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املٓٗر اإلقٓاع ّٞيف ْكد ايرتاخ ايدٜينّ
ا٭زنإ ٚايعٛا٥ل
محمد عبّاس دهٍىً

 ٛسبًَتٵ نتبٴ ايعكٝسٚ ٠اؿسٜح
ٗ عًُٝٸ ١ايٓكس ٚايتُشٝل ايعًُٞٸ يرتاخٺ زٜين
ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ ٚايػِّري ٠بايػٳحِّ َٓ٘ ٚايػٌُ ٜٛاد٘ ايٓاقس اتٸٗاَاتٺ نجريٚ ،ّ٠أقاٌٜٚ
ٚأضادٝـ عسٜس ،ّ٠تطعٔ ٗ دسٚاٝ٥ٸ ١عًُ٘ تاضٖ ٗٚ ;ّ٠ٳسٳؾ٘ ٚغاٜت٘ أخط ٗٚ ;٣أغًٛب٘
ٚططٜكت٘ َٗٓٚذ٘ ثايجْ ٗٚ ;ّ١تا٥ذ٘ ضابعٚ ،...ٚ ;ّ١ق ّ٫ٛإٍ َا قس طايعٳتٵٓا ب٘ بعضٴ
ا٭خباض َٔ اتٸٗإّ يبعض ايٓاقس ٜٔبأْ٘ ٜعزض ٟايس ٜٔاٱغَٞ٬ٸ ٚتاضى٘...
ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ إٛقـ َٔ ٖصا ايٓاقس أ ٚشاىٚ ،ايطنا بأغًٛب٘ ْٚتا٥ذ٘ أ،٫ ٚ
ؾ ٬بٴسٻ َٔ تػً ٘ٝايه ٤ٛعً١ًْ ٢ٺ َٔ ا٭َٛض ٗ ٖصا إٛنٛع ايؿا٥و ٚاـطري; عػ٢
إٔ ْٛؾٖل يًُػاُٖ ٗ ١تكشٝض َػاضٕ أ ٚإطؿاْ ٤اضٕ...

ايٓكد قسٚز ْ٠إْطاْٚ ١ّٝادتُاع ١ّٝــــــ
ٜٓ ٫بػ ٞايؿوٗ ٗ إٔ ايٓكس ايبٓٸاٚ ٤ايعًُٞٸ ،إػتٓس إٍ ايسيٚ ٌٝايربٖإٖٛ ،
ساد ْ١ؾططٜٸ ١يس ٣اٱْػإ ،ايص ٖٛ ٟايطنٝع ٠ا٭غاؽ ٗ نٌٸ اجملتُعاتٚ ،احملٛض
ا٭ِٖٸ ٗ ْٝع اؿهاضات .ؾايٓكس ساد ْ ١إْػاْٝٸ ْٚ ١ادتُاعٝٸ ْ١يًتكسټّ ٚايطقٞٸ ٚايتدًٗل
َٔ عٛايلٳ ٚؾٛا٥بٳ تػ ٤ٞيكٛض ٠اجملتُع ٚاٱْػإ ،بٌ ٴضبٳُا ؾ ٻٖٛٳتٵ قٛض َ٠اـايل
ايطاظم إٓعِٚ ،...تعايُٝٳ٘ ايك ١ُِّٝايػاَٚ ،١ٝؾطٜعتٳ٘ ايػٻٗٵً ١ايػُشا.٤
ؾشٴبټ ايهُاٍ ٚاؾُاٍ ّجٌِّ ايساؾع ا٭غاؽ يًٓكس ٚايتُشٝل ٚايتشكٝل; طًباّ
يًتػٝري م ٛا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ ٚا٭ٌَْٚ .ا ْازٳتٵ ٚتٓاز ٟب٘ بعضٴ اجملتُعات َٔ ايطغب١

غٓٸ ١اٯباٚ ٤ا٭دساز إْٸُا ٖ ٛاْعهاؽٷ هلصا اؿُبٸ ،يهٔٵ بؿَٗٵِٕ قاقطٕ
ٗ ايبكا ٤عً ٢ٴ
خاط ،٧سٝح ٜتكٛٻض ٕٚإٔ عازات ٚأؾعاٍ أغ٬ؾِٗ ٖ ٞخريٴ ايعازات ٚا٭ؾعاٍ ٜٚ ،ٳطٚٵٕ
ايتُػټو بٗا ٖ ٛغطټ ايتأيٗل ٚإُهِٓٚ ١ايػًطٚ ١اؾاٚ ٙايكٛٸٚ ٠ايععٸ ٠اييت ٜعٝؿْٗٛا ،ؾإشا
اتٻهض هلِ إٔ ا٭سػٔ ٖ ٛخ٬ؾُٗا غطعإ َا تطنٖٛاٚ ،ؾأٚا إٍ طكٛؽ دسٜس ،٠قس
اقتٓعٛا ـ ٚي ٛسسٜجاّ ـ غريٖا ٚؾهًٗا .إشٕ ؾُُٗٸ ١إكًشٌ ٚزعا ٠ايتػٝري ٚايتذسٜس ٖٞ
بايسضد ١ا٭َُٗ ٍٚٸ ْ١إقٓاعٝٸ ،١تك ّٛعً ٢احملاٚي ١تً ٛا٭خط ٗ ٣غب ٌٝإقٓاع إٮ َٔ
ايٓاؽ عُػٵٔ َا ٜسع ٕٛإيٚ ،٘ٝغري ايتػٝري ٚايتذسٜس ايصٜ ٟطايب ٕٛب٘.

أزنإ املٓٗر اإلقٓاع ّٞــــــ
1ـ ايفهس ٠ايؿشٝش ١ــــــ
ٖٓ َٔٚا ؾإٕٸ يًؿهط ٠اييت ٜططسٗا إكًشٚ ٕٛزعا ٠ايتػٝريَٚ ،س ٣قشٸتٗا،
ايسٻٚٵض ايهبري ٗ إقٓاع اؾُٗٛض بهطٚض ٠ايتشطټى مٖٛا ٚ ،ٳْبٵص َا غٛاٖاٚ ،ي ٛنإ
ٖٓا اعتازْٚ ٙٚؿأٚا عً.٘ٝ
ٚإثباتٴ قشٸ ١ؾهط٠ٺ َا ٜعتُس عًَ ٢س ٣ايٛٳعٵٚ ٞغع ١ا٫طٓ٬ع ايعًُٞٸ ٚايجكاٗ
يًُكًض ٚاؾُٗٛض َعاّ .ؾكس ته ٕٛايؿهط ٠قشٝشٚ ّ١اقعاّٚ ،قس عًِ بٗا إكًض; دطٸا٤
قطا٤ت٘ أ ٚػطبت٘ٚ ،يهٔٸ اؾُٗٛض بعٝسٷ نٌٸ اي ٴبعٵس عٔ ايعًِ بٗاٚ ،إعطؾ ١بآثاضٖا ،..ٚ
ؾّ ٬هٔ يًُكًض س٦ٓٝصٺ إقٓاعِٗ بٗا ،بٌ ضٴبٳُا ٜٴدٝٻٌ إي ِٗٝأْٗا ؾهط ْ٠خاط ;ْ١٦إش مل
ٜؿٗسٚا ػطبتٗاٚ ،مل ٜتًُٻػٛا ْتا٥ذٗا.

2ـ ا٭ضًٛب اهلاد ٨ــــــ
ٖٚهصا أٜهاّ ٜتذًٓ ٢زٳٚٵض ا٭غًٛب ٗ عًُٝٸ ١اٱقٓاع إطػ ;٢ؾهًُٖا نإ
ا٭غًٛب سٳػٳٓاّ ضقٝكاّ ْاعُاّ زاؾ٦اّ ٖاز٥اّ نإ أثط ٗ ٙإٜكاٍ ايؿهط ٠ايكشٝش١
ٚتجبٝتٗا ٗ ايكًٛب أنربٖٚ .صا َا أنٖس ٙايكطإٓ ايهط ِٜبكٛي٘ َطؾساّ﴿ :ازٵعٴ ٔإيَ٢
ػٓٳ١ٹ ٚٳدٳا ٹزيِٗٴِٵ بٹايٖتٹ ٞٹٖٞٳ أَسٵػٳٔٴ﴾ (ايٓشٌ;)125 :
غبٹ ٌٔٝضٳبِّوَ بٹايِشٹهُِٳ١ٹ ٚٳايُِٳٛٵ ٹع١َٛٹ ايِشٳ ٳ
ٳ
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نٓٵتٳ َؾٓٛاّ غًَٹ َٜٝايِكًَِبٹ َْ٫ٵؿَهټٛا َٹٔٵ
ٚقٛي٘ َطبِّٝاَّ ﴿ :ؾبٹُٳا ضٳسٵُٳ١ٺ َٹٔٵ اهللٹ ٹيٓٵتٳ يَٗٴِٵ ٳٚيَٛٵ ُ
سٳٛٵيٹوَ﴾ (آٍ عُطإ.)159 :
إشٕ  ٫بٴسٻ يطايب اٱق٬ح عرب اٱقٓاع َٔ اعتُاز ا٭غًٛب ايطقٝل ،ايص ٟهعٌ
ايؿهط ٠تسخٌ بػ٬غ١ٺ إٍ ايعكٌٚ ،تطتهع بٝٴػٵطٕ ٗ ايكًبٚ ،ؼهط بإؿاحٕ ٗ ايعٌُ
َٛٚ ٬قؿاّ.
ٚايػًٛى ،قٚ ّ٫ٛؾع ّ
ؾؿَ ٞجٌ ٖص ٙاؿطن ١اٱق٬سٝٸ( ١اٱقٓاعٝٸٜٓ ٫ )١ؿع غبٌّ أ ٚيعٔٷ أ ٚتطٖٝبٷ أٚ
تطغٝبٷٚ ،إِا ايٓاؾع سٳكٵطاّ ٖ ٛأغًٛب ايهًُ ١ايطِّٝبٚ ،١عطض ايؿهطَ ٠ع زيًٗٝا،
 ٛعٓٗا ،بٌ ٜٓبػ ٞا٫عتُاز عً ٢إ٪ثِّط ايساخًٞٸ ؾك٘ ،ثِٸ
فطٻزاّ عٔ نٌِّ َ٪ثِّطٕ خاضدٞ
«َٳٔٵ ؾا ٤ؾًَ٪ٝٹٔٵ; َٚٳٔٵ ؾا ٤ؾًٝهؿُطٵ».

3ـ ايعسف املٓاضب ــــــ
َٚع قشٸ ١ايؿهطٚ ،٠سٴػٵٔ ا٭غًٛب ٫ ،بٴسٻ َٔ ا٫ختٝاض اؿه ِٝيًٛقت
إٓاغب يططح ايؿهط ;٠ؾعٓسَا ٜػتؿعط أسسِٖ خططاّ ٚدٛزٜٸاّ ّ ٫هٓ٘ إٔ ٜتكبٻٌ أٟٻ
ْكافٕ ٗ تؿاق ٌٝعكٝس٠ٺ أ ٚغًٛىٺ أ ٚغري٠ٺ يعٜ ٖٛٚ ،ِٕٝٛط ٣إٔ ٚدٛزَ ٗ ٙعطض
اـطط ٚايعٚاٍ ،ؾٗ ٛواؾ ٜعً ٢ايعٳطٵفٜ ٫ٚ ،عٓ ٘ٝايٓٻكِـٴ َٚا ٜٳطٔزٴ عًَٔ ٘ٝ
َ٬سٛاتٺ.
ٚيصيو ؾإٕ اختٝاض ايٛقت إٓاغب ،بٌ ٴضبٳُا ْك :ٍٛتٗ ١٦ٝايٛقت إٓاغبَٔ ٖٛ ،
أَٗ ٍٚاّٸ إكًض ٚايساع ٞإٍ ايتػٝريٚ .إشا اْعسّ َجٌ ٖصا ايٛقت ـ ٚي ٗ ٛا٭ؾل ايعَينٸ
إٓٛٛض; ْٛطاّ يهجطٚ ٠تٛاي ٞا٭سساخ (ٚإ٪اَطات) ـ ؾإٕ عً ٘ٝإٔ ٜػتعٝض عٔ شيو
ببٝإٕ َهجٻـٺ ٚانضٕ هلَسٳؾ٘ َٔ زعٛت٘ٚ ،أْٗا ُ ٫ؼٸ اؾَٛٵٖط ٚايجٛابتٚ ،أْ٘ ٗ إكًب
اٯخط إبإُ ٜٔجًِّ ٞاـطط ايٛدٛزٟٸٚ ،يٝؼ َِٓٗٚ ،ئ ٜه.ٕٛ
َع َ٬سَٚ ١ٛطاعاٖ ٠ص ٙا٭َٛض ٜه ٕٛايساع ١ٝقس قاّ ظُٗٵس ٙإطًٛب ٗ
سطنت٘ اٱق٬سٝٸ :١ؾدٻل ايسا ;٤عٳطٳف ايسٚا ;٤عطٻؾ٘ يًُٮ ،با٭غًٛب ا٭سػٔٗ ،
ايٛقت إ ،ِ٥٬ؾأتٳِٻ اؿذٸ ١عًٚ ،ِٗٝأيعَِٗ بٗا.
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ٚضا ٌ٥ايتأيٝب عً ٢املؿًشني ــــــ
غري إٔ ٖصا ٜ ٫عين إٔ ايططٜل إٍ اهلَسٳف غٝه ٕٛغٳٗٵ ;ّ٬ؾإعاْسٴ إهابط،
ٚإتهطِّضٴ اـاغطٚ ،اؿاقسٴ اؿاغسَٛ ،دٛزَٚ ،ٕٚػتعسٸ ٕٚٱثاض ٠ايٓاؽ ٚتأيٝبِٗ
عً ٢إكًشٌ َٔ ،خ ٍ٬ايتؿهٝو ٗ ايٓٛاٜا; ٚاقتٓام بعض اهلَؿَٛات اييت  ٫ىًٛ
َٓٗا إَ ٓ٫ٳٔٵ عكِ اهلل; ٚايتدٜٛـ َٔ آثاض َجٌ ٖصا ايتػٝري ٚاٱق٬ح ،اييت تبسأ
ـ بعٳعٵُِٗ ـ باْ٫ػ٬ر عٔ اهلٜٛٸ ١ايتاضىٝٸٚ ١اؾػطاؾٝٸٚ ١ايجكاؾٝٸٚ ١ايسٜٝٓٸ ١اييت ْؿأ عًٗٝا
ايٓاؽٚ ،مل ٜعطؾٛا غريٖا َٓص ٚقتٺ بعٝسٺ ٚ ،ٴضبٳُا  ٫تٓتٗ ٞـ ٚؾل تكٜٛطِٖ ٚبٝاِْٗ ـ
عً ٍٛايِّٓكُٚ ١ايعصاب ٚايػهب ٚايعكاب ٚايب ٤٬اٱهلٞٸ; ْتٝذ ١ايعكٝإ ٚايتُطټز ٚإطٚم
َٔ ايس.ٜٔ

1ـ ايطعٔ يف غدـ ٚذات املؿًض ــــــ
ؾٝبسأ ايطعٔ ٗ ؾدكٝٸ ١ايساعٚ ،١ٝي ٛبا٫غتٓاز إٍ َانٚ ٘ٝتاضى٘ ايػابط،
ٚسانط ٙايعابط ،إشا نإ ي٘ بعضٴ َا ٜٳؿٌ ؾٗٝاَٚ ،ٳٔٵ ىًَ َٔ ٛجًٗا؟!

2ـ ايتػهٝو يف ايٓ ١ّٝــــــ
ٖٓٚا ْؿٗس اٱقطاض عً ٢قانُ ١ايسعا ٠اغتٓازاّ إٍ ْٛاٜاِٖ ـ اييت ٜ ٫عًِ بٗا
سكٓاّ إ ٓ٫اهلل دٌٻ ٚع ٬ـٚ ،يهٔٸ ٖ ٤٫٪إطدؿٌ ٜسٻع ٕٛعًُِٗ بٗاَ ،ٴكطِّ ٜٔعً ٢إٔ
ايػا ١ٜقبٝشٚ ،ْ١اهلَسٳف خبٝحٷٚ ،ايٓٝٸ ١غٝٸٚ ،ْ١٦ايؿٛاٖس ـ اييت ٜه ٕٛأغًبٴٗا اتٸؿاقٝٸاّ،
ٚايباق ٞخاط٦اّ ـ سانطٚ ،ْ٠تجبت ايتټٗٵُ...١

3ـ اقتٓاف اهلَفِٚ ٠ٛايطَّكِط ١ــــــ
نُا إٔ إكًشٌ يٝػٛا َعك ،ٌَٛؾُُٗا ساٚيٛا اختٝاض ا٭غًٛب ا٭سػٔ
غٝهٖ َِٗٓ ٕٛٳؿِٖٓ ْ٠ٛا ٚغٳكِط ْٖٓ ١اى ـ ٚايعكُ ُ١٭ًٖٗا ـ ،ؾٝتُػٻو بٗا إرتبِّكٕٛ
ٱغكا ٙإؿطٚع ٚإُٗٸٚ ١اؿطن ١نًٓٗاٚ ،اؾُاٖري ايكًك ١عًَ ٢كريٖا َٚانٗٝا
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ٚتاضىٗا ٜٖٛٚٸتٗا غتكسِّم بأزَْ ٢كسٸَ١ٺ أ ٚزي ٌٕٝأ ٚؾاٖسٺ ٱثبات غٖ ٤ٛصا اؿطاى
ايتػٝريٟٸ.

4ـ ايتدٜٛف َٔ اٯثاز ٚايٓتا٥ر ــــــ
ٚا٭خطط َٔ شيو نً ٖٛ ٘ٚسٌ ٜػع ٤٫٪ٖ ٢إرتبِّك ٕٛيؿٝطٓ ١آثاض ْٚتا٥ر ٖصا
 ٛعٔ تطاخٺ بإٍ ،أ ٚعكٝس٠ٺ خطاؾٝٸ١ٺ،
اؾٗس ايتذسٜسٟٸ ٚاٱق٬سٞٸَ ،كِّٛض ٜٔإٔ أٟٻ ؽٌ
أ ٚؾطٜع١ٺ بؿطٜٸ١ٺ أُيبٹػٳتٵ َيبٴٛؽ ايسَٗٓ ٖٛٚ ٜٔا بطا٤ٷ ٖٛ ،قاضبَٛٚ ْ١ادٗٚ ْ١تػطٝضٷ
ت اجملتُعات ،قسّاّ ٚسسٜجاّ،
ٚقها ٷ ٤عً ٢ايس ٜٔاٱهلٞٸ ايكٚ ِٜٛاؿٓٝـ ،ايص ٟب٘ سٴؿ َٛٵ
ٚأْٸ٘ بايتدًٓ ٞعٓ٘ غتتساع ٢عًٓٝا ا٭َِٚ ،ته ٕٛايٓٗا ١ٜإُدٵعٔ.١ٜ

شبد ٠ايك ٍٛــــــ
ٖٓ َٔٚا ته ٕٛعاز ّ ٠تٴٗٵُ ١اظزضا ٤ايسٚ ،ٜٔإثاض ٠ايك٬قٌ ٚايؿً; إش ٜ ٫ؿوٓ عاقٌٷ
ٗ إٔ ايٓكس ايعًُٞٸ ايكازض َٔ َػًِٕ يٝؼ اظزضا٤ٶ يٲغ ;ّ٬ؾَٗ ٛػًِٷ ورتّ اٱغّ٬
ٚتعاي ُ٘ٝاؿكٓ ،١اييت قطٻسٳتٵ بٗا ايٓكٛم إكسٻغ( ١ايكطإٓ ايهطٚ ;ِٜايػٓٸ ١ايكطعٝٸ١
ايكازضٚ ،)٠يهٓٸ٘ ٜؿطِّم بٗٓٝا ٚبٌ َا ٜػتٓتذ٘ ٜٚؿُٗ٘ ـ ؼًٚ ّ٬ٝادتٗازاّ ـ ايعكٌٴ
ايبؿطٟٸ َٔ تًو ايٓكٛم ايٛاٖطٚ ٠غري ايكطو .١ؾصاى زٜٔٷ ضؾٝعٷ َك ٻسؽٷ; ٖٚصا تسٜټٔٷ
قاب ٷٌ يًٓكس ٚإٓاقؿٚ ،١ايتػٝري عً ٢أٜس ٟؾكٗاٚ ٤باسجٌ ٚقكٚكٌ دٴسٴزٺٚ ،نِ تطى
ا٭ٚٸٍ يٰخط! ٖٚصا َٖ ٛعٓ ٢بكا ٤باب ا٫دتٗاز َؿتٛساّ.
بٌ إٕ ايعَإ ٖ ٛايهؿ ٌٝـ أسٝاْاّ ـ بإثبات بطْ ٕ٬ػب ١ق ٍٕٛأ ٚؾعٌٕ إٍ
إعك ،ّٛايصٜ ٫ ٟؿعٌ ٜ ٫ٚكَ ٍٛا ىايـ ايعكٌ ٚايعًِ .ؾإشا تبٝٻٔ; َطٚض ايٛقت،
ٚتكسټّ ايعً ،ّٛإٔ ؾع ّ٬أ ٚقَ ّ٫ٛا قبٝضٷ بٓٛط ايعكْٝ ٤٬عاّ ،أ ٚكايـٷ يًشكا٥ل
ايعًُٝٸ ١ايكطعٝٸ ،١ؾٖٗ ٛا ٴٜٓٳعٻ ٙعٓ٘ إعكْ ٫ٚ ،ّٛكسِّم قسٚضٚ ،َ٘ٓ ٙي ٛناْت ؾ٘ٝ
ت نجريَْ ٠ٴػٵٓٳسٚ ْ٠قشٝش.١
ضٚاٜا ٷ
ٚيٝؼ ٖصا اظزضا٤ٶ يًس ،ٜٔبٌ ٖ ٛتٓعٜ٘ٷ يًس ٜٔعٔ إٔ ٜٴًكٳل ب٘ َا يٝؼ َٓ٘،
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ٜٓٚػب إيَ ٘ٝا ٖ َ٘ٓ ٛبطا٤ٷ.
 ٛؾَِٗٔٳ َٔ ايٓكٛم ايسٜٝٓٸَ ١ا اغتطاع٘ ٗ َطسً١ٺ
ْعِْ ٖٛ ،ك ٷس يؿهطٕ بؿطٟ
ظَٓٝٸ١ٺ َعٝٻٓ١ٺ ،ؾأثبٳتٳ شيو ٗ نُتٴبٺ ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ته ٕٛهلا ايكساغ ُ١إطًك ،١اييت ُٓع
َٔ إػاؽ بٗا; ؾُُٗا بًَػٳتٵ َٔ ايك ١ُٝايعًُٝٸ ١ـ قسّ ّا ٚسسٜجاّ ـ تبك ٢دٴٗٵساّ بؿطٜٸاّ قابّ٬
يًدطأ ٚايكٛابٚ ،عطن ّ١يته ٕٛعًَ ٢ٳؿٵطٳس ١ايؿهط اؿُطٸٚ ،ايبشح ايعًُٞٸ،
اجملطٻز عٔ ا٭ٖٛاٚ ٤ايٓٻعٳعات; طًباّ يًشكٝك ،١بعٝساّ عٔ ايتعكټب ا٭عُٚ ،٢ايتكًٝس
ٚاي ٻتبٳعٝٸ ١غري إػٚ٪ي.١

أضفٌ ٚاعترازٌ ٚتكدٜس ــــــ
 ٗٚختاّ ٖص ٙايهًُ ،١تتكسٻّ أغط ٠ايتشطٜط ٗ فًْٓ ١كٛم َعاقط،٠
بؿدل ضٝ٥ؼ ايتشطٜط ايػابل ز .ايؿٝذ سٝسض سبٸ اهلل ،با٫عتصاض ٚا٭َغٳـ عًَ ٢ا
سكٌ َٔ اؾتباٙٺ ٗ عطض َكاي١ٺ ْكسٜٸ ١يًك ٍٛبعكُ ١ا٭ُ٥ٸ ،١يًسنتٛض ايؿٝذ قػٔ
نَسٹٜٛٳضٚ ،شيو ٗ ايعسز ٖ َٔ 19ص ٙاجملًٓٚ .١قس متٸ تكشٝض شيوَ ،ا طًب٘ ٚأشٕ ؾ٘ٝ
ناتبٴ إكاٍٚ .قس قاض ايعسزٴ إكشٻض ٗ َتٓا ٍٚايكُطٸا ٤ايهطاّ ،عًَٛ ٢قع اجملًٓ:١
ٚ ;nosos.netعً ٢تطبٝل (فًْ ١كٛم َعاقطَٛ ٗ )٠قعplay.google.com :

ٚيًؿٝذ ايععٜع نَسٹٜٛٳض ـ نُا يًكاض ٨ايهط ِٜـ نٌټ احملبٸٚ ١ا٫سرتاّ ٚايؿهط
ٚايتكسٜط.
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«أٌٖ ايبٝت» يف آ ١ٜايتطٗري
ٚقف ْ ١حتً ١ًّٝٝداَع١
الشٍخ وعمة اهلل صالحً الىجف آبادي
ترجمة :السٍد حسه علً الهاشمً

ٚقًتين قبٌ ؾرت ٠ضغاي َٔ ْ١أسس اٱخ ٠ٛإٚ ،ٌَٓ٪قس ؼسٸخ ؾٗٝا عٔ آ١ٜ
ايتطٗريٚ ،أثاض ؾٗٝا بعض ا٭غ ١ً٦سٖ ٍٛص ٙإػأيٚ .١سٝح مل تهٔ ايطغاي ١شات طابع
ؾدك ٞؾكس قطأتٴٗا عًَ ٢ػاَع بعض اٱخ ٠ٛإ ،ٌَٓ٪ثِ قطٸضت بعض إطايب سٍٛ
َؿاز ٖص ٙايطغايٚ ١آ ١ٜايتطٗريٚ ،متٸ تػذٖ ٌٝصا ايتكطٜط .ثِٸ أخص أسس ايعَ ٤٬عً٢
عاتك٘ َُٗٸ ١تسَ ٜٔٚطايب تًو اؾًػٚ ،١نإ سطٜكاّ عً ٢اؿؿا ٚعً ٢ايكٝػ١
ايؿؿٚ ١ٜٛإكٛي ١يهٚ .َٞ٬ؾُٝا ْ ًٜٞهع بٌ أٜسٜهِ سكَ ١ًٝا قطٻضْا ٙبساؾع عح
ٖص ٙايطغايٚ .١أض َٔ ٣ايٛادب عًٞٸ إٔ أتكسّ ظع ٌٜايؿهط يهاتب ايطغايٚ ،١ا٭ر
نٛؾا ٞ٥ايص ٟتٛيٓ ٢تس ٜٔٚنًُات.ٞ

ايسضاي ١ايباعج ١إىل نتابٖ ١ر ٙاملكاي ١ــــــ
بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ
ؾٝٵ٦اّ﴾ (ْٜٛؼ ،)1()36 :أ ٟإْ٘ ستٸ٢
1ـ ٜك ٍٛتعأٍ ﴿ :إٕٻ ائٖٛٻ َ ٫ٴ ٜٵػٓٹَ ٞٹٔٳ ايِشٳلِّ ٳ
ائٛٸ ايػايب ٜ ٫هؿ ٞيبٝإ اؿكٝكْ ،١اٖٝو عٔ ا٫ستُا٫ت ٚا٭ؾٝا ٤اييت ْ ٫عًُٗا
^

«

»

×

أقٖٓ َٔٚ .ّ٬ا أق :ٍٛإْ ٞـ خ٬ؾاّ ٕا ازٸعٝتُ ٙٛـ قس قطأت اٯَٚ ١ٜا قبًٗا َٚا بعسٖا َٔ
اٯٜاتٚ ،قس تٛقٸًتٴ إٍ ْتا٥ر أْكًٗا يهِ ؾُٝا  .ًٜٞإٕ ايكطإٓ ايهط ِٜيٝؼ نتاباّ
قطأُٚ ٙٛسسنِ ،ز ٕٚغٛانِ ،ؾكس قطأْا ٙمٔ بسٳٚٵضْا أٜهاّ.
2ـ َٔ خ ٍ٬ايتسبټط ٗ اٯٜات ( 28إٍ  َٔ )35غٛض ٠ا٭سعاب مكٌ عً ٢ؾٛا٥س
نجريَٗٓٚ ،٠ا:
أـ يكس بسأت اٯٜات َداطبْ ١ػا ٤ايٓيب ا٭نطّ|ٚ .قس متٸ ٗ ٖص ٙاـطابات
اغتعُاٍ يؿ« ٜا٭ظٚاز» أْ« ٚػا ٤ايٓيبٸ» ٖٛٚ ،أَ ٷط قطٜض  ٗٚغا ١ٜايٛنٛح ،ثِٸ ؾذأ٠
ؼٛٸٍ اـطاب إٍ «أٌٖ ايبٝت»ٚ ،ؼٛٸٍ ايتكطٜض بـ «ْػا ٤ايٓيبٸ» إٍ َكطًض «أٌٖ
ايبٝت».
ب ـ إٕ ْٝع ايهُا٥ط إػتعًُٖ ٗ ١ص ٙاٯٜات تٳ ٔطز بكٝػ ١اؾُع إْ٪ٻح ،ثِ
َٓ ٗٚتكـ ايططٜل ٜتشٛٻٍ ايػٝام إٍ اؾُع إصنٖط ،ثِ تعٛز قٹٝٳؼ اؾُع إْ٪ٻح
َطٸ ّ٠أخط!٣
ز ـ إٕ خطابات ايكطإٓ إٛدٻٗ ١إٍ ْػا ٤ايٓيبٸٖٔٚ ،ٸ َعسٚزاتٷ ،خطاباتٷ قاغ١ٝ
ٚعٓٝؿ ،١تٓط ٟٛعً ٢ايهجري َٔ ايًٚ ّٛايتكطٜعٚ ،نإٔٸ استُاٍ ايؿاسؿ ١إبٝٸٓ ،١أٚ
ايتربټز عً ٢ؾانًَ ١ا نُ ٻٔ عً ٗ ٘ٝاؾاًٖ ١ٝا٭ ،ٍٚأ ٚاـهٛع ٗ ايكٚ ٍٛتطقٝل
ايكٛت ،نإ َٛدٛزاّ أ ٚناْت ي٘ غابكٚ( ْ١ايعٝاش باهلل) ،بٌ قاٍ اهلل تعاٍ :أعسٸ اهلل
يًُشػٌٓ َٓٗٔٸ أدطاّ عُٝٛاّ .ثِٸ َٓ ٗٚتكـ اٯٜات ـ ٚيٝؼ ٗ ْٗاٜتٗا ـ لس خطاباّ ٗ
دؼ ٚا٭زضإ
غا ١ٜايتبذ٪ٜ ،ٌٝنٚس عً ٢تطٗري أٌٖ ايبٝتٚ ،إشٖاب ْٝع أْٛاع ايطِّ ٵ
ٚايطشاٚ ٌ٥ايػٝٸ٦ات عِٓٗ ٖٛٚ ،أَ ٷط ىايـ ايػٝام بؿهٌٕ ناٌَ.
بايٓٛط إٍ َا تكسٻّ ٜٗٛط بٛنٛحٕ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى َتهًِٚٷ عاقٌ ٜػِّٝط خطاب٘ ٗ
ا٭ثٓا ٤بايٓػب ١إٍ ايٓػا ٤ز ٕٚغببٜٚ ،صنط خطاباّ ىتًـ َٔ ايٓاس ١ٝإؿٗ ١َٝٛعٔ
ايػٝام ،ثِٸ ٜعٛز غطاب٘ عً ٢مٚ ٕٛانض ٚقطٜض إٍ شات ايٓػا ٤اي٬ت ٞنإ اـطاب
َٛدٻٗاّ إئٗٝٸ ٗ بسا ١ٜاٯٜات .ؾُا ايص ٟسسخ ستٸ ٢انططٸ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٍ تػٝري
خطاب٘ ؾذأٜ« َٔ ّ٠ا ْػا ٤ايٓيبٸ» إٍ «أٌٖ ايبٝت»ٚ ،ؼ ٌٜٛايهُا٥ط إْ٪ٻج ١إٍ نُا٥ط
َصنٖط ،٠ثِ ٜٓتكٌ بعس إُاّ ٖصا اؾاْب َٔ اٯٜات ـ بٛا ٚايعطـ ـ إٍ اؿٛاض َع ْػا٤
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ايٓيبٸ| (اٯ 34 ١ٜاييت مل ٜهٔ هلا سه ٛٷض ٗ أعاثهِ) .إشا نٓٸا ْعتكس إٔ اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜتهًِٖ بؿهٌٕ عك ٞ٥٬ؾ ٬بٴسٻ يٓا َٔ ايك ٍٛبإٔ اهلل نإ ٜطٜس ٗ ٖصا
ايكػِ َطًباّ خاقٸاّ ىتًـ عٔ َسي ٍٛاٯٜات ايػابكٚ ١اي٬سكٚ .١يصيو ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ
غٝام اٯٜاتٚ ،ا٫عتكاز بإٔ اهلل سهِٝٷ ٗ ن ،َ٘٬هب عًٓٝا ايك :ٍٛإٕ إطاز َٔ
«أٌٖ ايبٝت» طبكاّ يكٛاعس ؾِٗ ايه ّ٬هب إٔ ٜه ٕٛكتًؿاّ عٔ إطاز َٔ «ْػا٤
ايٓيب» ،ؾُٗا ؾ٦ٝإٚ ،يٝػا ؾ٦ٝاّ ٚاسساّ .يصيو ؾإْهِ سٝح تصٖب ٕٛـ خ٬ؾاّ يًػٝام
ٚايبشح ايؿاٌَ يٰٜات ـ إٍ ايك ٍٛبإٔ إطاز َٔ «أٌٖ ايبٝت» ِٖ ْػا ٤ضغ ٍٛاهلل|
عًٝهِ إٔ تبِّٛٓٝا َا ٖ ٛغبب ٖصا ا٫خت٬ف اؾازٸ ٚا٭غاؽ ٗ ايه ّ٬اؿه ِٝهلل
غبشاْ٘ ٚتعاٍ؟
ثِٸ قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ بعس آ ١ٜايتطٗريٚ﴿ :ٳاشٵنُ ٵطٕٳ َٳا ٜٴتٵًَ ٢ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ﴾
(ا٭سعاب.)34 :
3ـ ٗ إطاض قٛيهِ بعسّ ٚدٛز إؾهإٍ ٗ ايتعبري بـ «أٌٖ ايبٝت»ٚ ،نصيو
اؾُع إصنٖط ،قس أؾطٳ ٴتِ إٍ آ ١ٜايٓيبٸ إبطاٖ .×ِٝؾكس شنَ ٵط ٴتِ ٗ اغتس٫يهِ إٔ
ٖص ٙاٯ ١ٜتسٍٸ بٛنٛحٕ عً ٢إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٖ ٛايٓػاٚ ،٤قس اغتؿَ ٵس ٴتِ ٖٓاى إٔ
اـطاب َٛدٻ٘ٷ إٍ ايٓػاٚ ،٤إٔ ايهُا٥ط َْ٪ٻج ١أٜهاّٖٚ .صا ايتػٝري ٗ ايًؿٜ ٜؿٝس َعٓ٢
ايٓػا ٤أٜهاّٚ ،قس اغتؿَ ٵس ٴتِ َٓ٘ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜأٜهاّ.
أٚٸ ّ :٫إٕ إؿهً ٗ ١تؿػري اٯ ١ٜايػابك ١ٯ ١ٜايتطٗري; إش ٚضز قبًٗا اـطاب
ٱسسْ ٣ػا ٤ضغ ٍٛاهلل ،ثِٸ اْتكٌ اـطاب ؾٗٝا إٍ أٌٖ ايبٝت ٚبهُري اؾُع
إصنٖط! ٚيصيو ؾكس ؾطستِ اٯ ١ٜإبُٗٚ ١غ٪اهلا قبٌ آ ١ٜايتطٗري! ٜٚٳ ٔط ٴز ايػ٪اٍ ٖٓاى
ٔ ِٖ أٌٖ ايبٝت؟ ٚبإٓاغب ١ؾإٕٸ ٖصا ٗ سسٸ شات٘ ٜجبت إٔ «أٌٖ ايبٝت»
أٜهاَّ :ٖٛٚ ،ٳ ٵ
عباض ْ٠عٔ َكطًض.
ٚثاْٝاّ :ستٸ ٢ي ٛاؾرتنٓا إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٖٓاى ٚانضٷ ؾُا ٖ ٛايسيٌٝ
ايصٜ ٟسعٛنِ إٍ ايك ٍٛبٗصا ايتؿػري بايٓػب ١إٍ ٖص ٙاٯ ١ٜأٜهاّ؟
4ـ ٗ عكط ْع ٍٚاٯٜات نإ ٖٓاى سه ٛٷض يبٓتٺ ٚاسس ٠ؾك٘ ٖٞٚ ،ايػٝس٠
ؾاطُ ١ايعٖطا ٗ ÷٤بٝت ضغ ٍٛاهلل| ٫ٚ ،ؾٳوٖ ٗ إٔ عُ ّٛيؿ« ٜأٌٖ ايبٝت»
ب يًػا.١ٜ
ٜؿًُٗاٚ ،عً ٘ٝؾإٕ إٗٚاض ايؿوٓ ٗ ٖصا إٛضز عذ ٝٷ
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ٜ ٫ ٟٴعتٳ ٳبط ا٭ؾطازٴ دع٤اّ َٔ أٌٖ بٝتِٗ .ؾإِْٗ ٜ ٫عتربٕٚ
5ـ ٗ ا٫غتعُاٍ ايًػ ٛٸ
يؿ ٜأٌٖ بٝت ايٓيبٸ ؾاَ ّ٬يًٓيبٸ| ْؿػ٘ٚ ،ي ٛأضٳ ٵزْا ٖصا إعٓٚ ٢دب ايك :ٍٛإٕ «أٌٖ
ضٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ َا ق« َٔ ٌٝإٔ اٯ ١ٜقس اعتربت إبطاٖ َٔ ×ِٝأٌٖ بٝت٘»
ايبٝت» َكطً ٷ
ٜ ٫ػتٓس إٍ زيَ ٖٛٚ ،ٌٕٝكازض ْ ٠عً ٢إطًٛبٚ .أَا قاعس ٠ايتػًٝب ؾٗ ٞإِا تكضٸ ؾُٝا
ي ٛنإ ٖٓاى ضدٌٷ ٚاسس بٌ ايٓػا ٗ ٤اؿسٸ ا٭زْٚ ،٢بايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ|  ٫ٴ ٜٳعس
.ٛ
ٗ ٚاٖط ايًػ ١دع٤اّ َٔ أٌٖ بٝت٘ ٜبكٚ ٢دٛز ايهُري إصنٖط َٔ ز ٕٚسٌ
6ـ ٚأَا بايٓػب ١إٍ قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳاشٵنُ ٵطٕٳ َٳا ٜٴتٵًَ ٢ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ﴾ (ا٭سعاب:
 )34ؾكس ٚضز شنط يؿ ٜايبٛٝت بايٓػب ١إٍ ْػا ٤ايٓيبٸ|ٚ ،يٝؼ «ايبٝت»ٖٚ .صا أَطٷ
طبٝع ;ٞ٭ٕ ْػا ٤ايٓيب نٔٸ ٜكُٔ ٗ بٛٝتٺ َتعسٸزٚ ،٠أَا ايبٝت إعطٚف ٚإؿٗٛض ؾٗٛ
خكٛم بٝت ضغ ٍٛاهلل| ٖٛٚ ،اجملاٚض ٕػذس ايٓيبٸ|ٚ ،يٝؼ ٗ ٖصا ايبٝت غري
ابٓت٘ ايٛسٝسٚ ٠قٗطٚ ٙأغباط٘.
ٚاٯٕ سٝح تك ٍٛاٯ :١ٜإٕ أٌٖ ايبٝت  ٫تعين أٌٖ ايبٛٝتٚ ،إِا ِٖ أٌٖ بٝتٺ
خامٸ ،ؾعًٝهِ إٔ ػٝبٛاَ :ٳ ٵٔ ِٖ أٌٖ ٖصا ايبٝت؟ ٌٖ إطاز بِٗ ْػا ٤ايٓيبٸ|؟
7ـ إشا نإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ؾػٛف ٜجبت هلٔٸ;
َكتهٖ ٢ص ٙاٯَ ،١ٜكا ٷّ أمسٚ ٢أعًْٝ َٔ ٢ع ايٓاؽ; إش متٸ تطٗرئٖٸ َٔ ْٝع
دؼ ٚاـبا٥ح .إشٕ ٕاشا مل ىطز ايٓيبٸ ا٭نطّ| ْػاَ ٙ٤ع٘ ٗ إباًَٖ ١ع
أْٛاع ايطِّ ٵ
ْكاض ٣لطإٚ ،انتؿ ٢بإخطاز عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×ٚ ،ايكسِّٜك ١ايهرب،÷٣
ٚاؿػٌٓ’ٚ ،زعا ا٭ٚٸٍ ْؿػ٘ٚ ،ايجاْْ ١ٝػاٚ ،ٙ٤ايجايح ٚايطابع أبٓا ;ٙ٤قاٍ تعاٍ:
ػٓٳا ٚٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ ثٴِٻ ٳْبٵتٳٌٗٔٵ
﴿ؾَكٌُٵ ٳتعٳايَٛٵا ْٳسٵعٴ َأ ٵبٓٳا ٳْ٤ٳا ٚٳ َأ ٵبٓٳا٤ٳنُِٵ ٳْٚٹػٳا ٳْ٤ٳا ٚٳْٹػٳا٤ٳنُِٵ ٚٳ َأْٵؿُ ٳ
ذعٳٌٵ َي ٵعٓٳ َ١اهللٹ عٳًَ ٢ايِهَاشٹبٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ)61 :؟ ٚبايتاي ٞنٝـ ّهٔ يٓا إٔ مسِّز
َؾٓٳ ٵ
ٳَ ٵٔ ِٖ أٌٖ ايبٝت؟ ٌٖ إٓا ٗ ٙؼسٜس ٖ ١ٜٛأٌٖ ايبٝت قٚ ٍٛؾعٌ ضغ ٍٛاهلل| أّ
إٓاَ ٖٛ ٙعادهِ َٚا ٜؿتٗ ٘ٝتؿهرينِ؟
مت اعتباض ا٫بٔ َٔ ا٭ٌٖ
8ـ ٗ آٜاتٺ َٔ قبٔ ﴿ :ٌٝإٕٻ ا ٵبٓٹَ ٞٹٔٵ َأٖٵًٹٖٛ( ﴾ٞز )45 :ٸ
قطاس ٗ ;ّ١سٌ أْهِ مل تسخًٛا بٓت ضغ ٍٛاهلل| ٗ ا٭ٌٖ ،إ ٓ٫عً ٢مٛ
ا٫ستُاٍ.
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9ـ ستٸ ٗ ٢إعادِ ايًػ ١ٜٛاييت أيٖؿٗا عًُا ٤أٌٖ ايػٓٸٚ ١ضز قطاس ّ١تؿػري أٌٖ
بٝت ايٓيبٸ| بـ «ْػاٚ ٘٥بٓات٘ ٚقٗط ٙعًٞٸ×»(ٚ ،)2اغتٓس ٗ شيو إٍ آ ١ٜايتطٗري.
10ـ سٝح اتٸهشت إػأي ١أق :ٍٛإٕ ؼًًٝهِ هلص ٙاٯٜات ٜٓتؿَ ٞا قطأُ،ٙٛ
ؾٗ ٗ ٛغا ١ٜايبٴعٵس عٔ اٯٚ ،١ٜنإ عًٝهِ ٗ اؿ ٸس ا٭قك ٢إٔ تسٻعٛا إٔ ٖصا فطٸز
استُإٍ ٴٜهاف إٍ ا٫ستُا٫ت ا٭خطَ ٗ ٣عٓ« ٢أٌٖ ايبٝت»َ ٗٚ .جٌ ٖص ٙاؿايَ ،١ع
أخص ا٫ستُا٫ت ا٭خط ٣بٓٛط ا٫عتباض ،ته ٕٛاٯ ١ٜفًَُٚ ّ١بُٗٚ ،ّ١عٓسٖا  ٫بٴسٻ َٔ
هُات اؿسٜح ٚايػٓٸ١
ش َ
ري بأْٓا إشا ضدٳ ٵعٓا إٍ ٴَ ٵ
ايطدٛع إٍ ايػٓٸٚ ١اؿسٜحٚ ،أْت خب ٷ
ايٓب ١ٜٛإطٗٻط ٠ؾػٛف لس إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت يٝؼ غ ٣ٛضغ ٍٛاهلل| ٚابٓت٘
ٚا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^.

ايسضاي ١اجلٛابٚ ،١ّٝقفاتٌ ٚتطا٫٩ت ــــــ
بعس ايتشٝٸٚ ١ايػٚ ،ّ٬قًتين ضغايتهِٚ ،قطأتٴٗا بسقٓ ٺٚ ،١قس أغعسْ ٞإٔ
ؾٝٵ٦اّ﴾ (ْٜٛؼٚ .)3()36 :يهٔٵ نُا
بسأُٖٛا بكٛي٘ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ائٖٛٻ َ ٫ٴ ٜٵػٓٹَ ٞٹٔٳ ايِشٳلِّ ٳ
تعًُ ٕٛـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ هب اؿَ ٳصض ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكا٥ض إٔ ْ ٫ه َٔ ٕٛايصٜٔ
تؿًُِٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ;١ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكَ ﴿ :ٍٛأ ٳتأَِٴطٴٕٚٳ ايٓٻاؽٳ بٹا ِيبٹطِّ
ٳ ٚٳتٓٵػٳ ٵٕٛٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ﴾ (ايبكط.)44 :٠
ٚأَا قٛيهِ« :إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜيٝؼ نتاباّ قطأُٚ ٙٛسسنِ ز ٕٚغٛانِ،
ؾكس قطأْا ٙمٔ بسٳٚٵضْا أٜهاّ» ؾٖٗٓ ٛا ٜسعْٛا إٍ ايػطٚض ٚا٫غتباٚ ،ٙمٔ ْٗٓٸ٦هِ
عً ٢شيوٚ .يهٔٵ  ٫بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٍ ٚدٛب ضعا ١ٜسلٸ ايت ٠ٚ٬عٓس
قطا ٠٤ايكطإٓ ايهط ِٜأٜهاّٚ ،عسّ ا٫نتؿاَ ٤ذطٸز ايت ;٠ٚ٬ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
و ٜٴ٪ٵ ٹَٓٴ ٛٳٕ بٹ٘ٹ﴾ (ايبكط.)121 :٠
 ٬ٳٚتٹ٘ٹ أُٚيَ٦ٹ َ
سلٻ تٹ َ
ب ٜٳتٵًُْٛٳ٘ٴ ٳ
ٜك﴿ :ٍٛايٖصٹٜٔٳ َآ ٳت ٵٓٝٳاٖٴِٴ ايِهٹتٳا ٳ
 َٔٚاؾسٜط بايصنط أْٓا ٗ َٓاقؿ ١ضغايٖ ١صا ا٭ر احملرتّ ،باٱناؾ ١إٍ
إػا ٌ٥اييت أثاضٖا ،ئ ْتذاٌٖ ا٭َٛض ا٭خط ٣اييت ٜجريٖا اٯخط ٕٚبؿإٔ آ ١ٜايتطٗري
أٜهاّ ٗٚ ،ايبسا ١ٜغٛف ته ٕٛيٓا دٛي ْ١إْاي ١ٝعً ٢اٯٜات َٔ ،اٯ 30 ١ٜإٍ اٯ١ٜ
 َٔ 34غٛض« ٠ا٭سعاب» ٖٞٚ ،اٯٜات إػتًٗٓ ١بعباضٜ« ٠ا ْػا ٤ايٓيبٸ»:
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نعٵ َؿٝٵ ٔٔ
﴿ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹَ ِّٞٳٔٵ ٳٜأِتٹ ٹَٓٵهُٔٻ بٹؿَاسٹؿٳ١ٺ ٴَب ِّٳٓٝٳ١ٺ ٜٴهٳاعٳـٵ يَٗٳا ا ِيعٳصٳابٴ ٹ
ت ٹَٓٵهُ ٻٔ هللٹ ٚٳ ٳضغٴٛيٹ٘ٹ ٳ ٚٳتعٵُٳٌٵ قٳايٹش ّا ْٴ ٵ٪تٹٗٳا أَدٵطٳٖٳا
ٚٳنَإٳ ٳشيٹوَ عٳًَ ٢اهللٹ ٜٳػٹرياّ * ٚٳَٳ ٵٔ ٜٳ ِكٓٴ ٵ
َٳ ٻط ٳتٝٵ ٔٔ ٚٳأَعٵتٳ ٵسْٳا يَٗٳا ضٔظٵقاّ نَطّٔاّ﴾ (ا٭سعاب 30 :ـ .)31
َ ٗٚعطض اؿسٜح عٔ غبب َهاعؿ ١ايعصاب هلٔٸ عً ٢أعُاهلٔٸ عً ٢مٕٛ
َػاٜطٕ يًتعاٌَ َع اٯخطٜ ٜٔبسأ اـطاب َطٸ ّ٠أخط ٣بعباضٜ« ٠ا ْػا ٤ايٓيبٸ»:
﴿ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹ ِّٞيَػٵتٴٔٻ نَأَسٳسٺ َٹٔٳ ايِّٓػٳا٤ٹ ٔإٕٔ اتٻكَٝٵتٴٔٻ﴾ (ا٭سعاب.)32 :
هعٵٔٳ بٹايِكَٛٵٍٔ َؾٝٳطُِٳعٳ ايٖصٹ ٟؾٹ ٞقَ ًِبٹ٘ٹ َٳطٳضٷ ٚٳقًُِٔٳ
 ٬تٳدٵ ٳ
ثِ قاٍ بعس ٖص ٙإكسٸََ ﴿ :١ؾ َ
ٚ َ٠٬ٳ َآتٹٌٳ
قَ ٵ ّ٫ٛٳَعٵطٴٚؾاّ * ٚٳقَ ٵطٕٳ ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ ٚٳ َ ٫ٳتبٳطٻدٵٔٳ تٳبٳطټزٳ ايِذٳاٖٹٹًٝٻ١ٹ ا٭ُٚيَٚ ٢ٳأَقٹُٵٔٳ ايكٻ َ
ايعٻنَاٚ َ٠ٳأَطٹعٵٔٳ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ﴾ (ا٭سعاب 32 :ـ .)33
ٚبصيو َٔ إٓاغب إٔ ْبٖٓ ِّٔٝا َا ٖ ٛغبب تصنرئٖٸ بٗص ٙا٭ٚاَط ـ إطًٛب١
َٔ اؾُٝع ز ٕٚاغتجٓا٤ٺ ـ َطٸ ّ٠أخط٣؟ ٕٚاشا ٜتٛقٓع َٓٗٔٸ ايعٌُ با٭ٚاَط ٚادتٓاب
()4
ايٓٛاٖٞ؟ ٖٓ َٔٚا ؾإْٓا ْطا ٗ ٙشات اٯٚ ،١ٜيٝؼ ٗ اٯ ١ٜايتايٜ ،١ٝعكٚب َباؾط٠
عٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵتٹ ٳ ٚٴٜطَِّٗطٳنُِٵ ٳتطِٗٔرياّ﴾
بايكٔ ﴿ :ٍٛإْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ يٹٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳ
(ا٭سعاب.)33 :
 ٫بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ يؿ« ٜأٌٖ» ٗ ٖص ٙاٯَٓ ١ٜكٛبٷ عً ٢ايٓساَ ،٤عٓ:٢
«ٜا أٌٖٳ ايبٝت»ٜٚ .هَ ٕٛعٖٓ ٢ص ٙاٯ ٗ ١ٜاؿكٝكٜ« :ٖٛ ١ا أٌٖ ٖصا ايبٝت ،إِا ٜطٜس
دؼ ٜٚطِّٗطنِ تطٗرياّ».
اهلل يٝٴصٖب عٓهِ ايطِّ ٵ
ثِ قاٍ ٗ اٯ ١ٜاي٬سكٚ﴿ :١ٳاشٵنُ ٵطٕٳ َٳا ٜٴتٵًَ ٢ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ َٹٔٵ َآٜٳاتٹ اهللٹ
خبٹرياّ﴾ (ا٭سعاب.)34 :
ٚٳايِشٹهُِٳ١ٹ ٔإٕٻ اهللَ نَإٳ َيطٹٝؿاّ ٳ
ْ٬س ٜإٔ قسض اٯ 33 ١ٜقس اؾتٌُ عً ٢يؿ« ٜايبٛٝت»ٚ ٗٚ ،غ٘ اٯٚ ١ٜضز
يؿ« ٜايبٝت» ٗٚ ،اٯٖٓ 34 ١ٜاى عٛز ْ ٠إٍ يؿ« ٜايبٛٝت» َٔٚ .اؾسٜط بايصنط إٔ
ْعًِ إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ ي٘ ٗ إس ١ٜٓإٓٛٸض ٠بٝتٷ نبري إٍ دٛاض إػذس،
هٔ ٗ نٌٸ
ٚنإ ٖصا ايبٝت وت ٟٛعً ٢عسزٺ َٔ اؿذطات(ٚ ،)5نإ| ٜٴػٵ ٹ
ٚاسس٠ٺ َٔ ٖص ٙاؿذطات ٚاسس َٔ ّ٠ظٚدات٘.
 ٫أٔٚٸ أْ٘ ىؿ ٢عً ٢أسسٺ إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل ّتًو ايهجري َٔ ايبٛٝت
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ٗ إس ١ٜٓإٓٛٸضٚ ،٠إِا نٌٸ َا نإ ًّه٘ «بٝتاّ» نبرياّ قاشٜاّ يًُػذسٚ ،نإ
ٖصا ايبٝت ايهبري وت ٟٛعً ٢ايعسٜس َٔ اؿذطات ٚايػٴطٴؾاتٚ ،ناْت نٌٸ ٚاسس٠ٺ
َٔ ظٚدات٘ تػهٔ ٗ ٚاسس٠ٺ َٔ تًو اؿذطات( .)6إٕ غبب اغتعُاٍ يؿ« ٜايبٛٝت» ٗ
قسض اٯٚ ،١ٜاْ٫تكاٍ بعس شيو  ٗٚا٭ثٓاَ ٤باؾط ّ٠إٍ «ايبٝت»ٚ ،ايعٛز ٠بعس شيو
َباؾط ٗ ّ٠اٯ ١ٜايتاي ١ٝإٍ «ايبٛٝت» ٖٛ ،أْ٘ باعتباض نٌٸ إهإ ايصٜ ٟكطٓ٘ ضغٍٛ
اهلل|ٚ ،باعتباض إٔ َايو فُٛع ايبٝت ٖ ٛؾدل ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،ضز اغتعُاٍ
يؿ« ٜايبٝت» ،سٝح ٜٓتػب بأْع٘ إٍ ضغ ٍٛاهلل ٗٚ ،إٛاضز ا٭خط ٣باعتباض إقاَ١
ْٝع ايٓػا ٤ؾٚ ٘ٝضز ايتعبري بـ «ايبٛٝت»ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ْػا ٤ايٓيبٸ
ا٭نطّ|; بػبب اْتػابٗٔٸ إٍ ايٓيبٸٜ ،عتربٕ َٔ أٌٖ بٝتَ٘ ،عٓ ٢إٔ سذطٚ ٠بٝت
«أّٸ غًُ »١ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ ٖ ٛبٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إٔ غطؾ« ١دٜٛطٖٞ »١ٜ
ا٭خط ٣بٝت ايٓيبٸ|ٖٚ ،هصاٚ ;...سٝح تؿه ٌٚنٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ ْػا ٤ايٓيب|
فُٛع أغط ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ ٜٳ ٔطز اغتعُاٍ يؿ« ٜايبٛٝت» ،ز ٕٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اخت٬فٷ
أ ٚتبأٜٷ بٌ ايتعبري.ٜٔ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإْ٘ با٫عتباض ايهًٜٓ ٞهَ ٕٛػهٔ ايٓيبٸ| ْٚػا٘٥
«ايبٝت» (أ ٟبٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|) ،نُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜقٛي٘﴿ :نَُٳا
و بٹايِشٳلِّ﴾ (ا٭ْؿاٍ.)5 :
و َٹ ٵٔ ٳبٝٵتٹ َ
أَخٵطٳدٳوَ ضٳبټ َ
 ٗٚايٛقت ْؿػ٘ ،باعتباض ن ٸٌ سذط٠ٺ ٚغطؾ١ٺّ ،هٔ إط٬م يؿ« ٜايبٛٝت»
أٜهاّ ،نُا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا َ ٫تٳسٵخٴًُٛا ٴبٝٴٛتٳ اي ٻٓبٹ ِّٞإٔ َٓ ٫إٔٵ ٜٴ٪ٵشٳٕٳ
يَهُِٵ﴾ (ا٭سعاب.)53 :
ٚهلصا ايػبب قاٍ اهلل تعاٍ يٓػا ٤ايٓيبٸ| ٗ اٯ َٔ 34 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب:
﴿ٚٳاشٵنُ ٵطٕٳ َٳا ٜٴتٵًَ ٢ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ َٹٔٵ َآٜٳاتٹ اهللٹ ٚٳايِشٹهُِٳ١ٹ﴾ (ا٭سعابٚ .)34 :بطبٝع١
اؿاٍ ؾإٕ ت ٠ٚ٬آٜات اهلل ٗ «بٛٝتٗٔٸ» إِا نإ ٭ْٗٔٸ َٔ ْػا ٤ايٓيبٸ|ٚ ،ناْت
«بٛٝتٗٔٸ» ٖ« ٞبٝت ايٓيبٸ»; سٝح ناْت نٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ ْػا ٘٥تكطٔ ٗ ٚاسس٠ٺ َٔ
َػتكٌ َٓٚؿكٌٷ عٔ غا٥ط ْػا ٤ايٓيبٸ
ٌّ
ت
سذطات٘ٚ ،مل ٜهٔ يهٌٸ ٚاسس٠ٺ َٓٗٔٸ ب ٝٷ
ٚظٚدات٘ٚ .إٕ إطًٖع عً ٢غري ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٜ ،عًِ إٔ ضغ ٍٛاهلل| مل ٜهٔ
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ًّو بٝتاّ  ٫تػهٓ٘ ٚاسس ْ َٔ ٠ظٚدات٘.

1ـ اإلزاد ٠اإلهل ١ّٝبني ايتهٚ ١ّٜٝٓٛايتػسٜع ١ّٝــــــ
ٚاٯٕ عًٓٝا إٔ ْطَ ٣ا ٖ ٞاٱضاز ٠اٱهلٝٸ ١إصنٛض ٗ ٠قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ
اهللُ﴾؟ ؾٌٗ إطاز َٔ ٖص ٙاٱضاز ٠اٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛأّ اٱضاز ٠ايتؿطٜع١ٝ؟(.)7
يْٛ ٛطْا إٍ ٖص ٙاٯٜات ز ٕٚسهِٕ غابل ؾًٔ ٜهٖٓ ٕٛاى إؾهاٍٷ ٗ
إزضانٓا بإٔ ٖص ٙاٱضاز ٠إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜيٝػت ٖ« ٞاٱضاز ٠ايتهَ ،»١ٜٝٓٛعٓ ٢إٔ
اهلل مل ٜٴ ٔط ٵز تطٗري «أٌٖ ايبٝت» باٱضاز ٠ايته ،١ٜٝٓٛعً ٢غطاض َا دا ٗ ٤اٯَٔ 82 ١ٜ
غٛضٜ« ٠ؼ»; سٝح ّ ٫هٔ هلص ٙاٱضاز ٠إٔ تتدًٖـٚ ،تػتٛدب ايعكُٚ ;١شيو ٭ٕ ٖصٙ
اٱضاز ٠قس ٚضز اغتعُاهلا بعس فُٛع١ٺ َٔ ايٓٛاٖ َٔ ،ٞقب:ٌٝ
 ٬تٳدٵهٳعٵ ٳٔ بٹايِكَٛٵٍٔ﴾ (ا٭سعاب.)31 :
ـ ﴿ َؾ َ
ـ ﴿ ٳ ٫َ ٚٳتبٳطٻدٵ ٳٔ ٳتبٳطټزٳ ايِذٳاٖٹٹًٝٻ١ٹ ا٭ُٚيَ( ﴾٢ا٭سعاب.)31 :
ٚبعس فُٛع١ٺ َٔ ا٭ٚاَط َٔ ،قبٚ﴿ :ٌٝٳقًُِٔٳ قَ ٵ ّ٫ٛٳَعٵطٴٚؾاّ * ٚٳقَ ٵطٕٳ ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ
طعٵٔٳ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ﴾
ٚ َ٠٬ٳ َآتٹٌٳ ايعٻنَاٚ َ٠ٳأَ ٹ
ٳ ٫َ ٚٳتبٳطٻدٵٔٳ ٳتبٳطټزٳ ايِذٳاٖٹٹًٝٻ١ٹ ا٭ُٚيَٚ ٢ٳأَقٹُٵٔٳ ايكٻ َ
(ا٭سعاب.)32 :
يٝك ٍٛبعس شيؤ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵتٹ ٳ ٚٴٜطَِّٗطٳنُِٵ
تٳطِٗٔرياّ﴾ (ا٭سعابَ ،)33 :عٓ ٢إٔ ؼكٗل ايتطٗري ايصٜ ٟطٜس ٙاهلل إِا ٜهَٔ ٕٛ
ططٜل ايعٌُ با٭ٚاَطٚ ،ادتٓاب ايٓٛاٖ( ٞؾتأَٻ ٵٌ).
 َٔٚاؾسٜط َعطؾت٘ إٔ بسا ١ٜايه ّ٬إشا ناْت تتشسٻخ عٔ ايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ
ٚإػا ٌ٥ايته ،١ٜٝٓٛثِٸ ٚضز ايتعبري بـ «اٱضاز ،»٠نإ إطاز َٓٗا بساٖ« ّ١اٱضاز٠
ايتهٚ .»١ٜٝٓٛأَا إشا نإ اؿسٜح عٔ ايٛدٛب ٚاؿطَٚ ١ا٭َط ٚايٓٗ ٞايؿطعٞٸ ،يريز
شنط «اٱضاز »٠بعس شيو ،ؾٝه ٕٛإطاز بٗا «اٱضاز ٠ايتؿطٜع.»١ٝ
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣إشا ناْت «اٱضازَ »٠عطٛؾ ّ١عً ٢ا٭َٛض ايته ١ٜٝٓٛنإ إطاز
َٓٗا ٖ« ٛاٱضاز ٠ايته ،»١ٜٝٓٛاييت  ٫تتدًٖـٚ ،ته ٖٞ ٕٛايعً ١ايتاَٸ ١يتشكٗل إطاز(.)8
ٚأَا إشا ناْت «اٱضازَ »٠عطٛؾ ّ١عً ٢ا٭سهاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايؿطعٚ ١ٝايكٛاٌْ
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اٱهلٝٸ ١ؾ ٬ؾٳوٖ ٗ إٔ إطاز َٓٗا ٖ« ٛاٱضاز ٠ايتؿطٜع َٔٚ .»١ٝشيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ،
ّهٔ يٓا إٔ ْؿاٖس «اٱضاز ٠ايتؿطٜع ٗ »١ٝاٯ َٔ 6 ١ٜغٛض« ٠إا٥س ;»٠إش ٜك ٍٛاهلل
٠٬ٹ ؾَاغِػٹًُٛا ٚٴدٴٖٛٳهُِٵ ٚٳ َأٜٵ ٹسٜٳهُِٵ إٔيَ٢
تعاٍ ﴿ :ٳٜا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا إٔشٳا قُُٵتٴِٵ إٔيَ ٢ايكٻ َ
دٓٴباّ ؾَاطٖٗٻطٴٚا ٳٚإٕٔٵ
نٓٵتٴِٵ ٴ
ه ٵع ٳبٝٵٔٔ ٳٔٚإٕٵ ُ
ايُِٳطٳا ٹؾلٔ ٚٳاَٵػٳشٴٛا بٹطٴ ٴٚ٩غٹهُِٵ ٚٳأَضٵدٴًَهُِٵ إٔيَ ٢ايِ َ
نٓٵتٴِٵ َٳطٵنٳَ ٢أٚٵ عٳًَ ٢غٳؿَطٕ أَٚٵ دٳا٤ٳ أَسٳ ٷس ٹَٓٵهُِٵ َٹٔٳ ا ِيػٳا٥ٹ٘ٹ َأٚٵ ََ٫ٳػٵتٴِٴ ايِّٓػٳا٤ٳ ؾًََِٵ تٳذٹسٴٚا
ُ
ذعٳٌٳ
قعٹٝساّ طَِّٝباّ ؾَاَٵػٳشٴٛا بٹٛٴدٴٖٛٹهُِٵ ٚٳ َأٜٵسٹٜهُِٵ َٹٓٵ٘ٴ َٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ يٹٝٳ ٵ
َٳا٤ٶ ؾَ ٳتٝٳُٻُٴٛا ٳ
عٳًَٝٵهُِٵ َٹٔٵ سٳطٳزٕ ٳٚيَهٹٔٵ ٜٴطٜٔسٴ ٹي ٴٝطَِّٗطٳنُِٵ ٳٚيٹٝٴتٹِٻ ْٹعٵُٳتٳ٘ٴ عٳًَٝٵهُِٵ َيعٳًٖهُِٵ تٳؿٵهُطٴٕٚٳ﴾
(إا٥س.)6 :٠
ت٬س ٕٛٛإٔ اهلل تعاٍ ٜكٖ ٗ ٍٛص ٙاٯ ،١ٜبعس بٝإ ا٭سهاّ ايتؿطٜعَٔ ،١ٝ
قب :ٌٝايٛنٚ ٤ٛايتُٝټِ :إٕ اهلل ٜ ٫طٜس إٔ هعٌ عًٝهِ سٳ ٳطداّٚ ،إِا ٜطٜس إٔ
ٜطِّٗطنِ ٜٚتِٸ ْعُت٘ عًٝهِٚ .اْٛطٚا إٍ قسض اٯ ١ٜػس ٕٚأْٗا تبسأ بعباضٜ﴿ :٠ٳا َأٜټٗٳا
ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا﴾ ،ؾٌٗ ّهٔ ايك ٍٛبإٔ ْٝع إَ ٌَٓ٪عك َٕٛٛعهِ ٖص ٙاٱضاز٠
اٱهلٝٸ١؟!
ٖٓٚا ّهٔ إٔ لطَ ٟكاضْ ّ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ َٔ 33 ١ٜغٛض« ٠ا٭سعاب» ،ؾُا
ٖ ٞايٓتٝذ ١اييت ّهٔ إٔ مكٌ عًٗٝا؟
٠٬ٹ ؾَاغِػٹًُٛا
قاٍ تعاٍ ٗ غٛض ٠إا٥سٜ﴿ :٠ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا إٔشٳا قُُٵتٴِٵ ٔإيَ ٢ايكٻ َ
قعٹٝساّ طَِّٝباَّ ،﴾...عٓ ٢إٔ
ٚٴدٴٖٛٳهُِٵ ٚٳأَٜٵ ٹسٜٳهُِٵ ٔإيَ ٢ايُِٳطٳا ٹؾلٔ ...ؾًََِٵ تٳذٹسٴٚا َٳا٤ٶ ؾَ ٳتٝٳُٻُٴٛا ٳ
اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜطٜس إٔ ٜطِّٗطنِ ٜٚتِٸ ْعُت٘ عًٝهِ َٔ خ ٍ٬قٝاَهِ بٗصٙ
ا٭عُاٍٚ ،اَتجايهِ هلص ٙا٭سهاّ; ٚقاٍ ٗ غٛض« ٠ا٭سعاب»ٚ﴿ :ٳقَ ٵطٕٳ ؾٹ ٞٴبٝٴٛتٹهُٔٻ...
طعٵٔٳ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ إْٔٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ
ٚ َ٠٬ٳ َآتٹٌٳ ايعٻنَاٚ َ٠ٳأَ ٹ
ٚٳأَقٹُٵٔٳ ايكٻ َ
ت ٳ ٚٴٜطَِّٗطٳنُ ٵِ ٳتطِٗٔرياّ﴾.
َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵ ٹ
إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜب ٳسٚٵضٖا تؿب٘ اٯ َٔ 6 ١ٜغٛض« ٠إا٥س ;»٠ؾهًتا اٯٜتٌ قس ْعيت ٗ
َكاّ تعً ٌٝاؿهُ َٔ ١تؿطٜع ايكٛاٌْٚ ،قس ٚضز ايه ّ٬ؾُٗٝا عٔ ايعًٓ ١ايػاٝ٥ٸ١
يتؿطٜع ا٭سهاّٚ ،يٝػتا بكسز بٝإ َكاَات َٓٚاظٍ ا٭ؾدام ٚخكا٥كِٗ
ايته !١ٜٝٓٛؾهُا إٔ عباض ﴿ :٠ٳٚيَهٹٔٵ ٜٴطٜٔسٴ ٹي ٴٝطَِّٗطٳنُِٵ﴾ ٗ غٛض« ٠إا٥س ٫ »٠تؿهٌٓ
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زي ّ٬ٝعً ٢ايطٗاض ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛعكُ ١إ ،ٌَٓ٪نصيو ؾإٕ «إضاز ٠ايتطٗري ٚإشٖاب
دؼ» ٗ غٛض« ٠ا٭سعاب» إِا ٖ ٗ ٞاؿكٝكٚ ١ايٛاقع «إضاز ْ٠تؿطٜعّ ٫ٚ ،»١ٝهٔ
ايطِّ ٵ
إٔ ته ٕٛزي ّ٬ٝعً ٢ايعكُٚ ١ايطٗاض ٠ايتهٜٝٓٛٸ ١يؿدلٕٚ .نُا إٔ اٯ َٔ 6 ١ٜغٛض٠
«إا٥س »٠تؿٝس إٔ ايػا َٔ ١ٜتؿطٜع ايٛنٚ ٤ٛايػػٌ ٚايتُٝټِ ٖ« ٞطٗاض ٠إ،»ٌَٓ٪
نصيو ؾإٕ ايػا َٔ ١ٜا٭ٚاَط إصنٛض ٗ ٠اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض« ٠ا٭سعاب» ٖ« ٞطٗاض٠
أٌٖ ايبٝت» أٜهاّ; إش نُا ْعًِ ؾإٕ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱهل ٗ ١ٝاٯٜات ايتؿطٜع١ٝ
ٚايكاْ ١ْٝٛيًكطإٓ (أ ٗ ٟا٭سهاّ) ْاؾ« َٔ ١ْ ٦اٱضاز ٠ايتؿطٜع »١ٝهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ غٛض« ٠ا٭سعاب» (َٔ اٯ 28 ١ٜؾُا بعسٖا) قس اؾتًُت عً٢
د ٳٔٚ ،أقُٵ ٳٔ ايكٚ ،٠٬آتٌ
رب ٵ
أسهإّ ٚتهايٝـ َٔ ،قب :ٌٝقَ ٵط ٳٕ ٗ بٛٝتهٔٸ ٫ٚ ،ت ٻ
ايعناٚ ،٠أطعٵ ٳٔ اهلل ٚضغٛي٘ َٔٚ ،...ٚ ،ايٛانض دسٸاّ إٔ ٖص ٙا٭َٛض تطتب٘ بـ «اٱضاز٠
دؼ
ايتؿطٜع »١ٝاٱهل ،١ٝز ٕٚاٱضاز ٠ايتهٚ .١ٜٝٓٛبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ إضاز ٠اهلل ٱشٖاب ايطِّ ٵ
ٚتطٗري أٌٖ ايبٝت ايٛاضز ٗ ٠غٛض« ٠ا٭سعاب» ،سٝح قاٍ تعاٍٜٚ« :طِّٗطنِ»ٖٞ ،
َجٌ اٱضاز ٠ايٛاضز ٗ ٠غٛض« ٠إا٥س »٠خطاب ّا ؾُٝع إ ٌَٓ٪ـ َٳ ٵٔ ؾ ِٗٝايٓيبٸ
ا٭نطّ| ٚاٱَاّ عًٞٸ× ٚؾاطُ ١ايعٖطا ...ٚ ÷٤ـ ،سٝح قاٍ تعاٍٜ﴿ :ٴطٜٔسٴ
ٹيٝٴطَِّٗطٳنُِٵ﴾.
نُا قاٍ اهلل تعاٍ يطغٛي٘|﴿ :خٴصٵ َٹٔٵ َأَٵٛٳايٹِٗٔٵ قٳسٳقَ ّ١ٴتطَِّٗ ٴطٖٴِٵ ٳٚتٴعٳنِٔٗٝٚٵ
ٔ أعط ٢ايعنا ٠يطغ ٍٛاهلل|
بٹٗٳا﴾ (ايتٛب ،)103 :١ؾٌٗ تعين ٖص ٙاٯ ١ٜإٔ نٌ َٳ ٵ
نإ طاٖطّا َٚعكَٛاّ بايهطٚض٠؟!
َٔ ايبس ٜٞٗإٔ إطاز ٖ ٛإٔ ايػا َٔ ١ٜتؿطٜع ايعنا ٖٞ ٠تكؿ ١ٝايٓاؽ َٔ
ايتًٛټخ بأزضإ ايسْٝا ٚسبٸ ا٭َٛاٍٚ ،إٕ ٖص ٙايطٗاض ٠إِا ؼكٌ َٔ ططٜل ايعٌُ
بكاْ ٕٛايعنا.)9(٠
ًْٚؿت اْتباٖهِ إٍ ٖص ٙايٓكط :ٖٞٚ ،١إٔ ا٭ؾعاٍ ايٛاضز ٗ ٠اٯ َٔ 6 ١ٜغٛض٠
«إا٥س َٔ ٖٞ »٠ا٭ؾعاٍ إهاضعَ ،١جٌٜ« :طٜس» ٜ«ٚتِٸ» ،نُا إٔ ا٭ؾعاٍ« :تطٗٸط»
«ٚتعنٓ ٗ »٢اٯ َٔ 103 ١ٜغٛض« ٠ايتٛب َٔ »١ا٭ؾعاٍ إهاضع ١أٜهاّ; ٭ٕ ؼكٗل ٖصٙ
 ٙبادتٓاب ايٓٛاٖٚ ٞاَتجاٍ ا٭ٚاَط إصنٛض ٠قبٌ ٖص ٙا٭ؾعاٍ; َعٓ٢
ا٭ؾعاٍ َؿطْ ٚ
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إٔ ؼكٗل ٖص ٙا٭ؾعاٍ إِا ْٖ ٛتٝذ ْ١يٮؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ايػابك ١هلاٚ .بايٓٛط إٍ ٖصٙ
دؼ ٚطٗٻطنِ ;»...إش
ايٓكطْ ١ط ٣إٔ آ ١ٜايتطٗري تك ٍٛب ٳسٚٵضٖا« :أشٖب اهلل عٓهِ ايطِّ ٵ
دؼ ٖٚصا ايتطٗري» إِا َٖ ٛؿطْٙٚ
نُا تكسٻّ إٔ شنَ ٵطْا ؾإٕ ٖصا «اٱشٖاب يًطِّ ٵ
باَتجاٍ ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ إصنٛض ٠قبًٗاٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ إصنٛض٠
غين عٔ ايتٛنٝض إٔ ٖصا إٛنٛع ٫
دؼٌّ ٚ .
َكسٸَٚ ْ١أضنٝٸ ١يتشكٗل ايتطٗري ٚإشٖاب ايطِّ ٵ
ٜتٓاغب َع اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ ١اٱهل ،١ٝاييت ٖ ٞغري َؿطٚط١ٺ ٫ٚ ،ؼتاز إٍ َكسٸَ١ٺ
ُٝٗٚسٺ (ؾتأَٻ ٵٌ)(.)10

2ـ قاعد ٠ايتػًٝب َربِّزٌ ٫ضتعُاٍ اجلُ املرنٖس ــــــ
ٚيٓعٴ ٵس ثاْ ّ١ٝإٍ غٛض ٠ا٭سعاب ،سٝح عاز اـطاب بعس اٯ 33 ١ٜإٍ شات ْػا٤
ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،اٯ ١ٜتؿطٜع ;ْ١ٝإش ٜك ٍٛاهلل تعاٍٚ﴿ :ٳاشٵنُ ٵطٕٳ َٳا ٜٴتٵًَ ٢ؾٹٞ
ٴبٝٴٛتٹهُ ٻٔ َٹٔٵ َآٜٳاتٹ اهللٹ ٚٳايِشٹهُِٳ١ٹ﴾ (ا٭سعاب.)34 :
ٚنُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ اٯٜات َٔ ،اٯ 28 ١ٜإٍ اٯ َٔ ،34 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب
َرتابط ْ ١بايهاٌَٚ ،يٝؼ بٌ ؾكطاتٗا ٚنًُاتٗا أٟٸ اْكطاعٕ.
أَا ايػؿًٖٓ ١ا (أ ٚايتػاؾٌ) عٔ قاعس٠ٺ يػ ١ٜٛؾٗ ٞاييت تػبٻبت بٗصا ايػ٪اٍ
ايكإ :ٌ٥اشا ٚضز اغتعُاٍ اؾُع إصنٖط يًُداطب ٗ اٯ ٗ ،33 ١ٜسٌ إٔ ايٛاضز ٗ
قسض شات ٖص ٙاٯ ١ٜـ  ٗٚاٯٜات َٔ اٯ 28 ١ٜإٍ اٯ َٔ 34 ١ٜغٛض« ٠ا٭سعاب» ـ ٖٛ
اغتعُاٍ اؾُع إْ٪ٻح يًُداطَب؟!
إٕ ايكاعس ٠اييت ْطقسٖا ٖٓا ٖ ٞقاعس ٠ايتػًٝب; ؾإٕ ْاع ١اٱْاخ ـ بٓا٤ٶ عً٢
ٖص ٙايكاعس ٠ـ إشا ناْت َؿتًُٚ ّ١ي ٛعًَ ٢صنٖ ٕط ٚاسس تهٚ ٕٛدٛباّ عهِ اؾُع
إصنٖط.
ت ايػ ّ٬عًٞٻ فُٛع َٔ ْ١ايٓػا ،٤بٔٗٓٝٸ ضدٌٷ ٚاسس ،ؾإٕ
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣ي ٛأيكَ ٵ
ضزٻ ايػَٓ ّ٬ٸ ٞعًٔٗٝٸ هب إٔ ٜه ٕٛبكٝػ ١اؾُع إصنٖط ،أ :ٟهب إٔ أقٗ ٍٛ
اؾٛاب« :عًٝهِ ايػ.»ّ٬
()11
ٚقس ايتعّ ايكطإٓ ايهط ِٜـ ايصْ ٟعٍ بًػ ١ايعطب ـ بٗص ٙايكاعس َٔٚ . ٠شيو:
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عٓسَا دا٤ت إ٥٬ه ١إٍ بٝت ايٓيبٸ إبطاٖٚ ،×ِٝبؿٻط ٙٚبأْ٘ غٛٝيس ي٘ غ ٬ٷّ;
ذبٹٌٳ َٹٔٵ َأَٵطٔ اهللٹ ضٳسٵُٳُ١
ت ظٚدت٘ َتعذِّب ،ّ١قايت إ٥٬ه ٗ ١دٛابٗاَ ﴿ :أ ٳتعٵ ٳ
ؾهشهَ ٵ
اهللٹ ٳٚبٳطٳنَاتٴ٘ٴ عٳًَٝٵهُِٵ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵتٹ ٔإْٻ٘ٴ سٳُٹ ٝٷس َٳذٹٝسٷ﴾ (ٖٛز.)73 :
ٚنُا ت٬س ٕٛٛؾإْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إٔ إداطَب ٗ ن ّ٬إ٥٬ه ٗ ١بسا١ٜ
اٯ ١ٜمل ٜهٔ غ ٣ٛاَطأ٠ٺ ٚاسس ٖٞٚ( ٠غاض ٠ظٚد ١ايٓيبٸ إبطاٖٚ ،)×ِٝيهٔٵ بايٓٛط
إٍ إٔ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝنإ َٔ أٌٖ شيو ايبٝت أٜهاّ ؾكس ٚضز اغتعُاٍ نُري
اؾُع إصنٖط يًُداطبٌ ،سٝح قايت إ٥٬ه« :١عًٝهِ أٌٖ ايبٝت» .إشٕ ّهٔ
يػٝٸس ٠ايبٝت إٔ ته َٔ ٕٛأٌٖ ايبٝت .نُا ْط ٣شات ٖصا ا٭َط ٗ غٛض ٠ا٭سعاب
أٜهاّ; سٝح ٚضز اـطاب ٗ بسا ١ٜاٯٜات بكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹٚ ،﴾ِّٞستٸٗ ٢
قسض اٯ 33 ١ٜلس إٔ ْٝع ايهُا٥ط ٖ َٔ ٞنُا٥ط اؾُع إْ٪ٻحٚ ،أَا عٓس
اؿسٜح عٔ «أٌٖ ايبٝت» ؾكس ٚضز اغتعُاٍ نُري اؾُع إصنٖط; يه ٕٛايٓيبٸ
ا٭نطّ| ب ٳسٚٵض َٔ ٙأٌٖ ٖصا ايبٝت ،بٌ غٝٸسٚ ،ٙنصيو اٯخط ;ٕٚباعتباض قًتِٗ
ٚاضتباطِٗ ا٭غطٟٸ بايٓيبٸٜ ،ٴعٳسٸ َٔ ٕٚأٌٖ ٖصا ايبٝت أٜهاّ.
ٚقس ٚضز ٗ نتب ايتؿػري إٔ خطابات ايكطإٓ َٔ ،قب :ٌٝقٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا
ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا﴾ٚ ،قٛي٘ تعاٍ﴿ :نُتٹبٳ عٳًَٝٵهُِٴ﴾ْٛٚ ،ا٥طُٖا ٫ ،ؽتلٸ بايطداٍ ؾك٘،
بٌ تؿٌُ ايٓػا ٤أٜهاّٚ ،يهٔٵ ٚضز اغتعُاهلا بكٝػ ١ايهُا٥ط إصنٖط ٠بٓا٤ٶ عً٢
قاعس ٠ايتػًٝب.
ٳبٝٵسٳ إٔٸ ٭خٓٝا نَ٬اّ عذٝباّ يًػا ;١ٜإش ٜٴؿِ ٳِٗ َٔ ن ٗ ،َ٘٬ايؿكط ٠ايجايجَٔ ١
ضغايت٘ ،أْ٘ ٜط ٣اٯ َٔ 73 ١ٜغٛضٖٛ ٠ز َبُٜٗٚ ،ّ١طاٖا َؿهً ّ١أنجط َٔ آ١ٜ
ايتطٗريٜٚ ،جري غ٪ا ّ ٫بٗصا ايؿإٔ; إش ٜكَ :ٍٛٳ ٵٔ ِٖ «أٌٖ ايبٝت»؟!

3ـ ايػَّبَ٘ ايهبري بني آ ١ٜايتطٗري ٚآ ١ٜايبػاز ٠إلبساٖ ×ِٝــــــ
ٚأض َٔ ٣اي٬ظّ ٖٓا إٔ ته ٕٛيٓا إط٬ي ْ ١إْاي ١ٝعًٖ ٢ص ٙاٯ ،١ٜؾٓك :ٍٛإٕ
إ٥٬ه ١ـ عًَ ٢ا ٚضز ٗ اٯ ١ٜـ قس ْعيت يتبؿري ايٓيبٸ إبطاٖٚ .×ِٝإٕ ايٓيبٸ إبطاِٖٝ
مل ٜتعطٻف عً ٗ ِٗٝباز ٨ا٭َطٚ ،تكٛٻض أِْٗ َٔ بين ايبؿط ،ؾطبذ هلِ عذ ،ّ٬ؾًُٸا
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ضأ ٣إٔ أٜس ٫ ِٜٗتتٓا ٍٚايطعاّ تكٛٻض أِْٗ ٜهُط ٕٚي٘ ايؿطٸٖٓٚ .ا مل هس إ٥٬ه١
ـ ،ؾإْٓا ٴضغٴٌ اهللٚ ،إٕ ايعصاب ايصٟ
َٓاقاّ َٔ ايتعطٜـ بأْؿػِٗ ،ؾكايٛا ي٘ ٫ :ؽَ ٵ
دٓ٦ا ب٘ ٜ ٫ؿٌُ قَٛوٚ ،إِا مٔ دٓ٦ا إٍ ق ّٛئ ﴿ :ٙٛإْٻا أُ ٵضغٹ ًِٓٳا إٔيَ ٢قَ ٵ ّٔٛيُٙٛٺ﴾
(ٖٛز.)70 :
ثِٸ قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳاَٵطٳ َأتٴ٘ٴ قَا٥ٹُٳ ْ١ؾَهٳشٹهَتٵ َؾبٳؿٻ ٵطْٳاٖٳا بٹإٔغٵشٳامٳ ٳَٚٹٔٵ ٚٳضٳا٤ٹ إٔغٵشٳامٳ
ؿٞٵ٤ٷ عٳذٹٝبٷ * قَايُٛا
ٳٜعٵكُٛبٳ * قَايَتٵ ٜٳا ٳٜٚٵًَتٳا أَ َأيٹسٴ ٚٳ َأْٳا عٳذٴٛظٷ ٚٳٖٳصٳا ٳبعٵًٹ ٞؾٳٝٵداّ إٕٔٻ ٖٳصٳا يَ ٳ
ذبٹٌٳ َٹٔٵ َأَٵطٔ اهللٹ ضٳسٵُٳ ُ١اهللٹ ٳٚبٳطٳنَاتٴ٘ٴ عٳًَٝٵهُِٵ َأٖٵٌٳ ايِ ٳبٝٵتٹ ٔإْٻ٘ٴ سٳُٹٝسٷ َٳذٹٝسٷ﴾ (ٖٛز:
َأ ٳتعٵ ٳ
 71ـ .)73
ي ٛتأَٸًٓا ٗ ٖص ٙاٯٜات ،ز ٕٚتبٓٸ ٞا٭سهاّ إػبك ،١ؾػٛف لس إٔ إ٥٬ه١
ػٝب عٔ تعذټب ظٚد ١ايٓيبٸ إبطآٖٖ َٔٚ .×ِٝا ٜٳ ٔط ٴز اغتعُاٍ ايؿعٌ إؿطز يًُداطَب
إْ٪ٻح.
ٚي ٛق :ٌٝإشا ناْت ايعٚد ٖٞ ١إداطَب ١باٯ ١ٜؾًُاشا ٚضز ايه ٗ ّ٬ا٭ثٓا ٤عٔ
ا٭غطٚ ٠أٌٖ ايبٝت؟
ؾإْٓا ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ٖص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ ايه ّ٬قس تٛدٻ٘ ٗ باز ٨ا٭َط
إٍ اَطأ٠ٺٚ ،يهٔٵ باعتباض أْٗا َٓتػب ْ١إٍ ايٓيبٸ إبطاٖٚ ،×ِٝأْٗا ظٚدت٘ٚ ،إٔ ايٓيبٸ
إبطاٖٚ ×ِٝاسسٷ َٔ أعهاٖ ٤صا ايبٝت ،ؾإْ٘ عٓس تٛد ٘ٝاـطاب بعس شيو إٍ ن٬
إٛد ٛٳزٜٵٔ ٗ ايبٝت عُس إٍ اغتعُاٍ ايهُري إصنٖط ٗٚ .ايٛاقع ؾإٕ اٯ ١ٜتكٕ :ٍٛاشا
تعذبٌ؟! أ ٫تعًٌُ أْوٹ ٚاسس َٔ ْ٠أٌٖ ٖصا ايبٝت ايص ٟأْعٍ اهلل عً ٘ٝضٓت٘
ٚبطنات٘؟ ٚسٝح ناْت ٖص ٙايربنات ْاظي ّ١عً ٢ايٓيبٸ إبطاٖٚ ×ِٝظٚدت٘ ـ بٌ ٖٞ
ٗ ايسضد ١ا٭ ٍٚناْت ْاظي ّ١عً ٢ايٓيبٸ إبطاٖ ٗٚ ،ِٝايسضد ١ايجاْ ١ٝعً ٢غا٥ط
أعها ٤ا٭غطٚ ٠أؾطاز ٖصا ايبٝت ـ مل ٜهٔ ٖٓاى ٴب ٌّس َٔ اغتعُاٍ ايهُري إصنٖط.
ٚسٝح ناْت ضعا ١ٜاهلل عٓس شنط ايطٓٚ ١ايربنات ؾاًَ ّ١يًٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝأٜهاّ
ٚضز ايتعبري بـ «عًٝهِ أٌٖ ايبٝت» ٗ ،سٌ نإ َكسٚض ايكطإٓ ايهط ِٜإٔ ٜك:ٍٛ
و» ،أ ٟنإ َكسٚض ٙايتعبري بـ
«أتعذبٌ َٔ أَط اهلل؟! ضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ عً ٝٹ
«عًٝهِ أٌٖ ايبٝت» أ ٚاغتعُاٍ نُري إؿطز يًُداطب إْ٪ٻح ،ؾًُاشا مل ٜػتعًُِ٘؟
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ايػبب ٖ ٛأْ٘ ـ نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ـ نإ قس مشٌ ايٓيبٸ إبطاٖٖٚ ،ِٝص ٙإطأ٠
إطتبط ١بايٓيبٸ إبطاٖٚ ،×ِٝإٔ ايطٓٚ ١ايربنات ناْت عً ٗ ٘ٝايسضد ١ا٭،ٍٚ
ٚعً ٢أعها ٤أغطت٘ ٚأٌٖ بٝت٘ بايسضد ١ايجاْ.)12(١ٝ
ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب ١إٍ قٌٸ عجٓا ٗ غٛض ٠ا٭سعاب .ؾايػا« ٖٞ ١ٜايتطٗري،
ٚإٔ ٜه ٕٛأٌٖ ايبٝت أغ ّ٠ٛيػريِٖ»ٚ ،إعينٸ بصيو ٗ ايسضد ١ا٭ٚ ،ٍٚقبٌ اؾُٝع،
ٖ ٛؾدل ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،ثِٸ ٜأت ٞغا٥ط أؾطاز أغطت٘ َٚٳ ٵٔ ي٘ ا٫ضتبا ٙا٭نرب
َع٘ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،سٝح نإ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٖ ٛإعينٸ بايسضد ١ا٭،ٍٚ
ٚنإ اٯخطَ ٕٚعٓٝٸٌ ٗ شيو بايتٻ ٳبع ٚاعتباض َطاتب ْػبتِٗ إيٚ ،٘ٝضز اغتعُاٍ
.)ٜ
ايهُري إصنٖط (ؾ٬سٹ ِ
ْعٛز َطٸ ّ٠أخط ٣إٍ غٛضٖٛ ٠زْٚ ،ػأٍ ناتب ايطغاي ١احملرتّ :سٝح إْو ٫
تكطع بإٔ ظٚد ١ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝكاطَب ْ١بٗص ٙاٯ ٫ٚ ،١ٜتط ٣ايٓيبٸ إبطأَٖ ×ِٝ
َكازٜل «أٌٖ ايبٝت» ،ؾٌٗ يو إٔ ػٝبٓا ـ بايٓٛط إٍ إٔ ٚيس ٙمل ٜٴٛيَس بٳ ٵع ٴس( )13ـ َٳ ٵٔ ٖٛ
إداطَب بٗص ٙاٯ١ٜ؟!
إٕٵ قًتٴِ :ضٴ ٳبُا نإ ٖٓاى ،باٱناؾ ١إٍ ايٓيبٸ إبطاٖٚ ×ِٝظٚدت٘ ،أؾدامٷ
آخط ٗ ٕٚشيو ايبٝتٚ ،إٕٸ ن ّ٬إ٥٬ه ١نإ خطاباّ هلِ!
قًٓا :ستٸ ٢ي ٛغًُٖٓا بٗصا ايؿطض ،ايصٜ ٫ ٟػتٓس إٍ زي ،ٌٕٝؾ ٬ؾٳوٖ ٗ أْ٘ بٓا٤ٶ
عً ٢أغًٛب ايه ّ٬اؿه( ِٝأ ٚايعكٞ٥٬ٸ ،عً ٢سسٸ تعبرينِ) عٓسَا تبسأ إ٥٬ه١
نَٗ٬ا ٗ اؾٛاب عٔ تعذټب ظٚد ١ايٓيبٸ ٜ ٫عٛز َٔ إعكٚ ٍٛإكب ٍٛإٔ ٜتِٸ اٱعطاض
عٓٗا ٗ أثٓا ٤ايهٚ ،ّ٬ز ٕٚإُاّ اؾٛابٜٚ ،كري ٕٚإٍ شنط أَطٕ  ٫ته ٕٛظٚد١
ايٓيبٸ َٔ َكازٜك٘ إط٬قاّ; َعٓ ٢إٔ ٜٴكاٍ :أٜٸتٗا إطأ ٌٖ ،٠تعذبٌ َٔ أَط اهللٗ ،
سٌ إٔ ضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ إِا تٓعٍ عً ٢أؾدامٕ آخط ٜٔغريىٹ؟! ؾُا ٖصا اؾٛاب
هلص ٙإطأ٠؟! ٕٚاشا ٜتِٸ إعطاَ ٤جٌ ٖصا اؾٛابٜٚ ،ٴػتٌٗٸ بٛقؿ٘ خطاباّ َٛدٸٗاّ إٍ تًو
إطأ٠؟! ؾإشا مل تهٔ ايطٓٚ ١ايربنات ؾاًَ ّ١يتًو إطأ ٠ئ ٜه ٕٛن ّ٬إ٥٬ه١
دٛاباّ عٔ تعذټب إطأ ٠أق ٗٚ !ّ٬ا٭غاؽ نٝـ ٜكضٸ إٔ تتعذٸب إطأٚ ٠تهشو،
ٚتك ّٛإ٥٬ه ١بتٛد ٘ٝاؾٛاب ٚايتعً ٌٝإٍ أؾدامٕ آخط ٜٔمل ٜتعذٻبٛا ٚمل
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ٜهشهٛا؟!
إشا مل ْعترب ظٚد ١ايٓيبٸ إبطاٖ« َٔ ×ِٝأٌٖ ايبٝت» ؾإٕ ن ّ٬اهلل غٛف
ٜه ٕٛـ َعاش اهلل ـ َتٗاؾتاّ ُاَاّ; ٭ْٗا تعذٻبت َٔ بؿاض ٠إلابٗا  ٖٞٚعًَ ٢جٌ َا
ناْت عً َٔ ٘ٝايتكسټّ ٗ ايعُط; ؾُا َعٓ ٢إٔ ٜك ٍٛهلا إ٥٬ه ٗ ١اؾٛاب عٔ
تعذټبٗا :أٜٸتٗا إطأ ،٠أتعذبٌ َٔ أَط اهللٚ ،اؿاٍ إٔ ضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ ْاظي ْ١عً٢
ظٜسٺ ٚبهطٕ ٚعُطٚ؟!
ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب ١إٍ غٛض ٠ا٭سعاب أٜهاّ; ؾًٝؼ َٔ إعك ٍٛأ ٚإكب ٍٛإٔ
ٜتٛدٻ٘ ايكطإٓ باـطاب إٍ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،ثِٸ ٜٓكطف عٓٗٔٸ ؾذأٚ ،ّ٠زٕٚ
غابل إْصاضٕ َٔٚ ،ز ٕٚشنط كاطَبٌ دٴسٴزٚ ،ز ٕٚإٔ ىتِ ن َ٘٬ايػابل إٛدٻ٘ إٍ
ْػا ٤ايٓيبٸ ،ضغِ أْٗٴ ٻٔ إداطَبات َا قبٌ ٚبعس ٖص ٙاؾًُٜٚ ،١تٛدٸ٘ باـطاب إٍ
أؾدامٕ آخطٜٚ ،ٜٔصنط أَطاّ ٜ ٫عين ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ قطٜبٺ أ ٚبع ٝٺس،
ٚىطدٗٔٸ عٔ مشٛي٘ ُاَاّ(.)14
ت ظٚدتو َٔ أٌٖ
ت أْتٳ َٔ أٌٖ بٝتو؟ أٚٳيٝػٳ ٵ
ْػأٍ ايهاتب احملرتّ :أيػٵ ٳ
ت ٗ
بٝتو ،أّ إٔ أ٫ٚزى ٚأسؿازى ٚأقٗاضى ٚسسِٖ َٔ أٌٖ بٝتو؟!  ٌٖٚتأَٻ ًِ ٳ
نَ٬و ٖصا ًَٝٸاّ؟!
َ ٗٚا ًْ ًٜٞؿت اْتباٖهِ إٍ ٖص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ ٖٓاى تٓاٚطاّ نبرياّ بٌ
اٯ َٔ 73 ١ٜغٛضٖٛ ٠ز ٚآ ١ٜايتطٗري; ؾإداطَب ٗ نًتا اٯٜتٌ ٖ ٛإْ٪ٻح; ؾؿ ٞغٛض٠
ٖٛز ٜتٸذ٘ اـطاب إٍ إؿطز إْ٪ٻح ٗٚ ،غٛض ٠ا٭سعاب ٜتٸذ٘ اـطاب إٍ اؾُع
إْ٪ٻحٚ .إداطَب ٗ قسض ن ٬إٛضز ٜٔأظٚاز ايٓيبٸٚ ،قس ٚضز ٗ ن ٬إٛضزٜٔ
ايتعبري بـ «أٌٖ ايبٝت» َٓكٛباّ ٗٚ .قسض اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب دا ٤شنط أؾعاٍ
اؾُع يًُداطَب إْ٪ٻح ٗٚ ،ختاّ شات ٖص ٙاٯٚ ١ٜضزت نُا٥ط اؾُع يًُصنٖط
إداطَبٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ غبب ٚعًٓ ١اٱتٝإ بهُري اؾُع إصنٖط ٗ اٯ73 ١ٜ
َٔ غٛضٖٛ ٠ز ،أٜٸاّ نإٜ ،ٳ ٔط ٴز ب ٳسٚٵض ٗ ٙآ ١ٜايتطٗري أٜهاّ(.)15
ت َطاعاتٗا ٗ نًتا اٯٜتٌْٚ .ط َٔ ٣إٓاغب
مٔ ْط ٣إٔ قاعس ٠ايتػًٝب قس ُٖ ٵ
ـ قبٌ اـٛض ٗ إٛانع ا٭خط َٔ ٣آ ١ٜايتطٗري ـ اٱؾاض ٠إٍ إٔ عًُا ٤ايٓشٚ ٛايًػ ١قس
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شنطٚا َطايب أخطَٗٓٚ ،٣اَ :ا قطٻح ب٘ «ايعكؿط ٗ »ٟتؿػري ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜغٛض٠
ٖٛز َٔ ،دٛاظ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصنٖط يًتعبري عٔ إؿطز ـ ستٸ ٢إؿطز إْ٪ٻح ـ;
يًتعبري عٔ ايتعٚ ِٝٛايتهطٚ .ِٜاغتؿٗس يصيو بك ٍٛايؿاعط:
ٚإٕٵ ؾــ٦تٴ مل أطعــِ ْكاخ ـاّ  ٫ٚبــطزا
ت ايِّٓػــا ٤غــٛانِ
ؾًــ ٛؾــ٦تٴ سطٻ ٵَ ـ ٴ
ٚقس اغتؿٗس بٗصا ايبٝت ٗ اٯ َٔ 249 ١ٜغٛض ٠ايبكط ٠أٜهاّ.
نُا اغتؿٗس ٗ اٯ َٔ 32 ١ٜغٛض ٠ايٓٛض ،بٗصا ايبٝت ايص ٟخاطب ب٘ ايؿاعط
قبٛبت٘:
ٚإٕٵ نٓـــت أؾتـ ـَ ٢ـــٓهِ أتـــأٜٸِٴ
ؾإٕٵ تٓهش ٞأْهض ٚإٕٵ تتـأٜٸُٞ
ٚقس قطٻح إُِّٗـ عً« ٢ايهؿٸاف» قا :ّ٬٥عً ٢ايطغِ َٔ إٔ َطدع ايهُري ٗ
ن ٬ايبٝتٌ ٖ« ٛإؿطز إْ٪ٻح» ،إ ٓ٫إٔ إػتعٌُ ٖ ٛنُري «اؾُع إصنٖط»; يًتع.ِٝٛ
ٚقاٍ عًُا ٤ايٓش « :ٛٴض ٳبُا خٛطبت إطأ ٠ايٛاسس ٠غطاب اؾُع إصنٖط; ٜكٍٛ
ايطدٌ عٔ أًٖ٘« :ؾعًٛا نصا»; َبايػ ٗ ّ١غرتٖا ،ستٸٜٓ ٫ ٢طل بايهُري إٛنٛع هلا.
 :َ٘ٓٚقٛي٘ تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ طايٓيبٸص َٛغ﴿ :×٢قَاٍٳ ٭َٖٵًٹ٘ٹ اَٵهُجٴٛا﴾ (ايككل:
 ،)16()29طٚمل ٜكُ ٵٌ :اَهجٞص».
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايكطإٓ ايهط ِٜبعس اـطابات ايػابك ١ـ اٯ،32 ١ٜ
ٚقسض اٯ 33 ١ٜـ قاّ بأَطٳ ٵ :ٜٔا٭ٚٸٍ :أؾاز اهلسف ٚايعًٓ ١ايػا َٔ ١ٝ٥قسٚض ا٭سهاّ
كط; ايجاْ :ٞإْ٘ َٔ خ ٍ٬تػٝري ايهُري أؾاض إٍ سطَتٗٔٸ ٚعًٛٸ
ايػابك ١بكٝػ ١اؿَ ٵ
ؾأْٗٔٸ ٚؾطؾٗٔٸ بػبب اْتػابٗٔٸ ٚاْتُأٗ٥ٸ إٍ أغطٚ ٠غٝٸس ايبؿط خامت ا٭ْبٝا،|٤
ٚنْٔٗٛٸ ظٚدات٘ ْٚػا ;ٙ٤نٜ ٫ ٞتصضٻع أس ٷس باـطابات ايػابكٜٚ ،١سٻع« ٞإٔ استُاٍ
قسٚض ايؿاسؿ ١إبٝٸٓ ١عٓٗٔٸ ،أ ٚإٔ ايتربټز عً ٢ايططٜك ١اؾاًٖٝٸ ،١أ ٚاـهٛع ٗ
ايكٛت ،نإ ؾا٥عاّ بٌ ْػا ٤ايٓيبٸ| ،أ ٚـ ْعٛش باهلل ـ نإ يصيو غابكْ١
بٔٗٓٝٸ»(ٚ .)17بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ايكطإٓ ايهط ٗ ،ِٜآ ١ٜايتطٗري ،عٓس بٝإ ايػأَ ١ٜ
اـطابات ايػابكٚ ،١ضؾع ْٝع ايؿبٗات اييت قس تططأ بؿإٔ إداطَبٌ;  َٔٚأدٌ
َسح ٚإنطاّ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚضعا ١ٜسطَتٗٔٸ ـ سٝح و ٌٛبؿطف ظٚادٗٔٸ
َٔ خامت ا٭ْبٝا |٤ـ قاض إٍ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصنٖط.
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ٚبطبٝع ١اؿاٍ ،ؾإْٓا قس شنَ ٵطْا ضأٜٓا بكطاس١ٺٚ ،يػٓا بكسز ايسؾاع عٔ ٖصا
ايكْ ٫ٚ ،ٍٛكطٸ عً ٢قبٛي٘ٚ .يهٔٵ بايٓٛط إٍ أْٓا ْ ٫طٜس ػاٌٖ غا٥ط ا٭قٛاٍ
ا٭خط ٣غٛف ْعٌُ عً ٢بٝإ آضا ٤غا٥ط ايعًُا ٤بؿهٌٕ عابط.

4ـ «ا٭ٌٖ» يف ايًػٚ ١ا٫ضتعُاٍ ايكسآْ ٞــــــ
ٗ َا ْ ًٜٞتعطٻض إٍ بٝإ َعَٓٚ ٢سي ٍٛنًُ« ١أٌٖ» َٔٚ .ا٭ؾهٌ إٔ ْطدع
إٍ نتب ايًػٖ ٗ ١صا ايؿإٔ.
ؾكس ٚضز ٗ «إٓذس» « ٗٚإعذِ ايٛغ«ٚ »٘ٝأقطب إٛاضز»« :أٌٖ ٚتأٖٸٌ :تعٚٸز،
ٚاتٸدص يٓؿػ٘ أغط .ّ٠أٖٹٌ :قاض شا عٝاٍ ٚظٚد .١ا٭ٌٖ :ايعؿريٚ ٠ا٭قاضب ٚايعٚدٚ .١أٌٖ
ايساض :غهٓإ ايبٝتٚ .أٌٖ ايبًس ٚايبٝت :غهٓاْ٘ ٚقاطٓ.»ٙٛ
ٚقاٍ ٗ «إكباح إٓري»ٜ« :طًل ا٭ٌٖ عً ٢ايعٚدٚ .١ا٭ٌٖ أٌٖ ايبٝتٚ .ا٭قٌ
ؾ ٘ٝايكطاب.»١
ٚداَ ٗ ٤عذِ «َكاٜٝؼ ايًػ٫ ،»١بٔ ؾاضؽ طعٔ اـً ٌٝبٔ أٓسص« :أٌٖ ايطدٌ
ظٚد٘ٚ .ايتأٖټٌ ايتعٚټزٚ .أٌٖ ايطدٌ أخلٸ ايٓاؽ ب٘ٚ .أٌٖ ايبٝت :غهٓاْ٘».
َ« ٗٚعذِ أيؿا ٚايكطإٓ ايهط ،»ِٜجملُع ايًػ ١ايعطبَ ١ٝكط« :أٌٖ وسٻز
َعٓاَ ٙا ٜٴهاف إيٚ .»٘ٝأٌٖ ايطدٌ :ظٚد٘ ٚأغطت٘ ٚأقاضب٘ٚ .أٌٖ ايساض :غهٓاْٗا.
ٚسٝح إٕ ناتب ايطغاي ١احملرتّ ٚعسزّا َٔ ايعًُا ٤قس أبسٳ ٵٚا اٖتُاَاّ خاقٸاّ بـ
«يػإ ايعطب» عٓس عجِٗ بؿإٔ آ ١ٜايتطٗري ؾػٛف ْصنط َطايب ٖصا ايهتاب
بتؿك ٌٕٝأنرب:
قاٍ ابٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜك« :ٞأٌٖ ايطدٌ :عؿريت٘ ٚش ٚٚقطبا ٗٚ ...ٙسسٜح أّٸ
غًُ :١يٝؼ بو عً ٢أًٖو ٖٛإ ،أضاز با٭ٌٖ ْؿػ٘×».
ٚنُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ ايٓيبٸ عٓسَا ٜه ٕٛأٌٖ ظٚدت٘ ته ٕٛظٚدت٘ ـ بطبٝع١
اؿاٍ ـ َٔ أًٖ٘.
ثِٸ اغتططز ابٔ َٓٛٛض ٜكٚ« :ٍٛأٌٖ ا٭َط٫ٚ :ت٘ٚ .أٌٖ ايبٝت :غهٓاْ٘ٚ .أٌٖ
ايطدٌ :أخلٸ ايٓاؽ ب٘ٚ .أٌٖ بٝت ايٓيبٸﷺ :أظٚاد٘ ٚبٓات٘ ٚقٗط ،ٙأعين عًٝٸ ّا×،
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ٚقْ :ٌٝػا ٤ايٓيبٸﷺٚ ،ايطداٍ ايصٖ ٜٔٴِ آي٘ ٗٚ .ايتٓع ٌٜايععٜعٔ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ
ت ٳٜٚٴطَِّٗطٳنُ ٵِ ٳتطِٗٔرياّ﴾».
ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵ ٹ
ثِٸ قاٍ أٜهاّٚ« :أٌٖ ايطدٌ ٚأًٖت٘ :ظٚد٘(ٚ .)18أٌٖ ايطدٌ ٜأٌٖ ٜٚأٌٖ أّٖ٬
ٚأٖٚ ،ّ٫ٛتأٖٻٌ :تعٚٻزٚ .أٌٖ ؾٕ٬ٷ اَطأٜ ،ّ٠أٌٖ ،إشا تعٚٸدٗا ،ؾَٗ ٞأٖٛيٚ .ْ١ايتأٖټٌ:
ايتعٚټز».
ٖٓٚاى َا ٜٴؿب٘ ٖصا ايه« ٗ ّ٬ايكاَٛؽ احمل »٘ٝأٜهاّ(.)19
ٚنُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ ابٔ َٓٛٛض ـ َجٌ غا٥ط عًُا ٤ايًػ ١ـ قس اعترب غهٓإ ايبٝت
َٔ أٌٖ ايبٝتٚ ،إٔ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚظٚدات٘ َٔ َكازٜل أٌٖ بٝت٘|(.)20
ٚبايٓٛط إٍ َا ٚضز ٗ نتب ايًػَٚ ،١ا ٚضز َٔ إٔ «ايتأٖټٌ» ٜعين ايعٚازٜ ،تٸهض
َا ٜ ٫بكَ ٢ع٘ أزَْٛ ٢نعٕ يًؿوٓ إٔ ايعٚد ٖٞ ١إكسام ا٭قٚ ٣ٛا٭ٚنض يـ «ا٭ٌٖ».
ٚعً ٘ٝيٝؼ ٖٓاى ٚد ٷ٘ يًتعذټب َٔ إٔ ٜٳ ٔط ٳز ايتعبري ٗ اٯٜات بـ «ا٭ظٚاز» ْ«ٚػا ٤ايٓيبٸ» ثِٸ
ٜتِٸ اْ٫تكاٍ باـطاب ؾذأ ّ٠إٍ «أٌٖ ايبٝت»ٚ ،تػٝټط ايتكطٜض بـ «ْػا ٤ايٓيبٸ|» إٍ
.)21(ٛ
«أٌٖ ايبٝت»; ٭ٕ ظٚد ١نٌٸ ؾدلٕ ٖ َٔ ٞأٌٖ بٝت٘ ز ٕٚؾو
ٚا٭ِٖٸ َٔ شيو َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط َٔ ِٜاعتباض ظٚد ١عُطإ (ٚايس ايٓيبٸ
َٛغ َٔ )×٢أٌٖ ايبٝت; إش قاٍ اهلل تعاٍ ،سها ١ّ ٜعً ٢يػإ أخت ايٓيبٸ َٛغ×٢
ٗ خطابٗا يًؿطاعٖٓ﴿ :١ٳٌٵ أَ ٴزيٗهُِٵ عٳًََ ٢أٖٵٌٔ ٳبٝٵتٺ ٜٳهِؿًُُْٛٳ٘ٴ يَهُِٵ﴾ (ايككل،)12 :
ٚنإ َطازٴٖا َٔ شيو أّٸ ايٓيبٸ َٛغ ،×٢سٝح ناْت تعترب َٔ «أٌٖ بٝت» عُطإ،
ت ٚيٝسٖا بٛقؿٗا َطنعَٚ ّ١طبٸ ّ١ٝي٘(ٚ .)22نُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ ضبٸ ١ايبٝت
ٚقس اغرتدعٳ ٵ
ٚظٚد ١ايطدٌ تٴ ٳعسٸ َٔ أٌٖ بٝت٘ٚ ،تكبض َٔ َكازٜل ؾعٌ اؾُع إصنٖط «ٜهؿً.»ْ٘ٛ
ٜٚٴػتؿاز ـ بٛنٛحٕ ـ َٔ اٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت تػتجين ظٚد ١ايٓيبٸ ئَ ×ٙٛ
«أًٖ٘» إٔ «ايعٚد َٔ »١إكازٜل ايباضظ ٠يـ «ا٭ٌٖ»ٚ ،إٕ ٓ٫ا ناْت ٖٓاى ساد ْ١إٍ
اغتجٓاٗ٥ا.
 ٗٚاٯ َٔ 25 ١ٜغٛضٜٛ ٠غـ متٸ اغتعُاٍ «ا٭ٌٖ» َعٓ ٢ايعٚد ١أٜهاّ.
ت ظٚد ١ايٓيبٸ َٛغ ٗ ×٢ايكطإٓ ايهط« َٔ ِٜأًٖ٘» ،نُا ٗ قٛي٘
ٚقس عٴسٻ ٵ
دبٳطٕ﴾ (ايككل.)23()29 :
تعاٍ﴿ :قَاٍٳ ٭َٖٵًٹ٘ٹ اَٵهُجٴٛا إِّْٔ ٞآَْٳػٵتٴ ْٳاضاّ َيعٳًَ ٞٚآتٹٝهُِٵ ٹَٓٵٗٳا بٹ ٳ
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ٚنإ شيو بعس اْكها ٤ا٭دٌ بٌ ايٓيبٸ َٛغٚ ×٢ايٓيبٸ ؾعٝب× ٚايس ظٚدت٘ ،ث ٸِ
دٌٳ
ععّ عً ٢ايػؿط َٔ «َس ،»ٜٔنُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط﴿ :ِٜؾًََُٻا قَهٳَ ٢ٴٛغٳ ٢ا٭َ ٳ
ٳٚغٳا ٳض ٹب َأٖٵًٹ٘ٹ﴾ (ايككل.)24()29 :
ٚباٱناؾ ١إٍ شيو ؾكس قاٍ عًُا ٤ايًػ :١عٓسَا تهاف نًُ« ١أٌٖ» إٍ َهإٕ
ؾإٕ شيو ٜعين غانٔ أ ٚغهٓإ شيو إهإ إصنٛض ،نُا ٗ «أٌٖ َهَٓ »١عٓ٢
غانٔ أ ٚغانين َهٓ ،١أ« ٚأٌٖ إسضغَ »١عٓ ٢ايػانٔ أ ٚايػانٓٗ ٕٛ
إسضغٖٚ ،١هصاٚ ...عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ظٚدات ايٓيبٸ ا٭نطّ| اي٬تٞ
ٜػهٔٸ بؿهٌٕ زا ٗ ِ٥بٝت ضغ ٍٛاهلل| ٴٖ ٸٔ َٔ إكازٜل ايكطعٝٸ ١يـ «أٌٖ ايبٝت».
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽّ ،هٔ ايك :ٍٛإٕ عًُا ٤ايًػ ١ـ نُا غبل إٔ ضأَ ٵٜٓا ـ ٫
ٜٴدٵ ٔطد« ٕٛايعٚدَ َٔ »١ؿٗ« ّٛا٭ٌٖ» «ٚأٌٖ ايبٝت»ٚ .يصيو ؾإْٓا ي ٛقًٓا عهِٕ بؿإٔ
َكازٜل أٌٖ ايبٝت ْ ٫ػتطٝع إٔ ْ ٫ك ٍٛب٘ بايٓػب ١إٍ ايعٚد.١
ثِٸ إْ٘ ي ٛمل ٜعترب ؾدلٷ «ايعٚدَ َٔ »١كازٜل «ا٭ٌٖ» ؾَٓ ٬سٚس ١ي٘ َٔ
ا٫عتكاز بإٔ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا قُٛا َأْٵؿُػٳهُِٵ ٚٳ َأٖٵًٹٝهُِٵ ْٳاضاّ
ٚٳقُ ٛٴزٖٳا ايٓٻاؽٴ ٚٳايِشٹذٳاضٳ( ﴾ُ٠ايتشط ٖٛ )6 :ِٜإٔ إػًِ َػٍٚ٪ٷ عٔ ظٚدت٘ أ ٚظٚدات٘،
ٚيٝؼ َػ ّ٫ٚ٪عٔ أ٫ٚزٚ ٙأقٗاضٚ ٙأسؿاز ٙؾك٘(.)25
 ٬ٹ﴾٠
 ٌٖٚنإ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ طبكاّ يكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳ ِأَٴطٵ َأٖٵًَوَ بٹايكٻ َ
(ط٘ )132 :ـ إٔ ٜ ٫سعْ ٛػا ٙ٤إٍ إقاَ ١ايكٚ ،٠٬ا٫نتؿاَ ٤ذطٻز اـطٚز َٔ إٓعٍ
ٚزع ٠ٛابٓت٘ (ايػٝٸس ٠ايعٖطاٚ )÷٤ظٚدٗا ٚٚيسٳ ٵٜٗا إٍ ايك ٠٬ؾك٘؟!! ن ٓ٬طبعاّ.
 ٫ٚبٴسٻ َٔ ايتٓ ٜ٘ٛإٍ إٔ يؿ« ٜا٭ٌٖ» َٔ سٝح إعٓ« ٢اغِ ْع»(ٜٚ ،)26ؿٌُ
ايطدٌ ٚإطأ َٔٚ ;٠سٝح ايًؿَ« ٜصنٖط فاظٟٸ»(ٚ ،)27بٗصا ايًشاٜ ٚه« ٕٛنُري
اؾُع إصنٖط» َتٓاغباّ َعٗاٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ عًٓ ١اغتعُاٍ إصنٖط ٖ ٛيؿٜ
«ا٭ٌٖ»ٚ ،يهٔٵ بًشاَ ٚكازٜل نًُ ١ا٭ٌٖ; سٝح ٜه ٕٛايٓيبٸ ا٭نطّ|
ٚظٚدات٘ بأْعِٗ َٔ َكازٜل «أٌٖ ايبٝت» (أ :ٟاؾُع ايصٜ ٟه ٕٛؾَ ٘ٝصنٖط ٚاسس
ٗ اؿسٸ ا٭زَْٓ ٫ ،)٢ام َٔ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصنٖط.
قبٌ اـٛض ٗ ا٭دعا ٤ا٭خط َٔ ٣اٯ َٔ ١ٜإؿٝس إٔ ْػأٍ أٚي٦و ايصٜٔ
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ٜعترب ٕٚايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا« َٔ ÷٤أٌٖ ايبٝت»ٜ ٫ٚ ،طٳ ٵ ٕٚمشٖ ٍٛصا ايعٓٛإ يٓػا٤
ايٓيبٸ ا٭نطّ|ْٚ ،ك ٍٛهلِ :يٓؿرتض إٔ آ ١ٜايتطٗري قس ْعيت ٗ طؿٛي ١ايػٝس٠
ؾاطُ ١ايعٖطاَ ٗٚ ÷٤طسً ١سٝا ٠ايػٝس ٠خسه ١ايهربٚ ،÷٣بايٓٛط إٍ ايؿكط٠
اـاَػ َٔ ١ايطغاي ٫ ١تطٳ ٵ ٕٚايٓيبٸ ا٭نطّ| زاخ ٗ ّ٬أٌٖ ايبٝت ،ؾٌٗ نٓتِ
تعترب ٕٚايػٝس ٠ايعٖطا َٔ ÷٤أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،ؽطد ٕٛايػٝس ٠خسه١
ايهرب َٔ ÷٣مشٖ ٍٛصا ايًؿٜ؟! نٝـ ّهٔ إٔ ته ٕٛايػٝس ٠ايعٖطا َٔ ٤أٌٖ
ايبٝت ٫ٚ ،ته ٕٛأَٸٗا َٔ أٌٖ ايبٝت؟ ٌٖ تكبً ٕٛبإٔ ايػٝس ٠ايعٖطا ٤بٓت اَطأ٠ٺ يٝػت
َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|؟!
إٕ ايهاتب احملرتّ هلص ٙايطغاي ;١نٜ ٫ ٞطته ٞإػا ٌ٥ايٛانش ١اييت
شنَ ٵطْاٖا ستٸ ٢اٯٕٚ ،ضٴ ٳبُا مل تهٔ خاؾ ّ١ٝعً ،٘ٝقاٍ ٗ ايؿكط ٠اـاَػ َٔ ١ضغايت٘:
«ٗ ا٫غتعُاٍ ايًػٟٛٸ ٜ ٫ٴعتٳ ٳبط ا٭ؾطازٴ دع٤اّ َٔ أٌٖ بٝتِٗ .ؾإِْٗ ٜ ٫عترب ٕٚيؿ« ٜأٌٖ
بٝت ايٓيبٸ|» ؾاَ ّ٬يًٓيبٸ ْؿػ٘ٚ ،ي ٛأضٳ ٵزْا ٖصا إعٓٚ ٢دب ايك :ٍٛإٕ «أٌٖ ايبٝت»
ت إبطاٖ َٔ ×ِٝأٌٖ بٝت٘» ٫
َكطًضٷٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ َا ق« َٔ ٌٝإٔ اٯ ١ٜقس اعتربٳ ٵ
ٜػتٓس إٍ زيَ ٖٛٚ ،ٌٕٝكازض ْ٠عً ٢إطًٛبٚ .أَا قاعس ٠ايتػًٝب ؾٗ ٞإِا تكضٸ ؾُٝا يٛ
نإ ٖٓاى ضد ٷٌ ٚاسس بٌ ايٓػا ٗ ٤اؿسٸ ا٭زْٚ ،٢بايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ| ٜ ٫ٴعٳ ٸس ٗ
.»ٛ
ٚاٖط ايًػ ١دعّ٤ا َٔ أٌٖ بٝت٘ ٜبكٚ ٢دٛز ايهُري إصنٖط َٔ ز ٕٚسٌ
إٕ إػايطٖ ٗ ١صا ايهٚ ّ٬انش ْ ١دسٸاّ دسٸاّ.
ؾأٚٸ ّ ٫ :٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ايٓاؽ ٜعترب ٕٚا٭ؾطاز دع٤اّ َٔ أٌٖ بٝتِٗ; ٚإ ٓ٫يعّ َٔ شيو
إٔ ٜ ٫ه ٕٛأٟٸ ضدٌٕ دع٤اّ َٔ أٌٖ بٝت٘!
ٚثاْٝاّ :ي ٛمل ٜهٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| زاخ ٗ ّ٬أٌٖ ايبٝت ؾإٕ ٖص ٙاٯ ١ٜئ
تجبت عكُت٘ أٜهاّ! ؾٌٗ تًتعَ ٕٛبٗص ٙايٓتٝذ١؟!
ب
ٚثايجاّ ٫ :ىؿ ٢اخت٬ف «أٌٖ ايبٝت» عٔ «أٌٖ بٝت ايٓيبٸ|» عً ٢أسسٺٖ .ٳ ٵ
أْ٘ عٓسَا ٜٴكاٍ« :أٌٖ بٝت ايٓيبٸ|» ٜ ٫ؿٌُ ايٓيبٸٚ ،يهٔٵ عٓسَا ٜٴكاٍ« :أٌٖ ايبٝت»
ؾإْ٘ ٜه ٕٛؾاَ ّ٬يًٓيبٸ قطعاّ; بٛقؿ٘ قاسب ٖصا ايبٝت ٗٚ .نًتا اٯٜتٌ َٛضز
ت عباض« ٠أٌٖ ايبٝت»ٚ ،يٝؼ عباض« ٠أٌٖ بٝت ايٓيبٸ|»ٖٓ َٔٚ .ا ٜ ٫هٕٛ
ايبشح ٚضزٳ ٵ
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نَٓ٬ا َٔ ز ٕٚزي ٌٕٝأَ ٚكازض ّ٠عً ٢إطًٛبٚ ،ته ٕٛنًتا اٯٜتٌ َٔ َٛاضز قاعس٠
ايتػًٝب.
ثِ إْ٘ ٗ قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳأَغِطٳ ِقٓٳا آٍٳ ؾٹطٵعٳ ٵٕٛٳ﴾ (ايبكط ;50 :٠ا٭ْؿاٍ )54 :أْع
قطَؿَ ٢آزٳّٳ
إؿػِّط ٕٚعً ٢زخ ٍٛؾطعْ ٕٛؿػ٘ نُٔ اٯٍ ٗٚ .قٛي٘ تعأٍ﴿ :إٕٻ اهللَ ا ٵ
ٳْٚٴٛساّ ٚٳآٍٳ ٔإبٵطٳاٖٹِٝٳ ٚٳآٍٳ عٹُٵطٳإٳ عٳًَ ٢ا ِيعٳايَُٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ ٫ )33 :ؾٳوٖ ٗ إٔ ايٓيبٸ
إبطاٖ ×ِٝزاخٌٷ ٗ يؿ ٜاٯٍٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜه ٕٛايٓيبٸ ا٭نطّ| زاخّ٬
نُٔ «ا٭ٌٖ» ،غٛا ٗ ٤قٛيٓا« :أٌٖ بٝت ايٓيبٸ|» أ ٗ ٚقٛيٓا« :أٌٖ ايبٝت».

5ـ د٫ي« ١إَُّْا» عً ٢احلؿس يف املٛقٛع (ايتطٗري) ــــــ
كطْ .عًِ إٔ يـ «اؿكط»
إػأي ١ا٭خط ٣نًُ« ١إِا» اييت تٴ ٳعسٸ َٔ أزٚات اؿَ ٵ

َسيٛيٌ; ُٖٚا :إسي ٍٛاٱهابٚ ;ٞإسي ٍٛايػًيبٚ .إٕ َعٓ« ٢اؿكط» ٜتِٸ َع ن٬
ٖص ٜٔإسيٛيٌ َٔٚ .شيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ :عٓسَا ٜٴكاٍ« :إِا ٜٴساؾع عٔ أسػابِٗ أْا
ٚأَجايٜ »ٞه ٕٛإسي ٍٛايػًيبٸ يصيو ٖٜ ٫« :ٛٴساؾع عٔ أسػابِٗ إ ٓ٫أْا ٚأَجاي.»ٞ
هٌ ٜٚٴكاٍ« :إشا اعتربْا إٔ اٱضاز ٠اٱهلٖ ٗ ١ٝصٙ
ٚبايٓٛط إٍ ٖصا ا٭َط قس ٜٴؿٵ َ
كط َٓتؿٝاّ ٗ ٖص ٙاؿايٚ ;١شيو ٭ٕ
اٯ( ٖٞ ١ٜاٱضاز ٠ايتؿطٜع )١ٝعٓسٖا ٜه ٕٛاؿَ ٵ
دؼ ؾك٘ ،بٌ إْ٘ ٜطٜس شيو ؾُٝع
اهلل ٜ ٫طٜس تطٗري خكٛم أٌٖ ايبٝت َٔ ايطِّ ٵ
إْٝ ٗ ٌَٓ٪ع ا٭ظَٓٚ ١ا٭َكاض».
ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايهٜ ٫ ّ٬عس ٚن ْ٘ٛفطٻز َػايط١ٺ; ٚشيو ٭ٕ «اؿكط» ٗ ٖصٙ
كط ٗ إٛنٛع ،ايص ٖٛ ٟايتطٗريٚ .إسيٍٛ
اٯَٛ ١ٜضز ايبشح يٝؼ ٗ ا٭ؾطاز ،بٌ اؿَ ٵ
دؼ
اٱهاب ٞهلصا اؿكط نايتايٖ ٗ« :ٞصا ا٭َط ٚايْٓٗ ٞطٜس ؾك٘ إشٖاب ايطِّ ٵ
ٚايتطٗري»; ٚإسي ٍٛايػًيب ي٘ عً ٢ايٓش ٛايتايٖ ٗ« :ٞصا ا٭َط ٚايْٓٗ ٫ ٞطٜس غ٣ٛ
دؼ ٚايتطٗري».
إشٖاب ايطِّ ٵ
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب مل تكُ ٵٌ« :إِا ْطٜس تطٗري أٌٖ
ايبٝت ؾك٘ ،ز ٕٚغٛاِٖ»ٚ ،إِا تك« :ٍٛإٕ ايعًٓ ١ايػاٚ ١ٝ٥اهلَ ٳسف ايٓٗاٖ َٔ ٞ٥صٙ
دؼ ٫ ،غري».
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞإِا ٖ ٛايتطٗري ٚإشٖاب ايطِّ ٵ
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ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ٖصا اؿكط  ٫و ٍٛأبساّ ز ٕٚتعًٗل «اٱضاز ٠ايتؿطٜع١ٝ
اٱهل »١ٝظُٝع إداطَبٌ بكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا﴾(ٚ .)28نصيو; بايٓٛط إٍ
إهاْٚ ١إٓعي ١اـاقٸ ١٭ٌٖ ايبٝت بٌ ايٓاؽ ،متٸ تصنريِٖ َطٸ ّ٠أخطَ ٣ا ٜطٜس ٙاهلل
َِٓٗٚ ،أعاز ايتأنٝس عًَ ٢طايبتِٗ بصيو.
أدٌ ،إٕ ايعُ ّٛايٛاضز ٗ آخط اٯ َٔ 6 ١ٜغٛض ٠إا٥س ٠ـ سٝح ناْت إضاز٠
ايطٗاض ٠ؾاًَ ّ١ؾُٝع إ ٌَٓ٪ـ و ٍٛز ٕٚقٛيٓا :إٕ اٱضاز ٠اٱهل ١ٝقس تعًٓكت بطٗاض٠
عسزٺ قسٻز َٔ ايٓاؽٚ .يهٔٸ ٖصا ّٓ ٫ع أبساّ َٔ طًب إطاز ٗ ٖص ٙاٯَ ،١ٜطٸ ّ ٠أخط٣
ٚبؿهٌٕ َ٪نٖس َٔ ،بعض إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔتُتٸعَ ٕٛهاْ١ٺ خاقٸ َٔٚ .١شيو َج :ّ٬يٛ
ػٌٚ ،اغتُعٛا إٍ َا ٜكٛي٘ إعًِٚ
قاٍ إعً ِٚيتَٝ٬ص :ٙازضغٛا ٚادتٗسٚاٚ ،ادتٓبٛا ايهَ ٳ
دٝٸساّ ،ثِٸ خلٸ بعض ايتَٝ٬ص ايص ٜٔو َٛٵ ٕٛباسرتاّ غا٥ط ايط٬ب٪ٜٚ ،ثِّط غًٛنِٗ
عً ٢اٯخط ،ٜٔؾكاٍ هلِ :عًٝهِ اْ٫هباٚ ،ٙقطا ٠٤زضٚغهِ بسقٓ ٺٚ ،١اغتٛعبٖٛا
دِّٝساّ ٫ٚ ،تٗسضٚا أٚقاتهِ بايًٗٚ ٛايًعب ٫ٚ ،تٓػٛا َا ٜكٛي٘ يهِ إعً ،ِٚؾًٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى أٟٸ تباٚ ٕٜٔتعاضضٕ بٌ ٖص ٜٔإطًبٌٚ ،إِا ا٫خت٬ف غٛف ٜه ٕٛبٌ ٖاتٌ
اجملُٛعتٌ َٔ ايتَٝ٬ص ٗ َػتَٚ ٣ٛطاتب َا ٜتٛقٖع َُٓٗا ٗ ايعٌُ بتعاي ِٝا٭غتاش.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى زيٌٝٷ يًك ٍٛبإٔ اٱضاز ٠ايٛاضز ٗ ٠آ ١ٜايتطٗري
إضاز ْ ٠ته .١ٜٝٓٛإٕ ا ٫ٸزعا ٤ايكا ٌ٥بإٔ اٱضاز ٠اٱهل ١ٝايٛاضز ٗ ٠اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض٠
«ا٭سعاب» إضاز ْ٠ته٪ٜ ١ٜٝٓٛزٸ ٟبٓا ـ ٚايعٝاش باهلل ـ إٍ ايك ٍٛبإٔ ٖٓاى ضدػ ّا نإ
َٛدٛزاّٚ ،قس تعًٖكت إضاز ٠اهلل تعاٍ بإشٖاب٘ ٚتطٗري ;ٙأ ٟإٕ عًٓٝا ٗ ايبسا ١ٜإٔ َْٔ٪
بٛدٛز ضدؼٕ; يهْ ٞتُهٖٔ بعس شيو َٔ ايك ٍٛبإٔ «اٱضاز ٠ايته »١ٜٝٓٛهلل قس تعًٖكت
بإشٖاب٘ عٔ أٌٖ ايبٝتٚ ،إ ٓ٫ؾإْ٘ َ ٫عٓ ٢يتعًٗل اٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛهلل بإشٖاب ضدؼٕ
َعسٚ ّٕٚغري َٛدٛزٺ ٗ .سٌ أْ٘ ي ٛاعتربْا إٔ ٖص ٙاٱضاز ٠يٝػت غ ٣ٛإضاز٠ٺ تؿطٜع١ٝ
ؾًٔ ٜرتتٻب عً ٢شيو إؾهاٍٷ; ٕا ثبت ٗ عًِ «أق ٍٛايؿك٘» َٔ إٔ ا٭َط ٚايٓٗٗ ٞ
اـطابات ايتؿطٜعٜ ٫ ١ٝعين إٔ إداطَب غٝه ٕٛفرباّ عً ٢ايعٌُ بـ «إأَٛض ب٘» ،أٚ
أْ٘ ئ ٜتُهٖٔ َٔ اضتهاب «إٓٗٞٸ عٓ٘».
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ؾُج :ّ٬ي ٛق :ٌٝقًٓٛاٚ ،قَٛٛا ٫ٚ ،تهصبٛا ٫ٚ ،تػطقٛاٜ ٫ ،عين شيو إٔ
ْٝع إػًٌُ ناْٛا ٜهصب ،ٕٛأ ٚأِْٗ ناْٛا ٜػطق ٕٛبأْعِٗ.
نُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜقٛي٘ تعاٍ خطاباّ يطغ ٍٛاهلل| ﴿ :ٳ ٫َ ٚتٳهُْٛٳٔٻ
َٹٔٳ ايُِٴؿٵطٔنٹٌٳ * ٳ ٫َ ٚتٳسٵعٴ َٹٔٵ زٴ ٕٔٚاهللٹ َٳا َ ٫ٳٜٓٵ َؿعٴوَ ٳٜ ٫َ ٚٳهٴطټىَ ؾَ ٔإٕٵ َؾعٳًِتٳ ؾَ ٔإْٻوَ إٔشاّ َٹٔٳ
( ﴾٠َ ٬اٱغطا:٤
ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ْٜٛؼ 105 :ـ ٚ ;)106قٛي٘ تعاٍ يطغٛي٘|﴿ :أَقٹِٔ ايكٻ َ
 ،)78ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اـطابات ٜ ٫عين ـ ٚايعٝاش باهلل ـ إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ|
نإ َٔ إؿطنٌ ،أ ٚأْ٘ نإ ٜسع ٛغري اهلل ٗ عبازت٘ ،أ ٚأْ٘ مل ٜهٔ ٜكًٓ.ٞ
ؼ عً ٢شيو.
ٚقٹ ٵ
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ إطاز ٗ آٜات غٛض« ٠ا٭سعاب» ٖ ٛإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
ٜطٜسٜ ،ا أٌٖ ايبٝت َٔ ،خ ٍ٬ايعٌُ بٗص ٙا٭ٚاَط ٚادتٓاب ٖص ٙايٓٛاٖ ،ٞإٔ
دؼ.
ٜطِّٗطنِ َٔ ايطِّ ٵ
 َ٠٬ٳتٓٵٗٳ ٢عٳٔٔ
نُا قاٍ اهلل تعاٍ بؿإٔ ايك َٔ ٖٞٚ ،٠٬ايعبازاتٔ ﴿ :إٕٻ ايكٻ َ
ايِؿَشٵؿٳا ٹٚ ٤ٳايِ ٴُٓٵهَطٔ﴾ (ايعٓهبٛت.)45 :
ٚستٸ ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ ٜتعبٻس يْٗٚ ّ٬ٝاضاّٜٚ ،ك ِٝايكٜٚ ،٠٬هجط َٔ
ري عً ٢طٗاضت٘ ايٓؿػٝٸٚ ،١ترتى عً ٘ٝأثطاّ إهابٝٸ ّاٚ .إٓ٫
ايكٚ .ّٛنإ هلص ٙا٭عُاٍ تأث ٷ
ي ٛقًٓا غري شيوٚ ،ازٸ ٳع ٵٓٝا بإٔ ا٭عُاٍ ايعبازٚ ١ٜاَتجاٍ ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝيٝؼ ي٘ أٟٸ تأثريٕ
عً ٢ايٓيبٸ| َٔ ٖٞٚ ،قب :ٌٝأعُاٍ ايًػٚ ٛايعبح ،ؾعًٓٝا إٔ ْٓتب٘ إٍ إٔ َٔ َعاٜا
اٱّإ اٱعطاض عٔ ايًػٚ ٛايعبح(ٚ ،)29إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،ايصَ ٗ ٖٛ ٟكسٸَ١
إَٓ ،ٌَٓ٪عٻٙٷ عٔ اضتهاب ايًػٚ ٛايعبح.

6ـ إغها٫تٌ عً ٢ن ٕٛاإلزاد ٠ته ّ١ّٜٝٓٛــــــ
 َٔٚاؾسٜط بايصنط أْٓا إشا اعتربْا اٱضاز ٠اٱهل ١ٝايٛاضز ٗ ٠آ ١ٜايتطٗري
تهٜٝٓٛٸ ّ ١ؾػٛف ْٛاد٘ ايهجري َٔ إػاٚ .ٌ٥إٕ بعض ٖص ٙإػا ٌ٥عباض ْ٠عٔ:
إػأي ١ا٭ :ٍٚإٕ «اٱضاز ٠ايته »١ٜٝٓٛتػتًعّ ايك ٍٛباؾَ ٵبطَ ٖٛٚ ،ا ٜٓ ٫ػذِ
َع َعتكسات ايؿٝع .١ؾً ٛقًٓا :إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس أضاز باٱضاز ٠ايتهٚ ،١ٜٝٓٛغري
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إؿطٚطٚ ،١اييت ّ ٫هٔ هلا ايتدًٗـ ،إٔ ٜه ٕٛكاطَبَ ٙٛعكٚ ،ٌَٛإٔ ٫
ٜطتهبٛا إعاقٚ ٞا٭خطا ،٤عٓسٖا غته ٕٛاٱَهاْات ا٭خطَ ٗ ٣كابٌ اٱضاز٠
ايتهَٓ ١ٜٝٓٛتؿَٚ ّ١ٝعسٚ .ّ١َٚبطبٝع ١اؿاٍ ّ ٫هٔ يًُداطَبٌ بٗص ٙاٯ ١ٜإٔ ٜكرتؾٛا
ايصْٛب ٚإعاق ٞعً ٢خ٬ف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸٚ ١ايكطعٝٸ ١هللٚ ،بايتاي ٞؾإِْٗ ٫
ًّه ٕٛخٝاضاّ ٗ أعُاهلِ اٱضازٜٸٜ ٫ٚ ،١ٴ ٳعسٸ شيو ؾه ّ١ًٝهلِٖٓٚ .ا ْتػا ٌٖ :ٍ٤نإ
اٱَاّ عًٞٸ× أ ٚاٱَاَإ اؿػٔ ٚاؿػٌ’ َهًٖؿٌ با٭سهاّ ايؿطع ١ٝأّ ٫؟
 ٌٖٚناْٛا كتاض ٜٔأّ فربٜٔ؟ بٓا٤ٶ عًَ ٢صٖب ايتؿٝټع نإ ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^
كتاضٚ ،ٜٔإِْٗ ٜ ٫كرتب َٔ ٕٛايصْٛب باختٝاضِٖ .إشا اعتربْا اٱضاز ٠اٱهل ١ٝإصنٛض٠
ٗ آ ١ٜايتطٗري ٖ« ٞاٱضاز ٠ايته »١ٜٝٓٛنإ إداطَب ٕٛبٗا ـ أٜٸاّ ناْٛا ـ فرب،ٜٔ
ٚبايتاي ٞئ ٜهْٛٛا َهًٖؿٌٚ ،ئ تجبت هلِ ؾه.١ْ ًٝ
ثِٸ إْ٘; سٝح ناْٛا َطٗٻطَٓٚ ٜٔعٻٌٖ َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا ٤بـ «اٱضاز٠
ايتهٚ »١ٜٝٓٛاي َك ٵٗطّ ٫ ،١ٜهٔ هلِ إٔ ٜهْٛٛا أغٚ ّ٠ٛقس ّ٠ٚيٓا; ٚشيو ٭ْٓا كتاضٕٚ
َٚهًٖؿ .ٕٛؾإشا نإ اٱَاّ اؿػٔ× ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ َٓعٻٖاّ عٔ ايصْب ٚاـطأ
تهٜٓٛاّٚ ،بٓا٤ٶ عً ٢اٱضاز ٠اٱهل ١ٝايتهّ ٫ ،١ٜٝٓٛهٔ ي٘ إٔ ٜه ٕٛإَاَاّ يٓا٫ٚ ،
ٜػتطٝع إٔ ٜهطًع َٗاّٸ اٱَاَٚ ;١شيو ٭ٕ اٱَاّ ٖ ٛايص ٜٔهب عًٓٝا مٔ ايعباز
إدتاض ٜٔإٔ ْتٸبع٘ ٗ أعُاي٘ ٗ ،سٌ أْ٘ ٜك ّٛبأعُاي٘ بٓا٤ٶ عً ٢اٱضاز ٠اٱهل ١ٝايكطع١ٝ
اييت ّ ٫هٔ هلا إٔ تتدًٖـٚ ،مٔ يػٓا نصيو .ؾٗ ٛيٝؼ كتاضاّٚ ،مٔ كتاض،ٕٚ
ؾٜ ٬هٖٓ ٕٛاى ٚد٘ٴ ؾب٘ٺ بٓٓٝاٚ ،عًّ ٫ ٘ٝهٔ إٔ ٜه ٕٛأغ ّ٠ٛيٓا.
ٚي ٛق :ٌٝإٕ إداطبٌ بآ ١ٜايتطٗري إِا قاضٚا نصيو بٓا٤ٶ عً« ٢اٱضاز٠
كُٕٛ
ايته »١ٜٝٓٛهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،أخصٚا هتٓب ٕٛايصْٛب ٚا٭خطاٜٚ ٤ٴ ٵع ٳ
باختٝاضِٖ ،ؾإْٓا ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ٖص ٙايٓكط:ٖٞٚ ،١
أٚٸ ّ :٫إٕ ٖصا ا٫زٸعاَ ٫ ٤كسام ي٘ ٗ َٛضز ايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ ٚايٓػٝإ ،ايص ٟتسٍٸ
ت َٔ ايكطإٓ ايهط َٔ ،ِٜقب:ٌٝ
عً ٘ٝآٜا ٷ
ـ ﴿ٚٳاشٵنُطٵ ضٳبٻوَ إٔشٳا ْٳػٹٝتٳ﴾ (ايهٗـ.)30()24 :
ـ ﴿عٳؿَا اهللُ ٳعٓٵوَ يٹِٳ أَ ٹشْٵتٳ يَٗٴِٵ﴾ (ايتٛب.)43 :١
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ْٛٚا٥ط شيو; ٚشيو ٭ٕ ايؿدل ٜ ٫ػٗ ٛأٜٓ ٚػ ٢باختٝاضٚ ٙإضازت٘.
ٚثاْٝاّ :إٕ ٖصا ا٫زٸعاَٛ ٗ ٤ضز ايصْب ٜ ٫عس ٚإٔ ٜه ٕٛفطٻز ت٬عبٺ با٭يؿا;ٚ
ؾً ٛأْكؿٓا ٚزقٖ ِكٓا ايٓٛط غٓط ٣إٔ ْتٝذٖ ١صا ايه ّ٬ب ٳسٚٵضٖا َؿُٛي ْ١ٱؾهايٓا
أٜهاّ; ٚشيو ٭ٕ «اٱضاز ٠ايته »١ٜٝٓٛهلل ـ ععٻ ٚدٌٻ ـ قطعٝٸ ٫ٚ ،ْ١تتدًٖـٚ ،إٕ اختٝاض
ايؿدل إٓؿٛز ئ ٪ٜثِّط ٗ قطعٝٸٚ ١سٳ ٵتُٝٸ ١اٱضاز ٠اٱهل ١ٝأبساّٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ
اختٝاض إهًٖـ ٜ ٫كع بٌ «اٱضازَ«ٚ »٠طاز» اهللٚ ،بايتاي ٞعٓسَا ٜه« ٕٛا٫ختٝاض»
نأْٸ٘ غري َٛدٛز ٜه ٕٛا٭َط ٚنإٔٸ ايؿدل غري كتاضٕ ٫ٚ ،غٝٻُا إٔ اٱَاٌَ
اؿػٔ ٚاؿػٌ’ ـ طبكاّ يكٛيهِ ـ قس ؼكٖكت ٖص ٙاٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛبؿأِْٗ َٓص
 ٟفاٖس٠ٺ َٔ أدٌ ايٛق ٍٛإٍ ٖصا إكاّ.
قػطِٖٚ ،مل ٜكسض عُٓٗا أ ٸ
ٚت٬س ٕٛٛأْ٘ ستٸ ٢عًٖ ٢ص ٙايؿطن ١ٝئ ته ٕٛاٱضاز ٠ايتهَ ١ٜٝٓٛػتٛدبّ١
يًؿه ;١ًٝإش نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ي ٛإٔ اهلل قس سكًت ي٘ َجٌ ٖص ٙاٱضاز ٠بؿإٔ
اٯخط ٜٔؿكًٛا عًَ ٢جٌ ٖص ٙاؿاي ;١٭ٕ ٖص ٙإطتب َٔ ١ايػُٛٸ ايطٚسٚ ،ٞاييت
ت يًٓيبٸ ا٭نطّ|
تٛدب ايعكُ ١ـ ٚاييت ٖ ٞعً ٢سسٸ تعبرينِ :قس أُعطٝٳ ٵ
كطاّ ٚتهٜٓٛاّ ٫ٚ ،ته ٕٛاختٝاضٜٸ ّ ١ـ ،مل ٜتِٸ إعطاٖ٩ا يٰخطٚ .ٜٔبػبب
س ٵ
ٚا٭ُ٥ٸ ^١ٳ
ٖصا ا٫خت٬ف ّ ٫هٔ هلِ إٔ ٜهْٛٛا أغٚ ّ٠ٛقس ّ٠ٚيٮؾدام ايص ٜٔمل تتعًٖل بِٗ
َجٌ ٖص ٙاٱضاز ٠ايتهٚ ،١ٜٝٓٛمل وكًٛا عًَ ٢جٌ ٖصا إَ ٳسز(.)31
إػأي ١ايجاَْ ٖٞ :١ٝؿهً ١عسّ اضتباٚ ٙاتٸكاٍ َا قبٌ َٚا بعس اٯَٛ ١ٜضز
ايبشح ،بٌ عسّ اضتبا ٙقسض اٯ ١ٜبصًٜٗا!
ٖٓاى َٔ ايعًُا ٤ايؿٝع ١ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ َٳ ٵٔ قاٍ بإٔ ٖص ٙاٯ ١ٜقس متٸ ْكًٗا
َٔ َٛنعٗا ا٭قًٞٸ إٍ َٛنعٕ آخط َٔ ايكطإٓ(ٚ !)32يهٓٸِٗ ـ بطبٝع ١اؿاٍ  ٫وسِّزٕٚ
إٛنع ا٭قًٞٸ هلاٚ .مٔ  ٫ؾإٔ يٓا بأقشاب ٖصا ايهٚ ،ّ٬يػٓا َعٓٝٸٌ بِٗ سايٝاّ.
ٚيهٓٓا ْك ٍٛيًصٜ ٫ ٜٔكٛي ٕٛشيوٜٚ ،عتكس ٕٚبايٓٚ ِٛايرتتٝب ايطأٖ يًكطإٓ ايهط:ِٜ
ت بًػ ١ق ﴿ :َِٗٛٳَٚٳا أَ ٵضغٳ ًِٓٳا َٹٔٵ ضٳغٴ ٍٕٛإٔ ٖ٫
يكس قاٍ اهلل تعاٍ :إٕ تعاي ِٝا٭ْبٝا ٤قس ْعيَ ٵ
بٹًٹػٳإٔ قَ ٵَٛٹ٘ٹ ٹي ٴٝبٳِّٔٝٳ يَٗٴِٵ﴾ (إبطاٖ.)4 :ِٝ
ٚاٯٕ ْػأٍ ناتب ايطغاي ٌٖ :١نإ ٖٓاى َٔ ايٓاطكٌ بايًػ ١ايعطبَ ١ٝٳ ٵٔ
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 ٙبٌ قسضٚ ٙشًٜ٘؟! ؾشٝح تعتكس
ٜتهًِٖ َجٌ ٖصا ايه ،ّ٬ايصٜٛ ٫ ٟدس ؾ ٘ٝاضتبا ْ
إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜتهًِٖ َع عباز ٙبؿهٌٕ عكٞ٥٬ٸ ـ عً ٢سسٸ تعبرينِ ـ ،أٚ
بؿهٌٕ سه ِٝـ عً ٢سسٸ تعبريْا ـ ،ؾًُاشا تٴ ٵع ٔطن ٕٛعٔ ٖص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١أْ٘ إشا
نإ إطاز َٔ اٱضاز ٗ ٠آ ١ٜايتطٗري ٖ ٞاٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ ١ؾػٛف ٜٓؿط ٙعكس
ايتٛاقٌ ٚا٫ضتبا ٙبٌ قسض اٯٚ ١ٜشًٜٗاٚ ،تٓؿكٌ عٴط ٣ايٛؾا٥ر بٌ َا قبًٗا ٚبعسٖا
َٔ اٯٜاتٜٚ ،ع ٍٚايتٓاغب بٌ أدعا ٤نَٗ٬ا؟! ؾأْتِ تكٛي َٔ ٕٛدٗ١ٺ« :إٕ اهلل
ٜتهًِٖ بؿهٌٕ عكٚ ;»ٞ٥٬عً ٢ايطغِ َٔ عًُهِ بإٔ ايه ّ٬إؿهٖو ٚغري إرتاب٘
ٗ أدعا ٘٥يٝؼ َٔ أغًٛب ايه ّ٬ايعكٚ( ٞ٥٬اؿهٚ َٔ ِٝدْٗٛ ١طْا) ؾإْهِ َٔ
ْاس١ٝٺ أخط ٫ ٣تأخصٚ ِْٛ ٕٚاضتبا ٙاٯٜات بٓٛط ا٫عتباض! ؾهٝـ ّهٔ يهّٕ٬
غري َرتاب٘ ا٭دعا ٤إٔ ٜه ٗ ٕٛايٛقت ْؿػ٘ نّ َ٬ا عكٝ٥٬ٸ ّا (أ ٚسهّ ُٝا)؟!
إػأي ١ايجايج :١إٔ ْأخص با٫عتباض اٯ َٔ 59 ١ٜغٛض« ٠ا٭سعاب» ْؿػٗا; إش ٜكٍٛ
و ٳْٚٹػٳا٤ٹ
و ٳ ٚٳبٓٳاتٹ َ
اهلل تباضى ٚتعاٍ كاطباّ ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا اي ٻٓ ٹبٞټ قُ ٵٌ ٭َ ٵظٚٳادٹ َ
ايُِٴ ٵَ٪ٹٓٹٌٳ﴾ (ا٭سعاب.)59 :
َٚطازٴْا ٖ ٛإٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقس شنط «بٓات» ايٓيبٸ ا٭نطّ| بؿهٌٕ
َٓؿكٌ عٔ «أظٚاد٘ ْٚػاٚ ،»٘٥عً ٘ٝعٓسَا ٜك ٍٛاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ اٯٜتٌ 30
ٜ﴿ :33ٚٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹ ،﴾ِّٞز ٕٚإٔ ٜأت ٞبًؿ« ٜايبٓات»ٜ ،تٸهض إٔ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ ٖٴ ٻٔ
إداطَبات باٯ ١ٜأق ٫ٚ ،ّ٬غٝٻُا إٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ٗ ÷٤ظَٔ ْع ٍٚآ١ٜ
ايتطٗري ناْت ظٚد ّ١يٲَاّ عًٞٸ×ٚ ،تػهٔ ٗ َٓعي٘ٚ ،تٴ ٳعسٸ يصيو َٔ أٌٖ بٝت٘.
ْٚط َٔ ٣إٓاغب ٖٓا إٔ ْأت ٞعً ٢شنط ايؿكطتٌ ايطابعٚ ١ايجآَ َٔ ١ضغاي١
أخٓٝا; إش ٜك ٗ « :ٍٛعكط ْع ٍٚاٯٜات نإ ٖٓاى سهٛضٷ يبٓتٺ ٚاسس ٠ؾكٖ٘ٞٚ ،
ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ٤ـ غ ّ٬هلل عًٗٝا ـ ٗ بٝت ضغ ٍٛاهلل| ٫ٚ ،ؾٳوٖ ٗ إٔ عُّٛ
يؿ ٜأٌٖ ايبٝت ٜؿًُٗاٚ ،عً ٘ٝؾإٕ إٗٚاض ايؿوٓ ٗ ٖصا إٛضز عذٝبٷ يًػا ٗ ...١ٜآٜات
مت اعتباض ا٫بٔ َٔ ا٭ٌٖ قطاس ٗ ;ّ١سٌ
َٔ قبٔ ﴿ :ٌٝإٕٻ ا ٵبٓٹَ ٞٹٔٵ َأٖٵًٹٖٛ( ﴾ٞز )45 :ٸ
أْهِ مل تسخًٛا بٓت ضغ ٍٛاهلل| ٗ ا٭ٌٖ ،إ ٓ٫عً ٢م ٛا٫ستُاٍ(!)».
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ْٚك ٗ ٍٛدٛاب٘:
أٚٸ ّ :٫يٝت أخاْا قس تٓبٻ٘ إٍ إٔ َٛنٛع عجٓا مل ٜهٔ ٗ اعتباض ايػٝس ٠ؾاطُ١
ايعٖطا َٔ ÷٤أٌٖ ايبٝت أّ ٚ ،٫إِا َٛنٛعٓا ٜسٚض س ٍٛزخْ ٍٛػا ٤ايٓيبٸ| ٗ
أٌٖ ايبٝت أٜهاّ.
ثاْٝاّ :مٔ مل ْكُ ٵٌ ْ ٫ٚك ٍٛبإٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤يٝػت َٔ «أٌٖ» ايٓيبٸ
ا٭نطّ| ،بٌ مل ْكُ ٵٌ :إٕ ايػٝس ٠ايعٖطا ٤يٝػت َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
ٚيهٔٵ ستٸ ٢ي ٛقًٓا شيو ؾإْ٘ ئ ٜه ٕٛنَ٬اّ عذٝباّ ٚغري َػتٓسٺ إٍ زيٖٓٚ .ٌٕٝا
ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ْكطتٌ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ،بٓا٤ٶ عً ٢قاعس« ٠أقاي ١اؿكٝكٚ ،»١بايٓٛط إٍ إٔ نًُ« ١ايبٝت»
َهاؾ ْ ١إٍ نًُ« ١أٌٖ» إٓازْ ،٣ط ٣إٔ سطف ايتعطٜـ ؾٗٝا (اٍ) ٖ ٛيًتعطٜـ
ايعٳ ٵٗسٟٸْ ٫ٚ ،طَ ٣ا ٜػتٛدب ايعس ٍٚعٔ ا٭قٌ إصنٛضٚ ،يصيو ؾإْٓا مٌُ «أٌٖ
ايبٝت» عًَ ٢عٓا ٙايًػٟٛٸ ،ز ٕٚا٫قط٬س.ٞ
ايجاْ :١ٝإٕ اٯٜات َٛضز ايبشح قس بسأت بعباضٜ« :٠ا ْػا ٤ايٓيبٸ»ٚ ،مل تبسأ
غطابٜ« :ا بٓات ايٓيبٸ» ٫ٚ ،غطابٜ« :ا أ٫ٚز ايٓيبٸ»...
ثايجاّ :نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾإٕ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤ناْت عٓس ْع ٍٚغٛض٠
ا٭سعاب تػهٔ ٗ بٝت اٱَاّ عًٞٸ×ٚ ،مل تهٔ ٗ بٝت ضغ ٍٛاهلل|ٚ ،إِا
ناْت َٔ أٌٖ بٝت اٱَاّ عًٞٸ×.
ضابعاّ :هب ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖٓاى ؾَ ٵطقاّ بٌ ن ٕٛايؿدل َٔ «أٌٖ ؾدل»
ٚبٌ إٔ ٜه« َٔ ٕٛأٌٖ بٝت٘»ٚ .إٕ ايٓيبٸ ْٛح× مل ٜكُ ٵٌ :إٕ ابين َٔ «أٌٖ بٝيت».
ٚيصيو ْهطِّض أْٓا ب ٳسٚٵضْا مل ْكُ ٵٌ ْ ٫ٚك ٍٛبإٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤مل تهٔ َٔ
«أٌٖ» ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،ي ٛقًٓا بإٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤ناْت بعس ظٚادٗا
َٔ اٱَاّ عًٞٸ× َٔ أٌٖ بٝت٘ مل ٜهٔ شيو َٓٸا نَ٬اّ عذٝباّ َٚػتػطباّ; ٚإ ٓ٫ؾٌٗ
ّهٔ إٔ تكٛيٛا يٓاَ :ٳ ٵٔ ِٖ أٌٖ بٝت اٱَاّ عًٞٸ×؟
 ٫ٚؾٳوٖ ٗ إٔ «أٌٖ» ايؿدل ـ نُا تعًُ ٕٛـ أعِټ َٔ «أٌٖ بٝت٘» َٔٚ .شيو إٔ
ابٓو ٚبٓتو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ ُٖا زاُ٥اّ َٔ «أًٖو»ٚ ،يهٓٸُٗا قبٌ ايعٚاز َٔ «أٌٖ
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بٝتو» أٜهاّٚ ،أَا بعس ايعٚاز ؾػٛف ٜهْٛإ َٔ أٌٖ بٝتٺ آخط ٖٛ ،بٝتُٗاٚ ،بٝتُٗا
غٛف ٜه ٕٛغري بٝتوٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕٸ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطاٚ ÷٤إٕٵ ناْت
َٔ «أٌٖ» ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،يهٓٸٗا ٗ ظَٔ ْع ٍٚغٛض« ٠ا٭سعاب» نإ هلا ـ
ت َػتكٌٸٚ ،ناْت يصيو َٔ أٌٖ شيو ايبٝت (بٝت
بٛقؿٗا ظٚد َ١اٱَاّ عًٞٸ÷ ـ ب ٝٷ
اٱَاّ عًٞٸ×)ٚ .يهٓٸهِ; جملطٸز ازٸعا ٤إٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ٤ناْت ٗ ظَٔ
ْع ٍٚاٯٜات ٗ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،اعتربُٖٛا َٔ «أٌٖ ايبٝت»; ؾًُاشا  ٫تعتربٕٚ
ْػا ٤ايٓيبٸ|ٚ ،قس نإ هلٔٸ تٛاد ٷس ٚسه ٛٷض َػتُطٸ ٗ بٝتَ٘ َٔ ،كازٜل أٌٖ
ايبٝت؟!
خاَػاّ :سٝح تكطع ٕٛبإٔ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا َٔ ÷٤أٌٖ بٝت ضغٍٛ
اهلل| ؾٌٗ تعترب ٕٚأخٛات ايٓيبٸ ٚأظٚادٗٔٸ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ| أٜهاّ؟
ت ٗ خطاب اٯ،١ٜ
إػأي ١ايطابع :١ي ٛمل تهٔ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| زاخ ٬ٺ
ٚناْت اٱضاز ٠إصنٛض ٗ ٠اٯ ٖٞ ١ٜاٱضاز ٠ايتهٚ ،١ٜٝٓٛناْت ايػٝس ٠ؾاطُ١
ايعٖطاٚ ÷٤ظٚدٗا ٚابٓاٖا ِٖ إطاز ٕٚباٯ ١ٜـ ضغِ أِْٗ يٝػٛا ِٖ إعٓ ٢ايكطٜب َٔ
يؿ ٜأٌٖ ايبٝت ـ ،ؾًُاشا مل تب ِّٔٝاٯٖ ١ٜصا إطاز بؿهٌٕ قطٜضٚ ،مل ؽاطبِٗ
بأمسا ،ِٗ٥أ ٚمل تكُ ٵٌ ٗ اؿسٸ ا٭زْٜ« :٢ا أٜٸٗا ايٓيبٸٜٚ ،ا بٓت ايٓيبٸ ٚقٗطٚ ٙغبطَ ٵ،٘ٝ
إِا ٜطٜس اهلل»...؟  ٫ٚغٝٻُا أْ٘ مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ َٛنعٕ آخط َٔ ايكطإٓ آ ْ١ٜبؿإٔ َٛنٛعٕ عً٢
ٖصا إػت َٔ ٣ٛا٭ُٖٸٚ .١ٝإٕ ايكطإٓ ايهط ِٜمل ٜبَ ِّٔٝطازٖ ٗ ٙصا إٛنٛع بٗصٙ
ايكطاسٚ ١ايٛنٛح.
إػأي ١اـاَػَ ٗ :١ا ٜتعًٖل بتؿػري آ ١ٜايتطٗري ٜٓ ٫بػ ٞبٓا تؿػريٖا ٚنأْٸٗا
ت إٔ تػتٓب٘ عكُ١
اٯ ١ٜايٛسٝس ٗ ٠ايكطإٓٚ ٫ٚ ،دٛز يػريٖا َٔ اٯٜات! ؾإشا أضزٵ ٳ
ا٭ُ٥ٸ  َٔ ١آ ١ٜايتطٗري; ٚهلصا ايػبب نٓتِ تتذاًٖ ٕٛغٝام ايهٚ ّ٬اضتبا ٙاٯٜات
ببعهٗا ،هسض بهِ ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖٓاى آٜاتٺ أخط ٣أٜهاّ ٖٞٚ ،تٓؿْٛ ٞطٜٸتهِ،
و ٳٚيٹًُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ٚٳايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ﴾ (قُس.)19 :
ٖ َٔٚص ٙاٯٜات :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳاغٵ ٳتػٵؿٹطٵ يٹ ٳص ٵْبٹ َ
ٚنصيو ٗ اٯ َٔ 55 ١ٜغٛض« ٠غاؾط»ٚ ،اٯ َٔ 2 ١ٜغٛض« ٠ايؿتض»ٚ ،ضز ايتكطٜض
بٓػب« ١ايصْب» إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٖٓ َٔٚ .ا ْػأٍ :نٝـ ّهٔ إٔ ٜ ٫هٕٛ
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ايٓيبٸ ا٭نطّ| َعكَٛاّ َٔ ايصْب ٜٚه ٕٛا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^ َربٻَ٘ٓ ٕٚ٩؟! ٚمٔ ـ
هطات ا٭عُاٍ
بطبٝع ١اؿاٍ ـ ْ ٫ك ٍٛبإٔ «شْب ايٓيبٸ|» نإ ـ َعاش اهلل ـ َٔ َٴ ٵٓ َ
ٚا٭خ٬مٚ ،إِا ْك :ٍٛإْ٘  ٫بٴسٻ إٔ ٜهَ ٕٛكساقاّ يـ «شْبٺ» َا; ٭ٕ يػ ١ايكطإٓ يػْ١
غًٗٚ ١ؾكٝشٚ ،١ي ٛنإ يًصْب َعٓ٢ٶ آخط ٫ختاض يبٝإ َطاز ٙتعبرياّ ٚيؿٛاّ َٓاغباّ
قطعاّٚ .نُا ْط ٣ؾإٕ ايكطإٓ ايهط ِٜنُا ْػب «ايصْب» إٍ إٚ ٌَٓ٪إَٓ٪ات ؾكس
اغتعٌُ شات ايتعبري بايٓػب ١إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ|.

7ـ ايػأْ ١ّٝاخلاؾّ ١يـ «ْطا ٤ايٓيبّ» ــــــ
ٚاٯٕ هب عًٓٝا إٔ ْعًِ بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ـ نُا ٜٴؿِ ٳِٗ َٔ اٯٜات ا٭خط٣
ـ قس أضاز ايطٗاض ٠ؾُٝع إٖٚ .ٌَٓ٪صا ا٭َط ٜؿٌُ أٌٖ ايبٝت أٜهاّ .إشٕ ٕاشا عاز َطٸّ٠
أخطٚٚ ٣دٻ٘ اـطاب ٖص ٙإطٸ ٠ـكٛم ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ|َ ،ععٍٕ عٔ
اٯخط ،)33(ٜٔؾٌٗ نإ يٓػا ٤ايٓيبٸ ؾإٔٷ خامٸ؟
أدٌ ،نُا ْعًِ ،إْ٘ ٗ قسض ٖص ٙايطا٥ؿ َٔ ١اٯٜاتٚ ،قبٌ اـطابات
إصنٛضٚ ،٠ضز ايتصنري هلٔٸ بإٔ ايعٚاز ٚا٫قرتإ بايٓيبٸ ا٭نطّ| ٜػتٛدب
ا٫يتعاّ ببعض إػٚ٪يٝٸات اـاقٸٚ ،١يصيو ؾإٕٵ نًٓٸ  ٫تطزٵ ٳٕ أ ٫ ٚتػتطعٵ ٳٔ ؼُټٌ
أعباٖ ٤ص ٙإػٚ٪يٚ ،١ٝنًٓٸ تطزٵ ٳٕ بًشا ٚإػٚ٪ي ١ٝإٔ تهٔٸ َجٌ غا٥ط ايٓػا،٤
ؾتعايٌٳ ٚاْؿكًِ ٳٔ عٔ ضغ ٍٛاهلل باؿُػٵٓ.)34(٢
ثِٸ تٛدٸ٘ باـطاب إٍ اي٬ت ٞقبًِ ٳٔ بتشُټٌ أعباٖ ٤ص ٙإػٚ٪يٚ ،١ٝقاٍ هلٔٸٜ﴿ :ٳا
ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹ ِّٞيَػٵتٴٔٻ نَأَسٳسٺ َٹٔٳ ايِّٓػٳا٤ٹ﴾ ،إٕ ْٝع ا٭ْٛاض َتٸذٗ ْ١إيٝهٔٸٚ ،بطبٝع١
اؿاٍ ؾإٕ إطًٛب َٔ غرينٔٸ َطًٛبٷ َٓهٔٸ بسضد١ٺ أؾسٸ ٚأنرب; ٚشيو ٕهإ
غهٓانٔٸ ٗ بٝت ضغ ٍٛاهلل| ،ايص ٟتٓعٍ ؾ ٘ٝاٯٜات اٱهل ١ٝاؿهٚ ،١ُٝايصٟ
ٜتًٖٛا ٖ ٛؾدل ضغ ٍٛاهللٚ .عً ٘ٝؾأًْٸ ٗ َٓعي١ٺ ٜتٛقٖـ عًٗٝا سؿ ٜمسعٚ ١نطاَ١
ٚعٹطٵض ضغ ٍٛاهلل|.
ٚيصيو إٕٵ اتكًٝٸ ؾػٛف ٜه ٕٛيصيو تأثريٷ إهاب ٌّٞعً ٢ضغايٚ ١زع ٠ٛضغٍٛ
اهللٚ ،غٛف ؼكًِ ٳٔ عً ٢نعـ ا٭دط ٚايجٛاب; ثٛاب يهٔٸ بٛقؿهٔٸ َٔ إػًُات،
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ٚقس قًُٸ بعٌُ اـري; ٚثٛاب آخط بػبب ايتأثري اٱهابٞٸ ايصٜ ٟرتن٘ غًٛنهٔٸ
عً ٢زع ٠ٛايٓيبٸ ا٭نطّ|; بػبب اْتػابهٔٸ ي٘.
ٚأَا ي ٛاخرتتٴ ٸٔ ا٫مطاف ٚايعٻ ٵٜؼ ٚاقرتاف ايصْٛب ؾإْهٔٸ بصيو غٛف ؽؿهٵ ٳٔ
َٔ تأثري دٗٛز ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ تبًٝؼ ايطغايٚ ،١يصيو غٛف ٜطايهٔٸ عصابٷ
َهاعـ .إٕ ايٓاؽ ٜٛٓط ٕٚإيٝهٔٸٚ ،سٝح ٜطٳ ٵ ٕٚأعُايهٔٸ ٚأؾعايهٔٸ يٝػت نُا
ٜٓبػ ٞؾإِْٗ غٝهعؿ ٕٛعٔ اتٸباع ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚاعتٓام زعٛت٘ٚ ،غٛف ٜكٛي :ٕٛإٕ
أقطب ايٓاؽ إٍ ايٓيبٸ ـ أْ ٟػا ٙ٤اجملايػات ي٘ عً ٢ايسٚاّ ـ عًٖ ٢ص ٙايؿانًٚ ،١مل
ٜٓذٳ ٵض ايٓيبٸ ٗ تطبٝتٗٔٸ ٚتعنٝتٗٔٸ ،ؾهٝـ ٜطٜس إٔ ٜعنٓٓٝا ٜٚعًُٓٓا؟! ٖٓ َٔٚا ؾإٕ
اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜك :ٍٛهب عًٝهٔٸ إٔ تتكٝٻ ٵس ٳٕ بايتعايٚ ِٝا٭ٚاَط اٱهلٚ ،١ٝإٔ
ػتٓبٵ ٳٔ ْٛاٖ ٘ٝبؿهٌٕ أؾسٸ ٚآنس َٔ ادتٓاب غرينٔٸٖٚ .صا ا٭َط ٜ ٫أت ٞبساعٞ
ايتؿسٜس عًٝهٔٸٚ ،إِا يهٜ ٞطٗٸطنٔٸٜ ٫ٚ ،عًل بهٔٸ ؾ٤ٞٷ َٔ زٳضٳٕ اٯثاّ; سٝح
ذٗ ْ ١مٛنٔٸ.
ا٭نٛاَ ٤ػًٖط ْ١عًٝهٔٸٚ ،ا٭ْٛاض َتٻ ٹ
ٖٚصا ا٭َط ٜٴؿِ ٳِٗ َٓ٘ إٔ إداطَبٌ بٗص ٙاٯ ١ٜيٝػٛا َعك ٌَٛبايعكُ١
ايته ،١ٜٝٓٛبٌ إٕ طٗاضتِٗ َؿطٚط ْٚ .١إٕ طٗاض ٠نٌٸ ٚاسس٠ٺ َٓٗٔٸ َٓٛطَ ْ١كساض
إطاعتٗا يٮٚاَط اٱهلٝٸ ;١ؾهٌٸ ٳَ ٵٔ ٜطٝع ٜٚعبس اهلل أنجط غٛف وكٌ عً ٢طٗاض٠
أنرب .مٔ ْ ٫سٸع ٞإٔ ْٝع إداطَبٌ بٗص ٙاٯٜات ناْٛا عًَ ٢ػت٣ٛٶ ٚاسس ٗ
إطاع ١اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،بٌ إٕ ْكٝب نٌٸ ٚاسسٺ َِٓٗ َٔ ايطٗاض ٠إِا َٖ ٛا
ٜتٓاغب َٚكساض دٗازٚ ٙعًُ٘ ٚغٳ ٵع ٗ ٘ٝانتػاب َطنا ٠اهلل ععٻ ٚدٌٻ.
ٚاٯٕ َٔ إٓاغب إٔ ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ايؿكط ٠ايػابع َٔ ١ضغاي ١أخٓٝا; سٝح
قاٍ بكٝػ ١ا٫غتبعاز« :إشا نإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ؾػٛف
ٜجبت هلٔٸ; َكتهٖ ٢ص ٙاٯَ ،١ٜكاَ ّا أمسٚ ٢أعًْٝ َٔ ٢ع ايٓاؽ; إش متٸ تطٗرئٖٸ َٔ
دؼ ٚاـبا٥ح».
ْٝع أْٛاع ايطِّ ٵ
 ٛنبري إٍ َػا َٔ ٌ٥قبٚ« :ٌٝاقع ١اؾٌُ»
ٜبس ٚيٓا إٔ اغتبعازٜ ٙػتٓس إٍ سس
ْٛٚا٥طٖا ،سٝح خطدت عا٥ؿ( ١ظٚز ضغ ٍٛاهلل|) ؿطب أَري إ ٌَٓ٪عًٞٸ×،
ٚعً َٔ ٘ٝإُهٔ إٔ ٜٳ ٔط ٳز ٖصا ايػ٪اٍ ايكا :ٌ٥إشا ناْت ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ َٔٚ
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بٔٗٓٝٸ عا٥ؿ ١بٓت أب ٞبهط ـ كاطَبات بٗص ٙاٯٚ ،١ٜبايتاي ٞتجبت هلٔٸ َجٌ ٖص ٙايسضد١
ت عً ٢ؾدلٕ  ٫ىؿ ٢عًٛٸ زضدات٘ ٚضؾع ١ؾأْ٘
ايعايٚ ١ٝإكاّ ايطؾٝع ،إشٕ نٝـ خطدٳ ٵ
عً ٢أسسٺ؟!
هب عًٓٝا ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١إٔ ًْتؿت إٍ ٚدٛز نًُ« ١إٕٵ»َٔ ٖٞٚ ،
أسطف ايؿطْ ٫ٚ ،ٙتذاًٖٗا .تك ٍٛاٯ ١ٜايهطّٜ﴿ :١ٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹ ِّٞيَػٵتٴٔٻ نَأَسٳسٺ َٹٔٳ
ايِّٓػٳا٤ٹ ٔإٕٔ اتٻ َكٝٵتٴٔٻ﴾ (ا٭سعاب ،)32 :ثِٸ ٜصنط بعس شيو عسزاّ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ
اٱهل ١ٝبٛقؿٗا َٔ َكازٜل ايتكٚ .٣ٛنُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ ٖصا إكاّ ايػاَٚ ٞإٓعي١
ت عً ٢مَ ٕٛؿطَ ،ٙٚعٓ ٢إٔ ٖص ٙاؾًُ ٗ ٖٞ ١اؿكٝكْ١ًْ ١
ايؿطٜس ٠قس أُعطٝٳ ٵ
ؾططٚ ،١ٝؼت ٟٛدع ٳ ٤ٵ ،ٜٔعً ٢ايٓش ٛاٯت ;ٞسٝح ًْ ١دعا ٤ايؿطَ ٙتكسَِّ ْ١عً٢
اؾًُ ١ايؿطط:١ٝ
1ـ «إٕ اتكًٝٸ» (ًْ ١ايؿط.)ٙ
2ـ «يػًٸ نأسسٺ َٔ ايٓػا( »٤دعا ٤ايؿط.)ٙ
ت ا٭ؾعاٍ ٗ آ ١ٜايتطٗري
َٚهاؾاّ إٍ شيو ـ ٚنُا شنَ ٵطْا غابكاّ ـ ؾكس ٚضزٳ ٵ
بكٝػ ١ايؿعٌ إهاضعٚ ،يٝؼ بكٝػ ١ايؿعٌ إانٚ .ٞعًْ ٘ٝعٝس ْٚهطِّض ايك :ٍٛسٝح إٕ
ايٛق ٍٛإٍ ٖصا إكاّ ايػاَ ٞقس ٚضز َعًٖكاّ عً ٢ؾطٙٺ ؾإٕ ايطٗاضٚ ٠ايربأَ ٠٤
دؼ غٛف ته ٕٛـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ بايٓػب ١إٍ نٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ إداطَبات بٗص ٙاٯ١ٜ
ايطِّ ٵ
ٳض ٵٖٓ ّا َس ٣إطاعتٗا ٚاَتجاهلا هلص ٙا٭ٚاَط ٚادتٓابٗا عٔ ايٓٛاٖ ٞاٱهل .١ٝؾهٌٸ ٳَ ٵٔ ٜعبس
اهلل ٜٚطٝع٘ أنجط وكٌ عً ٢طٗاض٠ٺ أنربٜٚ ،كرتب َٔ إكاّ إصنٛضٚ .إ ٓ٫ؾٓشٔ ٫
ْسٸع ٞإٔ ْٝع إداطَبٌ بٗص ٙاٯ ١ٜناْٛا عًَ ٢ػت٣ٛٶ ٚاسس ٗ إطاع ١اهلل ،نُا
أْٓا يػٓا بكسز ايسؾاع عٔ ْٝع ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺٚ ،إِا
ايصْ ٟكٛي٘ ٖ ٛإٔ ْكٝب نٌٸ ٚاسسٺ َِٓٗ َٔ ايطٗاض ٠ضٳ ٵٖٔٷ َا ٜتٓاغب ٚسذِ ايتك٣ٛ
ٚاؾٗاز ايصٜ ٟتشًٓ ٢ب٘ َٔ أدٌ َطنا ٠اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ْٴكًض عباض ٠أخٓٝا عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞطبكاّ ٯٜات غٛض٠
ا٭سعاب ي ٛإٔ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ بايٓٛط إٍ َٛقعٗٔٸ اـطري ـ قس اتٸ َك ٵ ٝٳٔ ؾإْٗٔٸ
غٝشكًِ ٳٔ عًَٓ ٢عي١ٺ َٚهاْ ١ضؾٝع ١بٌ ايٓػاٚ ،٤غٛف ٜهاعـ هلٔٸ ايجٛابٚ ،ي ٛمل
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ٜعًُِ ٳٔ َا ٜكتهَٛ ٘ٝقعٗٔٸ اـطري ؾإٕ عصابٗٔٸ غٛف ٜهَ ٕٛهاعؿاّ.
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣مٔ ْك :ٍٛيكس قاَت اٱضاز ٠ايتؿطٜع ١ٝهلل غبشاْ٘ عًُ ٢ػټو
أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ ا٭عِٸ َٓ٘  َٔٚظٚدات٘ ٚبٓات٘ ٚأقٗاضٚ ٙأسؿاز ٙـ بايطاع١
د ٵبطٜٸٚ ١تهٜٝٓٛٸ١
ٚايعبازٚ ،٠ادتٓاب ايصْٛبٚ ،سٝح إٕ ٖص ٙاٱضاز ٠مل تهٔ إضاز ّ٠ٳ
ؾًٝؼ َٔ ايهطٚض ٟإٔ ت٪زٸ ٟإٍ ْتٝذ١ٺ ٚاسس ٠بايٓػب ١إٍ ْٝع َكازٜل أٌٖ بٝت
ايٓيبٸ| ،بٌ قس ٜكٌ بعض إداطَبٌ بٗص ٙاٯ ١ٜإٍ أعً ٢إطاتب ٚايسضدات; ٗٚ
ايٛقت ْؿػ٘ ٜبك ٢بعهِٗ اٯخط ـ بػ ٤ٛاختٝاض ٙـ ٗ اؿهٝض.
قس ٜٴكاٍ :إٕ خطاباتٺ َٔ قبَ « :ٌٝق ٵطٕٳ ٗ بٛٝتهٔٸ» ٫«ٚ ،تربٸدٵ ٳٔ» ٫«ٚ ،ؽهعٵ ٳٔ
بايك ٫ »ٍٛتؿٌُ ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ .عً ;٘ٝسٝح ٜ ٫ه ٕٛايٓيبٸ ا٭نطّ| َؿُّ٫ٛ
باـطاب ،ئ ٜه ٕٛاغتعُاٍ ايهُري إصنٖط «نِ» قاب ّ٬يًتٛدٚ ٘ٝايتؿػري!
ًْٚؿت عٓاٜتهِ ٖٓا إٍ إٔ اـطابات إتكسَِّٚ ١إٕٵ مل تهٔ بايسي ٌٝايعكًٞ
دٗ ّ١إٍ ايطداٍ َِٗٓٚ ،ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،ٳبٝٵسٳ إٔ اٯٜات اـاقٸ ١بايٓػا،٤
َ ٛٻ
دٗ ١إٍ ايطداٍ ٚايٓػا َٔ( ٤قب :ٌٝإقاَ ١ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعنا٠
ٚنصيو اٯٜات إ ٛٻ
ٚإطاع ١اهلل) ،نُٖ٬ا ٜؿرتى ٗ اهلسف ٚايعًٓ ١ايػا َٔ ١ٝ٥قسٚض ٖص ٙا٭سهاّ،
دؼ عِٓٗٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايٓيبٸ
 ٖٞٚتطٗري إداطَبٌ ٚإشٖاب ايطِّ ٵ
ا٭نطّ| خاض ٷز عٔ بعض ٖص ٙا٭َٛضٚ ،يٝؼ ْٝعٗا; إش نُا تكسٻّ ؾإٕ ا٭عُاٍ
ايكاؿ ١مل تهٔ غري شات تأثري عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إِا َٖ ٞؿٝس ٗ ْ٠اضتكا٘٥
ٚطٗاضت٘ أٜهاّٚ .عًَٓ ٫ ٘ٝسٚسَ ٫ٚ ١ؿطٸ َٔ اغتعُاٍ ايهُري «نِ»; ٭ٕ طٗاض ٠ايٓيبٸ ـ
بٛقؿ٘ أٚٸٍ أغ٠ٛٺ ٚقس٠ٚٺ ٗ عامل اٱغ ّ٬ـ ناْت َٔ أٖساف ٚغاٜات قسٚض ا٭سهاّ
ايؿطع.١ٝ
ٚيبٝإ ٖص ٙإػأي ١بؿهٌٕ أٚنض ْصنط إجاٍ ايتاي :ٞيٓؿرتض إٔ ؾدكاّ ٜكـ
أَاّ باب بٝت ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜأ ٚأسس َطادع ايتكًٝس ـ ايصٜ ٜٔتُتٻع ٕٛبؿٗط٠ٺ
ادتُاعٚ ،١ٝوَٛٛٵٕ باسرتاّ ايٓاؽ ـٚ ،ىاطب ْػا ٙ٤بايكٜ« :ٍٛا ْػا ٤ضٝ٥ؼ
اؾُٗٛضٜٸ ،١أٜ ٚا ْػا ٤إطدع ايسٜينٸ ٫ ،ؽطدٵ ٳٔ َٔ إٓعٍ ز ٕٚنطٚض٠ٺ ٫ٚ ،تربٸدٵ ٳٔ،
ٚساؾ ِٛٳٔ عً ٢سذابهٔٸٚ ،أقُٵ ٳٔ ايكٚ ،٠٬آتٌ ايعناٚ ،٠ايتعَٵ ٳٔ بايكٝاّٚ ،بهًُ١ٺ
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ٚاسس :٠اتٻكٌٳ اهللٚ .يٝؼ َطازٖ َٔ ٟصا ايه ّ٬غ ٣ٛإٔ تتشًٖ ٵ ٝٳٔ ـ ٚأًْٸ َٔ أٌٖ ٖصا
ايبٝت ،ايص ٖٛ ٟبٝت ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜأ ٚبٝت إطدع ايسٜينٸ ا٭عًٚ ،٢تٓتػيٳ إي،٘ٝ
ٚأْٛاض ْٝع ايٓاؽ َتٸذٗ ْ ١إيٝه ٸٔ ـ بايطٗ ٵٗط ٚايتك.»٣ٛ
مٔ ْط ٣طبكاّ يًعكٌ ايػً ِٝـ ٚستٸ ٢أبػ٘ ايٓاؽ ٜؿِٗ َطاز إتهً ِٚبٗصا
ايه ّ٬بٛنٛحٕ تاّٸٜ ٫ٚ ،كْ ٗ ٍٛؿػ٘ :بٓا٤ٶ عًٖ ٢صا ايهٜ ّ٬تعٌ عًَ ٢طدع ايسٜٔ
ٚضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبسٳٚٵض ٙإٔ ٜكطٸ ٗ بٝت٘ٚ ،إٔ ٜٗٛ ٫ط أَاّ احملاضّ َٔ ز ٕٚسذابٺ! بٌ
ٜسضى ـ إٔ ضٝ٥ؼ اؾُٗٛضَٚ ١ٜطدع ايتكًٝس خاض ٷز عٔ مشٖ ٍٛصا ايكػِ َٔ ايه،ّ٬
نُا أْ٘ ٜ ٫عترب إطدع ايسٜينٸ ٚضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜخاضداّ عٔ غا ١ٜإتهًٚ ،ِٚمشٍٛ
ا٭سهاّ ـ ايؿاًَ ١يًطداٍ ٚايٓػا ٤ـ َٔ ،قبٚ :ٌٝدٛب ايكٚ ٠٬ايعناَٚ ٠ا إٍ شيو.

8ـ ايفسم امل ّٖٛٛبني اخلطابات ايكسآْ ١ّٝــــــ
وتٌُ إٔ ٜه ٕٛأخْٛا طناتب ايطغاي١ص قس تأثٻط بايع ١َٓ٬اجملًػ )35(ٞعٓسَا
قاٍ« :إٕ خطابات ايكطإٓ إٛدٻٗ ١إٍ ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| خطاباتٷ قاغٚ ْ١ٝعٓٝؿ،ْ١
تٓط ٟٛعً ٢ايهجري َٔ ايًٖ ٵٚ ّٛايتكطٜع; ٗ سٌ إٔ آ ١ٜايتطٗري شاتٴ ؿٕٔ يٚ ،ٕٔ ِّٝتجبت
َكاَاّ غاَٝاّ ٕداطَبٗٝاٚ .تًو إ ١َ٬ايكاغٖٚ ١ٝصا ايًٌ ٜٓ ٫ػذُإ».
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكسٻّ شنط ٙستٸ ٢اٯٕ ٜتٸهض خطأ ٖصا ايهَ ٗٚ .ّ٬ا ْ ًٜٞعٝس
ايتصنري بايٓكا ٙايتاي:١ٝ
أٚٸ ّ :٫نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾإٕ ٖص ٙاٯٜات ـ بٓا ٶ ٤عً ٢تكطٜض ايكطإٓ ـ بكسز بٝإ
اهلسف ٚايعًٓ ١ايػا َٔ ١ٝ٥قسٚض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞيٝػت ٗ َكاّ َٳ ٵسح أ ٚقَ ٵسح
إداطَبٌٚ ،بٝإ َكاَاتِٗ ايته.١ٜٝٓٛ
ثاْٝاّ :نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾكس ثبت ٗ عًِ ا٭ق ٍٛإٔ «ا٭َط ٚايَٓٗ ٗ »ٞجٌ
ٖصا إكاّ ٜ ٫عين إٔ إداطَب مل ٜهٔ ٜعٌُ بـ «إأَٛض ب٘» أ ٚهتٓب «إٓٗٞٸ عٓ٘».
ثايجاّ :اتٸهض ٖا تكسٻّ شنطٴ ٙإٔ اٱضاز ٠إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜإضاز ْ٠تؿطٜع،١ٝ
ٚيٝػت إضاز ّ٠ته.١ٜٝٓٛ
كطٷ َٛنٛعٞٸ; َعٓ ٢أْ٘
كط» ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜسٳ ٵ
ضابعاّ :اتٸهض ست ٢اٯٕ إٔ «اؿَ ٵ
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كطّا ٗ ا٭ؾطاز.
كط ٗ ايػاٚ ١ٜاهلسف َٔ ا٭سهاّٚ ،يٝؼ سٳ ٵ
س ٵ
ٳ
خاَػاّ :إٕ ا٭ؾعاٍ ايٛاضز ٗ ٠آ ١ٜايتطٗري أؾعاٍٷ َهاضعٚ ،١يٝػت أؾعاّ٫
دؼ َؿطَٚ ْٙٚتٛقٚـٷ عً ٢ايكٝاّ بأؾعإٍ تكسٻّ
َانٚ ،١ٝنإٔٸ ايتطٗري ٚإشٖاب ايطِّ ٵ
شنطٖاٖٚ ،ص ٙا٭ٚقاف  ٫تٓطبل عًَ ٢ا شنطُ ٙٛبايٓػب ١إٍ ايػٝس ٠ؾاطُ١
ايعٖطاٚ ٤بعًٗا ٚابٓٳ ٵٗٝا^.
غازغاّ :نُا غبل إٔ شنَ ٵطْا إٕٵ نإ َطاز اٯَ ٖٛ ١ٜا ٜطٚم يهِ ؾإْٗا ٗ
َجٌ ٖص ٙاؿاي ١ئ ته ٕٛبًٝػ ّ١بإكساض ايهاٗ ،أ ٚؾكٝش ٗ ّ١بٝإ إطاز; ٚئ
ته ٕٛخاي َٔ ّ١ٝايػُٛض ٚاٱبٗاّ; ٚا٭ِٖٸ َٔ شيو أْٗا غتهَٓ ٕٛؿكً ّ١عٔ اٯٜات
ايػابكٚ ١اي٬سك ١بايهاٌَ ٫ٚ .ؾٳوٖ ٗ إٔ ٖصا ٜ ٫تٓاغب َع أغًٛب اؿه.ِٝ
غابعاّ :خ٬ؾاّ ٕا ازٸعٝتُ ٙٛؾإٕ خطابات غٛض« ٠ا٭سعاب»  ٫تٓط ٟٛعً ٢تكطٜعٕ
ت ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| بأْٗٔٸ
ٚيَ ٵٚ .ّٛأشنٚط ٖٓا بإٔ اٯٖ َٔ 6 ١ٜص ٙايػٛض ٠قس ٚقؿَ ٵ
«أَٻٗات إٚ ،»ٌَٓ٪هب ايتعاٌَ َعٗٔٸ نُا ٜعاٌَ أسسْا أَٸ٘; ٚبصيو ؾإْٗٔٸ ق٘ٓ
تهطٚ ِٜاسرتاّ إٚ ٌَٓ٪إَٓ٪اتٜ .ٴهاف إٍ شيو أْ٘ قس متٸ تٛد ٘ٝاـطاب إئٗٝٸ
ؾ ٳطؾاّ هلٔٸ; سٝح تٓؿأ عُٛتٗٔٸ َٔ
بكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹَ ﴾ِّٞطٸتٌٚ ،نؿ ٢بصيو ٳ
اْتػابٗٔٸ إٍ بٝت «خامت ايٓبٝٸٌ|»ٚ .ا٭ِٖٸ َٔ شيو إٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقاٍ هلٔٸ :إٕٵ
تطعٵ ٳٔ اهلل ٚضغٛي٘ ٚتتٸكٌٳ ؾإْهٔٸ غٛف تهٔٸ أعْٝ َٔ ِٛع ايٓػا ٤ب ٬اغتجٓا٤ٺ(.)36
ثِٸ ٚاقٌ ايه ّ٬عطف ايعطـ «ايؿاٚ ،»٤قاٍ ٗ ايٛاقعٚ :عً ٘ٝإشا نًٓٸ تطزٵ ٳٕ
اؿك ٍٛعًٖ ٢صا إكاّ ايػاَٚ ٞإٓعي ١ايؿطٜس ٠ؾُا عًٝهٔٸ إ ٓ٫اَتجاٍ ا٭ٚاَط
ٚادتٓاب ايٓٛاٖ ٞاٱهل.١ٝ
ٚعًْ ،٘ٝطدَٓ ٛهِ اٱْكاف ٚايكٖ ٗ ٌٖ :ٍٛصا ايه ّ٬ؾ٤ٞٷ َٔ ايكػ٠ٛ
ٚايًٚ ّٛايعتاب أّ ٖ ٛنّ٬ٷ ٴٜكاٍ بساع ٞاؿحٸ ٚايتؿذٝع؟  ٌٖٚإشا قًٓا يؿدلٕ« :أقِ
ايكٚ ،٠٬عًٝو بايكٝاّ ٚإٜتا ٤ايعنا ;٠يتبًؼ إكاَات ايعايْ »١ٝه ٕٛقس قػٳ ٵْٛا عً٘ٝ
أ ٚعاتبٓا ٙعً ٢ؾ٤ٞٺ؟! أمل ٜكٌُ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يٓبٝٸ٘ ا٭نطّ|﴿ :أَقٹِٵ ٚٳدٵٗٳوَ
سٓٹٝؿاّ ٚٳ َ ٫تٳهُْٛٳٔٻ َٹٔٳ ايُِٴؿٵطٔنٹٌٳ﴾ (ْٜٛؼٚ ،)105 :قاٍ ي٘ أٜهاّٚ﴿ :ٳأَقٹِٔ
يٹًسِّ ٜٔٔٳ
 َ٠٬ٳتٓٵٗٳ ٢عٳٔٔ ايِؿَشٵؿٳا٤ٹ ٚٳايِ ٴُٓٵهَطٔ﴾ (ايعٓهبٛتٚ ،)45 :قاٍ يًٓيبٸ
ٔ َ٠٬إٕٻ ايكٻ َ
ايكٻ َ
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 َ٠٬يٹصٹنِطٔ( ﴾ٟط٘.)14 :
َٛغٚ﴿ :×٢ٳأَقٹِٔ ايكٻ َ
س ٞتتًٗ ٢
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقس قاٍ هلٔٸ« :إٕ آٜات ايٛٳ ٵ
سٜٚ ،ٞهٕٛ
بٛٝتهٔٸ»ٖٚ ،صا ٜٴعٳسٸ اَتٝاظاّ َٚٳ ٵسساّ َٕ ٵٔ ٜػهٔ ٗ بٝتٺ ٜٓعٍ ؾ ٘ٝايٛٳ ٵ
ضغ ٍٛاهلل| ٖ ٛايصٜ ٟتً ٛؾ ٘ٝتًو اٯٜات.
ٖٓٚاى َٔ ايعًُاَ ٤ٳ ٵٔ ازٸع ٢إٔ اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب قس اؾتًُت عً٢
«قٓاع ١ا٫يتؿات» .نُا لس اؾتُاٍ غٛض« ٠ؾاؼ ١ايهتاب» عًٖ ٢ص ٙايكٓاع ١أٜهاّ.
ٚهسض بٓا إٔ ْعًِ أْ٘ نُا ٜبس َٔ ٚتػُ ١ٝقٓاع« ١ا٫يتؿات» ٜتِٸ اْ٫تكاٍ
ٚا٫يتؿات َٔ ايػا٥ب إٍ إداطَب ،أ َٔ ٚإداطَب إٍ ايػا٥ب.
غري أْ٘ ٗ آ ١ٜايتطٗري مل وسخ َجٌ ٖصا ايؿ.٤ٞ
إٕ اـطاب ٗ اٯٜتٌ  َٔ 34ٚ 32غٛض ٠ا٭سعاب ـ اٯٜتٌ ايػابكٚ ١اي٬سك ١ٯ١ٜ
د٘ٷ إٍ ْػا٤
ايتطٗري ـٚ ،نصيو قسض آ ١ٜايتطٗري (اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب) َٛ ،ٻ
ايٓيبٸ ا٭نطّ|َ ٗٚ ،كاّ ايتعً ٗ ٌٝاٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب ،إب ١ِّٓٝيًعًٓ١
ايػا َٔ ١ٝ٥اـطابات إصنٛض ،٠مل ٜتِٸ ا٫يتؿات َٔ إداطَب إٍ ايػا٥ب; ٚإِا عٓس
بٝإ ايػا َٔ ١ٜاـطابات ايػابكٚ ١اي٬سكُٖ ١ت ا٫غتؿاز َٔ ٠نُري اؾُع إصنٖط
إداطَبَ ،عٓ ٢أْ٘ مل ٜتِٸ اغتعُاٍ «قٓاع ١ا٫يتؿات»ٚ ،إِا متٸ تٝٚٛـ قاعس٠
«ايتػًٝب»ٚ .قس غبل يٓا إٔ ؼسٻثٓا عٔ ٖص ٙايكاعس ٠بإكساض اي٬ظّْ ٫ٚ ،طٖٓ ٣ا َا
ٜسع ٛإٍ ايتهطاضٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽٚ ٫ ،د٘ يًتُػټو بكٓاع« ١ا٫يتؿات» ٗ آ١ٜ
ايتطٗري.
ٖٓٚاى َٔ ايعًُاَ ٤ٳ ٵٔ قاٍ :إٕ ش ٌٜاٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب ـ نُا ٖ ٛاؿاٍ
بايٓػب ١إٍ ًْ« ١ي ٛتعًُ ٗ »ٕٛغٛض ٠ايٛاقع ١ـ «ًَْ ْ١عرتنٚ ،»١يصيو ؾٗ ٞغري
َطتبط١ٺ َا قبًٗا َٚا بعسٖا!
إٕ عً ٤٫٪ٖ ٢إٔ ًٜتؿتٛا إٍ إٔ َٔ خكا٥ل اؾًُ ١إعرتن ١إٔ تأتٚ ٗ ٞغ٘
ايه ٗ ٫ ،ّ٬آخطٖ ،ٙصا أٚٸ ّ.٫
ٚثاْٝاّ :إٕ سصؾٗا ٜ ٫هطٸ بػٝام ٚاضتباَ ٙا قبًٗا َٚا بعسٖا ،نُا ٖ ٛاؿاٍ
ت ٗ ٚغ٘ ايهٚ ،ّ٬ي ٛمتٸ ضؾعٗا َٔ آ١ٜ
بايٓػب ١إٍ ًْ« ١ي ٛتعًُ ;»ٕٛسٝح ٚضزٳ ٵ
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ػِ ...ع »ِٝٛنَ٬اّ َتهاَ.ّ٬
غٛض« ٠ايٛاقع »١مل ؼسخ خٳًَٚ ،ّ٬تبك ٢عباضٚ« ٠إْ٘ يكَ ٳ
ٗ سٌ إٔ ايعباضَٛ ٠نع ايبشح ٗ آ ١ٜايتطٗري أٚٸ ّ :٫قس ٚضزت ٗ آخط اٯٚ ،١ٜيٝؼ ٗ
ٚغطٗا; ٚثاْٝاّ :إْٗا تبٝٸٔ ايعًٓ ١ايػا َٔ ١ٝ٥قسٚض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞإٍ إداطَبٌ باٯ،١ٜ
ٚيصيو ؾإٕ سصؾٗا غٛف وسخ خٳًَْٚ ّ٬ككاّ ٗ ايه .ّ٬نُا أْ٘ مل ٜتِٸ ٗ اٯ6 ١ٜ
َٔ غٛض ٠إا٥س ٠قطف ايٓٛط عٔ بٝإ عًٓ ١قسٚض ا٭ٚاَطٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ٫ ،
ٜه ٕٛايتؿبټح به ٕٛش ٌٜاٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب ًَْ ّ١عرتنٚ ّ١دٗٝاّ.

9ـ د٫ي ١ايسٚاٜات َٔ َٚسِ ٞاٯٜات ــــــ
ْٓتكٌ اٯٕ إٍ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح اييت أؾاض إيٗٝا أخْٛا طناتب ايطغاي١ص ٗ
ختاّ ضغايت٘.
ػع
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ايبشح بؿإٔ ايطٚاٜات عحٷ َؿكٻٌ ٚطٚ ٌٜٛعطٜضٜ ٫ ،ٳ ٳ
اجملاٍ ٖٓا يبشجٗا عً ٢م ٛايتؿكٚ ٌٝا٫غتٝؿا.٤
ٚيهٔٵ عًٓٝا إٔ ْعطف إْا ّ٫إٔ ايطٚاٜات إطتبط ١بآ ١ٜايتطٗري عً ٢أقػاّ:
1ـ طا٥ؿ َٔ ْ١ايطٚاٜات ـ  ٖٞٚاييت ْػُٸٗٝا «ضٚاٜات أقشاب ايهػا »٤ـ تسٍٸ عً٢
أْ٘ بعس ْع ٍٚآٜات غٛض ٠ا٭سعاب قاّ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ظُع ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا٤
ٚاٱَاّ عًٞٸ ٚاٱَاٌَ اؿػٔ ٚاؿػٌ^ ٗ سذط ٠ايػٝس ٠أّٸ غًُٚ ،١اؾتٌُ َعِٗ
بهػا٤ٺٚ ،قاٍ ٤٫٪ٖ« :أٌٖ بٝيت ،»...ثِٸ ت ٬آ ١ٜايتطٗري.
2ـ ٚايطا٥ؿ ١ا٭خط َٔ ٣ايطٚاٜات تك :ٍٛإٕ آ ١ٜايتطٗري قس ْعيت بؿإٔ اٱَاّ
عًٞٸ ٚايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطاٚ ٤ابٓٳ ٵُٗٝا ٗ ٖٞٚ .ايٛاقع تؿب٘ ايطا٥ؿ ١ا٭ َٔ ٍٚايطٚاٜات.
إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ،ستٸ ٢إشا اؾتًُت عًْٝ ٢ع ؾطا ٘٥ايكشٸ ٫ ،١تسٍٸ
أبساّ عً ٢عسّ اعتباض ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ أٌٖ بٝت٘; سٝح ْعًِ دِّٝساّ إٔ إثبات
ؾ٤ٞٺ ٜٓ ٫ؿَ ٞا عسا.ٙ
ٚيهٔٵ قبٌ اـٛض ٗ ايطا٥ؿ ١ايجايج َٔ ١ا٭خباض ٚايطٚاٜات هب عًٓٝا
ايتصنري بٗص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ بعض ايعًُا ٤قاٍ بؿإٔ ايطٚاٜات َٔ ايطا٥ؿ ١ا٭:)37(ٍٚ
ف ٗ إغٓاز أ ًَ ٚايطٚاٜات ،إ ٓ٫إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٫
ي ٛغًُٖٓا عسّ ٚدٛز خٳ ٵس ٕ
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ػب ،بٌ إٕ َهُْٗٛا
ٜسٍٸ عً ٢عسّ خطٚز ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ آ ١ٜايتطٗري ؾشٳ ٵ
٪ٜنٚس قطعٝٸ ١نْٔٗٛٸ َٔ أٌٖ ايبٝت أٜهاّ! ٚشيو ٭ٕ زعا ٤ايٓيبٸ| بٗص ٙايعباضات
ٚا٭يؿا ٚإصنٛض ٠إِا ٖ ٛٱزخاٍ ٖ ٤٫٪ا٭ضبع ١إٝاٌَ ٗ ظَط« ٠أٌٖ ايبٝت» .نُا
إٔ ق ٍٛايٓيبٸ ا٭نطّ| ٤٫٪ٖ« :أٌٖ بٝيت» نإ َٔ أدٌ مش ٍٛؾط ٙآٜات غٛض٠
ا٭سعاب هلِ; ٚشيو ٭ٕ «أّٸ غًُ »١ـ ظٚز ايٓيبٸ| ـ غأيَ ٵت٘ إٔ تسخٌ َعِٗ ؼت
ايهػا ،٤ؾكاٍ هلا ايٓيب|« :إْو إٍ خريٕ ،إْو َٔ أظٚاز ايٓيبٸ» ٗٚ ،سسٜحٺ آخط:
ت عً ٢خريٕ،
«أْتٹ عًَ ٢هاْوٹ ،أْتٹ عً ٢خريٕ» ،أ ٚقاٍ هلا َطٸتإ طأ٪َ ٟنٚساّص« :أْ ٹ
أْتٹ عً ٢خريٕ».
 ٗٚايٛاقع إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايه ّ٬ايكازض عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٪ٜنٚس عً٢
إٔ أّٸ غًُٚ ١غا٥ط ظٚدات٘ ٖٔ َٔ أٌٖ ايبٝت سكٝكٚ ،ّ١بايتاي ٞتهَ ٕٛؿُٛي ّ١يؿطٙ
اٯٜاتٚ ،يصيو ؾإْ٘ ٜك ٍٛهلا :إْوٹ عً ٢خريٕ ٫ٚ ،ساد ١يه ٞأزع ٛيوٹ يتهْٞٛ
َؿُٛي ّ١بٗص ٙاٯٜاتٚ ،يهٓٸ ٞأزع ٛيهٜ ٞه ٤٫٪ٖ ٕٛاـاقٸ َٔ ١أسبٸيت َؿُٛيٌ
يؿط ٙاٯٜاتٜٚ ،ؿًُِٗ ايتٛؾٝل ٗ اؿك ٍٛعً ٢نُاٍ طٗاض ٠ايٓؿؼ.
ٚمٔ ـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ ْ ٫كطٸ عً ٢إثبات قطعٝٸٖ ١صا ايطأٚ ،ٟيهٔٵ سٝح ْط٣
ٗ ايػايب ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات َجاضاّ يًبشح ٚايٓكاف( )38ـ نُا ضأَ ٵٜٓا شيو ستٸ ٢اٯٕ ـ
ؾإْٓا ْػع َٔ ،٢خ ٍ٬ايتأَټٌ ٚايتسبټط ٗ شات اٯٜات ايهطَّٚ ،١كاضْ ١اٯٜات
إتؿابَٗ ١ع بعهٗا َٔٚ ،خ ٍ٬ايٓٛط إٍ ايكطاٚ ٔ٥غٝام اٯٜات َٚعاْ ٞا٭يؿا،ٚ
ي٬قرتاب َٔ إسي ٍٛاؿكٝك ٞيٰٜات ،يٓعٌُ بعس شيو عً ٢بٝإ ٚؼًٖ ٌٝص ٙايطٚاٜات
ٗ نٖ ٤ٛص ٙاٯٜات ايهطّ.١
3ـ ْٓتكٌ اٯٕ إٍ ايكػِ ايجايح َٔ ايطٚاٜات ،اييت تٴصنط عاز ٗ ّ٠ش ٌٜاٯ ١ٜضقِ
 َٔ 132غٛض« ٠ط٘»( .)39إٕ ٖص ٙايطٚاٜات تتٓاغب َع َا شنطْا ٙستٸ ٢اٯٕ إٍ سس
ٛ
نبريّٚ ،هٔ ايك :ٍٛإْٗا تِّٜ٪س قٛيٓا بؿإٔ آ ١ٜايتطٗري .تكٖ ٍٛص ٙايطا٥ؿَٔ ١
ايطٚاٜات :إٕ ضغ ٍٛاهلل عٓسَا نإ ىطز ؾذطاّ إٍ إػذس ٭زا ٤ق ٠٬ايكبض نإ
ٜكـ عٓس باب بٝت اٱَاّ عًٞٸ×ٜٚ ،ك« :ٍٛايك ،٠٬ايك ،»٠٬ثِٸ ٜتً ٛآ ١ٜايتطٗري.
ؾإٕٵ ناْت ٖص ٙايطا٥ؿ َٔ ١ايطٚاٜات ؼت ٟٛعًْٝ ٢ع ؾطا ٘٥ايكشٸ ١ؾٓك:ٍٛ
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ػ ٳٔ َٔ أٌٖ بٝت٘.
أٚٸ ّ :٫يٝؼ ؾٗٝا أٟٸ ز٫ي١ٺ عً ٢إٔ ْػا ٤ضغ ٍٛاهلل| َي ٵ
ثاْٝاّ :إٕ َا نإ ٜك ّٛب٘ ضغ ٍٛاهلل| ،بعس سجِِّٗ عً ٢ايك َٔ ،٠٬قطا ٠٤آ١ٜ
ايتطٗري ٜٴجبت بٛنٛحٕ إٔ ايٓيب ا٭نطّ| نإ ٗ اؿكٝكٚ ١ايٛاقع ٜك ٍٛهلِ:
اغتٝكٛٛا ٚأزضنٛا ٚقت ايك ;٠٬٭ٕ إضاز ٠اهلل َٔ تؿطٜع ايك ٖٞ ٠٬تطٗري
ْؿٛغهِ; ؾأقُٛٝا ايك ٠٬ن ٞتطٗطٚاٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إْ٘ نإ ٜط ٣إٔ ايطٗاض٠
ايٓؿػٝٸ ٖٞ ١مثط ٠إقاَ ١ايك ،٠٬اييت ٖ ١ًْ َٔ ٞايعبازات  َٔٚا٭َٛض ايتؿطٜع.١ٝ
ثايجاّ :تسٍٸ عً ٢إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ٚظٚدت٘ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤نإ هلِ
بٝتٷ َػتكٌٸ َٓٚؿكٌٷ عٔ بٝت ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
ضابعاّ :ي ٛإٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ قس عُٻِ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢غري ْػا ٘٥أٜهاّ ٕا
نإ ٖٓاى إؾهاٍٷ ٗ شيو; إش إٕ اٱضاز ٠إصنٛضٖ ٗ ٠ص ٙاٯ ١ٜـ نُا تكسٻّ ـ ٖٞ
إضاز ْ ٠تؿطٜعٚ ،١ٝإٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قس شنط ٖص ٙايػا ١ٜـ اييت خلٸ بٗا إداطَبٌ
ا٭ٚا ٌ٥ـ بايٓػب ١إٍ اٯخط ٜٔأٜهاّ ٗٚ .اؿكٝك ١ؾإٕ اخت٬ف إداطَبٌ ا٭ٚا ٌ٥بٗصٙ
اٯ ١ٜعٔ غا٥ط إػًٌُ ٜهُٔ ٗ إٔ َطايبتِٗ بآ ١ٜايتطٗري ناْت عً ٢م ٕٛأؾسٸ
ٚأنجط تأنٝساّٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ َػٚ٪يٝتِٗ أؾسٸ ٚأخطط; ٖٓ َٔٚا ؾإِْٗ غٝشكًٕٛ
عً ٢أدطٕ َهاعـ ٗ ساٍ اَ٫تجاٍٚ ،عكابٺ َهاعـ عٓس عسّ اَ٫تجاٍٖٚ .صا ٜ ٫عين
إٔ ايػاٖ ٗ ١ٜص ٙاٯ ٫ ١ٜتؿٌُ اٯخط ٜٔأبساّٚ ،أْٗا َٓكطؾ ْ١عِٓٗ بايهاٌَٚ .عً٘ٝ
يٝؼ ٖٓاى َا ّٓع َٔ تعُُٗٝا عً ٢اٯخط.ٜٔ
ؾُا ٖ ٛاٱؾهاٍ ؾُٝا ي ٛإٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قس قطأ ٖص ٙاٯ ١ٜكاطٹباّ بعض
ايٓػا ٤أ ٚايطداٍٚ ،قاٍ هلِ :أقُٛٝا ايكٚ ،٠٬آتٛا ايعناٚ ،٠اَتجًٛا أٚاَط اهلل; ؾإٕ
اهلل ٜطٜس إٔ ٜطِّٗطنِ بٛاغطٖ ١ص ٙا٭عُاٍ؟  ٌٖٚغٝه ٕٛشيو زي ّ٬ٝعً ٢إٔ ظٚدات
ايٓيبٸ| يػٵ ٳٔ كاطَبات بآ ١ٜايتطٗري؟!
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايطٚاٜات بسٳٚٵضٖا ـ نُا شنَ ٵطْا ـ  ٫تسٍٸ عً ٢خطٚز
ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ خطاب آ ١ٜايتطٗري.

