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٠ إطغ١ً ٕطادع١ ١٦ٖٝ ايتشطٜط، ٫ٚ ؽهع إازٸ
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ــاى   لبهــــــ

 الســـعودية

ــرا   العــــــ

ـــريو   البحـ

ــا  تركيـــــــ

ــر  مصــــــــ

 يــــــــــراىإ

 

 ةخنجرررررررررر    رررررررررر 

زكــــــــــــي امليـــــــــــ د 

 عبـــــداابار الرفـــــاعي

ـــمي ـــم اهلاشـــــ  كامــــــ

 أوغلو شقريبا خرييحممد 

 ســـــليو العـــــوا حممـــــد

ـــ   ــي ـبر شــ ــد علـ  حممـ

 



 ــــــــــــــــــــــــــــ فصلّية فكرّية ــــــــــــــــــــــــــــ

 تعنى بالفكر الديين املعاصر

 املزاســالت 
www.nosos.net      |       mdohayni@hotmail.com 

 

   :التنفيذ الطباعي ومزكش النشز 
 

 deltapress@terra.net.lb 

 

 وكالء التوسيــع
 

        

×

«»
 

http://www.neelwafurat.com 
http://www.arabicebook.com

United Kingdom, London, NW1, 1HJ, Chalton Street 88, Tel: (+4420) 73834037.

http://www.nosos.net/
http://www.nosos.net/


 حمتـويات
 ِـ2110ً، 0202 ٔزبٗع ، شتاءطتنئال الٕاحد ٔالجاٌَ٘ ٖالعدد
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ّٞ يف ْكد ايرتاخ  ايدٜيّن املٓٗر اإلقٓاع

 ا٭زنإ ٚايعٛا٥ل

 
 محمد عّباس دهٍىً

 

ٞٸ يرتاخٺ  ٝٸ١ ايٓكس ٚايتُشٝل ايعًُ سبًَتٵ نتبٴ ايعكٝس٠ ٚاؿسٜح زٜيٛن ٗ عًُ

ايٓاقس اتٸٗاَاتٺ نجري٠ّ، ٚأقاٌٜٚ ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ ٚايػِّري٠ بايػٳحِّ َٓ٘ ٚايػٌُ ٜٛاد٘ 

ٖٳسٳؾ٘ ٚغاٜت٘ أخط٣; ٚٗ أغًٛب٘  ٝٸ١ عًُ٘ تاض٠ّ; ٚٗ  ٚأضادٝـ عسٜس٠ّ، تطعٔ ٗ دسٚا٥

ٚططٜكت٘ َٚٓٗذ٘ ثايج١ّ; ٚٗ ْتا٥ذ٘ ضابع١ّ; ٚ...، ٚق٫ّٛ إٍ َا قس طايعٳتٵٓا ب٘ بعضٴ 

ٞٸ  ّٕ يبعض ايٓاقسٜٔ بأْ٘ ٜعزضٟ ايسٜٔ اٱغ٬َ  ٚتاضى٘...ا٭خباض َٔ اتٸٗا

ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ إٛقـ َٔ ٖصا ايٓاقس أٚ شاى، ٚايطنا بأغًٛب٘ ْٚتا٥ذ٘ أٚ ٫، 

ؾ٬ بٴسٻ َٔ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ١ًْٺ َٔ ا٭َٛض ٗ ٖصا إٛنٛع ايؿا٥و ٚاـطري; عػ٢ 

 إٔ ْٖٛؾل يًُػا١ُٖ ٗ تكشٝض َػإض أٚ إطؿا٤ ْإض...

 

١ّٝ ٚادتُاعّٝ  ١ ــــــايٓكد قسٚز٠ْ إْطاْ

ٞٸ، إػتٓس إٍ ايسيٌٝ ٚايربٖإ، ٖٛ  ٫ ٜٓبػٞ ايؿٗو ٗ إٔ ايٓكس ايبٓٸا٤ ٚايعًُ

ٌٸ اجملتُعات، ٚاحملٛض  ساد١ْ ؾططٜٸ١ يس٣ اٱْػإ، ايصٟ ٖٛ ايطنٝع٠ ا٭غاؽ ٗ ن

ٞٸ ٚايتدًٗل  ٝٸ١ْ ٚادتُاعٝٸ١ْ يًتكسټّ ٚايطق ِٸ ٗ ْٝع اؿهاضات. ؾايٓكس ساد١ْ إْػاْ ا٭ٖ

ٖٳتٵ قٛض٠َ اـايل َٔ عٛايلٳ ٚؾٛا٥ ٛٻ بٳ تػ٤ٞ يكٛض٠ اجملتُع ٚاٱْػإ، بٌ ضٴبٳُا ؾ

ٗٵ١ً ايػُشا٤. ُٳ٘ ايك١ُِّ ايػا١َٝ، ٚؾطٜعتٳ٘ ايػٻ  ايطاظم إٓعِ...، ٚتعايٝ

ؾشٴبټ ايهُاٍ ٚاؾُاٍ ّجٌِّ ايساؾع ا٭غاؽ يًٓكس ٚايتُشٝل ٚايتشكٝل; طًبّا 

تٵ ٚتٓازٟ ب٘ بعضٴ اجملتُعات َٔ ايطغب١ يًتػٝري مٛ ا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ ٚا٭ٌْ. َٚا ْازٳ
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ِٕ قاقٕط  ٗٵ ٔٵ بَؿ ٗ ايبكا٤ ع٢ً غٴٓٸ١ اٯبا٤ ٚا٭دساز إْٸُا ٖٛ اْعهاؽٷ هلصا اُؿبٸ، يه

ٚٵٕ  ٛٻضٕٚ إٔ عازات ٚأؾعاٍ أغ٬ؾِٗ ٖٞ خريٴ ايعازات ٚا٭ؾعاٍ، ٜٚطٳ خاط٧، سٝح ٜتك

ُِٕه١ٓ ٚايػًط١ ٚاؾاٙ  ٛٸ٠ ٚايععٸ٠ اييت ٜعٝؿْٛٗا، ؾإشا ايتُػټو بٗا ٖٛ غطټ ايتأٗيل ٚا ٚايك

اتٻهض هلِ إٔ ا٭سػٔ ٖٛ خ٬ُؾٗا غطعإ َا تطنٖٛا، ٚؾأٚا إٍ طكٛؽ دسٜس٠، قس 

ُٸ١ إكًشٌ ٚزعا٠ ايتػٝري ٚايتذسٜس ٖٞ  اقتٓعٛا ـ ٚيٛ سسٜجّا ـ غريٖا ٚؾهًٗا. إشٕ ؾُٗ

ُٸ١ْ إقٓاعٝٸ١، تكّٛ ع٢ً احملاٚي١ تًٛ ا٭خط٣  ٗ غبٌٝ إقٓاع إٮ َٔ بايسضد١ ا٭ٍٚ َٗ

 ايٓاؽ ُعػٵٔ َا ٜسعٕٛ إيٝ٘، ٚغري ايتػٝري ٚايتذسٜس ايصٟ ٜطايبٕٛ ب٘.

 

ّٞ ــــــ  أزنإ املٓٗر اإلقٓاع

 ـ ايفهس٠ ايؿشٝش١ ــــــ1

ٕٸ يًؿهط٠ اييت ٜططسٗا إكًشٕٛ ٚزعا٠ ايتػٝري، َٚس٣ قشٸتٗا،  َٚٔ ٖٓا ؾإ

ٚٵض ايهبري ٗ إقٓاع اؾُٗٛض بهطٚض٠  ايتشطټى مٖٛا، ْٚٳبٵص َا غٛاٖا، ٚيٛ نإ ايسٻ

 ٖٓا اعتازٚٙ ْٚؿأٚا عًٝ٘.

ٞٸ ٚايجكاٗ  ٛٳعٵٞ ٚغع١ ا٫ٓط٬ع ايعًُ ٚإثباتٴ قشٸ١ ؾهط٠ٺ َا ٜعتُس ع٢ً َس٣ اي

يًُكًض ٚاؾُٗٛض َعّا. ؾكس تهٕٛ ايؿهط٠ قشٝش١ّ ٚاقعّا، ٚقس عًِ بٗا إكًض; دطٸا٤ 

ٔٸ اؾُٗٛض بعٝ ٌٸ ايبٴعٵس عٔ ايعًِ بٗا، ٚإعطؾ١ بآثاضٖا ٚ..، قطا٤ت٘ أٚ ػطبت٘، ٚيه سٷ ن

ؾ٬ ّهٔ يًُكًض س٦ٓٝصٺ إقٓاعِٗ بٗا، بٌ ضٴبٳُا ٜٴدٝٻٌ إيِٝٗ أْٗا ؾهط٠ْ خاط١ْ٦; إش مل 

ُٻػٛا ْتا٥ذٗا.  ٜؿٗسٚا ػطبتٗا، ٚمل ٜتً

 

 ـ ا٭ضًٛب اهلاد٨ ــــــ2

ٝٸ١ اٱقٓاع إط ٚٵض ا٭غًٛب ٗ عًُ ػ٢; ؾهًُٖا نإ ٖٚهصا أٜهّا ٜتذ٢ًٓ زٳ

ا٭غًٛب سٳػٳّٓا ضقٝكّا ْاعُّا زاؾ٦ّا ٖاز٥ّا نإ أثطٙ ٗ إٜكاٍ ايؿهط٠ ايكشٝش١ 

ازٵعٴ ٔإَي٢ ﴿ٛب أنرب. ٖٚصا َا أٖنسٙ ايكطإٓ ايهطِٜ بكٛي٘ َطؾسّا: ًٚتجبٝتٗا ٗ ايك

ِٵ بٹاٖيتٹٞ ٗٴ ٚٳدٳازٹِي ٓٳ١ٹ  ١َٛٹ اِيشٳػٳ ٛٵعٹ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٌٔ ضٳبَِّو بٹاِيشٹِه ٔٴ غٳبٹٝ ٞٳ َأسٵػٳ (; 125)ايٓشٌ:  ﴾ٖٹ
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ٔٵ ﴿ٚقٛي٘ َطبِّّٝا:  َٹ ْٵَؿهټٛا  َٜ اِيَكًِبٹ ٫َ ّٛٓا َغًٹٝ ٛٵ ُنٓٵتٳ َؾ ٚٳَي ِٵ  ٗٴ ٓٵتٳ َي ٔٵ اهللٹ يٹ َٹ ُٳ١ٺ  ُٳا ضٳسٵ َؾبٹ

ٛٵيٹَو  (.159)آٍ عُطإ:  ﴾سٳ

إشٕ ٫ بٴسٻ يطايب اٱق٬ح عرب اٱقٓاع َٔ اعتُاز ا٭غًٛب ايطقٝل، ايصٟ هعٌ 

سخٌ بػ٬غ١ٺ إٍ ايعكٌ، ٚتطتهع بٝٴػٵٕط ٗ ايكًب، ٚؼهط بإؿإح ٗ ايعٌُ ايؿهط٠ ت

 ٚايػًٛى، ق٫ّٛ ٚؾع٬ّ َٚٛقؿّا.

ٔٷ أٚ تطٖٝبٷ أٚ  ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿطن١ اٱق٬سٝٸ١ )اٱقٓاعٝٸ١( ٫ ٜٓؿع غبٌّ أٚ يع

 تطغٝبٷ، ٚإِا ايٓاؾع سٳكٵطّا ٖٛ أغًٛب ايه١ًُ ايطِّٝب١، ٚعطض ايؿهط٠ َع زيًٝٗا،

ِٸ  ٞٸ ؾك٘، ث ِّ َ٪ثِّٕط خاضدٞٛ عٓٗا، بٌ ٜٓبػٞ ا٫عتُاز ع٢ً إ٪ثِّط ايساخً فطٻزّا عٔ ن

ٔٵ ؾا٤ ؾًٝهُؿطٵ» َٳ ٔٵ; ٚ َٹ ٔٵ ؾا٤ ؾًٝ٪  .«َٳ

 

 ـ ايعسف املٓاضب ــــــ  3

، ٫ بٴسٻ َٔ ا٫ختٝاض اؿهِٝ يًٛقت ا٭غًٛبَٚع قشٸ١ ايؿهط٠، ٚسٴػٵٔ 

ٟٻ إٓاغب يططح ايؿهط٠; ؾعٓسَا ٜػتؿ عط أسسِٖ خططّا ٚدٛزٜٸّا ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜتكبٻٌ أ

ِٕ، ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ٚدٛزٙ ٗ َعطض  ْكإف ٗ تؿاقٌٝ عكٝس٠ٺ أٚ غًٛىٺ أٚ غري٠ٺ يعٛٝ

ـٴ َٚا ٜٳٔطزٴ عًٝ٘ َٔ  اـطط ٚايعٚاٍ، ؾٗٛ واؾٜ ع٢ً ايعٳطٵف، ٫ٚ ٜعٓٝ٘ ايٓٻِك

 ٬َسٛاتٺ.

: ت١٦ٝٗ ايٛقت إٓاغب، ٖٛ َٔ ٚيصيو ؾإٕ اختٝاض ايٛقت إٓاغب، بٌ ضٴبٳُا ْكٍٛ

ّٸ إكًض ٚايساعٞ إٍ ايتػٝري. ٚإشا اْعسّ َجٌ ٖصا ايٛقت ـ ٚيٛ ٗ ا٭ؾل ايعَينٸ  أٍٚ َٗا

إٓٛٛض; ْٛطّا يهجط٠ ٚتٛايٞ ا٭سساخ ٚ)إ٪اَطات( ـ ؾإٕ عًٝ٘ إٔ ٜػتعٝض عٔ شيو 

ٛٵٖط ٚ ـٺ ٚانٕض هَلسٳؾ٘ َٔ زعٛت٘، ٚأْٗا ٫ ُؼٸ اَؾ ٕٕ َهجٻ ايجٛابت، ٚأْ٘ ٗ إكًب ببٝا

ٟٸ، ٚيٝؼ َِٓٗ، ٚئ ٜهٕٛ.  اٯخط إبأٜ ُٕجًِّٞ اـطط ايٛدٛز

ٗٵسٙ إطًٛب ٗ  َع ٬َس١ٛ َٚطاعا٠ ٖصٙ ا٭َٛض ٜهٕٛ ايساع١ٝ قس قاّ ُظ

سطنت٘ اٱق٬سٝٸ١: ؾدٻل ايسا٤; عٳطٳف ايسٚا٤; عطٻؾ٘ يًُٮ، با٭غًٛب ا٭سػٔ، ٗ 

ِٻ اؿ  ذٸ١ عًِٝٗ، ٚأيعَِٗ بٗا.ايٛقت ا٥٬ِٕ، ؾأتٳ
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 ٚضا٥ٌ ايتأيٝب ع٢ً املؿًشني ــــــ     

ٗٵ٬ّ; ؾإعاْسٴ إهابط،  غري إٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ ايططٜل إٍ اهَلسٳف غٝهٕٛ غٳ

ٚإتهطِّضٴ اـاغط، ٚاؿاقسٴ اؿاغس، َٛدٛزٕٚ، َٚػتعسٸٕٚ ٱثاض٠ ايٓاؽ ٚتأيٝبِٗ 

ا; ٚاقتٓام بعض اهَلَؿٛات اييت ٫ ىًٛ ع٢ً إكًشٌ، َٔ خ٬ٍ ايتؿهٝو ٗ ايٓٛاٜ

ٔٵ عكِ اهلل; ٚايتدٜٛـ َٔ آثاض َجٌ ٖصا ايتػٝري ٚاٱق٬ح، اييت تبسأ  َٳ           َٓٗا إ٫ٓ 

ٝٸ١ اييت ْؿأ عًٝٗا  ـ بعٳعٵُِٗ ـ با٫ْػ٬ر عٔ اهلٜٛٸ١ ايتاضىٝٸ١ ٚاؾػطاؾٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚايسٜٓ

، ٚضٴبٳُا ٫ تٓتٗٞ ـ ٚؾل تكٜٛطِٖ ٚبٝاِْٗ ـ ايٓاؽ، ٚمل ٜعطؾٛا غريٖا َٓص ٚقتٺ بعٝسٺ

ٞٸ; ْتٝذ١ ايعكٝإ ٚايتُطټز ٚإطٚم  عًٍٛ ايِّك١ُ ٚايعصاب ٚايػهب ٚايعكاب ٚايب٤٬ اٱهل

 َٔ ايسٜٔ.

 

 ـ ايطعٔ يف غدـ ٚذات املؿًض ــــــ1

ؾٝبسأ ايطعٔ ٗ ؾدكٝٸ١ ايساع١ٝ، ٚيٛ با٫غتٓاز إٍ َانٝ٘ ٚتاضى٘ ايػابط، 

ٔٵ ىًٛ َٔ َجًٗا؟!ٚسانطٙ ا َٳ  يعابط، إشا نإ ي٘ بعضٴ َا ٜٳؿٌ ؾٝٗا، ٚ

 

١ّٝ ــــــ2  ـ ايتػهٝو يف ايٓ

ٖٚٓا ْؿٗس اٱقطاض ع٢ً قان١ُ ايسعا٠ اغتٓازّا إٍ ْٛاٜاِٖ ـ اييت ٫ ٜعًِ بٗا 

َٴكطِّٜٔ ع٢ً إٔ  ٔٸ ٖ٪٤٫ إطدؿٌ ٜسٻعٕٛ عًُِٗ بٗا،  ٌٻ ٚع٬ ـ، ٚيه سٓكّا إ٫ٓ اهلل د

ٝٸ١ غٝٸ١ْ٦، ٚايؿٛاٖس ـ اييت ٜهٕٛ أغًبٴٗا اتٸؿاقٝٸّا،  ايػا١ٜ قبٝش١ْ، ٚاهَلسٳف خبٝحٷ، ٚايٓ

ٗٵ١ُ...  ٚايباقٞ خاط٦ّا ـ سانط٠ْ، ٚتجبت ايتټ

 

 ـ اقتٓاف اهَلِف٠ٛ ٚايطَِّكط١ ــــــ3

ا٭سػٔ  ا٭غًٛبنُا إٔ إكًشٌ يٝػٛا َعكٌَٛ، ؾُُٗا ساٚيٛا اختٝاض 

ٖٳِؿ٠ْٛ ٖٓا ٚغٳ ِكط١ْ ٖٓاى ـ ٚايعك١ُُ ٭ًٖٗا ـ، ؾٝتُػٻو بٗا إرتبِّكٕٛ غٝهٕٛ َِٓٗ 

ُٸ١ ٚاؿطن١ نًٓٗا، ٚاؾُاٖري ايكًك١ ع٢ً َكريٖا َٚانٝٗا  ٱغكاٙ إؿطٚع ٚإٗ
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ٌٕ أٚ ؾاٖسٺ ٱثبات غ٤ٛ ٖصا اؿطاى  ٚتاضىٗا ٖٜٚٛٸتٗا غتكسِّم بأز٢ْ َكسٸ١َٺ أٚ زيٝ

ٟٸ.  ايتػٝري

 

 ـــــ ايتدٜٛف َٔ اٯثاز ٚايٓتا٥ر ــ4

ٚا٭خطط َٔ شيو نًٚ٘ ٖٛ سٌ ٜػع٢ ٖ٪٤٫ إرتبِّكٕٛ يؿٝط١ٓ آثاض ْٚتا٥ر ٖصا 

ٟٸاؾٗس ايت ٍٕ، أٚ عكٝس٠ٺ خطاؾٝٸ١ٺ،  ذسٜس ٟٻ ؽٌٛ عٔ تطاخٺ با ِّضٜٔ إٔ أ ٞٸ، َك ٚاٱق٬س

أٚ ؾطٜع١ٺ بؿطٜٸ١ٺ ُأيبٹػٳتٵ َيبٴٛؽ ايسٜٔ ٖٚٛ َٓٗا بطا٤ٷ، ٖٛ قاضب١ْ َٚٛاد١ْٗ ٚتػطٝضٷ 

َٛتٵ اجملتُعات، قسّّا ٚسسٜجّا،  ٚقها٤ٷ ٞٸ ايكِٜٛ ٚاؿٓٝـ، ايصٟ ب٘ سٴؿ ع٢ً ايسٜٔ اٱهل

ُٕدٵٔع١ٜ.  ٚأْٸ٘ بايتدًٓٞ عٓ٘ غتتساع٢ عًٝٓا ا٭َِ، ٚتهٕٛ ايٓٗا١ٜ ا

 

 شبد٠ ايكٍٛ ــــــ

ٌٷ  ٗٵ١ُ اظزضا٤ ايسٜٔ، ٚإثاض٠ ايك٬قٌ ٚايؿً; إش ٫ ٜؿٓو عاق َٚٔ ٖٓا تهٕٛ عاز٠ّ تٴ

ِٷ ورتّ اٱغ٬ّ ٗ إٔ ايٓكس ا ِٕ يٝؼ اظزضا٤ٶ يٲغ٬ّ; ؾٗٛ َػً ٞٸ ايكازض َٔ َػً يعًُ

ٚتعايُٝ٘ اؿٓك١، اييت قطٻسٳتٵ بٗا ايٓكٛم إكسٻغ١ )ايكطإٓ ايهطِٜ; ٚايػٓٸ١ ايكطعٝٸ١ 

ٌٴ  ايكازض٠(، ٚيهٓٸ٘ ٜؿطِّم بٝٓٗا ٚبٌ َا ٜػتٓتذ٘ ٜٚؿُٗ٘ ـ ؼ٬ًّٝ ٚادتٗازّا ـ ايعك

ٟٸ َٔ تًو ايٓكٛم ٔٷ  ايبؿط ٔٷ ضؾٝعٷ َكسٻؽٷ; ٖٚصا تسٜټ ايٛاٖط٠ ٚغري ايكطو١. ؾصاى زٜ

ٌٷ يًٓكس ٚإٓاقؿ١، ٚايتػٝري ع٢ً أٜسٟ ؾكٗا٤ ٚباسجٌ ٚقٚككٌ دٴسٴزٺ، ٚنِ تطى  قاب

ٚٸٍ يٰخط! ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ بكا٤ باب ا٫دتٗاز َؿتٛسّا.  ا٭

ٍٕ أٚ ٌٕ إٍ  بٌ إٕ ايعَإ ٖٛ ايهؿٌٝ ـ أسٝاّْا ـ بإثبات بط٬ٕ ْػب١ قٛ ؾع

إعكّٛ، ايصٟ ٫ ٜؿعٌ ٫ٚ ٜكٍٛ َا ىايـ ايعكٌ ٚايعًِ. ؾإشا تبٝٻٔ; َطٚض ايٛقت، 

ـٷ يًشكا٥ل  ٚتكسټّ ايعًّٛ، إٔ ؾع٬ّ أٚ ق٫ّٛ َا قبٝضٷ بٓٛط ايعك٤٬ ْٝعّا، أٚ كاي

ٓٳعٻٙ عٓ٘ إعكّٛ، ٫ٚ ْكسِّم قسٚضٙ َٓ٘، ٚيٛ ناْت ؾٝ٘  ايعًُٝٸ١ ايكطعٝٸ١، ؾٗٛ ٖا ٜٴ

َٴػٵٓٳس٠ْ ٚقشٝش١.  ضٚاٜاتٷ نجري٠ْ 

٘ٷ يًسٜٔ عٔ إٔ ٜٴًكٳل ب٘ َا يٝؼ َٓ٘،  ٚيٝؼ ٖصا اظزضا٤ٶ يًسٜٔ، بٌ ٖٛ تٓعٜ
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 ٜٚٓػب إيٝ٘ َا ٖٛ َٓ٘ بطا٤ٷ.

ٝٸ١ َا اغتطاع٘ ٗ َطس١ًٺ  ِٳ َٔ ايٓكٛم ايسٜٓ ٔٗ ْعِ، ٖٛ ْكسٷ يؿهٕط بؿطٟٛ َؾ

ٝٸ١ٺ َعٝٻ١ٓٺ، ؾأثبٳتٳ شيو ٗ ُنتٴبٺ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ هلا ايكساغ١ُ إطًك١، اييت ُٓع  ظَٓ

ٗٵسّا بؿطٜٸّا قاب٬ّ  َٔ إػاؽ بٗا; ؾُُٗا بًَػٳتٵ َٔ ايك١ُٝ ايعًُٝٸ١ ـ قسّّا ٚسسٜجّا ـ تبك٢ دٴ

ٞٸ،  َٳؿٵطٳس١ ايؿهط اُؿطٸ، ٚايبشح ايعًُ يًدطأ ٚايكٛاب، ٚعطن١ّ يتهٕٛ ع٢ً 

ّا عٔ ايتعكټب ا٭ع٢ُ، ٚايتكًٝس اجملطٻز عٔ ا٭ٖٛا٤ ٚايٓٻعٳعات; طًبّا يًشكٝك١، بعٝس

 ٚايتٻبٳعٝٸ١ غري إػ٪ٚي١.

 

 ٚتكدٜس ــــــ   ٚاعتراٌز أضٌف 

ٚٗ ختاّ ٖصٙ ايه١ًُ، تتكسٻّ أغط٠ ايتشطٜط ٗ ف١ًٓ ْكٛم َعاقط٠، 

بؿدل ض٥ٝؼ ايتشطٜط ايػابل ز. ايؿٝذ سٝسض سبٸ اهلل، با٫عتصاض ٚاَ٭غٳـ ع٢ً َا 

ُٸ١، يًسنتٛض ايؿٝذ قػٔ سكٌ َٔ اؾتباٙٺ ٗ عطض َكاي ١ٺ ْكسٜٸ١ يًكٍٛ بعك١ُ ا٭٥

ٛٳ َٔ ٖصٙ اجمل١ًٓ. ٚقس متٸ تكشٝض شيو، َا طًب٘ ٚأشٕ ؾٝ٘  19، ٚشيو ٗ ايعسز ضَنسٹٜ

: طٸا٤ ايهطاّ، ع٢ً َٛقع اجمل١ًٓناتبٴ إكاٍ. ٚقس قاض ايعسزٴ إكشٻض ٗ َتٓاٍٚ ايُك

nosos.netٗ )َٛقع:  ; ٚع٢ً تطبٝل )ف١ً ْكٛم َعاقط٠play.google.com 

ٌټ احملبٸ١ ٚا٫سرتاّ ٚايؿهط  ٛٳض ـ نُا يًكاض٨ ايهطِٜ ـ ن ٚيًؿٝذ ايععٜع َنسٹٜ

  ٚايتكسٜط.

  



 

 

 آ١ٜ ايتطٗري يف «أٌٖ ايبٝت»

١ّٝ داَع١  ٚقف١ْ حتًًٝ

 

 ىجف آباديالوعمة اهلل صالحً الشٍخ 

 السٍد حسه علً الهاشمًترجمة: 

 

َٔ أسس اٱخ٠ٛ إ٪ٌَٓ، ٚقس ؼسٸخ ؾٝٗا عٔ آ١ٜ  ٚقًتين قبٌ ؾرت٠ ضغاي١ْ

ايتطٗري، ٚأثاض ؾٝٗا بعض ا٭غ١ً٦ سٍٛ ٖصٙ إػأي١. ٚسٝح مل تهٔ ايطغاي١ شات طابع 

ٗا ع٢ً َػاَع بعض اٱخ٠ٛ إ٪ٌَٓ، ثِ قطٸضت بعض إطايب سٍٛ ؾدكٞ ؾكس قطأتٴ

ِٸ أخص أسس ايع٤٬َ ع٢ً  َؿاز ٖصٙ ايطغاي١ ٚآ١ٜ ايتطٗري، ٚمتٸ تػذٌٝ ٖصا ايتكطٜط. ث

ُٸ ١ تسٜٚٔ َطايب تًو اؾًػ١، ٚنإ سطٜكّا ع٢ً اؿؿاٚ ع٢ً ايكٝػ١ عاتك٘ َٗ

ضْاٙ بساؾع عح ايؿؿ١ٜٛ ٚإكٛي١ يه٬َٞ. ٚؾُٝا ًٜٞ ْهع بٌ أٜسٜهِ سك١ًٝ َا قطٻ

ٞٸ إٔ أتكسّ ظعٌٜ ايؿهط يهاتب ايطغاي١، ٚا٭ر  ٖصٙ ايطغاي١. ٚأض٣ َٔ ايٛادب عً

 ٢ تسٜٚٔ نًُاتٞ.تٛٓي نٛؾا٥ٞ ايصٟ

 

 ــــــ ٖرٙ املكاي١ ايباعج١ إىل نتاب١ايسضاي١ 

 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ

ٔٻ ﴿تعاٍ:  ٜكٍٛـ 1 ٖٛ ٕٻ اي ٝٵ٦ّا ٫َٔإ ٔٳ اِيشٳلِّ ؾٳ َٹ ٓٹٞ  ٢ ْ٘ ستٸ، أٟ إ(1)(36)ْٜٛؼ:  ﴾ٜٴػٵ

ٔٸ ْعًُٗا ايػايب ٫ ٜهؿٞ يبٝإ اؿكٝك١، ْاٖٝو عٔ ا٫ستُا٫ت ٚا٭ؾٝا٤ اييت ٫  ايٛ

                                                      
«»

^×
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عٝتُٛٙ ـ قس قطأت اٯ١ٜ َٚا قبًٗا َٚا بعسٖا َٔ أق٬ّ. َٚٔ ٖٓا أقٍٛ: إْٞ ـ خ٬ؾّا ٕا ازٸ

إٍ ْتا٥ر أْكًٗا يهِ ؾُٝا ًٜٞ. إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝؼ نتابّا  اٯٜات، ٚقس تٛقٸًتٴ

ٚٵضزٕٚ غٛانِ، ؾكس قطأْاٙ مٔ ب ،قطأُٛٙ ٚسسنِ  ْا أٜهّا.سٳ

مكٌ ع٢ً ؾٛا٥س  َٔ غٛض٠ ا٭سعاب (35إٍ  28)ٜات ط ٗ اٯَٔ خ٬ٍ ايتسبټـ 2

 ٗا:نجري٠، َٚٓ

ٗ ٖصٙ اـطابات  ٚقس متٸ .|أـ يكس بسأت اٯٜات َداطب١ ْػا٤ ايٓيب ا٭نطّ

ِٸ ٖٚٛ أَطٷ ،«ْػا٤ ايٓيبٸ»أٚ  «ا٭ظٚاز»اغتعُاٍ يؿٜ  ؾذأ٠  قطٜض ٚٗ غا١ٜ ايٛنٛح، ث

ٛٸٍ اـطاب إٍ  ٛٸٍ ايتكطٜض ،«أٌٖ ايبٝت»ؼ أٌٖ »إٍ َكطًض  «ْػا٤ ايٓيبٸ»بـ  ٚؼ

 .«ايبٝت

ح، ثِ ز بكٝػ١ اؾُع إ٪ْٻٔطب ـ إٕ ْٝع ايهُا٥ط إػتع١ًُ ٗ ٖصٙ اٯٜات تٳ

ٛٻ ح ٝٳؼ اؾُع إ٪ْٻط، ثِ تعٛز قٹٍ ايػٝام إٍ اؾُع إصٖنٚٗ َٓتكـ ايططٜل ٜتش

 أخط٣! َطٸ٠ّ

ٔٸ َعسٚزاتٷ ،١ٗ إٍ ْػا٤ ايٓيبٸز ـ إٕ خطابات ايكطإٓ إٛدٻ قاغ١ٝ  ، خطاباتٷٖٚ

ٕٸ ،تٓطٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ايًّٛ ٚايتكطٜع ،ٝؿ١ٓٚع ٝٸ١ٓ، أٚ  ٚنأ استُاٍ ايؿاسؿ١ إب

عًٝ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ا٭ٍٚ، أٚ اـهٛع ٗ ايكٍٛ ٚتطقٝل  ٔٻز ع٢ً ؾان١ً َا ُنايتربټ

ٍ: أعسٸ اهلل بٌ قاٍ اهلل تعا ،)ٚايعٝاش باهلل( نإ َٛدٛزّا أٚ ناْت ي٘ غابك١ْ ،ايكٛت

ِٸ ٔٸ أدطّا عُّٛٝا. ث لس خطابّا ٗ  ـ ٚيٝؼ ٗ ْٗاٜتٗاٚٗ َٓتكـ اٯٜات ـ  يًُشػٌٓ َٓٗ

ؼ ٚا٭زضإ دٵٚإشٖاب ْٝع أْٛاع ايطِّ ،س ع٢ً تطٗري أٌٖ ايبٝتٜ٪ٚن ،غا١ٜ ايتبذٌٝ

ٌٕ ٦ات عِٓٗ، ٖٚٛ أَطٷٚايطشا٥ٌ ٚايػٝٸ  ناٌَ. ىايـ ايػٝام بؿه

ط خطاب٘ ٗ عاقٌ ٜػِّ ِٷأْ٘ يٝؼ ٖٓاى َتهًٚ ٜٛٗط بٛنٕٛحّ بايٓٛط إٍ َا تكسٻ

ا٭ثٓا٤ بايٓػب١ إٍ ايٓػا٤ زٕٚ غبب، ٜٚصنط خطابّا ىتًـ َٔ ايٓاس١ٝ إؿ١َٝٛٗ عٔ 

ِٸ ٕٛ ايػٝام، ث ٚانض ٚقطٜض إٍ شات ايٓػا٤ اي٬تٞ نإ اـطاب  ٜعٛز غطاب٘ ع٢ً م

ٔٸَٛدٻ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٍ تػٝري  ٢ انططٸستٸ ٗ بسا١ٜ اٯٜات. ؾُا ايصٟ سسخ ّٗا إيٝٗ

ج١ إٍ نُا٥ط ، ٚؼٌٜٛ ايهُا٥ط إ٪ْٻ«أٌٖ ايبٝت»إٍ  «ٜا ْػا٤ ايٓيبٸ»َٔ  خطاب٘ ؾذأ٠ّ

ـ إٍ اؿٛاض َع ْػا٤ بٛاٚ ايعطـ ط٠، ثِ ٜٓتكٌ بعس إُاّ ٖصا اؾاْب َٔ اٯٜات ـ َصٖن
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ا ْعتكس إٔ اهلل هِ(. إشا نٓٸٗ أعاث اييت مل ٜهٔ هلا سهٛضٷ 34)اٯ١ٜ  |ايٓيبٸ

ٌٕغبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜتهًٖ يٓا َٔ ايكٍٛ بإٔ اهلل نإ ٜطٜس ٗ ٖصا  ٬ بٴسٻعك٥٬ٞ ؾ ِ بؿه

ّا ىتًـ عٔ َسيٍٛ اٯٜات ايػابك١ ٚاي٬سك١. ٚيصيو ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ ايكػِ َطًبّا خاقٸ

ِٷ : إٕ إطاز َٔ ٗ ن٬َ٘، هب عًٝٓا ايكٍٛ غٝام اٯٜات، ٚا٫عتكاز بإٔ اهلل سهٝ

ْػا٤ »طبكّا يكٛاعس ؾِٗ ايه٬ّ هب إٔ ٜهٕٛ كتًؿّا عٔ إطاز َٔ  «أٌٖ ايبٝت»

ٚيٝػا ؾ٦ّٝا ٚاسسّا. يصيو ؾإْهِ سٝح تصٖبٕٛ ـ خ٬ؾّا يًػٝام  ،، ؾُٗا ؾ٦ٝإ«ايٓيب

 |ِٖ ْػا٤ ضغٍٛ اهلل «أٌٖ ايبٝت»ٚايبشح ايؿاٌَ يٰٜات ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ إطاز َٔ 

ٚا٭غاؽ ٗ ايه٬ّ اؿهِٝ هلل  ٓٛا َا ٖٛ غبب ٖصا ا٫خت٬ف اؾازٸبِّعًٝهِ إٔ ت

 غبشاْ٘ ٚتعاٍ؟

ِٸ ٔٻ﴿قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ بعس آ١ٜ ايتطٗري:  ث ٝٴٛتٹُه ٜٴتٵ٢ًَ ؾٹٞ بٴ َٳا  ٕٳ   ﴾ٚٳاشٵُنطٵ

 .(34)ا٭سعاب: 

3ٍٕ ٚنصيو  ،«أٌٖ ايبٝت»ٗ ايتعبري بـ  ـ ٗ إطاض قٛيهِ بعسّ ٚدٛز إؾها

ِ ٗ اغتس٫يهِ إٔ تٴطٵ. ؾكس شَن×إبطاِٖٝ ِ إٍ آ١ٜ ايٓيبٸتٴط، قس أؾطٳإصٖن اؾُع

ٍٸ بٛنٕٛح ِ ٖٓاى إٔ تٴسٵع٢ً إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٖٛ ايٓػا٤، ٚقس اغتَؿ ٖصٙ اٯ١ٜ تس

ج١ أٜهّا. ٖٚصا ايتػٝري ٗ ايًؿٜ ٜؿٝس َع٢ٓ ٚإٔ ايهُا٥ط َ٪ْٻ ،إٍ ايٓػا٤ ٘ٷاـطاب َٛدٻ

 ِ َٓ٘ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أٜهّا.تٴسٵ، ٚقس اغتَؿايٓػا٤ أٜهّا

ٚٸ تؿػري اٯ١ٜ ايػابك١ ٯ١ٜ ايتطٗري; إش ٚضز قبًٗا اـطاب ٗ ؿه١ً إ: إٕ ٫ّأ

ِٸ ٱسس٣ اْتكٌ اـطاب ؾٝٗا إٍ أٌٖ ايبٝت ٚبهُري اؾُع  ْػا٤ ضغٍٛ اهلل، ث

ايػ٪اٍ ٖٓاى  زٴٔطط! ٚيصيو ؾكس ؾطستِ اٯ١ٜ إب١ُٗ ٚغ٪اهلا قبٌ آ١ٜ ايتطٗري! ٜٚٳإصٖن

َٳ ٕٸ ٔٵأٜهّا، ٖٚٛ:   «أٌٖ ايبٝت»ٖصا ٗ سسٸ شات٘ ٜجبت إٔ  ِٖ أٌٖ ايبٝت؟ ٚبإٓاغب١ ؾإ

 عٔ َكطًض. عباض٠ْ

ؾُا ٖٛ ايسيٌٝ  ٢ يٛ اؾرتنٓا إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٖٓاى ٚانضٷ: ستٸٚثاّْٝا

 ايصٟ ٜسعٛنِ إٍ ايكٍٛ بٗصا ايتؿػري بايٓػب١ إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ أٜهّا؟

ٚاسس٠ ؾك٘، ٖٚٞ ايػٝس٠  يبٓتٺ ـ ٗ عكط ْعٍٚ اٯٜات نإ ٖٓاى سهٛضٷ4

 «أٌٖ ايبٝت»ٗ إٔ عُّٛ يؿٜ  ٫ ؾٳٖو، ٚ|ٗ بٝت ضغٍٛ اهلل ÷ؾاط١ُ ايعٖطا٤

 يًػا١ٜ. ٗ ٖصا إٛضز عذٝبٷ ٜؿًُٗا، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إٚٗاض ايؿٓو
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. ؾإِْٗ ٫ ٜعتربٕٚ دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝتِٗ ا٭ؾطازٴ طبٳعتٳ٫ ٜٴ ٟٸٗ ا٫غتعُاٍ ايًػٛـ 5

أٌٖ »ْا ٖصا إع٢ٓ ٚدب ايكٍٛ: إٕ زٵْؿػ٘، ٚيٛ أضٳ |ؾا٬َّ يًٓيبٸ يؿٜ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ

 «َٔ أٌٖ بٝت٘ ×إٔ اٯ١ٜ قس اعتربت إبطاِٖٝ». َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َا قٌٝ َٔ َكطًضٷ «ايبٝت

ٌٕ ؾُٝا  ع٢ً إطًٛب. ٚأَا قاعس٠ ايتػًٝب ؾٗٞ إِا تكضٸ ، ٖٚٛ َكازض٫٠ْ ٜػتٓس إٍ زيٝ

ٌٷ س ٫ ٜٴعٳ |ا٭ز٢ْ، ٚبايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ ٚاسس بٌ ايٓػا٤ ٗ اؿسٸ يٛ نإ ٖٓاى ضد

 .ط َٔ زٕٚ سٌٛٗ ٚاٖط ايًػ١ دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝت٘ ٜبك٢ ٚدٛز ايهُري إصٖن

ٔٻ﴿ـ ٚأَا بايٓػب١ إٍ قٛي٘ تعاٍ: 6 ٝٴٛتٹُه ٜٴتٵ٢ًَ ؾٹٞ بٴ َٳا  ٕٳ  )ا٭سعاب:  ﴾ٚٳاشٵُنطٵ

 . ٖٚصا أَطٷ«ايبٝت»ٚيٝؼ  ،|شنط يؿٜ ايبٝٛت بايٓػب١ إٍ ْػا٤ ايٓيبٸ ؾكس ٚضز (34

ٔٸ ٜكُٔ ٗ بٝٛتٺ ز٠، ٚأَا ايبٝت إعطٚف ٚإؿٗٛض ؾٗٛ َتعسٸ طبٝعٞ; ٭ٕ ْػا٤ ايٓيب ن

، ٚيٝؼ ٗ ٖصا ايبٝت غري |ٖٚٛ اجملاٚض ٕػذس ايٓيبٸ ،|خكٛم بٝت ضغٍٛ اهلل

 ابٓت٘ ايٛسٝس٠ ٚقٗطٙ ٚأغباط٘.

 تكٍٛ اٯ١ٜ: إٕ أٌٖ ايبٝت ٫ تعين أٌٖ ايبٝٛت، ٚإِا ِٖ أٌٖ بٝتٺٚاٯٕ سٝح 

َٳخامٸ  ؟|ِٖ أٌٖ ٖصا ايبٝت؟ ٌٖ إطاز بِٗ ْػا٤ ايٓيبٸ ٔٵ، ؾعًٝهِ إٔ ػٝبٛا: 

ٔٸ |ا٭نطّ ـ إشا نإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ْػا٤ ايٓيبٸ7  ;ؾػٛف ٜجبت هل

ّٷ ،َكته٢ ٖصٙ اٯ١ٜ ٔٸأمس٢ ٚأع٢ً َٔ ْٝع ايٓاؽ; إ َكا َٔ ْٝع  ش متٸ تطٗريٖ

ْػا٤ٙ َع٘ ٗ إبا١ًٖ َع  |ا٭نطّ ؼ ٚاـبا٥ح. إشٕ ٕاشا مل ىطز ايٓيبٸدٵأْٛاع ايطِّ

ٞٸ ، ÷ٜك١ ايهرب٣، ٚايكسِّ×بٔ أبٞ طايب ْكاض٣ لطإ، ٚانتؿ٢ بإخطاز عً

ٚٸ’ٚاؿػٌٓ ; قاٍ تعاٍ: ٍ ْؿػ٘، ٚايجا١ْٝ ْػا٤ٙ، ٚايجايح ٚايطابع أبٓا٤ٙ، ٚزعا ا٭

ٌٵ َؾُك﴿ ٔٗ ِٻ ْٳبٵتٳ ِٵ ثٴ ْٵُؿػٳُه ٚٳَأ ٓٳا  ْٵُؿػٳ ٚٳَأ ِٵ  ٚٳْٹػٳا٤ٳُن ْٳا  ْٹػٳا٤ٳ ٚٳ ِٵ  ٓٳا٤ٳُن ٚٳَأبٵ ْٳا  ٓٳا٤ٳ ٛٵا ْٳسٵعٴ َأبٵ ٌٵ تٳعٳاَي

ٌٳ ٓٳ١َ اهللٹ عٳ٢ًَ اِيَهاشٹبٹ ٌٵ َيعٵ ز ؟ ٚبايتايٞ نٝـ ّهٔ يٓا إٔ مسِّ(61)آٍ عُطإ:  ﴾َؾٓٳذٵعٳ

أّ  |١ٜٖٛ أٌٖ ايبٝت قٍٛ ٚؾعٌ ضغٍٛ اهلل ِٖ أٌٖ ايبٝت؟ ٌٖ إٓاٙ ٗ ؼسٜس ٔٵَٳ

 إٓاٙ ٖٛ َعادهِ َٚا ٜؿتٗٝ٘ تؿهرينِ؟

ٖٵًٹٞ﴿ :َٔ قبٌٝ ـ ٗ آٜاتٺ8 ٔٵ َأ َٹ ٕٻ ابٵٓٹٞ  اعتباض ا٫بٔ َٔ ا٭ٌٖ  متٸ (45)ٖٛز:  ﴾ٔإ

ع٢ً مٛ  ٗ ا٭ٌٖ، إ٫ٓ |; ٗ سٌ أْهِ مل تسخًٛا بٓت ضغٍٛ اهللقطاس١ّ

 ا٫ستُاٍ.
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تؿػري أٌٖ قطاس١ّ ١ ٚضز ؿٗا عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸِ ايًػ١ٜٛ اييت أٖي٢ ٗ إعادـ ستٸ9

ٞٸ٥ْػا» ـب |بٝت ايٓيبٸ  ، ٚاغتٓس ٗ شيو إٍ آ١ٜ ايتطٗري.(2)«×٘ ٚبٓات٘ ٚقٗطٙ عً

هشت إػأي١ أقٍٛ: إٕ ؼًًٝهِ هلصٙ اٯٜات ٜٓتؿٞ َا قطأُٛٙ، ـ سٝح اتٸ10

عٛا إٔ ٖصا فطٸز ا٭قك٢ إٔ تسٻ سٸس عٔ اٯ١ٜ، ٚنإ عًٝهِ ٗ اؿؾٗٛ ٗ غا١ٜ ايبٴعٵ

ٍٕ َع  ،. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١«أٌٖ ايبٝت»هاف إٍ ا٫ستُا٫ت ا٭خط٣ ٗ َع٢ٓ ٜٴ استُا

َٔ  ٫ بٴسٻ، ٚعٓسٖا َٚب١ُّٗ أخص ا٫ستُا٫ت ا٭خط٣ بٓٛط ا٫عتباض، تهٕٛ اٯ١ٜ ف١ًُّ

١ ُات اؿسٜح ٚايػٓٸَهشٵَٴ ٓا إٍعٵبأْٓا إشا ضدٳ ١ ٚاؿسٜح، ٚأْت خبريٷايطدٛع إٍ ايػٓٸ

ٗٻ ٚابٓت٘  |ػٛف لس إٔ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت يٝؼ غ٣ٛ ضغٍٛ اهللؾط٠ ايٓب١ٜٛ إط

ُٸ  .^١ ا٭طٗاضٚا٭٥

 

١ّٝ، ٚقفاٌت ٚتطا٫٩ت  ــــــ ايسضاي١ اجلٛاب

، ٚقس أغعسْٞ إٔ ١ٺٗا بسٓقٚقطأتٴ ،١ ٚايػ٬ّ، ٚقًتين ضغايتهِبعس ايتشٝٸ

ٔٻ ٔإ﴿بسأُٖٛا بكٛي٘ تعاٍ:  ٖٛ ٝٵ٦ّا ٫َٕٻ اي ٔٳ اِيشٳلِّ ؾٳ َٹ ٔٵ(3)(36)ْٜٛؼ:  ﴾ٜٴػٵٓٹٞ  نُا  . ٚيه

ض ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكا٥ض إٔ ٫ ْهٕٛ َٔ ايصٜٔ صٳتعًُٕٛ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ هب اَؿ

ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹاِيبٹطِّ ﴿ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ:  ;تؿًُِٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٴطٴٚ َأتٳِأ

ٕٳ ٛٵ ٓٵػٳ ِٵ ٚٳتٳ ْٵُؿػٳُه  (.44)ايبكط٠:  ﴾َأ

إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝؼ نتابّا قطأُٛٙ ٚسسنِ زٕٚ غٛانِ، »ٚأَا قٛيهِ: 

ٚٵضؾكس قطأْاٙ مٔ ب ٖٓ «ْا أٜهّاسٳ ا ٜسعْٛا إٍ ايػطٚض ٚا٫غتباٙ، ٚمٔ ْٗٓٸ٦هِ ؾٗٛ 

ٔٵ .ع٢ً شيو س ايت٠ٚ٬ عٓ َٔ ا٫يتؿات ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٍ ٚدٛب ضعا١ٜ سلٸ ٫ بٴسٻ ٚيه

قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ أٜهّا، ٚعسّ ا٫نتؿا٤ َذطٸز ايت٠ٚ٬; ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ 

٘ٴ سٳلٻ تٹ﴿ٜكٍٛ:  ٜٳتٵًُْٛٳ ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ ٔٳ َآتٳ ٘ٹ٬َاٖيصٹٜ ٕٳ بٹ ٓٴٛ َٹ ٘ٹ ُأَٚي٦ٹَو ٜٴ٪ٵ  (.121)ايبكط٠:  ﴾ٚٳتٹ

ٱناؾ١ إٍ أْٓا ٗ َٓاقؿ١ ضغاي١ ٖصا ا٭ر احملرتّ، با بايصنطَٔ اؾسٜط ٚ

إػا٥ٌ اييت أثاضٖا، ئ ْتذاٌٖ ا٭َٛض ا٭خط٣ اييت ٜجريٖا اٯخطٕٚ بؿإٔ آ١ٜ ايتطٗري 

إٍ اٯ١ٜ  30َٔ اٯ١ٜ  ،إْاي١ٝ ع٢ً اٯٜات أٜهّا، ٚٗ ايبسا١ٜ غٛف تهٕٛ يٓا دٛي١ْ

 :«ٜا ْػا٤ ايٓيبٸ»١ بعباض٠ ، ٖٚٞ اٯٜات إػتًٗٓ«ا٭سعاب»َٔ غٛض٠  34
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ٔٔ ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ اي﴿ ٝٵ ٗٳا اِيعٳصٳابٴ نٹعٵَؿ ـٵ َي ٓٳ١ٺ ٜٴهٳاعٳ ِّٝ َٴبٳ ٔٻ بٹَؿاسٹؿٳ١ٺ  ٓٵُه َٹ ٔٵ ٜٳِأتٹ  َٳ  ِّ ٓٻبٹ

ٕٳ شٳيٹَو عٳ٢ًَ  ٔٻ هللٹ * ٜٳػٹريّا اهللٹٚٳَنا ٓٵُه َٹ ٜٳِكٓٴتٵ  ٔٵ  َٳ ٖٳا ٚٳ ٗٳا َأدٵطٳ ٌٵ قٳايٹشّا ْٴ٪ٵتٹ ُٳ ٚٳتٳعٵ ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛيٹ  

ٗٳا ٔضظٵقّا َن ْٳا َي ٚٳَأعٵتٳسٵ  ٔٔ ٝٵ  (.31ـ  30)ا٭سعاب:  ﴾ٔطّّاَٳطٻتٳ

ٔٸ ٔٸ ٚٗ َعطض اؿسٜح عٔ غبب َهاعؿ١ ايعصاب هل ٕٛ ع٢ً أعُاهل  ع٢ً م

 :«ٜا ْػا٤ ايٓيبٸ»أخط٣ بعباض٠  يًتعاٌَ َع اٯخطٜٔ ٜبسأ اـطاب َطٸ٠ّ َػاٜٕط

ٔٻ﴿ ٝٵتٴ ٕٔ اتٻَك ٔٳ ايِّػٳا٤ٹ ٔإ َٹ ٔٻ َنَأسٳسٺ  ِّ َيػٵتٴ  (.32)ا٭سعاب:  ﴾ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

ٔٳ  ٬ََؾ﴿ ١َ:ثِ قاٍ بعس ٖصٙ إكسٸ ًِ ٚٳُق َٳطٳضٷ  ٘ٹ  ُٳعٳ اٖيصٹٟ ؾٹٞ َقًِبٹ ٝٳِط ٍٔ َؾ ٛٵ ٔٳ بٹاِيَك تٳدٵهٳعٵ

َٳعٵطٴٚؾّا  ٛٵ٫ّ  ٚٳ *َق ٔٻ  ٝٴٛتٹُه ٕٳ ؾٹٞ بٴ ٝٻ١ٹ اُ٭تٳبٳطٻدٵ ٫َٚٳَقطٵ ٖٹًٹ ٔٳ ايكٻٔٳ تٳبٳطټزٳ اِيذٳا ُٵ ٚٳَأقٹ ٌٳ ٬ََٚي٢  ٚٳَآتٹ  ٠َ

ٚٳَأطٹ ٔٳ ايعٻَنا٠َ  ٘ٴاهلَلعٵ ٚٳضٳغٴَٛي  (.33ـ  32)ا٭سعاب:  ﴾ 

ٔٸ ٖٓأ ٚبصيو َٔ إٓاغب إٔ ْبِّ بٗصٙ ا٭ٚاَط ـ إطًٛب١  َا ٖٛ غبب تصنريٖ

ٔٸأخط٣؟ ٕٚاشا ٜتٛٓق ـ َطٸ٠ّ َٔ اؾُٝع زٕٚ اغتجٓا٤ٺ ايعٌُ با٭ٚاَط ٚادتٓاب  ع َٓٗ

 (4)٠ب َباؾطتاي١ٝ، ٜعٚكايٓٛاٖٞ؟ َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا ْطاٙ ٗ شات اٯ١ٜ، ٚيٝؼ ٗ اٯ١ٜ اي

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿ بايكٍٛ: ْٻ ٗٔريّااهلُلٔإ ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  ﴾ يٹ

 (.33)ا٭سعاب: 

ع٢ً ايٓسا٤، َع٢ٓ:  ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٓكٛبٷ «أٌٖ»َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ يؿٜ  ٫ بٴسٻ

ٌٳ ايبٝت» إِا ٜطٜس  ،ٜا أٌٖ ٖصا ايبٝت»ٯ١ٜ ٗ اؿكٝك١ ٖٛ: . ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ٖصٙ ا«ٜا أٖ

ِّدٵاهلل يٝٴصٖب عٓهِ ايطِّ  .«طنِ تطٗريّاؼ ٜٚط

ٜٳاتٹ ﴿ ثِ قاٍ ٗ اٯ١ٜ اي٬سك١: ٔٵ َآ َٹ ٔٻ  ٝٴٛتٹُه ٜٴتٵ٢ًَ ؾٹٞ بٴ َٳا  ٕٳ   اهللٹٚٳاشٵُنطٵ

ٕٻ  ُٳ١ٹ ٔإ ٕٳ َيطٹٝؿّا خٳبٹريّااهلَلٚٳاِيشٹِه  (.34)ا٭سعاب:  ﴾ َنا

، ٚٗ ٚغ٘ اٯ١ٜ ٚضز «ايبٝٛت»قس اؾتٌُ ع٢ً يؿٜ  33قسض اٯ١ٜ ٬ْسٜ إٔ 

إٔ  بايصنط. َٚٔ اؾسٜط «ايبٝٛت»إٍ يؿٜ  ٖٓاى عٛز٠ْ 34، ٚٗ اٯ١ٜ «ايبٝت»يؿٜ 

ٛٸض٠ بٝتٷ |ا٭نطّ ْعًِ إٔ ايٓيبٸ نبري إٍ دٛاض إػذس،  نإ ي٘ ٗ إس١ٜٓ إٓ

ٌٸهٹٜٴػٵ |ٚنإ، (5)َٔ اؿذطات ٚنإ ٖصا ايبٝت وتٟٛ ع٢ً عسزٺ  ٔ ٗ ن

 َٔ ظٚدات٘. َٔ ٖصٙ اؿذطات ٚاسس٠ّ ٚاسس٠ٺ

ٔٸ مل ّتًو ايهجري َٔ ايبٝٛت  |ا٭نطّ إٔ ايٓيبٸ أْ٘ ىؿ٢ ع٢ً أسسٺ ٫ أٚ
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ٌٸ ٛٸض٠، ٚإِا ن نبريّا قاشّٜا يًُػذس، ٚنإ  «بٝتّا»َا نإ ًّه٘  ٗ إس١ٜٓ إٓ

ٌٸٚايػٴٖصا ايبٝت ايهبري وتٟٛ ع٢ً ايعسٜس َٔ اؿذطات   ٚاسس٠ٺ طٴؾات، ٚناْت ن

ٗ  «ايبٝٛت». إٕ غبب اغتعُاٍ يؿٜ (6)َٔ تًو اؿذطات َٔ ظٚدات٘ تػهٔ ٗ ٚاسس٠ٺ

، ٚايعٛز٠ بعس شيو «ايبٝت»إٍ  قسض اٯ١ٜ، ٚا٫ْتكاٍ بعس شيو ٚٗ ا٭ثٓا٤ َباؾط٠ّ

ٌٸ«ايبٝٛت»ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إٍ  َباؾط٠ّ ٘ ضغٍٛ إهإ ايصٟ ٜكطٓ ، ٖٛ أْ٘ باعتباض ن

، ٚضز اغتعُاٍ |ا٭نطّ ٚباعتباض إٔ َايو فُٛع ايبٝت ٖٛ ؾدل ايٓيبٸ ،|اهلل

سٝح ٜٓتػب بأْع٘ إٍ ضغٍٛ اهلل، ٚٗ إٛاضز ا٭خط٣ باعتباض إقا١َ  ،«ايبٝت»يؿٜ 

 ٕ ْػا٤ ايٓيبٸؾإ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ «ايبٝٛت»ْٝع ايٓػا٤ ؾٝ٘ ٚضز ايتعبري بـ 

ٔٸ ;|ا٭نطّ َع٢ٓ إٔ سذط٠ ٚبٝت  ،، ٜعتربٕ َٔ أٌٖ بٝت٘ايٓيبٸ إٍ بػبب اْتػابٗ

ّٸ» ٖٞ  «دٜٛط١ٜ»، ٚإٔ غطؾ١ |ا٭نطّ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٖٛ بٝت ايٓيبٸ «غ١ًُ أ

ٌٸسٝح تؿٚهٚ ;، ٖٚهصا...|ا٭خط٣ بٝت ايٓيبٸ  |َٔ ْػا٤ ايٓيب ٚاسس٠ٺ ٌ ن

 ٖٓاى اخت٬فٷزٕٚ إٔ ٜهٕٛ ، «ايبٝٛت»ز اغتعُاٍ يؿٜ ٔطا٭نطّ ٜٳ فُٛع أغط٠ ايٓيبٸ

ٔٷ  بٌ ايتعبرئٜ. أٚ تباٜ

ْٚػا٥٘  |ٞ ٜهٕٛ َػهٔ ايٓيبٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ با٫عتباض ايهًٓ

ُٳا ﴿(، نُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘: |ا٭نطّ )أٟ بٝت ايٓيبٸ «ايبٝت» َن

ٝٵتٹَو بٹاِيشٳلِّ ٔٵ بٳ َٹ  (.5)ا٭ْؿاٍ:  ﴾َأخٵطٳدٳَو ضٳبټَو 

 «ايبٝٛت»ّهٔ إط٬م يؿٜ  ،ٚغطؾ١ٺ سذط٠ٺ ٌٸباعتباض ن ،ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘

ٓٴٛا ﴿أٜهّا، نُا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِّ ٔإ ٫َٜٳا َأ ٝٴٛتٳ ايٓٻبٹ ٕٳ  ٫ٓتٳسٵخٴًُٛا بٴ ٕٵ ٜٴ٪ٵشٳ َأ

ِٵ  (.53)ا٭سعاب:  ﴾َيُه

َٔ غٛض٠ ا٭سعاب:  34ٗ اٯ١ٜ  |ٚهلصا ايػبب قاٍ اهلل تعاٍ يٓػا٤ ايٓيبٸ

ٜٳاتٹ ٚٳاشٵ﴿ ٔٵ َآ َٹ ٔٻ  ٝٴٛتٹُه ٜٴتٵ٢ًَ ؾٹٞ بٴ َٳا  ٕٳ  ُٳ١ٹاهللٹُنطٵ ٚٳاِيشٹِه (. ٚبطبٝع١ 34)ا٭سعاب:  ﴾ 

ٔٸ»اؿاٍ ؾإٕ ت٠ٚ٬ آٜات اهلل ٗ  ٔٸ «بٝٛتٗ ، ٚناْت |َٔ ْػا٤ ايٓيبٸ إِا نإ ٭ْٗ

ٔٸ» ٌٸ«بٝت ايٓيبٸ»ٖٞ  «بٝٛتٗ َٔ  َٔ ْػا٥٘ تكطٔ ٗ ٚاسس٠ٺ ٚاسس٠ٺ ; سٝح ناْت ن

ٌٸسذطات٘، ٚمل ٔٸ ٚاسس٠ٺ  ٜهٔ يه ٌّ بٝتٷ َٓٗ ٌٷ َػتك  عٔ غا٥ط ْػا٤ ايٓيبٸ َٚٓؿك

مل ٜهٔ  |، ٜعًِ إٔ ضغٍٛ اهلل|ا٭نطّ ًع ع٢ً غري٠ ايٓيبٸٚظٚدات٘. ٚإٕ إٖط
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 .َٔ ظٚدات٘ ًّو بٝتّا ٫ تػهٓ٘ ٚاسس٠ْ

 

1١ّٝ ١ّٝ ٚايتػسٜع  ــــــ ـ اإلزاد٠ اإلهل١ّٝ بني ايتهٜٛٓ

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿١ إصنٛض٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ: اٱضاز٠ اٱهلٝٸٚاٯٕ عًٝٓا إٔ ْط٣ َا ٖٞ  ْٻ ٔإ

 .(7)ؾٌٗ إطاز َٔ ٖصٙ اٱضاز٠ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ أّ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ؟ ؟﴾اهلُل

ِٕ ٍٷ يٛ ْٛطْا إٍ ٖصٙ اٯٜات زٕٚ سه ٗ  غابل ؾًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إؾها

َع٢ٓ إٔ  ،«٠ ايته١ٜٝٓٛاٱضاز»إزضانٓا بإٔ ٖصٙ اٱضاز٠ إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ يٝػت ٖٞ 

َٔ  82باٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ع٢ً غطاض َا دا٤ ٗ اٯ١ٜ  «أٌٖ ايبٝت»تطٗري  زٵٔطاهلل مل ٜٴ

ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ  ;ـ، ٚتػتٛدب ايعك١ُسٝح ٫ ّهٔ هلصٙ اٱضاز٠ إٔ تتدًٖ ;«ٜؼ»غٛض٠ 

 َٔ ايٓٛاٖٞ، َٔ قبٌٝ: اٱضاز٠ قس ٚضز اغتعُاهلا بعس فُٛع١ٺ

ٍٔتٳدٵهٳ ٬ََؾ﴿ـ  ٛٵ ٔٳ بٹاِيَك  (.31)ا٭سعاب:  ﴾عٵ

ٝٻ١ٹ اُ٭تٳبٳطٻدٵ ٫َٚٳ﴿ـ  ٖٹًٹ  (.31)ا٭سعاب:  ﴾َٚي٢ٔٳ تٳبٳطټزٳ اِيذٳا

ٔٻ ﴿ َٔ ا٭ٚاَط، َٔ قبٌٝ: ٚبعس فُٛع١ٺ ٝٴٛتٹُه ٕٳ ؾٹٞ بٴ ٚٳَقطٵ َٳعٵطٴٚؾّا *  ٛٵ٫ّ  ٔٳ َق ًِ ٚٳُق

ٝٻ١ٹ اُ٭تٳبٳطٻدٵ ٫َٚٳ ٖٹًٹ ٚٳَأقٹٔٳ تٳبٳطټزٳ اِيذٳا ٔٳ ايكٻَٚي٢  ٔٳ ٬َُٵ ٚٳَأطٹعٵ ٌٳ ايعٻَنا٠َ  ٚٳَآتٹ ٘ٴاهلَل٠َ  ٚٳضٳغٴَٛي  ﴾ 

 (.32)ا٭سعاب: 

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿يٝكٍٛ بعس شيو:  ْٻ ِٵ اهلُلٔإ ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔريّا ٜهٕٛ َٔ ل ايتطٗري ايصٟ ٜطٜسٙ اهلل إِا َع٢ٓ إٔ ؼٗك، (33)ا٭سعاب:  ﴾تٳِط

َٻ  (.ٌٵططٜل ايعٌُ با٭ٚاَط، ٚادتٓاب ايٓٛاٖٞ )ؾتأ

خ عٔ ايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ َٔ اؾسٜط َعطؾت٘ إٔ بسا١ٜ ايه٬ّ إشا ناْت تتشسٻٚ

ِٸ اٱضاز٠ » ، نإ إطاز َٓٗا بسا١ّٖ«اٱضاز٠»ٚضز ايتعبري بـ  ٚإػا٥ٌ ايته١ٜٝٓٛ، ث

ٞٸ. ٚأَا إشا نإ اؿسٜح عٔ ايٛدٛب ٚاؿ«ايته١ٜٝٓٛ ، يريز ط١َ ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ايؿطع

 .«اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ»ٝهٕٛ إطاز بٗا ؾبعس شيو،  «اٱضاز٠»شنط 

ع٢ً ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ نإ إطاز  َعطٛؾ١ّ «اٱضاز٠»أخط٣: إشا ناْت  ٚبعباض٠ٺ

َٸ١ يتشٗك ،ـاييت ٫ تتدًٖ ،«اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»َٓٗا ٖٛ   .(8)ل إطازٚتهٕٛ ٖٞ ايع١ً ايتا

ع٢ً ا٭سهاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايؿطع١ٝ ٚايكٛاٌْ  َعطٛؾ١ّ «اٱضاز٠»أَا إشا ناْت ٚ
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 ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚ. «اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ»ٗ إٔ إطاز َٓٗا ٖٛ  ٬ ؾٳٖو١ ؾاٱهلٝٸ

إش ٜكٍٛ اهلل  ;«إا٥س٠»َٔ غٛض٠  6ٗ اٯ١ٜ  «اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ»ّهٔ يٓا إٔ ْؿاٖس 

ِٵ ٔإَي٢ ايكٻٜٳ﴿تعاٍ:  ُٵتٴ ٓٴٛا ٔإشٳا ُق َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ ٔإَي٢ ٬َا َأ ٜٵسٹٜٳُه ٚٳَأ ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٠ٹ َؾاِغػٹًُٛا 

َٵػٳشٴٛا بٹطٴ ٚٳا ُٳطٳاؾٹٔل  ٕٵ ٩ٴاِي ٚٳٔإ ٗٻطٴٚا  ِٵ دٴٓٴبّا َؾاٖط ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٚٳٔإ  ٔٔ ٝٵ ِٵ ٔإَي٢ اِيَهعٵبٳ ٚٳَأضٵدٴًَُه ِٵ  ٚغٹُه

ٚٵ عٳ٢ًَ غٳ َٳطٵنٳ٢ َأ ِٵ  ٓٵتٴ ٚٵ ُن ٘ٹ َأ ٔٳ اِيػٳا٥ٹ َٹ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٚٵ دٳا٤ٳ َأسٳسٷ  ِٵ تٳذٹسٴٚا ٫ََؿٕط َأ ِٴ ايِّػٳا٤ٳ َؾًَ َٳػٵتٴ

َٳا ٜٴٔطٜسٴ  ٘ٴ  ٓٵ َٹ ِٵ  ٜٵسٹُٜه ٚٳَأ ِٵ  ٖٹُه ٛٴدٴٛ َٵػٳشٴٛا بٹ ُٴٛا قٳعٹٝسّا َطِّٝبّا َؾا ُٻ ٝٳ ٌٳ اهلُلَٳا٤ٶ َؾتٳ  يٹٝٳذٵعٳ

ِّ ٝٴَط ٔٵ ٜٴٔطٜسٴ يٹ ٚٳَيهٹ ٔٵ سٳطٳٕز  َٹ ِٵ  ٝٵُه ٕٳعٳًَ ِٵ تٳؿٵُهطٴٚ ِٵ َيعٳًُٖه ٝٵُه ٘ٴ عٳًَ ُٳتٳ ِٻ ْٹعٵ ٝٴتٹ ٚٳيٹ ِٵ   ﴾طٳُن

 (.6)إا٥س٠: 

بعس بٝإ ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ، َٔ  ،ت٬سٕٛٛ إٔ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

ُټ دّا، ٚإِا ٜطٜس إٔ طٳِ: إٕ اهلل ٫ ٜطٜس إٔ هعٌ عًٝهِ سٳقبٌٝ: ايٛن٤ٛ ٚايتٝ

ِّ ِٸ ْعُت٘ عًٝهِ.ٜط ٗٳا ﴿ :ٚاْٛطٚا إٍ قسض اٯ١ٜ ػسٕٚ أْٗا تبسأ بعباض٠ طنِ ٜٚت ٜټ ٜٳا َأ

ٓٴٛا َٳ ٔٳ َآ ، ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ْٝع إ٪ٌَٓ َعكَٕٛٛ عهِ ٖصٙ اٱضاز٠ ﴾اٖيصٹٜ

 ١؟!اٱهلٝٸ

، ؾُا «ا٭سعاب»َٔ غٛض٠  33بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ  ٖٚٓا ّهٔ إٔ لطٟ َكاض١ّْ

 ٗا؟يٓتٝذ١ اييت ّهٔ إٔ مكٌ عًٖٝٞ ا

ِٵ ٔإَي٢ ايكٻ﴿قاٍ تعاٍ ٗ غٛض٠ إا٥س٠:  ُٵتٴ ٓٴٛا ٔإشٳا ُق َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٠ٹ َؾاِغػٹًُٛا ٬َٜٳا َأ

ُٳطٳاؾٹٔل. ِٵ ٔإَي٢ اِي ٜٵسٹٜٳُه ٚٳَأ ِٵ  ٖٳُه ُٴٛا قٳعٹٝسّا َطِّٝبّا.. ٚٴدٴٛ ُٻ ٝٳ َٳا٤ٶ َؾتٳ ِٵ تٳذٹسٴٚا  َع٢ٓ إٔ  ،﴾...َؾًَ

ِّ ِٸاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜطٜس إٔ ٜط ْعُت٘ عًٝهِ َٔ خ٬ٍ قٝاَهِ بٗصٙ  طنِ ٜٚت

ٔٻ.﴿: «ا٭سعاب»ٚقاٍ ٗ غٛض٠  ;ٚاَتجايهِ هلصٙ ا٭سهاّ ،ا٭عُاٍ ٝٴٛتٹُه ٕٳ ؾٹٞ بٴ  ..ٚٳَقطٵ

ٔٳ ايكٻ ُٵ ٔٳ ٬َٚٳَأقٹ ٚٳَأطٹعٵ ٌٳ ايعٻَنا٠َ  ٚٳَآتٹ ٘ٴاهلَل٠َ  ٚٳضٳغٴَٛي ُٳا ٜٴٔطٜسٴ    ْٻ ِٴ ايطِّدٵؼٳ اهلُلٔإ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔريّاَأ ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ  .﴾ٖٵ

ٚٵضإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ب ؾهًتا اٯٜتٌ قس ْعيت ٗ ; «إا٥س٠»َٔ غٛض٠  6ٖا تؿب٘ اٯ١ٜ سٳ

١ ١ ايػا٥ٝٸَكاّ تعًٌٝ اؿه١ُ َٔ تؿطٜع ايكٛاٌْ، ٚقس ٚضز ايه٬ّ ؾُٝٗا عٔ ايعًٓ

ٚخكا٥كِٗ يتؿطٜع ا٭سهاّ، ٚيٝػتا بكسز بٝإ َكاَات َٚٓاظٍ ا٭ؾدام 

ِٵ﴿ :ايته١ٜٝٓٛ! ؾهُا إٔ عباض٠ ِّطٳُن ٝٴَط ٔٵ ٜٴٔطٜسٴ يٹ ٫ تؿٓهٌ  «إا٥س٠»ٗ غٛض٠  ﴾ٚٳَيهٹ
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إضاز٠ ايتطٗري ٚإشٖاب »ؾإٕ نصيو زي٬ّٝ ع٢ً ايطٗاض٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚعك١ُ إ٪ٌَٓ، 

، ٫ٚ ّهٔ «تؿطٜع١ٝ إضاز٠ْ»إِا ٖٞ ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع  «ا٭سعاب»ٗ غٛض٠  «ؼدٵايطِّ

ٝٸأ َٔ غٛض٠  6نُا إٔ اٯ١ٜ ٚ .١ يؿدٕلٕ تهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً ايعك١ُ ٚايطٗاض٠ ايتهٜٛٓ

ُټ «إا٥س٠»  ،«طٗاض٠ إ٪ٌَٓ»ِ ٖٞ تؿٝس إٔ ايػا١ٜ َٔ تؿطٜع ايٛن٤ٛ ٚايػػٌ ٚايتٝ

طٗاض٠ »ٖٞ  «ا٭سعاب»َٔ غٛض٠  33ٕ ايػا١ٜ َٔ ا٭ٚاَط إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ ؾإ نصيو

ْعًِ ؾإٕ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ ٗ اٯٜات ايتؿطٜع١ٝ إش نُا  ;أٜهّا «أٌٖ ايبٝت

 هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. «اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ»َٔ  ٚايكا١ْْٝٛ يًكطإٓ )أٟ ٗ ا٭سهاّ( ْاؾ١ْ٦

( قس اؾتًُت ع٢ً ؾُا بعسٖا 28)َٔ اٯ١ٜ  «ا٭سعاب»ٜٴهاف إٍ شيو إٔ غٛض٠ 

ّٕ ٔٸ ٕٳطٵٚتهايٝـ، َٔ قبٌٝ: َق أسها ُٵٔٳدٵربٻ، ٫ٚ تٗ بٝٛته ايك٠٬، ٚآتٌ  ٔٳ، ٚأق

اٱضاز٠ »ّا إٔ ٖصٙ ا٭َٛض تطتب٘ بـ َٚٔ ايٛانض دسٸ ،اهلل ٚضغٛي٘، ٚ... ٔٳايعنا٠، ٚأطعٵ

ؼ دٵشٖاب ايطِّٱ اهلل أخط٣: إٕ إضاز٠ زٕٚ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ. ٚبعباض٠ٺ ،اٱهل١ٝ «ايتؿطٜع١ٝ

ِّٚ»تعاٍ: ، سٝح قاٍ «ا٭سعاب»ايٛاضز٠ ٗ غٛض٠  ٚتطٗري أٌٖ ايبٝت ٖٞ  ،«طنِٜط

َٳ ّاخطاب «إا٥س٠»َجٌ اٱضاز٠ ايٛاضز٠ ٗ غٛض٠   ؾِٝٗ ايٓيبٸ ٔٵؾُٝع إ٪ٌَٓ ـ 

ٞٸ |ا٭نطّ ٜٴٔطٜسٴ ﴿سٝح قاٍ تعاٍ:  ،ٚ... ـ ÷ٚؾاط١ُ ايعٖطا٤ ×ٚاٱَاّ عً

ِٵ ِّطٳُن ٝٴَط  .﴾يٹ

ِٵ قٳسٳَق١ّ تٴَط﴿: |نُا قاٍ اهلل تعاٍ يطغٛي٘ ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ َأ َٹ ِٵ خٴصٵ  ٔٗ ٚٳتٴعٳٚنٝ ِٵ  ٖٴ ِّطٴ

ٗٳا َٳ، (103)ايتٛب١:  ﴾بٹ  |أعط٢ ايعنا٠ يطغٍٛ اهلل ٔٵؾٌٗ تعين ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ نٌ 

 نإ طاٖطّا َٚعكَّٛا بايهطٚض٠؟!

َٔ ايبسٜٗٞ إٔ إطاز ٖٛ إٔ ايػا١ٜ َٔ تؿطٜع ايعنا٠ ٖٞ تكؿ١ٝ ايٓاؽ َٔ 

ٛټ ا ؼكٌ َٔ ططٜل ايعٌُ خ بأزضإ ايسْٝا ٚسبٸ ا٭َٛاٍ، ٚإٕ ٖصٙ ايطٗاض٠ إِايتً

 .(9)بكإْٛ ايعنا٠

َٔ غٛض٠  6ٖٚٞ: إٔ ا٭ؾعاٍ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ  ،ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ٖصٙ ايٓكط١ٚ

ِٸ»ٚ «ٜطٜس»ٖٞ َٔ ا٭ؾعاٍ إهاضع١، َجٌ:  «إا٥س٠» ٗٸ»، نُا إٔ ا٭ؾعاٍ: «ٜت  «طتط

ل ٖصٙ ٭ٕ ؼٗك ;َٔ ا٭ؾعاٍ إهاضع١ أٜهّا «ايتٛب١»َٔ غٛض٠  103ٗ اٯ١ٜ  «٢تعٓن»ٚ

ْٙ بادتٓاب ايٓٛاٖٞ ٚاَتجاٍ ا٭ٚاَط إصنٛض٠ قبٌ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ; َع٢ٓ  ا٭ؾعاٍ َؿطٚ
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بايٓٛط إٍ ٖصٙ ٚيٮؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ايػابك١ هلا.  ل ٖصٙ ا٭ؾعاٍ إِا ٖٛ ْتٝذ١ْإٔ ؼٗك

ٚٵضايٓكط١ ْط٣ إٔ آ١ٜ ايتطٗري تكٍٛ ب ٗٻدٵأشٖب اهلل عٓهِ ايطِّ»ٖا: سٳ ; إش «.طنِ..ؼ ٚط

ْٙ «ؼ ٖٚصا ايتطٗريدٵاٱشٖاب يًطِّ»ْا ؾإٕ ٖصا طٵّ إٔ شَننُا تكسٻ  إِا ٖٛ َؿطٚ

أخط٣: إٕ ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ إصنٛض٠  باَتجاٍ ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ إصنٛض٠ قبًٗا. ٚبعباض٠ٺ

عٔ ايتٛنٝض إٔ ٖصا إٛنٛع ٫  غينٌّٚؼ. دٵل ايتطٗري ٚإشٖاب ايط١ِّ يتشٗكٚأضنٝٸ ١ََْكسٸ

ٝٸٜت  ١َٺ٫ٚ ؼتاز إٍ َكسٸ ،١ اٱهل١ٝ، اييت ٖٞ غري َؿطٚط١ٺٓاغب َع اٱضاز٠ ايتهٜٛٓ

َٻ ُٚٗٝسٺ  .(10)(ٌٵ)ؾتأ

 

 ــــــضتعُاٍ اجلُ  املرٖنس قاعد٠ ايتػًٝب َربٌِّز ٫ـ 2

إٍ شات ْػا٤  33إٍ غٛض٠ ا٭سعاب، سٝح عاز اـطاب بعس اٯ١ٜ  ثا١ّْٝ سٵيٓعٴٚ

ٜٴتٵ٢ًَ ؾٹٞ ﴿إش ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ;تؿطٜع١ْٝ، ٚاٯ١ٜ |ا٭نطّ ايٓيبٸ َٳا  ٕٳ  ٚٳاشٵُنطٵ

ٜٳاتٹ  ٔٵ َآ َٹ ٔٻ  ٝٴٛتٹُه ُٳ١ٹاهللٹبٴ ٚٳاِيشٹِه  (.34)ا٭سعاب:  ﴾ 

َٔ غٛض٠ ا٭سعاب  ،34 اٯ١ٜ إٍ 28َٔ اٯ١ٜ  ،نُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ اٯٜاتٚ

ٟٸ اْكطإع َرتابط١ْ  .بايهاٌَ، ٚيٝؼ بٌ ؾكطاتٗا ٚنًُاتٗا أ

بت بٗصا ايػ٪اٍ يػ١ٜٛ ؾٗٞ اييت تػبٻ ٖٓا )أٚ ايتػاؾٌ( عٔ قاعس٠ٺأَا ايػؿ١ً 

، ٗ سٌ إٔ ايٛاضز ٗ 33ط يًُداطب ٗ اٯ١ٜ ايكا٥ٌ: ٕاشا ٚضز اغتعُاٍ اؾُع إصٖن

ـ ٖٛ  «ا٭سعاب»َٔ غٛض٠  34إٍ اٯ١ٜ  28قسض شات ٖصٙ اٯ١ٜ ـ ٚٗ اٯٜات َٔ اٯ١ٜ 

 ب؟!ح يًُداَطاغتعُاٍ اؾُع إ٪ْٻ

ع٢ً  ـ بٓا٤ٶْاع١ اٱْاخ ؾإٕ  ;إٕ ايكاعس٠ اييت ْطقسٖا ٖٓا ٖٞ قاعس٠ ايتػًٝب

ٚاسس تهٕٛ ٚدٛبّا عهِ اؾُع  ٕطٚيٛ ع٢ً َصٖن ٖصٙ ايكاعس٠ ـ إشا ناْت َؿت١ًُّ

 ط.إصٖن

ٞٻ تٵأخط٣: يٛ أيَك بعباض٠ٺٚ ٔٸ ،َٔ ايٓػا٤ فُٛع١ْ ايػ٬ّ عً ٌٷ بٝٓٗ ٚاسس، ؾإٕ  ضد

ٔٸايػ٬ّ َٓٸٞ  ضزٻ ط، أٟ: هب إٔ أقٍٛ ٗ هب إٔ ٜهٕٛ بكٝػ١ اؾُع إصٖن عًٝٗ

 .«عًٝهِ ايػ٬ّ»اؾٛاب: 

 :. َٚٔ شيو(11)ٚقس ايتعّ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ايصٟ ْعٍ بًػ١ ايعطب ـ بٗصٙ ايكاعس٠
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ّٷ، ٚبؿٻ×إبطاِٖٝ عٓسَا دا٤ت ا٥٬ٕه١ إٍ بٝت ايٓيبٸ ; طٚٙ بأْ٘ غٝٛيس ي٘ غ٬

َٵٔط ﴿قايت ا٥٬ٕه١ ٗ دٛابٗا: ، ب١ّظٚدت٘ َتعذِّ تٵؾهشَه ٔٵ َأ َٹ ٌٳ  ُٳ١ُ اهللٹَأتٳعٵذٳبٹ  ضٳسٵ

َٳذٹٝسٷاهللٹ ُٹٝسٷ  ٘ٴ سٳ ْٻ ٝٵتٹ ٔإ ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٵ َأ ٝٵُه ٘ٴ عٳًَ ٚٳبٳطٳَناتٴ  (.73)ٖٛز:  ﴾ 

ب ٗ ن٬ّ ا٥٬ٕه١ ٗ بسا١ٜ نُا ت٬سٕٛٛ ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ إداَطٚ

ٔٵ×إبطاِٖٝ غاض٠ ظٚد١ ايٓيبٸ ٚاسس٠ )ٖٚٞ اٯ١ٜ مل ٜهٔ غ٣ٛ اَطأ٠ٺ بايٓٛط  (، ٚيه

نإ َٔ أٌٖ شيو ايبٝت أٜهّا ؾكس ٚضز اغتعُاٍ نُري  ×إبطاِٖٝ إٍ إٔ ايٓيبٸ

. إشٕ ّهٔ «عًٝهِ أٌٖ ايبٝت»ط يًُداطبٌ، سٝح قايت ا٥٬ٕه١: اؾُع إصٖن

اب س٠ ايبٝت إٔ تهٕٛ َٔ أٌٖ ايبٝت. نُا ْط٣ شات ٖصا ا٭َط ٗ غٛض٠ ا٭سعيػٝٸ

ِّ﴿أٜهّا; سٝح ٚضز اـطاب ٗ بسا١ٜ اٯٜات بكٛي٘ تعاٍ:  ٢ ٗ ، ٚستٸ﴾ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

ح، ٚأَا عٓس لس إٔ ْٝع ايهُا٥ط ٖٞ َٔ نُا٥ط اؾُع إ٪ْٻ 33قسض اٯ١ٜ 

 هٕٛ ايٓيبٸؾكس ٚضز اغتعُاٍ نُري اؾُع إصٖنط; ي «أٌٖ ايبٝت»اؿسٜح عٔ 

ٚٵضب |ا٭نطّ باعتباض قًتِٗ  ;ٚنصيو اٯخطٕٚ ،سٙغٝٸبٌ  ،ايبٝت ٙ َٔ أٌٖ ٖصاسٳ

ٟٸ  سٸٕٚ َٔ أٌٖ ٖصا ايبٝت أٜهّا.، ٜٴعٳبايٓيبٸ ٚاضتباطِٗ ا٭غط

ٗٳا ﴿: قٛي٘ تعاٍ :ٚقس ٚضز ٗ نتب ايتؿػري إٔ خطابات ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ ٜټ ٜٳا َأ

ٓٴٛا َٳ ٔٳ َآ ِٴ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،﴾اٖيصٹٜ ٝٵُه بايطداٍ ؾك٘،  تلٸؽْٚٛا٥طُٖا، ٫  ،﴾ُنتٹبٳ عٳًَ

ٔٵتبٌ  ع٢ً  ط٠ بٓا٤ٶٚضز اغتعُاهلا بكٝػ١ ايهُا٥ط إصٖن ؿٌُ ايٓػا٤ أٜهّا، ٚيه

 قاعس٠ ايتػًٝب.

ٝٵسٳ ٕٸ بٳ ٜٴِؿ أ كط٠ ايجايج١ َٔ ِ َٔ ن٬َ٘، ٗ ايؿٗٳ٭خٝٓا ن٬َّا عذٝبّا يًػا١ٜ; إش 

١ٜ أنجط َٔ آ ، ٜٚطاٖا َؿه١ًَّٔ غٛض٠ ٖٛز َب١ُّٗ 73أْ٘ ٜط٣ اٯ١ٜ  ،ضغايت٘

َٳ  ؟!«أٌٖ ايبٝت»ِٖ  ٔٵايتطٗري، ٜٚجري غ٪ا٫ّ بٗصا ايؿإٔ; إش ٜكٍٛ: 

 

 ــــــ ×بني آ١ٜ ايتطٗري ٚآ١ٜ ايبػاز٠ إلبساِٖٝ ايهبري َ٘بايػَّـ 3

ؾٓكٍٛ: إٕ  ،إْاي١ٝ ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ أض٣ َٔ اي٬ظّ ٖٓا إٔ تهٕٛ يٓا إط٬ي١ْٚ

إبطاِٖٝ  . ٚإٕ ايٓيبٸ×إبطاِٖٝ ٓيبٸا٥٬ٕه١ ـ ع٢ً َا ٚضز ٗ اٯ١ٜ ـ قس ْعيت يتبؿري اي

ٛٻ ،ف عًِٝٗ ٗ باز٨ ا٭َطمل ٜتعطٻ ُٸا ،ض أِْٗ َٔ بين ايبؿط، ؾطبذ هلِ عذ٬ّٚتك  ؾً
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ٛٻ ض أِْٗ ٜهُطٕٚ ي٘ ايؿطٸ. ٖٚٓا مل هس ا٥٬ٕه١ ضأ٣ إٔ أٜسِٜٗ ٫ تتٓاٍٚ ايطعاّ تك

اهلل، ٚإٕ ايعصاب ايصٟ ، ؾإْٓا ضٴغٴٌ ـٵؾكايٛا ي٘: ٫ َؽ ،َٓاقّا َٔ ايتعطٜـ بأْؿػِٗ

ٙٺ﴿د٦ٓا ب٘ ٫ ٜؿٌُ قَٛو، ٚإِا مٔ د٦ٓا إٍ قّٛ يٛٙ:  ّٔ ُيٛ ٛٵ ٓٳا ٔإَي٢ َق ًِ ْٻا ُأضٵغٹ  ﴾ٔإ

 (.70)ٖٛز: 

ِٸ ٚٳضٳا٤ٹ ٔإغٵشٳامٳ ﴿قاٍ تعاٍ:  ث ٔٵ  َٹ ٚٳ ٖٳا بٹٔإغٵشٳامٳ  ْٳا ُٳ١ْ َؾهٳشٹَهتٵ َؾبٳؿٻطٵ ٘ٴ َقا٥ٹ َٵطٳَأتٴ ٚٳا

ٜٵًَ *ٜٳعٵُكٛبٳ  ٚٳ ٜٳا  ٞٵ٤ٷ عٳذٹٝبٷ َقاَيتٵ  ٖٳصٳا َيؿٳ ٕٻ  ٝٵدّا ٔإ ٖٳصٳا بٳعٵًٹٞ ؾٳ ٚٳ ْٳا عٳذٴٛظٷ  ٚٳَأ َقاُيٛا  *تٳا َأَأيٹسٴ 

َٵٔط  ٔٵ َأ َٹ ٌٳ  ُٳ١ُ اهللٹَأتٳعٵذٳبٹ َٳذٹٝسٷاهللٹ ضٳسٵ ُٹٝسٷ  ٘ٴ سٳ ْٻ ٝٵتٹ ٔإ ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٵ َأ ٝٵُه ٘ٴ عٳًَ ٚٳبٳطٳَناتٴ )ٖٛز:  ﴾ 

 (.73ـ  71

َٸًٓا ٗ ٖصٙ اٯٜات ؾػٛف لس إٔ ا٥٬ٕه١  ،ٞ ا٭سهاّ إػبك١زٕٚ تبٓٸ ،يٛ تأ

ٜٳ .×إبطاِٖٝ ب ظٚد١ ايٓيبٸػٝب عٔ تعذټ ب اغتعُاٍ ايؿعٌ إؿطز يًُداَط زٴٔطَٚٔ ٖٓا 

 ح.إ٪ْٻ

عٔ ًُاشا ٚضز ايه٬ّ ٗ ا٭ثٓا٤ ؾب١ باٯ١ٜ : إشا ناْت ايعٚد١ ٖٞ إداَطٚيٛ قٌٝ

 ا٭غط٠ ٚأٌٖ ايبٝت؟

٘ ٗ باز٨ ا٭َط ، ٖٚٞ إٔ ايه٬ّ قس تٛدٻايٓكط١ ًؿت اْتباٖهِ إٍ ٖصٙؾإْٓا ْ

ٔٵإٍ اَطأ٠ٺ  ٚأْٗا ظٚدت٘، ٚإٔ ايٓيبٸ ،×إبطاِٖٝ إٍ ايٓيبٸ باعتباض أْٗا َٓتػب١ْ ، ٚيه

ؾإْ٘ عٓس تٛدٝ٘ اـطاب بعس شيو إٍ ن٬  ،َٔ أعها٤ ٖصا ايبٝت ٚاسسٷ ×إبطاِٖٝ

ٜٵ . ٚٗ ايٛاقع ؾإٕ اٯ١ٜ تكٍٛ: ٕاشا طٔ ٗ ايبٝت عُس إٍ اغتعُاٍ ايهُري إصٖنإٛدٛزٳ

َٔ أٌٖ ٖصا ايبٝت ايصٟ أْعٍ اهلل عًٝ٘ ضٓت٘  ٌ أْوٹ ٚاسس٠ُْتعذبٌ؟! أ٫ تعً

ٚظٚدت٘ ـ بٌ ٖٞ  ×إبطاِٖٝ ع٢ً ايٓيبٸ ٚبطنات٘؟ ٚسٝح ناْت ٖصٙ ايربنات ْاظي١ّ

ا٥ط إبطاِٖٝ، ٚٗ ايسضد١ ايجا١ْٝ ع٢ً غ ع٢ً ايٓيبٸ ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ ناْت ْاظي١ّ

ط. َٔ اغتعُاٍ ايهُري إصٖن سٌّأعها٤ ا٭غط٠ ٚأؾطاز ٖصا ايبٝت ـ مل ٜهٔ ٖٓاى بٴ

أٜهّا  ×إبطاِٖٝ يًٓيبٸ ٚسٝح ناْت ضعا١ٜ اهلل عٓس شنط ايط١ٓ ٚايربنات ؾا١ًَّ

ٗ سٌ نإ َكسٚض ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ٜكٍٛ:  ،«عًٝهِ أٌٖ ايبٝت»ٚضز ايتعبري بـ 

أٟ نإ َكسٚضٙ ايتعبري بـ  ،«١ اهلل ٚبطنات٘ عًٝوٹأتعذبٌ َٔ أَط اهلل؟! ضٓ»

٘؟ ؾًُاشا مل ٜػتعًُِ ،حٕ٪ْٻا أٚ اغتعُاٍ نُري إؿطز يًُداطب «عًٝهِ أٌٖ ايبٝت»
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ٖصٙ إطأ٠ ٚ ،إبطاِٖٝ ـ نإ قس مشٌ ايٓيبٸ غابكّا ْاطٵايػبب ٖٛ أْ٘ ـ نُا شَن

عًٝ٘ ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٕ ايط١ٓ ٚايربنات ناْت أ، ٚ×إبطاِٖٝ بايٓيبٸإطتبط١ 

 .(12)ٚع٢ً أعها٤ أغطت٘ ٚأٌٖ بٝت٘ بايسضد١ ايجا١ْٝ

ٌٸ ايتطٗري، »عجٓا ٗ غٛض٠ ا٭سعاب. ؾايػا١ٜ ٖٞ  ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ق

 ،ٚقبٌ اؾُٝع ،، ٚإعينٸ بصيو ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ«يػريِٖ ٚإٔ ٜهٕٛ أٌٖ ايبٝت أغ٠ّٛ

ِٸ|ا٭نطّ ٖٛ ؾدل ايٓيبٸ َٳٜأتٞ غا ، ث ي٘ ا٫ضتباٙ ا٭نرب  ٔٵ٥ط أؾطاز أغطت٘ ٚ

، ٖٛ إعينٸ بايسضد١ ا٭ٍٚ |ا٭نطّ َع٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، سٝح نإ ايٓيبٸ

ع ٚاعتباض َطاتب ْػبتِٗ إيٝ٘، ٚضز اغتعُاٍ بٳ ٗ شيو بايتٻٌٚنإ اٯخطٕٚ َعٓٝٸ

 (.ِٜط )ؾ٬سٹايهُري إصٖن

ْو ٫ إايطغاي١ احملرتّ: سٝح  أخط٣ إٍ غٛض٠ ٖٛز، ْٚػأٍ ناتب ْعٛز َطٸ٠ّ

َٔ  ×إبطاِٖٝ بٗصٙ اٯ١ٜ، ٫ٚ تط٣ ايٓيبٸ ب١ْكاَط ×إبطاِٖٝ تكطع بإٔ ظٚد١ ايٓيبٸ

َٳ (13)سٴعٵس بٳـ بايٓٛط إٍ إٔ ٚيسٙ مل ٜٴَٛي ػٝبٓا، ؾٌٗ يو إٔ «أٌٖ ايبٝت»َكازٜل  ٖٛ  ٔٵـ 

 ب بٗصٙ اٯ١ٜ؟! إداَط

ٕٵ  ٚظٚدت٘، أؾدامٷ ×إبطاِٖٝ ٍ ايٓيبٸباٱناؾ١ إ ،ُا نإ ٖٓاىبٳ: ضٴِقًتٴ إ

ٕٸ  !ن٬ّ ا٥٬ٕه١ نإ خطابّا هلِ آخطٕٚ ٗ شيو ايبٝت، ٚإ

ٌٕ ،ُٓا بٗصا ايؿطض٢ يٛ غًٖ: ستٸقًٓا  ٗ أْ٘ بٓا٤ٶ ٬ ؾٳٖوؾ، ايصٟ ٫ ٜػتٓس إٍ زيٝ

ٞٸ ع٢ً سسٸ تعبرينِ( عٓسَا تبسأ ا٥٬ٕه١  ،ع٢ً أغًٛب ايه٬ّ اؿهِٝ )أٚ ايعك٥٬

ِٸ ب ظٚد١ ايٓيبٸاؾٛاب عٔ تعذټ ن٬َٗا ٗ اٱعطاض  ٫ ٜعٛز َٔ إعكٍٛ ٚإكبٍٛ إٔ ٜت

٫ تهٕٛ ظٚد١  ٚزٕٚ إُاّ اؾٛاب، ٜٚكريٕٚ إٍ شنط إَٔط ،عٓٗا ٗ أثٓا٤ ايه٬ّ

ٗ  ،ٌٖ تعذبٌ َٔ أَط اهلل ،تٗا إطأ٠كاٍ: أٜٸَع٢ٓ إٔ ٜٴ ;َٔ َكازٜك٘ إط٬قّا ايٓيبٸ

! ؾُا ٖصا اؾٛاب ؟آخطٜٔ غريىٹ ٘ إِا تٓعٍ ع٢ً أؾدإمسٌ إٔ ض١ٓ اهلل ٚبطنات

ِٸ ٌٸ هلصٙ إطأ٠؟! ٕٚاشا ٜت إٍ تًو  بٛقؿ٘ خطابّا َٛدٸّٗا إعطا٤ َجٌ ٖصا اؾٛاب، ٜٚٴػتٗ

يتًو إطأ٠ ئ ٜهٕٛ ن٬ّ ا٥٬ٕه١  إطأ٠؟! ؾإشا مل تهٔ ايط١ٓ ٚايربنات ؾا١ًَّ

ب إطأ٠ ٚتهشو، إٔ تتعذٸ ؽ نٝـ ٜكضٸب إطأ٠ أق٬ّ! ٚٗ ا٭غادٛابّا عٔ تعذټ

بٛا ٚمل آخطٜٔ مل ٜتعذٻ ٚتكّٛ ا٥٬ٕه١ بتٛدٝ٘ اؾٛاب ٚايتعًٌٝ إٍ أؾدإم
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 ٜهشهٛا؟!

ؾإٕ ن٬ّ اهلل غٛف  «أٌٖ ايبٝت»َٔ  ×إبطاِٖٝ إشا مل ْعترب ظٚد١ ايٓيبٸ

٢ َجٌ َا بت َٔ بؿاض٠ إلابٗا ٖٚٞ عً; ٭ْٗا تعذٻُاَّاَتٗاؾتّا  ـ َعاش اهلل ـ ٜهٕٛ

ّ ٗ ايعُط; ؾُا َع٢ٓ إٔ ٜكٍٛ هلا ا٥٬ٕه١ ٗ اؾٛاب عٔ ناْت عًٝ٘ َٔ ايتكسټ

ع٢ً  ٚاؿاٍ إٔ ض١ٓ اهلل ٚبطنات٘ ْاظي١ْ ،تٗا إطأ٠، أتعذبٌ َٔ أَط اهللبٗا: أٜٸتعذټ

 ٚعُطٚ؟! ٚبهٕط ظٜسٺ

ٍٛ إٔ ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ غٛض٠ ا٭سعاب أٜهّا; ؾًٝؼ َٔ إعكٍٛ أٚ إكب

ِٸ|ا٭نطّ ٘ ايكطإٓ باـطاب إٍ ْػا٤ ايٓيبٸٜتٛدٻ ٔٸ ، ث ٚزٕٚ  ،ؾذأ٠ّ ٜٓكطف عٓٗ

٘ إٍ بٌ دٴسٴز، ٚزٕٚ إٔ ىتِ ن٬َ٘ ايػابل إٛدٻ، َٚٔ زٕٚ شنط كاَطغابل إْصإض

ٗٴْػا٤ ايٓيبٸ ٘ باـطاب إٍ بات َا قبٌ ٚبعس ٖصٙ اؾ١ًُ، ٜٚتٛدٸإداَط ٔٻ، ضغِ أْ

، أٚ بعٝسٺ َٔ قطٜبٺ |ا٭نطّ ٜٚصنط أَطّا ٫ ٜعين ْػا٤ ايٓيبٸ آخطٜٔ، أؾدإم

ٔٸ  .(14)عٔ مشٛي٘ ُاَّا ٚىطدٗ

ٚٳيٝػٳ أْتٳ تٳْػأٍ ايهاتب احملرتّ: أيػٵ ظٚدتو َٔ أٌٖ  تٵَٔ أٌٖ بٝتو؟ أ

َٻ ،بٝتو ٗ  تٳًِأّ إٔ أ٫ٚزى ٚأسؿازى ٚأقٗاضى ٚسسِٖ َٔ أٌٖ بٝتو؟! ٌٖٚ تأ

ٝٸّا؟!  ن٬َو ٖصا ًَ

ًٜٞ ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ ٖٓاى تٓاٚطّا نبريّا بٌ َا  ٚٗ

ح; ؾؿٞ غٛض٠ ب ٗ نًتا اٯٜتٌ ٖٛ إ٪ْٻؾإداَط ;َٔ غٛض٠ ٖٛز ٚآ١ٜ ايتطٗري 73اٯ١ٜ 

ذ٘ اـطاب إٍ اؾُع ح، ٚٗ غٛض٠ ا٭سعاب ٜتٸذ٘ اـطاب إٍ إؿطز إ٪ْٻٖٛز ٜتٸ

، ٚقس ٚضز ٗ ن٬ إٛضزٜٔ إٛضزٜٔ أظٚاز ايٓيبٸ ب ٗ قسض ن٬ٚإداَط .حإ٪ْٻ

َٔ غٛض٠ ا٭سعاب دا٤ شنط أؾعاٍ  33َٓكٛبّا. ٚٗ قسض اٯ١ٜ  «أٌٖ ايبٝت»ايتعبري بـ 

ط ح، ٚٗ ختاّ شات ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضزت نُا٥ط اؾُع يًُصٖنب إ٪ْٻاؾُع يًُداَط

 73ط ٗ اٯ١ٜ ؾُع إصٖنهُري اغبب ٚع١ًٓ اٱتٝإ بب. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إداَط

ٚٵضب زٴٔط، ٜٳّا نإأٜٸ ،َٔ غٛض٠ ٖٛز  .(15)ٙ ٗ آ١ٜ ايتطٗري أٜهّاسٳ

ُٖ َطاعاتٗا ٗ نًتا اٯٜتٌ. ْٚط٣ َٔ إٓاغب  تٵمٔ ْط٣ إٔ قاعس٠ ايتػًٝب قس 

ـ قبٌ اـٛض ٗ إٛانع ا٭خط٣ َٔ آ١ٜ ايتطٗري ـ اٱؾاض٠ إٍ إٔ عًُا٤ ايٓشٛ ٚايًػ١ قس 



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16السنة السادسة عشرة ــ العددان  ــ نصوص معاصرة  

 

ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠  «ايعكؿطٟ»ح ب٘ َا قطٻ :َٚٓٗا ،َطايب أخط٣ شنطٚا

 ;ح ـ٢ إؿطز إ٪ْٻط يًتعبري عٔ إؿطز ـ ستٸٖٛز، َٔ دٛاظ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصٖن

 ٚاغتؿٗس يصيو بكٍٛ ايؿاعط: .يًتعبري عٔ ايتعِٛٝ ٚايتهطِٜ

ــٛ ؾــ٦تٴ  ــسطٻ ؾً ِ ايِّ تٴَٵ  ػــا٤ غــٛان
 

ٕٵ  ــِ ْكاخــاّ مل ؾــ٦تٴ ٚإ ــطزا  أطع  ٫ٚ ب
 

 .َٔ غٛض٠ ايبكط٠ أٜهّا 249ٚقس اغتؿٗس بٗصا ايبٝت ٗ اٯ١ٜ 

َٔ غٛض٠ ايٓٛض، بٗصا ايبٝت ايصٟ خاطب ب٘ ايؿاعط  32نُا اغتؿٗس ٗ اٯ١ٜ 

 قبٛبت٘:

ٕٵ ٕٵ ٞتٓهش ؾإ ُ  أْهض ٚإ  ٞتتـأٜٸ
 

ٕٵ  ــ ٚإ ِٴ ٢نٓـــت أؾتـ ــأٜٸ  َـــٓهِ أتـ
 

ِّٚقس قطٻ ٬ّ: ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َطدع ايهُري ٗ قا٥ «افايهؿٸ»ـ ع٢ً ح إٗ

 يًتعِٛٝ. ;«طاؾُع إصٖن»إٔ إػتعٌُ ٖٛ نُري  ، إ٫ٓ«حإؿطز إ٪ْٻ»ن٬ ايبٝتٌ ٖٛ 

ٜكٍٛ  ;طُا خٛطبت إطأ٠ ايٛاسس٠ غطاب اؾُع إصٖنبٳضٴ»ٚقاٍ عًُا٤ ايٓشٛ: 

ايهُري إٛنٛع هلا. ٢ ٫ ٜٓطل بستٸ ،ٗ غرتٖا ; َبايػ١ّ«ؾعًٛا نصا»ايطدٌ عٔ أًٖ٘: 

ٍٳ َ٭﴿: ×ص َٛغ٢عٔ طايٓيبٸ سها١ّٜ ،قٛي٘ تعاٍ :َٚٓ٘ َٵُهجٴٛاَقا ٘ٹ ا )ايككل:  ﴾ٖٵًٹ

 .«: اَهجٞصٌٵ، طٚمل ُٜك(16)(29

، 32ؾإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ بعس اـطابات ايػابك١ ـ اٯ١ٜ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٚٸ :ٜٔٵـ قاّ بأَطٳ 33ٚقسض اٯ١ٜ  ػا١ٝ٥ َٔ قسٚض ا٭سهاّ ١ اي: أؾاز اهلسف ٚايعًٍٓا٭

ٔٸايجاْٞ ;طكٵايػابك١ بكٝػ١ اَؿ ٛٸ  : إْ٘ َٔ خ٬ٍ تػٝري ايهُري أؾاض إٍ سطَتٗ ٚعً

ٔٸ ٔٸ ؾأْٗ ٔٸ ٚؾطؾٗ ٔٸ بػبب اْتػابٗ ، |س ايبؿط خامت ا٭ْبٝا٠٤ ٚغٝٸطإٍ أغ ٚاْتُا٥ٗ

ٔٸ اٍ إٔ استُ»عٞ ٜٚسٻ ،باـطابات ايػابك١ ع أسسٷٙ; نٞ ٫ ٜتصضٻ٤ظٚدات٘ ْٚػا ٚنْٛٗ

ٔٸ ١، أٚ اـهٛع ٗ ز ع٢ً ايططٜك١ اؾاًٖٝٸ، أٚ إٔ ايتربټقسٚض ايؿاسؿ١ إبٝٸ١ٓ عٓٗ

 ، أٚ ـ ْعٛش باهلل ـ نإ يصيو غابك١ْ|نإ ؾا٥عّا بٌ ْػا٤ ايٓيبٸ ،ايكٛت

ٔٸ عٓس بٝإ ايػا١ٜ َٔ  ،ٗ آ١ٜ ايتطٗري ،أخط٣: إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبعباض٠ٺ .(17)«بٝٓٗ

َٚٔ أدٌ  ;بٌْٝع ايؿبٗات اييت قس تططأ بؿإٔ إداَطٚضؾع  ،اـطابات ايػابك١

ٔٸ |ا٭نطّ َسح ٚإنطاّ ْػا٤ ايٓيبٸ ٔٸ ٚضعا١ٜ سطَتٗ  ـ سٝح وٌٛ بؿطف ظٚادٗ

 ط.ـ قاض إٍ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصٖن |َٔ خامت ا٭ْبٝا٤
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، ٚيػٓا بكسز ايسؾاع عٔ ٖصا ْا ضأٜٓا بكطاس١ٺطٵؾإْٓا قس شَن ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ

ٔٵ ، ٫ٚ ْكطٸايكٍٛ بايٓٛط إٍ أْٓا ٫ ْطٜس ػاٌٖ غا٥ط ا٭قٛاٍ  ع٢ً قبٛي٘. ٚيه

ٌٕ  عابط. ا٭خط٣ غٛف ْعٌُ ع٢ً بٝإ آضا٤ غا٥ط ايعًُا٤ بؿه

 

 ــــــ يف ايًػ١ ٚا٫ضتعُاٍ ايكسآْٞ «ا٭ٌٖ»ـ 4

. َٚٔ ا٭ؾهٌ إٔ ْطدع «أٌٖ»ض إٍ بٝإ َع٢ٓ َٚسيٍٛ ن١ًُ َا ًٜٞ ْتعطٻ ٗ

 .ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ نتب ايًػ١

ٖٸٌ:»: «أقطب إٛاضز»ٚ «إعذِ ايٛغٝ٘»ٚٗ  «إٓذس»ؾكس ٚضز ٗ  ٚٸز، ت أٌٖ ٚتأ ع

ٖٹٌ: قاض شا عٝاٍ ٚظٚد١. ا٭ٌٖ: ايعؿري٠ ٚا٭قاضب ٚايعٚد١. ٚأٌٖ دص يٓؿػ٘ أغط٠ّٚاتٸ . أ

 .«اْ٘ ٚقاطٓٛٙإ ايبٝت. ٚأٌٖ ايبًس ٚايبٝت: غٓهايساض: غٓه

ٚا٭قٌ  .ٚا٭ٌٖ أٌٖ ايبٝت .ٜطًل ا٭ٌٖ ع٢ً ايعٚد١» :«إكباح إٓري»ٚقاٍ ٗ 

 .«ؾٝ٘ ايكطاب١

أٌٖ ايطدٌ »٫بٔ ؾاضؽ طعٔ اـًٌٝ بٔ أٓسص:  ،«َكاٜٝؼ ايًػ١»ٚدا٤ ٗ َعذِ 

ٖټ ٚټظٚد٘. ٚايتأ  .«اْ٘ايٓاؽ ب٘. ٚأٌٖ ايبٝت: غٓه ز. ٚأٌٖ ايطدٌ أخلٸٌ ايتع

ز أٌٖ وسٻ»ب١ٝ َكط: جملُع ايًػ١ ايعط ،«َعذِ أيؿاٚ ايكطإٓ ايهطِٜ»ٚٗ 

 اْٗا.. ٚأٌٖ ايطدٌ: ظٚد٘ ٚأغطت٘ ٚأقاضب٘. ٚأٌٖ ايساض: غٓه«َعٓاٙ َا ٜٴهاف إيٝ٘

ّا بـ ا اٖتُاَّا خاقٸٚٵَٔ ايعًُا٤ قس أبسٳ ّإ ناتب ايطغاي١ احملرتّ ٚعسزإٚسٝح 

عٓس عجِٗ بؿإٔ آ١ٜ ايتطٗري ؾػٛف ْصنط َطايب ٖصا ايهتاب  «يػإ ايعطب»

ٌٕ  :أنرب بتؿكٝ

ّٸ  ..عؿريت٘ ٚشٚٚ قطباٙ. :أٌٖ ايطدٌ»قاٍ ابٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ:  ٚٗ سسٜح أ

 .«×يٝؼ بو ع٢ً أًٖو ٖٛإ، أضاز با٭ٌٖ ْؿػ٘ :غ١ًُ

ظٚدت٘ ـ بطبٝع١  تهٕٛعٓسَا ٜهٕٛ أٌٖ ظٚدت٘  ٕ ايٓيبٸؾإت٬سٕٛٛ ٚنُا 

 اؿاٍ ـ َٔ أًٖ٘.

ِٸ اْ٘. ٚأٌٖ ٝت: غٓهٚأٌٖ ا٭َط: ٫ٚت٘. ٚأٌٖ ايب»اغتططز ابٔ َٓٛٛض ٜكٍٛ:  ث

ٝٸملسو هيلع هللا ىلصايٓاؽ ب٘. ٚأٌٖ بٝت ايٓيبٸ ايطدٌ: أخلٸ ، ×ّا: أظٚاد٘ ٚبٓات٘ ٚقٗطٙ، أعين عً
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ٖٴملسو هيلع هللا ىلصٚقٌٝ: ْػا٤ ايٓيبٸ ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿ِ آي٘. ٚٗ ايتٓعٌٜ ايععٜع: ، ٚايطداٍ ايصٜٔ  ْٻ  اهلُلٔإ

ٗٔريّا ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  .«﴾يٹ

ِٸ  . ٚأٌٖ ايطدٌ ٜأٌٖ ٜٚأٌٖ أ٬ّٖ(18)ٚأٌٖ ايطدٌ ٚأًٖت٘: ظٚد٘»قاٍ أٜهّا:  ث

ٖٻٚأ٫ّٖٛ ٚٻ، ٚتأ ٕٷٌ: تع ٚٸ ،ٜأٌٖ ،اَطأ٠ّ ز. ٚأٌٖ ؾ٬ ٖټدٗا، ؾٗٞ َأٖٛي١ْإشا تع ٌ: . ٚايتأ

ٚټ  .«زايتع

 .(19)أٜهّا «ايكاَٛؽ احملٝ٘»ٖٚٓاى َا ٜٴؿب٘ ٖصا ايه٬ّ ٗ 

إ ايبٝت َجٌ غا٥ط عًُا٤ ايًػ١ ـ قس اعترب غٓهنُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ ابٔ َٓٛٛض ـ ٚ

|ٚظٚدات٘ َٔ َكازٜل أٌٖ بٝت٘ |ا٭نطّ َٔ أٌٖ ايبٝت، ٚإٔ ْػا٤ ايٓيبٸ
(20). 

ٖټ»بايٓٛط إٍ َا ٚضز ٗ نتب ايًػ١، َٚا ٚضز َٔ إٔ ٚ هض ٜعين ايعٚاز، ٜتٸ «ٌايتأ

. «ا٭ٌٖ»ٚنض يـ إٔ ايعٚد١ ٖٞ إكسام ا٭ق٣ٛ ٚا٭ يًؿٓو َا ٫ ٜبك٢ َع٘ أز٢ْ َٛنٕع

٘ٷ ِٸ «ْػا٤ ايٓيبٸ»ٚ «ا٭ظٚاز»ايتعبري ٗ اٯٜات بـ  زٳٔطب َٔ إٔ ٜٳيًتعذټ ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى ٚد  ث

ِٸ ا٫ْتكاٍ باـطاب ؾذأ٠ّ إٍ  «|ْػا٤ ايٓيبٸ»ط ايتكطٜض بـ ٚتػٝټ، «أٌٖ ايبٝت»إٍ  ٜت

ٌٸ; «أٌٖ ايبٝت»  .(21)ٖٞ َٔ أٌٖ بٝت٘ زٕٚ ؾوٛ ؾدٕل ٭ٕ ظٚد١ ن

ِٸ  َٔ شيو َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ اعتباض ظٚد١ عُطإ )ٚايس ايٓيبٸ ٚا٭ٖ

 ×َٛغ٢ ع٢ً يػإ أخت ايٓيبٸ سها١ّٜ ،( َٔ أٌٖ ايبٝت; إش قاٍ اهلل تعاٍ×َٛغ٢

ِٵ﴿ًؿطاع١ٓ: يٗ خطابٗا  ٘ٴ َيُه ٝٵتٺ ٜٳِهُؿًُْٛٳ ٌٔ بٳ ٖٵ ِٵ عٳ٢ًَ َأ ٌٵ َأزٴٗيُه ، (12)ايككل:  ﴾ٖٳ

ّٸٚنإ َطازٴ عُطإ،  «أٌٖ بٝت»، سٝح ناْت تعترب َٔ ×َٛغ٢ ايٓيبٸ ٖا َٔ شيو أ

١ ايبٝت نُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ ضبٸٚ. (22)ي٘ ١َّٝٚطبٸ ٚيٝسٖا بٛقؿٗا َطنع١ّ تٵٚقس اغرتدعٳ

 .«ٜهؿًْٛ٘»ط سٸ َٔ أٌٖ بٝت٘، ٚتكبض َٔ َكازٜل ؾعٌ اؾُع إصٖنعٳٚظٚد١ ايطدٌ تٴ

َٔ  ×يٛٙ  ظٚد١ ايٓيبٸَٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تػتجينـ بٛنٕٛح ـ ٜٴػتؿاز ٚ

إٍ  ٕا ناْت ٖٓاى ساد١ْ ، ٚإ٫ٓ«ا٭ٌٖ»َٔ إكازٜل ايباضظ٠ يـ  «ايعٚد١»إٔ  «أًٖ٘»

 اغتجٓا٥ٗا.

 َع٢ٓ ايعٚد١ أٜهّا. «ا٭ٌٖ»اغتعُاٍ  َٔ غٛض٠ ٜٛغـ متٸ 25ٚٗ اٯ١ٜ 

نُا ٗ قٛي٘ ، «أًٖ٘»ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ  ×َٛغ٢ ظٚد١ ايٓيبٸ تٵٚقس عٴسٻ

ٍٳ َ٭﴿ تعاٍ: ٗٳا بٹدٳبٳٕطَقا ٓٵ َٹ ِٵ  َٵُهجٴٛا ٔإِّْٞ َآْٳػٵتٴ ْٳاضّا َيعٳًٚٞ َآتٹُٝه ٘ٹ ا  .(23)(29)ايككل:  ﴾ٖٵًٹ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ِٸ ×ؾعٝب ٚايٓيبٸ ×َٛغ٢ ٚنإ شيو بعس اْكها٤ ا٭دٌ بٌ ايٓيبٸ  ٚايس ظٚدت٘، ث

َٴٛغٳ٢ اَ٭﴿، نُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ: «َسٜٔ» َٔععّ ع٢ً ايػؿط  ُٻا َقهٳ٢  ٌٳ دٳَؾًَ

٘ٹ ٖٵًٹ  .(24)(29)ايككل:  ﴾ٚٳغٳاضٳ بٹَأ

ٕٕ «أٌٖ»ٚباٱناؾ١ إٍ شيو ؾكس قاٍ عًُا٤ ايًػ١: عٓسَا تهاف ن١ًُ   إٍ َها

َع٢ٓ  «١أٌٖ َٓه»إ شيو إهإ إصنٛض، نُا ٗ شيو ٜعين غانٔ أٚ غٓه ؾإٕ

َع٢ٓ ايػانٔ أٚ ايػانٕٓٛ ٗ  «أٌٖ إسضغ١»١، أٚ غانٔ أٚ غانين َٓه

اي٬تٞ  |ا٭نطّ ؾإٕ ظٚدات ايٓيبٸ ،ٖٚهصا... ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽإسضغ١، 

ٔٸ ٌٕ ٜػه  .«أٌٖ ايبٝت»١ يـ َٔ إكازٜل ايكطعٝٸ ٔٸٖٴ |زا٥ِ ٗ بٝت ضغٍٛ اهلل بؿه

ٓا ـ ٫ ٜٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ّهٔ ايكٍٛ: إٕ عًُا٤ ايًػ١ ـ نُا غبل إٔ ضَأ

ِٕٚ .«أٌٖ ايبٝت»ٚ «ا٭ٌٖ»َٔ َؿّٗٛ  «ايعٚد١»دٕٛ ٔطٜٴدٵ بؿإٔ  يصيو ؾإْٓا يٛ قًٓا عه

 َكازٜل أٌٖ ايبٝت ٫ ْػتطٝع إٔ ٫ ْكٍٛ ب٘ بايٓػب١ إٍ ايعٚد١.

ِٸ ؾ٬ َٓسٚس١ ي٘ َٔ  «ا٭ٌٖ»َٔ َكازٜل  «ايعٚد١» إْ٘ يٛ مل ٜعترب ؾدلٷ ث

ٖٵًٹُٝه ٜٳا﴿ا٫عتكاز بإٔ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳَأ ِٵ  ْٵُؿػٳُه ٓٴٛا ُقٛا َأ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ْٳاضّا َأ ِٵ 

ٚٳاِيشٹذٳاضٳ٠ُ ٖٳا ايٓٻاؽٴ  ٍٷ6)ايتشطِٜ:  ﴾ٚٳُقٛزٴ عٔ ظٚدت٘ أٚ ظٚدات٘،  ( ٖٛ إٔ إػًِ َػ٪ٚ

 .(25)عٔ أ٫ٚزٙ ٚأقٗاضٙ ٚأسؿازٙ ؾك٘ َػ٪٫ّٚ ٚيٝؼ

ٖٵًََو بٹايكٻ﴿ـ طبكّا يكٛي٘ تعاٍ:  |ا٭نطّ ٌٖ نإ ع٢ً ايٓيبٸٚ َٴطٵ َأ  ﴾٠ٹ٬َٚٳِأ

ز اـطٚز َٔ إٓعٍ إٍ إقا١َ ايك٠٬، ٚا٫نتؿا٤ َذطٻ( ـ إٔ ٫ ٜسعٛ ْػا٤ٙ 132)ط٘: 

 طبعّا. ٗا إٍ ايك٠٬ ؾك٘؟!! ن٬ٜٓٵ( ٚظٚدٗا ٚٚيسٳ÷س٠ ايعٖطا٤ٚزع٠ٛ ابٓت٘ )ايػٝٸ

، ٜٚؿٌُ (26)«اغِ ْع»َٔ سٝح إع٢ٓ  «ا٭ٌٖ»َٔ ايتٜٓٛ٘ إٍ إٔ يؿٜ  ٫ بٴسٻٚ

ٟٸَصٖن»َٚٔ سٝح ايًؿٜ  ;ايطدٌ ٚإطأ٠ نُري »ٗصا ايًشاٚ ٜهٕٛ ٚب ،(27)«ط فاظ

ط ٖٛ يؿٜ ١ اغتعُاٍ إصٖنؾإٕ عًٓ ،َتٓاغبّا َعٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ «طاؾُع إصٖن

ٔٵ«ا٭ٌٖ»  |ا٭نطّ بًشاٚ َكازٜل ن١ًُ ا٭ٌٖ; سٝح ٜهٕٛ ايٓيبٸ ، ٚيه

ط ٚاسس )أٟ: اؾُع ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َصٖن «أٌٖ ايبٝت»ٚظٚدات٘ بأْعِٗ َٔ َكازٜل 

 ط.٫ َٓام َٔ اغتعُاٍ نُري اؾُع إصٖن ،٢(ٗ اؿسٸ ا٭زْ

قبٌ اـٛض ٗ ا٭دعا٤ ا٭خط٣ َٔ اٯ١ٜ َٔ إؿٝس إٔ ْػأٍ أٚي٦و ايصٜٔ 
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ٕ مشٍٛ ٖصا ايعٓٛإ يٓػا٤ ٚٵ٫ٚ ٜطٳ ،«أٌٖ ايبٝت»َٔ  ÷ٜعتربٕٚ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤

ايػٝس٠  ، ْٚكٍٛ هلِ: يٓؿرتض إٔ آ١ٜ ايتطٗري قس ْعيت ٗ طؿٛي١|ا٭نطّ ايٓيبٸ

بايٓٛط إٍ ايؿكط٠ ٚ، ÷ٚٗ َطس١ً سٝا٠ ايػٝس٠ خسه١ ايهرب٣ ÷ؾاط١ُ ايعٖطا٤

ٌٗ نٓتِ ؾزاخ٬ّ ٗ أٌٖ ايبٝت،  |ا٭نطّ ٕ ايٓيبٸٚٵاـاَػ١ َٔ ايطغاي١ ٫ تطٳ

، ٚؽطدٕٛ ايػٝس٠ خسه١ |ا٭نطّ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ÷تعتربٕٚ ايػٝس٠ ايعٖطا٤

ّهٔ إٔ تهٕٛ ايػٝس٠ ايعٖطا٤ َٔ أٌٖ  َٔ مشٍٛ ٖصا ايًؿٜ؟! نٝـ ÷ايهرب٣

َٸ يٝػت  ٗا َٔ أٌٖ ايبٝت؟ ٌٖ تكبًٕٛ بإٔ ايػٝس٠ ايعٖطا٤ بٓت اَطأ٠ٺايبٝت، ٫ٚ تهٕٛ أ

 ؟!|ا٭نطّ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ

نٞ ٫ ٜطتهٞ إػا٥ٌ ايٛانش١ اييت  ;إٕ ايهاتب احملرتّ هلصٙ ايطغاي١

٘، قاٍ ٗ ايؿكط٠ اـاَػ١ َٔ ضغايت٘: عًٝ ُا مل تهٔ خاؾ١ّٝبٳ٢ اٯٕ، ٚضٴْاٖا ستٸطٵشَن

ٟٸ» أٌٖ »دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝتِٗ. ؾإِْٗ ٫ ٜعتربٕٚ يؿٜ  ط ا٭ؾطازٴبٳعتٳ٫ ٜٴ ٗ ا٫غتعُاٍ ايًػٛ

 «أٌٖ ايبٝت»ْا ٖصا إع٢ٓ ٚدب ايكٍٛ: إٕ زٵٚيٛ أضٳ ،ْؿػ٘ ؾا٬َّ يًٓيبٸ «|بٝت ايٓيبٸ

٫  «َٔ أٌٖ بٝت٘ ×إبطاِٖٝ تٵإٔ اٯ١ٜ قس اعتربٳ». َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َا قٌٝ َٔ َكطًضٷ

ٌٕ ع٢ً إطًٛب. ٚأَا قاعس٠ ايتػًٝب ؾٗٞ إِا تكضٸ ؾُٝا يٛ  ، ٖٚٛ َكازض٠ْٜػتٓس إٍ زيٝ

ٌٷ ٗ  سٸ٫ ٜٴعٳ |ا٭ز٢ْ، ٚبايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ ٚاسس بٌ ايٓػا٤ ٗ اؿسٸ نإ ٖٓاى ضد

 .«سٌٛط َٔ زٕٚ ٚاٖط ايًػ١ دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝت٘ ٜبك٢ ٚدٛز ايهُري إصٖن

 ّا. ّا دسٸدسٸ إٕ إػايط١ ٗ ٖصا ايه٬ّ ٚانش١ْ

ٚٸ يعّ َٔ شيو  ٗ إٔ ايٓاؽ ٜعتربٕٚ ا٭ؾطاز دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝتِٗ; ٚإ٫ٓ ٫ ؾٳٖو: ٫ّؾأ

ٌٕ ٟٸ ضد  !دع٤ّا َٔ أٌٖ بٝت٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ أ

ٖصٙ اٯ١ٜ ئ  زاخ٬ّ ٗ أٌٖ ايبٝت ؾإٕ |ا٭نطّ : يٛ مل ٜهٔ ايٓيبٸٚثاّْٝا

 ؾٌٗ تًتعَٕٛ بٗصٙ ايٓتٝذ١؟! ٘ أٜهّا!تجبت عكُت

ٖٳع٢ً أسسٺ «|أٌٖ بٝت ايٓيبٸ»عٔ  «أٌٖ ايبٝت»: ٫ ىؿ٢ اخت٬ف ٚثايجّا  بٵ. 

ٔٵ٫ ٜؿٌُ ايٓيبٸ «|أٌٖ بٝت ايٓيبٸ»كاٍ: أْ٘ عٓسَا ٜٴ  «أٌٖ ايبٝت»كاٍ: عٓسَا ٜٴ ، ٚيه

تٌ َٛضز قطعّا; بٛقؿ٘ قاسب ٖصا ايبٝت. ٚٗ نًتا اٯٜ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ؾا٬َّ يًٓيبٸ

. َٚٔ ٖٓا ٫ ٜهٕٛ «|أٌٖ بٝت ايٓيبٸ»، ٚيٝؼ عباض٠ «أٌٖ ايبٝت»عباض٠  تٵايبشح ٚضزٳ
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ٌٕ ع٢ً إطًٛب، ٚتهٕٛ نًتا اٯٜتٌ َٔ َٛاضز قاعس٠  أٚ َكازض٠ّ ن٬َٓا َٔ زٕٚ زيٝ

 ايتػًٝب.

ٕٳ﴿ثِ إْ٘ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٛٵ ٍٳ ؾٹطٵعٳ ٓٳا آ ع ( أ54ْ; ا٭ْؿاٍ: 50)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَأِغطٳِق

ٕٻ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٚ .طٕٚ ع٢ً زخٍٛ ؾطعٕٛ ْؿػ٘ نُٔ اٯٍإؿػِّ ّٳ اهلَلٔإ  اقٵَطَؿ٢ آزٳ

ٌٳ ُٹ ٕٳ عٳ٢ًَ اِيعٳاَي ُٵطٳا ٍٳ عٹ ٚٳآ ِٳ  ٖٹٝ ٍٳ ٔإبٵطٳا ٚٳآ ْٴٛسّا   ٗ إٔ ايٓيبٸ ٫ ؾٳٖو( 33)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳ

ٌٷ ×إبطاِٖٝ ٬ّ زاخ |ا٭نطّ ٗ يؿٜ اٯٍ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ايٓيبٸ زاخ

 .«أٌٖ ايبٝت» :أٚ ٗ قٛيٓا «|أٌٖ بٝت ايٓيبٸ» :غٛا٤ ٗ قٛيٓا ،«ا٭ٌٖ»نُٔ 

 

 ــــــ يف املٛقٛع )ايتطٗري( ع٢ً احلؿس «إَُّْا»ـ د٫ي١ 5

 «اؿكط»ط. ْعًِ إٔ يـ كٵسٸ َٔ أزٚات اَؿعٳاييت تٴ «إِا»إػأي١ ا٭خط٣ ن١ًُ 

ِٸ َع ن٬  «اؿكط». ٚإٕ َع٢ٓ ٚإسيٍٛ ايػًيب ;َسيٛيٌ; ُٖٚا: إسيٍٛ اٱهابٞ ٜت

إِا ٜٴساؾع عٔ أسػابِٗ أْا »عٓسَا ٜٴكاٍ:  :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـٖٚصٜٔ إسيٛيٌ. 

 .«أْا ٚأَجايٞ ٫ ٜٴساؾع عٔ أسػابِٗ إ٫ٓ»يصيو ٖٛ:  ٜهٕٛ إسيٍٛ ايػًيبٸ «ٚأَجايٞ

ٱضاز٠ اٱهل١ٝ ٗ ٖصٙ إشا اعتربْا إٔ ا»ٌ ٜٚٴكاٍ: َهبايٓٛط إٍ ٖصا ا٭َط قس ٜٴؿٵٚ

ٚشيو ٭ٕ  ;ط َٓتؿّٝا ٗ ٖصٙ اؿاي١كٵاٯ١ٜ ٖٞ )اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ( عٓسٖا ٜهٕٛ اَؿ

ؼ ؾك٘، بٌ إْ٘ ٜطٜس شيو ؾُٝع دٵاهلل ٫ ٜطٜس تطٗري خكٛم أٌٖ ايبٝت َٔ ايطِّ

 .«إ٪ٌَٓ ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َكاض

ٝٵسٳ ٗ ٖصٙ  «اؿكط»; ٚشيو ٭ٕ ط١ٺز َػايفطٻ نْٛ٘إٔ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعسٚ  بٳ

ايصٟ ٖٛ ايتطٗري. ٚإسيٍٛ  ،ط ٗ إٛنٛعكٵاٯ١ٜ َٛضز ايبشح يٝؼ ٗ ا٭ؾطاز، بٌ اَؿ

ؼ دٵإشٖاب ايطِّ ؾك٘ٗ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ ْطٜس »: تايٞاٱهابٞ هلصا اؿكط ناي

ْطٜس غ٣ٛ  ٗ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ ٫»: ايتايٞيٍٛ ايػًيب ي٘ ع٢ً ايٓشٛ سٚإ ;«ٚايتطٗري

 .«ؼ ٚايتطٗريدٵإشٖاب ايطِّ

إِا ْطٜس تطٗري أٌٖ »: ٌٵَٔ غٛض٠ ا٭سعاب مل تُك 33أخط٣: إٕ اٯ١ٜ  ٚبعباض٠ٺ

ف ايٓٗا٥ٞ َٔ ٖصٙ سٳ١ ايػا١ٝ٥ ٚاهَلإٕ ايعًٓ»، ٚإِا تكٍٛ: «زٕٚ غٛاِٖ ،ايبٝت ؾك٘

 .«٫ غري ،ؼدٵا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ إِا ٖٛ ايتطٗري ٚإشٖاب ايطِّ
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اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ »ل ا٭غاؽ، ؾإٕ ٖصا اؿكط ٫ وٍٛ أبسّا زٕٚ تعًٗٚع٢ً ٖصا 

ٓٴٛا﴿بٌ بكٛي٘ تعاٍ: ظُٝع إداَط «اٱهل١ٝ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ﴾ٜٳا َأ
بايٓٛط إٍ  ;ٚنصيو .(28)

أخط٣ َا ٜطٜسٙ اهلل  تصنريِٖ َطٸ٠ّ ١ ٭ٌٖ ايبٝت بٌ ايٓاؽ، متٸإها١ْ ٚإٓعي١ اـاقٸ

 ز ايتأنٝس ع٢ً َطايبتِٗ بصيو.َِٓٗ، ٚأعا

إضاز٠  ناْتَٔ غٛض٠ إا٥س٠ ـ سٝح  6أدٌ، إٕ ايعُّٛ ايٛاضز ٗ آخط اٯ١ٜ 

كت بطٗاض٠ ؾُٝع إ٪ٌَٓ ـ وٍٛ زٕٚ قٛيٓا: إٕ اٱضاز٠ اٱهل١ٝ قس تعًٓ ايطٗاض٠ ؾا١ًَّ

ٔٸ .َٔ ايٓاؽ قسٻز عسزٺ أخط٣  ٠َّطٸ ،إطاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜطًب ٖصا ٫ ّٓع أبسّا َٔ  ٚيه

ٌٕٚ يٛ  :َٔ شيو َج١ٚ٬ّ. خاقٸ عٕٛ َها١ْٺَٔ بعض إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜتُتٸ ،سَ٪ٖن بؿه

ِ ٌ، ٚاغتُعٛا إٍ َا ٜكٛي٘ إعًٚػٳِ يت٬َٝصٙ: ازضغٛا ٚادتٗسٚا، ٚادتٓبٛا ايَهقاٍ إعًٚ

ِٸدٝٸ َٛ سّا، ث ِٗ ط غًٛنٕ باسرتاّ غا٥ط ايط٬ب، ٜٚ٪ثِّٛٵخلٸ بعض ايت٬َٝص ايصٜٔ و

، ٚاغتٛعبٖٛا ١ٺهلِ: عًٝهِ ا٫ْهباٙ، ٚقطا٠٤ زضٚغهِ بسٓق ؾكاٍع٢ً اٯخطٜٔ، 

ٜهٕٛ ؾًٔ  ،ِسّا، ٫ٚ تٗسضٚا أٚقاتهِ بايًٗٛ ٚايًعب، ٫ٚ تٓػٛا َا ٜكٛي٘ يهِ إعًٚدِّ

ٕٔ ٟٸ تباٜ ٚإِا ا٫خت٬ف غٛف ٜهٕٛ بٌ ٖاتٌ  ،بٌ ٖصٜٔ إطًبٌ ٚتعاضٕض ٖٓاى أ

 ع َُٓٗا ٗ ايعٌُ بتعايِٝ ا٭غتاش.َٝص ٗ َػت٣ٛ َٚطاتب َا ٜتٖٛقاجملُٛعتٌ َٔ ايت٬

ٌٷ يًكٍٛ بإٔ اٱضاز٠ ايٛاضز٠ ٗ آ١ٜ ايتطٗري  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى زيٝ

َٔ غٛض٠  33عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ اٱضاز٠ اٱهل١ٝ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ زٸته١ٜٝٓٛ. إٕ ا٫ إضاز٠ْ

نإ  ّاايعٝاش باهلل ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى ضدػٟ بٓا ـ ٚته١ٜٝٓٛ ٜ٪زٸ إضاز٠ْ «ا٭سعاب»

ٕ عًٝٓا ٗ ايبسا١ٜ إٔ ْ٪َٔ أٟ إكت إضاز٠ اهلل تعاٍ بإشٖاب٘ ٚتطٗريٙ; َٛدٛزّا، ٚقس تعًٖ

كت هلل قس تعًٖ «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»ٔ بعس شيو َٔ ايكٍٛ بإٔ يهٞ ْتُٖه ;بٛدٛز ضدٕؼ

 ل اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ هلل بإشٖاب ضدٕؼؾإْ٘ ٫ َع٢ٓ يتعًٗ بإشٖاب٘ عٔ أٌٖ ايبٝت، ٚإ٫ٓ

ّٕ تؿطٜع١ٝ  يٛ اعتربْا إٔ ٖصٙ اٱضاز٠ يٝػت غ٣ٛ إضاز٠ٺ أْ٘. ٗ سٌ ٚغري َٛدٛزٺ َعسٚ

ٍٷًٔ ٜرتتٻؾ َٔ إٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٗ  «أقٍٛ ايؿك٘»; ٕا ثبت ٗ عًِ ب ع٢ً شيو إؾها

، أٚ «إأَٛض ب٘»ٌ بـ ب غٝهٕٛ فربّا ع٢ً ايعُاـطابات ايتؿطٜع١ٝ ٫ ٜعين إٔ إداَط

ٞٸ»ٔ َٔ اضتهاب أْ٘ ئ ٜتُٖه  .«عٓ٘ إٓٗ
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ٛا، ٚقَٛٛا، ٫ٚ تهصبٛا، ٫ٚ تػطقٛا، ٫ ٜعين شيو إٔ يٛ قٌٝ: قًٓ :ؾُج٬ّ

 ِٗ.ْٝع إػًٌُ ناْٛا ٜهصبٕٛ، أٚ أِْٗ ناْٛا ٜػطقٕٛ بأْع

ٔٻ تٳُه ٫َٚٳ﴿: |تعاٍ خطابّا يطغٍٛ اهللنُا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘  ْٛٳ

ٌٳ  ُٴؿٵٔطنٹ ٔٳ اِي ٕٔ  ٫َٚٳ *َٹ ٔٵ زٴٚ َٹ َٳا اهللٹتٳسٵعٴ  ٚٳ ٫َ  ٓٵَؿعٴَو  ٔٳ  ٫َٜٳ َٹ ْٻَو ٔإشّا  ٕٵ َؾعٳًِتٳ َؾٔإ ٜٳهٴطټَى َؾٔإ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ِٔ ايكٻ﴿: |قٛي٘ تعاٍ يطغٛي٘ٚ ;(106ـ  105)ْٜٛؼ:  ﴾اي )اٱغطا٤:  ﴾٬َ٠ََأقٹ

ٝٵسٳ ،(78  |ا٭نطّ ٜعين ـ ٚايعٝاش باهلل ـ إٔ ايٓيبٸ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اـطابات ٫ بٳ

 .ٞنإ َٔ إؿطنٌ، أٚ أْ٘ نإ ٜسعٛ غري اهلل ٗ عبازت٘، أٚ أْ٘ مل ٜهٔ ٜكًٓ

 ع٢ً شيو. ؼٵٚقٹ

ٖٛ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  «ا٭سعاب»أخط٣: إٕ إطاز ٗ آٜات غٛض٠  ٚبعباض٠ٺ

إٔ  ،اب ٖصٙ ايٓٛاَٖٞٔ خ٬ٍ ايعٌُ بٗصٙ ا٭ٚاَط ٚادتٓ ،ٜا أٌٖ ايبٝت ،ٜطٜس

ِّ  .ؼدٵطنِ َٔ ايطِّٜط

ٕٻ ايكٻ﴿ٖٚٞ َٔ ايعبازات: ، نُا قاٍ اهلل تعاٍ بؿإٔ ايك٠٬ ٔٔ ٬َٔإ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٠َ تٳ

ٓٵَهٔط ُٴ ٚٳاِي  (.45)ايعٓهبٛت:  ﴾اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ 

س ي٬ّٝ ْٚٗاضّا، ٜٚكِٝ ايك٠٬، ٜٚهجط َٔ نإ ٜتعبٻ |ا٭نطّ ٢ ايٓيبٸٚستٸ

 ٚإ٫ٓ .ّا١، ٚترتى عًٝ٘ أثطّا إهابٝٸع٢ً طٗاضت٘ ايٓؿػٝٸ عُاٍ تأثريٷٚنإ هلصٙ ا٭ .ايكّٛ

ٟٸ تأثرٕيٝٵعٳيٛ قًٓا غري شيو، ٚازٸ  ٓا بإٔ ا٭عُاٍ ايعباز١ٜ ٚاَتجاٍ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ يٝؼ ي٘ أ

أعُاٍ ايًػٛ ٚايعبح، ؾعًٝٓا إٔ ْٓتب٘ إٍ إٔ َٔ َعاٜا  :، ٖٚٞ َٔ قبٌٝ|ع٢ً ايٓيبٸ

ايصٟ ٖٛ ٗ َكسٸ١َ  ،|ا٭نطّ ٕ ايٓيبٸأ، ٚ(29)يًػٛ ٚايعبحاٱّإ اٱعطاض عٔ ا

 عٔ اضتهاب ايًػٛ ٚايعبح. ٙٷإ٪ٌَٓ، َٓعٻ

 

١ّّٝـ 6  ــــــ إغها٫ٌت ع٢ً نٕٛ اإلزاد٠ تهٜٛٓ

أْٓا إشا اعتربْا اٱضاز٠ اٱهل١ٝ ايٛاضز٠ ٗ آ١ٜ ايتطٗري  بايصنطَٚٔ اؾسٜط 

ٝٸ  عٔ: ٚإٕ بعض ٖصٙ إػا٥ٌ عباض٠ْ .ػٛف ْٛاد٘ ايهجري َٔ إػا٥ٌؾ ١ّتهٜٛٓ

ط، ٖٚٛ َا ٫ ٜٓػذِ بٵتػتًعّ ايكٍٛ باَؾ «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»: إٕ إػأي١ ا٭ٍٚ

ٚغري  ،إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس أضاز باٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ :َع َعتكسات ايؿٝع١. ؾًٛ قًٓا
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ٚإٔ ٫  ،ٙ َعكٌَٛٛباَطكـ، إٔ ٜهٕٛ ٚاييت ٫ ّهٔ هلا ايتدًٗ ،إؿطٚط١

اٱضاز٠  َكابٌٜطتهبٛا إعاقٞ ٚا٭خطا٤، عٓسٖا غتهٕٛ اٱَهاْات ا٭خط٣ ٗ 

بٌ بٗصٙ اٯ١ٜ إٔ ٜكرتؾٛا ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ّهٔ يًُداَط .َٚعس١َّٚ ايته١ٜٝٓٛ َٓتؿ١ّٝ

١ هلل، ٚبايتايٞ ؾإِْٗ ٫ ١ ٚايكطعٝٸايصْٛب ٚإعاقٞ ع٢ً خ٬ف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝٸ

هلِ. ٖٚٓا ْتػا٤ٍ: ٌٖ نإ  سٸ شيو ؾه١ًّٝعٳ١، ٫ٚ ٜٴأعُاهلِ اٱضازٜٸ ًّهٕٛ خٝاضّا ٗ

ٞٸ ؿٌ با٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ ٫؟ َهًٖ ’ٕ اؿػٔ ٚاؿػٌاأٚ اٱَاَ ×اٱَاّ عً

ُٸع٢ً َصٖب ايتؿٝټ ٌٖٚ ناْٛا كتاضٜٔ أّ فربٜٔ؟ بٓا٤ٶ  ^١ ا٭طٗاضع نإ ا٭٥

ضِٖ. إشا اعتربْا اٱضاز٠ اٱهل١ٝ إصنٛض٠ كتاضٜٔ، ٚإِْٗ ٫ ٜكرتبٕٛ َٔ ايصْٛب باختٝا

ّا ناْٛا ـ فربٜٔ، بٕٛ بٗا ـ أٜٸنإ إداَط «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»ٗ آ١ٜ ايتطٗري ٖٞ 

 .ؿٌ، ٚئ تجبت هلِ ؾه١ًْٝٚبايتايٞ ئ ٜهْٛٛا َهًٖ

ِٸ ٗٻ ;إْ٘ ث اٱضاز٠ »ٌٖ َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا٤ بـ طٜٔ َٚٓعٻسٝح ناْٛا َط

يٓا; ٚشيو ٭ْٓا كتاضٕٚ  ٚقس٠ّٚ ط١ٜ، ٫ ّهٔ هلِ إٔ ٜهْٛٛا أغ٠ّٛٗٵَكٚاي «ايته١ٜٝٓٛ

ّٖا عٔ ايصْب ٚاـطأ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٓعٻ ×ؾإشا نإ اٱَاّ اؿػٔ .ؿَٕٛٚهًٖ

ع٢ً اٱضاز٠ اٱهل١ٝ ايته١ٜٝٓٛ، ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜهٕٛ إَاَّا يٓا، ٫ٚ  ٚبٓا٤ٶ ،تهّٜٛٓا

ّٸ ا١َ; ٚشيو ٭ٕ اٱَاّ ٖٛ ايصٜٔ هب عًٝٓا مٔ ايعباز اٱَ ٜػتطٝع إٔ ٜهطًع َٗا

ع٢ً اٱضاز٠ اٱهل١ٝ ايكطع١ٝ  ٗ سٌ أْ٘ ٜكّٛ بأعُاي٘ بٓا٤ٶ ،بع٘ ٗ أعُاي٘إدتاضٜٔ إٔ ْتٸ

 ،ٚمٔ كتاضٕٚ ،ـ، ٚمٔ يػٓا نصيو. ؾٗٛ يٝؼ كتاضّااييت ٫ ّهٔ هلا إٔ تتدًٖ

٘ٴ ٘ٺ ؾ٬ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚد  يٓا.  ّهٔ إٔ ٜهٕٛ أغ٠ّٛٚعًٝ٘ ٫  ،بٝٓٓا ؾب

اٱضاز٠ »ع٢ً  إٕ إداطبٌ بآ١ٜ ايتطٗري إِا قاضٚا نصيو بٓا٤ٶ :ٚيٛ قٌٝ

ُٕٛ كٳعٵهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚأخصٚا هتٓبٕٛ ايصْٛب ٚا٭خطا٤ ٜٚٴ «ايته١ٜٝٓٛ

 :، ًْٖٚٞؿت اْتباٖهِ إٍ ٖصٙ ايٓكط١ؾإْٓا ، باختٝاضِٖ

ٚٸ ٍٸ ٗٵ َٛضز ايػٻعا٤ ٫ َكسام ي٘ ٗ: إٕ ٖصا ا٫زٸ٫ّأ ٛ ٚاـطأ ٚايٓػٝإ، ايصٟ تس

  :َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، َٔ قبٌٝ عًٝ٘ آٜاتٷ

 .(30)(24)ايهٗـ:  ﴾ٚٳاشٵُنطٵ ضٳبٻَو ٔإشٳا ْٳػٹٝتٳ﴿ـ 

ِٵاهلُلعٳَؿا ﴿ـ  ٗٴ ْٵتٳ َي ِٳ َأشٹ ٓٵَو يٹ  (.43)ايتٛب١:  ﴾ عٳ
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 ْٚٛا٥ط شيو; ٚشيو ٭ٕ ايؿدل ٫ ٜػٗٛ أٚ ٜٓػ٢ باختٝاضٙ ٚإضازت٘.

 ;با٭يؿاٚ ز ت٬عبٺعا٤ ٗ َٛضز ايصْب ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ فطٻ: إٕ ٖصا ا٫زٸّْٝاٚثا

ٚٵضٓا ايٓٛط غٓط٣ إٔ ْتٝذ١ ٖصا ايه٬ّ بِكؾًٛ أْكؿٓا ٚزٖق ٱؾهايٓا  ٖا َؿُٛي١ْسٳ

ٌٻ هلل ـ ععٻ «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ  ـ، ٚإٕ اختٝاض ٫ٚ تتدًٖ ،١ْـ قطعٝٸ ٚد

أخط٣: إٕ  . ٚبعباض٠ٺأبسّا ١ اٱضاز٠ اٱهل١ُٝٝٸتٵ١ ٚسٳط ٗ قطعٝٸئ ٜ٪ثِّايؿدل إٓؿٛز 

 «ا٫ختٝاض»اهلل، ٚبايتايٞ عٓسَا ٜهٕٛ  «َطاز»ٚ «اٱضاز٠»ـ ٫ ٜكع بٌ اختٝاض إهًٖ

ٕٸ ٜهٕٛ ٘ غري َٛدٛزنأْٸ إٔ اٱَاٌَ  ٫ غٝٻُا، ٚايؿدل غري كتإض ا٭َط ٚنأ

كت ٖصٙ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ بؿأِْٗ َٓص ـ قس ؼٖك ـ طبكّا يكٛيهِ ’اؿػٔ ٚاؿػٌ

ٟٸ فاٖس٠ٺ  َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا إكاّ. قػطِٖ، ٚمل ٜكسض عُٓٗا أ

 ٢ ع٢ً ٖصٙ ايؿطن١ٝ ئ تهٕٛ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ َػتٛدب١ّت٬سٕٛٛ أْ٘ ستٸٚ

يٛ إٔ اهلل قس سكًت ي٘ َجٌ ٖصٙ اٱضاز٠ بؿإٔ  غابكّا ْاطٵيًؿه١ًٝ; إش نُا شَن

ٛٸ ايطٚسٞاٯ ٚاييت  ،خطٜٔ ؿكًٛا ع٢ً َجٌ ٖصٙ اؿاي١; ٭ٕ ٖصٙ إطتب١ َٔ ايػُ

 |ا٭نطّ ًٓيبٸي تٵعطٝٳتٛدب ايعك١ُ ـ ٚاييت ٖٞ ع٢ً سسٸ تعبرينِ: قس ُأ

ُٸ ِٸ إعطا٩ٖا  ،ـ ١ّطّا ٚتهّٜٛٓا، ٫ٚ تهٕٛ اختٝاضٜٸكٵسٳ ^١ٚا٭٥ ٚبػبب  .ٰخطٜٔيمل ٜت

ل بِٗ يٮؾدام ايصٜٔ مل تتعًٖ ٚقس٠ّٚ أغ٠ّٛ ٖصا ا٫خت٬ف ٫ ّهٔ هلِ إٔ ٜهْٛٛا

َٕ  .(31)زسٳَجٌ ٖصٙ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚمل وكًٛا ع٢ً َجٌ ٖصا ا

َا قبٌ َٚا بعس اٯ١ٜ َٛضز  ٚاتٸكاٍٖٞ َؿه١ً عسّ اضتباٙ  :إػأي١ ايجا١ْٝ

 بٌ عسّ اضتباٙ قسض اٯ١ٜ بصًٜٗا!ايبشح، 

َٳ قاٍ بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قس متٸ ْكًٗا  ٔٵٖٓاى َٔ ايعًُا٤ ايؿٝع١ ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ 

ٞٸ زٕٚ ِٗ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ٫ وسِّٚيهٓٸ !(32)آخط َٔ ايكطإٓ إٍ َٛنٕع َٔ َٛنعٗا ا٭قً

ٞٸ ٝٸ .هلا إٛنع ا٭قً ٌ بِٗ سايّٝا. ٚمٔ ٫ ؾإٔ يٓا بأقشاب ٖصا ايه٬ّ، ٚيػٓا َعٓ

يطأٖ يًكطإٓ ايهطِٜ: ٚيهٓٓا ْكٍٛ يًصٜٔ ٫ ٜكٛيٕٛ شيو، ٜٚعتكسٕٚ بايِٓٛ ٚايرتتٝب ا

ٍٕ ٔإ﴿بًػ١ قَِٛٗ:  تٵإٕ تعايِٝ ا٭ْبٝا٤ قس ْعَي :يكس قاٍ اهلل تعاٍ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ  ٫ٖٚٳ

ِٵ ٗٴ ٔٳ َي ِّ ٝٴبٳ ٘ٹ يٹ َٹ ٛٵ ٕٔ َق  (.4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا

َٳ  ٔٵٚاٯٕ ْػأٍ ناتب ايطغاي١: ٌٖ نإ ٖٓاى َٔ ايٓاطكٌ بايًػ١ ايعطب١ٝ 
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ْٙ ،ٖصا ايه٬ِّ َجٌ ٜتهًٖ بٌ قسضٙ ٚشًٜ٘؟! ؾشٝح تعتكس  ايصٟ ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ اضتبا

ٌٕإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜتهًٖ ٞٸ ِ َع عبازٙ بؿه أٚ  ،ـ ع٢ً سسٸ تعبرينِ ـ عك٥٬

ٌٕ ٖٚٞ أْ٘ إشا  ،نٕٛ عٔ ٖصٙ ايٓكط١ٔطعٵؾًُاشا تٴ ،سهِٝ ـ ع٢ً سسٸ تعبريْا ـ بؿه

١ ؾػٛف ٜٓؿطٙ عكس ٞ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝٸنإ إطاز َٔ اٱضاز٠ ٗ آ١ٜ ايتطٗري ٖ

ايتٛاقٌ ٚا٫ضتباٙ بٌ قسض اٯ١ٜ ٚشًٜٗا، ٚتٓؿكٌ عٴط٣ ايٛؾا٥ر بٌ َا قبًٗا ٚبعسٖا 

إٕ اهلل »: ؾأْتِ تكٛيٕٛ َٔ د١ٗٺ ؟!َٔ اٯٜات، ٜٚعٍٚ ايتٓاغب بٌ أدعا٤ ن٬َٗا

ٌٕٜتهًٖ ري إرتاب٘ و ٚغٚع٢ً ايطغِ َٔ عًُهِ بإٔ ايه٬ّ إؿٖه ;«عك٥٬ٞ ِ بؿه

َٔ ؾإْهِ ٗ أدعا٥٘ يٝؼ َٔ أغًٛب ايه٬ّ ايعك٥٬ٞ )ٚاؿهِٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا( 

ّٕ !أخط٣ ٫ تأخصٕٚ ِْٛ ٚاضتباٙ اٯٜات بٓٛط ا٫عتباض ْاس١ٝٺ  ؾهٝـ ّهٔ يه٬

ٝٸ ّاٜهٕٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ن٬َ إٔغري َرتاب٘ ا٭دعا٤   (؟!ّا)أٚ سهُٝ ّاعك٥٬

ْؿػٗا; إش ٜكٍٛ  «ا٭سعاب»َٔ غٛض٠  ٫59عتباض اٯ١ٜ : إٔ ْأخص باإػأي١ ايجايج١

ٌٵ َ٭ ٜٳا﴿: |ا٭نطّ اهلل تباضى ٚتعاٍ كاطبّا ايٓيبٸ ٞټ ُق ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ ْٹػٳا٤ٹ َأ ٚٳ ٓٳاتٹَو  ٚٳبٳ ٚٳادٹَو  ظٵ

ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  (.59)ا٭سعاب:  ﴾اِي

ٌٕ |ا٭نطّ ايٓيبٸ «بٓات»ْا ٖٛ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس شنط َطازٴٚ  بؿه

 30 تٌٚعًٝ٘ عٓسَا ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ اٯٜ ،«أظٚاد٘ ْٚػا٥٘»ٌ عٔ َٓؿك

ِّ ٜٳا﴿: 33ٚ ٖٴ هض إٔ ْػا٤ ايٓيبٸ، ٜتٸ«ايبٓات»، زٕٚ إٔ ٜأتٞ بًؿٜ ﴾ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ  ٔٻا٭نطّ 

ٗ ظَٔ ْعٍٚ آ١ٜ  ÷إٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٫ غٝٻُاٚ ،بات باٯ١ٜ أق٬ّإداَط

ٞٸ د١ّايتطٗري ناْت ظٚ  سٸ يصيو َٔ أٌٖ بٝت٘.عٳٚتػهٔ ٗ َٓعي٘، ٚتٴ ،×يٲَاّ عً

ايطابع١ ٚايجا١َٓ َٔ ضغاي١  تٌْٚط٣ َٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْأتٞ ع٢ً شنط ايؿكط

ٚاسس٠ ؾك٘، ٖٚٞ  يبٓتٺ ٗ عكط ْعٍٚ اٯٜات نإ ٖٓاى سهٛضٷ »أخٝٓا; إش ٜكٍٛ: 

ٗ إٔ عُّٛ  ٫ ؾٳٖو، ٚ|اهللـ ٗ بٝت ضغٍٛ  اايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ـ غ٬ّ هلل عًٝٗ

ٗ آٜات . ..يًػا١ٜ ٗ ٖصا إٛضز عذٝبٷ يؿٜ أٌٖ ايبٝت ٜؿًُٗا، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إٚٗاض ايؿٓو

ٖٵًٹٞ﴿ :َٔ قبٌٝ ٔٵ َأ َٹ ٕٻ ابٵٓٹٞ  ; ٗ سٌ اعتباض ا٫بٔ َٔ ا٭ٌٖ قطاس١ّ متٸ (45)ٖٛز:  ﴾ٔإ

 .«)!(ُاٍع٢ً مٛ ا٫ست ٗ ا٭ٌٖ، إ٫ٓ |أْهِ مل تسخًٛا بٓت ضغٍٛ اهلل
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 ْٚكٍٛ ٗ دٛاب٘:

ٚٸ ٘ إٍ إٔ َٛنٛع عجٓا مل ٜهٔ ٗ اعتباض ايػٝس٠ ؾاط١ُ : يٝت أخاْا قس تٓبٻ٫ّأ

ٗ  |َٔ أٌٖ ايبٝت أّ ٫، ٚإِا َٛنٛعٓا ٜسٚض سٍٛ زخٍٛ ْػا٤ ايٓيبٸ ÷ايعٖطا٤

 أٌٖ ايبٝت أٜهّا.

 ايٓيبٸ «أٌٖ»يٝػت َٔ  ÷٫ٚ ْكٍٛ بإٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٌٵ: مٔ مل ُْكثاّْٝا

 .|ا٭نطّ إٕ ايػٝس٠ ايعٖطا٤ يٝػت َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ :ٌٵ، بٌ مل ُْك|ا٭نطّ

ٔٵ ٌٕ ٢ يٛ قًٓا شيو ؾإْ٘ ئ ٜهٕٛ ن٬َّا عذٝبّا ٚغري َػتٓسٺستٸ ٚيه . ٖٚٓا إٍ زيٝ

 :ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ْكطتٌ

 «ايبٝت»، ٚبايٓٛط إٍ إٔ ن١ًُ «أقاي١ اؿكٝك١»بٓا٤ٶ ع٢ً قاعس٠  ٘،: إْا٭ٍٚ

ٍ( ٖٛ يًتعطٜـ اإٓاز٣، ْط٣ إٔ سطف ايتعطٜـ ؾٝٗا ) «أٌٖ»إٍ ن١ًُ  َهاؾ١ْ

ٟٸٗٵايعٳ أٌٖ »، ٫ٚ ْط٣ َا ٜػتٛدب ايعسٍٚ عٔ ا٭قٌ إصنٛض، ٚيصيو ؾإْٓا مٌُ س

ٟٸ «ايبٝت  زٕٚ ا٫قط٬سٞ.  ،ع٢ً َعٓاٙ ايًػٛ

، ٚمل تبسأ «ٜا ْػا٤ ايٓيبٸ» :: إٕ اٯٜات َٛضز ايبشح قس بسأت بعباض٠ايجا١ْٝ

 ...«ٜا أ٫ٚز ايٓيبٸ» :، ٫ٚ غطاب«ٜا بٓات ايٓيبٸ» :غطاب

ناْت عٓس ْعٍٚ غٛض٠  ÷ؾإٕ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ غابكّا ْاطٵ: نُا شَنثايجّا

ٞٸ ، ٚإِا |، ٚمل تهٔ ٗ بٝت ضغٍٛ اهلل×ا٭سعاب تػهٔ ٗ بٝت اٱَاّ عً

ٞٸ  .×ناْت َٔ أٌٖ بٝت اٱَاّ عً

 «أٌٖ ؾدل»قّا بٌ نٕٛ ايؿدل َٔ طٵؿات إٍ إٔ ٖٓاى َؾ: هب ا٫يتضابعّا

. «بٝيت أٌٖ»إٕ ابين َٔ  :ٌٵمل ُٜك ×ْٛح . ٚإٕ ايٓيبٸ«أٌٖ بٝت٘»ٚبٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ 

ٚٵضض أْٓا بٚيصيو ْهطِّ مل تهٔ َٔ  ÷٫ٚ ْكٍٛ بإٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٌٵْا مل ُْكسٳ

ناْت بعس ظٚادٗا  ÷ايعٖطا٤ ، ٚيٛ قًٓا بإٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ|ا٭نطّ ايٓيبٸ «أٌٖ»

ٞٸ ؾٌٗ  ا ن٬َّا عذٝبّا َٚػتػطبّا; ٚإ٫َٓٔ أٌٖ بٝت٘ مل ٜهٔ شيو َٓٸ ×َٔ اٱَاّ عً

َٳإٔ تكٛيٛا يٓاّهٔ  ٞٸ ٔٵ:   ؟×ِٖ أٌٖ بٝت اٱَاّ عً

ِټ «أٌٖ»ٗ إٔ  ٫ ؾٳٖوٚ َٔ شيو إٔ ٚ. «أٌٖ بٝت٘»َٔ  ايؿدل ـ نُا تعًُٕٛ ـ أع

أٌٖ »ُٗا قبٌ ايعٚاز َٔ ، ٚيهٓٸ«أًٖو»اٍ ـ ُٖا زا٥ُّا َٔ ابٓو ٚبٓتو ـ ع٢ً غبٌٝ إج
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ٖٛ بٝتُٗا، ٚبٝتُٗا  ،آخط ٚأَا بعس ايعٚاز ؾػٛف ٜهْٛإ َٔ أٌٖ بٝتٺ، أٜهّا «بٝتو

ٕٸ ،غٛف ٜهٕٛ غري بٝتو. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٕٵ ÷ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ؾإ ناْت  ٚإ

نإ هلا ـ  «ا٭سعاب»ٗا ٗ ظَٔ ْعٍٚ غٛض٠ ، ٚيهٓٸ|ا٭نطّ ايٓيبٸ «أٌٖ»َٔ 

ٞٸ بٛقؿٗا ظٚد١َ ٌٸ ـ بٝتٷ ÷اٱَاّ عً ، ٚناْت يصيو َٔ أٌٖ شيو ايبٝت )بٝت َػتك

ٞٸ عا٤ إٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ناْت ٗ ظَٔ جملطٸز ازٸ ;هِ(. ٚيهٓٸ×اٱَاّ عً

; ؾًُاشا ٫ تعتربٕٚ «أٌٖ ايبٝت»اعتربُٖٛا َٔ  ،|ا٭نطّ ْعٍٚ اٯٜات ٗ بٝت ايٓيبٸ

ٔٸ ،|ْػا٤ ايٓيبٸ ٗ بٝت٘، َٔ َكازٜل أٌٖ  َػتُطٸ ٚسهٛضٷ تٛادسٷ ٚقس نإ هل

 ايبٝت؟!

َٔ أٌٖ بٝت ضغٍٛ  ÷: سٝح تكطعٕٛ بإٔ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤خاَػّا

ٔٸ ٌٗ تعتربٕٚ أخٛات ايٓيبٸؾ |اهلل  أٜهّا؟ |ا٭نطّ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ٚأظٚادٗ

ٗ خطاب اٯ١ٜ،  تٺزاخ٬ |ا٭نطّ : يٛ مل تهٔ ْػا٤ ايٓيبٸإػأي١ ايطابع١

ٚناْت اٱضاز٠ إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ ٖٞ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚناْت ايػٝس٠ ؾاط١ُ 

ٖا ِٖ إطازٕٚ باٯ١ٜ ـ ضغِ أِْٗ يٝػٛا ِٖ إع٢ٓ ايكطٜب َٔ اٚظٚدٗا ٚابٓ ÷ايعٖطا٤

ٌٕؾًُاشا مل تبِّ ،يؿٜ أٌٖ ايبٝت ـ قطٜض، ٚمل ؽاطبِٗ  ٔ اٯ١ٜ ٖصا إطاز بؿه

ٜٸ»ا٭ز٢ْ:  ٗ اؿسٸ ٌٵأٚ مل تُك بأمسا٥ِٗ، ٘، ٝٵٚقٗطٙ ٚغبَط ، ٜٚا بٓت ايٓيبٸٗا ايٓيبٸٜا أ

ع٢ً  بؿإٔ َٛنٕٛع آخط َٔ ايكطإٓ آ١ْٜ ٗ َٛنٕع زٵٔطأْ٘ مل ٜٳ ٫ غٝٻُاٚ؟ «إِا ٜطٜس اهلل...

ُٸ ٔ َطازٙ ٗ ٖصا إٛنٛع بٗصٙ ٚإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜبِّ .١ٖٝصا إػت٣ٛ َٔ ا٭ٖ

 ايٛنٛح.ايكطاس١ ٚ

ٗا ل بتؿػري آ١ٜ ايتطٗري ٫ ٜٓبػٞ بٓا تؿػريٖا ٚنأْٸَا ٜتعًٖ : ٗإػأي١ اـاَػ١

إٔ تػتٓب٘ عك١ُ  تٳاٯ١ٜ ايٛسٝس٠ ٗ ايكطإٓ، ٫ٚ ٚدٛز يػريٖا َٔ اٯٜات! ؾإشا أضزٵ

ُٸ ١ َٔ آ١ٜ ايتطٗري; ٚهلصا ايػبب نٓتِ تتذاًٖٕٛ غٝام ايه٬ّ ٚاضتباٙ اٯٜات ا٭٥

تهِ، أخط٣ أٜهّا، ٖٚٞ تٓؿٞ ْٛطٜٸ بهِ ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖٓاى آٜاتٺهسض  ،ببعهٗا

ٓٳاتٹ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َٚٔ ٖصٙ اٯٜات َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳيٹًِ ْٵبٹَو   (.19)قُس:  ﴾ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ يٹصٳ

ٚضز ايتكطٜض  ،«ايؿتض»َٔ غٛض٠  2ٚاٯ١ٜ  ،«غاؾط»َٔ غٛض٠  55ٚنصيو ٗ اٯ١ٜ 

. َٚٔ ٖٓا ْػأٍ: نٝـ ّهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ |ا٭نطّ ٓيبٸإٍ اي «ايصْب»بٓػب١ 
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ُٸ |ا٭نطّ ايٓيبٸ ٕٚ َٓ٘؟! ٚمٔ ـ ٩َربٻ ^١ ا٭طٗاضَعكَّٛا َٔ ايصْب ٜٚهٕٛ ا٭٥

َٴ «|شْب ايٓيبٸ»بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ْكٍٛ بإٔ  طات ا٭عُاٍ َهٓٵنإ ـ َعاش اهلل ـ َٔ 

 يكطإٓ يػ١ْاَا; ٭ٕ يػ١  «شْبٺ»يـ إٔ ٜهٕٛ َكساقّا  ٫ بٴسٻإْ٘  :ٚا٭خ٬م، ٚإِا ْكٍٛ

 آخط ٫ختاض يبٝإ َطازٙ تعبريّا ٚيؿّٛا َٓاغبّا غ١ًٗ ٚؾكٝش١، ٚيٛ نإ يًصْب َع٢ٓٶ

ٕ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات ؾكس إٍ ا «ايصْب»ْط٣ ؾإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ نُا ْػب ٚنُا . قطعّا

 .|ا٭نطّ اغتعٌُ شات ايتعبري بايٓػب١ إٍ ايٓيبٸ

 

١ّٝ اخلاّؾ7  ــــــ «ْطا٤ ايٓيّب»ـ ١ يـ ايػأْ

ٜٴِؿ ِ َٔ اٯٜات ا٭خط٣ ٗٳٚاٯٕ هب عًٝٓا إٔ ْعًِ بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ـ نُا 

 إشٕ ٕاشا عاز َطٸ٠ّ .ٖٚصا ا٭َط ٜؿٌُ أٌٖ ايبٝت أٜهّا .ـ قس أضاز ايطٗاض٠ ؾُٝع إ٪ٌَٓ

ٍٕ|ا٭نطّ ٘ اـطاب ٖصٙ إطٸ٠ ـكٛم ْػا٤ ايٓيبٸأخط٣ ٚٚدٻ ٔ ع ، َعع

ٕٷ ؾٌٗ نإ يٓػا٤ ايٓيبٸ ،(33)اٯخطٜٔ  ؟خامٸ ؾأ

ٚقبٌ اـطابات  ،إْ٘ ٗ قسض ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ اٯٜات ،ًِأدٌ، نُا ْع

ٔٸ بإٔ ايعٚاز ٚا٫قرتإ بايٓيبٸ ٜػتٛدب  |ا٭نطّ إصنٛض٠، ٚضز ايتصنري هل

ٕٵات اـاقٸا٫يتعاّ ببعض إػ٪ٚيٝٸ ًٸ ١، ٚيصيو ؾإ ُټ ٔٳأٚ ٫ تػتطعٵ ٕٳ٫ تطزٵ نٓ ٌ ؼ

ًٸ ٔٸ ٕٳتطزٵ أعبا٤ ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ، ٚنٓ َجٌ غا٥ط ايٓػا٤،  بًشاٚ إػ٪ٚي١ٝ إٔ ته

ٌٳ  .(34)٢ٓعٔ ضغٍٛ اهلل باُؿػٵ ٔٳٚاْؿكًِ ؾتعاي

ِٸ ُټ ٔٳتٛدٸ٘ باـطاب إٍ اي٬تٞ قبًِ ث ٔٸٌٚ أعبا٤ ٖصٙ إػ٪بتش  ٜٳا﴿: ي١ٝ، ٚقاٍ هل

ٔٳ اي َٹ ٔٻ َنَأسٳسٺ  ِّ َيػٵتٴ ٔٸ، ٚبطبٝع١  ذ١ْٗإٕ ْٝع ا٭ْٛاض َتٸ ،﴾ِّػٳا٤ٹْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ إيٝه

ٔٸ ٔٸ بسضد١ٺ َطًٛبٷ اؿاٍ ؾإٕ إطًٛب َٔ غرين ٚأنرب; ٚشيو ٕهإ  أؾسٸ َٓه

ٔٸ ايصٟ تٓعٍ ؾٝ٘ اٯٜات اٱهل١ٝ اؿه١ُٝ، ٚايصٟ  ،|ٗ بٝت ضغٍٛ اهلل غهٓان

ًٸ ؿٜ مسع١ ٚنطا١َ ـ عًٝٗا سٜتٖٛق ٗ َٓعي١ٺ ٜتًٖٛا ٖٛ ؾدل ضغٍٛ اهلل. ٚعًٝ٘ ؾأْ

 .|ض ضغٍٛ اهللٚعٹطٵ

ٕٵ ًٸ ٚيصيو إ ٌّ ػٛف ٜهٕٛ يصيو تأثريٷؾ اتكٝ ع٢ً ضغاي١ ٚزع٠ٛ ضغٍٛ  إهاب

ٔٸ ٔٳاهلل، ٚغٛف ؼكًِ ٔٸ بٛقؿه  ،َٔ إػًُات ع٢ً نعـ ا٭دط ٚايجٛاب; ثٛاب يه
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ًٸ ٞٸ ;بعٌُ اـري ٚقس قُ ٔٸ ٚثٛاب آخط بػبب ايتأثري اٱهاب  ايصٟ ٜرتن٘ غًٛنه

ٔٸ ;|ا٭نطّ ع٠ٛ ايٓيبٸع٢ً ز  ي٘. بػبب اْتػابه

ٔٸٜٵا٫مطاف ٚايعٻ ٔٸٚأَا يٛ اخرتتٴ  ٔٳبصيو غٛف ؽؿهٵ ؼ ٚاقرتاف ايصْٛب ؾإْه

ٔٸ |ا٭نطّ َٔ تأثري دٗٛز ايٓيبٸ  عصابٷ ٗ تبًٝؼ ايطغاي١، ٚيصيو غٛف ٜطايه

ٔٸ ٔٸٚٵٚسٝح ٜطٳ ،َهاعـ. إٕ ايٓاؽ ٜٓٛطٕٚ إيٝه ٔٸ ٕ أعُايه يٝػت نُا  ٚأؾعايه

ٚاعتٓام زعٛت٘، ٚغٛف ٜكٛيٕٛ: إٕ  |ا٭نطّ باع ايٓيبٸٜٓبػٞ ؾإِْٗ غٝهعؿٕٛ عٔ اتٸ

ٙ اجملايػات ي٘ ع٢ً ايسٚاّ ـ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً، ٚمل ٤ـ أٟ ْػا أقطب ايٓاؽ إٍ ايٓيبٸ

ٔٸ ايٓيبٸ ضٵٜٓذٳ ٔٸ ٗ تطبٝتٗ ُٓا؟! َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٝٓا ٜٚعًٓ، ؾهٝـ ٜطٜس إٔ ٜعٓنٚتعنٝتٗ

ٔٸاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  بايتعايِٝ ٚا٭ٚاَط اٱهل١ٝ، ٚإٔ  ٕٳسٵإٔ تتكٝٻ ٜكٍٛ: هب عًٝه

ٌٕ ٔٳػتٓبٵ ٔٸ أؾسٸ ْٛاٖٝ٘ بؿه ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜأتٞ بساعٞ  .ٚآنس َٔ ادتٓاب غرين

ٔٸ ٗٸايتؿسٜس عًٝه ٔٸ، ٚإِا يهٞ ٜط ٔٸ ؾ٤ٞٷطن سٝح  ;ضٳٕ اٯثأَّ زٳ ، ٫ٚ ٜعًل به

ٔٸ ط١ْا٭نٛا٤ َػًٖ ٔٸ. ١ْٗذٹٚا٭ْٛاض َتٻ ،عًٝه  مٛن

بٌ بٗصٙ اٯ١ٜ يٝػٛا َعكٌَٛ بايعك١ُ ِ َٓ٘ إٔ إداَطٗٳٖٚصا ا٭َط ٜٴِؿ

ٌٸايته١ٜٝٓٛ، بٌ إٕ طٗاضتِٗ َؿطٚط١ْ ٔٸ ٚاسس٠ٺ . ٚإٕ طٗاض٠ ن َكساض  ط١َْٛٓ َٓٗ

ٌٸ ;١إطاعتٗا يٮٚاَط اٱهلٝٸ ٜطٝع ٜٚعبس اهلل أنجط غٛف وكٌ ع٢ً طٗاض٠  ٔٵَٳ ؾه

ٚاسس ٗ  بٌ بٗصٙ اٯٜات ناْٛا ع٢ً َػت٣ٛٶع إداَطعٞ إٔ ْٝأنرب. مٔ ٫ ْسٸ

ٌٸ َِٓٗ َٔ ايطٗاض٠ إِا ٖٛ َا  ٚاسسٺ إطاع١ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، بٌ إٕ ْكٝب ن

ٌٻ ٝ٘ ٗ انتػاب َطنا٠ اهلل ععٻعٵٜتٓاغب َٚكساض دٗازٙ ٚعًُ٘ ٚغٳ  .ٚد

سٝح  ;ٝٓاٚاٯٕ َٔ إٓاغب إٔ ًْؿت اْتباٖهِ إٍ ايؿكط٠ ايػابع١ َٔ ضغاي١ أخ

ؾػٛف  |ا٭نطّ إشا نإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ْػا٤ ايٓيبٸ»قاٍ بكٝػ١ ا٫غتبعاز: 

ٔٸ ٔٸ ّاَكاَ ،َكته٢ ٖصٙ اٯ١ٜ ;ٜجبت هل َٔ  أمس٢ ٚأع٢ً َٔ ْٝع ايٓاؽ; إش متٸ تطٗريٖ

 .«ؼ ٚاـبا٥حدٵْٝع أْٛاع ايطِّ

 «ٚاقع١ اؾٌُ» :نبري إٍ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ ٓس إٍ سسٛتٜبسٚ يٓا إٔ اغتبعازٙ ٜػ

ٞٸ|ْٚٛا٥طٖا، سٝح خطدت عا٥ؿ١ )ظٚز ضغٍٛ اهلل ، ×( ؿطب أَري إ٪ٌَٓ عً

ـ َٚٔ  |ا٭نطّ ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: إشا ناْت ْػا٤ ايٓيبٸ زٳٔطٚعًٝ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜٳ
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ٔٸ ٔٸعا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط ـ كاَط بٝٓٗ َجٌ ٖصٙ ايسضد١  بات بٗصٙ اٯ١ٜ، ٚبايتايٞ تجبت هل

ٛٸ زضدات٘ ٚضؾع١ ؾأْ٘  ع٢ً ؾدٕل تٵإشٕ نٝـ خطدٳ ،كاّ ايطؾٝعايعاي١ٝ ٚإ ٫ ىؿ٢ عً

 ؟!ع٢ً أسسٺ

ٕٵ»هب عًٝٓا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ إٔ ًْتؿت إٍ ٚدٛز ن١ًُ  ٖٚٞ َٔ  ،«إ

ٔٳ ﴿أسطف ايؿطٙ، ٫ٚ ْتذاًٖٗا. تكٍٛ اٯ١ٜ ايهط١ّ:  َٹ ٔٻ َنَأسٳسٺ  ِّ َيػٵتٴ ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

 ٕٔ ٔٻايِّػٳا٤ٹ ٔإ ٝٵتٴ ِٸ ،(32)ا٭سعاب:  ﴾اتٻَك ٜصنط بعس شيو عسزّا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ  ث

اٱهل١ٝ بٛقؿٗا َٔ َكازٜل ايتك٣ٛ. ٚنُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ ٖصا إكاّ ايػاَٞ ٚإٓعي١ 

ٕٛ تٵعطٝٳايؿطٜس٠ قس ُأ  َع٢ٓ إٔ ٖصٙ اؾ١ًُ ٖٞ ٗ اؿكٝك١ ١ًْْ ،َؿطٚٙ ع٢ً م

ع٢ً  ١َْشٛ اٯتٞ; سٝح ١ًْ دعا٤ ايؿطٙ َتكسِّٔ، ع٢ً ايٜٓٵ٤ٳؾطط١ٝ، ٚؼتٟٛ دع

 اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ:

ًٸ»ـ 1  )١ًْ ايؿطٙ(. «إٕ اتكٝ

ًٸ»ـ 2  )دعا٤ ايؿطٙ(. «َٔ ايٓػا٤ نأسسٺ يػ

ا٭ؾعاٍ ٗ آ١ٜ ايتطٗري  تٵـ ؾكس ٚضزٳ غابكّا ْاطٵٍ شيو ـ ٚنُا شَنَٚهاؾّا إ

ٕ إض ايكٍٛ: سٝح ْعٝس ْٚهطِّ ٚعًٝ٘كٝػ١ ايؿعٌ إانٞ. بٚيٝؼ  ،كٝػ١ ايؿعٌ إهاضعب

ٙٺايٛقٍٛ إٍ ٖصا إكاّ ايػاَٞ قس ٚضز َعًٖ ؾإٕ ايطٗاض٠ ٚايربا٠٤ َٔ  كّا ع٢ً ؾط

ٌٸـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ؼ غٛف تهٕٛ دٵايطِّ بات بٗصٙ اٯ١ٜ َٔ إداَط ٚاسس٠ٺ بايٓػب١ إٍ ن

ٌٸَس٣ إطاعتٗا ٚاَتجاهلا هلصٙ ا٭ٚاَط ٚادتٓابٗا عٔ ايٓٛاٖٞ اٱ ّآٖٵضٳ ٜعبس  ٔٵَٳ هل١ٝ. ؾه

ؾٓشٔ ٫  ٜٚكرتب َٔ إكاّ إصنٛض. ٚإ٫ٓ ،أنرب اهلل ٜٚطٝع٘ أنجط وكٌ ع٢ً طٗاض٠ٺ

ٚاسس ٗ إطاع١ اهلل، نُا  بٌ بٗصٙ اٯ١ٜ ناْٛا ع٢ً َػت٣ٛٶعٞ إٔ ْٝع إداَطْسٸ

ٙٺ زٕٚ قٝسٺ |ا٭نطّ أْٓا يػٓا بكسز ايسؾاع عٔ ْٝع ْػا٤ ايٓيبٸ ، ٚإِا أٚ ؾط

ٌٸأْكٛي٘ ٖٛ  ايصٟ َا ٜتٓاغب ٚسذِ ايتك٣ٛ  ٔٷٖٵَِٓٗ َٔ ايطٗاض٠ ضٳ ٚاسسٺ ٕ ْكٝب ن

 ٢ ب٘ َٔ أدٌ َطنا٠ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.ٚاؾٗاز ايصٟ ٜتشًٓ

: طبكّا ٯٜات غٛض٠ ايتايٞكًض عباض٠ أخٝٓا ع٢ً ايٓشٛ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْٴ

ٔٸ |ا٭نطّ ا٭سعاب يٛ إٔ ْػا٤ ايٓيبٸ ٔٸ ٔٳٝٵَكطري ـ قس اتٸاـ ـ بايٓٛط إٍ َٛقعٗ  ؾإْٗ

ٔٸ ع٢ً َٓعي١ٺ ٔٳغٝشكًِ ايجٛاب، ٚيٛ مل  َٚها١ْ ضؾٝع١ بٌ ايٓػا٤، ٚغٛف ٜهاعـ هل
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ٔٸ ٔٳٜعًُِ ٔٸ َا ٜكتهٝ٘ َٛقعٗ  غٛف ٜهٕٛ َهاعؿّا. اـطري ؾإٕ عصابٗ

و مٔ ْكٍٛ: يكس قاَت اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ هلل غبشاْ٘ ع٢ً ُػټ :أخط٣ ٚبعباض٠ٺ

ِٸ |ا٭نطّ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ َٓ٘ َٚٔ ظٚدات٘ ٚبٓات٘ ٚأقٗاضٙ ٚأسؿازٙ ـ بايطاع١  ـ ا٭ع

ٝٸطٜٸبٵدٳ ٕ ٖصٙ اٱضاز٠ مل تهٔ إضاز٠ّإٚايعباز٠، ٚادتٓاب ايصْٛب، ٚسٝح  ١ ١ ٚتهٜٛٓ

ٚاسس٠ بايٓػب١ إٍ ْٝع َكازٜل أٌٖ بٝت  ٟ إٍ ْتٝذ١ٺؾًٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ت٪زٸ

ٚٗ  ;اٯ١ٜ إٍ أع٢ً إطاتب ٚايسضدات بٌ بٗصٙ، بٌ قس ٜكٌ بعض إداَط|ايٓيبٸ

 ايٛقت ْؿػ٘ ٜبك٢ بعهِٗ اٯخط ـ بػ٤ٛ اختٝاضٙ ـ ٗ اؿهٝض.