11ـ ايعؿُ ١يف َساتبٗا املدتًف ١ــــــ
()40

عساّ بايتعطټض ٕػأي« ١ايعكُ»١
سٝح تكسٻّ إٔ قطَ ٵعٓا عً ٢أْؿػٓا ٚٳ ٵ

بتؿكٌٕٝ
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()41

س ٍٛايعكُْٓٚ ،١اقؿ٘ عً ٢مٛ

أنرب ؾػٛف ْصنط ٖٓا ن ّ٬بعض إ٪يٚؿٌ
اٱْاٍ.
قاٍ مساست٘ ٫« :ؾٳوٖ ٗ إٔ ايعكُ ١تعين اغتشاي ١قسٚض ايصْب ٚاـ٬ف َٔ
إعك ،ّٛإ ٓ٫إٔ ٖص ٙا٫غتشاي ١تأتْ ٞتٝذ ١تطب١ٝٺ خاقٸٚ ،١ظٜاز٠ٺ يكٛٸ ٠اٱضازٚ ،٠نب٘ٺ
يًٓؿؼٚ ،تأٜٝسٺ َٔ اهلل تعاٍ ٚإَسازٺ َٓ٘ غبشاْ٘ يعبس ٙقبٌ شيو نًٓ٘ ،بسضد١ٺ ٜػتشٌٝ
َعٗا قسٚض ايصْب ٚاـ٬ف َٔ ايعبسٚ .يٝؼ َعٓ ٢ايعكُ ١اْعساّ اٱضازٚ ٠ا٫ختٝاض ٗ
غًٛى اٱْػإٚ ،إِا َعٓاٖا تك ١ٜٛاٱضازٚ ٠تهاًَٗا بسضد١ٺ ٜػتشَ ٌٝعٗا قسٚض
ايصْب ٚكايؿ ١اهللٚ ،اتٸباع اهلَ ٳ َٔ ٣ٛاٱْػإ.
ٚيٓهطب عً ٢شيو َجٜ ّ٬ٴكطِّب إيٓٝا إككٛز :نٌٸ ٚاسسٺ َٓا ٜتُتٻع بسضد١ٺ َٔ
ايعكُٚ ،١ؽتًـ َػاس( ١ايعكُ َٔ )١ؾدلٕ إٍ آخط ،باخت٬ف تطبٝت٘ َٚعاْات٘ َع
ْؿػ٘ ـ ٚقٛٸ ٠إضازت٘ ـٚ ،قسضت٘ عً ٢كايؿ ١اهلٚ ٣ٛنب٘ ايٓؿؼٚ ،زضد ١تٗصٜب ايٓؿؼ.
ؾٝػتش ٌٝعً ٢ا٭ّٸ ـ َج ّ٬ـ إٔ تكتٌ أ٫ٚزٖا بٝسٖاّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ْتكٛٻض إٔٸ أَٸاّ
ت ا٭ّٸ َٔ أطؿاهلاٖٚ .ص ٙايسضد َٔ ١ايعكُ١
تكسّ عً ٢قتٌ أ٫ٚزٖا بٝسٖا َُٗا غهبٳ ٵ
َٛدٛز ْ٠ـ ٗ ا٭عِٸ ا٭غًب ـ ٗ ا٭َٸٗات (غري اؿا٫ت ا٫غتجٓاٝ٥ٸٚ ١إَ ٳطن.)١ٝ
ٖٚص ٙايعكُ ١تتِٸ بإضاز ٠اهلل تعاٍ ايتهَ ;١ٜٝٓٛا أٚزع ٗ قًب ا٭ّٸ َٔ عاطؿ١ٺ
ٚضٓ١ٺ ػا ٙأ٫ٚزٖا .إ ٓ٫إٔ شيو ٜ ٫عين إط٬قاّ اْعساّ اٱضاز ٗ ٠ا٭ ٸّٚ ،قسٚض ٖصٙ
ايطٓ ١عٓٗا َٔ غري إضاز٠ٺ ٚاختٝاضٕٜٚ .ػتش ٌٝعً ٢نجريٕ َٔ ايٓاؽ ـ َج ّ٬ـ قتٌ ايٓؿؼ
ٛل أ ٚدسإٍ ٗ ضأ ;ٕٟبُٓٝا ًّ ٫و
احملطٻَ ١عُساّ; ٭غبابٺ تاؾٗ ١دع ،١ٝ٥أ ٚخ٬فٺ ٗ س
ايػؿٓاس َٔ ٕٛايٓاؽ ٖص ٙايسضد َٔ ١ايعكُ .١أَا عاَٸ ١ايٓاؽ ؾٝػتش ٗ ٌٝسكِٗٚ
اٱقساّ عً ٢دطّ ١ايكتٌ بػببٺ تاؾ٘ٺ دعٞ٥ٸ ،بهٌٸ َا ؼٌُ ا٫غتشايَ َٔ ١عٓ٢ٶ.
ْٚطتؿع زضد ّ١أخط ٣عًٖ ٢صا ايػًِٓ ايبؿط ٗ ٟايػًٛى; ؾٓذس إٔ طا٥ؿ ّ١نبري٠
َٔ ايٓاؽ ٜعٝؿ ٕٛعًَ ٢ػت ٣ٛأعًٖ َٔ ٢صا إػت ٣ٛايعاّٸ ،ؾٝػتش ٗ ٌٝسكِٓٗ
ا٫عتسا ٤عً ٢اٯخط ٜٔب ًِٕٛفشـٺَ ،جٌ :قطع أضظام ايٓاؽ ٚقاضبتِٗ ٗ َعاؾِٗ،
 ٛأ ٚضأ ;ٕٟبُٓٝا
ٚإيكا ٗ ِٗ٥ايػذٚ ،ٕٛانطٗازِٖ ٚتعصٜبِٗ٫ ،خت٬فٺ دعٞ٥ٸ ٗ سل
ّاضؽ آخطٖ ٕٚصا ايٓش َٔ ٛايػًٛى َٔ ،غري ؼطټ ٕزٚ ،٭غبابٺ دع.)42(١ٝ٥
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ٖٚص ٙزضد ْ َٔ ١ايعكُ ١أعً َٔ ٢غابكتٗاَٚ ،ػاس َٔ ١ايعكُ ١ايػًٛن١ٝ
أٚغع َٔ إػاس ١ايػابك ٫ٚ .١ؾٳوٖ ٗ أْٗا تأتْ ٞتٝذ ّ١يرتب١ٝٺ أق ٣ٛيًُشاؾ ١ٛعً٢
ٜك ١ٛايهُري ٚغ ١َ٬ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗا.
ٚإشا اضتؿَ ٵعٓا عًٖ ٢صا ايػًِٓ زضد ّ١ثايج ١لس أْاغاّ ٜػتش ٗ ٌٝسكِٓٗ إٔ ًُٜٛٛا
آخط ٜٔبه ّٕ٬ؾاسـ بصَ ٤ٟطأ٣ٶ َٔ ايٓاؽ َٚػُعٕ ،أ ٚستٸ ٢ايسخ ٗ ٍٛغبابٺ
قاخب بصٚ .٤ٟشيو ٜسٍٸ عً ٢زضد١ٺ أمس َٔ ٢ايرتبٚ ١ٝفاٖس ٠ايٓؿؼ ٚنبطٗا
ٚتٗصٜبٗاَٚ ،هاْ١ٺ ادتُاع ١ٝخاقٸ٪َٚ ،١ثِّطات ادتُاعٚ ١ٝتطب ١ٜٛتؿطض عً ٢اٱْػإ
شض إضازت٘ ٚاختٝاض.ٙ
َ ٵ
ٖصا ايػًٛى إعٝٻٔ ،ٳ
ْٚكعس زضد ّ١أخط ٣يٓط ٣طا٥ؿ َٔ ّ١ايٓاؽ آتاِٖ اهلل سٓٛاّ ٚاغعاّ َٔ ايس،ٜٔ
ٖٝٚٸأ هلِ تطب ّ١ٝقاؿٚ ،١أٜٸسِٖ بطٚس٘ ٚؾهًٜ٘ ،ػتش ٗ ٌٝسك ِٗٚإٔ ٜٴػبِّبٛا أٟٸ أش٣ٶ
ٕ ،َٕٔ٪ست ٢ي ٛنإ عرب إؾاض٠ٺ َ٪ش ١ٜعابط ٠أ ٚغٝب١ٺ أ١ُِٝ ٚٺ بػٝطٖٚ .١ص ٙايطا٥ؿ،١
ت ،يهٓٸٗا َٛدٛز ْ ٠ؾعٜٚ ،ّ٬ػتش ٗ ٌٝسك ِٗٚقسٚض أٟٸ  ًِٕٚأ ٚأش٣ٶ يًُ،ٌَٓ٪
ٚإٕٵ قًٖ ٵ
نُا ٜػتش ٗ ٌٝسلٸ غايب ايٓاؽ إٔ ٜطتهبٛا دطّ ١ايكتٌ َٔ ز ٕٚغببٺ ،أ ٚيػببٺ
تاؾ٘ٺ  ٫ق ١ُٝي٘ ،نُا ٜكسّ عً ٘ٝايطػا ٠ايػؿٓاس ٗ ٕٛاؿطب ٚايػًِ.
 ٗ ٛإٔ اٱْػإ ٜطتكٖ ٞصا ايػًِٓ ايكعٛز ٟيسضدات ايعكُٗٚ ،١
ٚيٝؼ َٔ ؾو
نٌٸ زضد١ٺ ٜػتش ٗ ٌٝسكٓ٘ ايٚ ًِٛا٫عتساَ ٤ػاس١ٺ خاقٸ ،١تتٸػع نًُٓا اضتؿعت
زضد ١اٱْػإ ٗ ٖصا ايػًِٜٓٚ .طتب٘ شيو َا ٜتًكٓا ٙاٱْػإ َٔ تطب١ٝٺَٚ ،ا وكًِّ٘ َٔ
تٗصٜب ْؿػ٘ ٚنبطٗاٚ ،احملاؾ ١ٛعًٜ ٢ك ١ٛنُريٚ ٙغ ١َ٬قًب٘ٚ ،أٜهاّ َا ّٓش٘
اهلل تعاٍ َٔ تأٜٝسٺ ٚإَسازٺ ٗ غاعات نعـ ايٓؿؼ.
 ٗٚنٌٸ َطسً١ٺ َٔ َطاسٌ ايعكُ ٫ ١تعين اغتشاي ١قسٚض إعكٚ ١ٝائَ ًِٛ
اٱْػإ أْٗا تتِٸ ٗ ْؿؼ اٱْػإ بكٛض٠ٺ َق ٵٗط َٔٚ ،١ٜغري تسخټ ٌٕ َٔ إضازت٘ ٚاختٝاض،ٙ
ٚإِا ٜتُٓٻع ايؿطز َٔ اي ٗ ًِٛنٌٸ َطتب١ٺ َٔ ٖص ٙإطاتب بإضازت٘ ٚاختٝاض ٙبايتأنٝس،
إ ٓ٫إٔ َطاتب اٱضازٚ ٠زضداتٗا ؽتًـ باخت٬ف تطب ١ٝاٱْػإ َٚكاَٚت٘ ايٓؿػ١ٝ
ٚقٝط٘ ٚب٦ٝت٘ َٚطنع ٙا٫دتُاعٞٸٚ ،غري شيو َٔ ا٭غبابَ ٗٚ ،كسٸَتٗا تأٜٝس اهلل
تعاٍ ٚإَساز ٙإٜٸا ٙبتك ١ٜٛإضازت٘ ٗ َٛادٗ ١سا٫ت ايهعـ ايبؿطٟٸ; ؾته ٕٛيهٌٸ
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َطسً١ٺ َٔ اٱضاز ٠زضد ْ َٔ ١إٓاعَٚ ١ػاس َٔ ْ١ايعكُ.١
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ تأٜٝس اهلل تعاٍ ٚإَساز ٙيعبس َٔ ٙأِٖٸ ٖص ٙا٭غباب إك ١َِّٛٱضاز٠
اٱْػإٚ ،اييت تهب٘ غًٛى اٱْػإ َٔ ا٫مطاف ٚايٚ ًِٛاـ٬ف.
 ٫ٚؾٳوٖ أٜهاّ ٗ إٔ زضد ١تأٜٝس اهلل تعاٍ يعبس ٙتتبع قاْْٛاّ زقٝكاّ دسٸاّ ـ ؾإٔ
غا٥ط غٴ ٳٓٔ اهلل تعاٍ ـ ،ؾهًُٓا داٖس اٱْػإ ْؿػ٘ أنجط آتا ٙاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
زضد ّ١أعً َٔ ٢ايتأٜٝسَٚ ،عٜساّ َٔ اٱَساز ،قاٍ اهلل تعاٍٚ﴿ :ٳايٖصٹٜٔٳ دٳاٖٳسٴٚا ؾٹٓٝٳا
ػٓٹٌٳ﴾ (ايعٓهبٛت.)69 :
غبٴًَٓٳا ٳٔٚإٕٻ اهللَ يَُٳعٳ ايُِٴشٵ ٹ
يَٓٳٗٵ ٹس ٳٜٓٻٗٴِٵ ٴ
ؾايعكُٚ ١اغتشاي ١قسٚض ايصْب ٚاـ٬ف َٔ ايعبس  ٫تعين إشٕ اْعساّ اٱضاز٠
ٚا٫ختٝاضٚ ،إِا تعين اضتؿاع اٱضاز ٠إٍ زضد١ٺ  ٫تػًبٗا ق ٣ٛايٓؿؼ اييت ُ ٌٝإٍ
اـ٬ف ٚا٫مطاف.
ٚإشا اغتطَ ٵعٓا إٔ ْتكٛٻض (ايعكُٖ ٗ )١ص ٙإػاسات إدتًؿ ١بؿهٌٕ ٜ ٫تٓاؾ٢
َع إهاب ١ٝاٱضازٚ ٠ا٫ختٝاض ؾإْٓا ْػتطٝع ـ ٗ ن ٤ٛشيو ـ إٔ ْتكٛٻض (ايعكُٗ )١
َػاستٗا ايهرب ٗ ٣ا٭ْبٝاٚ ٤أٌٖ ايبٝت^ ،عٝح تػتش ٌٝعً ِٗٝإعكٚ ١ٝقسٚض
شض إضازتِٗ ٚاختٝاضِٖٚ ،ز ٕٚإٔ ٜهْٛٛا َػًٛبٌ أَ ٚكٗٛضٗ ٜٔ
ايٚ ًِٛاـ٬ف َٳ ٵ
ؾ٤ٞٺ َٔ شيو أبساّ.
ٚإشا متٸ ٖصا اٱٜهاح ؾٜ ٬عػط عًٓٝا إٔ ْؿِٗ (اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ ٗ )١آ١ٜ
ايتطٗري ،ؾٗ َٔ ٞإَساز اهلل تعاٍ ٚؾٝه٘ ٚتأٜٝس ٙيعباز ٙايكاؿٌ َٔ أٌٖ ايبٝت^
دؼ عِٓٗٚ ،تك ١ٜٛإضازتِٗ عً ٢م ٕٛتهٜٛينٸٚ ،بكسض٠ٺ
ٗ تطٗري ْؿٛغِٗ ٚإشٖاب ايطِّ ٵ
شض إضازتِٗ
قسٜط٠ٺ َٔ اهلل تعاٍ ،تػتشَ ٌٝعٗا عً ِٗٝإعكٚ ١ٝايصْبَ ،ٳ ٵ
ٚاختٝاضِٖ.
ٖٚصا ايتأٜٝس اٱهلٞٸ ٪ٜ ٫زٸ ٟإٍ غًب ا٫ختٝاض ٚاٱضاز ٠عِٓٗٚ ،إِا ٖٗ ٛ
اؿكٝك ١ظٜاز ْ ٠يسضد ١إضازتِٗ ٚقٛٸتٗاٚ ،إَسازٷ هلا بايكٛٸٚ ٠ايهب٘ ،ستٸٜ ٢ػتش ٌٝعًِٗٝ
ؾعٌ َعك١ٝٺ أ ٚشْبٺ ،نُا ٜػتش ٌٝعً ٢ا٭ّٸ إٔ تكتٌ أطؿاهلا ـ َج ّ٬ـ ،ز ٕٚإٔ ٪ٜزٸٟ
شض اختٝاضِٖ ٚإضازتِٗ هتٓبٕٛ
شيو إٍ غًب ا٫ختٝاض ٚاٱضازٚ ،َِٗٓ ٠إِا َٳ ٵ
إعاقٚ ٞايصْٛب»(.)43
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11ـ إغها٫تٌ ٚتعًٝكات ــــــ
إٕ اغتشاي ١اختٝاض ايصْب ٚا٫بت ٤٬باـطأ عباض ْ٠أخط ٣عٔ عسّ ا٫ختٝاض; ٚشيو
٭ٕ ا٫ختٝاض ٜعين «عسّ اغتشاي ١ن ٬ايططؾٌ إتبا ٌٜٓبايٓػب ١إٍ إهًٖـ»; ؾإشا
اغتشاٍ أسس ايططؾٌ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى َعٓ٢ٶ ٫ختٝاض إهًٖـ ٗ ايٛاقع.
ٚعًٜ ٫ ٘ٝه ٕٛايهاتب ٗ َا قاي٘ قس ُهٖٔ ـ َٔ ٚدْٗٛ ١طْا ـ َٔ سٌٸ
إؿهً.١
ٖٓ َٔٚا ْط ٗ ٣ن َ٘٬بعض اٱؾها٫تْ ،ؿري ٗ َا  ًٜٞإٍ بعهٗا:
،ٟ
ٛ
ٚ ٟغري اختٝاض
ٛ
أٚٸ ّ :٫إٕ إجاٍ ايص ٟشنط ٙإ٪يٚـ احملرتّ ٜتعًٖل بأَطٕ غطٜع
عٝح  ٫وتاز إٍ ُطٖٚ ٕٜٔاضغ١ٺ ٚعٌُٕ با٭سهاّ ايرتب ٫ٚ ،١ٜٛوكٌ بايتسضٜر.
 ٗٚاؿكٝكٜ ٫ ١تِٸ اختٝاض َٔ ٙقٹ ٳبٌ ا٭َٸٗات; َعٓ ٢إٔ ا٭َط يٝؼ عٝح تعٌُ بعض
ا٭َٸٗات عً ٢اختٝاض غطٜع ٠ا٭َٚ ،١َٛبعهٗٔ  ٫ىتٳ ٵطْٗاٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ٖصٙ
ايػطٜع ٠ـ نُا أقطٻ إ٪يٚـ بصيو ـ تٛدس باٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ ١اٱهلٝٸ ١يس ٣ا٭َٸٗات،
ٚيهٔٵ  ٫بإكساض ايصٜ ٫ ٟتدًٖـ َ ١٦بإٚ .١٦هلصا ايػبب ْؿاٖس ايتدًٗـ عٓ٘ َٔ سٌٕ
ٯخطٚ .ي ٛإٔ اهلل قس أٚزع ٖص ٙايػطٜع ٠بكٛٸ٠ٺٚ ،باؿسٸ ايص ٫ ٟتػتطٝع ا٭َٸٗات ايتدًٗـ
عٓٗإ ،ا ؾٗسٵْا ؽًٗؿاّ عٓٗا أٜهاّ.
ٚا٭ِٖٸ ٖ ٛإٔ ايكؿات ايتهٚ ١ٜٝٓٛغري ا٫ختٝاض ١ٜنًُٓا ناْت أؾسٸ ٚأق٣ٛ
غٛف ته ٕٛؾاقس ّ٠يًؿه ١ًٝبٓؿؼ ايٓػب َٔٚ .١شيو إٔ ايص ٫ ٟوطم ْؿػ٘ بايٓاض أ٫ ٚ
ًٜك ٞبٓؿػ٘ إٍ ايتًٗه ١أ ٚايصٜٓ ٫ ٟتشط ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ ٜ ٫هَ ٕٛػتشكٓاّ يًجٓا٤
ٚإهاؾأ ٫ٚ ،٠ٴٜعٳسٸ شيو ؾه ّ١ًٝي٘; ٭ٕ سبٸ ايٓؿؼ أَطٷ ؾططٟٸ ٚغريٴ اختٝاضٟٸٚ ،عً٘ٝ
ؾٗ ٛيٝؼ أَط ّا وكٌ عً ٘ٝاٱْػإ بايتسضٜر َٔٚ ،خ ٍ٬فاٖس ٠ايٓؿؼ; ٚي ٛأْ٘ عٌُ
عً ٢طبل َا تكتهٖ ٘ٝص ٙايػطٜع ٠ئ ٜه ٕٛقس قاّ َٓذعٕ ٖاّٸٚ .هلصا ايػبب  ٫تهٕٛ
ٖٓاى ٗ ٖص ٙإٛاضز ساد ْ١إٍ إطبٸ ٞأ ٚا٭غٚ ٠ٛإكتسٚ ،٣يٝؼ ٖٓاى َٳ ٵٔ ٜتٸدص َٔ
ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض أغ ّ٠ٛي٘ ٗ َجٌ ٖص ٙا٭َٛض ،بٌ متاز إٍ ا٭غٚ ٠ٛايكس ٗ ٠ٚا٭َٛض اييت
ؼتاز إٍ تطب١ٝٺ ٚدٗازٺ يًٓؿؼ ٚبٓا٤ٺ يًصات.
ٖٚهصا ؾإٕ َٛنٛع عجٓا ٜكع ٗ إٛاضز اييت ٖ ٞـ عً ٢سسٸ تعبرينِ ـ سك١ًٝ
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تطب ١ٝايك ٣ٛاٱْػاْٜٚ ،١ٝك ١ٛايٛدسإٚ ،غ ١َ٬ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗاٚ .نًُٓا ناْت
فاٖس ٠اٱْػإ يٓؿػ٘ أنرب نإ تأٜٝس اهلل ي٘ أؾسٸٚ ،قس ضب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
ٖسا ١ٜايعباز ٗ اٯ َٔ 69 ١ٜغٛض ٠ايعٓهبٛت ـ نُا أؾاض إٚ ٪يـ ـ َذاٖستِٗ
٭ْؿػِٗ.
ٚنُا تعًُ ٕٛؾإٕ ايرتبَ ١ٝعٓ ٢ايعٌُ َٛدب قٛاٌْ ايؿطع (ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ)ٞ
إِا تٓؿأ َٔ اٱضاز ٠ايتؿطٜع ١ٝهللٚ ،إٕ فاٖس ٠ايٓؿؼ تعين تٳ ٳبعٝٸ ١اٱْػإ يٲضاز٠
ايتؿطٜع ١ٝهلل ٚايعٌُ َكتهاٖآٖ ،ا ٜػتٛدب ايػُٛٸ ايطٚس ٞيٲْػإ ٗ ،سٌ
دس
أْهِ تصٖب ٕٛإٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖص ٙإطتب َٔ ١ايعًٛٸ ٚايػُٛٸ ايطٚسٞٸٚ ،اييت تٴ ٛٹ
ايعكُ َٔ ١اـطأ ٚايٓػٝإ ٚايصْب ،مل تهٔ با٫ختٝاض ٚاٱضازٚ ٠ادتٝاظ َطاسٌ
ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ،ِٝأْٗا غري قابً١ٺ يًتشكٗل بايٓػب ١إٍ اٯخط ٫ٚ ،ٜٔتتشكٖل إ ٓ٫بايٓػب١
إٍ ايكٚ ٌ٥٬عسزٺ قسٚز َٔ ايٓاؽ (أضبع ١عؿط َعكَٛاّ) باٱضاز ٠اٱهلٝٸ ١ايتهٜٝٓٛٸ.١
ثاْٝاّ :إٕ إػا ٌ٥إصنٛضٖ ٗ ٠صا ايهتاب تطتب٘ ٗ ايػايب بايصْٛب ٫ٚ ،ضب٘
هلا باـطأ ٚايٓػٝإ; ٗ سٌ أْهِ تعترب ٕٚايعكُ ١ستٸ َٔ ٢ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ أٜه ّا،
ٖٓا  ٫قً ١ي٘ َذاٖس ٠ايٓؿؼ ٚايرتب ١ٝايطٚس ١ٝيٲْػإ َٚعطؾ ١عٛاقب ايصْب ٚايربا٠٤
َٜٓ٘ .ٴهاف إٍ شيو إٔ َا شنطُ ٙٛبؿإٔ ايرتب ١ٝايٓؿػٚ ١ٝايتػاَ ٞايطٚس ٞوتاز
إٍ ٚقتٺ ط ٗ ;ٌٜٛسٌ أْهِ تعترب ٕٚإٔ اٱَاّ َعكّٛٷ َٔ ايصْب ٚايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ
َٓص ايكػطّ ٫ٚ ،هٔ هلص ٙايٛاٖط ٠إٔ ته ٕٛؾْ ِٗٝاؾ َٔ ّ١٦ايرتبٚ ١ٝاجملاٖسَٔٚ .٠
شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ ،أْهِ تعترب ٕٚاٱَاٌَ اؿػٔ ٚاؿػٌ’ ـ ايًص ٜٔناْا
قػري ٜٔعٓس ْع ٍٚآ ١ٜايتطٗري ـٚ ،نصيو اٱَاّ اؾٛاز× ـ ايص ٟنإ عإاّ َٓص
ايكػط عكا٥ل ايؿطٜع ١ـَ ،عك َٔ ٌَٛاـطأ ٚايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽٚ ،نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ،ؾإٕ ٖ ٤٫٪ا٭ؾدام ّ ٫هٔ إٔ
ٜهْٛٛا أغ ّ٠ٛيًص ٫ ٜٔتتٛؾٖط يسَ ِٜٗجٌ ٖص ٙاٱَهاْٝٸ ٫ٚ ،١تؿًُِٗ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ١
ٚا٭يطاف اٱهلٝٸ .١ؾهٝـ ّهٔ يًصٜ ٜٔػتك ٕٚٛباٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ ١اٱهلٝٸ ٗ ١ايٛقٍٛ
 ٛٵَ ٕٛجٌ ٖصا ايسعِ ٚا٫غتكٛا ٤باٱضاز٠
إٍ ايهُاٍ إٔ ٜهْٛٛا أغ ّ٠ٛيًص ٫ ٜٔو َ
ايته١ٜٝٓٛ؟!
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ٚنُا ت٬س ٕٛٛؾإٕ عجٓا يٝؼ ٗ َعٓ ٢ايعكَُٚ ،١ا إشا نإ ٗ ٚدٛز
ٖ ٤٫٪ا٭ؾدام ؾ ٞٷ ٤باغِ ا٫ختٝاض أّ  ;٫إش  ٫تأثري يٛدٛز أ ٚعسّ ا٫ختٝاض ٗ عجٓا;
ؾبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تؿرتن ْ٘ٛإٕ ٖ ٤٫٪ا٭ؾدام و َٛٵ ٕٛبتأٜٝس اهلل ٚعٓاٜت٘ اـاقٸ ١بـ
«اٱضاز ٠ايته ،»١ٜٝٓٛعٝح ىتاض ٕٚاـري ٚايك٬ح زاُ٥اّٜ ٫ٚ ،تعطٻن ٕٛيًدطأ
ٚايٓػٝإ أبساّ!
ٜبس ٚيٓا إٔ قاٖ ٌ٥صا ايه ّ٬قس غؿٌ أ ٚتػاؾٌ عٔ َعٓ« ٢اٱضاز ٠ايته;»١ٜٝٓٛ
إش نُا ٖٚ ٛان ٷض يٝؼ ٖٓاى أٟٸ َاْعٕ أ ٚتأخٸ ٕط بٌ اٱضاز ٠ايتهَٚ ١ٜٝٓٛطاز اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاٍ .ؾ ٬ىطز ا٭َط َٔ إسس ٣سايتٌ; ؾإَا إٔ ٜه ٕٛيٲضاز ٠ايته١ٜٝٓٛ
اٱهل ١ٝتأثريٷ ٗ ٖ ٤٫٪ا٭ؾدام; أٚ .٫ ٚاؿاي ١ايجايجَٓ ١تؿ ْ١ٝقطعاّٚ .اؿاي ١ا٭ٍٚ
ت٪زٸ ٟإٍ شات اٱؾهاٍ ايص ٟشنَ ٵطْاَ ،ٙعٓ ٢أْٗا أٚٸ ّ ٫ :٫تؿٌُ ْٝع إ،ٌَٓ٪
ٚتٓشكط بإعك ٌَٛا٭ضبع ١عؿط ؾك٘; ٚثاْٝاَّ ٗ :جٌ ٖص ٙاؿايٜ ٫ ١كع اختٝاض ٚقسض٠
إهًٖـ ـ نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ـ بٌ اٱضازٚ ٠إطاز اٱهلٞٸ .إٕ فطٸز اٱضاز ٠اٱهل١ٝ
ايتهَ ١ٜٝٓٛعٓ ٢عسّ إَهإ خ٬ؾٗاَ ٗٚ ،جٌ ٖص ٙاؿاي ٫ ١أُٖٸ ١ٝيٛدٛز ٚعسّ
ٚدٛز «ا٫ختٝاض» َٔ إهًٖـٚ .نُا شنَ ٵطْا ي ٛإٔ اهلل ناْت ي٘ َجٌ ٖص ٙاٱضاز ٠ػاٙ
اٯخط ٜٔؾإِْٗ غٛف ٜػًه ٕٛططٜل اـري ٚايك٬ح ؾك٘.

12ـ  ٫ع٬ق ١بني آ ١ٜاملباًٖٚ ١آ ١ٜايتطٗري ــــــ
عً ٢أٌَ إٔ ٜهَ ٗ ٕٛا تكسٻّ َٔ ٖصا ايبشح إدتكط َا ٜهؿ َٔ ٞايتأثري
عً ٢أخٓٝا; ن ٞهسِّز ايٓٛط ٗ اغتٓباط٘ ستٸ ٢اٯٕ َٔ آ ١ٜايتطٗريَ«ٚ ،ا تٛؾٝك ٞإٓ٫
باهلل».
ٚيهٔٵ قبٌ إٔ نتِ ايه ٫ ّ٬بٴسٻ يٓا َٔ عٛز٠ٺ إٍ ايؿكط ٠ايػابع َٔ ١ضغاي١
أخٓٝا طناتب ايطغاي١ص ـ باختكاضٕ ؾسٜس طبعاّ ـ; يهْ ٫ ٞه ٕٛقس أغؿَ ًِٓا ٖص ٙايؿكط٠
أ ٚػاٖٳ ًِٓاٖا .ؾكس عُس ايهاتب احملرتّ إٍ دطٸ آ ١ٜإباًٖ ١ـ غؿً ّ ١ـ إٍ زا٥ط ٠عح آ١ٜ
ايتطٗري ،ؾٓك:ٍٛ
أٚٸ ّ :٫إٕ يهٌٸ َكإّ َكا .ّ٫ؾكس نإ عجٓا ستٸ ٢اٯٕ سَ ٍٛػأيَ ١اٖٝٸ ١اٱضاز٠
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إصنٛض ٗ ٠آ ١ٜايتطٗريّ ٌٖٚ ،هٔ اعتباض ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ أٌٖ بٝت٘،
ٚبايتايّ ٞهٔ اعتباضٖٔٸ كاطَبات باٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب ،أّ ٫؟ ٚعًٜ ٘ٝبس ٚإٔ
آ ١ٜإباًٖ ٫ ١ػس ٟؾ٦ٝاّ ٗ اٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦إططٚس ١بؿإٔ آ ١ٜايتطٗري.
ت ٗ ْاع١ٺ َٔ ايٓكاض٣
ت نًُ ١إؿػِّط ٜٔعً ٢إٔ آ ١ٜإباًٖ ١إِا ْعيَ ٵ
اتٸؿكَ ٵ
ٚؾسٚا عً ٢إسٚ ،١ٜٓعً ٢ضأغِٗ أغكـٚ ،دازيٛا ضغ ٍٛاهلل| ٗ ايك ٍٛبإٔ ايٓيبٸ
عٝػ ٢بٔ َط« ٖٛ ×ِٜابٔ اهلل»ٚ ،قس ضٳ ٻز عً ِٗٝضغ ٍٛاهلل| بآٜاتٺ َٔ ايكطإٓ
ايهطٚ ،ِٜيهٓٸِٗ أقطٸٚا عًَ ٢عتكسِٖ; عٓازاّ ،ز ٕٚإٔ ٜكسَِّٛا زي ّ٬ٝقشٝشاّ عً٢
نٚ .َِٗ٬عٓسٖا أْعٍ اهلل عًْ ٢بٖ ِّ٘ٝص ٙاٯ ١ٜاييت تك﴿ :ٍٛؾَكٌُٵ ٳتعٳايَٛٵا ْٳسٵعٴ َأ ٵبٓٳا ٳْ٤ٳا
ذعٳٌٵ َي ٵعٓٳ َ ١اهللٹ عٳًَ٢
ػٓٳا ٚٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ ثٴِٻ ٳْبٵتٳٌٗٔٵ َؾٓٳ ٵ
ٚٳ َأ ٵبٓٳا٤ٳنُِٵ ٳْٚٹػٳا ٳْ٤ٳا ٳْٚٹػٳا٤ٳنُِٵ ٚٳ َأْٵؿُ ٳ
ايِهَا ٹشبٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ.)61 :
ٚنإ أغكـ لطإ قس قاٍ َٕ ٵٔ َع٘ َٔ ايٓكاض :٣إٕ ضغ ٍٛاهلل| إشا خطز
ق َٔ ١أٌٖ بٝت٘ ؾ ٬تباًٖٚ ،ٙٛأَا إشا باًٖهِ بػا٥ط أتباع٘
ٕباًٖتهِ بأبٓاٚ ٘٥اـا ٸ
ٚأقشاب٘ ؾباًٖ ٗٚ .ٙٛاي ّٛٝإٛعٛز خطز ايٓيبٸ ا٭نطّ|َ ،كطشباّ َع٘ اٱَاّ
عًٝٸ ّا× ٚابٓت٘ ايػٝس ٠ؾاطُ ١ايعٖطاٚ ÷٤غبطَ ٵ ٘ٝاؿػٔ ٚاؿػٌ’ ،يًُباًٖ،١
ٚدا ٤ايٓكاض ٣ب ٳسٚٵضِٖ إٍ إباًٖ ١أٜهاّ ،ؾػأهلِ ا٭غكـَ :ٳ ٵٔ داَ ٤ع ضغٍٛ
اهلل|؟ ؾكايٛا ي٘ :إٕ ايطدٌ ايصَ ٟع٘ ٖ ٛعً ٖٛٚ ،ٌّٞابٔ عُِّ٘ ٚقٗطٚ ٙأسبٸ اـًل
إيَٚ ،٘ٝع٘ ابٓت٘ ؾاطُ ٖٞٚ ،١أسبٸ ايٓاؽ إيٚ ،٘ٝايٛيسإ ُٖا غبطاٚ .ٙبعس إٔ اطًٓع
ا٭غكـ عً ٢شيو اَتٓع عٔ إباًٖ.١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ْ٬س ٜإٔ ٖص ٙايكه ١ٝـ نُا أزضى أغكـ ْكاض ٣لطإ ـ
تسٍٸ عً ٢قُٸ ١ثكٚ ١عُل إّإ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚضغٛر عكٝست٘ ٚغا ١ٜقسق٘ ،عٝح
إْ٘ ٗ أسًو ا٭ظَات ٚأؾسٸٖا خططاّ ،بٳ ٳس َٔ ّ٫إخطاز أتباع٘ ٚأْكاض ;ٙيٝتسضٻع بِٗ،
ٜٴدٵ ٔطز َع٘ أسبٸ اـًل إيٚ ٘ٝأععٸ ايٓاؽ يسٚ .ٜ٘نإ ٖصا ٖ ٛزٳ ٵ ٜٳسٕ ضغ ٍٛاهلل| ٗ
تبًٝؼ ايسٚ ٜٔايسع ٠ٛإٍ اهللٖٓ َٔٚ .ا ْط ٣اغتؿٗاز عِٸ ايٓيبٸ ٓع ٠بٔ عبس إطًٓب ،أٚ
ابٔ عُٸ٘ دعؿط بٔ أب ٞطايب (ايطٝٸاض)َٛ ٗٚ .اضز اـطط سٝح ّ ٫هٔ يٰخطٜٔ
خٛض غُاض إٓ ٕٛـ نُا ٗ قهٝٸ ١إباضظَ ٠ع «عُط ٚبٔ عبس ٚزٸ» ْٛٚا٥طٖا ـ ٜكسِّّ ابٔ
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عُٸ٘ ٚقٗط ٙايص ٟضبٸا ٙقػرياّ ٗ سذط ٖٛٚ ،ٙاٱَاّ عًٞٸ× .نُا نإ ايٓ ٸ
يب
ا٭نطّ| ْؿػ٘ ٖ ٛا٭قطب أبساّ َٔ ايعسٚٸ عٓس استساّ إعاضى ٚاؾتباى ا٭غٓٸ١
ٚايطَاح.
ْعِ ،ي ٛازٸع ٢أس ٷس بإٔ ْػا ٤ضغ ٍٛاهلل| ٴٖ ٻٔ ا٭سبٸ إٍ قًب٘ َٔ ايػٝس٠
ؾاطُ ١ايعٖطاٚ ٤بعًٗا عًٞٸ ٚابٓٳ ٵٗٝا أَهٔ ايتُػټو بآ ١ٜإباًٖ ١يًطزٸ عًَ ٢ٴ ٻسعاٚ .ٙيهٔٵ
ْصنٓط َطٸ ّ٠أخط ٣إٔ عجٓا إِا نإ سٖ ٍٛص ٙإػأي ٌٖ :ٖٞٚ ،١اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض٠
ا٭سعاب تؿٌُ ْػا ٤ايٓيبٸ|ٜٚ ،ٴعتبٳ ٵط ٳٕ َٔ أٌٖ بٝت٘ ،أّ ٫؟
َٔ ايٛانض إٔ آ ١ٜإباًٖ ٫ ١تؿتٌُ عً ٢دٛابٺ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ.
ثاْٝاّ :إشا نإ َطاز أخٓٝا طناتب ايطغاي١ص ٖ ٛتصنريْا بصات ا٫زٸعا ٤إؿٗٛض
ايصٜ ٟٴكاٍ بؿإٔ ٖص ٙاٯ ١ٜؾػٛف ْهططٸ إٍ بٝإ بعض اٱؾها٫ت ايٛاضز ٠عًٖ ٢صٙ
ا٫زٸعا.٤
إٕ ٖص ٙايٓٛط ١ٜتسٻع ٞإٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ|; سٝح أخطز َع٘ اٱَاّ عًٝٸ ّا×
يًُباًٖ ،١إشٕ ٜه ٕٛاٱَاّ عًٞٸ× ٗ سهِ ْؿؼ ايٓيبٸ ا٭نطّ|َٚ ،ػاٜٚاّ ي٘!
 َٔٚبٌ اٱؾها٫ت ايٛاضز ٠عًٖ ٢صا إسٻعَ ٢ا :ًٜٞ
أـ إٕ ٖصا ا٫زٸعاٜ ٤ػتًعّ «ايتهًٝـ َا ٜ ٫ٴطام»َ ٖٛٚ ،ا ٜتٓعٻ ٙاهلل غبشاْ٘
ب إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ
ٚتعاٍ عٓ٘; ٭ٕ اٯ ١ٜتك« :ٍٛأْؿػٓا» «ٚأْؿػهِ» .ؾٗٳ ٵ
س ٞإٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ْٖ ٛؿػ٘ َٚػا ٕٚي٘ٚ ،يهٔٵ نٝـ نإ
ٜعًِ بٛاغط ١ايٛٳ ٵ
ّهٔ ٭غكـ ْكاض ٣لطإ إٔ ٜعًِ َٳ ٵٔ ٖ ٛايؿدل ايصَ ٖٛ ٟجابْ ١ؿػ٘ َٔ بٌ
ايٓكاضَٚ ،٣ػا ٕٚي٘ بايهاٌَ; يٝأت ٞب٘ إٍ إباًٖ١؟! ؾإٕ ايكٝاّ بٗصا ا٭َط ٜؿٛم
طاقت٘ َٚكسضت٘; ؾإٕ ا٭غكـ ْٚاعت٘ َٔ ايٓكاض ٣مل ٜهْٛٛا ٜعًُ ٕٛايػٳ ٵٝب!(.)44
ب ـ ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٚؾس ْكاض ٣لطإ( )45نإ قس دا ٤إٍ إسَٔ ١ٜٓ
َػاؾ١ٺ بعٝسْ ٠ػبٝٸاّٚ ،مل ٜهْٛٛا قس داٚ٩ا بساع ٞايٓعٖٚ ١ايػٝاس ١أ ٚايتذاض ،٠بٌ
داٚ٩ا يهٜٓ ٞاقؿٛا ٜٓٚاٚطٚا ضغ ٍٛاهلل|َ ٗٚ .جٌ ٖص ٙا٭غؿاض ٜ ٫ٴ ٵ ٪ٳت ٢عازّ٠
بايٓػاٚ ٤ا٭طؿآٍٜ ٫ٚ .بػ ٞايػؿً ١عٔ ٖص ٙاؿكٝك ٖٞٚ ،١إٔ عًُا ٤ايس َٔ ٜٔايٓكاض٣
ٚا٭غاقؿٚ ١ايكػاٚغ ١مل ٜهٜ ٕٛتعٚٻد ٕٛعازٚ ،ّ٠بطبٝع ١اؿاٍ ٜ ٫ه ٕٛهلِ شضٸْ١ٜ
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ٚأ٫ٚزٷ; يٝك ٍٛهلِ ايٓيبٸ| « :ٳٚازٵ ٴعٛا ْػا٤نِ ٚأبٓا٤نِ».
ز ـ َ ٗٚا ٜتعًٖل بًؿ« ٜايٓؿؼ» ْٚعٗا «أْؿؼ» هب ايك :ٍٛعً ٢ايطغِ َٔ إٔ
«ايٓؿؼ» ٗ أغًب إٛاضز َعٓ« ٢ايصات» ،نُا ٗ قٛيٓا« :دا ٤ايٛظٜط ْؿػ٘»َ ،عٓ:٢
دا ٤ايٛظٜط شات٘ ٚعٚ ٘ٓٝؾدك٘ٚ ،يٝؼ غري ;ٙأْ ٚك« :ٍٛضأٜتٴ إعً ٌُٚأْؿػِٗ» ،أٟ
إعًٌُ شاتِٗٚ ،يٝؼ غريِٖٚ .غٛف ْػُٸٖ ٞصا إعٓ ٢بـ «إعٓ ٢ا٭ٚٸٍ»ٖ ٗٚ .صا إعٓ٢
 ٫ؾطم بٌ إ٪نٚس ٚإ٪نٖسٜ ٫ٚ ،عس ٚا٭َط إٔ ٜهْٛا ؾّ ٦ٝا ٚاسساّ.
ٚيهٔٵ  ٫بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ْع ٖص ٙايهًُ ،١أ« ٟا٭ْؿؼ»ٜ ،ٴػتعٌُ
َعٓ« ٢إكطٻبٌ» «ٚا٭قاضب» «ٚا٭تباع» «ٚإٛايٌ»َٚ ،ا إٍ شيوٚ .غٛف ْػُٸٖ ٞصا
إعٓ ٢بـ «إعٓ ٢ايجاْ.»ٞ
َٛ ٗٚضز َسيَٚ ٍٛعٓ ٢نًُ« ١ا٭ْؿؼ» لس نايٓتٓا ٗ ايكطإٓ ايهط ;ِٜإش ـ
عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ ٜك ٍٛاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ خطاب٘ يًٛٗٝز﴿ :ؾَاقِتٴًُٛا َأْٵؿُػٳهُِٵ﴾
(ايبكط ،)54 :٠أ ﴿ ٚٳ ٫َ ٚتٴدٵطٔدٴٕٛٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ﴾ (ايبكط.)84 :٠
ٚقس أْع إؿػِّط ٕٚعً ٢إٔ إطاز يٝؼ ٖ« ٛاْ٫تشاض اؾُاعٞٸ» ،بٌ قايٛا« :أٟ
ٜكتٌ بعههِ بعهاّ» ،أٜ« ٚٴدطز بعههِ بعهاّ».
خٝٵطاّ﴾
ٚقاٍ اهلل تعاٍ﴿ :يَٛٵ َ ٫إٔشٵ غٳ ٹُعٵتٴُٴٙٛٴ َٔٚٻ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ ٚٳايُِٴ ٵَ٪ٹٓٳاتٴ ٹب َأْٵؿُػٹِٗٔٵ ٳ
(ايٓٛضٚ ،)12 :قاٍ تعاٍ﴿ :ؾَإٔشٳا زٳخٳًِتٴِٵ ٴبٝٴٛتاّ ؾَػٳًُٚٴٛا عٳًََ ٢أْٵؿُػٹهُِٵ﴾ (ايٓٛض،)61 :
ٚقاٍ تعاٍ أٜهاّ ﴿ :ٳ ٫َ ٚتٳًُِٹعٴٚا َأْٵؿُػٳهُِٵ﴾ (اؿذطات.)11 :
ٚأْع إؿػِّط ٕٚعً ٢إٔ إطاز ٖٕ« :ٛاشا ٜٔٛ ٫ٸ إ َٕٛٓ٪بٓٛطاٚ ِٗ٥أَجاهلِ َٔ
إ ٌَٓ٪خرياّ»ٚ ،قايٛا بؿإٔ اٯٜتٌ ا٭خريتٌ« :أ ٟيٝٴػً ِٚبعهٴهِ عً ٢بعضٕ»«ٚ ،أٟ
ٜ ٫طعٔ بعهٴهِ عً ٢بعضٕ».
ٚعً٬ْ ٘ٝس ٜإٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقس اغتعٌُ «ا٭ْؿؼ» ٗ ايهجري َٔ إٛاضز
َعٓ« ٢ا٭تباع» «ٚإكطٸبٌ» ،أ ٟإْ٘ قس اغتعًُٗا بإعٓ ٢ايجاْ.ٞ
نُا قاٍ اهلل تعاٍ ٗ ،ايكطإٓ ايهطٚ ٗ ،ِٜقـ ضغ ٍٛاهلل| ﴿ :ٳبعٳحٳ
ؾٹِٔٗٝٵ ٳضغٴَ ّ٫ٛٹٔٵ َأْٵؿُػٹِٗٔٵ﴾ (آٍ عُطإٚ ،)164 :قاٍ أٜهاّ﴿ :يَكَسٵ دٳا٤ٳنُِٵ ٳضغٴٍٛٷ َٹٔٵ
َأْٵؿُػٹهُِٵ﴾ (ايتٛب.)128 :١
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أَا «ايٓؿؼ» ٗ ٖص ٙإٛاضز ؾ ٬تعين إٔ ْٝع إَ ٌَٓ٪تػاَ ٕٚٚع ايٓيبٸ
ا٭نطّ|! بٌ إٕ نًُ« ١ا٭ْؿؼ» ٗ آ ١ٜإباًٖ ١قس اغتعًُت ٗ إعٓ ٢ايجاْ.ٞ
ػٓٳا ٚٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ﴾ بإعٓ ٢ا٭ٚٸٍ ؾػٛف
 ٫ٚبٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ أْٓا ي ٛؾػٻ ٵطْا ﴿ َأْٵؿُ ٳ
ترتتٻب عً ٢شيو إؾها٫تٷ َٔٚ ،بٗٓٝا :اٱؾهاٍ ايص ٟغبل إٔ أؾٳ ٵطْا ي٘ ٖٛٚ ،أْ٘
غٛف ٜػتًعّ «ايتهًٝـ َا ٜ ٫ٴطام» بايٓػب ١إٍ إداطَبٌ يطغ ٍٛاهلل|.
ٚي ٛؾػٻطْا نًُ« ١أْؿػهِ» بإعٓ ٢ايجاْ ٞـ نُا شٖب إؿػِّط ٕٚإٍ شيو ـ
ؾؿَ ٞجٌ ٖص ٙاؿايٜ ١تعٝٻٔ عًٓٝا اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا :ٌ٥إشٕ ٕاشا ؾػٻطمت «أْؿػٓا»
قبٌ شيو بإعٓ ٢ا٭ٚٸٍ؟
ٚنصيو إشا نإ اٱَاّ عًٞٸ× ْٖ ٛؿؼ ايٓيبٸ ا٭نطّ|َٚ ،ػاٜٚاّ ي٘،
يب ا٭نطّ| خاقٸ ّٚ ،١مل ٜٓعٍ عً ٢اٱَاّ
سٜٓ ٞعٍ عً ٢ايٓ ٸ
إشٕ ٕاشا نإ َٳًَو ايٛٳ ٵ
عًٞٸ×؟ ٕٚاشا مل ٜكبض اٱَاّ عًٞٸ× ْبٝٸ ّا ،نُا أقبض ٖاض ٕٚأخ ٛايٓيبٸ َٛغ×٢
ْبٝٸاّ؟ َع أْ٘ مل ٜسٻع أسسٷ إٔ ايٓيبٸ ٖاض ×ٕٚنإ ْؿؼ ايٓيبٸ َٛغ ×٢أَ ٚػاٜٚاّ ي٘.
نُا أْٓا ْط ٣إٔ ٖصا ا٫زٸعآٜ ٫ ٤ػذِ ستٸَ ٢ع سسٜح إٓعي ١أٜهاّ( .زقٚكٛا ٗ
َعٓ« ٢ايتػا »ٟٚأنجط).
ثِٸ إٕ ٖصا ا٫زٸعا ٤كايـٷ يًٛاقع ١ٝبٛنٛحٕ تاّٸ ٫ٚ ،ؾٳوٖ ٗ إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا×
نإ تًُٝص ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،تابعاّ َٚطٝعاّ ي٘ٚ ،نإ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٜطَ ٣ٳًَو
سٖٚ .ٞهصا...
س ،ٞبُٓٝا مل ٜهٔ اٱَاّ عًٞٸ× ٜط ٣ايٛٳ ٵ
ايٛٳ ٵ
بايٓٛط إٍ َا تكسٻّ هب ا٫يتؿات إٍ أْ٘ ٗ ن ٤ٛقٛاعس ٚأق ٍٛإباًٖٜ ١هٕٛ
إطاز َٔ اٯ َٔ 61 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ ٖ ٛإٔ عً ٢إُجًٌ هلاتٌ ايعكٝستٌ إٔ ٜأتٛا
بطداهلِ ْٚػاٚ ِٗ٥شضاضٚ ،ِٜٗبهًُ١ٺ ٚاسس :٠عً ِٗٝإٔ ٜأتٛا بـ «أتباعِٗ» «ٚإكطٻبٌ»
َِٓٗ يًُباًٖٚ .١إٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ|; بػبب قؿاْٝ ٤ٸت٘ ٜٚك ٘ٓٝايطاغذ ٚإّاْ٘ ايكاطع
بأسك ١ٝٚز ،ٜ٘ٓخطز إٍ َهُاض ايؿسا ّٜٛ ٗ ٤إباًٖ ١بأع ٸع اـًل عًٚ ،٘ٝأسبٸ أٌٖ بٝت٘
إي.٘ٝ
ٚاٯٕ نٝـ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖص ٙايكهٝٸ ١خطٚز ْػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ|
َٔ مش ٍٛاـطاب ٗ اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب؟
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ْرتى يهِ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ!
ٚنتِ ٖصا إكاٍ بآ١ٜٺ َٔ ايكطإٓ ايهط ;ِٜإش ٜك ٍٛاهلل تعاٍ ﴿ :ٳض ٻبٓٳا اغِؿٹطٵ َيٓٳا
 ٬يٹًٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٳض ٻبٓٳا ٔإْٻوَ ضٳ ٴٚ٩فٷ
ذعٳٌٵ ؾٹ ٞقًُُ ٛٹبٓٳا غٹ ٘
غبٳكُْٛٳا بٹاٱّٔٳإٔ ٚٳ َ ٫تٳ ٵ
ٳٚٱٔخٵٛٳا ٹْٓٳا ايٖصٹٜٔٳ ٳ
ضٳسٹِٝٷ﴾ (اؿؿط.)10 :
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ايرباٖني ايعكً ١ّٝإلثبات عؿُ ١اإلَاّ
إغها٫تٌ ٚزدٚد
الشٍخ علً رباوً الگلپاٌگاوً
ترجمة :سرمد علً

َكدَّ ْ١ــــــ
ٜط ٣ايؿٝع ١اٱَاَ( ١ٝا٫ثٓا عؿط )١ٜإٔ ايعكُ ١إسس ٣أِٖٸ خكا٥ل اٱَاّ،
ٚؾط٫ ْٙظ ٷّ ٱسطاظ َكاّ اٱَاَ.١
ٚقس بٝٻٔ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٞضأ ٟايؿٝع ١اٱَاَ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتايٜ :ٞط ٣اٱَاَ ١ٝإٔ
ا٭ُ٥ٸٚ ٗ ١دٛب عكُتِٗ َٔ ْٝع ايطشاٚ ٌ٥اـبا٥ح َٔ ،اي٫ٛزٚ ٠ستٸ ٢ايٛؾا ،٠غٛا٤
تًو اييت تكسض عُساّ أ ٚغٗٛاَّ ،جٌ ا٭ْبٝا ;٤٭ِْٗ سؿٓا ٚايؿطٜع ٫ٚ ،١ىتًؿ ٕٛعٔ
ا٭ْبٝاٖ َٔ ٤ص ٙايٓاس.)1(١ٝ
ٚقس شٖبت ايؿطق ١اٱمساع ١ًٝٝإٍ اعتباض ايعكُ َٔ ١ايكؿات اي٬ظَ ١يٲَاّ.
ٚقس اغتسٍٸ ٓٝس ايس ٜٔايهطَاْ ٞاٱمساع ًٞٝعًٚ ٢دٛب عكُ ١اٱَاّ
بػبعٚ ١د.)2(ٙٛ
ٖٓٚاى َٔ إتهًَ ٌُٚٳ ٵٔ قطٻح بعكٝس ٠اٱمساع ١ًٝٝبٛدٛب عكُ ١اٱَاّ(.)3
ٳبٝٵسٳ إٔ إصاٖب ايه ١َٝ٬ا٭خط ٣مل تكُ ٵٌ بإٔ ايعكُ ١ؾط٫ ْٙظّٷ ٗ اٱَاَ.١
قاٍ اٯَسٜ :ٟط ٣أٌٖ ايػٓٸٚ ١اؾُاع ١إٔ ايعكُ ١يٝػت َٔ ؾطا ٘٥اٱَاّ;

ٚقس ٚاؾكِٗ إعتعيٚ ١اـٛاضز ٚايعٜسٖ ٗ ١ٜص ٙإػأي ١أٜهاّ; ٚأَا اٱَاَٚ ١ٝأنجط
ايطٛا٥ـ ايؿٝعٝٸ ١ؾكس اعتربت ايعكُ َٔ ١ؾطا ٘٥اٱَاّ(.)4
ٚغٛف ْعٌُ ٗ ٖصا إكاٍ عً ٢بٝإ ا٭زي ١ايعكً ١ٝعًٚ ٢دٛب عكُ ١اٱَاّ َٔ
ٚدْٗٛ ١ط إتهً ٌُٚاٱَاَٚ ،١ٝيهٔٵ  ٫بٴسٻ قبٌ شيو َٔ بٝإ آضا ٤إتهً ٌُٚبؿإٔ
سكٝك ١ايعكُ ،١باختكاضٕ:

سكٝك ١ايعؿُ ١ــــــ
إٕ نًُ ١ايعكَُ ١ؿتكَٓ َٔ ١از« ٠عٳكٳِٳ»َ ،عٓ ٢اٱَػاى ٚإٓع.
قاٍ أٓس بٔ ؾاضؽ :إٕ نًُ« ١عٳكٳِ» تسٍٸ عً ٢اٱَػاى ٚإٓع(.)5
ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛض :إٕ «ايعكُ ٗ »١يػ ١ايعطب َعٓ ٢إٓع(.)6
ٚقس ؾػٻط ايطاغب ا٭قؿٗاْ ٞنًُ« ١عكِ» َعٓ ٢اٱَػاى(.)7
ٚيٝؼ ٖٓاى اخت٬فٷ َاٖ ٟٛبٌ إعٓ ٢ايًػ ٟٛيًعكُٚ ١بٌ إعٓ ٢ا٫قط٬سٞ
هلاٚ .يه ٵٔ بايٓٛط إٍ اخت٬ف إباْ ٞايه ١َٝ٬ؾكس شنطٚا هلا تعطٜؿاتٺ كتًؿ:١
ؾكس شٖب ا٭ؾاعط ٗ ٠تعطٜـ ايعكُ ١إٍ ايك ٍٛبأْٗا تعين عسّ خًل ايصْب ٗ
إعك َٔ ّٛقٹ ٳبٌ اهلل ،نُا ٚضز شيو ٗ تعطٜـ عهس ايس ٜٔاٱه :ٞإٕ ايعكُ ١تعين
إٔ  ٫ىًل اهلل ايصْب ٗ إعك.)8(ّٛ
ٚقاٍ اؾطداْ ٗ ٞؾطح ايعباض ٠إتكسَِّ :١إٕ ايعكُ ١عٓسْا ـ سٝح ْك ٍٛبإغٓاز
ا٭ؾٝا ٤إٍ ايؿاعٌ إدتاض «اهلل» َٔ زٚ ٕٚاغط١ٺ ـ تكته ٞإٔ  ٫ىًل اهلل ايصْب ٗ
ايؿدل إعك.)9(ّٛ
ٚقس شٖب إتهً َٔ ُٕٛٚايعسي( ١ٝاٱَاَٚ ١ٝإعتعي )١إٍ تعطٜـ ايعكُ ١عً٢
أغاؽ قاعس ٠ايًطـ.
ؾكاٍ إكساز ايػٛٝضٖ ٗ ٟصا ايؿإٔ :قاٍ أقشابٓا (اٱَاَٝٸَٚ )١ٳ ٵٔ ٚاؾكِٗ َٔ
ايعسي :١ٝإٕ ايعكُ ١يطـٷ ّٔٸ ب٘ اهلل عً ٢إهًٖـ; عٝح ّتٓع عٓ٘ قسٚض ايصْب; إش
إْ٘ َع اَت٬ن٘ ايكسض ٠عً ٢شيو  ٫وكٌ يس ٜ٘ايساع ٞإٍ اضتهاب ايصْب ،بٌ
ٜبػض ايصْبٚ .عًٜ ٘ٝه ٕٛقسٚض ايصْب َٓ٘ ـ بايٓٛط إٍ إَهاْ٘; يكسضت٘ عً،٘ٝ
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ٚبايٓٛط إٍ عسّ اَت٬ى ايساعَ ٞع ٚدٛز ايكاضف (نطاٖ ١ايصْب) ـ ٖتٓعاّ(.)10
ٚقس شٖب ايؿ٬غؿٚ ١اؿهُا ٤إػًُ ٗ ٕٛن ٤ٛضٜ٩تِٗ ٗ باب ايعًٚ ،١ٝٚقٛهلِ
بإٔ ْؿؼ اٱْػإ ٖ ٞايؿاعٌ اؿكٝك ٞيٮؾعاٍ ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝـ عً ٢ايطغِ َٔ
إغٓازِٖ ايػًػً ١ايعً ١ٝٚإٍ ٚادب ايٛدٛز ـ إٍ ايك ٍٛبإٔ ايعكَُ ١ٳًَهْ ْ١ؿػاْٚ ،١ٝإٔ
ايؿطز إشا سكٌ عًٖ ٢ص ٙإًََه ١ـ ٚإٕٵ نإ َكسٚض ٙإٔ ٜطتهب إعك ١ٝـ ٜ ٫عكس
ايععّ عً ٢اضتهابٗا أبساّٜ ٫ٚ ،كسض عٓ٘ ايصْب.
ٚقس قاٍ احملكٚل ايطٛغٖ ٗ ٞصا ايؿإٔ :إٕ ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط اؿهُا٤
ٳًََه َْ ،١ع ٚدٛزٖا ئ ٜكسض ايصْب َٔ قاسبٗا(.)11

تكٚ ٌِٝٝحتكٝل ــــــ
1ـ إٕ ايتؿػري ايصٜ ٟكسَِّ٘ ا٭ؾاعط ٠عٔ ايعكُ ١غري َكب ;ٍٕٛ٭ٕ َبٓاِٖ ٗ
ض.
ايتٛسٝس ا٭ؾعاي ٗٚ ٞأقٌ ايعًَ ١ٝٚطؾ ٛٷ
مت تكطٜط ٙعً ٢أْٗا ؼكٌ بؿهٌٕ
2ـ إٕ تؿػري ايعكُ ١بأْٗا َٳًَه ْْ ١ؿػاْ ١ٝإشا ٸ
تسضهٞٸ ئ ٜهَ ٕٛكب ;ّ٫ٛإش ٜٓ ٫ػذِ ٖصا ايكَ ٍٛع َبٓ ٢ايؿٝع ٗ ١ايك ٍٛبعكُ١
ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸَٓ ١ص اي٫ٛز ٗٚ .٠ا٭غاؽ ؾإٕ ايعكُ ١تؿهټٌٷ َٔ اهللٚ ،يٝػت قؿّ١
َهتػب .١إٕ ايعكُ ١تؿهټٌ َٔ اهلل عً ٢شيو ايؿدل ايصٜ ٟعًِ أْ٘ ٜتُػٻو بٗا(.)12
ٚأَا إشا متٸ تكطٜط ٙعٝح  ٫تػتًعّ ا٫نتػابٚ ١ٝاؿك ٍٛايتسضه ٞيًعكُ١
ؾَٗ ٛكب ٛٷٍ .قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطباٖ ٗ ٞ٥صا ايؿإٔ« :إٕ اهلل غبشاْ٘ خًل بعض عبازٙ
ٖ ٤٫٪عً ٢اغتكاَ ١ايؿططٚ ٠اعتساٍ اـًك ;١ؾٓؿأٚا َٔ باز ٨ا٭َط بأشٖإٕ ٚقٓاز،٠
ٚإزضاناتٺ قشٝشْٚ ،١ؿٛؽٕ طاٖطٚ ،٠قًٛبٺ غً ;١ُٝؾٓايٛا َذطٸز قؿا ٤ايؿطط٠
ػب ،بٌ أعً٢
ٚغ ١َ٬ايٓؿؼ َٔ ْعُ ١اٱخ٬م َا ْاي٘ غريِٖ با٫دتٗاز ٚايهَ ٵ
ٚأضق ;٢يطٗاض ٠زاخًِٗ َٔ ايتًٛټخ بأيٛاخ إٛاْع ٚإعآاتٚ .ايٛاٖط إٔ ِٖٖ ٤٫٪
دًَك ٕٛـ بؿتض اي ّ٬ـ هلل ٗ عٴ ٵطف ايكطإٓ ِٖ ٤٫٪ٖٚ .ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸٚ .١قس ْلٸ
إُ ٵ
ايكطإٓ بإٔ اهلل ادتباِٖ; أْ ٟعِٗ يٓؿػ٘ٚ ،أخًكِٗ ؿهطت٘ٚ ...آتاِٖ اهلل غبشاْ٘
َٔ ايعًِ َا َٖ ٛٳًَه ْ١تعكُِٗ َٔ اقرتاف ايصْٛب ٚاضتهاب إعاقّٚ ،ٞتٓع َع٘
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قسٚض ؾ٤ٞٺ َٓٗا عِٓٗ ،قػري ٠أ ٚنبريٚ .٠بٗصا ُتاظ ايعكُ َٔ ١ايعساي ;١ؾإُْٗا َعاّ
ُٓعإ َٔ قسٚض إعك ،١ٝيهٔٸ ايعكُّ ١تٓع َعٗا ايكسٚض ،غ٬ف ايعساي.)13(»١
إٕ ٖصا ايتكطٜط ًََٕه ١ايعكُٜٓ ١ػذِ َع ن ّ٬إتهً َٔ ٌُٚايعسيٗ ١ٝ
ػب ٖصا ايتكطٜط ـ َكسامٷ يًطـ اهلل ٗ سلٸ
تؿػري ايعكُ ;١٭ٕ َٳًَه ١ايعكُ ١ـ عَ ٳ
إعك ،ّٛسٝح َع ٚدٛزٖا ئ ٜه ٕٛقسٚض ايصْب ٖهٓاّٚ ،إٕٵ نإ قازضاّ عً٢
اضتهاب ايصْبٜٚ ،ه ٕٛقسٚض ايصْب عٓ٘ بًشا ٚقسضت٘ عًٖ ٘ٝهٓاّٚ .بعباض٠ٺ أخط:٣
إٕ اَتٓاع قسٚض ايصْب عٔ إعك ّٛاَتٓاعٷ بايػريٜ ٫ ٖٛٚ ،تٓاؾَ ٢ع اٱَهإ ايصات.ٞ

سدٚد َٚساتب ايعؿُ ١ــــــ
ّهٔ عح عكُ ١اٱَاّ ـ نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١إٍ عكُ ١ايٓيبٸ ـ نُٔ
ث٬ث ١فا٫ت:

1ـ ايعؿُ ١يف ايعٌُ ــــــ
أ ـ ايعكُ ٗ ١اٱتٝإ بايٛادبات ٚتطى احملطٻَات.
ب ـ ايعكُ ٗ ١اٱتٝإ با٭َٛض إػتشبٸٚ ١تطى ا٭َٛض إهط.١ٖٚ
ز ـ ايعكُ ٗ ١ا٭َٛض إباسَ ،١عٓ ٢إٔ ٜ ٫تذاٚظ ٗ ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا سسٚز
ا٫عتساٍٜ ٫ٚ ،ه ٕٛي٘ ٗ ايكٝاّ بٗا زاؾعٷ غَ ٣ٛطنا ٠اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،إٔ ٫
ٜطَٚ َٔ ٞضاٗ٥ا فطٸز ا٫غتُتاع ٚإقاب ١ايًصٸ.٠

2ـ ايعؿُ ١يف ايعًِ ــــــ
أ ـ ايعكَُ ٗ ١عطؾ ١ايتعايٚ ِٝا٭سهاّ ايسٜٝٓٸ.١
ب ـ ايعكَُ ٗ ١عطؾَٛ ١نٛعات ا٭سهاّ ايسٜٝٓٸ.١
ز ـ ايعكُ ٗ ١تؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس إطتبط ١باجملتُع اٱغَٞ٬ٸ
ٚايبؿطٟٸ.
ز ـ ايعكُ ٗ ١أَٛض اؿٝا ٠ايَٝٛٝٸ.١
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3ـ ايعؿُ ١يف ايؿفات ايٓفطاْٚ ١ّٝاجلطُاْ ١ّٝــــــ
إٕ ايعكُ ٗ ١ايكؿات ايٓؿػاْٝٸ ١عباض ْ٠عٔ :ايربا َٔ ٠٤ايطشا ٌ٥ا٭خ٬قَٔ ،١ٝ
ػسٚ ،ايبٴدٵٌٚ ،ايعٴذٵبَٚ ،ا إٍ شيو.
قب :ٌٝاؿَ ٳ
ٚايعكُ ٗ ١ايكؿات اؾػُاْ ١ٝعباض ْ ٠عٔ :ايربا َٔ ٠٤تًو ايعٛٝب إٓؿٚط،٠
ٚاييت ؽ ٸٌ ٗ ايتٛاقٌ بٌ ايٓاؽ ٚبٌ ايٓيبٸ أ ٚاٱَاّ.
ٚنصيو ايعكُ ٗ ١فاٍ ْػب ١ايكطاب ١أ ٚفايػ ١ا٭ؾدام ايص ٜٔوسثٕٛ
ؾذ ٗ ّ٠ٛثك ١ايٓاؽ بايٓيبٸ أ ٚاٱَاّ.
ٚبؿهٌٕ عاّٸ ؾإٕ إتهً ٌُٚإِا ٜصنطٖ ٕٚصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛض بعٓٛإ «ايتٓعټٙ
َٔ إٓؿٚطات»ٚ ،بؿهٌٕ ًَشل بايعكُٚ .١يهٔٵ ـ نُا قاٍ احملكٚل ايٖٝ٬ذ ٞـ ّهٔ
عسٸ ٖص ٙا٭َٛض بسٳٚٵضٖا نُٔ َطاتب ايعكُ ١أٜهاّ(.)14

ا٭ديٓ ١ايعكً ١ّٝعً ٢عؿُ ١اإلَاّ ــــــ
ٚبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻّ شنطٴ ٙسَ ٍٛطاتب ايعكُ ١هب ايتسقٝل ٗ ا٭زي١
ايعكًٚ ١ٝايٓكً ١ٝيعكُ ١اٱَاَّٚ ،ا إشا ناْت تسٍٸ عًْٝ ٢ع َطاتب ٚفا٫ت عكُ١
َ ٟطتب١ٺ َٔ ايعكُٜ ١سٍٸ َؿازٖا.
اٱَاّ أ ٚعً ٢بعهٗا;  ٗٚايؿطض ايجاْ ٞعً ٢أ ٸ
َ ٗٚا  ًٜٞغٛف ْبشح ا٭زيٓ ١ايعكًٝٸ ١عً ٢عكُ ١اٱَاّ.

1ـ بسٖإ اَتٓاع ايتطًطٌ ــــــ
خ٬قٖ ١صا ايربٖإ إٔ اٱَاّ إشا مل ٜهٔ َعكَٛاّ يعّ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى أَ ْ١ُ٥تعسٸز ٗ ٕٚظَإٕ ٚاسس ٖٛٚ ،قا ٷٍٚ .عً ;٘ٝسٝح ًٜعّ ٖصا ا٭َط ايباطٌ َٔ
عسّ عكُ ١اٱَاّٚ ،ا٭َط ايصٜ ٟػتًعّ ايباطٌ باطٌٷٜ ،ه ٕٛايك ٍٛبعسّ عكُ١
اٱَاّ باطٚ ;ّ٬سٝح ٜػتش ٌٝاضتؿاع ايٓكٝهٌ غٛف ٜه ٕٛايك ٍٛبٛدٛب عكُ١
اٱَاّ قشٝشاّ.
إٕ ٖصا ايربٖإ َٔ ْٛع بطٖإ اـًُِـ ،سٝح ٜتِٸ إثبات قشٸ ١إطًٛب َٔ خٍ٬
إبطاٍ ْكٝه٘ٚ .بٓٝت٘ عباض ْ ٠عٔ قٝاؽٕ اغتجٓاْٛ َٔ ٞ٥ع اغتجٓاْ ٤كٝض ايتائَ ،ٞ
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قب :ٌٝبطٖإ ايتُاْع ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :يَٛٵ نَإٳ ؾٹُٔٗٝٳا َآيٹٗٳ ْ١إٔ ٖ ٫اهللُ يَؿَػٳ ٳستٳا﴾ (ا٭ْبٝا:٤
ٜ ٬ه ٕٛإكسٻّ قشٝشاّ.
 ،)22ؾشٝح ٜه ٕٛايتاي ٞباط ّ
ٖ ٗٚصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ هب إثبات ؾ ;ٌ٦ٝأسسُٖا :قشٸ ١إ٬ظَ ١بٌ إكسٻّ
ٚايتايٚ ;ٞاٯخط :بط ٕ٬ايتايٚ .ٞإٕ بط ٕ٬ايتاي ٗ ٞايربٖإ إصنٛض بس ;ٌّٜٞٗإش إٕ
اغتشاي ١تعسټز ا٭ُ٥ٸ ٗ ١ظَٕٔ ٚاسس أَطٷ بسٜٞٗٸ.
ٚعً ،٘ٝؾإٕ ايص ٟهب إثبات٘ ٖ ٛإ٬ظَ ١بٌ إكسٻّ ٚايتايَ ;ٞعٓ ٢إٔ ٫ظّ عسّ
عكُ ١اٱَاّ ٖ ٛتعسټز ا٭ُ٥ٸ ٗ ١ظَإٕ ٚاسس.
بٝإ إ٬ظَ :١إٕ َٔ بٌ إ٬نات اهلاَٸ ٗ ١استٝاز ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬إٍ اٱَاّ
إٔ أؾطاز ٖص ٙا٭َٸَ ١هًٖؿ ٕٛبايتهايٝـ ايسٚ ،١ٜٝٓيهٓٸِٗ غري َعكٖٓ َٔٚ .ٌَٛا
ته ٕٛا٭ضنٕ ١ٝدايؿ ١ا٭سهاّ ايسَ ١ٜٝٓتٛؾٚط ّ٠يسْ َٔٚ ;ِٜٗاس ١ٝأخط ٣ؾإٕ ٚدٛز
اٱَاّ ـ بٛقؿ٘ َػ ّ٫ٚ٪عً ٢تطبٝل اؿسٚز ٚإقاَ ١ا٭سهاّ اٱهلٜٚ ،١ٝعٌُ بايتايٞ
عً ٢تؿذٝع ٚتأٜٝس ايكاؿٌٜٚ ،صنٚط ٜٚٴعاقب إػٚ ٌ٦ٝاجملطٌَ ـ ًٜعب ٳزٚٵضاّ قٛضٜاّ
ٚسامساّ ٗ ْعٚع ا٭ؾطاز إٍ تطبٝل ايكٛاٌْ اٱهلٝٸٚ ،١ػٓټب اقرتاف إعاقٚ ٞايصْٛب.
ٖٚصا ا٭َط ٜٴعٳ ٸس ٚاسساّ َٔ ا٭زيٓ ١عًٚ ٢دٛب اٱَاَٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط إتهً ٌُٚـ ا٭ع ٸِ
َٔ ايؿٝعٚ ١أٌٖ ايػٓٸ ١ـ; ٚشيو ٭ٕ ايؿطز غٛف ٜتهطٻض َٔ كايؿ ١ايكٛاٌْ اٱهلٚ ،١ٝإٕ
ب; عهِ ايعكٌٚ ،إْاع ا٭َٸ.)15(١
زؾع ايهطض عٔ ايٓؿؼ ٚاد ٷ
ف بٌ ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬سٚ ٍٛدٛب ٚدٛز
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜٛ ٫دس اخت ٬ٷ
اٱَاّ عً ٢أغاؽ إ٬ى إصنٛضٚ .اٯٕ ْك :ٍٛنًُٓا نإ ٖصا إ٬ى َتٛؾٚطاّ ٗ
اٱَاّ غٛف ٜهٚ ٕٛدٛز اٱَاّ ٚادباّٚ .غٛف ٜهٖ ٕٛصا ايه ّ٬داضٜاّ ٗ إَاّ
اٱَاّ ٚغا٥ط ا٭ُ٥ٸ ١اٯخط ٜٔأٜهاّٚ ،بايتاي ٞئ ٜكـ عسٜس ا٭ُ٥ٸ ١عً ٢عسزٺ َعٝٻٔ.
٫ٚظّ ٖصا ايه ّ٬إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َا ٜ ٫ٴشك َٔ ٢ا٭ُ٥ٸ ١بٌ ا٭َٸ ١اٱغَٝ٬ٸ ٗ ١نٌٸ
ظَإٕٚ .بطٖ ٕ٬صا ا٭َط ٚانضٴ بايبساٖٚ .١إٕ بط ٕ٬اي٬ظّ ٜٓ ٫ؿو عٔ بط ٕ٬إًع.ّٚ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ اؾرتاض عسّ عكُ ١اٱَاّ باطٌٷ ،ؾٝهْ ٕٛكٝه٘ ـ إتُجٌِّ
بعكُ ١اٱَاّ ـ قشٝشاّ.
إٕ ٖصا ايربٖإ ـ ايص ٟاعترب ٙايػٝس إطته َٔ ٢أق ٣ٛايرباٌٖ ايعكًٝٸ ١عً٢
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ٚدٛب عكُ ١اٱَاّ( )16ـ قس ٚضز شنطٴ ٗ ٙأنجط ايهتب ايهَٝ٬ٸ ١عٓس اٱَاَٝٸ.)17(١

َٓاقػاتٌ يف بسٖإ اَتٓاع ايتطًطٌ ــــــ
هط ٕٚيٛدٛب عكُ ١اٱَاّ بعض اٱؾها٫ت عًٖ ٢صا
يكس أٚضز إُ ٵٓ ٹ
ا٫غتسَ ٗٚ .ٍ٫ا ْ ًٜٞعٌُ عً ٢بٝإ ٖص ٙاٱؾها٫تٚ ،تكُٗٝٝا:

أـ حتكٗل َساد ايػازع باإلَاّ أ ٚايعامل غري املعؿ ّٛــــــ
إٕ َ٬ى ساد ١ا٭َٸ ١إٍ اٱَاّ ٜ ٫هُٔ ٗ عسّ ايعكُ َٔ ١اـطأ ،بٌ إ٬ى
ٗ شيو ٖ ٛزؾع ا٭نطاض احملتًُ ١اييت قس تتعطٻض هلا ا٭َٸ ٗ ١ؾطض عسّ ٚدٛز اٱَاّ;
إش ْعًِ بساٖ ّ١إٔ َطاز ايؿاضع َٔ ا٭سهاّ ٚايؿعا٥ط ٚاؿسٚز ايؿطع ٖٛ ١ٝنُإ
إكاحل ايسْٜٛٝٸٚ ١ا٭خطٜٚٸ ١يًٓاؽٖٚ .صا ٜ ٫هتب ي٘ ايتشكٗل إَ ٓ٫ع ٚدٛز إَإّ َٔ قٹ ٳبٌ
ايؿاضعٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ٚدٛز اٱَاّ ٜسؾع أنرب ا٭نطاض عٔ ا٭َٸ ١اٱغ،١َٝ٬
بٌ إٕ تٓكٝب اٱَاّ َٔ أِٖٸ َكاحل إػًٌُ َٔٚ ،أنرب َكاقس ايس.)18(ٜٔ
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ زؾع ٖصا ايهطض ٜ ٫تٛقٖـ عًٚ ٢دٛز إَإّ َعك ،ّٛبٌ
ّهٔ ؼكٝل ٖص ٙايػا َٔ ١ٜخ ٍ٬ادتٗازٚ ٙعسايت٘ أٜهاّٚ ،عً ٢ؾطض إٔ ٚدٛز
اٱَاّ غري إعك ّٛيٝؼ ناؾّ ٝا ٗ ؼكٗل ٖص ٙايػا ١ٜؾإٕ ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬ـ اييت ٖ ٞخري
ا٭َِ ـ ٚنصيو عًُا ٤ايؿطٜعٜ ١سؾعٖ ٕٛصا ايهطض احملتٌُٚ ،بصيو غٛف ٜتشكٖل َطاز
ايؿاضع(.)19

زدٌّ ٚاعرتاض ــــــ
1ـ مٔ بسٳٚٵضْا ْٓ ٫هط إٔ ٜهَ ٕٛطاز ايؿاضع َٔ ا٭سهاّ ٚايؿعا٥ط ٚاؿسٚز
اٱغ ٖٛ ١َٝ٬نُإ إكاحل ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط ١ٜٚ٭ؾطاز ايبؿط .نُا ْٓ ٫هط نطٚض٠
ٚدٛز اٱَاّ ٗ ؼكٗل ٖص ٙايػاٚ .١ٜعً ،٘ٝؾإٕ ايٓتٝذ ٖٞ ١إٔ ٚدٛز اٱَاّ ٜسؾع عٔ
ا٭َٸ ١نطضاّ نبرياّ ،بٌ ٖ َٔ ٛأنرب ا٭نطاض اييت تكٝب ا٭َٸ ١اٱغ ٗ ١َٝ٬ؾطض
عسّ ٚدٛز اٱَاّٚ .يهٔٵ ي ٛنإ ْٝع إهًٖؿٌ بأسهاّ ايؿطٜعَ ١عك ٌَٛيهتب
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ايتشكٗل هلص ٙايػا ١ٜبؿهٌٕ ناٌَٚ ،ئ تتعطٻض ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬٭ٟٸ ْٛعٕ َٔ أْٛاع
ايهطض ٗٚ .ا٭غاؽ ؾإٕ اؿسٚز اٱهلٝٸ ١إِا ٜتِٸ ٚنعٗا يطزع اـاطٚ ٌ٦إتُطٸز ٜٔعً٢
ايكٛاٌْ ،ز ٕٚايكاؿٌ ٚايعاًٌَ با٭سهاّ اٱهلٝٸ .١إٕ ايؿدل غري إعك ّٛقس
ٜػطم أٜ ٚعْ ٞأٜ ٚكتٌ ايٓؿؼ احملرتَ ;١ؾٝه ٕٛبصيو َػتشكٓاّ يًعكاب ٚتطبٝل اؿسٸ
ايؿطع ٞعكٓ٘ٚ ،تطبٝل شيو َٔ ؾٚ ٕٚ٪ق٬سٝٸات اٱَاّٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ
دصٚض ايتُطټز عً ٢ايكٛاٌْٚ ،ا٭نطاض إرتتِّب ١عًٖ ٢صا ايتُطٸز ،إِا تٓؿأ َٔ عسّ
عكُ ١ا٭ؾدام .ؾإشا نإ ٚدٛز اٱَاّ نطٚضٜاّ يتطبٝل ا٭سهاّ ٚاؿسٚز اٱهل١ٝ
ؾٗصا إِا ٜعٛز غبب٘ إٍ ٚدٛز ا٭ضنٝٸٕ ١دايؿ ١ا٭ؾدامٚ ،عسّ ايتعاَِٗ با٭سهاّ
اٱهلٝٸ.)20(١
2ـ إٕ ايك ٍٛبإٔ زؾع ايهطض عٔ ا٭َٸ ١اٱغٜ ٫ ١َٝ٬تٛقٖـ عً ٢ايك ٍٛبعكُ١
اٱَاّٚ ،أْ٘ ّهٔ إٔ ٜتشكٖل بٛاغط ١ادتٗاز اٱَاّ ٚعسايتٜ٘ ٫ ،عٌُ عً ٢سٌٸ
إؾهاٍ ايتػًػٌ; إش َع اؾرتاض عسّ عكُ ١اٱَاّ ته ٕٛا٭ضنٝٸٕ ١دايؿ ١ايكٛاٌْ
ايؿطعٚ ١ٝاغتشكام إقاَ ١اؿسٚز اٱهلٝٸ ٗ ١سكٓ٘ َٛدٛزٚ ،ّ٠إٕ تطبٝل اؿسٚز اٱهلٝٸ١
َٔ ؾٚ ٕٚ٪ق٬سٝٸات اٱَاّٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،غٛف متاز إٍ ٚدٛز إَإّ آخط
يٲَاّ ا٭ٚٸٍٖٚ ،ص ٙايػًػً ٫ ١تٓتٗ ٞإ ٓ ٫بايك ٍٛبعكُ ١اٱَاّ.
3ـ ٜصٖب ايتؿتاظاْ ٞإٍ ا٫عتكاز بإٔ غطض ايؿاضع َٔ ا٭سهاّ ايؿطعٚ ١ٝزؾع
ايهطض ـ ايصٜ ٟػتٗسف ا٭َٸٚ ،١ايصٜٓ ٟؿأ َٔ كايؿ ١ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ ١ـ إشا مل
ٜتشكٖل بٛدٛز اٱَاّ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى إؾها ٷٍ; ٭ٕ ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬ـ اييت ٖ ٞخري
ا٭َِ ـ ٚنصيو ٚدٛز عًُا ٤ايؿطٜع ١غٛف ٜه ٕٛناؾٝاّ ٗ زؾع ٖصا ايهطض.
إٕ ٖصا ايهٜ ٫ ّ٬ػتٓس إٍ أغاؽٕ; إش ي ٛنإ ٖصا ايؿطض قشٝشاّ ؾًٔ
تهٖٓ ٕٛاى ساد ْ١إٍ اٱَاّ َٔ ا٭غاؽ; ٗ سٌ إٔ ٚدٛب ٚدٛز اٱَاّ َٛنع
إْاع ناؾٓ ١إصاٖب ٚايؿٹطٳم اٱغَٝ٬ٸ ;١ؾكس قطٻح ايتؿتاظاْْ ٞؿػ٘ بإٔ إقاَ١
اؿسٚزٚ ،سؿ ٜايجػٛضٚ ،قٝاز ٠اؾٛٝف يًذٗازٚ ،ايسؾاع عٔ سٝاض اٱغ،ّ٬
ٚايهجري َٔ ا٭َٛض ا٭خط ٣إتعًٚك ١عؿ ٜايٓٛاّ اٱغَٞ٬ٸّ ٫ ،هٔ إٔ ٜٴهِ ٳتب هلا
ايتشكٗل إ ٓ٫بٛدٛز اٱَاّٚ .قس اغتسٍٸ بصيو عًٚ ٢دٛب اٱَاَ.)21(١
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ب ـ قابً ١ّٝاملعؿ ّٛيًدطأ ــــــ
ستٸ ٢ايؿدل إعك ّٛقابٌٷ يًدطأ; ٭ْ٘ َهًٖـ َجٌ غري َٔ ٙإهًٖؿٌ،
ٚايعكُ ٫ ١تطؾع ا٫بتٚ ٤٬ايتهًٝـ(.)22

تعًٝلٌ ٚبٝإ ــــــ
إٕ قابً ١ٝايؿدل يًدطأ عًْٛ ٢عٌ; أسسُٖا :ايكابً ١ٝايصات ١ٝيًدطأ; ٚاٯخط:
ايكابً ١ٝايتشكٗك ١ٝيًدطأٚ .ايصٜ ٟكضٸ ٗ َٛضز إعك ٖٛ ّٛايٓٛع ا٭ٚٸٍ ،ز ٕٚايجاْ;ٞ
ؾاٱْػإ إعك ;ّٛسٝح ٖ ٛإْػإٷ َجٌ غا٥ط ايٓاؽّ ،هٔ ٗ سكٓ٘ اـطأٚ .يهٓٸ٘;
إش ٜتٸكـ بايعكُ ،١ئ ٜٴهِ ٳتب ايتشكٗل هلصا اٱَهإ أبساّ; سٝح ٜتُتٸع بإًََه ١اييت
ؼ ٍٛز ٕٚؼكٗل ٖصا اٱَهإٖ َٔٚ .ص ٙايٓاس ١ٝىتًـ إعك ّٛعٔ غري إعك،ّٛ
ٳط٨ٴ ْٳؿِػٹ ٞإٕٔٻ
نُا قاٍ ايٓيب ٜٛغـ× ،عًَ ٢ا سها ٙعٓ٘ ايكطإٓ ايهط ﴿ :ِٜٳَٚٳا ُأب ِّ
ايٓٻؿِؼٳ ََ٫ٻاضٳْ ٠بٹايػټ٤ٛٹ إٔ َٖ ٫ٳا ضٳسٹِٳ ضٳبِّٜٛ( ﴾ٞغـ.)53 :
إٕ ايؿطط ا٭ٖ َٔ ٍٚص ٙاٯٜ ١ٜتشسٻخ عٔ ايكابً ١ٝايصاتٝٸ ١يًدطأ; ٗ سٌ إٔ
ايؿطط ايجاَْٗٓ ٞا ٜتشسٻخ عٔ اَتٓاع قسٚض اـطأ ٚايصْب; بػبب ٚدٛز ايطٓ١
اٱهل ١ٝاـاقٸ( ١إتُجًِّ ١بايعكُ .)١إٕ إ٬ى ٗ ا٫ستٝاز إٍ إ٬ى ٖ ٛاٱَهإ
ايتشكٗك ٞيًدطأ ٚايصْب ٗ َٛضز ا٭ؾدامٚ ،يٝؼ اٱَهإ ايصاتٞٸ يٖ٘ٚ .صا إ٬ى ٫
ٜٛدس ٗ إعك.ّٛ

ز ـ يص ّٚعؿُ ١غري اإلَاّ ــــــ
يٚ ٛدب إٔ ٜتٸكـ اٱَاّ بايعكُ ;١بػبب قٝازت٘ يًُذتُع اٱغٚ ،َٞ٬تطبٝك٘
ت ٖص ٙايعكُ ١بايٓػب ١إٍ ايٚ ٠٫ٛايكها ٠ايصٜٓ ٜٔكبِٗ
يًشسٚز اٱغَٝ٬ٸ ،١يٛدبٳ ٵ
اٱَاّ أٜهاّ; ٭ِْٗ ٜتٛيٖ ٵ ٕٛقٝازٚ ٠إضؾاز ٚتٛد ٘ٝايٓاؽٜٚ ،طبِّك ٕٛاؿسٚز اٱغ،١َٝ٬
ٗ َػاس١ٺ أنٝل َٔ َػاس ١اٱَاّ(.)23

تٓبٚ ٌ٘ٝتٓكٝض ــــــ
إٕ َبٓ ٢بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ٗ ٚدٛب عكُ ١اٱَاّ يٝؼ ٖ ٛايك ٍٛبإٔ
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اٱَاّ; سٝح ٜكٛز اجملتُع ٜٚطبِّل ا٭سهاّ اٱغ ،١َٝ٬إشٕ هب إٔ ٜهَ ٕٛعكَّٛا
َٔ اـطأ ،ستٸٜ ٢ٴكاٍ :إٕ إ٬ى إصنٛض هب إٔ ٜتٛؾٖط ٗ ايسا٥ط ٠ا٭نٝل أٜهاّ ـ أٟ
ٗ ايصٜٛٓ ٜٔب ٕٛعٔ اٱَاّ ّٚجًِّ َٔ( ْ٘ٛايٚ ٠٫ٛايكهاٚ ٠اؾبا )٠ـٚ ،عً ٘ٝهب إٔ
ٜهَ ٤٫٪ٖ ٕٛعك َٔ ٌَٛاـطأ أٜهاّ; ٗ سٌ مل ٜكُ ٵٌ أسسٷ بٛدٛب عكُتِٗ.
ٚإِا َبٓ ٢ايربٖإ إصنٛض َٖ :ٛا إٔ أؾطاز اجملتُع اٱغ َٞ٬يٝػٛا
َعك َٔ ٌَٛاـطأ ؾإٕ أضن ١ٝقسٚض اـطأ َٛدٛز ْ٠عٓسِٖٚ ،إٕ ٚدٛز اٱَاّ َٔ
ؾأْ٘ إٔ ٜػٝطط عًٚ ٢قٛع ايصْٛبٚ ،إٔ و ٍٛز ٕٚايهطض ايهبري ايصٜ ٟتعطٻض ي٘
أؾطاز اجملتُع; بػبب كايؿتِٗ يٮسهاّ اٱهلٚ .١ٝنُا تكسٻّ ؾإٕ ٖصا أسس ٚدٙٛ
ٚدٛب اٱَاَٚ .١سٝح إٕ ايٚ ٠٫ٛايكها ٠ايصٜ ٜٔتِٸ تٓكٝبِٗ َٔ قٹ ٳبٌ اٱَاّ ِٖ ـ َجٌ
غا٥ط أؾطاز اجملتُع ـ غري َعك َٔ ٌَٛاـطأ ؾػٛف ٜه ْٕٛٛعاد١ٺ إٍ اٱَاّ
إعك ّٛأٜهاّٚ .سٝح ٜه ٕٛإجاٍ إصنٛض َٛدٛزاّ ٗ اٱَاّ أٜهاّ غٛف ٜهٕٛ
عاد١ٺ إٍ إَإّ آخطْٚ ،تٝذ ّ١يصيو غٛف ًٜعّ ايتػًػٌ ٗ اٱَاَ ٖٛٚ ،١باطٌٷ(.)24

د ـ نفا ١ٜعؿُ ١ا٭َّ ١ــــــ
إٕ عسّ عكُ ١اٱَاّ ٜ ٫ػتًعّ ايتػًػٌ ٗ ٚدٛز اٱَاّ; ٭ٕ فُٛع ا٭َٸ١
َعكّٛٷٚ .عً ،٘ٝنًُا قسض خط ْأ َٔ اٱَاّ ؾإٕ ا٭َٸ ١غٛف تصنٚط ٙغطٚ ،٘٦غٛف
ٜعٌُ بسٳٚٵض ٙعً ٢تساضى اـطأ(.)25

ْكضٌ ٚزفض ــــــ
1ـ إٕ اٱَاّ ٚاسسٷ َٔ أؾطاز ا٭َٸٚ .١عً ،٘ٝنًُٓا نإ فُٛع ا٭َٸ ١ناؾٝاّ
يسؾع نطض اـطأ عٓ٘ غٛف ٜه ٕٛشيو ناؾٝاّ بايٓػب ١إٍ ا٭ؾطاز اٯخط ٜٔأٜهاّ.
ـ يٲْاع.
ٚعٓسٖا ئ ٜهٚ ٕٛدٛز اٱَاّ ٚادباّٖٚ .صا كاي ٷ
2ـ ّ ٫هٔ ٱْاع ا٭َٸ ١إٔ ٜتشكٖل َٔ زٚ ٕٚدٛز اٱَاّ; ٭ٕ اٱَاّ أسس أؾطاز
أٌٖ اؿٌٸ ٚايعكس (نب ١اجملتُع)ٚ ،إٕ سهٛض ٗ ٙاجملتُع َكريٚ ٌّٟساغِ.
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ٖـ ـ عدّ دٛاش ٚدٛد َعؿ ّٕٛآخس غري اإلَاّ ــــــ
نًُٓا نإ إ٬ى ٗ ٚدٛب عكُ ١اٱَاّ ٖ ٛعسّ عكُ ١أؾطاز ا٭َٸ١
اٱغ ١َٝ٬ؾًٔ ٜهٚ ٕٛدٛز َعك ّٕٛآخط غري اٱَاّ دا٥عاّ; ٭ٕ ٖصا إعك ّٛاٯخط
غٛف ٜ ٫ه ٕٛإَاَاَّ ٫ٚ ،أََٛاّٖٚ ،صا عً ٢خ٬ف اٱْاع; ٗ سٌ ٜك ٍٛاٱَاَ١ٝ
بعكُ ١اٱَاّ عًٞٸ أَري إ ٗ ×ٌَٓ٪عكط ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،عكُ ١اٱَاٌَ
اؿػٔ ٚاؿػٌ’ ٗ سٝا ٠أَري إٚ ،×ٌَٓ٪عكُ ١اٱَاّ اؿػٌ× ٗ سٝا٠
اٱَاّ اؿػٔ×ٖٚ ،هصاٖٚ .صا ايهٜ ّ٬تٓاؾَ ٢ع ايك ٍٛبإٔ إ٬ى ٗ استٝاز ا٭َٸ١
إٍ اٱَاّ ٖ ٛعسّ عكُتٗا(.)26

تعًٝلٌ ٚحتكٝل ــــــ
إٕ َ٬ى عسّ عكُ ١أؾطاز ا٭َٸ ١اٱغٚ ٗ ١َٝ٬دٛب عكُ ١اٱَاّ إِا ٖٛ
كطٜاّٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايؿدل إعك ّٛقس ٫
ى غايبٚ ،يٝؼ َ٬ناّ سٳ ٵ
َْ ٬
ٜه ٕٛعاد١ٺ إٍ اٱَاّ َٔ سٝح قسٚض اـطأ ٚايصْب عٓ٘ٚ ،يهٔٸ ٖصا ّٓ ٫ع َٔ
إٔ ٜه ٕٛعاد١ٺ إٍ اٱَاّ إعكْ َٔ ّٛاس١ٝٺ أخط َٔ ،٣قب :ٌٝايعًِ ببعض ا٭سهاّ
اٱهلٝٸٚ ١ايؿطعٝٸ ،١اييت ٜتِٸ تبًٝػٗا إٍ ايٓاؽ َٔ قٹ ٳبً٘(.)27
ٚستٸ ٢ي ٛغًُٖٓا إٔ ٖصا ايؿدل إعك ٫ ّٛوتاز إٍ إَإّ َعكَ ٗ ّٛا ٜتعًٖل
بايعًِ با٭سهاّ ايؿطع ،١ٝٳبٝٵسٳ إٔ عسّ ا٫ستٝاز ٖصا إِا ٜطتب٘ عٝات٘ ايؿطز;١ٜ
ٚيهٔٵ سٝح ٜهٚ ٕٛاسساّ َٔ أؾطاز اجملتُعٜٚ ،عٝـ سٝا ّ٠ادتُاع ،١ٝؾإٕ َكًش١
اجملتُع تكته ٞإٔ ٜهْٝ ٕٛع أؾطازَ ٙطٝعٌ يٲَاّ إعكٖ ٗٚ .ّٛص ٙاؿاي ١غٛف
ٜه ٕٛعٓٛإ إأَ ّٛقازقاّ عًْٝ ٢ع أؾطاز ا٭َٸ ١ـ باغتجٓا ٤اٱَاّ ـ ،غٛا ٤أناْٛا
َعك ٌَٛأّ .٫

ايتك ِٝٝايعاّّ يربٖإ اَتٓاع ايتطًطٌ ــــــ
اتٸهض إٔ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ عًٚ ٢دٛب عكُ ١اٱَاّ بطٖإٷ ثابت َٚتٌ.
ٜ ٫ٚٳ ٔط ٴز عً ٘ٝأ َٔ ٌّٟاٱؾها٫ت إتكسَِّ.١
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ٚعً ،٘ٝغٛف ْٓتكٌ ٖٓا إٍ تكَ ِٝٝػاست٘ إسيٛيٝٸ ;١نُٝا ٜتٸهض أٟٸ ٚاسسٺ َٔ
أبعاز عكُ ١اٱَاّ ّهٔ إثبات٘ بٗصا ايربٖإ.
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ٜجبت عكُ ١اٱَاّ ٗ َػاس ١ايعٌُ
با٭َٛض ايٛادبٚ ١تطى ا٭َٛض احملطٻَ.١
ٖٚهصا ٖ ٛا٭َط بايٓػب ١إٍ عكُ ١اٱَاّ ٗ زا٥ط ٠ايعًِ بأسهاّ ايؿطٜع١
َٛٚنٛعٗاٚ ،نصيو تؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس ا٫دتُاع ١ٝأٜهاّ.
غري إٔ عكُ ١اٱَاّ ٗ إٛاضز ايتاي ٫ ١ٝتجبت بٛاغطٖ ١صا ايربٖإ:
1ـ ايعكُ ١ايعًُٝٸ ٗ ١ا٭َٛض إػتشبٸٚ ١إهطٚ ١ٖٚإباس.١
2ـ ايعكُ َٔ ١إٓؿٚطات (ايعٛٝب اؾػسٜٸٚ ١ايٓػبٝٸ.)١
نُا إٔ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ٜ ٫سٍٸ عً ٢عكُ ١اٱَاّ قبٌ ؾرت ٠اٱَاَ ،١إٓ٫
إشا متٸ ا٫غتٓاز ٗ شيو إٍ اٱْاع ،بإٔ ٜٴكاٍ :إٕ اٱْاع قاِ٥ٷ عً ٢إٔ ايصٜ ٜٔعتكسٕٚ
بٛدٛب عكُ ١اٱَاّ ٗ َطسً ١اٱَاَٜ ١عتكس ٕٚبعكُ ١اٱَاّ ٗ َطسًَ ١ا قبٌ
اٱَاَ ١أٜهاّ.

2ـ بسٖإ سفغ ايػسٜعٚ ١بٝاْٗا ــــــ
َٔ ايرباٌٖ ايعكً ١ٝاييت ٜكُٗٝا إتهً َٔ ُٕٛٚاٱَاَ ١ٝعً ٢إثبات ٚدٛب
عكُ ١اٱَاّ ايربٖإٴ ايصٜ ٟعبِّط ٕٚعٓ٘ بعٓٛإ« :سؿ ٜايؿطٜع »١أ« ٚن ٕٛاٱَاّ
ساؾٛاّ يًؿطٜع ;»١أ ٚبعٓٛإ «تب ٌٝايؿطٜع »١أ« ٚن ٕٛاٱَاّ َبِّٓٝاّ يًؿطٜع.»١
()28
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ٖٓاى َٳ ٵٔ بٝٻٔ ٖص ٜٔا٭َط ٜٔعً ٢ؾهٌ بطٖاٌْ َػتكًٌٓ .
ايٓكط ١ا٭خط ٖٞ ٣إٔ ٖصا ايربٖإ قس متٸ ططسٴ٘ ٗ َٛنعٌ :أسسُٖاٗ :
عح ٚدٛب اٱَاَٚ ;١اٯخطَ ٗ :بشح عكُ ١اٱَاّ.
 ٞاؿؿٚ ٜايبٝإْٚ ،كسِّّ
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ،مٔ ْػتعٌُ ٗ عٓٛإ ايربٖإ نًُتٳ ٵ
ي٘ ث٬ث ١تكطٜطاتٚ ،قس اغتعٌُ ؾٗٝا ٚاسس َٔ ٠عباضت ٞسؿٚ ٜتب ٌٝايؿطٜع.١

ايتكسٜس ا٭ :ٍّٚخًٛد ايػسٜعٜ ١طتدع ٞعؿُ ١اإلَاّ احلافغ هلا ــــــ
إٕ خًٛز ايؿطٜع ١اٱغَٝ٬ٸٚ ،١تهًٝـ ْٝع ايٓاؽ بٗا إٍ  ّٜٛايكٝاََٛ ،١ضز
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إْاع إػًٌُ قاطبٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب اؿؿا ٚعً ٢ايؿطٜع ١اٱغَٝ٬ٸ ١عً٢
ايسٚاّ; نٜ ٞه ٕٛايتعطټف عًٗٝاٚ ،اٱّإ بٗاٚ ،ايعٌُ بتعايُٗٝاٖ ،هٓاّ يهاؾٓ١
ايٓاؽ عًَ ٢طٸ ايعكٛض; إش ٗ غري ٖص ٙاؿايٜ ١تعٝٻٔ عًٓٝا ايك ٍٛبأسس أَطٳ ٵ ٜٔخاط:ٌ٦
ا٭ٚٸٍ :إٕ ايٓاؽ ايصٚ ٜٔٴيسٚا بعس عكط ايٓيبٸ ،أ ٚايص ٜٔغٛٝيس ،ٕٚيٝػٛا
َهًٖؿٌ ظُٝع ا٭سهاّ اٱغٚ ،١َٝ٬إِْٗ ىتًؿ ٕٛعٔ إػًٌُ ا٭ٚا ٗ ٌ٥عكط
ايطغايٖ َٔ ١ص ٙايٓاس.١ٝ
ايجاْ :ٞإِْٗ ٗ ايٛقت ايصٜ ٟهَ ْٕٛٛهًٖؿٌ ظُٝع ا٭سهاّ اٱغَٝ٬ٸ ،١إٓ٫
أِْٗ ٜؿتكط ٕٚإٍ إَهإ ايٛق ٍٛإيٗٝاٚ ،إٕ تهًٝؿِٗ با٭سهاّ اٱغَٝ٬ٸ ١نطبٷ
َٔ ايتهًٝـ َا ٜ ٫ٴطام.
 ٗ ٛعسّ قٛابٖ ١ٝص ٜٔا٭َط.ٜٔ
ٚيٝؼ ٖٓاى أزْ ٢ؾو
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ سؿ ٜايؿطٜع ١وتاز إٍ ساؾٜٺٚ .ساؾ ٜايؿطٜع ٫ ١ىًٛ
أَطٴ ;ٙؾإَا إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاّ; أٜ ٫ ٚهَ ٕٛعكَٛاّٚ .اؿاي ١ايجاْٚ ١ٝانش ١ايبط;ٕ٬
إش ٗ َا ٜتعًٖل باؿاؾ ٜغري إعكٜ ّٛه ٕٛاستُاٍ اـطأ َٛدٛزاَّٚ ،ع ٚدٛز
اؿاؾ ٜغري إعك ّٛقس تهٝع بعض أسهاّ ايؿطٜعٚ ،١وسخ خٳًٌَٷ ٗ سؿٜ
ايؿطٜعٚ .١عً ،٘ٝهب إٔ ٜه ٕٛساؾ ٜايؿطٜعَ ١عكَٛاّ(.)29

ايتكسٜس ايجاْ :ٞاسلؿاز احلافغ يًػسٜع ١باإلَاّ املعؿ ّٛــــــ
إٕ اؿؿا ٚعً ٢ايؿطٜع ١بعس ضغ ٍٛاهلل ٜه ٕٛإَٸا بٗٳ ٵس ٟايكطإٓ ايهط ;ِٜأٚ
بٛاغط ١غٴ ٸٓ ١ايطغ ٍٛا٭نطّ|; أ َٔ ٚخ ٍ٬ايطدٛع إٍ اٱْاع أ ٚايكٝاؽ
ٚا٫غتشػإ; أ ٚبايطدٛع إٍ اٱَاّ إعكٚ .ّٛهلص ٙا٫ستُا٫ت اييت ٜتِٸ بٝاْٗا َٔ
ايٓاس ١ٝايعكًٚ ١ٝاقعٝٸ ْ١تاضى ١ٝأٜهاَّ ،عٓ ٢أْٗا َصنٛضٚ ،ْ٠قس متٸ ايبٓا ٤عًٗٝا َٔ
ٹق ٳبٌ إتهً ٗ ٌُٚكتًـ إصاٖب اٱغٚ .١َٝ٬عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ
إَهاْ ١ٝبٝإ استُا٫تٺ أخط ٣أٜهاّ ،بٳٝٵسٳ إٔ ايؿطنٝٸات اييت ناْت َططٚس ّ١بٌ
كتًـ إؿهٚط ٜٔاٱغَٝ٬ٸٌ تٓشكط بٗص ٙإٛاضز ؾك٘.
َ ٗٚا ْ ًٜٞكتكط عًَٓ ٢اقؿٖ ١ص ٙإٛاضز:
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1ـ  ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ايكطإٓ ايهط ٖٛ ِٜإكسض ا٭ٚٸٍ يٮسهاّ اٱغَٝ٬ٸٚ .١يه ٵٔ
سٝح إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜمل ٜٴبٌ تؿػري ا٭سهاّ ٜ ٫هؿٚ ٞسس ٙإٔ ٜه ٕٛساؾٛاّ
َٚؿتُ ّ٬عًْٝ ٢ع أسهاّ ايؿطٜع.١
ٖٚصا ا٭َط ـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع داَعٝٸ ١ايكطإٓ ايهط ;)30(ِٜ٭ٕ ايكطإٓ
ايهطْ ِٜؿػ٘ قس بٝٻٔ ايططٜل إٍ بًٛؽ تؿػري أسهاّ ايؿطٜعٚ ،١قس عطٻف ايٓيبٸ
ا٭نطّ| بٛقؿ٘ َبِّٓٝاّ َٚعًُٚاّ يًؿطٜع .)31(١نُا قاّ ايطغ |ٍٛب ٳسٚٵض ٙبايتعطٜـ
بعرتت٘ ٚأٌٖ بٝت٘^ بٛقؿِٗ إ٬ظٌَ ايسا ٌُ٥يًكطإٓ أٜهاّ(.)32
2ـ بايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قس متٸ ايتعطٜـ ب٘ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍ بٛقؿ٘ َبِّٓٝاّ َٚعًُٚاّ يًؿطٜع ١ته ٕٛغٓٸت٘ ـ قٛي٘ٚ ،ؾعً٘ٚ ،تكطٜط ٙـ ٖ ٞإكسض
ايجاْ ٞ٭سهاّ ايؿطٜعٚ ،١هلا زٳٚٵضٷ قٛضٟٸ ٗ سؿ ٜايؿطٜعٚ .١يهٓٸٗا  ٫تهٕٛ
ناؾ ّ١ٝإ ٓ٫إشا ْٴكًت عٔ إعك ٗٚ .ّٛغري ٖص ٙاؿاي ١ئ ته ٕٛناؾ ّ١ٝؿؿٜ
ايؿطٜع ;١٭ٕ ايػٓٸ ١إتٛاتط ٠ـ ايٝك ١ٝٓٝـ ٗ َا ٜتعًٖل بأسهاّ ايؿطٜع ١قً ْ١ًٝدسٸ ّا; ٚايػٓٸ١
غري إتٛاتط ٠إِا ته ٕٛقابً ّ١ي٬غتٓاز ٚايتع ٌٜٛإشا ناْت َٓكٛي ّ١بايططم إعترب ،٠ٳبٝٵسٳ
إٔ عسز ٖص ٙإطٜٚٸات يٝؼ بإكساض إؿتٌُ عًْٝ ٢ع أسهاّ ايؿطٜعٚ .١ايؿاٖس عً٢
شيو إٔ عًُا ٤أٌٖ ايػٓٸ ١مل هسٚا بٴسٸاّ ٗ بٝإ أسهاّ ايؿطٜع َٔ ١ايًذ ٤ٛإٍ ايكٝاؽ
ٚا٫غتشػإ ٚإكاحل إطغً ;١يٝتساضنٛا بصيو ايٓكل إًشَ ٗ ٚٛكازض اغتٓباٙ
ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ.١
ٖٓٚاى َٔ عًُا ٤أٌٖ ايػٓٸَ ١ٳ ٵٔ قس قطٻح بكًٓ ١ايػٓٸ ٗ ١فاٍ أسهاّ ايؿطٜع.١
قاٍ ضؾٝس ضنا :إٕ ا٭سازٜح ا٭قًَٛ ٗ ١ٝضز ا٭سهاّ  ٫تتذاٚظ ٔػُ ١٦سسٜح،
تسعُٗا أضبع ١آ٫ف سسٜح (ؾطعٞٸ)(.)33
ٚعُس ٗ َٛنعٕ آخط إٍ إكاضْ ١بٌ ْٛاّ ايتؿطٜع اٱغَٞ٬ٸ ٚغٔٸ ايكٛاٌْ
اؾسٜس ٗ ٠ا٭ْ ١ُٛايسّكطاطٝٸٚ ،١قاٍ« :يٝؼ بٌ ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايص ٟقطٻضت٘ ٖصٙ
اٯ ١ٜعً ٢إهاظٖا ٚبٌ ايكٛاٌْ ا٭غاغٝٸ ١٭ضق ٢سهَٛات ا٭ضض ٗ ٖصا ايعَإ إٓ٫
ؾط ٷم ٜػري ،مٔ ؾ ٘ٝأقطب إٍ ايكٛابٚ ،أثبت ٗ ا٫تٸؿام َِٓٗ إشا مٔ عًُٓا َا
ٖساْا إي ٘ٝضبټٓا.
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ِٖ ٜكٛي :ٕٛإٕ َكسض ايكٛاٌْ ا٭َٸٚ ،١مٔ ْك ٍٛبصيو ٗ غري إٓكٛم ٗ
ايهتاب ٚايػٓٸ ،١نُا قطٻض ٙاٱَاّ ايطاظ ٟآْؿاّٚ .إٓكٛم قًٌٝٷ دسٸّا»(.)34
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ايػٓٸ ١ايٓب ١ٜٛإط َٔ ١ٜٚططٜل غري إعك ٫ ّٛتؿتٌُ
عًْٝ ٢ع أسهاّ ايؿطٜع.١
3ـ إٕ اٱْاع بسٳٚٵضٜ ٫ ٙهؿٚ ٞسس ٗ ٙاؿؿا ٚعً ٢أسهاّ ايؿطٜعٚ ١بٝاْٗا;
ذ ٳُع عًٗٝا قسٚز ْ٠دسٸاّٚ ،إٕ أغًب ا٭سهاّ خ٬ؾٝٸ،ْ١
ٚشيو أٚٸ ّ :٫٭ٕ ا٭سهاّ إُ ٵ
ٚيٝػت إْاعٝٸ ّٚ .١ثاْٝاّ :إٕ اٱْاع َا مل ٜٓٵ ٳت٘ٹ إٍ ن ّ٬إعكٚ ّٛبٝاْ٘  ٫تجبت ي٘
اؿذِّ ١ٝايؿطعّ ٫ٚ ،١ٝهٔ ا٫غتٓاز إٍ ايهتاب ٚايػٓٸ ١ٱثبات سذِّٝت٘ٚ ،إ ٓ٫يعّ
اي ٻسٚٵض; ببٝإ :إٕ نٌٸ آ ٜٺ ١أ ٚضٚا١ٜٺ ٜٴػتٳ ٳس ٸٍ بٗا عً ٢سذِّ ١ٝاٱْاع ٜٴشتٳ ٳٌُ ؾٗٝا ٚضٚز
ايتدكٝل أ ٚايتكٝٝس أ ٚايٓػذّ ٫ٚ ،هٔ زؾع ٖص ٙا٫ستُا٫ت إ َٔ ٓ٫خ ٍ٬ا٫غتٓاز
إٍ اٱْاع; إش ي ٛنإ ايتدكٝل أ ٚايتكٝٝس أ ٚايٓػذ َٛدٛزاّ يٓٴكٌ إيٓٝاٚ ،إٕ إْاع
ا٭َٸ ١عً ٢عسّ ْكًٗا زيٌٝٷ عً ٢عسَٗاٚ .بصيو ٜتِٸ إثبات سذِّ ١ٝاٱْاع باٱْاعٖٚ ،صا
ٳزٚٵ ٷض باطٌ.
4ـ إٕ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ْٛٚا٥طُٖا  ٫تٛضخ ايٝكٌ; يته ٕٛهلا سذِّ ١ٝشات.١ٝ
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣يٝؼ ٖٓاى زي ٝٷٌ َعترب َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ ١عً ٢سذِّٝتٗا ٗٚ .ا٭غاؽ
إِا ٜٴػتعٌُ ايكٝاؽ ٗ سسٚز ايس٫ي ١ايٓٛٸ ٗ ١ٝا٭َٛض اييت تؿب٘ بعهٗا ،ز ٕٚا٭َٛض
إتدايؿٚ .١طبكاّ يًؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬ؾإٕ إٛنٛعات إتُاثً ١هلا أسهاّٷ َتدايؿ،١
ٚإٛنٛعات إتدايؿ ١هلا أسها ٷّ َتُاثً َٔٚ .١شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ ،إٔ ايكتٌ
ٚايٗٛاض ٚاٱؾطاض عٔ عُسٺ َٛنٛعاتٷ َتدايؿَٚ ،١ع شيو ٜرتتٻب عًٗٝا بأْعٗا سهِ
ايهؿٓاضْ َٔٚ ;٠اس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ اي ّٛٝا٭خري َٔ ؾٗط ضَهإ ٚاي ّٛٝا٭ٚٸٍ َٔ ؾٗط
ؾٛٸاٍ  ٫ؾطم بُٗٓٝا َٔ سٝح إاٖٝٸ ١ايعَاَْٚ ،١ٝع شيو هلُا سهُإ كتًؿإ;
ؾكٝاّ اي ّٛٝا٭خري َٔ ؾٗط ضَهإ ٚادبٷ ،بُٓٝا قٝاّ اي ّٛٝا٭ٚٸٍ َٔ ؾٗط ؾٛٸاٍ
قطٻّٷ.
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٖٓاى ٗ ايؿطٜع ١اٱغَٝ٬ٸ َٔ ١ا٭سهاّ َا ىايـ َكته٢
ايكٝاؽ َٔٚ .شيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ايك ٠٬اييت تؿٛت إطأ ٗ ٠أٜٸاّ سٝهٗا ٫
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ٴت ِكهٚ ،٢يهٓٸٗا تكه ٞقَٗٛا ،ضغِ إٔ أُٖٸ ١ٝايك ٗ ٠٬اٱغ ّ٬أنرب َٔ ايك.ّٛ
ٖٚصا ٖ ٛإجاٍ ايص ٟاغتٓس إي ٘ٝاٱَاّ ايكازم× ٗ إثبات بط ٕ٬اغتعُاٍ ايكٝاؽ ٗ
أسهاّ ايسٚ .)35(ٜٔإجاٍ اٯخط ٖ ٛإٔ ايكتٌ ٚإٕٵ نإ أؾسٸ إمثاّ َٔ ايعْٚ ،٢يهٔٵ
ٜهؿ ٞٱثبات ايكتٌ ؾاٖسإ عاز ،ٕ٫بُٓٝا ٜ ٫جبت ايعْ ٢إ ٓ٫بأضبع ١ؾٗٛز عس.ٍٚ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ أسهاّ ايؿطٜع ١تؿتٌُ عً٬َ ٢نات سهّ ٫ ،١ُٝهٔ
يًعكٌ إٔ ٜسضى إ ٓ٫بعهٗاٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ا٫خت٬ف أ ٚايتؿاب٘ بٌ ا٭سهاّ
ايؿطعٝٸٜ ١ػتٓس إٍ َ٬ناتٺ سه ١ُٝتطتب٘ بإكاحل ٚإؿاغس ايسْٚ ١ٜٛٝايػعاز٠
ٚايؿكا ٤ا٭خطٟٚٸ يٲْػإٚ ،إٕٵ نإ ايعكٌ ايبؿطٟٸ ٜعذع عٔ ؾِٗ ايهجري َٓٗا.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ؾإٕ ٖص ٙإٛاضز ُجٌِّ ؾاٖساّ ٚانشاّ عً ٢بط ٕ٬ايكٝاؽ ْٛٚا٥طٙ
ٗ اغتٓبا ٙأسهاّ ايؿطٜع.١
َٚع إثبات عسّ قٛاب ١ٝإٛاضز إتكسَِّ ٗ ١سؿٚ ٜبٝإ ايؿطٜعٜ ١ه ٕٛعٓكط
اٱَاّ إعك ٖٛ ّٛإتع.)36(ِّٔٝ

ايتكسٜس ايجايح :عؿُ ١اإلَاّ قُاْ ١ايبٝإ ايؿشٝض ٚاملتدزِّز يًػسٜع ١ــــــ
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ايؿطٜع ١قس ْعيت عً ٢ايٓيب ا٭نطّ| بؿهٌٕ ناٌَٚ ،ئ ٜت ٸِ
تؿطٜع أٟٸ سهِٕ دسٜس بعس ضسٚ .ً٘ٝبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ ٜبِّٔٝ
أسهاّ ايؿطٜع ١بايتسضٜرٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣نُا ْعٍ ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢ضغٍٛ
اهلل| بايتسضٜرٚ ،عًَ ٢س ٣ث٬ثٚ ١عؿط ٜٔعاَاّ ،ؾإٕ بٝإ ايكطإٓ ٚتؿػري َٔ ٙقٹ ٳبٌ
ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ ٜٳ ٔط ٴز بايٓٛط إٍ ايٛطٚف ٚإكتهٝات ايعَٓ ٫ٚ .١ٝؾٳوٖ; بايٓٛط
إٍ قكط ؾرت ٠ايطغايٚ ،١عسّ تٛؾٗط ايٛطٚف إٓاغب ١يبٝإ ْٝع ا٭سهاّ ايؿطع،١ٝ
ٗ إٔ بٝإ داْبٺ َٔ ٖص ٙا٭سهاّ قس متٸ إضدا ٙ٩إٍ ا٭ظَٓ ١اي٬سكٚ ،١تٛؾٗط ايؿطا٘٥
ٚإكتهٝات اي٬ظَ.١
إٕ ايبٝإ ايكشٝض ٚايسقٝل هلصا ايكػِ َٔ أسهاّ ايؿطٜع ١غري ٖهٕٔ إٓ٫
بٛاغط ١اٱَاّ إعكَ ;ّٛعٓ ٢إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل ٜٴب ِّٔٝأدعا َٔ ٤تعايِٝ
ٚأسهاّ ايؿطٜع ;١بػبب عسّ تٛؾٗط ايٛطٚف هلا إٔ ٚكاحل أخطٚ ،٣تطى بٝاْٗا
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ـًؿاٚ ٘٥أٚقٝا ٘٥إعكٖٚ .)37(ٌَٛصا ا٭َط ّهٔ اغتٓتاد٘ بٛنٛحٕ َٔ اٯٜات
ايكطآْٚ ١ٝايطٚاٜات ايٓب ١ٜٛأٜهاّ(.)38
نُا أؾاض بعض عًُا ٤أٌٖ ايػٓٸ ١إٍ ٖصا ا٭َط ٖٛٚ ،إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل
ٜب ِّٔٝايهجري َٔ أسهاّ ايؿطٜع.١
قاٍ غٝـ ايس ٜٔاٯَسٖ531(ٟـ)« :نِ َٔ سهِ ٚاقع١ٺ تسع ٛساد ١ايٓاؽ إٍ
بٝاْ٘ َات ايٓيبٸ| ٚمل ٜب َٔ ،ِّ٘ٓٝايؿطا٥ض ٚإعاَ٬ت ٚإٓانشات ٚغري شيو َٔ
أسهاّ ايعبازات!»(.)39
ٚطبكاّ ؿهِ ايعكٌ ؾإٕ تًو ايطا٥ؿ َٔ ١ا٭سهاّ ايؿطع ،١ٝاييت مل ٜبِّٗٓٝا
ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،هب إٔ ٜبِّٗٓٝا أؾدامٷ َجً٘ ٗ ايتشًٓ ٞبكؿ ١ايعكُ ;١يتكٌ
ا٭سهاّ اٱهلٝٸ ١إٍ إهًٖؿٌ بؿهًٗا ايكشٝض ِٖ ٤٫٪ٖٚ .ايص ٜٔعبٻط عِٓٗ ايٓيبٸ
ا٭نطّ| بأِْٗ قٹ ٵٓ ٛايكطإٓٚ ،ايص ِٖ ٜٔبايٓػب ١إٍ ا٭َٸ ١اٱغَٝ٬ٸَ ١جٌ غؿ١ٓٝ
ْٛح; سٝح ته ٕٛايٓذا َٔ ٠ا٫مطاف ضٖٓ ّا بايتُػټو بِٗ.

َ٬سعاتٌ ْكد ١ّٜعً ٢بسٖإ سفغ ايػسٜع ١ــــــ
يكس شنَ ٵطْا ستٸ ٢اٯٕ ايتكطٜطات ايج٬ث ١يربٖإ سؿ ٜايؿطٜع ١عًٚ ٢دٛب
عكُ ١اٱَاّ.
هط ٕٚيٛدٛب عكُ ١اٱَاّ إؾها٫تٺ عًٖ ٢صا ا٫غتس ٍ٫أٜهاّ.
ٚقس أٚضز إُ ٵٓ ٹ
َ ٗٚا  ًٜٞغٛف ْتعطٻض إٍ بٝإ ٖص ٙاٱؾها٫تٚ ،تكُٗٝٝا:

أـ نفا ١ٜا٫عتُاد عً ٢غري املعؿ ّٛيف سفغ ايػسٜع ١ــــــ
ٗ عكط ايٓيبٸ نإ بعض إػًٌُ ٜتعًُٖ ٕٛأسهاّ ايؿطٜع َٔ ١ايٓ ٸ
يب
ا٭نطّ| َباؾطٚ ;ّ٠بعهِٗ اٯخط ٜعتُس ٗ شيو عًْ ٢كٌ اٯخطٚ .ٜٔعً ٢ايطغِ َٔ
تعصټض ايططٜل ا٭ ٍٚبعس ضس ٌٝايٓيبٸ ا٭نطّ ،إ ٓ٫إٔ ايططٜل ايجاْٜ ٞبكٖ ٢هٓاّ.
إٕ إػًٌُ بعس عكط ايطغايٜ ١طًٓع ٕٛعً ٢ايؿطٜع ١بٛاغطْ ١كٌ ا٭سهاّ َٔ
ٹق ٳبٌ إػًٌُ ايص ٜٔعاقطٚا ضغ ٍٛاهلل .نُا إٔ َػًُ ٞايعكٛض اي٬سكٜ ١طًٓع ٕٛعً٢
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ا٭سهاّ بٛاغطَ ١ػًُ ٞايعكٛض ايػابكٖٚ ،١هصا زٚايَ ٵٝو.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ئ تهٖٓ ٕٛاى ساد ْ ١إٍ اٱَاّ إعك ّٛبٌ ا٭َٸَٔ ;١
أدٌ اؿؿا ٚعً ٢ايؿطٜع .١نُا إٔ اٱَاّ إعك ّٛإشا نإ َٛدٛزاّ ؾًٝؼ نٌ
ا٭ؾدام ٜتعًُٖ ٕٛأسهاّ ايؿطٜع َ٘ٓ ١بؿهٌٕ َباؾط ،بٌ إٕ ايهجري َِٓٗ ٜتعًُْٖٗٛا
َٔ ططٜل ْكٌ أقٛاٍ اٯخط.)40(ٜٔ

ْكدٌ ٚزدّ ــــــ
أٚٸ ّ :٫إٕ ٖصا اؾٛاب ٜك ّٛعً ٢أغاؽ إبٓ ٢ايكا ٌ٥بإٔ ضغ ٍٛاهلل| قس بٝٸٔ
ْٝع أسهاّ ايؿطٜعٖٚ ،١صا ـ نُا تكسٸّ ٗ ايتكطٜط ايجايح َٔ ا٫غتس ٍ٫ـ قابٌٷ
يًُٓاقؿ.١
ٚثاْٝاّ :إٕ ططٜك ١ايٓكٌ ٗ عكط ايٓيبٸ ا٭نطّ| عًٖ ٢ص ٙايكؿ ١ناْت
ؼ ٢ٛبا٫عتباض ايؿطع ،ٞسٝح إٕ ايٓيبٸ نإ َٛدٛزاّ بٛقؿ٘ َعكَٛاّ بٌ ايبؿط.
ٚبٛاغطٚ ١دٛز ٙنإ ايٓاؽ ٜطُٓ٦ٸ ٕٛإٍ قشٸ ١ا٭سهاّ اييت تٓكٌ إي َٔ ،ِٗٝخٍ٬
ايطدٛع إيٚ .٘ٝي ٛناْت ٖص ٙايططٜكَٛ ١دٛز ّ٠بعس ضس ٌٝايٓيبٸ ا٭نطّ أٜهاّ أَهٔ
عسټ ططٜل ايٓكٌ َعترباّ ٚناؾّ ٝا ٗ سؿ ٜايؿطٜع ١أٜهاّ(.)41

ب ـ ثبٛت أسهاّ ايػسٜع ١بايٓكٌ املتٛاتسَ ،عسف ١اإلَاّ أومٛذداّ ــــــ
إٕ اٱّإ باٱَاّ َٚعطؾت٘ ٜٴ ٳعسٸ ٚاسساّ َٔ أسهاّ ايؿطٜع ١اهلاَٸ .١ؾٌٗ تجبت
إَاَ ١اٱَاّ به ،َ٘٬أ ٚبايٓكٌ إتٛاتط َٔ قٹ ٳبٌ اٯخطٜٔ؟
إٕ ايؿطض ا٭ٚٸٍ ٜػتًعّ اي ٻسٚٵض ايباطٌ; ٚايؿطض ايجاْٖ ٞهٔٷ ٗ َٛضز
ا٭سهاّ ا٭خط َٔ ٣ايؿطٜع ١أٜهاّ(.)42

دٛابٌ ٚإغهاٍ ــــــ
إٕ إَاَ ١اٱَاّ تجبت بططٜكٌ:
ا٭ٚٸٍ :ن ّ٬اٱَاّٚ .يهٔٵ بؿط ٙإٔ ٜكطٕ نَ َ٘٬عذع٠ٺ ،أ ٟنُا إٔ
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ازٸعا ٤ايٓبٜ ٠ٛجبت بإعذع ٠نصيو ازٸعا ٤اٱَاَٜ ١جبت بإعذع ٠أٜهاّ.
ٚايططٜل اٯخط ٖ ٛايٓلٸ ايؿطعٞٸ إتٛاتط عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| أ ٚاٱَاّ
ايػابلٚ .أَا َٛاضز ايٓكٌ إتٛاتط ٗ أسهاّ ايؿطٜع ١ا٭خط ٣ؾٗ ٞقً ٫ٚ ،ْ١ًٝتهؿٗ ٞ
سؿ ٜايؿطٜع.)43(١

ز ـ عدّ اسلؿاز سفغ ايػسٜع ١باإلَاّ املعؿ ّٛــــــ
يٝؼ اٱَاّ ٚسس ٙاؿاؾ ٜيًؿطٜع ;١يته ٕٛعكُت٘ ٫ظَ ،ّ١بٌ إْ٘ واؾ ٜعً٢
ايؿطٜع ١بٛاغط ١ايػٓٸٚ ١اٱْاع ٚادتٗاز ٙايكشٝضٚ .إٕٵ أخطأ ٗ ادتٗاز ٙؾإٕ
اجملتٗس ٜٔاٯخطٜٓ ٜٔبٸٗ ْ٘ٛإٍ خطّٓٚ ،٘٦ع.)44(َ٘ٓ ْ٘ٛ

غبَٗ ْ١سدٚد ٠ــــــ
 ٫ن ٗ ّ٬إٔ اٱَاّ يٝؼ ٚسس ٙساؾٛاّ يًؿطٜع ،١بٌ وؿ ٜايؿطٜع ١بٛاغط١
ايهتاب ٚايػٓٸ .١ٳبٝٵسٳ إٔ ٖص ٙايػا ١ٜإِا تتشكٖل إشا نإ عإاّ بايهتاب ٚايػٓٸ ١بؿهٌٕ
ناٌَٚ ،إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاّ َٔ اـطأ; ٭ٕ تؿػري ايؿطٜع ١يٝؼ َٛدٛزاّ ٗ ٚاٖط
ايهتاب ٗ ٫ٚ ،ايصْ ٟكً٘ غري اٱَاّ َٔ غٓٸ ١ايٓيبٸٚ .إٕ ايعًِ ايهاٌَ ٚإكإ َٔ
اـطأ إِا ٜتشكٖل بايعكُٚ ،١يٝؼ َٔ ططٜل ا٫دتٗاز ايكابٌ يًدطأ.
إٕ ٖصا ايه َٔ ّ٬ايتؿتاظاْ ٞـ ايكا ٌ٥بإٔ اٱَاّ نًُٓا أخطأ ٗ ادتٗازْ ٙبٻٗ٘
اجملتٗس ٕٚاٯخط ٕٚإٍ خطٚ ٘٦قاَٛا َٓع٘ ـ ٗ غا ١ٜايػطاب ٫ ;١٭ٕ ادتٗاز اٯخط٫ ٜٔ
ٜطدض عً ٢ادتٗاز اٱَاّ ؾشٳػٵب; يٝه٬َ ٕٛناّ ٗ ضزٸ ٚقب ٍٛادتٗاز اٱَاّ ،بٌ إشا
نإ ٖٓاى َٔ ضدشإ ٗ ايبٌ ؾإْ٘ غٝه ٗ ٕٛادتٗاز اٱَاّ عً ٢اٯخطٚ ;ٜٔشيو
٭ْ٘ ٖ ٛايصٜ ٟتٛيٓ ٢قٝاز ٠اجملتُع اٱغَٞ٬ٸ ٗ ا٭َٛض ايسٜٝٓٸٚ ١ايسْٜٛٝٸٚ ،١إٕ ضأٜ٘
ٚقطاض ٖٛ ٙإ٬ىٚ ،يٝؼ ضأٚ ٟقطاض اٯخط.ٜٔ

د ـ نٝف حيفغ ايػسٜع ١يف غَِٝبت٘؟! ــــــ
إٕ سؿ ٜايؿطٜع َٔ ١قٹ ٳبٌ اٱَاّ إعك ّٛضٖٔٷ عهٛض ٗ ٙاجملتُع اٱغ،َٞ٬
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ٚيهٔٵ نٝـ ّهٓ٘ إٔ ٜه ٕٛساؾٛاّ َٚبِّٓٝاّ يًؿطٜع ٗ ١ؾطض غَ ٵٝبت٘ ،سٝح ٫
ٜه ٕٛا٫ضتبا ٙايَٞٛٝٸ قاُ٥اّ بٚ ٘ٓٝبٌ ايٓاؽ؟! ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب إٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى طط ٜٷل آخط ؿؿ ٜايؿطٜع ٗ ١عكط غَ ٵٝب ١اٱَاّ إعكٖٚ ،ّٛصا ايططٜل ،أٜٸاّ
نإ ،غٝهٖ ٕٛهٓاّ بعس عكط ايٓيبٸ أٜهاّ ،سٝح ٜ ٫ه ٕٛيٮَٸ ١اٱغ ١َٝ٬قًْ١
باٱَاّ إعكٚ .ّٛبايتاي ٞئ تهٖٓ ٕٛاى ساد ْ١إٍ ٚدٛز اٱَاّ إعك ّٛبٌ ا٭َٸ١
اٱغَٝ٬ٸ ١بعس ضغ ٍٛاهلل|(.)45

َ٬سعٚ ْ١بٝإ ــــــ
إٕ ا٭ُ٥ٸ ١إعك ^ٌَٛقس بٝٻٓٛا أسهاّ ايؿطٜع ١اييت تطتب٘ بعكط
سهٛضِٖ ،باغتجٓاَ ٤ا ىتلٸ َٓٗا بعكط اؿه ١َٛايعإٝٸ ١يٲَاّ إٗسٟٸ إٛعٛز.#
 ٗٚإٛاضز اـاقٸ ،١سٝح ُؼٸ اؿاد ١إٍ ٖسا ١ٜاٱَاّ إعك ،ّٛؾإٕ اٱَاّ
ايػا٥بٜ #تسخٻٌ بؿهٌٕ غري َتعاضف ٫ٚ ،تٛدس أٟٸ َؿهً١ٺ َٔ ٖص ٙايٓاس .١ٝٳبٝٵسٳ إٔ
ٖصا نًٓ٘ ضٳ ٵٖٔٷ بٛدٛز اٱَاّ إعك ;ّٛإش ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ إعكَٛ ×ّٛدٛزاّ ٕا
سكٌ ٖصا ا٫طُٓ٦إ بأسهاّ ايؿطٜع ١اييت بٝٻٓٗا ا٭ُ٥ٸ ١إعك َٕٛٛايػابك .ٕٛنُا
إٔ اهلسا ١ٜاـاقٸَٛ ٗ ١اضز ايهطٚض ٠ئ تهٖ ٕٛهٓ ١أٜهاّ.
قاٍ احملكٚل ايبشطاْٖ ٗ ٞصا ايؿإْٔ ٫« :ػً ِٚأْٗا  ٫ته ٕٛقؿ ّ١ٚٛبايٓاقٌ
إعك ّٛإ ٓ٫إشا نإ عٝح ٜٴطٳ ;٣ؾإٕ عٓسْا إٔ ايؿطٜع ١قؿ ٗ ْ١ٚٛظَإ غَ ٵٝبت٘ ـ ٖٞٚ
ت ٚدب ٛٗٚض ;ٙيبٝاْٗا»(.)46
ت َٓٗا ؾ ٞٷ ،٤ؾإشا اختًٖ ٵ
اييت ٗ أٜسٜٓا ـ ،مل ٜؿُ ٵ

ايتك ِٝٝايعاّّ يربٖإ سفغ ايػسٜعٚ ١بٝاْٗا ــــــ
اتٸهض ست ٢اٯٕ إٔ بطٖإ سؿ ٜايؿطٜع ١عًٚ ٢دٛب عكُ ١اٱَاّ بطٖإٷ َتٌ
ٚقابٌٷ يًسؾاع.
ٚأَا َٔ سٝح إػاس ١ؾإْ٘ إِا ٜسٍٸ عً ٢ايعكُ ١ايعًُٝٸ ١يٲَاّٚ ،شيو ٗ
َٛضز َعطؾ ١أسهاّ ايؿطٜع ١ؾكٜ٘ ٫ٚ ،ؿٌُ إطاتب ايعًُٝٸ ١ا٭خط َٔ ٣ايعكُ.١
نُا أْ٘ ٜ ٫سٍٸ عً ٢ايعكُ ١ايعًُٝٸٚ ١ا٭خ٬ق ١ٝأٜهاّ.
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ٚبطبٝع ١اؿاٍ ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ايؿدل ايصٜ ٟتُتٻع بايعكُ ١ايعًُٝٸ ١و٢ٛ
بايطعاٚ ١ٜايعٓا ١ٜاـاقٸ َٔ ١قٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; ٚأَا ايصٜ ٟه َٔ ٕٛايٓاس١ٝ
ا٭خ٬قٚ ١ٝايعًُ ١ٝؾاقساّ يًُطاتب اٱْػاْ ١ٝايعاي ١ٝؾًٔ ٜهَ ٕٛػتشكٓاّ يًعٓا ١ٜاٱهل١ٝ
اـاقٸَ ٗ ١عطؾ ١ايتعاي ِٝاٱهل .١ٝإٕ ايتعاي ِٝايعاي ١ٝيًكطإٓ ايهطٜ ٫ ِٜسضنٗا إٓ٫
إطٗٻط َٔ ٕٚايطشاٚ ٌ٥ا٫مطاؾات ا٭خ٬قٚ ١ٝايعًُ ،١ٝقاٍ تعأٍ ﴿ :إْٻ٘ٴ يَكُطٵ َإٓٷ نَطِٜٔٷ
هٓٴٜ ٫َ * ٕٕٛٳُٳػټ٘ٴ إٔ ٖ ٫ايِ ٴُطَٗٻطٴٕٚٳ﴾ (ايٛاقع 77 :١ـ .)79
ب َٳ ِ
* ؾٹ ٞنٹتٳا ٺ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ بطٖإ سؿ ٜايؿطٜعٚ ،١إٕٵ نإ َٔ سٝح ايس٫ي١
إطابكٜ ٫ ١ٝسٍٸ عً ٢ايعكُ ١ايعًُٝٸٚ ١ا٭خ٬قٝٸ ١يٲَاّ ،إ ٓ٫إٔ ز٫يت٘ عً ٢إٛاضز
اٯْؿ ١بايس٫ي ١ا٫يتعاَٝٸ ١تاَٸ.ْ١

3ـ بسٖإ ٚدٛب ايطاع ١ــــــ
إٕ ٚدٛب إطاع ١اٱَاّ َٛضز إْاع إػًٌُ قاطب.ّ١
س ٞأٜهاّ.
ٜٚسٍٸ عً ٘ٝايعكٌ ٚايٛٳ ٵ
ٚأٚنض زي ٌٕٝعً ٢شيو َٔ ايكطإٓ ايهط ِٜقٛي٘ تعاٍ﴿ :أَطٹٝعٴٛا اهللَ ٚٳأَطٹٝعٴٛا
اي ٻطغٴ ٛٳٍ ٚٳأُٚيٹ ٞا٭ََٵ ٔط ٹَٓٵهُِٵ﴾ (ايٓػا.)59 :٤
ٚايطٚاٜات ايسايٓ ١عًٚ ٢دٛب إطاع ١اٱَاّ ٗ إكازض ايطٚا ١ٝ٥يًؿٝعٚ ١أٌٖ
ايػٓٸ ١نجري ْ.٠
نس شيو.
نُا إٔ سهِ ايعكٌ بسٳٚٵضٚ ٪ٜ ٙ
ٖٓ َٔٚا ؾكس أْع إػًُ ٕٛعً ٢شيو.
إٕ ٚدٛب إطاع ١اٱَاّ ٜسٍٸ عًٚ ٢دٛب عكُ ١اٱَاّ َٔ دٗتٌ:
أ ـ ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّ ؾكس ٜطتهب ايصْبَ ٗٚ .جٌ ٖص ٙاؿاي ١هب
عً ٢إػًٌُ إٔ ّٓع َٔ ٙٛاضتهاب شيو ايصْبٚ ،إٔ ىايؿ ;ٙٛيٛدٛب ايٓٗ ٞعٔ
إٓهط ٗ ،سٌ إٔ كايؿ ١اٱَاّ تتٓاؾَ ٢ع ٚدٛب إطاعت٘.
ٚإٕ عباض ٠احملكٚل ايطٛغ ٗ ٞنتاب٘ (ػطٜس ا٫عتكاز) ،سٝح ٜكٚ« :ٍٛيٛدٛب
اٱْهاض عً ٘ٝي ٛأقسّ عً ٢إعك ،١ٝؾٝٴهازٸ أَط ايطاعْ ،»١اٚط ْ٠إٍ ٖصا ا٫غتس.ٍ٫
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ٚقاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ٞؾطح ٖص ٙايعباض« :٠إْ٘ يٚ ٛقع َٓ٘ اـطأ يٛدب اٱْهاض
عًٚ ،٘ٝشيو ٜهازٸ أَط ايطاع ١ي٘ ،بكٛي٘ تعاٍ﴿ :أَطٹٝعٴٛا اهللَ ٚٳأَطٹٝعٴٛا اي ٻطغٴٍٛٳ ٚٳأُٚيٹٞ
ا٭ََٵطٔ﴾»(.)47
ب ـ ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّ ؾكس ٜأَط ايٓاؽ باضتهاب إعاقّٓٚ ،ٞعِٗ
َٔ ؾعٌ ايطاعاتٖ ٗٚ .ص ٙاؿاي ;١سٝح ته ٕٛإطاعت٘ كايؿ ّ١ؿهِ اهلل ،ؾإْٗا ٫
ته ٕٛدا٥عٖٚ ،ّ٠صا بسٳٚٵضٜٓ ٫ ٙػذِ َع ٚدٛب إطاع ١اٱَاّ َطًكاّ.
ٚقس شنط غٝـ ايس ٜٔاٯَس ٟإٔ ٖصا ا٫غتس ٖٛ ٍ٫ايسي ٌٝايعاؾط يًؿٝع ١عً٢
ٚدٛب عكُ ١اٱَاّٚ ،قاٍ ٗ تكطٜط« :ٙيكس أَط اهلل ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿أَطٹٝعٴٛا اهللَ
ٚٳأَطٹٝعٴٛا اي ٻطغٴٍٛٳ ٚٳأُٚيٹ ٞا٭ََٵطٔ ٹَٓٵهُِٵ﴾ بإطاع ١أٚي ٞا٭َطٚ ،إٕ نٌٸ ٳَ ٵٔ أَط اهلل
بإطاعت٘ هب إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاّٚ ،إ ٓ٫يعّ إٔ ٜه ٕٛاهلل قس أَط بإطاعت٘ ٗ اـطأ
أٜهاّٖٚ ،صا قاٍٷ عً ٢اهلل»(.)48

إغها٫تٌ عً ٢بسٖإ ٚدٛب ايطاع ١ــــــ
أـ غسط ايٛدٛب عدُّ املعؿ ١ٝــــــ
إٕ ٚدٛب إطاع ١اٱَاّ َؿطٚط ْ١بإطاعتٖ٘ٚ ،صا ٜ ٫ؿٝس إٔ إطاع ١نٌٸ ؾد ٕ
ل
تعين بايهطٚض ٠عكُت٘; ؾإٕ إطاع ١ايكانٚ ٞا٭َري ايصٜٓ ٟكِّب٘ اٱَاّ ٚادبٚ ،ْ١يهٓ٘
يٝؼ َعكَٛاّ ٫ٚ .ؾٳوٖ ٗ إٔ إطاعتِٗ َؿطٚط ْ ١بعسّ َعكٝتِٗ(.)49
يكس شنط ايتؿتاظاْ ٞاؾع ٤ا٭خري َٔ اٯ ٖٛٚ ،١ٜقٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾ ٔإٕٵ ٳتٓٳاظٳعٵتٴِٵ ؾٹٞ
ؾٞٵ٤ٺ ؾَطٴزټٙٚٴ إٔيَ ٢اهللٹ ٚٳاي ٻطغٴ( ﴾ٍٔٛايٓػا )59 :٤نؿاٖسٺ عًٖ ٢صا إطًب ٖٛٚ ،إٔ
ٳ
()50
إطاع ١اٱَاّ َؿطٚط ْ ١بعسّ َعكٝت٘ ٚ .ضٴ ٳبُا نإ َطاز ٖٛ ٙأْ٘ مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ ختاّ اٯ١ٜ
ايتعبري بـ «أٚي ٞا٭َط»ٚ ،إِا متٸ ا٫قتكاض عً ٢ايسع ٠ٛإٍ ايطدٛع إٍ اهلل ٚايطغٗ ٍٛ
سا٫ت بطٚظ ا٫خت٬ف ٚايتٓاظعٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ أٚي ٞا٭َط يٝػٛا ِٖ إطدع ٗ
سٌٸ ا٫خت٬ف ٚايتٓاظعٚ ،إٕ ضأ ِٜٗيٝؼ ٖ ٛإ٬ى ٗ َعطؾ ١اؿلٸ ٚايباطٌ.

تأٌٌَُّ ٚاضتٓتاز ــــــ
 َٔ ٛاهلل ٚضغ ٍٛاهلل ٜجبت اخت٬ف َ٬ى إطاع ١اهلل عٔ
إٕ تهطاض «ايؿعٌ» يهٌ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

َ٬ى إطاع ١ايٓيبٸ; ٚشيو ٭ٕ إطاع ١اهلل عً ٢ايٓاؽ ٚادب ْ١بايصات; ٭ْ٘ خايكِٗ
ٚباضٚ ،ِٗ٥أَا إطاع ١ايٓيبٸ ؾٗٚ ٞادب ْ١أٜهاّ; ٭ْ٘ ضغ ٍٛاهللٚ ،يهٔٸ إطاعت٘ إِا
تهٚ ٕٛادب ّ١بايػريٚ ،يٝػت ٚادب ّ١بايصات .نُا إٔ عسّ تهطاض ايؿعٌ «أطٝعٛا» ٗ
َٛضز «أٚي ٞا٭َط»ٜ ،جبت ٚسس٬َ ٠ى ٚدٛب ايطاع ١بايٓػب ١إٍ ايٓيبٸ ٚاٱَاّٚ .عً٢
ٖصا ا٭غاؽ ،نُا ته ٕٛإطاع ١ايٓيبٸ ز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺ نصيو ته ٕٛإطاع١
اٱَاّ ز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺ أٜهاّ .إٕ إطاع ١ايٓيبٸ ز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺ إِا ٜعٛز غببٗا إٍ
عكُت٘ٚ ،نصيو إطاع ١اٱَاّ ز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺ تعٛز إٍ عكُت٘ أٜهاّ; يصات
إ٬ى.
ٚاـ٬ق ٖٞ ١إٔ عطـ «أٚي ٞا٭َط» عً« ٢ايطغ »ٍٛز ٕٚتهطاض ايؿعٌ «أطٝعٛا»
ّجٌِّ زيٚ ّ٬ٝانشاّ عً ٢تؿاب٘ إطاع ١أٚي ٞا٭َط ٚإطاع ١ايٓيبٸٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ
إطاع« ١أٚي ٞا٭َط» (اٱَاّ)  ٫تؿتٌُ عً ٢قٝسٺ أ ٚؾطٙٺٚ ،إٕ إطاع ١ايؿدل ز ٕٚقٝسٺ
أ ٚؾطٙٺ  ٫تهَ ٕٛعكٛي ّ١أَ ٚؿطٚع ّ١إ ٓ٫إشا نإ َعكَٛاّ َٔ اـطأ.
ٜٚٴهاف إٍ شيو :ي ٛإٔ «أٚي ٞا٭َط» مل ٜهْٛٛا َتٸكؿٌ بايعكُٚ ،١استٌُ ٗ
سكِٓٗ اـطأ ،ؾ ٬ؾٳوٖ ٗ إٔ إطاعتِٗ غٛف تهَ ٕٛؿطٚطَٚ ّ١كٝٻس ّ٠بعسّ ايصْب
ٚاـطأ; ٚشيو ٭ٕ ايكطإٓ ايهطَ ٗ ِٜا ٜتعًٖل باٱسػإ إٍ ايٛايس ;ٜٔسٝح إُْٗا ٫
ٜتٸكؿإ بايعكُ ،١قطٕ إطاعتُٗا بعسّ قسٚض ايصْب عُٓٗاٚ ،عٓسٖا  ٫هب عً٢
ايٛيس إٔ ٜطٝعُٗا ٗ َا ٜأَطاْ٘ ب٘ َٔ َعك ١ٝاهلل(ٖ .)51صا ٗ سٌ إٔ إطاع ١اٱَاّ أِٖٸ
بهجريٕ َٔ فطٸز اٱسػإ إٍ ايٛايس .ٜٔؾؿَ ٞا ٜتعًٖل بإطاع ١ايٛايس ٜٔإشا سسخ شْبٷ
ؾإٕ نٳ ٳطض ٙغٛف ٜه ٕٛقسٚزاّٚ ،أَا ٗ َا ٜتعًٖل بإطاع ١اٱَاّ ي ٛسسخ شْبٷ
ٚعكٝا ٷٕ ؾإْ٘ غٛف ٪ٜزٸ ٟإٍ امطاف ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬بأنًُٗا .ؾٌٗ َٔ إعكٌٖٚ ٍٛ
َٔ اؿهُ ١إٔ وصِّض اهللُ اٱْػإٳ َٔ إعك ١ٝسٝح ته ٕٛتساعٝات اـطأ قسٚز ّ،٠
 ٫ٚوصِّضِٖ عً ٢شات ايٛتري ٠سٝح ته ٕٛتساعٝات اـطأ ؾاًَٚ ّ١نبري٠؟!(.)52

ب ـ عدّ احلاد ١إىل ذنس غسط (عدّ املعؿ )١ٝــــــ
ض; ٚشيو يبساٖ ١عسّ إطاع ١اٱَاّ ٗ َعك ١ٝاهلل،
إٕ ٖصا ا٫ستُاٍ َطؾ ٛٷ
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عٝح إٕ ٖصا  ٫وتاز إٍ تصنريٕ; إش ٗ َٛضز اٱسػإ إٍ ايٛايسٜٛ ٜٔدس ٖصا
ا٫ستُاٍ أٜهاّ ٫ٚ ،غٝٻُا إٔ ايهٖ ٗ ّ٬صا إٛضز س ٍٛأع ِٛايصْٛب عٓس اهلل ،أ٫
 ٖٛٚايؿطى ب٘; سٝح إٕ قبشٳ٘ أٚنضٴ َٔ أٟٸ شْبٺ آخطٚ .قس ٜٴكاٍ :سٝح إٕ عسّ دٛاظ
ايتُطټز عً ٢اهلل عذٸ ١إطاع ١اٱَاّ أٚنض َٔ عسّ دٛاظ شيو عذٸ ١اٱسػإ إٍ
ايٛايسٜ ٜٔه ٕٛسهُ٘ عً ٢أغاؽ قٝاؽ ا٭ٚيٚ ١ٜٛانشآّٖ َٔٚ ،ا ؾإْ٘ ٜه ٕٛغٓٝٸاّ
عٔ ايتصنري.

تٗافتٌ ٚاقض ــــــ
إٕ َؿاز قٝاؽ ا٭ٚيٜٛٸٜ ٫ ١عس ٚإٔ ٜه ٕٛعباض ّ٠أخط ٣عٔ إٔ ٖص ٙإػأئَ ١
ايبسٜٝٗٸات ايعكً .١ٝإشا نإ َٓؿأ بساٖ ١عسّ تكٝٝس إطاع ١اٱَاّ بعسّ ا٭َط َعك١ٝ
اهلل ٖ ٛشات إ٬ى ٗ اٱسػإ إٍ ايٛايس ٜٔأٜهاّ ؾ ٬ؾٳوٖ ٗ إٔ ايٓٗ ٞعٔ اٱسػإ
إٍ ايٛايس ٜٔـ إشا نإ َػتًعَاّ يًؿطى باهلل ـ َٔ أٚنض ايبس ٜٗٸٝات ايعكًٝٸَٚ .١ع شيو
ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس شنط ٖصا ايكٝس ز ٕٚإٔ ٜعتُس عً ٢بساٖت٘ .ؾإشا نإ
ٖٓاى ٗ إطاع ١أٚي ٞا٭َط استُاٍ اـطأ يصنط شيو قطعاّ; ن٪ٜ ٫ ٞزٸ ٟا٭َط إٍ
َعك ١ٝاهلل.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ بطٖإ ٚدٛب اٱطاع ١إِا ٜسٍٸ عًٚ ٢دٛب ايعكُ ١إشا
نإ قاُ٥اّ عًٚ ٢دٛب اٱطاع ١إطًك ;١٭ٕ ٚدٛب اٱطاع ١إطًك ١يٲَاّ ،ز ٕٚايكٍٛ
بعكُت٘ ،غري َعكَ ٫ٚ ٍٕٛؿطٕ ٚع.
ٖٓ َٔٚا ٜتٸهض عسّ قشٸ ١قٝاؽ ٚدٛب إطاع ١اٱَاّ إٍ ٚدٛب إطاع ١اي٠٫ٛ
ٚا٭َطا ٤ايصٜ ٜٔتِٸ تٓكٝبِٗ َٔ قٹ ٳبٌ اٱَاّ ،عًَ ٢ا ٚضز شنط ٗ ٙايه ّ٬إتكسِّّ;
ٚشيو ٭ٕ ٚدٛب إطاع ١ا٭َطاٚ ٤اي ٠٫ٛيٝؼ َطًكاّ.

ز ـ ا٭َس باإلطاع ١بني اإلزغاد ٚايتعبُّد ــــــ
إٕ ٚدٛب اٱطاع ١إطًك ١يٲَاّ ـ عًَ ٢ا تكسٻّ بٝاْ٘ ـ ٜٴػتؿاز َٔ آ ١ٜأٚيٞ
ا٭َط(ٚ ،)53يهٔٵ ٌٖ يس ٣ايعكٌ َجٌ ٖصا اؿهِ إطًل ٗ ٖصا ايؿإٔ؟ إشا نإ
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ا٭َط نصيو ؾإٕ ا٭َط ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜغٛف ٜه ٕٛأَطاّ إضؾازٜاّ ،أ ٚإٕ سهِ ايعكٌ
َكٝٻسٷ بعسّ إعكٚ ،١ٝعٓسٖا غٝه ٕٛيٮَط ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜٴبعٵسٷ تعبټسٟٸ.

إٜسادٌ ْٚكاؽ ــــــ
يهٜ ٞتٸهض اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ هب ايؿكٌ بٌ َكاّ ايجبٛت َٚكاّ
اٱثبات .ؾؿَ ٞكاّ ايجبٛت ٜه ٕٛاؾرتا ٙعسّ اقرتإ إطاع ١ايٓيبٸ ٚاٱَاّ َعك ١ٝاهلل
أَطاّ بسٜٝٗاّ; ٚشيو ٭ٕ ايٓبٛٸٚ ٠اٱَاَ ٗ ١ايعكٝس ٠ايتٛسٝس ١ٜإِا ٜتِٸ تعطٜؿُٗا ٗ إطاض
ايتٛسٝس ٚإطاع ١اهلل ععٻ ٚدٌٻٚ .بايتاي ٞؾإٕ َعك ١ٝاهلل  ٫تٓػذِ َع َاٖ ١ٝايٓبٛٸ٠
ٚاٱَاَٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايه ّ٬بؿإٔ إط٬م أ ٚتكٝٝس ٚدٛب إطاع ١ايٓيبٸ
ٚاٱَاّ إِا ٜطتب٘ َكاّ اٱثبات; أ ٌٖ ٟإٔ قٛهلِ ٚؾعًِٗ ًَعّٷ بايٓػب ١إٍ اٯخطٜٔ
بؿهٌٕ َطًل أّ ٫؟ إٕ اٱط٬م ٚايتكٝٝس ٖٓا إِا ٖ ٛبإكاضَْ ١ع أؾطاز ايبؿط .نًُٓا
نإ اٱَاّ َعكَٛاّ غٛف ٜه ٕٛقٛي٘ ٚؾعً٘ َعٝاضاّ ٬َٚناّ يتشسٜس إطاعَٚ ١عك١ٝ
اهللٚ ،عٓسٖا ٜتعٝٻٔ عً ٢اٯخط ٜٔاختباض أْؿػِٗ ب٘ٚ ،أَا إشا مل ٜهٔ َعكَٛاّ ؾًٔ
ٜه ٕٛا٭َط نصيو.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ اؿهِ ايعكً ٞبٛدٛب إطاع ١اٱَاّ ـ َٔ دَٗ ١كاّ
اٱثبات ـ َطًلٷ; ٭ٕ اٱَاّ ٜتٛيَٓ ٢ػٚ٪ي ١ٝقٝاز ٠ايٓاؽ ٗ ا٭َٛض ايسٚ ١ٜٝٓايسْ .١ٜٛٝؾإشا
مل ٜهٔ ضأٚ ٜ٘قٛي٘ ٚؾعً٘ َ٬ناّ َٚعٝاضاّٚ ،إِا نإ ٜٛٓط إي ٘ٝبٛقؿ٘ فتٗساّ
ٚكتكٸاّ ،عٝح ّهٔ يػا٥ط اجملتٗس ٜٔاٯخط ٜٔإٔ ٜعبِّطٚا عٔ ضأَ ٗ ِٜٗكابٌ ضأ،ٜ٘
ٜٚه ٕٛضأَ ِٜٗعٝاضّا ٬َٚناّ ٫تٸداش ايكطاضات َٔ قٹ ٳبًِٗ أ َٔ ٚقٹ ٳبٌ اٯخط ،ٜٔؾإِْٗ ٗ
 ٟآخط كتًـ عٔ ضأ ٟاٱَاّ غٛف ٜتٸبع ٕٛآضاِٖ٤
َجٌ ٖص ٙاؿاي ١إشا نإ يس ِٜٗضأ ٷ
اـاقٸْٚ ،١تٝذ ّ١يصيو غٛف ٜتعطٻض َؿٗ ّٛاٱَاَٚ ١قٝاز ٠ا٭َٸ ١ي٬خت٬فٚ ،ئ
ٜٴهِ ٳتب ايتشكٗل ٭ٖساف اٱَاَٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايك ٍٛبعسّ ٚدٛب اٱطاع١
إطًك ١يٲَاّ غٛف ٜتعاضض َع ؾًػؿ ١اٱَاَٚ .١إٕ إطاع ١اٱَاّ إطًك ١تػتٓس إٍ
عكُت٘.
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ايتك ِٝٝايعاّّ يربٖإ ٚدٛب ايطاع ١ــــــ
ا ٸتهض َٔ ايتشً ٌٝايػابل إٔ إ٬ى ٗ ٚدٛب اٱطاع ١إطًك ١يٲَاّ ٜهُٔ ٗ
اؿؿا ٚعً ٢ايٓٛاّ اٱغَٞ٬ٸٚ ،قسض ٠اٱَاّ عً ٢ا٫نط٬ع َٗاّٸ ايكٝاز .٠إٕ ٖصٙ
إػأي ٫ ١تػتًعّ عكُ ١اٱَاّ َٔ تًكاٗ٥ا; ٚشيو ٭ٕ ٖصا ا٭َط ٜٓػذِ ستٸَ ٢ع
اؾرتاض عسّ عكُ ١اٱَاّ أٜهاّ ،ؾطٜط ١إٔ ٜه ٕٛفتٗساّ ٚعازٚ ّ٫تكٝٸاّ; َعٓ ٢أْ٘
ّهٔ ٗ بعض إٛاضز اؾرتاض إٔ ٜ ٫ه ٕٛضأ ٟاٱَاّ َتطابكاّ َع سهِ اهللَٚ ،ع
شيو ػب إطاعت٘ عً ٢اٯخط ;ٜٔن ٫ ٞىتٌٸ ْٛاّ ايكٝازٚ .٠بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ٚدٛب
إطاع ١اٱَاّ إطًك َٔ ١ا٭سهاّ ايجاْٜٚ ،١ٜٛك ّٛعً ٢أغاؽ قاعس ٠ا٭ِٖٸ ٚإِٗٸ،
ٚيٝؼ َٔ ا٭سهاّ ا٭ٚٸي .١ٝنُا ٜتِٸ بٝإ  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝإطًك ٗ ١عكط ايػٳ ٵٝب ٗ ١ن٤ٛ
ٖصا ايكاْ ٕٛايعكًٞٸ ٚايؿطعٞٸ أٜهاّ.
ت
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽٚ ،بػضٸ ايٓٛط عٔ آ ١ٜأٚي ٞا٭َط ْٛٚا٥طٖا ،اييت أٚدبٳ ٵ
إطاع ١اٱَاّ بؿهٌٕ َطًلٚ ،بػضٸ ايٓٛط عٔ ايٓكا ٙاييت تكسٻّ شنطٖا بؿإٔ ٖصٙ
اٯ ١ٜايهطّّ ٫ ،١هٔ إثبات عكُ ١اٱَاّ َٔ ٚدٛب إطاعت٘ إطًكٖ ٗٚ .١صٙ
اؿاي ١ئ ٜه ٕٛا٫غتس ٍ٫عً ٢عكُ ١اٱَاّ بطٖاْاّ عكًٝٸاّٚ ،إِا ٜػتٓس إٍ ا٭زي١
ايٓكًٝٸ.١

4ـ بسٖإ ْكض ايػسض ــــــ
يكس متٸ تكطٜط بطٖإ ْكض ايػطض عً ٢ؾهًٌ:

ايتكسٜس ا٭ :ٍّٚعدّ ايعؿُٜ ١طتًصّ عدّ ٚدٛب اٖ٫تدا ٤باإلَاّ ٚا٫تّباع ي٘ ــــــ
ي ٛقسض عٔ اٱَاّ شْبٷ ؾإٕ ايػطض َٔ إَاَت٘ غٛف ٜٓتكضٚ ،سٝح إٕ ْكض
ايػطض ٗ اٱَاَ ١باط ٷٌ غٛف ٜه ٕٛقسٚض ايصْب عٔ اٱَاّ باط ّ٬أٜهاّ.
بٝإ إ٬ظَ :١إٕ ايػطض َٔ إَاَ ١اٱَاّ ٖ ٛإٔ تأُط ا٭َٸ ١بأَطٚ ،ٙتٗتسٟ
بٗٳ ٵسٚ ،ٜ٘تتٸبع٘ ٗ أؾعاي٘ .ؾإشا قسض عٓ٘ ايصْب ئ ٜه ٕٛأٟٸ ٚاسسٺ َٔ ٖص ٙا٭َٛض
ٚادباّ عً ٢إهًٖؿٌٖٚ ،صا ٜتٓاؾَ ٢ع تع ٘ٓٝٝبٛقؿ٘ إَاَاّ(.)54
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ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايتكطٜط قاب ٷٌ يًٓكاف; ٚشيو ٭ٕ اْ٫كٝاز يٲَاّ ٚاَتجاٍ أٚاَط ٙيٝؼ
ٖ ٛايػطض ا٭قًٞٸ َٔ اٱَاَ ;١ؾإٕ ايػطض ا٭قً َٔ ٞاٱَاَ ،١بإْاع ناؾٓ١
إصاٖب اٱغَٝ٬ٸ ٖٛ ،١إدطا ٤ا٭سهاّٚ ،إقاَ ١اؿسٚزٚ ،بػ٘ ا٭َٔٚ ،تطبٝل
ايعسٍ ٗ اجملتُعٚ ،ايسؾاع عٔ نٝإ اٱغٚ ّ٬إػًٌُ.
ٚباٱناؾ ١إٍ شيو ،ؾإٕ ايؿٝعٜ ١طٳ ٵ ٕٚإٔ سؿٚ ٜبٝإ أسهاّ ايؿطٜع،١
ٚن ِْٗٛأغ ّ٠ٛيٰخط ٗ ٜٔا٭خ٬م َٔ ٖٞ ،ا٭غطاض ا٭قًٝٸ ١يٲَاَ ١أٜهاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب إٔ ْط ٌٖ ٣إٔ ٖص ٙا٭غطاض إصنٛض ٠تػتًعّ
عكُ ١اٱَاّ أٜهاّ أّ ٫؟
إٕ بٝإ ٚسؿ ٜايؿطٜعٜ ١ػتًعّ عكُ ١اٱَاّٚ ،يهٔٵ مل تتِٸ إقاَ ١زي ٌٕٝعً٢
َ٬ظَ ١أغطاض اٱَاَ ١ا٭خط ٣يًعكُ ٫ٚ .١ؾٳوٖ ٗ إٔ ا٫غتس ٍ٫إصنٛض ـ بايٓٛط
إٍ سؿٚ ٜبٝإ ايؿطٜع ١ـ ئ ٜه ٕٛاغتس ّ٫٫دسٜساّ.

ايتكسٜس ايجاْ :ٞعدّ ايعؿُ٪ٜ ١د ٟإىل فكدإ ثك ١ايٓاع ٚعدّ ا٫تّباع ــــــ
ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّٚ ،اضتهب ايصْب ،ؾإٕ ثك ١ايٓاؽ ب٘ ٚاعتُازِٖ
عً ٘ٝغٛف ٜٗتعٸٚ ،ئ ٜتٸبعٛا تعايٚ ُ٘ٝقطاضات٘ بؿهٌٕ ناٌَْٚ .تٝذ ّ١يصيو ؾإٕ
ه ٳتب هلا ايتشكٗل عً ٢م ٕٛتاّٸ.
أغطاض اٱَاَ ١ئ ٜٴ ِ
ٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغٖ ٗ ٞصا ايؿإٔ« :اٱَاّ× َعكّٛٷ ـ َٔ أ ٸ ٍٚعُط ٙإٍ
آخط ٗ ،ٙأقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚتطٚن٘ ـ عٔ ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ; بسي ٌٝأْ٘ ي ٛؾعٌ إعك١ٝ
يػك٘ قًٗ٘ َٔ ايكًٛبٚ ،ي ٛداظ عً ٘ٝايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ ٫ضتؿع ايٛثٛم بإخباضات٘،
ؾتبطٌ ؾا٥سْ ٠كب٘»(.)55

ايتك ِٝٝايعاّّ يربٖإ ْكض ايػسض ــــــ
ٗ ٖصا ايتكطٜط ٜتِٸ بٝإ ايعكُ ١ايعًُٝٸٚ ،١ايعكُ ١ايعًُٝٸ ١أٜهاّ.
ٚإٕ ٖصا ا٫غتس ٍ٫يٝؼ تاَٸاّ ٗ إثبات ايعكُ ١ايعًُٝٸ ;١٭ٕ ايص ٟىسف ٗ
اعتُاز ايٓاؽ عً ٢اٱَاّٜٚ ،عععع ثكتِٗ ب٘ ٖٛ ،اْعساّ ايتكٚ ٣ٛعسّ َبا٫ت٘ ٗ
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اضتهاب ايصْبٚ .يهٔٵ ي ٛنإ ايؿدل تكٝٸاّ ؾإْ٘ غٝهَٗ ٕٛتُٸاّ ًَٚتعَاّ بطعا١ٜ
ا٭سهاّ اٱهلٝٸٚ ،١غٛف ٜػتذًب ثك ١ايٓاؽ ب٘ٚ ،اعتُازِٖ عًٚ .٘ٝعًٜ ٘ٝهؿٗ ٞ
ؼكٗل ا٫عتُاز ٚايٛثٛم َٔ ايٓاؽ إٔ ٜه ٕٛايؿدل َتٸكؿاّ بايعسايَٚ ١ٳًَهَ ١ايتك،٣ٛ
 ٫ٚنطٚض ٠يًعكُ .١نُا إٔ ايٛاقعٝٸات ايتاضى ١ٝتؿٗس عً ٢شيو.
َ ٗٚا ٜتعًٖل بايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ ،إشا نإ ٜطتب٘ عؿٚ ٜبٝإ ايؿطٜع ١ؾإْ٘
غٛف ٜعٛز إٍ بطٖإ سؿ ٜايؿطٜعٖٚ .١هصا ٗ إػا ٌ٥ا٫دتُاع ١ٝأٜهاّ; ؾإٕ ثك١
ايٓاؽ إِا تٗتعٸ إشا نإ ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ ٜكسض َٔ ايؿدل بهجط٠ٺٚ ،أَا إشا نإ
ٜتُتٻع عاؾ١ٛٺ قٜٛٸٚ ،١ؾطاغ١ٺ ٚزقٓ ٺ ١نبري ،٠ؾإْ٘ ستٸ ٢إشا مل ٜهٔ َعكَٛاّ ٜ ٫تعطٸض
يًػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ إْ ٓ٫ازضاّٚ ،عٓسٖا ئ تٗت ٸع ثك ١ايٓاؽ ب٘.
ّهٔ تهُٖ ٌٝصا ا٫غتس ٍ٫عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞإٕ ؼكٗل ا٫طُٓ٦إ ٚايجك١
ايتاَٸٌ َٔ قٹ ٳبٌ ايٓاؽ باٱَاّ ،عٝح ٜه ٕٛؾاَ ٗٚ ،ّ٬أعًَ ٢ػتٜٛات٘ ،إِا ٖٛ
ٳض ٵٖٔٷ بعكُ ١اٱَاّ.
 َٔٚايٓاس ١ٝايعكًٝٸ ١هب ايبشح ستٸ ٢اٱَهإ ـ ٗ َا ٜتعًٖل َػأي ١اٱَاَ ١ـ
عٔ اـٝاض ا٭ؾهٌ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ عكُ ١اٱَاّ ُجٌِّ ا٭قٌ ا٭ٚٸي ٗ ٞاٱَاَ.١

5ـ بسٖإ ا٫سلطاط ــــــ
إٕ ايؿدل ايصٜ ٟتِٸ تع ٘ٓٝٝبٛقؿ٘ إَاّ ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬إشا مل ْكُ ٵٌ بأْ٘ هب
و ٗ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ
إٔ ٜه َٔ ٕٛسٝح ايعًِ ٚايعكٌ أؾهٌ َٔ اٯخط ،)56(ٜٔؾ ٬ؾٳ ٖ
عًَ ٢ػت٣ٛٶ ضؾٝعٕٚ ،إٔ ٜه ٕٛأؾهٌ َٔ ا٭ؾدام ايعازٚ .ٌٜعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،يٛ
مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّ ؾكس ٜكسض عٓ٘ ايصْبٖ ٗٚ ،ص ٙاؿاي ١غٛف تهَ ٕٛطتبت٘
أزَْ َٔ ٢طتب ١ا٭ؾدام ايعاز ;ٌٜ٭ْ٘ ٜطتهب ايصْب َجًِٗ ٗ ،سٌ أْ٘ ٜتُتٻع بعكٌٕ
ٚعًِٕ أمسٚ ،َِٗٓ ٢هب إٔ ٜه ٕٛيصيو ًَتعَاّ بأسهاّ ايؿطٜع ١أنجط َٔ اٯخط.ٜٔ
ٚإٕ عباض٫« ٠مطا ٙزضدت٘ عٔ أقٌٸ ايعٛاّ» ـ ٗ نتاب (ػطٜس ا٫عتكاز) ـ
ْاٚط ْ٠إٍ ٖصا ايربٖإ.
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

ٚقاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ٞؾطح ٖص ٙايعباض« :٠يٚ ٛقع َٓ٘ إعك ١ٝيعّ إٔ ٜه ٕٛأق ٸٌ
زضد َٔ ّ١ايعٛاّ; ٭ٕ عكً٘ أؾسٸَٚ ،عطؾت٘ باهلل تعاٍ ٚثٛاب٘ ٚعكاب٘ أنجط ،ؾًٚ ٛقع
َٓ٘ إعك ١ٝنإ أقٌٸ سا َٔ ّ٫ضعٝٸت٘ٚ .نٌٸ شيو باطٌٷ قطعاّ»(.)57
نُا إٔ يؿدط ايس ٜٔايطاظ ٟنَ٬اّ سٚ ٍٛدٛب عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايهبا٥ط،
ٜ ٖٛٚؿٌُ اٱَاَ ١أٜهاّٚ ،شيو إش ٜك« :ٍٛإدتاض عٓسْا أْ٘ مل ٜكسض عِٓٗ ايصْب ساٍ
ايٓب ٠ٛأيبت ٫ ،١ايهبري ٫ٚ ٠ايكػريٜٚ .٠سٍٸ عًٚ ٘ٝد :ٙٛأسسٖا :ي ٛقسض ايصْب عِٓٗ
يهاْٛا أقٌٸ زضد َٔ ّ١عكا ٠ا٭َٸٚ .١شيو غري دا٥عٕ .بٝإ إ٬ظَ :١إٕ زضد ١ا٭ْبٝا٤
ناْت ٗ غا ١ٜاؾٚ ٍ٬ايؿطفٚ ،نٌٸ ٳَ ٵٔ نإ نصيو نإ قسٚض ايصْب عٓ٘
أؾشـ ،أ ٫تط ٣إٍ قٛي٘ تعاٍ :طكاطباّ ْػا ٤ايٓيبٸصٜ﴿ :ٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹَ ِّٞٳٔٵ ٳٜأِتٹ ٹَٓٵهُٔٻ
بٹؿَاسٹؿٳ ٺ ١ٴَب ِّٳٓٝٳ ٺٜ ١ٴهٳاعٳـٵ يَٗٳا ايِعٳصٳابٴ﴾ (ا٭سعاب.)30 :

ايٓتٝذ ١ــــــ
هب َٔ ايٓاس ١ٝايعكً ١ٝإٔ ٜه ٕٛاٱَاّ ـ  ٖٛٚايصٜ ٟتٛيَٓٓ ٢كب خ٬ؾ١
ايٓيبٸٚ ،قٝاز ٠ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬بعس ايٓيبٸ ـ َعكَٛاّ; َعٓ ٢إٔ ٜ ٫ٴدط ٗ ٧ؾِٗ ٚبٝإ
ايؿطٜعٚ ،١إٔ ٜ ٫طتهب اـطأ ٗ تؿدٝل َكاحل ا٭َٛض َٚؿاغسٖاٚ ،إٔ ٜ ٫كسض
عٓ٘ ايصْب ٚاـطأ ٗ ايعٌُ بأسهاّ ايؿطٜعٖ ٗٚ .١ص ٙاؿاي ١غٛف تتشكٖل أغطاض
اٱَاَ ٗ ١فاٍ ايعًِ ٚايعٌُ ٚا٭خ٬م بؿهٌٕ ناٌَ.

الهىامش
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عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤عٓد املتهًُِّني املطًُني
ض ٭بسش ا٭ديٓ ١ايكسآْ١ّٝ
عس ٌ
د .زهراء مصطفىي
ترجمة :حسه علً مطر

متٗٝدٌ ــــــ
ٴتعٳسٸ عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤زا٥ط ٠مشٛهلاَٚ ،ػاستٗا إٛنٛعٚ ١ٝايعَاْ ،١ٝإسس٣
أِٖٸ أعاخ ايه ّ٬اٱغ ،َٞ٬سٝح ناْت َٓص ايكٹ ٳسّ ـ ٚبايتعأَ َع ططح َػأَ ٌ٥
قب :ٌٝايهؿط ٚاٱّإٚ ،اؾَ ٵبط ٚا٫ختٝاضٚ ،ا٭عاخ إطتبط ١بصات ٚقؿات ٚأمسا٤
ايباض ٟتعاٍْٛٚ ،ا٥ط شيو ـ َٓعهػَٚ ّ١تساٚي ٗ ١أقٛاٍ ٚآضا ٤عًُا ٤اٱغٚ ،ّ٬نإ
هلا َهاْ ْ ١خاقٸ ١بٌ تًو ا٭عاخ ٚإػا.ٌ٥
ٚإٕ اخت٬ف اٯضا ٤سَ ٍٛػأي ١ايعكُ ١ـ خ٬ؾاّ ٕػا ٌ٥أخط َٔ ،٣قب :ٌٝاؾَ ٵبط
ٚا٫ختٝاض ـ مل ت٪زِّ إٍ ٛٗٚض ؾطق١ٺ خاقٸ ،١تتُٝٻع َٔ غا٥ط ايؿطم ا٭خط ٣عً ٢أغاؽ
قٛهلا بعكُ ١ا٭ْبٝا ،٤ا٭َط ايصٜ ٟٴجبت إٔ ْٝع ايعًُاٚ ٤إػًٌُ قاطبْٝ َٔ ،ّ١ع
إصاٖب ٚايؿٹ ٳطم ٚإؿاضب ايؿهطٚ ١ٜايه ،١َٝ٬قس أْعٛا عً ٢اٱّإ ٚا٫عتكاز
بٓٛعٕ أَ ٚطتب١ٺ َٔ أْٛاع َٚطاتب ايعكُ ١يٮْبٝاٚ .٤إٕ ا٫خت٬ف ايطٝ٥ؼ إِا ٜعٛز إٍ
غعٚ ١نٝل زا٥طٖ ٠ص ٙايعكُ ١إُذٵ ٳُع عًٗٝا.

1ـ آزا ٤املتهًُِّني املطًُني يف عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
ىتًـ إتهً ُٕٛٚإػًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝاخت٬ؾاّ نبرياّ سَ ٍٛػأي ١عكُ١
ا٭ْبٝاٚ ،٤أِْٗ ٗ أٟٸ َطسً١ٺ َٔ سٝاتِٗ ٜهَ ْٕٛٛعك ٌَٛعٔ اضتهاب أٟٸ ؾعٌٕ َٔ
ت أٚغع ٚأمشٌ ٚأعًَ ٢طاتب عكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤آضا ٤إتهًٌُٚ
ا٭ؾعاٍٚ .قس ػًٖ ٵ
اٱَاَ .١ٝنُا ٜٴٓػب ايك ٍٛبعهؼ شيو ُاَاّ (بٌ ستٸ ٢ايك ٍٛظٛاظ نؿط ا٭ْبٝا)٤
تٗ
إٍ ؾٹطٳم َٔ اـٛاضزٚ .أَا ايسضدات ٚإطاتب اييت تتٛغٸ٘ ٖص ٜٔايكٛيٌ ؾكس ػًٖ ٵ
آضاٚ ٤أقٛاٍ ايؿٹطٳم اٱغ ١َٝ٬ا٭خط ،٣أ ٚغا٥ط إتهً ٌُٚإػًٌُ ،بػضٸ ايٓٛط عٔ
اْتُا٤اتِٗ إصٖبٝٸ.١
ت بؿهٌٕ ضٝ٥ؼ َٔ
إٕ ٖص ٙإػاس َٔ ١ا٫خت٬ف ٗ ا٭قٛاٍ ٚاٯضا ٤قس ْؿأَ ٵ
ايتؿػري ٚايتأ ٌٜٚايػطشٞٸ يبعض اٯٜات ايكطآْ ١ٝـ اييت ٚ ِٖٜٛاٖطٖا عسّ عكُ١
ا٭ْبٝا ٗ ٤بعض اجملا٫ت ا٫عتكازٜٸٚ ١ايعًُٝٸ ١ـٚ .إٕ ا٫عتُاز عً ٢بعض ايطٚاٜات
ٚايككل إؿهٛى قسٚضٴٖا عٔ إعكٚ ،ّٛوتٌُ إٔ تهَ ٕٛأخٛش َٔ ّ٠ا٭سازٜح
اٱغطاًٝٝ٥ٸ ،١قس عُٻل ٖص ٙا٫خت٬ؾات.
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ ا٫غتٓاز إٓطكٚ ٞإػتٳ ٳس ٸٍ إٍ آٜات ايكطإٓ ايهط ;ِٜٱثبات
عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ،٤ؾأْ٘ بٝإ ٚضؾع ايهجري َٔ ايؿبٗات ايٛاضزٚ ٠إؿانٌ إططٚس.١
ٚتطد ٛناتبٖ ١ص ٙايػطٛض إٔ ته ٕٛقازض ّ ٠عً ٢ا٫نط٬ع بٗص ٙإُٗٸ.١
ّٚهٔ تبٜٛب ٚتكػ ِٝا٭قٛاٍ ٗ عح ايعكُ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

أـ ايعؿُ ١يف تًكٓ ٞايٛسٚ ٞإب٬غ٘ ــــــ
شٖب بعض إتهً ٌُٚإٍ اعتباض ٖص ٙإػأيَ ١ٴذٵ ٳُع ّا عًٗٝا(.)1
ٳبٝٵسٳ إٔ ايطدٛع إٍ إكازض ايهٜ ١َٝ٬هؿـ عٔ ٚدٛز اخت٬ؾاتٺ ستٸٖ ٗ ٢صا
إٛضز أٜهاّ; ؾإٕ ايكان ٞأبا بهط ايباق ْٞ٬هٝع ايهصب غٳ ٵّٗٛا ٗ ٖصا ايؿإٔ(.)2
نُا ٜٓػب ايتؿتاظاْْٛ ٞطٜٸ ١ايعكُ ١إٍ أنجط إتهً ،ٌُٚا٭َط ايصٟ
وه ٞعٔ ٚدٛز عسزٺ َٔ إدايؿٌ(.)3
هط ٕٚايك ٍٛبعكُ ١ايٓيبٸ
إٕ ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبككٸ ١ايػطاْٝل إدتٳًَك ١ٴٜٓٵ ٹ
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س ٗ ٞخكٛم غٛض ٠ايػذس.٠
ا٭نطّ| ٗ تًكٓٚ ٞإب٬ؽ ايٛٳ ٵ
ؾعً ٢ايطغِ َٔ ٚنٛح اخت٬م ٖص ٙايككٸ َٔ ١سٝح اٱغٓاز ايتاضى ،)4(ٞإ ٓ٫إٔ
ايهطٸاَ ١ٝـ أتباع قُس بٔ نطٸاّ ايػذػتاْٖ255(ٞـ)( )5ـٚ ،أب ٛعًٞٸ اؾبٸاٚ ،)6(ٞ٥ابٔ
دطٜط ايطرب َٕٛٓ٪ٜ ،)7(ٟبأغطٛض ٠ايػطاْٝل.
ٚقس ْػب ايٓشٸاؽ بسٳٚٵضٖ ٙصا ايك ٍٛإٍ قتاز.)8(٠
نُا ْػبٗا ابٔ نجري ٚايػٛٝط ٞإٍ «ايهجري َٔ إؿػِّطٚ ،)9(»ٜٔأناف ابٔٴ
نجريٕ إٔ ْٝع ططم ٖصا اؿسٜح َطغً ْ.١
ٚقس اضتها ٙايٛاسسْٚ ،ٟػب٘ إٍ إؿػِّط.)10(ٜٔ
نُا ْػب ابٔ اؾٛظٚ )11(ٟايكططيب(ٚ )12ايجعاييب(ٖ )13صا ايك ٍٛإٍ أقشاب
اؿسٜح .ٳبٝٵسٳ أِْٗ نُٔ اعتباضِٖ نعؿ٘ بطٸأٚا غاس ١احملكٚكٌ َٔ تكسٜل ٖصٙ
ا٭غطٛض.٠
ٚقس ْػب ابٔ سعّ ايك ٍٛظٛاظ تعُټس ايهصب ٗ َكاّ ايتبًٝؼ إٍ عسزٺ َٔ
ايهطٸاَٚ .)14(١ٝيهٓٸٓا مل لٹ ٵس ؾاٖساّ عً ٢شيو.

ب ـ ايعؿُ ١يف ا٫عتكاد ايدٜينّ ــــــ
ٜصٖب أنجط إتهً ٌُٚإٍ ايك ٍٛبعكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايهؿط ٚايؿطى ٚايؿوٓ
ٗ ايعكٝس ،٠بٌ ازٸع ٢ايتؿتاظاْ ٞاٱْاع عً ٢شيو(.)15
ٳبٝٵسٳ إٔ بعض اـٛاضز شٖب إٍ خ٬ف ٖصا إسٻع ;٢ؾكس شٖب بعهِٗ إٍ دٛاظ
ايهؿط عً ٢ايٓيبٸ قبٌ ايطغايٚ .)16(١قس ْػب ايع ١َٓ٬اؿًٖٓ ٞصا ايطأ ٟإٍ
ايؿُهًٝٝٸٖٓٚ ;)17(١اى َٔ اـٛاضز َٳ ٵٔ قاٍ ظٛاظ ايهؿط عً ٢ايٓيبٸ ستٸ ٢بعس ايبعج١
أٜهاّٚ .قس ْٴػب ٖصا ايك ٍٛإٍ ايؿُهًٝٝٸ ١أٜهاّ(ٚ .)18بطبٝع ١اؿاٍ مل ٜهٔ ايؿُه ًٝٸ١ٝ
غ ٣ٛؾطشَ١ٺ قً َٔ ١ًٝاـٛاضزٚ ،قًُٖا ٜٴ ٵ ٪ٳت ٢عً ٢شنطِٖ ٗ إكازض ايهَٝ٬ٸ.)19(١
 ٗٚإكابٌ ٖٓاى َٳ ٵٔ ْػب ٖصا ايك ٍٛإٍ ا٭ظاضق َٔ ِٖٚ ،١ايؿٹطٳم ايهبريٗ ٠
اـٛاضز(.)20
ٚيهٔٵ ٜبس ٚإٔ ْػبٖ ١صا ا٫عتكاز (دٛاظ نؿط ايٓيبٸ) إٍ اـٛاضز مل تػتٓس
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إٍ تكطٜضٕ قازض َٔ اـٛاضز أْؿػِٗٚ ،إِا ٖ ٞسك ١ًٝاغتٓباٚ ٙاغتٓتاز اٯخطٜٔ
َٔ َكاضْ ١آضاٚ .ِٗ٥بعباض٠ٺ أخط :٣سٝح إٕ اـٛاضز ٜعتربَ ٕٚطتهب ايهبري ٠ناؾطاّ
ؾكس اغتٓتر ايبعض إٔ اـٛاضز; سٝح هٝع ٕٚقسٚض ايهبري ٠عٔ ايٓيبٸ ،ؾإٕ ٖصا
غٛف ٜٴًعَِٗ بايك ٍٛظٛاظ نؿط ايٓيبٸٜٚ .بس ٚيهاتبٖ ١ص ٙايػطٛض إٔ اغتٓباَ ٙجٌ
ٖصا اي٬ظّ علٸ اـٛاضز ْٚػبت٘ إي ِٗٝغريٴ قشٝضٕ.
نُا نإ ابٔ ؾٛضى َٔ ًْ ١ايصْ ٜٔػبٛا إي ِٗٝايك ٍٛظٛاظ نؿط ا٭ْبٝا٤
قبٌ ايبعجٚ .)21(١أَا ابٔ سعّ( )22ؾًِ ٜٓػبٛا إي ٘ٝغ ٣ٛايك ٍٛظٛاظ قسٚض ايكػري.٠
ٚقس ْػب شيو ابٔ أب ٞاؿسٜس إعتعيٚ ،)23(ٞايع ١َٓ٬اؿًٓٚ ،)24(ٞإكساز
ؿْٚ .١ٜٛػب٘ ايطرب )26(ٟإٍ ايػٴس ،ٟنُا ْػب٘ ابٔ أبٞ
ايػٛٝض )25(ٟإٍ بعض اؿَ ٵ
اؿسٜس إعتعي ٞنصيو إٍ ايهشٸاى (َٔ إؿػِّطٚ )ٜٔبٴطغٛخ (َٔ َتهًُٞٚ
ايٓذٸاض ;)١ٜإش نإ ايٓيبٸ ـ طبكاّ ٫غتٓباطاتِٗ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜـ قبٌ اٱغّ٬
ناؾطاّ.
ٚقس ْػب بعهِٗ إٍ ايؿٝع ١ايك ٍٛظٛاظ إٔ ٜٗٛط ا٭ْبٝا ٤ايهؿط عٓس
ا٫نططاض ٚايتكٝٸٖٚ .)27(١ص ٙايٓػب ٫ ١تكضٸ أٜهاّ; يكٝاَٗا عً ٢إ٬ظَ .١ؾكس ٚقـ
ٖ ٤٫٪عً ٢ضأ ٟايؿٝع ٗ ١دٛاظ ايتكٝٸ ٗ ١إٗٚاض ايهؿطٚ ،اغتٓتذٛا َٓٗا إٔ ا٭ْبٝا٤
ّهِٓٗ ايتكٝٸٖ ٗ ١ص ٙايٓٛط ٗ ;١ٜسٌ إٔ ايؿٝع ٫ ١هٝع ٕٚايتكٝٸَ ٗ ١ا ٜػتٛدب
ايبٹ ٵسع ٗ ١ايس ٜٔأ ٚإن ٍ٬ايٓاؽ َٚا إٍ شيو ،ستٸ ٢يعًُا ٤ايسْ ،ٜٔاٖٝو عٔ
ا٭ْبٝا.)28(٤
ْٚٴكٌ عٔ ايػعاي ٞدٛاظ إٔ ىتاض اهلل ناؾطاّ يًٓبٛٸٚ ،٠تأٜٝس ٙبإعذعات( .)29نُا
ْٴكٌ عٔ أب ٞدعؿط ايػُٓاْ ٞـ  َٔ ٖٛٚإكطٻبٌ َٔ أب ٞبهط ايباق ْٞ٬ـ قٛي٘ دٛاظ
ايهؿط عً ٢ا٭ْبٝا.)30(٤
ٖصاٚ ،قس ْػب إٛؿٖط ـ  َٔ ٖٛٚعًُا ٤ايؿٝع ١اٱَاَ ١ٝـ ايك ٍٛظٛاظ نؿط
ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج ١إٍ ْٝع أٌٖ ايػٓٸٚ ;١شيو ٕا ضٴ ٟٚعِٓٗ َٔ إٔ ضغ ٍٛاهلل قاٍ َا
َعٓا :ٙي ٛنإ اهلل َتٸدصاّ ْبٝٸاّ غري ٟيهإ شيو ايٓيبٸ ٖ ٛعُط بٔ اـطٓاب(َٔٚ .)31
ايٛانض إٔ عُط عاف ضٳ ٵزساّ َٔ عُط ٙناؾطاّ قبٌ اٱغٖٚ .)32(ّ٬ص ٙايٓػب ١ـ َجٌ غا٥ط
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ايِّٓػٳب ا٭خط ٣ـ  ٫اعتباض هلا; ٚشيو أٚٸ ّ :٫يهعـ ٖص ٙايطٚاَ ٗ ١ٜكازض أٌٖ ايػٓٸ;١
ٚثاْٝاّ :إٕ إكازض ايه ١َٝ٬٭ٌٖ ايػٓٸ ١تٳ ٴع ټس ؾها ٌ٥أب ٞبهط أنجط َٔ ؾها ٌ٥عُط
بٔ اـطٓاب.

ز ـ ايعؿُ ١يف ا٭عُاٍ ايد ١ّٜٝٓــــــ
إٕ ايبشح ا٭ِٖٸ ٗ َػأي ١عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤ايصٚ ٟقع َٛضزاّ ي٬خت٬ف ايؿسٜس
بٌ ايؿٹطٳم اٱغ ٖٛ ،١َٝ٬عح عكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايتهايٝـ ايسٚ .١ٜٝٓبػبب نجط٠
اٯضاٖ ٗ ٤صا ايؿإٔ غٛف ْكػِِّ أقشاب ٖص ٙاٯضا ٤إٍ طا٥ؿتٌُٖٚ ،ا :ايكإًٛ٥
بايعكُ ١إطًكٚ ;١ايكا ًٕٛ٥بعسّ ايعكُ ،١غٛا ٤أُضٜس عسّ ايعكُ ١قبٌ ايطغاي ،١أٚ
عسّ ايعكُ َٔ ١ايصْٛب ايكػري ،٠أ ٚعسّ ايعكُ َٔ ١ايصْٛب اييت  ٫تػتٛدب
اَتعاض ايٓاؽ ْٚؿٛضِٖ ،أ ٚعسّ ايعكُ َٔ ١ايصْٛب ايكػري ٠بعس ايبعج ،١أ ٚعسّ
ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط غٳ ٵٗٛاّ بعس ايبعج ،١أ ٚعسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط ايٓاؾ َٔ ١٦اـطأ
ٗ ايتأ ،ٌٜٚأ ٚقسٚض ايهبا٥ط غٳ ٵٗٛاّ ،أ ٚقسٚض ايهبا٥ط غطٸاّ ،أ ٚقسٚض ْٝع أْٛاع
ايصْٛب باغتجٓا ٤ايهصب ٗ َكاّ تبًٝؼ ايطغاي.١
 ٗٚنٖ ٤ٛصا ايتكػ ِٝغٛف ْعٌُ عً ٢بٝإ ٚإٜهاح نٌٸ ٚاسسٺ َٔ ٖص ٙاٯضا:٤
1ـ ايعكُ ١إطًكَ :١عٓ ٢إٔ ايٓيبٸ َعكّٛٷ َٔ ْٝع أْٛاع ايصْٛب (نبريٖا
ٚقػريٖا) ،ٳع ٵُساّ أ ٚغٳ ٵٗٛاّ ،أ ٚتأ ّ٬ٜٚطخاط٦اّص يًشهِ اٱهلٞٸ َٔ ،اي٫ٛز ٠إٍ ايٛؾا.٠
ٖٚصا ايك ٍٛىتلٸ ب٘ ايؿٝع ١طاٱَاَٝٸ١ص ؾك٘(.)33
2ـ عسّ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايطغاي ٖٛٚ :١ق ٍٛايهجري َٔ أٌٖ ايػٓٸ ،١باغتجٓا٤
أنجط إعتعي ،١سٝح  ٫هٝع ٕٚاضتهاب ايهبا٥ط عً ٢ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج.)34(١
ٚقس ْػب ايبشطاْٖ ٞصا ايك ٍٛإٍ ْٝع أٌٖ ايػٓٸْٚ .)35(١ػب٘ ايع ١َٓ٬اؿًٓٞ
إٍ أنجطِٖ(ْٚ .)36ػب٘ ايؿدط ايطاظ ٟإٍ أنجط إتهًْٚ .ٌُٚػب٘ أب ٛاهلص ٌٜايع٬ف
ؿٚ ١ٜٛأٌٖ
ؾبٸا )37(ٞ٥ـ َٔ بٌ إعتعي ١ـ ٚإكساز ايػٛٝض ٟإٍ ا٭ؾاعطٚ ٠اؿَ ٵ
ٚأب ٛعً ٞا ُ
()39
اؿسٜح( ،)38نُا ْػب٘ ٗ َٛنعٕ آخط إٍ ْٝع إتهً َٔ ٌُٚغري ايؿٝع. ١
3ـ عسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط قبٌ ايبعج ٖٛٚ :١ضأ ٟأنجط إعتعي.)40(١
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

4ـ عسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط غري إٓؿٚطْ :٠ػب ايػٝس إطتهٚ )41(٢ايؿدط
ايطاظٖ )42(ٟصا ايطأ ٟإٍ أنجط إعتعي .١نُا إٔ ايػٝس إطته ٢قس ْػب شات ٖصا
ايطأ ٟإٍ ايعٜسٚ ،١ٜايصٜ ٜٔتبع ٕٛإعتعي ٗ ١ايعكا٥س أٜهاّ(.)43
5ـ عسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط بعس ايبعج :١يكس ٚضز ٖصا ايطأ ٟعً ٢أٚد٘ٺ كتًؿ.١
ٚيػٓا ٖٓا بكسز اـٛض ٗ تؿك٬ٝت ٖص ٙا٭ٚد٘ٚ ،يهٔٵ  ٫بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ
ٖصا ايطأَٓ ٟكٍٛٷ عٔ بعض إعتعيٚ .)44(١انتؿ ٢ايتؿتاظاْ ٞبصنط اغِ أبٖ ٞاؾِ
ؾبٸا َٔٚ ;)ٞ٥بٌ ا٭ؾاعط ٠أؾاض إٍ إَاّ اؿطٌَ اؾٜٛين(ٚ ;)45اضته٢
إعتعي( ٞا ُ
ٖصا ايطأ ٟبٓؿػ٘(ٚ .)46قس شٖب اؾطداْ ٞإٍ اختٝاض ٖصا ايك ٍٛأٜهاّ(ٚ .)47قس ْػب٘
اٱه ٞإٍ اؾُٗٛض (َٚطاز َٔ ٙشيو أنجط ا٭ؾاعطٚ ٠أقشاب اؿسٜح)(ْٚ .)48ػب٘
ؿْٚ .)49(١ٜٛٴكٌ ٖصا ايطأ ٟعٔ ابٔ ؾٛضى ا٭ؾعطٟ
إكساز ايػٛٝض ٟإٍ ْاع َٔ ١اؿَ ٵ
أٜهاّ(.)50
َٚع شيو ؾكس قاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٖٓٓ :ٞاى َٔ أٌٖ ايػٓٸَ ١ٳ ٵٔ ٜك ٍٛبكسٚض
ايكػا٥ط عٔ ا٭ْبٝا ٤غٳ ٵٗٛاّ; أ ٚتٳ ٵطناّ يٮَ ٵ ;ٍٚأ ٚبٛاغط ١اـطأ ٗ ايؿت.)51(٣ٛ
ٚقاٍ إكساز ايػٛٝض :ٟإٕ ا٭ْبٝا٪ٜ ٫ ٤اخصٖ َٔ ٕٚص ٙايٓاس.)52(١ٝ
6ـ عسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط غٳ ٵٗٛاّ (بعس ايٓبٛٸْ :)٠ػب ايػٝس إطتهٖ ٢صا ايطأٟ
إٍ ايٓٓٛاّ ٚدعؿط بٔ إبؿٸط ٚعسزٺ َٔ أتباعُٗا(ْٚ .)53ػب٘ ايؿدط ايطاظ ٟإٍ ايٓٓٛاّ(.)54
ْٚػب٘ إكساز ايػٛٝض ٟإٍ بعض إعتعيَٛ ٗٚ ،)55(١نعٕ آخط إٍ ا٭ؾاعطٚ .)56(٠قس
شٖب اٱهٚ ،)57(ٞتبع٘ اؾطداْٚ ،)58(ٞنصيو ايتؿتاظاْ ،)59(ٞإٍ اعتباض اٱْاع َٔ
ٹق ٳبٌ اؾُٝع عً ٢شيو .ٳبٝٵسٳ إٔ اؾطداْ ٞقاٍ بإٔ َطازِٖ َٔ اٱْاع ٖٓا ٖ ٛأنجط
إعتعيٚ ١ا٭ؾاعطٚ ،٠أناف :إٕ اؾاس ٜـ  َٔ ٖٛٚنباض عًُا ٤إعتعي ١ـ ٜط ٣إٔ ٖصا
 ٙبإٔ ًٜتؿت ايٓيبٸ إٍ شيو َباؾطٚ ،ّ٠وذِ عٔ ؾعً٘ٚ ،ازٸع ٢إٔ ايهجري
ايطأَ ٟؿطْ ٚ
َٔ إعتعي ١إتأخِّط َٔ ،ٜٔأَجاٍ :ايٓٓٛاّٚ ،ا٭قِٸٚ ،دعؿط بٔ إبؿٸطٜٛ ،اؾكٗ ْ٘ٛ
ٖصا ايطأ.ٟ
ٖ ٗٚص ٙإػأي ١اتٸؿل ايتؿتاظاَْ ٞع اؾطداَْ ٗ ٞا شٖب إيْٚ ،٘ٝػب ٖصا
ايطأ ،ٟباٱناؾ ١إٍ ٖ ٤٫٪ا٭ضبع ،١إٍ احملكٚكٌ أٜهاّ .نُا اضتها ٙبٓؿػ٘ أٜهاّ(.)60
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ٚقس ْػب إكساز ايػٛٝض ٟإٍ إعتعي ١قٛهلِ :إٕ اهلل ٪ٜ ٫اخص ا٭ْبٝا ٤عًٖ ٢صٙ
ا٭َٛض إشا قسضت عِٓٗ غٳ ٵٗٛاّ( .)61ٳبٝٵسٳ إٔ ايؿدط ايطاظ ٟخايؿ٘ ٗ شيوٚ ،قاٍ :إٕ
ا٭ْبٝا ;٤بػبب نُاٍ عًُِٜٗ ،ه ْٕٛٛأَ ٵ ٍٚبإ٪اخصٚ َٔ ٠دْٗٛ ١ط إعتعي.)62(١
 َٔ ٧اـطأ ٗ ايتأَ :ٌٜٚعٓ ٢إٔ ا٭ْبٝا ٤قس
7ـ عسّ ايعكُ َٔ ١ايكػا٥ط ْاؾ ٷ
ٜؿتبٗ ٗ ٕٛتؿػري ايه ّ٬اٱهلٞٸ ،نُا أخطأ ايٓيبٸ آزّ× ٗ ؼسٜس ايؿانٗ ١اييت
سطٻّ اهلل عً ٘ٝأنًٗاٚ .قس ْػب ايؿدط ايطاظٖ ٟصا ايطأ ٟإٍ أب ٞعًٞٸ اؾبٸا.)63(ٞ٥
ْٚػب٘ آخط ٕٚإٍ ْاع١ٺ َٔ إعتعي.)64(١
8ـ قسٚض ايهبا٥ط غٳ ٵٗٛآّٖ :اى َٳ ٵٔ ْػب ٖصا ايك ٍٛإٍ أنجط إتهًَٔ ٌُٚ
أٌٖ ايػٓٸ ،١ا٭عِٸ َٔ إعتعيٚ ١ا٭ؾاعطٚ .)65(٠قس اضتها ٙبعض ايعًُا َٔ ،٤أَجاٍ:
ايؿدط ايطاظٚ ،)66(ٟابٔ سعّٚ .قس اغتٓسٚا ٗ تربٜط ٙإٍ آٜات ايكطإٓ ايهط.ِٜ
9ـ قسٚض ايهبا٥ط غطٸاّْ :كٌ ايػٝس إطتهٖ ٢صا ايطأ ٟعٔ بعض أقشاب
ؿٚ .)67(١ٜٛقس ْػب٘ عبس اؾبٸاض إعتعي ٞإٍ عسزٺ َٔ أٌٖ ايػٓٸ.)68(١
اؿسٜح ٚاؿَ ٵ
10ـ قسٚض ْٝع أْٛاع ايصْٛب غري ايهصب ٗ َكاّ ايتبًٝؼ :يكس ْػب ايػٝس
ؿْٚ .)69(١ٜٛػب٘ ايؿدط ايطاظٟ
إطتهٖ ٢صا ايطأ ٟإٍ عسزٺ َٔ أقشاب اؿسٜح ٚاؿَ ٵ
ؾبٸا،ٞ٥
ؿْٚ .ٛػب٘ أب ٛعًٞٸ ا ُ
ؿْٚ ;)70(١ٜٛػب٘ عبس اؾبٸاض إعتعي ٞإٍ أٌٖ اؿَ ٵ
إٍ اؿَ ٵ
ؿْٚ .١ٜٛػب٘ ايبشطاْٞ
ٚاؾطداْٚ ،)71(ٞايتؿتاظاْٚ ،)72(ٞإكساز ايػٛٝض ،)73(ٟإٍ اؿَ ٵ
ؿْٚ .)75(١ٜٛػب٘ اجملًػٞ
إٍ بعض اـٛاضز(ْٚ .)74ػب٘ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٞإٍ ا٭ؾعطٚ ١ٜاؿَ ٵ
ؿٚ ١ٜٛايهجري َٔ أقشاب اؿسٜح(.)76
إٍ اؿَ ٵ
11ـ عسّ ايعكُ ٗ ١تطى ا٭َ ٵ ٍٚأ ٚتطى إػتشبٸٜ :بس ٚإٔ ْٝع ايص ٜٔعجٛا
س ٍٛعكُ ١ا٭ْبٝا ٤قس أقطٸٚا بإَهإ إٔ ٜرتى ا٭ْبٝا ٤ؾعٌ ا٭َ ٵ ٍٚأ ٚإػتشبٸٚ ،بصيو
ؾكس غٳ ٳع ٵٛا إٍ تٛد ٘ٝاٯٜات اييت تتٓاؾٚ ٗ ٢اٖطٖا َع عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ ٚآخط.

د ـ ايعؿُ َٔ ١ايسذا ٌ٥ا٭خ٬ق ١ّٝــــــ
سٝح إٕ ايطشا ٌ٥ا٭خ٬ق ١ٝت٪زٸ ٟإٍ ْؿٛض ايٓاؽ ؾكس شٖب ايهجري َٔ ايؿٹطٳم
اٱغَٝ٬ٸ ١إٍ اعتباض ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛايطشا ٌ٥ا٭خ٬قٚ .)77(١ٝبطبٝع ١اؿاٍ ٖٓاى
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أعاخٷ َتعسِّز ٠سٖ ٍٛص ٙإػأيٚ ،١يهٔٸ ايسخ ٗ ٍٛتؿاقٖ ٌٝص ٙا٭عاخ ٜٓ ٫ػذِ
َع سذِ ٖص ٙإكايٚ .١قس أؾاضت ناتبٖ ١ص ٙايػطٛض إٍ بعهٗا ٗ َكإٍ َػتكٌٸ.

ٖـ ـ ايعؿُ َٔ ١ايطَِّٗ ٛيف ا٭َٛز ايعاد ١ٜــــــ
إٕ ٖص ٙإػأي ١غريٴ َططٚس١ٺ عٓس إتهً َٔ ٌُٚغري اٱَاَٚ .١ٝأَا بٌ ايؿٝع١
غ ٵٗ ٛايٓيبٸ ست ٗ ٢ا٭َٛض ايعاز.١ٜ
ؾكس شٖب أنجط إتهً ٌُٚإٍ ايك ٍٛبعسّ دٛاظ ٳ
ٚقس أيٖـ اؿُ ټط ايعاًَ ٞنتاباّ ٗ ٖصا ايؿإٔٚ .قس شنط إٔ ايهجري َٔ عًُا ٤ايؿٝع١
نتبٛا ضغا ٗ ٌ٥إثبات عكُ ١ايٓيبٸ َٔ ايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ ،ثِ شنط بعض ايعباضات عٔ
ايؿٝذ ايطٛغٚ ،ٞايؿٝذ إؿٝسٚ ،احملكٓل اؿًٓٚ ،ٞايع ١َٓ٬اؿًٓٚ ،ٞايؿانٌ إكساز
ايػٛٝضٚ ،ٟايؿٝذ ايبٗاٚ ،ٞ٥ايؿٗٝس ا٭ٚٸٍٚ ،ابٔ طاٚٚؽ(.)78
ٚقس ْػب اجملًػ ٞايك ٍٛبعسّ عكُ ١ايٓيبٸ َٔ ايػٻ ٵٗ ٗ ٛا٭َٛض ايعاز ١ٜؾك٘
إٍ ايؿٝذ ايكسٚمٚ ،إٍ أغتاش ٙابٔ ايٛيٝس( .)79ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايبشح ّ ٫هٔ ايٛثٛم ب٘
نجرياّ; إش ٜبس َٔ ٚتؿػري ايؿٝدٌ ايطٛغٚ ٞايطربغ ٗ ،ٞتؿػري اٯ َٔ 68 ١ٜغٛض٠
ا٭ْعاّ ،ايكب ٍٛبػٳ ٵٗ ٛا٭ْبٝا ٗ ٤ا٭َٛض ايعازٚ ،١ٜإٕٵ ناْٛا ٜ ٫كبًَ ٕٛكاي ١ايكسٚم
بايٓػب ١إٍ غٳ ٵٗ ٛايٓيبٸ ٗ ايك.)80(٠٬

2ـ ا٭ديٓ ١ايكسآْ ١ٝعً ٢عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
ؼسٻثٓا ستٸ ٢اٯٕ عٔ آضا ٤إتهً ٌُٚإػًٌُ س ٍٛكتًـ أبعاز ايعكُ.١
ّ ٫ٚهٔ يًُتهً ٗ ٌُٚا٭خص باٯضا ٤إتدايؿ ١إٔ ًٜ ٫تؿتٛا إٍ َا ٜكٛي٘
ايكطإٓ ايهطٖ ٗ ِٜصا ايؿإٔ; ؾايكطإٓ ايهط ٖٛ ِٜإكسض إعطٗ ا٭ِٖٸ ٗ ايؿهط
ايسٜينٸٚ ،هب يصيو تكْٛ ِٝٝطٜٸات إتهً ٌُٚس ٍٛايعكُ ٗ ١ن ٤ٛإٝعإ ايكطآْ.ٞ
ٖٓ َٔٚا غٛف ْػعٖ ٗ ٢صا ايكػِ َٔ إكاي ١إٍ بٝإ اٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت
اغتسٍٸ بٗا إتهً ُٕٛٚعً ٢إثبات ايعكُ.١
 ٫تسٸع ٞناتبٖ ١ص ٙايػطٛض نؿاْٝ ١ٜع ٖص ٙاٯٜات ٱثبات كتًـ أبعاز
ايعكُٚ ،١إِا نٌٸ ايصٜ ٟط ٖٛ َ٘ٚتكطٜط ٖص ٙاٯٜات (ٚشيو ٗ سسٚز ْكٌ ا٭زيٓ١
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ؾك٘ ،زْ ٕٚكسٖا َٔ قٹ ٳبٌ إتهًٚ ،)ٌُٚايعٌُ عً ٢تبٜٛبٗا ٚتكطٜطٖا فسٻزاّ ،بؿه ٌٕ
َٓطكٞٸ َٚتطابل َع نٛاب٘ عًِ إٓطل; يٝه ٕٛبصيو قس َٗٻس ايططٜل أَاّ احملكٚكٌ
ٚايباسجٌ ٗ غٝام َٓاقؿٖ ١ص ٙا٭زيٓٚ ،١ايعٌُ عً ٢ؼكٝكٗا.
إٕ اٯٜات َٛضز ايبشح عً ٢ث٬خ طٛا٥ـ:ٖٞٚ ،
أـ اٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت تتهؿٌٖ ٚسسٖا ببٝإ ٖص ٙاؿكٝكٚ ،١تعٌُ َؿطزٖا عً٢
إثبات ٴبعٵ ٺس َٔ أبعاز َػأي ١ايعكُ.١
ب ـ اٯٜات اييت ت٪زٸ ٟإٍ إثبات ايعكُ َٔ ١خ ٍ٬نُِّٗا إٍ بعهٗا.
ز ـ اٯٜات اييت تجبت عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بعس نُٸٗا إٍ ا٭زيٓ ١ايعكًٝٸ ،١أ ٚإْاع
إػًٌُ.
بعس زضاغٖ ١ص ٙاٯٜات ّهٔ يًُشكٚل ٗ عًِ ايه ّ٬إٔ هٝب عٔ ايعسٜس َٔ
ا٭غ َٔ ،١ً٦قب:ٌٝ
1ـ ٌٖ زٍٸ ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا٤؟
2ـ ٌٖ أثبت ايكطإٓ ايهط ِٜايعكُ ١ظُٝع أبعازٖا؟
3ـ ٌٖ ٜط ٣ايكطإٓ ايهطٚ ِٜدٛب ايسع ٠ٛإٍ إثبات ايعكُٚ ١تبًٝػٗا؟
إٕ ٖصا ايبشح ،باٱناؾ ١إٍ أُٖٸٝت٘ َٔ ايٓاس ١ٝايه ،١َٝ٬و ٢ٛنصيو
بأُٖٸ١ٝٺ قك ٣ٛعًَ ٢ػت ٣ٛايتؿػري إٛنٛع ٞيًكطإٓ ايهطٚ ،ِٜنصيو أغايٝب
 ٟايععٜع.
َٓٚاٖر ا٫غتؿازٖ َٔ ٠صا ايهتاب ايػُا ٚٸ

أـ اٯٜات املػري ٠إىل َطأي ١ايعؿَُ ١باغس ّ٠ــــــ
ٚغٛف ْبشح ٗ ٖصا إكاّ أضبع ١عؿط َٛضزاّٚ ،شيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

1ـ ايعؿُ ١يف َكاّ اضت ّ٬ايَٛسِ ٞــــــ
طلٴ عٳٔٔ ايِٗٳٛٳ* ٣
سبٴهُِٵ ٳَٚٳا غَٛٳ * ٣ٳَٚٳا ٳ ٜٵٓ ٹ
1ـ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳا نٳٌٻ قٳا ٹ
سٞٷ ٜٴٛسٳ( ﴾٢ايٓذِ 2 :ـ  ;)4ؾإٕ ٖص ٙاٯٜات تٓٗض زي ّ٬ٝعً ٢عكُ ١ايٓيبٸ
ٔإٕٵ ٖٴٛٳ إٔ ٓٚ ٫ٳ ٵ
سٚ ٞإب٬غ٘; ٭ْٗا تجبت إٔ إٛدٛز ٗ أٜس ٟإػًٌُ
ا٭نطّ| ٗ َكاّ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
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بٛقؿ٘ قطآْاّ ٖ ٛايص ٟمتٸ إْعاي٘ َٔ عٓس اهلل عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ(.)81
 ٬ٴِٜٔٗٛطٴ عٳًََ ٢غ ٵٝبٹ٘ٹ أَسٳس ّا * ٔإ َٖ ٫ٳٔٔ ا ٵضتٳهٳَ ٢ٹٔٵ
2ـ ٚقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳعايٹِٴ ا ِي ٳػٝٵبٹ ؾَ َ
ٳضغٴ ٍٕٛؾَ ٔإْٻ٘ٴ ٜٳػٵًُوُ َٹٔٵ ٳبٝٵٔٔ ٜٳسٳٜٵ٘ٹ ٳَٚٹٔٵ خٳًِؿٹ٘ٹ ضٳقٳس ّا * ٹي ٳٝعٵًَِٳ َإٔٵ قَسٵ َأبٵًَػٴٛا ٔضغٳا َ٫تٹ ضٳبِِّٗٔٵ
ؾٞٵ٤ٺ عٳسٳز ّا﴾ (اؾٔٸ 26 :ـ  ;)28إش تسٍٸ ٖص ٙاٯٜات
ٚٳأَسٳا َٙبٹُٳا يَ ٳسٜٵِٗٔٵ ٚٳأَسٵكٳ ٢نٌُٻ ٳ
س ٞايػُا ٟٚايٓاظٍ َٔ عٓس اهللٚ ،ايصٜٛ ٟقً٘ ضغ ٍٛاهلل| إٍ
ب ٳسٚٵضٖا عً ٢إٔ ايٛٳ ٵ
ايٓاؽ ،إِا ٖ ٛؼت إؾطاف اهلل تعاٍ ٚسؿٜ ٫ٚ .٘ٛكتكط ٖصا ا٭َط عً ٢ضغ ٍٛاهلل،
س ٘ٝإٍ ايٓاؽ.
ٚإِا ٜؿٌُ ْٝع ايطټغٴٌ ايصٜ ٜٔهًٚؿِٗ اهلل بإب٬ؽ ٚٳ ٵ
 َٔٚايطبٝع ٞإٔ ته ٕٛايٓتٝذ ١إرتتِّب ١عً ٢تهؿٌٗ اهلل عؿ ٜنتاب٘ إٔ ايٓيبٸ
إشا أضاز إٔ ٜٓػب إٍ اهلل ؾ٦ٝاّ َٔ عٓس ،ٙز ٕٚإٔ ٜه ٕٛقس أُٚسٞٳ إي ٘ٝبصيو٫ ،
ٜه َٔ ٕٛايطټغٴٌ إكبٛيٌ عٓس اهللٚ .عً ٘ٝؾإٕ ٖص ٙاٯٜات تؿه ٌٚزي ّ٬ٝعً ٢عكُ١
سٚ ،ٞتجبت عكُ ١ا٭ْبٝا٤
سَ ٗٚ ،ٞكاّ ايتكطټف ٗ ايٛٳ ٵ
ا٭ْبٝاَ ٗ ٤كاّ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
عٔ ايهصب عً ٢اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
()83
ٚقس ضٴٖ ٟٚصا ايسي ٌٝعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم×(ٚ ،)82عٔ اٱَاّ ايطنا×
أٜهاّ ٗٚ .ايٛقت ْؿػ٘ ؾكس اغتٓس إي ٘ٝنٌٌّ َٔ :ايططوٚ )84(ٞايطرب )85(ٟأٜهاّ.
3ـ ٚقٛي٘ دٌٻ ٚع﴿ :٬قَاٍٳ َؾ ٹبعٹ ٻعتٹوَ ٭ُغِ ٔ ٛٳٜٓٻٗٴِٵ أَدٵُٳعٹٌٳ * ٔإ ٖ ٫ٹعبٳازٳىَ ٹَٓٵٗٴِٴ
ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾ (م 82 :ـ  ;)83ؾإٕ ٖص ٙاٯٜات تؿه ٌٚزي ّ٬ٝعً ٢عسّ غًط ١ايؿٝطإ
عً ٢ا٭ْبٝا ;٤٭ِْٗ ايكسض إتٝكٖٔ َٔ عباز اهلل إدًكٌ قطعاّ(ٚ .)86بٓا٤ٶ عً ٢ز٫يٖ ١صٙ
اٯٜات ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عكٚ َٔ ٌَٛغاٚؽ ايؿٝطإ َٔٚ ،اضتهاب ْٝع أْٛاع
إعاق( ٞنبريٖا ٚقػريٖا) ٚإؿاغس ا٭خ٬قٜٚ .١ٝصٖب ايؿٝع ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ
ايعكُ ٫ ١ؽتلٸ با٭ْبٝا ٤ؾك٘ ،بٌ قس ٜتٸكـ غريِٖ َٔ ايٓاؽ بٗص ٙايكؿ ١ايػاَ١ٝ
ٚإكاّ ايعاي ٞأٜهاّ.
عبٳازٳ اهللٹ ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾
غبٵشٳإٳ اهللٹ عٳُٻا ٜٳكٹؿُٕٛٳ * ٔإ ٖ ٫ٹ
4ـ ٚقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٴ
(ايكاؾٓات 159 :ـ  ;)160ؾطبكاّ هلص ٙاٯٜ ١ٜهٚ ٕٛقـ ا٭ْبٝا ٤هلل قشٝضٷ  ٫ٚغباض
عً ،٘ٝؾإِْٗ عإ ٕٛبأٚقاف اهللٖ ٗ ِٖٚ ،صا ايكػِ َٔ ا٭ؾعاٍ ـ اييت تأتٚ ٞقؿاّ
يكؿات اهلل ـ َعك َٔ َٕٛٛاـطأ ،نُا أِْٗ َعك َٔ َٕٛٛايهؿط ٚايؿطى ْٝٚع
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

أْٛاع ايؿوٓ(.)87
5ـ ٚقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵتٹ ٳٜٚٴطَِّٗطٳنُِٵ
تٳطِٗٔري ّا﴾ (ا٭سعاب ;)33 :إش إٕ ٖص ٙاٯُ ١ٜجٌِّ زي ّ٬ٝعً ٢عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ
نٌٸ ضش١ًٜٺٚ ،أْ٘ َٓعٻٙٷ َٚطٗٻطٷ َٔ ْٝع ا٭زضإ ٗ ا٭عُاٍ ٚا٭خ٬م ٚايعكا٥سٚ .إٕ أٚٸٍ
ٳَ ٵٔ اغتسٍٸ بٗص ٙاٯ ١ٜعً ٢إثبات ايعكُ ٖٛ ١ؾدل ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ َا شنطٙ
َٔ إػا ٌ٥يػًُإ ايؿاضغ.)88(ٞ
هٓٴٜ ٫َ * ٕٕٛٳُٳػټ٘ٴ إٔ ٖ٫
6ـ ٚقٛي٘ ععٻ َٔ قأ ﴿ :ٌٕ٥إْٻ٘ٴ يَكُطٵإٓٷ نَطِٜٔٷ * ؾٹ ٞنٹتٳابٺ َٳ ِ
ايِ ٴُطَٗٻطٴٕٚٳ﴾ (ايٛاقع 77 :١ـ  ;)79ؾإشا نإ إطاز َٔ ٖص ٙاٯ ٖٛ ١ٜعسّ ُهٗٔ غري
إطٗٻط َٔ ٜٔايٛق ٍٛإٍ ايكطإٓ ايهط ِٜناْت ٖص ٙاٯ ١ٜزي ّ٬ٝعً ٢عكُ ١ايٓيبٸ
ب َهٓٚ ،ٕٛإٔ
ا٭نطّ|; ٚإشا نإ إطاز َٓٗا ٖ ٛإٔ ايكطإٓ ايهط ٗ ِٜنتا ٺ
ٖصا ايهتاب إهّٓ ٫ ٕٛػٸ٘ إ ٓ٫إطٗٻط ،ٕٚناْت ٖص ٙاٯ ١ٜزي ّ٬ٝعً ٢عكُ١
ا٭ْبٝا ٤ايصٜ ٜٔكً ٕٛإٍ شيو ايهتاب إهٓٚ ،ٕٛداٚ٩ا إٍ ايٓاؽ ٗ عكطِٖ بآٜاتٺ
َٔ قب :ٌٝايكطإٓ ٚايٛس ٞاٱهلٚ .ٞقس نإ ٖصا ايتؿػري يَٰٛ ١ٜدٛزاّ َٓص ايكٹ ٳسّ; سٝح
ْػب٘ ايؿٝذ ايطٛغ ٞإٍ ابٔ عبٸاؽ ٚفاٖس ٚايهشٸاى( .)89نُا ٜٴػتؿاز ٖصا ايتؿػري
َٔ بعض ايطٚاٜات أٜهاّ( .)90إٕ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜات ايعاَٸ ١اييت تسٍٸ عً ٢ايطٗاض٠
دؼ; ٚشيو ٭ٕ نٌٸ عكٝس٠ٺ ؾاغس ٠أ ٚأخ٬مٕ
إطًكٚ ،١ايعكُْٝ َٔ ١ع أْٛاع ايطِّ ٵ
ضش ١ًٜأَ ٚعك١ٝٺ ٗ ،نٌٸ ظَإٕٜٓ ٫ ،ػذِ َع طٗاضتِٗ إطًك.١
ٴضٜٻتٹ ٞقَاٍٳ َ ٫ٳٜٓٳاٍٴ عٳٗٵسٹٟ
7ـ ٚقٛي٘ تعاٍ﴿ :إِّْٔ ٞدٳاعٹًُوَ يٹًٓٻاؽٔ ٔإَٳاَ ّا قَاٍٳ ٚٳَٹٔٵ ش ِّ
ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ايبكط ;)124 :٠ؾإٕ إطاز َٔ ايعٗس اٱهل ٞإصنٛض ٗ ٖص ٙاٯ ،١ٜستٸ ٢إشا
نإ ٖ ٛاٱَاَ ١ـ  ٖٞٚأعِٸ َٔ ايٓبٛٸ ٠ـ ٜهؿ ٞٱثبات ٚدٛب عكُ ١ا٭ْبٝا ;٤شيو أْ٘
َذطٸز قسٚض أٟٸ ْٛع َٔ أْٛاع اي ًِٛـ َٔ اضتهاب إعاقٚ ،ٞاي ًِٛعلٸ ايعباز ،إٍ
ا٫ؾرتا ٤عً ٢اهللٚ ،ايتهصٜب بآٜات٘ ٚايهؿط ـ غٛف ىطز ايؿدل ايٛامل عٔ
اغتشكام اؿك ٍٛعًَ ٢كاّ اٱَاَٚ ،١ئ ٜبًؼ َكاّ ايٓبٛٸ ٠بططٜلٕ َأ ٵٚ .ٍٚعً ٘ٝؾإٕ
ايصٜ ٟبعج٘ اهللّٓٚ ،ش٘ َكاّ ايٓبٛٸٜ ،٠ه ٕٛبايهطٚضَٓ ٠عٻٖاّ َٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع
ايٚ .)91(ًِٛعً ٢أٟٸ سإٍ ؾكس اتٸهض إٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛاضتهاب ايصْٛب ٚايهؿط
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

ٚايؿطى ٚا٫ؾرتا ٤عً ٢اهلل ٗ َكاّ ايتبًٝؼ ٚايسع.)92(٠ٛ
ٚعٔ اٱَاّ ايطنا× ،نُٔ سسٜحٺ ،أْ٘ شنط ٖص ٙاٯ ١ٜبٛقؿٗا زي ّ٬ٝعً٢
عكُ ١ا٭ْبٝا.)93(٤
 ٖٞٚنصيو طبكاّ ؿسٜحٺ َأثٛضٕ ٗ ،نتاب (بكا٥ط ايسضدات) ،عٔ اٱَاّ
ايكازم×.
ٚقس شنط ايهًٝين ٗ (ايهاٗ) أٜهاّ إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜإِا تٓؿ ٞعٔ ا٭ْبٝا٤
عباز ٠ا٭ٚثإ ؾك٘; ؾٝهٖ ٕٛصا اؿسٜح ب ٳسٚٵض ٙزا ٘٫عً ٢ٴبعٵ ٺس َٔ أبعاز عكُ١
ا٭ْبٝا ^٤أٜهاّ(.)94
دٝٵطٳاتٹ﴾ (ا٭ْبٝا ;)90 :٤سٝح
8ـ ٚقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻٗٴِٵ نَاْٴٛا ٜٴػٳاضٔعٴٕٛٳ ؾٹ ٞايِ ٳ
ٜتشسٸخ اهلل ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ بعض ا٭ْبٝاٜٚ ،^٤ك :ٍٛإِْٗ ناْٛا ٜػاضع ٗ ٕٛأَٛض
اـريٜٚ .ٴؿِ ٳِٗ َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜأِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜرتن ٕٛا٭عُاٍ ايٛادبٚ ،١مل ٜهْٛٛا
ٜطتهب ٕٛا٭ؾعاٍ احملطٻَ ١أبساّ.
ٖٚا قايَ ٗ ٙٛعطض ايتُػټو بٗص ٙاٯ :١ٜسٝح إٕ اٯ ١ٜتؿٝس عُ« ّٛاـريات»
ؾٗصا ٜعين إٔ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا َعكْٝ ٗ ٌَٛع ا٭عُاٍ ،ا٭عِٸ َٔ ايٛادبٚ ١احملطٻَ.١
ٚقس قطٻح ايعًُا ٗ ٤أق ٍٛايؿك٘ :إٕ اؾُع احملًٓ ٢بـ (اٍ) ٜٴؿٝس ايعُٚ ،ّٛعً ;٘ٝسٝح
إٕ نًُ« ١اـريات» ٖ َٔ ٞاؾُع احملًٓ ٢بـ (اٍ) ،ؾٗصا ٜعين أْٗا تؿٝس ايعُ ّٛـ طبكاّ
هلص ٙايكاعس ٠ـٚ ،ته ٕٛيصيو ؾاًَ ّ١ؾُٝع ا٭َٛض(.)95
خٝٳاضٔ﴾ (م ;)47 :سٝح ٜكٍٛ
كطَ َؿٝٵٔٳ ا٭َ ٵ
9ـ ٚقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚإْٔٻٗٴِٵ عٹٓٵ ٳسْٳا يَُٹٔٳ ايُِٴ ٵ
اهلل غبشاْ٘ ٗ ٖص ٙاٯ :١ٜإٕ ٖٓاى َٔ ا٭ْبٝاَ ٤ٳ ٵٔ ناْٛا َٔ بٌ ا٭قؿٝا ٤إٓتذبٌ،
ٚناْٛا َٔ ا٭خٝاض.
ٚإٕ ا٫غتس ٍ٫بٗص ٙاٯ ١ٜيٝؼ ٚانشاّ نُا ٖ ٗ ٛغا٥ط اٯٜات ا٭خط.٣
ٚقس ازٸع ٢أقشاب ٖصا ا٫غتس ٍ٫إٔ عسّ شنط ا٫غتجٓا ٗ ٤اؾًُٜ ١سٍٸ عً٢
ايعكُ ;١إش ٗ سايٚ ١دٛز ا٫غتجٓا ٤قس ٜٴتكٛٻض إٔ ا٭ْبٝا ٤قس متٸ ادتبا ِٖ٩ؾٗ١ٺ خاقٸ١
ؾك٘ٚ ،أِْٗ إِا ناْٛا َٔ ا٭خٝاض َٔ ْاس١ٝٺ خاقٸ ١ؾك٘ ،ز ٕٚاؾٗات ٚا٭ما٤
ا٭خطٚ .٣عً ;٘ٝسٝح مل ٜٳ ٔط ٵز شنط ا٫غتجٓاٖ ٗ ٤ص ٙاٯٜ ،١ٜتٸهض إٔ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا َٔ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

إٓتذبٌٚ ،ناْٛا َٔ ا٭خٝاضْٝ َٔ ،ع اؾٗاتٚ .عًٜ ٘ٝه ْٕٛٛقاؿٌ
َٚعكْٝ َٔ ٌَٛع اؾٗات(.)96
10ـ ٚقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا ْٳشٵٔٴ ْٳ ٻع ِيٓٳا ايصِّنِطٳ ٳٔٚإْٻا يَ٘ٴ يَشٳا ٹؾُٕٛٛٳ﴾ (اؿذط ;)9 :إش
ٴٜكاٍ ٗ ز٫يٖ ١ص ٙاٯ :١ٜأٚٸ ّ :٫إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜت٪نٚس عً ٢إٔ ايكطإٓ قس ْعٍ َٔ عٓس اهلل،
ٚأْ٘ وطم عً ٢احملاؾ ١ٛعًٚ ;٘ٝثاْٝاّ :إٕ ايؿدل ا٭ٚٸٍ ايصٜ ٟٴػتٳ ِأ ٳَٔ عً ٢نّ٬
سٚ ٞإٜكاي٘ إٍ ايٓاؽ ٖٛ ،ؾدل ايٓيبٸ
سٜٚ ،ٞهٚ ٕٛسس ٙإػ ٍٚ٪عٔ إب٬ؽ ايٛٳ ٵ
ايٛٳ ٵ
سٚ ٞإب٬غ٘ ٚسؿ ٖٛ ٘ٛايٓيبٸ;
ا٭نطّٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ايٛاغط ١بٌ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
س ٞأ ٗ ٚإب٬غ٘ ٚسؿ ،٘ٛٴٜعٳسٸ
ٚثايجاّ :إٕ أزْ ٢خطأ أ ٚغؿً١ٺ ،غٛاَ ٗ ٤كاّ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
َكساقاّ يٓكض ن ّ٬اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .عًّ ٘ٝهٔ ايك :ٍٛإٕ اهلل ـ ايص ٟتهؿٌٖ
عؿ ٜنٚ َ٘٬قطآْ٘ ـ ٜعٌُ عً ٢ؼؿٝس سهُت٘ ٚقسضت٘ ا٭ظيٝٸْٝٚ ١ع ا٭غباب
ٚايعًٌ يتشكٌ نتاب٘ َٔ ايتشطٜـ ٚ ،ٴتعٳ ٸس عكُت٘ يطغٛي٘ َٔ ْٝع أْٛاع ايعٻ َيٌ
ٚاـطأ ٚايػؿً َٔ ١أٚ ٍٚأِٖٸ أضنإ ؼكٝل ٖصا إسٻعٚ ،٢أؾسٸٖا نطٚض ٫ٚ .ّ٠ىؿ٢
بطبٝع ١اؿاٍ إٔ ٖصا إطًب إِا ِّٜ٪ٜس شيو اي ٴبعٵس َٔ عكُ ١ايٓيبٸ أ ٚا٭ْبٝا ٤ايصٟ
سٚ ٞسؿٚ ٘ٛإب٬غ٘ٚ ،يٝؼ ايعكُ َٔ ١ايػٻ ٵٗ ٗ ٛؾٕٚ٪
ٜعٛز إٍ اغت ّ٬ن ّ٬ايٛٳ ٵ
اؿٝا ٠ايَٝٛٝٸ ،١عً ٢غب ٌٝإجاٍ .إٕ ٖصا ايطأ ٟايكا ٌ٥بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ وؿٜ
ايكطإٓ ايهط َٔ ِٜعبح ايؿٝطإ ٚغري ;ٙن ٫ ٞوسخ ؾ ٘ٝأٟٸ ْكلٕ أ ٚظٜاز٠ٺ أٚ
ؼطٜـٺ ،ٴٜعٳ ٸس ٚاسساّ َٔ ايتؿاغري إعترب ٗ ٠تؿػري ٖص ٙاٯ ٖٛٚ ;١ٜايطأ ٟإٓك ٍٛعٔ ابٔ
عبٸاؽ ٚقتاز.)97(٠
11ـ ٚقٛي٘ تعاٍ ٫َ ﴿ :ٳِ ٜأتٹ٘ٝٹ ايِبٳاطٹٌٴ َٹٔٵ ٳبٝٵٔٔ ٜٳ ٳسٜٵ٘ٹ ٚٳ ََ ٫ٹٔٵ خٳًِؿٹ٘ٹ تٳٓٵعٌٜٔٷ َٹٔٵ سٳهٹِٕٝ
سٳُٹٝسٺ﴾ (ؾكًِّت ;)42 :ؾكس ناْت ٖص ٙاٯ ١ٜـ َجٌ اٯ ١ٜايػابك ١ـ َٛنع اغتٓاز قتاز٠
ٚايػسٸ ،ٟسٝح قا :٫يٝؼ َكسٚض ايؿٝطإ ٫ٚ ،أٟٸ ؾدلٕ غري ،ٙإٔ ٜتسخٻٌ أٚ
ٜتكطٻف ٗ ن ّ٬اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .عً ٘ٝؾإٕ إٛدٛز بٌ أٜسٜٓا ٖ ٛايكطإٓ ايصٟ
س ٞاٱهلٗٚ ،ٞ
ْعٍ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إٕ ايٓيبٸ نإ َعكَٛاّ ٗ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
إب٬غ٘ إٍ ايٓاؽ(.)98
ت ٖص ٙاٯٜات إصنٛض ٠غابكاّ َٛضزاّ ٫غتؿٗاز ٚاغتٓاز إتهً.ٌُٚ
يكس ٚقعٳ ٵ
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ٚيهٔٵ ّهٔ يٓا إٔ ْهٝـ إيٗٝا آٜاتٺ أخط ٣أٜهاّ; إش ٜبس ٚإٔ ٖٓاى آٜاتٺ أخط٣
ّهٔ ا٫غتٓاز إيٗٝا ٗ ٖصا ايبشح أٜهاّ .ٳبٝٵسٳ أْٓا مل ْعجط بٌ ايتؿاغري ٚايهتب
ايهَ ١َٝ٬ٳ ٵٔ ايتؿت إيٗٝا ٗ ،سٌ إٔ ز٫ي ١بعهٗا َٔ اْ٫ػذاّ ٚايتٓاغِ َع َباْٞ
إؿػِّط ٜٔعٝح ّ ٫هٔ اعتباضٖا كايؿ ّ١هلص ٙا٭زيٓ.١
ٚغٛف ْؿري إٍ ث٬ثَٛ ١اضز َٓٗا:
12ـ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا نَإٳ يٹ ٳطغٴَ ٍٕٛإٔٵ ٳِ ٜأ ٹتٞٳ بٹآٜٳ١ٺ إٔ ٖ ٫بٹإٔشٵٕٔ اهللٹ﴾ (غاؾط .)78 :إٕ
س ٞاٱهلٞ
ٖص ٙاٯ ١ٜإطتبط ١ظُٝع ا٭ْبٝا ٤تسٍٸ عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
ٚإب٬غ٘.
نٓٵتٴِٵ ؾٹ ٞٳضٜٵبٺ َٹُٻا ْٳ ٻع ِيٓٳا عٳًَ ٢ٳعبٵ ٹسْٳا
13ـ آٜات ايتشسٸَ ،ٟجٌ :قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ ُ
َؾ ِأتٴٛا بٹػٴٛضٳ٠ٺ َٹٔٵ َٹجٵًٹ٘ٹ﴾ (ايبكط .)23 :٠إٕ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜاٯٜات إُاثً ١اييت تعطِّف بايكطإٓ
ايهط ِٜنٛاسسٺ َٔ إعادع اٱهل ٸ ،١ٝزيٌٝٷ عً ٢إٔ ايكطإٓ َكٕٛٷ َٔ اـطأ ،غٛاٗ ٤
سٚ ٞإب٬غ٘.
ايٓعٚ ٍٚاٱب٬ؽٚ ،زيٌٝٷ عً ٢عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ َكاّ تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ َٔ اخت٬ؾات آٜات ايتشسٸ ٟعٔ اٯٜات ا٭خط ٣أْٗا تٓٛط إٍ
سٚ ٞايكطإٓ َٔ ظا١ٜٚٺ خاضدٚ ،١ٝتؿتض ايططٜل أَاّ اؾُٝع يًتشكٝل ٗ قشٸ١
َػأي ١ايٛٳ ٵ
ٚغكِ َا ٜسٻع ٘ٝايٓيبٸٖٚ .ص ٙايٓكطَٛ ١دٛز ٗ ْ٠ا٫غتس ٍ٫اي٬سل أٜهاّ.
ٜ ٬ٳتٳ ٳسبٻطٴٕٚٳ ايِكُطٵإٓٳ ٳٚيَٛٵ نَإٳ َٹٔٵ ٹعٓٵسٹ َغٝٵطٔ اهللٹ يَٛٳدٳسٴٚا ؾٹ٘ٝٹ
14ـ قٛي٘ تعاٍ﴿ :أَؾَ َ
٬ؾ ّا نَجٹري ّا﴾ (ايٓػا .)82 :٤إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتسٍٸ بسٳٚٵضٖا عً ٢قشٸ ١إغٓاز ايكطإٓ
اخٵتٹ َ
سٚ ٞإب٬غ٘.
ايهط ِٜإٍ اهللٚ ،تعبِّط عٔ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ايكاض ٨ايهطًَ ِٜتؿتٷ إٍ إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜقس تٴعٳسٸ ٗ ايٛقت ْؿػ٘
إسس ٣اٯٜات إدايؿ ١يًك ٍٛبايعكُ َٔ ١اـطأ; إش ّهٔ إٔ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا إٔ ايٓيبٸ ـ َجٌ
غا٥ط ايٓاؽ ـ ي ٛنإ ٜطٜس إٔ ٜأتَ ٞجٌ ايكطإٓ ٕا ُهٖٔ َٔ شيوٚ ،يؿٖٛس ؾ٘ٝ
اخت٬فٷ نجري( .إٕ اٱداب ١عٔ ٖصا اٱؾهاٍٚ ،اٯٜات ا٭خط ٣اييت ُٖت ا٫غتؿاز٠
َٓٗا يًطزٸ عً ٢ايك ٍٛبعكُ ١ا٭ْبٝا ،٤ؼتاز إٍ َكاي١ٺ َػتكًٓ.)١

ب ـ اٯٜات املجبت ١يًعؿُ ١عٔ طسٜل بسٖإ اخلًُِف ــــــ
إٕ اؾرتاض عسّ عكُ ١ا٭ْبٝاٜ ٤تٓاؾ ٢بؿهٌٕ ٚانض َع اؾرتاض قسم بعض
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اٯٜات ٚيٛاظَٗاٚ .عً ،٘ٝبٓا٤ٶ عً ٢تًو اٯٜات ٜه ٕٛايك ٍٛبعسّ ايعكُ ١يٮْبٝا٤
باطٚ ،ّ٬بصيو ٜجبت ايك ٍٛبايعكُ ١هلِ بطبٝع ١اؿاٍ.
ت ٗ نتابٌ يًؿدط ايطاظ ،)99(ٟثِٸ دا ٤اٯخطٕٚ
إٕ أِٖٸ ٖص ٙا٭زيٓ ١قس ٚضزٳ ٵ
يٝصنطٚا ٖص ٙا٭زيٜٓٚ ،١عٝسٚا ططسٗا بتأثريٕ َٓ٘ٚ .نُٔ ٖص ٙا٫غتس٫٫ت متٸ بٝإ
بعض إٓاقؿات .نُا شٖب بعض إتهً ٌُٚإٍ بٝإ بعض اٱؾها٫ت عً ٢أقٌ
ا٫غتس ،ٍ٫أَ ٚكساض ز٫يٖ ١ص ٙا٭زيٓ .١ٳبٝٵسٳ أْٓا ْعطض عٔ شنطٖا(ْٚ ،)100هتؿٞ
َذطٸز ْكٌ اٯٜات اييت ّهٔ ا٫غتٓاز إيٗٝا ٗ ٖصا ايبشح ٗٚ .تكطٜط نٌٸ َٛضز َٓٗا
ْعٌُ ٗ بسا ١ٜا٭َط عً ٢بٝإ ايرتنٝب ١إٓطك ٗ ١ٝإطاض َكسٸَتٌ ،ثِٸ ْعٌُ بعس شيو
عً ٢بٝإ أزيٓ ١نٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ إكسٸَات اييت تك ّٛعً ٢أغاغٗا:
ايسي ٌٝا٭ٚٸٍ :ي ٛقسض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا ٤يهإ ٚنعِٗ َٔ سٝح ايصّٸ ٗ ايسْٝا
ٚايعكاب ٗ اٯخط ٠أغٛأ َٔ إصْبٌ ايعازٜٸٌ (إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
ٗ سٌ إٔ ا٭ْبٝا ٤قس اْتذبِٗ اهلل ٚاقطؿاِٖ َٔ بٌ ْٝع ايٓاؽٚ ،هلِ عٓس
اهلل َٓعي ْ١عاي( ١ٝإكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
ْٚتٝذٖ ١اتٌ إكسٸَتٌ ٖ ٞإٔ ا٭ْبٝا ٤هب إٔ ٜهْٛٛا َعك َٔ ٌَٛاضتهاب
ايصْٛب ،غٛا ٤ايكػا٥ط َٓٗا أ ٚايهبا٥ط.
إثبات إكسٸَ ١ا٭ٜ :ٍٚٴؿِ ٳِٗ َٔ اٯٜات ايٛاضز ٗ ٠شّٸ ٚؾذب تكطټف ْػا ٤ايٓيب
ا٭نطّ| أْ٘ نًُٓا نإ ايؿدل ٜتُتٻع َكإّ أمسَ َٔ ٢كاّ اٯخط ٜٔؾإْ٘
غٝتعطٻض يًُعٜس َٔ ايؿذب ٚايتأْٝبٚ .بصيو نًُٓا ناْت ايِّٓعٳِ اييت و ٢ٛبٗا
ايؿدل أنجط َٔ غريَٚ ،ٙع شيو ٜتكطٻف عً ٢خ٬ف َا تكته ٘ٝتًو ايِّٓعٳِ ،ؾإْ٘
سسٺ
غٝتعطٻض يًٖ ٵٚ ّٛإ٪اخص ٠أنجط َٔ غري .ٙقاٍ اهلل تعاٍٜ﴿ :ٳا ْٹػٳا٤ٳ اي ٻٓبٹ ِّٞيَػٵتٴٔٻ نَأَ ٳ
َٹٔٳ ايِّٓػٳا٤ٹ﴾ (ا٭سعاب .)32 :ثِٸ شنٖطٖٴ ٸٔ اهلل بعس شيو بعسزٺ َٔ ايٛادبات ٚاحملطٻَات
إؿطٚن ١عًٔٗٝٸٚ .قاٍ تعاٍ ٗ آ١ٜٺ أخطٜ﴿ :٣ٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹَ ِّٞٳٔٵ ٳٜأِتٹ ٹَٓٵهُٔٻ بٹؿَاسٹؿٳ١ٺ
نعٵ َؿٝٵٔٔ﴾ (ا٭سعابٜٚ .)30 :ٴػتؿاز َٔ ٖصا ايتعبري إٔ نٌٸ
َٴب ِّٳٓٝٳ١ٺ ٜٴهٳاعٳـٵ يَٗٳا ا ِيعٳصٳابٴ ٹ
ؾدل ٜه ٕٛعً ٢زضدْ ١ػا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ|َٓ ٗٚ ،عيتٗٔٸ ،ؾإٕ عصاب٘ ٗ َكابٌ
ٖص ٙايِّٓعُ ١غٛف ٜه ٕٛأؾسٸ ٚأقػٚ .٢سٝح إٕ ا٭ْبٝاٜ ٤تُتٻع ٕٛبايٓعُ ١اٱهل١ٝ
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ا٭نربْ ٖٞٚ ،عُ ١ايٓبٛٸٚ ٠ايطغاي ،١ؾإِْٗ غٝه ْٕٛٛعطن ّ١يًٖ ٵٚ ّٛايعتاب ٚإ٪اخص٠
أنجط َٔ غريِٖ.
إثبات إكسٸَ ١ايجاْ :١ٝيكس اختاض اهلل ـ طبكاّ يكطٜض بعض آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜـ
س ٞاٱهل .ٞنُا
بعض ا٭ؾدام إٓتذبٌ َٔ بٌ ايٓاؽ; يٝهْٛٛا سٳُٳً ّ١يطغاي ١ايٛٳ ٵ
لس شيو نُٔ ا٭زيٓ ١إباؾط ٠اييت غبل شنطٖا ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚإْٔٻٗٴِٵ ٹعٓٵ ٳسْٳا
خٝٳاضٔ﴾ (مٚ ،)47 :غريٖا َٔ اٯٜات ا٭خطٜ .٣ٴػتؿاز َٔ ٖصٙ
كطَ َؿٝٵٔٳ ا٭َ ٵ
يَُٹٔٳ ايُِٴ ٵ
اٯٜات إٔ ٚنع َٚكاّ ا٭ْبٝا ٤أؾهٌ ٚأمس ٢بإكاضْ ١إٍ غريِٖ َٔ ا٭ؾدام
طـ اٱهلٞٸ بؿهٌٕ أنرب.
ايعازٚ ،ٌٜ٭ِْٗ ا٭قطب َٔ اهلل ؾإِْٗ ٜتعطٻن ٕٛيًٗ ِ
ايسي ٌٝايجآْٖ :ٞاى َٳ ٵٔ ٜ ٫كع ٗ ٕٛسبا ٌ٥ايؿٝطإٜ ٫ٚ ،طتهب ٕٛإعاقٞ
(إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
ي ٛإٔ ؾدكاّ أطاع ايؿٝطإٚ ،أغًؼ ي٘ ايكٝازٚ ،اضتهب إعك ،١ٝغٛف
ٜه ٕٛأزَْ ٢طتبَٚ ّ١كاَاّ َٔ شيو ايؿدل ايصٜٓ ٫ ٟدسع بٛغاٚؽ ايؿٝطإ (إكسٸَ١
ايجاْ.)١ٝ
إٕ ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا بأزْ ٢زضدَٚ ّ١كاَاّ َٔ اٯخط( ٜٔإكسٸَ ١ايجايج.)١
ٓٚٻ٘ٴ
إثبات إكسَِّات :إٕ ق ٍٛاهلل تعاٍ بؿإٔ إبًٝؼ ﴿ :ٳٚيَكَسٵ قٳسٻمٳ عٳًَٝٵِٗٔٵ ٔإبٵًٹٝؼٴ َ
ؾَا ٻت ٳبعٴٙٛٴ إٔ ٖ ٫ؾَطٜٔك ّا َٹٔٳ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ﴾ (غبأٜ )20 :ٴجبت إكسٸَ ١ا٭ٖٚ .ٍٚهصا قٛي٘ تعاٍ:
﴿ ٔإٕٻ أَنِ ٳطَٳهُِٵ ٹعٓٵسٳ اهللٹ َأتٵكَانُِٵ﴾ (اؿذطات.)13 :
ٚعً ٘ٝؾإٕ َ٬ى ايكُطٵب َٔ اهلل ٖ ٛايتكٚ ٣ٛادتٓاب إعاقٚ ٞايصْٛبٖٚ ،صا
ٜب ِّٔٝإكسٸَ ١ايجاْ.١ٝ
ٚأَا زي ٌٝإكسٸَ ١ايجايج ١ؾٗ ٛإٔ ا٭ْبٝاٜ ٤تِٸ اختٝاضِٖ َٔ بٌ ا٭َِٜٚ ،هْٕٛٛ
ِٖ ا٭ؾهٌ َٔ غٛاِٖٚ .طبكاّ هلصا ا٫غتسٜ ٍ٫ه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤إَٔٔ َٔ سباٌ٥
هطٜ ٫ٚ ،ٙطتهب ٕٛإعاق ،ٞغٛا ٗ ٤شيو ايهبا٥ط ا ٚايكػا٥ط.
ايؿٝطإ َٚٳ ِ
ايسي ٌٝايجايح :إٕ ا٭ْبٝا ٤إشا اضتهبٛا إعاق ٞغٛف ٜه َٔ ْٕٛٛسعب
ايؿٝطإ (إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
إٕ بعض إهًٖؿٌ ِٖ َٔ سعب اهلل (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
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إٕ ايؿدل ايصٜ ٟه َٔ ٕٛسعب اهلل ٖ ٛأؾهٌ َٔ ايؿدل ايصٜ ٟهَٔ ٕٛ
سعب ايؿٝطإ (إكسٸَ ١ايجايج.)١
سٝح إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس اختاض ا٭ْبٝا َٔ ٤بٌ أخٝاض ايٓاؽ هب
بايهطٚض ٠إٔ ٜهْٛٛا أؾهٌ َٔ اٯخط( ٜٔإكسٸَ ١ايطابع.)١
ٚعً ٘ٝته ٕٛايٓتٝذ ٖٞ ١إٔ ا٭ْبٝاَ ٤عكٜ ٫ٚ ،َٕٛٛطتهب ٕٛإعاقٞ
ٚايصْٛب.
زي ٌٝإكسٸَ ١ا٭ٚ ٍٚان ٷض; ٭ٕ ايؿدل ايصٜ ٟكرتف ايصْٛب إِا ٜتبع
ايؿٝطإٚ ،ايؿٝطإ َٗ ُٝٷٔ عً.٘ٝ
ـ ـ طبكاّ ٯٜات ايكطإٓ ـ  ٫ىً ٛإَا إٔ
ٚزي ٌٝإكسَ ١ايجاْ ٖٛ ١ٝإٔ نٌٸ َهًٖ ٺ
ٜه َٔ ٕٛسعب ايؿٝطإ أ َٔ ٚسعب اهللٚ ،إٕ بعض إهًٖؿٌ ّتاظ ٕٚغكا٥ل
ػعًِٗ َٔ إٓتػبٌ ٚإٓتٌُ إٍ سعب اهلل(.)101
ٚأَا إكسٸَ ١ايجايج ١ؾتٴػتؿاز ب ٳسٚٵضٖا َٔ َؿاز ٖص ٙاٯٜات إصنٛضْ ٠ؿػٗا; إش
نٞٳ اهللُ ٳعٓٵٗٴ ٵِ ٚٳضٳنٴٛا ٳعٓٵ٘ٴ﴾ (إا٥س.)102()119 :٠
ٜك ٍٛاهلل تعاٍ بؿإٔ سعب اهلل﴿ :ضٳ ٹ
ت ؾٗازتٴ٘ (إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
ايسي ٌٝايطابع :ي ٛاضتهب ايٓيبٸ إعك ،١ٝضٴزٻ ٵ
إٕ ؾٗاز ٠ا٭ْبٝاَ ٤كبٛي ْ( ١إكسَ ١ايجاْ.)١ٝ
إثبات إكسٸَ ١ا٭ :ٍٚإٕ نٌٸ ٳَ ٵٔ ٜطتهب إعكٜ ١ٝه ٕٛؾاغكاّٚ ،طبكاّ ٯٜات
ايكطإٓ ايهطّ ٫ ِٜهٔ ا٫عتُاز عً ٢إخباض ،ٙنُا ٗ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ
آ ٳَٓٴٛا ٔإٕٵ دٳا٤ٳنُِٵ ؾَاغٹ ٷل ٹب ٳٓبٳ ٺأ َؾ ٳت ٳب ٻٓٝٴٛا﴾ (اؿذطاتٚ .)6 :ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا اغتجٓا٤ٶ َٔ ٖصٙ
ايكاعس ;٠ؾإٕٵ اضتهبٛا ايصْب غٛف ٜه َٔ ْٕٛٛايؿاغكٌٚ ،ئ تكبٌ ؾٗازتِٗ بعس
شيو.
إثبات إكسٸَ ١ايجاْ :١ٝإٕ ؾٗاز ٠ا٭ْبٝا ٤ـ طبكاّ يكطٜض ايكطإٓ ايهط ِٜـ تكبٌ
ػب ،بٌ ٖٞ
بؿإٔ أِٖٗ ،نُا إٔ ؾٗاز ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ|  ٫تكبٌ علٸ أَٸت٘ ؾشٳ ٵ
هٝٵـٳ
نصيو َكبٛي ْ١ستٸ ٢علٸ ا٭َِ ٚا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ أٜهاّ; يكطٜض قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ َ
إٔشٳا دٹ ٵٓ٦ٳا َٹٔٵ نٌُِّ ُأَٻ١ٺ بٹؿٳٗٔٝسٺ ٚٳدٹ ٵٓ٦ٳا بٹوَ عٳًَٖ ٢ٳ٪ٴ َ٤٫ٹ ؾٳٗٔٝس ّا﴾ (ايٓػاٚ .)41 :٤طبكاّ هلصٙ
اٯ ١ٜته ٕٛؾٗاز ٠ا٭ْبٝاَ ٤كبٛي ّ ١عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،عً ٘ٝهب إٔ ٜهْٛٛا
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يصيو َعكَٚ ٌَٛربٻأْٝ َٔ ٜٔع ايصْٛب.
بٌ ٜٴػتؿاز َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٕٛٛستٸ َٔ ٢ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ
ٚايهصب َٚا إٍ شيو أٜهاّ ،بٌ ضٴ ٳبُا ّهٔ ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا إٔ يس ِٜٗعًُاّ ناَّ٬
بأعُاٍ ا٭َٸٚ ،١ا٭عُاٍ إعًٓٚ ١غري إعًٓ َِٗٓ ١أٜهاّ.
ٚباٱناؾ ١إٍ ٖصا ا٫غتس ،ٍ٫قس ّهٔ نِٸ إكسٸَ ١ا٭ٖ َٔ ٍٚصا ايسيٌٝ
إٍ َكسٸَات ايسي ٌٝايػابلٚ ،ايتٛقټٌ إٍ اغتس ٍٕ٫آخط عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤إعاق ٞؾإٕ ؾٗازاتِٗ غٛف تٴطٳ ٸزٖ .صا ٗ سٌ ته ٕٛؾٗاز٠
ا٭ؾدام ايعازٜٸٌ ـ بؿط ٙاٱّإ ٚايعساي ١ـ َكبٛيٚ ،ّ١عً ٘ٝهب إٔ ته ٕٛؾٗاز٠
ايٓيبٸ ـ ايص َٔ ٖٛ ٟأؾهٌ اـًل ـ َكبٛي ّ١بططٜلٕ َأ ٵٚ ،ٍٚإٔ ٜه ٕٛايٓيبٸ َعكّ َٛا
َٚربٸأّ َٔ نٌٸ َا ٜػًب عٓ٘ اغتشكام ايؿٗازٚ .٠عً ٘ٝؾإٕ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤طتهب ٕٛايصْٛب.
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ْتٝذٖ ١صا ا٫غتس ٍ٫إِا تجبت عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤اضتهاب
ايصْٛب ٚإعاق ٞايهبريٚ ،٠اٱقطاض عً ٢ايكػا٥طَ ،ا ٜتٓاؾَ ٢ع قب ٍٛايؿٗاز،٠
ٚيٝؼ ايعكُ ١ستٸ َٔ ٢اضتهاب ايكػا٥ط بؿهٌٕ َطًل.
ايسي ٌٝاـاَؼ :ي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤إعكٚ ١ٝدب ْكشِٗ ٚضزعِٗ عٔ
اضتهاب ٖص ٙإعك( ١ٝإكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
ضزع ايؿدل عٔ اضتهاب عٌُٕ َا ٪ٜش ٜ٘قطعاّ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٜصا ٤ا٭ْبٝا ٤قطٻّٷٚ ،يصيو ٜٓ ٫بػ ٞإٜصا( ِٖ٩إكسٸَ ١ايجايج.)١
ل إعكٚ ١ٝدب ضزع٘ عٔ ؾعٌ تًو
إثبات إكسٸَ ١ا٭ :ٍٚي ٛاضتهب ؾد ٷ
إعك ;١ٝعهِ أزيٓٚ ١دٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ،قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳٚيِتٳهُٔٵ
دٝٵطٔ ٳ ٚٳِ ٜأَٴطٴٕٚٳ بٹايِ ٳُعٵطٴٚفٹ ٳ ٚٳٜٓٵٗٳ ٵٕٛٳ عٳٔٔ ايِ ٴُٓٵهَطٔ﴾ (آٍ عُطإ:
ٹَٓٵهُِٵ ُأَٻٜ ْ١ٳسٵعٴٕٛٳ ٔإيَ ٢ايِ ٳ
.)104
إثبات إكسٸَ ١ايجاْ َٔ :١ٝايٛانض إٔ ضزع ايؿدل عٔ ايكٝاّ بإٓهط ٪ٜزٸ ٟإٍ
اغتٝاٚ ٘٥اْععاد٘ ٚإٜصاٚ ;٘٥شيو ٭ٕ نٌٸ ؾدلٕ ٜطٜس إٔ ٜؿعٌ َا وً ٛيَ٘ٚ ،ا ٜٛاؾل
إضازت٘ ٚاختٝاض .ٙؾً ٛأضاز اٯخط إٔ ٜكِّٝس إضازت٘ ٚوسٸ َٔ سطٸٜت٘ ؾإْ٘ غٛف ٜتأشٸٚ .٣عً٘ٝ
ي ٛمتٸ ضزع ايٓيبٸ عٔ عُ ٌٕ ٜك ّٛب٘ ؾإٕ شيو غٛف ٜتػبٻب بإٜصا.٘٥
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إثبات إكسٸَ ١ايجايجٚ :١أَا زي ٌٝسطَ ١إٜصا ٤ا٭ْبٝا ٤ؾكس ٚضز ايٓلټ ٗ شيو
بايٓػب ١إٍ عُ ّٛا٭ْبٝا ;٤إش ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜبؿإٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚؾإٔ
ايٓيبٸ َٛغٜ﴿ :×٢ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا َ ٫تٳهُْٛٴٛا نَايٖصٹٜٔٳ آ ٳشٚٵا َٴٛغٳ( ﴾٢ا٭سعاب:
ٖٚ ،)69صا ٜعين سطَ ١إٜصا ٤ايٓيبٸ َٛغٚ ،×٢سطَ ١إٜصا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| أٜهاّ.
ت أخط ٣بؿإٔ سطَ ١إٜصا ٤ا٭ْبٝا.^٤
ت آٜا ٷ
نُا ٚضزٳ ٵ
ٚباٱناؾ ١إٍ إٛاضز اؾع ١ٝ٥إصنٛض ٠نُٔ آٜات ايكطإٓ ايهط ،ِٜضٴ ٳبُا
أَهٔ يٓا إٔ ْػتؿٝس َٔ قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ايٖصٹٜٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٕٚٳ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ َي ٳعٓٳٗٴِٴ اهللُ ؾٹٞ
اي ټس ٵْٝٳا ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ ٚٳأَعٳسٻ يَٗٴِٵ عٳصٳاب ّا َٴّٗٔ ٓٝا﴾ (ا٭سعاب )57 :سهُاّ نًٝٚاّ بؿإٔ ْٝع
ا٭ْبٝا ٖٛٚ ،٤إٔ إٜصا ٤ضغ ٍٛاهلل قطٻّٷ إٍ ا٭بسٚ .بايتايٜٓ ٞتر عٔ ٖصا ايسي ٌٝإٔ
ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤طتهب ٕٛإعاق ،ٞستٸٜ ٢ػتشكٓٛا بػببٗا إٔ ٜتِٸ ْٳ ٵٗ ٴ ِٗٝعٔ إٓهط،
ٜٚتعطٻنٛا ْتٝذ ١شيو يٮش.٣
ايسي ٌٝايػازؽ :ي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤إعك ١ٝمل هُ ٵع اتٸباعِٗ (إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
ب عً ٢ايٓاؽ ٚأتباعِٗ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٕ اتباع ا٭ْبٝاٚ ٤اد ٷ
إثبات إكسٸَ ١ا٭ َٔ :ٍٚايٛانض إٔ ا٭ؾدام عٓسَا ٜتِٸ تهًٝؿِٗ ببعض
ا٭عُاٍ هب عً ِٗٝايعٌُ بٗاٚ ،عٓسَا ّٓعِٗ اهلل عٔ عٌُٕٜٚ ،تٛعٸس عً ٢ؾعً٘
بايعصاب ٚايعكاب ،هب عً ٢اؾُٝع إٔ وذُٛا عٔ ؾعً٘ٚ .سٝح إٕ ايؿ ٤ٞايٛاسس ٫
ّهٔ إٔ ٜهَ ٕٛأَٛضاّ ب٘ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ٗٚ ،ايٛقت ْؿػ٘ َٓٗٝٸاّ عٓ٘ ،ؾإٕ ايٓيبٸ يٛ
اضتهب َعكٚ ّ١ٝدب عً ٢إهًٖؿٌ إٓٗٝٸٌ عٔ شيو ايؿعٌ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل إٔ ٜ ٫تٸبعٛا
ايٓيبٸٚ ،هب عً ِٗٝتطى شيو ايؿعٌٚ ،عً ٫ ٘ٝته ٕٛايتٻ ٳبعٝٸ ١يًٓيبٸ دا٥ع.ّ٠
إثبات إكسٸَ ١ايجاْ :١ٝيكس أْعٍ اهلل آٜات كتًؿ ١بؿإٔ بعض ا٭ْبٝاَٗٓٚ ،٤ا:
ت ٗ اتٸباع ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔٚ .شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :قٛي٘ بؿإٔ ايٓيبٸ إبطاِٖٝ
آٜا ٷ
اـً﴿ :×ٌٝإِّْٔ ٞدٳاعٹًُوَ يٹًٓٻاؽٔ ٔإَٳاَ ّا﴾ (ايبكطٚ .)124 :٠اٱَاّ ٖ ٛايؿدل ايصٜ ٟتبع٘
ايٓاؽ; نُا قاٍ ايٓيبٸ إبطاٖ﴿ :×ِٝؾَُٳ ٵٔ ٳت ٹب ٳعٓٹ ٞؾَ ٔإْٻ ٴ٘ َٹِّٓ( ﴾ٞإبطاٖ.)36 :ِٝ
ٚدا ٤بؿإٔ ايٓيبٸ ٖاض ×ٕٚقٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَا ٻت ٹبعٴْٛٹٚ ٞٳأَطٹٝعٴٛا َأَٵطٔ( ﴾ٟط٘.)90 :
شبټٕٛٳ اهللَ ؾَا ٻت ٹبعٴْٛٹ( ﴾ٞآٍ
نٓٵتٴِٵ تٴ ٹ
ٚقاٍ تعاٍ بؿإٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ|﴿ :قٌُٵ ٔإٕٵ ُ
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عُطإٚ ،)31 :قاٍ أٜهاّ﴿ :ؾَآ ٹَٓٴٛا بٹاهللٹ ٚٳ ٳضغٴٛيٹ٘ٹ اي ٻٓبٹ ِّٞا٭َُِّ ِّٞايٖصٹٜ ٟٴ ٵَ٪ٹٔٴ بٹاهللٹ ٚٳنًَٹُٳا ٹت٘ٹ
ٚٳا ٻت ٹبعٴٙٛٴ﴾ (ا٭عطافٚ ،)158 :غري شيو َٔ اٯٜات اييت ٜٴؿِٗ َٓٗا ٚدٛب إطاع١
ايطغ.)103(ٍٛ
 َٔٚأِٖٸ اٯٜات اييت ّهٔ إٔ ٜٴػتؿاز َٓٗا سهِٷ نً ٞٚقٛيُ٘ تعاٍ﴿ :قَاٍٳ ٜٳا
قَ ٵ ّٔٛا ٻت ٹبعٴٛا ايُِٴ ٵطغٳًٹٌٳ﴾ (ٜؼٚ .)20 :ايسي ٌٝعً ٢نًٖ ١ٝٚصا اؿهِ ٖ ٛإٔ اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍ مل ٜهٳ ٵع أٟٸ قَ ٵ ٝٺس عًٚ ،٘ٝمل ىايؿ٘.
ٚا٭ٚنض َٔ نٌٸ ٖص ٙاٯٜات عًٚ ٢دٛب إطاع ١ا٭ْبٝا ٤قٛيُ٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا
أَ ٵضغٳ ًِٓٳا َٹٔٵ ٳضغٴ ٍٕٛإٔ ٖ ٫ٹي ٴٝطَا ٳع بٹإٔ ٵشٕٔ اهللٹ﴾ (ايٓػا.)64 :٤
تٜٓ٘ٛٷٖٓ :اى َٳ ٵٔ ُػٻو بٗص ٙاٯ ١ٜٱثبات عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ َباؾط (ٚيٝؼ
ت إطاع ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ َطًل ٜتٸهض َٔ
بربٖإ اـًُِـ)ٚ ،قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ :يٚ ٛدبٳ ٵ
شيو إٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايصْٛب ٚا٭خطاٚ .٤بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ إط٬م اٯٜات ٗ
ٚدٛب إطاع ١ا٭ْبٝا ٤زيٌٝٷ عً ٢أِْٗ َعك َٔٚ .َٕٛٛايٛانض بايٓػب ١إٍ إطًٖعٌ عً٢
عًِ إٓطل إٔ ٖصا ا٫غتس ٍ٫عباض ْ٠عٔ ططٜلٕ خًؿٞٸ ٚغري َباؾط عًَ ٢ا تكسٻّٚ ،عً٘ٝ
ّ ٫هٔ اعتباض ٖص ٙاٯ ١ٜنُٔ ايطا٥ؿ ١ا٭ َٔ ٍٚاٯٜات.
ايسي ٌٝايػابع :إٕ ايصٜ ٫ ٟطتهب إعك ١ٝأؾهٌ َٔ ايصٜ ٟطتهب إعك١ٝ
(إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
إٕ إ٥٬هٜ ٫ ١طتهب ٕٛإعك( ١ٝإكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٕ ا٭ْبٝا ٤أؾهٌ َٔ إ٥٬ه( ١إكسٸَ ١ايجايج.)١
ٚعً ٘ٝؾإٕ ايؿدل ايصٜ ٫ ٟطتهب إعك ١ٝـ َجٌ :إ٥٬ه ١ـ أؾهٌ َٔ
ايؿدل ايصٜ ٟطتهب إعكٚ .١ٝسٝح إٕ إ٥٬ه ١يٝػٛا أؾهٌ َٔ ا٭ْبٝا ٤ؾٗصا
ٜعين إٔ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤طتهب ٕٛإعك.١ٝ
زي ٌٝإكسٸَ ١ا٭ ٍٚقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إٕٻ أَنِ ٳطَٳهُِٵ عٹٓٵسٳ اهللٹ أَتٵكَانُِٵ﴾ (اؿذطات:
.)13
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجاْ ١ٝاٯ ُ١ٜاييت تتشسٻخ عٔ إ٥٬هٚ ،١تك ٫َ ﴿ :ٍٛٳٜعٵكٴٕٛٳ اهللَ َٳا
َأَٳ ٳطٖٴ ٵِ ٳٜٚٳ ِؿعٳًُ ٛٳٕ َٳا ٜٴ ٵَ٪ٳطٴٕٚٳ﴾ (ايتشط.)6 :ِٜ
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٬
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجايج ١اٯ ُ١ٜاييت تتشسٻخ عٔ ايهجري َٔ ا٭ْبٝاٚ ،٤تكٚ﴿ :ٍٛٳنُ ٘
ؾَهٻ ًِٓٳا عٳًَ ٢ا ِيعٳايَُٹٌٳ﴾ (ا٭ْعاّٚ ،)86 :اييت تعبِّط عٔ أؾهً ١ٝا٭ْبٝا ٤عً ٢ايٓاؽ
ٚإ٥٬هٚ .١اٯ َٔ 32 ١ٜغٛض ٠ايسخإ تجبت ب ٳسٚٵضٖا إٔ ا٭ْبٝا ِٖ ٤ايص ٜٔمتٸ
اقطؿاٚ ِٖ٩ادتبا َٔ ِٖ٩بٌ ْٝع ايعإٌ (أ ٟايصٜ ٜٔعكً.)ٕٛ
نُا ّهٔ إناؾ ١أزيٓ ٺ ١أخط ٣إٍ ٖص ٙا٭زيَٓ ،١كسٸَاتٺ ٖاثً ١أٜهاّ .ٳبٝٵسٳ إٔ
ٖص ٙا٭زيٓ ١مل ٜتِٸ ا٫يتؿات إيٗٝا ٗ ايهتب ايه:١َٝ٬
ايسي ٌٝايجأَ :إٕ ا٭ْبٝا ٤إشا اضتهبٛا إعك ١ٝؾػٛف ٜه َٔ ْٕٛٛايٛإٌ
(إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٗ ٫س ٟايٛإٌ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٗس ٟا٭ْبٝا( ٤إكسٸَ ١ايجايج.)١
ٚعً ٘ٝؾإٕ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤طتهب ٕٛإعك.١ٝ
إثبات إكسٸَ ١ا٭ :ٍٚإٕ اي َٔ ًِٛإؿاٖ ِٝاييت تكسم ٗ َٛضز اي ًِٛعلٸ
ايٓاؽَٛ ٗٚ ،ضز ايؿدل ايصٜ ٟطتهب إعك ١ٝأٜهاّٚ .إِا ٜٴٓػب اي ًِٛإٍ َجٌ
ٖصا ايؿدل; ٭ْ٘ باضتهاب إعكْ ًِٜٛ ١ٝؿػ٘ .قاٍ تعاٍ﴿ :ؾَ ٹُٓٵٗٴِٵ َٚايٹِٷ ٹيٓٳؿِػٹ٘ٹ﴾
(ؾاططٚ ،)32 :قاٍ أٜهاّ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٳتعٳسٻ سٴسٴٚزٳ اهللٹ َؾأُٚيَ٦ٹوَ ٖٴِٴ ايٖٛايٹُٴٕٛٳ﴾ (ايبكط.)229 :٠
ٚسٝح ٜتِٸ ايتعبري بـ «اي »ًِٛعٔ اضتهاب ايصْبٚ ،نصيو تٴػتعٌُ ٗ َٛضز ا٫عتسا٤
عً ٢اٯخطَٛ ٗٚ ،ٜٔضز ْػب ١ايهصب عً ٢اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ(َٛ ٗٚ ،)104ضز
ايهؿط( )105أٜهاّٜ ،ه ٕٛا٭ْبٝاَ ;٤كتهٖ ٢صا ايسيَ ،ٌٝعك َٔ ٌَٛايهؿط
ٚايهصب ٗ ايتبًٝؼ ٚايسع َٔٚ ٠ٛنٌٸ إعاقٚ ٞايصْٛب.
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجاْ :١ٝقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚاهللُ َٜ ٫ٳٗٵسٹ ٟايِكَٛٵّٳ ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ:
ت ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهاّ.
ت أخطَ ٣ؿابٗ ١هلص ٙاٯ ١ٜقس ٚضزٳ ٵ
ٖٓٚ .)86اى آٜا ٷ
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجايج ١قٛيُ٘ تعاٍ ﴿ :ٳٜٚٳٗٵسٹِٜٔٗٵ ٔإيَ ٢قٹطٳاٙٺ َٴػٵتٳكٹ( ﴾ِٕٝإا٥س،)16 :٠
ايٛاضز ٠بؿإٔ ا٭ْبٝاٚ ;^٤اٯٜات إؿابٗ ١ا٭خط ٣اييت تتشسٻخ عٔ ٖسا ١ٜا٭ْبٝا.٤
ايسي ٌٝايتاغع :إٕ ا٭ْبٝا ٤إشا اضتهبٛا َعك ّ١ٝؾإِْٗ غٝه َٔ ْٕٛٛايٛإٌ
(إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
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إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٓ ٫كط ايٛإٌ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٓكط ا٭ْبٝا( ٤إكسٸَ ١ايجايج.)١
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجاْ ١ٝآٜاتٷ َٔ قب :ٌٝقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا يٹًٖٛايٹُٹٌٳ َٹٔٵ ْٳكٹريٕ﴾
(اؿرٸٚ ،)71 :آٜاتٷ أخط ٣بٗصا إهُ.ٕٛ
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجايج :١اٯٜات ايهجري ٠اييت ت٪نٚس عًْ ٢كط ٠اهلل يٮْبٝا،^٤
كبٳطٴٚا عٳًََ ٢ٳا
ُصبٳتٵ ٴضغٴٌٷ َٹٔٵ َقبٵًٹوَ ؾَ ٳ
نُا ٗ ق ٍٛاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ﴿ :ٳٚيَكَسٵ ن ِّ
ُصبٴٛا ٚٳأُٚشٴٚا سٳتٻَ ٢أتٳاٖٴ ٵِ ْٳكٵ ٴطْٳا﴾ (ا٭ْعاّ.)34 :
ن ِّ
ٗ نٖ ٤ٛص ٙا٭زيٓ ١اييت تػتؿاز َٔ يٛاظّ آٜات ايكطإٓ ايهط ،ِٜز ٕٚا٫غتؿاز٠
َٔ إكسٸَات ايعكًٚ ١ٝاـاضدّ ،١ٝهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر عكُ ١ا٭ْبٝا.^٤
ٚقس تكسٻّ إٔ شنَ ٵطْا إٔ ٖص ٙا٭زيٓ ١مل ٜتِٸ ا٫غتٓاز إيٗٝا ٗ ايهتب ايه.١َٝ٬
ٚإٕٵ نإ ٖٓاى اغتسٍ٫ٷ ٖاثٌ ٗ ايهتب ايهَٝ٬ٸٚ ،١غٛف ْصنط ٙبٛقؿ٘ زيّ٬ٝ
ثاْٝاّ نُٔ ايطا٥ؿ ١ايجايج.١
ٖ َٔٚصا ايكبّ :ٌٝهٔ اٱؾاض ٠إٍ عسّ ن ٕٛايٛإٌ َٔ «إؿًشٌ»ٚ ،أِْٗ
ٜ ٫كعَٛ ٕٛضزاّ يـ «سبٸ اهلل»ٚ ،إٍ مش« ٍٛايه٬ي »١يًٛإٌٚ ،عسّ مش« ٍٛايس٫ي»١
اٱهلٝٸ ١يًٛإٌ َٔٚ .خ ٍ٬إكابً ١بٌ ا٭ْبٝاٚ ٤ايٛإٌ ّهٔ إٔ ٜٴػتؿاز نصيو أِْٗ
ٜٓ ٫سضد ٕٛنُٔ زا٥طٚ ٠فُٛع ١ايٛإٌ ٗ ،سٌ أِْٗ ي ٛاضتهبٛا إعاق ٞغٛف
ٜه َٔ ْٕٛٛايٛإٌٜ ٫ٚ ،هٖٓ ٕٛاى َعٓ٢ٶ يًُكابًّ .١هٔ إثبات ْٝع ٖصٙ
إكسٸَات ٚاؿسٚز ايٛغط َٔ ٢خ ٍ٬ا٫غتعاْ ١بآٜات ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜاعتباضٖا
نُٔ اجملُٛعٚ ١ايطا٥ؿ ١ايجايج.١

ز ـ اٯٜات احملتاد ١إىل َكدَّاتٍ غري قسآْ ١ّٝــــــ
إٕ ٖص ٙاٯٜات ّ ٫هٔ ا٫غتٓاز إيٗٝا ٚسسٖا ٫ٚ ،بهُِّٗا إٍ آٜاتٺ أخطَٔ ٣
ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜإِا تسٍٸ عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤خ ٍ٬ا٫غتعاْ ١با٭زي ١ايعكًٝٸ ١أٚ
اٱْاعٚ .بعباض٠ٺ أخطَ :٣ػاعسٖ ٠ص ٙاٯٜاتٚ ،بأغًٛب بطٖإ اـُ ًِـّ ،هٔ
ا٫غتس ٍ٫عً ٢إثبات عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
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ايسي ٌٝا٭ٚٸٍ :ي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤إعك ١ٝؾإٕ ايٛٳ ٵعس بايعصاب اٱهل ٞغٛف
ٜكسم ٗ سك( ِٗٚإكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
إٕ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤تعطٻن ٕٛيًعصاب اٱهلٞٸ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
ٗ نٖ ٤ٛص ٙا٭زيٜ ١ه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛاضتهاب ايهبا٥ط; ٭ٕ ايصْٛب
اييت ٜٳ ٹع ٴس اهلل عًٗٝا بايعصاب تٴ ٳع ټس َٔ ايهبا٥ط.
إثبات إكسٸَ ١ا٭ٚ :ٍٚضز ايٛعس بايعصاب ٗ ايهجري َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ
بايٓػب ١إٍ ايصٜ ٜٔعك ٕٛا٭ٚاَط اٱهلٜٚ ،١ٝتُطٸز ٕٚعً ٢أسهاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ،
 َٔٚشيو :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳَٳٔٵ ٳ ٜٵعلٔ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ ؾَ ٔإٕٻ يَ٘ٴ ْٳاضٳ دٳ ٳٗٓٻِٳ خٳايٹسٹٜٔٳ ؾٹٗٝٳا َأبٳسّا﴾
(اؾٔٸٚ ;)23 :قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٳ ٜٵعلٔ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ ٳٜٚٳ ٳتعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹًِ٘ٴ ْٳاض ّا﴾ (ايٓػا:٤
.)14
إثبات إكسٸَ ١ايجاْٜ :١ٝصٖب عسزٷ َٔ إتهً ٌُٚإٍ ا٫عتكاز بإٔ إْاع ا٭َٸ١
قا ٥ٷِ عً ٢إٔ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤تعطٻن ٕٛيًعصاب اٱهلٞٸ .إٕ إتهً ٌُٚايصُ ٜٔػٻهٛا بٗصا
اٱْاع مل ٜؿكشٛا عٔ نٝؿٝٸ ١تٛقټًِٗ إيٜٚ .)106(٘ٝبس ٚأْ٘ ي ٛنإ ٖٓاى إْاعٷ عً٢
ٖص ٙإػأي ١ؾإْ٘ ئ ٜه ٕٛؾ٦ٝاّ آخط غري أقٌ إْاع ا٭َٸ ١عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ;٤إش
ٖٓاى ْاع ْ ١تصٖب إٍ ا٫عتكاز بإْاع ا٭َٸ ١عً ٢إٔ ا٭ْبٝاَ ٤ربٸأ ٕٚعٔ أٟٸ شْبٺ
ٜػتٛدب ايعصاب اٱهلٞٸْٚ .تٝذ ّ١هلصا اٱْاع ؾإٕ ْٝع ايص ٜٔىايؿٖ ٕٛصا ا٭َط
بططٜك١ٺ ٚأخط ٣غٛف ىطد َٔ ٕٛضٔ ٵبك ١إػًٌُٚ ،وهِ عً ِٗٝبايهؿط ٚاـطٚز
عٔ إًٓ.١
ايسي ٌٝايجاْ :ٞي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤إعك ١ٝؾإِْٗ غٛف ٜه ١ًْ َٔ ْٕٛٛايصٜٔ
ٜعًُ ٕٛعً ٢خ٬ف َٛعٛتِٗ ْٚكٝشتِٗ (إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
إٕ ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا َٔ ًْ ١ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛعً ٢خ٬ف َٛعٛتِٗ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
إٕ ٖصا ايسيٜ ٌٝٴجبت عكُ ١ا٭ْبٝاْٝ َٔ ٤ع ايصْٛب ايهبريٚ ٠ايكػري،٠
ت ضغاي ١ا٭ْبٝا ٤بأْعِٗ عً٢
ٚا٭خ٬م ايؿاغسٚ ،٠ايهؿط ٚايؿطى ايص ٟقاَٳ ٵ
قاضبت٘.
إثبات إكسٸَ ١ا٭ َٔ :ٍٚايٛانض إٔ ا٭ْبٝاٜ ٤أَط ٕٚبايٛادباتٜٗٓٚ ،ٳ ٵ ٕٛعٔ
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ايصْٛب ٚاحملطٸَاتٜٚ ،بًٚػ ٕٛضغا٫ت اهلل إٍ ايٓاؽ ،ؾإشا اضتهبٛا ايصْٛب بأْؿػِٗ
غٛف ٜه َٔ ْٕٛٛايٛاع ٌٛايصٜ ٫ ٜٔعًَُ ٕٛا ٜكٛيٜٗٚ ،ٕٛس ٕٚايٓاؽ إٍ ططٜل
ٜتٓهٖب ِٖ ْ٘ٛأْؿػِٗ عً ٢إػت ٣ٛايعًُ.ٞ
إثبات إكسٸَ ١ايجاْ :١ٝقاٍ اؾطداْ :ٞيسٜٓا إْاعٷ عً ٢إٔ ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا َٔ ٖصٙ
ايؿٚ .)107(١٦أغٓس ايتؿتاظاْٖ ٞصا اٱْاع بكٛي٘ :إٕ َجٌ ٖصا ا٭َط ٴٜعٳسٸ َٔ أنرب
إٓؿٚطاتٚ ،ا٭ْبٝآَ ٤عٻٖ ٕٛعٔ اٱتٝإ بأٟٸ عٌُٕ ٜػتٛدب ْؿٛض اٯخط.)108(َِٗٓ ٜٔ
ٚازٸع ٢ايؿدط ايطاظ ٟإٔ ا٭ْبٝا ٤ي ٛاضتهبٛا َجٌ ٖصا ا٭َط غٛف ٜطتهب ٕٛأبؿع
ايكبا٥ض(ٚ .)109قس ُػٻهٛا يصيو بآٜاتٺ َٔ ايكطإٓ ايهط ،ِٜسٝح ٚبٻذ اهلل ؾٗٝا أٚي٦و
ايصًٜ ٫ ٜٔتعََ ٕٛا ٜع ٕٛٛب٘ اٯخط ،ٜٔنُا ٗ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا يٹِٳ
نبٴطٳ َٳكِت ّا ٹعٓٵسٳ اهللٹ َإٔٵ تٳكُٛيُٛا َٳا َ ٫تٳ ِؿعٳًُٕٛٳ﴾ (ايكـٸ 2 :ـ .)3
تٳكُٛيُٕٛٳ َٳا َ ٫تٳ ِؿعٳًُٕٛٳ * َ
٬
ٚقٛي٘ تعاٍَ ﴿ :أ ٳت ِأَٴطٴٕٚٳ ايٓٻاؽٳ بٹا ِيبٹطِّ ٳ ٚٳتٓٵػٳٛٵٕٳ َأْٵؿُػٳهُِٵ ٚٳ َأْٵتٴِٵ تٳتٵًُٕٛٳ ايِهٹتٳابٳ أَؾَ َ
ٳتعٵكٹًُٕٛٳ﴾ (ايبكطٚ .)44 :٠عًٜ ٘ٝتٸهض ـ طبكاّ هلص ٙاٯٜات ـ إٔ عٌُ ايٓاقض َا ىايـ
ايٓكٝش ١اييت ٜٴكسَِّٗا إٍ اٯخط ٗ ٜٔغا ١ٜايؿٓاع.١
نُا ُػٻو ايؿدط ايطاظ ٟـ باٱناؾ ١إٍ ٖص ٙاٯٜات ـ به ّ٬ايٓيبٸ
ؾعٝب×( ،)110عٓسَا قاٍ يك َ٘ٛايص ٜٔاتٻُٗ ٙٛبأْ٘ ٜطٜس َٔ خْ ٍ٬كش٘ هلِ إٔ ٜكٌ
إٍ َآضب٘ َٚكاؿ٘ ،عًَ ٢ا سها ٙايكطإٓ ايهط ِٜعٓ٘ ٗ قٛي٘ ﴿ :ٳَٚٳا أُضٜٔسٴ إَٔٵ
أُخٳايٹؿَهُِٵ ٔإيََ ٢ٳا َأْٵٗٳانُِٵ ٳعٓٵ٘ٴ﴾ (ٖٛز.)88 :
ايسي ٌٝايجايح :ي ٛاضتهب ا٭ْبٝا ٤ايصْٛب ؾػٛف ٜه َٔ ْٕٛٛسعب ايؿٝطإ
(إكسٸَ ١ا٭.)ٍٚ
نٌٸ ٳَ ٵٔ ٜه ٗ ٕٛسعب ايؿٝطإ غٓٝاي٘ اـػطإ (إكسٸَ ١ايجاْ.)١ٝ
ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا َٔ اـاغط( ٜٔإكسٸَ ١ايجايج.)١
إٕ ٖصا ايسيٜ ٌٝٴجبت إٔ ا٭ْبٝا ٫ ٤ىهع ٕٛيػًط ١ايؿٝطإٜ ٫ٚ ،طتهبٕٛ
ايصْٛب ايهبري ٠أ ٚايكػري ٠بٛغٛغ١ٺ َٔ ايؿٝطإٚ ،أِْٗ َعك َٔ َٕٛٛايهؿط
ٚايؿطى بٛغٛغ ١ايؿٝطإٚ .يهٓٸ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞعِٓٗ ايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ.
زي ٌٝإكسٸَ ١ا٭ َٔ :ٍٚايٛانض إٔ نٌٸ ٳَ ٵٔ  ٜٸتبع ايؿٝطإ هب إٔ ٜهَٔ ٕٛ
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سعب٘.
ؿٝٵطَإٔ ٖٴِٴ ايِدٳاغٹطٴٕٚٳ﴾
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجاْ ١ٝقٛيُ٘ تعاٍَ ﴿ :أ َٔ ٫إٕٻ سٹعٵبٳ اي ٻ

(اجملازي.)19 :١
ٚقس ْ ٫ه ٕٛعاد١ٺ إٍ ٖاتٌ إكسٸَتٌ ،بإٔ ٜكاٍ :إٕ ا٭ْبٝا ٤إشا اضتهبٛا
َعك ،ّ١ٝأ ٚؽًٖؿٛا عٔ ايكٝاّ بايتهايٝـ ٚا٭سهاّ اٱهل ،١ٝؾإٕ نؿَٓٝ ١عإ أعُاهلِ
غٛف ؽـٸ ٗ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ايص ٜٔىـٸ َٝعإ أعُاهلِ ٗ  ّٜٛايكٝاَ ١غٛف ٜهْٕٛٛ
َٔ اـاغط ;ٜٔإش ٜك ٍٛتعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ خٳؿٖتٵ َٳٛٳاظٜٔٓٴ٘ٴ َؾأُٚيَ٦ٹوَ ايٖصٹٜٔٳ خٳػٹطٴٚا َأْٵؿُػٳٗٴِٵ﴾
(ا٭عطاف.)9 :
ؾوٖ ٗ إٔ ا٭ْبٝا ٤ئ ٜهْٛٛا َٔ
ٚقاٍ ايتؿتاظاْ ٗ ٞإثبات إكسٸَ ١ايجايج ٫ :١ٳ
اـاغطٚ .)111(ٜٔقاٍ اؾطداْ :ٞي ٛنإ ا٭ْبٝا َٔ ٤اـاغط ٜٔيهاْٛا أغٛأ سأَ ّ٫
ايعٖٸاز ايعازٜٸٌ ايساخًٌ نُٔ إؿًشٌ ٫ٚ ،ؾٳوٖ ٗ بطٖ ٕ٬صا ايه.)112(ّ٬
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ قشٸ ١إكسٸَ ١ايجايج ١تجبت إَا بٛاغط ١اٱْاع إسٻع٢
َٔ قٹ ٳبٌ ايتؿتاظاْ ;ٞأ ٚبٛاغط ١عسزٺ َٔ إكسٸَات اييت مكٌ عًٗٝا َٔ نّ٬
اؾطداْ:ٞ
إكسٸَ ١ا٭ :ٍٚإٕ ايعٖٸاز إ َٔ ٌَٓ٪إؿًشٌ.
إكسٸَ ١ايجاْ :١ٝإٕ اـاغط َٔ ٜٔإؿًشٌ أزَْ ٢طتب ّ١عٓس اهلل.
إكسٸَ ١ايجايج :١إٕ ا٭ْبٝا ٤يٝػٛا أزْ َٔ ٢أٟٸ أسسٺ عٓس اهلل.
زي ٌٝإكسٸَ ١ا٭ :ٍٚإٕ إ ١ًْ َٔ ِٖ ٌَٓ٪إؿًشٌ ،عًَ ٢ا ٚضز ٗ ايهجري
َٔ اٯٜاتَٗٓٚ ،ا :قٛي٘ تعاٍ﴿ :قَسٵ أَؾًَِضٳ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ﴾ (إ.)1 :َٕٛٓ٪
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجاْ ١ٝاٯٜاتٴ َٔ  19إٍ  َٔ 23غٛض ٠اجملازيٚ ،١اييت تكسٻّ
شنطٖا ٖٞٚ ،اييت تتشسٻخ عٔ أتباع سعب ايؿٝطإٚ ،أِْٗ ِٖ اـاغطٚ ;ٕٚعٔ أتباع
سعب اهللٚ ،أِْٗ ِٖ إؿًشٚ .ٕٛإٕ سعب اهلل عٓس اهلل أؾهٌ َٔ سعب ايؿٝطإ.
زي ٌٝإكسٸَ ١ايجايج ٖٛ ١شاتٴ ايسي ٌٝا٭ٚٸٍ ايكطآْ ٞغري إباؾط ٖٛٚ ،ايسيٌٝ
ايكا ٌ٥بإٔ ا٭ْبٝا ٤ىتاضِٖ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ بٌ ا٭َِ.
 ٗٚاـتاّ  ٫بٴسٻ َٔ ايتصنري بإٔ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭عاخ إٛدٛز ٠سٖ ٍٛصٙ
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ا٭زيٓٚ ،١يهٓٸٓا ْٴ ٵ ٪ٹثط عسّ شنطٖا; يعسّ اتٸػاع إكاي ١هلاْٚ ،سع ٛايكاض ٨ايهط ِٜإٍ
ايبشح عٓٗا ٗ َٛاْٸٗا.

الهىامش

|
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ْعس ١ّٜايتطُّٛز يف ايك ٍٛبعؿُ ١ا٭^١ُّ٥
قسا ْ٠٤تازخيْٚ ١ّٝكد١ّٜ
أ .حسٍه خلٍفة
د .السٍد رضا مؤدّب
ترجمة :السٍد حسه علً الهاشمً

َكدَّ ْ١ــــــ
إٕ عكُ ١اٱَاّ َٔ أِٖٸ ايعكا٥س اييت  َٔ٪ٜبٗا إتهً ُٕٛٚايؿٝع ،١إٍ اؿ ٸس
ايص ٟاعتربٚا َعٗا إٔ ؾطعٝٸ ١اٱَاّ َتٛقٚؿ ْ١عً ٢ايعكُٖٓٚ .)1(١اى َٳ ٵٔ ٳع ٻس ٖص ٙايكؿ١
قؿَ ّ١ؿرتن ١بٌ ا٭ْبٝاٚ ٤إ٥٬هٚ ١ا٭ُ٥ٸ ;١سٝح هب إٔ ٜ ٫كسض عٔ ٖصٙ
ا٭قٓاف ايج٬ث ١ؾ ٞٷ َٔ ٤ايهبا٥ط َٔ ٫ٚ ،ايكػا٥ط(ٖٓ َٔٚ .)2ا ناْت ٖص ٙايعكٝس٠
عكٝس ّ٠ضاغدٚ ١ؾا٥ع ١بٌ ايؿٝعَ ٗ ١ػأي ١اٱَاَ.١
َ ٗٚكابٌ ٖص ٙايطٖٓ ١ٜ٩اى تٝٸاضٷ ٜطؾض اتٸكاف ا٭ُ٥ٸ ١بايعكُٜٚ .١صٖب
ايكا ًٕٛ٥بٗصا ايطأ ٟتاض ّ٠إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايك ٍٛبايعكَُ ١ؿّٗٛٷ زخ ٌٝعً ٢اٱغَٔ ّ٬
ت َٔ ايؿطؽ إٍ
ؼ َٔ ايتعاي ِٝاٱٜطاْ ١ٝايكسّ ;١سٝح تػًًَٖ ٵ
اـاضزٚ ،أْ٘ َكتب ٷ
اجملتُع ايؿٝعٞٸ(ٚ ;)3تاض ّ٠أخطٜ ٣كٛي :ٕٛإٕ َؿٗ ّٛايعكُ َٔ ١قٓع أشٖإ ايؿٝع.١
ٚٚنط(ٜ )4ط ٣إٔ ٖصا إؿَٗ ٫ ّٛهإ ي٘
 َٔٚشيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ ،إٔ
ٗ ايكطإٓ ٚايطٚاٜاتٚ ،إٔ إػًٌُ ا٭ٚا ٌ٥مل ٜهْٛٛا ٜكٛي ٕٛبعكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤إٔ

^

ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔضٚٻدٛا هلص ٙايؿهط٫ ٠سكاّ َٔٚ ،خ ٍ٬ايعٌُ عً ٢تٛغٝع زا٥طٖ ٠صا
إؿٗ ّٛدعًٛا ايعكُ ١ؾاًَ ّ١يٮُ٥ٸ ١أٜهاّ(.)5
نُا شٖب ًٜٚؿطز َازيْٛؼ( )6إٍ تأٜٝس نٚٚ ّ٬نط ٗ ٖصا ايؿإٔٚ ،قاٍ بإٔ
اْتؿاض ْٛطٜٸ ١نُاٍ ايعكُ ١ـ اييت ّ ٫هٔ ايعجٛض عً ٢يؿٗٛا ٗ ايكطإٓٚ َٔ ،دٗ١
ْٛط ٙـ بٌ ايؿٝعٜ ١عٛز إٍ ايٓكـ ا٭ٚٸٍ َٔ ايكطٕ ايجاْ.)7(ٞ
ٚقس شٖب زٚاٜت زْٚايسغٔ( )8ب ٳسٚٵض ٙإٍ ايك ٍٛبإٔ ايؿٝعَٓ ِٖ ١ؿأ ٖص ٙايط،١ٜ٩
ت شضٚتٗا ٗ عكط ايؿٝذ ايهًٝينٚ ،ايؿٝذ ايكسٚمٚ ،ايؿٝذ
ٚقاٍ بأْٗا قس بًػٳ ٵ
إؿٝس(.)9
ْٗ ٗٚا ١ٜإطاف شٖب إدٓاتؼ دٛيستػٗٝط( )10ـ  َٔ ٖٛٚإ٪غِّػٌ يًسضاغات
ت أؾهاض ٙتأثرياّ عُٝك ّا عً ٢آضا ٤غا٥ط إػتؿطقٌ ـ إٍ
اٱغ ١َٝ٬اؿسٜجٚ ،١قس تطنَ ٵ
ايك ٍٛبإٔ عكُ ١ا٭ُ٥ٸَ َٔ ١بايػات ايؿٝعٖ ٗ ١صا ايؿإٔ(.)11
ت َعٗا بعض
ت دبٗ ١ايتؿهري إدايـ يًعكُ ١إٍ اؿسٸ ايص ٟدطؾَ ٵ
ٚقس اْتؿطٳ ٵ
ايهتٸاب َٔ ايؿٝع ١أٜهاّ; ؾكس شٖب ايػٝس سػٌ إسضغ ٞايطباطبا ٞ٥ـ تٳ ٳبعاّ هلصٙ
ايط ١ٜ٩ـ إٍ ايك ٍٛبإٔ ْٛط ١ٜعكُ ١ا٭ُ٥ٸ ١تعٛز إٍ ايكطٕ اهلذط ٟايجاْٚ ،ٞأْٗا َٔ
َكرتسات إتهً ِٚايؿٝع ٞايهبري ٖؿاّ بٔ اؿهِ(.)12
نُا شٖب َككٛز ؾطاغتدٛا ٙبسٳٚٵض ٙإٍ اتٸٗاّ ايؿٝع ١بتهدٖ ِٝصا إكاّ،
ٚطايب بإعاز ٠ايٓٛط ٗ ايكَ ٍٛؿٗ ّٛعكُ ١إعكٚ .ٌَٛقاٍ ٗ ؼً ٌٝيَ٘ ٗ« :ا
ٜتعًٖل َػأي ١ايعكُ ١نإ اعتكاز إته َٔ ًٌُٚايؿٝع ١أنجط َبايػٚ ّ١غًٛٸاّ َٔ
اٯخطٚ ;ٜٔضٴ ٳبُا نإ شيو َِٓٗ ٭ِْٗ أضازٚا إٔ ٜطمسٛا ٭ُ٥ٸَ ١صٖبِٗ قٛضَ ّ٠ا ؾٛم
بؿطٚ ١ٜأغطٛض ،١ٜتطتؿع بِٗ إٍ َػت ٣ٛا٭ْبٝا.)13(»٤
ت بؿإٔ ايعكُ ١عً ٢طٍٛ
ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭عاخ ٚايسضاغات اييت قسضٳ ٵ
ايتاضٜذ .ٳبٝٵسٳ أْٓا ستٸ ٢نتابٖ ١ص ٙإكاي ١مل ْعجط عً ٢نتابٺ أَ ٚكاي١ٺ تبشح س ٍٛدصٚض
َؿٗ ّٛعكُ ١اٱَاّ ٗ ايكطٕ اهلذطٟٸ ا٭.ٍٚ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ َكاي« ١إط٬ي ْ١عًْٛ ٢طٜٸ ١عكُ ١اٱَاّ َٔ ،ايبسا ١ٜإٍ
ت َػاض ايعكُ١
ايكطٕ اهلذط ٟاـاَؼ»( ،)14يهاتبٗا :قُس سػٌ ؾاضٜاب ،قس تٓاٚيَ ٵ
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ٗ ايكط ٕٚاـُػ ١ا٭ ،ٍٚإ ٓ٫أْ٘ قس ضنٖع ؾٗٝا عً ٢خكٛم إػاض ايتاضىٞ
يًعكَُٚ ،١طاتبٗاٚ ،بطاٖٗٓٝا ايعكًَ ،١ٝهتؿٝاّ بٓكٌ بعض ايتكاضٜط احملسٚز ٠عٔ
ايكطٕ ا٭ٚٸٍ ،ز ٕٚؼًًٗٝا أ ٚايربٖٓ ١عًٗٝا.
ٚقس أٚضز ايسنتٛض َٗس ٟؾطَاْٝإ ٗ َكاي١ٺ ي٘ بعٓٛإ« :إػتؿطقٚ ٕٛعكُ١
()15

ا٭ُ٥ٸ»١

عجاّ قطٜباّ َٔ ٖص ٙإكايٚ .١يهٓ٘ بطبٝع ١اؿاٍ مل ٜعٌُ ؾٗٝا عً ٢بٝإ

ٚؼًَٓٚ ٌٝاقؿ ١ضأ ٟايكشابٚ ١ايتابعٌ بٗصا ايؿهٌ.
ٚقس شنط أٓس سػٌ ؾطٜؿٚ ٞسػٔ ٜٛغؿٝإ ب ٳسٚٵضُٖا ٗ ،نتاب «عحٷ ٗ
عكُ ١إعك ،)16(»ٌَٛأعاثاّ َٔ قبَ :ٌٝؿٗٚ ّٛسكٝك ١ايعكُٚ ،١إَهإ ايعكُ،١
ٚايعكُٚ ١ا٫ختٝاضٚ ،ايعكُٚ ١إٖٛبٚ ،١ايعكَُ ٗ ١طسً ١ايطؿٛيٚ ،١تاضٜذ ايعكُ١
ٗ كتًـ ا٭زٜإ ٚبٌ إػًٌُ .بٳٝٵسٳ إٔ أعاثِٗ مل تطنٚع عً ٢ايكطٕ اهلذط ٟا٭ٚٸٍ.
يكس تعطٻنٓا ٗ ٖصا إكاٍ إٍ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ايكشابٚ ١ايتابعٌ ٚتابعٖٓ ،ِٗٝا
َٖ ٛصنٛضٷ ٗ نتب ايتاضٜذ ٚايهٚ ّ٬ايطداٍ ٚايتؿػري ٚاؿسٜح; يهْ ٞعٌُ ـ َٔ
خ ٍ٬ؼً ٌٝايٓكٛم ٚايتكاضٜط إسضد ١ؾٗٝاٚ ،ا٫غتٓاز إٍ إٓك٫ٛت ايطٚا١ٝ٥
ٚايتاضىٚ ١ٝإٛنٛعٚ ١ٝايه ٗ ١َٝ٬فاٍ ايتؿهري ايؿٝع ٞـ عً ٢إثبات َػأي١
اٱَاَ.١
 َٔٚاؾسٜط شنط ٙأْٓا قس اغتٓٳ ٵسْا ٗ ٖص ٙإكاي ١إٍ إكازض إتأخِّط ٠عٔ
ايكطٕ اهلذط ٟا٭ٚٸٍ; إش  ٫ؾٳوٖ ٗ أْ٘ مل ٜكٹ ًِٓا نتابٷ َػتكٌٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ ايكطٕ
اهلذط ٟا٭ٚٸٍٚ .ا٫زٸعا ٤ايٛسٝس إٛدٛز ٗ ٖصا ايؿإٔ ٜطتب٘ بهتاب «غٴًَ ٵ ِٝبٔ قٝؼ»،
ٚقس ٚقع ايتؿهٝو ؾ َٔ ٘ٝقٹ ٳبٌ ايباسجٌ .ٳبٝٵسٳ إٔ ايهتب اييت متٸ تأيٝؿٗا ٗ ايكطٕٚ
اي٬سك ١ؼت ٟٛبؿهٌٕ ٚآخط تكطٜطاتٺ عٔ ا٭سساخ ٚايٓكٛم ايطٚا ١ٝ٥إٓكٛي ١عٔ
ايكطٕ ا٭ٚٸٍٚ ،اييت تٓط ٟٛعً ٢أسساخ ٚٚقا٥ع ٖصا ايكطٕ َٔٚ .خ ٍ٬ايتسقٝل ٗ ٖصٙ
ايتكاضٜط ايتاضىّ ١ٝهٔ ٚنع َطآ٠ٺ أَاّ اؿكا٥ل إٛدٛز ٗ ٠ايكطٕ اهلذط ٟا٭ٚٸٍ;
ؾإٕٵ مل ٜهٔ ٖصا إٓٗر ٗ ايبشح َكبٚ ،ّ٫ٛمتٸ اتٸٗاَ٘ بعسّ ايعًُٝٸ ،١ئ ٜعٛز
باٱَهإ إثبات أٟٸ َطًبٺ أ ٚسازث١ٺ إغَٝ٬ٸَ ١طتبط ١بايكطٕ ا٭ٚٸٍ.
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^

َفٗ ّٛايعؿُ ١ــــــ
إٕ ايعكُْ َٔ ١اس ١ٝايبٓ ١ٝايًؿ ١ٝٛاغِ َكسض َؿتلٸ َٔ َازٸ( ٠ع م ّ)،
ٚتعين يػ ّ١إٓع(ٖٓٚ .)17اى َٳ ٵٔ قاٍ بإٔ َعٓ ٢ايعكُ« ٖٛ ١اٱَػاى»(ٖٓٚ .)18اى َٔ
عًُا ٤ايًػَ ١ٳ ٵٔ قاٍ ٗ تعطٜـ ايعكُ« :١ايعكُ :١إٔ ٜعكُو اهلل َٔ ايؿطٸ ،أٜ ٟسؾع
عٓو»(.)19
إٕ يًُتهً ٌُٚاٱغ ٗ ٌَٝ٬بٝإ إعٓ ٢ا٫قط٬س ٞيًعكُ ١عباضاتٺ َتكاضب١
َٔ بعهٗاّٚ ،هٔ بٝإ سكًٝتٗا ٗ ٖص ٙايعباض« :٠إٕ ايعكُ ١يطـٷ إهلٞٸ ّٓش٘ اهلل
يبعض ا٭ؾدام; ستٸٜ ٢تُهٖٓٛا ٗ نٗ٥ٛا َٔ انتػاب ايعكُ َٔ ١اضتهاب
ايصْٛبٚ ،ايعٌُ عً ٢تطى إعاق ،ٞضغِ قسضتِٗ عً ٢اضتهابٗا»(.)20

عؿُ ١اإلَاّ يف اٯٜات ٚايسٚاٜات ــــــ
ت نًُ ١ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬ـ
إٕ ايكطإٓ ايهط ٖٛ ِٜايهتاب ايٛسٝس ايص ٟاتٸؿكَ ٵ
ضغِ ْٝع ا٫خت٬ؾات ايساخًٝٸ ١ؾُٝا بٗٓٝا ـ عً ٢ايٛثٛم بكسٚضٚ ،ٙاعتباض ٙأِٖٸ َكسض
٫غتدطاز ايتعاي ِٝاٱغ ١َٝ٬ا٭ق.١ًٝ
ٚقس متٸ تأٜٝس غٓٸ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ بعض اٯٜات ايكطآْٚ ،)21(١ٝاعترب ايكطإٓ
ضغ ٍٛاهلل| قسٚ ّ٠ٚأغ ّ٠ٛيًُ.)22(ٌَٓ٪
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإْ٘ يًعجٛض عً ٢أقايٚ ١قٛاب ١ٝأٟٸ َؿٗ ّٕٛإغَٞ٬ٸ هب
ايطدٛع أٚٸ ّ٫إٍ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ١إطٗٻط ،٠ثِٸ اْ٫تكاٍ بعس شيو إٍ ا٭زيٓ١
ا٭خط.٣
ٚعً ٫ ٘ٝبٴسٻ يتكشٝض ا٫عتكاز بعكُ ١اٱَاّ َٔ ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ
ٚايػٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ;١بٛقؿُٗا َكسضٳ ٵ َٔ ٜٔايكطٕ اهلذطٟٸ ا٭ٚٸٍٚ ،ايبشح ٗ ٖصٜٔ
َٔ ٛ
إكسضٳ ٵ ٜٔايع ٌُٝٛعٔ دصٚض ٖصا إؿٗٚ .ّٛيصيو غٛف ْك ِٝؾاٖساّ َٔ نٌ
ٖص ٜٔإكس ٳض ٵ ٜٔعًٖ ٢صا إسٸع ،٢اختكاضاّ; يه ٞتتٸهض أقايٖ ١صا إؿٗٚٚ ّٛدٛزٙ
ٗ قسض اٱغ.ّ٬
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أـ آ ١ٜايتطٗري ــــــ
قاٍ اهلل تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ايهطٔ ﴿ :ِٜإْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ
ت ٳ ٚٴٜطَِّٗطٳنُ ٵِ ٳتطِٗٔرياّ﴾ (ا٭سعاب.)33 :
ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ ا ِي ٳبٝٵ ٹ
ٚي٬غتس ٍ٫بٗص ٙاٯ َٔ ١ٜايهطٚضٟٸ ا٫يتؿات إٍ ث٬خ ْكاٖ ٙاَٸ:ٖٞٚ ،١
1ـ إٕ إطاز َٔ اٱضازٖ ٗ ٠ص ٙاٯ ٖٞ ١ٜاٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸٚ .)23(١اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛٸ١
تعين اـًل ،ايصٜ ٫ ٟكبٌ ايتدًٗـ(ٜٚ ،)24تعًٖل بؿعٌ إطٜس (اهلل)َ ،عٓ ٢خًل ايؿ٤ٞ
ٚإهاز.)25(ٙ
دؼ ٜعين يػ ّ١اـَبٳح(ٚ .)26اغتعُاي٘ ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜؾاٌَٷ يج٬خ
2ـ إٕ ايطِّ ٵ
قٛض َٔ اـَبٳح :ٖٞٚ ،اـَبٳح إعٓٚ ،ٟٛاـَبٳح ايٛاٖطٚ ،ٟاـَ ٳبح إعٟٓٛ
دؼ» ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبؿهٌٕ َطًل َٔٚ ،زٕٚ
ٚايٛاٖطَ ٟعاّ(ٚ .)27سٝح ٚضز اغتعُاٍ «ايطِّ ٵ
قٝسٺ أ ٚؾطٙٺٜ ،ه ٕٛؾاَ ّ٬ؾُٝع أْٛاع اـَبٳح.
3ـ ٖٓاى ايهجري َٔ اٯضا ٤إططٚس ١بؿإٔ بٝإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٗ ٖصٙ
اٯ ٫ٚ ،١ٜغٝٻُا َٔ قٹ ٳبٌ احملكٚكٌ غري ايؿٝع ،)28(١ٳبٝٵسٳ إٔ ايكسض اؾاَع بٌ ٖص ٙاٯضا٤
ٚايٓٛطٜات ٖ ٛؾدل ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،اٱَاّ عًٞٸ×ٚ ،ايػٝٸس ٠ؾاطُ١
ايعٖطاٚ ،÷٤اٱَاَإ اؿػٔ ٚاؿػٌ’ .إٕ ٖصا ايطأَٛ ٟنع إْاعٕ َٔ قٹ ٳبٌ
إؿػِّطٚ ٜٔايعًُا ٤ايؿٝعٚ .١قس شنط نباض ايعًُا َٔ ٤أٌٖ ايػٓٸ ١بسٳٚٵضِٖ ايهجري َٔ
ايطٚاٜات ٗ ٖصا إعٓٚ .)29(٢قاٍ ايؿدط ايطاظ ٟبعس ْكٌ سسٜح ايهػا ،٤ايص ٟوكط
َؿٗ ّٛأٌٖ ايبٝت بٗ ٤٫٪اـُػٚ« :١اعًَ ٵِ إٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜنإتٻؿل عً ٢قشٸتٗا بٌ أٌٖ
ايتؿػري ٚاؿسٜح»(.)30

نٝف ١ّٝا٫ضتد ٍ٫ــــــ
شٖب عًُا ٤ايؿٝع ١ـ ٗ ن ٤ٛا٫يتؿات إٍ ايٓكا ٙايج٬ث ١اييت تكسٻّ شنطٖا ـ
إٍ ا٫غتس ٍ٫بٗص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١عً ٢إثبات عكُ ١أٌٖ ايبٝت^ٚ ،شيو عً ٢ايٓشٛ
طؿ٘ عٔ أٌٖ ايبٝت^ (باٱضاز٠
دؼ بًُ ِ
ايتاي :ٞيكس تعًٖكت إضاز ُ٠اهلل بإٔ ٜٴصٖب ايطِّ ٵ
ايتهٜٝٓٛٸ َٔٚ ،)١ايٛانض دسٸاّ إٔ اٱضاز ٠ايتؿطٜعٝٸّ ٫ ١هٔ إٔ ته ٖٞ ٕٛإككٛز;٠
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^

ٚشيو يٛدٛز ٖص ٙاٱضاز ٠بايٓػب ١إٍ ْٝع إهًٖؿٌ(ٚ .)31بايٓٛط إٍ نًُ« ١إِا»،
كط(ٜ ،)32تٻهض إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜتطٜس إٔ ؽلٸ أٌٖ ايبٝت بؿ٤ٞٺ ٫
 َٔ ٖٞٚأزٚات اؿَ ٵ
ٜؿاضنِٗ ؾ ٘ٝأسسٷٖٚ .صا ٜٴعٳسٸ اَتٝاظاّ خاقٸاّ بأٌٖ ايبٝت^ٜٚ .تًدٻل ٖصا اَ٫تٝاظ
دؼ عِٓٗ باٱضاز ٠اٱهلٝٸ ١ايتهٜٝٓٛٸٖٚ ،١صا َٖ ٛعٓ ٢ايعكُ.١
بإشٖاب ايطِّ ٵ
قاٍ ايؿٝذ ايطٛغ ٗ ٞتؿػري ،ٙبعس بٝاْ٘ اغتس ّ٫٫ؾبٗٝاّ با٫غتس ٍ٫إتكسِّّ
شنطٚ« :ٙشيو ٜسٍٸ عً ٢عكُتِٗ»(.)33
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايعكَُ ١ػأي ْ ١ٴت ِؿ ٳِٗ َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜبأزْ ٢تأَټ ٌٕٚ .إٕ ٖصا
ا٫عتكاز بايعكُ ،١ايصٜ ٟسٸع ٞايؿٝع ١سايٝٸاّ أِْٗ  َٕٛٓ٪ٜب٘ َٔ ٖٛ ،إؿاٖ ِٝايٓابع١
سٝاْٜٚ ،ٞٴعٳسٸ يصيو عكٝس ّ٠إغ ١َٝ٬أقٚ .١ًٝتٴ ٳعسٸ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ١
َٔ إكسض ايٛٳ ٵ
هُاّ يًتؿهري ايؿٝعٞٸ ا٭ق.ٌٝ
ش َ
غ ٳٓساّ َٴ ٵ
ٳ

ب ـ سدٜح ايجكًني ــــــ
إٕ ٖصا اؿسٜح َٔ ايطٚاٜات إصنٛضَ ٗ ٠كازض ايؿطٜكٌ (ايؿٝعٚ ١ايػٓٸ;)١
سٝح ض ٳ ٚٵ ٙٚبأْعِٗ ٗ نتبِٗ ايطٚاٚ ١ٝ٥ايتاضىٚ ١ٝايتؿػريٚ ،)34(١ٜأقطٸٚا بكشٸت٘(.)35
ذ ٳُع عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽّ ،هٔ ا٫زٸعا ٤بإٔ ٖصا اؿسٜح َٔ إػا ٌ٥إُ ٵ
ايؿطٜكٌ.

نٝف ١ّٝا٫ضتد ٍ٫ــــــ
ّهٔ ا٫غتس ٍ٫بٗص ٙايطٚا ١ٜٱثبات ايعكُ ١بعسٸ ٠قٛض:
1ـ يكس دعٌ ايٓيبٸ ا٭نطّ| أٌٖ ايبٝت^ ٗ ٖص ٙايطٚا ١ٜعٹ ٵس ّ٫يًكطإٓ
ايهطٚ ،ِٜأَط ايٓاؽ بايتُػټو بُٗاٚ .سٝح إٕ ايكطإٓ ايهط٪ٜ ٫ ِٜزٸ ٟإٍ اـطأ
ٚايه ;ٍ٬ؾَٗ ٛعك ٛٷّ َٔ اـطأ ،هب إٔ ٜه ٕٛأٌٖ ايبٝت^ َعك َٔ ٌَٛاـطأ
أٜهاّ; نٜ ٫ ٞه ٕٛايتُػټو بِٗ َٛدباّ يًه.ٍ٬
2ـ قاٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ؾكط٠ٺ َٔ ٖصا اؿسٜحٚ« :إُْٗا ئ ٜؿرتقا ستٸٜ ٢طزا
 ٞاؿٛض» .ؾً ٛنإ أٌٖ ايبٝت^ ٜػًه ٕٛاـطأ ؿكٌ ا٫ؾرتام بٚ ِٗٓٝبٌ
ٳعًَ ٻ
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ايكطإٓ; ٭ٕ ايكطإٓ ايهطٜ ٫ ِٜسع ٛإٍ ايصْٛب ٚا٭خطا ٤أبساّٚ ،إٕ إصْب ٚاـاط٧
غٛف ٜهَ ٕٛؿرتقاّ عٔ ايكطإٓٚ .عً ٘ٝؾإٕ عسّ اؾرتام أٌٖ ايبٝت عٔ ايكطإٓ زيٌٝٷ
ٚانض عً ٢عكُتِٗ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜتجبت تٓاغِ عكٝس ٠ايؿٝع ١بعكُ ١اٱَاّ
َع ايتعاي ِٝاٱغَٝ٬ٸ ١اـايكٚ ١ايٓابعَ َٔ ١عٌ ايػٓٸ ١ايٓب.١ٜٛ

َفٗ ّٛايعؿُ ١عٓد ايؿشاب ١ــــــ
إٕ أؾعاٍ ايكشاب ١إشا مل تهٔ كايؿ ّ١يًكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓٸ ١ايكطعٝٸ ١يًٓ ٸ
يب
ا٭نطّ| ّهٔ إٔ تهَ ٕٛكساقاّ عٝٓٝٸاّ يًتعاي ِٝاييت أخصٖٚا َٔ ؾدل ضغٍٛ
اهلل| .إٕ ايكشاب ١ايكاؿٌ; بٛقؿِٗ قس تتًُصٚا عًٜ ٢س ضغ ٍٛاهلل| َباؾط ّ،٠
ناْٛا عً ٢ايسٚاّ َٔ ايسعا ٠إٍ إؿاٖٚ ِٝايتعاي ِٝاٱغ ١َٝ٬ا٭قٚ ،١ًٝناْٛا ٗ
سٝاْٚ .١ٝهلص ٙايػا ١ٜغٛف ْػتٓس
ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ َٓعي ١إطآ ٠اييت تعهؼ ايتعاي ِٝاي ٳ ٛٵ
ـ ٱثبات ٚدٛز ٚاْتؿاض َؿٗ ّٛعكُ ١اٱَاّ نُٔ ايتعاي ِٝايسٜٝٓٸ ١ـ إٍ بعض ايؿٛاٖس
إٓكٛي ١يٓا عٔ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ايكشاب:١

1ـ اإلَاّ عً ّٞبٔ أب ٞطايب× ــــــ
إٕ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ٖ ٛاٱَاّ ا٭ٚٸٍ يًؿٝعٚ .١نإ بإقطاض نباض أٌٖ ايػٓٸ ١أٚٸٍ
ايٓاؽ إغَ٬اّٚ ،أٚٸٍ َٳ ٵٔ قًَٓ ٢ع ايٓيبٸ ا٭نطّ|(.)36
قاٍ أَري إ ٗ ×ٌَٓ٪خطب١ٺ يَ٘ٚ« :ا ٚدس ي ٞنصبَ ٗ ّ١ق ٵ ٫ٚ ،ٍٕ ٛخطًٗ ّ١
ؾعٌٕ»( .)37يكس عطٻف اٱَاّ عًٞٸ× ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايه ّ٬بايعكُ َٔ ١اـطأ; ٭ٕ
ايعكُ ١تعين إٔ ٜه ٕٛإطَ ٤عكَٛاّ َٔ اـطأ ٗ ايكٚ ٍٛايعٌُٚ .قاٍ ايؿٝذ قُس
دٛاز َػٓٝٸ ٗ ١ؾطح ٖص ٙايهًُ َٔ ١اٱَاّ عًٞٸٖ« :صا َعٓ ٢ايعكُ ١عٓس ايؿٝع٫ ،١
نصب ٗ ق ٫ٚ ،ٍٕٛظيٓ ٗ ١ؾعٌٕ»(.)38
ٚإًؿت إٔ ايؿٝذ قُس عبس ٙـ  ٖٛٚٴٜعٳ ٸس َٔ َؿاٖري عًُا ٤أٌٖ ايػٓٸٜٓٚ ،١ؿ٘
ٗ اؾبٗ ١إكابً ١٭ٌٖ ايبٝت^ ـ قاٍ ٗ ؾطح َعٓ« ٢اـطً« :»١اـطًَ ١ؿطز خطٌ،
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^

َجٌ :ؾطسَ ١ؿطز ؾطحٚ ،اـطٌ ٖ ٛاـطأ ايصٜ ٟه ٕٛعٔ غٳ ٵٗ ٕ.)39(»ٛ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾكس ْؿ ٢أَري إ ×ٌَٓ٪عٔ ْؿػ٘ ستٸ ٢اـطأ ايػٻ ٵٟٗٛٸ
أٜهاّٖٚ .صا َٖ ٛعٓ ٢ايعكُ ١ايص ٟتك ٍٛب٘ ايؿٝع ;١سٝح ٜكٛي :ٕٛإٕ اٱَاّ ٜ ٫طتهب
ستٸ ٢ايصْٛب ٚا٭خطا ٤ايػٻ ٵٜٗٛٸ ١أٜهاّ.
 ٗٚضٚا١ٜٺ أخطْ ،٣كٌ ايهًٝين عٔ غٴًَ ٵ ِٝقاٍ :قاٍ أَري إ« :×ٌَٓ٪إٕ اهلل ـ
تباضى ٚتعاٍ ـ طٗٻطْا ٚعكُٓاٚ ،دعًٓا ؾٗسا ٤عً ٢خًك٘ٚ ،سذٸت٘ ٗ أضن٘ٚ ،دعًٓا
َع ايكطإٓٚ ،دعٌ ايكطإٓ َعٓاْ ٫ ،ؿاضق٘ ٜ ٫ٚؿاضقٓا»(.)40
إٕ ٖصا ايه َٔ ّ٬أَري إٜ ×ٌَٓ٪سٍٸ َٔ أٚٸي٘ إٍ َٓتٗا ٙعً ٢عكُ ١أٌٖ
ايبٝت ٚا٭ُ٥ٸ.^١
ؾكس قاٍ اٱَاّ ٗ ايبسا« :١ٜإٕ اهلل ـ تباضى ٚتعاٍ ـ طٗٻطْا» .إٕ إط٬م ايهّ٬
ٖٓا ٜؿٌُ ْٝع أْٛاع ا٭ضداؽ ٚا٭زْاؽٚ .عً ٘ٝؾإٕ أٌٖ ايبٝت^ ٜ ٫كسض عِٓٗ أٟٸ
ْٛعٕ َٔ أْٛاع ايصْٛب ،اييت ٖ َٔ ٞأع ِٛا٭ضداؽ; ٚشيو ٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس
طٗٻطِٖٚ .ؾُٝا ي ٛقسض عِٓٗ ايصْب ٚاـطأ ؾٗصا ٜعين إٔ اٱضاز ٠اٱهل ٸ ١ٝغٛف تٓتكض
غكٛقِٗ.
ثِٸ عاز اٱَاّ يٝبٖ ِّٔٝصا إعَٓ ٢طٸ ّ٠أخط ٣ببٝإٕ أٚنض; سٝح قاٍ« :عكُٓا».
ٖٚص ٙايعباض ،٠باٱناؾ ١إٍ ايتكطٜض بعكُ ١أٌٖ ايبٝت^ ،ؼت ٟٛعً ٢إطٕ ٬م،
ٚتعين إٔ اهلل قس عكُٓا َٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع ا٭خطا.٤
ثِٸ قاٍ اٱَاّ× ٗ ْٗا ١ٜنٚ« :َ٘٬دعًٓا َع ايكطإٓٚ ،دعٌ ايكطإٓ َعٓا٫ ،
ْؿاضق٘ ٜ ٫ٚؿاضقٓا» .إٕ ٖص ٙايؿكط َٔ ٠ن ّ٬أَري إ ×ٌَٓ٪تسٍٸ بسٳٚٵضٖا عً٢
عكُتِٗ; ٚشيو يكٝاّ إْاع ا٭َٸ ١اٱغ ١َٝ٬عً ٢إٔ ايكطإٓ ٜٗ ٫س ٟإٍ اـطأٚ ،إٔ
ايكطإٓ ايهطَ ِٜعكّٛٷ أبساّٚ .عً ٘ٝإشا أَهٔ إٔ ٜكسض اـطأ ٚايصْب عٔ أٌٖ
ايبٝت^ ؾٌٗ ٜكضٸ َٔ اهلل إٔ ٜكطِْٗ بايكطإٓ أٜ ٚكطٕ ايكطإٓ بِٗ؟! ؾؿ ٞساي ١قسٚض
ايصْب عٔ أٌٖ ايبٝت^ ئ ته ٕٛهلِ َعٜٸ ْ١عً ٢غا٥ط أؾطاز ا٭َٸ ،١يٓٝؿطزٚا َٔ زِْٗٚ
با٫قرتإ بايكطإٓ .إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛأٌٖ ايبٝت^ عً ٢ايططٜل ايكٛابٚ ،إٔ
ٜهْٛٛا بعٝس ٜٔعٔ أٟٸ امطافٺ; يٝه ٕٛايكطإٓ َعِٗ ٜٚهْٛٛا َع ايكطإٓ; ٚإ ٓ٫يٛ
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قسض عِٓٗ أزْ ٢خطأ ؾػٛف ٜه ٕٛاؾرتاقِٗ عٔ ايكطإٓ أَطّا َػًُٖاّ ٚنطٚضٜٸاّ.
ٚبٗصا ايبٝإ إتكسِّّ ٜتٸهض إٔ أَري إ ٖٛٚ ،×ٌَٓ٪أسس ايكشاب ١ا٭ٚا،ٌ٥
نإ  َٔ٪ٜبعكُ ١اٱَاّ ،بٌ ٚقس قطٻح بصيو ٗ بعض إٛاضز أٜهاّ.
ٖ َٔ ٛص ٙإٛاطٔ
ٚايٓكط ١اؾسٜط ٠بايتأَټٌ إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× مل ٜتعطٻض ـ ٗ أٟ
اييت قطٻح ؾٗٝا بعكُت٘ ـ ٱْهاض ن َٔ َ٘٬قٹ ٳبٌ غا٥ط ايكشابٖٚ .١صا ّجٌِّ زيّ٬ٝ
قٜٛٸاّ عً ٢إٔ إػًٌُ ا٭ٚا ٌ٥قس تًكٖ ٵٛا َؿٗ ّٛعكُ ١اٱَاّ بايكبٚ ٍٛايتػً.ِٝ

2ـ ايطّٝد ٠فاطُ ١ايصٖسا ÷٤ــــــ
ناْت ايػٝٸس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤غٝٸسْ ٠ػا ٤ايعإٌ(ٚ ،)41بٓت ايٓيبٸ
ا٭نطّ|ٚ ،أسبٸ ايٓػا ٤إٍ قًب٘(.)42
ٴض ٟٚعٔ ايػٝٸس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤أْٗا قايت ٗ اـطب ١ايؿَ ٳسن« :١ٝأٜٗا ايٓاؽ،
اعًُٛا أْ ٞؾاطُٚ ،١أب ٞقُٸس ،أق ٍٛعٳ ٵٛزاّ ٚبٳ ٵس٤اّ ٫ٚ ،أقَ ٍٛا أق ٍٛغًََطاّ ٫ٚ ،أؾعٌ
ططاّ»(.)43
َا أؾعٌ ؾٳ َ
تتشسٻخ ايػٝٸس ٠ايعٖطاٖ ٗ ٤ص ٙايهًُ ١ـ بعس ايتعطٜـ بٓؿػٗا ـ عٔ قؿاتٺ تعبِّط
عٔ عكُتٗا:
ت عٔ ْؿػٗا اـطأ ٗ ا٭قٛاٍٚ ،قايت :إْ٘
1ـ بكٛهلا ٫« :أقَ ٍٛا أق ٍٛغًََطاّ» ْؿَ ٵ
ٜ ٫كع ٗ نَٗ٬ا خط ْأ أبساّ.
ت إٔ غًٛنٗا ٚؾعًٗا ٜٓ ٫طٟٛ
ططاّ» شنطٳ ٵ
2ـ ٚبكٛهلا ٫« :أؾعٌ َا أؾعٌ ؾٳ َ
ب ٳسٚٵض ٙعً ٢أٟٸ ظيٌٕ أ ٚخطأ أٜهاّ.
ٖٚصا َٖ ٛا ٜسٻع ٘ٝايؿٝع ٗ ١خكٛم ايعكُ ١أٜهاّ; سٝح ٜكٛي ٕٛبإٔ ايعكُ١
تعين إٔ ٜ ٫كسض اـطأ عٔ ايؿدل إعك ٗ ّٛايكٚ ٍٛايعٌُ.
ٚايٓكط ١اؾسٜط ٠بايتأَټٌ إٔ ٖصا ايه ّ٬قايت٘ ايػٝٸس ٠ؾاطُ ١ايعٖطا ÷٤عً٢
 ٟإْهاضٕ ٗ ٖصا ايؿإٖٔٚ ،صا زيٌٝٷ عً ٢أُ ٵْؼ
إٮٚ ،مل ٜكسض عٔ ا٭قشاب أ ټ
إػًٌُ ٚاجملتُع ٗ شيو ايعكط بٗصا إعٖٓٚ ٢صا إؿٗ ّٛاٱغَٞ٬ٸ َٔ ايعكُ.١
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3ـ ضًُإ ايفازض ٞــــــ
إٕ غًُإ ايؿاضغٞٸ َٔ خٝاض أقشاب ضغ ٍٛاهلل|( ٖٛٚ ،)44ايطنٔ ا٭ٚٸٍ َٔ
ا٭ضنإ ا٭ضبع.)45(١
ض ٣ٚايكان ٞأب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ إٔ غًُإ ايؿاضغ ٞقاٍ كاطباّ ْاع« :ّ١قًتِ:
ت ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚقٝاٚ ،٤نٌٸ ٚقٞټ ْبِّٓٝا َٔ بِٗٓٝ؟
 ;ٛؾاٖتسٳ ٵ
ٚ ٛأيـ ٚقٞ
نإ أيـ ْيب
نصبتِٚ ،اهللٹَ ،ا نٌٸٚ ،يهٓٸ٘ نإ ٖازّٜا َٗسٜٸ ّا»(.)46
إٕ غًُإ ايؿاضغ ٞبكٛي٘ٚ« :اهللٹَ ،ا نٌٸ» ٜٓؿ ٞايه٬ي ١عٔ اٱَاّ عًٞٸ بٔ أبٞ
طايب× ٫ٚ .ؾٳوٖ ٗ إٔ إطاز َٔ ايه٬يٖٓ ١ا ٖ ٞكايؿ ١ا٭ٚاَط اٱهلٝٸٚ .١عً ٘ٝؾإٕ
ل ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝأبساّٚ ،أْ٘ مل ٜٴدايٹـ
غًُإ ايؿاضغٜ ٞط ٣إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× مل ٜعٵ ٔ
ايتعاي ِٝاٱهل ٗ ١ٝأٟٸ َػأي١ٺ َٔ إػاٖٚ ،ٌ٥صا َٖ ٛعٓ ٢ايعكُ.١
ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ عًَ ×ٌّٞعكَٛاّٚ ،نإ استُاٍ اـطأ ٚاضزاّ ٗ سكٓ٘ ،ؾإْ٘
ـ باٱناؾ ١إٍ غكٛط٘ ٗ ايه ٍ٬عً ٢إػت ٣ٛايؿدكٞٸ ـ غٛف ٜعطِّض اٯخط ٜٔإٍ
خطط ايهٚ ٍ٬ا٫مطاف أٜهاّ .بٳٝٵسٳ إٔ غًُإ ايؿاضغ ٞقاٍ بعس شيو« :نإ ٖازٜاّ
َٗسٜٸ ّا» ،سٝح ْؿ ٢بصيو ا٭خطا ٤ايؿطزٜٸ ١عٔ اٱَاّ عًٞٸ× ،نُا ْؿ ٢عٓ٘ ا٭خطا٤
ا٫دتُاع ١ٝإطتبطَ ١ذاٍ اٱَاَ ١أٜهاّٚ .عطٻف اٱَاّ بٛقؿ٘ ؾدكاّ ٖازٜاّ َٗٚسٜٸاّ.
ٚعً ٘ٝهب اعتباض غًُإ ايؿاضغ ٞنُٔ إعتكس ٜٔبعكُ ١اٱَاّ أٜهاّ.

4ـ أب ٛذزّ ايػفاز ٟــــــ
نإ أب ٛش ٸض ايػؿاض َٔ ٟنباض أقشاب ضغ ٍٛاهلل| ٚ ،ٴٜعٳسٸ ٚاسساّ َٔ
ا٭ضنإ ا٭ضبع.)47(١
قاٍ أب ٛشضٸ ايػؿاض ٟيعسزٺ َٔ ايكشاب ١ايص ٜٔايتكَ ٵٛا ب٘ ٗ ايطبص« :٠إٕٵ ناْت
بعس ٟؾتٓ ْ١ـ  ٖٞٚنا ْ١ٓ٥ـ ؾعًٝهِ بهتاب اهلل ٚايؿٝذ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×; ؾإْٞ
ت ضغ ٍٛاهلل| ٜ ٖٛٚك :ٍٛعً ٌّٞأٚٸٍ َٳ ٵٔ آَٔ بٚ ٞقسٻقين ٖٛٚ ،أٚٸٍ َٳ ٵٔ
مسعٵ ٴ
ٜٴكاؾشين  ّٜٛايكٝاَ ٖٛٚ ،١ايكسِّٜل ا٭نرب ٖٛٚ ،ايؿاضٚم بعسٜ ،ٟؿطم بٌ اؿلٸ
ٚايباطٌٜ ٖٛٚ ،عػٛب إٚ ،ٌَٓ٪إاٍ ٜعػٛب اي.)48(»١ًُٛ
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إٕ ْٝع َٛانع ٖصا ايه َٔ ّ٬أب ٞشضٸ ايػؿاض ٟتؿتٌُ عً ٢ز٫ي١ٺ بؿإٔ
عكُ ١اٱَاّ عًٞٸ×َ ٗٚ .ا ْ ًٜٞؿري إٍ ٖص ٙإٛانع:
1ـ ْكض أب ٛشضٸ ايٓاؽ بايتٛدټ٘ إٍ اٱَاّ عًٞٸ× عٓس ٚقٛع ايؿتٓ ١بكٛي٘:
«ؾعًٝهِ بهتاب اهلل ٚايؿٝذ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×» .يكس ٚقـ أب ٛشضٸ اٱَاّ عًٝٸ ّا×
سٍ ايكطإْٓٚ ،كض يصيو بهطٚض ٠ايتُػټو بُٗا َعاّ .إٕ تهاؾ ٪اٱَاّ عًٞٸ×
بأْ٘ عٹ ٵ
َع ايكطإٓ زيٌٝٷ ٚانض عً ٢عكُت٘×; إش نُا إٔ ايكطإٓ َعكّٛٷٜ ٫ٚ ،كسض عٓ٘
اـطأ أبساّ ،هب إٔ ٜتٸكـ عٹسٵي٘ طاٱَاّ عًٞٸ×ص بٗص ٙايكؿ ١أٜهاّ; يه ٫ ٞت٪زٸٟ
إطاعت٘ إٍ ايهٚ ٍ٬ايهٝاع.
2ـ يكس شنط أب ٛشضٸ ايطدٛع إٍ اٱَاّ عًٞٸ× بؿهٌٕ َطًلٚ ،ي ٛأْ٘ نإ قس
ضقس أزْ ٢شْبٺ أ ٚخطأ عٓس اٱَاّ عًٞٸ×ٚ ،مل ٜهٔ يس ٜ٘اعتكازٷ بعسّ امطاف
اٱَاّ ـ ٖٚصا َٖ ٛعٓ ٢ايعكُ ١ـ ،يهإ إط٬م نَ َ٘٬ؿهٕٚ ،ّ٬ا أَهٓ٘ بٝإ
ايطدٛع إٍ اٱَاّ عًٞٸ× عً ٢غطاض ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهط ،ِٜز ٕٚقٝسٺ أ ٚؾطٙٺ.
3ـ ٜٓكٌ أب ٛشضٸ ايػؿاض ٟضٚا ّ١ٜعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٜ ،ك ٍٛؾٗٝا ٖٛٚ« :طاٱَاّ
عًٞٸ×ص أٚٸٍ َٳ ٵٔ ٜكاؾشين  ّٜٛايكٝاَ .»١ؾً ٛنإ اٱَاّ عًٞٸ× خاط٦اّ ،أٜٗ ٫ ٚسٟ
ايٓاؽ ٗ َٛاضز ايؿً ،ؾٌٗ ٜكضٸ إٔ ٜه ٖٛ ٕٛأٚٸٍ َٳ ٵٔ ٜكاؾض ايٓيبٸ ا٭نطّ| ّٜٛ
ايكٝاَ١؟! إٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜإِا ٜهتب هلا ايتشكٗل إشا نإ اٱَاّ عًٞٸ× َعكَٛاّ َٔ
ْٝع أْٛاع ايصْٛب ٚا٭خطاٚ .٤عً ٘ٝؾإٕ أبا شضٸ َٔ خ ٍ٬ضٚاٜت٘ هلصا اؿسٜح إِا
ٜتهًِٖ ٗ ايٛاقع عٔ عكُ ١اٱَاّ عًٞٸ×.
4ـ ثِٸ اغتططز أب ٛشضٸ ٗ بٝإ تتُٸٖ ١ص ٙايطٚا ١ٜعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،قا:ّ٬٥
« ٖٛٚايكسِّٜل ا٭نرب ٖٛٚ ،ايؿاضٚم بعسٜ ،ٟؿطم بٌ اؿلٸ ٚايباطٌ» .ؾإشا نإ اٱَاّ
عًٞٸ× َصْباّ ٚخاط٦اّ نٝـ ّهٔ ا٫طُٓ٦إ إٍ ن ْ٘ٛؾاضقاّ بٌ اؿلٸ ٚايباطٌ
ٚاقعاّٚ ،إٕ ايصٜ ٟعطِّؾ٘ بٛقؿ٘ سكٓاّ ٖ ٛسلٌّ ٗ ايٛاقعَٚ ،ا ٜك :ٍٛإْ٘ باطٌٷ ٖ ٛباطٌٷ
سكٓاّ؟ إٕ ايؿكٌ بٌ اؿلٸ ٚايباطٌ ٗ ايؿً ٜ ٫ه ٕٛإ َٔ ٓ٫قٹ ٳبٌ ايؿدل إعكَٔ ّٛ
ا٫مطاف ٗ ايكٚ ٍٛايعٌُ.
إٕ ٖصا ايتكطٜط ٜجبت إٔ أبا شضٸ ايػؿاض ٟنإ َٔ إعتكس ٜٔبايعكَُ ٗ ١ػأي١
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اٱَاَٜٚ ،١ط ٣إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× نإ َعكَٛاّ َٔ ْٝع أْٛاع ا٭خطاٚ ٤ايصْٛب
ٚإعاق.ٞ

5ـ عُّاز بٔ ٜاضس ــــــ
يكس نإ عُٸاض بٔ ٜاغط َٔ أٚا ٌ٥إػًٌُ َٔ ايكشاب ٚ ،)49(١ٴٜعٳسٸ َٔ لبا٤
أقشاب ضغ ٍٛاهلل|(ٚ ،)50أقؿٝا ٤أقشاب اٱَاّ عًٞٸ×(.)51
ٗ سٛاضٕ زاض بٌ عُٸاض بٔ ٜاغط ٚايعبري بٔ ايعٛٸاّ قاٍ عُٸاض يًعبريٚ« :اهللٜ ،ا أبا
ت ٜسَ ٟع
عبس اهلل ،ي ٛمل ٜبٵ ٳل أس ٷس إ ٓ٫خايـ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× ٕا خايؿتٴ٘ ٫ٚ ،ظايَ ٵ
ٜسٚ ;ٙشيو ٭ٕ عًٝٸاّ مل ٜعٳ ٵٍ َع اؿلٸ َٓص بعح اهلل ْبٝٻ٘|»(.)52
ػ ِٕ َػًٖ ،ٜبايك« :ٍٛيٛ
ٜكطٸ عُاض بٔ ٜاغط ٗ ٖصا ايه ،ّ٬ايص ٟزعُ٘ ٚأٜٻس ٙبكَ ٳ
ت ٜسَ ٟع ٜس٫ٚ .»ٙ
مل ٜبٵ ٳل أس ٷس إ ٓ٫خايـ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× ٕا خايؿتٴ٘ ٫ٚ ،ظايَ ٵ
ٜه ٕٛشيو إ٫ ٓ٫عتباض ٙاٱَاّ عًٝٸ ّا× َعكَٛاّ َٔ اـطأٚ ،إ ٓ٫ؾإْ٘ ي ٛمل ٜهٔ ٜعترب
اٱَاّ× َعكَٛاّ ٕا نإ ٖٓاى َعٓ٢ٶ يرتدٝش٘ ايبكاَ ٤ع٘ عًْٝ ٢ع اـًل.
ثِٸ اغتططز عُٸاض بٔ ٜاغط ٜك ،ٍٛنُٔ تعً ً٘ٝهلصا ا٫عتكاز« :٭ٕ عًٝٸاّ مل ٜعٳ ٵٍ
َع اؿلٸ َٓص بعح اهلل ْبٝٻ٘|ٚ ،مل ٜٓؿكٌ عٓ٘ أبساّ» .إٕ اعتباض اٱَاّ عًٞٸ× َع
اؿلٸ زيٌٝٷ آخط عً ٢اعتكاز عُٸاض بٔ ٜاغط بعكُت٘; ٭ٕ اؿلٸ ّ ٫تعز بايباطٌ٫ٚ ،
ىتً٘ ب٘ أبساّٚ ،إٕ ن ٕٛاٱَاّ عًٞٸ× عً ٢اؿلٸ ٜعين ٗ اؿكٝك ١إٔ ٖصا اٱَاّ ٫
 ٬بايصْٛب ٚإعاقٚ ٞا٭خطا ،٤عً ٢اٱط٬م.
ٜكرتف ايباطٌٖ ،جٻ ّ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب إٔ ٜه ٕٛعُٸاض بٔ ٜاغط َٔ إعتكس ٜٔسكٓاّ بايعكُ١
ٗ َػأي ١اٱَاَ.١

6ـ دابس بٔ عبد اهلل ا٭ْؿاز ّٟــــــ
نإ دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟٸ َٔ َؿاٖري ايكشاب َٔٚ ،١أدًٓٚ ١ؾه٤٬
أقشاب ايٓيبٸ ا٭نطّ|(.)53
 ٞعًٞٸ بٔ أبٞ
ٚقس ض ٣ٚدابط سسٜجاّ عٔ ضغ ٍٛاهلل| ،قاٍ ؾ« :٘ٝإٕ َٳًَهَ ٵ
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طايب× يٝؿتدطإ عً ٢غا٥ط ا٭َ٬ى; يهُْٗٛا َع عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×; ٭ُْٗا مل
ٜكعسا ق٘ٓ بؿ٤ٞٺ إٍ اهلل تعاٍ ٜٴػدط٘»(.)54
إٕ ْكٌ ضٚا١ٜٺ ّجٌِّ ٗ اؿكٝك ١إعْ٬اّ ٚإقطاضاّ بإٔ َؿازٖا نإ َططٚساّ ٗ
عكط ايطا ٟٚبٛقؿ٘ َؿَٗٛاّ إغَٝ٬ٸاّٚ .إٕ دابط بٔ عبس اهلل َٔ خْ ٍ٬كً٘ هلص ٙايطٚا١ٜ
ٜكطِّض سسٜج ّا ٜجبت عكُ ١اٱَاّ عًٞٸ× .إٕ ٖصا اؿسٜح ٗ ايٛاقع ْٖ ٛلٌّ ٗ ايعكُ;١
٭ٕ اضتهاب ايصْب ٚإعكٜ ١ٝػتذًب غد٘ اهلل ٚغهب٘ٚ ،إٕ عسّ نتاب ١إًََهٌ
ايهاتبٌ ٭عُاٍ اٱَاّ عًٞٸ× َا ٜٴػد٘ اهلل ٜعين إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا مل ٜطتهب
َعك ّ١ٝأبساّٚ ،يٝػت ايعكُ ٗ ١ايٛاقع ؾ٦ٝاّ غ ٣ٛشيوٖٚ .صا َا ؾُٗ٘ بعض ايعًُا٤
أٜهاّٚ ،قاٍ ٗ ٖاَـ ٖص ٙايطٚاٖ« :١ٜصا ْلٌّ ٗ ايعكُ.)55(»١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب اعتباض دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟٸ َٔ إعتكسٜٔ
بايعكَُ ٗ ١ػأي ١اٱَاَ.١

َفٗ ّٛايعؿُ ١بني ايتابعني ٚتابع ٞايتابعني ــــــ
إٕ ايص ٜٔداٚ٩ا بعس عكط ايكشاب َٔ ١إػًٌُ قس عُسٚا إٍ تٓ ِٝٛعًَِٗٛ
ايسٜٝٓٸ َٔ ١خَ ٍ٬ا بًػِٗ َٔ ايكشاب .١إٕ ايتابعٌ ٚتابع ;ِٗٝبػبب اْتُا ِٗ٥إٍ ايكطٕ
اهلذطٟٸ ا٭ٚٸٍ; سٝح ٜعترب َٔ ٕٚايٓاؾط ٜٔيٮؾهاض اييت ناْت َٛدٛزٖ ٗ ّ٠صا
ايكطٕ ،تٴ ٳعسٸ أؾعاهلِ ٚأقٛاهلِ ٖاَٸ ّ١يًػا ;١ٜإش ٗ ساٍ اْتؿاض ض١ٜ٩ٺ ب ِٗٓٝٴٜعٳسٸ ٚدٛز ٖصا
ايتؿهري ب ٗ ِٗٓٝايكطٕ ا٭ٚٸٍ أَطاّ ثابتاّٚ ،ئ ٪ٜزٸ ٟازٸعا ٤اخت٬ق٘ ٗ ايكط ٕٚاي٬سك١
إٍ ْتٝذ١ٺ.

1ـ اإلَاّ عً ّٞبٔ احلطني بٔ عً ّٞبٔ أب ٞطايب× ــــــ
ٖ ٛاٱَاّ ايطابع يًؿٝعٚ .١قس متٸ ايتعطٜـ ب٘ ٗ بعض َكازض أٌٖ ايػٓٸ ١بٛقؿ٘
أسس ا٭ُ٥ٸ ١ا٫ثين عؿطٚ ،نباض ٚأؾطاف ايتابعٌ(.)56
قاٍ اٱَاّ ظ ٜٔايعابس ٗ ×ٜٔإأثٛض عٓ٘« :اٱَاّ َٓٸا ٜ ٫ه ٕٛإَ ٓ٫عكَٛاّ،
ٚيٝػت ايعكُٚ ٗ ١اٖط اـًك ،١ؾ ٴٝعٵ ٳطف بٗاٚ ،يصيو ٜ ٫ه ٕٛإَٓ ٓ٫كٛقاّ» .ؾكٌٝ
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يٜ٘ :ا بٔ ضغ ٍٛاهلل ،ؾُا َعٓ ٢إعكّٛ؟ ؾكاٍ ٖٛ« :إعتكِ عبٌ اهللٚ ،سبٌ اهلل ٖٛ
ايكطإٜٓ ٫ ،ؿرتقإ إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ .١اٱَاّ ٜٗس ٟإٍ ايكطإٓٚ ،ايكطإٓ ٜٗس ٟإٍ
اٱَاّٚ ،شيو ق ٍٛاهلل ععٻ ٚدٌٻٔ﴿ :إٕٻ ٖٳصٳا ايِكُطٵإٓٳ ٜٳٗٵسٹ ٟيٹًٖتٹ ٞٹٖٞٳ أَقِ ٳّٛٴ﴾ (اٱغطا.)57(»)9 :٤
باٱناؾ ١إٍ ايتكطٜض ايٛاضز ٗ ن ّ٬اٱَاّ ظ ٜٔايعابس ×ٜٔبعكُ ١اٱَاّ،
ّهٔ إثبات عكُ ١اٱَاّ بٗص ٙايطٚا َٔ ١ٜعسٸٚ ٠دٙٛٺ أٜهاّ:
1ـ ٪ٜنٚس اٱَاّ ظ ٜٔايعابسٖ ٗ ٜٔص ٙايطٚا ١ٜعً ٢عسّ اؾرتام اٱَاّ عٔ ايكطإٓ
إٍ  ّٜٛايكٝاَٖٚ .١صا زي ٝٷٌ ٚانض عً ٢عكُ ١اٱَاّ; إش ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّ
ؾػٛف ٜه ٕٛاْؿكاي٘ عٔ ايكطإٓ أَطاّ ثابتاّ .إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛاٱَاّ َعكَٛاّ
ٚبعٝساّ نٌٸ ايبٴعٵس عٔ ا٫مطاف ،يٝػتُ ٸط اقرتاْ٘ بايكطإٓ ايهط ِٜإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
2ـ  ٗٚإؾاض٠ٺ َٓ٘ إٍ اٯ َٔ 9 ١ٜغٛض ٠اٱغطا ،٤قاٍ اٱَاّ ظ ٜٔايعابسٗ ٜٔ
اؿسٜح إتكسِّّٚ« :ايكطإٓ ٜٗس ٟإٍ اٱَاّ» .ؾً ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّٚ ،استٌُ ٗ
سك ٘ٚاـطإٔ ،ا نإ ٖٓاى َعٓ٢ٶ يهٜٗ ٞسٜٓا ايكطإٓ إٍ ؾدلٕ ٜٴشتٳ ٳٌُ ٗ سكٓ٘
اـطأ َجًٓا .إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛاٱَاّ َعكَٛاّ; يه ٞتهٖ ٕٛسا ١ٜايكطإٓ ٚزعٛت٘
إي ٘ٝأَطاّ َعك.ّ٫ٛ
ٚعً ٘ٝهب اعتباض اٱَاّ ظ ٜٔايعابس ×ٜٔـ  ٖٛٚأسس أد ٤ٓ٬ايتابعٌ ـ َٔ
إعتكسٚ ٜٔايٓاؾطٕ ٜٔؿٗ ّٛعكُ ١اٱَاّ.

2ـ َايو ا٭غرت ايٓدع ٞــــــ
َايو ا٭ؾرت َٔ نباض ايتابعٌ َٔٚ ،أؾطاف ايعطب ٚأبطاهلِٚ .قس عٳ ٻس ٙبعهِٗ
ًَو ايعطب(.)58
ٚبعس سازث ١ايتشه ِٝقاٍ َايو ا٭ؾرت ،عً ٢ايطغِ َٔ عسّ ضنا ٙبٓتٝذ١
ايتشه« :ِٝقس ضنٝتٴ َا قٓع عً ٌّٞأَري إٚ ،ٌَٓ٪زخًتٴ ٗ َا زخٌ ؾٚ ،٘ٝخطدتٴ
ٖٓا خطز َٓ٘; ؾإْ٘ ٜ ٫سخٌ إٖ ٗ ٓ٫س٣ٶ ٚقٛابٺ»(.)59
بايٓٛط إٍ غابكَ ١ايو ا٭ؾرت ٗ ا٫عرتاض عً ٢اـًؿا ٤ايػابكٌٚٚ ،قٛؾ٘
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بٛد٘ امطاؾاتِٗ( ،)60هب اعتباض ٙقاسب ضأَ ٕٟػتكٌٸٚ ،أْ٘ ٗ إٛانع اؿػٸاغ١
ٚإكري ١ٜمل ٜهٔ ًٜٛش بايكُت ،بٌ نإ ٜٴذاٖٹط با٫عرتاضٜٚ ،ب ِّٔٝضأ ٜ٘بهٌٸ
ؾذاع١ٺٚ .أَا ٗ سازث ١ايتشهٚ ،ِٝعً ٢ايطغِ َٔ اعرتان٘ عًْ ٢تا٥ذٗا ،قاٍ:
«زخًتٴ ٗ َا زخٌ ؾٚ ،٘ٝخطدتٴ ٖٓا خطز َٓ٘»ٚ ،أعًٔ بصيو عٔ إطاعت٘ ايتاَٸ ١يٲَاّ
عًٞٸ×ٚ .اغتسٍٸ هلص ٙايتٻ ٳبع ١ٝبكٛي٘« :ؾإْ٘ ٜ ٫سخٌ إٖ ٗ ٓ٫س٣ٶ ٚقٛابٺ»ٖٚ ،صا ٜعين
إٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ٜػري عً ٢ططٜل اهلساٚ ١ٜايك٬ح إط٬قاّٚ ،أْ٘ ٜٛ ٫ز ٟبايٓاؽ إٍ
ططٜل اـطأ ٚايطش ١ًٜأبساّٖٚ .صا ايه٪ٜ ّ٬نٚس ا٫عتكاز بعكُ ١اٱَاّ عًٞٸ×.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ; ٚبايٓٛط إٍ ٖص ٙايتكاضٜط ،هب اعتباض َايو ا٭ؾرت َٔ
ايكا ًٌ٥بعكُ ١اٱَاّ عًٞٸ×.

3ـ نُسدٚع بٔ ٖاْ ٧ايبهس ٟــــــ
نإ نُطزٚؽ َٔ ؾٛٝر قب ١ًٝضبٝع َٔٚ ،)61(١أقشاب أَري إٗٚ .)62(×ٌَٓ٪
سطب قؿٌٓ ،سٝح متٸ ضؾع إكاسـ َٔ قٹ ٳبٌ دٝـ َعا ١ٜٚعً ٢ضٚ٩ؽ ايطَاح ،زبٻ
اـ٬ف ٗ دٝـ أَري إٚ ،×ٌَٓ٪أخص ض٩غا ٤ايكبا ٌ٥ىطب ٗ ٕٛايٓاؽ ،ؾكاّ
نُطزٚؽ بٔ ٖاْٖ ٧جِّ ّ٬قبًٝت٘ٚ ،خطب قا« :ّ٬٥أٜٗا ايٓاؽ ،إْا ٚاهلل َا تٛيٖ ٵٓٝا َعا١ٜٚ
َٓ ٛص تٛيٖ ٵٓٝاٚ ،ٙإٕ قتْ٬ا يؿٗساٚ ،٤إٕ أسٝاْ٤ا ٭بطاض،
َٓص تربٻ ِأْا َٓ٘ ٫ٚ ،تربٻ ِأْا َٔ عًٞ
َٓ ٛكـٷ ،ؾُٳ ٵٔ غًِٖ ي٘
ٚإٕ عًٝٸاّ يعً ٢ب١ِّٓٝٺ َٔ ضبٸَ٘ ،ا أسسخ إ ٓ٫اٱْكافٚ ،نٌټ قل
لاَٚ ،ٳ ٵٔ خايؿ٘ ًٖو»(.)63
يكس ؼسٸخ نُطزٚؽ ٗ ٖص ٙايهًُ ١عٔ عكُ ١اٱَاّ عًٞٸ× َدتًـ
ايعباضات:
1ـ ؾكاٍ ٗ ؾكط٠ٺ َٓٗا« :إٕ عًٝاّ يعً ٢بٝٸٓ١ٺ َٔ ضبٸَ٘ ،ا أسسخ إ ٓ٫اٱْكاف»ٖٚ .صٙ
ايعباض ٠ؾب ْ١ٗٝببعض آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜاييت ٚضز ؾٗٝا شنط ايب.)64(١ِّٓٝ
إٕ ايبٝٸٓ ١تعين ٛٗٚض ايؿ ٤ٞعٓس اتٸهاس٘(ٚ ،)65اهلسا ١ٜببٝإٕ ٚانض عٝح
ػ ٕط َٔٚ ،زَ ٕٚؿكٓ ٺٖٓٚ .)66(١اى َٔ احملكٚكٌ
ّهٔ بٛاغطت٘ ُٝٝع اؿلٸ َٔ ايباطٌ بٝٴ ٵ
ٗ اؿٛظ ٠ايعًُٝٸَ ١ٳ ٵٔ ؾػٻط ايبٝٸٖٓ ٗ ١صا إكاّ بأْٗا َطًل ايبكري ٠اٱهلٝٸٚ .)67(١عً٘ٝ
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ؾإٕ َكاضْ ١ايب ١ِّٓٝتعين اَت٬ى ايبكري ٠اٱهل ٗ ١ٝا٭َٛض ،سٝح ٜتُهٖٔ ايؿدل
بٛاغطتٗا َٔ ايتُٝٝع بٌ اؿ ٸل ٚايباطٌٚ .نٌ َٳ ٵٔ اَتًو َجٌ ٖص ٙاؿذٸ َٔ ١قٹ ٳبٌ اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاٍ ئ ىطز أبساّ عٔ َػاض اٱْكاف ٚايعسايٚ .١إٕ عسّ اـطٚز عٔ
ايططٜل ايكشٝض إكط ٕٚبايًطـ اٱهلٞٸ ٖ ٛعباض ٠أخط ٣عٔ ايعكُ ١إكطًش.١
ٚعً ٘ٝؾإٕ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ٗ ض ١ٜ٩نُطزٚؽ بٔ ٖاْٜ ٧تٸكـ بكؿ١ٺ تتطابل َع
ايك ٍٛبعكُت٘.
2ـ يكس ختِ نُطزٚؽ بٔ ٖاْ ٧عباضت٘ بايك « :ٍٛٳَ ٵٔ خايؿ٘ طأ ٟاٱَاّ عًٞٸ بٔ أبٞ
طايب×ص ًٖو» .إٕ اهل٬ى ٗ ا٭قٌ ٜعين ايهٝاع ٚايؿٓآٖٚ ;)68(٤اى َٳ ٵٔ قاٍ بإٔ َعٓاٙ
طب ٚايػكٜٚ .)69(ٙٛٴػتؿاز َٔ بعض اٯٜات( َٔٚ ،)70بعض عباضات احملكٚكٌ ،إٔ
ايعٳ َ
اهل٬ى أَ ٷط ٜعٛز إٍ غ ٤ٛاختٝاض ايؿدلٚ ،إٔ شّٸ اهلايو ٚاْ٫تكام َٓ٘ َػترتٷ ؾ.)71(٘ٝ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ اهل٬ى ْ ٛٷع َٔ ايهٝاع ٚايػك ٙٛبػ ٤ٛاختٝاض ايعبس،
ٚغٛف ٜط ٣آثاض شيو ٗ  ّٜٛايكٝاَٚ .١عً ٘ٝؾإٕ كايؿ ١اٱَاّ عًٞٸ× ٚاـطٚز عً٘ٝ
إِا ٜه٬َ ٕٛظَاّ يًٗ٬ى ٚايهٝاع ٚايؿٓا ،٤إشا نإ َعكَٛاّ َٔ ا٭خطاٚ ٤ايصْٛب;
إش ي ٛمل ٜهٔ اٱَاّ َعكَٛاّٚ ،استٌُ ٗ سكٓ٘ اـطأ ٚإعك ،١ٝؾ ٴط ٳبُا نإ ايصٟ
ىايؿ٘ َٔ ايٓادٌ ٗ ٚاقع ا٭َط.
ٚعً ٘ٝؾإٕ نُطزٚؽ بٔ ٖاْ ٧قس ؼسٻخ ٗ ٖص ٙايعباض ٠عٔ عكُ ١أَري
إ ،×ٌَٓ٪ؾٝذب يصيو اعتباض َٔ ٙايكا ًٌ٥بعكُ ١اٱَاّ ٗ َػأي ١اٱَاَ.١

ايٓتٝذ ١ــــــ
بعس ا٭عاخ إتكسَِّٖ ٗ ١صا إكاٍ ٜتٸهض يهٌ قكٕ ٚل َٓكـ إٔ َؿٗ ّٛعكُ١
اٱَاّ َٔ إػاٚ ٌ٥إؿاٖ ِٝا٭قٚ ،١ًٝأْٗا ـ باٱناؾ ١إٍ ايتأنٝس عًٗٝا ٗ ايكطإٓ
ايهطٚ ِٜايػٓٸ ١إطٗٸط ٠ـ ناْت داض ٗ ّ١ٜشات ايكطٕ ا٭ٚٸٍ يًٗذط ٠بٌ ايكشاب١
ٚايتابعٌ ٚتابع ٞايتابعٌٚ .إٕ عباضات بعهِٗ تجبت اعتكازِٖ ايطاغذ بٗص ٙايعكٝس.٠
ٚإٕ زع ٣ٛإدايؿٌ ٚقٛهلِ بعسّ ايعجٛض عً ٢أثطٕ ٕؿٗ ّٛعكُ ١اٱَاّ ٗ ايكطٕ
اهلذطٟٸ ا٭ٚٸٍٚ ،إٔ ٖصا إؿٜٗ ّٛعٛز ٛٗٚض ٙإٍ ايكط ٕٚاي٬سك ،١سٝح متٸ ايتأغٝؼ ي٘
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َٔ قٹ ٳبٌ إتهًٚ ٌُٚايعًُا ٤ايؿٝعٚ ،١أْ٘ قس اظزٖط ٗ إصٖب ايؿٝعٞٸٚ ،متٸ تكسّ٘
بعس شيو يًُذتُع اٱغَٞ٬ٸ ،ازٸعا ٷ ٤باطٌٜٓ ٫ٚ ،ػذِ َع ايػٓٸ ١ايكطعٚ ١ٝايتاضٜذ
اؿَ ٵتُٞٸ.
ٚعً ٘ٝهب اعتباض َػأي ١عكُ ١اٱَاّ نُٔ تًو اجملُٛع َٔ ١ايتعايِٝ
س ٞايػُاٚ ٤ايتعاي ِٝاٱهلٝٸ ١ايٓاظي،١
اٱغَٝ٬ٸ ١اـايك ;١سٝح تعٛز ظصٚضٖا إٍ ٚٳ ٵ
ٚإْٗا يٝػت َٔ ٚنع ايبؿطٖٓ َٔٚ .ا ؾإْٗا  ٫تهَٓ ٕٛؿكً ّ١عٔ غا٥ط ايتعايِٝ
ايٓٛضاْٝٸ ١يًس ٜٔاٱغ َٞ٬اؿٓٝـ.

الهىامش

Paul Ernest Walker
http://www.sokhanetarikh.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=60&pageid=31939&newsv
iew=72338.
)5) See: The Encyclopaedia of the Quran, General Editor: Jane Dammen, Brill, LeidenBoston, 2002, Walker, Impeccability, Vol. 2, P. 506.
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عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤يف َٝصإ ايعكٌ
دزاض ْْٚ ١كدٌ يربٖاَْ ِ ٞايٛثٛم ْٚكض ايػسض
د .حسٍه أترن
ترجمة :مرلال هاشم

املكدَّ ١ــــــ
إٕ َٔ بٌ ايعكا٥س اهلاَٸٚ ١احملٛضٜٸ ٗ ١ايه ّ٬اٱغَٞ٬ٸ ـ  ٫ٚغٝٻُا ايؿٝعٞٸ عً٢
ٚد٘ اـكٛم ـ ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝاٜ .٤تُٝٻع ايؿٝع َٔ ١بٌ ايؿٹ ٳطم اٱغ ١َٝ٬بعكٝس٠
ايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝاٚ .٤اعتكازٴِٖ ٖصا قطٜبٷ َٔ اٱْاع(ٖٓٚ .)1اى َٳ ٵٔ شٖب إٍ
ايك ٍٛبإٔ ٖصا ٴٜعٳسٸ َٔ ايجٛابت ٚإػًُات ا٫عتكاز ١ٜيٲغٚ ،ّ٬ازٸع ٢اٱْاع عً٢
شيو(.)2
ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ ا٫خت٬ؾات اؾعٜ ،١ٝ٥صٖب أغًب إتهً ٌُٚايؿٝع ١إٍ
ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايصْٛب ،نبريٖا ٚقػريٖا ،نُا أِْٗ َعكَٕٛٛ
َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ ا٭َٛض ايسٜٝٓٸ ،١بٌ ٗ غري ا٭َٛض ايسٜٝٓٸ ١أٜهاّ ،قبٌ ايبعج١
ٚبعسٖا.
ٖٚصا ا٫عتكاز َٔ ايؿٝعٜ ١ػتٓس إٍ أزيٓ ٺ ١عكًٝٸْٚ ١كًٝٸَ ١تعسِّز.٠
ّٚهٔ ايك :ٍٛإٕ بطٖإ ْكض ايػطض ٚبطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز َٔ أِٖٸ
ايرباٌٖ ايعكًٝٸ ١عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
ٚقس عُٳ ٵسْا ٗ ٖصا إكاٍ ،بعس بٝإ ٖصٳ ٵ ٜٔايربٖاٌْ َٔ ٚدْٗٛ ١ط إتهًٌُٚ

اٱغَٝ٬ٸٌ ،إٍ ْكسُٖا ٚزضاغتُٗا بأغًٛبٺ تٛقٝؿٞٸ ـ ؼًًٞٝٸ.
إٕ ايػ٪اٍ ا٭قًٖ ٗ ٞصا ايتشكٝل ٖ ٌٖ :ٛعكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايٛثٛم ٚا٫عتُاز
َٔ قٹ ٳبٌ ايٓاؽ با٭ْبٝاٚ ٤ؼكٗل ايػطض اٱهل َٔ ٞايٓبٛٸ ٠ـ إتُجٌِّ بٗسا ١ٜايٓاؽ ـ
نطٚض ،ْ١ٜأّ إٔ غطض ايٓبٚ ٠ٛإهاز ا٫عتُاز ٚايٛثٛم بٌ ايٓاؽ ٚا٭ْبٝاٖ ٤هٔٷ ستٸ٢
َٔ ز ٕٚاؾرتا ٙايعكُ ١أٜهاّ؟
إٕ ايػاٖ َٔ ١ٜصا إكاٍ ْٖ ٞكس َٓٚاقؿٖ ١ص ٜٔايربٖاٌْ َٔ ،سٝح إثبات
إطًٛب (ايعكُ .)١ٳبٝٵسٳ إٔ ضزٸ ٖص ٜٔايربٖاٌْ ٜ ٫عين بايهطٚض ٠ضؾض إطًٛب; ٚإِا
ٜجبت فطٻز عسّ قٛابٝٸ ١ايسي ،ٌٝز ٕٚبط ٕ٬إسٻع ٢إتُجٌِّ بأقٌ عكُ ١ا٭ْبٝا.٤

ا٭ديٓ ١ايعكً ١ّٝعً ٢عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭زي ١ايعكًٝٸ ١إصنٛض ٗ ٠ايه ّ٬ايؿٝع ٞعً ٢إثبات عكُ١
ا٭ْبٝاٚ ،٤بعهٗا عباض ْ ٠عٔ :بطٖإ ْكض ايػطض; ٚبطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز; ٚبطٖإ
ايًطـ; ٚبطٖإ اَتٓاع تطدٝض إطدٛح; ٚبطٖإ يع ّٚايتػًػٌ ٗ ا٭ْبٝاٚ ;٤بطٖإ
اَتٓاع عٛاٌَ إعك ٗ ١ٝا٭ْبٝاَٚ ;٤ا إٍ شيو َٔ ايرباٌٖ ايعكًٝٸ ١ا٭خط.)3(٣
 َٔٚبٌ ٖص ٙايرباٌٖ ٜٴعٳ ٸس ايربٖاْإ ا٭ٚٸ ٕ٫ـ أ :ٟبطٖإ ْكض ايػطض; ٚبطٖإ
ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ـ َٔ أِٖٸ ايرباٌٖ عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
ٚأَا ا٭زيٓ ١ا٭خط ٣ؾ ٬تطق ٢إٍ ٖص ٜٔايربٖاٌْ َٔ ،سٝح ايكٛٸٚ ٠ا٫غتشهاّ.
ٚن ٬ايربٖاٌْ بكسز إثبات عكُ ١ا٭ْبٝا ٤عً ٢م ٕٛغابل.

أـ بسٖإ ْكض ايػسض ــــــ
ٜتِٸ بٝإ ٖصا ايربٖإ ٗ إثبات عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ َػتكٌٸ تاضٚ ;ّ٠بؿهٌٕ
َسَر ٗ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز تاض ّ٠أخط.٣
ٚق ٗ ٌٝتكطٜط ٖصا ايربٖإ بؿهٌٕ َػتكٌٸ:
غٌ ٖ ٛإضؾاز
1ـ إٕ غطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ بعح ا٭ْبٝاٚ ٤إضغاٍ ايطټ ٴ
ايٓاؽ إٍ إكاحل ايٛاقعٚ ،١ٝضزعِٗ عٔ إؿاغس اؿكٝكٚ ،١ٝإعساز إكسٸَات اييت
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ّهٔ َٔ خ٬هلا ايعٌُ عً ٢تطبٝتِٗ ٚتعًٚ ُِٗٝتعنٝتِٗ; َٔ أدٌ ايٛق ٍٛإٍ
ايهُا٫ت اييت تًٝل باٱْػإٚ ،تهُٔ ي٘ ايػعاز ٗ ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
2ـ إٕ ٖص ٙايػاّ ٫ ١ٜهٔ إٔ تتشكٖل َٔ ز ٕٚعكُ ١ا٭ْبٝا ;٤إش ي ٛنإ هٛظ
عً ِٗٝاـطأ ٚايٓػٝإ أ ٚايعكٝإ ئ ٜتشكٖل إضؾاز ايٓاؽ إٍ إكاحلٚ ،ايٓٗ ٞعٔ
إؿاغس ايٛاقعٝٸٖٚ ،١صا ّجٌِّ ْكهاّ يػطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ إضغاٍ ا٭ْبٝا.٤
3ـ إ ٓ٫إٔ اهلل اؿهٜ ٫ ِٝكسض عٓ٘ َا ٜٓكض غطن٘; ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب
إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛـ ٗ أَط ايطغايٖٚ ١سا ١ٜايٓاؽ ـ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ
ٚايعكٝإ(.)4
ٚق ٗ ٌٝتكطٜط ٖصا ايربٖإ إسَر بربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز:
غٌ ٖٖ ٛسا ١ٜايٓاؽ.
1ـ إٕ ايػطض َٔ إضغاٍ ايطټ ٴ
2ـ إٕ ٖسا ١ٜايٓاؽ  ٫تتشكٖل َٔ زٚ ٕٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً ٢ا٭ْبٝا.٤
3ـ إٕ ايٓاؽ ّ ٫هِٓٗ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا َٔ ٤ز ٕٚعكُتِٗ.
4ـ إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عكٚ ،ٌَٛإ ٓ٫ئ ٜتشكٖل ٚثٛمٷ َٔ قٹ ٳبٌ ايٓاؽ
با٭ْبٝاٚ ،٤بايتايٜ ٫ ٞهتب ايتشكٗل هلساٜتِٖٗٚ ،صا ْكضٷ يًػطض ٚايػا َٔ ١ٜضغاي١
ا٭ْبٝا.٤
قاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ٞبٝإ ٖصا ايربٖإ« :ايعكُ ١يطـٷ خؿٞٸ ٜؿعً٘ اهلل تعاٍ
بإهًٖـ ،عٝح ٜ ٫ه ٕٛي٘ زاعٕ إٍ تطى ايطاعٚ ١اضتهاب إعكَ ،١ٝع قسضت٘ عً٢
شيو; ٭ْ٘ ي ٫ٛشيو مل وكٌ ايٛثٛم بكٛي٘ ،ؾاْتؿت ؾا٥س ٠ايبعج ٖٛٚ ،١قاٍٷ»(.)5
ٚقاٍ ٗ َٛنعٕ آخط« :ايسي ٌٝعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ٤أْ٘ يٚ ٛقع اـطأ طَِٓٗص يعّ
ايتٓؿٗط عٔ أقٛاهلِٚ .ايتاي ٞطٗ ٖصا ايربٖإص باطٌٷ; ٚإ ٓ٫يعّ ْكض ايػطض َٔ ايبعج;١
ؾإكسٻّ َجً٘ طٗ ايبطٕ٬ص»(.)6

ب ـ بسٖإ ايٛثٛم ــــــ
إٕ ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ـ طبكاّ هلصا ايربٖإ ـ نطٚض ٗ ٌّٟؼكٗل
اهلسف ٚايػا َٔ ١ٜايٓبٛٸٚ ،٠عًّ ٫ ٘ٝهٔ يًٓيبٸ إٔ ٜ ٫هَ ٕٛعكَٛاّ(.)7
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ٚنُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾإٕ أسس تكطٜطات بطٖإ ْكض ايػطض ٜتًدٻل ٗ زف٘
ٚإزغاَ٘ بربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُازٚ .سٝح إٕ إكسٸَ ١ا٭ِٖٸ ْٚكط ١ثكٌ بطٖإ ْكض
ايػطض تتُجٻٌ بهطٚضٚ ٠ثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ؾكس ٚضز ٖصا ايربٖإ
طبطٖإ ايٛثٛمص ٗ إكازض ايهَٝ٬ٸ ١بؿهٌٕ َػتكٌٸ عٔ بطٖإ ْكض ايػطض أٜهاّ.
ؾكس شٖب إتهً ُٕٛٚاٱغ َٕٛٝ٬إٍ اعتباض عكُ ١ا٭ْبٝا ٤ؾططاّ نطٚضٜٸاّ ٗ
ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً ٢ا٭ْبٝا ٤يتشكٗل اهلسف ٚايػا َٔ ١ٜايٓبٛٸ.)8(٠
قاٍ احملكٚل ايطٛغ ٗ ٞبٝإ ٖصا ايربٖإٚ« :هب ٗ ايٓيبٸ ايعكُ ;١يٝشكٌ
ايٛثٛم; ؾٝشكٌ ايػطض طَٔ ايٓبٛٸ٠ص»(.)9
ٚقاٍ ايػٝس إطته ٗ ٢بٝإ ٖصا ايربٖإ :إٕ ايػا َٔ ١ٜبعج ١ا٭ْبٝا ٫ ٤تتشكٖل
إ ٓ٫إشا اَتجٌ ايٓاؽ ي٘ٚ ،قسٻقَ ٗ ٙٛا دا ٤ب٘ ٫ .ؾٳوٖ ٗ إٔ ايصٜ ٟٴشتٳ ٳٌُ ٗ سكٓ٘
اضتهاب إعاق ٞايهبريْ ٫ٚ ،٠أَٔ َٔ إقباي٘ عً ٢إعاق ،ٞئ تطُٔ٦ٸ ْؿٛغٓا ب٘،
ْ ٫ٚػهٔ إيٚ .٘ٝقس ضأ ٣إٔ زيٖ ٌٝص ٙإػأي( ١عسّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز) ٖ ٞايعاز٠
ٚإػاض ايطبٝعٞٸ يًشٝا.)10(٠
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽّ ،هٔ بٝإ ايكٛض ٠ايهً ١ٝٚهلصا ايربٖإ نُا :ًٜٞ
1ـ ي ٛإٔ ايٓاؽ ؾاٖسٚا قسٚض َعك١ٝٺ أ ٚخطأ ـ قػري أ ٚنبري ـ عٔ ايٓيبٸ،
غٛا ٤نإ عٔ عٳ ٵُ ٺس أ ٚغٳ ٵٗ ،ٛقبٌ ايٓبٛٸ ٠أ ٚبعسٖا ،ؾإِْٗ غٝؿكس ٕٚثكتِٗ ٚاعتُازِٖ
عًٚ ،٘ٝبايتاي ٞؾإِْٗ ئ ٜتٸبع.ٙٛ
2ـ ي ٛمل ٜتٻبع ايٓاؽٴ ْيبٻ اهلل ؾإٕ ايػا َٔ ١ٜايبعج ١ـ إتُجًِّٖ ٗ ١سا ١ٜايٓاؽ َٔ
ططٜل ا٫تٸباع يٮْبٝا ٤ـ ئ ٜٴهِ ٳتب هلا ايتشكٗل.
3ـ ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عكْٝ َٔ ٌَٛع أْٛاع
إعاقٚ ٞايصْٛب ،بٌ َٔ ايٓػٝإ ٚاـطأ أٜهاّ.
ٗ تكطٜطٕ آخط عٔ ٖصا ايربٖإ متٸ اعتباض قسٚض ْٝع أْٛاع ايهصب ٚاضتهاب
إعاق َٔ ٞا٭ْبٝا ٤ـ غٛاَ ٤ا نإ َٓٗا عُساّ أ ٚغٳ ٵٗٛاّ أْ ٚػٝاْاّ ـ َٛدباّ يعٚاٍ ايجك١
ٚؾكسإ ا٫عتُاز َٔ قٹ ٳبٌ ايٓاؽ عً.ِٗٝ
ت
قاٍ ايػٝس إبطاٖ ِٝايعلاْ ٗ ٞتكطٜط ٖصا ايربٖإ« :ا٭ٚٸٍ :إْ٘ ي ٛاْتؿَ ٵ
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ايعكُ ١مل وكٌ ايٛثٛم بايؿطا٥ع ٚا٫عتُاز عًٗٝا; ؾإٕ إبًٚؼ إشا دٛٻ ٵظْا عً ٘ٝايهصب
ٚغا٥ط إعاق ٞداظ إٔ ٜهصب عُساّ أْ ٚػٝاْاّ ،أٜ ٚرتى ؾ٦ٝاّ ٖٓا أُٚس ٞإي ،٘ٝأٜ ٚأَط
َٔ عٓس ;ٙؾهٝـ ٜبك ٢اعتُازٷ عً ٢أقٛاي٘؟!»(.)11
إٕ ايػبب ايصٜ ٟسع ٛإتهًٖ ٗ ٌُٚصا ايربٖإ إٍ ايعٌُ عًْ ٢ؿْٝ ٞع أْٛاع
إَهإ ٚاستُاٍ اضتهاب اـطأ ٚإعاق َٔ ٞا٭ْبٝا ٖٛ ٤أْ٘ ي ٛنإ ٖٓاى استُاٍٷ
ض عكًٞٸ ٫ضتهاب ٖص ٙا٭َٛض َٔ قٹ ٳبٌ ا٭ْبٝا ،٤ستٸ ٢إشا مل ٜطتهبٖٛا عً٢
أ ٚاؾرتا ٷ
إػت ٣ٛايعًُٞٸ  ٗٚايٛاقع ،غٝبك ٢ايططٜل َؿتٛساّ أَاّ ايٓاؽ ي٬ستذاز عً ٢ايٓيبٸ;
إش ٜكٛي ٕٛي٘ :سٝح ٜٴشتٳ ٳٌُ ٗ نَ٬و اـطأ ٚايعكٝإ ؾٓشٔ ْ ٫ػتطٝع ايٛثٛم بو
ٚا٫عتُاز عً ٢نَ٬وٚ .عً ٫ ٘ٝته ٕٛإطاع ١أٚاَط ايٓيبٸ ٚادب ّ١عً ٢إهًٖؿٌ.
 ٛإٔ ٜهٕٛ
ٚقس ٚضز ٖصا إعٓ ٗ ٢ايه ّ٬ايؿٝعٞٸ قطاس ٫« :ّ١بٴسٻ يهٌٸ ْيب
َٛنع ثك ١عُ ّٛايٓاؽ قبٌ نٌٸ ؾ٤ٞٺ ،عٝح  ٫هس ٗ ٕٚن َ٘٬أٟٸ استُإٍ
يًهصب ٚاـطأ ٚايتٓاقض; إش إٕٸ َطنع ٙغٛف ٜتعيعٍ ٗ غري ٖص ٙاؿاي .١إشا مل
ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛؾإٕٸ إتصضِّعٌ غٛف وتذټ ٕٛيعسّ إّاِْٗ بإَهاْ ١ٝخطأ
ا٭ْبٝا ،٤نُا إٔٸ ايباسجٌ عٔ اؿكٝكٜ ١تعععع إّاِْٗ بكشٸ ١قت ٣ٛزعٛتِٗ،
ؾريؾض ايططؾإ ضغا٫تِٗ ،أ ٚإْ٘ ـ ٗ ا٭قٌٸ ـ ٜ ٫ه ٕٛتكبټًِٗ هلا َكشٛباّ عطاض٠
ايجكٚ ١اٱّإٖ .صا ايسي ٌٝـ ايص ٟٴٜػُٸ( ٢زي ٌٝا٫عتُاز) ـ ٜعترب َٔ أِٖٸ أزيٓ ١عكُ١
ا٭ْبٝا.)12(»٤
ٚقاٍ بعض إتهً ،ٌُٚبعس بٝإ ٖصا ا٫غتس :ٍ٫إْٓا ي ٛاستًُٓا ،ستٸَ ٢كساض
شضٸ٠ٺ ،قسٚض اـطأ ٗ ؾعٌ أ ٚق ٍٛايٓيبٸ ؾػٛف ٜٓتؿ ٞايػطض َٔ بعح ا٭ْبٝا.٤
قاٍ ايؿٝذ إٛؿٖط...« :عً ٢إٔ نٌٸ ؾ٤ٞٺ ٜكع َٓ٘ طايٓيبٸص َٔ ،ؾعٌٕ أ ٚق ،ٍٕٛؾٓشٔ
متٌُ ؾ ٘ٝإعك ١ٝأ ٚاـطأ ،ؾ ٬هب اتٸباع٘ ٗ ؾ٤ٞٺ َٔ ا٭ؾٝا ،٤ؾتصٖب ؾا٥س٠
ايبعج ،١بٌ ٜكبض ايٓيبٸ نػا٥ط ايٓاؽ ،يٝؼ يه ٫ٚ َِٗ٬يعًُِٗ تًو ايك ١ُٝايعاي١ٝ
س ٵتُٝٸ ١٭ٚاَط ٫ٚ ،ٙثكَ ْ١طًك ١بأقٛاي٘
اييت ٜعتُس عًٗٝا زاُ٥اّ ،نُا  ٫تبك ٢طاع ْ ١ٳ
ٚأؾعاي٘»(.)13
ػب ،بٌ ٜجبتٗا
إٕ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٜ ٫جبت عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بعس ايبعج ١ؾشٳ ٵ
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ستٸَ ٗ ٢طسًَ ١ا قبٌ ايبعج ١أٜهاّ; ٚشيو يعسّ إَهإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز بؿه ٌٕ
ناٌَ عً ٢ؾدلٕ قه ٢ضٳ ٵزساّ َٔ عُط ٙبإعاق ،ٞثِٸ اٖتس ٫ .٣ؾٳوٖ ٗ إٔ اختٝاض
كِ بعس
ؾدلٕ نإ َعكَٛاّ َٓص بسا ١ٜسٝات٘ ٭َط ايٓب ٠ٛأؾهٌ َٔ ايؿدل ايص ٟٴٜعٵ ٳ
ايبعج .١إٕ اؿهُ ١اٱهلٝٸ ١تكته ٞاختٝاض ايؿدل ا٭ؾهٌ(.)14
إٕ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز; بػبب تأنٝس ٙعً ٢ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاٌَ
ػب ،بٌ ّٓع ستٸ٢
ٚغه ٕٛايٓؿؼ ٚاطُٓ٦اْٗا يٮْبٝا ٫ ،٤وٛط قسٚض إعك ١ٝؾشٳ ٵ
َٔ قسٚض اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ أَٛض ايسعٚ ٠ٛايطغاي ١ايسٜٝٓٸ ،١بٌ ستٸ ٗ ٢ا٭َٛض ايعاز١ٜ
ٗ اؿٝا ٠أٜهاّ; ٚشيو ٭ٕ ٖص ٙا٭َٛض تػتٛدب عسّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ايهاٌَ عً.٘ٝ
ٚي ٛاضتهب ايٓيبٸ خطأّ أْ ٚػٝاْاّ ٗ أَٛض اؿٝا ٠ايعازٜ ١ٜبكٖٓ ٢اى عً ٢ايسٚاّ
استُا ٷٍ يكسٚض اـطأ ٚايػٻ ٵٗ ٗ ٛا٭َٛض ايس ١ٜٝٓأٜهاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛإعاقٚ ٞايٓػٝإ
ٚا٭خطا.٤
ثِٸ إٕ ٖصا ايربٖإ ّٓ ٫ع َٔ اضتهاب فطٻز إعكٚ ١ٝاـطأ ٚايٓػٝإ
ػب ،بٌ ّٓع ستٸ ٢استُاٍ ٚػٜٛع اضتهاب ٖص ٙا٭َٛض َٔ قٹ ٳبٌ ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ.
ؾشٳ ٵ
٪ٜٚنٚس ٖصا ايربٖإ عًْ ٢ٳ ِؿٚ ٞإبطاٍ ْٝع أْٛاع ا٫ستُاٍ ٚاٱَهإ ايعكًٞ
ٖا ٜػتٛدب عسّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز
٫ضتهاب إعاقٚ ٞايٓػٝإ ٚاـطأ عٔ ا٭ْبٝآ ،٤
عً.ِٗٝ

ْكد ايرباٖني ــــــ
ٜبس ٚإٔ إؾها٫تٺ ٗ َكاّ اٱثبات تٳطٔزٴ عًٖ ٢ص ٙايرباٌٖ .ؾإْ٘ يًٛثٛم
ٚا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا ٫ ٤ساد ١إٍ اؾرتاض ايعكُٚ ،١إٕ ايػطض اٱهلٞٸ َٔ إضغاٍ
غٌ ٜتشكٖل ستٸ َٔ ٢ز ٕٚايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝاٚ .٤سٝح ناْت ْكط ١اضتهاظ
ايطټ ٴ
بطٖإ ْكض ايػطض ٗ بعض تكطٜطات٘ تػتٓس إٍ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ؾإْٓا ٗ َكاّ
ايٓكس غٛف ْبسأ بٓكس بطٖإ ايٛثٛم.
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أـ ْكد بسٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاد ــــــ
1ـ دٛاش ايٛثٛم ٚا٫عتُاد د ٕٚافرتاض ايعؿُ ١ــــــ
إٕ ايٓكس ا٭ِٖٸ ايصٜ ٟٳ ٔط ٴز عً ٢بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا ٤أْ٘  ٫ساد١
إٍ اؾرتاض ايعكُ ١ايتاَٸَ ;١عْٓ ٢ٳ ِؿ ٞستٸ ٢إَهإ ٚاستُاٍ اضتهاب إعك ١ٝعٔ
ْػٝإٕ أ ٚخطأ.
ٜك ٍٛايكان ٞعبس اؾبٸاض إعتعي :ٞإٕ ايٓؿٛؽ ايبؿط ١ٜتعتُس ٚتجل َٳ ٵٔ نإ ي٘
ؾهٌٷ عٚ ،ِٝٛيٝؼ َٔ اي٬ظّ إٔ ٜهَ ٕٛتٸكؿاّ َعٜسٺ َٔ ايؿهٌ ،عٝح ٜ ٫كسض
عٔ ايؿانٌ أٟٸ خطأٚ .عً ٘ٝؾإْ٘ هٝع عً ٢ا٭ْبٝا ٤اضتهاب ايصْٛب ايكػري ٠غٳ ٵٗٛاّ.
ٚقس اغتؿٗس يصيو بإعاَ٬ت ايؿا٥ع ١بٌ ايٓاؽ ،سٝح إِْٗ ٜعتُس ٕٚعً ٢ايؿدل
َذطٸز اؾتٗاض ٙبا٭َاْٜ ٫ٚ ،١طٳ ٵ ٕٚنطٚض ّ٠ٱسطاظ ا٭َاْ ٗ ١اؿسٚز ايعًٝا(.)15
ٜٚبس ٚإٔ ٚثٛم ٚاعتُاز ايٓاؽ عً ٢ا٭ْبٝا ٖٛ ٤أ ٸ ّ٫ٚـ  ٗٚاجملُٛع ـ عًَ ٢ػت٣ٛ
ٚثٛقِٗ ٚاعتُازِٖ عً ٢بعهِٗٚ ،عً ٢ايعًُاٚ ٤إتدكِّكٌ ٚأقشاب ايعًٚ ّٛايؿٕٓٛ
ٚايععُا ٤ايػٝاغٝٸٌ ٚا٫دتُاعٝٸٌ َٚطادع ايسٚ ،ٜٔنُا غٝأت ٞتٛنٝش٘ ،ؾإٕ
نَ ِْٗٛكسض ايسٚ ٜٔايتؿطٜع اٱهلٜ ٫ ٞٴشٵ ٹسخ ؾَ ٵطقاّ ٗ شيو; ؾإٕ ايٓاؽ عً ٢ايطغِ
َٔ عًُِٗ بعسّ عكُتِٗ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٚإعاقٜ ٞعتُس ٕٚعًٜٚ ِٗٝجك ٕٛبِٗ.
ٚإٕ يجك ١ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً ٢بعهِٗ عًٚ ّ٬أغباباّ ٜ ٫ٴػتجٓ ٢ا٭ْبٝاَٗٓ ٤ا َٔٚ .شيو
إٔ ا٭قٌ ا٭ٚٸي ٞبٌ ايٓاؽ ٗ ايٛطٚف ٚايؿطا ٘٥ايعاز ١ٜإٔ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٖٛ
ا٭قٌ; َعٓ ٢إٔ ايٓاؽ ٗ ٚطٚف اؿٝا ٠ايعازٜ )16(١ٜعتُس ٕٚعً ٢بعهِٗ ،إ ٓ٫إشا ثبت
هلِ اـ٬فٚ ،تبٝٻٔ هلِ ايهصب ْٚكض ايعٗس َٔ ايؿدل ايص ٟناْٛا ٜجك ٕٛب٘.
ؾعٓسَا ْط ٣ؾدكاّ يًُطٸ ٠ا٭ ٍٚؾإْٓا ْعتُس عً ٘ٝعازٚ ،ّ٠مٌُ ن َ٘٬عً ٢قٌُ
ايكشٸ ،١إ ٓ٫إشا نإ يسٜٓا غببٷ أ ٚزيٌٝٷ عً ٢عسّ ا٫عتُاز عً .٘ٝإٕ عسّ ا٫عتُاز
ٚايٛثٛم ٖ ٛايص ٟوتاز إٍ زيٚ ،ٌٕٝأَا ايٛثٛم ٚا٫عتُاز; ؾشٝح ٜٛاؾل ا٭قٌ ا٭ٚٸي،ٞ
 ٫وتاز إٍ زي ٗ ،ٌٕٝايٛطٚف ايعاز ٗٚ ،١ٜا٭َٛض ايػا٥س.٠
ٚايعٓكط ايجاْ ٗ ٞايٛثٛم باٯخط ٚا٫عتُاز عً ٖٛ ٘ٝايعًِ; ؾإٕ ايؿدل
اؾاٌٖ; بػبب دًٜٗ٘ ،هَ ٗ ٕٛكاّ ايعٌُ ٚاقعاّ ٗ ٌٚٸ ٚطٚفٺ ٜ ٫ػتطٝع َعٗا
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

ا٫ختٝاض بؿهٌٕ قشٝضٖٓ َٔٚ .ا ٜهططٸ إٍ ا٫عتُاز عً ٢ايؿدل ايعامل; بػبب
عًُ٘ٚ .إٕ غبب ضدٛع غري إدتلٸ إٍ إتدكِّل ٜأتٖ َٔ ٞصا ايباب .إٕ إتدكِّل
ٜعٌُ باختكاق٘ ٚعًُ٘ عً ٢ضؾع ساد ١غري إتدكِّل ٚاؾاٌٖٚ .نًُٓا نإ عًِ
ايؿدل أنجط نإ اعتُاز ايٓاؽ عًٚ ٘ٝثكتِٗ ب٘ أنربٚ .يصيو ؾإٕ ايٓاؽ ٗ عجِٗ
بٌ إتدكِّكٌ ٜػعٳ ٵ ٕٛيًعجٛض عً ٢أؾهًِٗٚ .عً ٢ايطغِ َٔ استُاٍ ٚقٛع اـطأ ٗ
ن ّ٬إدتلٸ ،إ ٓ٫إٔ ٖصا  ٫و ٍٛز ٕٚاعتُازِٖ عًٚ ٘ٝثكتِٗ ب٘; ؾإٕ اـري ايهجري
َِٓٗ ٜؿؿع هلِ بايتػان ٞعٔ اـطأ ٚايؿطٸ ايكً.ٌٝ
ٚايعٓكط ايجايح ٗ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم باٯخط ّهٔ إٔ ٜه ٕٛضادعاّ إٍ أسك١ٝٚ
ن ;َ٘٬ؾإٕ أسك ١ٝٚايه ّ٬اييت ّهٔ ايٛق ٍٛإيٗٝا ٚانتؿاؾٗا بٛاغط ١ايعكٌ
ايعٴطٵٗ تػتٛدب ايٛثٛم .إٕ اٱْػإ عٓسَا ًُٜؼ ايكسم َٔ ؾدلٕ ؾإْ٘ ّ ٌٝإي٘ٝ
ْؿػٝٸ ّاٚ ،بؿهٌٕ طبٝعٞٸٚ ،نًُٓا نإ َكساض قسق٘ أنجط نإ ا٫عتُاز عً٢
نٚ َ٘٬ايٛثٛم ب٘ أنربٚ .إٕ قسم ايهٚ ّ٬سكٓاْٝت٘ تػط ٟإٍ قاسب ايهّ٬
أٜهاّٚ .عً ٢ايطغِ َٔ عسّ قٛابٝٸ ١تػط ١ٜسكٓاْ ١ٝايه ّ٬إٍ ايؿدل َٔ ايٓاس١ٝ
إٓطكٝٸ ،١بٳٝٵسٳ إٔ ٖصا ٜتطابل َع ايعازٚ ٠إػاض ايعازٟٸ يٮَٛض ٗ اؿٝاٚ ٠اٯيٝٸات
ايٓؿػٝٸٚ .١إٕ زع ٠ٛا٭ْبٝاَٚ ٤ٳ ٵ ٌٝايٓاؽ إيُٗٝا يٝػت اغتجٓا٤ٶ َٔ شيو.
ضابعاّ :إٕ ايؿهاٌ٥ٳ ا٭خ٬ق ١ٝب ٳسٚٵضٖا ٚاسس َٔ ْ٠عٓاقط ا٫عتُاز ٚايٛثٛم باٯخط.
ؾعٓسَا ٜط ٣ايٓاؽ ايؿها ٌ٥ا٭خ٬قٝٸ ١عً ٢ؾدلٕ َٔ ،قب :ٌٝايكسم ٚايتكٚ ٣ٛايعًِ
ٚاؿهُٚ ١سبٸ اـري َٚا إٍ شيو ،ؾإٕ ثكتِٗ ب٘ ٚاعتُازِٖ عً ٢نٜ َ٘٬كبض
أنربٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣خ٬ؾاّ يًعٓكط ايجايح ؾإٕ قسم ايؿدل ٜػط ٟإٍ قسم
نٚ .َ٘٬يصيو قس ْكبٌ ن ّ٬ؾدلٕ ْجل ب٘ ْٚعتُس عً ٘ٝز ٕٚإٔ ْطايب٘ بسي.ٌٕٝ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽّ ،هٔ ايك ٍٛبإٔ ٖص ٙايعٓاقط ا٭ضبع ٖٞ ١اييت تؿهٌٚ
ا٭ق ٍٛايعاَٸ٫ ١عتُاز ايٓاؽ ٚثكتِٗ.
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ٖصا اغتكطا ٷْ ٤اقلّٚ ،هٔ إٔ ْهٝـ إي ٘ٝعٓاقط أخط.٣
 َٔٚشيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ايكسض ٠عً ٢إلاظ ا٭عُاٍٚ ،تسبري ا٭َٛض ٚإزاضتٗا
بهؿا٠٤ٺٚ ،اؽاش ايكطاضات ايكشٝش ٗ ١إٛاطٔ اؿامسَٛ ٗٚ ١اقع اـططَٔ ،
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ايعٓاقط ا٭خط ٗ ٣ؼكٝل ايجكٚ ١ا٫عتُاز.
ٚعً ٢أٟٸ سا ٍٕ ؾإٕ ايػطض نإ ٖ ٛبٝإ نٝؿٝٸ ١ؼكٗل ايجك ١يس ٣ايٓاؽ
ببعهِٗٚ ،ضزٸ ٖصا ا٫زٸعا َٔ ٤قبٌ إتهًٚ ،ٌُٚايك ٍٛبإٔ ايجك ١با٭ْبٝاّ ٫ ٤هٔ إٔ
تتشكٖل إَ ٓ٫ع اؾرتاض عكُتِٗٚ .سٝح إٕ زع ٠ٛا٭ْبٝا ٤إٍ ايس ٜٔأَطٷ إْػاْٞٸ ٚٚاٖطْ٠
ادتُاعٝٸّ ١هٔ تؿػري اعتُاز ايٓاؽ ٚثكتِٗ با٭ْبٝا ٤عًٖ ٢صا ا٭غاؽ.
 ٫ٚؾٳوٖ ٗ إٔ ايجكٚ ١ا٫عتُاز أَ ٷط شَ ٚطاتب تؿهٝهٝٸ ٗٚ ،١بعض إٛاضز
ٚإػا ٌ٥قس تهٖٓ ٕٛاى ساد ْ ١إٍ إعٜس َٔ ايعٓاقط إُٛضٔث ١ي٬طُٓ٦إ .نُا إٔ
ْٝع إػا ٌ٥ايسٜٝٓٸ ١بسٳٚٵضٖا يٝػت عًٚ ٢تري٠ٺ ٚاسس ٗ ٠ا٭ُٖٸ.١ٝ
ٚعً ٘ٝؾإٕ قب ٍٛزع ٠ٛا٭ْبٝاَٛ ٗ ٤ضز بعض إػا ٌ٥إطابك ١يًؿططٚ ٠ايطغب١
ٚاؿكٛم ٚا٭خ٬م ،أ ٚاييت ت٪زٸ ٟإٍ ايٓٚ ِٛإكًش ١ا٫دتُاع ،١ٝأغٌٗ بهجريٕ َٔ
قب ٍٛزعٛتِٗ ٗ إػا ٌ٥ا٭نجط تعكٝساّٚ ،ا٭نجط بٴ ٵعساّ عٔ اؿؼٸ.
إٕ ا٭ْبٝا ٗ ٤إػا ٌ٥ايسٜٝٓٸ ١اؿػٸاغٚ ١إعكٖس ٠عاد١ٺ إٍ إعٜس َٔ ايؿٛاٖس
ٚا٭زيٓ ١ايعكًٚ ١ٝغري ايعكً ١ٝعً ٢م ٕٛأنجط ٚأقٚ .٣ٛضٴ ٳبُا نإ ٚدٛز ايتؿػريات
ايعكً ٗ ١ٝبعض إؿاٖ ِٝايس ١ٜٝٓاهلاَٸ َٔ ،١قبٚ :ٌٝدٛز اهلل ٚإعاز ٚعسّ ٚدٛز،ٙ
ٚعسّ ٚدٛزٖا ٗ َٛضز بعضٕ آخط َٔ ،قب :ٌٝايؿطٚع ٚاؾعٝ٥ٸات ايس ،١ٜٝٓهلصا ايػبب.
ٜٚبس ٚأْ٘ باٱَهإ تؿػري َعذعات ا٭ْبٝا ٗ ٤إطاض ايعٓاقط إٛدب ١يًٛثٛم
ٚا٫عتُاز; ؾإٕ ايكسض ٠عً ٢ايكٝاّ بعٌُٕ ٜعذع عٓ٘ اٯخطٜ ٕٚػتٛدب ثك ١ايٓاؽ ٚاعتُاز
اٯخط ٜٔعً ٢ايؿدل ايكازض .نُا ّهٔ يًُعذع ٠ـ باٱناؾ ١إٍ إثبات قسم ايٓيبٸ
ٗ ازٸعا ٤ايٓب( ٠ٛطبكاّ يًطأ ٟايػا٥س) ـ إٔ ُجٌِّ اـط ٠ٛا٭َ ٗ ٍٚػاض ايتأغٝؼ يًٛثٛم
ٚا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا.٤
ٖٓ َٔٚا قاٍ بعض إتهً َٔ ٌُٚايؿٝعْ ٗ ١كس بطٖإ ايٛثٛم :إٕ ٚثٛم ايٓاؽ
بكسم ايٓيبٸ قس ٜ ٫ه ٕٛبػبب عكُت٘ إُٓٛس ١ي٘ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ،بٌ يسي ٌٕٝعكًٞٸ
سكًٛا عً ٘ٝبعس قٝاّ إعذعاتٚ ،ز٫ي ١ايعسٜس َٔ ايبِّٓٝات عً ٢قسق٘ ٗ َسٻعا .ٙإٕ
ايٓاؽ غٛف ٜعتُس ٕٚعًٜٚ ٘ٝجك ٕٛب٘ عً ٢أغاؽ سهِ ايعكٌٚ ،ئ هٝعٚا عً٘ٝ
ايهصب ٗ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ٞا٭ؾعاٍ اييت ٜأَط باتٸباعٗاٚ ،إٕٵ ناْٛا هٝع ٕٚي٘
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ايهصب ٚايعكٝإ ٗ أَٛض ٙا٭خط ،٣باغتجٓا ٤ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.)17(ٞ
ْٚتٝذ ّ١يصيو ّهٔ بٝإ ٚثٛم ٚاعتُاز ايٓاؽ عً ٢ا٭ْبٝا ٗ ٤ن ٤ٛايعٓاقط
إصنٛض ٠عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞإٕ ايٓاؽ ٗ تعاطَ ِٗٝع ا٭ْبٝا ٤عً ٢أغاؽ ا٭قٌ ا٭ٚٸيٞ
ي٬عتُازٚ ،عً ٢أغاؽ إعطؾ ١ايكَ ٵبً ١ٝاؿاقً ١هلِ خَ ٍ٬عاؾطتِٗ ي٘ عًَ ٢س٣
ايػٓٛات ايطٚ ،١ًٜٛبػبب ايؿها ٌ٥ا٭خ٬ق ١ٝاييت ٜعطؾْٗٛا َٓ٘ٚ ،نصيو عً ٢أغاؽ
قسم نٚ ،َِٗ٬ؾٛم شيو نًٓ٘ عً ٢أغاؽ إعذع ٠اييت هرتسٗا هلِٚ ،نًُٓا
ت هلِ س ٓكاْٝت٘ بؿهٌٕ أنربٚ ،بصيو تكبض ا٭ضن ١ٝيًٛثٛم
أطاع ٙٛأنجط ػًٖ ٵ
ٚا٫عتُاز ايهاٌَ ٚايتاّٸ عًَ ٘ٝتٛؾٓطٚ .ّ٠يصيو  ٫ساد٫ ١ؾرتاض عكُ ١ا٭ْبٝا ٤ٱثبات
ايٛثٛم ٚا٫عتُاز عً ،ِٗٝبٌ ٜهؿ ٗ ٞشيو اَت٬نِٗ ًََٕه ١ايتكٚ ،٣ٛا٫ؾتٗاض بٌ
ايٓاؽ بايكسم ٚايك٬ح.
أثبٳ ٵتٓا ستٸ ٢اٯٕ إَهإ ا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤ايٛثٛم بِٗ عً ٢أغاؽ ا٭غباب
ٚايعٓاقط ايطبٝعٝٸ ،١ز ٕٚايك ٍٛبايعكُ.١

إغهاٌٍ ٚدٛاب ــــــ
هٌ أس ٷس ٖٓاٜٚ ،ك ٍٛبإٔ ا٫عتُاز إطًل عً ٢ا٭ْبٝا ٤ـكٛقٝٸ١
ٚيهٔٵ قس ٜٴؿٵ ٹ
ايسٚ ٜٔإب٬ؽ ايؿطٜع ١وتاز إٍ ؾ٤ٞٺ أنرب َٔ فطٻز ٖص ٙايعٓاقطٚ .عً ٘ٝهب إٔ
ٜه ٕٛايٓيبٸ َعكَٛاّ قطعاّ; يهٜ ٞصعٔ ايٓاؽ ي٘ بؿهٌٕ تاّٸٜ ٫ٚ ،تػًٌٖ إٍ ْؿٛغِٗ
 ٗ ٛقشٸ ١إطاعتِٗ ٭ٚاَط ;ٙؾإْٓا عً ٢ايطغِ َٔ اعتُازْا ٚثكتٓا بايطبٝب
أزْ ٢ؾو
َٚطادع ايسٚ ٜٔايععُا ٤ايػٝاغ ،ٌٝٳبٝٵسٳ إٔ اعتُازْا ٖصا َكطٕٚٷ زاُ٥اّ بٛدٛز استُاٍ
قسٚض اـطأ َِٜٓٗ ٫ٚ ،كٌ ٖصا ا٫عتُاز إٍ ْػب١ٺ َٜٛ٦ٸ ١ناًَٚ .١عً ٘ٝؾإٕ استُاٍ
ٚإَهإ اضتهاب إعكٚ ١ٝايٓػٝإ ٚاـطأ ٗ سلٸ ا٭ْبٝا٪ٜ ٤زٸ ٟإٍ عسّ ايٛثٛم
ٚا٫عتُاز ايهاٌَ عً.ِٗٝ
ٖٚصا ٖ ٛاٱؾهاٍ ايص ٟأؾاز ٙبعض إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ بؿهٌٕ قسٻز،
ؾكس أؾهًٛا عً ٢شيو بإٔ قٝاؽ ا٭ْبٝا ٤إٍ عًُا ٤ايسٚ ٜٔإتدكِّكٌ ٗ ايعًّٛ
ٚايؿٓ ٕٛايبؿطٜٸ ١قٝاؽٷ َع ايؿاضم .إٕ ض٩غا ٤ايكباٚ ٌ٥ايػاغٚ ١قاز ٠اجملتُعات ٜسعٕٛ
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ايٓاؽ إٍ سطاّ ايسْٝاٚ ،أَا ا٭ْبٝا ٤ؾٝسع ِْٗٛإٍ اهلل ٚزاض اـًٛز ٗ اٯخط،٠
ٚايٓاؽ بطبٝعتِٗ ٜ ٫كبًَ ٕٛجٌ ٖص ٙايسع ٠ٛإ ٓ٫إشا نإ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛايصْٛب
ٚإعاقٚ ٞاٯثاّ( .)18إٕ تبًٝؼ ايس َٔ ٜٔقٹ ٳبٌ َطادع ايسٜ ٫ ٜٔأت ٞبٛقؿِٗ غؿطا ٤اهلل
ٚخًؿا ٤اهللٚ ،إِا ِٖ ٜعترب ٕٚأْؿػِٗ فطٻز ْاقًٌ يًؿتاٚ ٣ٚا٭سهاّ إٍ إهًٖؿٌ،
ّ ٫ٚتًه ٕٛايعًِ با٭سهاّ ايٛاقعٝٸ ١إٛدٛز ٗ ٠ايًٛح احملؿٚ .ٚٛأَا ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا٤
اٱهل ٌٝؾِٗ غؿطا ٤اهلل ٚخًؿاٚ ،ٙ٩خًٝؿ ١اهلل هب إٔ ٜهَٓ ٕٛعٻٖاّ َٔ ْٝع أْٛاع
ايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ(.)19
ٚقس تعطٻض ايػٝس إطته ،٢بعس بٝإ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُازَ ٗ ،عطض
اؾٛاب عٔ إؾهإٍ َكسٻض ـ سٝح ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ايٓاؽ ٚايهجري َٔ ايؿٹطٳم
ٚإصاٖب هٝع ٕٚاضتهاب إعاق َٔ ٞقٹ ٳبٌ ا٭ْبٝا ،٤ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ٪ٜ ٫زٸ ٟإٍ ْؿٛض
ايٓاؽ َِٓٗ ٚتؿطټقِٗ َٔ سٛهلِٜٚ ،بكَ ٵ ٕٛعًَ ٢ا ناْٛا عً َٔ ٘ٝايٛثٛم بِٗ ٚا٫عتُاز
عً ِٗٝـ ،قا :ّ٬٥يٝؼ إطاز َٔ تٓؿٗط ايٓاؽ ٚتؿطټقِٗ َٔ س ٍٛا٭ْبٝا ٤أِْٗ ٜ ٫عٛزٕٚ
ٜجك ٕٛبِٗ أٜ ٚعتُس ٕٚعً ِٗٝأبساّ ،بٌ إطاز ٖ ٛإٔ غه ٕٛايٓؿؼ ٚاطُٓ٦إ ايٓاؽ إٍ
ايص ٫ ٟوتًُ ٗ ٕٛسك ٘ٚاضتهاب إعاق ٞأنجط َٔ غه ٕٛأْؿػِٗ ٚاطُٓ٦اِْٗ إٍ
ايص ٟوتًُ ٕٛقسٚض إعاق.)20(َ٘ٓ ٞ
ّٚهٔ ايك ٗ ٍٛاؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ :إٕ ا٫خت٬ف إصنٛض بٌ
ا٭ْبٝاَٚ ٤طادع ايسٜ ٫ ٜٔٴؿه ٌٚؾَ ٵطقاّ ٗ قٌٸ ايٓعاع (إَهإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم زٕٚ
اؾرتاض ايعكُ ;)١ؾكس شٖب ايكا ًٕٛ٥بربٖإ ايٛثٛم إٍ ا٫زٸعا ٤بإٔ اعتُاز ايٓاؽ
ٚثكتِٗ با٭ْبٝا ٤ضٳ ٵٖٔٷ بعكُ ١ا٭ْبٝا ٤إطًكٚ .١ق ٗ ٌٝإكابٌ :إٕ ايٛثٛم با٭ْبٝا٫ ٤
وتاز إٍ اؾرتاض ايعكُ ١بايهطٚضٚ .٠إكسام ايباضظ عً ٢شيو لسَ ٗ ٙطادع ايس;ٜٔ
سٝح إٕ ايٓاؽ ٜجك ٕٛبِٜٗٚ ،عتُس ٕٚعًٜٚ ،ِٗٝتٸبع ،ِْٗٛضغِ عسّ عكُتِٗ .إٕ
َطادع ايس َٔ ،ٜٔخ ٍ٬اتٸكاؾِٗ َٳًَه ١ايتكٚ ٣ٛايٓعاٖ ،١عً ٢ايطغِ َٔ عسّ
عكُتِٗ ،بٌ َع اضتهابِٗ يٮخطا ٤ايكًّ ،١ًٝهِٓٗ ا٫نط٬ع بٝٚٛؿٖ ١سا١ٜ
ايٓاؽ ٚإضؾازِٖ إٍ اهلل ٚاٯخطٖٚ .٠صا أق ٣ٛزي ٌٕٝعً ٢إَهإ ؼكٝل ايػطض ٚايػا١ٜ
َٔ ايطغاي ،١ز ٕٚا٫نططاض إٍ اؾرتاض ايعكُٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايبشح
ٜسٚض س ٍٛإَهإ ا٫عتُاز أ ٚعسّ ا٫عتُاز عً ٢غري إعكٜ ٫ٚ ،ّٛسٚض س ٍٛايعًِ أٚ
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عسّ ايعًِ با٭سهاّ ايٛاقعٝٸٚ ١ايًٛح احملؿ.ٚٛ
إٕ إؾهاٍ ايػٝٸس إطته ٢ـ ايص ٟقَ ٹب ٳٌ بأقٌ ا٫عتُاز عً ٢غري إعك ّٛـ وتاز
إٍ دٛابٺ آخط .ؾٓشٔ ْٛاؾك٘ ٗ إٔ غه ٕٛايٓاؽ ٚاطُٓ٦اِْٗ ٚثكتِٗ بايؿدل ايصٟ
ٜ ٫ٴشتٳ ٳٌُ ٗ سكٓ٘ اضتهاب إعاق ٞأنرب َٔ اعتُازِٖ ٚثكتِٗ بايؿدل ايصٟ
وتًُ َ٘ٓ ٕٛقسٚض إعاق ،ٞٳبٝٵسٳ إٔ ايػ٪اٍ ٜكَ :ٍٛاشا ْؿعٌ إشا نإ إضغاٍ َجٌ
ٖصا ايؿدل هلسا ١ٜايٓاؽ غري ٖهٕٔ; بػبب دٛاظ قسٚض اـطأ َٔ نٌٸ إْػا ٕٕ؟
أيٝؼ اؿٌٸ ايٛسٝس ٜهُٔ ٗ ا٫نتؿا ٤بؿدلٕ ٗ َطتب١ٺ أزْ ;٢يهُإ عسّ تؿٜٛت
غٌ ٖٛٚ ،ايػطض إتُجٌِّ بٗساْٝ ١ٜع ايٓاؽ إٍ اهلل
ايػطض ايطٝ٥ؼ َٔ إضغاٍ ايطټ ٴ
غبشاْ٘ ٚتعاٍ؟ إشا نٓٸا ْعتكس إٔ ا٭ْبٝا َٔ ٤ايبؿطٚ ،إٔ ايعكُ ١أَطٷ اختٝاضٟٸ ،إشٕ
غٛف ٜه ٕٛاستُاٍ اضتهاب اـطأ ٚايصْب عِٓٗ َٛدٛزاّ عً ٢ايسٚاّ (غٝأتٞ
تٛنٝض ٖصا ا٫زٸعا٫ ٤سكاّ)ْٚ .تٝذ ّ١يصيو غٛف ٜه ٕٛاهلل عًَ ٢ؿرتم ططٜكٌ :إٔ
ٜطغٌ ْبٝٸ ّا وتٌُ ٗ سك ٘ٚاضتهاب ايصْب ٚاـطأٚ ،يصيو ٜٴشتٳ ٳٌُ إٔ ٜ ٫جل ب٘ عسزٷ
قًٌٝٷ َٔ ايٓاؽ; ٚإٔ ٜ ٫طغٌ ٖصا ايٓيبٸ ،ا٭َط ايص ٟغٝرتتٻب عً ٘ٝن ٍ٬عسزٺ نبريٕ
َٔ ايٓاؽٚ .عً ٢أغاؽ سهِ ايعكٌ بٛدٛب زؾع ا٭ؾػس بايؿاغس ،أ ٚنطٚض٠
انتػاب اـري ايهجري عً ٢ايطغِ َٔ اؾتُاي٘ عً ٢ايؿطٸ ايكً ،ٌٝته ٕٛايٓتٝذ ١إٔ
إعكٚ ٍٛا٭ضدض َٓطكٝٸاّ ٖ ٛإٔ ىتاض ايططٜل ا٭ٚٸٍ.

2ـ يص ّٚايعؿُ ١اجلَبِس ١ٜــــــ
نُا شنَ ٵطْا ٗ بٝإ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ،ؾإٕ ٖصا ايربٖإ ٜػتًعّ إٔ
ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛاضتهاب ايصْب; إش ّ ٫هٔ ا٫عتُاز عً ِٗٝبايهاٌَ
إ ٗ ٓ٫ؾطض ٖص ٙاؿاي .١ؾً ٛاستًُٓا قسٚض أٟٸ ْٛعٕ َٔ أْٛاع ايصْٛب ٚا٭خطأَ ٤
ايٓيبٸ ؾإٕ باب ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاٌَ بِٗ غٛف ٜٓػًلٜٓٚ ،ؿتض باب ا٫ستذاز عً٢
عسّ ايتٻ ٳبع ١ٝهلِ.
ٜط ٣ناتب ٖص ٙايػطٛض إٔ ٖصا إػت َٔ ٣ٛا٫عتُاز ٚايٛثٛم ئ ٜهٕٛ
ٖهٓاّ إ ٗ ٓ٫ساي ١اغتٓاز عكُ ١ا٭ْبٝا ٤إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; ؾإٕ نٌٸ قاٚي١ٺ
ٱغٓاز عكُ ١ا٭ْبٝا ٤إٍ إضازتِٗ ٚاختٝاضِٖ غٛف تػتًعّ استُاٍ ٚإَهإ اضتهاب
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ايصْب َِٓٗ .إٕ ٖصا إسٻع ٢وتاز إٍ عحٺ تهُ ٗ ًٞٝإثبات عسّ ُهٗٔ إتهًٌُٚ
اٱغ َٔ ٌَٝ٬تؿػري اَتٓاع ٚقٛع إعك َٔ ١ٝا٭ْبٝاَ ،٤ع ايك ٍٛبإغٓاز ايعكُ ١إٍ
اختٝاضَِٖ ٖٛٚ .ا غٛف ْتعطٻض إٍ عج٘ ٗ ختاّ ٖص ٙإكاي.١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإْ٘ َٔ خ ٍ٬ايك ٍٛبٗص ٙايؿطن ٖٞٚ ،١ٝإٔ ْؿ ٞاستُاٍ
أٟٸ ْٛعٕ َٔ قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا ٤إِا ٜهٖ ٕٛهٓاّ َٔ خ ٍ٬ا٫غتٓاز إٍ اٱضاز٠
اٱهلٝٸ ،١ؾإٕ ايٓكس اٯخط يربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٖ ٛإٔ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤غٛف تهٕٛ
أَطاّ دٳ ٵبطٜاّٚ ،يٝؼ مثط ٠غعٚ ٕٞفٗٛزٺ ٜك ّٛب٘ ا٭ْبٝا ٤أْؿػِٗٚ .عٓسٖا ئ ٜهٕٛ
ا٭ْبٝاَ ٤ػتشكٌٓ يًجٛاب ٚإسح; بػبب عكُتِٗٚ ،ئ تٴ ٳعسٸ ايعكُٚ ١اسسَٔ ّ٠
ؾها .ًِٗ٥إٕ ايعكُ ١اؾَ ٵبط ١ٜاييت ٜؿطنٗا اهلل عً ٢ا٭ْبٝا ٤ؽايـ ٛٚاٖط ايهجري َٔ
اٯٜات ايكطآْ ،١ٝاييت ؼصِّض ا٭ْبٝا َٔ ٤اضتهاب ا٭خطاٚ ٤إعاق ،ٞنُا ٗ قٛي٘
نٓٵتٳ ؾٹٞ
شبٳطَٔٻ عٳُٳًُوَ﴾ (ايعَطٚ ،)65 :قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٵ ُ
تعاٍ﴿ :يَ٦ٹٔٵ َأؾٵطٳنِتٳ َيٝٳ ٵ
غأٍَٔ ايٖصٹٜٔٳ ٜٳكِطٳ ٴٕٚ٩ٳ ايِهٹتٳابٳ﴾ (ْٜٛؼ .)94 :إٕ ؼصٜط ا٭ْبٝا٤
َ ٛٹُٻا َأْٵ ٳع ِيٓٳا ٔإ َيٝٵوَ ؾَا ٵ
ؾٳو
َٔ اضتهاب إعاقٜ ٞػتًعّ إَهإ قسٚض إعاق .َِٗٓ ٞنُا إٔ إغٓاز ايعكُ١
إٍ اهلل ٜػتًعّ إٔ ٜ ٫عٛز ا٭ْبٝاَ ٤ايهٌ يًُاٖ ١ٝاٱْػاْ ١ٝايهاًَٚ ،١اييت َٔ
يٛاظَٗا ا٫تكاف با٫ختٝاضٚ ،غٛف ٜهَ ٗ ْٕٛٛكافٸ إ٥٬ه ١ايصٜ ٫ ٜٔػتطٝعٕٛ
ايعكٝإ ٚاـطأ .إٕ ا٫ختٝاض تعبريٷ آخط عٔ إتشطِّى باٱضاز ٠إصنٛض ٗ إٓطل
بٛقؿ٘ ؾك ّ٬يًشٛٝإ عٔ ايٓبات .إٕ اَت٬ى ا٫ختٝاض ٜعين إَهإ ايكٝاّ به ٬ططٗ
ايطاع ١أ ٚإعكٚ .١ٝعًٜ ٘ٝهَ ٕٛعٓ ٢قٛهلِ« :إٕ ا٭ْبٝاّ ٫ ٤هِٓٗ اقرتاف إعك»١ٝ
ٖ ٛإٔ ا٭ْبٝاٜ ٤ؿتكط ٕٚإٍ عٓكط ا٫ختٝاضٚ ،بايتاي ٞئ ٜهْٛٛا َٔ قٓـ ايبؿط.
إٕ ايعكُ ١اٱهلٝٸ ١أ ٚاؾَ ٵبط ١ٜكايؿ٫ ْ١عتكاز أغًب إتهً َٔ ٌُٚايؿٝع،١
ايص ٜٔغعٳ ٵٛا يًذُع بٌ عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤اختٝاضِٖٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ضأٟ
إتهً ٌُٚاٱغَ ٗ ٌَٝ٬كاّ ْؿ ٞاستُاٍ ْٝع أْٛاع قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝاٜ ٤عاْٞ
َٔ تٓاقضٕ َع ايك ٍٛبايعكُ ١ا٫ختٝاضٜٸ.١

3ـ ايدي ٌٝأخـُّ َٔ املدَّع ٢ــــــ
نصيو قَ ٗ ٌٝعطض ْكس بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز :إٕ ٖصا ايربٖإ ٜ ٫جبت
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عكُ ١ايٓيبٸ َٔ إعاق ٗ ٞاـًََٛاتٚ ،نصيو ٜ ٫ٴجبت عكُ ١ايٓيبٸ َٔ اـطأ
ٚايٓػٝإ .نُا إٔ ايٓاؽ ٜ ٫طٳ ٵ ٕٚاـطأ ٚايٓػٝإ قبٝشاّٚ ،إٕ اضتهاب شيو ٗ سسٚز
ايعٴطٵف ٜ ٫ػتٛدب ْؿٛض ايٓاؽ َِٓٗ( .)21إٕ اضتهاب اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ أَٛض اؿٝا٠
ايعازٜٸَٚ ،١كساضٕ َعتسٍ ،عٝح ٜ ٫ؿتٗط ايٓيبٸ باـطأ ٚايٓػٝإ ،غٛا ٤قبٌ ايٓبٛٸ ٠أٚ
بعسٖا; ٚنصيو اضتهاب اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ تبًٝؼ ايسَ ،ٜٔع تساضى ٖصا اـطأ
٫سكاّٚ ،بؿط ٙعسّ ايتهطاض; ٚاضتهاب إعاق ٞغٳ ٵٗٛاّ ،بؿط ٙايتهؿري; أٚ
اضتهاب٘ ٗ اـًََٛات عٝح ٜ ٫طًٖع عً ٘ٝأس ٷسٜ ٫ ،ػتٛدب خٳًَ ٗ ّ٬ا٫عتُاز ٚايٛثٛم
ايعٴطٵٗ بٌ ايٓاؽ(ٚ .)22زيٖ ٌٝص ٙإػأي ١أْ٘ ٗ ساٍ قسٚض ا٭خطا ٤ايكً ١ًٝعٔ ا٭ْبٝا٤
غٛف ٜكـ ايٓاؽ عًَ ٢ؿرتمٕ ٜتعٝٸٔ عً ِٗٝؾ ٘ٝا٫ختٝاض بٌ اـري ايهجري ٚايؿطٸ
ايكًٚ .ٌٝنُا ٗ ا٭قٌ ايعك ٞ٥٬ايكا ٌ٥بإٔ ايٓاؽ هب عً ِٗٝعسّ تطى اـري
ايهجري بػبب ٚدٛز ايؿطٸ ايكً ،ٌٝنصيو ؾإٕ ايٓاؽ ئ ٜرتنٛا اتٸباع ا٭ْبٝا ٤بعس
َؿاٖستِٗ ٕا ٜرتتٻب َٔ اـريات ايهجري ٠عً ٢اتٸباع زعٛتِٗ ٚتعاي ،ُِٗٝضغِ َؿاٖس٠
بعض ا٭خطا ٤اؾعٝ٥ٸٜ .١ٴهاف إٍ شيو إٔ ٖصا ا٫غتس َٔ ٍ٫إتهًٜ ٌُٚؿتٌُ عً٢
ؾطن ٸ ٝٺ ١تك :ٍٛهب عً ٢اهلل إٔ ٜٗس ٟايٓاؽ بهٌٸ ايططم ٚايٛغا ٌ٥إُهٓ .١ؾإشا
نإ ٖٓاى َٔ ايٓاؽ َٳ ٵٔ ٜرتى اتٸباع ا٭ْبٝا ;٤بػبب ضٜ٩ت٘ جملطٸز خطأ بػَٔ ٘ٝ
ايٓيبٸٜ ،ه ِٖ ْٕٛٛإدط ٗ ٕٛ٦شيو; إش ٜتٛقٖع َٔ ٕٛاهلل إٔ ٜٴطغٌ هلِ ْبٝٸاّ عً٢
ؾهٌ َٳًَوٺ ٜ ٫كسض عٓ٘ أٟٸ خطأٚ .قس ضزٻ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ايكطإٓ ايهطٖ ِٜصا
ايٓٛع َٔ ايتٛقٗع َٔ إؿطنٌ(.)23
ٚقاٍ بعض إعاقطْ ٗ ٜٔكس ٖصا ايربٖإ :إٕ ايٓاؽ بعس َؿاٖستِٗ يتشكٗل
إعذع ٠عًٜ ٢س ايٓيبٸ غٛف  َٕٛٓ٪ٜبٜ٘ٚ ،طُٓ٦ٸ ٕٛبكسم َسٻعا ،ٙستٸ ٢إشا اضتهب
إعك ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛعًُ٘ ايؿدكٞٸ(.)24

ب ـ ْكد بسٖإ ْكض ايػسض ــــــ
1ـ املػايط ١يف اضتٓتاز املٛدٛد َٔ ايٛادب ــــــ
ٜط ٣ناتب ٖص ٙايػطٛض إٔ أِٖٸ ْكسٺ ٳٔ ٜط ٴز عًٖ ٢صا ايربٖإٚ ،نصيو أغًب
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ايرباٌٖ ايعكًٝٸ ١إصنٛض ٠يعكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤اييت تط ّٚإثبات عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ
ػ ٳبل ٖٛ ،اؾتُاهلا عً ٢اضتهاب َػايط ١اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ايٛادب.
ٴَ ٵ
إٕ ايؿهٌ ايعاّٸ ٫غتسْ ٍ٫كض ايػطض ٗ ن ٬تكطٜطٳ ٵ ٜ٘عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ـ نٜ ٞتشكٖل ايػطض َٔ ايٓبٛٸ ٠ـ ايصٖ ٖٛ ٟسا ١ٜايٓاؽ ـ هب إٔ ٜه ٕٛايٓاؽ
تابعٌ يٮْبٝا.٤
2ـ ٚيهٜ ٞتبع ايٓاؽ ا٭ْبٝا ٤هب عً ٢ا٭ْبٝا ٤إٔ ٜهْٛٛا َعكْٝ َٔ ٌَٛع
ا٭خطاٚ ٤ايصْٛب.
3ـ إشٕ هب إٔ ٜهْٝ ٕٛع ا٭ْبٝا ٤ـ بس٤اّ َٔ ايٓيبٸ آزّ ٚق ّ٫ٛإٍ خامت ا٭ْبٝا٤
ـ َعك َٔ ٌَٛا٭خطاٚ ٤ايصْٛب.
ٜػتٓتر إتهً ُٕٛٚاٱغَٝ٬ٸٖ َٔ ٕٛصا ا٫غتسٚ« ٍ٫دٛب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝا٤
قاطبَ ّ١عك َٔ ٌَٛايصْٛب ٚا٭خطا.»٤
ٚاٱؾهاٍ عًٖ ٢صا ا٫غتسٜ ٍ٫ٳ ٔط ٴز عً ٢اغتٓتاز ايٓتٝذ ١ايجاْ َٔ ١ٝايٓتٝذ١
ا٭ٚ .ٍٚبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ تكٛٻضٚا إٔ ٖاتٌ ايعباضتٌ عباضْ٠
ٚاسس ٗ ،٠سٌ إٔ ٖٓاى اخت٬ؾ ّا ٖاَٸ ّا بُٗٓٝا; ؾايكه ١ٝا٭ ٍٚتؿتٌُ عً« ٢ايٛدٛب»،
بُٓٝا ايكه ١ٝايجاْ ١ٝتؿتٌُ عً« ٢ايٛدٛز» .إٕ اغتٓتاز ايكه ١ٝا٭ َٔ ٍٚإكسٸَ ١ا٭ٍٚ
ٚايجاْ ١ٝقشٝضٷ; إش إٕ ن ٬إكسٸَتٌ ٜؿتٌُ عً« ٢ايٛدٛب» أٜهاّٚ .أَا اغتٓتاز
ايكه ١ٝايجاْ َٔ ١ٝايكه ١ٝا٭ ،ٍٚأ ٚاغتٓتادٗا بؿهٌٕ َباؾط َٔ إكسٸَ ١ا٭ٍٚ
ٚايجاْ ،١ٝؾٗ ٛغري قشٝضٕٚ .بعباض٠ٺ ؾ ٸٓ :١ٝإٕ ٖصا ا٫غتٓتاز ٜؿتٌُ عًَ ٢ػايط ١اغتٓتاز
«ايٛدٛز» َٔ «ايٛدٛب»ٚ .بعباض٠ٺ أخطّ ٫ :٣هٔ إٔ ْػتٓتر َٔ إكسٸَات إؿتًُ ١عً٢
«ايٛدٛب» قهٝٸ ّ ١تؿتٌُ عً« ٢ايٛدٛز» .نٝـ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ قهٝٸ( ١إٕ ا٭ْبٝا٤
هب إٔ ٜهْٛٛا َعك( )ٌَٛإٔ ْٝع ا٭ْبٝا ٗ ٤ايعامل اـاضدٞٸ َٔ ،غٝٸسْا آزّ إٍ
خامت ا٭ْبٝاَ ،٤عك َٕٛٛقاطب)ّ١؟! قس ٜك ٍٛؾدلٷ بهطٚض ٠ايعكُ ١يًٓبٛٸٗٚ ،٠
ايٛقت ْؿػ٘ ٜ ٫طته ٞايعكُ ١يٮْبٝا ٤عً ٢إػت ٣ٛايتاضى .ٞإٕ ٖصا ا٫غتس ٍ٫ؾب٘ٝٷ
بكٛيو :إشا أ ٳض ٵزْا يػا ١ٜإضؾاز ايٓاؽ إٔ تتشكٖل ٚدب إٔ ٜهْٝ ٕٛع عًُا ٤ايسٜٔ
عس ;ّ٫ٚإشٕ ْٝع عًُا ٤ايس ٗ ٜٔايب٬ز عس ٚٷٍ .أ ٚيهٜ ٞتشكٖل اهلسف ٚايػطض َٔ
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ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝهب إٔ ٜهْٝ ٕٛع إعًَ ٌُٚتٻكؿٌ با٭خ٬م ٚإعطؾ ;١إشٕ ْٝع
إعًَ ٌُٚتٻكؿٌ با٭خ٬م ٚإعطؾ.١
ّهٔ زؾع إؾهاٍ اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ايٛدٛب ٗ ساي١ٺ ٚاسس ٖٞٚ ،٠إٔ ٜٴكاٍ
بإٔ ايٓبٛٸٚ ٠ايعكُ ١ؾعٌٴ اهللْٚ .ب ِّٔٝقٛض ٠ا٫غتس ٍ٫عًٖ ٢صا ايؿهٌٜٚ ،بس ٚإٔ ٖصا
َٖ ٛطاز إتهًٌُ َٔ ايؿٝع ١أٜهاّ:
1ـ يكس بعح اهلل ا٭ْبٝا ٤هلسا ١ٜايٓاؽ ٚإضؾازِٖ.
2ـ ٚيهٜ ٞتشكٖل غطاض ٖسا ١ٜايٓاؽ هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤عكَٔ ٌَٛ
اـطأ ٚايعٻ َيٌ.
3ـ إشٕ هب عً ٢اهلل إٔ هعٌ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٗٚ ;ٌَٛغري ٖص ٙاؿاي ١ئ ٜتشكٖل
ايػطض َٔ بعج ١ا٭ْبٝا.٤
4ـ ٚسٝح إٕ اهلل اؿهٜ ٫ ِٝكسض عٓ٘ ايؿعٌ ايعٳ ٳبجٞٸ ،إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛقس
خًل ا٭ْبٝاَ ٤عك.ٌَٛ
ٚايٓتٝذ :ٖٞ ١إٕ ا٭ْبٝاَ ٤عك.َٕٛٛ
ٗ ٖصا ايتكطٜط يربٖإ ْكض ايػطض; سٝح تٴٓػب بعج ١ا٭ْبٝاٚ ٤عكُتِٗ إٍ
اهللٜٚ ،تِٸ إغٓاز نطٚض ٠ايعكُ ١إٍ شات اهلل اؿه ،ِٝغٛف ٜه ٕٛشيو َٔ قب:ٌٝ
اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ايٛدٛزٚ .ايكٛض ٠ايبػٝط ١هلصا ا٫غتس ٍ٫نُا :ًٜٞ
1ـ إٕ اهلل سهِٝٷ (َكسٸَ ١ايٛدٛز).
2ـ هب عً ٢اؿه ِٝإٔ ٜ ٫ك ّٛبأَطٕ ٳع ٳبجٞٸ (َكسٸَ ١ايٛدٛب).
3ـ ٚعً ٘ٝؾإٕ اهلل ٜ ٫ؿعٌ ايعٳ ٳبح (َكسٸَ ١ايٛدٛب).
إٕ إكسٸَ ١ايجاْٖ ٗ ١ٝصا ايربٖإ; سٝح ؼٌُ ايهطٚضٚ ٠ايٛدٛبٗ ٖٞ ،
ايٛاقع َكسٸَ ْ ١ؼت ٟٛعً« ٢ايٛدٛز» عً ٢ؾهٌ« :إٕ اؿهٜ ٫ ِٝؿعٌ ايعبح»ٚ .عً٢
ٖصا ا٭غاؽ ،ؾإٕ نٌٸ ا٫غتس ٍ٫غٝه ٕٛاغتٓتاداّ يـ «ايٛدٛز» َٔ «ايٛدٛز».
ٳبٝٵسٳ إٔ إؾهاٍ ٖصا ايسؾاع ٖ ٛإٔ ْتٝذت٘ ٖ ٞإٔ ايعكُ ١غته ٕٛأَطاّ دٳ ٵبطٜاّ،
ٚؾع َٔ ّ٬أؾعاٍ اهللٚ ،يٝؼ َٔ ؾعٌ ا٭ْبٝاٖٚ .٤صا ا٭َط ٚإٕٵ مل ٜهٔ إتهًُٕٛٚ
اٱغَٝ٬ٸ ٕٛإتكسَِّ ٕٛوذُ ٕٛعٔ ايتكطٜض ب٘ ،إ ٓ٫إٔ إتهً ٌُٚإتأخِّطَٔ ٜٔ
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ايؿٝع ١ىايؿ ْ٘ٛبايهاٌَٜٚ ،عترب ْ٘ٚعً ٢خ٬ف تهًٝـ ا٭ْبٝاٚ ،٤اغتشكام إسح
ٚايصّٸ عً ٢أؾعاهلِ.
 َٔٚشيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ايتؿتاظآْٜ ٞكٌ ٖصا ايه ّ٬عٔ ا٭ؾاعط ;٠إش
ٜكٛي« :ٕٛايعكُ ١إٔ  ٫ىًل اهلل تعاٍ ٗ ايعبس ايصْب»(.)25
ٜٚط ٣بعض إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ ٗ ايعكُ ١أْٗا سؿ ْٜإهلٞٸٜٚ ،كٗ ٍٛ
ت عٔ ايصْب بعكُ ١اهلل»(.)26
ت باهلل :أ ٟاَتٓعٵ ٴ
تعطٜؿٗا« :ايعكُ ١اؿؿٚ ،ٜاعتكُٵ ٴ
ٚقاٍ ايؿٝذ إؿٝس ٗ تعطٜـ ايعكُ« :١ايعكُ ١يطـٷ ٜؿعً٘ اهلل تعاٍ
بإهًٖـ ،عٝح ّتٓع َٓ٘ ٚقٛع إعكٚ ،١ٝتطى ايطاعَ ،١ع قسضت٘ عًُٗٝا»(.)27
أَا إتهً ُٕٛٚإتأخِّط َٔ ٕٚايؿٝع ١ؾكس اعتربٚا إٔ ايعكُ ١تعين َٳًَه ١ايتك٣ٛ
ت ـ ؾط ٷع َٔ ؾذط ٠ايتكْٚ ،٣ٛتٝذ ١ايعًِ
اؿاقً ١با٫ختٝاض« :ؾايعكُ ١ـ نُا عطؾِ ٳ
ايكطعٞٸ بتٳ ٹب ٳعات إعاقَٚ ،ٞعطؾ ْ١بايع ١ُٛاٱهلٝٸ.)28(»١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ي ٛإٔ ا٭ْبٝا ٤بؿ ٷط ٚكتاضٚ ،ٕٚإشا ناْت ايعكُ ١أَطّا
اختٝاضٜٸ ّا ٚانتػابٝٸ ّاّ ٫ ،هٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٚدٛب عكُ ١ايٓيبٸ أِْٗ َعكَٕٛٛ
س ٵتُاّ; ٭ٕ ٫ظّ ا٫ختٝاض ٖ ٛإَهإ اضتهاب إعك .١ٝإشٕ ّهٔ يًٓيبٸ إٔ ٜطتهب
ٳ
ايصْب.