 ٔٳ٫ ؽهعٵ»، ٚ«ٔٳ٫ تربٸدٵ»، ٚ«ٸٕٳ ٗ بٝٛتهٔطٵَق»َٔ قبٌٝ:  : إٕ خطاباتٺقس ٜٴكاٍ

َؿ٫ُّٛ  |ا٭نطّ سٝح ٫ ٜهٕٛ ايٓيبٸ ;. ٚعًٝ٘|ا٭نطّ ٫ تؿٌُ ايٓيبٸ «بايكٍٛ

 قاب٬ّ يًتٛدٝ٘ ٚايتؿػري! «نِ»ط ئ ٜهٕٛ اغتعُاٍ ايهُري إصٖن باـطاب،

ٕٵ إتكس١َِّإٍ إٔ اـطابات  ًْؿت عٓاٜتهِ ٖٓاٚ مل تهٔ بايسيٌٝ ايعكًٞ  ٚإ

ٝٵسٳ، |ا٭نطّ َِٚٓٗ ايٓيبٸ ،إٍ ايطداٍ ١ّٗدٻَٛ  ،١ بايٓػا٤إٔ اٯٜات اـاقٸ بٳ

ٔ قبٌٝ: إقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠ ١ٗ إٍ ايطداٍ ٚايٓػا٤ )َدٻٛٚنصيو اٯٜات إ

١ ايػا١ٝ٥ َٔ قسٚض ٖصٙ ا٭سهاّ، ٚإطاع١ اهلل(، ن٬ُٖا ٜؿرتى ٗ اهلسف ٚايعًٓ

 ؾإٕ ايٓيبٸ ،ؼ عِٓٗ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽدٵبٌ ٚإشٖاب ايطِّٖٚٞ تطٗري إداَط

ّ ؾإٕ ا٭عُاٍ ٚيٝؼ ْٝعٗا; إش نُا تكسٻ ،عٔ بعض ٖصٙ ا٭َٛض خاضزٷ |ا٭نطّ

ٗ اضتكا٥٘  ، ٚإِا ٖٞ َؿٝس٠ْ|ا٭نطّ ١ مل تهٔ غري شات تأثري ع٢ً ايٓيبٸايكاؿ

ـ  ٭ٕ طٗاض٠ ايٓيبٸ ;«نِ»ٚطٗاضت٘ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ٫ َٓسٚس١ ٫ٚ َؿطٸ َٔ اغتعُاٍ ايهُري 

ٚٸ ٗ عامل اٱغ٬ّ ـ ناْت َٔ أٖساف ٚغاٜات قسٚض ا٭سهاّ  ٚقس٠ٚٺ ٍ أغ٠ٛٺبٛقؿ٘ أ

 ايؿطع١ٝ.

ٌٕٚيبٝإ ٖصٙ إػأي : يٓؿرتض إٔ ؾدكّا ٜكـ ايتايٞأٚنض ْصنط إجاٍ  ١ بؿه

 عٕٛ بؿٗط٠ٺأَاّ باب بٝت ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ أٚ أسس َطادع ايتكًٝس ـ ايصٜٔ ٜتُتٻ

َٛ ،ادتُاع١ٝ ٜا ْػا٤ ض٥ٝؼ »ٚىاطب ْػا٤ٙ بايكٍٛ:  ،باسرتاّ ايٓاؽ ـ ٛٵٕٚو

، ٔٳ، ٫ٚ تربٸدٵٍ زٕٚ نطٚض٠ٺَٔ إٓع ٔٳ، ٫ ؽطدٵ١، أٚ ٜا ْػا٤ إطدع ايسٜينٸاؾُٗٛضٜٸ

ِٛ ٔٸ ٔٳٚساؾ ُٵع٢ً سذابه َٵ ،ايك٠٬، ٚآتٌ ايعنا٠ ٔٳ، ٚأق  بايكٝاّ، ٚبه١ًُٺ ٔٳٚايتع
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ٌٳاتٻ :ٚاسس٠ ًٸ ٔٳٝٵاهلل. ٚيٝؼ َطازٟ َٔ ٖصا ايه٬ّ غ٣ٛ إٔ تتشًٖ ك َٔ أٌٖ ٖصا  ـ ٚأْ

إيٝ٘،  ٚتٓتػيٳا٭ع٢ً،  ايصٟ ٖٛ بٝت ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ أٚ بٝت إطدع ايسٜينٸ ،ايبٝت

ٔٸ ـ بايٗط ذ١ْٗٚأْٛاض ْٝع ايٓاؽ َتٸ  .«ط ٚايتك٣ٛٗٵإيٝه

ِ بٗصا ٢ أبػ٘ ايٓاؽ ٜؿِٗ َطاز إتهًٚستٸٚ ـ مٔ ْط٣ طبكّا يًعكٌ ايػًِٝ

ّٸ ايه٬ّ بٛنٕٛح ع٢ً ٖصا ايه٬ّ ٜتعٌ ع٢ً َطدع ايسٜٔ  ، ٫ٚ ٜكٍٛ ٗ ْؿػ٘: بٓا٤ٶتا

ٚٵضٚض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ب ! بٌ بٝت٘، ٚإٔ ٫ ٜٛٗط أَاّ احملاضّ َٔ زٕٚ سذابٺٙ إٔ ٜكطٸ ٗ سٳ

عٔ مشٍٛ ٖصا ايكػِ َٔ ايه٬ّ،  إٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ َٚطدع ايتكًٝس خاضزٷـ ٜسضى 

ٚمشٍٛ  ،ِٚض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ خاضدّا عٔ غا١ٜ إتهًٚ نُا أْ٘ ٫ ٜعترب إطدع ايسٜينٸ

 .٠ ٚايعنا٠ َٚا إٍ شيوٚدٛب ايك٬ :َٔ قبٌٝ ،ا٭سهاّ ـ ايؿا١ًَ يًطداٍ ٚايٓػا٤ ـ

 

١ّٝـ 8  ــــــ ايفسم املّٖٛٛ بني اخلطابات ايكسآْ

عٓسَا  (35)١َ اجملًػٞط بايع٬ٓوتٌُ إٔ ٜهٕٛ أخْٛا طناتب ايطغاي١ص قس تأثٻ

 ،ٝؿ١ْٓٚع قاغ١ْٝ خطاباتٷ |ا٭نطّ ١ٗ إٍ ْػا٤ ايٓيبٸإٕ خطابات ايكطإٓ إٛدٻ»قاٍ: 

ٕٔ ٗ سٌ إٔ آ١ٜ ايتطٗري شاتٴ ;يتكطٜعّ ٚاٛٵتٓطٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ايًٖ ٚتجبت  ،ٕٔيِّ ؿ

 .«بٝٗا. ٚتًو ا١َ٬ٕ ايكاغ١ٝ ٖٚصا ايًٌ ٫ ٜٓػذُإَكاَّا غاَّٝا ٕداَط

َا ًٜٞ ْعٝس  ٚٗ .هض خطأ ٖصا ايه٢ّ٬ اٯٕ ٜتٸّ شنطٙ ستٸع٢ً َا تكسٻ بٓا٤ٶٚ

 :ايتاي١ٝايتصنري بايٓكاٙ 

ٚٸ ع٢ً تكطٜض ايكطإٓ ـ بكسز بٝإ  صٙ اٯٜات ـ بٓا٤ٶؾإٕ ٖغابكّا ْا طٵ: نُا شَن٫ّأ

َٳاهلسف ٚايعًٓ ح سٵح أٚ َقسٵ١ ايػا١ٝ٥ َٔ قسٚض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚيٝػت ٗ َكاّ 

 ٚبٝإ َكاَاتِٗ ايته١ٜٝٓٛ. ،بٌإداَط

ٗ َجٌ  «ا٭َط ٚايٓٗٞ»ؾكس ثبت ٗ عًِ ا٭قٍٛ إٔ  غابكّا ْاطٵ: نُا شَنثاّْٝا

ٞٸ»أٚ هتٓب  «إأَٛض ب٘»ب مل ٜهٔ ٜعٌُ بـ ٕ إداَطٖصا إكاّ ٫ ٜعين أ  .«عٓ٘ إٓٗ

 ،تؿطٜع١ٝ إٔ اٱضاز٠ إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ إضاز٠ْ شنطٴّٙ هض ٖا تكسٻ: اتٸثايجّا

 ته١ٜٝٓٛ. ٚيٝػت إضاز٠ّ

ٞٸ طٷكٵٗ ٖصٙ اٯ١ٜ سٳ «طكٵاَؿ»هض ست٢ اٯٕ إٔ : اتٸضابعّا ; َع٢ٓ أْ٘ َٛنٛع
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 طّا ٗ ا٭ؾطاز.كٵسف َٔ ا٭سهاّ، ٚيٝؼ سٳط ٗ ايػا١ٜ ٚاهلكٵسٳ

ٍٷخاَػّا ٚيٝػت أؾعا٫ّ  ،َهاضع١ : إٕ ا٭ؾعاٍ ايٛاضز٠ ٗ آ١ٜ ايتطٗري أؾعا

ٕٸ ْٙدٵايتطٗري ٚإشٖاب ايطِّ َان١ٝ، ٚنأ ٍٕ ـٷَٚتٛٚق ؼ َؿطٚ ّ تكسٻ ع٢ً ايكٝاّ بأؾعا

ط١ُ شنطٖا، ٖٚصٙ ا٭ٚقاف ٫ تٓطبل ع٢ً َا شنطُٛٙ بايٓػب١ إٍ ايػٝس٠ ؾا

 .^ٗاٝٵايعٖطا٤ ٚبعًٗا ٚابٓٳ

ٕٵطٵ: نُا غبل إٔ شَنغازغّا نإ َطاز اٯ١ٜ ٖٛ َا ٜطٚم يهِ ؾإْٗا ٗ  ْا إ

ٚئ ; ٗ بٝإ إطاز أٚ ؾكٝش١ّ ،بإكساض ايهاٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ئ تهٕٛ بًٝػ١ّ

ِٸ ;بٗأَّ ايػُٛض ٚاٱ تهٕٛ خاي١ّٝ عٔ اٯٜات  َٔ شيو أْٗا غتهٕٛ َٓؿك١ًّ ٚا٭ٖ

 ٗ إٔ ٖصا ٫ ٜتٓاغب َع أغًٛب اؿهِٝ. ٫ ؾٳٖوٚ .ػابك١ ٚاي٬سك١ بايهاٌَاي

 ٫ تٓطٟٛ ع٢ً تكطٜٕع «ا٭سعاب»عٝتُٛٙ ؾإٕ خطابات غٛض٠ : خ٬ؾّا ٕا ازٸغابعّا

ٔٸ  |ا٭نطّ ْػا٤ ايٓيبٸ تٵَٔ ٖصٙ ايػٛض٠ قس ٚقَؿ 6ط ٖٓا بإٔ اٯ١ٜ ّ. ٚأشٚنٛٵَٚي بأْٗ

َٻ» ٔٸ، ٚهب اي«ٗات إ٪ٌَٓأ ٔٸ تعاٌَ َعٗ َٸ٘; ٚبصيو ؾإْٗ ٘ٓ  نُا ٜعاٌَ أسسْا أ ق

ٔٸ تهطِٜ ٚاسرتاّ إ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات. ٜٴ هاف إٍ شيو أْ٘ قس متٸ تٛدٝ٘ اـطاب إيٝٗ

ِّ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  ٔٸطٳَطٸتٌ، ٚنؿ٢ بصيو ؾٳ ﴾ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ ٔٸؾّا هل َٔ  ; سٝح تٓؿأ عُٛتٗ

ٔٸ ٝٸ»إٍ بٝت  اْتػابٗ ِٸ .«|ٌخامت ايٓب ٔٸ ٚا٭ٖ ٕٵَٔ شيو إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قاٍ هل  : إ

ٌٳاهلل ٚضغٛي٘ ٚتتٸ ٔٳتطعٵ ٔٸ ك ٔٸ ؾإْه . (36)أعِٛ َٔ ْٝع ايٓػا٤ ب٬ اغتجٓا٤ٺ غٛف ته

ِٸ ًٸ تطزٵ«ايؿا٤»ٚاقٌ ايه٬ّ عطف ايعطـ  ث  ٕٳ، ٚقاٍ ٗ ايٛاقع: ٚعًٝ٘ إشا نٓ

ٔٸاؿكٍٛ ع٢ً ٖصا إكاّ ايػاَٞ ٚإٓعي١ ايؿطٜس٠ ؾُا عًٝ جاٍ ا٭ٚاَط تاَ إ٫ٓ ه

 ٚادتٓاب ايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ.

َٔ ايكػ٠ٛ  ْكاف ٚايكٍٛ: ٌٖ ٗ ٖصا ايه٬ّ ؾ٤ٞٷْطدٛ َٓهِ اٱ ،ٚعًٝ٘

ّٷ أقِ »: كاٍ بساعٞ اؿحٸ ٚايتؿذٝع؟ ٌٖٚ إشا قًٓا يؿدٕلٜٴ ٚايًّٛ ٚايعتاب أّ ٖٛ ن٬

ْا عًٝ٘ ٛٵهٕٛ قس قػٳْ «ٚعًٝو بايكٝاّ ٚإٜتا٤ ايعنا٠; يتبًؼ إكاَات ايعاي١ٝ ،ايك٠٬

ٝٸ؟! أمل ُٜكأٚ عاتبٓاٙ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ٗٳَو ﴿: |٘ ا٭نطٌّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يٓب ٚٳدٵ ِٵ  َأقٹ

ٚٳ ٓٹٝؿّا  ٔٔ سٳ ٌٳ ٫َيٹًسِّٜ ُٴؿٵٔطنٹ ٔٳ اِي َٹ ٔٻ  ِٔ ﴿ٚقاٍ ي٘ أٜهّا:  ،(105)ْٜٛؼ:  ﴾تٳُهْٛٳ ٚٳَأقٹ

ٕٻ ايكٻ٬َايكٻ ٚٳاِي٠َ٬َ ٔإ ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٓٵَهٔط٠َ تٳ  ٚقاٍ يًٓيبٸ ،(45)ايعٓهبٛت:  ﴾ُٴ
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ِٔ ايكٻ﴿: ×َٛغ٢  (.14)ط٘:  ﴾٠َ يٹصٹِنٔط٬َٟٚٳَأقٹ

ٔٸ ٛٳ»: ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس قاٍ هل ٞ تت٢ً ٗ سٵإٕ آٜات اي

ٔٸ َٳ، ٖٚصا ٜٴعٳ«بٝٛته َٕسٵسٸ اَتٝاظّا ٚ ٛٳ ٜػهٔ ٗ بٝتٺ ٔٵسّا  ٞ، ٜٚهٕٛ سٵٜٓعٍ ؾٝ٘ اي

 صٟ ٜتًٛ ؾٝ٘ تًو اٯٜات.ٖٛ اي |ضغٍٛ اهلل

َٳٚ َٔ غٛض٠ ا٭سعاب قس اؾتًُت ع٢ً  33ع٢ إٔ اٯ١ٜ ازٸ ٔٵٖٓاى َٔ ايعًُا٤ 

 ع٢ً ٖصٙ ايكٓاع١ أٜهّا. «ؾاؼ١ ايهتاب»نُا لس اؾتُاٍ غٛض٠  .«قٓاع١ ا٫يتؿات»

ِٸ ا٫ْتكاٍ  «ا٫يتؿات»هسض بٓا إٔ ْعًِ أْ٘ نُا ٜبسٚ َٔ تػ١ُٝ قٓاع١ ٚ ٜت

  ايػا٥ب.ب إٍأٚ َٔ إداَط ،بػا٥ب إٍ إداَطٚا٫يتؿات َٔ اي

 مل وسخ َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ.آ١ٜ ايتطٗري  غري أْ٘ ٗ

ايػابك١ ٚاي٬سك١ ٯ١ٜ  تٌَٔ غٛض٠ ا٭سعاب ـ اٯٜ 34ٚ 32 تٌإٕ اـطاب ٗ اٯٜ

إٍ ْػا٤  ٘ٷدٻَٛٔ غٛض٠ ا٭سعاب(، َ 33اٯ١ٜ ٚنصيو قسض آ١ٜ ايتطٗري ) ،ايتطٗري ـ

١ ١ٓ يًعًٓإبِّ ،َٔ غٛض٠ ا٭سعاب 33اٯ١ٜ ٗ ٗ َكاّ ايتعًٌٝ ٚ، |نطّا٭ ايٓيبٸ

ِٸ ا٫يتؿات َٔ إداَط ٚإِا عٓس  ;ب إٍ ايػا٥بايػا١ٝ٥ َٔ اـطابات إصنٛض٠، مل ٜت

ُٖ ط ت ا٫غتؿاز٠ َٔ نُري اؾُع إصٖنبٝإ ايػا١ٜ َٔ اـطابات ايػابك١ ٚاي٬سك١ 

ِٸإداَط ، ٚإِا متٸ تٛٚٝـ قاعس٠ «قٓاع١ ا٫يتؿات»اغتعُاٍ  ب، َع٢ٓ أْ٘ مل ٜت

ثٓا عٔ ٖصٙ ايكاعس٠ بإكساض اي٬ظّ، ٫ٚ ْط٣ ٖٓا َا ٚقس غبل يٓا إٔ ؼسٻ .«ايتػًٝب»

ٗ آ١ٜ  «ا٫يتؿات»و بكٓاع١ ٫ ٚد٘ يًتُػټ ،ٜسعٛ إٍ ايتهطاض. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ايتطٗري.

َٳ َٔ غٛض٠ ا٭سعاب ـ نُا ٖٛ اؿاٍ  33 قاٍ: إٕ شٌٜ اٯ١ٜ ٔٵٖٚٓاى َٔ ايعًُا٤ 

، ٚيصيو ؾٗٞ غري «َعرتن١ ١ًْْ»ٗ غٛض٠ ايٛاقع١ ـ  «يٛ تعًُٕٛ»بايٓػب١ إٍ ١ًْ 

 َا قبًٗا َٚا بعسٖا! َطتبط١ٺ

إٕ ع٢ً ٖ٪٤٫ إٔ ًٜتؿتٛا إٍ إٔ َٔ خكا٥ل اؾ١ًُ إعرتن١ إٔ تأتٞ ٗ ٚغ٘ 

ٚٸ٫ ٗ آخطٙ،  ،ايه٬ّ  .٫ّٖصا أ

سصؾٗا ٫ ٜهطٸ بػٝام ٚاضتباٙ َا قبًٗا َٚا بعسٖا، نُا ٖٛ اؿاٍ : إٕ ٚثاّْٝا

ٗ ٚغ٘ ايه٬ّ، ٚيٛ متٸ ضؾعٗا َٔ آ١ٜ  تٵسٝح ٚضزٳ ;«يٛ تعًُٕٛ»بايٓػب١ إٍ ١ًْ 
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ن٬َّا َتها٬َّ.  «ِ... عِٛٝػٳٚإْ٘ يَك»٬ّ، ٚتبك٢ عباض٠ ًَمل ؼسخ خٳ «ايٛاقع١»غٛض٠ 

ٚٸايتطٗري  ٗ سٌ إٔ ايعباض٠ َٛنع ايبشح ٗ آ١ٜ ٚيٝؼ ٗ  ،قس ٚضزت ٗ آخط اٯ١ٜ :٫ّأ

بٌ باٯ١ٜ، ١ ايػا١ٝ٥ َٔ قسٚض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ إٍ إداَط: إْٗا تبٝٸٔ ايعًٓٚثاّْٝا ;ٚغطٗا

ِٸ ٗ اٯ١ٜ ًَٚيصيو ؾإٕ سصؾٗا غٛف وسخ خٳ  ٬ّ6 ْٚككّا ٗ ايه٬ّ. نُا أْ٘ مل ٜت

٫  ،ٚض ا٭ٚاَط. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ١ قسَٔ غٛض٠ إا٥س٠ قطف ايٓٛط عٔ بٝإ عًٓ

 ٚدّٝٗا. َعرتن١ّ َٔ غٛض٠ ا٭سعاب ١ًّْ 33ح بهٕٛ شٌٜ اٯ١ٜ ٜهٕٛ ايتؿبټ

 

َِٚسٞـ د٫ي١ ايسٚاٜات 9  ــــــ اٯٜات َٔ 

ْٓتكٌ اٯٕ إٍ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح اييت أؾاض إيٝٗا أخْٛا طناتب ايطغاي١ص ٗ 

 .ختاّ ضغايت٘

ع ػٳٌ ٚطٌٜٛ ٚعطٜض، ٫ ٜٳَؿكٻ ؿإٔ ايطٚاٜات عحٷٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايبشح ب

 .بشجٗا ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ ٚا٫غتٝؿا٤ياجملاٍ ٖٓا 

ٔٵ  عًٝٓا إٔ ْعطف إْا٫ّ إٔ ايطٚاٜات إطتبط١ بآ١ٜ ايتطٗري ع٢ً أقػاّ: ٚيه

ُٸ طا٥ؿ١ْـ 1 ٍٸ «ضٚاٜات أقشاب ايهػا٤»ٝٗا َٔ ايطٚاٜات ـ ٖٚٞ اييت ْػ ع٢ً  ـ تس

ظُع ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤  |ا٭نطّ ت غٛض٠ ا٭سعاب قاّ ايٓيبٸأْ٘ بعس ْعٍٚ آٜا

ٞٸ ّٸ غ١ًُ، ٚاؾتٌُ َعِٗ  ^ٚاٱَاٌَ اؿػٔ ٚاؿػٌ ٚاٱَاّ عً ٗ سذط٠ ايػٝس٠ أ

ِٸ ،«...ٖ٪٤٫ أٌٖ بٝيت»، ٚقاٍ: بهػا٤ٺ  ت٬ آ١ٜ ايتطٗري. ث

اٱَاّ ٚايطا٥ؿ١ ا٭خط٣ َٔ ايطٚاٜات تكٍٛ: إٕ آ١ٜ ايتطٗري قس ْعيت بؿإٔ ـ 2

ٞٸ  ٖٚٞ ٗ ايٛاقع تؿب٘ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ َٔ ايطٚاٜات. .ُٗاٝٵٚايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٚابٓٳ عً

ٍٸ ٢ إشا اؾتًُت ع٢ً ْٝع ؾطا٥٘ ايكشٸستٸ ،إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ١، ٫ تس

سّا إٔ إثبات سٝح ْعًِ دِّ; َٔ أٌٖ بٝت٘ |ا٭نطّ أبسّا ع٢ً عسّ اعتباض ْػا٤ ايٓيبٸ

 ؿٞ َا عساٙ.٫ ٜٓ ؾ٤ٞٺ

ٔٵ قبٌ اـٛض ٗ ايطا٥ؿ١ ايجايج١ َٔ ا٭خباض ٚايطٚاٜات هب عًٝٓا  ٚيه

: (37)ٖٚٞ إٔ بعض ايعًُا٤ قاٍ بؿإٔ ايطٚاٜات َٔ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ،ايتصنري بٗصٙ ايٓكط١

إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٫  ٗ إغٓاز أٚ ًَ ايطٚاٜات، إ٫ٓ ٕفسٵُٓا عسّ ٚدٛز خٳيٛ غًٖ
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ٍٸ ب، بٌ إٕ َهُْٛٗا ػٵَٔ آ١ٜ ايتطٗري ؾشٳ |ا٭نطّ خطٚز ْػا٤ ايٓيبٸ ع٢ً عسّ ٜس

ٔٸس قطعٝٸٜ٪ٚن بٗصٙ ايعباضات  |َٔ أٌٖ ايبٝت أٜهّا! ٚشيو ٭ٕ زعا٤ ايٓيبٸ ١ نْٛٗ

. نُا «أٌٖ ايبٝت»إِا ٖٛ ٱزخاٍ ٖ٪٤٫ ا٭ضبع١ إٝاٌَ ٗ ظَط٠  ٚا٭يؿاٚ إصنٛض٠

نإ َٔ أدٌ مشٍٛ ؾطٙ آٜات غٛض٠  «ٝيتٖ٪٤٫ أٌٖ ب»: |ا٭نطّ إٔ قٍٛ ايٓيبٸ

ّٸ»ا٭سعاب هلِ; ٚشيو ٭ٕ  ٘ إٔ تسخٌ َعِٗ ؼت تٵـ غأَي |ـ ظٚز ايٓيبٸ «غ١ًُ أ

آخط:  ، ٚٗ سسٜحٺ«، إْو َٔ أظٚاز ايٓيبٸإْو إٍ خرٕي»: |كاٍ هلا ايٓيبؾايهػا٤، 

، خرٕيع٢ً  تٹأْ»سّاص: أٚ قاٍ هلا َطٸتإ طأٟ َ٪ٚن ،«ع٢ً خرٕي ، أْتٹع٢ً َهاْوٹ أْتٹ»

 .«ع٢ً خرٕي أْتٹ

س ع٢ً ٜ٪ٚن |ا٭نطّ ٚٗ ايٛاقع إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايه٬ّ ايكازض عٔ ايٓيبٸ

ّٸ يؿطٙ  ، ٚبايتايٞ تهٕٛ َؿُٛي١ّغ١ًُ ٚغا٥ط ظٚدات٘ ٖٔ َٔ أٌٖ ايبٝت سكٝك١ّ إٔ أ

يتهْٛٞ  ٫ٚ ساد١ يهٞ أزعٛ يوٹ ،ع٢ً خرٕي اٯٜات، ٚيصيو ؾإْ٘ ٜكٍٛ هلا: إْوٹ

يت َؿُٛيٌ ١ َٔ أسبٸٞ أزعٛ يهٞ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ اـاقٸبٗصٙ اٯٜات، ٚيهٓٸ َؿُٛي١ّ

 يؿطٙ اٯٜات، ٜٚؿًُِٗ ايتٛؾٝل ٗ اؿكٍٛ ع٢ً نُاٍ طٗاض٠ ايٓؿؼ.

ٔٵٚمٔ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ْكطٸ ع٢ً إثبات قطعٝٸ سٝح ْط٣  ١ ٖصا ايطأٟ، ٚيه

٢ اٯٕ ـ ٓا شيو ستٸٜٵنُا ضَأ ـ (38)ٗ ايػايب ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات َجاضّا يًبشح ٚايٓكاف

َټ ،ؾإْٓا ْػع٢ ط ٗ شات اٯٜات ايهط١ّ، َٚكاض١ْ اٯٜات ٌ ٚايتسبټَٔ خ٬ٍ ايتأ

٥ٔ ٚغٝام اٯٜات َٚعاْٞ ا٭يؿاٚ، ؿاب١ٗ َع بعهٗا، َٚٔ خ٬ٍ ايٓٛط إٍ ايكطاتإ

اٜات ٬قرتاب َٔ إسيٍٛ اؿكٝكٞ يٰٜات، يٓعٌُ بعس شيو ع٢ً بٝإ ٚؼًٌٝ ٖصٙ ايطٚي

 ٗ ن٤ٛ ٖصٙ اٯٜات ايهط١ّ.

ٗ شٌٜ اٯ١ٜ ضقِ  اييت تٴصنط عاز٠ّ ،ْٓتكٌ اٯٕ إٍ ايكػِ ايجايح َٔ ايطٚاٜاتـ 3

 ٢ اٯٕ إٍ سٛس. إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تتٓاغب َع َا شنطْاٙ ستٸ(39)«ط٘»َٔ غٛض٠  132

١ َٔ س قٛيٓا بؿإٔ آ١ٜ ايتطٗري. تكٍٛ ٖصٙ ايطا٥ؿنبري، ّٚهٔ ايكٍٛ: إْٗا ت٪ِّ

ايطٚاٜات: إٕ ضغٍٛ اهلل عٓسَا نإ ىطز ؾذطّا إٍ إػذس ٭زا٤ ق٠٬ ايكبض نإ 

ٞٸ ِٸ ،«ايك٠٬، ايك٠٬»، ٜٚكٍٛ: ×ٜكـ عٓس باب بٝت اٱَاّ عً  ٜتًٛ آ١ٜ ايتطٗري. ث

ٕٵ  :ؾٓك١ٍٛ ناْت ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات ؼتٟٛ ع٢ً ْٝع ؾطا٥٘ ايكشٸ ؾإ
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ٚٸ ٟٸ ز٫ي١ٺ٫ّأ  َٔ أٌٖ بٝت٘. ٔٳػٵَي |٢ً إٔ ْػا٤ ضغٍٛ اهللع : يٝؼ ؾٝٗا أ

َٔ قطا٠٤ آ١ٜ  ،ِٗ ع٢ً ايك٠٬بعس سجِّ ،|: إٕ َا نإ ٜكّٛ ب٘ ضغٍٛ اهللثاّْٝا

نإ ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع ٜكٍٛ هلِ:  |إٔ ايٓيب ا٭نطّ ٛنٕٛحبايتطٗري ٜٴجبت 

اغتٝكٛٛا ٚأزضنٛا ٚقت ايك٠٬; ٭ٕ إضاز٠ اهلل َٔ تؿطٜع ايك٠٬ ٖٞ تطٗري 

أخط٣: إْ٘ نإ ٜط٣ إٔ ايطٗاض٠  ْؿٛغهِ; ؾأقُٝٛا ايك٠٬ نٞ تطٗطٚا. ٚبعباض٠ٺ

 ١ ٖٞ مثط٠ إقا١َ ايك٠٬، اييت ٖٞ َٔ ١ًْ ايعبازات َٚٔ ا٭َٛض ايتؿطٜع١ٝ.ايٓؿػٝٸ

ٍٸثايجّا ٝٸ : تس نإ هلِ  ÷ٚظٚدت٘ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ×ّاع٢ً إٔ اٱَاّ عً

ٌٸ بٝتٷ ٌٷ َػتك  .|ا٭نطّ عٔ بٝت ايٓيبٸ َٚٓؿك

ُٻ |ا٭نطّ : يٛ إٔ ايٓيبٸضابعّا ِ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً غري ْػا٥٘ أٜهّا ٕا نإ قس ع

ٍٷ ّ ـ ٖٞ إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ نُا تكسٻ اٱضاز٠ ٕإإش  ;ٗ شيو نإ ٖٓاى إؾها

بٌ بٗا إداَط قس شنط ٖصٙ ايػا١ٜ ـ اييت خلٸ |ا٭نطّ تؿطٜع١ٝ، ٚإٕ ايٓيبٸ إضاز٠ْ

بٌ ا٭ٚا٥ٌ بٗصٙ ػب١ إٍ اٯخطٜٔ أٜهّا. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ اخت٬ف إداَطا٭ٚا٥ٌ ـ بايٓ

ٕٛ  أؾسٸ اٯ١ٜ عٔ غا٥ط إػًٌُ ٜهُٔ ٗ إٔ َطايبتِٗ بآ١ٜ ايتطٗري ناْت ع٢ً م

ٚأخطط; َٚٔ ٖٓا ؾإِْٗ غٝشكًٕٛ  أخط٣: إٕ َػ٪ٚيٝتِٗ أؾسٸ ٚأنجط تأنٝسّا. ٚبعباض٠ٺ

ٖٚصا ٫ ٜعين  .َهاعـ عٓس عسّ ا٫َتجاٍ كابٺَهاعـ ٗ ساٍ ا٫َتجاٍ، ٚع ع٢ً أدٕط

عِٓٗ بايهاٌَ. ٚعًٝ٘  إٔ ايػا١ٜ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تؿٌُ اٯخطٜٔ أبسّا، ٚأْٗا َٓكطؾ١ْ

 يٝؼ ٖٓاى َا ّٓع َٔ تعُُٝٗا ع٢ً اٯخطٜٔ.

بّا بعض قس قطأ ٖصٙ اٯ١ٜ كاطٹ |ا٭نطّ ؾُا ٖٛ اٱؾهاٍ ؾُٝا يٛ إٔ ايٓيبٸ

هلِ: أقُٝٛا ايك٠٬، ٚآتٛا ايعنا٠، ٚاَتجًٛا أٚاَط اهلل; ؾإٕ  ايٓػا٤ أٚ ايطداٍ، ٚقاٍ

ِّ طنِ بٛاغط١ ٖصٙ ا٭عُاٍ؟ ٌٖٚ غٝهٕٛ شيو زي٬ّٝ ع٢ً إٔ ظٚدات اهلل ٜطٜس إٔ ٜط

 بات بآ١ٜ ايتطٗري؟!كاَط ٔٳيػٵ |ايٓيبٸ

ٚٵضؾإٕ ايطٚاٜات ب ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٍٸطٵٖا ـ نُا شَنسٳ ع٢ً خطٚز  ْا ـ ٫ تس

 َٔ خطاب آ١ٜ ايتطٗري. |ا٭نطّ ْػا٤ ايٓيبٸ

 

 ــــــ ـ ايعؿ١ُ يف َساتبٗا املدتًف11١

ٚٳعٵّ إٔ قَطسٝح تكسٻ ٌٕ (40)«ايعك١ُ»ض ٕػأي١ سّا بايتعطټعٵٓا ع٢ً أْؿػٓا   بتؿكٝ
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سٍٛ ايعك١ُ، ْٚٓاقؿ٘ ع٢ً مٛ  (41)ؿٌأنرب ؾػٛف ْصنط ٖٓا ن٬ّ بعض إ٪ٚي

 .اٱْاٍ

يعك١ُ تعين اغتشاي١ قسٚض ايصْب ٚاـ٬ف َٔ ٗ إٔ ا ٫ ؾٳٖو» قاٍ مساست٘:

ٛٸ٠ اٱضاز٠ ٚظٜاز٠ٺ١، خاقٸ إٔ ٖصٙ ا٫غتشاي١ تأتٞ ْتٝذ١ تطب١ٝٺ إعكّٛ، إ٫ٓ ٘ٺ ،يك  ٚنب

ٜػتشٌٝ  ٘، بسضد١ٺَٓ٘ غبشاْ٘ يعبسٙ قبٌ شيو نًٓ َٔ اهلل تعاٍ ٚإَسازٺ ٚتأٜٝسٺ ،يًٓؿؼ

١ُ اْعساّ اٱضاز٠ ٚا٫ختٝاض ٗ َعٗا قسٚض ايصْب ٚاـ٬ف َٔ ايعبس. ٚيٝؼ َع٢ٓ ايعك

ٜػتشٌٝ َعٗا قسٚض  اٱضاز٠ ٚتهاًَٗا بسضد١ٺ تك١ٜٛغًٛى اٱْػإ، ٚإِا َعٓاٖا 

 ٣ َٔ اٱْػإ.ٛٳباع اهَلايصْب ٚكايؿ١ اهلل، ٚاتٸ

ٌٸ ب إيٝٓا إككٛز:ٚيٓهطب ع٢ً شيو َج٬ّ ٜٴكطِّ َٔ  ع بسضد١ٺَٓا ٜتُتٻ ٚاسسٺ ن

إٍ آخط، باخت٬ف تطبٝت٘ َٚعاْات٘ َع  ١( َٔ ؾدٕلايعك١ُ، ٚؽتًـ َػاس١ )ايعكُ

ٛٸ٠ إضازت٘ ـ  ٚقسضت٘ ع٢ً كايؿ١ اهل٣ٛ ٚنب٘ ايٓؿؼ، ٚزضد١ تٗصٜب ايٓؿؼ. ،ْؿػ٘ ـ ٚق

ّٸ ٛٻ ؾٝػتشٌٝ ع٢ً ا٭ َٸّا ـ َج٬ّ ـ إٔ تكتٌ أ٫ٚزٖا بٝسٖا، ٫ٚ ّهٔ إٔ ْتك ٕٸ أ ض أ

ّٸ تٵتكسّ ع٢ً قتٌ أ٫ٚزٖا بٝسٖا َُٗا غهبٳ ٖٚصٙ ايسضد١ َٔ ايعك١ُ  .ؿاهلأَ أط ا٭

ِٸ َٛدٛز٠ْ ٝٸ ـ ٗ ا٭ع َٸٗات )غري اؿا٫ت ا٫غتجٓا٥ َٕا٭غًب ـ ٗ ا٭  ن١ٝ(.طٳ١ ٚا

ّٸ ِٸ بإضاز٠ اهلل تعاٍ ايته١ٜٝٓٛ; َا أٚزع ٗ قًب ا٭  َٔ عاطؿ١ٺ ٖٚصٙ ايعك١ُ تت

، ٚقسٚض ٖصٙ ّٸإٔ شيو ٫ ٜعين إط٬قّا اْعساّ اٱضاز٠ ٗ ا٭ إ٫ٓ .ػاٙ أ٫ٚزٖا ٚض١ٓٺ

َٔ ايٓاؽ ـ َج٬ّ ـ قتٌ ايٓؿؼ  . ٜٚػتشٌٝ ع٢ً نجرٕيٚاختٝإض ايط١ٓ عٓٗا َٔ غري إضاز٠ٺ

ٍٕ ٗ سلٛ تاؾ١ٗ دع١ٝ٥، أٚ خ٬فٺ ٭غبابٺ ;١َ عُسّااحملطٻ ٟٕ أٚ دسا بُٝٓا ٫ ًّو  ;ٗ ضأ

َٸ١ ايٓاؽ ؾٝػتشٌٝ ٗ سٚك ِٗ ايػٓؿاسٕٛ َٔ ايٓاؽ ٖصٙ ايسضد١ َٔ ايعك١ُ. أَا عا

٘ٺ اٱقساّ ع٢ً دط١ّ ايكتٌ بػببٺ ٞٸ تاؾ ٌٸدع٥  .َا ؼٌُ ا٫غتشاي١ َٔ َع٢ٓٶ ، به

نبري٠  أخط٣ ع٢ً ٖصا ايػًِٓ ايبؿطٟ ٗ ايػًٛى; ؾٓذس إٔ طا٥ؿ١ّ ْٚطتؿع زضد١ّ

ّٸ ِٗ ؾٝػتشٌٝ ٗ سٓك ،َٔ ايٓاؽ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ أع٢ً َٔ ٖصا إػت٣ٛ ايعا

ِٕ ـٺ ا٫عتسا٤ ع٢ً اٯخطٜٔ بًٛ قطع أضظام ايٓاؽ ٚقاضبتِٗ ٗ َعاؾِٗ،  :َجٌ ،فش

ٞٸ ٚإيكا٥ِٗ ٗ ايػذٕٛ، ٚانطٗازِٖ ٚتعصٜبِٗ، ٫خت٬فٺ ٟٕ ٗ سلٛ دع٥ بُٝٓا  ;أٚ ضأ

 .(42)دع١ٝ٥ ٚ٭غبابٺ ،ٕزَٔ غري ؼطټ ،ّاضؽ آخطٕٚ ٖصا ايٓشٛ َٔ ايػًٛى
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َٔ ايعك١ُ أع٢ً َٔ غابكتٗا، َٚػاس١ َٔ ايعك١ُ ايػًٛن١ٝ  ٖٚصٙ زضد١ْ

أق٣ٛ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً  يرتب١ٝٺ ٗ أْٗا تأتٞ ْتٝذ١ّ ٫ ؾٳٖوع َٔ إػاس١ ايػابك١. ٚأٚغ

 ٜك١ٛ ايهُري ٚغ١َ٬ ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗا.

ِٗ إٔ ًُٜٛٛا ّا ٜػتشٌٝ ٗ سٓكغثايج١ لس أْا ٓا ع٢ً ٖصا ايػًِٓ زضد١ّعٵٚإشا اضتَؿ

ّٕ  غبابٺ ٢ ايسخٍٛ ٗأٚ ستٸ ،َٔ ايٓاؽ َٚػُٕع ؾاسـ بص٤ٟ َطأ٣ٶ آخطٜٔ به٬

ٍٸ .قاخب بص٤ٟ ايٓؿؼ ٚنبطٗا  ٚفاٖس٠أمس٢ َٔ ايرتب١ٝ  ع٢ً زضد١ٺ ٚشيو ٜس

طات ادتُاع١ٝ ٚتطب١ٜٛ تؿطض ع٢ً اٱْػإ َٚ٪ثِّ ،١ادتُاع١ٝ خاقٸ ٚتٗصٜبٗا، َٚها١ْٺ

 ض إضازت٘ ٚاختٝاضٙ.شٵَٳ ،ٖٔصا ايػًٛى إعٝٻ

ٛٓ أخط٣ يٓط٣ طا٥ؿ١ّ ْٚكعس زضد١ّ عّا َٔ ايسٜٔ، ّا ٚاغَٔ ايٓاؽ آتاِٖ اهلل س

ٟٸ أش٣ٶ ِٗ إٔ ٜٴػبِّقاؿ١، ٚأٜٸسِٖ بطٚس٘ ٚؾهً٘، ٜػتشٌٝ ٗ سٚك ٖٚٝٸأ هلِ تطب١ّٝ بٛا أ

ٕٔ  ،ٖٚصٙ ايطا٥ؿ١ .بػٝط١ أٚ ١ُِٝٺ َ٪ش١ٜ عابط٠ أٚ غٝب١ٺ إؾاض٠ٺ نإ عربست٢ يٛ  ،ٕ٪َ

ٕٵ ِٕٜٚػتشٌٝ ٗ سٚك ،ؾع٬ّ ٗا َٛدٛز٠ْ، يهٓٸتٵقًٖ ٚإ ٟٸ ًٚ ًُ٪ٌَٓ، ي أٚ أش٣ٶ ِٗ قسٚض أ

 ػببٺي، أٚ غايب ايٓاؽ إٔ ٜطتهبٛا دط١ّ ايكتٌ َٔ زٕٚ غببٺ نُا ٜػتشٌٝ ٗ سلٸ

٘ٺ  نُا ٜكسّ عًٝ٘ ايطػا٠ ايػٓؿاسٕٛ ٗ اؿطب ٚايػًِ. ،٫ ق١ُٝ ي٘ تاؾ

ِ ايكعٛزٟ يسضدات ايعك١ُ، ٚٗ ٗ إٔ اٱْػإ ٜطتكٞ ٖصا ايػًٓ ٚيٝؼ َٔ ؾٛو

ٌٸ ُا اضتؿعت ػع نًٓتتٸ ،١خاقٸ تسا٤ َػاس١ٺ٘ ايًِٛ ٚا٫عٜػتشٌٝ ٗ سٓك زضد١ٺ ن

َٔ  وكًَِّ٘ٚا ، اٙ اٱْػإ َٔ تطب١ٝٺٜٚطتب٘ شيو َا ٜتًٓك .زضد١ اٱْػإ ٗ ٖصا ايػًِٓ

ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ٜك١ٛ نُريٙ ٚغ١َ٬ قًب٘، ٚأٜهّا َا ّٓش٘  ،تٗصٜب ْؿػ٘ ٚنبطٗا

 ٗ غاعات نعـ ايٓؿؼ. ٚإَسازٺ اهلل تعاٍ َٔ تأٜٝسٺ

ٌٸ َٔ َطاسٌ ايعك١ُ ٫ تعين اغتشاي١ قسٚض إعك١ٝ ٚايًِٛ َٔ  طس١ًٺَ ٚٗ ن

ِٸ ٗ ْؿؼ اٱْػإ بكٛض٠ٺ َٔ إضازت٘ ٚاختٝاضٙ،  ٌٕط١ٜ، َٚٔ غري تسخټٗٵَق اٱْػإ أْٗا تت

ٌٸٚإِا ٜتُٓٻ َٔ ٖصٙ إطاتب بإضازت٘ ٚاختٝاضٙ بايتأنٝس،  َطتب١ٺ ع ايؿطز َٔ ايًِٛ ٗ ن

ايٓؿػ١ٝ  كاَٚت٘داتٗا ؽتًـ باخت٬ف تطب١ٝ اٱْػإ َٚإٔ َطاتب اٱضاز٠ ٚزض إ٫ٓ

ٞٸ َتٗا تأٜٝس اهلل ، ٚغري شيو َٔ ا٭غباب، ٚٗ َكسٸٚقٝط٘ ٚب٦ٝت٘ َٚطنعٙ ا٫دتُاع

ٟٸ ك١ٜٛاٙ بتتعاٍ ٚإَسازٙ إٜٸ ٌٸإضازت٘ ٗ َٛاد١ٗ سا٫ت ايهعـ ايبؿط  ; ؾتهٕٛ يه
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 ١.َٔ ايعكُ َٔ إٓاع١ َٚػاس١ْ َٔ اٱضاز٠ زضد١ْ َطس١ًٺ

ِٸ ٫ ؾٳٖو ِّ ٗ إٔ تأٜٝس اهلل تعاٍ ٚإَسازٙ يعبسٙ َٔ أٖ ١َ ٱضاز٠ ٖصٙ ا٭غباب إك

 اٱْػإ، ٚاييت تهب٘ غًٛى اٱْػإ َٔ ا٫مطاف ٚايًِٛ ٚاـ٬ف. 

ّا ـ ؾإٔ أٜهّا ٗ إٔ زضد١ تأٜٝس اهلل تعاٍ يعبسٙ تتبع قاّْْٛا زقٝكّا دسٸ ٫ ؾٳٖوٚ

ُا داٖس اٱْػإ ْؿػ٘ أنجط آتاٙ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ هًٓؾ ،ٔ اهلل تعاٍ ـٓٳغا٥ط غٴ

ٖٳسٴٚا ؾٹٝٓٳا ﴿أع٢ً َٔ ايتأٜٝس، َٚعٜسّا َٔ اٱَساز، قاٍ اهلل تعاٍ:  زضد١ّ ٔٳ دٳا ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٻ  ٚٳٔإ ٓٳا  ِٵ غٴبٴًَ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٗٵسٹ ٓٳ ٌٳاهلَلَي ٓٹ ُٴشٵػٹ ُٳعٳ اِي  (.69)ايعٓهبٛت:  ﴾ َي

ف َٔ ايعبس ٫ تعين إشٕ اْعساّ اٱضاز٠ ؾايعك١ُ ٚاغتشاي١ قسٚض ايصْب ٚاـ٬

٫ تػًبٗا ق٣ٛ ايٓؿؼ اييت ٌُٝ إٍ  زضد١ٺإٍ ٚا٫ختٝاض، ٚإِا تعين اضتؿاع اٱضاز٠ 

 اـ٬ف ٚا٫مطاف.

ٛٻعٵٚإشا اغتَط ٌٕٓا إٔ ْتك ٫ ٜتٓاؾ٢  ض )ايعك١ُ( ٗ ٖصٙ إػاسات إدتًؿ١ بؿه

ٛٻَع إهاب١ٝ اٱضاز٠ ٚا٫ختٝاض ؾإْٓا ْػتطٝع  ض )ايعك١ُ( ٗ ـ ٗ ن٤ٛ شيو ـ إٔ ْتك

، عٝح تػتشٌٝ عًِٝٗ إعك١ٝ ٚقسٚض ^َػاستٗا ايهرب٣ ٗ ا٭ْبٝا٤ ٚأٌٖ ايبٝت

َٳ ض إضازتِٗ ٚاختٝاضِٖ، ٚزٕٚ إٔ ٜهْٛٛا َػًٛبٌ أٚ َكٗٛضٜٔ ٗ شٵايًِٛ ٚاـ٬ف 

 َٔ شيو أبسّا. ؾ٤ٞٺ

ٝٸٚإشا متٸ ٖصا اٱٜهاح ؾ٬ ٜعػط عًٝٓا إٔ ْؿِٗ )اٱضا ١( ٗ آ١ٜ ز٠ ايتهٜٛٓ

 ^ايتطٗري، ؾٗٞ َٔ إَساز اهلل تعاٍ ٚؾٝه٘ ٚتأٜٝسٙ يعبازٙ ايكاؿٌ َٔ أٌٖ ايبٝت

ٕٛ ك١ٜٛؼ عِٓٗ، ٚتدٵٗ تطٗري ْؿٛغِٗ ٚإشٖاب ايطِّ  ، ٚبكسض٠ٺتهٜٛينٸ إضازتِٗ ع٢ً م

َٳػتشٌٝ َعٗا عًِٝٗ إعك١ٝ ٚايصْبَٔ اهلل تعاٍ، ت قسٜط٠ٺ ض إضازتِٗ شٵ، 

 ِٖ.ٚاختٝاض

ٞٸ ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ غًب ا٫ختٝاض ٚاٱضاز٠ عِٓٗ، ٚإِا ٖٛ ٗ  ٖٚصا ايتأٜٝس اٱهل

ٛٸ ظٜاز٠ْاؿكٝك١  ٛٸ٠ ٚايهب٘، ستٸ تٗا، ٚإَسازٷيسضد١ إضازتِٗ ٚق ٢ ٜػتشٌٝ عًِٝٗ هلا بايك

ّٸأٚ شْبٺ ؾعٌ َعك١ٝٺ ٟ زٕٚ إٔ ٜ٪زٸ ،إٔ تكتٌ أطؿاهلا ـ َج٬ّ ـ ، نُا ٜػتشٌٝ ع٢ً ا٭

َٳشيو إٍ غًب ا ض اختٝاضِٖ ٚإضازتِٗ هتٓبٕٛ شٵ٫ختٝاض ٚاٱضاز٠ َِٓٗ، ٚإِا 

 .(43)«إعاقٞ ٚايصْٛب
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 ــــــ ـ إغها٫ٌت ٚتعًٝكات11

أخط٣ عٔ عسّ ا٫ختٝاض; ٚشيو  إٕ اغتشاي١ اختٝاض ايصْب ٚا٫بت٤٬ باـطأ عباض٠ْ

; ؾإشا «ـهًٖعسّ اغتشاي١ ن٬ ايططؾٌ إتبآٌٜ بايٓػب١ إٍ إ»٭ٕ ا٫ختٝاض ٜعين 

 ـ ٗ ايٛاقع.٫ختٝاض إهًٖ اغتشاٍ أسس ايططؾٌ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓٶ

ٌٸ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا ـ ٔ َا قاي٘ قس ُٖه ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ ايهاتب ٗ َٔ س

 ؿه١ً.إ

 َا ًٜٞ إٍ بعهٗا: َٚٔ ٖٓا ْط٣ ٗ ن٬َ٘ بعض اٱؾها٫ت، ْؿري ٗ

ٚٸ ، ٚغري اختٝاضٟٛ غطٜعٟٛ ل بإَٔطرتّ ٜتعًٖـ احمل: إٕ إجاٍ ايصٟ شنطٙ إ٪ٚي٫ّأ

ٕٔ ٌٕ ٖٚاضغ١ٺ عٝح ٫ وتاز إٍ ُطٜ با٭سهاّ ايرتب١ٜٛ، ٫ٚ وكٌ بايتسضٜر.  ٚعُ

ِٸ َٸٗات; َع٢ٓ إٔ ا٭َط يٝؼ عٝح تعٌُ بعض بٳاختٝاضٙ َٔ قٹ ٚٗ اؿكٝك١ ٫ ٜت ٌ ا٭

َٸٗات ع٢ً اختٝاض غطٜع٠ ا٭١ََٛ أخط٣: إٕ ٖصٙ  . ٚبعباض٠ٺْٗاطٵٚبعهٗٔ ٫ ىتٳ ،ا٭

ٝٸإ٪ٚي ايػطٜع٠ ـ نُا أقطٻ َٸٗات، ١ اٱهلٝٸـ بصيو ـ تٛدس باٱضاز٠ ايتهٜٛٓ ١ يس٣ ا٭

ٔٵ ٌٕـ ١٦َ با١٦ٕ. ٚهلصا ايػبب ْؿاٖس ايتد٫ًٗ بإكساض ايصٟ ٫ ٜتدًٖ ٚيه  ـ عٓ٘ َٔ س

ٛٸ٠ٺ َٸٗات ايتدًٗٚباؿسٸ ايصٟ ٫ ت ،ٯخط. ٚيٛ إٔ اهلل قس أٚزع ٖصٙ ايػطٜع٠ بك ـ ػتطٝع ا٭

 ؿّا عٓٗا أٜهّا.ْا ؽًٗعٓٗا، ٕا ؾٗسٵ

ِٸ ُا ناْت أؾسٸ ٚأق٣ٛ ٖٛ إٔ ايكؿات ايته١ٜٝٓٛ ٚغري ا٫ختٝاض١ٜ نًٓ ٚا٭ٖ

َٔ شيو إٔ ايصٟ ٫ وطم ْؿػ٘ بايٓاض أٚ ٫ ٚ .يًؿه١ًٝ بٓؿؼ ايٓػب١ غٛف تهٕٛ ؾاقس٠ّ

ّا يًجٓا٤ غبٌٝ إجاٍ ـ ٫ ٜهٕٛ َػتشٓكًٜكٞ بٓؿػ٘ إٍ ايتًٗه١ أٚ ايصٟ ٫ ٜٓتشط ـ ع٢ً 

ٟٸ ٭ٕ سبٸ ايٓؿؼ أَطٷ; ي٘ سٸ شيو ؾه١ًّٝٚإهاؾأ٠، ٫ٚ ٜٴعٳ ٟٸ ٚغريٴ ؾطط ، ٚعًٝ٘ اختٝاض

ٚيٛ أْ٘ عٌُ  ;َٚٔ خ٬ٍ فاٖس٠ ايٓؿؼ ،وكٌ عًٝ٘ اٱْػإ بايتسضٜر ّاؾٗٛ يٝؼ أَط

ّٸ ع٢ً طبل َا تكتهٝ٘ ٖصٙ ايػطٜع٠ ئ ٜهٕٛ قس قاّ َٓذٕع ٚهلصا ايػبب ٫ تهٕٛ  .ٖا

َٳ ٖٓاى ٗ ٖصٙ إٛاضز ساد١ْ دص َٔ ٜتٸ ٔٵإٍ إطبٸٞ أٚ ا٭غ٠ٛ ٚإكتس٣، ٚيٝؼ ٖٓاى 

ُٸ ي٘ ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض، بٌ متاز إٍ ا٭غ٠ٛ ٚايكس٠ٚ ٗ ا٭َٛض اييت  ١ ا٭طٗاض أغ٠ّٛا٭٥

 يًصات. يًٓؿؼ ٚبٓا٤ٺ ٚدٗازٺ ؼتاز إٍ تطب١ٝٺ

ٜكع ٗ إٛاضز اييت ٖٞ ـ ع٢ً سسٸ تعبرينِ ـ سك١ًٝ ٖٚهصا ؾإٕ َٛنٛع عجٓا 
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ُا ناْت ٚنًٓ .ٚغ١َ٬ ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗا ،تطب١ٝ ايك٣ٛ اٱْػا١ْٝ، ٜٚك١ٛ ايٛدسإ

، ٚقس ضب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ فاٖس٠ اٱْػإ يٓؿػ٘ أنرب نإ تأٜٝس اهلل ي٘ أؾسٸ

ـ ـ َذاٖستِٗ ٚئَ غٛض٠ ايعٓهبٛت ـ نُا أؾاض إ٪ 69ٖسا١ٜ ايعباز ٗ اٯ١ٜ 

 ٭ْؿػِٗ.

ٚنُا تعًُٕٛ ؾإٕ ايرتب١ٝ َع٢ٓ ايعٌُ َٛدب قٛاٌْ ايؿطع )ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ( 

١ اٱْػإ يٲضاز٠ عٝٸبٳإِا تٓؿأ َٔ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ هلل، ٚإٕ فاٖس٠ ايٓؿؼ تعين تٳ

ٛٸ ايطٚسٞ يٲْػإ، ٗ سٌ  ،ايتؿطٜع١ٝ هلل ٚايعٌُ َكتهاٖا ٖٓا ٜػتٛدب ايػُ

ٞٸ ٛٸ ايطٚس ٛٸ ٚايػُ س ٛدٹٚاييت تٴ ،أْهِ تصٖبٕٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصٙ إطتب١ َٔ ايعً

ايعك١ُ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٚايصْب، مل تهٔ با٫ختٝاض ٚاٱضاز٠ ٚادتٝاظ َطاسٌ 

بايٓػب١  ل إ٫ٓل بايٓػب١ إٍ اٯخطٜٔ، ٫ٚ تتشٖكيًتشٗك ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚأْٗا غري قاب١ًٺ

 ١.١ ايتهٜٛٓٝٸقسٚز َٔ ايٓاؽ )أضبع١ عؿط َعكَّٛا( باٱضاز٠ اٱهلٝٸ ٚعسزٺإٍ ايك٥٬ٌ 

: إٕ إػا٥ٌ إصنٛض٠ ٗ ٖصا ايهتاب تطتب٘ ٗ ايػايب بايصْٛب، ٫ٚ ضب٘ ثاّْٝا

 ،ٛ ٚايٓػٝإ أٜهّاٗٵ٢ َٔ ايػٻٗ سٌ أْهِ تعتربٕٚ ايعك١ُ ستٸ ;هلا باـطأ ٚايٓػٝإ

ٚايرتب١ٝ ايطٚس١ٝ يٲْػإ َٚعطؾ١ عٛاقب ايصْب ٚايربا٠٤ ٖٓا ٫ ق١ً ي٘ َذاٖس٠ ايٓؿؼ 

هاف إٍ شيو إٔ َا شنطُٛٙ بؿإٔ ايرتب١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايتػاَٞ ايطٚسٞ وتاز َٓ٘. ٜٴ

ّٷ ;طٌٜٛ إٍ ٚقتٺ ٛ ٚايٓػٝإ ٗٵَٔ ايصْب ٚايػٻ ٗ سٌ أْهِ تعتربٕٚ إٔ اٱَاّ َعكٛ

َٔ َٚٔ ايرتب١ٝ ٚاجملاٖس٠.  اؾ١ّ٦َٓص ايكػط، ٫ٚ ّهٔ هلصٙ ايٛاٖط٠ إٔ تهٕٛ ؾِٝٗ ْ

ا ـ ايًصٜٔ ناْ ’ٌاؿػٚاؿػٔ  ٌأْهِ تعتربٕٚ اٱَاَ ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،شيو

ايصٟ نإ عإّا َٓص ـ  ×اٱَاّ اؾٛازٚنصيو  قػرئٜ عٓس ْعٍٚ آ١ٜ ايتطٗري ـ،

 ٛ ٚايٓػٝإ.ٗٵَٔ اـطأ ٚايػٻ ٌ، َعكَٛـ ايكػط عكا٥ل ايؿطٜع١

ؾإٕ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام ٫ ّهٔ إٔ  غابكّا، ْاطٵٚنُا شَن ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٝٸيًصٜٔ ٫ تتٖٛؾ ٜهْٛٛا أغ٠ّٛ ٝٸط يسِٜٗ َجٌ ٖصٙ اٱَهاْ ١ ١، ٫ٚ تؿًُِٗ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓ

ٝٸٚا٭يطاف اٱهلٝٸ ١ ٗ ايٛقٍٛ ١ اٱهلٝٸ١. ؾهٝـ ّهٔ يًصٜٔ ٜػتكٕٛٚ باٱضاز٠ ايتهٜٛٓ

ٕ َجٌ ٖصا ايسعِ ٚا٫غتكٛا٤ باٱضاز٠ ٛٵَٛيًصٜٔ ٫ و إٍ ايهُاٍ إٔ ٜهْٛٛا أغ٠ّٛ

 !ايته١ٜٝٓٛ؟
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نُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ عجٓا يٝؼ ٗ َع٢ٓ ايعك١ُ، َٚا إشا نإ ٗ ٚدٛز ٚ

باغِ ا٫ختٝاض أّ ٫; إش ٫ تأثري يٛدٛز أٚ عسّ ا٫ختٝاض ٗ عجٓا;  ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام ؾ٤ٞٷ

َٛ ؾبٓا٤ٶ ١ بـ اهلل ٚعٓاٜت٘ اـاقٸٕ بتأٜٝس ٛٵع٢ً َا تؿرتنْٛ٘ إٕ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام و

نٕٛ يًدطأ ٫ٚ ٜتعطٻ ،، عٝح ىتاضٕٚ اـري ٚايك٬ح زا٥ُّا«اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»

 ٚايٓػٝإ أبسّا!

; «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»ٜبسٚ يٓا إٔ قا٥ٌ ٖصا ايه٬ّ قس غؿٌ أٚ تػاؾٌ عٔ َع٢ٓ 

ٟٸ َإْع إش نُا ٖٛ ٚانضٷ َٚطاز اهلل بٌ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ  ٕطأٚ تأخٸ يٝؼ ٖٓاى أ

ؾإَا إٔ ٜهٕٛ يٲضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ  ;غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ؾ٬ ىطز ا٭َط َٔ إسس٣ سايتٌ

ٚاؿاي١ ا٭ٍٚ  .قطعّا أٚ ٫. ٚاؿاي١ ايجايج١ َٓتؿ١ْٝ ;ٗ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام اٱهل١ٝ تأثريٷ

ٚٸْاٙ، َع٢ٓ أْٗا طٵٟ إٍ شات اٱؾهاٍ ايصٟ شَنت٪زٸ : ٫ تؿٌُ ْٝع إ٪ٌَٓ، ٫ّأ

: ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜكع اختٝاض ٚقسض٠ ٚثاّْٝا ;شكط بإعكٌَٛ ا٭ضبع١ عؿط ؾك٘ٚتٓ

ٞٸ غابكّا ْاطٵـ ـ نُا شَنإهًٖ ز اٱضاز٠ اٱهل١ٝ . إٕ فطٸـ بٌ اٱضاز٠ ٚإطاز اٱهل

ُٸ ١ٝ يٛدٛز ٚعسّ ايته١ٜٝٓٛ َع٢ٓ عسّ إَهإ خ٬ؾٗا، ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ أٖ

ْا يٛ إٔ اهلل ناْت ي٘ َجٌ ٖصٙ اٱضاز٠ ػاٙ طٵٚنُا شَن .ـٔ إهًَٖ «ا٫ختٝاض»ٚدٛز 

 اٯخطٜٔ ؾإِْٗ غٛف ٜػًهٕٛ ططٜل اـري ٚايك٬ح ؾك٘.

 

 ــــــ ـ ٫ ع٬ق١ بني آ١ٜ املبا١ًٖ ٚآ١ٜ ايتطٗري12

ّ َٔ ٖصا ايبشح إدتكط َا ٜهؿٞ َٔ ايتأثري ع٢ً أٌَ إٔ ٜهٕٛ ٗ َا تكسٻ

 َا تٛؾٝكٞ إ٫ٓ»٢ اٯٕ َٔ آ١ٜ ايتطٗري، ٚيٓٛط ٗ اغتٓباط٘ ستٸز انٞ هسِّ ;ع٢ً أخٝٓا

 .«باهلل

ٔٵ كط٠ ايػابع١ َٔ ضغاي١ إٍ ايؿ يٓا َٔ عٛز٠ٺ ٫ بٴسٻقبٌ إٔ نتِ ايه٬ّ  ٚيه

كط٠ ٓا ٖصٙ ايؿًِيهٞ ٫ ْهٕٛ قس أغَؿ ;ؾسٜس طبعّا ـ أخٝٓا طناتب ايطغاي١ص ـ باختكإض

ٖٳ إٍ زا٥ط٠ عح آ١ٜ  ـ ١ّـ غؿً حملرتّ إٍ دطٸ آ١ٜ إبا١ًٖٓاٖا. ؾكس عُس ايهاتب اًِأٚ ػا

 ؾٓكٍٛ: ،ايتطٗري

ٚٸ ٌٸ٫ّأ ّٕ : إٕ يه ١ اٱضاز٠ ٢ اٯٕ سٍٛ َػأي١ َاٖٝٸ. ؾكس نإ عجٓا ستٸَكا٫ّ َكا
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َٔ أٌٖ بٝت٘،  |ا٭نطّ إصنٛض٠ ٗ آ١ٜ ايتطٗري، ٌٖٚ ّهٔ اعتباض ْػا٤ ايٓيبٸ

ٔٸ أّ ٫؟ ٚعًٝ٘ ٜبسٚ إٔ  ،َٔ غٛض٠ ا٭سعاب 33ت باٯ١ٜ باكاَط ٚبايتايٞ ّهٔ اعتباضٖ

 آ١ٜ إبا١ًٖ ٫ ػسٟ ؾ٦ّٝا ٗ اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ إططٚس١ بؿإٔ آ١ٜ ايتطٗري.

َٔ ايٓكاض٣  ٗ ْاع١ٺ تٵطٜٔ ع٢ً إٔ آ١ٜ إبا١ًٖ إِا ْعَين١ًُ إؿػِّ تٵؿَكاتٸ

 ٗ ايكٍٛ بإٔ ايٓيبٸ |ٚع٢ً ضأغِٗ أغكـ، ٚدازيٛا ضغٍٛ اهلل ،ٚؾسٚا ع٢ً إس١ٜٓ

َٔ ايكطإٓ  بآٜاتٺ |عًِٝٗ ضغٍٛ اهلل زٻ، ٚقس ضٳ«ابٔ اهلل»ٖٛ  ×عٝػ٢ بٔ َطِٜ

َٛا زي٬ّٝ قشٝشّا ع٢ً زٕٚ إٔ ٜكسِّ ،عٓازّا ;ٚا ع٢ً َعتكسِِٖٗ أقطٸايهطِٜ، ٚيهٓٸ

ٛٵا ْٳسٵعٴ﴿٘ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت تكٍٛ: ن٬َِٗ. ٚعٓسٖا أْعٍ اهلل ع٢ً ْبِّ ٌٵ تٳعٳاَي ْٳا  َؾُك ٓٳا٤ٳ َأبٵ

ٓٳ ٌٵ َيعٵ ٌٵ َؾٓٳذٵعٳ ٔٗ ِٻ ْٳبٵتٳ ِٵ ثٴ ْٵُؿػٳُه ٚٳَأ ٓٳا  ْٵُؿػٳ ٚٳَأ ِٵ  ْٹػٳا٤ٳُن ٚٳ ْٳا  ْٹػٳا٤ٳ ٚٳ ِٵ  ٓٳا٤ٳُن  عٳ٢ًَ اهللٹ ١َٚٳَأبٵ

ٌٳ  (.61)آٍ عُطإ:  ﴾اِيَهاشٹبٹ

َٕ إشا خطز  |َع٘ َٔ ايٓكاض٣: إٕ ضغٍٛ اهلل ٔٵٚنإ أغكـ لطإ قس قاٍ 

١ َٔ أٌٖ بٝت٘ ؾ٬ تباًٖٛٙ، ٚأَا إشا باًٖهِ بػا٥ط أتباع٘ قٸٕباًٖتهِ بأبٓا٥٘ ٚاـا

َكطشبّا َع٘ اٱَاّ  ،|ا٭نطّ ٚأقشاب٘ ؾباًٖٛٙ. ٚٗ ايّٝٛ إٛعٛز خطز ايٓيبٸ

 ،يًُبا١ًٖ ،’٘ اؿػٔ ٚاؿػٌٝٵٚغبَط ÷ٚابٓت٘ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ×ّاعًٝٸ

ٚٵضٚدا٤ ايٓكاض٣ ب َٳؾػأهلِ ا٭ ،ِٖ إٍ إبا١ًٖ أٜهّاسٳ دا٤ َع ضغٍٛ  ٔٵغكـ: 

ٌّ|اهلل ِّ ،؟ ؾكايٛا ي٘: إٕ ايطدٌ ايصٟ َع٘ ٖٛ عً ٘ ٚقٗطٙ ٚأسبٸ اـًل ٖٚٛ ابٔ ع

ًع ايٓاؽ إيٝ٘، ٚايٛيسإ ُٖا غبطاٙ. ٚبعس إٔ آط ٖٚٞ أسبٸ ،إيٝ٘، َٚع٘ ابٓت٘ ؾاط١ُ

 ا٭غكـ ع٢ً شيو اَتٓع عٔ إبا١ًٖ.

زضى أغكـ ْكاض٣ لطإ ـ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٬ْسٜ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ـ نُا أ

ٍٸ ُٸ١ ثك١ ٚعُل إّإ ايٓيبٸ تس ٚضغٛر عكٝست٘ ٚغا١ٜ قسق٘، عٝح  |ا٭نطّ ع٢ً ق

ع بِٗ، يٝتسضٻ ;٫ّ َٔ إخطاز أتباع٘ ٚأْكاضٙسٳٖا خططّا، بٳْ٘ ٗ أسًو ا٭ظَات ٚأؾسٸإ

ٗ  |ٕ ضغٍٛ اهللسٳٜٵز َع٘ أسبٸ اـًل إيٝ٘ ٚأععٸ ايٓاؽ يسٜ٘. ٚنإ ٖصا ٖٛ زٳٔطٜٴدٵ

ِٸ ايٓيبٸ. تبًٝؼ ايسٜٔ ٚايسع٠ٛ إٍ اهلل ًب، أٚ ٓع٠ بٔ عبس إٓط َٚٔ ٖٓا ْط٣ اغتؿٗاز ع

ُٸ٘ دعؿط بٔ أبٞ طايب )ايطٝٸ ٗ َٛاضز اـطط سٝح ٫ ّهٔ يٰخطٜٔ ٚ .اض(ابٔ ع

ّ ابٔ ْٚٛا٥طٖا ـ ٜكسِّ «عُطٚ بٔ عبس ٚزٸ»١ إباضظ٠ َع خٛض غُاض إٕٓٛ ـ نُا ٗ قهٝٸ
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ُٸ ٞٸيصٟ ضبٸ٘ ٚقٗطٙ اع  نُا نإ ايٓيبٸ .×اٙ قػريّا ٗ سذطٙ، ٖٚٛ اٱَاّ عً

ٚٸ |ا٭نطّ ١ عٓس استساّ إعاضى ٚاؾتباى ا٭غٓٸ ْؿػ٘ ٖٛ ا٭قطب أبسّا َٔ ايعس

 ٚايطَاح.

إٍ قًب٘ َٔ ايػٝس٠  ا٭سبٸ ٔٻٖٴ |بإٔ ْػا٤ ضغٍٛ اهلل ع٢ أسسٷيٛ ازٸ ،ْعِ

ٞٸ َٴتُػټٗا أَهٔ ايٝٵٚابٓٳ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٚبعًٗا عً ٔٵ .عاٙسٻو بآ١ٜ إبا١ًٖ يًطزٸ ع٢ً   ٚيه

َٔ غٛض٠  33أخط٣ إٔ عجٓا إِا نإ سٍٛ ٖصٙ إػأي١، ٖٚٞ: ٌٖ اٯ١ٜ  ْصٓنط َطٸ٠ّ

 ، أّ ٫؟َٔ أٌٖ بٝت٘ ٕٳطٵٜٚٴعتبٳ ،|ا٭سعاب تؿٌُ ْػا٤ ايٓيبٸ

 عٔ ٖصا ايػ٪اٍ. َٔ ايٛانض إٔ آ١ٜ إبا١ًٖ ٫ تؿتٌُ ع٢ً دٛابٺ

عا٤ إؿٗٛض إ َطاز أخٝٓا طناتب ايطغاي١ص ٖٛ تصنريْا بصات ا٫زٸ: إشا نثاّْٝا

كاٍ بؿإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾػٛف ْهططٸ إٍ بٝإ بعض اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصٙ ايصٟ ٜٴ

 عا٤.ا٫زٸ

ٝٸ ;|ا٭نطّ عٞ إٔ ايٓيبٸإٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تسٻ  ×ّاسٝح أخطز َع٘ اٱَاّ عً

ٞٸ  ، َٚػاّٜٚا ي٘!|ا٭نطّ ْؿؼ ايٓيبٸٗ سهِ  ×يًُبا١ًٖ، إشٕ ٜهٕٛ اٱَاّ عً

 ع٢ َا ًٜٞ:َٚٔ بٌ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصا إسٻ

ٙ اهلل غبشاْ٘ ، ٖٚٛ َا ٜتٓعٻ«ايتهًٝـ َا ٫ ٜٴطام»عا٤ ٜػتًعّ أـ إٕ ٖصا ا٫زٸ

ٗٳ«أْؿػهِ»ٚ «أْؿػٓا»٭ٕ اٯ١ٜ تكٍٛ: ; ٚتعاٍ عٓ٘ نإ  |ا٭نطّ إٔ ايٓيبٸ بٵ. ؾ

ٛٳ ٝٸ ٞسٵٜعًِ بٛاغط١ اي ٕٚ ×ّاإٔ اٱَاّ عً ٔٵ ي٘، ٖٛ ْؿػ٘ َٚػا نٝـ نإ  ٚيه

َٳ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٖٛ َجاب١ ْؿػ٘ َٔ بٌ  ٔٵّهٔ ٭غكـ ْكاض٣ لطإ إٔ ٜعًِ 

ٕٚ ،ايٓكاض٣ يٝأتٞ ب٘ إٍ إبا١ًٖ؟! ؾإٕ ايكٝاّ بٗصا ا٭َط ٜؿٛم  ;ي٘ بايهاٌَ َٚػا

 .(44)!بٝٵا ٜعًُٕٛ ايػٳؾإٕ ا٭غكـ ْٚاعت٘ َٔ ايٓكاض٣ مل ٜهْٛٛ; طاقت٘ َٚكسضت٘

نإ قس دا٤ إٍ إس١ٜٓ َٔ  (45)ب ـ ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٚؾس ْكاض٣ لطإ

ّا، ٚمل ٜهْٛٛا قس دا٩ٚا بساعٞ ايٓع١ٖ ٚايػٝاس١ أٚ ايتذاض٠، بٌ بعٝس٠ ْػبٝٸ َػاؾ١ٺ

 ٢ عاز٠ّتٳ٪ٵٚٗ َجٌ ٖصٙ ا٭غؿاض ٫ ٜٴ .|دا٩ٚا يهٞ ٜٓاقؿٛا ٜٚٓاٚطٚا ضغٍٛ اهلل

ٖٚٞ إٔ عًُا٤ ايسٜٔ َٔ ايٓكاض٣  ،٫ٚ ٜٓبػٞ ايػؿ١ً عٔ ٖصٙ اؿكٝك١ .ؿاٍبايٓػا٤ ٚا٭ط

ٚٻ  ١ْٜ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜهٕٛ هلِ شضٸدٕٛ عاز٠ّٚا٭غاقؿ١ ٚايكػاٚغ١ مل ٜهٕٛ ٜتع
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 .«ْػا٤نِ ٚأبٓا٤نِ ٛاعٴازٵٚٳ»: |; يٝكٍٛ هلِ ايٓيبٸٚأ٫ٚزٷ

ٍٛ: ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ هب ايك «أْؿؼ»ْٚعٗا  «ايٓؿؼ»ل بًؿٜ َا ٜتعًٖ ز ـ ٚٗ

َع٢ٓ:  ،«دا٤ ايٛظٜط ْؿػ٘»، نُا ٗ قٛيٓا: «ايصات»ٗ أغًب إٛاضز َع٢ٓ  «ايٓؿؼ»

 ، أٟ«ٌُ أْؿػِٗإعًٚ ضأٜتٴ»أٚ ْكٍٛ: ; ، ٚيٝؼ غريٙ٘دا٤ ايٛظٜط شات٘ ٚعٝٓ٘ ٚؾدك

ُٸ ،إعًٌُ شاتِٗ ٚٸ»ٞ ٖصا إع٢ٓ بـ ٚيٝؼ غريِٖ. ٚغٛف ْػ إع٢ٓ ٚٗ ٖصا . «ٍإع٢ٓ ا٭

 إٔ ٜهْٛا ؾ٦ّٝا ٚاسسّا. ا٭َط ٫ ٜعسٚٚس، ٫ ؾطم بٌ إ٪ٚنس ٚإ٪ٖن

ٔٵ ٜٴػتعٌُ  ،«ا٭ْؿؼ»َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ْع ٖصٙ ايه١ًُ، أٟ  ٫ بٴسٻ ٚيه

ُٸَٚا إٍ شيو.  ،«إٛايٌ»ٚ «ا٭تباع»ٚ «ا٭قاضب»ٚ «بٌإكطٻ»َع٢ٓ  ٞ ٖصا ٚغٛف ْػ

 .«جاْٞإع٢ٓ اي»بـ إع٢ٓ 

ـ تٓا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ; إش لس نآي «ا٭ْؿؼ»ٚٗ َٛضز َسيٍٛ َٚع٢ٓ ن١ًُ 

ِٵ﴿ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ خطاب٘ يًٝٗٛز: ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ  ْٵُؿػٳُه  ﴾َؾاِقتٴًُٛا َأ

ِٵ ٫َٚٳ﴿أٚ  ،(54)ايبكط٠:  ْٵُؿػٳُه ٕٳ َأ  (.84)ايبكط٠:  ﴾تٴدٵٔطدٴٛ

ٞٸ»ؼ ٖٛ طٕٚ ع٢ً إٔ إطاز يٝقس أْع إؿػِّٚ أٟ »، بٌ قايٛا: «ا٫ْتشاض اؾُاع

 .«ٜٴدطز بعههِ بعهّا»، أٚ «ٜكتٌ بعههِ بعهّا

ٛٵ﴿ٚقاٍ اهلل تعاٍ:  ٝٵطّا ٫ََي ِٵ خٳ ٔٗ ْٵُؿػٹ ٓٳاتٴ بٹَأ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٻ اِي َٚ ُٴٛٙٴ  ُٹعٵتٴ  ﴾ٔإشٵ غٳ

ُٴٛا ﴿ٚقاٍ تعاٍ:  ،(12)ايٓٛض:  ٝٴٛتّا َؾػٳًٚ ِٵ بٴ ِٵَؾٔإشٳا زٳخٳًِتٴ ْٵُؿػٹُه  ،(61)ايٓٛض:  ﴾عٳ٢ًَ َأ

ِٵ ٫َٚٳ﴿ٚقاٍ تعاٍ أٜهّا:  ْٵُؿػٳُه ُٹعٴٚا َأ  (.11)اؿذطات:  ﴾تٳًِ

ٔٸ»طٕٚ ع٢ً إٔ إطاز ٖٛ: أْع إؿػِّٚ إ٪َٕٓٛ بٓٛطا٥ِٗ ٚأَجاهلِ َٔ  ٕاشا ٫ ٜٛ

ٝٴػًٚ»، ٚقايٛا بؿإٔ اٯٜتٌ ا٭خريتٌ: «إ٪ٌَٓ خريّا أٟ »ٚ ،«هِ ع٢ً بعٕضِ بعهٴأٟ ي

 .«هِ ع٢ً بعٕض٫ ٜطعٔ بعهٴ

ٗ ايهجري َٔ إٛاضز  «ا٭ْؿؼ»ٚعًٝ٘ ٬ْسٜ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس اغتعٌُ 

 ْ٘ قس اغتعًُٗا بإع٢ٓ ايجاْٞ.إ، أٟ «بٌإكطٸ»ٚ «ا٭تباع»َع٢ٓ 

بٳعٳحٳ ﴿: |ٗ ٚقـ ضغٍٛ اهلل ،ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ،نُا قاٍ اهلل تعاٍ

ْٵ ٔٵ َأ َٹ ِٵ ضٳغٴ٫ّٛ  ٔٗ ِٵؾٹٝ ٔٗ ٔٵ ﴿(، ٚقاٍ أٜهّا: 164)آٍ عُطإ:  ﴾ُؿػٹ َٹ ٍٷ  ِٵ ضٳغٴٛ َيَكسٵ دٳا٤ٳُن

ِٵ ْٵُؿػٹُه  (.128)ايتٛب١:  ﴾َأ
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 ٗ ٖصٙ إٛاضز ؾ٬ تعين إٔ ْٝع إ٪ٌَٓ َتػإٚٚ َع ايٓيبٸ «ايٓؿؼ»أَا 

 ١ً قس اغتعًُت ٗ إع٢ٓ ايجاْٞ.ٗ آ١ٜ إباٖ «ا٭ْؿؼ»! بٌ إٕ ن١ًُ |ا٭نطّ

ِٵ﴿ْا طٵٔ ا٫يتؿات إٍ أْٓا يٛ ؾػٻَ ٫ بٴسٻٚ ْٵُؿػٳُه ٚٳَأ ٓٳا  ْٵُؿػٳ ٚٸ ﴾َأ ػٛف ؾٍ بإع٢ٓ ا٭

ْا ي٘، ٖٚٛ أْ٘ طٵاٱؾهاٍ ايصٟ غبل إٔ أؾٳ :، َٚٔ بٝٓٗاب ع٢ً شيو إؾها٫تٷترتتٻ

ٜٴ» غٛف ٜػتًعّ  .|بٌ يطغٍٛ اهللبايٓػب١ إٍ إداَط «طامايتهًٝـ َا ٫ 

طٕٚ إٍ شيو ـ ٕع٢ٓ ايجاْٞ ـ نُا شٖب إؿػِّبا «أْؿػهِ»طْا ن١ًُ ٚيٛ ؾػٻ

 «أْؿػٓا»طمت ٔ عًٝٓا اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: إشٕ ٕاشا ؾػٻؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜتعٝٻ

ٚٸ  ٍ؟قبٌ شيو بإع٢ٓ ا٭

ٞٸ  ،َٚػاّٜٚا ي٘ ،|ا٭نطّ ٖٛ ْؿؼ ايٓيبٸ ×ٚنصيو إشا نإ اٱَاّ عً

َٳ ٛٳإشٕ ٕاشا نإ  ٚمل ٜٓعٍ ع٢ً اٱَاّ  ،١ّخاقٸ |ا٭نطّ يبٸٞ ٜٓعٍ ع٢ً ايٓسٵًَو اي

ٞٸ ٞٸ×عً ٝٸ ×؟ ٕٚاشا مل ٜكبض اٱَاّ عً  ×َٛغ٢ نُا أقبض ٖاضٕٚ أخٛ ايٓيبٸ ،ّاْب

ٝٸ  أٚ َػاّٜٚا ي٘. ×َٛغ٢ نإ ْؿؼ ايٓيبٸ ×ٖاضٕٚ إٔ ايٓيبٸ ع أسسٷّا؟ َع أْ٘ مل ٜسٻْب

كٛا ٗ أٜهّا. )زٚق٢ َع سسٜح إٓعي١ عا٤ ٫ ٜٓػذِ ستٸنُا أْٓا ْط٣ إٔ ٖصا ا٫زٸ

 أنجط(. «ايتػاٟٚ»َع٢ٓ 

ِٸ ـٷإٕ ٖصا ا٫زٸ ث ّٸ يًٛاقع١ٝ بٛنٕٛح عا٤ كاي ٝٸ ٫ ؾٳٖو، ٚتا  ×ّاٗ إٔ اٱَاّ عً

َٳ |ا٭نطّ ٚنإ ايٓيبٸ، ٚتابعّا َٚطٝعّا ي٘، |ا٭نطّ نإ تًُٝص ايٓيبٸ ًَو ٜط٣ 

ٛٳ ٞٸٞ، بُٝٓا مل ٜهٔ سٵاي ٛٳ ×اٱَاّ عً  ٞ. ٖٚهصا...سٵٜط٣ اي

 ٜهٕٛ ّ هب ا٫يتؿات إٍ أْ٘ ٗ ن٤ٛ قٛاعس ٚأقٍٛ إبا١ًٖيٓٛط إٍ َا تكسٻبا

َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ ٖٛ إٔ ع٢ً إُجًٌ هلاتٌ ايعكٝستٌ إٔ ٜأتٛا  61إطاز َٔ اٯ١ٜ 

 «بٌإكطٻ»ٚ «أتباعِٗ»عًِٝٗ إٔ ٜأتٛا بـ  :ٚاسس٠ بطداهلِ ْٚػا٥ِٗ ٚشضاضِٜٗ، ٚبه١ًُٺ

ٝٸ ;|ا٭نطّ ايٓيبٸٚإٕ  .َِٓٗ يًُبا١ًٖ ت٘ ٜٚكٝٓ٘ ايطاغذ ٚإّاْ٘ ايكاطع بػبب قؿا٤ ْ

ٚأسبٸ أٌٖ بٝت٘  ،خطز إٍ َهُاض ايؿسا٤ ٗ ّٜٛ إبا١ًٖ بأععٸ اـًل عًٝ٘ ،١ٝ زٜٓ٘بأسٚك

 إيٝ٘.

 |ا٭نطّ ١ خطٚز ْػا٤ ايٓيبٸٚاٯٕ نٝـ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ ايكهٝٸ

 عاب؟َٔ غٛض٠ ا٭س 33َٔ مشٍٛ اـطاب ٗ اٯ١ٜ 
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 ْرتى يهِ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ!

ٓٳا ﴿َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ; إش ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  آ١ٜٺبنتِ ٖصا إكاٍ ٚ ٓٳا اِغؿٹطٵ َي ضٳبٻ

ٛٳاٚٳٔٱ ٔٳ غٳبٳُكْٛٳا بٹأٱخٵ ٓٳا اٖيصٹٜ ٚٳْٹ  ٕٔ ٓٳا غٹ ٫َّٳا ٌٵ ؾٹٞ ُقًُٛبٹ ْٻَو ضٳ ٬٘تٳذٵعٳ ٓٳا ٔإ ٓٴٛا ضٳبٻ َٳ ٔٳ آ ٚفٷ ٩ٴيٹًٖصٹٜ

ِٷضٳسٹ  (.10)اؿؿط:  ﴾ٝ
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١ّٝ إلثبات   عؿ١ُ اإلَاّايرباٖني ايعكً

 إغها٫ٌت ٚزدٚد

 

 الشٍخ علً رباوً الگلپاٌگاوً

 سرمد علًترجمة: 

 

 ــــــ ١َْكّدَ

ِٸ خكا٥ل اٱَاّ،  إسس٣عؿط١ٜ( إٔ ايعك١ُ  اث٫ٓاٜط٣ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ) أٖ

ْٙ ّٷ ٚؾط  ٱسطاظ َكاّ اٱَا١َ. ٫ظ

ٜط٣ اٱَا١َٝ إٔ  :ايتايٞٞ ضأٟ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ع٢ً ايٓشٛ ١َ اؿًٓٔ ايع٬ٓٚقس بٝٻ

ُٸ غٛا٤  ،٢ ايٛؾا٠َٔ اي٫ٛز٠ ٚستٸ ،١ ٗ ٚدٛب عكُتِٗ َٔ ْٝع ايطشا٥ٌ ٚاـبا٥حا٭٥

اٚ ايؿطٜع١، ٫ٚ ىتًؿٕٛ عٔ تًو اييت تكسض عُسّا أٚ غّٗٛا، َجٌ ا٭ْبٝا٤; ٭ِْٗ سٓؿ

 .(1)ا٭ْبٝا٤ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ

 ي٬ظ١َ يٲَاّ.ٚقس شٖبت ايؿطق١ اٱمساع١ًٝٝ إٍ اعتباض ايعك١ُ َٔ ايكؿات ا

ٍٸ ٓٝس ايسٜٔ ايهطَاْٞ اٱمساعًٝٞ ع٢ً ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ  ٚقس اغتس

 .(2)بػبع١ ٚدٛٙ

َٳٖٚٓاى َٔ إتهًٚ  .(3)ح بعكٝس٠ اٱمساع١ًٝٝ بٛدٛب عك١ُ اٱَاّقطٻ ٔٵٌُ 

ٝٵسٳ ْٙ ٌٵخط٣ مل تُكإٔ إصاٖب ايه١َٝ٬ ا٭ بٳ ّٷ بإٔ ايعك١ُ ؾط  ٗ اٱَا١َ. ٫ظ

 ;١ ٚاؾُاع١ إٔ ايعك١ُ يٝػت َٔ ؾطا٥٘ اٱَاّٜط٣ أٌٖ ايػٓٸ قاٍ اٯَسٟ:
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ٚأَا اٱَا١َٝ ٚأنجط  ;ٚقس ٚاؾكِٗ إعتعي١ ٚاـٛاضز ٚايعٜس١ٜ ٗ ٖصٙ إػأي١ أٜهّا

 .(4)١ ؾكس اعتربت ايعك١ُ َٔ ؾطا٥٘ اٱَاّايطٛا٥ـ ايؿٝعٝٸ

ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ َٔ  ع٢ًْعٌُ ٗ ٖصا إكاٍ ع٢ً بٝإ ا٭زي١ ايعك١ًٝ غٛف ٚ

ٔٵٚد١ٗ ْٛط إتهًٚ ٌُ بؿإٔ قبٌ شيو َٔ بٝإ آضا٤ إتهًٚ ٫ بٴسٻ ٌُ اٱَا١َٝ، ٚيه

 :باختكإض ،سكٝك١ ايعك١ُ

 

 ــــــ سكٝك١ ايعؿ١ُ

ِٳ»١ َٔ َاز٠ إٕ ن١ًُ ايعك١ُ َؿتٓك  .، َع٢ٓ اٱَػاى ٚإٓع«عٳكٳ

ٍٸ «عٳكٳِ»قاٍ أٓس بٔ ؾاضؽ: إٕ ن١ًُ   .(5)ع٢ً اٱَػاى ٚإٓع تس

 .(6)ٗ يػ١ ايعطب َع٢ٓ إٓع «ايعك١ُ»إٕ  :ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛض

 .(7)َع٢ٓ اٱَػاى «عكِ»ط ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ ن١ًُ ٚقس ؾػٻ

َاٖٟٛ بٌ إع٢ٓ ايًػٟٛ يًعك١ُ ٚبٌ إع٢ٓ ا٫قط٬سٞ  يٝؼ ٖٓاى اخت٬فٷٚ

 :كتًؿ١ بايٓٛط إٍ اخت٬ف إباْٞ ايه١َٝ٬ ؾكس شنطٚا هلا تعطٜؿاتٺ ٔٵٚيه .هلا

ؾكس شٖب ا٭ؾاعط٠ ٗ تعطٜـ ايعك١ُ إٍ ايكٍٛ بأْٗا تعين عسّ خًل ايصْب ٗ 

ٌ اهلل، نُا ٚضز شيو ٗ تعطٜـ عهس ايسٜٔ اٱهٞ: إٕ ايعك١ُ تعين بٳإعكّٛ َٔ قٹ

 .(8)إٔ ٫ ىًل اهلل ايصْب ٗ إعكّٛ

إٕ ايعك١ُ عٓسْا ـ سٝح ْكٍٛ بإغٓاز  :إتكس١َِّاٍ اؾطداْٞ ٗ ؾطح ايعباض٠ ٚق

ـ تكتهٞ إٔ ٫ ىًل اهلل ايصْب ٗ  َٔ زٕٚ ٚاغط١ٺ «اهلل»ا٭ؾٝا٤ إٍ ايؿاعٌ إدتاض 

 .(9)ايؿدل إعكّٛ

ايعك١ُ ع٢ً  ُٕٛ َٔ ايعسي١ٝ )اٱَا١َٝ ٚإعتعي١( إٍ تعطٜـٚقس شٖب إتهًٚ

 ايًطـ.أغاؽ قاعس٠ 

َٳقاٍ أقشابٓا )اٱَاَٝٸ ؾكاٍ إكساز ايػٝٛضٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٚاؾكِٗ َٔ  ٔٵ١( ٚ

ـٷ ٔٸ ب٘ اهلل  ايعسي١ٝ: إٕ ايعك١ُ يط ـ; عٝح ّتٓع عٓ٘ قسٚض ايصْب; إش إهًٖع٢ً ّ

ْ٘ َع اَت٬ن٘ ايكسض٠ ع٢ً شيو ٫ وكٌ يسٜ٘ ايساعٞ إٍ اضتهاب ايصْب، بٌ إ

يكسضت٘ عًٝ٘،  ;قسٚض ايصْب َٓ٘ ـ بايٓٛط إٍ إَهاْ٘ ٜبػض ايصْب. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ
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 .(10)ٚبايٓٛط إٍ عسّ اَت٬ى ايساعٞ َع ٚدٛز ايكاضف )نطا١ٖ ايصْب( ـ ٖتٓعّا

١ٝ، ٚقٛهلِ ٚقس شٖب ايؿ٬غؿ١ ٚاؿهُا٤ إػًُٕٛ ٗ ن٤ٛ ض٩ٜتِٗ ٗ باب ايعًٚ

ـ ع٢ً ايطغِ َٔ  بإٔ ْؿؼ اٱْػإ ٖٞ ايؿاعٌ اؿكٝكٞ يٮؾعاٍ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

َٳإغٓازِٖ ايػًػ١ً ايعًٚ ْؿػا١ْٝ، ٚإٔ  ًَه١ٝ١ْ إٍ ٚادب ايٛدٛز ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعك١ُ 

َٕ ٕٵًَايؿطز إشا سكٌ ع٢ً ٖصٙ ا نإ َكسٚضٙ إٔ ٜطتهب إعك١ٝ ـ ٫ ٜعكس  ه١ ـ ٚإ

 ابٗا أبسّا، ٫ٚ ٜكسض عٓ٘ ايصْب.ايععّ ع٢ً اضته

إٕ ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اؿهُا٤  يؿإٔ:ل ايطٛغٞ ٗ ٖصا اقاٍ احملٚكقس ٚ

 .(11)، َع ٚدٛزٖا ئ ٜكسض ايصْب َٔ قاسبٗاًَه١َْٳ

 

ٌِ  ــــــ ٚحتكٝل تكٝٝ

ٍٕـ إٕ ايتؿػري ايصٟ ٜكس1ِّ ; ٭ٕ َبٓاِٖ ٗ َ٘ ا٭ؾاعط٠ عٔ ايعك١ُ غري َكبٛ

 .١ٝ َطؾٛضٷايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ ٚٗ أقٌ ايعًٚ

َٳ2 ٌْٕؿػا ًَه١ْـ إٕ تؿػري ايعك١ُ بأْٗا   ١ْٝ إشا متٸ تكطٜطٙ ع٢ً أْٗا ؼكٌ بؿه

ٞٸ ئ ٜهٕٛ َكب٫ّٛ; إش ٫ ٜٓػذِ ٖصا ايكٍٛ َع َب٢ٓ ايؿٝع١ ٗ ايكٍٛ بعك١ُ  تسضه

ُٸ  َٔ اهلل، ٚيٝػت قؿ١ّ ٌٷ١ َٓص اي٫ٛز٠. ٚٗ ا٭غاؽ ؾإٕ ايعك١ُ تؿهټا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

 .(12)و بٗا٘ ٜتُػٻٌ َٔ اهلل ع٢ً شيو ايؿدل ايصٟ ٜعًِ أْإٕ ايعك١ُ تؿهټ َهتػب١.

ٚأَا إشا متٸ تكطٜطٙ عٝح ٫ تػتًعّ ا٫نتػاب١ٝ ٚاؿكٍٛ ايتسضهٞ يًعك١ُ 

ٍٷ ٕ اهلل غبشاْ٘ خًل بعض عبازٙ إ» ١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ:. قاٍ ايع٬ٓؾٗٛ َكبٛ

ٕٕ ٨ٚا َٔ بازأؾٓؿ ;ٖ٪٤٫ ع٢ً اغتكا١َ ايؿطط٠ ٚاعتساٍ اـًك١  ،از٠ٚٓق ا٭َط بأشٖا

ز قؿا٤ ايؿطط٠ ؾٓايٛا َذطٸ ;غ١ًُٝ ٚقًٛبٺ ،طاٖط٠ ْٚؿٕٛؽ ،قشٝش١ ٚإزضاناتٺ

بٌ أع٢ً  ،بػٵٚغ١َ٬ ايٓؿؼ َٔ ْع١ُ اٱخ٬م َا ْاي٘ غريِٖ با٫دتٗاز ٚايَه

ٛټ ;ٚأضق٢ ٚايٛاٖط إٔ ٖ٪٤٫ ِٖ  .خ بأيٛاخ إٛاْع ٚإعآاتيطٗاض٠ زاخًِٗ َٔ ايتً

ُٕ ُٸ إٓ.ف ايكططٵهلل ٗ عٴ ـ اي٬ّ بؿتض ـكٕٛ ًَدٵا  ٚقس ْلٸ .١ٖٚ٪٤٫ ِٖ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٚآتاِٖ اهلل غبشاْ٘ ... ٚأخًكِٗ ؿهطت٘ ،أٟ ْعِٗ يٓؿػ٘ ;ايكطإٓ بإٔ اهلل ادتباِٖ

َٳ تٓع َع٘ ّتعكُِٗ َٔ اقرتاف ايصْٛب ٚاضتهاب إعاقٞ، ٚ ه١ًََْٔ ايعًِ َا ٖٛ 
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 ؾإُْٗا َعّا ;ساي١تاظ ايعك١ُ َٔ ايعُٚبٗصا  .قػري٠ أٚ نبري٠ ،َٓٗا عِٓٗ قسٚض ؾ٤ٞٺ

ٔٸ ،ُٓعإ َٔ قسٚض إعك١ٝ  .(13)«غ٬ف ايعساي١ ،ايعك١ُ ّتٓع َعٗا ايكسٚض يه

َٕ ٌُ َٔ ايعسي١ٝ ٗ ًَه١ ايعك١ُ ٜٓػذِ َع ن٬ّ إتهًٚإٕ ٖصا ايتكطٜط 

َٳ  يًطـ اهلل ٗ سلٸ ب ٖصا ايتكطٜط ـ َكسامٷػٳًَه١ ايعك١ُ ـ َعتؿػري ايعك١ُ; ٭ٕ 

ٕٵ إعكّٛ، سٝح َع نإ قازضّا ع٢ً  ٚدٛزٖا ئ ٜهٕٛ قسٚض ايصْب ٖهّٓا، ٚإ

أخط٣:  اضتهاب ايصْب، ٜٚهٕٛ قسٚض ايصْب عٓ٘ بًشاٚ قسضت٘ عًٝ٘ ٖهّٓا. ٚبعباض٠ٺ

 بايػري، ٖٚٛ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع اٱَهإ ايصاتٞ. إٕ اَتٓاع قسٚض ايصْب عٔ إعكّٛ اَتٓاعٷ

 

 ــــــ سدٚد َٚساتب ايعؿ١ُ

ـ نُٔ  اّ ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ عك١ُ ايٓيبٸّهٔ عح عك١ُ اٱَ

 :فا٫تث٬ث١ 

 

 ــــــ ـ ايعؿ١ُ يف ايع1ٌُ

 َات.أ ـ ايعك١ُ ٗ اٱتٝإ بايٛادبات ٚتطى احملطٻ

 ١ ٚتطى ا٭َٛض إهط١ٖٚ.ب ـ ايعك١ُ ٗ اٱتٝإ با٭َٛض إػتشبٸ

تؿاز٠ َٓٗا سسٚز ز ـ ايعك١ُ ٗ ا٭َٛض إباس١، َع٢ٓ إٔ ٫ ٜتذاٚظ ٗ ا٫غ

غ٣ٛ َطنا٠ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚإٔ ٫  ا٫عتساٍ، ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ٗ ايكٝاّ بٗا زاؾعٷ

 ٠.ز ا٫غتُتاع ٚإقاب١ ايًصٸٜطَٞ َٔ ٚضا٥ٗا فطٸ

 

 ــــــ ـ ايعؿ١ُ يف ايع2ًِ

ٝٸ  ١.أ ـ ايعك١ُ ٗ َعطؾ١ ايتعايِٝ ٚا٭سهاّ ايسٜٓ

 .١ٓٝٸا٭سهاّ ايسَٜٛنٛعات  ايعك١ُ ٗ َعطؾ١ب ـ 

ٞٸ ايعك١ُ ٗز ـ   تؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس إطتبط١ باجملتُع اٱغ٬َ

ٟٸ  .ٚايبؿط

 ١.ز ـ ايعك١ُ ٗ أَٛض اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

3ّٝ ّٝـ ايعؿ١ُ يف ايؿفات ايٓفطاْ  ــــــ ١١ ٚاجلطُاْ

ٝٸ عٔ: ايربا٠٤ َٔ ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ، َٔ  ١ عباض٠ْإٕ ايعك١ُ ٗ ايكؿات ايٓؿػاْ

 ، َٚا إٍ شيو.بٌ، ٚايعٴذٵٚايبٴدٵ س،ػٳقبٌٝ: اَؿ

ط٠، عٔ: ايربا٠٤ َٔ تًو ايعٝٛب إٓٚؿ ٚايعك١ُ ٗ ايكؿات اؾػُا١ْٝ عباض٠ْ

ٌٸ ٗ ايتٛاقٌ بٌ ايٓاؽ ٚبٌ ايٓيبٸ  أٚ اٱَاّ. ٚاييت ؽ

ْػب١ ايكطاب١ أٚ فايػ١ ا٭ؾدام ايصٜٔ وسثٕٛ  فاٍٚنصيو ايعك١ُ ٗ 

 اٱَاّ.أٚ  ٗ ثك١ ايٓاؽ بايٓيبٸ ؾذ٠ّٛ

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ٙ ايتٓعټ»ٌُ إِا ٜصنطٕٚ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛض بعٓٛإ ؾإٕ إتهًٚ عا

ٌٕ ،«طاتَٔ إٓٚؿ ٔٵ ٚبؿه ل اي٬ٖٝذٞ ـ ّهٔ ـ نُا قاٍ احملٚك ًَشل بايعك١ُ. ٚيه

ٚٵضعسٸ ٖصٙ ا٭َٛض ب  .(14)ٖا نُٔ َطاتب ايعك١ُ أٜهّاسٳ

 

١ّٝ ع٢ً عؿ١ُ اإلَاّ  ــــــ ا٭دٓي١ ايعكً

ٙ سٍٛ َطاتب ايعك١ُ هب ايتسقٝل ٗ ا٭زي١ ّ شنطٴبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻٚ

ٍٸ عك١ُ  ٚفا٫تع٢ً ْٝع َطاتب  ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ يعك١ُ اٱَاّ، َٚا إشا ناْت تس

ٟٸ َطتب١ٺ ;اٱَاّ أٚ ع٢ً بعهٗا ٍٸ ٚٗ ايؿطض ايجاْٞ ع٢ً أ  َؿازٖا. َٔ ايعك١ُ ٜس

ٝٸَا ًٜٞ غٛف ْبشح ا٭زٓي ٚٗ  ١ ع٢ً عك١ُ اٱَاّ.١ ايعكً

 

 ــــــ ـ بسٖإ اَتٓاع ايتطًط1ٌ

خ٬ق١ ٖصا ايربٖإ إٔ اٱَاّ إشا مل ٜهٔ َعكَّٛا يعّ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ 

ٕٕ ٖٓاى أ١ُْ٥ ٍٷ َتعسٸزٕٚ ٗ ظَا سٝح ًٜعّ ٖصا ا٭َط ايباطٌ َٔ  ;. ٚعًٝ٘ٚاسس، ٖٚٛ قا

ٌٷ يكٍٛ بعسّ عك١ُ ، ٜهٕٛ اعسّ عك١ُ اٱَاّ، ٚا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ايباطٌ باط

ٚسٝح ٜػتشٌٝ اضتؿاع ايٓكٝهٌ غٛف ٜهٕٛ ايكٍٛ بٛدٛب عك١ُ  ;اٱَاّ باط٬ّ

 اٱَاّ قشٝشّا.

ـًُِ ِٸ إثبات قشٸ١ إطًٛب َٔ خ٬ٍ إٕ ٖصا ايربٖإ َٔ ْٛع بطٖإ ا ـ، سٝح ٜت

اغتجٓا٥ٞ َٔ ْٛع اغتجٓا٤ ْكٝض ايتايٞ، َٔ  عٔ قٝإؽ ٚبٓٝت٘ عباض٠ْ .إبطاٍ ْكٝه٘
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ٗٳ١ْ ٔإ﴿ٖإ ايتُاْع ٗ قٛي٘ تعاٍ: بط :قبٌٝ ُٳا َآيٹ ٔٗ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ َنا )ا٭ْبٝا٤:  ﴾ َيَؿػٳسٳتٳااهلُل ٫َٖي

 ّ قشٝشّا.(، ؾشٝح ٜهٕٛ ايتايٞ باط٬ّ ٜهٕٛ إكسٻ22

ّ ١ ا٬ٕظ١َ بٌ إكسٻ: قشٸأسسُٖاٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ هب إثبات ؾ٦ٌٝ; ٚ

ٌّ: بط٬ٕ ايتايٞ. ٚإٕ ٚاٯخط ;ٚايتايٞ ٕ إ; إش بط٬ٕ ايتايٞ ٗ ايربٖإ إصنٛض بسٜٗ

ُٸاغتشاي١ تعسټ ٕٔز ا٭٥ ٞٸ ٚاسس أَطٷ ١ ٗ ظَ  .بسٜٗ

ّ ٚايتايٞ; َع٢ٓ إٔ ٫ظّ عسّ ؾإٕ ايصٟ هب إثبات٘ ٖٛ ا٬ٕظ١َ بٌ إكسٻ ،ٚعًٝ٘

ُٸعك١ُ اٱَاّ ٖٛ تعسټ ٕٕز ا٭٥  ٚاسس. ١ ٗ ظَا

َٸ١ ٗ استٝاز ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ إٍ اٱَاّ : إٕ َٔ بٌ ا٬ٕنات اهلبٝإ ا٬ٕظ١َ ا

َٸ١ َهًٖ َٚٔ ٖٓا  .ِٗ غري َعكٌَٛؿٕٛ بايتهايٝـ ايس١ٜٝٓ، ٚيهٓٸإٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ٚدٛز ; يسِٜٗ ط٠ّتهٕٛ ا٭ضن١ٝ ٕدايؿ١ ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ َتٛٚؾ

هل١ٝ، ٜٚعٌُ بايتايٞ اٱَاّ ـ بٛقؿ٘ َػ٪٫ّٚ ع٢ً تطبٝل اؿسٚز ٚإقا١َ ا٭سهاّ اٱ

ٚٵضط ٜٚٴعاقب إػ٦ٌٝ ٚاجملطٌَ ـ ًٜعب ع٢ً تؿذٝع ٚتأٜٝس ايكاؿٌ، ٜٚصٚن ّا قٛضّٜا زٳ

ب اقرتاف إعاقٞ ٚايصْٛب. ٚػٓټ ،١ٚسامسّا ٗ ْعٚع ا٭ؾطاز إٍ تطبٝل ايكٛاٌْ اٱهلٝٸ

 ِٸعٌُ ـ ا٭ٕته١ًٚ ع٢ً ٚدٛب اٱَا١َ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٚاسسّا َٔ ا٭زٓي سٸٖٚصا ا٭َط ٜٴعٳ

ض َٔ كايؿ١ ايكٛاٌْ اٱهل١ٝ، ٚإٕ ٚشيو ٭ٕ ايؿطز غٛف ٜتهطٻ ;١ ـَٔ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

َٸ ،عهِ ايعكٌ ;زؾع ايهطض عٔ ايٓؿؼ ٚادبٷ  .(15)١ٚإْاع ا٭

َٸ١ اٱغ١َٝ٬ سٍٛ ٚدٛب ٚدٛز  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ٜٛدس اخت٬فٷ بٌ ا٭

طّا ٗ ُا نإ ٖصا ا٬ٕى َتٛٚؾض. ٚاٯٕ ْكٍٛ: نًٓاٱَاّ ع٢ً أغاؽ ا٬ٕى إصنٛ

اٱَاّ غٛف ٜهٕٛ ٚدٛز اٱَاّ ٚادبّا. ٚغٛف ٜهٕٛ ٖصا ايه٬ّ داضّٜا ٗ إَاّ 

ُٸ ُٸاٱَاّ ٚغا٥ط ا٭٥ ٔ. َعٝٻ ١ ع٢ً عسزٺ١ اٯخطٜٔ أٜهّا، ٚبايتايٞ ئ ٜكـ عسٜس ا٭٥

ُٸ َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٫ٚظّ ٖصا ايه٬ّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َا ٫ ٜٴشك٢ َٔ ا٭٥ ٌٸبٌ ا٭  ١ ٗ ن

ٕٕ بايبسا١ٖ. ٚإٕ بط٬ٕ اي٬ظّ ٫ ٜٓؿو عٔ بط٬ٕ إًعّٚ.  ٚبط٬ٕ ٖصا ا٭َط ٚانضٴ .ظَا

ٌٷ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٌ ـ إتُجِّ ٘، ؾٝهٕٛ ْكٝهؾإٕ اؾرتاض عسّ عك١ُ اٱَاّ باط

 بعك١ُ اٱَاّ ـ قشٝشّا.

ٝٸإٕ ٖصا ايربٖإ ـ ايصٟ اعتربٙ ايػٝس إطته٢ َٔ  ١ ع٢ً أق٣ٛ ايرباٌٖ ايعكً
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 .(17)١١ عٓس اٱَاَٝٸٙ ٗ أنجط ايهتب ايه٬َٝٸـ قس ٚضز شنطٴ (16)ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ

 

 ــــــ َٓاقػاٌت يف بسٖإ اَتٓاع ايتطًطٌ

ُٕ طٕٚ يٛدٛب عك١ُ اٱَاّ بعض اٱؾها٫ت ع٢ً ٖصا هٹٓٵيكس أٚضز ا

 :ٚتكُٝٝٗا ،ٖصٙ اٱؾها٫ت بٝإَا ًٜٞ ْعٌُ ع٢ً  ٚٗ .ا٫غتس٫ٍ

 

  ــــــ باإلَاّ أٚ ايعامل غري املعؿَّٛساد ايػازع حتٗكل ـ أ

َٸ ١ إٍ اٱَاّ ٫ ٜهُٔ ٗ عسّ ايعك١ُ َٔ اـطأ، بٌ ا٬ٕى إٕ ٬َى ساد١ ا٭

َٸ١ ٗ ؾطض عسّ ٚدٛز اٱَاّ; ٗ شيو ٖٛ زؾع ا٭نطاض احملت١ًُ اييت قس تتعطٻ ض هلا ا٭

َٔ ا٭سهاّ ٚايؿعا٥ط ٚاؿسٚز ايؿطع١ٝ ٖٛ نُإ  إٔ َطاز ايؿاضع إش ْعًِ بسا١ّٖ

ّٕ ل إ١٫ٓ يًٓاؽ. ٖٚصا ٫ ٜهتب ي٘ ايتشٗك١ ٚا٭خطٜٚٸإكاحل ايسْٜٝٛٸ ٌ بٳَٔ قٹ َع ٚدٛز إَا

َٸ١ اٱغ١َٝ٬،  ايؿاضع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٚدٛز اٱَاّ ٜسؾع أنرب ا٭نطاض عٔ ا٭

ِٸ  .(18)َٚٔ أنرب َكاقس ايسٜٔ ،َكاحل إػًٌُ بٌ إٕ تٓكٝب اٱَاّ َٔ أٖ

ّٕأخط٣ ؾإٕ زؾع ٖصا ايهطض ٫ ٜتٖٛق َٚٔ ْاس١ٝٺ َعكّٛ، بٌ  ـ ع٢ً ٚدٛز إَا

ّهٔ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ َٔ خ٬ٍ ادتٗازٙ ٚعسايت٘ أٜهّا، ٚع٢ً ؾطض إٔ ٚدٛز 

َٸ١ اٱغ١َٝ٬ اٱَاّ غري إعكّٛ يٝؼ ناؾّٝا ٗ ؼٗك اييت ٖٞ خري ـ ل ٖصٙ ايػا١ٜ ؾإٕ ا٭

ل َطاز ٚنصيو عًُا٤ ايؿطٜع١ ٜسؾعٕٛ ٖصا ايهطض احملتٌُ، ٚبصيو غٛف ٜتشٖك ـ ا٭َِ

 .(19)ايؿاضع

 

  ــــــ زدٌّ ٚاعرتاض

ٚٵضـ مٔ ب1 ْا ٫ ْٓهط إٔ ٜهٕٛ َطاز ايؿاضع َٔ ا٭سهاّ ٚايؿعا٥ط ٚاؿسٚز سٳ

نُا ٫ ْٓهط نطٚض٠  .اٱغ١َٝ٬ ٖٛ نُإ إكاحل ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ٭ؾطاز ايبؿط

ؾإٕ ايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ ٚدٛز اٱَاّ ٜسؾع عٔ  ،ل ٖصٙ ايػا١ٜ. ٚعًٝ٘ٛز اٱَاّ ٗ ؼٗكٚد

َٸ١ نطضّا نبريّا َٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ ؾطض  ،ا٭ بٌ ٖٛ َٔ أنرب ا٭نطاض اييت تكٝب ا٭

ٔٵ .عسّ ٚدٛز اٱَاّ ؿٌ بأسهاّ ايؿطٜع١ َعكٌَٛ يهتب يٛ نإ ْٝع إهًٖ ٚيه



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٌٕايتشٗك ٟٸ ْٕٛعاٌَ، ٚئ تتعطٻن ل هلصٙ ايػا١ٜ بؿه َٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٭ َٔ أْٛاع  ض ا٭

ِٸ ٚنعٗا يطزع اـاط٦ٌ ٚإتُطٸزٜٔ ع٢ً ايهطض. ٚٗ ا٭غاؽ ؾإٕ اؿسٚز اٱهلٝٸ ١ إِا ٜت

١. إٕ ايؿدل غري إعكّٛ قس ايكٛاٌْ، زٕٚ ايكاؿٌ ٚايعاًٌَ با٭سهاّ اٱهلٝٸ

ّا يًعكاب ٚتطبٝل اؿسٸ بصيو َػتشٓكٜػطم أٚ ٜعْٞ أٚ ٜكتٌ ايٓؿؼ احملرت١َ; ؾٝهٕٛ 

ؾإٕ  ،ات اٱَاّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ٘، ٚتطبٝل شيو َٔ ؾ٪ٕٚ ٚق٬سٝٸايؿطعٞ عٓك

ب١ ع٢ً ٖصا ايتُطٸز، إِا تٓؿأ َٔ عسّ ٚا٭نطاض إرتتِّ ،ز ع٢ً ايكٛاٌْدصٚض ايتُطټ

هل١ٝ عك١ُ ا٭ؾدام. ؾإشا نإ ٚدٛز اٱَاّ نطٚضّٜا يتطبٝل ا٭سهاّ ٚاؿسٚز اٱ

ٚعسّ ايتعاَِٗ با٭سهاّ  ،١ ٕدايؿ١ ا٭ؾدامؾٗصا إِا ٜعٛز غبب٘ إٍ ٚدٛز ا٭ضنٝٸ

 .(20)١اٱهلٝٸ

َٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٫ ٜتٖٛق2 ـ ع٢ً ايكٍٛ بعك١ُ ـ إٕ ايكٍٛ بإٔ زؾع ايهطض عٔ ا٭

ٌٸ اٱَاّ، ٚأْ٘ ّهٔ إٔ ٜتشٖك ل بٛاغط١ ادتٗاز اٱَاّ ٚعسايت٘، ٫ ٜعٌُ ع٢ً س

١ ٕدايؿ١ ايكٛاٌْ ػٌ; إش َع اؾرتاض عسّ عك١ُ اٱَاّ تهٕٛ ا٭ضنٝٸإؾهاٍ ايتػً

١ ، ٚإٕ تطبٝل اؿسٚز اٱهلٝٸ٘ َٛدٛز١٠ّ ٗ سٓكايؿطع١ٝ ٚاغتشكام إقا١َ اؿسٚز اٱهلٝٸ

ّٕ ،ات اٱَاّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽَٔ ؾ٪ٕٚ ٚق٬سٝٸ آخط  غٛف متاز إٍ ٚدٛز إَا

ٚٸ  بايكٍٛ بعك١ُ اٱَاّ. ٫ٍٓ، ٖٚصٙ ايػًػ١ً ٫ تٓتٗٞ إيٲَاّ ا٭

ـ ٜصٖب ايتؿتاظاْٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ غطض ايؿاضع َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚزؾع 3

َٸ١ ١ ـ إشا مل ٚايصٟ ٜٓؿأ َٔ كايؿ١ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ ،ايهطض ـ ايصٟ ٜػتٗسف ا٭

ٍٷٜتشٖك َٸ١ اٱغ١َٝ٬ ل بٛدٛز اٱَاّ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى إؾها اييت ٖٞ خري ـ ; ٭ٕ ا٭

 ف ٜهٕٛ ناؾّٝا ٗ زؾع ٖصا ايهطض.ٚنصيو ٚدٛز عًُا٤ ايؿطٜع١ غٛـ ا٭َِ 

ًٔ ؾ ; إش يٛ نإ ٖصا ايؿطض قشٝشّاإٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜػتٓس إٍ أغإؽ

إٍ اٱَاّ َٔ ا٭غاؽ; ٗ سٌ إٔ ٚدٛب ٚدٛز اٱَاّ َٛنع  تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ

ْؿػ٘ بإٔ إقا١َ ح ايتؿتاظاْٞ ؾكس قطٻ ;١١ إصاٖب ٚايؿٹطٳم اٱغ٬َٝٸإْاع نآؾ

اؿسٚز، ٚسؿٜ ايجػٛض، ٚقٝاز٠ اؾٝٛف يًذٗاز، ٚايسؾاع عٔ سٝاض اٱغ٬ّ، 

ٞٸٚايهجري َٔ ا٭َٛض ا٭خط٣ إتعًٚ ب هلا تٳ، ٫ ّهٔ إٔ ٜٴِهك١ عؿٜ ايٓٛاّ اٱغ٬َ

ٍٸ بصيو ع٢ً ٚدٛب اٱَا١َ ل إ٫ٓايتشٗك  .(21)بٛدٛز اٱَاّ. ٚقس اغتس
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١ّٝ املعؿّٛ يًدطأب   ــــــ ـ قابً

ٌٷستٸ ؿٌ، ـ َجٌ غريٙ َٔ إهًٖيًدطأ; ٭ْ٘ َهًٖ ٢ ايؿدل إعكّٛ قاب

 .(22)ٚايعك١ُ ٫ تطؾع ا٫بت٤٬ ٚايتهًٝـ

 

 ــــــ تعًٌٝل ٚبٝإ

: ٚاٯخط ;: ايكاب١ًٝ ايصات١ٝ يًدطأأسسُٖا إٕ قاب١ًٝ ايؿدل يًدطأ ع٢ً ْٛعٌ;

ٚٸٚايصٟ ٜكضٸ ٗ َٛضز إ .ك١ٝ يًدطأايكاب١ًٝ ايتشٗك  ;ٍ، زٕٚ ايجاْٞعكّٛ ٖٛ ايٓٛع ا٭

ٕٷ ;ؾاٱْػإ إعكّٛ  ;٘ٚيهٓٸ .٘ اـطأَجٌ غا٥ط ايٓاؽ، ّهٔ ٗ سٓك سٝح ٖٛ إْػا

َٕل هلصا اٱَهإ أبسّا; سٝح ٜتُتٸب ايتشٗكتٳكـ بايعك١ُ، ئ ٜٴِهإش ٜتٸ ًَه١ اييت ع با

غري إعكّٛ، ل ٖصا اٱَهإ. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ىتًـ إعكّٛ عٔ ؼٍٛ زٕٚ ؼٗك

ٕٻ ﴿ع٢ً َا سهاٙ عٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ،×نُا قاٍ ايٓيب ٜٛغـ َٳا ُأبٳط٨ِّٴ ْٳِؿػٹٞ ٔإ ٚٳ

ِٳ ضٳبِّٞ ٫َٖٻاضٳ٠ْ بٹايػټ٤ٛٹ ٔإ٫َايٓٻِؿؼٳ   (.53)ٜٛغـ:  ﴾َٳا ضٳسٹ

ٝٸإٕ ايؿطط ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜتشسٻ ٗ سٌ إٔ  ;١ يًدطأخ عٔ ايكاب١ًٝ ايصات

بػبب ٚدٛز ايط١ٓ  ;خ عٔ اَتٓاع قسٚض اـطأ ٚايصْبٗا ٜتشسٻايؿطط ايجاْٞ َٓ

ايعك١ُ(. إٕ ا٬ٕى ٗ ا٫ستٝاز إٍ ا٬ٕى ٖٛ اٱَهإ ب١ً ١ )إتُجِّاٱهل١ٝ اـاقٸ

ٞٸايتشٗك ٖٚصا ا٬ٕى ٫  .ي٘ كٞ يًدطأ ٚايصْب ٗ َٛضز ا٭ؾدام، ٚيٝؼ اٱَهإ ايصات

 ٜٛدس ٗ إعكّٛ.

 

 ــــــ إلَاّـ يصّٚ عؿ١ُ غري از 

بػبب قٝازت٘ يًُذتُع اٱغ٬َٞ، ٚتطبٝك٘  بايعك١ُ; كـ اٱَاّيٛ ٚدب إٔ ٜتٸ

ٖصٙ ايعك١ُ بايٓػب١ إٍ اي٠٫ٛ ٚايكها٠ ايصٜٔ ٜٓكبِٗ  تٵ١، يٛدبٳيًشسٚز اٱغ٬َٝٸ

كٕٛ اؿسٚز اٱغ١َٝ٬، ٜٚطبِّ ،ٕ قٝاز٠ ٚإضؾاز ٚتٛدٝ٘ ايٓاؽٛٵاٱَاّ أٜهّا; ٭ِْٗ ٜتٖٛي

 .(23)أنٝل َٔ َػاس١ اٱَاّ ٗ َػاس١ٺ

 

ٌ٘ ٚتٓكٝض  ــــــ تٓبٝ

إٕ َب٢ٓ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ٗ ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ يٝؼ ٖٛ ايكٍٛ بإٔ 
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إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا  ،ل ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬سٝح ٜكٛز اجملتُع ٜٚطبِّ ;اٱَاّ

أٟ ـ أٜهّا ٭نٝل ط ٗ ايسا٥ط٠ اإٕ ا٬ٕى إصنٛض هب إٔ ٜتٖٛؾ :٢ ٜٴكأٍَ اـطأ، ستٸ

ٚعًٝ٘ هب إٔ  ٘ )َٔ اي٠٫ٛ ٚايكها٠ ٚاؾبا٠( ـ،ًْٛايصٜٔ ٜٓٛبٕٛ عٔ اٱَاّ ّٚجِّ ٗ

 .بٛدٛب عكُتِٗ أسسٷ ٌٵٗ سٌ مل ُٜك ;ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ َعكٌَٛ َٔ اـطأ أٜهّا

 يٝػٛاإٔ أؾطاز اجملتُع اٱغ٬َٞ  : َاٚإِا َب٢ٓ ايربٖإ إصنٛض ٖٛ

عٓسِٖ، ٚإٕ ٚدٛز اٱَاّ َٔ  أضن١ٝ قسٚض اـطأ َٛدٛز٠ْؾإٕ  َعكٌَٛ َٔ اـطأ

ض ي٘ ؾأْ٘ إٔ ٜػٝطط ع٢ً ٚقٛع ايصْٛب، ٚإٔ وٍٛ زٕٚ ايهطض ايهبري ايصٟ ٜتعطٻ

ٚدٛٙ  أسسّ ؾإٕ ٖصا بػبب كايؿتِٗ يٮسهاّ اٱهل١ٝ. ٚنُا تكسٻ ;أؾطاز اجملتُع

ِٸإٚدٛب اٱَا١َ. ٚسٝح  َجٌ ـ ٌ اٱَاّ ِٖ بٳٔ قٹتٓكٝبِٗ َ ٕ اي٠٫ٛ ٚايكها٠ ايصٜٔ ٜت

إٍ اٱَاّ  ػٛف ٜهْٕٛٛ عاد١ٺؾغري َعكٌَٛ َٔ اـطأ ـ غا٥ط أؾطاز اجملتُع 

إعكّٛ أٜهّا. ٚسٝح ٜهٕٛ إجاٍ إصنٛض َٛدٛزّا ٗ اٱَاّ أٜهّا غٛف ٜهٕٛ 

ّٕ عاد١ٺ ٌٷ آخط، ْٚتٝذ١ّ إٍ إَا  .(24)يصيو غٛف ًٜعّ ايتػًػٌ ٗ اٱَا١َ، ٖٚٛ باط

 

 ــــــ ١ عؿ١ُ ا٭١َّـ نفاٜد 

َٸ ١ إٕ عسّ عك١ُ اٱَاّ ٫ ٜػتًعّ ايتػًػٌ ٗ ٚدٛز اٱَاّ; ٭ٕ فُٛع ا٭

ّٷ َٸ١ غٛف تصٚن نًُا قسض خطْأ ،. ٚعًَٝ٘عكٛ طٙ غط٦٘، ٚغٛف َٔ اٱَاّ ؾإٕ ا٭

ٚٵضٜعٌُ ب  .(25)ٙ ع٢ً تساضى اـطأسٳ

 

 ــــــ ٚزفضْكٌض 

َٸ ـ إٕ اٱَاّ ٚاسسٷ1 َٸنًٓ ،١٘. ٚعًَٝٔ أؾطاز ا٭ ١ ناؾّٝا ُا نإ فُٛع ا٭

يسؾع نطض اـطأ عٓ٘ غٛف ٜهٕٛ شيو ناؾّٝا بايٓػب١ إٍ ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ أٜهّا. 

ـٷ .ٚعٓسٖا ئ ٜهٕٛ ٚدٛز اٱَاّ ٚادبّا  يٲْاع. ٖٚصا كاي

َٸ١ إٔ ٜتشٖك2 أؾطاز  أسسل َٔ زٕٚ ٚدٛز اٱَاّ; ٭ٕ اٱَاّ ـ ٫ ّهٔ ٱْاع ا٭

ٌٸ ٚايعكس ٌّ أٌٖ اؿ  ٚساغِ. )نب١ اجملتُع(، ٚإٕ سهٛضٙ ٗ اجملتُع َكري
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ّٕ آخس غري اإلَاّٖـ   ــــــ ـ عدّ دٛاش ٚدٛد َعؿٛ

َٸ١ نًٓ ُا نإ ا٬ٕى ٗ ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ ٖٛ عسّ عك١ُ أؾطاز ا٭

ّٕؾاٱغ١َٝ٬  آخط غري اٱَاّ دا٥عّا; ٭ٕ ٖصا إعكّٛ اٯخط  ًٔ ٜهٕٛ ٚدٛز َعكٛ

ٗ سٌ ٜكٍٛ اٱَا١َٝ  ;اٱْاع ف٫ٚ َأََّٛا، ٖٚصا ع٢ً خ٬ ،غٛف ٫ ٜهٕٛ إَاَّا

ٞٸ  ٌ، ٚعك١ُ اٱَاَ|ا٭نطّ ٗ عكط ايٓيبٸ ×أَري إ٪ٌَٓ بعك١ُ اٱَاّ عً

ٗ سٝا٠  ×، ٚعك١ُ اٱَاّ اؿػٌ×ٗ سٝا٠ أَري إ٪ٌَٓ ’اؿػٌٚاؿػٔ 

َٸ١ ، ٖٚهصا. ٖٚصا ايه٬ّ ٜتٓاؾ٢ َع ايكٍٛ بإٔ إ×اٱَاّ اؿػٔ ٬ى ٗ استٝاز ا٭

 .(26)إٍ اٱَاّ ٖٛ عسّ عكُتٗا

 

 ــــــ تعًٌٝل ٚحتكٝل

َٸ اٱَاّ إِا ٖٛ  ب عك١١ُ اٱغ١َٝ٬ ٗ ٚدٛإٕ ٬َى عسّ عك١ُ أؾطاز ا٭

ؾإٕ ايؿدل إعكّٛ قس ٫  ،طّٜا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽكٵغايب، ٚيٝؼ ٬َنّا سٳ ٬َْى

ٔٸإٍ اٱَاّ َٔ سٝح قسٚض اـطأ  ٜهٕٛ عاد١ٺ ٖصا ٫ ّٓع َٔ  ٚايصْب عٓ٘، ٚيه

ايعًِ ببعض ا٭سهاّ  :أخط٣، َٔ قبٌٝ إٍ اٱَاّ إعكّٛ َٔ ْاس١ٝٺ إٔ ٜهٕٛ عاد١ٺ

ِٸ١ ٚايؿطعٝٸاٱهلٝٸ  .(27)ً٘بٳتبًٝػٗا إٍ ايٓاؽ َٔ قٹ ١، اييت ٜت

٢ّٕ يٛ غًٖٚستٸ ل َا ٜتعًٖ َعكّٛ ٗ ُٓا إٔ ٖصا ايؿدل إعكّٛ ٫ وتاز إٍ إَا

ٝٵسٳبا٭سهاّ ايؿطع١ٝ،  بايعًِ  ;إٔ عسّ ا٫ستٝاز ٖصا إِا ٜطتب٘ عٝات٘ ايؿطز١ٜ بٳ

ٔٵ ادتُاع١ٝ، ؾإٕ َكًش١  سٝح ٜهٕٛ ٚاسسّا َٔ أؾطاز اجملتُع، ٜٚعٝـ سٝا٠ّ ٚيه

اجملتُع تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ْٝع أؾطازٙ َطٝعٌ يٲَاّ إعكّٛ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف 

َٸٜهٕٛ عٓٛإ إأَّٛ قازقّا ع٢ً ْٝع  غٛا٤ أناْٛا  ،١ ـ باغتجٓا٤ اٱَاّ ـأؾطاز ا٭

 .٫َعكٌَٛ أّ 

 

ّّ يربٖإ اَتٓاع ايتطًطٌ تكِٝٝاي  ــــــ ايعا

ٕٷاتٸ  .ثابت َٚتٌ هض إٔ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ع٢ً ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ بطٖا

ٜٳ ٌّ زٴٔط٫ٚ   إتكس١َِّ. اٱؾها٫ت َٔ عًٝ٘ أ
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ٟٸ١; نُٝا ٜتٸست٘ إسيٛيٝٸِ َػاٝغٛف ْٓتكٌ ٖٓا إٍ تكٝ ،ٚعًٝ٘ َٔ  ٚاسسٺ هض أ

 أبعاز عك١ُ اٱَاّ ّهٔ إثبات٘ بٗصا ايربٖإ.

ٗ إٔ بطٖإ اَتٓاع ايتػًػٌ ٜجبت عك١ُ اٱَاّ ٗ َػاس١ ايعٌُ  ٫ ؾٳٖو

 ١َ.با٭َٛض ايٛادب١ ٚتطى ا٭َٛض احملطٻ

ٜع١ ٖٚهصا ٖٛ ا٭َط بايٓػب١ إٍ عك١ُ اٱَاّ ٗ زا٥ط٠ ايعًِ بأسهاّ ايؿط

 ٚنصيو تؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس ا٫دتُاع١ٝ أٜهّا. ،َٚٛنٛعٗا

 ٫ تجبت بٛاغط١ ٖصا ايربٖإ: ايتاي١ٕٝ عك١ُ اٱَاّ ٗ إٛاضز غري أ

ٝٸ1  ١ ٚإهط١ٖٚ ٚإباس١.١ ٗ ا٭َٛض إػتشبٸـ ايعك١ُ ايعًُ

 ١(.١ ٚايٓػبٝٸطات )ايعٝٛب اؾػسٜٸـ ايعك١ُ َٔ إٓٚؿ2

ٍٸنُا إٔ بطٖإ اَتٓ  ع٢ً عك١ُ اٱَاّ قبٌ ؾرت٠ اٱَا١َ، إ٫ٓ اع ايتػًػٌ ٫ ٜس

ِٷا٫غتٓاز ٗ شيو إٍ اٱْاع، بإٔ ٜٴ إشا متٸ ع٢ً إٔ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ  كاٍ: إٕ اٱْاع قا٥

بٛدٛب عك١ُ اٱَاّ ٗ َطس١ً اٱَا١َ ٜعتكسٕٚ بعك١ُ اٱَاّ ٗ َطس١ً َا قبٌ 

 اٱَا١َ أٜهّا.

 

 ــــــ اْٗاسفغ ايػسٜع١ ٚبٝ بسٖإـ 2

ُٕٛ َٔ اٱَا١َٝ ع٢ً إثبات ٚدٛب َٔ ايرباٌٖ ايعك١ًٝ اييت ٜكُٝٗا إتهًٚ

ٕٴ نٕٛ اٱَاّ »أٚ  «سؿٜ ايؿطٜع١» :طٕٚ عٓ٘ بعٓٛإايصٟ ٜعبِّ عك١ُ اٱَاّ ايربٖا

 .«ّا يًؿطٜع١َٓبِّنٕٛ اٱَاّ »أٚ  «تبٌٝ ايؿطٜع١»أٚ بعٓٛإ  ;«ساؾّٛا يًؿطٜع١

َٳ ٝٻ ٔٵٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى   .(28)ٌٔ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ع٢ً ؾهٌ بطٖاٌْ َػتكًٓب

: ٗ أسسُٖا: ٘ ٗ َٛنعٌإٔ ٖصا ايربٖإ قس متٸ ططسٴٖٞ ايٓكط١ ا٭خط٣ 

 : ٗ َبشح عك١ُ اٱَاّ.ٚاٯخط ;عح ٚدٛب اٱَا١َ

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ّ ، ْٚكسِّبٝإاؿؿٜ ٚاي ٞٵمٔ ْػتعٌُ ٗ عٓٛإ ايربٖإ نًُتٳ ،سا

 ، ٚقس اغتعٌُ ؾٝٗا ٚاسس٠ َٔ عباضتٞ سؿٜ ٚتبٌٝ ايؿطٜع١.ي٘ ث٬ث١ تكطٜطات

 

:ٍّٚ  ــــــ خًٛد ايػسٜع١ ٜطتدعٞ عؿ١ُ اإلَاّ احلافغ هلا ايتكسٜس ا٭

١، ٚتهًٝـ ْٝع ايٓاؽ بٗا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٛضز إٕ خًٛز ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ
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١ ع٢ً غ٬َٝٸإْاع إػًٌُ قاطب١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب اؿؿاٚ ع٢ً ايؿطٜع١ اٱ

١ ٖهّٓا يهآؾ ،ٚايعٌُ بتعايُٝٗا ،ٚاٱّإ بٗا ،ف عًٝٗانٞ ٜهٕٛ ايتعطټ ;ايسٚاّ

 :ٔ خاط٦ٌٜٵٔ عًٝٓا ايكٍٛ بأسس أَطٳايٓاؽ ع٢ً َطٸ ايعكٛض; إش ٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ٜتعٝٻ

ٚٸ ٚٴيسٚا بعس عكط ايٓيبٸٍا٭ يٝػٛا  ،أٚ ايصٜٔ غٝٛيسٕٚ ،: إٕ ايٓاؽ ايصٜٔ 

ٗ عكط  ُٝع ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬، ٚإِْٗ ىتًؿٕٛ عٔ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌؿٌ ظَهًٖ

 ايطغاي١ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ.

 ١، إ٫ٓؿٌ ظُٝع ا٭سهاّ اٱغ٬َٝٸ: إِْٗ ٗ ايٛقت ايصٟ ٜهْٕٛٛ َهًٖايجاْٞ

 ١ نطبٷٚإٕ تهًٝؿِٗ با٭سهاّ اٱغ٬َٝٸ ،أِْٗ ٜؿتكطٕٚ إٍ إَهإ ايٛقٍٛ إيٝٗا

 طام.َٔ ايتهًٝـ َا ٫ ٜٴ

 ٗ عسّ قٛاب١ٝ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ. ٚيٝؼ ٖٓاى أز٢ْ ؾٛو

ٜٺ َٚٔ ْاس١ٝٺ . ٚساؾٜ ايؿطٜع١ ٫ ىًٛ أخط٣ ؾإٕ سؿٜ ايؿطٜع١ وتاز إٍ ساؾ

ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ ٚانش١ ايبط٬ٕ;  .أٚ ٫ ٜهٕٛ َعكَّٛا ;ٙ; ؾإَا إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛاأَطٴ

طأ َٛدٛزّا، َٚع ٚدٛز ل باؿاؾٜ غري إعكّٛ ٜهٕٛ استُاٍ اـَا ٜتعًٖ إش ٗ

ٗ سؿٜ  ٌٷًَاؿاؾٜ غري إعكّٛ قس تهٝع بعض أسهاّ ايؿطٜع١، ٚوسخ خٳ

 .(29)هب إٔ ٜهٕٛ ساؾٜ ايؿطٜع١ َعكَّٛا ،ايؿطٜع١. ٚعًٝ٘

 

 ــــــ اسلؿاز احلافغ يًػسٜع١ باإلَاّ املعؿّٛ ايتكسٜس ايجاْٞ:

َٸ ٗٳإٕ اؿؿاٚ ع٢ً ايؿطٜع١ بعس ضغٍٛ اهلل ٜهٕٛ إ أٚ  ;يكطإٓ ايهطِٜٟ اسٵا ب

أٚ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ اٱْاع أٚ ايكٝاؽ  ;|١ ايطغٍٛ ا٭نطّٓٸبٛاغط١ غٴ

ِٸهلأٚ بايطدٛع إٍ اٱَاّ إعكّٛ. ٚ ;ٚا٫غتشػإ بٝاْٗا َٔ  صٙ ا٫ستُا٫ت اييت ٜت

ٚقس متٸ ايبٓا٤ عًٝٗا َٔ  ،تاضى١ٝ أٜهّا، َع٢ٓ أْٗا َصنٛض٠ْ ١ْايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ ٚاقعٝٸ

ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ  ،ٌُ ٗ كتًـ إصاٖب اٱغ١َٝ٬. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽإتهًٌٚ بٳقٹ

ٝٵسٳأخط٣ أٜهّا،  إَها١ْٝ بٝإ استُا٫تٺ بٌ  ات اييت ناْت َططٚس١ّإٔ ايؿطنٝٸ بٳ

 ٌ تٓشكط بٗصٙ إٛاضز ؾك٘.طٜٔ اٱغ٬َٝٸكتًـ إؿٚه

 َا ًٜٞ ْكتكط ع٢ً َٓاقؿ١ ٖصٙ إٛاضز: ٚٗ
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ٚٸ ٫ ؾٳٖوـ 1 ٔٵ .١ٍ يٮسهاّ اٱغ٬َٝٸٗ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ إكسض ا٭  ٚيه

ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜٴبٌ تؿػري ا٭سهاّ ٫ ٜهؿٞ ٚسسٙ إٔ ٜهٕٛ ساؾّٛا إسٝح 

 َٚؿت٬ُّ ع٢ً ْٝع أسهاّ ايؿطٜع١.

; ٭ٕ ايكطإٓ (30)١ ايكطإٓ ايهطِٜٖٚصا ا٭َط ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع داَعٝٸ

ٝٻايهطِٜ ْ  ف ايٓيبٸٔ ايططٜل إٍ بًٛؽ تؿػري أسهاّ ايؿطٜع١، ٚقس عطٻؿػ٘ قس ب

ٚٵضب |. نُا قاّ ايطغٍٛ(31)ُّا يًؿطٜع١ّٓا َٚعًٚبٛقؿ٘ َبِّ |ا٭نطّ ٙ بايتعطٜـ سٳ

 .(32)بٛقؿِٗ ا٬ٕظٌَ ايسا٥ٌُ يًكطإٓ أٜهّا ^بعرتت٘ ٚأٌٖ بٝت٘

ٌ اهلل غبشاْ٘ بٳَٔ قٹقس متٸ ايتعطٜـ ب٘  |ا٭نطّ ـ بايٓٛط إٍ إٔ ايٓيبٸ2

ت٘ ـ قٛي٘، ٚؾعً٘، ٚتكطٜطٙ ـ ٖٞ إكسض ُّا يًؿطٜع١ تهٕٛ غٓٸّٓا َٚعًٚٚتعاٍ بٛقؿ٘ َبِّ

ٚٵضٷايجاْٞ ٭سهاّ ايؿطٜع١، ٚهلا  ٟٸ زٳ ٗا ٫ تهٕٛ ٚيهٓٸ .ٗ سؿٜ ايؿطٜع١ قٛض

ؿؿٜ  ٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ئ تهٕٛ ناؾ١ّٝٚكًت عٔ إعكّٛ. إشا ْٴ إ٫ٓ ناؾ١ّٝ

١ ٚايػٓٸ ;ّادسٸ ل بأسهاّ ايؿطٜع١ ق١ًًَْٝا ٜتعًٖ ١ إتٛاتط٠ ـ ايٝك١ٝٓٝ ـ ٗ٭ٕ ايػٓٸؿطٜع١; اي

ٝٵسٳبايططم إعترب٠،  ي٬غتٓاز ٚايتعٌٜٛ إشا ناْت َٓكٛي١ّ غري إتٛاتط٠ إِا تهٕٛ قاب١ًّ  بٳ

ع٢ً ات يٝؼ بإكساض إؿتٌُ ع٢ً ْٝع أسهاّ ايؿطٜع١. ٚايؿاٖس إٔ عسز ٖصٙ إطٜٚٸ

١ مل هسٚا بٴسٸّا ٗ بٝإ أسهاّ ايؿطٜع١ َٔ ايًذ٤ٛ إٍ ايكٝاؽ شيو إٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

يٝتساضنٛا بصيو ايٓكل إًشٛٚ ٗ َكازض اغتٓباٙ  ;ٚا٫غتشػإ ٚإكاحل إطغ١ً

 ١.ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

َٳٖٚٓاى َٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ ١ ٗ فاٍ أسهاّ ايؿطٜع١. ١ ايػٓٸح بكًٓقس قطٻ ٔٵ١ 

قاٍ ضؾٝس ضنا: إٕ ا٭سازٜح ا٭ق١ًٝ ٗ َٛضز ا٭سهاّ ٫ تتذاٚظ ٔػ١٦ُ سسٜح، 

ٞٸ  .(33)(تسعُٗا أضبع١ آ٫ف سسٜح )ؾطع

ٞٸ ٚعُس ٗ َٛنٕع ٔٸ ايكٛاٌْ  آخط إٍ إكاض١ْ بٌ ْٛاّ ايتؿطٜع اٱغ٬َ ٚغ

ٖصٙ  ضت٘يٝؼ بٌ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايصٟ قطٻ»١، ٚقاٍ: اؾسٜس٠ ٗ ا٭١ُْٛ ايسّكطاطٝٸ

 ١ ٭ضق٢ سهَٛات ا٭ضض ٗ ٖصا ايعَإ إ٫ٓاٯ١ٜ ع٢ً إهاظٖا ٚبٌ ايكٛاٌْ ا٭غاغٝٸ

ؿام َِٓٗ إشا مٔ عًُٓا َا ٜػري، مٔ ؾٝ٘ أقطب إٍ ايكٛاب، ٚأثبت ٗ ا٫تٸ ؾطمٷ

 ٓا.ٖساْا إيٝ٘ ضبټ
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َٸ ١، ٚمٔ ْكٍٛ بصيو ٗ غري إٓكٛم ٗ ِٖ ٜكٛيٕٛ: إٕ َكسض ايكٛاٌْ ا٭

ٌٷ .ضٙ اٱَاّ ايطاظٟ آْؿّانُا قطٻ ،١ٚايػٓٸ ايهتاب  .(34)«ّادسٸ ٚإٓكٛم قًٝ

١ ايٓب١ٜٛ إط١ٜٚ َٔ ططٜل غري إعكّٛ ٫ تؿتٌُ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايػٓٸ

 ع٢ً ْٝع أسهاّ ايؿطٜع١.

ٚٵضـ إٕ اٱْاع ب3 ٙ ٫ ٜهؿٞ ٚسسٙ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً أسهاّ ايؿطٜع١ ٚبٝاْٗا; سٳ

ٚٸٚشيو  ُٕ: ٭ٕ ا٭٫ّأ  ،١ّْا، ٚإٕ أغًب ا٭سهاّ خ٬ؾٝٸدسٸ ع عًٝٗا قسٚز٠ُْٳذٵسهاّ ا

ٓٵٚثاّْٝا. ١ّٚيٝػت إْاعٝٸ ٘ٹ إٍ ن٬ّ إعكّٛ ٚبٝاْ٘ ٫ تجبت ي٘ تٳ: إٕ اٱْاع َا مل ٜ

يعّ  ت٘، ٚإ١ٝ٫ٓ ٱثبات سذ١ِّٝ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ّهٔ ا٫غتٓاز إٍ ايهتاب ٚايػٓٸاؿذِّ

ٌٸإ; ببٝإ: ٚٵضسٻاي ٌ ؾٝٗا ٚضٚز ُٳ١ٝ اٱْاع ٜٴشتٳبٗا ع٢ً سذِّ ٍٸسٳٜٴػتٳ أٚ ضٚا١ٜٺ ١ٺآٜ ٕ ن

َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز  ايتدكٝل أٚ ايتكٝٝس أٚ ايٓػذ، ٫ٚ ّهٔ زؾع ٖصٙ ا٫ستُا٫ت إ٫ٓ

إٍ اٱْاع; إش يٛ نإ ايتدكٝل أٚ ايتكٝٝس أٚ ايٓػذ َٛدٛزّا يٓٴكٌ إيٝٓا، ٚإٕ إْاع 

َٸ ٌٷا٭ ِٸ إثبات سذِّ ع٢ً ١ ع٢ً عسّ ْكًٗا زيٝ ١ اٱْاع باٱْاع، ٖٚصا ٝعسَٗا. ٚبصيو ٜت

ٚٵضٷ  باطٌ. زٳ

١ٝ شات١ٝ. ـ إٕ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ْٚٛا٥طُٖا ٫ تٛضخ ايٝكٌ; يتهٕٛ هلا سذ4ِّ

ٌٷ َٚٔ ْاس١ٝٺ تٗا. ٚٗ ا٭غاؽ ١ٝ ع٢ً سذَِّعترب َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ أخط٣ يٝؼ ٖٓاى زيٝ

١ٝ ٗ ا٭َٛض اييت تؿب٘ بعهٗا، زٕٚ ا٭َٛض ١ ايٛٓٸٗ سسٚز ايس٫يايكٝاؽ إِا ٜٴػتعٌُ 

ّٷ َتدايؿ١،  إتدايؿ١. ٚطبكّا يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ إٛنٛعات إتُاث١ً هلا أسها

ّٷ ٕ ايكتٌ أ ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوَٚتُاث١ً.  ٚإٛنٛعات إتدايؿ١ هلا أسها

ب عًٝٗا بأْعٗا سهِ رتتٻَتدايؿ١، َٚع شيو ٜ َٛنٛعاتٷ ٚايٛٗاض ٚاٱؾطاض عٔ عُسٺ

ٚٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ; ايهٓؿاض٠ ٍ َٔ ؾٗط أخط٣ ؾإٕ ايّٝٛ ا٭خري َٔ ؾٗط ضَهإ ٚايّٝٛ ا٭

ٛٸ ١ ايعَا١ْٝ، َٚع شيو هلُا سهُإ كتًؿإ; اٍ ٫ ؾطم بُٝٓٗا َٔ سٝح إاٖٝٸؾ

ٚٸؾكٝاّ ايّٝٛ ا٭خري َٔ ؾٗط ضَهإ ٚادبٷ ٛٸ، بُٝٓا قٝاّ ايّٝٛ ا٭ اٍ ٍ َٔ ؾٗط ؾ

 .ّٷقطٻ

١ َٔ ا٭سهاّ َا ىايـ َكته٢ ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٖٓاى ٗ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ

اّ سٝهٗا ٫ َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ايك٠٬ اييت تؿٛت إطأ٠ ٗ أٜٸٚايكٝاؽ. 
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ُٸه٢، ٚيهٓٸِكتٴ ١ٝ ايك٠٬ ٗ اٱغ٬ّ أنرب َٔ ايكّٛ. ٗا تكهٞ قَٛٗا، ضغِ إٔ أٖ

ٗ إثبات بط٬ٕ اغتعُاٍ ايكٝاؽ ٗ  ×إيٝ٘ اٱَاّ ايكازم ٖٚصا ٖٛ إجاٍ ايصٟ اغتٓس

ٕٵ(35)أسهاّ ايسٜٔ ٔٵ٢إمثّا َٔ ايعْ نإ أؾسٸ . ٚإجاٍ اٯخط ٖٛ إٔ ايكتٌ ٚإ  ، ٚيه

 بأضبع١ ؾٗٛز عسٍٚ. إ٫ٓ ٢، بُٝٓا ٫ ٜجبت ايعْعاز٫ٕ ٕاٜهؿٞ ٱثبات ايكتٌ ؾاٖس

٫ ّهٔ  ،سه١ُٝ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ أسهاّ ايؿطٜع١ تؿتٌُ ع٢ً ٬َنات

ؾإٕ ا٫خت٬ف أٚ ايتؿاب٘ بٌ ا٭سهاّ  ،بعهٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يًعكٌ إٔ ٜسضى إ٫ٓ

سه١ُٝ تطتب٘ بإكاحل ٚإؿاغس ايس١ْٜٛٝ ٚايػعاز٠  ١ ٜػتٓس إٍ ٬َناتٺايؿطعٝٸ

ٟٸ ٕٵ ،يٲْػإ ٚايؿكا٤ ا٭خطٚ ٟٸ ٚإ  عذع عٔ ؾِٗ ايهجري َٓٗا.ٜ نإ ايعكٌ ايبؿط

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ٌ ؾاٖسّا ٚانشّا ع٢ً بط٬ٕ ايكٝاؽ ْٚٛا٥طٙ ؾإٕ ٖصٙ إٛاضز ُجِّ سا

 ٗ اغتٓباٙ أسهاّ ايؿطٜع١.

ٗ سؿٜ ٚبٝإ ايؿطٜع١ ٜهٕٛ عٓكط  إتكس١ََِّع إثبات عسّ قٛاب١ٝ إٛاضز ٚ

 .(36)ٔاٱَاّ إعكّٛ ٖٛ إتعِّ

 

 ــــــ سٜع١عؿ١ُ اإلَاّ قُا١ْ ايبٝإ ايؿشٝض ٚاملتدزِّز يًػ ايتكسٜس ايجايح:

ٌٕ |ٗ إٔ ايؿطٜع١ قس ْعيت ع٢ً ايٓيب ا٭نطّ ٫ ؾٳٖو ِٸ بؿه  ناٌَ، ٚئ ٜت

ِٕ ٟٸ سه ٔ نإ ٜبِّ |ا٭نطّ دسٜس بعس ضسًٝ٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايٓيبٸ تؿطٜع أ

أخط٣: نُا ْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ضغٍٛ  أسهاّ ايؿطٜع١ بايتسضٜر. ٚبعباض٠ٺ

ٌ بٳ١ ٚعؿطٜٔ عاَّا، ؾإٕ بٝإ ايكطإٓ ٚتؿػريٙ َٔ قٹٚع٢ً َس٣ ث٬ث ،بايتسضٜر |اهلل

ٜٳ |ا٭نطّ ايٓيبٸ بايٓٛط  ;٫ ؾٳٖوٚبايٓٛط إٍ ايٛطٚف ٚإكتهٝات ايع١َٝٓ.  زٴٔطنإ 

ط ايٛطٚف إٓاغب١ يبٝإ ْٝع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚعسّ تٛٗؾ ،إٍ قكط ؾرت٠ ايطغاي١

ط ايؿطا٥٘ ٚتٛٗؾ ،ٍ ا٭ظ١َٓ اي٬سك١َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ قس متٸ إضدا٩ٙ إ بٝإ داْبٺ ٗ إٔ

 ٚإكتهٝات اي٬ظ١َ.

ٕٔغري ٖإٕ ايبٝإ ايكشٝض ٚايسقٝل هلصا ايكػِ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١   إ٫ٓ ه

ٔ أدعا٤ َٔ تعايِٝ مل ٜٴبِّ |ا٭نطّ بٛاغط١ اٱَاّ إعكّٛ; َع٢ٓ إٔ ايٓيبٸ

ٚتطى بٝاْٗا  ط ايٛطٚف هلا أٚ ٕكاحل أخط٣،بػبب عسّ تٛٗؾ ;ٚأسهاّ ايؿطٜع١
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َٔ اٯٜات  بٛنٕٛح اغتٓتاد٘. ٖٚصا ا٭َط ّهٔ (37)ـًؿا٥٘ ٚأٚقٝا٥٘ إعكٌَٛ

 .(38)ايكطآ١ْٝ ٚايطٚاٜات ايٓب١ٜٛ أٜهّا

مل  |ا٭نطّ ١ إٍ ٖصا ا٭َط، ٖٚٛ إٔ ايٓيبٸنُا أؾاض بعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

 أسهاّ ايؿطٜع١. ٔ ايهجري َٔ ٜبِّ

تسعٛ ساد١ ايٓاؽ إٍ  نِ َٔ سهِ ٚاقع١ٺ»ٖـ(: 531قاٍ غٝـ ايسٜٔ اٯَسٟ)

َٔ ايؿطا٥ض ٚإعا٬َت ٚإٓانشات ٚغري شيو َٔ  ،ٓ٘ٚمل ٜبِّ |بٝاْ٘ َات ايٓيبٸ

 .(39)«!أسهاّ ايعبازات

ٓٗا اييت مل ٜبِّ ،طبكّا ؿهِ ايعكٌ ؾإٕ تًو ايطا٥ؿ١ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝٚ

ًٓٞ بكؿ١ ايعك١ُ; يتكٌ َجً٘ ٗ ايتش ٓٗا أؾدامٷ، هب إٔ ٜبِّ|ا٭نطّ ايٓيبٸ

 ايٓيبٸ عِٓٗط ؿٌ بؿهًٗا ايكشٝض. ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ عبٻ١ إٍ إهًٖا٭سهاّ اٱهلٝٸ

َٸ١ اٱغ٬َٝٸٓٵبأِْٗ قٹ |ا٭نطّ ١ َجٌ غؿ١ٓٝ ٛ ايكطإٓ، ٚايصٜٔ ِٖ بايٓػب١ إٍ ا٭

 و بِٗ.بايتُػټ ّاْٛح; سٝح تهٕٛ ايٓذا٠ َٔ ا٫مطاف ضٖٓ

 

 ــــــ بسٖإ سفغ ايػسٜع٬َ١سعاٌت ْكد١ّٜ ع٢ً 

ٜ ايؿطٜع١ ع٢ً ٚدٛب ٢ اٯٕ ايتكطٜطات ايج٬ث١ يربٖإ سؿْا ستٸطٵيكس شَن

 عك١ُ اٱَاّ.

ُٕ  .ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ أٜهّا طٕٚ يٛدٛب عك١ُ اٱَاّ إؾها٫تٺهٹٓٵٚقس أٚضز ا

 :، ٚتكُٝٝٗاض إٍ بٝإ ٖصٙ اٱؾها٫تَا ًٜٞ غٛف ْتعطٻ ٚٗ

 

 ــــــ يف سفغ ايػسٜع١ غري املعؿ٢ًّٛ أـ نفا١ٜ ا٫عتُاد ع

 ُٕٛ أسهاّ ايؿطٜع١ َٔ ايٓيبٸنإ بعض إػًٌُ ٜتعًٖ ٗ عكط ايٓيبٸ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚبعهِٗ اٯخط ٜعتُس ٗ شيو ع٢ً ْكٌ اٯخطٜٔ.  ;َباؾط٠ّ |ا٭نطّ

 إٔ ايططٜل ايجاْٞ ٜبك٢ ٖهّٓا. ا٭نطّ، إ٫ٓ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸتعصټض ايططٜل ا٭ٍٚ 

ًعٕٛ ع٢ً ايؿطٜع١ بٛاغط١ ْكٌ ا٭سهاّ َٔ ٕ إػًٌُ بعس عكط ايطغاي١ ٜٓطإ

ًعٕٛ ع٢ً نُا إٔ َػًُٞ ايعكٛض اي٬سك١ ٜٓط .ٌ إػًٌُ ايصٜٔ عاقطٚا ضغٍٛ اهللبٳقٹ
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 و.ٝٵ، ٖٚهصا زٚاَيغط١ َػًُٞ ايعكٛض ايػابك١اا٭سهاّ بٛ

َٸإٍ اٱَاّ إعكّٛ  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ئ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ َٔ  ;١بٌ ا٭

نُا إٔ اٱَاّ إعكّٛ إشا نإ َٛدٛزّا ؾًٝؼ نٌ  .أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ايؿطٜع١

ٌٕا٭ؾدام ٜتعًٖ ُْٛٗا َباؾط، بٌ إٕ ايهجري َِٓٗ ٜتعًٖ ُٕٛ أسهاّ ايؿطٜع١ َٓ٘ بؿه

 .(40)َٔ ططٜل ْكٌ أقٛاٍ اٯخطٜٔ

 

 ــــــ ْكٌد ٚزّد

ٚٸ قس بٝٸٔ  |إٔ ضغٍٛ اهلليكا٥ٌ باإب٢ٓ : إٕ ٖصا اؾٛاب ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ٫ّأ

ٌٷْٝع أسهاّ ايؿطٜع١، ٖٚصا ـ نُا تكسٸّ ٗ ايتكطٜط ايجاي  ح َٔ ا٫غتس٫ٍ ـ قاب

 يًُٓاقؿ١.

ع٢ً ٖصٙ ايكؿ١ ناْت  |ا٭نطّ : إٕ ططٜك١ ايٓكٌ ٗ عكط ايٓيبٸٚثاّْٝا

نإ َٛدٛزّا بٛقؿ٘ َعكَّٛا بٌ ايبؿط.  ٕ ايٓيبٸإؼ٢ٛ با٫عتباض ايؿطعٞ، سٝح 

ٕٛ إٍ قشٸ١ ا٭سهاّ اييت تٓكٌ إيِٝٗ، َٔ خ٬ٍ ٛاغط١ ٚدٛزٙ نإ ايٓاؽ ٜط٦ُٓٸٚب

ا٭نطّ أٜهّا أَهٔ  بعس ضسٌٝ ايٓيبٸ ايطدٛع إيٝ٘. ٚيٛ ناْت ٖصٙ ايططٜك١ َٛدٛز٠ّ

 . (41)ططٜل ايٓكٌ َعتربّا ٚناؾّٝا ٗ سؿٜ ايؿطٜع١ أٜهّا عسټ

 

 ــــــ َاّ أومٛذدّاثبٛت أسهاّ ايػسٜع١ بايٓكٌ املتٛاتس، َعسف١ اإلب ـ 

َٸ١. ؾٌٗ تجبت عٳإٕ اٱّإ باٱَاّ َٚعطؾت٘ ٜٴ سٸ ٚاسسّا َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ اهلا

 ٌ اٯخطٜٔ؟بٳإَا١َ اٱَاّ به٬َ٘، أٚ بايٓكٌ إتٛاتط َٔ قٹ

ٚٸ ٔٷ ;ايباطٌ ٚٵضسٻٍ ٜػتًعّ ايإٕ ايؿطض ا٭ ٗ َٛضز  ٚايؿطض ايجاْٞ ٖه

 . (42)ا٭سهاّ ا٭خط٣ َٔ ايؿطٜع١ أٜهّا

 

 ــــــ دٛاٌب ٚإغهاٍ

 :إٕ إَا١َ اٱَاّ تجبت بططٜكٌ

ٚٸ ٔٵ .: ن٬ّ اٱَاٍّا٭ نُا إٔ  ، أٟبؿطٙ إٔ ٜكطٕ ن٬َ٘ َعذع٠ٺ ٚيه
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 ا٤ اٱَا١َ ٜجبت بإعذع٠ أٜهّا.ععا٤ ايٓب٠ٛ ٜجبت بإعذع٠ نصيو ازٸازٸ

ٞٸ ٖٛ ايٓلٸ ٚايططٜل اٯخط  أٚ اٱَاّ |ا٭نطّ إتٛاتط عٔ ايٓيبٸ ايؿطع

، ٫ٚ تهؿٞ ٗ ايػابل. ٚأَا َٛاضز ايٓكٌ إتٛاتط ٗ أسهاّ ايؿطٜع١ ا٭خط٣ ؾٗٞ ق١ًًْٝ

 .(43)سؿٜ ايؿطٜع١

 

 ــــــ عدّ اسلؿاز سفغ ايػسٜع١ باإلَاّ املعؿّٛز ـ 

، بٌ إْ٘ واؾٜ ع٢ً اٱَاّ ٚسسٙ اؿاؾٜ يًؿطٜع١; يتهٕٛ عكُت٘ ٫ظ١َّ يٝؼ

ٕٵ١ ٚاٱْاع ٚادتٗاايؿطٜع١ بٛاغط١ ايػٓٸ أخطأ ٗ ادتٗازٙ ؾإٕ  زٙ ايكشٝض. ٚإ

 .(44)َّٓ٘ٚٓعْٛ٘  ،اجملتٗسٜٔ اٯخطٜٔ ٜٓبٸْٗٛ٘ إٍ خط٦٘

 

 ــــــ غب١ْٗ َسدٚد٠

، بٌ وؿٜ ايؿطٜع١ بٛاغط١ ٚسسٙ ساؾّٛا يًؿطٜع٫١ ن٬ّ ٗ إٔ اٱَاّ يٝؼ 

ٝٵسٳ .١ايهتاب ٚايػٓٸ ٌٕػٓٸل إشا نإ عإّا بايهتاب ٚايإٔ ٖصٙ ايػا١ٜ إِا تتشٖك بٳ  ١ بؿه

ناٌَ، ٚإٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا َٔ اـطأ; ٭ٕ تؿػري ايؿطٜع١ يٝؼ َٛدٛزّا ٗ ٚاٖط 

ٚإٕ ايعًِ ايهاٌَ ٚإكإ َٔ  .١ ايٓيبٸايهتاب، ٫ٚ ٗ ايصٟ ْكً٘ غري اٱَاّ َٔ غٓٸ

 ل بايعك١ُ، ٚيٝؼ َٔ ططٜل ا٫دتٗاز ايكابٌ يًدطأ.اـطأ إِا ٜتشٖك

ٗ٘ ُا أخطأ ٗ ادتٗازٙ ْبٻايكا٥ٌ بإٔ اٱَاّ نًٓإٕ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايتؿتاظاْٞ ـ 

٫ ٭ٕ ادتٗاز اٯخطٜٔ ٫ اجملتٗسٕٚ اٯخطٕٚ إٍ خط٦٘ ٚقاَٛا َٓع٘ ـ ٗ غا١ٜ ايػطاب١; 

; يٝهٕٛ ٬َنّا ٗ ضزٸ ٚقبٍٛ ادتٗاز اٱَاّ، بٌ إشا ؾشٳػٵب ٜطدض ع٢ً ادتٗاز اٱَاّ

ز اٱَاّ ع٢ً اٯخطٜٔ; ٚشيو نإ ٖٓاى َٔ ضدشإ ٗ ايبٌ ؾإْ٘ غٝهٕٛ ٗ ادتٗا

ٞٸ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜتٛٓي ٝٸ ٢ قٝاز٠ اجملتُع اٱغ٬َ ١، ٚإٕ ضأٜ٘ ١ ٚايسْٜٝٛٸٗ ا٭َٛض ايسٜٓ

 ٚقطاضٙ ٖٛ ا٬ٕى، ٚيٝؼ ضأٟ ٚقطاض اٯخطٜٔ.

 

 ــــــ بت٘؟!ِٝنٝف حيفغ ايػسٜع١ يف َغد ـ 

ٔٷبٳإٕ سؿٜ ايؿطٜع١ َٔ قٹ اٱغ٬َٞ،  عهٛضٙ ٗ اجملتُع ٌ اٱَاّ إعكّٛ ضٖ
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ٔٵ بت٘، سٝح ٫ ٝٵّٓا يًؿطٜع١ ٗ ؾطض َغنٝـ ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ساؾّٛا َٚبِّ ٚيه

ٞٸ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب إٔ ٜهٕٛ  !قا٥ُّا بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓاؽ؟ ٜهٕٛ ا٫ضتباٙ ايَٝٛ

ّا أٜٸ ،ب١ اٱَاّ إعكّٛ، ٖٚصا ايططٜلٝٵآخط ؿؿٜ ايؿطٜع١ ٗ عكط َغ ٖٓاى ططٜلٷ

َٸ ،أٜهّا عكط ايٓيبٸ نإ، غٝهٕٛ ٖهّٓا بعس  ١ اٱغ١َٝ٬ ق١ًْسٝح ٫ ٜهٕٛ يٮ

َٸ باٱَاّ إعكّٛ. ٚبايتايٞ ئ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ ١ إٍ ٚدٛز اٱَاّ إعكّٛ بٌ ا٭

|١ بعس ضغٍٛ اهللاٱغ٬َٝٸ
(45). 

 

 ــــــ ٬َسع١ْ ٚبٝإ

ُٸ ٝٻ ^١ إعكٌَٛإٕ ا٭٥ ٓٛا أسهاّ ايؿطٜع١ اييت تطتب٘ بعكط قس ب

ٟٸباغتجٓا٤ َا ىتلٸ َٓٗا بعكط اؿه١َٛ ايعإٝٸسهٛضِٖ،  . #إٛعٛز ١ يٲَاّ إٗس

سٝح ُؼٸ اؿاد١ إٍ ٖسا١ٜ اٱَاّ إعكّٛ، ؾإٕ اٱَاّ  ،١ٚٗ إٛاضز اـاقٸ

ٌٕٜتسخٻ #ايػا٥ب ٟٸ َؿه١ًٺ ٌ بؿه ٝٵسٳ .َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ غري َتعاضف، ٫ٚ تٛدس أ إٔ  بٳ

َٛدٛزّا ٕا  ×عكّٛ; إش يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ إعكّٛبٛدٛز اٱَاّ إ ٔٷٖٵ٘ ضٳٖصا نًٓ

ُٸسكٌ ٖصا ا٫ط٦ُٓإ بأسهاّ ايؿطٜع١ اييت بٝٻ ١ إعكَٕٛٛ ايػابكٕٛ. نُا ٓٗا ا٭٥

 ئ تهٕٛ ٖه١ٓ أٜهّا. ١ ٗ َٛاضز ايهطٚض٠إٔ اهلسا١ٜ اـاقٸ

قٌ بايٓا ِ أْٗا ٫ تهٕٛ قؿ٫١ّٚٛ ْػًٚ»ل ايبشطاْٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ: قاٍ احملٚك

بت٘ ـ ٖٚٞ ٝٵٗ ظَإ َغ ؾإٕ عٓسْا إٔ ايؿطٜع١ قؿ١ْٚٛ ;٣إشا نإ عٝح ٜٴطٳ إعكّٛ إ٫ٓ

 .(46)«يبٝاْٗا; ٚدب ٚٗٛضٙ تٵ، ؾإشا اختًَٖٓٗا ؾ٤ٞٷ تٵمل ُٜؿ، اييت ٗ أٜسٜٓا ـ

 

ّّ يربٖإ سفغ ايػسٜع١ ٚبٝاْٗا تكِٝٝاي  ــــــ ايعا

ٕٷهض ست٢ اٯٕ إٔ بطٖإ سؿٜ ايؿطٜع١ ع٢ً ٚدٛاتٸ َتٌ  ب عك١ُ اٱَاّ بطٖا

ٌٷ  يًسؾاع. ٚقاب

ٍٸ ١ يٲَاّ، ٚشيو ٗ ع٢ً ايعك١ُ ايعًُٝٸ ٚأَا َٔ سٝح إػاس١ ؾإْ٘ إِا ٜس

 .١ ا٭خط٣ َٔ ايعك١َُٛضز َعطؾ١ أسهاّ ايؿطٜع١ ؾك٘، ٫ٚ ٜؿٌُ إطاتب ايعًُٝٸ

ٍٸ  ١ ٚا٭خ٬ق١ٝ أٜهّا. ع٢ً ايعك١ُ ايعًُٝٸ نُا أْ٘ ٫ ٜس
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١ و٢ٛ ع بايعك١ُ ايعًُٝٸهٔ ايكٍٛ: إٕ ايؿدل ايصٟ ٜتُتٻٚبطبٝع١ اؿاٍ ّ

ٚأَا ايصٟ ٜهٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ  ;ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳ١ َٔ قٹبايطعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ اـاقٸ

ّا يًعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايع١ًُٝ ؾاقسّا يًُطاتب اٱْػا١ْٝ ايعاي١ٝ ؾًٔ ٜهٕٛ َػتشٓك

 إٕ ايتعايِٝ ايعاي١ٝ يًكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜسضنٗا إ٫ٓ ١ ٗ َعطؾ١ ايتعايِٝ اٱهل١ٝ.اـاقٸ

ٗٻ ِٷ ﴿قاٍ تعاٍ:  ،طٕٚ َٔ ايطشا٥ٌ ٚا٫مطاؾات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايع١ًُٝإط ٕٷ َنٔطٜ ٘ٴ َيُكطٵَآ ْٻ ٔإ

*  ٕٕ َٳِهٓٴٛ ٘ٴ ٔإ ٫َ *ؾٹٞ نٹتٳابٺ  ُٳػټ ٕٳ ٫ٖٜٳ ٗٻطٴٚ ُٴَط  (.79ـ  77)ايٛاقع١:  ﴾اِي

ٕٵؾإٕ بطٖإ سؿ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نإ َٔ سٝح ايس٫ي١  ٜ ايؿطٜع١، ٚإ

ٍٸ ع٢ً ايعك١ُ ايعًُٝٸ إٔ ز٫يت٘ ع٢ً إٛاضز  إ١٫ٓ يٲَاّ، ١ ٚا٭خ٬قٝٸإطابك١ٝ ٫ ٜس

َٸاٯْؿ١ بايس٫ي١ ا٫يتعاَٝٸ  .١١ْ تا

 

 ــــــ ـ بسٖإ ٚدٛب ايطاع3١

 .إٕ ٚدٛب إطاع١ اٱَاّ َٛضز إْاع إػًٌُ قاطب١ّ

ٍٸ ٛٳ ٜٚس  ٞ أٜهّا.سٵعًٝ٘ ايعكٌ ٚاي

ٌٕ ٚٳَأاهلَلَأطٹٝعٴٛا ﴿ع٢ً شيو َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘ تعاٍ:  ٚأٚنض زيٝ طٹٝعٴٛا  

ٚٳُأٚيٹٞ اَ٭ ٍٳ  ِٵايطٻغٴٛ ٓٵُه َٹ  .(59)ايٓػا٤:  ﴾َٵٔط 

ٚأٌٖ يًؿٝع١ ١ ع٢ً ٚدٛب إطاع١ اٱَاّ ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥ ٚايطٚاٜات ايسآي

 .١ نجري٠ْايػٓٸ

ٚٵضنُا إٔ سهِ ايعكٌ ب  س شيو.ٚنٙ ٜ٪سٳ

 َٚٔ ٖٓا ؾكس أْع إػًُٕٛ ع٢ً شيو.

ٍٸإإٕ ٚدٛب   ع٢ً ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ َٔ دٗتٌ: طاع١ اٱَاّ ٜس

أ ـ يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا ؾكس ٜطتهب ايصْب. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ هب 

ع٢ً إػًٌُ إٔ ّٓعٛٙ َٔ اضتهاب شيو ايصْب، ٚإٔ ىايؿٛٙ; يٛدٛب ايٓٗٞ عٔ 

 ١ اٱَاّ تتٓاؾ٢ َع ٚدٛب إطاعت٘. إٔ كايؿإٓهط، ٗ سٌ

ب ٛدٚيٛ»ل ايطٛغٞ ٗ نتاب٘ )ػطٜس ا٫عتكاز(، سٝح ٜكٍٛ: ٚإٕ عباض٠ احملٚك

 إٍ ٖصا ا٫غتس٫ٍ. ، ْاٚط٠ْ«اٱْهاض عًٝ٘ يٛ أقسّ ع٢ً إعك١ٝ، ؾٝٴهازٸ أَط ايطاع١
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ْهاض يٛدب اٱ ْ٘ يٛ ٚقع َٓ٘ اـطأإ»ٞ ٗ ؾطح ٖصٙ ايعباض٠: ١َ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ

ٚٳَأاهلَلَأطٹٝعٴٛا ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  ،أَط ايطاع١ ي٘ ٚشيو ٜهازٸ ،عًٝ٘ ٚٳُأٚيٹٞ   ٍٳ  طٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ

 .(47)«﴾َٵٔطاَ٭

ب ـ يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا ؾكس ٜأَط ايٓاؽ باضتهاب إعاقٞ، ّٚٓعِٗ 

، ؾإْٗا ٫ ؿهِ اهلل سٝح تهٕٛ إطاعت٘ كايؿ١ّ ;َٔ ؾعٌ ايطاعات. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١

ٚٵض، ٖٚصا بتهٕٛ دا٥ع٠ّ  ذِ َع ٚدٛب إطاع١ اٱَاّ َطًكّا.ٙ ٫ ٜٓػسٳ

ٚقس شنط غٝـ ايسٜٔ اٯَسٟ إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٖٛ ايسيٌٝ ايعاؾط يًؿٝع١ ع٢ً 

 اهلَلَأطٹٝعٴٛا ﴿يكس أَط اهلل ٗ قٛي٘ تعاٍ » ٚدٛب عك١ُ اٱَاّ، ٚقاٍ ٗ تكطٜطٙ:

ٚٳُأٚيٹٞٚٳَأ ٍٳ  ِٵاَ٭ طٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٓٵُه َٹ ٌٸ ﴾َٵٔط  أَط اهلل  ٔٵَٳ بإطاع١ أٚيٞ ا٭َط، ٚإٕ ن

يعّ إٔ ٜهٕٛ اهلل قس أَط بإطاعت٘ ٗ اـطأ  بإطاعت٘ هب إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا، ٚإ٫ٓ

ٍٷ  .(48)«ع٢ً اهلل أٜهّا، ٖٚصا قا
 

 إغها٫ٌت ع٢ً بسٖإ ٚدٛب ايطاع١ ــــــ

ُّ املعؿ١ٝ  ــــــ أـ غسط ايٛدٛب عد

ٌٸ ٜؿٝسبإطاعت٘، ٖٚصا ٫  اٱَاّ َؿطٚط١ْإٕ ٚدٛب إطاع١   ؾدٕل إٔ إطاع١ ن

، ٚيهٓ٘ ب٘ اٱَاّ ٚادب١ْتعين بايهطٚض٠ عكُت٘; ؾإٕ إطاع١ ايكانٞ ٚا٭َري ايصٟ ٜٓكِّ

 .(49)بعسّ َعكٝتِٗ ٗ إٔ إطاعتِٗ َؿطٚط١ْ ٫ ؾٳٖويٝؼ َعكَّٛا. ٚ

ِٵ ؾٹٞ ؾ﴿يكس شنط ايتؿتاظاْٞ اؾع٤ ا٭خري َٔ اٯ١ٜ، ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ:  ٓٳاظٳعٵتٴ ٕٵ تٳ ٔإ

ٞٵ٤ٺ َؾطٴزټٚٙٴ ٔإَي٢  ٍٔاهللٹؾٳ ٚٳايطٻغٴٛ ع٢ً ٖصا إطًب، ٖٚٛ إٔ  ؿاٖسٺن( 59)ايٓػا٤:  ﴾ 

ٜٳبٳ. ٚضٴ(50)بعسّ َعكٝت٘ إطاع١ اٱَاّ َؿطٚط١ْ ٗ ختاّ اٯ١ٜ  زٵٔطُا نإ َطازٙ ٖٛ أْ٘ مل 

ايطدٛع إٍ اهلل ٚايطغٍٛ ٗ ، ٚإِا متٸ ا٫قتكاض ع٢ً ايسع٠ٛ إٍ «أٚيٞ ا٭َط»ايتعبري بـ 

سا٫ت بطٚظ ا٫خت٬ف ٚايتٓاظع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ أٚيٞ ا٭َط يٝػٛا ِٖ إطدع ٗ 

ٌٸ  ٚايباطٌ. ٕ ضأِٜٗ يٝؼ ٖٛ ا٬ٕى ٗ َعطؾ١ اؿلٸإا٫خت٬ف ٚايتٓاظع، ٚ س

 

ٌٌ ٚاضتٓتاز  ــــــ تأُّ

٬َى إطاع١ اهلل عٔ  َٔ اهلل ٚضغٍٛ اهلل ٜجبت اخت٬ف يهٌٛ «ايؿعٌ»إٕ تهطاض 
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بايصات; ٭ْ٘ خايكِٗ  ; ٚشيو ٭ٕ إطاع١ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٚادب٬َ١ْى إطاع١ ايٓيبٸ

ٔٸ ؾٗٞ ٚادب١ْ ِٗ، ٚأَا إطاع١ ايٓيبٸ٥ٚباض إطاعت٘ إِا  أٜهّا; ٭ْ٘ ضغٍٛ اهلل، ٚيه

ٗ  «أطٝعٛا»بايصات. نُا إٔ عسّ تهطاض ايؿعٌ  بايػري، ٚيٝػت ٚادب١ّ تهٕٛ ٚادب١ّ

ٚاٱَاّ. ٚع٢ً  ، ٜجبت ٚسس٠ ٬َى ٚدٛب ايطاع١ بايٓػب١ إٍ ايٓيبٸ«أٚيٞ ا٭َط»َٛضز 

ٙٺ زٕٚ قٝسٺ نُا تهٕٛ إطاع١ ايٓيبٸ ،ٖصا ا٭غاؽ نصيو تهٕٛ إطاع١  أٚ ؾط

ٙٺ اٱَاّ زٕٚ قٝسٺ ٙٺ زٕٚ قٝسٺ أٜهّا. إٕ إطاع١ ايٓيبٸ أٚ ؾط إِا ٜعٛز غببٗا إٍ  أٚ ؾط

ٙٺ ٝسٺإطاع١ اٱَاّ زٕٚ قعكُت٘، ٚنصيو  يصات ; تعٛز إٍ عكُت٘ أٜهّا أٚ ؾط

 ا٬ٕى.

 «أطٝعٛا»زٕٚ تهطاض ايؿعٌ  «ايطغٍٛ»ع٢ً  «أٚيٞ ا٭َط»ٚاـ٬ق١ ٖٞ إٔ عطـ 

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ إطاع١ ايٓيبٸٌٚ زي٬ّٝ ٚانشّا ع٢ً تؿاب٘ إطاع١ أٚيٞ ا٭َط ّجِّ

ٙٺ )اٱَاّ( ٫ تؿتٌُ ع٢ً قٝسٺ «أٚيٞ ا٭َط»إطاع١   ٚإٕ إطاع١ ايؿدل زٕٚ قٝسٺ، أٚ ؾط

ٙٺ  إشا نإ َعكَّٛا َٔ اـطأ. إ٫ٓ أٚ َؿطٚع١ّ ٫ تهٕٛ َعكٛي١ّ أٚ ؾط

كؿٌ بايعك١ُ، ٚاستٌُ ٗ مل ٜهْٛٛا َتٸ «أٚيٞ ا٭َط»يٛ إٔ  :ٜٴهاف إٍ شيوٚ

بعسّ ايصْب  س٠َّٚكٝٻ ٗ إٔ إطاعتِٗ غٛف تهٕٛ َؿطٚط١ّ ٬ ؾٳٖوِٗ اـطأ، ؾسٓك

ُْٗا ٫ إسٝح  ;ل باٱسػإ إٍ ايٛايسَٜٔا ٜتعًٖ يكطإٓ ايهطِٜ ٗٚاـطأ; ٚشيو ٭ٕ ا

قطٕ إطاعتُٗا بعسّ قسٚض ايصْب عُٓٗا، ٚعٓسٖا ٫ هب ع٢ً  ،كؿإ بايعك١ُٜتٸ

ِٸ(51)َا ٜأَطاْ٘ ب٘ َٔ َعك١ٝ اهلل ايٛيس إٔ ٜطٝعُٗا ٗ  . ٖصا ٗ سٌ إٔ إطاع١ اٱَاّ أٖ

 ل بإطاع١ ايٛايسٜٔ إشا سسخ شْبٷَا ٜتعًٖ ؾؿَٞٔ فطٸز اٱسػإ إٍ ايٛايسٜٔ.  بهجرٕي

 ل بإطاع١ اٱَاّ يٛ سسخ شْبٷَا ٜتعًٖ ضٙ غٛف ٜهٕٛ قسٚزّا، ٚأَا ٗطٳؾإٕ نٳ

ٕٷ َٸؾإْ٘ غٛف ٜ٪زٸ ٚعكٝا ١ اٱغ١َٝ٬ بأنًُٗا. ؾٌٗ َٔ إعكٍٛ ٌٖٚ ٟ إٍ امطاف ا٭

ٕٳ َٔ إعك١ٝ سٝح تهٕٛ تساعَٔ اؿه١ُ إٔ وصِّ ، ٝات اـطأ قسٚز٠ّض اهلُل اٱْػا

 .(52)ٚنبري٠؟! ضِٖ ع٢ً شات ايٛتري٠ سٝح تهٕٛ تساعٝات اـطأ ؾا٫ٚ١ًَّ وصِّ

 

 ــــــ عدّ احلاد١ إىل ذنس غسط )عدّ املعؿ١ٝ( ب ـ

; ٚشيو يبسا١ٖ عسّ إطاع١ اٱَاّ ٗ َعك١ٝ اهلل، إٕ ٖصا ا٫ستُاٍ َطؾٛضٷ
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ػإ إٍ ايٛايسٜٔ ٜٛدس ٖصا ; إش ٗ َٛضز اٱسٕ ٖصا ٫ وتاز إٍ تصنرٕيإعٝح 

إٔ ايه٬ّ ٗ ٖصا إٛضز سٍٛ أعِٛ ايصْٛب عٓس اهلل، أ٫  ٫ غٝٻُاٚا٫ستُاٍ أٜهّا، 

ٟٸ شْبٺ ٘ أٚنضٴقبشٳإٕ ٖٚٛ ايؿطى ب٘; سٝح  ٕ عسّ دٛاظ إكاٍ: سٝح آخط. ٚقس ٜٴ َٔ أ

إٍ ١ اٱسػإ ١ إطاع١ اٱَاّ أٚنض َٔ عسّ دٛاظ شيو عذٸز ع٢ً اهلل عذٸايتُطټ

ّا ايٛايسٜٔ ٜهٕٛ سهُ٘ ع٢ً أغاؽ قٝاؽ ا٭ٚي١ٜٛ ٚانشّا، َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜهٕٛ غٓٝٸ

 عٔ ايتصنري. 

 

 ــــــ تٗافٌت ٚاقض

أخط٣ عٔ إٔ ٖصٙ إػأي١ َٔ  ١ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ عباض٠ّإٕ َؿاز قٝاؽ ا٭ٚيٜٛٸ

َعك١ٝ  ات ايعك١ًٝ. إشا نإ َٓؿأ بسا١ٖ عسّ تكٝٝس إطاع١ اٱَاّ بعسّ ا٭َطايبسٜٗٝٸ

ٗ إٔ ايٓٗٞ عٔ اٱسػإ  ٬ ؾٳٖواهلل ٖٛ شات ا٬ٕى ٗ اٱسػإ إٍ ايٛايسٜٔ أٜهّا ؾ

ٝٸٝٸإٍ ايٛايسٜٔ ـ إشا نإ َػتًعَّا يًؿطى باهلل ـ َٔ أٚنض ايبسٜٗ ١. َٚع شيو ات ايعكً

ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس شنط ٖصا ايكٝس زٕٚ إٔ ٜعتُس ع٢ً بساٖت٘. ؾإشا نإ 

نٞ ٫ ٜ٪زٸٟ ا٭َط إٍ  ;طاع١ أٚيٞ ا٭َط استُاٍ اـطأ يصنط شيو قطعّآٖاى ٗ إ

 َعك١ٝ اهلل.

ٍٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ع٢ً ٚدٛب ايعك١ُ إشا  ؾإٕ بطٖإ ٚدٛب اٱطاع١ إِا ٜس

زٕٚ ايكٍٛ  ،نإ قا٥ُّا ع٢ً ٚدٛب اٱطاع١ إطًك١; ٭ٕ ٚدٛب اٱطاع١ إطًك١ يٲَاّ

ٍٕ  .ٕع٫ٚ َؿطٚ بعكُت٘، غري َعكٛ

١ قٝاؽ ٚدٛب إطاع١ اٱَاّ إٍ ٚدٛب إطاع١ اي٠٫ٛ هض عسّ قشٸَٚٔ ٖٓا ٜتٸ

ِٸ تٓكٝبِٗ َٔ قٹ ; تكسٌِّّ اٱَاّ، ع٢ً َا ٚضز شنطٙ ٗ ايه٬ّ إبٳٚا٭َطا٤ ايصٜٔ ٜت

 ٚشيو ٭ٕ ٚدٛب إطاع١ ا٭َطا٤ ٚاي٠٫ٛ يٝؼ َطًكّا.