2ـ إَهإ ا٫نتفا ٤بإزضاٍ ايسُّ ُضٌ ا٭تكٝا ٤ــــــ
نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾإْ٘ عً ٢أغاؽ بطٖإ ْكض ايػطض ٜك ّٛايتكٛټض بإٔ
ايٓيبٸ غري إعك ّٛإشا بٴعح هلسا ١ٜايٓاؽ ؾإْ٘ باضتهاب٘ ايصْب ٚاـطأ ٗ ا٭َٛض
ايسٚ ١ٜٝٓغريٖا غٛف ٪ٜزٸ ٟإٍ ن ٍ٬ايٓاؽ ٫ٚ ،تتشكٖل ايػا َٔ ١ٜايبعج.١
ٜٚصٖب ناتب ٖص ٙايػطٛض إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ا٫غتسٜ ٍ٫هطب ظصٚضٗ ٙ
ض١ٜ٩ٺ قؿطٜٸٜٛ٦َٚ ١ٸ ١إٍ إػأيَ ;١عٓ ٢أْ٘ هب عً ٢اهلل إٔ ٜبعح بايٓبٛٸْ ٠بٝٸاّ َعكَٛاّ
َ ١٦بإ ٗٚ ،١٦غري ٖص ٙاؿاي ١ئ ٜتشكٖل غطن٘ َٔ ايٓبٛٸ ٠أق.ّ٬
ّٚهٔ اٱؾهاٍ عًٖ ٢صا ايٓٛع َٔ ايط ١ٜ٩ايكؿطٚ ١ٜإ ١ٜٛ٦بإٔ اهلل غبشاْ٘
غٌ إعكْ ٌَٛػبٝٸاَّ ،عٓ ٢ا٭ؾطاز ا٭تكٝا ٤ايعس ،ٍٚايصٜٔ
َٔ خ ٍ٬إضغاٍ ايطټ ٴ
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ّهٔ إٔ ٜكسض عِٓٗ ايصْب أسٝاْاّ ،ؾريتهب ٕٛايكػا٥ط أ ٚايػٻ ٵٗ ٗ ٛا٭َٛض ايس١ٜٝٓ
أ ٚا٭َٛض ايعازٜٸ ٗ ١سٝاتِّٗ ،هٔ ي٘ إٔ ٜكٌ إٍ غطن٘ أٜهاّ .تكٛٻضٚا إٔ فتُعاّ
َا ٜٛ ٫دس ؾ ٘ٝإْػا ٷٕ َعك ّٛبإطًل ،عٝح ّتٓع بإضازت٘ عٔ ْٝع إعاقٞ
ٚ ٛقاحلٕ ٚعازٍٕ
ٚا٭خطاٚ ٤ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإٚ ،يهٔٸ ٖصا اجملتُع  ٫ىً َٔ ٛإْػإٕ تكٞ
ٜتٸكـ بايؿها ٌ٥ا٭خ٬ق ،١ٝعٓسٖا ٜ ٫بك ٢أَاّ اهلل غ ٣ٛططٜكٌ:
ايططٜل ا٭ٚٸٍ :إٔ هتٓب اختٝاض ؾدلٕ ٕكاّ ايٓبٛٸ ٠هلسا ١ٜايٓاؽ; بػبب عسّ
تٛؾٗط ايعكُ ١إطًكَ ٗٚ ،١جٌ ٖص ٙاؿاي ١غٛف ٜبك ٢ايٓاؽ ٗ ن٬يتِٗ ٚدٗايتِٗ،
ٚغٛف ٜبتً ٕٛبأْٛاع إعاقٚ ٞايكبا٥ض.
ايططٜل ايجاْ :ٞإْ٘ َع ٚدٛز ايعًِ بعسّ ايعكُ ١إطًك ١يصيو ايؿدل ىتاضٙ
ٕكاّ ايٓبٛٸٖٚ ٠سا ١ٜايٓاؽ; يٝشكٌ ايٓاؽ عًْ ٢عُ ١ايؿها ٌ٥ا٭خ٬قٝٸٜٚ ،١ػتؿٝسٚا َٔ
عًُ٘ ٚعسايتٜ٘ٗٚ ،تسٚا إٍ ايكطا ٙإػتك.ِٝ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايٓيبٸ قس ٜكسض عٓ٘ ايصْب ٗ بعض إٛاضز اؿػٸاغ١
ٚايعكٝبٜٚ ،١هٌٸ ايٓاؽ َع٘ٚ ،يهٔٵ َٔ ايٛانض إٔ ٖصا اـٝاض ايجاْ ٗ ٞاجملُٛع
وت ٟٛعً ٢خريٕ نجري يًُذتُع .إٕ خري ٖصا ايٓيبٸ بايٓػب ١إٍ ٖصا اجملتُع أنجط
بهجريٕ َٔ ؾطِّ ٙإتُجٌِّ بصيو ايصْب ٚاـطأ احملتٳ ٳٌُٚ .سٝح إٕ تطى اـري ايهجري
بػبب ايؿطٸ ايكًٜ ٫ ٌٝكضٸ عك ّ٬هب عً ٢اهلل إٔ ٜبعح َجٌ ٖصا اٱْػإ غري إعكّٛ
َ ١٦بإٜٓٚ ،١٦كب٘ ٗ َكاّ ايٓبٛٸ.٠
ٚايُٓٛشز ايٛانض عًَ ٢جٌ ٖص ٙاؿايٖ ١سا ١ٜايٓاؽ ٗ َطسً ١ايػٳ ٵٝب ١ايهرب٣
بٛاغطَ ١طادع ايس ;ٜٔسٝح عً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز استُاٍ ا٭خطا ٗ ٤ايؿتا ،٣ٚٳبٝٵسٳ إٔ
خريِٖ يًٓاؽ أنجط َٔ ؾطِِّٖ.
ْٚتٝذ ّ١يصيو ؾإْ٘ َٔ خ ٍ٬إضغاٍ ايطټغٴٌ غري إعك ٌَٛبإطًل (ايعكُ١
ايٓػبٝٸٜٓ ٫ )١تكض غطض اهلل َٔ ايبعج.١
ْعِٜٓ ،تكض ٖصا ايػطض بٛاغط ١إضغاٍ ايطټغٴٌ غري إتٻكٌ ،سٝح ٜهٕٛ
إضغاهلِ غبباّ ٗ ن ٍ٬ايٓاؽ بؿهٌٕ أنربٚ ،بصيو ٜه ٕٛعسّ إضغاهلِ خريّا َٔ
إضغاهلِ.
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3ـ ايدي ٌٝأخـُّ َٔ املدَّع ٢ــــــ
إٕ اٱؾهاٍ اٯخط عً ٢بطٖإ ْكض ايػطض ٖ ٛأْ٘ أخلٸ َٔ َسٻع ٢ايؿٝع١
عً ٢ايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا.٤
ؾعً ٢ايطغِ َٔ إٔ أنجط إتهً ٌُٚايؿٝعٜ ١صٖب ٕٛإٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا
ايربٖإ ٜٓؿ ٞقسٚض إعك ١ٝبؿهٌٕ َطًل ،ايهبا٥ط َٓٗا ٚايكػا٥طٚ ،ايصْٛب
ايعٳ ٵُسٚ ١ٜايػٻ ٵٗ ،)29(١ٜٛإ ٓ٫إٔ ٖٓاى َٳ ٵٔ شٖب ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا
ايربٖإ أخلٸ َٔ َسٻعَ ٢صٖب اٱَاَٝٸٜ ٫ٚ ،١جبت عكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج.١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب يتهُ ٌٝايربٖإ ا٫غتعاْ ١با٭زيٓ ١ايٓكً ١ٝا٭خط;٣
يهْ ٞجبت بٛاغطتٗا عكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج.)30(١
قاٍ ايؿهٌ بٔ ضٚظبٗإ ٗ ْكس ٖصا ايربٖإ :إٕ ٖصا ايسيّٓ ٫ ٌٝع ٚقٛع
إعاق ٞايكػري ،٠بؿط ٙإٔ تهْ ٕٛازضٜ ٫ٚ ،ّ٠ط ٗ ٣شيو َا ىسف ٗ َٳًَه١
ايعكُٚ ،١يهٓٸ٘ ٪ٜنٚس عً ٢نطٚض ٠إٔ تهٖ ٕٛص ٙإعاق ٞايكػريْ ٠ازض.ّ٠
إ ٓ٫إٔ قاسب نتاب ز ٌ٥٫ايكسم ٜ ٫طتهٖ ٞصا ايه َٔ ّ٬ايؿهٌ بٔ
ضٚظبٗإٜٚ ،ك :ٍٛإٕ ٖصا ايسيٜٓ ٌٝؿ ٞقسٚض إعاق ٞعٔ ايٓيبٸ بإطًل ،غٛا ٗ ٤شيو
ايهباض ٚايكػا٥طٚ ،غٛا ٤ناْت بؿهٌٕ ْازض أ ٚناْت عٔ عٳ ٵُ ٺس أ ٚغٳ ٵٗ ٕ.)31(ٛ
ٚيهٔٵ ٜبس ٚإٔ اؿلٸ ٖٓا َع ايؿهٌ بٔ ضٚظبٗإٚ ،إٔ اضتهاب ايكػري،٠
بؿط ٙإٔ ٜه ٕٛشيو ْازضاّٚ ،ا٭ِٖٸ َٔ شيو إٔ ٜكرتٕ شيو بايتٛب ٫ٚ ،١غٝٻُا ٗ ا٭َٛض
ايؿدكٚ ١ٝايؿطز َٔ ١ٜسٝا ٠ايٓيبٸ٪ٜ ٫ ،زٸ ٟإٍ ْكض غطض ايطغايٚ ١ن ٍ٬ايٓاؽ
ٚعسّ ؼكٝل إكاحل ايعًٝاٚ .نصيو ٖ ٛاضتهاب ايكػريٚ ٠اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ
ا٭َٛض ايسٜٝٓٸٚ ١ؾ ٕٚ٪ايسع ٠ٛأٜهاّ ،بؿط ٙايتٛبٚ ١ايتكشٝض ٚا٫غتصناض إباؾط
د ِّس ٗ ٟضغاي ١ا٭ْبٝا٪ٜ ٫ٚ ،٤زٸ ٟإٍ
يًدطأ ٚا٭َط إٓػٞٸ٪ٜ ٫ ،زٸ ٟإٍ إؾهإٍ ٹ
ْكض ايػطض َٔ ايبعج.١
إٕ زيٖ ٌٝصا إسٻع ٢ـ عًَ ٢ا تكسٻّ شنطٴ ٙـ ٖٚ ٛثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ عً٢
إتدكِّكٌ ٚايععُا ٤ايػٝاغٚ ٌٝعًُا ٤ايسٚ ٜٔاجملتُع ،عً ٢ايطغِ َٔ َؿاٖس٠
بعض ا٭خطا ٤ايكػري ،٠بؿط ٙقسقِٗ ٚاعرتاؾِٗ ٚتساضنِٗ.
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ٚإٕ دٛاظ تكًٝس اجملتٗس ا٭عًِ ،عً ٢ايطغِ َٔ ايعًِ بعسّ عكُتّ٘ ،جٌِّ بسٳٚٵضٙ
زي ّ٬ٝآخط عًٖ ٢صا إسٻع.٢
ٜٚتِٸ تأٜٝس ٖص ٙإٛاضز ٗ ايٛاقع بسي ٌٕٝعكًٞٸ ٖٛٚ ،أقٌ «ا٭قطب ؾا٭قطب».
عٓسَا ّ ٫هٔ ايٛق ٍٛإٍ اٱْػإ إعك ّٛبؿهٌٕ َطًل; بػبب إاٖ ١ٝاٱْػاْ،١ٝ
سٝح ٜه ٕٛعً ٢ايسٚاّ ٗ َعطض ايٓػٝإ ٚاـطأ ،ؾإٕ ايعكٌ وهِ بٛدٛب إطاع١
اٱْػإ ا٭قٌٸ خطأّ َٚعك .ّ١ٝإٕ ايطدٛع إٍ اٱْػإ ا٭قٌ خطأّ ٜعين إَهإ
ا٫طُٓ٦إ بؿدلٕ عً ٢ايطغِ َٔ قسٚض بعض ايصْٛب ايكً ١ًٝعٓ٘ .إٕ ايٓيبٸ ايصٟ
ٜطتهب ايصْب ايكػري ،ثِٸ ٜتصنٖط اهلل ،أٜ ٚعٛز إٍ ْؿػ٘ ٜٓٚتب٘ إٍ خطٜٚ ٘٦تٛب
َباؾط ،ّ٠أ ٗ ٚساٍ اضتهاب ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ ٜبازض إٍ ايتكشٝض ؾَ ٵٛضاّ٪ٜ ٫ ،زٸ ٟشيو
َٓ٘ إٍ ن ٍ٬ايٓاؽٜ ٫ٚ ،رتتٻب عًْ ٘ٝكض ايػطض اٱهل َٔ ٞإضغاٍ َجٌ ٖ٤٫٪
ا٭ْبٝاٜ .٤هاف إٍ شيو إٔ ٖصا ايربٖإ ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع اضتهاب إعك َٔ ١ٝقٹ ٳبٌ ايٓيبٸ
ٗ خٳًَٛات٘ ،عٝح ٜ ٫طا ٙأس ٷسٜ ٫ٚ ،تبع٘ ٗ َا اضتهب٘ ٗ اـًََٛات.

ز ـ ْكد ْعس ١ّٜاَ٫تٓاع ايٛقٛع ّٞيًرْب ــــــ
يكس نإ َٔ بٌ اٱؾها٫ت ايٛاضز ٠عً ٢بطٖإ ْكض ايػطضٚ ،بطٖإ
د ٵبطٜٸ ١ايعكُ.١
ا٫عتُاز ٗ بعض ا٫ؾرتانات ،يعّٚٴ ٳ
هٌ بإٔ بٝإ ايعكُ ١زْ ٕٚػبتٗا إٍ اٱضاز ٠اٱهلٝٸٚ ١يع ّٚاؾَ ٵبط أَطٷ
ٚقس ٜٴؿٵ َ
ٖهٔ ،نُا عُس إتهً ُٕٛٚاٱغَٝ٬ٸ ٕٛإٍ تعطٜـ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤باَتٓاع ٚقٛع
إعك ١ٝعً ٢أغاؽ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب ا٫ختٝاضٜٸ.١
ٚسٝح إٕ ناتب ٖص ٙايػطٛض ٜ ٫طٖ ٣ص ٙايتؿػريات َكٓعْ ّ١ط َٔ ٣ايهطٚضٟٸ
ٖٓا إناؾٖ ١صا ايبشح ايتهُ.ًٞٝ
إٕ تًو اجملُٛع َٔ ١إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ ،ايص ٜٔغعٳ ٵٛا إٍ إخطاز ايعكَُٔ ١
اؾَ ٵبط ١ٜبٛاغط ١اٱضاز ٠اٱهلٝٸٚ ،١اعتباضٖا أَطاّ َٓػٛباّ إٍ اختٝاض ايٓيبٸٜ ،طٳ ٵٗ ٕٚ
ايػايب أْٗا َٳًَه ْ ١ؼكٌ بٛاغطٖ ١ص ٙا٭غباب ٚايعٹًٌَ:
1ـ ايعساي ١أ ٚايتك.٣ٛ
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2ـ ايعًِ بكُ ٵبض ايصْب ٚسٴػٵٔ ايطاعٚ ،١ايعًِ بعٚ ١ُٛنُاٍ ْٚاٍ اهلل.
س.ٞ
3ـ ْع ٍٚايٛٳ ٵ
4ـ اـٛف َٔ ايع ١ُٛاٱهلٝٸٚ ،١سبٸ اهلل(.)32
ٜط ٤٫٪ٖ ٣إتهً ُٕٛٚإٔ عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤إٕٵ ناْت يطؿاّ َٔ اهلل ،إ ٓ٫إٔ ٖصا ٫
ٜتٓاؾَ ٢ع ا٫ختٝاض; ٚإٔ ا٭ْبٝا ;٤بػبب ٖص ٙايعٓاقطٜ ،رتن ٕٛإعاقٚ ٞايصْٛب
باختٝاضِٖٚ ،بصيو ٜه ٕٛقسٚض ايصْب عِٓٗ ٖتٓعاّ.
إٕ ٖصا اَ٫تٓاع ٖ ٛاَتٓا ٷع ٚقٛعٞٸٚ ،يٝؼ اَتٓاعاّ شاتٝٸاّ ٚعكًٝٸاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،سٝح ّتٓع قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝاّ ٤هٔ يًٓاؽ إٔ
ٜعتُسٚا عً ِٗٝبؿهٌٕ تاّٸْٚ .تٝذ ّ١يصيو ٜه ٕٛبطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز قشٝشاّ،
ٚته ٕٛايعكُ ١أَطاّ اختٝاضٜٸاّٜٚ ،تشكٖل غطض اهلل َٔ إضغاٍ ايطټغٴٌ أٜهاّ.
ٳبٝٵسٳ إٔ إؾهاٍ ناتب ٖص ٙايػطٛض عً ٤٫٪ٖ ٢إتهً ٖٛ ٌُٚإٔ ٖص ٙايعٛاٌَ
إصنٛض ٠بٛقؿٗا أزيٓ ّ ١عً ٢ايعكُ ٫ ١تبس ٚيًٓٛط ٠ايسقٝكَ ١اْعٚ َٔ ّ١قٛع قسٚض
ايصْب َٔ ا٭ْبٝا.٤
ٚهب ايك ٗ ٍٛبٝإ ٖصا اٱؾهاٍ :إٕ َطاز إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ َٔ اَ٫تٓاع
ايٛقٛعٞٸ يًصْب; بػبب ٖص ٙايعٹًٌَ إصنٛض ٖٛ ،٠اَ٫تٓاع ايػريٟٸ ٚإُتٓع بايعٳطٳض.
ؾكس ق ٌٝعً ٢غب ٌٝإجاٍ« :ؾإٕٵ ؾ٦تٳ قًتٳ :إٕ ايعٌُ إعبٛض طعسّ َؼٸ اٱْػإ
ايعاقٌ ٭غ٬ى ايهٗطبا ٤ايعاضٚ ،١ٜعسّ أنٌ ايطبٝب َٔ غ٪ض اجملصٚ ٌَٚإػًٛيٌص
ٖهٔ ايكسٚض بايصات َٔ ايعاقٌ ٚايطبٝب ،غري أْ٘ ٖتٓع ايكسٚض بايعٳطٳض ٚايعاز،٠
ٚيٝؼ قسٚض ٙقا ّ٫شاتٝٸاّ ٚعكًٝٸ ّاٚ .نِ ؾَ ٵطمٷ بٌ احملايٌ! ؾؿ ٞاحملاٍ ايعازٜ ٟهٕٛ
قسٚض ايؿعٌ َٔ ايؿاعٌ ٖهٓاّ بايصات ،غري أْ٘ ٜطدِّض أسس ايططؾٌ عً ٢اٯخط بٓٛعٕ
َٔ ايرتدٝض; غ٬ف ايجاْ( ٞاحملاٍ ايصات ،)ٞؾإٕ ايؿعٌ ؾٜ ٘ٝهٖ ٕٛتٓعاّ بايصات ،ؾ٬
ٜكسض يعسّ إَهاْ٘ ايصات.)33(»ٞ
يكس شنط مساست٘ اَتٓاع اضتهاب اي َٔ ًِٛقٹ ٳبٌ اهللٚ ،قتٌ ا٭ب يٛيسٚ ،ٙتٓاٍٚ
ايػِٸ ايععاف ،أ ٚايكبض عً ٢أغ٬ى ايهٗطبا ٤ايعاض ،١ٜنأَجً١ٺ َٚكازٜل عً٢
اَ٫تٓاع ايٛقٛعٞٸ َٔ اٱْػإ ايعازٚ ٟايػٻٟٛٸ; ؾإٕ ٖص ٙا٭َٛض ٚإٕٵ نإ قسٚضٖا عٔ
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ٚ ٬شاتاّٚ ،يهٓٗا;
اهلل ٚعٔ ا٭ب ايػٻٟٛٸ ٚاٱْػإ ايطبٝعٞٸ ٚايعازٟٸ ٖهٓاّ عك ّ
َكته ٢أَٛضٕ َٔ قب :ٌٝسبٸ اـري ٚايعطـ ٚايعكٌ ٫ ،تكسض أبساّ(.)34
ٚبايتاي ٞؾإٕ َطازِٖ َٔ اَ٫تٓاع ايٛقٛعٞٸ ٖ ٛاَ٫تٓاع بايعٳطٳض ،أ ٟاَ٫تٓاع
بػبب ٚدٛز َاْعٕ ٖٛٚ ،اَ٫تٓاع ايعٴطٵٗ ٚايعاز.ٟ
ٚاٱؾهاٍ ٖ ٛإٔ ٖص ٙا٭َجً ٫ ١تسٍٸ عً ٢إعٓ ٢ايسقٝل ٚايؿًػؿٞٸ ٕكطًض
اَ٫تٓاع ايٛقٛعٞٸ.
إٕ إُتٓع ايٛقٛع َٔ ٞايٓاس ١ٝايؿًػؿ ١ٝيٝؼ ؾ٦ٝاّ ٖتٓعاّ يصات٘ ،بٌ وسخ
بػبب ٚقٛع٘ قاٍٷ شاتْٚ .ٞتٝذ ّ١يصيو ؾإٕ إُتٓع ايٛقٛعٞٸ ٜهَٓ ٕٛعي ١إُتٓع
ايصاتٚ ،ٞايص ٟئ ٜكع قطعاّ ؼت أٟٸ ٚطفٺ َٔ ايٛطٚفٖٚ .صا ايٓٛع َٔ اَ٫تٓاع اَتٓاعٷ
غريٟٸ ٚبايعٳطٳض ٗ .اَ٫تٓاع ايصاتًٜ ٫ ٞعّ قا ٷٍ شاتٚ َٔ ٞقٛع ايؿ ٗ ٤ٞعامل
اـاضز ،بٌ إٕ ٚقٛع ايؿ ٤ٞإِا ّتٓع جملطٻز ٚدٛز َاْعٕ ٳعطٳنَٚ ،ٞذطٻز ضؾع إاْع
غٛف ٜكع شيو ايؿ.٤ٞ
قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٗ ٞ٥تعطٜـ اٱَهإ ايٛقٛعٞٸ« :تاضٜ ٠ٴطاز باٱَهإ إٔ
ايؿ ٗ ٤ٞساي١ٺ عً ٢ؾطض ٚقٛعٗا ًٜ ٫عّ احملاٍٖٚ ،صا ٜٴػُٻ ٢باٱَهإ ايٛقٛعٞٸ»(.)35
ٚبايتاي ٞؾإٕ اَ٫تٓاع ايٛقٛعٞٸ ـ طبكاّ يطأ ٟمساست٘ ـ ٖ ٛايؿ ٤ٞايصًٜ ٟعّ َٔ
اؾرتاض ٚقٛع٘ قاٍٷٚ .إجاٍ ايص ٟشٴنط يَ٬تٓاع ايٛقٛعٞٸ ٖٚ ٛدٛز ٚؼكٗل اؾػِ
ايَ٬تٓاٖ ٗ ٞعامل اـاضز .إٕ يًذػِ ايَ٬تٓاَٖ ٞاٖٝٸ ّٖ ١هٓ ّ١يصاتٗا ،ٳبٝٵسٳ إٔ
كط ا٭َط غري
ٚدٛزٚٚ ٙقٛع٘ ٗ ايعامل اـاضدٜ ٞػتًعّ أَطاّ قا ّ٫يصات٘ ٖٛٚ ،سٳ ٵ
احملكٛض أ ٚتٓاٖ ٞايَ٬تٓاَٖ ;ٞعٓ ٢إٔ ايؿ ٤ٞايَ٬تٓاٖ ٞإشا أضاز إٔ ٜتشكٖل ٗ
كط بٌ قكٛضٖٚ ،ٜٔصا ٜتٓاقض َع عسّ تٓاٖ .)36(٘ٝإٕ قسٚض
اـاضز ٚدب إٔ ٜٴشٵ ٳ
ايصْب َٔ ا٭ْبٝا ٤ـ طبكاّ هلصا ايتعطٜـ ـ يٝؼ َٔ إُتٓع ايٛقٛعٞٸ; إش ًٜ ٫عّ َٔ قسٚض
ايصْب َٔ ا٭ْبٝا ٤أٟٸ قإٍ شاتٚ .ٞطبكاّ هلصا ايتعطٜـ ٜه ٕٛقسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤
َٔ إُهٔ ايٛقٛعٞٸ.
 ٗٚايكػِ ايجاْ َٔ ٞايٓكس ْبشح ٗ ايعٛاٌَ ٚايعٓاقط ا٭ضبع ١إصنٛضَٔ ٠
ٹق ٳبٌ إتهً ٌُٚبٛقؿٗا َٔ أغباب ٚعٹًٌَ اَتٓاع ٚقٛع ايصْبٚ .غٓجبت إٔ ٖص ٙا٭َٛض ٫
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

تػتطٝع إٓع َٔ قسٚض ايصْب أبسّا ٚبؿهٌٕ َطًل.
ايعاٌَ ا٭ٚٸٍ ٖ ٛايتك .٣ٛإٕ ايتك ٣ٛطبكاّ هلصا ايتعطٜـ تعين ػٓټب اضتهاب
ايصْبٚ .إٕ يتذٓٸب ايصْب أغباب ّا َٔ ،أُٖٸٗا :ايعًِ بكُ ٵبض ايصْب.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ َاْع ١ٝايتك َٔ ٣ٛايصْب تعٛز إٍ َاْعٝٸ ١ايعًِٖٛٚ ،
ايػبب ٚايعاٌَ ايجاْ َٔ ٞايعٛاٌَ ٚا٭غباب ا٭ضبع ١إتكسٸَ.١
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ إَهإ اضتهاب ايصْب بايٓػب ١إٍ ايؿدل ايعازٍ ٚايتكٞٸ
َٛدٛزٷ زاُ٥اّٚ ،إٕ قسٚض ايصْب عٓ٘ ّ ٫تٓع عكٚ ٫ٚ ،ّ٬قٛعاّ; ٚشيو ٭ٕ ٚقٛع ايصْب
َٔ قٹ ٳبٌ إتٸك ٞأ ٚإعك ّٛيٝؼ قا ّ٫شاتٝٸاًّٜ ٫ٚ ،عّ َٔ ٚقٛع٘ قاٍٷ شات ٞأٜهاّ.
إاْع ايجاْ َٔ ٞقسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا ٖٛ ٤عًِ ا٭ْبٝا ٤بكُ ٵبض ايصْب ْٚاٍ
ايطاع.١
ذ ٠ٛايكا١ُ٥
ٚاٱؾهاٍ ٗ ٖصا ايهٜ ّ٬عٛز إٍ عسّ ا٫يتؿات إٍ ايؿٻ ٵطر ٚايؿَ ٵ
ذ ّ٠ٛبٌ ايعًِ ٚايعٌُّ ٫ٚ ،هٔ غسټ ٖصا
بٌ ايعًِ ٚايعٌُ; ؾإٕ ٖٓاى ؾٳ ٵطخاّ ٚؾَ ٵ
ايؿٻ ٵطر إ ٓ٫بـ «اٱضازٚ .»٠ايعًِ َٔ َباْ ٞاٱضازٚ ،٠يٝؼ ٖ ٛشات اٱضاز .٠إٕ ايعًِ ٖ ٛغري
اٱضازٚ ٠ايؿعٌ .إٕ ايعًِ ،أٜٸاّ نإ ـ غٛا ٤أنإ سهٛضٜاّ أ ٚسكٛيٝاّ ،انتػابٝاّ أٚ
ٖب َٔ ١اهلل ـ ،هب إٔ ٜعكب٘ ايساؾع ٚاٱضاز ،٠ثِٸ ٜرتتٻب عً ٘ٝؼطٜو ايعه٬ت;
يٝتشكٖل ايؿعٌٚ ،إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى َاْ ٷع و ٍٛز ٕٚؼكٗك٘ٚ .عً ٘ٝؾإٕ ايعًِ ٪ٜ ٫زٸٟ
إٍ ايعٌُ بايهطٚض ٠أبساّ.
ّ ٫هٔ إٔ ْػتٓتر َٔ إعطا ٤اهلل ا٭ْبٝا ٤عًُاّ عكا٥ل ا٭ؾٝاٚ ٤باطٔ ايصْب
اَتٓاع قسٚض ايصْب عِٓٗ َٔ ايٓاس ١ٝإٓطك .١ٝؾإٕ إضاز ٠اٱْػإ قس تتأثٻط ٗ بعض
إٛاضز بعٛاٌَ أخط ٣غري ايعًِ َٔ ،قب :ٌٝايطغبات ٚايؿٗٛات ٚاؿبٸ ٚايبػض ٚايعؿل
ٚايٓؿٛض َٚا إٍ شيو َٔ ا٭َٛض ا٭خط ٣أٜهاّ; إش ّهٔ يًؿاعٌ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ
ٜه ٕٛيس ٜ٘عًِٷ ظُاٍ ٚقشٸ ١ؾٚ ،٤ٞيهٔٸ ايعكٌ ّٓع٘ َٔ ايكٝاّ ب٘; يٛدٛز َٓؿع١ٺ
أَ ٚكًش ١أنربٚ .تاضٜ ّ٠أَط ايعكٌ بؿعٌ ؾ٤ٞٺٚ ،يهٔٸ ضغب ١ايؿدل ُٓع٘ َٔ ؾعٌ
شيو .ؾإٕ ايؿدل ستٸ ٢إشا نإ ّتًو سلٸ ايٝكٌ قس ٪ٜزٸ ٟب٘ تعًٗك٘ ٚسبټ٘ يؿ٤ٞٺ إٍ
إٔ ٜ ٫عٌُ َكتهٜ ٢ك.٘ٓٝ
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ٚيصيو ّ ٫هٔ ايكب ٍٛبٗصا ا٫زٸعا ٤ايص ٟقاي٘ بعض إتهً َٔ ،ٌُٚإٔ عًِ
ا٭ْبٝاْٛ َٔ ٤عٕ كتًـ عٔ عًِ غا٥ط ايٓاؽٚ ،أْ٘ ٪ٜزٸ ٟإٍ ايعٌُ بايهطٚض ;)37(٠ؾإٕ
ايصّ ٟتًو عًُاّ قطعٝٸاّ بعٛاقب ٚباطٔ إعاق ،ٞأٜ ٚعًِ بهُاٍ ْٚاٍ اهلل ،قس
ٜٓػٚ ٢ادباّ أٜ ٚطتهب قػري ٠غٳ ٵٗٛاّ ٗ ايٛطٚف ايعكٝبٚ ١اؿػٸاغ ٗٚ ،١شض٠ٚ
دٝؿإ إؿاعط ٚايعٛاطـ.
س ٞعً ٢ا٭ْبٝا ٤نعٓكطٕ ٚعإٌَ ثايح يًعكُ.١
ٚقس متٸ شنط ْع ٍٚايٛٳ ٵ
سٚ ٞاَتٓاع قسٚض
ٚإؾهاٍ ٖصا ايبٝإ أْ٘ ٜٛ ٫دس ت٬ظ ٷّ شات ٞبٌ ْع ٍٚايٛٳ ٵ
سَ ٞػتٛدباّ يعًِ ايٓيبٸ باؿلٸٚ ،تك١ٜٛ
ايصْب َٔ ايؿدل ،إ ٓ٫إشا اعتربْا ْع ٍٚايٛٳ ٵ
اضتباط٘ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ْٚتٝذ ّ١يصيو ؾإٕ َاْعٖ ١ٝصا ايعاٌَ تعٛز إٍ ايعاًٌَ ايجاْٚ ٞايطابع.
ايعاٌَ ايطابع ٗ ايعكُ ٖٛ ١ايتعًٗل ٚايؿٻ ٳػـ باهللٚ ،اـٛف َٔ عكاب٘.
س،ٞ
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ٖص ٙايعٛاٌَ ٚا٭غباب َٔ ،قب :ٌٝايتكٚ ،٣ٛايعًِْٚ ،ع ٍٚايٛٳ ٵ
ت٪ثِّط قطعاّ ٗ عسّ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا ،٤إ ٓ٫إٔ َاْعٝٸت٘  ٫تكٌ إٍ َطتب ١اَ٫تٓاع
ايٛقٛعٞٸ بإعٓ ٢ايسقٝل يًهًُ .١ؾكس ٜ ٫ٴبس ٟايٓيبٸ ايكرب ايهاٗ ٗ ٖسا ١ٜايٓاؽ;
بػبب خٛؾ٘ َٔ ْع ٍٚايعصاب اٱهلٜٚ ،ٞبازض إٍ تطى ق َ٘ٛغطٜعاّ ،أ٪ٜ ٚزٸ ٟب٘ سبټ٘ هلل
إٍ ايٓؿٛض َٔ إٓهطٚ ٜٔإًشسٜ ٫ٚ ،ٜٔبصٍ اؾٗس ايهاٗ هلساٜتِٗ.
ٚبايتاي ٞؾإٕ ٖص ٙايعٛاٌَ ٚا٭غباب; سٝح ُٓ ٫ع َٔ قسٚض ايصْب ٚاـطأ عٔ
ا٭ْبٝا ٤بإعٓ ٢ايٛاقعٞٸ يًهًُ ،١ؾًٔ ٜتشكٖل ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاٌَ ٚاْ٫كٝاع
ٚايتٻ ٳبع ١ٝايتاَٸ ١اييت نإ إتهً ُٕٛٚاٱغَٝ٬ٸٜٓ ٕٛؿس ٕٚإثباتٗا َٔ خ ٍ٬بطٖإ
ايٛثٛم ٚا٫عتُاز.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ غٛف ٜكؿ ٕٛعًَ ٢ؿرتم طط ٕم;
ؾإَا إٔ ٜتدًٖ ٵٛا عٔ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُازٜٚ ،كٛيٛا بإَهإ ا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا٤
ضغِ استُاٍ ٚقٛع ٚقسٚض ايصْب عِٓٗ; أ ٚإٔ ٜعتربٚا ايعكُ ١أَطاّ َتعًٓكاّ باٱضاز٠
اٱهلٝٸٜٚ ،١تدًٓٛا عٔ ايك ٍٛباختٝاضٜٸ ١ايعكُ ;١إش ّ ٫هٔ ايك ٍٛباَتٓاع قسٚض ايصْب
َطاقب١ٺ إهلٝٸ ،١إَ ٗ ٓ٫جٌ ٖص ٙاؿاي ١قطعاّ.
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خامتٚ ْ١اضتٓتاز ــــــ
إٕ بطٖإ ْكض ايػطض ٚبطٖإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم َٔ أِٖٸ ايرباٌٖ ايعكً ١ٝاييت
أقاَٗا إتهً ُٕٛٚاٱغَٝ٬ٸ ٕٛـ  ٫ٚغٝٻُا ايؿٝع ١ـ ٱثبات ايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا.٤
 َٔٚخ ٍ٬زضاغَٓٚ ١اقؿٖ ١ص ٜٔايربٖاٌْ تٛقٻًٓا إٍ ٖص ٙايٓتٝذ ٖٞٚ ،١إٔ
ٖص ٜٔايربٖاٌْ ٜ ٫ػتًعَإ ايك ٍٛبايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا.٤
إٕ ايٓكس ا٭ٖ ٸِ عً ٢بطٖإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ٖ ٛإٔ ؼكٗل ايجكٚ ١ا٫عتُاز عً٢
ا٭ْبٝا ٫ ٤وتاز إٍ اؾرتاض عكُتِٗ ايهاًَٚ ١ايتاَٸ َٔ ١نٌٸ خطأ ٚعكٝإٕ.
إٕ ا٫عتُاز عً ٢ا٭ْبٝا ٖٛ ٤عً ٢غطاض ا٫عتُاز عً ٢اٯخط ;ٜٔسٝح ّهٔ إٔ
ٜهَ ٕٛػتٓساّ إٍ أغباب ٚعٛاٌَ أخط َٔ ،٣قب :ٌٝإعذعٚ ،٠ايعًِٚ ،ايتكٚ ،٣ٛاؿلٸ
ٚايكسم ايصٜ ٟتٸكـ ب٘ ن.َِٗ٬
ٚاٱؾهاٍ اٯخط ايصٜ ٟٳ ٔط ٴز عًٖ ٢صا ايربٖإ ٖ ٛإغٓاز ايعكُ ١إٍ اهلل; ؾإٕ
٫ظّ ْؿ ٞأٟٸ ْٛعٕ َٔ استُاٍ اـطأ ٚايٓػٝإ عٔ ايٓيبٸٚ ،ستٸ ٢إَهاْ٘ ايعكًٞٸّ ،جٌِّ
إغٓازاّ يعكُ ١ا٭ْبٝا ٤إٍ اهلل ،ايص ٫ ٟهٛظ عً ٘ٝاـطأ.
ٚقس نإ اٱؾهاٍ ا٭ِٖٸ عً ٢بطٖإ ْكض ايػطض ٖ ٛإٔ ؼكٗل ايػطض اٱهلٞٸ
َٔ إضغاٍ ايطټغٴٌ  ٫وتاز إٍ اؾرتاض ايعكُ ١إطًك ١هلِٚ ،إٔ ٖصا ايػطض ٜتشكٖل ـ
 ٛنبري ـ َٔ خ ٍ٬إضغاٍ ايطټغٴٌ َٔ غري إعك ،ٌَٛبؿط ٙاتٸكاؾِٗ بايتك٣ٛ
إٍ سس
ٚايعساي.١
ٚاٱؾهاٍ اٯخط عًٖ ٢صا ايربٖإ ٖ ٛاؾتُايُ٘ عًَ ٢ػايط ١اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ
ايٛدٛب.
ٚاٱؾهاٍ إؿرتى ،ايصٜ ٟٳ ٔط ٴز عً ٢ن ٬ايربٖاٌْ ٖٛ ،أُْٗا أخلټ َٔ َسٸع٢
ايؿٝعٚ ،١ايص ٖٛ ٟايك ٍٛبايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا.٤
إٕ ٖص ٙايرباٌٖ  ٫تٓؿ ٞاضتهاب إعاق ٞاييت تكسض عٔ ا٭ْبٝا ٗ ٤اـًََٛات،
عٝح ٜ ٫طًٖع عًٗٝا ايٓاؽ ،أ ٚإعاق ٞاؾٛامٝٸ ١اييت  ٫تٗٛط عً ٢اؾٛاضح.
 ٗٚاـتاّ ٫ ،بٴسٻ َٔ ايتٓ ٜ٘ٛإٍ إٔ ٖص ٙايرباٌٖ ٚإٕٵ ناْت  ٫تبسْ ٚادشٗ ّ١
إثبات َسٻع ٢ايؿٝع ،١ايص ٖٛ ٟايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا ،٤إ ٓ٫إٔ ٖصا ٜ ٫عين بطٖ ٕ٬صا
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إسٻع ;٢إش إٕ ا٫عتكاز بايعكُ َٔ ١ايعكا٥س ايؿٝعٝٸ ١ايجابتٚ ١إػتٓس ٠إٍ ايهجري َٔ
ا٭زيٓ ١ايعكًٝٸٚ ١ايٓكًٝٸ.١

الهىامش

^

×

×
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عؿُ ١ايٓيبّ ا٭نسّ| قبٌ ايبعج١
ت حتً ١ًّٝٝيف ايكسإٓ ٚاحلدٜح
َكازبا ٌ
د .مصطفى كرٌمً
أ .فاطمة رضائً
ترجمة :مرلال هاشم

َكدَّ ْ١ــــــ
إٕ «عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ »٤أِٖٸ إػا ٌ٥ايتؿػريٚ ١ٜا٫عتكازٚ ١ٜايه ;١َٝ٬ؾٗٞ
نآَ ْ١يكشٸ ١ايكطإٓ ايهطٚ ِٜضغاي ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|; ٭ٕ ٫ظّ ايٓبٛٸ ٖٞ ٠اؿهُ١
ٚايسضاٚ .١ٜإٕ ضغ ٍٛاهلل هب إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاّٚ ،إٕ ا٫ضتبا ٙبٌ ايعكُٚ ١اؿهُ١
َػتُطٌّ(.)1
ٚبٓا٤ٶ عً ٢قاعس ٠ايًطـ هب عً ٢اهلل إٔ ىًل إعٜس َٔ ا٭ضنٝٸات هلسا١ٜ
ايٓاؽٚ .إٕ ايٓيبٸ إعك ّٛأنجطٴ ٖسا ّ١ٜيًٓاؽ َٔ ايٓيبٸ غري إعك.ّٛ
ٚعهِ ايعكٌ ؾإٕ ايػا ١ٜا٭غاغٝٸٚ ١اؾٖٛطٜٸ َٔ ١بعج ١ا٭ْبٝا ٖٞ ٤تبًٝؼ
أسهاّ اهلل إٍ ايٓاؽٚ .إٕ ٴضغٴٌ اهلل هب إٔ ٜهْٛٛا َطٝعٌ ٭سهاّ اهلل; نٞ
ٜتػٓٸ ٢يًٓاؽ إٔ ٜعتُسٚا عً.ِٗٝ
ثِٸ إٕ ايٓيبٸ عٓسَا هرتح إعذعٜ ٠ه ٕٛشيو زي ّ٬ٝعً ٢قسق٘ ٚتأٜٝس َٔ ٙقٹ ٳبٌ

|

اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ،سٌ أْ٘ ي ٛداظ إٔ ٜطتهب إعك ١ٝؾػٛف ٪ٜزٸ ٟشيو إٍ
ْؿٛض ايٓاؽ َّٓ٘ ٫ٚ ،هٔ يًؿطز إٔ ٜتٸبع اـاطٚ ،٧إٔ ٜكسِّم نٚ ،َ٘٬إٔ ٜطُٔ٦ٸ
ي٘(ٚ .)2إشا داظ عً ٢ايٓيبٸ اـطأ ؾػٛف ٜه ٕٛعاد١ٺ إٍ ؾدلٕ آخط ٜطزع٘ ّٓٚع٘
َٔ اضتهاب اـطأ; ٚإشا نإ ٖصا ايؿدل اٯخط َعكَٛاّ َٔ اـطأ ثبت إطًٛب;
ٚإٕٵ مل ٜهٔ َعكَٛاّٚ ،داظ عً ٘ٝاـطأ ،غٛف وتاز ب ٳسٚٵض ٙإٍ ؾدلٕ ثايح ّٓع٘
ٜٚطزع٘ عٔ ؾعٌ اـطأٖٚ ،هصا زٚا َي ٵٝوٚ .بايتايًٜ ٞعّ َٔ شيو إَٸا اي ٻسٚٵض أٚ
ايتػًػٌٚ ،نُٖ٬ا باط ٷٌ.
ت اٱؾاض ٗ ٠ايكطإٓ ايهط ِٜإٍ نطٚض« ٠عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .»٤يهٔٵ ٫
ٖصا ٚقس ُٖ ٵ
بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ:
خط َتؿابٹٗاتٖٓ َٔٚ .ا
هُات ٚأُ ٳ
ش َ
أٚٸ ّ :٫إٕ ايكطإٓ ايهطٜ ِٜؿتٌُ عً ٢آٜاتٺ ٴَ ٵ
ٜهٚ ٕٛاٖط بعض اٯٜات عٝح ٜٛس ٞبٓكض عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .٤عً ٘ٝهب يؿِٗ تًو
هُات ايكطإٓ ايهط ،ِٜأ ٚا٫غتعاْ ١بايطٚاٜات ايتؿػري.١ٜ
ش َ
اٯٜات ايطدٛع إٍ َٴ ٵ
ٚثاْٝاّ :إٕ إثبات أسكٓٚ ١ٝعسّ ؼطٜـ ايكطإٓ ٜتٛقٖـ عً ٢إثبات عكُ ١ا٭ْبٝا،٤
 ٫ٚغٝٻُا ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ ايؿَ ٵٗ ٳِ ايكشٝض يٰٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا
هُات ايسايٓ ١ز٫ي ّ١قطعٝٸ ١عً ٢عكُ١
ش َ
ْاقه ّ١يعكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤بٝإ اٯٜات إُ ٵ
ا٭ْبٝاٜ ،٤ٴ ٳع ټس َٔ أِٖٸ ا٭عاخ ٗ ٖصا إٛنٛع.
ٜصٖب ْٝع إػًٌُ إٍ ايك ٍٛبعكُ ١ا٭ْبٝا .٤ٳبٝٵسٳ إٔ إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ
ٗ َا ٜتعًٖل بعكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعجٜٓ ١كػُ ٕٛإٍ قػٌُ :ؾُِٓٗ َٳ ٵٔ قاٍ بعكُ١
ا٭ْبٝا ٤ستٸ ٢قبٌ ايبعجَ َِٗٓٚ ;١ٳ ٵٔ أْهط عكُتِٗ قبٌ ايبعج.١
َ ٗٚا ْ ًٜٞبشح ضأ ٟايؿٝع ;١يٓعٌُ ٗ ن ٤ٛتعطٜؿِٗ يًعكُ ١عً ٢تك ِٝٝزا٥ط٠
ايعكُ ١قبٌ ايبعجٚ َٔ ١دْٗٛ ١طِْٖٚ ،ك ّٛبتشًَٓٚ ٌٝاقؿ ١أزيٓ ١ايعكُ ;١يهْ ٞجبت
عكُ ١ا٭ْبٝا ٤ستٸَ ٗ ٢طسًَ ١ا قبٌ ايبعج.١
نُا غٓعٌُ عً ٢ؾٗطغ ١اٯٜات اييت تػبٻبت بٛٗٛض ؾبٗ ١عسّ عكُ ١ايٓيبٸ
ػب تطتٝب ايٓع ;ٍٚبػ١ٝ
ا٭نطّ| قبٌ بعجت٘ ،طبكاّ يط ١ٜ٩ايؿٝعٚ ١ا٭ؾاعط ٠عَ ٳ
عجٗا َٓٚاقؿتٗا بؿهٌٕ َكاضٕ بٌ إؿػِّط ٜٔايؿٝع.١
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ٚبصيو غٝه ٕٛأغًٛب ايتشكٝل ٗ ٖص ٙإكاي ١قاُ٥اّ عً ٢ايتٛقٝـ ٚايتشًٌٝ
شت.١
إكاضٕٚ َٔٚ ،دْٗٛ ١طٕ قطآْٝٸ ١بٳ ٵ
يكس غبل إٔ متٸ ايعٌُ عً ٢إكاضْ ١بٌ اٯضا ٤بؿإٔ عكُ ١ا٭ْبٝا ،٤طبل
ا٭غًٛب إكاضٕٚ .قس أيٖـ عًُا ٤اٱغ ّ٬ايهجري َٔ ايهتب ٚإكا٫ت ايكٖ ٗ ١ُِّٝصا
إٛنٛع َٔ ،قب :ٌٝإكا٫ت ٚايهتب ايه ١َٝ٬إكاضْ ١اييت نتبٗا ايسنتٛض قُس
خاْٚ .ٞأَا ٖص ٙإكاي ١ؾكس متٸ ؽكٝكٗا يبشح عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ ايبعج،١
طبل َٓٗر ايتؿػري إٛنٛع ٞإكاضٕ يًكطإٓ ايهطٚ َٔ ِٜدْٗٛ ١ط إؿػِّط ٜٔايؿٝع;١
ٚشيو بػ ١ٝإثبات عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ٖص ٙإطسً( ١قبٌ ايبعج )١بأزيٓ ٺ ١قطآْ١ٝ
هُ.١
ش َ
ٴَ ٵ

بٝإٌ يًُفاٖ ِٝا٭ضاض ١ّٝــــــ
أـ ايعؿُ ١ــــــ
1ـ يف ايًػ ١ــــــ
ت هلا عسٸَ ٠عا ٕٕ،
إٕ نًُ ١ايعكُ ١اغِ َكسض َٔ َاز( ٠عٳكٳِٳ)ٚ ،قس شٴنطٳ ٵ
َٗٓٚا:
ـ ؼكٓل اؿؿٚ ٜايسؾاع.
ـ اؿؿٚ ٜاؿُا.١ٜ
ـ ايكٝسَ ٖٛٚ ،أخٛشٷ َٔ ايعكاَّ ،عٓ ٢ايك٬زٚ ٠اؿبٌ ايصٜ ٟتِٸ ب٘ تكٝٝس
ايهاٚ ،ٔ٥سبػَ٘ٓٚ ،ع٘ َٔ اؿطن.)3(١
ـ إٓع َٚا ٜطازف إٓع َٔ ا٭يؿا َٔ ،ٚقب « :ٌٝٳَٓٳعٳ»ٚ«ٚ ،ٳقَ«ٚ ،»٢انتػب»(.)4
ٚعً ٘ٝؾإٕ إؿٗٛض بٌ ايًػٜٛٸٌ ٗ َعٓ ٢ايعكُ ٖٛ ١إٓع ٚاٱَػاى.

2ـ يف َؿطًض املتهًُِّني ٚاملفطِّس ٜٔــــــ
ـ قاٍ ايؿٝذ إؿٝس َٔ ٖٛٚ ،إتهً ٌُٚايؿٝع« :١ايعكُ َٔ ١اهلل تعاٍ ؿذذ٘
ٖ ٞايتٛؾٝل ٚايًطـ ٚا٫عتكاّ َٔ اؿذر بٗا عٔ ايصْٛب ٚايػً٘ ٗ ز ٜٔاهلل
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تعاٍ»(.)5

3ـ يف ايكسإٓ ايهس ِٜــــــ
ٜٴػتؿاز َٔ اغتعُاٍ َؿطز ٠ايعكَُٚ ١ؿتكٓاتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطَ ِٜؿٗ ّٛإٓع
َٔ ايصْب أ ٚايعصاب اٱهلٞٸ ٚاؿؿ َٔ ٜاـطط:
1ـ اؿؿ َٔ ٜاـطط ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا اي ٻطغٴٍٛٴ بٳًٚؼٵ َٳا ُأْٵعٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ
و ٹَٔٳ ايٓٻاؽٔ( ﴾...إا٥س.)67 :٠
و ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔضغٳايَتٳ٘ٴ ٳٚاهللُ ٳٜعٵكٹُٴ َ
َٹٔٵ ضٳبِّ َ
شٖب ايهجري َٔ إؿػِّط َٔ ٜٔأٌٖ ايػٓٸٚ ١أٚا ٌ٥إؿػِّط ٗ ٜٔاٱغ ّ٬إٍ ايكٍٛ
بإٔ َعٜٓ« ٢عكُو َٔ ايٓاؽ» ٖ ٛقٳ ٵٚ ٕٛسؿ ٜايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ ا٭خطاض اييت
تػتٗسؾ٘ َٔ قٹ ٳبٌ إدايؿٌ ٚا٭عسا َٔٚ ،٤ب :ِٗٓٝايٛٗٝز(.)6
ٚقس شٖب عس ٷز َٔ َؿػِّط ٟايؿٝع ١ـ باٱناؾ ١إٍ ايطأ ٟإصنٛض ـ إٍ تطبٝل
ٖص ٙإػأي ١عًٚ ٢اقع ١غسٜط خِٸْٚ ،كٌ ضٚاٜات عٔ اٱَاٌَ ايباقط ٚايكازم’،
ٚايك ٍٛبإٔ َعٜٓ« ٢عكُو َٔ ايٓاؽ» أ ٟوؿ ٜايٓيبٸ| َٔ ايٓاؽ عٓس اٱع ٕ٬عٔ
خًٝؿت٘ (ٗ إب٬ؽ ضغايت٘)(.)7
2ـ إٓع َٔ ايعصاب اٱهلٞٸ :قاٍ تعاٍ سها ّ١ٜعٔ ابٔ ْٛحٕ يٛايس﴿ :×ٙقَاٍٳ
َ ٫ٳٔٵ ضٳسٹِٳ﴾...
دبٳٌٕ ٳٜعٵكٹ ٴُٓٹَ ٞٹٔٳ ايُِٳا٤ٹ قَاٍٳ َ ٫عٳاقٹِٳ ا ِيٝٳٛٵّٳ َٹٔٵ َأَٵطٔ اهللٹ إٔ ٖ
غٳآٔ ٟٔٚإيَ ٢ٳ
(ٖٛز.)43 :
قاٍ إؿػِّط َٔ ٕٚايؿطٜكٌ :إٕ نًتا إؿطزتٌ إػتعًُتٌ ٗ ٖص ٙاٯُٖٚ ،١ٜا:
«ٜعكُين; ٚعاقِ» ،قس اغتعًُتا َعٓ ٢إٓع َٔ ايعصاب اٱهلٞٸ(.)8
نُا ٚضز اغتعُاٍ نًُ« ١عاقِ» ٗ َٛنعٌ آخط َٔ ٜٔايكطإٓ ايهطِٜ
َعٓ ٢اؿؿ َٔ ٜايعصاب اٱهلٞٸ أٜهاّ(.)9
3ـ إٓع َٔ ايصْب ٚإعك :١ٝؾؿ ٞقكٸ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ ،قاٍ تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ
ظيٝدا ٗ شيو اجملًؼ ايص ٟأعسٻت٘ يتعطٜـ ْػاَ ٤كط بايٓيبٸ ٜٛغـ×﴿ :قَايَتٵ
ؾَ ٳصيٹهُٔٻ ايٖصٹ ٟيُُٵ ٴت ٻٓٓٹ ٞؾٹ ٝٹ٘ ٳٚيَكَسٵ ضٳاٚٳ ٵزتٴ٘ٴ عٳ ٵٔ ْٳؿِػٹ٘ٹ ؾَاغٵ ٳتعٵكٳِٳ﴾ (ٜٛغـ.)32 :
إٕ نًُ« ١ؾاغتعكِ» ٗ ٖص ٙاٯَ ١ٜعٓ ٢اَ٫تٓاع; إش بايٓٛط إٍ اٯٜتٌ
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اي٬سكتٌ ٜٴؿِ ٳِٗ إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× ٗ َٓادات٘ َع اهلل ٜط ٣إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ
«ايعاقِ» اؿكٝكٞٸٚ ،أْ٘ «َػتعكِٷ».
نُا مل ٜٳ ٔط ٵز اغتعُاٍ ايؿعٌ (عكِ) ٗ اٯٜات ا٭خط َٔ ٣ايكطإٓ ايهطِٜ
َٓػٛباّ إٍ اٱْػإٚ ،إِا ايصٜ ٟتِٸ اغتعُاي٘ بايٓػب ١إٍ إدًٛم ٖ( ٛا٫عتكاّ)
(ٚا٫غتعكاّ) َٔٚ .شيو عً ٢غب ٌٝإجاٍ:
ـ ﴿ ٳَٚٳ ٵٔ ٳٜعٵتٳكٹ ٵِ بٹاهللٹ ؾَكَ ٵس ٖٴسٹٟٳ ٔإيَ ٢قٹطٳاٙٺ َٴػٵتٳكٹ( ﴾ِٕٝآٍ عُطإ.)101 :
ػٝٴسٵخٹًُٗٴِٵ ؾٹ ٞضٳسٵُٳ ٺَ ١ٹٓٵ ٴ٘ ٚٳؾَهٵ ٌٕ ٳٜٚٳٗٵسٹِٜٔٗٵ
ـ ﴿ؾَ َأَٻا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا بٹاهللٹ ٚٳاعٵتٳكٳُٴٛا بٹ٘ٹ ؾَ ٳ
ٔإيَٝٵ٘ٹ قٹطٳاطاّ َٴػٵتٳكٹُٝاّ﴾ (ايٓػا.)10()175 :٤
إٕ ايصٜ ٟٴؿِ ٳِٗ َٔ ٚاٖط آٜات ايكطإٓ ايهط ٖٛ ِٜإٔ ايعكُ ١يٮْبٝا٤
ٚإعك ^ٌَٛتؿهټٌٷ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ٖٛٚ ،إتٻكـ باؿهُ .١ؾإٔ ىلٸ اهلل ايعكُ١
ببعض ايٓاؽ هب إٔ ٜػتٓس ٖصا ا٫ختكام إٍ ٚدٛز ؾه١ًٝٺ ٚضدشإٕ ٗ شٚاتِٗ،
ستٸ ٢اغتٛدب شيو ادتباٚ ِٖ٩اختٝاضِٖ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ز ٕٚغريِٖ:
ـ ﴿ ٳٚيَكَسٹ اخٵتٳ ٵطْٳاٖٴِٵ عٳًَ ٢عٹًِِٕ عٳًَ ٢ا ِيعٳايَُٹٌٳ﴾ (ايسخإ.)32 :
خٝٳاضٔ﴾ (م.)47 :
كطَؿَٝٵٔٳ ا٭َ ٵ
ـ ﴿ ٳٔٚإْٻٗٴِٵ ٹعٓٵ ٳسْٳا يَُٹٔٳ ايُِٴ ٵ
إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،باٱناؾ ١إٍ بٝإ َؿٗ ّٛايعكُ ١يٮْبٝا ،٤قس اغتعٌُ
ايعكُ ١٭ؾدامٕ آخطَ ٗٚ .ٜٔعطض إثبات عكُ ١إعكٜ ^ٌَٛكسِّّ أزيٓ ّ ١غٛف
ْأت ٞعً ٢شنطٖا ٗ إٛنع إٓاغب.

4ـ يف ايسٚاٜات ــــــ
مل ٜهٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ طبكاّ يطٚاٜات ايؿٝع ١ـ ٗ َكاّ بٝإ ايتعطٜـ
ايًػٟٛٸ ٚايعٴ ٵطٗ يًعكُ ;١إش مل تهٔ ٖص ٙايهًُ ١غطٜب ّ١عٔ إػًٌُ ا٭ٚا .ٌ٥ٳبٝٵسٳ أْ٘;
ٱٜهاح َؿٗ ّٛايعكُ ،١نإ بكسز بٝإ خكا٥ل إعكٚ ٌَٛايتعطٜـ َكازٜكِٗ.
ٚقس شنط ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^ ـ بعس عكط ايٓع ٍٚـ ٗٚ ،ن ٤ٛإثاض ٠ا٭عاخ
ٚإػا ٌ٥ايهٚ ١َٝ٬ايعكًٝٸ ،١بعض ايتعطٜؿات يبٝإ َؿٗ ّٛايعكُ َٔٚ ،١شيوَ :ا ضٴٟٚ
عٔ اٱَاّ ايكازم× أْ٘ قاٍ« :إعك ٖٛ ّٛإُتٓع باهلل َٔ ْٝع قاضّ اهللٚ ،قاٍ
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اهلل تباضى ٚتعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٳٜعٵتٳكٹِٵ بٹاهللٹ ؾَكَسٵ ٖٴسٹٟٳ إٔيَ ٢قٹطٳاٙٺ َٴػٵتٳكٹ( ﴾ِٕٝآٍ عُطإ:
.)11(»)101
ّهٔ يٓا إٔ ْسضى َٔ ،خ ٍ٬قطا ٠٤ايتكاضٜط ايٛاضز ٠عٔ غري ٠أقشاب ضغٍٛ
اهلل| ،أِْٗ ناْٛا ٜكٛي ٕٛبايعكُ ١إطًك ١يًٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ
مل ٜكسض عٓ٘ أٟٸ ضزعٕ هلِ ٗ ٖصا ايؿإٔٚ .نُا ْعًِ ؾإٕ تكطٜط ٚغه ٕٛايٓيبٸ
ا٭نطّ| ٚعسّ ضزع٘ عٔ أَطٕ ٜسٍٸ عً ٢قشٸ ١شيو ا٭َط.

ب ـ ايٓب ٠ّٛــــــ
إٕ ايٓبٛٸَ ٠ؿتكٓ َٔ ْ١ايٓبأَ ،عٓ ٢اٱخباضٜ ٫ٚ .طًل ايٓبأ إ ٓ٫عً ٢اـَ ٳبط د ٸِ
ايؿا٥سٚ ،٠ايكازض عٔ اهللٚ ،خرب ايٓيبٸٚ ،اـرب إتٛاتط اجملطٻز عٔ ايهصبٚ ،اـرب
إُٛضٔخ يًٝكٌ(.)12
 ٗٚإكطًض ٴٜطًَِل يؿ« ٜايٓباٚات» عً ٢ا٭َهٓ ١إطتؿع.١
ٖ َٔٚص ٙايٓاسٜ ١ٝأت ٞإط٬م يؿ ٜايٓبٛٸ ٠يبٝإ ايٓاس ١ٝإعٓ ١ٜٛايػاَ ١ٝيٮْبٝا٤
عً ٢غا٥ط ايبؿط(.)13
إٕ ايٓب ٠ٛأقٌٷ َٔ أق ٍٛايس ٜٔاٱغٚ ،َٞ٬إٕ اٱّإ بٓبٛٸ ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ|
ٚا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ^ ٴ ٜٳع ټس َٔ ؾطا ٘٥اٱغٚ .ّ٬قس أؾاض ايكطإٓ ايهط ِٜإٍ ٖصا
ا٭َط ٗ ايهجري َٔ إٛانع َٔٚ ،شيو :قٛي٘ تعاٍ﴿ :قُٛيُٛا َآ ٳَٓٻا بٹاهللٹ ٳَٚٳا ُأْٵعٍٔٳ ٔإ َي ٵٓٝٳا
غبٳاٙٹ ٳَٚٳا أُ ٚٹتٞٳ َٴٛغٳٚ ٢ٳعٹٝػٳ٢
ٳَٚٳا ُأْٵعٍٔٳ ٔإئَ ٢إبٵطٳاٖٹِٝٳ ٳٔ ٚإغٵُٳاعٹٌٝٳ ٳٔ ٚإغٵشٳامٳ ٳ ٚٳٜعٵكُٛبٳ ٚٳا٭َ ٵ
ٳَٚٳا أُ ٚٹتٞٳ اي ٻٓ ٹبٝټ ٛٳٕ َٹٔٵ ضٳبِِّٗٔٵ َْ ٫ٴؿَطِّ ٴم ٳبٝٵٔٳ أَسٳ ٺس ٹَٓٵٗٴ ٵِ ٳْٚٳشٵٔٴ يَ٘ٴ َٴػٵًٹُٴٕٛٳ﴾ (ايبكط.)136 :٠
إٕ ايٓبٛٸَ ٠كاّٷ ىلٸ ب٘ اهللُ بعضٳ ا٭ؾدام ايكاؿٌ ٚإٓتذبٌ; يٝكَٛٛا
َُٗٸ  ١إب٬ؽ ايس ٜٔايػُاٚ ٟٚتعاي ُ٘ٝإٍ ايٓاؽٚ .قس بعح اهلل هلسا ١ٜايٓاؽ أضبع١
 ،ٛأٚٸهلِ أبْٛا آزّ× ٚآخطِٖ ايٓيبٸ قُس|ٜٚ .ٴطًل عً٢
ٚعؿط ١٦َٚ ٜٔأيـ ْيب
أقشاب ايؿطا٥ع ٚايكٛاٌْ ايػُا ١ٜٚاـاقٸٚ ١ايطغاي ١ايؿاًَ ١ؾُٝع ايعامل َكطًض
«أٚي ٛايععّ» ِٖٚ .ـ طبكاّ يكطٜض ايكطإٓ ايهط ِٜـ ٔػ ١أْبٝا ﴿ :٤ٳٚإٔشٵ أَخٳ ٵصْٳا َٹٔٳ اي ٻٓبٹٌِّٝٳ
ٔ َٳ ٵطٜٳ ٳِ ٚٳأَخٳ ٵصْٳا ٹَٓٵٗٴ ٵِ َٹٝجٳاقاّ غًَٹٛٝاّ﴾
و ٳَٚٹ ٵٔ ْٴٕ ٛح ٳٔٚإبٵطٳاٖٹ ٝٳِ ٳَٚٴٛغٳٚ ٢ٳعٹٝػٳ ٢ابٵ ٔ
َٹٝجٳاقَٗٴ ٵِ ٳ ٚٹَٓٵ َ
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سٚ ٞايٓبٛٸ ٠سٍٛ
(ا٭سعابٜ .)7 :ك ٍٛايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ« :ٞإٕ غطٸ زٚضإ ضس ٢ايٛٳ ٵ
قٛض ضغاي ١ا٭ْبٝا َٔ ٤أٚي ٞايععّ^ ٖ ٛإٔ ْب ٤٫٪ٖ ٠ٛعاَٸ ١يًذُٝعٚ ،أَا غا٥ط
ا٭ْبٝا ٤اٯخط ٜٔؾِٗ ساؾ ٕٛٛيؿطا٥عِٗ»(.)14
 ٗٚبٝإ ايؿَ ٵطم بٌ ايطغٚ ٍٛايٓيبٸ ْكطأ ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ أبا شضٸ ايػؿاضٟ
غأٍ ضغ ٍٛاهلل| ؾكاٍ :طقًتٴصٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ،نِ ايٓبٝٸٕٛ؟ قاٍ ١٦َ« :أيـ ٚأضبع١
غًَِٗٓ ٕٛ؟ قاٍ« :ث٬خ َٚ ١٦ث٬ث ١عؿط ْٓ ّا
ٚعؿط ٕٚأيـ ْيبٸ»; قًتٴ :نِ إُ ٵط ٳ
٬؟
غ ّ
غؿرياّ»; قًتٴَ :ٳ ٵٔ نإ أٚٸٍ ا٭ْبٝا٤؟ قاٍ« :آزّ×»; قًتٴٚ :نإ َٔ ا٭ْبٝاَ ٤ٴ ٵط ٳ
قاٍْ« :عِ ;»...قًتٴٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ،نِ أْعٍ اهلل تعاٍ َٔ نتابٺ؟ قاٍ ١٦َ« :نتاب
ٚأضبع ١نتب :أْعٍ اهلل تعاٍ عً ٢ؾٝح× ٔػٌ قشٝؿٚ ،ّ١عً ٢إزضٜؼ× ث٬ثٌ
قشٝؿٚ ،ّ١عً ٢إبطاٖ ×ِٝعؿط ٜٔقشٝؿٚ ،ّ١أْعٍ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝايعبٛض
ٚايؿطقإ.)15(»...
شسٻخ؟
 ٗٚضٚا١ٜٺ أخط ٣غٴ ٌ٦اٱَاّ ايباقط× عٔ ايؿَ ٵطم بٌ ايطغٚ ٍٛايٓيبٸ ٚإُ ٳ
 ،٬ؾرياٜٚ ٙهً ،ُ٘ٚؾٗصا ايطغٚ ;ٍٛأَا ايٓيبٸ ؾٗٛ
ؾكاٍ« :ايطغ ٍٛايصٜ ٟأت ٘ٝدرب ٌٝ٥قُ ٴب ّ
ش ٻسخ ؾٝػُع،
ش ٻسخ طبؿتض ايساٍص ؾٗ ٛايصٜ ٟٴ ٳ
ايصٜ ٟط ٣طَٳًَو ايٛسٞص ٗ َٓاَ٘ٚ ;...أَا إُ ٳ
ٜ ٫ٚعاٜ ٫ٚ ٜٔطَٓ ٗ ٣اَ٘»(.)16
٥٬ٹهَْ١
 َٔٚبٌ ٖص ٙايطٚاٜات لس إٔ قٛي٘ تعاٍ﴿ :قٌُٵ يَٛٵ نَإٳ ؾٹ ٞا٭َضٵضٔ َٳ َ
ٜٳُٵؿٴٕٛٳ ٴَطُِٳ٦ٹٌِّٓٳ َيٓٳ ٻع ِيٓٳا عٳًَٝٵِٗٔٵ َٹٔٳ ايػٻُٳا٤ٹ َٳًَهاّ ٳضغٴ( ﴾ّ٫ٛاٱغطاٜ )95 :٤تهُٸٔ ايؿطم
ايص ٟتكسٸّ بٝاْ٘ ٗ اؿسٜح ايٛاضز ٗ ايتؿطٜل بٌ ايطغايٚ ١ايٓب.)17(٠ٛ
إشٕ اتٸهض إٔ ٖٓاى ؾَ ٵطقاّ بٌ ايٓيبٸ ٚايطغٚ .ٍٛيهٔٵ قس وسخ ٗ بعض إٛاضز
إٔ ػتُع ايٓبٛٸٚ ٠ايطغاي ٗ ١ؾدلٕ ٚاسس(.)18
ٜٚٴػتؿاز َٔ ايكطإٓ ايهط ِٜإٔ ايٓيبٸ ٚايطغٜ ٍٛهطًعإ بإب٬ؽ ايطغاي ١اٱهلٝٸ،١
ٳبٝٵ ٳس إٔ يًطغَُٗ ٍٛٸ ّ ١خاقٸٖٓ َٔٚ .١ا ؾإٕ اؿذٸ ١تتِٸ بإضغاٍ ايطټغٴٌٚ ،إٕ ا٭َٸ ١إتُطِّز٠
ٚإتهبِّطٚ ٠إتذبِّط ٠ته ٕٛبعس إضغاٍ ايطغَ ٍٛػتشكٓ ّ ١يًعصاب ٚايعكاب ،قاٍ تعاٍ:
نٓٻا ٴَعٳصِّبٹٌٳ سٳتٻ ٢ٳْ ٵب ٳعحٳ ٳضغٴ( ﴾ّ٫ٛاٱغطا.)19()15 :٤
﴿ ٳَٚٳا ُ
ٚقس ٜػتعٌُ ايطغ ٗ ٍٛايكطإٓ ايهط ِٜيػري إعك ٌَٛأٜهاّ ،نُا ٖ ٛاؿاٍ
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بايٓػب ١إٍ ايطغ ٍٛايص ٟبعج٘ ًَو َكط إٍ ايٓيبٸ ٜٛغـ×(.)20
إٕ إطاز َٔ ا٭ْبٝاٖ ٗ ٤ص ٙإكاي ٖٛ ١ا٭ْبٝا ٤اٱهلٝٸٌ ،ا٭عِٸ َٔ ايطغَِٗٓ ٍٛ
ٚايٓيبٸٚ .ايؿطم بٌ ٖاتٌ ايهًُتٌ ٪ٜ ٫ثِّط نجرياّ ٗ َؿٗ ّٛايعكُٚ ;١شيو ٭ٕ ايٓيبٸ
ا٭نطّ| نإ ّتًو ن ٬إكاٌَ (ايٓبٛٸٚ ٠ايطغاي.)١

ز ـ بعج ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
قاٍ ايطاغب اٱقؿٗاْ :ٞإٕ ايبعح عً ٢قػٌُ :ايبعح ايبؿطٟٸ ،أ ٚايصٜ ٟكسض
َٔ ْاس ١ٝاٱْػإ َٔ ،قب :ٌٝبعح ايبعريٚ ،بعح اٱْػإ ٗ ساد١ٺ; ٚايبعح اٱهلٞٸ،
ٖٚصا ايبعح اٱهلٞٸ ب ٳسٚٵضٜ ٙه ٕٛعً ٢نطبٌُٖٚ ،ا :أـ ايبعح َعٓ ٢اٱهاز;
ب ـ إسٝا ٤إٛت.)21(٢
ٚسٝح قاٍ اهلل تعاٍَ ﴿ :ؾ ٳب ٳعحٳ اهللُ اي ٻٓبٹٌِّٝٳ ٴَبٳؿِّطٜٔٔٳ ٚٳ ٴَٓٵصٹضٜٔٔٳ﴾ (ايبكط،)213 :٠
ؾإٕ غطٸ ايتعبري عٔ تهًٝـ ا٭ْبٝا ٤بـ «ايبعح» ،ز« ٕٚاٱضغاٍ» ٖٛ ،إٔ ايٓاؽ ناْٛا
س ;ٞيٝدطدِٖٛ
ٗ ا٭ظَٓ ١ا٭ٜ ٍٚعٝؿ ٗ ٕٛغباتٺ ٛٔٚز ،ستٸ ٢دا ِٖ٤ا٭ْبٝا ٤بايٛٳ ٵ
َٔ ٖص ٙاؿايٜٚ ،١أخصٚا بأٜس ِٜٗإٍ سٝح اهلسا ١ٜإٍ ايػعازٚ ٠ايهُاٍ.
إٕ اغتعُاٍ نًُ« ١ايبعح» إِا ٜكع سٝح ٜه ٕٛايؿدل ْاُ٥اّ ؾٝتِٸ إٜكا،٘ٚ
أ ٚدايػاّ ؾٝتِٸ اغتٓٗانٜ٘ٚ .ػتؿاز َٔ إغٓاز ٖصا ايبعح إٍ اهلل إٔ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا
سٚ ٞإب٬غ٘ إٍ ايٓاؽ(.)22
َعك ٗ ٌَٛأخص ايٛٳ ٵ
قاٍ اٱَاّ عًٞٸ بٔ َٛغ ٢ايطنا×« :ؾإٕ قاٍ طايػاٌ٥ص :ؾًٹ ٳِ ٚدب عًَ ِٗٝعطؾ١
غٌٚ ،اٱقطاض بِٗٚ ،اٱشعإ هلِ بايطاع١؟ ق :ٌٝ٭ْ٘ ٕٓا مل ٜهٔ ٗ خًكِٗ ٚقٛهلِ
ايطټ ٴ
ٚقٛاِٖ َا ٜهًُٕ ٕٛكاؿِٗٚ ،نإ ايكاْع َتعايٝاّ عٔ إٔ ٜطٚ ،٣نإ نعؿِٗ
ٚعذعِٖ عٔ إزضان٘ ٚاٖطاّ ،مل ٜهٔ بٴ ٌّس َٔ ضغ ٍٕٛبٚ ٘ٓٝبَ ،ِٗٓٝعك٪ٜ ّٕٛزٸ ٟإيِٗٝ
أَطْٚ ٙٳ ٵٗٚ ٘ٝأَ ٳزبٜ٘ٛٚ ،قؿِٗ عًَ ٢ا ٜه ٕٛب٘ إسطاظ َٓاؾعِٗ ٚزؾع َهاضٸِٖ; إش مل
ٜهٔ ٗ خًكِٗ َا ٜعطؾ ٕٛب٘ َا وتاد ٕٛإيَٓ َٔ ٘ٝاؾعِٗ َٚهاضٸِٖ ،ؾً ٛمل هب
عًَ ِٗٝعطؾت٘ ٚطاعت٘ مل ٜهٔ هلِ ٗ ف ٤ٞايطغَٓ ٍٛؿع ٫ٚ ْ١غسټ ساد١ٺٚ ،يهإ
ٜه ٕٛإتٝاْ٘ عٳ ٳبجاّ يػري َٓؿع١ٺ  ٫ٚق٬حٕٚ ،يٝؼ ٖصا َٔ قؿ ١اؿه ِٝايص ٟأتكٔ نٌٸ
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ؾ٤ٞٺ»(.)23
ٚبايٓٛط إٍ أَُِّٖٛ ١ٝقع ايٓيبٸ ا٭نطّ| بٌ ا٭ْبٝا ٤اٯخطٚ ،ٜٔسٝح
ؾهًٖت بعجت٘ بايٓبٛٸ ٠إٍ ايعإٌ َٓعطؿاّ ٗ اؿٝا ٠إباضنٜ ،١تِٸ تكػ ِٝسٝات٘ إٍ
قػٌُُٖٚ ،اَ :طسًَ ١ا قبٌ ايبعجَٚ ;١طسًَ ١ا بعس ايبعج.١
ٚبٓا٤ٶ عً ٢إؿٗٛض َٔ ا٭قٛاٍ ؾإٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قس بٴعح ٗ ايػابع
ٚايعؿط َٔ ٜٔؾٗط ضدب (عاّ  ،)24()ّ610عٓسَا بًؼ َٔ ايعُط أضبعٌ غٓ.١
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ ٖص ٙايسضاغ ١تػع ٢إٍ إثبات أَٓ ٚاقؿ١ٺ َكاضْٕ ١ػأي ١ايعكُٗ ١
َطسًَ ١ا بعس ٫ٚز ٠ضغ ٍٛاهلل|َٓ ،ص عاّ  570يًُ٬ٝز ٚستٸ ٢عاّ  610يًُ٬ٝزٚ .قس
ت ٖص ٙإطسً َٔ ١سٝا ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ باٖتُاّ ايهجري َٔ إ٪ضِّخٌ ٚاحملكٚكٌ.
سٝٛٳ ٵ

ا٭ؾ ٍٛاهلاَّ ١يعؿُ ١ا٭ْبٝا ٤يف ايكسإٓ ايهس ِٜــــــ
أـ اختٝاز ٚإزاد ٠املعؿَٛني^ ــــــ
ٜصٖب اٱَاَٝٸ ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ إعكَ ّٛهًٖـٷ بإطاع ١تعاي ِٝاهلل غبشاْ٘
ػس ١ٜيػا٥ط ايٓاؽ ٗٚ ،شيو ٜكٍٛ
ػسَ ١ٜجٌ ايرتنٝب ١اؾَ ٳ
ٚتعاٍٚ ،إٔ تطنٝبت٘ اؾَ ٳ
()25
اهلل تعاٍ﴿ :قٌُٵ ٔإْٻُٳا َأْٳا بٳؿٳطٷ َٹجٵًُهُِٵ ٜٴٛسٳٔ ٢إيَٞٻ( ﴾...ايهٗـٚ . )110 :إٕ ايعكُ١
ٳًََه ْ ١إشا سكٌ عًٗٝا ايؿدل ؾإْ٘ غٛف ٜٴسضى ايتٻ ٹبعات إرتتِّب ١عً ٢إعك ١ٝبهٌٸ
ٚدٛز .)26(ٙغاَ ١ٜا ٖٓايو أِْٗ ،باٱناؾ ١إٍ قٛهلِ باختٝاض ١ٜايعكُٜ ،١طٳ ٵ ٕٚإٔ
كِٗ اهلل بٗا; ؾكس ٚضز ٗ إأثٛض عٔ اٱَاّ ايكازم× ،بؿإٔ
ايعكُٖ ١ب ْ ١إهلٝٸ ١قس خ ٻ
ل بٗا اهلل أْبٝا٤ٳ ،ٙأْ٘ قاٍ« :إٕ اهلل ععٻ ٚدٌٻ اختاض َٔ ٴِ ٚيس آزّ أْاغاّ
خ ٻ
إٛاٖب اييت ٳ
طٗٻط َ٬ٝزِٖٚ ،طٝٻب أبساِْٗٚ ،سؿ ٗ ِٗٛأق٬ب ايطداٍ ٚأضساّ ايٓػا ،٤أخطز
غٌ ،ؾِٗ أظن ٢ؾطٚع آزّ .ؾعٌ شيو  ٫٭َط اغتشكٓ َٔ ٙٛاهلل ععٻ
َِٓٗ ا٭ْبٝاٚ ٤ايطټ ٴ
ٚدٌٻٚ ،يهٔٵ ٳعٹً ٳِ اهلل َِٓٗ سٌ شضأِٖ أِْٗ ٜطٝعٜٚ ْ٘ٛعبسٜ ٫ٚ ،ْ٘ٚؿطن ٕٛب٘
ؾ٦ٝاّ ،ؾٗ ٤٫٪بايطاعْ ١ايٛا َٔ اهلل ايهطاَٚ ١إٓعي ١ايطؾٝع ١عٓس.)27(»ٙ
ٜٚط ٣ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥إٔ «ايعكُْ »١تٝذ ١عًِ إعك ّٛبتٳ ٹبعات إعك;١ٝ
َعٓ ٢إٔ ؾِٗ ٚإزضاى إعك ٌَٛٯثاض ايصْٛب ٚإعاق ٞعٝح هعًِٗ شيو غري
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َكٗٛض ٜٔيًك ٣ٛايبؿطٜٸ ١ا٭خطٚ ،٣إِا ِٖ ٜػٝطط ٕٚعًٗٝا»(.)28
نُا ضٴ ٟٚعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| أْ٘ قاٍ« :تٓاّ عٓٝآٜ ٫ٚ ،ٟاّ قًيب»(.)29

ب ـ ايفَسِم بني عؿُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤غريِٖ ــــــ
ٜصٖب ايؿٝع ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ َٳًَه ١ايعكُ ١يٝػت شاتٝٸ ّ ١أَٓ ٚشكط ،ّ٠بٌ ٖٞ
اختٝاضٜٸ ،ْ١أ ٟإٕ َكسٚض غري ا٭ْبٝاٚ ٤أُ٥ٸ ١ايس ٜٔإٔ وكًٛا عًٖ ٢ص ٙإًََه ١أٜهاّ.
ذعٳٌٵ يَهُِٵ ؾُطٵقَاْاّ﴾...
ٜٚٴػتٳ ٳس ٸٍ عً ٢شيو بكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآَٳٓٴٛا إٕٔٵ تٳتٻكُٛا اهللَ ٜٳ ٵ
(ا٭ْؿاٍٚ .)29 :يصيو ّهٔ اؿك ٍٛعًَ ٢ٳًَه ١ايعكُ َٔ ١خ ٍ٬ايعٌُ عً ٢تٗصٜب
ايٓؿؼ ٚضعا ١ٜايتك.)30(٣ٛ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ا٫عتكاز بعكُْٝ ١ع ا٭ْبٝا ،٤إ ٓ٫أِْٗ ٜ ٫طٳ ٵ ٕٚايعكُ٬َ ١ظَّ١
يًٓبٛٸ ،٠عٝح  ٫تهٖٓ ٕٛاى عكُ ْ ١إَ ٫ع ايٓبٛٸٚ ،٠إِا ٜكتكط اؿَكٵط عًَ ٢كاّ
سٝٵحٴ ٜٳذٵعٳٌٴ
ايٓبٛٸٚ ٠ايطغايٚ ١اٱَاَ ٗٚ ،١شيو ٜك ٍٛاهلل تعاٍ...﴿ :اهللُ أَعٵًَِٴ ٳ
ٔضغٳايَتٳ٘ٴ( ﴾...ا٭ْعاّٚ ،)124 :قاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ ايػٝسَ ٠ط ِٜايعصضاٜ﴿ :÷٤ٳا َٳ ٵطٜٳِٴ إٕٔٻ
قطَؿَاىٹ عٳًَْ ٢ٹػٳا٤ٹ ا ِيعٳايَُٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ َٔٚ .)42 :خٍ٬
قطَؿَاىٹ ٚٳطَٗٻطٳىٹ ٚٳا ٵ
اهللَ ا ٵ
اغتعُاٍ نًُ« ١ا٫قطؿا »٤بؿإٔ ايػٝسَ ٠ط ِٜايعصضاٜ ÷٤تٸهض أْٗا ناْت َعك;١ّ َٛ
إش ٚضز اغتعُاٍ نًُ« ١ا٫قطؿا »٤بؿإٔ ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ.
نُا ٜصٖب ايؿٝع ١إٍ ا٫عتكاز بعكُ ١إ٥٬ه ١أٜهاّٚ .يهٓٸِٗ ٜطٳ ٵ ٕٚإٔ
عكُ ١إ٥٬ه ١ؽتًـ عٔ عكُ ١ا٭ْبٝاٜ .٤ك ٍٛايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَٖ ٗ ٞصا ايؿإٔ:
«إٕ عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸ ^١يٝػت شاتٝٸ ّ ;...١٭ْٗا ي ٛناْت ٖتٓع ّ١يصاتٗا ٕا قضٸ
ايتهًٝـ بٗا; ٚأَا إ٥٬ه ١ؾًٝػٛا َهًٖؿٌ; ٭ٕ عكُتِٗ شاتٝٸٚ ،ْ١يٝػت اختٝاضٜٸ ّ.١
 ٗٚايعكُ ١ايصاتٜٛ ٫ ١ٝدس تهًٝـٷ ٚاختٝاضٷ»(.)31

ز ـ ايفَسِم بني املعؿٚ ١ٝتسى ا٭َِٚىل ــــــ
ا٭َ ٵ ٍٚيػٜ ّ١عين ا٭دسض ٚا٭ْػبٚ .عًٜ ٘ٝهَ ٕٛعٓ ٢تطى ا٭َ ٵ ٖٛ ٍٚتطى
ا٭دسض ٚا٭ْػبٖٚ .صا إعَٓ ٗ ٢كطًض عًِ ايهٜ ّ٬عين إٔ ٜتِٸ ؽٝري ايؿدل بٌ
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ػٜٔٚ ،رتى ؾعٌ ا٭سػٔ(.)32
ػٔٷ; ٚاٯخط :أسػٔ ،ؾٝك ّٛبؿعٌ اؿَ ٳ
س ٳ
أَطٳ ٵ :ٜٔأسسُٖا :ٳ
يكس ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطْ ِٜػب ١بعض سا٫ت ايعٻ َيٌ إٍ بعض ا٭ْبٝاٚ .٤قس
ؾػٻطٖا إؿػِّط ٕٚـ بػبب قٛهلِ بعكُ ١ا٭ْبٝا ٤ـ برتى ا٭َ ٵ.)33(ٍٚ
 َٔٚشيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :تٓا ٍٚايٓيبٸ آزّ× َٔ ايؿذط ٠احملٛٛض ،٠نُا
ٚضز ٗ اٯ َٔ 121 ١ٜغٛض ٠ط٘(ٚ ;)34تطى ايٓيبٸ ْٜٛؼ× يًطغاي ،١عًَ ٢ا ٚضز ٗ اٯ١ٜ
 َٔ 87غٛض ٠ا٭ْبٝا.)35(٤

د ـ َساتب ٚسدٚد ايعؿُ ١ــــــ
و ٗ اعتكاز إػًٌُ بأقٌ «عكُ ١ا٭ْبٝا ،»٤ؾٗ ٞثابتْ١
ٛ
يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ
َٚػًُٖ ْ.١
ٚإٕ ًََٕه ١ايعكُ ١زضداتٷ ـ نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١إٍ ايٓبٛٸٚ ٠اٱَاَ١
ٚايطغايٚ ١اي ١ٜ٫ٛـ ،ؾٗ ٞشات َطاتب َؿهٚه ،١قاٍ تعاٍ﴿ :تٹًِوَ اي ټطغٴٌٴ ؾَهٻ ًِٓٳا
ٳبعٵهٳٗٴِٵ عٳًَ ٢ٳب ٵعضٕ﴾ (ايبكط.)253 :٠
()36
ٳبٝٵسٳ إٔ ٖٓاى اخت٬ؾاّ ٗ اٯضا ٤سَ ٍٛػاس ١ايعكُ ;١ؾكس شٖب ايؿٝع١
ٚإعتعي )37(١إٍ ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعجٚ ١بعسٖا; ٗ سٌ شٖب ا٭ؾاعط ٠إٍ
ايك ٍٛبعسّ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج.)38(١
ٚإٕ ايؿٝذ إؿٝس ٖ ٛإتهً ِٚايؿٝعٞٸ ايٛسٝس ايص ٟقاٍ بإَهإ قسٚض ايكػري٠
غ ٵٗٛاّ قبٌ ايبعجَ ،١ا  ٫ىسف ٗ اعتباضٚ .ٙاغتجٓ َٔ ٢شيو خكٛم ايٓيبٸ
ٳ
ا٭نطّ|(.)39
ٚقاٍ ابٔ بابَ ٗ ،ٜ٘ٛعطض اؿسٜح عٔ اعتكاز ايؿٝعٖ ٗ ١صا ايؿإٔ:
«اعتكازٴْا ٗ ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ٚا٭ُ٥ٸٚ ١إ٥٬ه ١ـ قًٛات اهلل عً ِٗٝـ أِْٗ َعكَٕٛٛ
ؼٚ ،أِْٗ ٜ ٫صْب ٕٛشْباّ ٫ ،قػرياّ  ٫ٚنبرياّٜ ٫ٚ ،عك ٕٛاهلل
َطٗٻط َٔ ٕٚنٌٸ ٳز ٳْ ٕ
َا أَطِٖٜٚ ،ؿعًَ ٕٛا َ٪ٜطَٚ .ٕٚٳ ٵٔ ْؿ ٢عِٓٗ ايعكُ ٗ ١ؾ٤ٞٺ َٔ أسٛاهلِ ؾكس
دًِٗٗٚ .اعتكازٴْا ؾ ِٗٝأِْٗ َٛقٛؾ ٕٛبايهُاٍ ٚايتُاّ ٚايعًِ َٔ ،أٚا ٌ٥أَٛضِٖ إٍ
أٚاخطٖاٜٛ ٫ ،قؿ ٗ ٕٛؾ٤ٞٺ َٔ أسٛاهلِ بٓكلٕ  ٫ٚعكٝإٕ  ٫ٚدٌٕٗ»(.)40
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نُا إٔ ايؿٝع ١ايص ٜٔشٖبٛا إٍ ايك ٍٛبايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا ٤قس اعتكسٚا
أٜهاّ بهطٚض ٠إٔ ٜ ٫هٚ ٗ ٕٛدٛز ا٭ْبٝاَ ٤ا ٪ٜزٸ ٟإٍ ْؿٛض ايٓاؽ ٚابتعازِٖ عِٓٗ،
َٔ قب :ٌٝبعض ا٭َطاض أ ٚايكؿات ايطٚسٝٸٖٓ َٔٚ .١ا قايٛا :إٕ ابتعاز ايٓاؽ عٔ ايٓيبٸ
أٜٸٛب× مل ٜهٔ بػبب إَ ٳطضٚ ،إِا بػبب ؾكطٚ ،ٙعسّ َعطؾتِٗ َٓعيت٘(.)41
ٚقس شٖب ايتؿتاظاْ ٞـ  َٔ ٖٛٚعًُا ٤اؿٓؿٝٸ ١ـ إٍ ا٫زٸعا ٤قا ّ٬٥طَا َعٓاٙص:
«شٖب ايؿٝع ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤كسض عِٓٗ أٟٸ شْبٺٚ ،يهٓٸِٗ قس ٴٗٔ ِٜٛطٕٚ
ايهؿط تكٝٸ ّ.)42(»١
نُا قاٍ بعض إتهً َٔ ٌُٚأٌٖ ايػٓٸ :١إٕ بعض ا٭ع َٔ ،ّ٬أَجاٍٖ :ؿاّ
بٔ اؿهِ ـ  َٔ ٖٛٚتَ٬ص ٠اٱَاّ ايكازم× ـ ،أداظ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا.٤
ٚيهٔٵ َٔ خ ٍ٬ايطدٛع إٍ نتب عًُا ٤ايؿٝعٜ ١تٸهض ؾػاز ٖصا ا٫زٸعا،٤
ٚعسّ اغتٓاز ٙإٍ زي.ٌٕٝ
هٌ عً ٢ايؿٝع ١بإٔ ايصْٛب ايكػريٚ ٠تطى ايٓٛاؾٌ ٚاضتهاب ايصْٛب
ؾ ٹ
ٚي ٛأُ ٵ
غ ٵٗٛاّ ٜ ٫ػتٛدب ايعصاب ،بٌ ٜكً َٔ ٌٚايجٛاب ،أٜ ٚتػبٻب برتى إػتشبٸ ،ؾهٝـ
ٳ
ٜه ٕٛشيو َاْعاّ َٔ قب ٍٛايٓاؽ يه ّ٬ا٭ْبٝا٤؟
ٜك ٍٛايؿٝع ٗ ١اؾٛاب :إٕ ايصْٛب ايكػري َٔ ;٠سٝح ايتُطټز عً ٢أسهاّ اهلل
تعاٍ ،تٴ ٳع ټس قبٝشٖ َٔٚ .ّ١ص ٙايٓاس ٫ ١ٝؾطم بٌ ايصْٛب ايكػريٚ ٠ايهبريٚ .٠إٕ ايٓاؽ
ٗ ْٝع ايعكٛض ٜطؾه ٕٛاـطأ ٚايعٻ َيٌ َٔ ا٭ْبٝاَُٗ ٤ا نإ قػرياّٚ .عٓس َؿاٖس٠
أزْ ٢خطأ قػريٕ عٔ ايٓيبٸ ٜ ٫عٛز يس ٣ايٓاؽ ثكٚ ْ١اطُٓ٦إٷ به .َ٘٬إٕ ايصْٛب
ايكػريٚ ٠تطى ايٓٛاؾٌ تكًَ َٔ ٌٚطاتب اٱْػإٚ ،إتٛقٖع َٔ ا٭ْبٝا ٤إٔ ٜهْٛٛا ٗ
أعً ٢إطاتب اٱْػاْ ١ٝعٓس اهللٚ .قَٛ ٗ ٌٝضز غٳ ٵٗ ٛايٓيبٸ :سٝح و ٢ٛا٭ْبٝا ٤بايكسض٠
اٱهلٝٸ ٫ ١هٛظ عً ِٗٝاـطأ ٚايػٻ ٵٗٚ ،ٛإٕٵ نإ ايػٻ ٵٜٗ ٛطؾع ايتهًٝـ عٔ ايٓاؽ
ايعازٜٸٌ(.)43

ا٭ديٓ ١ايكسآْ ١ٝعً ٢عؿُ ١ا٭ْبٝا ^٤ــــــ
٪ٜنٚس ْٝع إػًٌُ عًٚ ٢دٛب عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤تعُټس ايهصب ٗ ازٸعا٤
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

س.)44(ٞ
ايطغايٚ ١تبًٝؼ ايٛٳ ٵ
ٚقس شنطٚا أزيٓ ّ ١عًٚ ٢دٛب عكُ ١ا٭ْبٝا ٖٞٚ ،٤عً ٢قػٌُ :أزيٓ ١عكًٝٸ;١
ٚأزيْٓ ١كًٝٸ.١
ٚسٝح إٕ إكسض ايطٝ٥ؼ ٗ ٖص ٙإكاي ٖٛ ١ايكطإٓ ايهط ِٜؾػٛف ْكتكط ٗ
ٖصا ايبشح عً ٢شنط ا٭زيٓ ١ايكطآْٖ ٗ ١ٝصا ايؿإٔٚ ،إٕٵ نإ بعهٗا ىتلٸ
بايعكَُ ٗ ١طسًَ ١ا قبٌ ايبعجٚ ;١بعهٗا اٯخط ٜسٍٸ عًٚ ٢دٛب ايعكُ ١بؿهٌٕ عاّٸ:
1ـ ايٓيبٸ كتاضٷ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٜ :ٴػتؿاز َٔ بعض آٜات ايكطإٓ
ط ٢يٮْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^ ْٖٛ ٞعٷ َٔ ايتؿهټٌ اٱهلٞٸ
ايهط ِٜإٔ ايعكُ ١اييت ٴتعٵ َ
ط ٢٭ؾدامٕ َعٝٻٌٓ ٗ ٚطٚفٺ خاقٸٚ .١قس أؾاض اهلل غبشاْ٘
ٚاهلب ١اٱهلٝٸ ١اييت تٴ ٵع َ
ٚتعاٍ ٗ ايهجري َٔ اٯٜات إٍ اختٝاض ا٭ْبٝا َٔ ٤بٌ ايكاؿٌ َٔ ،خ ٍ٬تٝٚٛـ
نًُاتٺ َٚؿطزاتٺ َٔ قب« :ٌٝا٫قطؿا«ٚ »٤ا٫دتبا.»٤
 َٔٚشيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :قٛي٘ تعاٍ:
قطَؿَ ٢آَ ٳزّٳ ٳْٚٴٛساّ ٚٳآٍَٳ ٔإبٵطٳاٖٹِٝٳ ٚٳآٍَٳ عٹُٵطٳإٳ عٳًَ ٢ا ِيعٳايَُٹٌٳ﴾ (آٍ عُطإ:
﴿ٔإٕٻ اهللَ ا ٵ
.)33
ٴضٜٻاتٹِٗٔٵ ٚٳإٔخٵٛٳاْٹِٗٔٵ ٚٳادٵ ٳت ٳب ٵٓٝٳاٖٴِٵ ٳٖٚٳ ٳس ٵٜٓٳاٖٴِٵ إٔيَ ٢قٹطٳاٙٺ َٴػٵتٳكٹ﴾ِٕٝ
﴿ ٳَٚٹٔٵ َآبٳا٥ٹِٗٔٵ ٚٳش ِّ
(ا٭ْعاّ.)87 :
خٝٳاضٔ﴾
كطَ َؿٝٵٔٳ ا٭َ ٵ
كٓٳاٖٴِٵ بٹدٳايٹكٳ١ٺ شٹنِطٳ ٣ايسٻاضٔ * ٳٔٚإْٻٗٴِٵ عٹٓٵ ٳسْٳا يَُٹٔٳ ايُِٴ ٵ
﴿ ٔإْٻا أَخٵًَ ٵ
(م 46 :ـ .)47
ٚقاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ َٛنعٕ آخط َٔ ايكطإٓ ايهط :ِٜإٕ ا٭ْبٝا ٤قس بًػٛا
َكاّ إدًكٌُ ...﴿ :٭غِ ٔ ٛٳٜٓٻٗٴِٵ أَدٵ ٳُعٹٌٳ * ٔإ ٖ ٫ٹعبٳازٳىَ ٹَٓٵٗٴِٴ ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾ (م 82 :ـ ;83
اؿذط 39 :ـ .)40
ٚقاٍ ٗ بٝإ ٚقـ ايٓيبٸ ٜٛغـ×﴿ :نَ ٳصيٹوَ ٹيٓٳكٵ ٔطفٳ ٳعٓٵ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ ٚٳايِؿَشٵؿٳا٤ٳ
إْٔٻ ٴ٘ َٹٔٵ ٹعبٳا ٹزْٳا ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾ (ٜٛغـ.)24 :
إٕ نًُ ١ا٫قطؿا ٤تعين اؿك ٍٛعً ٢اـايل َٔ نٌٸ ؾ٤ٞٺ .قاٍ ايطاغب
اٱقؿٗاْ ٗ ٞبٝإ َعٓ ٢ا٫قطؿا« :٤ا٫قطؿا :٤تٓا ٍٚقؿ ٛايؿ ،٤ٞنُا إٔ
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ا٫ختٝاض :تٓا ٍٚخريٚ ،ٙا٫دتبا :٤تٓا ٍٚدباٜت٘»(ٚ .)45عً ٘ٝؾإٕ اقطؿا ٤اهلل َٔ بٌ
إ٥٬ه َٔٚ ،١بٌ ايٓاؽٜ ،عين إٔ ايطغ ٖٛ ٍٛايكاٗ ٚايكاحل ؿٌُ أعبا٤
ايطغاي.)46(١
دًٹل (بهػط اي )ّ٬اغِ ؾاعٌٕ َعٓ ٢اـايل ٖٛ ،ايص ٟأخًك٘ اهلل تعاٍ
ٚإُ ٵ
يٓؿػٖ٘ٚ ،صا إِا ٜهْ ٕٛتٝذ ّ١يػٳ ٵعٚ ٘ٝدٴ ٵٗس ٗ ٙططٜل اؿك ٍٛعً ٢ؽًٗك٘ َٔ
ْٝع أْٛاع ا٭زضإ ٚايؿٛا٥ب.
ٚهلصا ايػبب ؾإٕ ْٝع ٚدٛز ا٭ْبٝا ٤إدًكٌ َطتبْ٘ َٚتعًٚلٷ باهللٚ ،يصيو
ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ ٜهْٛٛا َربٻَٚ ٌ٥عك َٔ ٌَٛا٭خطاٚ ٤ايصْٛب.
 ٫ٚؾٳوٖ ٗ إٔ ٖصا إعٓ٬ٜ ٢ظّ ايعكُ ;١إش َا مل ٜكٌ اٱْػإ إٍ َكاّ
دًَل (بؿتض اي )ّ٬أبساّ.
دًٹل (بهػط اي )ّ٬ئ ٜكٌ إٍ َكاّ إُ ٵ
إُ ٵ
ٚيصيو ؾإٕ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤بًػٖ ٕٛصا إكاّ ٜ ٫ٚػتشكٖٓ ٕٛص ٙاهلبٚ ١ايٓعُ ١اٱهلٝٸ١
إ ٓ٫بعس ادتٝاظ ايكعاب ٚاـطٚز َٔ ا٫ختباضات ٚا٫بت٤٬ات اٱهلٝٸ ١بٓذاحٕ.
ّٚهٔ ايك :ٍٛإٕ ا٭ْبٝا ٤ناْت يس ِٜٗأضنٝٸ ُ ١ا٫غتشكام ،ستٸ ٢نإ هلِ
ؾطف اؿك ٍٛعًْ ٢عُ ١ا٫قطؿاٚ ٤ادرتاح إعذعات ٚغا٥ط اٯٜات اٱهلٝٸ.١
ٖٚصا زي ٝٷٌ ٚانض عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايبعج.١
ٚقس شٖب ايؿٝذ ايطٛغ ٞإٍ ايك ٍٛبإٔ ا٫قطؿاٜ ٤عين اغتد٬م اـايل
َٔ ايؿٚ ،٤ٞبصيو ؾكس اعترب ا٭ْبٝا ٤خايكٌٚ ،اعترب اٯخطَ ٜٔهسٸض.)47(ٜٔ
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ إؿػِّط ٜٔايؿٝعٜ ١عتربٖ ٕٚص ٙاٯٜات زي ّ٬ٝعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
سٚ ٞاؿهُ٬َ ١ى عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| :قاٍ تعاٍ ٗ ايكطإٓ
2ـ ايٛٳ ٵ
ايهط ...﴿ :ِٜٳَٚٳا ٜٴهٹًٕٗٛٳ إٔ َٖ ٫أْٵؿُػٳٗٴِٵ ٳَٚٳا ٜٳهٴطټْٚٳوَ َٹٔٵ ؾٳٞٵ٤ٺ ٚٳ َأْٵعٳٍٳ اهللُ عٳًَٝٵوَ ايِهٹتٳابٳ
و َٳا يَ ٵِ تٳهُ ٵٔ ٳتعٵًَ ٴِ ٚٳنَإٳ ؾَهٵٌٴ اهللٹ عٳًَٝٵوَ ٳعٛٹُٝاّ﴾ (ايٓػا.)113 :٤
ٚٳايِشٹهُِٳ َٚ ١ٳعٳًُٖٳ َ
سٚ ،ٞإطاز َٔ اؿهُ ١غا٥ط
إٕ إطاز َٔ ايهتاب ٗ ٖص ٙاٯ ٖٛ ١ٜايٛٳ ٵ
سٚ ،ٞناْت ْاؾع ّ١يًٓاؽ ٗ أٚناعِٗ ٚسٝاتِٗ
إعاضف اٱهلٝٸ ١اييت ْعيت بٛاغط ١ايٛٳ ٵ
ٗ ايسْٝا ٚاٯخطٚ .٠إٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳعٳًُٖٳوَ َٳا يَِٵ تٳهُٔٵ ٳتعٵًَِٴ﴾ غري إعاضف
ايعاَٸ ١إٛدٛز ٗ ٠ايهتاب ٚاؿهُّٚ .١هٔ إٔ ٜه ٕٛإطاز َٓ٘ َٖ ٛٳًَه١
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ايعكُ ;١إش ٜبسٚ َٔ ٚاٖط ٖص ٙاٯ ١ٜإٔ ٖص ٙايعباضَ ٗ ٠كاّ تعً ٌٝقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا
ؾٞٵ٤ٺ﴾; َعٓ ٢إٔ ايػبب ٗ عسّ ُهٗٔ ايٓاؽ
ٜٴهٹًٕٗٛٳ إٔ َٖ ٫أْٵؿُػٳٗٴِٵ ٳَٚٳا ٜٳهٴطټْٚٳوَ َٹٔٵ ٳ
َٔ إن ٍ٬ضغ ٍٛاهلل أ ٚاٱنطاض ب٘ ٜهُٔ ٗ إْعاٍ ايهتاب ٚتعً ِٝاؿهُُٖٚ ،١ا
إ٬ى ٗ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٖٓ َٔٚ .ا ٜتٸهض إٔ َٳًَه ١ايعكُْٛ ٖٞ ١عٷ َٔ
ايعًِ ٚاٱزضاى إػاٜط يػا٥ط أْٛاع ايعً ;ّٛإش غا٥ط ايعً ّٛقس تتػًٖب عًٗٝا غا٥ط ايك٣ٛ
ايؿعٛض ،١ٜٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايعًِ ٖ ٛايػايب أبساّ عً ٢غا٥ط ايكٜٚ ،٣ٛػتدسّ اؾُٝع
ٕكًشتٖ٘ٓ َٔٚ .ا ٜه ٕٛقاسب٘ َعكَٛاّ َٔ ْٝع أْٛاع ايه٬يٚ ١ا٭خطاٖٚ .٤صا
ايعًِ وكٌ َٔ ططٜل ا٫نتػاب ٚايتعًِٗ(.)48
3ـ إٕ ا٭ْبٝاٖ ٤ساَٗ ْ٠سٜٸ :ٕٛتسٍٸ ايهجري َٔ آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢إٔ
ػٓٚ ،١هب ا٫غتؿازْٛ َٔ ٠ض ٖساٜتِٗٚ ،اتٸباع
س ٳ
ا٭ْبٝاَٗ ٤سٜٸٚ ،ٕٛإٔ أؾعاهلِ أغ ٠ْ ٛٳ
ٳٖ ٵس﴿ :ِٜٗأُٚيَ٦ٹوَ ايٖصٹ ٜٳٔ ٖٳسٳ ٣اهللُ َؾبٹٗٴسٳاٖٴ ٴِ اقِتٳسٹٙٹ﴾ (ا٭ْعاّ.)90 :
ٚعً ٘ٝؾإٕ ايططٜل ايٛسٝس يًٛق ٍٛإٍ اهلَ ٳسف ٚايػا ١ٜايطٝ٥ػٚ ١ا٭قًٝٸَٔ ١
ايهُاٍ اٱْػاْٞٸ تهُٔ ٗ ا٫غتعاْ ١باهلسا ١ٜاٱهلٝٸ ١يٮْبٝا.٤
4ـ تعن ١ٝايٓاؽ ٚتطبٝتِٗ :قاٍ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا يٹِٳ تٳكُٛيُٕٛٳ َٳا َ٫
نبٴطٳ َٳكِتاّ ٹعٓٵسٳ اهللٹ َإٔٵ تٳكُٛيُٛا َٳا َ ٫تٳ ِؿعٳًُٕٛٳ﴾ (ايكـٸ 2 :ـ  .)3طبكاّ هلص ٙاٯ;١ٜ
تٳ ِؿعٳًُٕٛٳ * َ
سٚ ٞايتعاي ِٝاٱهل ،١ٝهب إٔ ٜهْٛٛا َٔ
سٝح ٜه ٕٛا٭ْبٝاَ ٤ػٚ٪يٌ عٔ تبًٝؼ ايٛٳ ٵ
ايعاًٌَ با٭ٚاَط ٚا٭سهاّ اٱهلٝٸ.١
ت
نُا ضٴ ٟٚعٔ اٱَاّ ايكازم× أْ٘ قاٍ« :إٕ ايعامل إشا مل ٜعٌُ بعًُ٘ ظيٖ ٵ
َٛعٛتٴ٘ عٔ ايكًٛب نُا ٜعٍٸ إطط عٔ ايكؿا»(.)49
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ; سٝح إٕ ا٭ْبٝاَ ٤هًٖؿ ٕٛبتعنٚ ١ٝتطب ١ٝايٓاؽٚ ،إٜكاٍ
ا٭ؾدام ايهؿ ٌ٥ٛإٍ غاَ ١ٜطاسٌ ايهُاٍ اٱْػاْٞٸ ،هب إٔ ٜهْٛٛا ِٖ
أْؿػِٗ قس بًػٛا أعًَ ٢طاتب ايهُاٍ اٱْػاْٞٸٚ ،إٔ ٜهَ ٕٛعكْٝ َٔ ٌَٛع
أْٛاع ايعٻ َيٌ ٗ ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ(.)50
إٕ ايعكٌ ٜ ٫كبٌ َٕ ٵٔ ب٘ زٳ ٳضٕٷ إٔ ٜسع ٛاٯخط ٜٔإٍ ايطٗ ٵٗط ٚايؿه .)51(١ًٝإٕ غري٠
سٝا ٠ايٛاع ،ٜقبٌ ٚبعس خطبت٘ ٗ ،غا ١ٜا٭ُِّٖ ١ٝبايٓػب ١إٍ ايػاَعٌ; ٭ْٗا تبِّٔٝ
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َس ٣اٖتُاّ اـطٝب ٚايتعاَ٘ َا ٜكٛي٘ هلِ.
5ـ ٚضٚز ا٭َط ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜباٱطاع ١إطًك ١يٮْبٝا :٤قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا
أَ ٵضغٳ ًِٓٳا َٹٔٵ ٳضغٴ ٍٕٛإٔ ٖ ٫ٹي ٴٝطَاعٳ بٹإٔ ٵشٕٔ اهللٹ﴾ (ايٓػاٚ .)64 :٤عً ٘ٝي ٛقسض ايصْب عٔ ايٓيبٸ
ؾُٔ ايبسٜٞٗٸ إٔ ٜه ٕٛاتٸباع٘ قطٻَاّ; ٭ٕ اضتهاب ايصْب سطاّٷ(ٚ .)52إٕ اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍ ٜ ٫أَط باتٸباع ايباطٌٖٓ َٔٚ ،ا ؾكس ضٴ ٟٚعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،أْ٘ قاٍ٫« :
طاعٕ ١دًٛمٕ ٗ َعك ١ٝاـايل»(.)53
ٚبٓا٤ٶ عً ٢ق ٍٕٛآخط :ي ٛداظ اـطأ عً ٢ايٓيبٸَٚ ،ع شيو هب اتٸباع٘ ،نإ
ا٭َط باتٸباع٘ ٗ ساي ١اضتهاب٘ يًدطأ قبٝشاّ; عهِ ايعكٌٚ ،غٛف ٜػتًعّ شيو
ادتُاع ايهسٸٚ .ٜٔسٝح أْ٘ ٜتٛيٓ ٢ض٥اغ ١ا٭َٸ ١ؾإْ٘ إٕٵ أخطأ غٛف ٜه ٕٛايرتدٝض َٔ
ٖص ٙايٓاس ١ٝتطدٝشاّ بَ ٬طدِّ ٕض ٖٛٚ ،قب ٝٷض(.)54
ٚنُا غبل إٔ بٝٻ ٻٓا ؾإٕ ا٭ْبٝا ٤قس بًػٛا أعًَ ٢طاتب ايهُاٍ اٱْػاْ;ٞ
يٝػتشكٓٛا ٌٓ أعبا ٤ايطغايٚ ،١قس أَط اهلل بٛدٛب إطاعتِٗ َطًكاّٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽّ ،هٔ يػري ٠سٝاتِٗ قبٌ ايبعج ١إٔ تهَ ٕٛجا ّ٫وتص ٟب٘ اٯخط َٔ ;ٕٚأدٌ
ايٛق ٍٛإٍ أعًَ ٢طاسٌ ايهُاٍ اٱْػاْٞٸ أٜهاّ.
سٚ ٞقٝاز ٠ا٭َٸَ ٗ :١ا ٜتعًٓل بايكطإٓ ايهط ِٜقاٍ تعاٍ:
6ـ اغتشكام تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
﴿ َٜ ٫ٳُٳػټ٘ٴ إٔ ٖ ٫ايِ ٴُطَٗٻطٴٕٚٳ﴾ (ايٛاقع ;)79 :١ؾإٕ ايٓيبٸ ٖ ٛايصٜ ٟػتطٝع ٜٚػتشلٸ ؼُټٌ
تًكٓ ٞايطټٚح.
ٴض ٟٚعٔ اٱَاّ اؿػٔ ايعػهط ×ٟأْ٘ قاٍ طَا َهُْ٘ٛص« :يكس ٚدس اهلل
ايٓيب قُساّ| َػتعسٸاّ يتشُټٌ أعباَ ٤جٌ ٖص ٙايطغاي ١ايجكٚٚ ،١ًٝدس قًب٘ َٔ أنجط
ايكًٛب اغتعسازاّ ،ؾأْعٍ عً ٢قًب٘ ْٛض ايٓبٛٸ.)55(»٠
يكس ُهٖٔ ايٓيبٸ إبطاٖ ِٝاـً َٔ ×ٌٝادتٝاظ َطاسٌ ا٫ختباض ٚاَ٫تشإ
اٱهلٞٸ ،ؾتُهٖٔ بعس شيو َٔ ايٛق ٍٛإٍ َطسً ١اغتشكام إَاَ ١ا٭َٸٚ ١قٝازتٗاٗٚ ،
شيو ٜك ٍٛاهلل تعاٍ ﴿ :ٳٚإٔشٹ ابٵتٳًَٔ ٢إبٵطٳاٖٹِٝٳ ٳضبټ٘ٴ بٹهًَٹُٳاتٺ َؾ َأتٳُٻٗٴٔٻ قَاٍٳ إِّْٔ ٞدٳاعٹًُوَ يٹًٓٻاؽٔ
ٔإَٳاَاّ﴾ (ايبكط.)124 :٠
س َٔ ٞٹق ٳبٌ ا٭ْبٝاٚ ،٤إَاَتِٗ عً ٢ا٭َٸ،١
ٚعً ;٘ٝسٝح إٕ ايعكُ٫ َ١ظّٴ تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
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ٚهب إٔ ٜه ٕٛايٓيبٸ َعكَٛاّ َٔ ا٫ؾتباٚ ٙاـطأ يٝكٌ إٍ ٖصا إكاّّ ،هٔ
اعتباض ٖص ٙا٭زيٓ ١ايكطآْٚ ١ٝشنطٖا ٗ َكاّ إثبات ايعكُ ١قبٌ بعج ١ا٭ْبٝا.٤
إٕ أَط ايكطإٓ باتٸباع ايكسِّٜكٌ; سٝح أَط اهلل إ ٌَٓ٪بايتك ٣ٛاٱهلٝٸٚ ١إٔ
ٜهْٛٛا َع ايكازقٌ ٗ ،قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَ ٳَٓٴٛا اتٻكُٛا اهللَ ٚٳنُْٛٴٛا َٳعٳ
ايكٻازٹقٹٌٳ﴾ (ايتٛب ،)119 :١زيٌٝٷ إناٗ ٗ إكاّ.
ّٚهٔ تكطٜط ايؿهٌ إٓطكٞٸ هلصا ايربٖإ نُا :ًٜٞ
ـ ي ٛأَط اهلل بايتٻ ٳبع ١ٝإطًك ١يؿدل نإ ٖصا ا٭َط َٓعي ١إثبات عكُت٘ َٔ
ايعٻ َيٌ.
ـ يكس أَط اهلل بايتٻ ٳبع ١ٝإطًك ١يًكازقٌ.
ـ إشٕ هب إٔ ٜه ٕٛايكازقَ ٕٛعك َٔ ٌَٛاـطأ ٚايعٻ َيٌ.
إٕ َكازٜل ايكسِّٜكٌ ٗ ايكطإٓ ايهط ،ِٜعًَ ٢ا ٗ غٛضَ ٠ط ِٖ ،ِٜا٭ْبٝا٤
ايعٛاّ َٔ ،أَجاٍ :ايٓيبٸ إبطاٖٚ ،×ِٝايٓيبٸ إغشام×ٚ ،ايٓيبٸ ٜعكٛب×(ٚ ،)56ايٓيبٸ
إمساعٚ ،)57(×ٌٝايٓيبٸ إزضٜؼ×(.)58
7ـ ا٫طُٓ٦إ ٚايٛثٛم به ّ٬ا٭ْبٝاْ :^٤كطأ ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜإٔ نٌٸ َا
س ٞايػُاٚ ،٤أِْٗ ٜٓ ٫طك ٕٛعٔ اهلَ ٳ ،٣ٛنُا ٗ قٛي٘
ٜكٛي٘ ا٭ْبٝا ٤إِا ٖٚ َٔ ٛٳ ٵ
سٞٷ ٜٴٛسٳ( ﴾٢ايٓذِ 3 :ـ ٚ ،)4قٛي٘ تعاٍ:
طلٴ عٳٔٔ ايِٗٳٛٳٔ * ٣إٕٵ ٖٴٛٳ إٔ ٖٚ ٫ٳ ٵ
تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ٳ ٜٵٓ ٹ
﴿ٚٳقٳسٳمٳ ايُِٴ ٵطغٳًُٕٛٳ﴾ (ٜؼٚ .)52 :عً ٘ٝؾً ٛاستٌُ ايهصب ٗ سلٸ ايٓيبٸ ،بإٔ ٜتكٛٻٍ
عً ٢اهلل َا مل ٜكُ ًِ٘ ،ؾإٕ ن َ٘٬غٛف ٜػك٘ عٔ ا٫عتباض بإطٸ.)59(٠
ٚنصيو ي ٛعٴ ٔطف ايؿدل ٗ سٝات٘ بايهصب ؾإْ٘ ستٸ ٢ي ٛقسم َطٸ ّ٠ئ ٜجل
ايٓاؽ بهٚ ،َ٘٬ئ ٜه ٕٛأَٓٝاّ َٔ ٚدْٗٛ ١طِٖ ٗ .سٌ دا ٗ ٤غري ٠ايٓيبٸ
ا٭نطّ| ٚغا٥ط ا٭ْبٝا ^٤أِْٗ ناْٛا َعطٚؾٌ بٌ ايٓاؽ ستٸ ٢قبٌ ايطغاي١
ٚايبعج ١بايكسم ٚا٭َاْ.١
دعٳ ًِٓٳانُِٵ ُأَٻ ّ١ٳٚغٳطاّ
8ـ ٚدٛب قب ٍٛؾٗاز ٠ا٭ْبٝا :^٤قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳنَصٳيٹوَ ٳ
يٹتٳهُْٛٴٛا ؾٴٗٳسٳا٤ٳ عٳًَ ٢ايٓٻاؽٔ ٳٜٚٳهُٕٛٳ اي ٻطغٴٍٛٴ عٳًَٝٵهُِٵ ؾٳٗٔٝساّ﴾ (ايبكطٖٓٚ .)143 :٠اى
ت أخط ٣بٗصا إهُ.)60(ٕٛ
آٜا ٷ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

|

إٕ َٔ ؾط ٙٚايؿٗاز ٠ايعسايٚ ;َ١شيو اغتٓازاّ إٍ اٯ َٔ 135 ١ٜغٛض ٠ايٓػا.٤
ؾإشا مل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عكٚ ٌَٛعس ّ٫ٚغٛف ته ٕٛؾٗازتِٗ َطزٚز ،ّ٠ستٸٗ ٢
ا٭َٛض ايٚ ١َٝٛٝايسْ ،١ٜٛٝؾهٝـ تٴ ِك ٳبٌ ؾٗازتِٗ ٗ َا ٖ ٛأخطط َٔ ،قب :ٌٝأَٛض
ؽلٸ ا٫عتكاز باهلل  ّٜٛٚايكٝاَ ١أ ٚأَٛض ايس ٜٔايباق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ١؟!(.)61
ؾإشا نإ ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ ايؿٗساٚ ٤دب إٔ ٜ ٫ٴدط ٗ ٧ؾٗازت٘.
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ايؿٗاز ٠عً ٢سكا٥ل أعُاٍ ا٭َٸ ١خاضد ْ١عٔ قسض ٠اٱْػإ ايعازٟٸ،
إ ٓ٫إشا ُػٻو عبٌ ايعكُ ١إتٌٚ ،تٛيٓ ٢ا٭َط بإشٕ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ(.)62
دط :إٕ إٜصا ٤ايٓيبٸ ـ طبكاّ يٓلٸ ايكطإٓ ٗ غٛض ٠ا٭سعاب ـ
9ـ يع ّٚإٓع ٚايعٻ ٵ
قطٻّٷٚ ،شيو ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا نَإٳ يَهُِٵ َإٔٵ تٴ٪ٵشٴٚا ٳضغٴٍٛٳ اهللٹ﴾ (ا٭سعاب،)53 :
ٚقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ايٖصٹٜٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٕٚٳ اهللَ ٚٳضٳغٴٛيَ٘ٴ َي ٳعٓٳٗٴِٴ اهللُ ؾٹ ٞاي ټس ٵْٝٳا ٚٳايِآَخٹطٳ٠ٹ ٚٳأَعٳسٻ يَٗٴِٵ
عٳصٳاباّ َٴٗٔٓٝاّ﴾ (ا٭سعاب .)57 :ؾً ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛايصْب ٚاـطأ ٚدب
دط ْٛٚعاّ َٔ اٱٜصا٤
عً ٢اٯخطَٓ ٜٔعِٗ َٔ اضتهاب ايصْبٖٚ ،صا ا٭َط ٜػتٛدب ايعٻ ٵ
يٮْبٝا ٗ .٤سٌ ٜك ّٛإْاع ا٭َٸ ١عً ٢سطَ ١إٜصا ٤ايٓيبٸٚ ،يَ ٵعٔ اهلل يؿاعً٘.
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ا٭ْبٝا ٤إشا استادٛا إٍ ايٛٳ ٵعٚ ٜايطٻ ٵزع َٔ قٹ ٳبٌ اٯخط ٜٔـ بٳ ٳسّ٫
َٔ إٔ ٜهْٛٛا ِٖ ايٛاع ٌٛـ ؾإٕ شيو غٛف ٪ٜزِّ ٟإٍ ْؿٛض ايٓاؽ َِٓٗ.
10ـ اغتشكام َٳ ٵٔ ٜٓهط ا٭ْبٝا ٤يًعصاب اٱهلٞٸ :قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٳ ٜٵعلٔ اهللَ
ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ ٳٜٚٳ ٳتعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹًِ٘ٴ ْٳاضاّ خٳايٹساّ ؾٹٗٝٳا ٳٚيَ٘ٴ عٳصٳابٷ َٴٌٗٔٷ﴾ (ايٓػا .)14 :٤ؾايصٟ
ٜتُطٻز عً ٢أٚاَط اهلل ٚغري ٠ايٓيبٸ ا٭نطّ غٛف ٜهَ ٕٛػتشكٓاّ يًعصاب اٱهلٞٸ .ؾًٛ
قسضت إعك َٔ ١ٝقٹ ٳبٌ ا٭ْبٝا ٤غٝعين شيو تعطټض ايٓاؽ يًعصاب عًَ ٢طسًتٌ:
ؾإٕ ايٓيبٸ إشا مل ٜهٔ َعكَٛاّ َٔ اـطأٚ ،أضاز ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا عً ٢طبل
ا٭سهاّ اٱهلٝٸٜ ،١ه ْٕٛٛقس عكٳ ٵٛا ْبٝٻِٗ ٚمل ٜتٻبعٚ ،ٙٛبصيو غٛف ٜػتشكٕٓٛ
ايعصاب اٱهلٞٸ; بػبب عسّ اتٸباع ايٓيبٸ.
ٚإٕٵ ِٖ أضازٚا إٔ ٜػريٚا عً ٢شات اـطأ ٚايصْب ايص ٟاضتهب٘ ْبٝټِٗ ؾػٛف
ٜهَ ْٕٛٛػتشك ٌٚيًعصاب اٱهلٞٸ أٜهاّ; بػبب كايؿتِٗ ا٭سهاّ ايؿطع.١ٝ
ٖٚصا قا ٷٍ ٚفاْبٷ يٲْكاف.
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11ـ ا٭ْبٝآَ ٤عٻٖ ٕٛعٔ اي :ًِٛإٕ ايصْب ٚإعكًِٚ ١ٝٷ ٗ ،سٌ إٔ ا٭ْبٝأَ ٤
ا٭ؾدام ايص ٜٔاقطؿاِٖ اهللٚ ،ادتباِٖٚ ،بطٸأ غاستِٗ َٔ اي ،ًِٛستٸ ٢اغتشكٓٛا
َ ٛإٔٵ ٳٜػٴٌٻ﴾ (آٍ عُطإ.)63()161 :
ايٓبٛٸ .٠قاٍ تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ﴿ :ٳَٚٳا نَإٳ ٹي ٳٓ ٹبٞ
إٕ ا٭ْبٝا ٤إشا اضتهبٛا إعك ١ٝغٛف ٜػتشكٓ ٕٛايًٖ ٵٚ ّٛايعصاب; ٭ٕ اهلل تعاٍ
ٜكَ ﴿ :ٍٛأ ََ ٫ي ٵعٓٳ ُ١اهللٹ عٳًَ ٢ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ٖٛز ٗ .)18 :سٌ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٫
 ٫ٳٜٓٳاٍٴ عٳٗٵسٹ ٟايٖٛايٹُٹٌٳ﴾
ٜعط ٞظَاّ أَٛض ايٓاؽ إٍ ايٛامل َٔٚ ،شيو قٛي٘...﴿ :قَاٍٳ َ
(ايبكط .)124 :٠إٕ إطاز َٔ «ايٖٓ »ًِٛا َٖ ٛطًل ايٜ ٫ٚ ،ًِٛكتكط عً ٢اي ٗ ًِٛسلٸ
اٯخط ٜٔؾك٘ ،بٌ ايٜ ًِٛأتَ ٗ( ٞكابٌ ايعٳ ٵسٍ)ٚ ،قس ٚضز اغتعُاي٘ ٗ إعٓ ٢ايٛاغع
يًهًُ ;١ؾإٕ ايعساي ١تعين ٚنع نٌٸ ؾ٤ٞٺ ٗ َٛنع٘ٚ .عًٜ ٘ٝهَ ٕٛعٓ ٢اي ًِٛإٔ
ٜهع ايؿدل ؾع ّ٬أ ٚؾ٦ٝاّ ٗ غري َٛنع٘ إٓاغب(.)64
ٚقس ْكٌ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥عٔ أغتاشَ ٗ ،ٙعطض ا٫غتس ٍ٫بٗص ٙاٯ ١ٜعً٢
ايعكُ ١ايسا ١ُ٥يًُعك ،^ٌَٛقاٚ« :ّ٬٥قس غٴ ٌ٦بعض أغاتٝصْا (ضٓ ١اهلل عً:)٘ٝ
ػب ايكػُ ١ايعكً١ٝ
عٔ تكطٜب ز٫ي ١طاٯ١ٜص عً ٢عكُ ١اٱَاّ؟ ؾأداب :إٔ ايٓاؽ عَ ٳ
كط١ٜص عً ٢أضبع ١أقػاّ ط ٫خاَؼ هلاصَ :ٳ ٵٔ نإ ٚإاّ ٗ ْٝع عُطَٚ ،ٙٳ ٵٔ مل
طاؿَ ٵ
ٜهٔ ٚإاّ ٗ ْٝع عُطَٚ ،ٙٳ ٵٔ ٖٚ ٛاملٷ ٗ أٚٸٍ عُط ٙز ٕٚآخطَٚ ،ٙٳ ٵٔ ٖ ٛبايعهؼ
طبعهؼص ٖصاٚ .إبطاٖ ×ِٝأدٌټ ؾأْاّ َٔ إٔ ٜػأٍ اٱَاَ ١يًكػِ ا٭ٚٸٍ ٚايطابع َٔ
شضٸٜت٘ ،ؾبك ٞقػُإٚ ،قس ْؿ ٢اهلل أسسُٖا ٖٛٚ ،ايصٜ ٟهٚ ٕٛإاّ ٗ أٚٸٍ عُط ٙزٕٚ
آخط ،ٙؾبك ٞاٯخط ٖٛٚ ،ايصٜ ٟه ٕٛغري ٚاملٕ ٗ ْٝع عُط.)65(»ٙ
12ـ آ ١ٜايتطٗري ٖٞٚ :قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ ٹيٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵٌٳ
دؼ» ـ
ا ِي ٳبٝٵتٹ ٳٜٚٴطَِّٗطٳنُِٵ ٳتطِٗٔرياّ﴾ (ا٭سعاب .)33 :إٕ تطٗري أٌٖ ايبٝت َٔ «َطًل ايطِّ ٵ
ػس ٚايهؿط َٚا إٍ شيو ـ ٜهُٔ عكُتِٗ.
ا٭عِٸ َٔ ايؿطى ٚإعاقٚ ٞاؿَ ٳ
ٚبايٓٛط إٍ إٔ إضاز ٠اهلل  ٫تتدًٖـ ٫ٚ ،غٝٻُا ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜاييت تكسٻضت ؾٗٝا
كط ٚايتأنٝس ـ َعٓ ٢إٔ إضاز ٠اهلل ايكطعٚ ١ٝاؿَ ٵتُ ١ٝقس
نًُ« ١إْٸُا» ،ايسايٓ ١عً ٢اؿَ ٵ
دؼ ٚايصْٛب ٚإعاق ٞـ ،ؾبُذطٸز إٔ
تعًٖكت بتطٗري أٌٖ ايبٝت َٔ ْٝع أْٛاع ايطِّ ٵ
ٜه ٕٛاهلل قس أضاز هلِ ايعكُ ١ؾٗصا ٜعين إٔ اهلل قس أعطاِٖ َكاّ «ايعكُ.»١
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ٚقس شٖب إؿػِّط ٕٚايؿٝع ١إٍ ايك ٍٛبإٔ إطاز َٔ «أٌٖ ايبٝت» ٗ ٖص ٙاٯ١ٜ
ايٓيبټ ا٭نطّ|ٚ ،اٱَاّ عًٞٸ×ٚ ،ايػٝٸس ٠ؾاطُ ١ايعٖطاٚ ،÷٤اٱَاَإ اؿػٔ
ٚاؿػٌ’(ٚ .)66سٝح إٕ أٌٖ ايبٝت َعك َٕٛٛهب إٔ ٜه ٕٛغا٥ط ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ
بط َٔ ٌ٦ٜايتټٗٳِ ايباطً ١إٓػٛب ١إي ٗ ِٗٝبعض ايهتب; إش َٔ إػتبعس عٔ غاس ١اهلل
إكسٻغ ١إٔ ٜأَط ايٓيبٸ إٔ ٜتٸبع غري إعكٚ ّٛإصْبٌ ٚاـاط.)67(ٌ٦
ٚعً ;٘ٝطبكاّ يؿُ ٍٛا٭زيٓ ١ايكطآْ ١ٝعً ٢إثبات عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤ا٫غتسٍ٫
ببعض ا٭زيٓ ١اييت تؿري تًٛواّ إٍ ايعكُّ ،١هٔ ايك :ٍٛهب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝا٤
َعك ٌَٛعٔ اـطأ ٚايٚ ًِٛإعك ،١ٝقبٌ بعجتِٗ ٚبعس ًِٓٗ ٭عبا ٤ايطغاي ;١ي٪ٝزٸٟ
شيو إٍ تبًٝؼ ايطغايٚ ١ايسع ٠ٛإٍ ايٓاؽ بايؿهٌ إٓاغب ٚاي٥٬لٚ ،إٔ ٜطُٔ٦ٸ ايٓاؽ
إي.ِٗٝ

املِّٜ٪دات احلدٜج ١ّٝيعؿُ ١ايٓيبّ ا٭نسّ| قبٌ بعجت٘ ــــــ
عً ٢ايطغِ َٔ تكطٜض ايكطإٓ ايهطَ ِٜػأي ١ايعكُ ،١إ ٓ٫أْ٘ مل ٜٴؿٹ ٵط قطاسّ١
إٍ َػأي ١ايعكُ ١قبٌ بعج ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
ٚيهٔٵ ّهٔ يٓا ٗ إثبات َسٻعاْا ـ َٔ اٯٜات ايكا ١ُ٥عً ٢ايعكُ ١إطًك ١ـ إٔ
ْسٻع ٞإٔ بعض ايكشاب ١قس قطٻسٛا بايعكُ ١يًٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ بعجت٘ٚ ،يٝؼ
ٖٓاى زي ٝٷٌ عً ٢خ٬ف ٖصا إُسٻع ;)68(٢إش ٚضز ٗ إكازض ايطٚاَ ١ٝ٥ا :ًٜٞ
1ـ أؾاض اٱَاّ عًٞٸ× ٗ ضٚاٜات٘ ـ نُا ٗ اـطب ١إعطٚؾ ١بـ «ايكاقع ،»١شات
طب ٗ ْٗر ايب٬غ ١ـ
احملت ٣ٛا٭خ٬قٞٸ ٚايهَٞ٬ٸ ٚا٫دتُاعٞٸ َٔ ٖٞٚ ،أط ٍٛاـُ َ
نٌ
نُٓاّ إٍ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ ايبعجٚ ،١إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس ٚٳ ٖ
إ٥٬ه ١برتبٝت٘ ٚضعاٜت٘ َٓص اي ّٛٝا٭ٚٸٍ َٔ ٫ٚزت٘« :يكس قطٕ اهلل ب٘| َٔ ،يسٴ ٵٕ إٔ
و َٔ َ٥٬هتٜ٘ ،ػًو ب٘ ططٜل إهاضّٚ ،قاغٔ أخ٬م
نإ ؾطُٝاّ ،أعَ ِٛٳًَ ٺ
ايعامل ،يْٗٚ ً٘ٝاضٚ .ٙيكس نٓتٴ أ ٸتبع٘ اتٸباع ايؿك ٌٝأَ ٳثط أَِّٜ٘ ،طؾع ي ٗ ٞنٌٸ َٔ ّٕٜٛ
أخ٬ق٘ عٳًَُاّٜٚ ،أَطْ ٞبا٫قتسا ٤ب٘»(.)69
ت ٗ نتاب عاض ا٭ْٛاض ،ؼت عٓٛإ «ايطٚاٜات إػتؿٝه،،»١
2ـ ٖٓاى ضٚاٜا ٷ
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ٜٴؿِٗ َٓٗا إٔ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا َٜ٪ٻسَٓ ٜٔص بسا ١ٜسٝاتِٗ بطٚح ايكُ ٴسؽ(.)70

تٓص ٜ٘ايٓيبّ ا٭نسّ| قبٌ ايبعج ١يف ايس ١ٜ٩ايكسآْ ١ٝــــــ
أـ غبٗ ١ايك ٍ٬ــــــ
قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳٚٚٳدٳسٳىَ نٳا ٘ ٫ؾَٗٳسٳ( ﴾٣ايهش.)7 :٢
بػبب اؾتُاٍ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢نًُ« ١نا »٘٫ؾكس شٖب بعهٴِٗ َٔ ،أَجاٍ:
ايهًيبٸٚ ،ايػسٸٚ ،ٟفاٖس ،إٍ ايك ٍٛبهؿط ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ ايبعج.١
ٚاغتسيٓٛا يصيو بآٜاتٺ َٔ ايكطإٓ ايهط َٔ ،ِٜقب :ٌٝاٯ َٔ 52 ١ٜغٛض ٠ايؿٛضٚ ،٣اٯ١ٜ
 َٔ 3غٛضٜٛ ٠غـ(.)71
ٚقس اغتعٌُ َجٌ ٖصا ايتعبري بايٓػب ١إٍ ا٭ْبٝا ٤اٯخطَ ،ٜٔجٌ :ايٓيبٸ َٛغ ٢بٔ
عُطإ×(.)72
ٚهب يطؾع ٖص ٙايؿبٗ ١إَا تأَ ٌٜٚعٓ ٢نًُ« ١ايهاٍٸ»; أ ٚتكسٜط نًُ١ٺ أخط٣
ٗ ايعباض.٠
ٚقس شنط إؿػِّط ٕٚإداباتٺ كتًؿ ّ١عٔ ٖص ٙايؿبٗ َٔٚ ،١بٗٓٝا َا :ًٜٞ
1ـ يكس أؾاز ايؿٝذ ايطٛغٚ ٞبعض إؿػِّط ٜٔاٯخطَ ٜٔعاْ ٞأخط ٣يًه٬ي،١
ض إٍ ٔػٚ ١د ;ٙٛيٲداب ١عٔ ايؿبٗ َٔٚ .١شيو إٔ إطاز َٓٗا عسّ ايعًِ
أٚقًٗا بع ٷ
بايٓبٛٸ ;٠أ ٚإٔ إطاز َٔ اهلساٚ ١ٜنع سسٸ يًهٝاع ٚاؿَ ٵٝطَ ٗ ٠طسًٚ ١ؾرت ٠اْكطاع
س ;ٞأ ٚإٔ إطاز ٖ ٛن ٍ٬ق ّٛايٓيبٸ(.)73
ايٛٳ ٵ
2ـ قاٍ ايػٝس إطته :٢إٕ إطاز َٔ اٯٚ« :ٖٛ ١ٜدسى نا ٘٫عٔ ايٓبٛٸ ٠ؾٗساى
إيٗٝا»ٚ .إٕ ٖص ٙاهلساٚ ١ٜإُٗٸ ١ناْت َٔ أنرب ايِّٓعٳِ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ| .إشٕ
هب اؾرتاض تكسٜط عباض٠ٺ ٗ اٯ ١ٜقطعاّ ،نُا قسٻض إجري ٕٚيًؿبٗات ـ بسٳٚٵضِٖ ـ عباض٠
ايه ٍ٬عٔ ايسٚ ٜٔايهؿط أٜهاّ(.)74
3ـ قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطباٚ ٞ٥ايؿٝذ ايػبشاْ :ٞعً ٢ايطغِ َٔ إٔ َعٓ ٢نًُ١
ايه ٗ ٍ٬ايًػٚ ١ا٫غتعُا٫ت ايكطآْٜ ١ٝكع ٗ َكابٌ اهلسا ;١ٜٳبٝٵسٳ إٔ ْٝع ايٓاؽ ـ َٳ ٵٔ
ؾ ِٗٝايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ َسٖ ٗ ٕٜٛٓساٜتِٗ إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .عً ٘ٝإشا ٚضز
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ايتعبري ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| بايه ٍ٬ؾٗصا ٜعين إٔ ٖساٜت٘ يٝػت شاتٝٸ ّ،١
ٚإِا ٜهتػب ٖص ٙاهلسا َٔ ١ٜقٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٖٚ .صا ٖ ٛايتٛسٝس ا٭ؾعايٞٸ هلل
غبشاْ٘(.)75
4ـ قاٍ ايؿٝذ قُس ٖازَ ٟعطؾ ٗ ١اؾٛاب عٔ ٖص ٙايؿبٗ :١إٕ إطاز َٔ
ايه٬ي ٖٛ ١ساي ١نٝاع اٱْػإ ٗ َا ٜتعًٖل بايعجٛض عً ٢اهلسا .١ٜإٕ اٱْػإ ي ٫ٛايعٓا١ٜ
ٚايطعا ١ٜاٱهلٜ ٫ ١ٝػتطٝع إٔ ٜطَ ٟٛطاتب ايػٻ ٵٝط ايتهاًَ.)76(ٞ
5ـ شٖب ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرياظ ٟإٍ ا٫عتكاز بإٔ إطاز ٗ ٖص ٙاٯَٔ ١ٜ
سٚ ٞايكطإٓ ٚايػٳ ٵٝب(.)77
ايه ٍ٬إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ نإ غاؾٚ ّ٬غري عاملٕ بايٛٳ ٵ
6ـ شنط ايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ ٞإطازٳ َٔ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜخْ ٍ٬كً٘ سسٜجاّ عٔ
فُع ايبٝإٜ ،ط ٜ٘ٚايطربغ ،ٞسٝح قاٍ« :عٔ أب ٞاؿػٔ ايطنا× ٗ ،قٛي٘
طتعاٍصَ ﴿ :أيَِٵ ٜٳذٹسٵىَ ٜٳتٹُٝاّ ؾَ َآٚٳ( ﴾٣ايهش ،)6 :٢قاٍ :ؾطزاّ َ ٫جٌ يو ٗ إدًٛقٌ،
ؾآ ٣ٚايٓاؽ إيٝو ﴿ٚ .ٳٚٚٳدٳسٳىَ نٳا ٘ ٫ؾَٗٳسٳ( ﴾٣ايهش ،)7 :٢أ ٟنا ٗ ٘٫قٜ ٫ ّٕٛعطؾٕٛ
ؾهًو ،ؾٗساِٖ إيٝو ﴿ٚ .ٳٚٚٳدٳسٳىَ عٳا٥ٹ ّ٬ؾَأَ ِغٓٳ( ﴾٢ايهش ،)8 :٢تع ٍٛأقٛاَاّ بايعًِ،
ؾأغٓاِٖ بو»(.)78

ب ـ غبٗ ١ائٛشِز ٚايصَّيٌَ ايطًٛن ّٞــــــ
ن ٵعٓٳا ٳعٓٵوَ ٔٚظٵضٳىَ﴾ (ايؿطحٚ .)2 :قس اغتٓس بعض ا٭ؾدامَٔ ،
قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳٚٚٳ ٳ
أَجاٍ :قتازٚ ،٠فاٖس ،إٍ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾُٗٛا َٔ اغتعُاٍ نًُ ١اي ٔٛٵظض ٗ ايكطإٓ
ب ٚا٭عُاٍ اييت ناْت تكسض عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ قبٌ ايبعجٚ ،١اعتربٚا
ايهط ِٜايصٻ ٵْ ٳ
ٖص ٙاٯْ ١ٜاؾ ّ١ٝيًعكُ.)79(١
نُا أِْٗ اغتٓسٚا ٗ ؾُِٗٗ هلص ٙاٯ ١ٜإٍ اٯ َٔ 2 ١ٜغٛض ٠ايؿتض أٜهاّ،
ٚيهٔٵ غٝأت ٞأْ٘ يٝؼ إطازٴ َٔ ايصْب ٗ اٯ َٔ 2 ١ٜغٛض ٠ايؿتض إعك.َ١ٝ
ق :ٌٝإٕ اي ٔٛٵظض ٜعين ثكٌ أعبا ٤ايطغاي ١اٱهلٝٸٖٚ .١صا إعٜٓ ٢تطابل َع إعٓ٢
ايًػٟٛٸ(ٚ ،)80غٝام آ ١ٜطؾطح قسض ايٓيبٸ ا٭نطّ| يًكٝاّ َٗاّٸ ايطغاي١ص(.)81
ٚقس شنط إؿػِّط ٕٚبعض إعاْ ٞا٭خط ٣يهًُ« ١اي ٔٛٵظض» أٜهاّ.
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ٚإٕ َٔ بٌ ايٛد ٙٛاييت شنطٖا ايع ١َٓ٬ايطباطباَ ٗ ٞ٥عطض تؿػري ٖص ٙاٯ١ٜ
َا :ًٜٞ
1ـ ٖٓاى َٳٔٵ أٚٻٍ إْكاض اي ٔٛٵظض ب ١ٜ٫ٛأَري إ.×ٌَٓ٪
س ٗ ٞأٚا ٌ٥ايبعج١
س ;ٞإش نإ ْع ٍٚايٛٳ ٵ
2ـ إطاز َٔ اي ٔٛٵظض ثكٌ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
ؾسٜس ايكعٛب ١عً ٢ايٓيبٸ.
3ـ إطاز َٔ اي ٔٛٵظض ؼٝټط ايٓيبٸ ا٭نطّ| ؾُٝا إشا نإ قس قاّ بايطغاي١
اٱهلٝٸ ١نُا ٜٓبػ ٞأّ .٫
4ـ إطاز َٔ اي ٔٛٵظض ايعٳ ٳٓت ايص ٟنإ ٜكٝب ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ػاٚظ ايعسٚٸ
ٚإٜصا ٘٥ي٘.
5ـ إطاز َٔ اي ٔٛٵظض سعٕ ايٓيبٸ عًٚ ٢ؾا ٠عُِّ٘ أب ٛطايب ٚضس ٌٝظٚدت٘ خسه١
ايهرب.٣
6ـ إطاز َٔ اي ٔٛٵظض شْب أَٸ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|(.)82
ٚقس عًٖل ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥عًٖ ٢ص ٙا٭قٛاٍ بكٛيٖ٘ٚ« :ص ٙايٛد ;ٙٛبعهٗا
ـ; ٚبعهٗا نعٝـ  ِ٥٬ٜ ٫ايػٝام ٖٞٚ ،بٌ َا ق ٌٝب٘ٚ ،بٌ َا استٴ ٹٌُ
غد ٝٷ
استُا.)83(»ّ٫
ٚأَا إطاز بٛنع اي ٔ ٛٵظض عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط ايع١َٓ٬
ايطباطبا ٞ٥ـ ،عًَ ٢ا ٜؿٝس ٙايػٝام ،ؾٗ ٛإْؿاش زعٛت٘ ٚإَها ٤فاٖست٘ ٗ اهلل بتٛؾٝل
ا٭غباب; ؾإٕ ايطغايٚ ١ايسعَٚ ٠ٛا ٜتؿطٻع عً ٢شيو ٖ ٞايجِّ ِكٌ ايص ً٘ٓ ٟإثط ؾطح
قسض.)84(ٙ

ز ـ غبٗ ١ايػفًٚ ١ايك ٍ٬ــــــ
س ٵٓٝٳا ٔإ َيٝٵوَ ٖٳصٳا ايِكُطٵإَٓٳ ٳٔٚإٕٵ
قاٍ تعاٍْ﴿ :ٳشٵٔٴ ْٳ ُكلټ عٳًَٝٵوَ أَسٵػٳٔٳ ايِكَكٳلٔ بٹُٳا َأٚٵ ٳ
ت َٹٔٵ َقبٵًٹ٘ٹ يَُٹٔٳ ا ِيػٳاؾٹًٹٌٳ﴾ (ٜٛغـ.)3 :
نٓٵ ٳ
ُ
إٕ نًُ« ١ايػاؾًٌ»ٚ ،تٛد ٘ٝاـطاب ٗ اٯ ١ٜإٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،قس ىًل
سٚ ٞايطغاي ١ناَ ،٘٫جٌ ق.َ٘ٛ
ٗ ايصٖٔ ٖص ٙايؿبٗ ،١ايكا ١ً٥بإٔ ايٓيبٸ نإ قبٌ اي ٳ ٛٵ
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ٳبٝٵسٳ إٔ إؿػِّط ٜٔقس أدابٛا عٔ ٖص ٙايؿبٗ ١بكٛهلِ :إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜقس
است ٣ٛعً ٢خطاباتٺٚ ،عً ٢قكلٕ َٔ قب :ٌٝقك ١ايٓيبٸ ٜٛغـ×ٚ ،مل ٜهٔ ايٓيبٸ
ا٭نطّ| عإ ّا بٗا قبٌ تؿطٜؿ٘ َكاّ ايٓبٛٸ ،٠ستٸ ٢مشًت٘ ضعا ١ٜاؿلٸ تعاٍ(.)85
نُا إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل ٜهٔ ـ بٓا٤ٶ عً ٢ايؿٛاٖس ايتاضى ١ٝـ نُٔ
َصٖب ايهاي َٔ ٌٚق َ٘ٛقطعاّ(.)86

د ـ غبٗ ١ايهفس ٚايػسى ــــــ
ب ٚٳ َ ٫اٱّٔٳإٴ﴾ (ايؿٛض.)52 :٣
ت تٳسٵضَٔ ٟٳا ايِهٹتٳا ٴ
نٓٵ ٳ
قاٍ تعاٍَ﴿ :ٳا ُ
ٖٓاى َٳ ٵٔ شٖب إٍ اعتباض ٖص ٙاٯ ١ٜزي ّ٬ٝعً ٢ؾطى ايٓيبٸ ا٭نطّ| أٚ
نؿط ٙقبٌ ايطغاي.)87(١
ٳبٝٵسٳ إٔ َعٖٓ ٢ص ٙاٯ ٗ ١ٜا٭قٌ :إْ٘ قبٌ ْع ٍٚايكطإٓ مل ٜهٔ ٜعطف َا
ايكطإٓ؟ ٚمل ٜهٔ ي٘ عً ٷِ َهاَٚ ٘ٓٝتعايٖٚ .ُ٘ٝصا ايتعبري ٜ ٫تٓاؾ ٢أبساّ َع ا٫عتكاز
ايتٛسٝس ٟيًٓيبٸَٚ ،عطؾت٘ ايعايٚ ،١ٝعًُ٘ بأق ٍٛايعبازَٓٚ ،٠تٗ ٢ايعبٛز ١ٜهلل( ;)88٭ٕ
عسّ اعتكاز ايٓيبٸ بايؿطٜعٜ ١ػتٛدب تسِّْ ٞؾأْ٘ عٔ ايٓاؽ ،ؾهٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ
ايٓاؽ قبٌ ايبعجَ ١تؿطِّعٌ بسٜ ٫ٚ ،ٕٜٔه ٕٛايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ ايصٚ ٟقؿ٘ اهلل
باٱْػإ ايهاٌَٚ ،بطٻأ َٔ ٙنٌٸ ْكلٕ ـ َتٻبعاّ يؿطٜع١ٺ أق.)89(ّ٬
ثِٸ إٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ| نإ قبٌ ايبعج ١ـ طبكاّ يًؿٛاٖس ايتاضى ١ٝـ ٪ٜزِّٟ
َٓاغو اؿرٸٜٚ ،ؿتتض تٓا ٍٚايطعاّ بك ٍٛايبػًُٚ ،١نإ ًَتعَاّ بايعبازات ٚا٭قٍٛ
ا٭خ٬ق.)90(١ٝ
نٓٵتٳ تٳسٵضَٔ ٟٳا ايِهٹتٳابٴ ٚٳ َ٫
ٚقاٍ ايؿٝذ َعطؾ :١إٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳا ُ
اٱّٔٳإٴ﴾ أْ٘ يٖ ٫ٛساٜتٓا مل تهٔ ًُو َٔ أَطى ؾ٦ٝآّٖ َٔٚ .ا لس ايكطإٓ ايهطِٜ
نٓٻا ٹيٓٳٗٵتٳسٹٟٳ يَٛٵ ََ ٫إٔٵ ٖٳسٳاْٳا
ٜكَٛ ٗ ٍٛنعٕ آخط...﴿ :ايِشٳُٵسٴ هللٹ ايٖصٹٖ ٟٳسٳاْٳا يٹٗٳصٳا ٳَٚٳا ُ
اهللُ( ﴾...ا٭عطاف.)91()43 :
نُا ٚضز شنط ٖص ٙايؿبٗ ٗ ١آ١ٜٺ أخط ٣أٜهاّ ٖٞٚ ،قٛي٘ تعاٍ...﴿ :يَ٦ٹٔٵ
و ٚٳيَتٳهُْٛٳ ٻٔ َٹٔٳ ايِدٳاغٹطٜٔٔٳ﴾ (ايعَط.)65 :
ش ٳبطَٔٻ عٳُٳًُ َ
َأؾٵطٳنِتٳ يَٝٳ ٵ
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ٚق ٗ ٌٝاؾٛاب عٔ ؾبْٗ ١ػب ١ايؿطى إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| :إٕ ٖصا اـرب
ٜتهُٻٔ ايتٗسٜسّ ٫ٚ ،هٔ اعتباض ٙغري َتٸذ٘ٺ إٍ عُ ّٛا٭َٸ ;١٭ٕ اهلل ٜعًِ إٔ
ايٓيبٸ| ٜػتطٝع ؾعٌ شيوٚ ،يهٔٵ ٜ ٫كسض عٓ٘ َجٌ ٖصا ايؿعٌ(.)92

ٖـ ـ غفسإ ايرْٛب ــــــ
و ٳٜٚٳٗٵ ٹسٜٳوَ
و ٳَٚٳا ٳتأَخٻ ٳط ٳٜٚٴتٹ ٻِ ٹْعٵُٳتٳ٘ٴ عٳًَٝٵ َ
قاٍ تعاٍ ﴿ :ٹي ٳٝػٵؿٹطٳ يَوَ اهللُ َٳا تٳكَ ٻس ٳّ َٹٔٵ ٳش ٵْبٹ َ
قٹطٳاطاّ َٴػٵتٳكٹُٝاّ﴾ (ايؿتض.)2 :
يكس ُػٻو إٓهط ٕٚيعكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| بٗص ٙاٯ ١ٜإباضن ١ـ َٔ أَجاٍ:
ت عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ قبٌ ؾتض َهٓٚ ١بعس
فاٖس ـ; ٱثبات إٔ ٖٓاى شْٛباّ قس قسضٳ ٵ
ت عٓ٘ قبٌ
ؾتشٗاٚ ،يهٜ ٞكٛيٛا :إٕ شْٛب َا قبٌ ؾتض َهٓ ١تؿٌُ ايصْٛب اييت قسضٳ ٵ
ايطغاي ١أٜهاّ; إش َا مل ٜهٔ ٖٓاى شْبٷ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى َعٓ ٢يًُػؿط.٠
َ ٗٚا ْٓ ًٜٞكٌ أقٛاٍ عًُا ٤ايؿٝع ٗ ١اؾٛاب عٔ ٖص ٙايؿبٗ:١
1ـ شٖب ايؿٝدإ ايطٛغٚ ٞايطربغ ٞـ ٗ ن ٤ٛايك ٍٛببط ٕ٬اٯضا ٤ايكا١ً٥
بٓػب ١ايصْب إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ـ إٍ تأٖ ٌٜٚص ٙاٯٚ ،١ٜا٫عتكاز بإٔ ايصْب
إككٛز ٗ ٖص ٙاٯ ٖٛ ١ٜايصْٛب ايػابكٚ ١اي٬سك ١يٮَٸ ;١سٝح ٜػؿط اهلل هلِ بؿؿاع١
ايٓيبٸ ا٭نطّ|; أ ٚإٔ إطاز َٓ٘ شْٛب ق َ٘ٛـ َٔ قب ١ًٝقطٜـ ـ ،سٝح َٓعَٔ ٙٛ
ايسخ ٍٛإٍ َهٓ ١إهطٸَ.)93(١
ٖٚصا ٖ ٛايص ٟشٖب ايػٝس إطته ٢إٍ اختٝاضٚ ،ٙقاٍ بإٔ إغٓاز ايصْب إٍ
ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ٖص ٙاٯٜ ١ٜأت َٔ ٞباب اجملاظ ٚايتٛغټع(.)94
2ـ يكس قاٍ ايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ« :ٞإٕ ايعتاب ايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜيٝؼ َٛدٻٗاّ إٍ
ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إِا إطاز ب٘ إٔ ٜبًؼ َػاَع ا٭َٸٚ ،١تطع ٟٛعٔ غَ ِّٗٝاٖٚ .صا َٔ
ت ؾػٛف ؼب٘ ْٝع أعُايو»(.)95
ن ٳ
قب :ٌٝإٔ ٜك ٍٛاهلل« :أٜٗا ايٓيبٸ ،إْو إٕٵ أؾطٳ ِ
ٚشيو عً ٢غب ٌٝق ٍٛايؿاعط« :إٜٸاى أعينٚ ،امسعٜ ٞا داض.)96(»٠
ٚقاٍ مساست٘ ٗ َٛنعٕ آخط« :إٕ إغٓاز ايصْب إٍ ايطغ ٍٛا٭نطّ| إِا ٖٛ
َٔ قب :ٌٝاؾَ ٵط ٟعًَ ٢ا ٜعتكس ٙإؿطن ،ٕٛنُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١إٍ إغٓاز ايصْب
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

|

إٍ ايٓيبٸ َٛغ ،×٢دٳ ٵطٜاّ عًَ ٢عتكس آٍ ؾطع ;ٕٛإش ٜك ٍٛتعاٍ عً ٢يػاْ٘ٚ﴿ :ٳيَٗٴ ٵِ
ػب ٔٚٸ ا٭عساَ ٤صْبٷ»(.)97
ب ؾَأَخٳافٴ أَ ٵٕ ٜٳكِتٴًُ( ﴾ٕٔٛايؿعطاَ ;)14 :٤عٓ ٢أْ ٞعَ ٳ
عٳًَٞٻ شٳْٵ ٷ
نُا ٜط ٣ايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ ٞإٔ ا٫غتػؿاض عًْٛ ٢عٌ:
أسسُٖا :ا٫غتػؿاض يًسؾع ،سٝح ٜت ٸِ بٛاغطت٘ إٓع َٔ ايػؿًٚ ١ايصْب.
ش ٛايصْب إكتٳ ٳطف ٚإتشكٚل.
ٚاٯخط :ا٫غتػؿاض يًطؾعٚ ،ب٘ ٜتِٸ ٳض ِؾع َٚٳ ٵ
ٚسٝح إٕ أٌٖ بٝت ايعكُ ١ا٭طٗاض َطٗٻطَٚ ٕٚعك َٔ َٕٛٛايصْٛب; بؿٗاز٠
آ ١ٜايتطٗريٜ ،ه ٕٛاغتػؿاضِٖ َٔ ايٓٛع ايسٻ ِؾعٞٸ ،ز ٕٚايطٻ ِؾعٞٸٚ .يصيو نإ ا٭ُ٥ٸ١
إعكٜ ^َٕٛٛعًُ ٕٛايعكُ َٔ ١خَ ٍ٬طايبتِٗ بايعؿٚ ٛايكؿض ٚايػؿطإ(.)98
3ـ يكس شٖب ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٞإٍ ايك ٍٛبإٔ َعٓ ٢ايصْبٚ ،إطاز َٔ غؿطإ
ايصْبْ ٖٛ ،ػذ أسهاّ أعسا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| ِٖٚ ،إؿطن َٔ( ٕٛقطٜـ).
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜطٜس إٔ ٜك :ٍٛبٛاغط ١ؾتض َهٓٚ ،١زخ ٍٛايٓيبٸ
ت ٚقُ ١ايعاض اييت نإ ا٭عساٜ ٤ػعٳ ٵ ٕٛإٍ
ا٭نطّ| إٍ َهٓ ١إهطٸَ ،١قس أظٳ ِي ٴ
إيكاقٗا ب٘(ٖ َٔٚ .)99ص ٙايٓاسٚ ١ٝضز ايتعبري ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١إؿطز; ٭ٕ اٯٜات
ت ٖصا ايؿتض أ ٚقًض اؿسٜبٝٸ ١بايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ،سٌ
ا٭ َٔ ٍٚايػٛض ٠قس خكٻ ٵ
ت ْٝع أقشاب
ت عًٖ ٢صا ايؿتض قس مشًَ ٵ
إٔ ايؿٛا٥س ايهبريٚ ٠ايٛاغع ١اييت تطتٻ ٳب ٵ
ايٓيبٸ أٜهاّ.
4ـ ٖصاٚ ،قس شنطٚا إٔ عبازات إعك ٌَٛـ طبكاّ يًطٚاٜات ايٛاضز ٗ ٠نتب
أٌٖ ايػٓٸٚ ١ايؿٝع )100(١ـ مل تهٔ َٔ أدٌ ايكؿض عٔ شْٛبِٗ ،بٌ ناْٛا عً ٢ايسٚاّ
ؾانط ٜٔهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،إٔ َؿطز ٠ايصْب يٝػت هلا سكٝك ْ١ؾطعٝٸٚ ،١ضٴ ٳبُا متٸ
اغتعُاهلا ٗ غري َعٓاٖا ا٫قط٬سٞٸ ٚايًػٟٛٸ(.)101
5ـ ٚقس سا ٍٚبعهٴِٗ سٌٻ ٖص ٙايؿبٗ َٔ ١خْ ٍ٬ػب ١ايصْب إتكسِّّ إٍ ايٓيبٸ
آزّ×ٚ ،ايصْب إتأخِّط إٍ أَٸ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
 ٛآخط.
ٜ ٛك ّٛبٓػبت٘ إٍ ْيب
ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ٜ ٫كضٸ; ٭ْ٘ َٔ خْ ٍ٬ٳ ِؿ ٞايصْب عٔ ْيب
6ـ ٖٓٚاى َٳ ٵٔ ؾػٸط ايصْب برتى إػتشبٸاتٚ ،تطى ا٭َ ٵ.ٍٚ
7ـ ٖٓٚاى َٳ ٵٔ ؾِٗ َٔ عباض« :٠يٝػؿط يو اهلل» ايسعا ;٤أ« ٟغؿط اهلل يو».
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إ ٓ٫إٔ ايػٝس إطته ٢نعٻـ ٖص ٙا٭قٛاٍ(.)102

ايٓتٝذ ١ــــــ
يكس ثبت َٔ ،خ ٍ٬بٝإ ا٭زيٓ ١ايكطآْ ،١ٝإٔ ا٭ْبٝا ٤ـ  َٔٚب :ِٗٓٝايٓيبٸ
ا٭نطّ| ـ هب إٔ ٜهْٛٛا َعك.ٌَٛ
ٚإٕ عُٖ ّٛص ٙا٭زي ١عٝح ّهٔ ايك ٗ ،ٍٛن ٤ٛسهِ ايكطإٓ ،بعكُ١
ا٭ْبٝاٚ ^٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ ايبعج ١أٜهاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،تجبت ْٛطٜٸ ١اٱَاَٝٸ ٗ ١ايك ٍٛبايعكُ ١إطًك ١يٮْبٝا.٤
ت َٓاقؿ ١اٯٜات ـ اييت ٜٴجري ٚاٖطٖا ؾبٗ ١عسّ عكُ ١ايٓيبٸ
ٚقس ُٖ ٵ
ا٭نطّ| قبٌ ايبعج ١ـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط إؿػِّط ٜٔايؿٝعٚ ،١متٸ بصيو ضؾع ايؿبٗ ١بؿإٔ
ٖص ٙاٯٜات ،بٌ متٸ ايتعطٜـ ببعض اٯٜات نسي ٌٕٝعً ٢ايعكُٚ .١قس شٖب اؾُٝع إٍ
ترب ١٥ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ ٖص ٙايؿبٗات إصنٛض ٗ ٠شٖ ٌٜص ٙاٯٜاتٜٚ .ط ٣ايؿٝع١
إٔ طًب ايعؿٚ ٛإػؿط َٔ ٠قٹ ٳبٌ ايٓيبٸ ا٭نطّ يٝؼ يًعؿٚ ٛإػؿط َٔ ٠ايصْٛب.

الهىامش
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َكاٍ «ايعؿُ »١يف دا٥س ٠املعازف ايكسآْ( ١ّٝيٝدٕ)
دزاضْٚ ْ١كدٌ ٚفل ا٭ؾٚ ٍٛاٯزا ٤ايػٝع١ّٝ
د .بً بً سادات رضً بهابادي
أ .ورجس جىاودل
ترجمة :السٍد حسه علً الهاشمً

املكدَّ ١ــــــ
أ.ٟ
تٗتِٸ ٖص ٙإكاي ١بٓكس َكاٍ «ايعكُ ،)Impeccability( »١يهاتب٘:
ٚٚنط ـ إ٪ضِّر ٚإسضِّؽ ٗ داَعات ايٜ٫ٛات إتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝنٓسا ـٚ ،اييت طبعٗا
ٗ زا٥ط ٠إعاضف ايكطآْ( ١ٝيٝسٕ).
ّٚهٔ بٝإ سك ١ًٝضٜ٩ت٘ ٗ َا ٜتعًٖل َٓؿأ ٚأبعاز َٚاٖٝٸ ١ايعكُ ١عً ٢ايٓشٛ
ايتاي :ٞإٕ ايعكُ ١تعين ايكٝاْ َٔ ١إعكٚ ١ٝاـطأٚ .عً ٢ايطغِ َٔ عسّ ٚضٚز ٖصا
إكطًض ٖٚصا إؿٗ ٗ ّٛايكطإٓ ايهط ِٜبٗص ٙايكٝػ ،١إ ٓ٫إٔ َؿٗ ّٛايعكُٜ ١ٴ ٳعسٸ
َؿَٗٛاّ قطعٝٸاّ ٗ ن ٤ٛض ١ٜ٩أنجط إتهً .ٌُٚيكس ٚضز ايتكطٜض ٗ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح
َعك ١ٝا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ ٚآخطٚ ،قس قاٍ بصيو إتكسَِّ َٔ ٕٛإػًٌُ بٓشٚ ٕٛآخط،
ستٸٗٚ ٢ط ايؿٝع٫ ١سكاّ ،يٝسٻعٛا ايكسض ٠إطًك ١٭ُ٥ٸتِٗ ،ؾابتهطٚا ؾهط ٠ايعكُ،١
ثِٸ عًُٛا بايتسضٜر عً ٢تػطٖ ١ٜصا إؿٗٚ ّٛتعُ ُ٘ٝعًْٝ ٢ع ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ .بٌ ازٸع٢
÷

أسس إتهً ٌُٚايؿٝع ١ـ ٖ ٖٛٚؿاّ بٔ اؿهِ ـ إٔ عكُ ١اٱَاّ أنجط نطٚضَٔ ّ٠
عكُ ١ايٓيبٸ .إٕ بعض ا٭ْبٝا ٗ ٤اؿسٸ ا٭زْ ٢قس اضتهبٛا ايصْٛب قبٌ ايبعج .١إٕ
إعك ١ٝتعين ايتُطټز بككس كايؿ ١ايكٛاٌْ اٱهلٚ ،١ٝأَا إدايؿ ١ايكازض ٠عٔ غؿً١ٺ أٚ
خطأ ؾ ٬ٴتعٳ ټس شْباّٖٚ .صا َٔ أؾهٌ ايتأ٬ٜٚت بؿإٔ اٯٜات ايكطوْ ٗ ١ػب ١إعاقٞ
ٚايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا .٤إٕ ايعكُ ٫ ١تعين عسّ ايكسض ٠عً ٢اقرتاف ايصْبٚ ،إِا ٖٞ
يطـٷ ٖٚب َٔ ْ١قٹ ٳبٌ اهللٜ ،عطٗٝا يًٓيبٸ قبٌ اضتهاب ايصْبٚ ،بعس شيو أٜهاّ.
قٌ إٍ ٖصٙ
ٖ ٗٚصا إكاٍ; بايٓٛط إٍ ٖص ٙإسٻعٝات إصنٛض ،٠متٸ ايت ٛټ
ايٓتا٥ر:ٖٞٚ ،
إٕ يؿ ٜايعكَُ ١ؿَٗٗٛا ايهَٞ٬ٸ ٚإٕٵ مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ ايكطإٓ ،ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ٜ ٫عين
إٔ ايكطإٓ مل ٜٴكطِّح َؿٗ ّٛعكُ ١ا٭ْبٝا ٤بأيؿاٚٺ أخط.٣
إٕ ايؿٝع ١مل ٜهْٛٛا ِٖ َٳ ٵٔ أبسع َؿٗ ّٛايعكُ.١
ٚإٕ ْػبٖ ١صا ا٫عتكاز إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِٚ ،ايك ٍٛبأْ٘ ٜط ٣عكُ ١اٱَاّ
ؽ َٔ ايكش.١
أنجط نطٚض َٔ ّ٠عكُ ١ايٓيبٸ ،يٝؼ هلا أغا ٷ
ٚمل ٜٳ ٔط ٵز ٗ َؿٗ ّٛإعك ١ٝؿا ٚقٝس ايعٳ ٵُس أ ٚايػٻ ٵٗ.ٛ
ٚعً ،٘ٝؾإٕ ايططٜل ا٭ؾهٌ يتأ ٌٜٚاٯٜات اييت ٚ ِٖٜٛاٖطٖا عسّ ايعكُ١
ٜهُٔ ٗ ا٫يتؿات إٍ زضدات إعكٚ ،١ٝيٝؼ إٍ ْٛط ١ٜغٳ ٵٗ ٛايٓيبٸ ،إطؾٛنَٔ ١
ٹق ٳبٌ ايؿٝع.١
إٕ ايعكُٚ ١إٕٵ ناْت أَطاّ اختٝاضٜٸ ّاٚ ،يطؿاّ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ،إ ٓ٫إٔ ٖٓاى أغباباّ
أخط َٔ ،٣قب :ٌٝايعًِ بؿػاز ايصْبٚ ،اٱضاز ٠ايكٜٛٸ ١يًٓيبٸ ٖٞ ،اييت تؿه ٌٚاؿاؾع
س ٳس ٖٛ ٙايصٟ
يس ٣ايٓيبٸٚ ،تكه ٞعً ٢إضازت٘ ٫ضتهاب ايصْب ٫ ،إٔ يطـ اهلل ٳ ٚٵ
ٜؿًُ٘ ،بعس عكس ٙايعٳ ٵعّ عً ٢اضتهاب إعك.١ٝ

إغهاي ١ّٝايبشح ــــــ
ٟ
إٕ ايتعاي ِٝايس ١ٜٝٓـ اييت ٖ ٞسك ١ًٝايؿهط ايؿٝعٞٸ; إش تػتٓس إٍ عٓكطٳ ٵ
ايعكْٝ٬ٸٚ ١أخص ايعًِ ايسٜينٸ َٔ ا٭ُ٥ٸ ١إعك ^ٌَٛـ زقٝكَٚ ْ١عكٛيٚ ،ْ١تؿتٌُ عً٢
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ايتشً٬ٝت اـايك .١إ ٓ٫إٔ طبٝع ١ايسضاغات ايػطبٝٸ ١عٔ اٱغ ّ٬تػتٓس ٗ ايػايب إٍ
َكازض أٌٖ ايػٓٸ.١
ؾؿٖ ٞص ٙا٭عاخ  ٫لس إ ٓ٫ػاَٖ ّ٬طبكاّ ٕكازض ايؿٝع ،١أ ٚإشا نإ ٖٓاى
َٔ اٖتُإّ ٚايتؿاتٺ ؾٗ ٛؾشٝضٷ يًػا ٗ ;١ٜسٌ ٜٴتٖ ٛقع َٔ ايباسح ايػطب ٗ ٞايؿإٔ
ايسٜين ـ ايصٜ ٟتٛيٓ ٢تكطٜط آضا ٤إػًٌُ ٗ إٛنٛعات ايسٜٝٓٸ ١ـ إٔ ٜٛٓط ٗ آضا ٤ايؿٝع١
أٜهاّ ٫ٚ ،غٝٻُا ٗ إٛاضز اييت ٜتِٸ ؾٗٝا تٓا ٍٚعكٝس ٠ايؿٝع.١
ؾ ٬هٛظ ا٫قتكاض ٗ ٖص ٙإٛاضز عً ٢تكطٜطات أٌٖ ايػٓٸ ١ؾك٘.
إٕ زا٥طَ ٠عاضف يٝسٕ يًكطإٓ َٔ بٌ إٛغٛعات ايػطب ١ٝاييت تٴ ٵع ٳٓ ٢بايبشح ٗ
ايؿإٔ ايكطآْٞٸ .إٕ ْاؾط ٖص ٙإٛغٛع ٖٞ ١زاض ْؿط بط ،ٌٜاييت غبل هلا ٗ عاّ ّ1907
إٔ ْؿطت زا٥ط ٠إعاضف اٱغَٝ٬ٸ .١إٕ ضٝ٥ػ ١احملكٚكٌ ٗ زا٥ط ٠إعاضف ايكطآْٖٞ ١ٝ
ايػٝس ٠دٌ َاى أٚيٝـ( )1ـ أغتاش ٠اجملُٛع ١ايعطبٚ ١ٝايتاضٜذ ٗ داَع ١دٛضز تاٗ ٕٚ
ٚاؾٓطٔ ايعاقُ ١ـ ،سٝح تهتب ٗ فاٍ إعاضف ايسٚ ١ٜٝٓايسضاغات إكاضْ ١بٌ
ت إٔ ايػاْ َٔ ١ٜؿط ٖصا ا٭ثط ٖٛ
ا٭زٜإ اٱبطاٖٚ ١ُٝٝتاضٜذ اٱغٚ .ّ٬قس شنطٳ ٵ
اٱعساز ٕعطؾ١ٺ زقٝكٚ )rigorous( ١أنازّٝٸ ١س ٍٛايكطإٓ ٖٞٚ ،إعطؾ ١اييت تٓبجل َٔ
بٌ ْع اٯضاٚ ٤ايؿطنٝٸات إدتًؿ.)EQ, 1, xi( .١
ٚاَتٝاظٴٖا اـامٸ ٜهُٔ ٗ ازٸعا ٤اؿٝاز ٚعسّ ا٫مٝاظ ايعًُٞٸ.
ٚقس اٖتِٸ بٗاتٌ ايهًُتٌ ا٭غاغٝتٌ ـ بؿهٌٕ خامٸ ـ ايربٚؾٝػٛض َٛؿٖط
إقباٍ( )2ـ َ٪غِّؼ ٚضٝ٥ؼ إطنع اٱغ ٗ َٞ٬نٓساٚ ،ضٝ٥ؼ احملكٚكٌ ٗ زا٥ط٠
إعاضف ايكطآْ ١ٝاؾاَع ١ـ ٗ ْكس ٙاؾازٸ هلص ٙإٛغٛع.)3(١
ٜطَٛ ٣ؿٖط إقباٍَ ٗ ،كاي١ٺ ي٘ بعٓٛإ« :ايسضاغات ا٭نازّ ١ٝيًُػتؿطقٌ ٗ
َٛضز ايكطإٓ ايهط ،»ِٜإٔ أنجطٳ إكا٫ت إٓؿٛض ٗ ٠زا٥طَ ٠عاضف يٝسٕ ايكطآْ ١ٝـ اييت
ػب تعبري ضٝ٥ػ ١احملكٚكٌ ؾٗٝا دٌ َاى أٚيٝـ ،سا٥ع ْ٠عً« ٢ختِ أنازّٞٸ»
ع ٳ
َٖ ،ٞ
ـ تهٌُٝٷ يًتشكٝكات ا٭نازّ ١ٝايػابك ١بؿإٔ ايكطإٓ ايهط ;ِٜسٝح ّهٔ ايعجٛض
عً ٢دصٚضٖا ٚآثاضٖا ٗ زضاغات إػتؿطقٌ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط يًُ٬ٝزٚ ،عربٖا
إٍ َا قبٌ ٔػ ١قط َٔ ٕٚايٓكاؾات اؾَ ٳسي ١ٝبؿإٔ ايكطإٓ َٔ قٹ ٳبٌ إتهً ٌُٚايًػٜٛٸٌ
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إػٝشٝٸٌ.
ٜطَٛ ٣ؿٖط إقباٍ إٔ ايبشح ا٭نازّٞٸ يًكطإٓ َكتبؼٷ َٔ شات ايٓٗر ايصٟ
ت ي٘ ٚأٚدسٳ ٵت٘ ايتٝاضات اـاقٸ ٗ ١ايػطبٚ .قس شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖ٤٫٪
ػ ٵ
أغٻ ٳ
ا٭نازّٝٸٌ قس قبٸٛا ايس ٗ ٜٔبٛتك١ٺ دسٜسٚ ،٠عُسٚا إٍ قٝاغت٘ ٚتؿػري َٔ ٙدسٜسٺ.
س ٞنُا ٜٴؿِ ٳِٗ ٗ اٱغ ٖٞٚ ،ّ٬ض ٫ ْ١ٜ٩تعترب ايكطإٓ ايهطِٜ
ؾٗ ٞض ١ْ ٜ٩تطؾض ايٛٳ ٵ
د ٳس بؿهٌٕ ؾؿٗٞٸ ٗ ظَإٕ
«نًُ ١اهلل» ،بٌ تط ٣إٔ ايكطإٓ َٔ تأيٝـ ايبؿطٚ ،أْ٘ ٚٴ ٹ
َٚهإٕ خاقٻٌٚ ،أْ٘ قس تهاٌَ َجٌ ْٝع ايٓكٛم ايؿؿٗٝٸ ١ا٭خط.)4(٣
ٚايص ٟغٓعٌُ عًٖ ٗ ٘ٝصا إكاٍ َٖٓ ٛاقؿ ١إسس ٣إكا٫ت ٗ ٖص ٙإٛغٛع،١
أٚٚ .ٟنط(.)5
 ٖٞٚبعٓٛإ« :ايعكُ ،»١يهاتبٗا:
 ٗٚايبسا ١ٜغٛف ْػتعطض اٱؾها٫ت ايكٛض ١ٜيًُكاٍ ،ثِٸ ْٓتكٌ بعس شيو إٍ
اٱداب ١عٔ ٖص ٙا٭غَ ٗ ١ً٦عطض إٓاقؿ ١إؿٗ ١َٝٛهلص ٙإكاي ٖٞٚ .١أغ َٔ ْ١ً٦قب:ٌٝ
نٝـ تعطٻض ناتب إكاٍ إٍ ايتعاي ِٝايكطآْ ٗ ١ٝبٝإ ٖص ٙإػأي١؟
َٚا َٖ ٛس ٣قشٸ ١آضا ٗ ٘٥ن ٤ٛإباْٚ ٞإؿاٖ ِٝايؿٝع١ٝ؟
ّ ٌٖٚهٔ ايتع ٌٜٛعًٗٝا؟
 ٌٖٚنإ اعتُاز ٙعً ٢آضا ٤أٌٖ ايػٓٸ ١أنجط َٔ اعتُاز ٙعً ٢آضا ٤اٱَاَ ١ٝأّ
إٔ ايعهؼ ٖ ٛايكشٝض؟

َكاٍ «ايعؿُ »١يف ْكاؽٕ دادّ ٚغاٌَ ــــــ
غٛف ْعٌُ ٗ ايبسا ١ٜعً ٢بٝإ إػا ٌ٥ايكٛض ١ٜيًُكاي ،١ثِٸ ْٓتكٌ بعس شيو إٍ
َٓاقؿ ١قتٖ ٣ٛص ٙإكاي.١

أـ ايؿٛز ٠ــــــ
ٴتعٳ ټس اٱساي ١غري ايعًُٝٸ ١إٍ إكازض َٔ إؿانٌ ا٭غاغ ١ٝاييت تعاَْٗٓ ٞا ٖصٙ
إكاي .١إٕ اٱسا٫ت ٗ ايٓلٸ ايساخً ٞيًُكاي ١تػتٓس بأْعٗا إٍ إساخٌ إٛغٛعٝٸ،١
طعاَّ ٗٚ .عطض ايتعطٜـ َكازض إكاي ،١ٳب ٳسَٔ ّ٫
ٚاييت  ٫تٴ ٳعسٸ َٔ إكازض ا٭َ ٍٚق ِ
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ت ا٫غتؿازَٔ ٠
شنط آساز ايتؿاغري ،تطاٜ ٙك« :ٍٛباٱناؾ ١إٍ ايتؿاغري إعٝاض ُٖ ،١ٜٵ
اٯٜات اييت متٸ ا٫غتؿٗاز بٗا ٗ ًَ ٖص ٙايهتب أٜهاّ».
ؾؿٖ ٞصا ا٭غًٛب غري ايعًُٞٸ مل ٜتٸهض ستٸَ ٢ا َٖ ٛطاز َٔ ٙايتؿػري إعٝاضٟ؟
ْٚؿاٖس َٔ بٌ إكازض ايج٬ث ١إصنٛض ٗ ٠قػِ ايتعطٜـ بإكازض عٓٛإ
َكاي« :١ابٔ تَٚ ١ُٝٝؿٗ ّٛايعكُ ،»١يهاتبٗا ٫ٚ .)B. Abrahamov( :ىؿ ٢إٔ ابٔ
تٖ728(١ُٝٝـ) َعطٚفٷ بآضاْٛٚ ٘٥طٜات٘ ايؿا ٸشٚ ٠إدايؿ ١٭ٌٖ ايبٝت ٚايؿٝع ،١بٌ إٕ
ايعًُا ٤إعاقط ٜٔي٘ بًػٛا َع٘ سٳ ٻس تهؿري ;ٙبػبب تعاضض عكا٥سَ ٙع إصاٖب
اٱغَٝ٬ٸ.١
 َٔٚبٌ إكازض ا٭خط ٣إعتُسٖ ٗ ٠ص ٙإكايَ ١كاٍٷ بعٓٛإ« :ايعكُ،»١
يهاتبَ٘ :ازيْٛؼ (ٜٚ .)W. Madelungطٖ ٣صا إػتؿطم إٔ ايؿهط ايؿٝعٞٸ َعكٍٛٷ،
ٖٓ َٔٚا ؾٗ ٛـ خ٬ؾاّ يػا٥ط أقطاْ٘ ايصٜ ٜٔهتب ٕٛعٔ ايؿٝع َٔ ١ظا ١ٜٚض ١ٜ٩أٌٖ ايػٓٸ١
ـ ٜػتٓس إٍ إكازض ايؿٝع َٔ ١ٝايسضد ١ا٭ٚ .ٍٚبايٓٛط إٍ قطآْٖ ١ٝص ٙإٛغٛع ١نإ
إأََٗٓ ٍٛا إٔ ػعٌ َٔ آٜات ايكطإٓ َػتٓساّ أقًٝٸاّ يًُكاي ٗ ،١سٌ مل ٜٴؿٹ ٵط ٗ إً
إٍ أنجط َٔ أضبع آٜات ؾك٘ ٖٞٚ ،آٜاتٷ تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َتُاَٖ ّ١ٝع عكٝس٠
ايهاتب.

ب ـ احملت ٣ٛــــــ
ّهٔ تكػ ِٝقت ٣ٛإكاي ١إٍ ث٬ث ١أقػاّ :ٖٞٚ ،إٓؿأ; ٚا٭بعاز; ٚإاٖ.١ٝ
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ا٫يتؿات إٍ غٝام ايعباضات ٚاضتبا ٙإطايب ي٘ تأثريٷ ًَش ٚٛعً ٢ايؿِٗ
ا٭زمٸ ٯضا ٤ايهاتبٖٓ َٔٚ ،ا ؾإْٓا بعس شنط ْلٸ إكاي ١بؿهٌٕ ناٌَ ـ ٚشيو عً٢
ايرتتٝب إهتٛب ـ غٛف ْٓتكٌ إٍ َٓاقؿتٗا.

1ـ َٓػأ ايعؿُ ١ــــــ
عً ٢ايطغِ َٔ إٔ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤تٴ ٳعسٸ َٔ إؿاٖٚ ِٝايتعاي ِٝا٭غاغٗ ١ٝ
اٱغ ،ّ٬إ ٓ٫إٔ بعض إٓٚٛطٜ ٜٔصٖب إٍ ا٫عتكاز بعسّ ٚدٛز شنطٕ يعكُ ١ا٭ْبٝاٗ ٤
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إكازض اٱغَٝ٬ٸ ١ا٭.ٍٚ
ٚٚنط أٜهاّ ،سٝح ٜك :ٍٛايعكُ ١تعين عسّ ايتعطټض
ٖٚصا َا ٪ٜنٚس عً٘ٝ
يًُعكٚ ،)6(١ٝايعكُ َٔ ١ايصْب ٚاـطأٚ .تٳ ٔط ٴز َؿطز« ٠ايعكُ ٗ »١ايهٚ ّ٬اٱهلٝٸات
اٱغ ١َٝ٬تًٛواّ َعٓ ٢ايعكُ َٔ ١ايصْبٚ ،هلا اضتباٚ ْٙثٝل َؿٗ ّٛعسّ اـطأ.
إٕ ٖصا إكطًض ٗ ايٛٳ ٵًٖ ١ا٭ٜ ٍٚطتب٘ با٭ْبٝاٖٚ ،)7(٤صا ايػ٪اٍ ايكاٌٖ :ٌ٥
ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايصْب أّ ٫؟ ضغِ عسّ اغتعُاٍ ٖصا إكطًض َ ٫ٚؿٗٗ َ٘ٛ
ايكطإٓ عًٖ ٢ص ٙايؿانً .١إٕ َؿٗ ّٛايعكُ ١ـ ٗ ن ٤ٛض ١ٜ٩أنجط إتهً ٌُٚـ َؿّٗٛٷ
قطعٞٸ( )8ي ٛسكٌ يٓا فطٻز ا٫طُٓ٦إ بإٔ ا٭ْبٝا ٤مل ٜهٔ َكسٚضِٖ ايهصب عٓسَا
س ٞاٱهلٞٸ(ٜٚ ،)9عًُ ٕٛبسٳٚٵضِٖ عًْ ٢كٌ ْكٸ٘ ٚخطاب٘ بؿهٌٕ
ٜتِٸ إب٬غِٗ عكٝك ١ايٛٳ ٵ
ناٌَ.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ٗٚ ،اؿكٝك ،١ؾكس متٸ ايتكطٜض ٗ ايكطإٓ ٚاؿسٜح(َ )10عك١ٝ
ا٭ْبٝا ،٤بؿهٌٕ ٚآخط ،ؾُٝا ي ٛمتٸ ؾِٗ ٖص ٙايٓكٛم نُا ٜبسٚ َٔ ٚاٖط أيؿاٗٚا.
ٜٚبس ٚإٔ ٖصا ٖ ٛايص ٟؾُٗ٘ إػًُ ٕٛا٭ٚا .ٌ٥ثِٸ عُس ايؿٝع٫ ١سكاّ( )11ـ ٗ غعَِٗٓ ٕٞ
إٍ إثبات ايكسض ٠إطًك ١بايٓػب ١إٍ أُ٥ٸتِٗ( )12ـ إٍ إهاز َؿٗ ّٛايعكُٚ ،١اغتسيٓٛا
بٗا عً ٢عكُ ١ا٭ُ٥ٸٚ ،١أِْٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛاضتهاب ا٭خطاٚ ٤إعاق.ٞ
ثِٸ عُس ايتٝٸاض ا٭قًٞٸ يًؿٝع ١بعس شيو إٍ ا٫زٸعا ٤بإٔ ا٭ْبٝا ٤ب ٳسٚٵضِٖ
َعك َٔ َٕٛٛاـطأ ٚايصْب أٜهاّ.
نُا شٖب إعتعيَ ٗ )13(١ا ٜتعًٖل با٭ْبٝا ٤ـ ز ٕٚا٭ُ٥ٸ ١ـ إٍ ايك ٍٛبعكُ١
ا٭ْبٝاَ ٤ا ٜٴؿب٘ ق ٍٛايؿٝع.١
ت ْاع ْ ١أخط ،٣تؿٌُ أٌٖ ايػٓٸ ١أٜهاّ ،إٍ اٱقطاض عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا٤
ٚشٖبٳ ٵ
َٔ ايصْٛب ٫ٚ ،غٝٻُا ايهبا٥ط َٓٗا.
ٚقس شٖب أسسٴ إتأي ٌٗٚا٭ٚا َٔ ٌ٥ايؿٝع ١إٍ ازٸعاٚ ٤دٛب إٔ ٜه ٕٛاٱَاّ
َ ٛا ـ ٗ َعطض ايصْب،
َعكَٛاّ َٔ ايعٻ َيٌ أٜهاّ ،ضغِ إٔ ايٓيبٸ ْؿػ٘ نإ ـ إٍ سس
نُا أقطٸ ايكطإٓ بصيو ٚقسٻق٘.
ؾؿ ٞضزٸ ٠ايؿعٌ عًْٝ ٢ع أْٛاع ايعٻ َيٌ اـاقٸ ١بايٓيبٸ نإ َكسٚض اهلل; بؿعٌ
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ا٫ضتبا ٙإباؾط ٚإػتُط َع ايٓيبٸ ،إٔ ٜتسخٻٌ َباؾطٜٚ ،ّ٠بازض إٍ تكٜٛب عٌُ ايٓ ٸ
يب
سٜٚ ،ٞعكُ٘ َٔ اـطأٚ .أَا ا٭ُ٥ٸٚ ;١سٝح تتِٸ ٖساٜتِٗ بؿهٌٕ عاّٸ
بٛاغط ١ايٛٳ ٵ
بٛاغط ١اهلل ـ ٚيٝؼ بؿهٌٕ خامٸ ـ ،ؾٝذب بؿهٌٕ عاّٸ إٔ ٜ ٫هْٛٛا َػتعسٸٜٔ
يًكٝاّ بأٟٸ خطأ(.)14

أـ تاَُّ٬تٌ يف ْعس ١ّٜعدّ ٚدٛد ايعؿُ ١يف ايكسإٓ ــــــ
ٚٚنط قس ازٸعٖ ٗ ٢ص ٙإكاي ١إٔ َكطًض َٚؿّٗٛ
نُا شنَ ٵطْا غابكاّ ؾإٕ
ايعكُ ١مل ٜٳ ٔط ٵز اغتعُاي٘ ٗ ايكطإٖٓ ٗٚ .صا ايؿإَٔ ٗٚ ،ا ٜتُاَٖ ٢ع ايهاتب،
هب ايك :ٍٛإٕ َؿطزَٚ ٠كطًض «ايعكُ »١مل ٜٳ ٔط ٵز اغتعُايُ٘ ٗ ايكطإٓ َؿَٗ٘ٛ
ايهَٞ٬ٸ ايصٜ ٟعين ايعكُ َٔ ١ايصْب ٚاـطأٖٚ .صا نّ٬ٷ قا٥ب; ٚشيو ٭ٕ َازٸ٠
ت ٗ ايكطإٓ بؿهٌٕ عاّٸ ث٬خ عؿط٠
«عكِ» ٗ قٹٝٳػٗا ايؿعًٚ ١ٝا٫مس ١ٝقس اغتٴعًَُ ٵ
ٖ َٔ ٛص ٙا٫غتعُا٫ت بإعٓ ٢إٓؿٛز يًعكُ َٔٚ .١اؾسٜط
َطٸٚ ،)15(٠مل تٳ ٔط ٵز ٗ أٟ
ت بكٝػ١
شنطٴ ٙإٔ نًُ ١ايعكُ ١ب ٳسٚٵضٖا مل تٳ ٔط ٵز ٗ ايكطإٓ بكٝػتٗا; ٚإِا دا٤ٳ ٵ
اؾُع ،أ« ٟايعٹكٳِ»ٚ ،إطاز بٗا عكس ايٓهاح أ ٚايعٴًِك ١ايعٚد ،١ٝنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:
﴿ ٳ ٫َ ٚتٴُٵػٹهُٛا ٹبعٹكٳِٔ ايِهَٛٳاؾٹطٔ﴾ (إُتشٓ.)16()10 :١
ٚعً ٢ايطغِ َٔ عسّ اغتعُاٍ نًُ ١ايعكُ ٗ ١ايكطإٓ ايهطَ ِٜؿَٗٗٛا
دؼ ٚايتطٗري(،)17
ايهَٞ٬ٸ ،إ ٓ٫إٔ بعض ايهًُات ا٭خط َٔ ،٣قب :ٌٝإشٖاب ايطِّ ٵ
ٚاٱخ٬م(ٚ ،)18ا٫قطؿاٚ ،)19(٤ا٫دتبا )20(٤قس ٚضز اغتعُايُٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ
يًس٫ي ١عًَ ٢ؿٗ ّٛايعكُٚ .١ستٸ ٢ايعكَُ ١ؿَٗٗٛا ايعاّٸ قس متٸ اغتعُاهلا ٗ ايكطإٓ
ايهطٚ ; )21(ِٜشيو سٝح متٸ تٓع ٜ٘إ٥٬هَ َٔ ١عك ١ٝاهللٚ ،تٓع ٜ٘ايكطإٓ َٔ إٔ
ٜتططٻم إي ٘ٝايباطٌ.
ٜسٸع ٞايهاتب إٔ ايكطإٓ ايهط ;ِٜسٝح ْػب بعض ايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا ،٤ؾإٕ
َؿٗ ّٛايعكُ ١مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜأٜهاّ.
هُات عكُ١
ش َ
ٚهب ايكٖ ٗ ٍٛصا ايؿإٔ :إٕ ايكطإٓ ايهطٜ ِٜٴجبت باٯٜات إُ ٵ
ا٭ْبٝا ٗ ٤كتًـ ا٭بعازٚ ،عًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب إضداع اٯٜات اييت تبس ٗ ٚايٛٳ ٵًٖ١
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هُ ،١ايسايٓ ١عً ٢عكُ١
ش َ
ػب ايٛاٖط َع ايعكُ ١إٍ اٯٜات إُ ٵ
ع ٳ
ا٭َ ٍٚتٓاقهَ ّ١
ا٭ْبٝا َٔٚ .٤اؾسٜط شنطٴ ٙإٔ بعض اٯٜات ْاٚطٷ إٍ بٴعٵ ٺس َٔ أبعاز ايعكُٚ ،١بعهٗا
ٜؿٌُ ْٝع أبعاز ايعكُٚ .١بعض اٯٜات ىلٸ ْٝع ا٭ْبٝاٚ ،٤بعهٗا اٯخط ْاٚطٷ
 ٛبع ٗٚ .٘ٓٝاجملُٛع ٜٴػتؿاز َٔ ٖص ٙاٯٜات إٔ ا٭ْبٝاَ ٤عكَٚ َٕٛٛربٻأَٔ ٕٚ
إٍ ْيب
ْٝع أْٛاع ا٭خطاٚ ٤ايصْٛب.
ْٛاقٌ إكاٍ بصنط عٓٛإ ا٫غتسٚ ،ٍ٫اٱؾاض ٠إٍ بعض اٯٜات ا٭خط،٣
ْٚهتؿ ٞبؿطح آٜتٌ:
دًَكٌ(.)22
1ـ  ٫غًط ١يًؿٝطإ عً ٢إُ ٵ
2ـ إٕ ايعٗس اٱهلٞٸ ٜٓ ٫اٍ ايٛإٌ(.)23
3ـ آ ١ٜايتطٗري(.)24
س ٞاٱهل َٔ ٞقٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ(.)25
4ـ قٝاْ ١ايٛٳ ٵ
5ـ إٕ ايػا َٔ ١ٜإضغاٍ ا٭ْبٝا ٖٞ ٤إُاّ اؿذٸ ١عً ٢ايعباز(.)26
سٞٷ إهلٞٸ(.)27
6ـ إٕ ن ّ٬ا٭ْبٝاٚ ٤ٳ ٵ
7ـ إٕ ايػا َٔ ١ٜبعح ا٭ْبٝا ٖٞ ٤ضؾع ا٫خت٬ف(.)28
8ـ إٕ إطاع ١ايطغ ٍٛإطاع ْ١هلل(.)29
9ـ ٚدٛب اٱّإ با٭ْبٝا.)30(٤
10ـ آٜات ا٫قطؿا.)31(٤
11ـ إٕ ا٭ْبٝا ٤أغ ٠ْ ٛيًُ.)32(ٌَٓ٪
12ـ إٕ ا٭ْبٝاَ ٤ؿُٛي ٕٛيًٓعُ ١اٱهلٝٸ.)33(١
 13ـ إٕ ا٭ْبٝاَ ٤ؿُٛي ٕٛيًٗسا ١ٜاٱهلٝٸ.)34(١
14ـ آٜات ا٫دتبا.)35(٤
س.)36(ٞ
شت َٔ ١قٹ ٳبٌ ايٓيبٸ يًٛٳ ٵ
15ـ ايتٻ ٳبعٝٸ ١ايبٳ ٵ
16ـ إٕ ا٭ْبٝا ٤أَٓا.)37(٤
17ـ سطَ ١إٜصا ٤ايٓيبٸ(.)39()38
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ؾٝاْ ١اهلل يَٛسِ ٘ٝــــــ
ٜ ٬ٴِٔٗٛطٴ عٳًََ ٢غ ٵٝبٹ٘ٹ َأسٳساّ * ٔإ َٖ ٫ٳٔٔ اضٵتٳهٳَ ٢ٹٔٵ ٳضغٴٍٕ ٛ
قاٍ تعاٍ﴿ :عٳايٹِٴ ا ِي ٳػٝٵبٹ ؾَ َ
ؾَ ٔإْٻ٘ٴ ٜٳػٵًُوُ َٹٔٵ ٳبٝٵٔٔ ٜٳ ٳسٜٵ٘ٹ ٳَٚٹٔٵ خٳًِؿٹ٘ٹ ضٳقٳساّ * ٹي ٳٝعٵًَِٳ إَٔٵ قَسٵ َأبٵًَػٴٛا ٔضغٳا َ٫تٹ ضٳبِِّٗٔٵ ٚٳأَسٳاَٙ
ؾٞٵ٤ٺ عٳسٳزاّ﴾ (اؾٔٸ 26 :ـ .)28
بٹُٳا يَ ٳسٜٵِٗٔٵ ٚٳأَسٵكٳ ٢نٌُٻ ٳ
إٕ ٖص ٙاٯ ،١ٜإعطٚؾ ١بـ «ايطقس اٱهلٞٸ»( ٫ ،)40تسٍٸ عً ٢عكُ ١ايٓيبٸ
س ٞؾك٘(ٚ ،)41إِا تجبت ـ عً ٢سسٸ
ا٭نطّ| ٗ َطاسٌ ايتًكٓٚ ٞسؿٚ ٜتبًٝؼ ايٛٳ ٵ
تعبري بعضٕ ـ عكُت٘ َٔ ايصْب أٜهاّ.
إٕ ايهُري ٗ نًُ« ١ؾإْ٘» ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإْٻ٘ٴ ٜٳػٵًُوُ َٹٔٵ ٳبٝٵٔٔ ٜٳ ٳسٜٵ٘ٹ ٳَٚٹٔٵ خٳًِ ٹؿ٘ٹ
ضٳقٳساّ﴾ ٜعٛز إٍ اهلل تعاٍٚ .إٕ ايهُري ٗ نًُٜ« ١سٳ ٵ«ٚ »ٜ٘خًؿ٘» ٜعٛز إٍ ضغٍٛ
اهلل|ٚ .إٕ نًُ« ١ضقساّ» تعين اٱؾطاف ٚاؿطاغٚ .١إٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍَ« :ا
بٌ ٜسٳ ٵ »ٜ٘أ َٔ ٟأَاّ ضغ ٍٛاهللٚ ،ايٓاؽ ايص ٜٔأضغٌ إيٚ .ِٗٝإطاز َٔ «خًؿ٘» ب٘ٓٝ
س ،ٞأ ٟاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ اهلل غبشاْ٘
ٚبٌ َكسض ايٛٳ ٵ
ٚتعاٍ ٜطقس سطٸاغاّ َٔ إ٥٬ه ١بٌ ضغ ٍٛاهلل ٚبٌ ايٓاؽٚ ،سطٸاغاّ بٌ ايطغٍٛ
 ٟضغ ٍٛاهلل  َٔٚخًؿ٘ إِا ٖ ٛيًشؿا ٚعً٢
ٚب ٘ٓٝأٜهاّ .إٕ غًٛى ايطقس بٌ ٜسٳ ٵ
سْٝ َٔ ٞع أْٛاع اـً٘ ٚايتػٝري بايعٜازٚ ٠ايٓكٝك.١
ايٛٳ ٵ
س ٞاٱهلٞٸ ٜبك ٢قؿٚٛاّ َٔ نٌٸ تسخټ ٌٕ أ ٚؼطٜـٺ
إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتسٍٸ عً ٢إٔ ايٛٳ ٵ
س ٞستٸٜ ٢كٌ إٍ ايٓاؽ،
أ ٚتػٝريٕ َٓص ايًش ١ٛا٭ َٔ ٍٚقسٚضَ َٔ ٙكسض ايٛٳ ٵ
سٚ .ٞبعباض٠ٺ أخط:٣
ٚنصيو ٗ ططٜل ْعٚي٘ إٍ سٌ ٚقٛي٘ إٍ ايؿدل إككٛز بايٛٳ ٵ
س ٞاٱهلٞٸ َكٕٛٷ ٗ َطاسٌ ايتًكٓٚ ٞايٓعٚ ٍٚاؿؿٚ ٜايتبًٝؼ; ٭ٕ ايػأَ ١ٜ
إٕ ايٛٳ ٵ
س ٞاٱهلٞٸ إٍ ايٓاؽٚ ،إشا مل ٜهٔ ايٓيبٸ
إضغاٍ اؿاضؽ ٖ ٛا٫طُٓ٦إ َٔ ٚق ٍٛايٛٳ ٵ
ه ٳتب ايتشكٗل هلص ٙايػا .١ٜطبكاّ هلصٙ
سٚ ٞسؿٚ ٘ٛإب٬غ٘ ئ ٜٴ ِ
َعكَٛاّ ٗ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
اٯ ١ٜمل ٜهٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ بٛاغط ١اؿطاغ ١اٱهلٝٸَ ١عكَٛاّ ٗ ٖص ٙإطاسٌ ايج٬ث١
ؾك٘ٚ ،إِا ٖ ٞتؿٌُ إثبات عكُ ١ايٓيبٸ ستٸ َٔ ٢ايصْب أٜهاّ; ٭ٕ ايتبًٝؼ ،نُا
ٜؿٌُ ايكٜ ،ٍٛؿٌُ ايؿعٌ أٜهاّٚ .عً ٘ٝؾإٕ ايٓيبٸ َعكّٛٷ َٔ اضتهاب إعكٚ ١ٝايصْب
ٚتطى ايٛادب; ٭ٕ ٖص ٙا٭َٛض تٴ ٳعسٸ َٔ ايتبًٝؼ عً ٢خ٬ف ايس.)42(ٜٔ
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 ٫ضًط ١يًػٝطإ عً ٢املُدًَِؿني ــــــ
ض ٳٚ٭ُغِ ٜٔٛٳٓٻٗٴِٵ أَدٵُٳعٹٌٳ * ٔإ ٖ٫
ٳب بٹُٳا أَغِ ٳٜٛٵ ٳتٓٹ٫َ ٞظٳِّٜٓٳٔٻ يَٗٴِٵ ؾٹ ٞا٭َضٵ ٔ
قاٍ تعاٍ﴿ :قَاٍٳ ض ِّ
ى ٹَٓٵٗٴِٴ ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾ (اؿذط 39 :ـ .)40
ٹعبٳازٳ َ
إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتسٍٸ عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛب; ٚشيو بتكطٜب إٔ ايؿٝطإ ٫
دًَكٌٚ ،عًٜ ٘ٝه ٕٛا٭ْبٝا٤
دًَكٌٚ ،ا٭ْبٝا ٤ب ٳسٚٵضِٖ َٔ إُ ٵ
ٜػتطٝع ا٫قرتاب َٔ إُ ٵ
َٓأ٣ٶ َٔ تأثري ايؿٝطإ ٚإعاق.ٞ
()43
تٛنٝض شيو :إٕ اٱغٛا ٤عباض ْ٠عٔ ايسع ٠ٛإٍ اي ٳػٞٸٚ ،اي ٳػٞٸ خ٬ف ايطؾاز .
ٚقس قطٻح إكطؿ ٟٛقا :ّ٬٥إٕ اٱغٛا ٤إضؾا ٷز إٍ ايؿطٸ ٚايؿػاز ،ز ٕٚاٱن .)44(ٍ٬إٕ
إطاز َٔ إغٛا ٤ايؿٝطإ عباض ْ ٠عٔ تع ٌٜايباطٌ ،عٝح ٜك ّٛايؿدل باقرتاف
ايباطٌ( .)45إٕ اٱخ٬م َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ٖ ٛايتدًٝل ايتهٜٛينٸ يًعبس ٚاختٝاضٚ ٙاقطؿا٘٥
َٔ بٌ غا٥ط ايعباز; ٕا ٜتشًٓ ٢ب٘ َٔ ايكؿات إُتاظٚ ٠ا٫غتعساز اـامٸ ٚؾطح
ايكسض ،سٝح ٜه ٕٛدسٜطاّ باغتشكام ايٚ ١ٜ٫ٛايطغايٚ ١سكٝك ١اٱّإ ٚأْٛاض
إعطؾ.)46(١
 َٔٚبٌ ا٭ْبٝا ٤عٳ ٻس اهلل ايٓيبٸ َٛغٚ ،)47(×٢ايٓيبٸ ٜٛغـ×( ٗ ،)48ظَط٠
كٓٳاٖٴِٵ بٹدٳايٹكٳ١ٺ
دًَكٌٚ .قاٍ بؿإٔ ا٭ْبٝا ٤إبطاٖٚ ِٝإغشام ٜٚعكٛب^ٔ ﴿ :إْٻا أَخٵًَ ٵ
إُ ٵ
شٹنِطٳ ٣ايسٻاضٔ﴾ (مٚ .)46 :سٝح إٕ ا٭ْبٝا َٔ ٤أنجط ايٓاؽ دساض ّ٠عٌُ ايطغاي١
دًَكٌ ئ
س ٞاٱهلٞٸ ؾإِْٗ َٔ أؾهٌ ايٓاؽٚ ،إشا مل ٜهْٛٛا ٗ ظَط ٠إُ ٵ
ٚأعبا ٤ايٛٳ ٵ
ٜهٖٓ ٕٛاى أس ٷس ٜػتشلٸ ٖصا إكاّ.
دًَكٌ« :إٕ اهلل
قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٗ ٞ٥بٝإ نٝؿٝٸ ١ثبٛت ايعكُ ١يًُٴ ٵ
غبشاْ٘ خًل بعض عباز ٤٫٪ٖ ٙعً ٢اغتكاَ ١ايؿططٚ ٠اعتساٍ اـًك ;١ؾٓؿأٚا َٔ
باز ٤٣ا٭َط بأشٖإ ٚقٓازٚ ،٠إزضاناتٺ قشٝشْٚ ،١ؿٛؽٕ طاٖطٚ ،٠قًٛبٺ غً ;١ُٝؾٓايٛا
َذطٸز قؿا ٤ايؿططٚ ٠غ ١َ٬ايٓؿؼ َٔ ْعُ ١اٱخ٬م َا ْاي٘ غريِٖ با٫دتٗاز
ػب ،بٌ أعًٚ ٢أضق ;٢يطٗاض ٠زاخًِٗ َٔ ايتًٛټخ بأيٛاخ إٛاْع ٚإعآات.
ٚايهَ ٵ
دًَك ٕٛـ بؿتض اي ّ٬ـ هلل ٗ عٴ ٵطف ايكطإٓ ِٖ ٤٫٪ٖٚ .ا٭ْبٝا٤
ٚايٛاٖط إٔ ٖ ِٖ ٤٫٪إُ ٵ
ٚا٭ُ٥ٸٚ .١قس ْلٸ ايكطإٓ بإٔ اهلل ادتباِٖ ،أْ :ٟعِٗ يٓؿػ٘ٚ ،أخًكِٗ ؿهطت٘...
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ٚآتاِٖ اهلل غبشاْ٘ َٔ ايعًِ َا َٖ ٛٳًَه ْ ١تعكُِٗ َٔ اقرتاف ايصْٛبٚ ،اضتهاب
إعاقّٚ ،ٞتٓع َع٘ قسٚض ؾ٤ٞٺ َٓٗا عِٓٗ ،قػري ٠أ ٚنبري.)49(»٠
دًَكٌ َٔ عباز اهلل إٔ ٜطٳ ٵٚا
ٚقاٍ ٗ َٛنعٕ آخطٜٗٛ« :ط َٔ اٯ ١ٜإٔ َٔ ؾإٔ إُ ٵ
بطٖإ ضبِِّٗٚ ،إٔ اهلل غبشاْ٘ ٜكطف نٌٸ غ٤ٛٺ ٚؾشؿا ٤عِٓٗ ،ؾٜ ٬كرتؾَ ٕٛعك،١ّ ٝ
ُٜٗ ٫ٚٸ ٕٛبٗا; َا ٜط ِٜٗاهلل َٔ بطٖاْٖ٘ٚ .ص ٖٞ ٙايعكُ ١اٱهلٝٸ.)50(»١

ب ـ َ٬سعاتٌ عًْ ٢عس ١ّٜابتداع ايػٝع ١يًعؿُ ١ــــــ
ٜطٚٚ ٣نط إٔ ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔابتسعٛا ؾهط ٠ايعكَُ ٗٚ .١ا ْ ًٜٞعٌُ; يطزٸ
ٖصا ا٫زٸعا ،٤عً ٢بٝإ دصٚض ٖص ٙايؿبٗٚ ،١غابكَ ١ؿٗ ّٛايعكُ.١

ايػبٗ ١يف َبدأ ايعؿُ ١ــــــ
ػب ايٛاٖط َٓاؾ١ّ ٝ
شٖبت ْاع ْ١ـ َٔ خ ٍ٬ايتُػټو ببعض اٯٜات اييت تبس ٚعَ ٳ
يعكُ ١ا٭ْبٝا ٤ـ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْٛط ١ٜايعكُ ٫ ١تػتٓس إٍ ايكطإٓٚ ،شنطٚا
فُٛع َٔ ّ١ا٫ستُا٫ت ٗ بٝإ َٓؿأ ايعكُ َٔٚ .١شيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ٖٓاى
ٳَ ٵٔ قاٍ بإٔ ٖص ٙايعكٝس ٠تأت ٞبتأثريٕ َٔ ايتعاي ِٝاٱٜطاْٝٸ ١ايكسّٚ ،١تعايِٝ
إتكِّٛؾٚ ،)51(١أٌٖ ايهتابٚ ،ايتعاي ِٝايعضازؾت.)52(١ٝ
 ٗٚاؾٛاب عٔ ٖصا ا٫زٸعا َٔ ٤ايهاتب ـ سٝح قاٍ بإٔ ايؿٝع ِٖ ١ايصٜٔ
ابتسعٛا َؿٗ ّٛايعكُ ١ـ هب ايك :ٍٛإٕ ٖصا ا٫تٸٗاّ َٛدٛزٷ ٗ آضا ٤إػتؿطقٌ أٜهاّ;
إش ٜصٖب إػتؿطم زٚاٜت زْٚايسغٔ( )53إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔأٚدسٚا
ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝاَ ٗ ٤عطض إثبات َسٻع ٢أُ٥ٸتَِٗ ٗ ،كابٌ َسٻع ٢خًؿا ٤أٌٖ
ايػٓٸٚ ;١شيو ٭ِْٗ ٜعترب ٕٚا٭ْبٝا ٤ب ٳسٚٵضِٖ َٔ ا٭ُ٥ٸٖٚ ١سا ٠ا٭َٸ ١أٜهاّ.
إٕ ايؿٝعٜ ١ٴبس ٕٚاٖتُاَاّ نبرياّ بٗص ٙاٯ﴿ :١ٜإِّْٔ ٞدٳاعٹًُوَ يٹًٓٻاؽٔ ٔإَٳاَاّ﴾ (ايبكط:٠
 ٖٞٚ ،)124ؽاطب ايٓيبٸ إبطاٖ.×ِٝ
يكس ٗٚطت ٖص ٙايعكٝس ٗ ٠إٓعطـ ايتاضىٞٸ َٔ اٱَاَ ،١أ ٗ ٟايؿرت ٠ايؿاقً١
َا بٌ ضس ٌٝايٓيبٸ| ٚبٌ غَ ٵٝب ١اٱَاّ ايجاْ ٞعؿط.
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ٚقس ْػب ايؿٝدإ ايهًٝينٸ ٚإؿٝس ٗ ،تؿػريُٖا هلص ٙاٯ ،١ٜإٍ اٱَاّ
ايكازم× ٚدٛبٳ إٔ ٜه ٕٛايٓيبٸ إبطاَٖ ِٝعكَٛاّ; ٭ٕ اهلل قس دعً٘ إَاَاّٚ ،ايؿاغل
يٝؼ دسٜطاّ باٱَاَ.١
ٚسٝح نإ ايؿٝذ ايهًٝين ٚايؿٝذ إؿٝس ٚايؿٝذ ايكسٚم ٜعٝؿ ٗ ٕٛشض٠ٚ
اقتساض ٚغًط ١ايسٚي ١ايب ١ٜٝٗٛؾكس ٚقٌ ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸ ٗ ١تًو ايؿرت٠
إٍ أقك ٢قٛٸت٘ ٚاظزٖاض.ٙ
ٚقس شٖب زْٚايسغٔ إٍ ا٫عتكاز بإٔ َؿٗ ّٛايعكُ ١قس اْتؿط بٌ أٌٖ ايػٓٸ١
ٗ أٚاخط ايكطٕ ايعاؾط يًُ٬ٝز.
مل ٜهٔ أب ٛساَس ايػعاي َٔ )ّ1111(ٞايكا ًٌ٥بايعكُ ;١ٳبٝٵسٳ إٔ ايؿدط
ايطاظ )ّ1210(ٟنإ َٔ أؾسٸ إساؾعٌ عٔ ٖص ٙايٓٛطٜٸٚ .١قس تأثٻط ٗ شيو بأؾهاض
ايكٛؾٝٸ.١
ٚبؿهٌٕ عاّٸ ؾكس نإ ايكٛؾٝٸٚ ١إعتعيُٖ ١ع ٠ايٛقٌ ٗ تبازٍ ا٭ؾهاض
ٚاٯضا ٤بٌ ايؿٝعٚ ١أٌٖ ايػٓٸ.)54(١
نُا شٖب أٓس أٌَ بسٳٚٵض ٙإٍ اعتباض ْٛطٜٸ ١ايعكُ ١بعٝس ّ٠عٔ تعايِٝ
اٱغٚ ،ّ٬إٔ ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔابتسعٛا ٖص ٙايؿهط.)55(٠

ايطٛابل يف طسح ايعؿُ ١ــــــ
هب ايك :ٍٛإٕ ٕؿٗ ّٛايعكُ ١دصٚضاّ قسّ ّ١ٹق ٳسّ اٱغٚ ّ٬ايكطإٓ ايهط;ِٜ
ؾباٱناؾ ١إٍ ز٫ي ١آٜات ايكطإٓ عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤تكطٜض ايٓيبٸ ا٭نطّ| بٗصٙ
اؿكٝكٖٓ ،١اى ايهجري َٔ ايؿٛاٖس عً ٢تكبټٌ إػًٌُ ٗ قسض اٱغ ّ٬هلص ٙإػأي.١
تكطٜض ايٓيبٸ| بايعكُ :١يكس قطٻح ايٓيبٸ ا٭نطّ| بعكُت٘ ٚعكُ ١أٌٖ
بٝت٘^ .ؾعٔ ابٔ عبٸاؽ أْ٘ قاٍ :مسعتٴ ضغ ٍٛاهلل|ٜ ،ك« :ٍٛأْا ٚعًٞٸ ٚاؿػٔ
ٚاؿػٌ ٚتػعٚ َٔ ١ٴيِس اؿػٌ َطٗٻطَ ٕٚعك .)56(»َٕٛٛنُا ض ٣ٚابٔ عبٸاؽ عٔ
ايٓيب ا٭نطّ| أْ٘ قاٍ« :أْا ٚأٌٖ بٝيت َطٗٻط َٔ ٕٚايصْٛب»(.)57
إطاع ١أقشاب ايٓيبٸ ا٭نطّ| :إٕ إطاعٚ ١اْكٝاز أقشاب ايٓيبٸ|
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٭ٚاَطٚ ،ٙتًبٝتِٗ ٚاغتذابتِٗ يتعاي ،ُ٘ٝتجبت أِْٗ ناْٛا ٜعتربَٓ ْ٘ٚعٻٖاّ عٔ ْٝع
أْٛاع اـطأ ٚايعٻ َيٌ َٔٚ .شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :ق ٍٛغعس بٔ عباز ٗ ٠اٱع ٕ٬عٔ
َس ٣اغتعساز ٗ ٙخٛض َعطن ١بسض ،اغتذاب ّ١٭َط ضغ ٍٛاهلل|« :ؾٛايص ٟبعجو
ه ٳت٘ ،ـهٓاَ ٙعو»(.)59
ت ٖصا ايبشط( ،)58ؾدٴ ٵ
باؿلٸ ،ي ٛاغتعطنٵ ٳ
تكطٜض أب ٞبهط بعكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| :قاٍ أب ٛبهط ٗ خطب١ٺ ي٘« :إٕ
ضغ ٍٛاهلل| خطز َٔ ايسْٝا ٚيٝؼ أسسٷ ٜطايب٘ بهطب ١غٙٛٺ ؾُا ؾٛقٗاٚ ،نإ|
َعكَٛاّ َٔ اـطأ»(.)60
ٚعً ٘ٝبايٓٛط إٍ إٔ إػتؿطم زٚاٜت زْٚايسغٜ ٕٛعترب إٔ ايتُاٜع بٌ ايؿٝع١
ٚأٌٖ ايػٓٸٜ ١هُٔ ٗ إٔ ايؿٝعٜ ١عترب ٕٚإٔ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ٚق ٌّٞيًٓيبٸٜٚ ،كٛي ٕٛبإٔ
غري إعكٜ ٫ ّٛه ٕٛدسٜطاّ باـ٬ؾ ،١ؾإشا نإ ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔابتسعٛا ْٛط١ٜ
ايعكُ ١طنُا ٜكٍٛص ؾهٝـ لس أبا بهط ـ  ٖٛٚاـًٝؿ ١ا٭ٚٸٍ بعس ضغ ٍٛاهلل| ـ
ٜعتكس ٖ ٛاٯخط بعكُ ١ايٓيبٸ أٜهاّ؟! ٚقس غبل ٭ب ٞبهط إٔ أقطٸ بعكُ ١ايٓيبٸ
ا٭نطّ| ٗ قه ١ٝقًض اؿسٜب ١ٝأٜهاّٚ ،شيو سٝح اعترب عُط بٔ اـطٓاب ٖصا
ايكًض َص ٘٫يًُػًٌُ; ؾكاٍ ي٘ أب ٛبهط :إْ٘ ضغ ٍٛاهللٚ ،ئ ٜعك ٞاهلل َا أَطٙ
أبساّ(.)61
 َٔٚاؾسٜط شنطٴ ٙإٔ بعض ا٭ؾدام ،ستٸ ٗ ٢عكط ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،مل
ٜهْٛٛا ٜٴكٹ ټط ٕٚي٘ بإطاتب ٚإٓاظٍ ايعٴًِٝاٜٚ ،عترب ْ٘ٚإْػاْاّ َجٌ غا٥ط ايٓاؽٚ ،أْ٘ ٫
ىتًـ عِٓٗ ٗ ؾ٤ٞٺ أبساّ .ؾكس ٚضز ٗ تس ٜٔٚايكشٝؿ ١ايكازق ١ـ  َٔ ٖٞٚأؾٗط
إهتٛبات اؿسٜجٝٸ ٗ ١عكط ضغ ٍٛاهلل| ـ إٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚبٔ ايعام
ت أنتب نٌٸ ؾ٤ٞٺ أمسع٘ َٔ ضغ ٍٛاهللﷺ; أضٜس سؿ،٘ٛ
ايػُٖٗ65(ٞـ) قاٍ :نٓٵ ٴ
ؾٓٗٳ ٵتين قطٜـ ،ؾكايٛا :إْو تهتب نٌٸ ؾ٤ٞٺ تػُع٘ َٔ ضغ ٍٛاهللﷺٚ ،ضغ ٍٛاهلل
ت شيو يطغٍٛ
ت عٔ ايهتاب ،ؾصنَ ٵط ٴ
ه ٴ
ؿطٷٜ ،تهًِٖ ٗ ايػهب ٚايطنا ،ؾأَػٳ ِ
ٳب ٳ
اهللﷺ ،ؾكاٍ« :انتب ،ؾٛايصْ ٟؿػ ٞبٝسَ ،ٙا خطز َٓٸ ٞإ ٓ٫اؿ ٸل»(.)62
تكطٜض اٱَاّ عًٞٸ× :تطى ساطب بٔ بًتع ١أغطت٘ ٗ َهٓٚ .١نإ; يصيوٗ ،
قًلٕ َٔ إٔ تػ ٤ٞقطٜـ َعاًَ ١أغطت٘ إطتٳ ٳٖٗٓٓ ١اى .ؾأخص قطاض ٗ ٙايتعا ٕٚا٭َينٸ َع
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َؿطن ٞقطٜـ; يٝتعٗٻسٚا ي٘ ٗ إكابٌ بعسّ ايتعطټض ٭غطتٖ٘ٓ َٔٚ .ا ؾكس نتب
ساطب بٔ أب ٞبًتع ١إٍ قطٜـ ىربِٖ بايص ٟأْع عً ٘ٝضغ ٍٛاهللﷺٚ ،قاٍ ؾ« :٘ٝإٕ
ضغ ٍٛاهلل ٜطٜسنِ; ؾدصٚا سٹصٵ ٳضنِ»ٚ .أعط ٢ايهتاب اَطأَ َٔ ّ٠ع ،١ٜٓامسٗا
ت عً٘ٝ
غاضٚ ،٠دعٌ هلا دٳ ٵع ّ٬عً ٢إٔ تٛقً٘ قطٜؿاّ ،ؾذعًَ ٵت٘ ٗ ضأغٗا ،ثِٸ ؾتًَ ٵ
تٚ .أت ٢ضغ ٍٛاهللﷺ اـرب َٔ ايػُاَ ٤ا قٓع ساطب ،ؾبعح عًٝٸاّ
قطْٗٚا ،ؾدطدٳ ٵ
ٚايعبري ؾكاٍ :أزضنا اَطأَ َٔ ّ٠ع ،١ٜٓقس نتب َعٗا ساطب نتاباّ وصِّض قطٜؿ ّا،
سًٗا ؾًِ هسا ؾ٦ٝاّ ،ؾكا٫
ؾدطدا ،ؾأزضناٖا باـًٝؿ ،١ؾاغتٓعٖ٫ا ،ؾايتُػا ٗ ٙضٳ ٵ
هلا :إْا مًـ باهلل َا نصب ضغ ٍٛاهللﷺ ٫ٚ ،نصبٓاٚ ،يتدطدٔٻ ٖصا ايهتاب أٚ
ت قطٕٚٳ
ت َُٓٗا اؾٹ ٻس قايت :أعطنا عٓٸ ،ٞؾأعطنا عٓٗا ،ؾشًٖ ٵ
يٓهؿؿٓٻو ،ؾًُا ضأَ ٵ
ت ايهتاب ،ؾسؾعٳ ٵت٘ إيُٗٝا»(.)63
ضأغٗا ،ؾاغتدطدٳ ٵ

ز ـ ْعساتٌ يف اتّٗاّ ٚٚنس يًُتهًِِّ ايػٝع ٞبػإٔ عؿُ ١ايٓيبّ ٚاإلَاّ ــــــ
ْكٌ ٚٚنط إٔ أسس َتهً ُٞٚايؿٝع ١ـ ز ٕٚإٔ ٜٴػُِّ ٳ ٘ٝأٜ ٚصنط َكسض ٙـ قاٍ
بإٔ عكُ ١اٱَاّ أنجط نطٚض َٔ ّ٠عكُ ١ايٓيب.
َ ٗٚا  ،ًٜٞبعس ؼسٜس ٖٖ ١ٜٛصا إتهًْٓ ،ِٚتكٌ إٍ ضزٸ ٖص ٙايتُٗ.١
إٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٖ ٛإتٻِٗ ٗ ٖصا إٛضز; ؾإٕ ايص ٟعٓاٚٚ ٙنط بٗصا ا٫تٗاّ
مل ٜهٔ ؾدكاّ آخط غري ٖؿاّ بٔ اؿهِ(ٖ179ـ)ٚ .إؿهً ١ا٭غاغٝٸ ١تهُٔ ٗ
ػب ،بٌ ٜ ٫صنط أٟٸ
إٔ ٖصا ايهاتب ٜ ٫هتؿ ٞبعسّ شنط اغِ ٖصا إتهً ِٚؾشٳ ٵ
َكسضٕ ٜٴؿهَ ٌٚػتٓساّ يهٖ َ٘٬صا َٔٚ .اؾسٜط شنطٴ ٙإٔ أبا اؿػٔ ا٭ؾعطٖٛ ٟ
أٚٸٍ َٳ ٵٔ ْػب ٖصا ايه ّ٬إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٗ ،نتاب٘ «َكا٫ت اٱغ،»ٌَٝ٬
ت ايطٚاؾض ٗ ايطغ ٌٖ ،×ٍٛهٛظ عً ٘ٝإٔ ٜعك ٞأّ ٫؟ ِٖٚ
سٝح قاٍٚ :اختًؿَ ٵ
ؾطقتإ :ؾايؿطق ١ا٭ٜ َِٗٓ ٍٚععُ ٕٛإٔ ايطغٍٛﷺ دا٥عٷ عً ٘ٝإٔ ٜعك ٞاهللٚ ،إٔ
ايٓيبٸ قس عك ٢اهلل ٗ أخص ايؿسا ّٜٛ ٤بسض; أَا ا٭ ٥ٸُ ١ؾ ٬هٛظ شيو عً ;ِٗٝ٭ٕ
سٜ ٞأت َٔ ٘ٝقٹ ٳبٌ اهللٚ ،ا٭ ٥ٸُٜٛ ٫ ١س ٢إي ٫ٚ ،ِٗٝتٗب٘
ايطغ ٍٛإشا عك ٢ؾايٛٳ ٵ
إ٥٬ه ١عًَ ِٖٚ ،ِٗٝعك ،َٕٛٛؾ ٬هٛظ عً ِٗٝإٔ ٜػٗٛاٜ ٫ٚ ،ػًطٛاٚ ،إٕٵ داظ
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عً ٢ايطغ ٍٛايعكٝإٚ .ايكا ٌ٥بٗصا ايكٖ ٍٛؿاّ بٔ اؿهِ(.)64

عكٝدٖ ٠ػاّ بٔ احلهِ يف عؿُ ١اإلَاّ ــــــ
 ٫بٴسٻ ٗ ٖصا اـكٛم أٚٸ َٔ ّ٫بٝإ اٯضا ٤ا٭خط ٣هلؿاّ بٔ اؿهِ.
إٕ نٖ ّ٬ؿاّ بؿإٔ عكُ ١اٱَاّ ٜعهؼ ضٜ٩ت٘ ايعاَٸٖ ٗ ١صا اجملاٍ .إٕ
ايرباٌٖ اييت ٜكُٗٝا عً ٢عكُ ١اٱَاّ ،تكسم عً ٢ايٓيبٸ بططٜلٕ َأ ٵ.ٍٚ
إٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜصنط بطٖإ «إقاَ ١اؿسٚز»; ٚبطٖإ «تٓاٗ إعكَ ١ٝع
ؾ ٕٚ٪اٱَاَ ،»١نسي ٌٕٝعً ٢عكُ ١اٱَاّ(.)65
ببٝإ :إٕ اٱَاّ ي ٛقسضت عٓ٘ إعك ١ٝنإ عاد١ٺ إٍ َٳ ٵٔ ٜك ِٝاؿَ ٻس عً،٘ٝ
ٗ سٌ إٔ اٯخط ٜٔعاد١ٺ إٍ شيو أٜهاّ(.)66
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ اٱَاّ إشا مل ٜهٔ َعكَٛاّ ؾكس هاٌَ داضٳ ٙأ ٚقسٜكَ٘ أٚ
قطٜبٳ٘ ،ؾٜ ٬ك ِٝعً ٘ٝاؿَ ٻس ،ؾٝه ٕٛبصيو ٚإاّٚ ،ايٛامل ٜ ٫ه ٕٛدسٜطاّ
باٱَاَ.)67(١
إٕ ايطٚا ١ٜايتاي ١ٝتجبت ضأٖ ٟؿاّ بٔ اؿهِ بؿإٔ سكٝك ١ايعكَُٓٚ ١ؿٗ٦ا:
ت َٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٗ ط ٍٛقشبيت ي٘
ت  ٫ٚاغتؿَ ٵس ٴ
ٜك ٍٛابٔ أب ٞعُريَ« :ا مسعٵ ٴ
ؾ٦ٝاّ أسػٔ َٔ ٖصا ايه ٗ ّ٬قؿ ١عكُ ١اٱَاّ ،ؾإْ ٞغأيتٴ٘ َٜٛاّ عٔ اٱَاّ ،أٖٛ
َعكّٛ؟ ؾكاٍْ :عِ ،ؾكًتٴ :ؾُا قؿ ١ايعكُ ١ؾ٘ٝ؟ ٚبأٟٸ ؾ٤ٞٺ ٴت ٵع ٳطف؟ ؾكاٍ :إٕ ْٝع
ػسٚ ،ايػهبٚ ،ايؿٗ ;٠ٛؾٗصٙ
ايصْٛب هلا أضبع ١أٚد٘ ٫ٚ ،خاَؼ هلا :اؿطمٚ ،اؿَ ٳ
َٓؿٝٸ ْ١عٓ٘;  ٫هٛظ إٔ ٜه ٕٛسطٜكاّ عًٖ ٢ص ٙايسْٝا ٖٞٚ ،ؼت خاُ٘; ٭ْ٘ خاظٕ
إػًٌُ ،ؾعًَ ٢اشا وطم؟!  ٫ٚهٛظ إٔ ٜه ٕٛسػٛزاّ; ٭ٕ اٱْػإ إِا وػس َٔ
ؾٛق٘ٚ ،يٝؼ ؾٛق٘ أس ٷس ،ؾهٝـ وػس َٳ ٵٔ ٖ ٛزْ٘ٚ؟!  ٫ٚهٛظ إٔ ٜػهب يؿ٤ٞٺ َٔ
أَٛض ايسْٝا إ ٓ٫إٔ ٜه ٕٛغهب٘ هلل ععٻ ٚدٌٻ; ؾإٕ اهلل ععٻ ٚدٌٻ قس ؾطض عً ٘ٝإقاَ١
اؿسٚزٚ ،إٔ  ٫تأخص ٗ ٙاهلل ي ٫ٚ ،ِٕ٥٫ ُ١َٛضأؾ ْ ٗ ١ز ،ٜ٘ٓستٸٜ ٢ك ِٝسسٚز اهلل ععٻ
ٚدٌٻ;  ٫ٚهٛظ ي٘ إٔ ٜتبع ايؿٗٛات ٪ٜٚثط ايسْٝا عً ٢اٯخط ;٠٭ٕ اهلل ععٻ ٚدٌٻ سبٻب
إي ٘ٝاٯخط ٠نُا سبٻب إيٓٝا ايسْٝا ،ؾٜٗٛٓ ٛط إٍ اٯخط ٠نُا ْٓٛط إٍ ايسْٝا ،ؾٌٗ
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ٚ ،ٛثٛباّ يِّٓٝاّ يجٛبٺ
ػٓاّ يٛد٘ٺ قبٝضٚ ،طعاَاّ طِّٝباّ يطعإّ ٴَط
س ٳ
ت أسساّ تطى ٚدٗاّ ٳ
ضأٜٵ ٳ
خؿْٔٚ ،عُ ّ١زا ١ُ٥باق ١ٝيسْٝا ظا١ً٥ٺ ؾاْ.)68(»١ٝ
ٚعً ،٘ٝؾإٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜتٓاٗ ا٫غتس ٍ٫إٓػٛب إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ،بإٔ
س ٞاٱهلٞٸ ٚا٫ضتبا ٙباهلل َٖٓ ٛؿأ ايك ٍٛبايعكُ .١ؾؿ ٞنٖ ٤ٛص ٙايطٚا١ٜ
عسّ ايٛٳ ٵ
تهُٔ أؾهًٝٸ ١إعك ٗ ّٛإٔ َعطؾت٘ ؿكٝك ١ايصْبَٚ ،عطؾت٘ يًطبٸ ٖٞ ،إُِّٗس٠
يعكُت٘.

زأ ٟايباسجني يف ايه ّ٬املٓطٛب إىل ٖػاّ بٔ احلهِ ــــــ
بايٓٛط إٍ ٖص ٙايؿٛاٖس شٖب بعض ايباسجٌ ٚاحملكٚكٌ إٍ ايك ٍٛباغتبعاز
قسٚض َجٌ ٖصا ا٫غتس ٍ٫عٔ َجٌ ٖؿاّ بٔ اؿهِ; ؾٝك :ٍٛسٝح ٜ ٫ٴٛسٳ ٢إٍ
اٱَاّٜ ٫ٚ ،تٝػٻط ي٘ َعطؾ ١أْ٘ قس أخطأ ،إشٕ هب إٔ ٜهَ ٕٛعكَٛاّ.
ٚعً ٘ٝؾإٕ ْػبٖ ١صا ايه ّ٬إٍ ٖؿاّ باطً َٔ ْ١ا٭غاؽ; أ ٚهب ٗ اؿسٸ
ا٭زْ ٢ايتعاطَ ٞعٗا عَ ٳص ٕض ٚاستٝاٙٺ(.)69
نُا شٖب ايػٝس َعطٚف اؿػين إٍ ايك ٍٛبأْ٘ ٜ ٫طٖ ٣ؿاّ بٔ اؿهِ عً٢
ٖص ٙإػت َٔ ٣ٛاؾٌٗ ٚاؾُٛز ،عٝح ٜكسض عٓ٘ َجٌ ٖصا ا٫غتس ٍ٫ايػطشٞٸ;
ٚشيو ٭ٕ اٱَاّ ٚايٛقٞٸ إِا َٖ ٛتهؿٌٚٷ ببعض ٚٚا٥ـ ايٓيبٸ ٖٞٚ ،تبًٝؼ ز .ٜ٘ٓإٕ
ايٓيب ا٭نطّ| أنجط ساد ّ١إٍ ايعكُ َٔ ١اٱَاّ; ٚشيو ٭ْ٘ قس دا ٤إٍ ايعامل
بسْٛٚ ٕٜٔإّ دسٜسٚ ،أسسخ ثٛضٚ ٗ ّ٠د٘ ايؿػاز ٚايطػٝإٚ .عً ٘ٝؾإشا مل ٜهٔ أَٓٝاّ،
ٚمل ٜهٔ َتُػِّهاّ بسٜ ٫ ،ٜ٘ٓعٛز َكسٚض ٙإٔ ٜرتى ايتأثري إطًٛب عً ٢اٯخط.)70(ٜٔ
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ استٌُ إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايه ّ٬قس قسض عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٗ
كِٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إْ٘ نإ ٗ َكاّ إثبات ايعكُ ١يٲَاّ ،زٕٚ
َكاّ إيعاّ اـَ ٵ
إْهاض عكُ ١ايٓيبٸ; بٳٝٵسٳ إٔ اٯخط ٜٔمل ٜؿُٗٛا ٖصا إعٓ َٔ ٢نٖ ّ٬ؿاّ .يكس نإ
س ٞعٓسٖا ّهٔ
َطاز ٖؿاّ بٔ اؿهِ نايتاي :ٞسٝح ٜه ٕٛايٓيب َٜ٪ٻساّ بايٛٳ ٵ
ػب ايربٖإ ،ؾإٕ
سَٚ ،ٞع شيو ػب ي٘ ايعكُ ١عَ ٳ
إع َ٘٬باـطأ بٛاغط ١ايٛٳ ٵ
س ٞـ تهٚ ٕٛادب ّ١بططٜلٕ َأ ٵ.)71(ٍٚ
عكُ ١اٱَاّ ـ احملط َٔ ّٚايٛٳ ٵ
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ٚعً ٢ؾطض قشٸٖ ١ص ٙايٓػب ١إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ؾإٕ َعٓ ٢ن َ٘٬يٝؼ ٖٛ
سٚ ٞإب٬غ٘; ٚشيو أٚٸ ّ :٫٭ٕ عسّ
إْهاض ايعكُ ١بؿهٌٕ َطًل ،ستٸَ ٗ ٢كاّ تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
ـ ٕكته ٢ايعكٌٚ ،ؾٗٝا نصيو ْكضٷ يًػطض; ٚثاّْ ٝا:
ايعكُٖ ٗ ١ص ٙاؾٗات كاي ٷ
سٗ ٞ
ٗ ا٫غتس ٍ٫إٓػٛب إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْػتؿٝس ايعكَُ ٗ ١كاّ تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
اؿسٸ ا٭زْ.٢
هط عكُ ١ايٓيبٸ َٔ
ٚعًٜٛ ٫ ،٘ٝدس بٌ ايؿٝعَ ١ٳ ٵٔ ٜٛاؾل ٖص ٙايعكٝس ،٠أٜ ٚٴٓٵ ٹ
ايصْب ٚإعك.١ٝ
ٚإٔ ٜهٖ ٕٛؿاّ بٔ اؿهِ قس ؼسٻخ َا ىايـ ْٝع ايؿٝع ١قٌټ تطزټ ٺز
ٚإؾهاٍ.
نُا إٔ ٖصا ا٫عتكاز ٜٓ ٫ػذِ َع اغتسٖ ٍ٫ؿاّ س ٍٛنطٚض ٠إضغاٍ ايطټغٴٌ
ذر اهلل ٗ ا٭ضضَٚ ،ب ِّٕٛٓٝ٭سهاّ اهللٚٚ ،غْ١ًٝ
أٜهاّ ،ؾٜٗ ٛعتكس بإٔ ا٭ْبٝا ٤سٴ ٳ
يطؾع ا٫خت٬ف بٌ ايٓاؽَٚ ،عٝا ٷض ٕعطؾ ١اؿلٸ َٔ ايباطٌ ،ؾهٝـ ّهٔ َٕ ٵٔ ٜتٛيٓ٢
ػاّ إٔ ٜ ٫هَ ٕٛعكَٛاّ َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا٤؟!(.)72
َجٌ ٖص ٙإػٚ٪يٝات اؾٹ ٳ

2ـ أبعاد ايعؿُ ١ــــــ
ٜصٖب ٚٚنط ـ اغتٓازاّ إٍ آٜات ايكطإٓ ـ إٍ ايك ٍٛبإٔ ْٛطٜٸ ١عكُ ١ايٓيبٸ قابً ْ١
يًرتزٜس ٗ ْٝع أبعازٖاٜٚ ،ط ٣إٔ ايك ٍٛبايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ ٖ ٛايططٜل ا٭َجٌ يتؿػري
اٯٜات إُٖٛٹُ ١يعسّ عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .٤قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٜٔ« :صٖب ْٝع إػًٌُ تكطٜباّ
إٍ ايك ٍٛبإٔ ا٭ْبٝآَ ٤عٻٖ ٕٛعٔ ايؿطى ٚعباز ٠ا٭ٚثإ( ٖٛٚ ،)73ايصْب ايص٫ ٟ
ّهٔ هلل إٔ ٜػؿط ٙبكطٜض ايكطإٓٚ .يهٔٵ بايٓٛط إٍ ايصْٛب ايكػريٚ ٠ا٭خطا ٤تٗٛط
بعض إػا ٌ٥بايٓػب ١إٍ طايٓيبٸص قُسط|ص َٔ ،خ ٍ٬اٱؾاض ٠ايكطو ١ايٛاضزٗ ٠
ايكطإٓ ـ نُا ٗ اٯ ١ٜايجآَ َٔ ١ايػٛض ٠ايجاْ ١ٝعً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ .ؾإشا أخٳ ٵصْا ٖصٙ
اٯٜات عًَ ٢ا ٜبسٚ َٔ ٚاٖط أيؿاٗٚا ٚدب إٔ تهَ ٕٛعٓ ٢إٔ بعض ا٭ْبٝا ٤ناْٛا
ٗ اؿسٸ ا٭زْٜ ٢كرتؾ ٕٛايصْٛب قبٌ ايبعجٚ ،١يٝؼ بعسٖاٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،تهٕٛ
ٖص ٙايصْٛب بايٓػب ١إٍ اؿٓابًٚ ١أقشاب ايٛاٖط ـ ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛبٛدٛب ايتُػټو
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بٛٛاٖط ا٭يؿا ٚـ سكٝك ّ١ثابتٜٓ ٫ ١بػ ٞػاًٖٗا ٗٚ .إعٓ ٢ايعاّٸ ؾإٕ إػًٌُ ٜصٖبٕٛ
إٍ ا٫عتكاز بٗصا ا٭قٌ ٖٛٚ ،إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكٛم إشا ناْت َٛنٛعاّ يتؿاغري
ػب إٍ ا٭ْبٝا ٤هب إٔ ٜه َٔ ٕٛبٌ أؾهًٗا .إٕ ايصْب
كتًؿ ١ؾإٕ ايص ٟهب إٔ ٜٴٓٵ ٳ
عباض ْ٠عٔ كايؿ ١اهلل ٚأٚاَطٚ ،ٙبايتاي ٞؾإٕ ٖصا ٜعين اْ٫ؿكاٍ ٚا٫غرتاب عٓ٘ٚ .عً٢
()74
ٖصا ا٭غاؽ ،ؾإٕ نٌٸ عٌُٕ ٜكسض عٔ ايؿدل عٳ ٵُساّ ٚبككس كايؿ ١قٛاٌْ اهلل
غٛف ٜه ٕٛشْباّ ٚانشاّٚ ،ضٴ ٳبُا نإ َٔ ايهبا٥ط .إ ٓ٫إٔ ايصٜ ٟكع غٳ ٵٗٛاّ أْ ٚتٝذّ١
يٓػٝإٕ أ ٚغؿً١ٺ بػٝط ١ؾٜ ٬سٍٸ عً ٢ايصْبَ .ع ٚدٛز ٖصا ا٫غتسٜ ٍ٫ٳ ٔط ٴز ٖصا
ا٫ستُاٍ ٖٛٚ ،إٔ ْٓػب أؾهٌ ايتؿاغري س ٸت ٢يًٓيبٸ آزّ×(ٚ ،)75بصيو ْعٌُ عً٢
ؽًٝك٘ ٚترب ١٥غاست٘ َٔ اضتهاب ايعٌُ إدايـ ٭َط اهلل قطاس ،ّ١ضغِ إقطاض
ايكطإٓ( )76ايٛانض بتشكٗل ٖصا ايعٌُ(.)78(»)77

أـ زدٌّ يطسح آزا ٤املطًُني س ٍٛايعؿُ ١ــــــ
ٜصٖب ايهاتب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝاٚ َٔ ٤دْٗٛ ١ط ايكطإٓ َعكَٔ َٕٛٛ
ايهبا٥طٚ ،يهٔٵ قس ٜٴ ٵب ٳتً ٕٛبايكػا٥ط ،أٜ ٚكرتؾ ٕٛايصْٛب قبٌ بعجتِٗ.
ٚيهْ ٞبٖٓ ِّٔٝا َس ٣تٓاغِ ض ١ٜ٩ايهاتب َع ض ١ٜ٩ايؿٝع ١هب عًٓٝا اـٛض
ٗ َٓاقؿ ١أبعاز عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ٤عكٝس ٠إػًٌُ.
إٕ َػأي ١عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْب ٚاـطأ َٛضز قبْٝ ٍٛع إػًٌُ ،عً٢
م ٛاٱْاٍ ،بٌ َٖ ٞكبٛي ْ َٔ ١قٹ ٳبٌ ْٝع أتباع ا٭زٜإ ،ضغِ ٚدٛز بعض ا٫خت٬ؾات
ف ستٸ ٗ ٢شنط آضا ٤إصاٖب ٚايؿٹطٳم
ٗ خكٛقٝٸات ٖص ٙايعكُ ،١بٌ ٖٓاى اخت ٬ٷ
أٜهاّ(.)79
سٚ ٞسؿٚ ٘ٛتبًٝػ٘; ٚايعكُ١
إٕ أبعاز ايعكُ ١عباض ْ ٠عٔ :ايعكُ ٗ ١تًكٓ ٞايٛٳ ٵ
َٔ ايصْٛب; ٚايعكُ َٔ ١اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ ا٭َٛض ايؿطزٜٸٚ ١ا٫دتُاع.١ٝ
ت أنجط ايؿٹطٳم اٱغَٝ٬ٸ ١إٍ ايك ٍٛبعكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤تبًٝؼ
ٚقس شٖبٳ ٵ
ايطغاي ،)80(١بٌ ازټع ٞاٱْاع ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهاّ(.)81
إِا ا٫خت٬ف ايطٝ٥ؼ ٜهُٔ ٗ ايعكُ َٔ ١ايصْٛب.
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ؾكس شٖب اؿَؿٜٛٸ ١إٍ ػٜٛع ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط عً ٢ايٓيبٸ ٳع ٵُساّ.
ٚأَا إعتعي ١ؾ ٬هٝع ٕٚايهبا٥ط عً ٢ايٓيبٸٚ ،نٌٸ شْبٺ ٪ٜزٸ ٟإٍ ْؿٛض ايٓاؽ
َٓ٘ ،غٛا٤ٷ ٗ شيو قبٌ ايبعجٚ ١بعسٖا(.)82
ٚبؿهٌٕ عاّٸ ؾإٕ ا٭ؾاعطٜ ٫ ٠طٳ ٵ ٕٚنطٚض ّ٠يًعكُ ١قبٌ ايبعجٚ ،١يهٓٸِٗ ٫
هٝع ٕٚعً ٢ايٓيبٸ قسٚض ايهبا٥ط عٔ عٳ ٵُ ٺس أ ٚغٳ ٵٗ ٕ ،ٛنُا  ٫هٝع ٕٚقسٚض ايكػا٥ط
عٔ عٳ ٵُ ٺس بعس ايبعجَ َِٗٓٚ .١ٳ ٵٔ هٝع قسٚض ايكػا٥ط عٔ عٳ ٵُ ٺس(ٖٓٚ ،)83اى َٳ ٵٔ  ٫هٝع
قسٚض أٟٸ شْبٺ ،غٛا ٤عٳ ٵُساّ أ ٚغٳ ٵٗٛاّ(.)84
ٚأَا اٱَاَ ١ٝؾ ٬هٝع ٕٚقسٚض أٟٸ شْبٺ ،غٛا ٤أنإ َٔ ايكػا٥ط أٚ
ايهبا٥ط ،قبٌ ايبعجٚ ١بعسٖا(.)85
ٚعً ٘ٝؾإٕ ْٛط ١ٜدٛاظ ايصْب قبٌ ايبعج ١تٓػذِ َع ق ٍٛا٭ؾاعطٚ .٠دٛاظ
اضتهاب ايكػري ٠ـ اييت  ٫ت٪زٸ ٟإٍ ايٓؿٛض ـ تٓػذِ َع ق ٍٛإعتعيٚ .١قس شٖب
ايعكؿط ٟإعتعي ٗ ٞايهجري َٔ َٛانع تؿػري ٙإٍ تأ ٌٜٚاٯٜات إُٖٛٹِ ٚاٖطٴٖا
عسّٳ ايعكُ ١عٔ ايصْٛب ايكػري َٔٚ .٠شيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ أْ٘ ضأ ٣تأَ ٌٜٚعك١ٝ
ت تػطٝتٗا با٭عُاٍ ايكًبٝٸ.)86(١
ايٓيبٸ آزّ× بايكػري ،٠اييت ُٖ ٵ

ب ـ ْكاؽٌ يف اٯ ١ٜـ املطتٓد يًك ٍٛبعدّ قسٚز ٠ايعؿُ ١قبٌ ايبعج ١ــــــ
ٜصٖب ايهاتب إٍ ايك :ٍٛإٕ بعض ا٭ْبٝاٚ َٔ ٤دْٗٛ ١ط ايكطإٓ مل ٜهْٛٛا
قبٌ ايبعج ١ـ ٗ اؿسٸ ا٭زْ ٢ـ َٓأ٣ٶ َٔ ايصْٛب.
 ٗٚاؾٛاب هب ايك :ٍٛإٕ ايعكُ ١قبٌ ايٓبٛٸَٓ ٠عي ١ايعكُ ١بعسٖا; ٭ٕ
ايعكُ ١إِا ٖ ٞمثط ٠ايتكَٚ ،٣ٛٳًَه ْ ٫ ١وكٌ عًٗٝا ايؿدل إ ٓ٫بايطٜان١
ٚاجملاٖس ٫ ،٠إٔ ٜتشٛٻٍ غري إعك ّٛؾذأ ّ٠إٍ َعكَ ّٛذطٸز ْع ٍٚدربا ٌٝ٥عً٘ٝ
بايطغاي.١
نُا إٔ غري ٠ايٓيبٸ| قبٌ ايبعج ١إشا ناْت ؽتًـ عُٸا بعسٖا ؾإْ٘; بػبب
ايػٛابل ايػ ،١٦ِّٝئ ٜبكٖٓ ٢اى اطُٓ٦إٷ ٚثك ْ ١تاَٸ ْ ١به.َ٘٬
ي ٛمل ٜهٔ ايٓيبٸ َعكَٛاّ قبٌ ايبعج ١قس ٜعٌُ َٓص ايبسا ١ٜعً ٢إخؿا ٤ضغايت٘،
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أ ٚإٔ ٜ ٫ك ّٛببعض إٗاّٸ إُٛنًَ ١إي.)87(٘ٝ
ٚقس اغتٓس ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ آ١ٜٺ َٔ ايكطإٓ.
إٕ اٯ ١ٜإصنٛض ًَ ٗ ٠إكاي ٖٞ ١اٯ َٔ 8 ١ٜغٛض ٠ا٭ْؿاٍٚ ،اييت  ٫تجري أٟٸ
ؾبٗ١ٺ بؿإٔ عكُ ١ايٓيبٸ|.
 َٔٚخ ٍ٬ايٓٛط إٍ ْٝع اٯٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َٓاؾ ّ١ٝيعكُ١
ؿبٴٗات احملتًُْ ،١كٌ إٍ ْتٝذ١ٺ َؿازٖا :إٕ اٯَٔ 2 ١ٜ
ايٓيب|ٚ ،أخص ْٝع أْٛاع اي ټ
غٛض ٠ايؿتض َٖ ٞطاز ناتب إكاي ;١سٝح ٚضز اؿسٜح ؾٗٝا عٔ غؿطإ شْٛب
شٓٳا يَوَ ؾَتٵش ّا ٴَبٹٓٝاّ * ٹي ٳٝػٵؿٹطٳ يَوَ اهللُ َٳا
ايٓيبٸ| ٗ إانٚ ٞإػتكبٌ; إش تكٔ ﴿ :ٍٛإْٻا ؾَتٳ ٵ
و ٳٜٚٳٗٵ ٹسٜٳوَ قٹطٳاطاّ َٴػٵتٳكٹُٝاّ﴾ (ايؿتض 1 :ـ .)2
و ٳَٚٳا تٳأَخٻ ٳط ٳٜٚٴتٹِٻ ٹْعٵُٳتٳ٘ٴ عٳًَٝٵ َ
تٳكَ ٻس ٳّ َٹٔٵ ٳش ٵْبٹ َ
َ ٗٚا ْ ًٜٞتعطٻض إٍ إدابات إؿػِّط َٔ ٜٔا٭ؾاعطٚ ٠إعتعيٚ ١اٱَاَٝٸَ ٗ ١ا
ٜتعًٖل بٓػب ١ايصْب إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
يكس شنط ا٭ؾاعط ٠ـ َا ٜٛاؾل َبٓاِٖ ايهَٞ٬ٸ ـ شْٛب َا قبٌ ايٓبٛٸ ٠نُٔ
غا٥ط ا٫ستُا٫ت ا٭خط.)88(٣
إٕ استُاٍ تطى ا٭َ ٵَٚ ،)89(ٍٚػؿط ٠شْٛب ا٭َٸ )90(١بايؿؿاع َٔ ،)91(١بٌ ا٭دٛب١
إؿرتن ١بٌ ا٭ؾاعطٚ ٠اٱَاَٝٸ.١
 َٔٚا٭دٛب ١ايبسٜع ١يًػٝس إطته ٢ايك ٍٛبإٔ «ايصْب» َكسضٷّٚ ،هٔ إٔ
ٜٴهاف إٍ ايؿاعٌ أ ٚإٍ َؿعٛي٘ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ إطاز َٔ «شْبو» ٖ ٛايصْب
طإٓػٛبص إيٝوٚ ،عًٜ ٘ٝه ٕٛإعٓ ٢إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳا تٳكَ ٻسّٳ َٹٔٵ ٳش ٵْبٹوَ ٳَٚٳا
ٳتأَخٻطٳ﴾ ٖ ٛايصْٛب ٚايػ٦ِّٝات اييت اضتهبٖٛا عكٚو ٚعلٸ قَٛو غابكاّٚ ،اييت
غريتهبْٗٛا ٫سكاّ.
إٕ إطاز َٔ «ايصْب» ٖ ٞايصْٛب اييت اقرتؾٗا ايٓاؽ علٸ ايٓيبٸ ا٭نطّ|،
سٝح مل ٜػُشٛا ي٘ بسخَ ٍٛهٓٚ ،١سايٛا بٚ ٘ٓٝبٌ ايسخ ٍٛإٍ إػذس اؿطاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ إطاز َٔ غؿطإ ٖصا ايصْب ٖ ٛإظايْٚ ١ػذ أسهاّ
أعسا ٤ايٓيبٸ ا٭نطّ| نسٻ.)92(ٙ
ٚقس شنط ايع ١َٓ٬ايطباطباٖ ٞ٥صا إعٓ ٢ببٝا ٕٕ آخط; ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايصْب ٚإػؿط٠
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ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜمل ٜٳ ٔط ٳزا َعٓاُٖا إكطًض ،بٌ ٚضز اغتعُاهلُا بإعٓ ٢ايًػ .ٟٛؾ ٬ايصْب
َعٓ ٢اضتهاب اؿطاّ ٫ٚ ،إػؿطَ ٠عٓ ٢ضؾع ايعكاب عٔ َػتشك .٘ٚإٕ ايصْب ٖٛ
ايعٌُ ايص ٟي٘ تٳ ٹبع ْ١غ ١٦ِّٝنٝؿُا نإٚ .إػؿط ٖٞ ٠ايػرت عً ٢ايؿ.٤ٞ
تٛنٝض شيو :إٕ قٝاّ ايٓيبٸ بايسعْٗٚ ٠ٛهت٘ عً ٢ايهؿط ٚايٛٳ ٳثٓٝٸ ١ؾُٝا تكسٻّ عً٢
اهلذطَٚ ،٠ا ٚقع ي٘ َٔ اؿطٚب ٚإػاظَ ٟع ايهؿٓاض ٚإؿطنٌ ؾُٝا تأخٻط عٔ
اهلذط ،٠نإ عُ َ٘ٓ ّ٬شا تٳ ٹبع١ٺ غ ١٦ِّٝعٓس ايهؿٓاض ٚإؿطنٌَٚ ،ا ناْٛا يٝػؿطٚا ي٘
شيو َا ناْت هلِ ؾٛن َْٚ ١كسضَٚ ،ْ٠ا ناْٛا يٓٝػٛا ظٖٛم ًَٖتِٗٚ ،اْٗساّ غٓٸتِٗ
ٚططٜكتِٗ ٫ٚ ،ثاضات َٳ ٵٔ ُقتٌ َٔ قٓازٜسِٖ ،ز ٕٚإٔ ٜؿؿٛا غً ٌٝقسٚضِٖ ،باْ٫تكاّ
َٓ٘ٚ ،إقا ٤امس٘ٚ ،إعؿا ٤ضمس٘ .غري إٔ اهلل غبشاْ٘ ضظق٘| ٖصا ايؿتض ٖٛٚ ،ؾتض
َهٓ ١أ ٚؾتض اؿسٜب ١ٝإٓتٗ ٞإٍ ؾتض َهٓ ،١ؾصٖب بؿٛنتِٗٚ ،أٔس ْاضِٖ ،ؾػرت
بصيو عًَ ٘ٝا نإ هلِ عً َٔ ٘ٝايصْبٚ ،آَٓ٘ َِٓٗ(.)93
ٖٚصا اؾٛاب ٜتطابل َع دٛاب اٱَاّ ايطنا× عٓسَا غأي٘ إأَ ٕٛعٔ إطاز
َٔ ايصْب ٗ ٖص ٙاٯ١ٜ؟ ؾكاٍ :إٕ ٖصا ايصْب نإ َؿطنَ ٛهٜٓٓ ١ػب ْ٘ٛإٍ ايٓيبٸ
ا٭نطّ|(.)94

ز ـ ْكد ْعس ١ّٜاخلطأ ٚايطَِّٗ ،ٛتأَ ٌٜٚعؿ ١ٝا٭ْبٝا ٤ــــــ
ٜصٖب ناتب إكاٍ; بايٓٛط إٍ إٔ ا٭خطا ٤اييت تكسض غٳ ٵٗٛاّ  ٫تٴ ٳعسٸ َٔ
ايصْٛب ،إٍ إٔ إػا ٌ٥إططٚس ١بؿإٔ ا٭ْبٝا ٗ ٤ايكطإٓ  ٫تتشسٻخ عٔ ايصْٛب٫ٚ ،
تعس ٚإٔ ته َٔ ٕٛاـطأ ٚايػٻ ٵٗ.ٛ
ٖ ٗٚصا ايكػِ غٛف ْبشح ْٛطَ ١ٜطاتب ايصْب ٗ ،ايطزٸ عًٖ ٢صا ايطأٟ
ٚغٳ ٵٗ ٛايٓيبٸ.

َساتب ايرْب ــــــ
ٜط ٣ناتب إكاٍ إٔ ايتعُټس ٴٜعٳسٸ َٔ ايكٛٝز ا٭قً ١ٝيًصْبٚ .ططٜك ١اؿٌٸ اييت
ٜططسٗا ٗ خكٛم اٯٜات اييت ٜبسٚ َٔ ٚاٖطٖا ْػب ١ايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا ٖٞ ٤إٔ
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ٖص ٙإٛاضز َٔ َٛاضز ايػٻ ٵٗٚ ٛايػؿً.١
ٚهب ايك ٗ ٍٛاؾٛاب :إٕ إعكَ ٗ ١ٝكابٌ ا٫تٸباع ،ؾإعك ١ٝتعين عسّ
ا٫تٸباع( .)95مل ٜتِٸ ؿا ٚقٝس ايعٳ ٵُس أ ٚايػٻ ٵٗ ٗ ٛتعطٜـ إعك ;١ٝنٜ ٫ ٞٴعٳسٸ ايصْب
ايػٻ ٵَٗ ٟٛعكٚ .ّ١ٝيهٔٵ ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ايصْب ٜ ٫ٴ ٳعسٸ عً ٢ايسٚاّ ُطټزاّ عً ٢ا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞإٛيٜٛٸ ،١بٌ إٕ يًصْب َطاتب كتًؿ ،١تكع ٗ ط ٍٛبعهٗا .نُا إٔ يًُػؿط٠
أٜه ّا َطاتب; َعٓ ٢إٔ نٌٸ َطتب١ٺ َٓٗا تتعًٖل بصْب تًو إطتب:١
1ـ ايصْب إطتب٘ با٭َط ٚايٓٗ ٞإٛيٟٛٸَ ،عٓ ٢كايؿ ١اؿهِ ايؿطعٞٸ،
ايؿطعٞٸ أ ٚا٭قًٞٸٚ .بعباض٠ٺ أعِٸ :عٓس كايؿ ١ايكٛاٌْ ايس ١ٜٝٓأ ٚغري ايس ١ٜٝٓتهٕٛ
إػؿط ٠إتعًٚك ١بٗص ٙإطتب َٔ ١ايصْب ٖ ٞإطتب ١ا٭ َٔ ٍٚإػؿط.٠
2ـ ايصْب إتعًٚل با٭سهاّ ايعكًٝٸ ١ا٭خ٬قٝٸٚ .١إػؿط ٠إتعًٚك ١بٗصا ايصْب ٖٞ
إطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝإػؿط.٠
3ـ ايصْب إتعًٚل با٭سهاّ ا٭زبٝٸ ١بايٓػب ١إٍ أٚي٦و ايصٜ ٜٔه ٕٛأؾل سٝاتِٗ
ٖٚ ٛطف اٯزابٚ .هلص ٙإطتب ١ب ٳسٚٵضٖا َػؿط.ْ٠
إٕ ايعٴ ٵطف ٜ ٫عترب ايٓٛعٌ ا٭خري َٔ ٜٔايصْب ٚإػؿطٚ ،٠ضٴ ٳبُا نإ وًُُٗا
عً ٢إعٓ ٢اجملاظٟٸٚ ،يهٓٸُٗا يٝػا َٔ اجملاظ; إش ترتتٻب عًُٗٝا آثاض ايصْب ٚإػؿط.٠
4ـ ايصْب ايص ٟوهُ٘ شٚم ايعؿل ؾك٘ٚ ،إػؿط ٠إطتبط ١ب٘ أٜهاّ.
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ّهٔ تكٛٸض شْبٺ َٚػؿط٠ٺ َؿابٗ ١يصيو ٗ دٗ ١ايبػض ٚايٓؿٛض
أٜهاّ.
إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايصْب ٚإػؿطٜ ٫ ٠ٳ ٴعسٸ ٙايعٴطٵف شْباّ ،ستٸ ٢بإعٓ ٢اجملاظٟٸ; ٭ٕ
ايؿَ ٵِٗ ايعٴطٵٗ قاق ٷط عٔ إزضاى ٖص ٙاؿكا٥ل .ٳبٝٵسٳ إٔ ٖص ٙايتكٛټضات ،اييت تبس ٗ ٚأُ ُؾل
اؿٝا ٠ا٫دتُاعٝٸ ١تكٛټضاتٺ َ ٗ ٖٞ ،ّ١َٖٛٛأؾل ايعبٛز ١ٜسكا٥ل َهت .١َٛأدٌ ،إٕ
ايعبٛز ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ قبٸ ١اهلل تكٌ بأَط ايعبس إٍ َٛنعٕ عٝح ٜؿكس قًب٘ٚ ،واض
عكًٜ٘ ٫ٚ ،بك ٢يس ٜ٘ؾع ٛٷض ٜػتطٝع إٔ ٜسضى ب٘ غري اـايل ٫ٚ ،تبك ٢يس ٜ٘إضازٜ ْ٠طًب
بٗا غري َا ٜطٜس ٙاهللٌٚ ٗ .ٸ ٖص ٙاؿايٜ ١ؿعط اٱْػإ إٔ أزْ ٢اٖتُإّ بٓؿػ٘ٚ ،أٟٸ
ب مسٝوّ ٫ ،هٔ يؿ٤ٞٺ إٔ ٜع ًٜ٘غري إػؿط٠
ب عٚ ،ِٝٛسذا ٷ
تًب١ٝٺ ٕؿتٗٝات٘ ،شْ ٷ
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اٱهلٝٸ.)96(١

زأ ٟاملتهًُِّني يف ضَِٗ ٛايٓيبّ ــــــ
ٜصٖب ناتب إكاٍ إٍ ايكّ :ٍٛهٔ تأ ٌٜٚاٯٜات إُٖٛٹُ ١يعسّ ايعكُ،١
ٚاعتباضٖا َٔ ايػٻ ٵٗ.ٛ
ٜٚبس ٚأْ٘ قس اضتهٚ ٢تبٓٻ ٢ضأ ٟأٌٖ ايػٓٸ ٗ ١زا٥ط ٠ايػٻ ٵٗ.ٛ
ٚغٛف ْبسأ أٚٸ ّ ٫بصنط ضأ ٟا٭ؾاعطٚ ٠إعتعيٚ ١اٱَاَٝٸ ١بؿإٔ غٳ ٵٗ ٛايٓيبٸ.
إٕ َٔ بٌ أبعاز عكُ ١ا٭ْبٝا ٤عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ ايػٻ ٵٗٚ ٛاـطأ.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أُِّٖٖ ١ٝصا ايبشح إ ٓ٫إٔ إتكسٌَِّ قًُٖا تعطٻنٛا إٍ تؿاقٖ ٌٝصا
ايبشح ٗ نتبِٗ ايه ١َٝ٬عٓس اؿسٜح عٔ عكُ ١ايٓيبٸ|ٚ .قس نإ هلصٙ
إػأي ١اْعهاغاّ ٚاغعاّ ٗ ايهتب ايؿكٗٝٸٚ ١ايطٚاٝ٥ٸَٛ ٗ ١نٛع غٳ ٵٗ ٛايٓيب
ا٭نطّ| ٗ ايك .٠٬إٕ ايعكُ َٔ ١ايػٻ ٵٗ ٛأٜهاّ عً ٢أْٛاع :ٖٞٚ ،ايعكَُٔ ١
سٚ ;ٞايعكُ َٔ ١ايػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ ٗ ايعبازٚ ;٠ايعكَُٔ ١
اـطأ ٗ تًكٓٚ ٞإب٬ؽ ايٛٳ ٵ
اـطأ ٗ ايكهاٚ ;٤ايعكُ َٔ ١اضتهاب ايصْب غٳ ٵٗٛاّ; ٚايعكُ َٔ ١اـطأ ٗ ا٭َٛض
ايعازٜٸ.)97(١
يكس شٖب ايعًُاٚ ٤احملكٚك َٔ ٕٛاٱَاَ ١ٝإٍ ترب ١٥غاس ١ايٓيبٸ َٔ ْٝع أْٛاع
ايػٻ ٵٗ.)98(ٛ
ٚقس شٖب ابٔ تُٝٝٸ ١إٍ اعتباض ٖصا ا٫عتكاز ـ َٔ ايطٚاؾض بععُ٘ ـ غًُُٛٸاّ.
ٚقس شٖب ايؿٝذ ايكسٚم ٚأغتاش ٙقُس بٔ اؿػٔ ايٛيٝس إٍ عسٸ ْؿ ٞايػٻ ٵٗٛ
عٔ ا٭ْبٝاَ ٤طًكاّ َٔ ايػٴًُ ٸٚ .ٛشٖبا إٍ ا٫عتكاز بإغٗا ٤ايٓيبٸ.
إٕ ايٓيبٸ ـ طبكاّ هلص ٙايٓٛط ١ٜـ ٜ ٫تعطٻض يًػٻ ٵٗٚ ٛايٓػٝإ بٓؿػ٘ٚ ،يهٔٵ قس
ػ ،٘ٝيٝه ٕٛشيو غبباّ ٗ تعً ِٝايٓاؽ أسهاّ ايػٻ ٵٗٛ
ٜتسخٻٌ اهلل ٗ بعض إٛاضز  ٚٴٜٓٵ ٹ
ٗ ايعبازات عًُٝٸ ّا(.)99
ٜبس ٚإٔ إته َٔ ًٌُٚا٭ؾاعطٚ ٠إعتعي ١قس اضتهٳ ٵٛا ،عً ٢م ٛاٱْاٍ ،ايكٍٛ
بايػٻ ٵٗ ٛعً ٢ا٭ْبٝا.٤
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ؾكس شٖب ايكان ٞعبس اؾبٸاض إعتعي ٞإٍ ايك ٍٛبعسّ دٛاظ ايػٻ ٵٗٚ ٛايػٳًَ٘ ٗ
أزا ٤ايٓيبٸ يًطغايٚ ،١يهٔٵ قس تكته ٞإكًشٚ ١قٛع ايػٻ ٵٗ ٗ َ٘ٓ ٛعٌُٕ غبل إٔ بٝٻٔ
سهُ٘ ٚاغتٛؾا ٙسكٖ٘(.)100
ٚقس قطٻح ابٔ أب ٞاؿسٜس إعتعي ٞظٛاظ اـطأ عً ٢ايٓيبٸ ٗ غري أَط
ايتبًٝؼ(.)101
ٚقاٍ عهس ايس ٜٔاٱه :ٞيكس أداظ أنجط ايعًُا ٤قسٚض ايهبا٥ط عٔ غري
ٳع ٵُ ٺس .ٳبٝٵسٳ إٔ ايك ٍٛإدتاض عً ٢خ٬ف شيوٚ .ػٛظ ايكػا٥ط عً ٢ا٭ْبٝا ٤غٳ ٵٗٛاّٖٚ .صا
َتٻؿلٷ عً ٘ٝبٌ أقشابٓا طا٭ؾاعط٠ص(.)102

أديٓ ١عؿُ ١ايٓيبّ َٔ ايطَِّٗ ٛــــــ
ٖٓاى أزيٓ ْ١عكًْٚ ١ٝكً ١ٝعًْ ٢ؿْٝ ٞع أْٛاع ايػٻ ٵٗ ٛعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
 ٗٚايبسا ١ٜغٛف ْػتعطض زي ّ٬ٝعكًٝٸاّ ؾًػؿٝٸ ّاٖٚ .صا ايسي ٌٝايعكًٞٸ ـ عً ٢سسٸ
تعبري ايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ ٞـ َٔ ايٛنٛح ٚايكطعٝٸ ١عٝح هب ا٭خص ب٘ ستٸ ٢إشا
ناْت ايٛٛاٖط ايٓكًٝٸ ١عً ٢خ٬ؾ٘.
ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايطٚح بكعٛزٖا إٍ ايتذطټز ايعكًٞٸ تكٌ إٍ َطتب١ٺ ٜ ٫بكَ ٢عٗا
يًؿٝطإ فا ٷٍ يًٓؿٛش ٚايتأثري ،ستٸٜ ٢هٖٓ ٕٛاى ْكلٷ أ ٚظٜاز ٗ ْ٠ايبٴعٵس ايعًُٞٸ ٕجٌ
ٖص ٙايطٚح اجملطٻز ٠ايكاعس .٠إٕ َكاّ ايتذطټز ايتاّٸ َٓعٍٷ يًشهٛض ٚايٛٗٛض ايسا،ِ٥
ٚيٝؼ ايػؿًٖٓ َٔٚ .)103(١ا ٜك ٍٛايؿٝذ ايطٝ٥ؼ أب ٛعًٞٸ (ابٔ غٓٝا)َ ٗ ،عطض ايجٓا٤
عً ٢ع ١ُٛا٭ْبٝا« :^٤ا٭ْبٝا ٤ايصٜ ٫ ٜٔأت َٔ ٕٛدٗ١ٺ غًطاّ  ٫ٚغٳ ٵٗٛاّ»(.)104
نُا ٴٜعٳ ٸس اعتُاز ايٓاؽ عً ٢ا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭زي ١ايعكًٝٸ ١أٜهاّ(.)105
إٕ اٯٜات اييت تسٍٸ بإطًل عًٚ ٢دٛب إطاع ١ايٓيبٸٚ ،تٳ ٴع ټس إطاعت٘ َٔ إطاع١
اهلل ،تسٍٸ ٗ ايٛقت شات٘ عً ٢عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| َٔ ايػٻ ٵٗ ;ٛبتكطٜب إٔ ا٭َط
بايطاعَ ١طًلٚ ،مل ٜتِٸ تكٝٝسَ ٙذإٍ خامٸٚ ،بصيو تجبت عكُ ١ايٓيبٸ| َٔ
ايصْب غٳ ٵّٗٛا ٚعٳ ٵُساّٚ ،نصيو ايٓػٝإ ٗ ْٝع إطاسٌ.
نُا ٚضز ايتكطٜض ٗ بعض ايطٚاٜات بعكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|(ٚ )106ا٭ُ٥ٸ١
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إعك َٔ )107(^ٌَٛاـطأ.

ن ّ٬املفطِّس ٜٔيف َعؿ ١ٝايٓيبّ آدّ× ــــــ
هب ايك ٗ ٍٛاؾٛاب عٔ َسٻع ٢ناتب إكاٍ ،ايص ٟأٚٸٍ َعك ١ٝايٓيبٸ آزّ×

ٗ قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳعٳكٳ ٢آَ ٳزّٴ ضٳبٻ٘ٴ َؾػٳٛٳ( ﴾٣ط٘ )121 :باـطأ :يكس ؾػٻط نٌټ ٚاسسٺ َٔ
إؿػِّطٖ ٜٔص ٙاٯَ ١ٜا ٜتٓاغب َع َبٓا ٙايهَٞ٬ٸ ٗ فاٍ عكُ ١ا٭ْبٝا َٔٚ .٤شيو ـ
عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ا٭ؾاعط ٠قايٛا :إٕ َعك ١ٝآزّ تطتب٘ َا قبٌ ْبٛٸت٘( ٗ ;)108سٌ
قاٍ ايعكؿط ٟإعتعي ٞبإٔ َعك ١ٝآزّ× ناْت قػري ّ٠غري َٓؿٚط٠ٺ(ٚ ;)109ؾػٻطٖا
اٱَاَ ١ٝبرتى إػتشبٸ( ;)110أَ ٚعك ١ٝا٭َط اٱضؾازٚ .ٟقاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا:ٞ٥
«ٚأَا إعكَ ١ٝعٓ ٢كايؿ ١ا٭َط اٱضؾاز ٟـ ايص ٫ ٟزاع ٞؾ ٘ٝإ ٓ٫إسطاظ إأَٛض خٳ ٵٝطاّ
أَٓ ٚؿع َٔ ّ١خريات سٝات٘ َٓٚاؾعٗا ـ باْتداب ايططٜل ا٭قًض ،نُا ٜأَط ٢ٜٗٓٚ
إؿري ايٓاقض ْكشاّ ،ؾإطاعت٘ َٚعكٝت٘ خاضدتإ َٔ فط ٣أزيٓ ١ايعكُٖٛٚ .١
ٚاٖ ٷطٚ .يٝهٔ ٖصا َعٓ ٢ق ٍٛايكا :ٌ٥إٕ ا٭ْبٝا ^٤عً ٢عكُتِٗ هٛظ هلِ تطى
ا٭َ ٵ.)111(»ٍٚ
ت بعس ٖب ٙٛآزّ إٍ ا٭ضضٚ ،أَا قبٌ
د ٳس ٵ
 َٔٚاؾسٜط شنطٴ ٙإٔ ايؿطٜع ١إِا ٚٴ ٹ
شيو ؾًِ تهٔ ٖٓاى ؾطٜع ْ ،١ستٸٜ ٢هٖٓ ٕٛاى َعٓ ٢يًعكٝإ إكطًض .قاٍ اهلل
تعاٍ ٗ غٛض ٠ايبكط ،٠بعس بٝإ قكٸ ١إبًٝؼ ٚآزّ ٚظٚد٘ ٚتٛبتُٗا﴿ :قُ ًِٓٳا ا ٵٖ ٹبطُٛا ٹَٓٵٗٳا
دٳُٹٝعاّ ؾَ ٔإَٻا ٳِ ٜأ ٹت ٳٓٝٻهُِٵ َٹِّٖٓ ٞٴسٶ ٣ؾَُٳٔٵ ٳتبٹعٳ ٖٴسٳاٟٳ ؾَ َ٬خٳ ٵٛفٷ عٳًَٝٵِٗٔٵ ٳٖ َ٫ٚٴِٵ ٜٳشٵ ٳعْٴٕٛٳ *
ٚٳايٖصٹٜٔٳ نَؿَطٴٚا ٚٳنَ ٻصبٴٛا بٹ َآٜٳا ٹتٓٳا أُٚيَ٦ٹوَ أَقٵشٳابٴ ايٓٻاضٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا خٳايٹسٴٕٚٳ﴾ (ايبكط 38 :٠ـ
 .)39إٕ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜأٚا ٌ٥ايتؿطٜعات ٚايكٛاٌْ اييت أْعهلا اهلل ٗ عامل اٱْػإ
ت بعس ٖب ٙٛايٓيبٸ آزّ×.
ٚٚنعٗا ٗ سٝا ٠ايبؿطٚ ،قس ٚضزٳ ٵ
ٚعً ،٘ٝؾؿ ٞشيو ايٚ ،ّٛٝعٓس كايؿ ١ا٭َط بعسّ ا٭نٌ َٔ ايؿذط ،٠مل ٜهٔ
ب َٛيٟٛٸ قاز ٷض عٔ اهلل تعاٍ(.)112
ٖٓاى تؿط ٜٷع أ ٚتهًٝـٷ أ ٚخطا ٷ

3ـ َاٖ ١ّٝايعؿُ ١ــــــ
قاٍ ٚٚنط ٗ ٖصا ايؿإٔٚ« :عًٖ ٢صا ا٭غاؽ َٔ إِٗٸ إٔ ْع ِّٔٝزضدات َٔ
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ايصْب ،أ ٚايصْب احملتٌُ ٗ نٌٸ َٛضزٺّ ٫ٚ ،هٔ سٌٸ إػأيَ ١ذطٸز ايك ٍٛبٓؿٞ
ا٫غتعساز يًصْب يس ٣ا٭ْبٝا ;٤٭ٕ ا٭ْبٝا ٤إشا مل ٜهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢اضتهاب ايصْب
شاتاّ ٕا ناْٛا َػتشك ٌٚيٮدط ٚايجٛاب( )113أقٚ .ّ٬عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايعكُ١
يٝػت قؿ ّ١شات ١ٝيٮْبٝاٚ ،٤إِا ٖٖ ٞب ْ ١أ ٚيطـٷ أٚزع٘ اهلل عٓسِٖٚ .ضٴ ٳبُا نإ
ٖٓاى َٛضزٷ ٗ ايكطإٓ ـ ٚضز شنطَ ٙطاضاّ ـ ٖٛٚ ،ؾُٝا ىلٸ ايٓيبٸ ٜٛغـَٛ ٖٛ ،ضزٷ
ٜعهؼ َػاس ١نبري َٔ ٠ايتأ٬ٜٚت إُهٓٚ ،١ا٫خت٬ف سَ ٍٛا إشا ناْت يسِٜٗ
ايكسض ٠عً ٢اضتهاب ايصْب أ ٚلات٘ َٔ إعك.١ٝ
ت ايٓيب ٜٛغـ عٔ
ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜإٔ ظيٝدا ظٚد ١ايععٜع قس ضاٚزٳ ٵ
ت ب٘ٚ ،إٔ ٜٛغـ ب ٳسٚٵض ٙقس
ْؿػ٘(ٜ .)114كطِّح ٖصا ايٓلٸ َٔ ايكطإٓ بإٔ ظيٝدا قس ُٖٻ ٵ
َُٗٓ ٛا إٍ اٯخط نإ بٓؿؼ ايٓػب;١
ٳٖ ٻِ بٗاٚ .غٝام ايهٜ ّ٬ٴؿري إٍ إٔ الصاب نٌ
ت
ؾإشا نإ ُطټز ٚعكٝإ ظيٝدا عٝح تهَ ٕٛصْب ّٚ ١عاق ١ٝسٳ ٵتُاّ ـ ٖٚصا َا اتٻ َؿ َك ٵ
عً ٘ٝنًُْٝ ١ع ايعًُا ٤تكطٜباّ ـ هب إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايؿإٔ َٓطبكاّ عًٜٛ ٢غـ أٜهاّ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜه ٕٛايصْب ٗ ٖصا إٛضز; بايٓٛط إٍ أخص ايككس ٚايساؾع ،أَطاّ
بايؼ ايتعكٝس .ؾكس نإ ا٫لصاب اؾٓػٞٸ إٍ ظيٝدا ٴٜعٳسٸ ٗ اؿكٝكَٓ ١عي ١ايصْب َٔ
ٚدْٗٛ ١ط ٜٛغـ ،بٳٝٵسٳ إٔ اٯ ١ٜتػتسضى عً ٢شيو َباؾطٚ ،ّ٠تك﴿ :ٍٛيَ ٵَ َ٫ٛإٔٵ ضٳأَ٣
بٴ ٵطٖٳإٳ ضٳبِّ٘ٹ﴾ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ٴض ٳبُا أَهٔ تؿػري فُٛع ايٓلٸ بإٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ
نإ قس ٖٳ ٻِ ٚطُع بعيٝدا; َعٓ ٢أْ٘ بٛقؿ٘ َٔ ايبؿط نإ َٔ ايٓاس ١ٝايطبٝعٝٸ١
َػتعسٸاّ ي٬لصاب اؾٓػٞٸ م ٛإطأ ٠اؾُٚ ;١ًٝيهٔٸ تسخټٌ بطٖإ اهلل ساٍ زٕٚ
ؼكٗل أٟٸ قكسٺ أ ٚزاؾعٕ ٗ ٖصا ا٫ػاٚ .ٙيصيو ؾإٕ ٖصا ايربٖإ َٓع٘ َٔ اضتهاب ٖصا
ايصْب ،ضغِ إساطت٘ ب٘.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ،ؾكس ناْت ٖص ٙإػأيَٛ ١نع ْكاف َتهطِّض بٌ ايصٜ ٜٔطٳ ٵٕٚ
إٔ ٖصا ايتسخټٌ اٱهلٞٸ نإ َٓص ايبساٚ ١ٜبٌ أٚي٦و ايصٜ ٜٔطٳ ٵَ ْ٘ٚتأخِّطاّ.
ٖٓ َٔٚا ؾإْ٘; بايٓٛط إٍ نٝؿٝٸ ١ؾَ ٵِٗ ٚإزضاى ٜٛغـ ؿذٸ ١اهلل ٗ ايٛقت
إٓاغبّ ،هٔ إٔ ْربِّْٝ َٔ ٘٥ع ؾٛا٥ب ايصْب; أْ ٚطا ٙبعهؼ شيو قطٜباّ َٔ
ايصْب.
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ٖٓٚاى َٔ إؿػِّطَ ٜٔٳ ٵٔ ازٻع ٢إٔ ٜٛغـ قس تٛقٖـ عٔ اضتهاب ايصْب ُقبٳ ٵٌٝ
إبازض ٠إٍ اضتهاب٘.
ٚإٕ ايص ٟقًُٖا متٸ تٛنش٘ ٚبٝاْ٘ ٖ ٛاغتٓباٖ ٙصا ا٭َط ٖٛٚ ،إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ;
بايٓٛط إٍ َعطؾت٘ َا هب عً ٘ٝؾعً٘ َٚا  ٫هب عً ٘ٝؾعً٘ ،مل ٜهٔ َعكَٛاّ(.)115
ؾإْ٘ ي ٛنإ َعكَٛاّ بايهاٌَ ٕا نإ عاد١ٺ إٍ تٓب ٘ٝاهلل ايص ٟناْت تؿطن٘
اؿاي.١
ٚإٕ إجاٍ ا٭ؾهٌ هلصا ايٓٛع َٔ ايعكُ ١أ ٚعسَٗا لسَٛ ٗ ٙنٛع ايٓيبٸ
َٛغ ،٢سٝح نًِٓ اهللٚ ،قاٍ ي٘﴿ :أَ ٔضْٹَ ٞأ ٵُْٛطٵ ٔإيَٝٵوَ﴾ (ا٭عطاف.)143 :
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ اهلل قس عاتب ايٓيبٸ َٛغ ٢عًٖ ٢صا ايػ٪اٍٚ ،قاٍ َ٪نٚسّا:
إٕ اهلل ّ ٫هٔ إٔ ٜٴطٳ.)116(٣
بايٓػب ١إٍ أٚي٦و ايعًُا ٤ايصٜ ٜٔعتكس ٕٚبعسّ اٱَهإ ايٛاقعٞٸ يط ١ٜ٩اهلل;
يه ْ٘ٛغري عازٟٸ  ٫ٚدػُاْٞٸٜ ،ٴ ٳعسٸ غ٪اٍ َٛغ ٢هلل إٔ ٜأشٕ ي٘ بايٓٛط إي ٘ٝـ إشا سٴٌُ
عًَ ٢عٓا ٙايًؿٚ ٞٛاؿَ ٵطٗ ـ زي ّ٬ٝعً ٢عسّ عكُت٘.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،هب إٔ هٛظ اـطأ عً ٢ايٓيبٸ َٛغ ٢إشا مل ٜٴػٵ ٹع ِؿ٘ زعِٷ
َٔ اهلل ٗ َا ٜتعًٖل بؿَ ٵُٗ٘ ٚإزضان٘ يًسٚ ٜٔايعكٝس ٠ايس.١ٜٝٓ
ٖٚصا تؿػريٷ َؿش ٕٛبإؿانٌ ايتعًُٝٝٸ( ١ا٫عتكازٜٸٚ ،)١يصيو ٜتِٸ ادتٓاب٘
بؿهٌٕ عاّٸ»(.)117

زٚٚ ١ٜ٩نس س ٍٛعدّ ذات ١ّٝايعؿُْ ،١كاؽٌ ٚاعرتاض ــــــ
ٜط ٣ناتب إكاٍ إٔ َاٖٝٸ ١ايعكُ ١يٝػت َٔ شاتٝٸات ايٓيبٸ; َعٓ ٢أْ٘ ٫
ـ َٔ اهلل.
ٜػتطٝع اقرتاف ايصْب ،بٌ ٖ ٞيط ٷ
إٕ َا قاي٘ ناتب إكاٍ َٔ عسّ ْؿ ٞايكسض ٠عٔ ايٓيبٸ ٗ اضتهاب ايصْب أَطٷ
س ٳسِٖ ايص ٜٔقايٛا
قشٝض ُاَاّ .ؾإْ٘ َٔ بٌ إتهً ٌُٚاٱغَٝ٬ٸٌ نإ ا٭ؾاعطٚ ٠ٳ ٵ
بإٔ ايعكُ ١تعين عسّ خًل ايصْب َٔ إعك ;)118(ّٛأ ٚأْٗا تعين خًل ايكسض ٠ؾ ٘ٝعً٢
ايطاع.)119(١
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 َٔٚايٛانض إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿػري يًعكُ٪ٜ ١زٸ ٟإٍ ايك ٍٛظَ ٵبطٜٸتٗا ٫ .ؾٳ ٖ
و
ٗ إٔ عكُ ١ايٓيبٸ  ٫تعين عسّ ايكسض ٠عً ٢اضتهاب ايصْب ،ٳبٝٵسٳ إٔ ايكسض ٠عً٢
اضتهاب ايصْب  ٫تعين اضتهاب ايصْب بايهطٚضٚ .٠إٕ ٚدٛز ايػطا٥ع اؾٓػٝٸٚ ١ايك٣ٛ
ايؿٗٛاْٝٸ ٫ ١ت٬ظّ اقرتاف إعاقٚ .ٞبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ٚدٛز ا٭ضن ١ٝيعٌُٕ ٖ ٞغري
س ٵتُ ١ٝؼكٗل ٚقسٚض شيو ايعٌُٚ .ستٸ ٢بايٓػب ١إٍ ا٭ؾدام ايعازّ ٫ ٌٜهٔ
ٳ
ايك :ٍٛسٝح ٜٛدس إكته ٞإٍ إعك ١ٝعٓسِٖ ؾِٗ َصْب ٕٛعً ٢ايسٚاّ ٗ َا ٜتعًٖل
ظُٝع ايصْٛب .ي ٛنإ تطى احملطٻَات ٚؾعٌ ايٛادبات قا ّ٫عً ٢ايٓاؽ ؾًُاشا أَطِٖ
بٗص ٙا٭َٛض؟! إٕ اهلل اؿهٜ ٫ ِٝهًٚـ ايٓاؽ بػري إكسٚض( .)120إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ
٪ٜنٚس عً ٢اي ٴبعٵس ايبؿطٟٸ يٮْبٝاٜٚ ،)121(٤ط ٣إٔ ا٭ْبٝاَ ٤هًٖؿٚ ،)122(ٕٛايتهًٝـ
زي ٝٷٌ عً ٢اٱضازٚ ٠ا٫ختٝاض.
ـ َٔ اهللٚ ،يهٓٸ٘ ٜ ٫كسِّّ أٟٸ ؾطحٕ أ ٚتٛنٝضٕ آخط
ٜطٚٚ ٣نط إٔ ايعكُ ١يط ٷ
س ٍٛإككٛز ٚإطاز َٔ ٖصا ايًطـٚ .يهٔٵ بايٓٛط إٍ ْٛع ْٚتٝذ ١اغتٓاز ٙإٍ آٜتٌ
َٔ ايكطإٓ ٜٴػتٳ ٵٓ ٳب٘ َٔ ضأ ٜ٘إٔ ٖصا ايًطـ  ٫و ٍٛز ٕٚضغب ١ايٓيبٸ ٗ ايصْب ،بٌ إٕ
ٖصا ايًطـ قس ٜٴُٵ ٳٓض إٍ ايٓيبٸ عٓس اضتهاب ايصْب أ ٚبعس شيو.
ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا ايتؿػري يًعكُٜ ٫ ١تٓاغب َع ؾإٔ ايٓيبٸ.
ٜطٚٚ ٣نط إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× نإ بايٓٛط إٍ طبٝعت٘ ايبؿط ١ٜقس َاٍ إٍ
ظيٝداٚ ،يهٔٸ ضٜ٩ت٘ يربٖإ ضبِّ٘ قس َٓع٘ َٔ اضتهاب ايصْب.
ٚقس طًب ايٓيبٸ َٛغ ×٢إٔ ٜط ٣اهلل ،ٳبٝٵسٳ إٔ اهلل ْبٻٗ٘ إٍ خطٚ ،٘٦قاٍ ي٘:
«ئ تطاْ.»ٞ
إٕ ٖصا ايتعطٜـ َٓ٘ يًطـ ٜٓ ٫ػذِ َع ضأ ٟإػًٌُ.
مت بٝاْٗا َٔ قٹ ٳبٌ إعتعيٚ ١اٱَاَٝٸ.١
إٕ ْٛط ١ٜايًطـ ٗ َاٖٝٸ ١ايعكُ ١قس ٸ
ـٜٚ ،كٛي :ٕٛإٕ إعك ّٛهتٓب ايصْب
ؾإعتعيٜ ١طٳ ٵ ٕٚإٔ ايعكُ ١يط ٷ
باختٝاض.)123(ٙ
ٚأَا إتهً َٔ ُٕٛٚاٱَاَ ١ٝؾكس ٫سٛٛا ايًطـ اٱهلٞٸ ٚاختٝاض إعكٗ ّٛ
تعطٜؿِٗ ٕؿٗ ّٛايعكُ.)124(١
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نُا إٔ ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٞيطـٷ ٜك ّٛب٘ اهلل ػاَ ٙٳ ٵٔ
ّتًهٗا ،عٝح ٜ ٫بك ٢يس ٜ٘زاؾعٷ إٍ تطى ايطاعٚ ١إٍ ؾعٌ إعكٚ ،١ٝإٕٵ نإ
قازضاّ عً ٢ؾعًُٗا.
إٕ أغباب ٖصا ايًطـ أضبع ْ :ٖٞٚ ،١اـكا٥ل ايطٚسٝٸ ١أ ٚاؾػسٜٸٚ ;١ايعًِ
س ٞأ ٚاٱهلاّ إتٛاقٌ; َٚعاتب١
ػٔ ايطاعٚ ;١تأنٝس ٖصا ايعًِ بايٛٳ ٵ
بكُ ٵبض إعكٚ ١ٝسٴ ٵ
ايٓيبٸ َباؾطَ ٗ ّ٠ا ٜتعًٖل برتى ا٭َ ٵ ;ٍٚيٝعًِ ايٓيبٸ أْ٘ ٜتِٸ تٛد ٘ٝايً ّٛإي ٘ٝستٸ ٗ ٢غري
ايٛادبات أٜهاّ(.)125
ٖٓٚاى آضا ٤أخطَ ٣ططٚس ١سَ ٍٛاٖٝٸ ١ايعكُ َٔ ،١قبْٛ :ٌٝط ١ٜايعًِ َؿاغس
ايصْٛب; ٚاؿبٸ ٚايؿٛم ٚا٫ؾتٝام اٱهلٞٸ; ٚتؿسٜس ايعكٚ ١ْٝ٬ايػٝطط ٠عً ٢ايػهب
ٚايؿٗٚ ;٠ٛاٱضازٚ ٠ا٫ختٝاض(ْٛٚ ;)126طٜٸ ١إعطؾٚ ١اٱضاز ٠ايكٜٛٸ َٔ ٖٞٚ ،١اٯضا ٤اهلاَٸ١
إصنٛضٖ ٗ ٠صا ايؿإٔ.

املطتٓد ايكسآْ ٞيـ (ٚٚنس) ،دزاضٚ ْ١حتكٝل ــــــ
1ـ اٯ َٔ 24 ١ٜغٛضٜٛ ٠غـٜ :صنط ناتب إكاٍ قكٸ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ نؿاٖ ٺس
ٚزي ٌٕٝعً ٢عسّ شاتٝٸ ١ايعكُ ،١إ ٓ٫أْ٘ ٜكطِّض شيو بإٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× ـ َجٌ نٌٸ إْػإ ـ;
بايٓٛط إٍ طبٝعت٘ ايبؿط ،١ٜنإ ّ ٌٝإٍ ايصْبٚ ،عٓسٖا ٜؿًُ٘ ايًطـ اٱهلٞٸ قبٌ
اضتهاب ايصْب أ ٚعٓس َباؾطتّ٘ٓٚ ،ع٘ َٔ اقرتاف ايصْب.
ٖصا ٗ سٌ إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× ـ طبكاّ هلص ٙاٯ ١ٜـ مل ٜكرتف ايصْب ،بٌ مل
ٜككس ٙأٜهاّ.
َ ٗٚا ْ ًٜٞؿري إٍ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜآضا ٤إؿػِّط ٜٔهلا ﴿ :ٳٚيَكَسٵ ٖٳُٻتٵ بٹ٘ٹ ٳٖٚٳِٻ بٹٗٳا يَٛٵَ٫
عبٳا ٹزْٳا ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾
َإٔٵ ضٳأَ ٣بٴ ٵطٖٳإٳ ضٳبِّ٘ٹ نَصٳيٹوَ يٹٓٳكٵ ٔطفٳ ٳعٓٵ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ ٚٳايِؿَشٵؿٳا٤ٳ إْٔٻ٘ٴ َٹٔٵ ٹ
(ٜٛغـ.)24 :
ت بايؿٖ ٤ٞٳُٸاّ إشا أضزٵ ٴت٘»(ٖٓٚ .)127اى َٳ ٵٔ
إٕ َعٓ « ٢ٳٖ ٻِ» ٗ ايًػ ٖٛ ١اٱضازُٖ« :٠ٳ ٵُ ٴ
قاٍ بأْٗا تعين بسا ١ٜايععّٚ ،١أْٗا تػتعٌُ ٗ َٛضز إضاز ٠ايؿٚ ٤ٞعسّ ؾعً٘(ٚ .)128قاٍ
قاسب «ايتشكٝل» :إٕ « ٳٖ ٻِ» تعين ايععّ عً ٢أَطٕ َع ايؿطٚع ٗ َكسٸَات٘(ٖٓٚ .)129اى َٳ ٵٔ
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شنط أضبعَ ١عاْ ٞيهًُ « ١ٳٖ ٻِ» :ٖٞٚ ،ايععّ ٚايتكُ ِٝايكاطع عً ٢أَطٕ; ٚخطٛض
َطًب عً ٢ايصٖٔ; ٚا٫قرتابٚ ،ايطغبٚ ١إَ ٵ ٌٝايطبٝعٞٸٜٚ .أت ٞاغتعُاٍ « ٳٖ ٻِ» ٗ إٛضز
ا٭خري عً ٢غب ٌٝاجملاظ(.)130
ت ْاع ْ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸ
يكس اختًـ ايعًُا ٗ ٤تؿػري ٖص ٙاٯ ;١ٜؾصٖبٳ ٵ
ٜٛغـ مل ٜطتهب أٟٸ َعك١ٝٺ ،نبري ٠أ ٚقػريٖٓٚ ;٠اى َٳ ٵٔ قاٍ :إْ٘ عكس ايععّ عً٢
ؾعٌ إعكٚ ،١ٝيهٓٸ٘ اْكطف عٔ شيوٚ ،مل ٜؿعٌ َا ععّ عًٚ .٘ٝإٕ ايص ٜٔشنطٚا
ٖصا ايطأٚ ،ٟقايٛا بإٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ قس ععّ عً ٢ؾعٌ إعك ،١ٝؾشٓٛا تؿػريِٖ
َطايب  ٫تتٓاغب َع ؾإٔ ايٓيبٸ ،بٌ  ٫تٓاغب َع ؾإٔ أٟٸ عاقٌٕ َٔ ايعك.)131(٤٬
نُا إٔ ٖص ٙا٭َٛض تتٓاؾَ ٢ع ا٭زيٓ ١عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤تتٓاؾَ ٢ع غٝام
ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ا٭خط َٔ ٣غٛضٜٛ ٠غـ.
دًَكٌٚ ،أْ٘ دسٜطٷ َؿاٖس ٠ايربٖإ
ت ايٓيبٸ ٜٛغـ بأْ٘ َٔ إُ ٵ
إٕ اٯٚ ١ٜقؿَ ٵ
اٱهلٞٸٖٚ .صا خريٴ زي ٌٕٝعً ٢عكُ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ×.
ٚقس ؼسٻخ ايؿدط ايطاظ ٟـ بايٓٛط إٍ غٝام غٛضٜٛ ٠غـ ـ عٔ بطا ٠٤ايٓيبٸ
ٜٛغـ َٔ اقرتاف إعك ١ٝبؿٗاز ٠اهللٜٛٚ ،غـٚ ،اَطأ ٠ايععٜعْٚ ،ػاَ ٤كطٚ ،ستٸ٢
ايؿٝطإ ْؿػ٘(.)132
ت اؾُاع ١ا٭ ٗ ٍٚترب ١٥غاس ١ايٓيبٸ ٜٛغـ× َٔ ايصْب إٍ ايعٌُ
ٚقس شٖبٳ ٵ
تاض ّ٠عً ٢تٛغٝع َعٓ ٢نًُ « ١ٳٖ ٻِ»; ٚتاض ّ٠أخط ٣إٍ ايك ٍٛبإٔ َتعًٖل « ٳٖ ٻِ» ؾ٤ٞٷ آخط
غري ايؿشؿا.٤
قاٍ ايػٝس إطن« :٢إشا ناْت ٚدٖ ٙٛص ٙايًؿ ١ٛكتًؿَ ّ١تٸػع ،ّ١عًَ ٢ا
شنَ ٵطْاْ ،ٙؿَ ٵٓٝا عٔ ْيبٸ اهلل َا ًٜٝ ٫ل ب٘ ٖٛٚ ،ايعٳ ٵعّ عً ٢ايكبٝضٚ ،أدٳ ٵعْا باق ٞايٛد;ٙٛ
٭ٕ نٌٸ ٚاسسٺ َٓٗا ًٜٝل عاي٘»(.)133
ت باقرتاف ايؿاسؿٚ ،١أَا ايٓيبٸ
ٚشٖب اٯيٛغ ٞإٍ ايك ٍٛبإٔ ظيٝدا قس ٖٳ ٻُ ٵ
ٜٛغـ× ؾكس سكٌ ي٘ َٳ ٵٌٝٷ إيٗٝا; َكته ٢طَ ٵبع٘ ايبؿط ٖٛٚ ،ٟغري اختٝاضٟٸٚ ،قاٍ
ت عًٗٝا عٳ ٵعَاّ داظَاّ « ...ٳٖٚٳِٻ بٗا» أَ :ٟاٍ
ت إدايطٚ ،١ععَٳ ٵ
ٗ شيو« :إعٓ ٢أْٗا قكسٳ ٵ
إٍ كايطتٗا َكته ٢ايطبٝع ١ايبؿطٜٸ ،١نُٳ ٵ ٌٝايكا ٗ ِ٥اي ّٛٝاؿاضٸ إٍ إا ٤ايباضز.
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َٚجٌ شيو ٜ ٫هاز ٜسخٌ ؼت ايتهًٝـ ٫ ،أْ٘× قكسٖا قكساّ اختٝاضٜٸ ّا; ٭ٕ شيو
أَ ٷط َصَ ٛٷّ تٓاز ٟاٯٜات عً ٢عسّ اتٸكاؾ٘× ب٘ٚ ،إِا عبٻط عٓ٘ باهلَ ِِّ; جمل ٸطز ٚقٛع٘
ٗ قشبُِّٖٗ ١ا ٗ ايصنط ،بططٜل إؿانً.)134(»١
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ قاٍ :أَا ُٖټٗا ؾهإ أخبح اهلِٸٚ ،أَا ُٖټ٘× ؾٗ ٛأْ٘ قس ٖٳ ٻِ
بسؾعٗا ٚنطبٗا .ؾإٕٵ ق :ٌٝؾأٟټ ؾا٥س٠ٺ عًٖ ٢صا ايتأ ٗ ٌٜٚقٛي٘ تعاٍ﴿ :يَ ٵَ َ٫ٛإٔٵ ضٳأَ٣
بٴ ٵطٖٳإٳ ضٳبِّ٘ٹ﴾ٚ ،ايسؾع هلا عٔ ْؿػ٘ طاعٜ ٫ ْ١كطف ايربٖإ عٓٗا؟ قًٓا :هٛظ إٔ ٜهٕٛ
ٕٓا ٖٳ ٻِ بسؾعٗا ٚنطبٗا أضا ٙاهلل تعاٍ بطٖاْاّ عً ٢أْ٘ إٕٵ أقسّ عًَ ٢ا ٳٖ ٻِ ب٘ أًٖه٘
أًُٖٗا ٚقتً ،ٙٛأ ٚأْٗا تسٸع ٞعً ٘ٝإطاٚز ٠عً ٢ايكبٝضٚ ،تكصؾ٘ بأْ٘ زعاٖا إي،٘ٝ
ٚنطبٗا َ٫تٓاعٗا َٓ٘ ،ؾأخرب اهلل تعاٍ أْ٘ قطف بايربٖإ عٓ٘ ايػټٚ ٤ٛايؿشؿا،٤
ايًصُٖ ٜٔا :ايكتٌ; ٚإهط ،ٙٚأٔٚ ٚٸ ايكبٝض ب٘ ،أ ٚاعتكاز ٙؾ.)135(»٘ٝ
ٚقس شٖب قاسب تؿػري إٓاض إٍ ا٫عتكاز إٔ اهلَ ٻِ إِا ٜه ٕٛبا٭عُاٍ٫ ،
بايؿدٛم ٚا٭عٝإٚ .ؼكٝل َعٓا ٙأْ٘ َكاضب ١ؾعٌٕ تعاضض ؾ ٘ٝإاْع ٚإكته ،ٞؾًِ
ٜكع يطدشإ إاْع ٖٛٚ .إٛاؾل يك ٍٛعًُا ٤ا٭ق ٗ ٍٛايتعاضض ا٭عِٸٚ .يهٔٸ ضدشإ
إاْع ٖٓا قس ٜه ٕٛبإضاز ٠قاسب اهلَ ٸِٖ َ٘ٓٚ ،ٳ ټِ ٜٛغـ; ٚقس ٜه َٔ ٕٛغريَ٘ٓٚ ،ٙ
ٳٖ ټِ ٖص ٙإطأ .٠نإ ٖٳ ټُُٗا ٚاسساّ ٖٛٚ ،ايبطـ بايهطب أَ ٚا ٗ َعٓاٚ ،ٙنإ إاْع
َٓ٘ إضازت٘ ٖٚ ،ٛعذعٖا ٖ ;ٞبٗطب٘»(.)136
ٖٚصا ٖ ٛايص ٟاضتها ٙايؿٝذ قاؿ ٞايٓذـ آباز.)137(ٟ
ٚقس اْتكس ايع ١َٓ٬ايطباطباٖ ٞ٥ص ٙا٭قٛاٍٚ ،شٖب إٍ ايك ٍٛبإٔ ن« ٬اهلَ ٻٌُ»
َٔ غٓذٕ ٚاسس ٖٛٚ ،ايككس إٍ ايػټٚ ٤ٛايؿشؿاٚ .٤إٕ َعٓ ٢اٯ :ٖٛ ١ٜأقػِ يكس
قكسٳتٵ ٜٛغـ َا تطٜسٚ ...َ٘ٓ ٙأقػِ أْ٘ ي ٫ٛضٜ٩ت٘ بطٖإ ضبِّ٘ هلَ ٻِ بٗاٚ ،ناز إٔ
ٜٴذٝبٗا ٕا تطٜسٜٚ .َ٘ٓ ٙط ٣ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥إٔ ايربٖإ ايص ٟضآ ٙايٓيبٸ ٜٛغـ× ٖٛ
دًَكٌ ٜعين ايعكُ.)138(١
َٔ غٹ ٵٓذ ايعًِٚ ،إٔ إضا ٠٤ايربٖإ يًُٴ ٵ
ش ٟٛايكا :ٌ٥إٕ دٛاب «ي»٫ٛ
 َٔٚاؾسٜط شنطٴ ٙإٔ بعه ّا ـ اغتٓازاّ إٍ ايطأ ٟايٓٻ ٵ
ٜ ٫أت ٞقبٌ أزٚاتٗا ـ قسٻض دٛاب «ي »٫ٛقصٚؾاّٚ ،قسٻض ٖصا ايؿعٌ احملصٚف بـ «يؿعٌ» أٚ
«ـايطٗا»ٚ .عًٜ ،٘ٝه ٕٛإعٓ ٢إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× ي ٛمل ٜٳطٳ بطٖإ ضبٸ٘ ٫ضتهب
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ايؿشؿا.٤
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ ضؾض ٖصا ايكٚ ،ٍٛمل ٜٳ ٳط إؾها ٗ ّ٫تكس ِٜدٛاب «ي.)139(»٫ٛ
هل ٻِ بٗا» قطّ١ٜٓ
شٚ ١ٜٛا٭زبّ ١ٝهٔ اعتباض « َ
ٚستٸ ٢ي ٛايتعَٓا بٗص ٙايكاعس ٠ايٓٻ ٵ
عً ٢ايؿعٌ احملصٚفٚ ،اعتباض شيو دٛاباّ يـ «يٚ .»٫ٛبصيو ٜجبت بٛنٛحٕ بايؼ ٚبٝإٕ بسٜع
ػب ،بٌ إْ٘ مل ٜككس ٙأٜهاّ.
إٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ× مل هتٓب ؾعٌ ايػټ ٤ٛؾشٳ ٵ
2ـ اٯ َٔ 143 ١ٜغٛض ٠ا٭عطاف :يكس شنط قاسب إكاٍ زي ّ٬ٝآخط َٔ ايكطإٓ
ايهط ِٜعً ٢عسّ شاتٝٸ ١ايعكُ ٖٛٚ ،١إٔ غ٪اٍ ايٓيبٸ َٛغ ×٢إٔ ٜط ٣اهلل نإ
خطأّٚ ،قس ْبٻٗ٘ اهلل إٍ شيو.
َ ٗٚا ْ ًٜٞػتعطض ٖص ٙاٯٚ ،١ٜضأ ٟإؿػِّط ٜٔؾٗٝا ﴿ :ٳٚيَُٻا دٳا٤ٳ َٴٛغٳ ٢يٹُٹٝكَا ٹتٓٳا
ذبٳٌٔ ؾَ ٔإٕٔ اغٵتٳ َكطٻ
ٚٳنًَُٖٳ٘ٴ ضٳبټ٘ٴ قَاٍٳ ضٳبِّ أَ ٔضْٹَ ٞأ ٵُْٛطٵ ٔإ َيٝٵوَ قَاٍٳ ئَٵ تٳطٳاْٹ ٞٳٚيَهٹٔٔ اْٵُٛطٵ ٔإيَ ٢ايِ ٳ
قعٹكاّ ؾًََُٻا أَؾَامٳ
دعٳًَ٘ٴ زٳنٓاّ ٚٳخٳطٻ َٴٛغٳ ٢ٳ
ذبٳٌٔ ٳ
َٳهَاْٳ٘ٴ ؾَػٳٛٵفٳ تٳطٳاْٹ ٞؾًََُٻا تٳذٳًٖ ٢ٳضبټ٘ٴ يٹًِ ٳ
و تٴبٵتٴ ٔإ َيٝٵوَ ٚٳ َأْٳا َأٚٻٍٴ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ﴾ (ا٭عطاف.)143 :
غبٵشٳاْٳ َ
قَاٍٳ ٴ
سٝح هٝع ا٭ؾاعط ٠ض ١ٜ٩اهلل ٗ اٯخط ٠بايعٌ اؾاضس ،١ؾكس اعتربٚا ٖصٙ
اٯ ١ٜزي ّ٬ٝعً ٢إَهإ ض ١ٜ٩اهللٚ ،ؾػٻطٚا تٛب ١ايٓيبٸ َٛغ ×٢بايك :ٍٛإْ٘ غأٍ اهلل
ايط ١ٜ٩ز ٕٚاغت٦صإٕ(.)140
ػط ٜٔإٍ ايك ٍٛبإٔ ايٓيبٸ َٛغ ×٢إِا غأٍ اهلل ايط١ٜ٩
ٚقس شٖب عُ ّٛإؿ ِّ
عً ٢يػإ ق ;َ٘ٛ٭ٕ بعض اؾاًٌٖ َٔ بين إغطا ٌٝ٥ناْٛا ٜٴكطټ ٕٚعً ٢أِْٗ ئ
َٛٓ٪ٜا ٕٛغ ٢ستٸٜ ٢ط ِٜٗاهلل دٗطٚ ،)141(ّ٠إٕ ٖصا ايػ٪اٍ نإ جملطٻز إغهاتِٗ;
ٚيهٓٸ٘ سٝح مل ٜػتأشٕ اهلل ٗ ٖصا ايطًب ؾكس دا٤ت تٛب ١ايٓيبٸ َٛغٖ َٔ ×٢صٙ
ايٓاس.)142(١ٝ
بٌ ٖٓاى َٳ ٵٔ شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸ َٛغ ×٢قس متٸ تهًٝؿ٘ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل
بٗص ٙإُٗٸٚ ،١إٔ ٜػأٍ ٖصا ايػ٪اٍ; يهٜ ٞػُع اؾُٝع اؾٛاب ايؿاٗ ٚايكاطع ٗ
ٖصا ايؿإٔ(.)143
ٚقس متٸ ايتكطٜض بٗصا إعٓ ٗ ٢بعض ايطٚاٜات أٜهاّ(.)144
ٚقاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥بإٔ غ٪اٍ ايٓيبٸ َٛغ ×٢مل ٜهٔ ْاٚطاّ إٍ ايط١ٜ٩
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كطٜٸ ،١بٌ نإ ٜعين بصيو ايؿٗٛز ايكًيبٸٚ .إٕ نُاٍ ايعًِ ايهطٚضٟٸ غٛف ٜهٕٛ
ايبٳ ٳ
ٖهٓاّ يعباز اهلل ٗ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١أَا ايًكاٖ ٗ ٤ص ٙايسْٝا ؾإْ٘ قاٍٷ; بػبب
َهابس ٠اٱْػإ ٗ اؿك ٍٛعً ٢استٝادات٘ ايطبٝعٝٸٚ .١يٝؼ َٔ ايهطٚض ٟإٔ تهٕٛ
ايتٛب ١زاُ٥اّ َٔ ايصْبٚ .عٓسَا ػًٓ ٢اهلل يًذبٌ أزضى ايٓيبٸ َٛغ ٢إٔ تًو ايًش ١ٛمل
تهٔ َٓاغب ّ١يبٝإ ٖصا ايػ٪اٍ(ٚ .)145قس ضؾض ايع ١َٓ٬ايطأ ٟايكا ٌ٥بإٔ غ٪اٍ ايٓيبٸ
َٛغ ×٢نإ بايٓٝاب ١عٔ ايكٚ ،ّٛشنط اٱؾها٫ت إرتتِّب ١عً ٢شيو(.)146

خ٬ؾٚ ْ١اضتٓتاز ــــــ
ٗ َكاٍ «ايعكُ »١مل ٜهٔ ٖٓاى غٝابٷ تاّٸ ي٬عتُاز عً ٢إكازض ا٭ٍٚ
ػب ،بٌ نإ ا٫عتُاز عً ٢آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜـ خ٬ؾاّ يًُتٛقٖع ـ قسٚزاّ دسٸاّ.
ؾشٳ ٵ
ٚقس ضأ ٣قاسب إكاٍ ـ اعتُازاّ عً ٢أزيٓ ٺٚ ١اٖ ١ٝـ إٔ ايؿٝع ِٖ ١ايص ٜٔابتسعٛا
َؿٗ ّٛايعكُ ،١ا٭َط ايصٜ ٟجبت عسّ ضدٛع٘ إٍ إكازض ايؿٝعٝٸ ،١بٌ إٍ َكازض
أٌٖ ايػٓٸٖ ٗ ١صا ايؿإٔ أٜهاّ.
ٚإٕ ايتؿػري إصنٛض ٗ ٖصا إكاٍ يٰٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َتٓاقهَ ّ١ع
ايعكُ ١مل ٜهٔ َعك.ّ٫ٛ
ٚإٕ ناتب إكاٍ ،ضغِ اعتباض ٙايعكُ ١يطؿاّ إهل ٸٝاّٜ ٫ ،كسِّّ تعطٜؿاّ زقٝكاّ هلصا
ايًطـ اٱهلٞٸ.
ٜٚبس ٚإٔ ْكا ٙنعـ ٖص ٙإكايْٛٚ ١ا٥طٖا تعٛز ٗ ايػايب إٍ تًو ايط ١ٜ٩اييت
شنطٖا َٛؿٖط إقباٍ بهٌٸ ؾذاع١ٺ َٝٓٗٚٸٚ ،١اييت ْعبِّط عٓٗا بؿ٤ٞٺ َٔ ايتػاَض ،سٝح
س ٞنُا ْؿُٗٗا مٔ ٗ قٴًِب
ْك :ٍٛإٕ أنجط إػتؿطقٌ ٜ ٫ؿُٗٚ ٕٛاٖط ٠ايٛٳ ٵ
اٱغ.ّ٬
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عؿُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايرْٛب
يف َكازب ٍ١نٚ ١َّٝ٬تفطري ١ّٜيؿدز املتأيِّٗني
د .رضا أكبري
أ .عبّاس علً مىصىري
ترجمة :وسٍم حٍدر

َكدَّ ْ١ــــــ
إٕ عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤إػا ٌ٥اييت تٓاٚهلا إتهًٚ ُٕٛٚإؿػِّط ٕٚبايبشح
ٚايٓكافٚ ،قس اختًؿٛا ؾُٝا ب ٗ ِٗٓٝسسٚزٖا ٚأبعازٖا.
ت ٖص ٙإػأي ١نصيو باٖتُاّ قسض إتأي ،ٌٗٚسٝح تٓاٚهلا بايبشح
ٚقس سٝٛٳ ٵ
ٗ كتًـ َ٪يٖؿات٘ ٫ٚ ،غٝٻُا تؿػري ٙيًكطإٓ ايهط.ِٜ
ٚسٝح ٴٜعٳسٸ قسض إتأي ٌٗٚأسس نباض ايؿ٬غؿٚ ،١نإ ي٘ بايؼ ايتأثري عً ٢آضا٤
ْٛٚطٜٸات إتأخِّط ٜٔعٓ٘; ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣مل ٜتِٸ تس ٜٔٚآضا ٘٥ايهَٝ٬ٸ ١بؿهٌٕ
َػتكٌٸ إٍ اٯٕ ،لس َٔ إٓاغب ٚايهطٚضٟٸ إٔ ْبشح ضٜ٩ت٘ س ٍٛإسس ٣أِٖٸ إػاٌ٥
ايهْٚ ،١َٝ٬عين بٗا عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
 َٔٚاؾسٜط بايصنط أْٓا ٗ ٖص ٙإكاي ١ـ نُا ٜبس َٔ ٚعٓٛاْٗا ـ غٛف ْػع٢
إٍ ػٓټب ايتعُُٝاتٚ ،يصيو غٛف ْكتكط عً ٢فطٻز عح ض ١ٜ٩قسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ
×
×

عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛبٚ ،ئ ْتعطٻض إٍ ضأ ٜ٘بؿإٔ عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤اـطأ
ٚايعٻ َيٌٚ .إشا ٚضز ٗ ٖصا ايؿإٔ إثاض ٠بعض ايٓكاٖ ٗ ٙص ٙإكاي ١ؾػٛف ٜه ٕٛشيو َٔ
باب ا٫غتططاز ٫ ،أنجطٚ .ا٭عاخ اييت ْػتعطنٗا ٗ ٖص ٙإكاي ١عباض ْ٠عٔ:
1ـ أغًٛب عح قسض إتأيَ ٗ ٌٗٚػأي ١ايعكُ.١
2ـ َؿٗ ّٛايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط قسض إتأيٚ ،ٌٗٚاييت ؼت ٗ ٟٛزاخًٗا نٝؿ١ٝ
ؼكٗل ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط ٙأٜهاّ.
3ـ تكػُٝات ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط قسض إتأي.ٌٗٚ
4ـ ْٛط ١ٜقسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ قسٚزٜٸ ١ايعكُ.١
5ـ أزي ١قسض إتأي ٗ ٌٗٚإثبات عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
6ـ أغًٛب قسض إتأي ٗ ٌٗٚتؿػري اٯٜات اييت ُػٻو بٗا إدايؿ ٕٛيًعكُ.١

1ـ أضًٛب امل ٓ٬ؾدزا يف حبح َطأي ١ايعؿُ ١ــــــ
 َٔ ٛنتب٘
مل ٜتعطٻض قسض إتأي ٌٗٚإٍ َٛنٛع عكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤أٟ
 ٫ٚ ،ٛنُٔ عحٺ خامٸٚ .نإ دٴٌټ عج٘ ٗ ٖصا ايباب
ايؿًػؿ ٗ ٫ ،١ٝبابٺ َػتكٌ
ٜكتكط عً ٢ضٜ٩ت٘ ايتؿػري ١ٜيتًو ايطا٥ؿ َٔ ١اٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت قس ت ِٖٛايك ٍٛبعسّ
عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
إٕ َ٬س ١ٛايتعاضٜـ اييت ٜكسَِّٗا قسض إتأي ٗ ،ٌٗٚتهاعٝـ َ٪يٖؿاتَ٘ ٗ ،ا
ٜتعًٖل َؿٗ ّٛايعكُٚ ،)1(١نصيو ا٭زيٓ ١اييت شنطٖا ٗ إثبات عكُ ١ا٭ْبٝا ،٤تجبت
إٔ اٖتُاَ٘ بٗص ٙإػأي ١نإ شا قبػ١ٺ نَٝ٬ٸ ١أنجط َٔ اعتُاز ٙؾٗٝا عً ٢إباْٞ
ايؿًػؿٚ ،١ٝإٕٵ نإ باٱَهإ َؿاٖس ٠دصٚضٕ ٕباْ ٘ٝايؿًػؿ ١ٝأٜهاّ ٗ بعض إٛاضز،
َٔ قب :ٌٝتؿهٝو ايٛدٛزٚ ،بػاط ١ايٛدٛز.
إٕ أنجط ا٭عاخ اييت ططسٗا قسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤إِا تٳ ٔط ٴز ٗ
َكاّ تؿػري اٯٜات اـاقٸ ١بايٓيبٸ آزّ× ٗ غٛض ٠ايبكط ;)2(٠ؾإْ٘ عًٖ ٢اَـ ٖصٙ
اٯٜات َٔٚ ،خ ٍ٬تكس ِٜتكػ ِٝيًصْٛب ٚايكبا٥ض إتٖٛٻِ قسٚضٴٖا عٔ ا٭ْبٝا ،٤عُس
إٍ اغتعطاض آضا ٤إتهًٚ ٌُٚإصاٖب ايهَٝ٬ٸ ١إدتًؿَ ٗ ١ػأي ١ايعكُٚ ،١عُس
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

إٍ ْكسٖاٚ ،بٝإ آضا ٘٥نُٔ تهاعٝؿٗا.
إٕ ايص ٟشنط ٙقسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ عكُ ١ا٭ْبٝاٜ ٤ؿٌُ َؿٗ ّٛايعكُ،١
ٚأقػاَٗاٚ ،أزيٓتٗاٚ ،نٝؿٝتٗا ،ا٭َط ايصٜ ٟجبت أْ٘ نإ ّتًو ض ّ١ٜ٩داَعٚ ١ؾاًَ١
ٕدتًـ أبعاز ايعكُ.١
نُا إٔ ايٓٛط ٗ أعاخ قسض إتأيٜ ٌٗٚجبت أْ٘ ،باٱناؾ ١إٍ ايٓكاٙ
اٱهاب ،١ٝناْت يس ٗ ٜ٘ايٛقت ْؿػ٘ ضْ ١ْ ٜ٩اقسٖ ٗ ٠ص ٙإػأي ١أٜهاّٖٚ ،صا ٜعين
أْ٘ أٚضز ضٜ٩ت٘ٚ ،زاؾع عٓٗا ،نُا شنط آضا ٤اٯخطٚ ،ٜٔتع ٻطض ٕٓاقؿتٗا ْٚكسٖا.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽّ ،هٔ ا٫زٸعاَ ٗ ٤كاّ اغتد٬م ايٓتا٥ر أْ٘ قس ؾأ ٗ
أغًٛب٘ إٍ ايتًؿٝل بٌ ا٭غايٝب ايٛقؿٝٸٚ ١ايتشًًٝٝٸٚ ١ايٓكسٜٸ.١

2ـ َفٗ ّٛايعؿُ ١عٓد ؾدز املتأيِّٗني ــــــ
َٔ خ ٍ٬ايطدٛع إٍ إػا ٌ٥اييت ٜتعطٻض هلا قسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ تعطٜـ
ػب ايٛاٖط.
ع ٳ
ايعكُ ١تكع أَآَا ث٬ث ١تعاضٜـ ،تبس ٚكتًؿَ ّ١
َ ٗٚا ْ ًٜٞعٌُ عً ٢بٝاْٗا ٚإٜهاسٗا:

أـ تطدري ايك ٠ّٛايٛاُٖٚ ١إخكاعٗا يطًط ١ايعكٌ ــــــ
إٕ ايعكُٖ ١ب ْ١إهلٝٸ ،١ىتلٸ بٗا اهلل عباز ٙإدًكٚ ،ٕٛبٛاغطتٗا ٜتِٸ تػدري
ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ١ـ اييت تًبٸ ٞزع ٠ٛايؿٝطإّ ٫ٚ ،هٔ يٓٛع ايعكٌ اٱْػاْ ٞإٔ ٜتػًٖب
عًٗٝا ـٚ ،إخهاعٗا يػًط ١ايعكٌ(.)3
بٝإ شيوًٜ :تؿت قسض إتأي ٗ ٌٗٚخكٛم تأثټط اٱْػإ بايؿٝطإ إٍ
ْاسٝتٌُٖٚ ،ا :ايٓاس ١ٝايؿاعًٚ ;١ٝايٓاس ١ٝايكابًٚ .١ٝإٕ ؾِٗ إعٓ ٢ا٭خري يًعكُ ١ضٳ ٵٖٔٷ
بؿِٗ بٝاْ٘ ٚؾطس٘ يٓاس ١ٝايكابًٝٸ ،١أ ٚتأثټط اٱْػإ بايؿٝطإٜ .ك ٍٛقسض إتأي :ٌٗٚإٕ
قكٛض ايك ٣ٛاٱزضان ١ٝبٌ أنجط ايٓاؽٚ ،تٳ ٳبعاّ يصيو عذع ٖص ٙايك ٗ ٣ٛإعاضن١
ٚاؾٗاز نسٸ دٓٛز ايؿٝطإ ٚأتباع٘ ـ َعٓ ٢ايك ٣ٛايؿٜٗٛٸٚ ١ايػهبٝٸ ١ـٚ ،نصيو غا٥ط
ايك ٣ٛا٭خط ٫ٚ ،٣غٝٻُا ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ٪ٜ ،١زِّ ٟإٍ تأثټط ايٓاؽ بايؿٝطإٚ .عًٖ ٢صا
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ا٭غاؽ ؾإٕ ايعكُ ١تعين تك ١ٜٛايك ٣ٛاٱزضان ١ٝيٲْػإٚ ،تٳ ٳبعاّ يصيو تععٜع ٖصٙ
ايكَ ٗ ٣ٛعاضنَٛٚ ١ادٗ ١دٓٛز ايؿٝطإ ٚأتباع٘ ٗ ايبسٕ.
إٕ ٖصا ايتعطٜـ ٖ ٛإعاز ُ٠قٝاغ١ٺ ٕا شنط ٙقسض إتأ ٚيٌٗ بؿإٔ ايعكُٗ ١
َعطض بٝإ نٝؿٝٸ ١تأثري ايؿٝطإ عً ٢قًب اٱْػإٚ ،اييت أٚضزٖا ٗ قػِٕ َٔ
نتاب٘ ٗ تؿػري ايكطإٓ ايهطٚ .ِٜأَا أقٌ عباضت٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ؾٗٚ« :ٞأَا َٔ
داْب ايكابٌ ؾًككٛض ايك ٣ٛايساضن ١٭نجط ايٓاؽ ٚنعؿٗا عٔ إعاضنٚ ١إساؾع١
ٚاجملاٖسَ ٠ع دٓٛزٚ ٙأسعاب٘ َٔ ايك ٫ ،٣ٛغٝٻُا (ايٛٳ ٵُٖ ،)١ٝإ ٓ ٫ٳَ ٵٔ عكُ٘ اهلل َٔ
عباز ٙإدًكٌ ،ايص ٜٔأٜٻسِٖ اهلل بايعكٌ ايكٖٚ ،ِٜٛساِٖ إٍ ايكطا ٙإػتك:ِٝ
﴿أُٚيَ٦ٹوَ سٹعٵبٴ اهللٹ َأٔ َ٫إٕٻ سٹعٵبٳ اهللٹ ٖٴِٴ ايُِٴؿًِٹشٴٕٛٳ﴾ (اجملازيٚ ;)22 :١شيو ٭دٌ
تػدريِٖ قٛاِٖ ايبٳ ٳسْٝٸٚ ،١خكٛقاّ ايٛٳ ٵُٖٝٸ ،١اييت ٖ ٞأسس أعسا ٤اهلل ،اجملٝب ١يسع٠ٛ
ايؿٝطإ ،إشا مل ٜػدِّط ٙايعكٌ إٗتس ٟبٓٛض ضٓ ١ايطٓإ»(.)4
إٕ َ٬سٖ ١ٛصا ايتعطٜـ تهع بٌ أٜسٜٓا ْكاط ّا َتعسِّز ،٠لًُٗا ؾُٝا :ًٜٞ
أـ إٕ ايعكُٖ ١ب ْ١إهلٝٸ.١
ب ـ إٕ اهلل ّٓض ٖص ٙاهلب ١يعباز ٙإدًكٌٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ؾط ٙاؿكٍٛ
عًٖ ٢ص ٙاهلب ١اٱهلٝٸ ٖٛ ١اٱخ٬م ٗ عباز ٠اهلل.
ز ـ إٕ اٖتُاّ قسض إتأي ٌٗٚبكٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ ٜجبت أْ٘ ـ باٱناؾ ١إٍ ايٓٛاس ٞايعًُ١ٝ
ـ ٜط ٣إٔ ايٓٛاس ٞايٓٛطٜٸٚ ١إعطؾٝٸ ١يٲْػإ تًعب ٳزٚٵضاّ ٗ عسّ ايعكُ ١أٜهاّٖٚ ،صا
اي ٻسٚٵض ٖ ٛايص ٟتهطًع ب٘ ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ.١
ز ـ إٕ اؿسٜح عٔ ايؿٝطإ ٗ ٖصا ايتعطٜـ ٜجبت ٖص ٙاؿكٝك ٖٞٚ ،١أْ٘ ٗ
اضتهاب إعك ١ٝـ باٱناؾ ١إٍ اٱْػإ ـ ٜهٖٓ ٕٛاى سهٛضٷ يًعاٌَ اـاضدٞٸ،
إتُجٌِّ بايؿٝطإ أٜهاّ.
ٖـ ـ ٜؿري اغتعُاٍ عباض« ٠زع ٠ٛايؿٝطإ» ٗ ٖصا ايتعطٜـ إٍ إٔ قسض إتأيٌٗٚ
ٜط ٣إٔ ٳزٚٵض ايؿٝطإ ٗ اضتهاب إعكٜ ١ٝكتكط عً ٢فطٸز ايسع ،٠ٛز ٕٚإٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى أٟٸ إدباضٕ أ ٚإنطاٙٺ َٔ قٹ ٳبً٘.
 ٚـ ٜٴعبِّط اغتعُاٍ عباض« ٠اجملٝبٖ ٗ »١صا ايتعطٜـ عٔ إٔ قسض إتأي ٌٗٚقس
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أعط ٢يٲْػإ زٳٚٵضاّ ؾاعًٝٸاّ ٗ إعكٚ .١ٝإٕ يس ٣اٱْػإ أبعازاّ َتِّٓٛعّ ١هٔ إٔ تأخص
ٖص ٙا٫غتذاب ١عً ٢عاتكٗاٜٚ ،ط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ٖٞ ١اييت هلا ؾأْٝٸ١
ٖص ٙا٫غتذاب.١
ظ ـ إٕ َطاز قسض إتأي َٔ ٌٗٚاغتذاب ١ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ١يسع ٠ٛايؿٝطإ ٖ ٛإٔ ٖصٙ
ايكٛٸ ٠ـ خ٬ؾاّ يًكٛٸ ٠ايعاقً ١ـ ؼهِ عً ٢إٔ تهْ ٕٛتٝذتٗا عً ٢ايكعٝس ايعًُٞٸ ٖٞ
عسّ ؼكٗل ايعكُ.١
ح ـ ّتًو اٱْػإ ْٝع ايك َٔ ;٣ٛأدٌ ايػٝطط ٠عً ٢ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ َٔ ١قٹ ٳبٌ
ايعكٌ َٳ ٳس ٺز َٔ اهلل .ضٴ ٳبُا أَهٔ إٔ ْػتٓب٘ َٔ ٖص ٙايٓكط ١اؾٖٛط ،١ٜاييت ٜصنطٖا
قسض إتأي ،ٌٗٚأْ٘ ٜط ٣إٔ اجملتُع اٱْػاْ ٞي ٫ٛايطعا ١ٜاٱهلٜ ١ٝتشٛٻٍ إٍ فتُع
سٛٝاْٚ ،ٞضٴ ٳبُا أنٌٸ َٔ شيو; سٝح ٜك ّٛاٱْػإ ظُٝع أْٛاع ايتكطټؾات اغتذابّ١
يٓسا ٤ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ،١غ٬ف ايكٛٸ ٠ايعاقً.١
 ٙـ إٕ ْعُ ١ايعكُ ١ـ با٫يتؿات إٍ ايٓكط« ١ز» ـ تعين تكٚ ١ٜٛتععٜع ايكٛٸ٠
ايعاقً ،١عٝح إٕ ايك ٠ٛايٛاُٖ ١تطٝع ايعكٌٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿط ٙإعطٗ
يًعكُٜ ١هُٔ ٗ إطاع ١ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ١يًكٛٸ ٠ايعاقً ١يس ٣اٱْػإ.
 ٟـ مل ٜٴؿٹطٵ قسض إتأي ٌٗٚإٍ ا٭بعاز ايعًُٝٸ ٗ ١اضتهاب إعكٚ ،١ٝنصيو
ا٭بعاز ايعًُٝٸ ٗ ١عسّ اضتهاب إعك ٚ .١ٝٴض ٳبُا نإ ايػبب ٗ شيو ْاؾ٦اّ َٔ ا٭ُِّٖ١ٝ
ا٭نرب يٮبعاز ايٓٛطٜٸَ ٗ ١ا ٜتعًٖل بايصْٛب ٚإعاقٚ َٔ ،ٞدْٗٛ ١ط قسض إتأي.ٌٗٚ
ى ـ مل ٜتِٸ ٗ ٖصا ايتعطٜـ بٝإ أقػاّ ايصْٛبٚ ،تٳ ٳبعاّ يصيو مل ْتبٝٻٔ َا ٖٞ
أقػاّ ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط قسض إتأيٚ .ٌٗٚيهٔٸ ٖصا ايتعطٜـ ٜعطٓٝا ايُٓٛشز
ايتاي:ٞ
ْسا ٤ايؿٝطإ

ايكب ٍٛبكٛٸ ٠اي ِٖٛايبؿطٖٚ ٟعّ ١قٛٸ ٠ايعكٌ

ؼكٗل إعك١ٝ

إٖٛب ١اٱهلٝٸ ١يًُدًكٌ

تك ١ٜٛق ٠ٛايعكٌ ٚطاع ١ق ٠ٛاي ِٖٛي٘

ؼكٗل ايعكُ١

ٚنُا شنَ ٵطْا غابكاّ ٗ ايؿكطٖ ٗ »ٟ« ٠ص ٙايكٝػ ،١ؾإٕ ٳزٚٵض اي ٴبعٵس ايعًُٞ
٫ضتهاب ايصْبٚ ،تٳ ٳبعاّ يصيو زٳٚٵض اي ٴبعٵس ايعًُٞٸ يٲْػإ ،نأَٷ ٗ ؼكٗل ايعكُ.١
ٜط ٣قسض إتأي ٌٗٚـ َجٌ ايؿ٬غؿ ١ايص ٜٔغبك َٔ ،ٙٛأَجاٍ :ابٔ غٓٝا ـ إٔ ايك ٣ٛايعاًَ١
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ٗ اٱْػإ تٓكػِ إٍ َا :)5(ًٜٞ
ايك ٠ٛايباعج١

ايكٛٸ ٠ايؿاعً ١ٝاحملطِّن١

ايك ٠ٛايؿٗ١ٜٛ

ساي ١اؾصب

ايك ٠ٛايػهب١ٝ

ساي ١ا٫غرتخا٤

ساي ١ايػشب
1ـ ايكٛٸ ٠ايباعج :١إٕ ٖص ٙايكٛٸ ٠تعٌُ عً ٢خًل اؿاؾع يًشطنٚ ،١يصيو ؾإْٗا
تعترب ايعًٓ ١ايػاٝ٥ٸ ١يًشطنٚ .١إٕ ٖص ٙايكٛٸ ٠تتعاٌَ بؿهٌٕ ٚثٝل َع قٛٸ ٠اـٝاٍ; ؾهًُٓا
ت قٛض ٠ايؿ ٤ٞاحملبٛب أ ٚإبػٛض ٗ قٛٸ ٠اـٝاٍ ؾإٕ ٖص ٙايكٛض ٠إتدٝٻً١
اْطبعٳ ٵ
غٛف تعٌُ عً ٢ؼؿٝع ايكٛٸ ٠احملطِّنٚ .١هلص ٙايكٛٸ ٠قػُإ:
أـ ايك ٠ٛايؿٜٗٛٸ :١بعس اـٝاٍ تكبض ٖص ٙايكٛٸ َُٓ ٠ؿأّ يتشطٜو ايٓؿؼ مٛ
ا٫قرتاب َٔ ا٭َٛض اييت ته ٕٛنطٚضٜٸ ّ ١أْ ٚاؾع ّ١يبكا ٤ايبسٕ.
ب ـ ايكٛٸ ٠ايػهبٝٸ :١بعس ؽٝټٌ ا٭َٛض إهطٸ ٠يًؿدل تػسٖ ٚص ٙايكٛٸَٓ ٠ؿأّ
ٱهاز اؿطن َٔ ١أدٌ زؾعٗا.
2ـ ايكٛٸ ٠ايؿاعً ١ٝاحملطِّن :١تٓتؿط ٖص ٙايكٛٸْٝ ٗ ٠ع أعهاٚ ٤عه٬ت ايبٳ ٳسٕ،
 ٖٞٚاييت تتهؿٌٖ َُٗ ١ؼطٜو ايعه٬تٖٚ .ص ٙاؿطن ١عً ٢أْٛاع:
أـ ساي ١اؾَ ٵصب :تٓكبض ايعه٬تٚ ،ايطٚاب٘ اييت تطبطٗا بايعٛاّٚ ،ا٭ٚتاض
ايعكب ١ٝإٛدٛز ٗ ٠ايعهٚ ،ٛتتذُٻع م ٛإٛنع ايص ٟتسخٌ َٓ٘ ايكٛٸ ٠احمل ِّطن،١
ٚبعباض٠ٺ أخط :٣ؼكٌ هلا ساي ١اؾَ ٵصب.
ب ـ ساي ١ا٫غرتخا :٤ؼكٌ ٗ بعض إٛاضز ساي َٔ ْ١ا٫غرتخاٚ ٤اـُٗ ٍٛ
ايعه٬ت ،عٝح تتشطٻض بؿهٌٕ ناٌَٖ ٗٚ .ص ٙاؿاي ١تكٌٸ إكاَ ٗ ١َٚكابٌ
ايعٛاٌَ اـاضد.١ٝ
ز ـ ساي ١ايػشب :تتعطٻض ايعه٬ت ٚا٭ضبطٚ ١ا٭ٚتاض ايعكب ١ٝإٍ ْٛعٕ َٔ
اْ٫بػا ،ٙعٝح تبتعس عٔ َبسأ ايكٛٸٚ ،٠وكٌ هلا ساي َٔ ْ١اْ٫ػشاب ٚاَ٫تساز.
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إٕ ٖص ٙايتٛنٝشات تؿٝس إٔ ٖاتٌ ايكٛتٌ ٗ نٌٸ َعك١ٝٺ تتبعإ سهُ ّا
قازض ّا عٔ ايكٛٸ ٠ايٛاُٖ ،١خ٬ؾاّ يًكٛٸ ٠ايعاقًٚ .١تٳ ٳبعاّ يصيو غٛف ٜهَ ٕٛعٓ ٢ايعكُ١
عباض ّ٠عٔ أزاٖ ٤اتٌ ايكٛٸتٌ عً ٢أغاؽ اؿهِ ايكازض عٔ ايكٛٸ ٠ايعاقً.١
إٕ يكسض إتأي ٗ ٌٗٚنتاب (إبسأ ٚإعاز) عباضٜ ّ٠ٴٗٛط َهُْٗٛا زٳٚٵض ايكٛٸ٠
ايػهبٝٸٚ ١ايؿٜٗٛٸ ١أٜهاّ; إش ٜكٚ« :ٍٛد٘ تأثريْ ٗ ٙؿٛؽ اٯزَٝٸٌ بايؿطٸ ،أَأَ .....
داْب ايكابٌ ؾًككٛض ايك ٣ٛايسضٸان ١٭نجط ايٓاؽ ٚنعؿٗا عٔ إعاضنٚ ١اجملاٖس٠
َع دٓٛز ايؿٝاطٌ ٚأعٛاْ٘ َٔ ،ايك ٣ٛايؿٜٗٛٸٚ ١ايػهبٝٸٚ ١غريُٖا ٫ ،غٝٻُا ايٛٳ ٵُٖٝٸ،١
إ ٓ٫ٳَ ٵٔ عكُ٘ اهلل َٔ عباز ٙإدًكٌ ،ايص ٜٔأٜٻسِٖ اهلل بايعكٌٖٚ ،ساِٖ إٍ
ايكطا ٙإػتك.)6(»ِٝ
 ٚؾإٕ ٳزٚٵض ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝيكسٚض إعك ١ٝـ أ :ٟايكٛٸ ٠ايػهب١ٝ
ٚنُا ًَٖ ٛشْ ٛ
ٚايؿٗ ١ٜٛـ َصنٛضٷ ٗ ٖص ٙايعباض ٠بؿهٌٕ قطٜضٚ .قس ؼسٻخ قسض إتأيٖ ٗ ٌٗٚصٙ
ايعباض ٠ـ باٱناؾ ١إٍ ايك ٠ٛايٛٳ ٵُٖ ،١ٝاييت أعطاٖا ايسٳٚٵض ايطٝ٥ؼ فسٸزاّ ـ عٔ ايكٛٸ٠
ايػهبٝٸٚ ١ايكٛٸ ٠ايؿٜٗٛٸ ١أٜهاّ.
إٕ إعاز ٠قٝاغ ١تعطٜـ ايعكُٖ َٔ ١ص ٙايعباض ٫ ٠ؽتًـ عٔ ايتعطٜـ ا٭ٚٸٍ
نجرياّٚ ،يهٓٸٗا تػُض يٓا بايعٌُ عً ٢بٝإ ِٛشدٓا بؿهٌٕ أنٌُ.
ْسا ٤ايؿٝطإ

إٖٛب ١اٱهل ١ٝيًُدًكٌ

ايكب ٍٛبكٛٸ ٠ايٛٳٖٵِ ايبؿطٖٚ ٟعّ ١قٛٸ ٠ايعكٌ

تك ١ٜٛق ٠ٛايعكٌ ٚطاع ١ق ٠ٛايٛٳٖٵِ ي٘

ؾعٌ قٛٸ ٠ايػهب ٚقٛٸ ٠ايؿٗ٠ٛ

ؾعٌ قٛٸ ٠ايػهب ٚقٛٸ ٠ايؿٗ٠ٛ

ٚؾل قاعس ٠ق ٠ٛايٛٳٖٵِ

ٚؾل قاعس ٠قٛٸ ٠ايعكٌ

ؼكٗل إعك١ٝ

ؼكٗل ايعكُ١

ب ـ خً ّٛايٓفظ ٚجتسُّدٖا َٔ ايسذا ٌ٥ــــــ
إٕ ايعكُ ١عباض ْ٠عٔ خًٛٸ ايٓؿؼ ٚػطټزٖا َٔ ايكؿات ايبؿطٜٸ ١إطشٚي،١
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َ ٳس ٺز َٔ اهلل(.)7
ٚإتؿطِّعٚ ١إتؿعِّب ١بأْعٗا عٔ قٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ; ٳ
ٖٓٚاى ٗ ٖصا ايتعطٜـ عسزٷ َٔ ايٓكا ٙاييت ّهٔ َ٬سٛتٗا:ٖٞٚ ،
أـ ايعكُ ١قٍُٛٷ ٜٴشٵ ٳٌُ عًْ ٢ؿؼ اٱْػإ .ؾٌٗ ٖصا احملُ ٍٛبايٓػب ١إٍ ْؿؼ
اٱْػإ إعك ّٛقُ ٛٷٍ شاتٞٸ أ ٚعٳطٳنٞ؟ إٕ عباض ٠قسض إتأيٖ ٗ ٌٗٚصا إٛنع
َبُٗٚ .ْ١عًٜ ٫ ٘ٝتٸهض َٔ ايتعطٜـ إتكسِّّ َا إشا ناْت ايعكُ ١بايٓػب ١إٍ اٱْػإ
إعك ّٛأَط ّا شاتٝٸ ّا أ ٚٳعطٳنٝٸ ّا.
ب ـ إٕ ايعكُ ١تعين خًٛٸ ٚػطټز ايٓؿؼ َٔ ايكؿات إطشٚي.١
ز ـ إٕ ايكؿات إطشٚي ١تٓؿأ بأْعٗا َٔ قٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ.
نط عٓٛإ ايكٛٸ ٠ايٛاُٖٜ ١جبت زٳٚٵض ا٭بعاز ايٓٛطٜٸ ١يًٓؿؼ ٗ ؼكٗل
ز ـ إٕ ٹش ِ
إعك.١ٝ
ٖـ ـ  ٫بٴسٻ َٔ تٛؾٗط إَ ٳسز اٱهلٞٸ ٗ ؼكٗل خًٛٸ ايٓؿؼ ٚػطټزٖا َٔ ايكؿات
إطشٚي.١
 ٚـ نصيو مل ٜتِٸ ا٫يتؿات ٖٓا نجرياّ إٍ ايٓاس ١ٝايعًُٝٸ َٔ ١ؼكٗل إعك١ٝ
أٜهاّٜٚ ،عٛز غبب٘ إٍ ا٭ُِّٖ ١ٝا٭نرب يٮبعاز ايٓٛطٜٸَ ٗ ،١كاّ إكاضَْ ١ع ا٭بعاز
ايعًُٝٸ ٗ ١ؾعٌ اٱْػإٚ َٔ ،دْٗٛ ١ط قسض إتأي.ٌٗٚ
ظ ـ يكس ؼسٻخ قسض إتأي ٌٗٚعٔ ايطش ١ًٜبؿهٌٕ عاّٸ ٚغري َكٝٻسٚ .سٝح ٜط٣
قسض إتأي ٌٗٚإٔ ايطش ١ًٜتعين ا٭عِٸ َٔ ايطش ١ًٜإطتبط ١بايعٌُ ٚايٓٛط( )8ؾإٕ ايعكُ،١
اييت متٸ ايتعطٜـ بٗا ٖ ٞا٭خط ،٣غٛف تعين ا٭عِٸ َٔ ايعكُ ١ايعًُٝٸٚ ١ايٓٛطٜٸ ١أٜهاّ.
ّٚهٔ اٱؾاض ٠إٍ اؾٌٗ إطنٖب نأسس ايطشا ٌ٥ايٓٛطٜٸٚ .١يصيو مكٌ َٔ ٖصا
ايتعطٜـ عً ٢ايعكُ َٔ ١اؾٌٗ إطنٖب أٜهاّ.

ز ـ دٖٛسٌ إهل ّٞباطينّ ــــــ
إٕ ايعكُ ١عباض ْ٠عٔ دٖٛطٕ إهلٞٸ ٜربظ ٗ ايباطٜٔٚ ،ك ٣ٛاٱْػإ بػبب٘ عً٢
قكس اـري ٚا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ ،ستٸٜ ٢تشكٖل ٖصا اؾٖٛط اٱهلٞٸ ٗ باطٔ اٱْػإ
بٛقؿ٘ َاْعاّ غري قػٛؽٕ(.)9
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وتٖ ٟٛصا ايتعطٜـ ـ نايتعطٜؿٌ ايػابكٌ ـ عًْ ١ًْ ٢كاٙٺٚ ،لًُٗا ب ٳسٚٵضْا
ٗ َا :ًٜٞ
أـ إٕ اغتدساّ نًُ« ١اؾٖٛط» ٜجبت إٔ قسض إتأيٜ ٫ ٌٗٚعترب ايعكُٚ ١قؿاّ
عاضناّ عً ٢ايٓؿؼ ،بٌ ٜعتربٖا َك ّ١َِّٛيٛدٛز اٱْػإ إعكٚ .ّٛبايٓٛط إٍ ضأ ٟقسض
إتأي ٗ ٌٗٚخكٛم ايك ٍٛبتؿهٝو ايٛدٛز ،ايصٜ ٟعين ايكَ ٍٛطاتب ايٛدٛز،
ٚنصيو ا٫يتؿات إٍ بػاط ١ايٛدٛزٜ ،تٸهض إسذاّ قسض إتأي ٌٗٚعٔ اعتباض ٙايعكُ١
ٚقؿاّٜٚ ،هٖ ٕٛصا اٱسذاّ َكب ّ٫ٛبؿهٌٕ ناٌَ.
ب ـ إٕ اغتعُاٍ نًُ« ١اٱهلٞٸ» ٜسٍٸ عً ٢إٔ ايعكُٖ ١ب َٔ ْ١اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍ.
ز ـ إٕ عباضٜ« ٠ك ٣ٛب٘ اٱْػإ» تؿري إٍ إٔ اهلب ١اٱهلٝٸ ١ت٪زٸ ٟـ َٔ خ ٍ٬إخهاع
إضاز ٠اٱْػإ ٚضغبت٘ يتأثريٖاٚ ،تكٖ ١ٜٛص ٙايطغبٚ ١اٱضاز ٠ـ إٍ ا٫بتعاز عٔ إعك.١ٝ
ز ـ إٕ ا٫غتؿاز ٠إتعآَ َٔ ١تعبري اـري ٚايؿطٸ تجبت إٔ ا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ
وت ٗ ٟٛايٛقت ْؿػ٘ عً ٢قكس اـريات أٜهاّ .إٕ ايؿدل إعك ّٛايصٜ ٟبتعس عٔ
ايؿطٚض ٜككس اـريات أٜهاّ.
ٖـ ـ أزٻتٵ ا٫غتؿاز َٔ ٠تعبري اـري ٚايؿطٸ ٗ ٖص ٙايعباض ٠إٍ إٔ ٜتبازض َٔ ٖصا
ايتعطٜـ خكٛم ايعكُ َٔ ١ايصْٛب ،ز ٕٚايعكُ َٔ ١أَٛضٕ أخط َٔ ،٣قب:ٌٝ
ا٫ؾتباٚ ٙاـطأٚ .بطبٝع ١اؿاٍ ،ؾإْ٘; بايٓٛط إٍ َػاٚق ١ايؿطٸ ٚايعسّ ٗ ؾًػؿ١
قسض إتأيٚ ،)10(ٌٗٚإٔ ٖٓاى سهٛضاّ يٮَط ايعٳ ٳسَٞٸ ٗ نٌٸ اؾتباٙٺ ٚخطأ( ،)11ضٴ ٳبُا
أَهٔ ا٫زٸعا ٤بإٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜؿٌُ إٛاضز إصنٛض ٠أٜهاّ.
 ٚـ إٕ اغتعُاٍ عباض« :٠ستٸٜ ٢كري ٖصا اؾٖٛط اٱهلٞٸ نُاْعٕ َٔ باطٓ٘ غري
قػٛؽ» ٜٴجبت إٔ ْعُ ١ايعكُ ١اٱهلٝٸ ،١اييت ت٪زٸ ٟإٍ تك ١ٜٛايؿدل ٗ ا٫بتعاز عٔ
ايؿطٸ ،تعٌُ بٛقؿٗا َاْعاّ ٚضازعاّ .إٕ ٖصا ايعٓكط ايطازع أَطٷ زاخًٞٸ ٚغريٴ قػٛؽٕ.
ٗ بعض إٛاضز قس ٜهٖٓ ٕٛاى قاْ ٛٷٕ ٜه ٖٛ ٕٛايػبب ٗ ا٫بتعاز عٔ ايؿطٸٚ ،أَا
ايعكُ ١ؾٗ ٞتعٌُ بٛقؿٗا ضازعاّ زاخًٝٸاّ ٖٞٚ ،أق ٣ٛبسضداتٺ َٔ ايطٚازع اـاضد.١ٝ
ظ ـ ٜبس ٚإٔ اغتعُاٍ نًُٜ« ١كري» ٜؿري إٍ ؾسٸٖ ٠ص ٙايٓعُ ١اٱهلٝٸ ٗ ١ض١ٜ٩
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قسض إتأيٚ .ٌٗٚبطبٝع ١اؿاٍ هب عًٓٝا ٖٓا إٔ ْتذٓٻب اـً٘ بٌ عسّ نٕٛ
ايعكَُ ،١عٓ ٢ا٫بتعاز عٔ إعاقٚ ٞايصْٛب ،أَطاّ َتسضِّداّ ٚبٌ نٖ ٕٛص ٙايٓعُ;١
باعتباضٕ آخط ،أَطاّ تؿهٝهٝٸاَّ ،عٓ ٢إٔ ايؿدل إعكٜ ّٛػتطٝع َٔ خ ٍ٬اؾتساز
ٖص ٙايٓعُٚ ١إٖٛب ١اٱهلٝٸ ١إٔ ٜتذٓٻب اقرتاف َا ٜ ٫ٴ ٳعسٸ شْباّ َٔ ا٭َٛض غري إٓاغب١
أٜهاّٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ بعض إعك ٌَٛايص ٜٔتؿتسٸ عٓسِٖ ٖص ٙايعكُٚ ١ايٓعُ١
اٱهلٝٸٜ ٫ ١طتهب ٕٛستٸَ ٢ا نإ َٔ قب :ٌٝتطى ا٭َ ٵ.ٍٚ
َٔ خ ٍ٬نِٸ ٖص ٙايتعاضٜـ إٍ بعهٗاٚ ،سصف ٚد ٙٛا٫ؾرتاى ؾُٝا بٗٓٝا،
ّهٔ تعطٜـ ايعكُ ١ـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط قسض إتأي ٌٗٚـ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
إٕ ايعكُٖ ١ب ْْٚ ١عُ ْ١دٖٛط ١ٜٴٜٓٵ ٹعِ بٗا اهلل عً ٢عباز ٙإدًكٌ ٖٞٚ ،عباضْ٠
عٔ اؾتساز قٛٸ ٠ايعكٌ; َٔ أدٌ تػدري قٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ ،اييت َٖٓ ٞؿأ ايكؿات ايبؿط١ٜ
إطشٚي ،١عٝح ٜه ٕٛاْ٫تكاض ٗ َكاّ َعاضنٖ ١ص ٙايكٛٸْ َٔ ٠كٝب قٛٸ ٠ايعكٌٚ .إٕ
٫ظّ ٖصا اْ٫تكاض ٖ ٛضؾض زع ٠ٛايؿٝطإٚ ،اغتكٛا ٤اٱْػإ عً ٢قكس اـري
ٚا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ .إٕ ٖص ٙإٖٛبَٛ ٗ ١ضز ا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ تعٌُ بٛقؿٗا ضازعاّ
باطٓٝٸاّ غري قػٛؽٕ.
ٜبس ٚأْ٘ باٱَهإ َٔ ،خٖ ٍ٬صا ايتعطٜـ ـ ايص ٖٛ ٟداَعٷ بٌ ايتعاضٜـ
إتكسَِّ ١ـ ،إٔ ْصنط يًعكُ ١عسزاّ َٔ ايعٓاقط ،اييت ّهٔ إْاهلا َا  :ًٜٞعٓكط
َٓض ايعكُٚ ;١عٓكط أغًٛب ؼكٗل ايعكُٚ ;١عٓكط أغًٛب أزا ٤ايعكُٚ ;١عٓكط
َتعًٖل ايعكُ.١
َٗٓ ٛا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ّٚهٔ بٝإ ٖص ٙايعٓاقط ٚاـكا٥ل إطتبط ١بهٌ
َاْض ايعكُ ١يٲْػإ

1ـ َٖٛب َٔ ١قٹ ٳبٌ ايػري.
2ـ شيو ايػري ٖ ٛاهلل.
1ـ ا٭َط غري احملػٛؽ

أغًٛب ؼكٗل ايعكُ ١يٲْػإ

2ـ خكٝك ١ايٓؿؼ اؾٖٛطٜٸ١
3ـ ؽلٸ إدًكٌ
4ـ اؾتساز قٛٸ ٠ايعكٌ ٗ ْؿؼ اٱْػإ
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5ـ إطاع ١قٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ يكٛٸ ٠ايعكٌ
6ـ تبعاّ ٱطاع ١قٛٸ ٠ايعكٌ ٚإطاع ١قٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ هلا،
تعٌُ ايك ٣ٛايعًُٝٸ ١يًٓؿؼ بأَط ايعكٌ
1ـ ٗ َٛضز تطى ايؿطٚض تعٌُ عً ٢ؾهٌ ضازعٕ
زاخًٞ
أغًٛب أزا ٤ايعكُ ٗ ١اٱْػإ

2ـ َع ٚدٛزٖا ٜ ٫ػتذٝب اٱْػإ يسع٠ٛ
ايؿٝطإ ،أ:ٟ
أـ ٜككس ايكٝاّ بؿعٌ اـري
ب ـ ٜبتعس عٔ ايؿطٸ
1ـ ايؿطٚض إطتبط ١با٭بعاز ايعًُٚ ١ٝايٓٛط١ٜ

َتعًٖل ايعكُ ٗ ١اٱْػإ

يًٓؿؼ (تٴرتى)
2ـ اـريات إطتبط ١با٭بعاز ايعًُٚ ١ٝايٓٛط١ٜ
يًٓؿؼ (تٴككس)

ّهٔ ؾِٗ ْكط١ٺ دٖٛط َٔ ١ٜايُٓٛشز إؿَٗٞٛٸ يكسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ عكُ١
ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛب .إٕ ايعكُِٛ ٗ ١شز قسض إتأي ٌٗٚيٝػت أَطاّ خؿٝٸاّ ّ ٫هٔ
يًعكٌ ايبؿطٟٸ إٔ ٜؿُٗ٘ ،بٌ َٖٖٛ ٞب ْْٚ ١عُ ْ ١إهلٝٸ ،١تعٌُ بٛاغط ١اؾتساز ايك٣ٛ
اٱزضان ،١ٝعٝح ػعٌ ق ٣ٛاٱْػإ َطٝع ّ١يكٛٸت٘ ايعاقً.)12(١
 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٔ ٳزٚٵض َٖٛب ١ايعكُٖ ٗ ١صا ايُٓٛشز َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ؾسٜس
ايٛنٛح بايٓػب ١إٍ قسض إتأي .ٌٗٚإٕ يكسض إتأيَٛ ٗ ،ٌٗٚنعٕ َٔ تؿػريٗ ،ٙ
َعطض تٛنٝض َطاتب اهلسا ١ٜاٱهلٝٸْ ،١كط ّ١تب ِّٔٝايؿإٔ اهلاّٸ ٫عتباض ايعكَُٖٛ ١بّ١
ْٚعُ ّ١إهلٝٸٚ ،١شيو سٝح ٜكٚ« :ٍٛيًٗس ٣ث٬خ َطاتب :ا٭َ :ٍٚعطؾ ١ططٜل اـري
ٚايؿطٸ ;...إطتب ١ايجاْ ٖٞ :١ٝاييت ّسٸ اهلل بٗا ايعبس سا ّ٫بعس سإٍ ٖٞٚ ،مثط٠
اجملاٖسٚ ;...٠إطتب ١ايجايجٚ :١ضا ٤ايجاْ ٖٞٚ ،١ٝايٓٛض ايصٜ ٟؿطم ٗ عامل اي ١ٜ٫ٛبعس
نُاٍ اجملاٖس ،٠ؾٗٝتس ٣بٗا إٍ َا ٜٗ ٫تس ٣إي ٘ٝبايعكٌ ٖٛٚ ،...اهلس ٣إطًل»(.)13
إٕ ٖص ٙايعباض ٠تجبت إٔ َكاّ اهلسا ١ٜإطًك ،١اييت ؼكٌ بٓٛض ايعكُ ،١أبعس
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ط ٢إٍ اٱْػإ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ .نُا ٜٴػتؿاز َٔ
َٔ قسض ٠ايعكٌٚ ،أْٗا تٴ ٵع َ
عباض ٠قسض إتأيٖ ٌٗٚصْ ٙكط ْ ١أخط ٣أٜهاّ :ٖٞٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ إٔ سك ٍٛايعكُ١
أَ ٷط إهلٞٸ ،إ ٓ٫إٔ اٱْػإ ٖ ٛايص ٟىًل ا٭ضن٫ ١ٝنتػابٗا َٔٚ .ايٛانض ٖٓا إٔ َكاّ
ايعكُ ١إِا وكٌ بعس فاٖس٠ٺ ناًَٚ ،١ضٴ ٳبُا أَهٔ ايك :ٍٛإْٗا عباض ْ٠أخط ٣عٔ
اٱخ٬م.
نُا إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜربظ أُِّٖ ١ٝضأ ٟقسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ ايٓٻ ِؿؼ ٗ ؾِٗ
ايعكُ ١أٜهاّ .إٕ يكٛٸ ٠ايعكٌ ٳزٚٵضاّ ٗ ؼكٗل ايعكُ ،١نُا إٔ يكٛٸ ٠ايٛٳ ٵِٖ ٳزٚٵضاّ قٛضٜٸاّ
ٗ اضتهاب إعكٖٚ .١ٝاتإ ايكٛٸتإ ُٖا َٔ ق ٣ٛايٓٻ ِؿؼٚ ،قس متٸ اٖ٫تُاّ بُٗا ٗ
َعطؾ ١ايٓٻ ِؿؼ عٓس قسض إتأي.ٌٗٚ
ػٔ ا٭ؾعاٍ ٚقُ ٵبشٗاٚ ،ؾإٔ
نصيو ٜٓ ٫بػ ٞػاٌٖ آضا ٤قسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ سٴ ٵ
ايٛدٛز إعطٗ ايصٜ ٟك ٍٛب٘ قسض إتأي ;ٌٗٚؾإٕ يهٌٸ عٌُٕ قا٥ب أَ ٚعك١ٝٺ تأثرياّ
أْطٛيٛدٝٸاّ عًٚ ٢دٛز اٱْػإٜٚ ،رتى أثط ٙعًَ ٢ػاض اؿطن ١ايٛدٛز ١ٜيٲْػإ(.)14

3ـ أقطاّ ايعؿُ ١يف ْعس امل ٓ٬ؾدزا ــــــ
يكس شنط قسض إتأ ٚيٌٗ تكػُٝاّ داَعاّ يًصْٛب إتٖٛٻِ قسٚضٴٖا عٔ ا٭ْبٝا،٤
ا٭َط ايصٚ ٟؾٖط ا٭ضن ١ٝإٓاغب ١يبٝإ ْٛطٜت٘ ٗ َبشح ا٭بعاز إدتًؿ ١يعكُ١
ا٭ْبٝا .٤يكس قػٻِ قسض إتأي ٌٗٚايصْٛب إتٖٛٻِ قسٚضٴٖا عٔ ا٭ْبٝا َٔ ٤ث٬خ
سٝجٝٸاتٚ ،شيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

أـ بًشاظ شَإ ؾدٚز املعؿ( ١ٝقبٌ ايبعج ١أ ٚبعدٖا) ــــــ
تٓكػِ ايصْٛب إتٖٛٻِ قسٚضٴٖا َٔ ٖص ٙاؿٝج ١ٝإٍ قػٌُُٖٚ ،ا :ايصْٛب قبٌ
ايبعجٚ ;١ايصْٛب بعس ايبعج.١

ب ـ بًشاظ ٚدٛد قؿد ايفاعٌ ٫زتهاب ايرْب ــــــ
تٓكػِ ايصْٛب إتٖٛٻِ قسٚضٴٖا َٔ ٖص ٙاؿٝٸج ١ٝإٍ قػٌُ أٜهاُّٖٚ ،ا:
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ايصْٛب إتعُٻسٚ ;٠ايصْٛب اييت تكسض عٔ غٳٗٵ ٕٛأْ ٚػٝإ.

ز ـ بًشاظ ايتٓايف أ ٚعدَ٘ َ ايػا َٔ ١ٜايبعج ١ــــــ
ٜؿٌُ تكػ ِٝقسض إتأيٖ َٔ ٌٗٚص ٙاؿٝج ١ٝا٭قػاّ ايتاي:١ٝ
1ـ ايكبا٥ض اييت تتٓاؾَ ٢ع ايػا َٔ ١ٜايطغاي َٔ ،١قب :ٌٝايهؿط.
2ـ ايكبا٥ض اييت  ٫تتٓاؾَ ٢ع ايػا َٔ ١ٜايطغاي َٔ ،١قب :ٌٝغري ايهؿط َٔ
ايصْٛب.
ٜٓٚكػِ ٖصا ايكػِ ا٭خري إٍ قػٌُُٖٚ ،ا :ايهبا٥ط; ٚايكػا٥ط.
نُا تٓكػِ ايكػا٥ط إٍَٓ :ؿٚط٠ٺَ ،جٌ :غطق ١يكُ ١ايطعاّ َٔ ٜس ايٝتٚ ;ِٝغري
َٓؿٚط٠ٺ َٔ ،قب :ٌٝايككس إٍ اضتهاب ايصْب.

4ـ ْعس ١ٜؾدز املتأيِّٗني بػإٔ ذلدٚد ١ّٜايعؿُ ١ــــــ
ٚبعس ٖصا ايتكػٜ ِٝتعطٻض قسض إتأي ٌٗٚإٍ تكطٜط اٯضا ٤إصنٛضٖ ٗ ٠صٙ
إػأيٚ ،١يهٓٸ٘ ٜ ٫صنط ضأ ٜ٘إدتاض بؿهٌٕ َباؾط ٚداَعٕ أبساّٚ ،إِا ٜهتؿٞ
بصنط ضأ ٜ٘نُٔ بٝإ أزيٓ ١إثبات نطٚض ٠ايعكُٚ ،١نُٔ تأ ٌٜٚاٯٜات اييت ُػٻو
بٗا إدايؿ ٕٛيًك ٍٛبايعكُ ١ؾك٘.
ٚيهٔٵ ّهٔ تبٜٛب ضأَ ٜ٘ا ٜتطابل َع ايتكػ ِٝايتاي:ٞ
أـ ايعكُ َٔ ١سٝح ظَٔ ايعكُ َٔ ١ايصْبٜ :ط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ عكُ١
ا٭ْبٝا ٤تؿٌُ َا بعس ايبعجَٚ ١ا قبًٗا .ؾإْ٘ عٓس تؿػري بعض اٯٜات إُٖٛٹُ ١يكسٚض
ايصْب عٔ ا٭ْبٝاٜ ٤عُس إٍ ًٓٗا عً ٢تطى ا َ٭ٚٵٍٜ ٫ٚ ،طته ٞايطأ ٟايصٜ ٟكِّٝس
قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝاَ ٤ا قبٌ ايبعج.)15(١
ب ـ ايعكُ َٔ ١سٝح قكس ايؿاعٌ إٍ اضتهاب إعكٜ :١ٝط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ
ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايصْٛب اييت تٓاٗ ايسعٚ ٠ٛايطغاي ،١غٛا ٗ ٤شيو ايصْٛب اييت
تكسض عٔ عٳُٵسٺ أ ٚغٳٗٵ ،ٕٛٳبٝٵسٳ أْ٘ ٜط ٣إٔ ايك ٍٛبإَهإ ؼكٗل إعك ١ٝايهبري ٠غٳٗٵٛاّ
أْ ٚػٝاْاّ قبٌ ايبعج ،١أ ٚايكػري ٠غري إٓؿٚط ٠غٳٗٵٛاّ أ ٚعٳُٵساّ ،عحٷ ادتٗاز .)16(ٌّٟنُا
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أْ٘ ٗ تؿػري اٯٜات إطتبط ١بايٓيبٸ آزّ ٜٓػب ايٓػٝإ إٍ ايٓيبٸ آزّ× قطاس.)17(ّ١
ز ـ ايعكُ َٔ ١سٝح َكاضْ ١ايصْب إٍ ايػا َٔ ١ٜايطغاي :١نُا شنَ ٵطْا غابكاّ،
ٗ ايتكػ ِٝايجايح يًصْٛب ،ؾكس نإ يًصْٛب َٔ ٖص ٙايعا ١ٜٚتكػُٝاتٷ َتعسِّزٗٚ .٠
ٖ َٔ ٛص ٙا٭ْٛاع يًصْٛب:
َا ْ ًٜٞب ِّٔٝضأ ٟقسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ نٌ
1ـ ٜط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عكْٝ َٔ َٕٛٛع أْٛاع ايصْٛب إٓاؾ١ٝ
يًٗسف ٚايػا َٔ ١ٜايسعٚ ٠ٛايطغايٚ .١قس شنط إْاع ا٭َٸ ١نسي ٌٕٝعً ٢شيو(َٔٚ .)18
ايٛانض ،بطبٝع ١اؿاٍ ،إٔ اٱْاع َٛ ٫طٔ ي٘ ٗ إػا ٌ٥ا٫عتكازٜٸٚ ،١يٝؼ قسض
إتأي ٌٗٚبػاؾٌٕ عٔ ٖص ٙإػأيٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽٜ ،بس ٚإٔ َطاز قسض إتأئَ ٌٗٚ
اٱْاع ٖ ٛإٔ نٌٸ ؾدلٕ ٜعًِ بساٖ ّ١إٔ ايصْب إٓاٗ هلسف ايطغايّ ٫ ١هٔ إٔ
ٜكسض عٔ ايٓيبٸٖٚ ،ص ٙإػأي َٔ ١ايٛنٛح عٝح إْٗا  ٫ؼتاز إٍ اغتس.ٍٕ٫
2ـ ٜط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايهؿط ٚايؿطىٖٚ .ص ٙإػأي١
َتٻؿلٷ عًٗٝا بٌ كتًـ ايؿٹطٳم ايهَٝ٬ٸٚ ،١إٕ قسض إتأهلٌ ًَتؿتٷ إٍ ٖصا ا٭َط(.)19
3ـ ٜط ٣قسض إتأي ٌٗٚاغتشاي ١قسٚض ايصْٛب ايهبري ٠عٔ ايٓيبٸ عُساّ ،غٛا٤
بعس ايبعج ١أ ٚقبًٗاٚ ،يهٓٸ٘ ٜط ٣عسّ نؿا ١ٜا٭زيٓ ١إصنٛض ٠يٓؿ ٞايصْٛب ايهبري٠
ايكازض ٠غٳٗٵٛاّ( ;)20ؾإْ٘ ،بعس بٝإ أزيٓ ١إثبات ايعكُ ،١شنط ٚد٘ عسّ نؿا ١ٜبعهٗا،
َع شنط أزيٓ ١إدايؿٌ(.)21
4ـ ٜط ٣قسض إتأي ٌٗٚإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛايصْٛب ايكػري ٠إٓؿٚط ،٠غٛا٤
بعس ايبعج ١أ ٚقبًٗاٚ ،يهٓٸ٘ ٜط ٣عسّ نؿا ١ٜا٭زيٓ ١إصنٛض ٠عًْ ٢ؿ ٞايصْٛب
ايكػري ٠غري إٓؿٚط.)22(٠

5ـ أديٓ ١ؾدز املتأيِّٗني عً ٢إثبات عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
يكس شنط قسض إتأي ٌٗٚعؿط ٠أزيٓ ٺ ١عً ٢إثبات عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .٤يهٔٵ قبٌ
ايسخ ٗ ٍٛبٝإ ٖص ٙا٭زيٓ ٫ ١بٴسٻ َٔ ايتصنري بٓكطتٌ:
ايٓكط ١ا٭ :ٍٚإٕ ا٭زيٓ ١اييت ٜصنطٖا قسض إتأي ٌٗٚٱثبات عكُ ١ا٭ْبٝا٤
تك ّٛعًَ ٢كسٸَاتٺ َأخٛش٠ٺ َٔ ايٓكٛم إكسٻغَ ;١عٓ ٢إٔ ايهرب ٣أ ٚايكػطٗ ٣
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ْٝع ٖص ٙا٭زيَٓ ١أخٛش َٔ ْ٠ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝيكس نإ قسض إتأي ٗ ٌٗٚبٝإ ٖص ٙا٭زيَ ١تأثِّطاّ بايؿدط
ايطاظٚ ;ٟايؿاٖس عً ٢شيو إٔ ْٝع ا٭زيٓ ١ايعؿط ،٠اييت شنطٖا قسض إتأي،ٌٗٚ
َٛدٛز ْ٠نُٔ ا٭زيٓ ١اـُػ ١عؿط ٠اييت شنطٖا ايؿدط ايطاظ ;ٟٱثبات ٚدٛب عكُ١
ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ(.)23
ّٚهٔ بٝإ ايٓػب ١بٌ أزيٓ ١قسض إتأيٚ ٌٗٚأزيٓ ١ايؿدط ايطاظ ٟعرب اؾسٍٚ
ايتاي:ٞ

أزيٓ ١قسض إتأيٌٗٚ

أزيٓ ١ايؿدط ايطاظٟ

ايسي ٌٝا٭ٚٸٍ

ايسي ٌٝايطابع

ايسي ٌٝايجاْٞ

ايسي ٌٝايجاْٞ

ايسي ٌٝايجايح

ايسي ٌٝايجايح

ايسي ٌٝايطابع

ايسي ٌٝا٭ٚٸٍ

ايسي ٌٝاـاَؼ

ايسي ٌٝايطابع

ايسي ٌٝايػازؽ

ايسي ٌٝايتاغع

ايسي ٌٝايػابع

ايسي ٌٝاؿاز ٟعؿط

ايسي ٌٝايجأَ

ايسي ٌٝايػابع

ايسي ٌٝايتاغع

ايسي ٌٝايجاْ ٞعؿط

ايسي ٌٝايعاؾط

ايسي ٌٝايجايح عؿط

َ ٗٚا ْ ًٜٞصنط بٝاْاّ كتكطاّ هلص ٙا٭زيٓ:١
1ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيهإ اتٸباعِٗ سطاَاّٚ ،يهٔٸ اٯَٔ 31 ١ٜ
غٛض ٠آٍ عُطإ تجبت ٚدٛب ايتٻ ٳبعٝٸ ١يٮْبٝا.^٤
 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٔ قسض إتأيٖ ٗ ٌٗٚصا ا٫غتس ٍ٫مل ٜب ِّٔٝايٛد٘ ٗ
يع ّٚا٫ضتبا ٙبٌ إكسٻّ ٚايتايٚ .ٞضٴ ٳبُا اعتُس ٗ شيو عً ٢بساٖت٘ بايٓػب ١إٍ كاطَب٘
إػًِ.
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2ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيهاْت ؾٗازتِٗ ٗ أَٛض ايسْٝا َطزٚز ّ٠
َٚطؾٛن ;ّ١عهِ اٯ َٔ 6 ١ٜغٛض ٠اؿذطاتٚ ،إشا ناْت ؾٗازتِٗ ايسَْ ١ٜٛٝطزٚزّ٠
ته ٕٛؾٗازتِٗ ٗ ا٭َٛض ايسٜٝٓٸَ ١طزٚز ;ّ٠با٭ٚيٜٛٸ.١
ٚضغِ إٔ قسض إتأي ٌٗٚمل ٜصنط ٚد٘ ا٭ٚيٜٛٸ ٗ ١اغتس٫ي٘ ،ؾإْ٘ ٴض ٳبُا أَهٔ
ايك :ٍٛإٕ ٚد٘ ا٭ٚيٜٛٸٜ ١هُٔ ٗ ا٭ُِّٖ ١ٝإهاعٳؿ ١٭َٛض ايس ٗ ٜٔإغعاز ايبؿط،
بإكاضَْ ١ع ا٭َٛض ايسْٜٛٝٸٚ .١إِا مل ٜٴؿٹ ٵط قسضٴ إتأي ٌٗٚإٍ شيو; يٛنٛس٘.
3ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيٛدب َٓعِٗ ٚضزعِٗ; يعُٚ ّٛإط٬م أزيٓ١
ٚدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٗ ،سٌ إٔ ظدط ٚإٜصا ٤ا٭ْبٝا ٤سطا ٷّ;
باٱْاع; ٚطبكاّ يٰ َٔ 57 ١ٜغٛض ٠ا٭سعاب أٜهاّ.
4ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك٫ ٌَٛغتشكٓٛا ايعصاب ٚايطعٔ ٚايًعٔ ٚايصّٸ; ٚشيو
عهِ اٯ َٔ 23 ١ٜغٛض ٠اؾٔٸٚ ،اٯ َٔ 18 ١ٜغٛضٖٛ ٠زٚ ،اٯ َٔ 2 ١ٜغٛض ٠ايكـٸ،
ٚاٯ َٔ 44 ١ٜغٛض ٠ايبكط ٗ ،٠سٌ إٔ ا٭ْبٝآَ ٤عٻَٖٚ ٕٛربٻأْٝ َٔ ٕٚع ٖص ٙا٭َٛض;
باٱْاع( .)24ثِ إٕ ٖص ٙا٭َٛض َٔ أنرب إٓؿٚطات اييت ته ٕٛغبباّ ٗ ابتعاز ٚتؿطټم
ايٓاؽ عٔ ا٭ْبٝا.٤
ٜٚبس ٚأْ٘ يٝؼ َطاز قسض إتأي َٔ ٌٗٚاٱْاع ٖٓا اٱْاع إكطًض ٗ عًِ
أق ٍٛايؿك٘ٚ ،إِا َطاز ٖٛ ٙايبساَٖ ;١عٓ ٢إٔ بطا ٠٤ا٭ْبٝا َٔ ٤ايطعٔ ٚايًعٔ ٚايصّٸ
غٌٚ .ضٴ ٳبُا
أَ ٷط بسٜٞٗٸ; إش ي ٛمل ٜهْٛٛا نصيو يعّ َٓ٘ ْكض ايػطض َٔ إضغاٍ ايطټ ٴ
كِ (إدايـ يعكُ١
نإ قسض إتأيٖ ٗ ٌٗٚصا إٛضز ٗ َكاّ اؾَ ٳسٍ َع اـَ ٵ
ا٭ْبٝاٚ ،)٤إٕ َطاز َٔ ٙاٱْاع ٖ ٛإؿٗٛضات; َعٓ ٢إٔ بطا ٠٤ا٭ْبٝا َٔ ٤ايطعٔ
ٚايًعٔ ٚايص ٸّ َٔ ًْ ١إؿٗٛضات.
5ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيهاْٛا َٔ ايٛإٌٚ ،طبكاّ ئَٰ 124 ١ٜ
غٛض ٠ايبكط ٠ئ ٜهْٛٛا َػتشكٌٓ يعٗس ايٓبٛٸٚ ٠اٱَاَ.١
ٚأٜهاّ مل ٜب ِّٔٝقسض إتأي ٌٗٚيع ّٚا٫ضتبا ٙبٌ إكسٻّ ٚايتايٖ ٗ ٞصا
ا٫غتسٜٚ .ٍ٫بس ٚإٔ شيو باعتباض ٚد٘ ايت٬ظّ بٌ إكسٻّ ٚايتايٚ ٞانشاّ بايٓػب ١إٍ
إداطَب إطًٖع عً ٢أزبٝٸات ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜيصيو مل هٹ ٵس ْؿػ٘ عاد١ٺ إٍ بٝإ َا
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ٖٚ ٛانضٷ يًُداطَب; ٭ٕ ايٛامل ٜٴطًل ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢كتًـ ا٭ؾطازَٔٚ ،
ب ِٗٓٝايٛامل يٓؿػَ٘ ،عٓ ٢إٔ ايصٜ ٟتذاٚظ اؿسٚز اٱهلٝٸ ١باضتهاب إعاقٜ ٞهٕٛ
ٚإاّ يٓؿػ٘(.)25
6ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛمل ٜهْٛٛا ـ عهِ اٯ َٔ 82 ١ٜغٛض ٠م ـ
دًَكٌ ،بٌ غٛف ٜه َٔ ٕٛأتباع ايؿٝطإ ،ٳبٝٵسٳ إٔ ايتاي ٞباطٌٷ; باٱْاع;
َٔ إُ ٵ
ٚبٓا٤ٶ عً ٢اٯ َٔ 46 ١ٜغٛض ٠م; ٚاٯ َٔ 24 ١ٜغٛضٜٛ ٠غـ ،أٜهاّ.
7ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيعّ َٔ شيو إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝا َٔ ٤سعب
ايؿٝطإ; ٭ٕ سعب ايؿٝطإ ِٖ ايصٜ ٜٔكَ َٕٛٛا ٜٴطن ٞايؿٝطإ (أ ٟإعاق،)ٞ
ٳبٝٵسٳ إٔ ايتاي ٞقطعٞټ ايبط.ٕ٬
8ـ ي ٛمل ٜهٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك ٌَٛيعّ َٔ شيو إٔ ٜ ٫هْٛٛا ٗ ظَط ٠إػاضعٌ
ٗ اـريات ٚإكطَ َؿٌ ا٭خٝاض; إش  ٫خري ٗ إعاقٚ ،ٞايتاي ٞـ طبكاّ ئَٰ 47 ١ٜ
غٛض ٠مٚ ،اٯ َٔ 75 ١ٜغٛض ٠اؿرٸٚ ،اٯ َٔ 33 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإٚ ،اٯَٔ 130 ١ٜ
غٛض ٠ايبكطٚ ،٠اٯ َٔ 144 ١ٜغٛض ٠ا٭عطافٚ ،اٯ َٔ 46 ١ٜغٛض ٠م ـ باطٌٷ .ثِٸ إْ٘ بٓا٤ٶ
عً ٢عُ ّٛيؿ« ٜاـري»ٚ ،إط٬م يؿ« ٜإكطَ َؿٌ ا٭خٝاض» ـ ٗ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٴػٳاضٔعٴٕٛٳ
خٝٳاضٔ﴾ (م:
كطَ َؿٝٵٔٳ ا٭َ ٵ
دٝٵطٳاتٹ﴾ (آٍ عُطإٚ﴿ٚ ،)26()114 :ٳ ٔإْٻٗٴِٵ ٹعٓٵ ٳسْٳا يَُٹٔٳ ايُِٴ ٵ
ؾٹ ٞايِ ٳ
 )47ـ ٜسٍٸ عً ٢إٔ ا٭ْبٝا ٤ناْٛا َٔ ا٭خٝاض ٗ ْٝع ا٭َٛضٖٚ ،صا ٜتٓاؾَ ٢ع قسٚض
ايصْب عِٓٗ.
9ـ بايٓٛط إٍ إٔ ا٭ْبٝا ^٤أؾهٌ َٔ إ٥٬هٚ ،١إ٥٬ه ١ـ بٓا٤ٶ عً ٢اٯ6 ١ٜ
َٔ غٛض ٠ايتشط ِٜـ َعك َٔ َٕٛٛإعاقٚ ٞايصْٛبًٜ ،عّ َٔ شيو إٔ ٜهَ ٕٛٳ ٵٔ ٖٛ
أؾهٌ َِٓٗ ـ  ِٖٚا٭ْبٝا ٤ـ َعكَٛاّ َٔ اضتهاب إعاقٚ ٞايصْٛب; با٭ٚي.)27(١ٜٛ
10ـ إٕ ا٭ْبٝا ٤ـ طبكاّ يٰ َٔ 124 ١ٜغٛض ٠ايبكط ٠ـ قاز ُ٠ايٓاؽ ٚأُ٥ٸتِٗٚ .اٱَاّ
ٖ ٛايصٜ ٟٴكِ ٳتس ٣ب٘ٚ .يصيو ي ٛقسض ايصْب عِٓٗ ٚدب ا٫قتسا ٤بِٗ ٗ إعاقٖٚ ،ٞصا
ٜتٓاقض َع غا ١ٜايطغاي.١

6ـ ا٭ضًٛب ايؿدزا ٞ٥يف تفطري ايدي ٌٝايكسآْ ٞملٓهس ٟايعؿُ ١ــــــ
ٜصٖب قسض إتأي ٌٗٚإٍ ا٫عتكاز بإٔ اٯٜات اييت ٜٴتٖٛٻِ َٓٗا عسّ عكُ١
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ا٭ْبٝاٚ ،٤قسٚض ايكبا٥ض عِٓٗ ،هب ًٓٗا عً ٢تطى ا٭َ ٵٚ ،ٍٚإٔ نٌٸ تؿػريٕ واؾٜ
بؿهٌٕ أنرب عً ٢قاعس ٠عكُ ١ا٭ْبٝاٜ ٤ه ٖٛ ٕٛا٭َ ٵ.ٍٚ
ٚعباضت٘ ٗ تؿػري اٯ َٔ 35 ١ٜغٛض ٠ايبكطَ ٠ا ٚ« :ًٜٞنٌٸ َصٖبٺ أؾه ٢إٍ
امؿا ٚعكُتِٗ نإ أَ ٵ.»ٍٚ
ٚقاٍ ٗ َعطض بٝإ اٯٜات اييت ُػٻو بٗا ايكا ًٕٛ٥بعسّ عكُ ١ا٭ْبٝا:٤
ٚاؾٛاب اٱْاي ٖٛ ٞإٔ نٌٸ َٛضزٺ ٜتِٸ ْكً٘ عً ٢ؾهٌ ضٚاٜات اٯساز َطؾٛضٷ،
ٚنٌٸ َا ٜٓكٌ بؿهٌٕ َتٛاتطٕ أَٓ ٚكٛمٕ ٌٓ عً ٢تطى ا٭َ ٵ ،ٍٚنُا َٖ ٛكبٍٛٷ
عٓسْا طأ ٟاٱَاَٝٸ١ص(.)28
ثِٸ عُس بعس شيوَ ٗ ،كاّ اؾٛاب ايتؿك ،ًٞٝإٍ ٌٓ ايهجري َٔ إٛاضز
(اٯٜات إطتبط ١بايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،ايٓيبٸ َٛغٚ ،×٢ايٓيبٸ غًُٝإ×) عً ٢تطى
ا٭َ ٵ.)29(ٍٚ

ايٓتٝذ ١ــــــ
سٝٛٳتٵ عكُ ُ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛب باٖتُاّ قسض إتأي ،ٌٗٚغري أْ٘ مل ٜتعطٻض
 َٔ ٛنتب٘ ايؿًػؿٝٸٚ ;١ضٴ ٳبُا نإ ٖصا
يبشح َػأي ١ايعكُ ١بؿهٌٕ َػتكٌٸ ٗ أٟ
ت أنجط
عا٥ساّ إٍ اعتباض ٙايعكُٖ ١ب َٔ ّ١اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .ضٴ ٳبُا هلصا ايػبب ٚضزٳ ٵ
أعاث٘ إطتبط ١بايعكُ ٗ ١تؿػري.ٙ
إٕ يكسض إتأيَ ٗ ٌٗٚا ٜتعًٖل بتعطٜـ ايعكُ ١عباضاتٺ َتؿاٚتٚ .ّ١يهٔٵ عً٢
ايطغِ َٔ اخت٬ؾٗا ايٛاٖطٟٸّ ،هٔ إضداعٗا إٍ تعطٜـٺ ٚاسسٺ داَع .إٕ َا شنطٙ
قسض إتأي ٌٗٚبؿإٔ َؿٗ ّٛايعكُٜ ١كطِّبٓا َٔ ضأ ٜ٘س ٍٛايعسايَ ،١ع ؾاضم إٔ إعكّٛ
وكٌ عًَ ٢ٳًَه ١ايعكُ ١نُٖٛب١ٺ ْٚعُ١ٺ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ٚقس شٖب قسض إتأيَ ٗ ٌٗٚا ٜتعًٖل بعَٔ ايعكُ ١إٍ ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝا٤
َٔ ايهؿط ٚايؿطى قبٌ ايطغايٚ ١بعسٖا.
نُا أْ٘ ٜعتكس بعكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤اضتهاب ْٝع أْٛاع ايصْٛب ،غٛاَ ٤ا
ٜكسض عٳ ٵُساّ أ ٚغٳ ٵٗٛاّ ٗٚ ،زا٥ط ٠ايصْٛب اييت تٓاٗ ايسعٚ ٠ٛايطغاي ١أٜهاّ.
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ٜٚصٖب قسض إتأي ٌٗٚإٍ ايك ٍٛبعسّ نؿا ١ٜا٭زيٓ ١إصنٛض ٠يٓؿ ٞايهبا٥ط
اييت تكسض غٳ ٵٗٛاّٚ ،ايكػا٥ط غري إٓؿٚطٚ ;٠ا٭زيٓ ١إصنٛض ٠ٱثبات عسّ دٛاظ ايٓػٝإ،
بٌ إْ٘ قس ْػب ايٓػٝإ إٍ ا٭ْبٝاَ ٗ ٤عطض تأ ٌٜٚبعض اٯٜات.
ٚقس شنط قسض إتأي ٌٗٚـ َتأثِّطاّ بايؿدط ايطاظ ٟـ عؿط ٠أزيٓ ٺ ١عً ٢إثبات عكُ١
ا٭ْبٝاٚ .٤تكٖ ّٛص ٙا٭زيٓ ١عًَ ٢كسَِّاتٺ َأخٛش٠ٺ َٔ ايٓكٛم ايسٜٝٓٸ.١
إٕ ايعكُٚ َٔ ١دْٗٛ ١ط قسض إتأيٖ ٌٗٚب ْ ١إهلٝٸَٚ ١كاّٷ إهلٞٸّ ٫ ،هٔ يٓٛع
ايبؿط إٔ وكٌ عً ٘ٝبٓؿػ٘ ،إ ٓ٫بٓكطٕ ٚتأٜٝس َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ٚقس ٌٓ قسض إتأي ٌٗٚاٯٜات اييت ٜٴتٖٛٻِ َٓٗا عسّ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤عً ٢تطى
ا٭َ ٵٚ .ٍٚإٕ َ٬ن٘ ٗ تطدٝض ايتؿاغري إطتبط ١بٗص ٙاٯٜات ٖ ٛأٚيٜٛٸ ١ايتؿاغري اييت ٫
تتعاضض َع قاعس ٠عكُ ١ا٭ْبٝا.٤

الهىامش
^
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ايعؿُ١
َطايع ْ١يف تفطري ايػٝذ ايطربضٞ
د .محمد علً راغبً
السٍد محمد تمً مىسىي كراماتً
ترجمة :سرمد علً

متٗٝدٌ ــــــ
إٕ ايعكُ َٔ ١إك٫ٛت ايٛاغع ،١اييت نَ ٴجط ايبشح سٛهلا ٗ ايعً ّٛاٱغ.١َٝ٬
ٚقس قسٻّ عًِ ايه ّ٬ـ بٛقؿ٘ َٓؿأّ يٮعاخ ٚايسضاغات ايعكا٥س ١ٜـ ؼكٝكاتٺ ٚأعاث ّا
َتعسِّز ٠سَ ٍٛكٛي ١ايعكُٚ .١قس ػًٓ ٢اْعهاؽ ا٫ػاٖات ايؿهط ١ٜإتبًٛض ٠سٍٛ
َػأي ١ايعكُ ٗ ١عًِ ايه َٔ ّ٬خ ٍ٬اػا ٙإؿػِّط ٗ ٜٔعًِ ايتؿػري بؿهٌٕ
ٚانض ،عٝح شٖب نٌٸ ٚاسسٺ َٔ إؿػِّط ٜٔـ عطؿاّ عً ٢ايٓتا٥ر إرتتِّب ١عً ٢ايسضاغات
ايه ١َٝ٬ـ إٍ عح اٯٜات اييت تٴػتؿاز َٓٗا َػأي ١ايعكُ.١
إٕ ايتبٜٛب ٚايؿكٌ ايؿهطٖ ٗ ٟصا اجملاٍ ايسضاغ ٞعٝح ٜتِٸ ايتُٝٝع ؾ ٘ٝبٌ
إػايو ايه ١َٝ٬إدتًؿ ١بؿهٌٕ ناٌَ.
ؼَ ٢ٛػأي ١ايعكُ ٗ ١ايتؿٝټع َهاْ١ٺ ٖتاظ ٫ٚ ،٠غٝٻُا إٔ ايؿٝعِٖ ١
ٚسسِٖ ـ َٔ بٌ ايؿٹ ٳطم اٱغ ١َٝ٬ـ ايصٜ ٜٔصٖب ٕٛإٍ ايك ٍٛبعكُ ١اٱَاّ(.)1
ػٓٸ١
ٚقس شٖب ايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيب ـ  َٔ ٖٛٚباسجٚ ٞقكٚك ٞأٌٖ اي ټ

ٗ ايؿإٔ ايكطآْ ٞـ ٗ إكسٸَ ١ايتشًًٝٝٸ ١اييت ٜبِّٗٓٝا س ٍٛتؿاغري ايؿٝع ١إٍ ا٫عتكاز
بإٔ َػأي ١عكُ ١ا٭ُ٥ٸ ١ايؿٝعٚ ١ايك ٍٛباٱَاّ إٗسٟٸ ٚايطدعٚ ١ايتكٝٸ َٔ ١أِٖٸ تعايِٝ
ايؿٝع ١ا٫ثين عؿطٜٸ.)2(١
ٚسٝح ٴٜعٳسٸ تؿػري فُع ايبٝإ ،يًع ١َٓ٬ايطربغٞٸ َٔ ،أؾٗط تؿاغري ايؿٝع١
ٜبس ٚعح َػأي ١ايعكُٚ ،١زضاغ ١نٝؿٝٸ ١اـَ ٵٛض ؾٗٝا َٔ ،خاضز اجملاٍ ايتدكټكٞ
يعًِ ايه َٔ ،ّ٬قٹ ٳبٌ َؿػِّ ٕط ؾٗريَ ،جٌ :ايع ١َٓ٬ايطربغٞٸ ٗ ،غا ١ٜا٭ُٖٸ٫ٚ ،١ٝ
غٝٻُا أْ٘  ٫تٛدس ٗ ايتؿاغري قطاٚ ْ٠٤اسسٕ ٠كٛي ١ايعكُ ،١ا٭َط ايصٜ ٟٴهاعـ َٔ
أُٖٸٚ ١ٝنطٚض ٠ايتعطټف عً ٢نٝؿٝٸ ١ايسؾاع عٔ َػأي ١ايعكُ ٗ ١ن ٤ٛإعطٝات
ايهَٝ٬ٸٚ ١ايتؿػريٜٸ.١

َهاْ ١ايع ١َٓ٬ايطربض ٞيف عًِ ايتفطري ــــــ
ٖ ٛأٌَ اٱغ ،ّ٬أب ٛعًٞٸ ،ايؿهٌ بٔ اؿػٔ بٔ ايؿهٌ ايطربغَٓ( ٞػ ٛٷ
ب
إٍ َس ١ٜٓطربؽٚ ،تعطٜبٗا «تؿطف»َ ٖٞٚ ،س ١ٜٓبايكطب َٔ غاٚ .)3()٠ٚقس ٳعسٻ
ايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيب نتاب «فُع ايبٝإ» نتاباّ عُٝٛاّ ٗ فاٍ
ايتؿػريٚ ،أْ٘ ٜٴٓب ٧عٔ ٖ ١ُٓٝايؿٝذ ايطربغ ٞعً ٢كتًـ ايعًٚ ،ّٛضأ ٣تِٓٝٛ
ايهتاب ٚتطتٝب٘ ٚتسٚ ،ّ٬ْٝ ٜ٘ٓٚاغتشػٔ أغًٛب٘ ٚبسٜع تٓٚ .ُ٘ٝٛقس اعترب ايصٖيب
إٔ ايؿٝذ ايطربغ ٞنإ َٛؾٖكاّ ٗ تٓا ٍٚكتًـ ا٭بعاز ايتؿػريٜٸ َٔ ،١ايكطاٚ ٠٤ايًػ١
ٚاٱعطاب ٚأغباب ايٓعٚ ٍٚؾطح ايككلٚ ،قاٍ بأْ٘ ٜعُس إٍ س ٸٌ إعه٬ت ايتؿػريٜٸ١
َا ٜطؾع اٱؾهاٍٚ ،تطنٔ إي ٘ٝايٓؿؼٜٛٚ ،ضخ ا٫طُٓ٦إ(.)4

َفٗ ّٛايعؿُ ١يف ايًػ ١ــــــ
إٕ اؿبٌ ـ طبكاّ ٕا قاي٘ ايعداز ـ ٖ ٛإٓؿأ ا٭قًٕ ٞؿٗ ّٛايعكُٚ .١يهٔٵ بعس
إٔ تٛغٻع ٖصا إعٓ ٢قاض ٜٴػتعٌُ ٗ نٌٸ ؾ٤ٞٺ ٪ٜزٸ ٟإٍ سؿ ٜؾ٤ٞٺ آخط ،سٝح قاٍ
َا ْكټ٘« :أقٌ ايعكُ :١اؿبٌٚ .نٌټ َا أَػو ؾ٦ٝاّ ؾكس عٳكٳِ»(.)5
ٚؾػٻط ايطاغب ا٭قؿٗاْ« ٞايعكِ» َعٓ ٢اٱَػاى(ٚ ،)6قاٍ بإٔ إعٓ ٢ا٭ٚٸي ٞيـ
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«ايعكُ »١ؾ٤ٞٷ ٜؿب٘ ايػٛاض ايص ٟو ٘ٝبإعكِ(.)7
ٚقس شٖب ايؿٝذ ايطربغ ٗ ٞبٝإ إعٓ ٢ايًػٟٛٸ يًعكُ ١إٍ اعتباضٖا قٝاّْ١
َٔ ايؿطٸ(.)8

سكٝك ١ايعؿُ ١ــــــ
يكس متٸ بٝإ أضبع ١آضاٚ ٤تعطٜؿات نًٕ ١ٝٚؿٗ ّٛايعكُ .)9(١إٕ ٖص ٙاٯضا ٤ا٭ضبع١
عباض ْ٠عٔ :ايًطـ اٱهلٞٸ; ٚعسّ خًل ايصْب; ٚايكسض ٠عً ٢ايطاعٚ ;)10(١إًََه١
ايٓؿػاْٝٸ.١
 َٔٚبٌ ٖص ٙاٯضاٚ ٤ايتعطٜؿات ا٭ضبع ١متٸ تٓ ِٝٛايتعطٜؿٌ ايجاْٚ ٞايجايح عً٢
أغاؽ إٓٗر ايؿهطٟٸ يٮؾاعطٖٚ ،)11(٠صا ٪ٜزٸ ٟإٍ دٳ ٵبطٜٸ ١ايعكُ.)12(١
ٚأَا ايتعطٜؿإ ا٭ٚٸٍ ٚايطابع ؾكس متٸ بٝاُْٗا َٔ قٹ ٳبٌ اٱَاَٝٸٚ ١بعض عًُا ٤أٌٖ
ايػټ ٸٓ.١
قاٍ ايػٝس إطته ٗ ٢تعطٜـ ايعكُ ١عً ٢أغاؽ ايًطـ« :اعًَ ٵِ إٔ ايعكُ١
ٖ ٞايًطـ ايصٜ ٟؿعً٘ تعاٍ ،ؾٝدتاض ايعبس عٓس ٙاَ٫تٓاع َٔ ؾعٌ ايكبٝض»(.)13
ٚقاٍ ابٔ أب ٞاؿسٜس ٗ تعطٜـ ايعكُ« :١قاٍ أقشابٓا :ايعكُ ١يطـٷ ّتٓع
إهًٖـ عٓس ؾعً٘ َٔ ايكبٝض ،اختٝاضاّ»(.)14
ٚق ٗ ٌٝتعطٜـ ايعكُ ١عً ٢أغاؽ إًََه ١ايٓؿػاْٝٸ« :١ايعكَُ ١ٳًَهْ ْ١ؿػاْٝٸ١
ُٓع إتٻكـ بٗا َٔ اقرتاف ايؿذٛض ،ضغِ قسضت٘ عً ٢شيو»(.)15
 َٔٚبٌ إعاقط ٜٔشٖب ايؿٝذ دٛاز ٟاٯًَ ٞإٍ اختٝاض ٖصا ايتعطٜـ ٗ بٝإ
سكٝك ١ايعكُ ;١سٝح قاٍ« :إٕ ايعكَُ ١ٳًَه ْْ ١ؿػاْ ١ٝقٜٛٸ ،١هلا سهٛضٷ ٛٗٚٚضٷ زاِ٥
ٗ ٚدٛز اٱْػإّ ٫ٚ ،هٔ ٭ٟٸ قٛٸ٠ٺ َٔ ،قب :ٌٝايػهب ٚايؿٗ ،...ٚ ٠ٛإٔ تعًٜٗا»(.)16
نُا شٖب ايؿٝذ قُس تكَ ٞكباح ايٝعز ٟإٍ اغتعُاٍ ٖصا إعَٓٔ ٢
ايعكُ ١أٜهاّٚ ،قاٍ ٗ تٛنٝض شيو« :سٝح إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖ ٛايصّٓ ٟع عبسٙ
َٔ اـطأ ٚايعٻ َيٌ بٗص ٙإًََه ١ايٓؿػاْٝٸّ ١هٔ اعتباض ٖص ٙإًََه ١ايٓؿػاْٝٸَ ١اْعَٔ ّ١
اضتهاب إعكٚ ١ٝاـطأ ،نُا ّهٔ اعتباض اهلل قآ٥اّ ٚساؾٛاّ يصيو ايؿدل َٔ
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ايصْب ٚاـطأ»(.)17
ٗ ايبشح عٔ دصٚض َٓٚاؾ ٧ايعكُ ١عُس أٌَ اٱغ ّ٬ايطربغ ٞـ عطؿاّ عً٢
ايًطـ اٱهلٞٸ ـ إٍ بٝإ َٓؿأ ٜٔآخطٚ ،ٜٔن ٬إٓؿأٜٓ ٜٔبجل عٔ اٱضاز ٠اٱهلٝٸٗ ١
اؿؿا ٚعًٚ ٢دٛز إعك َٔ ّٛايؿطٸٚ .إٕ ٖص ٙايكٝاْٚ ١اؿكاْ َٔ ١ايؿطٸ تؿٌُ
إػاستٌ :ايساخًٝٸٚ ;١اـاضدٝٸ.١
إٕ ايعكُ َٔ َ١نَ ٵٝس ايها٥سٚ ٜٔايطٗاض َٔ َ٠زٳ ٳْؼ ايصْٛب ٗ ٌٚٸ ايًطـ اٱهلٞٸ
سٝجٝٸتإ ٜك ٍٛبُٗا ايؿٝذ ايطربغ ،ٞسٝح قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ:
«1ـ إٔ ّٓع عبس ٙنَ ٵٝس ايها٥س ،ٜٔنُا قاٍ غبشاْ٘ يٓب ﴿ :|٘ٝٳٚاهللُ
و ٹَ ٳٔ ايٓٻاؽٔ﴾ (إا٥س.)67 :٠
ك ٴُ َ
ٳ ٜٵع ٹ
2ـ إٔ ًٜطـ بعبس ٙبؿ٤ٞٺ ّتٓع عٓس َٔ ٙإعاق.)18(»ٞ
ٚقس شٖب ٗ َٛنعٕ آخط إٍ بٝإ ايًطـ اٱهلٞٸ بإٔ َٓؿأَٚ ٙكسضَ ٙٳًَهُ١
ايعكُ ،١سٝح قاٍ« :٭ٕ ايعكُ ٖٞ ١ايًطـ ايص ٟىتاض عٓس ٙايتٓعټ ٙعٔ ايكبا٥ض،
ٚاَ٫تٓاع عٔ ؾعًٗا»(.)19
 ٗٚتؿػري قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚيَ ٵ َ٫ٛؾَهٵٌٴ اهللٹ عٳًَٝٵوَ ٚٳضٳسٵُٳتٴ٘ٴ يَٗٳُٻتٵ طَا٥ٹؿَ ْ١ٹَٓٵٗٴِٵ إَٔٵ
ٜٴهٹًٗٛىَ﴾ (ايٓػا )113 :٤شٖب أٌَ اٱغ ّ٬ايطربغ ٞإٍ اعتباض َػأي ١ايعكُ ١أسس
ايٛد ٙٛإؿٗ ١َٝٛيطٓ ١اهلل عً ٢ضغٛي٘ ايهط.)20(ِٜ
إٕ ٖصا ايتكطٜط يًعكُٜ ١سٍٸ عً ٢إٔ َٳًَه ١ايعكُ ١تؿهټٌٷ َٔ اهلل عً ٢ايعبس،
ػب .١نُا أنٖس ايؿٝذ إؿٝس َٔ نباض عًُا ٤اٱَاَ ١ٝعًٖ ٢صا
ٚيٝػت َٳًَهَ ّ١هتٳ ٳ
ا٭قٌ(.)21

ايدي ٌٝايعكً ّٞعً ٢عؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
أقٌ قب ٍٛاٱطاع ١زي ٝٷٌ عكًٞٸٜ ،عُس ايؿٝذ ايطربغ ٞـ عً ٢أغاغ٘ ـ إٍ إثبات
ٳًََه ١ايعكُ .١ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايطاع َٔ ١ايٓاؽ ٭ٚاَط ْٛٚاٖ ٞا٭ْبٝا ٤إِا تتشكٖل إشا
نإ ا٭ْبٝاَ ٤عكَٓٚ ٌَٛعٻٌٖ َٔ إعاقٚ ،ٞإ ٓ٫ؾؿ ٞغري ٖص ٙاؿاي ١ـ بٓا٤ٶ عً٢
طبٝع ١ايبؿط ـ ئ ّهٔ ؼكٗل اٱطاع َٔ ١قٹ ٳبٌ ايٓاؽ أبساّٚ .قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ َا
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َعٓا َٔ :ٙايٛانض إٔ ايٓيبٸ ي ٛأشْب ؾإٕ اٯخط ٜٔغٛف هتٓب ٕٛاْ٫كٝاع ٭ٚاَطٙ
ْٛٚاٖ ;٘ٝ٭ٕ طبٝع ١اٱْػإ تأب ٢قب ٍٛا٭ٚاَط ٖٖ ٵٔ وتًُ ٗ ٕٛسك ٘ٚاضتهاب
إعك.)22(١ٝ
ٚقس أنٖس أٌَ اٱغ ّ٬ايطربغ ،ٞعًٖ ٢اَـ بٝإ ضأٜ ٕٟؿهٚو ٗ عكُ١
ايٓيبٸ آزّ× ،أْ٘ بٓا٤ٶ عً ٢ايسي ٌٝايعكًٞٸ ،ايصٜ ٟٴجبت ايعكُّ ٫ ،١هٔ تكبټٌ قسٚض
إعكٚ ١ٝايؿطى ٚإطاع ١ايؿٝطإ َٔ قٹ ٳبٌ ا٭ْبٝا.٤
ثِٸ ٳْ ٻ ٙٛإٍ أْ٘ ٗ ساي ١عسّ ايتٛقټٌ إٍ اؿكٝك ١إؿٗ ١َٝٛيٰٜاتٚ ،اٱزضاى
ايكشٝض يتأًٜٗٚا ،هب عًٓٝا إٔ ْعًِ إٔ اٯ ١ٜؼٌُ َؿَٗٛاّ ٜتطابل َع ايسيٌٝ
ايعكًٞٸ(.)23

َطاس ١ايعؿُ ١ــــــ
ت ؾٗٝا آضا ٤ايعًُا.)24(٤
إٕ َػاس ١عكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭َٛض اييت اختًؿَ ٵ
ٚنصيو ٗ فاٍ ايتؿػري ْ ٫ؿاٖس آضا٤ٶ ٚاسسَٚ ّ٠تٓاغُ ّ١أٜهاّ.
ٚإٕ ٖصا ا٫خت٬ف ايؿهطٟٸ ٚايٓٛطٟٸ إِا ٖ ٛسك ١ًٝا٭ؾٗاّ إدتًؿ ١ايٛاٖط٠
ٗ عًِ ايه .ّ٬نُا قسٻّ إؿػِّط ٕٚبسٳٚٵضِٖ ـ بتأثريٕ َٔ ا٫ػاٖات ايه ١َٝ٬إكبٛي١
ٗ إساضؽ اٱغ ١َٝ٬ـ قطا٤اتٺ خاقٸ ّ ١عٔ ايعكُ.١
ت اٯضا٤
نُا إٔ تع ٌٝإػاس ١ايعَٓ ١ٝيعكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايٛد ٙٛاييت اختًؿَ ٵ
بؿأْٗاٜ .صٖب إؿػِّط َٔ ٕٚأٌٖ ايػټ ٸٓ ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ إػاس ١ايعَٓٝٸ ١يًعكُ ١تبسأ
َٔ ايبعجٜ ٫ٚ ،١طٳ ٵ ٕٚنطٚض ّ٠يٛدٛز ايعكُ ١قبٌ ايبعجٖٚ .١صا ٖ ٛايطأ ٟايص ٟشنطٙ
ايؿدط ايطاظ ٗ ٟتؿػري ،ٙسٝح قاٍ ٫« :هٛظ ٚقت ايٓبٛٸ ،٠أَا قبٌ ايٓبٛٸ ٠ؾذا٥عٷٖٛٚ ،
ق ٍٛأنجط أقشابٓا»(.)25
ٚقس شٖب إعتعيَ ٗ ١ا ٜتعًٖل بايعكُ ١ايعَٓ ١ٝإٍ ايك ٍٛبٛدٛب ايعكَُٓ ١ص
بسا ١ٜايبًٛؽ(.)26
ٚأَا ايؿٝع ١ؾريٳ ٵٚ ٕٚدٛب ايعكُ ١يٮْبٝاْٝ ٗ ٤ع اؿٝاَ ٖٛٚ ،٠ا أنٖسٙ
ايطربغ ٗ ٞتؿػري ٙٯ ١ٜغٛض ٠ايؿتض(.)27
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ت بؿأْٗا اٯضا ٤بٌ اٱَاَٝٸٚ ١غا٥ط
 َٔٚإٛاضز اؾسٜط ٠بايصنطٚ ،اييت اختًؿَ ٵ
ايؿٹطٳم اٱغَ ،١َٝ٬ػأي ١دٛاظ ايصْٛب ايكػري.٠
ٚشٖب بعض ا٭ؾاعط ٠إٍ دٛاظ ا٫ضتهاب غري إتعُٻس يًصْٛب ايكػريٖٛٚ ،٠
َا قاٍ ب٘ ايؿدط ايطاظ ،ٟعً ٢غب ٌٝإجاٍ َٔ ٖٛٚ ،إؿػِّط ٜٔايباضظ َٔ ٜٔا٭ؾاعط،٠
سٝح قاٍ ٗ تؿػري اٯ َٔ 52 ١ٜغٛض ٠اؿر« :ؾًِ ٜعكُِٗ َٔ دٛاظ ايػٻ ٵٗٚٚ ٛغٛغ١
ايؿٝطإ ،بٌ ساهلِ ٗ دٛاظ شيو نشاٍ غا٥ط ايبؿط»(.)28
ٚقاٍ ٗ عباض٠ٺ أخط ٗ ،٣بٝإ عسّ اتٸكاف ا٭ْبٝا ٤بطش ١ًٜايعٴذٵب« :ايكػا٥ط;
ذب»(.)29
ؾإْٗا دا٥ع ْ ٠عً ٢ا٭ْبٝا ٤بايػٻ ٵٗٚ ٛايعٳ ٵُسٜ ٖٛٚ ،ك ِْٗٛعٔ ايعٴ ٵ
ٚقس غًو إؿػِّط ٗ ٕٚتٝاض إعتعيٖ ١صا ايٓٗر; إش أداظٚا اضتهاب ايكػا٥ط َٔ
قبٌ ا٭ْبٝاٚ ،٤مل ٜطٳ ٵٚا إؾها ٗ ّ٫شيوٖٚ .صا َا شنط ٙايعكؿطٟٸٖ ،جٌِّ تٝٸاض
ا٫عتعاٍ ٗ فاٍ عًِ ايتؿػري ،عٓس بٝإ قكٸ ١ايٓيبٸ آزّ×(ٚ .)30قس ؼسٻخ ايؿٝذ
ايطربغ ٞبسٳٚٵض ٗ ٙبٝإ قكٸ ١ايٓيبٸ آزّ× عٔ شٖاب إؿػِّط َٔ ٜٔإعتعي ١إٍ ٖصا
ايطأ ٟأٜهاّ(.)31
ٜصٖب ايؿٝذ ايطربغ ٞإٍ ايك ٍٛبؿَُ ٍٛػاس ١عكُ ١ا٭ْبٝا ٤ؾُٝع ؾٕٚ٪
غٌ َٔ ْٝع ايصْٛبْٝ ٗٚ ،ع
سٝاتِٗ ٚؾدكٝاتِٜٗٚ ،ط ٣بطا ٠٤أؾعاٍ ا٭ْبٝاٚ ٤ايطټ ٴ
َطاسٌ سٝاتِٗ(َ ٗٚ .)32عطض ٳْ ِكس ٙيك ٍٛإعتعي ١ظٛاظ قسٚض ايصْٛب ايكػرئَ ٠
ا٭ْبٝا ٤ضٳزٻ ايؿٝذ ايطربغ ٞبٓؿ ٞايصْٛب ايكػري ;٠إش قاٍ بعسّ ٚدٛز ايصْٛب ايكػري٠
أقٚ ،ّ٬إٕ ايصْٛب بأْعٗا َٔ ْٛع ايهبا٥طٚ ،إشا ؼسٻثٛا عٔ تكػ ِٝايصْٛب إٍ:
قػا٥ط; ٚنبا٥ط ،ؾإِا شيو َِٓٗ َٔ باب إكاضْٚ ١ايٓػب ١بٌ شْبٌٜ ،بس ٚأسسُٖا
أنرب َٔ اٯخطٚ .بعس بٝإ ٖص ٙإكسٸَ ١قاٍ بإٔ اضتهاب ايصْب ٜػتًعّ ايعكابَٔٚ ،
خْ ٍ٬ٳ ِؿ ٞعكٝس ٠سٳ ٵب٘ ايصْٛب قاٍ بربا ٠٤غاس ١ا٭ْبٝا ٤عٔ ايعكابٚ .بعس بٝإ ايسيٌٝ
ايعكًٞٸ عً ٢ايعكُ ١قاٍ باغتشاي ١قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا.)33(٤
َٛ ٗٚنعٕ آخط شٖب ايؿٝذ ايطربغ ٞإٍ ايك ٍٛبإٔ ْػب ١قسٚض ايصْب إٍ
ت إٍ
ا٭ْبٝاَ ٤عًٍٛٷ يًُعطؾ ١ايٓاقك ١عٔ ا٭ْبٝا ;٤ؾٗص ٙإعطؾ ١ايٓاقك ٖٞ ١اييت أزٻ ٵ
ْػب ١أنرب ايهصب عً ٢اهلل إيٚ ،ِٗٝقاٍ ٗ شيو َا ْكټَ٘ٚ« :ٳ ٵٔ أداظ ايعكاب عً٢
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ا٭ْبٝا ٤ؾكس أغا ٤عً ِٗٝايجٓاٚ ،٤أع ِٛايؿٹ ٵط ١ٜعً ٢اهلل»(.)34

املعؿ :َٕٛٛدي ٌٝايعؿُٚ ،١زدٌّ يًػبٗات ــــــ
يكس عطٸف أٌَ اٱغ ّ٬ايطربغ ٞبج٬خ طٛا٥ـ ؼ ٢ٛبايعكُ ١بتكطٜض
ايكطإٓ ايهط :ِٖٚ ،ِٜا٭ْبٝاٚ ;٤ا٭ُ٥ٸٚ ;١إ٥٬هٚ .١قس أثبت ايعكُ ١يهٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ
ٖص ٙايطٛا٥ـ ايج٬ث ١بؿهٌٕ كتًـ.
ؾؿ ٞخكٛم ا٭ْبٝا ٤عُس إٍ إثبات يع ّٚايعكُ ١هلِ بايسي ٌٝايعكًٞٸٜٚ ،ػع٢
إٍ ضؾع ايؿبٗات ايٛاضز ٠عً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤إدًٓ ١بعكُتِٗ.
 ٗٚبٝإ عكُ ١ا٭ُ٥ٸٜ ١ػتٓس إٍ ايسي ٌٝايٓكًٞٸ.
 ٗٚايتعطٜـ بعكُ ١إ٥٬ه ١ؼسٻخ بتًو ايططٜكٚ ،١يهٔٵ باختكاضٕ أؾسٸ.