 

 ــــــ ز ـ ا٭َس باإلطاع١ بني اإلزغاد ٚايتعبُّد

ّ بٝاْ٘ ـ ٜٴػتؿاز َٔ آ١ٜ أٚيٞ ٛب اٱطاع١ إطًك١ يٲَاّ ـ ع٢ً َا تكسٻإٕ ٚد

ٔٵ(53)ا٭َط ٌٖ يس٣ ايعكٌ َجٌ ٖصا اؿهِ إطًل ٗ ٖصا ايؿإٔ؟ إشا نإ  ، ٚيه



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٕ سهِ ايعكٌ إا٭َط نصيو ؾإٕ ا٭َط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ غٛف ٜهٕٛ أَطّا إضؾازّٜا، أٚ 

ٟٸتعبټ سٷط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٴعٵبعسّ إعك١ٝ، ٚعٓسٖا غٝهٕٛ يٮَ سٷَكٝٻ  .س

 

 ــــــ إٜساٌد ْٚكاؽ

هض اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ هب ايؿكٌ بٌ َكاّ ايجبٛت َٚكاّ يهٞ ٜتٸ

ك١ٝ اهلل عٚاٱَاّ َ اٱثبات. ؾؿٞ َكاّ ايجبٛت ٜهٕٛ اؾرتاٙ عسّ اقرتإ إطاع١ ايٓيبٸ

ٛٸ ِٸ تعطٜؿُٗا ٗ إطاض ٠ ٚاٱَا١َ ٗ ايعكٝس٠ ايتٛسٝأَطّا بسّٜٗٝا; ٚشيو ٭ٕ ايٓب س١ٜ إِا ٜت

ٌٻ ايتٛسٝس ٚإطاع١ اهلل ععٻ ٛٸ٠ ٚد . ٚبايتايٞ ؾإٕ َعك١ٝ اهلل ٫ تٓػذِ َع َا١ٖٝ ايٓب

 ؾإٕ ايه٬ّ بؿإٔ إط٬م أٚ تكٝٝس ٚدٛب إطاع١ ايٓيبٸ ،ٚاٱَا١َ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ّٷإٔ ٌٖ  أٟٚاٱَاّ إِا ٜطتب٘ َكاّ اٱثبات;  ب١ إٍ اٯخطٜٔ بايٓػ قٛهلِ ٚؾعًِٗ ًَع

ٌٕ ُا َطًل أّ ٫؟ إٕ اٱط٬م ٚايتكٝٝس ٖٓا إِا ٖٛ بإكاض١ْ َع أؾطاز ايبؿط. نًٓ بؿه

نإ اٱَاّ َعكَّٛا غٛف ٜهٕٛ قٛي٘ ٚؾعً٘ َعٝاضّا ٬َٚنّا يتشسٜس إطاع١ َٚعك١ٝ 

ٔ ع٢ً اٯخطٜٔ اختباض أْؿػِٗ ب٘، ٚأَا إشا مل ٜهٔ َعكَّٛا ؾًٔ اهلل، ٚعٓسٖا ٜتعٝٻ

 ا٭َط نصيو.ٜهٕٛ 

ؾإٕ اؿهِ ايعكًٞ بٛدٛب إطاع١ اٱَاّ ـ َٔ د١ٗ َكاّ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

٢ َػ٪ٚي١ٝ قٝاز٠ ايٓاؽ ٗ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ. ؾإشا ; ٭ٕ اٱَاّ ٜتٛٓياٱثبات ـ َطًلٷ

مل ٜهٔ ضأٜ٘ ٚقٛي٘ ٚؾعً٘ ٬َنّا َٚعٝاضّا، ٚإِا نإ ٜٓٛط إيٝ٘ بٛقؿ٘ فتٗسّا 

ضأٜ٘،  َكابٌطٚا عٔ ضأِٜٗ ٗ ح ّهٔ يػا٥ط اجملتٗسٜٔ اٯخطٜٔ إٔ ٜعبِّّا، عٝٚكتكٸ

ؾإِْٗ ٗ  ،ٌ اٯخطٜٔبٳًِٗ أٚ َٔ قٹبٳداش ايكطاضات َٔ قٹٜٚهٕٛ ضأِٜٗ َعٝاضّا ٬َٚنّا ٫تٸ

ٟٷ بعٕٛ آضا٤ِٖ آخط كتًـ عٔ ضأٟ اٱَاّ غٛف ٜتٸ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ إشا نإ يسِٜٗ ضأ

َٸ قٝاز٠ض َؿّٗٛ اٱَا١َ ٜٚتعطٻيصيو غٛف  ْٚتٝذ١ّ، ١اـاقٸ ٬خت٬ف، ٚئ ي١ ا٭

ؾإٕ ايكٍٛ بعسّ ٚدٛب اٱطاع١  ،ل ٭ٖساف اٱَا١َ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽب ايتشٗكتٳٜٴِه

ٕ إطاع١ اٱَاّ إطًك١ تػتٓس إٍ إٚ .إطًك١ يٲَاّ غٛف ٜتعاضض َع ؾًػؿ١ اٱَا١َ

 عكُت٘.
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ّّ يربٖإ ٚدٛب ايطاع١ ايتكِٝٝ  ــــــ ايعا

إٔ ا٬ٕى ٗ ٚدٛب اٱطاع١ إطًك١ يٲَاّ ٜهُٔ ٗ  ايػابلَٔ ايتشًٌٝ  هضتٸا

ٞٸ ّٸ ،اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛاّ اٱغ٬َ ايكٝاز٠. إٕ ٖصٙ  ٚقسض٠ اٱَاّ ع٢ً ا٫نط٬ع َٗا

٢ َع إػأي١ ٫ تػتًعّ عك١ُ اٱَاّ َٔ تًكا٥ٗا; ٚشيو ٭ٕ ٖصا ا٭َط ٜٓػذِ ستٸ

ّا; َع٢ٓ أْ٘ طٜط١ إٔ ٜهٕٛ فتٗسّا ٚعاز٫ّ ٚتكٝٸؾ ،اؾرتاض عسّ عك١ُ اٱَاّ أٜهّا

ّهٔ ٗ بعض إٛاضز اؾرتاض إٔ ٫ ٜهٕٛ ضأٟ اٱَاّ َتطابكّا َع سهِ اهلل، َٚع 

ٌٸ أخط٣: إٕ ٚدٛب  ْٛاّ ايكٝاز٠. ٚبعباض٠ٺ شيو ػب إطاعت٘ ع٢ً اٯخطٜٔ; نٞ ٫ ىت

ِٸ إطاع١ اٱَاّ إطًك١ َٔ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ، ٜٚكّٛ ع٢ً أغاؽ ِٸ قاعس٠ ا٭ٖ ، ٚإٗ

ٚٸ ِٸ بٝإ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ ٗ عكط ايػٳ .ي١ٝٚيٝؼ َٔ ا٭سهاّ ا٭ ب١ ٗ ن٤ٛ ٝٵنُا ٜت

ٞٸ ٞٸ ٖصا ايكإْٛ ايعكً  أٜهّا.  ٚايؿطع

 تٵاييت أٚدبٳ ،ايٓٛط عٔ آ١ٜ أٚيٞ ا٭َط ْٚٛا٥طٖا بػضٸٚٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، 

ٌٕ ّ شنطٖا بؿإٔ ٖصٙ ٓكاٙ اييت تكسٻايٓٛط عٔ اي َطًل، ٚبػضٸ إطاع١ اٱَاّ بؿه

اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٫ ّهٔ إثبات عك١ُ اٱَاّ َٔ ٚدٛب إطاعت٘ إطًك١. ٚٗ ٖصٙ 

ٝٸ ّا، ٚإِا ٜػتٓس إٍ ا٭زي١ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً عك١ُ اٱَاّ بطٖاّْا عكً

ٝٸ  ١.ايٓكً

 

 ــــــ ـ بسٖإ ْكض ايػسض4

 ؾهًٌ: يكس متٸ تكطٜط بطٖإ ْكض ايػطض ع٢ً

 

ّٚ  ــــــ ي٘ عدّ ايعؿ١ُ ٜطتًصّ عدّ ٚدٛب ا٫ٖتدا٤ باإلَاّ ٚا٫ّتباع: ٍايتكسٜس ا٭

ٕ ْكض إؾإٕ ايػطض َٔ إَاَت٘ غٛف ٜٓتكض، ٚسٝح  يٛ قسض عٔ اٱَاّ شْبٷ

ٌٷ   أٜهّا.غٛف ٜهٕٛ قسٚض ايصْب عٔ اٱَاّ باط٬ّ ايػطض ٗ اٱَا١َ باط

َٸ١ بأَطٕٙ ايػطض َٔ إَا١َ اٱإ :بٝإ ا٬ٕظ١َ ٚتٗتسٟ  ،َاّ ٖٛ إٔ تأُط ا٭

ٗٳ ٟٸ ٚاسسٺٚتتٸ ٘،ٜسٵب َٔ ٖصٙ ا٭َٛض  بع٘ ٗ أؾعاي٘. ؾإشا قسض عٓ٘ ايصْب ئ ٜهٕٛ أ

 .(54)ؿٌ، ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ َع تعٝٝٓ٘ بٛقؿ٘ إَاَّاٚادبّا ع٢ً إهًٖ
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ٝٵسٳ ٌٷ بٳ ٝؼ ; ٚشيو ٭ٕ ا٫ْكٝاز يٲَاّ ٚاَتجاٍ أٚاَطٙ ييًٓكاف إٔ ٖصا ايتكطٜط قاب

ٞٸ ١ بإْاع نآؾ ،ؾإٕ ايػطض ا٭قًٞ َٔ اٱَا١َ; َٔ اٱَا١َ ٖٛ ايػطض ا٭قً

ٚتطبٝل  ،ٚإقا١َ اؿسٚز، ٚبػ٘ ا٭َٔ ،ٖٛ إدطا٤ ا٭سهاّ ،١إصاٖب اٱغ٬َٝٸ

 سؾاع عٔ نٝإ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.ٚاي، ايعسٍ ٗ اجملتُع

 ،يؿطٜع١ٕ إٔ سؿٜ ٚبٝإ أسهاّ اٚٵؾإٕ ايؿٝع١ ٜطٳ ،ٚباٱناؾ١ إٍ شيو

 ١ يٲَا١َ أٜهّا.َٔ ا٭غطاض ا٭قًٝٸٖٞ  ،يٰخطٜٔ ٗ ا٭خ٬م ٚنِْٛٗ أغ٠ّٛ

تػتًعّ ٖصٙ ا٭غطاض إصنٛض٠ إٔ هب إٔ ْط٣ ٌٖ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 عك١ُ اٱَاّ أٜهّا أّ ٫؟

ٔٵ ٌٕ إٕ بٝإ ٚسؿٜ ايؿطٜع١ ٜػتًعّ عك١ُ اٱَاّ، ٚيه ِٸ إقا١َ زيٝ ع٢ً  مل تت

ٗ إٔ ا٫غتس٫ٍ إصنٛض ـ بايٓٛط  ٫ ؾٳٖوًعك١ُ. ٚيا٭خط٣ ١ اٱَا٬ََظ١َ أغطاض 

 إٍ سؿٜ ٚبٝإ ايؿطٜع١ ـ ئ ٜهٕٛ اغتس٫ّ٫ دسٜسّا.

 

 ــــــ ٚعدّ ا٫ّتباع فكدإ ثك١ ايٓاععدّ ايعؿ١ُ ٜ٪دٟ إىل : ايتكسٜس ايجاْٞ

ؾإٕ ثك١ ايٓاؽ ب٘ ٚاعتُازِٖ  ،ٚاضتهب ايصْب ،يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا

ٌٕغٛف ٜٗتعٸ، ٚئ ٜتٸعًٝ٘  يصيو ؾإٕ  ناٌَ. ْٚتٝذ١ّ بعٛا تعايُٝ٘ ٚقطاضات٘ بؿه

ٕٛب هلا ايتشٗكتٳِهأغطاض اٱَا١َ ئ ٜٴ ّٸ ل ع٢ً م  .تا

ّٷ ×َاّاٱ» ٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٍ عُطٙ إٍ ٚٸأَٔ ـ  َعكٛ

ؾعٌ إعك١ٝ  ْ٘ يٛأبسيٌٝ  ;ٛ ٚايٓػٝإٗٵعٔ ايػٻ ـ ؾعاي٘ ٚتطٚن٘أقٛاي٘ ٚأٗ  ،آخطٙ

خباضات٘، إٛ ٚايٓػٝإ ٫ضتؿع ايٛثٛم بٗٵ٘ َٔ ايكًٛب، ٚيٛ داظ عًٝ٘ ايػٻيػك٘ قًٗ

 .(55)«ؾتبطٌ ؾا٥س٠ ْكب٘

 

ّّ يربٖإ ْكض ايػسض ايتكِٝٝ  ــــــ ايعا

ِٸ ٝٸ ،١بٝإ ايعك١ُ ايعًُٝٸ ٗ ٖصا ايتكطٜط ٜت  ١ أٜهّا.ٚايعك١ُ ايعًُ

َٸ ٝٸّا ٗ إثباٚإٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ يٝؼ تا ١; ٭ٕ ايصٟ ىسف ٗ ت ايعك١ُ ايعًُ

ٜٚعععع ثكتِٗ ب٘، ٖٛ اْعساّ ايتك٣ٛ ٚعسّ َبا٫ت٘ ٗ  ،اعتُاز ايٓاؽ ع٢ً اٱَاّ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٔٵ .اضتهاب ايصْب ُٸيٛ نإ ايؿدل تكٝٸ ٚيه ّا ًَٚتعَّا بطعا١ٜ ّا ؾإْ٘ غٝهٕٛ َٗت

ٗ  ٚاعتُازِٖ عًٝ٘. ٚعًٝ٘ ٜهؿٞ ،١، ٚغٛف ٜػتذًب ثك١ ايٓاؽ ب٘ا٭سهاّ اٱهلٝٸ

َٳل ا٫عتُاز ٚايٛثٛم َٔ ايٓاؽ إٔ ٜهٕٛ ايؿدل َتٸؼٗك ١ ايتك٣ٛ، ًََهكؿّا بايعساي١ ٚ

 ات ايتاضى١ٝ تؿٗس ع٢ً شيو.نُا إٔ ايٛاقعٝٸ .٫ٚ نطٚض٠ يًعك١ُ

ٛ ٚايٓػٝإ، إشا نإ ٜطتب٘ عؿٜ ٚبٝإ ايؿطٜع١ ؾإْ٘ ٗٵل بايػٻَا ٜتعًٖ ٚٗ

ؾإٕ ثك١  ;ٗ إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ أٜهّاغٛف ٜعٛز إٍ بطٖإ سؿٜ ايؿطٜع١. ٖٚهصا 

، ٚأَا إشا نإ ٛ ٚايٓػٝإ ٜكسض َٔ ايؿدل بهجط٠ٺٗٵإشا نإ ايػٻ ايٓاؽ إِا تٗتعٸ

٫ ٜتعطٸض ٢ إشا مل ٜهٔ َعكَّٛا نبري٠، ؾإْ٘ ستٸ ١ٺٚزٓق ٚؾطاغ١ٺ ،١قٜٛٸ ع عاؾ١ٛٺٜتُتٻ

 ب٘.ٚعٓسٖا ئ تٗتعٸ ثك١ ايٓاؽ  ،ْازضّا ٛ ٚايٓػٝإ إ٫ٓٗٵيًػٻ

 ايجك١ل ا٫ط٦ُٓإ ٕٚ ؼٗكإ ايتايٞ:ّهٔ تهٌُٝ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايٓشٛ 

َٸ ٚٗ أع٢ً َػتٜٛات٘، إِا ٖٛ  ،ٌ ايٓاؽ باٱَاّ، عٝح ٜهٕٛ ؾا٬َّبٳَٔ قٹ ٌايتا

 ّ.بعك١ُ اٱَا ٔٷٖٵضٳ

ٝٸ أي١ اٱَا١َ ـ ل َػَا ٜتعًٖ ٢ اٱَهإ ـ ١ٗ هب ايبشح ستٸَٚٔ ايٓاس١ٝ ايعكً

 ٝاض ا٭ؾهٌ.عٔ اـ

ٚٸؾإٕ عك١ُ اٱَاّ ُجِّ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  يٞ ٗ اٱَا١َ.ٌ ا٭قٌ ا٭

 

 ــــــ ـ بسٖإ ا٫سلطاط5

َٸ ِٸ تعٝٝٓ٘ بٛقؿ٘ إَاّ ا٭ بأْ٘ هب  ٌٵ١ اٱغ١َٝ٬ إشا مل ُْكإٕ ايؿدل ايصٟ ٜت

ٗ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ  ٖو، ؾ٬ ؾٳ(56)إٔ ٜهٕٛ َٔ سٝح ايعًِ ٚايعكٌ أؾهٌ َٔ اٯخطٜٔ

ٚإٔ ٜهٕٛ أؾهٌ َٔ ا٭ؾدام ايعازٌٜ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، يٛ  ،ضؾٕٝع ٢ َػت٣ٛٶعً

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف تهٕٛ َطتبت٘ ، مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا ؾكس ٜكسض عٓ٘ ايصْب

ٌٕأز٢ْ َٔ َطتب١ ا٭ؾدام ايعازٌٜ; ٭ْ٘ ٜطتهب ايصْب َجًِٗ، ٗ سٌ أْ٘ ٜتُتٻ  ع بعك

ِٕ  .صيو ًَتعَّا بأسهاّ ايؿطٜع١ أنجط َٔ اٯخطٜٔأمس٢ َِٓٗ، ٚهب إٔ ٜهٕٛ ي ٚعً

ٌٸ»ٚإٕ عباض٠  ز( ـ اـ ٗ نتاب )ػطٜس ا٫عتك «ايعٛاّ ٫مطاٙ زضدت٘ عٔ أق

 إٍ ٖصا ايربٖإ. ْاٚط٠ْ
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ٌٸ» ٞ ٗ ؾطح ٖصٙ ايعباض١َ:٠ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ  يٛ ٚقع َٓ٘ إعك١ٝ يعّ إٔ ٜهٕٛ أق

باهلل تعاٍ ٚثٛاب٘ ٚعكاب٘ أنجط، ؾًٛ ٚقع َٚعطؾت٘  ،٭ٕ عكً٘ أؾسٸ ;َٔ ايعٛاّ زضد١ّ

ٌٸ ٌٸ .تَ٘ٔ ضعٝٸ سا٫ّ َٓ٘ إعك١ٝ نإ أق ٌٷ ٚن  .(57)«قطعّا شيو باط

نُا إٔ يؿدط ايسٜٔ ايطاظٟ ن٬َّا سٍٛ ٚدٛب عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايهبا٥ط، 

إدتاض عٓسْا أْ٘ مل ٜكسض عِٓٗ ايصْب ساٍ » ٖٚٛ ٜؿٌُ اٱَا١َ أٜهّا، ٚشيو إش ٜكٍٛ:

ٍٸ .ايكػري٠ ٫ ايهبري٠ ٫ٚ ،٠ أيبت١ايٓبٛ : يٛ قسض ايصْب عِٓٗ أسسٖاعًٝ٘ ٚدٛٙ:  ٜٚس

ٌٸ َٸ زضد١ّ يهاْٛا أق ٕ زضد١ ا٭ْبٝا٤ إ :بٝإ ا٬ٕظ١َ .ٚشيو غري دا٥ٕع .١َٔ عكا٠ ا٭

ٌٸ نإ نصيو نإ قسٚض ايصْب عٓ٘  ٔٵَٳ ناْت ٗ غا١ٜ اؾ٬ٍ ٚايؿطف، ٚن

ٔٻ ﴿ص: اطبّا ْػا٤ ايٓيبٸطك أ٫ تط٣ إٍ قٛي٘ تعاٍ: ،أؾشـ ٓٵُه َٹ ٔٵ ٜٳِأتٹ  َٳ  ِّ ٜٳا ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

ٗٳا اِيعٳصٳابٴ ـٵ َي ٓٳ١ٺ ٜٴهٳاعٳ ِّٝ َٴبٳ  (.30)ا٭سعاب:  ﴾بٹَؿاسٹؿٳ١ٺ 

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

٢ َٓكب خ٬ؾ١ اٱَاّ ـ ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛٓيهب َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ إٔ ٜهٕٛ 

َٸايٓيبٸ ـ َعكَّٛا; َع٢ٓ إٔ ٫ ٜٴدط٧ ٗ ؾِٗ ٚبٝإ  ١ اٱغ١َٝ٬ بعس ايٓيبٸ، ٚقٝاز٠ ا٭

ايؿطٜع١، ٚإٔ ٫ ٜطتهب اـطأ ٗ تؿدٝل َكاحل ا٭َٛض َٚؿاغسٖا، ٚإٔ ٫ ٜكسض 

ل أغطاض عٓ٘ ايصْب ٚاـطأ ٗ ايعٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف تتشٖك

ٌٕ فاٍاٱَا١َ ٗ   ناٌَ. ايعًِ ٚايعٌُ ٚا٭خ٬م بؿه

 

 

الهىامش
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 ٤ عٓد املتهًُِّني املطًُنيؿ١ُ ا٭ْبٝاع

١ّٝ  عسٌض ٭بسش ا٭دٓي١ ايكسآْ

 

 زهراء مصطفىيد. 

 حسه علً مطرترجمة: 

 

 ــــــ متٌٗٝد

 إسس٣َٚػاستٗا إٛنٛع١ٝ ٚايعَا١ْٝ،  ،ٚزا٥ط٠ مشٛهلا ،عك١ُ ا٭ْبٝا٤تٴعٳسٸ 

ِٸ ططح َػا٥ٌ َٔ  ّ ـ ٚبايتعأَ َعسٳايه٬ّ اٱغ٬َٞ، سٝح ناْت َٓص ايكٹ أعاخ أٖ

ط ٚا٫ختٝاض، ٚا٭عاخ إطتبط١ بصات ٚقؿات ٚأمسا٤ بٵقبٌٝ: ايهؿط ٚاٱّإ، ٚاَؾ

َٚتساٚي١ ٗ أقٛاٍ ٚآضا٤ عًُا٤ اٱغ٬ّ، ٚنإ  ْٚٛا٥ط شيو ـ َٓعهػ١ّ ،ايباضٟ تعاٍ

 ١ بٌ تًو ا٭عاخ ٚإػا٥ٌ. خاقٸ هلا َها١ْْ

ط بٵّا ٕػا٥ٌ أخط٣، َٔ قبٌٝ: اَؾٕ اخت٬ف اٯضا٤ سٍٛ َػأي١ ايعك١ُ ـ خ٬ؾٚإ

ع َٔ غا٥ط ايؿطم ا٭خط٣ ع٢ً أغاؽ ١، تتُٝٻخاقٸ إٍ ٚٗٛض ؾطق١ٺ ٚا٫ختٝاض ـ مل ت٪زِّ

، َٔ ْٝع قٛهلا بعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ا٭َط ايصٟ ٜٴجبت إٔ ْٝع ايعًُا٤ ٚإػًٌُ قاطب١ّ

ّإ ٚا٫عتكاز م ٚإؿاضب ايؿهط١ٜ ٚايه١َٝ٬، قس أْعٛا ع٢ً اٱطٳإصاٖب ٚايؿٹ

ٚإٕ ا٫خت٬ف ايط٥ٝؼ إِا ٜعٛز إٍ . َطاتب ايعك١ُ يٮْبٝا٤َٚٔ أْٛاع أٚ َطتب١ٺ  بٕٓٛع

ُٕذٵ  ع عًٝٗا.ُٳغع١ ٚنٝل زا٥ط٠ ٖصٙ ايعك١ُ ا
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 ــــــ ـ آزا٤ املتهًُِّني املطًُني يف عؿ١ُ ا٭ْبٝا1٤

ي١ عك١ُ ُٕٛ إػًُٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ اخت٬ؾّا نبريّا سٍٛ َػأىتًـ إتهًٚ

ٟٸ َطس١ًٺ ٌٕ ا٭ْبٝا٤، ٚأِْٗ ٗ أ ٟٸ ؾع َٔ  َٔ سٝاتِٗ ٜهْٕٛٛ َعكٌَٛ عٔ اضتهاب أ

ٌُ أٚغع ٚأمشٌ ٚأع٢ً َطاتب عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ آضا٤ إتهًٚ تٵا٭ؾعاٍ. ٚقس ػًٖ

٢ ايكٍٛ ظٛاظ نؿط ا٭ْبٝا٤( نُا ٜٴٓػب ايكٍٛ بعهؼ شيو ُاَّا )بٌ ستٸ .اٱَا١َٝ

ٗ  تٵٚأَا ايسضدات ٚإطاتب اييت تتٛغٸ٘ ٖصٜٔ ايكٛيٌ ؾكس ػًٖ .ٛاضزطٳم َٔ اـإٍ ؾٹ

ايٓٛط عٔ  ٌُ إػًٌُ، بػضٸأٚ غا٥ط إتهًٚ ،طٳم اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣آضا٤ ٚأقٛاٍ ايؿٹ

ٝٸ  ١.اْتُا٤اتِٗ إصٖب

ٌٕ تٵإٕ ٖصٙ إػاس١ َٔ ا٫خت٬ف ٗ ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤ قس ْؿَأ ض٥ٝؼ َٔ  بؿه

ٞٸايتؿػري ٚايتأٚ يبعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ ـ اييت ِٜٖٛ ٚاٖطٖا عسّ عك١ُ  ٌٜ ايػطش

ٝٸا٭ْبٝا٤ ٗ بعض اجملا٫ت ا٫عتكازٜٸ ٕ ا٫عتُاز ع٢ً بعض ايطٚاٜات إٚ .١ ـ١ ٚايعًُ

َٔ ا٭سازٜح  ٖا عٔ إعكّٛ، ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ َأخٛش٠ّٚايككل إؿهٛى قسٚضٴ

ُٻاٱغطا٥ًٝٝٸ  ل ٖصٙ ا٫خت٬ؾات.١، قس ع

ٱثبات  ;إٍ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٍٸسٳؾإٕ ا٫غتٓاز إٓطكٞ ٚإػتٳ َٚٔ ٖٓا

عك١ُ ا٭ْبٝا٤، َٔ ؾأْ٘ بٝإ ٚضؾع ايهجري َٔ ايؿبٗات ايٛاضز٠ ٚإؿانٌ إططٚس١. 

ُٸ ٠ّهٕٛ قازضتٖصٙ ايػطٛض إٔ  ١طدٛ ناتبتٚ  ١.ع٢ً ا٫نط٬ع بٗصٙ إٗ

 :ايتايٞشٛ ّٚهٔ تبٜٛب ٚتكػِٝ ا٭قٛاٍ ٗ عح ايعك١ُ ع٢ً ايٓ

 

 ــــــ ٞ ايٛسٞ ٚإب٬غ٘ايعؿ١ُ يف تًٓك أـ

َٴذٵشٖب بعض إتهًٚ  .(1)عًٝٗا ّاعُٳٌُ إٍ اعتباض ٖصٙ إػأي١ 

ٝٵسٳ ٢ ٗ ٖصا ستٸ إٔ ايطدٛع إٍ إكازض ايه١َٝ٬ ٜهؿـ عٔ ٚدٛز اخت٬ؾاتٺ بٳ

 .(2)ايؿإٔ ّٛا ٗ ٖصاٗٵبهط ايباق٬ْٞ هٝع ايهصب غٳ اؾإٕ ايكانٞ أب ;إٛضز أٜهّا

ٌُ، ا٭َط ايصٟ ١ ايعك١ُ إٍ أنجط إتهًٚنُا ٜٓػب ايتؿتاظاْٞ ْٛطٜٸ

 .(3)َٔ إدايؿٌ وهٞ عٔ ٚدٛز عسزٺ

ٓٵ١ًَ ايػطاْٝل إدتٳإٕ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بككٸ ٜٴ  طٕٚ ايكٍٛ بعك١ُ ايٓيبٸهٹك١ 
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ٛٳٗ تًٓكٞ ٚإ |ا٭نطّ  ٞ ٗ خكٛم غٛض٠ ايػذس٠.سٵب٬ؽ اي

إٔ  ، إ٫ٓ(4)١ َٔ سٝح اٱغٓاز ايتاضىٞاخت٬م ٖصٙ ايككٸؾع٢ً ايطغِ َٔ ٚنٛح 

ٞٸـ (5)ٖـ(255أتباع قُس بٔ نطٸاّ ايػذػتاْٞ)ـ ايهطٸا١َٝ  ، ٚابٔ (6)اؾبٸا٥ٞ ، ٚأبٛ عً

 ، ٜ٪َٕٓٛ بأغطٛض٠ ايػطاْٝل.(7)دطٜط ايطربٟ

ٚٵضاؽ بٚقس ْػب ايٓشٸ  .(8)ٙ ٖصا ايكٍٛ إٍ قتاز٠سٳ

ٔٴ ،(9)«طٜٔايهجري َٔ إؿػِّ» نُا ْػبٗا ابٔ نجري ٚايػٝٛطٞ إٍ  ٚأناف اب

 .إٔ ْٝع ططم ٖصا اؿسٜح َطغ١ًْ نجرٕي

 .(10)طْٜٔٚػب٘ إٍ إؿػِّ ،ٚقس اضتهاٙ ايٛاسسٟ

ٖصا ايكٍٛ إٍ أقشاب  (13)ٚايجعاييب (12)ٚايكططيب (11)نُا ْػب ابٔ اؾٛظٟ

ٝٵسٳ .اؿسٜح ٜل ٖصٙ كٌ َٔ تكسأِْٗ نُٔ اعتباضِٖ نعؿ٘ بطٸأٚا غاس١ احملٚك بٳ

 ا٭غطٛض٠.

ُټ َٔ  س ايهصب ٗ َكاّ ايتبًٝؼ إٍ عسزٺٚقس ْػب ابٔ سعّ ايكٍٛ ظٛاظ تع

 ؾاٖسّا ع٢ً شيو. سٵٓا مل لٹٚيهٓٸ .(14)ايهطٸا١َٝ

 

 ــــــ ايعؿ١ُ يف ا٫عتكاد ايدٜيّن ب ـ

 ٌُ إٍ ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايهؿط ٚايؿطى ٚايؿٓوٜصٖب أنجط إتهًٚ

 .(15)ع٢ ايتؿتاظاْٞ اٱْاع ع٢ً شيوازٸ ٗ ايعكٝس٠، بٌ

ٝٵسٳ ؾكس شٖب بعهِٗ إٍ دٛاظ  ;ع٢إٔ بعض اـٛاضز شٖب إٍ خ٬ف ٖصا إسٻ بٳ

ٞ ٖصا ايطأٟ إٍ ١َ اؿًٓ. ٚقس ْػب ايع٬ٓ(16)قبٌ ايطغاي١ ايهؿط ع٢ً ايٓيبٸ

ٝٸ َٳ ;(17)١ايُؿهًٝ بعج١ ٢ بعس ايستٸ قاٍ ظٛاظ ايهؿط ع٢ً ايٓيبٸ ٔٵٖٚٓاى َٔ اـٛاضز 

ٝٸأٜهّا.  ١ ٝٸ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ مل ٜهٔ ايُؿهًٝ(18)١ أٜهّاٚقس ْٴػب ٖصا ايكٍٛ إٍ ايُؿهًٝ

. (19)٢١ ع٢ً شنطِٖ ٗ إكازض ايه٬َٝٸتٳ٪ٵُا ٜٴق١ًًٝ َٔ اـٛاضز، ٚقًٖ غ٣ٛ ؾطش١َٺ

َٳ ْػب ٖصا ايكٍٛ إٍ ا٭ظاضق١، ِٖٚ َٔ ايؿٹطٳم ايهبري٠ ٗ  ٔٵٚٗ إكابٌ ٖٓاى 

 .(20)اـٛاضز

ٔٵ ( إٍ اـٛاضز مل تػتٓس ٜبسٚ إٔ ْػب١ ٖصا ا٫عتكاز )دٛاظ نؿط ايٓيبٸ ٚيه
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قازض َٔ اـٛاضز أْؿػِٗ، ٚإِا ٖٞ سك١ًٝ اغتٓباٙ ٚاغتٓتاز اٯخطٜٔ  إٍ تكطٜٕض

 ٕ اـٛاضز ٜعتربٕٚ َطتهب ايهبري٠ ناؾطّاإأخط٣: سٝح  َٔ َكاض١ْ آضا٥ِٗ. ٚبعباض٠ٺ

، ؾإٕ ٖصا هٝعٕٚ قسٚض ايهبري٠ عٔ ايٓيبٸسٝح  ;ؾكس اغتٓتر ايبعض إٔ اـٛاضز

ٖصٙ ايػطٛض إٔ اغتٓباٙ َجٌ  ١. ٜٚبسٚ يهاتبغٛف ٜٴًعَِٗ بايكٍٛ ظٛاظ نؿط ايٓيبٸ

 .قشٕٝض اـٛاضز ْٚػبت٘ إيِٝٗ غريٴ ٖصا اي٬ظّ علٸ

نُا نإ ابٔ ؾٛضى َٔ ١ًْ ايصٜٔ ْػبٛا إيِٝٗ ايكٍٛ ظٛاظ نؿط ا٭ْبٝا٤ 

 ٘ غ٣ٛ ايكٍٛ ظٛاظ قسٚض ايكػري٠.إيٝؾًِ ٜٓػبٛا  (22)سعّٚأَا ابٔ  .(21)قبٌ ايبعج١

، ٚإكساز (24)١َٞ اؿًٓ، ٚايع٬ٓ(23)ٚقس ْػب شيو ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ

إٍ ايػٴسٟ، نُا ْػب٘ ابٔ أبٞ  (26)١ٜٛ. ْٚػب٘ ايطربٟؿٵإٍ بعض اَؿ (25)ايػٝٛضٟ

ُٞ َٔ َتهًٚطٜٔ( ٚبٴطغٛخ )اؿسٜس إعتعيٞ نصيو إٍ ايهشٸاى )َٔ إؿػِّ

ـ طبكّا ٫غتٓباطاتِٗ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ـ قبٌ اٱغ٬ّ  ايٓذٸاض١ٜ(; إش نإ ايٓيبٸ

 ناؾطّا.

ٚقس ْػب بعهِٗ إٍ ايؿٝع١ ايكٍٛ ظٛاظ إٔ ٜٛٗط ا٭ْبٝا٤ ايهؿط عٓس 

. ٖٚصٙ ايٓػب١ ٫ تكضٸ أٜهّا; يكٝاَٗا ع٢ً ا٬ٕظ١َ. ؾكس ٚقـ (27)١ا٫نططاض ٚايتكٝٸ

١ ٗ إٚٗاض ايهؿط، ٚاغتٓتذٛا َٓٗا إٔ ا٭ْبٝا٤ ضأٟ ايؿٝع١ ٗ دٛاظ ايتكٝٸٖ٪٤٫ ع٢ً 

َا ٜػتٛدب  ١ ٗٗ سٌ إٔ ايؿٝع١ ٫ هٝعٕٚ ايتكٝٸ; ١ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ّٜهِٓٗ ايتكٝٸ

٢ يعًُا٤ ايسٜٔ، ْاٖٝو عٔ ستٸ، ع١ ٗ ايسٜٔ أٚ إن٬ٍ ايٓاؽ َٚا إٍ شيوسٵايبٹ

 .(28)ا٭ْبٝا٤

ٛٸْٚٴكٌ عٔ ايػعايٞ دٛا . نُا (29)٠، ٚتأٜٝسٙ بإعذعاتظ إٔ ىتاض اهلل ناؾطّا يًٓب

بٌ َٔ أبٞ بهط ايباق٬ْٞ ـ قٛي٘ دٛاظ ْٴكٌ عٔ أبٞ دعؿط ايػُٓاْٞ ـ ٖٚٛ َٔ إكطٻ

 .(30)ايهؿط ع٢ً ا٭ْبٝا٤

ظٛاظ نؿط  ايكٍٛط ـ ٖٚٛ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ـ ٚقس ْػب إٖٛؿ ،ٖصا

ٕ ضغٍٛ اهلل قاٍ َا أ َٔ ٟٚ عِٓٗ; ٚشيو ٕا ضٴ١ٝع أٌٖ ايػٓٸْإٍ  ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١

. َٚٔ (31)ٖٛ عُط بٔ اـٓطاب ّا غريٟ يهإ شيو ايٓيبٸدصّا ْبٝٸَعٓاٙ: يٛ نإ اهلل َتٸ

. ٖٚصٙ ايٓػب١ ـ َجٌ غا٥ط (32)سّا َٔ عُطٙ ناؾطّا قبٌ اٱغ٬ّزٵايٛانض إٔ عُط عاف ضٳ
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ٚٸ ػٳب ا٭خط٣ ـ ٫ اعتباض هلا; ٚشيوايِّ  ;١: يهعـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ٫ّأ

ؾها٥ٌ أبٞ بهط أنجط َٔ ؾها٥ٌ عُط  سټعٴ١ تٳ: إٕ إكازض ايه١َٝ٬ ٭ٌٖ ايػٓٸٚثاّْٝا

 اب.بٔ اـٓط

 

ّٝ ز ـ  ــــــ ١ايعؿ١ُ يف ا٭عُاٍ ايدٜٓ

ِٸ ٗ َػأي١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚايصٟ ٚقع َٛضزّا ي٬خت٬ف ايؿسٜس  إٕ ايبشح ا٭ٖ

ايؿٹطٳم اٱغ١َٝ٬، ٖٛ عح عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايتهايٝـ ايس١ٜٝٓ. ٚبػبب نجط٠ بٌ 

ايكا٥ًٕٛ ِ أقشاب ٖصٙ اٯضا٤ إٍ طا٥ؿتٌ، ُٖٚا: اٯضا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ غٛف ْكػِّ

 ٚأعسّ ايعك١ُ قبٌ ايطغاي١، ٚايكا٥ًٕٛ بعسّ ايعك١ُ، غٛا٤ ُأضٜس  ;ايعك١ُ إطًك١ب

عسّ ايعك١ُ َٔ ايصْٛب اييت ٫ تػتٛدب  ٚأعسّ ايعك١ُ َٔ ايصْٛب ايكػري٠، 

عسّ  ٚأعسّ ايعك١ُ َٔ ايصْٛب ايكػري٠ بعس ايبعج١،  ٚأاَتعاض ايٓاؽ ْٚؿٛضِٖ، 

عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط ايٓاؾ١٦ َٔ اـطأ  ٚأّٛا بعس ايبعج١، ٗٵايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط غٳ

سٚض ْٝع أْٛاع ق ٚأقسٚض ايهبا٥ط غطٸّا،  ٚأّٛا، ٗٵقسٚض ايهبا٥ط غٳ ٚأٗ ايتأٌٜٚ، 

 .ايصْٛب باغتجٓا٤ ايهصب ٗ َكاّ تبًٝؼ ايطغاي١

ٌٸ  َٔ ٖصٙ اٯضا٤: ٚاسسٺ ٚٗ ن٤ٛ ٖصا ايتكػِٝ غٛف ْعٌُ ع٢ً بٝإ ٚإٜهاح ن

ّٷ : َع٢ٓ إٔ ايٓيبٸـ ايعك١ُ إطًك1١ َٔ ْٝع أْٛاع ايصْٛب )نبريٖا  َعكٛ

ٞٸ أٚ تأ٬ّٜٚ طخاط٦ّاص يًشهِ ،ّٛاٗٵسّا أٚ غٳُٵعٳ ،ٚقػريٖا( ، َٔ اي٫ٛز٠ إٍ ايٛؾا٠. اٱهل

 .(33)١ص ؾكٖ٘ٚصا ايكٍٛ ىتلٸ ب٘ ايؿٝع١ طاٱَاَٝٸ

١، باغتجٓا٤ : ٖٚٛ قٍٛ ايهجري َٔ أٌٖ ايػٓٸـ عسّ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايطغاي2١

 .(34)أنجط إعتعي١، سٝح ٫ هٝعٕٚ اضتهاب ايهبا٥ط ع٢ً ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١

ٞ ١َ اؿًْٓٚػب٘ ايع٬ٓ .(35)١ْٝع أٌٖ ايػٓٸٚقس ْػب ايبشطاْٞ ٖصا ايكٍٛ إٍ 

ْٚػب٘ أبٛ اهلصٌٜ ايع٬ف  .ٌُْٚػب٘ ايؿدط ايطاظٟ إٍ أنجط إتهًٚ .(36)إٍ أنجطِٖ

١ٜٛ ٚأٌٖ ؿٵـ َٔ بٌ إعتعي١ ـ ٚإكساز ايػٝٛضٟ إٍ ا٭ؾاعط٠ ٚاَؿ (37)ٚأبٛ عًٞ اُؾبٸا٥ٞ

 .(39)ٌُ َٔ غري ايؿٝع١هًٚآخط إٍ ْٝع إت ، نُا ْػب٘ ٗ َٛنٕع(38)اؿسٜح

 .(40): ٖٚٛ ضأٟ أنجط إعتعي١ـ عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط قبٌ ايبعج3١
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ٚايؿدط  (41)ْػب ايػٝس إطته٢: ط٠عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط غري إٓٚؿـ 4

ٖصا ايطأٟ إٍ أنجط إعتعي١. نُا إٔ ايػٝس إطته٢ قس ْػب شات ٖصا  (42)ايطاظٟ

 .(43)ٔ ٜتبعٕٛ إعتعي١ ٗ ايعكا٥س أٜهّاٚايصٜ ،ايطأٟ إٍ ايعٜس١ٜ

٘ٺـ عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط بعس ايبعج5١  .كتًؿ١ : يكس ٚضز ٖصا ايطأٟ ع٢ً أٚد

ٔٵ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ  ٫ بٴسٻ ٚيػٓا ٖٓا بكسز اـٛض ٗ تؿك٬ٝت ٖصٙ ا٭ٚد٘، ٚيه

ٍٷ ٞ ٖاؾِ . ٚانتؿ٢ ايتؿتاظاْٞ بصنط اغِ أب(44)عٔ بعض إعتعي١ ٖصا ايطأٟ َٓكٛ

ٚاضته٢  ;(45)َٚٔ بٌ ا٭ؾاعط٠ أؾاض إٍ إَاّ اؿطٌَ اؾٜٛين ;إعتعيٞ )اُؾبٸا٥ٞ(

ٚقس ْػب٘  .(47). ٚقس شٖب اؾطداْٞ إٍ اختٝاض ٖصا ايكٍٛ أٜهّا(46)ٖصا ايطأٟ بٓؿػ٘

ْٚػب٘  .(48)اٱهٞ إٍ اؾُٗٛض )َٚطازٙ َٔ شيو أنجط ا٭ؾاعط٠ ٚأقشاب اؿسٜح(

. ْٚٴكٌ ٖصا ايطأٟ عٔ ابٔ ؾٛضى ا٭ؾعطٟ (49)١ٜٛؿٵْاع١ َٔ اَؿ إكساز ايػٝٛضٟ إٍ

 .(50)أٜهّا

َٳٞ: ٖٓاى َٔ أٌٖ ايػٓٸ١َ اؿًَٓٚع شيو ؾكس قاٍ ايع٬ٓ ٜكٍٛ بكسٚض  ٔٵ١ 

 .(51)أٚ بٛاغط١ اـطأ ٗ ايؿت٣ٛ ;ٍٚٵنّا يَٮطٵأٚ تٳ ;ّٛاٗٵايكػا٥ط عٔ ا٭ْبٝا٤ غٳ

 .(52)٪اخصٕٚ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝإٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜ :ٚقاٍ إكساز ايػٝٛضٟ

ٛٸ٠(ٗٵـ عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط غٳ6 : ْػب ايػٝس إطته٢ ٖصا ايطأٟ ّٛا )بعس ايٓب

ٛٓاّ ٚدعؿط بٔ إبؿٸط ٚعسزٺ ٛٓاّْػب٘ ٚ .(53)َٔ أتباعُٗا إٍ ايٓ  .(54)ايؿدط ايطاظٟ إٍ ايٓ

. ٚقس (56)٠آخط إٍ ا٭ؾاعط ، ٚٗ َٛنٕع(55)إكساز ايػٝٛضٟ إٍ بعض إعتعي١ْػب٘ ٚ

إٍ اعتباض اٱْاع َٔ  ،(59)ٚنصيو ايتؿتاظاْٞ ،(58)ٚتبع٘ اؾطداْٞ ،(57)شٖب اٱهٞ

ٝٵسٳ .ٌ اؾُٝع ع٢ً شيوبٳقٹ إٔ اؾطداْٞ قاٍ بإٔ َطازِٖ َٔ اٱْاع ٖٓا ٖٛ أنجط  بٳ

اؾاسٜ ـ ٖٚٛ َٔ نباض عًُا٤ إعتعي١ ـ ٜط٣ إٔ ٖصا  إٕ :إعتعي١ ٚا٭ؾاعط٠، ٚأناف

ْٙ ع٢ إٔ ايهجري ٚوذِ عٔ ؾعً٘، ٚازٸ ،إٍ شيو َباؾط٠ّ بإٔ ًٜتؿت ايٓيبٸ ايطأٟ َؿطٚ

ِٸ :طٜٔ، َٔ أَجأٍَ إعتعي١ إتأخِّ ٛٓاّ، ٚا٭ق ٜٛاؾكْٛ٘ ٗ  ،، ٚدعؿط بٔ إبؿٸطايٓ

 ٖصا ايطأٟ.

َا شٖب إيٝ٘، ْٚػب ٖصا  ؿل ايتؿتاظاْٞ َع اؾطداْٞ ٗي١ اتٸأٚٗ ٖصٙ إػ

 .(60)نُا اضتهاٙ بٓؿػ٘ أٜهّا .كٌ أٜهّاإٍ احملٚك ،٤ ا٭ضبع١باٱناؾ١ إٍ ٖ٪٫ ،ايطأٟ
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ٚقس ْػب إكساز ايػٝٛضٟ إٍ إعتعي١ قٛهلِ: إٕ اهلل ٫ ٜ٪اخص ا٭ْبٝا٤ ع٢ً ٖصٙ 

ٝٵسٳ .(61)ّٛاٗٵا٭َٛض إشا قسضت عِٓٗ غٳ ٚقاٍ: إٕ  ،إٔ ايؿدط ايطاظٟ خايؿ٘ ٗ شيو بٳ

 .(62) بإ٪اخص٠ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إعتعي١ٍٚٵٜهْٕٛٛ َأ ،بػبب نُاٍ عًُِٗ ;ا٭ْبٝا٤

: َع٢ٓ إٔ ا٭ْبٝا٤ قس َٔ اـطأ ٗ ايتأٌٜٚ ـ عسّ ايعك١ُ َٔ ايكػا٥ط ْاؾ٧ٷ7

ٞٸ ٗ ؼسٜس ايؿان١ٗ اييت  ×آزّ ، نُا أخطأ ايٓيبٸٜؿتبٕٗٛ ٗ تؿػري ايه٬ّ اٱهل

ٞٸسطٻ  .(63)بٸا٥ٞاؾ ّ اهلل عًٝ٘ أنًٗا. ٚقس ْػب ايؿدط ايطاظٟ ٖصا ايطأٟ إٍ أبٞ عً

 .(64)َٔ إعتعي١ ْٚػب٘ آخطٕٚ إٍ ْاع١ٺ

َٳ ّٛا:ٗٵـ قسٚض ايهبا٥ط غٳ8 ٌُ َٔ ْػب ٖصا ايكٍٛ إٍ أنجط إتهًٚ ٔٵٖٓاى 

ِٸأٌٖ ايػٓٸ  :َٔ أَجاٍ ،. ٚقس اضتهاٙ بعض ايعًُا٤(65)َٔ إعتعي١ ٚا٭ؾاعط٠ ١، ا٭ع

 ات ايكطإٓ ايهطِٜ.ٚقس اغتٓسٚا ٗ تربٜطٙ إٍ آٜ .، ٚابٔ سعّ(66)ايؿدط ايطاظٟ

ْكٌ ايػٝس إطته٢ ٖصا ايطأٟ عٔ بعض أقشاب  :ـ قسٚض ايهبا٥ط غطٸّا9

 .(68)١َٔ أٌٖ ايػٓٸ اض إعتعيٞ إٍ عسزٺٚقس ْػب٘ عبس اؾبٸ .(67)١ٜٛؿٵاؿسٜح ٚاَؿ

: يكس ْػب ايػٝس ـ قسٚض ْٝع أْٛاع ايصْٛب غري ايهصب ٗ َكاّ ايتبًٝؼ10

ايؿدط ايطاظٟ ْػب٘ ٚ .(69)١ٜٛؿٵَٔ أقشاب اؿسٜح ٚاَؿ إطته٢ ٖصا ايطأٟ إٍ عسزٺ

ٞٸْػب٘ ٚ .ٛؿٵاض إعتعيٞ إٍ أٌٖ اَؿعبس اؾبٸْػب٘ ٚ ;(70)١ٜٛؿٵإٍ اَؿ اُؾبٸا٥ٞ،  أبٛ عً

ايبشطاْٞ ْػب٘ ٚ .١ٜٛؿٵإٍ اَؿ ،(73)، ٚإكساز ايػٝٛضٟ(72)، ٚايتؿتاظاْٞ(71)ٚاؾطداْٞ

اجملًػٞ ْػب٘ ٚ .(75)١ٜٛؿٵٞ إٍ ا٭ؾعط١ٜ ٚاَؿ١ًَٓ اؿايع٬ْٓػب٘ ٚ .(74)إٍ بعض اـٛاضز

 .(76)١ٜٛ ٚايهجري َٔ أقشاب اؿسٜحؿٵإٍ اَؿ

: ٜبسٚ إٔ ْٝع ايصٜٔ عجٛا ٍ أٚ تطى إػتشبٸٚٵـ عسّ ايعك١ُ ٗ تطى اَ٭11

، ٚبصيو ٍ أٚ إػتشبٸٚٵٚا بإَهإ إٔ ٜرتى ا٭ْبٝا٤ ؾعٌ اَ٭سٍٛ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قس أقطٸ

ٌٕٛٵعٳؾكس غٳ  ٚآخط. ا إٍ تٛدٝ٘ اٯٜات اييت تتٓاؾ٢ ٗ ٚاٖطٖا َع عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بؿه

 

ّٝ د ـ  ــــــ ١ايعؿ١ُ َٔ ايسذا٥ٌ ا٭خ٬ق

ٟ إٍ ْؿٛض ايٓاؽ ؾكس شٖب ايهجري َٔ ايؿٹطٳم ٕ ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ت٪زٸإسٝح 

ؿاٍ ٖٓاى . ٚبطبٝع١ ا(77)١ إٍ اعتباض ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝاٱغ٬َٝٸ
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ٔٸَتعسِّ أعاخٷ ايسخٍٛ ٗ تؿاقٌٝ ٖصٙ ا٭عاخ ٫ ٜٓػذِ  ز٠ سٍٛ ٖصٙ إػأي١، ٚيه

ٍٕ ١ ٖصٙناتب تَع سذِ ٖصٙ إكاي١. ٚقس أؾاض ٌٸ ايػطٛض إٍ بعهٗا ٗ َكا  .َػتك

 

 ــــــ ٛ يف ا٭َٛز ايعاد١ِٜٗايعؿ١ُ َٔ ايطَّ ٖـ ـ

ٔ غري اٱَا١َٝ. ٚأَا بٌ ايؿٝع١ ٌُ َعٓس إتهًٚ َططٚس١ٺ ٕ ٖصٙ إػأي١ غريٴإ

ست٢ ٗ ا٭َٛض ايعاز١ٜ.  ٛ ايٓيبٸٗٵٌُ إٍ ايكٍٛ بعسّ دٛاظ غٳؾكس شٖب أنجط إتهًٚ

ايعاًَٞ نتابّا ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚقس شنط إٔ ايهجري َٔ عًُا٤ ايؿٝع١  طټـ اُؿٚقس أٖي

ض ايعباضات عٔ ٛ ٚاـطأ، ثِ شنط بعٗٵَٔ ايػٻ نتبٛا ضغا٥ٌ ٗ إثبات عك١ُ ايٓيبٸ

ٞ، ٚايؿانٌ إكساز ١َ اؿًٓٞ، ٚايع٬ٓل اؿًٓايؿٝذ ايطٛغٞ، ٚايؿٝذ إؿٝس، ٚاحملٓك

ٚٸ  .(78)ٍ، ٚابٔ طاٚٚؽايػٝٛضٟ، ٚايؿٝذ ايبٗا٥ٞ، ٚايؿٗٝس ا٭

ٛ ٗ ا٭َٛض ايعاز١ٜ ؾك٘ ٗٵَٔ ايػٻ ٚقس ْػب اجملًػٞ ايكٍٛ بعسّ عك١ُ ايٓيبٸ

ٝٵسٳ .(79)ايٛيٝس ٚإٍ أغتاشٙ ابٔ ،إٍ ايؿٝذ ايكسٚم إٔ ٖصا ايبشح ٫ ّهٔ ايٛثٛم ب٘  بٳ

َٔ غٛض٠  68ٗ تؿػري اٯ١ٜ  ،ايطٛغٞ ٚايطربغٞ ٌنجريّا; إش ٜبسٚ َٔ تؿػري ايؿٝد

ٕٵٗٵايكبٍٛ بػٳ ،ا٭ْعاّ ناْٛا ٫ ٜكبًٕٛ َكاي١ ايكسٚم  ٛ ا٭ْبٝا٤ ٗ ا٭َٛض ايعاز١ٜ، ٚإ

 .(80)ٗ ايك٠٬ ٛ ايٓيبٸٗٵبايٓػب١ إٍ غٳ

 

 ــــــ ١ ايكسآ١ْٝ ع٢ً عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤٭دٓيـ ا2

 ٕػًٌُ سٍٛ كتًـ أبعاز ايعك١ُ.ٌُ ا٢ اٯٕ عٔ آضا٤ إتهًٚثٓا ستٸؼسٻ

ٌُ ٗ ا٭خص باٯضا٤ إتدايؿ١ إٔ ٫ ًٜتؿتٛا إٍ َا ٜكٛي٘ ٫ ّهٔ يًُتهًٚٚ

ِٸ ;ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٗ ايؿهط  ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ إكسض إعطٗ ا٭ٖ

 ايعك١ُ ٗ ن٤ٛ إٝعإ ايكطآْٞ. ٌُ سٍٛات إتهًٚ، ٚهب يصيو تكِٝٝ ْٛطٜٸايسٜينٸ

َٔ ٖٓا غٛف ْػع٢ ٗ ٖصا ايكػِ َٔ إكاي١ إٍ بٝإ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت ٚ

ٍٸ  .ُٕٛ ع٢ً إثبات ايعك١ُبٗا إتهًٚ اغتس

كتًـ أبعاز ايػطٛض نؿا١ٜ ْٝع ٖصٙ اٯٜات ٱثبات  ١ ٖصٙسٸعٞ ناتبت٫ 

ٌٸ ١ ايصٟ ٜطَٚ٘ ٖٛ تكطٜط ٖصٙ اٯٜات )ٚشيو ٗ سسٚز ْكٌ ا٭زٓي ايعك١ُ، ٚإِا ن
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ٌٕ ،زّاٌُ(، ٚايعٌُ ع٢ً تبٜٛبٗا ٚتكطٜطٖا فسٻٌ إتهًٚبٳؾك٘، زٕٚ ْكسٖا َٔ قٹ  بؿه

ٞٸ ٗٻ َٓطك كٌ س ايططٜل أَاّ احملٚكَٚتطابل َع نٛاب٘ عًِ إٓطل; يٝهٕٛ بصيو قس َ

 ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا. ،١ ٗ غٝام َٓاقؿ١ ٖصٙ ا٭زٓيٚايباسجٌ

 إٕ اٯٜات َٛضز ايبشح ع٢ً ث٬خ طٛا٥ـ، ٖٚٞ:

ٌ ٚسسٖا ببٝإ ٖصٙ اؿكٝك١، ٚتعٌُ َؿطزٖا ع٢ً ـ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تتهٖؿأ

 َٔ أبعاز َػأي١ ايعك١ُ. سٺإثبات بٴعٵ

ِّـ اٯٜات اييت ت٪زٸب   إٍ بعهٗا. ٗاٟ إٍ إثبات ايعك١ُ َٔ خ٬ٍ ن

ُٸٗا إٍ ا٭زٓيز  ٝٸـ اٯٜات اييت تجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بعس ن أٚ إْاع  ،١١ ايعكً

 إػًٌُ.

ل ٗ عًِ ايه٬ّ إٔ هٝب عٔ ايعسٜس َٔ بعس زضاغ١ ٖصٙ اٯٜات ّهٔ يًُشٚك

 ا٭غ١ً٦، َٔ قبٌٝ: 

ٍٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤؟1  ـ ٌٖ ز

 يعك١ُ ظُٝع أبعازٖا؟ـ ٌٖ أثبت ايكطإٓ ايهطِٜ ا2

 ـ ٌٖ ٜط٣ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚدٛب ايسع٠ٛ إٍ إثبات ايعك١ُ ٚتبًٝػٗا؟3

ُٸ ،إٕ ٖصا ايبشح ٝت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايه١َٝ٬، و٢ٛ نصيو باٱناؾ١ إٍ أٖ

ُٸ قك٣ٛ ع٢ً َػت٣ٛ ايتؿػري إٛنٛعٞ يًكطإٓ ايهطِٜ، ٚنصيو أغايٝب  ١ٝٺبأٖ

 ايععٜع. ٟٸَٚٓاٖر ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصا ايهتاب ايػُاٚ

 

 ــــــ إىل َطأي١ ايعؿ١ُ َباغس٠ّ املػري٠اٯٜات  أـ

 :ايتايٞٚغٛف ْبشح ٗ ٖصا إكاّ أضبع١ عؿط َٛضزّا، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

 

1َٛ  ــــــ ِٞسـ ايعؿ١ُ يف َكاّ اضت٬ّ اي

ٛٳ٣ ﴿قٛي٘ تعاٍ: ـ نُا ٗ 1 َٳا َغ ٚٳ ِٵ  ٌٻ قٳاسٹبٴُه ٛٳ٣  *َٳا نٳ ٗٳ ٔٔ اِي ٓٵطٹلٴ عٳ ٜٳ َٳا   *ٚٳ

ٛٳ ٔإ ٖٴ ٕٵ  ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ ٫ٓٔإ  إٕ ٖصٙ اٯٜات تٓٗض زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸ; ؾ(4ـ  2)ايٓذِ:  ﴾ٚٳسٵ

ٛٳ |ا٭نطّ ٞ ٚإب٬غ٘; ٭ْٗا تجبت إٔ إٛدٛز ٗ أٜسٟ إػًٌُ سٵٗ َكاّ اغت٬ّ اي
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 .(81)ا٭نطّ بٛقؿ٘ قطآّْا ٖٛ ايصٟ متٸ إْعاي٘ َٔ عٓس اهلل ع٢ً ايٓيبٸ

ٝٵبٹ َؾعٳ﴿قٛي٘ تعاٍ: ٚـ 2 ِٴ اِيػٳ ٘ٹ َأسٳس ٬َايٹ ٝٵبٹ ٗٔطٴ عٳ٢ًَ َغ ِٛ ٔٵ  ٫ٖٔإ * ّاٜٴ َٹ ٔٔ اضٵتٳهٳ٢  َٳ

٘ٹ ضٳقٳس ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٘ٴ ٜٳػٵًُُو  ْٻ ٍٕ َؾٔإ ٕٵ َقسٵ َأبٵًَػٴٛا ٔضغٳا * ّاضٳغٴٛ ِٳ َأ ٝٳعٵًَ ِٵ ٫َيٹ ٔٗ تٹ ضٳبِّ

ٞٵ ٌٻ ؾٳ ٚٳَأسٵكٳ٢ ُن ِٵ  ٔٗ ٜٵ ُٳا َيسٳ َٙ بٹ ٔٸ:  ﴾ّا٤ٺ عٳسٳزٚٳَأسٳا ٍٸ ٖصٙ اٯٜات ; إش (28ـ  26)اؾ تس

ٚٵضب ٛٳسٳ إٍ  |ٞ ايػُاٟٚ ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل، ٚايصٟ ٜٛقً٘ ضغٍٛ اهللسٵٖا ع٢ً إٔ اي

٫ٚ ٜكتكط ٖصا ا٭َط ع٢ً ضغٍٛ اهلل،  .ايٓاؽ، إِا ٖٛ ؼت إؾطاف اهلل تعاٍ ٚسؿٛ٘

ٚٳؿِٗ اهلل بإب٬غٴٌ ايصٜٔ ٜهًْٚٝع ايطټٚإِا ٜؿٌُ   ٝ٘ إٍ ايٓاؽ.سٵؽ 

 ٌ اهلل عؿٜ نتاب٘ إٔ ايٓيبٸب١ ع٢ً تهٗؿَٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ ايٓتٝذ١ إرتتِّ

ٞٳ إيٝ٘ بصيو، ٫ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ قس ُأ ،إشا أضاز إٔ ٜٓػب إٍ اهلل ؾ٦ّٝا َٔ عٓسٙ ٚس

ٌ زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ غٴٌ إكبٛيٌ عٓس اهلل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ اٯٜات تؿٚهٜهٕٛ َٔ ايطټ

ٛٳا٭ ٛٳٞ، ٚٗ َكاّ ايتكطټسٵْبٝا٤ ٗ َكاّ اغت٬ّ اي ٞ، ٚتجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ سٵف ٗ اي

 عٔ ايهصب ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

×ٖصا ايسيٌٝ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ٟٚٚقس ضٴ
×، ٚعٔ اٱَاّ ايطنا(82)

(83) 

ٌّ  أٜهّا. (85)ٚايطربٟ (84)ايططوٞ :َٔ أٜهّا. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾكس اغتٓس إيٝ٘ ن

ٌٻ ٚع٬ ٘يٛقٚـ 3 ٍٳ َؾبٹعٹعٻتٹَو ُ٭﴿: د ٌٳ َقا ُٳعٹ ِٵ َأدٵ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٔٛ ِٴ  ٫ٖٔإ *ِغ ٗٴ ٓٵ َٹ عٹبٳازٳَى 

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ٌ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ غًط١ ايؿٝطإ إٕ ٖصٙ اٯٜات تؿٚه; ؾ(83ـ  82)م:  ﴾اِي

٢ ز٫ي١ ٖصٙ عً بٓا٤ٶٚ. (86)قطعّا ٔ َٔ عباز اهلل إدًكٌ٭ِْٗ ايكسض إتٖٝك ;ع٢ً ا٭ْبٝا٤

َٚٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع  ،اٯٜات ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ٚغاٚؽ ايؿٝطإ

إعاقٞ )نبريٖا ٚقػريٖا( ٚإؿاغس ا٭خ٬ق١ٝ. ٜٚصٖب ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ 

كـ غريِٖ َٔ ايٓاؽ بٗصٙ ايكؿ١ ايػا١َٝ ايعك١ُ ٫ ؽتلٸ با٭ْبٝا٤ ؾك٘، بٌ قس ٜتٸ

 ٚإكاّ ايعايٞ أٜهّا.

ٕٳ ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 4 ٕٳ اهللٹغٴبٵشٳا ُٻا ٜٳكٹُؿٛ ٌٳاهللٹعٹبٳازٳ  ٫ٖٔإ * عٳ ُٴدٵًَكٹ  ﴾ اِي

٫ٚ غباض  طبكّا هلصٙ اٯ١ٜ ٜهٕٛ ٚقـ ا٭ْبٝا٤ هلل قشٝضٷ; ؾ(160ـ  159)ايكآؾات: 

عًٝ٘، ؾإِْٗ عإٕٛ بأٚقاف اهلل، ِٖٚ ٗ ٖصا ايكػِ َٔ ا٭ؾعاٍ ـ اييت تأتٞ ٚقؿّا 

َعكَٕٛٛ َٔ اـطأ، نُا أِْٗ َعكَٕٛٛ َٔ ايهؿط ٚايؿطى ْٚٝع  يكؿات اهلل ـ
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 .(87)أْٛاع ايؿٓو

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 5 ْٻ ِٵ اهلُلٔإ ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔري َٔ  |ا٭نطّ ٌ زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ُجِّ; إش (33)ا٭سعاب:  ﴾ّاتٳِط

ٌٸ ٗٻ ٙٷ، ٚأْ٘ َٓعٻضش١ًٜٺ ن ٚٸ طٷَٚط ٍ َٔ ْٝع ا٭زضإ ٗ ا٭عُاٍ ٚا٭خ٬م ٚايعكا٥س. ٚإٕ أ

ٍٸ بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إثبات ايعك١ُ ٖٛ ؾدل ايٓيبٸ ٔٵَٳ َا شنطٙ  ٗ |ا٭نطّ اغتس

 .(88)َٔ إػا٥ٌ يػًُإ ايؿاضغٞ

ٌٕـ 6 ِٷ ﴿: ٚقٛي٘ ععٻ َٔ قا٥ ٕٷ َنٔطٜ ٘ٴ َيُكطٵآ ْٻ ٕٕ ؾٹٞ نٹ *ٔإ َٳِهٓٴٛ ٘ٴ ٔإ ٫َ *تٳابٺ  ُٳػټ  ٫ٖٜٳ

ٕٳ ٗٻطٴٚ ُٴَط ٔ غري إشا نإ إطاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ عسّ ُٗه; ؾ(79ـ  77)ايٛاقع١:  ﴾اِي

ٗٻ  طٜٔ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ناْت ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸإط

َهٕٓٛ، ٚإٔ  بٺٚإشا نإ إطاز َٓٗا ٖٛ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ نتا ;|ا٭نطّ

ٗٻ ٖصا ايهتاب إهٕٓٛ ٫ ّػٸ٘ إ٫ٓ طٕٚ، ناْت ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ إط

 ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٜكًٕٛ إٍ شيو ايهتاب إهٕٓٛ، ٚدا٩ٚا إٍ ايٓاؽ ٗ عكطِٖ بآٜاتٺ

ّ; سٝح سٳايكطإٓ ٚايٛسٞ اٱهلٞ. ٚقس نإ ٖصا ايتؿػري ي١ٰٜ َٛدٛزّا َٓص ايكٹ :َٔ قبٌٝ

. نُا ٜٴػتؿاز ٖصا ايتؿػري (89)اؽ ٚفاٖس ٚايهشٸاىيؿٝذ ايطٛغٞ إٍ ابٔ عبٸْػب٘ ا

َٸ(90)َٔ بعض ايطٚاٜات أٜهّا ٍٸ ع٢ً ايطٗاض٠ . إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٜات ايعا ١ اييت تس

ٌٸ ;ؼدٵٚايعك١ُ َٔ ْٝع أْٛاع ايطِّ ،إطًك١  ؾاغس٠ أٚ أخ٬ٕم عكٝس٠ٺ ٚشيو ٭ٕ ن

ٌٸ ،ضش١ًٜ أٚ َعك١ٝٺ ٕٕ ٗ ن  ٫ ٜٓػذِ َع طٗاضتِٗ إطًك١. ،ظَا

َٳاَ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 7 ٍٳ  ّأإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ ٔٵ شٴضِّٜٻتٹٞ َقا َٹ ٚٳ ٍٳ  ٗٵسٹٟ  ٫ََقا ٍٴ عٳ ٓٳا ٜٳ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ٢ إشا إٕ إطاز َٔ ايعٗس اٱهلٞ إصنٛض ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ستٸ; ؾ(124)ايبكط٠:  ﴾اي

ِٸ ٛٸ نإ ٖٛ اٱَا١َ ـ ٖٚٞ أع شيو أْ٘  ;٠ ـ ٜهؿٞ ٱثبات ٚدٛب عك١ُ ا٭ْبٝا٤َٔ ايٓب

ٟٸ ْٛع َٔ أْٛاع ايًِٛ ـ َٔ اضتهاب إعاقٞ، ٚايًِٛ علٸ ايعباز، إٍ  َذطٸز قسٚض أ

ا٫ؾرتا٤ ع٢ً اهلل، ٚايتهصٜب بآٜات٘ ٚايهؿط ـ غٛف ىطز ايؿدل ايٛامل عٔ 

ٛٸ ٍ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٚٵَأ ٠ بططٜٕلاغتشكام اؿكٍٛ ع٢ً َكاّ اٱَا١َ، ٚئ ٜبًؼ َكاّ ايٓب

ٛٸ٠، ٜهٕٛ بايهطٚض٠ َٓعٻ ،ايصٟ ٜبعج٘ اهلل ّٖا َٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع ّٚٓش٘ َكاّ ايٓب

ٟٸ. ٚع٢ً (91)ايًِٛ ٍٕ أ هض إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ اضتهاب ايصْٛب ٚايهؿط ؾكس اتٸ سا
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 .(92)ٚايؿطى ٚا٫ؾرتا٤ ع٢ً اهلل ٗ َكاّ ايتبًٝؼ ٚايسع٠ٛ

شنط ٖصٙ اٯ١ٜ بٛقؿٗا زي٬ّٝ ع٢ً أْ٘  ،سٜحٺنُٔ س ،×ٚعٔ اٱَاّ ايطنا

 .(93)عك١ُ ا٭ْبٝا٤

عٔ اٱَاّ  ،ٗ نتاب )بكا٥ط ايسضدات( ،َأثٕٛض طبكّا ؿسٜحٺٖٞ نصيو ٚ

 .×ايكازم

ٚقس شنط ايهًٝين ٗ )ايهاٗ( أٜهّا إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إِا تٓؿٞ عٔ ا٭ْبٝا٤ 

ٚٵضعباز٠ ا٭ٚثإ ؾك٘; ؾٝهٕٛ ٖصا اؿسٜح ب َٔ أبعاز عك١ُ  سٺ٢ بٴعٵعً ٙ زا٫٘سٳ

 .(94)أٜهّا ^ا٭ْبٝا٤

ٝٵطٳاتٹ﴿قٛي٘ تعاٍ: ٚـ 8 ٕٳ ؾٹٞ اِيدٳ ِٵ َناْٴٛا ٜٴػٳأضعٴٛ ٗٴ ْٻ  ; سٝح(90)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ٔإ

إِْٗ ناْٛا ٜػاضعٕٛ ٗ أَٛض  :، ٜٚكٍٛ^ٜتشسٸخ اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ بعض ا٭ْبٝا٤

ا٭عُاٍ ايٛادب١، ٚمل ٜهْٛٛا  ِ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜرتنٕٛٗٳاـري. ٜٚٴِؿ

 ١َ أبسّا. ٜطتهبٕٛ ا٭ؾعاٍ احملطٻ

 «اـريات»ٕ اٯ١ٜ تؿٝس عُّٛ إو بٗصٙ اٯ١ٜ: سٝح ٖٚا قايٛٙ ٗ َعطض ايتُػټ

ِٸ ١َ. َٔ ايٛادب١ ٚاحملطٻ ؾٗصا ٜعين إٔ ا٭ْبٝا٤ ناْٛا َعكٌَٛ ٗ ْٝع ا٭عُاٍ، ا٭ع

سٝح  ;ٚعًٝ٘ ،ٜٴؿٝس ايعُّٛ (ٍـ )ا٢ بؾُع احملًٓح ايعًُا٤ ٗ أقٍٛ ايؿك٘: إٕ اٚقس قطٻ

تؿٝس ايعُّٛ ـ طبكّا  اؾٗصا ٜعين أْٗ (،ٍـ )ا٢ بٖٞ َٔ اؾُع احملًٓ «اـريات»ٕ ن١ًُ إ

 .(95)ؾُٝع ا٭َٛض ٚتهٕٛ يصيو ؾا١ًَّ ،هلصٙ ايكاعس٠ ـ

ٓٵ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 9 ِٵ عٹ ٗٴ ْٻ ٔٳ اَ٭ٚٳٔإ ٝٵ ُٴكٵَطَؿ ٔٳ اِي ُٹ ْٳا َي ٝٳأضسٳ ٜكٍٛ ; سٝح (47: )م ﴾خٵ

َٳ :اهلل غبشاْ٘ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ، ناْٛا َٔ بٌ ا٭قؿٝا٤ إٓتذبٌ ٔٵإٕ ٖٓاى َٔ ا٭ْبٝا٤ 

 ٚناْٛا َٔ ا٭خٝاض.

 ٚانشّا نُا ٖٛ ٗ غا٥ط اٯٜات ا٭خط٣.ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ يٝؼ  ٚإٕ

ٍٸأ ع٢ أقشاب ٖصا ا٫غتس٫ٍٚقس ازٸ ع٢ً  ٕ عسّ شنط ا٫غتجٓا٤ ٗ اؾ١ًُ ٜس

ٛٻا خاقٸ١  ادتبا٩ِٖ ؾ١ٗٺ ض إٔ ا٭ْبٝا٤ قس متٸيعك١ُ; إش ٗ ساي١ ٚدٛز ا٫غتجٓا٤ قس ٜٴتك

١ ؾك٘، زٕٚ اؾٗات ٚا٭ما٤ خاقٸ ؾك٘، ٚأِْٗ إِا ناْٛا َٔ ا٭خٝاض َٔ ْاس١ٝٺ

هض إٔ ا٭ْبٝا٤ ناْٛا َٔ شنط ا٫غتجٓا٤ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٜتٸ زٵٔطسٝح مل ٜٳ ;ا٭خط٣. ٚعًٝ٘
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ٚعًٝ٘ ٜهْٕٛٛ قاؿٌ . َٔ ْٝع اؾٗات ،اْٛا َٔ ا٭خٝاضٚن ،إٓتذبٌ

 .(96)َٚعكٌَٛ َٔ ْٝع اؾٗات

ٕٳ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 10 ُٛٛ ٘ٴ َيشٳاؾٹ ْٻا َي ٚٳٔإ ٓٳا ايصِِّنطٳ  ٔٴ ْٳعٻِي ْٻا ْٳشٵ  ; إش(9)اؿذط:  ﴾ٔإ

ٚٸ :كاٍ ٗ ز٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜٜٴ ٓس اهلل، س ع٢ً إٔ ايكطإٓ قس ْعٍ َٔ ع: إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ت٪ٚن٫ّأ

ٚٸٚثاّْٝا ;ٚأْ٘ وطم ع٢ً احملاؾ١ٛ عًٝ٘ ٔ ع٢ً ن٬ّ َٳِأٍ ايصٟ ٜٴػتٳ: إٕ ايؿدل ا٭

ٛٳ ٛٳ ،ٞسٵاي  ٖٛ ؾدل ايٓيبٸ ،ٞ ٚإٜكاي٘ إٍ ايٓاؽسٵٜٚهٕٛ ٚسسٙ إػ٪ٍٚ عٔ إب٬ؽ اي

ٛٳ ا٭نطّ. ٚبعباض٠ٺ  ;ٞ ٚإب٬غ٘ ٚسؿٛ٘ ٖٛ ايٓيبٸسٵأخط٣: إٕ ايٛاغط١ بٌ اغت٬ّ اي

ٛٳ ،أز٢ْ خطأ أٚ غؿ١ًٺ: إٕ ٚثايجّا سٸ ٞ أٚ ٗ إب٬غ٘ ٚسؿٛ٘، ٜٴعٳسٵغٛا٤ ٗ َكاّ اغت٬ّ اي

ٌ ايصٟ تهٖؿـ َكساقّا يٓكض ن٬ّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ اهلل 

ٝٸـ عؿٜ ن٬َ٘ ٚقطآْ٘  ١ ْٚٝع ا٭غباب ٜعٌُ ع٢ً ؼؿٝس سهُت٘ ٚقسضت٘ ا٭ظي

ٌ َيعكُت٘ يطغٛي٘ َٔ ْٝع أْٛاع ايعٻ سٸتٴعٳٚايعًٌ يتشكٌ نتاب٘ َٔ ايتشطٜـ، ٚ

ِٸ . ٫ٚ ىؿ٢ ٖا نطٚض٠ّٚأؾسٸ ،ع٢أضنإ ؼكٝل ٖصا إسٻ ٚاـطأ ٚايػؿ١ً َٔ أٍٚ ٚأٖ

أٚ ا٭ْبٝا٤ ايصٟ  س َٔ عك١ُ ايٓيبٸس شيو ايبٴعٵبطبٝع١ اؿاٍ إٔ ٖصا إطًب إِا ٜ٪ِّ

ٛٳ ٛ ٗ ؾ٪ٕٚ ٗٵيعك١ُ َٔ ايػٻٞ ٚسؿٛ٘ ٚإب٬غ٘، ٚيٝؼ اسٵٜعٛز إٍ اغت٬ّ ن٬ّ اي

ع٢ً غبٌٝ إجاٍ. إٕ ٖصا ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ وؿٜ ، ١اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ

ٟٸ ;ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ عبح ايؿٝطإ ٚغريٙ أٚ  أٚ ظٜاز٠ٺ ْكٕل نٞ ٫ وسخ ؾٝ٘ أ

ـٺ ٓكٍٛ عٔ ابٔ ٚاسسّا َٔ ايتؿاغري إعترب٠ ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ; ٖٚٛ ايطأٟ إ سٸ، ٜٴعٳؼطٜ

 .(97)اؽ ٚقتاز٠عبٸ

ٚٳ ٫َ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ـ 11 ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٌٴ  ٘ٹ اِيبٳاطٹ ِٕ  ٫َٜٳِأتٹٝ ٔٵ سٳهٹٝ َٹ ٌٷ  ٓٵٔعٜ ٘ٹ تٳ ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ

ُٹٝسٺ كس ناْت ٖصٙ اٯ١ٜ ـ َجٌ اٯ١ٜ ايػابك١ ـ َٛنع اغتٓاز قتاز٠ ؾ ;(42ًت: )ؾكِّ ﴾سٳ

ٟٸ ؾدٕل ،ٚايػسٸٟ، سٝح قا٫: يٝؼ َكسٚض ايؿٝطإ ٌ أٚ إٔ ٜتسخٻ ،غريٙ ٫ٚ أ

ف ٗ ن٬ّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إٛدٛز بٌ أٜسٜٓا ٖٛ ايكطإٓ ايصٟ ٜتكطٻ

ٛٳ ، ٚإٕ ايٓيبٸ|ا٭نطّ ْعٍ ع٢ً ايٓيبٸ ٚٗ  ،ٞ اٱهلٞسٵنإ َعكَّٛا ٗ اغت٬ّ اي

 .(98)إب٬غ٘ إٍ ايٓاؽ

 .٫ٌُغتؿٗاز ٚاغتٓاز إتهًٚ َٛضزّا غابكّاٖصٙ اٯٜات إصنٛض٠  تٵيكس ٚقعٳ
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ٔٵ أخط٣  إش ٜبسٚ إٔ ٖٓاى آٜاتٺ ;أخط٣ أٜهّا ّهٔ يٓا إٔ ْهٝـ إيٝٗا آٜاتٺ ٚيه

ٝٵسٳ .ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ ٖصا ايبشح أٜهّا أْٓا مل ْعجط بٌ ايتؿاغري ٚايهتب  بٳ

َٳ َع َباْٞ ايتؿت إيٝٗا، ٗ سٌ إٔ ز٫ي١ بعهٗا َٔ ا٫ْػذاّ ٚايتٓاغِ  ٔٵايه١َٝ٬ 

 ١.هلصٙ ا٭زٓي طٜٔ عٝح ٫ ّهٔ اعتباضٖا كايؿ١ّإؿػِّ

 :ٚغٛف ْؿري إٍ ث٬ث١ َٛاضز َٓٗا

ٞٳ بٹآٜٳ١ٺ ٔإ﴿تعاٍ:  قٛي٘ـ 12 ٜٳِأتٹ ٕٵ  ٍٕ َأ ٕٳ يٹطٳغٴٛ َٳا َنا ٕٔ  ٫ٖٚٳ (. إٕ 78)غاؾط:  ﴾اهللٹبٹٔإشٵ

ٍٸ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ ا ٛٳٖصٙ اٯ١ٜ إطتبط١ ظُٝع ا٭ْبٝا٤ تس ٞ اٱهلٞ سٵغت٬ّ اي

 ٚإب٬غ٘.

ْٳا ﴿قٛي٘ تعاٍ: : َجٌ ،ـ آٜات ايتشسٸ13ٟ ٓٳا عٳ٢ًَ عٳبٵسٹ ُٻا ْٳعٻِي َٹ ٜٵبٺ  ِٵ ؾٹٞ ضٳ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٚٳٔإ

٘ٹ َٹجٵًٹ ٔٵ  َٹ ف بايكطإٓ ٚاٯٜات إُاث١ً اييت تعطِّ ،(. إٕ ٖصٙ اٯ23١ٜ)ايبكط٠:  ﴾َؾِأتٴٛا بٹػٴٛضٳ٠ٺ 

ٌٷٝٸَٔ إعادع اٱهل ٛاسسٺنايهطِٜ  غٛا٤ ٗ  ،َٔ اـطأ ٕٷٛع٢ً إٔ ايكطإٓ َك ١، زيٝ

ٌٷ ٛٳٗ َكاّ تًٓك |ا٭نطّ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸ ايٓعٍٚ ٚاٱب٬ؽ، ٚزيٝ  ٞ ٚإب٬غ٘.سٵٞ اي

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ َٔ اخت٬ؾات آٜات ايتشسٸٟ عٔ اٯٜات ا٭خط٣ أْٗا تٓٛط إٍ 

ٛٳ ١ َاّ اؾُٝع يًتشكٝل ٗ قشٸخاضد١ٝ، ٚتؿتض ايططٜل أ ٞ ٚايكطإٓ َٔ ظا١ٜٚٺسٵَػأي١ اي

 ٗ ا٫غتس٫ٍ اي٬سل أٜهّا. . ٖٚصٙ ايٓكط١ َٛدٛز٠ْعٝ٘ ايٓيبٸٚغكِ َا ٜسٻ

ٝٵٔط  ٬ََأَؾ﴿تعاٍ:  قٛي٘ـ 14 ٓٵسٹ َغ ٔٵ عٹ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي ٕٳ  ٕٳ اِيُكطٵآ ٘ٹ اهللٹٜٳتٳسٳبٻطٴٚ ٛٳدٳسٴٚا ؾٹٝ  َي

ٍٸ82)ايٓػا٤:  ﴾ّاَنجٹري ّاؾ٬َاخٵتٹ ٚٵضب (. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تس ٖا ع٢ً قشٸ١ إغٓاز ايكطإٓ سٳ

ٛٳٗ تًٓك |ا٭نطّ ط عٔ عك١ُ ايٓيبٸايهطِٜ إٍ اهلل، ٚتعبِّ ٞ ٚإب٬غ٘. سٵٞ اي

ٗ ايٛقت ْؿػ٘ سٸ إٍ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قس تٴعٳ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايكاض٨ ايهطِٜ ًَتؿتٷ

ـ َجٌ  إٔ ايٓيبٸِ َٓٗا ٗٳاٯٜات إدايؿ١ يًكٍٛ بايعك١ُ َٔ اـطأ; إش ّهٔ إٔ ٜٴِؿإسس٣ 

ٔ َٔ شيو، ٚيؿٖٛس ؾٝ٘ يٛ نإ ٜطٜس إٔ ٜأتٞ َجٌ ايكطإٓ ٕا ُٖهغا٥ط ايٓاؽ ـ 

ُٖ ،نجري. )إٕ اٱداب١ عٔ ٖصا اٱؾهاٍ اخت٬فٷ ت ا٫غتؿاز٠ ٚاٯٜات ا٭خط٣ اييت 

 ١(.َػتكًٓ َٓٗا يًطزٸ ع٢ً ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ؼتاز إٍ َكاي١ٺ

 

  ــــــ فٔ طسٜل بسٖإ اخُلًِعؿ١ُ ًعاملجبت١ ياٯٜات  ب ـ

ٌٕ ٚانض َع اؾرتاض قسم بعض  إٕ اؾرتاض عسّ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٜتٓاؾ٢ بؿه
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ٜهٕٛ ايكٍٛ بعسّ ايعك١ُ يٮْبٝا٤  ع٢ً تًو اٯٜات بٓا٤ٶ ،ٚعًٝ٘ .اٯٜات ٚيٛاظَٗا

 باط٬ّ، ٚبصيو ٜجبت ايكٍٛ بايعك١ُ هلِ بطبٝع١ اؿاٍ. 

ِٸ ِٸ(99)ٗ نتابٌ يًؿدط ايطاظٟ تٵ١ قس ٚضزٳٖصٙ ا٭زٓي إٕ أٖ دا٤ اٯخطٕٚ  ، ث

بٝإ  َٓ٘. ٚنُٔ ٖصٙ ا٫غتس٫٫ت متٸ ٜٚعٝسٚا ططسٗا بتأثرٕي ،١يٝصنطٚا ٖصٙ ا٭زٓي

ٌُ إٍ بٝإ بعض اٱؾها٫ت ع٢ً أقٌ نُا شٖب بعض إتهًٚ .بعض إٓاقؿات

ٝٵسٳ .١أٚ َكساض ز٫ي١ ٖصٙ ا٭زٓي ،ا٫غتس٫ٍ ، ْٚهتؿٞ (100)أْٓا ْعطض عٔ شنطٖا بٳ

ٌٸ .َذطٸز ْكٌ اٯٜات اييت ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ ٖصا ايبشح َٛضز َٓٗا  ٚٗ تكطٜط ن

ِٸْعٌُ ٗ بسا١ٜ ا٭َط ع٢ً بٝإ ايرتنٝب١ إٓطك١ٝ ٗ إطاض َكسٸ ْعٌُ بعس شيو  َتٌ، ث

ٌٸع٢ً بٝإ أزٓي  َات اييت تكّٛ ع٢ً أغاغٗا:َٔ إكسٸ ٚاسس٠ٺ ١ ن

ٚٸ ّٸ: يٛ قسٍايسيٌٝ ا٭ ٗ ايسْٝا  ض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا٤ يهإ ٚنعِٗ َٔ سٝح ايص

 ١َ ا٭ٍٚ(.ٌ )إكسٸٚايعكاب ٗ اٯخط٠ أغٛأ َٔ إصْبٌ ايعازٜٸ

ٗ سٌ إٔ ا٭ْبٝا٤ قس اْتذبِٗ اهلل ٚاقطؿاِٖ َٔ بٌ ْٝع ايٓاؽ، ٚهلِ عٓس 

 ١َ ايجا١ْٝ(.عاي١ٝ )إكسٸ اهلل َٓعي١ْ

ٕ ا٭ْبٝا٤ هب إٔ ٜهْٛٛا َعكٌَٛ َٔ اضتهاب َتٌ ٖٞ أْٚتٝذ١ ٖاتٌ إكسٸ

 غٛا٤ ايكػا٥ط َٓٗا أٚ ايهبا٥ط. ،ايصْٛب

ّٸ ٚؾذب تكطټٗٳ: ٜٴِؿ١َ ا٭ٍٚإثبات إكسٸ ف ْػا٤ ايٓيب ِ َٔ اٯٜات ايٛاضز٠ ٗ ش

ُّٕا نإ ايؿدل ٜتُتٻأْ٘ نًٓ |ا٭نطّ أمس٢ َٔ َكاّ اٯخطٜٔ ؾإْ٘  ع َكا

عٳِ اييت و٢ٛ بٗا يتأْٝب. ٚبصيو نًُٓا ناْت ايِّب ٚاًُعٜس َٔ ايؿذيض غٝتعطٻ

عٳِ، ؾإْ٘ ف ع٢ً خ٬ف َا تكتهٝ٘ تًو ايِّايؿدل أنجط َٔ غريٙ، َٚع شيو ٜتكطٻ

ٔٻ َنَأسٳسٺ  ٜٳا﴿ّ ٚإ٪اخص٠ أنجط َٔ غريٙ. قاٍ اهلل تعاٍ: ٛٵض يًٖغٝتعطٻ ِّ َيػٵتٴ ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

ٔٳ ايِّػٳا٤ٹ ِٸ32)ا٭سعاب:  ﴾َٹ ٖٴشٖن (. ث َات َٔ ايٛادبات ٚاحملطٻ اهلل بعس شيو بعسزٺ ٔٸط

ٔٸ ٔٻ بٹَؿاسٹؿٳ١ٺ  ٜٳا﴿أخط٣:  . ٚقاٍ تعاٍ ٗ آ١ٜٺإؿطٚن١ عًٝٗ ٓٵُه َٹ ٔٵ ٜٳِأتٹ  َٳ  ِّ ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ

ٔٔ ٝٵ ٗٳا اِيعٳصٳابٴ نٹعٵَؿ ـٵ َي ٓٳ١ٺ ٜٴهٳاعٳ ِّٝ ٌٸٚ(. 30)ا٭سعاب:  ﴾َٴبٳ  ٜٴػتؿاز َٔ ٖصا ايتعبري إٔ ن

ٔٸ ٚٗ ،|ا٭نطّ ٜهٕٛ ع٢ً زضد١ ْػا٤ ايٓيبٸؾدل   َكابٌ، ؾإٕ عصاب٘ ٗ َٓعيتٗ

عٕٛ بايٓع١ُ اٱهل١ٝ ٕ ا٭ْبٝا٤ ٜتُتٻإٚسٝح  .ع١ُ غٛف ٜهٕٛ أؾسٸ ٚأقػ٢ٖصٙ ايِّ
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ٛٸ٠ ٚايطغاي١، ؾإِْٗ غٝهْٕٛٛ عطن١ّ ّ ٚايعتاب ٚإ٪اخص٠ ٛٵيًٖ ا٭نرب، ٖٚٞ ْع١ُ ايٓب

 أنجط َٔ غريِٖ.

يكس اختاض اهلل ـ طبكّا يكطٜض بعض آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ـ  ايجا١ْٝ:إثبات إكسٸ١َ 

ُٳبعض ا٭ؾدام إ ٛٳ ١ًّٓتذبٌ َٔ بٌ ايٓاؽ; يٝهْٛٛا سٳ ٞ اٱهلٞ. نُا سٵيطغاي١ اي

ْٳا ﴿١ إباؾط٠ اييت غبل شنطٖا، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: لس شيو نُٔ ا٭زٓي ٓٵسٳ ِٵ عٹ ٗٴ ْٻ ٚٳٔإ

ٔٳ اَ٭ ٝٵ ُٴكٵَطَؿ ٔٳ اِي ُٹ ٝٳأضَي (، ٚغريٖا َٔ اٯٜات ا٭خط٣. ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ 47)م:  ﴾خٵ

اٯٜات إٔ ٚنع َٚكاّ ا٭ْبٝا٤ أؾهٌ ٚأمس٢ بإكاض١ْ إٍ غريِٖ َٔ ا٭ؾدام 

ٞٸِطنٕٛ يًٗايعازٌٜ، ٚ٭ِْٗ ا٭قطب َٔ اهلل ؾإِْٗ ٜتعطٻ ٌٕ ـ اٱهل  أنرب. بؿه

َٳايسيٌٝ ايجاْٞ ٫ٚ ٜطتهبٕٛ إعاقٞ  ٫ ٜكعٕٛ ٗ سبا٥ٌ ايؿٝطإ، ٔٵ: ٖٓاى 

 ١َ ا٭ٍٚ(.)إكسٸ

ٚأغًؼ ي٘ ايكٝاز، ٚاضتهب إعك١ٝ، غٛف  ،يٛ إٔ ؾدكّا أطاع ايؿٝطإ

١َ َٚكاَّا َٔ شيو ايؿدل ايصٟ ٫ ٜٓدسع بٛغاٚؽ ايؿٝطإ )إكسٸ ٜهٕٛ أز٢ْ َطتب١ّ

 ايجا١ْٝ(.

 (.١َ ايجايج١َٚكاَّا َٔ اٯخطٜٔ )إكسٸ إٕ ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا بأز٢ْ زضد١ّ

٘ٴ ﴿إٕ قٍٛ اهلل تعاٍ بؿإٔ إبًٝؼ: : إثبات إكسَِّات ٓٻ َٚ ِٵ ٔإبٵًٹٝؼٴ  ٔٗ ٝٵ ٚٳَيَكسٵ قٳسٻمٳ عٳًَ

ٌٳ ّاَؾٔطٜك ٫َٖؾاتٻبٳعٴٛٙٴ ٔإ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي ( ٜٴجبت إكسٸ١َ ا٭ٍٚ. ٖٚهصا قٛي٘ تعاٍ: 20)غبأ:  ﴾َٹ

ٓٵسٳ ﴿ ِٵ عٹ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ِٵاهللٹٔإ  .(13)اؿذطات:  ﴾ َأتٵَكاُن

ب َٔ اهلل ٖٛ ايتك٣ٛ ٚادتٓاب إعاقٞ ٚايصْٛب، ٖٚصا ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٬َى ايُكطٵ

 ٔ إكسٸ١َ ايجا١ْٝ.ٜبِّ

ِٸٚأَا زيٌٝ إكسٸ اختٝاضِٖ َٔ بٌ ا٭َِ، ٜٚهْٕٛٛ  ١َ ايجايج١ ؾٗٛ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜت

ٕٔ َٔ سبا٥ٌ  ِٖ ا٭ؾهٌ َٔ غٛاِٖ. ٚطبكّا هلصا ا٫غتس٫ٍ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َأَ

َٳايؿٝ  طٙ، ٫ٚ ٜطتهبٕٛ إعاقٞ، غٛا٤ ٗ شيو ايهبا٥ط اٚ ايكػا٥ط.ِهطإ ٚ

إٕ ا٭ْبٝا٤ إشا اضتهبٛا إعاقٞ غٛف ٜهْٕٛٛ َٔ سعب  :ايسيٌٝ ايجايح

 ١َ ا٭ٍٚ(.ايؿٝطإ )إكسٸ

 ١َ ايجا١ْٝ(.ؿٌ ِٖ َٔ سعب اهلل )إكسٸإٕ بعض إهًٖ
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دل ايصٟ ٜهٕٛ َٔ إٕ ايؿدل ايصٟ ٜهٕٛ َٔ سعب اهلل ٖٛ أؾهٌ َٔ ايؿ

 سعب ايؿٝطإ )إكسٸ١َ ايجايج١(.

ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس اختاض ا٭ْبٝا٤ َٔ بٌ أخٝاض ايٓاؽ هب إسٝح 

 ١َ ايطابع١(.بايهطٚض٠ إٔ ٜهْٛٛا أؾهٌ َٔ اٯخطٜٔ )إكسٸ

ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ، ٫ٚ ٜطتهبٕٛ إعاقٞ 

 ٚايصْٛب.

٭ٕ ايؿدل ايصٟ ٜكرتف ايصْٛب إِا ٜتبع  ;ٚانضٷ ا٭١ٍَٚ زيٌٝ إكسٸ

ٔٷ  عًٝ٘. ايؿٝطإ، ٚايؿٝطإ َُٗٝ

ٌٸ ٚزيٌٝ إكس١َ ايجا١ْٝ ـ طبكّا ٯٜات ايكطإٓ ـ ٫ ىًٛ إَا إٔ  ـٺَهًٖ ٖٛ إٔ ن

ؿٌ ّتاظٕٚ غكا٥ل ٜهٕٛ َٔ سعب ايؿٝطإ أٚ َٔ سعب اهلل، ٚإٕ بعض إهًٖ

 .(101)تٌُ إٍ سعب اهللػعًِٗ َٔ إٓتػبٌ ٚإٓ

ٚٵضؾتٴػتؿاز ب إكسٸ١َ ايجايج١ٚأَا  ; إش ْؿػٗا ٖا َٔ َؿاز ٖصٙ اٯٜات إصنٛض٠سٳ

ٞٳ ﴿ٜكٍٛ اهلل تعاٍ بؿإٔ سعب اهلل:  ٘ٴاهلُلضٳنٹ ٓٵ ٚٳضٳنٴٛا عٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ  .(102)(119)إا٥س٠:  ﴾ عٳ

 ا٭ٍٚ(.٘ )إكسٸ١َ ؾٗازتٴ تٵإعك١ٝ، ضٴزٻ : يٛ اضتهب ايٓيبٸايسيٌٝ ايطابع

 )إكس١َ ايجا١ْٝ(. إٕ ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ َكبٛي١ْ

ٌٸإثبات إكسٸ١َ ا٭ٍٚ  اتٜطتهب إعك١ٝ ٜهٕٛ ؾاغكّا، ٚطبكّا ٯٜ ٔٵَٳ : إٕ ن

ٔٳ  ٜٳا﴿ُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: نايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً إخباضٙ،  ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َأ

ٓٳبٳ ِٵ َؾاغٹلٷ بٹ ٕٵ دٳا٤ٳُن ٓٴٛا ٔإ َٳ ٓٴٛاَؾ أٺآ ٝٻ (. ٚا٭ْبٝا٤ يٝػٛا اغتجٓا٤ٶ َٔ ٖصٙ 6)اؿذطات:  ﴾تٳبٳ

ٕٵ اضتهبٛا ايصْب غٛف ٜهْٕٛٛ َٔ ايؿاغكٌ، ٚئ تكبٌ ؾٗازتِٗ بعس  ايكاعس٠; ؾإ

 شيو.

: إٕ ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ ـ طبكّا يكطٜض ايكطإٓ ايهطِٜ ـ تكبٌ إثبات إكسٸ١َ ايجا١ْٝ

َٸت٘ ؾشٳ٫ |ا٭نطّ بؿإٔ أِٖٗ، نُا إٔ ؾٗاز٠ ايٓيبٸ ب، بٌ ٖٞ ػٵ تكبٌ علٸ أ

ـٳ ﴿كطٜض قٛي٘ تعاٍ: يا٭َِ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ أٜهّا;  ٢ علٸستٸ نصيو َكبٛي١ْ ٝٵ َؾَه

ٖٳ٪ٴ ٓٳا بٹَو عٳ٢ًَ  ٚٳدٹ٦ٵ ٗٔٝسٺ  َٻ١ٺ بٹؿٳ ِّ ُأ ٔٵ ُن َٹ ٓٳا  ٗٔٝس٫َٔإشٳا دٹ٦ٵ طبكّا هلصٙ ٚ(. 41)ايٓػا٤:  ﴾ّا٤ٹ ؾٳ

عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜهْٛٛا  ١ّاٯ١ٜ تهٕٛ ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ َكبٛي
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 ٜٔ َٔ ْٝع ايصْٛب.أيصيو َعكٌَٛ َٚربٻ

ٛ ٚايٓػٝإ ٗٵ٢ َٔ ايػٻبٌ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ ستٸ

ُا ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا إٔ يسِٜٗ عًُّا نا٬َّ بٳٚايهصب َٚا إٍ شيو أٜهّا، بٌ ضٴ

َٸ١، ٚا٭عُا  ٕع١ًٓ ٚغري إع١ًٓ َِٓٗ أٜهّا.ٍ ابأعُاٍ ا٭

ِٸ إكسٸ ،ٚباٱناؾ١ إٍ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ١َ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايسيٌٝ قس ّهٔ ن

ٍَٕات ايسيٌٝ ايػابل، ٚايتٛقټإٍ َكسٸ  :ايتايٞآخط ع٢ً ايٓشٛ  ٌ إٍ اغتس٫

. ٖصا ٗ سٌ تهٕٛ ؾٗاز٠ زٸيٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ إعاقٞ ؾإٕ ؾٗازاتِٗ غٛف تٴطٳ

ٚعًٝ٘ هب إٔ تهٕٛ ؾٗاز٠  ،ٌ ـ بؿطٙ اٱّإ ٚايعساي١ ـ َكبٛي١ّام ايعازٜٸا٭ؾد

 ّاَعكَٛ ايٓيبٸٜهٕٛ ٍ، ٚإٔ ٚٵَأ بططٜٕل ـ ايصٟ ٖٛ َٔ أؾهٌ اـًل ـ َكبٛي١ّ ايٓيبٸ

ٌٸ َٚربٸّأ  ؾإٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜطتهبٕٛ ايصْٛب.َا ٜػًب عٓ٘ اغتشكام ايؿٗاز٠. ٚعًٝ٘  َٔ ن

١ ٖصا ا٫غتس٫ٍ إِا تجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ اضتهاب ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ْتٝذ

ٚاٱقطاض ع٢ً ايكػا٥ط، َا ٜتٓاؾ٢ َع قبٍٛ ايؿٗاز٠،  ،ايصْٛب ٚإعاقٞ ايهبري٠

ٌٕٚيٝؼ ايعك١ُ ستٸ  َطًل. ٢ َٔ اضتهاب ايكػا٥ط بؿه

يٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ إعك١ٝ ٚدب ْكشِٗ ٚضزعِٗ عٔ : ايسيٌٝ اـاَؼ

 ١َ ا٭ٍٚ(.كسٸاضتهاب ٖصٙ إعك١ٝ )إ

ٌٕ  ١َ ايجا١ْٝ(.َا ٜ٪شٜ٘ قطعّا )إكسٸ ضزع ايؿدل عٔ اضتهاب عُ

 ١َ ايجايج١(.، ٚيصيو ٫ ٜٓبػٞ إٜصا٩ِٖ )إكسٸّٷإٜصا٤ ا٭ْبٝا٤ قطٻ

إعك١ٝ ٚدب ضزع٘ عٔ ؾعٌ تًو  : يٛ اضتهب ؾدلٷإثبات إكسٸ١َ ا٭ٍٚ

ٔٵ ﴿قاٍ تعاٍ:  ،إٓهط ١ ٚدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔعهِ أزٓي ;إعك١ٝ ٚٳِيتٳُه

ٓٵَهٔط ُٴ ٔٔ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔط  ٕٳ ٔإَي٢ اِيدٳ َٻ١ْ ٜٳسٵعٴٛ ِٵ ُأ ٓٵُه )آٍ عُطإ:  ﴾َٹ

104.) 

ٟ إٍ : َٔ ايٛانض إٔ ضزع ايؿدل عٔ ايكٝاّ بإٓهط ٜ٪زٸ١َ ايجا١ْٝإثبات إكسٸ

ٌٸاغتٝا٥٘ ٚاْععاد٘ ٚإٜصا٥٘; ٚشي َٚا ٜٛاؾل  ،ٜطٜس إٔ ٜؿعٌ َا وًٛ ي٘ ؾدٕل و ٭ٕ ن

٣. ٚعًٝ٘ ٜت٘ ؾإْ٘ غٛف ٜتأشٸس إضازت٘ ٚوسٸ َٔ سطٸإضازت٘ ٚاختٝاضٙ. ؾًٛ أضاز اٯخط إٔ ٜكِّ

 ب بإٜصا٥٘.ٜكّٛ ب٘ ؾإٕ شيو غٛف ٜتػبٻ ٌٕعٔ عُ يٛ متٸ ضزع ايٓيبٸ
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ٗ شيو  كس ٚضز ايٓلټ: ٚأَا زيٌٝ سط١َ إٜصا٤ ا٭ْبٝا٤ ؾ١َ ايجايج١إثبات إكسٸ

ٚؾإٔ  |ا٭نطّ إش ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بؿإٔ ايٓيبٸ; بايٓػب١ إٍ عُّٛ ا٭ْبٝا٤

ٓٴٛا  ٜٳا﴿: ×َٛغ٢ ايٓيبٸ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َٴٛغٳ٢ ٫ََأ ٚٵا  ٔٳ آشٳ )ا٭سعاب:  ﴾تٳُهْٛٴٛا َناٖيصٹٜ

أٜهّا.  |نطّا٭ ٚسط١َ إٜصا٤ ايٓيبٸ ،×َٛغ٢ ٖٚصا ٜعين سط١َ إٜصا٤ ايٓيبٸ ،(69

 .^أخط٣ بؿإٔ سط١َ إٜصا٤ ا٭ْبٝا٤ آٜاتٷ تٵنُا ٚضزٳ

ُا بٳٚباٱناؾ١ إٍ إٛاضز اؾع١ٝ٥ إصنٛض٠ نُٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، ضٴ

ٕٳ ﴿أَهٔ يٓا إٔ ْػتؿٝس َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٚ ٕٻ اٖيصٹٜ ِٴ اهلَلٔإ ٗٴ ٓٳ ٘ٴ َيعٳ ٚٳضٳغٴَٛي  ؾٹٞ اهلُل 

ٚٳاٯ ٝٳا  ْٵ ٚٳايسټ ِٵ عٳصٳابخٹطٳ٠ٹ  ٗٴ ٗٔٝٓ ّاَأعٳسٻ َي ّٝا بؿإٔ ْٝع ( سهُّا ن57ًٚ)ا٭سعاب:  ﴾ّاَٴ

إٍ ا٭بس. ٚبايتايٞ ٜٓتر عٔ ٖصا ايسيٌٝ إٔ  ّٷا٭ْبٝا٤، ٖٚٛ إٔ إٜصا٤ ضغٍٛ اهلل قطٻ

ِٸ ْٳ ا٢ٛ ٜػتشٓكا٭ْبٝا٤ ٫ ٜطتهبٕٛ إعاقٞ، ستٸ ِٗ عٔ إٓهط، ٝٴٗٵبػببٗا إٔ ٜت

 ش٣.ٮيشيو  ْتٝذ١ا نٜٛٚتعطٻ

 ١َ ا٭ٍٚ(.باعِٗ )إكسٸاتٸ عٵ: يٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ إعك١ٝ مل ُهايسيٌٝ ايػازؽ

 ١َ ايجا١ْٝ(.ع٢ً ايٓاؽ ٚأتباعِٗ )إكسٸ إٕ اتباع ا٭ْبٝا٤ ٚادبٷ

ِٸ١َ ا٭ٍٚإثبات إكسٸ تهًٝؿِٗ ببعض  : َٔ ايٛانض إٔ ا٭ؾدام عٓسَا ٜت

ٌٕ ا٭عُاٍ هب عًِٝٗ ايعٌُ بٗا، ٚعٓسَا ّٓعِٗ ، ٜٚتٛعٸس ع٢ً ؾعً٘ اهلل عٔ عُ

ٕ ايؿ٤ٞ ايٛاسس ٫ إبايعصاب ٚايعكاب، هب ع٢ً اؾُٝع إٔ وذُٛا عٔ ؾعً٘. ٚسٝح 

يٛ  ، ؾإٕ ايٓيبٸّا عٌٓ٘ اهلل، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ َٓٗٝٸبٳّهٔ إٔ ٜهٕٛ َأَٛضّا ب٘ َٔ قٹ

بعٛا إٔ ٫ ٜتٸ ٌ اهللبٳٌ عٔ شيو ايؿعٌ َٔ قٹؿٌ إٓٗٝٸٚدب ع٢ً إهًٖ اضتهب َعك١ّٝ

 .دا٥ع٠ّ ١ يًٓيبٸعٝٸبٳٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ ايتٻ ،، ٚهب عًِٝٗ تطى شيو ايؿعٌايٓيبٸ

 :ٗاكتًؿ١ بؿإٔ بعض ا٭ْبٝا٤، َٚٓ: يكس أْعٍ اهلل آٜات ١َ ايجا١ْٝإثبات إكسٸ

إبطاِٖٝ  قٛي٘ بؿإٔ ايٓيبٸ: ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚ. |ا٭نطّ باع ايٓيبٸٗ اتٸآٜاتٷ 

َٳاَ﴿: ×اـًٌٝ (. ٚاٱَاّ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٜتبع٘ 124)ايبكط٠:  ﴾ّأإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ

َٹِّٞ﴿: ×إبطاِٖٝ ايٓاؽ; نُا قاٍ ايٓيبٸ ٘ٴ  ْٻ ٔٵ تٳبٹعٳٓٹٞ َؾٔإ ُٳ  (.36)إبطاِٖٝ:  ﴾َؾ

َٵٔطٟ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ×ٖاضٕٚ ٚدا٤ بؿإٔ ايٓيبٸ ٚٳَأطٹٝعٴٛا َأ  (.90)ط٘:  ﴾َؾاتٻبٹعٴْٛٹٞ 

ٕٳ ﴿: |ا٭نطّ اٍ بؿإٔ ايٓيبٸٚقاٍ تع ِٵ تٴشٹبټٛ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٌٵ ٔإ )آٍ  ﴾ َؾاتٻبٹعٴْٛٹٞاهلَلُق
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ٓٴٛا بٹ﴿ٚقاٍ أٜهّا:  ،(31عُطإ:  َٹ ِّٞ اُ٭اهللٹَؾآ ٘ٹ ايٓٻبٹ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٔٴ بٹ  َٹ ِّ اٖيصٹٟ ٜٴ٪ٵ ٘ٹ اهللٹَِّ ُٳاتٹ ٚٳَنًٹ  

ِٗ َٓٗا ٚدٛب إطاع١ َٔ اٯٜات اييت ٜٴؿ ٚغري شيو ،(158)ا٭عطاف:  ﴾ٚٳاتٻبٹعٴٛٙٴ

 .(103)ايطغٍٛ

ِٷ ِٸ اٯٜات اييت ّهٔ إٔ ٜٴػتؿاز َٓٗا سه ٜٳا﴿٘ تعاٍ: ٞ قُٛينًٚ َٚٔ أٖ ٍٳ   َقا

ٌٳ ُٴطٵغٳًٹ ّٔ اتٻبٹعٴٛا اِي ٛٵ ١ ٖصا اؿهِ ٖٛ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٝٚايسيٌٝ ع٢ً نًٚ .(20)ٜؼ:  ﴾َق

ٟٸ َق عٵٚتعاٍ مل ٜهٳ  عًٝ٘، ٚمل ىايؿ٘. سٺٝٵأ

ٌٸ َٳا ﴿٘ تعاٍ: ٖصٙ اٯٜات ع٢ً ٚدٛب إطاع١ ا٭ْبٝا٤ قُٛي ٚا٭ٚنض َٔ ن ٚٳ

ٍٕ ٔإ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ ٕٔ  ٫َٖأضٵغٳ ٝٴَطاعٳ بٹٔإشٵ  (.64)ايٓػا٤:  ﴾اهللٹيٹ

٘ٷ َٳتٜٓٛ ٌُٕػٻ ٔٵ: ٖٓاى  َباؾط )ٚيٝؼ  و بٗصٙ اٯ١ٜ ٱثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بؿه

ـًُِ ٌٕإطاع١  تٵـ(، ٚقاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ: يٛ ٚدبٳبربٖإ ا هض َٔ َطًل ٜتٸ ا٭ْبٝا٤ بؿه

أخط٣: إٕ إط٬م اٯٜات ٗ  شيو إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا٤. ٚبعباض٠ٺ

ٌٷ ًعٌ ع٢ً ع٢ً أِْٗ َعكَٕٛٛ. َٚٔ ايٛانض بايٓػب١ إٍ إٖط ٚدٛب إطاع١ ا٭ْبٝا٤ زيٝ

ٞٸ عٔ ططٜٕل عًِ إٓطل إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ عباض٠ْ ّ، ٚعًٝ٘ تكسٻ ٚغري َباؾط ع٢ً َا خًؿ

 ٫ ّهٔ اعتباض ٖصٙ اٯ١ٜ نُٔ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ َٔ اٯٜات.

: إٕ ايصٟ ٫ ٜطتهب إعك١ٝ أؾهٌ َٔ ايصٟ ٜطتهب إعك١ٝ ايسيٌٝ ايػابع

 ١َ ا٭ٍٚ(.)إكسٸ

 ١َ ايجا١ْٝ(.إٕ ا٥٬ٕه١ ٫ ٜطتهبٕٛ إعك١ٝ )إكسٸ

 ١َ ايجايج١(.إٕ ا٭ْبٝا٤ أؾهٌ َٔ ا٥٬ٕه١ )إكسٸ

ا٥٬ٕه١ ـ أؾهٌ َٔ  :ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿدل ايصٟ ٫ ٜطتهب إعك١ٝ ـ َجٌ

ٕ ا٥٬ٕه١ يٝػٛا أؾهٌ َٔ ا٭ْبٝا٤ ؾٗصا إايؿدل ايصٟ ٜطتهب إعك١ٝ. ٚسٝح 

 ٜعين إٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜطتهبٕٛ إعك١ٝ.

ٓٵسٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ١َ ا٭ٍٚزيٌٝ إكسٸ ِٵ عٹ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ِٵاهللٹٔإ طات: )اؿذ ﴾ َأتٵَكاُن

13.) 

ٕٳ  ٫َ﴿خ عٔ ا٥٬ٕه١، ٚتكٍٛ: اييت تتشسٻ اٯ١ُٜ ١َ ايجا١ْٝزيٌٝ إكسٸ َٳا اهلَلٜٳعٵكٴٛ  

ٕٳ َٳطٴٚ َٳا ٜٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳِؿعٳًُٛ ٚٳ ِٵ  ٖٴ َٳطٳ  (.6)ايتشطِٜ:  ﴾َأ
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 ٬٘ٚٳُن﴿خ عٔ ايهجري َٔ ا٭ْبٝا٤، ٚتكٍٛ: اييت تتشسٻ اٯ١ُٜ ١َ ايجايج١زيٌٝ إكسٸ

ٓٳا عٳ٢ًَ اِيعٳ ٌٳَؾهٻًِ ُٹ ط عٔ أؾه١ًٝ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً ايٓاؽ (، ٚاييت تعب86ِّ)ا٭ْعاّ:  ﴾اَي

ٚٵضَٔ غٛض٠ ايسخإ تجبت ب 32ٚا٥٬ٕه١. ٚاٯ١ٜ  ٖا إٔ ا٭ْبٝا٤ ِٖ ايصٜٔ متٸ سٳ

 اقطؿا٩ِٖ ٚادتبا٩ِٖ َٔ بٌ ْٝع ايعإٌ )أٟ ايصٜٔ ٜعكًٕٛ(.

ٝٵسٳٖاث١ً أٜهّا.  َاتٺ١، َكسٸأخط٣ إٍ ٖصٙ ا٭زٓي ١ٺنُا ّهٔ إناؾ١ أزٓي إٔ  بٳ

ِٸ ا٫يتؿات إيٝٗا ٗ ايهتب ايه١َٝ٬ٖصٙ ا٭زٓي  :١ مل ٜت

: إٕ ا٭ْبٝا٤ إشا اضتهبٛا إعك١ٝ ؾػٛف ٜهْٕٛٛ َٔ ايٛإٌ ايسيٌٝ ايجأَ

 )إكسٸ١َ ا٭ٍٚ(.

 ١َ ايجا١ْٝ(.إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٫ ٜٗسٟ ايٛإٌ )إكسٸ

 ١َ ايجايج١(.ْبٝا٤ )إكسٸا٭ إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٗسٟ

 ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜطتهبٕٛ إعك١ٝ.

 : إٕ ايًِٛ َٔ إؿاِٖٝ اييت تكسم ٗ َٛضز ايًِٛ علٸ١َ ا٭ٍٚإثبات إكسٸ

ايٓاؽ، ٚٗ َٛضز ايؿدل ايصٟ ٜطتهب إعك١ٝ أٜهّا. ٚإِا ٜٴٓػب ايًِٛ إٍ َجٌ 

٘ٹ﴿قاٍ تعاٍ: ٖصا ايؿدل; ٭ْ٘ باضتهاب إعك١ٝ ًِٜٛ ْؿػ٘.  ٓٳِؿػٹ ِٷ يٹ َٚايٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ  ﴾َؾ

ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳ ﴿ٚقاٍ أٜهّا:  ،(32)ؾاطط:  ٔٵ  َٳ ٕٳاهللٹٚٳ ُٴٛ ٖٛايٹ ِٴ اي ٖٴ (. 229)ايبكط٠:  ﴾ َؾُأَٚي٦ٹَو 

ِٸ عٔ اضتهاب ايصْب، ٚنصيو تٴػتعٌُ ٗ َٛضز ا٫عتسا٤  «ايًِٛ»ايتعبري بـ  ٚسٝح ٜت

، ٚٗ َٛضز (104)ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍع٢ً اٯخطٜٔ، ٚٗ َٛضز ْػب١ ايهصب 

َعكٌَٛ َٔ ايهؿط  ،َكته٢ ٖصا ايسيٌٝ ;أٜهّا، ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ (105)ايهؿط

ٌٸ  إعاقٞ ٚايصْٛب. ٚايهصب ٗ ايتبًٝؼ ٚايسع٠ٛ َٚٔ ن

ٌٳ ٫َ اهلُلٚٳ﴿: قٛي٘ تعاٍ: ١َ ايجا١ْٝزيٌٝ إكسٸ ُٹ ٖٛايٹ ّٳ اي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك )آٍ عُطإ:  ﴾ٜٳ

 ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهّا. تٵأخط٣ َؿاب١ٗ هلصٙ اٯ١ٜ قس ٚضزٳ آٜاتٷ (. ٖٚٓاى86

ِٕ﴿٘ تعاٍ: قُٛي ١َ ايجايج١زيٌٝ إكسٸ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ  ِٵ ٔإَي٢ قٹطٳا ٔٗ ٗٵسٹٜ ٜٳ  ،(16)إا٥س٠:  ﴾ٚٳ

 خ عٔ ٖسا١ٜ ا٭ْبٝا٤.ٚاٯٜات إؿاب١ٗ ا٭خط٣ اييت تتشسٻ ;^ايٛاضز٠ بؿإٔ ا٭ْبٝا٤

ؾإِْٗ غٝهْٕٛٛ َٔ ايٛإٌ  ا٤ إشا اضتهبٛا َعك١ّٝ: إٕ ا٭ْبٝايسيٌٝ ايتاغع

 ١َ ا٭ٍٚ(.)إكسٸ
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 ١َ ايجا١ْٝ(.إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٫ ٜٓكط ايٛإٌ )إكسٸ

 ١(.يج١َ ايجا)إكسٸ ْبٝا٤إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜٓكط ا٭

ٔٵ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َٔ قبٌٝ آٜاتٷ ١َ ايجا١ْٝزيٌٝ إكسٸ َٹ ٌٳ  ُٹ ٖٛايٹ َٳا يٹً  ﴾ْٳكٹرٕي ٚٳ

 أخط٣ بٗصا إهُٕٛ. (، ٚآٜاتٷ71)اؿرٸ: 

، ^س ع٢ً ْكط٠ اهلل يٮْبٝا٤: اٯٜات ايهجري٠ اييت ت٪ٚن١َ ايجايج١زيٌٝ إكسٸ

َٳا ﴿نُا ٗ قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٔٵ َقبٵًٹَو َؾكٳبٳطٴٚا عٳ٢ًَ  َٹ ٌٷ  ٚٳَيَكسٵ ُنصِّبٳتٵ ضٴغٴ

ْٳ ِٵ  ٖٴ ٚٳُأٚشٴٚا سٳتٻ٢ َأتٳا  (.34)ا٭ْعاّ:  ﴾كٵطٴْٳاُنصِّبٴٛا 

١ اييت تػتؿاز َٔ يٛاظّ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، زٕٚ ا٫غتؿاز٠ ٗ ن٤ٛ ٖصٙ ا٭زٓي

 .^َات ايعك١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر عك١ُ ا٭ْبٝا٤َٔ إكسٸ

ِٸْا إٔ ٖصٙ ا٭زٓيطٵّ إٔ شَنٚقس تكسٻ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ ايهتب ايه١َٝ٬.  ١ مل ٜت

ٕٵ ٍٷنإ ٖٓ ٚإ ١، ٚغٛف ْصنطٙ بٛقؿ٘ زي٬ّٝ ٖاثٌ ٗ ايهتب ايه٬َٝٸ اى اغتس٫

 ثاّْٝا نُٔ ايطا٥ؿ١ ايجايج١.

، ٚأِْٗ «إؿًشٌ»ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ عسّ نٕٛ ايٛإٌ َٔ  :َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ

 «ايس٫ي١»يًٛإٌ، ٚعسّ مشٍٛ  «ايه٬ي١»، ٚإٍ مشٍٛ «سبٸ اهلل»٫ ٜكعٕٛ َٛضزّا يـ 

َٚٔ خ٬ٍ إكاب١ً بٌ ا٭ْبٝا٤ ٚايٛإٌ ّهٔ إٔ ٜٴػتؿاز نصيو أِْٗ  .١ٌ يًٛإاٱهلٝٸ

٫ ٜٓسضدٕٛ نُٔ زا٥ط٠ ٚفُٛع١ ايٛإٌ، ٗ سٌ أِْٗ يٛ اضتهبٛا إعاقٞ غٛف 

يًُكاب١ً. ّهٔ إثبات ْٝع ٖصٙ  ٜهْٕٛٛ َٔ ايٛإٌ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓٶ

١ْ بآٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاعتباضٖا َات ٚاؿسٚز ايٛغط٢ َٔ خ٬ٍ ا٫غتعاإكسٸ

 نُٔ اجملُٛع١ ٚايطا٥ؿ١ ايجايج١.

 

١ّٝ َاٍتَكّد احملتاد١ إىلاٯٜات  ز ـ  ــــــ غري قسآْ

ِّ ،إٕ ٖصٙ اٯٜات ٫ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٚسسٖا أخط٣ َٔ  ٗا إٍ آٜاتٺ٫ٚ به

ٍٸ ٝٸع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ با ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚإِا تس ١ أٚ ٭زي١ ايعكً

ـُ ،أخط٣: َػاعس٠ ٖصٙ اٯٜات اٱْاع. ٚبعباض٠ٺ ـ، ّهٔ ًِٚبأغًٛب بطٖإ ا

 ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤.
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ٚٸ ٛٳٍايسيٌٝ ا٭ س بايعصاب اٱهلٞ غٛف عٵ: يٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ إعك١ٝ ؾإٕ اي

 ١َ ا٭ٍٚ(.ِٗ )إكسٸٜكسم ٗ سٚك

ٞٸنٕٛ إٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜتعطٻ  ١َ ايجا١ْٝ(.)إكسٸ يًعصاب اٱهل

٭ٕ ايصْٛب  ;ٗ ن٤ٛ ٖصٙ ا٭زي١ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ اضتهاب ايهبا٥ط

 َٔ ايهبا٥ط. سټعٳاهلل عًٝٗا بايعصاب تٴ سٴعٹاييت ٜٳ

: ٚضز ايٛعس بايعصاب ٗ ايهجري َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ١َ ا٭ٍٚإثبات إكسٸ

زٕٚ ع٢ً أسهاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٜٚتُطٸ ،ٚاَط اٱهل١ٝبايٓػب١ إٍ ايصٜٔ ٜعكٕٛ ا٭

ٔٵ ٜٳعٵٔل ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َٚٔ شيو َٳ ٗٳا َأبٳساهلَلٚٳ ٔٳ ؾٹٝ ِٳ خٳايٹسٹٜ ٓٻ ٗٳ ٘ٴ ْٳاضٳ دٳ ٕٻ َي ٘ٴ َؾٔإ ٚٳضٳغٴَٛي  ﴾ّا 

ٔٸ:  ٔٵ ٜٳعٵٔل ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ;(23)اؾ َٳ ٘ٴ اهلَلٚٳ ًِ ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴَٛي )ايٓػا٤:  ﴾ّاْٳاض 

14.) 

َٸ١ َٔ إتهًٚ : ٜصٖب عسزٷ١َ ايجا١ْٝإثبات إكسٸ ٌُ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إْاع ا٭

ِٷ ٞٸع٢ً إٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜتعطٻ قا٥ هٛا بٗصا ٌُ ايصٜٔ ُػٻ. إٕ إتهًٚنٕٛ يًعصاب اٱهل

ع٢ً  ْاعٷٜبسٚ أْ٘ يٛ نإ ٖٓاى إٚ. (106)ًِٗ إي١٘ٝ تٛقټاٱْاع مل ٜؿكشٛا عٔ نٝؿٝٸ

َٸ ١ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤; إش ٖصٙ إػأي١ ؾإْ٘ ئ ٜهٕٛ ؾ٦ّٝا آخط غري أقٌ إْاع ا٭

ٟٸ شْبٺ ٖٓاى ْاع١ْ َٸ١ ع٢ً إٔ ا٭ْبٝا٤ َربٸإٔٚ عٔ أ  تصٖب إٍ ا٫عتكاز بإْاع ا٭

ٞٸ هلصا اٱْاع ؾإٕ ْٝع ايصٜٔ ىايؿٕٛ ٖصا ا٭َط  . ْٚتٝذ١ّٜػتٛدب ايعصاب اٱهل

ك١ إػًٌُ، ٚوهِ عًِٝٗ بايهؿط ٚاـطٚز بٵط٣ غٛف ىطدٕٛ َٔ ٔضٚأخ بططٜك١ٺ

 ١.عٔ إًٓ

: يٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ إعك١ٝ ؾإِْٗ غٛف ٜهْٕٛٛ َٔ ١ًْ ايصٜٔ ايسيٌٝ ايجاْٞ

 ١َ ا٭ٍٚ(.ٜعًُٕٛ ع٢ً خ٬ف َٛعٛتِٗ ْٚكٝشتِٗ )إكسٸ

 ١َ ايجا١ْٝ(.كسٸإٕ ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا َٔ ١ًْ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً خ٬ف َٛعٛتِٗ )إ

إٕ ٖصا ايسيٌٝ ٜٴجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ْٝع ايصْٛب ايهبري٠ ٚايكػري٠، 

َٳ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ بأْعِٗ ع٢ً  تٵٚا٭خ٬م ايؿاغس٠، ٚايهؿط ٚايؿطى ايصٟ قا

 قاضبت٘.

ٗٳ ،: َٔ ايٛانض إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜأَطٕٚ بايٛادبات١َ ا٭ٍٚإثبات إكسٸ ٕ عٔ ٛٵٜٚٓ
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ؾإشا اضتهبٛا ايصْٛب بأْؿػِٗ  ،ػٕٛ ضغا٫ت اهلل إٍ ايٓاؽٜٚبًٚ ايصْٛب ٚاحملطٸَات،

غٛف ٜهْٕٛٛ َٔ ايٛاعٌٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ َا ٜكٛيٕٛ، ٜٚٗسٕٚ ايٓاؽ إٍ ططٜل 

 بْٛ٘ ِٖ أْؿػِٗ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ.ٜتٖٓه

ع٢ً إٔ ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا َٔ ٖصٙ  : قاٍ اؾطداْٞ: يسٜٓا إْاعٷ١َ ايجا١ْٝإثبات إكسٸ

سٸ َٔ أنرب إٕ َجٌ ٖصا ا٭َط ٜٴعٳ :. ٚأغٓس ايتؿتاظاْٞ ٖصا اٱْاع بكٛي٘(107)ايؿ١٦

ٌٕعٖٕٛ طات، ٚا٭ْبٝا٤ َٓعٻإٓٚؿ ٟٸ عُ . (108)ٜػتٛدب ْؿٛض اٯخطٜٔ َِٓٗ ٔ اٱتٝإ بأ

ع٢ ايؿدط ايطاظٟ إٔ ا٭ْبٝا٤ يٛ اضتهبٛا َجٌ ٖصا ا٭َط غٛف ٜطتهبٕٛ أبؿع ٚازٸ

ذ اهلل ؾٝٗا أٚي٦و َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، سٝح ٚبٻ ا يصيو بآٜاتٺهٛ. ٚقس ُػٻ(109)ايكبا٥ض

ِٳ  ٜٳا﴿ٔ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٜايصٜٔ ٫ ًٜتعَٕٛ َا ٜعٕٛٛ ب٘ اٯخط ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َأ

َٳا  ٕٳ  ٕٳ  ٫َتٳُكُٛيٛ َٳِكت *تٳِؿعٳًُٛ ٓٵسٳ  ّاَنبٴطٳ  َٳا اهللٹعٹ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٕٳ ٫َ َأ ـٸ ﴾تٳِؿعٳًُٛ (. 3ـ  2: )ايك

ٕٳ اِيهٹتٳابٳ َأَؾ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ِٵ تٳتٵًُٛ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ْٵُؿػٳُه ٕٳ َأ ٛٵ ٓٵػٳ ٚٳتٳ ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹاِيبٹطِّ  َٴطٴٚ  ٬ََأتٳِأ

ٕٳ هض ـ طبكّا هلصٙ اٯٜات ـ إٔ عٌُ ايٓاقض َا ىايـ (. ٚعًٝ٘ ٜتٸ44)ايبكط٠:  ﴾تٳعٵكٹًُٛ

 اع١.َٗا إٍ اٯخطٜٔ ٗ غا١ٜ ايؿٓايٓكٝش١ اييت ٜٴكسِّ

 و ايؿدط ايطاظٟ ـ باٱناؾ١ إٍ ٖصٙ اٯٜات ـ به٬ّ ايٓيبٸنُا ُػٻ

×ؾعٝب
ُٗٛٙ بأْ٘ ٜطٜس َٔ خ٬ٍ ْكش٘ هلِ إٔ ٜكٌ ، عٓسَا قاٍ يكَٛ٘ ايصٜٔ اتٻ(110)

ٕٵ ﴿إٍ َآضب٘ َٚكاؿ٘، ع٢ً َا سهاٙ ايكطإٓ ايهطِٜ عٓ٘ ٗ قٛي٘:  َٳا ُأٔضٜسٴ َأ ٚٳ

ٗٳاُن ْٵ َٳا َأ ِٵ ٔإَي٢  ٘ٴُأخٳايٹَؿُه ٓٵ  (.88)ٖٛز:  ﴾ِٵ عٳ

: يٛ اضتهب ا٭ْبٝا٤ ايصْٛب ؾػٛف ٜهْٕٛٛ َٔ سعب ايؿٝطإ جايحايسيٌٝ اي

 ١َ ا٭ٍٚ(.)إكسٸ

ٌٸ  ١َ ايجا١ْٝ(.ٜهٕٛ ٗ سعب ايؿٝطإ غٝٓاي٘ اـػطإ )إكسٸ ٔٵَٳ ن

 ١َ ايجايج١(.ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا َٔ اـاغطٜٔ )إكسٸ

هعٕٛ يػًط١ ايؿٝطإ، ٫ٚ ٜطتهبٕٛ إٕ ٖصا ايسيٌٝ ٜٴجبت إٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ى

َٔ ايؿٝطإ، ٚأِْٗ َعكَٕٛٛ َٔ ايهؿط  ايكػري٠ بٛغٛغ١ٺ أٚايصْٛب ايهبري٠ 

 ٛ ٚاـطأ.ٗٵ٘ ٫ ٜٓؿٞ عِٓٗ ايػٻٚيهٓٸ .ٚايؿطى بٛغٛغ١ ايؿٝطإ

ٌٸ١َ ا٭ٍٚزيٌٝ إكسٸ بع ايؿٝطإ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ تٸٜ ٔٵَٳ : َٔ ايٛانض إٔ ن
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 سعب٘.

ٕٳ ٫ََأ﴿٘ تعاٍ: قُٛي جا١َ١ْٝ ايزيٌٝ إكسٸ ِٴ اِيدٳاغٹطٴٚ ٖٴ  ٕٔ ٝٵَطا ٕٻ سٹعٵبٳ ايؿٻ  ﴾ٔإ

 (.19)اجملازي١: 

َتٌ، بإٔ ٜكاٍ: إٕ ا٭ْبٝا٤ إشا اضتهبٛا إٍ ٖاتٌ إكسٸ ٚقس ٫ ْهٕٛ عاد١ٺ

ؿٛا عٔ ايكٝاّ بايتهايٝـ ٚا٭سهاّ اٱهل١ٝ، ؾإٕ نٓؿ١ َٝعإ أعُاهلِ ، أٚ ؽًَٖعك١ّٝ

ـٸ ٗ  ـٸ َٝعإ أعُاهلِ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غٛف ٜهْٕٛٛ غٛف ؽ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚايصٜٔ ى

ِٵ﴿َٔ اـاغطٜٔ; إش ٜكٍٛ تعاٍ:  ٗٴ ْٵُؿػٳ ٔٳ خٳػٹطٴٚا َأ ٘ٴ َؾُأَٚي٦ٹَو اٖيصٹٜ ٛٳأظٜٓٴ َٳ ٔٵ خٳٖؿتٵ  َٳ  ﴾ٚٳ

 (.9)ا٭عطاف: 

ا َٔ ٗ إٔ ا٭ْبٝا٤ ئ ٜهْٛٛ ٫ ؾٳٖو: ١َ ايجايج١إثبات إكسٸقاٍ ايتؿتاظاْٞ ٗ ٚ

. ٚقاٍ اؾطداْٞ: يٛ نإ ا٭ْبٝا٤ َٔ اـاغطٜٔ يهاْٛا أغٛأ سا٫ّ َٔ (111)اـاغطٜٔ

ٖٸاز ايعازٜٸ  .(112)ٗ بط٬ٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ؾٳٖوٚ ،ٌ ايساخًٌ نُٔ إؿًشٌايع

ع٢ ١َ ايجايج١ تجبت إَا بٛاغط١ اٱْاع إسٻٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ قشٸ١ إكسٸ

َات اييت مكٌ عًٝٗا َٔ ن٬ّ َٔ إكسٸ بٛاغط١ عسزٺأٚ  ;ٌ ايتؿتاظاْٞبٳَٔ قٹ

 اؾطداْٞ:

ٖٸاز إ٪ٌَٓ َٔ إؿًشٌ.١َ ا٭ٍٚإكسٸ  : إٕ ايع

 عٓس اهلل. : إٕ اـاغطٜٔ َٔ إؿًشٌ أز٢ْ َطتب١َ١ّ ايجا١ْٝإكسٸ

ٟٸ أسسٺ١َ ايجايج١إكسٸ  عٓس اهلل. : إٕ ا٭ْبٝا٤ يٝػٛا أز٢ْ َٔ أ

َا ٚضز ٗ ايهجري ع٢ً  ،: إٕ إ٪ٌَٓ ِٖ َٔ ١ًْ إؿًش١ٌَ ا٭ٍٚزيٌٝ إكسٸ

ٕٳ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ٗأَ اٯٜات، َٚٓ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ  (.1)إ٪َٕٓٛ:  ﴾َقسٵ َأِؾًَضٳ اِي

ّ َٔ غٛض٠ اجملازي١، ٚاييت تكسٻ 23إٍ  19َٔ  اٯٜاتٴ ١َ ايجا١ْٝزيٌٝ إكسٸ

ٚعٔ أتباع  ;ِ ِٖ اـاغطٕٚٚأْٗ ،خ عٔ أتباع سعب ايؿٝطإشنطٖا، ٖٚٞ اييت تتشسٻ

 ٕ سعب اهلل عٓس اهلل أؾهٌ َٔ سعب ايؿٝطإ.إٚ .ٚأِْٗ ِٖ إؿًشٕٛ ،سعب اهلل

ٚٸ ٖٛ شاتٴ ١َ ايجايج١زيٌٝ إكسٸ ٍ ايكطآْٞ غري إباؾط، ٖٚٛ ايسيٌٝ ايسيٌٝ ا٭

 ايكا٥ٌ بإٔ ا٭ْبٝا٤ ىتاضِٖ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ بٌ ا٭َِ.

ايتصنري بإٔ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭عاخ إٛدٛز٠ سٍٛ ٖصٙ  َٔ ٫ بٴسٻٚٗ اـتاّ 
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ػاع إكاي١ هلا، ْٚسعٛ ايكاض٨ ايهطِٜ إٍ يعسّ اتٸ ;ط عسّ شنطٖاثٹ٪ٵٓا ْٴ١، ٚيهٓٸا٭زٓي

 ايبشح عٓٗا ٗ َٛاْٸٗا.

 

 

الهىامش
                                                      

|
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ُّز اي١ ْعسّٜ ١ُّايكٍٛ بيف تط  ^عؿ١ُ ا٭٥

 ْكد١ّٜتازخي١ّٝ ٚقسا٠ْ٤ 

 

 حسٍه خلٍفةأ. 

 السٍد رضا مؤّدبد. 

 السٍد حسه علً الهاشمًترجمة: 

 

 ــــــ ١َْكّدَ

ِٸ ُٕٛ ايؿٝع١، إٍ اؿسٸ ايعكا٥س اييت ٜ٪َٔ بٗا إتهًٚ إٕ عك١ُ اٱَاّ َٔ أٖ

َٳ(1)ع٢ً ايعك١ُ ؿ١١ْ اٱَاّ َتٛٚقايصٟ اعتربٚا َعٗا إٔ ؾطعٝٸ ٖصٙ ايكؿ١  سٻعٳ ٔٵ. ٖٚٓاى 

ُٸَؿرتن١ بٌ ا٭ْبٝا٤ ٚ قؿ١ّ ١; سٝح هب إٔ ٫ ٜكسض عٔ ٖصٙ ا٥٬ٕه١ ٚا٭٥

. َٚٔ ٖٓا ناْت ٖصٙ ايعكٝس٠ (2)٫ٚ َٔ ايكػا٥ط ،َٔ ايهبا٥ط ا٭قٓاف ايج٬ث١ ؾ٤ٞٷ

 ضاغد١ ٚؾا٥ع١ بٌ ايؿٝع١ ٗ َػأي١ اٱَا١َ. عكٝس٠ّ

ٝٸ َكابٌٚٗ  ُٸٜطؾض اتٸ اضٷٖصٙ ايط١ٜ٩ ٖٓاى ت ١ بايعك١ُ. ٜٚصٖب كاف ا٭٥

ّٷ أٟ تاض٠ّايكا٥ًٕٛ بٗصا ايط زخٌٝ ع٢ً اٱغ٬ّ َٔ  إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايكٍٛ بايعك١ُ َؿٗٛ

َٔ ايؿطؽ إٍ  تٵًََٔ ايتعايِٝ اٱٜطا١ْٝ ايكس١ّ; سٝح تػًٖ اـاضز، ٚأْ٘ َكتبؼٷ

ٞٸ  .إٕ َؿّٗٛ ايعك١ُ َٔ قٓع أشٖإ ايؿٝع١ :أخط٣ ٜكٛيٕٛ ٚتاض٠ّ ;(3)اجملتُع ايؿٝع

ٜط٣ إٔ ٖصا إؿّٗٛ ٫ َهإ ي٘  (4)ٚنطٚ إٔ  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚ

ٗ ايكطإٓ ٚايطٚاٜات، ٚإٔ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ مل ٜهْٛٛا ٜكٛيٕٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚإٔ 
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ٚٻ دٛا هلصٙ ايؿهط٠ ٫سكّا، َٚٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً تٛغٝع زا٥ط٠ ٖصا ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ض

ُٸ إؿّٗٛ دعًٛا ايعك١ُ ؾا١ًَّ  .(5)١ أٜهّايٮ٥

إٍ تأٜٝس ن٬ّ ٚٚنط ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚقاٍ بإٔ  (6)ؼَْٛازيًؿطز ٜنُا شٖب ٚ

َٔ ٚد١ٗ  ،ايعك١ُ ـ اييت ٫ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً يؿٛٗا ٗ ايكطإٓاْتؿاض ْٛطٜٸ١ نُاٍ 

ٚٸبٌ ايؿٝع١ ْٛطٙ ـ   .(7)ٍ َٔ ايكطٕ ايجاْٜٞعٛز إٍ ايٓكـ ا٭

ٚٵضب (8)ٚقس شٖب زٚاٜت زْٚايسغٔ ٙ ايط١ٜ٩، ٙ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايؿٝع١ ِٖ َٓؿأ ٖصسٳ

ٚايؿٝذ ٚايؿٝذ ايكسٚم، شضٚتٗا ٗ عكط ايؿٝذ ايهًٝين،  تٵٚقاٍ بأْٗا قس بًػٳ

 .(9)إؿٝس

ػٌ يًسضاغات ـ ٖٚٛ َٔ إ٪غِّ (10)ٚٗ ْٗا١ٜ إطاف شٖب إدٓاتؼ دٛيستػٝٗط

أؾهاضٙ تأثريّا عُٝكّا ع٢ً آضا٤ غا٥ط إػتؿطقٌ ـ إٍ  تٵاٱغ١َٝ٬ اؿسٜج١، ٚقس تطَن

ُٸايكٍٛ بإٔ   .(11)١ َٔ َبايػات ايؿٝع١ ٗ ٖصا ايؿإٔعك١ُ ا٭٥

َعٗا بعض  تٵدب١ٗ ايتؿهري إدايـ يًعك١ُ إٍ اؿسٸ ايصٟ دطَؾ تٵٚقس اْتؿطٳ

عّا هلصٙ بٳطباطبا٥ٞ ـ تٳايسضغٞ إؾكس شٖب ايػٝس سػٌ ; اب َٔ ايؿٝع١ أٜهّاايهتٸ

ُٸ هلذطٟ ايجاْٞ، ٚأْٗا َٔ ١ تعٛز إٍ ايكطٕ اايط١ٜ٩ ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ ْٛط١ٜ عك١ُ ا٭٥

 .(12)ِ ايؿٝعٞ ايهبري ٖؿاّ بٔ اؿهَِكرتسات إتهًٚ

ٚٵضنُا شٖب َككٛز ؾطاغتدٛاٙ ب ٗاّ ايؿٝع١ بتهدِٝ ٖصا إكاّ، ٙ إٍ اتٸسٳ

َا  ٗ» ٚطايب بإعاز٠ ايٓٛط ٗ ايكٍٛ َؿّٗٛ عك١ُ إعكٌَٛ. ٚقاٍ ٗ ؼًٌٝ ي٘:

ٛٸّا َٔ  ٌُ َٔ ايؿٝع١ أنجط َبايػ١ًّٚل َػأي١ ايعك١ُ نإ اعتكاز إتهٜتعًٖ ٚغً

ُٸبٳاٯخطٜٔ; ٚضٴ َا ؾٛم  ١ َصٖبِٗ قٛض٠ُّا نإ شيو َِٓٗ ٭ِْٗ أضازٚا إٔ ٜطمسٛا ٭٥

 .(13)«تطتؿع بِٗ إٍ َػت٣ٛ ا٭ْبٝا٤ ،بؿط١ٜ ٚأغطٛض١ٜ

بؿإٔ ايعك١ُ ع٢ً طٍٛ  تٵٖٓاى ايهجري َٔ ا٭عاخ ٚايسضاغات اييت قسضٳ

ٝٵسٳ .ايتاضٜذ تبشح سٍٛ دصٚض  أٚ َكاي١ٺ ٢ نتاب١ ٖصٙ إكاي١ مل ْعجط ع٢ً نتابٺستٸ أْٓا بٳ

ٟٸ  ا٭ٍٚ. َؿّٗٛ عك١ُ اٱَاّ ٗ ايكطٕ اهلذط

َٔ ايبسا١ٜ إٍ  ،١ عك١ُ اٱَاّع٢ً ْٛطٜٸ إط٬ي١ْ»ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ َكاي١ 

َػاض ايعك١ُ  تٵ، يهاتبٗا: قُس سػٌ ؾاضٜاب، قس تٓاَٚي(14)«ايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ
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ع ؾٝٗا ع٢ً خكٛم إػاض ايتاضىٞ أْ٘ قس ضٖن ٗ ايكطٕٚ اـُػ١ ا٭ٍٚ، إ٫ٓ

ٚبطاٖٝٓٗا ايعك١ًٝ، َهتؿّٝا بٓكٌ بعض ايتكاضٜط احملسٚز٠ عٔ  ،َٚطاتبٗا ،يًعك١ُ

ٚٸ  ، زٕٚ ؼًًٝٗا أٚ ايرب١ٖٓ عًٝٗا.ٍايكطٕ ا٭

ٚعك١ُ إػتؿطقٕٛ » :ي٘ بعٓٛإ ٚقس أٚضز ايسنتٛض َٗسٟ ؾطَاْٝإ ٗ َكاي١ٺ

ُٸ ٚيهٓ٘ بطبٝع١ اؿاٍ مل ٜعٌُ ؾٝٗا ع٢ً بٝإ  .عجّا قطٜبّا َٔ ٖصٙ إكاي١ (15)«١ا٭٥

 ٟ ايكشاب١ ٚايتابعٌ بٗصا ايؿهٌ.ٚؼًٌٝ َٚٓاقؿ١ ضأ

ٚٵضٚقس شنط أٓس سػٌ ؾطٜؿٞ ٚسػٔ ٜٛغؿٝإ ب ٗ  عحٷ»ٗ نتاب  ،اُٖسٳ

١ُ، ٚإَهإ ايعك١ُ، أعاثّا َٔ قبٌٝ: َؿّٗٛ ٚسكٝك١ ايعك ،(16)«عك١ُ إعكٌَٛ

ٚايعك١ُ ٚا٫ختٝاض، ٚايعك١ُ ٚإٖٛب١، ٚايعك١ُ ٗ َطس١ً ايطؿٛي١، ٚتاضٜذ ايعك١ُ 

ٝٵسٳ .ٗ كتًـ ا٭زٜإ ٚبٌ إػًٌُ ٚٸإٔ أعاثِٗ مل تطٚن بٳ  ٍ.ع ع٢ً ايكطٕ اهلذطٟ ا٭

ٖٓيكس تعطٻ ا نٓا ٗ ٖصا إكاٍ إٍ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ٚتابعِٝٗ، 

يهٞ ْعٌُ ـ َٔ  ;ٗ نتب ايتاضٜذ ٚايه٬ّ ٚايطداٍ ٚايتؿػري ٚاؿسٜح ٖٛ َصنٛضٷ

ٚا٫غتٓاز إٍ إٓك٫ٛت ايطٚا١ٝ٥  ،خ٬ٍ ؼًٌٝ ايٓكٛم ٚايتكاضٜط إسضد١ ؾٝٗا

ؿٝعٞ ـ ع٢ً إثبات َػأي١ ايتؿهري اي فاٍٚايتاضى١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٗ 

 اٱَا١َ.

ط٠ عٔ ْا ٗ ٖصٙ إكاي١ إٍ إكازض إتأخِّسٵاغتٓٳَٚٔ اؾسٜط شنطٙ أْٓا قس 

ٚٸ ٌٸ ٓا نتابٷًِٗ أْ٘ مل ٜكٹ ٫ ؾٳٖوإش ; ٍايكطٕ اهلذطٟ ا٭ ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ ايكطٕ  َػتك

ٚٸ ، «ِ بٔ قٝؼٝٵغٴًَ»عا٤ ايٛسٝس إٛدٛز ٗ ٖصا ايؿإٔ ٜطتب٘ بهتاب ٍ. ٚا٫زٸاهلذطٟ ا٭

ٝٵسٳ. ٌ ايباسجٌبٳٚقس ٚقع ايتؿهٝو ؾٝ٘ َٔ قٹ إٔ ايهتب اييت متٸ تأيٝؿٗا ٗ ايكطٕٚ  بٳ

ٌٕ عٔ ا٭سساخ ٚايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ إٓكٛي١ عٔ  ٚآخط تكطٜطاتٺ اي٬سك١ ؼتٟٛ بؿه

ٚٸ ع٢ً أسساخ ٚٚقا٥ع ٖصا ايكطٕ. َٚٔ خ٬ٍ ايتسقٝل ٗ ٖصٙ  تٓطٟٛٚاييت  ،ٍايكطٕ ا٭

ٚٸ أَاّ اؿكا٥ل إٛدٛز٠ ٗ ايتكاضٜط ايتاضى١ٝ ّهٔ ٚنع َطآ٠ٺ  ;ٍايكطٕ اهلذطٟ ا٭

ٕٵ ١، ئ ٜعٛز ٗاَ٘ بعسّ ايعًُٝٸمل ٜهٔ ٖصا إٓٗر ٗ ايبشح َكب٫ّٛ، ٚمتٸ اتٸ ؾإ

ٟٸ ٚٸإغ٬َٝٸ أٚ سازث١ٺ َطًبٺ باٱَهإ إثبات أ  ٍ.١ َطتبط١ بايكطٕ ا٭
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 ــــــ َفّٗٛ ايعؿ١ُ

٠ )ع م ّ(، َٔ َازٸ إٕ ايعك١ُ َٔ ْاس١ٝ ايب١ٝٓ ايًؿ١ٝٛ اغِ َكسض َؿتلٸ

َٳ(17)إٓع  يػ١ّٚتعين . ٖٚٓاى َٔ (18)«اٱَػاى»قاٍ بإٔ َع٢ٓ ايعك١ُ ٖٛ  ٔٵ. ٖٚٓاى 

َٳ ، أٟ ٜسؾع ايعك١ُ: إٔ ٜعكُو اهلل َٔ ايؿطٸ»قاٍ ٗ تعطٜـ ايعك١ُ:  ٔٵعًُا٤ ايًػ١ 

 .(19)«عٓو

َتكاضب١  ٌُ اٱغ٬ٌَٝ ٗ بٝإ إع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًعك١ُ عباضاتٺإٕ يًُتهًٚ

ـٷ»سكًٝتٗا ٗ ٖصٙ ايعباض٠:  َٔ بعهٗا، ّٚهٔ بٝإ ٞٸ إٕ ايعك١ُ يط ّٓش٘ اهلل  إهل

ٓٛا ٗ ن٥ٛٗا َٔ انتػاب ايعك١ُ َٔ اضتهاب ٢ ٜتُٖهستٸ ;يبعض ا٭ؾدام

 .(20)«ضغِ قسضتِٗ ع٢ً اضتهابٗا، ايصْٛب، ٚايعٌُ ع٢ً تطى إعاقٞ

 

 ــــــ عؿ١ُ اإلَاّ يف اٯٜات ٚايسٚاٜات

َٸ تٵؿَكس ايصٟ اتٸإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ايهتاب ايٛسٝ ١ اٱغ١َٝ٬ ـ ن١ًُ ا٭

ٝٸ ِٸضغِ ْٝع ا٫خت٬ؾات ايساخً َكسض  ١ ؾُٝا بٝٓٗا ـ ع٢ً ايٛثٛم بكسٚضٙ، ٚاعتباضٙ أٖ

 طاز ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ا٭ق٫.١ًٝغتد

، ٚاعترب ايكطإٓ (21)ٗ بعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ |ا٭نطّ ١ ايٓيبٸٚقس متٸ تأٜٝس غٓٸ

 .(22)يًُ٪ٌَٓ ٚأغ٠ّٛ قس٠ّٚ |ضغٍٛ اهلل

ٟٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّٕ ؾإْ٘ يًعجٛض ع٢ً أقاي١ ٚقٛاب١ٝ أ ٞٸ َؿٗٛ هب  إغ٬َ

ٚٸ ٗٻ١ ايٓبٜٛٸ٫ّ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸايطدٛع أ ِٸ١ إط ١ ا٫ْتكاٍ بعس شيو إٍ ا٭زٓي ط٠، ث

 ا٭خط٣.

 يتكشٝض ا٫عتكاز بعك١ُ اٱَاّ َٔ ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ بٴسٻٚعًٝ٘ 

ٟٸٜٵبٛقؿُٗا َكسضٳ ;١١ ايٓبٜٛٸٚايػٓٸ ٚٸ ٔ َٔ ايكطٕ اهلذط ٍ، ٚايبشح ٗ ٖصٜٔ ا٭

َٔ  ٔ ايعٌُٛٝ عٔ دصٚض ٖصا إؿّٗٛ. ٚيصيو غٛف ْكِٝ ؾاٖسّا َٔ نٌٜٛٵإكسضٳ

هض أقاي١ ٖصا إؿّٗٛ ٚٚدٛزٙ يهٞ تتٸ ;اختكاضّا ،ٔ ع٢ً ٖصا إسٸع٢ٜٵضٳٖصٜٔ إكس

 ٗ قسض اٱغ٬ّ.
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 ــــــ ريأـ آ١ٜ ايتطٗ

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿ قاٍ اهلل تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜ: ْٻ ِٴ اهلُلٔإ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔريّا ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ  .(33)ا٭سعاب:  ﴾ايطِّدٵؼٳ َأ

ٟٸٚ َٸ١، ٖٚٞ: ي٬غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ َٔ ايهطٚض  ا٫يتؿات إٍ ث٬خ ْكاٙ ٖا

ٝٸ ـ إٕ إطاز َٔ اٱضاز٠ 1ٗ ٝٸ(23)١ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓ ١ . ٚاٱضاز٠ ايتهٜٛٓ

ل بؿعٌ إطٜس )اهلل(، َع٢ٓ خًل ايؿ٤ٞ ، ٜٚتعًٖ(24)ـايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتدًٗ ،تعين اـًل

 .(25)ٚإهازٙ

ـَ يػ١ّٜعين ؼ دٵـ إٕ ايط2ِّ ٌٷ .(26)بٳحا يج٬خ  ٚاغتعُاي٘ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾاَ

ـَقٛ ـَض َٔ ا ـَ بٳحبٳح، ٖٚٞ: ا ـَإعٟٓٛ، ٚا ح إعٟٓٛ بٳبٳح ايٛاٖطٟ، ٚا

ٌٕ «ؼدٵايطِّ». ٚسٝح ٚضز اغتعُاٍ (27)ٚايٛاٖطٟ َعّا َٚٔ زٕٚ  ،َطًل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بؿه

ٙٺ قٝسٺ ـَأٚ ؾط  بٳح.، ٜهٕٛ ؾا٬َّ ؾُٝع أْٛاع ا

ـ ٖٓاى ايهجري َٔ اٯضا٤ إططٚس١ بؿإٔ بٝإ إطاز َٔ أٌٖ ايبٝت ٗ ٖصٙ 3

ٝٵسٳ، (28)كٌ غري ايؿٝع١ٌ احملٚكبٳَٔ قٹ ُا٫ غٝٻاٯ١ٜ، ٚ إٔ ايكسض اؾاَع بٌ ٖصٙ اٯضا٤  بٳ

ٞٸ ،|ا٭نطّ ٚايٓٛطٜات ٖٛ ؾدل ايٓيبٸ س٠ ؾاط١ُ ، ٚايػٝٸ×ٚاٱَاّ عً

ٌ بٳَٔ قٹ . إٕ ٖصا ايطأٟ َٛنع إْإع’ٕ اؿػٔ ٚاؿػٌا، ٚاٱَاَ÷ايعٖطا٤

ٚٵض١ با٤ َٔ أٌٖ ايػٓٸٚقس شنط نباض ايعًُ .طٜٔ ٚايعًُا٤ ايؿٝع١إؿػِّ ِٖ ايهجري َٔ سٳ

ايصٟ وكط  ،. ٚقاٍ ايؿدط ايطاظٟ بعس ْكٌ سسٜح ايهػا٤(29)ايطٚاٜات ٗ ٖصا إع٢ٓ

تٗا بٌ أٌٖ ؿل ع٢ً قشٸإٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ نإتٻ ِٵٚاعًَ» َؿّٗٛ أٌٖ ايبٝت بٗ٪٤٫ اـُػ١:

 .(30)«ايتؿػري ٚاؿسٜح

 

ّٝ  ــــــ ١ ا٫ضتد٫ٍنٝف

ّ شنطٖا ـ ع١ ـ ٗ ن٤ٛ ا٫يتؿات إٍ ايٓكاٙ ايج٬ث١ اييت تكسٻشٖب عًُا٤ ايؿٝ

، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ^إٍ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً إثبات عك١ُ أٌٖ ايبٝت

)باٱضاز٠  ^ؿ٘ عٔ أٌٖ ايبٝتِطؼ بًُدٵاهلل بإٔ ٜٴصٖب ايطِّ كت إضاز٠ُ: يكس تعًٖايتايٞ

ٝٸ ١ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ٖٞ إككٛز٠; ز٠ ايتؿطٜعٝٸّا إٔ اٱضا١(، َٚٔ ايٛانض دسٸايتهٜٛٓ



^  

 

هـ 6446م ـ  6266ء وربيع ــ شتا 16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ،«إِا»ٚبايٓٛط إٍ ن١ًُ  .(31)ؿٌٚشيو يٛدٛز ٖصٙ اٱضاز٠ بايٓػب١ إٍ ْٝع إهًٖ

٫  هض إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تطٜس إٔ ؽلٸ أٌٖ ايبٝت بؿ٤ٞٺ، ٜتٻ(32)طكٵٖٚٞ َٔ أزٚات اَؿ

ل ٖصا ا٫َتٝاظ ٜٚتًدٻ .^ّا بأٌٖ ايبٝتسٸ اَتٝاظّا خاقٸٖٚصا ٜٴعٳ .ٜؿاضنِٗ ؾٝ٘ أسسٷ

 ١، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايعك١.١ُ ايتهٜٛٓٝٸؼ عِٓٗ باٱضاز٠ اٱهلٝٸدٵبإشٖاب ايطِّ

ّ با٫غتس٫ٍ إتكسِّ بعس بٝاْ٘ اغتس٫ّ٫ ؾبّٝٗا ،قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ تؿػريٙ

ٍٸ ع٢ً عكُتِٗ»شنطٙ:   .(33)«ٚشيو ٜس

َټِ َٔ ٖصٙ ٗٳِؿتٴ ؾإٕ ايعك١ُ َػأي١ْ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٚإٕ ٖصا  .ٌٕاٯ١ٜ بأز٢ْ تأ

ٝٸ ،ا٫عتكاز بايعك١ُ ّا أِْٗ ٜ٪َٕٓٛ ب٘، ٖٛ َٔ إؿاِٖٝ ايٓابع١ ايصٟ ٜسٸعٞ ايؿٝع١ ساي

ٛٳ سٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ عٳإغ١َٝ٬ أق١ًٝ. ٚتٴ سٸ يصيو عكٝس٠ّٝاْٞ، ٜٚٴعٳسٵَٔ إكسض اي

َٴٓٳغٳ ٞٸَهشٵسّا   ا٭قٌٝ. ُّا يًتؿهري ايؿٝع

 

 ــــــ ب ـ سدٜح ايجكًني

; (١ايؿٝع١ ٚايػٓٸ)إٕ ٖصا اؿسٜح َٔ ايطٚاٜات إصنٛض٠ ٗ َكازض ايؿطٜكٌ 

. (35)ت٘، ٚأقطٸٚا بكشٸ(34)ٙ بأْعِٗ ٗ نتبِٗ ايطٚا١ٝ٥ ٚايتاضى١ٝ ٚايتؿػري١ٜٚٵٚٳسٝح ض

ُٕٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ّهٔ ا٫زٸ ٌ بٳع عًٝٗا َٔ قٹُٳذٵعا٤ بإٔ ٖصا اؿسٜح َٔ إػا٥ٌ ا

 ايؿطٜكٌ.

 

ّٝ  ــــــ ١ ا٫ضتد٫ٍنٝف

 ّهٔ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٱثبات ايعك١ُ بعسٸ٠ قٛض:

٫ّ يًكطإٓ سٵٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٹ ^أٌٖ ايبٝت |ا٭نطّ ـ يكس دعٌ ايٓيبٸ1

ٟ إٍ اـطأ ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜ٪زٸإٚسٝح  .و بُٗاايهطِٜ، ٚأَط ايٓاؽ بايتُػټ

ّٷ ;ٚايه٬ٍ  َٔ اـطأ ٌَعكَٛ ^ٕ أٌٖ ايبٝتَٔ اـطأ، هب إٔ ٜهٛ ؾٗٛ َعكٛ

 و بِٗ َٛدبّا يًه٬ٍ.نٞ ٫ ٜهٕٛ ايتُػټ ;أٜهّا

٢ ٜطزا ٚإُْٗا ئ ٜؿرتقا ستٸ»َٔ ٖصا اؿسٜح:  ٗ ؾكط٠ٺ |ا٭نطّ ـ قاٍ ايٓيبٸ2

ٜػًهٕٛ اـطأ ؿكٌ ا٫ؾرتام بِٝٓٗ ٚبٌ  ^. ؾًٛ نإ أٌٖ ايبٝت«اؿٛض ٞٻًَعٳ
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إٍ ايصْٛب ٚا٭خطا٤ أبسّا، ٚإٕ إصْب ٚاـاط٧  ايكطإٓ; ٭ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜسعٛ

ٌٷ  غٛف ٜهٕٛ َؿرتقّا عٔ ايكطإٓ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ عسّ اؾرتام أٌٖ ايبٝت عٔ ايكطإٓ زيٝ

 ٚانض ع٢ً عكُتِٗ.

ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تجبت تٓاغِ عكٝس٠ ايؿٝع١ بعك١ُ اٱَاّ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ١ ايٓب١ٜٛ.ايػٓٸ ١ اـايك١ ٚايٓابع١ َٔ َعٌَع ايتعايِٝ اٱغ٬َٝٸ

 

 ــــــ َفّٗٛ ايعؿ١ُ عٓد ايؿشاب١

 ١ يًٓيبٸ١ ايكطعٝٸيًكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ إٕ أؾعاٍ ايكشاب١ إشا مل تهٔ كايؿ١ّ

ٝٸ |ا٭نطّ ّا يًتعايِٝ اييت أخصٖٚا َٔ ؾدل ضغٍٛ ّهٔ إٔ تهٕٛ َكساقّا عٝٓ

، َباؾط٠ّ |بٛقؿِٗ قس تتًُصٚا ع٢ً ٜس ضغٍٛ اهلل ;. إٕ ايكشاب١ ايكاؿٌ|اهلل

ناْٛا ع٢ً ايسٚاّ َٔ ايسعا٠ إٍ إؿاِٖٝ ٚايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ا٭ق١ًٝ، ٚناْٛا ٗ 

ٛٳ ٝا١ْٝ. ٚهلصٙ ايػا١ٜ غٛف ْػتٓس سٵا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ َٓعي١ إطآ٠ اييت تعهؼ ايتعايِٝ اي

ٝٸ ١ ـ إٍ بعض ايؿٛاٖس ـ ٱثبات ٚدٛز ٚاْتؿاض َؿّٗٛ عك١ُ اٱَاّ نُٔ ايتعايِٝ ايسٜٓ

 إٓكٛي١ يٓا عٔ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ايكشاب١:

 

1ّٞ  ــــــ ×بٔ أبٞ طايب ـ اإلَاّ عً

ٝٸإٕ  ٚٸ ٖٛ ×ّااٱَاّ عً ٚٸٚنإ بإقطاض نباض أٌٖ ايػٓٸ .ٍ يًؿٝع١اٱَاّ ا٭ ٍ ١ أ

ٚٸ َٳايٓاؽ إغ٬َّا، ٚأ |ا٭نطّ ٢ َع ايٓيبٸقًٓ ٔٵٍ 
(36). 

ٗ  ، ٫ٚ خط١ًٍّٕٛٵَقٗ  َٚا ٚدس يٞ نصب١ّ»ي٘:  ٗ خطب١ٺ ×قاٍ أَري إ٪ٌَٓ

ٌٕ ٞٸ. يكس عطٻ(37)«ؾع ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايه٬ّ بايعك١ُ َٔ اـطأ; ٭ٕ  ×ف اٱَاّ عً

ايعك١ُ تعين إٔ ٜهٕٛ إط٤ َعكَّٛا َٔ اـطأ ٗ ايكٍٛ ٚايعٌُ. ٚقاٍ ايؿٝذ قُس 

ٝٸ ٞٸدٛاز َػٓ ٫  ،ٖصا َع٢ٓ ايعك١ُ عٓس ايؿٝع١»: ١ ٗ ؾطح ٖصٙ ايه١ًُ َٔ اٱَاّ عً

ٍٕنصب ٗ  ٌٕ، ٫ٚ ظٓيقٛ  . (38)«١ ٗ ؾع

١، ٜٚٓؿ٘ َٔ َؿاٖري عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ سٸٚإًؿت إٔ ايؿٝذ قُس عبسٙ ـ ٖٚٛ ٜٴعٳ

اـط١ً َؿطز خطٌ، »: «اـط١ً»ـ قاٍ ٗ ؾطح َع٢ٓ  ^ٗ اؾب١ٗ إكاب١ً ٭ٌٖ ايبٝت



^  
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 .(39)«ٕٛٗٵؾطس١ َؿطز ؾطح، ٚاـطٌ ٖٛ اـطأ ايصٟ ٜهٕٛ عٔ غٳ :َجٌ

ٟٸٗٵ٢ اـطأ ايػٻعٔ ْؿػ٘ ستٸ ×أَري إ٪ٌَٓ ْؿ٢ؾكس  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٛ 

إٕ اٱَاّ ٫ ٜطتهب  :أٜهّا. ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايعك١ُ ايصٟ تكٍٛ ب٘ ايؿٝع١; سٝح ٜكٛيٕٛ

 ١ أٜهّا.ٜٛٸٗٵ٢ ايصْٛب ٚا٭خطا٤ ايػٻستٸ

إٕ اهلل ـ »: ×ِ قاٍ: قاٍ أَري إ٪ٌَٓٝٵًَْكٌ ايهًٝين عٔ غٴ ،أخط٣ ٚٗ ضٚا١ٜٺ

ٗٻتباضى  ت٘ ٗ أضن٘، ٚدعًٓا ٚسذٸ، ٚدعًٓا ؾٗسا٤ ع٢ً خًك٘ ،طْا ٚعكُٓاٚتعاٍ ـ ط

 .(40)«َع ايكطإٓ، ٚدعٌ ايكطإٓ َعٓا، ٫ ْؿاضق٘ ٫ٚ ٜؿاضقٓا

ٚٸ ×إٕ ٖصا ايه٬ّ َٔ أَري إ٪ٌَٓ ٍٸ َٔ أ ي٘ إٍ َٓتٗاٙ ع٢ً عك١ُ أٌٖ ٜس

ُٸ  .^١ايبٝت ٚا٭٥

ٗٻإٕ اهلل ـ تباض»ؾكس قاٍ اٱَاّ ٗ ايبسا١ٜ:  . إٕ إط٬م ايه٬ّ «طْاى ٚتعاٍ ـ ط

ٟٸ  ^ٚعًٝ٘ ؾإٕ أٌٖ ايبٝت .ٖٓا ٜؿٌُ ْٝع أْٛاع ا٭ضداؽ ٚا٭زْاؽ ٫ ٜكسض عِٓٗ أ

اييت ٖٞ َٔ أعِٛ ا٭ضداؽ; ٚشيو ٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس  ،َٔ أْٛاع ايصْٛب ْٕٛع

ٗٻ ١ غٛف تٓتكض ٝٸٚؾُٝا يٛ قسض عِٓٗ ايصْب ٚاـطأ ؾٗصا ٜعين إٔ اٱضاز٠ اٱهل .طِٖط

 كٛقِٗ.غ

ِٸ ٕٕ ٔ ٖصا إع٢ٓ َطٸ٠ّعاز اٱَاّ يٝبِّ ث . «عكُٓا»أٚنض; سٝح قاٍ:  أخط٣ ببٝا

 ،، ؼتٟٛ ع٢ً إط٬ٕم^باٱناؾ١ إٍ ايتكطٜض بعك١ُ أٌٖ ايبٝت ،ٖٚصٙ ايعباض٠

 ٚتعين إٔ اهلل قس عكُٓا َٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع ا٭خطا٤.

ِٸ ٚدعًٓا َع ايكطإٓ، ٚدعٌ ايكطإٓ َعٓا، ٫ »ٗ ْٗا١ٜ ن٬َ٘:  ×قاٍ اٱَاّ ث

ٍٸ ب ×. إٕ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ ن٬ّ أَري إ٪ٌَٓ«ْؿاضق٘ ٫ٚ ٜؿاضقٓا ٚٵضتس ٖا ع٢ً سٳ

َٸ ٕ أ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ٫ ٜٗسٟ إٍ اـطأ، ٚعكُتِٗ; ٚشيو يكٝاّ إْاع ا٭

ّٷ ْب عٔ أٌٖ شا أَهٔ إٔ ٜكسض اـطأ ٚايصإٚعًٝ٘ . أبسّا ايكطإٓ ايهطِٜ َعكٛ

ؾؿٞ ساي١ قسٚض  !َٔ اهلل إٔ ٜكطِْٗ بايكطإٓ أٚ ٜكطٕ ايكطإٓ بِٗ؟ ؾٌٗ ٜكضٸ ^ايبٝت

َٸ ١ْئ تهٕٛ هلِ َعٜٸ ^ايصْب عٔ أٌٖ ايبٝت ١، يٝٓؿطزٚا َٔ زِْٚٗ ع٢ً غا٥ط أؾطاز ا٭

ع٢ً ايططٜل ايكٛاب، ٚإٔ  ^ا٫قرتإ بايكطإٓ. إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ أٌٖ ايبٝتب

ٟٸ يٛ  ٜهْٛٛا َع ايكطإٓ; ٚإ٫ٓٚ; يٝهٕٛ ايكطإٓ َعِٗ امطافٺ ٜهْٛٛا بعٝسٜٔ عٔ أ
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 ّا.ُّا ٚنطٚضٜٸػٛف ٜهٕٛ اؾرتاقِٗ عٔ ايكطإٓ أَطّا َػًٖؾقسض عِٓٗ أز٢ْ خطأ 

، ا٭ٚا٥ٌ ايكشاب١ ٖٚٛ أسس ،×هض إٔ أَري إ٪ٌَّٓ ٜتٸٚبٗصا ايبٝإ إتكسِّ

 ز أٜهّا.ح بصيو ٗ بعض إٛاضنإ ٜ٪َٔ بعك١ُ اٱَاّ، بٌ ٚقس قطٻ

َټ ٝٸٚايٓكط١ اؾسٜط٠ بايتأ َٔ ٖصٙ إٛاطٔ  ض ـ ٗ أٟمٛل ٜتعطٻ ×ّاٌ إٔ اٱَاّ عً

ٌ زي٬ّٝ ٖٚصا ّجِّ .ٌ غا٥ط ايكشاب١بٳَٔ قٹ ن٬َ٘ ح ؾٝٗا بعكُت٘ ـ ٱْهاضاييت قطٻ

 ا َؿّٗٛ عك١ُ اٱَاّ بايكبٍٛ ٚايتػًِٝ.ٛٵّا ع٢ً إٔ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ قس تًٖكقٜٛٸ

 

 ــــــ ÷د٠ فاط١ُ ايصٖسا٤ـ ايط2ّٝ

 ، ٚبٓت ايٓيبٸ(41)س٠ ْػا٤ ايعإٌغٝٸ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ناْت ايػٝٸ

 .(42)ٚأسبٸ ايٓػا٤ إٍ قًب٘ ،|ا٭نطّ

 ،أٜٗا ايٓاؽ»ن١ٝ: سٳأْٗا قايت ٗ اـطب١ ايَؿ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ٟٚ عٔ ايػٝٸضٴ

ُٸ ،اعًُٛا أْٞ ؾاط١ُ طّا، ٫ٚ أؾعٌ ًَأقٍٛ َا أقٍٛ َغ ٤ّا، ٫ٚسٵزّا ٚبٳٛٵس، أقٍٛ عٳٚأبٞ ق

 .(43)«طّاَطَا أؾعٌ ؾٳ

ط تعبِّ س٠ ايعٖطا٤ ٗ ٖصٙ ايه١ًُ ـ بعس ايتعطٜـ بٓؿػٗا ـ عٔ قؿاتٺخ ايػٝٸتتشسٻ

 عٔ عكُتٗا:

إْ٘  :عٔ ْؿػٗا اـطأ ٗ ا٭قٛاٍ، ٚقايت تٵَْؿ «طّا٫ًَ أقٍٛ َا أقٍٛ َغ»ـ بكٛهلا: 1

 أبسّا. ٫ ٜكع ٗ ن٬َٗا خطْأ

إٔ غًٛنٗا ٚؾعًٗا ٫ ٜٓطٟٛ  تٵشنطٳ «طّاَط٫ أؾعٌ َا أؾعٌ ؾٳ»كٛهلا: ـ ٚب2

ٚٵضب ٌٕسٳ ٟٸ ظي  أٚ خطأ أٜهّا. ٙ ع٢ً أ

عٝ٘ ايؿٝع١ ٗ خكٛم ايعك١ُ أٜهّا; سٝح ٜكٛيٕٛ بإٔ ايعك١ُ ٖٚصا ٖٛ َا ٜسٻ

 تعين إٔ ٫ ٜكسض اـطأ عٔ ايؿدل إعكّٛ ٗ ايكٍٛ ٚايعٌُ.

َټ ع٢ً  ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ٖصا ايه٬ّ قايت٘ ايػٝٸٌ إٔ ٚايٓكط١ اؾسٜط٠ بايتأ

ٌٷ إْهإض ٟټأإٮ، ٚمل ٜكسض عٔ ا٭قشاب  ؼ ْٵع٢ً ُأ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٖٚصا زيٝ

ٞٸ  َٔ ايعك١ُ. إػًٌُ ٚاجملتُع ٗ شيو ايعكط بٗصا إع٢ٓ ٖٚصا إؿّٗٛ اٱغ٬َ
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 ــــــ ـ ضًُإ ايفازض3ٞ

ٞٸ |اهللَٔ خٝاض أقشاب ضغٍٛ  إٕ غًُإ ايؿاضغ
ٚٸ(44) ٍ َٔ ، ٖٚٛ ايطنٔ ا٭

 .(45)ا٭ضنإ ا٭ضبع١

قًتِ: »: ض٣ٚ ايكانٞ أبٛ سٓٝؿ١ ايٓعُإ إٔ غًُإ ايؿاضغٞ قاٍ كاطبّا ْاع١ّ

ٌٸ تٵ; ؾاٖتسٳٚأيـ ٚقٞٛ نإ أيـ ْيب ٞټ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤، ٚن ٓا َٔ بِٝٓٗ؟ ْبِّ ٚق

ٌٸ، ٚيهٓٸ ،ٚاهللٹ ،نصبتِ  .(46)«ّا٘ نإ ٖازّٜا َٗسٜٸَا ن

ٌٸ ،ٚاهللٹ»إٕ غًُإ ايؿاضغٞ بكٛي٘:  ٞٸ «َا ن بٔ أبٞ  ٜٓؿٞ ايه٬ي١ عٔ اٱَاّ عً

ٚعًٝ٘ ؾإٕ  .١ٗ إٔ إطاز َٔ ايه٬ي١ ٖٓا ٖٞ كايؿ١ ا٭ٚاَط اٱهلٝٸ ٫ ؾٳٖو. ٚ×طايب

ٝٸ ـ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ أبسّا، ٚأْ٘ مل ٜٴدايٹ ٔلمل ٜعٵ ×ّاغًُإ ايؿاضغٞ ٜط٣ إٔ اٱَاّ عً

ٟٸ َػأي١ٺ ايتعايِٝ  َٔ إػا٥ٌ، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايعك١ُ.  اٱهل١ٝ ٗ أ

ٌّ ٘، ؾإْ٘ َعكَّٛا، ٚنإ استُاٍ اـطأ ٚاضزّا ٗ سٓك ×يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ عً

ٞٸـ  ض اٯخطٜٔ إٍ غٛف ٜعطِّ ـ باٱناؾ١ إٍ غكٛط٘ ٗ ايه٬ٍ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدك

ٝٵسٳخطط ايه٬ٍ ٚا٫مطاف أٜهّا.  نإ ٖازّٜا »قاٍ بعس شيو:  إٔ غًُإ ايؿاضغٞ بٳ

ٞٸ، سٝح ْؿ٢ بصيو ا٭خطا٤ ايؿطزٜٸ«ّاَٗسٜٸ ، نُا ْؿ٢ عٓ٘ ا٭خطا٤ ×١ عٔ اٱَاّ عً

ّا. ف اٱَاّ بٛقؿ٘ ؾدكّا ٖازّٜا َٚٗسٜٸاٱَا١َ أٜهّا. ٚعطٻ ذاٍا٫دتُاع١ٝ إطتبط١ َ

 ٚعًٝ٘ هب اعتباض غًُإ ايؿاضغٞ نُٔ إعتكسٜٔ بعك١ُ اٱَاّ أٜهّا.

 

 ــــــ ايػفازٟ أبٛ ذّزـ 4

سٸ ٚاسسّا َٔ ، ٜٚٴعٳ|ايػؿاضٟ َٔ نباض أقشاب ضغٍٛ اهلل نإ أبٛ شضٸ

 .(47)ا٭ضنإ ا٭ضبع١

ٕٵ»ا ب٘ ٗ ايطبص٠: ٛٵَٔ ايكشاب١ ايصٜٔ ايتَك ايػؿاضٟ يعسزٺ قاٍ أبٛ شضٸ ناْت  إ

ٞٸ ـ ٖٚٞ نا١ْٓ٥ بعسٟ ؾت١ْٓ ٞ ; ؾإْ×بٔ أبٞ طايب ـ ؾعًٝهِ بهتاب اهلل ٚايؿٝذ عً

ٌّ |ضغٍٛ اهلل تٴمسعٵ ٚٸ ٖٚٛ ٜكٍٛ: عً َٳأ َٳآَٔ بٞ ٚقسٻ ٔٵٍ  ٚٸٍ   ٔٵقين، ٖٚٛ أ

 ٜؿطم بٌ اؿلٸ ،ٜل ا٭نرب، ٖٚٛ ايؿاضٚم بعسٟٜٴكاؾشين ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ ايكسِّ

 .(48)«ٚايباطٌ، ٖٚٛ ٜعػٛب إ٪ٌَٓ، ٚإاٍ ٜعػٛب اي١ًُٛ
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بؿإٔ  ز٫ي١ٺع٢ً  ايػؿاضٟ تؿتٌُ إٕ ْٝع َٛانع ٖصا ايه٬ّ َٔ أبٞ شضٸ

ٞٸ  َا ًٜٞ ْؿري إٍ ٖصٙ إٛانع: ٚٗ .×عك١ُ اٱَاّ عً

ٞٸايٓاؽ بايتٛدټ ـ ْكض أبٛ شضٸ1 عٓس ٚقٛع ايؿت١ٓ بكٛي٘:  ×٘ إٍ اٱَاّ عً

ٞٸ» ٝٸ . يكس ٚقـ أبٛ شضٸ«×بٔ أبٞ طايب ؾعًٝهِ بهتاب اهلل ٚايؿٝذ عً  ×ّااٱَاّ عً

ٞٸ ٪و بُٗا َعّا. إٕ تهاؾُػټٍ ايكطإٓ، ْٚكض يصيو بهطٚض٠ ايتسٵبأْ٘ عٹ  ×اٱَاّ عً

ٌٷ ّٷ×ٚانض ع٢ً عكُت٘ َع ايكطإٓ زيٝ ٫ٚ ٜكسض عٓ٘  ،; إش نُا إٔ ايكطإٓ َعكٛ

ٞٸكـ عٹسٵاـطأ أبسّا، هب إٔ ٜتٸ ٟ يهٞ ٫ ت٪زٸ ;ص بٗصٙ ايكؿ١ أٜهّا×ي٘ طاٱَاّ عً

 إطاعت٘ إٍ ايه٬ٍ ٚايهٝاع.

ٞٸ ـ يكس شنط أبٛ شضٸ2 ٌٕ ×ايطدٛع إٍ اٱَاّ عً َطًل، ٚيٛ أْ٘ نإ قس  بؿه

ٞٸ ضقس أز٢ْ شْبٺ بعسّ امطاف  ، ٚمل ٜهٔ يسٜ٘ اعتكازٷ×أٚ خطأ عٓس اٱَاّ عً

يهإ إط٬م ن٬َ٘ َؿه٬ّ، ٕٚا أَهٓ٘ بٝإ  ،اٱَاّ ـ ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايعك١ُ ـ

ٞٸ ٙٺ زٕٚ قٝسٺ، ع٢ً غطاض ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ×ايطدٛع إٍ اٱَاّ عً  .أٚ ؾط

ٖٚٛ طاٱَاّ »، ٜكٍٛ ؾٝٗا: |ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ ايػؿاضٟ ضٚا١ّٜ ٓكٌ أبٛ شضٸـ 3ٜ

ٞٸ َٳ×عً ٚٸٍ  ٞٸ«ٜكاؾشين ّٜٛ ايكٝا١َ ٔٵص أ أٚ ٫ ٜٗسٟ  ،خاط٦ّا ×. ؾًٛ نإ اٱَاّ عً

ٚٸ ايٓاؽ ٗ َٛاضز ايؿً، ؾٌٗ ٜكضٸ َٳإٔ ٜهٕٛ ٖٛ أ ّٜٛ  |ا٭نطّ ٜكاؾض ايٓيبٸ ٔٵٍ 

ٞٸٜهتب هلا ايتشٗكايكٝا١َ؟! إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إِا  َعكَّٛا َٔ  ×ل إشا نإ اٱَاّ عً

َٔ خ٬ٍ ضٚاٜت٘ هلصا اؿسٜح إِا  ٚعًٝ٘ ؾإٕ أبا شضٸ .ْٝع أْٛاع ايصْٛب ٚا٭خطا٤

ٞٸٜتهًٖ  .×ِ ٗ ايٛاقع عٔ عك١ُ اٱَاّ عً

ِٸ4 ُٸ اغتططز أبٛ شضٸ ـ ث قا٬ّ٥:  ،|ا٭نطّ ١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ ايٓيبٸٗ بٝإ تت

. ؾإشا نإ اٱَاّ «ٚايباطٌ ٜؿطم بٌ اؿلٸ ،ا٭نرب، ٖٚٛ ايؿاضٚم بعسٟ ٜلٖٚٛ ايكسِّ»

ٞٸ ٚايباطٌ  َصْبّا ٚخاط٦ّا نٝـ ّهٔ ا٫ط٦ُٓإ إٍ نْٛ٘ ؾاضقّا بٌ اؿلٸ ×عً

ٌٷ :ٗ ايٛاقع، َٚا ٜكٍٛ ّا ٖٛ سلٌّؾ٘ بٛقؿ٘ سٓكٚاقعّا، ٚإٕ ايصٟ ٜعطِّ ٌٷ إْ٘ باط  ٖٛ باط

ٌ ايؿدل إعكّٛ َٔ بٳَٔ قٹ باطٌ ٗ ايؿً ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓٚاي ّا؟ إٕ ايؿكٌ بٌ اؿلٸسٓك

 ا٫مطاف ٗ ايكٍٛ ٚايعٌُ.

ايػؿاضٟ نإ َٔ إعتكسٜٔ بايعك١ُ ٗ َػأي١  إٕ ٖصا ايتكطٜط ٜجبت إٔ أبا شضٸ
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ٝٸ نإ َعكَّٛا َٔ ْٝع أْٛاع ا٭خطا٤ ٚايصْٛب  ×ّااٱَا١َ، ٜٚط٣ إٔ اٱَاّ عً

 ٚإعاقٞ.

 

5ُّ  ــــــ از بٔ ٜاضسـ ع

ُٸ سٸ َٔ لبا٤ ، ٜٚٴعٳ(49)اض بٔ ٜاغط َٔ أٚا٥ٌ إػًٌُ َٔ ايكشاب١يكس نإ ع

|أقشاب ضغٍٛ اهلل
ٞٸ(50) ×، ٚأقؿٝا٤ أقشاب اٱَاّ عً

(51). 

ُٸ ٗ سٛإض ُٸزاض بٌ ع ٛٸاّ قاٍ ع ٜا أبا  ،ٚاهلل» اض يًعبري:اض بٔ ٜاغط ٚايعبري بٔ ايع

ٞٸ إ٫ٓ أسسٷ لٳعبس اهلل، يٛ مل ٜبٵ ٜسٟ َع  تٵ٘، ٫ٚ ظاَيٕا خايؿتٴ ×أبٞ طايب بٔ خايـ عً

ٝٸ ;ٜسٙ ٝٻ َع اؿلٸ ٍٵّا مل ٜعٳٚشيو ٭ٕ عً  .(52)«|َ٘ٓص بعح اهلل ْب

يٛ »ٜ، بايكٍٛ: َػًٖ ِٕػٳسٙ بَكايصٟ زعُ٘ ٚأٜٻ ،ٜكطٸ عُاض بٔ ٜاغط ٗ ٖصا ايه٬ّ

ٞٸ إ٫ٓ أسسٷ لٳمل ٜبٵ . ٫ٚ «َع ٜسٜٙسٟ  تٵ٘، ٫ٚ ظاَيٕا خايؿتٴ ×بٔ أبٞ طايب خايـ عً

ٝٸ ٜهٕٛ شيو إ٫ٓ ؾإْ٘ يٛ مل ٜهٔ ٜعترب  َعكَّٛا َٔ اـطأ، ٚإ٫ٓ ×ّا٫عتباضٙ اٱَاّ عً

 دٝش٘ ايبكا٤ َع٘ ع٢ً ْٝع اـًل.يرت َعكَّٛا ٕا نإ ٖٓاى َع٢ٓٶ ×اٱَاّ

ِٸ ُٸ ث ٝٸ»نُٔ تعًًٝ٘ هلصا ا٫عتكاز:  ،اض بٔ ٜاغط ٜكٍٛاغتططز ع  ٍٵّا مل ٜعٳ٭ٕ عً

ٝٻ َٓص َع اؿلٸ ٞٸ«، ٚمل ٜٓؿكٌ عٓ٘ أبسّا|٘بعح اهلل ْب َع  ×. إٕ اعتباض اٱَاّ عً

ٌٷ اؿلٸ ُٸ زيٝ ٫ٚ  ،٫ ّتعز بايباطٌ اض بٔ ٜاغط بعكُت٘; ٭ٕ اؿلٸآخط ع٢ً اعتكاز ع

ٞٸ ٜعين ٗ اؿكٝك١ إٔ ٖصا اٱَاّ ٫  ع٢ً اؿلٸ ×ىتً٘ ب٘ أبسّا، ٚإٕ نٕٛ اٱَاّ عً

 ع٢ً اٱط٬م.، ٛب ٚإعاقٞ ٚا٭خطا٬ّ٤ بايصْٖجٻ ،ٜكرتف ايباطٌ

ُٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّا بايعك١ُ اض بٔ ٜاغط َٔ إعتكسٜٔ سٓكهب إٔ ٜهٕٛ ع

 ٗ َػأي١ اٱَا١َ.

 

6ّٟ  ــــــ ـ دابس بٔ عبد اهلل ا٭ْؿاز

ٟٸ ١ ٚؾه٤٬ َٔ َؿاٖري ايكشاب١، َٚٔ أدًٓ نإ دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض

|ا٭نطّ أقشاب ايٓيبٸ
(53). 

َٳ» ، قاٍ ؾٝ٘:|ض٣ٚ دابط سسٜجّا عٔ ضغٍٛ اهلل ٚقس ٞٸ ٞٵًََهإٕ  بٔ أبٞ  عً
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ٞٸ ×طايب ٭ُْٗا مل  ;×بٔ أبٞ طايب يٝؿتدطإ ع٢ً غا٥ط ا٭٬َى; يهُْٛٗا َع عً

ٓ٘  .(54)«إٍ اهلل تعاٍ ٜٴػدط٘ بؿ٤ٞٺ ٜكعسا ق

 ٌ ٗ اؿكٝك١ إع٬ّْا ٚإقطاضّا بإٔ َؿازٖا نإ َططٚسّا ّٗجِّ إٕ ْكٌ ضٚا١ٜٺ

ّا. ٚإٕ دابط بٔ عبس اهلل َٔ خ٬ٍ ْكً٘ هلصٙ ايطٚا١ٜ عكط ايطاٟٚ بٛقؿ٘ َؿَّٗٛا إغ٬َٝٸ

ٞٸٜكطِّ ٗ ايعك١ُ;  . إٕ ٖصا اؿسٜح ٗ ايٛاقع ٖٛ ْلٌّ×ض سسٜجّا ٜجبت عك١ُ اٱَاّ عً

َٕ ًَهٌ ٭ٕ اضتهاب ايصْب ٚإعك١ٝ ٜػتذًب غد٘ اهلل ٚغهب٘، ٚإٕ عسّ نتاب١ ا

ٞٸايهاتبٌ ٭عُاٍ اٱ ٝٸَا ٜٴ ×َاّ عً مل ٜطتهب  ّاػد٘ اهلل ٜعين إٔ اٱَاّ عً

ايعك١ُ ٗ ايٛاقع ؾ٦ّٝا غ٣ٛ شيو. ٖٚصا َا ؾُٗ٘ بعض ايعًُا٤ يٝػت أبسّا، ٚ َعك١ّٝ

 .(55)«ٗ ايعك١ُ ٖصا ْلٌّ»أٜهّا، ٚقاٍ ٗ ٖاَـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: 

ٟٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜٔ َٔ إعتكس هب اعتباض دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض

 بايعك١ُ ٗ َػأي١ اٱَا١َ.

 

 ــــــ َفّٗٛ ايعؿ١ُ بني ايتابعني ٚتابعٞ ايتابعني

إٕ ايصٜٔ دا٩ٚا بعس عكط ايكشاب١ َٔ إػًٌُ قس عُسٚا إٍ تِٓٛٝ عًَِٛٗ 

ٝٸ بػبب اْتُا٥ِٗ إٍ ايكطٕ  ;١ َٔ خ٬ٍ َا بًػِٗ َٔ ايكشاب١. إٕ ايتابعٌ ٚتابعِٝٗايسٜٓ

ٟٸ ٚٸ اهلذط ٗ ٖصا  ٕٚ َٔ ايٓاؾطٜٔ يٮؾهاض اييت ناْت َٛدٛز٠ّسٝح ٜعترب ;ٍا٭

َٸ١ّعٳايكطٕ، تٴ سٸ ٚدٛز ٖصا ٜٴعٳبِٝٓٗ  إش ٗ ساٍ اْتؿاض ض١ٜ٩ٺ ;يًػا١ٜ سٸ أؾعاهلِ ٚأقٛاهلِ ٖا

ٚٸ عا٤ اخت٬ق٘ ٗ ايكطٕٚ اي٬سك١ ٟ ازٸٍ أَطّا ثابتّا، ٚئ ٜ٪زٸايتؿهري بِٝٓٗ ٗ ايكطٕ ا٭

 .إٍ ْتٝذ١ٺ

 

1ّٞ ّٞب ـ اإلَاّ عً  ــــــ ×بٔ أبٞ طايب ٔ احلطني بٔ عً

١ بٛقؿ٘ ٚقس متٸ ايتعطٜـ ب٘ ٗ بعض َكازض أٌٖ ايػٓٸ .ٖٛ اٱَاّ ايطابع يًؿٝع١

ُٸ  . (56)١ ا٫ثين عؿط، ٚنباض ٚأؾطاف ايتابعٌأسس ا٭٥

َعكَّٛا،  ا ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓاٱَاّ َٓٸ»ٗ إأثٛض عٓ٘:  ×قاٍ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ

. ؾكٌٝ «َٓكٛقّا ف بٗا، ٚيصيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓطٳؾٝٴعٵ ،ٖط اـًك١ٚيٝػت ايعك١ُ ٗ ٚا
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ٖٛ إعتكِ عبٌ اهلل، ٚسبٌ اهلل ٖٛ »ؾُا َع٢ٓ إعكّٛ؟ ؾكاٍ:  ،ي٘: ٜا بٔ ضغٍٛ اهلل

ٚايكطإٓ ٜٗسٟ إٍ كٝا١َ. ٚاٱَاّ ٜٗسٟ إٍ ايكطإٓ، ايكطإٓ، ٫ ٜؿرتقإ إٍ ّٜٛ اي

ٌٻ ععٻ اهلل قٍٛ ٚشيو اٱَاّ، ٕٻ﴿ :ٚد ٕٳ ٖٳصٳا ٔإ ٗٵسٹٟ اِيُكطٵآ ٞٳ يٹًٖتٹٞ ٜٳ ّٴ ٖٹ ٛٳ  .(57)«(9)اٱغطا٤:  ﴾َأِق

بعك١ُ اٱَاّ،  ×باٱناؾ١ إٍ ايتكطٜض ايٛاضز ٗ ن٬ّ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ

 أٜهّا: ّهٔ إثبات عك١ُ اٱَاّ بٗصٙ ايطٚا١ٜ َٔ عسٸ٠ ٚدٛٙٺ

م اٱَاّ عٔ ايكطإٓ س اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً عسّ اؾرتاـ ٜ٪ٚن1

ٌٷ .إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚانض ع٢ً عك١ُ اٱَاّ; إش يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا  ٖٚصا زيٝ

إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ َعكَّٛا  .ػٛف ٜهٕٛ اْؿكاي٘ عٔ ايكطإٓ أَطّا ثابتّاؾ

ٌٸ  يٝػتُطٸ اقرتاْ٘ بايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. ،س عٔ ا٫مطافايبٴعٵ ٚبعٝسّا ن

َٔ غٛض٠ اٱغطا٤، قاٍ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٗ  9َٓ٘ إٍ اٯ١ٜ   إؾاض٠ٺـ 2ٗٚ

. ؾًٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا، ٚاستٌُ ٗ «ٚايكطإٓ ٜٗسٟ إٍ اٱَاّ»: إتكسِّّاؿسٜح 

٘ ٌ ٗ سٓكُٳٜٴشتٳ يهٞ ٜٗسٜٓا ايكطإٓ إٍ ؾدٕل ٘ اـطأ، ٕا نإ ٖٓاى َع٢ٓٶسٚك

اٱَاّ َعكَّٛا; يهٞ تهٕٛ ٖسا١ٜ ايكطإٓ ٚزعٛت٘ اـطأ َجًٓا. إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ 

 إيٝ٘ أَطّا َعك٫ّٛ.

ـ َٔ  ٖٚٛ أسس أد٤٬ٓ ايتابعٌـ  ×ٚعًٝ٘ هب اعتباض اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ

 إعتكسٜٔ ٚايٓاؾطٜٔ ٕؿّٗٛ عك١ُ اٱَاّ.

 

 ــــــ ـ َايو ا٭غرت ايٓدع2ٞ

ٙ بعهِٗ سٻٚقس عٳ .َِٚٔ أؾطاف ايعطب ٚأبطاهل ،َايو ا٭ؾرت َٔ نباض ايتابعٌ

 .(58)ًَو ايعطب

ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ضناٙ بٓتٝذ١  ،ٚبعس سازث١ ايتشهِٝ قاٍ َايو ا٭ؾرت

ٌّ قس ضنٝتٴ»ايتشهِٝ:   ٚخطدتٴ ،َا زخٌ ؾٝ٘ ٗ أَري إ٪ٌَٓ، ٚزخًتٴ َا قٓع عً

 .(59)«ٚقٛابٺ ٗ ٖس٣ٶ ٖٓا خطز َٓ٘; ؾإْ٘ ٫ ٜسخٌ إ٫ٓ

 ٗ ا٫عرتاض ع٢ً اـًؿا٤ ايػابكٌ، ٚٚقٛؾ٘ بايٓٛط إٍ غابك١ َايو ا٭ؾرت
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ٟٕ(60)بٛد٘ امطاؾاتِٗ ٌٸ ، هب اعتباضٙ قاسب ضأ اغ١ ، ٚأْ٘ ٗ إٛانع اؿػٸَػتك

ٖٹ ٌٸط با٫عرتاض، ٜٚبِّٚإكري١ٜ مل ٜهٔ ًٜٛش بايكُت، بٌ نإ ٜٴذا  ٔ ضأٜ٘ به

، قاٍ: ع٢ً ايطغِ َٔ اعرتان٘ ع٢ً ْتا٥ذٗاٚ. ٚأَا ٗ سازث١ ايتشهِٝ، ؾذاع١ٺ

َٸ«ٖٓا خطز َٓ٘ ٚخطدتٴ ،َا زخٌ ؾٝ٘ ٗ زخًتٴ» ١ يٲَاّ ، ٚأعًٔ بصيو عٔ إطاعت٘ ايتا

ٞٸ ٍٸ .×عً ٖٚصا ٜعين  ،«ٚقٛابٺ ٗ ٖس٣ٶ ؾإْ٘ ٫ ٜسخٌ إ٫ٓ»ع١ٝ بكٛي٘: بٳهلصٙ ايتٻ ٚاغتس

ٝٸ ٟ بايٓاؽ إٍ ٛزٜػري ع٢ً ططٜل اهلسا١ٜ ٚايك٬ح إط٬قّا، ٚأْ٘ ٫ ٜ ×ّاإٔ اٱَاّ عً

ٞٸاـطأ ٚايطش١ًٜ أبسّا. ٖٚصا ايه٬ّ ٜ٪ٚن ططٜل  .×س ا٫عتكاز بعك١ُ اٱَاّ عً

ٚبايٓٛط إٍ ٖصٙ ايتكاضٜط، هب اعتباض َايو ا٭ؾرت َٔ  ;ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٞٸ  .×ايكا٥ًٌ بعك١ُ اٱَاّ عً

 

 ــــــ ـ ُنسدٚع بٔ ٖا٧ْ ايبهس3ٟ

×ٌَٓ، َٚٔ أقشاب أَري إ٪(61)نإ ُنطزٚؽ َٔ ؾٝٛر قب١ًٝ ضبٝع١
(62) ٗٚ .

 ٌ دٝـ َعا١ٜٚ ع٢ً ض٩ٚؽ ايطَاح، زبٻبٳسٝح متٸ ضؾع إكاسـ َٔ قٹ ،ٌسطب قٓؿ

 ّؾكا ،ٌ ىطبٕٛ ٗ ايٓاؽ٥، ٚأخص ض٩غا٤ ايكبا×اـ٬ف ٗ دٝـ أَري إ٪ٌَٓ

ٓا َعا١ٜٚ ٝٵأٜٗا ايٓاؽ، إْا ٚاهلل َا تٖٛي» ٬ّ قبًٝت٘، ٚخطب قا٬ّ٥:ُنطزٚؽ بٔ ٖا٧ْ ٖجِّ

ٓاٙ، ٚإٕ قت٬ْا يؿٗسا٤، ٚإٕ أسٝا٤ْا ٭بطاض، ٝٵَٓص تٖٛي ْا َٔ عًِٞٛأْا َٓ٘، ٫ٚ تربٻِأَٓص تربٻ

ٝٸ ٌټ َٔ ضبٸ٘، َا أسسخ إ٫ٓ ١ٓٺّا يع٢ً بِّٚإٕ عً ـٷ قلٛ اٱْكاف، ٚن ُٳَٓك ِ ي٘ غًٖ ٔٵ، ؾ

َٳ  .(63)«خايؿ٘ ًٖو ٔٵلا، ٚ

ٞٸ دتًـ َ ×يكس ؼسٸخ ُنطزٚؽ ٗ ٖصٙ ايه١ًُ عٔ عك١ُ اٱَاّ عً

 ايعباضات:

ٝٸ١ٓٺ»َٓٗا:  ـ ؾكاٍ ٗ ؾكط٠ٺ1 . ٖٚصٙ «اٱْكاف َٔ ضبٸ٘، َا أسسخ إ٫ٓ إٕ عًّٝا يع٢ً ب

 .(64)١ٓببعض آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ اييت ٚضز ؾٝٗا شنط ايبِّ ايعباض٠ ؾب١ْٗٝ

ٝٸ١ٓ تعين ٚٗٛض ايؿ٤ٞ عٓس اتٸ ٕٕ(65)هاس٘إٕ ايب ٚانض عٝح  ، ٚاهلسا١ٜ ببٝا

كٌ . ٖٚٓاى َٔ احملٚك(66)١ٺَٚٔ زٕٚ َؿٓك ،ٕطػٵَٔ ايباطٌ بٝٴ ؿلٸّهٔ بٛاغطت٘ ُٝٝع ا

َٳٗ اؿٛظ٠ ايعًُٝٸ ٝٸ١ٓ ٗ ٖصا إكاّ بأْٗا َطًل ايبكري٠ اٱهلٝٸؾػٻ ٔٵ١  . ٚعًٝ٘ (67)١ط ايب
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ٔ ايؿدل ١ٓ تعين اَت٬ى ايبكري٠ اٱهل١ٝ ٗ ا٭َٛض، سٝح ٜتُٖهؾإٕ َكاض١ْ ايبِّ

َٳ .ٚايباطٌ لٸبٛاغطتٗا َٔ ايتُٝٝع بٌ اؿ ٌ اهلل بٳاَتًو َجٌ ٖصٙ اؿذٸ١ َٔ قٹ ٔٵٚنٌ 

ٚإٕ عسّ اـطٚز عٔ  .غبشاْ٘ ٚتعاٍ ئ ىطز أبسّا عٔ َػاض اٱْكاف ٚايعساي١

ٞٸ  ٖٛ عباض٠ أخط٣ عٔ ايعك١ُ إكطًش١. ايططٜل ايكشٝض إكطٕٚ بايًطـ اٱهل

ٝٸ تتطابل َع  ؿ١ٺكـ بكٗ ض١ٜ٩ ُنطزٚؽ بٔ ٖا٧ْ ٜتٸ ×ّاٚعًٝ٘ ؾإٕ اٱَاّ عً

 ايكٍٛ بعكُت٘.

ٞٸ ٔٵَٳ»عباضت٘ بايكٍٛ:  ُنطزٚؽ بٔ ٖا٧ْـ يكس ختِ 2 بٔ أبٞ  خايؿ٘ طأٟ اٱَاّ عً

َٳ ;(68). إٕ اهل٬ى ٗ ا٭قٌ ٜعين ايهٝاع ٚايؿٓا٤«ص ًٖو×طايب قاٍ بإٔ َعٓاٙ  ٔٵٖٚٓاى 

إٔ  ،كٌَٚٔ بعض عباضات احملٚك ،(70). ٜٚٴػتؿاز َٔ بعض اٯٜات(69)ب ٚايػكَٛٙطايعٳ

ّٸ اهل٬ى أَطٷ  .(71)ؾٝ٘ اهلايو ٚا٫ْتكام َٓ٘ َػترتٷ ٜعٛز إٍ غ٤ٛ اختٝاض ايؿدل، ٚإٔ ش

َٔ ايهٝاع ٚايػكٛٙ بػ٤ٛ اختٝاض ايعبس،  ؾإٕ اهل٬ى ْٛعٷ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٞٸ ٚاـطٚز عًٝ٘  ×ٚغٛف ٜط٣ آثاض شيو ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ كايؿ١ اٱَاّ عً

٬ٗى ٚايهٝاع ٚايؿٓا٤، إشا نإ َعكَّٛا َٔ ا٭خطا٤ ٚايصْٛب; إِا ٜهٕٛ ٬َظَّا يً

ُا نإ ايصٟ بٳطٴؾ ،٘ اـطأ ٚإعك١ٝٚاستٌُ ٗ سٓك ،إش يٛ مل ٜهٔ اٱَاّ َعكَّٛا

 ىايؿ٘ َٔ ايٓادٌ ٗ ٚاقع ا٭َط.

خ ٗ ٖصٙ ايعباض٠ عٔ عك١ُ أَري ٚعًٝ٘ ؾإٕ ُنطزٚؽ بٔ ٖا٧ْ قس ؼسٻ

 اضٙ َٔ ايكا٥ًٌ بعك١ُ اٱَاّ ٗ َػأي١ اٱَا١َ.ؾٝذب يصيو اعتب ،×إ٪ٌَٓ

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

َٓكـ إٔ َؿّٗٛ عك١ُ  ٕلهض يهٌ قٚك١َ ٗ ٖصا إكاٍ ٜتٸبعس ا٭عاخ إتكسِّ

اٱَاّ َٔ إػا٥ٌ ٚإؿاِٖٝ ا٭ق١ًٝ، ٚأْٗا ـ باٱناؾ١ إٍ ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ايكطإٓ 

ٗٸط٠ ـ ناْت داض١ّٜايهطِٜ ٚايػٓٸ ٚٸ ١ إط ٍ يًٗذط٠ بٌ ايكشاب١ ٗ شات ايكطٕ ا٭

 بٗصٙ ايعكٝس٠. ٚإٕ عباضات بعهِٗ تجبت اعتكازِٖ ايطاغذ. ٚايتابعٌ ٚتابعٞ ايتابعٌ

ٕؿّٗٛ عك١ُ اٱَاّ ٗ ايكطٕ  ٚإٕ زع٣ٛ إدايؿٌ ٚقٛهلِ بعسّ ايعجٛض ع٢ً أثٕط

ٟٸ ٚٸ اهلذط سٝح متٸ ايتأغٝؼ ي٘  ٍ، ٚإٔ ٖصا إؿّٗٛ ٜعٛز ٚٗٛضٙ إٍ ايكطٕٚ اي٬سك١،ا٭
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ٞٸٌ إتهًٚبٳَٔ قٹ تكسّ٘  ، ٚمتٸٌُ ٚايعًُا٤ ايؿٝع١، ٚأْ٘ قس اظزٖط ٗ إصٖب ايؿٝع

ٞٸ ١ ايكطع١ٝ ٚايتاضٜذ ٫ٚ ٜٓػذِ َع ايػٓٸ ،باطٌ عا٤ٷ، ازٸبعس شيو يًُذتُع اٱغ٬َ

ٞٸتٵاَؿ ُ. 

ٚعًٝ٘ هب اعتباض َػأي١ عك١ُ اٱَاّ نُٔ تًو اجملُٛع١ َٔ ايتعايِٝ 

ٚٳ ;١ اـايك١اٱغ٬َٝٸ ١ ايٓاظي١، ٞ ايػُا٤ ٚايتعايِٝ اٱهلٝٸسٵسٝح تعٛز ظصٚضٖا إٍ 

عٔ غا٥ط ايتعايِٝ  َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ٫ تهٕٛ َٓؿك١ًّ .ْٗا يٝػت َٔ ٚنع ايبؿطإٚ

 ١ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ.ايٓٛضاْٝٸ
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)7) See: The Encyclopedia of Islam, B.Lewis and CH.Pellat, Forth Impression, Brill, 

Leiden, Netherlands, 1991, Madelung, Isma, Vol. 4, p. 182. 

Dwight Donaldson

http://mahdipedia.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%

D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A

F%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8%D8%A7%D9

%84%D8%AF%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5. 

Ignác Goldziher
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 يف َٝصإ ايعكٌ عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤

ِٞ ايٛ دزاض١ْ ْٚكٌد  ثٛم ْٚكض ايػسضيربٖاَْ

 

 حسٍه أترند. 

 مرلال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ املكّد١َ

َٸ ٞٸ١ ٚاحملٛضٜٸإٕ َٔ بٌ ايعكا٥س اهلا ٞٸ ٫ غٝٻُاـ ٚ ١ ٗ ايه٬ّ اٱغ٬َ ع٢ً  ايؿٝع

م اٱغ١َٝ٬ بعكٝس٠ طٳع ايؿٝع١ َٔ بٌ ايؿٹٚد٘ اـكٛم ـ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٜتُٝٻ

َٳ(1)َٔ اٱْاع ِٖ ٖصا قطٜبٷٚاعتكازٴ .٤ايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا شٖب إٍ  ٔٵ. ٖٚٓاى 

ع٢ اٱْاع ع٢ً سٸ َٔ ايجٛابت ٚإػًُات ا٫عتكاز١ٜ يٲغ٬ّ، ٚازٸايكٍٛ بإٔ ٖصا ٜٴعٳ

 .(2)شيو

ٌُ ايؿٝع١ إٍ ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ ا٫خت٬ؾات اؾع١ٝ٥، ٜصٖب أغًب إتهًٚ

نبريٖا ٚقػريٖا، نُا أِْٗ َعكَٕٛٛ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايصْٛب، 

ٝٸ ب١ٌ، َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ ا٭َٛض ايسٜٓٝٸ أٜهّا، قبٌ ايبعج١  ١ٗ غري ا٭َٛض ايسٜٓ

 ٚبعسٖا.

ٝٸ ١ٺٖٚصا ا٫عتكاز َٔ ايؿٝع١ ٜػتٓس إٍ أزٓي ٝٸعكً  ز١.٠ َتعس١ِّ ْٚكً

ِٸ :ّهٔ ايكٍٛٚ  إٕ بطٖإ ْكض ايػطض ٚبطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز َٔ أٖ

ٝٸايرب  ١ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤.اٌٖ ايعكً

ُٳ ٌُ ٔ ايربٖاٌْ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إتهًٜٚٵبعس بٝإ ٖصٳ ،ْا ٗ ٖصا إكاٍسٵٚقس ع
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ٞٸ إٍ ْكسُٖا ٚزضاغتُٗا بأغًٛبٺ ،ٌاٱغ٬َٝٸ ٞٸ تٛقٝؿ  .ـ ؼًًٝ

إٕ ايػ٪اٍ ا٭قًٞ ٗ ٖصا ايتشكٝل ٖٛ: ٌٖ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز 

ٛٸٓاؽ با٭ْبٝا٤ ٚؼٗكٌ ايبٳَٔ قٹ ٌ بٗسا١ٜ ايٓاؽ ـ ـ إتُجِّ ٠ل ايػطض اٱهلٞ َٔ ايٓب

ٔٷنطٚض١ْٜ ٢ ستٸ ، أّ إٔ غطض ايٓب٠ٛ ٚإهاز ا٫عتُاز ٚايٛثٛم بٌ ايٓاؽ ٚا٭ْبٝا٤ ٖه

 َٔ زٕٚ اؾرتاٙ ايعك١ُ أٜهّا؟

َٔ سٝح إثبات  ،إٕ ايػا١ٜ َٔ ٖصا إكاٍ ٖٞ ْكس َٚٓاقؿ١ ٖصٜٔ ايربٖاٌْ

ٝٵسٳ .ب )ايعك١ُ(إطًٛ إٔ ضزٸ ٖصٜٔ ايربٖاٌْ ٫ ٜعين بايهطٚض٠ ضؾض إطًٛب; ٚإِا  بٳ

ٝٸٜجبت فطٻ  ٌ بأقٌ عك١ُ ا٭ْبٝا٤.ع٢ إتُج١ِّ ايسيٌٝ، زٕٚ بط٬ٕ إسٻز عسّ قٛاب

 

ّٝا٭دٓي  ــــــ ١ ع٢ً عؿ١ُ ا٭ْبٝا١٤ ايعكً

ٝٸ ٞ ع٢ً إثبات عك١ُ ١ إصنٛض٠ ٗ ايه٬ّ ايؿٝعٖٓاى ايهجري َٔ ا٭زي١ ايعكً

ٚبطٖإ  ;ٚبطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ;عٔ: بطٖإ ْكض ايػطض ٚبعهٗا عباض٠ْ ،ا٭ْبٝا٤

ٚبطٖإ  ;ٚبطٖإ يعّٚ ايتػًػٌ ٗ ا٭ْبٝا٤ ;ٚبطٖإ اَتٓاع تطدٝض إطدٛح ;ايًطـ

ٝٸ ;اَتٓاع عٛاٌَ إعك١ٝ ٗ ا٭ْبٝا٤  .(3)١ ا٭خط٣َٚا إٍ شيو َٔ ايرباٌٖ ايعكً

ٚٸاايربٖاْ سٸٖصٙ ايرباٌٖ ٜٴعٳَٚٔ بٌ  ٚبطٖإ  ;أٟ: بطٖإ ْكض ايػطض ـ ٫ٕٕ ا٭

ِٸ ـ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز  .ايرباٌٖ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٖ

ٛٸ٠ ٚا٫غتشهاّ.١ ا٭خط٣ ؾ٬ تطق٢ إٍ ٖصٜٔ ايربٖاٌْٚأَا ا٭زٓي  ، َٔ سٝح ايك

ٕٛ  غابل. ٚن٬ ايربٖاٌْ بكسز إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً م

 

 ــــــ بسٖإ ْكض ايػسض ـأ

ِٸ بٝإ  ٌٕٜت ٌٸ ٖصا ايربٖإ ٗ إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بؿه ٌٕٚ تاض٠ّ; َػتك  بؿه

 تاض٠ّ أخط٣. َسَر ٗ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز

ٌٕ ٌٸ ٚقٌٝ ٗ تكطٜط ٖصا ايربٖإ بؿه  :َػتك

ٌ ٖٛ إضؾاز غٴـ إٕ غطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ بعح ا٭ْبٝا٤ ٚإضغاٍ ايطټ1

َات اييت إٍ إكاحل ايٛاقع١ٝ، ٚضزعِٗ عٔ إؿاغس اؿكٝك١ٝ، ٚإعساز إكسٸايٓاؽ 
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َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ  ;ّهٔ َٔ خ٬هلا ايعٌُ ع٢ً تطبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ ٚتعنٝتِٗ

 ٚتهُٔ ي٘ ايػعاز٠ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠. ،ايهُا٫ت اييت تًٝل باٱْػإ

٭ْبٝا٤; إش يٛ نإ هٛظ ل َٔ زٕٚ عك١ُ اـ إٕ ٖصٙ ايػا١ٜ ٫ ّهٔ إٔ تتشٖك2

ٚايٓٗٞ عٔ  ،ل إضؾاز ايٓاؽ إٍ إكاحلعًِٝٗ اـطأ ٚايٓػٝإ أٚ ايعكٝإ ئ ٜتشٖك

 ٌ ْكهّا يػطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ إضغاٍ ا٭ْبٝا١.٤، ٖٚصا ّجِّإؿاغس ايٛاقعٝٸ

إٔ اهلل اؿهِٝ ٫ ٜكسض عٓ٘ َا ٜٓكض غطن٘; ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب  ـ إ3٫ٓ

ٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ ـ ٗ أَط ايطغاي١ ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ ـ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ إٔ ٜه

 .(4)ٚايعكٝإ

 ٚقٌٝ ٗ تكطٜط ٖصا ايربٖإ إسَر بربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز:

 ٌ ٖٛ ٖسا١ٜ ايٓاؽ.غٴـ إٕ ايػطض َٔ إضغاٍ ايطټ1

 .ل َٔ زٕٚ ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ـ إٕ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٫ تتشٖك2

 ـ إٕ ايٓاؽ ٫ ّهِٓٗ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٔ زٕٚ عكُتِٗ.3

ٌ ايٓاؽ بٳَٔ قٹ ل ٚثٛمٷئ ٜتشٖك ـ إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ، ٚإ4٫ٓ

يًػطض ٚايػا١ٜ َٔ ضغاي١  ل هلساٜتِٗ، ٖٚصا ْكضٷبا٭ْبٝا٤، ٚبايتايٞ ٫ ٜهتب ايتشٗك

 ا٭ْبٝا٤.

ـٷ»بٝإ ٖصا ايربٖإ:  ٞ ١َٗ اؿًٓقاٍ ايع٬ٓ ٞٸ ٜؿعً٘ اهلل تعاٍ  ايعك١ُ يط خؿ

عك١ٝ، َع قسضت٘ ع٢ً إٍ تطى ايطاع١ ٚاضتهاب إ عٝح ٫ ٜهٕٛ ي٘ زإع ،ـبإهًٖ

ٍٷ ،ؾاْتؿت ؾا٥س٠ ايبعج١ ،٫ شيو مل وكٌ ايٛثٛم بكٛي٘شيو; ٭ْ٘ يٛ  .(5)«ٖٚٛ قا

يٛ ٚقع اـطأ طَِٓٗص يعّ  ايسيٌٝ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ أْ٘»آخط:  ٚقاٍ ٗ َٛنٕع

ٌٷايتٓٗؿ يعّ ْكض ايػطض َٔ ايبعج١;  ; ٚإ٫ٓط عٔ أقٛاهلِ. ٚايتايٞ طٗ ٖصا ايربٖإص باط

 .(6)«ّ َجً٘ طٗ ايبط٬ٕصؾإكسٻ

 

 ــــــ بسٖإ ايٛثٛم ب ـ

ٌّ إٕ ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ل ٗ ؼٗك ـ طبكّا هلصا ايربٖإ ـ نطٚض

ٛٸ٠، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يًٓيبٸاهلسف ٚايػا  .(7)ٜهٕٛ َعكَّٛا٫ إٔ  ١ٜ َٔ ايٓب
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ل ٗ زف٘ تكطٜطات بطٖإ ْكض ايػطض ٜتًدٻ أسسؾإٕ غابكّا ْا طٵنُا شَنٚ

ِٸ١َ ا٭ٕ إكسٸإٚإزغاَ٘ بربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز. ٚسٝح  ْٚكط١ ثكٌ بطٖإ ْكض  ٖ

ا٤ ؾكس ٚضز ٖصا ايربٖإ ٌ بهطٚض٠ ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ا٭ْبٝايػطض تتُجٻ

ٌٕطبطٖإ ايٛثٛمص ٗ إكازض ايه٬َٝٸ ٌٸ ١ بؿه  عٔ بطٖإ ْكض ايػطض أٜهّا. َػتك

ّا ٗ ُٕٛ اٱغ٬َٕٝٛ إٍ اعتباض عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ؾططّا نطٚضٜٸؾكس شٖب إتهًٚ

ٛٸ٠تشٗكيٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ا٭ْبٝا٤   .(8)ل اهلسف ٚايػا١ٜ َٔ ايٓب

يٝشكٌ  ;ايعك١ُ ٚهب ٗ ايٓيبٸ»ايطٛغٞ ٗ بٝإ ٖصا ايربٖإ: ل قاٍ احملٚك

ٛٸ٠ص ؾٝشكٌ ايػطض ;ايٛثٛم  .(9)«طَٔ ايٓب

ل ٚقاٍ ايػٝس إطته٢ ٗ بٝإ ٖصا ايربٖإ: إٕ ايػا١ٜ َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٫ تتشٖك

٘ ٌ ٗ سٓكُٳٗ إٔ ايصٟ ٜٴشتٳ ٫ ؾٳٖوَا دا٤ ب٘.  قٛٙ ٗإشا اَتجٌ ايٓاؽ ي٘، ٚقسٻ إ٫ٓ

ٔٸ  ،ْؿٛغٓا ب٘ اضتهاب إعاقٞ ايهبري٠، ٫ٚ ْأَٔ َٔ إقباي٘ ع٢ً إعاقٞ، ئ تط٦ُ

٫ٚ ْػهٔ إيٝ٘. ٚقس ضأ٣ إٔ زيٌٝ ٖصٙ إػأي١ )عسّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز( ٖٞ ايعاز٠ 

ٞٸ  .(10)يًشٝا٠ ٚإػاض ايطبٝع

 :نُا ١ًٜٝٞ هلصا ايربٖإ ّهٔ بٝإ ايكٛض٠ ايهًٚ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

، عٔ ايٓيبٸـ نبري  ٚأقػري ـ أٚ خطأ  ٕ ايٓاؽ ؾاٖسٚا قسٚض َعك١ٝٺـ يٛ أ1

ٛٸ٠ أٚ بعسٖا، ؾإِْٗ غٝؿكسٕٚ ثكتِٗ ٚاعتُازِٖ ٗٵأٚ غٳ سٺُٵعٔ عٳنإ غٛا٤  ٛ، قبٌ ايٓب

 بعٛٙ.عًٝ٘، ٚبايتايٞ ؾإِْٗ ئ ٜتٸ

اؽ َٔ ١ً ٗ ٖسا١ٜ ايٓاهلل ؾإٕ ايػا١ٜ َٔ ايبعج١ ـ إتُجِّ ْيبٻ بع ايٓاؽٴـ يٛ مل ٜتٻ2

 ل.ب هلا ايتشٗكتٳيٮْبٝا٤ ـ ئ ٜٴِه ا٫تٸباعططٜل 

هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ْٝع أْٛاع  ،ـ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ3

 .أٜهّا ايٓػٝإ ٚاـطأ َٔإعاقٞ ٚايصْٛب، بٌ 

آخط عٔ ٖصا ايربٖإ متٸ اعتباض قسٚض ْٝع أْٛاع ايهصب ٚاضتهاب  ٗ تكطٜٕط

ّٛا أٚ ْػٝاّْا ـ َٛدبّا يعٚاٍ ايجك١ ٗٵغٛا٤ َا نإ َٓٗا عُسّا أٚ غٳإعاقٞ َٔ ا٭ْبٝا٤ ـ 

 ٌ ايٓاؽ عًِٝٗ.بٳٚؾكسإ ا٫عتُاز َٔ قٹ

ٚٸ»قاٍ ايػٝس إبطاِٖٝ ايعلاْٞ ٗ تكطٜط ٖصا ايربٖإ:   تٵ: إْ٘ يٛ اْتَؿٍا٭
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ٛٻؾإٕ إبًٚ ;ايعك١ُ مل وكٌ ايٛثٛم بايؿطا٥ع ٚا٫عتُاز عًٝٗا ايهصب ْا عًٝ٘ ظٵؼ إشا د

ٖٓا ُأ ،ٚغا٥ط إعاقٞ داظ إٔ ٜهصب عُسّا أٚ ْػٝاّْا أٚ ٜأَط  ،ٚسٞ إيٝ٘أٚ ٜرتى ؾ٦ّٝا 

 .(11)«!ع٢ً أقٛاي٘؟ َٔ عٓسٙ; ؾهٝـ ٜبك٢ اعتُازٷ

ٌُ ٗ ٖصا ايربٖإ إٍ ايعٌُ ع٢ً ْؿٞ ْٝع أْٛاع إٕ ايػبب ايصٟ ٜسعٛ إتهًٚ

ٍٷ إَهإ ٚاستُاٍ اضتهاب اـطأ ٚإعاقٞ َٔ ا٭ْبٝا٤  ٖٛ أْ٘ يٛ نإ ٖٓاى استُا

ٞٸ أٚ اؾرتاضٷ ٢ إشا مل ٜطتهبٖٛا ع٢ً ٌ ا٭ْبٝا٤، ستٸبٳ٫ضتهاب ٖصٙ ا٭َٛض َٔ قٹ عكً

ٞٸ  ;ٚٗ ايٛاقع، غٝبك٢ ايططٜل َؿتٛسّا أَاّ ايٓاؽ ي٬ستذاز ع٢ً ايٓيبٸ إػت٣ٛ ايعًُ

يٛثٛم بو ٌ ٗ ن٬َو اـطأ ٚايعكٝإ ؾٓشٔ ٫ ْػتطٝع اُٳإش ٜكٛيٕٛ ي٘: سٝح ٜٴشتٳ

 .ؿٌع٢ً إهًٖ ٚادب١ّ ٚا٫عتُاز ع٢ً ن٬َو. ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ إطاع١ أٚاَط ايٓيبٸ

ٞٸ ٌٸ ْيبٛ ٫ بٴسٻ»: قطاس١ّ ٚقس ٚضز ٖصا إع٢ٓ ٗ ايه٬ّ ايؿٝع إٔ ٜهٕٛ  يه

ٌٸ ٟٸ عٝح ٫ ،ؾ٤ٞٺ َٛنع ثك١ عُّٛ ايٓاؽ قبٌ ن ٍٕ هسٕٚ ٗ ن٬َ٘ أ  استُا

إشا مل . ٕٸ َطنعٙ غٛف ٜتعيعٍ ٗ غري ٖصٙ اؿاي١إإش  ;يًهصب ٚاـطأ ٚايتٓاقض

ٕٸ إتصضِّٜهٔ ا٭ َها١ْٝ خطأ إّاِْٗ بإٕٛ يعسّ عٌ غٛف وتذټْبٝا٤ َعكٌَٛ ؾإ

ٕٸ ايباسجٌ عٔ اؿكٝك١ ٜتعععع إّاِْٗ بكشٸ١ قت٣ٛ زعٛتِٗ،  ،ْبٝا٤ا٭ نُا أ

ٌٸـ ٘ ْإؾريؾض ايططؾإ ضغا٫تِٗ، أٚ  ِ هلا َكشٛبّا عطاض٠ ًٜٗهٕٛ تكبټ ٫ـ  ٗ ا٭ق

ُٸٜٴ ٟٖصا ايسيٌٝ ـ ايص. ّإايجك١ ٚاٱ ِٸ (زيٌٝ ا٫عتُاز)٢ ػ ١ عك١ُ أزٓي ـ ٜعترب َٔ أٖ

 .(12)«ْبٝا٤ا٭

٢ َكساض ستٸ ،بعس بٝإ ٖصا ا٫غتس٫ٍ: إْٓا يٛ استًُٓا ،ٌُٚقاٍ بعض إتهًٚ

 ا٭ْبٝا٤. ؾػٛف ٜٓتؿٞ ايػطض َٔ بعح قسٚض اـطأ ٗ ؾعٌ أٚ قٍٛ ايٓيبٸ ،شضٸ٠ٺ

ٌٸ...»ط: قاٍ ايؿٝذ إٖٛؿ ٌٕ ،صطايٓيبٸ ٜكع َٓ٘ ؾ٤ٞٺ ع٢ً إٔ ن ٍٕ َٔ ؾع ؾٓشٔ  ،أٚ قٛ

ؾٝا٤، ؾتصٖب ؾا٥س٠ ٭َٔ ا تٸباع٘ ٗ ؾ٤ٞٺامتٌُ ؾٝ٘ إعك١ٝ أٚ اـطأ، ؾ٬ هب 

نػا٥ط ايٓاؽ، يٝؼ يه٬َِٗ ٫ٚ يعًُِٗ تًو ايك١ُٝ ايعاي١ٝ  ايبعج١، بٌ ٜكبض ايٓيبٸ

َطًك١ بأقٛاي٘  ٚاَطٙ، ٫ٚ ثك١١ْ ٭ُٝٸتٵسٳ عًٝٗا زا٥ُّا، نُا ٫ تبك٢ طاع١ْاييت ٜعتُس 

 .(13)«ٚأؾعاي٘

ب، بٌ ٜجبتٗا ػٵإٕ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٫ ٜجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بعس ايبعج١ ؾشٳ
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ٌٕستٸ  ٢ ٗ َطس١ً َا قبٌ ايبعج١ أٜهّا; ٚشيو يعسّ إَهإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز بؿه

ِٸزٵقه٢ ضٳ ناٌَ ع٢ً ؾدٕل ٗ إٔ اختٝاض  ٫ ؾٳٖواٖتس٣.  سّا َٔ عُطٙ بإعاقٞ، ث

ِ بعس كٳنإ َعكَّٛا َٓص بسا١ٜ سٝات٘ ٭َط ايٓب٠ٛ أؾهٌ َٔ ايؿدل ايصٟ ٜٴعٵ ؾدٕل

 .(14)١ تكتهٞ اختٝاض ايؿدل ا٭ؾهٌايبعج١. إٕ اؿه١ُ اٱهلٝٸ

ٌ بػبب تأنٝسٙ ع٢ً ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاَ ;إٕ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز

٢ ب، بٌ ّٓع ستٸػٵٚغهٕٛ ايٓؿؼ ٚاط٦ُٓاْٗا يٮْبٝا٤، ٫ وٛط قسٚض إعك١ٝ ؾشٳ

٢ ٗ ا٭َٛض ايعاز١ٜ ١، بٌ ستٸَٔ قسٚض اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ أَٛض ايسع٠ٛ ٚايطغاي١ ايسٜٓٝٸ

 ّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ايهاٌَ عًٝ٘.ٗ اؿٝا٠ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ ا٭َٛض تػتٛدب عس

أٚ ْػٝاّْا ٗ أَٛض اؿٝا٠ ايعاز١ٜ ٜبك٢ ٖٓاى ع٢ً ايسٚاّ  طّأخ يٛ اضتهب ايٓيبٸٚ

ٍٷ  أٜهّا.ٛ ٗ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٗٵاـطأ ٚايػٻ يكسٚض استُا

ٌ َٔ إعاقٞ ٚايٓػٝإ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكَٛ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ٚا٭خطا٤.

ِٸ ٕ ز إعك١ٝ ٚاـطأ ٚايٓػٝاإٕ ٖصا ايربٖإ ٫ ّٓع َٔ اضتهاب فطٻ ث

 ٌ ا٭ْبٝا٤ أٜهّا.بٳٖصٙ ا٭َٛض َٔ قٹ اضتهاب٢ استُاٍ ٚػٜٛع ب، بٌ ّٓع ستٸػٵؾشٳ

ٞ ٚإبطاٍ ْٝع أْٛاع ا٫ستُاٍ ٚاٱَهإ ايعكًٞ ِؿس ٖصا ايربٖإ ع٢ً ْٳٜ٪ٚنٚ

ا ٜػتٛدب عسّ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٖٓ ،٫ضتهاب إعاقٞ ٚايٓػٝإ ٚاـطأ عٔ ا٭ْبٝا٤

 عًِٝٗ.

 

 ــــــ ْكد ايرباٖني

ؾإْ٘ يًٛثٛم إؾها٫تٺ ٗ َكاّ اٱثبات تٳٔطزٴ ع٢ً ٖصٙ ايرباٌٖ. ٜبسٚ إٔ 

ٞٸإٍ ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٫ ساد١  َٔ إضغاٍ  اؾرتاض ايعك١ُ، ٚإٕ ايػطض اٱهل

٢ َٔ زٕٚ ايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا٤. ٚسٝح ناْت ْكط١ اضتهاظ ل ستٸٌ ٜتشٖكغٴايطټ

٘ تػتٓس إٍ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ؾإْٓا ٗ َكاّ بطٖإ ْكض ايػطض ٗ بعض تكطٜطات

 ايٓكس غٛف ْبسأ بٓكس بطٖإ ايٛثٛم.
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 ــــــ ْكد بسٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاد أـ

 ــــــ دٛاش ايٛثٛم ٚا٫عتُاد دٕٚ افرتاض ايعؿ١ُ ـ1

ِٸ ع٢ً بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ أْ٘ ٫ ساد١  زٴٔطايصٟ ٜٳ إٕ ايٓكس ا٭ٖ

َٸ١; َع٢ٓ ْٳإٍ اؾ ٢ إَهإ ٚاستُاٍ اضتهاب إعك١ٝ عٔ ٞ ستٸِؿرتاض ايعك١ُ ايتا

ٕٕ  أٚ خطأ. ْػٝا

َٳ :اض إعتعيٜٞكٍٛ ايكانٞ عبس اؾبٸ نإ ي٘  ٔٵإٕ ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ تعتُس ٚتجل 

ٌٷ َٔ ايؿهٌ، عٝح ٫ ٜكسض  كؿّا َعٜسٺعِٛٝ، ٚيٝؼ َٔ اي٬ظّ إٔ ٜهٕٛ َتٸ ؾه

ٟٸ خطأ. ٚعًٝ ّٛا. ٗٵ٘ ؾإْ٘ هٝع ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اضتهاب ايصْٛب ايكػري٠ غٳعٔ ايؿانٌ أ

ِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايؿدل إٚقس اغتؿٗس يصيو بإعا٬َت ايؿا٥ع١ بٌ ايٓاؽ، سٝح 

 .(15)ًٝاٱسطاظ ا٭َا١ْ ٗ اؿسٚز ايع ض٠ّٕ نطٚٚٵز اؾتٗاضٙ با٭َا١ْ، ٫ٚ ٜطٳَذطٸ

ٚٸ٫ّٜٚبسٚ إٔ ٚثٛم ٚاعتُاز ايٓاؽ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٖٛ  ٗ اجملُٛع ـ ع٢ً َػت٣ٛ ٚـ  أ

كٌ ٚأقشاب ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ ٚع٢ً ايعًُا٤ ٚإتدكِّ ،ٚثٛقِٗ ٚاعتُازِٖ ع٢ً بعهِٗ

ؾإٕ  ،ٚنُا غٝأتٞ تٛنٝش٘، ٌ َٚطادع ايسٌٜٔ ٚا٫دتُاعٝٸٚايععُا٤ ايػٝاغٝٸ

ؾإٕ ايٓاؽ ع٢ً ايطغِ ; قّا ٗ شيوطٵخ َؾسٹنِْٛٗ َكسض ايسٜٔ ٚايتؿطٜع اٱهلٞ ٫ ٜٴشٵ

َٔ عًُِٗ بعسّ عكُتِٗ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٚإعاقٞ ٜعتُسٕٚ عًِٝٗ ٜٚجكٕٛ بِٗ. 

َٔ شيو ٚٚإٕ يجك١ ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً بعهِٗ ع٬ًّ ٚأغبابّا ٫ ٜٴػتج٢ٓ ا٭ْبٝا٤ َٓٗا. 

ٚٸ يٞ بٌ ايٓاؽ ٗ ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ايعاز١ٜ إٔ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٖٛ إٔ ا٭قٌ ا٭

إشا ثبت  ٜعتُسٕٚ ع٢ً بعهِٗ، إ٫ٓ (16)ٗ ٚطٚف اؿٝا٠ ايعاز١ٜ ا٭قٌ; َع٢ٓ إٔ ايٓاؽ

ٝٻ ٔ هلِ ايهصب ْٚكض ايعٗس َٔ ايؿدل ايصٟ ناْٛا ٜجكٕٛ ب٘. هلِ اـ٬ف، ٚتب

ٚمٌُ ن٬َ٘ ع٢ً قٌُ  ،ؾعٓسَا ْط٣ ؾدكّا يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ ؾإْٓا ْعتُس عًٝ٘ عاز٠ّ

ٌٷ إشا نإ يسٜٓا غببٷ ايكشٸ١، إ٫ٓ ٫عتُاز عًٝ٘. إٕ عسّ ا٫عتُاز ع٢ً عسّ ا أٚ زيٝ

ٌٕ ٚٸ ;، ٚأَا ايٛثٛم ٚا٫عتُازٚايٛثٛم ٖٛ ايصٟ وتاز إٍ زيٝ يٞ، ؾشٝح ٜٛاؾل ا٭قٌ ا٭

 ،ٌٕ  ٗ ايٛطٚف ايعاز١ٜ، ٚٗ ا٭َٛض ايػا٥س٫.٠ وتاز إٍ زيٝ

ؾإٕ ايؿدل ; ٗ ايٛثٛم باٯخط ٚا٫عتُاز عًٝ٘ ٖٛ ايعًِ ٚايعٓكط ايجاْٞ

ٌٸ ٜهٕٛ ٗ َكاّ ايعٌُ ; بػبب دًٗ٘،اؾاٌٖ ٫ ٜػتطٝع َعٗا  ٚطٚفٺ ٚاقعّا ٗ ٚ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16السادسة عشرة ــ العددان ــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٌٕ بػبب  ;قشٝض. َٚٔ ٖٓا ٜهططٸ إٍ ا٫عتُاز ع٢ً ايؿدل ايعامل ا٫ختٝاض بؿه

ل ل ٜأتٞ َٔ ٖصا ايباب. إٕ إتدكِّعًُ٘. ٚإٕ غبب ضدٛع غري إدتلٸ إٍ إتدكِّ

ُا نإ عًِ ٌ. ٚنًٓل ٚاؾاٖٜعٌُ باختكاق٘ ٚعًُ٘ ع٢ً ضؾع ساد١ غري إتدكِّ

ايؿدل أنجط نإ اعتُاز ايٓاؽ عًٝ٘ ٚثكتِٗ ب٘ أنرب. ٚيصيو ؾإٕ ايٓاؽ ٗ عجِٗ 

ًعجٛض ع٢ً أؾهًِٗ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ استُاٍ ٚقٛع اـطأ ٗ يٕ ٛٵكٌ ٜػعٳبٌ إتدكِّ

ؾإٕ اـري ايهجري  ;إٔ ٖصا ٫ وٍٛ زٕٚ اعتُازِٖ عًٝ٘ ٚثكتِٗ ب٘ ، إ٫ٓن٬ّ إدتلٸ

 ايكًٌٝ. ؿؿع هلِ بايتػانٞ عٔ اـطأ ٚايؿطٸَِٓٗ ٜ

١ٝ ٗ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم باٯخط ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ضادعّا إٍ أسٚك ٚايعٓكط ايجايح

١ٝ ايه٬ّ اييت ّهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا ٚانتؿاؾٗا بٛاغط١ ايعكٌ ؾإٕ أسٚك ;ن٬َ٘

إيٝ٘  ؾإْ٘ ٌّٝ ٗ تػتٛدب ايٛثٛم. إٕ اٱْػإ عٓسَا ًُٜؼ ايكسم َٔ ؾدٕلايعٴطٵ

ٌٕ ،ّاْؿػٝٸ ٞٸ ٚبؿه ُا نإ َكساض قسق٘ أنجط نإ ا٫عتُاز ع٢ً ، ٚنًٓطبٝع

اْٝت٘ تػطٟ إٍ قاسب ايه٬ّ ٚإٕ قسم ايه٬ّ ٚسٓك .ن٬َ٘ ٚايٛثٛم ب٘ أنرب

ٝٸ ا١ْٝ ايه٬ّ إٍ ايؿدل َٔ ايٓاس١ٝ ١ تػط١ٜ سٓكأٜهّا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ قٛاب

ٝٵسٳ١، إٓطكٝٸ ٟٸإٔ ٖصا ٜتطابل َع ايع بٳ ٝٸ از٠ ٚإػاض ايعاز ات يٮَٛض ٗ اؿٝا٠ ٚاٯي

َٳايٓؿػٝٸ  َٔ شيو. ٌ ايٓاؽ إيُٝٗا يٝػت اغتجٓا٤ٶٝٵ١. ٚإٕ زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٚ

ٌٳ :ضابعّا ٚٵضا٭خ٬ق١ٝ ب إٕ ايؿها٥ َٔ عٓاقط ا٫عتُاز ٚايٛثٛم باٯخط.  ٖا ٚاسس٠ْسٳ

م ٚايتك٣ٛ ٚايعًِ ، َٔ قبٌٝ: ايكس١ ع٢ً ؾدٕلؾعٓسَا ٜط٣ ايٓاؽ ايؿها٥ٌ ا٭خ٬قٝٸ

ٚاؿه١ُ ٚسبٸ اـري َٚا إٍ شيو، ؾإٕ ثكتِٗ ب٘ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ن٬َ٘ ٜكبض 

أخط٣: خ٬ؾّا يًعٓكط ايجايح ؾإٕ قسم ايؿدل ٜػطٟ إٍ قسم  أنرب. ٚبعباض٠ٺ

ٌٕ ن٬َ٘. ٚيصيو قس ْكبٌ ن٬ّ ؾدٕل  .ْجل ب٘ ْٚعتُس عًٝ٘ زٕٚ إٔ ْطايب٘ بسيٝ

ٌ بإٔ ٖصٙ ايعٓاقط ا٭ضبع١ ٖٞ اييت تؿٚهّهٔ ايكٍٛ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

َٸ  ١ ٫عتُاز ايٓاؽ ٚثكتِٗ.ا٭قٍٛ ايعا

ْاقل، ّٚهٔ إٔ ْهٝـ إيٝ٘ عٓاقط أخط٣.  ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا اغتكطا٤ٷ

َٚٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ايكسض٠ ع٢ً إلاظ ا٭عُاٍ، ٚتسبري ا٭َٛض ٚإزاضتٗا 

ٗ إٛاطٔ اؿامس١ ٚٗ َٛاقع اـطط، َٔ  ، ٚاؽاش ايكطاضات ايكشٝش١بهؿا٠٤ٺ
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 ٭خط٣ ٗ ؼكٝل ايجك١ ٚا٫عتُاز.ايعٓاقط ا

ٟٸٚع٢ً  ل ايجك١ يس٣ ايٓاؽ ١ ؼٗكؾإٕ ايػطض نإ ٖٛ بٝإ نٝؿٝٸ ٍٕسا أ

ٌُ، ٚايكٍٛ بإٔ ايجك١ با٭ْبٝا٤ ٫ ّهٔ إٔ عا٤ َٔ قبٌ إتهًٚببعهِٗ، ٚضزٸ ٖصا ا٫زٸ

ٞٸ ٕ زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ إٍ ايسٜٔ أَطٷإُتِٗ. ٚسٝح َع اؾرتاض عك ل إ٫ٓتتشٖك  ٚٚاٖط٠ْ إْػاْ

 ثكتِٗ با٭ْبٝا٤ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ.ايٓاؽ ٚاعتُاز ١ ّهٔ تؿػري ادتُاعٝٸ

١، ٚٗ بعض إٛاضز شٚ َطاتب تؿهٝهٝٸ ٗ إٔ ايجك١ ٚا٫عتُاز أَطٷ ٫ ؾٳٖوٚ

ُٕ ٚإػا٥ٌ قس تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ ١ ي٬ط٦ُٓإ. نُا إٔ ثٛٔضإٍ إعٜس َٔ ايعٓاقط ا

ٝٸ ٚٵض١ بْٝع إػا٥ٌ ايسٜٓ ُٸ ٖا يٝػت ع٢ً ٚتري٠ٺسٳ  ١ٝ.ٚاسس٠ ٗ ا٭ٖ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ قبٍٛ زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٗ َٛضز بعض إػا٥ٌ إطابك١ يًؿطط٠ ٚايطغب١ 

َٔ  ٟ إٍ ايِٓٛ ٚإكًش١ ا٫دتُاع١ٝ، أغٌٗ بهجرٕيٚاؿكٛم ٚا٭خ٬م، أٚ اييت ت٪زٸ

 .اؿؼٸسّا عٔ عٵا٥ٌ ا٭نجط تعكٝسّا، ٚا٭نجط بٴٗ إػ ِزعٛتٗقبٍٛ 

ٝٸ إٍ إعٜس َٔ ايؿٛاٖس  س٠ عاد١ٺاغ١ ٚإعٖك١ اؿػٸإٕ ا٭ْبٝا٤ ٗ إػا٥ٌ ايسٜٓ

ٕٛٚا٭زٓي ُا نإ ٚدٛز ايتؿػريات بٳأنجط ٚأق٣ٛ. ٚضٴ ١ ايعك١ًٝ ٚغري ايعك١ًٝ ع٢ً م

َٸ دٛز اهلل ٚإعاز ٚعسّ ٚدٛزٙ، ١، َٔ قبٌٝ: ٚايعك١ًٝ ٗ بعض إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ اهلا

 ، هلصا ايػبب.ات ايس١ٜٝٓآخط، َٔ قبٌٝ: ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝٸ ٚعسّ ٚدٛزٖا ٗ َٛضز بعٕض

باٱَهإ تؿػري َعذعات ا٭ْبٝا٤ ٗ إطاض ايعٓاقط إٛدب١ يًٛثٛم  ٜ٘ٚبسٚ أْ

ٌٕ ;ٚا٫عتُاز ُاز ٜعذع عٓ٘ اٯخطٕٚ ٜػتٛدب ثك١ ايٓاؽ ٚاعت ؾإٕ ايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بعُ

 اٯخطٜٔ ع٢ً ايؿدل ايكازض. نُا ّهٔ يًُعذع٠ ـ باٱناؾ١ إٍ إثبات قسم ايٓيبٸ

ٌ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ َػاض ايتأغٝؼ يًٛثٛم عا٤ ايٓب٠ٛ )طبكّا يًطأٟ ايػا٥س( ـ إٔ ُجِّٗ ازٸ

 ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤.

ايٓاؽ  ٌُ َٔ ايؿٝع١ ٗ ْكس بطٖإ ايٛثٛم: إٕ ٚثٛمَٚٔ ٖٓا قاٍ بعض إتهًٚ

ٌٕبٳقس ٫ ٜهٕٛ بػبب عكُت٘ إُٓٛس١ ي٘ َٔ قٹ بكسم ايٓيبٸ ٞٸ ٌ اهلل، بٌ يسيٝ  عكً

عاٙ. إٕ ٓات ع٢ً قسق٘ ٗ َسٻٚز٫ي١ ايعسٜس َٔ ايبِّ ،سكًٛا عًٝ٘ بعس قٝاّ إعذعات

ايٓاؽ غٛف ٜعتُسٕٚ عًٝ٘ ٜٚجكٕٛ ب٘ ع٢ً أغاؽ سهِ ايعكٌ، ٚئ هٝعٚا عًٝ٘ 

ٕٵاٖٞ ٚا٭ؾعاٍ اييت ٜأَط باتٸايهصب ٗ ا٭ٚاَط ٚايٓٛ ناْٛا هٝعٕٚ ي٘  باعٗا، ٚإ
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 .(17)باغتجٓا٤ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ،ايهصب ٚايعكٝإ ٗ أَٛضٙ ا٭خط٣

يصيو ّهٔ بٝإ ٚثٛم ٚاعتُاز ايٓاؽ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٗ ن٤ٛ ايعٓاقط  ْٚتٝذ١ّ

ٚٸٕ ايٓاؽ ٗ تعاطِٝٗ َع ا٭ْبٝا٤ ع٢ً أغاؽ اإ ايتايٞ:إصنٛض٠ ع٢ً ايٓشٛ  يٞ ٭قٌ ا٭

١ًٝ اؿاق١ً هلِ خ٬ٍ َعاؾطتِٗ ي٘ ع٢ً َس٣ بٵي٬عتُاز، ٚع٢ً أغاؽ إعطؾ١ ايَك

ايػٓٛات ايط١ًٜٛ، ٚبػبب ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜعطؾْٛٗا َٓ٘، ٚنصيو ع٢ً أغاؽ 

ُا ٘ ع٢ً أغاؽ إعذع٠ اييت هرتسٗا هلِ، ٚنًٓقسم ن٬َِٗ، ٚؾٛم شيو نًٓ

ٌٕٓكهلِ س تٵأطاعٛٙ أنجط ػًٖ أنرب، ٚبصيو تكبض ا٭ضن١ٝ يًٛثٛم  اْٝت٘ بؿه

ّٸ عًٝ٘ َتٛٓؾ . ٚيصيو ٫ ساد١ ٫ؾرتاض عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٱثبات ط٠ّٚا٫عتُاز ايهاٌَ ٚايتا

َٕ ٚا٫ؾتٗاض بٌ  ،ًَه١ ايتك٣ٛايٛثٛم ٚا٫عتُاز عًِٝٗ، بٌ ٜهؿٞ ٗ شيو اَت٬نِٗ 

 ايٓاؽ بايكسم ٚايك٬ح.

عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚايٛثٛم بِٗ ع٢ً أغاؽ ا٭غباب ٢ اٯٕ إَهإ ا٫ٓا ستٸتٵأثبٳ

 ، زٕٚ ايكٍٛ بايعك١.١ُٚايعٓاقط ايطبٝعٝٸ

 

ٌٍ ٚدٛاب  ــــــ إغها

ٔٵ ١ ٖٓا، ٜٚكٍٛ بإٔ ا٫عتُاز إطًل ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ـكٛقٝٸ ٌ أسسٷهٹقس ٜٴؿٵ ٚيه

ب إٔ ز ٖصٙ ايعٓاقط. ٚعًٝ٘ هأنرب َٔ فطٻ ايسٜٔ ٚإب٬ؽ ايؿطٜع١ وتاز إٍ ؾ٤ٞٺ

ٌٕ ;َعكَّٛا قطعّا ٜهٕٛ ايٓيبٸ ّٸ يهٞ ٜصعٔ ايٓاؽ ي٘ بؿه ٌ إٍ ْؿٛغِٗ ، ٫ٚ ٜتػًٖتا

ؾإْٓا ع٢ً ايطغِ َٔ اعتُازْا ٚثكتٓا بايطبٝب ٗ قشٸ١ إطاعتِٗ ٭ٚاَطٙ;  أز٢ْ ؾٛو

ٝٵسٳَٚطادع ايسٜٔ ٚايععُا٤ ايػٝاغٌٝ،  ٕٷ بٳ زا٥ُّا بٛدٛز استُاٍ  إٔ اعتُازْا ٖصا َكطٚ

١ نا١ًَ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ استُاٍ ٦َٜٛٸ َِٓٗ، ٫ٚ ٜكٌ ٖصا ا٫عتُاز إٍ ْػب١ٺ قسٚض اـطأ

ايٛثٛم  ٟ إٍ عسّا٭ْبٝا٤ ٜ٪زٸ ٚإَهإ اضتهاب إعك١ٝ ٚايٓػٝإ ٚاـطأ ٗ سلٸ

 ٚا٫عتُاز ايهاٌَ عًِٝٗ.

ٌٌُٕ اٱغ٬َٝٸٖصا ٖٛ اٱؾهاٍ ايصٟ أؾازٙ بعض إتهًٚٚ ، زقسٻ ٌ بؿه

كٌ ٗ ايعًّٛ ٕ قٝاؽ ا٭ْبٝا٤ إٍ عًُا٤ ايسٜٔ ٚإتدكِّبأكس أؾهًٛا ع٢ً شيو ؾ

َع ايؿاضم. إٕ ض٩غا٤ ايكبا٥ٌ ٚايػاغ١ ٚقاز٠ اجملتُعات ٜسعٕٛ  ١ قٝاؽٷٚايؿٕٓٛ ايبؿطٜٸ
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ايٓاؽ إٍ سطاّ ايسْٝا، ٚأَا ا٭ْبٝا٤ ؾٝسعِْٛٗ إٍ اهلل ٚزاض اـًٛز ٗ اٯخط٠، 

إشا نإ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ايصْٛب  إ٫ٓ ٚايٓاؽ بطبٝعتِٗ ٫ ٜكبًٕٛ َجٌ ٖصٙ ايسع٠ٛ

ٌ َطادع ايسٜٔ ٫ ٜأتٞ بٛقؿِٗ غؿطا٤ اهلل بٳ. إٕ تبًٝؼ ايسٜٔ َٔ قٹ(18)ٚإعاقٞ ٚاٯثاّ

ؿٌ، ز ْاقًٌ يًؿتا٣ٚ ٚا٭سهاّ إٍ إهًٖٚخًؿا٤ اهلل، ٚإِا ِٖ ٜعتربٕٚ أْؿػِٗ فطٻ

ايًٛح احملؿٛٚ. ٚأَا ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤  ١ إٛدٛز٠ ٫ٚٗ ّتًهٕٛ ايعًِ با٭سهاّ ايٛاقعٝٸ

ّٖا َٔ ْٝع أْٛاع اٱهلٌٝ ؾِٗ غؿطا٤ اهلل ٚخًؿا٩ٙ، ٚخًٝؿ١ اهلل هب إٔ ٜهٕٛ َٓعٻ

 .(19)ٛ ٚاـطأٗٵايػٻ

بعس بٝإ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز، ٗ َعطض  ،ض ايػٝس إطته٢ٚقس تعطٻ

ٍٕ ؽ ٚايهجري َٔ ايؿٹطٳم إٕ ايٓا :ض ـ سٝح ّهٔ ايكٍَٛكسٻ اؾٛاب عٔ إؾها

ٝٵسٳٌ ا٭ْبٝا٤، بٳٚإصاٖب هٝعٕٚ اضتهاب إعاقٞ َٔ قٹ  ْؿٛضإٔ ٖصا ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ  بٳ

ٕ ع٢ً َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ ايٛثٛم بِٗ ٚا٫عتُاز ٛٵقِٗ َٔ سٛهلِ، ٜٚبَكايٓاؽ َِٓٗ ٚتؿطټ

ِْٗ ٫ ٜعٛزٕٚ قِٗ َٔ سٍٛ ا٭ْبٝا٤ أط ايٓاؽ ٚتؿطټقا٬ّ٥: يٝؼ إطاز َٔ تٓٗؿ ،عًِٝٗ ـ

ٜجكٕٛ بِٗ أٚ ٜعتُسٕٚ عًِٝٗ أبسّا، بٌ إطاز ٖٛ إٔ غهٕٛ ايٓؿؼ ٚاط٦ُٓإ ايٓاؽ إٍ 

٘ اضتهاب إعاقٞ أنجط َٔ غهٕٛ أْؿػِٗ ٚاط٦ُٓاِْٗ إٍ ايصٟ ٫ وتًُٕٛ ٗ سٚك

 .(20)ايصٟ وتًُٕٛ قسٚض إعاقٞ َٓ٘

صنٛض بٌ : إٕ ا٫خت٬ف إّهٔ ايكٍٛ ٗ اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍٚ

ٌٸطٵٌ َؾا٭ْبٝا٤ َٚطادع ايسٜٔ ٫ ٜٴؿٚه ايٓعاع )إَهإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم زٕٚ  قّا ٗ ق

عا٤ بإٔ اعتُاز ايٓاؽ ؾكس شٖب ايكا٥ًٕٛ بربٖإ ايٛثٛم إٍ ا٫زٸ; اؾرتاض ايعك١ُ(

 بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ إطًك١. ٚقٌٝ ٗ إكابٌ: إٕ ايٛثٛم با٭ْبٝا٤ ٫ ٔٷٖٵٚثكتِٗ با٭ْبٝا٤ ضٳ

 ;ٚإكسام ايباضظ ع٢ً شيو لسٙ ٗ َطادع ايسٜٔ .وتاز إٍ اؾرتاض ايعك١ُ بايهطٚض٠

بعِْٛٗ، ضغِ عسّ عكُتِٗ. إٕ ٜٚتٸ ،ٜٚعتُسٕٚ عًِٝٗ ،ٕ ايٓاؽ ٜجكٕٛ بِٗإسٝح 

َٳَٔ خ٬ٍ اتٸ ،َطادع ايسٜٔ ًَه١ ايتك٣ٛ ٚايٓعا١ٖ، ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ كاؾِٗ 

يك١ًًٝ، ّهِٓٗ ا٫نط٬ع بٛٚٝؿ١ ٖسا١ٜ اضتهابِٗ يٮخطا٤ ا َععكُتِٗ، بٌ 

ٌٕ .ايٓاؽ ٚإضؾازِٖ إٍ اهلل ٚاٯخط٠ ع٢ً إَهإ ؼكٝل ايػطض ٚايػا١ٜ  ٖٚصا أق٣ٛ زيٝ

ؾإٕ ايبشح  ،َٔ ايطغاي١، زٕٚ ا٫نططاض إٍ اؾرتاض ايعك١ُ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ايعًِ أٚ  ٜسٚض سٍٛ إَهإ ا٫عتُاز أٚ عسّ ا٫عتُاز ع٢ً غري إعكّٛ، ٫ٚ ٜسٚض سٍٛ
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ٝٸ  ١ ٚايًٛح احملؿٛٚ.عسّ ايعًِ با٭سهاّ ايٛاقع

بأقٌ ا٫عتُاز ع٢ً غري إعكّٛ ـ وتاز  ٌٳبٹس إطته٢ ـ ايصٟ َقإٕ إؾهاٍ ايػٝٸ

آخط. ؾٓشٔ ْٛاؾك٘ ٗ إٔ غهٕٛ ايٓاؽ ٚاط٦ُٓاِْٗ ٚثكتِٗ بايؿدل ايصٟ  إٍ دٛابٺ

ٚثكتِٗ بايؿدل ايصٟ  ٌ ٗ سٓك٘ اضتهاب إعاقٞ أنرب َٔ اعتُازُِٖٳ٫ ٜٴشتٳ

ٝٵسٳوتًُٕٛ َٓ٘ قسٚض إعاقٞ،  إٔ ايػ٪اٍ ٜكٍٛ: َاشا ْؿعٌ إشا نإ إضغاٍ َجٌ  بٳ

ٕٔ ٌٸ ;ٖصا ايؿدل هلسا١ٜ ايٓاؽ غري ٖه ٕٕ بػبب دٛاظ قسٚض اـطأ َٔ ن ؟ إْػا

ٌٸ يهُإ عسّ تؿٜٛت  ;أز٢ْ ٗ َطتب١ٺ ايٛسٝس ٜهُٔ ٗ ا٫نتؿا٤ بؿدٕل أيٝؼ اؿ

ٌ بٗسا١ٜ ْٝع ايٓاؽ إٍ اهلل ٌ، ٖٚٛ ايػطض إتُجِّغٴإضغاٍ ايطټايػطض ايط٥ٝؼ َٔ 

ٟٸ ا ْعتكس إٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايبؿط، ٚإٔ ايعك١ُ أَطٷغبشاْ٘ ٚتعاٍ؟ إشا نٓٸ ، إشٕ اختٝاض

غٛف ٜهٕٛ استُاٍ اضتهاب اـطأ ٚايصْب عِٓٗ َٛدٛزّا ع٢ً ايسٚاّ )غٝأتٞ 

إٔ  :ٜهٕٛ اهلل ع٢ً َؿرتم ططٜكٌ يصيو غٛف عا٤ ٫سكّا(. ْٚتٝذ١ّتٛنٝض ٖصا ا٫زٸ

ٝٸ ٜطغٌ  ٌ إٔ ٫ ٜجل ب٘ عسزٷُٳ٘ اضتهاب ايصْب ٚاـطأ، ٚيصيو ٜٴشتٳوتٌُ ٗ سٚك ّاْب

ٌٷ  نبرٕي ب عًٝ٘ ن٬ٍ عسزٺ، ا٭َط ايصٟ غٝرتتٻٖصا ايٓيبٸ ٚإٔ ٫ ٜطغٌ ;َٔ ايٓاؽ قًٝ

ض٠ َٔ ايٓاؽ. ٚع٢ً أغاؽ سهِ ايعكٌ بٛدٛب زؾع ا٭ؾػس بايؿاغس، أٚ نطٚ

تهٕٛ ايٓتٝذ١ إٔ  ،انتػاب اـري ايهجري ع٢ً ايطغِ َٔ اؾتُاي٘ ع٢ً ايؿطٸ ايكًٌٝ

ٚٸإعكٍٛ ٚا٭ضدض َٓطكٝٸ  ٍ.ّا ٖٛ إٔ ىتاض ايططٜل ا٭

 

 ــــــ س١ِٜبايعؿ١ُ اجَليصّٚ  ـ2

ْا ٗ بٝإ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز، ؾإٕ ٖصا ايربٖإ ٜػتًعّ إٔ طٵنُا شَن

ٔ اضتهاب ايصْب; إش ٫ ّهٔ ا٫عتُاز عًِٝٗ بايهاٌَ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َ

ٟٸ ْٕٛع إ٫ٓ َٔ أْٛاع ايصْٛب ٚا٭خطا٤ َٔ  ٗ ؾطض ٖصٙ اؿاي١. ؾًٛ استًُٓا قسٚض أ

ؾإٕ باب ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاٌَ بِٗ غٛف ٜٓػًل، ٜٚٓؿتض باب ا٫ستذاز ع٢ً  ايٓيبٸ

 ع١ٝ هلِ.بٳعسّ ايتٻ

ػت٣ٛ َٔ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ئ ٜهٕٛ ايػطٛض إٔ ٖصا إٖصٙ ٜط٣ ناتب 

ٌٸ ;ٗ ساي١ اغتٓاز عك١ُ ا٭ْبٝا٤ إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖهّٓا إ٫ٓ  قاٚي١ٺ ؾإٕ ن

ٱغٓاز عك١ُ ا٭ْبٝا٤ إٍ إضازتِٗ ٚاختٝاضِٖ غٛف تػتًعّ استُاٍ ٚإَهإ اضتهاب 
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ٌُ ٔ إتهًٚتهًُٝٞ ٗ إثبات عسّ ُٗه ع٢ وتاز إٍ عحٺايصْب َِٓٗ. إٕ ٖصا إسٻ

اٱغ٬ٌَٝ َٔ تؿػري اَتٓاع ٚقٛع إعك١ٝ َٔ ا٭ْبٝا٤، َع ايكٍٛ بإغٓاز ايعك١ُ إٍ 

 ض إٍ عج٘ ٗ ختاّ ٖصٙ إكاي١.ٖٚٛ َا غٛف ْتعطٻ .اختٝاضِٖ

ؾإْ٘ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بٗصٙ ايؿطن١ٝ، ٖٚٞ إٔ ْؿٞ استُاٍ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٟٸ ْٕٛع إِا ٜهٕٛ ٖهّٓا َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ اٱضاز٠  َٔ قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا٤ أ

١، ؾإٕ ايٓكس اٯخط يربٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ٖٛ إٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ غٛف تهٕٛ اٱهلٝٸ

ٕٞبٵأَطّا دٳ ٜكّٛ ب٘ ا٭ْبٝا٤ أْؿػِٗ. ٚعٓسٖا ئ ٜهٕٛ  ٚفٗٛزٺ طّٜا، ٚيٝؼ مثط٠ غع

َٔ  سٸ ايعك١ُ ٚاسس٠ّعٳبػبب عكُتِٗ، ٚئ تٴ ;ٌ يًجٛاب ٚإسحا٭ْبٝا٤ َػتشٓك

ط١ٜ اييت ٜؿطنٗا اهلل ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ؽايـ ٚٛاٖط ايهجري َٔ بٵؾها٥ًِٗ. إٕ ايعك١ُ اَؾ

ض ا٭ْبٝا٤ َٔ اضتهاب ا٭خطا٤ ٚإعاقٞ، نُا ٗ قٛي٘ اييت ؼصِّ ،اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ُٳًَُو﴿تعاٍ:  ٔٻ عٳ ٝٳشٵبٳَط ٔٵ َأؾٵطٳِنتٳ َي ٕٵ ُنٓٵتٳ ؾٹٞ ﴿: ٚقٛي٘ تعاٍ ،(65)ايعَط:  ﴾َي٦ٹ َؾٔإ

ٜٳِكطٳ ٔٳ  ٍٔ اٖيصٹٜ ٝٵَو َؾاغٵَأ ٓٳا ٔإَي ْٵعٳِي ُٻا َأ َٹ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ٩ٴؾٳٛو  . إٕ ؼصٜط ا٭ْبٝا٤ (94)ْٜٛؼ:  ﴾ٚ

َٔ اضتهاب إعاقٞ ٜػتًعّ إَهإ قسٚض إعاقٞ َِٓٗ. نُا إٔ إغٓاز ايعك١ُ 

ٚاييت َٔ  ،١ْٝ ايها١ًَإٍ اهلل ٜػتًعّ إٔ ٫ ٜعٛز ا٭ْبٝا٤ َايهٌ يًُا١ٖٝ اٱْػا

ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ  يٛاظَٗا ا٫تكاف با٫ختٝاض، ٚغٛف ٜهْٕٛٛ ٗ َكافٸ

ى باٱضاز٠ إصنٛض ٗ إٓطل آخط عٔ إتشطِّ ايعكٝإ ٚاـطأ. إٕ ا٫ختٝاض تعبريٷ

بٛقؿ٘ ؾك٬ّ يًشٝٛإ عٔ ايٓبات. إٕ اَت٬ى ا٫ختٝاض ٜعين إَهإ ايكٝاّ به٬ ططٗ 

 «إٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ّهِٓٗ اقرتاف إعك١ٝ»طاع١ أٚ إعك١ٝ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ قٛهلِ: اي

 ٖٛ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜؿتكطٕٚ إٍ عٓكط ا٫ختٝاض، ٚبايتايٞ ئ ٜهْٛٛا َٔ قٓـ ايبؿط.

ٌُ َٔ ايؿٝع١، ٫عتكاز أغًب إتهًٚ ط١ٜ كايؿ١ْبٵ١ أٚ اَؾإٕ ايعك١ُ اٱهلٝٸ

ؾإٕ ضأٟ  ،١ ا٭ْبٝا٤ ٚاختٝاضِٖ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽًذُع بٌ عكُيا ٛٵايصٜٔ غعٳ

ْٝع أْٛاع قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤ ٜعاْٞ استُاٍ ٌُ اٱغ٬ٌَٝ ٗ َكاّ ْؿٞ إتهًٚ

 ١.َع ايكٍٛ بايعك١ُ ا٫ختٝاضٜٸ َٔ تٓاقٕض

 

ُّ ـ3  ــــــ ع٢َٔ املدَّ ايديٌٝ أخ

ايربٖإ ٫ ٜجبت  نصيو قٌٝ ٗ َعطض ْكس بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز: إٕ ٖصا
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ـَ عك١ُ ايٓيبٸ َٔ اـطأ  ٛات، ٚنصيو ٫ ٜٴجبت عك١ُ ايٓيبٸًََٔ إعاقٞ ٗ ا

ٕ اـطأ ٚايٓػٝإ قبٝشّا، ٚإٕ اضتهاب شيو ٗ سسٚز ٚٵٚايٓػٝإ. نُا إٔ ايٓاؽ ٫ ٜطٳ

. إٕ اضتهاب اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ أَٛض اؿٝا٠ (21)ف ٫ ٜػتٛدب ْؿٛض ايٓاؽ َِٓٗايعٴطٵ

ٛٸ٠ أٚ  َعتسٍ، عٝح ٫ ٜؿتٗط ايٓيبٸ َٚكسإض ،١ايعازٜٸ باـطأ ٚايٓػٝإ، غٛا٤ قبٌ ايٓب

َع تساضى ٖصا اـطأ  ،ٚنصيو اضتهاب اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ تبًٝؼ ايسٜٔ ;بعسٖا

أٚ  ;بؿطٙ ايتهؿري ،ّٛاٗٵٚاضتهاب إعاقٞ غٳ ;ٚبؿطٙ عسّ ايتهطاض ،٫سكّا

ـَ ٬ّ ٗ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ًَ، ٫ ٜػتٛدب خٳسسٷًع عًٝ٘ أٛات عٝح ٫ ٜٖطًَاضتهاب٘ ٗ ا

. ٚزيٌٝ ٖصٙ إػأي١ أْ٘ ٗ ساٍ قسٚض ا٭خطا٤ ايك١ًًٝ عٔ ا٭ْبٝا٤ (22)ٗ بٌ ايٓاؽايعٴطٵ

 ٜتعٝٸٔ عًِٝٗ ؾٝ٘ ا٫ختٝاض بٌ اـري ايهجري ٚايؿطٸ غٛف ٜكـ ايٓاؽ ع٢ً َؿرتٕم

ًِٝٗ عسّ تطى اـري ايكًٌٝ. ٚنُا ٗ ا٭قٌ ايعك٥٬ٞ ايكا٥ٌ بإٔ ايٓاؽ هب ع

باع ا٭ْبٝا٤ بعس ايهجري بػبب ٚدٛز ايؿطٸ ايكًٌٝ، نصيو ؾإٕ ايٓاؽ ئ ٜرتنٛا اتٸ

زعٛتِٗ ٚتعايُِٝٗ، ضغِ َؿاٖس٠  باعع٢ً اتٸب َٔ اـريات ايهجري٠ َؿاٖستِٗ ٕا ٜرتتٻ

ٌُ ٜؿتٌُ ع٢ً ٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َٔ إتهًٚأهاف إٍ شيو ١. ٜٴبعض ا٭خطا٤ اؾع٥ٝٸ

ٌٸ ٕتكٍٛ: هب ع٢ً اهلل أ ١ٺٝٸؾطن ايططم ٚايٛغا٥ٌ إُه١ٓ. ؾإشا  ٜٗسٟ ايٓاؽ به

َٳ بػبب ض٩ٜت٘ جملطٸز خطأ بػٝ٘ َٔ  ;باع ا٭ْبٝا٤ٜرتى اتٸ ٔٵنإ ٖٓاى َٔ ايٓاؽ 

ٝٸإش ٜتٖٛق ;، ٜهْٕٛٛ ِٖ إدط٦ٕٛ ٗ شيوايٓيبٸ ّا ع٢ً عٕٛ َٔ اهلل إٔ ٜٴطغٌ هلِ ْب

َٳ ٟٸ خط ًَوٺؾهٌ  اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖصا  أ. ٚقس ضزٻ٫ ٜكسض عٓ٘ أ

 .(23)ع َٔ إؿطنٌايٓٛع َٔ ايتٛٗق

ل ٚقاٍ بعض إعاقطٜٔ ٗ ْكس ٖصا ايربٖإ: إٕ ايٓاؽ بعس َؿاٖستِٗ يتشٗك

٢ إشا اضتهب عاٙ، ستٸٕٛ بكسم َسٻٜٚط٦ُٓٸ ،غٛف ٜ٪َٕٓٛ ب٘ إعذع٠ ع٢ً ٜس ايٓيبٸ

ٞٸإعك١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ عًُ٘ اي  .(24)ؿدك

 

 ــــــ ْكد بسٖإ ْكض ايػسض ب ـ

 ــــــ اضتٓتاز املٛدٛد َٔ ايٛادبيف ػايط١ امل ـ1

ِٸٖصٙ ٜط٣ ناتب  ع٢ً ٖصا ايربٖإ، ٚنصيو أغًب  زٴٔطٜٳ ْكسٺ ايػطٛض إٔ أٖ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٝٸ ٌٕايرباٌٖ ايعكً  ١ إصنٛض٠ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚاييت تطّٚ إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بؿه

 ٛدٛز َٔ ايٛادب.ز ايا ع٢ً اضتهاب َػايط١ اغتٓتال، ٖٛ اؾتُاهلبٳػٵَٴ

ّٸ  :ايتايٞ٘ ع٢ً ايٓشٛ ٜٵ٫غتس٫ٍ ْكض ايػطض ٗ ن٬ تكطٜطٳ إٕ ايؿهٌ ايعا

ٛٸ٠ ـ ايصٟ ٖٛ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ـ هب إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ ـ نٞ ٜتشٖك1 ل ايػطض َٔ ايٓب

 تابعٌ يٮْبٝا٤.

هْٛٛا َعكٌَٛ َٔ ْٝع ـ ٚيهٞ ٜتبع ايٓاؽ ا٭ْبٝا٤ هب ع٢ً ا٭ْبٝا٤ إٔ 2ٜ

 ا٭خطا٤ ٚايصْٛب.

إٍ خامت ا٭ْبٝا٤ ٚق٫ّٛ آزّ  َٔ ايٓيبٸ بس٤ّاـ إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ ْٝع ا٭ْبٝا٤ ـ 3

 ـ َعكٌَٛ َٔ ا٭خطا٤ ٚايصْٛب.

ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ »ٕٛ َٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ُٕٛ اٱغ٬َٝٸٜػتٓتر إتهًٚ

 .«َعكٌَٛ َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا٤ قاطب١ّ

ع٢ً اغتٓتاز ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ َٔ ايٓتٝذ١  زٴٔطٖصا ا٫غتس٫ٍ ٜٳ ع٢ًٚاٱؾهاٍ 

ٛٻٌُ اٱغ٬َٝٸأخط٣: إٕ إتهًٚ ا٭ٍٚ. ٚبعباض٠ٺ  ضٚا إٔ ٖاتٌ ايعباضتٌ عباض٠ٌْ تك

َٸ ّآٖاى اخت٬ؾإٔ ٚاسس٠، ٗ سٌ  ، «ايٛدٛب»ؾايكه١ٝ ا٭ٍٚ تؿتٌُ ع٢ً ; بُٝٓٗا ّاٖا

١َ ا٭ٍٚ . إٕ اغتٓتاز ايكه١ٝ ا٭ٍٚ َٔ إكسٸ«ايٛدٛز»١ْٝ تؿتٌُ ع٢ً بُٝٓا ايكه١ٝ ايجا

أٜهّا. ٚأَا اغتٓتاز  «ايٛدٛب»َتٌ ٜؿتٌُ ع٢ً ٕ ن٬ إكسٸإ; إش ٚايجا١ْٝ قشٝضٷ

ٌٕ ١َ ا٭ٍٚ َباؾط َٔ إكسٸ ايكه١ٝ ايجا١ْٝ َٔ ايكه١ٝ ا٭ٍٚ، أٚ اغتٓتادٗا بؿه

١ٝ: إٕ ٖصا ا٫غتٓتاز ٜؿتٌُ ع٢ً َػايط١ اغتٓتاز ٓٸؾ . ٚبعباض٠ٺٚايجا١ْٝ، ؾٗٛ غري قشٕٝض

َات إؿت١ًُ ع٢ً أخط٣: ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ إكسٸ . ٚبعباض٠ٺ«ايٛدٛب»َٔ  «ايٛدٛز»

ٕ ا٭ْبٝا٤ )إ١ . نٝـ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ قهٝٸ«ايٛدٛز»تؿتٌُ ع٢ً  ١ّقهٝٸ «ايٛدٛب»

ٞٸ إٔ ْٝع ا٭ْبٝا٤ ٗ ايعامل) (هب إٔ ٜهْٛٛا َعكٌَٛ سْا آزّ إٍ َٔ غٝٸ ،اـاضد

ٛٸ قس ٜكٍٛ ؾدلٷ !؟(َعكَٕٛٛ قاطب١ّ ،خامت ا٭ْبٝا٤ ٠، ٚٗ بهطٚض٠ ايعك١ُ يًٓب

٘ٷ  ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ٜطتهٞ ايعك١ُ يٮْبٝا٤ ع٢ً إػت٣ٛ ايتاضىٞ. إٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ؾبٝ

سٜٔ ل ٚدب إٔ ٜهٕٛ ْٝع عًُا٤ ايْا يػا١ٜ إضؾاز ايٓاؽ إٔ تتشٖكزٵضٳأبكٛيو: إشا 

ٍٷ ل اهلسف ٚايػطض َٔ . أٚ يهٞ ٜتشٖكعس٫ّٚ; إشٕ ْٝع عًُا٤ ايسٜٔ ٗ ايب٬ز عسٚ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16السادسة عشرة ــ العددان ــ السنة  نصوص معاصرة  

 

كؿٌ با٭خ٬م ٚإعطؾ١; إشٕ ْٝع ٌُ َتٻايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ هب إٔ ٜهٕٛ ْٝع إعًٚ

 كؿٌ با٭خ٬م ٚإعطؾ١.ٌُ َتٻإعًٚ

كاٍ ، ٖٚٞ إٔ ٜٴٚاسس٠ ّهٔ زؾع إؾهاٍ اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ايٛدٛب ٗ ساي١ٺ

ٛٸ ٌٴبإٔ ايٓب ٔ قٛض٠ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٖصا ايؿهٌ، ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ْٚبِّ. اهلل ٠ ٚايعك١ُ ؾع

 ٖٛ َطاز إتهًٌُ َٔ ايؿٝع١ أٜهّا:

 ـ يكس بعح اهلل ا٭ْبٝا٤ هلسا١ٜ ايٓاؽ ٚإضؾازِٖ.1

ل غطاض ٖسا١ٜ ايٓاؽ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ـ ٚيهٞ ٜتشٖك2

 ٌ.َياـطأ ٚايعٻ

ل ـ إشٕ هب ع٢ً اهلل إٔ هعٌ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ; ٚٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜتشٖك3

 ايػطض َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤.

ٞٸبٳٕ اهلل اؿهِٝ ٫ ٜكسض عٓ٘ ايؿعٌ ايعٳإـ ٚسٝح 4 ٕ ٜهٕٛ قس ، إشٕ هب أج

 خًل ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ.

 ٚايٓتٝذ١ ٖٞ: إٕ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ.

سٝح تٴٓػب بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚعكُتِٗ إٍ  ;كض ايػطضٗ ٖصا ايتكطٜط يربٖإ ْ

ِٸ إغٓاز نطٚض٠ ايعك١ُ إٍ شات اهلل اؿهِٝ، غٛف ٜهٕٛ شيو َٔ قبٌٝ  :اهلل، ٜٚت

 :نُا ًٜٞاغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ايٛدٛز. ٚايكٛض٠ ايبػٝط١ هلصا ا٫غتس٫ٍ 

ِٷ1  ١َ ايٛدٛز(.)َكسٸ ـ إٕ اهلل سهٝ

ٞٸبٳعٳ ـ هب ع٢ً اؿهِٝ إٔ ٫ ٜكّٛ بإَٔط2  ١َ ايٛدٛب(.)َكسٸ ج

 ١َ ايٛدٛب(.ح )َكسٸبٳـ ٚعًٝ٘ ؾإٕ اهلل ٫ ٜؿعٌ ايعٳ3

سٝح ؼٌُ ايهطٚض٠ ٚايٛدٛب، ٖٞ ٗ  ;١َ ايجا١ْٝ ٗ ٖصا ايربٖإإٕ إكسٸ

. ٚع٢ً «إٕ اؿهِٝ ٫ ٜؿعٌ ايعبح»ع٢ً ؾهٌ:  «ايٛدٛز»ع٢ً  ؼتٟٛ ١َْايٛاقع َكسٸ

ٌٸ ،ٖصا ا٭غاؽ  .«ايٛدٛز»َٔ  «ايٛدٛز»تٓتادّا يـ ا٫غتس٫ٍ غٝهٕٛ اغ ؾإٕ ن

ٝٵسٳ طّٜا، بٵأَطّا دٳ غتهٕٛإٔ إؾهاٍ ٖصا ايسؾاع ٖٛ إٔ ْتٝذت٘ ٖٞ إٔ ايعك١ُ  بٳ

ٕٵ .ٚؾع٬ّ َٔ أؾعاٍ اهلل، ٚيٝؼ َٔ ؾعٌ ا٭ْبٝا٤ ُٕٛ مل ٜهٔ إتهًٚ ٖٚصا ا٭َط ٚإ

طٜٔ َٔ تأخٌُِّ إإٔ إتهًٚ َٕٛ وذُٕٛ عٔ ايتكطٜض ب٘، إ٫ٕٓٛ إتكسِّاٱغ٬َٝٸ
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 ىايؿْٛ٘ بايهاٌَ، ٜٚعتربْٚ٘ ع٢ً خ٬ف تهًٝـ ا٭ْبٝا٤، ٚاغتشكام إسح ايؿٝع١

ّٸ  ع٢ً أؾعاهلِ. ٚايص

َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ايتؿتاظاْٞ ٜٓكٌ ٖصا ايه٬ّ عٔ ا٭ؾاعط٠; إش ٚ

 .(25)«ايعك١ُ إٔ ٫ ىًل اهلل تعاٍ ٗ ايعبس ايصْب»ٜكٛيٕٛ: 

ْٜأٌ ٗ ايعك١ُ ٌُ اٱغ٬َٝٸبعض إتهًٚ ٜٚط٣ ٞٸ ْٗا سؿ ، ٜٚكٍٛ ٗ إهل

ُٵ»: تعطٜؿٗا  .(26)«عٔ ايصْب بعك١ُ اهلل تٴأٟ اَتٓعٵ :باهلل تٴايعك١ُ اؿؿٜ، ٚاعتك

ـٷ»ٚقاٍ ايؿٝذ إؿٝس ٗ تعطٜـ ايعك١ُ:  ٜؿعً٘ اهلل تعاٍ  ايعك١ُ يط

 .(27)«عًُٝٗا َع قسضت٘ ،ٚتطى ايطاع١ ،عٝح ّتٓع َٓ٘ ٚقٛع إعك١ٝ ،ـبإهًٖ

َٳُٕٛ إتأخِّأَا إتهًٚ ًَه١ ايتك٣ٛ طٕٚ َٔ ايؿٝع١ ؾكس اعتربٚا إٔ ايعك١ُ تعين 

َٔ ؾذط٠ ايتك٣ٛ، ْٚتٝذ١ ايعًِ  ـ ؾطعٷ تٳؾايعك١ُ ـ نُا عطِؾ»اؿاق١ً با٫ختٝاض: 

ٞٸ  .(28)«١بايع١ُٛ اٱهلٝٸ َٚعطؾ١ْ ،ات إعاقٞعٳبٹبتٳ ايكطع

 ّاٚكتاضٕٚ، ٚإشا ناْت ايعك١ُ أَط ٤ بؿطٷيٛ إٔ ا٭ْبٝا ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٝٸ ّااختٝاضٜٸ أِْٗ َعكَٕٛٛ  ، ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٚدٛب عك١ُ ايٓيبٸّاٚانتػاب

إٔ ٜطتهب  ُّا; ٭ٕ ٫ظّ ا٫ختٝاض ٖٛ إَهإ اضتهاب إعك١ٝ. إشٕ ّهٔ يًٓيبٸتٵسٳ

 ايصْب.

 

 ــــــ ٌ ا٭تكٝا٤ُضبإزضاٍ ايسُّ إَهإ ا٫نتفا٤ ـ2

ٛټ غابكّا ْاطٵنُا شَن إٔ بض ؾإْ٘ ع٢ً أغاؽ بطٖإ ْكض ايػطض ٜكّٛ ايتك

غري إعكّٛ إشا بٴعح هلسا١ٜ ايٓاؽ ؾإْ٘ باضتهاب٘ ايصْب ٚاـطأ ٗ ا٭َٛض  ايٓيبٸ

 ل ايػا١ٜ َٔ ايبعج٫ٚ.١ تتشٖك ،ايس١ٜٝٓ ٚغريٖا غٛف ٜ٪زٸٟ إٍ ن٬ٍ ايٓاؽ

غتس٫ٍ ٜهطب ظصٚضٙ ٗ ايػطٛض إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ا٫ٖصٙ ٜصٖب ناتب ٚ

ٛٸ١ ٦َٜٚٛٸقؿطٜٸ ض١ٜ٩ٺ ٝٸ١ إٍ إػأي١; َع٢ٓ أْ٘ هب ع٢ً اهلل إٔ ٜبعح بايٓب ّا َعكَّٛا ٠ ْب

ٛٸ١٦َ با١٦ٕ، ٚٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜتشٖك  ٠ أق٬ّ.ل غطن٘ َٔ ايٓب

ّٚهٔ اٱؾهاٍ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايط١ٜ٩ ايكؿط١ٜ ٚا١ٜٛ٦ٕ بإٔ اهلل غبشاْ٘ 

ايصٜٔ  ،ّا، َع٢ٓ ا٭ؾطاز ا٭تكٝا٤ ايعسٌٍٚ إعكٌَٛ ْػبٝٸغٴضغاٍ ايطټَٔ خ٬ٍ إ
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ٛ ٗ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٗٵؾريتهبٕٛ ايكػا٥ط أٚ ايػٻ ،ّهٔ إٔ ٜكسض عِٓٗ ايصْب أسٝاّْا

ٛٻأٚ ا٭َٛض ايعازٜٸ ضٚا إٔ فتُعّا ١ ٗ سٝاتِٗ، ّهٔ ي٘ إٔ ٜكٌ إٍ غطن٘ أٜهّا. تك

ٕٷ ّٛ بإطًل، عٝح ّتٓع بإضازت٘ عٔ ْٝع إعاقٞ َعك َا ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ إْػا

ٔٸٗٵٚا٭خطا٤ ٚايػٻ ٕٕ ٛ ٚايٓػٝإ، ٚيه ٍٕ ٚقاحٕل تكٞٛ ٖصا اجملتُع ٫ ىًٛ َٔ إْػا  ٚعاز

 :عٓسٖا ٫ ٜبك٢ أَاّ اهلل غ٣ٛ ططٜكٌ، كـ بايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٜٝتٸ

ٚٸ ٛٸ : إٔ هتٓب اختٝاض ؾدٕلٍايططٜل ا٭ بػبب عسّ  ;٠ هلسا١ٜ ايٓاؽٕكاّ ايٓب

ط ايعك١ُ إطًك١، ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ غٛف ٜبك٢ ايٓاؽ ٗ ن٬يتِٗ ٚدٗايتِٗ، تٛٗؾ

 .ٚغٛف ٜبتًٕٛ بأْٛاع إعاقٞ ٚايكبا٥ض

ْ٘ َع ٚدٛز ايعًِ بعسّ ايعك١ُ إطًك١ يصيو ايؿدل ىتاضٙ إ: ايططٜل ايجاْٞ

ٛٸ َٔ  اٜٚػتؿٝسٚ ،١خ٬قٝٸيٝشكٌ ايٓاؽ ع٢ً ْع١ُ ايؿها٥ٌ ا٭ ;٠ ٖٚسا١ٜ ايٓاؽٕكاّ ايٓب

 ٘، ٜٚٗتسٚا إٍ ايكطاٙ إػتكِٝ.عًُ٘ ٚعسايت

اغ١ قس ٜكسض عٓ٘ ايصْب ٗ بعض إٛاضز اؿػٸ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايٓيبٸ

ٌٸ ٔٵ ٚايعكٝب١، ٜٚه َٔ ايٛانض إٔ ٖصا اـٝاض ايجاْٞ ٗ اجملُٛع  ايٓاؽ َع٘، ٚيه

بايٓػب١ إٍ ٖصا اجملتُع أنجط  نجري يًُذتُع. إٕ خري ٖصا ايٓيبٸ وتٟٛ ع٢ً خرٕي

ٕ تطى اـري ايهجري إٌ. ٚسٝح ُٳٌ بصيو ايصْب ٚاـطأ احملتٳٙ إتُجَِّٔ ؾطِّ بهجرٕي

ايكًٌٝ ٫ ٜكضٸ عك٬ّ هب ع٢ً اهلل إٔ ٜبعح َجٌ ٖصا اٱْػإ غري إعكّٛ  بػبب ايؿطٸ

ٛٸ  ١٦َ.٠ با١٦ٕ، ٜٚٓكب٘ ٗ َكاّ ايٓب

ب١ ايهرب٣ ٝٵاؿاي١ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٗ َطس١ً ايػٳٚايُٓٛشز ايٛانض ع٢ً َجٌ ٖصٙ 

ٝٵسٳبٛاغط١ َطادع ايسٜٔ; سٝح ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز استُاٍ ا٭خطا٤ ٗ ايؿتا٣ٚ،  إٔ  بٳ

 ِٖ.خريِٖ يًٓاؽ أنجط َٔ ؾطِّ

غٴٌ غري إعكٌَٛ بإطًل )ايعك١ُ يصيو ؾإْ٘ َٔ خ٬ٍ إضغاٍ ايطټ ْٚتٝذ١ّ

 عج١.١( ٫ ٜٓتكض غطض اهلل َٔ ايبايٓػبٝٸ

كٌ، سٝح ٜهٕٛ إتٻ غٴٌ غريإضغاٍ ايطټٜٓتكض ٖصا ايػطض بٛاغط١  ،ْعِ

ٌٕ َٔ  ّاأنرب، ٚبصيو ٜهٕٛ عسّ إضغاهلِ خري إضغاهلِ غببّا ٗ ن٬ٍ ايٓاؽ بؿه

 إضغاهلِ.
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ُّ ـ3  ــــــ ع٢َٔ املدَّ ايديٌٝ أخ

ع١ ع٢ ايؿَٝٔ َسٻ إٕ اٱؾهاٍ اٯخط ع٢ً بطٖإ ْكض ايػطض ٖٛ أْ٘ أخلٸ

 ٢ ايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا٤.عً

ٌُ ايؿٝع١ ٜصٖبٕٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أنجط إتهًٚؾ

ٌٕ ايصْٛب ٚٚايكػا٥ط، َٓٗا ايهبا٥ط  ،َطًل ايربٖإ ٜٓؿٞ قسٚض إعك١ٝ بؿه

َٳ ، إ٫ٓ(29)١ٜٛٗٵس١ٜ ٚايػٻُٵايعٳ شٖب ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا  ٔٵإٔ ٖٓاى 

 ٜجبت عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١. ١، ٫ٚع٢ َصٖب اٱَاَٝٸَٔ َسٻ أخلٸايربٖإ 

 ;١ ايٓك١ًٝ ا٭خط٣هب يتهٌُٝ ايربٖإ ا٫غتعا١ْ با٭زٓي ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 .(30)يهٞ ْجبت بٛاغطتٗا عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١

إٕ ٖصا ايسيٌٝ ٫ ّٓع ٚقٛع  :قاٍ ايؿهٌ بٔ ضٚظبٗإ ٗ ْكس ٖصا ايربٖإ

َٳ ،بؿطٙ إٔ تهٕٛ ْازض٠ّ ،اقٞ ايكػري٠إع ًَه١ ٫ٚ ٜط٣ ٗ شيو َا ىسف ٗ 

 .س ع٢ً نطٚض٠ إٔ تهٕٛ ٖصٙ إعاقٞ ايكػري٠ ْازض٠ّ٘ ٜ٪ٚنايعك١ُ، ٚيهٓٸ

إٔ قاسب نتاب ز٥٫ٌ ايكسم ٫ ٜطتهٞ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايؿهٌ بٔ  إ٫ٓ

إطًل، غٛا٤ ٗ شيو ب ضٚظبٗإ، ٜٚكٍٛ: إٕ ٖصا ايسيٌٝ ٜٓؿٞ قسٚض إعاقٞ عٔ ايٓيبٸ

ٌٕ ،ايهباض ٚايكػا٥ط  .(31)ٕٛٗٵأٚ غٳ سٺُٵْازض أٚ ناْت عٔ عٳ ٚغٛا٤ ناْت بؿه

ٔٵ  ،ٖٓا َع ايؿهٌ بٔ ضٚظبٗإ، ٚإٔ اضتهاب ايكػري٠ ٜبسٚ إٔ اؿلٸ ٚيه

ِٸ ٗ ا٭َٛض  ٫ غٝٻُأَ شيو إٔ ٜكرتٕ شيو بايتٛب١، ٚ بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ شيو ْازضّا، ٚا٭ٖ

، ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ ْكض غطض ايطغاي١ ٚن٬ٍ ايٓاؽ َٔ سٝا٠ ايٓيبٸايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ 

اضتهاب ايكػري٠ ٚاـطأ ٚايٓػٝإ ٗ ٚنصيو ٖٛ ٚعسّ ؼكٝل إكاحل ايعًٝا. 

ٝٸ بؿطٙ ايتٛب١ ٚايتكشٝض ٚا٫غتصناض إباؾط أٜهّا، ١ ٚؾ٪ٕٚ ايسع٠ٛ ا٭َٛض ايسٜٓ

ٞٸ ٍٕيًدطأ ٚا٭َط إٓػ ٜ٪زٸٟ إٍ  ٫ٚ ،غاي١ ا٭ْبٝا٤ٟ ٗ ضسِّدٹ ، ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ إؾها

 ْكض ايػطض َٔ ايبعج١.

ٙ ـ ٖٛ ٚثٛم ايٓاؽ ٚاعتُازِٖ ع٢ً ّ شنطٴع٢ ـ ع٢ً َا تكسٻإٕ زيٌٝ ٖصا إسٻ

كٌ ٚايععُا٤ ايػٝاغٌٝ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ٚاجملتُع، ع٢ً ايطغِ َٔ َؿاٖس٠ إتدكِّ

 ، بؿطٙ قسقِٗ ٚاعرتاؾِٗ ٚتساضنِٗ.بعض ا٭خطا٤ ايكػري٠
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ٚٵضٙ ٌ ع٢ً ايطغِ َٔ ايعًِ بعسّ عكُت٘، ّجِّ ،ظ تكًٝس اجملتٗس ا٭عًِٚإٕ دٛا بسٳ

 ع٢.زي٬ّٝ آخط ع٢ً ٖصا إسٻ

ِٸ ٌٕتأٜٝس  ٜٚت ٞٸ ٖصٙ إٛاضز ٗ ايٛاقع بسيٝ . «ا٭قطب ؾا٭قطب»، ٖٚٛ أقٌ عكً

ٌٕ بػبب إا١ٖٝ اٱْػا١ْٝ،  ;َطًل عٓسَا ٫ ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ اٱْػإ إعكّٛ بؿه

ٕٛ ع٢ً ايسٚاّ ٗ َعطض ايٓػٝإ ٚاـطأ، ؾإٕ ايعكٌ وهِ بٛدٛب إطاع١ سٝح ٜه

ٌٸ ٜعين إَهإ  . إٕ ايطدٛع إٍ اٱْػإ ا٭قٌ خطّأَٚعك١ّٝ خطّأ اٱْػإ ا٭ق

ايصٟ  ع٢ً ايطغِ َٔ قسٚض بعض ايصْٛب ايك١ًًٝ عٓ٘. إٕ ايٓيبٸ ا٫ط٦ُٓإ بؿدٕل

ِٸ إٍ ْؿػ٘ ٜٚٓتب٘ إٍ خط٦٘ ٜٚتٛب  أٚ ٜعٛز ،ط اهللٜتصٖن ٜطتهب ايصْب ايكػري، ث

ٟ شيو ضّا، ٫ ٜ٪زٸٛٵٛ ٚايٓػٝإ ٜبازض إٍ ايتكشٝض َؾٗٵ، أٚ ٗ ساٍ اضتهاب ايػٻَباؾط٠ّ

ب عًٝ٘ ْكض ايػطض اٱهلٞ َٔ إضغاٍ َجٌ ٖ٪٤٫ ٫ٚ ٜرتتٻ ،َٓ٘ إٍ ن٬ٍ ايٓاؽ

 ٌ ايٓيبٸبٳٔ قٹا٭ْبٝا٤. ٜهاف إٍ شيو إٔ ٖصا ايربٖإ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع اضتهاب إعك١ٝ َ

ـَ ٫ٚ ٜتبع٘ ٗ ،ٛات٘، عٝح ٫ ٜطاٙ أسسٷًَٗ خٳ  ٛات.ًََا اضتهب٘ ٗ ا

 

ّْٞكد ْعسّٜ ز ـ  ــــــ يًرْب ١ ا٫َتٓاع ايٛقٛع

ٚبطٖإ  ،يكس نإ َٔ بٌ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً بطٖإ ْكض ايػطض

ّٴ  ١ ايعك١ُ.طٜٸبٵدٳ ا٫عتُاز ٗ بعض ا٫ؾرتانات، يعٚ

 ط أَطٷبٵ١ ٚيعّٚ اَؾإٔ بٝإ ايعك١ُ زٕٚ ْػبتٗا إٍ اٱضاز٠ اٱهلٝٸٌ بَهقس ٜٴؿٵٚ

ٕٛ إٍ تعطٜـ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ باَتٓاع ٚقٛع ُٕٛ اٱغ٬َٝٸٖهٔ، نُا عُس إتهًٚ

 ١.إعك١ٝ ع٢ً أغاؽ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب ا٫ختٝاضٜٸ

ٟٸ ايػطٛض ٫ ٜط٣ ٖصٙ ايتؿػريات َكٓع١ّٖصٙ ٕ ناتب إٚسٝح   ْط٣ َٔ ايهطٚض

 ٖٓا إناؾ١ ٖصا ايبشح ايتهًُٝٞ.

ا إٍ إخطاز ايعك١ُ َٔ ٛٵايصٜٔ غعٳ ،ٌٌُ اٱغ٬َٝٸإٕ تًو اجملُٛع١ َٔ إتهًٚ

ٕ ٗ ٚٵ، ٜطٳ١، ٚاعتباضٖا أَطّا َٓػٛبّا إٍ اختٝاض ايٓيبٸط١ٜ بٛاغط١ اٱضاز٠ اٱهلٝٸبٵاَؾ

َٳ  ٌ:ًَؼكٌ بٛاغط١ ٖصٙ ا٭غباب ٚايعٹ ًَه١ْايػايب أْٗا 

 اي١ أٚ ايتك٣ٛ.ـ ايعس1
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 ٚايعًِ بع١ُٛ ٚنُاٍ ْٚاٍ اهلل. ،ٔ ايطاع١ض ايصْب ٚسٴػٵبٵـ ايعًِ بُك2

ٛٳ3  ٞ.سٵـ ْعٍٚ اي

 .(32)١، ٚسبٸ اهللـ اـٛف َٔ ايع١ُٛ اٱهلٝٸ4

ٕٵٜط٣ ٖ٪٤٫ إتهًٚ إٔ ٖصا ٫  ناْت يطؿّا َٔ اهلل، إ٫ٓ ُٕٛ إٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚإ

إعاقٞ ٚايصْٛب  ٕٜٛرتن ،بػبب ٖصٙ ايعٓاقط ;ٕ ا٭ْبٝا٤أٚ ;ٜتٓاؾ٢ َع ا٫ختٝاض

 ٖتٓعّا. ِ، ٚبصيو ٜهٕٛ قسٚض ايصْب عِٓٗباختٝاضٖ

ٞٸ إٕ ٖصا ا٫َتٓاع ٖٛ اَتٓاعٷ ٝٸ، ٚيٝؼ اَتٓاعّا شاتٝٸٚقٛع  ّا.ّا ٚعكً

سٝح ّتٓع قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤ ّهٔ يًٓاؽ إٔ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٌٕ ِٜعتُسٚا عًٝٗ ّٸ بؿه و ٜهٕٛ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز قشٝشّا، يصي . ْٚتٝذ١ّتا

 غٴٌ أٜهّا.َٔ إضغاٍ ايطټ ل غطض اهللّا، ٜٚتشٖكٚتهٕٛ ايعك١ُ أَطّا اختٝاضٜٸ

ٝٵسٳ ٌُ ٖٛ إٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ ايػطٛض ع٢ً ٖ٪٤٫ إتهًٖٚصٙ إٔ إؾهاٍ ناتب  بٳ

قسٚض َٔ ٚقٛع  ع٢ً ايعك١ُ ٫ تبسٚ يًٓٛط٠ ايسقٝك١ َاْع١ّ ١ّبٛقؿٗا أزٓي ٠إصنٛض

 ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤.

ٌ َٔ ا٫َتٓاع ٌُ اٱغ٬َٝٸٚهب ايكٍٛ ٗ بٝإ ٖصا اٱؾهاٍ: إٕ َطاز إتهًٚ

ٞٸ ٟٸًَبػبب ٖصٙ ايعٹ ;يًصْب ايٛقٛع  طٳض.ٚإُتٓع بايعٳ ٌ إصنٛض٠، ٖٛ ا٫َتٓاع ايػري

ٕٵ»ؾكس قٌٝ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ:  ٕ : إٕ ايعٌُ إعبٛض طعسّ َؼٸ اٱْػاقًتٳ ؾ٦تٳ ؾإ

ايعاقٌ ٭غ٬ى ايهٗطبا٤ ايعاض١ٜ، ٚعسّ أنٌ ايطبٝب َٔ غ٪ض اجملصٌَٚ ٚإػًٛيٌص 

طٳض ٚايعاز٠، ٖهٔ ايكسٚض بايصات َٔ ايعاقٌ ٚايطبٝب، غري أْ٘ ٖتٓع ايكسٚض بايعٳ

ٝٸٚيٝؼ قسٚضٙ قا٫ّ شاتٝٸ ؾؿٞ احملاٍ ايعازٟ ٜهٕٛ  !بٌ احملايٌ مٷطٵٚنِ َؾ .ّاّا ٚعكً

 ض أسس ايططؾٌ ع٢ً اٯخط بٕٓٛعؿاعٌ ٖهّٓا بايصات، غري أْ٘ ٜطدِّقسٚض ايؿعٌ َٔ اي

غ٬ف ايجاْٞ )احملاٍ ايصاتٞ(، ؾإٕ ايؿعٌ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ٖتٓعّا بايصات، ؾ٬  ;َٔ ايرتدٝض

 .(33)«ٜكسض يعسّ إَهاْ٘ ايصاتٞ

ٌ اهلل، ٚقتٌ ا٭ب يٛيسٙ، ٚتٓاٍٚ بٳيكس شنط مساست٘ اَتٓاع اضتهاب ايًِٛ َٔ قٹ

ِٸ ايع َٚكازٜل ع٢ً  أَج١ًٺنعاف، أٚ ايكبض ع٢ً أغ٬ى ايهٗطبا٤ ايعاض١ٜ، ايػ

ٞٸ ٟٸَٔ اٱْػإ ايعازٟ ٚايػٻ ا٫َتٓاع ايٛقٛع ٕٵ ;ٛ نإ قسٚضٖا عٔ  ؾإٕ ٖصٙ ا٭َٛض ٚإ
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ٟٸاهلل ٚعٔ ا٭ب ايػٻ ٞٸ ٛ ٟٸ ٚاٱْػإ ايطبٝع  ;ٖهّٓا عك٬ّ ٚشاتّا، ٚيهٓٗا ٚايعاز

 .(34)٫ تكسض أبسّا ،يعطـ ٚايعكٌَٔ قبٌٝ: سبٸ اـري ٚا َكته٢ إَٔٛض

ٞٸ طٳض، أٟ ا٫َتٓاع ٖٛ ا٫َتٓاع بايعٳ ٚبايتايٞ ؾإٕ َطازِٖ َٔ ا٫َتٓاع ايٛقٛع

 ٗ ٚايعازٟ.، ٖٚٛ ا٫َتٓاع ايعٴطٵبػبب ٚدٛز َإْع

ٞٸ ٍٸ ع٢ً إع٢ٓ ايسقٝل ٚايؿًػؿ ٕكطًض  ٚاٱؾهاٍ ٖٛ إٔ ٖصٙ ا٭َج١ً ٫ تس

ٞٸ  .ا٫َتٓاع ايٛقٛع

ٛقٛعٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًػؿ١ٝ يٝؼ ؾ٦ّٝا ٖتٓعّا يصات٘، بٌ وسخ إٕ إُتٓع اي

ٍٷ ٞٸ شاتٞ. ْٚتٝذ١ّ بػبب ٚقٛع٘ قا ٜهٕٛ َٓعي١ إُتٓع  يصيو ؾإٕ إُتٓع ايٛقٛع

ٟٸ ٚطفٺ  َٔ ايٛطٚف. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫َتٓاع اَتٓاعٷ ايصاتٞ، ٚايصٟ ئ ٜكع قطعّا ؼت أ

ٟٸ ٍٷ طٳض. ٗ ا٫َتٓاع ايصاتٞ ٫ٚبايعٳ غري شاتٞ َٔ ٚقٛع ايؿ٤ٞ ٗ عامل  ًٜعّ قا

ز ضؾع إاْع طٳنٞ، َٚذطٻعٳ ز ٚدٛز َإْعاـاضز، بٌ إٕ ٚقٛع ايؿ٤ٞ إِا ّتٓع جملطٻ

 غٛف ٜكع شيو ايؿ٤ٞ.

ٞٸقاٍ ايع٬ٓ تاض٠ ٜٴطاز باٱَهإ إٔ » :١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ تعطٜـ اٱَهإ ايٛقٛع

ُٻع٢ً ؾطض ٚقٛعٗا ٫ ًٜعّ احمل ايؿ٤ٞ ٗ ساي١ٺ ٞٸاٍ، ٖٚصا ٜٴػ  .(35)«٢ باٱَهإ ايٛقٛع

ٞٸ ـ طبكّا يطأٟ مساست٘ ـ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ًٜعّ َٔ  ٚبايتايٞ ؾإٕ ا٫َتٓاع ايٛقٛع

ٍٷ ٞٸ. ٚإجاٍ ايصٟ شٴاؾرتاض ٚقٛع٘ قا ل اؾػِ ٖٛ ٚدٛز ٚؼٗك نط ي٬َتٓاع ايٛقٛع

ٝٵسٳيصاتٗا،  ٖه١ّٓ ١ًّذػِ اي٬َتٓاٖٞ َاٖٝٸياي٬َتٓاٖٞ ٗ عامل اـاضز. إٕ  إٔ  بٳ

ط ا٭َط غري كٵٚدٛزٙ ٚٚقٛع٘ ٗ ايعامل اـاضدٞ ٜػتًعّ أَطّا قا٫ّ يصات٘، ٖٚٛ سٳ

ل ٗ احملكٛض أٚ تٓاٖٞ اي٬َتٓاٖٞ; َع٢ٓ إٔ ايؿ٤ٞ اي٬َتٓاٖٞ إشا أضاز إٔ ٜتشٖك

. إٕ قسٚض (36)ط بٌ قكٛضٜٔ، ٖٚصا ٜتٓاقض َع عسّ تٓاٖٝ٘كٳاـاضز ٚدب إٔ ٜٴشٵ

ٞٸ ايصْب َٔ ; إش ٫ ًٜعّ َٔ قسٚض ا٭ْبٝا٤ ـ طبكّا هلصا ايتعطٜـ ـ يٝؼ َٔ إُتٓع ايٛقٛع

ٍٕ ٟٸ قا شاتٞ. ٚطبكّا هلصا ايتعطٜـ ٜهٕٛ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤  ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤ أ

ٞٸ  .َٔ إُهٔ ايٛقٛع

ٚٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ايٓكس ْبشح ٗ ايعٛاٌَ ٚايعٓاقط ا٭ضبع١ إصنٛض٠ َٔ 

ٚغٓجبت إٔ ٖصٙ ا٭َٛض ٫  .ٌ اَتٓاع ٚقٛع ايصْبًٌَُ بٛقؿٗا َٔ أغباب ٚعٹإتهًٌٚ بٳقٹ
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ٌٕ  َطًل. تػتطٝع إٓع َٔ قسٚض ايصْب أبسّا ٚبؿه

ٚٸ ب اضتهاب ايتك٣ٛ. إٕ ايتك٣ٛ طبكّا هلصا ايتعطٜـ تعين ػٓټ ٖٛ ٍايعاٌَ ا٭

ُٸّااببٚإٕ يتذٓٸب ايصْب أغ .ايصْب  صْب.ض ايبٵايعًِ بُك :ٗا، َٔ أٖ

١ ايعًِ، ٖٚٛ ؾإٕ َاْع١ٝ ايتك٣ٛ َٔ ايصْب تعٛز إٍ َاْعٝٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ١َ.ايػبب ٚايعاٌَ ايجاْٞ َٔ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب ا٭ضبع١ إتكسٸ

ٞٸ  ٜٴهاف إٍ شيو إٔ إَهإ اضتهاب ايصْب بايٓػب١ إٍ ايؿدل ايعازٍ ٚايتك

٫ٚ ٚقٛعّا; ٚشيو ٭ٕ ٚقٛع ايصْب  ،زا٥ُّا، ٚإٕ قسٚض ايصْب عٓ٘ ٫ ّتٓع عك٬ّ َٛدٛزٷ

ٝٸٌ إتٸبٳَٔ قٹ ٍٷكٞ أٚ إعكّٛ يٝؼ قا٫ّ شات  شاتٞ أٜهّا. ّا، ٫ٚ ًٜعّ َٔ ٚقٛع٘ قا

ض ايصْب ْٚاٍ بٵَٔ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ عًِ ا٭ْبٝا٤ بُك إاْع ايجاْٞ

 ايطاع١.

٠ٛ ايكا١ُ٥ ذٵٚايَؿ رطٵٚاٱؾهاٍ ٗ ٖصا ايه٬ّ ٜعٛز إٍ عسّ ا٫يتؿات إٍ ايؿٻ

ٖصا  بٌ ايعًِ ٚايعٌُ، ٫ٚ ّهٔ غسټ ٠ّٛذٵخّا َٚؾطٵؾإٕ ٖٓاى ؾٳ ;بٌ ايعًِ ٚايعٌُ

. ٚايعًِ َٔ َباْٞ اٱضاز٠، ٚيٝؼ ٖٛ شات اٱضاز٠. إٕ ايعًِ ٖٛ غري «اٱضاز٠»بـ  ر إ٫ٓطٵايؿٻ

انتػابّٝا أٚ  ّا نإ ـ غٛا٤ أنإ سهٛضّٜا أٚ سكٛيّٝا،أٜٸ ،اٱضاز٠ ٚايؿعٌ. إٕ ايعًِ

ِٸ ،ٖب١ َٔ اهلل ـ  ;ب عًٝ٘ ؼطٜو ايعه٬تٜرتتٻ هب إٔ ٜعكب٘ ايساؾع ٚاٱضاز٠، ث

ٟ ك٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعًِ ٫ ٜ٪زٸوٍٛ زٕٚ ؼٗك ل ايؿعٌ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْعٷيٝتشٖك

 إٍ ايعٌُ بايهطٚض٠ أبسّا.

ؾٝا٤ ٚباطٔ ايصْب ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ إعطا٤ اهلل ا٭ْبٝا٤ عًُّا عكا٥ل ا٭

ط ٗ بعض اَتٓاع قسٚض ايصْب عِٓٗ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ. ؾإٕ إضاز٠ اٱْػإ قس تتأثٻ

ٚايبػض ٚايعؿل  ، َٔ قبٌٝ: ايطغبات ٚايؿٗٛات ٚاؿبٸبعٛاٌَ أخط٣ غري ايعًِإٛاضز 

إش ّهٔ يًؿاعٌ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ  ;ٚايٓؿٛض َٚا إٍ شيو َٔ ا٭َٛض ا٭خط٣ أٜهّا

ِٷ ٜهٕٛ ٔٸظُاٍ ٚقشٸ يسٜ٘ عً  يٛدٛز َٓؿع١ٺ ;ايعكٌ ّٓع٘ َٔ ايكٝاّ ب٘ ١ ؾ٤ٞ، ٚيه

ٔٸٜأَط ايعكٌ بؿعٌ ؾ٤ٞٺ أٚ َكًش١ أنرب. ٚتاض٠ّ ضغب١ ايؿدل ُٓع٘ َٔ ؾعٌ  ، ٚيه

إٍ  ٘ يؿ٤ٞٺك٘ ٚسبټٟ ب٘ تعًٗقس ٜ٪زٸ ايٝكٌ ٢ إشا نإ ّتًو سلٸشيو. ؾإٕ ايؿدل ستٸ

 إٔ ٫ ٜعٌُ َكته٢ ٜكٝٓ٘.
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َٔ إٔ عًِ  ،ٌُعا٤ ايصٟ قاي٘ بعض إتهًٚصيو ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بٗصا ا٫زٸٚي

ؾإٕ ; (37)كتًـ عٔ عًِ غا٥ط ايٓاؽ، ٚأْ٘ ٜ٪زٸٟ إٍ ايعٌُ بايهطٚض٠ ا٭ْبٝا٤ َٔ ْٕٛع

ّا بعٛاقب ٚباطٔ إعاقٞ، أٚ ٜعًِ بهُاٍ ْٚاٍ اهلل، قس ايصٟ ّتًو عًُّا قطعٝٸ

ٗ شض٠ٚ ٚ ،اغ١ّٛا ٗ ايٛطٚف ايعكٝب١ ٚاؿػٸٗٵٜٓػ٢ ٚادبّا أٚ ٜطتهب قػري٠ غٳ

 دٝؿإ إؿاعط ٚايعٛاطـ.

ٛٳٚقس  ٌٕ عٓكٕطنٞ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ سٵمتٸ شنط ْعٍٚ اي  يًعك١ُ. ثايح ٚعاَ

ّٷ ٛٳ ٚإؾهاٍ ٖصا ايبٝإ أْ٘ ٫ ٜٛدس ت٬ظ ٞ ٚاَتٓاع قسٚض سٵشاتٞ بٌ ْعٍٚ اي

ٛٳ ايصْب َٔ ايؿدل، إ٫ٓ ١ٜ ٚتكٛ ،باؿلٸ ّا يعًِ ايٓيبٸٞ َػتٛدبسٵإشا اعتربْا ْعٍٚ اي

 اضتباط٘ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

 ايجاْٞ ٚايطابع. ٌيصيو ؾإٕ َاْع١ٝ ٖصا ايعاٌَ تعٛز إٍ ايعاًَ ْٚتٝذ١ّ

 ، ٚاـٛف َٔ عكاب٘.ـ باهللػٳل ٚايؿٻٗ ايعك١ُ ٖٛ ايتعًٗ ايعاٌَ ايطابع

ٛٳٗ إٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب، َٔ قبٌٝ: ايتك٣ٛ، ٚايع ٫ ؾٳٖو ٞ، سٵًِ، ْٚعٍٚ اي

ت٘ ٫ تكٌ إٍ َطتب١ ا٫َتٓاع إٔ َاْعٝٸ ط قطعّا ٗ عسّ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤، إ٫ٓت٪ثِّ

ٞٸ  ;ايكرب ايهاٗ ٗ ٖسا١ٜ ايٓاؽ بإع٢ٓ ايسقٝل يًه١ًُ. ؾكس ٫ ٜٴبسٟ ايٓيبٸ ايٛقٛع

٘ هلل ب٘ سبټ ٟبػبب خٛؾ٘ َٔ ْعٍٚ ايعصاب اٱهلٞ، ٜٚبازض إٍ تطى قَٛ٘ غطٜعّا، أٚ ٜ٪زٸ

 َٔ إٓهطٜٔ ٚإًشسٜٔ، ٫ٚ ٜبصٍ اؾٗس ايهاٗ هلساٜتِٗ. ايٓؿٛضإٍ 

سٝح ٫ ُٓع َٔ قسٚض ايصْب ٚاـطأ عٔ  ;ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب

ٞٸ ل ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ايهاٌَ ٚا٫ْكٝاع ًٔ ٜتشٖكؾيًه١ًُ،  ا٭ْبٝا٤ بإع٢ٓ ايٛاقع

َٸ١ اييت بٳٚايتٻ َٔ خ٬ٍ بطٖإ ٕٛ ٜٓؿسٕٚ إثباتٗا ُٕٛ اٱغ٬َٝٸنإ إتهًٚع١ٝ ايتا

 ايٛثٛم ٚا٫عتُاز.

; ٌ غٛف ٜكؿٕٛ ع٢ً َؿرتم ططٕمٌُ اٱغ٬َٝٸؾإٕ إتهًٚ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ا عٔ بطٖإ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز، ٜٚكٛيٛا بإَهإ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٛٵؾإَا إٔ ٜتدًٖ

كّا باٱضاز٠ أٚ إٔ ٜعتربٚا ايعك١ُ أَطّا َتعًٓ ;عِٓٗايصْب  قسٚضضغِ استُاٍ ٚقٛع ٚ

١ ايعك١ُ; إش ٫ ّهٔ ايكٍٛ باَتٓاع قسٚض ايصْب ٛا عٔ ايكٍٛ باختٝاضٜٸ١، ٜٚتدًٓاٱهلٝٸ

 ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ قطعّا. ١، إ٫ٓإهلٝٸ َطاقب١ٺ
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 ــــــ خامت١ْ ٚاضتٓتاز

ِٸ يرباٌٖ ايعك١ًٝ اييت ا إٕ بطٖإ ْكض ايػطض ٚبطٖإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم َٔ أٖ

 ٱثبات ايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا٤.ايؿٝع١ ـ  ٫ غٝٻُإٛ ـ ُٕٚٛ اٱغ٬َٝٸأقاَٗا إتهًٚ

ًٓا إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ إٔ َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ َٚٓاقؿ١ ٖصٜٔ ايربٖاٌْ تٛقٻ

 ايكٍٛ بايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا٤.ٖصٜٔ ايربٖاٌْ ٫ ٜػتًعَإ 

ل ايجك١ ٚا٫عتُاز ع٢ً بطٖإ ا٫عتُاز ٚايٛثٛم ٖٛ إٔ ؼٗكع٢ً  ِٸٖإٕ ايٓكس ا٭

ٌٸ َٸ١ َٔ ن ٕٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ وتاز إٍ اؾرتاض عكُتِٗ ايها١ًَ ٚايتا  .خطأ ٚعكٝا

سٝح ّهٔ إٔ  ;إٕ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٖٛ ع٢ً غطاض ا٫عتُاز ع٢ً اٯخطٜٔ

 يعًِ، ٚايتك٣ٛ، ٚاؿلٸٜهٕٛ َػتٓسّا إٍ أغباب ٚعٛاٌَ أخط٣، َٔ قبٌٝ: إعذع٠، ٚا

 كـ ب٘ ن٬َِٗ.ٚايكسم ايصٟ ٜتٸ

إٕ ; ؾع٢ً ٖصا ايربٖإ ٖٛ إغٓاز ايعك١ُ إٍ اهلل زٴٔطٚاٱؾهاٍ اٯخط ايصٟ ٜٳ

ٟٸ ٞٸ، ٚستٸَٔ استُاٍ اـطأ ٚايٓػٝإ عٔ ايٓيبٸ ْٕٛع ٫ظّ ْؿٞ أ ٌ ، ّج٢ِّ إَهاْ٘ ايعكً

 ٘ اـطأ.ايصٟ ٫ هٛظ عًٝ ،إغٓازّا يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ إٍ اهلل

ِٸ ٞٸع٢ً بطٖإ ْكض ايػطض ٖٛ إٔ ؼٗك ٚقس نإ اٱؾهاٍ ا٭ٖ  ل ايػطض اٱهل

ل ـ ٕ ٖصا ايػطض ٜتشٖكأغٴٌ ٫ وتاز إٍ اؾرتاض ايعك١ُ إطًك١ هلِ، َٚٔ إضغاٍ ايطټ

كاؾِٗ بايتك٣ٛ غٴٌ َٔ غري إعكٌَٛ، بؿطٙ اتٸـ َٔ خ٬ٍ إضغاٍ ايطټنبري  إٍ سٛس

 ٚايعساي١.

ػايط١ اغتٓتاز ايٛدٛز َٔ ٘ ع٢ً َاٍ اٯخط ع٢ً ٖصا ايربٖإ ٖٛ اؾتُاُيٚاٱؾه

 ايٛدٛب.

ع٢ َٔ َسٸ ٖٛ أُْٗا أخلټ ،ع٢ً ن٬ ايربٖاٌْ زٴٔطايصٟ ٜٳ ،ٚاٱؾهاٍ إؿرتى

 يٮْبٝا٤.ايؿٝع١، ٚايصٟ ٖٛ ايكٍٛ بايعك١ُ إطًك١ 

ـَ إٕ ٖصٙ ايرباٌٖ ٫ تٓؿٞ اضتهاب إعاقٞ اييت تكسض عٔ ا٭ْبٝا٤  ،ٛاتًَٗ ا

 ١ اييت ٫ تٛٗط ع٢ً اؾٛاضح.ًع عًٝٗا ايٓاؽ، أٚ إعاقٞ اؾٛامٝٸعٝح ٫ ٜٖط

ٕٵ ٫ بٴسٻ ،ٚٗ اـتاّ ٗ  ناْت ٫ تبسٚ ْادش١ّ َٔ ايتٜٓٛ٘ إٍ إٔ ٖصٙ ايرباٌٖ ٚإ

إٔ ٖصا ٫ ٜعين بط٬ٕ ٖصا  ع٢ ايؿٝع١، ايصٟ ٖٛ ايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا٤، إ٫ٓإثبات َسٻ
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١ ايجابت١ ٚإػتٓس٠ إٍ ايهجري َٔ ٕ ا٫عتكاز بايعك١ُ َٔ ايعكا٥س ايؿٝعٝٸإع٢; إش ٕسٻا

ٝٸ١ ايعكًٝٸا٭زٓي  ١.١ ٚايٓكً

 

 

الهىامش
                                                      

^

×

×
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×



 

 

 قبٌ ايبعج١ |ا٭نسّ عؿ١ُ ايٓيّب

١ّٝ  ٚاحلدٜحايكسإٓ يف  َكازباٌت حتًًٝ

 

 مصطفى كرٌمًد. 

 فاطمة رضائًأ. 

 مرلال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ١َْكّدَ

ِٸ «عك١ُ ا٭ْبٝا٤»إٕ  إػا٥ٌ ايتؿػري١ٜ ٚا٫عتكاز١ٜ ٚايه١َٝ٬; ؾٗٞ  َٔ أٖ

ٛٸ٠ ٖٞ اؿه١ُ |ا٭نطّ يكشٸ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚضغاي١ ايٓيبٸ نا١َْٓ ; ٭ٕ ٫ظّ ايٓب

ٚإٕ ضغٍٛ اهلل هب إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا، ٚإٕ ا٫ضتباٙ بٌ ايعك١ُ ٚاؿه١ُ  .ٚايسضا١ٜ

 .(1)َػتُطٌّ

ات هلسا١ٜ قاعس٠ ايًطـ هب ع٢ً اهلل إٔ ىًل إعٜس َٔ ا٭ضنٝٸ ع٢ً ٚبٓا٤ٶ

 .غري إعكّٛ يًٓاؽ َٔ ايٓيبٸ ٖسا١ّٜ إعكّٛ أنجطٴ ٚإٕ ايٓيبٸ .ايٓاؽ

١ َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٖٞ تبًٝؼ ١ ٚاؾٖٛطٜٸٚعهِ ايعكٌ ؾإٕ ايػا١ٜ ا٭غاغٝٸ

نٞ  ;٭سهاّ اهلل ٚإٕ ضٴغٴٌ اهلل هب إٔ ٜهْٛٛا َطٝعٌ .أسهاّ اهلل إٍ ايٓاؽ

 ٢ يًٓاؽ إٔ ٜعتُسٚا عًِٝٗ.ٜتػٓٸ

ِٸ ٌ بٳعٓسَا هرتح إعذع٠ ٜهٕٛ شيو زي٬ّٝ ع٢ً قسق٘ ٚتأٜٝسٙ َٔ قٹ إٕ ايٓيبٸ ث

                                                      



|  
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ٟ شيو إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٗ سٌ أْ٘ يٛ داظ إٔ ٜطتهب إعك١ٝ ؾػٛف ٜ٪زٸ

ٔٸ ،ن٬َ٘ مٚإٔ ٜكسِّ ،بع اـاط٧ْؿٛض ايٓاؽ َٓ٘، ٫ٚ ّهٔ يًؿطز إٔ ٜتٸ  ٚإٔ ٜط٦ُ

آخط ٜطزع٘ ّٚٓع٘  إٍ ؾدٕل ػٛف ٜهٕٛ عاد١ٺؾاـطأ ايٓيبٸ  ٢شا داظ عًٚإ. (2)ي٘

 ;إشا نإ ٖصا ايؿدل اٯخط َعكَّٛا َٔ اـطأ ثبت إطًٛبَٚٔ اضتهاب اـطأ; 

ٕٵ ٚٵضٚداظ عًٝ٘ اـطأ، غٛف وتاز ب ،مل ٜهٔ َعكَّٛا ٚإ ثايح ّٓع٘  ٙ إٍ ؾدٕلسٳ

َٸ .وٝٵَيااـطأ، ٖٚهصا زٚ ٜٚطزع٘ عٔ ؾعٌ أٚ  ٚٵضسٻا ايٚبايتايٞ ًٜعّ َٔ شيو إ

ٌٷ  .ايتػًػٌ، ٚن٬ُٖا باط

ُٖ ٔٵ .«عك١ُ ا٭ْبٝا٤»اٱؾاض٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ نطٚض٠  تٵٖصا ٚقس  ٫  ٚيه

 إٍ: َٔ ا٫يتؿات بٴسٻ

ٚٸ ٔ ٖٓا َٚ .ٗاتط َتؿابٹخٳُات ُٚأَهشٵَٴ ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿتٌُ ع٢ً آٜاتٺ: إ٫ّأ

ٚعًٝ٘ هب يؿِٗ تًو  .ٜهٕٛ ٚاٖط بعض اٯٜات عٝح ٜٛسٞ بٓكض عك١ُ ا٭ْبٝا٤

َٴ  ا٫غتعا١ْ بايطٚاٜات ايتؿػري١ٜ. ُات ايكطإٓ ايهطِٜ، أَٚهشٵاٯٜات ايطدٛع إٍ 

ـ ع٢ً إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤، ١ٝ ٚعسّ ؼطٜـ ايكطإٓ ٜتٖٛقإٕ إثبات أسٓك :ٚثاّْٝا

 ٖاايكشٝض يٰٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖط ِٳٗٵَٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايَؿ. |ا٭نطّ ايٓيبٸ ٫ غٝٻُاٚ

ُٕ ْاقه١ّ ١ ع٢ً عك١ُ قطعٝٸ ١ ز٫ي١ُّات ايسآيَهشٵيعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚبٝإ اٯٜات ا

ِٸ سټعٳا٭ْبٝا٤، ٜٴ  ا٭عاخ ٗ ٖصا إٛنٛع. َٔ أٖ

ٝٵسٳ .ٜصٖب ْٝع إػًٌُ إٍ ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٌ َٝٸٌُ اٱغ٬إٔ إتهًٚ بٳ

َٳ :إٍ قػٌُٜٓكػُٕٛ ل بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١ َا ٜتعًٖ ٗ قاٍ بعك١ُ  ٔٵؾُِٓٗ 

َٳ ;٢ قبٌ ايبعج١ا٭ْبٝا٤ ستٸ  أْهط عكُتِٗ قبٌ ايبعج١. ٔٵَِٚٓٗ 

يٓعٌُ ٗ ن٤ٛ تعطٜؿِٗ يًعك١ُ ع٢ً تكِٝٝ زا٥ط٠  ;َا ًٜٞ ْبشح ضأٟ ايؿٝع١ ٚٗ

يهٞ ْجبت  ;١ ايعك١ُّٛ بتشًٌٝ َٚٓاقؿ١ أزٓيايعك١ُ قبٌ ايبعج١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ، ْٚك

 ٢ ٗ َطس١ً َا قبٌ ايبعج١.عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ستٸ

 بت بٛٗٛض ؾب١ٗ عسّ عك١ُ ايٓيبٸنُا غٓعٌُ ع٢ً ؾٗطغ١ اٯٜات اييت تػبٻ

بػ١ٝ  ;ب تطتٝب ايٓعٍٚػٳطبكّا يط١ٜ٩ ايؿٝع١ ٚا٭ؾاعط٠ َع ،قبٌ بعجت٘ |ا٭نطّ

ٌٕ  طٜٔ ايؿٝع١.إؿػِّ َكاضٕ بٌ عجٗا َٚٓاقؿتٗا بؿه
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ٚبصيو غٝهٕٛ أغًٛب ايتشكٝل ٗ ٖصٙ إكاي١ قا٥ُّا ع٢ً ايتٛقٝـ ٚايتشًٌٝ 

ٝٸ َٚٔ ٚد١ٗ ْٕٛط ،إكاضٕ  ت١.شٵ١ بٳقطآْ

طبل  ،يكس غبل إٔ متٸ ايعٌُ ع٢ً إكاض١ْ بٌ اٯضا٤ بؿإٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤

١ُ ٗ ٖصا ٕكا٫ت ايكِّـ عًُا٤ اٱغ٬ّ ايهجري َٔ ايهتب ٚاٚقس أٖي .ا٭غًٛب إكاضٕ

إٛنٛع، َٔ قبٌٝ: إكا٫ت ٚايهتب ايه١َٝ٬ إكاض١ْ اييت نتبٗا ايسنتٛض قُس 

 ،قبٌ ايبعج١ |ا٭نطّ بشح عك١ُ ايٓيبٸيؽكٝكٗا  خاْٞ. ٚأَا ٖصٙ إكاي١ ؾكس متٸ

طٜٔ ايؿٝع١; طبل َٓٗر ايتؿػري إٛنٛعٞ إكاضٕ يًكطإٓ ايهطِٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿػِّ

قطآ١ْٝ  ١ٺٗ ٖصٙ إطس١ً )قبٌ ايبعج١( بأزٓي |ا٭نطّ شيو بػ١ٝ إثبات عك١ُ ايٓيبٸٚ

 ١ُ.َهشٵَٴ

 

ٌٕ  ــــــ ١ا٭ضاضّٝيًُفاِٖٝ  بٝا

 ــــــ ايعؿ١ُ أـ

 ــــــ يف ايًػ١ ـ1

ِٳ(، ٚقس شٴ ٕٕ تٵنطٳإٕ ن١ًُ ايعك١ُ اغِ َكسض َٔ َاز٠ )عٳكٳ ، هلا عسٸ٠ َعا

 َٚٓٗا:

 ل اؿؿٜ ٚايسؾاع.ـ ؼٓك

 ـ اؿؿٜ ٚاؿُا١ٜ.

ِٸ ،َٔ ايعكاّ ـ ايكٝس، ٖٚٛ َأخٛشٷ ب٘ تكٝٝس  َع٢ٓ ايك٬ز٠ ٚاؿبٌ ايصٟ ٜت

 .(3)َٚٓع٘ َٔ اؿطن١ ،ٚسبػ٘ ،ايها٥ٔ

ٓٳعٳ»َٔ قبٌٝ:  ،ـ إٓع َٚا ٜطازف إٓع َٔ ا٭يؿاٚ  .(4)«انتػب»، ٚ«٢ٚٳَق»، ٚ«َٳ

 ٓع ٚاٱَػاى.ٌ ٗ َع٢ٓ ايعك١ُ ٖٛ إٚعًٝ٘ ؾإٕ إؿٗٛض بٌ ايًػٜٛٸ

 

 ــــــ سُٜٔني ٚاملفطِّيف َؿطًض املتهًِّ ـ2

ايعك١ُ َٔ اهلل تعاٍ ؿذذ٘ »ٌُ ايؿٝع١: ـ قاٍ ايؿٝذ إؿٝس، ٖٚٛ َٔ إتهًٚ

ٖٞ ايتٛؾٝل ٚايًطـ ٚا٫عتكاّ َٔ اؿذر بٗا عٔ ايصْٛب ٚايػً٘ ٗ زٜٔ اهلل 
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 .(5)«تعاٍ

 

 ــــــ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ـ3

اتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َؿّٗٛ إٓع ُاٍ َؿطز٠ ايعك١ُ َٚؿتٓكٜٴػتؿاز َٔ اغتع

ٞٸ  ٚاؿؿٜ َٔ اـطط: َٔ ايصْب أٚ ايعصاب اٱهل

ٝٵَو ﴿قٛي٘ تعاٍ: نُا ٗ ، ـ اؿؿٜ َٔ اـطط1 ٍٳ ٔإَي ْٵٔع َٳا ُأ ٍٴ بٳًٚؼٵ  ٗٳا ايطٻغٴٛ ٜټ ٜٳا َأ

٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔضغٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ ضٳبَِّو  ٔٳ ايٓٻأؽ.اهلُلٚٳَٹ َٹ ُٴَو   .(67)إا٥س٠:  ﴾.. ٜٳعٵكٹ

طٜٔ ٗ اٱغ٬ّ إٍ ايكٍٛ ١ ٚأٚا٥ٌ إؿػِّطٜٔ َٔ أٌٖ ايػٓٸشٖب ايهجري َٔ إؿػِّ

َٔ ا٭خطاض اييت  |ا٭نطّ ٕ ٚسؿٜ ايٓيبٸٛٵٖٛ قٳ «ٜعكُو َٔ ايٓاؽ»بإٔ َع٢ٓ 

 .(6)ايٝٗٛز :ٌ إدايؿٌ ٚا٭عسا٤، َٚٔ بِٝٓٗبٳتػتٗسؾ٘ َٔ قٹ

طٟ ايؿٝع١ ـ باٱناؾ١ إٍ ايطأٟ إصنٛض ـ إٍ تطبٝل َٔ َؿػِّ ٚقس شٖب عسزٷ

ِٸ ، ’ْكٌ ضٚاٜات عٔ اٱَاٌَ ايباقط ٚايكازم، ٖٚصٙ إػأي١ ع٢ً ٚاقع١ غسٜط خ

َٔ ايٓاؽ عٓس اٱع٬ٕ عٔ  |أٟ وؿٜ ايٓيبٸ «ٜعكُو َٔ ايٓاؽ»ٚايكٍٛ بإٔ َع٢ٓ 

 .(7)خًٝؿت٘ )ٗ إب٬ؽ ضغايت٘(

ٞٸـ ا2ٕ ٍٳ ﴿: ×يٛايسٙ عٔ ابٔ ْٕٛح : قاٍ تعاٍ سها١ّٜٓع َٔ ايعصاب اٱهل َقا

ٍٳ غٳآ ُٳا٤ٹ َقا ٔٳ اِي َٹ ٓٹٞ  ُٴ ٌٕ ٜٳعٵكٹ َٵٔط  ٫َٟٚٔ ٔإَي٢ دٳبٳ ٔٵ َأ َٹ ّٳ  ٛٵ ٝٳ ِٳ اِي ِٳ. ٫ٖ ٔإاهللٹعٳاقٹ ٔٵ ضٳسٹ  ﴾..َٳ

 .(43)ٖٛز: 

صٙ اٯ١ٜ، ُٖٚا: إٕ نًتا إؿطزتٌ إػتعًُتٌ ٗ ٖ :طٕٚ َٔ ايؿطٜكٌقاٍ إؿػِّ

ٞٸ ،«ٚعاقِ ;ٜعكُين»  .(8)قس اغتعًُتا َع٢ٓ إٓع َٔ ايعصاب اٱهل

ٗ َٛنعٌ آخطٜٔ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  «عاقِ»نُا ٚضز اغتعُاٍ ن١ًُ 

ٞٸ  .(9)أٜهّا َع٢ٓ اؿؿٜ َٔ ايعصاب اٱهل

عٔ  ، سها١ّٜ، قاٍ تعاٍٜٛغـ ١ ايٓيبٸؿٞ قكٸؾ: ـ إٓع َٔ ايصْب ٚإعك3١ٝ

َقاَيتٵ ﴿: ×يتعطٜـ ْػا٤ َكط بايٓيبٸ ٜٛغـت٘ ٗ شيو اجملًؼ ايصٟ أعسٻ ظيٝدا

ِٳ ٘ٹ َؾاغٵتٳعٵكٳ ٔٵ ْٳِؿػٹ ٘ٴ عٳ ٚٳزٵتٴ ٚٳَيَكسٵ ضٳا ٘ٹ  ٓٹٞ ؾٹٝ ُٵتٴٓٻ ٔٻ اٖيصٹٟ ُي  .(32)ٜٛغـ:  ﴾َؾصٳيٹُه

بايٓٛط إٍ اٯٜتٌ إش  ;ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َع٢ٓ ا٫َتٓاع «ؾاغتعكِ»إٕ ن١ًُ 
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ٜٴِؿ ٗ َٓادات٘ َع اهلل ٜط٣ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ  ×ٜٛغـ إٔ ايٓيبٸِ ٗٳاي٬سكتٌ 

ٞٸ «ايعاقِ» ِٷ»، ٚأْ٘ اؿكٝك  .«َػتعك

ٜٳ اغتعُاٍ ايؿعٌ )عكِ( ٗ اٯٜات ا٭خط٣ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  زٵٔطنُا مل 

ِٸ اغتعُاي٘ بايٓػب١ إٍ إدًٛم ٖٛ )ا٫عتكاّ(  َٓػٛبّا إٍ اٱْػإ، ٚإِا ايصٟ ٜت

 َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٚاّ(. ٚ)ا٫غتعك

ِٵ بٹ﴿ـ  ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹ َٳ ِٕاهللٹٚٳ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ  ٟٳ ٔإَي٢ قٹطٳا ٖٴسٹ  (.101)آٍ عُطإ:  ﴾ َؾَكسٵ 

ٓٴٛا بٹ﴿ـ  َٳ ٔٳ َآ َٻا اٖيصٹٜ ِٵ اهللٹَؾَأ ٔٗ ٗٵسٹٜ ٜٳ ٚٳ  ٌٕ ٚٳَؾهٵ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ُٳ١ٺ  ِٵ ؾٹٞ ضٳسٵ ٗٴ ٝٴسٵخٹًُ ٘ٹ َؾػٳ ُٴٛا بٹ ٚٳاعٵتٳكٳ  

َٴ ٘ٹ قٹطٳاطّا  ٝٵ  .(10)(175)ايٓػا٤:  ﴾ػٵتٳكٹُّٝأإَي

ٜٴِؿ ِ َٔ ٚاٖط آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ إٔ ايعك١ُ يٮْبٝا٤ ٗٳإٕ ايصٟ 

كـ باؿه١ُ. ؾإٔ ىلٸ اهلل ايعك١ُ ٖٚٛ إتٻ ،ٌ اهللبٳَٔ قٹ ٌٷتؿهټ ^ٚإعكٌَٛ

ٕٕ ببعض ايٓاؽ هب إٔ ٜػتٓس ٖصا ا٫ختكام إٍ ٚدٛز ؾه١ًٝٺ ٗ شٚاتِٗ،  ٚضدشا

 زٕٚ غريِٖ: ،ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳشيو ادتبا٩ِٖ ٚاختٝاضِٖ َٔ قٹ ٢ اغتٛدبستٸ

ٌٳ﴿ـ  ُٹ ِٕ عٳ٢ًَ اِيعٳاَي ًِ ِٵ عٳ٢ًَ عٹ ٖٴ ْٳا  (.32)ايسخإ:  ﴾ٚٳَيَكسٹ اخٵتٳطٵ

ٓٵ﴿ـ  ِٵ عٹ ٗٴ ْٻ ٔٳ اَ٭ٚٳٔإ ٝٵ ُٴكٵَطَؿ ٔٳ اِي ُٹ ْٳا َي ٝٳأضسٳ  (.47)م:  ﴾خٵ

ايعك١ُ يٮْبٝا٤، قس اغتعٌُ باٱناؾ١ إٍ بٝإ َؿّٗٛ  ،إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

غٛف  ١ّّ أزٓيٜكسِّ ^ٚٗ َعطض إثبات عك١ُ إعكٌَٛ .آخطٜٔ ايعك١ُ ٭ؾدإم

 ْأتٞ ع٢ً شنطٖا ٗ إٛنع إٓاغب.

 

 ــــــ يف ايسٚاٜات ـ4

ـ طبكّا يطٚاٜات ايؿٝع١ ـ ٗ َكاّ بٝإ ايتعطٜـ  |ا٭نطّ مل ٜهٔ ايٓيبٸ

ٟٸ ٝٵسٳعٔ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ.  هٔ ٖصٙ ايه١ًُ غطٜب١ّٗ يًعك١ُ; إش مل تطٵٚايعٴ ايًػٛ  ;أْ٘ بٳ

 ل إعكٌَٛ ٚايتعطٜـ َكازٜكِٗ.نإ بكسز بٝإ خكا٥، ٱٜهاح َؿّٗٛ ايعك١ُ

ُٸ ٚٗ ن٤ٛ إثاض٠ ا٭عاخ  ،ـ بعس عكط ايٓعٍٚ ـ ^١ ا٭طٗاضٚقس شنط ا٭٥

ٟٚ َا ضٴ :َٔ شيوبعض ايتعطٜؿات يبٝإ َؿّٗٛ ايعك١ُ، ٚ ،١ٚإػا٥ٌ ايه١َٝ٬ ٚايعكًٝٸ

إعكّٛ ٖٛ إُتٓع باهلل َٔ ْٝع قاضّ اهلل، ٚقاٍ »أْ٘ قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ ايكازم



|  

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ِٵ بٹ﴿اهلل تباضى ٚتعاٍ:  ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹ َٳ ِٕاهللٹٚٳ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ  ٟٳ ٔإَي٢ قٹطٳا ٖٴسٹ )آٍ عُطإ:  ﴾ َؾَكسٵ 

101)»(11). 

٠ أقشاب ضغٍٛ َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ايتكاضٜط ايٛاضز٠ عٔ غري ،ّهٔ يٓا إٔ ْسضى

ٕ ايٓيبٸ ا٭نطّ أ، ٚ|ا٭نطّ ، أِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ بايعك١ُ إطًك١ يًٓيبٸ|اهلل

ٟٸ ضزٕع  ٚنُا ْعًِ ؾإٕ تكطٜط ٚغهٕٛ ايٓيبٸ .هلِ ٗ ٖصا ايؿإٔ مل ٜكسض عٓ٘ أ

ٍٸ ع٢ً قشٸ ٚعسّ ضزع٘ عٔ إَٔط |ا٭نطّ  ١ شيو ا٭َط.ٜس

 

٠ّٛ ب ـ  ــــــ ايٓب

ٛٸ٠ َؿتٓك ـَ ٫ٚ ٜطًل ايٓبأ إ٫ٓ .َع٢ٓ اٱخباض ،ٓبأَٔ اي ١ْإٕ ايٓب ِٸط بٳع٢ً ا  د

ز عٔ ايهصب، ٚاـرب ، ٚاـرب إتٛاتط اجملطٻايؿا٥س٠، ٚايكازض عٔ اهلل، ٚخرب ايٓيبٸ

ُٕ  .(12)خ يًٝكٌٛٔضا

 .ع٢ً ا٭َه١ٓ إطتؿع١ «ايٓباٚات»ل يؿٜ ًَٚٗ إكطًض ٜٴِط

ٛٸ إ ايٓاس١ٝ إع١ٜٛٓ ايػا١َٝ يٮْبٝا٤ ٠ يبَٝٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜأتٞ إط٬م يؿٜ ايٓب

 .(13)ع٢ً غا٥ط ايبؿط

ٌٷ ٛٸ٠ ايٓيبٸ إٕ ايٓب٠ٛ أق  |ا٭نطّ َٔ أقٍٛ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، ٚإٕ اٱّإ بٓب

 اٚقس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ٖص .َٔ ؾطا٥٘ اٱغ٬ّ سټعٳٜٴ ^ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ

ٓٻا بٹ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ٗ ايهجري َٔ إٛانع، َٚٔ شيو ا٭َط َٳ ٓٳا اهللٹُقُٛيٛا َآ ٝٵ ٍٳ ٔإَي ْٵٔع َٳا ُأ ٚٳ  

ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ ِٳ  ٖٹٝ ٍٳ ٔإَي٢ ٔإبٵطٳا ْٵٔع َٳا ُأ ٚٳاَ٭ٚٳ ٜٳعٵُكٛبٳ  ٚٳ ٚٳٔإغٵشٳامٳ  ٚٳعٹٝػٳ٢ ٌٳ  َٴٛغٳ٢  ٞٳ  َٳا ُأٚتٹ ٚٳ ٙٹ  غٵبٳا

ِٵ  ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ َٹ ٕٳ  ٝټٛ ٞٳ ايٓٻبٹ َٳا ُأٚتٹ ٔٴ  ٫َٚٳ ْٳشٵ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ َأسٳسٺ  ٝٵ ٕٳْٴَؿطِّمٴ بٳ ُٴٛ َٴػٵًٹ ٘ٴ   (.136)ايبكط٠:  ﴾َي

ّٷ ٛٸ٠ َكا يٝكَٛٛا  ;ا٭ؾدام ايكاؿٌ ٚإٓتذبٌ بعضٳ ىلٸ ب٘ اهلُل إٕ ايٓب

ُٸ ١ إب٬ؽ ايسٜٔ ايػُاٟٚ ٚتعايُٝ٘ إٍ ايٓاؽ. ٚقس بعح اهلل هلسا١ٜ ايٓاؽ أضبع١ َٗ

ٚٸٚعؿطٜٔ ١٦َٚ أيـ ْيب ٢ ٜٚٴطًل عً .|قُس ٚآخطِٖ ايٓيبٸ ×هلِ أبْٛا آزّ، أ

١ ٚايطغاي١ ايؿا١ًَ ؾُٝع ايعامل َكطًض أقشاب ايؿطا٥ع ٚايكٛاٌْ ايػُا١ٜٚ اـاقٸ

ٌٳ ﴿ٔػ١ أْبٝا٤: ـ طبكّا يكطٜض ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ِٖٚ  .«ايععّ ٛأٚي» ِّ ٔٳ ايٓٻبٹ َٹ ْٳا  ٚٳٔإشٵ َأخٳصٵ

ٜٳ َٳطٵ  ٔٔ ٚٳعٹٝػٳ٢ ابٵ َٴٛغٳ٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳٔإبٵطٳا ٔٵ ْٴٕٛح  َٹ ٚٳ ٓٵَو  َٹ ٚٳ ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاقّا َغًٹّٝٛاَٹٝجٳاَق ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ْٳا  ٚٳَأخٳصٵ  ﴾ِٳ 
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ٛٳ»ًَٞ: اٯدٛازٟ  ايؿٝذ ٜكٍٛ(. 7)ا٭سعاب:  ٛٸ٠ سٍٛ سٵإٕ غطٸ زٚضإ ضس٢ اي ٞ ٚايٓب

َٸ ^قٛض ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٚيٞ ايععّ ١ يًذُٝع، ٚأَا غا٥ط ٖٛ إٔ ْب٠ٛ ٖ٪٤٫ عا

 .(14)«ٔ ؾِٗ ساؾٕٛٛ يؿطا٥عِٜٗا٭ْبٝا٤ اٯخط

ايػؿاضٟ  ْكطأ ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ أبا شضٸ م بٌ ايطغٍٛ ٚايٓيبٸطٵٚٗ بٝإ ايَؿ

١٦َ أيـ ٚأضبع١ »ٕٛ؟ قاٍ: ايٓبٝٸ نِ ،ضغٍٛ اهلل ٜا: : طقًتٴصؾكاٍ |غأٍ ضغٍٛ اهلل

ُٕقًتٴ ;«ٚعؿطٕٚ أيـ ْيبٸ ْٓ ث٬خ»ًٕٛ َِٓٗ؟ قاٍ: غٳطٵ: نِ ا  ّا١٦َ ٚث٬ث١ عؿط 

َٳقًتٴ ;«غؿريّا ٚٸ ٔٵ:  َٴ : ٚنإ َٔقًتٴ ;«×آزّ»ٍ: ٍ ا٭ْبٝا٤؟ قانإ أ  ؟٬ّغٳطٵا٭ْبٝا٤ 

١٦َ نتاب »؟ قاٍ: تعاٍ َٔ نتابٺ نِ أْعٍ اهلل ،: ٜا ضغٍٛ اهللقًتٴ ;«...ْعِ»قاٍ: 

ث٬ثٌ  ×، ٚع٢ً إزضٜؼٔػٌ قشٝؿ١ّ ×ٚأضبع١ نتب: أْعٍ اهلل تعاٍ ع٢ً ؾٝح

عبٛض ٚاٱلٌٝ ٚاي ، ٚأْعٍ ايتٛضا٠عؿطٜٔ قشٝؿ١ّ ×ٚع٢ً إبطاِٖٝ ،قشٝؿ١ّ

 .(15)«...ٚايؿطقإ

ُٕطٵعٔ ايَؿ ×أخط٣ غٴ٦ٌ اٱَاّ ايباقط ٚٗ ضٚا١ٜٺ سٻخ؟ شٳم بٌ ايطغٍٛ ٚايٓيبٸ ٚا

ؾٗٛ  ٚأَا ايٓيبٸ ;ؾٗصا ايطغٍٛ ،ُ٘ؾرياٙ ٜٚهًٚ ،٬ّبٴايطغٍٛ ايصٟ ٜأتٝ٘ درب٥ٌٝ ُق»ؾكاٍ: 

َٳ ايصٟ ٜط٣ ُٕ ;..ٗ َٓاَ٘. ًَو ايٛسٞصط خ ؾٝػُع، سٻشٳايصٟ ٜٴؾٗٛ  طبؿتض ايساٍص خسٻشٳٚأَا ا

 .(16)«٫ٚ ٜعأٜ ٫ٚ ٜط٣ ٗ َٓاَ٘

ٕٳ ؾٹٞ اَ٭﴿َٚٔ بٌ ٖصٙ ايطٚاٜات لس إٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٛٵ َنا ٌٵ َي َٳُق ٥ٹَه١ْ ٬َضٵٔض 

َٳًَهّا ضٳغٴ٫ّٛ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايػٻ َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٓٳعٻِي ٌٳ َي ُٳ٦ٹِّ َٴِط ٕٳ  ُٵؿٴٛ ُٸٔ ايؿطم 95)اٱغطا٤:  ﴾ٜٳ ( ٜته

 .(17)بٝاْ٘ ٗ اؿسٜح ايٛاضز ٗ ايتؿطٜل بٌ ايطغاي١ ٚايٓب٠ٛايصٟ تكسٸّ 

ٔٵ .ٚايطغٍٛ قّا بٌ ايٓيبٸطٵهض إٔ ٖٓاى َؾاتٸإشٕ  قس وسخ ٗ بعض إٛاضز  ٚيه

ٛٸ  .(18)ٚاسس ٠ ٚايطغاي١ ٗ ؾدٕلإٔ ػتُع ايٓب

١، ٚايطغٍٛ ٜهطًعإ بإب٬ؽ ايطغاي١ اٱهلٝٸ ٜٴػتؿاز َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايٓيبٸٚ

ٝٵ ُٸ سٳبٳ ِٸ بإضغاٍ ايطټ ١. َٚٔخاقٸ ١ّإٔ يًطغٍٛ َٗ َٸ١ إتُطِّإغٴٌ، ٖٚٓا ؾإٕ اؿذٸ١ تت ز٠ ٕ ا٭

يًعصاب ٚايعكاب، قاٍ تعاٍ:  ١ّط٠ تهٕٛ بعس إضغاٍ ايطغٍٛ َػتشٓكط٠ ٚإتذبِّٚإتهبِّ

ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ ضٳغٴ٫ّٛ﴿ َٴعٳصِّبٹ َٳا ُنٓٻا   .(19)(15)اٱغطا٤:  ﴾ٚٳ

يطغٍٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ يػري إعكٌَٛ أٜهّا، نُا ٖٛ اؿاٍ ٚقس ٜػتعٌُ ا
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×ٜٛغـ بايٓػب١ إٍ ايطغٍٛ ايصٟ بعج٘ ًَو َكط إٍ ايٓيبٸ
(20). 

ِٸ ،ٌإٕ إطاز َٔ ا٭ْبٝا٤ ٗ ٖصٙ إكاي١ ٖٛ ا٭ْبٝا٤ اٱهلٝٸ َٔ ايطغٍٛ َِٓٗ  ا٭ع

 ّٛ ايعك١ُ; ٚشيو ٭ٕ ايٓيبٸط نجريّا ٗ َؿٗٚايؿطم بٌ ٖاتٌ ايهًُتٌ ٫ ٜ٪ثِّ .ٚايٓيبٸ

ٛٸ٠ ٚايطغاي١(. |ا٭نطّ  نإ ّتًو ن٬ إكاٌَ )ايٓب

 

 ــــــ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ز ـ

ٟٸ :إٕ ايبعح ع٢ً قػٌُ :قاٍ ايطاغب اٱقؿٗاْٞ أٚ ايصٟ ٜكسض  ،ايبعح ايبؿط

ٞٸاٱبعح ايٚ ;بعح ايبعري، ٚبعح اٱْػإ ٗ ساد١ٺَٔ ْاس١ٝ اٱْػإ، َٔ قبٌٝ:   ،هل

ٞٸ ٖصاٚ ٚٵضب ايبعح اٱهل            ;زهاـ ايبعح َع٢ٓ اٱأ :، ُٖٚاٌنطب ٙ ٜهٕٛ ع٢ًسٳ

 .(21)إسٝا٤ إٛت٢ب ـ 

ٔٳاهلُلَؾبٳعٳحٳ ﴿ٚسٝح قاٍ اهلل تعاٍ:  ٓٵصٹٔضٜ َٴ ٚٳ ٔٳ  َٴبٳؿِّٔطٜ ٌٳ  ِّ (، 213)ايبكط٠:  ﴾ ايٓٻبٹ

ٛ إٔ ايٓاؽ ناْٛا ، ٖ«اٱضغاٍ»زٕٚ  ،«ايبعح»ؾإٕ غطٸ ايتعبري عٔ تهًٝـ ا٭ْبٝا٤ بـ 

ٛٳٚٔٛز، ستٸ ٗ ا٭ظ١َٓ ا٭ٍٚ ٜعٝؿٕٛ ٗ غباتٺ يٝدطدِٖٛ  ;ٞسٵ٢ دا٤ِٖ ا٭ْبٝا٤ باي

 ٝح اهلسا١ٜ إٍ ايػعاز٠ ٚايهُاٍ.َٔ ٖصٙ اؿاي١، ٜٚأخصٚا بأٜسِٜٗ إٍ س

ِٸ إٜكاٚ٘،  ٜكعإِا  «ايبعح»إٕ اغتعُاٍ ن١ًُ  سٝح ٜهٕٛ ايؿدل ْا٥ُّا ؾٝت

ِٸ ن٘. ٜٚػتؿاز َٔ إغٓاز ٖصا ايبعح إٍ اهلل إٔ ا٭ْبٝا٤ ناْٛا اغتٓٗا أٚ دايػّا ؾٝت

ٛٳ  .(22)ٞ ٚإب٬غ٘ إٍ ايٓاؽسٵَعكٌَٛ ٗ أخص اي

ٞٸ ٚدب عًِٝٗ َعطؾ١  ِٳ: ؾًٹطايػا٥ٌص إٕ قاٍؾ»: ×بٔ َٛغ٢ ايطنا قاٍ اٱَاّ عً

ٕٓشعإ هلِ بايطاع١؟ قٌٝ: ٭ٱٚا ،قطاض بِٗٱٚا ،ٌغٴايطټ هلِ ٗ خًكِٗ ٚقٛ ا مل ٜهْٔ٘ 

عٔ إٔ ٜط٣، ٚنإ نعؿِٗ  ايكاْع َتعايّٝا ٚقٛاِٖ َا ٜهًُٕٛ ٕكاؿِٗ، ٚنإ

ٍٕ َٔ سٌّمل ٜهٔ بٴ ،ٚعذعِٖ عٔ إزضان٘ ٚاٖطّا ّٕ ضغٛ ٟ إيِٝٗ ٜ٪زٸ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، َعكٛ

إش مل  ;َِٖٓاؾعِٗ ٚزؾع َهاضٸ قؿِٗ ع٢ً َا ٜهٕٛ ب٘ إسطاظٛب٘، ٜٚزٳٝ٘ َٚأٗٵأَطٙ ْٚٳ

ِٖ، ؾًٛ مل هب َٓاؾعِٗ َٚهاضٸ ٘ َا وتادٕٛ إيٝ٘ َٜٔهٔ ٗ خًكِٗ َا ٜعطؾٕٛ ب

، ٚيهإ ساد١ٺ ٫ٚ غسټ ايطغٍٛ َٓؿع١ْ ٤ٞعًِٝٗ َعطؾت٘ ٚطاعت٘ مل ٜهٔ هلِ ٗ ف

ٌٸ ، ٚيٝؼ ٖصا َٔ قؿ١ اؿه٫ِٚٝ ق٬ٕح يػري َٓؿع١ٺ جّابٳٜهٕٛ إتٝاْ٘ عٳ  ايصٟ أتكٔ ن
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 .(23)«٤ٞٺؾ

ِّ ٌ ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ، ٚسٝح ب |ا٭نطّ ١ٝ َٛقع ايٓيبٸٚبايٓٛط إٍ أٖ

ِٸ تكػِٝ سٝات٘ إٍ ؾٖه ٛٸ٠ إٍ ايعإٌ َٓعطؿّا ٗ اؿٝا٠ إباضن١، ٜت ًت بعجت٘ بايٓب

 ; َٚطس١ً َا بعس ايبعج١.قػٌُ، ُٖٚا: َطس١ً َا قبٌ ايبعج١

قس بٴعح ٗ ايػابع  |ا٭نطّ ع٢ً إؿٗٛض َٔ ا٭قٛاٍ ؾإٕ ايٓيبٸ ٚبٓا٤ٶ

 ُط أضبعٌ غ١ٓ.، عٓسَا بًؼ َٔ ايع(24)ّ(610ّ ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط ضدب )عا

َكاض١ْ ٕػأي١ ايعك١ُ ٗ  َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تػع٢ إٍ إثبات أٚ َٓاقؿ١ٺ

ي٬ًُٝز. ٚقس  ٢610 عاّ ي٬ًُٝز ٚستٸ 570َٓص عاّ  ،|َطس١ً َا بعس ٫ٚز٠ ضغٍٛ اهلل

 كٌ.خٌ ٚاحملٚك٪ضِّا٭نطّ باٖتُاّ ايهجري َٔ إ ٖصٙ إطس١ً َٔ سٝا٠ ايٓيبٸ تٵسٛٝٳ

 

 ــــــ عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜيا٭ؾٍٛ اهلا١َّ 

 ــــــ ^اختٝاز ٚإزاد٠ املعؿَٛني أـ

بإطاع١ تعايِٝ اهلل غبشاْ٘  ـٷ١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إعكّٛ َهًٖٜصٖب اٱَاَٝٸ

شيو ٜكٍٛ س١ٜ يػا٥ط ايٓاؽ، ٚٗ ػٳس١ٜ َجٌ ايرتنٝب١ اَؾػٳٚتعاٍ، ٚإٔ تطنٝبت٘ اَؾ

ٞٻ.﴿اهلل تعاٍ:  ِٵ ٜٴٛسٳ٢ ٔإَي َٹجٵًُُه ْٳا بٳؿٳطٷ  ُٳا َأ ْٻ ٌٵ ٔإ . ٚإٕ ايعك١ُ (25)(110)ايهٗـ:  ﴾..ُق

ٌٸعات إرتتِّبٹإشا سكٌ عًٝٗا ايؿدل ؾإْ٘ غٛف ٜٴسضى ايتٻ ًَه١َْٳ  ب١ ع٢ً إعك١ٝ به

ٕ إٔ ٚٵٜطٳباٱناؾ١ إٍ قٛهلِ باختٝاض١ٜ ايعك١ُ،  ،. غا١ٜ َا ٖٓايو أِْٗ(26)ٚدٛزٙ

بؿإٔ  ،×ؾكس ٚضز ٗ إأثٛض عٔ اٱَاّ ايكازم ;ِٗ اهلل بٗاكٻخ١ قس إهلٝٸ ايعك١ُ ٖب١ْ

ٌٻ إٕ اهلل ععٻ»أْ٘ قاٍ:  ،ٙبٗا اهلل أْبٝا٤ٳ لٻخٳإٛاٖب اييت   ْاغّاأس آزّ ِيٚٴ اختاض َٔ ٚد

ٗٻ طز أخ ب أبساِْٗ، ٚسؿِٛٗ ٗ أق٬ب ايطداٍ ٚأضساّ ايٓػا٤،ط ٬َٝزِٖ، ٚطٝٻط

 ععٻ ٛٙ َٔ اهللَط اغتشٓكؾعٌ شيو ٫ ٭ .ٌ، ؾِٗ أظن٢ ؾطٚع آزّغٴْبٝا٤ ٚايطټَِٓٗ ا٭

ٌٻ ٔٵٚد ٫ٚ ٜؿطنٕٛ ب٘  ،اهلل َِٓٗ سٌ شضأِٖ أِْٗ ٜطٝعْٛ٘ ٜٚعبسْٚ٘ ِٳًٹعٳ ، ٚيه

 .(27)«ؾٗ٪٤٫ بايطاع١ ْايٛا َٔ اهلل ايهطا١َ ٚإٓعي١ ايطؾٝع١ عٓسٙ ،ؾ٦ّٝا

عات إعك١ٝ; بٹْتٝذ١ عًِ إعكّٛ بتٳ «ايعك١ُ»ٞ إٔ ١َ ايطباطبا٥ٜٚط٣ ايع٬ٓ

َع٢ٓ إٔ ؾِٗ ٚإزضاى إعكٌَٛ ٯثاض ايصْٛب ٚإعاقٞ عٝح هعًِٗ شيو غري 
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 .(28)«١ ا٭خط٣، ٚإِا ِٖ ٜػٝططٕٚ عًٝٗاَكٗٛضٜٔ يًك٣ٛ ايبؿطٜٸ

 .(29)«تٓاّ عٝٓاٟ، ٫ٚ ٜٓاّ قًيب»أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸنُا ضٴ

 

 ــــــ م بني عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚغريِِٖسَفايب ـ 

َٳ ، بٌ ٖٞ أٚ َٓشكط٠ّ ١ًَّه١ ايعك١ُ يٝػت شاتٝٸٜصٖب ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ 

ُٸأٟ إ، ١ْاختٝاضٜٸ َٕٕ َكسٚض غري ا٭ْبٝا٤ ٚأ٥  .ًَه١ أٜهّا١ ايسٜٔ إٔ وكًٛا ع٢ً ٖصٙ ا

َٳ﴿ع٢ً شيو بكٛي٘ تعاٍ:  ٍٸسٳٜٚٴػتٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٕٵ تٳتٻُكٛا ٜٳا َأ ِٵ ُؾطٵَقاّْا.اهلَلٓٴٛا ٔإ ٌٵ َيُه  ﴾.. ٜٳذٵعٳ

َٳٚيصيو  .(29)ا٭ْؿاٍ:  ًَه١ ايعك١ُ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً تٗصٜب ّهٔ اؿكٍٛ ع٢ً 

 .(30)ايٓؿؼ ٚضعا١ٜ ايتك٣ٛ

 ٕ ايعك١ُ ٬َظ١َّٚٵأِْٗ ٫ ٜطٳ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫عتكاز بعك١ُ ْٝع ا٭ْبٝا٤، إ٫ٓ

ٛٸ٠ ٛٸ٠ ٕ ٖٓاى عك١ُْعٝح ٫ تهٛ ،يًٓب ع٢ً َكاّ اَؿكٵط إِا ٜكتكط ٚ ،إ٫ َع ايٓب

ٛٸ٠ ٚايطغاي١ ٚاٱَا١َ ٌٴ اهلُل...﴿ٚٗ شيو ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ،ايٓب ٝٵحٴ ٜٳذٵعٳ ِٴ سٳ  َأعٵًَ

٘ٴ. ٕٻ ﴿: ÷ٚقاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ ايػٝس٠ َطِٜ ايعصضا٤، (124)ا٭ْعاّ:  ﴾..ٔضغٳاَيتٳ ِٴ ٔإ ٜٳ َٳطٵ ٜٳا 

ٚٳاهلَل ٌٳ اقٵَطَؿاىٹ  ُٹ ٚٳاقٵَطَؿاىٹ عٳ٢ًَ ْٹػٳا٤ٹ اِيعٳاَي ٗٻطٳىٹ  (. َٚٔ خ٬ٍ 42)آٍ عُطإ:  ﴾َط

; هض أْٗا ناْت َعك١َّٜٛتٸ ÷بؿإٔ ايػٝس٠ َطِٜ ايعصضا٤ «ا٫قطؿا٤»اغتعُاٍ ن١ًُ 

 ا٭ْبٝا٤ أٜهّا. بؿإٔ «ا٫قطؿا٤»ن١ًُ إش ٚضز اغتعُاٍ 

ٕ إٔ ٚٵِٗ ٜطٳيهٓٸنُا ٜصٖب ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٥٬ٕه١ أٜهّا. ٚ

ًَٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ: اٯدٛازٟ  ايؿٝذعك١ُ ا٥٬ٕه١ ؽتًـ عٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٜكٍٛ 

ُٸ» ٝٸ ^١إٕ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ يصاتٗا ٕا قضٸ  ٭ْٗا يٛ ناْت ٖتٓع١ّ ;...١ّيٝػت شات

ٝٸايتهًٝـ بٗا; ٚأَا ا٥٬ٕه١ ؾًٝػٛا َهًٖ  .١ّ، ٚيٝػت اختٝاضٜٸ١ْؿٌ; ٭ٕ عكُتِٗ شات

ـٷ  .(31)«ٚاختٝاضٷ ٚٗ ايعك١ُ ايصات١ٝ ٫ ٜٛدس تهًٝ

 

 ــــــ ىلِٚم بني املعؿ١ٝ ٚتسى اَ٭ِسايَف ز ـ

ٍ ٖٛ تطى ٚٵٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ تطى اَ٭. ٜعين ا٭دسض ٚا٭ْػب ٍ يػ١ّٚٵاَ٭

ِٸ ؽٝري ايؿدل بٌ  ا٭دسض ٚا٭ْػب. ٖٚصا إع٢ٓ ٗ َكطًض عًِ ايه٬ّ ٜعين إٔ ٜت
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 .(32)ٜٚرتى ؾعٌ ا٭سػٔ ،ٔػٳأسػٔ، ؾٝكّٛ بؿعٌ اَؿ :ٚاٯخط ;ٔٷػٳسٳ :ُاأسسٖ :ٜٔٵأَطٳ

ٚقس  .ٌ إٍ بعض ا٭ْبٝا٤َييكس ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ْػب١ بعض سا٫ت ايعٻ

 .(33)ٍٚٵطٕٚ ـ بػبب قٛهلِ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ـ برتى اَ٭طٖا إؿػِّؾػٻ

ط٠ احملٛٛض٠، نُا َٔ ايؿذ ×آزّ تٓاٍٚ ايٓيبٸ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٚٔ شيو

يًطغاي١، ع٢ً َا ٚضز ٗ اٯ١ٜ  ×ْٜٛؼ ٚتطى ايٓيبٸ ;(34)َٔ غٛض٠ ط٘ 121ٚضز ٗ اٯ١ٜ 

 .(35)َٔ غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ 87

 

 ــــــ َساتب ٚسدٚد ايعؿ١ُ د ـ

 ، ؾٗٞ ثابت١ْ«عك١ُ ا٭ْبٝا٤»أقٌ بإػًٌُ  اعتكازٗ  وٛيٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ

 .١َُْٚػًٖ

َٕإٚ ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ  ًَه١ ايعك١ُ زضداتٷٕ  ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ايٓب

ٓٳا ﴿ه١، قاٍ تعاٍ: ؾٗٞ شات َطاتب َؿٚه ،ٚايطغاي١ ٚاي١ٜ٫ٛ ـ ٌٴ َؾهٻًِ تٹًَِو ايطټغٴ

ِٵ عٳ٢ًَ بٳعٵٕض ٗٴ  .(253)ايبكط٠:  ﴾بٳعٵهٳ

ٝٵسٳ  (36)ؾكس شٖب ايؿٝع١ ;إٔ ٖٓاى اخت٬ؾّا ٗ اٯضا٤ سٍٛ َػاس١ ايعك١ُ بٳ

ؾاعط٠ إٍ ٗ سٌ شٖب ا٭ ;ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١ ٚبعسٖا إٍ (37)ٚإعتعي١

 .(38)ايكٍٛ بعسّ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١

ٞٸٕ ايؿٝذ إؿٝس ٖٛ إتهًٚٚإ ايٛسٝس ايصٟ قاٍ بإَهإ قسٚض ايكػري٠  ِ ايؿٝع

 ٚاغتج٢ٓ َٔ شيو خكٛم ايٓيبٸ .َا ٫ ىسف ٗ اعتباضٙ ،ّٛا قبٌ ايبعج١ٗٵغٳ

|نطّا٭
(39). 