أـ ا٭ْبٝا ٤ــــــ
إٕ عكُْٝ ١ع ا٭ْبٝا َٔ ٖٞ ٤بٌ إػا ٌ٥اييت ٜصنطٖا ايع ١َٓ٬ايطربغٞ
س ٍٛايعكُٚ .١قس ؼسٻخ عٔ شيو عًٖ ٢اَـ تؿػري اٯ َٔ 177 ١ٜغٛض ٠ايبكط ;٠سٝح
ٜكٚ« :ٍٛبا٭ْبٝا ٤نًِٓٗٚ ،أِْٗ َعكَ ٗٚ ،َٕٛٛا أزٻ ٵ ٙٚإٍ اـًل قازق.)35(»ٕٛ
إٕ ْتٝذ ١ا٫عتكاز َجٌ ٖصا ا٭قٌ ْٖ ٛٳ ِؿ ٞايطأ ٟايكا ٌ٥ببًٛؽ ْٝع أبٓا ٤ايٓيبٸ
ٜعكٛب× َكاّ ايٓبٛٸ .٠إٕ ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞـ عً ٢ايطغِ َٔ شٖاب ايهجري َٔ
إؿػِّط ٜٔإٍ َجٌ ٖصا ا٫عتكاز ـ ٜطؾض ٖصا ايطأ ٟايتؿػريٟٸ; َٔ خ ٍ٬تٝٚٛـ أقٌ
ايعكُ ;١إش ٜك« :ٍٛقاٍ نجريٷ َٔ إؿػِّط :ٜٔإِْٗ ناْٛا أْبٝاٚ .٤ايصٜ ٟكتهَ ٘ٝصٖبٓا
أِْٗ مل ٜهْٛٛا أْبٝا ٤بأْعِٗ; ٭ٕ َا ٚقع َِٓٗ َٔ إعكَ ٗ ١ٝا ؾعً ٙٛبٛٝغـ×
 ٫خؿا ٤ب٘ٚ ،ايٓيبٸ عٓسْا َعك ٛٷّ َٔ ايكبا٥ض ،قػريٖا ٚنبريٖاٚ ،يٝؼ ٗ ٚاٖط
ايكطإٓ َا ٜسٍٸ عً ٢أِْٗ ناْٛا أْبٝا.)36(»٤
ٚبعس تكطٜط ٙيطٚا١ٜٺ عٔ اٱَاّ ايباقط× ،غع ٢إٍ ْٳ ِؿ ٞإٔ ٜه ٕٛأبٓا ٤ايٓيبٸ
ٜعكٛب× َٔ ا٭ْبٝاٚ ;٤شيو اغتٓازاّ إٍ ايسي ٌٝايٓكً ;ٞإش ٜك« :ٍٛعٔ سٓإ بٔ غسٜط،
عٔ أب ،٘ٝعٔ أب ٞدعؿط ايباقط× ،قاٍ :قًتٴ ي٘ أنإ ٚيس ٜعكٛب أْبٝا٤؟ قاٍ،٫ :
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ٚيهٓٸِٗ ناْٛا أغباطاّ ،أ٫ٚز ا٭ْبٝاٚ ،٤مل ٜهْٛٛا ؾاضقٛا ايسْٝا إ ٓ٫غعسا ،٤تابٛا
ٚتصنٖطٚا َا قٓعٛا»(.)37

1ـ عؿُ ١زض ٍٛاهلل| ــــــ
ٜصٖب ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞإٍ تؿػري اٯٜات اييت تتٓاؾٚ ٗ ٢اٖطٖا َع عكُ١
ضغ ٍٛاهلل اغتٓازاّ إٍ َا ثبت بايسي ٌٝايعكًٞٸ ايكا ِ٥عً ٢أقٌ تٓع ٜ٘ايٓيبٸ ا٭نطّ|
َٔ ايصْب ٚاـطأ.
ٳطّٴ َٳا أَسٳٌٻ اهللُ يَوَ ٳتبٵ ٳتػٹٞ
ٖ ٗٚاَـ تؿػري ٙيكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا اي ٻٓ ٹبٞټ يٹِٳ تٴش ِّ
َٳطٵنٳا َ٠أَظٵٚٳادٹوَ ٚٳاهللُ غَؿُ ٛٷض ضٳسٹِٝٷ﴾ (ايتشط )1 :ِٜضؾض ؾبْٗ ١ػب ١اقرتاف ايصْب إٍ
ضغ ٍٛاهلل|; إش إٕ ؼط ِٜايٓيبٸ ا٭نطّ بعض ايًصٸات عًْ ٢ؿػ٘ َٔ ،ز ٕٚغببٺ أٚ
بؿعٌ عًٓ ٺ ١خاقٸ ٫ ،١ٴٜعٳ ټس َكساقاّ يًصْب .ثِٸ إْ٘ ٜػتٓب٘ َٔ ٚاٖط ٖص ٙاٯ ١ٜأْٗا ٗ
َكاّ تػهٌ خاطط ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،إٔ ايصٜ ٟٴػتؿاز َٔ اٯ ٖٛ ١ٜإٓعيٚ ١إكاّ
ايػاَٚ ٞايعاي ٞيطغ ٍٛهلل|ٚ ،ايتكًَ َٔ ٌٝكاّ ْػا ٘٥بإكاضْ ١إٍ َٓعيت٘
َٚكاَ٘(.)38
ٖصا ٗ ،سٌ إٔ بعض إؿػِّط َٔ ٜٔأٌٖ ايػټ ٸٓ ١قس اغتؿاز َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜخطأ
ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ ٖص ٙايكه.)39(١ٝ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ٖٓاى َٳ ٵٔ أْهط بايهاٌَ إٔ ٜهَ ٕٛا ؾعً٘ ايٓيبٸ َٔ ايصْٛب
ايكػري ٠أٜهاّٚ ،قاٍ بإٔ َا قاّ ب٘ ايٓيبٸ ا٭نطّ| إِا ٖ َٔ ٛقب :ٌٝتطى ا٭َ ٵ.)40(ٍٚ
إٕ قٛي٘ تعاٍ﴿ :عٳؿَا اهللُ عٳٓٵوَ يٹِٳ أَ ٹشْٵتٳ يَٗٴِٵ﴾ (ايتٛب َٔ )43 :١اٯٜات اييت تٖٛٻِ
بعض إؿػِّط ٜٔز٫يتٗا عً ٢عسّ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ .عًٖ ٢صا َصٖب اؾباٞ٥
َٔ إٓٚٛط ٜٔيًتٝٸاض ايؿهط ٟإعتعيٞٸ.
ٚقس شٖب ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞإٍ اعتباض ٖصا ايكػِ َٔ اٯ ١ٜعتاباّ يطٝؿاّٚ ،قس
ت هلِ»
غبل ايعتاب سسٜحٷ عٔ ايعؿ .ٛثِٸ اْتكس ضأ ٟاؾبا ٞ٥ايكا ٌ٥بإٔ عباض « ٠ٹيِٳ أشْٵ ٳ
تسٍٸ عً ٢اضتهاب إعك ١ٝايكػري ;٠٭ٕ ا٭َط إباح ٜ ٫ٴػتؿاز َٔ ٖصا ايرتنٝب
إؿَٗٞٛٸٜ .ط ٣ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞدٛاظ اغتعُاٍ َجٌ ٖصا ايتعبري ٗ ا٭َط ايصٜ ٟك ّٛب٘
ايؿطز ٗ َكابٌ عٌُٕ أؾهٌٜٚ ،ؿهٚو ٗ امكاض ٖصا ا٭غًٛب ايبٝاْٞٸ ٗ خكٛم
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اضتهاب إعكٚ .١ٝباٱناؾ ١إٍ ايٓكس ا٭زبٞٸٜ ،صٖب ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞبعس شيو إٍ
ٳْ ِكس ضأ ٟاؾبا ،ٞ٥بصنط زيْ ٌٕٝكًٞٸٚ ،شيو سٝح ٜك« :ٍٛنٝـ ٜه ٕٛإشْ٘ هلِ قبٝشاّ
ت ٹَٓٵٗٴِٵ﴾
ؾأِْٹِٗٔٵ َؾأِ ٳشٕٵ يٹُٳٔٵ ؾٹ٦ٵ ٳ
ٚقس قاٍ غبشاْ٘ ٗ َٛنعٕ آخط﴿ :ؾَإٔشٳا اغٵ ٳتأِ ٳشْٴٛىَ ٹي ٳب ٵعضٔ ٳ
(ايٓٛض)62 :؟!»(.)41
َٛ ٗٚضزٺ آخط ،اغتٓازاّ إٍ اغتس ٍ٫ايػٝس إطته ،٢قاض بكسز ْٳ ِؿ ٞايٛد٘
ايكا ٌ٥بإٔ إتعًٓل إؿٗ َٞٛيٰٜات ا٭ َٔ ٍٚغٛض ٠عبؼ ٖ ٛضغ ٍٛاهلل(.)42
إٕ خ٬ق ١ا٭زيٓ ١اييت ٜػٛقٗا نُا :ًٜٞ
إٕ ٚاٖط اٯ ١ٜغانتٷ عٔ إٔ ٜه ٕٛإطاز َٓٗا ٖ ٛضغ ٍٛاهلل|ٚ ،عسّ
تكطوٗا ٜٴشٵ ٳٌُ عًٖ ٢صا إعٓ.٢
ثِٸ إٕ ضغ ٍٛاهلل نإ ٗ تعاًَ٘ َع أعسا ٘٥بط٦ٜاّ َٓٚعٻٖاّ َٔ ايعبٛؽٚ ،عً٘ٝ
ؾٗ ٛبط ٟٷ َٔ ٤شيو ٗ تعاًَ٘ َع أقشاب٘ ٚأْكاض ٙبططٜلٕ َأ ٵ.ٍٚ
نٓٵتٳ َؾّ ٓٛا
ِّٜ٪ٜٚس شيو قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإْٻوَ َيعٳًَ ٢خٴًُلٕ ٳعٛٹ( ﴾ِٕٝايكًِ ﴿ٚ ،)4 :ٳٚيَٛٵ ُ
ب َْ٫ٵؿَهټٛا َٹٔٵ سٳٛٵيٹوَ﴾ (آٍ عُطإ.)159 :
غًَٹ َٜٝايِكًَِ ٹ
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٖٓاى ضٚاَ ّ١ٜأثٛض ٠عٔ اٱَاّ ايكازم× تك ٍٛبإٔ إطاز َٔ
ٖص ٙاٯ ٖٛ ١ٜؾدلٷ َٔ بين أَٝٸ.١
ت ايطٚاٜات إأثٛضَ ٠ع شيو ٜ ٫جبت شْبٷ
ثِٸ قاٍ ايع ١َٓ٬ايطربغ :ٞستٳ ٢ي ٛقشٻ ٵ
عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ|; ٭ٕ ايؿدل ا٭عُٜ ٫ ٢طًٖع عً ٢عبٛؽ ضغ ٍٛاهلل| ستٸ٢
ٜرتتٻب عً ٢شيو َعك.ْ١ٝ
نُا إٔ ايعٜ ٫ ١َٓ٬ػتبعس ضأ ٟاؾباٜٚ ،ٞ٥طا ٙدسٜطاّ بايتأَټٌ ٚاٖ٫تُاّٜٚ .ط٣
اؾبا ٞ٥إٔ ٖصا ايٓٻ ٵٗ ;ٞسٝح نإ ْٳ ٵٗٝاّ ابتساٝ٥اّ ،ؾإٕ إط٬م إعك ١ٝإِا ٜٴشٵ ٳٌُ عً٢
ؾعٌٕ ٜتشكٖل بعس قسٚض ايٓٻ ٵٗ ٞإصنٛضٚ ،سٝح نإ ؾعٌ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ شيو
ؾٜ ٬كع َكساقاّ يًصْب ٚإعك.)43(١ٝ

2ـ عؿُ ١ايٓيبّ آدّ× ــــــ
استسّ ايبشح ٚاؾَ ٳسٍ بٌ إؿػِّط ٜٔس ٍٛإخطاز ايٓيبٸ آزّ× َٔ اؾٓٸ.١
ٚقس شٖب ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞإٍ تؿػري قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :ؾأَخٵطٳدٳٗٴُٳا َٹُٻا نَاْٳا ؾٹ٘ٝٹ﴾
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(ايبكط )36 :٠عٝح  ٫تٴُٳؼٸ عكُ ١ايٓيبٸ آزّ× .ؾٜٗٛٓ ٫ ٛط إٍ إطاز َٔ اٱخطاز َٔ
ظا ١ٜٚايعكٛبٚ ١إ٪اخصٚ ،٠إِا ٜٴؿػِّط اٱخطاز َعٓ ٢تػٝري إكًش.)44(١

3ـ عؿُ ١ايٓيبّ ْٛح× ــــــ
ت اٯٜات ايتاي ١ٝإٍ شٖاب ائٛٸ ببعض إؿػِّط ٜٔإٍ عسّ عكُ ١ايٓ ٸ
يب
يكس أزٻ ٵ
شلټ ٚٳأَْٵتٳ
ْٛح× ﴿ :ٖٞٚ ،ٳْٚٳازٳْ ٣ٴٛحٷ ٳضبٻ٘ٴ ؾَكَاٍٳ ضٳبِّ ٔإٕٻ ا ٵبٓٹَ ٞٹٔٵ َأٖٵًٹ ٞٳٔٚإٕٻ ٚٳعٵسٳىَ ايِ ٳ
ػ َأئِٔ َٳا
أَسٵهَِٴ ايِشٳانٹُٹٌٳ * قَاٍٳ ٜٳا ْٴٛحٴ ٔإْٻ٘ٴ َيٝٵؼٳ َٹٔٵ َأٖٵًٹوَ ٔإْٻ٘ٴ عٳُٳٌٷ َغٝٵطٴ قٳايٹضٕ ؾَ َ٬تٳ ٵ
غ َأيَوَ
َيٝٵؼٳ يَوَ بٹ٘ٹ عٹًِ ٷِ إِّْٔ ٞأَعٹُٛوَ إَٔٵ تٳهُٕٛٳ َٹٔٳ ايِذٳاٖٹًٹٌٳ * قَاٍٳ ضٳبِّ إِّْٔ ٞأَعٴٛشٴ بٹوَ َإٔٵ َأ ٵ
َٳا َيٝٵؼٳ يٹ ٞبٹ٘ٹ عٹًِ ٷِ ٳٚإٔ ٖ ٫ٳتػٵؿٹطٵ يٹ ٞٳٚتٳطٵسٳ ٵُٓٹ ٞأَنُ ٵٔ َٹٔٳ ايِدٳاغٹطٜٔٔٳ﴾ (ٖٛز 45 :ـ .)47
ٚأَا ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞؾٜ ٬طٖ ٣ص ٙاٯٜات َٓاؾ ّ١ٝيًعكُ ;١إش ٜط ٣إٔ ايطًب
إصنٛض قس ؼكٖل بكَ ٵٝس إكًشٚ ،١إٔ عباض ﴿ :٠ٳٚإٔ ٖ ٫ٳتػٵؿٹطٵ يٹ ٞٳٚتٳطٵسٳ ٵُٓٹ ٞأَنُٔٵ َٹٔٳ
ت بساع ٞاـؿٛع ػا ٙاؿلٸ تعاٍ(.)45
ايِدٳاغٹطٜٔٔٳ﴾ قس قسضٳ ٵ

4ـ عؿُ ١ايٓيبّ ٜٛضف× ــــــ
مل ٜتِٸ ػاٌٖ عح عكُ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ× ٗ نتاب فُع ايبٝإ.
ؾُٔ خ ٍ٬اٖ٫تُاّ بٓكٌ ا٭قٛاٍ ٚاٯضا ٤إططٚسٖ ٗ ١اَـ قكٸ ١ايٓيبٸ
مت عح عكُت٘ عًْ ٢طامٕ أٚغعٚ .قس أثبت با٭زيٓ ١ايعكًٝٸٚ ١ايٓكًٝٸَ ١عاّ إٔ
ٜٛغـ× ٸ
ايٓيبٸ ٜٛغـ× نإ َربٸ ّأ ستٸ َٔ ٢ايتؿهري ٗ إعك.١ٝ
ؾؿ ٞخكٛم ايسي ٌٝايعكًٞٸ أنٖس إٔ ؾعٌ إعكٚ ١ٝاهلِٸ بؿعًٗا ٜتٓاؾَ ٢ع َكاّ
ت ا٭زيٓ ١ايعكًٝٸ ١اييت ٜ ٫تططٻم إيٗٝا ا٫ستُاٍ ٚاجملاظ عً٢
ايعكُ ،١سٝح قاٍ« :ؾكس زيٖ ٵ
()46
أْ٘  ٫هٛظ إٔ ٜؿعٌ ايكبٝضٜ ٫ٚ ،ععّ عًٖٚ ،٘ٝصا ٜتٓاؾَ ٢ع َكاّ ايعكُٚ ١ايٓبٛٸ. »٠
 َٔٚايٓاس ١ٝايٓكًٝٸٖٓ ١اى آٜاتٷ تجبت عكُ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ× بايهأٌََ ،
قب :ٌٝقٛي٘ تعاٍ﴿ :نَ ٳصيٹوَ ٹيٓٳكٵ ٔطفٳ ٳعٓٵ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ ٚٳايِؿَشٵؿٳا٤ٳ﴾ (ٜٛغـ ﴿ٚ ;)24 :ٳشيٹوَ
هلل َٳا عٳًٹ ٵُٓٳا عٳًَٝٵ٘ٹ َٹٔٵ غٴ٤ٛٺ﴾
خٓٵ٘ٴ بٹا ِي ٳػٝٵبٹ﴾ (ٜٛغـ﴿ٚ ;)52 :قًُِٔٳ سٳافٳ ٹ
ٹي ٳٝعٵًَِٳ أَِّْ ٞيَِٵ أَ ٴ
(ٜٛغـ.)51 :
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5ـ عؿُ ١ايٓيبّ َٛض ×٢ــــــ
َ ٗٚا ٜتعًٖل بايٓيبٸ َٛغٖٓ ×٢اى آٜاتٷ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا قسٚض اـطأ ٚإعك،١ٝ
ؿ ٵٝطَإٔ ٔإْٻ٘ٴ عٳسٴٌّٚ
َٗٓٚا :قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَٛٳنَعٳٙٴ َٴٛغٳ ٢ؾَكَهٳ ٢عٳًَٝٵ٘ٹ قَا ٳٍ ٖٳصٳا َٹٔٵ عٳُٳٌٔ اي ٻ
ٌ﴾ (ايككل.)15 :
ٹٌ ٴَبٹ ٷ
َٴه ٌّ
ٚقس ْكٌ أٌَ اٱغ ّ٬ايطربغ ٞايٛدٌٗ ايً ٳص ٵ ٜٔشنطُٖا ايػٝس إطتهٗ ٢
ٖاَـ اٯ ١ٜإتكسَِّ :١ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ :إٕ ايٓيب َٛغ ×٢قس تطى عَُ ّ٬ػتشبٸاّ; ٭ْ٘ قس
سٴطّ َٔ ايجٛاب َٛت إكتٖٚ ،ٍٛصا َٔ عٌُ ايؿٝطإ .ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٕ عٌُ إكتٍٛ
ٖ ٛايص ٟنإ َٔ عٌُ ايؿٝطإَ ،عٓ ٢أْ٘ نإ كايؿاّ هللَٚ ،ػتشكٓاّ يًكتٌٖٚ .صٙ
ٌ﴾ ٖ ٞاييت تؿتٌُ عًٚ ٢قـ ايؿٝطإ .ثِٸ شنط
ٹٌ ٴَبٹ ٷ
ايؿكط َٔ ٠اٯ﴿ :١ٜإْٔٻ٘ٴ عٳسٴَ ٌّٚٴه ٌّ
د ٔطز ؾعٌ ايٓيبٸ َٛغ َٔ ×٢ن ْ٘ٛعُ ّ٬قبٝشاّ :ايٛد٘
ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞث٬ث ١أٚد٘ تٴ ٵ
ا٭ٚٸٍ :إْكاش ؾدلٕ َٜ َٔ َٕٔ٪س ؾدلٕ ٚاملٕ; ايٛد٘ ايجاْ :ٞعسّ تعُټس أ ٚإضازَ ٠ا
ٚقع َٔ ايكتٌ; ايٛد٘ ايجايح :إٕ َا قاّ ب٘ ايٓيبٸ َٛغ ×٢إِا نإ َٔ َٓطًل
ايسؾاعٖٚ .ص ٙا٭َٛض فتُع ّ١تسٍٸ عً ٢إٔ ايٓيبٸ َٛغ ×٢نإ بط٦ٜاّ َٔ اضتهاب
إعك.)47(١ٝ

6ـ عؿُ ١ايٓيبّ داٚٚد× ــــــ
إٕ قكٸ ١ايٓيبٸ زاٚٚز× ٚظٚدت٘ َٔ ايككل اييت ؽسف ٗ عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
ٚقس أزٻتٵ اٯٜات ايتاي ١ٝإٍ ٛٗٚض َجٌ ٖص ٙاٯضا﴿ :٤ؾَاغٵ ٳتػٵؿَطٳ ٳضبٻ٘ٴ ٚٳخٳطٻ ضٳانٹع ّا
و ٳٔٚإٕٻ يَ٘ٴ ٹعٓٵ ٳسْٳا يَ ٴعيِؿَٚ ٢ٳسٴػٵ ٳٔ َٳآَبٺ﴾ (م 24 :ـ .)25
ٚٳ َأْٳابٳ * َؾػٳؿَ ٵطْٳا يَ٘ٴ شٳيٹ َ
ٜػع ٢ايع ١َٓ٬ايطربغ َٔ ،ٞخْ ٍ٬ٳ ِكس ٙهلص ٙايكك ،١إٍ إثبات اخت٬قٗا ٚعسّ
ٚدٛز أغاؽٕ هلا َٔ ،ايٓاسٝتٌ ايعكًٝٸٚ ١ايٓكًٝٸ.١
 ٗٚايبٝإ ايعكًٞٸ ٜتكسٻّ ا٫غتس ٍ٫ايجابت ،ايص ٟغبل شنط ،ٙعً ٢اخت٬ف
ٖص ٙايككٸ ١عٔ َكاّ ا٭ْبٝاٜٚ ،^٤أخص ٗ ٖصا ا٫غتس ٍ٫اؿسٸ ا٭ٚغ٘ إتُجٌِّ بٓؿٛض
ايٓاؽ َٔ ايصْب بٓٛط ا٫عتباض(.)48
 َٔٚايٓاس ١ٝايٓكًٝٸٜ ١ػتٓس ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞإٍ ضٚا١ٜٺ َأثٛض ٠عٔ اٱَاّ
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عًٞٸ×; سٝح شنط اٱَاّ سسٻ ٵ ٜٔيعكٛب ١قاٖ ٌ٥ص ٙايككٸ ١إصنٛض :٠سسٸ ّا عً ٢اٱغا٠٤
ٕكاّ ايٓبٛٸٚ ;٠اٯخط طبك ّا يكاْ ٕٛاٱغ.ّ٬
 َٔٚايٓاس ١ٝا٭زبٝٸ ١وٌُ اغتػؿاض ايٓيبٸ زاٚٚز× عً ٢اـؿٛع ٚاـهٛع ٗ
َكابٌ اؿلٸ تعاٍ.
تٗ
ٜٚسٍٸ عً ٢شيو قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :ؾػٳؿَ ٵطْٳا يَ٘ٴ ٳشيٹوَ﴾; ٭ٕ ٖص ٙايعباض ٠قس ٚضزٳ ٵ
اؾًُ ١بكٝػ ١اؾعاٚ ،٤أغًٛبٴٗا ٜؿب٘ أغًٛب اٯٜات ايتايٜ﴿ :١ٝٴدٳازٹعٴٕٛٳ اهللَ ٳٖٚٴٛٳ
 ٨بٹِٗٔٵ﴾ (ايبكط.)49()15 :٠
خٳازٹعٴٗٴِٵ﴾ (ايٓػا﴿ٚ ;)142 :٤اهللُ ٜٳػٵتٳٗٵ ٔع ٴ

7ـ عؿُ ١ايٓيبّ ضًُٝإ× ــــــ
ٗ َا ٜتعًٖل بككٸ ١ايٓيبٸ غًُٝإ عُس بعض إؿػِّط ٜٔإٍ تؿػري ٚاٖطٖا َا ٫
ٜتٓاغب َع َكاّ ايعكُ ١ايجابت يٮْبٝاٚ ،^٤شيو ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :إٔشٵ عٴطٔضٳ عٳًَٝٵ٘ٹ
دٝٵطٔ عٳٔٵ شٹنِطٔ ضٳبِّ ٞسٳتٻ ٢تٳٛٳاضٳتٵ
س ٳببٵتٴ سٴبٻ ايِ ٳ
ذٝٳازٴ * ؾَكَاٍٳ إِّْٔ ٞأَ ٵ
بٹا ِيعٳؿٹ ِّٞايكٻا ٹؾٓٳاتٴ ايِ ٹ
بٹايِشٹذٳابٹ * ضٴزټٖٚٳا عٳًَٞٻ َؾطَؿٹ ٳل َٳػٵش ّا بٹايػټٛمٔ ٚٳا٭َ ٵعٓٳا ٔم﴾ (م 31 :ـ .)33
ٚقس عُس ايع ١َٓ٬ايطربغ َٔ ،ٞخ ٍ٬بٝإ ضٚا١ٜٺ َأثٛض٠ٺ عٔ اٱَاّ عًٞٸ×،
إٍ ْؿ ٞاٯضا ٤إٓاؾ ١ٝ٭قٌ ايعكُ:١
قاٍ ابٔ عبٸاؽ :غأيت عًٝٸ ّا× عٔ ٖص ٙاٯ١ٜ؟ ؾكاٍَ« :ا بًػو ؾٗٝاٜ ،ا بٔ
عبٸاؽ؟» ،قًتٴ :مسعت نَ ٵعباّ ٜك :ٍٛاؾتػٌ غًُٝإ بعطض ا٭ؾطاؽ ستٸ ٢ؾا ٳت ٵت٘ ايك;٠٬
ؾكاٍ ضٴ ټزٖٚا عًٞٻ ـ ٜعين ا٭ؾطاؽ ناْت أضبع ١عؿط ـ ،ؾأَط بهطب غٴٛقٗا ٚأعٓاقٗا
بايػٝـ; ؾكتًٗا ،ؾػًب٘ اهلل ًَه٘ أضبع ١عؿط َٜٛاّ; ٭ْ٘  ًِٚاـَ ٵ ٌٝبكتًٗا ،ؾكاٍ
عً« :×ٌّٞنصب نَ ٵعبٷ .يهٔٵ اؾتػٌ غًُٝإ بعطض ا٭ؾطاؽ شات  ;ّٕٜٛ٭ْ٘ أضاز دٗاز
ايعسٚٸ ،ستٸ ٢تٛاضت ايؿُؼ باؿذاب ،ؾكاٍ بأَط اهلل تعاٍ يًُ٥٬ه ١إٛنًٌٖ
ت ،ؾكًٓ ٢ايعكط ٗ ٚقتٗاٚ .إٕ أْبٝا ٤اهلل ٫ٚ ،ًُٕٜٛٛ ٫
بايؿُؼ ضٴ ټزٖٚا عًٞٻ; ؾطٴ ٻز ٵ
()50
ٜأَط ٕٚباي ;ًِٛ٭ِْٗ َعكَ َٕٛٛطٗٻط. »ٕٚ
ٚإًؿت يْ٬تباٖ ٗ ٙصا اؿسٜح ٖ ٛاؾتُاي٘ عً ٢ا٫غتس ٍ٫ايعكًٞٸ ،ا٭َط ايصٟ
أغٓ ٢ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞعٔ بٝإ ايسي ٌٝايعكًٞٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ.
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ب ـ ا٭ ^١ُّ٥ــــــ
إٕ ٚدٛب عكُ ١ا٭ُ٥ٸ َٔ ١ا٭ق ٍٛايكطعٝٸ ١نُٔ َعتكسات اٱَاَٝٸ.١
قاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ٞبٝإ ٖصا ا٭قٌ« :شٖبت اٱَاَٝٸ ١إٍ إٔ ا٭ُ٥ٸ١
نا٭ْبٝاٚ ٗ ،٤دٛب عكُتِٗ عٔ ْٝع ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ َٔ ،ايكػط إٍ إٛت،
ٳع ٵُساّ ٚغٳ ٵٗٛاّ; ٭ِْٗ سٳ َؿ ١ٛايؿطعٚ ،ايكٛٻاَ ٕٛب٘ ،ساهلِ ٗ شيو نشاٍ ايٓيبٸ»(.)51
ٚقس ؼسٻخ ايطربغ ٞعٔ عكُ ١اٱَاّ َعٜسٺ َٔ ايتؿك ،ٌٝؾٜٗ ٛػع ،٢بط١ٜ٩ٺ
ْكًٝٸ ١ناًَ ،١إٍ إثبات عكُ ١أُ٥ٸ ١ايؿٝع ١با٭زيٓ ١ايٛانش ١إبٝٻٓ ١نُٔ اٯٜات،
 :ٖٞٚآ ١ٜاٱَاَٚ ،١آ ١ٜأٚي ٞا٭َطٚ ،آ ١ٜايتطٗري.

1ـ آ ١ٜاإلَاَ ١ــــــ
يكس أثبت ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞعكُ ١ا٭ُ٥ٸ ٗ ^١ن ٤ٛا٫غتعاْ ١بكٛي٘ تعاٍ:
ٴضٜٻتٹٞ
﴿ ٳٚإٔشٹ ابٵتٳًَٔ ٢إبٵطٳاٖٹِٝٳ ٳضبټ٘ٴ بٹهًَٹُٳاتٺ َؾ َأتٳُٻٗٴٔٻ قَاٍٳ إِّْٔ ٞدٳاعٹًُوَ يٹًٓٻاؽٔ ٔإَٳاَ ّا قَاٍٳ ٚٳَٹٔٵ ش ِّ
قَاٍٳ  َ٫ٳٜٓٳاٍٴ عٳٗٵسٹ ٟايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ايبكط .)124 :٠ؾكس عُس ٗ باز ٨ا٭َط إٍ ايتعطٜـ
َٓكب اٱَاَ ١ـ َٔ خٖ ٍ٬ص ٙاٯ ١ٜـ بٛقؿ٘ َكاَاّ ٖتاظاّٜ ٫ ،تٸكـ ب٘ نٌټ ْيب
ٛ
بايهطٚض .٠ثِٸ ٜعُس ،عطؿاّ عً ٢ايكٛاعس ايبٜٓٛٝٸ ١يٮزب ايعطبٞٸ ،إٍ ايتصنري بتٝٚٛـ
اغِ ايؿاعٌ يًعَإ اؿانط ٚإػتكبٌٚ .أناف :إٕ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝنإ ْبٝٸاّ َٔ
ت ب٘ ٖص ٙاٯ.١ٜ
َق ٵبٌ ٖصاٚ .عً ٘ٝؾإٕ إطاز َٔ اٱَاَٖ ٖٛ ١صا إكاّ إُتاظ ايص ٟأخبٳ ٳط ٵ
إٕ ايع ١َٓ٬ايطربغ َٔ ،ٞخ ٍ٬ا٫غتؿاز َٔ ٠عُ ّٛاي ٗ ًِٛاٯٜ ،١ٜػتؿٝس
ٚدٛب ايعكَُ َٔ ١سيٛهلا; ٭ٕ اي َٔ ًِٛغري إعكّ ٫ ّٛهٔ ادتٓاب٘ٚ ،إٕ غري
طعاّ.
إعكْ ًِٜٛ ّٛؿػ٘ أ ًِٜٛ ٚاٯخط ٜٔقَ ِ
ثِٸ عُس إٍ ططح ٖصا ايػ٪اٍ ايكا َٔ :ٌ٥إُهٔ إٔ ٜ ٫ه ٗ ٕٛاٯ ١ٜمشٍٛٷ
ؿاي ١ايٚ ،ًِٛيهٓٸٗا  ٫تسٍٸ عً ٢أنجط َٔ شيوٚ ،أْ٘ ّ ٫هٔ اؿك ٍٛعًٗٝا ٗ
ساي ١ايتٛب١؟
ٚهٝب عٔ شيو بايك :ٍٛإٕ إط٬م قٛي٘ تعاٍ ﴿ َ ٫ٳٜٓٳاٍٴ عٳٗٵسٹ ٟايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ غري
ٚ ،ٛبايتايَ ٞع ٚدٛز اي ًِٛؾإٕ ايؿطز َُٗا تاب ٜ ٫هتػب
َكٝٻ ٺس بعَإٕ خام
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ايك٬س ١ٝيٲَاَ.)52(١

2ـ آ ١ٜأٚي ٞا٭َس ــــــ
إٕ آ ١ٜأٚي ٞا٭َط ٖ ٞا٭خط َٔ ٣اٯٜات اييت اغتؿاز َٓٗا ايع ١َٓ٬ايطربغٞ
ٱثبات عكُ ١ا٭ُ٥ٸ َٔ ١أٌٖ ايبٝت^.
ٚقس ْاقـ ايٛدٌٗ ايًصٳ ٵٜ ٜٔصنطُٖا عًُا ٤ايعاَٸ ٗ ١تؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜـ سٝح
ٜكٛي :ٕٛإٕ إطاز َٓٗا ِٖ اؿهٓاّ ٚايعًُا ٤ـ َٔ ،خ ٍ٬شنط ضٚا١ٜٺ َأثٛض ٠عٔ
اٱَاٌَ ايكازقٌ’ .إٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜتسٚض س ٍٛقٛض ايعكُٚ ;١شيو ٭ٕ ايطاع١
ت بؿهٌٕ َطًلٖٚ ،صا ٜ ٫ه ٕٛإ َٔ ٓ٫خ ٍ٬ايعكُ;١
إصنٛضٖ ٗ ٠ص ٙاٯ ١ٜقس ٚضزٳ ٵ
ٚايؿاٖس عًٖ ٢صا إعٓ ٢شنط أٚي ٞا٭َط َكطْٚاّ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚايطغٗ ٍٛ
غٝامٕ ٚاسس يٛدٛب ايطاع ;١سٝح قاٍ« :أَا أقشابٓا ؾإِْٗ ضٚٳ ٵٚا عٔ ايباقط
ٚايكازم’ إٔ أٚي ٞا٭َط ِٖ ا٭ُ٥ٸ َٔ ١آٍ قُس ،أٚدب اهلل طاعتِٗ باٱط٬م،
نُا أٚدب طاعت٘ ٚطاع ١ضغٛي٘ ٫ٚ ،هٛظ إٔ ٜٛدب اهلل طاع ١أسسٺ عً ٢اٱط٬م إٓ٫
ت عكُت٘ٚ ،عًِ إٔ باطٓ٘ نٛاٖطٚ ،ٙأَٔ َٓ٘ ايػٳًَ٘ ٚا٭َط بايكبٝضٚ ،يٝؼ
ٳَ ٵٔ ثبتٳ ٵ
شيو عاقٌٕ ٗ ا٭َطا ٫ٚ ،٤ايعًُا ٤غٛاِٖ ،دٌٻ اهلل عٔ إٔ ٜأَط بطاعَ ١ٳ ٵٔ ٜعك ٘ٝأٚ
باْ٫كٝاز يًُدتًؿٌ ٗ ايكٚ ٍٛايؿعٌ; ٭ْ٘ قا ٷٍ إٔ ٜٴطاع إدتًؿ ،ٕٛنُا أْ٘ قاٍٷ إٔ
هتُع َا اختًؿٛا ؾٖٓٚ .٘ٝا ٜسٍٸ عً ٢شيو أٜهاّ إٔ اهلل تعاٍ مل ٜكطٔ ٵٕ طاع ١أٚي ٞا٭َط
بطاع ١ضغٛي٘ نُا قطٕ طاع ١ضغٛي٘ بطاعت٘ إٚ ٓ٫أٚي ٛا٭َط ؾٛم اـًل ْٝعاّ ،نُا
إٔ ايطغ ٍٛؾٛم أٚي ٞا٭َط ٚؾٛم غا٥ط اـًلٖٚ .ص ٙقؿ ١أُ٥ٸ ١اهلس َٔ ٣آٍ
ت ا٭َٸ ١عً ٢عٴًُ ٸ ٛضتبتِٗ
ت إَاَتِٗ ٚعكُتِٗٚ ،اتٸؿكَ ٵ
قُس| ،ايص ٜٔثبتٳ ٵ
ٚعسايتِٗ»(.)53

3ـ آ ١ٜايتطٗري ــــــ
إٕ آ ١ٜايتطٗري ٖٞٚ ،قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا ٜٴطٜٔسٴ اهللُ يٹٝٴ ٵصٖٹبٳ ٳعٓٵهُِٴ ايطِّدٵؼٳ َأٖٵ ٳٌ
ا ِي ٳبٝٵتٹ ٳ ٚٴٜطَِّٗطٳنُِٵ ٳتطِٗٔري ّا﴾ (ا٭سعاب َٔ ،)33 :اٯٜات ا٭خط ٣اييت اغتسٍٸ بٗا ايع١َٓ٬
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ايطربغ ٞٱثبات عكُ ١ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاض^.
ؾإْ٘ ،بعس بٝإ ايطٚاٜات إأثٛضَ ٗ ٠كازض ايؿطٜكٌٚ ،ايسايٓ ١عً ٢إٔ إطاز َٔ
اٯ ِٖ ١ٜأٌٖ ايبٝت^ ،شنط َٔ ايٓاس ١ٝإؿَٗٝٛٸٚ ١دٖٛاّ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا عكُتَِٗٔٚ ،
كط; سٝح هعٌ َكسام اٯ ١ٜـ
ؿ ٵ
شيو :اؾتُاٍ اٯ ١ٜعً ٢يؿ« ٜإْٻُا» ،ايساٍٸ عً ٢ا َ
طبك ّا يكٛاعس ايًػ ١ايعطبٝٸ ١ـ خاقٸ ّا بأٌٖ ايبٝت^.
ٚإٕ يؿ ٜاٱضازٜ ٫ ٠ؿٝس إعٓ ٢إطًل أٜهاّ; ٭ْ٘ ٚاضز ٗ غٝام إَ ٵسح.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ اٯ ١ٜتسٍٸ عً ٢ايطٗاض ،٠اييت ٜٴػتٳ ٵٓ ٳتر َٓٗا ثبٛت
ايعكُ ١٭ٌٖ ايبٝت^(.)54

ز ـ امل٥٬ه ١ــــــ
ٜػتٓب٘ ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞعكُ ١إ٥٬ه َٔ ١قٛي٘ تعاٍ ٫َ ﴿ :ٳٜعٵكٴٕٛٳ اهللَ َٳا
َأَٳ ٳطٖٴِٵ ٳٜٚٳ ِؿعٳًُٕٛٳ َٳا ٜٴ٪ٵَٳطٴٕٚٳ﴾ (ايتشطٜٚ ،)6 :ِٜكطِّح بإٔ إ٥٬هَ ١عكَٔ َٕٛٛ
اقرتاف ا٭عُاٍ ايكبٝشٚ ،١أِْٗ ّتجً ٕٛأٚاَط اهللٜٓٚ ،تٗ ٕٛعٔ ْٛاٖٜٚ ،٘ٝطٝع،ْ٘ٛ
ٜ ٫ٚعك ْ٘ٛؾ٦ٝاّ(.)55

ايتٛفٝل بني بعض ايطسٚسات ايكسآْٚ ١ّٝايك ٍٛبايعؿُ ١ــــــ
ٖٓاى ٗ فُٛع ايكطإٓ بعض ايططٚسات اييت تبس ٚيًٛٳ ٵًٖ ١ا٭ ٍٚغري َٓػذُ١ٺ
َع ايك ٍٛبعكُ ١ا٭ْبٝا.^٤
ٚقس غع ٢ايع ١َٓ٬ايطربغْٝ ٗ ٞع َٛاطٔ تؿػري ٙإٍ ضؾع ايتعاضض ايبٳ ٵسٟٚ
عٔ ٖص ٙايططٚسات َٔ ،خ ٍ٬ايك ٍٛبأقٌ ايعكُ.١

1ـ ا٭ْبٝا ٤بني ايتٛبٚ ١ايعؿُ ١ــــــ
ٜط ٣ايع ١َٓ٬ايطربغْٛ ٞعٌ يًتٛبُٖٚ ،١ا :ايتٛب َٔ ١ؾعٌ إعكٚ ;١ٝايتٛبَٔ ١
تطى إػتشبٸاتٜٚ .كٖ ٗ ٍٛصا ايٓٛع ايجاْ :ٞإٕ إعك ّٛبعس ايتٛبٜ ١ػع ٢إٍ عسّ
ايتككري ٗ أزا ٤إػتشبٸاتٚ .قس أعاز بعض َعاْ ٞتٛب ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايكطإٓ ايهط ِٜإٍ
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ٖصا إعٓ.)56(٢
قبٹطٵ إٕٔٻ ٚٳعٵسٳ اهللٹ سٳلٌّ ٚٳاغٵ ٳتػٵؿٹطٵ يٹ ٳصْٵبٹوَ ٳٚغٳبِّضٵ
َ ٗٚعطض تؿػري قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَا ٵ
بٹشٳُٵسٹ ضٳبِّوَ بٹا ِيعٳؿٹٚ ِّٞٳاٱٔبٵهَاضٔ﴾ (غاؾط )55 :شنط ٚدٌٗ آخطُٖٚ ،ٜٔا :أٚٸ ّ :٫ا٭َط
ايتعبټس ٟايكازض عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; نٜ ٞطتك ٞايٓيبٸ ٗ ن ٘٥ٛإٍ أعً٢
ايسضدات ٚإٓاظٍ; ٚثاْٝاّ :إٔ ٜه ٕٛأغ ّ٠ٛيًُ ٌَٓ٪ب٘ ،ؾٝتبعٜٚ ْ٘ٛكتؿ ٕٛأثط.ٙ
ٚعًٖ ٢اَـ زعا ٤ايٓيبٸ إبطاٖٜ ×ِٝكسِّّ ٚدٗ ّا آخط هلصا إعٓٚ ،٢قاٍ ٗ تؿػري
ن ّ٬ايٓيبٸ إبطاٖ :×ِٝإٕ ٖصا ايه َ٘ٓ ّ٬اْكطاعٷ إٍ اهللٚ ،إٕ خً ٌٝاهلل قس
ُهٖٔ َٔ ايٛق ٍٛإي.)57(٘ٝ

2ـ ايبٚ ٤٬ايعؿُ ١ــــــ
إٕ تعُ ِٝايبٚ ٤٬إكٝب ;١بػبب ايصْٛبَ ،كٛي ْ١أخطٜ ٣صنطٖا ايع١َٓ٬
ايطربغ ٗ ٞغٝام ايتعطٜـ بايعكُ.١
ػبٳتٵ َأٜٵسٹٜهُِٵ ٳ ٚٳٜعٵؿُٛ
إٕ ٚاٖط قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا أَقٳابٳهُِٵ َٹٔٵ َٴكٹٝبٳ١ٺ َؾبٹُٳا نَ ٳ
عٳٔٵ نَجٹريٕ﴾ (ايؿٛضٜ )30 :٣ؿٝس إٔ نٌٸ َكٝب١ٺ إِا َٖ ٞعًٛي٫ ْ١قرتاف َعك١ٝٺ.
×ٛ
ٚإٕ ايطٚا ١ٜإأثٛض ٠عٔ اٱَاّ عًٞٸ× ٚاٖط ْٖ ٗ ٠صا إعٓ ٢أٜهاّ :عٔ عًٞ
أْ٘ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل|« :خريٴ آ١ٜٺ ٗ نتاب اهلل ٖص ٙاٯٜ .١ٜا عًٞٸَ ،ا َٔ خٳ ٵسف
عٛزٺ ْ ٫ٚهب ١قَ ٳس ّٕ إ ٓ٫بصْبٺَٚ ،ا عؿا اهلل عٓ٘ ٗ ايسْٝا ؾٗ ٛأنطّ َٔ إٔ ٜعٛز ؾ،٘ٝ
َٚا عاقب عً ٗ ٘ٝايسْٝا ؾٗ ٛأعسٍ َٔ إٔ ٜجٓٸ ٞعً ٢عبس.)58(»ٙ
ٚأَا ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞؾإْ٘ ىكِّل ايعُ ّٛإؿٗ َٞٛهلص ٙاٯ ;١ٜيعسٸ ٠أغباب،
َٗٓٚا :سهاَ ١ٜكا٥ب ا٭طؿاٍ ٚاجملاٌْ عٔ عسّ ايؿُ ٍٛإؿَٗٞٛٸ يٰ ،١ٜسٝح قاٍ:
«إٕ شيو خامٌّٚ ،إٕٵ خطز كطز ايعُٕ ;ّٛا ًٜشل َٔ َكا٥ب ا٭طؿاٍ ٚاجملاٌْ َٚٳ ٵٔ ٫
ٳش ٵْب ي٘ َٔ إٚ ;ٌَٓ٪٭ٕ ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸٜ ١ٴُتشٓ ٕٛبإكا٥بٚ ،إٕٵ ناْٛا َعكَٔ ٌَٛ
ايصْٛب; ٕا وكٌ هلِ عً ٢ايكرب عًٗٝا َٔ ايجٛاب»(.)59

3ـ سانُ ١ّٝايعؿُ ١عً ٢بعض اخلطابات ايكسآْ ١ّٝــــــ
قس  ٫تبس ٚبعض اـطابات ايكطآْ ،١ٝيًٛٳ ٵًٖ ١ا٭َٓ ،ٍٚػذَُ ّ١ع ايك ٍٛبأقٌ
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ايعكُ.١
ٚأَا ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞؾإْ٘ ٜٴؿػِّطٖا ٗ إطاض َؿٗ ٫ ّٕٛىتًـ
بايعكُ ١أبساّ َٔٚ .شيو أْ٘ ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ ٗ ،تؿػري ٙيكٛي٘ تعاٍ:
بٳ ٵٓٝٳٗٴِٵ بٹُٳا َأْٵعٳٍٳ اهللُ ٳ َ٫ٚتٳ ٻتبٹعٵ َأٖٵٛٳا ٳٖ٤ٴِٵ عٳُٻا دٳا٤ٳىَ َٹٔٳ ايِشٳلِّ﴾ (إا٥س)48 :٠
إؾهإٍ ٗ َٓع ايٓيبٸ عٔ ؾعٌٕ ٜ ٫كرتؾ٘ ،نُا أْ٘ ٜ ٫ػتبعس ؾطنٝٸ١
إداطَب بٗص ٙاٯ ٖٛ ١ٜايٓيبٸ ا٭نطّٜٚ ،ه ٕٛإطاز بٗا ْٝع اؿهٓاّ(.)60

عٔ ايكٍٛ
﴿ؾَاسٵهُِٵ
ٜ ٫ط ٣أٟٸ
إٔ ٜهٕٛ

ايتشكٝل يف عؿُ ١إمجاع ا٭َّ ١ــــــ
يكس شٖب إؿػِّط َٔ ٕٚأٌٖ ايػټ ٸٓ ١إٍ ايك ٍٛبعكُ ١إْاع ا٭َٸٚ ،١يعّٚ
اتٸباعٗاٚ .قس اغتٓسٚا ٗ شيو إٍ بعض اٯٜات ٗ غٝام إثبات ٖصا ا٭قٌَٗٓٚ ،ا :قٛي٘
غبٹ ٌٔٝايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ْٴٛٳي٘ٚٹ
تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٜٴؿٳا ٹقلٔ اي ٻطغٴٍٛٳ َٹٔٵ ٳبعٵسٹ َٳا ٳت ٳبٝٻٔٳ يَ٘ٴ ايِٗٴسٳ ٣ٳٜٚٳ ٻتبٹعٵ َغٝٵطٳ ٳ
ت َٳكٹري ّا﴾ (ايٓػا.)115 :٤
َٳا تٳ ٳٛيٖ ٢ٳْٚٴكٵًٹ٘ٹ دٳ ٳٗٓٻ ٳِ ٳٚغٳا٤ٳ ٵ
ٳبٝٵسٳ إٔ ايع ١َٓ٬ايطربغٜ ٫ ٞطته ٞز٫ي ١اٯ ١ٜعًَ ٢جٌ ٖصا إؿٗ ;ّٛإش إطاز َٔ
ا٫تٸباع ٚايتٻ ٳبعٝٸ ١يًُ ٖٛ ٌَٓ٪إ َٔ٪اؿكٝكٞٸ ،ايصٜ ٟػتٚ ٟٛاٖطٚ ٙباطٓ٘ ٗ اٱّإ،
 ٫ٚتط ٣إ َٔ٪ايٛاٖطٟٸ ََٓ٪اّٚ .قاٍ :إٕ ٖص ٙاٯٜ ٫ ١ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا ٚدٛب ايتٻ ٳبع ١ٝيهٌٸ
ٳَ ٵٔ أٗٚط اٱّإ.
ٚقس ْكٌ ٖصا ايطأ ٟايكا ٌ٥بإٔ بعهٳِٗ ٜعتكس بإٔ إْاع بعض ا٭َٸ ١ىًل َجٌ
ٖص ٙاؿذِّ .١ٝثِٸ ْكٌ ضأ ٟايؿٝع ١ايكا ٌ٥بإٔ اٱْاعٳ اؿذٸٜ ٫ َ١ه ٕٛإ َٔ ٖ٫قٹ ٳبٌ ايصٜٔ
ٜتٻكؿ ٕٛباٱّإ اؿكٝكٖٚ ،ٞصا ا٭َط ٜ ٫ٴهِ ٳتب ي٘ ايتشكٗل إَ ٓ٫ع ٚدٛز ا٭ُ٥ٸ١
ا٭طٗاض^.
ثِٸ أناف ايع ١َٓ٬ايطربغ :ٞإٕ ايتٗسٜس ٗ ٖص ٙاٯٜ ١ٜؿٌُ أٚي٦و ايصٜٔ
ىايؿ ٕٛايٓيبٸ ا٭نطّ|ٜٚ ،ػًه ٕٛغب ّ٬ٝغري غب ٌٝإٖٚ .ٌَٓ٪صإ ا٭َطإ
٪ٜزِّٜإ َعاّ إٍ ٖصا إعٓ ٗ .٢سٌ إٔ ايكا ًٌ٥بعكُ ١إْاع ا٭َٸ ١قس أخصٚا َٔ ٖصٙ
اٯ ١ٜفطٻز كايؿ ١إ ٌَٓ٪ؾك٘(.)61
ؾٞٵ٤ٺ ؾَطٴزټٙٚٴ
ٚقس ْاقـ ايع ١َٓ٬ايطربغ ٗ ٞز٫ي ١قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٵ ٳتٓٳاظٳعٵتٴِٵ ؾٹ ٞٳ
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ٔإيَ ٢اهللٹ ٚٳاي ٻطغٴ( ﴾ٍٔٛايٓػا )59 :٤عً ٢سذِّ ١ٝإْاع ا٭َٸٚ ،١قاٍ بأْ٘ ٜؿتكط إٍ إعٓ٢
اي٬ظّ ٗ إنؿا ٤اؿذِّ ١ٝعً ٢ازٸعا ٤إْاع ا٭َٸ ;١٭ٕ ايكا ًٌ٥بإْاع ا٭َٸ ١قايٛا بعسّ
ٚدٛب ايطدٛع إٍ ايهتاب ٚايػټ ٻٓ ٗ ١غري َٛضز ايتٓاظعٖٚ ،صا ٜعين سذِّ ١ٝاٱْاع .ٳبٝٵسٳ
إٔ ايع ١َٓ٬ايطربغٜ ٫ ٞطُ ٣اَٝٸٖ ١صا ا٫غتس ;ٍ٫ؾٗ ٛإِا ٜك ٍٛعذِّ ١ٝاٱْاع إشا
نإ إعك ّٛزاخ ٗ ّ٬ا٭َٸ ;١إش ٗ غري ٖص ٙاؿاي ١قس ٜٴذٵ ٹُع أؾطاز ا٭َٸ ١عً ٢ا٭َط
ايباطٌ.
ٴٜهاف إٍ شيو أْ٘ ٜك :ٍٛإٕ اضتبا ٙسهِٕ أ ٚؾطٙٺ أ ٚقؿ١ٺ ٜ ٫كضٸ زي ّ٬ٝعً٢
إٔ اؿهِ ٜتػٝٻط ٗ غري شيو ايؿطٚ ٙايكؿ.١
ٜٚهٝـ ايع ١َٓ٬ايطربغ :ٞإْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜه ٕٛإْاع ا٭َٸ ١اٱغ١َٝ٬
ٚاقعاّ عً ٢أَطٕ َطابل يًهتاب ٚايػټ ٸَٓٚ .١ع ٚدٛز ٖصا ا٫ؾرتاض ٜبطٌ ا٫غتسٍ٫
ايكا :ٌ٥نًُٓا ادتُعت ا٭َٸ ١عً ٢أَطٕ مل هب ايطدٛع إٍ ايهتاب ٚايػټ ٸٓ ٗ ،١سٌ
أْ٘ طبكاّ هلصا ايؿَ ٵطض ٜهَ ٕٛجٌ ٖصا ايطدٛع َٔ قٹ ٳبٌ ا٭َٸ ١قس ؼكٖل(.)62

خ٬ؾ ْ١ــــــ
طبكاّ ٕا تكسٻّ ٜتٻهض إٔ ايع ١َٓ٬ايطربغٞٸ ـ َٚا ٜتٓاغب َع ا٭عاخ ايكطآْ ١ٝـ
قس عح كتًـ إٛنٛعات سَ ٍٛػأي ١ايعكُ ١بؿهٌٕ دٝٸس.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ نإ َكسٚض ٙا٫غتؿاز ٠ـ ٗ إثبات أقٌ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤ـ
َٔ آٜاتٺ تؿتٌُ عً ٢ز٫ي١ٺ ناؾٖ ٗ ١ٝصا ايؿإٔ ،ؾكس انتؿ ٢بسي ٌٕٝعكًٞٸ تكسٻّ
ايه ّ٬عٓ٘.
ٖ ٗ ٖٛٚصا ايؿإٔ نإ ٜػع ٢ـ ٗ ايػايب ـ يٲداب ١عٔ ايؿبٗات احملٝط١
بككل ا٭ْبٝا .٤إ ٓ٫أْ٘ ٗ َا ٜتعًٖل بإثبات عكُ ١ا٭ُ٥ٸ ١ـ ٚخ٬ؾاّ ٕٛنٛع عكُ١
ا٭ْبٝا ٤ـ قس اغتعإ با٭زيٓ ١ايٓكًٝٸ ١ؾك٘.
َ ٗٚا ٜتعًٖل َػاسٚ ١غٳ ٳع ١عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤باـكٛم ٗ ْؿ ٞقسٚض ايصْٛب
ػ ٕٔٚ ،بٝٻٔ قٛٸ٠
ايكػري ،٠زاؾع ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞعٔ عكُ ١ا٭ْبٝا ٤بؿهٌٕ قشٝضٕ ٚسٳ ٳ
اغتسَ ٍ٫صٖب اٱَاَٝٸ ٗ ١إثبات ٚتطغٝذ أقٌ ايعكُٚ ،١إٗٚاض اخت٬ف ؾهط
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ايؿٝع ١عٔ إعتعي.١
إٕ ْٝع ٖص ٙإٛاضز تجبت إٔ ايع ١َٓ٬ايطربغ ٞقس أداب عٔ ايتٛقٗعات
ايتؿػريٜٸَٛ ٗ ١نٛع ايعكُ ١بؿهٌٕ ناَ ٌٕ ٚداَعٕٚ ،أْ٘ قس قسٻّ أسس أنٌُ
ا٭عاخ ايهَٝ٬ٸ ٗ ١فاٍ ايتؿػري.

الهىامش
×
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غبٗاتٌ س ٍٛعؿُ ١ا٭ْبٝا^٤
ٚأب ٛايفتٛح ايساشَ ٟدافعاّ
د .محمد بهرامً
ترجمة :وسٍم حٍدر

املكدَّ ١ــــــ
ّاضؽ ا٭ْبٝا ٗ ٤سٝاتِٗ ايؿدكٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاؿه١َٝٛ
ايسعٚ ٠ٛتبًٝؼ ايسِّٜٚ ،ٜٔكسض ٕٚا٭سهاّ ايؿطعٝٸٚ ،١تكسض عِٓٗ بعض ا٭عُاٍ
ٚايتكطټؾات اـاقٸَ ،١ع تٛد ٘ٝفُٛع١ٺ َٔ اْ٫تكازات إٍ اٯخط .ٜٔؾٌٗ ٜهٕٛ
ا٭ْبٝاْٝ ٗ ٤ع ٖص ٙإطاسٌ َعك َٔ ٌَٛا٭خطا ،٤أّ ٜهَ ْٕٛٛعكٗ ٌَٛ
بعهٗا; ٜ ٫ٚه ٕٛهلِ ْكٝبٷ َٔ ايعكُ ٗ ١بعهٗا اٯخط؟
ٖٓاى ايهجري َٔ اٱدابات إتِّٓٛع ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍٚ ،اييت متٸ تكسّٗا َٔ قٹ ٳبٌ
ايؿٹ ٳطم ٚايؿدكٝات ايسٜٝٓٸٚ ١إصٖبٝٸ:١
تعترب ْٝع ايؿٹطٳم اٱغ ١َٝ٬ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ ٌَٛسٝح ا٫عتكاز ،إ ٓ٫إٔ
ن ِؿطاّ ٚؾٹ ٵطناّ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ،بٗصٙ
ْاع َٔ ّ١اـٛاضز; سٝح ٜعترب ٕٚنٌٸ شْبٺ ُ
ايعكُٜ ٫ٚ ،)1(١كٛي ٕٛيصيو بعكُ ١ا٭ْبٝا.٤
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ قاٍ بعكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايتبًٝؼٜٚ ،ط ٣إٔ ايهصب ٚايتشطٜـ عٔ عٳ ٵُ ٺس
أ ٚغٳ ٵٗ ٕٜٓ ٫ ٛػذِ َع ايعكُٖٓٚ .١اى َٳ ٵٔ مل ٜٳطٳ ٗ ايهصب ٚايتشطٜـ غٳ ٵٗٛاّ َا ٜٓاٗ

ايعكُ.١
نُا متٸ ايكب ٍٛبايعكُ ٗ ١ايؿت َٔ ٣ٛقٹ ٳبٌ ْٝع ايؿٹطٳم اٱغ ،١َٝ٬باغتجٓا٤
بعضٕ; سٝح أداظ اـطأ غٳ ٵّٗٛا ٗ ايؿت.٣ٛ
ٚقس تعطٻض عح ايعكُ ٗ ١ا٭ؾعاٍ ٚايػًٛى يًبشح ٚايٓكاف أنجط َٔ أقػاّ
ايعكُ ١ا٭خط:٣
ؿ ١ٜٛهٝع ٕٚاضتهاب ايهبا٥ط عً ٢ا٭ْبٝا.٤
ؾاؿَ ٵ
ٚايهجري َٔ إعتعي ٫ ١هٝع ٕٚيٮْبٝا ٤اضتهاب ايهبا٥طٜ ٫ٚ ،طٳ ٵ ٕٚاضتهاب
ايكػا٥ط َٓاؾّ ٝا يًعكُ.١
ٚاؾباٜ ٫ ٞ٥طته ٞاضتهاب ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط ،عٔ عٳ ٵُ ٺس ...ٚ
أَا اٱَاَٝٸ ١ؾكس خايؿٛا بعض ايؿٹ ٳطم اٱغٚ ،١َٝ٬قايٛا بإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عكَٕٛٛ
ٗ ايعكٝسٚ ٠ايسعٚ ٠ٛايؿتْٝٚ ٣ٛع ا٭ؾعاٍ ٚايتكطټؾاتٜ ِٖٚ .طٳ ٵ ٕٚإٔ إػ ٳت ٵٓبٳ٘ َٔ
ايعكٌ ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات ٖ ٛعكُ ١ا٭ْبٝاٚ ،٤إٔ ٖص ٙا٭زي ١تجبت خطأ َا قاي٘
إدايؿ ٕٛيًعكُ ١بساٖ.ّ١
ٚقس شٖب أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟـ  ٖٛٚأسس إؿػِّط ٜٔايؿٝع ١ايباضظ ٜٔـ ٗ ْٝع
َٛاطٔ تؿػري ٙإٍ عح َٓٚاقؿ ١عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .٤قس ؼسٻخ عٔ ايعكٌ ٚايؿطع
ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات نُػتٓساتٺ ٱثبات ايعكُٚ ،١عُس إٍ ْكس ٚؼً ٌٝإػتٓسات
ايكطآْٝٸٚ ١ايطٚاٝ٥ٸ ١يًُدايؿٌ.
ٚعً ،٘ٝيه ٞمكٌ عًْٛ ٢ط ١ٜايؿٝعٖ ٗ ١صا ايؿإٔ هسض بٓا إٔ ًْكْٛ ٞطّ٠
عً ٢ايتؿػري ايك ِِّٝ٭ب ٞايؿتٛح ايطاظ ٖٛٚ ،ٟبعٓٛإ« :ضٚض اؾٓإ»(ٚ ،)2إٔ ْػتدطز
َٔ ْٝع َٛإٸ ٖصا ايتؿػري إداب ١أب ٞايؿتٛح عٔ إػتٓسات ايكطآْٝٸ ١يًُدايؿٌٚ ،إٔ
ْب ِّٔٝقسض ٠عًُا ٤ايؿٝع ٗ ١اٱداب ١عٔ ؾبٗات إدايؿٌ يًعكُ.١

ا٭ديٓ ١املتِّٓٛع ١يعؿُ ١ا٭ْبٝا ٤ــــــ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ ا٭ْبٝاَ ٤عك َٔ َٕٛٛا٭خطاٚ ٤ايصْٛب; ٜٚط ٣إٔ
اضتهاب ايصْٛب ،ايهبريٚ ٠ايكػريٚ ،٠ايعكا٥س اـاطٜٓ ٫ ١٦ػذِ َع ايكٍٛ
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بعكُتِٗ.
ٚيهٜ ٞٴجبت ٖصا ا٫عتكاز عُس إٍ تٝٚٛـ فُٛع١ٺ َٔ ا٭زي:ٖٞٚ ،١

1ـ ايعكٌ ــــــ
ّجٌِّ ايعكٌ أِٖٻ أزيٓ ١أب ٞايؿتٛح ايطاظ ٟعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝاٚ .٤عً ٢ايطغِ َٔ
استُاٍ اَت٬ى َ٪يٚـ تؿػري «ضٚض اؾٓإ» كتًـ ا٭زيٓ ١ايعكًٝٸ ١عً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا،٤
إ ٓ٫أْ٘ مل ٜصنط غ ٣ٛزي ٌٕٝعكًٞٸ ٚاسس ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛٚ ،قٛي٘ :إٕ قسٚض ايصْب
عٔ ا٭ْبٝا ٤ـ غٛا ٤أنإ نبري ّ٠أّ قػري ٠ـ ٪ٜزٸ ٟإٍ سسٚخ اغتٝا٤ٺ ْٚؿٛضٕ يس٣
إداطَبٌٚ ،ىًل يس ِٜٗساي َٔ ّ١اَ٫تٓاع عٔ قب ٍٛن ّ٬ا٭ْبٝاٚ ٤إطاع ١تعاي،ُِٗٝ
غٌٜ .كٖٓ« :ٍٛا تكطٻض ٗ ايعكٌ إٔ ػٜٛع
ٖٚصا ا٭َط ٜٴبطٌ اؿهُ َٔ ١إضغاٍ ايطټ ٴ
ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط عً٪ٜ ِٗٝزٸ ٟإٍ ْؿٛض إهًٖؿٌ عٔ قب ٍٛقٛهلِٚ ،ا٫غتُاع
يٛٳ ٵعٚ ،ِٗٛإٕ غطض ايكس ِٜتعاٍ َٔ ايبعج ٖٛ ١قب ٍٛقٛهلِ»( ،)3نُا ٜك ٍٛأٜهاّٚ« :إٔ
ٜ ٫طتهب ا٭ْبٝا ^٤ايكبا٥ض ٫ٚ ،ىًٓٛا بايٛادب; ستٸ ٫ ٢وسخ ْؿٛضٷ يس ٣اٯخطٜٔ
َٔ قب ٍٛقٛهلِٚ .هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝآَ ٤عٻٌٖ عٔ نٌٸ َا ٜٛدب ايٓؿٛض َِٓٗ; نٞ
ٜٓ ٫تكض غطض ايكس ِٜتعاٍ َٔ بعجِٗ; إش ايػطض َٔ ايبعج ٖٛ ١ايكبٚ ٍٛاَ٫تجاٍ»(.)4
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ إ٬ى ٗ ايٓؿٛض ٖ ٛايعازٚ ،٠يٝؼ ايجٛاب ٚايعكاب،
ؾٝكٚ« :ٍٛإطدع ٗ باب إٓؿٚطات ٖ ٛايعازات ،ز ٕٚايجٛاب ٚايعكاب ،ؾًٜٝ ٬ل بِٗ نٌٸ
ػب ايعاز ،٠غٛا ٤أنإ َعك ّ١ٝأ َٔ ٚا٭َطاض ٚا٭خ٬م ايؿأْٝٸ١
َا نإ َٓؿٚطاّ عَ ٳ
أ ٚنإ َٔ إباسات َٔ ،قب :ٌٝايػدـ ٚاجملٚ ٕٛاـ٬ع.»١
ٚبايٓٛط إٍ ٖصا إ٬ى ٚإعٝاضٜ ٫ ،ط ٣أب ٛايؿتٛح ٗ عُ ٢ايٓيبٸ ٜعكٛب َا
ٜٓؿٚطٚ .ىهع ضأ ٟإعتعيٖ ٗ ١صا ايؿإٔ يًتػاٜٚ ،ٍ٩ط ٣عسّ قشٸ ١تؿك ًِٗٝبٌ
ايكػا٥ط ٚايهبا٥طٜٚ ،ك« :ٍٛإٕ إطدع ٗ َا ٜٓؿٚط أٜٓ ٫ ٚؿٚط ٖ ٛايعازٚ ،٠مل ٜهٔ
ايعُ ٗ ٢تًو اؿكبَٓ ١ؿٚطاّ»(ٜٚ ،)5ك ٍٛأٜهاّٚ...« :اعتصاض إعتعي ٗ ١باب دٛاظ ايكػا٥ط
بإسبا ٙايصّٸ ٚايعكاب; إش ا٫عتباض ٗ ٖصا ايباب يٝؼ بايجٛاب ٚايعكاب ،بٌ بايتٓؿري،
ٚايتٓؿري َٛقٛفٷ عً ٢ايعاز.)6(»٠
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ٜصٖب اٱَاَٝٸ ١إٍ ا٫عتكاز بعكُ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛب ،ايهبريٚ ٠ايكػري،٠
قبٌ ايٓبٛٸٚ ٠بعسٖا .قاٍ ايؿطٜـ إطته ٢ـ َٔ عًُا ٤ايؿٝع ١ايباضظ ٜٔـ ٗ ٖصا ايؿإٔ:
«قايت ايؿٝع ١اٱَاَ ٫ :١ٝهٛظ عً ِٗٝطا٭ْبٝا^٤ص ؾ٤ٞٷ َٔ إعاقٚ ٞايصْٛب ،نبرياّ
نإ أ ٚقػرياّ ٫ ،قبٌ ايٓبٛٸ ٫ٚ ٠بعسٖا»(.)7
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايسي ٌٝايعكًٞٸ ٭ب ٞايؿتٛح ايطاظ ٟىتًـ عٔ ضأٟ
اٱَاَ َٔ ١ٝبعض اؾٗات:
1ـ إٕ ٖصا ايسي ٌٝإِا ٜٓتر عٓ٘ فطٸز ايعكُ َٔ ١ايصْٛب اييت تػتٛدب ايٓؿٛض،
ٚأَا ايصْٛب اييت تٓسضز نُٔ عساز ايكػا٥ط٪ٜ ٫ٚ ،زٸ ٟاضتهابٗا َٔ قٹ ٳبٌ ايٓيبٸ إٍ
إهاز ايٓؿٛض يس ٣إداطَبٌ ،ؾ ٬تهَ ٕٛؿُٛي ّ١هلصا ايسي ٌٝايعكًٞٸ .نُا قاٍ َ٪يٚـ
تؿػري «ضٚض اؾٓإ» ْؿػ٘ ٗ ايسي ٌٝايعكًٞٸ« :هب إٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝآَ ٤عٻٌٖ عٔ
نٌٸ َا ٜٛدب ايٓؿٛض َِٓٗ»(.)8
2ـ ٗ ايعباض ٠ا٭ ٍٚمتٸ اعتباض ػٜٛع ايكػا٥ط َٓؿٚطاّ« :إٕ ػٜٛع ايكػا٥ط
ٚايهبا٥ط عً ِٗٝطا٭ْبٝا^٤ص ٪ٜزٸ ٟإٍ ْؿٛض إهًٖؿٌ» ٗ ،سٌ إٔ ايصّٓ ٟع
إداطَب َٔ ايكب ٍٛبه ّ٬ايٓيبٸ ٖ ٛاضتهاب ايٓيبٸ يًُعك.١ٝ
3ـ إشا نإ َ٬ى ايٓؿٛض ٖ ٛايعٴطٵف ٚايعاز ٠ؾإٕ ٖصا إعٝاض غٛف ٜتػٝٻط ٗ
ا٭ظَٓ ١إدتًؿٚ ١إتِّٓٛع .١ؾؿ ٞعكطٕ قس ٜ ٫ه ٕٛتٓا ٍٚايؿطاب َٓؿٚطاّٚ ،سٝح ٜهٕٛ
َٓؿٚطاّ ٗ بعض إطاسٌ ايعَٓ ١ٝقس ٜهَٓ ٕٛؿٚطاّ ٗ ب١٦ٝٺ; ٜ ٫ٚهَٓ ٕٛؿٚطاّ ٗ ب١٦ٝٺ
أخطْٚ .٣تٝذٖ ١صا إ٬ى ٖ ٞأْ٘ هب عً ٢ا٭ْبٝا ^٤إٔ ٜعًُٛا عً ٢طبل ضغب١
اٯخطٚ ،ٜٔإٔ ٜٓػذُٛا ٜٚتُاٖٳ ٵٛا َع أعطاف ايٓاؽ ٚعازاتِٗ ،عٝح ي ٛنإ ايؿعٌ
قطٻَاّ ٗ ايؿطعٚ ،مل ٜهٔ َٓؿٚطاّ ٗ عٴطٵف ايٓاؽ ٚعازاتِٗ ،غٛف ٜه ٕٛاضتهاب٘
َٔ قٹ ٳبٌ ايٓيبٸ دا٥عاّ(.)9
4ـ ٜط ٣اٱَاَ ١ٝإٔ ايػٻ ٵٗ ٗ ٛاضتهاب ايصْب َجٌ ايعٳ ٵُسٜٚ ،طٳ ٵ ْ٘ٚغري َتٓاغِٕ َع
ايك ٍٛبايعكُ ٗ ;١سٌ إٔ ايسي ٌٝايعكًٞٸ ٭ب ٞايؿتٛح ٪ٜ ٫زٸ ٟإٍ ٖص ٙايٓتٝذ.١

2ـ ايكسإٓ ايهس ِٜــــــ
إٕ ايسي ٌٝاٯخط ايصٜ ٟك ُ٘ٝأب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ٖٛ ^٤آٜات
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ايكطإٓ ايهط .ِٜعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايطاظٜ ٟطْٝ ٗ ٣ع َٛاطٔ تؿػري ضٚض اؾٓإ
عسّ اْػذاّ ْٛطٜٸ ١إدايؿٌ يًعكَُ ١ع آٜات ايكطإٓ ايهط ،ِٜإ ٓ٫أْ٘ ٜ ٫ؿري إٍ
 ٛعًٚ ٢د٘
اٯٜات اييت تٓتر ايعكُ ١ؾُٝع ا٭ْبٝا ٫ٚ ،٤تهْ ٕٛاٚط ّ٠إٍ عكُْ ١يب
اـكٛم.
ٚإٛضز ايٛسٝس ايص ٟؼسٻخ ؾ ٘ٝأب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟعٔ ز٫ي ١اٯٜات عً ٢ايعكُ١
ٖ ٛعح عكُ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ×; سٝح اغتؿاز َ٪يٚـ ضٚض اؾٓإ َٔ اٯٜات اـاق١
بايٓيبٸ ٜٛغـ× ٱثبات عكُت٘ ،سٝح ٜك« :ٍٛأَا أزيٓ ١ايكطإٓ ايهط ِٜاييت تسٍٸ عً٢
عكُ ١ايٓيبٸ ٜٛغـ×ٚ ،تربِّ َٔ ٘٥ايصْب َٔٚ ،اتِّٗاّ ظيٝدا ي٘ ،ؾٗ ٞعسٸ ٠آٜاتٺَٗٓ ،ا:
قٛي٘ تعاٍ﴿ :قَاٍٳ ْٹػٵٛٳ ْ٠ؾٹ ٞايُِٳسٹٜٓٳ١ٹ اَٵطٳأَ ُ٠ا ِيعٳعٜٔعٔ تٴطٳأٚزٴ ؾَتٳاٖٳا عٳٔٵ ْٳؿِػٹ٘ٹ َقسٵ
سبٸ ّا ٔإْٻا َيٓٳطٳاٖٳا ؾٹ ٞنٳ ٍٕ َ٬ٴَبٹٌٕ﴾ (ٜٛغـ.)30 :
ؾػٳؿَٗٳا ٴ
ٳ
ٚقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳضٳاٚٳ ٳزتٵ٘ٴ ايٖتٹٖ ٞٴٛٳ ؾٹ ٞٳبٝٵتٹٗٳا عٳٔٵ ْٳؿِػٹ٘ٹ ٚٳغًَٖكَتٹ ا٭َبٵٛٳابٳ ٚٳقَايَتٵ ٖٳٝٵتٳ
يَوَ قَا ٳٍ ٳَعٳاشٳ اهللٹ ٔإْٻ٘ٴ ضٳبِّ ٞأَسٵػٳ ٳٔ َٳجٵٛٳاٟٳ ٔإْٻ ٴ٘ ٜ َ٫ٴؿًِٹضٴ ايٖٛايٹُٴٕٛٳ﴾ (ٜٛغـ.)23 :
شلټ َأْٳا ضٳاٚٳ ٵزتٴ٘ٴ عٳٔٵ
شلٳ ايِ ٳ
ٚقٛي٘ تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ اَطأ ٠ايععٜع﴿ :اٯَ ٳٕ سٳكٵ ٳ
ْٳؿِػٹ ٹ٘ ٳٔٚإْٻ٘ٴ يَُٹٔٳ ايكٻازٹقٹٌٳ﴾ (ٜٛغـ.)51 :
ٚقٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٳصيٹهُٔٻ ايٖصٹ ٟيُُٵ ٴت ٻٓٓٹ ٞؾٹ٘ٝٹ ٳٚيَكَسٵ ضٳاٚٳ ٵزتٴ٘ٴ عٳٔٵ ْٳؿِػٹ٘ٹ ؾَاغٵ ٳتعٵكٳِٳ ٚٳيَ٦ٹٔٵ
ذٓٳٔٻ ٳٚيَٝٳهُْٛٳٔٵ َٹٔٳ ايكٻاغٹطٜٔٔٳ * قَاٍٳ ضٳبِّ ايػِّذٵٔٴ أَسٳبټ ٔإيَٞٻ َٹُٻا
يَِٵ ٜٳ ِؿعٳٌٵ َٳا َآَٴطٴٙٴ يَٝٴػٵ ٳ
ٜٳسٵعٴ ٛٳْٓٹٔ ٞإ َيٝٵ٘ٹ﴾ (ٜٛغـ 32 :ـ َ ،)33هاؾاّ إٍ قٛي٘﴿ :نَصٳيٹوَ ٹيٓٳكٵ ٔطفٳ ٳعٓٵ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ
ٚٳايِؿَشٵؿٳا٤ٳٜٛ( ﴾...غـ.)24 :
خٓٵ ٴ٘ بٹا ِيػٳٝٵبٹٜٛ( ﴾...غـ.)52 :
ٚقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳشيٹوَ ٹي ٳٝعٵًَِٳ أَِّْ ٞيَِٵ أَ ٴ
نٝٵسٳنُٔٻ
نٝٵسٹنُٔٻ ٔإٕٻ َ
َٗٓٚا :قٛي٘ تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ ق ٍٛايععٜعٔ ﴿ :إْٻ٘ٴ َٹٔٵ َ
ٳعٛٹِٝٷ * ٜٴٛغٴـٴ أَعٵطٔضٵ عٳٔٵ ٖٳصٳا ٚٳاغٵ ٳتػٵؿٹطٔ ٟيٹ ٳص ٵْبٹوٹ﴾ (ٜٛغـ 28 :ـ .)29
ؾعً ٢قٛي٘ مل ٜهُ ٵٔ نٝسٖٴ ٻٔ َكطٚؾاّ عٓ٘ٚ ،مل ٜهٔ َسؾٛعاّ عٔ ايػ٤ٛ
ٚايؿشؿا ٖٛٚ ،٤خا ٥ٷٜٔٚ ،كعس َكعس اـاٚ ;ٌٓ٥سٝح طًب َٔ ظٚدت٘ ا٫غتػؿاض ؾإْ٘
ي ٛعًِ بايصْب َٔ ايٓيبٸ ٜٛغـ يطايب٘ با٫غتػؿاض أٜهاّٖٚ .ص ٙاٯٜات ظًُتٗا تسٍٸ عً٢
بطا ٠٤غاس ١ايٓيبٸ ٜٛغـ×ٚ ،ت٪نٚس اتٸٗاّ ظيٝدا».
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3ـ احلدٜح ايػسٜف ــــــ
ايسي ٌٝايجايح ايصٜ ٟصنط ٙأب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟعً ٢عكُ ١ا٭ْبٝا ٖٛ ٤ايطٚاٜات.
إٕ َ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ قس ؼسٻخ َطاضاّ عٔ ايطٚاٜات بٛقؿٗا زي ّ٬ٝعً٢
ايعكُٜٚ ،١ط ٣إٔ ْٛطٜٸ ١إدايؿٌ يًعكُ ٫ ١تٓػذِ َع ايطٚاٜاتٚ .يهٓٸ٘ َع شيو ٫
ٜصنط غ ٣ٛضٚا١ٜٺ ٚاسس ٗ ٠غٝام عكُ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ا٫عتكاز ؾك٘ .إْ٘ ٜتشسٻخ عٔ آظض
بٛقؿ٘ دٳسٸاّ ٱبطاٖ َٔ ×ِٝأَٸ٘ ،أ ٚأْ٘ عُټٜ٘ٛٚ ،دِّ٘ غٗاّ ايٓكس إٍ ْٛطٜٸ١
إدايؿٌ ،بايك« :ٍٛإٕ ٖصا إعٓ ٢طإٔ ٜه ٕٛآظض ٚايس ايٓيبٸ إبطاٖ×ِٝص ٴٜعٳ ټس َٓؿٚطاّ ٗ
سك٪ٜٚ ،٘ٚزٸ ٟإٍ عسّ إداب ١زعٛت٘ ٚقب ٍٛقٛي٘ ٚاَتجاٍ أَط.)10(»ٙ
ٚبعس ٖصا ايٓكس ٜػتؿٝس َٔ ايطٚا ١ٜإأثٛض ٠نُٔ ا٭خباض إتٛاتط ٠عٔ ايٓيبٸ
ا٭نطّ|ٚ ،اييت ٜك ٍٛؾٗٝاْ« :كًين اهلل َٔ أق٬ب ايطاٖط ٜٔإٍ أضساّ
ايطاٖطات ،مل ٜسِّْػين بسٳ ٳْؼ اؾاًٖ.)11(»١ٝ

َكازبْ ْ١كد ١ّٜيًُطتٓدات ايكسآْٚ ١ّٝايسٚا ١ّٝ٥ملُ ِٓهِس ٟايعؿُ ١ــــــ
يكس اغتٓس إدايؿ ٕٛيٓٛطٜٸ ١ايعكُ ١إٍ عسزٺ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايتؿػريٗ ١ٜ
إثبات َعتكسِٖ.
إ ٓ٫إٔ ٖص ٙإػتٓسات  ٫تتٓاؾٚ َٔ ٢دْٗٛ ١ط أب ٞايؿتٛح ايطاظَ ٟع ايعكُ،١
 ٫ٚت٪زٸ ٟإٍ ْؿ ٞايعكُ ١عٔ ا٭ْبٝاٚ ;٤شيو ٭ٕ ايعكٌ ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات ٚايؿطٜع١
إِا تعبِّط عٔ عكُ ١ا٭ْبٝا.٤
 ٗٚخهِٸ عسّ اْ٫ػذاّ بٌ ٖص ٙا٭زيَٓٚ ١ػتٓسات إدايؿٌ َٓ ٫سٚس ١يٓا َٔ
تأ ٌٜٚأزيٓ ١إدايؿٌ« :إشٕ هب ايعٌُ عًْ ٢ٳ ِؿ ٞنٌٸ َا ٜٛدب ايكَ ٵسح ؾ ;ِٗٝن٫ ٞ
٪ٜزٸ ٟشيو إٍ ْٳ ِكض غطض اؿه ِٝدٌٻ د٬يُ٘»(.)12
تٓكػِ َػتٓسات إدايؿٌ يًعكُ ١إٍ عسٸ ٠أقػاّ; ؾُٓٗاَ :ا ٜتشسٻخ عٔ عسّ
عكُ ١ايٓيبٸ آزّ×; َٗٓٚاَ :ا ٜتشسٻخ عٔ عسّ عكُ ١ايٓيبٸ إبطاَٖٗٓٚ ;×ِٝاَ :ا
ٜتشسٻخ عٔ عسّ عكُ ١ايٓيبٸ ْٛح×; َٚا إٍ شيو.
ٖ َٔ ٛص ٙا٭قػاّ،
ٚعً َٔ ٘ٝإٓاغب ٗ ايبسا ١ٜإٔ ْصنط أزيٓ ١إدايؿٌ ٗ نٌ
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ثِٸ ْٓتكٌ بعس شيو إٍ بٝإ ضأ٪َ ٟيٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإْٚ ،كس ٙيتًو ا٭زيٓ.١

1ـ عؿُ ١ايٓيبّ آدّ× ــــــ
ؿٜٛٸ ٕٛإٍ اعتباض ايٓيبٸ آزّ× َصْباّٜٚ ،طٳ ٵ ٕٚشْب٘ َٔ ايهبا٥ط.
ٜصٖب اؿَ ٵ
ٚأَا إعتعيٚ ١أقشاب اؿسٜح ؾكس اعتربٚا إٔ ايصْب ايص ٟاضتهب٘ ايٓيبٸ
آزّ× إِا نإ َٔ ايكػا٥ط.
ٚشٖب ايٓٓٛاّ ٚدعؿط بٔ إبؿٸط إٍ ايك ٍٛبإٔ َعك ١ٝايٓيبٸ آزّ إِا ناْت عٔ
غ ٵٗ ٕٚ ٛغؿً١ٺ.
ٳ
ٚتٓكػِ إػتٓسات ايكطآْ ١ٝهل ٤٫٪إٍ عسٸ ٠أقػاّ:

أـ رلايف ١ايٓٗ ٞاإلهل ّٞــــــ
ـ ﴿ ٳ َ٫ٚتٳكِ ٳطبٳا ٖٳصٹٙٹ ايؿٻذٳطٳ َ٠ؾَتٳهُْٛٳا َٹٔٳ ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ايبكط ;35 :٠ا٭عطاف.)19 :
ـ ﴿ َأيَِٵ َأْٵٗٳهُُٳا عٳ ٵٔ تٹًِهُُٳا ايؿٻذٳطٳ٠ٹ﴾ (ا٭عطاف.)22 :
إٕ ايٓٗ ٞايٛاضز ٗ عباض ٫« ٠تكطبا» ٳْ ٵٗٞٷ ؼطّٞٸٚ ،يٝؼ ْٳ ٵٗٝاّ تٓعٜٝٗٸاّٚ ،إٕ ايٓيبٸ
آزّ×; َدايؿت٘ هلصا ايٓٻ ٵٜٗ ،ٞسخٌ نُٔ عساز إصْبٌ .نُا إٔ ايٓٻ ٵٗ ٗ ٞنًُ١
«أْٗهُا» ب ٳسٚٵضْ ٙٳ ٵٗٞٷ ؼطّٞٸٚ ،يٝؼ ْٳ ٵٗٝاّ تٓعٜٝٗٸاّ أٜهاّ.

ب ـ املعؿٚ ١ٝايػٛا ١ٜــــــ
ـ ﴿ٚٳعٳكٳ ٢آَ ٳزّٴ ٳضبٻ٘ٴ َؾػٳٛٳ( ﴾٣ط٘.)121 :
قاٍ ايؿدط ايطاظ ٗ ،ٟططٜك ١اغتس ٍ٫إدايؿٌ بٗص ٙاٯ« :١ٜؾُٔ ايٓاؽ َٔ
ُػٻو بٗصا ٗ قسٚض ايهبري ٠عٓ٘ َٔ ٚدٌٗ:
طايٛد٘ص ا٭ٚٸٍ :إٕ ايعاق ٞاغِٷ يًصّٸ ،ؾٜٓ ٬طبل إ ٓ٫عً ٢قاسب ايهبري ;٠يكٛي٘
تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٳ ٜٵعلٔ اهللَ ٚٳ ٳضغٴٛيَ٘ٴ ٳٜٚٳ ٳتعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹًِ٘ٴ ْٳاض ّا خٳايٹس ّا ؾٹٗٝٳا﴾ (ايٓػا،)14 :٤
َ ٫ٚعٓ ٢يكاسب ايهبري ٠إ ٖ٫ٳَ ٵٔ ؾعٌ ؾعٜ ّ٬عاقَب عً.٘ٝ
ؾسَٚ .جٌ ٖصا
 ٞنسٸ ايطټ ٵ
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٕ ايػٛاٚ ١ٜايه٬ي ١امسإ َرتازؾإٚ .اي ٳػ ٸ
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ا٫غِ ٜ ٫تٓا ٍٚإ ٓ٫ايؿاغل إُٓٗو ٗ ؾػك٘»(.)13

ز ـ ايتٛبٚ ١اهلدا ١ٜــــــ
ـ ﴿ثٴِٻ ادٵ ٳتبٳاٙٴ ٳضبټ٘ٴ ؾَتٳابٳ عٳًَٝٵ ٹ٘ ٳٖٚٳسٳ( ﴾٣ط٘.)122 :
ـ ﴿ؾَتٳًَكٖ ٢آ ٳز ٴّ َٹٔٵ ضٳبِّ٘ٹ نًَٹُٳاتٺ ؾَتٳابٳ عٳًَٝٵ٘ٹ﴾ (ايبكط.)37 :٠
ب; ٭ٕ ايتا٥ب ٖ ٛايصٜٓ ٟسّ; بػبب
بٚ ،نٌټ تا٥بٺ َصْ ٷ
إٕ ايٓيبٸ آزّ× تا ٥ٷ
اقرتاؾ٘ يًصْبٚ ،ايٓازّ وه ٞعٔ شْب٘ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،إشا نإ ايٓازّ قازقاّ
زخٌ ٗ عساز إصْبٌٚ ،إٕٵ نإ ناشباّ ثبت عً ٘ٝايصْب أٜهاّ; بهصب٘.

د ـ ظًِ ايَّٓفِظ ــــــ
ػٓٳا﴾ (ا٭عطاف.)23 :
ـ ﴿قَا َ٫ٳض ٻبٓٳا  ًََٚٵُٓٳا َأْٵؿُ ٳ
ـ ﴿ؾَتٳهُْٛٳا َٹٔٳ ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ايبكط ;35 :٠ا٭عطاف.)19 :
مل; نُا ٜٴػُٸ ٞايٓيبٸ آزّ ْؿػ٘ ٚإاّ
ؿٜٛٸ :١إٕ اهلل ٜكـ آزّ بأْ٘ ٚا ٷ
ٜك ٍٛاؿَ ٵ
أٜهاّٚ ،ايٛامل ًَعٕٛٷٚ ،إًع ٖٛ ٕٛايصٜ ٟطتهب إعك ١ٝايهبري.٠
ٜٚصٖب إعتعي ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸ آزّ× قس اضتهب َعك ّ١ٝقػريٚ ،٠أْ٘
بصيو قس ْ ًِٚؿػ٘ ،أ ٟإْ٘ قس انططٸ ْؿػ٘ يتشُټٌ أعبا ٤ايتٛبٚ ١تٳ ٹب ٳعاتٗا.
ٚشٖب أبٖ ٛاؾِ إعتعي ٞإٍ ا٫عتكاز بإٔ  ًِٚايٓيبٸ آزّ× ٜهُٔ ٗ أْ٘ قس
أسب٘ بعضٳ ايجٛاب عًْ ٢ؿػ٘(.)14

ٖـ ـ ايطٖسِد َٔ اجلّٓ ١ــــــ
ـ ﴿ َؾأَخٵطٳدٳٗٴُٳا َٹُٻا نَاْٳا ؾٹ٘ٝٹ﴾ (ايبكط.)36 :٠
ي ٛنإ ايٓيبٸ آزّ× َعكَٛاّٚ ،مل ٜهٔ تٓاٚي٘ َٔ مثاض ايؿذط ٠شْباّ ،ؾُا ٖٛ
غبب ططز َٔ ٙاؾٓٸ١؟!

 ٚـ ايػسى باهلل عصَّ ٚدٌَّ ــــــ
دعٳٌٳ ٹَٓٵٗٳا ظٳٚٵدٳٗٳا ٹيٝٳػٵهُٔٳ ٔإ َيٝٵٗٳا ؾًََُٻا
ـ ﴿ٖٴٛٳ ايٖصٹ ٟخٳًَكَهُِٵ َٹٔٵ ْٳؿِؼٕ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٚٳ ٳ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

^

ٳتػٳؿٻاٖٳا سٳُٳًَتٵ سٳُٵ ّ٬خٳؿٹٝؿ ّا ؾَُٳطٻتٵ بٹ٘ٹ ؾًََُٻا َأثٵكًََتٵ زٳعٳٛٳا اهللَ ٳضبٻٗٴُٳا يَ٦ٹٔٵ آ ٳتٝٵ ٳتٓٳا قٳايٹش ّا
دعٳ َ٬يَ٘ٴ ؾٴطٳنَا٤ٳ ؾٹَ ٞٳا آتٳاٖٴُٳا ؾَ ٳتعٳايَ٢
َيٓٳهُْٛٳٔٻ َٹٔٳ ايؿٻانٹطٜٔٔٳ * ؾًََُٻا آتٳاٖٴُٳا قٳايٹش ّا ٳ
اهللُ عٳُٻا ٜٴؿٵطٔنُٕٛٳ﴾ (ا٭عطاف 189 :ـ .)190
إٕ عباض« :٠دع ٬ي٘ ؾطنا »...٤تجبت ؾطى ايٓيبٸ آزّ×ٚ ،ؽطد٘ َٔ زا٥ط٠
إعك.ٌَٛ

ْكدٌ ٚحتكٝلٌ ــــــ
أـ تداخٌ ا٭َس ٚايٓٗ ٞــــــ
ٜط٪َ ٣يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ عباض ٫« :٠تكطبا» أَطٷَ ،عٓ« ٢اتطنا»

«ٚاٖذطا»ٜ ٫ٚ ،طته ٞز٫يتٗا عً ٢ايٓٻ ٵٗ ;ٞؾٜٗ ٛط ٣إٔ ا٭َط ٜٓكػِ إٍٚ :ادبٺ;
َٓٚسٚبٺٚ ،إٔ عباض ٫« ٠تكطبا» أَ ٷط بإٓسٚب; إش «ٜٓ ٫اغب ًٓٗا عً ٢ايٛاٖطٚ ،ايك:ٍٛ
إْٗا تسٍٸ عً ٢ايٓٻ ٵٗٚ ;ٞشيو ٭ٕ ايٓٗ ٞعٔ ايهطاٖ ٌَّٞٗٓ ١عٓ٘ٚ ،اؿه ٢ٜٗٓ ٫ ِٝإٓ٫
عٔ ايكبٝضٚ ،ايكبٝض ٜ ٫كضٸ عً ٢ا٭ْبٝاٚ .٤عً ٘ٝؾإِا شنَ ٵطْا ٖصا ايٛد٘ ٭ٕ ٖصا
ايًؿ ٜإِا َٖ ٛعٓ ٢ا٭َط ،يُٝهٔ ًٓ٘ عً ٢ايٓٻ ٵسبًٜٝ ٖٛٚ ،ل بايٓيبٸ آزّ×»(.)15
سٝٵحٴ ؾٹ٦ٵتٴُٳا﴾ (ا٭عطاف)19 :
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَهَُ َ٬ٹٔٵ ٳ
أَ ٷط باٱباس ،١ز ٕٚايٛدٛبٜ ٖٛٚ ،ط« ٣إٔ ا٭َط ٚايَٓٗ ٞتساخٚ ،ٕ٬يٝؼ هلُا قٝػْ١
خاقٸٜ ١ؿرتنإ ؾٗٝا عً ٢م ٛا٫ستُاٍ ،بٌ قس ٜأَط ٕٚبًؿ ٜايٓٻ ٵٗٚ ،ٞقس ٜٗٓٳ ٵٕٛ
بًؿ ٜا٭َط; يتساخٌ َعاُْٗٝا; ٚشيو ٭ٕ ٖٓاى ٗ ا٭َط تطغٝب ّا بايؿعٌ ٚتعٖٝس ّا ٗ
ايرتى ٗٚ ،ايٓٗ ٞوسخ ايعهؼ ،سٝح ايتعٖٝس ٗ ايؿعٌ ٚايرتغٝب ٗ ايرتىٗٚ .
إعٓ ٢ؾإٕ ا٭َط إِا ٜه ٕٛبؿ٤ٞٺ إشا نإ ايٓٻ ٵٗ ٞنسٸ ٙعً ٢غب ٌٝاجملاظ»(.)16
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽٜ« ،كطب إٍ أشٖآْا إٔ اهلل تعاٍ قس ْسب ايٓيبٸ آزّ× إٍ
تطى ايتٓاٚ ،ٍٚي ٛأْ٘ مل ٜتٓا ٍٚؿكٌ عً ٢ايهجري َٔ ايجٛابٚ ،يهٔٵ ٗ ايٛقت ْؿػ٘
ب عً ٢ايتٓا.)17(»ٍٚ
يٝؼ ٖٓاى شٌّّ ٚعكا ٷ
يكس اغتؿاز َ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ نجرياّ َٔ نتاب «تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا،»٤
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هط ;ٜٔسٝح إٕ بعض إدابت٘ تبسٚ
يًؿطٜـ إطته ٗ ،٢اؾٛاب عٔ ؾبٗات إُ ٵٓ ٹ
ٚنأْٸٗا تطْ ْ ١سطؾ ١ٝيعباض ٠نتاب تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا َٔٚ .٤شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :قٛي٘:
«إٕ ا٭َط ٚايَٓٗ ٞتساخ ;»...ٕ٬سٝح َٖ ٞكتٳ ٳبػ َٔ ْ١عباض ٠ايؿطٜـ إطته ،٢اييت
ٜك ٍٛؾٗٝا« :أَا ايٓٗٚ ٞا٭َط َعاّ ؾًٝػا ىتكٸإ عٓسْا بكٝػ١ٺ يٝؼ ؾٗٝا استُاٍٷ ٫ٚ
اؾرتاىْٚ ،قس ٜٴ ٵ ٪ٳَط عٓسْا بكٝػ١ٺ يٝؼ ؾٗٝا استُا ٷٍ  ٫ٚاؾرتاىٚ ،قس ٜٴ ٵ ٪ٳَط عٓسْا بًؿٜ
ايٓٻ ٵٗ ٚ ،ٞٴٜٓٵ ٳٗ ٢بًؿ ٜا٭َط»( .)18نُا ْؿاٖس ٗ اؾٛاب ا٭قً ٞ٭ب ٞايؿتٛح ايطاظٟ
عباضاتٺ ؾب ّ١ٗٝبعباضات نتاب تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا.٤
ٴٜهاف إٍ شيو إٔ ططٜك ١اغتس ٍ٫أب ٞايؿتٛح ايطاظ ٫ ٟتهططٸ إدايؿٌ إٍ
ايتػًٚ ;ِٝشيو ٕا :ًٜٞ
1ـ إٕ أبا ايؿتٛح ايطاظٜ ٟعترب عباض ٫« ٠تكطبا» أَطاّٚ ،يٝػت ْٳ ٵٗٝاّ ٗ ،سٌ إٔ
إدايؿٌ ٜعترب ٫« ٕٚتكطبا» ٳْ ٵٗٝاّٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ أبا ايؿتٛح ايطاظ ،ٟطبكاّ ٕتبٓٻٝات٘
ايػابكٚ ،١اييت مل تهططٸ إدايـ إٍ ايتػًٜ ،ِٝط ٣عباض ٫« ٠تكطباّ» أَطاّٚ ،إدايـ
ب ٳسٚٵض ،ٙطبكاّ يؿطنٝٸت٘ ايػابكٜ ،١عترب « ٫تكطبا» ٳْ ٵٗٝاّ.
2ـ إٕ دٛاب إ٪يٚـ ٜٓ ٫ػذِ َع قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :أيَِٵ أَْٵٗٳهُُٳا عٳٔٵ تٹًِهُُٳا
ت َازٸ ٠ايٓٻ ٵٗ;ٞ
ايؿٻذٳطٳ٠ٹ﴾ (ا٭عطاف ;)22 :٭ٕ ٖص ٙاٯ ١ٜقطو ٗ ْ١ايٓٻ ٵٗٚ ،ٞقس ٚضزٳ ٵ
ض إٍ تكٛټض ا٭َط َٓٗا.
نٜ ٫ ٞصٖب بع ٷ
3ـ ؾُٝا ي ٛقبًٓا بإٔ « ٫تكطبا» أَطٷ ؾإٕ إثبات إٔ ٖصا ا٭َط ٜٴطاز َٓ٘ ايٓٻ ٵسبٚ ،إٔ
ايٛادب يٝؼ َٖ ٛطاز اهلل ،وتاز إٍ زيّ ٫ٚ ،ٌٕٝهٔ إدباض إدايـ عً ٢ايتػًِٝ
َذطٻز ا٫زٸعا.٤
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ضؾع عٓٛإ ايٓٻ ٵٗ ٞعٔ « ٫تكطبا» يٝؼ َٓاغباّٚ ،هب
عًٓٝاَ ،جٌ ايؿٝذ ايطربغٚ ٞايهجري َٔ إؿػِّط ،ٜٔإٔ ْعترب « ٫تكطبا» ٳْ ٵٗٝاّٚ ،إٔ
ٜه ٕٛايٓٻ ٵٖٗٓ ٞا ْٳ ٵٗٝاّ تٓعٜٝٗٸ ّاٚ ،يٝؼ ْٳ ٵٗٝاّ ؼطّٝٸ ّاٖٚ .صا ٖ ٛايصٜ ٟسٻع ٘ٝإدايؿٕٛ
يًعكُ.١

ب ـ َعؿ ١ٝا٭َس املٓدٚب ــــــ
قاٍ أب ٛايؿتٛح ايطاظْ ٗ ٟٳ ِكس ٖصا إػتٓس« :إٕ ايعكٝإ ٖ ٛكايؿ ١ا٭َط
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باٱضازٚ .٠إٕ ا٭َط ٚاٱضاز ٠تتعًٖل َٔ اؿه ِٝبايٛادب ٚإٓسٚب عً ٢ايػٛاٚ .٤سٝح
عًُٓا با٭زيٓ ١ايعكًٝٸ ١إٔ كايؿ ١ا٭َط ايٛادب ّ ٫هٔ إٔ تكضٸ َٔ ايٓيبٸ آزّ× ٚدب
ٌٓ كايؿت٘ عً ٢ا٭َط إٓسٚبٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ إط٬م يؿ ٜايعاق ٞعً٢
ايٓيبٸ آزّ× إِا ٜه َٔ ٕٛدٗ ١تطى إٓسٚب ،ز ٕٚتطى ايٛادب».
ٚبعس ٖصا ايٓكس عُس أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ تكطٜط غ٪اٍ إدايؿٌ ،قا« :ّ٬٥يٛ
دًُ َٔ ٕٛتطى
قًٜ :ٌٝعّ عًٖ ٢ص ٙايكاعس ٠إٔ ٜه ٕٛأْبٝا ٤اهلل َٔ ايعٴكا ٠أبساّ; إش ٜ ٫ٳ ٵ
إٓسٚبات»ْ ،ك ٗ ٍٛاؾٛابّ ٫« :هٔ إط٬م شيو ٗ سلٸ ا٭ْبٝا ;٤إش متٸ ؽكٝل
ٖصا ايًؿ ٜعٴطٵؾاّ بؿاعٌ ايكبٝض ٚتاضى ايٛادبٖٓ َٔٚ .ا نإ ايعاق ٞامس ّا يًصّٸ،
ٚيهٓٓا ْكِّٝسْٚ ٙك :ٍٛإشا نإ إطاز َٔ َعك ١ٝا٭ْبٝا ٖٛ ٤تطى إٓسٚب ؾٗٚ ،ٛإٕٵ
نإ إطاز َٓ٘ ؾعٌ ايكبٝض أ ٚتطى ايٛادب ؾ.)19(»٬
إٕ إدايـ يعكُ ١ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤ػتػٝؼ ٖصا اؾٛاب; إش ٜط ٣إٔ ايعاق ٗ ٞآٜات
ايكطإٓ ايهط ٖٛ ِٜايصٜ ٟػتشلٸ ايعكاب ٗ ٖٛٚ ،ايعٴ ٵطف اغِٷ يًصّٸٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ ،ؾإٕ ا٫غِ إِا ًٜٝل بإصْبٌ ،ز ٕٚايصٜ ٜٔرتن ٕٛا٭َ ٵ.ٍٚ
ٜ ٖٛٚ ،ّٛٴطًل عً ٢ؾاعٌ
ٴٜهاف إٍ شيو إٔ ايعاق ٞإشا نإ ٗ ايعٴطٵف اغِٳ ش
ايكبٝض ٚتاضى ايٛادب ٗ ٖٛٚ ،آٜات ايكطإٓ ايهط ِٜعٓٛإٷ ٴٜطًَِل عً ٢ايصٜ ٟػتشلٸ
ايعكاب ،ؾُا ٖ ٛايسي ٌٝايصٜ ٟسؾع أب ٞايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ عسّ اٖ٫تُاّ بايعٴطٵف،
ٜٚػضٸ ايططف عٔ آٜات ايكطإٜٓٚ ،ط ٣إٔ ايعاق ٞقؿ ُ١ايؿدل ايصٜ ٟرتى إٓسٚب،
ػب اعتكازٙ؟!
ع ٳ
َ

ز ـ ايتٛب ١طاعٚ ْ١خكٛع ــــــ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ تٛب ١ايٓيبٸ آزّ× ٚقبٛهلا  ٫تسٍٸ عً ٢نَ ْ٘ٛصْباّ،
ّ ٫ٚهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖص ٙاٯٜات أْ٘ مل ٜهٔ َعكَٛاّ; ٚشيو ٕا « :ًٜٞإٕ ايتٛب١
عٓسْا طاع ْ َٔ ١ايطاعاتٚ ،س ٜٓايٓيبٸ َٓٗا ٖ ٛسك ٍٛايجٛابٚ ،يٝؼ هلا أثطٷ ٗ
إغكا ٙايعكاب عٓ٘; إش غٛف ٜعين شيو ايك ٍٛباٱسباٚ .ٙإٕ ايصٜ ٟٴػك٘ ايعكاب ٖٛ
اهلل ،عٓس ؼكٗل ايتٛب ،١تؿهټ .ّ٬إشٕ َعٓ ٢قب ٍٛايتٛب ١ـ عًٖ ٢ص ٙايكاعس ٠ـ ٖ ٛنُإ
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ايجٛاب عًٗٝاٚ .تٛب ١ا٭ْبٝا ^٤ته ٕٛعً ٢غب ٌٝاـؿٛع ٚاـهٛع ٚاٱخبات
ٚاْ٫كطاع إٍ اهللٚ ،ايػطض َٓٗا ؼك ٌٝايجٛاب»(.)20

د ـ ايعًِ ْكـٌ يف احلغٓ ــــــ
ٜ ٫ط٪َ ٣يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ ٗ إط٬م اي ٗ ًِٛاٯ ١ٜايهطّ ١زي ّ٬ٝعً٢
طًَل ٗ ايًػ ١ايعطب ١ٝعً ٢ايٓككإ ،نُا ٚضز
عسّ عكُ ١ايٓيبٸ آزّ×; ٭ٕ ايٜ ًِٛٴ ِ
ؾٝٵّ ٦ا﴾ (ايهٗـ.)33 :
ذٓٻ ٳتٝٵٔٔ آتٳتٵ أُنًَُٗٳا ٳٚيَِٵ ٳتًِٛٹِٵ َٹٓٵ٘ٴ ٳ
شيو ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :نٹًِتٳا ايِ ٳ
إٕ َعٓ« ٢مل تٖ ٗ »ًِٛص ٙاٯ« ٖٛ ١ٜمل تٓكل»ٚ .عًٜ ٘ٝهَ ٕٛعٓ« ٢ؾتهْٛا َٔ
ايٛإٌ» أ« ٟؾتهْٛا َٔ ايٓاقل س َٔ ِٗٗٛايجٛاب»(.)21
ٖ ٗٚصا اؾٛاب نإ أب ٛايؿتٛح ايطاظَ ٟٳسٜٓاّ يًؿطٜـ إطته ٗ ٢نتاب
ػٓاٖا َا
د ٵ
تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا ٤أٜهاّ ،سٝح ْكطأ ٖٓاى َا َ« :ًٜٞعٓا ٙأْا ْككٓا أْؿػٓا ٚبٳ ٳ
نٓا ْػتشكٗ٘ َٔ ايجٛاب بؿعٌ َا أُضٜس َٔ ايطاع.»١
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ا٭قٌ عسّ ْكٌ إعّٓٚ .٢هٔ ٕ٪يٚـ ضٚض اؾٓإَ ،جٌ
ْٝع ايصٜ ٜٔطؾه ٕٛايك ٍٛبكسٚض أٟٸ شْبٺ عٔ ايٓيبٸ آزّ× ،إٔ وٌُ اي ًِٛعً٢
َعٓ ٢اضتهاب َا نإ تطن٘ أَ ٵ ،ٍٚأ ٚإٔ ٜصٖب َصٖب أبٖ ٞاؾِ إعتعيٞٸ ٗ تؿػري
ايَ ًِٛعٓ ًِٚ ٢ايٓٻ ِؿؼ .إٕ ايٓيبٸ آزّ×; سٝح سٳ ٳطّ ْؿػ٘ َٔ دع٤ٺ َٔ ايجٛاب،
ٚأٚدس ْكك ّا ٗ اغتشكاق٘ٚ ،قـ ْؿػ٘ بـ «ايٛامل».

ٖـ ـ اإلخساز َٔ اجلَّٓ ١ؿًشَ ْ١طتذدّ ٠ــــــ
ٜ ٫ط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٗ ٟإخطاز آزّ ٚسٛا َٔ ٤اؾٓٸ ١زي ّ٬ٝعًَ ٢عك١ٝ
ش ٓك،ْ١
آزّ×; ٚشيو يكٛي٘« :إٕ اٱخطاز َٔ اؾٓٸ ١يٝؼ عكٛب ;ّ١٭ٕ ايعكاب َهطٸَ ْ٠ػتٳ ٳ
َٚكط ْ١ْٚبا٫غتدؿاف ٚاٱٖاْٚ ١ؾَ ٵٛت إٓاؾع بايعكاب; إش ي ٛنإ ا٭َط نصيو يهإ
ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝاَ ٤عاقَبٌ زاُ٥اّ ،عاد ّ٬أ ٚآدٚ .ّ٬عً ٘ٝؾإٕ إخطاز ايٓيبٸ آزّ× َٔ
اؾٓٸٚ ،١إٖباط٘ إٍ ا٭ضض ،إِا نإ عً ٢غب ٌٝإكًشٚ .١إٕ َا ٜتعًٖل بإكًش١
ٜعٛز إٍ ا٭ٚقات ٚا٭ؾدام ٚا٭غباب .ؾُا زاّ ايٓيبٸ آزّ مل ٜتٓا َٔ ٍٚايؿذط ٠ناْت
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َكًشت٘ ٗ ايتهًٝـ إٔ ٜبك ٗ ٢اؾٓٸٚ ;١سٝح تٓاَٗٓ ٍٚا ؾكس اختًؿت إكًش،١
ٚؼٛٻيت إٍ تهًٝـٺ ٗ ا٭ضضٚ .إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس خًل آزّ يٝه ٕٛخًٝؿت٘ ٗ
ا٭ضض»(.)22

 ٚـ غسى ا٭بٓا ،٤د ٕٚاٯبا ٤ــــــ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ ايؿطى َٓػٛبٷ إٍ أ٫ٚز ايٓيبٸ آزّ×َٔ٪ٜ ٫ٚ ،
بٓػب ١ايؿطى إيٜٚ ،٘ٝك« :ٍٛإٕ ايؿطى َهافٷ إٍ أ٫ٚز آزّ× بٛقؿِٗ دٓػٌ أٚ
قب ،َِٗٓ ٖٛٚ ،ًٌٝأَ ٚع ايصنٛض ٚاٱْاخٜ ٫ٚ ،هَٓ ٕٛػٛباّ عإٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٍ
آزّ ٚسٛٸا.٤
نطٷ ٭٫ٚز آزّ; يٝشٌُ ا٭َط عً ِٗٝنٓا ،ّ١ٜبٌ ٚضز
ؾإٕٵ ق :ٌٝمل ٜٳ ٔط ٵز ٗ اٯ ١ٜشٹ ِ
شنط آزّ ٚسٛٸا.٤
قًٓاٜ :ػٛؽ شنط ايهُري َع عسّ تكسټّ اؿسٜح عٔ قاسبٖ٘ٚ .ص ٖٞ ٙططٜك١
ايعٳ ٳطب; سٝح ٜصنط ٕٚايهُري قبٌ شنط َطدع٘ َٔ ،قب :ٌٝق ٍٛاهلل تعاٍ﴿ :سٳتٻ٢
تٳٛٳاضٳتٵ بٹايِشٹذٳابٹ﴾ (مٜ ،)32 :عين بصيو ايؿُؼ ،ضغِ عسّ تكسټّ شنطٖا; ٚق ٍٛاهلل
تعأٍ ﴿ :إْٻا َأْٵ ٳع ِيٓٳاٙٴ ؾٹَ ٞيٝٵًَ١ٹ ايِكَسٵضٔ﴾ (ايكسض ،)1 :أ ٟايكطإٓٚ ،مل ٜتكسٻّ شنطٴ ;ٙإش إٕ
ت ٗ َػتٌٗٸ ايػٛض.٠
ٖص ٙاٯ ١ٜقس ٚضزٳ ٵ
ٚاؾٛاب اٯخط عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖ :ٛيكس تكسٻّ شنط أ٫ٚز آزّ× ٗ اٯ١ٜ
بكٛيٖ٘﴿ :ٴٛٳ ايٖصٹ ٟخٳًَكَهُِٵ َٹٔٵ ْٳؿِؼٕ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ﴾ (ا٭عطافٚ .)189 :ايهُري «نِ» ٗ ٖصٙ
اٯ ١ٜخطابٷ ؾًُ ١أ٫ٚز آزّ َٔ ،ايصنٛض ٚاٱْاخٚ .قس ٚضز شنطِٖ ٗ َٛنعٕ آخط
بكٛي٘﴿ :ؾًََُٻا آتٳاٖٴُٳا قٳايٹش ّا﴾ (ا٭عطافٚ ،)190 :إعٓٚ :٢يساّ قاؿاّٚ ،ايٛيس دٓؼٷ،
ٜؿٌُ ايٛاسس ٚاؾُعٚ .سٝح ٜتكسٻّ ٗ ايه ّ٬شنط أَطٳ ٵ ،ٜٔثِٸ ٚضز عكٝب شيو ؾ٤ٞٷ
ًٜٝل بأسسُٖا ،ز ٕٚاٯخطٚ ،دب ٌٓ شيو ايؿ ٤ٞعً ٢ايصًٜٝ ٟل ب٘ٚ .سٝح ٚضز ٗ
ايه ّ٬شنط آزّ ٚسٛٸاٚ ٤شنط أ٫ٚزُٖاًٜٝ ٫ٚ ،ل ايهؿط ٚايؿطى بآزّ ٚسٛٸا،٤
ٚإِا ًٜٝكإ بأ٫ٚزُٖا ،ؾٝذب ًُٓٗا عً ،ِٗٝز ٕٚآزّ ٚسٛٸا.)23(»٤
إٕ دٛاب أب ٞايؿتٛح عٔ ٖص ٙاٯَ ،١ٜع ؾ٤ٞٺ َٔ ايتكطټف ٗ ا٭يؿاٚ
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ٚايعباضات ٖٛ ،شات دٛاب ايؿطٜـ إطته.٢
ٜٴهاف إٍ شيو َا قاي٘ ايع ١َٓ٬ايطباطبا :ٞ٥يٝؼ ٖٓاى زيٌٝٷ عً ٢سصف
إهاف طا٭٫ٚزصٚ ،اغتبساي٘ إهاف إي ٘ٝبٳ ٳس.)24(َ٘ٓ ّ٫

2ـ عؿُ ١ايٓيبّ إبساٖ ×ِٝــــــ
يكس اغتسٍٸ إدايؿ ٕٛيعكُ ١ا٭ْبٝا ٤باٯٜات ايتاي ;١ٝٱثبات عسّ عكُ ١ايٓيبٸ
إبطاٖ:×ِٝ
أـ قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾًََُٻا دٳٔٻ عٳًَٝٵ٘ٹ ايًٖٝٵٌٴ ضٳأَ ٣نَٛٵنَب ّا قَاٍٳ ٖٳصٳا ضٳبِّ ٞؾًََُٻا أَؾٌَٳ قَاٍٳ َ٫
أُسٹبټ اٯؾٹًٹٌٳ * ؾًََُٻا ضٳأَ ٣ايِكَُٳطٳ بٳاظٔغ ّا قَاٍٳ ٖٳصٳا ضٳبِّ ٞؾًََُٻا أَؾٌَٳ قَاٍٳ يَ٦ٹٔٵ يَِٵ ٜٳٗٵ ٹسْٹ ٞضٳبِّٞ
نبٳطٴ ؾًََُٻا
َ٭نُْٛٳٔٻ َٹٔٳ ايِكَٛٵّٔ ايهٻايٌٚٳ * ؾًََُٻا ضٳأَ ٣ايؿٻُٵؼٳ بٳاظٔغَ ّ١قَاٍٳ ٖٳصٳا ضٳبِّٖ ٞٳصٳا أَ ِ
أَؾًََتٵ قَا ٳٍ ٜٳاقَ ٵ ّٔٛإِّْٔ ٞبٳطٔ ٟٷَ ٤ٹُٻا تٴؿٵطٔنُٕٛٳ﴾ (ا٭ْعاّ 76 :ـ .)78
إٕ اؿسٜح عٔ ضبٛبٝٸ ١ايٓذ ّٛنُ ِؿطٷٚ ،ايهؿط ًٜٝ ٫ل با٭ْبٝا ٤إْاعاّٚ .عً٢
ٖصا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝعٓسَا ٜتشسٻخ عٔ تأي ٘ٝايٓذٜ ٫ ّٛهَ ٕٛتٻكؿاّ
بايعكُ ٗ ١ا٫عتكازٚ ،ئ ٜه ٗ ٕٛعساز إعك.ٌَٛ
ب ـ قٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳا نَإٳ يٹً ٻٓبٹٚ ِّٞٳايٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا َإٔٵ ٜٳػٵ ٳتػٵؿٹطٴٚا يٹًُِٴؿٵطٔنٹٌٳ ٳٚيَٛٵ
نَاْٴٛا أُٚيٹ ٞقُ ٵطبٳَ ٢ٹ ٵٔ بٳعٵ ٹس َٳا ٳتبٳٝٻٔٳ يَٗٴِٵ َأْٻٗٴِٵ أَقٵشٳابٴ ايِذٳشٹ( ﴾ِٔٝايتٛب.)113 :١
إٕ ا٫غتػؿاض يًهؿٓاض  ٫هٛظٚ ،عً ٘ٝعٓسَا ٜػتػؿط ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝٯظض
ٜٓسضز نُٔ إصْبٌ.
ز ـ قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :ؾ ٳَٓٛطٳ ٳِْٛطٳ ّ٠ؾٹ ٞايٓټذٴ * ّٔٛؾَكَاٍٳ إِّْٔ ٞغٳكٹِٝٷ﴾ (ايكاؾٓات 88 :ـ
.)89
ن ٹصباّ; إش إْ٘ مل ٜهٔ غكُٝاّ ٗ
يكس ٚقـ إبطاْٖ ِٝؿػ٘ بأْ٘ غكِٝٷ َٚطٜضٷ َ
ٚاقع ا٭َط.
ريٖٴِٵ﴾ (ا٭ْبٝا.)63 :٤
ز ـ قٛي٘ تعاٍ﴿ :بٳٌٵ َؾعٳًَ٘ٴ نَبٹ ٴ
يكس ْػب ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝؼط ِٝا٭قٓاّ إٍ ايكِٓ ايهبري ٗ ،سٌ أْ٘ ٖٛ
ايص ٟسطِٖ ا٭قٓاّٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝـ ٗ نٖ ٤ٛص ٙاٯ ١ٜـ مل
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ٜهٔ سا٥عاّ عًَ ٢كاّ ايعكُ.١

حبحٌ ٚتك ٌِٝٝــــــ
أـ ن ٌّ٬عً ٢تكدٜسٕ ــــــ
يكس أداب أب ٛايؿتٛح عٔ ٖص ٙايؿبٗ ،١اييت أثاضٖا إدايؿ ٕٛيًعكُ ،١بكٛي٘:
أـ إٕ ٖصا ايه َٔ ّ٬ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝإِا نإ قبٌ ايبًٛؽٚ ،يٝؼ بعس،ٙ
نُا ٜك ٍٛإدايؿ« :ٕٛإٕ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝإِا قاٍ ٖصا ايه ٗ ّ٬ظَٔ إَٗاٍ
ٛط; ٚسٝح مل ٜتعطٻف عً ٢اهللٚ ،نإ قس ْٛط; إش يٝؼ َٔ إُهٔ ايك :ٍٛإٕ اهلل
ايٓٻ َ
تعاٍ قس خًل ايٓيبٸ إبطاٖ ِٝعاضؾاّ يصات٘ بايعًِ ايهطٚضٟٸ بصات٘ ٚقؿات٘ٚ .عً ٘ٝهب إٔ
ٜه ٕٛقس انتػب ايعًِ بايٓٛطٚ .إٕ ساٍ ايٓاٚط ٜٔساٍ اجملِّٛظٚ ٜٔايؿانٌٓٚ .عً٘ٝ
ؾإٕ َا قاي٘ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝمل ٜهٔ عً ٢غب ٌٝاٱخباضٚ ،إِا عً ٢غب ٌٝا٫ؾرتاض
ٚايتكسٜط ،نُا وكٌ شيو ٭سسْا عٓس ايٓٛط ٗ سسٚخ ا٭دػاّ ،ؾٝؿرتض ٜٚكسِّض
ب أْٗا قسّ ْ ،»١ستٸٜ ٢ط ٣إٍ َاشا ٪ٜزٸٖ ٟصا ايتكسٜط َٓ٘؟
أْٗا قسّٜٚ ،ْ١ك « :ٍٛٳٖ ٵ
ٚسٝح ٪ٜزٸ ٟب٘ ْٛط ٗ ٙقسَ٘ إٍ ايؿػاز ؾإْ٘ غٛف ٜطدع عٓ٘ إٍ ايسي ;ٌٝيٝعًِ َٔ
ش ٳسثاّ».
ططٜل ايكػُ ١طايجٓا١ٝ٥ص أْ٘ سٝح ٜ ٫ه ٕٛقسّاّ هب إٔ ٜهَ ٕٛٴ ٵ
«إٕ ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝقاٍ عً ٢غب ٌٝا٫ؾرتاضٖ« :صا ضبٸ ;»ٞيري ٣إٍ َاشا ٪ٜزِّٟ
ب٘ ٖصا ا٫ؾرتاض؟ ٚسٝح أؾٌٚ ،عطض ي٘ ايػطٚبٚ ،غاب عٔ ا٭ْٛاض ،عًِ إٔ ايصٟ
ٜعرت ٜ٘اؿهٛض ٚايػٝاب ٜ ٫ػتشلٸ إٔ ٜه ٕٛإهلاّ; ٭ٕ اؿهٛض ٚايػٝاب َٔ عَ٬ات
شسٹخٺٚ .سٝح طًع
شسٹخٺٖٚ ،صا اٯخط وتاز إٍ َٴ ٵ
شسٳخ وتاز إٍ َٴ ٵ
اؿسٚخٚ ،إُ ٵ
ذِٚ ،أؾسٸ غطٛعاّ ،قاٍٖ« :صا ضبٸ ،»ٞعً ٢غبٌٝ
ايكُطٚ ،ايكُط أنرب َٔ ايٓٻ ٵ
()25
ا٫ؾرتاض ،ز ٕٚاٱخباض ايكاطع» .
يكس شنط إؿػِّط ٕٚايهجري َٔ اٱدابات عٔ ٖص ٙايؿبٗٚ .١قس أؾاض أب ٛايؿتٛح
إٍ دٛابٌ َٔ بٗٓٝا ؾك٘ َٔٚ .بٌ ٖ ٳصٜٵٔ اؾٛابٌ ،ايًٖ ٳص ٵٜ ٜٔٴؿري إيُٗٝا أب ٛايؿتٛح
ايطاظٜ ،ٟبس ٚاؾٛاب ا٭ٚٸٍ َتٓاغُاّ بؿهٌٕ أنرب َع قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚتٹًِوَ سٴذٻ ٴتٓٳا
آ ٳت ٵٓٝٳاٖٳا ٔإبٵطٳاٖٹِٝٳ عٳًَ ٢قَ ٵَٛٹ٘ٹ﴾ (ا٭ْعاّ ;)83 :إش إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتجبت إٔ ايٓيبٸ إبطاٖ×ِٝ
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نإ ٜأت ٞبايٓٛطٜٸ ١إدايؿ ١بؿإٔ ايهٛانب ،ثِٸ ٜعٌُ عًْ ٢كسٖا.

ب ـ ا٫ضتػفاز املػسٚط ــــــ
ٜك ِّسّ أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟعسٸ ٠إداباتٺ عٔ ٖصا ايسي:ٌٝ
1ـ إٕ اغتػؿاض ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝٯظض َؿط ْٙٚباٱّإ« :ايًِٗٸ اغؿٹ ٵط ٭ب ٞإشا
آَٔ».
2ـ إٕ ا٫غتػؿاض قس ؼكٖل بعس إٗٚاض اٱّإ.
ٜط٪َ ٣يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ تٛد ٘ٝاغتػؿاض ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝبايٛٳ ٵعس عً٢
ا٫غتػؿاض يٝؼ َٓاغباّ; ٚشيو يعسّ اْػذاَ٘ َع ٚاٖط ايكطإٓ ايهط.ِٜ

ز ـ ايطَّكَِ فعً ٌّٞأَ ٚتٛقٖ ٌ بعًِٕ ــــــ
هٝب َ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ عٔ إػتٓس ايجايح يًُدايؿٌ بأضبع إدابات،
 ٗٚن ٤ٛتًو اٱدابات ئ ٜه ٕٛايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝناشباّٚ ،ئ ٜبس ٚغري َعكَٛاّ.
1ـ يكس نإ ايٓيبٸ إبطاٖٜ ×ِٝعاْ٢ٓٓ َٔ ٞٶ زٳٚٵض ٸ ٜٺٚ ،١إْ٘ نإ ٜعًِ عًٍٛ
ٛط ٗ ايٓذ.ّٛ
ٚقت غٳ َكُ٘ َٔ خ ٍ٬ايٓٻ َ
2ـ يكس أخرب اهلل ايٓيبٻ إبطاَٖ ِٝٳ ٳطن٘ٚ ،إٕ َطاز ايٓيبٸ إبطاٖ َٔ ×ِٝقٛي٘:
«إْٸ ٞغك :»ِٝإْ ٞغٛف أُقاب بإَ ٳطض.
ذِ ّطِّنين
3ـ قاٍ ايٓيبٸ إبطاٖ ِٝعً ٢أغاؽ َا ٜعتكس ٙإٓذُِّ« :ٕٛإٕ ٖصا ايٓٻ ٵ
بععُهِ».
4ـ إٕ َطاز ايٓيبٸ إبطاٖ :×ِٝإْٸ ٞغك ٝٷِ; بػبب إقطاضنِ عً ٢ايهؿط.

د ـ اإلخباز بني ا٫فرتاض ٚايػسط ــــــ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ ٖص ٙاٯ ٫ ١ٜؽرب عٔ عسّ عكُ ١ايٓيبٸ إبطاٖ،×ِٝ
ٚشيو يٮغباب ايتاي:١ٝ
خ ٳبطٷ ،إ ٓ٫أْ٘ خٳ ٳبطٷ ٜٴعطَ ٞعٓ ٢ا٫ؾرتاض
1ـ إٕ ن ّ٬ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝٳ
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ب إٔ ؾاع ّ٬ؾعٌ ٖصا ايؿعٌٚ ،اعتٌٸ َجٌ ٖص ٙايعًٓ ،١ؾٌٗ تكبًٕٛ
ٚايتكسٜط« :إعٖٓ :٢ٳ ٵ
ت شيو؟ قاٍ :أْا
ل ٜٚؿعٌ شيو ،ؾإٕٵ ق ٌٝيٕ٘ :اشا ؾعًِ ٳ
َٓ٘ ٖصا ايتكٛټض ،بإٔ ٜأت ٞؾد ٷ
مل أؾعٌ شيو ،بٌ ؾعً٘ نبريِٖ؟! ؾٌٗ تكبًَ َ٘ٓ ٕٛجٌ ٖصا ايهّ٬؟! ؾإٕٵ قايٛا٫ :
غٛف ٜكٕ :ٍٛاشا؟ ٚغٝه ٕٛدٛابِٗ :٭ٕ ٖصا ايكِٓ ّ ٫تًو سٝاٚ ّ٠قسضٚ ،٠إٔ قسٚض
ا٭ؾعاٍ عٓ٘ َٔ احملاٍ; ٚإشا قاٍ :ؾاغأي ٙٛإٕٵ نإ َٔ ايٓاطكٌ غٝكٛي :ٕٛنٝـ
ذ ١بصيو عً ;ِٗٝيٛٓٝطٚا
ْػأٍ ْازاّ ّ ٫ٚتًو أزا ّ٠يًػُع؟! يه ٞتتٛدٻ٘ اؿ ٸ
ٜٚؿهٚطٚا ٜٚتسبٻطٚاَٛٓ٪ٜٚ ،ا ب٘ ٜٚكبًٛا قٛي٘».
رب َؿطٚ ،ٙٚيٝؼ خربّا َطًكاّ; ٚشيو
2ـ إٕ ٖصا ايه َٔ ّ٬ايٓيبٸ إبطاٖ ×ِٝخ ٷ
بكط ١ٜٓقٛي٘« :إٕٵ ناْٛا ٜٓطكٚ .»ٕٛبعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ًْ« ١إٕٵ ناْٛا ٜٓطكَ »ٕٛق ٵٝسٷ
يعباض« ٠بٌ ؾعً٘ نبريِٖ»ٚ .ايٓتٝذ« :ٖٞ ١إٕٵ ناْٛا ٜٓطك ٕٛؾعً٘ نبريِٖ» ،أ« ٟإٕٵ
نإ ٜٓطل نإ ٖ ٛايص ٟؾعٌ شيو; َعٓ ٢أْ٘ إشا نإ قازضاّ عً ٢ايٓطل نإ قازضاّ
عً ٢ايؿعٌ أٜهاّٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ قازضاّ عً ٢ايٓطل مل ٜهٔ قازضاّ عً ٢ايؿعٌ بططٜلٕ
سطٚ ،٣سٝح ٜ ٫ه ٕٛقازضاّٚ ،نإ عادعاّ عٔ ايتسبري ،ؾٜ ٬هَ ٕٛػتشكٓاّ
َأ ٵٚ ٍٚأَ ٵ
يًعبازٚ .٠إٕٵ ق :ٌٝإٕ ٖصا ؾط ٗ ْٙايٓطلٚ ،يٝؼ ٗ ايؿعٌ ،قاٍ :غٳ ًِ ٴٗ ٵِ إٕٵ ناْٛا
ٜٓطكْ .ٕٛكّ :ٍٛتٓع إٔ ٜه ٕٛايؿط ٙيه ٬ا٭َطٳ ٵٚ ،ٜٔإٔ ٜه ٕٛايؿط ٙؾططاّ ٗ
ايهجري َٔ ا٭ؾٝا ،٤ؾايؿطٚ ٙاسسٷٚ ،إؿط ٙٚنجريٷ».
3ـ نإ عًٞٸ بٔ ٓع ٠ايهػا ٞ٥ىتاض ايٛٳ ِقـ بعس عباض« :٠بٌ ؾعً٘»ٜٚ ،عترب
عباض« :٠نبريِٖ» بسا ّ١ٜؾًُ١ٺ أخط.)26(٣
ٜط٪َ ٣يٚـ تؿػط ضٚض اؾٓإ إٔ اغتٓاز إدايؿٌ إٍ ضٚا ١ٜأبٖ ٞطٜط ،٠ايكا:ٌ٥
«َا نصب إبطاٖ ِٝإ ٓ٫ث٬خ نصبات ،نًٓٗا هازٍ بٗٔٻ عٔ زٜ ٫ ،»ٜ٘ٓٴ ٵج ٹبت َسٻعاِٖ;
ٚشيو يٮغباب ايتاي:١ٝ
أٚٸ ّ :٫إٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜخربٴ ٚاسسٺٚ ،خرب ايٛاسس ٜٛ ٫ضخ ايعًِ.
ثاْٝاّّ ٫ :هٔ ايكب ٍٛبأخباض اٯساز ٗ َجٌ ٖص ٙإػأي.١
ثايجاّ :إٕ ن ّ٬ايٓيبٸ إبطاٖٚ ×ِٝإٕٵ نإ ٜبسٚ ٗ ٚاٖط ٙنَ ٹصباّٚ ،يهٓٸ٘
ب(.)27
يٝؼ بهَ ٹص ٺ
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إٕ إدابات أب ٞايؿتٛح ايطاظَ ٟجٌ إدابات غا٥ط إؿػِّطٚ ،ٜٔإٕٵ نإ ٖٓاى
ايهجري َٔ أٚد٘ ايؿب٘ بٌ ْٛطٜٸات٘ ٚبٌ ْلٸ نتاب تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا ،٤يًؿطٜـ إطته.٢

3ـ عؿُ ١ايٓيبّ ٜٛضف× ــــــ
ٜصٖب إدايؿ ٕٛيعكُ ١ا٭ْبٝا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔ اٯٜات ايتاي ١ٝتجبت إٔ ايٓيبٸ
ٜٛغـ× نإ َصْباّ:
أـ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚيَكَسٵ ٖٳ ٻُتٵ بٹ٘ٹ ٳٖٚٳِٻ بٹٗٳا يَ ٵ َ٫ٛإَٔٵ ضٳأَ ٣بٴ ٵطٖٳإٳ ضٳبِّ٘ٹ نَصٳيٹوَ ٹيٓٳكٵطٔفٳ
ٳعٓٵ٘ٴ ايػټ ٛٳٚ ٤ٳايِؿَشٵؿٳا٤ٳ ٔإْٻ ٴ٘ َٹٔٵ ٹعبٳا ٹزْٳا ايُِٴدٵًَكٹٌٳ﴾ (ٜٛغـ.)24 :
إٕ ٖص ٙاٯَ ;١ٜػاعس ٠بعض ايطٚاٜات إأثٛض ٠عٔ ايكشابٚ ١ايتابعٌ ،تٓتر
َعك ١ٝايٓيبٸ ٜٛغـ×.
ب ـ قٛي٘ تعاٍ﴿ :اشٵنُ ٵطْٹ ٞعٹٓٵسٳ ضٳبِّوَ﴾ (ٜٛغـ.)42 :
«َػأي :ْ١ؾإٕٵ ق :ٌٝنٝـ هٛظ عًٜٛ ٢غـ×ْ ٖٛٚ ،يبٌّ َطغٌ ،إٔ ٜعٗ ٍِّٛ
إخطاد٘ َٔ ايػذٔ عً ٢غري اهلل تعاٍٜٚ ،تٻدص غٛاٚ ٙن ّ٬ٝعً ٢شيو؟»(.)28

حتًٚ ٌٌٝتعًٝلٌ ــــــ
أـ اخت٬ف َتعًٖل اهلِّ ــــــ
ٗ ْكس ٖصا ايسيٜ ٌٝعُس أب ٛايؿتٛح ايطاظ ،ٟقبٌ نٌٸ ؾ٤ٞٺ ،إٍ ْٳ ِكس إػتٓسات
ايطٚا ١ٝ٥يًُدايؿٌ ،ؾٝكٚ« :ٍٛقس ْعٻ ٙايعكٌٴ ٚايؿطعٴ ٚايكطإٓٴ ٚا٭خباضٴ ا٭ْبٝا٤ٳ َٔ ٖصٙ
ايتټ ٻطٖات ٚاحملا٫ت; ؾٗص ٙا٭َٛض  ٫تكضٸ عً ٢ا٭ْبٝا ٤عٓسْا أبساّ; ٚشيو ٭ٕ اهلل قس
عكُِٗ ٚطٗٻطِٖ َٔ ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط; ٚشيو يس٫ي ١ايعكٌ عً ٢عكُتِٗ; إش تكسٻّ
إٔ ايعكٌ قس قطٻض إٔ تػٜٛؼ قسٚض ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط عِٓٗ ٜٛدب ْؿٛض إهًٖؿٌ عٔ
قب ٍٛقٛهلِٚ ،اغتُاع َٛاعٚ ،ِٗٛإٕ غطض ايكس ِٜتعاٍ َٔ بعجِٗ ٖ ٛقب ٍٛقٛهلِ
ٚاَتجاٍ أَطِٖٚ ،ا٫غتذاب ١يسعٛتِٗٚ ،إٕ َا ٜٛدب ايكَ ٵسح ؾ ِٗٝهب عً ٢اؿلٸ تعاٍ
إٔ ٜعكُِٗ ٜٓٚعِِّٖٗ َٓ٘ٚ ،إْ٘ هب عً ٢اهلل إٔ ٜٓعِِّٖٗ َٔ ايعِّْ ،٢ايصَٔ ٖٛ ٟ
أنرب ايهبا٥ط ٚأع ِٛاـطاٜا ٚأَٻٗات ايصْٛب; ٕا ؾ َٔ ٘ٝايٓكٝب ا٭نرب َٔ تٓؿري
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ايٓاؽ َٓ٘».
ٚبعس ْٳ ِكس ايطٚاٜاتٜٓ ،تكٌ َ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٍ ايبشح س ٍٛاٯ،١ٜ
ٜٚصنط ٕؿطز « ٠ٳٖ ٻِ» ث٬ثَ َ١عإٕ كتًؿ:ٖٞٚ ،ّ١
1ـ ايعٳ ٵعّ عً ٢ايؿعٌ.
2ـ خطٛض ايؿ ٤ٞبايباٍ ،ز ٕٚايعٳ ٵعّ عً ٢ايؿعٌ.
3ـ ايؿٻ ٵٗ.٠ٛ
ٜصٖب أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ ا٫عتكاز بإٔ إعٓ ٌٝايجاْٚ ٞايجايح َٔ بٌ ٖصٙ
إعاْ ٞايج٬ثُٖ ١ا ٚسسُٖا إتٓاغُإ َع َكاّ ايٓيبٸ ٜٛغـ×ٚ ،أَا إعٓ ٢ا٭ٚٸٍ ؾ٬
ٜتٓاغب َعٜ٘ٚ ،كٚ« :ٍٛسٝح ؽتًـ َعاْ ٞاهلَِٸ ؾٝذب اؿَ ٵٌُ ،نُا تط ،٣عً ٢تًو
إعاْ ٞاييت تتٓاغب َع َكاّ ايٓيبٸ ٜٛغـ× َٔٚ .بٌ ٖص ٙايٛد ٙٛتتٓاغب ايؿٗ٠ٛ
َٚٳ ٵ ٌٝايطباع ٚاـطٛض بايباٍ ،نُا ته ٕٛإكاضبَ ١كبٛي ّ١عً ٢بعض ايٛدَ ،ٙٛا زاّ ٫
ٜه ٕٛشيو َكطْٚاّ بايعٳ ٵعّ ،ؾٝذب عٓسٖا تؿػري اٯ ١ٜعًٚ ٢د٘ٺ عٝح ٜ ٫ه ٕٛاهلِٸ
ت ب٘ ٖٚٳ ٻِ بٗا» أ ٟبهطبٗا ٚزؾعٗا عٔ
ٚايعٳ ٵعّ َتعًٚكاّ بإعكٚ ،١ٝشيو بايكٚ« :ٍٛيكس ُٖٻ ٵ
ت ب٘ أ ٟبايتعًٗل ب٘ ،نُا ٖٳ ٻِ ٜٛغـ× بٗا َعٖٓ ٢ٳ ٻِ بهطبٗا
ْؿػ٘ ،ؾكس ُٖٻ ٵ
ٚزؾعٗا»(.)29
ت»  «ٚٳٖ ٻِ» ،بػضٸ ايٓٛط عٔ سهِ ايعكٌ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ َتعًٓل «ُٖٻ ٵ
ٚاٯٜات ٚاٯثاض ،ؾ ٞٷٚ ٤اسس .ٳبٝٵسٳ إٔ ٖص ٙا٭َٛض ايج٬ث ١ؼًُٓا عً ٢قٝاغَ ١تعًٖكٌ
ت» ٖ ٛايعَِّْٚ ،٢تعًٖل « ٳٖ ٻِ» ٖ ٛايهطب ٚايسؾع.
ٚ ٌٛاسسٺ َُٓٗاَ ،تعًٓل «ُٖٻ ٵ
يه
ت
 ٟاهلَِٸ ٚاض ٷز ٗ َٛض ٺز ٚغٝامٕ ٚاسس ،ؾهٝـ ًِٓ ٳ
«ي ٛق :ٌٝإٕ نَٛ ٬ضزٳ ٵ
ت اٯخط عً ٢ايعْٚ ٢ايكبٝض؟!
ػ ٕٔ ٖٛٚ ،ايهطب ٚايسؾع ًِٓٚ ،ٳ
س ٳ
أسسُٖا عًٚ ٢د٘ٺ ٳ
ت أزيٓ ١ايعكٌ ٚايكطإٓ ٚاٯثاض عً ٢شيو،
قًتٴ :إِا قُ ٵُٓا بصيو; بػبب ايسي ;ٌٝؾكس زيٖ ٵ
ٚإ ٓ٫ؾكس ًٓٛا ن ٬ا٭َطٳ ٵ ٜٔعًٚ ٢د٘ٺ ٚاسس»(.)30

ب ـ دٛاش تسى ا٭َِٚىل ــــــ
قاٍ قاسب تؿػري ضٚض اؾٓإ ٗ تكٖ ِٝٝصا إػتٓس« :اعًَ ٵِ أْ٘  ٫اعرتاض
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عً ٢ايٓيبٸ ٜٛغـ× َٔ ٖص ٙايٓاسٚ ;١ٝشيو ٭ٕ سٳ ٵبػ٘ نإ ٗ غذٔ إعكٚ ،١ٝنإ
عً ٘ٝإٔ ٜتُػٻو بهٌٸ ايططم اييت ٜٔٛٸ إٔ بٗا خ٬ق٘ٚ .أَا َعاتب ١اهلل تعاٍ ي٘ ٗ
ٖصا إعٓ ٢ؾكس نإ بػبب تطى ا٭َ ٵٚ ،ٍٚنجرياّ َا ٜطتهب ا٭ْبٝا ٤تطى ا٭َ ٵٍٚ
ٚاٱخ ٍ٬بإٓسٚباتٚ ،إٕ َعاق ِٗٝقُٛي ْ١عًٖ ٢صاٚ٪َٚ ،ٸي ْ١بٗص ٙإعٓ.)31(»٢
ْؿاٖس ٗ ٖصا اؾٛاب ْٛعاّ َٔ عسّ اْ٫ػذاّ; ؾإٕ أبا ايؿتٛح ايطاظ ٟوهِ
َٔ دٗ١ٺ بكٛابٝٸ ١ؾعٌ ايٓيبٸ ٜٛغـ×; ٜٚصٖب َٔ دٗ١ٺ أخط ٣إٍ اغتشكاق٘
يًُ٪اخص ;٠بػبب تطى ا٭َٚٵٍ ،ؾً ٛنإ َكسٚض ايٓيبٸ ٜٛغـ× إٔ ىًٚل ْؿػ٘
ت َ٪اخصتٴ٘ ـ ،إٓ٫
بؿتٸ ٢ايٛغاٚ ٌ٥ايططم ؾعٓسٖا ئ ته٪َ ٕٛاخصتٴ٘ َٓاغب ّ١ـ ٚقس ُٖ ٵ
إشا ؾػٻطْا إ٪اخص َٔ ٠باب سػٓات ا٭بطاض غٝٸ٦ات إكطٸبٌ.

4ـ عؿُ ١ايٓيبّ أّٜٛب× ــــــ
ؿ ٵٝطَإٴ ٹبٓٴكٵبٺ
ػ ٹٓٞٳ اي ٻ
قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳاشٵنُطٵ عٳبٵ ٳسْٳا َأٜټٛبٳ إٔشٵ ْٳازٳ ٣ٳضبٻ٘ٴ أََِّْ ٞٳ ٻ
ٚٳعٳصٳابٺ﴾ (م.)41 :
ت بايٓيبٸ أٜٸٛب× َٔ عصاب اهلل; ٚشيو
يكس ناْت ا٭َطاض ٚإكا٥ب اييت سًٖ ٵ
ت بايعصاب ٚايعكاب(.)32
٭ٕ ا٭َطاض إشا ناْت َٔ دٗ ١ا٫بتٚ ٤٬ا٫ختباض ٕا غٴ ُِّ ٳ ٝٵ

إٜسادٌ ْٚكاؽٌ ــــــ
ٜعترب أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ ايكعاب ٚإؿانٌ اييت تعطٻض هلا ايٓيبٸ

أٜٸٛب×

إِا ناْت ابت٤٬ٶ ٚاختباضاّ إهلٝٸ ّاٚ ،مل تهٔ عكٛبٚ .ّ١قس شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْٝعٳ
ايطٚاٜات ايسايٓ ١عً ٢غًط ١ايؿٝاطٌ عً ٢ايٓيبٸ أٜٸٛب× غريٴ َكبٛي١ٺ عإٍ ،ؾٝك٫« :ٍٛ
ٜكضٸ أبساّ إٔ ٜػً ٘ٚاهلل تعاٍ إبًٝؼ عً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا.)33(»٤
ٜٚٴهاف إٍ شيو إٔ أبا ايؿتٛح ايطاظٜ ٫ ٟط ٣أَطاض أٜٸٛب ٗ عساز إٓؿٚطات;
ٚشيو «٭ٕ ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤كضٸ إٔ ٜتٻكؿٛا بأٟٸ ؾ٤ٞٺ َٔ إٓؿٚطات َٔ ٫ ،قٹ ٳبٌ اهلل َٔ ٫ٚ
ٹق ٳبٌ أْؿػِٗ; ٭ٕ شيو ٪ٜزٸ ٟإٍ ْٳ ِكض غطض ايكس ِٜتعآٍَ ٖٛٚ ،عٻٙٷ عٔ شيو»(.)34
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^

5ـ عؿُ ١ايٓيبّ داٚٚد× ــــــ
قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳٖٚٳٌٵ َأتٳاىَ ٳْ ٳبأُ ايِدٳكٵِٔ إٔشٵ تٳػٳٛٻضٴٚا ايُِٹشٵطٳابٳ * إٔشٵ زٳخٳًُٛا عٳًَ ٢زٳاٚٴ ٚٳز
هٓٳا عٳًَ ٢ٳب ٵعضٕ ؾَاسٵهُِٵ ٳب ٵ ٝٳٓٓٳا بٹايِشٳلِّ ٚٳَ٫
ؾَؿَعٔعٳ ٹَٓٵٗٴِٵ قَايُٛا  َ٫تٳدٳـٵ خٳكٵُٳإٔ ٳبػٳ ٢ٳبعٵ ٴ
ػعٴٕٛٳ ٳْعٵذٳ ّ١ٳ ٚٹيٞٳ ٳْعٵذٳْ١
ؿطٹِ٘ ٚٳاٖٵ ٹسْٳا ٔإيَ ٢غٳٛٳا٤ٹ ايكِّطٳاٙٹ * ٔإٕٻ ٖٳصٳا أَخٹ ٞيَ٘ٴ تٹػٵعٷ ٳٚتٹ ٵ
تٴ ٵ
د٘ٹ
دطَابٹ * قَاٍٳ يَكَسٵ ًََُٚٳوَ بٹػٴ٪ٳأٍ ٳْعٵذٳتٹوَ ٔإيَ ٢ٹْعٳا ٹ
ٚٳاسٹسٳ ْ ٠ؾَكَاٍٳ أَنِؿٹ ًِٓٹٗٝٳا ٚٳعٳ ٻعْٹ ٞؾٹ ٞايِ ٹ
ٳٔٚإٕٻ نَجٹرياّ َٹٔٵ ايِدٴًَطَا٤ٹ َي ٳ ٝٵبػٹ ٞٳبعٵهٴٗٴِٵ عٳًَ ٢ٳب ٵعضٕ إٔ ٖ٫ايٖصٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳعٳُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ
ٚٳقًَٹٌٝٷ َٳا ٖٴِٵ ٚٳَٔٚٻ زٳاٚٴٚزٴ َأْٻُٳا ؾَ ٳتٓٻاٙٴ ؾَاغٵ ٳتػٵؿَطٳ ٳضبٻ٘ٴ ٚٳخٳطٻ ضٳانٹعاّ ٚٳ َأْٳابٳ * ؾَػٳؿَ ٵطْٳا يَ٘ٴ ٳشيٹوَ
ٳٔٚإٕٻ يَ٘ٴ ٹعٓٵ ٳسْٳا يَ ٴعيِؿَٚ ٢ٳسٴػٵ ٳٔ َٳآبٺ﴾ (م 21 :ـ .)25
إٕ عباضاتٺ َٔ قبٔٚٚ« :ٌٝٸ زاٚٚز أْٸُا ؾتٓا«ٚ »ٙؾاغتػؿط ضبٻ٘» ٚ«ٚأْاب» «ٚؾػؿَ ٵطْا
تٗ
ت ٗٚٚطٳ ٵ
ي٘» تسٍٸ عً ٢قسٚض ايصْب عٔ ايٓيبٸ زاٚٚز× ٖٞٚ ،إعك ١ٝاييت ػًٖ ٵ
عؿك٘ يعٚد ١أٚضٜا« :يكس عؿل زاٚٚز ظٚد ١أٚضٜاٚ ،يهٜ ٞتُهٖٔ َٔ ايَ ٖٛؿط بٗا أضغٌ
ظٚدٗا إٍ اؿطبٚٚ ،نع٘ أَاّ ايتابٛت; يهٜ ٞهُٔ أْ٘ غٝٴ ِك ٳتٌ سٳ ٵتُاّ».

تاٌٌَُّ ٚبٝإٌ ــــــ
ٜصٖب أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ٫ ١تتٓاؾَ ٢ع
عكُ ١ايٓيبٸ زاٚٚزٚ ،إٔ إػتٓسات ايطٚا ١ٝ٥اييت ٜػتٓس إيٗٝا إدايؿ ٕٛقبٝشَٓٚ ْ١ؿٚط،٠
ٚغري َٓػذُ١ٺ َع ايعكٌ ٚايؿطعٜ .كٚ« :ٍٛسسٜح عؿل ايٓيبٸ زاٚٚز× ٚسبٸ٘ يعٚد١
أٚضٜاٚ ،إضغاي٘ أَاّ ايتابٛت; بككس قتً٘; ن ٞىً ٛي٘ اؾٛٸ ،ؾٝتعٚٻز َٔ أضًَت٘ ،قبٝضٷ
َٓٚؿٚطٷًٜٝ ٫ٚ ،ل بػاس ١ا٭ْبٝا.»٤
ٜط ٣ناتب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ ايطٚاٜات اييت ّهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا ٗ ٖصا
اـكٛم عباض ْ ٠عٔ« :نإ أٚضٜا بٔ سٝٸإ ٜطٜس إٔ ىطب اَطأ ٗ ّ٠غا ١ٜاؾُاٍ،
ٚنإ يًٓيبٸ زاٚٚز تػعٚ ١تػع ٕٛظٚدٚ ،١نإ شيو دا٥عاّ ٗ ؾطع٘ٚ .قس خطب ايٓيبٸ
زاٚٚز شات إطأ ٠اييت خطبٗا أٚضٜا ،ؾٛاؾل أًٖٗا عً ٢تعٚهٗا َٔ زاٚٚزٚ ،ضؾهٛا طًب
أٚضٜا; ضعإ ّ١ٜهاْ ١ايٓيبٸ زاٚٚز× َٔ ايٓبٛٸٚ ،٠نإ شيو غا٥ػاّ ٗ ايؿطع ٚايعكٌ،
ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜسع ٛإٍ َٓع٘ٚ .ستٸ ٢إشا نإ ٖصا إعٓ ٢خاؾٝاّ مل ٜهٔ َٓؿٚطاّ أٜهاّ.
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زاٚٚز×

ٖٚصا ٖ ٛا٭قطب َٔ ايٛد ٙٛاييت شنطٖٚاٚ .يكس نإ اغتػؿاض ٚتٛب ١ايٓ ٸ
يب
َٔ ٖص ٙايٓاسٚ .١ٝأغٛأ َٔ شيو إٔ ٜكاٍ :إٕ َا قسض عٔ ايٓيبٸ نإ َٔ قب :ٌٝتطى
إٓسٚبٚ ،نجريّا َا نإ ا٭ْبٝاٜ ^٤رتن ٕٛإٓسٚب»(.)35
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ أيؿا ٚاٯٜ ١ٜتِٸ تأًٜٗٚا ٚؼًًٗٝا ٗ نٖ ٤ٛص ٙايطٚا١ٜ
أٜهاّ.
إٕ ٖصا ايتشًٜ ٌٝجبت إٔ أبا ايؿتٛح ايطاظ ٟنإ ٗ َٛادٗ ١ضأ ٌٜآخط:ٜٔ
ايطأ ٟايصٜٓ ٟكٌ قٝػ ١ايكك ١بؿهٌٕ هعٌ َٔ ايٓيبٸ زاٚٚز× َطتهباّ
يًهبري.٠
ٚايطأ ٟايصٜ ٟكٛؽ ايكك ١عٝح هعٌ َٔ ايٓيبٸ زاٚٚز َطتهباّ يًُعك١ٝ
ايكػري ٠ؾك٘.
ْٛ ٗٚط تؿػري ضٚض اؾٓإ :إٕ ؾبَٗ ١عك ١ٝزاٚٚز ٖ ٗ ٞعؿك٘ حملبٛب١
أٚضٜا ٗ ٫ ،ؾهٌ قهاٚ ٘٥سهُ٘ٚ .يصيو قاٍٚ« :أَا ق ٍٛشيو ايؿدل ايص ٟقاٍ:
إٕ خط ١٦ٝزاٚٚز تهُٔ ٗ أْ٘ قس سهِ ز ٕٚإٔ ٜػأٍٚ ،يصيو نإ ا٫غتػؿاض ،ؾٗٛ
خط ْأ; ٭ٕ ٖصا ٜٴعٳ ټس دٗ َٔ ّ٬اؿانِ ٖٛٚ ،إٔ ٜ ٫عًِ ٖصا إكساض َٔ إزاض ٠اؿهِ
ٚايكهاّ ٫ٚ ،٤هٔ قبَ ٍٛجٌ ٖصا اؾٌٗ َٔ أٚغا ٙايٓاؽْ ،اٖٝو عٔ ايٓيبٸ
غٌ .عٓسٖا أخص ايٓيبٸ زاٚٚز× ٜتسبٻطٚ ،أزضى ٚعًِ إٔ شيو إِا نإ اختباضاّ
إُ ٵط ٳ
ٚابت٤٬ٶ ي٘ َٔ اهلل»(.)36
دطَابٹ﴾ (م:
ٜٴهاف إٍ شيو إٔ غٝام قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳآ ٳت ٵٓٝٳاٙٴ ايِشٹهُِٳٚ َ١ٳؾَكٵٌٳ ايِ ٹ
ٜ )20بس ٚأٜهاّ غري َٓػذِٕ َع ْٛط ١ٜعذع ايٓيبٸ زاٚٚز× عٔ ٖاضغ ١ايكها٤
بؿهٌٕ قشٝض.

6ـ عؿُ ١ايٓيبّ ضًُٝإ× ــــــ
أـ قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳٚيَكَسٵ ؾَ ٳتٓٻا غٴًَٝٵُٳإٳ ٚٳ َأيِ َك ٵٓٝٳا عٳًَ ٢نُ ٵطغٹِّ٘ٝٹ دٳػٳس ّا ثٴِٻ َأْٳابٳ﴾ (م:
 .)34تؿري ايطٚاٜات ايتؿػري ١ٜإٍ إٔ َاضزاّ امس٘ «قدطاّ» ؼٛٻٍ إٍ ؾهٌ ايٓيبٸ
غًُٝإ×ٚ ،دًؼ عً ٢عطؾ٘ٚ ،غطم خامت ًَه٘ٚ ،أيكا ٗ ٙإاٚ ،٤قه ٢بصيو
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عًًَ ٢و غًُٝإٚ .نإ ٖصا نًٓ٘ عصاباّ يػًُٝإٚ ،ايعصاب زيٌٝٷ عً ٢إٔ ايٓ ٸ
يب
غًُٝإ× نإ َصْباّ .نُا إٔ غٝام قٛي٘ تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ ايٓيبٸ غًُٝإ﴿ :قَاٍٳ
ٳب اغِؿٹطٵ يٹ٪ٜ ﴾ٞنٚس أٜهاّ قشٸٖ ١صا ايؿَ ٵِٗ أٜهاّ.
ض ِّ
ب ـ قاٍ اهلل تعاٍ ،سها ّ١ٜعٔ ايٓيبٸ غًُٝإ×﴿ :قَاٍٳ ضٳبِّ اغِؿٹطٵ يٹ ٞٳٖٚٳبٵ يٹٞ
َٴًِه ّا َ ٫ٳ ٜٵٓ ٳبػٹ ٞ٭َسٳ ٺس َٹ ٵٔ ٳبعٵسٹٔ ٟإْٻوَ أَْٵتٳ ايِٛٳٖٻابٴ﴾ (م.)35 :
ػس
ػس ٚايطُع يس ٣ايٓيبٸ غًُٝإٚ ،ايطُع ٚاؿَ ٳ
تتشسٻخ ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ قؿ ١اؿَ ٳ
ٜٓ ٫ػذُإ َع ايك ٍٛبعكُت٘.

تٓكٝضٌ ٚتك ٌِٝٝــــــ
أـ إغهاي ١ّٝايسٚاٜات املدتًك ١ــــــ
ٜصٖب ناتب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٍ ايك ٍٛبإٔ ايطٚاٜات ايتؿػري ١ٜيٰ ١ٜا٭ٍٚ
ٖ َٔ ٞاخت٬م ايككٸام اؾٗٸاٍٚ ،أْٗا بسٜٝٗٸ ١ايبطٜٚ .ٕ٬ط ٣إٔ ٖصا ا٫عتكاز َٔ
إدايؿٌ ٜٓ ٫ػذِ َع ايعكٌ ٚايؿطع; ؾإٕ ايٓبٛٸ ٗ ٠ضأ ٫ ٜ٘ته ٗ ٕٛخامتٕ٫ٚ ،
ّهٔ غًب ايٓبٛٸ َٔ ٠ايٓيبٸ غًُٝإ×ٚ .ايتٛب ١يٝػت زي ّ٬ٝعًَ ٢عك ١ٝايتا٥ب
زاُ٥اّ ،بٌ ٖ ٞطاع ْ َٔ ١ايطاعات(.)37

ب ـ طًب املًُِو بأَسٕ َٔ اهلل ــــــ
ٜط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٔ ٖص ٙاٯ ٫ ١ٜتجبت عسّ عكُ ١ايٓيبٸ غًُٝإ×.
ٚشنط ث٬ث ١تأ٬ٜٚت ٗ غٝام ايسؾاع عٔ ْٛطٜت٘ٚ ،اضتهَٗٓ ٢ا اؾٛاب ا٭ٚٸٍ ؾك٘:
1ـ إٕ ايٓيبٸ غًُٝإ× مل ٜطًب ٖصا ايؿ ٤ٞإ ٓ٫بأَط َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
ٚإشْ٘ٚ .إٕ اهلل ٖ ٛايص ٟأَط ٙبٗصا ايسعإ ;٤ا نإ ٗ غابل عًُ٘ إٔ نٌٸ ٳَ ٵٔ نإ
َجٌ ايٓيبٸ غًُٝإ ؾإٕ إًُِو ٜؿػس ،ٙؾأَط ٙاهلل بٗصا ايسعإ ;٤ا ّتًه٘ َٔ َٳًَه١
ايعكُٚ ،١بصيو ؾكس نإ ايٓيبٸ غًُٝإ× َإَٔٛٳ اؾاْب َٔ اـطأ ٚايعٻ َيٌ.
2ـ إٕ ايٓيبٸ غًُٝإ× إِا طًب َٔ اهلل إًو يٝه ٕٛآَٚ ّ١ٜعذع ّ٠عًْ ٢بٛٸت٘،
ٚإٕ شيو ي ٛنإ يػري ٙيكضٸ إٔ ٜهَ ٕٛعذع ّ٠خاضق ١يًعازٚ .٠قس نإ ًَو غًُٝإ
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ت يطاعت٘ اؾٔٸ ٚاٱْؼ ٚايػباع ٚايٛسٛف ٚايبٗاِ٥
َتٸكؿاّ بٗص ٙايكؿ ;١سٝح خهعٳ ٵ
دطت ي٘ ايطٜاح َٚا إٍ شيوٚ .عً ٘ٝؾإٕ َا طًب٘ ايٓيبٸ
ٚنٌٸ ايعكٚ ،٤٬قس غٴ ِّ
غًُٝإ× َٔ اهلل إِا نإ عً ٢غب ٌٝإكًشٚ ،١يٝؼ عًٚ ٢د٘ ايبدٌ ٚايطُع.
ٚإطاز «َٔ بعس »ٟأْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞ٭سسٺ غري ;ٟنُا ٗ ق ٍٛأسسْا« :أْا أطٝعو ثِٸ  ٫أطٝع
أسساّ بعسى» ،أ ٫ ٟأطٝع غريى .قاٍ عطا ٤بٔ أب ٞضباحٜ« :عين ًَهاّ تػتٛؾٗ ٘ٝ
سٝات.»ٞ
3ـ ايٛد٘ اٯخط طايجايحص ٗ تأٖ ٌٜٚص ٙاٯ ١ٜإٔ ٜٴكاٍ :إْ٘ أضاز اٯخط ٠بٗصا إًو
ٚثٛاب اؾٓٸٚ .١ايتكسٜطًَ :هاّ ٜٓ ٫بػ ٞ٭سسٺ َٔ بعس ،ٟأ ٟبعس ٚقٛي ٞإي ;٘ٝإش ٫
ّهٔ يؿ٤ٞٺ إٔ ٜه ٕٛثٛاباّ عً ٢اٱّإ ٚايطاع ١غْ ٣ٛع ِٝاٯخط ;٠٭ٕ اٯخط٠
َهإٷ يًٓعٚ ،ِٝيٝػت َهاْاّ يًتهًٝـٚ .ايصٜ ٟكٛٸٖ ٟصا ايٛد٘ قٛي٘« :ضبِّ اغؿط
يٖٚ ،»ٞصا َٔ ًْ ١أسهاّ اٯخطٚ .٠قاٍ بعهِٗ :إٕ ايٓيبٸ غًُٝإ× قس طًب َٔ
اهلل َٴ ًِهاّ ٜكٗط ب٘ ْٖ ٣ٛؿػ٘ٚ ،إٕ قٛيٜ٘ٓ ٫« :بػ ٞ٭سسٺ بعس »ٟأ ٗ ٟظَاَْ ;ٞعٓ:٢
آَٴ ٵٔ عًٞٸ بأيطاؾو ،ستٸ ٢أختاض ايطاعٚ ،١ته ٕٛي ٞايعكُٚ ،١إٔ ٜ ٫ه ٕٛاختٝاض
ايعكُ ١٭سسٺ غريٖ ٗ ٟصا ايعكطٚ .اهلل أعًِٴ َطاز.ٙ
 ٫ٚىؿ ٢إٔ ايٛدٌٗ ا٭خري ٜٔوُ ٕ٬ايهجري َٔ ايتعػټـٚ ،إعتُس ٖ ٛايٛد٘
ا٭ٚٸٍ.
إٕ غ٪اٍ ٚطًب ايٓيبٸ غًُٝإ× ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع ايك ٍٛبعكُت٘ أبساّ; ٚشيو «إٔ
و ىتلٸ ب٘ ٫ ،غ٪اٍ إٔ ّٓع غري ٙعٔ َجٌ َا آتاٚ ٙوطَ٘; ؾؿَ ٵطمٷ بٌ إٔ
ؾ ٘ٝغ٪اٍ َٴ ًِ ٺ
()38
ٜػأٍ َٴ ًِهاّ اختكاقٝٸ ّا ٚإٔ ٜػأٍ ا٫ختكام َٴ ًِو أٚت. »٘ٝ

7ـ عؿُ ١ايٓيبّ ا٭نسّ| ــــــ
أـ قاٍ اهلل تعاٍ ﴿ :ٳٚيَ٦ٹٔٔ ا ٻت ٳبعٵتٳ َأٖٵٛٳا ٳٖ٤ٴِٵ بٳعٵسٳ ايٖصٹ ٟدٳا٤ٳىَ َٹٔٳ ا ِيعٹًِِٔ َٳا يَوَ َٹٔٳ اهللٹ
 ٞٳْ َ٫ٚٳكٹريٕ﴾ (ايبكط.)120 :٠
ٛ
َٹ ٵٔ ٳ ٚٹي
إٕ تٛد ٘ٝاـطاب بٗص ٙاٯ ١ٜإٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٜجبت أْ٘ مل ٜهٔ َعكَٛاّ.
ب ـ قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳ َ٫تٳهُٔٵ يٹًِدٳا ٹٓ٥ٹٌٳ خٳكٹّ ُٝا * ٚٳاغٵ ٳتػٵؿٹطٔ اهللَ﴾ (ايٓػا 105 :٤ـ
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.)106
ت ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢قسٚض ايصْب َٔ ايطغ،ٍٛ
قاٍ ايطاعٓ ٗ ٕٛعكُ ١ا٭ْبٝا :٤زيٖ ٵ
ؾً ٫ٛإٔ ايطغ ٍٛأضاز إٔ ىاقِ ٭دٌ اـاٜٚ ٔ٥صبٸ عٓ٘ ٕا ٚضز ايٓٻ ٵٗ ٞعٓ٘»(.)39
ز ـ قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ﴿ :عٳؿَا اهللُ ٳعٓٵوَ يٹِٳ أَ ٹشْٵتٳ يَٗٴِٵ سٳتٻٜ ٢ٳ ٳت ٳبٝٻٔٳ يَوَ ايٖصٹٜٔٳ
قٳسٳقُٛا ٳ ٚٳتعٵًَِٳ ايِهَاشٹبٹٌٳ﴾ (ايتٛب.)43 :١
إٕ عٳ ِؿ ٳ ٛاهلل زيٌٝٷ عًٚ ٢قٛع ايصْبٚ ،إٕ عباض « :٠ٹيِٳ أشْٵتٳ هلِ» اغتؿٗاّٷ
اغتٓهاض.ٟ
ذعٳ ٵٌ َٳعٳ اهللٹ ٔإيَٗ ّا آخٳطٳ﴾ (اٱغطا.)39 ،22 :٤
زـ قاٍ تعاٍ ٫َ ﴿ :تٳ ٵ
تؿري ٖص ٙاٯ ١ٜإٍ إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل ٜهٔ َتٸكؿاّ بايعكُ ٗ ١ا٫عتكاز.
ٖـ ـ قاٍ تعاٍَ ﴿ :أَٵػٹوِ عٳًَٝٵوَ ٳظٚٵدٳوَ ٚٳا ٻتلٔ اهللَ ٳٚتٴدٵؿٹ ٞؾٹْ ٞٳؿِػٹوَ َٳا اهللُ ٴَبٵسٹٜ٘ٹ
سلټ َإٔٵ تٳدٵؿٳاٙٴ﴾ (ا٭سعاب.)37 :
ؽ ٚٳاهللُ أَ ٳ
ٳٚتٳدٵؿٳ ٢ايٓٻا ٳ
يكس نإ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ىؿ ٢ايٓاؽٚ ،مل ٜهٔ ىؿ ٢اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍٚ ،عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ| مل ٜهٔ َتٸكؿ ّا بايعكُ.١
شٓٳا يَوَ ؾَتٵش ّا ٴَبٹّ ٓٝا * ٹي ٳٝػٵؿٹطٳ يَوَ اهللُ َٳا تٳكَ ٻسّٳ َٹٔٵ ٳش ٵْبٹوَ ٳَٚٳا
 ٚـ قاٍ تعأٍ ﴿ :إْٻا ؾَتٳ ٵ
ٳتأَخٻطٳ﴾ (ايؿتض 1 :ـ .)2
إٕ ايعٳ ِؿ ٛعٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٚغؿطإ شْٛب٘ إِا ٜكضٸ إشا نإ َصْباّ.
ظ ـ قاٍ تعاٍَ ﴿ :أيَِٵ ٜٳذٹسٵىَ ٜٳتٹّ ُٝا ؾَآٚٳ * ٣ٳٚٚٳدٳسٳىَ نٳا ٘ ٫ؾَٗٳسٳ( ﴾٣ايهش 6 :٢ـ
.)7
إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١تسٍٸ عً ٢نُ ِؿط ايٓيبٸ ا٭نطّ| قبٌ ايٓبٛٸٚ ،٠عً٫ ٘ٝ
ٜه ٕٛايٓيبٸ َعكّ َٛا ٗ ايعكٝس.٠
 ٛإٔ ٖ ٫إٔشٳا تٳ ٳُٓٻَ ٢أيِكَ٢
ح ـ قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا أَ ٵضغٳ ًِٓٳا َٹٔٵ َقبٵًٹوَ َٹٔٵ ضٳغٴ ٍٕٛٳ َ٫ٚٳْ ٹبٞ
ؿ ٵٝطَإٴ ثٴِٻ ٜٴشٵهٹِٴ اهللُ آٜٳاتٹ٘ٹ ٚٳاهللُ عٳًٹِٝٷ
ؿ ٵٝطَإٴ ؾٹُ ٞأ ٵَ ٹٓٝٻتٹ٘ٹ َؾٝٳٓٵػٳذٴ اهللُ َٳا ٜٴًِكٹ ٞاي ٻ
اي ٻ
سٳهٹِٝٷ﴾ (اؿرٸ.)52 :
سٚ ،ٞاَتسح آهل ١قطٜـ; ٚعًٖ ٢صا
يكس أخطأ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ٗ اغت ّ٬ايٛٳ ٵ
ا٭غاؽ ؾإْ٘ مل ٜهٔ  ٜٸتكـ بايعكُ ٗ ١ا٫عتكاز ٚايتبًٝؼ ٚايسعٜ .٠ٛط ٣ٚإٔ ايٓيبٸ
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ا٭نطّ| عٓسَا ضأ ٣قٜ َ٘ٛكسٸ ٕٚعٜٓ٘ٚ ،ربأ ،َ٘ٓ ٕٚتأيِٖ نجريآُّٚ ،ٸ ٢ي ٛأْعٍ
اهلل تعاٍ آ ّ١ٜتكًض بٚ ٘ٓٝبٌ قطٜـٚ .عٓسَا أْعٍ اهلل تعاٍ آٚ﴿ :١ٜٳايٓٻذٵِٔ إٔشٳا ٖٳٛٳ﴾٣
(ايٓذِٚ ،)1 :تٖ٬ا ايٓيبٸ عً ٢قطٜـ ،تسخٻٌ ايؿٝطإ ٚٚنع عً ٢يػإ ايٓيبٸ
ت
ا٭نطّ| عباض ّ٠تك« :ٍٛتًو ايػطاْٝل ايعٴًَٚ ،٢إٕ ؾؿاعتٗٴ ٻٔ يتٴطػٚ .»٢عٓسَا مسعٳ ٵ
ذسٚا
ذب ٗٚ ،ايٛقت ْؿػ٘ غٳ ٳ
قطٜـ بٗص ٙايعباضات ٜٓطل بٗا ايٓيبٸ ا٭نطّ ْاهلِ ايعٳ ٳ
َع إػًٌُ(.)40

اعرتاضٌ ٚزفضٌ ــــــ
أـ اخلطاب يٮَّ ٫ ،١يًٓيبّ| ــــــ
قاٍ أب ٛايؿتٛح ايطاظْ ٗ ٟٳ ِكس إػتٓس ا٭ٚٸٍ يًُدايؿٌ :ضغِ تٛد ٘ٝاـطاب ٗ
ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١إٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،إ ٓ٫إٔ إطاز بٗا ٖ ٛتٛد ٘ٝاـطاب إٍ
أَٸت٘ٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٫ ،تؿتٌُ ٖص ٙاٯ ١ٜعًَ ٢ا ٜتٓاؾَ ٢ع عكُ ١ايٓيبٸ
ا٭نطّ|(.)41

ب ـ ا٫ضتػفاز طاعٚ ،ْ١ايٓٗ ٞيػري املُدايِف ــــــ
«إٕ ٖص ٙاٯ ٫ ١ٜتٓٗض زي ّ٬ٝعً ٢إٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ| قس عك ٢اهلل; بعس إٔ
ثبت بايسي ٌٝايعكًٞٸ ايكشٝض ـ ايص ٫ ٟوتٌُ ايتأ ٌٜٚـ أْ٘ َعكّٛٷٚ ،أْ٘  ٫هٛظ عً٘ٝ
اضتهاب ايصْٛب ،قػريٖا ٚنبريٖاٚ .إٕ ْٳ ٵٗ ٞاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ي٘ بكٛي٘ ﴿ :ٳَ٫ٚ
تٳهُٔٵ يٹًِدٳا٥ٹٓٹٌٳ خٳكٹّ ُٝا﴾ (ايٓػاٜ ٫ )105 :٤كضٸ زي ّ٬ٝعً ٢أْ٘ قس نإ خكُٝاّ
طَٚعٓٝاّص; إش َا أنجط ايٓٗ ٞايصٜ ٟٳ ٔط ٴز علٸ ا٭ؾدام ز ٕٚإٔ ٜكسض عِٓٗ اضتهاب
إَ ٵٓٗٞٸ عَٓ٘ٚ ،جٌ شيو ٗ ايعٴطف ٚايكطإٓ ايهط ِٜنجريٷ; قاٍ اهلل تعاٍ﴿ :يَ٦ٹٔٵ
ش ٳبطَٔٻ عٳُٳًُوَ ٳٚيَتٳهُْٛٳٔٻ َٹٔٳ ايِدٳاغٹطٜٔٔٳ﴾ (ايعَطٜٚ ;)65 :ك ٍٛأسسٴْا يٛٳ َيس:ٙ
َأؾٵطٳنِتٳ َيٝٳ ٵ
« ٫تؿعٌ نصا ٚنصا»ٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ قس ؾعٌ شيو أبساّ.
ٜ ٫ط ٣أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٗ ٟعباضٚ« :٠اغتػؿٹطٔ اهلل »...زي ّ٬ٝعًٚ ٢قٛع ايصْب
ٚإعك َٔ ١ٝايٓيبٸ ا٭نطّ|; ٚشيو ٭ٕ ا٫غتػؿاض ٗ سسٸ شات٘ طاعٚ ،ْ١ايؿا٥سَ٘ٓ ٠
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ؼك ٌٝايجٛاب يسٜٓا ،ز ٕٚإغكا ٙايعكاب; إش إٕ إغكا ٙايعكاب ٜك ّٛب٘ اهلل غبشاْ٘
ٚتعاٍ عٓ٘; تٛبٚ ّ١اغتػؿاضاّ َٔ ،باب ايتؿهټٌ»(.)42
نُا ّهٔ ٕ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ ٜعٝس دٛاب إػتٓس ا٭ٚٸٍ ٖٓا أٜهاّ،
ٚإٔ ٜؿطِّم بٌ إداطَب ٚإُطازٚ .يهٓ٘ مل ٜػتؿٹ ٵس َٔ شيو اؾٛاب ٖٓاٚ ،عطٻف بايٓيبٸ
ا٭نطّ| أْ٘ ٖ ٛإداطَب ٚإطاز ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّٚ ،١مل هٹ ٵس تٓاؾٝاّ بٌ ٖصٙ
اٯٚ ١ٜبٌ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|.

ز ـ ايعف ٛعطفٌ ٚيطفٌ يف دعا ٍ٤ــــــ
ٜصٖب أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ اعتباض ٖص ٙاٯ ١ٜزعا٤ٶ ٫ ،خرباّٚ ،أْٗا  ٫تكضٸ زيّ٬ٝ
عً ٢إثبات عسّ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،ؾكاٍٜ« :ك ٍٛاهلل تعاٍ يٓب﴿ :ِّ٘ٝعٳؿَا اهللُ
ٳعٓٵوَ يٹِٳ أَ ٹشْٵتٳ يَٗٴِٵ﴾ٚ ،ايكشٝض إٔ ٖصا ايهٚ ّ٬اضزٷ ٗ َٛضز ايعطـ ٚايًطـ ٚا٫ؾتتاح
بايسعا ،٤نُا ٜك ٍٛأسسٴْا يػري« :ٙعؿا اهلل عٓو ،أ ٚعاؾاى اهللٚ ،غؿط اهلل يو،
ت نصاٚ ،يٹِٳ مل تؿعٳ ٵٌ نصا» ،ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛؾ٤ٞٷ َٔ شيو
ٚضٓو اهلل ،يٹِٳ ؾعًِ ٳ
خ ٳبطاّٚ ،إِا ٖ ٛعً ٢غب ٌٝايسعا ٤سٌ ق ٍٛشيو ،عػ ٢إٔ  ٫ىطط ٗ قًب إداطَب
ٳ
ؾعٌ َجٌ ٖص ٙا٭َٛض إٓٗٞٸ عٓٗاٚ ،اييت ٚضز شنطٖا ٗ اـطاب; ٚايػطض َٔ شيو
يٝؼ غ ٣ٛاٱنطاّ ٚايًطـ ،عًَ ٢ا تكسٻّ َٓا شنط.)43(»ٙ

د ـ اخلطاب يٮَّ ٫ ،١يًٓيبّ| ــــــ
ٜصٖب قاسب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٍ ايك ٍٛبإٔ إطاز َٔ اـطاب ٗ ٖصٙ
اٯ ١ٜأَٸ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|ٚ ،يٝؼ ايٓيبٸ ا٭نطّ ْؿػ٘.
ٜٚبس َٔ ٚإٓاغب ٖٓا دسٸاّ تهطاض دٛاب إػتٓس ايجاْ :ٞإٕ ْٳ ٵٗ ٞايٓيبٸ
ا٭نطّ| ّ ٫جٌِّ زي ّ٬ٝعً ٢عسّ عكُت٘; ٭ٕ ايٜٓٗ ٫ ٞسٍٸ عً ٢إٔ ايٓيبٸ قس دعٌ
ؾطٜهاّ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; ؾُا أنجط ايٓٗ ٞايصٜ ٟٳ ٔط ٴز علٸ ا٭ؾدام ز ٕٚإٔ ٜكسض
عِٓٗ اضتهاب إَ ٵٓٗٞٸ عٓ٘.
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ٖـ ـ تهرٜب ايكؿّ ١املتداٚي ١ــــــ
ٜ ٫كسِّم أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟبكشٸ ١قكٸ ١ضبٝب ضغ ٍٛاهلل|ٜ ٫ٚ ،طاٖا
َٓػذَُ ّ١ع إصٖبٚ ،يصيو ٜكًٜٝ ٫« :ٍٛل بطغ ٍٛاهلل| إٔ ٜؿبع عٓٝٳ ٵ ٘ٝبايٓٛط إٍ
اَطأ٠ٺ أدٓبٝٸ ١عٓ٘; عٝح ٜعؿكٗا قًب٘ٚ .عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايعؿل إِا ٜأت َٔ ٞقٹ ٳبٌ
اهللٚ ،ايعؿل ؾٗ ٠ْ ٛطاغ ١ٝعًَ ٢ؿتٗ٢ٶ غكٛق٘ٚ ،يهٓٸ٘ أَطٷ َٓؿٚطٷٚ .قس غبل إٔ
شنَ ٵطْا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ وؿ ٜا٭ْبٝاْٝ َٔ ٤ع إٓؿٚطات; ن٪ٜ ٫ ٞزٸ ٟشيو
إٍ ْكض ايػٳ ٳطضٚ ،و ٍٛز ٕٚإداب ١زعٛتِٗ»(.)44
ٚقاٍ َؿػِّط ضٚض اؾٓإ ٗ ،تأ ٌٜٚش ٌٜقٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ﴿ :ٳٚتٳدٵؿٳ ٢ايٓٻاؽٳ
ٳٚاهللُ أَسٳلټ َإٔٵ تٳدٵؿٳاٙٴ﴾ٜ ٫« :سٍٸ شيو عً ٢أْ٘  ٫ىؿ َٔ ٢اهلل; إش ٜ ٫كضٸ ٗ سلٸ ايٓيبٸ
ا٭نطّ| أْ٘  ٫ىاف اهللٚ .قس قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ سكٜ﴿ :٘ٚٳا َأٜټٗٳا اي ٻٓ ٹبٞټ اتٻلٔ
ش ٳبطَٔٻ عٳُٳًُوَ﴾ (ايعَطٖٚ ،)65 :صا ٜ ٫سٍٸ
اهللَ﴾ (ا٭سعاب﴿ٚ ،)1 :يَ٦ٹٔٵ َأؾٵطٳنِتٳ يَٝٳ ٵ
عً ٢أْ٘ قس أؾطى باهلل ععٻ ٚدٌٻ(.)45

 ٚـ َػفس ٠ذْب ا٭َّ ١حبلّ ْفطٗا أ ٚحبلّ ايٓيبّ| ــــــ
ٜ ٫طته ٞأب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟز٫ي ١اٯ ١ٜعً ٢عسّ عكُ ١ايٓيبٸ ا٭نطّ|.
ٚبعس تكطٜط ٙيبعض ايتٛدٗٝات ٜعُس إٍ ْٳ ِكسٖا بأْعٗاٚ ،قس قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ:
«ٖٚص ٙا٭قٛاٍ باطً ْ١بأْعٗا; ٚشيو يتػٜٛػٗا اضتهاب ايصْٛب عً ٢ا٭ْبٝاٚ ،٤قس
شنَ ٵطْا إٔ ايصْٛب  ٫ػٛظ عً ٢ا٭ْبٝا ،٤غٛا ٤أناْت َٔ ايكػا٥ط أ ٚايهبا٥ط٫ٚ .
هس ٟإعتعي ١قٛهلِ ظٛاظ اضتهاب ايكػا٥ط عً ٢ا٭ْبٝا ;٤٭ٕ ايكػري ٠عٓسِٖ
َهؿٚط ْٚ ٠قبط َْ ١ع اختٝاض ايهبا٥طٚ ،ايصٜ ٟه ٕٛقبطاّ نٝـ ّهٔ هلل إٔ ّٔٸ
عً ٢قاسب٘؟! ٚنٝـ ٜه ٕٛغؿطإ شْٛب ضغ ٍٛاهلل| عً ٢غب ٌٝإَ ٵسح؟!»(.)46
ٚبعس ْٳ ِكس ْٛط ١ٜإعتعي ،١اغتشػٔ َ٪يٚـ تؿػري ضٚض اؾٓإ تأ ٌٜٚأب ٞعًٞٸ
ايطٚزباض ٗ ،ٟقٛي٘« :ي ٛنإ يو شْبٷ قس ِٜأ ٚسسٜح يػؿطْا ٙيو»ٚ .يهٓ٘ ٜطا ٙعً٢
خ٬ف ٚاٖط اٯٚ .١ٜقاٍ ٗ بٝإ ايٓتٝذ« :١إٕ إعتُس ٗ تأٖ ٌٜٚص ٙاٯٚ ١ٜدٗإ:
أسسُٖا :إٕ إطاز َٔ ايصْب ٖ ٛشْب ا٭َٸَ ،١ا تكسٻّ َٓ٘ َٚا تأخٻطٚ .قس ْعيت اٯ١ٜ
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عً ٢سصف إهافٚ ،إقاَ ١إهاف إيَ ٘ٝكاَ٘ٚ ...قٛي٘« :يو» ٜ ٫عين غؿط اهلل يو،
ٚإِا إعٓ :٢٭دًو ٚؿطَتو ٚبػببوٚ ;...ايك ٍٛاٯخط :يٝػؿط يو اهلل َا تكسٻّ َٚا
تأخٻط َٔ شْٛب أَٸتو عكٚو«ٚ .ايصْب» َكسضٷ ٜهاف إٍ ايؿاعٌ تاضٜٚ ;ّ٠هاف إٍ
إؿع ٍٛتاض ّ٠أخطٚ ...٣اٯ َٔ ١ٜقػِ إناؾ ١إكسض إٍ إؿعَ ،ٍٛعَٓ :٢ا اقرتؾت٘
أَٸتو َٔ ايصْٛب ٗ سكٓو َٔ ،اؾؿاٚ ٤اٱٜصاٚ ٤ايٚ ًِٛايكسٸ ٚاٱعطاض َٚا إٍ
شيو».
ٚعًٖ ٢صا ايتأ ٌٜٚؾإٕ َعٓ ٢إػؿطٖٓ ٠ا يٝؼ ٖ ٛإعٓ ٢ا٫قط٬سٞٸ أٜهاّ،
ٚإِا «إطاز عًٖ ٢صا ايتأ ٖٛ ٌٜٚؾػذ ْٚػذ ٚإظاي ١أسهاّ ا٭عسا ٤عًٖٚ .)47(»٘ٝصا
ايتأ ٖٛ ٌٜٚإطابل يًٛاٖطٚ ،إٛاؾل ٭زيٓ ١ايعكٌ ٗ تٓع ٜ٘ا٭ْبٝا َٔ ٤ايصْٛب ،نبريٖا
ٚقػريٖا».
إٕ ايصْب ٗ ْٝع ٖص ٙاٱدابات ٖ ٛايصْب ا٫قط٬سٞٸٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ
تتٓاؾ ٗ ٢اعتكازِٖ َع عكُ ١ا٭ْبٝاٚ ;٤أَا إشا مل ٜهٔ ايصْب بإعٓ ٢ا٫قط٬سٞٸ،
ٚنإ إطاز; َٓاغب ١اضتبا ٙايؿتض بػؿطإ ايصْٛب ٖٛ ،إعٓ ٢ايًػٟٛٸ ،أ ٟنٌٸ عٌُٕ
ف بٌ اٯْٛٚ ١ٜطٜٸ ١ايعكُٚ ;١شيو
ترتتٻب عً ٘ٝآثا ٷض ٚتٳ ٹبعاتٷ غٝٸ ،١٦عٓسٖا ئ ٜه ٕٛتٓا ٺ
٭ٕ ٖصا ايعٌُ طايصْبص ٖ ٛشات قٝاّ ضغ ٍٛاهلل| ٚزعٛت٘ ايٓاؽ إٍ ايكتاٍ ٚاؾٗاز
 ;...ٚسٝح تطتٻب عً ٢شيو آثا ٷض غٝٸْٛ ٗ ْ١٦ط إؿطنٌ.

ش ـ ايك ٍ٬يف َعامل ايٓبٚ ٠ّٛأسهاّ ايػسٜع ١ــــــ
شنط َ٪يٚـ تؿػط ضٚض اؾٓإ ْٛطٜٸتٌ ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚٚٳدٳسٳىَ نٳا ٘٫
ؾَٗٳسٳ :﴾٣ايٓٛط ١ٜا٭ :ٍٚتتشسٻخ عٔ ُاٖ ٞايٓيبٸ َع أَٸت٘« :يكس نإ ضغ ٍٛاهلل|
عًٚ ١ًَٓ ٢ططٜك ١قَ َ٘ٛسٸ ٠أضبعٌ َٜٛاّ ،ثِٸ ٖسا ٙاهلل بعس شيو».
ٚأَا ايٓٛط ١ٜايجاْ ١ٝؾرت ٣ن ٍ٬ايٓيبٸ ا٭نطّ ٗ َا ٜتعًٖل َعامل ايٓبٛٸ٠
ٚأسهاّ ايؿطٜع.١
 َٔٚبٌ ٖاتٌ ايٓٛطٜتٌ ٜعُس أب ٛايؿتٛح ايطاظ ٟإٍ ْٳ ِكس ايٓٛط ١ٜا٭ ;ٍٚسٝح
ٜطاٖا باطًٚ ّ١خاط ;١٦إش ٜكًٜٝ ٫« :ٍٛل بايٓيبٸ أبساّ ٫ٚ ،يػاع١ٺ ٚاسس ،٠طإٔ ٜؿاضى قَ٘ٛ
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ٗ ن٬هلِص(ٚ .»)48أَا ٗ َا ٜتعًٖل بايٓٛطٜٸ ١ايجاْ ١ٝؾإْ٘ ىتاض ايكٻ ٵُتٚ ،عًٜ ٫ ٘ٝبعس إٔ
ٜه ٕٛأب ٛايؿتٛح َعتكساّ بايٓٛط ١ٜايجاْ.١ٝ

ح ـ بػازٚ ْ٠تطً ْ١ٝــــــ
ا٭نطّ|

ٜط ٣ناتب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ اٯ َٔ ١ٜباب تطٌُ ايٓ ٸ
يب
 ٞإٔ ٖ ٫إٔشٳا تٳ ٳُٓٻ ٢أَيِكَ٢
ٛ
ٚتبؿريٚ ٙتػً ١ٝخاطط ﴿« :ٙٳَٚٳا أَ ٵضغٳ ًِٓٳا َٹٔٵ َقبٵًٹوَ َٹٔٵ ٳضغٴ ٍٕٛٳ َ٫ٚٳْ ٹب
ؿ ٵٝطَإٴ ثٴِٻ ٜٴشٵهٹِٴ اهللُ آٜٳاتٹ٘ٹ ٚٳاهللُ عٳًٹِٝٷ
ؿ ٵٝطَإٴ ؾٹُ ٞأ ٵَ ٹٓٝٻتٹ٘ٹ َؾٝٳٓٵػٳذٴ اهللُ َٳا ٜٴًِكٹ ٞاي ٻ
اي ٻ
سٳهٹِٝٷ﴾»(.)49
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜط ٣تأ ٌٜٚإدايؿٌ دسٜطّا باٱؾهاٍ َٔ عسٸ ٠دٗاتٺ(:)50
1ـ إٕ ٖصا إعٜٓ ٫ ٢كضٸ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نطّ| ،عٝح ّه ٔٚاهلل غبشاْ٘
ايؿٝطإ َٔ ايتًبٝؼ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ،ستٸ ٢تطتؿع ايجك ١به ;َ٘٬ؾُٝسس٘ تاضٜٚ ;ّ٠صَٸ٘
تاض ّ٠أخط.٣
2ـ ّ ٫هٔ يًؿٝطإ إٔ ٜتهًِٖ عً ٢يػإ ؾدلٕٚ .ي ٛق :ٌٝإٕ ٖصا َا قاي٘
غ ٵٗٛاّ ٜ ٫أتَ ٞتطابكاّ َع ايًؿٚ ٜإعٓ،٢
ضغ ٍٛاهلل| عً ٢غب ٌٝايػٻ ٵٗ ;ٛإش َا ٜٳ ٔط ٴز ٳ
َٔ قب :ٌٝإٔ ٜكاٍ :إٕ ؾدكاّ ٜكطأ قكٝس ّ٠يؿاعطٕ َعطٚف ،ثِ ٜهٝـ إيٗٝا َٔ عٓسٙ
بٝتٌ عً ٢شات ايٛظٕ ٚايكاؾ ،١ٝز ٕٚقكسٺ أ ٚعًِ َٓ٘ ،ؾٗصا قاٍٷ بايٛدسإ ،نُا
ْعًِ.
3ـ يكس أساٍ اهلل تعاٍ ٖصا اٱيكا ٤إٍ ايؿٝطإ ،ؾهٝـ ٜكاٍ :إٕ ضغٍٛ
اهلل| ٖ ٛايص ٟأناف ٖصا َٔ عٓس ٙعً ٢غب ٌٝايػٻ ٵٗٛ؟
4ـ ٜ ٫كضٸ َجٌ ٖصا ايػٻ ٵٗ ٛعً ٢ضغ ٍٛاهلل; ٭ٕ ٖصا َٓ٘ َٓؿٚطٷ غا ١ٜايتٓؿري.
5ـ إٕ ٗ شيو إنٚ ّ٫٬تػطٜط ّاٚ ،اهلل تعاٍ ّ ٫ه ٔٚايؿٝطإ َٔ شيو.
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أؾدا ٤املعتصي ١يف ايٖٛ٬ت ايٛٗٝدّٟ
()1

دزاض ْ١اضتكؿا١ّٝ٥

د .دٌفٍد اسكلر ()Dr. David Sklare
ترجمة وتعلٍك :د .عادل سالم عطٍة  /أ .محمد مجدي السٍد

بني ٜدَ ِٟايرتمج ١ــــــ
ٜتبٓٸ ٢اـطاب ا٫غتؿطاق ٗ ٞأططٚسات٘ ٖادؼ ٳتبٳع ١ٝإٓذع ايعطب ٞـ
اٱغ َٞ٬يًُطنع ١ٜا٭ٚضٚب ;١ٝؾايؿًػؿ ١اٱغَ ،١َٝ٬ذا٫تٗا إتعسِّز« :٠عًِ
ايهٚ ،ّ٬ايتكٛټفٚ ،أق ٍٛايؿك٘ ..إٍ غري شيو» ،آ ْ١ًٜنًٗٗا إٍ َكازض خاضد١ٺ عٔ
ْطام اٱغ ;ّ٬نايٛٗٝزٚ ،١ٜإػٝشٚ ،١ٝايبٛشٚ ،١ٜايعضازؾتٚ ،١ٝغريٖا(.)2
ٚضغِ شيو ،ؾإٕٸ ٛٗٚض ايطا٥ؿ ١ايكطا ١ٝ٥ـ ايٛٗٝز ١ٜـ ٗ ايعكٛض ايٛغطٜ ٢عهؼ
يٓا بٛد٘ٺ َٔ ايٛد ٙٛتٗاؾت ٖصا ايتكٛټض ا٫غتؿطاقْ َٔ ٞاس١ٝٺ; ٚقشٸ ١ايتكٛټض إػاٜط
ي٘ َٔ ْاس١ٝٺ أخط ;٣ؾُا ثبت بايسي ٌٝإٔ طٛا٥ـ َٔ ايٛٗٝز ـ ٚعً ٢ضأغِٗ ايكطٸا،ٌ٥
ٖ ٵٔ تأثٻطٚا بٌ ٚتطبٸٛا عًَ ٢ا٥س ٠ايه ّ٬إعتعيٞ
بعع ُِٗٝاؿاخاّ عٓإ بٔ زاٚٚز ـ ٖ
اٱغ.َٞ٬
يصا ؾإْٓا ْ ٸتؿل ُاّ ا٫تؿام َع إػتؿطم ايؿطْػ ٞايٛٗٝز( ٟدٛضز ؾاٜسا
 ٗ )GeorgesVajdaإؾاضت٘ إٍ إٔٸ َصٖب ايكطٸا ٌ٥ايٛٗٝز ضسٻب َصٖب إتهًٌُٚ
إعتعي ١تطسٝباّ عُٝٛاّ(َٚ ;)3ع إ٪ضِّر أب ٞاؿػٔ إػعٛزٖ346(ٟـ ـ  )ّ957ايص ٟعطٻف

Dr. David Sklare

ايعٓاْ ١ٝـ ايكطٸا ٌ٥ـ بأِْٗ ٖٖ ٵٔ ٜصٖب إٍ ايعسٍ ٚايتٛسٝس(.)4
ٚتٴ ٳعسټ تًو ايطا٥ؿ ١ايكطٻاَ ١ٝ٥جاب ١ثٛض ٠عكًٝٻ ١عً ٢غريٖا َٔ ايؿٹطٳم ايٛٗٝز،١ٜ
نايطبٸاْ ،ٌٝتًو ايطا٥ؿ ١ايت ٢ضنٓٳت إٍ ايتكًٝس ٚاحملانا ٠ايطتٝبٚ .١قس اظزاز ٖصا
ايتأثټط بإعتعي ١ستٸ ٢أمساِٖ بٓ ٛدًستِٗ «ايٛٗٝز إعتعيٚ ،»١ست ٢أْٓا لسِٖ ايّٛٝ
أقًَُٗ ّ١ٝٚٻؿٕ ;١ا ٴ ٜٵسي ٕٛب٘ َٔ َكا٫تٺ كايؿ ١يًذُٗٛض ايٛٗٝزٟٸ.
ٜٚبس ٚإٔ بعض َؿهٚط ٟايٛٗٝز ١ٜقاَٛا ب ٳسٚٵض إتًكٓ ;ٞؾأؾهاض إعتعي١
اٱغ ١َٝ٬ـ نايتربٜطٚ ١ٜسطٸ ١ٜاٱضازٚ ،٠نصيو ايتأنٝس عً ٢تٛسٝس اهلل ـ هلا قساٖا
يسَ ٣ؿهٚط ،ِٜٗستٸ ٢اْتٗ ٢ا٭َط بهجريٕ َِٓٗ إٍ اْتشاٍ َصٖب إعتعي ١ناَ ّ٬غري
ك ٕط ٜٛٗزٟٸ ٜؿ ٞبايؿهط إعتعي ٖٛ ٞنتاب ايٓعُ ،١يًٝؿ ٞبٔ
َٓكٛمٕٚ .أقسّ كتٳ ٳ
ٜؿٝت(.)5
ٚيٝؼ اهلسف ايصْ ٟتػٝٸا َٔ ٙتطْٖ ١ص ٙايسضاغ ١ـ اييت عكسٖا زٜؿٝس اغهًط ـ
ت عؿطات ايسضاغات ايػابك ١أقساَ ٤سضغ١
إثبات َا َٖ ٛجبٳتٷ َٔ قَ ٵب ٴٌ; ؾكس أثبتٳ ٵ
إعتعي ١ـ ٚايؿهط ايه َٞ٬اٱغ َٞ٬بٛد٘ٺ عاّ ـ ٗ َكا٫ت ايٛٗٝز( ;)6ؾكه ١ٝتًُص٠
َؿهٚط ٟايٛٗٝز عً ٢أٜس ٟعًُا ٤ايه ّ٬اٱغ َٞ٬أنشٳتٵ أَطاّ ّ ٫هٔ ػاًٖ٘
بأٟٸ سإٍ َٔ ا٭سٛاٍ.
ٚيهٔٵ تهُٔ أُِّٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ ٗ ١أْٗا اعتُست ٗ أغًب ا٭سٝإ عً ٢بعض
ت َٔ ا٭زٜط٠
َٔ ايٛثا٥ل اييت مل تعٴ ٵس بٌ أٜسٜٓا اٯٕ; نٛثا٥ل اؾٓٝعا اييت غٴًبٳ ٵ
ايٛٗٝز ١ٜبايكاٖط ٗ ٠ايكط ٕٚإان( ١ٝنٛثا٥ل نٓٝؼ بٔ ععضا) ،تًو ايٛثا٥ل اييت تٴ ٳع ٸس
دعّ ٤ا ٜ ٫تذعٸأ َٔ ايرتاخ ايعطب ٞاٱغ.َٞ٬
ٚتطدع أُٖٸٝتٗا نصيو إٍ ٖٛاَؿٗا; ؾٗٛاَـ ٖص ٙايسضاغ ٫ ١تكٌٸ أُٖ ١ٝعٔ
َتٓٗا; إش نُٻٓٗا إ٪يٚـ تؿاق ٌٝغا ٗ ١ٜا٭ُِّٖ ،١ٝؾُٓٗاٚ :قؿ٘ يبعض إ٪يٖؿات
ٚايٛثا٥لٚ ،طبعاتٗاٚ ،أسٝاْاّ اؿاي ١اييت ٖ ٞعًٗٝا ،إٍ غري شيو َٔ اٱؾاضات ،اييت
قس تؿٝس ايباسح ايٓٻكٖاب يًٛقٛف عًَ ٢ا ٜطٜسَٗٓ ٙآٜٚ .هاف إٍ شيو إٔ تًو ايسضاغ١
ا٫غتككاَ ،١ٝ٥ا تتهُٻٓ٘ َٔ إؾاضاتٺ ،ٴض ٳبُا تكسح ايصٖٔ; يٝهتؿـ فا٫تٺ عج١ٝ
أخط.٣
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ٚقس اضته ٢زٜؿٝس اغهًط ا٫غتككاَٗٓ ٤ذاّ ي٘; ٚشيو ٗ تتبټع٘ ايسقٝل يبعض
أع ّ٬ايٛٗٝز ٖٖ ٵٔ تأثٻطٚا بإعتعيٚ ١اسس ّا تً ٛاٯخط ـ ؾ ٢تًو ايؿرت ٠ـ ،ثِ أضزف شيو
بصنط ططفٺ َٔ أع ّ٬إعتعي ،١نابٔ خٓ٬ز(ٖ350ــ)ٚ ،ايكان ٞعبس
اؾبٸاض(ٖ415ــ)ٚ ،أب ٛاؿػٌ ايبكطٖ436(ٟــ) ،ايص ٜٔأثٻطٚا ؾ ِٗٝأبًؼ تأثريٕ.
ٖصاٚ ،إٕٵ نإ يٓا نًُ ْ ١نتتِ بٗا ٖصا إسخٌ ؾٗ ٞأْٓا ّ ٫هٔ إٔ لاضٟ
كط ـ أْ٘
ز .زٜؿٝس اغهًط ٗ نٌٸ َا شٖب إي ;٘ٝإش غذٻٌ ـ عً ٢غب ٌٝايصنط ٫ ،اؿَ ٵ
مل ٜهٔ ٖٓاى ٜٛٗزٷ أتباع يٮؾعطٜٸٖٚ .١صا نّ٬ٷ ؾْٛ ٘ٝطٷ; إش ا٭زيٓٚ ١ايؿٛاٖس يت٪نٚس
عً ٢إٔ ٖٓاى َ٪ثِّطات أؾعط ٗ ١ٜاجملاٍ ايٛٗٝزٟٸٚ ،غاق ١يس ٣دٛظٜـ بٔ قسٜل;
سٝح تابع ا٭ؾاعط ٗ ٠ايكؿات اٱهلٝٸٚ ،١إصٖب ايصضٸٚ ،ٟنصا اٱضازٚ ،٠ناْت
َٓاقؿات٘ هلص ٙإػا ٌ٥عً ٢زأب ا٭ؾاعطُ ٠اَاّ(.)7

طايٓـّ املرتدِص ــــــ
ْبر ْ٠رلتؿس ٠ــــــ
ػشاّ َٛدعاّ عٔ إعتعي ١ايٛٗٝزَٓ ١ٜص بساٜاتٗا ٗ أٚاخط ايكطٕ
ٜكسِّّ ٖصا إكاٍ َٳ ٵ
ايجأَ ٚأٚا ٌ٥ايكطٕ ايتاغع ٚستٸ ٢ايكطٕ ايػابع عؿط إ٬ٝزٚ .ٟغٓك ّٛبتٛؾري ا٭ٚقاف
ايككري ٠يًُ٪يٚؿٌ ايٛٗٝز إعتعيٚ ١أططٚساتِٗ.
ّٚهٓٓا تكػ ِٝتطٛټض إعتعي ١ايٛٗٝز ١ٜإٍ ث٬خ ؾرتات:
1ـ ايؿرت ٠إبهٚط ،٠اييت تتُٝٻع باْ٫تكاٚ ١ٝ٥ايتٓٛټع ايعكا٥س.ٟ
2ـ ايؿرت« ٠ايه٬غٝه ،»١ٝاييت متٸ ؾٗٝا تبٓٸَ ٞسضغ ١ايبكط ٠ايبٗؿُ َٔ ١ٝقٹ ٳبٌ
 :َٔ ٛاؿاخاَات; ٚايطاب.ٌٝ
نٌ
3ـ ايؿرت ٠إتأخِّط ،٠اييت متٸ ؾٗٝا إْتاز خ٬قات ايؿهط إعتعي.ٞ
ٚنتتِ إكاٍ بٓٛط٠ٺ َٛدع٠ٺ عٔ إعتعي ٗ ١ا٭ْسيؼ.

أثس املعتصي ١يف املراٖب ايٛٗٝد ١ّٜــــــ
نإ يتعاي ِٝإعتعي ١سٝاَٝٓٗ ّ٠ٸ ١ط ١ًٜٛنُٔ قطاعاتٺ نبري َٔ ٠ايٛٗٝز
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ايٓاطكٌ بايعطب .)8(١ٝبسأ ا٫تكاٍ بٌ ايٛٗٝز ٚايعك ١ْٝ٬إٓٗذ ١ٝـ إعتعي ١ٝـ ٗ أٚاٌ٥
ايكطٕ ايتاغع ،إٕٵ مل ٜهٔ َٔ قبٌ ٫ٚ .تعاٍ بعض ٖص ٙايبساٜات إبهٚط ٠غاَه٫ٚ ،١
ٴتعٵ ٳطف إ َٔ ٓ٫خ ٍ٬ايتًُٝشات ٚاٱؾاضات; ٗ سٌ إٔ ايبعض اٯخط دًٚٚ ٌّٞانض
ُاَاَّ ،جٌ :نتابات زاٚٚز إكُٸل ايعطاق ،ٞايص ٟٴٜعٳسټ عًُ٘ إطنعIshrûn ( ٟ
 ٖٛ )Maqâlaأقسّ ًَدٻل عطبٞٸ عً ٢قٝس اؿٝا َٔ ٠عًِ ايٖٛ٬ت ايٓٛاَ.ٞ
ّهٓٓا تتبټع تاضٜذ ايٛٗٝز إعتعي َٔ ١خ ٍ٬اظزٖاض ايٓؿا ٙا٭زبٞٸ ٗ ايكطٌْ
ايعاؾط ٚاؿاز ٟعؿط ٗ ايططف اٯخط َٔ ايطٝـ ايعَينٌٚٚ .ٸ ايه ّ٬إعتعيٞ
ايٖٛ٬ت «ايطمس »ٞيًُذتُع إكط ٟايكطا ٞ٥ستٸ ٢ايػاعٚ ،١عً ٢ا٭قٌٸ إٍ َٓتكـ
ايكطٕ ايػابع عؿط.
إٕ ايتبٓٸ ٞإبهٚط يتعاي ِٝإعتعي ١بٌ أدعاٜٛٗ َٔ ٤ز ايؿطم ا٭ٚغ٘  ٫هب إٔ
ٜؿادٓ٦ا ،ؾكس نإ ايٛٗٝز دع٤اّ قسّاّ َٚتهاَ َٔ ّ٬غهٓإ ايعطام ٚب٬ز ؾاضؽ
ٚايؿاّ َٚكطٚ ،شيو غٜٛٸ ّا َع إػٝشٚ ،ٌٝايعضازؾتٝٸٌٚ ،إاْٜٛٸٌٚ ،غريِٖ.
اخترب ايٛٗٝز ايجكاؾٚ ١ايتطٛټضات ايػٝاغ ٗ ١ٝايؿطم ا٭ٚغ٘ بعس انططابات
ايؿتض ايعطبٞٸ اٱغَٚ ،َٞ٬ا تطتٻب عً ٢شيو َٔ خًل ثكاؾ١ٺ عطب ١ٝعإٝٸ.١
ٚعٓسَا بسأ ايٛٗٝز ٜتعطٻن ٕٛيٮزب ايؿًػؿ َٔ ٞكتًـ إكازض (َػٝش،ٞ
ٖٓس ،ٟإغ )َٞ٬ؾُتٹٔ بعهِٗ ٚدٴصٹب َٔ قٹ ٳبٌ إَهاْ ١ٝايتؿهري ايعكٚ ْٞ٬ايتشًٗ ًٞٝ
ايعامل َٔ سٛهلِ :ايعامل إاز ٟـ ايؿٝعٜا ;ٞ٥ايعامل ايساخً ٞيًطٚح ٚايؿهط; ٛٚٚاٖط
ايتذطب ١ايس.١ٜٝٓ
ناْت يتعاي ِٝإعتعي ١ايٓاؾ ١٦أقسا ٗ ٤إصاٖب ايٛٗٝز ١ٜايتكًٝس ،١ٜاييت
ت
ت َبسأ اٱضاز ٠اؿُ ٸط ٠يٲْػإٚ ،ضؾهٳ ٵ
ت عً ٢ايٛسس ٠اٱهلٝٸٚ ١ايعسٍٚ ،استهٓٳ ٵ
أنٖ ٳس ٵ
ػػ ِٝاٱي٘.
ٗ ٖصا ايكسز ـ  ٖٛٚنصيو ـ َٔ اؿهُ ١إٔ ْهع ٗ اعتباضْا َ٬سٖ ١ٛاضٟ
ٚيؿػ ٕٛبؿإٔ ٖصا ايتأثري; إش ٜك« :ٍٛإٕ إعتكسات ٚا٭ؾهاض َعس ْ١ٜبايؿعٌٚ ،تاضٜذ
إعتكسات ٚا٭ؾهاض غايباّ َا ٜه ٕٛتاضىاّ يتكًٝس ايعسٚ .٣ٚيهٔٵ َٔ أدٌ إٔ ٜكبض
ا٫عتكاز ايػا٥س با٫عتكاز أ ٚايؿهط ٠غاض ١ٜإؿع ٍٛهب إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اغتعسازٷ
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ٚقابً ْ١ٝيًتأثټط َٔ داْب أٚي٦و ايص ٜٔغٝتأثٻط ٕٚب٘»(.)9
ٚادٗت ايٛٗٝز أٚٸٍ َا ٚادٗت ؾًػؿ ١عك ١ْٝ٬ـ ٗ غٝام اهل ١ًٝٓٝٝـ ،اييت نإ
هلا تأثريٖا ايه ٌٝ٦عً ٢ايٛٗٝز ;١ٜؾؿ ًٕٛٝايػهٓسض ٟـ َٔ ايٛٗٝزـ مل ٜرتى يًؿهط
ايْٛٝاْ ٞأ ٟاْطباعٕ زا ِ٥عٔ ايٛٗٝز.)10(١ٜ
ٚ ٗٚقتٺ ٫سل ـ تػع ١قط ٕٚأ ٚم ٛشيو ـ أثبت إؿطٚع إػٝشٚ ٞاٱغَٞ٬
يسَر ايهتاب إكسٻؽ ٚايؿهط ايتشًٚ ًٞٝايعك ٗ ْٞ٬عًِ ايٖٛ٬ت ايٓٛاَ ٞأْ٘
دصٻاب يًٛٗٝز ؾعٚ ،ّ٬أقبض اػاٖاّ ضٝ٥ػاّ ٗ ايجكاؾ ١ايٛٗٝز ٗ ١ٜايعكٛض ايٛغطٗ ٢
ا٭ضان ٞايعطبٝٸ.١
()11
ٚغٝتِٸ تكػٚ ِٝقؿٓا «يًُعتعي ١ايٛٗٝز »١ٜإٍ ث٬ث ١أقػاّ ـ تكطٜباّ ـ:
أ ٸ :ّ٫ٚايؿرت ٠إبهٚط ٠ـ ايكطٕ ايتاغع ٚايٓكـ ا٭ٚٸٍ َٔ ايعاؾط ـ .إْٗا ؾرت ٠بساٜات
ٚاْتكاٚ ١ٝ٥تأثري ٚانض يٖٛٓ٬ت إػٝش.ٞ
ثاْٝاّ :ايؿرت« ٠ايه٬غٝه »١ٝـ ايٓكـ ا٭خري َٔ ايكطٕ ايعاؾط ٚاؿاز ٟعؿط ـ.
ٗ ٖص ٙايؿرت ٠تأثٻط إ٪يٚؿ ٕٛايٛٗٝز بسضد١ٺ نبريَ ٠سضغ ١إعتعي ٗ ١ايبكط ،٠إٍ زضد١
إٔ بعه ّا ؾاضى ٗ ايٓعاعات ايساخً ١ٝيًُسضغ.١
ثايجاّ :ايؿرت ٠إتأخِّط ٠ـ ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط َٚا بعس ٙـٖٓٚ .ا ٖ ٛدسٜطٷ بايصنط إٔ
 ٛنبري ـ عً ٢إْتاز ًَدٻكات إعتعي ١عً٢
ايٓؿا ٙا٭زبٞٸ ٗ ٖص ٙايؿرت ٠اقتكط ـ إٍ سس
غطاض ايتعً ِٝإػٝش.ٞ
 ٗٚايٓٗا ١ٜغٛف أتططٻم أٜهاّ إٍ ايٛدٛز إعتعي ٗ ٞايؿهط ايٛٗٝزٟ
ا٭ْسيػ.ٞ
ٗ سٌ إٔ تأثري ايؿهط اٱغ َٞ٬إعتعيٚ ٞانضٷ عً ٢ايهتٸاب ايٛٗٝز ،عً٢
ٛس غٛاَ ٗ ٤صاٖبٗا َٚكطًشاتٗا ايتكٓٝٸٚ .١يسٜٓا ايكً ٌٝدسٸ ّا َٔ إعًَٛات اييت
س
ُهٓٓٚا َٔ ؼسٜس إػاضات ايكطٜبٖ َٔ ١صا ايتؿاعٌٚ .قس متٸ ا٫ستؿا ٚببعض اؿكا٥ل
ايتاضى ١ٝايؿعً ١ٝإتعًٚك ١با٫تكاٍ بٌ ايٛٗٝز ٚإتهً ٌُٚإػًٌُ ،أ ٚايهتب
اٱغ ١َٝ٬اييت ٴض ٳبُا قطأٖا إ٪يٚؿ ٕٛايٛٗٝز.
إٕ شيو ؾك٘ يًؿرت« ٠ايه٬غٝهٚ .»١ٝيسٜٓا بعض إعًَٛات َٔ ٖصا ايٓٛع٫ٚ .
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ٜػٳ ٴعٓا إ ٓ٫إٔ ْؿرتض شيو تؿذٝع ّا يًُكاحل ايؿهط ١ٜإتبازيٚ ١إٛادٗات اؾَ ٳسي،١ٝ
ٚبايتأنٝس ايتبازٍ ايعًُ ٞبٌ أعها ٤اؾُاعات ايس ١ٜٝٓإدتًؿ .)12(١إٕ إٓاقؿات ٗ
ت ؾطقاّ سكٝك ١ٝيًٛٗٝز يٝتِٸ ططسِٗ غابكاّ
س ٵ
اجملايؼ ايطمسٚ ١ٝغري ايطمس ١ٝقس أتا ٳ
عً ٢إصاٖب ٚاٯضاٚ ٤اؿذر اٱغ.)13(١َٝ٬
َ ٗٚصاٖبٗا اتٻبعت إعتعي ١ايٛٗٝزٜٸ ١بؿهٌٕ عاّٸ سسٚز ايؿهط اٱغ.َٞ٬
ًْٚش ٜشيو ٚلس ٙـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ عٓس َٓاقؿ ١ايٓٛط ١ٜاٱبػتُٛيٛدٝٸٚ ،١ايكؿات
اٱهلٝٸٚ ،١خًل ايهتاب إكسٻؽ(ٚ )14اـري ٚايؿطٸٚ ،ايعسٍ اٱهلٞٸ أ ٚاٱضاز ٠اؿطٸ.٠
ٗ سٌ أْ٘ ٜتِٸ ايتعبري ٗ ايٛقت ْؿػ٘ عٔ كاٚف دٳ ٳسي ١ٝـ ٜٛٗز ١ٜـ بؿهٌٕ
خامٸ بؿإٔ ايٓبٛٸٚ ،٠ؾهط ٠ايٓػذ.
ت بسضد١ٺ
ّٚهٔ ايك ٍٛبإٔ ٖص ٙايؿرت ٠إبهٚط ٠يًُعتعي ١اٱغ ١َٝ٬قس اتٻػُٳ ٵ
عاي َٔ ١ٝايتٓٛټع ايعكا٥س .ٟؾكس عاضض إتهً ُٕٛٚتعاي ِٝايعكٝس ٠إُٗٸَ ،١جٌ :ايصضٸ،٠
ٚأقٌ ا٭عُاٍ ايتطٛټع ١ٝايبؿطٚ ،١ٜايتٛيٗسٚ ،ؾهط ٠ا٭قٌ ايص ٟقسٻَ٘ اهلل
يًبؿطٜٸ.)15(١
إٕ ايؿهط ايٛٗٝز ٟإعتعيٖ ٗ ٞص ٙايؿرت ٠نإ اْتكاٝ٥ٸ ّا َٚتٓٛٸعاّ بإجٌُٚ .اَ ّا،
نُا ٗ ايؿرت ٠ايه٬غٝه َٔ ١ٝإعتعي ١اٱغ( ١َٝ٬اؾع ٤ا٭خري َٔ ايكطٕ ايتاغع
ٚستٸ ٢ايكطٕ اؿاز ٟعؿط) ،إساضؽ ايؿهطٜٸ ١إتُاغهٚ ١إٓٗذٝٸ ٖٞ ١نصيو ،بٌ
ٜتبٓٸ ٢إعتعي ١ايٛٗٝز أٜهاّ عكٝسْٛ ّ٠اَ ١ٝقسٻز ٠بسقٓ١ٺ.
ٚقبٌ َتابعٚ ١قؿٓا يتطٛټض ايٛٗٝز ١ٜإعتعي ١متاز إٔ ْأخص َػا ٳض ٵ ٜٔقكريٳ ٵ.ٜٔ
ٚيكس شنطت َٔ قبٌ ؾطق ١ايكطٸا ٌ٥ايص ٜٔغٝتِٸ ُٝٝعِٖ عٔ ايٛٗٝز ايطبٸ.١ٝ

املطاز ا٭ ٍّٚــــــ
نإ ايطبٸاْ ِٖ ٕٛٝايتٝٸاض ايطٝ٥ؼ يًٛٗٝزٜٸ ،١ايص ٟتأغٻػت عًٖ ٘ٝاضغتِٗ
ايس ١ٜٝٓيًتكايٝس اؿاخاَ ١ٝإػذٻً ٗ ١إؿٓاٚ ٠ايتًُٛز .متٸ اغتسعا ٤قاز ٠ايطٖبإ
إٛثٛم بِٗ ،اؾا ،ِْٝٚ٩ايص ٜٔعًُٛا نط٩غا ٗ ٤ا٭نازّٝات ايتًُٛزٜٸ ٗ ١بًستٞ
غٛضا ٚبَٛبٝسٜتا ٗ َٓدؿهات ب٬ز َا بٌ ايٓٗط ٗ ٜٔايعطام ،ابتسا٤ٶ َٔ ْٗا ١ٜايكطٕ
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ايػازؽ ٚاغتُطاضاّ ستٸَٓ ٢تكـ اؿاز ٟعؿط.
ٗ تكٛټضِٖ ايصاتٚ ،ٞضٴ ٳبُا ٗ ايػايب قشٝضٷ تاضىٝاّ ،ناْت ا٭نازّٝٸات
اؾا ٖٞ ١ُْٝٝٚ٩إػٚ٪ي ١إباؾط ٠عٔ اغتُطاض ا٭نازّٝات ايتًُٛز ١ٜايكسّ ١اييت متٸ
إْؿاٖ٩ا ٗ ايعطام ٗ ايكطٕ ايجايح ،ضغِ أْ٘ عً ٍٛايكطٕ ايعاؾط إ٬ٝز ٟمل تعٴ ٵس ٖصٙ
ت ب ٳسٚٵضٕ َِٗٸ ٗ إزاض ٠ؾبه١
إ٪غٻػات َهاْاّ أغاغٝاّ يًتعً ِٝايتًُٛز ،ٟبعس إٔ قاَٳ ٵ
ٚاغع ١ايٓطام َٔ احملانِٚ ،ضأ ٣ض٩غا ٤ا٭نازّٝٸات أْٗا َػٚ٪ي ;ْ١ٝيًشؿا ٚعً٢
قشٸ ١ايتكايٝس ايتًُٛزٚ ١ٜزقٓتٗاْٚ ،ؿط إعطؾ ١س ٍٛايتًُٛز ٗ شيو ايعامل ايٛٗٝز،ٟ
إٓتؿط َٔ خطاغإ إٍ إغباْٝا.
 َٔ ٛإسضغتٌ ايسٜٝٓٸتٌ( :ايٝؿؿا; ٚاؾا )ِْٝٚ٩إٍ بػساز ٗ ْٗا١ٜ
مت ْكٌ نٌ
ٸ
ايكطٕ ايتاغع أ ٚبسا ١ٜايعاؾط ٖٛٚ ،ايتػٝري ايص ٟأسسخ آثاضاّ َُٗٸ ١يعإِٗ ايؿهطٟٸ (.)16
ناْت ايطا٥ؿ ١ايكطٸا ١ٝ٥طا٥ؿٜٛٗ ّ١ز ١ٜضاؾه ١يػًط ١ايتكايٝس اؿاخاَ ١ٝـ
ايتًُٛزٚ ،١ٜطٛٸضت أٜسٜٛيٛدٝا نتاباتٗا; ـًل ْٛإّ زٜين قا ِ٥عً ٢ايهتاب إكسٻؽ
ٚإٓطل ايتٓاٚط( ٟايكٝاؽ) .إٕ أق ٍٛايكطٸا ٌ٥غري ٚانش١ٺٖٚ .صا َٛنٛعٷ ب٘ َٔ
ت نشطن١ٺ شات
اؾَ ٳسٍ ا٭نازَّ ٞا  ٫بأؽ َٜٓ٘ .بس ٚإٔ ايٛٗٝز ١ٜايكطٸا ١ٝ٥أتٳ ٵ
نتابات ْكٛقٚ ١ٝانش ;١قس ػُٻعت ٗ ْٗا ١ٜايكطٕ ايتاغع (َع زاْٝاٍ ايكَٛػٞ
ايساَػاْٚ ،ٞايص ٟغٝتِٸ َٓاقؿت٘ َعٜسٺ َٔ ايتؿكَ ٗ ٌٝا ٜٚ ،)ًٜٞبس ٚأْ٘ قس يعب
ٳزٚٵضّا َُٗٸاّ ٗ ٖصا ايتطٛټض.
ؾذع ايكَٛػ ٞأتباع٘ عًَ ٢ػازض ٠إٓؿٚ ،٢ايصٖاب إٍ ايكُ ٵسؽ; سسازاّ عً٢
تسَريٖاٚ .قس ناْت سطنَ ١ؿٝع ٕٛقْٗ )Mourners of Zion( ٕٛٝادش ّ١يًػا.١ٜ
ٚعًَٓ ٍٛتكـ ايكطٕ ايعاؾط أقبشت ايكسؽ ٖ ٞإطنع ايطٝ٥ؼ يًعكط ايصٖيب ـ
غري ايعازٚ ٟغري إػبٛم ـ يًٓؿا ٙايؿهطٟٸ ٚا٭زبٞٸ اـكٝب يًكطٸاٚ ،ٌ٥اغتُطٸ ٖصا
إؿطٚع إٍ  ،ّ1096عٓسَا زَٻط ايكًٝب ٕٛٝاؾاي ١ٝايٛٗٝزٜٸ ٗ ١ايكسؽ (.)17

املطاز ايجاْ ٞــــــ
إٕ َػاضْا ايككري ايجاْٜ ٞتعًٖل َكازضْا ،أ ٚا٫ؾتكاض إيٗٝا; ٱعاز ٠بٓا ٤ايتاضٜذ
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ايؿهط ٟايٛٗٝز ٟـ ايعطب .ٞؾكس بك ٞيٓا ايكً ٌٝدسٸ ّا َٔ ا٭زب ايٛٗٝز َٔ ٟايكطٕ
ايػازؽ ستٸ ٢ايكطٕ ايتاغعَٚ .هاؾاّ إٍ شيوٚ ،غ٬ف «ايكٹُٳِ» ايعاي ١ٝـ ايكاعس ٠ـ
يًؿهط ايٛٗٝز ٟإهتٛب ١بايًػ ١ايعطبٝٸَ ،١جٌ أعُاٍ :غٳعٵسٹٜا دا ٕٚ٩ايؿٝټٚ ،َٞٛبٗٝا بٔ
باقٛزٜٛٗٚ ،٠زا ٖايٝؿ ٞـ اؿاخاّ ٜٛٗشا بٔ مش ٌٝ٥ٛاي ٟٚ٬ا٭ْسيػ ٞـَٛٚ ،غ ٢بٔ
َ ،ُٕٛٝؾُع ِٛا٭زب ايٛٗٝز ٟـ ايعطب ٞإتاح يٓا لا ٗ اؾٓٝعا ايكاٖطٚ .١ٜاؾٓٝعا ٖٞ
كعٕ عاز ٗ ّ٠نٓٝؼ (َعبس) ،سٝح ٜتِٸ ٚنع بكاٜا ايهتب ايباي ١ٝؾ ،٘ٝبٳ ٳس َٔ ّ٫إٔ
ٴتًك ٢ـ ا٭ٚضام ٚايٛثا٥ل ـ بؿهٌٕ غري ؾطٜـ أَٓ ٚاغبٺ باـاضزٚ .قس لا اثٓإ َٔ ٖصٙ
اؾٓٝعات اييت ناْت قٝس ا٫غتدساّ عًَ ٢سَ ٣ا ٜكطب َٔ أيـ عإّ ٗ ايكاٖط.٠
ا٭ٖ َٔ ٍٚص ٙناْت :اؾٓٝعا ايؿٗري ٗ ٠نٓٝؼ ابٔ ععضا ٗ ،ايؿػطا،ٙ
اييت تٴشؿ ٜؾٛاٜا كطٛطتٗا اٯٕ ٗ َهتبات س ٍٛايعاملَ ،ع ا٭غًب ١ٝاييت ؼتؿٜ
بٗا َهتب ١داَع ١ناَربٜسز.
ٚايجاْ :ٖٞ ١ٝدٓٝعا نٓٝؼ ايكطٸا ٗ ٞ٥ايكاٖط ،٠سٝح نإ َجاب ١كعٕ
ت إظايْٚ ١كٌ ْٝع كطٛطات ٖص ٙاؾٓٝعا
يًهتب ايبايَ َٔ ١ٝهتب ١ايهٓٝؼ ُٖٚ .ٵ
تكطٜباّ َٔ قٹ ٳبٌ ايباسح ٚإػاَط ايكطٸا ٞ٥أبطاٖاّ ؾرينٛؾٝتـٚ ،متٸ بٝعٗا ٗ عاّ
 ّ1876إٍ إهتب ١اٱَرباطٛض( ١ٜاٯٕ إهتب ١ايٛطٓ ١ٝايطٚغٝٸ ٗ )١غاْت بططغربؽ.
يكس تعٚٻ ٵزْا َٔ ٖص ٜٔإدعٌْ اهلا ًٌ٥بإدطٛطات َعًَٛاتٺ  ٫تكاضٕ سٍٛ
اؿٝا ٠ايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيًٛٗٝز ٗ ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٗ ايعكٛض
ت دٓٝعا نٓٝؼ ابٔ ععضا عً ٢أدعا ٤كطٛط ١قػري ٠يًػا ،١ٜبُٓٝا
ايٛغطٚ .)18(٢استٛٳ ٵ
نإ َٔ إُهٔٚ ،ظٗسٺ نبري ،إعاز ٠بٓا ٤عسزٺ َٔ ا٭عُاٍ ا٭زبٖ َٔ ١ٝصٙ
ايككاقات َٔ ايهتب ايكسّٚ ،١غايباّ َا ٜه ٕٛايٓلٸ ايص ٟأعٝس بٓا ٙ٩فعٸ ّأ
ُاَاّٜٚ ،ؿكس أقػاَ ّا َُٗٸ ١دسٸاّ.
َٔ ْاس١ٝٺ أخط ،٣ؼت ٟٛفُٛعات ؾرينٛؾٝتـ عً ٢ايعسٜس َٔ إدطٛطات
ايهبري ٠دسٸآّٖ ،ا ّٓض ايعًُا ٤إَهاْ ١ٝإعاز ٠تؿهْ ٌٝكٛم ناًَ ١تكطٜباّ.
يكس ٚؾٖطت يٓا دٓٝعا ايكاٖط ٠ـ بايؿعٌ ـ ايهجري َٔ إعًَٛات إتعًٚك ١با٭زب
مت إْؿاٖ٩ا ؾٗٝاَٚ .ع شيو َٔ ،إِٗٸ إٔ ْهع ٗ
ايٛٗٝز ٟايعطبٚ ،ٞاجملتُعات اييت ٸ
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ت ؾك٘ بإٛازٸ اييت دا٤ت إٍ ايؿػطاٚ ٙايكاٖط;٠
اعتباضْا إٔ دٓٝعا ايكاٖط ٠استؿ َٛٵ
تًو ايهتب اييت تِٗٸ ايعًُا ٤احملً ،ٌٝٚتًو ايهتب اييت قاَٛا ظُعٗا أْ ٚػدٗاَ .ع
ا٭خص ٗ ا٫عتباض ـ أٜهاّ ـ أْ٘ عً ٢عهؼ بػساز أ ٚقططب ١أ ٚايكريٚإ ،ؾايكاٖط٠
(ستٸٚ ٢قَٛ ٍٛغ ٢بٔ َ )ُٕٛٝمل تهٔ َطنعاّ َُٗٸاّ يٲبساع ايجكاٗ ايٛٗٝزٚ ،ٟهب
إٔ ْؿرتض أْ٘ يٝؼ يسٜٓا َعًَٛات عٔ ايهجري َٔ ا٭زب ايٛٗٝز ٟـ ايعطب ،ٞايص ٟضٴ ٳبُا
مت إْتاد٘ ٗ ايعطام ٚغٛضٜا أ ٚأٟٸ َهإٕ آخطٖٚ .صا بايطبع ي٘ آثاض ٙاـطريَ ٗ ٠ا
ٸ
ٜتعًٖل بايكٛٝز عًَ ٢ا ّهٔ إٔ ْكٛي٘ عٔ إعتعي ١ايٛٗٝز ،١ٜخاقٸَ ٗ ١طاسًٗا
إبهٚط.٠

1ـ ايفرت ٠املبهِّس( ٠ايكسٕ ايتاض ٚايٓؿف ا٭ َٔ ٍّٚايكسٕ ايعاغس) ــــــ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ شيوّ ،هٓٓا ؼسٜس عسٸ ٠عٓاقط َُٗٸ ١عٔ ايػهٓإ ايٛٗٝز
ايص ٜٔاغتٛعبٛا اعتكاز إعتعيٚ ٗ ١قتٺ َبهٚط دسٸاّ ،ٴض ٳبُا تبسأ ٖص ٙايؿرتَ ٠ع بسا١ٜ
ايكطٕ ايتاغع ،بٌ ضٴبٳُا َع ْٗا ١ٜايكطٕ ايجأَٚ ٗٚ ،قتٺ َبهٚط َا ؾ ٘ٝايهؿا،١ٜ
مت زَر ٖص ٙا٭ؾهاض ـ إعتعيٝٸ ١ـ ٗ
عٝح إْ٘ عًَٓ ٍٛتكـ ايكطٕ ايعاؾط نإ قس ٸ
ٕ ٛط أقٚ ١ًٝأقً ١ٝيًٛٗٝزّ .هٓٓا إٔ
ايؿهط ايٛٗٝزٚ ،ٟمتٸ ؾُٗٗا عً ٢أْٗا ٚدٗاتٴ ٳْ َ
ْطٖ ٣صا ا٫ػا ،ٙعً ٢غب ٌٝإجاٍ ٗ ،ايتعًٝكات ايهتاب ١ٝيًكطٸاٜ ٞ٥ؿٝت بٔ عًٞ
(ْؿ٘ ٗ ايٓكـ ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايعاؾط).
 َٔٚدٗت٘ ٚاؾل ٜؿٝت َسضغ ١إعتعيُ ١اَاّ ٗ َا شنطت٘ عْٔٛ :ط ١ٜإعطؾ،١
ٚإٓطلٚ ،ايسي ٌٝعً ٢سسٚخ ايعامل (ا٫غتؿاز َٔ ٠زي ٌٝإعتعي« ١ايه٬غٝه :»ٞزيٌٝ
اؾٛاٖط ٚا٭عطاض)ًِٖٚ ،ٸ دطا.
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ،٣ؾكس ساضب ٜؿٝت زضاغ ١ايهتب ا٭دٓبkutub ( ١ٝ
ٚ ،)barrâniyyاْتكس أٜهاّ إعتعي ١أْؿػِٗ; يؿدطِٖ ايؿهطٜ ،ٟك ٗ ِٖ« :ٍٛايٛاقع
يٝػٛا ا٭نجط سهُ .)19(»ّ١يصيو ؾُٔ غري احملتٌُ إٔ ٜه ٕٛقس اغتُسٸ َعطؾت٘
بايه َٔ ّ٬أعُاٍ إػًٌُ إعتعيٚ ،١ضٴبٳُا تهَ ٕٛعًَٛات٘ ايؿًػؿَ ١ٝػتُسٸ ّ ٠ؾك٘
َٔ َكازض ٜٛٗزٜٸ ١سكٝك.١ٝ
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 ٛضباَْ ،ٞهتٛب ـ عًَ ٢ا ٜبس ٚـ بؿه ٌٕ
لس ٖص ٙإ ٍٛٝشاتٗا ٗ دع٤ٺ َٔ ْل
ؾب٘ ضمسَٓ ٗ ٞتكـ ايكطٕ ايعاؾط( ٖٛٚ .)20عٌُٷ فَٗ ٍٛهتٛب بايًػ ١ايعربَٚ .١ٜع
ت عٔ شيو ايتعطٜب ٗ
شيو نإ إ٪يٚـ َٓػُػاّ بؿسٸ ٺ ٗ ٠ايجكاؾ ١اٯض ،١ٜنُا نؿؿَ ٵ
عربٜٸت٘ َٔٚ ،خ ٍ٬اقتباغات٘ َٔ ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜاييت اعتربٖا َػتُسٸ َّ َٔ ٠كازض
ٜٛٗزٚ ،١ٜاييت خطٖ٘ يرتْتٗا إٍ ايعربٚ .١ٜؼت ٟٛا٭دعا ٤ايباقٖ َٔ ١ٝصا ايعٌُ عً٢
دع٤ٺ َٔ إكسَٚ ،١دع٤ٺ َٔ ايؿكٌ ا٭ٚٸٍ عٔ ايٛسس ٠اٱهلٝٸٚ ،١دع٤ٺ َٔ ايؿكٌ ايجاْٞ
عٔ ايك.٠٬
ٚشنط إ٪يٚؿ ٕٛإٔ اؾُٗٛض ٜؿٌُ اؿاخاَات َٔ ايطاغبٌ ٗ َعطؾ ١إعٜس عٔ
َٛنٛع ايٛسس ٠اٱهلٝٸ .١نُا غع ٢إٍ طُأَْ ١عً ُٞٚإساضؽ ايطبٸاْ ،١ٝايص ٜٔىؿٕٛ
ؾهض ايتٛضا ٠اييت عًُٖٛا عٔ ٗٚط قًبٺ ،بكطاَٚ ١قعٛب ١اَ٫تشاْات ايعك.١ْٝ٬
ٚايكػِ ايباقَ َٔ ٞكسٸَت٘ َهطٻؽٷ ٱثبات إٔ ايتٛضا ٠عإٝٸ ّ ٗ ١ايتعاَٗاٚ ،تٓطبل عً٢
ـ َػتٳ ٳُ ٌّس َٔ ايٛسس ٠اٱهلٝٸٚ ١عإٝٸ ١ايعكٌ(.)21
ْٝع ا٭ؾطاز ايعكْٝ٬ٸٌَٛ ٖٛٚ ،ق ٷ
ٚإشا أضٳ ٵزْا إٜطاز َجإٍ أنجط ؼسٜساّ عً ٢اغتٝعاب٘ ٭ؾهاض إعتعيّ ١هٓين إٔ
أشنط تأنٝس ٙعً ٢إٔ ايكٚ ٖٞ ٠٬ادبٷ عإَٛ ٖٛٚ ،ٞقـٷ َبينٌّ عً ٢ايٛادب
ايعك ْٞ٬يؿهط أسس احملػٌٓ .ؾؿهط احملػٔ ٖ ٛأسس ا٭َجً« ١ايه٬غٝه»١ٝ
إٛدٛز ٗ ٠أزبٝٸات إعتعي ١يًكٛاٌْ ايعك.١ْٝ٬
َ ٗٚكسٸَت٘ ٜٓتكس إ٪يٚـ ايػاَطٜٸٌ ٚإػٝشٝٸٌ ٚإػًٌُ; ٫مطاؾِٗ عٔ
ايتٛضا ،٠شيو ايس ٜٔايعإٞٸَٚ .ع شيو ،ؾإْ٘ ٜكِّٛض يٓا عساٚت٘ اؿكٝكَ ١ٝع فُٛعَٔ ١
ايعكْٝ٬ٸٌ ايصٜ ٜٔكؿِٗ «بـإعتعيٝٸٌ ايٛٗٝز» (بايًػ ١ايعرب،muvdalei b’nei yisra’el :١ٜ
تطْ ١نايه ،)ٞايصٜ ٜٔتٸُِٗٗ بايٓػب ١ٝايسٚ ١ٜٝٓايرتاخ ٗ ٞايطكٛؽ ايس،١ٜٝٓ
ؾٝك ٍٛعِٓٗٓ :اقتِٗ ايهبري ٠ؽً َٔ ٛططم ايكاؿٌ; َٔ أدٌ اؿؿا ٚعً ٢ططم
ايعامل اييت زاغٗا ايطداٍ ا٭ؾطاضٚ .أغهبٛا (َٳ ٵٔ ًَٖ )ٛذأْ يكطٝع٘ٚ ،ؾأٚا إٍ ٌٚٸ
دساضٕ َاٚ ،ٌ٥غٛضٕ َتشذِّط( ،)22ط.......ص( )23أبٖ ٛاؾِ ٚاؾباٚ ٞ٥ظَ ،ِٗ٥٬ايص٫ ٜٔ
ٜعطؾ ٕٛايػببٚ ،ايصَ ٫ ٜٔعٓ ٢يهًُاتِٗ(.)24
أٚزٸ إٔ أؾوٓ ٗ إٔ ٖصا ايؿدل قس قطأ بايؿعٌ نتب َ٪غِّػَ ٞسضغ ١ايبكط٠
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إعتعي .١ٝؾعً ٢ايطغِ َٔ ا٫عتساٍ إتٛاظٕ ٕ٪يٚؿٓا نإ أبٖ ٛاؾِ بايٓػب ١إي ٘ٝضَعاّ
يًتأثري ا٭دٓيبٸ اـطري ،ايصّ ٟهٔ إٔ ٪ٜزٸ ٟإٍ ايتططټف ايعك ْٞ٬إهطٸ(.)25
َطٸ ّ ٠أخطْ ،٣ط٪َ ٣يٚؿٓا ٜعبِّط عٔ أؾهاض َٛٚاقـ إعتعي ١عً ٢أْٗا ٜٛٗزٜٸْ١
سكٝك ،١ٝإٍ زضد ١أْ٘ ٜهعِٗ ـ إعتعي ١ـ ٗ َعاضن١ٺ ٭ْؿػِٗ! ٖٚصا ٜؿري إٍ ؾرت٠
اؿهاْ ١ايط ١ًٜٛهلص ٙا٭ؾهاض زاخٌ ايجكاؾ ١ايٛٗٝز.١ٜ
ٖ ٗٚص ٙايؿرت ٠إبهٚط ٠نإ َٔ ايٛانض إٔ ايٛٗٝز إٗتُٸٌ بايؿهط ايعكْٞ٬ٸ
ت يٓا دٓٝعا ابٔ ععضا عً٢
ناْٛا قازض ٜٔعً ٢ا٭خص َٔ َكازض َتٓٛٸع .١يكس ساؾ َٛٵ
دع٤ٺ قػري َٔ كطٛط( ١ايػٝس ٠أْط ٖٞٚ .)B72 ٌْٛعٌُٷ ٖٛ٫تٞٸ َبهٚطٷ دسٸاّ.
ّٚهٔ تأضٜذ إدطٛطْ ١ؿػٗا بؿهٌٕ نتاب ٞستٸْٗ ٢ا ١ٜايكطٕ ايتاغع أ ٚأٚاٌ٥
ايكطٕ ايعاؾط(ٚ .)26بايتاي ٞؾإٕ ايتهْ ٜٔٛؿػ٘ ـ قس ٜعٛز ـ إٍ بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع أٚ
ستٸ ٢اؾع ٤ا٭خري َٔ ايجأَ .نُا تسعِ ايتٗذ ١٦ايكٛت ١ٝـ اٱَ ٤٬ايكٛت ٞـ غري
ايكٝاغ ١ٝيًػ ١ايٛٗٝز ١ٜايعطبٖ ١ٝصا ايتاضٜذ إبهٚط(.)27
ٜتهٛٻٕ ٖصا اؾعٚ َٔ ٤ضقتٌ ؼتٜٛإ عً ٢بسا ١ٜنتاب عٔ «طبٝع ١ايعكٌ
َٚباز ٨ايطبٝعَٚ ١ػا ٌ٥أخطَ ٣ػتُسٸ َٔ ٠نتب اهلٓٛز (اهلٓس) ٚايبٝعْطٌٝ
َ ٛا
(ايط .»...)ّٚايبك ١ٝايباقْ َٔ ١ٝلٸ ايهتاب هلا بساٜ ١ٜبس ٚأْ٘ َٓاقؿ ْ١بسا ١ٝ٥ـ إٍ سس
ـ يًعكٌٚ ،أٚيٜٛٸ ١إعطؾٚ ١أغبكٝٸتٗا.
ٗ سٌ إٔ ٖصا يٝؼ إهإ إٓاغب ٕٓاقؿ ١أق ٍٛإعتعيٚ ١ايتأثريات إبهٚط٠
عً ،٘ٝؾإٕ إكازض اييت شنطٖا ٖصا إ٪يٚـ َجري ْ ٠يٖ٬تُاّ بايٓػب ١يٓاٚ ،هب إٔ
ْعريٖا اٖتُاَاّ ٬ْٚسٗٛاٚ .ضٴ ٳبُا تؿري إٍ ايهتب اهلٓسٜٸ ،١إٍ ا٭زب ايبٛش.)28(ٟ
ٜؿري َكطًض ايط Rûm( ّٚـ  )alبؿهٌٕ خامٸ إٍ ا٭زب ايْٛٝاْ َٔ ٞإػٝش١ٝ
ايبٝعْط ،١ٝأ ٚقس ٜؿري إٍ إكازض إػٝش ١ٝبؿهٌٕ عاّٸ ٗ .سٌ إٔ ا٫تكاٍ ايٛٗٝزٟ
َ ٛاٚ ،إٕٵ نإ ايتأثري إػٝشٞٸ ٗ ٖص ٙايؿرت٠
بايؿهط ايبٛشٟٸ ٜ ٫عاٍ غاَهاّ إٍ سس
إبهٚطٚ ٠انش ّا(.)29
إٕٸ أقسّ َتهًٜٛٗ ِٕ ٚزَ ٟعطٚف يٓا بامس٘ ٖ ٛزاٚٚز إكُلٚ .يس ٗ ايطقٓ،١
ْٚؿ٘ ٗ اؾع ٤ا٭ٚٸٍ َٔ ايكطٕ ايتاغع إ٬ٝزٚ .ٟقس ؼٛٻٍ إكُل إٍ إػٝشٝٸ،١
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ٚزضؽ َع ضٝ٥ؼ ايؿُاَػْْٛٛ ١ؽ  )Nonnusايٝعكٛبَ ٗ ٞسْ ١ٜٓكٸٝبٌَ ٗٚ .طسً١
َا; ٚ٭غباب فٗٛي ،١عاز إكُل إٍ ايٛٗٝزٚ .١ٜبعس شيو نتب نتابٌ دسيٝٸٌ نس
ايٓكطاْ.)30(١ٝ
نتاب٘ ايعؿطَ ٕٚكاي ٖٛ »Ishrûn Maqâla« ١نتابٷ ْٛطٟٸ َٓطكٞٸ َٜٓٚ ،ِٓٛٴ ٳع ٸس
أٚٸٍ ًَدٸل ٖٛ٫تَٛ ٞدٛز بايًػ ١ايعطبٚ .)31(١ٝبايتاي ٞؾإْ٘ ٜكسِّّ يٓا ؾٗازَُٗ ّ٠ٸ ١سٍٛ
ٖص ٙايؿرت ٠إبهٚط ٗ ٠تطٛټض ايؿهط ايٖٛ٬ت ٗ ٞايعامل ايٓاطل بايعطبٚ ،١ٝقتُا ناْت
ايتكايٝس إسضغٚ ١ٝقت٦صٺ ٗ طٛض ايته.ٜٔٛ
إٕ اهلٝهٌ ايعاّٸ هلصا ايعٌُ َؿاب ٷ٘ يًٗٝهٌ إٛدٛز ٗ ًَدٸكات ن١َٝ٬
٫سكَ ،١جٌ :ايتٛسٝس ،يًُاتطٜسٚ ;ٟاٱضؾاز ،يًذٜٛين ،عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ ضٴ ٳبُا نإ
ٜتبع ِٛشز ا٭عُاٍ إػٝشٝٸ ١ايػابك ١اييت مل  ٜٴع ٵس هلا ٚدٛزٷ(ٚ .)32قس تٓاٖ ٗ ٍٚصٙ
إكا٫ت بعض إٛنٛعات ا٭غاغْٛ :١ٝط ١ٜإعطؾٚ ،١طبٝع ١ايعاملٚ ،ايٖٛ٬ت،
سهٗا.
سٚٚ ،ٞقـ ا٭زٜإ ا٭خطٚ ،٣زٳ ٵ
ٚاٱْػاْٚ ،١ٝايٛٳ ٵ
نإ إكُل ضاغداّ ٗ ايتكايٝس ا٭ضغطَ ٖٛٚ ،١ٝا ٜتٸهض يٓا ُاَاّ ٗ إٓاقؿ١
ا٫ؾتتاسٝٸ ١يًُٓطل ،ايصٜ ٟؿري ؾٗٝا إٍ تكاْٝـ أضغطٚ ٛإٜػاغٛد ٞيؿَطؾٛضٜٛؽ
ايكټٛضٚ .ٟتٗٛط خًؿٝٸت٘ ا٭ضغط ١ٝأٜهاّ ٗ ايططٜك ١اييت أؾاز بٗا َٔ أغ ١ً٦أضغطٛ
ا٭ضبع ١ايعكً ١ٝنٛغ١ًٝٺ يتٓ ِٝٛايعسٜس َٔ َٓاقؿات٘.
َٚع شيو ،ؾإٕ طبٝع ١ايه ّ٬اٱْايٝٸ ١يًعٌُ ٚانش ْ١دسٸّا ٗ أغًٛب٘ ٗ
اؾَ ٳسٍَ ،ػتؿٝساّ ٗ شيو َٔ تكٓٝات ايه ّ٬اؾَ ٳسي ٗ ،١ٝاٱيعاّ ٚايكػُ ١ايعكً١ٝ
ٚإعاضنٚ ،١نصيو ٗ قت ٣ٛايعكا٥س اييت طٛٸضٖا .ؾعً ٢غب ٌٝإجاٍ ٗ :ؾُٗ٘ يًعامل
أْ٘ ٜتهٛٻٕ َٔ َٛازٸ ،دٛاٖط ٚأعطاضٚ ،يٝؼ إازٸ ٠ـ اهل ٍٛٝـ ٚايؿهٌ ا٭ضغط.ٞ
ٚضغِ شيو ،ؾإٕ َٓٗذ٘ غري شضٸ( ٟعً ٢عهؼ إعتعي ١اي٬سك ،)١ايصٜ ٟؿهض
تسضٜب٘ َطٸ ّ ٠أخط ٗ ٣ايه ّ٬إػٝش ٞايصٜ ٟطتهع عً ٢أضغط ،ٛنُا ٜؿعٌ
اغتدساَ٘ ايػطٜب ٱثبات ن ّٕ٬قٝاغٞٸ ـًٝك ١ايعامل ،ايص ٟي٘ دصٚض ٙأٜهاّ ٗ
ايؿهط إػٝشٞٸ(.)33
سَ ٞؿاب٘ٷ ٕا قسٻَت٘
إٕ عطض إكُل ٕػأي ١ايعساي ١اٱهلٚ ١ٝاؿاد ١إٍ ايٛٳ ٵ
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إعتعي .١ؾاـري ٚايؿطٸ ٹق ٳِٝٷ َطًك ١تًعّ ن َٔ ٘٬اهلل ٚاٱْػإٚ .اهلل ٜسضى نعـ
اٱْػإٚ ،بايتاي ٞتػتٛدب عسايت٘ إٔ ٜعِّٚز اٱْػإ باٱضؾاز عٔ ططٜل ا٭ٚاَط
ٚاحملطٻَات إٛسا َ٘ٓ ٠ـ إهلٝٸاّ ـ(َٚ .)34عاًَت٘ يٮَط ٚايٓٗ ٗ ٞايؿكٌ اـاَؼ عؿط ٖٛ
َٓاقؿ ْ١يًُٛنٛع إٛدٛز ٗ أزبٝٸات إعتعي ١اي٬سكَٛٚ .١قؿ٘ َٔ اٱضاز ٠اؿطٸٖٛ ٠
أٜها َعتعيٞٸ(.)35
ٚتٛنِّض ايػري ٠ايصات ١ٝيًُكُل أُٖٸ ١ٝايتكًٝس ايؿهط ٟايػطٜاْ ٞإػٝشٗ ٞ
تطٜٛط ايٖٛ٬ت ١ٝايعك ٗ ١ْٝ٬إساض اٱغّٚ .)36(َٞ٬هٔ إٔ ْؿرتض إٔ ٜٛٗزاّ آخطٜٔ
نإ يس ِٜٗاتكا ٷٍ ٖاث ٷٌ َع ايتكًٝس ٚا٭زب إػٝش ،ٞعً ٢ايطغِ َٔ أِْٗ يٝػٛا
عاد١ٺ إٍ ؼٛټ ٍٕ ؾعًٞٸٚ ،ايصَ ٜٔجٌ إكُل اغتُسٸٚا أٜهاّ َٔ غٝاقِٗ ايجكاٗ
اٱغ.َٞ٬
إٕ ٖص ٙإكايَ »Ishrûn Maqâla« :١هتٛب ٗ ْ١ا٭قٌ باؿطٚف ايعطب ٫ٚ ،١ٝتٳ ٔط ٴز
اقتباغات ايهتاب إكسٸؽ إ ٗ ٓ٫ايرتْ ١ايعطبٖٚ .)37(١ٝصا ٜؿري إٍ إٔ إكُل نتب
نتاب٘ ؾُٗٛض َٔ ايٛٗٝز إتعًٚ ٌُٚإعطبٌ يًػا ،١ٜايصّ ٜٔتًه ٕٛاـًؿ ١ٝاي٬ظَ١
يؿِٗ َؿطزاتٗا ايؿٓٸٚ ١ٝسذذٗاَ .ع ا٭خص ٗ ا٫عتباض أْ٘ يٝؼ يسٜٓا ططٜكَ ْ١ا ٕعطؾ١
سذِ ٖصا اؾُٗٛضٚ ،يهٔٵ َٔ ايٛانض أْ٘ نإ َُٗٸاّ.
يكس نإ عٌُ إكُل ضا٥ساّّٚ ،جٌِّ بساٜات ايتؿهري ايٖٛ٬ت ٞايٓٛاَٞ
ض َٔ ايتأثري ايسا ِ٥عً ٢ايؿهط ايٛٗٝز.)38(ٟ
ايٛٗٝزٚ ،ٟنإ ي٘ بع ٷ
غعٵسٹٜا بٔ ٜٛغـ ايؿ 882( َٞٛٝـ  َٔ )ّ942أنازّ ١ٝغٛضاَٚ ،ع
ٚاؾا ٕٚ٩ٳ
غعٵسٹٜا
شيو دًب ايٖٛ٬ت ايعكٚ ْٞ٬إٓٗذ ٗ ٞايتٝٸاض ايطٝ٥ؼ يًجكاؾ ١ايٛٗٝز .١ٜنإ ٳ
دا َٔ ٕٚ٩أبطظ ايكاز ٠ايؿهطٜٸٌ ٚايجكاؾٝٸٌ يًٛٗٝز ٗ ايبًسإ ايٓاطك ١بايعطب.١ٝ
ت أعُاي٘ ايٖٛ٬ت ١ٝعً ٢ايؿهط ايٛٗٝز ٟعرب ايعكٛض إدتًؿ.١
ٚقس أثٻ ٳط ٵ
ؾباٱناؾ ١إٍ أعُاي٘ ايٖٛ٬ت ،١ٝقاّ غٳعٵسٹٜا دا ٕٚ٩بتأيٝـ عسزٺ نبري َٔ ايهتب
ايطا٥س ٗ ٠فا٫ت ايتؿػري ايهتابَ( ٞا ٗ شيو ايرتْات إٍ ايعطب ،)١ٝايكإْٛ
ايٛٗٝز ،ٟؾك٘ ايًػ ١ايعرب ،١ٜاؾَ ٳسٍ َع ايكطٸاٚ ٌ٥ايعْازقٚ ،١ايؿعط.
ٚقس نإ أِٖټ إلاظات٘ ٗ فاٍ ايعكٝس ٠زَرٳ ٚدٗات ْٛط ايه ّ٬ايعك١ْٝ٬
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َع إكازض ٚايكٹ ٳ ِٝايٛٗٝزٚ ،١ٜمل ٜؿعٌ شيو ؾك٘ ٗ نتابات٘ ايٖٛ٬ت ١ٝإٓٗذ،١ٝ
ٚيهٔٵ ٴض ٳبُا ٗٚط شيو بؿهٌٕ أنجط أُٖٸ ٗ ١ٝتؿػري ٙايهتابٚ .ٞقس أخص عً ٢عاتك٘
َُٗٸ ١إعاز ٠قٝاغ ١ايتؿػري اؿاخاَ ٞيًهتاب إكسٻؽ ٗ ن ٤ٛايؿهط ٚايعكٌ.
ٚيصيو ،ؾإٕ تعًٝكات٘ ايهتابٚ ،١ٝبؿهٌٕ خامٸ َكسٸَاتٗا ٖٞ ،أٜهاّ َكازض شات
أُِّٖ ١ٝيتشسٜس ؾهط.ٙ
 ٛنبري ـ ْٗٛضاّ َؿابٗاّ يصيو ايص ٟناتب٘ إكُلٴ
نإ ىاطب ـ إٍ سس
غ ٵعٝاّ َِٓٗ ـ بططٜك١ٺ َا ـ يؿِٗ
غًؿاّ :يكس اْػُؼ ايٛٗٝز بعُلٕ ٗ ايجكاؾ ١ايعاَ ;١ٳ
َكازضِٖ ايجكاؾ ١ٝاـاقٸ ،١اييت ضٴ ٳبُا ابتعسٚا عٓٗا.
غعٵسٹٜا َٔ َٛايٝس َكط ٗ بًس Dilatz ٠طقط ١ٜأب ٛقٜٛط سايٝٸ ّاص(َٓ ،)39طك١
ٳ
ايؿٝټٚ .ّٛغازض َكط ٗ أٚاخط ايعؿطٜٝٓات َٔ عُط ،ٙؾطسٌ إٍ ايؿاّ ٚايعطامٚ .يسٜٓا
أزيٓ ١عً ٢أْ٘ أَه ٢بعض ايٛقت ٗ طربٜٸٚ ١سًبٚ .متٸ تع ٘ٓٝٝضٝ٥ػاّ ٭نازّ ١ٝغٛضا ٗ
عاّ  ،ّ928عً ٢ايطغِ َٔ سكٝك ١أْ٘ مل ٜأِتٹ َٔ ايطبك ١ا٭ضغتكطاط ١ٝاؾ١ْٝٚ٪
ايعاي.١ٝ
َ ٗٚطسً١ٺ َا زخٌ غٳعٵسٹٜا دا ٗ ٕٚ٩قطاعٕ َع ضأؽ اؾاي ١ٝـ ايٛٗٝز ١ٜـ ،زٜؿٝس
بٔ ظناٚ ،ٟايص ٟغع ٢إٍ خًع٘(ٚ .)40قس متٸ اْكػاّ اؾاي ١ٝايٛٗٝز ١ٜبٌ َِّٜ٪سٜ٘
َٚعاضنٕ ٘ٝسٸ ٠غتٸ أ ٚغبع غٓٛات ،ستٸ ٢مت ا٫عرتاف بػعسٜا داَ ٕٚ٩طٸ ّ ٠أخط٣
نطٝ٥ؼٕ ٭نازّ ١ٝغٛضاٚ .ضغِ أْ٘ يٝؼ َٔ ايٛانض إٍ أٟٸ زضد١ٺ نإ قازضاّ عً٢
ؾػٌ ٝٚٚؿ١ٺ َجٌ :اؾا ٕٚ٩خٖ ٍ٬ص ٙايؿرت ،٠ؾإْ٘ ٗ ٖصا ايٛقت نتب أعُاي٘
ايٖٛ٬ت ١ٝايطٝ٥ػ.)41(١
غعٵسٹٜا عًٌُ ٖٛ٫تَٗٓ ٌٝذ ٌٝنبري :ٜٔضٚاٜت٘ عٔ نتاب غؿط
ؾكس نتب ٳ
ٜتعٜطا ايػاَض (نتاب اـًٝك ،)42()١بعٓٛإ نتاب إباز( ٨نُتب ًَٚ ;)931دٻك٘
ايٖٛ٬ت :ٞنتاب ا٭َاْات ٚا٫عتكازات (ايعكا٥س ٚإعتكسات ،نُتب .)933
غعٵسٹٜا دا َٔ ٕٚ٩نتب تٴ ٳعسټ ـ بٛنٛحٕ قاطع َٓٚطكٞٸ ـ تعًٝكاّ عًُٝاّ
َٚا نتب٘ ٳ
عً ٢غؿط ٜتعٜطاٚٚ ،غ َ٘ٓ ١ًٝيًتكسٸ ٟيبعض ا٫ػاٖات ايكٛؾٚ ١ٝا٭ؾ٬ط١ْٝٛ
 َٔ ٛاجملتُعٌ :ايٛٗٝزٚ ;ٟاٱغ ،َٞ٬نُا ٜتذًٓ ٢ا٭َط ٗ إخٛإ
ش ٳسث ٗ ١نٌ
إُ ٵ
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ايكؿا; سٝح يعب ايتكٛټف اؿطٗ زٳٚٵضّا َُٗٸ ّا(.)43
إٕ ايعٌُ ايٖٛ٬ت ٞايطٝ٥ؼ يػعسٜا دا ٖٛ ٕٚ٩نتاب٘ «ا٭َاْات
ٚا٫عتكازات»(ٚ .)44تتُشٛض خطابات٘ ايعؿط ٗ ايرتتٝب إعتاز يع٬ق ١ايه( :ّ٬إكسٸَ)١
عٔ نطٚض ٠ايتشكٝل ايعكٚ ْٞ٬إعطؾ( ;١ٝإكاٍ  )1عٔ خًل ايعامل ٚإثبات اـايل;
سٚ ٞايٓب;٠ٛ
(إكاٍ  )2عٔ ٚسساْ ١ٝاهللٚ ،قؿات٘ اٱهل( ;١ٝإكاٍ  )3عٔ ايكاْٚ ٕٛايٛٳ ٵ
(إكا 4 ٕ٫ـ ٚ ،5نصيو إكاٍ  )9عٔ اٱضاز ٠اؿطٸٚ ٠ايعساي ١اٱهلٝٸٚ ،١اـري ٚايؿطٸ،
ٚايجٛاب ٚايعكاب; (إكاٍ  )6عٔ طبٝع ١ايطٚحَ ٖٛٚ ،جابَ ١كسٸَ ١يؿشل ايكٝاَ١
ٚايؿسا ٤شات ايتٛدټ٘ ايٛٗٝزٚ ،ٟبؿهٌٕ خام ٗ (إكايٌ  7ـ  .)8ثِٸ ىتتِ ايهتاب
َٓاقؿ ١ايػًٛى ا٭َجٌ يٲْػإ ٗ ٖصا ايعامل.
 ٗٚسٌ إٔ ٖصا يٝؼ ٖ ٛإهإ إٓاغب يٓكسِّّ ؾ ٘ٝتًدٝكاّ ناَ ّ٬عٔ ؾهط
غعسٜا دا ،ٕٚ٩ؾُٔ اؾسٜط بايصنط إٔ بٛانري إعتعي ١ناْٛا َكسضاّ ضٝ٥ػاّ ي٘،
نُا ٖٚ ٛانضٷ ٗ سذاد٘ إٓطكَٚ ،ٞكطًشات٘ ايؿٓٸٚ ١ٝإؿطزات إؿاٖ.١ُٝٝ
ٚأسس ا٭َجً ١ايكػري ٠ـ عً ٢شيو ـ ٖ ٞعباض ٠إعتعي ١ايُٓٛشد ١ٝاييت ٜػتدسَٗا،
عٓسَا ٜصنط إٔ ايؿ٦ات إطًك ١يًدري ٚايؿطٸ «قس غطغٗا اهلل ٗ عكٛيٓا» .ؾهُا ٖٛ
َعتازٷ ٗ تًو ايؿرت ٠اْ٫تكا ١ٝ٥ا٭ ٍٚاغتٛعب غعسٜا ـ أٜهاّ ـ إعًَٛات ٚا٭ؾهاض َٔ
ش ٳسثٚ )45( ١ايٖٛ٬ت
فُٛعَ ١كازض َتٓٛٸعَ ،١ا ٗ شيو ايؿ٬غؿٚ ،١ا٭ؾ٬ط ١ْٝٛإُ ٵ
إػٝش.)46(ٞ
َٚجٌ غًؿ٘ إكُل ،مل ٜكبٌ غعسٜا ايعكٝس ٠ايصضٸٚ ،١ٜضٴ ٳبُا ٜعٛز شيو إٍ تأثټطٙ
بإكازض إػٝشٚ ،١ٝأنٖس إٔ ايعامل ٜتهٛٸٕ َٔ اؾٛاٖط ٚا٭عطاض ،ضاؾهاّ إٓطل
َٚ ٬هُْٛاّ(.)47
ا٭ضغط ،ٞؾه ّ
غعٵسٹٜا إػٝشٝٸٌ (َطٸ ّ ٠أخطَ ٣جٌ إكُل ٚإعتعي)١
َٔ ْاس١ٝٺ أخط ،٣دازٍ ٳ
عً ٢إٔ ايكؿات اٱهلٝٸ ١يٝؼ هلا سايَٓ ْ١طكَ ١ٝعٚ ،١ٓٝإٔ ايتعسټز ايٛانض يًكؿات
اٱهلٝٸٜ ١طدع إٍ قٛٝز ايًػ ١ايبؿطٚ .١ٜيصيو لس ٗ ايهتاب إكسٻؽ أْٗا ٗ ا٭غاؽ
َػأي ْ ١تؿػري.١ٜ
غعٵسٹٜا إٍ ايؿهط ايٛٗٝز ٟؾهط ٠ايتُٝٝع إعتعيٝٸ ١بٌ ايكٛاٌْ إعطٚؾ١
أزخٌ ٳ
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س( ٞايػُع ،١ٝايؿطٜعُٝٝ ٖٛٚ ،)١عٷ
عك( ّ٬ايعكًٝات) ٚتًو إعطٚؾ َٔ ١خ ٍ٬ايٛٳ ٵ
اعتُس ٙايعسٜس َٔ إؿهٚط ٜٔايٛٗٝز.
غعٵسٹٜا دا ،ٕٚ٩نإ ايه ّ٬إعتعي ٖٛ ٞن ّ٬إسضغ ١ايؿًػؿ ١ٝـ
ٚبعس ٳ
ايؿا٥ع ١ـ بٌ ٜٛٗز ايؿطم( َٔٚ .)48إ٪نٖس إٔ إ٪يٚؿٌ ا٭ٚاَ ،ٌ٥جٌ :إكُل ٚايهُتٸاب
اجملٗٛيٌ ،قس يعبٛا زٳٚٵضاّ َُٗٸاّ ٗ َجٌ ٖصا ايتطٛټضَٚ .ع شيو ،ؾإٕ إٛقـ ايطمسٞ
يػعسٜا دا ،ٕٚ٩دٳ ٵٓباّ إٍ دٳ ٵٓب َع تأثري ٙايؿهطٟٸ ٚزٳٚٵض ٙاؿٟٛٝٸ ٗ تؿه ٌٝثكاؾ١
ٜٛٗز ١ٜعطب ،١ٝععٻظ بؿهٌٕ ٚانض َٔ اغتٝعاب٘ ايٛاغع ٭ؾهاض إعتعي ١بٌ ايٛٗٝز،
ٚاَتكاقِٗ هلا.
نُا عبٻط َعاقط ٚغٳعٵسٜا دا ٕٚ٩ـ ايكطٸا ٕٛٝ٥ـ عٔ أؾهاض إعتعي ٗ ١نتاباتِٗ.
ٚهب إٔ ْصنط أٚٸ ّ٫زاْٝاٍ بٔ َٛغ ٢ايكَٛػ ،ٞؾٗ ٛأٚٸٍ َؿهٚط قطٸا ٞ٥يعب ٳزٚٵضاّ
َُٗٸاّ ٗ زَر ايكطٸا ٗ ٌ٥سطن١ٺ شات عكٝسٚ ٠انشٚ .١عً ٢سسٸ عًُٓا مل ٪ٜيٚـ عُّ٬
ٖٛ٫تٝاّ عًٚ ٢د٘ ايتشسٜس(.)49
َٚع شيو ،ؾإٕ تأثري إعتعي ١عً ٘ٝبؿهٌٕ عاّ ٜٓعهؼ ٗ تؿػري ٙايهتاب٫ٚ( ٞ
غٝٻُا ٗ تعًٝك٘ عً ٢أغؿاض ا٭ْبٝا ٤ايكػاض  ٗٚ ،)Minor Prophets /اـطب ١ـ أٚ
ايطغاي ١ـ إعُٻُ ١إٓػٛب ١إيٚ ،٘ٝاييت ناْت َٛدٻٗ ١إٍ إخٛاْ٘ ايكطٸاٚ .ٌ٥نًٓٗا
َهتٛب ْ ١بايعرب.)50(١ٜ
ٖ ٗٚصا ايٓلٸ ٜهع ايكَٛػَ ٞكا٫ت إّاْ ١ٝتسٚض س ٍٛض ١ٜ٩إعتعي ١يًتٛسٝس
ٚايعسٍ اٱهل َٔٚ .ٞايٛانض إٔ ٖص ٖٞ ٙاحملاٚي ١ا٭ ٗ ٍٚايسٜاْ ١ايٛٗٝز ١ٜيكٝاغ١
ايعكا٥س ايٖٛ٬ت ١ٝإعٝاض.)51(١ٜ
ٜؿسِّز ايكَٛػ ٞعً ٢أُٖٸ ١ٝا٫غتس ٍ٫ايعكً ٞإػتكٌٸ ايكا ِ٥عًْ ٢لٸ ايهتاب
إكسٻؽ ،بٳ ٳس َٔ ّ٫قب ٍٛإبازٚ ٨ايكٛاٌْ ايس ١ٜٝٓببػاط١ٺ عً ٢أغاؽ ايتكايٝس
ٚاحملانا( ٠نُا ٜتٸِٗ اؿاخاَات)ٜٚ .ؿري تعبري ايكَٛػ ٞعٔ َؿاٖ ِٝإعتعي ١إٍ
داْب َعاضنت٘ ايؿسٜس ٠يًهتب ٚا٭ؾهاض «ا٭دٓبَٚ ،»١ٝطٸ ّ ٠أخط ٣إٍ ا٫غتٝعاب
ايٛٗٝز ٟإبهٚط يٮؾهاض ايهٚ .)52(١َٝ٬نُا ٖ ٛاؿاٍ َع ايكَٛػ ،ٞمتٸ ايعجٛض عً٢
ايتعاي ِٝايٖٛ٬ت ١ٝيًعسٜس َٔ ايكطٸا ٗ ٌ٥ايكطٕ ايعاؾط ٗ تؿػريِٖ ايهتاب.ٞ
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طومٛذدإ َٔ ايكسا٥ني املتأثِّس ٜٔبتعاي ِٝاملعتصي١ص ( )53ــــــ
ٖ ٗٚصا ايػٝام غٓتعاٌَ يؿرت٠ٺ ٚدٝعَ ٠ع اثٌٓ َٔ ايهتٸاب ايكطٸا ٌ٥ايصٜٔ
تأثٻطٚا بؿسٸ ٺ ٠بتعاي ِٝإعتعيٜ :١عكٛب ايكطقػاْٜٚ ;ٞؿٝت بٔ عً.)54(ٞ

أـ ٜعكٛب ايكسقطاْ ٞــــــ
غعٵسٜاٚ .قس ْؿ٘ ٗ عاَٗ ّ930ٚ 920 ٞ
نإ ايكطقػاْ ٞأقػط غٓٸاّ َٔ ٳ
ايعطامٚ .نإ عإاّ َجكٓؿاّ دسٸاّٚ ،قس نإ َعطٚؾ ّا بايتكايٝس اؿاخاَٚ ،١ٝا٭عُاٍ
ايؿًػؿٚ ١ٝاـٝاي ١ٝايعًُ ٗ ١ٝعكطٚ ،ٙنصيو َع ايهتب ٚايتكايٝس إػٝش١ٝ
ٚاٱغٚ .١َٝ٬قس متٸ اؿؿا ٚعً ٢ث٬ث٪َ ١يٖؿات ضٝ٥ػ ١يَ٘ ٖٞٚ ،كازض ؽسَٓا ٱعاز٠
بٓا ٤ؾهط.)55(ٙ
ٚقس نتب عٔ ايكاْ ٕٛايكطٸا ٞ٥نتاب ا٭ْٛاض ٚإطاقبٚ .وت ٟٛأٜهاّ عً ٢عسز
َٔ إٓاقؿات غري ايكاَْ ،١ْٝٛجٌ :تاضٜذ ايطٛا٥ـ ايٛٗٝزٚ ،١ٜاؾَ ٳسٍ َع اٱغّ٬
ٚإػٝشٚ ،١ٝإٛنٛعات ايٖٛ٬تَ ،١ٝعاؾٚ ١اغع ١يٮغاؽ إعطٗ يًكاْ( ٕٛأقٍٛ
ايؿك٘) َٔ بٌ أَٛضٕ أخط.)56(٣
ٚقبٌ إٔ ٜهتب ايكطقػاْ ٞنتاب٘ ا٭ْٛاض ٚإطاقب نتب تؿػري بريٜؿٝتٖٛٚ ،
عباض ْ٠عٔ تعًٝلٕ ؾًػؿٞٸ ٚعًُٞٸ ٚاغع ايٓطام عً ٢قكٸ ١خًل ايعامل ٗ غتٸ ١أٜاّ ،نُا
َٖٛ ٛدٛز ٗ ايؿكٌ ا٭ َٔ ٍٚغٹؿِط ايته.ٜٔٛ
ٚقس نإ ِٛشد٘ ٗ نتابات٘ ٖ ٛايهتاب إكسؽ Christian Hexameron
 Literatureطا٭زب إػٝش ٞعً ٢أغاؽ ضٚاٜات بس ٤اـًلصَٚ ،كازض ٙايطٝ٥ػ ١ناْت
نتابات إكُل ٚغعسٜا دا.ٕٚ٩
ٴٜعٳسټ ٖصا ايهتاب َكسضاّ َُٗٸاّ يًػا ;١ٜيه ْ٘ٛعطض يٓا قٛض ّ٠أنجط انتُاّ٫
يؿهط ايكطقػاْ ،ٞيهٓٸ٘ ٜ ٫عاٍ عاد١ٺ إٍ إعاز ٠بٓاٚ ٤ؼطٜط َٔ ا٭دعا٤
إدطٛطٚ .)57(١نإ عًُ٘ ايطٝ٥ؼ ٚا٭خري نتاب «ايطٜاض ٚاؿسا٥ل ٖٛٚ ،عباض ْ٠عٔ
تعًٝلٕ عً ٢ا٭دعا ٤غري ايكاْ َٔ ١ْٝٛأغؿاض َٛغ ٢اـُػ.)58(١
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ب ـ ٜفٝت بٔ عً ٞــــــ
ٜؿٝت بٔ عًَٛ َٔ ٞايٝس ايبكطٚ .٠قس ْؿ٘ ٗ ايكسؽ خ ٍ٬ايٓكـ ايجأَْ ٞ
ايكطٕ ايعاؾطٚ .مل ٜهٔ َعاقطاّ يػعسٜا داٚ ،ٕٚ٩يهٔٵ نإ عً ٢زضا ١ٜنبري٠
بهتابات٘ٚ ،نجرياّ َا اْتكسَٚ .ٙع شيوٚٚ ،ؾكاّ يطبٝعَ ١ؿاٖ ُ٘ٝايٖٛ٬ت ،١ٝؾٜٗٓ ٛتُٞ
إٍ ايؿرت ٠ا٭ َٔ ٍٚايؿهط ايٛٗٝز ٟإعتعي.ٞ
نإ ٜؿٝت َٔ أِٖٸ إعًٚكٌ ـ إؿػِّط ٜٔـ ايكطٸا ٌ٥عً ٢ايهتاب إكسٻؽ ٗ
ايعكط ايصٖيب يًكطٸا ;ٌ٥سٝح أْتر تعًٝكاتٺ عًْٝ ٢ع ايهتب ا٭ضبعٚ ١ايعؿطَٔ ٜٔ
ايهتاب إكسٻؽ ايعربٚ .ٟباٱناؾ ١إٍ اْعهاؽ ؾهط ٜؿٝت ْؿػ٘ ،ؾإٕ تعًٝكات٘
َكس ٷض َِٗٸ يًتكايٝس ٚإصاٖب ايتؿػريٚ ،١ٜايعسٜس َٓٗا غري َٛدٛزٺ ٗ َهإٕ آخط.
َ ٗٚصاٖبِٗ ايؿًػؿ ،١ٝعازَ ّ٠ا ٜتٸبع ايكطقػاْٜٚ ٞؿٝت بؿهٌٕ عاّٸ إػاض
ايص ٟسسٻز ٙغعسٜا داْٛٚ .ٕٚ٩طٜٸتُٗا ٗ إعطؾَ )Epistemology( ١ؿابٗ ْ١يًٓٛط١ٜ
»٬
اـاق ١بػعسٜا ،عً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ؾ٘ عُٓٗا ٗ َهُ« ٕٛايتكًٝس إٓك ٍٛأق ّ

(اـرب إتٛاتط).
غعٵسٹٜا (ْٝٚع اؿاخاَات ايطبٸاْ )ٌٝبايتكايٝس اؿاخاَٖ ٗ ١ٝصا ايٓٛع،
ٜتكٝٻس ٳ
بُٓٝا ٜكِّٝسٖا ايكطقػاْٜٚ ٞؿٝت (ٚنٌٸ قطٸا )ٞ٥بٓلٸ ايهتاب إكسٻؽ ايعرب .ٟيكس
غعٵسٜاَٚ .ع شيوٚ ،ضغِ
ناْٛا عً ٢بٝٸٓ١ٺ بايرباٌٖ ا٭ضبع ١ـًل ايعامل اييت قاغٗا ٳ
أِْٗ ٪ٜنٚس ٕٚعً ٢إٔ ايعامل إدًٛم ٜتهٛٻٕ َٔ اؾٛاٖط ٚاؿٛازخ (ضؾض إػاٌ٥
ا٭ضغط ١ٝؾهَٚ ّ٬هُْٛاّ)ٜ ،بس ٚأِْٗ ناْٛا ٜكبً ٕٛؾه َٔ ّ٬أؾهاٍ ايصضٸ.)59(٠
أتاح سسٚخ ايتذػ ِٝايهتاب ٞايؿطق ١يهًَ ٵُٗٝا ٕٓاقؿ ١ايتُٝٝع بٌ قؿات اهلل
ا٭غاغٝٸ ١ـ ايصات ١ٝـ (َٛدٛز ،عاملٷ بهٌٸ ؾ٤ٞٺَٚ ،ا إٍ شيو) ٚقؿات٘ ايؿعًٚ .١ٝنُا
ٖ ٛؾا ٥ٷع ٗ ايؿهط إعتعي ،ٞؾُٗٛا إٔ َػأي ١ايكؿات اٱهل ١ٝيٝػت قهٝٸ ّٚ ١دٛز،١ٜ
ٚيهٔٵ بػبب قٛٝز ايًػ ١ايبؿط ١ٜؾَٗ ٞػأي ْ١تؿػريٜٸ / ١يػٜٛٸٚ .١نُٖ٬ا اغتؿاز َٔ
ؿؿ ،١اييت أزخًت عً ٢ايؿهط ايٛٗٝز َٔ ٟقٹ ٳبٌ
ه ٳت ٳ
ايتُٝٝع بٌ ايكٛاٌْ ايعكٚ ١ْٝ٬إُ ِ
غعسٜا دا.ٕٚ٩
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2ـ ايفرت ٠ايه٬ضٝه( ١ٝايٓؿف ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايعاغس ٚاحلاد ٟعػس) ــــــ
تبِٓٛا عكٝد ٠املعتصي١ص ص ( )61ــــــ
طَ٪يِّف ٕٛيف عًِ ايه ّ٬ايٛٗٝدَّ ّٟ
ٗ ٖص ٙايؿرت ٠تبٓٸْٝ ٢ع َ٪يٚؿ ٞايه ّ٬ايٛٗٝز ٟـ تكطٜباّ ـ ايعكٝس ٠اـاقٸ١
بإعتعيٚ ،١تتُجٻٌ ٗ أعُاٍ َسضغ ١ايبكط .٠ؾايتأثري عً ٢إ٪يٚؿٌ ايٛٗٝز َٔ قٹ ٳبٌ
ايؿدكٝات إطنعٖ ٗ ١ٜص ٙإسضغَ ،١جٌ :أب ٞعًٞٸ بٔ خ٬ز; ٚعبس اؾبٸاض
اهلُساْٚ ،ٞان ٷض ٚقطٜض.

أـ ؾُ ٌٝ٥ٛبٔ سُفين ــــــ
اؾا ٕٚ٩قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين(ٚ ،)ّ1013ايص ٟؾػٌ َٓكب ضٝ٥ؼ أنازّ١ٝ
غٛضا ،نإ غً ٌٝعا١ً٥ٺ أضغتكطاط ،١ٝقسٻَت قاز ّ٠نباضّا يٮنازّٝات اؾا،١ْٝٚ٩
خ ٍ٬ايكطٌْ ايعاؾط ٚاؿاز ٟعؿط(.)61
غعٵسٜا دا ،ٕٚ٩تًكٓ ٢قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين تعًٚ ُ٘ٝتسضٜب٘ نعهٗ ٛ
عً ٢عهؼ ٳ
َ٪غٸػ ١اؾاٚ .ِْٝٚ٩يصيو ؾإٕ تبٓٸ ٘ٝايهاٌَ ـ ٚاؿُاغ ٞـ يؿهط إعتعي ١نإ َُٗٸ ّا
يًػا ;١ٜيهٜٛ ْ٘ٛنِّض نٝـ تػًػًت ـ تًو ا٭ؾهاض ـ ٗ عامل ا٭نازّٝات احملاؾ١ٛ
ثكاؾٝٸاّ.
نإ قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين َ٪يٚؿاّ غعٜط اٱْتاز ،سٝح أْتر يٓا َا ٜكطب َٔ ٔػ١
ٚغتٸٌ عٓٛاْاّٚ .قس نتب تعًٝكات عً ٢أدعاَ ٤عٝٻٓ َٔ ١أغؿاض َٛغ ٢اـُػ ،١اييت
لس ؾٗٝا أؾهاض إعتعي ٗٚ( ١ا٭غاؽ قس َٮ يٓا ا٭دعا ٤اييت مل ٜعًٚل عًٗٝا غعسٜا
داٚ .)ٕٚ٩ي٘ تعًٝكاتٷ عً ٢بعض إباسح ايتًُٛز ٖٛٚ ،١ٜعٌُٷ ندِ عًَٗٓ ٢ذ١ٝ
ايتًُٛزٖٓٚ .اى سٛائ ٞػٚ ١أضبع ٕٛزضاغ ١سَٛ ٍٛانٝع قاْ ١ْٝٛكتًؿٚ ،١عسزٷ َٔ
ايهتب اييت تتٓاَٛ ٍٚنٛعات كتًؿ ٗ ١ايهٚ ّ٬ايٓٛطٜات ايكاْ.١ْٝٛ
أَا بايٓػب ١يتعًُٗ٘ عًِ ايه ّ٬ؾٝصنط َعاقطٴ ٙايؿاب ايكطٸاٜٛ ٞ٥غـ ايبكري
إٔ قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين زضؽ نتاب ابٔ خٓ٬ز :نتاب ا٭قَ ،ٍٛع َعً ِٕ ٚي٘ ،امس٘ :ابٔ
ايطَٸشٳٸإ .Ibn Tahan
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نُا أْ٘ نإ عً ٢زضا١ٜٺ بعٌُ أب ٞعبس اهلل ايبكط ٟاؾَ ٳسي( ٞنتاب
اٱٜهاح)ٚ ،عً ٢ا٭ضدض أْ٘ نإ ـ عً ٢زضا١ٜٺ أٜهاّ ـ بايعسٜس َٔ ايهتب ا٭خط،٣
ت َطنعَ َٔ ١ٜعتعي ١ايبكط.)62(٠
اييت نتبٳ ٵتٗا ؾدكٝا ٷ
ٚقس أيٖـ اؾا ٕٚ٩قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين نتابٌ ،عاؾا ـ ؾُٝا ٜبس ٚـ َٛانٝع
َ ٛاُٖٚ ،ا :نتاب اهلساٚ ;)63( ١ٜنتاب أقٍٛ
ايه ّ٬بططٜك١ٺ أنجط مشٛي ١ٝإٍ سس
ايسٚ ٜٔؾطٚع٘ (.)64
أَا نتاب اهلسا ١ٜؾٜٗ ٛتأيٖـ َٔ َا ١٥ؾكٌٚ ،ؾكٛي٘ قكريْ ْ٠ػبٝاّْٚ .طَٔ ٣
ؾٗطؽ احملتٜٛات اجملعٸأ ٠ايباق ١ٝإٔ ايهتاب ٜبسأ َٓاقؿ ١ؾطض ا٫يتعاّ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل
تعاٍ (أ ٟايتهًٝـ)ٜٚ ،ػتُطٸ ٗ َعاؾْٝ ١ع إٛنٛعات إعتاز ٠إٛدٛز ٗ ٠أعُاٍ
إعتعي ١ا٭غاغ.١ٝ
نُا نتب نتباّ سَٛ ٍٛانٝع ٖٛ٫ت ١ٝقسٻز :٠نتاب ا٭مساٚ ٤ايكؿات(;)65
ايطغاي ١ايؿهط ;)66(١ٜنتاب ايجٛاب ٚايعكاب(ٚ ;)67نتاب ْػذ ايؿطع(.)68
ٚباٱناؾ ١إٍ شيو ،أيٖـ قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين نتابٌ ٜعاؾإ َٛنٛعات
ايٓٛط ١ٜايكاْٚ ٗ ١ْٝٛنع إعتعي ٗ( :١ايؿطٜع(ٚ ;)١أؾٗط إػا.)69()ٌ٥
ؾؿ ٞنتاب٘ (ٗ ايؿطٜع )١غع ٢إٍ تعٜٚس إجكٖؿٌ ايٛٗٝز ايص ٜٔاتٻكًٛا بأِاٙ
ايتؿهري إدتًؿَ ،١جٌ :ايهٚ ّ٬ايؿًػؿ ،١بإطاضٕ يؿِٗ َطاقب ١ايٛقاٜا (ٚخاقٸ١
ايٛقاٜا إٛسا )٠نذع٤ٺ َٔ ْٛإّ زٜينٸ ٖازفٺ ـ شَ ٟػع.٣
ٗ اؾع ٤ا٭ٚٸٍ َٔ ايهتاب ٜعطض ا٭غاؽ ايٓٛطٕ ٟجٌ ٖصا اٱطاضٜٚ ،تٓاٍٚ
ايتهًٝـٚ ،طبٝعت٘ٚ ،ؾهٌ ا٭َط ٚايتشط ِٜايٓكٸ ،ٞثِ ٳزٚٵض ايٓٝٸٚ ١ايتشؿٝع ٗ أزا٤
ايٛقاٜاٚ ،اغتدساّ ايكٝاؽ إٓطكَ ٞع ايٛقاٜا.
 ٗٚاؾع ٤ايجاْ ٞقسٻّ عسزاّ َٔ تكٓٝؿات تًو ايٛقاٜا ،اغتٓازاّ ـ عًَ ٢ا ٜبس ٚـ
ػب اجملُٛعات أ ٚايٛطٚف(.)70
ـ ؽتًـ سٳ ٵ
إٍ ؾهط ٠إعتعي ١بإٔ ايٛقاٜا ٖ ٞيط ٷ
أَا نتاب٘ (أؾٗط إػا )ٌ٥ؾٝتأيٖـ َٔ عؿط َكا٫ت سَ ٍٛػا ٌ٥كتًؿ .١إكاٍ
ا٭ٚٸٍ ٜٓاقـ ؾهط ٠اٱْاع نأغاؽ يًكاْٚ ;ٕٛإكا ٕ٫ايجاْٚ ٞايجايح ٜتعاََ ٕ٬ع
َػأي ١تأبٝس ايتٛضاٚ ;)71(٠إكاٍ ايطابع عٔ ايتهًٝـ; ٜٚتعاٌَ اـاَؼ َع إعٓ٢
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ايٛانض يًهًُات (اؿكٝكٚ )١ايًػ ١ايتكٜٛط( ١ٜاجملاظ) ٖٞٚ ،قهٝٸ ْ١تؿػري ١ٜضٝ٥ػ;١
ت أخط ٣تعاجل ايكهاٜا إتٓاظع
ٜٓٚاقـ إكاٍ ايتاغع ا٭عُاٍ ايؿٛقٖٓٚ .١ٝاى َكا ٫ٷ
عًٗٝا بٌ اؿاخاَات ٚايكطٸاَ ،ٌ٥جٌ :ايتك.ِٜٛ

ب ـ غريا بٔ سٓاْٝا ــــــ
مل ٴٜعٵ ٳطف ايط٩غا ٤إعاقط ٕٚ٭نازّ ١ٝبَٛبٝسٜتا بايٖٛ٬ت ،ٌٝيهٓٓا ٚدٳ ٵسْا
أِْٗ اغتٛعبٛا أٜهاّ بعض عٓاقط تعاي ِٝإعتعي .١عً ٢غب ٌٝإجاٍ :نتب اؾإٚ٩
ؾريا بٔ سٓاْٝا ،ايص ٟعٌُ نطٝ٥ؼ بَٛبٝسٜتا ٕسٸ ٠ث٬ثٌ عاَاّ ،ضزٸاّ عً ٢غ٪اٍ أضغٌ
َٔ ايكريٚإ ٗ عاّ ٜ ،ّ992تعًٖل باٯقسا ٠ايتًُٛز( ١ٜقكٸ ١غري قاْ.)١ْٝٛ
ٚتتهُٸٔ ايككٸٛٗٚ ١ض قػ٠ٛٺ غري َػتشك ١ػا ٙاؿٛٝاْاتٜٚ ،ػتؿٝس ؾريا َٔ
ط ٢يًشٛٝاْات ٚا٭طؿاٍ عٔ إعاْا ٠غري إػتشكٓ;١
أؾهاض إعتعي ١بايتعٜٛض اٱهل ٞإُ ٵع َ
َٔ أدٌ تؿػري اٯقسا.)72(٠
ٜٚبس ٚإٔ لٌ ؾريا ،سٝٝا ( 939ـ  ،)ّ1038نإ أنجط تعطټناّ يًجكاؾ ١ايعطب١ٝ
َٔ ٚايس .ٙؾإٕ عسز ّا َٔ ضزٚزُ ٙتاظ بإٔ هلا قت٣ٛٶ ٖٛ٫تٝٸ ّاٚ .أنجط ٖص ٙايطزٚز ؾٗطّ٠
د٘ ي٘ ٜتعًٖل باٯداٍ(.)73
َا قسٻَ٘ َٔ إداب١ٺ عٔ غ٪إٍ ٴِّ ٚ
نتب سٝٝا عسز ّا َٔ ايسضاغات ايكاْ ١ْٝٛاييت ُتاظ َكسٸَات ٖٛ٫ت .١ٝؾؿٞ
َكسٸَ ١عًُ٘ ٗ (ايبٝع ٚايؿطاٜ )٤ططح غ٪ا ّ٫عٔ غبب اؿاد ١إٍ ايٓؿا ٙايتذاضٟ
ٚا٫غتشٛاش ايبؿطٟٸ إشا قسّ اهلل يٲْػإ إٓاؾع إدتًؿ ١اييت ٜتطًٖبٗاٚ .ضزٸ ٙعً٢
ا٭غٜ ١ً٦عهؼ يٓا َٓاقؿ ١إعتعي ١يًتؿاعٌ بٌ اٱضاز ٠اؿطٸ ٠يٲْػإ ٚإعطؾٚ ١ايكسض٠
اٱهلٝٸ.)74(١
ٚقبٌ إٔ أْتكٌ إٍ إ٪يٚؿٌ ايكطٸاٖ ٗ ٌ٥ص ٙايؿرت ٠أٚزٸ إٔ أتططٸم إٍ ؾدك١ٝٺ
ضبٸاْ ١ٝأخط َٔ ٣ايططف اٯخط َٔ ايعامل اٱغ ٗ ،َٞ٬ايكريٚإٚ ،ناْت يسٜٗا ٍَٛٝٷ
َعتعي.)75(١ٝ

ت ـ ْط ِٝبٔ ٜعكٛب ــــــ
نإ ْػ ِٝبٔ ٜعكٛب (سٛاي 990 ٞـ  )ّ1057ضٝ٥ػاّ ٭نازّ ١ٝايتًُٛز ٗ
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ايكريٚإٚ ،قس ساؾ ٜعً ٢اتٸكاي٘ بايكاز ٠ايسٜٝٓٸٌ ايٛٗٝز ٗ ايعطام ٚا٭ْسيؼ(ٚ .)76قاّ
بتأيٝـ عسٸ ٠أعُإٍَ ،عُٗٛا سَٛ ٍٛنٛعات ايتًُٛز.
ٚقس نإ أسس أعُاي٘ (ْٛ ٖٛٚ ،)Megillat Setarimعٷ َٔ زؾرت إ٬سٛات
اـامٸ إٓؿٛض ،إهتٛب بايًػتٌ ايعطبٚ ١ٝايعربٚ ،١ٜايص ٟوت ٟٛعً ٢فُٛع١
َتٓٛٸع َٔ ١إٛازٸ(.)77
ؾؿ ٞأسس ا٭قػاّ ـ ايكػِ ا٭ٚٸٍ ـ ٜٓتكس ْػ ِٝبٔ ٜعكٛب َٛقـ قُ ٌٝ٥ٛبٔ
سؿين ٗ نتاب اهلسا ،١ٜايصّ ٫ ٟهٔ إٔ ٜٴعطِّؾ٘ اهلل إ َٔ ٓ٫خ ٍ٬ا٫غتسٍ٫
سٗ ٞ
ايعكًٞٸٚ ،يٝؼ َٔ خ ٍ٬ايتذطب ١إباؾط ٠اؿَ ٵسغ( ١ٝايهطٚض .)١ٜأعطْ ٢ػ ِٝايٛٳ ٵ
دبٌ غٓٝا ٤نُجإٍ ـ عًَ ٢ا ٜبس ٚـ إٔ غؿط اـطٚز ٜكسَِّ٘ نإثبات غاَط ،سػٸ،ٞ
 ٟايك ٍٛبإٔ أدعاٜ ٤ػري ّ٠ؾك٘ َٔ أعُاٍ ْػ ِٝبٔ
َباؾط يٮي َٔٚ .١ٖٝٛايهطٚض ٸ
ت ،يصيو ّ ٫هٓٓا إٔ ْؿِٗ بؿهٌٕ ناٌَ َٛاقؿ٘ ايٖٛ٬ت.١ٝ
ٜعكٛب لَ ٵ

خ ـ يٝف ٞبٔ ٜفٝت ــــــ
مت تأيٝـ أٚٸٍ نتاب ـ أ ٚخ٬ق ١ـ قطٸاَ ١ٝ٥عطٚؾ ١يًؿهط إعتعي ٞعًٜ ٢س يٝؿٞ
ٸ
بٔ ٜؿٝت (ْؿ٘ خ ٍ٬ايعكٛز ا٭خري َٔ ٠ايكطٕ ايعاؾط ٚايعكٛز ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ
اؿاز ٟعؿط) ،لٌ ٜؿٝت بٔ عً.ٞ
ٚقس قاّ يٝؿ ٞبٔ ٜؿٝت بتػُ ١ٝنتاب٘ «ايٓعُ ;»١٭ْ٘ ٜهتب« :إْ٘ أٚٸٍ ْعُ١ٺ ـ
بطن ١ـ َٔ اهلل يَ ،»ٞؿرياّ إٍ أْ٘ نإ أٚٸٍ فٗٛز ٙا٭زبٜٓ .)78(ٞكػِ ايهتاب إٍ
سؿين) ،نُا أْ٘
َ ٛا (عً ٢غطاض نتاب اهلسا ،١ٜيكُ ٌٝ٥ٛبٔ ٴ
ؾك ٍٛقكري ٠إٍ سس
عطض إازٸ ٠ايعًَُ ١ٝباؾط ،ّ٠ز ٕٚاؿاد ١إٍ اؾساٍ ايه َٞ٬إعتاز.
ٗ ايٛاقع ٜؿسِّز يٝؿ ٞعً ٢أْ٘ نإ  ٟٜٛٓنتابًَ ١دٻل قكريٕ دسٸاّ عٔ
َٛانٝع ايهٖٚ .ّ٬ص ٙايكؿات َٔ ايهتاب تؿري إٍ أْ٘ نإ ٜػتٗسف ْٗٛضاّ
عاَٸاّٚ .ا٫غتدساّ إتهطِّض ي٬قتباغات ايهتابٜ ١ٝعط ٞايهتاب ؾدكٝٸ ّٜٛٗ ١ز١ٜ
ٚانش.١
ّجٌِّ نتاب «ايٓعُ ،»١يًٝؿ ،ٞؼٛټ ّ٫باضظاّ ٕٛاقـ ايكطٸا ٗ ٌ٥ايكسؽ ػاٙ
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ايتعاي ِٝغري ايٛٗٝزٜٸٚ ٗٚ .١قتٺ غابل عاضض ايكطٸاَ ،ٕٛٝ٥جٌٚ :ايس يٝؿٜ( ٞؿٝت)،
زضاغ ١ايهتب «اـاضدٝٸ »١غري ايٛٗٝزٜٸَٚ .١ع شيو ؾكس تؿطٻب يٝؿ ٞبؿهٌٕ ٚانض
ُاَاّ َٔ أزب َعتعي ١ايبكط.٠
نُا ّهٓٓا اعتباض نتاب٘ ـ تكطٜباّ ـ َجابًَ ١دٸل يٮدعا ٤ايهدَُٔ ١
نتابات إعاقط ي٘ ،ايكان ٞعبس اؾبٸاض اهلُساَْٚ .ٞع شيو َٔ غري احملتٌُ إٔ
ب قس قطأ ي٘ بايؿعٌ.
ٜه ٕٛيٝؿ ٞايؿا ٸ

ز ـ ٜٛضف ايبؿري ــــــ
نإ ايؿاب ٜٛغـ بٔ إبطاٖ ِٝن ٌٖٛايبكري(ٜ )79كطأ دٝٸساّ ٗ نتب
ايكان ٞعبس اؾبٸاض ٚنتب تَ٬صت٘ .تٜٛ ٗٛغـ ايبكري سٛائَ ٖٛٚ ،ّ1040 ٞ
َٛايٝس ايبكطٚ ،٠اغتكطٸ ٗ إطنع ايكطٸا ٗ ٞ٥ايكسؽ ،سٝح زضؽ َع ٜٛغـ بٔ ْٛح.
ؾؿَ ٞطسً١ٺ َا (ضٴ ٳبُا ٗ ططٜك٘ إٍ ايكسؽ) ايتك ٢بكُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين (عً٢
ا٭ضدض ٗ بػساز)ْٚ ،اقـ َع٘ َباسح ايهٚ .ّ٬نإ ايبكري أٜهاّ َ٪يٚؿاّ غعٜط
اٱْتازٚ ،نتب أعُاٍ ايٖٛ٬ت ٚايكاْٚ ٕٛايٓٛط ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛاؾَ ٳسٍ(.)80
سكٖل َٛقعاّ َطنعٜٸاّ يًكٝاز ٠ايسٚ ١ٜٝٓايؿهطٚ ١ٜقت٦صٺٜٚ .تٸهض سكٝك ّ١أْ٘ نإ
ٚاسساّ َٔ عسزٺ قً َٔ ٌٝايكطٸا ٌ٥ايص ٜٔنتبٛا ضزٚزاّ ٖٛ٫تٚ ١ٝقاْ .١ْٝٛأقبض ؾهطٙ
ايٖٛ٬ت ٖٛ ٞايتسضٜؼ «ايطمس »ٞيًكطٸا ٌ٥يكط ٕٚعسٜس٠ٺٚ ،متٸ تطْ ١عسزٺ َٔ أعُاي٘
إٍ ايعرب٫ ;١ٜغتدساّ ايكطٸا ٗ ٌ٥بٝعْطٚ ١أَانٔ أخط.٣
أيٖـ ايبكري خ٬قتٌ ٖٛ٫تٝتٌ َٛدعتٌ ْػبٝاّ( :نتاب ايتُٝٝع)(ٚ ;)81ا٭خط٣
ـ ٚاييت ناْت أنرب بهجريٕ ـ( :نتاب احملتٜٗٛٚ .)82()٣ٛط ـ أ ٟايبكري ـ ْؿػ٘ ٗ ٖصٙ
ايهتب عً ٢أْ٘ تًُ ٝٷص َكطٻب يعبس اؾبٸاض َٚسضغتَ٘ ،ع إؾاضاتٺ قطو ١إي .٘ٝنُا
أْ٘ نإ عً ٢اطٓ٬عٕ زا ِ٥بأسسخ َطبٛعات تًو إسضغ.١
أَٻا ٗ نتاب (احملت )٣ٛؾٝصنط ايبكري ايتعًٝل ايص ٟنتب٘ يعبس اهلل بٔ غعٝس
ايًبٻاز (نتاب ا٭قٚ .)ٍٛقس نإ ايًبٻاز تًُٝص عبس اؾبٸاض ٚخًٝؿت٘ ٗ ايتسضٜؼٗٚ .
ب اهلٝهٌ ٚايُٓٛشز اٱغ.َٞ٬
 َٔ ٛخ٬قتٳ ٵٜ ٘ٝتابع عٔ نَ ٳج ٺ
نٌ
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ٚشيو عً ٢عهؼ نتاب (ايٓعُ ،)١يًٝؿ ٞبٔ ٜؿٝت; ؾإٕ ايطابع ايٛٗٝزٟ
٭عُاٍ ايبكري ايٖٛ٬ت ١ٝن ٝ٦ٷٌ يًػاٜٚ ،١ٜتهُٻٔ ؾك ّ٫ٛته ٗ ٕٛايػايب شات أُٖٸ١ٝ
ٖٛ٫ت ١ٝإغ.)83(١َٝ٬
إٕ َؿاضن ١ايبكري إػتُطٸ ٗ ٠إسضغ ١ايبٗؿُ ،١ٝبكٝاز ٠ايكان ٞعبس
اؾبٸاض ،زؾعٳتٵ٘ إٍ تؿٓٝس آضا٤ٺ ٭ب ٞاؿػٌ قُس بٔ عًٞٸ ايبكط ;ٟؾكس نإ أبٛ
اؿػٌ ايبكطٟٸ تًُٝصاّ يعبس اؾبٸاض ٗ ايطٟٸٚ ،قس زضؽ ايطبٸ َٔ قَ ٵب ٴٌ ٗ بػساز،
ٚايص ٟعطٸن٘ يًتكايٝس ا٭ضغط ٗٚ .١ٝايطٟٸ اْتكس بعض آضا ٤عبس اؾبٸاض ،اييت اعترب
بعضٴ ظَ ٘٥٬أْٗا تهعـ زي ٌٝإعتعي ١يٛدٛز اهلل ،عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ ضأ ٣إٔ اْتكازات٘
تععِّظ ططٜك ١ايه.ّ٬
ٚقس نتب نتابٌ( :تكؿٗض ا٭زيٓ ،)١ايص ٟقسٻّ ْكسٕ ٙصاٖب ايبٗؿُ(ٚ ;١ٝغطض
ا٭زيٓٚ ،)١وت ٟٛعًَ ٢ا ضآ ٙأؾهٌ ايرباٌٖ(ٚ .)84أقبض ٖصإ ايهتابإ ُٖا أغاؽ
إسضغ ١ا٭خري ٗ ٠إعتعي.١
ٚقس نتب ٜٛغـ ايبكري ْكساّ يًُصاٖب اييت ؾطسٗا أب ٛاؿػٌ ايبكطٗ ٟ
نتب٘; زؾاعاّ عٔ ايتكايٝس ايٖٛ٬ت ١ٝاييت ايتعّ بٗا(ٚ .)85باٱناؾ ١إٍ خ٬قت٘
ايٖٛ٬ت ،١ٝأيٖـ ايبكري ـ أٜهاّ ـ عسزاّ َٔ إكا٫ت ايككري.٠
ت نتاب ١بعض ٖص ٙـ إكا٫ت ـ ٗ ا٭قٌ نطزٸ ؾعٌٕٜٚ .صنط ايبكري ٗ
 ُٖٚٵ
نتاب٘ «احملت »٣ٛث٬خ ضغاٚ ،ٌ٥ضٴبٳُا ته ٕٛدع٤اّ َٔ اؾَ ٳسٍ ايتعً ُٞٝس ٍٛتعاي ِٝأبٞ
اؿػٌ ايبكط :ٟأسٛاٍ ايؿاعٌ; أسهاّ إعصِّضات; ٚنتاب ا٫غتس ٍ٫بايؿاٖس عً٢
ايػا٥بٚ .مل ٜتِٸ ؼسٜس كطٛطات ٖص ٙا٭عُاٍ.
ت قكري ٠أخطَ ٣عطٚؾَ ،١عُٗٛا سَٛ ٍٛانٝع ايؿك٘(َ :)86كاي١
ٖٓٚاى َكا ٫ٷ
ايكٝاؽ (س ٍٛاغتدساّ إٓطل ايتٓاٚط ٗ ٟايكاْ ;)ٕٛنتاب اهلسا ٗ( ١ٜايتكايٝس
إٓكٛيٚ ،١خاقٸ ١اؿاخاَات); نتاب ايؿهٛى (سَ ٍٛا إشا نإ ايكطاض ايكاْْٞٛ
هب إٔ ٜػتٓس إٍ َعطؾ١ٺ َعٝٻٓ ١أَ ٚا إشا نإ ايطأ ٟاحملتٌُ ناؾٝاّ); َٚػاٗ ٌ٥
ايٓبٛٸ.٠
ٚقس متٸ اؿؿا ٚعً ٢عسزٺ َٔ ضزٚز ٙأٜهاَّ ،ا ٗ شيو فُٛع ١تػُٸَ« ٢ػاٌ٥
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عكًٝٸٚ ;»١فُٛع ١أخط ٣تػُٸَ« ٢ػا ٌ٥ا٫غتكتاٍ» (بؿإٔ تربٜط عكٛب ١اٱعساّٚ ،ق١ُٝ
ايتٛب ١اييت ٜك ّٛبٗا ايؿدل احمله ّٛعً ٘ٝباٱعساّ).
ٚنُا ضأٜٓا أعَ ٗ ،ٙ٬ا ٜتعًٖل بأب ٞاؿػٌ ايبكط ،ٟنإ ايبكري دٳ ٳسيٝاّ
يًػاٚ ،١ٜقس أْتر عسزاّ َٔ ا٭عُاٍ اؾَ ٳسيٚ .١ٝنجريٷ َٓٗا ٜجبت َٛٝي٘ يًُعتعي.١
ٚتؿٌُ ٖص ٙعًْ :٢كس قُ ٌٝ٥ٛضأؽ إجٝبَ( ١طادعْ ١كس ا٭قػاّ إٓاٖه١
يًكطٸا ٗ ١ٝ٥قُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين ٗ نتاب «أؾٗط إػاٚ ;)»ٌ٥نتاب ايطزٸ ايكاٌ٥
با٫عتساٍ (ضزٸ عً ٢أٚي٦و ايصٜ ٜٔػتدسَ ٕٛا٫عتساٍ ٗ سػاب ايتكٚ ;)ِٜٛنتاب
ايه ّ٬عً ٢ايػاَطٚ ;)87(٠نتاب ا٫غتكٓاعٜٚ ،طًل عً ٘ٝأٜهاّ اغِ :ايٓكس عً ٢أبٞ
دعؿط ايطرب( ٟضزٸ عً ٢اْتكاز ايتكايٝس ايهتاب ١ٝإتعًٚك ١بإعذعات اييت قاّ بٗا َٛغ،٢
َٓٚاقؿ ١اؾٛز ٠إعطؾ ١ٝإٓطك ١ٝيًتكايٝس); ْٚكس يؿهط ٠إعذاظ ايكطإٓ يًُؿاضنٌ
ػذ(.)89
ٗ اجملايؼ ايسٚ ;)88(١ٜٝٓضغايَ ٗ ١عٓ ٢إداظ ٠ايٓٻ ٵ
 َٔٚايٛانض إٔ نتاب ا٫غتبكاض ،يًبكري ٗ ،ايكاْ ٕٛايسٜينٸَ ٖٛٚ ،كػٻِ
إٍ تػع أ ٚعؿط َكا٫ت ٗ أٚقاتٺ كتًؿٚ ،١قس قاّ بتٓٚ ُ٘ٝٛتطتٝب٘ نعٌُٕ ٚاسس ٗ
ْٗا ١ٜسٝات٘ٚ .ضأ ٣إٔ نتب٘ إدتًؿ ٗ ١عًِ ايٖٛ٬ت ٚايكاْ ٕٛايسٜينٸ أدعا٤ٷ َٔ نٌٸ
ٚاسس ،نُا ٜؿطح ٗ نتاب احملت :٣ٛعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايهتاب بعٓٛإ
«احملت ;»٣ٛ٭ْ٘ ٜؿٌُ أق ٍٛايس ٜٔـ ٖٚصا غٝؿٌُ بايتأنٝسَ :كازض ايؿطٜع ١ايس،١ٜٝٓ
ٚايؿطح ايتؿك ًٞٝيًٛقاٜا ـ ،ؾكس اقتكطت عً ٢ايتعً ِٝإتعًٚل بأق ٍٛايس ;ٜٔخٛؾاّ َٔ
إٔ تهَ ٕٛطٛٸ ّٚ ،٫ا٫بتعاز بعٝساّ عٔ إطاز.
ت (بعض ايهتب) بؿإٔ ايٛقاٜا ،اييت آٌَ إٔ تهتٌُ
ٚيكس غبل ي ٞإٔ أًََ ٵ ٝٴ
ٜٚهًُٗا (َا نتبت٘ ٖٓا)ٚ( .تٛؾٚط ٖص ٙا٭عُاٍ) َعاؾ ّ١تؿكٕ ١ًٝٝا أشنطٖٓ ٙا
(ؾك٘) بؿهٌٕ عاّٸ(.)90
ٖٚهصا نُتب نتاب ا٫غتبكاض ٚنتاب احملت ;٣ٛيٝهٌُ نٌٌّ َُٓٗا اٯخط.
ٚبايؿعٌ ،ؾإٕ اٖتُاَات ايبكري ايٖٛ٬ت ١ٝسانط ْ ٠يًػآَ ٗ ١ٜاقؿات٘ يتؿاق ٌٝايؿطٜع١
ايس .١ٜٝٓؾعً ٢غب ٌٝإجاٍ ٗ :إكاٍ ا٭ٚٸٍ ،إهطٻؽ يكٛاٌْ اـتإ ،ىً٘ بٌ
إٓاقؿات س ٍٛطبٝع ١ا٫يتعاّٚ ،ايع٬ق ١بٌ ايكٛاٌْ إعًٓٚ ١إٓطكٚ ،١ٝايعٛض اٱهلٞٸ
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عٔ ا٭ملٜٓٚ .تٖٗ ٞصا ايكػِ بػًػً١ٺ َٔ عؿط َكا٫ت قكريَ ،٠عُٗٛا ٳَعٵينٌّ بايع٬ق١
بٌ إعطؾ( ١اهلل ،طبٝع ١ايٛقاٜا) ٚايٓٝٸٚ ١أزا ٤ايٛقاٜا(.)91
نإ ايعسٜس َٔ إعتعي ١إػًٌُ ؾكٗاْ ٤ؿٝطٌٚ ،أبطظ َجإٍ عً ٢شيو ٖٛ
ايكان ٞعبس اؾبٸاضٚ .نإ يًهجري َِٓٗ َكًش ْ ١ـ ؾا٥س ٠ـ ٗ أق ٍٛايؿك٘ٚ .قس أعطاْا
ػب بعض ا٭ؾهاض عٔ
ٜٛغـ ايبكري ٗ نتاب٘ ا٫غتبكاض ؾطق ّ١غري اعتٝاز ١ٜيهَ ٵ
نٝؿٝٸٛٗٚ ١ض َٓاقؿ١ٺ َعتعيٝٸَ ١بهٚط ٠يًؿك٘; ٚنٝؿٝٸ ١تؿاعٌ ايتذطٜس ايٓٛطٟٸ ْٛٚط١ٜ
إعطؾ ١إتطٛٸضَ ٠ع ايتؿاق ٌٝايسقٝك ١يًكاْ ٕٛايٛنعٞٸ ايؿكٗٞٸ.

ح ـ ٜػٛع بٔ ٜٛٗذا ــــــ
نإ ٜؿٛع بٔ ٜٛٗشا ـ  ٖٛٚأب ٛايؿطز ؾطقإ بٔ أغسْ ،ؿْ٘ َٔ ايٓكـ ايجاْٞ
َٔ ايكطٕ اؿاز ٟعؿط ـ تًُٝص ّا يٛٝغـ ايبكريٚ ،زضؽ أٜهاّ َع يٝؿ ٞبٔ ٜؿٝتٚ .بعس
ٚؾا ٠ايبكري تٛيٜٓ ٢ؿٛع ٳزٚٵضاّ َطنعٜٸاّ ٗ ايتسضٜؼ ٚايكٝاز ٗ ٠فتُع ايكطٸاٗ ٌ٥
ايكسؽٚ ،ساؾ ٜعً ٢ع٬قات ٚثٝكَ ١ع اجملتُع ايكطٸاَ ٗ ٞ٥كطَٚ ،ع اؿاخاَات
نصيو.
تهؿـ يٓا نتابات٘ عٔ إساطت٘ ايٛاغعٚ ١ايعُٝك ١بإعاضف عاَٸٚ ،١ايٛٗٝز١ٜ
خاقٸ ّٚ ،١قس نإ ـ َجٌ َعً ُ٘ٝٚـ ٖٛ٫تٝاّ َعتعيٝاّٚ .عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ مل ٪ٜيٚـ أٟٸ
أعُإٍ ٖٛ٫ت ١ٝعًٚ ٢د٘ ايتشسٜس ،ؾإٕ َٛٝي٘ إعتعي ١ٝػٹ ٴس هلا ـ بايتأنٝس ـ قسٗ ٣
َ٪يٖؿات٘ إدتًؿ.)92(١
تتعًٖل َع ِٛأعُاٍ ٜؿٛع بايكاْ ٕٛايسٜين ٚتؿػري ايهتاب إكسٻؽٚ .أِٖٸ أعُاي٘
ٗ ايؿطٜع ٖٞ ١ايتعًٝل «ايط »ٌٜٛعً ٢غؿط اي( ٌٜٚ٬ايتؿػري إبػ ٗ ٙٛغؿط ؾاٜكط)ٙ
ٚايتعًٝل عً ٢ايٛقاٜا ايعؿط (تؿػري عػطت زٜؿاض.)ِٜ
ٖٚص ٙأعُا ٷٍ نبري ٠دسٸاّٜ ٫ ،عاٍ ْطاقٗا غري ٚانضٕ; بػبب أْٗا عً ٢سايتٗا
إدطٛطٚ ،١ؾٗٝا ٜعاجل فُٛعَ ّ١تِّٓٛع َٔ ١إباسح ايكاْٚ ١ْٝٛايتؿػري ١ٜبططٜك١ٺ
َػتؿٝهٚ ١ؾاًَٜٚ ،١كتبؼ َٔ َ٪يٖؿات أغ٬ؾ٘ ايكطٸاٚ ٌ٥ا٭زب اؿاخاَ ٞبؿهٌٕ
نبري.
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 ٗٚايٛاقع تٴعٳسٸ بعض َٓاقؿات٘ أعُا ّ٫قػريَ ّ٠ػتكًٓ َّ ١سف ٗ ١ايتعًٝلٚ .قس
طًب أب ٛاؿػٔ زاٚٚز بٔ عُطإ بٔ يٝؿ ٖٛٚ ،ٞقطٸاَ ٞ٥كطٟٸ ثطٟٸ ،إٔ ٜهتب ٜؿٛع
تعًٝكاّ أقكط عً ٢أغؿاض َٛغ ٢اـُػ ;١يتعً ِٝابٓ٘.
ٚاؾل ٜؿٛع ٗٚ ،عاّ  ّ1054بسأ ٗ تأيٝـ تعًٝك٘ «ايككري» ٖٛٚ .أٜهاّ عٌُٷ
ط ٌٜٛدسٸاّٜ ،تهُٻٔ تطْ ّ١٭غؿاض َٛغ ٢اـُػٚ ،١تعًٝكاّ عً ٢إػا ٌ٥ايٓش١ٜٛ
ٚايٖٛ٬تٚ ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
نُا نتب عسزاّ َٔ ا٭عُاٍ ايكػري ٗ ٠ايكاْ ٕٛايسٜينٸَ ،ا ٗ شيو نتاب:
ايٓصٚض ٚا٭َ ٵُٜإ; َكاي ١ايػبت; ايه ٗ ّ٬ايربٸ; ٚدٛاب إػا ٌ٥إؿهًٚ .١وتٖ ٟٛصا
ايعٌُ ا٭خري عً ٢زضدات ايعٚاز إُٓٛعٚ ،وت ٟٛعًَ ٢كسٸَ١ٺ َطٛٻيٜ ،١عطض ؾٗٝا
ٜؿٛع ايكهاٜا ا٭غاغٝٸَٚ ،١ػا ٌ٥أق ٍٛايؿك٘ إعتعي.)93(ٞ
ٜٚصنط ٗ أعُاي٘ ايهبري ٠ـ بهع َطٸات ـ َػأي ١ا٫دتٗاز ،اييت يػ ٤ٛاؿ ٜٓمل
سَ ّ٫طٛٻَٓ ّ٫اٖهاّ يًطبٸاْ ١ٝبعٓٛإTafsîr Torah ( :
ٜتِٸ ؼسٜسٖا بٳ ٵع ٴس .نُا نتب دٳ ٳ
.)Tzivvah Lanu
إٕ عٌُ ٜؿٛع ايٛسٝس ايصٜ ٟتططٻم بؿهٌٕ َباؾط ـ أ ٚأنجط قطباّ ـ إٍ َٛانٝع
ايه ٖٛ ّ٬نتاب٘ «ايتٛض ،»١ٜؾؿٖ ٞصا ايهتاب ايهبري عاجل عسزاّ َٔ ايكهاٜا
سٚ ٞايتأٚ .ٌٜٚباٱناؾ ١إٍ شيو ،قاّ بؿطح َعسٸ٫ت
إُٗٸ ١إتعًٚك ١بٓٛط ١ٜإعطؾٚ ١اي ٳ ٛٵ
ايٓٛط ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛإٛانٝع اؾَ ٳسيَ ،١ٝجٌ :ايطبٝع ١ا٭بس ١ٜيًتٛضاٚ ،٠اغتشاي١
ْػدٗا(.)94
ٚيكط ٕٕٚعسٜسْ ٠ٴػب عٌُٷ بايًػ ١ايعرب ١ٜايبٝعْط ١ٝايكطٸا ،١ٝ٥بعٓٛإ bah :ـ
 ،Bereshit Rabإٍ ٜؿٛع بٔ ٜٛٗشا(ٖٚ .)95صا ايتعًٝل عباض ْ٠عٔ تعًٝلٕ َعتعيٞٸ عً ٢غٹؿِط
ايته ٗ ،ٜٔٛؾهٌ أغ١ً٦ٺ ٚأدٛبٚ .١قس متٸ ؼسٜس ا٭قٌ ايٛٗٝزٟٸ ـ ايعطب ٞهلصا ايٓلٸ.
ٚؾُٝا ٜبس ٚأْ٘ نإ ٗ ايٛاقع دع٤اّ َٔ تعًٝلٕ أنرب عً ٢أغؿاض َٛغ ٢اـُػٚ ،١ضٴ ٳبُا
نتب ٗ اؾع ٤ا٭خري َٔ ايكطٕ اؿاز ٟعؿط َٔ ،قٹ ٳبٌ تًُٝصٺ يٝؿٛع بٔ ٜٛٗشا(.)96
ُ
إْ٘ ٕٔ ايٛانض يسٜٓا أْ٘ نإ يٝؿٛع عس ٷز َٔ ايطٓ٬ب ايص ٜٔمل ٜأتٛا َٔ ايؿطم
ا٭ٚغ٘; ؾهإ تٛبٝاؽ بٔ َٛغٜٚ ٢عكٛب بٔ مشع َٔ ٕٛبٝعْط( ١عً ٢ا٭ضدض َٔ
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ايكػطٓطٚ .)١ٝٓٝقس عازٚا (ٚضٴ ٳبُا آخط ٕٚغري َعطٚؾٌ إيٓٝا) إٍ بٝعْطْٚ ،١كًٛا
اٱلاظات ايؿهط ١ٜيكطٸا ٞ٥ايكسؽ إٍ اجملتُع ايبٝعْط ٞايكطٸا ،ٞ٥عٔ ططٜل
ايرتْات ايعربٚ ١ٜا٭عُاٍ إػتكًٓ ١بايًػ ١ايعرب.١ٜ
قاّ تٛبٝاؽ برتْ ١نتاب احملت ،٣ٛيٛٝغـ ايبكريٚ ،نصيو غؿط Ne‘imot
ـ ٚ ،haنتاب٘ ايتُٝٸعٚ ،غؿط  .Mahkimat Petiنُا أْتر ايعسٜس َٔ اـ٬قات ٗ
ايؿهط إعتعيَ ،ٞجٌَ :ؿٝؿات ْؿٝـ ٚ ،Meshivat Nefeshنصيو  ‘Etzemـ Marpe
ٚ ،laتكسٜل ايسٖٚ .)97(Tzidduq ha - Din ٜٔهصا خًكٛا ا٭غاؽ يجكاؾ ١قطٸا١ٝ٥
ت إعتعيَ ١هاْ ّا َُٗٸ ّا خ ٍ٬ايكطٕ ايطابع عؿط(.)98
َعزٖط ٗ ٠بٝعْط ،١سٝح استًٖ ٵ
نُٻٔ دٛزا ٖازاغ ٞـ ْ ٖٛٚؿ٘ ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط ٗ ايكػطٓط١ٝٓٝ
ـ َٛغٛعت٘ اـاقٸ ١بتعاي ِٝايكطا Kofer ٌ٥ـ َٓ Eshkol haاقؿاتٺ َعتعيٝٸ ّٚ ١اغع١
ايٓطام عٔ ايٖٛ٬ت.
نا ّهٓٓا إٔ ْط ٣شيو ٗ  Koferـ َٚ ،Eshkol haع شيو ؾإٕ بساٜات تأثري
ايؿهط ا٭ضغطٞٸ عً ٘ٝأْ٘ أزخٌ بعض ايهًُات ا٭ضغطٝٸ ١بططٜك١ٺ بساٝ٥ٸ ١إٍ سس
ٛ
َا(.)99
ٚقس اغتُطٸ ايؿهط ايكطٸا ٗ ٞ٥اغتٝعاب إُْٝٛٝس ٜٔا٭ضغطٝٸٌ ست ٢ايكطٕ
ايجايح عؿطٚ .قس غع ٢آض ٕٚبٔ إًٜٝا( ٗ ،)ّ1369تًدٝك٘ ايٖٛ٬ت ٞإٜتع ساEtz ِٜٝ
 ،Hayyimٱْكاش عٓاقط ايٖٛ٬ت ايكطا ٞ٥ايه٬غٝه َٔ ،ٞخ ٍ٬زفٗا َع
ايؿهط ا٭ضغطٞٸ(.)100
ٚآخط َ٪يٚـ ضٝ٥ؼ يًكطٸا ١ٝ٥إعتعي ١عطؾٓا ٙهلص ٙايؿرت ٠نإ غٌٗ بٔ ايؿهٌ بٔ
غٌٗ ايتػرت ٟـ ٜاؾاض بٔ سكاز بٔ ٜاؾاض ـ ،ايص ٟنإ ْؿطاّ ٗ ايكسؽ ٗ ايجًح
ا٭خري َٔ ايكطٕ اؿاز ٟعؿط(ٚ .)101نإ ايتػرت ٟعهٛاّ ٗ عا١ً٥ٺ باضظ َٔ ٠ظعُا٤
ايطا٥ؿ ١ايكطآٚ ١ٝ٥ايتذٸاض ٚإُٛٸيٌ ،ايص ٜٔعٌُ بعهِٗ نُػٚ٪يٌ ضؾٝع ٞإػتٗ ٣ٛ
احملهُ ١ايؿاطُٝٸ.)102(١
َٔ ايٛانض أْ٘ نإ ايؿدكٝٸ ١ايسٚ ١ٜٝٓايؿهط ١ٜايٛٗٝز ١ٜايطا٥س ٗ ٠بٝت
ت ايؿتض َباؾط ،ّ٠سٝح نإ ايٛٗٝز ٟإُجٸٌ ٗ ْعاع
إكسؽ ٗ ،ايػٓٛات اييت غبكَ ٵ
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عًينٸ عكس ٗ ايكسؽ ،نُا أؾاز أب ٛبهط قُس بٔ ايعطب.)103(ٞ
ٗٔ ٛط إبساع غٌٗ ايتػرت ٗ ٟنتابات٘ اغتُطاض اؿٜٛٝٸ ١ايؿهطٜٸ ١جملتُع ايكسؽ
ٴِ ٜ
ايكطٸا .ٞ٥بُٓٝا ضأٜٛ ٣غـ ايبكري إٔ أؾهاض أب ٛاؿػٌ ايبكط ٟايبٗؿُ ١ٝإعتعي١ٝ
تؿه ٌٚخططاّ ،الصب غٌٗ ايتػرت ٟإيٗٝا.
ٚتٓعهؼ َصاٖب ايبكط ٗ ٟث٬ث ١ـ عً ٢ا٭قٌٸ ـ َٔ نتابات ايتػرتٟ
 ٞبٔ غًُٝإ إكسغٞٸ)( ;)104نتاب ايتًٜٛض
إكسغٝٸ( :١ضزٚز عً ٢ا٭غ ١ً٦ايٖٛ٬ت ،١ٝيعً ٸ
ٚايتٛسٝس ٚايعسٍ  ‘adlـ  tawhîd walـ  talwîh ilâlـ ًَ( Kitâb alدٻل ٖٛ٫تٞٸ); ٚنتاب
ايتشطٜط يهتاب أضغط ٛؾُٝا بعس ايطبٝعKitâb al - tahrîr li - kitâb Aristû fîmâ ١
( ba‘d al - tabî‘aتعً ٝٷل ْكسٟٸ عً ٢إٝتاؾٝعٜكٝا ا٭ضغطٝٸ.)105()١
ٚباٱناؾ ١إٍ ٖص ٙا٭عُاٍ ايٖٛ٬ت ،١ٝقاّ ايتػرت ٟبتأيٝـ َكإٍ عٔ ا٭غؿاض
إكسٸغٚ ،١ا٫غتذاب ١ايكاْٚ ،١ْٝٛايعٌُ عً ٢ايعهات احملٛٛضMaqâla fî al-( ٠
ٜٓ ،)‘arayotتكس ؾٗٝا ايطأ ٟايكاْ ْٞٛيٝؿٛع بٔ ٜٛٗشا.
ٚيعٌٸ عًُ٘ ايطٝ٥ؼ نإ نتاب٘ «ا٭َ٬ى اؾٛاَع»( .)106نُتب ايهتاب بٓا٤ٶ
عً ٢طًب عًٞٸ بٔ غًُٝإ ،ايص ٟطًب َٓ٘ ؼهري نتابٺ َؿاب٘ يهتاب ايؿطٜـ
إطته ٌْ( ٢ايعًِ ٚايعٌُ)ٚ .قػٻِ ايتػرت ٟنتاب٘ إٍ ث٬ث ١أدعا ٤ضٝ٥ػ:١
أٚٸ ّ :٫خ٬قَٛ ١دع ٠عٔ أق ٍٛايس ٜٔإعتعي ;١ٝثاْٝاّ :عطض ٭ق ٍٛايؿك٘; ثايجاّ:
غؼ ايؿطا٥ض احملسٻز ٗ ٠ايتٛضاٚ ،٠ا٭زيٓ ١عًٗٝاٚ .قس أزضز ايتػرتٟ
ض َٓٗذٞٸ ُ٭ ٴ
عط ٷ
ًَدٻكاّ يًكٝاؽ إٓطك ٞا٭ضغطَٓ ٗ ٞاقؿت٘ ٭ق ٍٛايؿك٘ َٔٚ .ايٛانض أْ٘ أٚٸٍ
ناتبٺ ٜٛٗزٟٸ ٜؿعٌ شيو بططٜك١ٺ َٓٗذ.)107( ١ٝ
أَا ايعٌُ ا٭خري ايص ٟغٝتِٸ شنطٴٖٓ ٙا ،عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ قس ٜٓتُ ٞإٍ ايؿرت٠
ا٭خري َٔ ٠إعتعي ١ايٛٗٝز ،١ٜؾٗ ٛبعٓٛإ «نتاب ا٭ق( »ٍٛنُا ٚضز ٗ قؿش١
ايعٓٛإ) ،بكًِٜ :ػاض (غٌٗ) بٔ سكاز ايتػرت.ٟ
إٕ ٗ تأضٜذ ايهتاب إؾهايٝٸ ّٚ ،١يهٔٵ َٔ احملتٳ ٳٌُ إٔ إ٪يٚـ نإ سؿٝسّا
يػٌٗ ايتػرت ،ٟايصْٛ ٟقـ أعٚ .ٙ٬نُا قاٍ إ٪يٚـ :ؾكس تأيٖـ ايهتاب بٓا٤ٶ عً٢
تعًُٝاتٺ َٔ أسس قاز ٠ايطأ( ٟايكان ٞايطٝ٥ؼ إٗصٸب غينٸ ايسٚي.)108()١
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ٖٓٚا ّهٔ إٔ ْطا ٗ ٙا٭ٚضام ايعؿط ٠ايباق ١ٝؾايهتاب عباض ْ٠عٔ َٛد ٕع
ت عإ ٸ ٫ ،١ٝتكتكط عً ٢اـكا٥ل
ت قٝاغت٘ بعباضا ٺ
يًه ّ٬إعتعيٞٸ ،ايص ُٖ ٟٵ
ايٛٗٝزٜٸَ ٖٛٚ ،١ا غٝهَٓ ٕٛاغباّ يٛطٚف ته.ٜ٘ٓٛ

3ـ ايفرت ٠املتأخِّس( ٠ايكسٕ ايجاْ ٞعػس َٚا بعد )ٙــــــ
ٜٓتكٌ ايرتنٝع اؾػطاٗ هلص ٙايؿرت ٠إٍ َكطٚ ،قس ناْت ٖص ٙايؿرت ٠قً١ًٝ
اٱبساع َٔ ايٓاس ١ٝايٖٛ٬تَٚ .١ٝع شيو ،نإ ٜ ٫عاٍ ٖٓاى ؾعٛضٷ باؿاد ١إٍ إْؿا٤
أغاؽٕ عكْٞ٬ٸ ي٬عتكاز ايسٜينٸ; َٔ أدٌ تعُٝل َعٓ ٢إُاضغات ايس ١ٜٝٓاي.١َٝٛٝ
 َٔٚثِٸ ؾإٕ ٖص ٙايؿرت ٗ ٖٞ ٠ايػايب إسسًَ ٣دٻكات ايتعً ِٝإػٝش.ٞ
ٚبايهاز متٸ ايتشكٝل ٗ ا٭زب ايكطٸا ٞ٥هلص ٙايؿرت ٠بؿهٌٕ عاّٸَ ،ا ٗ شيو عًِ
ايهٚ .ّ٬عً ٢ايطغِ َٔ شيو متٸ ؼسٜس بعض ا٭عُاٍ.

طدٜفٝد بٔ ٖداٚ ٟزلً٘ ضًُٝإ بٔ دٜفٝدص ــــــ
ؾؿَٓ ٞتكـ ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط ،قاّ نٌٌّ َٔ :ا٭ب; ٚا٫بٔ ،بتأيٝـ ًَدٻكات
ؾب٘ ٖاثً ١يتعاي ِٝإعتعي ١ايهٜ .١َٝ٬ؿري ضٚف ٖذٛي Rosh ha - Golah ١إٍ إٔ
 َٔ ٛايكطٕ ايجأَ ،عٓإ بٔ
زٜؿٝس بٔ ٖسا David ben Hisdai ٟنإ َٔ ْػٌ طا٥ؿٞ
زٜؿٝس).
نتب نتاب ايتٛسٝسٚ ،نتب لًُ٘ غًُٝإ بٔ زٜؿٝس عُ ّ٬بعٓٛإ :نتاب
أق ٍٛايسKitâb usûl al-dîn alladhîn mina lâ yasa‘u kull mukallaf tarkahû ( ٜٔ
ٚ .)wa-ihmâlahûمتٸ تٓ ِٝٛن ٬ايعًٌُ ٗ ؾهٌ غ٪إٍ ٚدٛابٚ ،قس متٸ عطض
احملتٜٛات ؾُٗٝا بططٜك١ٺ َباؾط ،٠فطٸز ٠ز ٕٚأٟٸ دسإٍ أ ٚأزيٓ ١دٳ ٳسي.١ٝ
ٜتطًٓب ايكاْ ٕٛايكطٸا َٔ ٞ٥اؾعٸاض إٔ ٜعطف ٜٚؿِٗ ا٭غاؽ ايعك ْٞ٬ٱثبات
ٚدٛز اهلل ٚٚسساْٝت٘ ٚعسي٘ٚ .إؿهًَ ٖٞ ١عاْا ٠اؿٛٝإ غري إػتشكٓ .١يصيو هب
عً ٢اؾعٸاض إٔ ٜؿِٗ َؿٗ ّٛايتعٜٛضٚ ،ا٭غؼ ايٖٛ٬ت ١ٝيًؿهطٚ ،٠بإٔٸ اهلل غٝعِّٛض
اؿٛٝإ إصبٛح عٔ آٚ ;َ٘٫إ ٓ٫ؾإْ٘ غٛف ٜطتهب عُ ٬ؾٓٝعاّ عٓسَا ٜكتٌ اؿٛٝإ.
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ْٚتٝذ ّ١يصيو غايب ّا َا ناْت أزيٓ ١قٛاٌْ ايصبض َكسٸَاتٺ ٖٛ٫ت.١ٝ
نُا قاّ غًُٝإ بٔ زاؾٝس بتأيٝـ عٌُٕ ندِ س ٍٛايصبضٚ ،بعض كطٛطات٘
تهع ًَدٸكات٘ يتعاي ِٝايه ّ٬أَاّ قٛاٌْ ايصبض (ٖٓاى أٜهاّ َٓاقؿٖٛ٫ ْ١ت ١ٝنبري٠
ٗ ْلٸ ايهتاب)ٚ .قس ٜهٖ ٕٛصا ٖ ٛغبب ؾعٛض ٙباؿاد ١إٍ تأيٝـ ًَدٻك٘ ٖصا،
عً ٢ايطغِ َٔ إٔ نتاب ٚايس ٙنإ َتاساّ.

طؾُٖ ٌٝ٥ٛا داٜإ ٚإًٜٝا بٔ آزٕٚص ــــــ
ٚبإجٌ ،ؾؿ ٞايكطٕ ايطابع عؿط نتب إغطا ٌٝ٥بٔ قُٖ ٌٝ٥ٛا زاٜإ ٖا إعطاٗ
تعايٖٛ٫ ِٝت ١ٝقكري( :٠تطتٝب ايعكا٥س ايػتٸٚ ،)١نعٗا أَاّ (ؾط ٙٚايصبض)ٖ ٗ .صٙ
اؿاي ١أٜهاّ أخص ايعٌُ ايٖٛ٬ت ٞأٜهاّ سٝاَ ّ٠ػتكًٓ.١
ٚنتب آخط َجإٍ ٖٛ٫تٞٸ َٔ ٖصا ايكب ،ٌٝبعٓٛإ :نتاب أق ٍٛايسٗ ،ٜٔ
ْٗا ١ٜايكطٕ اـاَؼ عؿط َٔ ،قٹ ٳبٌ إًٜٝا بٔ آض ٕٚبٔ عبس ايٛاي.ٞ
نإ ٖصا ايهتاب دع٤اّ َٔ فًٖ ٺس نبري ،وت ٟٛأٜهاّ عًًَ ٢دٻل يٮعُاٍ
ايًٝتٛضدٝا ايكطٸا ،١ٝ٥يًُ٪يٚـ ََ٬ٝس ؾهٌ ٜٓٚ .Melamed Fadlهاف إٍ شيو ًَدٸل
جملُٛع ١قُ ٌٝ٥ٛبٔ َٛغٖ ٢ا َعطاٗ ايكاْ( :١ْٝٛنتاب إطؾس)ٚ .قس ؾهًٓت نٌٸ
ٖص ٙايهتب َعاّ زيَ ّ٬ٝطدعٝٸاّ ،وت ٟٛعًْٝ ٢ع إعًَٛات اييت وتادٗا ايكطٸاٞ٥
ايعاز.)109(ٟ
آخط َطٸ ٺ ٠مسعٓا ؾٗٝا عٔ تعاي ِٝايه ّ٬بٌ ايكطٸا ٌ٥إكط ٌٜناْت ٗ
َٓتكـ ايكطٕ ايػابع عؿطٚ .نإ ٖٓاى ـ ٗ ٖصا ايٛقت ـ دٳ ٳسٍٷ ٜتُشٛض س ٍٛف٤ٞ
دعٸاضٕ َٔ إغطٓب ٍٛإٍ ايكاٖط ;٠يًشك ٍٛعً ٢ؾٗاز٠ٺ َكسٻق.١
اغتًعّ تعً ٗ ُ٘ٝايكاٖط ٠أٜهاّ تعًِٗ أغاغٝٸات ؾهط إعتعيَ ،١ا ٗ شيو
ؾهط ٠ايعٹٛٳضَٚ .ع شيو ،أغٻؼ ؾطنا ٗ ٙ٩ايس ٗ ٜٔإغطٓب ٍٛاعتكازِٖ ايسٜينٸ ٗ
دػاّ»ٚ .عٓسَا عاز اؾعٸاض إٍ ٚطٓ٘
ا٭ضغط ١ٝإٚ ،١ُْٝٛٝاعتربٚا ؾهط« ٠ايعٹٛٳض ضٔ ٵ
ضؾض فتُع ايكطٸا ٗ ٌ٥إغطٓب ٍٛا٫عرتاف بؿٗازت٘.
ت اجملتُعات ايٓاطك ١بايعطب ٗ ١ٝزَؿل ٚايكاٖط ;٠بػبب ضؾض َا
ٚيكس غهبٳ ٵ
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اعتربٳ ٵت٘ َازٸ ٠إّإ أغاغٚ .١ٝيػٓٛاتٺ عسٜس ٠ضؾض اؾاْبإ تٓا ٍٚؿِ اٯخطٚ .ستٸ٢
ٖصا ايٛقت َٔ ايٛانض إٔ ايطا٥ؿتٌ مل تهْٛا عً ٢زضا١ٜٺ باخت٬ؾاتُٗا ايٖٛ٬ت.)110(١ٝ

طدلُٛع ١فرينٛفٝتؼ ٚايتؿُّٛفص ــــــ
نُ٬س١ٛٺ أخري ٠عًٖ ٢صا ايكػِ أٚزٸ إٔ أؾري إٍ إٔ فُٛعات ؾرينٛؾٝتـ
تٗٛط إٔ إهتبات ايكطٸا ٗ ١ٝ٥ايكاٖط ٠ؼت ٟٛعً ٢نُٸ١ٝٺ نبري َٔ ٠ا٭زب ايكٗٛ
َ ٛا ،غٛا ٤نإ إغَٝ٬ٸ ّا أٜٛٗ ٚزٜٸ ّا; ٚبعهٗا أعُاٍٷ قٛؾٝٸْ ١كٝٸٚ ;١بعهٗا
إتٓٛٸع إٍ سس
أعُاٍ قٛؾ ١ٝشات تٛدټ٘ أخ٬ق.ٞ
 ٫ٚتٛدس َ٪ؾٸطات عً ٢أْ٘ ٗ اجملتُع ايكطٸا ٞ٥نإ ٖٓاى أٟٸ تٛتټ ٕط قػٛؽ
بٌ عكْٝ٬ت ١إعتعي ١ٝإعتازٚ ٠ا٫تٸذا ٙايك .ٗٛأٚزٸ إٔ أقرتح ـ نػصا٤ٺ يًؿهط ٚايبشح
إػتكبًٞٸ ـ إٔ أٚي٦و ايص ٜٔيسَ ِٜٗٳ ٵٌٝٷ ق ٗٛضٴ ٳبُا ٚدسٚا ْٛط ١ٜإعطؾٚ ١ايٖٛ٬ت
أضنٝٸ ّ ١ؾهطَ ١ٜطو ١يًتذطب ١ايس ١ٜٝٓايكٛؾ.١ٝ
ّٚهٔ ايعجٛض عً ٢ز٫ي١ٺ عً ٢شيو ٗ نتاب بٗٝا بٔ ؾاقٛزا ايك ،ٗٛنتاب
«اهلسا ١ٜإٍ ؾطا٥ض ايكًٛب» ،ايص ٟنُتب ٗ إغباْٝا ٗ ،اؾع ٤ا٭خري َٔ ايكطٕ
اؿاز ٟعؿطٜٛٚ .ق ٞبٗٝا ٗ َكسٸَت٘ با٭عُاٍ ايٖٛ٬ت ١ٝيًُكُٸل ٚغعسٜا دإٚ٩
ٚقُ ٌٝ٥ٛبٔ سٴؿين ،عً ٢أْٗا ايهتب اييت تتعاٌَ َع اؾاْب «ايطٚسٞٸ» َٔ زضاغ١
ايٛقاٜا(.)111
ٚباٱناؾ ١إٍ شيو ،قس ْ٬س ٜاقرتاح ْػ ِٝبٔ ٜعكٛب بإٔ اهلل قس ٜهٕٛ
َعطٚؾاّ َٔ خ ٍ٬ايتذطب ١إباؾطٚ ٠ايبسٜٝٗٸٚ ،١يٝؼ ؾك٘ َٔ خ ٍ٬ا٫غتس ٍ٫ايعكًٞٸ،
ضغِ أْ٘ نإ َعتعيٝٸ ّا بٛنٛحٕ (.)112

ا٭ِْ َديُظ  Al - Andalusــــــ
نإ يًُعتعي ١اٱغَٝ٬ٸ ١سهٛضٖا ايكػري ـ دسٸاّ ـ ٗ ا٭ْسيؼٚ .إٕٵ نإ ٖٓاى
بعض ا٭ؾطاز َٔ إتٸذٌٗ إٍ إعتعي ،١ايص ٜٔضٴ ٳبُا تعطٸنٛا يعًِ ايٖٛ٬ت خٍ٬
ايطس٬ت ايسضاغٝٸ ١إٍ ايؿطمٚ ،يهٔٵ نإ ٖٓاى بايتأنٝس(.)113
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ٚبُٓٝا مل ٜهٔ ٖٓاى أٜهاّ َ٪يٚؿٜٛٗ ٕٛز َٔ ٟإعتعي ٗ ١ا٭ْسيؼ ،نإ
ايٖٛ٬تٚ ٕٛٝايؿ٬غؿ ١ايٛٗٝز عً ٢عًِٕ بايتأنٝس بأزب ٚتعاي ِٝإعتعي ١ايٛٗٝزٚ .اْٛط،
عً ٢غب ٌٝإجاٍ :تعًٝل بٗٝا بٔ ؾاقٛزا ،إؿاض إي ٘ٝأع.ٙ٬
ٚباٱناؾ ١إٍ أعُاٍ بٗٝا إعتعي ١ٝإٛق ٢بٗا ،اييت متٸ إعاز ٠تطَُٗٝا ،متٸ
ايعجٛض عً٪َ ٢يٓؿات قطٸاَ ٞ٥عتعي ٞططٜكٗا ٜطدع إٍ ا٭ْسيؼ; ؾكس نإ يٝؿٛع بٔ
ٜٛٗشا ـ  ٖٛٚطايبٷ َٔ إغباْٝا ـ ٖٛٚ ،ابٔ ايطٖ ٳطؽ ( ،)ibn al - Tarâsايص ٟعاز َع٘ عٓس
عٛزت٘ إٍ زٜاضَٚ ،ٙع٘ نتباّ ٕسضغ٘ٚ ،ضٴ ٳبُا أعُا ّ٫أخط َٔ ٣ايكطٸا.)114(ٌ٥
ٚضٴ ٳبُا ْتٝذ ّ١هلص ٙايٓؿاطات ٜبس ٚإٔ ايؿًٝػٛف ايٛٗٝزٟٸ دٛظٜـ بٔ
قسٜل( )ّ1149قس عطف َع ِٛايتعاي ِٝايه ١َٝ٬اييت َعُٗٛا َٔ َكازض قطٸا.١ٝ٥
ؾؿ ٞنتاب٘ إكػٻط ٜصنط ث٬خ َطٸات نتاب ٜٛغـ ايبكري (نتاب ايتُٝٝع)َ :طٸتٌ
عٓس َٓاقؿت ١يًكؿات اٱهلٝٸَٚ ;١طٸ ّٚ ٠اسس ٠ـ َطٛٸي ١ـ عً ٢ؾهط ٠ايعٹٛٳض(.)115
ٜٚكـ ٜٛٗشا ٖايٝؿ )ّ1141(ٞتعاي ِٝايه ّ٬بؿ٤ٞٺ َٔ ايتؿك ٗ ٌٝنتاب٘
اـعاض ٫ٚ ،ٟغٝٻُا ٗ ايؿكٌ اـاَؼ َٓ٘( َٔٚ .)116ايٛانض إٔ اجملتُع ايكطٸاٗ ٞ٥
ا٭ْسيؼ مل ٜهٔ نبرياّٚ ،يهٔٵ هب إٔ ٜه ٕٛنبرياّ َا ٜهؿ ٞؾَ ٵصب اْتباٙ
إ٪يٚؿٌ ايطبٸاْ.)117(ٌٝ
ٚتكرتح غاض ٠غرتَٚػا أٜهاّ أْ٘ ،باٱناؾ ١إٍ ايسضاغات ٗ ايؿطم ،نإ
إؿهٚط ٕٚإػًُ ٗ ٕٛا٭ْسيؼ عً ٢زضا١ٜٺ َصاٖب إعتعي َٔ ،١خ ٍ٬ا٫تكا٫ت َع
ايٛٗٝز احملًٝٸٌٚ ،خاقٸَ ١ع ايكطٸا.)118(ٌ٥
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اتّذاٖات ٚأضايٝب حتكٗل ايعًِ ايدٜينّ
املباْٚ ٞاملٓاٖر (َٓٗر ايطٝد ايػٗٝد ايؿدز يف فك٘ ايٓعاّ أومٛذداّ)

د .السٍد إحسان رفٍعً العلىي
أ .محمد صادق ذولً
ترجمة :حسه علً مطر

تٛط ْ١٦ــــــ
ٴٜعٳسٸ إْتاز ٚبٳًِٛض ٠ايعًِ ايسٜينٚ ،نصيو أغًُ ١إعطؾ َٔ ،١بٌ ايهطٚضٜٸات
اهلاَٸ ١بايٓػب ١إٍ اؿهاض ٠اٱغَٝ٬ٸ ١إعاقطٚ .٠قس متٸ طَطٵح ايهجري َٔ ا٫ػاٖات
ٚا٭غايٝب إتِّٓٛعٖ ٗ ١صا ايؿإٔ; َٔ أدٌ ؼكٗل ايعًِ ايسٜينٸ ٚأغًُ ١ايعًٚ .ّٛنٌٸ
ٚاسسٺ َٔ ٖص ٙا٫ػاٖات ٜؿتٌُ عًَ ٢باْ ٘ٝإعطؾٚ ١ٝإٓٗذ ١ٝاـاقٸٚ .١إٕ َٔ أنجط
سٛٹ ٞباغتكبإٍ نبري ،ض ١ٜ٩ايٓٛاّ ايؿكٗٞٸ ٚؾل ايٓٛطٜٸ١
ٖص ٙإٓاٖر لاساّٚ ،ايص ٟٳ
ايص ٟأُضغٝٳتٵ قٛاعسٖا ظٗٛز ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض .إٕ َٔ بٌ اؾصٚض
اهلاَٸ ١يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ ٖ ٞتًو اييت تهُٔ ٗ أعاث٘ إٓٗذٝٸ ،١سٝح ٖٓاى ايهجري َٔ
َٛاطٔ اـٮ اؾازٸ ٗ ٠ا٭عاخ إٓٗذٚ ١ٝا٭غًٛب ٗ ١ٝؾهط ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض.
×

ٖٓ َٔٚا ،تػعٖ ٢ص ٙإكاي ١إٍ ايعٓا ١ٜبا٭عاخ إٓٗذٝٸ ١يًػٝس ايكسض ،سٝح غٓعٌُ
ـ باٱناؾ ١إٍ عح أغايٝب إْتاز ايعًِ ٗ ايتؿهري ايػطبٞٸٚ ،ايعٌُ نصيو عً ٢بٝإٕ
كتكط يٮغايٝب ٚاـطابات إٛدٛز ٗ ٠ايعًِ ايسٜينٸ ـ عًَٓ ٢اقؿ ١ا٭عاخ إٓٗذٝٸ١
ٚا٭غًٛبٝٸ ١ي٘ ٗ فاٍ ايٓٛاّ ايؿكٗٞٸ بؿهٌٕ تؿكًٞٝٸ; سٝح متٸ ايػع ٞإٍ عح
ايٓكا ٙإٓٗذ ١ٝاييت قطٻح بٗا ايؿٗٝس ايكسض ْؿػ٘ ،نُا متٸ ايػع ٞـ َٔ خٍ٬
ا٫غتؿاز َٔ ٠ؼً ٌٝايُٓاشز ٚايكهاٜا إتبًٛض ٗ ٠إٓ ١َٛٛايؿهطٜٸ ١يًػٝس ايؿٗٝس
ايكسض ـ إٍ اغتدطاز ٚتٓكٝض ا٭غًٛب ٚإٓٗر إعطٗ يػُاست٘ ٗ فاٍ إْتاز ايعًِ
ايسٜينٸٚ ،ايٓٛاّ ايؿكٗ ٞأٜهاّ.

1ـ إغهايّٝات ايبشح ــــــ
إٕ َٔ بٌ ا٭عاخ اهلاَٸ ٗ ١فاٍ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ َٓٗر إْتاز ٚنؿـ
ا٭ْ ١ُٛاٱغَٝ٬ٸَٚ ،١ا ٖ ٛإٓطل ٚا٫ػا ٙايصّ ٟهٔ بٛاغطت٘ اغتدطاز ا٭ْ١ُٛ
ا٫دتُاعٝٸ َٔ ١ايتؿهري اٱغَٞ٬ٸ؟ ٖ ٗٚصا اٱطاض متٸ عح ٚتسا ٍٚايهجري َٔ
ا٫ػاٖات ٚاؿٛاضات إدتًؿ ٗ ١فاٍ إْتاز ٚبًٛض ٠ايعًِ ايسٜينٸ ،سٝح ناْت تػع٢
إٍ بٝإ َٓاٖر ٚأغايٝب ٱْتاز ٚبًٛض ٠ايعًِ ايسٜين ،سٝح ّهٔ هلصا ايبشح
ٚايتشكٝل ا٭ٚٸي ٞإٔ ٜٴجط ٟسٛاض ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ بؿهٌٕ ًَشٚ .ٚٛبطبٝع١
اؿاٍ ؾإٕ ٚدٛز ٖص ٙا٭غايٝب ّٓ ٫ع َٔ ايبشح ٗ أغًٛب ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ;
ٚشيو ٭ٕ خطاب ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ ٜك ّٛعً ٢اٯضاٚ ٤ا٫ػا ٙايؿهطٟٸ يًػٝس
ايؿٗٝس ايكسضٚ ،يصيو هب بػ٘ ٚتؿكَ ٌٝساخٌ ٖصا ا٭غًٛب عً ٢أغاؽ أؾهاض.ٙ
ٖٓ َٔٚا ،ؾإٕ ٖص ٙايسضاغ ١تػع ٢ـ بعس بٝإ بعض ا٭غايٝب إططٚس ٗ ١إْتاز ٚبًٛض٠
ايعًِ ايسٜين ـ إٍ بٝإ ا٫ػا ٙإدتاض يًؿٗٝس ايكسض ٗ فاٍ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ
ايؿكٗٞٸٚ ،ايعٌُ عً ٢بػ٘ أؾهاضٚ ٙآضاٖ ٗ ٘٥صا ايؿإٔ.
نُا قطٻح ايهجري َٔ إؿهٚط ٜٔؾإٕ ا٭غًُ ٫ ١تعين إناؾ ١عباضاتٺ ز ١ٜٝٓإٍ
ايكهاٜا ايعًُ ،١ٝبٌ َعٓ ٢إسٝا ٤ٹبٓٵ١ٝٺ َٓٗذٝٸَٚ ١عطؾٝٸ ١يًعًٚ ّٛايكٛاٌْ( ;)1سٝح هلصٙ
اي ٹبٓٵ ١ٝيٛاظّ َٚػتًعَات زٜٝٓٸٚ ١إغَٝ٬ٸٚ ،١باعتباض ٖص ٙايًٛاظّ ٚإػتًعَات ّهٔ
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إناؾ ١قؿ ١اٱغ ١َٝ٬أ ٚايس ١ٜٝٓإٍ ايكهاٜا اييت ٜتِٸ إْتادٗا ٚبًٛضتٗا.
ًٜذأ ايؿ٬غؿٚ ١ايعًُا َٔ ;٤أدٌ ايتعطټف عً ٢اؿكا٥ل ٚانتؿاؾٗا ،إٍ كتًـ
إباْٚ ٞإكازض; ؾُِٓٗ َٳٔٵ ٜعترب ايعكٌ ٚغ ّ١ًٝي٬غتسٚ ٍ٫ايربٖإ; ٚبعهِٗ ٜط٣
ايتذطب ١بٛاغط ١اؿٛاؽٸ; ٖٓٚاى َٳٔٵ ٜصٖب إٍ ايك ٍٛبإٔ ايكًب عرب ايتعنَِٗٓٚ ;١ٝ
َٳٔٵ ٜك ٍٛبايٛٳسٵ َٔ ٞططٜل ايهتب ايػُاٜٚٸ َِٗٓٚ ;١ٳَٔٵ هُع بٌ ْٝع ٖص ٙا٭َٛض ٗ
نٌٸ َٛضزٺ خامٸ ،بٛقؿ٘ َكسضاّ يًُعطؾٚ .)2(١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ا٭غايٝب
ٚا٫ػاٖات; َٔ أدٌ اؿك ٍٛعً ٢إعطؾ ١اؿكٝكٚ ١ٝإعتربَ ،٠تعسِّزَٚ ْ٠تٓٛٸعَٔٚ .ْ١
ايٛانض إٔ نٌٻ ٚاسسٺ َٔ ٖص ٙا٭غايٝب ٜؿتٌُ عً ٢زعا ُ٘٥إعطؾٝٸ ١اـاقٚ .١ايػ٪اٍ
اهلاّٸ ايصٜ ٟططح ْؿػ٘ ٗ ٖص ٙإكايَ :١ا ٖ ٞإكازض اييت هب ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا ٗ
إْتاز ا٭ْ ١ُٛاٱغَٝ٬ٸٚ ،١اييت هب تٝٚٛؿٗا ٗ إْتاز ٚبًٛض ٠ايعًِ ايسٜينٸ بؿهٌٕ عاّٸ؟
ٚنصيو نٝـ ٜه ٕٛأغًٛب ايتشكٝل ٗ ٖص ٙإٛنٛعات؟
ٖٚصا َٖ ٛا ْػع ٢إٍ اٱداب ١عٓ٘ ٗ ٖص ٙإكاي ٗ ،١إطاض زضاغ ١ا٭غايٝب
ٚا٫ػاٖات إدتًؿ ٗ ١ؼكٗل ايعًِ ايسٜينٚ ،ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ.ٞ
إٕ ايٛاٖطَٛ ٠ضز ايبشح ٗ فاٍ ايعً ّٛا٫دتُاع ١ٝتٛاد٘ كتًـ ايتشسٸٜات،
 َٔٚأُٖٸٗا :اـكٝك ١اهلطَٓٛٝطٝك ١ٝايجٓا )3(١ٝ٥أَ ٚا ٜٴػُِّ ٘ٝناضٍ بٛبط بـ «تأثري
ايتٛقٗع عً ٢اؿسخ غري إتٛقٖع»; ببٝإ :إٕ اٱْػإ عًَ ٢طٸ ايعَإ; ٚبؿعٌ ايتعاطَ ٞع
كتًـ ايٓٛطٜات ا٫دتُاعٜ ،١ٝعٌُ عً ٢تػٝري غًٛنْ٘ٚ .تٝذ ّ١يًطٚا ١ٜايساخًٜ )4(١ٝتِٸ
اـَسٵف ٗ ْٛطٜٸ١ٺ دسٜس َٔ ٠غًٛى اٱْػإ( ٗ .)5سٌ ٚ ٫دٛز ٕجٌ ٖصا ايتشسٸٗ ٟ
إْتاز ايٓٛطٜات اٱغَٝ٬ٸ ١ـ  ٫ٚغٝٻُا ٗ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ ٞـ ٗ َطسً ١بٳًِٛض٠
ايٓٛطٜات اٱغ ;١َٝ٬٭ٕ إكسض ٗ إْتاز ا٭ْ ٗ ١ُٛايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞٸ ٖٛ
دٖٛط ايؿطٜعْٚ ،١ػع ٢إٍ اغتدطاز َباْ ٞايؿهط اٱغ ٗ َٞ٬شيو إٛنٛع
اـامٸ ـ نا٫قتكاز أ ٚايػٝاغ ،١عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـَ ٫ٚ ،سخً ١ٝؾٗٝا يًعٓاقط
إتػِّٝط ٠ايسخ َٔ ،١ًٝقب :ٌٝاٱْػإٚ ،إٕٵ ناْت ٖٓاى ٗ َطسً ١تؿع ٌٝايتأغٝؼ
يٮْ ١ُٛاٱغ ١َٝ٬تتِٸ َ٬س ١ٛكتًـ ايعٓاقط َٔ ،قب :ٌٝايعَإ ٚإهإ ٚاٱْػإ
َٚا إٍ شيو; سٝح ٴٜعٳسٸ ؿاٖ ٚص ٙاجملُٛع َٔ ١ايعٓاقط َٔ إ٬سٛات ايعًُٝٸ ١هلا،
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 ٫ٚته ٕٛزخَ ٗ ّ١ًٝطسً ١إْتاز ٚبٳًِٛض ٠ايٓٛطٜات.
يكس زخٌ عًِ إٓٗر سِّٝع ايتسآَ ٍٚص أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط يًُ٬ٝزٚ ،شيو
ٗ َا ٜتعًٖل باؿػابات إٓطك َٔ ;١ٝأدٌ ايٛق ٍٛإٍ اؿكٝك ١ايعًُٝٸٚ ،١اييت ٴٜطًَِل
عًٗٝا ٗ بعض ا٭سٝإ َكطًض «إٓطل ايعًُٞٸ» ٗٚ .ايكطٕ ايعؿط ٜٔسٳٌٻ َكطًض
َٓطل ايتشكٝل قٌٸ عًِ إٓٗر عًَ ٢ػت ٣ٛايتساٚ ٍٚا٫غتعُاٍ( .)6إٕ اٯيٝٸ ١ايعاَٸٗ ١
ايعً ّٛايتذطٜبٚ ١ٝا٭غاغ ١ٝتك ّٛعًٖ ٢صا إٓٛاٍ ٖٛٚ ،إٔ ايباسح ٜػع ٢ـ َٔ ططٜل
قٝاغ ١إؿاٖ )7(ِٝـ إٍ ؼ ٌٜٛايعامل ايٛاقعٞٸ يًٛٛاٖط إٍ عاملٕ اعتباضٟٸ قا ِٕ٥عً٢
ايُٓاشز ٚايتعاضٜـ; سٝح ته ٕٛإطسً ١اي٬سكَ ٖٞ ١طسً ١قٝاغ ١إؿاٖٚ ،ِٝتِٓٝٛ
َ ٛا ـ ٗ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكَٗ ،ٞع
ايكهاٜا أٜهاّ(ٜٛٚ .)8دس شات ٖصا ا٫ػا ٙـ إٍ سس
ؾاضم إٔ ايٛاٖطَٛ ٠ضز ايبشح ٚايسضاغ ٗ ١إْتاز ٚبًٛض ٠ا٭ْ ١ُٛاٱغ ١َٝ٬يٝػت َٔ
ا٭َٛض اـاضد ،١ٝبٌ ٖ َٔ ٞاؿكا٥ل ٚا٭ؾهاض اييت متٸ ايتأغٝؼ هلا ٗ ايتؿهري
اٱغَٞ٬ٸٚ ،بايتاي ٞؾإْٓا ٗ ْٗا ١ٜإطاف بكسز قٝاغ ١إؿاٖٚ ،ِٝؼٖ ٌٜٛصٙ
ت ٚأؾهاضٕ ٚانش.١
ا٭ؾهاض اٱغ ١َٝ٬إٍ ْٛطٜٸا ٺ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايػاٚ ١ٜايككس ٗ َعطؾ ١أغايٝب ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝـ ٫ٚ
غٝٻُا ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝاٱغ ١َٝ٬ـ ٖ ٛايتأغٝؼ ٕٓ١َٛٛٺ َٓٗذٝٸٚ .١إطاز َٔ إٓ١َٛٛ
إٓٗذ ٖٛ ١ٝايكاْ ٕٛايؿًػؿ ٞأ ٚإباز ٨ايؿًػؿ ;١ٝسٝح ٜتِٸ ايعٌُ عً ٢إنؿا ٤ايٓٻِِٛ
عًٗٝا َٔ خ ٍ٬تعَٗٓ ٌٝر ا٭ؾهاض َٔٚ ،زٖ ٕٚص ٙايتكٓٓٝات ٚا٭ؾهاض ٚايتأَٸ٬ت
غٛف تتشٛٻٍ إٍ تكٛټضات يكٝط ;)9(١إش َع غٝاب ايٓ ِٛإٓطكٞٸ غٛف تهَ ٕٛتٗاؾت١
أَ ٚتٓاقهٚ ،١ػعٌ َٔ إَهإ إْتاز ٚبًٛض ٠ايٓٛطٜٸات اٱغ ١َٝ٬أَطاّ عكُٝاّ .إٕ
ايتشسٸٚ ٟا٫نططاض إٍ ٚدٛز َجٌ ٖص ٙا٫ػاٖات ،اييت تعٌُ عً ٢إهاز ٖصا ايِٓٛ
ٚإٓطلٜ ،تهاعـ ٗ ايعًِ ايسٜينٸ; ٭ٕ ايسٚ ٜٔايكهاٜا ايسَ ١ٜٝٓتعسِّزَٚ ْ٠تهجِّطٗٚ ،ْ٠
بعض إ ٛاضز ٜهٖٓ ٕٛاى تٓافٺ ست ٢بٌ ٖص ٙايكهاٜا شاتٗاٜ .ٴهاف إٍ شيو إٔ ٖٓاى
تعسټزاّ ٗ ؾِٗ ٚتؿػري ٖص ٙايكهاٜا أٜهاّٚ ،تعٜس َٔ ايتشسِّٜات إاثً ١أَاّ ايٓلٸ
ايسٜينٖٓ َٔٚ .اٜ ،بس َٔ ٚايهطٚضٟٸ دسٸاّ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى أغًٛبٷ َٓػذِ َٓٚطكٞٸ
يًٛق ٍٛإٍ ؼً ٌٕٝأؾهٌ ٚأزمٸ يًكهاٜا ايسٜٝٓٸ ١إٛدٛز ،٠سٝح ْه ٕٛبؿهًٗا َٓأ٣ٶ
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َٔ ايٛقٛع ٗ ايػٻٗٵٚ ٛاـطأ.

2ـ وماذز َٔ املٓاٖر املعسف ١ّٝيف اخلطاب ايػسب ّٞــــــ
ْؿري ٗ ٖصا احملٛض ـ قبٌ عح أغايٝب ٚخطابات إْتاز ايعًِ ايسٜين ـ إٍ أضبع١
َٓاٖر َعطؾ ٗ ١ٝإْتاز ايعًِ ٗ اـطاب ايػطبّٚ .ٞهٔ ايك ٍٛتكطٜباّ :إٕ ْٝع ٖصٙ
ايُٓاشز( )10ايؿهط ١ٜـ اييت غٛف ْؿري إيٗٝا ٗ غٝام اؿسٜح عٔ اػاٖاتٗا ا٭ضبع ١ـ
تعٛز ظصٚضٖا إٍ ايؿًػؿ ١اٱغطٜكٚ .١ٝا٫خت٬ف ؾُٝا بٗٓٝا ٜهُٔ ٗ أْٗا تٓٛط إٍ
ايطبٝعٚ ١اٱْػإ َٔ آؾام كتًؿٖٓ َٔٚ .١ا ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ايؿهط ايػطبٞٸ عً٢
إػت ٣ٛايعاّ ٖ َٔ ٛقب :ٌٝإ ١ًٓٛاييت تٓه ٟٛؼتٗا كتًـ ا٭ْ ١ُٛايؿًػؿ،١ٝ
ّٚهٔ ايعجٛض عًَ ٢باْٗٝا ٗ ايؿًػؿ ١اٱغطٜك َٔ ،١ٝقب :ٌٝايؿًػؿ ١ايٛنع،١ٝ
ٚايؿًػؿ ١ايتأٚ ،١ًٜٝٚا٫تٸذا ٙايٓكس ،ٟبٌ ٚستٸ ٢ا٭ؾهاٍ ايؿًػؿ ١ٝا٭خط َٔ ،٣قب:ٌٝ
ايتؿهٝو ايؿًػؿ ،ٞايصّ ٟهٔ َ٬سٛت٘ ٗ تؿهري ْٝتؿ٘(.)11

أـ ايفًطف ١ايٛقع )12(١ٝــــــ
إٕ ايؿًػؿ ١ايٛنع ١ٝتعٌُ ـ َٔ خ ٍ٬غٳًِب إؿٗ ١َٝٛعٔ ْٝع ايكهاٜا إؿتكط٠
إٍ قابً ١ٝايتذطب ١ـ عًْ ٢ؿ ٞإَهاْ ١ٝاؿك ٍٛعً ٢أٟٸ ْٛعٕ َٔ أْٛاع إعطؾ ١غري
ايتذطٜب ١ٝػا ٙايٛاقع; سٝح تعٛز دصٚض تعايٖ ِٝص ٙإسضغ ١إٍ آضا ٤ضاغٌ
ٚؾٝتػٓؿتاٚ .ٜٔإٕ َطنع ثكٌ ايعً ّٛايتذطٜب َٔ ١ٝظاٖ ١ٜٚص ٙايطٜ ١ٜ٩ك ّٛعً ٢أقٌ
ا٫غتكطا .)13(٤يكس أزٸٖ ٣صا ايطأ ٗ ٟبسا ١ٜا٭َطٚ ،عٓس ْٝتؿ٘ ،إٍ ايتأغٝؼ يجٛض٠ٺ
عًُٝٸٗٚ ،١طٳتٵ ٚمتٸ تعُُٗٝا بؿهٌٕ ضٝ٥ؼ ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط يًُ٬ٝز ،عًٜ ٢س
عًُا َٔ ،٤أَجاٍ :غايْٛٝٚ ;ًٛٝتٔ;  ٫ٚغٝٻُا ؾطاْػٝؼ بٝهّ .)14(ٕٛهٔ َؿاٖس٠
تأنٝس ٖصا ايطأ ٟعً ٢ايتذطب ١اييت ٜطاٖا َكسضاّ يًُعطؾٜٚ ،١عٌُ عً ٢تطدٝض إٓٗر
ا٫غتكطا ٞ٥عً ٢إٓٗر ايكٝاغٜ .ٞصٖب أْكاض ٖص ٙإسضغ ١إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعًّٛ
ايطبٝعَ ٗ ١ٝا ٜتعًٖل باؿك ٍٛعً ٢ايعًِ ٚإعطؾ ١ايٛاقع ١ٝهب إٔ ُطٸ بكٓطط٠
ايتذطبٚ ١إؿاٖسٚ ،٠إٔ عً ٢ايعً ّٛا٫دتُاع ١ٝإٔ تتأغٻ ٢بايعً ّٛايطبٝعٚ ،١ٝإٔ ػعٌ
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بٝإ ٚؼً ٌٝإعطٝات ايتذطٜب ١ٝعً ٢غٴًِٖ أٚيٜٛاتٗا(ٚ .)15باختكاضٕ ،ؾإٕ ٖصا ا٫ػاٙ
ٜعترب ايٓٛطٜٸات ايعًُْ ١ٝاؾَٓٚ ّ١٦بجك َٔ ّ١إعطٝات ايتذطٜب ١ٝاييت ٜتِٸ اؿك ٍٛعًٗٝا
بإؿاٖسٚ ٠ا٫ختباض( .)16إٕ ايٓعع ١ايتذطٜب ٗ ١ٝبٝإ ايع٬ق ١بٌ ايٛٛاٖط إازٸ ،١ٜبٳسٳّ٫
َٔ ايبشح ٗ ايعٹًٌَ إٝتاؾٝعٜك ١ٝباٱناؾ ١إٍ ايعٹًٌَ إازٸ ،١ٜقس اقتكطٳتٵ عً ٢اـَٛٵض
ٗ ايعٹًٌَ إازٸ ١ٜؾك٘ٚ ،هلصا ايػبب ُٖتٵ تػُ ١ٝأغًٛبِٗ ٗ ايبٝإ« :إازٸ١ٜ
إٝجٛزٚيٛد .)17(»١ٝإٕ ٖص ٙايط ١ٜ٩ايٛنع ١ٝإٍ ايعًِ قس اَتسٻتٵ ستٸ ٢تػًًٖت إٍ فاٍ
ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝأٜهاّٚ ،ناْت تػع ٢إٍ إناؾ ١إعاضف ٚايعً ّٛإٍ إطاض إعٝاض
ايتذطٜيب ٚايتشكٝك.)18(ٞ

ب ـ قابً ١ٝايدَّسِض( )19ــــــ
تٗٛط ضٚاَ ١ٜا بعس ايؿًػؿ ١ايٛنع ١ٝعٔ ٖٜٛٸ ١ايعًِ ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿط،ٜٔ
 ٖٞٚضٚاَ« ١ٜا بعس ايٛنعٝٸ ،»١سٝح ت٪نٚس نُٔ ا٫ػا ٙايٓكس ٟعً ٢ايط ١ٜ٩ايٛنع،١ٝ
اييت ت٪نٚس عً ٢تأثري إؿاٖ ِٝإٝتاؾٝعٜكٚ ١ٝاي ٹكٝٳُٝٸٜٖٛ ٗ ١ٸ ١ايعًِ ٚاي ٹبٓٵ ١ٝايؿهط١ٜ
يًعامل; إش ٜكع ٖصا ا٫ػاَ ٗ ٙكابٌ ايؿًػؿ ١ايٛنعٝٸٚ .١هب اعتباض «ناضٍ بٛبط»
ايٛد٘ ايباضظ ٗ ٖصا ا٫ػا ;ٙسٝح قاَت ضٜ٩ت٘ عً ٢ايك ٍٛببط ٕ٬قابً ١ٝإثبات ايعًّٛ
ا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْ ١ٝبٛاغطَ ١عٝاض ايعً ّٛايطبٝعٜ .١ٝك ّٛاػا ٙناضٍ بٛبط عً٢
زٳسٵض ايٓٛطٜات ،ببٝإ :إٕ إعٝاض ٚايؿط ٗ ٙعًُٝٸ ١ؾطنٝٸ١ٺ َا ٖ ٛقابً ١ٝايسٻسٵض(;)20
ؾإشا أضٳزٵْا إٔ ْعترب ؾطنٝٸَ ّ١ا دع٤اّ َٔ إعطؾ ١ايعًُٚ ١ٝدب إٔ ته ٕٛقابًّ١
يًسٻسٵض(ٚ .)21هلصا ايػببٚ ،اْط٬قاّ َٔ ٖصا ا٫ػا ،ٙؾإْ٘ ٜعترب ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ
ٚإٝتاؾٝعٜكٚ ،١ٝنصيو ايكهاٜا ايكٹٝٳُٝٸ ،١غري عًُٝٸ١ٺ; يعسّ اؾتُاهلا عً ٢خكٛق١ٝ
قابً ١ٝايسٻسٵض(.)22
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ؾًػؿ ١قابً ١ٝايسٻسٵض عٓس ناضٍ بٛبط ْٛطٜٸ ْ١بؿإٔ
إٓٗر ايعًَُٚ ،ٞعٝا ٷض يًتُٝٝع ٚايؿكٌ بٌ ايكهاٜا ايعًُٚ ١ٝايكهاٜا غري ايعًُ .)23(١ٝإٕ
ايٓٛط ١ٜـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط ايكا ًٌ٥بكابً ١ٝايسٻسٵض ـ فطٻز سٳ ٵسؽٕ ٜتِٸ اقرتاس٘; يًتهٗټٔ
بأزا ٤عامل ايطبٝع ١ؾك٘ .إٕ ايعًِ ٜ ٫كسٸّ يٓا أٟٸ َعطؾ١ٺ ٜك .١ٝٓٝإش ٜط ٣ناضٍ بٛبط إٔ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

ايٓٛطٜات ايعًُّ ٫ ١ٝهٔ إثباتٗا بؿهٌٕ ناٌَ أبساّٚ ،يهٓٸٗا َع شيو قابً ْ١
ي٬ختباضّٚ .هٔ يًٓٛطٜات إٔ ٜتِٸ إبطاهلا بايتذطبٚ ١ا٫ختباضٚ ،يهٔٵ ّ ٫هٔ
إثبات أٟٸ ْٛطٜٸ١ٺ عًُٝٸ ١تسٻع ٞيٓؿػٗا ايتعُ ِٝبٛاغط ١أٟٸ اختباضٕ أبساّ(ٚ .)24عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايٓٛط ١ٜاييت ؼ ٢ٛبإطدع ٗ ١ٝا٫ػا ٙايسٻسٵه ٖٞ ٞايٓٛطٜٸ ١اييت
ؽطز بػ َٔ ّٕ٬ا٫ختباضات إتعسِّزٚ ،٠ؼٛظ عً ٢إعٜس َٔ ايربا٤ات(ٚ .)25يصيو ؾإٕ
ِٛشز قابًٝٸ ١ايسٻسٵض ٜه ٖٛ ٕٛإٓٗر ٗ إْتاز ايكهاٜا إتٻكؿ ١بٛقـ ايعًُٝٸ ،١عً٢
ايٓش ٛايتاي :ٖٛٚ ،ٞإٔ ته ٕٛايكهاٜا ا ُٕٓٵتٳذَ ١تٸكؿ ١بكابً ١ٝاٱبطاٍ ٚايسٻسٵض عً٢
ايٓش ٛإتكسِّّ شٹنِطٴ.ٙ

ز ـ ايفًطف ١ايتأ )26(١ًّٜٝٚــــــ
إٕ ايٓعع ١ايطَٓٚطٝك ١ٝـ اييت ناْت ُجٌِّ ضزٸ ٠ؾعٌ عً ٢ايتؿهري إٝجٛزٚيٛدٞ
ٚايعكْٝ٬ٸ ١ايسٜهاضتٚ ١ٝأقاي ١ايؿٝعٜا ٤ايهاْٵط ١ٝـ قس ؾهًٖت بسا ّ١ٜيُٓٛشز دسٜس
بايٓػب ١إٍ ايعً ّٛاٱْػاْْٚ ،١ٝعين بصيو ايُٓٛشز ايتؿػريٚ .ٟعً ٢ايطغِ َٔ إٔ
ايُٓٛشز ايٛنع ٞـ َٔ ظا ١ٜٚا٫ػا ٙايتؿػري ٟـ ٜهع ؼت تكطټف احملكٚل ْٛعاّ َٔ
ايٛاقع ،١ٝإ ٓ٫إٔ ٖص ٙإعطؾ ٫ ١تهؿـ يًُشكٚل عٔ ْٝع أبعاز ايٛاقع ٚ .١ٝٴٜعٳسٸ ؾًًِٗٝ
زًٜج ٞـ إؿهٚط ٚايؿًٝػٛف ا٭ٕاْ ٞايباضظ ـ َٔ أِٖٸ إؿهٚطٖ ٗ ٜٔص ٙإسضغٚ .١قس
نإ ٖادػ٘ ٜتُجٻٌ ٗ تعٝٸٔ ٚإنؿا ٤اهلٜٛٸ ١عً ٢ايعً ّٛاٱْػاْٚ ;١ٝشيو ٭ٕ ايٛنعٝٸٌ
 ٜٳطٚٵٕ إٔ ايططٜل ايٛسٝس ٱنؿا ٤ايتعٝټٔ ٚايك ١ُٝإعطؾ ١ٝعً ٢ايعً ٗ ّٛا٫غتؿازَٔ ٠
ا٭غًٛب ايتذطٜيب ايؿا٥ع ٗ ايعً ّٛايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥ايطبٝعٖ ٗٚ ،١ٝص ٙايط ١ٜ٩ٴتعٳسٸ ايعًّٛ
اٱْػاْ ١ٝـ ٚعً ٢سسٸ تعبري ؾ ًًِٗٝزًٜج« :ٞايعً ّٛإعٓ )27(»١ٜٛـ; بػبب عسّ خهٛعٗا
يًتذطب ،١غاقط ّ١عٔ ا٫عتباضٖٓ َٔٚ .ا ؾكس اتٻذٗٳتٵ ٖٹُٻ ١ؾ ًًِٗٝزًٜج ٞإٍ تكسَ ِٜعٝاضٕ
٬َٚى يتعٝټٔ ايعً ّٛاٱْػاْٚ ،١ٝإثبات إٔ ٖص ٙايعً ّٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعً ّٛايطبٝع١ٝ
ٚايؿٝعٜاَ ١ٝ٥تعٚ ْ١ِّٓٝقَٚ ١ْ ُِّٝعتربَٚ ٠عبِّط ٠عٔ ايٛاقع(.)28
ٜط ٣ؾ ًًِٗٝزًٜج ٞإٔ َٛنٛعات ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝشات خكا٥ل تاضىٝٸَ ;١عٓ٢
إٔ إ٪يٚؿٌ ٚأقشاب اٯثاض ايؿًػؿٚ ١ٝا٭زبٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝايسٚ ،١ٜٝٓا٭سساخ ٚايٛقا٥ع
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ٚإ٪غٻػات ا٫دتُاعٚ ،١ٝبؿهٌٕ عاّٸ ْٝع َٛنٛعات ايعً ّٛاٱْػاْٝٸٛٚ ،١اٖط
تاضىَ ;١ٝعٓ ٢إٔ ٖص ٙإٛنٛعات ٚايٛٛاٖط قس تبًٛٳضٳتٵ ٗ ا٭ظَٓ ١إانٚ ،١ٝإٔ
ايؿاعٌ إعطٗ ٚإؿػِّط ايصٜ ٟػع ٗ ٢ايٛقت ايطأٖ إٍ قطا٤تٗا ٚزضاغتٗا إِا ٜكٗ ّٛ
اؿكٝك ١ب ٳسٚٵض إؿػِّط ايصٜ ٟػع ٢إٍ تؿػري تًو ايٛٛاٖطٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ غا ١ٜؾًًِٗٝ
غعٵ ٘ٝإٍ تأغٝؼ َٝجٛزٚيٛدٝا َٗٓٚر يًعً ّٛايتاضىٚ ،١ٝتأغٝؼ
زًٜج ٞتتًدٻل ٗ ٳ
قطحٕ هلص ٙايعً ;ّٛيه ٞوكٚل ؾَٗٵُاّ قطعٝاّ ٚعٝٓٝٸاّ هلص ٙايعًٚ .ّٛعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ
َٛنٛع ايعً ّٛايؿٝعٜا ١ٝ٥عباض ْ ٠عٔ ا٭ؾٝا ٤اـاضدٚ ،١ٝاييت تهٚ ٗ ٕٛدٛزٖا َػتكًّٓ١
عٔ اٱْػإ بٛقؿ٘ ؾاعَ ّ٬عطؾٝٸاّ َٛٚنٛعٝٸاّٚ ،يٝػت ٖٚ ٞيٝس ٠ايصٖٔ اٱْػاْٚ .ٞأَا
َٛنٛع ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝؾٗ ٞتؿٌُ ايؿاعٌ إعطٗ ْؿػ٘ أٜهاّ; إش إٕ نٝؿٝٸٚ ١ططٜك١
تؿػري نٌٸ ؾدلٕ تكع ب ٳسٚٵضٖا ؼت تأثري خكٛقٝٸات شيو ايؿاعٌ إعطٗٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايتُاٜع ا٭غًٛب ٞبٌ ايعً ّٛايطبٝعٞٸ ٚايعً ّٛاٱْػاْٜ ١ٝهُٔ ٗ إٔ
ايتب ٖٛ )29(ٌٝمثطْٚ ٠تٝذ ١ايعً ّٛايطبٝع ٗ ،١ٝسٌ إٔ ايؿِٗ ٖ ٛمثط ٠ايعًّٛ
اٱْػاْٚ .)30(١ٝباختكاضٕ ،ؾإٕ ا٭غًٛب ٚإٓٗر ايصٜ ٟكسَِّ٘ ؾ ًًِٗٝزًٜجٜ ٞك ّٛعً ٢إٔ
ب َٗٓٚر يؿِٗ ايعً ّٛاٱْػاْٚ ،١ٝإٕ ٖصا إٓٗر اهلطَٓٛٝطٝك ٞيؿِٗ
اهلطَٓٛٝطٝكا أغً ٛٷ
ايٛٛاٖط اٱْػاْٜ ١ٝتِٸ ايعٌُ عً ٢إْتاد٘ ٚتٛدٚ ٘ٗٝا٫غتؿاز .)31(َ٘ٓ ٠نُا ٜٓسضز
ضٜهٛضٚ ،نصيو غازاَري َٔ ،إٓٚٛط ٗ ٜٔفاٍ ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝـ بسٳٚٵضُٖا ـ نُٔ
ايُٓٛشز ٚا٫ػا ٙايتؿػري ٟأٜهاّ.
ٜٗتِٸ أقشاب ا٫ػا ٙايتؿػري ٟبايؿَٗٵِ إتعاضف ٚا٫عتكازات ايعٴطٵؾ ;١ٝيًٛقٍٛ
إٍ إزضاى ٚؾَٗٵِ ايٓاؽ يًعامل احمل ٘ٝبِٗ .إٕ ايؿَٗٵِ إتعاضف وت ٟٛعًَ ٢ؿٜٗ ّٕٛػتؿٝس
َٓ٘ ايٓاؽ ٗ سٝاتِٗ ايٚ ،١َٝٛٝإٕ ٖصا ايؿَٗٵِ إتعاضف ٜٴعٳسٸ َكسضاّ ٖاَٸاّ يًُعًَٛات َٔ
أدٌ ؾَٗٵِ ايتٛدټٗات ايعًُٝٸ ١يًٓاؽ ٚؾطنٝٸاتِٗ بؿإٔ ايعاملٜ .صٖب أقشاب ا٫ػاٙ
ايتؿػري ٟإٍ ا٫عتكاز بإٔ إعطٝات ٚإساضى إطتبط ١با٭َٛض ا٫دتُاعّ ٫ ١ٝهٔ إٔ
تٓؿكٌ عٔ ا٭َٛض إعٓ ١ٜٛاييت أيككٗا ايؿاعٌ بٗا(ٚ .)32عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ إعطؾ١
 ٫تهَ ٕٛعتربٜ ٫ٚ ،ّ٠كسم عًٗٝا عٓٛإ ايعًُ ١ٝـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط خطاب ا٫ػاٙ
ايتؿػري ٟـ ،إ ٖ٫إشا متٸ اْتادٗا عً ٢أغاؽ إٓٗر ايسقٝل ٚإٓػذِ ي٬تٸذا ٙايتؿػري،ٟ
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ٚإٔ ٜتبع ايكٛاعس ٚا٫تٸذاٖات ايتؿػري.١ٜ

د ـ ا٫تِّذا ٙايٓكد ّٟــــــ
ّجٌِّ ا٫تٸذا ٙايٓكس ٗ ٟايعً ّٛاٱْػاْٝٸ ١خطاباّ ضابعاّ قس تبًٛض عً ٢أغاؽ
ايُٓٛشز ايٓكسٚ .ٟإٕ هلصا ايُٓٛشز ايٓكسٟٸ ض ّ١ٜ٩كتًؿ ّ١إٍ ايعامل ا٫دتُاع ٞعٔ
ايؿًػؿتٌ :ايٛنعٚ ;١ٝايتأٚ .١ًٜٝٚعً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ ـ َجٌ ايؿًػؿ ١ايتأًٜٝٚٸ ١ـ ٜط ٣ايعامل
ا٫دتُاع ٞكتًؿاّ عٔ ايعامل ايطبٝعٚ ،ٞيهٓٸ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞعح إؿاٖسٚ ٠ايتكعٝس قبٌ
تعٝټٔ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٜ .ٞػع ٢أقشاب ا٫ػا ٙايٓكس ٟإٍ دٳصٵب إعاٜا ٚايٓكاٙ
اٱهابٝٸ ١يًُٓٛشدٌ :ايٛنعٞٸ; ٚايتأٚ ،ًٜٞٚضؾع ايٓكا ٙايػًبٝٸ ١ؾُٗٝا( .)33ىتًـ
ايُٓٛشز ايٓكس َٔ ٟدٗ١ٺ عٔ ايط ١ٜ٩إٝهاْٝه ١ٝيًٛنعٝٸٌ ػاٜٖٛ ٙٸ ١اٱْػإ; بػبب
ػاٌٖ اٱْػإ ٚخهٛع٘ يؿطاَ ٘٥عطؾت٘ .إٕ ايتكٜٛط ايٛنعٞٸ ـ َٔ ظاٖ ١ٜٚصا ايُٓٛشز
ـ ٪ٜزٸ ٟإٍ تؿٝټ ٪اٱْػإٚ ،اغرتاب٘ ٗ ْٗا ١ٜإطاف عٔ شات٘ ٚقٛا ٙاـٓ٬قٚ ١ا ُٕبٵسٹع;١
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ ٖصا ايُٓٛشز عً ٢ايطغِ َٔ ايط ١ٜ٩ايتؿػري ،١ٜإ ٓ٫أْ٘ ٜ ٫عتكس
بعكْٝ٬ٸْٝ ١ع ايتكطټؾات ٚا٭ؾعاٍ اٱْػاْ .١ٝإٕ اٱْػإ عً ٢أغاؽ ٖصا ا٫ػأَ ،ٙ
خ ٍ٬اَت٬ن٘ يًطاقات ايهآَ ١ؾ ٘ٝبايكٛٸٚ ،٠قسضت٘ عً ٢اٱبساع ا٭مسٜ ،٢كع ٗ
ؾبٵط ٚا٫ختٝاضٚ ،إٕ اٱْػإ َٔ خَ ٍ٬عطؾ ١ايكٛاٌْ ايتاضىٚ ١ٝا٭ؾعاٍ
سايَ ١ا بٌ ا َ
اؾُاع ١ٝايٓاؾطّ ١هٓ٘ إٔ ٜعٌُ عً ٢تػٝري ايٛاقع إٛدٛزٚ ،ؼطٜط ايٓاؽ
َٚػاعستِٗ ٗ ايٛق ٍٛإٍ عاملٕ أؾهٌ(.)34
إٕ ايتؿػري ايٓكسٟٸ ٜعٌُ عً ٢تٛقٝـ ايؿطا ٘٥ايكاٜٚ ،١ُ٥ك ّٛبؿطح نٝؿٝٸ١
تػٝريٖاٜٚ ،كسِّّ تكٜٛطاّ عٔ إػتكبٌ .إٕ ايتؿػري ايٓكسٟٸ ٗ خسَ ١ؾَٗٵِ اٯيٝٸات اـؿٝٸ١
عٔ ايٛاقع ،١ٝنُا أْ٘ أزا ْ٠يٓكس ايؿطا ٘٥ايكاَ ،١ُ٥ع تكس ِٜخطٓ١ٺ يتػٝريٖا(َٔٚ .)35
اؾسٜط شٹنِطٴ ٙإٔ إساؾعٌ عٔ ْٛطٜٸ ١أغًُ ١إعطؾ ١قس اغتؿازٚا ا٫غتؿاز ٠ايكك٣ٛ
ٗ ْكض ايُٓٛشز إٓاؾؼ هلِ (أ ٟايؿًػؿ ١ايٛنعٝٸٚ ،)١نصيو ٗ إثبات ِٛشدِٗ
إعٝاضٟٸ َٔ ،أزبٝات َسضغ ١ؾطاْهؿٛضت(ٚ )36ا٫ػا ٙايٓكسّٚ .ٟهٔ اعتباض
(ايسنتٛض قُس قُس إَعٜإ) ايُٓٛشز ايباضظ هلصا ايتٝٸاض ،سٝح اتٻدص ٗ عاّ ّ1991
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خط ّ٠ٛدازٖٚ ّ٠اَٸ ٗ ّ١بٝإ ْٛط ١ٜأغًُ ١إعطؾ َٔ ،١خ ٍ٬قسٚض نتاب٘ بعٓٛإ:
«َٓٗر ايبشح ا٫دتُاع ٞبٌ ايٛنعٚ ١ٝإعٝاض .»١ٜؾكس غعٖ ٗ ٢صا ايهتاب إٍ إثبات
اغتشاي ١تكٛټض َٓٗرٕ سٝاز ٗ ٟفاٍ ايعً ّٛاٱْػاْ ;١ٝعٝح ٜهَ ٕٛػتك ٘٬عٔ
ايؿًػؿٚ ،١عٔ غابكت٘ إعطؾٝٸٚ ١ضٜ٩ت٘ ايهْٝٛٸٚ ،١يصيو ؾإْ٘ ؾُٝا ٚضا ٤ا٭غايٝب
ٚإٓاٖر ايعًُ ١ٝاؿسٜج ١تكع ايؿًػؿات ايٛنعٚ ١ٝإاز ،١ٜسٝح تعٌُ عً ٢تؿػري
تكٛټضاتٗا إاز ١ٜبؿإٔ ايعامل ٚاٱْػإ ٚاؿٝاٚ ،٠يصيو ّ ٫هٔ ايكب ٍٛبسع٣ٛ
سٝازٜٸٚٚ ١اقعٝٸ ١ايعً .ّٛيكس نإ ايططح اهلاّٸ يـ (قُس إَعٜإ) ٗ ٖصا ايهتاب أْ٘
خاض ٗ ْكس إؿاٖ ِٝايؿا٥ع ١بؿإٔ ايٓعع ١ايعًُ ،١ٝستٸ ٢قبٌ بٝإ خكا٥ل ايعًّٛ
ا٫دتُاع ١ٝاٱغ .١َٝ٬إْ٘ َٔ خ ٍ٬تٝٚٛـ أزبٝات ايٓٛط ١ٜايٓكسٜ ١ٜط ٣عسّ قٛاب١ٝ
ٚسس ٠أغًٛب ايعً ّٛايطبٝعٚ ١ٝايعً ّٛاٱْػاْٝٸٜٚ ،١كطِّح بإٔ ايٓٛط ١ٜاٱغ ١َٝ٬تكّٛ
عً ٢إٔ اؿكٝك ١ايعًُ ١ٝغري َٓشكط٠ٺ بايتذطبٚ ١ايٛدٛز إازٸٚ ،ٟإٔ ايتأنٝس عً٢
إٓٗر ٚا٭غًٛب ايعًُ٪ٜ ٫ ٞزٸ ٟبايهطٚض ٠إٍ ا٫تِّذا ٙايتذطٜيب ٚإازٸٖٓ َٔٚ .ٟا ،ؾكس
عُس إ٪يٚـ إٍ ايتُٝٝع ٚايؿكٌ بٌ ث٬ث ١أغايٝب عًُٝٸ :ٖٞٚ ،١ا٭غًٛب ايعًُٞ
ا٫غتٓباطٚ ;ٞا٭غًٛب ايعًُ ٞايتذطٜيب; ٚا٭غًٛب ايعًُ ٞايتاضىٚ ;ٞأناف إيٗٝا
أغًٛباّ ضابعاّ باغِ :ا٭غًٛب اٱغٚ ،َٞ٬عطٸف ب٘ عً ٢أْ٘ ايٛٳسٵٚ ٞأسس َكازض إعطؾ١
ٗ فاٍ ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاجملا٫ت إعطؾ ١ٝا٭خطٚ .٣قس شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا
إٓٗر ٚا٭غًٛب و ٢ٛبسضد١ٺ عاي َٔ ١ٝايتعبري عٔ ايٛاقع( ;)37سٝح ٜتعٝٻٔ عً٢
ايسنتٛض قُس إَعٜإ إٔ ٜعترب ْؿػ٘ ـ ٗ ٖص ٙايط ١ٜ٩ايٓكس ١ٜي٬ػا ٙإٛدٛز ـ َسٜٓاّ
ي٬ػا ٙايٓكس ٟإٓبجل عٔ َسضغ ١ؾطاْهؿٛضتٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ا٫ػاٙ
ٞٛٳ بٌ إؿهٚطٚ ٜٔايباسجٌ ٗ ايؿهط اٱغٚ َٞ٬أغًُ ١إعطؾ١
سٹ
ايٓكس ٟقس ٳ
باغتكبإٍ ًَش ،ٚٛنُا ّهٔ اي ّٛٝيًُٓٛشز ايٓكس ٟـ بايٓٛط إٍ ايٛطؾٝٸات اييت
ّتًهٗا ٗ إطاض إْتاز ايعًِ ـ إٔ ٜهِّٖٗ ٕٛساّ ٭عاخ أغًُ ١إعطؾ.١

3ـ اتِّذاٖات إْتاز ايعًِ ايدٜينّ ــــــ
ٗ احملٛض ايجاْٖ َٔ ٞص ٙايسضاغ ١تتِٸ اٱؾاض ٠إٍ اػاٖات إؿهٚطٚ ٜٔايعًُا٤
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إدتكٸٌ ٗ ايعًِ ايسٜين ٗ َا ٜتعًٖل بإْتاز ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝاٱغٚ .١َٝ٬يهٔٵ قبٌ
بٝإ اٯضاْ ٤ؿري إٍ بعض إ٬سٛات ،اييت هب أخصٴٖا بٓٛط ا٫عتباض ٗ إْتاز
أغايٝب َٓٚاٖر اغتدطاز ايعًِ ايسٜين.

امل٬سعات املٓٗذ )38(١ّٝــــــ
1ـ قٝاغ ١إعطؾ ١اٱغ ١َٝ٬عً ٢أغاؽ عٓاقط ٚخكا٥ل ايط ١ٜ٩ايه١ْٝٛ
اٱغ ،١َٝ٬ببٝإ :إٕ إٝجٛزٚيٛدٝا ـ اييت ٜت ٸِ تٝٚٛؿٗا ٗ تأغٝؼ ايعًِ ايسٜينٸ ـ هب إٔ
تعهؼ ٚتكٛؽ آضا ٤ايؿهط اٱغَٞ٬ٸ ٗ ايط ١ٜ٩ايهَٛٵْٝٸ ١اـاق ١هلا ٗٚ .ا٭غاؽ
ؾإْ٘ بؿهٌ ٖص ٙايعٓاقط ٴٜعٳسٸ ايعًِ إٓتر زٜٝٓاّ; ٚشيو ٭ْٗا َٓبجك ْ١عٔ ايؿهط
اٱغَٛ ٗ َٞ٬نٛعٕ خامٸ; ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعٓكط ا٭قًٚ ٞا٭ٚٸي ٗ ٞإْتاز
ايعًِ ايسٜينٸ ٖ ٛاٖ٫تُاّ بإكازض اٱغ.١َٝ٬
2ـ تأغٝؼ اػاٙٺ ْادعٕ يًتعاٌَ َع ايرتاخ اٱغَٞ٬ٸ :إٕ نٌٸ أغًٛب َٗٓٚر ٜتِٸ
ططس٘ ٱْتاز ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝاٱغ ١َٝ٬هب إٔ ٜؿتٌُ عًٖ ٢ص ٙاـكٝك ،١اييت
ُه َٔ ٘ٓٚا٫ضتبا ٙبايرتاخ اٱغٚ ،َٞ٬بٓا ٤ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝعً ٢أغاغٗا .إٕ ايرتاخ
اٱغَٞ٬ٸ ٖ ٛا٭عِٸ َٔ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايطٚاٜات ايؿطٜؿٚ ،١نصيو آضاَٚ ٤ػاُٖات
إؿهٚط ٜٔاٱغ ،ٌَٝ٬اييت ٖ ٗ ٞايػايب َٓبجك ْ١عٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ١أٜهاّٖ ٗٚ .صا
اٱطاض هب إٔ تتُتٻع بايكسض ٠عً ٢إبسا ٤ايطأَٓٚ ٟاقؿ ١ايٓكٛم إعطؾٚ ،١ٝؾِٗ
ايٓكٛمَٚ ،عطؾ ١اؿذَِّٚ ،١ٝا إٍ شيوٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ ٛٗٚض
ا٫ػاٖات ٚا٭غايٝب إًش ٗ ١ٚٛايعً ّٛاؾسٜسّ ،٠هٔ يًٗطَٓٛٝطٝكاٚ ،ايؿًػؿات
ايًػٚ ،١ٜٛؼً ٌٝاـطابٚ ،ؼً ٌٝاحملت ،٣ٛإٔ ُِّٗس ايططٜل يًهجري َٔ أعاخ أغًُ١
ايعًٚ ّٛإْتاز ايعً ّٛايسٜٝٓٸ.١
3ـ ايتعاٌَ َع إعطٝات ايبؿطٜٸ :١عً ٢ايطغِ َٔ قٝاّ ؾهط ٠إْتاز ايعًّٛ
اٱْػاْ ١ٝاٱغ ١َٝ٬عًٖ ٢صا ا٫ػا ،ٙايكا ٌ٥بٛدٛب قٝاّ ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْ١ٝ
عً ٢أغاؽ ايرتاخ ٚايؿهط اٱغَٞ٬ٸ ،ٳبٝٵسٳ إٔ إْهاض إعطٝات ايبؿطٜٸ ٗ ١كتًـ
ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ،١ٝغري ا٫دتُاع ١ٝأٜهاّ ،أَطٷ غري ٖهٕٔٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ
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نٌٸ أغًٛبٺ َٗٓٚرٕ ٜتِٸ ايتدط ٘ٝي٘ ٗ إْتاز ايعً ّٛايسٜٝٓٸ ١هب إٔ وت ٟٛعًٖ ٢صٙ
ايكابً ،١ٝاييت ػعٌ ايعًِ إهاف بًشا ٚاحملاٚض ايػابك ١قازضاّ عً ٢ػٗٝع ايباسح
ٚاحملكٚل ٗ ايعًِ ايسٜينٸ; نٜ ٞتعًِٖ أ ٸ ّ٫ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع إعطٝات ايبؿطٚ ;١ٜإٔ
ٜعٌُ ثاْٝاّ عً ٢بٝإ َػاسٖ ١صا ايتعاطٚ ٞايتعاٌَ.
ٚقبٌ بٝإ كتًـ ا٫ػاٖات ٗ ايعًِ ايسٜين غٛف ْب ِّٔٝتعطٜـ ايعًِ َٔ ٹقبٳٌ
إتهًٚ ٌُٚايؿ٬غؿٚ ١إٓاطك َٔ ،١إتكسٌَِّ ٚإتأخِّط ،ٜٔسٝح متٸ تعطٜـ ايعًِ بأْ٘:
«سهٛض قٛض ٠ايؿ ٤ٞعٓس ايعكٌ أ ٚعٓس ايٓؿؼ»(ٚ .)39بػضٸ ايٓٛط عٔ َكاّ اؿهِ
بؿإٔ ٖصا ايتعطٜـ ،ؾإٕ ْٝع َكازٜل ٚاػاٖات ايعًِ ايسٜينٸ ُجٌِّ َكساقاّ هلصا
ايتعطٜـ; ٚشيو بػبب عَُٝٛت٘ ٚمشٛيٝت٘ ٫ٚ .بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ ٖص ٙايٓكطٖٞٚ ،١
أْ٘ سٝح غٓبشح أٟٸ ٚاسسٺ َٔ أغايٝب ؼكٗل ايعًِ ايسٜين ؾإْ٘; بايٓٛط إٍ إباز٨
ٖ َٔ ٛص ٙا٫ػاٖات ،غٛف ٜٗٛط تعطٜـٷ خامٌّ يًعًِّٚ ،هٔ
إعطؾٝٸٚ ١إٓٗذٝٸ ١يهٌ
هلصا ايتعطٜـ إدتاض إٔ ٜهَ ٕٛصنٛضاّ أَ ٚػترتاّ ٗ نٚ َ٘٬ضأ.ٜ٘

أـ ا٫تِّذاٖات ايدْٝا ــــــ
1ـ ا٫تِّذا ٙايٓكً ّٞــــــ
إٕ ايعًِ ايسٜينٸ ـ طبكاّ هلصا ا٫ػا ٙـ ٖ ٛايعًِ ايصٜ ٟتِٸ اغتدطاد٘ ٚاغتٓباط٘ َٔ
ايٓكٛم ايس .١ٜٝٓإٕ ايتأنٝس عًٖ ٢صا إبَٓ ٗ ٢اٖٝٸ ١ايعًِ ايسٜينٸ ،باٱناؾ ١إٍ
ايكب ٍٛبايتذطب ١احملٛض ٗ ١ٜايعًِ ،قس أزٻ ٣ببعض ايعًُا ٤إٍ ايك ٍٛباغتشايٚ ١عسّ
إَهإ ايعًِ ايسٜينٸ َٔ ا٭غاؽٚ .عً ٘ٝؾإٕ ٖصا ا٫ػاٚ ٗ ٙاقع ا٭َط ٜٓهط ايعًّٛ
اٱْػاْ ١ٝاٱغٚ ١َٝ٬ايعًِ ايسٜينٸ َعٓا ٙايؿا٥عٖ ٗٚ .صا ا٫ػاٜ ٙعٌُ إٓهطٕٚ
ٚإدايؿ ٕٛيًعًِ ايسٜين ـ بتأثريٕ َٔ َباْ ِٗٝايسٚ ١ٜٝٓايعًُٚ ١ٝإٓٗذ ١ٝـ نُٔ بٝإ
َاٖٝت٘ عًْ ٢ؿ ٞإَهاْٝت٘ ٚنطٚضت٘ َٚطًٛبٝتٜ٘ .صٖب ٖ ٤٫٪إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعًِ
إتٻكـ ٚإٓتػب إٍ ايس ٖٛ ٜٔايعًِ ايصٜ ٟػتٓبط٘ عًُا ٤ايس ٜٔإدتكٸ ٕٛبايؿك٘
ٚا٭قٚ ٍٛايتؿػري ٗ ن ٤ٛإٓٗر ا٫دتٗاز َٔ ٟاٯٜات ٚايطٚاٜات(.)40
ّهٔ َؿاٖس ٠دصٚض ٖصا ا٫ػا ٗ ٙبعض آثاض أب ٞساَس ايػعاي َٔٚ ،ٞبٗٓٝا:
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نتاب «دٛاٖط ايكطإٓ»; «ٚإٓكص َٔ ايهٚ .»ٍ٬عً ٢ايطغِ َٔ تكطٜض ايػعايٗ ٞ
نتاب «إسٝا ٤عً ّٛايس »ٜٔبإٔ ايعً ّٛإَا ْكًٝٸ ;١أ ٚعكًٝٸ ،١إ ٓ٫أْ٘ ٪ٜنٚس َع شيو بإٔ
ايكطإٓ ايهط ;ِٜسٝح ٖ« ٛتبٝا ٷٕ يهٌٸ ؾ٤ٞٺ» ،ؾإٕ ْٝع اؿكا٥ل َٛدٛز ْ٠ؾٚ ،٘ٝهب
عًٓٝا إٔ ْػتؿٝس َٔ ايعً ّٛايسٜٝٓٸٚ ،١إْ٘ هب إٔ تهْٝ ٕٛع ايعً ّٛزٜٝٓٸٚ ،ّ١ستٸَ ٢ا
نإ َٔ ايعًَ ،ّٛجٌ :ايطبٸ ٚاهل ،١٦ٝهب اغتدطاد٘ َٔ ايكطإٓ ايهط ِٜأٜهاّ.
ٚقس شٖب بعض ا٭خباضٜٸٌ َٔ اٱَاَ ١ٝإٍ غًٛى ططٜك ١ايػعايٚ ،ٞأناؾٛا هلا
زي ٌٝايعًِ ايًسْ ٞيٮُ٥ٸ ١ا٭طٗاض; سٝح يس ِٜٗعًِ َا نإ َٚا ٜهٚ ،ٕٛإٕ ايعًّٛ
ايٓكًٝٸٚ ٖٞ ١سسٖا إعترب.٠
ٚإٕ أٚٸٍ َٳٔٵ عٌُ عًْ ٢كس ايعً ّٛايبؿطٜٸ ١قطاسٚ ،ّ١سٳكٵط ايك ١ُٝإعطؾ١ٝ
بايعً ّٛايٓكً ١ٝايس ١ٜٝٓؾك٘ ٖٛ ،إريظا َٗس ٟا٭قؿٗاْٞٸ٪َ ،غِّؼ إسضغ١
ايتؿهٝه ;١ٝسٝح ضأ ٣إعاضف ايبؿط ٗ ،١ٜنتاب٘ «َعاضف ايكطإٓ» ،دٗايّ١
ٚن٬ي ،ّ١نُا أْ٘ قاٍ ،عًَ ٢ا ٚضز ٗ تكطٜطات اؿًيب عٓ٘« :أع ِٛاؿذب يًُعطؾ١
سذاب ايتعكٌٗ»ٚ .عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ا٫ػا ٙقس انؿض بعس إريظا َٗسٟ
ا٭قؿٗاْٞٸ َٔ ،خ ٍ٬ا٭خباض ٌٜاؾُسٴز ايصٗٚ ٜٔطٚا ٗ اجملتُعٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ
قٛهلِ بإٔ اؿذِّ ٫ ١ٝته ٕٛإ ٓ٫يتًو ايعً ّٛاييت دا ٤بٗا ا٭ْبٝا ،٤إ ٖ٫أِْٗ مل ٜهْٛٛا
ٜكطټ ٕٚعً ٢ايك ٍٛبإٔ ْٝع ايعً ّٛاييت وتاز إيٗٝا ايٓاؽ ّهٔ اغتدطادٗا
ٚاغتٓباطٗا َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات(.)41

2ـ ا٫تِّذا ٙايػا ّٞ٥ــــــ
ّجٌِّ ٖصا ا٫ػاْٛ ٙطَ ّ٠تٛانع ّ١دسٸاّ إٍ ايعًِ ايسٜينٸ ،سٝح ٜط ٣إٔ إعٝاض
ايٛسٝس ٫تٸكاف ايعًِ بايكؿ ١ايسٜٝٓٸ ٖٛ ١إٔ ٜكبٸ َٛنٛع٘ ٗ خسَ ١ا٭ٖساف
ٚايػاٜات ايسٜٝٓٸٚ ١اجملتُع ايسٜينٸْٚ .تٝذ ّ١يصيو ؾإٕ ايعًِ ايسٜينٸ ٖ ٛايعًِ ايطبٝع ٞأٚ
اٱْػاْ ٞإٛدٛز; سٝح ٜه ٗ ٕٛخسَ ١أٖساف ايسٚ ٜٔاجملتُع ايسٜين َٔٚ .ز ٕٚأخص
اهلسف ٚايػا ١ٜبٓٛط ا٫عتباض ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى أٟٸ ٚد٘ٺ يًك ٍٛبتكػ ِٝايعً ّٛإٍ :عًّٛ
زٚ ;١ٜٝٓعً ّٛغري زٚ .١ٜٝٓضٴبٳُا أَهٔ ايك ٍٛبإٔ َٔ ايؿدكٝات اييت تصٖب إٍ ٖصا
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ايطأ« ٖٛ ٟايػٝس سػٌ ايعطاؽ»( ;)42سٝح قاٍ بإٔ ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝغٚ ْ١ًٝفُٛع ْ١
َٔ ايعً ّٛاييت ّهٔ إٔ ٜػتؿٝس َٓٗا بعض ا٭ؾدام نسٸ أٖساف ا٭غٖٓ َٔٚ ،ّ٬ا
ؾإٕ ايبشح بؿإٔ أغًُ ١ايعً ّٛا٫دتُاعّ ١ٝجٌِّ ْٛعاّ َٔ إؾاع ١ايتهًٚ ;)43(ٌٝيهٔٵ
بعس ايٓٛط ٗ اٯضا ٤ا٭خط ٣يًػٝس ايعطاؽ ٜتٸهض أْ٘ قس اختاض ضأٜاّ آخط ،غٛف
ْصنط٫ ٙسكاّ.
 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٔ نٌٸ ؾدلٕ ٜك ٍٛبإَهإ ايعًِ ايسٜينٸ ؾإْ٘ ٜكبٌ
بايهطٚضٖ ٠ص ٙإطسً َٔ ١إْتاز ايعًِ اٱغ َٞ٬أٜهاّ َٔ ،قب :ٌٝإٛاضز اييت تعٌُ عً٢
تٛد ٘ٝعًِ ا٫دتُاع ٚايعً ّٛا٫دتُاع ١ٝم ٛأٖساؾٗا إجاي ،١ٝايٛطٓٝٸٚ ١ايسٜٝٓٸ.)44(١
ٗ ٖصا ايؿإٔ :إٕ ايعًِ اٱغ ٖٛ َٞ٬ايعًِ ايصٜ ٟتطابل َع
ٜٚك ٍٛايسنتٛض
أقَٚ ٍٛعاٜري ٚأٖساف ايٛٳسٵ ٞاٱغٜٚ َٞ٬تُػٻو بٗا .إٕ غا ١ٜايعًِ اٱغ َٞ٬ؾاًَ،ْ١
 ٫ٚتؿكٌ إعطؾ ١ايس ١ٜٝٓعٔ إعطؾ ١ايعًُٖٚ ،١ٝص ٙايػا ١ٜعباض ْ٠عٔ تٛد ٘ٝاٱْػإ إٍ
اهلل اـايل ٚاؿاؾ ٜيًعامل ٚبٝإ قؿات٘(.)45
َٔ ايٓاس ١ٝاٱبػتُٛيٛدٚ ،١ٝبايٓٛط إٍ إبٓ ٢ايٛاقعٞٸ يًعًِ ايسٜينٸّ ،هٔ
ايك ٍٛبإٔ ايػاٖ َٔ ١ٜصا ايعًِ ٖ ٞإعطؾ ١ايكشٝش ١يًعاملٚ .بايٓٛط إٍ إٔ فطٸز
َعطؾ ١ايٛاقع َٖ ٞعطؾ َْ ١تٛانع ١يٝٚٛؿ ١ايعًِ ،ؾإٕ قُٝتٗا تهُٔ ـ ٗ غٝام
ا٭ٖساف ٚايػاٜات إكسٻغٚ ١إٓؿٛز ٠ـ ٗ ايػٝطط ٠عً ٢ايعامل; َٔ أدٌ تًب١ٝ
ا٫ستٝادات ٚسٌٸ إؿانٌ ايٛاقع ١ٝاييت تعاَْٗٓ ٞا ايبؿطٜٸ .١باٱناؾ ١إٍ أْ٘،
با٫يتؿات إٍ ايكٛٝز إٓٗذٚ ١ٝإعطؾ ٗ ١ٝايعًِ ايسٜينٸّ ٫ ،هٔ هلصا ايعًِ إٔ هعٌ
غاٜت٘ نؿـ شات َٚاٖٝٸ ١ا٭َٛض ٫ٚ ،غٝٻُا َٓٗا ا٭َٛض ايطبٝعٚ ،١ٝيهٔٵ ّهٔ إٔ
هعٌ بعض ا٭ٖساف عً ٢دسَٗ ٍٚاَٸ٘ َٔ ،قب :ٌٝؾِٗ زٚاؾع َٚعاْ ٞايػًٛنٝات
ٚا٭ؾعاٍٚ ،بٝإ ايعٛاٌَ ٚايعٓاقط ايؿطزٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًٛٛاٖطٚ ،ايعٌُ عًْ ٢كس
ٚإق٬ح ا٭ٚناع ا٫دتُاع ١ٝاؿانُ ٫ٚ .)46(١بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ايػا ١ٜايكك٣ٛ
ٗ ايعًِ ايسٜين ٖ ٞتكسِ ِٜاشز َعٝاض ٗ ١ٜكتًـ ايعً ٫ٚ ،ّٛغٝٻُا إٔ ايهجري َٔ
احملكٚكٌ  ٜٳطٚٵٕ إٔ ايػا ٗ ١ٜفا٫تٺ َٔ قب :ٌٝعًِ ا٫دتُاع اٱغ َٞ٬تهُٔ ٗ بٝإ
ا٫ػاٖات إعٝاض ١ٜيًُذتُع(.)47
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 ٟآخط ٜك :ٍٛإٕ ايعًِ ايسٜينٸ إِا ٜتشكٖل
ٚؼت إٓٗر ايػاٞ٥ٸ ٜٛدس ٖٓاى ضأ ٷ
يه ٞؼ ٢ٛايعً ّٛاٱْػاْٚ ١ٝايتذطٜب ١ٝبا٫ػا ٙاٱهلٚ ،ٞإٔ تكع ٗ إطاض ا٭ٖساف
ٚايسٚاؾع ايسٚ .١ٜٝٓباختكاضٕ :إٕ ايعًِ ايصٜ ٟه ٗ ٕٛخسَ ١ايسٚ ٜٔايسعٚ ٠ٛايرتب١ٝ
ايسٜ ١ٜٝٓٴعترب زٜٝٓاّٚ .يهٓٸ٘ أخلٸ َٔ اٯضا ٤إططٚس.)48(١
إٕ أْكاض ٖصا ا٫ػا ٙإِا ٪ٜنٚس ٕٚعًٖ ٢ص ٙايط ٗ ١ٜ٩غٝام إٔ عٓكط ايػا،١ٜ
عً ٢غطاض إٛنٛع ٚإٓٗر ،يٝؼ ي٘ أٟٸ زٳٚٵضٕ ٗ َاٖ ١ٝايعًِ; يته ٕٛزٜٝٓٸت٘ زخٗ ّ١ًٝ
َاٖ ١ٝايعًِ(ٖٓ َٔٚ ،)49ا ّهٔ إٔ ْعترب ايتأنٝس عًٖ ٢صا ايطأ ٟإِا ٜأت ٗ ٞغٝام
إَهإ ؼكٗل ايعًِ ايسٜين.
ٚإٕ ٖصا ا٫ػاٜ ٙعٛز ب ٳسٚٵض ٙإٍ عسّ إَهإ ايعًِ ايسٜينٸٚ ،إٕ ٖصا ا٫ػاٖٛ ٙ
فطٻز َػعَ ٢تٛانع يًكا ًٌ٥بهطٚض ٠ايعًِ ايسٜينٸٜٚ ،ط ٗ ٣ايٛقت ْؿػ٘ إٔ ايعًِ
ايسٜينٸ أَ ٷط غري ٖهٔ َٔ ايٓاس ١ٝإاٖٚ ١ٜٛا٭غًٛب.١ٝ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ ي ٛتتبٻعٓا دصٚض ٖصا ايطأ ٗ ٟايؿهط اٱغَٞ٬ٸ غٛف ْسضى
أْ٘ نإ ٜطَ ٞإٍ خسَ ١ايسٚ ٜٔتبًٝػ٘ ٚإؾاعتٖ٘ٚ ،ص ٙايػاُ ١ٜجٌِّ اؿسٸ ا٭زَْٔ ٢
ايكٚ ،١ُٝيهٔٵ َع شيو  ٫بٴسٻ َٔ َعطؾ ١إٔ هلصا ا٫ػا ٙايػاٞ٥ٸ بعض ا٭ْكاض ٗ ايعًِ
اؿسٜح أٜهاّٚ ،يهٓٻ٘ مل ٪ٜزِّ إٍ ْتٝذ١ٺ; إش إٕ ايبعض ٗ َػاض تهاٌَ ايعًِ
اؿسٜح قس ؾاٖس ططز بعض اؿكا٥ل ٚاي ٹكٝٳِ (ٚعً ٢سسٸ تعبري غٝسْع :ايعٓاقط
إكُٛع ١يعكط اؿساثٚ ،)١ناْت بكسز إعاز ٠قٝاغٖ ١ص ٙايعٓاقطٚ ،يهٓٗا مل ت٪زِّ
إٍ ؾ٤ٞٺ; إش ّ ٫هٔ تعطٜـ ٖ ١ٜٛايعًِ اؿسٜح ٗ خاضز ايُٓٛشز اؿانِ عًٗٝا(.)50
ٚعًٖ ٢صا ،ؾإٕ ايك ٍٛبٗصا ا٫ػا ٙايساْ ٗ ٞايعًِ ايسٜين ٜ ٫هَٓ ٕٛشكطاّ غطاب
ض آخط إٔ ُاٜع ايعًٜ ّٛهُٔ ٗ غاٜتٗاٚ ،يهٔٵ  ٫بٴسٻ
ايعًِ ايسٜين ،سٝح شنط بع ٷ
َٔ ا٫يتؿات إٍ أْٓا عٓسَا ْتشسٻخ عٔ ايعً ّٛاٱْػاْٝٸ ١ايػطبٝٸّ ٫ ١هٔ يٓا ططح
ا٫ػا ٙايبس ٌٜي٘ ٗ ايتؿهري اٱغَٞ٬ٸ عًٖ ٢ص ٙايؿانً ،١عٝح عٓسَا ْعٝس قطا٠٤
ايعً ّٛإٓتذ ٗ ١ايػطب بعس نِٸ ا٭ٖساف ٚايػاٜات اٱهلٝٸ ١ؾإْ٘ غٝتِٸ ٌٓ ٚقـ
اٱغٚ ١َٝ٬ايسٜٝٓٸ ١عًٗٝا; ٚشيو ٭ٕ يًعًِ ايػطبٞٸ خكا٥ل ٬َٚسٛات َعطؾ١ٝ
َٗٓٚذ ١ٝخاقٸ ١ب٘ ٗ اـطاب ايػطبّ ٫ٚ ،ٞهٔ إٔ تكع َٛضزاّ ٱعاز ٠ايكطا ٠٤خاضز
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زا٥ط ٠شيو اـطاب.

3ـ ا٫تِّذا ٙايفسد ّٟــــــ
ٗ ٖصا ا٫ػاٜ ٙتِٸ اعتباض ايعًِ ايصٜ ٟتِٸ تأغٝػ٘ عًٜ ٢س ايعًُاٚ ٤إؿهٚطٜٔ
إتس ٌِّٜٓعًُاّ زٜٝٓاّٜٚ ،ط ٣إٔ إْتاز ايعًِ ايسٜين إِا ٜتشكٖل سٝح ٜؿه« ٌٚايس»ٜٔ
َٓاخاّ ؾهطٜٸاّ يًعًُاٖ ٗ .٤صا ا٫ػاٜ ٙتبع ايعًِ َٓٗذ٘ ٚأغًٛب٘ ايتذطٜيبٚ ،وتٟٛ
عًَ ٢ػاَٛٚ ً٘٥نٛعات٘ ٚغاٜات٘ ،ٳبٝٵسٳ إٔ ايؿطنٝات ايس ١ٜٝٓيًباسح ترتى تأثريٖا ٗ
ْؿاط٘ ايعًُ ٞعً ٢م ٫ ٕٛإضازٟٸّٚ .هٔ َؿاٖسَ ٠باْٖ ٞصا ا٫ػا ٗ ٙتاضٜذ ايعًِ;
إش َٔ خ ٍ٬ايٓٛط ٗ ْٳُٳ٘ تبًٛض ٚبػ٘ ايٓٛطٜٸات ايعًُ٬ْ ١ٝس ٜإٔ ايتهٗټٓات ايعًُ١ٝ
ٚا٭ضنٝات ايؿهطٚ ١ٜاـكا٥ل ايٓؿػٚ ١ٝايطٚس ١ٝيٮؾطاز تًعب ـ ٗ ايهجري َٔ
إٛاضز ـ ٳزٚٵضاّ ًَشٚٛاّ ٗ إْتاداتِٗ ايعًُٝٸ ;١نُا ٜصٖب بٛبط إٍ ايك ٍٛبإٔ َٓؿأ
ايٓٛطٜات ٜهُٔ ٗ أْٛاع اؿَسٵؽ ٚايتهٗټٓات اييت تػع ٢ايعً ّٛإٍ إبطاهلا(ٚ .)51عً٢
ٖصا ا٭غاؽٜٓ ٫ ،بػ ٞػاٌٖ ٳزٚٵض ا٫ػاٖات ٚايؿها ٤ايؿهط ٟيًعًُاٚ ٤إؿهٚطٜٔ
ٗ بًٛضٚ ٠ته ٜٔٛايعًٚ .ّٛإٕ هلصا ا٫ػا ٗ ٙإْتاز ايعًِ تأنٝساّ عً ٢ايٓٛاسٞ
إصنٛض ٗ ٠تبًٛض ايٓٛطٜات ايعًُٝٸ.١
ٖٓٚاى َٳٔٵ شٖب ـ َععٍٕ عٔ إَهإ أ ٚعسّ إَهإ ايعًِ ايسٜينٸ ـ إٍ ايتكطٜض
بٗص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ عًِ ا٭ْجطٚبٛيٛدٝاٚ ،عًِ ا٫دتُاعٚ ،عًِ ايٓؿؼَٚ ،ا إٍ شيو
َٔ ايعً ّٛاييت ٜتِٸ إْتادٗا ٗ اجملتُع اٱغَٞ٬ٸ ،غٛف ته ٕٛكتًؿ ّ١سٳتٵُاّ عُٸا ٖٛ
َٛدٛزٷ ٗ اجملتُعات غري اٱغٚ ;١َٝ٬شيو ٭ٕ إؿاٖٚ ِٝا٫ػاٖات ٚايكٛايب
ٚايتكػُٝات إٛدٛز ٗ ٠ايؿهط اٱغَٞ٬ٸ طتػتسعٚ ٞطؾٝات خاقٸ ١ٱْتاز ايعًِ،
ا٭َط ايص٪ٜ ٟزٸ ٟإٍ إْتاز ْٛطٜات ٚعً ّٛكتًؿْٗ ٗ ١ا ١ٜإطافص( .)52إْ٘ ٪ٜ ٫نٚس
عً ٢تأثري ايصٖٓٝٸ ١اٱغ ٗ ١َٝ٬إْتاز ايعًِ ؾشٳػٵب ،بٌ ستٸ ٢إٓٗر ٚا٭غًٛب ايصٟ
ٜهع٘ ٱْتاز ايعًِ ايسٜين ٜػري ب ٳسٚٵض ٙعً ٢شات إٓٛاٍ أٜهاّ; إش ٜك« :ٍٛيًشك ٍٛعً٢
ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝإٓؿٛزٚ ٠إطًٛب ١هب ايعٌُ عً ٢تٓ ِٝٛؾدكٝٸ ١إتعًٚ ِٚايعامل،
ٚهلص ٙايػا ١ٜهب تعطٜـ أشٖاِْٗ ٚنُا٥طِٖ عً ٢ايعطؾإ ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا إسضغ١ٝ
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بؿهٌٕ دٝٸس ،عٝح ٜ ٫عٛز ٗ ٕٚتؿهريِٖ اٱغٜ َٞ٬هابس ٕٚايعٓا ٤عٓس
َٛادٗتِٗ يًُػا ٌ٥اٱْػاْٚ ١ٝسًٗٚا ٚؾكًٗا ،بٌ ػطٚ ٟتتذًْٓٝ ٢ع ؾدكٝاتِٗ
اٱغٚ ١َٝ٬إعْٓ ٗ ١ٜٛتاداتَِٗ ٗٚ .جٌ ٖص ٙاؿاي ١ؾك٘ ٜتِٸ إْتاز ايعًِ اٱغَٞ٬
اٱْػاْٚ ،ٞعٓسٖا غٛف ٜه ٕٛنٌٸ َا ٜٓهض َٔ ٖصا اٱْا ٤إغَٝ٬ٸاّ»(.)53

4ـ ا٫تِّذا ٙاملكتََٓـ ــــــ
ٗ تكٜٛطٕ آخط ٜطًل َكطًض تسٜټٔ ايعًِ عً ٢اقتٓام َػاَٛٚ ٌ٥نٛعات ايعًِ
َٔ زا٥ط ٠إعاضف ايس ٗٚ .١ٜٝٓاؿكٝك ١ؾإٕ اْتكاٍ ايكهاٜا ايس ١ٜٝٓايٛادس ٠ـ عَػٳب
ا٭ق ٍٛـ يكابً ١ٝايتشكٝل با٭غايٝب ايعًُ ١ٝإتساٚي ،١ٴٜعٳسټ َٓؿأّ يتبًٛض ٛٗٚٚض ايعًِ
ايسٜينٚ ،إٕ اـٮ إٛدٛز ٗ ٖصا ا٭غًٛب ٜهُٔ ٗ اتٸكاف ايعًِ بكؿ« ١ايسٜٝٓٸٗ »١
َكاّ اؾُع ٚايتأيٝـٚ .بعباض٠ٺ أخط :٣إٕ ايعًِ ايص ٟٴٜعٳسٸ َٔ ايعً ّٛايتذطٜب ١ٝإشا ناْت
طبٵكاّ هلصا ا٫ػا ٙعًُاّ زٜٝٓاّ .إٕ ايػاٗ ١ٜ
َٛنٛعاتٴ٘ َكتبػَٚ ّ١أخٛش َٔ ّ٠ايسٜ ٜٔعترب ٹ
ٖصا ا٫ػا ٙتك ّٛعًَ ٢كاضبٚ ١تك ِٝٝعًِٕ خامٸ عً ٢أغاؽ ايسٚ ،ٜٔشيو َٔ خٍ٬
ايٓكا ٙإؿرتنٚ ١اؿسٚز إتساخًٚ ،١ايعٌُ عً ٢إزخاٍ ٚاسسْ َٔ ٠ػب ايتأٜٝس أٚ
ايتعاضض ٗ َٛضزٖٓ .ٙاى ايهجري َٔ ْكا ٙا٫ؾرتاى بٌ ايعًِ ٚايسٚ ،ٜٔإٕ تأنٝس
ٖصا ا٫ػا ٙإك ٳتٓٳل ٜهُٔ ٗ ايبشح عٔ اٯضا ٤ايعًُٚ ١ٝايس ٗ ١ٜٝٓنٌٸ ٚاسسٺ َٓٗا،
ٚزضاغ ١ايتُاٖ ٞأ ٚايتٓاؾط إٛدٛز بٗٓٝا َٔٚ .شيو ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ إٔ ٖٓاى ايهجري
َٔ اٯضاٚ ٤إكرتسات ٗ فاٍ إػا ٌ٥ايطٚسٝٸٚ ١ايٓؿػٝٸ ٗ ١ايسٚ ،ٜٔنصيو ٗ فاٍ
اجملتُع ٚإػا ٌ٥ا٫دتُاعَٚ ،١ٝا إٍ شيو ،سٝح ْػعٖ ٗ ٢صا ا٫ػا ٙإٍ زضاغ١
َٓٚاقؿٖ ١ص ٙإٛنٛعات بؿهٌٕ َكاضٕ(ٚ .)54إجاٍ ايصّ ٟهٔ يٓا إٔ ْػٛق٘ ٗ َكاّ
إبسا ٤إعٜس َٔ ايتٛنٝض ٗ َٛضز ٖصا ا٫ػا ٖٛ ٙإٔ بعض ا٫ػاٖات ٗ َٛضز َٓؿأ
ٚٳسٵٝاْ ١ٝايعًٚ ّٛايؿٓ ،ٕٛاييت تػتٓس إٍ آٜاتٺ َٔ قب :ٌٝقٛي٘ تعاٍ﴿ :عٳًِٖٳ ا ٔٱْٵػٳإٳ َٳا يَِٵ
ٳٜعٵًَِٵ﴾ (ايعًلٚ﴿ٚ ،)5 :ٳعٳًِٖٳ آ ٳزّٳ ا َ٭غٵُٳا٤ٳ نًُٖٗٳا﴾ (ايبكط ٗ ،)31 :٠إضداع ناؾٓ ١ايعً ّٛـ
َباؾط ّ٠أ ٚبايٛاغط َٔ( ١ططٜل ا٭ْبٝاٚ ٤تعاي )ُِٗٝـ إٍ ايسٚ ٜٔايؿهط ايسٜينٸ(،)55
سٝح ّهٔ هلص ٙايط ١ٜ٩ب ٳسٚٵضٖا إٔ تٓسضز نُٔ ٖصا ا٫ػا.ٙ
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ٚباٱناؾ ١إٍ ا٭غايٝب إتكسَِّّ ،١هٔ اعتباض ايتؿػري ايعًُٞٸ يًكطإٓ
ايهط ِٜـ ايص ٟؾاع ٗ ايكطٕ ا٭خري بؿهٌٕ ًَش ٚٛـ َٔ َكازٜل ٖصا ا٫ػاٗ ٙ
ا٭عاخ ايكطآْ ،١ٝسٝح نإ هلصا ايتٝٸاض ٗ ايتؿػري ايعًُٞٸ يًكطإٓ بعض إِّٜ٪سٜٔ
ٚبعض إعاضنٌ أٜهاّ َٔٚ .بٌ إِّٜ٪سّ ٜٔهٔ إٔ ْصنط :ابٔ غٓٝاٚ ،ايطربغ،ٞ
ٚايػعايٚ ،ٞايػٛٝطٚ ،ٞقُس عبسٚ ،ٙعبس ايطظٸام ْٛؾٌٚ ،ايؿٝذ ايطٓطا َٔٚ ،ٟٚبٌ
،
إؿهٚط ٜٔاٱٜطاْ ٌٝإتأخِّطّ ٜٔهٔ يٓا إٔ ْصنط إٗٓسؽ َٗسٟ
لازٚ ،ايػٝس قُٛز ايطايكاْٚ .ٞأَا إدايؿ ٕٛهلصا ايتٝٸاض ؾٓصنط
ٚايسنتٛض
َِٓٗ :أبا إغشام ايؿاطيبٚ ،ايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيبٚ ،ايؿٝذ قُٛز
ؾًتٛت(.)56
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ؾإٕ خ٬قٖ ١صا ا٫ػا ٖٛ ٙأْ٘ ي ٛاقتبػٓا بعض ايعٓاقط
ٚايكهاٜا إططٚس ٗ ١ايؿهط ايسٜينٸ (َٔ قب :ٌٝخًل اٱْػإَٚ ،اٖ ١ٝاؾٔٸ
ٚإ٥٬هَٚ ،١ا إٍ شيو)ٚ ،عًُٓا عً ٢عجٗا ٚبٝاْٗا َٔ خ ٍ٬ا٫ػاٖات ايعًُ١ٝ
اؿسٜجّ ،١هٔ اعتباض ايعًِ إٓتر عًُاّ زٜٝٓاّ ٚإغَٝ٬اّٜٚ ،طًل عًٖ ٢صا ايعًِ قؿ١
ايس.١ٜٝٓ

5ـ ا٫تِّذا ٙايتٓع ُّٞٝــــــ
ا٫ػا ٙاٯخط إٛدٛز ٗ ايؿهط اٱغَٞ٬ٸ ٖ ٛا٫ػا ٙايصٜ ٟػتٓس إٍ قٛي٘
ؾٞٵ٤ٺ﴾ (ايٓشٌٚ ،)89 :نصيو اؾتُاٍ
تعاٍ ٗ ٚقـ ايكطإٓ ايهط ﴿ :ِٜٹت ٵبٝٳاْاّ يٹهٌُِّ ٳ
ايكطإٓ عً ٢ايبط ٕٛإتعسِّز ;٠ي٪ٝنٚس عً ٢إٔ ْٝع ايعً ّٛإٛدٛزٚ ٠غري إهتؿؿ١
َٛدٛز ٗ ْ٠ايكطإٓ ايهطٖٓٚ .)57(ِٜاى َٳٔٵ عبٻط عٔ ٖصا ا٫ػا ٙبـ «ا٫نتؿاَ ٤ذطٸز
ايٓكٌ»(.)58
ٚقس شٖب اػا ٙايعًُا ٤إتكسٌَِّ َٔ ،أَجاٍ :ابٔ أب ٞايؿهٌ إطغٚ ،ٞأبٞ
ساَس ايػعايٚ ،ٞغريُٖا ،إٍ اغتدطاز ْٝع ايعً َٔ ّٛايكطإٓ ايهط َٔٚ .ِٜشيو
ؾبٵط َٔ اؿطٚف إكطٖعٚ ;١اغتدطاز عًِ ايطبٸ َٔ
عً ٢غب ٌٝإجاٍ :اغتدطاز عًِ ا َ
قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚإٔشٳا َٳطٔنٵتٴ ؾَٗٴ ٳٜ ٛٳؿٵؿٹٌٔ﴾ (ايؿعطا.)80 :٤
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ٚقس غع ٢ا٫ػا ٙاٯخط ـ َٔ خ ٍ٬ايتػً ِٝبكٛاٌْ ْٛٚطٜات ايعً ّٛايتذطٜب ١ٝـ
إٍ تطبٝل ايتذطب ١عً ٢آٜات ايكطإٓ ٗ نَٗٓ ٤ٛر ٚأغًٛب ايتؿػري ايعًُٞٸ يًكطإٓ،
ٚقس ؾاع ٖصا ا٫ػا ٗ ٙايكطٕ ا٭خري (ٚقس اعترب ايع ١َٓ٬ايطباطباٖ ٞ٥صا ايتؿػري
ايعًُٞٸ ْٛعاّ َٔ ايتطبٝل أٜهاّ)(ّٚ .)59هٔ َؿاٖس ٠ايٓٛع ا٭ؾسٸ هلصا ا٫ػاٗ ٙ
ا٭غايٝب إٛدٛز ٗ ٠ايطبٸ اٱغَٞ٬ٸ (ز ٕٚايطبٸ ايتكًٝسٜٚ .)ٟأت ٞتأنٝس ٖص ٙايط١ٜ٩
عً ٢إٔ ْٝع ايعًٚ ّٛإعاضف َٛدٛز ْ ٗ ٠ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايطٚاٜات ايؿطٜؿٚ ،١اؾٗس
ايٛسٝس ايصٜ ٟتعٝٻٔ عً ٢إدتكٸٌ ٗ ايؿهط اٱغ َٞ٬إٔ ٜبصي ٖٛ ٙٛايعٌُ عً٢
اغتدطاز ٚتٓٚ ِٝٛتبٜٛب ٖص ٙايعً ٗٚ .ّٛاجملُٛع ّهٔ اعتباض ٖصا ا٫ػاْٛ ٙعاّ َٔ
ؿبٳ٘ ايهبري بُٗٓٝا َٔ سٝح ا٫ػاٚ .ٙيهٓٓا َٔ
ا٭خباض ١ٜاؾسٜسٚ ;)60(٠شيو يٛدٛز اي ٻ
سٝح إٛنٛعات ٚا٭عاخ ْكـ ٗ ٖصا ا٫ػا ٙعً ٢ؼٛټٍٕ ٚإبساعّٚ .هٔ اعتباض
ا٭غتاش َٗسْ ٟكري ٟايؿدكٝٸ َ١ايباضظٖ ٗ ٠صا ا٫ػا ;ٙإش ٜك ّٛاعتكاز ٙعً ٢إَهإ
اغتدطاز ْٝع ايعً ّٛاييت وتادٗا اٱْػإ ٚاغتٓباطٗا َٔ ايٓكٛم ايسٜٝٓٸ.)61(١
إٕ ٖصا ا٫ػاٜ ٙك ّٛعً ٢أغاؽ إعطؾ ١ايسٜٝٓٸ ١إٛغٻع ،١اييت تط ٣إٔ ايسٜٔ
ٜؿتٌُ عً ٢كتًـ ايعًٚ ّٛإعاضف اييت ؼتادٗا ايبؿطٖ ٗٚ .١ٜصا ا٭غًٛب هب
ايعٌُ أ ٸ ّ٫ٚعً ٢قطا ٠٤ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓبؿهٌٕ زقٝل ،ثِٸ ايعٌُ بعس شيو عً ٢اغتدطاز
َٛاز ايعًِ إٓؿٛز ٚاغتٓباطٗا ،ثِٸ تُٓٗٝٛا ٚتأيٝؿٗاُٝٗ ،ساّ يبٳًِٛضتٗا نُٔ ايعًِ
إٓؿٛزٚ .عًٜ ٘ٝه ٕٛايعًِ ايسٜينٸ ٗ ٖصا ا٫ػا ٙعًُاّ َهتٳؿٳؿاّٚ ،إٕ َكسض
انتؿاؾ٘ ْٖ ٞكٛم ايرتاخ اٱغ َٔٚ .َٞ٬اؾسٜط شٹنِطٴ ٙأْ٘ ٜ ٫تِٸ ا٫قتكاض ٗ
ٖصا ا٫ػا ٙعً ٢فطٻز ا٫نتؿاف ؾك٘ ،بٌ ٜتكسٸ ٣أٜهاّ ٗ ايؿطٚع ٚإٛاضز اؾع١ٝ٥
إٍ ا٫ػاٖات ا٫غتٓتاد َٔ ،١ٝخ ٍ٬ا٫غتعاْ ١با٭قٚ ٍٛإباْ ٞاؾاَع ١يًعً ّٛأٜهاّ.
ٚإٕ اـكٝك ١ا٭ِٖٸ ٗ ٖصا ا٫ػا ٙتهُٔ ٗ تطادعٗا (ٗ َكابٌ ايتكسټَ ;)١ٝببٝإ أْ٘
٪ٜنٚس عً ٢إعطٝات إٛضٚثٚ ١ايرتاخ إٛدٛزٜٚ ،ػع ٢إٍ ايعجٛض عً ٢قٌُٕ يتؿػريٖا
ٚتطبٝكٗا( ٗٚ .)62تهُ ٌٝبٝإ ٖصا ا٭غًٛب هب ايك ٍٛبإٔ ٖصا ا٫ػا ،ٙضغِ تعطټن٘
يًهجري َٔ ا٫عرتاناتٚ ،ن ْ٘ٛبسٜٚٸاّ عَػٳب ايٛاٖط(ٚ ،)63يهٔٵ َٔ اؾسٜط شٹنِطٙ
إٔ نٌٸ ِٛشزٕ ْأخص ٙبٓٛط ا٫عتباض ٗ إْتاز ايعًِ ايسٜينٸ ؾإٕ ٖصا ا٫ػا ٙإصنٛض
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ٜعترب ٫ظَاّ يتشكٗل شيو ايُٓٛشز إٓؿٛز ٚإطًٛب; ببٝإ :إْٓا ٗ إطاسٌ ا٭ ٍٚيتبًٛض
ايعًِ ايسٜين ٗ نٌٸ َٛنٛعٕ (َجٌ :ا٫قتكاز أ ٚايػٝاغ ١اٱغَٓ ٫ )١َٝ٬سٚس ١يٓا َٔ
دٳُٵع ٚؼً ٌٝاٯٜات ٚايطٚاٜاتٚ ،بؿهٌٕ عاّٸْٝ :ع ايرتاخ اٱغَٞ٬ٸ إٛدٛز ٗ شيو
إٛنٛع اـامٸٚ ،ايعٌُ عً ٢تُٓٗٝٛاٖٚ ،صا ٜعين ُٗٝسٜٸ ١ا٫ػا ٙايتٓ ُٞٝٛيتشكٗل
ايعًِ ايسٜين ٗ ايهجري َٔ إٛنٛعات إدتًؿ.١

6ـ ا٫تِّذا ٙاملٛقٛع ّٞــــــ
ٜؿري ا٫ػا ٙإٛنٛع ٞإٍ ا٫ػا ٙايكا ٌ٥بإٔ َٛنٛع ايعًِ ايسٜينٸ عباض ْ٠عٔ
عٓاقط َٔ قب :ٌٝايسٚ ،ٜٔايٛٛاٖط إٓػٛب ١إٍ ايسٚ ،ٜٔا٭َٛض اييت تكع َٛضزاّ ٖ٫تُاّ
ايسٚ ،ٜٔا٭ؾدام إتس ،ٌِّٜٓأ ٚاجملتُعات ايسٜٝٓٸ ،١ز ٕٚإٔ تكسِّّ ٗ ٖص ٙايسضاغ١
إطاضاّ َػاٜطاّ ٱطاض ايعً ّٛايعًُاْٜ .)64(١ٝٴهاف إٍ شيو إٔ بعهاّ آخط قاٍ ٗ تأٜٝس ٖصا
ا٫ػا :ٙإٕ َُٗ ١عًِ ا٫دتُاع اٱغ َٞ٬تهُٔ ٗ ايػع ٞإٍ ايهؿـ عٔ ا٭سساخ
اييت ٚقعٳتٵ ٗ اجملتُع اٱغٖٓ َٔٚ ،َٞ٬ا ؾإٕ عًِ ا٫دتُاع اٱغٜٓ َٞ٬سضز نُٔ
اجملا٫ت ا٭خط َٔ ٣عًِ ا٫دتُاع َٔ ،قب :ٌٝعًِ ا٫دتُاع ايكطٚ ،ٟٚعًِ ا٫دتُاع
إسْٚ ،ٞا٭غطَٚ ،٠ا إٍ شيو( .)65نُا إٔ ا٫ػا ٙإتُشٛض س ٍٛإػاٜ ٌ٥ؿٌُ
ايسضاغات اييت تتٓا ٍٚايس َٔ ٜٔكتًـ اجملا٫ت َٔٚ ،شيو ،عً ٢غب ٌٝإجاٍ :عًِ
ايٓؿؼ ايسٜينٸٚ ،عًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸٚ ،ؾًػؿ ١ايسَٚ ،ٜٔا إٍ شيو( ،)66سٝح تعترب
ْٝع ٖص ٙاجملا٫ت َٔ ايعً ّٛايس ;١ٜٝٓإش تٗت ٸِ بايسٚ ٜٔايعٓاقط ايس.١ٜٝٓ

ب ـ ا٫تِّذا ٙايٛضٝط ــــــ
1ـ ا٫تِّذا ٙا٫فرتاق ّٞــــــ
ٗ ٖصا ا٫ػا ،ٙايصٜ ٟطَ ٣ػاس ١زخ ٍٛايتؿهري اٱغَٞ٬ٸ أٚغع َٔ
ا٭غايٝب ايػابك ،١قبٌ إٔ ٜتِٸ ايتأنٝس عً ٢ايػا ١ٜأ ٚإػأيٜ ،١تِٸ ايػع ٞإٍ ايبشح
ػبٳكٖٓٚ .)67(١اى َٳٔٵ ٜػع٢
عٔ ا٫ػا ٙاٱغ ٗ َٞ٬ايعً ّٛنُٔ إباْٚ ٞايؿَطٳنٝات إُ ٵ
إٍ إزخاٍ ا٫ػاٖات إٝتاؾٝعٜكٝٸ َٔ ،١قب :ٌٝا٭غًٛب ايص ٟاختاض ٙايسنتٛض خػطٚ
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باقط ;ٟإش ٜك ٍٛبإٔ إَهإ اؿسٜح عٔ ايعً ّٛاٱغ ١َٝ٬ٳضٖٵٔٷ بإَهإ ؿا ٚبعض
ا٭ؾهاض اٱغ ١َٝ٬بٛقؿٗا زعاَ َّٝ ١تاؾٝعٜكٝٸ ١يًتشكٝل ٗ ايعً ّٛاٱغ.)68(١َٝ٬
 َٔ ،خ ٍ٬ايتأنٝس عً٢
ٜٚػع ٢بعضٷ آخط َٔ ،أَجاٍ :ايسنتٛض
ايؿطنٝات َا ؾٛم ايتذطٜب ،١ٝإٍ نُإ زٜٝٓٸ ١ايعًِ .نُا أِْٗ  ٜ ٫ٳطٚٵٕ ز ١ٜٝٓايعًِ
با٭غًٛب ٫ٚ ،بايػا ،١ٜبٌ ٪ٜنٚس ٕٚعً ٢ػٓټب آؾات ايعًِٚ ،ايػع ٞإٍ إعٜس َٔ
إثطا َٔ ،٘٥خ ٍ٬بػ٘ ٚؼه ِٝايط ١ٜ٩اٱهلٝٸٚ ;)69(١شيو ٭ٕ ايعامل ايطأٖ ضاظحٷ ؼت
ٚطأ ٠اي ٹكٝٳِ ٚإعاٜري ايػطبٚ ١ٝايط ١ٜ٩ايهْٝٛٸ ١يؿًػؿ ١ايػطب; سٝح تًك ٞب٬ٛهلا عً٢
ايٓٛطٜات ايعًُ ١ٝيًعًٚ ّٛإعاضف اؾسٜسٚ ،٠إٕ ايعًِ ايسٜين إِا ٜتشكٖل سٝح ؼٌٸ
ػبٳك .)70(١إٕ ٖص ٙايط ١ٜ٩تٓٛط إٍ َعٝاض زٜٝٓٸ ١ايعًِ َٔ
اي ٹكٝٳِ ايسٜٝٓٸ ١قٌٸ ايؿطنٝات إُ ٵ
ظا ١ٜٚايؿطنٝات ٚإباْٚ ،ٞتٓٛط إٍ تأثري ايسٚ ٜٔعٓاقطَٓ ٙعي ١ايؿطنٝات ٗ ايعًِ،
 ٫بٛقؿ٘ ؾطنٝٸ ّ١عًُ ;١ٝإش ايؿطن ٖٞ ١ٝسك ١ًٝدٴٗٵس ٚعح ايعامل.