ٗ َعطض اؿسٜح عٔ اعتكاز ايؿٝع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ:  ،ٚقاٍ ابٔ بابٜٛ٘

ُٸاعتكازٴ» أِْٗ َعكَٕٛٛ ـ قًٛات اهلل عًِٝٗ ـ ١ ٚا٥٬ٕه١ ْا ٗ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚا٭٥

ٗٻ ٌٸَط ، ٫ٚ ٜعكٕٛ اهلل ٫ٚ نبريّا ، ٫ قػريّا، ٚأِْٗ ٫ ٜصْبٕٛ شْبّإؼْٳزٳ طٕٚ َٔ ن

َٳ َا ٜ٪َطٕٚ. َا أَطِٖ، ٜٚؿعًٕٛ َٔ أسٛاهلِ ؾكس  ٤ٞٺعِٓٗ ايعك١ُ ٗ ؾ ٢ْؿ ٔٵٚ

َٔ أٚا٥ٌ أَٛضِٖ إٍ  ،ْا ؾِٝٗ أِْٗ َٛقٛؾٕٛ بايهُاٍ ٚايتُاّ ٚايعًِٚاعتكازٴ .دًِٗٗ

ٕٕ َٔ أسٛاهلِ بٓكٕل ٤ٞٺأٚاخطٖا، ٫ ٜٛقؿٕٛ ٗ ؾ ٌٕ ٫ٚ عكٝا  .(40)«٫ٚ دٗ



|  
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 ١ يٮْبٝا٤ قس اعتكسٚانُا إٔ ايؿٝع١ ايصٜٔ شٖبٛا إٍ ايكٍٛ بايعك١ُ إطًك

ٟ إٍ ْؿٛض ايٓاؽ ٚابتعازِٖ عِٓٗ، بهطٚض٠ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٗ ٚدٛز ا٭ْبٝا٤ َا ٜ٪زٸ أٜهّا

 ١. َٚٔ ٖٓا قايٛا: إٕ ابتعاز ايٓاؽ عٔ ايٓيبٸبعض ا٭َطاض أٚ ايكؿات ايطٚسٝٸ :َٔ قبٌٝ

َٕ ×ٛبأٜٸ  .(41)ٚعسّ َعطؾتِٗ َٓعيت٘ ،ض، ٚإِا بػبب ؾكطٙطٳمل ٜهٔ بػبب ا

عا٤ قا٬ّ٥ طَا َعٓاٙص: ١ ـ إٍ ا٫زٸقس شٖب ايتؿتاظاْٞ ـ ٖٚٛ َٔ عًُا٤ اؿٓؿٝٸٚ

ٟٸ شْبٺ» ِٛ، ٚيهٓٸشٖب ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜكسض عِٓٗ أ طٕٚ ِٗٔٗ قس ٜٴ

 .(42)«١ّايهؿط تكٝٸ

ٖؿاّ  :َٔ أَجاٍ ،١: إٕ بعض ا٭ع٬ٌُّ َٔ أٌٖ ايػٓٸنُا قاٍ بعض إتهًٚ

 .أداظ قسٚض ايصْب َٔ ا٭ْبٝا٤ ،ـ ×اٱَاّ ايكازم ص٠َٔ ت٬َٖٚٛ  بٔ اؿهِ ـ

ٔٵ  ،عا٤هض ؾػاز ٖصا ا٫زٸَٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ نتب عًُا٤ ايؿٝع١ ٜتٸ ٚيه

ٌٕ  .ٚعسّ اغتٓازٙ إٍ زيٝ

ٌ ع٢ً ايؿٝع١ بإٔ ايصْٛب ايكػري٠ ٚتطى ايٓٛاؾٌ ٚاضتهاب ايصْٛب هٹؾٵٚيٛ ُأ

هٝـ ؾ، ب برتى إػتشبٸأٚ ٜتػبٻ ،ٌ َٔ ايجٛابّٛا ٫ ٜػتٛدب ايعصاب، بٌ ٜكًٚٗٵغٳ

 َٔ قبٍٛ ايٓاؽ يه٬ّ ا٭ْبٝا٤؟ ٜهٕٛ شيو َاْعّا

ز ع٢ً أسهاّ اهلل َٔ سٝح ايتُطټ ;ٜكٍٛ ايؿٝع١ ٗ اؾٛاب: إٕ ايصْٛب ايكػري٠

ٚإٕ ايٓاؽ  .َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ؾطم بٌ ايصْٛب ايكػري٠ ٚايهبري٠ .قبٝش١ّ سټعٳتعاٍ، تٴ

ٚعٓس َؿاٖس٠  .ٌ َٔ ا٭ْبٝا٤ َُٗا نإ قػريّاَيايعكٛض ٜطؾهٕٛ اـطأ ٚايعٻ ٗ ْٝع

ٕٷ ٫ ٜعٛز يس٣ ايٓاؽ ثك١ْ عٔ ايٓيبٸ أز٢ْ خطأ قػرٕي به٬َ٘. إٕ ايصْٛب  ٚاط٦ُٓا

 ٗع َٔ ا٭ْبٝا٤ إٔ ٜهْٛٛا ٌ َٔ َطاتب اٱْػإ، ٚإتٖٛقايكػري٠ ٚتطى ايٓٛاؾٌ تكًٚ

: سٝح و٢ٛ ا٭ْبٝا٤ بايكسض٠ ٛ ايٓيبٸٗٵاهلل. ٚقٌٝ ٗ َٛضز غٳ أع٢ً إطاتب اٱْػا١ْٝ عٓس

ٕٵٗٵ١ ٫ هٛظ عًِٝٗ اـطأ ٚايػٻاٱهلٝٸ ٛ ٜطؾع ايتهًٝـ عٔ ايٓاؽ ٗٵنإ ايػٻ ٛ، ٚإ

 .(43)ٌايعازٜٸ

 

 ــــــ ^١ ايكسآ١ْٝ ع٢ً عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤ا٭دٓي

ُټٜ٪ٚن عا٤ ب ٗ ازٸس ايهصس ْٝع إػًٌُ ع٢ً ٚدٛب عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ تع
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ٛٳ  .(44)ٞسٵايطغاي١ ٚتبًٝؼ اي

 ;١١ عكًٝٸٖٚٞ ع٢ً قػٌُ: أزٓي ،ع٢ً ٚدٛب عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ١ّٚقس شنطٚا أزٓي

ٝٸٚأزٓي  .١١ ْكً

ٕ إكسض ايط٥ٝؼ ٗ ٖصٙ إكاي١ ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾػٛف ْكتكط ٗ إٚسٝح 

ٕٵٖصا ايبشح ع٢ً شنط ا٭زٓي  ىتلٸنإ بعهٗا  ١ ايكطآ١ْٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚإ

ٍٸ ;بايعك١ُ ٗ َطس١ً َا قبٌ ايبعج١ ٌٕ ٚبعهٗا اٯخط ٜس ّٸ ع٢ً ٚدٛب ايعك١ُ بؿه  :عا

: ٜٴػتؿاز َٔ بعض آٜات ايكطإٓ ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳَٔ قٹ كتاضٷ ـ ايٓيبٸ1

ُٸي٢ َطايهطِٜ إٔ ايعك١ُ اييت تٴعٵ ٞٸَٔ ايتؿهټ ٖٞ ْٛعٷ ^١ ا٭طٗاضٮْبٝا٤ ٚا٭٥  ٌ اٱهل

خاقٸ١. ٚقس أؾاض اهلل غبشاْ٘  ٌٓ ٗ ٚطٚفٺَعٝٻ ٢ ٭ؾدإمَطعٵ١ اييت تٴٚاهلب١ اٱهلٝٸ

ٚتعاٍ ٗ ايهجري َٔ اٯٜات إٍ اختٝاض ا٭ْبٝا٤ َٔ بٌ ايكاؿٌ، َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ 

 .«ا٫دتبا٤»ٚ «ا٫قطؿا٤»َٔ قبٌٝ:  َٚؿطزاتٺ نًُاتٺ

 قٛي٘ تعاٍ: :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٚٔ شيو

ٕٻ ﴿ ٌٳ اقٵَطَؿ٢ اهلَلٔإ ُٹ ٕٳ عٳ٢ًَ اِيعٳاَي ُٵطٳا ٍٳ عٹ ٚٳَآ ِٳ  ٖٹٝ ٍٳ ٔإبٵطٳا ٚٳَآ ْٴٛسّا  ٚٳ ّٳ  )آٍ عُطإ:  ﴾َآزٳ

33.) 

﴿ِٕ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ  ِٵ ٔإَي٢ قٹطٳا ٖٴ ٓٳا ٜٵ ٖٳسٳ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ ٚٳادٵتٳبٳ ِٵ  ٔٗ ْٹ ٛٳا ٚٳٔإخٵ ِٵ  ٔٗ ٚٳشٴضِّٜٻاتٹ ِٵ  ٔٗ ٔٵ َآبٳا٥ٹ َٹ  ﴾ٚٳ

 (.87)ا٭ْعاّ: 

ِٵ بٹدٳايٹكٳ١ٺ﴿ ٖٴ ٓٳا ْٻا َأخٵًَكٵ ٝٵ *شٹِنطٳ٣ ايسٻأض  ٔإ ُٴكٵَطَؿ ٔٳ اِي ُٹ ْٳا َي ٓٵسٳ ِٵ عٹ ٗٴ ْٻ ٝٳأضٔٳ اَ٭ٚٳٔإ  ﴾خٵ

 (.47ـ  46)م: 

إٕ ا٭ْبٝا٤ قس بًػٛا  :آخط َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚقاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ َٛنٕع

ٌٳ ُ٭...﴿َكاّ إدًكٌ:  ُٳعٹ ِٵ َأدٵ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٔٛ ٌٳ ٫ٖٔإ *ِغ ُٴدٵًَكٹ ِٴ اِي ٗٴ ٓٵ َٹ ; 83ـ  82م: ) ﴾عٹبٳازٳَى 

 (.40ـ  39اؿذط: 

ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳ ﴿: ×ٜٛغـ ٚقاٍ ٗ بٝإ ٚقـ ايٓيبٸ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ  ٓٵ َنصٳيٹَو يٹٓٳكٵٔطفٳ عٳ

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ْٳا اِي ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٘ٴ  ْٻ  (.24)ٜٛغـ:  ﴾ٔإ

ٌٸ . قاٍ ايطاغب ؾ٤ٞٺ إٕ ن١ًُ ا٫قطؿا٤ تعين اؿكٍٛ ع٢ً اـايل َٔ ن

ا٫قطؿا٤: تٓاٍٚ قؿٛ ايؿ٤ٞ، نُا إٔ »ا٫قطؿا٤: اٱقؿٗاْٞ ٗ بٝإ َع٢ٓ 
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. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اقطؿا٤ اهلل َٔ بٌ (45)«ا٫ختٝاض: تٓاٍٚ خريٙ، ٚا٫دتبا٤: تٓاٍٚ دباٜت٘

َٚٔ بٌ ايٓاؽ، ٜعين إٔ ايطغٍٛ ٖٛ ايكاٗ ٚايكاحل ؿٌُ أعبا٤  ،ا٥٬ٕه١

 .(46)ايطغاي١

ُٕ ٌٕدٵٚا ايصٟ أخًك٘ اهلل تعاٍ  َع٢ٓ اـايل، ٖٛ ًٹل )بهػط اي٬ّ( اغِ ؾاع

َٔ ك٘ سٙ ٗ ططٜل اؿكٍٛ ع٢ً ؽًٗٗٵٝ٘ ٚدٴعٵيػٳ يٓؿػ٘، ٖٚصا إِا ٜهٕٛ ْتٝذ١ّ

 ْٝع أْٛاع ا٭زضإ ٚايؿٛا٥ب.

ْ٘ باهلل، ٚيصيو  لٷَٚتعًٚ ٚهلصا ايػبب ؾإٕ ْٝع ٚدٛز ا٭ْبٝا٤ إدًكٌ َطتب

 ْٛب.ٌ َٚعكٌَٛ َٔ ا٭خطا٤ ٚايص٥ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهْٛٛا َربٻ

ٗ إٔ ٖصا إع٢ٓ ٬ٜظّ ايعك١ُ; إش َا مل ٜكٌ اٱْػإ إٍ َكاّ  ٫ ؾٳٖوٚ

ُٕ ُٕدٵا  ًَل )بؿتض اي٬ّ( أبسّا.دٵًٹل )بهػط اي٬ّ( ئ ٜكٌ إٍ َكاّ ا

١ ٕٛ ٖصٙ اهلب١ ٚايٓع١ُ اٱهلٝٸٚيصيو ؾإٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜبًػٕٛ ٖصا إكاّ ٫ٚ ٜػتشٓك

 .١ بٓذإحَٔ ا٫ختباضات ٚا٫بت٤٬ات اٱهلٝٸبعس ادتٝاظ ايكعاب ٚاـطٚز  إ٫ٓ

٢ نإ هلِ ا٫غتشكام، ستٸ ١ُّهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭ْبٝا٤ ناْت يسِٜٗ أضنٝٸٚ

 ١.ؾطف اؿكٍٛ ع٢ً ْع١ُ ا٫قطؿا٤ ٚادرتاح إعذعات ٚغا٥ط اٯٜات اٱهلٝٸ

ٌٷ  ض ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايبعج١.ٚان ٖٚصا زيٝ

بإٔ ا٫قطؿا٤ ٜعين اغتد٬م اـايل  ٚقس شٖب ايؿٝذ ايطٛغٞ إٍ ايكٍٛ

 .(47)ضَٜٔٔ ايؿ٤ٞ، ٚبصيو ؾكس اعترب ا٭ْبٝا٤ خايكٌ، ٚاعترب اٯخطٜٔ َهسٸ

 طٜٔ ايؿٝع١ ٜعتربٕٚ ٖصٙ اٯٜات زي٬ّٝ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤.َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إؿػِّ

ٛٳ2 : قاٍ تعاٍ ٗ ايكطإٓ |ا٭نطّ ٞ ٚاؿه١ُ ٬َى عك١ُ ايٓيبٸسٵـ اي

ٕٳ ٔإ...﴿ايهطِٜ:  َٳا ٜٴهٹًٗٛ ٍٳ  ٫ٖٚٳ ْٵعٳ ٚٳَأ ٞٵ٤ٺ  ٔٵ ؾٳ َٹ َٳا ٜٳهٴطټْٚٳَو  ٚٳ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿػٳ ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ اهلُلَأ  عٳًَ

ٌٴ  ٕٳ َؾهٵ ٚٳَنا ِٴ  ٔٵ تٳعٵًَ ِٵ تٳُه َٳا َي ُٳَو  ٚٳعٳًٖ ُٳ١َ  ٛٹُّٝااهللٹٚٳاِيشٹِه ٝٵَو عٳ  (.113)ايٓػا٤:  ﴾ عٳًَ

ٛٳ ٚإطاز َٔ اؿه١ُ غا٥ط ٞ، سٵإٕ إطاز َٔ ايهتاب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ اي

ٛٳإعاضف اٱهلٝٸ يًٓاؽ ٗ أٚناعِٗ ٚسٝاتِٗ  ٚناْت ْاؾع١ّ ،ٞسٵ١ اييت ْعيت بٛاغط١ اي

ِٴ﴿ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠. ٚإٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٔٵ تٳعٵًَ ِٵ تٳُه َٳا َي ُٳَو  غري إعاضف  ﴾ٚٳعٳًٖ

َٸ َٳ ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز .١ إٛدٛز٠ ٗ ايهتاب ٚاؿه١ُايعا ًَه١ َٓ٘ ٖٛ 
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َٳا ﴿ايعك١ُ; إش ٜبسٚ َٔ ٚاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ٖصٙ ايعباض٠ ٗ َكاّ تعًٌٝ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳ

ٕٳ ٔإ ٞٵ٤ٺ ٫ٖٜٴهٹًٗٛ ٔٵ ؾٳ َٹ َٳا ٜٳهٴطټْٚٳَو  ٚٳ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿػٳ ٔ ايٓاؽ ; َع٢ٓ إٔ ايػبب ٗ عسّ ُٗه﴾َأ

اؿه١ُ، ُٖٚا  َٔ إن٬ٍ ضغٍٛ اهلل أٚ اٱنطاض ب٘ ٜهُٔ ٗ إْعاٍ ايهتاب ٚتعًِٝ

َٳ. َٚٔ ٖٓا ٜتٸ|ا٭نطّ ا٬ٕى ٗ عك١ُ ايٓيبٸ َٔ  ًَه١ ايعك١ُ ٖٞ ْٛعٷهض إٔ 

ب عًٝٗا غا٥ط ايك٣ٛ ايعًِ ٚاٱزضاى إػاٜط يػا٥ط أْٛاع ايعًّٛ; إش غا٥ط ايعًّٛ قس تتػًٖ

ٝٵسٳايؿعٛض١ٜ،  إٔ ٖصا ايعًِ ٖٛ ايػايب أبسّا ع٢ً غا٥ط ايك٣ٛ، ٜٚػتدسّ اؾُٝع  بٳ

ٖٚصا  .َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ قاسب٘ َعكَّٛا َٔ ْٝع أْٛاع ايه٬ي١ ٚا٭خطا٤ .ٕ٘كًشت

 .(48)ِايعًِ وكٌ َٔ ططٜل ا٫نتػاب ٚايتعًٗ

ٍٸ ايهجري َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً إٔ َٕٛٗسٜٸ ـ إٕ ا٭ْبٝا٤ ٖسا3٠ْ : تس

باع اتٸٚ ،١ٓ، ٚهب ا٫غتؿاز٠ َٔ ْٛض ٖساٜتِٗػٳسٳ ٕ، ٚإٔ أؾعاهلِ أغ٠ْٛٛا٭ْبٝا٤ َٗسٜٸ

ٖٳسٳ٣ ﴿ِٜٗ: سٵٖٳ ٔٳ  ِٴ اِقتٳسٹٙٹاهلُلُأَٚي٦ٹَو اٖيصٹٜ ٖٴ ٗٴسٳا  .(90)ا٭ْعاّ:  ﴾ َؾبٹ

ٝٸسٳٚعًٝ٘ ؾإٕ ايططٜل ايٛسٝس يًٛقٍٛ إٍ اهَل ١ َٔ ف ٚايػا١ٜ ايط٥ٝػ١ ٚا٭قً

ٞٸ  ١ يٮْبٝا٤.تهُٔ ٗ ا٫غتعا١ْ باهلسا١ٜ اٱهلٝٸ ايهُاٍ اٱْػاْ

َٳا ﴿ٍ: : قاٍ تعاـ تعن١ٝ ايٓاؽ ٚتطبٝت4ِٗ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ٫َٜٳا َأ

ٕٳ  ٓٵسٳ  *تٳِؿعٳًُٛ َٳِكتّا عٹ َٳا اهللٹَنبٴطٳ  ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٕٳ ٫َ َأ ـٸ:  ﴾تٳِؿعٳًُٛ  ;(. طبكّا هلصٙ اٯ3١ٜـ  2)ايك

ٛٳ ٞ ٚايتعايِٝ اٱهل١ٝ، هب إٔ ٜهْٛٛا َٔ سٵسٝح ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َػ٪ٚيٌ عٔ تبًٝؼ اي

 ١.ًٌَ با٭ٚاَط ٚا٭سهاّ اٱهلٝٸايعا

 تٵإٕ ايعامل إشا مل ٜعٌُ بعًُ٘ ظٖي»أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمنُا ضٴ

ٍٸ إطط عٔ ايكؿاَٛعٛتٴ  .(49)«٘ عٔ ايكًٛب نُا ٜع

ؿٕٛ بتعن١ٝ ٚتطب١ٝ ايٓاؽ، ٚإٜكاٍ ٕ ا٭ْبٝا٤ َهًٖإسٝح  ;ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٞٸا٭ؾدام ايهؿ٥ٌٛ إٍ غا١ٜ َطاسٌ اي ، هب إٔ ٜهْٛٛا ِٖ هُاٍ اٱْػاْ

ٞٸ ، ٚإٔ ٜهٕٛ َعكٌَٛ َٔ ْٝع أْؿػِٗ قس بًػٛا أع٢ً َطاتب ايهُاٍ اٱْػاْ

 .(50)ٌ ٗ ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍَيأْٛاع ايعٻ

َٕ . إٕ غري٠ (51)ط ٚايؿه١ًٝٗٵإٔ ٜسعٛ اٯخطٜٔ إٍ ايٗط ٕٷضٳب٘ زٳ ٔٵإٕ ايعكٌ ٫ ٜكبٌ 

ِّ ٗ ،قبٌ ٚبعس خطبت٘ ،سٝا٠ ايٛاعٜ ٔ ١ٝ بايٓػب١ إٍ ايػاَعٌ; ٭ْٗا تبِّغا١ٜ ا٭ٖ



|  
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 َس٣ اٖتُاّ اـطٝب ٚايتعاَ٘ َا ٜكٛي٘ هلِ.

َٳا ﴿قاٍ تعاٍ:  :ز ا٭َط ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ باٱطاع١ إطًك١ يٮْبٝا٤ٚـ ٚض5 ٚٳ

ٍٕ ٔإ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ ٕٔ  ٫َٖأضٵغٳ ٝٴَطاعٳ بٹٔإشٵ  صْب عٔ ايٓيبٸ(. ٚعًٝ٘ يٛ قسض اي64)ايٓػا٤:  ﴾اهللٹيٹ

ٞٸ ّٷباع٘ قطٻإٔ ٜهٕٛ اتٸ ؾُٔ ايبسٜٗ ٚإٕ اهلل غبشاْ٘  .(52)َّا; ٭ٕ اضتهاب ايصْب سطا

٫ »، أْ٘ قاٍ: |ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸَٚٔ ٖٓا ؾكس ضٴ ،باع ايباطٌٚتعاٍ ٫ ٜأَط باتٸ

 .(53)«ٗ َعك١ٝ اـايل طاع١ ٕدًٕٛم

ٍٕ ٚبٓا٤ٶ باع٘، نإ َٚع شيو هب اتٸ ،آخط: يٛ داظ اـطأ ع٢ً ايٓيبٸ ع٢ً قٛ

عهِ ايعكٌ، ٚغٛف ٜػتًعّ شيو  ;باع٘ ٗ ساي١ اضتهاب٘ يًدطأ قبٝشّاا٭َط باتٸ

َٸٜٔ. ٚسٝح أْ٘ ٜتٛٓيادتُاع ايهسٸ ٕٵ٢ ض٥اغ١ ا٭ أخطأ غٛف ٜهٕٛ ايرتدٝض َٔ  ١ ؾإْ٘ إ

 .(54)، ٖٚٛ قبٝضٷٕضٖصٙ ايٓاس١ٝ تطدٝشّا ب٬ َطدِّ

ٝٻ ٤ قس بًػٛا أع٢ً َطاتب ايهُاٍ اٱْػاْٞ; ا ؾإٕ ا٭ْبٝآٻٚنُا غبل إٔ ب

ٚع٢ً ٖصا  .ٛا ٌٓ أعبا٤ ايطغاي١، ٚقس أَط اهلل بٛدٛب إطاعتِٗ َطًكّايٝػتشٓك

َٔ أدٌ  ;ّهٔ يػري٠ سٝاتِٗ قبٌ ايبعج١ إٔ تهٕٛ َجا٫ّ وتصٟ ب٘ اٯخطٕٚ ،ا٭غاؽ

ٞٸ  أٜهّا. ايٛقٍٛ إٍ أع٢ً َطاسٌ ايهُاٍ اٱْػاْ

ٛٳـ اغتشكام تًٓك6 َٸ١سٵٞ اي ل بايكطإٓ ايهطِٜ قاٍ تعاٍ: َا ٜتعًٓ : ٗٞ ٚقٝاز٠ ا٭

٘ٴ ٔإ ٫َ﴿ ُٳػټ ٕٳ ٫ٖٜٳ ٗٻطٴٚ ُٴَط ُټ ٖٛ ايصٟ ٜػتطٝع ٜٚػتشلٸ ؾإٕ ايٓيبٸ ;(79)ايٛاقع١:  ﴾اِي ٌ ؼ

 ٚح.ٞ ايطټتًٓك

يكس ٚدس اهلل »أْ٘ قاٍ طَا َهُْٛ٘ص:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟضٴ

ُټّا َػتعسٸ |ايٓيب قُسّا ٌ أعبا٤ َجٌ ٖصٙ ايطغاي١ ايجك١ًٝ، ٚٚدس قًب٘ َٔ أنجط يتش

ٛٸ٠  .(55)«ايكًٛب اغتعسازّا، ؾأْعٍ ع٢ً قًب٘ ْٛض ايٓب

َٔ ادتٝاظ َطاسٌ ا٫ختباض ٚا٫َتشإ  ×إبطاِٖٝ اـًٌٝ ٔ ايٓيبٸيكس ُٖه

ٞٸ َٸ١ ٚقٝازتٗا، ٚٗ ؾتُٖه ،اٱهل ٔ بعس شيو َٔ ايٛقٍٛ إٍ َطس١ً اغتشكام إَا١َ ا٭

ٍٳ ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ﴿شيو ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٔٻ َقا ٗٴ ُٻ ُٳاتٺ َؾَأتٳ ٘ٴ بٹَهًٹ ِٳ ضٳبټ ٖٹٝ ٚٳٔإشٹ ابٵتٳ٢ًَ ٔإبٵطٳا

َٳاَّا  .(124)ايبكط٠:  ﴾ٔإ

ّٴ ٕ ايعك١َُإسٝح  ;ٚعًٝ٘ ٛٳتًٓك ٫ظ َٸبٳٞ َٔ قٹسٵٞ اي ١، ٌ ا٭ْبٝا٤، ٚإَاَتِٗ ع٢ً ا٭



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ا٫ؾتباٙ ٚاـطأ يٝكٌ إٍ ٖصا إكاّ، ّهٔ  َعكَّٛا َٔ ٚهب إٔ ٜهٕٛ ايٓيبٸ

 إثبات ايعك١ُ قبٌ بعج١ ا٭ْبٝا١.٤ ايكطآ١ْٝ ٚشنطٖا ٗ َكاّ اعتباض ٖصٙ ا٭زٓي

١ ٚإٔ ٜكٌ; سٝح أَط اهلل إ٪ٌَٓ بايتك٣ٛ اٱهلٝٸباع ايكسِّإٕ أَط ايكطإٓ باتٸ

ٔٳ َآ﴿ٜهْٛٛا َع ايكازقٌ، ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٓٴٛا اتٻُكٛا ٜٳا َأ َٳعٳ اهلَلَٳ ٚٳُنْٛٴٛا   

ٌٳ ٌٷ إناٗ ٗ إكاّ.(119)ايتٛب١:  ﴾ايكٻازٹقٹ  ، زيٝ

ٞٸٚ  : نُا ًٜٞهلصا ايربٖإ  ّهٔ تكطٜط ايؿهٌ إٓطك

ع١ٝ إطًك١ يؿدل نإ ٖصا ا٭َط َٓعي١ إثبات عكُت٘ َٔ بٳـ يٛ أَط اهلل بايتٻ

 ٌ.َيايعٻ

 ًك١ يًكازقٌ.ع١ٝ إطبٳـ يكس أَط اهلل بايتٻ

 ٌ.َي َٔ اـطأ ٚايعٻٌـ إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ ايكازقٕٛ َعكَٛ

ِٖ ا٭ْبٝا٤ ، ع٢ً َا ٗ غٛض٠ َطِٜ، ٜكٌ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜإٕ َكازٜل ايكسِّ

×ٜعكٛب ، ٚايٓيبٸ×إغشام ، ٚايٓيبٸ×إبطاِٖٝ ايٓيبٸ :َٔ أَجاٍ ،ايعٛاّ
 ، ٚايٓيبٸ(56)

×إمساعٌٝ
×إزضٜؼ ، ٚايٓيبٸ(57)

(58). 

ٌٸ^به٬ّ ا٭ْبٝا٤ ايٛثٛمٚ ط٦ُٓإـ ا7٫ َا  : ْكطأ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ن

ٚٳ ٣، نُا ٗ قٛي٘ ٛٳٞ ايػُا٤، ٚأِْٗ ٫ ٜٓطكٕٛ عٔ اهَلسٵٜكٛي٘ ا٭ْبٝا٤ إِا ٖٛ َٔ 

ٛٳ٣ ﴿تعاٍ:  ٗٳ ٔٔ اِي ٓٵطٹلٴ عٳ َٳا ٜٳ ٛٳ ٔإ *ٚٳ ٖٴ ٕٵ  ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ ٫ٖٔإ (، ٚقٛي٘ تعاٍ: 4ـ  3)ايٓذِ:  ﴾ٚٳسٵ

ٕٳٚٳقٳسٳمٳ ا﴿ ُٴطٵغٳًُٛ ٛٻ ،ايٓيبٸ (. ٚعًٝ٘ ؾًٛ استٌُ ايهصب ٗ سلٸ52)ٜؼ:  ﴾ِي ٍ بإٔ ٜتك

 .(59)٘، ؾإٕ ن٬َ٘ غٛف ٜػك٘ عٔ ا٫عتباض بإطٸ٠ًِع٢ً اهلل َا مل ُٜك

ئ ٜجل  ٢ يٛ قسم َطٸ٠ّف ايؿدل ٗ سٝات٘ بايهصب ؾإْ٘ ستٸٔطٚنصيو يٛ عٴ

 ٌ دا٤ ٗ غري٠ ايٓيبٸٗ س .ايٓاؽ به٬َ٘، ٚئ ٜهٕٛ أَّٝٓا َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ

٢ قبٌ ايطغاي١ أِْٗ ناْٛا َعطٚؾٌ بٌ ايٓاؽ ستٸ ^ٚغا٥ط ا٭ْبٝا٤ |ا٭نطّ

 ٚايبعج١ بايكسم ٚا٭َا١ْ.

ٚٳغٳطّا ﴿: قاٍ تعاٍ: ^ـ ٚدٛب قبٍٛ ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا8٤ َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٓٳاُن ٚٳَنصٳيٹَو دٳعٳًِ

ٍٴ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ٗٳسٳا٤ٳ عٳ٢ًَ ايٓٻأؽ  ٗٔٝسّا يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ ِٵ ؾٳ ٝٵُه (. ٖٚٓاى 143)ايبكط٠:  ﴾عٳًَ

 .(60)أخط٣ بٗصا إهُٕٛ آٜاتٷ
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 .َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ 135ٚشيو اغتٓازّا إٍ اٯ١ٜ  ;إٕ َٔ ؾطٚٙ ايؿٗاز٠ ايعساي١َ

٢ ٗ ستٸ ،غٛف تهٕٛ ؾٗازتِٗ َطزٚز٠ّ ؾإشا مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ ٚعس٫ّٚ

ٗازتِٗ ٗ َا ٖٛ أخطط، َٔ قبٌٝ: أَٛض ٌ ؾبٳِكا٭َٛض اي١َٝٛٝ ٚايس١ْٜٛٝ، ؾهٝـ تٴ

 .(61)ا٫عتكاز باهلل ّٜٚٛ ايكٝا١َ أٚ أَٛض ايسٜٔ ايباق١ٝ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ؟! ؽلٸ

 ٚدب إٔ ٫ ٜٴدط٧ ٗ ؾٗازت٘. َٔ ايؿٗسا٤ |ا٭نطّ ؾإشا نإ ايٓيبٸ

َٸ١ خاضد١ْ ٫ ؾٳٖو ٟٸ ٗ إٔ ايؿٗاز٠ ع٢ً سكا٥ل أعُاٍ ا٭  ،عٔ قسض٠ اٱْػإ ايعاز

 .(62)٢ ا٭َط بإشٕ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍو عبٌ ايعك١ُ إتٌ، ٚتٛٓيإشا ُػٻ إ٫ٓ

ايكطإٓ ٗ غٛض٠ ا٭سعاب ـ  طبكّا يٓلٸ ـ : إٕ إٜصا٤ ايٓيبٸطدٵـ يعّٚ إٓع ٚايعٻ9

ٍٳ ﴿، ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ: ّٷقطٻ ٕٵ تٴ٪ٵشٴٚا ضٳغٴٛ ِٵ َأ ٕٳ َيُه َٳا َنا (، 53)ا٭سعاب:  ﴾اهللٹٚٳ

ٕٳ ﴿عاٍ: ٚقٛي٘ ت ٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٚ ٕٻ اٖيصٹٜ ِٴ اهلَلٔإ ٗٴ ٓٳ ٘ٴ َيعٳ ٚٳضٳغٴَٛي ِٵ اهلُل  ٗٴ ٚٳَأعٳسٻ َي ٚٳاِيَآخٹطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ  ؾٹٞ ايسټ

ّٗٔٝٓا َٴ (. ؾًٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ ايصْب ٚاـطأ ٚدب 57)ا٭سعاب:  ﴾عٳصٳابّا 

ط ْٚٛعّا َٔ اٱٜصا٤ دٵع٢ً اٯخطٜٔ َٓعِٗ َٔ اضتهاب ايصْب، ٖٚصا ا٭َط ٜػتٛدب ايعٻ

َٸ  ٔ اهلل يؿاعً٘.عٵ، َٚي١ ع٢ً سط١َ إٜصا٤ ايٓيبٸيٮْبٝا٤. ٗ سٌ ٜكّٛ إْاع ا٭

ٛٳ ٫ّ سٳٌ اٯخطٜٔ ـ بٳبٳع َٔ قٹزٵٜ ٚايطٻعٵٜٴهاف إٍ شيو إٔ ا٭ْبٝا٤ إشا استادٛا إٍ اي

 ٟ إٍ ْؿٛض ايٓاؽ َِٓٗ.َٔ إٔ ٜهْٛٛا ِٖ ايٛاعٌٛ ـ ؾإٕ شيو غٛف ٜ٪زِّ

َٳـ 10 ٞٸ ٔٵاغتشكام  ٔٵ ٜٳعٵٔل ﴿: قاٍ تعاٍ: ٜٓهط ا٭ْبٝا٤ يًعصاب اٱهل َٳ  اهلَلٚٳ

ٌٷ ٔٗ َٴ ٘ٴ عٳصٳابٷ  ٚٳَي ٗٳا  ٘ٴ ْٳاضّا خٳايٹسّا ؾٹٝ ًِ ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹ ٚٳ ٘ٴ  (. ؾايصٟ 14)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳضٳغٴَٛي

ٞٸّا يًعصاب اا٭نطّ غٛف ٜهٕٛ َػتشٓك ز ع٢ً أٚاَط اهلل ٚغري٠ ايٓيبٸٜتُطٻ . ؾًٛ ٱهل

 :ض ايٓاؽ يًعصاب ع٢ً َطسًتٌٌ ا٭ْبٝا٤ غٝعين شيو تعطټبٳقسضت إعك١ٝ َٔ قٹ

إشا مل ٜهٔ َعكَّٛا َٔ اـطأ، ٚأضاز ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً طبل  ٕ ايٓيبٸؾإ

ٝٻٛٵ١، ٜهْٕٛٛ قس عكٳا٭سهاّ اٱهلٝٸ ٕٛ بعٛٙ، ٚبصيو غٛف ٜػتشٓكِٗ ٚمل ٜتٻا ْب

ٞٸ  .باع ايٓيبٸاتٸ بػبب عسّ ;ايعصاب اٱهل

ٕٵ ٝټ ٚإ ػٛف ؾِٗ ِٖ أضازٚا إٔ ٜػريٚا ع٢ً شات اـطأ ٚايصْب ايصٟ اضتهب٘ ْب

ٞٸٜهْٕٛٛ َػتشٚك  .بػبب كايؿتِٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ;أٜهّا ٌ يًعصاب اٱهل

ٍٷ  يٲْكاف. ٚفاْبٷ ٖٚصا قا
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ِٷٖٕٛ عٔ ايًِٛـ ا٭ْبٝا٤ َٓعٻ11 ٝا٤ َٔ ، ٗ سٌ إٔ ا٭ْب: إٕ ايصْب ٚإعك١ٝ ًٚ

ٛا ٢ اغتشٓكٚبطٸأ غاستِٗ َٔ ايًِٛ، ستٸ ،ٚادتباِٖ ،ا٭ؾدام ايصٜٔ اقطؿاِٖ اهلل

ٛٸ٠ ٌٻ﴿قاٍ تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘:  .ايٓب ٕٵ ٜٳػٴ ٕٳ يٹٓٳبٹٞٛ َأ َٳا َنا  .(63)(161)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳ

٭ٕ اهلل تعاٍ  ;ّ ٚايعصابٛٵٕٛ ايًٖإٕ ا٭ْبٝا٤ إشا اضتهبٛا إعك١ٝ غٛف ٜػتشٓك

ٓٳ١ُ  ٫ََأ﴿ ٜكٍٛ: ٌٳاهللٹَيعٵ ُٹ ٖٛايٹ (. ٗ سٌ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٫ 18)ٖٛز:  ﴾ عٳ٢ًَ اي

ٍٳ ...﴿َٛض ايٓاؽ إٍ ايٛامل، َٚٔ شيو قٛي٘: أٜعطٞ ظَاّ  ٌٳ ٫ََقا ُٹ ٖٛايٹ ٗٵسٹٟ اي ٍٴ عٳ ٓٳا  ﴾ٜٳ

 سلٸ ٖٓا ٖٛ َطًل ايًِٛ، ٫ٚ ٜكتكط ع٢ً ايًِٛ ٗ «ايًِٛ»(. إٕ إطاز َٔ 124)ايبكط٠: 

ٍ(، ٚقس ٚضز اغتعُاي٘ ٗ إع٢ٓ ايٛاغع سٵايعٳ َكابٌاٯخطٜٔ ؾك٘، بٌ ايًِٛ ٜأتٞ )ٗ 

ٌٸ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ ايًِٛ إٔ  .ٗ َٛنع٘ ؾ٤ٞٺ يًه١ًُ; ؾإٕ ايعساي١ تعين ٚنع ن

 .(64)ٜهع ايؿدل ؾع٬ّ أٚ ؾ٦ّٝا ٗ غري َٛنع٘ إٓاغب

ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٗ َعطض  ،١َ ايطباطبا٥ٞ عٔ أغتاشٙٚقس ْكٌ ايع٬ٓ

: (ض١ٓ اهلل عًٝ٘)٦ٌ بعض أغاتٝصْا ٚقس غٴ»، قا٬ّ٥: ^ايعك١ُ ايسا١ُ٥ يًُعكٌَٛ

 ب ايكػ١ُ ايعك١ًٝػٳؾأداب: إٔ ايٓاؽ َع ؟ع٢ً عك١ُ اٱَاّطاٯ١ٜص عٔ تكطٜب ز٫ي١ 

َٳط٫ خاَؼ هلاص ع٢ً أضبع١ أقػاّ ط١ٜصكٵطاَؿ َٳ نإ ٚإّا ٔٵ:  مل  ٔٵٗ ْٝع عُطٙ، ٚ

َٳ ٜهٔ ٚإّا ٚٸ ٖٛ ٚاملٷ ٔٵٗ ْٝع عُطٙ، ٚ َٳٗ أ  ٖٛ بايعهؼ ٔٵٍ عُطٙ زٕٚ آخطٙ، ٚ

ٌټ ×ٚإبطاِٖٝ ٖصا. طبعهؼص ٚٸ ؾأّْا أد ٍ ٚايطابع َٔ َٔ إٔ ٜػأٍ اٱَا١َ يًكػِ ا٭

ٚٸ ٚقس ْؿ٢ اهلل أسسُٖا، ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٚإّا ،ٜت٘، ؾبكٞ قػُإشضٸ ٍ عُطٙ زٕٚ ٗ أ

 .(65)«ٗ ْٝع عُطٙ ، ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ غري ٚامٕلآخطٙ، ؾبكٞ اٯخط

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿قٛي٘ تعاٍ: ٖٚٞ : ـ آ١ٜ ايتطٗري12 ْٻ ٌٳ اهلُلٔإ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔريّا ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ـ  «ؼدٵَطًل ايطِّ»(. إٕ تطٗري أٌٖ ايبٝت َٔ 33)ا٭سعاب:  ﴾اِيبٳ

ِٸ  يهؿط َٚا إٍ شيو ـ ٜهُٔ عكُتِٗ.س ٚاػٳٚاَؿَٔ ايؿطى ٚإعاقٞ  ا٭ع

ضت ؾٝٗا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت تكسٻ ٫ غٝٻُاـ، ٚٚبايٓٛط إٍ إٔ إضاز٠ اهلل ٫ تتدًٖ

١ُٝ قس تٵط ٚايتأنٝس ـ َع٢ٓ إٔ إضاز٠ اهلل ايكطع١ٝ ٚاَؿكٵ١ ع٢ً اَؿايسآي ،«ُاإْٸ»ن١ًُ 

بُذطٸز إٔ ؾ ،ؼ ٚايصْٛب ٚإعاقٞ ـدٵكت بتطٗري أٌٖ ايبٝت َٔ ْٝع أْٛاع ايطِّتعًٖ

 .«ايعك١ُ»ٜهٕٛ اهلل قس أضاز هلِ ايعك١ُ ؾٗصا ٜعين إٔ اهلل قس أعطاِٖ َكاّ 
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ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  «أٌٖ ايبٝت»طٕٚ ايؿٝع١ إٍ ايكٍٛ بإٔ إطاز َٔ ٚقس شٖب إؿػِّ

ٞٸ|ا٭نطّ ايٓيبټ ٕ اؿػٔ ا، ٚاٱَاَ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤، ٚايػٝٸ×، ٚاٱَاّ عً

’ػٌٚاؿ
 أٜهّإ أٌٖ ايبٝت َعكَٕٛٛ هب إٔ ٜهٕٛ غا٥ط ا٭ْبٝا٤ إ. ٚسٝح (66)

ٗٳِ َٔ ٌبط٦ٜ ايباط١ً إٓػٛب١ إيِٝٗ ٗ بعض ايهتب; إش َٔ إػتبعس عٔ غاس١ اهلل  ايتټ

 .(67)بع غري إعكّٛ ٚإصْبٌ ٚاـاط٦ٌإٔ ٜتٸ غ١ إٔ ٜأَط ايٓيبٸإكسٻ

١ ع٢ً إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚا٫غتس٫ٍ ١ ايكطآْٝطبكّا يؿٍُٛ ا٭زٓي ;ٚعًٝ٘

إٍ ايعك١ُ، ّهٔ ايكٍٛ: هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤  تًٛوّااييت تؿري  ١ببعض ا٭زٓي

ٟ قبٌ بعجتِٗ ٚبعس ًِٓٗ ٭عبا٤ ايطغاي١; يٝ٪زٸ ،َعكٌَٛ عٔ اـطأ ٚايًِٛ ٚإعك١ٝ

ٔٸ شيو إٍ تبًٝؼ ايطغاي١ ٚايسع٠ٛ إٍ ايٓاؽ بايؿهٌ إٓاغب ٚاي٥٬ل، ايٓاؽ  ٚإٔ ٜط٦ُ

 إيِٝٗ.

 

 ١ّٝ  ــــــت٘ قبٌ بعج |ايٓيّب ا٭نسّيعؿ١ُ امل٪ِّٜدات احلدٜج

 قطاس١ّ طٵأْ٘ مل ٜٴؿٹ ع٢ً ايطغِ َٔ تكطٜض ايكطإٓ ايهطِٜ َػأي١ ايعك١ُ، إ٫ٓ

 .|ا٭نطّ إٍ َػأي١ ايعك١ُ قبٌ بعج١ ايٓيبٸ

ٔٵ ٢ ايعك١ُ إطًك١ ـ إٔ عاْا ـ َٔ اٯٜات ايكا١ُ٥ عًّهٔ يٓا ٗ إثبات َسٻ ٚيه

قبٌ بعجت٘، ٚيٝؼ  |ا٭نطّ سٛا بايعك١ُ يًٓيبٸعٞ إٔ بعض ايكشاب١ قس قطٻْسٻ

ٌٷ ُٕسٻ ٖٓاى زيٝ  إش ٚضز ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥ َا ًٜٞ:; (68)ع٢ع٢ً خ٬ف ٖصا ا

ٞٸ1 ، شات «ايكاقع١»ٗ ضٚاٜات٘ ـ نُا ٗ اـطب١ إعطٚؾ١ بـ  ×ـ أؾاض اٱَاّ عً

ٞٸاحملت٣ٛ ا٭خ٬ ٞٸ ق ٞٸ ٚايه٬َ ـُٚا٫دتُاع ب ٗ ْٗر ايب٬غ١ ـ َط، ٖٚٞ َٔ أطٍٛ ا

ٚٳ |ا٭نطّ نُّٓا إٍ عك١ُ ايٓيبٸ ٌ ٖنقبٌ ايبعج١، ٚإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس 

ٚٸ إٔ  ٕٵَٔ يسٴ ،|يكس قطٕ اهلل ب٘»ٍ َٔ ٫ٚزت٘: ا٥٬ٕه١ برتبٝت٘ ٚضعاٜت٘ َٓص ايّٝٛ ا٭

َٳ ،نإ ؾطُّٝا ٜػًو ب٘ ططٜل إهاضّ، ٚقاغٔ أخ٬م ، َ٘ٔ ٥٬َهت وٺًَأعِٛ 

ِّثٳباع ايؿكٌٝ َأبع٘ اتٸتٸأ ٚيكس نٓتٴ يًٝ٘ ْٚٗاضٙ. ،ايعامل ٌٸ ،٘ط أ ّٕ ٜطؾع يٞ ٗ ن ٜٛ َٔ 

 .(69)«ٜٚأَطْٞ با٫قتسا٤ ب٘ ،ُّاًَأخ٬ق٘ عٳ

 ،،«ايطٚاٜات إػتؿٝه١»ؼت عٓٛإ  ،ٗ نتاب عاض ا٭ْٛاض ـ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ2
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 .(70)ؽسٴسٜٔ َٓص بسا١ٜ سٝاتِٗ بطٚح ايُكْبٝا٤ ناْٛا َ٪ٜٻٜٴؿِٗ َٓٗا إٔ ا٭

 

 ــــــ ١ٝايكسآْ يف ايس١ٜ٩قبٌ ايبعج١  |ا٭نسّ تٓصٜ٘ ايٓيّب

 ــــــ ك٬ٍايغب١ٗ  أـ

ٚٳدٳسٳَى نٳا﴿قاٍ تعاٍ:  ٗٳسٳ٣ ٫٘ٚٳ  (.7)ايهش٢:  ﴾َؾ

ِٗ، َٔ أَجاٍ: ؾكس شٖب بعهٴ «نا٫٘»بػبب اؾتُاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ن١ًُ 

 .قبٌ ايبعج١ |ا٭نطّ ، ٚايػسٸٟ، ٚفاٖس، إٍ ايكٍٛ بهؿط ايٓيبٸهًيبٸاي

َٔ غٛض٠ ايؿٛض٣، ٚاٯ١ٜ  52َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، َٔ قبٌٝ: اٯ١ٜ  ٛا يصيو بآٜاتٺٚاغتسٓي

 .(71)َٔ غٛض٠ ٜٛغـ 3

َٛغ٢ بٔ  ايٓيبٸ :ٚقس اغتعٌُ َجٌ ٖصا ايتعبري بايٓػب١ إٍ ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ، َجٌ

×عُطإ
(72). 

ٍٸ»ب يطؾع ٖصٙ ايؿب١ٗ إَا تأٌٜٚ َع٢ٓ ن١ًُ ٚه أخط٣  أٚ تكسٜط ن١ًُٺ ;«ايها

 .ٗ ايعباض٠

 عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ، َٚٔ بٝٓٗا َا ًٜٞ: كتًؿ١ّ طٕٚ إداباتٺٚقس شنط إؿػِّ

 ،طٜٔ اٯخطٜٔ َعاْٞ أخط٣ يًه٬ي١ـ يكس أؾاز ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚبعض إؿػ1ِّ

َٔ شيو إٔ إطاز َٓٗا عسّ ايعًِ ٚ ايؿب١ٗ.أٚقًٗا بعضٷ إٍ ٔػ١ ٚدٛٙ; يٲداب١ عٔ 

ٛٸ٠ ط٠ ٗ َطس١ً ٚؾرت٠ اْكطاع ٝٵأٚ إٔ إطاز َٔ اهلسا١ٜ ٚنع سسٸ يًهٝاع ٚاَؿ ;بايٓب

ٛٳ  .(73)أٚ إٔ إطاز ٖٛ ن٬ٍ قّٛ ايٓيبٸ ;ٞسٵاي

ٛٸ٠ ؾٗساى  ٚدسى نا٫٘»إٕ إطاز َٔ اٯ١ٜ ٖٛ:  :ـ قاٍ ايػٝس إطته2٢ عٔ ايٓب

ُٸٚإٕ ٖص. «إيٝٗا . إشٕ |ا٭نطّ عٳِ ع٢ً ايٓيبٸ١ ناْت َٔ أنرب ايِّٓٙ اهلسا١ٜ ٚإٗ

ٚٵضض إجريٕٚ يًؿبٗات ـ بٗ اٯ١ٜ قطعّا، نُا قسٻ هب اؾرتاض تكسٜط عباض٠ٺ ِٖ ـ عباض٠ سٳ

 .(74)ايه٬ٍ عٔ ايسٜٔ ٚايهؿط أٜهّا

ايؿٝذ ايػبشاْٞ: ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َع٢ٓ ن١ًُ ١َٚ ايطباطبا٥ٞ ـ قاٍ ايع3٬ٓ

ٝٵسٳ ;اهلسا١ٜ َكابٌه٬ٍ ٗ ايًػ١ ٚا٫غتعُا٫ت ايكطآ١ْٝ ٜكع ٗ اي َٳ بٳ  ٔٵإٔ ْٝع ايٓاؽ ـ 

ـ َسٜٕٓٛ ٗ ٖساٜتِٗ إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚعًٝ٘ إشا ٚضز  |ا٭نطّ ؾِٝٗ ايٓيبٸ



|  
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ٝٸ |ا٭نطّ ايتعبري ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ايٓيبٸ ، ١ّبايه٬ٍ ؾٗصا ٜعين إٔ ٖساٜت٘ يٝػت شات

ٞٸ .ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳب ٖصٙ اهلسا١ٜ َٔ قٹٚإِا ٜهتػ هلل  ٖٚصا ٖٛ ايتٛسٝس ا٭ؾعاي

 .(75)غبشاْ٘

ٗ اؾٛاب عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ: إٕ إطاز َٔ  ١َعطؾ ايؿٝذ قُس ٖازٟـ قاٍ 4

٫ ايعٓا١ٜ عجٛض ع٢ً اهلسا١ٜ. إٕ اٱْػإ يٛل بايَا ٜتعًٖ ايه٬ي١ ٖٛ ساي١ نٝاع اٱْػإ ٗ

 .(76)ط ايتهاًَٞٝٵ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜطٟٛ َطاتب ايػٻٚايطعا١ٜ اٱهل١ٝ 

ـ شٖب ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرياظٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إطاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ 5

ٛٳ ا٭نطّ نإ غاؾ٬ّ ٚغري عامٕل ايه٬ٍ إٔ ايٓيبٸ  .(77)بٝٵٞ ٚايكطإٓ ٚايػٳسٵباي

سٜجّا عٔ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ خ٬ٍ ْكً٘ س ًَٞ إطازٳاٯدٛازٟ  ايؿٝذـ شنط 6

ٗ قٛي٘  ،×عٔ أبٞ اؿػٔ ايطنا»ٜطٜٚ٘ ايطربغٞ، سٝح قاٍ:  ،فُع ايبٝإ

ٚٳ٣﴿طتعاٍص:  ٜٳتٹُّٝا َؾَآ ِٵ ٜٳذٹسٵَى   ،٫ َجٌ يو ٗ إدًٛقٌ ؾطزّا :قاٍ (،6)ايهش٢:  ﴾َأَي

ٚٳدٳسٳَى نٳا﴿ٚ .ؾآ٣ٚ ايٓاؽ إيٝو ٗٳسٳ٣ ٫٘ٚٳ ّٕ أٟ نا٫٘ (،7)ايهش٢:  ﴾َؾ ٫ ٜعطؾٕٛ  ٗ قٛ

ٚٳدٳسٳَى عٳا٥ٹ٬ّ َؾَأِغٓٳ٢﴿ٚ .ؾٗساِٖ إيٝو ،ًوؾه  ،بايعًِ تعٍٛ أقٛاَّا (،8)ايهش٢:  ﴾ٚٳ

 .(78)«ؾأغٓاِٖ بو

 

ِٛٔشزغب١ٗ  ب ـ َّٞيٚايصَّ اي  ــــــ ٌ ايطًٛن

ٚٔظٵضٳَى﴿قاٍ تعاٍ:  ٓٵَو  ٓٳا عٳ ٚٳنٳعٵ َٔ  ،بعض ا٭ؾدام ٚقس اغتٓس (.2)ايؿطح:  ﴾ٚٳ

ٛٔإٍ ٖصٙ اٯٜ ،ٚفاٖس ،أَجاٍ: قتاز٠ ض ٗ ايكطإٓ ظٵ١، ٚؾُٗٛا َٔ اغتعُاٍ ن١ًُ اي

ا٭نطّ قبٌ ايبعج١، ٚاعتربٚا  ٚا٭عُاٍ اييت ناْت تكسض عٔ ايٓيبٸ بٳْٵايهطِٜ ايصٻ

 .(79)يًعك١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاؾ١ّٝ

َٔ غٛض٠ ايؿتض أٜهّا،  2اغتٓسٚا ٗ ؾُِٗٗ هلصٙ اٯ١ٜ إٍ اٯ١ٜ  ِٗنُا أْ

ٔٵ  .َٔ غٛض٠ ايؿتض إعك١َٝ 2ب ٗ اٯ١ٜ َٔ ايصْ إطازٴ ٘ يٝؼغٝأتٞ أْ ٚيه

ٛٔ :قٌٝ ٖٚصا إع٢ٓ ٜتطابل َع إع٢ٓ  .١ض ٜعين ثكٌ أعبا٤ ايطغاي١ اٱهلٝٸظٵإٕ اي

ٟٸ ّٸ |ا٭نطّ ، ٚغٝام آ١ٜ طؾطح قسض ايٓيبٸ(80)ايًػٛ  .(81)ايطغاي١ص يًكٝاّ َٗا

ٛٔ»ا٭خط٣ يه١ًُ  عاْٞطٕٚ بعض إٚقس شنط إؿػِّ  أٜهّا. «ضظٵاي
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 ١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ َعطض تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜبٌ ايٛدٛٙ اييت شنطٖا ايع٬ٓٚإٕ َٔ 

 :َا ًٜٞ

ٔٵ1 َٳ ٚٻ ـ ٖٓاى  ٛٔأ  .×ض ب١ٜ٫ٛ أَري إ٪ٌَٓظٵٍ إْكاض اي

2ٔٛ ٛٳظٵـ إطاز َٔ اي ٛٳسٵض ثكٌ اغت٬ّ اي ٞ ٗ أٚا٥ٌ ايبعج١ سٵٞ; إش نإ ْعٍٚ اي

 .ؾسٜس ايكعٛب١ ع٢ً ايٓيبٸ

3ٔٛ ؾُٝا إشا نإ قس قاّ بايطغاي١  |ا٭نطّ ط ايٓيبٸض ؼٝټظٵـ إطاز َٔ اي

 .١ نُا ٜٓبػٞ أّ ٫اٱهلٝٸ

4ٔٛ ٚٸ |ا٭نطّ ت ايصٟ نإ ٜكٝب ايٓيبٸٓٳض ايعٳظٵـ إطاز َٔ اي  ٗ ػاٚظ ايعس

 ٚإٜصا٥٘ ي٘.

5ٔٛ ِّ ض سعٕ ايٓيبٸظٵـ إطاز َٔ اي ٘ أبٛ طايب ٚضسٌٝ ظٚدت٘ خسه١ ع٢ً ٚؾا٠ ع

 ايهرب٣.

ٛٔـ إطاز َٔ ا6 َٸظٵي |ا٭نطّ ١ ايٓيبٸض شْب أ
(82) . 

بعهٗا  ;ٖٚصٙ ايٛدٛٙ»١َ ايطباطبا٥ٞ ع٢ً ٖصٙ ا٭قٛاٍ بكٛي٘: ل ايع٬ٓٚقس عًٖ

ـٷ ٌ ُٹٚبٌ َا استٴ ،ٚبعهٗا نعٝـ ٫ ٥٬ِٜ ايػٝام، ٖٚٞ بٌ َا قٌٝ ب٘ ;غدٝ

 .(83)«استُا٫ّ

١َ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايع٬ٓ |ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ ضظٵٛٔايٕطاز بٛنع ٚأَا ا

إْؿاش زعٛت٘ ٚإَها٤ فاٖست٘ ٗ اهلل بتٛؾٝل  ، ؾٗٛع٢ً َا ٜؿٝسٙ ايػٝام ،ايطباطبا٥ٞ ـ

ٌ ايصٟ ًٓ٘ إثط ؾطح ِكع ع٢ً شيو ٖٞ ايجِّؾإٕ ايطغاي١ ٚايسع٠ٛ َٚا ٜتؿطٻ ;ا٭غباب

 .(84)قسضٙ

 

 ــــــ ك٬ٍايػف١ً ٚايغب١ٗ  ز ـ

ٔٳ اِيَككٳ﴿قاٍ تعاٍ:  ٝٵَو َأسٵػٳ ٔٴ ْٳُكلټ عٳًَ ٕٵ ْٳشٵ ٚٳٔإ ٕٳ  ٖٳصٳا اِيُكطٵَآ ٝٵَو  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ُٳا َأ ٔل بٹ

ٌٳ ٔٳ اِيػٳاؾٹًٹ ُٹ ٘ٹ َي ٔٵ َقبٵًٹ َٹ  (.3)ٜٛغـ:  ﴾ُنٓٵتٳ 

، قس ىًل |ا٭نطّ ٚتٛدٝ٘ اـطاب ٗ اٯ١ٜ إٍ ايٓيبٸ ،«ايػاؾًٌ»إٕ ن١ًُ 

ٛٳ ايكا١ً٥ بإٔ ايٓيبٸ ،ٗ ايصٖٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ  ٌ قَٛ٘.ٞ ٚايطغاي١ نا٫٘، َجسٵنإ قبٌ اي
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ٝٵسٳ طٜٔ قس أدابٛا عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ بكٛهلِ: إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ قس إٔ إؿػِّ بٳ

 ، ٚمل ٜهٔ ايٓيبٸ×ٜٛغـ َٔ قبٌٝ: قك١ ايٓيبٸ ٚع٢ً قكٕل ،است٣ٛ ع٢ً خطاباتٺ

ٛٸ٠، ستٸ |ا٭نطّ  .(85)تعاٍ ٢ مشًت٘ ضعا١ٜ اؿلٸعإّا بٗا قبٌ تؿطٜؿ٘ َكاّ ايٓب

ع٢ً ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ـ نُٔ  هٔ ـ بٓا٤ٶمل ٜ |ا٭نطّ نُا إٔ ايٓيبٸ

 .(86)ٌ َٔ قَٛ٘ قطعّاَصٖب ايهاٚي

 

 ــــــ ايهفس ٚايػسى غب١ٗ د ـ

ٚٳ﴿قاٍ تعاٍ:  َٳا اِيهٹتٳابٴ  ٕٴأٱ ٫ََٳا ُنٓٵتٳ تٳسٵٔضٟ   (.52)ايؿٛض٣:  ﴾ّٳا

َٳ أٚ  |ا٭نطّ شٖب إٍ اعتباض ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً ؾطى ايٓيبٸ ٔٵٖٓاى 

 .(87)ايطغاي١ نؿطٙ قبٌ

ٝٵسٳ إٔ َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ا٭قٌ: إْ٘ قبٌ ْعٍٚ ايكطإٓ مل ٜهٔ ٜعطف َا  بٳ

ِٷ ؟ايكطإٓ َهاَٝٓ٘ ٚتعايُٝ٘. ٖٚصا ايتعبري ٫ ٜتٓاؾ٢ أبسّا َع ا٫عتكاز  ٚمل ٜهٔ ي٘ عً

; ٭ٕ (88)َٚٓت٢ٗ ايعبٛز١ٜ هلل ،ٚعًُ٘ بأقٍٛ ايعباز٠ ،َٚعطؾت٘ ايعاي١ٝ ،ايتٛسٝسٟ يًٓيبٸ

ؾهٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،ٞ ؾأْ٘ عٔ ايٓاؽبايؿطٜع١ ٜػتٛدب تسِّ تكاز ايٓيبٸعسّ اع

ٕٔايٓاؽ قبٌ ايبعج١ َتؿطِّ ـ ايصٟ ٚقؿ٘ اهلل  |ا٭نطّ ، ٫ٚ ٜهٕٛ ايٓيبٸعٌ بسٜ

ٌٸٚبطٻ ،باٱْػإ ايهاٌَ  .(89)أق٬ّ بعّا يؿطٜع١ٺـ َتٻ ْكٕل أٙ َٔ ن

ِٸ ٟ ؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ـ ٜ٪زِّنإ قبٌ ايبعج١ ـ طبكّا يً |ا٭نطّ إٕ ايٓيبٸ ث

، ٜٚؿتتض تٓاٍٚ ايطعاّ بكٍٛ ايبػ١ًُ، ٚنإ ًَتعَّا بايعبازات ٚا٭قٍٛ َٓاغو اؿرٸ

 .(90)ا٭خ٬ق١ٝ

ٚٳ﴿: إٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ: ١َعطؾ ايؿٝذٚقاٍ  َٳا اِيهٹتٳابٴ   ٫ََٳا ُنٓٵتٳ تٳسٵٔضٟ 

ٕٴأٱ َٚٔ ٖٓا لس ايكطإٓ ايهطِٜ  .٫ ٖساٜتٓا مل تهٔ ًُو َٔ أَطى ؾ٦ّٝاأْ٘ يٛ ﴾ّٳا

ُٵسٴ هللٹ...﴿آخط:  ٜكٍٛ ٗ َٛنٕع ٛٵاِيشٳ ٟٳ َي ٗٵتٳسٹ ٓٳ َٳا ُنٓٻا يٹ ٚٳ ٗٳصٳا  ْٳا يٹ ٖٳسٳا ْٳا  ٫َ اٖيصٹٟ  ٖٳسٳا ٕٵ  َأ

 .(91)(43)ا٭عطاف:  ﴾...اهلُل

ٔٵ ...﴿أخط٣ أٜهّا، ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ:  نُا ٚضز شنط ٖصٙ ايؿب١ٗ ٗ آ١ٜٺ َي٦ٹ

ٝٳشٵبٳَط ٔٳَأؾٵطٳِنتٳ َي ٔٳ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٔٻ  ٚٳَيتٳُهْٛٳ ُٳًَُو   .(65)ايعَط:  ﴾ٔٻ عٳ
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: إٕ ٖصا اـرب |ا٭نطّ ٚقٌٝ ٗ اؾٛاب عٔ ؾب١ٗ ْػب١ ايؿطى إٍ ايٓيبٸ

ُٻ ٘ٺٔ ايتٗسٜس، ٫ٚ ّهٔ اعتباضٙ غري َتٸٜته َٸ١; ٭ٕ اهلل ٜعًِ إٔ  ذ إٍ عُّٛ ا٭

ٔٵ |ايٓيبٸ  .(92)ا ايؿع٫ٌ ٜكسض عٓ٘ َجٌ ٖص ٜػتطٝع ؾعٌ شيو، ٚيه

 

 ــــــ رْٛبايغفسإ  ٖـ ـ

ٝٳػٵؿٹطٳ َيَو ﴿قاٍ تعاٍ:  ٜٳَو اهلُليٹ ٗٵسٹ ٜٳ ٚٳ ٝٵَو  ٘ٴ عٳًَ ُٳتٳ ِٻ ْٹعٵ ٜٴتٹ ٚٳ َٳا تٳَأخٻطٳ  ٚٳ ْٵبٹَو  ٔٵ شٳ َٹ ّٳ  َٳا تٳَكسٻ  

َٴػٵتٳكٹُّٝا  (.2)ايؿتض:  ﴾قٹطٳاطّا 

 :َٔ أَجاٍ بٗصٙ اٯ١ٜ إباضن١ ـ |ا٭نطّ و إٓهطٕٚ يعك١ُ ايٓيبٸيكس ُػٻ

١ ٚبعس ا٭نطّ قبٌ ؾتض َٓه عٔ ايٓيبٸ تٵٱثبات إٔ ٖٓاى شْٛبّا قس قسضٳ ;فاٖس ـ

عٓ٘ قبٌ  تٵ١ تؿٌُ ايصْٛب اييت قسضٳإٕ شْٛب َا قبٌ ؾتض َٓه :ٜكٛيٛا ٚيهٞؾتشٗا، 

 ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓ يًُػؿط٠. ايطغاي١ أٜهّا; إش َا مل ٜهٔ ٖٓاى شْبٷ

 ايؿٝع١ ٗ اؾٛاب عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ:َا ًٜٞ ْٓكٌ أقٛاٍ عًُا٤  ٚٗ

ايطٛغٞ ٚايطربغٞ ـ ٗ ن٤ٛ ايكٍٛ ببط٬ٕ اٯضا٤ ايكا١ً٥  إـ شٖب ايؿٝد1

ـ إٍ تأٌٜٚ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚا٫عتكاز بإٔ ايصْب  |ا٭نطّ بٓػب١ ايصْب إٍ ايٓيبٸ

َٸ ١; سٝح ٜػؿط اهلل هلِ بؿؿاع١ إككٛز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايصْٛب ايػابك١ ٚاي٬سك١ يٮ

سٝح َٓعٛٙ َٔ  ،أٚ إٔ إطاز َٓ٘ شْٛب قَٛ٘ ـ َٔ قب١ًٝ قطٜـ ـ ;|ا٭نطّ يٓيبٸا

 .(93)١ إهطٸ١َايسخٍٛ إٍ َٓه

ٖٚصا ٖٛ ايصٟ شٖب ايػٝس إطته٢ إٍ اختٝاضٙ، ٚقاٍ بإٔ إغٓاز ايصْب إٍ 

 .(94)عٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜأتٞ َٔ باب اجملاظ ٚايتٛغټ |ا٭نطّ ايٓيبٸ

إٍ  ّٗاإٕ ايعتاب ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ يٝؼ َٛدٻ»ًَٞ: اٯدٛازٟ  ايؿٝذ قاٍـ يكس 2

َٸ|ا٭نطّ ايٓيبٸ ٖٚصا َٔ  .ٗاِّٝٚتطعٟٛ عٔ َغ ،١، ٚإِا إطاز ب٘ إٔ ٜبًؼ َػاَع ا٭

ٕٵأٜٗا ايٓيبٸ»إٔ ٜكٍٛ اهلل:  :قبٌٝ  .(95)«ؾػٛف ؼب٘ ْٝع أعُايو تٳِنأؾطٳ ، إْو إ

ٜٸ»ٚشيو ع٢ً غبٌٝ قٍٛ ايؿاعط:   .(96)«مسعٞ ٜا داض٠ٚا ،اى أعينإ

إِا ٖٛ  |إٕ إغٓاز ايصْب إٍ ايطغٍٛ ا٭نطّ»آخط:  ٚقاٍ مساست٘ ٗ َٛنٕع

ٟ ع٢ً َا ٜعتكسٙ إؿطنٕٛ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ إغٓاز ايصْب طٵاَؾ :َٔ قبٌٝ
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ِٵ ﴿ّٜا ع٢ً َعتكس آٍ ؾطعٕٛ; إش ٜكٍٛ تعاٍ ع٢ً يػاْ٘: طٵ، دٳ×َٛغ٢ إٍ ايٓيبٸ ٗٴ ٚٳَي

ٞٻ شٳ ٕٔعٳًَ ٜٳِكتٴًُٛ ٕٵ  ٔٸػٳ(; َع٢ٓ أْٞ َع14)ايؿعطا٤:  ﴾ْٵبٷ َؾَأخٳافٴ َأ  .(97)«ا٭عسا٤ َصْبٷ ب ٚ

 :ًَٞ إٔ ا٫غتػؿاض ع٢ً ْٛعٌاٯدٛازٟ ايؿٝذ نُا ٜط٣ 

ِٸ بٛاغطت٘ إٓع َٔ ايػؿ١ً ٚايصْب ،: ا٫غتػؿاض يًسؾعأسسُٖا  .سٝح ٜت

ِٸ ،: ا٫غتػؿاض يًطؾعٚاٯخط َٳِؾضٳ ٚب٘ ٜت  ل.ف ٚإتشٚكطٳب إكتٳٛ ايصْشٵع ٚ

ٗٻإٚسٝح  بؿٗاز٠  ;طٕٚ َٚعكَٕٛٛ َٔ ايصْٛبٕ أٌٖ بٝت ايعك١ُ ا٭طٗاض َط

ٞٸِؾآ١ٜ ايتطٗري، ٜهٕٛ اغتػؿاضِٖ َٔ ايٓٛع ايسٻ ٞٸِؾزٕٚ ايطٻ ،ع ُٸ .ع ١ ٚيصيو نإ ا٭٥

 .(98)ٜعًُٕٛ ايعك١ُ َٔ خ٬ٍ َطايبتِٗ بايعؿٛ ٚايكؿض ٚايػؿطإ ^ٕٛإعكَٛ

ٚإطاز َٔ غؿطإ  ،ٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ َع٢ٓ ايصْب١َ اؿًٓع٬ٓـ يكس شٖب اي3

، ِٖٚ إؿطنٕٛ )َٔ قطٜـ(. |ا٭نطّ ايصْب، ٖٛ ْػذ أسهاّ أعسا٤ ايٓيبٸ

 ٚزخٍٛ ايٓيبٸ ،١أخط٣: إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ: بٛاغط١ ؾتض َٓه ٚبعباض٠ٺ

ٕ إٍ ٛٵ نإ ا٭عسا٤ ٜػعٳٚق١ُ ايعاض اييت تٴِي١ إهطٸ١َ، قس أظٳإٍ َٓه |ا٭نطّ

. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٚضز ايتعبري ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ إؿطز; ٭ٕ اٯٜات (99)إيكاقٗا ب٘

، ٗ سٌ |ا٭نطّ ١ بايٓيبٸٖصا ايؿتض أٚ قًض اؿسٜبٝٸ تٵا٭ٍٚ َٔ ايػٛض٠ قس خكٻ

أقشاب  ْٝع تٵع٢ً ٖصا ايؿتض قس مشًَ تٵبٳإٔ ايؿٛا٥س ايهبري٠ ٚايٛاغع١ اييت تطتٻ

 أٜهّا. ايٓيبٸ

ٚقس شنطٚا إٔ عبازات إعكٌَٛ ـ طبكّا يًطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ نتب  ،ـ ٖصا4

ـ مل تهٔ َٔ أدٌ ايكؿض عٔ شْٛبِٗ، بٌ ناْٛا ع٢ً ايسٚاّ  (100)١ ٚايؿٝع١أٌٖ ايػٓٸ

ُا متٸ بٳ١، ٚضٴؾطعٝٸ ؾانطٜٔ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚإٔ َؿطز٠ ايصْب يٝػت هلا سكٝك١ْ

ٞٸ اغتعُاهلا ٗ ٟٸٚ غري َعٓاٖا ا٫قط٬س  .(101)ايًػٛ

ٌٻـ ٚقس ساٍٚ بعهٴ5  ّ إٍ ايٓيبٸٖصٙ ايؿب١ٗ َٔ خ٬ٍ ْػب١ ايصْب إتكسِّ ِٗ س

َٸ١ ايٓيبٸ، ٚايصْب إتأخِّ×آزّ  .|ا٭نطّ ط إٍ أ

ٝٵسٳ  آخط. ٜكّٛ بٓػبت٘ إٍ ْيبٛ ٞ ايصْب عٔ ْيبِٛؿإٔ ٖصا ٫ ٜكضٸ; ٭ْ٘ َٔ خ٬ٍ ْٳ بٳ

َٳـ 6  ٍ.ٚٵٚتطى اَ٭ ،اتؾػٸط ايصْب برتى إػتشبٸ ٔٵٖٚٓاى 

َٳـ 7  .«غؿط اهلل يو» أٟايسعا٤;  «يٝػؿط يو اهلل» :ؾِٗ َٔ عباض٠ ٔٵٖٚٓاى 
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 .(102)ـ ٖصٙ ا٭قٛاٍإٔ ايػٝس إطته٢ نعٻ إ٫ٓ

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

 ايٓيبٸ :إٔ ا٭ْبٝا٤ ـ َٚٔ بِٝٓٗ ،١ ايكطآ١َْٝٔ خ٬ٍ بٝإ ا٭زٓي ،يكس ثبت

 .هب إٔ ٜهْٛٛا َعكٌَٛـ  |ا٭نطّ

بعك١ُ  ،ٗ ن٤ٛ سهِ ايكطإٓ ،ٚإٕ عُّٛ ٖصٙ ا٭زي١ عٝح ّهٔ ايكٍٛ

 قبٌ ايبعج١ أٜهّا. |ا٭نطّ ٚايٓيبٸ ^ا٭ْبٝا٤

 ايكٍٛ بايعك١ُ إطًك١ يٮْبٝا١.٤ ٗ ١ اٱَاَٝٸتجبت ْٛطٜٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ُٖ  عك١ُ ايٓيبٸ َٓاقؿ١ اٯٜات ـ اييت ٜٴجري ٚاٖطٖا ؾب١ٗ عسّ تٵٚقس 

طٜٔ ايؿٝع١، ٚمتٸ بصيو ضؾع ايؿب١ٗ بؿإٔ قبٌ ايبعج١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿػِّ |ا٭نطّ

ٌٕٖصٙ اٯٜات، بٌ متٸ ايتعطٜـ ببعض اٯٜات  ٚقس شٖب اؾُٝع إٍ  .ع٢ً ايعك١ُ نسيٝ

َٔ ٖصٙ ايؿبٗات إصنٛض٠ ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯٜات. ٜٚط٣ ايؿٝع١  |ا٭نطّ ترب١٥ ايٓيبٸ

 ا٭نطّ يٝؼ يًعؿٛ ٚإػؿط٠ َٔ ايصْٛب. ٌ ايٓيبٸبٳٚإػؿط٠ َٔ قٹ إٔ طًب ايعؿٛ

 

 

الهىامش
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 ١ّٝ )يٝدٕ(يكسآْاعازف املدا٥س٠  يف «ايعؿ١ُ»َكاٍ 

ّٝ ؾٍٛ ٚاٯزا٤ا٭ ٚفل ْٚكٌد دزاض١ْ  ١ايػٝع

 

 باديابه ًبً بً سادات رضد. 

 ورجس جىاودلأ. 

 السٍد حسه علً الهاشمًترجمة: 

 

 ــــــ ١َاملكّد

ِٸ ٖصٙ إكاي١ بٓكس َكاٍ  أٟ.  (، يهاتب٘: Impeccability) «ايعك١ُ»تٗت

ٚاييت طبعٗا  ،ؽ ٗ داَعات اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚنٓسا ـر ٚإسضِّٚٚنط ـ إ٪ضِّ

 زا٥ط٠ إعاضف ايكطآ١ْٝ )يٝسٕ(. ٗ

١ُ ع٢ً ايٓشٛ ١ ايعكل َٓؿأ ٚأبعاز َٚاٖٝٸَا ٜتعًٖ ّٚهٔ بٝإ سك١ًٝ ض٩ٜت٘ ٗ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚضٚز ٖصا  .: إٕ ايعك١ُ تعين ايكٝا١ْ َٔ إعك١ٝ ٚاـطأيتايٞا

سٸ عٳإٔ َؿّٗٛ ايعك١ُ ٜٴ إكطًض ٖٚصا إؿّٗٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بٗصٙ ايكٝػ١، إ٫ٓ

ٌُ. يكس ٚضز ايتكطٜض ٗ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح ّا ٗ ن٤ٛ ض١ٜ٩ أنجط إتهًَٚؿَّٗٛا قطعٝٸ

ٌَٕعكٝ ٕٛٚآخط، ٚقس قاٍ بصيو إتكسِّ ١ ا٭ْبٝا٤ بؿه ٚآخط،  َٕٛ َٔ إػًٌُ بٓش

ُٸيٝسٻ ،٢ ٚٗط ايؿٝع١ ٫سكّاستٸ تِٗ، ؾابتهطٚا ؾهط٠ ايعك١ُ، عٛا ايكسض٠ إطًك١ ٭٥

ِٸ ع٢ عًُٛا بايتسضٜر ع٢ً تػط١ٜ ٖصا إؿّٗٛ ٚتعُُٝ٘ ع٢ً ْٝع ا٭ْبٝا٤ أٜهّا. بٌ ازٸ ث

                                                      
÷
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َٔ  ١ ـ ٖٚٛ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ـ إٔ عك١ُ اٱَاّ أنجط نطٚض٠ٌُّ ايؿٝعأسس إتهًٚ

. إٕ بعض ا٭ْبٝا٤ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ قس اضتهبٛا ايصْٛب قبٌ ايبعج١. إٕ عك١ُ ايٓيبٸ

أٚ  ز بككس كايؿ١ ايكٛاٌْ اٱهل١ٝ، ٚأَا إدايؿ١ ايكازض٠ عٔ غؿ١ًٺإعك١ٝ تعين ايتُطټ

تأ٬ٜٚت بؿإٔ اٯٜات ايكطو١ ٗ ْػب١ إعاقٞ ٖٚصا َٔ أؾهٌ اي .شْبّا سټخطأ ؾ٬ تٴعٳ

ٚايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا٤. إٕ ايعك١ُ ٫ تعين عسّ ايكسض٠ ع٢ً اقرتاف ايصْب، ٚإِا ٖٞ 

ـٷ  .أٜهّا بعس شيوٚ ،قبٌ اضتهاب ايصْب ًٓيبٸيٜعطٝٗا  ،ٌ اهللبٳَٔ قٹ ٖٚب١ْ يط

ٌ إٍ ٖصٙ قټايتٛ عٝات إصنٛض٠، متٸبايٓٛط إٍ ٖصٙ إسٻ ;ٚٗ ٖصا إكاٍ

 :ايٓتا٥ر، ٖٚٞ

ٞٸإ ٕٵ ٕ يؿٜ ايعك١ُ َؿَٗٛٗا ايه٬َ ٝٵسٳٗ ايكطإٓ،  زٵٔطمل ٜٳ ٚإ إٔ ٖصا ٫ ٜعين  بٳ

ٚٺإٔ ايكطإٓ مل ٜٴكطِّ  أخط٣. ح َؿّٗٛ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بأيؿا

َٳ  .أبسع َؿّٗٛ ايعك١ُ ٔٵإٕ ايؿٝع١ مل ٜهْٛٛا ِٖ 

ٍ بأْ٘ ٜط٣ عك١ُ اٱَاّ ٚايكٛ ،ٚإٕ ْػب١ ٖصا ا٫عتكاز إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ

 َٔ ايكش١. ، يٝؼ هلا أغاؽٷَٔ عك١ُ ايٓيبٸ نجط نطٚض٠ّأ

 ٛ.ٗٵس أٚ ايػٻُٵٗ َؿّٗٛ إعك١ٝ ؿاٚ قٝس ايعٳ زٵٔطٚمل ٜٳ

ؾإٕ ايططٜل ا٭ؾهٌ يتأٌٜٚ اٯٜات اييت ِٜٖٛ ٚاٖطٖا عسّ ايعك١ُ  ،ٚعًٝ٘

إطؾٛن١ َٔ  ،ايٓيبٸ ٛٗٵٜهُٔ ٗ ا٫يتؿات إٍ زضدات إعك١ٝ، ٚيٝؼ إٍ ْٛط١ٜ غٳ

 ٌ ايؿٝع١.بٳقٹ

ٕٵ إٔ ٖٓاى أغبابّا  إ٫ٌٓ اهلل، بٳٚيطؿّا َٔ قٹ ،ّاناْت أَطّا اختٝاضٜٸ إٕ ايعك١ُ ٚإ

ٌ اؿاؾع ٖٞ اييت تؿٚه ،١ يًٓيبٸأخط٣، َٔ قبٌٝ: ايعًِ بؿػاز ايصْب، ٚاٱضاز٠ ايكٜٛٸ

ٙ ٖٛ ايصٟ سٳسٵٚٳٚتكهٞ ع٢ً إضازت٘ ٫ضتهاب ايصْب، ٫ إٔ يطـ اهلل  ،يس٣ ايٓيبٸ

 ّ ع٢ً اضتهاب إعك١ٝ.عٵٜؿًُ٘، بعس عكسٙ ايعٳ

 

١ّٝ ايبشح  ــــــ إغهاي

ٞٸ  ٟٵ; إش تػتٓس إٍ عٓكطٳإٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ـ اييت ٖٞ سك١ًٝ ايؿهط ايؿٝع

ٝٸ ُٸ ١ ٚأخص ايعًِ ايسٜينٸايعك٬ْ ٚتؿتٌُ ع٢ً  ،َٚعكٛي١ْ ـ زقٝك١ْ ^١ إعكٌََٛٔ ا٭٥
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ٝٸ إ٫ٓ .ايتش٬ًٝت اـايك١ ١ عٔ اٱغ٬ّ تػتٓس ٗ ايػايب إٍ إٔ طبٝع١ ايسضاغات ايػطب

 ١.َكازض أٌٖ ايػٓٸ

ػا٬ّٖ َطبكّا ٕكازض ايؿٝع١، أٚ إشا نإ ٖٓاى  ؾؿٞ ٖصٙ ا٭عاخ ٫ لس إ٫ٓ

ّٕ ع َٔ ايباسح ايػطبٞ ٗ ايؿإٔ يًػا١ٜ; ٗ سٌ ٜٴتٖٛق ؾٗٛ ؾشٝضٷ ٚايتؿاتٺ َٔ اٖتُا

١ ـ إٔ ٜٓٛط ٗ آضا٤ ايؿٝع١ تكطٜط آضا٤ إػًٌُ ٗ إٛنٛعات ايسٜٓٝٸ٢ ايسٜين ـ ايصٟ ٜتٛٓي

ِٸ ؾٝٗا تٓاٍٚ عكٝس٠ ايؿٝع١ ٫ غٝٻُاأٜهّا، ٚ  .ٗ إٛاضز اييت ٜت

 ١ ؾك٘.ا٫قتكاض ٗ ٖصٙ إٛاضز ع٢ً تكطٜطات أٌٖ ايػٓٸ هٛظؾ٬ 

بايبشح ٗ  ٢ٓٳعٵإٕ زا٥ط٠ َعاضف يٝسٕ يًكطإٓ َٔ بٌ إٛغٛعات ايػطب١ٝ اييت تٴ

ٞٸ ّ 1907، اييت غبل هلا ٗ عاّ . إٕ ْاؾط ٖصٙ إٛغٛع١ ٖٞ زاض ْؿط بطٌٜايؿإٔ ايكطآْ

كٌ ٗ زا٥ط٠ إعاضف ايكطآ١ْٝ ٖٞ ١. إٕ ض٥ٝػ١ احملٚكإٔ ْؿطت زا٥ط٠ إعاضف اٱغ٬َٝٸ

ـ أغتاش٠ اجملُٛع١ ايعطب١ٝ ٚايتاضٜذ ٗ داَع١ دٛضز تإٚ ٗ  (1)ايػٝس٠ دٌ َاى أٚيٝـ

إعاضف ايس١ٜٝٓ ٚايسضاغات إكاض١ْ بٌ  فاٍسٝح تهتب ٗ  ،اؾٓطٔ ايعاق١ُ ـٚ

إٔ ايػا١ٜ َٔ ْؿط ٖصا ا٭ثط ٖٛ  تٵا٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ ٚتاضٜذ اٱغ٬ّ. ٚقس شنطٳ

ٖٚٞ إعطؾ١ اييت تٓبجل َٔ ، ١ سٍٛ ايكطإٓ( ٚأنازّٝٸrigorousزقٝك١ ) اٱعساز ٕعطؾ١ٺ

 .(EQ, 1, xiت إدتًؿ١. )ابٌ ْع اٯضا٤ ٚايؿطنٝٸ

ٞٸعا٤ اؿٝاز ٚعسّ ا٫مٝاظ ٜهُٔ ٗ ازٸ ٖا اـامٸٚاَتٝاظٴ  .ايعًُ

ِٸٚ ٌٕ خامٸ ـ  ٗاتٌ ايهًُتٌ ا٭غاغٝتٌب قس اٖت ط ػٛض َٖٛؿٝايربٚؾـ بؿه

كٌ ٗ زا٥ط٠ ٚض٥ٝؼ احملٚك ،ؼ ٚض٥ٝؼ إطنع اٱغ٬َٞ ٗ نٓساـ َ٪غِّ (2)إقباٍ

 .(3)هلصٙ إٛغٛع١ ١ ـ ٗ ْكسٙ اؾازٸإعاضف ايكطآ١ْٝ اؾاَع

ايسضاغات ا٭ناز١ّٝ يًُػتؿطقٌ ٗ » :ي٘ بعٓٛإ ٗ َكاي١ٺ ،ط إقباٍٜط٣ َٖٛؿ

إكا٫ت إٓؿٛض٠ ٗ زا٥ط٠ َعاضف يٝسٕ ايكطآ١ْٝ ـ اييت  إٔ أنجطٳ ،«َٛضز ايكطإٓ ايهطِٜ

ٞٸ»ع٢ً  سا٥ع٠ْ ،كٌ ؾٝٗا دٌ َاى أٚيٝـب تعبري ض٥ٝػ١ احملٚكػٳَع ،ٖٞ  «ختِ أنازّ

ٌٷ ١ ايػابك١ بؿإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ; سٝح ّهٔ ايعجٛض ٝيًتشكٝكات ا٭نازّ ـ تهُٝ

ع٢ً دصٚضٖا ٚآثاضٖا ٗ زضاغات إػتؿطقٌ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط ي٬ًُٝز، ٚعربٖا 

ٌ ٌُ ايًػٜٛٸٌ إتهًٚبٳي١ٝ بؿإٔ ايكطإٓ َٔ قٹسٳإٍ َا قبٌ ٔػ١ قطٕٚ َٔ ايٓكاؾات اَؾ
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 ٌ.ٕػٝشٝٸا

ٞٸٜط٣ َٖٛؿ َٔ شات ايٓٗر ايصٟ  يًكطإٓ َكتبؼٷ ط إقباٍ إٔ ايبشح ا٭نازّ

١ ٗ ايػطب. ٚقس شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖ٪٤٫ ٘ ايتٝاضات اـاقٸتٵي٘ ٚأٚدسٳ تٵػٳأغٻ

. ٚعُسٚا إٍ قٝاغت٘ ٚتؿػريٙ َٔ دسٜسٺ ،دسٜس٠ ٌ قس قبٸٛا ايسٜٔ ٗ بٛتك١ٺا٭نازّٝٸ

ٛٳتطؾض  ؾٗٞ ض١ْٜ٩ ٫ تعترب ايكطإٓ ايهطِٜ  ِ ٗ اٱغ٬ّ، ٖٚٞ ض١ْٜ٩ٗٳٞ نُا ٜٴِؿسٵاي

ٚٴ«ن١ًُ اهلل» ٌٕ سٳدٹ، بٌ تط٣ إٔ ايكطإٓ َٔ تأيٝـ ايبؿط، ٚأْ٘  ٞٸ بؿه ٕٕ ؾؿٗ  ٗ ظَا

ٕٕ  .(4)١ ا٭خط٣، ٚأْ٘ قس تهاٌَ َجٌ ْٝع ايٓكٛم ايؿؿٗٝٸٌخاقٻ َٚها

إكا٫ت ٗ ٖصٙ إٛغٛع١، ٚايصٟ غٓعٌُ عًٝ٘ ٗ ٖصا إكاٍ ٖٛ َٓاقؿ١ إسس٣ 

 .(5)أٟ. ٚٚنط يهاتبٗا:  ،«ايعك١ُ» :ٖٚٞ بعٓٛإ

ِٸ ْٓتكٌ بعس شيو إٍ  ٚٗ ايبسا١ٜ غٛف ْػتعطض اٱؾها٫ت ايكٛض١ٜ يًُكاٍ، ث

 َٔ قبٌٝ: ٖٚٞ أغ١ًْ٦ .اٱداب١ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٗ َعطض إٓاقؿ١ إؿ١َٝٛٗ هلصٙ إكاي١

 ِ ايكطآ١ْٝ ٗ بٝإ ٖصٙ إػأي١؟ايتعايٝض ناتب إكاٍ إٍ نٝـ تعطٻ

 ؟١ آضا٥٘ ٗ ن٤ٛ إباْٞ ٚإؿاِٖٝ ايؿٝع١َٝٚا ٖٛ َس٣ قشٸ

 ٌٖٚ ّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝٗا؟

١ أنجط َٔ اعتُازٙ ع٢ً آضا٤ اٱَا١َٝ أّ ٌٖ نإ اعتُازٙ ع٢ً آضا٤ أٌٖ ايػٓٸٚ

 ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض؟إٔ 

 

 ــــــ يف ْكإؽ داّد ٚغاٌَ «ايعؿ١ُ»َكاٍ 

ِٸغٛ ْٓتكٌ بعس شيو إٍ  ف ْعٌُ ٗ ايبسا١ٜ ع٢ً بٝإ إػا٥ٌ ايكٛض١ٜ يًُكاي١، ث

 َٓاقؿ١ قت٣ٛ ٖصٙ إكاي١.

 

 ــــــ ايؿٛز٠ أـ

١ إٍ إكازض َٔ إؿانٌ ا٭غاغ١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا ٖصٙ غري ايعًُٝٸاٱساي١  سټتٴعٳ

١، ٗا إٍ إساخٌ إٛغٛعٝٸايساخًٞ يًُكاي١ تػتٓس بأْع إكاي١. إٕ اٱسا٫ت ٗ ايٓلٸ

٫ّ َٔ سٳبٳ ،. ٚٗ َعطض ايتعطٜـ َكازض إكاي١عّاِطَقسٸ َٔ إكازض ا٭ٍٚ عٳٚاييت ٫ تٴ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ُٖ»شنط آساز ايتؿاغري، تطاٙ ٜكٍٛ:  ا٫غتؿاز٠ َٔ  تٵباٱناؾ١ إٍ ايتؿاغري إعٝاض١ٜ، 

 .«اٯٜات اييت متٸ ا٫غتؿٗاز بٗا ٗ ًَ ٖصٙ ايهتب أٜهّا

ٞٸ ؾؿٞ  ؟٢ َا ٖٛ َطازٙ َٔ ايتؿػري إعٝاضٟهض ستٸمل ٜتٸ ٖصا ا٭غًٛب غري ايعًُ

ْٚؿاٖس َٔ بٌ إكازض ايج٬ث١ إصنٛض٠ ٗ قػِ ايتعطٜـ بإكازض عٓٛإ 

٫ٚ ىؿ٢ إٔ ابٔ  (.B. Abrahamov، يهاتبٗا: )«ابٔ ت١ُٝٝ َٚؿّٗٛ ايعك١ُ»َكاي١: 

٠ ٚإدايؿ١ ٭ٌٖ ايبٝت ٚايؿٝع١، بٌ إٕ شٸبآضا٥٘ ْٚٛطٜات٘ ايؿا ٖـ( َعطٚفٷ728ت١ُٝٝ)

تهؿريٙ; بػبب تعاضض عكا٥سٙ َع إصاٖب  سٻايعًُا٤ إعاقطٜٔ ي٘ بًػٛا َع٘ سٳ

 ١.اٱغ٬َٝٸ

ٍٷ ، «ايعك١ُ»بعٓٛإ:  َٚٔ بٌ إكازض ا٭خط٣ إعتُس٠ ٗ ٖصٙ إكاي١ َكا

ٞٸٖصا إػتؿطم إٔ ايؿهط ا ٜٚط٣(. W. Madelungيهاتب٘: َازيْٛؼ ) ٍٷ يؿٝع ، َعكٛ

١ َٚٔ ٖٓا ؾٗٛ ـ خ٬ؾّا يػا٥ط أقطاْ٘ ايصٜٔ ٜهتبٕٛ عٔ ايؿٝع١ َٔ ظا١ٜٚ ض١ٜ٩ أٌٖ ايػٓٸ

ـ ٜػتٓس إٍ إكازض ايؿٝع١ٝ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ. ٚبايٓٛط إٍ قطآ١ْٝ ٖصٙ إٛغٛع١ نإ 

ٝٸ ٗ إً  طٵّا يًُكاي١، ٗ سٌ مل ٜٴؿٹإأٍَٛ َٓٗا إٔ ػعٌ َٔ آٜات ايكطإٓ َػتٓسّا أقً

َع عكٝس٠  تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َتُا١ّٖٝ إٍ أنجط َٔ أضبع آٜات ؾك٘، ٖٚٞ آٜاتٷ

 ايهاتب.

 

 ــــــ احملت٣ٛ ب ـ

ٚإا١ٖٝ.  ;ٚا٭بعاز ;ّهٔ تكػِٝ قت٣ٛ إكاي١ إٍ ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: إٓؿأ

ع٢ً ايؿِٗ  ًَشٛٚ ٗ إٔ ا٫يتؿات إٍ غٝام ايعباضات ٚاضتباٙ إطايب ي٘ تأثريٷ ٫ ؾٳٖو

ٌٕ ٯضا٤ ايهاتب، َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا بعس شنط ْلٸ ا٭زمٸ ناٌَ ـ ٚشيو ع٢ً  إكاي١ بؿه

 ايرتتٝب إهتٛب ـ غٛف ْٓتكٌ إٍ َٓاقؿتٗا.

 

 ــــــ َٓػأ ايعؿ١ُ ـ1

سٸ َٔ إؿاِٖٝ ٚايتعايِٝ ا٭غاغ١ٝ ٗ عٳع٢ً ايطغِ َٔ إٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ تٴ

ٛٚ اٱغ٬ّ، إ٫ٓ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ  ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز بعسّ ٚدٛز شنٕططٜٔ إٔ بعض إٓ
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 ١ ا٭ٍٚ.إكازض اٱغ٬َٝٸ

ض ايعك١ُ تعين عسّ ايتعطټ سٝح ٜكٍٛ: ،ٚٚنط أٜهّا س عًٝ٘ ٖٚصا َا ٜ٪ٚن

ات ٗ ايه٬ّ ٚاٱهلٝٸ «ايعك١ُ»َؿطز٠  زٴٔط، ٚايعك١ُ َٔ ايصْب ٚاـطأ. ٚتٳ(6)يًُعك١ٝ

ْٙاٱغ١َٝ٬ تًٛوّا َع٢ٓ اي  ٚثٝل َؿّٗٛ عسّ اـطأ. عك١ُ َٔ ايصْب، ٚهلا اضتبا

ٛٳ ، ٖٚصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ (7)١ً ا٭ٍٚ ٜطتب٘ با٭ْبٝا٤ٖٵإٕ ٖصا إكطًض ٗ اي

ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايصْب أّ ٫؟ ضغِ عسّ اغتعُاٍ ٖصا إكطًض ٫ٚ َؿَٗٛ٘ ٗ 

ّٷأنجط إتهًٚ ايكطإٓ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً. إٕ َؿّٗٛ ايعك١ُ ـ ٗ ن٤ٛ ض١ٜ٩  ٌُ ـ َؿٗٛ

ٞٸ ز ا٫ط٦ُٓإ بإٔ ا٭ْبٝا٤ مل ٜهٔ َكسٚضِٖ ايهصب عٓسَا يٛ سكٌ يٓا فطٻ (8)قطع

ٛٳ ِٸ إب٬غِٗ عكٝك١ اي ٞٸسٵٜت ٚٵض، ٜٚعًُٕٛ ب(9)ٞ اٱهل ٌٕسٳ  ِٖ ع٢ً ْكٌ ْكٸ٘ ٚخطاب٘ بؿه

 ناٌَ.

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ َعك١ٝ  (10)ٚٗ اؿكٝك١، ؾكس متٸ ايتكطٜض ٗ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ،سا

ٌٕ ،ا٭ْبٝا٤  .ٚآخط، ؾُٝا يٛ متٸ ؾِٗ ٖصٙ ايٓكٛم نُا ٜبسٚ َٔ ٚاٖط أيؿاٚٗا بؿه

ِٸ ٕٞ (11)ايؿٝع١ ٫سكّا عُس ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ٖٛ ايصٟ ؾُٗ٘ إػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ. ث َِٓٗ  ـ ٗ غع

ُٸ ٛا ـ إٍ إهاز َؿّٗٛ ايعك١ُ، ٚاغتسٓي (12)تِٗإٍ إثبات ايكسض٠ إطًك١ بايٓػب١ إٍ أ٥

ُٸ بٗا  ١، ٚأِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ اضتهاب ا٭خطا٤ ٚإعاقٞ.ع٢ً عك١ُ ا٭٥

ِٸ ٝٸ ث ٞٸعُس ايت ٚٵضعا٤ بإٔ ا٭ْبٝا٤ بيًؿٝع١ بعس شيو إٍ ا٫زٸ اض ا٭قً ِٖ سٳ

 َعكَٕٛٛ َٔ اـطأ ٚايصْب أٜهّا.

ُٸَا ٜتعًٖ ٗ (13)نُا شٖب إعتعي١  إٍ ايكٍٛ بعك١ُ ١ ـل با٭ْبٝا٤ ـ زٕٚ ا٭٥

 ٜٴؿب٘ قٍٛ ايؿٝع١.ا٭ْبٝا٤ َا 

إٍ اٱقطاض ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤  ،١ أٜهّاتؿٌُ أٌٖ ايػٓٸ ،أخط٣ ْاع١ْ تٵٚشٖبٳ

 ايهبا٥ط َٓٗا. ٫ غٝٻُأَ ايصْٛب، ٚ

عا٤ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ ٌٗ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايؿٝع١ إٍ ازٸإتأٚي ٚقس شٖب أسسٴ

َا ـ ٗ َعطض ايصْب،   سسْٛؿػ٘ نإ ـ إٍ ، ضغِ إٔ ايٓيبٸأٜهّا ٌَيَعكَّٛا َٔ ايعٻ

 ق٘.نُا أقطٸ ايكطإٓ بصيو ٚقسٻ

بؿعٌ  ;نإ َكسٚض اهلل ١ بايٓيبٸٌ اـاقٸَيؾؿٞ ضزٸ٠ ايؿعٌ ع٢ً ْٝع أْٛاع ايعٻ
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 ٜٚبازض إٍ تكٜٛب عٌُ ايٓيبٸ ،ٌ َباؾط٠ّ، إٔ ٜتسخٻا٫ضتباٙ إباؾط ٚإػتُط َع ايٓيبٸ

ٛٳ ُٸ ٞ، ٜٚعكُ٘ َٔ اـطأ. ٚأَاسٵبٛاغط١ اي ٌٕٚ ;١ا٭٥ ِٸ ٖساٜتِٗ بؿه ّٸ سٝح تت  عا

ٌٕ ٌٕؾ ،ـ خامٸ بٛاغط١ اهلل ـ ٚيٝؼ بؿه ّٸ ٝذب بؿه ٜٔ إٔ ٫ ٜهْٛٛا َػتعسٸ عا

ٟٸ خطأي  .(14)ًكٝاّ بأ

 

 ــــــ ١ عدّ ٚدٛد ايعؿ١ُ يف ايكسإْٓعسّٜ تا٬ٌُّت يف أـ

ّٛ ٚٚنط قس ازٸع٢ ٗ ٖصٙ إكاي١ إٔ َكطًض َٚؿٗ ؾإٕ غابكّا ْا طٵنُا شَن

 ،َا ٜتُا٢ٖ َع ايهاتب ٚٗ ،اغتعُاي٘ ٗ ايكطإٓ. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ زٵٔطايعك١ُ مل ٜٳ

ٜٳ «ايعك١ُ»هب ايكٍٛ: إٕ َؿطز٠ َٚكطًض  ٘ ٗ ايكطإٓ َؿَٗٛ٘ اغتعُاُي زٵٔطمل 

ٞٸ ّٷ .ايصٟ ٜعين ايعك١ُ َٔ ايصْب ٚاـطأ ايه٬َ ٠ قا٥ب; ٚشيو ٭ٕ َازٸ ٖٚصا ن٬

ٌٕ تٵعًَُمس١ٝ قس اغتٴ٫ٝٳػٗا ايؿع١ًٝ ٚاٗ قٹ «عكِ» ّٸ ٗ ايكطإٓ بؿه ث٬خ عؿط٠  عا

َٔ ٖصٙ ا٫غتعُا٫ت بإع٢ٓ إٓؿٛز يًعك١ُ. َٚٔ اؾسٜط ٗ أٟٛ  زٵٔط، ٚمل تٳ(15)َطٸ٠

ٚٵضٙ إٔ ن١ًُ ايعك١ُ بشنطٴ بكٝػ١  تٵٗ ايكطإٓ بكٝػتٗا; ٚإِا دا٤ٳ زٵٔطٖا مل تٳسٳ

ك١ ايعٚد١ٝ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٚ ايعٴًِأ، ٚإطاز بٗا عكس ايٓهاح «ايعٹكٳِ»اؾُع، أٟ 

ٛٳاؾٹٔط ٫َٚٳ﴿ ِٔ اِيَه ُٵػٹُهٛا بٹعٹكٳ  .(16)(10)إُتش١ٓ:  ﴾تٴ

ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ اغتعُاٍ ن١ًُ ايعك١ُ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َؿَٗٛٗا ٚ

ٞٸ ، (17)ؼ ٚايتطٗريدٵإٔ بعض ايهًُات ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: إشٖاب ايطِّ ، إ٫ٓايه٬َ

ٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ٚضز اغتعُاُي (20)، ٚا٫دتبا٤(19)قطؿا٤، ٚا٫(18)ٚاٱخ٬م

ّٸيًس٫ي١ ع٢ً َؿّٗٛ ايعك١ُ. ٚستٸ قس متٸ اغتعُاهلا ٗ ايكطإٓ  ٢ ايعك١ُ َؿَٗٛٗا ايعا

; ٚشيو سٝح متٸ تٓعٜ٘ ا٥٬ٕه١ َٔ َعك١ٝ اهلل، ٚتٓعٜ٘ ايكطإٓ َٔ إٔ (21)ايهطِٜ

 م إيٝ٘ ايباطٌ.ٜتططٻ

سٝح ْػب بعض ايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا٤، ؾإٕ  ;ٕ ايهطِٜعٞ ايهاتب إٔ ايكطآٜسٸ

 ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أٜهّا. زٵٔطَؿّٗٛ ايعك١ُ مل ٜٳ

ُٕهب ايكٍٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ: إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٴٚ ُات عك١ُ َهشٵجبت باٯٜات ا

ٛٳ ١ً ٖٵا٭ْبٝا٤ ٗ كتًـ ا٭بعاز، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب إضداع اٯٜات اييت تبسٚ ٗ اي
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ُٕػٳَع َتٓاقه١ّا٭ٍٚ  ١ ع٢ً عك١ُ ايسآي ،١َُهشٵب ايٛاٖط َع ايعك١ُ إٍ اٯٜات ا

َٔ أبعاز ايعك١ُ، ٚبعهٗا  سٺإٍ بٴعٵ ٙ إٔ بعض اٯٜات ْاٚطٷا٭ْبٝا٤. َٚٔ اؾسٜط شنطٴ

 ْٝع ا٭ْبٝا٤، ٚبعهٗا اٯخط ْاٚطٷ ٜؿٌُ ْٝع أبعاز ايعك١ُ. ٚبعض اٯٜات ىلٸ

َٔ  إٔٚٛع ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ اٯٜات إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٚربٻبعٝٓ٘. ٚٗ اجملُ إٍ ْيب

 ْٝع أْٛاع ا٭خطا٤ ٚايصْٛب.

ٚاٱؾاض٠ إٍ بعض اٯٜات ا٭خط٣،  ،ْٛاقٌ إكاٍ بصنط عٓٛإ ا٫غتس٫ٍ

 ْٚهتؿٞ بؿطح آٜتٌ:

1ُٕ  .(22)كًٌَدٵـ ٫ غًط١ يًؿٝطإ ع٢ً ا

ٞٸ2  .(23)٫ ٜٓاٍ ايٛإٌ ـ إٕ ايعٗس اٱهل

 .(24)١ٜ ايتطٗريـ آ3

ٛٳ4  .(25)ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳٞ اٱهلٞ َٔ قٹسٵـ قٝا١ْ اي

 .(26)ـ إٕ ايػا١ٜ َٔ إضغاٍ ا٭ْبٝا٤ ٖٞ إُاّ اؿذٸ١ ع٢ً ايعباز5

ٚٳ6 ٞٸ ٞٷسٵـ إٕ ن٬ّ ا٭ْبٝا٤   .(27)إهل

 .(28)ـ إٕ ايػا١ٜ َٔ بعح ا٭ْبٝا٤ ٖٞ ضؾع ا٫خت٬ف7

 .(29)هلل ـ إٕ إطاع١ ايطغٍٛ إطاع8١ْ

 .(30)ٚدٛب اٱّإ با٭ْبٝا٤ـ 9

 .(31)ـ آٜات ا٫قطؿا10٤

 .(32)يًُ٪ٌَٓ ـ إٕ ا٭ْبٝا٤ أغ11٠ْٛ

 .(33)١ـ إٕ ا٭ْبٝا٤ َؿُٛيٕٛ يًٓع١ُ اٱهلٝٸ12

 .(34)١١ اٱهلٝٸٗساٜإٕ ا٭ْبٝا٤ َؿُٛيٕٛ يًـ  13

 .(35)ـ آٜات ا٫دتبا14٤

ٛٳ ٌ ايٓيبٸبٳت١ َٔ قٹشٵ١ ايبٳعٝٸبٳـ ايتٻ15  .(36)ٞسٵيً

 .(37)ا٭ْبٝا٤ أَٓا٤ـ إٕ 16

 .(39()38)ـ سط١َ إٜصا٤ ايٓيبٸ17
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َٛاهلل ؾٝا١ْ   ــــــ ِ٘ٝسي

ٝٵبٹ َؾ﴿قاٍ تعاٍ:  ِٴ اِيػٳ ٘ٹ َأسٳسّا  ٬َعٳايٹ ٝٵبٹ ٗٔطٴ عٳ٢ًَ َغ ِٛ ٍٕ  ٫ٖٔإ *ٜٴ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٔٔ اضٵتٳهٳ٢  َٳ

٘ٹ ضٳقٳسّا  ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٘ٴ ٜٳػٵًُُو  ْٻ ِٳ َأ *َؾٔإ ٝٳعٵًَ َٙ ٫َٕٵ َقسٵ َأبٵًَػٴٛا ٔضغٳايٹ ٚٳَأسٳا ِٵ  ٔٗ تٹ ضٳبِّ

ٞٵ٤ٺ عٳسٳزّا ٌٻ ؾٳ ٚٳَأسٵكٳ٢ ُن ِٵ  ٔٗ ٜٵ ُٳا َيسٳ ٔٸ:  ﴾بٹ  (.28ـ  26)اؾ

ٞٸ»إعطٚؾ١ بـ  ،إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٍٸ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸ(40)«ايطقس اٱهل  ، ٫ تس

ٛٳٗ َطاسٌ ايتًٓك |ا٭نطّ ٢ سسٸ ، ٚإِا تجبت ـ عً(41)ٞ ؾك٘سٵٞ ٚسؿٜ ٚتبًٝؼ اي

 ـ عكُت٘ َٔ ايصْب أٜهّا. تعبري بعٕض

٘ٹ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  «ؾإْ٘»إٕ ايهُري ٗ ن١ًُ  ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٘ٴ ٜٳػٵًُُو  ْٻ َؾٔإ

ٜعٛز إٍ ضغٍٛ  «خًؿ٘»ٚ «ٜ٘ٵٜسٳ»ٚإٕ ايهُري ٗ ن١ًُ  .ٜعٛز إٍ اهلل تعاٍ ﴾ضٳقٳسّا

َا » :اؿطاغ١. ٚإٕ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍتعين اٱؾطاف ٚ «ضقسّا»ٚإٕ ن١ًُ  .|اهلل

بٝٓ٘  «خًؿ٘»ٚإطاز َٔ  .أٟ َٔ أَاّ ضغٍٛ اهلل، ٚايٓاؽ ايصٜٔ أضغٌ إيِٝٗ «ٜ٘ٵبٌ ٜسٳ

ٛٳ ؾإٕ اهلل غبشاْ٘  ،ٞ، أٟ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽسٵٚبٌ َكسض اي

طٸاغّا بٌ ايطغٍٛ ٚتعاٍ ٜطقس سطٸاغّا َٔ ا٥٬ٕه١ بٌ ضغٍٛ اهلل ٚبٌ ايٓاؽ، ٚس

ضغٍٛ اهلل َٚٔ خًؿ٘ إِا ٖٛ يًشؿاٚ ع٢ً  ٟٵٚبٝٓ٘ أٜهّا. إٕ غًٛى ايطقس بٌ ٜسٳ

ٛٳ  ً٘ ٚايتػٝري بايعٜاز٠ ٚايٓكٝك١.ٞ َٔ ْٝع أْٛاع اـسٵاي

ٛٳ ٍٸ ع٢ً إٔ اي ٞٸسٵإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تس ٌٸ ٞ اٱهل ـٺ ٌٕتسخټ ٜبك٢ قؿّٛٚا َٔ ن  أٚ ؼطٜ

ٛٳَٓص ايًش١ٛ ا٭ٍٚ  أٚ تػٝرٕي ٢ ٜكٌ إٍ ايٓاؽ، ٞ ستٸسٵَٔ قسٚضٙ َٔ َكسض اي

ٛٳ أخط٣:  ٞ. ٚبعباض٠ٺسٵٚنصيو ٗ ططٜل ْعٚي٘ إٍ سٌ ٚقٛي٘ إٍ ايؿدل إككٛز باي

ٛٳ ٞٸسٵإٕ اي ٞ ٚايٓعٍٚ ٚاؿؿٜ ٚايتبًٝؼ; ٭ٕ ايػا١ٜ َٔ ايتًٓك اسٌٗ َط ٕٷَٛك ٞ اٱهل

ٛٳ ٞٸسٵإضغاٍ اؿاضؽ ٖٛ ا٫ط٦ُٓإ َٔ ٚقٍٛ اي  ايٓاؽ، ٚإشا مل ٜهٔ ايٓيبٸ إٍ ٞ اٱهل

ٛٳ ل هلصٙ ايػا١ٜ. طبكّا هلصٙ ب ايتشٗكتٳِهٞ ٚسؿٛ٘ ٚإب٬غ٘ ئ ٜٴسٵَعكَّٛا ٗ اغت٬ّ اي

١ َعكَّٛا ٗ ٖصٙ إطاسٌ ايج٬ث١ ا٭نطّ بٛاغط١ اؿطاغ١ اٱهلٝٸ اٯ١ٜ مل ٜهٔ ايٓيبٸ

نُا  ،يتبًٝؼ٢ َٔ ايصْب أٜهّا; ٭ٕ استٸ ؾك٘، ٚإِا ٖٞ تؿٌُ إثبات عك١ُ ايٓيبٸ

ّٷ ٜؿٌُ ايكٍٛ، ٜؿٌُ ايؿعٌ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓيبٸ َٔ اضتهاب إعك١ٝ ٚايصْب  َعكٛ

 .(42)سٸ َٔ ايتبًٝؼ ع٢ً خ٬ف ايسٜٔعٳٚتطى ايٛادب; ٭ٕ ٖصٙ ا٭َٛض تٴ
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 ــــــ ؿنيًَِد٫ ضًط١ يًػٝطإ ع٢ً امُل

ٜٵتٳٓٹٞ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٛٳ ُٳا َأِغ ٍٳ ضٳبِّ بٹ ٗٴ٫ََقا ٔٻ َي ٓٳ ٚٳُ٭ظٳِّ ٌٳ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ُٳعٹ ِٵ َأدٵ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٔٛ  ٫ٖٔإ *ِغ

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ِٴ اِي ٗٴ ٓٵ َٹ  (. 40ـ  39)اؿذط:  ﴾عٹبٳازٳَى 

ٍٸ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛب; ٚشيو بتكطٜب إٔ ايؿٝطإ ٫  إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تس

ُٕ ٚٵضكٌ، ٚا٭ْبٝا٤ بًَدٵٜػتطٝع ا٫قرتاب َٔ ا ُٕسٳ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤  كٌ، ٚعًًَٝ٘دٵِٖ َٔ ا

 َٔ تأثري ايؿٝطإ ٚإعاقٞ. َٓأ٣ٶ

ٞٸعٔ ايسع٠ٛ إٍ اي ٕ اٱغٛا٤ عباض٠ْإ :تٛنٝض شيو ٞٸ، ٚايػٳ . (43)خ٬ف ايطؾاز ػٳ

. إٕ (44)إٍ ايؿطٸ ٚايؿػاز، زٕٚ اٱن٬ٍ ح إكطؿٟٛ قا٬ّ٥: إٕ اٱغٛا٤ إضؾازٷٚقس قطٻ

ٝح ٜكّٛ ايؿدل باقرتاف عٔ تعٌٜ ايباطٌ، ع إطاز َٔ إغٛا٤ ايؿٝطإ عباض٠ْ

يًعبس ٚاختٝاضٙ ٚاقطؿا٥٘  ًٝل ايتهٜٛينٸدٌ اهلل ٖٛ ايتبٳ. إٕ اٱخ٬م َٔ قٹ(45)ايباطٌ

ٚؾطح  ٢ ب٘ َٔ ايكؿات إُتاظ٠ ٚا٫غتعساز اـامٸٕا ٜتشًٓ ;َٔ بٌ غا٥ط ايعباز

ايكسض، سٝح ٜهٕٛ دسٜطّا باغتشكام اي١ٜ٫ٛ ٚايطغاي١ ٚسكٝك١ اٱّإ ٚأْٛاض 

 .(46)ؾ١إعط

×َٛغ٢ اهلل ايٓيبٸ سٻَٚٔ بٌ ا٭ْبٝا٤ عٳ
×ٜٛغـ ، ٚايٓيبٸ(47)

، ٗ ظَط٠ (48)

ُٕ ِٵ بٹدٳايٹكٳ١ٺ ﴿: ^إبطاِٖٝ ٚإغشام ٜٚعكٛب ْبٝا٤كٌ. ٚقاٍ بؿإٔ ا٭ًَدٵا ٖٴ ٓٳا ْٻا َأخٵًَكٵ ٔإ

عٌُ ايطغاي١  ٕ ا٭ْبٝا٤ َٔ أنجط ايٓاؽ دساض٠ّإ(. ٚسٝح 46)م:  ﴾شٹِنطٳ٣ ايسٻأض

ٛٳٚأعبا٤ ا ٞٸسٵي ُٕ ٞ اٱهل كٌ ئ ًَدٵؾإِْٗ َٔ أؾهٌ ايٓاؽ، ٚإشا مل ٜهْٛٛا ٗ ظَط٠ ا

 ٖصا إكاّ. ٜػتشلٸ ٜهٕٛ ٖٓاى أسسٷ

ُٴ١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ بٝإ نٝؿٝٸقاٍ ايع٬ٓ ٕ اهلل إ»كٌ: ًَدٵ١ ثبٛت ايعك١ُ يً

ٚا َٔ أؾٓؿ ;غبشاْ٘ خًل بعض عبازٙ ٖ٪٤٫ ع٢ً اغتكا١َ ايؿطط٠ ٚاعتساٍ اـًك١

ؾٓايٛا  ;غ١ًُٝ ٚقًٛبٺ ،طاٖط٠ ْٚؿٕٛؽ ،قشٝش١ ٚإزضاناتٺ ،از٤٣٠ ا٭َط بأشٖإ ٚٓقباز

ز قؿا٤ ايؿطط٠ ٚغ١َ٬ ايٓؿؼ َٔ ْع١ُ اٱخ٬م َا ْاي٘ غريِٖ با٫دتٗاز َذطٸ

ٛټ ;بٌ أع٢ً ٚأضق٢ ،بػٵٚايَه  .خ بأيٛاخ إٛاْع ٚإعآاتيطٗاض٠ زاخًِٗ َٔ ايتً

ُٕ ٖٚ٪٤٫ ِٖ ا٭ْبٝا٤  .ف ايكطإٓطٵهلل ٗ عٴ ـ اي٬ّ بؿتض ـٕ كًَٛدٵٚايٛاٖط إٔ ٖ٪٤٫ ِٖ ا

ُٸ ... ٚأخًكِٗ ؿهطت٘ ،ْعِٗ يٓؿػ٘ :أٟ ،ايكطإٓ بإٔ اهلل ادتباِٖ ٚقس ْلٸ .١ٚا٭٥
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َٳ ٚاضتهاب  ،تعكُِٗ َٔ اقرتاف ايصْٛب ه١ًَْٚآتاِٖ اهلل غبشاْ٘ َٔ ايعًِ َا ٖٛ 

 .(49)«أٚ نبري٠ قػري٠ ،َٓٗا عِٓٗ تٓع َع٘ قسٚض ؾ٤ٞٺّإعاقٞ، ٚ

ُٕ»آخط:  ٚقاٍ ٗ َٛنٕع ا ٚٵكٌ َٔ عباز اهلل إٔ ٜطٳًَدٵٜٛٗط َٔ اٯ١ٜ إٔ َٔ ؾإٔ ا

ٌٸأِٗ، ٚبطٖإ ضبِّ  ،ؾ٬ ٜكرتؾٕٛ َعك١ّٝ ،ٚؾشؿا٤ عِٓٗ غ٤ٛٺ ٕ اهلل غبشاْ٘ ٜكطف ن

ُٸ  .(50)«١ٖٚصٙ ٖٞ ايعك١ُ اٱهلٝٸ .َا ٜطِٜٗ اهلل َٔ بطٖاْ٘ ;ٕٛ بٗا٫ٚ ٜٗ

 

 ــــــًعؿ١ُ ايػٝع١ يداع تبا١ ْعسّٜ ع٬َ٢ًسعاٌت  ب ـ

طزٸ ي ;َا ًٜٞ ْعٌُ ٜط٣ ٚٚنط إٔ ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ابتسعٛا ؾهط٠ ايعك١ُ. ٚٗ

 ع٢ً بٝإ دصٚض ٖصٙ ايؿب١ٗ، ٚغابك١ َؿّٗٛ ايعك١ُ. ،عا٤ٖصا ا٫زٸ

 

 ــــــ َبدأ ايعؿ١ُ يفايػب١ٗ 

 ب ايٛاٖط َٓاؾ١ّٝػٳو ببعض اٯٜات اييت تبسٚ َعـ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ شٖبت ْاع١ْ

يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ـ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْٛط١ٜ ايعك١ُ ٫ تػتٓس إٍ ايكطإٓ، ٚشنطٚا 

إٔ ٖٓاى ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ شيو َٚٔ ا٫ستُا٫ت ٗ بٝإ َٓؿأ ايعك١ُ.  فُٛع١ّ

ٝٸ قاٍ بإٔ ٖصٙ ايعكٝس٠ تأتٞ بتأثرٕي ٔٵَٳ ١ ايكس١ّ، ٚتعايِٝ َٔ ايتعايِٝ اٱٜطاْ

ِّإت  .(52)، ٚأٌٖ ايهتاب، ٚايتعايِٝ ايعضازؾت١ٝ(51)ؾ١ك

عا٤ َٔ ايهاتب ـ سٝح قاٍ بإٔ ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ٗ اؾٛاب عٔ ٖصا ا٫زٸٚ

ٗ آضا٤ إػتؿطقٌ أٜهّا;  ٗاّ َٛدٛزٷابتسعٛا َؿّٗٛ ايعك١ُ ـ هب ايكٍٛ: إٕ ٖصا ا٫تٸ

١ ِٖ ايصٜٔ أٚدسٚا إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايؿٝع (53)إش ٜصٖب إػتؿطم زٚاٜت زْٚايسغٔ

ُٸا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ َعطض إثبات َسٻ ع٢ خًؿا٤ أٌٖ َسٻ َكابٌٗ  ،تِٗع٢ أ٥

ٚٵض١; ٚشيو ٭ِْٗ ٜعتربٕٚ ا٭ْبٝا٤ بايػٓٸ ُٸسٳ َٸ١ أٜهّا.ِٖ َٔ ا٭٥  ١ ٖٚسا٠ ا٭

َٳاَّا﴿إٕ ايؿٝع١ ٜٴبسٕٚ اٖتُاَّا نبريّا بٗصٙ اٯ١ٜ:  )ايبكط٠:  ﴾ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ

 .×إبطاِٖٝ (، ٖٚٞ ؽاطب ايٓيبٸ124

ٞٸ ٗ ايؿرت٠ ايؿاق١ً  َٔ اٱَا١َ، أٟ يكس ٚٗطت ٖصٙ ايعكٝس٠ ٗ إٓعطـ ايتاضى

 ب١ اٱَاّ ايجاْٞ عؿط.ٝٵٚبٌ َغ |َا بٌ ضسٌٝ ايٓيبٸ
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اٱَاّ  إٍ ،ٗ تؿػريُٖا هلصٙ اٯ١ٜ ،إؿٝسٚ ايهًٝينٸ إٚقس ْػب ايؿٝد

، ٚايؿاغل إبطاِٖٝ َعكَّٛا; ٭ٕ اهلل قس دعً٘ إَاَّا هٕٛ ايٓيبٸإٔ ٜ ٚدٛبٳ ×ايكازم

 يٝؼ دسٜطّا باٱَا١َ.

ٚسٝح نإ ايؿٝذ ايهًٝين ٚايؿٝذ إؿٝس ٚايؿٝذ ايكسٚم ٜعٝؿٕٛ ٗ شض٠ٚ 

ُٸ ايؿرت٠ ١ ٗ تًو اقتساض ٚغًط١ ايسٚي١ ايب١ٜٝٗٛ ؾكس ٚقٌ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٛٸت٘ ٚاظزٖاضٙ.  إٍ أقك٢ ق

١ ٚقس شٖب زْٚايسغٔ إٍ ا٫عتكاز بإٔ َؿّٗٛ ايعك١ُ قس اْتؿط بٌ أٌٖ ايػٓٸ

 ٗ أٚاخط ايكطٕ ايعاؾط ي٬ًُٝز.

ٝٵسٳ ;ّ( َٔ ايكا٥ًٌ بايعك1111١ُمل ٜهٔ أبٛ ساَس ايػعايٞ) إٔ ايؿدط  بٳ

ط ٗ شيو بأؾهاض ١. ٚقس تأثٻّ( نإ َٔ أؾسٸ إساؾعٌ عٔ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ1210ايطاظٟ)

 ١.ايكٛؾٝٸ

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ١ ٚإعتعي١ ُٖع٠ ايٛقٌ ٗ تبازٍ ا٭ؾهاض ؾكس نإ ايكٛؾٝٸ عا

 .(54)١ٚاٯضا٤ بٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

ٚٵضنُا شٖب أٓس أٌَ ب عٔ تعايِٝ  ١ ايعك١ُ بعٝس٠ّٙ إٍ اعتباض ْٛطٜٸسٳ

 .(55)اٱغ٬ّ، ٚإٔ ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ابتسعٛا ٖصٙ ايؿهط٠

 

 ــــــ ايعؿ١ُايطٛابل يف طسح 

 ;ّ اٱغ٬ّ ٚايكطإٓ ايهطِٜسٳقٹ ب ايكٍٛ: إٕ ٕؿّٗٛ ايعك١ُ دصٚضّا قس١ّّه

بٗصٙ  |ا٭نطّ ٚتكطٜض ايٓيبٸ ،ؾباٱناؾ١ إٍ ز٫ي١ آٜات ايكطإٓ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤

 ٌ إػًٌُ ٗ قسض اٱغ٬ّ هلصٙ إػأي١.اؿكٝك١، ٖٓاى ايهجري َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً تكبټ

بعكُت٘ ٚعك١ُ أٌٖ  |ا٭نطّ ح ايٓيبٸقطٻ يكس بايعك١ُ: |تكطٜض ايٓيبٸ

ٞٸ»، ٜكٍٛ: |ضغٍٛ اهلل اؽ أْ٘ قاٍ: مسعتٴ. ؾعٔ ابٔ عبٸ^بٝت٘ ٚاؿػٔ  أْا ٚعً

ٚٴِي ٗٻٚاؿػٌ ٚتػع١ َٔ  اؽ عٔ . نُا ض٣ٚ ابٔ عبٸ(56)«طٕٚ َعكَٕٛٛس اؿػٌ َط

ٗٻ»أْ٘ قاٍ:  |ايٓيب ا٭نطّ  .(57)«طٕٚ َٔ ايصْٛبأْا ٚأٌٖ بٝيت َط

 |إٕ إطاع١ ٚاْكٝاز أقشاب ايٓيبٸ :|ا٭نطّ ب ايٓيبٸإطاع١ أقشا
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ّٖا عٔ ْٝع ٭ٚاَطٙ، ٚتًبٝتِٗ ٚاغتذابتِٗ يتعايُٝ٘، تجبت أِْٗ ناْٛا ٜعتربْٚ٘ َٓعٻ

غعس بٔ عباز٠ ٗ اٱع٬ٕ عٔ  قٍٛ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ، َٔ شيوٌٚ. َيأْٛاع اـطأ ٚايعٻ

ؾٛايصٟ بعجو »: |غٍٛ اهلل٭َط ض َس٣ اغتعسازٙ ٗ خٛض َعطن١ بسض، اغتذاب١ّ

 .(59)«ـهٓاٙ َعو ،٘تٳهٵؾدٴ ،(58)ٖصا ايبشط تٳيٛ اغتعطنٵ ،باؿلٸ

إٕ »ي٘:  قاٍ أبٛ بهط ٗ خطب١ٺ: |ا٭نطّ تكطٜض أبٞ بهط بعك١ُ ايٓيبٸ

ٙٺ خطز َٔ ايسْٝا ٚيٝؼ أسسٷ |ضغٍٛ اهلل  |ٚنإ ،ٗاقؾُا ؾٛ ٜطايب٘ بهطب١ غٛ

 .(60)«َٔ اـطأ َعكَّٛا

ٜعترب إٔ ايتُاٜع بٌ ايؿٝع١  زٚاٜت زْٚايسغٕٛ ٍ إٔ إػتؿطمٚعًٝ٘ بايٓٛط إ

ٝٸٚأٌٖ ايػٓٸ ٌّ ×ّا١ ٜهُٔ ٗ إٔ ايؿٝع١ ٜعتربٕٚ إٔ اٱَاّ عً ، ٜٚكٛيٕٛ بإٔ يًٓيبٸ ٚق

غري إعكّٛ ٫ ٜهٕٛ دسٜطّا باـ٬ؾ١، ؾإشا نإ ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ابتسعٛا ْٛط١ٜ 

ٚٸايعك١ُ طنُا ٜكٍٛص ؾهٝـ لس أبا بهط ـ ٖٚ ـ  |ٍ بعس ضغٍٛ اهللٛ اـًٝؿ١ ا٭

 ٚقس غبل ٭بٞ بهط إٔ أقطٸ بعك١ُ ايٓيبٸ ؟!أٜهّا ٜعتكس ٖٛ اٯخط بعك١ُ ايٓيبٸ

ب ٖصا اٚشيو سٝح اعترب عُط بٔ اـٓط ،ٗ قه١ٝ قًض اؿسٜب١ٝ أٜهّا |ا٭نطّ

يًُػًٌُ; ؾكاٍ ي٘ أبٛ بهط: إْ٘ ضغٍٛ اهلل، ٚئ ٜعكٞ اهلل َا أَطٙ  ايكًض َص٫٘

 .(61)بسّاأ

مل  ،|ا٭نطّ ٢ ٗ عكط ايٓيبٸستٸ ،ٙ إٔ بعض ا٭ؾدامَٚٔ اؾسٜط شنطٴ

ْ٘ ٫ أٝا، ٜٚعتربْٚ٘ إْػاّْا َجٌ غا٥ط ايٓاؽ، ٕٚٚ ي٘ بإطاتب ٚإٓاظٍ ايعٴًِطټٜهْٛٛا ٜٴكٹ

أبسّا. ؾكس ٚضز ٗ تسٜٚٔ ايكشٝؿ١ ايكازق١ ـ ٖٚٞ َٔ أؾٗط  ىتًـ عِٓٗ ٗ ؾ٤ٞٺ

ٝٸ ـ إٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام  |ٗ عكط ضغٍٛ اهلل١ إهتٛبات اؿسٜج

ٌٸ تٴنٓٵٖـ( قاٍ: 65ايػُٗٞ) أضٜس سؿٛ٘،  ;ملسو هيلع هللا ىلصأمسع٘ َٔ ضغٍٛ اهلل ؾ٤ٞٺ أنتب ن

ٗٳ ٌٸتٵؾٓ ٚضغٍٛ اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصتػُع٘ َٔ ضغٍٛ اهلل ؾ٤ٞٺ ين قطٜـ، ؾكايٛا: إْو تهتب ن

يو يطغٍٛ ش تٴطٵعٔ ايهتاب، ؾصَن تٴِهِ ٗ ايػهب ٚايطنا، ؾأَػٳ، ٜتهًٖطٷؿٳبٳ

 .(62)«لٸاؿ ٞ إ٫َٓا خطز َٓٸ ،ؾٛايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ ،انتب»ؾكاٍ:  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ٞٸ ٗ  ،يصيو ;ٚنإ .تطى ساطب بٔ بًتع١ أغطت٘ ٗ َٓه١ :×تكطٜض اٱَاّ عً

َع  ؾأخص قطاضٙ ٗ ايتعإٚ ا٭َينٸ .١ٓ ٖٓاىٗٳَٔ إٔ تػ٤ٞ قطٜـ َعا١ًَ أغطت٘ إطتٳ قًٕل
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ٗٻ; َؿطنٞ قطٜـ نتب ض ٭غطت٘. َٚٔ ٖٓا ؾكس إكابٌ بعسّ ايتعطټسٚا ي٘ ٗ يٝتع

إٕ »ٚقاٍ ؾٝ٘:  ،ملسو هيلع هللا ىلصساطب بٔ أبٞ بًتع١ إٍ قطٜـ ىربِٖ بايصٟ أْع عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل

امسٗا  ،َٔ َع١ٜٓ ٚأعط٢ ايهتاب اَطأ٠ّ .«نِضٳضغٍٛ اهلل ٜطٜسنِ; ؾدصٚا سٹصٵ

ِٸ ،٘ ٗ ضأغٗاتٵ٬ّ ع٢ً إٔ تٛقً٘ قطٜؿّا، ؾذعًَعٵ، ٚدعٌ هلا دٳغاض٠ عًٝ٘  تٵؾتًَ ث

ٝٸ ملسو هيلع هللا ىلص. ٚأت٢ ضغٍٛ اهللتٵقطْٚٗا، ؾدطدٳ ّا اـرب َٔ ايػُا٤ َا قٓع ساطب، ؾبعح عً

 ،ض قطٜؿّأَ َع١ٜٓ، قس نتب َعٗا ساطب نتابّا وصِّ ٚايعبري ؾكاٍ: أزضنا اَطأ٠ّ

ًٗا ؾًِ هسا ؾ٦ّٝا، ؾكا٫ سٵؾايتُػاٙ ٗ ضٳ ،ؾأزضناٖا باـًٝؿ١، ؾاغتٓع٫ٖا ،ؾدطدا

ٔٻ ،٫ٚ نصبٓا ،ملسو هيلع هللا ىلصمًـ باهلل َا نصب ضغٍٛ اهللهلا: إْا  ٖصا ايهتاب أٚ  ٚيتدطد

ٕٳ تٵؾأعطنا عٓٗا، ؾشًٖ ،ٞقايت: أعطنا عٓٸ سٻَُٓٗا اؾٹ تٵؾًُا ضَأ ،ويٓهؿؿٓٻ  قطٚ

 .(63)«٘ إيُٝٗاتٵؾسؾعٳ ،ايهتاب تٵؾاغتدطدٳ ،ضأغٗا

 

 ــــــ إلَاّٚا عؿ١ُ ايٓيّب بػإِٔ ايػٝعٞ ٗاّ ٚٚنس يًُتهًِّاّت ْعساٌت يف ز ـ

ِّْكٌ ٚٚنط إٔ أسس َتهًٚ ٘ أٚ ٜصنط َكسضٙ ـ قاٍ ٝٳُٞ ايؿٝع١ ـ زٕٚ إٔ ٜٴػ

 َٔ عك١ُ ايٓيب. بإٔ عك١ُ اٱَاّ أنجط نطٚض٠ّ

 ِ، ْٓتكٌ إٍ ضزٸ ٖصٙ ايت١ُٗ.بعس ؼسٜس ١ٜٖٛ ٖصا إتهًٚ ،َا ًٜٞ ٚٗ

ط بٗصا ا٫تٗاّ ِٗ ٗ ٖصا إٛضز; ؾإٕ ايصٟ عٓاٙ ٚٚنإٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٖٛ إتٻ

١ تهُٔ ٗ ٖـ(. ٚإؿه١ً ا٭غاغٝٸ179مل ٜهٔ ؾدكّا آخط غري ٖؿاّ بٔ اؿهِ)

ٟٸ ػٵِ ؾشٳإٔ ٖصا ايهاتب ٫ ٜهتؿٞ بعسّ شنط اغِ ٖصا إتهًٚ ب، بٌ ٫ ٜصنط أ

اؿػٔ ا٭ؾعطٟ ٖٛ  اٙ إٔ أبٌ َػتٓسّا يه٬َ٘ ٖصا. َٚٔ اؾسٜط شنطٴٜٴؿٚه َكسٕض

ٚٸ َٳأ ، «َكا٫ت اٱغ٬ٌَٝ»ٗ نتاب٘  ،ّ إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِْػب ٖصا ايه٬ ٔٵٍ 

ِٖٚ  ؟ٌٖ هٛظ عًٝ٘ إٔ ٜعكٞ أّ ٫ ،×ايطٚاؾض ٗ ايطغٍٛ تٵٚاختًَؿسٝح قاٍ: 

ٚإٔ  ،عًٝ٘ إٔ ٜعكٞ اهلل دا٥عٷ ملسو هيلع هللا ىلصؾطقتإ: ؾايؿطق١ ا٭ٍٚ َِٓٗ ٜععُٕٛ إٔ ايطغٍٛ

٭ٕ  ;ٛظ شيو ع١ًِٗٝ ؾ٬ هُٸ٥أَا ا٭ ;ّٜٛ بسض قس عك٢ اهلل ٗ أخص ايؿسا٤ ايٓيبٸ

ٛٳ ٫ٚ تٗب٘  ،١ ٫ ٜٛس٢ إيُِٝٗٸ٥ٚا٭ ،ٌ اهللبٳٞ ٜأتٝ٘ َٔ قٹسٵايطغٍٛ إشا عك٢ ؾاي

ٕٵ ،٫ٚ ٜػًطٛا ،ؾ٬ هٛظ عًِٝٗ إٔ ٜػٗٛا ،ِٖٚ َعكَٕٛٛ ،ا٥٬ٕه١ عًِٝٗ داظ  ٚإ
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 .(64)ٚايكا٥ٌ بٗصا ايكٍٛ ٖؿاّ بٔ اؿهِ. ع٢ً ايطغٍٛ ايعكٝإ

 

 ــــــ اإلَاّ ١عؿُ يفٖػاّ بٔ احلهِ  عكٝد٠

ٚٸ ٫ بٴسٻ  ٕ اٯضا٤ ا٭خط٣ هلؿاّ بٔ اؿهِ.٫ّ َٔ بٝاٗ ٖصا اـكٛم أ

َٸ١ ٗ ٖصا اجملاٍ. إٕ  ّإٕ ن٬ّ ٖؿا بؿإٔ عك١ُ اٱَاّ ٜعهؼ ض٩ٜت٘ ايعا

 ٍ.ٚٵَأ بططٜٕل ايرباٌٖ اييت ٜكُٝٗا ع٢ً عك١ُ اٱَاّ، تكسم ع٢ً ايٓيبٸ

تٓاٗ إعك١ٝ َع »ٚبطٖإ  ;«ؿسٚزإقا١َ ا»إٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜصنط بطٖإ 

ٌٕن ،«ؾ٪ٕٚ اٱَا١َ  .(65)ع٢ً عك١ُ اٱَاّ سيٝ

َٳ ٕ اٱَاّ يٛ قسضت عٓ٘ إعك١ٝ نإ عاد١ٺإ :ببٝإ عًٝ٘،  سٻٜكِٝ اَؿ ٔٵإٍ 

 .(66)إٍ شيو أٜهّا ٗ سٌ إٔ اٯخطٜٔ عاد١ٺ

٘ أٚ قسَٜكٙ أٚ ٜٴهاف إٍ شيو إٔ اٱَاّ إشا مل ٜهٔ َعكَّٛا ؾكس هاٌَ داضٳ

ؾٝهٕٛ بصيو ٚإّا، ٚايٛامل ٫ ٜهٕٛ دسٜطّا  ،سٻؾ٬ ٜكِٝ عًٝ٘ اَؿ، ٘قطٜبٳ

 .(67)باٱَا١َ

 تجبت ضأٟ ٖؿاّ بٔ اؿهِ بؿإٔ سكٝك١ ايعك١ُ َٚٓؿ٦ٗا: ايتاي١ٝإٕ ايطٚا١ٜ 

َٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٗ طٍٛ قشبيت ي٘  تٴسٵاغتَؿ ٫ٚ تٴَا مسعٵ»ٜكٍٛ ابٔ أبٞ عُري: 

أٖٛ  ،َاّعٔ اٱ ٘ َّٜٛاؾإْٞ غأيتٴ ،َاّٖصا ايه٬ّ ٗ قؿ١ عك١ُ اٱأسػٔ َٔ  ؾ٦ّٝا

ٟٸؾكًتٴ ،َعكّٛ؟ ؾكاٍ: ْعِ ف؟ ؾكاٍ: إٕ ْٝع طٳعٵتٴ ٤ٞٺؾ : ؾُا قؿ١ ايعك١ُ ؾٝ٘؟ ٚبأ

ؾٗصٙ  ;س، ٚايػهب، ٚايؿ٠ٛٗػٳ٫ٚ خاَؼ هلا: اؿطم، ٚاَؿ ،ايصْٛب هلا أضبع١ أٚد٘

ْ٘ خاظٕ ٭ ;ٖٚٞ ؼت خاُ٘ ،٢ً ٖصٙ ايسْٝاع ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ سطٜكّا ;عٓ٘ ١َْٓؿٝٸ

ْػإ إِا وػس َٔ ٕ اٱ٭ ;٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ سػٛزّا !إػًٌُ، ؾع٢ً َاشا وطم؟

َٳٚيٝؼ ؾٛق٘ أسسٷ ،ؾٛق٘ َٔ  ٤ٞٺ٫ٚ هٛظ إٔ ٜػهب يؿ !ٖٛ زْٚ٘؟ ٔٵ، ؾهٝـ وػس 

ٌٻ إٔ ٜهٕٛ غهب٘ هلل ععٻ َٛض ايسْٝا إ٫ٓأ ٌٻ ؾإٕ اهلل ععٻ ;ٚد قس ؾطض عًٝ٘ إقا١َ  ٚد

ِٕ ٚإٔ ٫ تأخصٙ ٗ اهلل ي١َُٛ ،اؿسٚز  ٢ ٜكِٝ سسٚز اهلل ععٻستٸ ،ٗ زٜٓ٘ ٫ٚ ضأؾ١ْ ،٥٫

ٌٻ ٌٻ ٕ اهلل ععٻ٭ ;٫ٚ هٛظ ي٘ إٔ ٜتبع ايؿٗٛات ٜٚ٪ثط ايسْٝا ع٢ً اٯخط٠ ;ٚد ب سبٻ ٚد

ؾٌٗ  ،ٍ ايسْٝاؾٗٛ ٜٓٛط إٍ اٯخط٠ نُا ْٓٛط إ ،ب إيٝٓا ايسْٝاإيٝ٘ اٯخط٠ نُا سبٻ
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ٜٵ ٘ٺ ّٓاػٳسٳ تطى ٚدّٗا أسسّا تٳضأ ّٕ بّاطِّ ٚطعاَّا ،قبٝض يٛد  يجٛبٺ ّٓايِّ ٚثٛبّا، طَٛٴ يطعا

 .(68)«ؾا١ْٝ زا١ُ٥ باق١ٝ يسْٝا ظا١ً٥ٺ ْٚع١ُّ ،خؿٔ

ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تٓاٗ ا٫غتس٫ٍ إٓػٛب إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ، بإٔ  ،ٚعًٝ٘

ٛٳ ٞٸسٵعسّ اي باهلل ٖٛ َٓؿأ ايكٍٛ بايعك١ُ. ؾؿٞ ن٤ٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ  ٚا٫ضتباٙ ٞ اٱهل

ٝٸ ِّ ،١ إعكّٛ ٗ إٔ َعطؾت٘ ؿكٝك١ ايصْب، َٚعطؾت٘ يًطبٸتهُٔ أؾهً س٠ ٖٞ إُ

 يعكُت٘.

 

 ــــــ ٖػاّ بٔ احلهِايه٬ّ املٓطٛب إىل  يفزأٟ ايباسجني 

تبعاز كٌ إٍ ايكٍٛ باغبايٓٛط إٍ ٖصٙ ايؿٛاٖس شٖب بعض ايباسجٌ ٚاحملٚك

٢ إٍ ٛسٳقسٚض َجٌ ٖصا ا٫غتس٫ٍ عٔ َجٌ ٖؿاّ بٔ اؿهِ; ؾٝكٍٛ: سٝح ٫ ٜٴ

 ، إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا.ط ي٘ َعطؾ١ أْ٘ قس أخطأاٱَاّ، ٫ٚ ٜتٝػٻ

أٚ هب ٗ اؿسٸ  ;َٔ ا٭غاؽ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْػب١ ٖصا ايه٬ّ إٍ ٖؿاّ باط١ًْ

ٙٺ ٕضصٳا٭ز٢ْ ايتعاطٞ َعٗا َع  .(69)ٚاستٝا

شٖب ايػٝس َعطٚف اؿػين إٍ ايكٍٛ بأْ٘ ٫ ٜط٣ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ع٢ً  نُا

ٞٸ ; ٖصٙ إػت٣ٛ َٔ اؾٌٗ ٚاؾُٛز، عٝح ٜكسض عٓ٘ َجٌ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ايػطش

ٞٸ ، ٖٚٞ تبًٝؼ زٜٓ٘. إٕ ببعض ٚٚا٥ـ ايٓيبٸ ٌٷإِا ٖٛ َتهٚؿ ٚشيو ٭ٕ اٱَاّ ٚايٛق

َاّ; ٚشيو ٭ْ٘ قس دا٤ إٍ ايعامل إٍ ايعك١ُ َٔ اٱ أنجط ساد١ّ |ايٓيب ا٭نطّ

ٕٔ ّٕ بسٜ ٗ ٚد٘ ايؿػاز ٚايطػٝإ. ٚعًٝ٘ ؾإشا مل ٜهٔ أَّٝٓا،  دسٜس، ٚأسسخ ثٛض٠ّ ْٚٛا

 .(70)هّا بسٜٓ٘، ٫ ٜعٛز َكسٚضٙ إٔ ٜرتى ايتأثري إطًٛب ع٢ً اٯخطٜٔٚمل ٜهٔ َتُػِّ

َٳ  استٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايه٬ّ قس قسض عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٗ ٔٵٖٚٓاى 

ـَ أخط٣: إْ٘ نإ ٗ َكاّ إثبات ايعك١ُ يٲَاّ، زٕٚ  ِ. ٚبعباض٠ٺكٵَكاّ إيعاّ ا

ٝٵسٳ; إْهاض عك١ُ ايٓيبٸ إٔ اٯخطٜٔ مل ٜؿُٗٛا ٖصا إع٢ٓ َٔ ن٬ّ ٖؿاّ. يكس نإ  بٳ

ٛٳ: سٝح ٜهٕٛ ايٓيب َ٪ٜٻنايتايَٞطاز ٖؿاّ بٔ اؿهِ  ٞ عٓسٖا ّهٔ سٵسّا باي

ٛٳ ب ايربٖإ، ؾإٕ ػٳٞ، َٚع شيو ػب ي٘ ايعك١ُ َعسٵإع٬َ٘ باـطأ بٛاغط١ اي

ٛٳ  .(71)ٍٚٵَأ بططٜٕل ٞ ـ تهٕٛ ٚادب١ّسٵعك١ُ اٱَاّ ـ احملطّٚ َٔ اي
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ٚع٢ً ؾطض قشٸ١ ٖصٙ ايٓػب١ إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ؾإٕ َع٢ٓ ن٬َ٘ يٝؼ ٖٛ 

ٌٕ ٛٳ٢ ٗ َكاّ تًٓكَطًل، ستٸ إْهاض ايعك١ُ بؿه ٚٸٞ ٚإب٬غ٘; ٚشيو سٵٞ اي ّ : ٭ٕ عس٫ّأ

ـٷ : ٚثاّْٝا ;يًػطض ٚؾٝٗا نصيو ْكضٷ ،ٕكته٢ ايعكٌ ايعك١ُ ٗ ٖصٙ اؾٗات كاي

ٛٳٗ ا٫غتس٫ٍ إٓػٛب إٍ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْػتؿٝس ايعك١ُ ٗ َكاّ تًٓك ٞ ٗ سٵٞ اي

 ا٭ز٢ْ. اؿسٸ

َٳ ،ٚعًٝ٘ ٓٵ ٠،ٜٛاؾل ٖصٙ ايعكٝس ٔٵ٫ ٜٛدس بٌ ايؿٝع١  ٜٴ َٔ  ط عك١ُ ايٓيبٸهٹأٚ 

 .١ٝايصْب ٚإعك

ٌټٚإٔ ٜهٕٛ ٖؿاّ بٔ اؿهِ قس ؼسٻ  زٺتطزټ خ َا ىايـ ْٝع ايؿٝع١ ق

 ٚإؾهاٍ.

غٴٌ غتس٫ٍ ٖؿاّ سٍٛ نطٚض٠ إضغاٍ ايطټنُا إٔ ٖصا ا٫عتكاز ٫ ٜٓػذِ َع ا

 ٕٓٛ ٭سهاّ اهلل، ٚٚغ١ًْٝر اهلل ٗ ا٭ضض، َٚبِّذٳؾٗٛ ٜعتكس بإٔ ا٭ْبٝا٤ سٴ ،أٜهّا

َٕ ،َٔ ايباطٌ ٕعطؾ١ اؿلٸ ، َٚعٝاضٷيطؾع ا٫خت٬ف بٌ ايٓاؽ ٢ ٜتٛٓي ٔٵؾهٝـ ّهٔ 

 .(72)اّ إٔ ٫ ٜهٕٛ َعكَّٛا َٔ ايصْٛب ٚا٭خطا٤؟!ػٳَجٌ ٖصٙ إػ٪ٚيٝات اؾٹ

 

 ــــــ أبعاد ايعؿ١ُ ـ2

 قاب١ًْ ١ عك١ُ ايٓيبٸإٍ آٜات ايكطإٓ ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ ْٛطٜٸ ٜصٖب ٚٚنط ـ اغتٓازّا

ٛ ٚاـطأ ٖٛ ايططٜل ا٭َجٌ يتؿػري ٗٵٜٚط٣ إٔ ايكٍٛ بايػٻ يًرتزٜس ٗ ْٝع أبعازٖا،

ُٕ ٖٹاٯٜات ا ٜصٖب ْٝع إػًٌُ تكطٜبّا » ١ُ يعسّ عك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٚقاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ:ٛ

ٖٚٛ ايصْب ايصٟ ٫  ،(73)ٖٕٛ عٔ ايؿطى ٚعباز٠ ا٭ٚثإإٍ ايكٍٛ بإٔ ا٭ْبٝا٤ َٓعٻ

ٔٵ بايٓٛط إٍ ايصْٛب ايكػري٠ ٚا٭خطا٤ تٛٗط  ّهٔ هلل إٔ ٜػؿطٙ بكطٜض ايكطإٓ. ٚيه

َٔ خ٬ٍ اٱؾاض٠ ايكطو١ ايٛاضز٠ ٗ  ،ص|بعض إػا٥ٌ بايٓػب١ إٍ طايٓيبٸص قُسط

ْا ٖصٙ صٵؾإشا أخٳ .ايكطإٓ ـ نُا ٗ اٯ١ٜ ايجا١َٓ َٔ ايػٛض٠ ايجا١ْٝ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

بعض ا٭ْبٝا٤ ناْٛا  اٯٜات ع٢ً َا ٜبسٚ َٔ ٚاٖط أيؿاٚٗا ٚدب إٔ تهٕٛ َع٢ٓ إٔ

تهٕٛ  ،ٚيٝؼ بعسٖا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ،ا٭ز٢ْ ٜكرتؾٕٛ ايصْٛب قبٌ ايبعج١ ٗ اؿسٸ

و ٖصٙ ايصْٛب بايٓػب١ إٍ اؿٓاب١ً ٚأقشاب ايٛاٖط ـ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بٛدٛب ايتُػټ
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ّٸ بٛٛاٖط ا٭يؿاٚ ـ سكٝك١ّ ٕٛ ؾإٕ إػًٌُ ٜصٖب ثابت١ ٫ ٜٓبػٞ ػاًٖٗا. ٚٗ إع٢ٓ ايعا

إٍ ا٫عتكاز بٗصا ا٭قٌ، ٖٚٛ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكٛم إشا ناْت َٛنٛعّا يتؿاغري 

ٓٵ ب إٍ ا٭ْبٝا٤ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ بٌ أؾهًٗا. إٕ ايصْب ػٳكتًؿ١ ؾإٕ ايصٟ هب إٔ ٜٴ

ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصا ٜعين ا٫ْؿكاٍ ٚا٫غرتاب عٓ٘. ٚع٢ً  ،عٔ كايؿ١ اهلل ٚأٚاَطٙ عباض٠ْ

ٌٸؾإ ،ٖصا ا٭غاؽ ٌٕ ٕ ن  (74)سّا ٚبككس كايؿ١ قٛاٌْ اهللُٵٜكسض عٔ ايؿدل عٳ عُ

 ّٛا أٚ ْتٝذ١ّٗٵإٔ ايصٟ ٜكع غٳ ُا نإ َٔ ايهبا٥ط. إ٫ٓبٳغٛف ٜهٕٛ شْبّا ٚانشّا، ٚضٴ

ٕٕ ٍٸ أٚ غؿ١ًٺ يٓػٝا ٖصا  زٴٔطع٢ً ايصْب. َع ٚدٛز ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٜٳ بػٝط١ ؾ٬ ٜس

×آزّ ٢ يًٓيبٸتٸٖٚٛ إٔ ْٓػب أؾهٌ ايتؿاغري س ،ستُاٍا٫
، ٚبصيو ْعٌُ ع٢ً (75)

ضغِ إقطاض  ،ؽًٝك٘ ٚترب١٥ غاست٘ َٔ اضتهاب ايعٌُ إدايـ ٭َط اهلل قطاس١ّ

 .(78)«(77)ل ٖصا ايعٌُايٛانض بتشٗك (76)ايكطإٓ

 

 ــــــ ايعؿ١ُ سٍٛآزا٤ املطًُني  زدٌّ يطسح أـ

َٕٛٛ َٔ ٜصٖب ايهاتب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكطإٓ َعك

ٔٵ  بٌ بعجتِٗ.ًٕٛ بايكػا٥ط، أٚ ٜكرتؾٕٛ ايصْٛب قتٳبٵقس ٜٴ ايهبا٥ط، ٚيه

ٔ ٖٓا َس٣ تٓاغِ ض١ٜ٩ ايهاتب َع ض١ٜ٩ ايؿٝع١ هب عًٝٓا اـٛض ٚيهٞ ْبِّ

 ٗ َٓاقؿ١ أبعاز عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚعكٝس٠ إػًٌُ.

ع٢ً  ،إٕ َػأي١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْب ٚاـطأ َٛضز قبٍٛ ْٝع إػًٌُ

ضغِ ٚدٛز بعض ا٫خت٬ؾات ، ٌ ْٝع أتباع ا٭زٜإبٳَٔ قٹ مٛ اٱْاٍ، بٌ ٖٞ َكبٛي١ْ

٢ ٗ شنط آضا٤ إصاٖب ٚايؿٹطٳم ستٸ بٌ ٖٓاى اخت٬فٷ ،ات ٖصٙ ايعك١ُٗ خكٛقٝٸ

 .(79)أٜهّا

ٛٳعٔ: ايعك١ُ ٗ تًٓك إٕ أبعاز ايعك١ُ عباض٠ْ ٚايعك١ُ  ;ٞ ٚسؿٛ٘ ٚتبًٝػ٘سٵٞ اي

 ١ ٚا٫دتُاع١ٝ.عك١ُ َٔ اـطأ ٚايٓػٝإ ٗ ا٭َٛض ايؿطزٜٸٚاي ;َٔ ايصْٛب

١ إٍ ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ تبًٝؼ أنجط ايؿٹطٳم اٱغ٬َٝٸ تٵٚقس شٖبٳ

 .(81)عٞ اٱْاع ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهّا، بٌ ازټ(80)ايطغاي١

 يط٥ٝؼ ٜهُٔ ٗ ايعك١ُ َٔ ايصْٛب.إِا ا٫خت٬ف ا



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 سّا.ُٵعٳ ا٥ط ٚايهبا٥ط ع٢ً ايٓيبٸ١ إٍ ػٜٛع ايكػؿٜٛٸؾكس شٖب اَؿ

ٌٸ ،ٚأَا إعتعي١ ؾ٬ هٝعٕٚ ايهبا٥ط ع٢ً ايٓيبٸ ايٓاؽ  ْؿٛضٟ إٍ ٜ٪زٸ شْبٺ ٚن

 .(82)ٗ شيو قبٌ ايبعج١ ٚبعسٖا َٓ٘، غٛا٤ٷ

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ِٗ ٫ يًعك١ُ قبٌ ايبعج١، ٚيهٓٸ ٕ نطٚض٠ّٚٵؾإٕ ا٭ؾاعط٠ ٫ ٜطٳ عا

، نُا ٫ هٝعٕٚ قسٚض ايكػا٥ط ٕٛٗٵأٚ غٳ سٺُٵقسٚض ايهبا٥ط عٔ عٳ يٓيبٸع٢ً اهٝعٕٚ 

َٳٚبعس ايبعج١.  سٺُٵعٔ عٳ َٳ(83)سٺُٵهٝع قسٚض ايكػا٥ط عٔ عٳ ٔٵَِٓٗ  ٫ هٝع  ٔٵ، ٖٚٓاى 

ٟٸ شْبٺ  .(84)ّٛاٗٵسّا أٚ غٳُٵغٛا٤ عٳ ،قسٚض أ

ٟٸ شْبٺ غٛا٤ أنإ َٔ ايكػا٥ط أٚ  ،ٚأَا اٱَا١َٝ ؾ٬ هٝعٕٚ قسٚض أ

 .(85)بعسٖاايهبا٥ط، قبٌ ايبعج١ ٚ

ٚدٛاظ  .ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْٛط١ٜ دٛاظ ايصْب قبٌ ايبعج١ تٓػذِ َع قٍٛ ا٭ؾاعط٠

ـ تٓػذِ َع قٍٛ إعتعي١. ٚقس شٖب  ٓؿٛضاضتهاب ايكػري٠ ـ اييت ٫ ت٪زٸٟ إٍ اي

ُٕ ٖٹايعكؿطٟ إعتعيٞ ٗ ايهجري َٔ َٛانع تؿػريٙ إٍ تأٌٜٚ اٯٜات ا ٖا ِ ٚاٖطٴٛ

ّٳ َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ أْ٘ ضأ٣ تأٌٜٚ َعك١ٝ ٚري٠. ايعك١ُ عٔ ايصْٛب ايكػ عس

ُٖ ،بايكػري٠ ×آزّ ايٓيبٸ  .(86)١تػطٝتٗا با٭عُاٍ ايكًبٝٸ تٵاييت 

 

 ــــــ ًكٍٛ بعدّ قسٚز٠ ايعؿ١ُ قبٌ ايبعج١ي ـ املطتٓداٯ١ٜ  ْكاٌؽ يف ب ـ

 ٜصٖب ايهاتب إٍ ايكٍٛ: إٕ بعض ا٭ْبٝا٤ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكطإٓ مل ٜهْٛٛا

 َٔ ايصْٛب. قبٌ ايبعج١ ـ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ َٓأ٣ٶ

ٛٸ ٠ َٓعي١ ايعك١ُ بعسٖا; ٭ٕ ٚٗ اؾٛاب هب ايكٍٛ: إٕ ايعك١ُ قبٌ ايٓب

َٳ ،ايعك١ُ إِا ٖٞ مثط٠ ايتك٣ٛ بايطٜان١  ٫ وكٌ عًٝٗا ايؿدل إ٫ٓ ًَه١ْٚ

ٛٻ ربا٥ٌٝ عًٝ٘ ز ْعٍٚ دإٍ َعكّٛ َذطٸ ٍ غري إعكّٛ ؾذأ٠ّٚاجملاٖس٠، ٫ إٔ ٜتش

 بايطغاي١.

ُٸا بعسٖا ؾإْ٘ |نُا إٔ غري٠ ايٓيبٸ بػبب  ;قبٌ ايبعج١ إشا ناْت ؽتًـ ع

ٕٷايػٛابل ايػِّ َٸ١ْ ٚثك١ْ ١٦، ئ ٜبك٢ ٖٓاى اط٦ُٓا  به٬َ٘. تا

َعكَّٛا قبٌ ايبعج١ قس ٜعٌُ َٓص ايبسا١ٜ ع٢ً إخؿا٤ ضغايت٘،  يٛ مل ٜهٔ ايٓيبٸ
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ّٸ ُٕ أٚ إٔ ٫ ٜكّٛ ببعض إٗا  .(87)١ً إيَٝ٘ٛنا

 َٔ ايكطإٓ. ٚقس اغتٓس ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ آ١ٜٺ

ٟٸ  تجرئَ غٛض٠ ا٭ْؿاٍ، ٚاييت ٫  8إٕ اٯ١ٜ إصنٛض٠ ٗ ًَ إكاي١ ٖٞ اٯ١ٜ  أ

 .|بؿإٔ عك١ُ ايٓيبٸ ؾب١ٗٺ

يعك١ُ  َٚٔ خ٬ٍ ايٓٛط إٍ ْٝع اٯٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َٓاؾ١ّٝ

َٔ  2ٕ اٯ١ٜ إ :َؿازٖا احملت١ًُ، ْكٌ إٍ ْتٝذ١ٺ بٴٗاتؿټٚأخص ْٝع أْٛاع اي ،|ايٓيب

ايؿتض ٖٞ َطاز ناتب إكاي١; سٝح ٚضز اؿسٜح ؾٝٗا عٔ غؿطإ شْٛب غٛض٠ 

َٴبٹّٝٓا ﴿ٌ; إش تكٍٛ: بٗ إانٞ ٚإػتك |ايٓيبٸ ٓٳا َيَو َؾتٵشّا  ْٻا َؾتٳشٵ ٝٳػٵؿٹطٳ َيَو  *ٔإ َٳا اهلُليٹ  

َٳا  ٚٳ ْٵبٹَو  ٔٵ شٳ َٹ ّٳ  َٴػٵتٳكٹُّٝاتٳَكسٻ ٗٵسٹٜٳَو قٹطٳاطّا  ٜٳ ٚٳ ٝٵَو  ٘ٴ عٳًَ ُٳتٳ ِٻ ْٹعٵ ٜٴتٹ ٚٳ  (.2ـ  1)ايؿتض:  ﴾تٳَأخٻطٳ 

َا  ١ ٗطٜٔ َٔ ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ ٚاٱَاَٝٸض إٍ إدابات إؿػَِّا ًٜٞ ْتعطٻ ٚٗ

 . |ا٭نطّ ل بٓػب١ ايصْب إٍ ايٓيبٸٜتعًٖ

ٞٸ ٛٸ يكس شنط ا٭ؾاعط٠ ـ َا ٜٛاؾل َبٓاِٖ ايه٬َ ٠ نُٔ ـ شْٛب َا قبٌ ايٓب

 .(88)غا٥ط ا٫ستُا٫ت ا٭خط٣

َٸ(89)ٍٚٵإٕ استُاٍ تطى اَ٭ ، َٔ بٌ ا٭دٛب١ (91)بايؿؿاع١ (90)١، َٚػؿط٠ شْٛب ا٭

 ١.إؿرتن١ بٌ ا٭ؾاعط٠ ٚاٱَاَٝٸ

، ّٚهٔ إٔ َكسضٷ «ايصْب»َٚٔ ا٭دٛب١ ايبسٜع١ يًػٝس إطته٢ ايكٍٛ بإٔ 

 بٖٛ ايصْ «شْبو»ؾإٕ إطاز َٔ  ، َؿعٛي٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽٜٴهاف إٍ ايؿاعٌ أٚ إٍ

َٳا ﴿طإٓػٛبص إيٝو، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إع٢ٓ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳ ْٵبٹَو  ٔٵ شٳ َٹ ّٳ  َٳا تٳَكسٻ

ابكّا، ٚاييت قَٛو غ و ٚعلٸ٦ات اييت اضتهبٖٛا عٚكايصْٛب ٚايػِّ ٖٛ ﴾تٳَأخٻطٳ

 غريتهبْٛٗا ٫سكّا.

، |ا٭نطّ ايٓيبٸ ٖٞ ايصْٛب اييت اقرتؾٗا ايٓاؽ علٸ «ايصْب»ٔ إٕ إطاز َ

 إػذس اؿطاّ.١، ٚسايٛا بٝٓ٘ ٚبٌ ايسخٍٛ إٍ سٝح مل ٜػُشٛا ي٘ بسخٍٛ َٓه

ؾإٕ إطاز َٔ غؿطإ ٖصا ايصْب ٖٛ إظاي١ ْٚػذ أسهاّ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 .(92)ٙنسٻ |ا٭نطّ أعسا٤ ايٓيبٸ

١َٕٕ ايطباطبا٥ٚقس شنط ايع٬ٓ آخط; ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايصْب ٚإػؿط٠  ٞ ٖصا إع٢ٓ ببٝا
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ٜٳ ا َعٓاُٖا إكطًض، بٌ ٚضز اغتعُاهلُا بإع٢ٓ ايًػٟٛ. ؾ٬ ايصْب زٳٔطٗ ٖصٙ اٯ١ٜ مل 

٘. إٕ ايصْب ٖٛ َع٢ٓ اضتهاب اؿطاّ، ٫ٚ إػؿط٠ َع٢ٓ ضؾع ايعكاب عٔ َػتشٚك

 ػؿط٠ ٖٞ ايػرت ع٢ً ايؿ٤ٞ.ٕ. ٚا١٦ٕ نٝؿُا ناغِّ ع١ْبٹايعٌُ ايصٟ ي٘ تٳ

ٛٳ ٕ قٝاّ ايٓيبٸإ :تٛنٝض شيو ٝٸثٳبايسع٠ٛ ْٚٗهت٘ ع٢ً ايهؿط ٚاي ّ ع٢ً ١ ؾُٝا تكسٻٓ

ط عٔ اض ٚإؿطنٌ ؾُٝا تأخٻاهلذط٠، َٚا ٚقع ي٘ َٔ اؿطٚب ٚإػاظٟ َع ايهٓؿ

ٚا ي٘ اض ٚإؿطنٌ، َٚا ناْٛا يٝػؿط١٦ عٓس ايهٓؿغِّ ع١ٺبٹاهلذط٠، نإ ع٬ُّ َٓ٘ شا تٳ

تِٗ ٚاْٗساّ غٓٸ ،تِٗ، َٚا ناْٛا يٝٓػٛا ظٖٛم ًََٖٚكسض٠ْ شيو َا ناْت هلِ ؾٛن١ْ

َٳ با٫ْتكاّ  ،زٕٚ إٔ ٜؿؿٛا غًٌٝ قسٚضِٖ ،تٌ َٔ قٓازٜسُِٖق ٔٵٚططٜكتِٗ، ٫ٚ ثاضات 

ٖٚٛ ؾتض  ،ٖصا ايؿتض |غري إٔ اهلل غبشاْ٘ ضظق٘ .ٚإعؿا٤ ضمس٘ ،ٚإقا٤ امس٘ ،َٓ٘

ؾػرت  ،ٚأٔس ْاضِٖ ،١، ؾصٖب بؿٛنت١ِٗ إٓتٗٞ إٍ ؾتض َٓه١ أٚ ؾتض اؿسٜبَٝٓه

 .(93)ٚآَٓ٘ َِٓٗ ،بصيو عًٝ٘ َا نإ هلِ عًٝ٘ َٔ ايصْب

عٓسَا غأي٘ إإَٔٛ عٔ إطاز  ×ٖٚصا اؾٛاب ٜتطابل َع دٛاب اٱَاّ ايطنا

 ١ ٜٓػبْٛ٘ إٍ ايٓيبٸؾكاٍ: إٕ ٖصا ايصْب نإ َؿطنٛ َٓه ؟َٔ ايصْب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

|نطّا٭
(94). 

 

  ــــــ عؿ١ٝ ا٭ْبٝا٤َٛ، تأٌٜٚ ١ِٗ اخلطأ ٚايطَّْعسّٜ ْكد ز ـ

سٸ َٔ عٳّٛا ٫ تٴٗٵبايٓٛط إٍ إٔ ا٭خطا٤ اييت تكسض غٳ ;ٜصٖب ناتب إكاٍ

خ عٔ ايصْٛب، ٫ٚ ٕ إػا٥ٌ إططٚس١ بؿإٔ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايكطإٓ ٫ تتشسٻإٍ أايصْٛب، 

 ٛ.ٗٵتعسٚ إٔ تهٕٛ َٔ اـطأ ٚايػٻ

ٗ ايطزٸ ع٢ً ٖصا ايطأٟ  ،ٚٗ ٖصا ايكػِ غٛف ْبشح ْٛط١ٜ َطاتب ايصْب

 .ٛ ايٓيبٸٗٵٚغٳ

 

 ــــــ َساتب ايرْب

ُټ ٌٸ اييت  .سٸ َٔ ايكٝٛز ا٭ق١ًٝ يًصْبس ٜٴعٳٜط٣ ناتب إكاٍ إٔ ايتع ٚططٜك١ اؿ

ٜططسٗا ٗ خكٛم اٯٜات اييت ٜبسٚ َٔ ٚاٖطٖا ْػب١ ايصْٛب إٍ ا٭ْبٝا٤ ٖٞ إٔ 
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 ٛ ٚايػؿ١ً.ٗٵإٛاضز َٔ َٛاضز ايػٻٖصٙ 

باع، ؾإعك١ٝ تعين عسّ ا٫تٸ َكابٌهب ايكٍٛ ٗ اؾٛاب: إٕ إعك١ٝ ٗ ٚ

ِٸ(95)باعا٫تٸ ايصْب  ٜٴعٳسٸٛ ٗ تعطٜـ إعك١ٝ; نٞ ٫ ٗٵس أٚ ايػٻُٵؿاٚ قٝس ايعٳ . مل ٜت

ٔٵ .ٟٛ َعك١ّٝٗٵايػٻ زّا ع٢ً ا٭ٚاَط ّ ُطټسٸ ع٢ً ايسٚاعٳّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايصْب ٫ ٜٴ ٚيه

نُا إٔ يًُػؿط٠  .تكع ٗ طٍٛ بعهٗا ،١، بٌ إٕ يًصْب َطاتب كتًؿ١ٚايٓٛاٖٞ إٛيٜٛٸ

ٌٸأٜهّا َطاتب  ل بصْب تًو إطتب١:َٓٗا تتعًٖ َطتب١ٺ ; َع٢ٓ إٔ ن

ٟٸ1 ٞٸـ ايصْب إطتب٘ با٭َط ٚايٓٗٞ إٛيٛ  ،، َع٢ٓ كايؿ١ اؿهِ ايؿطع

ٞٸ ٞٸ ايؿطع ِٸ بعباض٠ٺٚ .أٚ ا٭قً ايؿ١ ايكٛاٌْ ايس١ٜٝٓ أٚ غري ايس١ٜٝٓ تهٕٛ ك عٓس: أع

 ك١ بٗصٙ إطتب١ َٔ ايصْب ٖٞ إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ إػؿط٠.تعًٚإإػؿط٠ 

ٝٸـ ايصْب إتع2ًٚ ك١ بٗصا ايصْب ٖٞ إتعًٚ ػؿط٠ٚإ .١١ ا٭خ٬قٝٸل با٭سهاّ ايعكً

 إطتب١ ايجا١ْٝ َٔ إػؿط٠.

ٝٸتعًٚـ ايصْب ا3ٕ ١ بايٓػب١ إٍ أٚي٦و ايصٜٔ ٜهٕٛ أؾل سٝاتِٗ ل با٭سهاّ ا٭زب

ٚٵضٖٛ ٚطف اٯزاب. ٚهلصٙ إطتب١ ب  .ٖا َػؿط٠ْسٳ

ُا نإ وًُُٗا بٳف ٫ ٜعترب ايٓٛعٌ ا٭خرئٜ َٔ ايصْب ٚإػؿط٠، ٚضٴطٵإٕ ايعٴ

ٟٸ  ايصْب ٚإػؿط٠.ب عًُٝٗا آثاض ُٗا يٝػا َٔ اجملاظ; إش ترتتٻ، ٚيهٓٸع٢ً إع٢ٓ اجملاظ

 ك٘، ٚإػؿط٠ إطتبط١ ب٘ أٜهّا.ـ ايصْب ايصٟ وهُ٘ شٚم ايعؿل ؾ4

ٛٸض شْبٺ صيو ٗ د١ٗ ايبػض ٚايٓؿٛض َؿاب١ٗ ي َٚػؿط٠ٺ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ تك

 أٜهّا.

ٟٸستٸ ،ف شْبّاسٸٙ ايعٴطٵعٴإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايصْب ٚإػؿط٠ ٫ ٜٳ ; ٭ٕ ٢ بإع٢ٓ اجملاظ

ٝٵسٳعٔ إزضاى ٖصٙ اؿكا٥ل.   قاقطٷِٗ ايعٴطٵٗٵايَؿ ٛټ بٳ ل ُؾاييت تبسٚ ٗ ُأ ،ضاتإٔ ٖصٙ ايتك

ٛټاؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ ، ٖٞ ٗ أؾل ايعبٛز١ٜ سكا٥ل َهت١َٛ. أدٌ، إٕ ١ََّٖٛٛ ضاتٺ١ تك

ض اٚو ،عٝح ٜؿكس قًب٘ ايعبٛز١ٜ ايٓاؾ١٦ عٔ قبٸ١ اهلل تكٌ بأَط ايعبس إٍ َٛنٕع

ٜطًب  ٜػتطٝع إٔ ٜسضى ب٘ غري اـايل، ٫ٚ تبك٢ يسٜ٘ إضاز٠ْ عكً٘، ٫ٚ ٜبك٢ يسٜ٘ ؾعٛضٷ

ٌٸ ّٕ بٗا غري َا ٜطٜسٙ اهلل. ٗ ٚ ٟٸ ،بٓؿػ٘ ٖصٙ اؿاي١ ٜؿعط اٱْػإ إٔ أز٢ْ اٖتُا  ٚأ

إٔ ٜعًٜ٘ غري إػؿط٠  مسٝو، ٫ ّهٔ يؿ٤ٞٺ ٚسذابٷ ،عِٛٝ ٕؿتٗٝات٘، شْبٷ تًب١ٝٺ
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 .(96)١اٱهلٝٸ

 

 ــــــ ايٓيّبٛ َِٗض يفُني زأٟ املتهًِّ

ُٕايكٍٜٛصٖب ناتب إكاٍ إٍ  ٖٹ: ّهٔ تأٌٜٚ اٯٜات ا  ،١ُ يعسّ ايعك١ُٛ

 ٛ.ٗٵٚاعتباضٖا َٔ ايػٻ

 ٛ.ٗٵ١ ٗ زا٥ط٠ ايػٻ٢ ضأٟ أٌٖ ايػٓٸٜبسٚ أْ٘ قس اضته٢ ٚتبٓٻٚ

ٚٸ  .ٛ ايٓيبٸٗٵ١ بؿإٔ غٳ٫ّ بصنط ضأٟ ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ ٚاٱَاَٝٸٚغٛف ْبسأ أ

ٛ ٚاـطأ. ٗٵَٔ ايػٻ |ا٭نطّ ز عك١ُ ا٭ْبٝا٤ عك١ُ ايٓيبٸإٕ َٔ بٌ أبعا

ِّ نٛا إٍ تؿاقٌٝ ٖصا ُا تعطٻٌَ قًٖإٔ إتكسِّ ١ٝ ٖصا ايبشح إ٫ٓٚع٢ً ايطغِ َٔ أٖ

قس نإ هلصٙ ٚ. |ايبشح ٗ نتبِٗ ايه١َٝ٬ عٓس اؿسٜح عٔ عك١ُ ايٓيبٸ

ٝٸإػأي١ اْعهاغّا ٚاغعّا ٗ ايهتب ايؿكٗٝٸ ٛ ايٓيب ٗٵٗ َٛنٛع غٳ ١١ ٚايطٚا٥

ع٢ً أْٛاع، ٖٚٞ: ايعك١ُ َٔ أٜهّا ٛ ٗٵٗ ايك٠٬. إٕ ايعك١ُ َٔ ايػٻ |ا٭نطّ

ٛٳاـطأ ٗ تًٓك ٚايعك١ُ َٔ  ;ٛ ٚايٓػٝإ ٗ ايعباز٠ٗٵٚايعك١ُ َٔ ايػٻ ;ٞسٵٞ ٚإب٬ؽ اي

ٚايعك١ُ َٔ اـطأ ٗ ا٭َٛض  ;ّٛاٗٵٚايعك١ُ َٔ اضتهاب ايصْب غٳ ;اـطأ ٗ ايكها٤

 .(97)١يعازٜٸا

َٔ ْٝع أْٛاع  كٕٛ َٔ اٱَا١َٝ إٍ ترب١٥ غاس١ ايٓيبٸيكس شٖب ايعًُا٤ ٚاحملٚك

 .(98)ٛٗٵايػٻ

 ٛٸّا.١ًُ إٍ اعتباض ٖصا ا٫عتكاز ـ َٔ ايطٚاؾض بععُ٘ ـ ُغٚقس شٖب ابٔ تُٝٝٸ

ٛ ٗٵٚقس شٖب ايؿٝذ ايكسٚم ٚأغتاشٙ قُس بٔ اؿػٔ ايٛيٝس إٍ عسٸ ْؿٞ ايػٻ

 .ٚشٖبا إٍ ا٫عتكاز بإغٗا٤ ايٓيبٸ .ٛٸ٤ًُ َطًكّا َٔ ايػٴعٔ ا٭ْبٝا

ٔٵٗٵض يًػٻـ طبكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ ـ ٫ ٜتعطٻ إٕ ايٓيبٸ قس  ٛ ٚايٓػٝإ بٓؿػ٘، ٚيه

ٓٵٜتسخٻ ٛ ٗٵٝ٘، يٝهٕٛ شيو غببّا ٗ تعًِٝ ايٓاؽ أسهاّ ايػٻػٹٌ اهلل ٗ بعض إٛاضز ٜٚٴ

ٝٸ  .(99)ّاٗ ايعبازات عًُ

ايكٍٛ ، ع٢ً مٛ اٱْاٍ ،اٛٵٌُ َٔ ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ قس اضتهٳًٜٚبسٚ إٔ إته

 ٛ ع٢ً ا٭ْبٝا٤.ٗٵبايػٻ
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٘ ٗ ًَٛ ٚايػٳٗٵاض إعتعيٞ إٍ ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ايػٻؾكس شٖب ايكانٞ عبس اؾبٸ

ٔٵ أزا٤ ايٓيبٸ ٌٕٗٵقس تكتهٞ إكًش١ ٚقٛع ايػٻ يًطغاي١، ٚيه ٝٻ ٛ َٓ٘ ٗ عُ ٔ غبل إٔ ب

 .(100)٘غتٛؾاٙ سٖكسهُ٘ ٚا

ٗ غري أَط  ح ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ ظٛاظ اـطأ ع٢ً ايٓيبٸٚقس قطٻ

 .(101)ايتبًٝؼ

ٚقاٍ عهس ايسٜٔ اٱهٞ: يكس أداظ أنجط ايعًُا٤ قسٚض ايهبا٥ط عٔ غري 

ٝٵسٳ .سٺُٵعٳ ٖٚصا  .ّٛاٗٵإٔ ايكٍٛ إدتاض ع٢ً خ٬ف شيو. ٚػٛظ ايكػا٥ط ع٢ً ا٭ْبٝا٤ غٳ بٳ

 .(102)عًٝ٘ بٌ أقشابٓا طا٭ؾاعط٠ص ؿلٷَتٻ

 

 ــــــ ِٛٗأدٓي١ عؿ١ُ ايٓيّب َٔ ايطَّ

 .|ا٭نطّ ٛ عٔ ايٓيبٸٗٵعك١ًٝ ْٚك١ًٝ ع٢ً ْؿٞ ْٝع أْٛاع ايػٻ ١ْٖٓاى أزٓي

ٝٸ ٞٸ. ّاّا ؾًػؿٝٸٚٗ ايبسا١ٜ غٛف ْػتعطض زي٬ّٝ عكً ـ ع٢ً سسٸ  ٖٚصا ايسيٌٝ ايعكً

٢ إشا ١ عٝح هب ا٭خص ب٘ ستٸح ٚايكطعٝٸًَٞ ـ َٔ ايٛنٛاٯتعبري ايؿٝذ دٛازٟ 

 ١ ع٢ً خ٬ؾ٘.ناْت ايٛٛاٖط ايٓكًٝٸ

ٞٸؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايطٚح بكعٛزٖا إٍ ايتذطټ ٫ ٜبك٢ َعٗا  تكٌ إٍ َطتب١ٺ ز ايعكً

ٍٷ ٞٸٗ ايبٴعٵ أٚ ظٜاز٠ْ ٢ ٜهٕٛ ٖٓاى ْكلٷيًٓؿٛش ٚايتأثري، ستٸ يًؿٝطإ فا ٕجٌ  س ايعًُ

ّٸس٠. إٕ َكاّ ايتذطټز٠ ايكاعٖصٙ ايطٚح اجملطٻ ٍٷ ز ايتا يًشهٛض ٚايٛٗٛض ايسا٥ِ،  َٓع

ٞٸ(103)ٚيٝؼ ايػؿ١ً ٗ َعطض ايجٓا٤  (،غٝٓا)ابٔ  . َٚٔ ٖٓا ٜكٍٛ ايؿٝذ ايط٥ٝؼ أبٛ عً

 .(104)«ّٛاٗٵغًطّا ٫ٚ غٳ تٕٛ َٔ د١ٗٺأا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٫ ٜ»: ^ع٢ً ع١ُٛ ا٭ْبٝا٤

ٝٸاعتُاز ايٓاؽ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭زي سٸنُا ٜٴعٳ  .(105)١ أٜهّا١ ايعكً

ٍٸ بإطًل ع٢ً ٚدٛب إطاع١ ايٓيبٸ إطاعت٘ َٔ إطاع١  سټعٴ، ٚتٳإٕ اٯٜات اييت تس

ٍٸ ٛ; بتكطٜب إٔ ا٭َط ٗٵَٔ ايػٻ |ا٭نطّ ٗ ايٛقت شات٘ ع٢ً عك١ُ ايٓيبٸ اهلل، تس

ِٸ تكٝٝسٙ َ ٍٕبايطاع١ َطًل، ٚمل ٜت َٔ  |ٚبصيو تجبت عك١ُ ايٓيبٸ ،خامٸ ذا

 اسٌ.سّا، ٚنصيو ايٓػٝإ ٗ ْٝع إطُٵّا ٚعٳٛٗٵايصْب غٳ

|ا٭نطّ نُا ٚضز ايتكطٜض ٗ بعض ايطٚاٜات بعك١ُ ايٓيبٸ
ُٸ (106) ١ ٚا٭٥
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^إعكٌَٛ
 َٔ اـطأ. (107)

 

 ــــــ ×آدّ َعؿ١ٝ ايٓيّبسٜٔ يف ن٬ّ املفطِّ

ٚٸٍ َعك١ٝ ايٓيبٸ ،ع٢ ناتب إكاٍهب ايكٍٛ ٗ اؾٛاب عٔ َسٻ  ×آزّ ايصٟ أ

ٛٳ٣﴿تعاٍ:  ٗ قٛي٘ ٘ٴ َؾػٳ ّٴ ضٳبٻ ٌټ( باـطأ: يكس ؾػٻ121)ط٘:  ﴾ٚٳعٳكٳ٢ َآزٳ َٔ  ٚاسسٺ ط ن

ٞٸإؿػِّ ـ َٔ شيو ٚٗ فاٍ عك١ُ ا٭ْبٝا٤.  طٜٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َا ٜتٓاغب َع َبٓاٙ ايه٬َ

ٛٸت٘ :إٔ ا٭ؾاعط٠ قايٛاع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ  ٗ سٌ  ;(108)إٕ َعك١ٝ آزّ تطتب٘ َا قبٌ ْب

طٖا ٚؾػٻ ;(109)ط٠ٺغري َٓٚؿ ناْت قػري٠ّ ×ؿطٟ إعتعيٞ بإٔ َعك١ٝ آزّقاٍ ايعك

١َ ايطباطبا٥ٞ: أٚ َعك١ٝ ا٭َط اٱضؾازٟ. ٚقاٍ ايع٬ٓ ;(110)اٱَا١َٝ برتى إػتشبٸ

 طّاٝٵإسطاظ إأَٛض خٳ ايصٟ ٫ زاعٞ ؾٝ٘ إ٫ٓ ـ ٚأَا إعك١ٝ َع٢ٓ كايؿ١ ا٭َط اٱضؾازٟ»

نُا ٜأَط ٢ٜٗٓٚ  ،باْتداب ايططٜل ا٭قًض ـ ٘ َٚٓاؾعٗأَ خريات سٝات أٚ َٓؿع١ّ

ٖٚٛ  .١ ايعك١ُؾإطاعت٘ َٚعكٝت٘ خاضدتإ َٔ فط٣ أزٓي ،إؿري ايٓاقض ْكشّا

ع٢ً عكُتِٗ هٛظ هلِ تطى  ^إٕ ا٭ْبٝا٤ :ٚيٝهٔ ٖصا َع٢ٓ قٍٛ ايكا٥ٌ .ٚاٖطٷ

 .(111)«ٍٚٵاَ٭

ٚٴَٚٔ اؾسٜط شنطٴ ٙ آزّ إٍ ا٭ضض، ٚأَا قبٌ بعس ٖبٛ تٵسٳدٹٙ إٔ ايؿطٜع١ إِا 

٢ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓ يًعكٝإ إكطًض. قاٍ اهلل ، ستٸشيو ؾًِ تهٔ ٖٓاى ؾطٜع١ْ

ٗٳا ﴿١ إبًٝؼ ٚآزّ ٚظٚد٘ ٚتٛبتُٗا: بعس بٝإ قكٸ ،تعاٍ ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ٓٵ َٹ ٖٵبٹُطٛا  ٓٳا ا ًِ ُق

 ِّٞٓ َٹ ِٵ  ٓٻُه ٝٳ ٜٳِأتٹ َٻا  ُٹٝعّا َؾٔإ ٟٳ دٳ ٖٴسٳا ٔٵ تٳبٹعٳ  ُٳ ٚٳ٫َ َؾ٬َٖٴسٶ٣ َؾ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٛٵفٷ عٳًَ ٕٳ  خٳ ِٵ ٜٳشٵعٳْٴٛ  *ٖٴ

ٕٳ ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٓٳا ُأَٚي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ ايٓٻأض  ٜٳاتٹ ٚٳَنصٻبٴٛا بٹَآ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ـ  38)ايبكط٠:  ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

(. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ أٚا٥ٌ ايتؿطٜعات ٚايكٛاٌْ اييت أْعهلا اهلل ٗ عامل اٱْػإ 39

 .×آزّ بعس ٖبٛٙ ايٓيبٸ تٵايبؿط، ٚقس ٚضزٳ ٚٚنعٗا ٗ سٝا٠

ٚعٓس كايؿ١ ا٭َط بعسّ ا٭نٌ َٔ ايؿذط٠، مل ٜهٔ  ،ؾؿٞ شيو ايّٝٛ ،ٚعًٝ٘

ـٷ ٖٓاى تؿطٜعٷ ٟٸ أٚ خطابٷ أٚ تهًٝ  .(112)عٔ اهلل تعاٍ قازضٷ َٛيٛ

 

ّٝ ـ3  ــــــ ١ ايعؿ١َُاٖ

ِٸ»قاٍ ٚٚنط ٗ ٖصا ايؿإٔ:  زضدات َٔ  ٔإٔ ْعِّ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َٔ إٗ
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ٌٸ ،ايصْب ٌٸَٛضزٺ أٚ ايصْب احملتٌُ ٗ ن إػأي١ َذطٸز ايكٍٛ بٓؿٞ  ، ٫ٚ ّهٔ س

ًصْب يس٣ ا٭ْبٝا٤; ٭ٕ ا٭ْبٝا٤ إشا مل ٜهْٛٛا قازضٜٔ ع٢ً اضتهاب ايصْب يا٫غتعساز 

ؾإٕ ايعك١ُ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ .أق٬ّ (113)ٌ يٮدط ٚايجٛابشاتّا ٕا ناْٛا َػتشٚك

ـٷ شات١ٝ يٮْبٝا٤، ٚإِا ٖٞ ٖب١ْ يٝػت قؿ١ّ ُا نإ بٳأٚزع٘ اهلل عٓسِٖ. ٚضٴ أٚ يط

 ٖٛ َٛضزٷ، ٜٛغـ ٖٚٛ ؾُٝا ىلٸ ايٓيبٸ ،ٗ ايكطإٓ ـ ٚضز شنطٙ َطاضّا ـ ٖٓاى َٛضزٷ

ٜعهؼ َػاس١ نبري٠ َٔ ايتأ٬ٜٚت إُه١ٓ، ٚا٫خت٬ف سٍٛ َا إشا ناْت يسِٜٗ 

 عك١ٝ.ايكسض٠ ع٢ً اضتهاب ايصْب أٚ لات٘ َٔ إ

ايٓيب ٜٛغـ عٔ  تٵٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ظيٝدا ظٚد١ ايععٜع قس ضاٚزٳ

ُٻ. ٜكطِّ(114)ْؿػ٘ ٚٵضب٘، ٚإٔ ٜٛغـ ب تٵح ٖصا ايٓلٸ َٔ ايكطإٓ بإٔ ظيٝدا قس ٖ ٙ قس سٳ

َُٓٗا إٍ اٯخط نإ بٓؿؼ ايٓػب١;  بٗا. ٚغٝام ايه٬ّ ٜٴؿري إٍ إٔ الصاب نٌٛ ِٻٖٳ

 تٵَكَؿُّا ـ ٖٚصا َا اتٻتٵٚعاق١ٝ سٳ ٕ ظيٝدا عٝح تهٕٛ َصْب١ّز ٚعكٝاؾإشا نإ ُطټ

عًٝ٘ ن١ًُ ْٝع ايعًُا٤ تكطٜبّا ـ هب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿإٔ َٓطبكّا ع٢ً ٜٛغـ أٜهّا. 

أَطّا  ،بايٓٛط إٍ أخص ايككس ٚايساؾع ;ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ايصْب ٗ ٖصا إٛضز

ٞٸ سٸ ٗ اؿكٝك١ َٓعي١ ايصْب َٔ إٍ ظيٝدا ٜٴعٳ بايؼ ايتعكٝس. ؾكس نإ ا٫لصاب اؾٓػ

ٝٵسٳٚد١ٗ ْٛط ٜٛغـ،  ٛٵ٫َ﴿ٚتكٍٛ:  ،إٔ اٯ١ٜ تػتسضى ع٢ً شيو َباؾط٠ّ بٳ ٕٵ ضٳَأ٣  َي َأ

٘ٹ ٕٳ ضٳبِّ ٖٳا ٜٛغـ  بإٔ ايٓيبٸ ُا أَهٔ تؿػري فُٛع ايٓلٸبٳضٴ ،. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ﴾بٴطٵ

ٖٳ ١ يبؿط نإ َٔ ايٓاس١ٝ ايطبٝعٝٸٚطُع بعيٝدا; َع٢ٓ أْ٘ بٛقؿ٘ َٔ ا ِٻنإ قس 

ٞٸَػتعسٸ ٔٸ ّا ي٬لصاب اؾٓػ ٌ بطٖإ اهلل ساٍ زٕٚ تسخټ مٛ إطأ٠ اؾ١ًُٝ; ٚيه

ٟٸؼٗك ٚيصيو ؾإٕ ٖصا ايربٖإ َٓع٘ َٔ اضتهاب ٖصا  .ٗ ٖصا ا٫ػاٙ أٚ زاؾٕع قكسٺ ل أ

 ضغِ إساطت٘ ب٘. ،ايصْب

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ٕ ٚٵض بٌ ايصٜٔ ٜطٳف َتهطِّؾكس ناْت ٖصٙ إػأي١ َٛنع ْكا ،سا

ٞٸإٔ ٖصا ايتسخټ  طّا.ْ٘ َتأخِّٚٵَٓص ايبسا١ٜ ٚبٌ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطٳنإ  ٌ اٱهل

١ اهلل ٗ ايٛقت ِ ٚإزضاى ٜٛغـ ؿذٸٗٵ١ َؾبايٓٛط إٍ نٝؿٝٸ ;َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘

ْطاٙ بعهؼ شيو قطٜبّا َٔ  أٚ ;٘ َٔ ْٝع ؾٛا٥ب ايصْب٥إٓاغب، ّهٔ إٔ ْربِّ

 ايصْب.



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

َٳاى َٔ إؿػِّٖٚٓ ٌ ٝٵـ عٔ اضتهاب ايصْب ُقبٳع٢ إٔ ٜٛغـ قس تٖٛقازٻ ٔٵطٜٔ 

 إبازض٠ إٍ اضتهاب٘.

 ;ٜٛغـ ُا متٸ تٛنش٘ ٚبٝاْ٘ ٖٛ اغتٓباٙ ٖصا ا٭َط، ٖٚٛ إٔ ايٓيبٸٚإٕ ايصٟ قًٖ

. (115)بايٓٛط إٍ َعطؾت٘ َا هب عًٝ٘ ؾعً٘ َٚا ٫ هب عًٝ٘ ؾعً٘، مل ٜهٔ َعكَّٛا

ٝ٘ اهلل ايصٟ ناْت تؿطن٘ إٍ تٓب َعكَّٛا بايهاٌَ ٕا نإ عاد١ٺ ؾإْ٘ يٛ نإ

 اؿاي١.

 ٚإٕ إجاٍ ا٭ؾهٌ هلصا ايٓٛع َٔ ايعك١ُ أٚ عسَٗا لسٙ ٗ َٛنٛع ايٓيبٸ

ٝٵَو﴿سٝح نًِٓ اهلل، ٚقاٍ ي٘:  ،َٛغ٢ ُٛطٵ ٔإَي ْٵ  (.143)ا٭عطاف:  ﴾َأٔضْٹٞ َأ

: سّاع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ، ٚقاٍ َ٪ٚن َٛغ٢ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ اهلل قس عاتب ايٓيبٸ

 .(116)٣هٔ إٔ ٜٴطٳإٕ اهلل ٫ ّ

ٞٸ يط١ٜ٩ اهلل;  بايٓػب١ إٍ أٚي٦و ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ بعسّ اٱَهإ ايٛاقع

ٟٸ ٞٸ يهْٛ٘ غري عاز ٌُ سٸ غ٪اٍ َٛغ٢ هلل إٔ ٜأشٕ ي٘ بايٓٛط إيٝ٘ ـ إشا سٴعٳ، ٜٴ٫ٚ دػُاْ

 ٢ً عسّ عكُت٘.ٗ ـ زي٬ّٝ عطٵع٢ً َعٓاٙ ايًؿٛٞ ٚاَؿ

ِٷِؿعٹَٛغ٢ إشا مل ٜٴػٵ هب إٔ هٛظ اـطأ ع٢ً ايٓيبٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  ٘ زع

 ٚإزضان٘ يًسٜٔ ٚايعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ.ُ٘ ٗٵل بَؿَا ٜتعًٖ َٔ اهلل ٗ

ِٸ ،١(١ )ا٫عتكازٜٸَؿشٕٛ بإؿانٌ ايتعًُٝٝٸ ٖٚصا تؿػريٷ ادتٓاب٘  ٚيصيو ٜت

ٌٕ ّٸ بؿه  .(117)«عا

 

ّٝز١ٜ٩ ٚٚنس سٍٛ عدّ   ــــــ ، ْكاٌؽ ٚاعرتاض١ ايعؿ١ُذات

; َع٢ٓ أْ٘ ٫ ات ايٓيبٸ١ ايعك١ُ يٝػت َٔ شاتٝٸٜط٣ ناتب إكاٍ إٔ َاٖٝٸ

ـٷ  َٔ اهلل. ٜػتطٝع اقرتاف ايصْب، بٌ ٖٞ يط

 ٗ اضتهاب ايصْب أَطٷ إٕ َا قاي٘ ناتب إكاٍ َٔ عسّ ْؿٞ ايكسض٠ عٔ ايٓيبٸ

ٚٳاٱغ٬َٝٸٌُ َٔ بٌ إتهًٚ ٘قشٝض ُاَّا. ؾإْ ِٖ ايصٜٔ قايٛا سٳسٵٌ نإ ا٭ؾاعط٠ 

أٚ أْٗا تعين خًل ايكسض٠ ؾٝ٘ ع٢ً ; (118)بإٔ ايعك١ُ تعين عسّ خًل ايصْب َٔ إعكّٛ

 . (119)ايطاع١
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 ٫ ؾٳٖوتٗا. طٜٸبٵٟ إٍ ايكٍٛ َظَٔ ايٛانض إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿػري يًعك١ُ ٜ٪زٸٚ

ٝٵسٳاضتهاب ايصْب، ٫ تعين عسّ ايكسض٠ ع٢ً  ٗ إٔ عك١ُ ايٓيبٸ إٔ ايكسض٠ ع٢ً  بٳ

١ ٚايك٣ٛ اضتهاب ايصْب ٫ تعين اضتهاب ايصْب بايهطٚض٠. ٚإٕ ٚدٛز ايػطا٥ع اؾٓػٝٸ

ٝٸ ٌٕ ٫ ت٬ظّ اقرتاف إعاقٞ. ٚبعباض٠ٺ ١ايؿٗٛاْ ٖٞ غري  أخط٣: إٕ ٚدٛز ا٭ضن١ٝ يعُ

ٌ ٫ ّهٔ ٢ بايٓػب١ إٍ ا٭ؾدام ايعازٜل ٚقسٚض شيو ايعٌُ. ٚستٸ١ُٝ ؼٗكتٵسٳ

ل َا ٜتعًٖ ايكٍٛ: سٝح ٜٛدس إكتهٞ إٍ إعك١ٝ عٓسِٖ ؾِٗ َصْبٕٛ ع٢ً ايسٚاّ ٗ

ع٢ً ايٓاؽ ؾًُاشا أَطِٖ  َات ٚؾعٌ ايٛادبات قا٫ّظُٝع ايصْٛب. يٛ نإ تطى احملطٻ

. إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ (120)ـ ايٓاؽ بػري إكسٚضإٕ اهلل اؿهِٝ ٫ ٜهًٚ !بٗصٙ ا٭َٛض؟

ٟٸ٢ً ايبٴعٵس عٜ٪ٚن ، ٚايتهًٝـ (122)ؿٕٛ، ٜٚط٣ إٔ ا٭ْبٝا٤ َهًٖ(121)يٮْبٝا٤ س ايبؿط

ٌٷ  ع٢ً اٱضاز٠ ٚا٫ختٝاض. زيٝ

ـٷ ٟٸ٘ ٫ ٜكسَِّٔ اهلل، ٚيهٓٸ ٜط٣ ٚٚنط إٔ ايعك١ُ يط آخط  أٚ تٛنٕٝض ؾطٕح ّ أ

ٔٵ .سٍٛ إككٛز ٚإطاز َٔ ٖصا ايًطـ بايٓٛط إٍ ْٛع ْٚتٝذ١ اغتٓازٙ إٍ آٜتٌ  ٚيه

ايصْب، بٌ إٕ  ٗ ٘ َٔ ضأٜ٘ إٔ ٖصا ايًطـ ٫ وٍٛ زٕٚ ضغب١ ايٓيبٸبٳٓٵايكطإٓ ٜٴػتٳَٔ 

ُٵ  .عٓس اضتهاب ايصْب أٚ بعس شيو ض إٍ ايٓيبٸٓٳٖصا ايًطـ قس ٜٴ

ٝٵسٳ  .إٔ ٖصا ايتؿػري يًعك١ُ ٫ ٜتٓاغب َع ؾإٔ ايٓيبٸ بٳ

إٍ نإ بايٓٛط إٍ طبٝعت٘ ايبؿط١ٜ قس َاٍ  ×ٜٛغـ ٜط٣ ٚٚنط إٔ ايٓيبٸ

ٔٸ  ٘ قس َٓع٘ َٔ اضتهاب ايصْب.ض٩ٜت٘ يربٖإ ضبِّ ظيٝدا، ٚيه

ٝٵسٳإٔ ٜط٣ اهلل،  ×َٛغ٢ ٚقس طًب ايٓيبٸ ٗ٘ إٍ خط٦٘، ٚقاٍ ي٘: إٔ اهلل ْبٻ بٳ

 .«ئ تطاْٞ»

 يًطـ ٫ ٜٓػذِ َع ضأٟ إػًٌُ. إٕ ٖصا ايتعطٜـ َٓ٘

 ١.عتعي١ ٚاٱَاَٝٸٌ إبٳ١ ايعك١ُ قس متٸ بٝاْٗا َٔ قٹإٕ ْٛط١ٜ ايًطـ ٗ َاٖٝٸ

ـٷٚٵؾإعتعي١ ٜطٳ ٜٚكٛيٕٛ: إٕ إعكّٛ هتٓب ايصْب  ،ٕ إٔ ايعك١ُ يط

 .(123)باختٝاضٙ

ٞٸٚأَا إتهًٚ ٚاختٝاض إعكّٛ ٗ  ُٕٛ َٔ اٱَا١َٝ ؾكس ٫سٛٛا ايًطـ اٱهل

 .(124)تعطٜؿِٗ ٕؿّٗٛ ايعك١ُ
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ـٷ١َ اؿًٓنُا إٔ ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايع٬ٓ َٳٜكّٛ ب٘ اهلل ػ ٞ يط  ٔٵاٙ 

ٕٵ عٝح ٫ ٜبك٢ يسٜ٘ زاؾعٷ ،ّتًهٗا نإ  إٍ تطى ايطاع١ ٚإٍ ؾعٌ إعك١ٝ، ٚإ

 قازضّا ع٢ً ؾعًُٗا.

ٚايعًِ  ;١١ أٚ اؾػسٜٸ، ٖٚٞ: اـكا٥ل ايطٚسٝٸإٕ أغباب ٖصا ايًطـ أضبع١ْ

ٛٳ ;ٔ ايطاع١ػٵض إعك١ٝ ٚسٴبٵبُك  َٚعاتب١ ;ٞ أٚ اٱهلاّ إتٛاقٌسٵٚتأنٝس ٖصا ايعًِ باي

ِٸ يٝعًِ ايٓيبٸ ;ٍٚٵل برتى اَ٭َا ٜتعًٖ ٗ َباؾط٠ّ ايٓيبٸ ٢ ٗ غري تٛدٝ٘ ايًّٛ إيٝ٘ ستٸ أْ٘ ٜت

 .(125)ايٛادبات أٜهّا

١ ايعك١ُ، َٔ قبٌٝ: ْٛط١ٜ ايعًِ َؿاغس ٖٚٓاى آضا٤ أخط٣ َططٚس١ سٍٛ َاٖٝٸ

ٞٸ ٚاؿبٸ ;ايصْٛب ايػهب ٚتؿسٜس ايعك١ْٝ٬ ٚايػٝطط٠ ع٢ً  ;ٚايؿٛم ٚا٫ؾتٝام اٱهل

َٸ ،١١ إعطؾ١ ٚاٱضاز٠ ايكٜٛٸْٚٛطٜٸ ;(126)ٚاٱضاز٠ ٚا٫ختٝاض ;ٚايؿ٠ٛٗ ١ ٖٚٞ َٔ اٯضا٤ اهلا

 إصنٛض٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ.

 

 ــــــ دزاض١ْ ٚحتكٝل، (ٚٚنسـ )ي املطتٓد ايكسآْٞ

 اٖسٺنؿ ٜٛغـ ١ ايٓيبٸ: ٜصنط ناتب إكاٍ قكٸَٔ غٛض٠ ٜٛغـ 24اٯ١ٜ ـ 1

ٌٕ ٝٸ عسّ ع٢ً ٚزيٝ ٌٸ َجٌ ـ ×ٜٛغـ ايٓيبٸ بإٔ شيو ضٜكطِّ أْ٘ إ٫ٓ يعك١ُ،ا ١شات  ـ; إْػإ ن

ٞٸ ،بايٓٛط إٍ طبٝعت٘ ايبؿط١ٜ قبٌ  نإ ٌّٝ إٍ ايصْب، ٚعٓسٖا ٜؿًُ٘ ايًطـ اٱهل

 ، ّٚٓع٘ َٔ اقرتاف ايصْب.اضتهاب ايصْب أٚ عٓس َباؾطت٘

، بٌ مل ـ طبكّا هلصٙ اٯ١ٜ ـ مل ٜكرتف ايصْب ×ٜٛغـ ٖصا ٗ سٌ إٔ ايٓيبٸ

 ٜككسٙ أٜهّا. 

ٖٳ﴿طٜٔ هلا: َا ًٜٞ ْؿري إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚآضا٤ إؿػِّ ٚٗ ٛٵ٫َٚٳَيَكسٵ  ٗٳا َي ِٻ بٹ ٖٳ ٚٳ ٘ٹ   ُٻتٵ بٹ

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ْٳا اِي ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٘ٴ  ْٻ ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳ ٔإ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ  ٓٵ ٘ٹ َنصٳيٹَو يٹٓٳكٵٔطفٳ عٳ ٕٳ ضٳبِّ ٖٳا ٕٵ ضٳَأ٣ بٴطٵ  ﴾َأ

 (.24)ٜٛغـ: 

ُٳ»ٗ ايًػ١ ٖٛ اٱضاز٠:  «ِٻٖٳ»ع٢ٓ إٕ َ ٖٳ تٴُٵٖ َٳ(127)«٘تٴُٸّا إشا أضزٵبايؿ٤ٞ   ٔٵ. ٖٚٓاى 

. ٚقاٍ (128)قاٍ بأْٗا تعين بسا١ٜ ايعع١ّ، ٚأْٗا تػتعٌُ ٗ َٛضز إضاز٠ ايؿ٤ٞ ٚعسّ ؾعً٘

َٳ(129)َاتَ٘ع ايؿطٚع ٗ َكسٸ تعين ايععّ ع٢ً إَٔط «ِٻٖٳ»إٕ  :«ايتشكٝل»قاسب   ٔٵ. ٖٚٓاى 
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ٚخطٛض  ;، ٖٚٞ: ايععّ ٚايتكُِٝ ايكاطع ع٢ً إَٔط«ِٻٖٳ»بع١ َعاْٞ يه١ًُ شنط أض

َٕ ;َطًب ع٢ً ايصٖٔ ٞٸٝٵٚا٫قرتاب، ٚايطغب١ ٚا ٗ إٛضز  «ِٻٖٳ»ٜٚأتٞ اغتعُاٍ  .ٌ ايطبٝع

 .(130)ا٭خري ع٢ً غبٌٝ اجملاظ

 إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸ ْاع١ْ تٵؾصٖبٳ ;يكس اختًـ ايعًُا٤ ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ

ٟٸ َعك١ٝٺ َٳ ;نبري٠ أٚ قػري٠ ،ٜٛغـ مل ٜطتهب أ إْ٘ عكس ايععّ ع٢ً : قاٍ ٔٵٖٚٓاى 

ٚمل ٜؿعٌ َا ععّ عًٝ٘. ٚإٕ ايصٜٔ شنطٚا  ،٘ اْكطف عٔ شيوؾعٌ إعك١ٝ، ٚيهٓٸ

ٜٛغـ قس ععّ ع٢ً ؾعٌ إعك١ٝ، ؾشٓٛا تؿػريِٖ  ٚقايٛا بإٔ ايٓيبٸ ،ٖصا ايطأٟ

ٌٕ ، بٌَطايب ٫ تتٓاغب َع ؾإٔ ايٓيبٸ ٟٸ عاق  .(131)َٔ ايعك٤٬ ٫ تٓاغب َع ؾإٔ أ

١ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚتتٓاؾ٢ َع غٝام نُا إٔ ٖصٙ ا٭َٛض تتٓاؾ٢ َع ا٭زٓي

 ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ا٭خط٣ َٔ غٛض٠ ٜٛغـ. 

ُٕ ايٓيبٸ تٵإٕ اٯ١ٜ ٚقَؿ َؿاٖس٠ ايربٖإ  ٚأْ٘ دسٜطٷ ،ًَكٌدٵٜٛغـ بأْ٘ َٔ ا

ٞٸ ٌٕ ٖٚصا خريٴ .اٱهل  .×ٜٛغـ ٢ عك١ُ ايٓيبٸعً زيٝ

 خ ايؿدط ايطاظٟ ـ بايٓٛط إٍ غٝام غٛض٠ ٜٛغـ ـ عٔ بطا٠٤ ايٓيبٸٚقس ؼسٻ

٢ ٔ اقرتاف إعك١ٝ بؿٗاز٠ اهلل، ٜٚٛغـ، ٚاَطأ٠ ايععٜع، ْٚػا٤ َكط، ٚستٸَٜٛغـ 

 .(132)ايؿٝطإ ْؿػ٘

َٔ ايصْب إٍ ايعٌُ  ×ٜٛغـ اؾُاع١ ا٭ٍٚ ٗ ترب١٥ غاس١ ايٓيبٸ تٵٚقس شٖبٳ

آخط  ؾ٤ٞٷ «ِٻٖٳ»ل أخط٣ إٍ ايكٍٛ بإٔ َتعًٖ ٚتاض٠ّ ;«ِٻٖٳ»ع٢ً تٛغٝع َع٢ٓ ن١ًُ  اض٠ّت

 ا٤.غري ايؿشؿ

ع٢ً َا  ،ػع١َّتٸ إشا ناْت ٚدٛٙ ٖصٙ ايًؿ١ٛ كتًؿ١ّ»قاٍ ايػٝس إطن٢: 

 ;ْا باقٞ ايٛدٛٙعٵّ ع٢ً ايكبٝض، ٚأدٳعٵٖٚٛ ايعٳ ،اهلل َا ٫ ًٜٝل ب٘ ٓا عٔ ْيبٸٝٵَْؿ ،ْاٙطٵشَن

ٌٸ  .(133)«َٓٗا ًٜٝل عاي٘ ٚاسسٺ ٭ٕ ن

ٖٳ  باقرتاف ايؿاسؿ١، ٚأَا ايٓيبٸ تٵُٻٚشٖب اٯيٛغٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ ظيٝدا قس 

َٳ ×ٜٛغـ ٟٸ ،ع٘ ايبؿطٟبٵَكته٢ َط ;إيٝٗا ٌٷٝٵؾكس سكٌ ي٘  ، ٚقاٍ ٖٚٛ غري اختٝاض

َٳ ،إدايط١ تٵإع٢ٓ أْٗا قكسٳ»ٗ شيو:  ِٻ ب» ...داظَّا َّاعٵعًٝٗا عٳ تٵٚعع ٖٳ َاٍ  :أٟ «ٗاٚٳ

ُٳ ،١إٍ كايطتٗا َكته٢ ايطبٝع١ ايبؿطٜٸ  .إٍ إا٤ ايباضز ٌ ايكا٥ِ ٗ ايّٝٛ اؿاضٸٝٵن
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٭ٕ شيو  ;ّااختٝاضٜٸ قكسٖا قكسّا ×٫ أْ٘ ،َٚجٌ شيو ٫ ٜهاز ٜسخٌ ؼت ايتهًٝـ

ّٷ أَطٷ ز ٚقٛع٘ طٸجمل ;ِِّط عٓ٘ باهَلب٘، ٚإِا عبٻ ×كاؾ٘تٓازٟ اٯٜات ع٢ً عسّ اتٸ َصَٛ

ِّ  .(134)«إؿان١ً بططٜل، ٗا ٗ ايصنطٗ قشب١ ٖ

َٳ ُټقاٍ:  ٔٵٖٚٓاى  ِٸأَا ٖ ُټٗا ؾهإ أخبح اهل ٖٳ ×٘، ٚأَا ٖ  ِٻؾٗٛ أْ٘ قس 

ٕٵ .بسؾعٗا ٚنطبٗا ٟټقٌٝ ؾإ ٛٵ٫َ﴿ع٢ً ٖصا ايتأٌٜٚ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ؾا٥س٠ٺ : ؾأ ٕٵ ضٳَأ٣  َي َأ

٘ٹ ٕٳ ضٳبِّ ٖٳا : هٛظ إٔ ٜهٕٛ قًٓا ٫ ٜكطف ايربٖإ عٓٗا؟ ٘ طاع١ْٚايسؾع هلا عٔ ْؿػ ،﴾بٴطٵ

ٖٳٕٓ ٕٵ بسؾعٗا ٚنطبٗا أضاٙ اهلل تعاٍ بطٖاّْا ِٻا  ب٘ أًٖه٘  ِٻٖٳ اأقسّ ع٢ً َ ع٢ً أْ٘ إ

 ،عٞ عًٝ٘ إطاٚز٠ ع٢ً ايكبٝض، ٚتكصؾ٘ بأْ٘ زعاٖا إيٝ٘ٗا ٚقتًٛٙ، أٚ أْٗا تسٸأًُٖ

 ،٤ٛ ٚايؿشؿا٤ْ٘ قطف بايربٖإ عٓ٘ ايػټٚنطبٗا ٫َتٓاعٗا َٓ٘، ؾأخرب اهلل تعاٍ أ

ٔٸ ;ايكتٌ :ايًصٜٔ ُٖا  .(135)«أٚ اعتكازٙ ؾٝ٘ ،ايكبٝض ب٘ ٚإهطٚٙ، أٚ ٚ

إِا ٜهٕٛ با٭عُاٍ، ٫  ِٻإٔ اهَلٚقس شٖب قاسب تؿػري إٓاض إٍ ا٫عتكاز 

ٌٕ .بايؿدٛم ٚا٭عٝإ ؾًِ  ،تعاضض ؾٝ٘ إاْع ٚإكتهٞ ٚؼكٝل َعٓاٙ أْ٘ َكاضب١ ؾع

ِٸ. ٜكع يطدشإ إاْع ٔٸ .ٖٚٛ إٛاؾل يكٍٛ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٗ ايتعاضض ا٭ع ضدشإ  ٚيه

ٖٳ ،ِٸإاْع ٖٓا قس ٜهٕٛ بإضاز٠ قاسب اهَل َٚٓ٘  ،ٚقس ٜهٕٛ َٔ غريٙ ;ٜٛغـ ِټَٚٓ٘ 

ٖٳ .ٖصٙ إطأ٠ ِټٖٳ ٖٚٛ ايبطـ بايهطب أٚ َا ٗ َعٓاٙ، ٚنإ إاْع  ،ُٗا ٚاسسّاُټنإ 

 .(136)«بٗطب٘ ;ٚعذعٖا ٖٞ ،َٓ٘ إضازت٘ ٖٛ

 .(137)آبازٟايٓذـ ٖٚصا ٖٛ ايصٟ اضتهاٙ ايؿٝذ قاؿٞ 

 «ٌُٻاهَل»١َ ايطباطبا٥ٞ ٖصٙ ا٭قٛاٍ، ٚشٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ ن٬ ٚقس اْتكس ايع٬ٓ

ٚإٕ َع٢ٓ اٯ١ٜ ٖٛ: أقػِ يكس  .٤ٛ ٚايؿشؿا٤ٚاسس، ٖٚٛ ايككس إٍ ايػټ َٔ غٕٓذ

ٚناز إٔ  ،بٗا ِٻ٘ هَل٫ ض٩ٜت٘ بطٖإ ضبِّػِ أْ٘ يٛ.. ٚأقٜٛغـ َا تطٜسٙ َٓ٘. قكسٳتٵ

ٖٛ  ×ٜٛغـ ١َ ايطباطبا٥ٞ إٔ ايربٖإ ايصٟ ضآٙ ايٓيبٸٜٴذٝبٗا ٕا تطٜسٙ َٓ٘. ٜٚط٣ ايع٬ٓ

ُٴيذ ايعًِ، ٚإٔ إضا٠٤ ايربٖإ ٓٵَٔ غٹ  .(138)ًَكٌ ٜعين ايعك١ُدٵً

 «٫يٛ»ا٥ٌ: إٕ دٛاب ٟٛ ايكشٵـ اغتٓازّا إٍ ايطأٟ ايٓٻ ّاٙ إٔ بعهَٚٔ اؾسٜط شنطٴ

أٚ  «يؿعٌ»ض ٖصا ايؿعٌ احملصٚف بـ قصٚؾّا، ٚقسٻ «٫يٛ»ض دٛاب ٫ ٜأتٞ قبٌ أزٚاتٗا ـ قسٻ

ٜٳ ×ٜٛغـ ٜهٕٛ إع٢ٓ إٔ ايٓيبٸ ،. ٚعًٝ٘«ـايطٗا» ٫ضتهب  طٳ بطٖإ ضبٸ٘يٛ مل 
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 ايؿشؿا٤.

َٳ ٜٳ ٔٵٖٚٓاى   .(139)«٫يٛ»طٳ إؾها٫ّ ٗ تكسِٜ دٛاب ضؾض ٖصا ايكٍٛ، ٚمل 

 قط١ّٜٓ «بٗا ِٻهَل»١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ ّهٔ اعتباض شٵ٢ يٛ ايتعَٓا بٗصٙ ايكاعس٠ ايٓٻٚستٸ

ٕٕ . ٚبصيو ٜجبت بٛنٕٛح«٫يٛ»ع٢ً ايؿعٌ احملصٚف، ٚاعتباض شيو دٛابّا يـ  بسٜع  بايؼ ٚبٝا

 ب، بٌ إْ٘ مل ٜككسٙ أٜهّا.ػٵ٤ٛ ؾشٳمل هتٓب ؾعٌ ايػټ ×ٜٛغـ إٔ ايٓيبٸ

: يكس شنط قاسب إكاٍ زي٬ّٝ آخط َٔ ايكطإٓ ٠ ا٭عطافَٔ غٛض 143اٯ١ٜ ـ 2

ٝٸ إٔ ٜط٣ اهلل نإ  ×َٛغ٢ ١ ايعك١ُ، ٖٚٛ إٔ غ٪اٍ ايٓيبٸايهطِٜ ع٢ً عسّ شات

 ٗ٘ اهلل إٍ شيو. ، ٚقس ْبٻخطّأ

ٓٳا ﴿ طٜٔ ؾٝٗا:ٚضأٟ إؿػِّ ،َا ًٜٞ ْػتعطض ٖصٙ اٯ١ٜ ٚٗ ُٹَٝكاتٹ َٴٛغٳ٢ يٹ ُٻا دٳا٤ٳ  ٚٳَي

٘ٴ ضٳ ُٳ ٕٔ اغٵتٳَكطٻ ٚٳَنًٖ ٌٔ َؾٔإ ُٛطٵ ٔإَي٢ اِيذٳبٳ ْٵ ٔٔ ا ٚٳَيهٹ ٔٵ تٳطٳاْٹٞ  ٍٳ َي ٝٵَو َقا ُٛطٵ ٔإَي ْٵ ٍٳ ضٳبِّ َأٔضْٹٞ َأ ٘ٴ َقا بټ

ُٻا َأَؾامٳ  َٴٛغٳ٢ قٳعٹكّا َؾًَ ٚٳخٳطٻ  ٘ٴ زٳٓنّا  ٌٔ دٳعٳًَ ٘ٴ يٹًِذٳبٳ ُٻا تٳذٳ٢ًٖ ضٳبټ ٛٵفٳ تٳطٳاْٹٞ َؾًَ ٘ٴ َؾػٳ ْٳ َٳَها

ٍٳ غٴبٵشٳاْٳَو تٴ ٌٳَقا ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٴ اِي ٚٻ ْٳا َأ ٚٳَأ ٝٵَو   (.143)ا٭عطاف:  ﴾بٵتٴ ٔإَي

سٝح هٝع ا٭ؾاعط٠ ض١ٜ٩ اهلل ٗ اٯخط٠ بايعٌ اؾاضس١، ؾكس اعتربٚا ٖصٙ 

إْ٘ غأٍ اهلل  :بايكٍٛ ×َٛغ٢ طٚا تٛب١ ايٓيبٸاٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً إَهإ ض١ٜ٩ اهلل، ٚؾػٻ

ٕٕ  .(140)ايط١ٜ٩ زٕٚ اغت٦صا

إِا غأٍ اهلل ايط١ٜ٩  ×َٛغ٢ طٜٔ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايٓيبٸػِّٚقس شٖب عُّٛ إؿ

ئ  ِٕٚ ع٢ً أْٗع٢ً يػإ قَٛ٘; ٭ٕ بعض اؾاًٌٖ َٔ بين إغطا٥ٌٝ ناْٛا ٜٴكطټ

ز إغهاتِٗ; ، ٚإٕ ٖصا ايػ٪اٍ نإ جملطٻ(141)٢ ٜطِٜٗ اهلل دٗط٠ّٜ٪َٓٛا ٕٛغ٢ ستٸ

َٔ ٖصٙ  ×َٛغ٢ ايٓيبٸ ٘ سٝح مل ٜػتأشٕ اهلل ٗ ٖصا ايطًب ؾكس دا٤ت تٛب١ٚيهٓٸ

 .(142)ايٓاس١ٝ

َٳ ٌ اهلل بٳقس متٸ تهًٝؿ٘ َٔ قٹ ×َٛغ٢ شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸ ٔٵبٌ ٖٓاى 

ُٸ يهٞ ٜػُع اؾُٝع اؾٛاب ايؿاٗ ٚايكاطع ٗ  ;١، ٚإٔ ٜػأٍ ٖصا ايػ٪اٍبٗصٙ إٗ

 .(143)ٖصا ايؿإٔ

 .(144)ٚقس متٸ ايتكطٜض بٗصا إع٢ٓ ٗ بعض ايطٚاٜات أٜهّا

مل ٜهٔ ْاٚطّا إٍ ايط١ٜ٩  ×َٛغ٢ ١َ ايطباطبا٥ٞ بإٔ غ٪اٍ ايٓيبٸايع٬ٓ ٚقاٍ
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ٟٸ١، بٌ نإ ٜعين بصيو ايؿٗٛز ايكًيبٸطٜٸكٳايبٳ غٛف ٜهٕٛ  . ٚإٕ نُاٍ ايعًِ ايهطٚض

ٍٷ بػبب  ;ٖهّٓا يعباز اهلل ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚأَا ايًكا٤ ٗ ٖصٙ ايسْٝا ؾإْ٘ قا

١. ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تهٕٛ ادات٘ ايطبٝعٝٸَهابس٠ اٱْػإ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً استٝ

َٛغ٢ إٔ تًو ايًش١ٛ مل  ٢ اهلل يًذبٌ أزضى ايٓيبٸايتٛب١ زا٥ُّا َٔ ايصْب. ٚعٓسَا ػًٓ

 . ٚقس ضؾض ايع١َ٬ٓ ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ غ٪اٍ ايٓيبٸ(145)يبٝإ ٖصا ايػ٪اٍ تهٔ َٓاغب١ّ

 .(146)ع٢ً شيو ب١نإ بايٓٝاب١ عٔ ايكّٛ، ٚشنط اٱؾها٫ت إرتتِّ ×َٛغ٢

 

 ــــــ خ٬ؾ١ْ ٚاضتٓتاز

ّٸ مل ٜهٔ ٖٓاى غٝابٷ «ايعك١ُ»ٗ َكاٍ  ي٬عتُاز ع٢ً إكازض ا٭ٍٚ  تا

 ّا.ع ـ قسٚزّا دسٸب، بٌ نإ ا٫عتُاز ع٢ً آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ـ خ٬ؾّا يًُتٖٛقػٵؾشٳ

سعٛا تبا ٚا١ٖٝ ـ إٔ ايؿٝع١ ِٖ ايصٜٔ ١ٺٚقس ضأ٣ قاسب إكاٍ ـ اعتُازّا ع٢ً أزٓي

ض َكاز إ١ٍ، بٌ َؿّٗٛ ايعك١ُ، ا٭َط ايصٟ ٜجبت عسّ ضدٛع٘ إٍ إكازض ايؿٝعٝٸ

 ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهّا.أٌٖ ايػٓٸ

َع  ٚإٕ ايتؿػري إصنٛض ٗ ٖصا إكاٍ يٰٜات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا َتٓاقه١ّ

 مل ٜهٔ َعك٫ّٛ. ايعك١ُ

ّ تعطٜؿّا زقٝكّا هلصا ّا، ٫ ٜكسِّٝٸضغِ اعتباضٙ ايعك١ُ يطؿّا إهل ،ٚإٕ ناتب إكاٍ

ٞٸ  .ايًطـ اٱهل

ٜٚبسٚ إٔ ْكاٙ نعـ ٖصٙ إكاي١ ْٚٛا٥طٖا تعٛز ٗ ايػايب إٍ تًو ايط١ٜ٩ اييت 

ٌٸشنطٖا َٖٛؿ َٔ ايتػاَض، سٝح  ط عٓٗا بؿ٤ٞٺ١، ٚاييت ْعبَِّٚٗٓٝٸ ؾذاع١ٺ ط إقباٍ به

ٛٳ ا ْؿُٗٗا مٔ ٗ قٴًِب ٞ نُسٵْكٍٛ: إٕ أنجط إػتؿطقٌ ٫ ٜؿُٕٗٛ ٚاٖط٠ اي

 اٱغ٬ّ.
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)51) See: Esmah in the Encyclopedia of Religion7/405. 
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 عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايرْٛب

١ّٝ ٚتفطري١ّٜ  ؿدز املتأيِّٗنيي يف َكازب١ٍ ن٬َ

 

 د. رضا أكبري

 اس علً مىصىريعّبأ. 

 وسٍم حٍدرترجمة: 

 

 ــــــ كّد١ََْ

ايبشح طٕٚ بُٕٛ ٚإؿػِّإٕ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ إػا٥ٌ اييت تٓاٚهلا إتهًٚ

 ؾُٝا بِٝٓٗ ٗ سسٚزٖا ٚأبعازٖا. ٚايٓكاف، ٚقس اختًؿٛا

ٌٗ، سٝح تٓاٚهلا بايبشح ٖصٙ إػأي١ نصيو باٖتُاّ قسض إتأٚي تٵٚقس سٛٝٳ

 تؿػريٙ يًكطإٓ ايهطِٜ. ٫ غٝٻُاؿات٘، ٚٗ كتًـ َ٪ٖي

ضا٤ ض ايؿ٬غؿ١، ٚنإ ي٘ بايؼ ايتأثري ع٢ً آانب أسسٌٗ سٸ قسض إتأٚيٚسٝح ٜٴعٳ

ِٸ تسٜٚٔأخط٣  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;طٜٔ عٓ٘ات إتأخِّْٚٛطٜٸ ٌٕ٘ ايه٬َٝٸ٥آضا مل ٜت  ١ بؿه

ٌٸ ٟٸإٍ اٯٕ َػتك ِٸ إسس٣إٔ ْبشح ض٩ٜت٘ سٍٛ  ، لس َٔ إٓاغب ٚايهطٚض إػا٥ٌ  أٖ

 ١َٝ٬، ْٚعين بٗا عك١ُ ا٭ْبٝا٤.ايه

غٛف ْػع٢  أْٓا ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ نُا ٜبسٚ َٔ عٓٛاْٗا ـ بايصنطَٚٔ اؾسٜط 

ٌٗ بؿإٔ ز عح ض١ٜ٩ قسض إتأٚيب ايتعُُٝات، ٚيصيو غٛف ْكتكط ع٢ً فطٻإٍ ػٓټ

                                                      
×

×
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ض إٍ ضأٜ٘ بؿإٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ اـطأ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛب، ٚئ ْتعطٻ

ٚإشا ٚضز ٗ ٖصا ايؿإٔ إثاض٠ بعض ايٓكاٙ ٗ ٖصٙ إكاي١ ؾػٛف ٜهٕٛ شيو َٔ  .ٌَيٚايعٻ

 عٔ: ٫ أنجط. ٚا٭عاخ اييت ْػتعطنٗا ٗ ٖصٙ إكاي١ عباض٠ْ ،ازباب ا٫غتطط

 ٌٗ ٗ َػأي١ ايعك١ُ.ـ أغًٛب عح قسض إتأٚي1

نٝؿ١ٝ  زاخًٗاٌٗ، ٚاييت ؼتٟٛ ٗ ـ َؿّٗٛ ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي2

 ل ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ أٜهّا.ؼٗك

 ٌٗ.ـ تكػُٝات ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي3

 ١ ايعك١ُ.ٌٗ بؿإٔ قسٚزٜٸـ ْٛط١ٜ قسض إتأٚي4

 ٗ إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٌٗقسض إتأٚيـ أزي١ 5

 و بٗا إدايؿٕٛ يًعك١ُ.ٗ تؿػري اٯٜات اييت ُػٻ ٌٗقسض إتأٚيـ أغًٛب 6

 

 ــــــ َطأي١ ايعؿ١ُحبح يف  امل٬ٓ ؾدزاـ أضًٛب 1

َٔ نتب٘  َٛنٛع عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ أٟٛإٍ قسض إتأٚيٌٗ ض مل ٜتعطٻ

ٌټخامٸ ، ٫ٚ نُٔ عحٺَػتكٌٛ ايؿًػؿ١ٝ، ٫ ٗ بابٺ عج٘ ٗ ٖصا ايباب  . ٚنإ دٴ

تِٖٛ ايكٍٛ بعسّ  ٜكتكط ع٢ً ض٩ٜت٘ ايتؿػري١ٜ يتًو ايطا٥ؿ١ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت قس

 عك١ُ ا٭ْبٝا٤.

َا  ٗ ،ؿات٘ٗ تهاعٝـ َ٪ٖي ،ٌَٗٗا قسض إتأٚيإٕ ٬َس١ٛ ايتعاضٜـ اييت ٜكسِّ

١ اييت شنطٖا ٗ إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤، تجبت ، ٚنصيو ا٭زٓي(1)ل َؿّٗٛ ايعك١ُٜتعًٖ

١ أنجط َٔ اعتُازٙ ؾٝٗا ع٢ً إباْٞ ن٬َٝٸ قبػ١ٺشا إٔ اٖتُاَ٘ بٗصٙ إػأي١ نإ 

ٕٵ ، بعض إٛاضز ٗ أٜهّا ٕباْٝ٘ ايؿًػؿ١ٝ نإ باٱَهإ َؿاٖس٠ دصٕٚض ايؿًػؿ١ٝ، ٚإ

 َٔ قبٌٝ: تؿهٝو ايٛدٛز، ٚبػاط١ ايٛدٛز.

ٗ  زٴٔطٌٗ بؿإٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ إِا تٳقسض إتأٚي ططسٗاإٕ أنجط ا٭عاخ اييت 

ؾإْ٘ ع٢ً ٖاَـ ٖصٙ  ;(2)ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ×آزّ ١ بايٓيبٸَكاّ تؿػري اٯٜات اـاقٸ

ٖٻ عٔ ا٭ْبٝا٤، عُس  ٖاِ قسٚضٴاٯٜات، َٚٔ خ٬ٍ تكسِٜ تكػِٝ يًصْٛب ٚايكبا٥ض إتٛ

١ إدتًؿ١ ٗ َػأي١ ايعك١ُ، ٚعُس ٌُ ٚإصاٖب ايه٬َٝٸإٍ اغتعطاض آضا٤ إتهًٚ
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 كسٖا، ٚبٝإ آضا٥٘ نُٔ تهاعٝؿٗا.إٍ ْ

 ،ٌٗ بؿإٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٜؿٌُ َؿّٗٛ ايعك١ُإٕ ايصٟ شنطٙ قسض إتأٚي

داَع١ ٚؾا١ًَ  ت أْ٘ نإ ّتًو ض١ّٜ٩ٚنٝؿٝتٗا، ا٭َط ايصٟ ٜجب ،تٗاٚأزٓي ،ٚأقػاَٗا

 ١.دتًـ أبعاز ايعكُٕ

باٱناؾ١ إٍ ايٓكاٙ  ،ٌٗ ٜجبت أْ٘نُا إٔ ايٓٛط ٗ أعاخ قسض إتأٚي

ٖٚصا ٜعين  ،ْاقس٠ ٗ ٖصٙ إػأي١ أٜهّا اٱهاب١ٝ، ناْت يسٜ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ض١ْٜ٩

 ٕٓاقؿتٗا ْٚكسٖا.ض طٻٚتع ،ٚزاؾع عٓٗا، نُا شنط آضا٤ اٯخطٜٔ ،أْ٘ أٚضز ض٩ٜت٘

عا٤ ٗ َكاّ اغتد٬م ايٓتا٥ر أْ٘ قس ؾأ ٗ ّهٔ ا٫زٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٝٸتًؿٝل بٌ ا٭غايٝب ايٛقؿٝٸايأغًٛب٘ إٍ   ١.١ ٚايٓكسٜٸ١ ٚايتشًًٝ

 

 ــــــ عٓد ؾدز املتأيِّٗني ـ َفّٗٛ ايعؿ2١ُ

ٌٗ بؿإٔ تعطٜـ ض هلا قسض إتأٚئَ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ إػا٥ٌ اييت ٜتعطٻ

 .ب ايٛاٖطػٳَع تبسٚ كتًؿ١ّ ،أَآَا ث٬ث١ تعاضٜـ تكعايعك١ُ 

 َا ًٜٞ ْعٌُ ع٢ً بٝاْٗا ٚإٜهاسٗا: ٚٗ

 

٠ّٛ ايٛا١ُٖ ٚإخكاعٗا يطًط١ ايعكٌ أـ  ــــــ تطدري ايك

ِٸ تػدري  ،١إهلٝٸ إٕ ايعك١ُ ٖب١ْ ىتلٸ بٗا اهلل عبازٙ إدًكٕٛ، ٚبٛاغطتٗا ٜت

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ ـ ب ٞ زع٠ٛ ايؿٝطإ، ٫ٚ ّهٔ يٓٛع ايعكٌ اٱْػاْٞ إٔ ٜتػًٖاييت تًبٸ ايك

 .(3)ٚإخهاعٗا يػًط١ ايعكٌ ،عًٝٗا ـ

ط اٱْػإ بايؿٝطإ إٍ ٌٗ ٗ خكٛم تأثټقسض إتأٚيًٜتؿت  :بٝإ شيو

 ٔٷٖٵٚايٓاس١ٝ ايكاب١ًٝ. ٚإٕ ؾِٗ إع٢ٓ ا٭خري يًعك١ُ ضٳ ;ْاسٝتٌ، ُٖٚا: ايٓاس١ٝ ايؿاع١ًٝ

ٝٸ ٌٗ: إٕ ط اٱْػإ بايؿٝطإ. ٜكٍٛ قسض إتأٚي١، أٚ تأثټبؿِٗ بٝاْ٘ ٚؾطس٘ يٓاس١ٝ ايكابً

عّا يصيو عذع ٖصٙ ايك٣ٛ ٗ إعاضن١ بٳقكٛض ايك٣ٛ اٱزضان١ٝ بٌ أنجط ايٓاؽ، ٚتٳ

ٚنصيو غا٥ط  ،١ ـ١ ٚايػهبٝٸدٓٛز ايؿٝطإ ٚأتباع٘ ـ َع٢ٓ ايك٣ٛ ايؿٜٗٛٸ ٚاؾٗاز نسٸ

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ، ٜ٪زِّ ٫ غٝٻُا٣، ٚايك٣ٛ ا٭خط ط ايٓاؽ بايؿٝطإ. ٚع٢ً ٖصا ٟ إٍ تأثټايك
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عّا يصيو تععٜع ٖصٙ بٳا٭غاؽ ؾإٕ ايعك١ُ تعين تك١ٜٛ ايك٣ٛ اٱزضان١ٝ يٲْػإ، ٚتٳ

 ايك٣ٛ ٗ َعاضن١ َٚٛاد١ٗ دٓٛز ايؿٝطإ ٚأتباع٘ ٗ ايبسٕ.

ٌٗ بؿإٔ ايعك١ُ ٗ ٚيٕا شنطٙ قسض إتأ قٝاغ١ٺ إعاز٠ُٖٛ إٕ ٖصا ايتعطٜـ 

َِٕعطض بٝإ نٝؿٝٸ َٔ  ١ تأثري ايؿٝطإ ع٢ً قًب اٱْػإ، ٚاييت أٚضزٖا ٗ قػ

ٚأَا َٔ »نتاب٘ ٗ تؿػري ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚأَا أقٌ عباضت٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ؾٗٞ: 

نجط ايٓاؽ ٚنعؿٗا عٔ إعاضن١ ٚإساؾع١ داْب ايكابٌ ؾًككٛض ايك٣ٛ ايساضن١ ٭

ٛٳ) ٫ غٝٻُا ،ٛزٙ ٚأسعاب٘ َٔ ايك٣ٛٚاجملاٖس٠ َع دٓ َٔ  عكُ٘ اهلل ٔٵَٳ ٫ٓإ ،(١ُٖٝٵاي

إٍ ايكطاٙ إػتكِٝ:  ٖٚساِٖ ،بايعكٌ ايكِٜٛ اهلل سِٖعبازٙ إدًكٌ، ايصٜٔ أٜٻ

ٕٻ سٹعٵبٳ   َأ٫َاهللٹُأَٚي٦ٹَو سٹعٵبٴ ﴿ ٕٳاهللٹٔإ ُٴِؿًٹشٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ٭دٌ  ٚشيو ;(22)اجملازي١:  ﴾ 

ٝٸسٳايبٳتػدريِٖ قٛاِٖ  ٛٳ ٚخكٛقّا ،١ْ  ، اجملٝب١ يسع٠ٛأسس أعسا٤ اهلل ٖٞ اييت ،١ُٝٸٖٵاي

 .(4)«بٓٛض ض١ٓ ايطٓإ ٟطٙ ايعكٌ إٗتسايؿٝطإ، إشا مل ٜػدِّ

 :ؾُٝا ًٜٞز٠، لًُٗا َتعسِّ ّاهع بٌ أٜسٜٓا ْكاطتإٕ ٬َس١ٛ ٖصا ايتعطٜـ 

 ١.إهلٝٸ أـ إٕ ايعك١ُ ٖب١ْ

أخط٣: إٕ ؾطٙ اؿكٍٛ  عبازٙ إدًكٌ. ٚبعباض٠ٺب ـ إٕ اهلل ّٓض ٖصٙ اهلب١ ي

 ١ ٖٛ اٱخ٬م ٗ عباز٠ اهلل.ع٢ً ٖصٙ اهلب١ اٱهلٝٸ

ٛٸز ـ إٕ اٖتُاّ قسض إتأٚي ٛٳٌٗ بك ِ ٜجبت أْ٘ ـ باٱناؾ١ إٍ ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ ٖٵ٠ اي

ٚٵض١ يٲْػإ تًعب ١ ٚإعطؾٝٸـ ٜط٣ إٔ ايٓٛاسٞ ايٓٛطٜٸ ٖٚصا  ّا ٗ عسّ ايعك١ُ أٜهّا،زٳ

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ. ٚٵضسٻاي  ٖٛ ايصٟ تهطًع ب٘ ايك

ز ـ إٕ اؿسٜح عٔ ايؿٝطإ ٗ ٖصا ايتعطٜـ ٜجبت ٖصٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ أْ٘ ٗ 

ٞٸي سهٛضٷاضتهاب إعك١ٝ ـ باٱناؾ١ إٍ اٱْػإ ـ ٜهٕٛ ٖٓاى   ،ًعاٌَ اـاضد

 ٌ بايؿٝطإ أٜهّا.إتُجِّ

ٌٗ  ٖصا ايتعطٜـ إٍ إٔ قسض إتأٚيٗ «زع٠ٛ ايؿٝطإ»اغتعُاٍ عباض٠  ٜؿريٖـ ـ 

ٚٵضٜط٣ إٔ  ايؿٝطإ ٗ اضتهاب إعك١ٝ ٜكتكط ع٢ً فطٸز ايسع٠ٛ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ  زٳ

ٟٸ إدبإض  ً٘.بٳَٔ قٹ أٚ إنطاٙٺ ٖٓاى أ

ٌٗ قس ٗ ٖصا ايتعطٜـ عٔ إٔ قسض إتأٚي «اجملٝب١»اغتعُاٍ عباض٠ ٜٴعبِّط ٚ ـ 
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ٚٵضأعط٢ يٲْػإ  ٝٸزٳ ِّ . إعك١ّٝا ّٗا ؾاعً ع١ ّهٔ إٔ تأخص ٚإٕ يس٣ اٱْػإ أبعازّا َتٓ

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ ٖٞ اييت هلا ؾأْٝٸقسض إتأٚي ٜٚط٣ٖصٙ ا٫غتذاب١ ع٢ً عاتكٗا،  ١ ٌٗ إٔ ايك

 ٖصٙ ا٫غتذاب١.

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ يسع٠ٛ ايؿٝطإ ٖٛ إٔ ٖصٙ ظ ـ إٕ َطاز قسض إتأٚي ٌٗ َٔ اغتذاب١ ايك

ٛٸ٠ ٛٸ٠ ـ خ٬ؾّا يًك ٞٸ ايك ٖٞ  ايعاق١ً ـ ؼهِ ع٢ً إٔ تهٕٛ ْتٝذتٗا ع٢ً ايكعٝس ايعًُ

 ل ايعك١ُ.عسّ ؼٗك

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ َٔ قٹ ;اٱْػإ ْٝع ايك٣ّٛتًو ح ـ  ٌ بٳَٔ أدٌ ايػٝطط٠ ع٢ً ايك

َٳ اييت ٜصنطٖا  ،ُا أَهٔ إٔ ْػتٓب٘ َٔ ٖصٙ ايٓكط١ اؾٖٛط١ٜبٳَٔ اهلل. ضٴ زٺسٳايعكٌ 

ٛٻٌٗ، أْ٘ ٜط٣ قسض إتأٚي ٍ إٍ فتُع إٔ اجملتُع اٱْػاْٞ ي٫ٛ ايطعا١ٜ اٱهل١ٝ ٜتش

ٌٸبٳٚضٴ ،سٝٛاْٞ  ؾات اغتذاب١ّسٝح ٜكّٛ اٱْػإ ظُٝع أْٛاع ايتكطټ ;َٔ شيو ُا أن

ٛٸ٠ ايعاق١ً. ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ، غ٬ف ايك  يٓسا٤ ايك

ٛٸ٠  «ز»ٙ ـ إٕ ْع١ُ ايعك١ُ ـ با٫يتؿات إٍ ايٓكط١  ـ تعين تك١ٜٛ ٚتععٜع ايك

ٕ ايك٠ٛ ايٛا١ُٖ تطٝع ايعكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿطٙ إعطٗ إعاق١ً، عٝح اي

ٛٸ ٛٸيًعك١ُ ٜهُٔ ٗ إطاع١ ايك  ٠ ايعاق١ً يس٣ اٱْػإ.٠ ايٛا١ُٖ يًك

١ ٗ اضتهاب إعك١ٝ، ٚنصيو ٌٗ إٍ ا٭بعاز ايعًُٝٸقسض إتأٚي مل ٜٴؿٹطٵٟ ـ 

ٝٸ ِّبٳضٴ. ٚاضتهاب إعك١ٝ عسّ ١ ٗا٭بعاز ايعًُ ١ٝ ُا نإ ايػبب ٗ شيو ْاؾ٦ّا َٔ ا٭ٖ

 ٌٗ.َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي ،ل بايصْٛب ٚإعاقَٞا ٜتعًٖ ١ ٗا٭نرب يٮبعاز ايٓٛطٜٸ

ِٸ ٗ ٖصا ايتعطٜـ بٝإ أقػاّ ايصْٛب، ٚتٳ ٝٻبٳى ـ مل ٜت ٔ َا ٖٞ عّا يصيو مل ْتب

ٔٸ ٖص ٌٗ.أقػاّ ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي ا ايتعطٜـ ٜعطٝٓا ايُٓٛشز ٚيه

  ايتايٞ:

ٛٸ٠ ايعكٌ  ْسا٤ ايؿٝطإ ٛٸ٠ ايِٖٛ ايبؿطٟ ٖٚع١ّ ق  ؼٗكل إعك١ٝ  ايكبٍٛ بك

 ؼٗكل ايعك١ُ  تك١ٜٛ ق٠ٛ ايعكٌ ٚطاع١ ق٠ٛ ايِٖٛ ي٘  إٖٛب١ اٱهلٝٸ١ يًُدًكٌ

ٚٵضٗ ٖصٙ ايكٝػ١، ؾإٕ  «ٟ»ٗ ايؿكط٠ غابكّا ْا طٵٚنُا شَن س ايعًُٞ ايبٴعٵ زٳ

ٚٵضعّا يصيو بٳ٫ضتهاب ايصْب، ٚتٳ ٞٸايبٴعٵ زٳ ٔٷ ،يٲْػإ س ايعًُ ل ايعك١ُ. ٗ ؼٗك ناَ

ابٔ غٝٓا ـ إٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ  :َٔ أَجاٍ ،ٌٗ ـ َجٌ ايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ غبكٜٛٙط٣ قسض إتأٚي
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 :(5)ٗ اٱْػإ تٓكػِ إٍ َا ًٜٞ

 
ٛٸ1 ٛٸ٠ تعٌُ ع٢ً خ٠ ايباعج١ـ ايك ًشطن١، ٚيصيو ؾإْٗا يًل اؿاؾع : إٕ ٖصٙ ايك

١ٌٕ ايػا٥ٝٸتعترب ايعًٓ ٛٸ٠ تتعاٌَ بؿه ٛٸ٠ اـٝاٍ; ؾهًٓ ١ يًشطن١. ٚإٕ ٖصٙ ايك ُا ٚثٝل َع ق

ٛٸ٠ اـٝاٍ ؾإٕ ٖصٙ ايكٛض٠ إتدٝٻ تٵاْطبعٳ ١ً قٛض٠ ايؿ٤ٞ احملبٛب أٚ إبػٛض ٗ ق

ٛٸ٠ احملطِّ ٛٸ٠ قػُإ: غٛف تعٌُ ع٢ً ؼؿٝع ايك  ن١. ٚهلصٙ ايك

ٛٸايك٠ٛ ايؿٜٗٛٸ١ ـأ يتشطٜو ايٓؿؼ مٛ  َٓؿّأ ٠ُ: بعس اـٝاٍ تكبض ٖصٙ ايك

 يبكا٤ ايبسٕ. أٚ ْاؾع١ّ ١ّا٫قرتاب َٔ ا٭َٛض اييت تهٕٛ نطٚضٜٸ

ٛٸ٠ ايػهبٝٸ١ب  ٛٸ٠ َٓؿّأ: بعس ؽٝټـ ايك  ٌ ا٭َٛض إهطٸ٠ يًؿدل تػسٚ ٖصٙ ايك

 ٱهاز اؿطن١ َٔ أدٌ زؾعٗا.

ٛٸ٠ ايؿاع١ًٝ احملط2ِّ ٛٸ٠ ٗ ْٝع أعها٤ ٚعه٬ت ايبٳن١ـ ايك ٕ، سٳ: تٓتؿط ٖصٙ ايك

 ٌ ١َُٗ ؼطٜو ايعه٬ت. ٖٚصٙ اؿطن١ ع٢ً أْٛاع:ٖٚٞ اييت تتهٖؿ

ا٭ٚتاض ٚٚايطٚاب٘ اييت تطبطٗا بايعٛاّ،  ،ايعه٬تتٓكبض : بصٵأـ ساي١ اَؾ

ُٻ ٛٸ٠ احملايعكب١ٝ إٛدٛز٠ ٗ ايعهٛ، ٚتتذ ن١، طِّع مٛ إٛنع ايصٟ تسخٌ َٓ٘ ايك

 ب.صٵأخط٣: ؼكٌ هلا ساي١ اَؾ ٚبعباض٠ٺ

َٔ ا٫غرتخا٤ ٚاـٍُٛ ٗ  : ؼكٌ ٗ بعض إٛاضز ساي١ْب ـ ساي١ ا٫غرتخا٤

ٌٕايعه٬ت، عٝح تتشطٻ ٌٸ إكا١َٚ ٗ  ض بؿه  َكابٌناٌَ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ تك

 ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ.

َٔ  ايعكب١ٝ إٍ ْٕٛعض ايعه٬ت ٚا٭ضبط١ ٚا٭ٚتاض تتعطٻ ز ـ ساي١ ايػشب:

ٛٸ٠، ٚوكٌ هلا ساي١ْ  َٔ ا٫ْػشاب ٚا٫َتساز. ا٫ْبػاٙ، عٝح تبتعس عٔ َبسأ ايك

ٛٸ٠ ايؿاع١ًٝ احملطِّن١  ايك

 ساي١ اؾصب

 ساي١ ا٫غرتخا٤

 ساي١ ايػشب

 ايك٠ٛ ايباعج١

 ايك٠ٛ ايؿ١ٜٛٗ

 ايك٠ٛ ايػهب١ٝ
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ٌٸ  ّاسهُ تتبعإ َعك١ٝٺ إٕ ٖصٙ ايتٛنٝشات تؿٝس إٔ ٖاتٌ ايكٛتٌ ٗ ن

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ ّاقازض ٛٸ٠ ايعاق١ً. ٚتٳ ،عٔ ايك عّا يصيو غٛف ٜهٕٛ َع٢ٓ ايعك١ُ بٳخ٬ؾّا يًك

ٛٸتٌ ع٢ً أغاؽ عٔ  عباض٠ّ ٛٸ٠ ايعاق١ً.أزا٤ ٖاتٌ ايك  اؿهِ ايكازض عٔ ايك

ٚٵضٜٴٛٗط َهُْٛٗا  ٌٗ ٗ نتاب )إبسأ ٚإعاز( عباض٠ّإٕ يكسض إتأٚي ٛٸ٠  زٳ ايك

ٝٸ ، أَا..... َٔ بايؿطٸ ٌٚد٘ تأثريٙ ٗ ْؿٛؽ اٯزَٝٸ»١ أٜهّا; إش ٜكٍٛ: ١ ٚايؿٜٗٛٸايػهب

ن١ ٭نجط ايٓاؽ ٚنعؿٗا عٔ إعاضن١ ٚاجملاٖس٠ اداْب ايكابٌ ؾًككٛض ايك٣ٛ ايسضٸ

ٛٳ ٫ غٝٻُا١ ٚغريُٖا، ١ ٚايػهبٝٸَٔ ايك٣ٛ ايؿٜٗٛٸ ،َع دٓٛز ايؿٝاطٌ ٚأعٛاْ٘ ١، ُٝٸٖٵاي

 ٖٚساِٖ إٍ ،سِٖ اهلل بايعكٌايصٜٔ أٜٻ ،عكُ٘ اهلل َٔ عبازٙ إدًكٌ ٔٵَٳ إ٫ٓ

 .(6)«ايكطاٙ إػتكِٝ

ْٚ ٚٵضؾإٕ  ٚنُا ٖٛ ًَشٛ ٛٸ٠ ايػهب١ٝ ايٓا زٳ س١ٝ ايع١ًُٝ يكسٚض إعك١ٝ ـ أٟ: ايك

ٌٕ ٚايؿ١ٜٛٗ ـ َصنٛضٷ ٌٗ ٗ ٖصٙ قسض إتأٚي ٚقس ؼسٻخقطٜض.  ٗ ٖصٙ ايعباض٠ بؿه

ٛٳ ٚٵض١ُٝ، اييت أعطاٖا ايٖٵايعباض٠ ـ باٱناؾ١ إٍ ايك٠ٛ اي ٛٸ٠ ايط٥ٝؼ فسٸ سٳ زّا ـ عٔ ايك

ٝٸ ٛٸ٠ ايؿٜٗٛٸايػهب  ١ أٜهّا.١ ٚايك

ٚٸإٕ إعاز٠ ق ٍ ٝاغ١ تعطٜـ ايعك١ُ َٔ ٖصٙ ايعباض٠ ٫ ؽتًـ عٔ ايتعطٜـ ا٭

ٌٕنجريّا، ٚيهٓٸ  أنٌُ. ٗا تػُض يٓا بايعٌُ ع٢ً بٝإ ِٛشدٓا بؿه
 

 إٖٛب١ اٱهل١ٝ يًُدًكٌ ْسا٤ ايؿٝطإ

  

ٛٳ ٛٸ٠ اي ٛٸ٠ ايعكٌٖٵايكبٍٛ بك ٛٳ ِ ايبؿطٟ ٖٚع١ّ ق  ِ يٖ٘ٵتك١ٜٛ ق٠ٛ ايعكٌ ٚطاع١ ق٠ٛ اي

  

ٛٸؾ ٛٸعٌ ق  ٠ ايؿ٠٠ٛٗ ايػهب ٚق

ٖٵِٚؾل قاعس٠ ق٠ٛ  ٛٳ  اي

ٛٸ ٛٸؾعٌ ق  ٠ ايؿ٠٠ٛٗ ايػهب ٚق

ٛٸ ٚؾل  ٠ ايعكٌقاعس٠ ق

  

 ؼٗكل ايعك١ُ ؼٗكل إعك١ٝ

 

ّٛ ايٓفظ ٚجتسُّدٖا َٔ  ب ـ  ــــــ ايسذا٥ٌخً

ٛٸ ايٓؿؼ ٚػطټ إٕ ايعك١ُ عباض٠ْ ١ إطشٚي١، زٖا َٔ ايكؿات ايبؿطٜٸعٔ خً
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ٛٳع١ ٚإتؿعِّٚإتؿطِّ ٛٸ٠ اي  .(7)َٔ اهلل زٺسٳَٳ ;ِٖٵب١ بأْعٗا عٔ ق

 َٔ ايٓكاٙ اييت ّهٔ ٬َسٛتٗا، ٖٚٞ: ٖٚٓاى ٗ ٖصا ايتعطٜـ عسزٷ

ٍٷ ٌ ع٢ً ْؿؼ اٱْػإ. ؾٌٗ ٖصا احملٍُٛ بايٓػب١ إٍ ْؿؼ ُٳٜٴشٵ أـ ايعك١ُ قُٛ

ٍٷ ٞٸ اٱْػإ إعكّٛ قُٛ ٌٗ ٗ ٖصا إٛنع طٳنٞ؟ إٕ عباض٠ قسض إتأٚيأٚ عٳ شات

َا إشا ناْت ايعك١ُ بايٓػب١ إٍ اٱْػإ  إتكسِّّهض َٔ ايتعطٜـ . ٚعًٝ٘ ٫ ٜتٸَب١ُْٗ

ٝٸ ّاإعكّٛ أَط  .ّاطٳنٝٸعٳ ٚأ ّاشات

ٛٸ ٚػطټ  ز ايٓؿؼ َٔ ايكؿات إطشٚي١.ب ـ إٕ ايعك١ُ تعين خً

ٛٳ ٛٸ٠ اي  ِ.ٖٵز ـ إٕ ايكؿات إطشٚي١ تٓؿأ بأْعٗا َٔ ق

ٛٸ٠ ايٛا١ُٖ ٜجبت ِنشٹز ـ إٕ  ٚٵضط عٓٛإ ايك ل ١ يًٓؿؼ ٗ ؼٗكا٭بعاز ايٓٛطٜٸ زٳ

 إعك١ٝ.

ََٕٔ تٛٗؾ ٫ بٴسٻٖـ ـ  ٞٸسٳط ا ٛٸ ايٓؿؼ ٚػطټٗ ؼٗك ز اٱهل زٖا َٔ ايكؿات ل خً

 إطشٚي١.

ِٸ ٝٸ ٚ ـ نصيو مل ٜت ل إعك١ٝ ١ َٔ ؼٗكا٫يتؿات ٖٓا نجريّا إٍ ايٓاس١ٝ ايعًُ

ِّٜٚأٜهّا،  ٗ َكاّ إكاض١ْ َع ا٭بعاز  ،١ٝ١ ا٭نرب يٮبعاز ايٓٛطٜٸعٛز غبب٘ إٍ ا٭ٖ

 ٌٗ.َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي ،١ ٗ ؾعٌ اٱْػإايعًُٝٸ

ٌٕخ قسض إتأٚيظ ـ يكس ؼسٻ ّٸ ٌٗ عٔ ايطش١ًٜ بؿه س. ٚسٝح ٜط٣ ٚغري َكٝٻ عا

ِٸقسض إتأٚي  ،ؾإٕ ايعك١ُ (8)ٕطتبط١ بايعٌُ ٚايٓٛطَٔ ايطش١ًٜ ا ٌٗ إٔ ايطش١ًٜ تعين ا٭ع

ِٸ ،اييت متٸ ايتعطٜـ بٗا ٖٞ ا٭خط٣ ٝٸاي ١عكَُٔ اي غٛف تعين ا٭ع ١ أٜهّا. ٓٛطٜٸايٚ ١عًُ

١. ٚيصيو مكٌ َٔ ٖصا ايطشا٥ٌ ايٓٛطٜٸ نأسسب ّٚهٔ اٱؾاض٠ إٍ اؾٌٗ إطٖن

 ب أٜهّا.ايتعطٜـ ع٢ً ايعك١ُ َٔ اؾٌٗ إطٖن

 

ّٞ  ز ـ  ــــــ باطيّندٌٖٛس إهل

ٞٸ عٔ دٖٕٛط إٕ ايعك١ُ عباض٠ْ ٜربظ ٗ ايباطٔ، ٜٚك٣ٛ اٱْػإ بػبب٘ ع٢ً  إهل

ٞٸ٢ ٜتشٖك، ستٸقكس اـري ٚا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ ٗ باطٔ اٱْػإ  ل ٖصا اؾٖٛط اٱهل

 .(9)بٛقؿ٘ َاْعّا غري قػٕٛؽ



  

 

هـ 6446 م ـ 6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٙٺ١ًْ ٖصا ايتعطٜـ ـ نايتعطٜؿٌ ايػابكٌ ـ ع٢ً  وتٟٛ ٚٵضا بلًُٗٚ، ْكا ْا سٳ

 :ٗ َا ًٜٞ

ٌٗ ٫ ٜعترب ايعك١ُ ٚقؿّا ٜجبت إٔ قسض إتأٚي «اؾٖٛط»أـ إٕ اغتدساّ ن١ًُ 

ِّ يٛدٛز اٱْػإ إعكّٛ. ٚبايٓٛط إٍ ضأٟ قسض  ١َّعاضنّا ع٢ً ايٓؿؼ، بٌ ٜعتربٖا َك

ايصٟ ٜعين ايكٍٛ َطاتب ايٛدٛز،  ،ٌٗ ٗ خكٛم ايكٍٛ بتؿهٝو ايٛدٛزإتأٚي

عٔ اعتباضٙ ايعك١ُ  ٌٗقسض إتأٚيهض إسذاّ ٫يتؿات إٍ بػاط١ ايٛدٛز، ٜتٸٚنصيو ا

ٌٕ  ناٌَ. ٚقؿّا، ٜٚهٕٛ ٖصا اٱسذاّ َكب٫ّٛ بؿه

ٞٸ»ب ـ إٕ اغتعُاٍ ن١ًُ  ٍٸ ع٢ً إٔ ايعك١ُ ٖب١ْ «اٱهل َٔ اهلل غبشاْ٘  ٜس

 ٚتعاٍ.

ٟ ـ َٔ خ٬ٍ إخهاع ١ ت٪زٸإٔ اهلب١ اٱهلٝٸ تؿري إٍ «اٱْػإ ب٘ ٜك٣ٛ»ز ـ إٕ عباض٠ 

 ١ ٖصٙ ايطغب١ ٚاٱضاز٠ ـ إٍ ا٫بتعاز عٔ إعك١ٝ. ٠ اٱْػإ ٚضغبت٘ يتأثريٖا، ٚتكٜٛإضاز

 تجبت إٔ ا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ ز ـ إٕ ا٫غتؿاز٠ إتعا١َٓ َٔ تعبري اـري ٚايؿطٸ

وتٟٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً قكس اـريات أٜهّا. إٕ ايؿدل إعكّٛ ايصٟ ٜبتعس عٔ 

 طٚض ٜككس اـريات أٜهّا.ايؿ

ٗ ٖصٙ ايعباض٠ إٍ إٔ ٜتبازض َٔ ٖصا  ا٫غتؿاز٠ َٔ تعبري اـري ٚايؿطٸأزٻتٵ ٖـ ـ 

أخط٣، َٔ قبٌٝ:  ايتعطٜـ خكٛم ايعك١ُ َٔ ايصْٛب، زٕٚ ايعك١ُ َٔ إَٔٛض

بايٓٛط إٍ َػاٚق١ ايؿطٸ ٚايعسّ ٗ ؾًػؿ١  ;ؾإْ٘ ،ا٫ؾتباٙ ٚاـطأ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ

ٞٸسٳ، ٚإٔ ٖٓاى سهٛضّا يٮَط ايعٳ(10)ٌٗأٚيقسض إت ٌٸ َ ُا بٳ، ضٴ(11)ٚخطأ اؾتباٙٺ ٗ ن

 عا٤ بإٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜؿٌُ إٛاضز إصنٛض٠ أٜهّا.أَهٔ ا٫زٸ

ٞٸستٸ»ٚ ـ إٕ اغتعُاٍ عباض٠:  َٔ باطٓ٘ غري  نُإْع ٢ ٜكري ٖصا اؾٖٛط اٱهل

ٍ تك١ٜٛ ايؿدل ٗ ا٫بتعاز عٔ اييت ت٪زٸٟ إ ،١ٜٴجبت إٔ ْع١ُ ايعك١ُ اٱهلٝٸ «قػٛؽ

ٞٸ ، تعٌُ بٛقؿٗا َاْعّا ٚضازعّا. إٕ ٖصا ايعٓكط ايطازع أَطٷايؿطٸ . قػٕٛؽ ٚغريٴ زاخً

ٕٷ ، ٚأَا ٜهٕٛ ٖٛ ايػبب ٗ ا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ ٗ بعض إٛاضز قس ٜهٕٛ ٖٓاى قاْٛ

ٝٸ  اـاضد١ٝ.َٔ ايطٚازع  ّا، ٖٚٞ أق٣ٛ بسضداتٺايعك١ُ ؾٗٞ تعٌُ بٛقؿٗا ضازعّا زاخً

١ ٗ ض١ٜ٩ ٜؿري إٍ ؾسٸ٠ ٖصٙ ايٓع١ُ اٱهلٝٸ «ٜكري»ظ ـ ٜبسٚ إٔ اغتعُاٍ ن١ًُ 
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 بٌ عسّ نٕٛ ب اـً٘ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب عًٝٓا ٖٓا إٔ ْتذٓٻ .ٌٗقسض إتأٚي

 ;ٖصٙ ايٓع١ُ نٕٛٚبٌ  دّاأَطّا َتسضِّ ،َع٢ٓ ا٫بتعاز عٔ إعاقٞ ٚايصْٛب ،ايعك١ُ

ّا، َع٢ٓ إٔ ايؿدل إعكّٛ ٜػتطٝع َٔ خ٬ٍ اؾتساز تؿهٝهٝٸ أَطّا ،آخط باعتبإض

سٸ شْبّا َٔ ا٭َٛض غري إٓاغب١ عٳب اقرتاف َا ٫ ٜٴ١ إٔ ٜتذٓٻٖصٙ ايٓع١ُ ٚإٖٛب١ اٱهلٝٸ

أخط٣: إٕ بعض إعكٌَٛ ايصٜٔ تؿتسٸ عٓسِٖ ٖصٙ ايعك١ُ ٚايٓع١ُ  أٜهّا. ٚبعباض٠ٺ

 ٍ.ٚٵتطى اَ٭ :ٔ قب٢ٌٝ َا نإ ١َ ٫ ٜطتهبٕٛ ستٸاٱهلٝٸ

ِٸ ٖصٙ ايتعاضٜـ إٍ بعهٗا، ٚسصف ٚدٛٙ ا٫ؾرتاى ؾُٝا بٝٓٗا،  َٔ خ٬ٍ ن

 :ايتايٌٞٗ ـ ع٢ً ايٓشٛ ّهٔ تعطٜـ ايعك١ُ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي

ٓٵ ْٚع١ُْ إٕ ايعك١ُ ٖب١ْ  ِ بٗا اهلل ع٢ً عبازٙ إدًكٌ، ٖٚٞ عباض٠ْعٹدٖٛط١ٜ ٜٴ

ٛٸ٠ ايعكٌ ٛٳ ;عٔ اؾتساز ق ٛٸ٠ اي اييت ٖٞ َٓؿأ ايكؿات ايبؿط١ٜ  ،ِٖٵَٔ أدٌ تػدري ق

ٛٸ٠ ايعكٌ. ٚإٕ  ٛٸ٠ َٔ ْكٝب ق إطشٚي١، عٝح ٜهٕٛ ا٫ْتكاض ٗ َكاّ َعاضن١ ٖصٙ ايك

ٚاغتكٛا٤ اٱْػإ ع٢ً قكس اـري  ،٫ظّ ٖصا ا٫ْتكاض ٖٛ ضؾض زع٠ٛ ايؿٝطإ

عٔ ايؿطٸ تعٌُ بٛقؿٗا ضازعّا . إٕ ٖصٙ إٖٛب١ ٗ َٛضز ا٫بتعاز ٚا٫بتعاز عٔ ايؿطٸ

 .ّا غري قػٕٛؽباطٓٝٸ

بٌ ايتعاضٜـ  َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ ـ ايصٟ ٖٛ داَعٷ ،باٱَهإ ٜ٘بسٚ أْ

: عٓكط َا ًٜٞاييت ّهٔ إْاهلا  ،يًعك١ُ عسزّا َٔ ايعٓاقط صنطإٔ ْ ،١َ ـإتكسِّ

ٚعٓكط  ;١ُزا٤ ايعكٚعٓكط أغًٛب أ ;ل ايعك١ُٚعٓكط أغًٛب ؼٗك ;َٓض ايعك١ُ

 ل ايعك١ُ.َتعًٖ

 :ايتايَٞٓٗا ع٢ً ايٓشٛ  ّٚهٔ بٝإ ٖصٙ ايعٓاقط ٚاـكا٥ل إطتبط١ بهٌٛ
 

 َاْض ايعك١ُ يٲْػإ
 ٌ ايػري.بٳـ َٖٛب١ َٔ قٹ1

 ـ شيو ايػري ٖٛ اهلل.2

 يٲْػإ ل ايعك١ُأغًٛب ؼٗك

 ـ ا٭َط غري احملػٛؽ1

 ١ـ خكٝك١ ايٓؿؼ اؾٖٛطٜٸ2

 ـ ؽلٸ إدًك3ٌ

ٛٸ٠ ايعكٌ ٗ ْؿؼ اٱْػا4ٕ  ـ اؾتساز ق
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ٛٳ5 ٛٸ٠ اي ٛٸ٠ ايعكٌٖٵـ إطاع١ ق  ِ يك

ٛٳ6 ٛٸ٠ اي ٛٸ٠ ايعكٌ ٚإطاع١ ق ِ هلا، ٖٵـ تبعّا ٱطاع١ ق

ٝٸ  ١ يًٓؿؼ بأَط ايعكٌتعٌُ ايك٣ٛ ايعًُ

 ٗ اٱْػإ أغًٛب أزا٤ ايعك١ُ

 ـ ٗ َٛضز تطى ايؿطٚض تعٌُ ع٢ً ؾهٌ ضازٕع1

 زاخًٞ

ٝب اٱْػإ يسع٠ٛ ـ َع ٚدٛزٖا ٫ ٜػتذ2

 ايؿٝطإ، أٟ:

 ـ ٜككس ايكٝاّ بؿعٌ اـريأ

 ب ـ ٜبتعس عٔ ايؿطٸ

 ل ايعك١ُ ٗ اٱْػإَتعًٖ

ـ ايؿطٚض إطتبط١ با٭بعاز ايع١ًُٝ ٚايٓٛط١ٜ 1

 يًٓؿؼ )تٴرتى(

إطتبط١ با٭بعاز ايع١ًُٝ ٚايٓٛط١ٜ ـ اـريات 2

 (ككسيًٓؿؼ )تٴ

ٞٸدٖٛط١ٜ َٔ ايُٓٛشز ا ّهٔ ؾِٗ ْكط١ٺ ٌٗ بؿإٔ عك١ُ يكسض إتأٚي ٕؿَٗٛ

ّا ٫ ّهٔ ٌٗ يٝػت أَطّا خؿٝٸا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛب. إٕ ايعك١ُ ٗ ِٛشز قسض إتأٚي

ٟٸ ١، تعٌُ بٛاغط١ اؾتساز ايك٣ٛ إهلٝٸ ْٚع١ُْ إٔ ٜؿُٗ٘، بٌ ٖٞ َٖٛب١ْ يًعكٌ ايبؿط

ٛٸت٘ ايعاق١ً اٱزضان١ٝ، عٝح ػعٌ ق٣ٛ اٱْػإ َطٝع١ّ  .(12)يك

ٚٵضإٔ  بايصنطاؾسٜط  َٔٚ ٌ اهلل ؾسٜس بٳَٖٛب١ ايعك١ُ ٗ ٖصا ايُٓٛشز َٔ قٹ زٳ

ٗ  ،َٔ تؿػريٙ ٗ َٛنٕع ،ٌٌٗٗ. إٕ يكسض إتأٚيايٛنٛح بايٓػب١ إٍ قسض إتأٚي

ّٸتبِّ ١، ْكط١َّعطض تٛنٝض َطاتب اهلسا١ٜ اٱهلٝٸ  ٫عتباض ايعك١ُ َٖٛب١ّ ٔ ايؿإٔ اهلا

َعطؾ١ ططٜل اـري  :ا٭ٍٚٚيًٗس٣ ث٬خ َطاتب: »ح ٜكٍٛ: ٚشيو سٝ ،١إهلٝٸ ْٚع١ُّ

ٍٕاهللٖٞ اييت ّسٸ  :إطتب١ ايجا١ْٝ ;ٚايؿطٸ... ٖٚٞ مثط٠  ، بٗا ايعبس سا٫ّ بعس سا

ٖٚٞ ايٓٛض ايصٟ ٜؿطم ٗ عامل اي١ٜ٫ٛ بعس  ،ٚضا٤ ايجا١ْٝ :ٚإطتب١ ايجايج١ ;اجملاٖس٠...

 .(13)«ٖٚٛ اهلس٣ إطًل ،ٗتس٣ إيٝ٘ بايعكٌ...ؾٝٗتس٣ بٗا إٍ َا ٫ ٜ ،نُاٍ اجملاٖس٠

اييت ؼكٌ بٓٛض ايعك١ُ، أبعس  ،إٕ ٖصٙ ايعباض٠ تجبت إٔ َكاّ اهلسا١ٜ إطًك١
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ػتؿاز َٔ ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. نُا ٜٴبٳ٢ إٍ اٱْػإ َٔ قٹَطعٵَٔ قسض٠ ايعكٌ، ٚأْٗا تٴ

طغِ َٔ إٔ سكٍٛ ايعك١ُ : ع٢ً اي، ٖٚٞأخط٣ أٜهّا ٌٗ ٖصٙ ْكط١ْعباض٠ قسض إتأٚي

ٞٸ أَطٷ إٔ اٱْػإ ٖٛ ايصٟ ىًل ا٭ضن١ٝ ٫نتػابٗا. َٚٔ ايٛانض ٖٓا إٔ َكاّ  ، إ٫ٓإهل

أخط٣ عٔ  إْٗا عباض٠ْ :ُا أَهٔ ايكٍٛبٳنا١ًَ، ٚضٴ ايعك١ُ إِا وكٌ بعس فاٖس٠ٺ

 اٱخ٬م.

ِّ ٗ ؾِٗ ؼ ِؿٌٗ بؿإٔ ايٓٻ١ٝ ضأٟ قسض إتأٚينُا إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜربظ أٖ

ٛٸ ٚٵض٠ ايعكٌ ايعك١ُ أٜهّا. إٕ يك ٛٸّا ٗ ؼٗكزٳ ٛٳل ايعك١ُ، نُا إٔ يك ٚٵضِ ٖٵ٠ اي ّا ّا قٛضٜٸزٳ

ٛٸتإ ُٖا َٔ ق٣ٛ ايٓٻ .ٗ اضتهاب إعك١ٝ ؼ، ٚقس متٸ ا٫ٖتُاّ بُٗا ٗ ِؿٖٚاتإ ايك

 ٌٗ.ؼ عٓس قسض إتأٚيِؿَعطؾ١ ايٓٻ

شٗا، ٚؾإٔ بٵٔ ا٭ؾعاٍ ُٚقػٵ بؿإٔ سٴٌٗنصيو ٫ ٜٓبػٞ ػاٌٖ آضا٤ قسض إتأٚي

ٌٸ; ٌٗايٛدٛز إعطٗ ايصٟ ٜكٍٛ ب٘ قسض إتأٚي ٌٕ ؾإٕ يه تأثريّا  قا٥ب أٚ َعك١ٝٺ عُ

 .(14)ّا ع٢ً ٚدٛز اٱْػإ، ٜٚرتى أثطٙ ع٢ً َػاض اؿطن١ ايٛدٛز١ٜ يٲْػإأْطٛيٛدٝٸ

 

 ــــــ يف ْعس امل٬ٓ ؾدزا ـ أقطاّ ايعؿ3١ُ

ٖٻٚييكس شنط قسض إتأ عٔ ا٭ْبٝا٤،  ٖاِ قسٚضٴٌٗ تكػُّٝا داَعّا يًصْٛب إتٛ

عك١ُ ي ١دتًؿا٭بعاز إ َبشحط ا٭ضن١ٝ إٓاغب١ يبٝإ ْٛطٜت٘ ٗ ا٭َط ايصٟ ٖٚؾ

ٖٻقسض إتأٚي قػٻِا٭ْبٝا٤. يكس  َٔ ث٬خ  عٔ ا٭ْبٝا٤ ٖاقسٚضٴِ ٌٗ ايصْٛب إتٛ

 :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ، ٚشيوسٝجٝٸات

 

 ــــــ أٚ بعدٖا( ايبعج١)قبٌ ؾدٚز املعؿ١ٝ شَإ  ًشاظب أـ

ٖٻتٓكػِ  َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ إٍ قػٌُ، ُٖٚا: ايصْٛب قبٌ  ٖاِ قسٚضٴايصْٛب إتٛ

 ٚايصْٛب بعس ايبعج١. ;ايبعج١

 

 ــــــ زتهاب ايرْب٫ٚدٛد قؿد ايفاعٌ  بًشاظ ب ـ

ٖٻايصْٛب  تٓكػِ  ، ُٖٚا:أٜهّا ٌإٍ قػُ ج١َٝٔ ٖصٙ اؿٝٸ ٖاِ قسٚضٴإتٛ
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ٕٛ أٚ ْػٝإ. ٗٵ ُٻس٠; ٚايصْٛب اييت تكسض عٔ غٳ  ايصْٛب إتع

 

 ــــــ ز ـ بًشاظ ايتٓايف أٚ عدَ٘ َ  ايػا١ٜ َٔ ايبعج١

 ٜؿٌُ تكػِٝ قسض إتأٚيٌٗ َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ ا٭قػاّ ايتاي١ٝ: 

 ـ ايكبا٥ض اييت تتٓاؾ٢ َع ايػا١ٜ َٔ ايطغاي١، َٔ قبٌٝ: ايهؿط.1

َٔ  ايهؿط غري تتٓاؾ٢ َع ايػا١ٜ َٔ ايطغاي١، َٔ قبٌٝ: ٫ ٥ض اييتايكباـ 2

 .ايصْٛب

 ٜٚٓكػِ ٖصا ايكػِ ا٭خري إٍ قػٌُ، ُٖٚا: ايهبا٥ط; ٚايكػا٥ط.

، َجٌ: غطق١ يك١ُ ايطعاّ َٔ ٜس ايٝتِٝ; ٚغري نُا تٓكػِ ايكػا٥ط إٍ: َٓٚؿط٠ٺ

 ، َٔ قبٌٝ: ايككس إٍ اضتهاب ايصْب.َٓٚؿط٠ٺ

 

 ؾدز املتأيِّٗني بػإٔ ذلدٚد١ّٜ ايعؿ١ُ ــــــ ْعس١ٜـ 4

ٚبعس ٖصا ايتكػِٝ ٜتعطٻض قسض إتأٚيٌٗ إٍ تكطٜط اٯضا٤ إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ 

ٌٕ َباؾط ٚدإَع أبسّا، ٚإِا ٜهتؿٞ  إػأي١، ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜصنط ضأٜ٘ إدتاض بؿه

اييت ُػٻو  بصنط ضأٜ٘ نُٔ بٝإ أزٓي١ إثبات نطٚض٠ ايعك١ُ، ٚنُٔ تأٌٜٚ اٯٜات

 بٗا إدايؿٕٛ يًكٍٛ بايعك١ُ ؾك٘.

ٔٵ ّهٔ تبٜٛب ضأٜ٘ َا ٜتطابل َع ايتكػِٝ ايتايٞ:  ٚيه

: ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ إٔ عك١ُ أـ ايعك١ُ َٔ سٝح ظَٔ ايعك١ُ َٔ ايصْب

ٖٹ١ُ يكسٚض  ُٕٛ ا٭ْبٝا٤ تؿٌُ َا بعس ايبعج١ َٚا قبًٗا. ؾإْ٘ عٓس تؿػري بعض اٯٜات ا

ٚٵٍ، ٫ٚ ٜطتهٞ ايطأٟ ايصٟ ٜكِّس ايصْب عٔ ا٭ ْبٝا٤ ٜعُس إٍ ًٓٗا ع٢ً تطى اَ٭

 .(15)قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا٤ َا قبٌ ايبعج١

: ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ إٔ ب ـ ايعك١ُ َٔ سٝح قكس ايؿاعٌ إٍ اضتهاب إعك١ٝ

اييت ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايصْٛب اييت تٓاٗ ايسع٠ٛ ٚايطغاي١، غٛا٤ ٗ شيو ايصْٛب 

ُٵ ٗٵّٛا تكسض عٔ عٳ ٝٵسٳ أْ٘ ٜط٣ إٔ ايكٍٛ بإَهإ ؼٗكل إعك١ٝ ايهبري٠ غٳ ٕٛ، بٳ ٗٵ سٺ أٚ غٳ

ٌّ ُٵسّا، عحٷ ادتٗاز ٗٵّٛا أٚ عٳ . نُا (16)أٚ ْػٝاّْا قبٌ ايبعج١، أٚ ايكػري٠ غري إٓٚؿط٠ غٳ
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 .(17)اس١ّقط ×أْ٘ ٗ تؿػري اٯٜات إطتبط١ بايٓيبٸ آزّ ٜٓػب ايٓػٝإ إٍ ايٓيبٸ آزّ

ْا غابكّا، طٵ: نُا شَنز ـ ايعك١ُ َٔ سٝح َكاض١ْ ايصْب إٍ ايػا١ٜ َٔ ايطغاي١

ٗ ايتكػِٝ ايجايح يًصْٛب، ؾكس نإ يًصْٛب َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ تكػُٝاتٷ َتعسِّز٠. ٚٗ 

 َا ًٜٞ ْبِّٝٔ ضأٟ قسض إتأٚيٌٗ بؿإٔ نٌٛ َٔ ٖصٙ ا٭ْٛاع يًصْٛب:

٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ْٝع أْٛاع ايصْٛب إٓاؾ١ٝ ـ ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ إٔ ا1

ٌٕ ع٢ً شيو َٸ١ نسيٝ . َٚٔ (18)يًٗسف ٚايػا١ٜ َٔ ايسع٠ٛ ٚايطغاي١. ٚقس شنط إْاع ا٭

ايٛانض، بطبٝع١ اؿاٍ، إٔ اٱْاع ٫ َٛطٔ ي٘ ٗ إػا٥ٌ ا٫عتكازٜٸ١، ٚيٝؼ قسض 

ٌٕ عٔ ٖصٙ إػأي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ٜبس ٚ إٔ َطاز قسض إتأٚيٌٗ َٔ إتأٚيٌٗ بػاؾ

ٌٸ ؾدٕل ٜعًِ بسا١ّٖ إٔ ايصْب إٓاٗ هلسف ايطغاي١ ٫ ّهٔ إٔ  اٱْاع ٖٛ إٔ ن

.ٍٕ  ٜكسض عٔ ايٓيبٸ، ٖٚصٙ إػأي١ َٔ ايٛنٛح عٝح إْٗا ٫ ؼتاز إٍ اغتس٫

ـ ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايهؿط ٚايؿطى. ٖٚصٙ إػأي١ 2

 .(19)عًٝٗا بٌ كتًـ ايؿٹطٳم ايه٬َٝٸ١، ٚإٕ قسض إتأهلٌ ًَتؿتٷ إٍ ٖصا ا٭َط َتٻؿلٷ

ـ ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ اغتشاي١ قسٚض ايصْٛب ايهبري٠ عٔ ايٓيبٸ عُسّا، غٛا٤ 3

بعس ايبعج١ أٚ قبًٗا، ٚيهٓٸ٘ ٜط٣ عسّ نؿا١ٜ ا٭زٓي١ إصنٛض٠ يٓؿٞ ايصْٛب ايهبري٠ 

ٗٵّٛا ، بعس بٝإ أزٓي١ إثبات ايعك١ُ، شنط ٚد٘ عسّ نؿا١ٜ بعهٗا، ; ؾإْ٘(20)ايكازض٠ غٳ

 .(21)َع شنط أزٓي١ إدايؿٌ

ـ ٜط٣ قسض إتأٚيٌٗ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ايصْٛب ايكػري٠ إٓٚؿط٠، غٛا٤ 4

بعس ايبعج١ أٚ قبًٗا، ٚيهٓٸ٘ ٜط٣ عسّ نؿا١ٜ ا٭زٓي١ إصنٛض٠ ع٢ً ْؿٞ ايصْٛب 

 .(22)ايكػري٠ غري إٓٚؿط٠

 

 ــــــ ٗني ع٢ً إثبات عؿ١ُ ا٭ْبٝا١٤ ؾدز املتأيِّـ أدٓي5

ٔٵ .ع٢ً إثبات عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ١ٺٌٗ عؿط٠ أزٓييكس شنط قسض إتأٚي قبٌ  ٚيه

 َٔ ايتصنري بٓكطتٌ: ٫ بٴسٻايسخٍٛ ٗ بٝإ ٖصٙ ا٭زٓي١ 

ْبٝا٤ ثبات عك١ُ ا٭ٱٌٗ ١ اييت ٜصنطٖا قسض إتأٚي: إٕ ا٭زٓيايٓكط١ ا٭ٍٚ

غ١; َع٢ٓ إٔ ايهرب٣ أٚ ايكػط٣ ٗ َٔ ايٓكٛم إكسٻ َأخٛش٠ٺ َاتٺتكّٛ ع٢ً َكسٸ
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 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ. ١ َأخٛش٠ْْٝع ٖصٙ ا٭زٓي

طّا بايؿدط ٌٗ ٗ بٝإ ٖصٙ ا٭زي١ َتأثِّتأٚيإ : يكس نإ قسضايٓكط١ ايجا١ْٝ

ٌٗ، نطٖا قسض إتأٚياييت ش ،١ ايعؿط٠ٚايؿاٖس ع٢ً شيو إٔ ْٝع ا٭زٓي; ايطاظٟ

ٱثبات ٚدٛب عك١ُ  ;اييت شنطٖا ايؿدط ايطاظٟ ١٠ اـُػ١ عؿطنُٔ ا٭زٓي َٛدٛز٠ْ

 .(23)ا٭ْبٝا٤ أٜهّا

١ ايؿدط ايطاظٟ عرب اؾسٍٚ ٌٗ ٚأزٓي١ قسض إتأٚيّٚهٔ بٝإ ايٓػب١ بٌ أزٓي

 :ايتايٞ

 ١ ايؿدط ايطاظٟأزٓي ١ٌٗ قسض إتأٚيأزٓي

ٚٸ  ايطابع سيٌٝاي ٍايسيٌٝ ا٭

 ايجاْٞ ايسيٌٝ ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ايجايح ايسيٌٝ ايجايح ايسيٌٝ

ٚٸ ايسيٌٝ ايطابع ايسيٌٝ  ٍا٭

 ايطابع ايسيٌٝ اـاَؼ ايسيٌٝ

 ايتاغع ايسيٌٝ ايػازؽ ايسيٌٝ

 اؿازٟ عؿط ايسيٌٝ ايػابع ايسيٌٝ

 ايػابع ايسيٌٝ ايجأَ ايسيٌٝ

 ايجاْٞ عؿط ايسيٌٝ ايتاغع ايسيٌٝ

 ايجايح عؿط ايسيٌٝ ايعاؾط يٌٝايس

 ١:صٙ ا٭زٓيهلكتكطّا  بٝاّْاَا ًٜٞ ْصنط  ٚٗ

ٔٸـ يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ يهإ اتٸ1 َٔ  31اٯ١ٜ  باعِٗ سطاَّا، ٚيه

 .^١ يٮْبٝا٤عٝٸبٳغٛض٠ آٍ عُطإ تجبت ٚدٛب ايتٻ

ايٛد٘ ٗ ٔ ٌٗ ٗ ٖصا ا٫غتس٫ٍ مل ٜبِّإٔ قسض إتأٚي بايصنطَٚٔ اؾسٜط 

ب٘ ُا اعتُس ٗ شيو ع٢ً بساٖت٘ بايٓػب١ إٍ كاَطبٳٚضٴ .ّ ٚايتايٞيعّٚ ا٫ضتباٙ بٌ إكسٻ

 إػًِ.
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 ـ يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ يهاْت ؾٗازتِٗ ٗ أَٛض ايسْٝا َطزٚز2٠ّ

 َٔ غٛض٠ اؿذطات، ٚإشا ناْت ؾٗازتِٗ ايس١ْٜٛٝ َطزٚز٠ّ 6عهِ اٯ١ٜ  ;َٚطؾٛن١ّ

 ١.با٭ٚيٜٛٸ ;١ َطزٚز٠ّتِٗ ٗ ا٭َٛض ايسٜٓٝٸتهٕٛ ؾٗاز

ُا أَهٔ بٳضٴ ؾإ١ْ٘ ٗ اغتس٫ي٘، ٌٗ مل ٜصنط ٚد٘ ا٭ٚيٜٛٸضغِ إٔ قسض إتأٚيٚ

ِّ ٜه١ُٔ ايكٍٛ: إٕ ٚد٘ ا٭ٚيٜٛٸ  ،ؿ١ ٭َٛض ايسٜٔ ٗ إغعاز ايبؿط١ٝ إهاعٳٗ ا٭ٖ

 يٛنٛس٘. ;إٍ شيوأٚيٌٗ قسضٴ إت طٵٚإِا مل ٜٴؿٹ .١ا٭َٛض ايسْٜٝٛٸ َعبإكاض١ْ 

١ يٛدب َٓعِٗ ٚضزعِٗ; يعُّٛ ٚإط٬م أزٓي يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛـ 3

ّٷ  ;ٚدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٗ سٌ إٔ ظدط ٚإٜصا٤ ا٭ْبٝا٤ سطا

 َٔ غٛض٠ ا٭سعاب أٜهّا. 57ٚطبكّا ي١ٰٜ  ;باٱْاع

ّٸ ٛا٫غتشٓك يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛـ 4 ٚشيو  ;ايعصاب ٚايطعٔ ٚايًعٔ ٚايص

ٔٸ 23عهِ اٯ١ٜ  ـٸ 2َٔ غٛض٠ ٖٛز، ٚاٯ١ٜ  18، ٚاٯ١ٜ َٔ غٛض٠ اؾ ، َٔ غٛض٠ ايك

 ;إٔٚ َٔ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛضٖٕٛ َٚربٻٗ سٌ إٔ ا٭ْبٝا٤ َٓعٻ، َٔ غٛض٠ ايبكط٠ 44ٚاٯ١ٜ 

م بّا ٗ ابتعاز ٚتؿطټطات اييت تهٕٛ غبثِ إٕ ٖصٙ ا٭َٛض َٔ أنرب إٓٚؿ .(24)باٱْاع

 ايٓاؽ عٔ ا٭ْبٝا٤.

ٌ َٔ اٱْاع ٖٓا اٱْاع إكطًض ٗ عًِ َٗطاز قسض إتأٚي ٘ يٝؼٜبسٚ أْٚ

ّٸ  أقٍٛ ايؿك٘، ٚإِا َطازٙ ٖٛ ايبسا١ٖ; َع٢ٓ إٔ بطا٠٤ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايطعٔ ٚايًعٔ ٚايص

ٞٸ أَطٷ ُا بٳٌ. ٚضٴغٴٍ ايطټيعّ َٓ٘ ْكض ايػطض َٔ إضغا ; إش يٛ مل ٜهْٛٛا نصيوبسٜٗ

ـَسٳٌٗ ٗ ٖصا إٛضز ٗ َكاّ اَؾنإ قسض إتأٚي ِ )إدايـ يعك١ُ كٵٍ َع ا

ٕ َطازٙ َٔ اٱْاع ٖٛ إؿٗٛضات; َع٢ٓ إٔ بطا٠٤ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايطعٔ إا٭ْبٝا٤(، ٚ

ّٸ َٔ ١ًْ إؿٗٛضات.  ٚايًعٔ ٚايص

َٔ  124، ٚطبكّا ي١ٰٜ يهاْٛا َٔ ايٛإٌ يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛـ 5

ٛٸغٛض٠ ايبكط٠ ئ ٜهْٛٛا َػتشٓك  ٠ ٚاٱَا١َ.ٌ يعٗس ايٓب

ّ ٚايتايٞ ٗ ٖصا ٌٗ يعّٚ ا٫ضتباٙ بٌ إكسٻٔ قسض إتأٚيمل ٜبِّأٜهّا ٚ

ّ ٚايتايٞ ٚانشّا بايٓػب١ إٍ ٚد٘ ايت٬ظّ بٌ إكسٻ باعتباضا٫غتس٫ٍ. ٜٚبسٚ إٔ شيو 

ٝٸ ًع ع٢ًب إٖطإداَط إٍ بٝإ َا  ْؿػ٘ عاد١ٺ سٵات ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚيصيو مل هٹأزب
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٭ٕ ايٛامل ٜٴطًل ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً كتًـ ا٭ؾطاز، َٚٔ  ;بيًُداَط ٖٛ ٚانضٷ

١ باضتهاب إعاقٞ ٜهٕٛ بِٝٓٗ ايٛامل يٓؿػ٘، َع٢ٓ إٔ ايصٟ ٜتذاٚظ اؿسٚز اٱهلٝٸ

 .(25)ٚإّا يٓؿػ٘

َٔ غٛض٠ م ـ  82مل ٜهْٛٛا ـ عهِ اٯ١ٜ  َعكٌَٛيٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ ـ 6

ُٕ ٝٵسٳكٌ، بٌ غٛف ٜهٕٛ َٔ أتباع ايؿٝطإ، ًَدٵَٔ ا ٌٷ بٳ  ;باٱْاع ;إٔ ايتايٞ باط

 أٜهّا. ،َٔ غٛض٠ ٜٛغـ 24ٚاٯ١ٜ  ;َٔ غٛض٠ م 46ع٢ً اٯ١ٜ  ٚبٓا٤ٶ

يعّ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َٔ سعب  يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛـ 7

ٝطإ; ٭ٕ سعب ايؿٝطإ ِٖ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ َا ٜٴطنٞ ايؿٝطإ )أٟ إعاقٞ(، ايؿ

ٝٵسٳ ٞټ بٳ  ايبط٬ٕ. إٔ ايتايٞ قطع

يعّ َٔ شيو إٔ ٫ ٜهْٛٛا ٗ ظَط٠ إػاضعٌ  يٛ مل ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛـ 8

 َٔ 47طبكّا ي١ٰٜ  ـ ٌ ا٭خٝاض; إش ٫ خري ٗ إعاقٞ، ٚايتايَٞؿٗ اـريات ٚإكَط

َٔ  130َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ، ٚاٯ١ٜ  33، ٚاٯ١ٜ َٔ غٛض٠ اؿرٸ 75غٛض٠ م، ٚاٯ١ٜ 

ٌٷ ـ َٔ غٛض٠ م 46َٔ غٛض٠ ا٭عطاف، ٚاٯ١ٜ  144غٛض٠ ايبكط٠، ٚاٯ١ٜ  ِٸ .باط  إْ٘ بٓا٤ٶ ث

ٕٳ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ـ «ٌ ا٭خٝاضَؿإكَط»ٚإط٬م يؿٜ  ،«اـري»ع٢ً عُّٛ يؿٜ  ٜٴػٳأضعٴٛ

ٝٵ ٓٵ﴿ٚ ،(26)(114)آٍ عُطإ:  ﴾طٳاتٹؾٹٞ اِيدٳ ِٵ عٹ ٗٴ ْٻ ٔٳ اَ٭ٚٳٔإ ٝٵ ُٴكٵَطَؿ ٔٳ اِي ُٹ ْٳا َي ٝٳأضسٳ )م:  ﴾خٵ

ٍٸ ـ (47 ع٢ً إٔ ا٭ْبٝا٤ ناْٛا َٔ ا٭خٝاض ٗ ْٝع ا٭َٛض، ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ َع قسٚض  ٜس

 ايصْب عِٓٗ.

 6ع٢ً اٯ١ٜ  أؾهٌ َٔ ا٥٬ٕه١، ٚا٥٬ٕه١ ـ بٓا٤ٶ ^ـ بايٓٛط إٍ إٔ ا٭ْبٝا9٤

َٳ ٖٛ  ٔٵَٔ غٛض٠ ايتشطِٜ ـ َعكَٕٛٛ َٔ إعاقٞ ٚايصْٛب، ًٜعّ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ 

 .(27)با٭ٚي١ٜٛ ;أؾهٌ َِٓٗ ـ ِٖٚ ا٭ْبٝا٤ ـ َعكَّٛا َٔ اضتهاب إعاقٞ ٚايصْٛب

ُٸ َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ـ قاز٠ُ 124ـ إٕ ا٭ْبٝا٤ ـ طبكّا ي١ٰٜ 10 تِٗ. ٚاٱَاّ ايٓاؽ ٚأ٥

صيو يٛ قسض ايصْب عِٓٗ ٚدب ا٫قتسا٤ بِٗ ٗ إعاقٞ، ٖٚصا ٚي .س٣ ب٘تٳٖٛ ايصٟ ٜٴِك

 ٜتٓاقض َع غا١ٜ ايطغاي١.

 

 ــــــ يعؿ١ُا ٟملٓهسايديٌٝ ايكسآْٞ يف تفطري  ا٥ٞؿدزايضًٛب ا٭ـ 6

ٖٻٜصٖب قسض إتأٚي ِ َٓٗا عسّ عك١ُ ٌٗ إٍ ا٫عتكاز بإٔ اٯٜات اييت ٜٴتٛ
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ٌٸأٍ، ٚٚٵٗا ع٢ً تطى اَ٭ا٭ْبٝا٤، ٚقسٚض ايكبا٥ض عِٓٗ، هب ًٓ واؾٜ  تؿػرٕي ٕ ن

ٌٕ  ٍ.ٚٵأنرب ع٢ً قاعس٠ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٜهٕٛ ٖٛ اَ٭ بؿه

ٌٸ»: َا ًَٜٞٔ غٛض٠ ايبكط٠  35ٚعباضت٘ ٗ تؿػري اٯ١ٜ  أؾه٢ إٍ  َصٖبٺ ٚن

 .«ٍٚٵامؿاٚ عكُتِٗ نإ َأ

بٝا٤: و بٗا ايكا٥ًٕٛ بعسّ عك١ُ ا٭ْٚقاٍ ٗ َعطض بٝإ اٯٜات اييت ُػٻ

ٌٸ ِٸ ْكً٘ ع٢ً ؾهٌ ضٚاٜات اٯ َٛضزٺ ٚاؾٛاب اٱْايٞ ٖٛ إٔ ن ، ساز َطؾٛضٷٜت

ٌٸ ٌٕ ٚن ٍٷٚٵٌٓ ع٢ً تطى اَ٭ أٚ َٓكٕٛم َتٛاتٕط َا ٜٓكٌ بؿه  ٍ، نُا ٖٛ َكبٛ

 .(28)١صعٓسْا طأٟ اٱَاَٝٸ

ِٸ ٗ َكاّ اؾٛاب ايتؿكًٝٞ، إٍ ٌٓ ايهجري َٔ إٛاضز  ،عُس بعس شيو ث

( ع٢ً تطى ×غًُٝإ ، ٚايٓيبٸ×َٛغ٢ ، ٚايٓيبٸ|ا٭نطّ )اٯٜات إطتبط١ بايٓيبٸ

 .(29)ٍٚٵاَ٭

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

ض مل ٜتعطٻ غري أْ٘ ،ٌٗا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛب باٖتُاّ قسض إتأٚي عك١ُُسٛٝٳتٵ 

ٌٕي ٌٸَ بشح َػأي١ ايعك١ُ بؿه ُا نإ ٖصا بٳٚضٴ ;١َٔ نتب٘ ايؿًػؿٝٸ ٗ أٟٛ ػتك

أنجط  تٵُا هلصا ايػبب ٚضزٳبٳَٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚضٴ عا٥سّا إٍ اعتباضٙ ايعك١ُ ٖب١ّ

 ط١ بايعك١ُ ٗ تؿػريٙ.أعاث٘ إطتب

ٔٵ .َتؿاٚت١ّ ل بتعطٜـ ايعك١ُ عباضاتٺَا ٜتعًٖ ٌٗ ٗإٕ يكسض إتأٚي ع٢ً  ٚيه

ٟٸايطغِ َٔ اخ ـٺ ،ت٬ؾٗا ايٛاٖط داَع. إٕ َا شنطٙ  ٚاسسٺ ّهٔ إضداعٗا إٍ تعطٜ

بٓا َٔ ضأٜ٘ سٍٛ ايعساي١، َع ؾاضم إٔ إعكّٛ ٌٗ بؿإٔ َؿّٗٛ ايعك١ُ ٜكطِّقسض إتأٚي

َٳ  َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ْٚع١ُٺ ًَه١ ايعك١ُ نُٖٛب١ٺوكٌ ع٢ً 

١ إٍ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ل بعَٔ ايعكَُا ٜتعًٖ ٌٗ ٗٚقس شٖب قسض إتأٚي

 بعسٖا.ٚ ايطغاي١ َٔ ايهؿط ٚايؿطى قبٌ

غٛا٤ َا  ،نُا أْ٘ ٜعتكس بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ اضتهاب ْٝع أْٛاع ايصْٛب

 يت تٓاٗ ايسع٠ٛ ٚايطغاي١ أٜهّا.ٗ زا٥ط٠ ايصْٛب ايٚ ،ّٛاٗٵسّا أٚ غٳُٵكسض عٳٜ
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١ إصنٛض٠ يٓؿٞ ايهبا٥ط ٌ إٍ ايكٍٛ بعسّ نؿا١ٜ ا٭زٓيٜٗصٖب قسض إتأٚيٚ

ثبات عسّ دٛاظ ايٓػٝإ، ٱ١ إصنٛض٠ ٚا٭زٓي ;ط٠ٚايكػا٥ط غري إٓٚؿ ،ّٛاٗٵاييت تكسض غٳ

 ْبٝا٤ ٗ َعطض تأٌٜٚ بعض اٯٜات.قس ْػب ايٓػٝإ إٍ ا٭إْ٘ بٌ 

ع٢ً إثبات عك١ُ  ١ٺعؿط٠ أزٓيـ َتأثِّطّا بايؿدط ايطاظٟ ـ ٌٗ ٚقس شنط قسض إتأٚي

ٝٸ َأخٛش٠ٺ َاتٺ١ ع٢ً َكسِّٖصٙ ا٭زٓي ٚتكّٛٝا٤. ا٭ْب   .١َٔ ايٓكٛم ايسٜٓ

ّٷإهلٝٸ ٌٗ ٖب١ْإٕ ايعك١ُ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قسض إتأٚي ٞٸ ١ َٚكا ٫ ّهٔ يٓٛع  ،إهل

 ٝس َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.ٚتأٜ بٓكٕط إ٫ٓ ،ايبؿط إٔ وكٌ عًٝ٘ بٓؿػ٘

ٖٻقسض إتأٚي ٌٓٚقس  ٓٗا عسّ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً تطى ِ ٌَٗ اٯٜات اييت ٜٴتٛ

١ ايتؿاغري اييت ٫ ٍ. ٚإٕ ٬َن٘ ٗ تطدٝض ايتؿاغري إطتبط١ بٗصٙ اٯٜات ٖٛ أٚيٜٛٸٚٵاَ٭

 تتعاضض َع قاعس٠ عك١ُ ا٭ْبٝا٤.

 

 

الهىامش
                                                      

^
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 ايعؿ١ُ

 ايطربضٞ تفطري ايػٝذيف َطايع١ْ 

 

 محمد علً راغبًد. 

 محمد تمً مىسىي كراماتً السٍد

 مد علًسرترجمة: 

 

 ــــــ متٌٗٝد

ط ايبشح سٛهلا ٗ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬. جٴاييت َن ،إٕ ايعك١ُ َٔ إك٫ٛت ايٛاغع١

 ّاٚأعاث يٮعاخ ٚايسضاغات ايعكا٥س١ٜ ـ ؼكٝكاتٺ ّ عًِ ايه٬ّ ـ بٛقؿ٘ َٓؿّأٚقس قسٻ

٢ اْعهاؽ ا٫ػاٖات ايؿهط١ٜ إتبًٛض٠ سٍٛ ز٠ سٍٛ َكٛي١ ايعك١ُ. ٚقس ػًَٓتعسِّ

ٌَٕػأي١ ايعك١ُ ٗ عًِ ايه٬ّ َٔ خ٬ٍ اػاٙ إؿػِّ  طٜٔ ٗ عًِ ايتؿػري بؿه

ٌٸ ب١ ع٢ً ايسضاغات طٜٔ ـ عطؿّا ع٢ً ايٓتا٥ر إرتتَِّٔ إؿػِّ ٚاسسٺ ٚانض، عٝح شٖب ن

 اييت تٴػتؿاز َٓٗا َػأي١ ايعك١ُ.ايه١َٝ٬ ـ إٍ عح اٯٜات 

ِٸايس اٍإٕ ايتبٜٛب ٚايؿكٌ ايؿهطٟ ٗ ٖصا اجمل ايتُٝٝع ؾٝ٘ بٌ  ضاغٞ عٝح ٜت

ٌٕ  ناٌَ. إػايو ايه١َٝ٬ إدتًؿ١ بؿه

إٔ ايؿٝع١ ِٖ  ٫ غٝٻُاٖٚتاظ٠،  ع َها١ْٺَػأي١ ايعك١ُ ٗ ايتؿٝټ ؼ٢ٛ

 .(1)م اٱغ١َٝ٬ ـ ايصٜٔ ٜصٖبٕٛ إٍ ايكٍٛ بعك١ُ اٱَاّطٳٚسسِٖ ـ َٔ بٌ ايؿٹ

 ٞ أٌٖ ايػټٓٸ١كباسجٞ ٚقٚكٚقس شٖب ايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيب ـ ٖٚٛ َٔ 
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ٓٗا سٍٛ تؿاغري ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز ١ اييت ٜب١َِّ ايتشًًٝٝٸٗ ايؿإٔ ايكطآْٞ ـ ٗ إكسٸ

ُٸ ٟٸبإٔ َػأي١ عك١ُ ا٭٥ ِٸٚايطدع١ ٚايتكٝٸ ١ ايؿٝع١ ٚايكٍٛ باٱَاّ إٗس تعايِٝ  ١ َٔ أٖ

 .(2)١ايؿٝع١ ا٫ثين عؿطٜٸ

ٞٸيًع٬ٓ ،سٸ تؿػري فُع ايبٝإٚسٝح ٜٴعٳ َٔ أؾٗط تؿاغري ايؿٝع١  ،١َ ايطربغ

ـَٚزضاغ١ نٝؿٝٸ ،ٜبسٚ عح َػأي١ ايعك١ُ كٞ ايتدكټ أٍَ خاضز اجمل ،ض ؾٝٗاٛٵ١ ا

ٞٸايع٬ٓ :َجٌ ،ؾٗري ٕطٌ َؿػِّبٳَٔ قٹ ،يعًِ ايه٬ّ ُٸ ،١َ ايطربغ ٫ ١ٝٚ، ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

، ا٭َط ايصٟ ٜٴهاعـ َٔ ٚاسس٠ ٕكٛي١ ايعك١ُ أْ٘ ٫ تٛدس ٗ ايتؿاغري قطا٠ْ٤ غٝٻُا

ُٸ ١ ايسؾاع عٔ َػأي١ ايعك١ُ ٗ ن٤ٛ إعطٝات ف ع٢ً نٝؿٝٸ١ٝ ٚنطٚض٠ ايتعطټأٖ

 ١.١ ٚايتؿػريٜٸايه٬َٝٸ

 

 ــــــ ١َ ايطربضٞ يف عًِ ايتفطرييع٬َٓها١ْ ا

ٞٸ ،أٌَ اٱغ٬ّٖٛ   ايؿهٌ بٔ اؿػٔ بٔ ايؿهٌ ايطربغٞ )َٓػٛبٷ ،أبٛ عً

 عٳسٻ. ٚقس (3)(، ٖٚٞ َس١ٜٓ بايكطب َٔ غا٠ٚ«تؿطف» ٚتعطٜبٗا ،إٍ َس١ٜٓ طربؽ

 فاٍنتابّا عُّٛٝا ٗ  «فُع ايبٝإ»ايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيب نتاب 

ايتؿػري، ٚأْ٘ ٜٴٓب٧ عٔ ١ُٖٓٝ ايؿٝذ ايطربغٞ ع٢ً كتًـ ايعًّٛ، ٚضأ٣ تِٓٛٝ 

ايصٖيب  ايهتاب ٚتطتٝب٘ ٚتسٜٚٓ٘ ٬ّْٝ، ٚاغتشػٔ أغًٛب٘ ٚبسٜع تُٓٛٝ٘. ٚقس اعترب

١، َٔ ايكطا٠٤ ٚايًػ١ كّا ٗ تٓاٍٚ كتًـ ا٭بعاز ايتؿػريٜٸإٔ ايؿٝذ ايطربغٞ نإ َٖٛؾ

ٌٸ إعه٬ت ايتؿػريٜٸ ١ ٚاٱعطاب ٚأغباب ايٓعٍٚ ٚؾطح ايككل، ٚقاٍ بأْ٘ ٜعُس إٍ س

 . (4)ٜٚٛضخ ا٫ط٦ُٓإ ،ٚتطنٔ إيٝ٘ ايٓؿؼ ،َا ٜطؾع اٱؾهاٍ

 

 ــــــ يف ايًػ١َفّٗٛ ايعؿ١ُ 

ٔٵ .ـ طبكّا ٕا قاي٘ ايعداز ـ ٖٛ إٓؿأ ا٭قًٞ ٕؿّٗٛ ايعك١ُإٕ اؿبٌ  بعس  ٚيه

ٌٸ قاضع ٖصا إع٢ٓ إٔ تٛغٻ آخط، سٝح قاٍ  ٟ إٍ سؿٜ ؾ٤ٞٺٜ٪زٸ ؾ٤ٞٺ ٜٴػتعٌُ ٗ ن

ٌټ .أقٌ ايعك١ُ: اؿبٌ»٘: َا ْكټ  .(5)«َا أَػو ؾ٦ّٝا ؾكس عٳكٳِ ٚن

ٚٸ(6)اٱَػاى َع٢ٓ «ايعكِ»ط ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ ٚؾػٻ يٞ يـ ، ٚقاٍ بإٔ إع٢ٓ ا٭
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 .(7)ٜؿب٘ ايػٛاض ايصٟ وٝ٘ بإعكِ ؾ٤ٞٷ «ايعك١ُ»

ٟٸ  يًعك١ُ إٍ اعتباضٖا قٝا١ّْ ٚقس شٖب ايؿٝذ ايطربغٞ ٗ بٝإ إع٢ٓ ايًػٛ

 .(8)َٔ ايؿطٸ

 

 ــــــ سكٝك١ ايعؿ١ُ

صٙ اٯضا٤ ا٭ضبع١ . إٕ ٖ(9)ؿّٗٛ ايعك١ٕٝ١ُ يكس متٸ بٝإ أضبع١ آضا٤ ٚتعطٜؿات نًٚ

ٞٸ عباض٠ْ َٕ ;(10)ٚايكسض٠ ع٢ً ايطاع١ ;ٚعسّ خًل ايصْب ;عٔ: ايًطـ اٱهل ًَه١ ٚا

 ١.ايٓؿػاْٝٸ

ايجاْٞ ٚايجايح ع٢ً  ٌَٚٔ بٌ ٖصٙ اٯضا٤ ٚايتعطٜؿات ا٭ضبع١ متٸ تِٓٛٝ ايتعطٜؿ

ٟٸ  .(12)١ ايعك١ُطٜٸبٵٟ إٍ دٳ، ٖٚصا ٜ٪زٸ(11)يٮؾاعط٠ أغاؽ إٓٗر ايؿهط

ٚٸ إيتعطٜؿٚأَا ا ١ ٚبعض عًُا٤ أٌٖ ٌ اٱَاَٝٸبٳَٔ قٹ ُاٍ ٚايطابع ؾكس متٸ بٝاْٗا٭

 ١.ٓٸايػټ

إٔ ايعك١ُ  ِٵاعًَ»قاٍ ايػٝس إطته٢ ٗ تعطٜـ ايعك١ُ ع٢ً أغاؽ ايًطـ: 

 .(13)«َٔ ؾعٌ ايكبٝض ٖٞ ايًطـ ايصٟ ٜؿعً٘ تعاٍ، ؾٝدتاض ايعبس عٓسٙ ا٫َتٓاع

ـٷ»عك١ُ: ٚقاٍ ابٔ أبٞ اؿسٜس ٗ تعطٜـ اي ّتٓع  قاٍ أقشابٓا: ايعك١ُ يط

 .(14)«اختٝاضّا ،ـ عٓس ؾعً٘ َٔ ايكبٝضإهًٖ

َٕ َٳ»١: ًَه١ ايٓؿػاْٝٸٚقٌٝ ٗ تعطٜـ ايعك١ُ ع٢ً أغاؽ ا ٝٸ ًَه١ْايعك١ُ  ١ ْؿػاْ

 .(15)«ضغِ قسضت٘ ع٢ً شيو ،كـ بٗا َٔ اقرتاف ايؿذٛضُٓع إتٻ

إٍ اختٝاض ٖصا ايتعطٜـ ٗ بٝإ  ًَٞاٯَٚٔ بٌ إعاقطٜٔ شٖب ايؿٝذ دٛازٟ 

َٳ»سكٝك١ ايعك١ُ; سٝح قاٍ:  زا٥ِ  ٚٚٗٛضٷ هلا سهٛضٷ ،١ْؿػا١ْٝ قٜٛٸ ًَه١ْإٕ ايعك١ُ 

ٛٸ٠ٺ ٟٸ ق  .(16)«إٔ تعًٜٗا ،َٔ قبٌٝ: ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ ٚ... ،ٗ ٚدٛز اٱْػإ، ٫ٚ ّهٔ ٭

نُا شٖب ايؿٝذ قُس تكٞ َكباح ايٝعزٟ إٍ اغتعُاٍ ٖصا إع٢ٓ َٔ 

ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ ايصٟ ّٓع عبسٙ إسٝح »يعك١ُ أٜهّا، ٚقاٍ ٗ تٛنٝض شيو: ا

ََٕئَ اـطأ ٚايعٻ ًََٕه١ ايٓؿػاْٝٸٌ بٗصٙ ا َٔ  ١ َاْع١ًَّه١ ايٓؿػاْٝٸ١ ّهٔ اعتباض ٖصٙ ا

قا٥ّٓا ٚساؾّٛا يصيو ايؿدل َٔ  اهلل اضتهاب إعك١ٝ ٚاـطأ، نُا ّهٔ اعتباض
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 .(17)«ايصْب ٚاـطأ

عُس أٌَ اٱغ٬ّ ايطربغٞ ـ عطؿّا ع٢ً ٗ ايبشح عٔ دصٚض َٚٓاؾ٧ ايعك١ُ 

ٞٸ ١ ٗ ٜٔ ٜٓبجل عٔ اٱضاز٠ اٱهلٝٸأ، ٚن٬ إٓؿآخطٜٔ َٓؿأٜٔـ إٍ بٝإ  ايًطـ اٱهل

تؿٌُ  . ٚإٕ ٖصٙ ايكٝا١ْ ٚاؿكا١ْ َٔ ايؿطٸاؿؿاٚ ع٢ً ٚدٛز إعكّٛ َٔ ايؿطٸ

ٝٸ :إػاستٌ  ١.ٚاـاضدٝٸ ;١ايساخً

ٞٸْٳَٔ زٳ س ايها٥سٜٔ ٚايطٗاض٠َٝٵَٔ َن إٕ ايعك١َُ ٌٸ ايًطـ اٱهل  ؼ ايصْٛب ٗ ٚ

 قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ:  ، سٝحتإ ٜكٍٛ بُٗا ايؿٝذ ايطربغٞسٝجٝٸ

 اهلُلٚٳ﴿: |نُا قاٍ غبشاْ٘ يٓبٝ٘ ،س ايها٥سٜٔٝٵإٔ ّٓع عبسٙ َن ـ1»

 (.67)إا٥س٠:  ﴾أؽايٓٻ ٔٳَٹ َوُٴكٹعٵٜٳ

 .(18)«ّتٓع عٓسٙ َٔ إعاقٞ سٙ بؿ٤ٞٺإٔ ًٜطـ بعبـ 2

ٞٸ ٚقس شٖب ٗ َٛنٕع َٳ آخط إٍ بٝإ ايًطـ اٱهل  ًَه١ُبإٔ َٓؿأٙ َٚكسضٙ 

 ،ٙ عٔ ايكبا٥ض٭ٕ ايعك١ُ ٖٞ ايًطـ ايصٟ ىتاض عٓسٙ ايتٓعټ»سٝح قاٍ:  ،ايعك١ُ

 . (19)«ٚا٫َتٓاع عٔ ؾعًٗا

ٛٵ٫َ﴿ٚٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  ٌٴ  ٚٳَي ٝٵاهللٹَؾهٵ ٕٵ  عٳًَ ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ َٹ ُٻتٵ َطا٥ٹَؿ١ْ  ٗٳ ٘ٴ َي ُٳتٴ ٚٳضٳسٵ َو 

 أسسَػأي١ ايعك١ُ  ( شٖب أٌَ اٱغ٬ّ ايطربغٞ إٍ اعتباض113)ايٓػا٤:  ﴾ٜٴهٹًَٗٛى

 .(20)ايٛدٛٙ إؿ١َٝٛٗ يط١ٓ اهلل ع٢ً ضغٛي٘ ايهطِٜ

َٳ ٍٸ ع٢ً إٔ  َٔ اهلل ع٢ً ايعبس،  ٌٷًَه١ ايعك١ُ تؿهټإٕ ٖصا ايتكطٜط يًعك١ُ ٜس

َٳٚي س ايؿٝذ إؿٝس َٔ نباض عًُا٤ اٱَا١َٝ ع٢ً ٖصا نُا أٖن .ب١ػٳَهتٳ ه١ًَّٝػت 

 .(21)ا٭قٌ

 

ّٞ  ــــــ ع٢ً عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤ ايديٌٝ ايعكً

ٌٷ ٞٸ أقٌ قبٍٛ اٱطاع١ زيٝ ٜعُس ايؿٝذ ايطربغٞ ـ ع٢ً أغاغ٘ ـ إٍ إثبات  ،عكً

ل إشا ا٭ْبٝا٤ إِا تتشٖكًَه١ ايعك١ُ. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايطاع١ َٔ ايٓاؽ ٭ٚاَط ْٚٛاٖٞ َٳ

ع٢ً  ؾؿٞ غري ٖصٙ اؿاي١ ـ بٓا٤ٶ ٌٖ َٔ إعاقٞ، ٚإ٫ٓنإ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٚٓعٻ

ٚقاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ َا  .ٌ ايٓاؽ أبسّابٳل اٱطاع١ َٔ قٹطبٝع١ ايبؿط ـ ئ ّهٔ ؼٗك
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ٚاَطٙ يٛ أشْب ؾإٕ اٯخطٜٔ غٛف هتٓبٕٛ ا٫ْكٝاع ٭ َعٓاٙ: َٔ ايٛانض إٔ ايٓيبٸ

ٖٖ ٘ اضتهاب وتًُٕٛ ٗ سٚك ٔٵْٚٛاٖٝ٘; ٭ٕ طبٝع١ اٱْػإ تأب٢ قبٍٛ ا٭ٚاَط 

 .(22)إعك١ٝ

ٟٕ ،س أٌَ اٱغ٬ّ ايطربغٞٚقس أٖن و ٗ عك١ُ ٜؿٚه ع٢ً ٖاَـ بٝإ ضأ

ٞٸ ، أْ٘ بٓا٤ٶ×آزّ ايٓيبٸ ٌ قسٚض ايصٟ ٜٴجبت ايعك١ُ، ٫ ّهٔ تكبټ ،ع٢ً ايسيٌٝ ايعكً

 ٌ ا٭ْبٝا٤.بٳٚإطاع١ ايؿٝطإ َٔ قٹ إعك١ٝ ٚايؿطى

ِٸ ٚاٱزضاى  ،ٌ إٍ اؿكٝك١ إؿ١َٝٛٗ يٰٜاتٙ إٍ أْ٘ ٗ ساي١ عسّ ايتٛقټٛٻْٳ ث

ب عًٝٓا إٔ ْعًِ إٔ اٯ١ٜ ؼٌُ َؿَّٗٛا ٜتطابل َع ايسيٌٝ هايكشٝض يتأًٜٚٗا، 

ٞٸ  .(23)ايعكً

 

 ــــــ َطاس١ ايعؿ١ُ

 .(24)ؾٝٗا آضا٤ ايعًُا٤ تٵيت اختًَؿإٕ َػاس١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭َٛض اي

 .أٜهّا َٚتٓاغ١ُّ ٚاسس٠ّ ايتؿػري ٫ ْؿاٖس آضا٤ٶ فاٍٚنصيو ٗ 

ٟٸ ٟٸ ٚإٕ ٖصا ا٫خت٬ف ايؿهط إِا ٖٛ سك١ًٝ ا٭ؾٗاّ إدتًؿ١ ايٛاٖط٠  ٚايٓٛط

ٚٵضطٕٚ بّ إؿػِّٗ عًِ ايه٬ّ. نُا قسٻ َٔ ا٫ػاٖات ايه١َٝ٬ إكبٛي١  ِٖ ـ بتأثرٕيسٳ

 عٔ ايعك١ُ. ١ّخاقٸ إساضؽ اٱغ١َٝ٬ ـ قطا٤اتٺ ٗ

اٯضا٤  تٵس١ ايع١َٝٓ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايٛدٛٙ اييت اختًَؿانُا إٔ تعٌٝ إػ

ٝٸٓٸطٕٚ َٔ أٌٖ ايػټبؿأْٗا. ٜصٖب إؿػِّ ١ يًعك١ُ تبسأ ١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إػاس١ ايعَٓ

بعج١. ٖٚصا ٖٛ ايطأٟ ايصٟ شنطٙ يٛدٛز ايعك١ُ قبٌ اي ٕ نطٚض٠ّٚٵَٔ ايبعج١، ٫ٚ ٜطٳ

ٛٸ٠ ؾذا٥عٷ»ايؿدط ايطاظٟ ٗ تؿػريٙ، سٝح قاٍ:  ٛٸ٠، أَا قبٌ ايٓب ، ٖٚٛ ٫ هٛظ ٚقت ايٓب

 .(25)«قٍٛ أنجط أقشابٓا

ل بايعك١ُ ايع١َٝٓ إٍ ايكٍٛ بٛدٛب ايعك١ُ َٓص َا ٜتعًٖ ٚقس شٖب إعتعي١ ٗ

 .(26)بسا١ٜ ايبًٛؽ

سٙ ٖٚٛ َا أٖن ،١ يٮْبٝا٤ ٗ ْٝع اؿٝا٠ٕ ٚدٛب ايعكُٚٵٚأَا ايؿٝع١ ؾريٳ

 .(27)ايطربغٞ ٗ تؿػريٙ ٯ١ٜ غٛض٠ ايؿتض
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١ ٚغا٥ط بؿأْٗا اٯضا٤ بٌ اٱَاَٝٸ تٵٚاييت اختًَؿ ،َٚٔ إٛاضز اؾسٜط٠ بايصنط

 أي١ دٛاظ ايصْٛب ايكػري٠.ايؿٹطٳم اٱغ١َٝ٬، َػ

ُٻ ٛب ايكػري٠، ٖٚٛ س يًصْٚشٖب بعض ا٭ؾاعط٠ إٍ دٛاظ ا٫ضتهاب غري إتع

طٜٔ ايباضظٜٔ َٔ ا٭ؾاعط٠، ٖٚٛ َٔ إؿػِّ ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َا قاٍ ب٘ ايؿدط ايطاظٟ

ٛ ٚٚغٛغ١ ٗٵؾًِ ٜعكُِٗ َٔ دٛاظ ايػٻ»َٔ غٛض٠ اؿر:  52سٝح قاٍ ٗ تؿػري اٯ١ٜ 

 .(28)«ايؿٝطإ، بٌ ساهلِ ٗ دٛاظ شيو نشاٍ غا٥ط ايبؿط

 ;ايكػا٥ط»ب: كاف ا٭ْبٝا٤ بطش١ًٜ ايعٴذٵاتٸ ٗ بٝإ عسّ ،أخط٣ ٚقاٍ ٗ عباض٠ٺ

 .(29)«بذٵس، ٖٚٛ ٜكِْٛٗ عٔ ايعٴُٵٛ ٚايعٳٗٵع٢ً ا٭ْبٝا٤ بايػٻ ؾإْٗا دا٥ع٠ْ

طٕٚ ٗ تٝاض إعتعي١ ٖصا ايٓٗر; إش أداظٚا اضتهاب ايكػا٥ط َٔ ٚقس غًو إؿػِّ

ٟٸٚٵقبٌ ا٭ْبٝا٤، ٚمل ٜطٳ اض ٌ تٝٸٖجِّ ،ا إؾها٫ّ ٗ شيو. ٖٚصا َا شنطٙ ايعكؿط

×آزّ ١ ايٓيبٸعٓس بٝإ قكٸ ،عًِ ايتؿػري فاٍا٫عتعاٍ ٗ 
خ ايؿٝذ . ٚقس ؼسٻ(30)

ٚٵضايطربغٞ ب طٜٔ َٔ إعتعي١ إٍ ٖصا عٔ شٖاب إؿػِّ ×آزّ ٙ ٗ بٝإ قكٸ١ ايٓيبٸسٳ

 .(31)ايطأٟ أٜهّا

ٜصٖب ايؿٝذ ايطربغٞ إٍ ايكٍٛ بؿٍُٛ َػاس١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ؾُٝع ؾ٪ٕٚ 

ٚٗ ْٝع  ،ٌ َٔ ْٝع ايصْٛبغٴِٗ ٚؾدكٝاتِٗ، ٜٚط٣ بطا٠٤ أؾعاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚايطټسٝات

ٔ َإعتعي١ ظٛاظ قسٚض ايصْٛب ايكػري٠  كٍٛي ٙسِكْٳَعطض ٗ ٚ .(32)َطاسٌ سٝاتِٗ

بٓؿٞ ايصْٛب ايكػري٠; إش قاٍ بعسّ ٚدٛز ايصْٛب ايكػري٠ ضٳزٻ ايؿٝذ ايطربغٞ ا٭ْبٝا٤ 

 :ثٛا عٔ تكػِٝ ايصْٛب إٍٗا َٔ ْٛع ايهبا٥ط، ٚإشا ؼسٻأْعأق٬ّ، ٚإٕ ايصْٛب ب

ٜبسٚ أسسُٖا  ،ٚنبا٥ط، ؾإِا شيو َِٓٗ َٔ باب إكاض١ْ ٚايٓػب١ بٌ شْبٌ ;قػا٥ط

١َ قاٍ بإٔ اضتهاب ايصْب ٜػتًعّ ايعكاب، َٚٔ أنرب َٔ اٯخط. ٚبعس بٝإ ٖصٙ إكسٸ

٭ْبٝا٤ عٔ ايعكاب. ٚبعس بٝإ ايسيٌٝ ٘ ايصْٛب قاٍ بربا٠٤ غاس١ ابٵٞ عكٝس٠ سٳِؿخ٬ٍ ْٳ

ٞٸ  .(33)ع٢ً ايعك١ُ قاٍ باغتشاي١ قسٚض ايصْب عٔ ا٭ْبٝا٤ ايعكً

آخط شٖب ايؿٝذ ايطربغٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ ْػب١ قسٚض ايصْب إٍ  ٚٗ َٛنٕع

ٍٷ إٍ  تٵيًُعطؾ١ ايٓاقك١ عٔ ا٭ْبٝا٤; ؾٗصٙ إعطؾ١ ايٓاقك١ ٖٞ اييت أزٻ ا٭ْبٝا٤ َعًٛ

َٳ»٘: ، ٚقاٍ ٗ شيو َا ْكټإيِٝٗ ايهصب ع٢ً اهللْػب١ أنرب  أداظ ايعكاب ع٢ً  ٔٵٚ
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 .(34)«١ٜ ع٢ً اهللطٵٚأعِٛ ايؿٹ ،ا٭ْبٝا٤ ؾكس أغا٤ عًِٝٗ ايجٓا٤

 

 ــــــ : ديٌٝ ايعؿ١ُ، ٚزدٌّ يًػبٗاتاملعؿَٕٛٛ

يكس عطٸف أٌَ اٱغ٬ّ ايطربغٞ بج٬خ طٛا٥ـ ؼ٢ٛ بايعك١ُ بتكطٜض 

ُٸ ;ا٭ْبٝا٤ايكطإٓ ايهطِٜ، ِٖٚ:  ٌٸ ;١ٚا٭٥ َٔ  ٚاسس٠ٺ ٚا٥٬ٕه١. ٚقس أثبت ايعك١ُ يه

ٌٕ ١ٖصٙ ايطٛا٥ـ ايج٬ث  .كتًـ بؿه

ٞٸ ، ٜٚػع٢ ؾؿٞ خكٛم ا٭ْبٝا٤ عُس إٍ إثبات يعّٚ ايعك١ُ هلِ بايسيٌٝ ايعكً

 ١ بعكُتِٗ.إٍ ضؾع ايؿبٗات ايٛاضز٠ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚإدًٓ

ُٸ ٞٸ١ ٜػتٓس إٍ ايسٚٗ بٝإ عك١ُ ا٭٥  .يٌٝ ايٓكً

ٔٵ ،ًو ايططٜك١تخ بٚٗ ايتعطٜـ بعك١ُ ا٥٬ٕه١ ؼسٻ  .أؾسٸ باختكإض ٚيه

 

 ــــــ أـ ا٭ْبٝا٤

١َ ايطربغٞ إٕ عك١ُ ْٝع ا٭ْبٝا٤ ٖٞ َٔ بٌ إػا٥ٌ اييت ٜصنطٖا ايع٬ٓ

َٔ غٛض٠ ايبكط٠; سٝح  177خ عٔ شيو ع٢ً ٖاَـ تؿػري اٯ١ٜ سٍٛ ايعك١ُ. ٚقس ؼسٻ

 .(35)«ٙ إٍ اـًل قازقٕٛٚٵَا أزٻ ٚٗ ،ٚأِْٗ َعكَٕٛٛ ،ِٗ٭ْبٝا٤ نًٓٚبا»ٜكٍٛ: 

ْٳ  ٞ ايطأٟ ايكا٥ٌ ببًٛؽ ْٝع أبٓا٤ ايٓيبٸِؿإٕ ْتٝذ١ ا٫عتكاز َجٌ ٖصا ا٭قٌ ٖٛ 

ٛٸ٠. إٕ ايع٬ٓ ×ٜعكٛب ١َ ايطربغٞ ـ ع٢ً ايطغِ َٔ شٖاب ايهجري َٔ َكاّ ايٓب

ٟٸطٜٔ إٍ َجٌ ٖصا ا٫عتكاز ـ ٜطؾض إؿػِّ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ أقٌ  ;ٖصا ايطأٟ ايتؿػري

ٚايصٟ ٜكتهٝ٘ َصٖبٓا  .ِْٗ ناْٛا أْبٝا٤إ :طَٜٔٔ إؿػِّ قاٍ نجريٷ»ايعك١ُ; إش ٜكٍٛ: 

 ×َا ؾعًٛٙ بٝٛغـ ٭ٕ َا ٚقع َِٓٗ َٔ إعك١ٝ ٗ ;أِْٗ مل ٜهْٛٛا أْبٝا٤ بأْعِٗ

ّٷ ٚايٓيبٸ ،٫ خؿا٤ ب٘ ٚيٝؼ ٗ ٚاٖط  ،اقػريٖا ٚنبريٖ ،َٔ ايكبا٥ض عٓسْا َعكٛ

ٍٸ  .(36)«ع٢ً أِْٗ ناْٛا أْبٝا٤ ايكطإٓ َا ٜس

 ٞ إٔ ٜهٕٛ أبٓا٤ ايٓيبٸِؿغع٢ إٍ ْٳ ،×عٔ اٱَاّ ايباقط ٚبعس تكطٜطٙ يطٚا١ٜٺ

 ،عٔ سٓإ بٔ غسٜط» ٚشيو اغتٓازّا إٍ ايسيٌٝ ايٓكًٞ; إش ٜكٍٛ: ;َٔ ا٭ْبٝا٤ ×ٜعكٛب

 ،٫ :قاٍ ؟نإ ٚيس ٜعكٛب أْبٝا٤ي٘ أ قًتٴ :قاٍ ،×عٔ أبٞ دعؿط ايباقط ،عٔ أبٝ٘
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تابٛا  ،غعسا٤ ٚمل ٜهْٛٛا ؾاضقٛا ايسْٝا إ٫ٓ ،أ٫ٚز ا٭ْبٝا٤ ،ِٗ ناْٛا أغباطّاٚيهٓٸ

 .(37)«طٚا َا قٓعٛاٚتصٖن

 

 ــــــ |ـ عؿ١ُ زضٍٛ اهلل1

١َ ايطربغٞ إٍ تؿػري اٯٜات اييت تتٓاؾ٢ ٗ ٚاٖطٖا َع عك١ُ ٜصٖب ايع٬ٓ

ٞٸضغٍٛ اهلل اغتٓازّا إٍ   |ا٭نطّ ايكا٥ِ ع٢ً أقٌ تٓعٜ٘ ايٓيبٸ َا ثبت بايسيٌٝ ايعكً

 َٔ ايصْب ٚاـطأ.

ٌٻ ﴿ٚٗ ٖاَـ تؿػريٙ يكٛي٘ تعاٍ:  َٳا َأسٳ ّٴ  ِٳ تٴشٳطِّ ٞټ يٹ ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ  َيَو تٳبٵتٳػٹٞ اهلُلٜٳا َأ

ٚٳ ٚٳادٹَو  ِٷاهلُلَٳطٵنٳا٠َ َأظٵ اف ايصْب إٍ ْػب١ اقرت ؾب١ٗ( ضؾض 1)ايتشطِٜ:  ﴾ َغُؿٛضٷ ضٳسٹٝ

أٚ  َٔ زٕٚ غببٺ ،ات ع٢ً ْؿػ٘ا٭نطّ بعض ايًصٸ ٕ ؼطِٜ ايٓيبٸإ; إش |ضغٍٛ اهلل

ِٸ .َكساقّا يًصْب سټ٫ ٜٴعٳ ،١خاقٸ ١ٺبؿعٌ عًٓ إْ٘ ٜػتٓب٘ َٔ ٚاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا ٗ  ث

ٚإٔ ايصٟ ٜٴػتؿاز َٔ اٯ١ٜ ٖٛ إٓعي١ ٚإكاّ  ،|ا٭نطّ َكاّ تػهٌ خاطط ايٓيبٸ

، ٚايتكًٌٝ َٔ َكاّ ْػا٥٘ بإكاض١ْ إٍ َٓعيت٘ |ٚايعايٞ يطغٍٛ هلل ايػاَٞ

 .(38)َٚكاَ٘

١ قس اغتؿاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ خطأ ٓٸطٜٔ َٔ أٌٖ ايػټٗ سٌ إٔ بعض إؿػِّ ،ٖصا

 .(39)ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ |ا٭نطّ ايٓيبٸ

َٳ َٔ ايصْٛب  أْهط بايهاٌَ إٔ ٜهٕٛ َا ؾعً٘ ايٓيبٸ ٔٵٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى 

 .(40)ٍٚٵتطى اَ٭ :إِا ٖٛ َٔ قبٌٝ |ا٭نطّ ري٠ أٜهّا، ٚقاٍ بإٔ َا قاّ ب٘ ايٓيبٸايكػ

ِٵاهلُلعٳَؿا ﴿ :إٕ قٛي٘ تعاٍ ٗٴ ْٵتٳ َي ِٳ َأشٹ ٓٵَو يٹ ٖٻ43)ايتٛب١:  ﴾ عٳ ِ ( َٔ اٯٜات اييت تٛ

. ٚع٢ً ٖصا َصٖب اؾبا٥ٞ |ا٭نطّ ع٢ً عسّ عك١ُ ايٓيبٸ اطٜٔ ز٫يتٗبعض إؿػِّ

ٚٛ ٞٸٜٔ يًتٝٸطَٔ إٓ  .اض ايؿهطٟ إعتعي

، ٚقس يطٝؿّا ١َ ايطربغٞ إٍ اعتباض ٖصا ايكػِ َٔ اٯ١ٜ عتابّاٚقس شٖب ايع٬ٓ

ِٸ غبل ايعتاب سسٜحٷ ْٵيٹ»اْتكس ضأٟ اؾبا٥ٞ ايكا٥ٌ بإٔ عباض٠  عٔ ايعؿٛ. ث  «هلِ تٳِٳ أش

ٍٸ يرتنٝب ع٢ً اضتهاب إعك١ٝ ايكػري٠; ٭ٕ ا٭َط إباح ٫ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصا ا تس

ٞٸ ١َ ايطربغٞ دٛاظ اغتعُاٍ َجٌ ٖصا ايتعبري ٗ ا٭َط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ . ٜط٣ ايع٬ٓإؿَٗٛ

ٌٕ َكابٌايؿطز ٗ  ٞٸأؾهٌ، ٜٚؿٚه عُ ٗ خكٛم  و ٗ امكاض ٖصا ا٭غًٛب ايبٝاْ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٞٸ ١َ ايطربغٞ بعس شيو إٍ ٜصٖب ايع٬ٓ ،اضتهاب إعك١ٝ. ٚباٱناؾ١ إٍ ايٓكس ا٭زب

ٌٕ ،ا٥ٞس ضأٟ اؾبِكْٳ ٞٸ بصنط زيٝ  نٝـ ٜهٕٛ إشْ٘ هلِ قبٝشّا»ٚشيو سٝح ٜكٍٛ:  ،ْكً

ِٵ﴿ :آخط ٚقس قاٍ غبشاْ٘ ٗ َٛنٕع ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ؾٹ٦ٵتٳ  ُٳ ٕٵ يٹ ِٵ َؾِأشٳ ٔٗ ْٹ  ﴾َؾٔإشٳا اغٵتٳِأشٳْٴَٛى يٹبٳعٵٔض ؾٳِأ

 .(41)«؟!(62)ايٓٛض: 

يٛد٘ ٞ اِؿاغتٓازّا إٍ اغتس٫ٍ ايػٝس إطته٢، قاض بكسز ْٳ ،آخط ٚٗ َٛضزٺ

 .(42)ل إؿَٗٛٞ يٰٜات ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠ عبؼ ٖٛ ضغٍٛ اهللايكا٥ٌ بإٔ إتعًٓ

 :نُا ١ًٜٞ اييت ٜػٛقٗا إٕ خ٬ق١ ا٭زٓي

، ٚعسّ |عٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٓٗا ٖٛ ضغٍٛ اهلل إٕ ٚاٖط اٯ١ٜ غانتٷ

 ٌ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ.ُٳتكطوٗا ٜٴشٵ

ِٸ ّٖا َٔ ايعبٛؽ، ٚعًٝ٘ َٚٓعٻ ٦ّٜاإٕ ضغٍٛ اهلل نإ ٗ تعاًَ٘ َع أعسا٥٘ بط ث

 ٍ.ٚٵَأ ططٜٕلبَٔ شيو ٗ تعاًَ٘ َع أقشاب٘ ٚأْكاضٙ  ؾٗٛ بط٤ٟٷ

ِٕ﴿س شيو قٛي٘ تعاٍ: ٜٚ٪ِّ ٛٹٝ ْٻَو َيعٳ٢ًَ خٴًُٕل عٳ ٛٓ﴿(، 4ٚ)ايكًِ:  ﴾ٚٳٔإ ٛٵ ُنٓٵتٳ َؾ  ّاٚٳَي

َٜ اِيَكًِبٹ ٫َ ٛٵيٹَوَغًٹٝ ٔٵ سٳ َٹ  .(159)آٍ عُطإ:  ﴾ْٵَؿهټٛا 

تكٍٛ بإٔ إطاز َٔ  ×َأثٛض٠ عٔ اٱَاّ ايكازم شيو إٔ ٖٓاى ضٚا١ّٜٜٴهاف إٍ 

 ١.َٔ بين أَٝٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ؾدلٷ

ِٸ  ايطٚاٜات إأثٛض٠ َع شيو ٫ ٜجبت شْبٷ تٵ٢ يٛ قشٻ١َ ايطربغٞ: ستٳقاٍ ايع٬ٓ ث

٢ ستٸ |ًع ع٢ً عبٛؽ ضغٍٛ اهلل; ٭ٕ ايؿدل ا٭ع٢ُ ٫ ٜٖط|ا٭نطّ ع٢ً ايٓيبٸ

 .٢ شيو َعك١ْٝب عًٜرتتٻ

َټنُا إٔ ايع٬ٓ ٜط٣ ٌ ٚا٫ٖتُاّ. ١َٚ ٫ ٜػتبعس ضأٟ اؾبا٥ٞ، ٜٚطاٙ دسٜطّا بايتأ

ٌ ع٢ً ُٳّٝا ابتسا٥ّٝا، ؾإٕ إط٬م إعك١ٝ إِا ٜٴشٵٗٵسٝح نإ ْٳ ;ٞٗٵاؾبا٥ٞ إٔ ٖصا ايٓٻ

ٌٕ قبٌ شيو  |ا٭نطّ ٞ إصنٛض، ٚسٝح نإ ؾعٌ ايٓيبٸٗٵل بعس قسٚض ايٓٻٜتشٖك ؾع

 .(43)٬ ٜكع َكساقّا يًصْب ٚإعك١ٝؾ

 

 ــــــ ×آدّ ـ عؿ١ُ ايٓيّب2

 ١.َٔ اؾٓٸ ×آزّ طٜٔ سٍٛ إخطاز ايٓيبٸٍ بٌ إؿػِّسٳاستسّ ايبشح ٚاَؾ

٘ٹ﴿ :١َ ايطربغٞ إٍ تؿػري قٛي٘ تعاٍٚقس شٖب ايع٬ٓ ُٻا َناْٳا ؾٹٝ َٹ ُٳا  ٗٴ  ﴾َؾَأخٵطٳدٳ
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ُٳ (36)ايبكط٠:  . ؾٗٛ ٫ ٜٓٛط إٍ إطاز َٔ اٱخطاز َٔ ×آزّ ؼٸ عك١ُ ايٓيبٸعٝح ٫ تٴ

 .(44)ط اٱخطاز َع٢ٓ تػٝري إكًش١ظا١ٜٚ ايعكٛب١ ٚإ٪اخص٠، ٚإِا ٜٴؿػِّ
 

 ــــــ ×ْٛح ـ عؿ١ُ ايٓيّب3

ٔٸ ايتاي١ٝاٯٜات  تٵيكس أزٻ  طٜٔ إٍ عسّ عك١ُ ايٓيبٸببعض إؿػِّ إٍ شٖاب ايٛ

ْٳازٳ٣﴿ :، ٖٚٞ×ْٛح ٘ٴ َؾ ٚٳ ْٵتٳ ْٴٛحٷ ضٳبٻ ٚٳَأ ٚٳعٵسٳَى اِيشٳلټ  ٕٻ  ٚٳٔإ ٖٵًٹٞ  ٔٵ َأ َٹ ٕٻ ابٵٓٹٞ  ٍٳ ضٳبِّ ٔإ َكا

ٌٳ  ُٹ ِٴ اِيشٳانٹ ٍٳ ٜٳا *َأسٵَه ٖٵًٹَو ٔإ َقا ٔٵ َأ َٹ ٝٵؼٳ  ٘ٴ َي ْٻ ٝٵطٴ قٳايٹٕض َؾ٬َْٴٛحٴ ٔإ ٌٷ َغ ُٳ ٘ٴ عٳ َٳا  ْٻ  ٔٔ تٳػٵَأِي

ٔٳ اِيذٳ َٹ ٕٳ  ٕٵ تٳُهٛ َُٛو َأ ِٷ ٔإِّْٞ َأعٹ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ ٌٳ َي ٖٹًٹ ٕٵ َأغٵَأَيَو  *ا ٍٳ ضٳبِّ ٔإِّْٞ َأعٴٛشٴ بٹَو َأ َقا

ٚٳٔإ ِٷ  ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ يٹٞ بٹ ٔٳ ٫َٖٳا َي ٔٳ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٔٵ  ٓٹٞ َأُن ُٵ ٚٳتٳطٵسٳ  (.47ـ  45)ٖٛز:  ﴾تٳػٵؿٹطٵ يٹٞ 

يًعك١ُ; إش ٜط٣ إٔ ايطًب  ١َ ايطربغٞ ؾ٬ ٜط٣ ٖصٙ اٯٜات َٓاؾ١ّٝٚأَا ايع٬ٓ

ٔٳ  ٫ٖٚٳٔإ﴿ :س إكًش١، ٚإٔ عباض٠ٝٵبَك لإصنٛض قس ؼٖك َٹ ٔٵ  ٓٹٞ َأُن ُٵ ٚٳتٳطٵسٳ تٳػٵؿٹطٵ يٹٞ 

ٔٳ  .(45)تعاٍ بساعٞ اـؿٛع ػاٙ اؿلٸ تٵقس قسضٳ ﴾اِيدٳاغٹٔطٜ
 

 ــــــ ×ٜٛضف ـ عؿ١ُ ايٓيّب4

ِٸ  ٗ نتاب فُع ايبٝإ. ×ٜٛغـ ػاٌٖ عح عك١ُ ايٓيبٸ مل ٜت

 ١ ايٓيبٸضا٤ إططٚس١ ٗ ٖاَـ قكٸؾُٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ بٓكٌ ا٭قٛاٍ ٚاٯ

ٝٸأٚغع. ٚقس أثبت با٭زٓي عح عكُت٘ ع٢ً ْطإم متٸ ×ٜٛغـ ٝٸ١ ايعكً إٔ  َعّا ١١ ٚايٓكً

 .٢ َٔ ايتؿهري ٗ إعك١ٝستٸ ّأنإ َربٸ ×ٜٛغـ ايٓيبٸ

ٞٸؾ ِٸ بؿعًٗا ٜتٓاؾ٢ َع َكاّ أ أٖنس ؿٞ خكٛم ايسيٌٝ ايعكً ٕ ؾعٌ إعك١ٝ ٚاهل

ٝٸا٭زٓي تٵؾكس زٖي»: ايعك١ُ، سٝح قاٍ م إيٝٗا ا٫ستُاٍ ٚاجملاظ ع٢ً ١ اييت ٫ ٜتططٻ١ ايعكً

ٛٸ٠ٚ ،٫ٚ ٜععّ عًٝ٘ ،أْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜؿعٌ ايكبٝض  .(46)«ٖصا ٜتٓاؾ٢ َع َكاّ ايعك١ُ ٚايٓب

ٝٸ بايهاٌَ، َٔ  ×ٜٛغـ تجبت عك١ُ ايٓيبٸ ١ ٖٓاى آٜاتٷَٚٔ ايٓاس١ٝ ايٓكً

ٓٳ﴿ قٛي٘ تعاٍ: :قبٌٝ ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳَنصٳيٹَو يٹ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ  ٓٵ شٳيٹَو ﴿; ٚ(24)ٜٛغـ:  ﴾كٵٔطفٳ عٳ

ٝٵبٹ ٘ٴ بٹاِيػٳ ٓٵ ِٵ َأخٴ ِٳ َأِّْٞ َي ٝٳعٵًَ ٔٳ سٳافٳ ﴿; ٚ(52)ٜٛغـ:  ﴾يٹ ٔٵ غٴ٤ٛٺهللٹُقًِ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٓٳا عٳًَ ُٵ َٳا عٳًٹ  ﴾ 

 (.51ٜٛغـ: )
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 ــــــ ×َٛض٢ ـ عؿ١ُ ايٓيّب5

ِ َٓٗا قسٚض اـطأ ٚإعك١ٝ، ٗٳٜٴِؿ ٖٓاى آٜاتٷ ×َٛغ٢ ل بايٓيبٸَا ٜتعًٖ ٚٗ

ٌّ ﴿قٛي٘ تعاٍ: : ٗاَٚٓ ٘ٴ عٳسٴ ْٻ ٕٔ ٔإ ٝٵَطا ٌٔ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ٖٳصٳا  ٍٳ  ٘ٹ َقا ٝٵ َٴٛغٳ٢ َؾَكهٳ٢ عٳًَ ٛٳَنعٳٙٴ  َؾ

ٌٷ َٴبٹ  ٌٌّ  (.15)ايككل:  ﴾َٴهٹ

 ٗٔ شنطُٖا ايػٝس إطته٢ ٜٵ ايًصٳٌٚقس ْكٌ أٌَ اٱغ٬ّ ايطربغٞ ايٛدٗ

ٚٸ ١َ:إتكسِّٖاَـ اٯ١ٜ  ّا; ٭ْ٘ قس قس تطى ع٬ُّ َػتشبٸ ×ٕ ايٓيب َٛغ٢إ: ٍايٛد٘ ا٭

: إٕ عٌُ إكتٍٛ ايٛد٘ ايجاْٞسٴطّ َٔ ايجٛاب َٛت إكتٍٛ، ٖٚصا َٔ عٌُ ايؿٝطإ. 

ٖٚصٙ  .ّا يًكتٌَٚػتشٓك ،ٖٛ ايصٟ نإ َٔ عٌُ ايؿٝطإ، َع٢ٓ أْ٘ نإ كايؿّا هلل

ٌّ ﴿: ايؿكط٠ َٔ اٯ١ٜ ٘ٴ عٳسٴ ْٻ ٌٷٔإ َٴبٹ  ٌٌّ ِٸ ﴾َٴهٹ شنط  ٖٞ اييت تؿتٌُ ع٢ً ٚقـ ايؿٝطإ. ث

ايٛد٘  :َٔ نْٛ٘ ع٬ُّ قبٝشّا ×َٛغ٢ ز ؾعٌ ايٓيبٸٔطدٵ١َ ايطربغٞ ث٬ث١ أٚد٘ تٴايع٬ٓ

ٚٸ ٕٔ : إْكاش ؾدٕلٍا٭ ُټايٛد٘ ايجاْٞ ;ٚامٕل َٔ ٜس ؾدٕل َ٪َ س أٚ إضاز٠ َا : عسّ تع

إِا نإ َٔ َٓطًل  ×َٛغ٢ ٘ ايٓيبٸ: إٕ َا قاّ بايٛد٘ ايجايح ;ٚقع َٔ ايكتٌ

ٍٸ ع٢ً إٔ ايٓيبٸ ايسؾاع. ٖٚصٙ ا٭َٛض فتُع١ّ نإ بط٦ّٜا َٔ اضتهاب  ×َٛغ٢ تس

 .(47)إعك١ٝ

 

 ــــــ ×داٚٚد ـ عؿ١ُ ايٓيّب6

 ككل اييت ؽسف ٗ عك١ُ ا٭ْبٝا٤.ٚظٚدت٘ َٔ اي ×ٚزٚزا ١ ايٓيبٸإٕ قكٸ

ٚٳخٳطٻ ضٳانٹع﴿ ٙ اٯضا٤:إٍ ٚٗٛض َجٌ ٖص ايتاي١ٝاٯٜات  ٚقس أزٻتٵ ٘ٴ   ّاَؾاغٵتٳػٵَؿطٳ ضٳبٻ

ْٳابٳ  َٳَآبٺ *ٚٳَأ ٔٳ  ٚٳسٴػٵ ْٳا َيعٴِيَؿ٢  ٓٵسٳ ٘ٴ عٹ ٕٻ َي ٚٳٔإ ٘ٴ شٳيٹَو  ْٳا َي  (.25ـ  24)م:  ﴾َؾػٳَؿطٵ

إٍ إثبات اخت٬قٗا ٚعسّ  ،سٙ هلصٙ ايكك١ِكَٔ خ٬ٍ ْٳ ،١َ ايطربغٜٞػع٢ ايع٬ٓ

ٝٸايع ، َٔ ايٓاسٝتٌهلا ٚدٛز أغإؽ ٝٸكً  ١.١ ٚايٓكً

ٞٸ ع٢ً اخت٬ف  ،ايصٟ غبل شنطٙ ،ّ ا٫غتس٫ٍ ايجابتٜتكسٻ ٚٗ ايبٝإ ايعكً

 ٓؿٛضٌ با٭ٚغ٘ إتُجِّ ، ٜٚأخص ٗ ٖصا ا٫غتس٫ٍ اؿسٸ^١ عٔ َكاّ ا٭ْبٝا٤ٖصٙ ايككٸ

 .(48)ايٓاؽ َٔ ايصْب بٓٛط ا٫عتباض

ٝٸ َأثٛض٠ عٔ اٱَاّ  ١َ ايطربغٞ إٍ ضٚا١ٜٺ١ ٜػتٓس ايع٬َٓٚٔ ايٓاس١ٝ ايٓكً
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ٞٸ ع٢ً اٱغا٠٤  ّاسسٸ: ١ إصنٛض٠ٔ يعكٛب١ قا٥ٌ ٖصٙ ايككٸٜٵ; سٝح شنط اٱَاّ سسٻ×عً

ٛٸ٠  ; ٚاٯخط طبكّا يكإْٛ اٱغ٬ّ.ٕكاّ ايٓب

ٝٸ ع٢ً اـؿٛع ٚاـهٛع ٗ  ×زٚزاٚ ١ وٌُ اغتػؿاض ايٓيبٸَٚٔ ايٓاس١ٝ ا٭زب

 .تعاٍ اؿلٸ َكابٌ

ٍٸ ٘ٴ شٳيٹَو﴿: ع٢ً شيو قٛي٘ تعاٍ ٜٚس ْٳا َي ٗ  تٵ; ٭ٕ ٖصٙ ايعباض٠ قس ٚضزٳ﴾َؾػٳَؿطٵ

ٕٳ ﴿ :ايتاي١ٝٯٜات ٜؿب٘ أغًٛب اٗا أغًٛبٴٚاؾ١ًُ بكٝػ١ اؾعا٤،  ٛٳ اهلَلٜٴدٳازٹعٴٛ ٖٴ ٚٳ  

ِٵ ٗٴ ِٵاهلُل﴿; ٚ(142)ايٓػا٤:  ﴾خٳازٹعٴ ٔٗ ٗٵٔع٨ٴ بٹ  .(49)(15)ايبكط٠:  ﴾ ٜٳػٵتٳ

 

 ــــــ ×ُإٝـ عؿ١ُ ايٓيّب ض7ً

طٜٔ إٍ تؿػري ٚاٖطٖا َا ٫ غًُٝإ عُس بعض إؿػِّ ١ ايٓيبٸل بككٸتعًَٖا ٜ ٗ

٘ٹ ﴿ ، ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:^ٜتٓاغب َع َكاّ ايعك١ُ ايجابت يٮْبٝا٤ ٝٵ ٔإشٵ عٴٔطضٳ عٳًَ

ٝٳازٴ  ِّ ايكٻاؾٹٓٳاتٴ اِيذٹ ٔٵ شٹِنٔط ضٳبِّٞ سٳتٻ *بٹاِيعٳؿٹ ٝٵٔط عٳ ٍٳ ٔإِّْٞ َأسٵبٳبٵتٴ سٴبٻ اِيدٳ ٛٳاضٳتٵ َؾَكا ٢ تٳ

َٳػٵش *بٹاِيشٹذٳابٹ  ٞٻ َؾَطؿٹلٳ  ٖٳا عٳًَ ٓٳأم ّاضٴزټٚ ٚٳاَ٭عٵ  (.33ـ  31)م:  ﴾بٹايػټٛٔم 

ٞٸ َأثٛض٠ٺ َٔ خ٬ٍ بٝإ ضٚا١ٜٺ ،١َ ايطربغٞٚقس عُس ايع٬ٓ ، ×عٔ اٱَاّ عً

 إٍ ْؿٞ اٯضا٤ إٓاؾ١ٝ ٭قٌ ايعك١ُ:

ٝٸ :اؽقاٍ ابٔ عبٸ ٜا بٔ  ،َا بًػو ؾٝٗا» :اٍؾك ؟عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ×ّاغأيت عً

 ;٘ ايك٠٬تٵتٳا٢ ؾاؾتػٌ غًُٝإ بعطض ا٭ؾطاؽ ستٸ :ٜكٍٛ بّاعٵمسعت َن :قًتٴ ،«؟اؽعبٸ

ٞٻزټؾكاٍ ضٴ ٛقٗا ٚأعٓاقٗا ؾأَط بهطب غٴ ،ـٜعين ا٭ؾطاؽ ناْت أضبع١ عؿط ـ  ٖٚا عً

ـَ ;ؾػًب٘ اهلل ًَه٘ أضبع١ عؿط َّٜٛا ،ؾكتًٗا ;بايػٝـ ؾكاٍ ، اٌ بكتًٗٝٵ٭ْ٘ ًِٚ ا

ٌّ ٔٵ .بٷعٵنصب َن» :×عً ّٕ يه ٭ْ٘ أضاز دٗاز  ;اؾتػٌ غًُٝإ بعطض ا٭ؾطاؽ شات ٜٛ

ٚٸ ًٌ ؾكاٍ بأَط اهلل تعاٍ ي٥٬ًُه١ إٖٛن ،٢ تٛاضت ايؿُؼ باؿذابستٸ ،ايعس

ٞٻزټبايؿُؼ ضٴ ٫ٚ  ،ٚإٕ أْبٝا٤ اهلل ٫ ًُٜٕٛٛ .٢ ايعكط ٗ ٚقتٗاؾكًٓ ،تٵزٻؾطٴ ;ٖٚا عً

ٗٻ ;ًِٜٛأَطٕٚ باي  .(50)«طٕٚ٭ِْٗ َعكَٕٛٛ َط

ٞٸ ، ا٭َط ايصٟ ٚإًؿت ي٬ْتباٙ ٗ ٖصا اؿسٜح ٖٛ اؾتُاي٘ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ايعكً

ٞٸأغ٢ٓ ايع٬ٓ  ٗ ٖصا ايؿإٔ. ١َ ايطربغٞ عٔ بٝإ ايسيٌٝ ايعكً
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١ُّ  ــــــ ^ب ـ ا٭٥

ُٸ  ١.١ نُٔ َعتكسات اٱَاَٝٸ١ َٔ ا٭قٍٛ ايكطعٝٸإٕ ٚدٛب عك١ُ ا٭٥

ُٸشٖبت اٱَاَٝٸ»ٞ ٗ بٝإ ٖصا ا٭قٌ: ١َ اؿًٓيع٬ٓقاٍ ا ١ ١ إٍ إٔ ا٭٥

، َٔ ايكػط إٍ إٛت ،ٗ ٚدٛب عكُتِٗ عٔ ْٝع ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ ،نا٭ْبٝا٤

ٛٻ ،١ٛ ايؿطعَؿ٭ِْٗ سٳ ;ّٛاٗٵسّا ٚغٳُٵعٳ  .(51)«ساهلِ ٗ شيو نشاٍ ايٓيبٸ ،إَٛ ب٘ٚايك

 بط١ٜ٩ٺ ،ٜػع٢َٔ ايتؿكٌٝ، ؾٗٛ  عٜسٺخ ايطربغٞ عٔ عك١ُ اٱَاّ َٚقس ؼسٻ

ٝٸ ُٸ ،١ نا١ًَْكً ٝٻ١ ايؿٝع١ با٭زٓيإٍ إثبات عك١ُ أ٥ ١ٓ نُٔ اٯٜات، ١ ايٛانش١ إب

 ٖٚٞ: آ١ٜ اٱَا١َ، ٚآ١ٜ أٚيٞ ا٭َط، ٚآ١ٜ ايتطٗري.

 

 ــــــ آ١ٜ اإلَا١َـ 1

ُٸيكس أثبت ايع٬ٓ : ٗ ن٤ٛ ا٫غتعا١ْ بكٛي٘ تعاٍ ^١َ١ ايطربغٞ عك١ُ ا٭٥

َٳاَ﴿ ٍٳ ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ ٔٻ َقا ٗٴ ُٻ ُٳاتٺ َؾَأتٳ ٘ٴ بٹَهًٹ ِٳ ضٳبټ ٖٹٝ ٚٳ ّاٚٳٔإشٹ ابٵتٳ٢ًَ ٔإبٵطٳا ٍٳ  ٔٵ شٴضِّٜٻتٹٞ َقا َٹ

ٍٳ ٫َ ٌٳ َقا ُٹ ٖٛايٹ ٗٵسٹٟ اي ٍٴ عٳ ٓٳا (. ؾكس عُس ٗ باز٨ ا٭َط إٍ ايتعطٜـ 124)ايبكط٠:  ﴾ٜٳ

ٌټ١ ـ بٛقؿ٘ َكاَّا ٖتاظّا، ٫ ٜتٸَٓكب اٱَا١َ ـ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯٜ  ْيبٛ كـ ب٘ ن

ِٸ ٞٸعطؿّا ع٢ً ايكٛاعس ايبٜٓٝٛٸ ،ٜعُس بايهطٚض٠. ث إٍ ايتصنري بتٛٚٝـ  ،١ يٮزب ايعطب

ٝٸ ×إبطاِٖٝ ٕ ايٓيبٸإ :اغِ ايؿاعٌ يًعَإ اؿانط ٚإػتكبٌ. ٚأناف ّا َٔ نإ ْب

 ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ. تٵطٳكاّ إُتاظ ايصٟ أخبٳٚعًٝ٘ ؾإٕ إطاز َٔ اٱَا١َ ٖٛ ٖصا إ .ٌ ٖصابٵَق

َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ عُّٛ ايًِٛ ٗ اٯ١ٜ، ٜػتؿٝس  ،١َ ايطربغٞإٕ ايع٬ٓ

ٚدٛب ايعك١ُ َٔ َسيٛهلا; ٭ٕ ايًِٛ َٔ غري إعكّٛ ٫ ّهٔ ادتٓاب٘، ٚإٕ غري 

 عّا.ِطإعكّٛ ًِٜٛ ْؿػ٘ أٚ ًِٜٛ اٯخطٜٔ َق

ِٸ ٍٷٜكا٥ٌ: َٔ إُهٔ إٔ ٫ ططح ٖصا ايػ٪اٍ اي إٍعُس  ث  هٕٛ ٗ اٯ١ٜ مشٛ

ٍٸؿاي١ ايًِٛ، ٚيهٓٸ هٔ اؿكٍٛ عًٝٗا ٗ ع٢ً أنجط َٔ شيو، ٚأْ٘ ٫ ّ ٗا ٫ تس

 ساي١ ايتٛب١؟

ٌٳ ٫َ﴿ٚهٝب عٔ شيو بايكٍٛ: إٕ إط٬م قٛي٘ تعاٍ  ُٹ ٖٛايٹ ٗٵسٹٟ اي ٍٴ عٳ ٓٳا غري  ﴾ٜٳ

ٕٕ سٺَكٝٻ ؾإٕ ايؿطز َُٗا تاب ٫ ٜهتػب ، ٚبايتايٞ َع ٚدٛز ايًِٛ خامٛ بعَا
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 .(52)ٲَا١َي١ ٝك٬ساي

 

 ــــــ ـ آ١ٜ أٚيٞ ا٭َس2

١َ ايطربغٞ إٕ آ١ٜ أٚيٞ ا٭َط ٖٞ ا٭خط٣ َٔ اٯٜات اييت اغتؿاز َٓٗا ايع٬ٓ

ُٸ  .^َٔ أٌٖ ايبٝت١ ٱثبات عك١ُ ا٭٥

َٸٜٵٚقس ْاقـ ايٛدٌٗ ايًصٳ ١ ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ـ سٝح ٔ ٜصنطُٖا عًُا٤ ايعا

َأثٛض٠ عٔ  َٔ خ٬ٍ شنط ضٚا١ٜٺ ،اّ ٚايعًُا٤ ـكٛيٕٛ: إٕ إطاز َٓٗا ِٖ اؿٓهٜ

. إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تسٚض سٍٛ قٛض ايعك١ُ; ٚشيو ٭ٕ ايطاع١ ’اٱَاٌَ ايكازقٌ

ٌٕ تٵإصنٛض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ قس ٚضزٳ َٔ خ٬ٍ ايعك١ُ;  َطًل، ٖٚصا ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ بؿه

ا٭َط َكطّْٚا باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚايطغٍٛ ٗ  ٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا إع٢ٓ شنط أٚيٞ

ٚٳ» ٚاسس يٛدٛب ايطاع١; سٝح قاٍ: غٝإم ا عٔ ايباقط ٚٵأَا أقشابٓا ؾإِْٗ ض

ُٸ ’ٚايكازم  ،أٚدب اهلل طاعتِٗ باٱط٬م ،١ َٔ آٍ قُسإٔ أٚيٞ ا٭َط ِٖ ا٭٥

 ط٬م إ٫ٓع٢ً اٱ ٫ٚ هٛظ إٔ ٜٛدب اهلل طاع١ أسسٺ ،نُا أٚدب طاعت٘ ٚطاع١ ضغٛي٘

ٚيٝؼ  ،٘ ٚا٭َط بايكبٝضًَٚأَٔ َٓ٘ ايػٳ ،ٚعًِ إٔ باطٓ٘ نٛاٖطٙ ،عكُت٘ تٵثبتٳ ٔٵَٳ

ٌٕ ٌٻ ،٫ٚ ايعًُا٤ غٛاِٖ ،ٗ ا٭َطا٤ شيو عاق َٳ د ٜعكٝ٘ أٚ  ٔٵاهلل عٔ إٔ ٜأَط بطاع١ 

ٍٷ ;با٫ْكٝاز يًُدتًؿٌ ٗ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ٍٷ ،طاع إدتًؿٕٛإٔ ٜٴ ٭ْ٘ قا  إٔ نُا أْ٘ قا

ٖٓ .هتُع َا اختًؿٛا ؾٝ٘ ٍٸٚ طاع١ أٚيٞ ا٭َط  ٕٵإٔ اهلل تعاٍ مل ٜكٔط ع٢ً شيو أٜهّا ا ٜس

نُا  ،ٚأٚيٛ ا٭َط ؾٛم اـًل ْٝعّا بطاعت٘ إ٫ٓ ٘بطاع١ ضغٛي٘ نُا قطٕ طاع١ ضغٛي

ُٸ .إٔ ايطغٍٛ ؾٛم أٚيٞ ا٭َط ٚؾٛم غا٥ط اـًل ١ اهلس٣ َٔ آٍ ٖٚصٙ قؿ١ أ٥

َٸ تٵؿَكٚاتٸ ،اَتِٗ ٚعكُتِٗإَ تٵايصٜٔ ثبتٳ ،|قُس ضتبتِٗ  ٛٸ١ًُ ع٢ً عٴا٭

 .(53)«ٚعسايتِٗ

 

 ــــــ ـ آ١ٜ ايتطٗري3

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ:  ،إٕ آ١ٜ ايتطٗري ْٻ ٌٳ اهلُلٔإ ٖٵ ِٴ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  يٹ

ٗٔري ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٍٸ(، َٔ اٯٜات ا٭خط٣ اييت ا33)ا٭سعاب:  ﴾ّااِيبٳ ١َ بٗا ايع٬ٓ غتس
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ُٸ  .^١ ا٭طٗاضايطربغٞ ٱثبات عك١ُ ا٭٥

١ ع٢ً إٔ إطاز َٔ ٚايسآي ،بعس بٝإ ايطٚاٜات إأثٛض٠ ٗ َكازض ايؿطٜكٌ ،ؾإْ٘

َٚٔ  ،ِ َٓٗا عكُتِٗٗٳ١ ٚدّٖٛا ٜٴِؿ، شنط َٔ ايٓاس١ٝ إؿَٗٛٝٸ^اٯ١ٜ ِٖ أٌٖ ايبٝت

ْٻ»اؾتُاٍ اٯ١ٜ ع٢ً يؿٜ  :شيو ٍٸ ،«ُاإ ط; سٝح هعٌ َكسام اٯ١ٜ ـ كٵع٢ً اَؿ ايسا

 .^ّا بأٌٖ ايبٝت١ ـ خاقٸطبكّا يكٛاعس ايًػ١ ايعطبٝٸ

َٕ  ح.سٵٚإٕ يؿٜ اٱضاز٠ ٫ ٜؿٝس إع٢ٓ إطًل أٜهّا; ٭ْ٘ ٚاضز ٗ غٝام ا

ٍٸ ع٢ً ايطٗاض٠ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ر َٓٗا ثبٛت تٳٓٵاييت ٜٴػتٳ ،ؾإٕ اٯ١ٜ تس

^ايعك١ُ ٭ٌٖ ايبٝت
(54). 