2ـ ا٫تِّذا ٙايتٗرٜيبّ ــــــ
أَا ايط ١ٜ٩ا٭خط ٣إٍ ايعًِ ؾتأت ٞعً ٢ؾهٌ إٔ ايعً ّٛإٛدٛز ٠هب إٔ ٜت ٸِ
تٗصٜبٗا ٚتٓكٝشٗا َٔ ايطٚاغب ٚا٫مطاؾات بايٓٛط إٍ ايؿهط اٱغَٞ٬ٸٚ ،ضٴبٳُا
أُنٝؿَتٵ هلا أدعا ٤أخط ٣أٜهاّ( ;)71ببٝإ :إٕ ايعً ّٛإٛدٛز ٫ ٠تتٓاؾْ ٗ ٢ؿػٗا َع
اٱغٚ ّ٬ايؿهط اٱغٚ ،َٞ٬عًٖ ٢صا ا٭غاؽ  ٫تٛدس نطٚض ْ٠يًػع َٔ ٞأدٌ إْتاز
ا٭ْ ١ُٛإعطؾ ١ٝاؾسٜسّٚ ،٠هٔ ا٫غتؿازٖ َٔ ٠ص ٙاحملاق ٌٝايبؿطٚ ;١ٜإِا سٝح
ٜهٖٓ ٕٛاى تٓافٺ بٌ ايؿهط اٱغَٞ٬ٸ ٚإباْ ٞايٓٛط ١ٜأ ٚا٫ػاٖات ايعًُٝٸٕ ١جٌ
ٖص ٙايعًّ ّٛهٔ ايػعَ ٗ ٞجٌ ٖص ٙإٛاضز إٍ تٗصٜب ٚتٓكٝض ايعً ّٛإٛدٛز.٠
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖص ٙايسضاغ ١يٝػت بكسز ْكس ا٫ػاٖات اييت ٜتِٸ
شنطٖا ،إ ٖ٫إٔ ايٓكس ا٭ِٖٸ ايصّ ٟهٔ إٜطاز ٙعًٖ ٢صا ا٫ػا ٖٛ ٙأْ٘ ٬ٜ ٫سٜ
ايتُاٖٚ ٞايتٓاغِ بٌ ايٓٛطٜات ايعًُ ٗ ١ٝايؿطنٚ ١ٝأغايٝبٗا َٚعطٝاتٗا(ٚ ;)72شيو ٭ٕ
َعطٝات نٌٸ عًِٕ ٚإٕٵ ناْت قس  ٫تتطابل َع ايؿهط اٱغٚ ،َٞ٬يهٔٵ  ٫بٴسٻ َٔ
أخص ٖص ٙايٓكط ١بٓٛط ا٫عتباض ٖٞٚ ،إٔ ٖص ٙايٓتا٥ر إِا تٓبجل عٔ إٓ ١َٛٛايؿهط١ٜ
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إٓػذُٚ ١إٓطك ١ٝاييت ؼكٖكَتٵ بأغًٛبٺ خامٸّ ٫ٚ ،هٔ زضاغتٗا َٓٚاقؿتٗا ،بٌ
 ٫ٚستٸ ٢إعاز ٠ايٓٛط ؾٗٝا ٚإق٬سٗاَ ،ععٍٕ عٔ ايعٓاقط ا٭خط.٣
إٕ إ٬س ١ٛا٭ِٖٸ اييت هب إٔ ْأخصٖا ٗ ٖصا ا٫ػا ٙبٓٛط ا٫عتباض ٖ ٞإٔ
ايٓٛطٜٸ ١عٓسَا تٛيس نُٔ ؾطا٥طٗا ايتاضى ١ٝٴتعٳسٸ ْٛطٜٸ ّ ١قًٚ ،١ٝٚيهٔٵ عٓسَا تٓؿكٌ
عٔ َػك٘ ضأغٗا ؾإٕ ايسا٥ط ٠إتكبًِّ ١يًٓٛط ١ٜإشا مل تهٔ ْاؾطٚ ،ّ١مل تهٔ ؼتٟٛ
عً ٢ايكسض ٠عً ٢ايتٗصٜب ٚايتكطټف اي٬ظّٚ ،مل تٳػٵعٳ إٍ ضؾع َٛاطٔ اـٮ إٛدٛزٗ ٠
تًو ايٓٛط َٔ ;١ٜأدٌ ضبطٗا بب٦ٝتٗا اؾسٜس ،٠ؾإْٗا غٛف تهع ايسا٥ط ٠إتكبًِّ ١أَاّ
ؼسِّٜاتٺ َعطؾٝٸٖ ٗٚ ،١ص ٙإطسًْ ١ؿٗس تبًٛض ايٓٛطٜات غري احملً َٔٚ .١ٝٚخ ٍ٬ايتأَټٌ
ٗ غابك ١تعاٌَ ايعامل اٱغَٞ٬ٸ ٚتعاطَ ٘ٝع ايجكاؾات ا٭خط ٣نإ ٜتِٸ ايتأنٝس عً٢
إ٬سٛات إصنٛض ،٠نُا متٸ ايتعاطَ ٞع ايجكاؾ ١اٱغَٝ٬ٸ ١بٛقؿٗا ثكاؾ ّ١ؾاعً١
(ٚيٝػت َٓؿعًَٛ ٗ )ّ١ادٗ ١ايجكاؾات ا٭خطٚ ،٣نإ هلا ـ َٔ خ ٍ٬ايتأنٝس عً٢
إباز ٨ا٭ْطٛيٛدٚ ١ٝايٛدٛز( ١ٜاييت ناْت َتُجًِّ ٗ ّ١ايتٛسٝس)ٚ ،نصيو إباْٞ
ا٭ْجطٚبٛيٛد ١ٝاٱغ( ١َٝ٬اييت ُجٻًَتٵ غ٬ؾ ١اٱْػإ)َ ،ع ا٭ضنٝات اٱبػتُٛيٛد١ٝ
ٚإعطؾ( ١ٝإتُجًِّ ٗ ١اٖ٫تُاّ بايعكٌ ٚتبذ )ً٘ٝـ َٛادٗ ْ١ؾاعًَ ْ١ع ايجكاؾ ١ٝايْٛٝاْ.)73(١ٝ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب إَا إْهاض ا٫ػا ٙايتٗصٜيب َٔ ا٭غاؽٚ ،اٱع ٕ٬عٔ ضؾض
َجٌ ٖصا ايؿ َٔ ٤ٞايٓاس ١ٝاٱبػتُٛيٛدٚ ١ٝإعطؾٚ .١ٝإٕٵ مل ٜتِٸ اعتباض٬َ ٙناّ هب
ا٫يتؿات إٍ ٖص ٙايتشسِّٜات ٚإ٬سٛاتٚ ،إٔ ٜه ٕٛيسٜٓا َٛادٗ ْ١ؾعٸايَ ْ١ع اـطابات
ايبس ١ًٜاييت ْػع ٢إٍ َٛادٗتٗا.
ٚهب اعتباض إؿهٚط ايباضظ ْكٝب ايعطاؽ ٖ ٛايؿدك ١ٝايباضظٖ ٗ ٠صا ا٫ػا;ٙ
إش ٜعترب ْ٘ٚأبا ا٫ػا ٙايتٗصٜـيبٚ .إٕ ضٜ٩ت٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ تك ّٛعًَ ٢طسًتٌ:
إطسً ١ا٭َ ٖٞ :ٍٚطسً ١أغًُ ١ايعً ّٛايؿا٥ع ،١سٝح ٜتِٸ ايعٌُ ٗ ٖص ٙإطسً١
عً ٢إعاز ٠ايٓٛط بؿهٌٕ ناٌَ ٚعُٝل ٗ ايعً ّٛإٛدٛزٚ ،٠عً ٢أغاغٗا ٜتِٸ تؿصٜب
ٚتٓكٝض ايكهاٜا ٚايؿطنٝات إطؾٛنٚ ١غري إكبٛي ٗ ١ا٫ػاٖات ايػطب َٔٚ ،١ٝثِٸ
إناؾ ١ايكهاٜا إٓاغبٚ ١إٓبجك َٔ ١ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓإيٗٝا.
ٚأَا إطسً ١ايجاْ ١ٝؾَٗ ٞطسً ١إْتاز ايعً ّٛاؾسٜسٚ ،٠اييت ٖ ٞشات ايعًّٛ
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ايس ١ٜٝٓإٓؿٛزٚ ٠إطًٛب ١عً ٢أغاؽ إباْ ٞاٱغ.)74(١َٝ٬
 ٚٴضبٳُا أَهٔ اعتباض ايٓكس ا٭ِٖٸ عًٖ ٢صا ا٫ػا ٙإٔ اؿساثٚ ١ايعًِ ايػطبٞٸ
هب َ٬سٛت٘ بٛقؿ٘ فُٛعَ ّ١تهاًَ ،ّ١هلا ًَعَٚاتٗا ٚيٛاظَٗا (ايػٛابل ٚاٯثاض)
اـاقٸّ ٫ٚ ،١هٔ أخص قهاٜا ايعً ّٛايػطب ١ٝز ٕٚؿاْ ٚػٝذٗا ،أ ٚستٸ ٢تٓكٝتٗا
ٚتٓكٝشٗاٚ ،يهٔٵ  ٫بٴسٻ َٔ اْ٫تبا ٙإٍ إٔ ٖص ٙايٓكط ١إِا تهَ ٕٛكبٛي ّ١إشا اعتربْا
ٚسس ٠ايػطب ٚسس ّ٠سكٝكٝٸ ٗ ;١سٌ إشا اعتربْا ٖص ٙايٛسسٚ ٠سس ّ٠اعتباضٜٸ ١تهٕٛ
َػاس ١اْ٫تكاٚ ٤ايتٓكٝض ٚاغع .ّ١نُا إٔ إػًٌُ ىتعْٖ ٗ ٕٛصا اجملاٍ ػطبّ١
ْادش ١يًػا َٔ ١ٜايتعاطٚ ٞايتعاٌَ َع ايؿهط ايْٛٝاْٞٸ; سٝح اغتطاعٛا ـ َٔ خٍ٬
 ٞبؿه ٌٕ ًَش.)75(ٚٛ
اْتكاٚ ٤تُٓ ١ٝا٭ؾهاض ايْٛٝاْ ١ٝـ إثطا ٤تطاثِٗ اٱغ َ٬ٸ
 ٗٚاـتاّ ٫ ،بٴسٻ َٔ ايتصنري بإٔ ٖصا ا٫ػاٜ ٙكًض يٝهَ ٕٛكسَِّ ّ١يًُٓٛشز
إطًٛب ٗ إْتاز ايعًِ ايسٜينٚ ،ايٛق َٔ ٍٛخ٬ي٘ إٍ ا٫ػاٖات ايكك ٗ ٣ٛإْتاز
ايعًِ ايسٜين; إش إٕ ايبشح ٚايتٓكٝب ٗ فاٍ ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝإِا ٖ ٛغعٞٷ ٗ إطاض
إْتاز ٚتبٜٛب ِٛشز َتعسِّز ا٭بعازٜ ،ؿٌُ ْٝع ايعً ّٛاٱْػاْٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢أغاؽ
ضٜ٩ت٘ ايهَٛٵْ ١ٝاـاقٸٚ ،١ايكا ١ُ٥عً ٢إباْ ٞا٭ْطٛيٛدٚ ١ٝاٱبػتُٛيٛدٚ ١ٝاي ٹكٝٳُٝٸ١
إٓبجك ١عٔ إعاضف اٱغٚ .١َٝ٬بطبٝع ١اؿاٍ ّهٔ ٕجٌ ٖصا ايُٓٛشز إٔ ته ٕٛي٘
َٛادٗ ْ ١خاقٸَ ١ع فٌُ ايعً ّٛاٱْػاْٝٸٚ ،١إٔ وت ٟٛبايتاي ٗ ٞزاخً٘ عًْٛ ٢طٜٸاتٺ
كتًؿ ٗ ١ايعً ّٛاٱْػاْ ،١ٝأ ٚهعٌ َٔ إْتاز ايٓٛطٜٸات اؾسٜس ٠أَطاّ نطٚضٜٸاّ(.)76
نُا ْؿاٖس ٖصا ا٫ػا ٙعٓس إؿهٚط ٜٔاٱغَٝ٬ٸٌ ايباضظ ٗ ٜٔايعً ّٛاٱْػأَْ ١ٝ
هٓٵس ٗ ٟتعاطَ ٘ٝع ا٭ؾهاض ايؿًػؿ١ٝ
هٓٵسٚ ;ٟايؿاضاب ;ٞإش لس إٔ اي ٹ
أَجاٍ :اي ٹ
ايْٛٝاْ ١ٝقس عُس ـ باٱناؾ ١إٍ ايرتْ ١ـ إٍ ايتعاط ٞاْ٫تكاٞ٥ٸ بؿإٔ آضا ٤ايؿ٬غؿ١
اٱغطٜلٚ ،قاّ بتأَ ِٝإكطًشات ايؿًػؿ ١ٝايْٛٝاْ ;١ٝسٝح اغتدسّ َكطًض إازٸ٠
بٳ ٳس َٔ ّ٫اهلٚ ،ٍٛٝاؿهُ ١بٳ ٳس َٔ ّ٫ايؿًػؿٚ .١ايؿاضاب ٞب ٳسٚٵض ٙـ ٗ اػاٙٺ َٴؿابٹ٘ٺ ـ مل
ٜكتكط عً ٢ا٫غتؿاز َٔ ٠ايتأَٚ ١ُٝٝاْ٫تكا ١ٝ٥ايهٹٓٵس ١ٜؾشٳػٵب ،بٌ قاّ َٔ خٍ٬
ا٫غتؿاز َٔ ٠ايرتاخ اٱغَٞ٬ٸ ـ  ٫ٚغٝٻُا َٓ٘ ايرتاخ ايؿٝع ٞـ بايعٌُ عً ٢تسْٛ ٜٔٚإّ
ؾًػؿٞٸ باػاٙٺ إغَٞ٬ٸ ٚؾٝعٞٸ َٔٚ .شيو أْ٘ ـ عً ٢غب ٌٝإجاٍ ـ قس اغتؿاز َٔ ْٛط١ٜ
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اٱَاَ ١عٓس ايؿٝع ٗ ١ايؿهط ايػٝاغٞٸٚ ،عُس إٍ بٝاْٗا ٗ إطاض ايٓٛطٜات ايؿًػؿ.١ٝ
نُا أخص َؿٗ ّٛايعكٌ ايؿعاٍ ٚأغكط٘ عً ٢دربآَٚ .)77(×ٌٝ٥ص ايبساٚ ١ٜاد٘
هٓٵسٟٸ َعاضن ّ١ؾسٜس َٔ ٠ٹقبٳٌ إتهً ;ٌُٚسٝح قايٛا بإٔ ايؿًػؿ ١ايْٛٝاْ٫ ١ٝ
اي ٹ
هٓٵسٚ ٟغري َٔ ٙايؿ٬غؿٚ ١اقًٛا عًُٝٸتِٗ
تتٓاغب َع اٱغ ّ٬أق ،ّ٬ٳبٝٵسٳ إٔ اي ٹ
اْ٫تكاٚ ،١ٝ٥ا٫قط٬سٝٸٚ ،١ايتأَُٝٝٸٚ ،١إْتاز ايٓٛطٜات ٚاٯضا ٤اؾسٜس١ََٛٛٓ ٗ ٠
ايؿهط اٱغَٞ٬ٸ َٔٚ ،خ ٍ٬تعُٝل ْٛطٜاتِٗ ٚايربٖٓ ١عًٗٝا أمثط ٖصا ا٫ػاٙ
ايتٗصٜيب ايتأغٝػ َٔ ٞٹقبٳًِٗٚ .إٕ ايٓٛاّ ايؿًػؿ ٞاؿانط ،ايص ٟٴٜعٵطٳف سايٝاّ باغِ
ايؿًػؿ  ١اٱغ ،١َٝ٬إِا ٖ ٛسك ١ًٝاؾٗٛز ٚاؿٛاضات إٓبجك ١عٔ ٖصا ا٫ػاٚ .ٙقس
زؾع بِٗ ٖصا ايٓذاح إٍ تٛغٝع ضقع ١أعاثِٗ ،ؾأخصٚا ٜٛاقًٖ ٕٛصا ا٫ػاٗ ٙ
ايطبٝعٝات ٚايطبٸ ٚايطٜانٝات ٚايٓذٚ ّٛغريٖا َٔ ايعً ّٛا٭خط .٣ٳبٝٵسٳ إٔ اْتكازات
ايػعايٚ ٞتؿهٝهات ايؿدط ايطاظ ٟساٍ زٖ ٕٚصا ايتٛغټعٚ ،أقبض َكتكطاّ عً٢
َباسح اٱهلٝٸات (ٚست ٢قسض إتأي ٌٗٚإِا شنط عح اؿطنٚ ١ايعَإ ـ ايصٖٛ ٟ
ح طبٝع ٞـ ٗ اٱهلٝٸات ؾك٘ٚ ،أزٸ ٣إٍ آضا ٘٥إٝتاؾٝعٜك ١ٝايبسٜع ١عٔ اؿطن١
ع ٷ
ٚايعَإ)(.)78
ـ ٜتبع ـ
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الهىامش

)3) Double hermeneutic.
)4) Internal validity.

)7) conseptualization.

«

»

«
»

«

»

«

»

)12) Positivism.
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)19) Falsificationism.
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)26) Interpretivism.
)27) Geisteswissenschaften.

)29) explanation.
)30) understanding.

Reformation »

«
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»

«

)36) Frankfurt School.

»

«

)47) The first goal to attain must be to create an environment where Islamic values
exist and where it is possible to carry out the Islamization in practice.
See: Stenberg, 1996, p. 214.
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ايتطُّٛز اهلٝهً ّٞيف َٓطل ابٔ ضٓٝا
ٚأثس ٙايتازخي ّٞيف احلكاز ٠اإلض١َّٝ٬

()1

د .أحد فرامرز لراملكً
ترجمة :د .الشٍخ عبد اهلل األسعد

اخل٬ؾ ١ــــــ
ٴ ٜٳع ٸس ايه ّ٬س ٍٛايبٓاٚ ٤ايٓٛاّ إعطٗ َػأيَ َٔ ١ػا ٌ٥عًِ إعطؾ.١
يًعًِ َكاَإَ :كاّ ايتعطٜـ; َٚكاّ ايتشكٗل ايتاضىٚ .ٞإطاز َٔ ا٭ ٸٖٛ ٍٚ
ٚنع ١ٝايعًِ ٗ َكاّ َا ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٚ ،ٕٛأَا ٚنعٝت٘ ٗ َكاّ ايتشكٗل ؾٗ ٛعباض ْ٠عٔ
ايعًِ ٗ َكاّ َا ٖ ٛنا ٥ٷٔ; ٚشيو ٭ٕ ايعًِ يٝؼ ؾ٦ٝاّ ٚضا ٤إػا ٌ٥اييت تططح تسضه ّا،
ٚتٛدس تباعاّٚ ،ؾل تكٓٝـٺ ٚبٓا٤ٺ َٓٚ .ِٓٛهلصا ٜهَ ٕٛكاّ ؼكٗل ايعًِ َتكسَِّاّ عً٢
َكاّ تعطٜؿ٘.
ايعً ٫ ّٛتٓؿأ ٚؾل زٚاعٕ َٓطكٚ ،١ٝإِا تهْ ٕٛؿأ ٠ايعًِ ضٳ ٵٖ ٳٔ تٛايس ٚتطٛټض
إػا ٗ ٌ٥ايبٌ ،ثِٸ ٫سكاّ ٜتِٸ ايبشح ،اعتُازاّ عً ٢ا٭زٚات إٓطكٝٸ ٗ ،١ؾ ٕٚ٪إٓٗر
ٚإٛنٛع ٚبٹ ٵٓٝت٘.
ٖص ٙايسضاغ ١تبشح ٗ َعطؾ ١ايبٓا ٤إٓطكَ ٗ ٞكاّ ؼ ٗكك٘ ٗ ايعكط
اٱغ ٖٛٚ ،َٞ٬إِا ٜه َٔ ٕٛخ ٍ٬ايتشً ٌٝايبٓ ٟٛٝيٰثاض إٓطكٝٸ ١يتًو إطسً.١
ٜتٛؾٖط يس ٣ايعًُا ٤إػًٌُ أضبعَٓ ١اٖر ٗ عًِ إعطؾ :١عًِ إعطؾ ١إٓطكٞٸ;

عًِ إعطؾ ١إكاضٕ; عًِ إعطؾ ١ايتاضىٞٸ; عًِ إعطؾَٛ ١ضز ايتشكٝل(.)2
ٜتِٸ ايبشح ٗ َعطؾ ١ايعًِ عٔ ث٬ث ١أضنإ :إٛنٛع; إػا ;ٌ٥إباز٫ٚ .٨
ٜبشح عٔ تطتٝب ا٭بٛاب ٚايؿكٖ ٗ ٍٛهصا زضاغ١ٺ ،يهٔٵ ٜكع ايبشح عُٓٗا ٗ
َٓاٖر ٚؾك ٍٛأخط ٗ ٣عًِ إعطؾ ،١نُا ٗ َٛضز ؼكٝل «ايطٚ٩ؽ ايجُاْ.»١ٝ
يكس نإ هلٝهٌ ا٭ثط ٚبٓا ٘٥أُٖٸ ْ١ٝبايػ ١يس ٣ايكسَا ،٤إٍ زضد ١إٔ بٝإ
ٚتطتٝب ا٭بٛاب ٜٴ ٳع ٸس أسس ايطٚ٩ؽ ايجُاْ ٗ ١ٝتعطٜـ ايعًِ(.)3
ٚيصيو ؾإٕ إبطاظ ايبٓاٚ ٤اهلٝهٌ اؾسٜس يًعًِ ٜٴ ٳع ٸس ٚاسساّ َٔ أٚد٘ اٱبساع ٗ
ايعًِ(.)4
َٛضز ٖصا ايتشكٝل ٖ ٛايتشكٝل ٗ إبساعات ٚإلاظات ابٔ غٓٝا عًَ ٢ػت٣ٛ
ايبٓا ٤إٓطكٞٸ ٚقٛضت٘ ٖٝٚهًٝٸت٘.
ؾٌٗ أٗٚط ايؿٝذ ٗ تس ٜ٘ٓٚٯثاض ٙإٓطك ١ٝبٓا٤ٶ دسٜساّ؟
ٚاشا نإ يًؿٝذ شيو ،ؾٌٗ أٚدس ا٭ضنٝٸ ١ايكاؿ ١يًتأثري ايتاضى ٗ ٞايعكٛض
اٱغَٝ٬ٸ ١اي٬سك١؟

ضابك ١ايتشكٝل ــــــ
يكس نإ يعًُا٪َٚ ٤ضِّخ ٞايعًِ نّ٬ٷ س ٍٛايتطٛټض ايبٓ ٟٛٝايكٛض ٟيًُٓطل
إسٚٻٕ ٗ ايعكط اٱغٖٚ .َٞ٬صا َا ّهٔ ايٛقٛف عً َٔ ٘ٝخ ٍ٬إؾاضات بعهِٗ:
ٜػتعطض ابٔ خًس 732( ٕٚـ ٖ808ـ) تطٛټض ايبٓا ٤إٓطك ٞعٓس إػًٌُٜٓٚ ،ػب٘
إٍ إتأخِّط ،ٜٔؾايؿدط ايطاظ ٟـ عً ٢سسٸ ظعُ٘ ـ َٖ ٛٳ ٵٔ بسأ ٖهصا ؼٛټ ٍٕٚ .قس ٚاقٌ
ؾهٌ ايس ٜٔا٭بٗط ٟططٜك٘ ٗ شيو.
يكس أؾاض بعض قكٚك ٞإٓطل اٍ ٚدٛز مٛٳ ٵ َٔ ٜٔايتعاط ٞيس ٣إتكسٌَِّ
ٚإتأخِّط:ٜٔ
1ـ سصف بعض إباسح.
2ـ تػٝري َٛنع بعض إباسحْٚ ،كًٗا َٔ َهإٕ إٍ آخط.
ٚأَا ا٭ْكاض ٗ( ٟايكطٕ اؿاز ٟعؿط) ؾٜٗ ٛػع ٗ ،٢ؼؿ ١ايػ٬طٌ ،إٍ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  16ـ  16ــ شتاء وربيع  6266م ـ  6446هـ

ايتًؿٝل بٌ ايٓشٛٳ ٵ ٜٔإصنٛض.ٜٔ
» إٔ ا٫يتؿات اٍ ايٓشٛٳ ٵ ٜٔإصنٛض ٜٔإِا نإ يـ
ٜٚط ٣ايسنتٛض «زاْـ
«ٚاتَ ،»٘ٝرتدِ َٓطل ايٓذا ٠اٍ اي٬تٚ ،١ٝٓٝشيو ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط إ٬ٝز.)5(ٟ
يهٔٸ عسٸ ّ٠اعتربٚا إؾاضات أب ٞعًٞٸ ٖ ٞبسا ١ٜإٓطل ش ٟايبابٌ(.)6
أٗٚطت ايسضاغاتٴ إتعًٚك ١بايتطٛټض ايبٓ ٟٛٝيًُٓطل ٗ ايعكط اٱغَٞ٬ٸ ٖصٙ
ايٓٛط ٠ايهً ،١ٝٚبإٔ ٖٓاى ُاٜعاّ بٌ إؾاضات ابٔ غٓٝا ٚؾؿا ٘٥عًَ ٢ػت ٣ٛايبٹ ٵٓ١ٝ
ٚاهلٝهٌٚ .قس دا٤ت أغًب اٯثاض إٓطكَ ١ٝتأثِّط ّ٠بططٜك ١غٳ ٵبو ٚبٓا ٤اٱؾاضات ،نُا
 :َٔ ٛايػعاي 405( ٞـ ٖ505ـ); ايؿدط ايطاظ ;ٟؾٝذ اٱؾطام ( 550ـ
ٗ تطاخ نٌ
ٖ587ـ); ا٭بٗط 597( ٟـ ٖ665ـ); اـٛل 590( ٞـ ٖ646ـ) ،ايتؿتاظاْ 689( ٞـ ٖ767ـ);
 ٬قسضا ( 979ـ ٖ1050ـ).
ايهاتيب ايكعٜٚين ( 616ـ ٖ675ـ); ٚإ ٓ
َٚع إٔ ٖصا نإ َ٪ثِّطاّ ٗ ططح إػا ٌ٥ايسقٝكٚٚ ،١ق ٍٛاحملكٚكٌ إٍ
د ٴٌ َٔ دٗات ْكلٕ ٚنعـ; ؾٗ ٛمل ٜكُ ٵِ عً ٢زضاغ١ٺ
ؾطنٝٸاتٺ دسٜس ،٠يهٓ٘ مل ٜٳ ٵ
َكاضْ ١بٌ نٌٸ آثاض ابٔ غٓٝا; نُا أْ٘ مل ٜتِٸ بٝإ َٛنٛع ايتشٛټٍ ايبٓ ٟٛٝإععٗ ّٛ
آثاضٚ ;ٙنصيو مل ٜتِٸ ايٛقٛف عً ٢تأثري شيو ايتشٛټٍ عً ٢إتأخِّط.ٜٔ
ت بعض ايسضاغات بتٓا ٍٚايتشٛټٍ عًَ ٢ػت ٣ٛإهُٚ ٕٛاحملتٚ ،٣ٛدسٜس
انتؿَ ٵ
أب ٞعًٞٸ ٗ شيو ،نُا ٗ زضاغ ١ضٜتؿط(ُ ٖٞٚ ،)7تاظ عٔ زضاغتٓا اؿانطٖ ٠ص،ٙ
اييت تتٓا ٍٚإٓطل َٔ دٖٗٝ ١هً٘ ٚططٜك ١عطن٘.

آثاز ابٔ ضٓٝا املٓطك ١ّٝــــــ
٫بٔ غٓٝا آثاض َٓطكَ ١ٝتعسِّز:٠
1ـ بعهٗا عباض ْ٠عٔ ؾطحٕ َؿكٻٌ يٮُضغاْ ،ٕٛ٭ضغطٚ ،ٛشيو ٚؾل ايرتْات
ايعطب.١ٝ
2ـ بعهٗا اٯخط ٜؿتٌُ عً ٢ابتهاضاتٺ ٚإبساعات.
3ـ بعض اٯثاض داَع ْ ١يًعً ّٛاؿهُٝٸ ١إدتًؿ ،١اييت َٔ ًْتٗا :إٓطل
ٚايطبٝعٝات ٚايطٜانٝات ٚاٱهلٝاتٚ ،شيو نايؿؿاٚ ،٤ايٓذاٚ ،٠زاْـ ْاَ٘ ع.ٜٞ٬
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4ـ آثاض ٙاؾاَع ١إتأخِّط ٫ ٠تؿتٌُ عً ٢ايطٜانٝاتٚ ،شيو َجٌ :عٕٛٝ
اؿهُ ،١اٱؾاضاتٚ ،اهلسا.١ٜ
5ـ آثاض ٙاييت تؿتٌُ عً ٢ايعً ّٛايج٬ث :١عًِ إٓطل ،ايطبٝعٝات ،اٱهلٝٸات
بعٓٛإ َا قبٌ ايطبٝعٚ ،١قس نإ هلا ضٚا ٷز عٓس إتأخِّطٖٚ .ٜٔصا ايرتتٝب ٜٴ ٳع ٸس َكساقاّ
ٖ ٵٔ دا ٤بعس.ٙ
َٔ َكازٜل تأثري ابٔ غٓٝا ٗ إتأخِّطٖ ٜٔ
6ـ  َٔٚآثاض ٙزضاغاتٷ كتكٸ ١بإٓطلًْ َٔٚ ،تٗاَ :هاتبات٘ َع أب ٞغعٝس
أب ٞاـري ٗ ايكٝاؽٚ ،إػا ٌ٥ايعؿطٚ ،ٜٔتعكٝب َٛنع اؾَ ٳسٍ ،ايككٝس ٠إعزٚد،١
َٓطل إؿطقٝٸٌْ ،هت إٓطل ،إٗذ ،١بٝإ شٚات اؾٗ ،١ايتعايٝل ،إدتكط
ا٭ٚغَ٘ ،ؿاتٝض اـعا ،ٔ٥إٛدع ٗ ٠أق ٍٛإٓطل.
يكس نإ يًسضاغ ١إعطؾ ١ٝٯثاض ابٔ غٓٝا أُٖٸ ْ١ٝبايػٕ ;١ا يؿهط َٔ ٙتأثريٕ
عُٝل ٚٚاغع يس ٣ايػطبٚ ،نصيو ٗ َٓطل ايعكط اٱغَٞ٬ٸٚ .هلصا ؾإٕ ؼسٜس نٌٸ
ػب إي ،٘ٝعاد١ٺ إٍ ؼكٝلٕ َطنٖع .َِٖٛٓٚ
آثاض ٙإٓطكٚ ،١ٝايتعطټف عً ٢اييت تٴ ٵٓ ٳ
ت ٗ ٖصا اـكٛم ـ  ٖٞٚقابً ْ١ي٬عتُازٚ ،متٸ ْؿطٖا
ٚآخط زضاغ ١اْتؿطٳ ٵ
 ّ2009ـ َٖ ٞكايْ« ١كس عطض ضٜتؿط يٰثاض إٓطكٝٸ٫ ١بٔ غٓٝا» ،يًسنتٛض ٠ظٜٓب
بطخٛضزاض.)8(ٟ

أُِّٖ ١ٝايتشكٝل ٚقسٚزت٘ ــــــ
تٛدس َُٗٸتإ  ٫بٴسٻ َٔ إلاظُٖا عصم عٓس ايتعاطَ ٞع اٯثاض إٓطك٫ ١ٝبٔ
غٓٝا:
ا٭ :ٍٚاغتككاْٝ ٤ع آثاضَٚ ،ٙعطؾ ١اٯثاض إٓػٛب ١إي.٘ٝ
 َٔ ٛتًو اٯثاض.
ايجاْ :١ٝؼسٜس ايرتتٝب ايتاضى ٞيهٌ
ٚايصٜ ٟكاٍ ٖآٖا عازٜ ٫ ّ٠عس ٚاؿَ ٵسؽ ٚايتدٌُ.
إٕ ايهب٘ ايسقٝل يًتشٛټٍ ايبٟٓٛٝٸ ٗ آثاض ابٔ غٓٝا ِّّٗس ا٭ضن ١ٝيتعٌٝ
ايتُٛنع ايتاضى ٞيتًو اٯثاض.
ّٚهٔ هلص ٙايسضاغ ١إٔ ته ٕٛؾطنٝٸ َّ ٗ ١ػأي ١ايرتتٝب ايتاضى ٞإصنٛض.
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اشٕ ٖٓاى ضابطٚ ْ١ثٝك ١بٌ َػأي ١ايتشٛټٍ ايبٓ ٟٛٝإصنٛض ٚايرتتٝب ايتاضى،ٞ
ؾاشا َا متٸ ايٛقٛف عً ٢ايجاْ ٞبؿهٌٕ عًُٞٸ َكٓع غٳٗٴٌ عح إػأي ١ا٭ٚ ،ٍٚإٓ٫
ؾػٛف ٜه ٕٛا٭َط ؾا٥هاّ َٚعكٖساّ ،يهٓ٘ يٝؼ قا.ّ٫
ٖص ٙايسضاغ ١تعٌُ عً ٢تٝػري ؾِٗ ايتطٛټض ايتاضى ٞيًُٓطل ٗ ايعكط
َ ٛا ـ عباضّ٠
اٱغ َٞ٬بعس ابٔ غٓٝا; إش ّهٔ عسٸ إٓطل ٗ ايعكط اٱغ َٞ٬ـ إٍ سس
عٔ تًدٝل ايؿؿا ٤أ ٚؾطح ٚبػ٘ اٱؾاضٖٓ َٔٚ .٠ا ّهٔ عسٸ ايتطٛټض َٔ ايؿؿا ٤إٍ
ا٫ؾاضات ـ عً ٢ؾطض ٚدٛز ٙـ ناؾؿاّ عٔ تطٛټ ٕض ٚػسټ ٺز ٗ بٹ ٵَٓٓ ١ٝطل تًو ايؿرت.٠

َٓٗر ايتشكٝل ــــــ
يًٛقٛف عً ٢ايتطٛټض ايبَٓٓ ٗ ٟٛٝطل ابٔ غٓٝاٚ ،تأثري ٗ ٙاؿكب ١اٱغ،١َٝ٬
 ٫بٴسٻ َٔ زضاغ١ٺ َكاضَْ ،١عٓ ٢ايتٛقٝـ ٚبٝإ َٛانع اـ٬ف ٚا٫تٸؿام ٗ آثاضٙ
إٓطكٚ ،١ٝشيو ٚؾل تطتٝب إباسح.
ٖٚصا ايٛقٛف ٜٓبػ ٞإٔ ٜؿٌُ إكاضْ ١بٌ ا٭ن٬ع ايج٬ث ١ايتاي:١ٝ
1ـ إكاضْ ١بٌ آثاض ابٔ غٓٝا ْؿػٗا.
2ـ إكاضْ ١بٌ آثاضٚ ٙبٌ إرياخ ايْٛٝاْ.ٞ
3ـ إكاضْ ١بٌ آثاضٚ ٙاٯثاض إٓطكٝٸ ١بعس.ٙ
ٚإككٛز َٔ إرياخ ايْٛٝاْ ٖٛ ٞأُضغاْ ٕٛأضغط 384( ٛـ 323مَ ،)ّ.ع نُ١ُٝ
إٜػاغٛد ٞيؿطؾٛضٜٛؽ ( 323ـ 301م ،)ّ.عًُاّ إٔ أضغط ٛمل ٜس ِّٕٚنتاباّ ي٘ ٖٝهً١ٝ
َع ،١ٓٝشات ؾكَ ٍٛتٓاغك ،١نُا ٖ ٛايتكٛټض ايطا٥ر ٗ إكازض إٓطك ٗ ١ٝاؿكب١
غ ُِّ ٞبـ (ا٭ُضغاْ )ٕٛنإ فطٸز
اٱغٚ ،١َٝ٬إِا ّهٔ ايك ٍٛبإٔ شيو ايص ٟٴ
مت ْع ا٭ُضغاْ ٗ ٕٛبسا ١ٜايعكط
فُٛع١ٺ َٔ ايطغا ٌ٥متٸ نِٸ بعهٗا إٍ بعضٕ ،ثِٸ ٸ
ايبٝعْط ،ٞسسٚز ( 390ـ 330مَ ،)ّ.ع غتٸ ضغا :ٌ٥إك٫ٛت ،ايكهاٜا ،ايكٝاؽ،
ايربٖإ ،اؾَ ٳسٍٚ ،إػايط.١
ٚقس نإ ٖٓاى ضغايتإ ٗ َسضغ ١اٱغهٓسض ٗ ١ٜايؿعط ٚاـطاب ،١ق :ٌٝإٕ
اٱغهٓسض اٱؾطٚزٜػ ٞنإ ٜ ٫عتكس بهُْٗٛا َٓطكٝٸتٌٚ ،قس ُأنؿٝتا إٍ
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ا٭ُضغاْ ،ٕٛثِٸ أناف ؾطؾٛضٜٛؽ ايكٛضَ ٟكسٸَ ١عً ٢فُٛع ايطغا ٌ٥ايجُاْ.١ٝ
ٚبٗصا ٜه ٕٛإرياخ ايْٛٝاْ ٞيًُٓطل ا٭ضغط ٞعٓس ايعًُا ٤إػًٌُ عباض ّ٠عٔ
غبع أبٛابٜ ،بسأ َٔ إٜػاغٛدٜٓٚ ٞتٗ ٞبإػايطَ ،١ع اـ٬ف ٗ ايتُٛنع ٚايرتتٝب
بٌ إػايط َٔ ١دٗ١ٺ ٚايؿعط ٚاـطاب َٔ ١دٗ١ٺ أخطَ ٖٛٚ ،٣ا ٜٴؿاٖٳس ٚؾل أِاٙ
كتًؿ ٗ ١اجملُٛعات إٓطك ١ٝإدتًؿ.١
ٚيكس ْػب بعضٷ ايرتتٝب ٚؾل ا٭بٛاب ايتػع ١إٍ أضغطْ ٛؿػ٘(.)9
ْكط ١ايبس ٗ ٤ؼكٝكٓا إكاضٕ ٖصا ٖ َٔ ٛايرتاخ ايْٛٝاْ ٞش ٟا٭بٛاب ايتػع.١
نُا غٛف ْٓدطَٛ ٗٚ ،ٙاضز ْازض٠ٺ ٗ ،إكاضْ ١بٌ غٳ ٵبو ابٔ غٓٝا ٚايؿاضابٚ ٞإخٛإ
ايكؿا.
ت ـ نُٔ ؼكٝكٓا يٰثاض إٓطك ١ٝ٭ب ٞعًٞٸ ـ زضاغ ١نٌٸ ضغاً٘٥
يكس ُٖ ٵ
إعطٚؾ ،١نايؿؿاٚ ،٤ايٓذاٚ ،٠ع ٕٛٝاؿهُٚ ،١زاْؿٓاَ٘ عٚ ،ٜٞ٬ايككٝس٠
إعزٚدَٓٚ ،١طل إؿطقٝٸٌٚ ،اهلساٚ ،١ٜإٓطل إٛدعٚ ،إٛدع ٗ ٠أق ٍٛإٓطل،
ٚإٗذَٚ ،١ؿاتٝض اـعاٚ ،ٔ٥اٱؾاضات.
أَا ايتشكٝل ٗ تأثري ابٔ غٓٝا عً ٢إتأخِّط ٜٔؾكس نإ َٔ خَ ٍ٬كاٜػ ١آثاضٙ
َع آثاض إٓاطك ١إ٪ثِّط ٗ ٜٔتاضٜذ اؿكب ١اٱغ :ِٖٚ ،١َٝ٬بُٗٓٝاض ( 442ـ ٖ380ـ) ،ابٔ
سعّ ( 384ـ ٖ457ـ) ،ايٛنط( ٟسسٚز ايكطٌْ اـاَؼ ٚايػازؽ اهلذطٜٸٌ) ،ايػعايٞ
( 450ـ ٖ505ـ) ،اب ٛايربنات ايبػساز 486( ٟـ ٖ566ـ) ،ايػٗطٚضز 550( ٟـ سسٚز
ٖ587ـ) ،أؾهٌ ايس ٜٔايهاؾ 576( ٞـ سسٚز ٖ667ـ) ،اـٛل 590( ٞـ ٖ646ـ)،
ا٭ٚضَ 594( ٟٛـ ٖ682ـ) ،ا٭بٗط 579( ٟـ ٖ664ـ)ْ ،كري ايس ٜٔايطٛغ 598( ٞـ
ٖ672ـ) ،ايهاتيب ايكعٜٚين ( 617ـ ٖ675ـ) ،ابٔ نُٸ 622( ١ْٛـ سسٚز ٖ683ـ) ،قطب
ايس ٜٔايؿرياظ 648( ٟـ ٖ710ـ) ،ايع ١َٓ٬اؿًٓ 648( ٞـ ٖ726ـ) ،ايتؿتاظاْ 722( ٞـ
ٖ794ـ) ،قا ٔ٥ايس ٜٔبٔ تطن( ١؟ ـ ٖ836ـ) ،غٝاخ ايس ٜٔايسؾته 870( ٞـ ٖ994ـ)،
ا٫خهط 920( ٟـ سسٚز ٖ953ـ) ،قسض ايس ٜٔايؿرياظ 979( ٟـ ٖ1050ـ) ،ايػبعٚاضٟ
( 1212ـ ٖ1289ـ) ،ايهًٓب( ٟٛ؟ ـ ٖ1205ـ) ،قُٛز ايؿٗاب( ٞ؟ ـ ٖ1406ـ).
ٚايتشكٝل اؿانط إِا ٖ ٛس ٍٛايتطٛټض ٚايتشٛټٍ ايبٓ ٗ ٟٛٝآثاض أب ٞعًٞٸٚ ،شيو
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َٔ خ ٍ٬إٛاضز اـُػ ١ايتاي1 :١ٝـ َباسح ا٭يؿا2 ;ٚـ إك٫ٛت; 3ـ ايتعطٜـ; 4ـ َٛازٸ
ا٭قٝػ5 ;١ـ ايعهؼ.

1ـ َٛق حبح ا٭يفاظ يف اٯثاز املٓطك ١ٝــــــ
أـ ايتشكٝل إىل شَإ ابٔ ضٓٝا ــــــ
يكس بسأ نتاب ايعباض ٗ ٠ا٭ُضغاَْ ٕٛباسح ا٭يؿاٚ ،ٚتكػ ِٝايًؿ ٜإٍ:
ت ضغاي١
إؿطز; ٚإطنٖبُٚ ،اٜع ا٫غِ عٔ ايؿعٌٚ ،احملكٌ ٚغري احملكٸٌ .بُٓٝا خًَ ٵ
ت أ ٸٍٚ
إٜػاغٛدَ َٔ ٞباسح ا٭يؿاٚ .ٚبٓا٤ٶ عً ٢شيو ؾإٕ َباسح ا٭يؿا ،ٚاييت دا٤ٳ ٵ
ت إ٭ ٣أٜس ٟايعًُا ٤إػًٌُ َٔ إٓطكٝٸاتَ ٖٛٚ .ا نإ غا٥ساّ
ايعباض ٖٞ ،٠اييت ٚقًَ ٵ
َؿٗٛزاّ إٍ ظَإ ايؿاضاب.ٞ
()10
ططح عح ا٭يؿا ٗ ٚايؿكٌ اـاَؼ َٓٗا.
ٗ ضغاي ١ايؿك ،ٍٛيًؿاضابُ ، ٞ
ٚإشا اعتربْا ٖص ٙايطغاي ١نُكسٸَ١ٺ يًُسخٌ ؾاْ٘  ٫بٴسٻ إٔ ْكطٸ بإٔ ايؿاضاب ٖٛ ٞأٚٸٍ َٳ ٵٔ
ططح عح ا٭يؿا ٗ ٚبسا ١ٜإسخٌٚ ،نصيو ؾعٌ إخٛإ ايكؿا ( 360ـ سسٚز
ٖ421ـ)ٚ ،نصيو ؾعٌ إٜػاغٛد ،ٞسٝح بسأ بايبشح عٔ ايًؿٚ ٜأقػاَ٘(.)11
ٚبٓا٤ٶ عً ٘ٝؾإٕ َبشح ا٭يؿا ٚاْتكٌ َهاْ٘ إٍ بساٜات إٓطل قبٌ ابٔ غٓٝا.

ب ـ ايتشكٝل يف آثاز أب ٞعً ّٞــــــ
يكس داَ ٤بشح ا٭يؿاَ ٗ ٚسخٌ ايؿؿا ٤كتكطاّ ،بُٓٝا نإ ايتؿكٗ ٌٝ
بسا ١ٜنتاب ايعباض.)12(٠
نصيو نإ ايبسَ ٤باسح ا٭يؿا ٗ ٚع ٕٛٝاؿهُ ،١سٝح ٚضزت إك٫ٛت
ايعؿط ٚايهًٝٚات اـُػَٓ ١عي ١أقػاّ ايًؿ .ٜأَا ايبشح عٔ ايكهاٜا ؾٜٛ ٬دس ؾ٘ٝ
َكسٸَ ْ١عٔ ا٭يؿا.)13(ٚ
يهٔٸ ايؿٝذ ٗ ايٓذاٜ ٠بشح ٗ ا٭يؿا ٚبعس تكػ ُ٘ٝيًعًِ إٍ :تكٛټ ٕض;
ٚتكسٜلٕٚ ،بٝإ َٓؿع ١عًِ إٓطل( .)14يهٓٸ٘ ٜبشح عٓٗا بعس ايهًٝٚات اـُػ١
نُكسٸَ١ٺ ٕباسح ايكه ،١ٝسٝح ٜتعطٻض يًبشح عٔ ايس٫يٚ ١أقػاّ ايًؿ.)15(ٜ
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 :َٔ ٛايٓذاٚ ;٠اهلساٚ ;١ٜزاْؿٓاَ٘ عَٓٚ ،٢ٜ٬طل إؿطقٝٸٌ،
ٖٝهٌٴ نٌ
ٚإٓطل إٛدع ،نًٓٗا َجٌ ايؿؿاٖ َٔ ٤ص ٙاؾٗ.١
أَا ايككٝس ٠إعزٚد ١ؾٗ ٞبٗصا ايًشاَ ٚجٌ ع ٕٛٝاؿهُ.١
ت ٚؾل غٳ ٵبو ٖٝهٌ ايعٚ ٕٛٝبٓا.٘٥
ٚنصيو اٱؾاضات دا٤ٳ ٵ
ت قٝاغتٗا ٚؾل ٖٝهًٝٸ ١نتب
إشٕ ؾإٕ اٯثاض إتكسٸَ ١٭ب ٞعًٞٸ قس ُٖ ٵ
تٗ
ايكساَٚ ،٢شيو ٗ َٛنعٌ :إسخٌٚ ،بسا ١ٜايعباضٚ .٠أَٸا آثاض ٙإتأخِّط ٠ؾكس دا٤ٳ ٵ
كطاّ.
بسا ١ٜإٓطل سٳ ٵ

بٝإ ايتطُّٛز ــــــ
يكس دا ٤عح ا٭يؿاَ ٗ ٚرياخ ايْٛٝإ ٗ أٚٸٍ نتاب ايعباض ٗٚ ،٠عكط ابٔ
غٓٝا دا ٗ ٤إسخٌ أٜهاّ.
يػتٴ أزض ٌٖ ٟنإ ططح َباسح ا٭يؿا ٚؾ ٘ٝدسٜساّ قبٌ ايؿاضابٞ؟
آثاض أب ٞعًٞٸ عً ٢قػٌُ:
 :َٔ ٛإسخٌٚ ،نصيو ٗ بسا ١ٜعح
ت ؾٗٝا ا٭يؿا ٗ ٚنٌ
1ـ آثاضٕ ٴبشجٳ ٵ
ايكهَ ،١ٝجٌ( :ايؿؿا ،٤ايٓذا ،٠زاْؿٓاَ٘ عَٓ،ٜٞ٬طل إؿطقٝٸٌ).
ت ؾٗٝا ا٭يؿاَٛ ٗ ٚنعٕ ٚاسسٚ ،شيو ٗ بسا ١ٜإسخٌَ ،جٌ:
2ـ آثاضٕ أخط ٣بٴشجٳ ٵ
(ع ٕٛٝاؿهُ ،١ايككٝس ٠إعزٚد ،١اٱؾاضات).

عًٖٓ ١را ايتش ٍُّٛــــــ
ٗ ايٛاقع ايبشح عٔ ا٭يؿا ٖٛ ٚعباض ْ ٠عٔ ايس٫ي ١إعطؾ ٗ ١ٝعًِ إٓطل،
َٛٚنع٘ ايطبٝعٞٸ إٓطكٞٸ ٗ بسا ١ٜايعًِ.
يكس دا٤ت َباسح ا٭يؿا ٗ ٚا٭ُضغاْ ٕٛبسا َ١ٜنتاب ايعباضٚ .٠عً ٢أغاؽ ض١ٜ٩
أب ٞعًٞٸ ٗ ٖص ٙاجملُٛع ١ؾإٕٸ ايعباضَ ٗ ٖٞ ٠كسٸَ ١ايطغا ٌ٥إٓطكٚ .١ٝ٭دٌ ٖصا
غٝتٸهض ٫سكاّ إٸ ابٔ غٓٝا ٜعتكس إٔٸ أ ٍٚضغاي١ٺ ٗ فُٛع ١ا٭ُضغاْ ٕٛـ  ٖٞٚإك٫ٛت ـ
يٝػت بطغاي١ٺ َٓطكَ ،١ٝعٓ ٢أْٸٗا يٝػت َٔ َػا ٌ٥عًِ إٓطلَ ٖٛٚ ،ا غٝتأنٖس
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٫سكاّ.
يكس تٛقٸٌ ابٔ غٓٝا إٍ ْع َباسح ا٭يؿا ٚتسضهاّ ٗ َٛنعٕ ٚاسسٖٛٚ ،
بسا ١ٜإٓطل ،يهٓ٘ بكَ ٞكٝٸساّ بػٓٸ ١ا٭ُضغاْ ;ٕٛسٝح ٜبشح َباسح ا٭يؿاٗ ٚ
َٛنعٌ .يهٓٸ٘ ؾعًٗا أٚاخط سٝات٘; ؾعُس إٍ دعٌ َباسح ا٭يؿاَٛ ٗ ٚنعٕ ٚاسس،
 ٖٛٚبسا ١ٜإٓطل ٚأٚٸي٘ٚ .بٗصا ٜه ٕٛعحٴ ا٭يؿا ٚقس داَ ٗ ٤هاْ٘ إٓاغبٚ .يصا
ب َا ٗ اٯثاض إٓطكٝٸ ١بٌ سصف إك٫ٛت ٚٚنع
َ ٛا تٓاغ ٷ
أٜهاّ ٜه ٕٛقس ٚدس إٍ سس
َباسح ا٭يؿا ٗ ٚايكساض.٠

ايتأثري ايتازخي ّٞــــــ
ّهٔ تكػ ِٝإتأخِّط ٜٔبايٓػب ١إٍ َٛقع َباسح ا٭يؿا ٚإٍ فُٛعتٌ:
َ ٛا أتباع ايؿؿاَ ،٤جٌ :ابٔ سعّ ٗ
اجملُٛع ١ا٭ ِٖٚ :ٍٚايص ٜٔناْٛا إٍ سس
ايتكطٜب ؿسٸ إٓطلٚ ،بُٗٓٝاض ٗ ايتشكٚ ،ٌٝأب ٛايعباؽ ايًٛنط ٗ ٟبٝإ اؿلٸ،
 َٔ ٛأثطٳ ٵ :ٜ٘أغاؽ ا٫قتباؽ; ٚػطٜس إٓطلٚ ،غٝاخ ايسٜٔ
ٚاـٛاد٘ ايطٛغ ٗ ٞنٌ
ايسؾته ٗ ٞأثطٳ ٵَ :ٜ٘عٝاض ايعطؾإ; ٚتعس ٌٜإٝعإٚ ،عً ٢شيو دط ٣ؾٝذ اٱؾطام ٗ
إؿاضع ٚايًُشات ٚايتًٛوات ؾك٘ٚ ،قس نإ عج٘ عٔ ا٭يؿا ٗ ٚبسا ١ٜايرتتٝب
اـربٚ ،ٟعً ٢م ٛاٱؾاض ٠إكتهب ١إٍ أما ٤ايٛدٛزات :ايعٝين ،ايصٖين ،ايًؿٞٛ
ٚايهتيبٚ ،نصيو ايؿذط ٠اٱهل ١ٝيًؿٗطظٚض ٟناْت ٚؾل غبو إؿاضع يًػٗطٚضز.ٟ
اجملُٛع ١ايجاْ ٖٞٚ :١ٝشات إػاس ١ا٭ٚغع ٗ تاضٜذ إٓطل ٗ ايعكط
اٱغ ،َٞ٬سٝح دا ٤ايبشح عٔ ا٭يؿا ٚنُا ٗ اٯثاض إتأخِّط٫ ٠بٔ غٓٝاٚ ،خاقٸ١
اٱؾاضات.
٪ٜٚنٚس أب ٛايربنات ايبػساز ٗ ٟبسا ١ٜإعترب ـ َع ْكس ٙيًتشٛټٍ ايبٟٓٛٝٸ
يًُتأخِّط ٜٔـ عًٚ ٢ؾا ٘٥يرتتٝب ا٭قػاّ ٚإباسح عً ٢أغاؽ تطتٝب أضغط ،ٛيهٓٸ٘ ٗ
َا ىلٸ َٛقع عح ا٭يؿا ٚدطٚ ٣ؾل غٳ ٵبو اٱؾاضاتٚ ٫ ،ؾل َا عً ٘ٝا٭ُضغأَْ ٕٛ
قٝػ١ٺ ٚغٳ ٵبو.
ٚايػعايَ ٗ ٞعٝاض ايعًِ َٚكاقس ايؿ٬غؿٚ ١قوٓ ايٓٛط; ٚابٔ غٗ ٕ٬ايػاٟٚ
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ٗ ايتبكطٚ ;٠ؾدط ايس ٜٔايطاظ ٗ ٟإًدٸل ٚايطغاي ١ايهُايٚ ;١ٝؾٝذ اٱؾطام
ايػٗطٚضز ٗ ٟسهُ ١اٱؾطام; ٚا٭بٗط ٗ ٟآثاض ٙنًٗٚا; ٚايكطب ايطاظ ٗ ٟزضٸ ٠ايتاز;
ٚا٭ٚضَٚ ٟٛاـٛلٚ ٞايهاتيب ٗ آثاضِٖ; ٚاؿًٓ ٗ ٞا٭غطاض اـؿٝٸٚ ;١ايطٜعٗ ٟ
سٝا ٠ايٓؿٛؽ; ٚإ ٓ٬قسضا ٗ ايتٓكٝض; ٚا٭خهط ٗ ٟايػًِ إٓٛضم; ٚايهًٓبٗ ٟٛ
ايربٖإ; ٚؾطقت ايؿرياظَٝ ٗ ٟعإ اٱؾهاٍ ،نًِٗٗ ناْٛا أتباع اٱؾاضات.
ٜططح ايػعايَٓ ٗ ٞطل إػتكؿ َٔ ٢عًِ ا٭ق ٍٛعحٳ ا٭يؿا ٚبعس َباسح
إٜػاغٛدٚ ٞايتعطٜـٚ ،قبٌٳ عح ايكهاٜاٚ .هلصا ؾكس نإ ٖصا ا٭ثط ؾبٗٝاّ َذُٛع١
إٓطكٝات ايٛاقً ١إيٓٝا َٔ َرياخ ايْٛٝإ.
ٜٚسي ٌٚايتشكٝل ٗ اٱسكا ٤اٯْـ عً ٢إٔ اْتكاٍ ايبشح عٔ ا٭يؿا َٔ ٚنتاب
ايعباض ٠إٍ بسا ١ٜإٓطلٚ ،تبس ًٜ٘إٍ ؼًَ ٌٝعطؾ ١ايس٫ي ،١إِا أخص ؾهً٘ ٗ اٯثاض
إتأخٸط ٠٭ب ٞعًٞٸ ،ثِٸ َٔ بعسٚ ،ٙبتٛغټ٘ عًُا ٤إٓطل ش ٟايبابٌ ،قاض غٓٸ ّ١سانُّ١
ٗ تاضٜذ إٓطل.

2ـ َٛق املك٫ٛت يف عًِ املٓطل ــــــ
أـ حتكٝلٌ تازخي ّٞإىل شَإ ابٔ ضٓٝا ــــــ
أ ٸ ٍٚضغاي١ٺ ٗ َٓطل ا٭ُضغاْ ٗ ٕٛايعكط ايبٝعْطٞٸ ٖ ٞإك٫ٛت .نصيو ٜط٣
ايؿاضاب ٗ ٞايطٚ٩ؽ ايجُاْ ١ٝيًُٓطل(ٚ ،)16نصيو ٗ إسكا ٤ايعً ،)17(ّٛإٔ إك٫ٛت
بابٷ َٔ أبٛاب إٓطل ،أَ َٔ ٖٞ ٟػاَ َٔ ٫ ،ً٘٥بازٚ .٘٥نصيو إت ٕٛإٓطكٝٸ١
يًؿاضاب ٞسا ١ْ ٜٚعً ٢إك٫ٛتٚ .نصيو أٚضزٖا إخٛإ ايكؿا نُٔ إباسح إٓطك.١ٝ

ب ـ عسضٌ َكازٕ ٯثاز أب ٞعً ّٞــــــ
يكس دا٤ت إك٫ٛت بعس إسخٌ َٔ ايؿؿا ٤٭ب ٞعًٞٸٚ ،قبٌ ايكهاٜاٚ .نصيو
ٗ ع ٕٛٝاؿهُٚ ،١ايككٝس ٠إعزٚدٚ ،١إٓطل إٛدعٚ ،إٗذٜ ،١بشح عٔ إك٫ٛت
ٜ ٛؿب٘ ايبشح ٗ ايؿؿا .٤يهٔٸ ايتؿاٚت ا٭ ٸ ٍٚايصّ ٟهٔ عسټ٪َ ٙؾِّطاّ عً٢
إ ٍ سس
ايتشٛټٍ ايؿهط ٟ٭ب ٞعًٞٸ ّهٔ ايٛقٛف عًَ ٗ ٘ٝؿاتٝض اـعا ،ٔ٥سٝح ٜبشح ٗ
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ٖص ٙايطغاي ١عٔ إك٫ٛت ،يهٔٵ يٝؼ عً ٢مَ ٕٛػتكٌٸ ٗٚ ،بابٺ خامٸٚ ،إِا نُٔ
َباسح ايهًٝٚات اـُػٜٚ ،١ؿري إيٗٝا ؼسٜساّ عٓس تعساز ا٭دٓاؽ ايعايٚ .١ٝقس
ت ٗ ايٓذا ٠عٓٛاْ ّا َٔ نتاب ايربٖإ(.)18
أقبشٳ ٵ
ٖصا ا٭َط ٪ٜؾِّط إٍ إٔٸ اـط ٠ٛا٭ ٍٚ٭ب ٞعًٞٸ ناْت ٗ ؼ ٌٜٛإك٫ٛت َٔ
عحٺ َػتكٌٸ إٍ عحٺ طؿًٞٝٸ اغتططازٟٸٜٚ ،عًٜٗا عٔ قٌٸ ايكساض .٠ثِٸ وصف
ايبشح عٔ إك٫ٛت َٔ اٯثاض ايتايَٓ :١ٝطل إؿطقٌْ ،هت إٓطلٚ ،زاْؿٓاَ٘
ع .ٜٞ٬ؾؿ ٞاٱؾاضاتَ ،هاؾاّ إٍ سصف إك٫ٛتٜ ،كطِّح بإٔٸ ايبشح ؾٗٝا تهًٗـٷ
ٚخطٚزٷ عٔ إٓطلٚ« :أَا إٔ ٜتعاط ٢ايٓٛط ٗ نُٸ ١ٝأدٓاؽ ا٭دٓاؽ َٚاٖٝٸتٗا ،زٕٚ
 ،ٛؾدطٚزٷ عٔ ايٛادبٚ ،نجرياّ َا
إتٛغِّطٚ ١ايػاؾً ،١نأ ٸٕ شيو ٌَِّٗ ٖٚصا غري َِٗ
َأ ِي ٳٗ ٳِ ا٭شٖإ ظٳ ٵٜػاّ عٔ اؾازٸ.)19(»٠

تبٝني ايتش ٍُّٛــــــ
ٜتٸبع ابٔ غٓٝا ٗ بٓا ٤نتاب ايؿؿا ٤ـ ايصٜ ٟٴ ٳع ٸس ؾطساّ َؿكٸ ّ٬يٮُضغاْ ٕٛـ
اهلٝهًٝٸ َ ١إعتُس ٗ ٠ا٭ُضغاْ ،ٕٛنُا أْ٘  ِٜٚٛٓبعض ضغا ً٘٥ايكسّ ١طٹ ٵبلٳ شيو
ايرتتٝب ٗ ا٭ُضغاْ .ٕٛغري أْٸ٘ سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل تسضهاّ .ؾاـط ٠ٛا٭ٍٚ
ناْت عباض ّ٠عٔ تبس ٌٜإك٫ٛت َٔ َٛقعٕ َػتكٌٸ إٍ اغتططازٟٸ ،بُٓٝا ناْت ايجاْ١ٝ
عباض ّ٠عٔ سصف إك٫ٛتٚ ،أَٸا ايجايج ١ؾعباض ْ ٠عٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢د٘ ٚعًٓ ١سصف
إك٫ٛت َٔ إٓطل.
تسي ٌٚآثاض ابٔ غٓٝا عً ٢أْ٘ ٜط ٣اَتٝاظ إػا ٌ٥عٔ إباز ٨أقَُٗ ّ٬ٸاّ ،ؾٗٛ
ٜكطِّح ٗ ايؿؿا ٤ـ ايصٜ ٟٴ ٳع ٸس أثطاّ اتٻبع ؾ ٘ٝغٓٸ َ١أضغط ٗ ٛايبشح عٔ إك٫ٛت ـ بٗصا
ا٭َط ،ؾكاٍٚ« :قس دٳ ٳطت ايعاز ٠بإٔ تطٛٸٍ َباز ٨إٓطل بأؾٝا ٤يٝػت َٓطكٝٸ ّ.)20(»١
أَٸا ايص ٜٔىايؿ ٕٛابٔ غٓٝا ٗ ضٜ٩ت٘ يًشصف ؾكس ناْٛا ٗ قسز بٝإ أُٖٸ١ٝ
إك٫ٛت ٚزٳٚٵضٖا ٗ عًِ إٓطل(.)21
مل ٜهٔ اؿصف يكًٓ ١أُٖٸ ١ٝإك٫ٛت; ؾايؿٝذ ٜكطِّح بأْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞايك ٍٛبإٔ
ا٭ُٖٸٚ ١ٝعسَٗا ٖ ٛايػبب ايٛسٝس ٗ ططح ايبشح ٚعسَ٘ٚ ،ايعٓا ١ٜب٘ أ ٚإُٖاي٘.
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ايػٸط ٗ سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل ٖ ٛنْٗٛا َٔ إباز ٖٞٚ ،٨خاضد ْ١عٔ
ق ًِب ايعًِٚ .قس عٳ ٻس أب ٛعًٞٸ ططح إك٫ٛت ٗ إٓطل َٔ باب «خطٚز عٔ ايٛادب»(،)22
ٴ
ٚإطاز َٔ ايٛادب َٖ ٛػا ٌ٥ايعًِ اييت هب إٔ تبشح ٗ شيو ايعًِ(.)23
إٓطل ا٭ضغط( ٞايتعطٜـ ٚاؿذٸ )١نًٓ٘ قا ٥ٷِ عًْٛ ٢طٜٸ ١إك٫ٛت ،يهٔٵ َا
َٖ ٞبازٚ ،٨يٝػت َٔ َػاٖ ٌ٥صا ايعًِٖٓٚ .ا تهُٔ إؿهً ١عٓس ايؿٝذ.
وصف أب ٛعًٞٸ إك٫ٛت; ْٛطاّ يٮقٌ إصنٛض آْؿاّ ٖٛٚ ،نطٚض ٠اَ٫تٝاظ َا
بٌ إبازٚ ٨إػا ،ٌ٥يٝه ٕٛإٓطل خايكاّ ٕػا.ً٘٥
ٚبعض ايص ٜٔمل وصؾٛا إك٫ٛت َٔ آثاضِٖ ق ٻطسٛا بعسّ تعًٗكٗا بعًِ إٓطل.
ٜط ٣ايًٛنط ٗ ،ٟنتاب٘ بٝإ اؿلٸ ٚيػإ ايكسم ،زي ّ٬ٝعً ٢سكٓاْٖ ١ٝصٙ
ايط ١ٜ٩بإٔ ٖص ٙإباسح إٛدٛز ٗ ٠نتابٺ ٜه ٕٛأق ٗ ّ٬إٓطل ٚ ٫دٛز هلاٚ .يٝؼ
َعًّ َٛا َطاز َٔ ٙايهتاب ا٭قٌ.
ٜٚكطِّح ابٔ غٗ ٕ٬ايػا ٟٚأٜهاّ بإٔ ايبشح عٔ إك٫ٛت ٗ عًِ إٓطل إِا
نإ عٔ ططٜل إكًٚسٚ ،٠يٝؼ عٔ عطنٗا يًتشكٝل; ٚشيو ٭ٕ ايتشكٝل ٗ ٖصٙ
إباسح إِا ٜه ٗ ٕٛايعًِ ايهًٓ ٗ ٞعًَ ّٛا بعس ايطبٝع.)24(١
ٚنصيو ٜك ٍٛايهاتيب ٗ إٓكٸلَ ٗ ،ػأيٚ ١دٛز ايهًٓ :ٞايهًٓ ٞإٓطكٞ
ْ ٛٷع َٔ اٱناؾ ١اييت ٖ ٞدٓؼٷ َٔ ا٭دٓاؽ ايعؿط .٠ؾٌٗ هلا ٚدٛزٷ ٗ اـاضز أّ ٫؟
 ٖٞٚخاضد ْ ١عٔ َباسح عًِ إٓطلٚ ،إْٸُا َٖ َٔ ٞباسح اؿهِ( .)25بٓا٤ٶ عًٖ ٢صا
ؾإٕٸ ايساع ٞيًؿٝذ عً ٢سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل ٖ ٛا٫دتٓاب عٔ اـطأ إٓٗذٞٸ ٗ
تٖٛټِ ن ٕٛإك٫ٛت َٔ إباز.٨
إك٫ٛت َباز ٨تكٛټض ١ٜيعًِ إٓطلٚ ،ؼً ٌٝإٓطل أضغطٞٸ إؿطب يًكه١ٝ
قا ٥ٷِ عً ٢إك٫ٛت.

ايتأثري ايتازخي ّٞــــــ
تٓكػِ اٯثاض إٓطك ١ٝبعس ابٔ غٓٝا َٔ ،سٝح ططح إك٫ٛت ،إٍ فُٛعتٌ:
اجملُٛع ١ا٭ :ٍٚعباض ْ٠عٔ اٯثاض اييت تططح ٖصا ايبشح نآثاض أضغطٛ
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ٚايؿؿاٚ ،٤شيو نايتشك ٌٝيبُٗٓٝاضٚ ،بٝإ اؿل يًٓٛنطٚ ،ٟايبكا٥ط ايٓكري١ٜ
ٚايتبكط٫ ٠بٔ غٗ ٕ٬ايػاٚ ،ٟٚايتكطٜب ؿسٸ إٓطل ٫بٔ سعّٚ ،إٓٗاز إبٌ ٭ؾهٌ
ايس ٜٔايهاؾاْٚ ،ٞأغاؽ ا٫قتباؽ ٚػطٜس إٓطل يًطٛغَٚ ،ٞعٝاض ايعطؾإ ٚتعسٌٜ
إٝعإ يػٝاخ ايس ٜٔايسؾتهٚ ،ٞؼؿ ١ايػ٬طٌ حملُس بٔ دابط ا٭ْكاضٚ ،ٟضٖرب
خطز «زي ٌٝايعكٌ» يًؿٗاب.ٞ
ٚلس ٗ ٖص ٙايػًػً ١إٔ ابٔ غٗ ٕ٬ايػاٜ ٟٚعتكس قطاس ّ١بإٔ إك٫ٛت ٫
ع٬ق ١هلا بعًِ إٓطل ،يهٓ٘ إْٸُا أت ٢بٗا ٗ نتابٳ ٵ ٘ٝإصنٛض ٜٔجملطٸز ا٫تٸباع ٚاؾَ ٵطٟ
ٚؾل غٓٸ ١ايكسَا .٤نُا إٔٸ ايص ٟططس٘ نُػأي١ٺ َٔ َػا ٌ٥إٓطل ٖ...« ٛإْٸُا ُٜٗٸٓا
َٔ ايبشح ٖ ٛإٔٸ إٛدٛز ٌٖ ٜعِٸ ايعؿط ٠عُ ّٛاؾٓؼ؟ ٚايعطض ٌٖ ٜعِٸ ايتػع ١عُّٛ
اؾٓؼ أٜهاّ؟»(.)26
اجملُٛع ١ايجاْ :١ٝسٝح إٕٸ عسزاّ نبرياّ َٔ إٓاطك ١اخصٚا بٓٛطٜٸ ١ابٔ غٓٝا ٗ
سصف إك٫ٛت ،أَجاٍ :ايبػساز ٗ ٟإعتربٚ ،ايػعاي ٗ ٞأغًب آثاضَ ،ٙا عساَ :عٝاض
ايعًِ ،سٝح أٚضز ايػعاي ٞعح إك٫ٛت ٗ آخطٚ ،ٙشيو ؼت عٓٛإ :نتاب ٗ أقػاّ
ايٛدٛز ٚأسهاَ٘ ،يهٔٵ  ٫عً ٢أْٸٗا َػأيَ َٔ ْ١ػا ٌ٥ايعًِٚ ،إْٸُا عً ٢م ٛإتعًٚل
ب٘ ،مل ٜبشح نٌٌّ َٔ :ايؿدط ايطاظٚ ،ٟؾٝذ اٱؾطامٚ ،ا٭بٗطٚ ،ٟا٭ٚضَ،ٟٛ
 َٔ ٛآثاضِٖ عٔ إك٫ٛت .نُا أْٸ٘ ّهٔ إناؾ١
ٚاـٛلٚ ،ٞايهاتيب ٗ ،أٟ
ا٫مسا ٤ايتاي ١ٝإٍ اٱسكا ٤ايػابل :زضٸ ٠ايتاز يكطب ايس ٜٔايؿرياظٚ ،ٟا٭غطاض اـؿٝٸ١
يًع ١َٓ٬اؿًٓٚ ،ٞايؿذط ٠اٱهل ١ٝيًؿٗطظٚضٚ ،ٟتٗصٜب إٓطل يًتؿتاظاْٚ ،ٞايتٓكٝض
يًُ ٓ٬قسضاْٚ ،كس ا٭ق ٍٛيٛٝغـ ايطٗطاْٚ ،ٞايربٖإ يًهًٓبٚ ،ٟٛنصيو ٖٓاى
ضغاي ١دسٸ كتكط٫ ٠بٔ باد٘ ٗ تعساز أبٛاب إٓطل ،سٝح مل تٛدس إك٫ٛت ٗ
ايؿٗطغت(.)27
إٕ ؼً ٌٝاٱسكا ٤اٯْـ ٜٗٛط يٓا إٔٸ سصف إك٫ٛت إْٸُا ٖ ٛابتهاض أب ٞعًٞٸ،
نُا أْ٘ دعٌٚ ،بؿهٌٕ تسضهٞٸٚ ،عً ٢أٜس ٟإٓاطك ٖٖ ١ٵٔ دا ٤بعس ،ٙإٓطلٳ شا
ايبابٌ غٓٸ ّ١سانُ ّ١عً ٢عًِ إٓطل ٗ اؿهاض ٠ا٫غ.١َٝ٬
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3ـ َٓطل ايتعسٜف ــــــ
أـ حتكٝلٌ تازخي ّٞإىل شَإ ابٔ ضٓٝا ــــــ
ايبشح اٯخط ٖ ٛايبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ ٖٛٚ ،ايك ٍٛايؿاضح; إش ٜٛ ٫دس ٗ
ح َػتكٌٸ عُٓٗا.
ا٭ُضغاْ ٕٛع ٷ
يكس عح أضغط ٛعٔ اؿسٸ ٚايطغِ ٗ َكاٌَ:
ػب اؿكٝكٚ ،١شيو ٗ نتاب ايربٖإ(.)28
ـ اؿسٸ ٚايطغِ عَ ٳ
()29
ػب ايؿٗطٚ ،٠شيو ٗ نتاب اؾَ ٳسٍ .
ـ اؿس ٚايطغِ عَ ٳ
ح عٔ ايطغِ ٗ إٜػاغٛد ،ٞيؿطؾٛضٜٛؽ.
نصيو ٜٛ ٫دس ع ٷ
ٚايؿاضاب ٗ ،ٞضغاي ١ايتٛط ٗ ١٦إٓطل ٗ عسٸ ٙ٭بٛاب إٓطل ٗٚ ،إسكا٤
ايعً ٗ ّٛاغتعطان٘ ٭قػاّ عًِ إٓطل ،مل ٜبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ ٗ بابٺ َػتكٌٸ،
يهٔٵ ٗ ختاّ ضغاي ١إسخٌ نإ ي٘ ن ٬ٷّ عٔ بٓا ٤اؿسٸ ٚايطغِ ،يهٓ٘ نإ
كتكطاّ.
َٓ ٗٚطكٝٸات إخٛإ ايكؿا مل ٜٛدس عحٷ َػتكٌٸ عُٓٗاٚ ،إِا نإ ايبشح
عٔ اؿسٸ ٗ نتاب ايربٖإ.

ب ـ عسض ايتطُّٛزات يف آثاز أب ٞعً ّٞــــــ
يكس انط ٙابٔ غٓٝا ٗ ايتشً ٌٝإؿٗ َٞٛيًُك ٗ ٍٛدٛاب َا ٖٛ؟ ٚأقٓاؾ٘
ايج٬ث :١اؾٓؼ ،ايٓٛعٚ ،اؿسٸٚ ،شيو ٗ َسخٌ ايؿؿاٚ .)30(٤نصيو ٗ ايربٖإ أخص
وً ٌٚـ نُا ؾعٌ أضغط ٛـ ن َٔ ٘٬اؿسٸ ٚايطغَِٛٚ ،نع نٌٸ ٚاسسٺ َُٓٗاٚ .إشا
أ ٳض ٵزْا عطض ايؿٛاضم بٌ آثاض ابٔ غٓٝا ٚإٓطل إٛضٚخ ؾُٔ خ ٍ٬ايتاي:ٞ

ايفازم ا٭ ّ ٍٚــــــ
ٴ ٜٳع ٸس ايؿاضم ا٭ ٸ ٍٚبٌ اٯثاض إٓطك٫ ١ٝبٔ غٓٝا ٚبٌ إرياخ ايْٛٝاْ ٖٛ ٞؼًٌٝ
إك ٗ ٍٛدٛاب َا ٖٛ؟ ٗ َكاٌََ :كاّ إؿَٗٚ ;ّٛكاّ إكسامَ ٖٛٚ .ا نإ ٗ
َسخٌ ايؿؿاٚ .٤قس تعطٻنٓا هلصا ايؿطم بكٛض٠ٺ أخط ٗ ٣ضغاي ١إسخٌ ،يًؿاضاب .ٞأَا
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ت عٔ ايبشح ٗ اؿسٸ ٚايطغِ ،بُٓٝا دا ٤ايبشح عُٓٗا ٗ
ع ٕٛٝاؿهُ ١ؾكس خًَ ٵ
ايٓذاَ ٗ ٠كسٸَ ١إسخٌ ،سٝح نإ عٔ إك ٗ ٍٛدٛاب َا ٖٛ؟ ٚإك ٗ ٍٛدٛاب أٟٸ
ؾ ٞٺٖٛ ٤؟ يهٓٸ٘ خلٸ ايبشح عُٓٗا ٚعٔ إٓٗر بعسٸ ٠ؾك ٗ ٍٕٛنتاب ايربٖإ.
ابٔ غٓٝا ٗ ايطغا ٌ٥ايتاي :١ٝايككٝس ٠إعزٚد ،١إٓطل إٛدع ،إٗذ،١
ٚإدتكط ا٭ٚغ٘ ،أٚضز ايبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ َػتك ،٘٬يهٔٵ ٗ ختاّ ايطغاي.١

ايفازم ايجاْ ٞــــــ
ايؿاضم ايجاْ ٞٯثاض أب ٞعًٞٸ عٔ إتكسٌَِّ ٖ ٛايبشح ٗ َٛنعٕ َػتكٌٸ عُٓٗا.
ٜٚٴ ٳع ٸس ٖصا ايؿاضم َجاب ١ايتشٛټٍ ايبٓ ٟٛٝا٭ ٸٖ ٗ ٍٚصا إكاّ .نُا أْ٘ دا ٤ايبشح عٔ
اؿسٸ ٚسسَ ٙػتكَٓ ٗ ٘٬طل إؿطقٝٸٌ ،يهٔٵ نُٔ َباسح ايهًٝٚات اـُػ،١
سٝح متٸ ايبشح س ٍٛأقٓاف ايتعطٜـٚ ،ؼكٝل ؾطح ا٫غِ .نُا قس دا ٤ايبشح عٔ
اؿسٸ ٚايطغِ ٗ ،اهلسا ،١ٜآخط عح ايهًٝٚات اـُػٚ ،١قبٌ إك٫ٛت(.)31
نُا ٜٴ ٳعسٸ تكسَ ِٜباسح اؿسٸ عً ٢ايكهٝٸٚ ١ايكٝاؽ ؼٛټ ّ ٫ثاْٝاّ ٗ ايٓٛاّ
إٓطكٞٸ ٫بٔ غٓٝا .تكسټّ ايبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ ٗ زاْؿٓاَ٘ عَٚ ،ٜٞ٬ؿاتٝض
اـعاٚ ،ٔ٥اٱؾاضاتٚ ،اغتك٬يُ٘ ،نػري ٙعٔ إباسح ،سٝح قاض باباّ َٔ أبٛاب
إٓطلٜ ،تُٛنع بعس عح ايهًٝٚاتٚ ،قبٌ ايكهاٜا ،سٝح عُس ايؿٝذ إٍ أَطٳ ٵ:ٜٔ
َُٗٓ ٛا.
ـ تعطٜـ اؿسٸ ٚايطغِٚ ،بٝإ ؾطا ٘٥نٌ
ـ ايتشكٝل إؿكٻٌ ٗ َٛانع اـطأ ٗ ايتعطٜـ.

عسض ايتشٚ ٍُّٛتٛقٝش٘ ــــــ
يكس ضب٘ ابٔ غٓٝا َا بٌ اؿسٸ ٚايطغِ َٔ دٗ١ٺ ٚبٌ ايكٝاؽ ٚا٫غتكطأَ ٤
دٗ١ٺ أخطٚ ;٣شيو ٭ٕ ٖٓاى أَطٳ ٵ ٜٔقبٌ ابٔ غٓٝاُٖٚ ،ا :تكػ ِٝايعًِ إٍ ايتكٛټض
ٚايتكسٜلٚ .ايتكٛټض ٖ ٛايصٜ ٟأت َٔ ٞايتكٛټض ،نُا إٔٸ ايتكسٜل ٜتٛيٖس َٔ ايتكسٜل،
ٚشيو َٔ خ ٍ٬م ٳ ٛٵ َٔ ٜٔعًُ ١ٝايتؿهري :ايتؿهري إٛقٌ إٍ ايتكٛټض اجملٗ،ٍٛ
ٚايتؿهري إٛقٌ إٍ اجملٗ ٍٛايتكسٜكٚ .ٞهلصا ؾإٓطل ايص ٟي٘ تعًٗل بايؿهط ي٘
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َٛنٛعإ :إعطِّف; ٚاؿذٸٖ .١صا ٖ ٛايػبب ايص ٟأزٸ ٣إٍ اغتك ٍ٬ايبشح عٔ اؿسٸ
ٚايطغِٚ ،إخطاد٘ عٔ َباسح ايربٖإ ٚاؾَ ٳسٍ.
تكسټّ ايتكٛټض عً ٢ايتكسٜل ـ ٚؾل َباْٚ ٞأزيٓ ١كتًؿ ١ـ ؼٛٻٍ إٍ أقٌٕ َػتكٌٸ،
ٖٚصا َا ٜٛنِّض تكسټّ ايك ٍٛايؿاضح عً ٢ايك ٍٛاؾاظّ ٚايكٝاؽ.
َٚا تكسٸّ َٔ بٝإٕ تكٌ آثاض أب ٞعًٞٸ تسضهاّ إٍ بٓاٖٝٚ ٤هًٝٸ ١اٱؾاضات.

ايتأثري ايتازخي ّٞــــــ
يٰثاض إٓطكٝٸ ١بعس ابٔ غٓٝا بًشا ٚايبشح عٔ ايتعطٜـ ٚاغتك٬ي٘ ٚتكسټَ٘ عً٢
ايكهاٜا ٚايكٝاؽ أما ٤كتًؿ:١
أَٸا بُٗٓٝاض ٗ ايتشك ٌٝؾكس دطٚ ٣ٳ ِؾلٳ ايؿؿا ،٤يهٓٸ٘ مل ٜصنط اؿسٸ ٚايطغِ
ٗ اؾَ ٳسٍ; ٚيعٌٸ شيو ٫ختكاض اؾَ ٳسٍٚ .قس ؾعٌ شيو قسض ايس ٜٔايسؾته٪َ ،ٞيٚـ
ْكس ا٭ق.ٍٛ
ٞ
أَا اـٛاد٘ ْكري ايس ٜٔايطٛغ ٞؾٜٗ ٛبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ ٗ نتابٳ ٵ
 :َٔ ٛأغاؽ ا٫قتباؽ; ٚػطٜس إٓطل ٖٛٚ ،ؾب٘ٝٷ
ايربٖإ ٚاؾَ ٳسٍٚ ،شيو ٗ نٌ
َذُٛع ١إٓطكٝٸات ايٛاقً َٔ ١إضخ ايْٛٝإ.
أَٸا ايػعاي ٗ ٞأثطٳ ٵَ :ٜ٘عٝاض ايعًِ; ٚقوٓ ايٓٛط ،ؾٜٗ ٛط ٣اَتٝاظ اؿسٸ ٚايطغِ
عٔ ايكٝاؽ ،نُا أْ٘ ٜكػِِّ إٓطل إٍ قػٌَُٓ :طل ايتعطٜـ; َٓطل اؿذٸ.)32(١
يهٓٸ٘ أٚضز ايتعطٜـ بعس ايكٝاؽ .نُا أْٸ٘ َٓػذِٷ َع اٱؾاضات ،يهٓٸ٘ بًشاٚ
ايرتتٝب ٜعٌُ عً ٢عهػ٘.
بعض اٯثاض ،نُا ٜبشح ؾٗٝا عٔ اؿسٸ ٚايطغِ قبٌ ايكهاٜا ،ٴٜؿاض ؾٗٝا
نصيو إٍ بعض َػا ٌ٥اؿسٸ ٗ نتاب ايربٖإٚ .قس عٌُ ٚؾلٳ ٖصا نٌٌّ َٔ:
ايًٗٛنط ٗ ٟبٝإ اؿلٸٚ ،ؾٝذ اٱؾطام ٗ ايتًٛواتٚ ،ايًُشاتٚ ،إؿاضعٚ .نصيو
ايؿٗطظٚض ٗ ٟايؿذط ٠اٱهل.١ٝ
أَٸا ا٭ْكاض ٗ ٟؼؿ ١ايػ٬طٌ ؾكس دا ٤بايبشح عٔ أسٛاٍ ٚاقػاّ إعطِّف ٗ
اـاُ ١إتعًٚك ١بٓٗا ١ٜإك٫ٛت.
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ٚضغِ إٔٸ ٖصا إٓٗر ًٜك ٞب٬ٛي٘ عً ٢اغتك ٍ٬اؿسٸ ٚايطغِ ،إ ٓ٫أْٸ٘ واؾٜ
بهٌٸ ٚد٘ٺ عً ٢تكسټّ اؿسٸ عً ٢ايكٝاؽ ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ اٱؾاضات.
ٚبعض اٯثاضٔ ؾاق ٷس يًبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ أقٚ ،ّ٬شيو نُا ٗ ايكػطاؽ
إػتك ،ِٝيًػعاي ،ٞايصٜ ٟٴ ٳعسٸ َٔ إتكسٌَِّ.
ت ٗ ايعكط اٱغ َٞ٬أ ٳثطٳ بٓا ٤اٱؾاضات،
نُا إٔ أنجط اٯثاض إٓطكٝٸ ١اقتؿَ ٵ
نُا ؾعٌ :ابٔ سعّ ٗ ايتكطٜب ؿسٸ إٓطلٚ ،ايػعايَ ٗ ٞكاقس ايؿًػؿٗٚ ١
إػتكؿ َٔ ٢عًِ ا٭قٚ ،ٍٛأب ٛايربنات ايبػساز ٗ ٟإعترب ٗ اؿهُٚ ،١ابٔ
غٗ ٕ٬ايػا ٗ ٟٚايبكا٥ط ايٓكريٚ ١ٜايتبكطٚ ،٠ايؿدط ايطاظ ٗ ٟإًدٸل ٚايطغاي١
ايهُايٚ ،١ٝؾٝذ اٱؾطام ٗ سهُ ١اٱؾطامٚ ،أؾهٌ ايس ٜٔايهاؾاْ ٗ ٞإٓٗاز
إبٌٚ ،قطب ايس ٜٔايؿرياظ ٗ ٟزضٸ ٠ايتازٚ ،ايطٜع ٗ ٟسٝا ٠ايٓؿٛؽٚ ،ابٔ نُٸ١ْٛ
ٗ إطايب إُٗٸٚ ،١مشؼ ايس ٜٔقُس ايػُطقٓس ٗ ٟايكػطاؽٚ ،اـٛلٞ
ٚا٭ٚضَٚ ٟٛا٭بٗطٚ ٟايهاتيب ٗ ْٝع آثاضِٖٚ .ايتؿتاظاْٚ ،ٞقا ٔ٥ايس ٜٔبٔ تطن،١
ٖ ٬از ٟايػبعٚاضٚ ،ٟايؿٗاب٪َ ٞيٚـ «ضٖرب خطز» (زيٌٝ
 ٬قسضاٚ ،ايهًٓبٚ ،ٟٛإ ٓ
ٚإ ٓ
ايعكٌ) ،نًِٓٗ عًٖ ٢ص ٙايػٓٸ.١
ت
ٖصا ايػطز ٪ٜؾِّط إٍ إٔٸ ضغاييت ابٔ غٓٝا ٗ َٛنع اؿسٸ ٚايطغِ دصبٳ ٵ
إتأخِّط ٜٔإيُٖٚ ،٘ٝا :اغتك ٍ٬اؿسٸ ٚايطغِٚ ،تكسټَُٗا عً ٢اؿذٸٚ .١قس ناْا َٛضز
عٓاٚ ١ٜتٛدټ٘ إٓاطك َٔ ١ايكطٕ ايػابع إٍ اي ،ّٛٝباغتجٓا ٤بعض إٛاضز اـاقٸٗ ١
تس ٜٔٚاٯثاض إٓطكٖ ٖٛٚ .١ٝا ٪ٜغِّؼ يٝكبض ٖصا ايتطٛټض غٓٸ ّ١سانُ ٗ ّ١ايكطٕٚ
اي٬سك ١عً ٢قعٝس تس ٜٔٚاٯثاض إٓطكٝٸ.١

4ـ َٛادّ ا٭قٝط ١ــــــ
٫بٔ غٓٝا ٗ َا ىلٸ َٛقع ايبشح عٔ ايكه ١ٝمٛإ َٔ ايتطٛټض ايؿهطٟٸ:
1ـ ْع َباسح ايكهاٜا َٔ ضغاييت ايعباضٚ ٠ايكٝاؽٚ ،دعًُٗا ٗ َهإٕ ٚاسس.
2ـ تكس ِٜايبشح عٔ َٛازٸ ا٭قٝػ ١عً ٢ايكٝاؽ.
أَٸا أضغط ،ٛؾباٱناؾ ١إٍ دعً٘ نتاب ايعباض ٠قبٌ بسا ١ٜايتشً ٌٝا٭ ٸ ٍٚـ
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ايكٝاؽ ـ ،ؾإْٸ٘ ٜبشح عٔ ايكه ،١ٝسٝح دا ٤تكػ ِٝأضغط ٛيًكهاٜا ٗ ايطغاي١
ايجاْٚ .١ٝنصيو تطٖ ٣ص ٙاؿاٍ ٗ ايطغا ٌ٥إٓػٛب ١إٍ ايؿاضابٚ .ٞايؿٝذ أب ٛعًٞ
هط ٟعًٗٝا ٗ ايؿؿا ،٤يهٓ٘ ٜٴدطز تسضهاّ َباسحٳ ايكهٝٸ َٔ ١نتاب ايكٝاؽ،
ٚهُعٗا ٗ َبشح ايكهاٜاٚ .قس دط ٣عً ٢شيو إٓاطك ١بعس ابٔ غٓٝاَ ،ا عسا َٛاضز
اغتجٓاٝ٥ٸ.١
ٚبٗصا ايرتتٝب تٴدط ٢خط ٠ْ ٛأخط ٗ ٣ططٜل اْػذاّ اٯثاض إٓطكٝٸٚ ،١تتشٛٻٍ
فُٛع ١ايطغا ٌ٥إٍ ًَٕ ٚاس ٺس َٓ.ِٓٛ
ايتطٛټض اٯخط ٗ فاٍ ايٓكٌ َٔ َٛنعٕ ٯخط ٖ ٛايبشح ٗ َٛازٸ ا٭قٝػ ،١سٝح
لس إٔ أضغطٜ ٛبشجٗا ٗ نتاب ايتشً ٌٝايجاْ ٞـ ايربٖإ ـٚ ،نصيو أب ٛعًٞٸ عً٢
ْؿؼ إٓٛاٍَ ،ا عسا أثطٳ ٵ ٜ٘إتأخِّطَ :ٜٔؿاتٝض اـعاٚ ;ٔ٥اٱؾاضات ،ؾكس قسٻَ٘ ٚعح
ؾ ٘ٝقبٌ ايكٝاؽ.
غطٸ ايٓكٌ َٔ َٛنعٕ ٯخط ٖ ٛإٔٸ ايبشح عٔ َٛازٸ ا٭قٝػ ٖٛ ١ايبشح عٔ
ايكهاٜا ٚاقعإّٚ .عطؾ ١ايكه ١ٝاعتباضإ:
ـ ؼً ٌٝاؿٝج ١ٝايتأيٝؿٚ ١ٝايكٛض.١ٜ
ـ ؼً ٌٝاحملت ،٣ٛأ ٟقسم ايكهٚ ،١ٝايبشح عٔ إطتب ١إعطؾٕٛ ١ٝقعٗا.
ٜأت ٞابٔ غٓٝا بٗص ٜٔايبشجٌ قبٌ ايكٝاؽٚ ،عً ٢ايرتتٝب اٯْـ.
ٚايػايب ٖ ٛاتٸؿام إتأخِّطٖ ٗ ٜٔصا اـكٛم َع أب ٞعًٞٸ ،سٝح ناْٛا أٚؾٝا٤ٳ
ٕبٓا ٗ ٙزاْؿٓاَ٘ ع ٗ ،ٜٞ٬إٔ ايبشح عٔ َٛازٸ ا٭قٝػ ١إِا ٖ ٗ ٛايٛاقع ؼًًٗٝا َٔ
اؿٝج ١ٝإازٸٖٓ َٔٚ .)33(١ٜا  ٫بٴسٻ َٔ إٔ ٜأت ٞبعس ايتشً ٌٝايكٛض ٟيًكٝاؽ (ا٭ؾهاٍ
ٚؾطا٥طٗا) .يكس قاض ؼً ٌٝاؿٝج ١ٝايتأيٝؿٚ ١ٝايبٓا ٤إٓطك ٞيًكهاٜا عٓس ابٔ غٓٝا
بسا َ١ٜايتطٛټض ٗ إٓطل ٗ ايكط ٕٚاي٬سك .١ؾٗ ٗ ٛبسا ١ٜنتاب ايكٝاؽ َٔ ايؿؿا،٤
ٚنصيو ٗ َٛانع ث٬ث َٔ ١اٱؾاضاتٜ ،بشح ٗ ؼً ٌٝايكه ١ٝعٔ ؼً ٌٝاحملُٛيٞ
بساٚ ،ّ١ٜنصيو ؼً ٌٝايػٻ ًِب ٚاٱهابٚ ،ؼً ٌٝايكهاٜا إطًكٚ ١إٛدٸٗٚ .١يكس
ططست ٖص ٙايتشً٬ٝت ٗ نتب ايؿدط ايطاظٚ ٟإٓاطك ١أٌٖٔ ايبابٌ ٗ ايكطٕ ايػابع
 ،ٛؼت عٓٛإ« :ؼكٝل ٗ احملكٛضات»ٚ .قس ْكٌ أغًب إٓاطكٗ ١
بكٛض٠ٹ ؾكٌٕ َػتكٌ
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ٖصا إكاّ عٌٳ عباضات ايؿٝذ ٗ اٱؾاضات ٚؾطٚسٗا.

5ـ َٛق حبح ايعهظ ــــــ
أـ حتكٝلٌ تازخي ّٞإىل شَإ ابٔ ضٓٝا ــــــ
ٜٛضز أضغط ٛعح ايتٓاقض ،بٌ ايتكابٌ ٗ ،ا٭ُضغاْْٗ ،ٕٛا َ١ٜقػِ ايعباض.٠
نُا ٜٛضز أٜهاّ عح ايعهؼ ٗ ايتشً ٌٝا٭ ٸ( ٍٚايكٝاؽ).
ٚايصٜ ٟبس ٚإٔٸ غطٸ طَ ٵطح أضغط ٛيًعهؼ ٚايكٝاؽ ٜهُٔ ٗ اغتدساَ٘ ٗ
إثبات ايؿهًٌ ايجاْٚ ٞايجايحٚ ،شيو َٔ خ ٍ٬تبسًُٜٗا إٍ ايؿهٌ ا٭ ٸٚ .ٍٚاؿلٸ إٔ
ايع٬قَ ١ا بٌ ايعهؼ ٚايكٝاؽ أعُل َٔ شيو ،عًَ ٢ا غٛف ٜأت٫ ٞسكاّ.
ططح ايعهؼ ٗ ايكٝاؽ غٓٸَ ْ١تساٚي ٗ ْ١ايؿطٚح عً ٢أضغطَ ٖٞٚ ،ٛا ًٜشٜ
ٗ َت ٕٛايؿاضاب ٞأٜهاّ.

ب ـ ايتشكٝل يف آثاز أب ٞعً ّٞــــــ
أَٸا ٗ ايؿؿا ٤ؾٝكطِّح ايؿٝذ ٗ بساٜت٘ عً ٢ضعا ١ٜتطتٝب نتب أضغط ،)34(ٛؾٗٛ
ـ َجٌ أضغط ٛـ ٜططح عح ايعهؼ ٗ ايكٝاؽ .أَٸا ٗ آثاض ٙا٭خط ٣ؾٜٗ ٛٴدٵطٔز عحٳ
ايعهؼ َٔ َبشح ايكٝاؽ ،يٝبشح عٓ٘ َع ايتكابٌ.
ايٓهت ١إُٗٸٖ ١آٖا ٖ ٞاغتكَ ٍ٬باسح ايتكابٌ ٚايعهؼ ٗ قػِٕ َػتكٌٸ،
ت َٔ اٱؾاض ٠إٍ ا٫غتكٚ ٍ٬عسَ٘.
يهٔٸ عسزّا َٔ ايطغا ٌ٥خًَ ٵ
ت ٗ ؾكَ ٍٛطتٻب ،١يهٔٵ زٕٚ
ؾؿ ٞايٓذاَ ٠ج ّ٬لس إػا ٌ٥إٓطك ١ٝقس طُطسٳ ٵ
إٔ تكٓٸـ ايؿك ٍٛنُٔ أقػاّ أٚغع.
 :َٔ ٛاهلساٚ ،١ٜع ٕٛٝاؿهُٚ ،١ايككٝس٠
نصيو نإ اؿاٍ ٗ نٌ
إعزٚدٚ ،١زاْؿٓاَ٘ ع ،ٜٞ٬سٝح دا ٤ايعهؼ َتكسَِّاّ عً ٢ايكٝاؽ ،يهٔٵ َٔ زٕٚ
ٚدٛز َا ٜؿري إٍ اغتكٖ ٍ٬صا ايبشح ٚعسَٜ٘ٚ .أت ٞايبشح عٔ ايعهؼ ٗ إٓطل
إٛدع نُٔ إكاي ١ا٭َ ٗ ٍٚكسٸَات إٓطلٚ ،أَٸا ٗ إٗذ ١ؾؿ ٞدع٤ٺ َٔ ايـ «باضٟ
أضَٓٝاؽ».
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نُا لس ٗ تكٓٝـ أثطَ ٜٔا ٜؿري إٍ اغتك ٍ٬عح ايتكابٌ ٚايعهؼ،
سٝح ٜأتٖ ٞصا ايبشح ٗ َؿاتٝض اـعا ٔ٥بعس ايكهاٜا نُٔ ؾكٌٕ َػتكٌٸ ،ؼت
عٓٛإ« :أسٛاٍ َهاؾ ١يًكهاٜا»;  ٗٚاٱؾاضات ْكٌ إٍ عح ايعهؼ بعس ْٗذٌ
خاقٸٌ بتشً ٌٝايكهاٜا ٚبٝإ إٛدٸٗات.

تبٝني ايتش ٍُّٛــــــ
ابٔ غٓٝا ٗٚ ،أنجط آثاضٜ ،ٙٴدطٔز ايعهؼٳ َٔ نتاب ايكٝاؽ ،يٝططس٘ نُٔ
َباسح ايكهاٜا ،يهٓٸ٘ قس ؿ ٗ ٜآثاض ٙإتأخِّط ٠اغتكٍ٬ٳ َباسح ايتكابٌ ٚايعهؼ.
ا٭غًب ايكطٜب َٔ اٱْاع َٖ ٛع ابٔ غٓٝا ٗ تكس ِٜايعهؼ عً ٢ايكٝاؽٚ ،قكٸ١
ا٫غتك ٍ٬غايباّ َا تصنط نأسٛاٍ ٚيٛاظّ ايكهاٜا.
ٚقس أقبض ٖصا ا٭َط ايػٓٸ َ١اؿانُ ١عً ٢اٯثاض إٓطك ٗ ١ٝايكطٕ ايػابع َٚا
ت .ٙ٬يهٔٵ يٹِٳ بطظ ٗ آثاض ابٔ غٓٝا إٓطكٖ ١ٝصا ايتٓٛټ ٴع ٚا٫خت٬فٴ يس ٣ططسٗا ٕٛنع
َبشح ايعهؼ؟ إٕ دٛاب ٖصا ايػ٪اٍ َٓ ْٙٛبػ٪إٍ آخط عٔ طبٝع ١اغتعُاٍ
ايعهؼ.
ٌٖ ًٜش ٜنٌٌّ َٔ ايتكابٌ ٚايعهؼ َٓعي ١أسهاّ يًكهاٜا ،نُا ٖ ٛساٍ
ػب ا٫غتعُاٍ َع ايكٝاؽ؟
أنجط إتأخِّط ٜٔبعس ابٔ غٓٝا ،أّ ًٜشٛإ عَ ٳ
أٟٸ ْػب١ٺ بٌ ايتكابٌ ٚايعهؼ ٚبٌ ايكه١ٝ؟ ٚأٟٸ قطاب١ٺ ٚع٬ق١ٺ هلُا َع ايكٝاؽ؟
قًٓا :اِا ايتكابٌ ٚايعهؼ ٗ نتاب ايكٝاؽ ٫غتعُاهلُا ٗ إثبات ا٭ؾهاٍ
ايجاْٚ ٞايجايح ٚايطابعٚ .ايتأَټٌ ٗ ٖصا ا٫غتعُاٍ  ٫ىً َٔ ٛؾا٥س٠ٺّ .هٔ عسټ نٌ
ٛ
َٔ ايتهازٸ ٚايتٓاقض ٚايتساخٌ ٚايسخ ٍٛؼت ايتهازٸٚ ،نصيو ايعهؼ إػتٟٛ
ٚعهؼ ايٓكٝض ،قٛاعس ي٬غتٓتاز ،ايكٛاعس اييت َٔ ؾأْٗا تكسٜل أ ٚتهصٜب
قهٝٸ ٺ َٔ ١خ ٍ٬قسم أ ٚنصب قهٝٸ ٺ ١أخطٚ ،٣بايتاي ٞؾ ٬تؿاٚت بٌ ايعهؼ
ٚايكٝاؽ َٔ ٖص ٙاؾٗٚ ،١إٕٵ نإ َٔ ؾطمٕ بُٗٓٝا ؾإْٸُا ٖٚ ٗ ٛسس ٠أ ٚتعسټز َكسٸَات
ا٫غتٓتازٚ .بٗصا ايتشً ،ٌٝنُا ٜه ٕٛاغتعُاٍ ايكٝاؽ ٚايعهؼ ٚاسساّ ،نصيو
ٜهَٛ ٕٛقعُٗا ٚاسساّٚ .هلصا ؾكس أزضز بعض إعاقط ٜٔايبشح عٔ ايتكابٌ ٚايعهؼ
ؼت عٓٛإ ا٫غتس ٍ٫إباؾطٚ ،شيو ٗ َكابٌ ايكٝاؽ ٚيٛاسك٘ ،سٝح متٸ إزضادُٗا
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ؼت ا٫غتس ٍ٫غري إباؾط(ٚ .)35قس أؾاز شيو ابٔ نُٸ 622( ١ْٛـ ٖ683ـ) يتعبريٕ زقٕ ٝل
دسٜط با٫يتؿات ،سٝح ضأ ٣إٔٸ ايتكابٌ ٚايعهؼ ؼت عٓٛإ (يٛاظّ ايكهاٜا عٓس
اْؿطازٖا)ٚ ،ايكٝاؽ ٚا٫غتكطا ٤عباض ْ٠عٔ (يٛاظّ ايكهاٜا عٓس اْهُاَٗا)(ٖٚ ،)36صا
 َٔ ٛايعهؼ ٚايكٝاؽ ،ؾإْٸ٘ ٜؿري
ايتعبري نُا أْٸ٘ ٜؿري إٍ ا٫غتعُاٍ ايٛاسس يهٌ
أٜهاّ إٍ إٛنع ايٛاسس; ؾإٕ تعبري ٙشيو ٜؿٝس بأْٸ٘ إشا نإ ايعهؼٴ َٔ أسهاّ
ٚيٛاظّ ايكه ١ٝؾايكٝاؽ ٜه ٕٛنصيو .يهٓ٘ ـ أ ٟابٔ نُٸ ١ْٛـ ٜ ٫طٜس ايكٍٛٳ بإٔٸ
ايعهؼ ٫ظ ٷّ ٚخاقٸ ْ١يًكهٚ ،١ٝإْٸُا ٖٜ ٛط ٣إٔٸ قسم ايعهؼ ٫ظّٷ يكسم ا٭قٌ،
نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١يكسم ايٓتٝذ ،١ؾإْٸ٘ ٫ظّٷ يكسم إكسٸَات.
إٕٸ ٖص ٙايٓٛط ٠يًعهؼ ٚايتكابٌ ْ ٫طاٖا ٗ آثاض ابٔ غٓٝا .ضغِ أْٸ٘ ّهٔ
بصيو ايبٝإ ض ١ٜ٩اغتك٬يٖ ١ٝصا ايبشح ٗ بعض اٯثاضٖٚ .صا ايتشً ٌٝايسقٝل مل ٜكبض
بكٛض ٠ايػٓٸ ١اؿانُ ٗ ١ايكط ٕٚاي٬سكٚ ;١شيو ٭ْ٘ مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ آثاض أب ٞعًٞٸ.

6ـ ايكٝاع ا٫قرتاْٚ ّٞايكٝاع ا٫ضتجٓا ّٞ٥ــــــ
ٜكطِّح أب ٛعًٞٸ ٗ اٱؾاضات بإٔ تكػ ِٝايكٝاؽ إٍ :اقرتاْٞٸ ٚاغتجٓاٞ٥ٸ إْٸُا ٖٛ
ٚيٝس ؼكٝك٘ ٚتسقٝك٘ .أَا قبً٘ ؾكس نإ ايبشح غايباّ عٔ ايكٝاؽ اؿًُٞٸ ٚايؿططٞٸ.
ٚايك ٍٛبإٔٸ ايكٝاؽ إَٸا اقرتاْ ٞأ ٚاغتجٓا ٞ٥ـ ٚا٫قرتاّْ ٞهٔ إٔ ٜهٖ ٪َ ٕٛيؿاّ َٔ
َكسٸَ ١ؾطط ١ٝأَ ٚكسٸَتٌ ـ ي٘ ٳزٚٵ ٷض أقَ ٗ ٌٝباسح ايكٝاؽ.
يكس نإ ايتكػ ِٝاٯْـ ق٘ٓ ْكسٺ َٔ دٗاتٺ عسٜس ;٠إش نإ بٓا ٙ٩عً٢
َٓ َٔ ٛطل احملُ٫ٛت َٓٚطل ايكهاٜا َٛضزٳ ايتؿات ٺٚ ،١أْٸ٘ ٜهؿـ عٔ
ايتُاٜع بٌ نٌ
تٛقٗـ ايجاْ ٞعً ٢ا٭ ٸ ،ٍٚؾإْ٘ قس ٜٛدس ؼٛټ ّ ٫عُٝٛاّ ٗ اؾٗ ١ايبٓ ١ٜٛٝيًُٓطلٖ .صٙ
ط ٳطح ٗ آثاض أب ٞعًٞٸ مل تهٔ غٓٸ ّ١سانُ ٗ ّ١عًِ إٓطل ٗ
إػأيٚ ;١٭ْٗا مل تٴ ِ
اؿهاض ٠اٱغ.١َٝ٬

حتً٬ٝتٌ عدٜد ٠ــــــ
َ ٙعٟٓٛٸ بٌ سصف إك٫ٛت ٚتكس ِٜعح ا٭يؿاٚ ،ٚاغتكٍ٬
ٖٓاى اضتبا ْ
ٚتكس ِٜعح ايتعطٜـٚ ،نصيو تكس ِٜعح ايعهؼ.
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ايتشكٝل إكاضٕ ٯثاض ابٔ غٓٝا ٜٴط ٟإٔٸ ايتشٛټ٫ت ايج٬ثَ ١رتابطْ ْ١ؿ٤ٛاّٚ ،اييت
دا٤ت ٗ آثاض إتأخِّط ،ٜٔناٱؾاضات ،نًٓٗا أقبشت َتٛاؾكَٓٚ ّ١ػذُ ،ّ١يتؿهٌٚ
بٓا٤ٶ دسٜساّ يعًِ إٓطلٖٚ .صا ايبٓا ٖٛ ٤ايصٜ ٟٴ ٵس ٳع ٢بإٓطل ش ٟايبابٌ .يكس عٌُ
إتأخِّط ٕٚعً ٢تكًٝس آثاض أب ٞعًٞٸ بططم كتًؿ:١
ـ ؾعسٸ ْ ٠اتٸبعٛا اٯثاض إتكسَِّ٫ ١بٔ غٓٝاٚ ،شيو َجٌ :ايؿؿا.٤
ـ ٚعسٸ ٠آخط ٕٚاتٻبعٛا اٯثاض ايٛغط ،٢سٝح سصؾٛا إك٫ٛت ،بُٓٝا قسٻَٛا
ايبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِٚ ،شيو َجٌ :آثاض ابٔ غٗ ٕ٬ايػا َٔ ٟٚإتكسٌَِّ; «ٚضٖرب
خطز» (َطؾس ايعكٌ) يًؿٗاب َٔ ٞاٯثاض إعاقط.٠
ت ٚؾٝٸ ّ١يػٳ ٵبو اٱؾاضات ،نُا أِْٗ ادتٗسٚا ٗ إق٬ح
ـ ٚفُٛعاتٷ نجري ٠بكٝٳ ٵ
ٚتهُ ٌٝايبٓا ٤إٓطك ٞايكا ِ٥عً ٢ايبابٌ .يكس أقبض غبو ٖص ٙاجملُٛع ٗ ١ايكطٕ
ايػابع َٚا ت ٖٛ ٙ٬اؿانِّٚ .هٔ شنط ايُٓاشز ا٭ضبع ١ايتاي:١ٝ
1ـ إٓطل ش ٚا٭بٛاب ايتػع.١
2ـ إٓطل ش ٚايبابٌ.
3ـ إٓطل ايتًؿٝك.ٞ
4ـ إٓطل ا٫يتكاط.ٞ
ايٓٛاَإ ا٭خريإ ٗ تطنٝب بٹ ٵٓ ١ٝآثاض إتكسٌَِّ ٚإتأخِّط ٜٔعٔ ابٔ غٓٝا
أسسُٖا عٌ اٯخطٚ ،إْٸُا ايتُاٜع ٜطدع إٍ م ٛايرتنٝب ،سٝح إْٸٓا ٗ ايتًؿٝل ْكٌ
َٔ خ٬َ ٍ٬سُ ١ٛاٜع ايبٹ ٳٓٚ ٢نٝؿٝٸ ١ايطٖ ٵطح ٚايعٳ ٵطض إٍ تطنٝبٺ ََٓٓٚ ِٕ ٓٛػذِ،
ٖٚصا غ٬ف إٓطل ا٫يتكاط.ٞ
نُا أْ٘ ٜٛدس ٗ ايٓٛاٌَ ا٭ٚٸيٌ َٔ ٖص ٙا٭ْ ١ُٛا٭ضبعَ ،١هاؾاّ إٍ ايتُاٜع
 ٗ ٞايتاضٜذ
ٛ
ايبُٓ ،ٟٛٝاٜع ايط ،١ٜ٩هلصا نإ نٌٌّ َُٓٗا عٓٛاْاّ ٕصٖبٺ َٓطك
اٱغ.َٞ٬
ٚهلصا أقبض إٓطل ش ٚايبابٌ ،ايػٓٸ ُ١اؿانُ ١إ ٓ ٫عً ٢بعض إػا،ٌ٥
نايكهٝٸ ١ايطبٝع ٖٛ ،١ٝساقٌٴ إبساع ٚابتهاض أب ٞعًٞٸ.
ٚايصٜ ٫ ٟهَ ٕٛؿُ ّ٫ٛهلص ٙايػٓٸ ١ؾ ٬يؿ٤ٞٺ ،إ ٓ٫يػٳ ٵٝبت٘ ٚعسّ سهٛض ٗ ٙآثاض
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أب ٞعًٞٸ.

فٛا٥د ايتشكٝل ْٚتٝذت٘ ــــــ
٫بٔ غٓٝا آثاضٷ نجري ٗ ٠إٓطل ٖٞٚ ،شات تطٛټضات بٖٓٝ ١ٜٛٝهً:١ٝ
أـ اْتكاٍ َبشحٺ َٔ َهإٕ إٍ آخط.
ب ـ سصف َباسح.
ز ـ اغتكَ ٍ٬باسحٖٚ .صا َا ٜٛدس ٗ ايتاي:ٞ
1ـ ايتكً َٔ ٌٝتهطاض إباسح ٗ ضغا ٌ٥ا٭ُضغاْ ٕٛإدتًؿ.١
2ـ سصف إك٫ٛت َٔ اٯثاض إٓطكٝٸ.١
3ـ دعٌ َبشح اؿسٸ ٚايطغِ ٗ قػِٕ َػتكٌٸ.
4ـ تكس ِٜاؿسٸ ٚايطغِ عً ٢ايكهٝٸٚ ١ايكٝاؽ.
5ـ اغتك ٍ٬ايتكابٌ ٚايعهؼٚ ،اؾَ ٵُع بُٗٓٝا.
6ـ تكس ِٜعح َٛازٸ ا٭قٝػ ١عً ٢ايكٝاؽ.
7ـ تبس ٌٜتكػ ِٝايكٝاؽ إٍ :اؿًُٚ ٞايؿطط ٞإٍ تكػُٗٝا إٍ :ا٫قرتاْٞ
ٚا٫غتجٓا.ٞ٥
ري َٔ إتأخِّط ٜٔإٛاضز إصنٛض ٠آْؿاَّ ،ا عسا تكسَٛ ِٜازٸ
يكس تًكٖـ نج ٷ
هع فُٛع َ١ايطغا ٌ٥إه١ِّْٛ
ا٭قٝػ ١عً ٢ايكٝاؽ .يكس اغتطاع ابٔ غٓٝا إٔ ٜٴدٵ ٹ
يٮُضغاْ ٕٛيٓٛإّ َعطٗ َٴ ٵت َك ٕٔ َٓٚػذِٕ ،ٳِ ٚؾلٳ بٓا٤ٺ ٚتطتٝب َٓطكٞٸ ،أزٸ ٣إٍ طَ ٵط ٕح دسٜسٺ
ٗ ايٓٛاّ إٓطكٞٸ ٖٛٚ ،إٓطل ش ٚايبابٌ.
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الهىامش
«

»
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ْطب ١زضاي( ١تٓاٖ ٞا٭بعاد) إىل ايطٛضٞ
غهٛىْ ٬َٚسعات َٔ َٚسِْ ٞكد أب ٞايربنات ايبػدادٟ
د .حسه األوصاري
ترجمة :حسه علً مطر

َكدَّ ْ١ــــــ
ٖٓاى ضغاي ْ١سَ ٍٛػأي ١تٓاٖ ٞا٭بعاز ،نُٔ اجملُٛع ١اؿٹهَُ ١ٝبطقِ:
( َٔ ،)2042فُٛع ١ضٚإ نٛؾه ٖٞٚ ،ٛقؿَ ٗ ْ١ٚٛتشـ طٛبكابٗ ٞ
إغطٓب« ٍٛا٭ٚضام ( 200أ) إٍ ( 205ب)» ٖٞٚ .ؼ ٢ٛبأُٖٸ١ٝٺ ٚق١ُٝٺ بايػ َٔ ١عسٸ٠
دٗاتٺ .تٓػب ٖص ٙايطغاي ١إٍ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ ٗ ،)1(ٞايطزٸ عً ٢أبٞ
ايربنات ايبػساز ،)2(ٟس ٍٛإػأي ١أع .ٙ٬إٕ ٖص ٙايطغاي ١ـ ٗ سسٚز عًُ ٞـ مل تأخص
ططٜكٗا إٍ ايٓؿطٜٚ ،بس ٚأْ٘ ٜٛ ٫دس َٓٗا ٗ ايٛقت ايطأٖ غري ٖص ٙايٓػد١
إدطٛطٜ ٫ٚ .١بعس ـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ إٔ ته ٕٛهلا ْػذٷ أخطَ ٗ ٣هتبات إٜطإ أٚ
تطنٝا أ ٗ ٚايبًسإ ا٭خط.٣

زفض ايٓطب ١إىل ايطٛض ،ّٞا٭ديٓٚ ١ايػٛاٖد ــــــ
ّ ٫ ،ٛهٔ إٔ تهَٔ ٕٛ
إٕ ٖص ٙايطغاي ١ـ َٔ ٚدْٗٛ ١ط ٟـ َٔٚ ،ز ٕٚؾو

تأيٝـ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغٖٓ َٔٚ ،ٞا ٜأت ٞعسّ اغتبعاز ٟإٔ ٜه ٕٛهلا ْػ ٷذ
أخطٚ .٣يهٔٵ سٝح إٕ َ٪يٚؿٗا فٗ ٍٛأ ٚمل ٜتِٸ شنط ٖٜٛٸت٘ ٗ ْٴػٳذ ايهتاب ،مل ٜتِٸ
هُ ١ٝبطقِ )2042( :مل ٜٳ ٔط ٵز اغِ إ٪يٚـ ٗ
ايتعطټف إي ٘ٝستٸ ٢اٯٕ ٗٚ .اجملُٛع ١اؿٹ َ
ْلٸ ايطغاي ٗ ٫ٚ ،١خطب ١ايهتابٚ ،إِا ٚضز شنط اغِ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ
ايطٛغْٗ ٗ ٞا ١ٜايهتاب ٗ ،اهلاَـ ا٭ٜػط ـ ايص ٟأناؾ٘ ايهاتب ـ بٛقؿ٘ َ٪يٚـ
ايهتاب ٗٚ .بساٖ ١ٜص ٙاجملُٛعٚ ١ضز بكًُ٘ عً ٢ايكؿش ١ا٭ َٔ ٍٚايٓػد ١بٝإ
ؾٗطغ ١بهتب ٚضغا ٌ٥اجملُٛعٚ ،١يهٔٵ مل ٜٳ ٔط ٵز ؾٗٝا شنط اغِ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ
ايطٛغ ٞبٛقؿ٘ َ٪يٚـ ٖص ٙايطغايٚ .١إٍ شيو ٖٓاى أزيٓ ْ١تجبت عسّ قشٸ ١اْتػاب ٖصا
ايهتاب إٍ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ.ٞ
أٚٸ ّ :٫يٝؼ ٖٓاى َكسضٷ ـ عًَ ٢ا ٜبس ٚـ ٜصنط ٖص ٙايطغاي ١بٛقؿٗا ضغاي١
يًؿٝذ ايطٛغ.ٞ
ثاْٝاّ :إٕ ٖص ٙاجملُٛع ٖٞ ١فُٛع َْ ١تأخِّط ْْ ٠ػبٝٸاّٚ ،إٕ ناتبٗا ـ نُا ٜتٸهض
َٔ ٖص ٙايٓػد ١ـ مل ٜهٔ ٜتُتٻع بايعًِ ٚإعطؾ ١اي٬ظَ ،١عٝح تطى ايهجري َٔ
ا٭خطاٖ ٗ ٤ص ٙايٓػد.١
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ َٔ ،ايكعب ا٫عتُاز عً ٢نَ َ٘٬ع عسّ ايعًِ َكسض.ٙ
ثِ إٕ إْؿاٖ ٤ص ٙايطغايٜ ٫ ١ٴؿب٘ ا٭غًٛب اٱْؿا ٞ٥إتٌ ٚاحملهِ ايصْ ٟعٗسَٔ ٙ
ايؿٝذ ايطٛغ .ٞإٕ ايهاتب ٗ بسا ١ٜايطغاي ١خكٻل َا ٜعٜس عً ٢ايكؿش ١يصنط
َػاْ ٗ ٌ٥كس ؾدكٝٸَٓٚ ١عي ١أب ٞايربناتٚ ،اتٻدص أغًٛب٘ ٗ ايػايب طابعاّ دٳ ٳسيٝاّ.
ٖٚصا ٜ ٫تٓاغب َع َٓٗر ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ ،ٞستٸ ٢ي ٛأخٳ ٵصْا بٓٛط ا٫عتباض
أغًٛب٘ اْ٫تكازٟٸ ٚاؿازٸ ْػبٝاّ ٗ نتاب٘ ٗ ْكس ايؿٗطغتاْْٚ ،ٞعين بصيو «َكاضع١
إكاضعٖ ٗٚ .»١ص ٙإكسٸَ ،١باٱناؾ ١إٍ أب ٞايربناتٜ ،عُس ايهاتب إٍ تٛد٘ٝ
ايٓكس ٚايتذطٜض إٍ ٚاسسٺ َٔ أْكاض أب ٞايربناتٜٓٚ ،تكس ٙبػبب اتٸباع٘ ٭بٞ
ايربنات أٜهاّ ٗٚ .ا٭قٌ ؾإٕ ايساؾع َٔ ٚضا ٤تأيٝـ ٖص ٙايطغايٜ ٫ ١طَ ٗ ٞسسٸ
شات٘ إٍ ايبشح عٔ تٓاٖ ٞا٭بعازٚ ،إِا ٖٜ ٛطَ ٗ ٞايػايب إٍ إثبات ايهعـ ايعًُٞ
ٚايؿًػؿ ٞ٭ب ٞايربناتٚ ،عذع ٙعٔ إزضاى ٚؾِٗ إػا ٌ٥ايؿًػؿٚ ،١ٝاْتكاز أتباع٘،
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ٜ ٖٛٚعين ٗ اؿكٝك ١ؾدكاّ ٚاسساّ َٚعٝٻٓاّ نإ ٜتبع أب ٞايربناتٜٚ ،بسَٔ ٚ
ايهاتب أْ٘ نإ ٜػتٗسؾ٘ ٗ ٖص ٙايطغاي ١بؿهٌٕ خامٸٚ .نُا غٓجبت ؾإٕ َػاٌ٥
إكسٸَ ١تؿٗس بإٔ ايهاتب نإ َعاقطاّ ٭ب ٞايربنات ،أ ٚأْ٘ قس أيٖـ ٖص ٙايطغاي١
بعس ٚؾات٘ بؿرت٠ٺ قكريٚ ،٠يصيو ّ ٫هٔ هلصا ايهتاب إٔ ٜه َٔ ٕٛتأيٝـ ايؿٝذ
ْكري ايس ٜٔايطٛغ ٗٚ .ٞختاّ ايطغايٜ ١عٛز ايهاتب إٍ شات أدٛا ٤بسا ١ٜايطغاي،١
ٚيهٓ٘ ٗ ٖص ٙإطٸٜ ٠تذاٚظ أبا ايربناتٜٛٚ ،دِّ٘ غٗاّ ْكس ٙـ نُا ٜٛسَ ٞهُٕٛ
ن َ٘٬ـ إٍ شيو ايؿدل ايتابع ٭ب ٞايربناتٜٚ ،طايب٘ بإٔ ٜعرتف غط٪ٜٚ ،٘٦نٚس
عً ٢أْ٘ إٕٵ مل ٜؿعٌ شيو غٝه ٕٛغبب عسّ اعرتاؾ٘ زي ّ٬ٝعً ٢خساع٘; إش ٜط ٣إٔ
اعرتاؾ٘ غط ٘٦غ٪ٝزٸ ٟبععُ٘ إٍ ٖٳ ٵسّ أق ٍٛايسٖٚ .ٜٔصا بطبٝع ١اؿاٍ يٝؼ ٖٛ
أغًٛب ن ّ٬ايؿٝذ ايطٛغ .ٞمٔ  ٫عًِ يٓا بٛدٛز َجٌ ٖص ٙايؿدك ٗ ١ٝعكط
ايؿٝذ ايطٛغ ٗٚ .ٞا٭غاؽ يٝؼ َٔ إعً ّٛإٔ ٜهٕ ٕٛصٖب أب ٞايربنات أْكاضٷ
ٚأتباعٷ ٗ عكط ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ .ٞقشٝضٷ أْ٘ نإ ٗ خطاغإ ٗ ايكطٕ
اهلذط ٟايػازؽ عس ٷز َٔ ايعًُا ٤ـ َٔ أَجاٍ :ؾطف ايس ٜٔإػعٛز٪َ( ٟيٚـ نتاب
إباسح ٚايؿهٛى)ٚ ،أؾهٌ ايس ٜٔايػ٪َ( ْٞ٬ٝيٚـ نتاب سسٚخ ايعامل) ـ ٜػتًِٗ
أؾهاض َٔ ٙأب ٞايربنات ايبػسازٜٚ ،ٟػتٓس إيْ ٗ ٘ٝكس ابٔ غٓٝاٚ .ؾٛم شيو ْعًِ أْ٘
ستٸ ٗ ٢عكط أب ٞايربنات ايبػساز ٟنإ ٖٓاى ٳَ ٵٔ ٴٜعٵ ٳطف بايتٻ ٳبع ١ٝيٖ٘ٚ ،صا ا٭َط
ٖ ٛايص ٟنإ ٜٴجري سؿ ١ٛٝأَجاٍ :اؿه ِٝعُط اـٝٸاّ(ٚ ،)3أؾدامٕ آخطَ ٜٔجٌ :ابٔ
غٗ ٕ٬ايػا ،)4(ٟٚسٝح نتب ضغايْ ٗ ّ١كس أب ٞايربنات ،بعٓٛإْٗ« :ر ايتكسٜؼ».
ٳبٝٵسٳ إٔ ٖصا إػاض ٜبسَٓ ٚشكطاّ بصات ايكطٕ اهلذطٟٸ ايػازؽ ٫ٚ ،قً ١ي٘ بعكط
ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغٚ .ٞنُا ْعًِ ـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ ؾإٕ ايؿدط ايطاظ ٟب ٳسٚٵض ٙقس
تأثٻط ٗ بعض َ٪يٖؿات٘ ـ  َٔٚبٗٓٝا« :إباسح إؿطق »١ٝـ بأب ٞايربنات ايبػسازٚ ،ٟعً٢
ٚد٘ اـكٛم ٗ بسا ١ٜزضاغت٘ يًؿًػؿْٚ .١عًِ أٜهاّ إٔ بعض إعاقط ٜٔيًؿدط
ايطاظٚ ،ٟنإ َٔ أؾسٸ َٓتكس ،ٜ٘قس ٚدٻٗٛا غٗاّ ْٳ ِكسِٖ اؿازٸ ٠إٍ ايؿدط ايطاظٟ
ٚإٍ أب ٞايربنات ايبػسازٚ ٗ ٟقتٺ ٚاسس(ٚ .)5يهٔٵ ٜبس ٚإٔ ٖصا ايؿها ٤ايٓكسٟٸ
نإ َٓشكطاّ بٗص ٙإطسًٚ ،١مل ٜػتُطٸ إٍ عكط ايؿٝذ ايطٛغ َٔ .ٞايٛانض ٗ
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ٖص ٙايطغاي ١إٔ ايهاتب ،باٱناؾ ١إٍ اْتكاز أب ٞايربنات ،نإ ٜػتٗسف أسس
إعاقط ٜٔي٘ بايتشسٜسٜٓٚ ،تكس ْٳ ٵٗذ٘ ٗ ايتٻ ٳبع ١ٝ٭ب ٞايربنات ايبػساز.ٟ
ٚإشا نإ ناتب ٖص ٙايطغايٜ ١ككس تٛد ٘ٝايٓكس إٍ ايؿدط ايطاظ ٟـ ايصٟ
نإ ٜتأثٻط ٗ بعض إٛاضز بأب ٞايربناتٚ ،شيو َ ٗ ٫ػأي ١تٓاٖ ٞا٭بعساز ،بطبٝع١
اؿاٍ( )6ـ ٚدب إٔ ْعتربَ ٙعاقطاّ يًؿدط ايطاظٚ ،ٟيٝؼ ٖ ٛؾدل ايؿٝذ ايطٛغ،ٞ
ايصٚ ٟٴيس بعس ايؿدط ايطاظٚ ،ٟبسأ ْؿاط٘ ايعًُ ٞبعس عكط ايؿدط بعؿطات ايػٌٓ.
ٚبعباض٠ٺ أخطٜ :٣تٸهض َٔ أغًٛب اٱؾاضات ايػاَع ٠يًهاتب ٗ سلٸ شيو ايتابع ٭بٞ
ايربنات ـ نُا غبل إٔ شنَ ٵطْا ـ إٔ شيو ايؿدل نإ َعاقطاّ يًهاتب ،ؾإشا
نإ إطاز َٓ٘ ٖ ٛؾدل ايؿدط ايطاظ ٟعٓسٖا نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْعترب ايؿٝذ
ْكري ايطٛغ ٖٛ ٞناتب تًو ايطغاي١؟!
ثِٸ إٕ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ٪َ ٗ ٞيٖؿات٘ ـ غٛاَٗٓ ٤ا تًو اييت أيٖؿٗا أثٓا٤
إقاَت٘ عٓس اٱمساعًٝٝٸٌ أ ٚتًهِ اييت نتبٗا أ ٚأعاز نتابتٗا ٗ إطسً ١إػٛي ١ٝعٔ
َ٪يٖؿات٘ ايػابك ١ـ ٚإٕٵ مل ٜهٔ ٜبسَٛ ٟاؾك ّ١يًؿٗطغتاْ ٞأ ٚايؿدط ايطاظْ ٗ ٟٳ ِكسُٖا
٫بٔ غٓٝاٚ ،قاّ بٓٳ ِكس اْتكازاتُٗا ٚػطوُٗا ،ٳبٝٵسٳ إٔ عباضات٘  ٫تهتػب أبساّ ايٓرب٠
اييت ْطاٖا ٗ ٖص ٙايطغاي ،١بٌ إٕ ٖص ٙايٓرب ٗ ٠ا٭غاؽ ؽتًـ عٔ أغًٛب٘ ٚططٜكت٘
ٗ ايهتاب.١
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ ناتب ٖص ٙايطغاي ١ـ نُا غبل إٔ شنَ ٵطْا ـ نتب
َكسٸَ ّ١تؿكْ ٗ ١ًٝٝكس ؾدك ١ٝأب ٞايربنات ايبػسازٜٚ ،ٟتٸهض َٔ ؾش ٣ٛن َ٘٬ـ
ايص ٟغٛف ْٓكً٘ بٓكِّ٘ ٗ ايػطٛض ايكازَ ١ـ أْ٘ نإ َٔ إعاقط ٜٔا٭قٌٸ عُطاّ َٔ
أب ٞايربناتٚ ،ايص ٟعُٸط ب ٳسٚٵض ٙط ،ّ٬ٜٛنُا ْعًِ; سٝح ناْت ٚؾات٘ ٗ سسٚز
َٓتكـ ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟٸ.
إٕ ْٛع ايتذاٌٖ ايص ٟٴٜبٵ ٹس ٜ٘ايهاتب ٗ َكسٸَ ١ايطغاي ٗ ١سلٸ أب ٞايربنات
ٜجبت ٖص ٙاؿكٝك ١بٛنٛحٕٚ .سٝح ٜتِٸ ايتعبري ٗ َكسٸَٖ ١ص ٙايطغاي ١عٔ أب ٞايربنات
ايبػساز ٟبٛقؿ٘ قاسب نتاب «إعترب» هب ايك :ٍٛإٕ ناتب ٖص ٙايطغاي ١نإ ـ
عً ٢استُإٍ نبري ـ ٜعٝـ ٜٓٚؿ٘ عًُٝٸاّ ٗ أٚاخط سٝا ٠أب ٞايربنات ،أ ٗ ٟايعكط
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ايصْ ٟعًِ أْ٘ قس ْع ؾ ٘ٝنتب٘ ٬َٚسٛات٘ ٚضغا ً٘٥ايكسّ ٗ ١فاٍ اؿهُٗ ١
نتاب أطًل عً ٘ٝعٓٛإ «إعترب»(ٚ .)7ستٸ ٢إشا مل ٜهٔ ا٭َط نصيو ٜٓ ٫بػ ٞإٔ
ٜهٖ ٕٛصا ايهاتب قس ؾطع ٗ نتاب ١ضغايت٘ ٗ اؿسٸ ا٭قك ٢بعس أنجط َٔ عكسٺ
أ ٚعكسٳ ٵٚ َٔ ٜٔؾا ٠أب ٞايربنات ايبػساز.ٟ
ٚنُا غبل إٔ شنَ ٵطْا ؾإٕ ْكس ٖصا ايهاتب ـ ايصٜ ٟٴشٵ ٳت ٳٌُ قٜٛاّ إٔ ٜهَٔ ٕٛ
خطاغإ ـ نإ ْاٚطاّ ـ بايتعأَ طَع ْكس أب ٞايربنات ايبػسازٟص ـ إٍ أسس أتباع أبٞ
ايربناتٚ ،ايصٜ ٟبس ٚأْ٘ نإ ـ خ٬ؾاّ ٭ب ٞايربنات ـ ٜعٝـ ٗ خطاغإٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ ،هب إٔ تعهؼ ٖص ٙايطغاي ١اؾَ ٳسٍ ايؿًػؿ ٞاـطاغاْٞٸ ايص ٟنإ
قتٳ ٹسَاّ ٗ ايكطٕ اهلذطٟٸ ايػازؽ.
غبل إٔ شنَ ٵطْا استُاٍ إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايؿدل َٛضز ايٓكس طايتابع ٭بٞ
ايربناتص ٖ ٛايؿدط ايطاظٚ .ٟيهٔٵ ،باٱناؾ ١إٍ ٖصا ا٫ستُآٍٖ ،اى استُاٍٷ أق٣ٛ
ٗ ايبٌ أٜهاّٖٚ ،صا ا٫ستُاٍ ب ٳسٚٵضٜ ٫ ٙٴشٵ ٹسخ ؾَ ٵطقاّ ٗ ايٓتٝذ ١اييت ْػع ٢إيٗٝا أٜهاّ،
 ٖٛٚاستُاٍ إٔ ٜه ٕٛناتب ٖص ٙايطغاي ١قس أضاز بٓكس ٙؾطف ايس ٜٔإػعٛز،ٟ
َ٪يٚـ نتاب «إباسح ٚايؿهٛى» أٜهاّ; سٝح ْعًِ أْ٘ نإ ْاقساّ يًؿ٬غؿ٫ٚ ١بٔ
غٓٝاٚ ،قس اغتؿاز ٗ َٛاضز َتعسٸز٠ٺ َٔ نتاب٘ َٔ اْتكازات أب ٞايربنات ايبػسازٟ
٫بٔ غٓٝا ٗ غٝام إٜطاز ايٓكٛض ٚايؿهٛى عً ٢نتاب «اٱؾاضات» ٫بٔ غٓٝا(.)8
ٖٚص ٙاـكا٥ل تتٓاغب َع َا ٜصنط ٙايهاتب ٗ َكسٸَٚ ١خاُٖ ١ص ٙايطغاي ١سٍٛ
شيو إعاقط إتأثِّط بأب ٞايربنات ايبػساز َٔٚ .ٟإًؿت إٔ ْعًِ بإٔ إػعٛز ٗ ٟشات
نتاب «إباسح ٚايؿهٛى» قس شنط آضا٤ٶ ٗ َا ٜتعًٖل باهلٚ ٍٛٝتٓاٖ ٞا٭دػاّ،
ٚاٯضا ٤اييت شنطٖا عٔ ابٔ غٓٝاٚ ،تعطٻض هلا بايٓكس ٖٞٚ ،تتٓاغب َع َا شنطٙ
ناتب ٖص ٙايطغاي ١بٛقؿٗا آضا ٤أب ٞايربنات ايبػسازٚ ٟأتباع٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ(.)9
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽٜ ٫ ،ٴػتٳ ٵب ٳعس إٔ ٜه ٕٛناتب ٖص ٙايطغاي ١قس تعطٻض بايٓكس
ْ٫تكازات ؾطف ايس ٜٔإػعٛز٫ ٟبٔ غٓٝاٚ ،تبعٝٸت٘ ٗ ٖصا ا٫ػا ٙ٭ب ٞايربنات
ايبػسازٚ .ٟبايٓٛط إٍ َا ْعًُ٘ بؿإٔ َطسً ١سٝا ٠ؾطف ايس ٜٔإػعٛز ٟهب ايك:ٍٛ
إٕ ناتب ٖص ٙايطغاي ١هب إٔ ٜه َٔ ٕٛإعاقط ٜٔي٘ٚ ،أْ٘ نإ ّاضؽ ْؿاط٘ ٗ
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سٛاي ٞايٓكـ ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟٸ.
ثِ إٕ ايؿٝذ ايطٛغٞٸ قس ْكٌ آضا ٤عٔ أب ٞايربنات ايبػساز ٗ ٟعسزٺ َٔ
َٛانع أعُاي٘ ٚآثاض ٙايؿًػؿٚ ١ٝإٓطكٚ ،١ٝقاّ ٗ بعض ا٭سٝإ بٓٳ ِكسٖا ،ٳبٝٵسٳ أْ٘ ْكسٙ
ي٘ مل ٜتٻدص أبساّ طابع اْ٫تكاز ايعٓٝـ أ ٚايٓرب ٠إٓتكك ،َ٘ٓ ١عً ٢مَ ٛا ْطاٗ ٙ
َكسٸَٖ ١ص ٙايطغايٚ .١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ايؿٝذ ايطٛغٚ ٞإٕٵ نإ قس شنٖط ٗ
بعض إٛاضز َٔ آثاض ٙبتأثټط ايؿدط ايطاظ ٟبأب ٞايربنات ايبػساز ،ٟأ ٚتعطٻض إٍ ضأٜ٘
بؿهٌٕ َػتكٌٸ ،إ ٓ٫إٔ ن َ٘٬ـ ٚإٕٵ نإ ٜطزٸ ٗ بعض ا٭سٝإ عً ٢آضا ٤أبٞ
ايربنات ٗ ايبٌ ـ ٜ ٫تٸدص قٝػ ١اْ٫تكاز اؿازٸ ٚاي٬شعٜ ٫ٚ ،ٴؿب٘ أبسّا َا ْطاٖ ٗ ٙصٙ
ايطغايٚ ;١ستٸ ٗ ٢تًدٝل احملكٸٌ ايص ٟنتب٘ ٗ ا٭ٜاّ ا٭خري َٔ ٠عُطٚ .)10(ٙإٕ
ايؿٝذ ايطٛغ ٞقس شنط ٖص ٙإٛاضز عٔ أب ٞايربنات ايبػساز ٟعً ٢م ٛاـكٛم;
يه ٞتبٌ يًٓاٚط ٚؼؿ ٗ ٜا٭شٖإ« :أقٖ :ٍٛص ٙاؿذٸٖ ١ا أٚضز ٙأب ٛايربنات،
ت يٝػت
ٚغري َٔ ٙإتكسٌَِّ أٜهاّ ٳَ ٵٔ شٖب إي ٖٞٚ ،٘ٝنعٝؿ ;ْ١٭ٕ إًعَٚات ٚي ٛاختًؿَ ٵ
ٖ ٞايٓؿؼ ٚسسٖا ،بٌ ايٓؿؼ ٚايعٛاضض إدتًؿ...« ;)11(»...١عً ٢إٔ بعض اؿهُا ٤ـ
 :َِٗٓٚايؿٝذ أب ٛايربنات ـ قايٛا :ايكٛض ايٛنعٝٸ ١نإطبٸع ٚاجملٓٸض ٚغريٜ ٫ ٙطتػِ
باـٝاٍ ،بٌ ٜطتػِ ٗ ايٓؿؼ بؿط ٙتكطټف ايٓؿؼ بآي١ٺ تػُٸَ ٢شٌٸ اـٝاٍٚ ،ي ٛيعّ
َٔ اضتػاّ ايؿ ٗ ٤ٞشٚ ٟنعٕ قريٚضت٘ شا ٚنعٕ ،يهٔٵ ًٜ ٫عّ عهػ٘ ،أعين َٔ
اضتػاّ ش ٟايٛنع ٗ َا ٚ ٫نع ي٘ قريٚضَ ٠ا ٚ ٫نع ي٘ شا ٚنعٕ»(.)12
َٚهاؾاّ إٍ شيو نً ٘ٚؾإٕ ايهاتب ٗ َكسٸَٖ ١ص ٙايطغاي ١قس اْتكس َا شٖب
إي ٘ٝأب ٛايربنات ايبػساز َٔ ٟايكَ ٍٛػأي ١اهلٚ ٍٛٝايكٛضٜٚ ،٠ط ٣بطَ ٕ٬عتكسٙ
إدايـ ٕعتكس ابٔ غٓٝا ٗ ٖصا ايؿإٖٔ .صا ٗ ،سٌ إٔ ايؿٝذ ايطٛغ ٞـ نُا ْعًِ ـ
قس خايـ ابٔ غٓٝا ٗ َػأي ١إثبات اهلٚ ،ٍٛٝمل ٜعتكس بٗصا إؿٗٚ ،ّٛمل ٜٳطٳ ؾطض
ٚدٛز ٙنطٚضٜاّ .بٌ قس نإ ٗ ٖصا إٛضز بايتشسٜس َتأثِّطاّ بأب ٞايربنات ايبػساز،ٟ
ٚنصيو بؿٗاب ايس ٜٔايػٗطٚضز( ٟؾٝذ اٱؾطام) ـ بطبٝع ١اؿاٍ ـ أٜهاّ(ٚ .)13عً٢
ٖصا نٝـ ّهٔ اعتباض ايؿٝذ ايطٛغ٪َ ٞيٚؿاّ هلص ٙايطغاي١؟! ْٚهٝـ ٖٓا إٔ ايؿٝذ
ْكري ايس ٜٔايطٛغ ٗ ٞعح تٓاٖ ٞا٭بعاز ٗ نتاب٘ (ؾطح اٱؾاضات) ـ ايص ٟأيٖؿ٘ ٗ
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ؾرت ٠إقاَت٘ عٓس اٱمساعًٝٝٸٌ ـ مل ٜٴؿٹ ٵط إٍ ضأ ٟأب ٞايربنات ٗ ٖصا ايؿإٔ.
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ،ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ عسّ ٚدٛز َػتٓسٺ ٚانض ٜجبت قًٖ ١صٙ
ايطغاي ١بايؿٝذ ايطٛغٚ ،ٞنصيو بايٓٛط إٍ َا شنَ ٵطْاْ َٔ ٙٳ ِك ٺس يٓلٸ ٖص ٙايطغاي،١
هب ايك :ٍٛإٕ ٖص ٙايطغايّ ٫ ١هٔ إٔ ته َٔ ٕٛتأيٝـ ايؿٝذ ايطٛغ.ٞ

َكاٌٍ ذ ٚازتباطٍ ــــــ
أؾري ٖٓا إٍ إٔ قسٜك ٞايعامل ؾه ١ًٝايسنتٛض سػٌ إعك َٞٛاهلُساْ ٞقس
أؾاض ٗ َكاي١ٺ عًُٝٸ ٺ ١زقٝك ١ي٘ ـ بعٓٛإ« :سػاّ ايس ٜٔايػا٫ضٚ ،نتاب٘ (داَع قٛاٌْ
عًِ اهلَٓ ،)14(»)١٦ٝاغب ١ايبشح عٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض( )15ـ إؾاضَ ّ٠كتهب ١إٍ ٖصٙ
ايطغايَٛ ١نٛع ايبشح ٗ َكايتٓا ٖصٚ .ٙقس غًِٖ ؾٗٝا بٓػبٖ ١ص ٙايطغاي ١إٍ ايؿٝذ
ايطٛغٚ .ٞقس ناْت غاٜت٘ ايطٝ٥ػَ ٗ ١كايت٘ تهُٔ ٗ إثبات إٔ نتاب داَع قٛاٌْ
عًِ اهل َٔ ٖٛ ١٦ٝتأيٝـ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ضٚ ،إٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ـ خ٬ؾاّ يتكٛټض
عاَٸ ١ايعًُا ٤ـ نإ ٜعٝـ َٓص َٓتكـ ايكطٕ اـاَؼ اهلذطٟٸٚ .قس غعٖ ٗ ٢صا
ايػٝام إٍ إثبات إٔ ايؿٝذ ايطٛغ ٞقس اغتٓس إي ٗ ٘ٝكتًـ أعُاي٘ ٚآثاضٚ .ٙقس شٖب
ايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْ ٞإٍ إٗٚاض عسّ أُٖٸٖ ١ٝص ٙايٓكط ١ايكا ١ً٥بإٔ َػاٌ٥
َٛٚنٛعات ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔعً ٞايػا٫ض ٗ سٌٸ َؿهًَ ١كازض ٠اـط ٙٛإتٛاظ١ٜ
ـ ٚايص ٟتٛدس ْػد َْ ٗ َ٘ٓ ١هتب« ١آغتإ قسؽ طضنٟٛص( »)16ـ تؿب٘ ضغايَ« ١ا أؾهٌ
َٔ َكازضات نتاب إقًٝسؽ» َٔ ٖٞٚ ،تأيٝـ عُط بٔ إبطاٖ ِٝاـٝٸاّ(ٜٚ .)17صٖب ٗ
إكابٌ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ٗ سسٸ شات٘ ٜٴؿه ٌٚزي ّ٬ٝعً ٢إٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض
نإ ٜٴُجٌِّ َكسضاّ َٴًِ ُٔٗاّ يًدٝٸاّٖ ٗٚ .صا ايػٝام بايتشسٜس نإ أسس أِٖٸ عٓاقط
اغتس٫ي٘ ٜطتب٘ باغتؿاز ٠ايؿٝذ ايطٛغ ٗ ٞايطغايَٛ ١ضز ايبشح ٗ َكايتٓا َٔ سػاّ
ايس ٜٔايػا٫ضٚ .إٕ ايؿٝذ ايطٛغ ٞـ طبكاّ يه َ٘٬ـ قس عُس ٗ ٖص ٙايطغاي ١بؿهٌٕ
ٚآخط إٍ ْكٌ ْلٸ َػا ٌ٥ضغايَ ١ؿابٗ ١عٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ضٚ .قس عُس إٍ تعًٌٝ
ٖص ٙايٓكط ١ايكا ١ً٥بإٔ ايؿٝذ ايطٛغ ٞقس غًو ٗ نتاب ؾطح اٱؾاضات ـ ٗ َا ٜتعًٖل
َٛنٛع ٖص ٙايطغاي ١ـ أ ٟتٓاٖ ٞا٭بعاز ـ َػًه ّا كتًؿاّٚ ،أْ٘ مل ٜٴؿٹ ٵط إٍ أبٞ
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ايربنات ،بايكٜ :ٍٛٴشتٳ ٳٌُ إٔ ٜه ٕٛايؿٝذ ايطٛغ ٞقس أيٖـ ٖص ٙايطغاي ٗ ١ا٭ٜاّ
ا٭خري َٔ ٠سٝات٘ٚ ،شيو عٓسَا نإ َكُٝاّ بٌ اٱمساعًٝٝٸٌٚ ،نإ ٖصا بعس
غٓٛاتٺ َٔ تأيٝؿ٘ يؿطح اٱؾاضاتٚ ،أْ٘ بعس شيو قس عجط عً٪َ ٢يٖـ ؿػاّ ايس ٜٔعًٞ
بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض ٗ َٛنٛع تٓاٖ ٞا٭بعازٚ ،قس اتٻدص َٓ٘ شضٜع ّ١يتأيٝـ نتابٺ ٗ
ْكس أب ٞايربنات .تٛنٝض شيو :إٕ ٖٓاى ضغاي ١ؿػاّ ايس ٜٔعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل
ايػا٫ض ٗ َٛنٛع تٓاٖ ٞا٭بعازٚ ،أْا يٮغـ ايؿسٜس  ٫أَتًو ْػدَٗٓ ّ١ا ،إ ٓ٫إٔ
ايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْ ٞـ ايص ٟقطأ ايٓػد ١إدطٛط ١يطغاي ١سػاّ ايسٜٔ
ايػا٫ض ـ ٜط ٣إٔ ٖص ٙايطغاي ١ناْت َٛضزاّ ٫غتؿاز ٠ناتب ايطغاي ١ـ إٛدٛزٗ ٠
فُٛع ١ضٚإ نٛؾه ٛـ عًْ ٢طامٕ ٚاغعٜ ٖٛٚ ،ط ٣بطبٝع ١اؿاٍ إٔ ناتب ٖصٙ
ت ؾإْ ٗ ٞايٛقت ايطأٖ ـ
ايطغاي ٖٛ ١ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغٚ .ٞنُا شنَ ٵط ٴ
يٮغـ ايؿسٜس ـ  ٫أَتًو قٛضْ َٔ ّ٠ػد ١ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ٗ َا ٜتعًٖل
َػأي ١تٓاٖ ٞا٭بعاز ،إٛدٛز ٠نُٔ اجملُٛع ١ضقَِ ٗ )4605( :هتب ١إمساعٌٝ
قا٥ب ٗ تطنٝا (داَع ١أْكطٚ .)٠تبسأ ٖص ٙايطغاي ١ـ طبكاّ يطٚا ١ٜا٭غتاش إعكَٞٛ
اهلُساْ ٞـ عً ٢ايٓش ٛاٯت« :ٞبػِ اهلل ايطٓٔ ايطس ٗ .ِٝتٓاٖ ٞا٭بعاز اؾػُاْ١ٝ
عً ٢ايٛد٘ ايص ٟشنط ٙايؿٝذ ايطٝ٥ؼ أب ٛعً ٞقسٻؽ اهلل ْؿػ٘»ٚ .عباضت٘ ا٭خري ٠عً٢
ايٓش ٛاٯتُٓ« :ٞت ايطغاي ١ؿذٸ ١اؿلٸ أغتاش ايسْٝا سػاّ ايس ٜٔعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل
ايػا٫ض قسٻؽ اهلل ْؿػ٘».

قسا ْ٠٤دقٝك ١يف املكاٍ ــــــ
 ٫ؾٳوٖ ٗ إٔ ايكطا ٠٤ايسقٝك ١هلص ٙايطغاي ١ؼ ٢ٛبؿا٥س٠ٺ نبري ٠بايٓػب ١إٍ
نطٷ ٭بٞ
عجٓا ٖصاٚ .يٮغـ ايؿسٜس ،ؾإٕ ايسنتٛض إعك َٞٛمل ٜبَ ِّٔٝا إشا ٚضز شٹ ِ
ايربنات ايبػساز ٗ ٟضغاي ١عًٞٸ بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض أّ ٫؟ تبس ٚأُِّٖٖ ١ٝصا ايػ٪اٍ
َٔ سٝح إٕ ؾؿط ٠اْ٫تكازات اؿازٸ ٗ ٠ايطغاي ١إٓػٛب ١إٍ ايؿٝذ ايطٛغ ٞت ٸتذ٘ ٗ
ا٭غاؽ ـ نُا غبل إٔ شنَ ٵطْا ـ إٍ آضا ٤أب ٞايربنات ايبػساز ٟسَ ٍٛػأي ١تٓاٖٞ
ا٭بعسازٚ ،عًٖ ٢صا ا٭غاؽ هب إٔ ْطَ ٣ا ٖ ٛغِٗ ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض
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ـ ٚاؿايٖ ١ص ٙـ ٗ ايطغاي ١إٓػٛب ١إٍ ايؿٝذ ايطٛغٖ ٗ ٞصا ايطأٟ؟ ٚوتٌُ إٔ اغِ
نطٷ ٭بٞ
أب ٞايربنات مل ٜٳ ٔط ٵز ٗ ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض; إش ي ٛنإ قس ٚضز شٹ ِ
ايربنات ٗ ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔيهإ شيو زي ّ٬ٝقاطعاّ عً ٢إٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض
مل ٜهٔ ٜػتطٝع إٔ ّاضؽ ْؿاطاّ ٗ َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟٸ اـاَؼ ـ نُا ٜصٖب
ايسنتٛض إعك َٞٛإٍ شيو ـ; ٚشيو ٭ٕ أبا ايربنات إِا انتػب ؾٗطت٘ ٗ أٚاٌ٥
ايكطٕ اهلذط ٟايػازؽ َٔ خ ٍ٬آضا ٘٥ايؿًػؿ ٗٚ ،١ٝا٭غاؽ ّ ٫هٔ اعتباضٙ
َعاقطاّ ؿػاّ ايس ٜٔعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض (طبكاّ يًتاضٜذ ايصٜ ٟجبت٘ ايسنتٛض
إعك َٞٛي٘).

َكدَّٚ ١خامت ١ايسضاي ١املٓطٛب ١إىل ايطٛض ّٞــــــ
ٚيًُعٜس َٔ ايبشح ٗ خكٛم ٖص ٙإػأي ١لس َٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْٓكٌ ْ ٸ
ل
إكسٸَٚ ،١نصيو خاُ ١ايطغاي ١إٓػٛب ١إٍ ايؿٝذ ايطٛغ ،ٞعً ٢أغاؽ ْػد١
فُٛع ١ضٚإ نٛؾه ،ٛيٓٓتكٌ بعس شيو إٍ بٝإ إعٜس َٔ ايبشح س ٍٛا٫ستُا٫ت
إتِّٓٛعٖ ٗ ١صا ايؿإْٔ .ؿاٖس ٗ ٖص ٙايٓػد ١بعض ا٭خطاٚ ٤أْٛاع ايػك٘ٚ ،قس
غعٳ ٵٓٝا إٍ إق٬سٗا ٗ سسٚز اٱَهإ(.)18
«( 200أ) بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسٚ ،ِٝب٘ ايعٳ ٵ .ٕٛاؿُس هلل ضبٸ ايعإٌ ٚايك٠٬
عً ٢خري خًك٘ قُس ٚآي٘ أْعٌٜ .ك ٍٛبعض َٳ ٵٔ ْٛط ٗ تكاْٝـ أب ٞايربنات
ذع ٙعٔ زٳ ٵضى َباز ٨اؿهُٚ ١أٚاًٗ٥ا ؾهٗ =( ّ٬
قاسب إعتربٚٚ ،قـ عً ٢ٳع ٵ
اهلاَـ) عٔ غاٜاتٗإٓ :ا تبٝٻٔ ي ٞقكٛض ؾُٗ٘; َطايع ١نتب٘ ،اييت أنجطٖا تؿٜٛؿات
ت ٫ ،عً ٢إػا ٌ٥ايعكًٝٸٚ ١ن ّ٬ايكسَا ،٤بٌ عًَ ٢ا ؾِٗ
يًعك ٍٛايهعٝؿٚ ،١اعرتانا ٷ
َٓٗا  َٔٚن ،َِٗ٬ؾتٻؿت (= إق٬ح ٗ اهلاَـ) عٔ ساي٘ ،ؾتبعت( )19أْٸ٘ ضدٌٷ ٜعطف
ايطبٸٚ ،وبٸ إٔ ٜه ٕٛضد ّ٬سهُٝاّ ،ؾهإ ٜسٸع ٞاؿهُٜٚ ،١طًب بٛاغطتٗا
ٚ ٛقع
ايتؿٛټم عًْٛ ٢طا ٗ ٘٥ايطبٸ ،ستٸ ٢اؾتٗط بصيو ؾُٝا بٌ قطباٚ ٘٥أعٛاْ٘ ،إٍ سس
ي٘ ايػٳًَ٘ ٗ ْؿػ٘ ،ؾككس ا٫ضتكا َٔ ٤سهٝض ايسع ٣ٛإٍ ٳش ٵض ٠ٚإعٓٚ ،٢ؾطع ٗ
زضؽ اؿهُٚ ١تؿٗټِ َػاًٗ٥ا ،ؾًِ ٜكسض عً ٢إُاّ َػأيت٘ ٫ٚ ،عً ٢تعَ ٌٝكسٸَاتٗا
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ٚتأيٝؿٗا إ٪زِّ ٌٜإٍ إطًٛبٚ ،مل ٜٳ ٳط ا٫عرتاف ظًٗ٘ بعس زعٛا ٙإتٛاتطٗ ٠
اؿهُٚ ،١دعًٗا ٚغ ١ًٝإٍ ايؿه ١ًٝعً ٢غا٥ط ا٭طبٸا ،٤ؾًِ ٜبٵ ٳل يسعٛا ٙكًٓل٫ٚ ،
()21
ؾًٗ٘(َٗ )20طٸب ،إ ٓ٫تػٝټط قٛاٌْ اؿهُٚ ،١تطبٝكٗا عًَ ٢ا ٜؿِٗ َٓٗا ،ستٸ ٢تًك٢
أَط ٙإٍ اٱْهاض عً ٢ايعكًٝٸاتٚ ،ا٫عت٬م َصٖب ايػؿػط ،١اييت َٖٛ ٞقـ
نعؿا ٤ايعك ،ٍٛؾهٌٸ َػأي١ٺ ؾطع ؾٗٝاٚ ،سطّ عٔ تؿٗټُٗا سلٸ ايتؿٗټِٜ ،ػِّٝط ايكٛاٌْ،
ػع ٗ ايعك ٍٛقبٛهلاٚ ،بٓ ٢عًٖ ٢ص ٙايططٜك ١تكاْٝؿٗا
ٜٚطنب احملا٫ت اييت ٜ ٫ٳ ٳ
ٚنٌٸ بٓا ٤عً ٢ايؿاغس ( 200 //ب) ؾاغ ٷس; ؾُا ضأٜت ؾٗ ٳُٝٵ٘ إازٸٚ ٠ايكٛضٚ ٠تطنٝب
اؾػِ َُٓٗا إٚ ٓ٫قس ؾِٗ إػأيٚ ١ايربٖإ عًٗٝا بأٚٸٍ ٚٳ ٵًٖ١ٺ ٜػُعٗاٖٚ .ص ٙإػأيَ ،١ع
أْٗا َٔ أٚا ٌ٥إػا ٌ٥ايطبٝعٚ ١ٝأٗٚطٖا ،ؾايبػسازٜ ٟكـ ؾٗٝا تٛقٗؿاّ مل ّهٓ٘
()22
اـطٚز عٓٗا; إش نإ ٜعذع عٔ تكٛٸض إازٸٚ ٠ايكٛض ٠أق ،ّ٬ؾه ّ٬عٔ إثباتُٗا; إش
قس عذع عٔ تكٛټضُٖا سلٸ ايتكٛټضٚ ،ؾطض إٔ ايكسَا ٤أضازٚا َازٸ ٠اؾػِ اؾػِ،
ٚبكٛضت٘ ايكٛض ٠ايٓٛعٝٸ ١يًذػِ; ؾإشا اْؿتض عًٖ ٘ٝصا ايباب ٗ أَجاٍ ٖص ٙإهاٜل ٚقع
نٗا نعٳ ٵطض ايػُاٚ ٤ا٭ضض.
ٗ غع١ٺ َٔ ايتكسٜط ٚايعطضٚ ،ضٜاض َٔ اؾٌُ ،ٳع ٵط ٴ
ٚايعذب أْ٘ َع َا مل ٜكـ عً ٢ايكٛاٌْ اييت تٝػٻط يًعكٌ غًٛن٘ إٍ َسضنات٘
َٚطًٛبات٘ ،مل ىطط أٜهاّ بباي٘ أْ٘ ّهٔ إٔ ٜه ٕٛايػبب ٗ َا ىايـ ؾَ ٵُٗ٘ ؾِٗ
اؾُٗٛض ٗ إػا ٌ٥ايعكًٝٸ ١إِا ٖ ٛقكٛضٴ َؾ ٵُٗ٘ ٚسطَاْ٘ عٔ ايٛق ٍٛإٍ غٛاَض
ايعكًٝٸات ،بٌ هعّ بأْ٘ هب إٔ ٜه ٕٛشيو يككٛض عكٌ نٌٸ َٳ ٵٔ ؾطع قبً٘ ٗ ٖصا
ايعًِ ،ايصَ ٜٔطاتب عكٛهلِ ٗ ايسضد ١ايعًٝاٚ ،زضدات ؾٓ ٗ ِْٗٛإطتب ١ايكك ،٣ٛبٌ
أنجطِٖ ًَٛى قٚ َِٗٛض٩غا ٤أٌٖ ظَاَِْٗٚ ،ٳ ٵٔ نإ أؾهٌ ٗ ايعً ّٛايعكًٝٸ ١نإ
أع ِٛقَ ٵسضاّ ؾُٝا بٌ ايٓاؽ .طٚصٜسٍٸ عً ٢نُاٍ عكٛهلِ ٚع ِٛأقساضِٖ غٗٛي ١اغتٓباٙ
ايعً ّٛهلِٚ ،اغتهُاٍ ؾْٓٗٛا اييت تعذع عك ٍٛايعك ٗ ٤٬ظَآْا ٖصا عٔ إزضاى عؿط
عؿط أسس ايؿٓ ،ٕٛعً ٢أْٸا ٚدسْاٖا ًَدٸكَٓ ١كٓشٚ ،١يٝؼ ٖصا سها ١ٜأقٛإّ ٚقعٛا
ٗ قً َٔ ٌٕٝايعَإ ،بٌ ٗ قطٜبٺ َٔ أضبع آ٫ف غٓٚ .١يعٌٸ ٚاسسّا َٔ ٖ ٤٫٪مل ٜكـ
عً ٢اـطاٜا ايٛاقع ٗ ١إػا ٌ٥ايعكًٝٸٚٚ ،١قـ عًٗٝا قاسب (إعترب) ،دعًٓا اهلل
ٚإٜٸانِ َٔ إٓكؿٌ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ،غري إتٸكؿٌ بايعٓاز ٚاؾساٍٖٚ .ص ٙاؿاٍ
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ايص ٟسهَ ٵٓٝاٖا َٓ٘ إْٸُا ٜؿاٖسٖا َٔ تكاْٝؿ٘ َٳ ٵٔ نإ ي٘ س َٔ ٜٙاؿهُٚ ،١ؾِٗ
َٔ ٖصا ايعًِ َا ٖ ٛاؿلٸ َٔٚ ،ن ّ٬إتبشِّط( 201 // ٜٔأ) َا َٖ ٛطازِٖٚ .أَٸا َٔ
ؾِٗ َٔ شيو َا ؾُٗ٘ ايبػساز ،ٟأ ٚؾَ ٵُٗاّ آخط خاضداّ أٜهاّ عٔ اؾازٸ ،٠ؾٝدايؿِٗ
كايؿتٖ٘ٚ .صا ايص ٖٛ ٟوػب٘ َٔ ايٛقٛف عً ٢سكا٥ل اؿهُٚ ،١مل ٜهٔ ي٘
تكطټفٷ ٗ إػا ٌ٥ايعكًٝٸ ١عٝح ِّّٝع قشٝض ايه ّ٬عٔ ؾاغس ،ٙٴض ٳبُا ٜك :ٍٛبأٟٸ
ؾ٤ٞٺ أعطف إٔ إزضان٘ قاق ٷط عٔ ايٛق ٍٛإٍ غٛاَض إػا ٌ٥ايعكًٝٸ ،١بٌ ضٴ ٳبُا قكٴط
عكٌ َٳ ٵٔ ىايؿ٘ ٗ ايؿَ ٵِٗ; ؾتعطٜـ َطتبت٘ َع ٖصا ايكا ٌ٥ـ بعس إػاقٚ ١عسّ ا٫يتؿات
إٍ ايكٛاٌْ اييت بٗا ٜعطف قشٝض ا٫عتكازات َٔ ؾاغسٖا ـ إْٸُا تٝػٻط بإٔ ْعَ ِّٔٝػأيّ١
ٖ ٞأزَْ ٢ػا ٌ٥اؿهُ ،١طٚصبطٖاْاّ ٖ ٛأٗٚط بطاٌٖ تًو إػأيٚ ،١إػأئَ ١
إػا ٌ٥اييت قس عذع ايبػساز ٟعٔ تبٝاْٗاٚ ،قٛض ٠ايربٖإ ٖ ٞاييت قس قطٻح
ٖ ٵٔ ٜسضى أٚٸيٝٸات
ببطْٗ٬اٜٚ ،ب ِّٔٝتًو إػأي ١بصيو ايربٖإ عًٚ ٢د٘ٺ ٜ ٫بك ٢٭سسٺ ـ ٖ
و ٗ إثبات إػأي ٗ ٫ٚ ،١قشٸ ١ايربٖإ .ثِٸ ًْتُؼ ٖٖ ٵٔ ٜت ٙٓ٫ٛإٔ ٜطادع
ايعك ٍٛـ ؾ ٙ
ْؿػٜ٘ٛٓٚ ،ط بعٌ اٱْكاف ،ستٸ ٢إٔ َٳ ٵٔ قكٴط ؾَ ٵُٗ٘ عٔ إزضاى َػأي١ٺ ٚبطٖإٕ ٖصٙ
ساهلُا ٌٖ ي٘ إٔ ٜػِّٝط عًُاّ قس شنَ ٵطْا بعض َطاتب٘ٚ ،ىايـ عًُا ٙ٤ايص ٟسهَ ٵٓٝا
بعض أسٛاهلِ؟ أَا إػأي ١ؾٗص ٙاييت َٖ ٞػأي ١تٓاٖ ٞا٭بعازٚ ،أَا ايربٖإ ؾصاى
ايصَ ٖٛ ٟصنٛضٷ ٗ اٱؾاضاتٚ .قبٌ إٔ ْؿطع ٗ بٝاْٗا ؾًٓكسِّّ تعطٜـ ايكه١ٝ
ٚايكٝاؽ إػتعًٌُ ٗ إثبات تًو إػأي ;١عٝح ٜكـ نٌٸ َٳ ٵٔ أضاز ايٛقٛف عًٗٝا،
ٚإٕٵ مل ٜؿطع (= مل; بٌ ايػطٛض) ٗ إٓطل بٳ ٵع ٴس ٗ ٫ٚ ،عًِٕ آخط َٔ ايعًٗ ٫ٚ ،ّٛ
َػأي١ٺ َٔ إػا ٖٛٚ ،ٌ٥إٔ ْك.»...:ٍٛ
َ ٗٚا ْٓ ًٜٞكٌ خاُٖ ١ص ٙايطغاي ١أٜهاّ:
نط َٳ ٵٔ ٜتٛيٓ٢
«خاُ ْٚ :١بعس إُاّ ايهٚ ّ٬إؾباع٘ ؾُٝا ٖ ٛإطاّ خطط بايباٍ شٹ ِ
ايبػسازٟٸٜٚ ،ػً ٛؾٚ ،٘ٝأْٸ٘ بعس إٔ تبٝٻٔ ي٘ ٖص ٙإػأي ١عً ٢ايٛد٘ ايصٜ ٟػٌٗ إيٗٝا
ططٜل ايتعٚ ،ٌٝقٝٸطٖا نا٭ٚٸي َٕ ١ٝٵٔ ٜعكٌ ا٭ٚٸيٝٸاتٚ ،مل ٜبٵ ٳل ؾٗٝا تطزټزٷ َٕ ٵٔ ٜعطف
ايهطٚضٜٸات ،ساي٘ َاشا؟ ؾإٕٵ تطزٻز ٳب ٵعسٴ ٗ نُاٍ ْككاُْ٘ٚ ،ازٖٓ ٣ا نإ ٜعكٌ َٔ
قكٛضٚ ٙسطَاْ٘ٚ ،مل ٜتٍٛٻ عٔ  ،٘٥٫ٚبٌ ٜبك ٢غايّ ٝا ٗ غًٛاْ٘( ;)23كاؾ ١إٔ ٜهٕٛ
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ا٫عرتاف بككٛض ٙبايهاز( )24تعكُ٘( )25ايٓذاٚ ،٠ػٜٛع اـطأ عًَٛ ٘ٝدباّ ْٗ٫ساّ
أق ٍٛايس ،ٜٔؾاهلل بٝين ٚبٚ ،٘ٓٝنؿ ٢ب٘ ؾٗٝساّٜٚ ،ه ٕٛن ّ٬سػاّ ايس ٜٔعًٞ
ايػا٫ضٚ ،ب٘ اؿُس ٚإٓٸ .١متٸ متٸ».

تأٌٌَُّ ٚحتً ٌٝــــــ
ٗ اهلاَـ ا٭ٜػط َٔ ٖصا ايكػِ ْط ٣غ٘ٓ ايهاتب ْػبٖ ١ص ٙايطغاي ١إٍ
ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ ;ٞإش ٜك« :ٍٛايطغاي ١يًشه ِٝاحملكٚل ْكري ايسٜٔ
ايطٛغ(ٞضض)»ْٚ .هٝـ ٖٓا :إْ٘ ٜ ٫بعس إٔ َا ضآ ٙايهاتب ٗ ْػدت٘ ا٭ّٸ قس ْكً٘
بعٚ ،٘ٓٝإٕ ٖص ٙايهًُات ا٭خري ٠اييت ْطاٖا ٗ اهلاَـ ا٭ٜػط َٔ ايكؿش ١ناْت
تطتب٘ بٓػب ١ضغاي١ٺ أخط ٣نإ ْكٸٗا َٛدٛزاّ َباؾط ٗ ّ٠ايٓػد ١ا٭ّٸٚ ،يهٔٵ ٫سك ّا،
ت أٚضام تًو ايطغائَ ١
ٚقبٌ إٔ تكع تًو ايٓػد ١ا٭ّٸ بٝس ناتب ٖص ٙايٓػد ،١غكطَ ٵ
ايٓػدٖٓ َٔٚ ;١ا ؾكس ٔٚٸ ناتب ٖص ٙايٓػد ١إٔ ٖصا اهلاَـ ٜطتب٘ بٓلٸ ٖصٙ
ايطغاي ٗ ;١سٌ إٔ ا٭َط يٝؼ نصيو ٗ ايٛاقعٚ ،إٕ ٖصا اهلاَـ نإ ٜعٛز إٍ ْلٸ
ت أٚضاقٗا َٔ ايٓػد ١ا٭ّٸ َطٚض ايعَٔٚ .بصيو تطٳ ٵ ٕٚإٔ ْػبٖ ١صٙ
ضغاي١ٺ َؿتٛس ١سصؾَ ٵ
ايطغاي ١إٍ ايؿٝذ ايطٛغ ٫ ٞتػتٓس إٍ أغاؽٕ ٚانض ٚقشٝضٚ .نُا غرتٳ ٵ ٕٚؾإٕ
ناتب ٖص ٙايػطٛض وتٌُ دسٸاّ إٔ ته ٕٛعباضٜٚ« :٠ه ٕٛن ّ٬سػاّ ايس ٜٔعًٞ
ايػا٫ض» ٗ ايٛاقع إؾاض ّ٠غريٳ ٚانش١ٺ إٍ َ٪يٚـ ٖص ٙايطغايٚ ،١إٔ ٖص ٙايطغايٗ ١
اؿكٝك ١يٝػت َٔ تأيٝـ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغٚ ،ٞإِا ٖ َٔ ٞتأيٝـ سػاّ
ايس ٜٔايػا٫ضٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ٜ ٫ه ٕٛسػاّ ايس ٜٔايػا٫ض َٔ عًُآَ ٤تكـ
ايكطٕ اهلذطٟٸ اـاَؼٚ ،إِا ٖ ٛـ بٓا٤ٶ عًَ ٢ا غبل َٔ ايتٛنٝشات ـ َٔ عًُا٤
َٓتكـ ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟٸٚ ،وتٌُ قٜٛٸاّ أْ٘ قس ت ٗٛبايتعأَ َع ؾطف ايسٜٔ
إػعٛز( ٟايص ٟنإ ًٜكٖب ٖ ٛاٯخط ـ َجٌ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ـ بـ «سذٸ ١اؿلٸ»
أٜهاّ(ٚ ،)26شيو بعس عكسٺ أ ٚعكس َٔ ٜٔايعَٔ بعس ٚؾا ٠ايؿدط ايطاظ ٗٚ .)ٟا٭غاؽ
ؾإٕ تعبري ايؿٝذ ايطٛغ ٗ ٞايتكطٜط ايؿاضغ ٞيـ «نؿـ ايكٓاع» بؿإٔ سػاّ ايسٜٔ
ايػا٫ض; سٝح عبٻط عٓ٘ بكٛي٘« :ضٓ٘ اهلل»ّ ،هٔ إٔ ٜؿه ٌٚقط ّ١ٜٓعً ٢إٔ سػاّ
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ايس ٜٔايػا٫ض قس ت ٗٛقبٌ ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغ ٞببهع عكٛزٺ ٫ ،أْ٘ قس تٗٛ
قبً٘ بكطٌْ َٔ ايعَٔٚ .بؿهٌٕ عاّٸ يٝؼ َٔ إعٗٛز اغتعُاٍ عباضات ايرتسټِ ٚايرتنٸٞ
َٕ ٵٔ ت ٗٛقبٌ أَسٺ بعٝسٖٚ ،صا أَطٷ ٚانض بعس َكاضْت٘ بإٛاضز إؿابٗ ٗ ١آثاض ايعًُا.٤
ّٚهٔ ضٜ٩ت٘ بأزْ ٢تأَټ ٌٕ ست٪َ ٗ ٢يٖؿات ايؿٝذ ايطٛغ ٞأٜهاّ .إٕ ايؿٝذ ايطٛغ ٞـ
طبكاّ يتأنٝس ايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْ ٞـ قس أيٖـ ايٓلٸ ايؿاضغ ٞيهؿـ ايكٓاع
قبٌ غك« ٙٛقًع ١إٔٛت» غٓ 654 ١يًٗذطٚ ،٠عً ٘ٝضٴ ٳبُا أَهٔ ايك ٍٛبإٔ سػاّ ايسٜٔ
ايػا٫ض قس ت ٗٛـ ٗ اؿسٸ ا٭زْ ٢ـ ٗ أٚاخط ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟٸٚ .قس ٜه ٕٛٳع ٻُط
طٚ ،ّ٬ٜٛأزضى أٚاخط عُط أب ٞايربنات ايبػسازٚ ،ٟنإ ْاؾطاّ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُٝٸ١
ٗ تًو ايؿرت َٔ ٠ايعَٔ أٜهاّٖٚ .ص ٙايٓتا٥ر تٓػذِ ـ َع ايتهٗټٔ بعكط سٝا ٠سػاّ
ايس ٜٔايػا٫ض ٗ اجملُٛع ـ بؿهٌٕ ٚآخط َع َا استًُ٘ ايطاسٌ د ٍ٬ايسٖ ٜٔٴُاٗ ،ٞ٥
نتاب٘ «خٝاَْ ٞاَ٘»(ٚ ،)27مل ٜطته٘ ايسنتٛض إعكَ ٗ َٞٛكايت٘.
ٚايػ٪اٍ ا٭غاؽ ٖٕ :ٛاشا ٜٳ ٔط ٴز اؿسٜح عٔ ن ّ٬سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ٗ ْٗا١ٜ
ٖص ٙايطغاي ١ؾذأٚ ،ّ٠زَ ٕٚكسٸَاتٺٚ ،بؿهٌٕ غري َتٓاغبٺَ ٫ٚ ،ؿّٕٗٛ؟ ي ٛنإ ا٭َط
نُا شنط ايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْٜٚ ،ٞٴؿِ ٳِٗ َٔ عٓٛإ ضغاي ١عً ٞبٔ ؾهٌ اهلل
ايػا٫ض أٜهاّ ٖٛٚ ،أْ٘ نإ َٔ ايكا ًٌ٥بتٓاٖ ٞا٭بعازٚ ،هب إٔ ٜه ٕٛنصيو،
إشٕ ّ ٫هٔ ايك :ٍٛإٕ َطاز ناتب ٖص ٙايطغاي َٔ ١قٛي٘« :إٕ ايص ٟنإ َٔ
إٛاؾكٌ يططٜك ١أب ٞايربنات ايبػساز ٖٛ »ٟسػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ٗٚ ،ايٛاقع وتٌُ
إٔ ٜه ٕٛايهاتب قس شنط ٙبٗص ٙإٓاغبْٗ ٗ ١اٖ ١ٜص ٙايطغاي ;١يٝه ٗ ٕٛشيو
إؾاض ْ ٠إٍ ايؿدل ايص ٟقكس ناتب ٖص ٙايطغاي ١إٔ ٜٛدِّ٘ ايٓكس إيٚ .٘ٝعًٜ ٫ ٘ٝبك٢
أَآَا غ ٣ٛاستُايٌُٖٚ ،ا:
ا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ :إٕ ايهاتب إِا شنط سػاّ ايس ٜٔعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض
ٗ ٖصا إٛنع ٭ْ٘ قس أيٖـ ب ٳسٚٵض ٙضغايٖ ٗ ّ١صا إٛنٛع أٜهاّٚ ،ضٴ ٳبُا قكس ٗ بسا١ٜ
ا٭َط إٔ ٜٓكٌ ضغايت٘ ٗ ٖصا إٛنع أٜهاّٚ ،يهٔٵ سٝح مل ٜتُهٖٔ َٔ اؿكٍٛ
عًٗٝا ؾكس انتؿ ٢باٱؾاض ٠إيٗٝا ؾك٘;  ٫ٚغٝٻُا إٔ ايهاتب ضٴ ٳبُا نإ َسضناّ ـ َجٌ
ايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْ ٞـ يًتؿاب٘ ايكطٜب دسٸاّ بٌ ضغاي ١عً ٞبٔ ؾهٌ اهلل
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ايػا٫ض ٚبٌ ٖص ٙايطغاي ;١ؾؿهٌٖ ٖصا ا٭َط زاؾع ّا بايٓػب ١إي ٘ٝيٓكًٗا ـ أ ٚاٱؾاض٠
إيٗٝا ٗ اؿسٸ ا٭زْ ٢ـ ٗ ْٗا ١ٜنتابٖ ١ص ٙايٓػد َٔ ١ايطغاي.١
ا٫ستُاٍ ايجاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛغبب اٱؾاض ٠إٍ سػاّ ايسْٗ ٗ ٜٔاٖ ١ٜص ٙايطغاي١
إٔ سػاّ ايس ٖٛ ٜٔناتب ٖص ٙايطغاي ١أٜهاّٚ ،أْ٘ ٗ اؿكٝك ١قس نتب ضغايتٌ ٗ
ٖصا إٛنٛعٚ ،أْ٘ ٗ ٚاسس٠ٺ َُٓٗا نإ قس اغتؿاز َٔ عباضات٘ ٗ ضغايت٘ ا٭خط .٣يٛ
قضٸ ا٫ستُاٍ ايجاْٜ ٞه ٕٛسػاّ ايس ٜٔعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض عإاّ َٔ إعاقطٜٔ
ا٭قػط غٓٸاّ َٔ أب ٞايربنات ايبػساز ;ٟأ ٖٛ ٟشيو ايهاتب ايص ٟنتب ٖصٙ
ايطغايٚ ،١اييت ٖ ٗ ٞاؿكٝكٚ ١ايٛاقع ٚاسس َٔ ْ٠ضغايتٳ ٵ ٘ٝايًتٌ نتبُٗا ٗ تٓاٖٞ
ا٭بعاز ٗ ْكس ايبػسازٚ ٟأسس أتباعَ٘ٓ َٔ ،طًل ايسؾاع عٔ ابٔ غٓٝاٖ ٗٚ .ص ٙاؿاي١
ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛسػاّ ايس ٜٔايػا٫ض َٖ ٛٳ ٵٔ أيٖـ نتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهل;»١٦ٝ
أ ٟايهتاب ايص ٟأثبت ايسنتٛض َعكَ ٗ َٞٛكايت٘ ايعًُ ١ٝـ َكٝباّ ـ إٔ ناتب٘
َعاق ٷط يعُٝس إًو ايهٓسض ٟـ ايٛظٜط ايػًذٛق ٞإعطٚف ـٚ ،هب إٔ ٜعٛز تاضٜذ
تأيٝؿ٘ إٍ َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟٸ اـاَؼ; أ ٟقبٌ عؿطات ايػٌٓ َٔ تأيٝـ نتاب
(إعترب) َٔ قٹ ٳبٌ أب ٞايربنات ـ ايصٜ ٟٳ ٔط ٴز امس٘ قطاسٖ ٗ ّ١صا ايهتاب ـ ٚأْ٘ نإ
ٗ اؿسٸ ا٭زْ ٢عً ٢قَ ٵٝس اؿٝا ٠قبٌ عكسٳ ٵ ٜٔأ ٚث٬ث ١عكٛز َٔ بسا ١ٜايٓؿا ٙايعًُٞ
٭ب ٞايربنات ايبػسازَٗٓٚ ٟذ٘ ٗ ْكس ايؿًػؿ ١ايػٜٛٓٝٸٚ .)28(١عًٖ ٢صا ،ؾإٕ سػاّ
ايس ٜٔايػا٫ض نإ َٔ عًُا ٤ايٓكـ ايجاْ َٔ ٞايكطٕ اهلذطٟٸ ايػازؽ; أ ٟإْ٘ نإ
َٔ إعاقط ٜٔا٭نجط ؾباباّ ٭ب ٞايربنات ايبػسازٜٚ ،ٟٴشتٳ ٳٌُ إٔ ٜه ٕٛقس أزضى
عكطٚ ،ٙأْ٘ قس اتٻدص َٓ٘  َٔٚأسس أتباع٘ (ٚايص ٟوتٌُ إٔ ٜه ٕٛـ نُا أغًَ ِؿٓا ـ
ٖ ٛؾطف ايس ٜٔإػعٛز ،ٟأ ٚايؿدط ايطاظ ٟعً ٢استُإٍ أنعـ) َٛقؿاّ ْاقساّٚ .عً٢
ٖصا ٜه ٕٛسػاّ ايس ٜٔايػا٫ض َعاقطاّ يؿطف ايس ٜٔإػعٛزٚ ،ٟنصيو َعاقطاّ
أنرب غٓٸاّ يًؿدط ايطاظ ٟأٜهاّ.
ٖصا ٗ ،سٌ ي ٛقضٸ ا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ عٓسٖا هب ايك :ٍٛوتٌُ إٔ ٜهٕٛ
سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض قس أيٖـ ضغايت٘ تكًٝساّ ٚاغتًٗاَاّ َٔ ناتب ٖص ٙايطغايٚ ،١إشا مل
ت أْٸ ٫ ٞأًَو قٛض ّ٠عٓٗا ـ
ٳٔ ٜط ٵز ٗ ضغاي ١سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ـ ٚاييت غبل إٔ شنَ ٵط ٴ
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امساّ ٭ب ٞايربنات ايبػسازٚ ٟدب ايك :ٍٛإْ٘ قس اتٻدص َٔ قتٖ ٣ٛص ٙايطغاي ١ـ بعس
سصف ا٭دعا ٤إطتبط ١بأب ٞايربنات ـ شضٜع ّ١يتأيٝـ ضغاي١ٺ دسٜس ٖٞٚ ،٠إٛدٛز٠
سايٝاّ بامس٘ َٔ .إػتبعس دسٸاّ إٔ ٜه ٕٛناتب ٖص ٙايطغاي ١ـ ايصَ ٗ ٖٛ ٟكاّ ْكس
أب ٞايربنات ايبػسازٜٚ ،ٟٴعطِّف ْؿػ٘ بٛقؿ٘ َطًٖعاّ بايهاٌَ عً ٢ؾًػؿ ١ابٔ غٓٝا ـ
قس اْتشٌ عُسَ ٠ػا َٔ ً٘٥ؾدلٕ آخط ٖٛٚ ،سػاّ ايس ٜٔايػا٫ضٖٚ .صا أٜهاّ ٜٴؿري
ب ٳسٚٵض ٙإٍ إٔ سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض نإ َتأخِّطاّ عٔ ناتبٓاٚ ،عً ٘ٝوتٌُ إٔ ٜهٕٛ
ؾدكاّ نإ ٜعٝـ ٗ أٚاخط ايكطٕ اهلذطٟٸ ايػازؽ ،أ ٚستٸ ٢أٚا ٌ٥ايكطٕ اهلذطٟ
ايػابعٚ .عً ٢أٟٸ سإٍ ؾإْ٘ ـ نُا ٜجبت با٭زيٓ ١إػتكًٓ ١ا٭خط ٣ـ نإ ٜعٝـ قبٌ عكط
ض غري قتٳ ٳُ ٌٕ :إٕ ناتب ٖصٙ
ايؿٝذ ْكري ايس ٜٔايطٛغٚ .ٞستٸ ٢ي ٛقًٓا ،عً ٢ؾَ ٵط ٕ
ايطغاي ١قس أخص َػا َٔ ً٘٥نتاب سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ٗ إثبات تٓاٖ ٞا٭بعاز،
ٚايربٖإ إٛدٛز ٗ اٱؾاضات ٫بٔ غٓٝا ،ثِٸ ٚنع اْتكازات٘ ٭ب ٞايربنات ايبػسازٟ
ٗ بسا ١ٜايطغايَ ،١ع شيو هب ايك :ٍٛإْ٘ بػبب ؾٗط ٠أب ٞايربنات ايبػسازٖ ٗ ٟصا
ا٫عتكاز ٜٴشتٳ ٳٌُ دسٸاّ إٔ ٜه ٕٛسػاّ ايس ٜٔايػا٫ض قس نتب ضغايت٘ ز ٕٚإٔ ٜصنط
امس٘ ؾٗٝاٚ ،أْ٘ قس نتبٗا ٗ اؿكٝكٚ ١ايٛاقع ٗ ْكس أب ٞايربنات ٚضأ ٜ٘غري إتٻػل
َع ابٔ غٓٝاَٚ ،ع شيو هب اعتباض سػاّ ايس ٜٔايػا٫ض ؾدكاّ َتأخِّطاّ عٔ أبٞ
ايربنات ،أ ٗ ٚاؿسٸ ا٭قكَ ٢عاقطاّ ي٘ٚ ،يٝؼ ناتباّ ٚعإاّ َٔ ايٓكـ ا٭ٚٸٍ َٔ
ايكطٕ اهلذطٟٸ اـاَؼ.
ْ َٔٚاس١ٝٺ أخط ٣ؾإٕ َ٪يٚـ ٖص ٙايطغاي ١أٜٸاّ نإ ـ نُا غبل إٔ شنَ ٵطْا ـ
نإ عًَ ٢عطؾ١ٺ بأب ٞايربنات ٚأسس أتباع٘ َٚطٜسٚ .ٜ٘عً ٢ايطغِ َٔ عًُٓا بإٔ عُط
بٔ إبطاٖ ِٝاـٝٸاّ نإ ٜعطف أبا ايربناتٚ ،قس اْتكس ٙأٜهاّٚ ،نإ ي٘ شات َطٸ٠ٺ
َٛادٗ ْ ١سازٸٚ ٠اْتكازٷ ؾسٜس ٭سس أتباع ٚقبٸ ٞأب ٞايربناتٚ ،امس٘ ؾطاَطظ بٔ
عًٞٸ( ،)29ٳبٝٵسٳ إٔ اـٝٸاّ ٗ سٗٓٝا ـ سٝح نإ أب ٛايربنات َُٓٗهاّ ٗ ْكس ابٔ غٓٝا ـ
مل ٜهٔ ٜط َٔ ٣اي٥٬ل بؿأْ٘ إٔ ٜٓعٍ إٍ َػتٛاٜٚ ،ٙهتب دٛاباّ عًَ ٢ا ٜكٛي٘ ؾابٌّ
ٜاؾ ٷع َعاق ٷط ي٘ ٚأقػط َٓ٘ غٓٸ ّا بهجريٕ .ثِٸ إٕ َكسٸَٖ ١ص ٙايطغاي ١ـ اييت غبل إٔ ْكَ ًِٓا
ْكٻٗا ـ تؿٗس بٛنٛحٕ إٔ ٖص ٙايطغايّ ٫ ١هٔ إٔ ته َٔ ٕٛتأيٝـ عُط اـٝٸاّٚ ،إٔ
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أغًٛبٗا ٜ ٫ٴؿب٘ ططٜك ١اـٝٸاّ ٗ ايهتاب.١
ا٫ستُاٍ اٯخط إٔ ٜه ٕٛناتب ٖص ٙايطغاي ٖٛ ١ابٔ غٗ ٕ٬ايػا ;ٟٚسٝح
ْعًِ أْ٘ نإ َعاقطاّ ٭ب ٞايربناتٚ ،قس نتب ْكساّ عً ٘ٝبعٓٛإ «ْٗر ايتكسٜؼ»،
ٚقس ْٴؿط ٖصا ايٓكس ٗ ا٭عٛاّ ا٭خريٚ .٠بإٓاغب ١ؾإٕ ضغايْٗ ١ر ايتكسٜؼ ٗ فُٛع١
ت قبٌ ٖص ٙايطغايٚ ;١عًٜ ٫ ٘ٝبعس إٔ تهٖ ٕٛص ٙايطغاي١
ضٚإ نٛؾه ٛقس نُتبٳ ٵ
ب ٳسٚٵضٖا َٔ تأيٝـ ابٔ غٗ ٕ٬أٜهاّ .يكس ٚدٻ٘ ابٔ غْٗ ٕ٬ٳ ِكسْٗ ٗ ٙر ايتكسٜؼ إٍ
ن ٴط ٙـٜ ٫ٚ ،بعس إٔ ٜه ٕٛإككٛز ٗ ٖص ٙايطغاي ١ـ إشا
ؾطاَطظ بٔ عًٞٸ( )30ـ اٯْـ شٹ ِ
ناْت َٔ تأيٝـ ابٔ غٗ ٕ٬سكٓاّ ـ ٖ ٛشات ٖصا ايؿدل طؾطاَطظ بٔ عًٞٸصٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽٜ ،ه ٕٛابٔ غٗ ٗ ٕ٬نًتا ايطغايتٌ ْاٚطاّ ٗ ْٳ ِكس ٙإٍ ٖصا ايؿدل،
ٚإٍ أب ٞايربنات َآَٚ .ّ٫ع شيو ؾإٕ أغًٛب إكسٸَ ١اييت ْكًٓاٖاٚ ،نصيو َا ٚضز ٗ
ْٗاٖ ١ٜص ٙايطغايٜ ٫ ،١تٓاغِ َع أغًٛب ابٔ غٗ ٗ ٕ٬إٛادَٗ ١ع أب ٞايربنات
ايبػساز َٔٚ .ٟإػتبعس دسٸاّ إٔ تهٖ ٕٛص ٙايطغاي َٔ ١تأيٝـ ابٔ غٗ ٕ٬ايػا٫ٚ ،ٟٚ
غٝٻُا أْ٘ ٗ ْٗا ١ٜايطغاي ،١سٝح ٜتعطٻض إٍ شيو ايتابع ٚإطٜس ٭ب ٞايربناتٜ ،ك:ٍٛ
إْ٘ ىؿ ٢إٔ ٜعرتف ٜٚٴكٹطٸ غط ٗ ٘٦ايتٻ ٳبع ١ٝ٭ب ٞايربنات; إش َٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜكهٞ
عً ٢زعا ِ٥اٱّإ بعٳ ٵعُ٘ .ؾإٕ ٖصا ايٛقـ ٜٓ ٫ػذِ َع ؾدك ١ٝؾطاَطظ بٔ عًٞٸ ـ
ًَٛ َٔ ٖٛٚى آٍ نانٜ ٗ ٜ٘ٛعز ـ ٖٞٚ ،أٚد٘ بايٓػب ١إٍ إتهً ٌُٚايطاَعٌ
باؾاٚ ،ٙإُ ِؿ ٳعٌُ ثك ّ١بايٓؿؼ َٔ ،أَجاٍ :ؾطف ايس ٜٔإػعٛزٚ ;ٟايؿدط ايطاظٚ .ٟعً٢
ٞ
ٖصا ا٭غاؽ ،ؾإٕ ا٫ستُاٍ ا٭ق ٖٛ ٣ٛإٔ ٜه ٕٛناتب ٖص ٙايطغاي ٖٛ ١ؾدل عً ٸ
بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ضٚ ،إٔ ِ ٌٝإٍ ٖصا ا٫ستُاٍ ٖٛٚ ،أْ٘ سٝح نإ َعاقطاّ
يؿطف ايس ٜٔإػعٛزٚ ٟايؿدط ايطاظ ٟقس نتب ٗ اؿكٝك ١ضغايتٌ س ٍٛتٓاٖٞ
ا٭بعاز ،أسسُٖا ٗ ْكس أب ٞايربنات; ٚا٭خطْ ٗ ٣ٳ ِكس أسس أتباع٘ َٚطٜس.ٜ٘
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ،ي ٛقضٸ َا شنَ ٵطْا ٙس ٍٛاؿكب ١ايعَٓ َٔ ١ٝسٝا ٠ايػا٫ض ٚدب
ٕ ٛػأيْ ١ػب ١نتاب داَع
عًٓٝا بطبٝع ١اؿاٍٚ ،قبٌ نٌٸ ؾ٤ٞٺ ،إٔ ْبشح عٔ سٌ
قٛاٌْ عًِ اهلٚ .١٦ٝنُا ْعًِ ؾإْ٘ ٜٛ ٫دس ٗ ايٓػد ١إدطٛط ١هلصا ايهتابٗ ٫ٚ ،
أٟٸ َٛنعٕ آخطَ ،ا ٜٓػب ٖصا ايهتاب إٍ ايػا٫ض أبساّٚ ،إِا شٖب بعض احملكٚكٌ;
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اعتُازاّ عً ٢ؾٳ ٳب٘ بعض َػاٖ ٌ٥صا ايهتاب (ْٚعٝس ايتأنٝس ٖٓا عً ٢فطٸز ؾٳ ٳب ٺ٘ ٗ
بعض ٖص ٙإػاٚ ،ٌ٥يٝؼ ْٝعٗا) َع إػا ٌ٥اييت ْكًٗا ايؿٝذ ايطٛغ ٗ ٞايتكطٜط
ايعطبٚ ٞايؿاضغٞٸ يهتاب «نؿـ ايكٓاع» عٔ ايػا٫ض; ؾصٖب بعض احملكٚكٌَٔٚ ،
ب :ِٗٓٝايسنتٛض إعك َٞٛاهلُساْ ،ٞإٍ ايكطع ٚاؾَ ٵعّ باْتػاب ٖص ٙايطغاي ١إٍ
ايػا٫ض.
ٚبايٓٛط إٍ أْ٘  ٫تعاٍ ٖٓاى بعض ا٭غ ١ً٦اؾازٸ ٠س ٍٛايعكط ايص ٟعاف ؾ٘ٝ
ايػا٫ضٚ ،اييت مل ْعجط عً ٢دٛابٺ هلاٚ ،بايٓٛط أٜهاّ إٍ َا شنَ ٵطْا َٔ ٙأْ٘ وتٌُ إٔ
ٜهَ ٕٛعاقطاّ أنرب غٓٸاّ يًؿدط ايطاظَٚ ،ٟعاقطاّ أسسخ غٓٸاّ ٭ب ٞايربنات ،هب
ايكَ ٍٛطدٛسٝٸ ١استُاٍ تأيٝـ نتاب داَع قٛاٌْ عًِ اهل َٔ ١٦ٝقٹ ٳبً٘ بإطٸٚ ،٠هب
ٳب ٳس َٔ ّ٫شيو إٔ ْؿهٚط ٗ ايبشح عٔ بس ٌٕٜي٘ بٛقؿ٘ َ٪يٚؿاّ هلصا ايهتاب;  ٖٛٚإ٪يٚـ
ت َػا ٌ٥نتاب٘ «داَع قٛاٌْ عًِ اهل٫ »١٦ٝسكاّ ـ عًَ ٢ا ٜبس ٚـ يته ٕٛشضٜعّ١
ايص ٟأزٻ ٵ
ٴَ ًِ ُٔٗ ١يتأيٝـ ضغاي َٔ ١قٹ ٳبٌ عً ٞبٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ضٚ ،إٕ ايؿٝذ ايطٛغ ٞمل ٜٳطٳ غري
ٖص ٙايطغاي ١ايجاْ ١ٝيعً ٞبٔ ؾهٌ اهلل ؾك٘ٚ ،يٝؼ نتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهل.»١٦ٝ
ٚبايٓػب ١إٍ َ٪يٚـ نتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهل »١٦ٝمل ٜػبل َٔ ٹق ٳبٌ بعض احملكٚكٌ
غري ايك ٍٛباستُإٍ ٚاسس ؾك٘ ٖٛٚ ،ايك ٍٛبإٔ َ٪يٚـ ٖصا ايهتاب ٖ ٛاؿه ِٝعًٞ
ػ .)31(ٟٛٳبٝٵسٳ إٔ ايسنتٛض إعكٜ َٞٛطؾض ٖصا ا٫ستُاٍ; اغتٓازاّ َٓ٘ إٍ
بٔ أٓس ايٓٻ ٳ
بعض ا٭غباب.
ٳبٝٵسٳ أْ ٞأططح ٖٓا استُا ّ٫ثاْٝاّ; إش ٜبس ٚي َٔ ٞاحملتٌُ دسٸاّ إٔ ٜه ٕٛنتاب
«داَع قٛاٌْ عًِ اهل َٔ »١٦ٝتأيٝـ عُط بٔ إبطاٖ ِٝاـٝٸاّ;  ٫ٚغٝٻُا َع عًُٓا ـ عً٢
َا تكسٻّ ـ بإٔ ايػا٫ض قس اغتؿاز ٗ ضغاي١ٺ أخط ٗ ٣اؿسٸ ا٭زَْ َٔ ٢ػاَ ٌ٥ؿابٗ١ٺ
ٕػا ٌ٥اـٝٸاّ ٗ ضغايت٘ٚ .إٕ ٖصا إكساض َٔ إػا ٌ٥اييت ْكًٗا ايسنتٛض إعكَٞٛ
اهلُساَْ ٗ ٞكايت٘ ايعًُٝٸ ١عٔ بسا ١ٜنتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهلّ »١٦ٝهٓ٘ عً٢
غب ٌٝا٫ستُاٍ إٔ ٜه ٕٛؾاٖساّ َعتُساّ َٛٚثٛقاّ بؿهٌٕ ٚآخط عً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا
ايهتاب َٔ تأيٝـ عُط بٔ إبطاٖ ِٝاـٝٸاّ .إٕ أغًٛب َكسٸَ ١ايهتابٚ ،تػُ١ٝ
ايعًُا ٤إتكسٌَِّ ايص ٜٔنتبٛا ٗ َػا ٌ٥إٛنٛع َٛضز ايبشحٚ ،نصيو ططٜك١
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 ٛنبري ضغا ٌ٥اـٝٸاّ ٫ٚ ،غٝٻُا
ن َ٘٬س ٍٛإباز ٨ايؿًػؿ ١ٝيًبشح ،تٴؿب٘ إٍ سس
بعض ضغا ٗ ً٘٥اؾَ ٵبط ٚايطٜانٝات .نُا أثبٳ ٵتٓا ٗ َكاي١ٺ أخط ٣إٔ اـٝٸاّ ٜٴشتٌُ إٔ
ٜه ٕٛقس ٚٴيس ٗ عاّ  410يًٗذطٚ ،٠عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ّهٔ إٔ ٜه٪َ ٖٛ ٕٛيٚـ
نتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهل ،»١٦ٝسٝح أيٖؿ٘ ٗ عكط عُٝس إًو ايهٓسضٚ .ٟوتٌُ
إٔ ٜه ٕٛاـٝٸاّ نإ ـ قبٌ اضتباط٘ ببًَ ٙ٬و ؾا ٙايػًذٛقْٛٚ ٞاّ إًو ـ عً٢
قً١ٺ بايٛظٜط ايػابل يًػ٬دك ،١أ ٟايهٓسضٚ .ٟنُا ًٜٛح َٔ َكسٸَٖ ١صا ايهتاب
ؾإٕ اـ ٸٝاّ نإ ٜطُع َٔ خٖ ٍ٬صا ايهتاب باؿك ٍٛعً ٢زٳ ٵعِ ٓٚا ١ٜايٛظٜط،
َ ٖٛٚا نإ اـٝٸاّ ٜك ّٛب٘ ـ نُا ْعًِ ـ ٗ بعض نتب٘ ٪َٚيٖؿات٘ ا٭خط ٣ػاٙ
اٯخط َٔ ٜٔأقشاب إٓاقب أٜهاّ.
 ٗٚاـتاّ ٫ ،بٴسٻ َٔ ايتصنري بٗص ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ ٖٓاى تكطٜطاّ مل ٜتِٸ
ايتأنٗس َٓ٘ ٜتشسٻخ عٔ ٚدٛز نتابٺ ٗ إغطٓبَٓ ،ٍٛػٛبٺ إٍ اـٝٸاّ ،عٓٛاْ٘:
«فُع قٛاٌْ ايٓذ ،»ّٛسٝح هب ايكٝاّ بإعٜس َٔ ايتشكٝل بؿأْ٘ٚ ،استُاٍ اؼازٙ
َع نتاب «داَع قٛاٌْ عًِ اهل.»١٦ٝ
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