 

 ــــــ ـ امل٥٬ه١ز 

ٕٳ  ٫َ﴿١َ ايطربغٞ عك١ُ ا٥٬ٕه١ َٔ قٛي٘ تعاٍ: ٜػتٓب٘ ايع٬ٓ َٳا اهلَلٜٳعٵكٴٛ  

ٕٳ َٳطٴٚ َٳا ٜٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳِؿعٳًُٛ ٚٳ ِٵ  ٖٴ َٳطٳ ح بإٔ ا٥٬ٕه١ َعكَٕٛٛ َٔ ، ٜٚكطِّ(6)ايتشطِٜ:  ﴾َأ

 ،ٝعْٜٛ٘ٚط ،ٜٚٓتٕٗٛ عٔ ْٛاٖٝ٘ ،اقرتاف ا٭عُاٍ ايكبٝش١، ٚأِْٗ ّتجًٕٛ أٚاَط اهلل

 .(55)٫ٚ ٜعكْٛ٘ ؾ٦ّٝا

 

ّٝ ايتٛفٝل بني بعض ايطسٚسات  ــــــ ايعؿ١ُب ٚايك١ٍٛ ايكسآْ

ٛٳ ٖٓاى ٗ فُٛع ايكطإٓ بعض ايططٚسات  غري َٓػذ١ُٺ١ً ا٭ٍٚ ٖٵاييت تبسٚ يً

 .^َع ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤

ٟٚ سٵ١َ ايطربغٞ ٗ ْٝع َٛاطٔ تؿػريٙ إٍ ضؾع ايتعاضض ايبٳٚقس غع٢ ايع٬ٓ

 َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بأقٌ ايعك١ُ. ،ٔ ٖصٙ ايططٚساتع

 

 ــــــ ٚايعؿ١ُ بني ايتٛب١ ـ ا٭ْبٝا1٤

ٚايتٛب١ َٔ  ;١َ ايطربغٞ ْٛعٌ يًتٛب١، ُٖٚا: ايتٛب١ َٔ ؾعٌ إعك١ٝايع٬ٓ ٜط٣

ٜٚكٍٛ ٗ ٖصا ايٓٛع ايجاْٞ: إٕ إعكّٛ بعس ايتٛب١ ٜػع٢ إٍ عسّ  .اتتطى إػتشبٸ

ات. ٚقس أعاز بعض َعاْٞ تٛب١ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ شبٸايتككري ٗ أزا٤ إػت
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 .(56)ٖصا إع٢ٓ

ٚٳعٵسٳ ﴿ٚٗ َعطض تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  ٕٻ  ٚٳغٳبِّضٵ اهللٹَؾاقٵبٹطٵ ٔإ ْٵبٹَو  ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ يٹصٳ  سٳلٌّ 

ٚٳأٱبٹشٳ  ِّ ٚٸ :( شنط ٚدٌٗ آخطٜٔ، ُٖٚا55)غاؾط:  ﴾بٵَهأضُٵسٹ ضٳبَِّو بٹاِيعٳؿٹ : ا٭َط ٫ّأ

ٗ ن٥ٛ٘ إٍ أع٢ً  نٞ ٜطتكٞ ايٓيبٸ ;سٟ ايكازض عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍايتعبټ

 ، ؾٝتبعْٛ٘ ٜٚكتؿٕٛ أثطٙ.يًُ٪ٌَٓ ب٘ : إٔ ٜهٕٛ أغ٠ّٛٚثاّْٝا; ايسضدات ٚإٓاظٍ

ٚقاٍ ٗ تؿػري  ،ّ ٚدّٗا آخط هلصا إع٢ٜٓكسِّ ×إبطاِٖٝ ٚع٢ً ٖاَـ زعا٤ ايٓيبٸ

إٍ اهلل، ٚإٕ خًٌٝ اهلل قس  : إٕ ٖصا ايه٬ّ َٓ٘ اْكطاعٷ×إبطاِٖٝ ن٬ّ ايٓيبٸ

 .(57)ٔ َٔ ايٛقٍٛ إيُٖٝ٘ه

 

 ــــــ ـ ايب٤٬ ٚايعؿ2١ُ

١َ أخط٣ ٜصنطٖا ايع٬ٓ َكٛي١ْ ،بػبب ايصْٛب ;إٕ تعُِٝ ايب٤٬ ٚإكٝب١

 يطربغٞ ٗ غٝام ايتعطٜـ بايعك١ُ.ا

َٴكٹٝ﴿ :إٕ ٚاٖط قٛي٘ تعاٍ ٔٵ  َٹ ِٵ  َٳا َأقٳابٳُه ٜٳعٵُؿٛ ٚٳ ٚٳ ِٵ  ٜٵسٹُٜه ُٳا َنػٳبٳتٵ َأ بٳ١ٺ َؾبٹ

ٔٵ َنجٹرٕي ٌٸ30)ايؿٛض٣:  ﴾عٳ  .٫قرتاف َعك١ٝٺ إِا ٖٞ َعًٛي١ْ َكٝب١ٺ ( ٜؿٝس إٔ ن

ٞٸ  ×عٔ عًٞٛ ٗ ٖصا إع٢ٓ أٜهّا: ٚاٖط٠ْ ×ٚإٕ ايطٚا١ٜ إأثٛض٠ عٔ اٱَاّ عً

ٞٸ .ٗ نتاب اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ آ١ٜٺ خريٴ» :|قاٍ ضغٍٛ اهلل :أْ٘ قاٍ ف سٵَا َٔ خٳ ،ٜا عً

 ،َٚا عؿا اهلل عٓ٘ ٗ ايسْٝا ؾٗٛ أنطّ َٔ إٔ ٜعٛز ؾٝ٘ ،بصْبٺ إ٫ٓ ّٕسٳ٫ٚ ْهب١ َق عٛزٺ

 .(58)«ٞ ع٢ً عبسَٙٚا عاقب عًٝ٘ ٗ ايسْٝا ؾٗٛ أعسٍ َٔ إٔ ٜجٓٸ

، يعسٸ٠ أغباب ;ل ايعُّٛ إؿَٗٛٞ هلصٙ اٯ١َ١ٜ ايطربغٞ ؾإْ٘ ىكِّٚأَا ايع٬ٓ

ٞٸَك سها١ٜ َٚٓٗا: سٝح قاٍ:  ،ي١ٰٜ ا٥ب ا٭طؿاٍ ٚاجملاٌْ عٔ عسّ ايؿٍُٛ إؿَٗٛ

ٕٵ ،إٕ شيو خامٌّ» َٳ ;خطز كطز ايعُّٛ ٚإ ٫  ٔٵٕا ًٜشل َٔ َكا٥ب ا٭طؿاٍ ٚاجملاٌْ ٚ

ُٸ ;ب ي٘ َٔ إ٪ٌَْٓٵشٳ ٕٵ ،ُتشٕٓٛ بإكا٥ب١ ٜٴٚ٭ٕ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ ناْٛا َعكٌَٛ َٔ  ٚإ

 .(59)«يكرب عًٝٗا َٔ ايجٛابٕا وكٌ هلِ ع٢ً ا ;ايصْٛب

 

١ّٝ ايعؿ١ُ ع٢ً ـ 3 ّٝسانُ  ــــــ١ بعض اخلطابات ايكسآْ

ٛٳ ،بعض اـطابات ايكطآ١ْٝقس ٫ تبسٚ  َع ايكٍٛ بأقٌ  َٓػذ١ُّ ،١ً ا٭ٍٖٚٵيً
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 ايعك١ُ.

١َّٕ ايطربغٞ ؾإْ٘ ٜٴؿػِّٚأَا ايع٬ٓ ٫ ىتًـ عٔ ايكٍٛ  طٖا ٗ إطاض َؿٗٛ

ِٵ ﴿ٗ تؿػريٙ يكٛي٘ تعاٍ:  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيو أْ٘ٚبايعك١ُ أبسّا.  َؾاسٵُه

ٍٳ  ْٵعٳ ُٳا َأ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳ٫َاهلُلبٳ ٔٳ اِيشٳلِّ   َٹ ُٻا دٳا٤ٳَى  ِٵ عٳ ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٟٸ 48)إا٥س٠:  ﴾تٳتٻبٹعٵ َأ ( ٫ ٜط٣ أ

ٍٕ ٌٕ ٗ َٓع ايٓيبٸ إؾها ١ إٔ ٜهٕٛ ٫ ٜكرتؾ٘، نُا أْ٘ ٫ ٜػتبعس ؾطنٝٸ عٔ ؾع

 .(60)اّا٭نطّ، ٜٚهٕٛ إطاز بٗا ْٝع اؿٓه اٯ١ٜ ٖٛ ايٓيبٸ ب بٗصٙإداَط

 

 ــــــ عؿ١ُ إمجاع ا٭١َّ ايتشكٝل يف

َٸٓٸطٕٚ َٔ أٌٖ ايػټيكس شٖب إؿػِّ ٚيعّٚ  ،١١ إٍ ايكٍٛ بعك١ُ إْاع ا٭

قٛي٘ ات ٗ غٝام إثبات ٖصا ا٭قٌ، َٚٓٗا: ٚقس اغتٓسٚا ٗ شيو إٍ بعض اٯٜ .باعٗااتٸ

٘ٹ ﴿تعاٍ:  ٛٳٚي ْٴ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٔ اِي ٝٵطٳ غٳبٹٝ ٜٳتٻبٹعٵ َغ ٚٳ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ اِي ٔٳ َي ٝٻ َٳا تٳبٳ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٍٳ  ٔٵ ٜٴؿٳاقٹٔل ايطٻغٴٛ َٳ ٚٳ

َٳكٹري ٚٳغٳا٤ٳتٵ  ِٳ  ٓٻ ٗٳ ٘ٹ دٳ ٚٳْٴكٵًٹ ٛٳٖي٢   .(115)ايٓػا٤:  ﴾ّاَٳا تٳ

ٝٵسٳ ; إش إطاز َٔ ١َ ايطربغٞ ٫ ٜطتهٞ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً َجٌ ٖصا إؿّٗٛإٔ ايع٬ٓ بٳ

ٞٸعٝٸبٳباع ٚايتٻا٫تٸ ايصٟ ٜػتٟٛ ٚاٖطٙ ٚباطٓ٘ ٗ اٱّإ،  ،١ يًُ٪ٌَٓ ٖٛ إ٪َٔ اؿكٝك

ٟٸ ٌٸبٳِ َٓٗا ٚدٛب ايتٻٗٳإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ ٜٴِؿ :َ٪َّٓا. ٚقاٍ ٫ٚ تط٣ إ٪َٔ ايٛاٖط  ع١ٝ يه

  .أٚٗط اٱّإ ٔٵَٳ

َٸ١ ىًل َجٌ ٜعتكس بإٔ  ِٗٚقس ْكٌ ٖصا ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ بعهٳ إْاع بعض ا٭

ِٸٖٝصٙ اؿذِّ ٌ ايصٜٔ بٳَٔ قٹإ٫ٖ ٫ ٜهٕٛ  اؿذٸ١َ ْكٌ ضأٟ ايؿٝع١ ايكا٥ٌ بإٔ اٱْاعٳ ١. ث

ُٸ ل إ٫ٓب ي٘ ايتشٗكتٳكؿٕٛ باٱّإ اؿكٝكٞ، ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜٴِهٜتٻ ١ َع ٚدٛز ا٭٥

 .^ا٭طٗاض

ِٸ ١ٜ ٜؿٌُ أٚي٦و ايصٜٔ ٕ ايتٗسٜس ٗ ٖصٙ اٯإ :١َ ايطربغٞأناف ايع٬ٓ ث

ٖٚصإ ا٭َطإ  .ٜٚػًهٕٛ غب٬ّٝ غري غبٌٝ إ٪ٌَٓ ،|ا٭نطّ ىايؿٕٛ ايٓيبٸ

َٸ١ قس أخصٚا َٔ ٖصٙ  .ٜإ َعّا إٍ ٖصا إع٢ٜٓ٪زِّ ٗ سٌ إٔ ايكا٥ًٌ بعك١ُ إْاع ا٭

 .(61)ز كايؿ١ إ٪ٌَٓ ؾك٘اٯ١ٜ فطٻ

ٞٵ٤ٺ َؾطٴزټٚٙٴ ﴿ٍ: ١َ ايطربغٞ ٗ ز٫ي١ قٛي٘ تعاٚقس ْاقـ ايع٬ٓ ِٵ ؾٹٞ ؾٳ ٓٳاظٳعٵتٴ ٕٵ تٳ َؾٔإ
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ٍٔاهللٹٔإَي٢  ٚٳايطٻغٴٛ َٸ١، ٚقاٍ بأْ٘ ٜؿتكط إٍ إع٢ٓ ٝ( ع٢ً سذ59ِّ)ايٓػا٤:  ﴾  ١ إْاع ا٭

َٸ١ ع٢ً ازٸٝاي٬ظّ ٗ إنؿا٤ اؿذِّ َٸعا٤ إْاع ا٭ ١ قايٛا بعسّ ١; ٭ٕ ايكا٥ًٌ بإْاع ا٭

ٝٵسٳ .١ اٱْاع١ٝ ٗ غري َٛضز ايتٓاظع، ٖٚصا ٜعين سذِّٓٻٚدٛب ايطدٛع إٍ ايهتاب ٚايػټ  بٳ

١ٝ اٱْاع إشا ١ ٖصا ا٫غتس٫ٍ; ؾٗٛ إِا ٜكٍٛ عذ١َِّ ايطربغٞ ٫ ٜط٣ ُاَٝٸإٔ ايع٬ٓ

َٸ١; إش ٗ غري ٖصٙ اؿاي١ قس ٜٴذٵ َٸ١ ع٢ً ا٭َط  عُٹنإ إعكّٛ زاخ٬ّ ٗ ا٭ أؾطاز ا٭

 ايباطٌ.

ِٕ :ٍٛهاف إٍ شيو أْ٘ ٜكٜٴ ٙٺ إٕ اضتباٙ سه ٫ ٜكضٸ زي٬ّٝ ع٢ً  أٚ قؿ١ٺ أٚ ؾط

 ط ٗ غري شيو ايؿطٙ ٚايكؿ١.إٔ اؿهِ ٜتػٝٻ

َٸإ :١َ ايطربغٜٞٚهٝـ ايع٬ٓ ١ اٱغ١َٝ٬ ْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ إْاع ا٭

١. َٚع ٚدٛز ٖصا ا٫ؾرتاض ٜبطٌ ا٫غتس٫ٍ ٓٸَطابل يًهتاب ٚايػټ ٚاقعّا ع٢ً إَٔط

َٸُا نًٓ: ايكا٥ٌ ١، ٗ سٌ ٓٸمل هب ايطدٛع إٍ ايهتاب ٚايػټ ١ ع٢ً إَٔطادتُعت ا٭

َٸ١ قس ؼٖكبٳدٛع َٔ قٹطض ٜهٕٛ َجٌ ٖصا ايطٵأْ٘ طبكّا هلصا ايَؿ  .(62)لٌ ا٭

 

 ــــــ خ٬ؾ١ْ

ٞٸهض إٔ ايع٬ّٓ ٜتٻطبكّا ٕا تكسٻ ـ َٚا ٜتٓاغب َع ا٭عاخ ايكطآ١ْٝ ـ  ١َ ايطربغ

ٌٕقس عح كتًـ إٛنٛعا  س.دٝٸ ت سٍٛ َػأي١ ايعك١ُ بؿه

ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ نإ َكسٚضٙ ا٫غتؿاز٠ ـ ٗ إثبات أقٌ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ـ 

ٌٕؾناؾ١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ،  تؿتٌُ ع٢ً ز٫ي١ٺ َٔ آٜاتٺ ٞٸ كس انتؿ٢ بسيٝ ّ تكسٻ عكً

 ايه٬ّ عٓ٘.

 ٲداب١ عٔ ايؿبٗات احملٝط١ـ ٗ ايػايب ـ يٗ ٖصا ايؿإٔ نإ ٜػع٢  ٖٚٛ

ُٸَا ٜتعًٖ أْ٘ ٗ إ٫ٓ .بككل ا٭ْبٝا٤ خ٬ؾّا ٕٛنٛع عك١ُ ١ٚ ـ ل بإثبات عك١ُ ا٭٥

ٝٸا٭ْبٝا٤ ـ قس اغتعإ با٭زٓي  ١ ؾك٘.١ ايٓكً

ْؿٞ قسٚض ايصْٛب  ٚباـكٛم ٗ ،١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤عٳل َػاس١ ٚغٳَا ٜتعًٖ ٚٗ

ٌٕزاؾع ايع٬ٓ ،ايكػري٠ ٝٻٕٔػٳٚسٳ قشٕٝض ١َ ايطربغٞ عٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ بؿه ٛٸ٠ ، ٚب ٔ ق

اخت٬ف ؾهط  ١ ٗ إثبات ٚتطغٝذ أقٌ ايعك١ُ، ٚإٚٗاضاغتس٫ٍ َصٖب اٱَاَٝٸ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ايؿٝع١ عٔ إعتعي١.

عات ١َ ايطربغٞ قس أداب عٔ ايتٛٗقإٕ ْٝع ٖصٙ إٛاضز تجبت إٔ ايع٬ٓ

ٌٕايتؿػريٜٸ ٌٕ ١ ٗ َٛنٛع ايعك١ُ بؿه ّ أسس أنٌُ ، ٚأْ٘ قس قسٻٚدإَع ناَ

 ايتؿػري. فا١ٍ ٗ ايه٬َٝٸا٭عاخ 

 

 

الهىامش
                                                      

×
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 ^عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤غبٗاٌت سٍٛ 

 َدافعّا ايفتٛح ايساشٟ ٚأبٛ

 

 محمد بهرامًد. 

 وسٍم حٍدرترجمة: 

 

 ــــــ املكّد١َ

ا٭ْبٝا٤ ٗ سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاؿه١َٝٛ ّاضؽ 

١، ٚتكسض عِٓٗ بعض ا٭عُاٍ ٜٔ، ٜٚكسضٕٚ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸايسع٠ٛ ٚتبًٝؼ ايسِّ

َٔ ا٫ْتكازات إٍ اٯخطٜٔ. ؾٌٗ ٜهٕٛ  ١، َع تٛدٝ٘ فُٛع١ٺؾات اـاقٸٚايتكطټ

أّ ٜهْٕٛٛ َعكٌَٛ ٗ  ،ا٭ْبٝا٤ ٗ ْٝع ٖصٙ إطاسٌ َعكٌَٛ َٔ ا٭خطا٤

 َٔ ايعك١ُ ٗ بعهٗا اٯخط؟ ٫ٚ ٜهٕٛ هلِ ْكٝبٷ ;بعهٗا

ِّ ٌ بٳاييت متٸ تكسّٗا َٔ قٹٚ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ، ١عٖٓاى ايهجري َٔ اٱدابات إتٓ

ٝٸطٳايؿٹ  ١:١ ٚإصٖبٝٸم ٚايؿدكٝات ايسٜٓ

إٔ  ْٝع ايؿٹطٳم اٱغ١َٝ٬ ا٭ْبٝا٤ َعكٌَٛ َٔ سٝح ا٫عتكاز، إ٫ٓتعترب 

ٌٸ ;َٔ اـٛاضز ْاع١ّ نّا، ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٗصٙ طٵطّا ٚؾٹِؿُن شْبٺ سٝح ٜعتربٕٚ ن

 ك١ُ ا٭ْبٝا٤.، ٫ٚ ٜكٛيٕٛ يصيو بع(1)ايعك١ُ

َٳ  سٺُٵقاٍ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايتبًٝؼ، ٜٚط٣ إٔ ايهصب ٚايتشطٜـ عٔ عٳ ٔٵٖٚٓاى 

َٳ .٫ ٜٓػذِ َع ايعك١ُ ٕٛٗٵأٚ غٳ ٜٳ ٔٵٖٚٓاى  ّٛا َا ٜٓاٗ ٗٵطٳ ٗ ايهصب ٚايتشطٜـ غٳمل 
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 ايعك١ُ.

ٌ ْٝع ايؿٹطٳم اٱغ١َٝ٬، باغتجٓا٤ بٳايكبٍٛ بايعك١ُ ٗ ايؿت٣ٛ َٔ قٹ نُا متٸ

 ّٛا ٗ ايؿت٣ٛ.ٗٵسٝح أداظ اـطأ غٳ ;بعٕض

أقػاّ َٔ ض عح ايعك١ُ ٗ ا٭ؾعاٍ ٚايػًٛى يًبشح ٚايٓكاف أنجط ٚقس تعطٻ

 ايعك١ُ ا٭خط٣:

 ١ٜٛ هٝعٕٚ اضتهاب ايهبا٥ط ع٢ً ا٭ْبٝا٤.ؿٵؾاَؿ

ٕ اضتهاب ٚٵٚايهجري َٔ إعتعي١ ٫ هٝعٕٚ يٮْبٝا٤ اضتهاب ايهبا٥ط، ٫ٚ ٜطٳ

 ّٝا يًعك١ُ.ايكػا٥ط َٓاؾ

 ...ٚ سٺُٵعٔ عٳ ،ٚاؾبا٥ٞ ٫ ٜطتهٞ اضتهاب ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط

م اٱغ١َٝ٬، ٚقايٛا بإٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ طٳ١ ؾكس خايؿٛا بعض ايؿٹأَا اٱَاَٝٸ

ٓٵبٳ٘ ٕ إٔٚٵؾات. ِٖٚ ٜطٳٗ ايعكٝس٠ ٚايسع٠ٛ ٚايؿت٣ٛ ْٚٝع ا٭ؾعاٍ ٚايتكطټ َٔ  إػتٳ

ٕ ٖصٙ ا٭زي١ تجبت خطأ َا قاي٘ أعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚ ٖٛايعكٌ ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات 

 .إدايؿٕٛ يًعك١ُ بسا١ّٖ

طٜٔ ايؿٝع١ ايباضظٜٔ ـ ٗ ْٝع إؿػِّ ٖٚٛ أسسٚقس شٖب أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ ـ 

خ عٔ ايعكٌ ٚايؿطع َٛاطٔ تؿػريٙ إٍ عح َٚٓاقؿ١ عك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٚقس ؼسٻ

١، ٚعُس إٍ ْكس ٚؼًٌٝ إػتٓسات ٱثبات ايعكُ ُػتٓساتٺنٚاٯٜات ٚايطٚاٜات 

ٝٸ  ١ يًُدايؿٌ.١ ٚايطٚا٥ٝٸايكطآْ

 يهٞ مكٌ ع٢ً ْٛط١ٜ ايؿٝع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ هسض بٓا إٔ ًْكٞ ْٛط٠ّ ،ٚعًٝ٘

، ٚإٔ ْػتدطز (2)«ضٚض اؾٓإ» :عٓٛإٖٚٛ ب ،ِ ٭بٞ ايؿتٛح ايطاظٟع٢ً ايتؿػري ايكِّ

ٕٸ ٝٸ ٖصا ايتؿػري إداب١ أبٞ ايؿتٛح َٔ ْٝع َٛا ١ يًُدايؿٌ، ٚإٔ عٔ إػتٓسات ايكطآْ

 ٔ قسض٠ عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ اٱداب١ عٔ ؾبٗات إدايؿٌ يًعك١ُ.ْبِّ

 

ِّع١ يدٓي١ ا٭  ــــــ عؿ١ُ ا٭ْبٝا٤املتٓ

ٜٚط٣ إٔ  ;ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ َٔ ا٭خطا٤ ٚايصْٛب ٛأب ٜط٣

اط١٦ ٫ ٜٓػذِ َع ايكٍٛ اـٚايعكا٥س  ،ايهبري٠ ٚايكػري٠ ،اضتهاب ايصْٛب



^  
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 بعكُتِٗ.

 َٔ ا٭زي١، ٖٚٞ: ٚيهٞ ٜٴجبت ٖصا ا٫عتكاز عُس إٍ تٛٚٝـ فُٛع١ٺ

 

 ــــــ ـ ايعك1ٌ

ِٻ ّجٌِّ ١ أبٞ ايؿتٛح ايطاظٟ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أزٓي ايعكٌ أٖ

عك١ُ ا٭ْبٝا٤،  ١ ع١٢ً ايعكًٝٸكتًـ ا٭زٓي «ضٚض اؾٓإ»ـ تؿػري استُاٍ اَت٬ى َ٪ٚي

ٌٕ إ٫ٓ ٞٸ أْ٘ مل ٜصنط غ٣ٛ زيٝ ٚاسس ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٖٚٛ قٛي٘: إٕ قسٚض ايصْب  عكً

يس٣  ْؿٕٛضٚ ٟ إٍ سسٚخ اغتٝا٤ٺأّ قػري٠ ـ ٜ٪زٸ عٔ ا٭ْبٝا٤ ـ غٛا٤ أنإ نبري٠ّ

قبٍٛ ن٬ّ ا٭ْبٝا٤ ٚإطاع١ تعايُِٝٗ،  ا٫َتٓاع عَٔٔ  بٌ، ٚىًل يسِٜٗ ساي١ّإداَط

ض ٗ ايعكٌ إٔ ػٜٛع ٖٓا تكطٻ»ٌ. ٜكٍٛ: غٴَط ٜٴبطٌ اؿه١ُ َٔ إضغاٍ ايطټٖٚصا ا٭

ٚا٫غتُاع  ،ؿٌ عٔ قبٍٛ قٛهلِإهًٖ ْؿٛضٟ إٍ ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط عًِٝٗ ٜ٪زٸ

ٛٳ ٚإٔ »، نُا ٜكٍٛ أٜهّا: (3)«ِٛٗ، ٚإٕ غطض ايكسِٜ تعاٍ َٔ ايبعج١ ٖٛ قبٍٛ قٛهلِعٵي

يس٣ اٯخطٜٔ  ٢ ٫ وسخ ْؿٛضٷبايٛادب; ستٸ ا٫ٚ ىًٓٛايكبا٥ض،  ^٫ ٜطتهب ا٭ْبٝا٤

ٌٸٚهب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َٓعٻ. َٔ قبٍٛ قٛهلِ َا ٜٛدب ايٓؿٛض َِٓٗ; نٞ  ٌٖ عٔ ن

 .(4)«٫ ٜٓتكض غطض ايكسِٜ تعاٍ َٔ بعجِٗ; إش ايػطض َٔ ايبعج١ ٖٛ ايكبٍٛ ٚا٫َتجاٍ

، از٠، ٚيٝؼ ايجٛاب ٚايعكابٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ ا٬ٕى ٗ ايٓؿٛض ٖٛ ايع

ٌٸ ،طات ٖٛ ايعازات، زٕٚ ايجٛاب ٚايعكابٚإطدع ٗ باب إٓٚؿ» :ؾٝكٍٛ  ؾ٬ ًٜٝل بِٗ ن

ٝٸ ب ايعاز٠، غٛا٤ أنإ َعك١ّٝػٳطّا َعَا نإ َٓٚؿ ١ أٚ َٔ ا٭َطاض ٚا٭خ٬م ايؿأْ

 .«ايػدـ ٚاجملٕٛ ٚاـ٬ع١ :َٔ قبٌٝ ،أٚ نإ َٔ إباسات

ٜعكٛب َا  صا ا٬ٕى ٚإعٝاض، ٫ ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ٗ ع٢ُ ايٓيبٸٚبايٓٛط إٍ ٖ

١ تؿكًِٝٗ بٌ ٚىهع ضأٟ إعتعي١ ٗ ٖصا ايؿإٔ يًتػا٩ٍ، ٜٚط٣ عسّ قشٸ. طٜٓٚؿ

ط ٖٛ ايعاز٠، ٚمل ٜهٔ ط أٚ ٫ ٜٓٚؿإٕ إطدع ٗ َا ٜٓٚؿ» :، ٜٚكٍٛايكػا٥ط ٚايهبا٥ط

ٚاعتصاض إعتعي١ ٗ باب دٛاظ ايكػا٥ط ...»أٜهّا:  ، ٜٚكٍٛ(5)«طّاايع٢ُ ٗ تًو اؿكب١ َٓٚؿ

ّٸ إش ا٫عتباض ٗ ٖصا ايباب يٝؼ بايجٛاب ٚايعكاب، بٌ بايتٓؿري،  ;ٚايعكاب بإسباٙ ايص

 .(6)«ع٢ً ايعاز٠ ٚايتٓؿري َٛقٛفٷ
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 ،ايهبري٠ ٚايكػري٠ ،١ إٍ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛبٜصٖب اٱَاَٝٸ

ٛٸ ٍ ايؿطٜـ إطته٢ ـ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ايباضظٜٔ ـ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٠ ٚبعسٖا. قاقبٌ ايٓب

نبريّا  ،َٔ إعاقٞ ٚايصْٛب ص ؾ٤ٞٷ^قايت ايؿٝع١ اٱَا١َٝ: ٫ هٛظ عًِٝٗ طا٭ْبٝا٤»

ٛٸ  . (7)«٠ ٫ٚ بعسٖانإ أٚ قػريّا، ٫ قبٌ ايٓب

ٞٸ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٭بٞ ايؿتٛح ايطاظٟ ىتًـ عٔ ضأٟ  ؾإٕ ايسيٌٝ ايعكً

 ٱَا١َٝ َٔ بعض اؾٗات:ا

، ٓؿٛضز ايعك١ُ َٔ ايصْٛب اييت تػتٛدب ايـ إٕ ٖصا ايسيٌٝ إِا ٜٓتر عٓ٘ فطٸ1

إٍ  ٌ ايٓيبٸبٳٚأَا ايصْٛب اييت تٓسضز نُٔ عساز ايكػا٥ط، ٫ٚ ٜ٪زٸٟ اضتهابٗا َٔ قٹ

ٞٸ بٌ، ؾ٬ تهٕٛ َؿُٛي١ّيس٣ إداَط ٓؿٛضإهاز اي ـ . نُا قاٍ َ٪ٚيهلصا ايسيٌٝ ايعكً

ٞٸ «ضٚض اؾٓإ»تؿػري  ٌٖ عٔ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َٓعٻ»: ْؿػ٘ ٗ ايسيٌٝ ايعكً

ٌٸ  .(8)«َا ٜٛدب ايٓؿٛض َِٓٗ ن

ػٜٛع ايكػا٥ط  إٕ»طّا: اعتباض ػٜٛع ايكػا٥ط َٓٚؿ ـ ٗ ايعباض٠ ا٭ٍٚ متٸ2

ع ٗ سٌ إٔ ايصٟ ّٓ ،«ؿٌإهًٖ ْؿٛضٟ إٍ ٜ٪زٸ ص^طا٭ْبٝا٤ ٚايهبا٥ط عًِٝٗ

 يًُعك١ٝ. ٖٛ اضتهاب ايٓيبٸ ب َٔ ايكبٍٛ به٬ّ ايٓيبٸإداَط

ط ٗ ف ٚايعاز٠ ؾإٕ ٖصا إعٝاض غٛف ٜتػٝٻـ إشا نإ ٬َى ايٓؿٛض ٖٛ ايعٴطٵ3

ِّ طّا، ٚسٝح ٜهٕٛ قس ٫ ٜهٕٛ تٓاٍٚ ايؿطاب َٓٚؿ ع١. ؾؿٞ عكٕطا٭ظ١َٓ إدتًؿ١ ٚإتٓ

 طّا ٗ ب١٦ٝٺ٫ٚ ٜهٕٛ َٓٚؿ ;طّا ٗ ب١٦ٝٺَٓٚؿطّا ٗ بعض إطاسٌ ايع١َٝٓ قس ٜهٕٛ َٓٚؿ

إٔ ٜعًُٛا ع٢ً طبل ضغب١  ^ْتٝذ١ ٖصا ا٬ٕى ٖٞ أْ٘ هب ع٢ً ا٭ْبٝا٤ٚأخط٣. 

ٖٳ عٝح يٛ نإ ايؿعٌ  ،ا َع أعطاف ايٓاؽ ٚعازاتِٗٛٵاٯخطٜٔ، ٚإٔ ٜٓػذُٛا ٜٚتُا

ف ٜهٕٛ اضتهاب٘ ف ايٓاؽ ٚعازاتِٗ، غٛطّا ٗ عٴطٵَٓٚؿ َّٔا ٗ ايؿطع، ٚمل ٜهقطٻ

 .(9)دا٥عّا ٌ ايٓيبٸبٳَٔ قٹ

ِٕٚٵس، ٜٚطٳُٵٛ ٗ اضتهاب ايصْب َجٌ ايعٳٗٵاٱَا١َٝ إٔ ايػٻٜط٣ ـ 4 َع  ْ٘ غري َتٓاغ

ٞٸ ;ايكٍٛ بايعك١ُ  ٟ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١.٭بٞ ايؿتٛح ٫ ٜ٪زٸ ٗ سٌ إٔ ايسيٌٝ ايعكً

 

 ــــــ كسإٓ ايهسِٜـ اي2

ٖٛ آٜات  ^ايؿتٛح ايطاظٟ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ إٕ ايسيٌٝ اٯخط ايصٟ ٜكُٝ٘ أبٛ



^  
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ايكطإٓ ايهطِٜ. ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايطاظٟ ٜط٣ ٗ ْٝع َٛاطٔ تؿػري ضٚض اؾٓإ 

ؿري إٍ أْ٘ ٫ ٜ ١ إدايؿٌ يًعك١ُ َع آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، إ٫ٓعسّ اْػذاّ ْٛطٜٸ

ع٢ً ٚد٘  ١ُ ْيبٛعكإٍ  ٫ٚ تهٕٛ ْاٚط٠ّ ،اٯٜات اييت تٓتر ايعك١ُ ؾُٝع ا٭ْبٝا٤

 اـكٛم.

خ ؾٝ٘ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ عٔ  ز٫ي١ اٯٜات ع٢ً ايعك١ُ إٛضز ايٛسٝس ايصٟ ؼسٻٚ

ـ ضٚض اؾٓإ َٔ اٯٜات اـاق١ ; سٝح اغتؿاز َ٪ٚي×ٜٛغـ ٖٛ عح عك١ُ ايٓيبٸ

ٍٸأَا أزٓي»سٝح ٜكٍٛ:  ،ٱثبات عكُت٘ ×ٜٛغـ بايٓيبٸ ع٢ً  ١ ايكطإٓ ايهطِٜ اييت تس

 ، َٓٗا: ٗاّ ظيٝدا ي٘، ؾٗٞ عسٸ٠ آٜاتٺَٚٔ اتِّ ،٥٘ َٔ ايصْبٚتربِّ ،×ٜٛغـ ايٓيبٸعك١ُ 

٘ٹ َقسٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٔٵ ْٳِؿػٹ ٖٳا عٳ ٚٔزٴ َؾتٳا َٵطٳَأ٠ُ اِيعٳٔعٜٔع تٴطٳا ُٳسٹٜٓٳ١ٹ ا ٛٳ٠ْ ؾٹٞ اِي ٍٳ ْٹػٵ َقا

ٗٳا سٴبٸ ٖٳا ؾٹٞ نٳ٬َ ّاؾٳػٳَؿ ٓٳطٳا ْٻا َي ٌٕٔإ َٴبٹ  (. 30)ٜٛغـ:  ﴾ٍٕ 

ٗٳ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ ٝٵتٹ ٛٳ ؾٹٞ بٳ ٖٴ ٘ٴ اٖيتٹٞ  ٚٳزٳتٵ ٚٳَغًَٖكتٹ اَ٭ٚٳضٳا ٘ٹ  ٔٵ ْٳِؿػٹ ٝٵتٳ ا عٳ ٖٳ ٚٳَقاَيتٵ  ٛٳابٳ  بٵ

َٳعٳاشٳ  ٍٳ  ٘ٴ ضٳبِّاهللٹَيَو َقا ْٻ ٘ٴ ٫َ ٔإ ْٻ ٟٳ ٔإ ٛٳا َٳجٵ ٔٳ  ٕٳ ٞ َأسٵػٳ ُٴٛ ٖٛايٹ  (.23)ٜٛغـ:  ﴾ٜٴِؿًٹضٴ اي

ٔٵ  ٕٳاَٯ﴿عٔ اَطأ٠ ايععٜع:  سها١ّٜ ،ٚقٛي٘ تعاٍ ٘ٴ عٳ ٚٳزٵتٴ ْٳا ضٳا سٳكٵشٳلٳ اِيشٳلټ َأ

ٌٳ ٔٳ ايكٻازٹقٹ ُٹ ٘ٴ َي ْٻ ٚٳٔإ ٘ٹ   (.51)ٜٛغـ:  ﴾ْٳِؿػٹ

ٔٵ ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٚٳَي٦ٹ ِٳ  ٘ٹ َؾاغٵتٳعٵكٳ ٔٵ ْٳِؿػٹ ٘ٴ عٳ ٚٳزٵتٴ ٚٳَيَكسٵ ضٳا ٘ٹ  ٓٹٞ ؾٹٝ ُٵتٴٓٻ ٔٻ اٖيصٹٟ ُي َؾصٳيٹُه

ٝٳُهٛ ٚٳَي ٔٻ  ٓٳ ٝٴػٵذٳ ٙٴ َي َٴطٴ َٳا َآ ٌٵ  ٜٳِؿعٳ ِٵ  ٔٳ َي ٔٳ ايكٻاغٹٔطٜ َٹ ٔٵ  ُٻا  *ْٳ َٹ ٞٻ  ٔٴ َأسٳبټ ٔإَي ٍٳ ضٳبِّ ايػِّذٵ َقا

٘ٹ ٝٵ ٓٹٞ ٔإَي ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ  َنصٳيٹَو يٹٓٳكٵٔطفٳ﴿إٍ قٛي٘:  ، َهاؾّا(33ـ  32 )ٜٛغـ: ﴾ٜٳسٵعٴْٛٳ ٓٵ عٳ

 (.24)ٜٛغـ:  ﴾...ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳ

٘ٴ بٹاِيػٳ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٓٵ ِٵ َأخٴ ِٳ َأِّْٞ َي ٝٳعٵًَ  (.52)ٜٛغـ:  ﴾...ٝٵبٹشٳيٹَو يٹ

ٔٻ ﴿عٔ قٍٛ ايععٜع:  سها١ّٜ ،قٛي٘ تعاٍ :ٗاَٚٓ ٝٵسٳُن ٕٻ َن ٔٻ ٔإ ٝٵسٹُن ٔٵ َن َٹ ٘ٴ  ْٻ ٔإ

ِٷ  ٛٹٝ ْٵبٹوٹ *عٳ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹٔطٟ يٹصٳ ٖٳصٳا  ٔٵ  ـٴ َأعٵٔطضٵ عٳ  (.29ـ  28)ٜٛغـ:  ﴾ٜٴٛغٴ

ٖٴ ٔٵمل ُٜه٘ ع٢ً قٛيؾ َكطٚؾّا عٓ٘، ٚمل ٜهٔ َسؾٛعّا عٔ ايػ٤ٛ  ٔٻنٝس

ٔٷيؿشؿا٤، ٚا كعس َكعس اـا٥ٌٓ; ٚسٝح طًب َٔ ظٚدت٘ ا٫غتػؿاض ؾإْ٘ ٜ، ٖٚٚٛ خا٥

ٍٸٜٛغـ يطايب٘ با٫غتػؿاض أٜهّا.  يٛ عًِ بايصْب َٔ ايٓيبٸ ع٢ً  ٖٚصٙ اٯٜات ظًُتٗا تس

 .«ٗاّ ظيٝداس اتٸ، ٚت٪ٚن×ٜٛغـ بطا٠٤ غاس١ ايٓيبٸ
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 ــــــ دٜح ايػسٜفـ احل3

ايؿتٛح ايطاظٟ ع٢ً عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ ايطٚاٜات.  ايسيٌٝ ايجايح ايصٟ ٜصنطٙ أبٛ

خ َطاضّا عٔ ايطٚاٜات بٛقؿٗا زي٬ّٝ ع٢ً ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ قس ؼسٻإٕ َ٪ٚي

٘ َع شيو ٫ ٚيهٓٸ .١ إدايؿٌ يًعك١ُ ٫ تٓػذِ َع ايطٚاٜاتايعك١ُ، ٜٚط٣ إٔ ْٛطٜٸ

خ عٔ آظض ك٘. إْ٘ ٜتشسٻٚاسس٠ ٗ غٝام عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٗ ا٫عتكاز ؾ ٜصنط غ٣ٛ ضٚا١ٜٺ

َٸ٘ ×سٸّا ٱبطاِٖٝبٛقؿ٘ دٳ ُټ ،َٔ أ ١ ٘ غٗاّ ايٓكس إٍ ْٛطٜٸ٘، ٜٚٛدِّأٚ أْ٘ ع

طّا ٗ َٓٚؿ سټص ٜٴعٳ×إبطاِٖٝ إٕ ٖصا إع٢ٓ طإٔ ٜهٕٛ آظض ٚايس ايٓيبٸ»إدايؿٌ، بايكٍٛ: 

 .(10)«ٟ إٍ عسّ إداب١ زعٛت٘ ٚقبٍٛ قٛي٘ ٚاَتجاٍ أَطٙ٘، ٜٚ٪زٸسٚك

 عٔ ايٓيبٸ ٠ٖصا ايٓكس ٜػتؿٝس َٔ ايطٚا١ٜ إأثٛض٠ نُٔ ا٭خباض إتٛاتطٚبعس 

ْكًين اهلل َٔ أق٬ب ايطاٖطٜٔ إٍ أضساّ »، ٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا: |ا٭نطّ

 .(11)«ؼ اؾا١ًْٖٝٳػين بسٳايطاٖطات، مل ٜسِّ

 

َّٝكازب١ْ ْكد١ّٜ ي ًُّٝطتٓدات ايكسآْ ِِٓهسٟ ا١ ١ ٚايسٚا٥  ــــــيعؿ١ُ مُل

 َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايتؿػري١ٜ ٗ ١ ايعك١ُ إٍ عسزٺٓس إدايؿٕٛ يٓٛطٜٸيكس اغت

 إثبات َعتكسِٖ.

إٔ ٖصٙ إػتٓسات ٫ تتٓاؾ٢ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أبٞ ايؿتٛح ايطاظٟ َع ايعك١ُ،  إ٫ٓ

 ٜع١ٟ إٍ ْؿٞ ايعك١ُ عٔ ا٭ْبٝا٤; ٚشيو ٭ٕ ايعكٌ ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات ٚايؿط٫ٚ ت٪زٸ

 .١ ا٭ْبٝا٤ط عٔ عكُإِا تعبِّ

ِٸ ١ َٚػتٓسات إدايؿٌ ٫ َٓسٚس١ يٓا َٔ عسّ ا٫ْػذاّ بٌ ٖصٙ ا٭زٓي ٚٗ خه

ْٳ» ١ إدايؿٌ:تأٌٜٚ أزٓي ٌٸِؿإشٕ هب ايعٌُ ع٢ً  ح ؾِٝٗ; نٞ ٫ سٵَا ٜٛدب ايَك ٞ ن

ٌٻِكٟ شيو إٍ ْٳٜ٪زٸ  .(12)«٘د٬ُي ض غطض اؿهِٝ د

خ عٔ عسّ َا ٜتشسٻ ؾُٓٗا: ;ػاّتٓكػِ َػتٓسات إدايؿٌ يًعك١ُ إٍ عسٸ٠ أق

َا  :َٚٓٗا ;×إبطاِٖٝ عٔ عسّ عك١ُ ايٓيبٸخ َا ٜتشسٻ :َٚٓٗا ;×آزّ عك١ُ ايٓيبٸ

 ; َٚا إٍ شيو.×ْٛح عٔ عسّ عك١ُ ايٓيبٸخ ٜتشسٻ

َٔ ٖصٙ ا٭قػاّ،  ١ إدايؿٌ ٗ نٌٛإٔ ْصنط أزٓيٗ ايبسا١ٜ ٚعًٝ٘ َٔ إٓاغب 



^  

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16نة السادسة عشرة ــ العددان ــ الس نصوص معاصرة  

 

ِٸ  ١.ْٚكسٙ يتًو ا٭زٓي ،ـ تؿػري ضٚض اؾٓإٟ َ٪ٚيْٓتكٌ بعس شيو إٍ بٝإ ضأ ث

 

 ــــــ ×ـ عؿ١ُ ايٓيّب آد1ّ

 ٕ شْب٘ َٔ ايهبا٥ط.ٚٵَصْبّا، ٜٚطٳ ×آزّ ٕٛ إٍ اعتباض ايٓيبٸٜٛٸؿٵٜصٖب اَؿ

 ٚأَا إعتعي١ ٚأقشاب اؿسٜح ؾكس اعتربٚا إٔ ايصْب ايصٟ اضتهب٘ ايٓيبٸ

 إِا نإ َٔ ايكػا٥ط. ×آزّ

ٛٓاّ ٚ آزّ إِا ناْت عٔ  ط إٍ ايكٍٛ بإٔ َعك١ٝ ايٓيبٸدعؿط بٔ إبؿٸٚشٖب ايٓ

 .ٚغؿ١ًٺ ٕٛٗٵغٳ

 ٚتٓكػِ إػتٓسات ايكطآ١ْٝ هل٪٤٫ إٍ عسٸ٠ أقػاّ:

 

ّٞ أـ  ــــــ رلايف١ ايٓٗٞ اإلهل

ٌٳ ٚٳ٫َ﴿ـ  ُٹ ٖٛايٹ ٔٳ اي َٹ ٙٹ ايؿٻذٳطٳ٠َ َؾتٳُهْٛٳا  ٖٳصٹ  (.19; ا٭عطاف: 35)ايبكط٠:  ﴾تٳِكطٳبٳا 

ُٳا ايؿٻذٳطٳ٠ٹَأ﴿ـ  ٔٵ تٹًُِه ُٳا عٳ ٗٳُه ْٵ ِٵ َأ  (.22)ا٭عطاف:  ﴾َي

ٞٸ ٞٷٗٵْٳ «٫ تكطبا»إٕ ايٓٗٞ ايٛاضز ٗ عباض٠   ّا، ٚإٕ ايٓيبٸّٝا تٓعٜٗٝٸٗٵ، ٚيٝؼ ْٳؼطّ

ٞ ٗ ن١ًُ ٗٵنُا إٔ ايٓٻ .ٜسخٌ نُٔ عساز إصْبٌ ،ٞٗٵَدايؿت٘ هلصا ايٓٻ ;×آزّ

ٚٵضب «أْٗهُا» ٞٸ ٞٷٗٵٙ ْٳسٳ  ّا أٜهّا.ّٝا تٓعٜٗٝٸٗٵ، ٚيٝؼ ْٳؼطّ

 

 ــــــ املعؿ١ٝ ٚايػٛا١ٜب ـ 

ٛٳ٣﴿ـ  ٘ٴ َؾػٳ ّٴ ضٳبٻ  (.121)ط٘:  ﴾ٚٳعٳكٳ٢ َآزٳ

ؾُٔ ايٓاؽ َٔ »ٗ ططٜك١ اغتس٫ٍ إدايؿٌ بٗصٙ اٯ١ٜ:  ،قاٍ ايؿدط ايطاظٟ

 ا ٗ قسٚض ايهبري٠ عٓ٘ َٔ ٚدٌٗ:و بٗصُػٻ

ٚٸطايٛد٘ص  ِٷإ: ٍا٭ ّٸ ٕ ايعاقٞ اغ يكٛي٘  ;ع٢ً قاسب ايهبري٠ ل إ٫ٓبؾ٬ ٜٓط ،يًص

ٔٵ ٜٳعٵٔل ﴿ :تعاٍ َٳ ٘ٴ ْٳاضاهلَلٚٳ ًِ ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴَٛي ٗٳا ّاخٳايٹس ّا   ،(14)ايٓػا٤:  ﴾ؾٹٝ

 ب عًٝ٘. ٜعاَق ؾعٌ ؾع٬ّ ٔٵَٳ ٫ٚ َع٢ٓ يكاسب ايهبري٠ إ٫ٖ

َٚجٌ ٖصا  .سؾٵايطټ نسٸ ٞٸػٳٚاي .ؾإٕ ايػٛا١ٜ ٚايه٬ي١ امسإ َرتازإ: ايٛد٘ ايجاْٞ
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 .(13)«ايؿاغل إُٓٗو ٗ ؾػك٘ ا٫غِ ٫ ٜتٓاٍٚ إ٫ٓ

 

 ــــــ ايتٛب١ ٚاهلدا١ٜز ـ 

ٖٳسٳ٣﴿ـ  ٚٳ ٘ٹ  ٝٵ ٘ٴ َؾتٳابٳ عٳًَ ِٻ ادٵتٳبٳاٙٴ ضٳبټ  (.122)ط٘:  ﴾ثٴ

٘ٹ﴿ـ  ٝٵ ُٳاتٺ َؾتٳابٳ عٳًَ ٘ٹ َنًٹ ٔٵ ضٳبِّ َٹ ّٴ   (.37)ايبكط٠:  ﴾َؾتٳًَٖك٢ آزٳ

ٌټتا٥بٷ ×آزّ ايٓيبٸإٕ  بػبب  ;; ٭ٕ ايتا٥ب ٖٛ ايصٟ ٜٓسَّصْبٷ تا٥بٺ ، ٚن

إشا نإ ايٓازّ قازقّا  ،اقرتاؾ٘ يًصْب، ٚايٓازّ وهٞ عٔ شْب٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٕٵ  بهصب٘. أٜهّا; نإ ناشبّا ثبت عًٝ٘ ايصْب زخٌ ٗ عساز إصْبٌ، ٚإ

 

َّد ـ   ــــــ ظِفظًِ اي

َٚ َقا٫َ﴿ـ  ٓٳا  ٓٳاضٳبٻ ْٵُؿػٳ ٓٳا َأ ُٵ  (.23)ا٭عطاف:  ﴾ًَ

ٌٳ﴿ـ  ُٹ ٖٛايٹ ٔٳ اي َٹ  (.19; ا٭عطاف: 35)ايبكط٠:  ﴾َؾتٳُهْٛٳا 

ُٸ١: إٕ اهلل ٜكـ آزّ بأْ٘ ٚاملٷٜٛٸؿٵٜكٍٛ اَؿ آزّ ْؿػ٘ ٚإّا  ٞ ايٓيبٸ; نُا ٜٴػ

ٕٷ ،أٜهّا  ٖٛ ايصٟ ٜطتهب إعك١ٝ ايهبري٠. عًٕٛ، ٚإٚايٛامل ًَعٛ

ْ٘ أقػري٠، ٚ قس اضتهب َعك١ّٝ ×آزّ ٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓيبٸٜٚصٖب إعتعي١ إ

ُټيْؿػ٘  ْ٘ قس انططٸأٟ إبصيو قس ًِٚ ْؿػ٘،   اتٗا.عٳبٹٌ أعبا٤ ايتٛب١ ٚتٳتش

ٜهُٔ ٗ أْ٘ قس  ×آزّ ٚشٖب أبٛ ٖاؾِ إعتعيٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ًِٚ ايٓيبٸ

 .(14)ايجٛاب ع٢ً ْؿػ٘ أسب٘ بعضٳ

 

 ــــــ ١د َٔ اجلِّٓسايٖطٖـ ـ 

٘ٹ﴿ـ  ُٻا َناْٳا ؾٹٝ َٹ ُٳا  ٗٴ  (.36)ايبكط٠:  ﴾َؾَأخٵطٳدٳ

ؾُا ٖٛ  ،َعكَّٛا، ٚمل ٜهٔ تٓاٚي٘ َٔ مثاض ايؿذط٠ شْبّا ×آزّ يٛ نإ ايٓيبٸ

 ١؟!غبب ططزٙ َٔ اؾٓٸ
 

َّٚ ـ   ــــــ ايػسى باهلل عصَّ ٚد

ٗٳا ظٳ﴿ـ  ٓٵ َٹ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ٔٵ ْٳِؿٕؼ  َٹ ِٵ  ٛٳ اٖيصٹٟ خٳًََكُه ُٻا ٖٴ ٗٳا َؾًَ ٝٵ ٔٳ ٔإَي ٝٳػٵُه ٗٳا يٹ ٚٵدٳ



^  
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ُٵ٬ّ ُٳًَتٵ سٳ ٖٳا سٳ ٛٳا  ّاخٳؿٹٝؿ تٳػٳؿٻا ُٻا َأثٵَكًَتٵ زٳعٳ ٘ٹ َؾًَ ُٳطٻتٵ بٹ ٓٳا قٳايٹشاهلَلَؾ ٝٵتٳ ٔٵ آتٳ ُٳا َي٦ٹ ٗٴ  ّا ضٳبٻ

ٔٳ  ٔٳ ايؿٻانٹٔطٜ َٹ ٔٻ  ٓٳُهْٛٳ ُٳا قٳايٹش *َي ٖٴ ُٻا آتٳا ٘ٴ ؾٴطٳَنا٤ٳ ؾٹٞ دٳعٳ٬َ ّاَؾًَ ُٳا َؾتٳعٳاَي٢ َٳا  َي ٖٴ آتٳا

ٕٳاهلُل ُٻا ٜٴؿٵٔطُنٛ  (.190ـ  189)ا٭عطاف:  ﴾ عٳ

، ٚؽطد٘ َٔ زا٥ط٠ ×آزّ تجبت ؾطى ايٓيبٸ «...دع٬ ي٘ ؾطنا٤» عباض٠:إٕ 

 إعكٌَٛ.

 

 ــــــ ٚحتكٌٝلْكٌد 

 ــــــ أـ تداخٌ ا٭َس ٚايٓٗٞ

 «اتطنا»٢ ، َعٓأَطٷ «٫ تكطبا» :ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ عباض٠ٜط٣ َ٪ٚي

ٓٻ«اٖذطا»ٚ  ;ٚادبٺ :ٞ; ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ا٭َط ٜٓكػِ إٍٗٵ، ٫ٚ ٜطتهٞ ز٫يتٗا ع٢ً اي

 :ٚايكٍٛ ،٫ ٜٓاغب ًٓٗا ع٢ً ايٛاٖط»إش  ;بإٓسٚب أَطٷ «٫ تكطبا»، ٚإٔ عباض٠ َٚٓسٚبٺ

ٍٸ ٌّٗٵع٢ً ايٓٻ إْٗا تس  عٓ٘، ٚاؿهِٝ ٫ ٢ٜٗٓ إ٫ٓ ٞ; ٚشيو ٭ٕ ايٓٗٞ عٔ ايهطا١ٖ َٓٗ

ْا ٖصا ايٛد٘ ٭ٕ ٖصا طٵٚعًٝ٘ ؾإِا شَن .ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايكبٝض، ٚايكبٝض ٫ ٜكضٸ عٔ

 .(15)«×آزّ ب، ٖٚٛ ًٜٝل بايٓيبٸسٵايًؿٜ إِا ٖٛ َع٢ٓ ا٭َط، يُٝهٔ ًٓ٘ ع٢ً ايٓٻ

ُٳا َؾُه٬َ﴿ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٝٵحٴ ؾٹ٦ٵتٴ ٔٵ سٳ ( 19)ا٭عطاف:  ﴾َٹ

 ٕ ا٭َط ٚايٓٗٞ َتساخ٬ٕ، ٚيٝؼ هلُا قٝػ١ْأ» ٕ ايٛدٛب، ٖٚٛ ٜط٣زٚ ،باٱباس١ أَطٷ

ٗٳٗٵبٌ قس ٜأَطٕٚ بًؿٜ ايٓٻ ،١ ٜؿرتنإ ؾٝٗا ع٢ً مٛ ا٫ستُاٍخاقٸ ٕ ٛٵٞ، ٚقس ٜٓ

ٗ  ّابايؿعٌ ٚتعٖٝس ّاٚشيو ٭ٕ ٖٓاى ٗ ا٭َط تطغٝب ;بًؿٜ ا٭َط; يتساخٌ َعاُْٝٗا

س ٗ ايؿعٌ ٚايرتغٝب ٗ ايرتى. ٚٗ ايرتى، ٚٗ ايٓٗٞ وسخ ايعهؼ، سٝح ايتعٖٝ

 .(16)«ٞ نسٸٙ ع٢ً غبٌٝ اجملاظٗٵإشا نإ ايٓٻ إع٢ٓ ؾإٕ ا٭َط إِا ٜهٕٛ بؿ٤ٞٺ

إٍ  ×آزّ ٜكطب إٍ أشٖآْا إٔ اهلل تعاٍ قس ْسب ايٓيبٸ» ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٔٵ ؿػ٘ ٗ ايٛقت ْ تطى ايتٓاٍٚ، ٚيٛ أْ٘ مل ٜتٓاٍٚ ؿكٌ ع٢ً ايهجري َٔ ايجٛاب، ٚيه

ٌّ  . (17)«ع٢ً ايتٓاٍٚ ٚعكابٷ يٝؼ ٖٓاى ش

 ،«تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤»نجريّا َٔ نتاب  ٕضٚض اؾٓا ـ تؿػرييكس اغتؿاز َ٪ٚي
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ُٕ ٕ بعض إدابت٘ تبسٚ إطٜٔ; سٝح هٹٓٵيًؿطٜـ إطته٢، ٗ اؾٛاب عٔ ؾبٗات ا

قٛي٘:  ، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ:َٔ شيوٚسطؾ١ٝ يعباض٠ نتاب تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤.  ٗا تط١ْْٚنأْٸ

اييت  ،َٔ عباض٠ ايؿطٜـ إطته٢ ػ١ْبٳسٝح ٖٞ َكتٳ ;«...إٕ ا٭َط ٚايٓٗٞ َتساخ٬ٕ»

ٍٷ إ عٓسْا بكٝػ١ٺأَا ايٓٗٞ ٚا٭َط َعّا ؾًٝػا ىتكٸ»ٜكٍٛ ؾٝٗا:  ٫ٚ  يٝؼ ؾٝٗا استُا

ٍٷ ط عٓسْا بكٝػ١ٺَٳ٪ٵ، ٚقس ٜٴاؾرتاْى ط عٓسْا بًؿٜ َٳ٪ٵ٫ٚ اؾرتاى، ٚقس ٜٴ يٝؼ ؾٝٗا استُا

ٓٵٗٵايٓٻ . نُا ْؿاٖس ٗ اؾٛاب ا٭قًٞ ٭بٞ ايؿتٛح ايطاظٟ (18)«٢ بًؿٜ ا٭َطٗٳٞ، ٜٚٴ

 بعباضات نتاب تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤. ؾب١ّٗٝ عباضاتٺ

هاف إٍ شيو إٔ ططٜك١ اغتس٫ٍ أبٞ ايؿتٛح ايطاظٟ ٫ تهططٸ إدايؿٌ إٍ ٜٴ

 ايتػًِٝ; ٚشيو ٕا ًٜٞ:

ّٝا، ٗ سٌ إٔ ٗٵٚيٝػت ْٳ ،أَطّا «تكطبا ٫»ـ إٕ أبا ايؿتٛح ايطاظٟ ٜعترب عباض٠ 1

ٝات٘ طبكّا ٕتبٓٻ ،أخط٣: إٕ أبا ايؿتٛح ايطاظٟ ّٝا. ٚبعباض٠ٺٗٵْٳ «٫ تكطبا»إدايؿٌ ٜعتربٕٚ 

أَطّا، ٚإدايـ  «٫ تكطبّا»إدايـ إٍ ايتػًِٝ، ٜط٣ عباض٠  ٚاييت مل تهططٸ ،ايػابك١

ٚٵضب  ّٝا.ٗٵْٳ «٫ تكطبا»ت٘ ايػابك١، ٜعترب طبكّا يؿطنٝٸ ،ٙسٳ

ُٳا ﴿ـ ٫ ٜٓػذِ َع قٛي٘ تعاٍ: ـ إٕ دٛاب إ٪ٚي2 ٔٵ تٹًُِه ُٳا عٳ ٗٳُه ْٵ ِٵ َأ َأَي

ٞ; ٗٵ٠ ايٓٻَازٸ تٵٞ، ٚقس ٚضزٳٗٵٗ ايٓٻ ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ قطو١ْ ;(22)ا٭عطاف:  ﴾ايؿٻذٳطٳ٠ٹ

ٛټ نٞ ٫ ٜصٖب بعضٷ  ض ا٭َط َٓٗا.إٍ تك

ب، ٚإٔ سٵطاز َٓ٘ ايٓٻؾإٕ إثبات إٔ ٖصا ا٭َط ٜٴ أَطٷ «ا٫ تكطب»ـ ؾُٝا يٛ قبًٓا بإٔ 3

ٌٕ ، ٫ٚ ّهٔ إدباض إدايـ ع٢ً ايتػًِٝ ايٛادب يٝؼ ٖٛ َطاز اهلل، وتاز إٍ زيٝ

 عا٤.ز ا٫زٸَذطٻ

يٝؼ َٓاغبّا، ٚهب  «٫ تكطبا»ٞ عٔ ٗٵؾإٕ ضؾع عٓٛإ ايٓٻ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ّٝا، ٚإٔ ٗٵْٳ «٫ تكطبا»إٔ ْعترب  ،طٜٔٔ إؿػَِّجٌ ايؿٝذ ايطربغٞ ٚايهجري َ ،عًٝٓا

عٝ٘ إدايؿٕٛ ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜسٻ .ّاّٝا ؼطّٝٸٗٵٚيٝؼ ْٳ ،ّاّٝا تٓعٜٗٝٸٗٵٞ ٖٓا ْٳٗٵٜهٕٛ ايٓٻ

 يًعك١ُ.

 

 ــــــ َس املٓدٚبب ـ َعؿ١ٝ ا٭

كايؿ١ ا٭َط ٖٛ إٕ ايعكٝإ » س ٖصا إػتٓس:ِكقاٍ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ ٗ ْٳ



^  
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ٚسٝح  .ل َٔ اؿهِٝ بايٛادب ٚإٓسٚب ع٢ً ايػٛا٤ٚإٕ ا٭َط ٚاٱضاز٠ تتعًٖ .از٠باٱض

ٝٸعًُٓا با٭زٓي ٚدب  ×آزّ َٔ ايٓيبٸ ١ إٔ كايؿ١ ا٭َط ايٛادب ٫ ّهٔ إٔ تكضٸ١ ايعكً

ؾإٕ إط٬م يؿٜ ايعاقٞ ع٢ً  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ .ٌٓ كايؿت٘ ع٢ً ا٭َط إٓسٚب

 .«زٕٚ تطى ايٛادب ،د١ٗ تطى إٓسٚبإِا ٜهٕٛ َٔ  ×آزّ ايٓيبٸ

يٛ » ٚبعس ٖصا ايٓكس عُس أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٍ تكطٜط غ٪اٍ إدايؿٌ، قا٬ّ٥:

ٕٛ َٔ تطى ًُدٵكا٠ أبسّا; إش ٫ ٜٳ: ًٜعّ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ إٔ ٜهٕٛ أْبٝا٤ اهلل َٔ ايعٴقٌٝ

ؽكٝل  ٤; إش متٸا٭ْبٝا ٫ ّهٔ إط٬م شيو ٗ سلٸ»: ْكٍٛ ٗ اؾٛاب ،«إٓسٚبات

ّٸ ّاؾّا بؿاعٌ ايكبٝض ٚتاضى ايٛادب. َٚٔ ٖٓا نإ ايعاقٞ امسٖصا ايًؿٜ عٴطٵ  ،يًص

ٕٵٚيهٓٓا ْكِّ  سٙ ْٚكٍٛ: إشا نإ إطاز َٔ َعك١ٝ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ تطى إٓسٚب ؾٗٛ، ٚإ

 .(19)«نإ إطاز َٓ٘ ؾعٌ ايكبٝض أٚ تطى ايٛادب ؾ٬

ؼ ٖصا اؾٛاب; إش ٜط٣ إٔ ايعاقٞ ٗ آٜات إٕ إدايـ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜػتػٝ

ِٷطٵايعكاب، ٖٚٛ ٗ ايعٴ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ايصٟ ٜػتشلٸ ّٸي ف اغ ٚع٢ً ٖصا  .ًص

 ٍ.ٚٵؾإٕ ا٫غِ إِا ًٜٝل بإصْبٌ، زٕٚ ايصٜٔ ٜرتنٕٛ اَ٭ ،ا٭غاؽ

ِٳهاف إٍ شيو إٔ ايعاقٞ إشا نإ ٗ ايعٴطٵٜٴ ، ٖٚٛ ٜٴطًل ع٢ً ؾاعٌ شّٛ ف اغ

ٕٷايكبٝ  ل ع٢ً ايصٟ ٜػتشلٸًَٜٴِط ض ٚتاضى ايٛادب، ٖٚٛ ٗ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ عٓٛا

ف، ُا ٖٛ ايسيٌٝ ايصٟ ٜسؾع أبٞ ايؿتٛح ايطاظٟ إٍ عسّ ا٫ٖتُاّ بايعٴطٵؾ ،ايعكاب

 ،ايؿدل ايصٟ ٜرتى إٓسٚب ٜٚط٣ إٔ ايعاقٞ قؿ١ُ ،ايططف عٔ آٜات ايكطإٓ ٜٚػضٸ

 ؟!ب اعتكازٙػٳَع

 

 ــــــ ٚخكٛع ز ـ ايتٛب١ طاع١ْ

ٍٸ ×آزّ ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ تٛب١ ايٓيبٸ ع٢ً نْٛ٘ َصْبّا،  ٚقبٛهلا ٫ تس

إٕ ايتٛب١ » ٫ٚ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ اٯٜات أْ٘ مل ٜهٔ َعكَّٛا; ٚشيو ٕا ًٜٞ:

ٜٓ عٓسْا طاع١ْ ٗ  َٓٗا ٖٛ سكٍٛ ايجٛاب، ٚيٝؼ هلا أثطٷ ايٓيبٸ َٔ ايطاعات، ٚس

ٚإٕ ايصٟ ٜٴػك٘ ايعكاب ٖٛ  .ٓ٘; إش غٛف ٜعين شيو ايكٍٛ باٱسباٙإغكاٙ ايعكاب ع

٬ّ. إشٕ َع٢ٓ قبٍٛ ايتٛب١ ـ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ ـ ٖٛ نُإ تؿهټ ،ل ايتٛب١عٓس ؼٗك ،اهلل
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تهٕٛ ع٢ً غبٌٝ اـؿٛع ٚاـهٛع ٚاٱخبات  ^ٚتٛب١ ا٭ْبٝا٤ .ايجٛاب عًٝٗا

 .(20)«بٚا٫ْكطاع إٍ اهلل، ٚايػطض َٓٗا ؼكٌٝ ايجٛا

 

ـٌ يف احلٓغ  ــــــ د ـ ايعًِ ْك

ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ ٗ إط٬م ايًِٛ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ زي٬ّٝ ع٢ً َ٪ٚي٫ ٜط٣ 

ٜٴ×آزّ عسّ عك١ُ ايٓيبٸ نُا ٚضز  ،ل ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً ايٓككإًَِط; ٭ٕ ايًِٛ 

ِٵ﴿شيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳَي ٗٳا  ٔٔ آتٳتٵ ُأُنًَ ٝٵ ٓٻتٳ ٝٵ٦ نٹًِتٳا اِيذٳ ٘ٴ ؾٳ ٓٵ َٹ ِٵ  ًِٛٹ (. 33)ايهٗـ:  ﴾ّاتٳ

ؾتهْٛا َٔ ». ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ «مل تٓكل»ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ  «مل تًِٛ»إٕ َع٢ٓ 

ٛٗ»أٟ  «ايٛإٌ  .(21)«ِٗ َٔ ايجٛابؾتهْٛا َٔ ايٓاقل س

َٳ سّٜٓا يًؿطٜـ إطته٢ ٗ نتاب ٚٗ ٖصا اؾٛاب نإ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ 

ٓاٖا َا ػٵدٳَعٓاٙ أْا ْككٓا أْؿػٓا ٚبٳ»ح ْكطأ ٖٓاى َا ًٜٞ: تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ أٜهّا، سٝ

 .«ضٜس َٔ ايطاع١٘ َٔ ايجٛاب بؿعٌ َا ُأنٓا ْػتشٗك

َجٌ  ،ـ ضٚض اؾٓإّهٔ ٕ٪ٚيٚإع٢ٓ. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ا٭قٌ عسّ ْكٌ 

ٟٸ شْبٺ إٔ وٌُ ايًِٛ ع٢ً  ،×آزّ عٔ ايٓيبٸ ْٝع ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ ايكٍٛ بكسٚض أ

ٞٸٚٵضتهاب َا نإ تطن٘ َأَع٢ٓ ا ٗ تؿػري  ٍ، أٚ إٔ ٜصٖب َصٖب أبٞ ٖاؾِ إعتعي

َٔ ايجٛاب،  ّ ْؿػ٘ َٔ دع٤ٺطٳسٝح سٳ; ×آزّ ؼ. إٕ ايٓيبٸِؿايًِٛ َع٢ٓ ًِٚ ايٓٻ

 .«ايٛامل»ٚأٚدس ْككّا ٗ اغتشكاق٘، ٚقـ ْؿػ٘ بـ 

 

 ــــــ اإلخساز َٔ اجل١ّٓ َؿًش١ْ َطتذّد٠ٖـ ـ 

١ زي٬ّٝ ع٢ً َعك١ٝ ايطاظٟ ٗ إخطاز آزّ ٚسٛا٤ َٔ اؾٓٸ ايؿتٛح ٛأب٫ ٜط٣ 

 ،١ْٓكشٳَػتٳ ٭ٕ ايعكاب َهطٸ٠ْ ;١ يٝؼ عكٛب١ّإٕ اٱخطاز َٔ اؾٓٸ»ٚشيو يكٛي٘:  ;×آزّ

ت إٓاؾع بايعكاب; إش يٛ نإ ا٭َط نصيو يهإ ٛٵبا٫غتدؿاف ٚاٱٖا١ْ َٚؾ َٚكط١ْْٚ

َٔ  ×آزّ ٚعًٝ٘ ؾإٕ إخطاز ايٓيبٸ .أٚ آد٬ّ عاد٬ّ ،بٌ زا٥ُّاا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ َعاَق

ل بإكًش١ ٚإٕ َا ٜتعًٖ .إِا نإ ع٢ً غبٌٝ إكًش١ ،١، ٚإٖباط٘ إٍ ا٭ضضاؾٓٸ

آزّ مل ٜتٓاٍٚ َٔ ايؿذط٠ ناْت  ؾُا زاّ ايٓيبٸ .ٜعٛز إٍ ا٭ٚقات ٚا٭ؾدام ٚا٭غباب



^  
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س اختًؿت إكًش١، ٚسٝح تٓاٍٚ َٓٗا ؾك ;١َكًشت٘ ٗ ايتهًٝـ إٔ ٜبك٢ ٗ اؾٓٸ

ٛٻ ـٺٚؼ ٚإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس خًل آزّ يٝهٕٛ خًٝؿت٘ ٗ  .ٗ ا٭ضض يت إٍ تهًٝ

 .(22)«ا٭ضض

 

 ــــــ ، دٕٚ اٯبا٤بٓا٤ٚ ـ غسى ا٭

، ٫ٚ ٜ٪َٔ ×آزّ إٍ أ٫ٚز ايٓيبٸ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ ايؿطى َٓػٛبٷ ٛأب ٜط٣

بٛقؿِٗ دٓػٌ أٚ  ×إٍ أ٫ٚز آزّ إٕ ايؿطى َهافٷ»بٓػب١ ايؿطى إيٝ٘، ٜٚكٍٛ: 

ٍٕ ،قبًٌٝ َٔ ا٭سٛاٍ إٍ  ٖٚٛ َِٓٗ، أٚ َع ايصنٛض ٚاٱْاخ، ٫ٚ ٜهٕٛ َٓػٛبّا عا

ٛٸ  .ا٤آزّ ٚس

ٕٵ ، بٌ ٚضز يٝشٌُ ا٭َط عًِٝٗ نٓا١ّٜ ;٭٫ٚز آزّ طٷِنٗ اٯ١ٜ شٹ زٵٔط: مل ٜٳقٌٝ ؾإ

ٛٸ  ا٤.شنط آزّ ٚس

ٖٚصٙ ٖٞ ططٜك١  .سٜح عٔ قاسبّ٘ اؿ: ٜػٛؽ شنط ايهُري َع عسّ تكسټقًٓا

سٳتٻ٢ ﴿قٍٛ اهلل تعاٍ:  :َٔ قبٌٝ ،سٝح ٜصنطٕٚ ايهُري قبٌ شنط َطدع٘ ;بطٳايعٳ

ٛٳاضٳتٵ بٹاِيشٹذٳابٹ ٚقٍٛ اهلل ; ّ شنطٖاٜعين بصيو ايؿُؼ، ضغِ عسّ تكسټ ،(32)م:  ﴾تٳ

ٝٵ١ًَٹ اِيَكسٵٔض﴿تعاٍ:  ٓٳاٙٴ ؾٹٞ َي ْٵعٳِي ْٻا َأ ٕ إ ; إشّٙ شنطٴٚمل ٜتكسٻ ،كطإٓأٟ اي ،(1)ايكسض:  ﴾ٔإ

ٌٸ ايػٛض٠. تٵٖصٙ اٯ١ٜ قس ٚضزٳ  ٗ َػتٗ

ٗ اٯ١ٜ  ×ّ شنط أ٫ٚز آزّ: يكس تكسٻٚاؾٛاب اٯخط عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ

ٚٳاسٹسٳ٠ٺ﴿بكٛي٘:  ْٳِؿٕؼ  ٔٵ  َٹ ِٵ  ٛٳ اٖيصٹٟ خٳًََكُه ٗ ٖصٙ  «نِ»(. ٚايهُري 189)ا٭عطاف:  ﴾ٖٴ

آخط  ٚقس ٚضز شنطِٖ ٗ َٛنٕع .َٔ ايصنٛض ٚاٱْاخ ،ؾ١ًُ أ٫ٚز آزّ اٯ١ٜ خطابٷ

ُٳا قٳايٹش﴿بكٛي٘:  ٖٴ ُٻا آتٳا  ،(، ٚإع٢ٓ: ٚيسّا قاؿّا، ٚايٛيس دٓؼٷ190)ا٭عطاف:  ﴾ّاَؾًَ

ِٸٜٵّ ٗ ايه٬ّ شنط أَطٳٚسٝح ٜتكسٻ. ٜؿٌُ ايٛاسس ٚاؾُع  ٚضز عكٝب شيو ؾ٤ٞٷ ٔ، ث

ع٢ً ايصٟ ًٜٝل ب٘. ٚسٝح ٚضز ٗ ٌ شيو ايؿ٤ٞ زٕٚ اٯخط، ٚدب ٓ ،ًٜٝل بأسسُٖا

ٛٸ ٛٸ ٫ٚ ًٜٝل ،ا٤ ٚشنط أ٫ٚزُٖاايه٬ّ شنط آزّ ٚس ا٤، ايهؿط ٚايؿطى بآزّ ٚس

ٛٸ ،ٚإِا ًٜٝكإ بأ٫ٚزُٖا، ؾٝذب ًُٓٗا عًِٝٗ  . (23)«ا٤زٕٚ آزّ ٚس

ف ٗ ا٭يؿاٚ َٔ ايتكطټ َع ؾ٤ٞٺ ،إٕ دٛاب أبٞ ايؿتٛح عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ
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 طٜـ إطته٢.ات، ٖٛ شات دٛاب ايؿٚايعباض

ٌٷايع٬ٓ ٜ٘ٴهاف إٍ شيو َا قاي ع٢ً سصف  ١َ ايطباطبا٥ٞ: يٝؼ ٖٓاى زيٝ

 .(24)٫ّ َٓ٘سٳٚاغتبساي٘ إهاف إيٝ٘ بٳ ،إهاف طا٭٫ٚزص

 

 ــــــ ×إبساِٖٝ ـ عؿ١ُ ايٓيّب2

ٍٸ  ; ٱثبات عسّ عك١ُ ايٓيبٸايتاي١ٝإدايؿٕٛ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ باٯٜات  يكس اغتس

 :×إبطاِٖٝ

ٛٵَنب﴿قٛي٘ تعاٍ: أـ  ٌٴ ضٳَأ٣ َن ٝٵ ٘ٹ ايًٖ ٝٵ ٔٻ عٳًَ ُٻا دٳ ٖٳصٳا ّاَؾًَ ٍٳ  ٍٳ ٫َ َقا ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ  ضٳبِّٞ َؾًَ

ٌٳ ُأسٹبټ اٯ ُٳطٳ بٳأظغ *ؾٹًٹ ُٻا ضٳَأ٣ اِيَك ٍٳ ّاَؾًَ ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ ٖٳصٳا ضٳبِّٞ َؾًَ ٍٳ  ٗٵسٹْٹٞ ضٳبِّٞ  َقا ٜٳ ِٵ  ٔٵ َي َي٦ٹ

ٛٵَ٭ ٔٳ اِيَك َٹ ٔٻ  ٌٳ ُنْٛٳ ُٻا  *ّٔ ايهٻاٚي ٖٳصٳا َأِنبٳطٴ َؾًَ ٖٳصٳا ضٳبِّٞ  ٍٳ  ُٵؼٳ بٳأظَغ١ّ َقا ُٻا ضٳَأ٣ ايؿٻ َؾًَ

ٕٳ ُٻا تٴؿٵٔطُنٛ َٹ ّٔ ٔإِّٞ بٳٔط٤ٟٷ  ٛٵ ٜٳاَق ٍٳ   (.78ـ  76)ا٭ْعاّ:  ﴾َأَؾًَتٵ َقا

ٝٸ ٚع٢ً  .، ٚايهؿط ٫ ًٜٝل با٭ْبٝا٤ إْاعّاطٷِؿ١ ايٓذّٛ ُنإٕ اؿسٜح عٔ ضبٛب

كؿّا خ عٔ تأيٝ٘ ايٓذّٛ ٫ ٜهٕٛ َتٻعٓسَا ٜتشسٻ ×إبطاِٖٝ ؾإٕ ايٓيبٸ ،ا٭غاؽٖصا 

 بايعك١ُ ٗ ا٫عتكاز، ٚئ ٜهٕٛ ٗ عساز إعكٌَٛ.

ٛٵ ﴿ب ـ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳَي ٌٳ  ُٴؿٵٔطنٹ ٕٵ ٜٳػٵتٳػٵؿٹطٴٚا يٹًِ ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ  ِّ ٕٳ يٹًٓٻبٹ َٳا َنا

ٔٵ بٳ َٹ َِٔناْٴٛا ُأٚيٹٞ ُقطٵبٳ٢  ِٵ َأقٵشٳابٴ اِيذٳشٹٝ ٗٴ ْٻ ِٵ َأ ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ َٳا تٳبٳ  (.113)ايتٛب١:  ﴾عٵسٹ 

ٯظض  ×إبطاِٖٝ اض ٫ هٛظ، ٚعًٝ٘ عٓسَا ٜػتػؿط ايٓيبٸإٕ ا٫غتػؿاض يًهٓؿ

 ٜٓسضز نُٔ إصْبٌ.

ّٔ ﴿ز ـ قٛي٘ تعاٍ:  ِٛطٳ٠ّ ؾٹٞ ايٓټذٴٛ ْٳ َٛطٳ  ٓٳ ِٷ *َؾ ٍٳ ٔإِّْٞ غٳكٹٝ ـ  88)ايكآؾات:  ﴾َؾَكا

89.) 

ِٷ ْ٘ مل ٜهٔ غكُّٝا ٗ إش إ ;بّاصٹَن َٚطٜضٷ يكس ٚقـ إبطاِٖٝ ْؿػ٘ بأْ٘ غكٝ

 ٚاقع ا٭َط.

ِٵ﴿ز ـ قٛي٘ تعاٍ:  ٖٴ ٘ٴ َنبٹريٴ ٌٵ َؾعٳًَ  (.63)ا٭ْبٝا٤:  ﴾بٳ

ؼطِٝ ا٭قٓاّ إٍ ايكِٓ ايهبري، ٗ سٌ أْ٘ ٖٛ  ×إبطاِٖٝ يكس ْػب ايٓيبٸ

مل ـ ٗ ن٤ٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ  ×إبطاِٖٝ إٕ ايٓيبٸؾ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ .ِ ا٭قٓاّايصٟ سٖط
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 ٜهٔ سا٥عّا ع٢ً َكاّ ايعك١ُ.

 

ٌِ   ــــــ حبٌح ٚتكٝٝ

ٌّ ع٢ً تكدٜٕس  ــــــ أـ ن٬

 اييت أثاضٖا إدايؿٕٛ يًعك١ُ، بكٛي٘: ،يكس أداب أبٛ ايؿتٛح عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ

 ،سٙٚيٝؼ بع ،إِا نإ قبٌ ايبًٛؽ ×إبطاِٖٝ أـ إٕ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايٓيبٸ

إِا قاٍ ٖصا ايه٬ّ ٗ ظَٔ إَٗاٍ  ×إبطاِٖٝ إٕ ايٓيبٸ»نُا ٜكٍٛ إدايؿٕٛ: 

إٕ اهلل  :ٚنإ قس ْٛط; إش يٝؼ َٔ إُهٔ ايكٍٛ ،ف ع٢ً اهللط; ٚسٝح مل ٜتعطٻَٛايٓٻ

ٟٸ تعاٍ قس خًل ايٓيبٸ ٚعًٝ٘ هب إٔ  .بصات٘ ٚقؿات٘ إبطاِٖٝ عاضؾّا يصات٘ بايعًِ ايهطٚض

ِّ .ايعًِ بايٓٛطٜهٕٛ قس انتػب  ٌ. ٚعًٝ٘ ظٜٔ ٚايؿآنٚإٕ ساٍ ايٓاٚطٜٔ ساٍ اجمل

مل ٜهٔ ع٢ً غبٌٝ اٱخباض، ٚإِا ع٢ً غبٌٝ ا٫ؾرتاض  ×إبطاِٖٝ ؾإٕ َا قاي٘ ايٓيبٸ

ض نُا وكٌ شيو ٭سسْا عٓس ايٓٛط ٗ سسٚخ ا٭دػاّ، ؾٝؿرتض ٜٚكسِّ ،ٚايتكسٜط

 ؟ٟ ٖصا ايتكسٜط َٜٓ٘ط٣ إٍ َاشا ٜ٪زٸ ٢، ستٸ«ْٗا قس١ّْأ بٵٖٳ»، ٜٚكٍٛ: أْٗا قس١ّْ

يٝعًِ َٔ  ;ٟ ب٘ ْٛطٙ ٗ قسَ٘ إٍ ايؿػاز ؾإْ٘ غٛف ٜطدع عٓ٘ إٍ ايسيٌٝٚسٝح ٜ٪زٸ

َٴ  .«ثّاسٳشٵططٜل ايكػ١ُ طايجٓا١ٝ٥ص أْ٘ سٝح ٫ ٜهٕٛ قسّّا هب إٔ ٜهٕٛ 

ٟ يري٣ إٍ َاشا ٜ٪زِّ ;«ٖٞصا ضبٸ»قاٍ ع٢ً غبٌٝ ا٫ؾرتاض:  ×إبطاِٖٝ إٕ ايٓيبٸ»

ٚغاب عٔ ا٭ْٛاض، عًِ إٔ ايصٟ  ،ٚعطض ي٘ ايػطٚب ،ب٘ ٖصا ا٫ؾرتاض؟ ٚسٝح أؾٌ

إٔ ٜهٕٛ إهلّا; ٭ٕ اؿهٛض ٚايػٝاب َٔ ع٬َات  ٜعرتٜ٘ اؿهٛض ٚايػٝاب ٫ ٜػتشلٸ

ُٕ َٴشٵاؿسٚخ، ٚا َٴسٹخٺشٵسٳخ وتاز إٍ  ٚسٝح طًع  .سٹخٺشٵ، ٖٚصا اٯخط وتاز إٍ 

ع٢ً غبٌٝ  ،«ٖٞصا ضبٸ»ٚأؾسٸ غطٛعّا، قاٍ:  ،ِذٵٚايكُط أنرب َٔ ايٓٻ ،ايكُط

 .(25)«زٕٚ اٱخباض ايكاطع ،ا٫ؾرتاض

ٚقس أؾاض أبٛ ايؿتٛح  .طٕٚ ايهجري َٔ اٱدابات عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗيكس شنط إؿػِّ

ٜٵٔ إٍ دٛابٌ َٔ بٝٓٗا ؾك٘. َٚٔ بٌ  ٔ ٜٴؿري إيُٝٗا أبٛ ايؿتٛح ٜٵصٳايًٖ ،اؾٛابٌٖصٳ

ٚٸاؾٛ ٚايطاظٟ، ٜبس ٌٕ أنربتٓاغُّا ٍَ اب ا٭ ٓٳا ﴿َع قٛي٘ تعاٍ:  بؿه ٚٳتٹًَِو سٴذٻتٴ

٘ٹ َٹ ٛٵ ِٳ عٳ٢ًَ َق ٖٹٝ ٖٳا ٔإبٵطٳا ٓٳا ٝٵ  ×إبطاِٖٝ ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تجبت إٔ ايٓيبٸإ(; إش 83)ا٭ْعاّ:  ﴾آتٳ
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ِٸنإ ٜأتٞ بايٓٛطٜٸ  ٜعٌُ ع٢ً ْكسٖا. ١ إدايؿ١ بؿإٔ ايهٛانب، ث

 

 ــــــ ب ـ ا٫ضتػفاز املػسٚط

 عٔ ٖصا ايسيٌٝ: ّ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ عسٸ٠ إداباتٺسِّٜك

ْٙ ×إبطاِٖٝ ـ إٕ اغتػؿاض ايٓيبٸ1 ِٸ»باٱّإ:  ٯظض َؿطٚ ٭بٞ إشا  طٵاغؿٹ ايًٗ

 .«آَٔ

 ل بعس إٚٗاض اٱّإ.ـ إٕ ا٫غتػؿاض قس ؼٖك2

ٛٳ ×إبطاِٖٝ ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ تٛدٝ٘ اغتػؿاض ايٓيبٸٜط٣ َ٪ٚي س ع٢ً عٵباي

 تػؿاض يٝؼ َٓاغبّا; ٚشيو يعسّ اْػذاَ٘ َع ٚاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ.ا٫غ

 

ِٕ ٌّ أٚ َتٖٛقٌ  بعً  ــــــ ز ـ ايطََّكِ فعً

ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ عٔ إػتٓس ايجايح يًُدايؿٌ بأضبع إدابات، هٝب َ٪ٚي

 ناشبّا، ٚئ ٜبسٚ غري َعكَّٛا. ×إبطاِٖٝ ٚٗ ن٤ٛ تًو اٱدابات ئ ٜهٕٛ ايٓيبٸ

٢ٓٓٶ ×إبطاِٖٝ كس نإ ايٓيبٸـ ي1 ٚٵض ٜعاْٞ َٔ  ْ٘ نإ ٜعًِ عًٍٛ إ، ١ٚٺٜٸزٳ

 ط ٗ ايٓذّٛ.َُٛ٘ َٔ خ٬ٍ ايٓٻَكٚقت غٳ

َٳ ـ يكس أخرب اهلل ايٓيبٻ2  :َٔ قٛي٘ ×إبطاِٖٝ ن٘، ٚإٕ َطاز ايٓيبٸطٳإبطاِٖٝ 

ْٸ» َْٕٞ غٛف ُأإ :«ٞ غكِٝإ  ض.طٳقاب با

ٓٻ»ُٕٛ: عتكسٙ إٓذِّإبطاِٖٝ ع٢ً أغاؽ َا ٜ ـ قاٍ ايٓيبٸ3 نين ِ ّطِّذٵإٕ ٖصا اي

 .«بععُهِ

ِٷإْٸ :×إبطاِٖٝ ـ إٕ َطاز ايٓيبٸ4  بػبب إقطاضنِ ع٢ً ايهؿط. ;ٞ غكٝ

 

 ــــــ فرتاض ٚايػسطد ـ اإلخباز بني ا٫

، ×إبطاِٖٝ ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ ؽرب عٔ عسّ عك١ُ ايٓيبٸ

 :ايتاي١ٝٚشيو يٮغباب 

ٜٴعطٞ َع٢ٓ ا٫ؾرتاض  طٷبٳأْ٘ خٳ ، إ٫ٓطٷبٳخٳ ×إبطاِٖٝ ن٬ّ ايٓيبٸ ـ إ1ٕ



^  

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16نة السادسة عشرة ــ العددان ــ الس نصوص معاصرة  

 

ٖٳ»ٚايتكسٜط:  ٌٸ ،إٔ ؾاع٬ّ ؾعٌ ٖصا ايؿعٌ بٵإع٢ٓ:  ١، ؾٌٗ تكبًٕٛ َجٌ ٖصٙ ايعًٓ ٚاعت

ٛټ ٕٵ بإٔ ٜأتٞ ؾدلٷ ،ضَٓ٘ ٖصا ايتك شيو؟ قاٍ: أْا  تٳقٌٝ ي٘: ٕاشا ؾعًِ ٜٚؿعٌ شيو، ؾإ

ٕٵ !ؾٌٗ تكبًٕٛ َٓ٘ َجٌ ٖصا ايه٬ّ؟ !ريِٖ؟مل أؾعٌ شيو، بٌ ؾعً٘ نب قايٛا: ٫  ؾإ

ٚقسض٠، ٚإٔ قسٚض  غٛف ٜكٍٛ: ٕاشا؟ ٚغٝهٕٛ دٛابِٗ: ٭ٕ ٖصا ايكِٓ ٫ ّتًو سٝا٠ّ

ٕٵ ;ا٭ؾعاٍ عٓ٘ َٔ احملاٍ نإ َٔ ايٓاطكٌ غٝكٛيٕٛ: نٝـ  ٚإشا قاٍ: ؾاغأيٛٙ إ

يٝٓٛطٚا  ;١ بصيو عًِٝٗذٸ٘ اؿيهٞ تتٛدٻ !يًػُع؟ ْػأٍ ْازّا ٫ٚ ّتًو أزا٠ّ

 .«ٜٚ٪َٓٛا ب٘ ٜٚكبًٛا قٛي٘ ،طٚاطٚا ٜٚتسبٻٜٚؿٚه

ٚشيو  ;َؿطٚٙ، ٚيٝؼ خربّا َطًكّا خربٷ ×إبطاِٖٝ ـ إٕ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايٓيبٸ2

ٕٵ»بكط١ٜٓ قٛي٘:  ٕٵ»أخط٣: إٕ ١ًْ  . ٚبعباض٠ٺ«ناْٛا ٜٓطكٕٛ إ  سٷٝٵَق «ناْٛا ٜٓطكٕٛ إ

ٕٵ»ٝذ١ ٖٞ: . ٚايٓت«بٌ ؾعً٘ نبريِٖ»يعباض٠  ٕٵ»، أٟ «ناْٛا ٜٓطكٕٛ ؾعً٘ نبريِٖ إ  إ

نإ ٜٓطل نإ ٖٛ ايصٟ ؾعٌ شيو; َع٢ٓ أْ٘ إشا نإ قازضّا ع٢ً ايٓطل نإ قازضّا 

ٕٵ  مل ٜهٔ قازضّا ع٢ً ايٓطل مل ٜهٔ قازضّا ع٢ً ايؿعٌ بططٜٕل ع٢ً ايؿعٌ أٜهّا، ٚإ

ّا ؾ٬ ٜهٕٛ َػتشٓك، سبريط٣، ٚسٝح ٫ ٜهٕٛ قازضّا، ٚنإ عادعّا عٔ ايتسٵٍ َٚأٚٵَأ

ٕٵيًعباز٠.  ْٙقٌٝ ٚإ ٕٵ ِٵٗٴًِقاٍ: غٳ ،ٚيٝؼ ٗ ايؿعٌ ،ٗ ايٓطل : إٕ ٖصا ؾط ناْٛا  إ

ؾططّا ٗ  ؿطٙائ، ٚإٔ ٜهٕٛ ٜٵ: ّتٓع إٔ ٜهٕٛ ايؿطٙ يه٬ ا٭َطٳْكٍٜٛٓطكٕٛ. 

 .«ٚإؿطٚٙ نجريٷ ،ايهجري َٔ ا٭ؾٝا٤، ؾايؿطٙ ٚاسسٷ

ٞٸ3 ٛٳبٔ ٓع٠ ايهػا٥ٞ  ـ نإ عً ، ٜٚعترب «بٌ ؾعً٘»بعس عباض٠:  ـِقىتاض اي

 .(26)أخط٣ ؾ١ًُٺ بسا١ّٜ «نبريِٖ» :عباض٠

ـ تؿػط ضٚض اؾٓإ إٔ اغتٓاز إدايؿٌ إٍ ضٚا١ٜ أبٞ ٖطٜط٠، ايكا٥ٌ: ٜط٣ َ٪ٚي

ٔٻث٬خ نصبات، نًٓ َا نصب إبطاِٖٝ إ٫ٓ» ٜٴ«عٔ زٜٓ٘ ٗا هازٍ بٗ  ;عاِٖت َسٻبٹجٵ، ٫ 

 :اي١ٝايتٚشيو يٮغباب 

ٚٸ  ، ٚخرب ايٛاسس ٫ ٜٛضخ ايعًِ.ٚاسسٺ : إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ خربٴ٫ّأ

 : ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بأخباض اٯساز ٗ َجٌ ٖصٙ إػأي١.ثاّْٝا

ٕٵ ×إبطاِٖٝ : إٕ ن٬ّ ايٓيبٸثايجّا ٘ بّا، ٚيهٓٸصٹنإ ٜبسٚ ٗ ٚاٖطٙ َن ٚإ

 .(27)بٺصٹيٝؼ بَه
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ٕٵإؿػِّغا٥ط إدابات إٕ إدابات أبٞ ايؿتٛح ايطاظٟ َجٌ  نإ ٖٓاى  طٜٔ، ٚإ

 يًؿطٜـ إطته٢. ،نتاب تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ ات٘ ٚبٌ ْلٸايهجري َٔ أٚد٘ ايؿب٘ بٌ ْٛطٜٸ

 

 ــــــ ×ٜٛضف عؿ١ُ ايٓيّبـ 3

 تجبت إٔ ايٓيبٸ ايتاي١ٜٝصٖب إدايؿٕٛ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ إٍ ايكٍٛ بإٔ اٯٜات 

 نإ َصْبّا: ×ٜٛغـ

ٖٳ﴿أـ قٛي٘ تعاٍ:  ٛٵ٫َُٻٚٳَيَكسٵ  ٗٳا َي ِٻ بٹ ٖٳ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٹ َنصٳيٹَو يٹٓٳكٵٔطفٳ  تٵ بٹ ٕٳ ضٳبِّ ٖٳا ٕٵ ضٳَأ٣ بٴطٵ َأ

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ْٳا اِي ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٘ٴ  ْٻ ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳ ٔإ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ  ٓٵ  (.24)ٜٛغـ:  ﴾عٳ

َػاعس٠ بعض ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ، تٓتر  ;إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ

 .×ٜٛغـ َعك١ٝ ايٓيبٸ

ٓٵسٳ ضٳبَِّو﴿ـ قٛي٘ تعاٍ: ب   (.42)ٜٛغـ:  ﴾اشٵُنطٵْٹٞ عٹ

ٕٵ: َػأي١ْ» ِّ ،َطغٌ ٖٚٛ ْيبٌّ ،×: نٝـ هٛظ ع٢ً ٜٛغـقٌٝ ؾإ ٍ ٗ إٔ ٜع

 .(28)«دص غٛاٙ ٚن٬ّٝ ع٢ً شيو؟إخطاد٘ َٔ ايػذٔ ع٢ً غري اهلل تعاٍ، ٜٚتٻ

 

 ٌٌ  ــــــ ٚتعًٌٝلحتًٝ

ِّ  ــــــ أـ اخت٬ف َتعًٖل اهل

ٌٸ ،ايطاظٟ حايسيٌٝ ٜعُس أبٛ ايؿتٛ ٗ ْكس ٖصا س إػتٓسات ِكإٍ ْٳ ،ؾ٤ٞٺ قبٌ ن

ٌٴ ٚايؿطعٴْعٻ قسٚ» ايطٚا١ٝ٥ يًُدايؿٌ، ؾٝكٍٛ: ٕٴ ٙ ايعك ٚا٭خباضٴ ا٭ْبٝا٤ٳ َٔ ٖصٙ  ٚايكطآ

ٖات ٚاحملا٫ت; ؾٗصٙ ا٭َٛض ٫ تكضٸ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ عٓسْا أبسّا; ٚشيو ٭ٕ اهلل قس طٻايتټ

ٗٻ ّ َٔ ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط; ٚشيو يس٫ي١ ايعكٌ ع٢ً عكُتِٗ; إش تكسٻطِٖ عكُِٗ ٚط

ؿٌ عٔ إهًٖ ْؿٛضض إٔ تػٜٛؼ قسٚض ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط عِٓٗ ٜٛدب إٔ ايعكٌ قس قطٻ

قبٍٛ قٛهلِ، ٚاغتُاع َٛاعِٛٗ، ٚإٕ غطض ايكسِٜ تعاٍ َٔ بعجِٗ ٖٛ قبٍٛ قٛهلِ 

تعاٍ  ح ؾِٝٗ هب ع٢ً اؿلٸسٵدب ايَكٚاَتجاٍ أَطِٖ، ٚا٫غتذاب١ يسعٛتِٗ، ٚإٕ َا ٜٛ

ايصٟ ٖٛ َٔ  ٢ْ،ِٖٗ َٔ ايعِّْ٘ هب ع٢ً اهلل إٔ ٜٓعِّإِٖٗ َٓ٘، ٚإٔ ٜعكُِٗ ٜٚٓعِّ

َٻ ٗات ايصْٛب; ٕا ؾٝ٘ َٔ ايٓكٝب ا٭نرب َٔ تٓؿري أنرب ايهبا٥ط ٚأعِٛ اـطاٜا ٚأ
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 .«ايٓاؽ َٓ٘

ْٳ ٍ ايبشح سٍٛ اٯ١ٜ، ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إس ايطٚاٜات، ٜٓتكٌ َ٪ٚيِكٚبعس 

ٕٕ ث٬ث١َ «ِٻٖٳ»ٜٚصنط ٕؿطز٠   ، ٖٚٞ:كتًؿ١ّ َعا

 ّ ع٢ً ايؿعٌ.عٵـ ايعٳ1

 ّ ع٢ً ايؿعٌ.عٵزٕٚ ايعٳ ،ـ خطٛض ايؿ٤ٞ بايبا2ٍ

 ٠ٛ.ٗٵـ ايؿٻ3

ايجاْٞ ٚايجايح َٔ بٌ ٖصٙ  ٌٝح ايطاظٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إعٜٓصٖب أبٛ ايؿتٛ

ٚٸ×ٜٛغـ اغُإ َع َكاّ ايٓيبٸإعاْٞ ايج٬ث١ ُٖا ٚسسُٖا إتٓ ٍ ؾ٬ ، ٚأَا إع٢ٓ ا٭

تًو ع٢ً  ،نُا تط٣ ،ٌُٵِٸ ؾٝذب اَؿٚسٝح ؽتًـ َعاْٞ اهَل» :، ٜٚكٍٜٛتٓاغب َع٘

َٚٔ بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ تتٓاغب ايؿ٠ٛٗ  .×ٜٛغـ إعاْٞ اييت تتٓاغب َع َكاّ ايٓيبٸ

َٳ َا زاّ ٫  ،ع٢ً بعض ايٛدٛٙ ٌ ايطباع ٚاـطٛض بايباٍ، نُا تهٕٛ إكاضب١ َكبٛي١ّٝٵٚ

٘ٺعٵٜهٕٛ شيو َكطّْٚا بايعٳ ِٸ ّ، ؾٝذب عٓسٖا تؿػري اٯ١ٜ ع٢ً ٚد  عٝح ٫ ٜهٕٛ اهل

ُٻ»كّا بإعك١ٝ، ٚشيو بايكٍٛ: ّ َتعًٚعٵٚايعٳ ٖٳ تٵٚيكس ٖ أٟ بهطبٗا ٚزؾعٗا عٔ  «بٗا ِٻب٘ ٚ

ُٻ ٖٳب٘ أٟ بايتعًٗ تٵْؿػ٘، ؾكس ٖ ٖٳبٗا َعٓ ×ٜٛغـ ِٻل ب٘، نُا  بهطبٗا  ِٻ٢ 

 .(29)«ٚزؾعٗا

ُٻ» لٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ َتعًٓ ايٓٛط عٔ سهِ ايعكٌ  بػضٸ ،«ِٻٖٳ»ٚ «تٵٖ

ٝٵسٳ .ٚاسس ؾ٤ٞٷ ،ٚاٯٜات ٚاٯثاض كٌ إٔ ٖصٙ ا٭َٛض ايج٬ث١ ؼًُٓا ع٢ً قٝاغ١ َتعًٖ بٳ

ُٻ»ل َُٓٗا، َتعًٓ ٚاسسٺ يهٌٛ  طب ٚايسؾع.ٖٛ ايه «ِٻٖٳ»ل ، َٚتع٢ًْٖٖٛ ايعِّ «تٵٖ

 تٳٚاسس، ؾهٝـ ًِٓ ٚغٝإم ٗ َٛضزٺ ِٸ ٚاضزٷاهَل ٟٵ: إٕ ن٬ َٛضزٳيٛ قٌٝ»

٘ٺ ٚايكبٝض؟!  ٢اٯخط ع٢ً ايعْ تٳٖٚٛ ايهطب ٚايسؾع، ًِٚٓ ،ٕٔػٳسٳ أسسُٖا ع٢ً ٚد

١ ايعكٌ ٚايكطإٓ ٚاٯثاض ع٢ً شيو، أزٓي تٵؾكس زٖي ;بػبب ايسيٌٝ ;ٓا بصيوُٵ: إِا ُققًتٴ

٘ٺٜٵٛا ن٬ ا٭َطٳؾكس ًٓ ٚإ٫ٓ  . (30)«ٚاسس ٔ ع٢ً ٚد

 

ِٚىل  ــــــ ب ـ دٛاش تسى اَ٭

أْ٘ ٫ اعرتاض  ِٵاعًَ» تؿػري ضٚض اؾٓإ ٗ تكِٝٝ ٖصا إػتٓس: قاسبقاٍ 
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ػ٘ نإ ٗ غذٔ إعك١ٝ، ٚنإ بٵَٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ; ٚشيو ٭ٕ سٳ ×ٜٛغـ ع٢ً ايٓيبٸ

ٌٸعًٝ٘ إٔ ٜتُػٻ ٔٸ و به ٬ق٘. ٚأَا َعاتب١ اهلل تعاٍ ي٘ ٗ إٔ بٗا خ ايططم اييت ٜٛ

ٍ ٚٵٍ، ٚنجريّا َا ٜطتهب ا٭ْبٝا٤ تطى اَ٭ٚٵٖصا إع٢ٓ ؾكس نإ بػبب تطى اَ٭

 .(31)«بٗصٙ إع٢ٓ ٚٸي١ْ٪َٚ ،ع٢ً ٖصا إٓسٚبات، ٚإٕ َعاقِٝٗ قُٛي١ْب٬ٍ خاٱٚ

ِ ؾإٕ أبا ايؿتٛح ايطاظٟ وه ;ْؿاٖس ٗ ٖصا اؾٛاب ْٛعّا َٔ عسّ ا٫ْػذاّ

ٝٸ١ ؾعٌ ايٓيبٸ ٜٛغـ ; ٜٚصٖب َٔ د١ٗٺ أخط٣ إٍ اغتشكاق٘ ×َٔ د١ٗٺ بكٛاب

ٚٵٍ،  ل ْؿػ٘ إٔ ىًٚ ×ٜٛغـ ؾًٛ نإ َكسٚض ايٓيبٸيًُ٪اخص٠; بػبب تطى اَ٭

ُٖٚ ـ ٘ َٓاغب١ّعٓسٖا ئ تهٕٛ َ٪اخصتٴؾ٢ ايٛغا٥ٌ ٚايططم بؿتٸ  إ٫ٓ ـ، َ٘٪اخصتٴ تٵقس 

 ٦ات إكطٸبٌ.ت ا٭بطاض غٝٸطْا إ٪اخص٠ َٔ باب سػٓاإشا ؾػٻ

 

 ــــــ ×أّٜٛب عؿ١ُ ايٓيّبـ 4

ٕٴ بٹٓٴكٵبٺ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٝٵَطا ٞٳ ايؿٻ ٓٹ َٳػٻ ٘ٴ َأِّْٞ  ْٳا َأٜټٛبٳ ٔإشٵ ْٳازٳ٣ ضٳبٻ ٚٳاشٵُنطٵ عٳبٵسٳ

 (.41)م:  ﴾ٚٳعٳصٳابٺ

ٚشيو  ;َٔ عصاب اهلل ×ٛبأٜٸ بايٓيبٸ تٵيكس ناْت ا٭َطاض ٚإكا٥ب اييت سًٖ

 .(32)بايعصاب ٚايعكاب تٵٝٳَُِّطاض إشا ناْت َٔ د١ٗ ا٫بت٤٬ ٚا٫ختباض ٕا غٴ٭ٕ ا٭

 

 ــــــ إٜساٌد ْٚكاٌؽ

 ×ٛبأٜٸ ض هلا ايٓيبٸايكعاب ٚإؿانٌ اييت تعطٻإٔ ايؿتٛح ايطاظٟ  ٛأب ٜعترب

 . ٚقس شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْٝعٳٚمل تهٔ عكٛب١ّ ،ّاٚاختباضّا إهلٝٸ إِا ناْت ابت٤٬ٶ

ٍٕ َكبٛي١ٺ غريٴ ×ٛبأٜٸ ١ ع٢ً غًط١ ايؿٝاطٌ ع٢ً ايٓيبٸطٚاٜات ايسآياي ٫ » :، ؾٝكٍٛعا

 .(33)«٘ اهلل تعاٍ إبًٝؼ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤أبسّا إٔ ٜػًٚ ٜكضٸ

طات; ٛب ٗ عساز إٓٚؿٜٴهاف إٍ شيو إٔ أبا ايؿتٛح ايطاظٟ ٫ ٜط٣ أَطاض أٜٸٚ

ٟٸ ؾ٤ٞٺإٔ ٜتٻ ٭ٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜكضٸ»ٚشيو  ٌ اهلل ٫ٚ َٔ بٳطات، ٫ َٔ قٹَٔ إٓٚؿ كؿٛا بأ

 .(34)«عٔ شيو ٙٷض غطض ايكسِٜ تعاٍ، ٖٚٛ َٓعٻِكٟ إٍ ْٳ٭ٕ شيو ٜ٪زٸ ;ٌ أْؿػِٗبٳقٹ



^  
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 ــــــ ×داٚٚد عؿ١ُ ايٓيّبـ 5

ُٹشٵطٳابٳ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٛٻضٴٚا اِي ِٔ ٔإشٵ تٳػٳ ٌٵ َأتٳاَى ْٳبٳُأ اِيدٳكٵ ٖٳ ٚٴٚزٳ ٔإشٵ زٳخٳًُٛا عٳ *ٚٳ ٢ًَ زٳا

ٚٳ٫َ  ٓٳا بٹاِيشٳلِّ  ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ٓٳا عٳ٢ًَ بٳعٵٕض َؾاسٵُه ٕٔ بٳػٳ٢ بٳعٵهٴ ُٳا ـٵ خٳكٵ ِٵ َقاُيٛا ٫َ تٳدٳ ٗٴ ٓٵ َٹ َؾَؿٔععٳ 

ٙٹ  ٛٳا٤ٹ ايكِّطٳا ْٳا ٔإَي٢ غٳ ٖٵسٹ ٚٳا  ِ٘ ٞٳ ْٳعٵذٳ١ْ  *تٴؿٵطٹ ٚٳيٹ ٕٳ ْٳعٵذٳ١ّ  ٚٳتٹػٵعٴٛ ٘ٴ تٹػٵعٷ  ٖٳصٳا َأخٹٞ َي ٕٻ  ٔإ

ٍٳ ٚٳعٳعٻْٹٞ ؾٹٞ اِيدٹَطابٹ  ٚٳاسٹسٳ٠ْ َؾَكا ٗٳا  ٓٹٝ ًِ ٘ٹ  *َأِنؿٹ ٍٔ ْٳعٵذٳتٹَو ٔإَي٢ ْٹعٳادٹ ُٳَو بٹػٴ٪ٳا ًََٚ ٍٳ َيَكسٵ  َقا

ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ  ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ِٵ عٳ٢ًَ بٳعٵٕض ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ٗٴ ٝٳبٵػٹٞ بٳعٵهٴ ٔٵ اِيدٴًََطا٤ٹ َي َٹ ٕٻ َنجٹريّا  ٚٳٔإ

ٚٴٚ ٔٻ زٳا َٚ ٚٳ ِٵ  ٖٴ َٳا  ٌٷ  ْٳابٳ ٚٳَقًٹٝ ٚٳَأ ٚٳخٳطٻ ضٳانٹعّا  ٘ٴ  ٓٻاٙٴ َؾاغٵتٳػٵَؿطٳ ضٳبٻ ُٳا َؾتٳ ْٻ ٘ٴ شٳيٹَو  *زٴ َأ ْٳا َي َؾػٳَؿطٵ

َٳآبٺ ٔٳ  ٚٳسٴػٵ ْٳا َيعٴِيَؿ٢  ٓٵسٳ ٘ٴ عٹ ٕٻ َي  (.25ـ  21)م:  ﴾ٚٳٔإ

ٔٸ»َٔ قبٌٝ:  إٕ عباضاتٺ ْا طٵؾػَؿ»ٚ «ٚأْاب»ٚ «٘ؾاغتػؿط ضبٻ»ٚ «ُا ؾتٓاٙز أْٸٚٚزا ٚٚ

ٍٸ «ي٘ ٗ  تٵٚٚٗطٳ تٵ، ٖٚٞ إعك١ٝ اييت ػًٖ×ٚزٚزا قسٚض ايصْب عٔ ايٓيبٸع٢ً  تس

ٖٛٚز ظٚد١ أٚضٜا، ٚيهٞ ٜتُٖهٚيكس عؿل زا»عؿك٘ يعٚد١ أٚضٜا:  ط بٗا أضغٌ َؿٔ َٔ اي

 .«ُّاتٵٌ سٳتٳِكيهٞ ٜهُٔ أْ٘ غٝٴ ;ٚٚنع٘ أَاّ ايتابٛت ،ظٚدٗا إٍ اؿطب

 

ٌٕ ٌٌ ٚبٝا  ــــــ تاُّ

ظٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٫ تتٓاؾ٢ َع ٜصٖب أبٛ ايؿتٛح ايطا

 ،ط٠َٚٓٚؿ ز، ٚإٔ إػتٓسات ايطٚا١ٝ٥ اييت ٜػتٓس إيٝٗا إدايؿٕٛ قبٝش١ْٚزاٚ عك١ُ ايٓيبٸ

ٚسبٸ٘ يعٚد١  ×زٚزاٚ ٚسسٜح عؿل ايٓيبٸ» :. ٜكٍَٛع ايعكٌ ٚايؿطع ٚغري َٓػذ١ُٺ

ٛٸنٞ ىً ;بككس قتً٘ ;أٚضٜا، ٚإضغاي٘ أَاّ ايتابٛت ٚٻ ،ٛ ي٘ اؾ  ز َٔ أضًَت٘، قبٝضٷؾٝتع

 .«٫ٚ ًٜٝل بػاس١ ا٭ْبٝا٤ ،طٷَٚٓٚؿ

ٜط٣ ناتب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ ايطٚاٜات اييت ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا ٗ ٖصا 

ٗ غا١ٜ اؾُاٍ،  إ ٜطٜس إٔ ىطب اَطأ٠ّنإ أٚضٜا بٔ سٝٸ»عٔ:  اـكٛم عباض٠ْ

 إ شيو دا٥عّا ٗ ؾطع٘. ٚقس خطب ايٓيبٸز تػع١ ٚتػعٕٛ ظٚد١، ٚنٚزاٚ ٚنإ يًٓيبٸ

ٚضؾهٛا طًب  ،زٚز شات إطأ٠ اييت خطبٗا أٚضٜا، ؾٛاؾل أًٖٗا ع٢ً تعٚهٗا َٔ زاٚٚزاٚ

ٛٸ ×ٚزٚزا ٕها١ْ ايٓيبٸ أٚضٜا; ضعا١ّٜ ٠، ٚنإ شيو غا٥ػّا ٗ ايؿطع ٚايعكٌ، َٔ ايٓب

طّا أٜهّا. مل ٜهٔ َٓٚؿ ٢ إشا نإ ٖصا إع٢ٓ خاؾّٝاٚستٸ .ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜسعٛ إٍ َٓع٘
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 ×زاٚٚز ٚيكس نإ اغتػؿاض ٚتٛب١ ايٓيبٸ .ٖٚصا ٖٛ ا٭قطب َٔ ايٛدٛٙ اييت شنطٖٚا

تطى  :نإ َٔ قبٌٝ إٕ َا قسض عٔ ايٓيبٸ :َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. ٚأغٛأ َٔ شيو إٔ ٜكاٍ

 .(35)«ٜرتنٕٛ إٓسٚب ^إٓسٚب، ٚنجريّا َا نإ ا٭ْبٝا٤

ِٸ تأًٜٚٗا ٚؼًٝؾإٕ أيؿاٚ  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٗا ٗ ن٤ٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ًاٯ١ٜ ٜت

 أٜهّا.

 :إٕ ٖصا ايتشًٌٝ ٜجبت إٔ أبا ايؿتٛح ايطاظٟ نإ ٗ َٛاد١ٗ ضأٌٜ آخطٜٔ

ٌٕ َطتهبّا  ×ٚزٚزا هعٌ َٔ ايٓيبٸ ايطأٟ ايصٟ ٜٓكٌ قٝػ١ ايكك١ بؿه

 .يًهبري٠

١ٝ ٚز َطتهبّا يًُعكٚزا ٚايطأٟ ايصٟ ٜكٛؽ ايكك١ عٝح هعٌ َٔ ايٓيبٸ

 ايكػري٠ ؾك٘.

 بٛب١ٗ عؿك٘ حملٖٞ ز ٚإٕ ؾب١ٗ َعك١ٝ زاٚ :تؿػري ضٚض اؾٓإ ٚٗ ْٛط

ٚأَا قٍٛ شيو ايؿدل ايصٟ قاٍ: » . ٚيصيو قاٍ:ؾهٌ قها٥٘ ٚسهُ٘ ٗ ، ٫أٚضٜا

، ؾٗٛ ا٫غتػؿاضيصيو نإ ز تهُٔ ٗ أْ٘ قس سهِ زٕٚ إٔ ٜػأٍ، ٚٚإٕ خط١٦ٝ زاٚ

ؿانِ، ٖٚٛ إٔ ٫ ٜعًِ ٖصا إكساض َٔ إزاض٠ اؿهِ د٬ّٗ َٔ ا سټ٭ٕ ٖصا ٜٴعٳ ;خطْأ

 ْاٖٝو عٔ ايٓيبٸ ،ٚايكها٤، ٫ٚ ّهٔ قبٍٛ َجٌ ٖصا اؾٌٗ َٔ أٚغاٙ ايٓاؽ

ُٕ ط، ٚأزضى ٚعًِ إٔ شيو إِا نإ اختباضّا ٜتسبٻ ×زٚزاٚ ٌ. عٓسٖا أخص ايٓيبٸغٳطٵا

 . (36)«ي٘ َٔ اهلل ٚابت٤٬ٶ

ٌٳ اِيدٹَطابٹ﴿: غٝام قٛي٘ تعاٍ إٜٔٴهاف إٍ شيو  ٚٳَؾكٵ ُٳ١َ  ٓٳاٙٴ اِيشٹِه ٝٵ )م:  ﴾ٚٳآتٳ

ِٕأٜهّا ( ٜبسٚ 20 عٔ ٖاضغ١ ايكها٤  ×زٚزاٚ َع ْٛط١ٜ عذع ايٓيبٸ غري َٓػذ

ٌٕ  قشٝض. بؿه
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٘ٹ دٳػٳس﴿ـ قاٍ تعاٍ: أ ِّ ٓٳا عٳ٢ًَ ُنطٵغٹ ٝٵ ٚٳَأِيَك ٕٳ  ُٳا ٝٵ ِٻ ّاٚٳَيَكسٵ َؾتٳٓٻا غٴًَ ْٳابٳ ثٴ )م:  ﴾َأ

ٛٻ «قدطّا»(. تؿري ايطٚاٜات ايتؿػري١ٜ إٍ إٔ َاضزّا امس٘ 34  ٍ إٍ ؾهٌ ايٓيبٸؼ

ٚأيكاٙ ٗ إا٤، ٚقه٢ بصيو  ،ٚغطم خامت ًَه٘ ،ٚدًؼ ع٢ً عطؾ٘ ،×غًُٝإ



^  
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ٌٷ ،٘ عصابّا يػًُٝإع٢ً ًَو غًُٝإ. ٚنإ ٖصا نًٓ  ع٢ً إٔ ايٓيبٸ ٚايعصاب زيٝ

ٍٳ ﴿ :غًُٝإ عٔ ايٓيبٸ سها١ّٜ ،إٔ غٝام قٛي٘ تعاٍ نإ َصْبّا. نُا ×غًُٝإ َقا

 ِ أٜهّا.ٗٵقشٸ١ ٖصا ايَؿ أٜهّاس ٜ٪ٚن ﴾ضٳبِّ اِغؿٹطٵ يٹٞ

ٖٳبٵ يٹٞ ﴿: ×غًُٝإ عٔ ايٓيبٸ سها١ّٜ ،ـ قاٍ اهلل تعاٍب  ٚٳ ٍٳ ضٳبِّ اِغؿٹطٵ يٹٞ  َقا

ٓٵبٳػٹٞ َ٭ ٫َ ّاَٴًِه ٖٻٜٳ ٛٳ ْٵتٳ اِي ْٻَو َأ ٔٵ بٳعٵسٹٟ ٔإ َٹ  (.35)م:  ﴾ابٴسٳسٺ 

س ػٳغًُٝإ، ٚايطُع ٚاَؿ س ٚايطُع يس٣ ايٓيبٸػٳخ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ قؿ١ اَؿتتشسٻ

 ٫ ٜٓػذُإ َع ايكٍٛ بعكُت٘.

 

ٌِ تٓكٌٝض  ــــــ ٚتكٝٝ

١ّٝ ايسٚاٜات املدتًك١  ــــــ أـ إغهاي

ضٚض اؾٓإ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايطٚاٜات ايتؿػري١ٜ ي١ٰٜ ا٭ٍٚ ػري ٜصٖب ناتب تؿ

ٗٸاٍ، ٚأْٗا بسٜٗٝٸ ٖٞ َٔ ٜٚط٣ إٔ ٖصا ا٫عتكاز َٔ  .١ ايبط٬ٕاخت٬م ايككٸام اؾ

ٛٸ٠ ٗ ضأٜ٘ ٫ تهٕٛ ٗ خامٕت ;إدايؿٌ ٫ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ٚايؿطع ، ٫ٚ ؾإٕ ايٓب

ٛٸ . ٚايتٛب١ يٝػت زي٬ّٝ ع٢ً َعك١ٝ ايتا٥ب ×غًُٝإ ٠ َٔ ايٓيبٸّهٔ غًب ايٓب

 .(37)َٔ ايطاعات زا٥ُّا، بٌ ٖٞ طاع١ْ

 

 ــــــ طًب امُلًِو بإَٔس َٔ اهللب ـ 

. ×غًُٝإ ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تجبت عسّ عك١ُ ايٓيبٸ

ٚٸٝام ايسؾاع عٔ ْٛطٜت٘، ٚاضته٢ َٓٚشنط ث٬ث١ تأ٬ٜٚت ٗ غ  :ٍ ؾك٘ٗا اؾٛاب ا٭

بأَط َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  مل ٜطًب ٖصا ايؿ٤ٞ إ٫ٓ ×غًُٝإ ـ إٕ ايٓيبٸ1

ٌٸ ;إشْ٘. ٚإٕ اهلل ٖٛ ايصٟ أَطٙ بٗصا ايسعا٤ٚ نإ  ٔٵَٳ ٕا نإ ٗ غابل عًُ٘ إٔ ن

ًُِٕ َجٌ ايٓيبٸ َٳ ;ؾأَطٙ اهلل بٗصا ايسعا٤ ،و ٜؿػسٙغًُٝإ ؾإٕ ا ه١ ًَٕا ّتًه٘ َٔ 

ٕٳ ×غًُٝإ ايعك١ُ، ٚبصيو ؾكس نإ ايٓيبٸ  ٌ.َياؾاْب َٔ اـطأ ٚايعٻ َأَٛ

ٛٸ َٚعذع٠ّ طًب َٔ اهلل إًو يٝهٕٛ آ١ّٜ إِا ×غًُٝإ ـ إٕ ايٓيبٸ2 ت٘، ع٢ً ْب

ٚقس نإ ًَو غًُٝإ  .خاضق١ يًعاز٠ إٔ ٜهٕٛ َعذع٠ّ ٚإٕ شيو يٛ نإ يػريٙ يكضٸ
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ٔٸ تٵكؿّا بٗصٙ ايكؿ١; سٝح خهعٳَتٸ ٚاٱْؼ ٚايػباع ٚايٛسٛف ٚايبٗا٥ِ  يطاعت٘ اؾ

ٌٸ  إٕ َا طًب٘ ايٓيبٸايطٜاح َٚا إٍ شيو. ٚعًٝ٘ ؾطت ي٘ دِّايعك٤٬، ٚقس غٴ ٚن

ٚيٝؼ ع٢ً ٚد٘ ايبدٌ ٚايطُع.  ،َٔ اهلل إِا نإ ع٢ً غبٌٝ إكًش١ ×غًُٝإ

ِٸ»غريٟ; نُا ٗ قٍٛ أسسْا:  أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ٭سسٺ «َٔ بعسٟ»ٚإطاز  ٫ أطٝع  أْا أطٝعو ث

ٜعين ًَهّا تػتٛؾٝ٘ ٗ »، أٟ ٫ أطٝع غريى. قاٍ عطا٤ بٔ أبٞ ضباح: «أسسّا بعسى

 .«سٝاتٞ

إْ٘ أضاز اٯخط٠ بٗصا إًو  :ٗ تأٌٜٚ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ٜٴكاٍ طايجايحص ـ ايٛد٘ اٯخط3

َٔ بعسٟ، أٟ بعس ٚقٛيٞ إيٝ٘; إش ٫  ١. ٚايتكسٜط: ًَهّا ٫ ٜٓبػٞ ٭سسٺٚثٛاب اؾٓٸ

إٔ ٜهٕٛ ثٛابّا ع٢ً اٱّإ ٚايطاع١ غ٣ٛ ْعِٝ اٯخط٠; ٭ٕ اٯخط٠  ّهٔ يؿ٤ٞٺ

ٕٷ ٛٸٟ ٖصا ايٛد٘ قٛي٘: ٚيٝػت َهاْ ،يًٓعِٝ َها اغؿط  ضبِّ»ّا يًتهًٝـ. ٚايصٟ ٜك

قس طًب َٔ  ×غًُٝإ ٖٚصا َٔ ١ًْ أسهاّ اٯخط٠. ٚقاٍ بعهِٗ: إٕ ايٓيبٸ ،«يٞ

َٴ أٟ ٗ ظَاْٞ; َع٢ٓ:  «بعسٟ ٫ ٜٓبػٞ ٭سسٺ»هّا ٜكٗط ب٘ ٣ٖٛ ْؿػ٘، ٚإٕ قٛي٘: ًِاهلل 

ٞٸ بأيطاؾو ٔٵَٓٴا ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ اختٝاض  ،يعك١ُٚتهٕٛ يٞ ا ،٢ أختاض ايطاع١ستٸ ،عً

ِٴغريٟ  ايعك١ُ ٭سسٺ  َطازٙ. ٗ ٖصا ايعكط. ٚاهلل أعً

ـ، ٚإعتُس ٖٛ ايٛد٘ ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ايٛدٌٗ ا٭خرئٜ و٬ُٕ ايهجري َٔ ايتعػټ

ٚٸ  ٍ.ا٭

إٔ »٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايكٍٛ بعكُت٘ أبسّا; ٚشيو  ×غًُٝإ إٕ غ٪اٍ ٚطًب ايٓيبٸ

َٴ بٌ إٔ  مٷطٵ٫ غ٪اٍ إٔ ّٓع غريٙ عٔ َجٌ َا آتاٙ ٚوطَ٘; ؾَؿىتلٸ ب٘،  وٺًِؾٝ٘ غ٪اٍ 

َٴ َٴهّا اختكاقٝٸًِٜػأٍ   .(38)«و أٚتًِّٝ٘ا ٚإٔ ٜػأٍ ا٫ختكام 

 

 ــــــ |ا٭نسّ عؿ١ُ ايٓيّبـ 7

ٔٳ ﴿ـ قاٍ اهلل تعاٍ: أ َٹ َٳا َيَو   ِٔ ًِ ٔٳ اِيعٹ َٹ ِٵ بٳعٵسٳ اٖيصٹٟ دٳا٤ٳَى  ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٔٔ اتٻبٳعٵتٳ َأ  اهللٹٚٳَي٦ٹ

ٚٳ٫َ ٚٳيٹٛٞ  ٔٵ   (.120)ايبكط٠:  ﴾ْٳكٹرٕي َٹ

 ٜجبت أْ٘ مل ٜهٔ َعكَّٛا. |ا٭نطّ إٕ تٛدٝ٘ اـطاب بٗصٙ اٯ١ٜ إٍ ايٓيبٸ

ٌٳ خٳكٹُٝ ٚٳ٫َ﴿ـ قاٍ تعاٍ: ب  ٓٹ ٔٵ يٹًِدٳا٥ٹ ـ  105)ايٓػا٤:  ﴾اهلَلٚٳاغٵتٳػٵؿٹٔط *  ّاتٳُه



^  
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106.) 

٢ قسٚض ايصْب َٔ ايطغٍٛ، صٙ اٯ١ٜ عًٖ تٵقاٍ ايطاعٕٓٛ ٗ عك١ُ ا٭ْبٝا٤: زٖي

 . (39)«ٞ عٓ٘ٗٵ٫ إٔ ايطغٍٛ أضاز إٔ ىاقِ ٭دٌ اـا٥ٔ ٜٚصبٸ عٓ٘ ٕا ٚضز ايٓٻؾًٛ

ٔٳ اهلُلعٳَؿا ﴿ـ قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: ز  ٔٳ َيَو اٖيصٹٜ ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ سٳتٻ٢  ٗٴ ْٵتٳ َي ِٳ َأشٹ ٓٵَو يٹ  عٳ

ٌٳ ِٳ اِيَهاشٹبٹ ٚٳتٳعٵًَ  (.43ٛب١: )ايت ﴾قٳسٳُقٛا 

ٌٷ ٛٳِؿإٕ عٳ ْٵيٹ» :ع٢ً ٚقٛع ايصْب، ٚإٕ عباض٠ اهلل زيٝ ّٷؿاغت «تٳ هلِِٳ أش  ٗا

 اغتٓهاضٟ.

َٳعٳ  ٫َ﴿ـ قاٍ تعاٍ: ز  ٌٵ   (.39، 22)اٱغطا٤:  ﴾آخٳطٳ ّا ٔإَيٗاهللٹتٳذٵعٳ

 كؿّا بايعك١ُ ٗ ا٫عتكاز.مل ٜهٔ َتٸ |ا٭نطّ تؿري ٖصٙ اٯ١ٜ إٍ إٔ ايٓيبٸ

ٚٳاتٻٔل ﴿: ـ قاٍ تعاٍٖـ  ٚٵدٳَو  ٝٵَو ظٳ َٵػٹِو عٳًَ َٳا اهلَلَأ ٚٳتٴدٵؿٹٞ ؾٹٞ ْٳِؿػٹَو  ٘ٹ اهلُل  َٴبٵسٹٜ  

ٚٳ ٕٵ تٳدٵؿٳاٙٴاهلُلٚٳتٳدٵؿٳ٢ ايٓٻاؽٳ   (.37)ا٭سعاب:  ﴾ َأسٳلټ َأ

ىؿ٢ ايٓاؽ، ٚمل ٜهٔ ىؿ٢ اهلل غبشاْ٘  |ا٭نطّ يكس نإ ايٓيبٸ

 كؿّا بايعك١ُ.مل ٜهٔ َتٸ |ا٭نطّ ٚتعاٍ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايٓيبٸ

ٓٳا َيَو َؾتٵش﴿ـ قاٍ تعاٍ: ٚ  ْٻا َؾتٳشٵ ٝٳػٵؿٹطٳ َيَو  * ّاَٴبٹٝٓ ّأإ َٳا اهلُليٹ ٚٳ ْٵبٹَو  ٔٵ شٳ َٹ ّٳ  َٳا تٳَكسٻ  

 (.2ـ  1)ايؿتض:  ﴾تٳَأخٻطٳ

 إشا نإ َصْبّا. ٚغؿطإ شْٛب٘ إِا ٜكضٸ |ا٭نطّ ٛ عٔ ايٓيبٸِؿإٕ ايعٳ

ِٵ ﴿ـ قاٍ تعاٍ: ظ  ٚٳ٣  ّاٜٳذٹسٵَى ٜٳتٹَُٝأَي ٚٳدٳسٳَى نٳا *َؾآ ٗٳسٳ٣ ٫٘ٚٳ ـ  6)ايهش٢:  ﴾َؾ

7.) 

ٍٸ ع٢ً ُن ٛٸ |ا٭نطّ ط ايٓيبٸِؿإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ تس ٠، ٚعًٝ٘ ٫ قبٌ ايٓب

 َعكَّٛا ٗ ايعكٝس٠. ٜهٕٛ ايٓيبٸ

َٹ﴿ـ قاٍ تعاٍ: ح  ٔٵ َقبٵًٹَو  َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٚٳ٫َٚٳ  ٍٕ ٓٻ٢ َأِيَك٢  ٫ْٖٳبٹٞٛ ٔإ ٔٵ ضٳغٴٛ ُٳ ٔإشٳا تٳ

ٓٵػٳذٴ  ٝٳ ٘ٹ َؾ ٝٻتٹ ٓٹ َٵ ٕٴ ؾٹٞ ُأ ٝٵَطا ِٴ اهلُلايؿٻ ِٻ ٜٴشٵهٹ ٕٴ ثٴ ٝٵَطا ًِكٹٞ ايؿٻ َٳا ٜٴ ٚٳاهلُل  ٘ٹ  ِٷ اهلُل آٜٳاتٹ  عٳًٹٝ

ِٷ  (.52)اؿرٸ:  ﴾سٳهٹٝ

ٛٳ |ا٭نطّ يكس أخطأ ايٓيبٸ ٞ، ٚاَتسح آهل١ قطٜـ; ٚع٢ً ٖصا سٵٗ اغت٬ّ اي

 كـ بايعك١ُ ٗ ا٫عتكاز ٚايتبًٝؼ ٚايسع٠ٛ. ٜط٣ٚ إٔ ايٓيبٸتٸا٭غاؽ ؾإْ٘ مل ٜهٔ ٜ
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٢ يٛ أْعٍ ُٚٓٸ ،ِ نجريّاتأٖي ،ٜٚربإٔٚ َٓ٘ ،عٓسَا ضأ٣ قَٛ٘ ٜكسٸٕٚ عٓ٘ |ا٭نطّ

ٛٳ٣﴿ :ٚعٓسَا أْعٍ اهلل تعاٍ آ١ٜ .تكًض بٝٓ٘ ٚبٌ قطٜـ اهلل تعاٍ آ١ّٜ ٖٳ ِٔ ٔإشٳا   ﴾ٚٳايٓٻذٵ

 ٌ ايؿٝطإ ٚٚنع ع٢ً يػإ ايٓيبٸقطٜـ، تسخٻ ع٢ً (، ٚت٬ٖا ايٓيبٸ1)ايٓذِ: 

ٗٴتًو ايػطاْٝل ايعٴًَ»تكٍٛ:  عباض٠ّ |ا٭نطّ  تٵ. ٚعٓسَا مسعٳ«يتٴطػ٢ ٔٻ٢، ٚإٕ ؾؿاعت

سٚا ذٳب، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ غٳذٳا٭نطّ  ْاهلِ ايعٳ قطٜـ بٗصٙ ايعباضات ٜٓطل بٗا ايٓيبٸ

 .(40)َع إػًٌُ

 

 ــــــاعرتاٌض ٚزفٌض 

 ــــــ |ٮ١َّ، ٫ يًٓيّبأـ اخلطاب ي

ْٳ ٚٸِكقاٍ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ ٗ  ٍ يًُدايؿٌ: ضغِ تٛدٝ٘ اـطاب ٗ س إػتٓس ا٭

إٔ إطاز بٗا ٖٛ تٛدٝ٘ اـطاب إٍ  ، إ٫ٓ|ا٭نطّ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ إٍ ايٓيبٸ

َٸ  ٫ تؿتٌُ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً َا ٜتٓاؾ٢ َع عك١ُ ايٓيبٸ ،ت٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽأ

|ّا٭نط
(41). 

 

 ــــــ فداِيامُل، ٚايٓٗٞ يػري ا٫ضتػفاز طاع١ْب ـ 

بعس إٔ  ;قس عك٢ اهلل |ا٭نطّ إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تٓٗض زي٬ّٝ ع٢ً إٔ ايٓيبٸ»

ٞٸ ّٷ ثبت بايسيٌٝ ايعكً ، ٚأْ٘ ٫ هٛظ عًٝ٘ ايكشٝض ـ ايصٟ ٫ وتٌُ ايتأٌٜٚ ـ أْ٘ َعكٛ

 ٚٳ٫َ﴿ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ي٘ بكٛي٘: ٞ اهللٗٵٚإٕ ْٳ .قػريٖا ٚنبريٖا ،اضتهاب ايصْٛب

ٌٳ خٳكٹُٝ ٔٵ يٹًِدٳا٥ٹٓٹ نإ خكُّٝا ( ٫ ٜكضٸ زي٬ّٝ ع٢ً أْ٘ قس 105)ايٓػا٤:  ﴾ّاتٳُه

ا٭ؾدام زٕٚ إٔ ٜكسض عِٓٗ اضتهاب  علٸ زٴٔط; إش َا أنجط ايٓٗٞ ايصٟ ٜٳطَٚعّٝٓاص

َٕ ٞٸٓٵا ٔٵ ﴿ تعاٍ: قاٍ اهلل; عٓ٘، َٚجٌ شيو ٗ ايعٴطف ٚايكطإٓ ايهطِٜ نجريٷ ٗ َي٦ٹ

ٔٳ ٔٳ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٔٻ  ٚٳَيتٳُهْٛٳ ُٳًَُو  ٔٻ عٳ ٝٳشٵبٳَط ٛٳٜٚكٍٛ أسسٴ ;(65)ايعَط:  ﴾َأؾٵطٳِنتٳ َي سٙ: َيْا ي

ٕٵ«٫ تؿعٌ نصا ٚنصا»  مل ٜهٔ قس ؾعٌ شيو أبسّا.  ، ٚإ

زي٬ّٝ ع٢ً ٚقٛع ايصْب  «...ٚاغتػؿٹٔط اهلل» :عباض٠ٗ ٫ ٜط٣ أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ 

، ٚايؿا٥س٠ َٓ٘ ; ٚشيو ٭ٕ ا٫غتػؿاض ٗ سسٸ شات٘ طاع١ْ|ا٭نطّ ١ َٔ ايٓيبٸٚإعكٝ



^  
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ٕ إغكاٙ ايعكاب ٜكّٛ ب٘ اهلل غبشاْ٘ إزٕٚ إغكاٙ ايعكاب; إش  ،يسٜٓاؼكٌٝ ايجٛاب 

 .(42)«ٌَٔ باب ايتؿهټ ،ٚاغتػؿاضّا تٛب١ّ ;ٚتعاٍ عٓ٘

ٚٸـ تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ ٜعٝس دٛاب إػتٓس انُا ّهٔ ٕ٪ٚي ٍ ٖٓا أٜهّا، ٭

ُٕم بٌ إداَطٚإٔ ٜؿطِّ  ف بايٓيبٸَٔ شيو اؾٛاب ٖٓا، ٚعطٻ سٵٚيهٓ٘ مل ٜػتؿٹ .طازب ٚا

تٓاؾّٝا بٌ ٖصٙ  سٵب ٚإطاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٚمل هٹإداَط أْ٘ ٖٛ |ا٭نطّ

 .|ا٭نطّ اٯ١ٜ ٚبٌ عك١ُ ايٓيبٸ

 

 ــــــ دعا٤ٍز ـ ايعفٛ عطٌف ٚيطٌف يف 

خربّا، ٚأْٗا ٫ تكضٸ زي٬ّٝ  ٫، أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٍ اعتباض ٖصٙ اٯ١ٜ زعا٤ٶ ٜصٖب

 اهلُلعٳَؿا ﴿٘: ٜكٍٛ اهلل تعاٍ يٓبِّ»، ؾكاٍ: |ا٭نطّ ع٢ً إثبات عسّ عك١ُ ايٓيبٸ

ِٵ ٗٴ ْٵتٳ َي ِٳ َأشٹ ٓٵَو يٹ ٗ َٛضز ايعطـ ٚايًطـ ٚا٫ؾتتاح  ، ٚايكشٝض إٔ ٖصا ايه٬ّ ٚاضزٷ﴾عٳ

 ،ٚغؿط اهلل يو ،أٚ عاؾاى اهلل ،عؿا اهلل عٓو»ْا يػريٙ: نُا ٜكٍٛ أسسٴ، بايسعا٤

َٔ شيو  ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ؾ٤ٞٷ«نصا ٌٵِٳ مل تؿعٳنصا، ٚيٹ تٳِٳ ؾعًِٚضٓو اهلل، يٹ

ب ٚإِا ٖٛ ع٢ً غبٌٝ ايسعا٤ سٌ قٍٛ شيو، عػ٢ إٔ ٫ ىطط ٗ قًب إداَط ،طّابٳخٳ

ٞٸ ٚايػطض َٔ شيو  ;يت ٚضز شنطٖا ٗ اـطابٚاي ،عٓٗا ؾعٌ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض إٓٗ

 .(43)«ّ َٓا شنطٙع٢ً َا تكسٻ ،يٝؼ غ٣ٛ اٱنطاّ ٚايًطـ

 

 ــــــ |د ـ اخلطاب يٮ١َّ، ٫ يًٓيّب

ٜصٖب قاسب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٍ ايكٍٛ بإٔ إطاز َٔ اـطاب ٗ ٖصٙ 

َٸ١ ايٓيبٸ  ا٭نطّ ْؿػ٘. ، ٚيٝؼ ايٓيبٸ|ا٭نطّ اٯ١ٜ أ

ْٳ :ّا تهطاض دٛاب إػتٓس ايجاْٞٓاغب ٖٓا دسٸٜٚبسٚ َٔ إ  ٞ ايٓيبٸٗٵإٕ 

ٍٸ٫ ّجِّ |ا٭نطّ قس دعٌ  ع٢ً إٔ ايٓيبٸ ٌ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ عكُت٘; ٭ٕ ايٓٗٞ ٫ ٜس

ا٭ؾدام زٕٚ إٔ ٜكسض  علٸ زٴٔطُا أنجط ايٓٗٞ ايصٟ ٜٳؾ ؾطٜهّا هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ;

َٕ ٞٸٓٵعِٓٗ اضتهاب ا  .عٓ٘ ٗ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ كّؿ١ املتداٚي١ٖـ ـ تهرٜب اي

، ٫ٚ ٜطاٖا |١ ضبٝب ضغٍٛ اهللكشٸ١ قكٸبايؿتٛح ايطاظٟ  ٛأب ٫ ٜكسِّم

٘ بايٓٛط إٍ ٝٵإٔ ٜؿبع عٝٓٳ |٫ ًٜٝل بطغٍٛ اهلل» :، ٚيصيو ٜكٍَٛع إصٖب َٓػذ١ُّ

ٝٸ اَطأ٠ٺ ٌ بٳ١ عٓ٘; عٝح ٜعؿكٗا قًب٘. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعؿل إِا ٜأتٞ َٔ قٹأدٓب

. ٚقس غبل إٔ طٷَٓٚؿ ٘ أَطٷغكٛق٘، ٚيهٓٸ طاغ١ٝ ع٢ً َؿت٢ٗٶ عؿل ؾ٠ْٛٗاهلل، ٚاي

نٞ ٫ ٜ٪زٸٟ شيو  ;طاتْا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ وؿٜ ا٭ْبٝا٤ َٔ ْٝع إٓٚؿطٵشَن

 .(44)«ٚوٍٛ زٕٚ إداب١ زعٛتِٗ ،ضطٳإٍ ْكض ايػٳ

ؿٳ٢ ايٓٻاؽٳ ٚٳتٳدٵ﴿ٗ تأٌٜٚ شٌٜ قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ،ط ضٚض اؾٓإٚقاٍ َؿػِّ

ٕٵ تٳدٵؿٳاٙٴاهلُلٚٳ ٍٸ» :﴾ َأسٳلټ َأ  ايٓيبٸ شيو ع٢ً أْ٘ ٫ ىؿ٢ َٔ اهلل; إش ٫ ٜكضٸ ٗ سلٸ ٫ ٜس

ٞټ اتٻٔل  ٜٳا﴿٘: ٚقس قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ سٚك .أْ٘ ٫ ىاف اهلل |ا٭نطّ ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ َأ

ٔٻ﴿ٚ(، 1)ا٭سعاب:  ﴾اهلَل ٝٳشٵبٳَط ٔٵ َأؾٵطٳِنتٳ َي ُٳًَُو َي٦ٹ ٍٸ 65)ايعَط:  ﴾عٳ (، ٖٚصا ٫ ٜس

ٌٻ ع٢ً أْ٘ قس أؾطى باهلل ععٻ  .(45)ٚد

 

 ــــــ  |حبّل ْفطٗا أٚ حبّل ايٓيّبٚ ـ َػفس٠ ذْب ا٭١َّ 

. |ا٭نطّ ايؿتٛح ايطاظٟ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً عسّ عك١ُ ايٓيبٸ ٛأب ٫ ٜطتهٞ

ْٳ  قاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ:س قسٖا بأْعٗا، ِٚكٚبعس تكطٜطٙ يبعض ايتٛدٝٗات ٜعُس إٍ 

ٚقس  ،بأْعٗا; ٚشيو يتػٜٛػٗا اضتهاب ايصْٛب ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ باط١ًْ»

٫ٚ  .غٛا٤ أناْت َٔ ايكػا٥ط أٚ ايهبا٥ط ا إٔ ايصْٛب ٫ ػٛظ ع٢ً ا٭ْبٝا٤،ْطٵشَن

هسٟ إعتعي١ قٛهلِ ظٛاظ اضتهاب ايكػا٥ط ع٢ً ا٭ْبٝا٤; ٭ٕ ايكػري٠ عٓسِٖ 

ٔٸ  ٚقبط١ْ ط٠َْهٚؿ َع اختٝاض ايهبا٥ط، ٚايصٟ ٜهٕٛ قبطّا نٝـ ّهٔ هلل إٔ ّ

َٕ |ٚنٝـ ٜهٕٛ غؿطإ شْٛب ضغٍٛ اهلل ؟!ع٢ً قاسب٘  .(46)«؟!حسٵع٢ً غبٌٝ ا

ْٳ ٞٸس ْٛط١ٜ إعتعي١، اغتشػٔ َ٪ٚيِكٚبعس   ـ تؿػري ضٚض اؾٓإ تأٌٜٚ أبٞ عً

ٚيهٓ٘ ٜطاٙ ع٢ً . «يػؿطْاٙ يو قسِٜ أٚ سسٜح يٛ نإ يو شْبٷ»ايطٚزباضٟ، ٗ قٛي٘: 

 :إٕ إعتُس ٗ تأٌٜٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚدٗإ» خ٬ف ٚاٖط اٯ١ٜ. ٚقاٍ ٗ بٝإ ايٓتٝذ١:

َٸ: إأسسُٖا ط. ٚقس ْعيت اٯ١ٜ ّ َٓ٘ َٚا تأخٻَا تكسٻ ،١ٕ إطاز َٔ ايصْب ٖٛ شْب ا٭



^  
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اهلل يو، ٫ ٜعين غؿط  «يو»... ٚقٛي٘: ، ٚإقا١َ إهاف إيٝ٘ َكاَ٘ع٢ً سصف إهاف

ّ َٚا : يٝػؿط يو اهلل َا تكسٻٚايكٍٛ اٯخط ;...ا إع٢ٓ: ٭دًو ٚؿطَتو ٚبػببوٚإِ

َٸتأخٻ ٜٚهاف إٍ  ;ٜهاف إٍ ايؿاعٌ تاض٠ّ َكسضٷ «ايصْب»و. ٚتو عٚكط َٔ شْٛب أ

َا اقرتؾت٘  :... ٚاٯ١ٜ َٔ قػِ إناؾ١ إكسض إٍ إؿعٍٛ، َع٢ٓأخط٣ إؿعٍٛ تاض٠ّ

َٸ َٔ اؾؿا٤ ٚاٱٜصا٤ ٚايًِٛ ٚايكسٸ ٚاٱعطاض َٚا إٍ  ،وايصْٛب ٗ سٓكتو َٔ أ

 .«شيو

ٞٸ أٜهّا،  ٚع٢ً ٖصا ايتأٌٜٚ ؾإٕ َع٢ٓ إػؿط٠ ٖٓا يٝؼ ٖٛ إع٢ٓ ا٫قط٬س

ٖٚصا . (47)«إطاز ع٢ً ٖصا ايتأٌٜٚ ٖٛ ؾػذ ْٚػذ ٚإظاي١ أسهاّ ا٭عسا٤ عًٝ٘»ٚإِا 

نبريٖا  ،١ ايعكٌ ٗ تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايصْٛب٭زٓيٚإٛاؾل  ،ايتأٌٜٚ ٖٛ إطابل يًٛاٖط

 .«ٚقػريٖا

ٞٸ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  .إٕ ايصْب ٗ ْٝع ٖصٙ اٱدابات ٖٛ ايصْب ا٫قط٬س

ٞٸ ;تتٓاؾ٢ ٗ اعتكازِٖ َع عك١ُ ا٭ْبٝا٤  ،ٚأَا إشا مل ٜهٔ ايصْب بإع٢ٓ ا٫قط٬س

ٟٸ ٖٛ ،َٓاغب١ اضتباٙ ايؿتض بػؿطإ ايصْٛب ;ٚنإ إطاز ٌٸإع٢ٓ ايًػٛ ٌٕ ، أٟ ن  عُ

١ ايعك١ُ; ٚشيو بٌ اٯ١ٜ ْٚٛطٜٸ تٓافٺ ه١٦ٕٛ، عٓسٖا ئ ٜغٝٸ عاتٷبٹٚتٳ ب عًٝ٘ آثاضٷترتتٻ

ٚزعٛت٘ ايٓاؽ إٍ ايكتاٍ ٚاؾٗاز  |٭ٕ ٖصا ايعٌُ طايصْبص ٖٛ شات قٝاّ ضغٍٛ اهلل

 ْٛط إؿطنٌ. ٗ ١ْ٦غٝٸ ب ع٢ً شيو آثاضٷسٝح تطتٻ ;ٚ...

 

٠ّٛ ٚأسهاّ ايػسٜع١ش ـ ايك  ــــــ ٬ٍ يف َعامل ايٓب

ٚٳدٳسٳَى نٳا﴿تٌ ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ: ـ تؿػط ضٚض اؾٓإ ْٛطٜٸشنط َ٪ٚي  ٫٘ٚٳ

ٗٳسٳ٣ َٸ خ عٔ ُاٖٞ ايٓيبٸتتشسٻ :ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ :﴾َؾ  |يكس نإ ضغٍٛ اهلل»ت٘: َع أ

ِٸ  .«س شيوٖساٙ اهلل بع ع٢ً ١ًَٓ ٚططٜك١ قَٛ٘ َسٸ٠ أضبعٌ َّٜٛا، ث

ٛٸ٠ َا ٜتعًٖ ا٭نطّ ٗ ؾرت٣ ن٬ٍ ايٓيبٸ ايٓٛط١ٜ ايجا١ْٝٚأَا  ل َعامل ايٓب

 ٚأسهاّ ايؿطٜع١.

سٝح  ;س ايٓٛط١ٜ ا٭ٍِٚكَٚٔ بٌ ٖاتٌ ايٓٛطٜتٌ ٜعُس أبٛ ايؿتٛح ايطاظٟ إٍ ْٳ

قَٛ٘  طإٔ ٜؿاضى ،ٚاسس٠ ٫ٚ يػاع١ٺ ،أبسّا ٫ ًٜٝل بايٓيبٸ»: ; إش ٜكٍٛٚخاط١٦ ٜطاٖا باط١ًّ
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ت، ٚعًٝ٘ ٫ ٜبعس إٔ ُٵ١ ايجا١ْٝ ؾإْ٘ ىتاض ايكٻل بايٓٛطٜٸَا ٜتعًٖ . ٚأَا ٗ«(48)ٗ ن٬هلِص

 ٜهٕٛ أبٛ ايؿتٛح َعتكسّا بايٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ.

 

 ــــــ بػاز٠ْ ٚتط١ًْٝح ـ 

 |ا٭نطّ ايٓيبٸ تطٌُٜط٣ ناتب تؿػري ضٚض اؾٓإ إٔ اٯ١ٜ َٔ باب  

ٓٳاٚٳ﴿»ٚتبؿريٙ ٚتػ١ًٝ خاططٙ:  ًِ ٚٳ٫َ َٳا َأضٵغٳ  ٍٕ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٔٵ َقبٵًٹَو  ٓٻ٢ َأِيَك٢  ٫ْٖٳبٹٞٛ ٔإ َٹ ُٳ ٔإشٳا تٳ

ٓٵػٳذٴ  ٝٳ ٘ٹ َؾ ٝٻتٹ ٓٹ َٵ ٕٴ ؾٹٞ ُأ ٝٵَطا ِٴ اهلُلايؿٻ ِٻ ٜٴشٵهٹ ٕٴ ثٴ ٝٵَطا ًِكٹٞ ايؿٻ َٳا ٜٴ ٚٳاهلُل  ٘ٹ  ِٷ اهلُل آٜٳاتٹ  عٳًٹٝ

ِٷ  .(49)«﴾سٳهٹٝ

 :(50)دسٜطّا باٱؾهاٍ َٔ عسٸ٠ دٗاتٺٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜط٣ تأٌٜٚ إدايؿٌ 

ٔ اهلل غبشاْ٘ ، عٝح ّٚه|ا٭نطّ ـ إٕ ٖصا إع٢ٓ ٫ ٜكضٸ ع٢ً ايٓيبٸ1

َٸ ;٢ تطتؿع ايجك١ به٬َ٘; ؾُٝسس٘ تاض٠ّستٸ ،ايؿٝطإ َٔ ايتًبٝؼ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٘ ٜٚص

 أخط٣. تاض٠ّ

َا قاي٘ . ٚيٛ قٌٝ: إٕ ٖصا ِ ع٢ً يػإ ؾدٕلـ ٫ ّهٔ يًؿٝطإ إٔ ٜته2ًٖ

ّٛا ٫ ٜأتٞ َتطابكّا َع ايًؿٜ ٚإع٢ٓ، ٗٵغٳ زٴٔطٛ; إش َا ٜٳٗٵع٢ً غبٌٝ ايػٻ |ضغٍٛ اهلل

ٗا َٔ عٓسٙ إيٝثِ ٜهٝـ  ،َعطٚف يؿاعٕط إٔ ٜكاٍ: إٕ ؾدكّا ٜكطأ قكٝس٠ّ :َٔ قبٌٝ

ٍٷ زٕٚ قكسٺ ،بٝتٌ ع٢ً شات ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ نُا  ،بايٛدسإ أٚ عًِ َٓ٘، ؾٗصا قا

 ْعًِ.

إٕ ضغٍٛ  :ؾهٝـ ٜكاٍ ،س أساٍ اهلل تعاٍ ٖصا اٱيكا٤ إٍ ايؿٝطإـ يك3

 ٛ؟ٗٵٖٛ ايصٟ أناف ٖصا َٔ عٓسٙ ع٢ً غبٌٝ ايػٻ |اهلل

 غا١ٜ ايتٓؿري. طٷٛ ع٢ً ضغٍٛ اهلل; ٭ٕ ٖصا َٓ٘ َٓٚؿٗٵـ ٫ ٜكضٸ َجٌ ٖصا ايػٻ4

 .ٔ ايؿٝطإ َٔ شيوّٚه ٫هلل تعاٍ ٚا، ّاٚتػطٜط ـ إٕ ٗ شيو إن5٫ّ٬
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الهىامش
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ّٟ تصي١ يفعأؾدا٤ امل  اي٬ٖٛت ايٝٗٛد

١ّٝ دزاض١ْ  (1)اضتكؿا٥

 

 (Dr. David Sklareد. دٌفٍد اسكلر )

 دأ. محمد مجدي السٍة / د. عادل سالم عطٍترجمة وتعلٍك: 

 

 ــــــ ايرتمج١ ِٟبني َٜد

ٗ أططٚسات٘ ٖادؼ تٳبٳع١ٝ إٓذع ايعطبٞ ـ  اـطاب ا٫غتؿطاقٜٞتبٓٸ٢ 

عًِ » :ز٠َذا٫تٗا إتعسِّ ،ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ؾ اٱغ٬َٞ يًُطنع١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ;

ٛټ عٔ  ٗا إٍ َكازض خاضد١ٺنًٗ آ١ًْٜ ،«ف، ٚأقٍٛ ايؿك٘.. إٍ غري شيوايه٬ّ، ٚايتك

 .(2)، ٚغريٖازؾت١ٝاْطام اٱغ٬ّ; نايٝٗٛز١ٜ، ٚإػٝش١ٝ، ٚايبٛش١ٜ، ٚايعض

ٕٸ ايعكٛض ايٛغط٢ ٜعهؼ  كطا١ٝ٥ ـ ايٝٗٛز١ٜ ـ ٗاي طا٥ؿ١ٚٗٛض اي ٚضغِ شيو، ؾإ

٘ٺ ٛټ يٓا بٛد ٛټٚقشٸ ;ض ا٫غتؿطاقٞ َٔ ْاس١ٝٺَٔ ايٛدٛٙ تٗاؾت ٖصا ايتك ض إػاٜط ١ ايتك

 ،ا٥ٌٚع٢ً ضأغِٗ ايكطٸـ أخط٣; ؾُا ثبت بايسيٌٝ إٔ طٛا٥ـ َٔ ايٝٗٛز  ي٘ َٔ ْاس١ٝٺ

ٛا ع٢ً َا٥س٠ ايه٬ّ إعتعيٞ تطبٸطٚا بٌ ٚتأثٻ ٔٵٖٖـ ٚز ِٚٗ اؿاخاّ عٓإ بٔ زاُبععٝ

 اٱغ٬َٞ.

ؿل ُاّ ا٫تؿام َع إػتؿطم ايؿطْػٞ ايٝٗٛزٟ )دٛضز ؾاٜسا تٸْ اصا ؾإْٓي

GeorgesVajdaٕٸ َصٖب ايكطٸ ٌُ ب َصٖب إته٥ًٌٚ ايٝٗٛز ضسٻا( ٗ إؾاضت٘ إٍ أ

ف ّ( ايصٟ عطٻ957ـ  ٖـ346)ر أبٞ اؿػٔ إػعٛزَٟٚع إ٪ضِّ ;(3)عُّٛٝا إعتعي١ تطسٝبّا

                                                      



Dr. David Sklare 
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ٖٖايعٓا١ْٝ ـ ايكطٸ  .(4)ٜصٖب إٍ ايعسٍ ٚايتٛسٝس ٔٵا٥ٌ ـ بأِْٗ 

ٝٻ١ ع٢ً غريٖا َٔ ايؿٹطٳعٳٚتٴ  ،م ايٝٗٛز١ٜسټ تًو ايطا٥ؿ١ ايكطٻا١ٝ٥ َجاب١ ثٛض٠ عكً

ت إٍ ايتكًٝس ٚاحملانا٠ ايطتٝب١. ٚقس اظزاز ٖصا تًو ايطا٥ؿ١ ايت٢ ضنٓٳ، اٌْٝنايطبٸ

ْٓا لسِٖ ايّٝٛ أست٢ ، ٚ«ايٝٗٛز إعتعي١»دًستِٗ  ٢ٛ أمساِٖ بٓبإعتعي١ ستٸط ايتأثټ

ُٻ ١ّٝأقًٚ ٟٸ َٔ َكا٫تٺ ٕٛ ب٘يسٵٜٴٕا  ;ؿ١َٗ  .كايؿ١ يًذُٗٛض ايٝٗٛز

ٚٵض إتًٓك اَٛاايٝٗٛز١ٜ قٜٚبسٚ إٔ بعض َؿٚهطٟ  ٞ; ؾأؾهاض إعتعي١ بسٳ

ايتأنٝس ع٢ً تٛسٝس اهلل ـ هلا قساٖا  ٚنصيو ،١ٜ اٱضاز٠اٱغ١َٝ٬ ـ نايتربٜط١ٜ ٚسطٸ

َِٓٗ إٍ اْتشاٍ َصٖب إعتعي١ نا٬َّ غري  ٢ اْت٢ٗ ا٭َط بهجرٕيطِٜٗ، ستٸيس٣ َؿٚه

ٟٸ ٕطكٳ. ٚأقسّ كتٳَٓكٕٛم يًٝؿٞ بٔ  ،ٜؿٞ بايؿهط إعتعيٞ ٖٛ نتاب ايٓع١ُ ٜٗٛز

 .(5)ٜؿٝت

غهًط ـ اا زٜؿٝس اٙ َٔ تط١ْ ٖصٙ ايسضاغ١ ـ اييت عكسٖٚيٝؼ اهلسف ايصٟ ْتػٝٸ

أقسا٤ َسضغ١  ايػابك١ عؿطات ايسضاغات تٵ; ؾكس أثبتٳٌٴبٵَٔ َق تٷإثبات َا ٖٛ َجبٳ

٘ٺ ; ؾكه١ٝ تًُص٠ (6)َكا٫ت ايٝٗٛز عاّ ـ ٗ إعتعي١ ـ ٚايؿهط ايه٬َٞ اٱغ٬َٞ بٛد

نشٳتٵ أَطّا ٫ ّهٔ ػاًٖ٘ طٟ ايٝٗٛز ع٢ً أٜسٟ عًُا٤ ايه٬ّ اٱغ٬َٞ أَؿٚه

ٍٕ ٟٸ سا  .َٔ ا٭سٛاٍ بأ

ٔٵ ِّ ٚيه أغًب ا٭سٝإ ع٢ً بعض  أْٗا اعتُست ٗ ١ٝ ٖصٙ ايسضاغ١ ٗتهُٔ أٖ

َٔ ا٭زٜط٠  تٵغٴًبٳ بٌ أٜسٜٓا اٯٕ; نٛثا٥ل اؾٓٝعا اييت سٵمل تعٴ َٔ ايٛثا٥ل اييت

 سٸعٳ)نٛثا٥ل نٓٝؼ بٔ ععضا(، تًو ايٛثا٥ل اييت تٴ ايكطٕٚ إان١ٝ ايٝٗٛز١ٜ بايكاٖط٠ ٗ

 أ َٔ ايرتاخ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ.ٜتذعٸ٫  ّادع٤

ُٸ ٌٸٚتطدع أٖ أ١ُٖٝ عٔ  ٝتٗا نصيو إٍ ٖٛاَؿٗا; ؾٗٛاَـ ٖصٙ ايسضاغ١ ٫ تك

ُٻ ِّ ـ تؿاقٌٝ غا١ٜ ٗٓٗا إ٪ٚيَتٓٗا; إش ن ؿات ٚقؿ٘ يبعض إ٪ٖي :ؾُٓٗا ،١ٝا٭ٖ

اييت  ،اتٖٞ عًٝٗا، إٍ غري شيو َٔ اٱؾاض اؿاي١ اييت ٚايٛثا٥ل، ٚطبعاتٗا، ٚأسٝاّْا

ٖكاب يًٛقٛف ع٢ً َا ٜطٜسٙ َٓٗا. ٜٚٓهاف إٍ شيو إٔ تًو ايسضاغ١ قس تؿٝس ايباسح ايٓٻ

ُٻ ،ا٫غتككا١ٝ٥ عج١ٝ  فا٫تٺ تكسح ايصٖٔ; يٝهتؿـُا بٳضٴ ،ٓ٘ َٔ إؾاضاتٺَا تته

 أخط٣.
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ع٘ ايسقٝل يبعض تتبټ غهًط ا٫غتككا٤ َٓٗذّا ي٘; ٚشيو ٗاٚقس اضته٢ زٜؿٝس 

ٖٖأع٬ّ ايٝٗ ثِ أضزف شيو  ،تًٛ اٯخط ـ ؾ٢ تًو ايؿرت٠ ـ ّاطٚا بإعتعي١ ٚاسستأثٻ ٔٵٛز 

ٖــ(، ٚايكانٞ عبس 350)زنابٔ خ٬ٓ ،َٔ أع٬ّ إعتعي١ بصنط ططفٺ

 .طٚا ؾِٝٗ أبًؼ تأثرٕيايصٜٔ أثٻ ،ٖــ(436)ٖــ(، ٚأبٛ اؿػٌ ايبكط415ٟاض)اؾبٸ

ٕٵ سخٌ ؾٗٞ أْٓا ٫ ّهٔ إٔ لاضٟ نتتِ بٗا ٖصا إ نإ يٓا ن١ًُْ ٖصا، ٚإ

ٌٸاز. زٜؿٝس  ط ـ أْ٘ كٵ٫ اَؿ ،ٌ ـ ع٢ً غبٌٝ ايصنطإش غذٻ ;َا شٖب إيٝ٘ غهًط ٗ ن

ّٷأتباع يٮؾعطٜٸ مل ٜهٔ ٖٓاى ٜٗٛزٷ س ١ ٚايؿٛاٖس يت٪ٚن; إش ا٭زٓيٝ٘ ْٛطٷؾ ١. ٖٚصا ن٬

ٟٸع٢ً إٔ ٖٓاى َ٪ثِّ ـ بٔ قسٜل; ٚغاق١ يس٣ دٛظٜ ،طات أؾعط١ٜ ٗ اجملاٍ ايٝٗٛز

ٟ، ٚنصا اٱضاز٠، ٚناْت ١، ٚإصٖب ايصضٸسٝح تابع ا٭ؾاعط٠ ٗ ايكؿات اٱهلٝٸ

 .(7)ع٢ً زأب ا٭ؾاعط٠ ُاَّا صٙ إػا٥ٌَٓاقؿات٘ هل

 

ـّ   ــــــ املرتدِص طايٓ

 ــــــ رلتؿس٠ ْبر٠ْ

َٳٜكسِّ ط ايكطٕ عٔ إعتعي١ ايٝٗٛز١ٜ َٓص بساٜاتٗا ٗ أٚاخشّا َٛدعّا ػٵّ ٖصا إكاٍ 

ٚغٓكّٛ بتٛؾري ا٭ٚقاف  ٟ.٢ ايكطٕ ايػابع عؿط ا٬ٕٝزايجأَ ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ ايتاغع ٚستٸ

 ٚأططٚساتِٗ. ١ؿٌ ايٝٗٛز إعتعيايككري٠ يًُ٪ٚي

ٛټ  ض إعتعي١ ايٝٗٛز١ٜ إٍ ث٬خ ؾرتات: ّٚهٓٓا تكػِٝ تط

ٛټاييت تتُٝٻ ،ط٠ايؿرت٠ إبٚه ـ1  .ٟع ايعكا٥سع با٫ْتكا١ٝ٥ ٚايتٓ

ٌ بٳٞ َسضغ١ ايبكط٠ ايبٗؿ١ُٝ َٔ قٹؾٝٗا تبٓٸ اييت متٸ ،«ايه٬غٝه١ٝ»ايؿرت٠  ـ2

 .ٚايطابٌٝ ;اؿاخاَات :َٔ نٌٛ

  .ؾٝٗا إْتاز خ٬قات ايؿهط إعتعيٞ اييت متٸ ،ط٠ايؿرت٠ إتأخِّ ـ3

 عٔ إعتعي١ ٗ ا٭ْسيؼ. َٛدع٠ٺ ٚنتتِ إكاٍ بٓٛط٠ٺ

 

 ــــــ ٛد١ّٜأثس املعتصي١ يف املراٖب ايٝٗ

ٝٸ سٝا٠ّ نإ يتعايِٝ إعتعي١ نبري٠ َٔ ايٝٗٛز  ١ ط١ًٜٛ نُٔ قطاعاتٺَٗٓ
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. بسأ ا٫تكاٍ بٌ ايٝٗٛز ٚايعك١ْٝ٬ إٓٗذ١ٝ ـ إعتعي١ٝ ـ ٗ أٚا٥ٌ (8)ايٓاطكٌ بايعطب١ٝ

ٕٵ ط٠ غاَه١، ٫ٚ مل ٜهٔ َٔ قبٌ. ٫ٚ تعاٍ بعض ٖصٙ ايبساٜات إبٚه ايكطٕ ايتاغع، إ

ٌّ ;َٔ خ٬ٍ ايتًُٝشات ٚاٱؾاضات إ٫ٓ فطٳتٴعٵ ٚٚانض  ٗ سٌ إٔ ايبعض اٯخط دً

ُٸل ايعطاقٞ، ايصٟ ٜٴعٳ :ُاَّا، َجٌ  Ishrûn)سټ عًُ٘ إطنعٟ نتابات زاٚٚز إك

Maqâla) ٞٸٖٛ أقسّ ًَدٻ  ع٢ً قٝس اؿٝا٠ َٔ عًِ اي٬ٖٛت ايٓٛاَٞ. ل عطب

ٞٸع تاضٜذ ايٝٗٛز إعتعي١ َٔ خ٬ّهٓٓا تتبټ ٗ ايكطٌْ  ٍ اظزٖاض ايٓؿاٙ ا٭زب

ٌٸٚ .ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط ٗ ايططف اٯخط َٔ ايطٝـ ايعَين ايه٬ّ إعتعيٞ  ٚ

ٌٸ ،٢ ايػاع١يًُذتُع إكطٟ ايكطا٥ٞ ستٸ «ايطمسٞ»اي٬ٖٛت  َٓتكـ  إٍ ٚع٢ً ا٭ق

 ايكطٕ ايػابع عؿط.

يؿطم ا٭ٚغ٘ ٫ هب إٔ ٜٗٛز ا ط يتعايِٝ إعتعي١ بٌ أدعا٤ َٔٞ إبٚهإٕ ايتبٓٸ

إ ايعطام ٚب٬ز ؾاضؽ ٜؿاد٦ٓا، ؾكس نإ ايٝٗٛز دع٤ّا قسّّا َٚتها٬َّ َٔ غٓه

ٝٸ ّاٚشيو غٜٛٸ ،ٚايؿاّ َٚكط  ٚغريِٖ. ،ٌٚإاْٜٛٸ ،ٌَع إػٝشٌٝ، ٚايعضازؾت

ٛټ  ضات ايػٝاغ١ٝ ٗ ايؿطم ا٭ٚغ٘ بعس انططابات اخترب ايٝٗٛز ايجكاؾ١ ٚايتط

ٞٸ ؿتضاي  ١.عطب١ٝ عإٝٸ ب ع٢ً شيو َٔ خًل ثكاؾ١ٺاٱغ٬َٞ، َٚا تطتٻ ايعطب

)َػٝشٞ،  نٕٛ يٮزب ايؿًػؿٞ َٔ كتًـ إكازضٚعٓسَا بسأ ايٝٗٛز ٜتعطٻ

ٌ إَها١ْٝ ايتؿهري ايعك٬ْٞ ٚايتشًًٝٞ ٗ بٳٖٓسٟ، إغ٬َٞ( ُؾتٹٔ بعهِٗ ٚدٴصٹب َٔ قٹ

 ٚٚٛاٖط ;ايساخًٞ يًطٚح ٚايؿهط ايعامل ;ايعامل َٔ سٛهلِ: ايعامل إازٟ ـ ايؿٝعٜا٥ٞ

 ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ.

اييت  ،إصاٖب ايٝٗٛز١ٜ ايتكًٝس١ٜ أقسا٤ ٗ ناْت يتعايِٝ إعتعي١ ايٓاؾ١٦

 تٵٚضؾهٳ ،٠ يٲْػإطٸَبسأ اٱضاز٠ اُؿ تٵ، ٚاستهٓٳ١ٍ ٚايعسع٢ً ايٛسس٠ اٱهلٝٸ تٵسٳأٖن

 ػػِٝ اٱي٘.

ْهع ٗ اعتباضْا ٬َس١ٛ ٖاضٟ ٗ ٖصا ايكسز ـ ٖٚٛ نصيو ـ َٔ اؿه١ُ إٔ 

ٚتاضٜذ  ،بايؿعٌ إٕ إعتكسات ٚا٭ؾهاض َعس١ْٜ» :; إش ٜكٍٛٚيؿػٕٛ بؿإٔ ٖصا ايتأثري

ٔٵ هٕٛ تاضىّا يتكًٝس ايعس٣ٚ.ٜإعتكسات ٚا٭ؾهاض غايبّا َا  كبض َٜٔ أدٌ إٔ  ٚيه

 سازٷا٫عتكاز ايػا٥س با٫عتكاز أٚ ايؿهط٠ غاض١ٜ إؿعٍٛ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اغتع
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 .(9)«طٕٚ ب٘ط َٔ داْب أٚي٦و ايصٜٔ غٝتأثٻيًتأثټ ٚقاب١ًْٝ

ٚٸ نإ اييت  ،ٍ َا ٚادٗت ؾًػؿ١ عك١ْٝ٬ ـ ٗ غٝام اهل١ًٝٓٝٝ ـٚادٗت ايٝٗٛز أ

مل ٜرتى يًؿهط ـ َٔ ايٝٗٛزـ ؾؿًٕٝٛ ايػهٓسضٟ  ;هلا تأثريٖا ايه٦ٌٝ ع٢ً ايٝٗٛز١ٜ

 .(10)زا٥ِ عٔ ايٝٗٛز١ٜ ايْٝٛاْٞ أٟ اْطبإع

تػع١ قطٕٚ أٚ مٛ شيو ـ أثبت إؿطٚع إػٝشٞ ٚاٱغ٬َٞ ـ ٫سل  ٚقتٺٚٗ 

ؽ ٚايؿهط ايتشًًٝٞ ٚايعك٬ْٞ ٗ عًِ اي٬ٖٛت ايٓٛاَٞ أْ٘ يسَر ايهتاب إكسٻ

ٗ ايجكاؾ١ ايٝٗٛز١ٜ ٗ ايعكٛض ايٛغط٢ ٗ  ض٥ٝػّا ، ٚأقبض اػاّٖادصٻاب يًٝٗٛز ؾع٬ّ

 ١.ا٭ضانٞ ايعطبٝٸ

ِٸ   (11)ـ: تكطٜبّاـ  إٍ ث٬ث١ أقػاّ «يًُعتعي١ ايٝٗٛز١ٜ»ٓا تكػِٝ ٚقؿ ٚغٝت

ٚٸ٫ّ ٚٸايؿرت٠ إبٚه: أ إْٗا ؾرت٠ بساٜات  ـ. ٍ َٔ ايعاؾطط٠ ـ ايكطٕ ايتاغع ٚايٓكـ ا٭

 ػٝشٞ. إ ي٬ٖٓٛتٚاْتكا١ٝ٥ ٚتأثري ٚانض 

ـ.  ـ ايٓكـ ا٭خري َٔ ايكطٕ ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط «ايه٬غٝه١ٝ»ايؿرت٠ : ثاّْٝا

زضد١ إٍ نبري٠ َسضغ١ إعتعي١ ٗ ايبكط٠،  ؿٕٛ ايٝٗٛز بسضد١ٺط إ٪ٚيٖصٙ ايؿرت٠ تأثٻ ٗ

 ؾاضى ٗ ايٓعاعات ايساخ١ًٝ يًُسضغ١. ّاإٔ بعه

ٖٓ .ـ ط٠ ـ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط َٚا بعسٙايؿرت٠ إتأخِّ: ثايجّا بايصنط إٔ  ا ٖٛ دسٜطٷٚ

ٞٸ كات إعتعي١ ع٢ً نبري ـ ع٢ً إْتاز ًَدٻ ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ اقتكط ـ إٍ سٛس ايٓؿاٙ ا٭زب

 غطاض ايتعًِٝ إػٝشٞ.

إٍ ايٛدٛز إعتعيٞ ٗ ايؿهط ايٝٗٛزٟ  م أٜهّاٚٗ ايٓٗا١ٜ غٛف أتططٻ

 ا٭ْسيػٞ.

اب ايٝٗٛز، ع٢ً ع٢ً ايهتٸ ٗ سٌ إٔ تأثري ايؿهط اٱغ٬َٞ إعتعيٞ ٚانضٷ

ٝٸ سٛس َٔ إعًَٛات اييت  ّآا ايكًٌٝ دسٸٚيسٜ .١غٛا٤ ٗ َصاٖبٗا َٚكطًشاتٗا ايتكٓ

ا٫ستؿاٚ ببعض اؿكا٥ل  ٓٓا َٔ ؼسٜس إػاضات ايكطٜب١ َٔ ٖصا ايتؿاعٌ. ٚقس متٸُٚه

أٚ ايهتب  ،ٌُ إػًٌُك١ با٫تكاٍ بٌ ايٝٗٛز ٚإتهًٚايتاضى١ٝ ايؿع١ًٝ إتعًٚ

 ؿٕٛ ايٝٗٛز.ُا قطأٖا إ٪ٚيبٳضٴاييت اٱغ١َٝ٬ 

٫ٚ  يسٜٓا بعض إعًَٛات َٔ ٖصا ايٓٛع.ٚ .«ايه٬غٝه١ٝ»ؿرت٠ إٕ شيو ؾك٘ يً
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 ،ي١ٝسٳًُكاحل ايؿهط١ٜ إتبازي١ ٚإٛادٗات اَؾي ّاإٔ ْؿرتض شيو تؿذٝع ٓا إ٫ٓعٴٜػٳ

 . إٕ إٓاقؿات ٗ(12)بايتأنٝس ايتبازٍ ايعًُٞ بٌ أعها٤ اؾُاعات ايس١ٜٝٓ إدتًؿ١ٚ

ِٸ تٵسٳاجملايؼ ايطمس١ٝ ٚغري ايطمس١ٝ قس أتا ططسِٗ غابكّا  ؾطقّا سكٝك١ٝ يًٝٗٛز يٝت

 .(13)ع٢ً إصاٖب ٚاٯضا٤ ٚاؿذر اٱغ١َٝ٬

ٌٕبعت إعتعي١ ايٝٗٛزٜٸٚٗ َصاٖبٗا اتٻ ّٸ ١ بؿه  .سسٚز ايؿهط اٱغ٬َٞ عا

، ٚايكؿات بػتُٛيٛدٝٸ١ٓٛط١ٜ اٱايعٓس َٓاقؿ١ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ًْٚشٜ شيو ٚلسٙ 

ٞٸٚاـري ٚايؿطٸ (14)ؽإكسٻ ١، ٚخًل ايهتاباٱهلٝٸ  ٠.أٚ اٱضاز٠ اؿطٸ ، ٚايعسٍ اٱهل

ِٸ ٌٕسٳايتعبري ٗ ايٛقت ْؿػ٘ عٔ كاٚف دٳ ٗ سٌ أْ٘ ٜت  ي١ٝ ـ ٜٗٛز١ٜ ـ بؿه

ٛٸ خامٸ  ٠، ٚؾهط٠ ايٓػذ.بؿإٔ ايٓب

ُٳط٠ يًُعتعي١ اٱغ١َٝ٬ قس اتٻّٚهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ايؿرت٠ إبٚه  بسضد١ٺ تٵػ

ٛټ ُٸع ايعكا٥سٟ. ؾكس عاضض إتهًٚعاي١ٝ َٔ ايتٓ ٠، ١، َجٌ: ايصضٸُٕٛ تعايِٝ ايعكٝس٠ إٗ

ٛټ َ٘ اهلل س، ٚؾهط٠ ا٭قٌ ايصٟ قسٻع١ٝ ايبؿط١ٜ، ٚايتٛٗيٚأقٌ ا٭عُاٍ ايتط

 .(15)١يًبؿطٜٸ

ٝٸ ٛٸ ّاإٕ ايؿهط ايٝٗٛزٟ إعتعيٞ ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ نإ اْتكا٥  ،بإجٌ. ُٚاَّا عّاَٚتٓ

)اؾع٤ ا٭خري َٔ ايكطٕ ايتاغع  ه٬غٝه١ٝ َٔ إعتعي١ اٱغ١َٝ٬نُا ٗ ايؿرت٠ اي

١ ٖٞ نصيو، بٌ ١ إتُاغه١ ٚإٓٗذٝٸإساضؽ ايؿهطٜٸ ،اؿازٟ عؿط(ايكطٕ ٢ ستٸٚ

 .بسٓق١ٺز٠ ْٛا١َٝ قسٻ ٢ إعتعي١ ايٝٗٛز أٜهّا عكٝس٠ّٜتبٓٸ

ٛټ ٔ. ٜٵٔ قكريٳٜٵضٳض ايٝٗٛز١ٜ إعتعي١ متاز إٔ ْأخص َػاٚقبٌ َتابع١ ٚقؿٓا يتط

ِٸايكطٸؾطق١ ٚيكس شنطت َٔ قبٌ   .١ُٝٝٝعِٖ عٔ ايٝٗٛز ايطبٸ ا٥ٌ ايصٜٔ غٝت

 

ّٚ  ــــــ ٍاملطاز ا٭

 ِػت عًٝ٘ ٖاضغتٗايصٟ تأغٻ، ١اض ايط٥ٝؼ يًٝٗٛزٜٸإْٝٛ ِٖ ايتٝٸنإ ايطبٸ 

ايطٖبإ اغتسعا٤ قاز٠  ٚايتًُٛز. متٸ ١ً٠ ٗ إؿٓاًتكايٝس اؿاخا١َٝ إػذٻيايس١ٜٝٓ 

١ ٗ بًستٞ ا٭نازّٝات ايتًُٛزٜٸ ايصٜٔ عًُٛا نط٩غا٤ ٗ ،اؾا٩ِْٚٝ ،إٛثٛم بِٗ

َٔ ْٗا١ٜ ايكطٕ  ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ ٗ ايعطام، ابتسا٤ٶ َٓدؿهاتٚبَٛبٝسٜتا ٗ  اغٛض
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 ٢ َٓتكـ اؿازٟ عؿط.ستٸ ٚاغتُطاضّاايػازؽ 

ٛټ ات ّٝا، ناْت ا٭نازّٝٸتاضى ُا ٗ ايػايب قشٝضٷبٳضِٖ ايصاتٞ، ٚضٴٗ تك

 اغتُطاض ا٭نازّٝات ايتًُٛز١ٜ ايكس١ّ اييت متٸ عٔإباؾط٠ إػ٪ٚي١ اؾا١ُْٝٝٚ٩ ٖٞ 

صٙ ٖ سٵا٬ٕٝزٟ مل تعٴ إْؿا٩ٖا ٗ ايعطام ٗ ايكطٕ ايجايح، ضغِ أْ٘ عًٍٛ ايكطٕ ايعاؾط

َٳإ٪غٻ ٚٵٕض تٵػات َهاّْا أغاغّٝا يًتعًِٝ ايتًُٛزٟ، بعس إٔ قا ِٸ بسٳ ٗ إزاض٠ ؾبه١  َٗ

يًشؿاٚ ع٢ً  ;ات أْٗا َػ٪ٚي١ْٝٚاغع١ ايٓطام َٔ احملانِ، ٚضأ٣ ض٩غا٤ ا٭نازّٝٸ

 ،ْٚؿط إعطؾ١ سٍٛ ايتًُٛز ٗ شيو ايعامل ايٝٗٛزٟ ٚزٓقتٗا، ١ ايتكايٝس ايتًُٛز١ٜقشٸ

 إٓتؿط َٔ خطاغإ إٍ إغباْٝا.

ٝٸ تٌَٔ إسضغ ْكٌ نٌٛ متٸ ؾا٩ِْٚٝ( إٍ بػساز ٗ ْٗا١ٜ ٚا ;)ايٝؿؿاتٌ: ايسٜٓ

ُٸ ايكطٕ ايتاغع أٚ بسا١ٜ ايعاؾط، ٖٚٛ ايتػٝري ايصٟ أسسخ آثاضّا ٟٸَٗ  .(16) ١ يعإِٗ ايؿهط

ـ  ٜٗٛز١ٜ ضاؾه١ يػًط١ ايتكايٝس اؿاخا١َٝ ا١ٝ٥ طا٥ؿ١ّناْت ايطا٥ؿ١ ايكطٸ

ٛٸايتًُٛز١ٜ ّٕ اضت أٜسٜٛيٛدٝ، ٚط ؽ إكسٻزٜين قا٥ِ ع٢ً ايهتاب  نتاباتٗا; ـًل ْٛا

ب٘ َٔ  ٖٚصا َٛنٛعٷ .ا٥ٌ غري ٚانش١ٺٚإٓطل ايتٓاٚطٟ )ايكٝاؽ(. إٕ أقٍٛ ايكطٸ

شات  نشطن١ٺ تٵا١ٝ٥ أتٳٜبسٚ إٔ ايٝٗٛز١ٜ ايكطٸ َا ٫ بأؽ َٓ٘. ٍ ا٭نازّٞسٳاَؾ

ُٻ ;نتابات ْكٛق١ٝ ٚانش١ كَٛػٞ زاْٝاٍ ايَع ) عت ٗ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغعقس ػ

ِٸايساَػاْٞ،  (، ٜٚبسٚ أْ٘ قس يعب ٗ َا ًَٜٞٔ ايتؿكٌٝ  َٓاقؿت٘ َعٜسٺ ٚايصٟ غٝت

ُٸ ٚٵضّا َٗ ٛټزٳ  ض.ّا ٗ ٖصا ايتط

ع٢ً  سسازّا ;ؽسٵٚايصٖاب إٍ ايُك ،أتباع٘ ع٢ً َػازض٠ إٓؿ٢ كَٛػٞؾذع اي

 .يًػا١ٜ ( ْادشMourners of Zion١ّتسَريٖا. ٚقس ناْت سطن١ َؿٝعٕٛ قٕٗٝٛ )

بشت ايكسؽ ٖٞ إطنع ايط٥ٝؼ يًعكط ايصٖيب ـ أق ٚعًٍٛ َٓتكـ ايكطٕ ايعاؾط

ٟٸ ٞٸ غري ايعازٟ ٚغري إػبٛم ـ يًٓؿاٙ ايؿهط ٖصا  ا٥ٌ، ٚاغتُطٸاـكٝب يًكطٸ ٚا٭زب

َٻ ،1096ّإؿطٚع إٍ   .(17) ١ ٗ ايكسؽط ايكًٝبٕٝٛ اؾاي١ٝ ايٝٗٛزٜٸعٓسَا ز

 

 ــــــ املطاز ايجاْٞ

ٱعاز٠ بٓا٤ ايتاضٜذ  ;ا، أٚ ا٫ؾتكاض إيٝٗال َكازضْإٕ َػاضْا ايككري ايجاْٞ ٜتعًٖ
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َٔ ا٭زب ايٝٗٛزٟ َٔ ايكطٕ  ّاايؿهطٟ ايٝٗٛزٟ ـ ايعطبٞ. ؾكس بكٞ يٓا ايكًٌٝ دسٸ

ُٳ»ٍ شيو، ٚغ٬ف َٚهاؾّا إ٢ ايكطٕ ايتاغع. ايػازؽ ستٸ ـ  ايكاعس٠ـ ايعاي١ٝ  «ِايكٹ

ٝٸ بٔ  اٚبٗٝ ا دا٩ٕٚ ايؿٝټَٛٞ،١، َجٌ أعُاٍ: غٳعٵسٹٜيًؿهط ايٝٗٛزٟ إهتٛب١ بايًػ١ ايعطب

َٚٛغ٢ بٔ  ـ، اؿاخاّ ٜٗٛشا بٔ مش٥ٌٛٝ اي٬ٟٚ ا٭ْسيػٞـ  ز٠، ٜٚٗٛزا ٖايٝؿٞٛباق

ٚاؾٓٝعا ٖٞ  ؾُعِٛ ا٭زب ايٝٗٛزٟ ـ ايعطبٞ إتاح يٓا لا ٗ اؾٓٝعا ايكاٖط١ٜ. ،َُٕٝٛ

ِٸ)َعبس( ٗ نٓٝؼ كعٕ عاز٠ّ ٫ّ َٔ إٔ سٳٚنع بكاٜا ايهتب ايباي١ٝ ؾٝ٘، بٳ ، سٝح ٜت

ٌٕ ٚايٛثا٥ل ًك٢ ـ ا٭ٚضامتٴ لا اثٓإ َٔ ٖصٙ ٚقس  باـاضز. أٚ َٓاغبٺ غري ؾطٜـ ـ بؿه

ّٕ   ٗ ايكاٖط٠. اؾٓٝعات اييت ناْت قٝس ا٫غتدساّ ع٢ً َس٣ َا ٜكطب َٔ أيـ عا

 ،نٓٝؼ ابٔ ععضا، ٗ ايؿػطاٙ اؾٓٝعا ايؿٗري٠ ٗ :َٔ ٖصٙ ناْت ا٭ٍٚ

ٗا اٯٕ ٗ َهتبات سٍٛ ايعامل، َع ا٭غًب١ٝ اييت ؼتؿٜ اييت تٴشؿٜ ؾٛاٜا كطٛطت

 بٗا َهتب١ داَع١ ناَربٜسز.

سٝح نإ َجاب١ كعٕ  ،ا٥ٞ ٗ ايكاٖط٠دٓٝعا نٓٝؼ ايكطٸ ٞ:ٖ ٚايجا١ْٝ

ُٖ يًهتب ايباي١ٝ َٔ َهتب١ ايهٓٝؼ. اؾٓٝعا  ٙإظاي١ ْٚكٌ ْٝع كطٛطات ٖص تٵٚ

بٝعٗا ٗ عاّ  ٚمتٸ ،ا٥ٞ أبطاٖاّ ؾرينٛؾٝتـٌ ايباسح ٚإػاَط ايكطٸبٳَٔ قٹ تكطٜبّا

بططغربؽ. ت١( ٗ غاّْ إٍ إهتب١ اٱَرباطٛض١ٜ )اٯٕ إهتب١ ايٛط١ٝٓ ايطٚغٝٸ1876

ٚٻ ٫ تكاضٕ سٍٛ  ْا َٔ ٖصٜٔ إدعٌْ اهلا٥ًٌ بإدطٛطات َعًَٛاتٺزٵيكس تع

ٗ ايعكٛض  اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًٝٗٛز ٗ ايؿطم ا٭ٚغ٘

ٛٳ .(18)ايٛغط٢ دٓٝعا نٓٝؼ ابٔ ععضا ع٢ً أدعا٤ كطٛط١ قػري٠ يًػا١ٜ، بُٝٓا  تٵٚاست

َٔ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ َٔ ٖصٙ  إعاز٠ بٓا٤ عسزٺ ،نبري نإ َٔ إُهٔ، ٚظٗسٺ

 ّأايصٟ أعٝس بٓا٩ٙ فعٸ ايككاقات َٔ ايهتب ايكس١ّ، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ ايٓلٸ

ُٸ ،ُاَّا  ّا.١ دسٸٜٚؿكس أقػاَّا َٗ

ع٢ً ايعسٜس َٔ إدطٛطات  أخط٣، ؼتٟٛ فُٛعات ؾرينٛؾٝتـ َٔ ْاس١ٝٺ

ٖٓايهبري٠ دسٸ  تكطٜبّا. نا١ًَ ا ّٓض ايعًُا٤ إَها١ْٝ إعاز٠ تؿهٌٝ ْكٛم ّا، 

ك١ با٭زب طت يٓا دٓٝعا ايكاٖط٠ ـ بايؿعٌ ـ ايهجري َٔ إعًَٛات إتعًٚيكس ٖٚؾ

ِٸ إْؿا٩ٖا ؾٝٗا. متٸ ٚاجملتُعات اييت ،ايٝٗٛزٟ ايعطبٞ إٔ ْهع ٗ  َٚع شيو، َٔ إٗ
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َٛ اييت دا٤ت إٍ ايؿػطاٙ ٚايكاٖط٠;  ؾك٘ بإٛازٸ تٵاعتباضْا إٔ دٓٝعا ايكاٖط٠ استؿ

ِٸ َع  ٌٝ، تًو ايهتب اييت قاَٛا ظُعٗا أٚ ْػدٗا.ايعًُا٤ احملًٚ تًو ايهتب اييت تٗ

 ٚ قططب١ أٚ ايكريٚإ، ؾايكاٖط٠ـ أْ٘ ع٢ً عهؼ بػساز أ أٜهّاـ ا٭خص ٗ ا٫عتباض 

ُٸ ٢ ٚقٍٛ َٛغ٢ بٔ َُٕٝٛ()ستٸ ٚهب  ّا يٲبساع ايجكاٗ ايٝٗٛزٟ،مل تهٔ َطنعّا َٗ

ُا بٳايصٟ ضٴ ،إٔ ْؿرتض أْ٘ يٝؼ يسٜٓا َعًَٛات عٔ ايهجري َٔ ا٭زب ايٝٗٛزٟ ـ ايعطبٞ

ٟٸ متٸ ٕٕ إْتاد٘ ٗ ايعطام ٚغٛضٜا أٚ أ َا  طري٠ ٗآخط. ٖٚصا بايطبع ي٘ آثاضٙ اـ َها

١ ٗ َطاسًٗا ل بايكٝٛز ع٢ً َا ّهٔ إٔ ْكٛي٘ عٔ إعتعي١ ايٝٗٛز١ٜ، خاقٸٜتعًٖ

 ط٠.إبٚه

 

ّٚ)س٠ ايفرت٠ املبهِّ ـ1  ــــــ (ٍ َٔ ايكسٕ ايعاغسايكسٕ ايتاض  ٚايٓؿف ا٭

ُٸع٢ً ايطغِ َٔ شيو، ّهٓٓا ؼسٜس عسٸٚ إ ايٝٗٛز ١ عٔ ايػٓه٠ عٓاقط َٗ

ُا تبسأ ٖصٙ ايؿرت٠ َع بسا١ٜ بٳضٴ ّا،ط دسٸَبٚه تكاز إعتعي١ ٗ ٚقتٺايصٜٔ اغتٛعبٛا اع

 ،ط َا ؾٝ٘ ايهؿا١َٜبٚه ٚٗ ٚقتٺ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ، بٌ ضٴبٳُا َع ،ايكطٕ ايتاغع

ٝٸ متٸقس عًٍٛ َٓتكـ ايكطٕ ايعاؾط نإ إْ٘ عٝح  ١ ـ ٗ زَر ٖصٙ ا٭ؾهاض ـ إعتعي

ّهٓٓا إٔ  أق١ًٝ ٚأق١ًٝ يًٝٗٛز. ٕطَْٛٳ أْٗا ٚدٗاتٴ ؾُٗٗا ع٢ً ٚمتٸ ،ايؿهط ايٝٗٛزٟ

 ا٥ٞ ٜؿٝت بٔ عًٞٗ ايتعًٝكات ايهتاب١ٝ يًكطٸ ،ْط٣ ٖصا ا٫ػاٙ، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

 )ْؿ٘ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعاؾط(. 

عٔ: ْٛط١ٜ إعطؾ١،  شنطتَ٘ا  ٗ إعتعي١ ُاَّاَٚٔ دٗت٘ ٚاؾل ٜؿٝت َسضغ١ 

زيٌٝ  :«ايه٬غٝهٞ»ع٢ً سسٚخ ايعامل )ا٫غتؿاز٠ َٔ زيٌٝ إعتعي١  ٚإٓطل، ٚايسيٌٝ

ِٸ، (اؾٛاٖط ٚا٭عطاض  دطا. ًٖٚ

 kutub) أخط٣، ؾكس ساضب ٜؿٝت زضاغ١ ايهتب ا٭دٓب١ٝ َٚٔ ْاس١ٝٺ

barrâniyy) ،ٚايٛاقع » يؿدطِٖ ايؿهطٟ، ٜكٍٛ:; إعتعي١ أْؿػِٗ أٜهّا اْتكس ٗ ِٖ

َعطؾت٘  و ؾُٔ غري احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ قس اغتُسٸيصي .(19)«يٝػٛا ا٭نجط سه١ُّ

ؾك٘  ٠َّعًَٛات٘ ايؿًػؿ١ٝ َػتُسٸ تهٕٛ ضٴبٳُا، ١ٚبايه٬ّ َٔ أعُاٍ إػًٌُ إعتعي

 ١ سكٝك١ٝ.َٔ َكازض ٜٗٛزٜٸ
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ٌٕ َٔ ْلٛ ٗ دع٤ٺشاتٗا لس ٖصٙ إٍٝٛ   ضباْٞ، َهتٛب ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ بؿه

ٌٷ ٖٛٚ .(20)ؾب٘ ضمسٞ ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايعاؾط فٍٗٛ َهتٛب بايًػ١ ايعرب١ٜ. َٚع  عُ

عٔ شيو ايتعطٜب ٗ  تٵٗ ايجكاؾ١ اٯض١ٜ، نُا نؿَؿ ٠ٺـ َٓػُػّا بؿسٸشيو نإ إ٪ٚي

َٔ َكازض  ٠ّ، ٚاييت اعتربٖا َػتُسٸايهطِٜ َٚٔ خ٬ٍ اقتباغات٘ َٔ ايكطإٓ ،ت٘عربٜٸ

يباق١ٝ َٔ ٖصا ايعٌُ ع٢ً ٚؼتٟٛ ا٭دعا٤ ا ٘ يرتْتٗا إٍ ايعرب١ٜ.ٚاييت خٖط ،ٜٗٛز١ٜ

ٚٸ َٔ إكس١َ، ٚدع٤ٺ دع٤ٺ َٔ ايؿكٌ ايجاْٞ  ١، ٚدع٤ٺٍ عٔ ايٛسس٠ اٱهلٝٸَٔ ايؿكٌ ا٭

 عٔ ايك٠٬.

ؿٕٛ إٔ اؾُٗٛض ٜؿٌُ اؿاخاَات َٔ ايطاغبٌ ٗ َعطؾ١ إعٜس عٔ ٚشنط إ٪ٚي

ايصٜٔ ىؿٕٛ  ،ا١ُْٝٞ إساضؽ ايطبٸ١. نُا غع٢ إٍ طُأ١ْ َعًَٚٛنٛع ايٛسس٠ اٱهلٝٸ

بكطا١َ ٚقعٛب١ ا٫َتشاْات ايعك١ْٝ٬.  ،ؾهض ايتٛضا٠ اييت عًُٖٛا عٔ ٚٗط قًبٺ

ٚتٓطبل ع٢ً  ،ٗ ايتعاَٗا ١ّٱثبات إٔ ايتٛضا٠ عإٝٸ ؽٷَت٘ َهطٻٚايكػِ ايباقٞ َٔ َكسٸ

ـٷْٝع ا٭ؾطاز ايعك٬ْٝٸ  .(21)١ ايعك١ٌ ٚعإٝٸَٔ ايٛسس٠ اٱهلٝٸ سٌُّٳَػتٳ ٌ، ٖٚٛ َٛق

ٍٕزٵشا أضٳٚإ أنجط ؼسٜسّا ع٢ً اغتٝعاب٘ ٭ؾهاض إعتعي١ ّهٓين إٔ  ْا إٜطاز َجا

ـٷ أشنط تأنٝسٙ ع٢ً إٔ ايك٠٬ ٖٞ ٚادبٷ ع٢ً ايٛادب  َبينٌّ عإٞ، ٖٚٛ َٛق

 «ايه٬غٝه١ٝ»ايعك٬ْٞ يؿهط أسس احملػٌٓ. ؾؿهط احملػٔ ٖٛ أسس ا٭َج١ً 

ٝٸ  ١ْٝ.ات إعتعي١ يًكٛاٌْ ايعك٬إٛدٛز٠ ٗ أزب

٫مطاؾِٗ عٔ  ;ٌ ٚإػًٌٌُ ٚإػٝشٝٸـ ايػاَطٜٸَت٘ ٜٓتكس إ٪ٚيٚٗ َكسٸ

ٞٸ ِّايتٛضا٠، شيو ايسٜٔ ايعإ ض يٓا عساٚت٘ اؿكٝك١ٝ َع فُٛع١ َٔ . َٚع شيو، ؾإْ٘ ٜك

ٝٸ»ٌ ايصٜٔ ٜكؿِٗ ايعك٬ْٝٸ ، muvdalei b’nei yisra’el)بايًػ١ ايعرب١ٜ:  «ٌ ايٝٗٛزبـإعتعي

، ُِٗٗ بايٓػب١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚايرتاخٞ ٗ ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓايصٜٔ ٜتٸ ،١ نايهٞ(تطْ

َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ططم  ;ٔ ططم ايكاؿٌَؾٝكٍٛ عِٓٗ: ٓاقتِٗ ايهبري٠ ؽًٛ 

َٳ ٌٸ ٖٛ( ًَذْأ ٔٵايعامل اييت زاغٗا ايطداٍ ا٭ؾطاض. ٚأغهبٛا )  يكطٝع٘، ٚؾأٚا إٍ ٚ

ايصٜٔ ٫  ،أبٛ ٖاؾِ ٚاؾبا٥ٞ ٚظ٥٬َِٗ (23)ص....، ط...(22)طَتشذِّ َا٥ٌ، ٚغٕٛض دسإض

 .(24)ٚايصٜٔ ٫ َع٢ٓ يهًُاتِٗ ،ٜعطؾٕٛ ايػبب

ػٞ َسضغ١ ايبكط٠ ٗ إٔ ٖصا ايؿدل قس قطأ بايؿعٌ نتب َ٪غِّ إٔ أؾٓو أٚزٸ
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٘ ضَعّا إيٝؿٓا نإ أبٛ ٖاؾِ بايٓػب١ ٕ٪ٚي تٛاظٕإعتعي١ٝ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ ا٫عتساٍ إ

 .(25)ف ايعك٬ْٞ إهطٸٟ إٍ ايتططټايصٟ ّهٔ إٔ ٜ٪زٸ ،اـطري يًتأثري ا٭دٓيبٸ

 ١ْط عٔ أؾهاض َٚٛاقـ إعتعي١ ع٢ً أْٗا ٜٗٛزٜٸؿٓا ٜعبِّأخط٣، ْط٣ َ٪ٚي ٠َّطٸ

٭ْؿػِٗ! ٖٚصا ٜؿري إٍ ؾرت٠  إٍ زضد١ أْ٘ ٜهعِٗ ـ إعتعي١ ـ ٗ َعاضن١ٺ ،سكٝك١ٝ

 ١ ايٝٗٛز١ٜ.اؿها١ْ ايط١ًٜٛ هلصٙ ا٭ؾهاض زاخٌ ايجكاؾ

ُٸٗ ٖصٙ ايؿرت٠ إبٚهٚ ٞٸط٠ نإ َٔ ايٛانض إٔ ايٝٗٛز إٗت  ٌ بايؿهط ايعك٬ْ

ٛٸ ناْٛا قازضٜٔ ع٢ً ا٭خص َٛاع١. يكس سَٔ َكازض َتٓ يٓا دٓٝعا ابٔ ععضا ع٢ً  تٵؾ

ٌٷ ٞ(. B72ٖٚ قػري َٔ كطٛط١ )ايػٝس٠ أْطٌْٛ دع٤ٺ ٞٸ عُ ّا. دسٸ طٷَبٚه ٫ٖٛت

ٌّٕٚهٔ تأضٜذ إدطٛ ٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع أٚ أٚا٥ٌ نتابٞ ستٸ ط١ ْؿػٗا بؿه

. ٚبايتايٞ ؾإٕ ايتهٜٛٔ ْؿػ٘ ـ قس ٜعٛز ـ إٍ بسا١ٜ ايكطٕ ايتاغع أٚ (26)ايكطٕ ايعاؾط

٢ اؾع٤ ا٭خري َٔ ايجأَ. نُا تسعِ ايتٗذ١٦ ايكٛت١ٝ ـ اٱ٤٬َ ايكٛتٞ ـ غري ستٸ

 .(27)طٕبٚهايكٝاغ١ٝ يًػ١ ايٝٗٛز١ٜ ايعطب١ٝ ٖصا ايتاضٜذ ا

ٛٻ طبٝع١ ايعكٌ »تٜٛإ ع٢ً بسا١ٜ نتاب عٔ ؼٕ ٖصا اؾع٤ َٔ ٚضقتٌ ٜته

٠ َٔ نتب اهلٓٛز )اهلٓس( ٚايبٝعْطٌٝ َٚباز٨ ايطبٝع١ َٚػا٥ٌ أخط٣ َػتُسٸ

َا  بسا١ٝ٥ ـ إٍ سسٛ ايهتاب هلا بسا١ٜ ٜبسٚ أْ٘ َٓاقؿ١ْ . ايبك١ٝ ايباق١ٝ َٔ ْلٸ«.)ايطّٚ(..

 تٗا.إعطؾ١ ٚأغبكٝٸ١ ٚأٚيٜٛٸ ،ـ يًعكٌ

ط٠ ٗ سٌ إٔ ٖصا يٝؼ إهإ إٓاغب ٕٓاقؿ١ أقٍٛ إعتعي١ ٚايتأثريات إبٚه

ٚهب إٔ  ،ي٬ٖتُاّ بايٓػب١ يٓا ـ َجري٠ْعًٝ٘، ؾإٕ إكازض اييت شنطٖا ٖصا إ٪ٚي

 .(28)إٍ ا٭زب ايبٛشٟ ،١ُا تؿري إٍ ايهتب اهلٓسٜٸبٳ٬ْٚسٛٗا. ٚضٴ ْعريٖا اٖتُاَّا

alٌٕـ  Rûm) ؿري َكطًض ايطّٜٚ إٍ ا٭زب ايْٝٛاْٞ َٔ إػٝش١ٝ  خامٸ ( بؿه

ٌٕ ّٸ ايبٝعْط١ٝ، أٚ قس ٜؿري إٍ إكازض إػٝش١ٝ بؿه . ٗ سٌ إٔ ا٫تكاٍ ايٝٗٛزٟ عا

ٟٸ ٕٵ ٫ ٜعاٍ غاَهّا إٍ سسٛ بايؿهط ايبٛش ٞٸ َا، ٚإ ٗ ٖصٙ ايؿرت٠  نإ ايتأثري إػٝش

 .(29)ّاط٠ ٚانشإبٚه

ٕٸ  ،١ٚيس ٗ ايطٓق .ز إكُلٜٚٗٛزٟ َعطٚف يٓا بامس٘ ٖٛ زاٚ ِٕأقسّ َتهًٚ إ

ٚٸ ٛٻٚقس . ٟا٬ٕٝز ٍ َٔ ايكطٕ ايتاغعْٚؿ٘ ٗ اؾع٤ ا٭ ١، ٍ إكُل إٍ إػٝشٝٸؼ
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ٚٗ َطس١ً  ٝبٌ.ْكٸ ( ايٝعكٛبٞ ٗ َسNonnus١ٜٓٚزضؽ َع ض٥ٝؼ ايؿُاَػ١ ْْٛٛؽ 

ٌ نس ٍ ايٝٗٛز١ٜ. ٚبعس شيو نتب نتابٌ دسيٝٸ، عاز إكُل إفٗٛي١ٚ٭غباب  ;َا

 .(30)ايٓكطا١ْٝ

ٟٸ ٖٛ نتابٷ «Ishrûn Maqâla»ايعؿطٕٚ َكاي١ نتاب٘  ٞٸ ْٛط ٛٓ َٓطك  سٸعٳِ، ٜٚٴَٓ

ٚٸ ُٸ ّ يٓا ؾٗاز٠ّٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٜكسِّ .(31)ل ٫ٖٛتٞ َٛدٛز بايًػ١ ايعطب١ٍٝ ًَدٸأ ١ سٍٛ َٗ

ٛټٖصٙ ايؿرت٠ إبٚه ٚقتُا ناْت  ٖٛتٞ ٗ ايعامل ايٓاطل بايعطب١ٝ،ض ايؿهط اي٬ط٠ ٗ تط

 ٗ طٛض ايتهٜٛٔ. ايتكايٝس إسضغ١ٝ ٚقت٦صٺ

ّٸ ٘ٷ إٕ اهلٝهٌ ايعا كات ن١َٝ٬ يًٗٝهٌ إٛدٛز ٗ ًَدٸ هلصا ايعٌُ َؿاب

ُا نإ بٳيًذٜٛين، ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ضٴ ،ٚاٱضؾاز ;يًُاتطٜسٟ ،ايتٛسٝس :٫سك١، َجٌ

 ٖصٙ . ٚقس تٓاٍٚ ٗ(32)هلا ٚدٛزٷ سٵعٴ١ٜ ايػابك١ اييت مل شٝٸٜتبع ِٛشز ا٭عُاٍ إػٝ

ا٭غاغ١ٝ: ْٛط١ٜ إعطؾ١، ٚطبٝع١ ايعامل، ٚاي٬ٖٛت،  نٛعاتبعض إٛإكا٫ت 

ٛٳ  هٗا.سٵٚزٳ ،ٞ، ٚٚقـ ا٭زٜإ ا٭خط٣سٵٚاٱْػا١ْٝ، ٚاي

قؿ١ ٗ إٓا ُاَّاهض يٓا نإ إكُل ضاغدّا ٗ ايتكايٝس ا٭ضغط١ٝ، ٖٚٛ َا ٜتٸ

ايصٟ ٜؿري ؾٝٗا إٍ تكاْٝـ أضغطٛ ٚإٜػاغٛدٞ يَؿطؾٛضٜٛؽ  ،١ يًُٓطلا٫ؾتتاسٝٸ

بٗا َٔ أغ١ً٦ أضغطٛ  أؾازت٘ ا٭ضغط١ٝ أٜهّا ٗ ايططٜك١ اييت ٛضٟ. ٚتٛٗط خًؿٝٸايكټ

 يتِٓٛٝ ايعسٜس َٔ َٓاقؿات٘. ا٭ضبع١ ايعك١ًٝ نٛغ١ًٝٺ

ٝٸ ٗ أغًٛب٘ ٗ  ّادسٸ ١ يًعٌُ ٚانش١َْٚع شيو، ؾإٕ طبٝع١ ايه٬ّ اٱْاي

كػ١ُ ايعك١ًٝ ٗ اٱيعاّ ٚاي ،ي١ٝسٳٍ، َػتؿٝسّا ٗ شيو َٔ تكٓٝات ايه٬ّ اَؾسٳاَؾ

ٛٸ ضٖا. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٗ ؾُٗ٘ يًعامل ٚإعاضن١، ٚنصيو ٗ قت٣ٛ ايعكا٥س اييت ط

ٛٻ  ٚايؿهٌ ا٭ضغطٞ.اهلٍٝٛ ـ ـ  ٠ٚيٝؼ إازٸ، دٛاٖط ٚأعطاض، ٕ َٔ َٛازٸأْ٘ ٜته

ايصٟ ٜؿهض  ،ٟ )ع٢ً عهؼ إعتعي١ اي٬سك١(، ؾإٕ َٓٗذ٘ غري شضٸضغِ شيوٚ

نُا ٜؿعٌ  أخط٣ ٗ ايه٬ّ إػٝشٞ ايصٟ ٜطتهع ع٢ً أضغطٛ، ٠ّتسضٜب٘ َطٸ

ّٕ ٞٸ اغتدساَ٘ ايػطٜب ٱثبات ن٬ ايصٟ ي٘ دصٚضٙ أٜهّا ٗ  ،ـًٝك١ ايعامل قٝاغ

ٞٸ  .(33)ايؿهط إػٝش

ٛٳ إٕ عطض إكُل ٕػأي١ ايعساي١ ٘ٷسٵاٱهل١ٝ ٚاؿاد١ إٍ اي َت٘ ٕا قسٻ ٞ َؿاب
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َٔ اهلل ٚاٱْػإ. ٚاهلل ٜسضى نعـ  َطًك١ تًعّ ن٬٘ ِٷٝٳقٹ إعتعي١. ؾاـري ٚايؿطٸ

ِّ ز اٱْػإ باٱضؾاز عٔ ططٜل ا٭ٚاَط اٱْػإ، ٚبايتايٞ تػتٛدب عسايت٘ إٔ ٜع

َط ٚايٓٗٞ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ عؿط ٖٛ . َٚعاًَت٘ يٮ(34)ّا ـَات إٛسا٠ َٓ٘ ـ إهلٝٸٚاحملطٻ

ٝٸ َٓاقؿ١ْ ٠ ٖٛ ات إعتعي١ اي٬سك١. َٚٛقؿ٘ َٔ اٱضاز٠ اؿطٸيًُٛنٛع إٛدٛز ٗ أزب

ٞٸ  .(35)أٜها َعتعي

ُٸٚتٛنِّ ١ٝ ايتكًٝس ايؿهطٟ ايػطٜاْٞ إػٝشٞ ٗ ض ايػري٠ ايصات١ٝ يًُكُل أٖ

ٔ إٔ ْؿرتض إٔ ٜٗٛزّا آخطٜٔ . ّٚه(36)تطٜٛط اي٬ٖٛت١ٝ ايعك١ْٝ٬ ٗ إساض اٱغ٬َٞ

ٍٷ ٌٷ نإ يسِٜٗ اتكا َع ايتكًٝس ٚا٭زب إػٝشٞ، ع٢ً ايطغِ َٔ أِْٗ يٝػٛا  ٖاث

ٛټ عاد١ٺ ٞٸ ٍٕإٍ ؼ ٚا أٜهّا َٔ غٝاقِٗ ايجكاٗ ، ٚايصٜٔ َجٌ إكُل اغتُسٸؾعً

 اٱغ٬َٞ.

 زٴٔط٫ تٳٚ ،ٗ ا٭قٌ باؿطٚف ايعطب١ٝ َهتٛب١ْ «Ishrûn Maqâla»إٕ ٖصٙ إكاي١: 

ٖٚصا ٜؿري إٍ إٔ إكُل نتب  .(37)ٗ ايرت١ْ ايعطب١ٝ ؽ إ٫ٓاقتباغات ايهتاب إكسٸ

ايصٜٔ ّتًهٕٛ اـًؿ١ٝ اي٬ظ١َ  ،ٌُ ٚإعطبٌ يًػا١ٜنتاب٘ ؾُٗٛض َٔ ايٝٗٛز إتعًٚ

َا ٕعطؾ١  ا٫عتباض أْ٘ يٝؼ يسٜٓا ططٜك١ْ ١ٝ ٚسذذٗا. َع ا٭خص ٗيؿِٗ َؿطزاتٗا ايؿٓٸ

ٔٵس ُٸ ذِ ٖصا اؾُٗٛض، ٚيه  ّا.َٔ ايٛانض أْ٘ نإ َٗ

ٌ بساٜات ايتؿهري اي٬ٖٛتٞ ايٓٛاَٞ يكس نإ عٌُ إكُل ضا٥سّا، ّٚجِّ

 .(38)َٔ ايتأثري ايسا٥ِ ع٢ً ايؿهط ايٝٗٛزٟ ايٝٗٛزٟ، ٚنإ ي٘ بعضٷ

َٔ أناز١ّٝ غٛضا، َٚع  (942ّـ  882) ٚاؾا٩ٕٚ غٳعٵسٹٜا بٔ ٜٛغـ ايؿَٝٛٞ

اض ايط٥ٝؼ يًجكاؾ١ ايٝٗٛز١ٜ. نإ غٳعٵسٹٜا ٬ٖٛت ايعك٬ْٞ ٚإٓٗذٞ ٗ ايتٝٸشيو دًب اي

 ٌ يًٝٗٛز ٗ ايبًسإ ايٓاطك١ بايعطب١ٝ.ٌ ٚايجكاؾٝٸدا٩ٕٚ َٔ أبطظ ايكاز٠ ايؿهطٜٸ

 أعُاي٘ اي٬ٖٛت١ٝ ع٢ً ايؿهط ايٝٗٛزٟ عرب ايعكٛض إدتًؿ١. تٵطٳٚقس أثٻ

نبري َٔ ايهتب  غٳعٵسٹٜا دا٩ٕٚ بتأيٝـ عسزٺ قاّ ،باٱناؾ١ إٍ أعُاي٘ اي٬ٖٛت١ٝؾ

ايطا٥س٠ ٗ فا٫ت ايتؿػري ايهتابٞ )َا ٗ شيو ايرتْات إٍ ايعطب١ٝ(، ايكإْٛ 

 ا٥ٌ ٚايعْازق١، ٚايؿعط.ٍ َع ايكطٸسٳايٝٗٛزٟ، ؾك٘ ايًػ١ ايعرب١ٜ، اَؾ

ِټ ١ ٚدٗات ْٛط ايه٬ّ ايعك٬ْٝ إلاظات٘ ٗ فاٍ ايعكٝس٠ زَرٳ ٚقس نإ أٖ
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مل ٜؿعٌ شيو ؾك٘ ٗ نتابات٘ اي٬ٖٛت١ٝ إٓٗذ١ٝ، ٚ ،ِ ايٝٗٛز١ٜٝٳَع إكازض ٚايكٹ

ٔٵ ٌٕبٳضٴ ٚيه ُٸ ُا ٚٗط شيو بؿه ٚقس أخص ع٢ً عاتك٘  ١ٝ ٗ تؿػريٙ ايهتابٞ.أنجط أٖ

ُٸ . ٚايعكٌؽ ٗ ن٤ٛ ايؿهط ١ إعاز٠ قٝاغ١ ايتؿػري اؿاخاَٞ يًهتاب إكسٻَٗ

ٌٕٚيصيو، ؾإٕ تعًٝكات٘ ايهتاب١ٝ َاتٗا، ٖٞ أٜهّا َكازض شات َكسٸ خامٸ ، ٚبؿه

ِّ  ١ٝ يتشسٜس ؾهطٙ. أٖ

 ْٗٛضّا َؿابّٗا يصيو ايصٟ ناتب٘ إكُلٴإٍ سٛس نبري ـ نإ ىاطب ـ 

َا ـ يؿِٗ  ّٝا َِٓٗ ـ بططٜك١ٺعٵغٳ ;ٗ ايجكاؾ١ ايعا١َ : يكس اْػُؼ ايٝٗٛز بعُٕلغًؿّا

 تعسٚا عٓٗا.ُا اببٳاييت ضٴ ،١َكازضِٖ ايجكاؾ١ٝ اـاقٸ

ٝٸ Dilatzغٳعٵسٹٜا َٔ َٛايٝس َكط ٗ بًس٠  َٓطك١ ، (39)صّاطقط١ٜ أبٛ قٜٛط ساي

إٍ ايؿاّ ٚايعطام. ٚيسٜٓا  ؾطسٌ ،ات َٔ عُطٙٝايؿٝټّٛ. ٚغازض َكط ٗ أٚاخط ايعؿطٜٓ

تعٝٝٓ٘ ض٥ٝػّا ٭ناز١ّٝ غٛضا ٗ  ١ ٚسًب. ٚمتٸ١ ع٢ً أْ٘ أَه٢ بعض ايٛقت ٗ طربٜٸأزٓي

تٹ َٔ ايطبك١ ا٭ضغتكطاط١ٝ اؾ٪١ْٝٚ ع٢ً ايطغِ َٔ سكٝك١ أْ٘ مل ِٜأ ،928ّعاّ 

 ايعاي١ٝ.

زٜؿٝس  ،َع ضأؽ اؾاي١ٝ ـ ايٝٗٛز١ٜ ـ َا زخٌ غٳعٵسٹٜا دا٩ٕٚ ٗ قطإع ٚٗ َطس١ًٺ

سٜ٘ اْكػاّ اؾاي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ بٌ َ٪ِّ . ٚقس متٸ(40)ٚايصٟ غع٢ إٍ خًع٘ ،بٔ ظناٟ

أخط٣  ٢٠ّ مت ا٫عرتاف بػعسٜا دا٩ٕٚ َطٸستٸ، ٛاتأٚ غبع غٓ ٠ غتٸَٚعاضنٝ٘ ٕسٸ

ٟٸ ٚضغِغٛضا. ٭ناز١ّٝ  نط٥ٕٝؼ نإ قازضّا ع٢ً  زضد١ٺ أْ٘ يٝؼ َٔ ايٛانض إٍ أ

ٗ ٖصا ايٛقت نتب أعُاي٘  ؾإْ٘اؾا٩ٕٚ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠،  :َجٌ ؾػٌ ٚٚٝؿ١ٺ

 . (41)اي٬ٖٛت١ٝ ايط٥ٝػ١

رئٜ: ضٚاٜت٘ عٔ نتاب غؿط عًٌُ ٫ٖٛتٌٝ َٓٗذٌٝ نب نتب غٳعٵسٹٜاؾكس 

ك٘ ًَٚدٻ ;(931 تب)ُن بعٓٛإ نتاب إباز٨ ،(42)ٜتعٜطا ايػاَض )نتاب اـًٝك١(

 (.933تب )ايعكا٥س ٚإعتكسات، ُن عتكازاتاي٬ٖٛتٞ: نتاب ا٭َاْات ٚا٫

ٞٸ سټ ـ بٛنٕٛحعٳَٚا نتب٘ غٳعٵسٹٜا دا٩ٕٚ َٔ نتب تٴ  ّا عًُّٝاـ تعًٝك قاطع َٚٓطك

ٟ يبعض ا٫ػاٖات ايكٛؾ١ٝ ٚا٭ؾ٬ط١ْٝٛ ٚٚغ١ًٝ َٓ٘ يًتكسٸ ،ٜطاع٢ً غؿط ٜتع

ُٕ ٢ ا٭َط ٗ إخٛإ ٚاٱغ٬َٞ، نُا ٜتذًٓ ;ايٝٗٛزٟ :َٔ اجملتُعٌ ث١ ٗ نٌٛسٳشٵا
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ٛټ ;ايكؿا ُٸسٝح يعب ايتك ٚٵضّا َٗ  .(43)ّاف اؿطٗ زٳ

ا٭َاْات »إٕ ايعٌُ اي٬ٖٛتٞ ايط٥ٝؼ يػعسٜا دا٩ٕٚ ٖٛ نتاب٘ 

١َ( )إكسٸ ٚتتُشٛض خطابات٘ ايعؿط ٗ ايرتتٝب إعتاز يع٬ق١ ايه٬ّ: .(44)«تعتكازاٚا٫

( عٔ خًل ايعامل ٚإثبات اـايل; 1 عٔ نطٚض٠ ايتشكٝل ايعك٬ْٞ ٚإعطؾ١ٝ; )إكاٍ

ٛٳعٔ ( 3 )إكاٍ ;( عٔ ٚسسا١ْٝ اهلل، ٚقؿات٘ اٱهل2١ٝ )إكاٍ  ٞ ٚايٓب٠ٛ;سٵايكإْٛ ٚاي

، ـري ٚايؿطٸ١، ٚا٠ ٚايعساي١ اٱهلٝٸ( عٔ اٱضاز٠ اؿطٸ9 إكاٍ و، ٚنصي5ـ  4 ٕ)إكا٫

١َ يؿشل ايكٝا١َ عٔ طبٝع١ ايطٚح، ٖٚٛ َجاب١ َكسٸ (6إكاٍ ; )ٚايجٛاب ٚايعكاب

ٌٕ ،٘ ايٝٗٛزٟٚايؿسا٤ شات ايتٛدټ ِٸ8ـ  7 ٌ)إكاي خام ٗ ٚبؿه ىتتِ ايهتاب  (. ث

 يعامل.َٓاقؿ١ ايػًٛى ا٭َجٌ يٲْػإ ٗ ٖصا ا

نا٬َّ عٔ ؾهط  ّ ؾٝ٘ تًدٝكّاٗ سٌ إٔ ٖصا يٝؼ ٖٛ إهإ إٓاغب يٓكسِّٚ

سٜط بايصنط إٔ بٛانري إعتعي١ ناْٛا َكسضّا ض٥ٝػّا ي٘، ؾُٔ اؾغعسٜا دا٩ٕٚ، 

 ١ٝ ٚإؿطزات إؿا١ُٖٝٝ.ٗ سذاد٘ إٓطكٞ، َٚكطًشات٘ ايؿٓٸ نُا ٖٛ ٚانضٷ

 ،عباض٠ إعتعي١ ايُٓٛشد١ٝ اييت ٜػتدسَٗا ٖٞٚأسس ا٭َج١ً ايكػري٠ ـ ع٢ً شيو ـ 

ؾهُا ٖٛ  .«قس غطغٗا اهلل ٗ عكٛيٓا» عٓسَا ٜصنط إٔ ايؿ٦ات إطًك١ يًدري ٚايؿطٸ

ٗ تًو ايؿرت٠ ا٫ْتكا١ٝ٥ ا٭ٍٚ اغتٛعب غعسٜا ـ أٜهّا ـ إعًَٛات ٚا٭ؾهاض َٔ  َعتازٷ

ٛٸ ُٕع١، َا ٗ شيو ايؿ٬غؿ١، ٚا٭ؾ٬طٛفُٛع١ َكازض َتٓ ٚاي٬ٖٛت  (45) ١ثسٳشٵ١ْٝ ا

 .(46)إػٝشٞ

طٙ تأثټ إٍشيو  ٜعٛزُا بٳ١ٜ، ٚضٴَٚجٌ غًؿ٘ إكُل، مل ٜكبٌ غعسٜا ايعكٝس٠ ايصضٸ

ٛٸبإكازض إػٝش١ٝ، ٚأٖن ، ضاؾهّا إٓطل عطاضٕ َٔ اؾٛاٖط ٚا٭س إٔ ايعامل ٜته

 .(47)ؾه٬ّ َٚهُّْٛا ،ا٭ضغطٞ

 إعتعي١(ٚأخط٣ َجٌ إكُل  ٠ٌّ )َطٸػٝشٝٸأخط٣، دازٍ غٳعٵسٹٜا إ َٔ ْاس١ٝٺ

ز ايٛانض يًكؿات ٚإٔ ايتعسټ، َٓطك١ٝ َع١ٓٝ ١ يٝؼ هلا ساي١ْع٢ً إٔ ايكؿات اٱهلٝٸ

ؽ أْٗا ٗ ا٭غاؽ ٚيصيو لس ٗ ايهتاب إكسٻ ١ ٜطدع إٍ قٝٛز ايًػ١ ايبؿط١ٜ.اٱهلٝٸ

 تؿػري١ٜ. َػأي١ْ

ٝٸأزخٌ غٳعٵسٹٜا إٍ ايؿهط ايٝٗٛزٟ ؾهط٠  ١ بٌ ايكٛاٌْ إعطٚؾ١ ايتُٝٝع إعتعي
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ٛٳ (ايعكًٝات) عك٬ّ  ٞ )ايػُع١ٝ، ايؿطٜع١(، ٖٚٛ ُٝٝعٷسٵٚتًو إعطٚؾ١ َٔ خ٬ٍ اي

 طٜٔ ايٝٗٛز.اعتُسٙ ايعسٜس َٔ إؿٚه

نإ ايه٬ّ إعتعيٞ ٖٛ ن٬ّ إسضغ١ ايؿًػؿ١ٝ ـ  ،ٚبعس غٳعٵسٹٜا دا٩ٕٚ

اب إكُل ٚايُهتٸ :َجٌ ،ؿٌ ا٭ٚا٥ٌس إٔ إ٪ٚيإ٪ٖنٔ َٚ .(48)ايؿا٥ع١ ـ بٌ ٜٗٛز ايؿطم

ُٸ ،اجملٗٛيٌ ٚٵضّا َٗ ٛټقس يعبٛا زٳ ض. َٚع شيو، ؾإٕ إٛقـ ايطمسٞ ّا ٗ َجٌ ٖصا ايتط

ٟٸٓٵبّا إٍ دٳٓٵيػعسٜا دا٩ٕٚ، دٳ ٟٸ ب َع تأثريٙ ايؿهط ٚٵضٙ اؿٝٛ ٗ تؿهٌٝ ثكاؾ١  ٚزٳ

ٌٕٜٗٛز١ٜ عطب١ٝ، ععٻ  ،عاب٘ ايٛاغع ٭ؾهاض إعتعي١ بٌ ايٝٗٛزٚانض َٔ اغتٝ ظ بؿه

 ٚاَتكاقِٗ هلا.

ا٥ٕٝٛ ـ عٔ أؾهاض إعتعي١ ٗ نتاباتِٗ. ط َعاقطٚ غٳعٵسٜا دا٩ٕٚ ـ ايكطٸنُا عبٻ

ٚٸ ٚٸ ،َٛػ٫ّٞ زاْٝاٍ بٔ َٛغ٢ ايكٚهب إٔ ْصنط أ ٚٵضّا ط قطٸٍ َؿٚهؾٗٛ أ ا٥ٞ يعب زٳ

ُٸ ـ ع٬ُّ عًُٓا مل ٜ٪ٚي نش١. ٚع٢ً سسٸشات عكٝس٠ ٚا ا٥ٌ ٗ سطن١ٺّا ٗ زَر ايكطٸَٗ

 .(49)٫ٖٛتّٝا ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس

ٌٕ ٫ ٚ) عاّ ٜٓعهؼ ٗ تؿػريٙ ايهتابٞ َٚع شيو، ؾإٕ تأثري إعتعي١ عًٝ٘ بؿه

ٚٗ اـطب١ ـ أٚ  ،(Minor Prophets/  غٝٻُا ٗ تعًٝك٘ ع٢ً أغؿاض ا٭ْبٝا٤ ايكػاض

ُٻ ٗا ٚنًٓ .ا١ٌٗ٥ إٍ إخٛاْ٘ ايكطٸناْت َٛدٻ ٚاييت ،١ُ إٓػٛب١ إيٝ٘ايطغاي١ ـ إع

 .(50)بايعرب١ٜ َهتٛب١ْ

إعتعي١ يًتٛسٝس  ض١ٜ٩َكا٫ت إّا١ْٝ تسٚض سٍٛ  َػٜٞهع ايكٛ ٚٗ ٖصا ايٓلٸ

ٚايعسٍ اٱهلٞ. َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصٙ ٖٞ احملاٚي١ ا٭ٍٚ ٗ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ يكٝاغ١ 

 .(51)ايعكا٥س اي٬ٖٛت١ٝ إعٝاض١ٜ

ُٸَٛػز ايكٜؿسِّ ٌٸٞ ع٢ً أٖ ايهتاب  ايكا٥ِ ع٢ً ْلٸ ١ٝ ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ إػتك

ع٢ً أغاؽ ايتكايٝس  ٫ّ َٔ قبٍٛ إباز٨ ٚايكٛاٌْ ايس١ٜٝٓ ببػاط١ٺسٳؽ، بٳإكسٻ

ػٞ عٔ َؿاِٖٝ إعتعي١ إٍ َٜٛٚؿري تعبري ايك .ِٗ اؿاخاَات(ٚاحملانا٠ )نُا ٜتٸ

أخط٣ إٍ ا٫غتٝعاب  ٠ّ، َٚطٸ«٭دٓب١ٝا»داْب َعاضنت٘ ايؿسٜس٠ يًهتب ٚا٭ؾهاض 

ايعجٛض ع٢ً  ػٞ، متٸَٛنُا ٖٛ اؿاٍ َع ايكٚ. (52)ط يٮؾهاض ايه١َٝ٬ايٝٗٛزٟ إبٚه

 ا٥ٌ ٗ ايكطٕ ايعاؾط ٗ تؿػريِٖ ايهتابٞ.ايتعايِٝ اي٬ٖٛت١ٝ يًعسٜس َٔ ايكطٸ
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 ــــــ (53) صطومٛذدإ َٔ ايكسا٥ني املتأثِّسٜٔ بتعايِٝ املعتصي١

ا٥ٌ ايصٜٔ ٚدٝع٠ َع اثٌٓ َٔ ايهتٸاب ايكطٸ ٖصا ايػٝام غٓتعاٌَ يؿرت٠ٺ ٚٗ

 . (54)ٜٚؿٝت بٔ عًٞ ;ٜعكٛب ايكطقػاْٞ :بتعايِٝ إعتعي١ ٠ٺطٚا بؿسٸتأثٻ

 

 ــــــ أـ ٜعكٛب ايكسقطاْٞ

ٗ  930ّٚ 920ٚقس ْؿ٘ ٗ عاَٞ  .ّا َٔ غٳعٵسٜانإ ايكطقػاْٞ أقػط غٓٸ

بايتكايٝس اؿاخا١َٝ، ٚا٭عُاٍ  ّا، ٚقس نإ َعطٚؾّادسٸ ؿّاَجٓك ايعطام. ٚنإ عإّا

ايؿًػؿ١ٝ ٚاـٝاي١ٝ ايع١ًُٝ ٗ عكطٙ، ٚنصيو َع ايهتب ٚايتكايٝس إػٝش١ٝ 

َكازض ؽسَٓا ٱعاز٠  ٖٞٚ ،ؿات ض٥ٝػ١ ي٘اؿؿاٚ ع٢ً ث٬ث١ َ٪ٖي ٚاٱغ١َٝ٬. ٚقس متٸ

 .(55)بٓا٤ ؾهطٙ

ٚوتٟٛ أٜهّا ع٢ً عسز  .ٛاض ٚإطاقبنتاب ا٭ْ ا٥ٞٚقس نتب عٔ ايكإْٛ ايكطٸ

ٍ َع اٱغ٬ّ سٳتاضٜذ ايطٛا٥ـ ايٝٗٛز١ٜ، ٚاَؾ :َٔ إٓاقؿات غري ايكا١ْْٝٛ، َجٌ

ٚإػٝش١ٝ، ٚإٛنٛعات اي٬ٖٛت١ٝ، َعاؾ١ ٚاغع١ يٮغاؽ إعطٗ يًكإْٛ )أقٍٛ 

 .(56)أخط٣ َٔ بٌ إَٔٛض (ايؿك٘

نتب تؿػري بريٜؿٝت، ٖٚٛ  طاقبٚإ ٚقبٌ إٔ ٜهتب ايكطقػاْٞ نتاب٘ ا٭ْٛاض

ٞٸ عٔ تعًٕٝل عباض٠ْ ٞٸ ؾًػؿ نُا  ،١ أٜا١ّ خًل ايعامل ٗ غتٸٚاغع ايٓطام ع٢ً قكٸ ٚعًُ

 ط ايتهٜٛٔ. ٖٛ َٛدٛز ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ غٹِؿ

 Christian Hexameronٚقس نإ ِٛشد٘ ٗ نتابات٘ ٖٛ ايهتاب إكسؽ

Literature بس٤ اـًلص، َٚكازضٙ ايط٥ٝػ١ ناْت  طا٭زب إػٝشٞ ع٢ً أغاؽ ضٚاٜات

 نتابات إكُل ٚغعسٜا دا٩ٕٚ.

ُٸٜٴعٳ  أنجط انتُا٫ّ يهْٛ٘ عطض يٓا قٛض٠ّ ;ّا يًػا١ٜسټ ٖصا ايهتاب َكسضّا َٗ

إٍ إعاز٠ بٓا٤ ٚؼطٜط َٔ ا٭دعا٤  ٘ ٫ ٜعاٍ عاد١ٺيؿهط ايكطقػاْٞ، يهٓٸ

عٔ  ض ٚاؿسا٥ل، ٖٚٛ عباض٠ْايطٜا». ٚنإ عًُ٘ ايط٥ٝؼ ٚا٭خري نتاب (57)إدطٛط١

 .(58)ع٢ً ا٭دعا٤ غري ايكا١ْْٝٛ َٔ أغؿاض َٛغ٢ اـُػ١ تعًٕٝل
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 ــــــ ب ـ ٜفٝت بٔ عًٞ

ْؿ٘ ٗ ايكسؽ خ٬ٍ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ قس ٚ .ٜؿٝت بٔ عًٞ َٔ َٛايٝس ايبكط٠

ٔٵ ٚمل ٜهٔ َعاقطّا .ايكطٕ ايعاؾط نإ ع٢ً زضا١ٜ نبري٠  يػعسٜا دا٩ٕٚ، ٚيه

ٚنجريّا َا اْتكسٙ. َٚع شيو، ٚٚؾكّا يطبٝع١ َؿاُٖٝ٘ اي٬ٖٛت١ٝ، ؾٗٛ ٜٓتُٞ  ،بهتابات٘

 إٍ ايؿرت٠ ا٭ٍٚ َٔ ايؿهط ايٝٗٛزٟ إعتعيٞ.

ِٸ  ؽ ٗا٥ٌ ع٢ً ايهتاب إكسٻطٜٔ ـ ايكطٸكٌ ـ إؿػِّإعًٚ نإ ٜؿٝت َٔ أٖ

ٚايعؿطٜٔ َٔ  ع٢ً ْٝع ايهتب ا٭ضبع١ سٝح أْتر تعًٝكاتٺ; ا٥ٌايعكط ايصٖيب يًكطٸ

باٱناؾ١ إٍ اْعهاؽ ؾهط ٜؿٝت ْؿػ٘، ؾإٕ تعًٝكات٘ ٚؽ ايعربٟ. ايهتاب إكسٻ

ِٸ َكسضٷ ٕٕ يًتكايٝس ٚإصاٖب ايتؿػري١ٜ، ٚايعسٜس َٓٗا غري َٛدٛزٺ َٗ  آخط. ٗ َها

ٌَٕا ٜتٸ ٚٗ َصاٖبِٗ ايؿًػؿ١ٝ، عاز٠ّ ّٸ بع ايكطقػاْٞ ٜٚؿٝت بؿه إػاض  عا

يًٓٛط١ٜ  َؿاب١ْٗ (Epistemology) إعطؾ١ ٗتُٗا ٕٚ. ْٚٛطٜٸزٙ غعسٜا دا٩ايصٟ سسٻ

 «ايتكًٝس إٓكٍٛ أق٬ّ»ٗ َهُٕٛ  ُااـاق١ بػعسٜا، ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ؾ٘ عٓٗ

 تط(.ا)اـرب إتٛ

اٌْٝ( بايتكايٝس اؿاخا١َٝ ٗ ٖصا ايٓٛع، س غٳعٵسٹٜا )ْٚٝع اؿاخاَات ايطبٸٜتكٝٻ

ٌٸسٖا ايكطقػاْٞ ٚبُٝٓا ٜكِّ ؽ ايعربٟ. يكس ايهتاب إكسٻ قطٸا٥ٞ( بٓلٸ ٜؿٝت )ٚن

 ٚضغِبايرباٌٖ ا٭ضبع١ ـًل ايعامل اييت قاغٗا غٳعٵسٜا. َٚع شيو،  ١ٓٺناْٛا ع٢ً بٝٸ

ٛٻأِْٗ ٜ٪ٚن ٕ َٔ اؾٛاٖط ٚاؿٛازخ )ضؾض إػا٥ٌ سٕٚ ع٢ً إٔ ايعامل إدًٛم ٜته

 .(59)٠ٕٛ ؾه٬ّ َٔ أؾهاٍ ايصضٸ(، ٜبسٚ أِْٗ ناْٛا ٜكبًَٚهُّْٛا ا٭ضغط١ٝ ؾه٬ّ

ُٗا ٕٓاقؿ١ ايتُٝٝع بٌ قؿات اهلل ٝٵأتاح سسٚخ ايتذػِٝ ايهتابٞ ايؿطق١ يهًَ

ٌٸ ١ ـ ايصات١ٝ ـ )َٛدٛز، عاملٷا٭غاغٝٸ نُا ٚ ، َٚا إٍ شيو( ٚقؿات٘ ايؿع٤ٞ.١ًٝٺؾ به

ز١ٜ، ٚدٛ ١ّٗ ايؿهط إعتعيٞ، ؾُٗٛا إٔ َػأي١ ايكؿات اٱهل١ٝ يٝػت قهٝٸ ٖٛ ؾا٥عٷ

ٔٵ ١. ٚن٬ُٖا اغتؿاز َٔ ١ / يػٜٛٸتؿػريٜٸ بػبب قٝٛز ايًػ١ ايبؿط١ٜ ؾٗٞ َػأي١ْ ٚيه

ُٕ ٌ بٳاييت أزخًت ع٢ً ايؿهط ايٝٗٛزٟ َٔ قٹ ،ؿ١ؿٳتٳِهايتُٝٝع بٌ ايكٛاٌْ ايعك١ْٝ٬ ٚا

 غعسٜا دا٩ٕٚ.
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 ــــــ (ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ ايعاغس ٚاحلادٟ عػس)ايفرت٠ ايه٬ضٝه١ٝ  ـ2

ِٛا عكٝد٠ املعتصي١َ٪يِّط َّٓ ّٟ تب  ــــــ (61) ص صفٕٛ يف عًِ ايه٬ّ ايٝٗٛد

١ ؿٞ ايه٬ّ ايٝٗٛزٟ ـ تكطٜبّا ـ ايعكٝس٠ اـاقٸ٢ ْٝع َ٪ٚيٗ ٖصٙ ايؿرت٠ تبٓٸ

ٌ بٳؿٌ ايٝٗٛز َٔ قٹأعُاٍ َسضغ١ ايبكط٠. ؾايتأثري ع٢ً إ٪ٚي ٌ ٗبإعتعي١، ٚتتُجٻ

ٞٸ ٞأب :١، َجٌايؿدكٝات إطنع١ٜ ٗ ٖصٙ إسضغ اض ٚعبس اؾبٸ ;بٔ خ٬ز عً

 ٚقطٜض. اهلُساْٞ، ٚانضٷ

 

 ــــــ أـ ؾ٥ٌُٛٝ بٔ ُسفين

(، ٚايصٟ ؾػٌ َٓكب ض٥ٝؼ أناز١ّٝ 1013ّاؾا٩ٕٚ ق٥ٌُٛٝ بٔ سٴؿين)

 ،يٮنازّٝات اؾا١ْٝٚ٩ ّانباض َت قاز٠ّقسٻ ،أضغتكطاط١ٝ غٛضا، نإ غًٌٝ عا١ً٥ٺ

 .(61)ؿطخ٬ٍ ايكطٌْ ايعاؾط ٚاؿازٟ ع

٢ ق٥ٌُٛٝ بٔ سٴؿين تعًُٝ٘ ٚتسضٜب٘ نعهٛ ٗ ع٢ً عهؼ غٳعٵسٜا دا٩ٕٚ، تًٓك

ُٸِْٝ. ٚيصيو ؾإٕ تبٓٸٚػ١ اؾا٩َ٪غٸ  ّاٝ٘ ايهاٌَ ـ ٚاؿُاغٞ ـ يؿهط إعتعي١ نإ َٗ

ض نٝـ تػًػًت ـ تًو ا٭ؾهاض ـ ٗ عامل ا٭نازّٝات احملاؾ١ٛ يهْٛ٘ ٜٛنِّ ;يًػا١ٜ

 ّا.ثكاؾٝٸ

ؿّا غعٜط اٱْتاز، سٝح أْتر يٓا َا ٜكطب َٔ ٔػ١ سٴؿين َ٪ٚينإ ق٥ٌُٛٝ بٔ 

اييت  ،١ٓ َٔ أغؿاض َٛغ٢ اـُػ١ٚقس نتب تعًٝكات ع٢ً أدعا٤ َعٝٻ ٌ عٓٛاّْا.ٚغتٸ

ل عًٝٗا غعسٜا لس ؾٝٗا أؾهاض إعتعي١ )ٚٗ ا٭غاؽ قس َٮ يٓا ا٭دعا٤ اييت مل ٜعًٚ

ٌٷايباسح ع٢ً بعض إ ٚي٘ تعًٝكاتٷ .دا٩ٕٚ( ندِ ع٢ً َٓٗذ١ٝ  تًُٛز١ٜ، ٖٚٛ عُ

َٔ  ٖٚٓاى سٛايٞ ٔػ١ ٚأضبعٕٛ زضاغ١ سٍٛ َٛانٝع قا١ْْٝٛ كتًؿ١، ٚعسزٷ .ايتًُٛز

 كتًؿ١ ٗ ايه٬ّ ٚايٓٛطٜات ايكا١ْْٝٛ. نٛعاتايهتب اييت تتٓاٍٚ َٛ

 ا٥ٞ ٜٛغـ ايبكريٙ ايؿاب ايكطٸعًِ ايه٬ّ ؾٝصنط َعاقطٴ ُ٘أَا بايٓػب١ يتعًٗ

ابٔ  :امس٘ ،ي٘ ِٕز: نتاب ا٭قٍٛ، َع َعًٚبٔ سٴؿين زضؽ نتاب ابٔ خ٬ٓإٔ ق٥ٌُٛٝ 

.Ibn Tahanايطَٸشٳٸإ 
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يٞ )نتاب سٳبعٌُ أبٞ عبس اهلل ايبكطٟ اَؾ نُا أْ٘ نإ ع٢ً زضا١ٜٺ

 ،ـ بايعسٜس َٔ ايهتب ا٭خط٣ أٜهّا ٚع٢ً ا٭ضدض أْ٘ نإ ـ ع٢ً زضا١ٜٺ (،اٱٜهاح

 .(62)َٔ َعتعي١ ايبكط٠ َطنع١ٜ ٗا ؾدكٝاتٷتٵاييت نتبٳ

َٛانٝع  ـ ؾُٝا ٜبسٚـ عاؾا  ،ا٩ٕٚ ق٥ٌُٛٝ بٔ سٴؿين نتابٌاؾـ ٚقس أٖي

ٚنتاب أقٍٛ  ;(63) َا، ُٖٚا: نتاب اهلسا١ٜ أنجط مشٛي١ٝ إٍ سسٛ ايه٬ّ بططٜك١ٺ

 .(64) ايسٜٔ ٚؾطٚع٘

ْٚط٣ َٔ  ْػبّٝا. ـ َٔ َا١٥ ؾكٌ، ٚؾكٛي٘ قكري٠ْٜتأٖيؾٗٛ نتاب اهلسا١ٜ أَا 

ٌ اهلل بٳيتعاّ َٔ قٹأ٠ ايباق١ٝ إٔ ايهتاب ٜبسأ َٓاقؿ١ ؾطض ا٫احملتٜٛات اجملعٸ ؾٗطؽ

ٗ َعاؾ١ ْٝع إٛنٛعات إعتاز٠ إٛدٛز٠ ٗ أعُاٍ  ٜٚػتُطٸ ،تعاٍ )أٟ ايتهًٝـ(

 إعتعي١ ا٭غاغ١ٝ.

; (65)ز٠: نتاب ا٭مسا٤ ٚايكؿاتنُا نتب نتبّا سٍٛ َٛانٝع ٫ٖٛت١ٝ قسٻ

 .(68); ٚنتاب ْػذ ايؿطع(67); نتاب ايجٛاب ٚايعكاب(66)ايؿهط١ٜايطغاي١ 

ـ ق٥ٌُٛٝ بٔ سٴؿين نتابٌ ٜعاؾإ َٛنٛعات ٚباٱناؾ١ إٍ شيو، أٖي

 .(69)(أؾٗط إػا٥ٌ)ٚ (;ٗ ايؿطٜع١)ايٓٛط١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٗ ٚنع إعتعي١: 

ٛا بأِاٙ كًؿٌ ايٝٗٛز ايصٜٔ اتٻؾؿٞ نتاب٘ )ٗ ايؿطٜع١( غع٢ إٍ تعٜٚس إجٖك

١ خاقٸٚ) يؿِٗ َطاقب١ ايٛقاٜا بإطإض ،ايتؿهري إدتًؿ١، َجٌ: ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١

ّٕ ايٛقاٜا إٛسا٠( نذع٤ٺ  ـ شٟ َػع٣. ٖازفٺ زٜينٸ َٔ ْٛا

ٚٸ ٍ َٔ ايهتاب ٜعطض ا٭غاؽ ايٓٛطٟ ٕجٌ ٖصا اٱطاض، ٜٚتٓاٍٚ ٗ اؾع٤ ا٭

ٚٵض ايٓٝٸٞ، ٚؾهٌ ا٭َط ٚايتشطِٜ ايٓكٸ ٘،ايتهًٝـ، ٚطبٝعت ١ ٚايتشؿٝع ٗ أزا٤ ثِ زٳ

 ٚاغتدساّ ايكٝاؽ إٓطكٞ َع ايٛقاٜا. ،ايٛقاٜا

ّ عسزّا َٔ تكٓٝؿات تًو ايٛقاٜا، اغتٓازّا ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ اؾع٤ ايجاْٞ قسٻ ٚٗ

ـٷ  .(70)ب اجملُٛعات أٚ ايٛطٚفػٵؽتًـ سٳ إٍ ؾهط٠ إعتعي١ بإٔ ايٛقاٜا ٖٞ يط

إكاٍ  كتًؿ١. ػا٥ٌـ َٔ عؿط َكا٫ت سٍٛ َٝتأٖي( ؾأؾٗط إػا٥ٌ)أَا نتاب٘ 

ٚٸ َع  ٕايجاْٞ ٚايجايح ٜتعا٬َإكا٫ٕ ٚ ;ٍ ٜٓاقـ ؾهط٠ اٱْاع نأغاؽ يًكإْٛا٭

ايتهًٝـ; ٜٚتعاٌَ اـاَؼ َع إع٢ٓ  ٔ; ٚإكاٍ ايطابع ع(71)َػأي١ تأبٝس ايتٛضا٠
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تؿػري١ٜ ض٥ٝػ١;  ١ْقهٝٸ ايٛانض يًهًُات )اؿكٝك١( ٚايًػ١ ايتكٜٛط١ٜ )اجملاظ(، ٖٚٞ

أخط٣ تعاجل ايكهاٜا إتٓاظع  ٜٚٓاقـ إكاٍ ايتاغع ا٭عُاٍ ايؿٛق١ٝ. ٖٚٓاى َكا٫تٷ

 ايتكِٜٛ. :ا٥ٌ، َجٌعًٝٗا بٌ اؿاخاَات ٚايكطٸ

 

 ــــــ ب ـ غريا بٔ سٓاْٝا

ْا سٵف ايط٩غا٤ إعاقطٕٚ ٭ناز١ّٝ بَٛبٝسٜتا باي٬ٖٛتٌٝ، يهٓٓا ٚدٳطٳمل ٜٴعٵ

ا٩ٕٚ اؾنتب  :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ اغتٛعبٛا أٜهّا بعض عٓاقط تعايِٝ إعتعي١. أِْٗ

ّا ع٢ً غ٪اٍ أضغٌ ٠ ث٬ثٌ عاَّا، ضزٸؾريا بٔ سٓاْٝا، ايصٟ عٌُ نط٥ٝؼ بَٛبٝسٜتا ٕسٸ

 ١ غري قا١ْْٝٛ(.ل باٯقسا٠ ايتًُٛز١ٜ )قكٸٜتعًّٖ، 992َٔ ايكريٚإ ٗ عاّ 

ُٸ ػتشك١ ػاٙ اؿٝٛاْات، ٜٚػتؿٝس ؾريا َٔ غري َ ١ ٚٗٛض قػ٠ٛٺٔ ايككٸٚتته

ُٕ أؾهاض إعتعي١ بايتعٜٛض  ;١عٔ إعاْا٠ غري إػتشٓك طؿا٢ٍ يًشٝٛاْات ٚا٭َطعٵاٱهلٞ ا

 .(72)َٔ أدٌ تؿػري اٯقسا٠

نّا يًجكاؾ١ ايعطب١ٝ (، نإ أنجط تعطټ1038ّـ  939ٜٚبسٚ إٔ لٌ ؾريا، سٝٝا )

ٝٸ ظ بإٔ هلا قت٣ٛٶَٔ ضزٚزٙ ُتا ّأَ ٚايسٙ. ؾإٕ عسز  . ٚأنجط ٖصٙ ايطزٚز ؾٗط٠ّّا٫ٖٛت

ٍٕ عٔ َ٘ َٔ إداب١ٺَا قسٻ  .(73)اٯداٍبل ٘ ي٘ ٜتعًٖدِّٚٴ غ٪ا

َات ٫ٖٛت١ٝ. ؾؿٞ َٔ ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ اييت ُتاظ َكسٸ ّانتب سٝٝا عسز

)ايبٝع ٚايؿطا٤( ٜططح غ٪ا٫ّ عٔ غبب اؿاد١ إٍ ايٓؿاٙ ايتذاضٟ  ١َ عًُ٘ َٗكسٸ

ٟٸ ٙ ع٢ً بٗا. ٚضزٸإشا قسّ اهلل يٲْػإ إٓاؾع إدتًؿ١ اييت ٜتطًٖ ٚا٫غتشٛاش ايبؿط

٠ يٲْػإ ٚإعطؾ١ ٚايكسض٠ ا٭غ١ً٦ ٜعهؼ يٓا َٓاقؿ١ إعتعي١ يًتؿاعٌ بٌ اٱضاز٠ اؿطٸ

 .(74)١اٱهلٝٸ

 ١ٝٺم إٍ ؾدكإٔ أتططٸ ا٥ٌ ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ أٚزٸؿٌ ايكطٸٚقبٌ إٔ أْتكٌ إٍ إ٪ٚي

ٍٷ تناْٚايكريٚإ،  ا١ْٝ أخط٣ َٔ ايططف اٯخط َٔ ايعامل اٱغ٬َٞ، ٗضبٸ  يسٜٗا َٝٛ

 .(75)َعتعي١ٝ

 

 ــــــ ت ـ ْطِٝ بٔ ٜعكٛب

( ض٥ٝػّا ٭ناز١ّٝ ايتًُٛز ٗ 1057ّـ  990)سٛايٞ نإ ْػِٝ بٔ ٜعكٛب
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. ٚقاّ (76)ْسيؼٌ ايٝٗٛز ٗ ايعطام ٚا٭كاي٘ بايكاز٠ ايسٜٓٝٸساؾٜ ع٢ً اتٸ ٚقس ،ايكريٚإ

ٍٕبتأيٝـ عسٸ  ايتًُٛز. نٛعات، َعُٛٗا سٍٛ ٠َٛ أعُا

َٔ زؾرت ا٬ٕسٛات  (، ٖٚٛ ْٛعٷMegillat Setarim) ٚقس نإ أسس أعُاي٘

إهتٛب بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚايعرب١ٜ، ٚايصٟ وتٟٛ ع٢ً فُٛع١  ،إٓؿٛض اـامٸ

ٛٸ  .(77)ع١ َٔ إٛازٸَتٓ

ٚٸايكػِ ؾؿٞ أسس ا٭قػاّ ـ  ـ ٜٓتكس ْػِٝ بٔ ٜعكٛب َٛقـ ق٥ٌُٛٝ بٔ  ٍا٭

غتس٫ٍ َٔ خ٬ٍ ا٫ ؾ٘ اهلل إ٫ٓايصٟ ٫ ّهٔ إٔ ٜٴعطِّ ،سؿين ٗ نتاب اهلسا١ٜ

ٞٸ،ايعك ٛٳ )ايهطٚض١ٜ(. غ١ٝسٵٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ ايتذطب١ إباؾط٠ اَؿ ً ٗ  ٞسٵأعط٢ ْػِٝ اي

ٍٕ ٞ، غاَط، سػٸ َ٘ نإثباتـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ إٔ غؿط اـطٚز ٜكسِّ دبٌ غٝٓا٤ نُجا

ؾك٘ َٔ أعُاٍ ْػِٝ بٔ  ايكٍٛ بإٔ أدعا٤ ٜػري٠ّ ٟٸَباؾط يٮي١ٖٝٛ. َٚٔ ايهطٚض

ٌٕتٵٜعكٛب َل  .ناٌَ َٛاقؿ٘ اي٬ٖٛت١ٝ ، يصيو ٫ ّهٓٓا إٔ ْؿِٗ بؿه

 

 ــــــ خ ـ يٝفٞ بٔ ٜفٝت

ٚٸ متٸ ا١ٝ٥ َعطٚؾ١ يًؿهط إعتعيٞ ع٢ً ٜس يٝؿٞ ٍ نتاب ـ أٚ خ٬ق١ ـ قطٸتأيٝـ أ

)ْؿ٘ خ٬ٍ ايعكٛز ا٭خري٠ َٔ ايكطٕ ايعاؾط ٚايعكٛز ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ  ٝتبٔ ٜؿ

  لٌ ٜؿٝت بٔ عًٞ. ،اؿازٟ عؿط(

ٚٸ»٭ْ٘ ٜهتب: ; «ايٓع١ُ»قاّ يٝؿٞ بٔ ٜؿٝت بتػ١ُٝ نتاب٘ ٚقس  ـ  ٍ ْع١ُٺإْ٘ أ

ٚٸ«يٞ بطن١ ـ َٔ اهلل ٜٓكػِ ايهتاب إٍ  .(78)ٍ فٗٛزٙ ا٭زبٞ، َؿريّا إٍ أْ٘ نإ أ

نُا أْ٘  ،ؿين(سٴيك٥ٌُٛٝ بٔ  ،َا )ع٢ً غطاض نتاب اهلسا١ٜ قكري٠ إٍ سسٛؾكٍٛ 

 زٕٚ اؿاد١ إٍ اؾساٍ ايه٬َٞ إعتاز. ٠،٠ّ ايع١ًُٝ َباؾطعطض إازٸ

ّا عٔ دسٸ ل قكرٕيز يٝؿٞ ع٢ً أْ٘ نإ ٜٟٓٛ نتاب١ ًَدٻٗ ايٛاقع ٜؿسِّ

ٕ ٜػتٗسف ْٗٛضّا ٖٚصٙ ايكؿات َٔ ايهتاب تؿري إٍ أْ٘ نا َٛانٝع ايه٬ّ.

َٸ ٜٗٛز١ٜ  ١ّض ي٬قتباغات ايهتاب١ٝ ٜعطٞ ايهتاب ؾدكٝٸّا. ٚا٫غتدساّ إتهطِّعا

 ٚانش١.

ٛټ ،يًٝؿٞ ،«ايٓع١ُ»ٌ نتاب ّجِّ ا٥ٌ ٗ ايكسؽ ػاٙ ٫ّ باضظّا ٕٛاقـ ايكطٸؼ
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 (،ٜؿٝت)ٚايس يٝؿٞ  :ا٥ٕٝٛ، َجٌغابل عاضض ايكطٸ . ٚٗ ٚقتٺ١ايتعايِٝ غري ايٝٗٛزٜٸ

ٌَٕٚع شيو ؾكس تؿطٻ ١.غري ايٝٗٛزٜٸ «١اـاضدٝٸ»اغ١ ايهتب زض ٚانض  ب يٝؿٞ بؿه

 ُاَّا َٔ أزب َعتعي١ ايبكط٠.

ل يٮدعا٤ ايهد١ُ َٔ نُا ّهٓٓا اعتباض نتاب٘ ـ تكطٜبّا ـ َجاب١ ًَدٸ

اض اهلُساْٞ. َٚع شيو َٔ غري احملتٌُ إٔ نتابات إعاقط ي٘، ايكانٞ عبس اؾبٸ

 قس قطأ ي٘ بايؿعٌ. بٸٜهٕٛ يٝؿٞ ايؿا

 

 ــــــ ز ـ ٜٛضف ايبؿري

ٗ نتب  سّاٜكطأ دٝٸ (79)ٜٛغـ بٔ إبطاِٖٝ نٌٖٛ ايبكري نإ ايؿاب

، ٖٚٛ َٔ 1040ّسٛايٞ  ايبكريٜٛغـ  اض ٚنتب ت٬َصت٘. تٛٗايكانٞ عبس اؾبٸ

 سٝح زضؽ َع ٜٛغـ بٔ ْٛح. ،ا٥ٞ ٗ ايكسؽٗ إطنع ايكطٸ ٚاغتكطٸ ،َٛايٝس ايبكط٠

ؿين )ع٢ً ُا ٗ ططٜك٘ إٍ ايكسؽ( ايتك٢ بك٥ٌُٛٝ بٔ سٴبٳَا )ضٴ َطس١ًٺؾؿٞ 

ؿّا غعٜط نإ ايبكري أٜهّا َ٪ٚيٚ ايه٬ّ. باسحْٚاقـ َع٘ َ ،ا٭ضدض ٗ بػساز(

 .(80)ٍسٳاٱْتاز، ٚنتب أعُاٍ اي٬ٖٛت ٚايكإْٛ ٚايٓٛط١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٚاَؾ

أْ٘ نإ  هض سكٝك١ّٜٚتٸ .ٚقت٦صٺّا يًكٝاز٠ ايس١ٜٝٓ ٚايؿهط١ٜ َطنعٜٸ َٛقعّال سٖك

ا٥ٌ ايصٜٔ نتبٛا ضزٚزّا ٫ٖٛت١ٝ ٚقا١ْْٝٛ. أقبض ؾهطٙ قًٌٝ َٔ ايكطٸ ٚاسسّا َٔ عسزٺ

َٔ أعُاي٘  تط١ْ عسزٺ ، ٚمتٸا٥ٌ يكطٕٚ عسٜس٠ٺيًكطٸ «ايطمسٞ»اي٬ٖٛتٞ ٖٛ ايتسضٜؼ 

 ا٥ٌ ٗ بٝعْط١ ٚأَانٔ أخط٫.٣غتدساّ ايكطٸ ;إٍ ايعرب١ٜ

 خط٣ٚا٭ ;(81)ٝع(خ٬قتٌ ٫ٖٛتٝتٌ َٛدعتٌ ْػبّٝا: )نتاب ايتُٝ ـ ايبكريأٖي

. ٜٚٛٗط ـ أٟ ايبكري ـ ْؿػ٘ ٗ ٖصٙ (82)()نتاب احملت٣ٛ :ـ ناْت أنرب بهجرٕي ـ ٚاييت

نُا  قطو١ إيٝ٘. اض َٚسضغت٘، َع إؾاضاتٺب يعبس اؾبٸَكطٻ ايهتب ع٢ً أْ٘ تًُٝصٷ

 تًو إسضغ١. زا٥ِ بأسسخ َطبٛعات ٬ٕعأْ٘ نإ ع٢ً آط

َٻا ٗ نتاب )احملتٛ ٝصنط ايبكري ايتعًٝل ايصٟ نتب٘ يعبس اهلل بٔ غعٝس ؾ( ٣أ

ٗ ايتسضٜؼ. ٚٗ  ٘اض ٚخًٝؿتايًبٻاز )نتاب ا٭قٍٛ(. ٚقس نإ ايًبٻاز تًُٝص عبس اؾبٸ

 اهلٝهٌ ٚايُٓٛشز اٱغ٬َٞ. بٺجٳ٘ ٜتابع عٔ َنٝٵَٔ خ٬قتٳ نٌٛ
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ؾإٕ ايطابع ايٝٗٛزٟ  ;يًٝؿٞ بٔ ٜؿٝت ،ٚشيو ع٢ً عهؼ نتاب )ايٓع١ُ(

ٌٷ ُٻ ،يًػا١ٜ ٭عُاٍ ايبكري اي٬ٖٛت١ٝ ن٦ٝ ُٸٜٚته ١ٝ ٔ ؾك٫ّٛ تهٕٛ ٗ ايػايب شات أٖ

 .(83)٫ٖٛت١ٝ إغ١َٝ٬

بكٝاز٠ ايكانٞ عبس  ،٠ ٗ إسضغ١ ايبٗؿ١ُٝإٕ َؿاضن١ ايبكري إػتُطٸ

ٞٸ٭بٞ اؿػٌ قُس بٔ ع آضا٤ٺ زؾعٳتٵ٘ إٍ تؿٓٝس ،اضاؾبٸ أبٛ ; ؾكس نإ ايبكطٟ ً

ٟٸ ٟٸيعبس اؾبٸ تًُٝصّا اؿػٌ ايبكط  ،ٗ بػساز ٌٴبٵَٔ َق ، ٚقس زضؽ ايطبٸاض ٗ ايط

ٟٸ اييت اعترب  ،اضاْتكس بعض آضا٤ عبس اؾبٸ ٚايصٟ عطٸن٘ يًتكايٝس ا٭ضغط١ٝ. ٚٗ ايط

اْتكازات٘ إٔ ظ٥٬َ٘ أْٗا تهعـ زيٌٝ إعتعي١ يٛدٛز اهلل، ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ضأ٣  بعضٴ

 ظ ططٜك١ ايه٬ّ.تععِّ

غطض )ٚ ;ّ ْكسٙ ٕصاٖب ايبٗؿ١ُٝايصٟ قسٻ(، ١ض ا٭زٓيتكٗؿ)ٚقس نتب نتابٌ: 

ٚأقبض ٖصإ ايهتابإ ُٖا أغاؽ  .(84)ٚوتٟٛ ع٢ً َا ضآٙ أؾهٌ ايرباٌٖ ٓي١(،ا٭ز

 إسضغ١ ا٭خري٠ ٗ إعتعي١.

اؿػٌ ايبكطٟ ٗ  يًُصاٖب اييت ؾطسٗا أبّٛا ٚقس نتب ٜٛغـ ايبكري ْكس

ٚباٱناؾ١ إٍ خ٬قت٘  .(85)زؾاعّا عٔ ايتكايٝس اي٬ٖٛت١ٝ اييت ايتعّ بٗا ;نتب٘

 ـ ايبكري ـ أٜهّا ـ عسزّا َٔ إكا٫ت ايككري٠.اي٬ٖٛت١ٝ، أٖي

ُٖ ٌٕ نتاب١ بعض ٖصٙ ـ إكا٫ت ـ ٗ ا٭قٌ نطزٸ تٵٚ . ٜٚصنط ايبكري ٗ ؾع

ٍ ايتعًُٝٞ سٍٛ تعايِٝ أبٞ سٳتهٕٛ دع٤ّا َٔ اَؾ بٳُاٚضٴ ،ث٬خ ضغا٥ٌ «٣احملتٛ»٘ ابنت

ضات; ٚنتاب ا٫غتس٫ٍ بايؿاٖس ع٢ً ; أسهاّ إعصِّعٌاؿػٌ ايبكطٟ: أسٛاٍ ايؿا

ِٸ  ؼسٜس كطٛطات ٖصٙ ا٭عُاٍ. ايػا٥ب. ٚمل ٜت

: َكاي١ (86)قكري٠ أخط٣ َعطٚؾ١، َعُٛٗا سٍٛ َٛانٝع ايؿك٘ ٖٚٓاى َكا٫تٷ

)ٗ ايتكايٝس إٓطل ايتٓاٚطٟ ٗ ايكإْٛ(; نتاب اهلسا١ٜ ايكٝاؽ )سٍٛ اغتدساّ

)سٍٛ َا إشا نإ ايكطاض ايكاْْٛٞ ١ اؿاخاَات(; نتاب ايؿهٛىٚخاقٸ ،إٓكٛي١

 ; َٚػا٥ٌ ٗ(١ٓ أٚ َا إشا نإ ايطأٟ احملتٌُ ناؾّٝاَعٝٻ هب إٔ ٜػتٓس إٍ َعطؾ١ٺ

ٛٸ  ٠.ايٓب

ُٸ ،َٔ ضزٚزٙ أٜهّا اؿؿاٚ ع٢ً عسزٺ ٚقس متٸ َػا٥ٌ »٢ َا ٗ شيو فُٛع١ تػ
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ٝٸ ُٸ ;«١عكً ٚق١ُٝ  ،)بؿإٔ تربٜط عكٛب١ اٱعساّ«َػا٥ٌ ا٫غتكتاٍ»٢ ٚفُٛع١ أخط٣ تػ

 ايتٛب١ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿدل احملهّٛ عًٝ٘ باٱعساّ(.

يّٝا سٳاؿػٌ ايبكطٟ، نإ ايبكري دٳ ٞل بأبَا ٜتعًٖ ٗ ،ٚنُا ضأٜٓا أع٬ٙ

  َٓٗا ٜجبت َٝٛي٘ يًُعتعي١. ٚنجريٷ. ي١ٝسٳَٔ ا٭عُاٍ اَؾ ٚقس أْتر عسزّا ،يًػا١ٜ

ْكس ق٥ٌُٛٝ ضأؽ إجٝب١ )َطادع١ ْكس ا٭قػاّ إٓاٖه١  ٚتؿٌُ ٖصٙ ع٢ً:

ٌ ايكا٥ (; ٚنتاب ايطزٸ«أؾٗط إػا٥ٌ» نتاب ا١ٝ٥ ٗ ق٥ٌُٛٝ بٔ سٴؿين ٗيًكطٸ

تكِٜٛ(; ٚنتاب ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ ا٫عتساٍ ٗ سػاب اي )ضزٸبا٫عتساٍ 

ٚنتاب ا٫غتكٓاع، ٜٚطًل عًٝ٘ أٜهّا اغِ: ايٓكس ع٢ً أبٞ ; (87)ايه٬ّ ع٢ً ايػاَط٠

 ،ك١ بإعذعات اييت قاّ بٗا َٛغ٢ع٢ً اْتكاز ايتكايٝس ايهتاب١ٝ إتعًٚ )ضزٸ دعؿط ايطربٟ

َٚٓاقؿ١ اؾٛز٠ إعطؾ١ٝ إٓطك١ٝ يًتكايٝس(; ْٚكس يؿهط٠ إعذاظ ايكطإٓ يًُؿاضنٌ 

ٓٻ(88)اجملايؼ ايس١ٜٝٓ ٗ  .(89)ذػٵ; ٚضغاي١ ٗ َع٢ٓ إداظ٠ اي

ِ ، ٖٚٛ َكػٻٗ ايكإْٛ ايسٜينٸ ،يًبكري ،َٚٔ ايٛانض إٔ نتاب ا٫غتبكاض

ٌٕ إٍ تػع أٚ عؿط َكا٫ت ٗ أٚقاتٺ ٚاسس ٗ  كتًؿ١، ٚقس قاّ بتُٓٛٝ٘ ٚتطتٝب٘ نعُ

ٌٸ أدعا٤ٷ إْٛ ايسٜينٸنتب٘ إدتًؿ١ ٗ عًِ اي٬ٖٛت ٚايكإٔ ْٗا١ٜ سٝات٘. ٚضأ٣   َٔ ن

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايهتاب بعٓٛإ  :٣ٚاسس، نُا ٜؿطح ٗ نتاب احملتٛ

 ،َكازض ايؿطٜع١ ايس١ٜٝٓ :ـ ٖٚصا غٝؿٌُ بايتأنٝس ٭ْ٘ ٜؿٌُ أقٍٛ ايسٜٔ ;«احملت٣ٛ»

خٛؾّا َٔ  ;أقٍٛ ايسٜٔبل ؾكس اقتكطت ع٢ً ايتعًِٝ إتعًٚ ،ٚايؿطح ايتؿكًٝٞ يًٛقاٜا ـ

ٛٸإٔ   ٚا٫بتعاز بعٝسّا عٔ إطاز. ،٫ّتهٕٛ َط

اييت آٌَ إٔ تهتٌُ  ،)بعض ايهتب( بؿإٔ ايٛقاٜا تٴٝٵٚيكس غبل يٞ إٔ أًََ

تؿك١ًٝٝ ٕا أشنطٙ ٖٓا  ط ٖصٙ ا٭عُاٍ( َعاؾ١ّٜٚهًُٗا )َا نتبت٘ ٖٓا(. )ٚتٛٚؾ

ٌٕ ّٸ )ؾك٘( بؿه  .(90)عا

ٌّ ;ٖٚهصا ُنتب نتاب ا٫غتبكاض ٚنتاب احملت٣ٛ  َُٓٗا اٯخط. يٝهٌُ ن

يًػا١ٜ ٗ َٓاقؿات٘ يتؿاقٌٝ ايؿطٜع١  ٚبايؿعٌ، ؾإٕ اٖتُاَات ايبكري اي٬ٖٛت١ٝ سانط٠ْ

ٚٸ :ايس١ٜٝٓ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ؽ يكٛاٌْ اـتإ، ىً٘ بٌ ٍ، إهطٻٗ إكاٍ ا٭

ٞٸٚايع٬ق١ بٌ ايكٛاٌْ إع١ًٓ ٚإٓطك١ٝ، ٚايعٛض اٱ ،إٓاقؿات سٍٛ طبٝع١ ا٫يتعاّ  هل
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َٳعٵينٌّ عٔ ا٭مل. ٜٚٓتٗٞ ٖصا ايكػِ بػًػ١ًٺ بايع٬ق١  َٔ عؿط َكا٫ت قكري٠، َعُٛٗا 

ٝٸ  .(91)١ ٚأزا٤ ايٛقاٜابٌ إعطؾ١ )اهلل، طبٝع١ ايٛقاٜا( ٚايٓ

ٍٕ ع٢ً شيو ٖٛ  نإ ايعسٜس َٔ إعتعي١ إػًٌُ ؾكٗا٤ ْؿٝطٌ، ٚأبطظ َجا

ـ ؾا٥س٠ ـ ٗ أقٍٛ ايؿك٘. ٚقس أعطاْا  ش١ْاض. ٚنإ يًهجري َِٓٗ َكًايكانٞ عبس اؾبٸ

ب بعض ا٭ؾهاض عٔ ػٵغري اعتٝاز١ٜ يَه نتاب٘ ا٫غتبكاض ؾطق١ّ ٜٛغـ ايبكري ٗ

ٝٸ ١ ٚٗٛض َٓاقؿ١ٺنٝؿٝٸ ٟٸنٝؿٝٸٚط٠ يًؿك٘; ١ َبٚهَعتعي ْٚٛط١ٜ  ١ تؿاعٌ ايتذطٜس ايٓٛط

ٛٸ ٞٸإعطؾ١ إتط ٞٸ ض٠ َع ايتؿاقٌٝ ايسقٝك١ يًكإْٛ ايٛنع  .ايؿكٗ

 

 ــــــ ح ـ ٜػٛع بٔ ٜٗٛذا

ْ٘، أبٛ ايؿطز ؾطقإ بٔ أغسـ ٖٚٛ  نإ ٜؿٛع بٔ ٜٗٛشا َٔ ايٓكـ ايجاْٞ  ْؿ

ٚبعس  ت.َٝع يٝؿٞ بٔ ٜؿ ٚزضؽ أٜهّا، ايبكرييٝٛغـ  ّاتًُٝص ـ َٔ ايكطٕ اؿازٟ عؿط

ٚٵضّا َطنعٜٸٚؾا٠ ايبكري تٛٓي ا٥ٌ ٗ ّا ٗ ايتسضٜؼ ٚايكٝاز٠ ٗ فتُع ايكطٸ٢ ٜؿٛع زٳ

َٚع اؿاخاَات  ،ا٥ٞ ٗ َكطٚساؾٜ ع٢ً ع٬قات ٚثٝك١ َع اجملتُع ايكطٸ ،كسؽاي

 نصيو.

َٸباايٛاغع١ ٚايعُٝك١  إساطت٘تهؿـ يٓا نتابات٘ عٔ  ٚايٝٗٛز١ٜ  ،١ٕعاضف عا

ٟٸع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ مل ٜ٪ٚيٚ ٫ٖٛتّٝا َعتعيّٝا.ـ  َُٝ٘جٌ َعًٚـ  نإٚقس  ،١ّخاقٸ  ـ أ

ٍٕ ٗ  قس٣هلا ـ بايتأنٝس ـ  سٴَٝٛي٘ إعتعي١ٝ ػٹ ، ؾإٕشسٜس٫ٖٛت١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايت أعُا

 .(92)ؿات٘ إدتًؿ١َ٪ٖي

ِٸ ؽ.ل َعِٛ أعُاٍ ٜؿٛع بايكإْٛ ايسٜين ٚتؿػري ايهتاب إكسٻتتعًٖ أعُاي٘  ٚأٖ

 (ع٢ً غؿط اي٬ٌٜٚ )ايتؿػري إبػٛٙ ٗ غؿط ؾاٜكطٙ «ايطٌٜٛ»ٗ ايؿطٜع١ ٖٞ ايتعًٝل 

 ايعؿط )تؿػري عػطت زٜؿاضِٜ(. ٚايتعًٝل ع٢ً ايٛقاٜا

ٍٷ بػبب أْٗا ع٢ً سايتٗا  ;ّا، ٫ ٜعاٍ ْطاقٗا غري ٚانٕضنبري٠ دسٸ ٖٚصٙ أعُا

ِّ ٚؾٝٗا ٜعاجل فُٛع١ّ ،إدطٛط١  ايكا١ْْٝٛ ٚايتؿػري١ٜ بططٜك١ٺ باسحع١ َٔ إَتٓ

ٌٕؿات أغ٬ؾ٘ ايكطٸَػتؿٝه١ ٚؾا١ًَ، ٜٚكتبؼ َٔ َ٪ٖي  ا٥ٌ ٚا٭زب اؿاخاَٞ بؿه

 .رينب
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قس ٚ .َسف١ ٗ ايتعًٝل ١َّػتكًٓ قػري٠ّ بعض َٓاقؿات٘ أعُا٫ّتٴعٳسٸ  ٗ ايٛاقعٚ

ٟٸٚز بٔ عُطإ بٔ يٝؿٞ، ٖٚٛ قطٸٚطًب أبٛ اؿػٔ زا ٟٸ ا٥ٞ َكط ٜؿٛع  ، إٔ ٜهتبثط

 يتعًِٝ ابٓ٘. ;تعًٝكّا أقكط ع٢ً أغؿاض َٛغ٢ اـُػ١

ٌٷ .«ايككري»بسأ ٗ تأيٝـ تعًٝك٘  1054ّٚاؾل ٜؿٛع، ٚٗ عاّ   ٖٚٛ أٜهّا عُ

ُٻطٌٜٛ دسٸ ٭غؿاض َٛغ٢ اـُػ١، ٚتعًٝكّا ع٢ً إػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ  تط١ّْ ّٔا، ٜته

 ٚاي٬ٖٛت١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ.

، َا ٗ شيو نتاب: نُا نتب عسزّا َٔ ا٭عُاٍ ايكػري٠ ٗ ايكإْٛ ايسٜينٸ

ػا٥ٌ إؿه١ً. ٚوتٟٛ ٖصا ; ٚدٛاب إٗ ايربٸ ُإ; َكاي١ ايػبت; ايه٬ّٜٵايٓصٚض ٚاَ٭

ٛٻ ١َٺايعٌُ ا٭خري ع٢ً زضدات ايعٚاز إُٓٛع، ٚوتٟٛ ع٢ً َكسٸ ٜعطض ؾٝٗا  ،ي١َط

 .(93)َٚػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ إعتعيٞ ،١ٜؿٛع ايكهاٜا ا٭غاغٝٸ

ٜٓ، ات ـ َػأي١ ا٫دتٗازٜٚصنط ٗ أعُاي٘ ايهبري٠ ـ بهع َطٸ مل  اييت يػ٤ٛ اؿ

ِٸ ٛٻسٳتب دٳ. نُا نسٴعٵؼسٜسٖا بٳ ٜت  Tafsîr Torah): ا١ْٝ بعٓٛا٫ّٕ َٓاٖهّا يًطبٸ٫ّ َط

Tzivvah Lanu.) 

ٌٕإٕ عٌُ ٜؿٛع ايٛسٝس ايصٟ ٜتططٻ ـ إٍ َٛانٝع  َباؾط ـ أٚ أنجط قطبّا م بؿه

ؾؿٞ ٖصا ايهتاب ايهبري عاجل عسزّا َٔ ايكهاٜا ، «ايتٛض١ٜ»ايه٬ّ ٖٛ نتاب٘ 

ُٸ ٫ت باٱناؾ١ إٍ شيو، قاّ بؿطح َعسٸٚ ٞ ٚايتأٌٜٚ.سٵٛٳك١ بٓٛط١ٜ إعطؾ١ ٚاي١ إتعًٚإٗ

ٚاغتشاي١  ،ي١ٝ، َجٌ: ايطبٝع١ ا٭بس١ٜ يًتٛضا٠سٳايٓٛط١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٚإٛانٝع اَؾ

 .(94)ْػدٗا

ٕٕ ٌٷ ٚيكطٚ ـ  bah :بعٓٛإ ،ا١ٝ٥بايًػ١ ايعرب١ٜ ايبٝعْط١ٝ ايكطٸ عسٜس٠ ْٴػب عُ

Bereshit Rab ،ٞٸ عٔ تعًٕٝل يتعًٝل عباض٠ْ. ٖٚصا ا(95)إٍ ٜؿٛع بٔ ٜٗٛشا ط ع٢ً غٹِؿ َعتعي

ٟٸ ٚقس متٸ ٚأدٛب١. ٗ ؾهٌ أغ١ً٦ٺ ،ايتهٜٛٔ . ـ ايعطبٞ هلصا ايٓلٸ ؼسٜس ا٭قٌ ايٝٗٛز

ُا بٳأنرب ع٢ً أغؿاض َٛغ٢ اـُػ١، ٚضٴ ٚؾُٝا ٜبسٚ أْ٘ نإ ٗ ايٛاقع دع٤ّا َٔ تعًٕٝل

 .(96)يٝؿٛع بٔ ٜٗٛشا ًُٝصٺٌ تبٳَٔ قٹ ،تب ٗ اؾع٤ ا٭خري َٔ ايكطٕ اؿازٟ عؿطُن

ب ايصٜٔ مل ٜأتٛا َٔ ايؿطم َٔ ايط٬ٓ ٝؿٛع عسزٷ٘ نإ يإْ٘ ٕٔ ايٛانض يسٜٓا أْ

ؾهإ تٛبٝاؽ بٔ َٛغ٢ ٜٚعكٛب بٔ مشعٕٛ َٔ بٝعْط١ )ع٢ً ا٭ضدض َٔ  ا٭ٚغ٘;
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ْٚكًٛا  ،ٕ غري َعطٚؾٌ إيٝٓا( إٍ بٝعْط١ُٚا آخطبٳٚقس عازٚا )ٚضٴ. ايكػطٓط١ٝٓٝ(

عٔ ططٜل  ،ا٥ٞا٥ٞ ايكسؽ إٍ اجملتُع ايبٝعْطٞ ايكطٸايؿهط١ٜ يكطٸاٱلاظات 

 .١ بايًػ١ ايعرب١ٜايرتْات ايعرب١ٜ ٚا٭عُاٍ إػتكًٓ

 Ne‘imot يٝٛغـ ايبكري، ٚنصيو غؿط  ،قاّ تٛبٝاؽ برت١ْ نتاب احملت٣ٛ

. نُا أْتر ايعسٜس َٔ اـ٬قات ٗ Mahkimat Petiٚغؿط  ،عٚنتاب٘ ايتُٝٸ ،haـ 

 Marpeـ  Etzem‘ ، ٚنصيوMeshivat Nefesh َؿٝؿات ْؿٝـ :إعتعيٞ، َجٌ ايؿهط

laٜٔٚتكسٜل ايس ،Tzidduq ha - Din 
ا١ٝ٥ . ٖٚهصا خًكٛا ا٭غاؽ يجكاؾ١ قطٸ(97)

ُٸ تٵسٝح استًٖ ،َعزٖط٠ ٗ بٝعْط١  .(98)ّا خ٬ٍ ايكطٕ ايطابع عؿطإعتعي١ َهاّْا َٗ

ُٻٔ   يكطٕ ايجاْٞ عؿط ٗ ايكػطٓط١ْٝٓٝؿ٘ ٗ َٓتكـ اـ ٖٚٛ  دٛزا ٖازاغٞن

ٝٸ َٓاقؿاتٺ Eshkol haـ  ١Kofer بتعايِٝ ايكطا٥ٌ اـاقٸَٛغٛعت٘  ـ ٚاغع١  ١َّعتعي

  .ايٓطام عٔ اي٬ٖٛت

، َٚع شيو ؾإٕ بساٜات تأثري Eshkol haـ  Koferنا ّهٓٓا إٔ ْط٣ شيو ٗ 

ٞٸ ٝٸ ١ بططٜك١ٺعًٝ٘ أْ٘ أزخٌ بعض ايهًُات ا٭ضغطٝٸ ايؿهط ا٭ضغط  ١ إٍ سسٛبسا٥

 . (99)َا

ٌ ست٢ ايكطٕ ا٥ٞ ٗ اغتٝعاب إُْٝٛٝسٜٔ ا٭ضغطٝٸايؿهط ايكطٸ ٚقس اغتُطٸ

 Etzٗ تًدٝك٘ اي٬ٖٛتٞ إٜتع ساِٜٝ  ،(1369ّايجايح عؿط. ٚقس غع٢ آضٕٚ بٔ إًٜٝا)

Hayyim، ٞخ٬ٍ زفٗا َع  ،ٱْكاش عٓاقط اي٬ٖٛت ايكطا٥ٞ ايه٬غٝه َٔ

ٞٸ  .(100)ايؿهط ا٭ضغط

هلصٙ ايؿرت٠ نإ غٌٗ بٔ ايؿهٌ بٔ  ٙا١ٝ٥ إعتعي١ عطؾٓاـ ض٥ٝؼ يًكطٸآخط َ٪ٚيٚ

ايصٟ نإ ْؿطّا ٗ ايكسؽ ٗ ايجًح ـ،  ٜاؾاض بٔ سكاز بٔ ٜاؾاضايتػرتٟ ـ غٌٗ 

باضظ٠ َٔ ظعُا٤  ٗ عا١ً٥ٺ . ٚنإ ايتػرتٟ عهّٛا(101)ا٭خري َٔ ايكطٕ اؿازٟ عؿط

ٛٸ١ٝ٥ ٚايتذٸايطا٥ؿ١ ايكطٓا يٌ، ايصٜٔ عٌُ بعهِٗ نُػ٪ٚيٌ ضؾٝعٞ إػت٣ٛ ٗ اض ٚإُ

 .(102)١احمله١ُ ايؿاطُٝٸ

١ ايس١ٜٝٓ ٚايؿهط١ٜ ايٝٗٛز١ٜ ايطا٥س٠ ٗ بٝت َٔ ايٛانض أْ٘ نإ ايؿدكٝٸ

ٌ ٗ ْعاع سٝح نإ ايٝٗٛزٟ إُجٸ ،ايؿتض َباؾط٠ّ تٵٗ ايػٓٛات اييت غبَك ،إكسؽ
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 .(103)بٔ ايعطبٞ عكس ٗ ايكسؽ، نُا أؾاز أبٛ بهط قُس عًينٸ

١ جملتُع ايكسؽ ١ ايؿهطٜٸط إبساع غٌٗ ايتػرتٟ ٗ نتابات٘ اغتُطاض اؿٜٝٛٸِٜٗٔٛٴ

أؾهاض أبٛ اؿػٌ ايبكطٟ ايبٗؿ١ُٝ إعتعي١ٝ إٔ  ريا٥ٞ. بُٝٓا ضأ٣ ٜٛغـ ايبكايكطٸ

 .، الصب غٌٗ ايتػرتٟ إيٝٗاٌ خططّاتؿٚه

ٌٸ تابات ايتػرتٟ ـ َٔ ن ٚتٓعهؼ َصاٖب ايبكطٟ ٗ ث٬ث١ ـ ع٢ً ا٭ق

ٞٸ ٞٸعًي ،١: )ضزٚز ع٢ً ا٭غ١ً٦ اي٬ٖٛت١ٝإكسغٝٸ  ; نتاب ايتًٜٛض(104)(بٔ غًُٝإ إكسغ

ٞٸ)ًَدٻ Kitâb alـ  talwîh ilâl ـtawhîd wal  ـ adl‘ٍ ايعسٚايتٛسٝس ٚ (; ٚنتاب ل ٫ٖٛت

 Kitâb al - tahrîr li - kitâb Aristû fîmâايتشطٜط يهتاب أضغطٛ ؾُٝا بعس ايطبٝع١ 

ba‘d al - tabî‘a ٟٸ )تعًٝلٷ  .(105)١(ع٢ً إٝتاؾٝعٜكٝا ا٭ضغطٝٸ ْكس

ٍٕٚ عٔ ا٭غؿاض  باٱناؾ١ إٍ ٖصٙ ا٭عُاٍ اي٬ٖٛت١ٝ، قاّ ايتػرتٟ بتأيٝـ َكا

-Maqâla fî alغ١، ٚا٫غتذاب١ ايكا١ْْٝٛ، ٚايعٌُ ع٢ً ايعهات احملٛٛض٠ )إكسٸ

‘arayot)، ٜٗٛشا.ٜٓتكس ؾٝٗا ايطأٟ ايكاْْٛٞ يٝؿٛع ب ٔ 

ٌٸ  ُنتب ايهتاب بٓا٤ٶ .(106)«ا٭٬َى اؾٛاَع»عًُ٘ ايط٥ٝؼ نإ نتاب٘  ٚيع

ٞٸ َؿاب٘ يهتاب ايؿطٜـ  ايصٟ طًب َٓ٘ ؼهري نتابٺ ،بٔ غًُٝإ ع٢ً طًب عً

  ِ ايتػرتٟ نتاب٘ إٍ ث٬ث١ أدعا٤ ض٥ٝػ١:. ٚقػٻ(ٌْ ايعًِ ٚايعٌُ)إطته٢ 

ٚٸ : ثايجّا: عطض ٭قٍٛ ايؿك٘; ثاّْٝاتعي١ٝ; : خ٬ق١ َٛدع٠ عٔ أقٍٛ ايسٜٔ إع٫ّأ

ٞٸ عطضٷ ١ عًٝٗا. ٚقس أزضز ايتػرتٟ ٚا٭زٓي ،ز٠ ٗ ايتٛضا٠ؼ ايؿطا٥ض احملسٻغٴُ٭ َٓٗذ

ٚٸ .كّا يًكٝاؽ إٓطكٞ ا٭ضغطٞ ٗ َٓاقؿت٘ ٭قٍٛ ايؿكًَ٘دٻ ٍ َٚٔ ايٛانض أْ٘ أ

ٟٸ ناتبٺ  .(107) َٓٗذ١ٝ ٜؿعٌ شيو بططٜك١ٺ ٜٗٛز

ِٸ أَا ايعٌُ ا٭خري ٙ ٖٓا، ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ قس ٜٓتُٞ إٍ ايؿرت٠ شنطٴ ايصٟ غٝت

)نُا ٚضز ٗ قؿش١  «ٍنتاب ا٭قٛ»بعٓٛإ ؾٗٛ ا٭خري٠ َٔ إعتعي١ ايٝٗٛز١ٜ، 

 ٜػاض )غٌٗ( بٔ سكاز ايتػرتٟ. :بكًِ ،ايعٓٛإ(

ٝٸإتأضٜذ ايهتاب ٗ إٕ  ٔٵ١ّؾهاي  ّاـ نإ سؿٝسٌ إٔ إ٪ٚيُٳَٔ احملتٳ ، ٚيه

ع٢ً  ـ ايهتاب بٓا٤ٶؾكس تأٖي :ـايصٟ ْٛقـ أع٬ٙ. ٚنُا قاٍ إ٪ٚي ،ػرتٟػٌٗ ايتي

 . (108)ايسٚي١( ب غينٸَٔ أسس قاز٠ ايطأٟ )ايكانٞ ايط٥ٝؼ إٗصٸ تعًُٝاتٺ
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ٖٓ  عٔ َٛدٕع ايباق١ٝ ؾايهتاب عباض٠ْ ٠ا ّهٔ إٔ ْطاٙ ٗ ا٭ٚضام ايعؿطٚ

ٞٸ ُٖ ،يًه٬ّ إعتعي ٫ تكتكط ع٢ً اـكا٥ل  ،١ٝٸعإ قٝاغت٘ بعباضاتٺ تٵايصٟ 

 ١، ٖٚٛ َا غٝهٕٛ َٓاغبّا يٛطٚف تهٜٛٓ٘.ايٝٗٛزٜٸ

 

 ــــــ (ايكسٕ ايجاْٞ عػس َٚا بعدٙ)س٠ ايفرت٠ املتأخِّ ـ3

ؿرت٠ ق١ًًٝ ايٖصٙ ، ٚقس ناْت ٜٓتكٌ ايرتنٝع اؾػطاٗ هلصٙ ايؿرت٠ إٍ َكط

باؿاد١ إٍ إْؿا٤  ؾعٛضٷَٚع شيو، نإ ٫ ٜعاٍ ٖٓاى  اٱبساع َٔ ايٓاس١ٝ اي٬ٖٛت١ٝ.

ٞٸ أغإؽ  ُٕاضغات ايس١ٜٝٓ اي١َٝٛٝ.ا تعُٝل َع٢َٓٔ أدٌ  ;ي٬عتكاز ايسٜينٸ عك٬ْ

ِٸ ايتعًِٝ إػٝشٞ.  تكاًَدٻ إسس٣ؾإٕ ٖصٙ ايؿرت٠ ٖٞ ٗ ايػايب  َٚٔ ث

ٌٕايتشكٝل ٗ ا٭زب ايكطٸ ٚبايهاز متٸ ّٸ ا٥ٞ هلصٙ ايؿرت٠ بؿه ، َا ٗ شيو عًِ عا

 ؼسٜس بعض ا٭عُاٍ. ٢ ايطغِ َٔ شيو متٸايه٬ّ. ٚعً

 

 ــــــ اٟ ٚزلً٘ ضًُٝإ بٔ دٜفٝدصدطدٜفٝد بٔ ٖ

ٌّ كات بتأيٝـ ًَدٻ ،ٚا٫بٔ ;ا٭ب :َٔ ؾؿٞ َٓتكـ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط، قاّ ن

إٍ إٔ  Rosh ha - Golahٜؿري ضٚف ٖذٛي١  ؾب٘ ٖاث١ً يتعايِٝ إعتعي١ ايه١َٝ٬.

َٔ ايكطٕ ايجأَ، عٓإ بٔ  نإ َٔ ْػٌ طا٥ؿٞٛ  David ben Hisdaiزٜؿٝس بٔ ٖساٟ

 .زٜؿٝس(

نتاب  :٘ غًُٝإ بٔ زٜؿٝس ع٬ُّ بعٓٛإلًُنتب نتب نتاب ايتٛسٝس، ٚ

 Kitâb usûl al-dîn alladhîn mina lâ yasa‘u kull mukallaf tarkahû) أقٍٛ ايسٜٔ

wa-ihmâlahûٚمتٸ .) ٍٕ عطض  قس متٸٚدٛاب، ٚ تِٓٛٝ ن٬ ايعًٌُ ٗ ؾهٌ غ٪ا

ٟٸفطٸ ،َباؾط٠ احملتٜٛات ؾُٝٗا بططٜك١ٺ ٍٕ ز٠ زٕٚ أ  ي١ٝ.سٳ١ دٳأٚ أزٓي دسا

إٔ ٜعطف ٜٚؿِٗ ا٭غاؽ ايعك٬ْٞ ٱثبات  اؾعٸاضا٥ٞ َٔ ب ايكإْٛ ايكطٸٜتطًٓ

يصيو هب  ١.ٚإؿه١ً ٖٞ َعاْا٠ اؿٝٛإ غري إػتشٓك ٚدٛز اهلل ٚٚسساْٝت٘ ٚعسي٘.

ِّإٔ ٜؿِٗ َؿٗٛ اؾعٸاضع٢ً  ٕٸ اهلل غٝع ض ّ ايتعٜٛض، ٚا٭غؼ اي٬ٖٛت١ٝ يًؿهط٠، ٚبأ

ؾإْ٘ غٛف ٜطتهب ع٬ُ ؾٓٝعّا عٓسَا ٜكتٌ اؿٝٛإ.  ٚإ٫ٓ ;اؿٝٛإ إصبٛح عٔ آ٫َ٘
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 ٫ٖٛت١ٝ. َاتٺ١ قٛاٌْ ايصبض َكسٸيصيو غايبّا َا ناْت أزٓي ْٚتٝذ١ّ

ٌٕ طٛطات٘ ندِ سٍٛ ايصبض، ٚبعض ك نُا قاّ غًُٝإ بٔ زاؾٝس بتأيٝـ عُ

٫ٖٛت١ٝ نبري٠  )ٖٓاى أٜهّا َٓاقؿ١ْ كات٘ يتعايِٝ ايه٬ّ أَاّ قٛاٌْ ايصبضتهع ًَدٸ

ك٘ ٖصا، ٚقس ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ غبب ؾعٛضٙ باؿاد١ إٍ تأيٝـ ًَدٻ ايهتاب(. ٗ ْلٸ

 ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ نتاب ٚايسٙ نإ َتاسّا.

 

 ــــــ إًٜٝا بٔ آزٕٚصٚطؾ٥ٌُٛٝ ٖا داٜإ 

كطٕ ايطابع عؿط نتب إغطا٥ٌٝ بٔ ق٥ٌُٛٝ ٖا زاٜإ ٖا إعطاٗ ٚبإجٌ، ؾؿٞ اي

١(، ٚنعٗا أَاّ )ؾطٚٙ ايصبض(. ٗ ٖصٙ )تطتٝب ايعكا٥س ايػتٸ :تعايِٝ ٫ٖٛت١ٝ قكري٠

 ١.َػتكًٓ اؿاي١ أٜهّا أخص ايعٌُ اي٬ٖٛتٞ أٜهّا سٝا٠ّ

ٍٕٚ ٞٸ نتب آخط َجا بعٓٛإ: نتاب أقٍٛ ايسٜٔ، ٗ  ،َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٫ٖٛت

 ٌ إًٜٝا بٔ آضٕٚ بٔ عبس ايٛايٞ.بٳَٔ قٹ ،ٗا١ٜ ايكطٕ اـاَؼ عؿطْ

ل يٮعُاٍ وتٟٛ أٜهّا ع٢ً ًَدٻ ،نبري سٺنإ ٖصا ايهتاب دع٤ّا َٔ فًٖ

ل ٜٚٓهاف إٍ شيو ًَدٸ .Melamed Fadl ـ ٬ََٝس ؾهٌيًُ٪ٚي ،ا١ٝ٥ايًٝتٛضدٝا ايكطٸ

ٌٸإطؾس(. ٚقس ؾٓه )نتاب :ٖا َعطاٗ ايكا١ْْٝٛ ٢جملُٛع١ ق٥ٌُٛٝ بٔ َٛغ  ًت ن

ا٥ٞ وتٟٛ ع٢ً ْٝع إعًَٛات اييت وتادٗا ايكطٸ ّا،َطدعٝٸ ٖصٙ ايهتب َعّا زي٬ّٝ

 .(109)ايعازٟ

ا٥ٌ إكطٌٜ ناْت ٗ مسعٓا ؾٝٗا عٔ تعايِٝ ايه٬ّ بٌ ايكطٸ ٠ٺآخط َطٸ

 ٤ٜٞتُشٛض سٍٛ ف ٍٷسٳَٓتكـ ايكطٕ ايػابع عؿط. ٚنإ ٖٓاى ـ ٗ ٖصا ايٛقت ـ دٳ

 ق١.َكسٻ يًشكٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ٺ ;غطٓبٍٛ إٍ ايكاٖط٠إَٔ  إضدعٸ

ات ؾهط إعتعي١، َا ٗ شيو ِ أغاغٝٸاغتًعّ تعًُٝ٘ ٗ ايكاٖط٠ أٜهّا تعًٗ

ٛٳ ٗ  غطٓبٍٛ اعتكازِٖ ايسٜينٸإؼ ؾطنا٩ٙ ٗ ايسٜٔ ٗ ض. َٚع شيو، أغٻؾهط٠ ايعٹ

ٛٳ»ا٭ضغط١ٝ ا١ُْٕٝٛٝ، ٚاعتربٚا ؾهط٠  اض إٍ ٚطٓ٘ . ٚعٓسَا عاز اؾعٸ«ػّادٵض ٔضايعٹ

 غطٓبٍٛ ا٫عرتاف بؿٗازت٘.إا٥ٌ ٗ ضؾض فتُع ايكطٸ

بػبب ضؾض َا  ;اجملتُعات ايٓاطك١ بايعطب١ٝ ٗ زَؿل ٚايكاٖط٠ تٵٚيكس غهبٳ
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٢ ٚستٸ .عسٜس٠ ضؾض اؾاْبإ تٓاٍٚ ؿِ اٯخط ٚيػٓٛاتٺ .٠ إّإ أغاغ١ٝ٘ َازٸتٵاعتربٳ

 .(110)باخت٬ؾاتُٗا اي٬ٖٛت١ٝ ع٢ً زضا١ٜٺ ْٛاطا٥ؿتٌ مل تهٖصا ايٛقت َٔ ايٛانض إٔ اي

 

ُّ  ــــــ فصطدلُٛع١ فرينٛفٝتؼ ٚايتؿ

إٔ أؾري إٍ إٔ فُٛعات ؾرينٛؾٝتـ  أخري٠ ع٢ً ٖصا ايكػِ أٚزٸ ن٬ُس١ٛٺ

ُٸتٛٗط إٔ إهتبات ايكطٸ نبري٠ َٔ ا٭زب ايكٛٗ  ١ٝٺا١ٝ٥ ٗ ايكاٖط٠ ؼتٟٛ ع٢ً ن

ٛٸ ٍٷ ;ّاأٚ ٜٗٛزٜٸ ّا، غٛا٤ نإ إغ٬َٝٸَا ع إٍ سسٛإتٓ ٚبعهٗا  ;١١ ْكٝٸقٛؾٝٸ ٚبعهٗا أعُا

 ٘ أخ٬قٞ.أعُاٍ قٛؾ١ٝ شات تٛدټ

ٟٸطات ع٢ً أْ٘ ٗ اجملتُع ايكطٸ٫ٚ تٛدس َ٪ؾٸ قػٛؽ  ٕطتٛتټ ا٥ٞ نإ ٖٓاى أ

ح يًؿهط ٚايبش إٔ أقرتح ـ نػصا٤ٺ ذاٙ ايكٛٗ. أٚزٸبٌ عك٬ْٝت١ إعتعي١ٝ إعتاز٠ ٚا٫تٸ

ٞٸ َٳ إػتكبً ُا ٚدسٚا ْٛط١ٜ إعطؾ١ ٚاي٬ٖٛت بٳقٛٗ ضٴ ٌٷٝٵـ إٔ أٚي٦و ايصٜٔ يسِٜٗ 

 ؾهط١ٜ َطو١ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ايكٛؾ١ٝ. ١ّأضنٝٸ

نتاب  ،ايكٛٗ ٛزابٔ ؾاق اع٢ً شيو ٗ نتاب بٗٝ ّٚهٔ ايعجٛض ع٢ً ز٫ي١ٺ

ا٭خري َٔ ايكطٕ ٗ اؾع٤  ،تب ٗ إغباْٝا، ايصٟ ُن«اهلسا١ٜ إٍ ؾطا٥ض ايكًٛب»

ُٸاؿازٟ عؿط. ٜٚٛقٞ بٗٝا ٗ َكسٸ ل ٚغعسٜا دا٩ٕٚ َت٘ با٭عُاٍ اي٬ٖٛت١ٝ يًُك

ٞٸ»ؿين، ع٢ً أْٗا ايهتب اييت تتعاٌَ َع اؾاْب ٚق٥ٌُٛٝ بٔ سٴ َٔ زضاغ١  «ايطٚس

 .(111)ايٛقاٜا

باٱناؾ١ إٍ شيو، قس ٬ْسٜ اقرتاح ْػِٝ بٔ ٜعكٛب بإٔ اهلل قس ٜهٕٛ ٚ

ٞٸٚيٝؼ ؾك٘ َٔ خ٬ٍ ا٫ ،١ٍ ايتذطب١ إباؾط٠ ٚايبسٜٗٝٸَعطٚؾّا َٔ خ٬ ، غتس٫ٍ ايعكً

 .(112) بٛنٕٛح ّاأْ٘ نإ َعتعيٝٸضغِ 

 

 ــــــ  Al - Andalusا٭َِْدُيظ

ٕٵ١ سهٛضٖا ايكػري ـ دسٸنإ يًُعتعي١ اٱغ٬َٝٸ نإ ٖٓاى  ّا ـ ٗ ا٭ْسيؼ. ٚإ

نٛا يعًِ اي٬ٖٛت خ٬ٍ ُا تعطٸبٳذٌٗ إٍ إعتعي١، ايصٜٔ ضٴبعض ا٭ؾطاز َٔ إتٸ

ٔٵايطس٬ت ايسضاغٝٸ  .(113)نإ ٖٓاى بايتأنٝس ١ إٍ ايؿطم، ٚيه
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ؿٕٛ ٜٗٛزٟ َٔ إعتعي١ ٗ ا٭ْسيؼ، نإ ٚبُٝٓا مل ٜهٔ ٖٓاى أٜهّا َ٪ٚي

ِٕ  ،ٚاْٛط بايتأنٝس بأزب ٚتعايِٝ إعتعي١ ايٝٗٛز. اي٬ٖٛتٕٝٛ ٚايؿ٬غؿ١ ايٝٗٛز ع٢ً عً

 إؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ. ٛزا،بٔ ؾاق اًٝل بٗٝتع :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

 إعاز٠ تطَُٝٗا، متٸ اييت متٸ، إعتعي١ٝ إٛق٢ بٗا اٚباٱناؾ١ إٍ أعُاٍ بٗٝ

ا٥ٞ َعتعيٞ ططٜكٗا ٜطدع إٍ ا٭ْسيؼ; ؾكس نإ يٝؿٛع بٔ ؿات قطٸايعجٛض ع٢ً َ٪ٓي

ايصٟ عاز َع٘ عٓس (، ibn al - Tarâs) ؽطٳَٔ إغباْٝا ـ، ٖٚٛ ابٔ ايٖط طايبٷٖٚٛ ٜٗٛشا ـ 

 . (114)ا٥ٌُا أعُا٫ّ أخط٣ َٔ ايكطٸبٳٚضٴ ،َٚع٘ نتبّا ٕسضغ٘ ،عٛزت٘ إٍ زٜاضٙ

ٟٸ ُا ْتٝذ١ّبٳٚضٴ دٛظٜـ بٔ  هلصٙ ايٓؿاطات ٜبسٚ إٔ ايؿًٝػٛف ايٝٗٛز

ا١ٝ٥. ( قس عطف َعِٛ ايتعايِٝ ايه١َٝ٬ اييت َعُٛٗا َٔ َكازض قطٸ1149ّ)قسٜل

تٌ ٝع(: َطٸٝات نتاب ٜٛغـ ايبكري )نتاب ايتَُطٸ ط ٜصنط ث٬خؾؿٞ نتاب٘ إكػٻ

ٛٸ ٠َّٚطٸ; ١عٓس َٓاقؿت١ يًكؿات اٱهلٝٸ ٛٳٚاسس٠ ـ َط  .(115)ضي١ ـ ع٢ً ؾهط٠ ايعٹ

َٔ ايتؿكٌٝ ٗ نتاب٘  ( تعايِٝ ايه٬ّ بؿ٤ٞٺ1141ّ)ٜٚكـ ٜٗٛشا ٖايٝؿٞ

ا٥ٞ ٗ كطٸ. َٚٔ ايٛانض إٔ اجملتُع اي(116)اـعاضٟ، ٫ٚ غٝٻُا ٗ ايؿكٌ اـاَؼ َٓ٘

ٔٵ ب اْتباٙ صٵهب إٔ ٜهٕٛ نبريّا َا ٜهؿٞ َؾ ا٭ْسيؼ مل ٜهٔ نبريّا، ٚيه

 .(117)اٌْٝؿٌ ايطبٸإ٪ٚي

باٱناؾ١ إٍ ايسضاغات ٗ ايؿطم، نإ  ،ٚتكرتح غاض٠ غرتَٚػا أٜهّا أْ٘

َٔ خ٬ٍ ا٫تكا٫ت َع ، َصاٖب إعتعي١ طٕٚ إػًُٕٛ ٗ ا٭ْسيؼ ع٢ً زضا١ٜٺإؿٚه

 .(118)ا١ٌ٥ َع ايكطٸٚخاقٸ، ٌٝٗٛز احملًٝٸاي
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«
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»
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«
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»

«
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«

»

Eshkol ha - Kofer 

Johannes Nie - hoff - Panagiotidis
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Eshkol ha - Kofer

«

»

Tustarî

Firkovitch

Kitâb al - Dhakhîrat al - ‘âlim wa 

- basîrat al - muta‘allim

«

»Palestinskiy Sbornik 5 - 64 (2) 

1956

«»

Kitâb ladhdhat al - dhât fî 
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ithbât al - wahda wal - sifât«»

«Shehitah»

suffiyyat al - mu‘tazila«

»

«

»

xlvi  ـxlix

Sefer ha-Olam ha-Qatan

«»

«Aver-roes»



 

 

 اّتذاٖات ٚأضايٝب حتٗكل ايعًِ ايدٜيّن

 املباْٞ ٚاملٓاٖر )َٓٗر ايطٝد ايػٗٝد ايؿدز يف فك٘ ايٓعاّ أومٛذدّا(

 

 

 د. السٍد إحسان رفٍعً العلىي

 أ. محمد صادق ذولً

 ترجمة: حسه علً مطر

 

 ــــــ ١ْتٛط٦

ٜٴعٳسٸ إْتاز ٚبٳًِٛض٠ ايعًِ ايسٜين، ٚنصيو أغ١ًُ إعطؾ١، َٔ بٌ ايهطٚضٜٸات 

َٸ١ بايٓػب١ إٍ اؿهاض٠ اٱغ٬َٝٸ١ إعاقط٠. ٚقس متٸ َططٵح ايهجري َٔ ا٫ػاٖات  اهلا

ٌٸ  ِّع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ; َٔ أدٌ ؼٗكل ايعًِ ايسٜينٸ ٚأغ١ًُ ايعًّٛ. ٚن ٚا٭غايٝب إتٓ

َٔ ٖصٙ ا٫ػاٖات ٜؿتٌُ ع٢ً َباْٝ٘ إعطؾ١ٝ ٚإٓٗذ١ٝ اـاقٸ١. ٚإٕ َٔ أنجط  ٚاسسٺ

ٞٸ ٚؾل ايٓٛطٜٸ١  ٍٕ نبري، ض١ٜ٩ ايٓٛاّ ايؿكٗ ٛٹٞ باغتكبا ٖصٙ إٓاٖر لاسّا، ٚايصٟ سٳ

ايصٟ ُأضغٝٳتٵ قٛاعسٖا ظٗٛز ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض. إٕ َٔ بٌ اؾصٚض 

ٞٸ ٖٞ َٸ١ يًٓٛاّ ايؿكٗ تًو اييت تهُٔ ٗ أعاث٘ إٓٗذٝٸ١، سٝح ٖٓاى ايهجري َٔ  اهلا

َٛاطٔ اـٮ اؾازٸ٠ ٗ ا٭عاخ إٓٗذ١ٝ ٚا٭غًٛب١ٝ ٗ ؾهط ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض. 

                                                      
×
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َٚٔ ٖٓا، تػع٢ ٖصٙ إكاي١ إٍ ايعٓا١ٜ با٭عاخ إٓٗذٝٸ١ يًػٝس ايكسض، سٝح غٓعٌُ 

ٕٕ ـ باٱناؾ١ إٍ عح أغايٝب إْتاز ايعًِ ٗ اي ٞٸ، ٚايعٌُ نصيو ع٢ً بٝا تؿهري ايػطب

كتكط يٮغايٝب ٚاـطابات إٛدٛز٠ ٗ ايعًِ ايسٜينٸ ـ ع٢ً َٓاقؿ١ ا٭عاخ إٓٗذٝٸ١ 

ٞٸ; سٝح متٸ ايػعٞ إٍ عح  ٌٕ تؿكًٝ ٞٸ بؿه ٝٸ١ ي٘ ٗ فاٍ ايٓٛاّ ايؿكٗ ٚا٭غًٛب

ٞ ـ َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ إٓٗذ١ٝ اييت قطٻح بٗا ايؿٗٝس ايكسض ْؿػ٘، نُا متٸ ايػع

ا٫غتؿاز٠ َٔ ؼًٌٝ ايُٓاشز ٚايكهاٜا إتبًٛض٠ ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهطٜٸ١ يًػٝس ايؿٗٝس 

ايكسض ـ إٍ اغتدطاز ٚتٓكٝض ا٭غًٛب ٚإٓٗر إعطٗ يػُاست٘ ٗ فاٍ إْتاز ايعًِ 

 ايسٜينٸ، ٚايٓٛاّ ايؿكٗٞ أٜهّا.

 

ّٝات ايبشح1  ــــــ ـ إغهاي

َٸ١ ٗ ٞٸ َٓٗر إْتاز ٚنؿـ إٕ َٔ بٌ ا٭عاخ اهلا  فاٍ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ

ا٭١ُْٛ اٱغ٬َٝٸ١، َٚا ٖٛ إٓطل ٚا٫ػاٙ ايصٟ ّهٔ بٛاغطت٘ اغتدطاز ا٭١ُْٛ 

ٞٸ؟ ٚٗ ٖصا اٱطاض متٸ عح ٚتساٍٚ ايهجري َٔ  ا٫دتُاعٝٸ١ َٔ ايتؿهري اٱغ٬َ

ٜينٸ، سٝح ناْت تػع٢ ا٫ػاٖات ٚاؿٛاضات إدتًؿ١ ٗ فاٍ إْتاز ٚبًٛض٠ ايعًِ ايس

، سٝح ّهٔ هلصا ايبشح ايعًِ ايسٜين إٍ بٝإ َٓاٖر ٚأغايٝب ٱْتاز ٚبًٛض٠

ٌٕ ًَشٛٚ. ٚبطبٝع١  ٞٸ بؿه ٚٸيٞ إٔ ٜٴجطٟ سٛاض ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ ٚايتشكٝل ا٭

ٞٸ;  اؿاٍ ؾإٕ ٚدٛز ٖصٙ ا٭غايٝب ٫ ّٓع َٔ ايبشح ٗ أغًٛب ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ

ٟٸ يًػٝس ٚشيو ٭ٕ خطا ٞٸ ٜكّٛ ع٢ً اٯضا٤ ٚا٫ػاٙ ايؿهط ب ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ

ايؿٗٝس ايكسض، ٚيصيو هب بػ٘ ٚتؿكٌٝ َساخٌ ٖصا ا٭غًٛب ع٢ً أغاؽ أؾهاضٙ. 

َٚٔ ٖٓا، ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تػع٢ ـ بعس بٝإ بعض ا٭غايٝب إططٚس١ ٗ إْتاز ٚبًٛض٠ 

ٗٝس ايكسض ٗ فاٍ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايعًِ ايسٜين ـ إٍ بٝإ ا٫ػاٙ إدتاض يًؿ

ٞٸ، ٚايعٌُ ع٢ً بػ٘ أؾهاضٙ ٚآضا٥٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ.  ايؿكٗ

نُا قطٻح ايهجري َٔ إؿٚهطٜٔ ؾإٕ ا٭غ١ًُ ٫ تعين إناؾ١ عباضاتٺ ز١ٜٝٓ إٍ 

ٓٵ١ٝٺ َٓٗذٝٸ١ َٚعطؾٝٸ١ يًعًّٛ ٚايكٛاٌْ ; سٝح هلصٙ (1)ايكهاٜا ايع١ًُٝ، بٌ َع٢ٓ إسٝا٤ بٹ

ٓٵ١ٝ  يٛاظّ َٚػتًعَات زٜٓٝٸ١ ٚإغ٬َٝٸ١، ٚباعتباض ٖصٙ ايًٛاظّ ٚإػتًعَات ّهٔ ايبٹ
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ِٸ إْتادٗا ٚبًٛضتٗا.  إناؾ١ قؿ١ اٱغ١َٝ٬ أٚ ايس١ٜٝٓ إٍ ايكهاٜا اييت ٜت

ًٜذأ ايؿ٬غؿ١ ٚايعًُا٤; َٔ أدٌ ايتعطټف ع٢ً اؿكا٥ل ٚانتؿاؾٗا، إٍ كتًـ 

ٔٵ ٜعترب ايعكٌ َٳ ٚغ١ًّٝ ي٬غتس٫ٍ ٚايربٖإ; ٚبعهِٗ ٜط٣  إباْٞ ٚإكازض; ؾُِٓٗ 

ٔٵ ٜصٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ ايكًب عرب ايتعن١ٝ; َِٚٓٗ  َٳ ايتذطب١ بٛاغط١ اؿٛاؽٸ; ٖٚٓاى 

ٔٵ هُع بٌ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض ٗ  َٳ ٛٳسٵٞ َٔ ططٜل ايهتب ايػُاٜٚٸ١; َِٚٓٗ  ٔٵ ٜكٍٛ باي َٳ

ٌٸ َٛضزٺ خامٸ، بٛقؿ٘ َكسضّا يًُعطؾ١ ؽ، ؾإٕ ا٭غايٝب . ٚع٢ً ٖصا ا٭غا(2)ن

ٛٸع١ْ. َٚٔ  ٚا٫ػاٖات; َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً إعطؾ١ اؿكٝك١ٝ ٚإعترب٠، َتعسِّز٠ْ َٚتٓ

ٌٻ ٚاسسٺ َٔ ٖصٙ ا٭غايٝب ٜؿتٌُ ع٢ً زعا٥ُ٘ إعطؾٝٸ١ اـاق١. ٚايػ٪اٍ  ايٛانض إٔ ن

ّٸ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٗ ٖصٙ إكاي١: َا ٖٞ إكازض اييت هب ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ  اهلا

ّٸ؟  ٌٕ عا إْتاز ا٭١ُْٛ اٱغ٬َٝٸ١، ٚاييت هب تٛٚٝؿٗا ٗ إْتاز ٚبًٛض٠ ايعًِ ايسٜينٸ بؿه

 ٚنصيو نٝـ ٜهٕٛ أغًٛب ايتشكٝل ٗ ٖصٙ إٛنٛعات؟

، ٗ إطاض زضاغ١ ا٭غايٝب ٗ ٖصٙ إكاي١ ٖٚصا ٖٛ َا ْػع٢ إٍ اٱداب١ عٓ٘

 ٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞ.ٚا٫ػاٖات إدتًؿ١ ٗ ؼٗكل ايعًِ ايسٜين، ٚايتأغ

إٕ ايٛاٖط٠ َٛضز ايبشح ٗ فاٍ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ تٛاد٘ كتًـ ايتشسٸٜات، 

ُٸٗا: اـكٝك١ اهلطَٓٝٛطٝك١ٝ ايجٓا١ٝ٥ ِّأٚ  (3)َٚٔ أٖ تأثري »ٝ٘ ناضٍ بٛبط بـ َا ٜٴػ

; ببٝإ: إٕ اٱْػإ ع٢ً َطٸ ايعَإ; ٚبؿعٌ ايتعاطٞ َع «ايتٛٗقع ع٢ً اؿسخ غري إتٖٛقع

ِٸ  (4)كتًـ ايٓٛطٜات ا٫دتُاع١ٝ، ٜعٌُ ع٢ً تػٝري غًٛن٘. ْٚتٝذ١ّ يًطٚا١ٜ ايساخ١ًٝ ٜت

ـَسٵف ٗ ْٛطٜٸ١ٺ دسٜس٠ َٔ غًٛى اٱْػإ . ٗ سٌ ٫ ٚدٛز ٕجٌ ٖصا ايتشسٸٟ ٗ (5)ا

إْتاز ايٓٛطٜات اٱغ٬َٝٸ١ ـ ٫ٚ غٝٻُا ٗ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞ ـ ٗ َطس١ً بٳًِٛض٠ 

ٞٸ ٖٛ ايٓٛطٜات اٱ غ١َٝ٬; ٭ٕ إكسض ٗ إْتاز ا٭١ُْٛ ٗ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗ

دٖٛط ايؿطٜع١، ْٚػع٢ إٍ اغتدطاز َباْٞ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٗ شيو إٛنٛع 

اـامٸ ـ نا٫قتكاز أٚ ايػٝاغ١، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ، ٫ٚ َسخ١ًٝ ؾٝٗا يًعٓاقط 

ٕٵ ناْت  ٖٓاى ٗ َطس١ً تؿعٌٝ ايتأغٝؼ إتػِّٝط٠ ايسخ١ًٝ، َٔ قبٌٝ: اٱْػإ، ٚإ

ِٸ ٬َس١ٛ كتًـ ايعٓاقط، َٔ قبٌٝ: ايعَإ ٚإهإ ٚاٱْػإ  يٮ١ُْٛ اٱغ١َٝ٬ تت

ٝٸ١ هلا،  َٚا إٍ شيو; سٝح ٜٴعٳسٸ ؿاٚ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايعٓاقط َٔ ا٬ٕسٛات ايعًُ
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 ٫ٚ تهٕٛ زخ١ًّٝ ٗ َطس١ً إْتاز ٚبٳًِٛض٠ ايٓٛطٜات.

ِّع ايتساٍٚ َٓص أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط ي٬ًُٝز، ٚشيو يكس زخٌ عًِ إٓٗر س

ٗ َا ٜتعًٖل باؿػابات إٓطك١ٝ; َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ ايعًُٝٸ١، ٚاييت ٜٴِطًَل 

ٞٸ»عًٝٗا ٗ بعض ا٭سٝإ َكطًض  ٌٻ َكطًض «إٓطل ايعًُ . ٚٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ سٳ

ٌٸ عًِ إٓٗر ع٢ً َػت٣ٛ ايتس َٸ١ ٗ (6)اٍٚ ٚا٫غتعُآٍَطل ايتشكٝل ق ٝٸ١ ايعا . إٕ اٯي

ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ تكّٛ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ، ٖٚٛ إٔ ايباسح ٜػع٢ ـ َٔ ططٜل 

ِٕ ع٢ً  (7)قٝاغ١ إؿاِٖٝ ٟٸ قا٥ ٞٸ يًٛٛاٖط إٍ عامٕل اعتباض ـ إٍ ؼٌٜٛ ايعامل ايٛاقع

ٝاغ١ إؿاِٖٝ، ٚتِٓٛٝ ايُٓاشز ٚايتعاضٜـ; سٝح تهٕٛ إطس١ً اي٬سك١ ٖٞ َطس١ً ق

. ٜٚٛدس شات ٖصا ا٫ػاٙ ـ إٍ سٛس َا ـ ٗ ايتأغٝؼ يًٓٛاّ ايؿكٗٞ، َع (8)ايكهاٜا أٜهّا

ؾاضم إٔ ايٛاٖط٠ َٛضز ايبشح ٚايسضاغ١ ٗ إْتاز ٚبًٛض٠ ا٭١ُْٛ اٱغ١َٝ٬ يٝػت َٔ 

هري ا٭َٛض اـاضد١ٝ، بٌ ٖٞ َٔ اؿكا٥ل ٚا٭ؾهاض اييت متٸ ايتأغٝؼ هلا ٗ ايتؿ

ٞٸ، ٚبايتايٞ ؾإْٓا ٗ ْٗا١ٜ إطاف بكسز قٝاغ١ إؿاِٖٝ، ٚؼٌٜٛ ٖصٙ  اٱغ٬َ

 ا٭ؾهاض اٱغ١َٝ٬ إٍ ْٛطٜٸاتٺ ٚأؾهإض ٚانش١.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ ايػا١ٜ ٚايككس ٗ َعطؾ١ أغايٝب ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ـ ٫ٚ 

ٗذٝٸ١. ٚإطاز َٔ ا١َٕٛٛٓ غٝٻُا ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ اٱغ١َٝ٬ ـ ٖٛ ايتأغٝؼ ١َٕٛٛٓٺ َٓ

 ِِٛ ِٸ ايعٌُ ع٢ً إنؿا٤ ايٓٻ إٓٗذ١ٝ ٖٛ ايكإْٛ ايؿًػؿٞ أٚ إباز٨ ايؿًػؿ١ٝ; سٝح ٜت

َٸ٬ت  عًٝٗا َٔ خ٬ٍ تعٌٝ َٓٗر ا٭ؾهاض، َٚٔ زٕٚ ٖصٙ ايتكٓٝٓات ٚا٭ؾهاض ٚايتأ

ٛټضات يكٝط١ ٛٻٍ إٍ تك ٞٸ غٛف تهٕٛ (9)غٛف تتش َتٗاؾت١ ; إش َع غٝاب ايِٓٛ إٓطك

أٚ َتٓاقه١، ٚػعٌ َٔ إَهإ إْتاز ٚبًٛض٠ ايٓٛطٜٸات اٱغ١َٝ٬ أَطّا عكُّٝا. إٕ 

ايتشسٸٟ ٚا٫نططاض إٍ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ا٫ػاٖات، اييت تعٌُ ع٢ً إهاز ٖصا ايِٓٛ 

ٚإٓطل، ٜتهاعـ ٗ ايعًِ ايسٜينٸ; ٭ٕ ايسٜٔ ٚايكهاٜا ايس١ٜٝٓ َتعسِّز٠ْ َٚتهجِّط٠ْ، ٚٗ 

اضز ٜهٕٛ ٖٓاى تٓافٺ ست٢ بٌ ٖصٙ ايكهاٜا شاتٗا. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ٖٓاى بعض إٛ

تعسټزّا ٗ ؾِٗ ٚتؿػري ٖصٙ ايكهاٜا أٜهّا، ٚتعٜس َٔ ايتشسِّٜات إاث١ً أَاّ ايٓلٸ 

ٞٸ  ٟٸ دسٸّا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أغًٛبٷ َٓػذِ َٚٓطك ايسٜين. َٚٔ ٖٓا، ٜبسٚ َٔ ايهطٚض

ٌٕ أؾهٌ ٚأزمٸ يًك ٝٸ١ إٛدٛز٠، سٝح ْهٕٛ بؿهًٗا َٓأ٣ٶ يًٛقٍٛ إٍ ؼًٝ هاٜا ايسٜٓ
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ٗٵٛ ٚاـطأ.  َٔ ايٛقٛع ٗ ايػٻ

 

2ّٞ ١ّٝ يف اخلطاب ايػسب  ــــــ ـ وماذز َٔ املٓاٖر املعسف

ْؿري ٗ ٖصا احملٛض ـ قبٌ عح أغايٝب ٚخطابات إْتاز ايعًِ ايسٜين ـ إٍ أضبع١ 

هٔ ايكٍٛ تكطٜبّا: إٕ ْٝع ٖصٙ َٓاٖر َعطؾ١ٝ ٗ إْتاز ايعًِ ٗ اـطاب ايػطبٞ. ّٚ

ايؿهط١ٜ ـ اييت غٛف ْؿري إيٝٗا ٗ غٝام اؿسٜح عٔ اػاٖاتٗا ا٭ضبع١ ـ  (10)ايُٓاشز

تعٛز ظصٚضٖا إٍ ايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ. ٚا٫خت٬ف ؾُٝا بٝٓٗا ٜهُٔ ٗ أْٗا تٓٛط إٍ 

ٞٸ ع٢ً ايطبٝع١ ٚاٱْػإ َٔ آؾام كتًؿ١. َٚٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايؿهط ايػطب

إػت٣ٛ ايعاّ ٖٛ َٔ قبٌٝ: ا١ًٕٓٛ اييت تٓهٟٛ ؼتٗا كتًـ ا٭١ُْٛ ايؿًػؿ١ٝ، 

ّٚهٔ ايعجٛض ع٢ً َباْٝٗا ٗ ايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ، 

ٚايؿًػؿ١ ايتأ١ًٜٝٚ، ٚا٫تٸذاٙ ايٓكسٟ، بٌ ٚستٸ٢ ا٭ؾهاٍ ايؿًػؿ١ٝ ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: 

 .(11)ٟ ّهٔ ٬َسٛت٘ ٗ تؿهري ْٝتؿ٘ايتؿهٝو ايؿًػؿٞ، ايص

 

 ــــــ (12)أـ ايفًطف١ ايٛقع١ٝ

إٕ ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ تعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ غٳًِب إؿ١َٝٛٗ عٔ ْٝع ايكهاٜا إؿتكط٠ 

ٟٸ ْٕٛع َٔ أْٛاع إعطؾ١ غري  إٍ قاب١ًٝ ايتذطب١ ـ ع٢ً ْؿٞ إَها١ْٝ اؿكٍٛ ع٢ً أ

ايِٝ ٖصٙ إسضغ١ إٍ آضا٤ ضاغٌ ايتذطٜب١ٝ ػاٙ ايٛاقع; سٝح تعٛز دصٚض تع

ٚؾٝتػٓؿتأٜ. ٚإٕ َطنع ثكٌ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ َٔ ظا١ٜٚ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٜكّٛ ع٢ً أقٌ 

. يكس أزٸ٣ ٖصا ايطأٟ ٗ بسا١ٜ ا٭َط، ٚعٓس ْٝتؿ٘، إٍ ايتأغٝؼ يجٛض٠ٺ (13)ا٫غتكطا٤

ٌٕ ض٥ٝؼ ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط ي٬ًُٝز، ع ٢ً ٜس عًُٝٸ١، ٚٗطٳتٵ ٚمتٸ تعُُٝٗا بؿه

. ّهٔ َؿاٖس٠ (14)عًُا٤، َٔ أَجاٍ: غايًٝٛ; ْٚٝٛتٔ; ٫ٚ غٝٻُا ؾطاْػٝؼ بٝهٕٛ

تأنٝس ٖصا ايطأٟ ع٢ً ايتذطب١ اييت ٜطاٖا َكسضّا يًُعطؾ١، ٜٚعٌُ ع٢ً تطدٝض إٓٗر 

ا٫غتكطا٥ٞ ع٢ً إٓٗر ايكٝاغٞ. ٜصٖب أْكاض ٖصٙ إسضغ١ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعًّٛ 

ل باؿكٍٛ ع٢ً ايعًِ ٚإعطؾ١ ايٛاقع١ٝ هب إٔ ُطٸ بكٓطط٠ ايطبٝع١ٝ ٗ َا ٜتعًٖ

ايتذطب١ ٚإؿاٖس٠، ٚإٔ ع٢ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ إٔ تتأغٻ٢ بايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، ٚإٔ ػعٌ 
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. ٚباختكإض، ؾإٕ ٖصا ا٫ػاٙ (15)بٝإ ٚؼًٌٝ إعطٝات ايتذطٜب١ٝ ع٢ً غٴًِٖ أٚيٜٛاتٗا

ِٸ اؿكٍٛ عًٝٗا ٜعترب ايٓٛطٜٸات ايع١ًُٝ ْاؾ١ّ٦ ٚ َٓبجك١ّ َٔ إعطٝات ايتذطٜب١ٝ اييت ٜت

. إٕ ايٓعع١ ايتذطٜب١ٝ ٗ بٝإ ايع٬ق١ بٌ ايٛٛاٖط إازٸ١ٜ، بٳسٳ٫ّ (16)بإؿاٖس٠ ٚا٫ختباض

ٛٵض  ـَ َٔ ايبشح ٗ ايعٹًٌَ إٝتاؾٝعٜك١ٝ باٱناؾ١ إٍ ايعٹًٌَ إازٸ١ٜ، قس اقتكطٳتٵ ع٢ً ا

ُٖتٵ تػ١ُٝ أغًٛبِٗ ٗ ايبٝإ:  ٗ ايعٹًٌَ إازٸ١ٜ ؾك٘، إازٸ١ٜ »ٚهلصا ايػبب 

. إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايٛنع١ٝ إٍ ايعًِ قس اَتسٻتٵ ستٸ٢ تػًًٖت إٍ فاٍ (17)«إٝجٛزٚيٛد١ٝ

ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ أٜهّا، ٚناْت تػع٢ إٍ إناؾ١ إعاضف ٚايعًّٛ إٍ إطاض إعٝاض 

 .(18)ايتذطٜيب ٚايتشكٝكٞ

 

 ــــــ (19)ِسضب ـ قاب١ًٝ ايدَّ

تٛٗط ضٚا١ٜ َا بعس ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ عٔ ٖٜٛٸ١ ايعًِ ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، 

، سٝح ت٪ٚنس نُٔ ا٫ػاٙ ايٓكسٟ ع٢ً ايط١ٜ٩ ايٛنع١ٝ، «َا بعس ايٛنعٝٸ١»ٖٚٞ ضٚا١ٜ 

ٓٵ١ٝ ايؿهطٜ ٝٳُٝٸ١ ٗ ٖٜٛٸ١ ايعًِ ٚايبٹ ١ اييت ت٪ٚنس ع٢ً تأثري إؿاِٖٝ إٝتاؾٝعٜك١ٝ ٚايكٹ

 «ناضٍ بٛبط»يًعامل; إش ٜكع ٖصا ا٫ػاٙ ٗ َكابٌ ايؿًػؿ١ ايٛنعٝٸ١. ٚهب اعتباض 

ايٛد٘ ايباضظ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ; سٝح قاَت ض٩ٜت٘ ع٢ً ايكٍٛ ببط٬ٕ قاب١ًٝ إثبات ايعًّٛ 

ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ بٛاغط١ َعٝاض ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ. ٜكّٛ اػاٙ ناضٍ بٛبط ع٢ً 

; (20)ٝإ: إٕ إعٝاض ٚايؿطٙ ٗ عًُٝٸ١ ؾطنٝٸ١ٺ َا ٖٛ قاب١ًٝ ايسٻسٵضزٳسٵض ايٓٛطٜات، بب

ؾإشا أضٳزٵْا إٔ ْعترب ؾطنٝٸ١ّ َا دع٤ّا َٔ إعطؾ١ ايع١ًُٝ ٚدب إٔ تهٕٛ قاب١ًّ 

. ٚهلصا ايػبب، ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا ا٫ػاٙ، ؾإْ٘ ٜعترب ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ (21)يًسٻسٵض

ٝٳُٝٸ١، غري عًُٝٸ١ٺ; يعسّ اؾتُاهلا ع٢ً خكٛق١ٝ ٚإٝتاؾٝعٜك١ٝ، ٚنصيو ايكهاٜا ايكٹ

 .(22)قاب١ًٝ ايسٻسٵض

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ ؾًػؿ١ قاب١ًٝ ايسٻسٵض عٓس ناضٍ بٛبط ْٛطٜٸ١ْ بؿإٔ 

. إٕ (23)إٓٗر ايعًُٞ، َٚعٝاضٷ يًتُٝٝع ٚايؿكٌ بٌ ايكهاٜا ايع١ًُٝ ٚايكهاٜا غري ايع١ًُٝ

ٗټٔ ايٓٛط١ٜ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكا٥ًٌ بك ِٸ اقرتاس٘; يًته اب١ًٝ ايسٻسٵض ـ فطٻز سٳسٵٕؽ ٜت

ٟٸ َعطؾ١ٺ ٜك١ٝٓٝ. إش ٜط٣ ناضٍ بٛبط إٔ  بأزا٤ عامل ايطبٝع١ ؾك٘. إٕ ايعًِ ٫ ٜكسٸّ يٓا أ
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ٌٕ ناٌَ أبسّا، ٚيهٓٸٗا َع شيو قاب١ًْ  ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ ٫ ّهٔ إثباتٗا بؿه

ِٸ إبطاهلا باي ٔٵ ٫ ّهٔ ي٬ختباض. ّٚهٔ يًٓٛطٜات إٔ ٜت تذطب١ ٚا٫ختباض، ٚيه

ٟٸ اختبإض أبسّا ٟٸ ْٛطٜٸ١ٺ عًُٝٸ١ تسٻعٞ يٓؿػٗا ايتعُِٝ بٛاغط١ أ . ٚع٢ً ٖصا (24)إثبات أ

ا٭غاؽ، ؾإٕ ايٓٛط١ٜ اييت ؼ٢ٛ بإطدع١ٝ ٗ ا٫ػاٙ ايسٻسٵهٞ ٖٞ ايٓٛطٜٸ١ اييت 

ّٕ َٔ ا٫ختباضات إتعسِّز٠، ٚؼٛظ ع٢ً إعٜس َٔ ايرب . ٚيصيو ؾإٕ (25)ا٤اتؽطز بػ٬

ٝٸ١ ايسٻسٵض ٜهٕٛ ٖٛ إٓٗر ٗ إْتاز ايكهاٜا إتٻكؿ١ بٛقـ ايعًُٝٸ١، ع٢ً  ِٛشز قابً

ٓٵتٳذ١ َتٸكؿ١ بكاب١ًٝ اٱبطاٍ ٚايسٻسٵض ع٢ً  ُٕ ايٓشٛ ايتايٞ، ٖٚٛ: إٔ تهٕٛ ايكهاٜا ا

 ايٓشٛ إتكسِّّ شٹِنطٴٙ.

 

١ّٝ  ــــــ (26)ز ـ ايفًطف١ ايتأًٜٚ

يطَٚٓطٝك١ٝ ـ اييت ناْت ُجٌِّ ضزٸ٠ ؾعٌ ع٢ً ايتؿهري إٝجٛزٚيٛدٞ إٕ ايٓعع١ ا

ْٵط١ٝ ـ قس ؾٖهًت بسا١ّٜ يُٓٛشز دسٜس  ٝٸ١ ايسٜهاضت١ٝ ٚأقاي١ ايؿٝعٜا٤ ايها ٚايعك٬ْ

بايٓػب١ إٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ْٚعين بصيو ايُٓٛشز ايتؿػريٟ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ 

تؿػريٟ ـ ٜهع ؼت تكطټف احملٚكل ْٛعّا َٔ ايُٓٛشز ايٛنعٞ ـ َٔ ظا١ٜٚ ا٫ػاٙ اي

ايٛاقع١ٝ، إ٫ٓ إٔ ٖصٙ إعطؾ١ ٫ تهؿـ يًُشٚكل عٔ ْٝع أبعاز ايٛاقع١ٝ. ٜٚٴعٳسٸ ؾًًِٝٗ 

ِٸ إؿٚهطٜٔ ٗ ٖصٙ إسضغ١. ٚقس  زًٜجٞ ـ إؿٚهط ٚايؿًٝػٛف ا٭ٕاْٞ ايباضظ ـ َٔ أٖ

٢ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ; ٚشيو ٭ٕ ايٛنعٝٸٌ نإ ٖادػ٘ ٜتُجٻٌ ٗ تعٝٸٔ ٚإنؿا٤ اهلٜٛٸ١ عً

ٚٵٕ إٔ ايططٜل ايٛسٝس ٱنؿا٤ ايتعٝټٔ ٚايك١ُٝ إعطؾ١ٝ ع٢ً ايعًّٛ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ  ٜطٳ

ا٭غًٛب ايتذطٜيب ايؿا٥ع ٗ ايعًّٛ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚايطبٝع١ٝ، ٚٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تٴعٳسٸ ايعًّٛ 

ـ; بػبب عسّ خهٛعٗا  (27)«إع١ٜٛٓ ايعًّٛ»: ؾًًِٝٗ زًٜجٞاٱْػا١ْٝ ـ ٚع٢ً سسٸ تعبري 

ُٻ١  ٖٹ ٗٳتٵ  إٍ تكسِٜ َعٝإض  ؾًًِٝٗ زًٜجٞيًتذطب١، غاقط١ّ عٔ ا٫عتباض. َٚٔ ٖٓا ؾكس اتٻذ

٬َٚى يتعٝټٔ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚإثبات إٔ ٖصٙ ايعًّٛ ع٢ً َػت٣ٛ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ 

 .(28)عٚايؿٝعٜا١ٝ٥ َتع١ِّْٓٝ ٚق١ُِّْ َٚعترب٠ َٚعبِّط٠ عٔ ايٛاق

إٔ َٛنٛعات ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ شات خكا٥ل تاضىٝٸ١; َع٢ٓ  ؾًًِٝٗ زًٜجٜٞط٣ 

إٔ إ٪ٚيؿٌ ٚأقشاب اٯثاض ايؿًػؿ١ٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ، ٚا٭سساخ ٚايٛقا٥ع 
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ٝٸ١، ٚٛاٖط  ّٸ ْٝع َٛنٛعات ايعًّٛ اٱْػاْ ٌٕ عا ٚإ٪غٻػات ا٫دتُاع١ٝ، ٚبؿه

ٛٳضٳتٵ ٗ ا٭ظ١َٓ إان١ٝ، ٚإٔ تاضى١ٝ; َع٢ٓ إٔ ٖصٙ ا ٕٛنٛعات ٚايٛٛاٖط قس تبً

ايؿاعٌ إعطٗ ٚإؿػِّط ايصٟ ٜػع٢ ٗ ايٛقت ايطأٖ إٍ قطا٤تٗا ٚزضاغتٗا إِا ٜكّٛ ٗ 

ٚٵض إؿػِّط ايصٟ ٜػع٢ إٍ تؿػري تًو ايٛٛاٖط. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ غا١ٜ  ؾًًِٝٗ اؿكٝك١ بسٳ

ٝجٛزٚيٛدٝا َٚٓٗر يًعًّٛ ايتاضى١ٝ، ٚتأغٝؼ تتًدٻل ٗ غٳعٵٝ٘ إٍ تأغٝؼ َ زًٜجٞ

ٝٸّا هلصٙ ايعًّٛ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ  ٗٵُّا قطعّٝا ٚعٝٓ قطٕح هلصٙ ايعًّٛ; يهٞ وٚكل َؾ

َٛنٛع ايعًّٛ ايؿٝعٜا١ٝ٥ عباض٠ْ عٔ ا٭ؾٝا٤ اـاضد١ٝ، ٚاييت تهٕٛ ٗ ٚدٛزٖا َػتك١ًّٓ 

ٚيٝػت ٖٞ ٚيٝس٠ ايصٖٔ اٱْػاْٞ. ٚأَا عٔ اٱْػإ بٛقؿ٘ ؾاع٬ّ َعطؾٝٸّا َٚٛنٛعٝٸّا، 

َٛنٛع ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ؾٗٞ تؿٌُ ايؿاعٌ إعطٗ ْؿػ٘ أٜهّا; إش إٕ نٝؿٝٸ١ ٚططٜك١ 

ٚٵضٖا ؼت تأثري خكٛقٝٸات شيو ايؿاعٌ إعطٗ. ٚع٢ً ٖصا  ٌٸ ؾدٕل تكع بسٳ تؿػري ن

ٞٸ ٚايعًّٛ اٱْػاْٝ ١ ٜهُٔ ٗ إٔ ا٭غاؽ، ؾإٕ ايتُاٜع ا٭غًٛبٞ بٌ ايعًّٛ ايطبٝع

ٖٛ مثط٠ ْٚتٝذ١ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، ٗ سٌ إٔ ايؿِٗ ٖٛ مثط٠ ايعًّٛ  (29)ايتبٌٝ

ٜكّٛ ع٢ً إٔ  ؾًًِٝٗ زًٜجٞ. ٚباختكإض، ؾإٕ ا٭غًٛب ٚإٓٗر ايصٟ ٜكسَِّ٘ (30)اٱْػا١ْٝ

اهلطَٓٝٛطٝكا أغًٛبٷ َٚٓٗر يؿِٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚإٕ ٖصا إٓٗر اهلطَٓٝٛطٝكٞ يؿِٗ 

ِٸ ايعٌُ ع٢ً إْتاد٘ ٚتٛدٝٗ٘ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ايٛٛ  . نُا ٜٓسضز (31)اٖط اٱْػا١ْٝ ٜت

ٚٵضُٖا ـ نُٔ  ٛٚطٜٔ ٗ فاٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ـ بسٳ ضٜهٛض، ٚنصيو غازاَري، َٔ إٓ

 ايُٓٛشز ٚا٫ػاٙ ايتؿػريٟ أٜهّا.

ٗٵِ إتعاضف ٚا٫عتكازات ايعٴطٵؾٝ ِٸ أقشاب ا٫ػاٙ ايتؿػريٟ بايَؿ ١; يًٛقٍٛ ٜٗت

ّٕ ٜػتؿٝس  ٗٵِ إتعاضف وتٟٛ ع٢ً َؿٗٛ ٗٵِ ايٓاؽ يًعامل احملٝ٘ بِٗ. إٕ ايَؿ إٍ إزضاى َٚؾ

َٸّا يًُعًَٛات َٔ  ٗٵِ إتعاضف ٜٴعٳسٸ َكسضّا ٖا َٓ٘ ايٓاؽ ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، ٚإٕ ٖصا ايَؿ

ٗٵِ ايتٛدټٗات ايعًُٝٸ١ يًٓاؽ ٚؾطنٝٸاتِٗ بؿإٔ ايعامل. ٜصٖب أقشاب ا ٫ػاٙ أدٌ َؾ

ايتؿػريٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ إعطٝات ٚإساضى إطتبط١ با٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ ٫ ّهٔ إٔ 

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ إعطؾ١ (32)تٓؿكٌ عٔ ا٭َٛض إع١ٜٛٓ اييت أيككٗا ايؿاعٌ بٗا

٫ تهٕٛ َعترب٠ّ، ٫ٚ ٜكسم عًٝٗا عٓٛإ ايع١ًُٝ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط خطاب ا٫ػاٙ 

إ٫ٖ إشا متٸ اْتادٗا ع٢ً أغاؽ إٓٗر ايسقٝل ٚإٓػذِ ي٬تٸذاٙ ايتؿػريٟ، ايتؿػريٟ ـ، 
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 ٚإٔ ٜتبع ايكٛاعس ٚا٫تٸذاٖات ايتؿػري١ٜ.

 

ّٟ  ــــــ د ـ ا٫تِّذاٙ ايٓكد

ٝٸ١ خطابّا ضابعّا قس تبًٛض ع٢ً أغاؽ  ّجٌِّ ا٫تٸذاٙ ايٓكسٟ ٗ ايعًّٛ اٱْػاْ

ٟٸ ض١ّٜ٩ كتًؿ١ّ إٍ ايعامل ا٫دتُاعٞ عٔ ايُٓٛشز ايٓكسٟ. ٚإٕ هلصا ايُٓٛشز ايٓك س

ٝٸ١ ـ ٜط٣ ايعامل  ايؿًػؿتٌ: ايٛنع١ٝ; ٚايتأ١ًٜٝٚ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ـ َجٌ ايؿًػؿ١ ايتأًٜٚ

ا٫دتُاعٞ كتًؿّا عٔ ايعامل ايطبٝعٞ، ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜٓؿٞ عح إؿاٖس٠ ٚايتكعٝس قبٌ 

سٟ إٍ دٳصٵب إعاٜا ٚايٓكاٙ تعٝټٔ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ. ٜػع٢ أقشاب ا٫ػاٙ ايٓك

ٝٸ١ ؾُٝٗا ٞٸ; ٚايتأًٜٚٞ، ٚضؾع ايٓكاٙ ايػًب . ىتًـ (33)اٱهابٝٸ١ يًُٓٛشدٌ: ايٛنع

ايُٓٛشز ايٓكسٟ َٔ د١ٗٺ عٔ ايط١ٜ٩ إٝهاْٝه١ٝ يًٛنعٝٸٌ ػاٙ ٖٜٛٸ١ اٱْػإ; بػبب 

ٞٸ  ا ايُٓٛشزَٔ ظا١ٜٚ ٖصـ  ػاٌٖ اٱْػإ ٚخهٛع٘ يؿطا٥٘ َعطؾت٘. إٕ ايتكٜٛط ايٛنع

ُٕبٵسٹع١;  ـ ٜ٪زٸٟ إٍ تؿٝټ٪ اٱْػإ، ٚاغرتاب٘ ٗ ْٗا١ٜ إطاف عٔ شات٘ ٚقٛاٙ اـ٬ٓق١ ٚا

َٚٔ ْاس١ٝٺ أخط٣ ؾإٕ ٖصا ايُٓٛشز ع٢ً ايطغِ َٔ ايط١ٜ٩ ايتؿػري١ٜ، إ٫ٓ أْ٘ ٫ ٜعتكس 

ٙ، َٔ بعك٬ْٝٸ١ ْٝع ايتكطټؾات ٚا٭ؾعاٍ اٱْػا١ْٝ. إٕ اٱْػإ ع٢ً أغاؽ ٖصا ا٫ػا

ٛٸ٠، ٚقسضت٘ ع٢ً اٱبساع ا٭مس٢، ٜكع ٗ  خ٬ٍ اَت٬ن٘ يًطاقات ايها١َٓ ؾٝ٘ بايك

ساي١ َا بٌ اَؾبٵط ٚا٫ختٝاض، ٚإٕ اٱْػإ َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ ايكٛاٌْ ايتاضى١ٝ ٚا٭ؾعاٍ 

اؾُاع١ٝ ايٓاؾط١ ّهٓ٘ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تػٝري ايٛاقع إٛدٛز، ٚؼطٜط ايٓاؽ 

 .(34)إٍ عامٕل أؾهٌ َٚػاعستِٗ ٗ ايٛقٍٛ

ٟٸ ٜعٌُ ع٢ً تٛقٝـ ايؿطا٥٘ ايكا١ُ٥، ٜٚكّٛ بؿطح نٝؿٝٸ١  إٕ ايتؿػري ايٓكس

ٝٸات اـؿٝٸ١  ٗٵِ اٯي ٟٸ ٗ خس١َ َؾ تػٝريٖا، ٜٚكسِّّ تكٜٛطّا عٔ إػتكبٌ. إٕ ايتؿػري ايٓكس

ٔ . َٚ(35)عٔ ايٛاقع١ٝ، نُا أْ٘ أزا٠ْ يٓكس ايؿطا٥٘ ايكا١ُ٥، َع تكسِٜ خٓط١ٺ يتػٝريٖا

اؾسٜط شٹِنطٴٙ إٔ إساؾعٌ عٔ ْٛطٜٸ١ أغ١ًُ إعطؾ١ قس اغتؿازٚا ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ 

ٗ ْكض ايُٓٛشز إٓاؾؼ هلِ )أٟ ايؿًػؿ١ ايٛنعٝٸ١(، ٚنصيو ٗ إثبات ِٛشدِٗ 

ٟٸ، َٔ أزبٝات َسضغ١ ؾطاْهؿٛضت ٚا٫ػاٙ ايٓكسٟ. ّٚهٔ اعتباض  (36)إعٝاض

ٝٸاض، سٝح اتٻدص ٗ عاّ )ايسنتٛض قُس قُس إَعٜإ( ايٓ ّ 1991ُٛشز ايباضظ هلصا ايت
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َٸ١ّ ٗ بٝإ ْٛط١ٜ أغ١ًُ إعطؾ١، َٔ خ٬ٍ قسٚض نتاب٘ بعٓٛإ:  خط٠ّٛ داز٠ّ ٖٚا

. ؾكس غع٢ ٗ ٖصا ايهتاب إٍ إثبات «١ٜاضٝٚإع ١ٝايٛنع ٌب َٞٓٗر ايبشح ا٫دتُاع»

ٛټض َٕٓٗر سٝازٟ ٗ فاٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ; عٝح ٜهٕٛ َػتك٬٘ عٔ اغتشاي١ تك

ٝٸ١، ٚيصيو ؾإْ٘ ؾُٝا ٚضا٤ ا٭غايٝب  ايؿًػؿ١، ٚعٔ غابكت٘ إعطؾٝٸ١ ٚض٩ٜت٘ ايهْٛ

ٚإٓاٖر ايع١ًُٝ اؿسٜج١ تكع ايؿًػؿات ايٛنع١ٝ ٚإاز١ٜ، سٝح تعٌُ ع٢ً تؿػري 

ٛټضاتٗا إاز١ٜ بؿإٔ ايعامل ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠، ٚيصيو ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بسع٣ٛ  تك

ّٸ يـ )قُس إَعٜإ( ٗ ٖصا ايهتاب أْ٘ سٝاز ٜٸ١ ٚٚاقعٝٸ١ ايعًّٛ. يكس نإ ايططح اهلا

خاض ٗ ْكس إؿاِٖٝ ايؿا٥ع١ بؿإٔ ايٓعع١ ايع١ًُٝ، ستٸ٢ قبٌ بٝإ خكا٥ل ايعًّٛ 

ا٫دتُاع١ٝ اٱغ١َٝ٬. إْ٘ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ أزبٝات ايٓٛط١ٜ ايٓكس١ٜ ٜط٣ عسّ قٛاب١ٝ 

ٝٸ١، ٜٚكطِّح بإٔ ايٓٛط١ٜ اٱغ١َٝ٬ تكّٛ ٚسس٠ أغًٛب ايعًّٛ ايطبٝعٝ ١ ٚايعًّٛ اٱْػاْ

ع٢ً إٔ اؿكٝك١ ايع١ًُٝ غري َٓشكط٠ٺ بايتذطب١ ٚايٛدٛز إازٸٟ، ٚإٔ ايتأنٝس ع٢ً 

إٓٗر ٚا٭غًٛب ايعًُٞ ٫ ٜ٪زٸٟ بايهطٚض٠ إٍ ا٫تِّذاٙ ايتذطٜيب ٚإازٸٟ. َٚٔ ٖٓا، ؾكس 

ث٬ث١ أغايٝب عًُٝٸ١، ٖٚٞ: ا٭غًٛب ايعًُٞ  عُس إ٪ٚيـ إٍ ايتُٝٝع ٚايؿكٌ بٌ

ا٫غتٓباطٞ; ٚا٭غًٛب ايعًُٞ ايتذطٜيب; ٚا٭غًٛب ايعًُٞ ايتاضىٞ; ٚأناف إيٝٗا 

ٛٳسٵٞ ٚأسس َكازض إعطؾ١  أغًٛبّا ضابعّا باغِ: ا٭غًٛب اٱغ٬َٞ، ٚعطٸف ب٘ ع٢ً أْ٘ اي

س شٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ٗ فاٍ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاجملا٫ت إعطؾ١ٝ ا٭خط٣. ٚق

; سٝح ٜتعٝٻٔ ع٢ً (37)إٓٗر ٚا٭غًٛب و٢ٛ بسضد١ٺ عاي١ٝ َٔ ايتعبري عٔ ايٛاقع

ايسنتٛض قُس إَعٜإ إٔ ٜعترب ْؿػ٘ ـ ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايٓكس١ٜ ي٬ػاٙ إٛدٛز ـ َسّٜٓا 

 ي٬ػاٙ ايٓكسٟ إٓبجل عٔ َسضغ١ ؾطاْهؿٛضت. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ ا٫ػاٙ

ٞٳ بٌ إؿٚهطٜٔ ٚايباسجٌ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٚأغ١ًُ إعطؾ١  ٛٹ ايٓكسٟ قس سٳ

ٍٕ ًَشٛٚ، نُا ّهٔ ايّٝٛ يًُٓٛشز ايٓكسٟ ـ بايٓٛط إٍ ايٛطؾٝٸات اييت  باغتكبا

ِّسّا ٭عاخ أغ١ًُ إعطؾ١.  ّتًهٗا ٗ إطاض إْتاز ايعًِ ـ إٔ ٜهٕٛ ٖ

 

 ــــــ ـ اتِّذاٖات إْتاز ايعًِ ايدٜيّن3

ِٸ اٱؾاض٠ إٍ اػاٖات إؿٚهطٜٔ ٚايعًُا٤  ٗ احملٛض ايجاْٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ تت
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ٔٵ قبٌ  إدتكٸٌ ٗ ايعًِ ايسٜين ٗ َا ٜتعًٖل بإْتاز ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ اٱغ١َٝ٬. ٚيه

بٝإ اٯضا٤ ْؿري إٍ بعض ا٬ٕسٛات، اييت هب أخصٴٖا بٓٛط ا٫عتباض ٗ إْتاز 

 اغتدطاز ايعًِ ايسٜين.أغايٝب َٚٓاٖر 

 

 ــــــ (38)امل٬سعات املٓٗذ١ّٝ

ـ قٝاغ١ إعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أغاؽ عٓاقط ٚخكا٥ل ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ 1

ِٸ تٛٚٝؿٗا ٗ تأغٝؼ ايعًِ ايسٜينٸ ـ هب إٔ اٱغ١َٝ٬ ، ببٝإ: إٕ إٝجٛزٚيٛدٝا ـ اييت ٜت

ٝٸ١ ٛٵْ ٞٸ ٗ ايط١ٜ٩ ايَه اـاق١ هلا. ٚٗ ا٭غاؽ  تعهؼ ٚتكٛؽ آضا٤ ايؿهط اٱغ٬َ

ؾإْ٘ بؿهٌ ٖصٙ ايعٓاقط ٜٴعٳسٸ ايعًِ إٓتر زّٜٓٝا; ٚشيو ٭ْٗا َٓبجك١ْ عٔ ايؿهط 

ٚٸيٞ ٗ إْتاز  اٱغ٬َٞ ٗ َٛنٕٛع خامٸ; ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعٓكط ا٭قًٞ ٚا٭

 ايعًِ ايسٜينٸ ٖٛ ا٫ٖتُاّ بإكازض اٱغ١َٝ٬.

ٞٸـ تأغٝؼ اػاٙٺ ْادٕع يًتعاٌَ 2َ ِٸ ع ايرتاخ اٱغ٬َ ٌٸ أغًٛب َٚٓٗر ٜت : إٕ ن

ططس٘ ٱْتاز ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ اٱغ١َٝ٬ هب إٔ ٜؿتٌُ ع٢ً ٖصٙ اـكٝك١، اييت 

ُٚهٓ٘ َٔ ا٫ضتباٙ بايرتاخ اٱغ٬َٞ، ٚبٓا٤ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ع٢ً أغاغٗا. إٕ ايرتاخ 

ِٸ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايطٚاٜات ايؿطٜؿ١، ٞٸ ٖٛ ا٭ع ٚنصيو آضا٤ َٚػاُٖات  اٱغ٬َ

إؿٚهطٜٔ اٱغ٬ٌَٝ، اييت ٖٞ ٗ ايػايب َٓبجك١ْ عٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ أٜهّا. ٚٗ ٖصا 

اٱطاض هب إٔ تتُتٻع بايكسض٠ ع٢ً إبسا٤ ايطأٟ َٚٓاقؿ١ ايٓكٛم إعطؾ١ٝ، ٚؾِٗ 

ايٓكٛم، َٚعطؾ١ اؿذ١ِّٝ، َٚا إٍ شيو. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ ٚٗٛض 

٫ػاٖات ٚا٭غايٝب إًش١ٚٛ ٗ ايعًّٛ اؾسٜس٠، ّهٔ يًٗطَٓٝٛطٝكا، ٚايؿًػؿات ا

ِّس ايططٜل يًهجري َٔ أعاخ أغ١ًُ  ايًػ١ٜٛ، ٚؼًٌٝ اـطاب، ٚؼًٌٝ احملت٣ٛ، إٔ ُ

ٝٸ١.  ايعًّٛ ٚإْتاز ايعًّٛ ايسٜٓ

: ع٢ً ايطغِ َٔ قٝاّ ؾهط٠ إْتاز ايعًّٛ ـ ايتعاٌَ َع إعطٝات ايبؿطٜٸ3١

ٱْػا١ْٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ٖصا ا٫ػاٙ، ايكا٥ٌ بٛدٛب قٝاّ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ا

ٝٵسٳ إٔ إْهاض إعطٝات ايبؿطٜٸ١ ٗ كتًـ  ٞٸ، بٳ ع٢ً أغاؽ ايرتاخ ٚايؿهط اٱغ٬َ

ٕٔ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ؾإٕ  ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٚغري ا٫دتُاع١ٝ أٜهّا، أَطٷ غري ٖه
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ٌٸ أغًٛبٺ َٕٚٓٗر ِٸ ايتدطٝ٘ ي٘ ٗ إْتاز ايعًّٛ ايسٜٓٝٸ١ هب إٔ وتٟٛ ع٢ً ٖصٙ  ن ٜت

ايكاب١ًٝ، اييت ػعٌ ايعًِ إهاف بًشاٚ احملاٚض ايػابك١ قازضّا ع٢ً ػٗٝع ايباسح 

ٚٸ٫ّ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع إعطٝات ايبؿط١ٜ; ٚإٔ  ٚاحملٚكل ٗ ايعًِ ايسٜينٸ; نٞ ٜتعًِٖ أ

 ا ايتعاطٞ ٚايتعاٌَ. ٜعٌُ ثاّْٝا ع٢ً بٝإ َػاس١ ٖص

ٚقبٌ بٝإ كتًـ ا٫ػاٖات ٗ ايعًِ ايسٜين غٛف ْبِّٔ تعطٜـ ايعًِ َٔ قٹبٳٌ 

إتهًٌُٚ ٚايؿ٬غؿ١ ٚإٓاطك١، َٔ إتكسٌَِّ ٚإتأخِّطٜٔ، سٝح متٸ تعطٜـ ايعًِ بأْ٘: 

. ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ َكاّ اؿهِ (39)«سهٛض قٛض٠ ايؿ٤ٞ عٓس ايعكٌ أٚ عٓس ايٓؿؼ»

إٔ ٖصا ايتعطٜـ، ؾإٕ ْٝع َكازٜل ٚاػاٖات ايعًِ ايسٜينٸ ُجٌِّ َكساقّا هلصا بؿ

ايتعطٜـ; ٚشيو بػبب عَُٛٝت٘ ٚمشٛيٝت٘. ٫ٚ بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ 

ٟٸ ٚاسسٺ َٔ أغايٝب ؼٗكل ايعًِ ايسٜين ؾإْ٘; بايٓٛط إٍ إباز٨  أْ٘ سٝح غٓبشح أ

ـٷ خامٌّ يًعًِ، ّٚهٔ إعطؾٝٸ١ ٚإٓٗذٝٸ١ يه ٌٛ َٔ ٖصٙ ا٫ػاٖات، غٛف ٜٛٗط تعطٜ

 هلصا ايتعطٜـ إدتاض إٔ ٜهٕٛ َصنٛضّا أٚ َػترتّا ٗ ن٬َ٘ ٚضأٜ٘.

 

 ــــــ أـ ا٫تِّذاٖات ايدْٝا

1ّٞ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ايٓكً

ِٸ اغتدطاد٘ ٚاغتٓباط٘ َٔ  إٕ ايعًِ ايسٜينٸ ـ طبكّا هلصا ا٫ػاٙ ـ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜت

ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. إٕ ايتأنٝس ع٢ً ٖصا إب٢ٓ ٗ َاٖٝٸ١ ايعًِ ايسٜينٸ، باٱناؾ١ إٍ 

ايكبٍٛ بايتذطب١ احملٛض١ٜ ٗ ايعًِ، قس أزٻ٣ ببعض ايعًُا٤ إٍ ايكٍٛ باغتشاي١ ٚعسّ 

إَهإ ايعًِ ايسٜينٸ َٔ ا٭غاؽ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ٚاقع ا٭َط ٜٓهط ايعًّٛ 

غ١َٝ٬ ٚايعًِ ايسٜينٸ َعٓاٙ ايؿا٥ع. ٚٗ ٖصا ا٫ػاٙ ٜعٌُ إٓهطٕٚ اٱْػا١ْٝ اٱ

ٚإدايؿٕٛ يًعًِ ايسٜين ـ بتأثرٕي َٔ َباِْٝٗ ايس١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚإٓٗذ١ٝ ـ نُٔ بٝإ 

َاٖٝت٘ ع٢ً ْؿٞ إَهاْٝت٘ ٚنطٚضت٘ َٚطًٛبٝت٘. ٜصٖب ٖ٪٤٫ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعًِ 

ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜػتٓبط٘ عًُا٤ ايسٜٔ إدتكٸٕٛ بايؿك٘ إتٻكـ ٚإٓتػب إٍ ايسٜٔ 

 .(40)ٚا٭قٍٛ ٚايتؿػري ٗ ن٤ٛ إٓٗر ا٫دتٗازٟ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات

ّهٔ َؿاٖس٠ دصٚض ٖصا ا٫ػاٙ ٗ بعض آثاض أبٞ ساَس ايػعايٞ، َٚٔ بٝٓٗا: 
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ٗ . ٚع٢ً ايطغِ َٔ تكطٜض ايػعايٞ «إٓكص َٔ ايه٬ٍ»; ٚ«دٛاٖط ايكطإٓ»نتاب 

ٝٸ١، إ٫ٓ أْ٘ ٜ٪ٚنس َع شيو بإٔ  «إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ»نتاب  ٝٸ١; أٚ عكً بإٔ ايعًّٛ إَا ْكً

ٌٸ ؾ٤ٞٺ»ايكطإٓ ايهطِٜ; سٝح ٖٛ  ٕٷ يه ، ؾإٕ ْٝع اؿكا٥ل َٛدٛز٠ْ ؾٝ٘، ٚهب «تبٝا

ٝٸ١ّ، ٚستٸ٢ َا  ٝٸ١، ٚإْ٘ هب إٔ تهٕٛ ْٝع ايعًّٛ زٜٓ عًٝٓا إٔ ْػتؿٝس َٔ ايعًّٛ ايسٜٓ

 يعًّٛ، َجٌ: ايطبٸ ٚاهل١٦ٝ، هب اغتدطاد٘ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ أٜهّا.نإ َٔ ا

ٚقس شٖب بعض ا٭خباضٜٸٌ َٔ اٱَا١َٝ إٍ غًٛى ططٜك١ ايػعايٞ، ٚأناؾٛا هلا 

ُٸ١ ا٭طٗاض; سٝح يسِٜٗ عًِ َا نإ َٚا ٜهٕٛ، ٚإٕ ايعًّٛ  زيٌٝ ايعًِ ايًسْٞ يٮ٥

ٝٸ١ ٖٞ ٚسسٖا إعترب٠.  ايٓكً

ٔٵ ع َٳ ٚٸٍ  ٌُ ع٢ً ْكس ايعًّٛ ايبؿطٜٸ١ قطاس١ّ، ٚسٳكٵط ايك١ُٝ إعطؾ١ٝ ٚإٕ أ

ٞٸ، َ٪غِّؼ إسضغ١  بايعًّٛ ايٓك١ًٝ ايس١ٜٝٓ ؾك٘، ٖٛ إريظا َٗسٟ ا٭قؿٗاْ

، دٗاي١ّ «َعاضف ايكطإٓ»ايتؿهٝه١ٝ; سٝح ضأ٣ إعاضف ايبؿط١ٜ، ٗ نتاب٘ 

عِٛ اؿذب يًُعطؾ١ أ»ٚن٬ي١ّ، نُا أْ٘ قاٍ، ع٢ً َا ٚضز ٗ تكطٜطات اؿًيب عٓ٘: 

. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ا٫ػاٙ قس انؿض بعس إريظا َٗسٟ «سذاب ايتعٗكٌ

ٞٸ، َٔ خ٬ٍ ا٭خباضٌٜ اُؾسٴز ايصٜٔ ٚٗطٚا ٗ اجملتُع، ٚع٢ً ايطغِ َٔ  ا٭قؿٗاْ

قٛهلِ بإٔ اؿذ١ِّٝ ٫ تهٕٛ إ٫ٓ يتًو ايعًّٛ اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤، إ٫ٖ أِْٗ مل ٜهْٛٛا 

طټٕٚ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ْٝع ايعًّٛ اييت وتاز إيٝٗا ايٓاؽ ّهٔ اغتدطادٗا ٜك

 .(41)ٚاغتٓباطٗا َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات

 

2ّٞ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ايػا٥

ّجٌِّ ٖصا ا٫ػاٙ ْٛط٠ّ َتٛانع١ّ دسٸّا إٍ ايعًِ ايسٜينٸ، سٝح ٜط٣ إٔ إعٝاض 

ٝٸ١ ٖٛ إٔ ٜ كبٸ َٛنٛع٘ ٗ خس١َ ا٭ٖساف ايٛسٝس ٫تٸكاف ايعًِ بايكؿ١ ايسٜٓ

ٝٸ١ ٚاجملتُع ايسٜينٸ. ْٚتٝذ١ّ يصيو ؾإٕ ايعًِ ايسٜينٸ ٖٛ ايعًِ ايطبٝعٞ أٚ  ٚايػاٜات ايسٜٓ

اٱْػاْٞ إٛدٛز; سٝح ٜهٕٛ ٗ خس١َ أٖساف ايسٜٔ ٚاجملتُع ايسٜين. َٚٔ زٕٚ أخص 

٘ٺ يًكٍٛ بتكػِٝ ايع ٟٸ ٚد ًّٛ إٍ: عًّٛ اهلسف ٚايػا١ٜ بٓٛط ا٫عتباض ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

ز١ٜٝٓ; ٚعًّٛ غري ز١ٜٝٓ. ٚضٴبٳُا أَهٔ ايكٍٛ بإٔ َٔ ايؿدكٝات اييت تصٖب إٍ ٖصا 
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; سٝح قاٍ بإٔ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚغ١ًْٝ ٚفُٛع١ْ (42)«ايػٝس سػٌ ايعطاؽ»ايطأٟ ٖٛ 

َٔ ايعًّٛ اييت ّهٔ إٔ ٜػتؿٝس َٓٗا بعض ا٭ؾدام نسٸ أٖساف ا٭غ٬ّ، َٚٔ ٖٓا 

ٔٵ (43)إٔ أغ١ًُ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ّجٌِّ ْٛعّا َٔ إؾاع١ ايتهًٌٝؾإٕ ايبشح بؿ ; ٚيه

بعس ايٓٛط ٗ اٯضا٤ ا٭خط٣ يًػٝس ايعطاؽ ٜتٸهض أْ٘ قس اختاض ضأّٜا آخط، غٛف 

 ْصنطٙ ٫سكّا.

ٌٸ ؾدٕل ٜكٍٛ بإَهإ ايعًِ ايسٜينٸ ؾإْ٘ ٜكبٌ  َٚٔ اؾسٜط بايصنط إٔ ن

اٱغ٬َٞ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: إٛاضز اييت تعٌُ ع٢ً  بايهطٚض٠ ٖصٙ إطس١ً َٔ إْتاز ايعًِ

ٝٸ١ ٝٸ١ ٚايسٜٓ . (44)تٛدٝ٘ عًِ ا٫دتُاع ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ مٛ أٖساؾٗا إجاي١ٝ، ايٛطٓ

ٗ ٖصا ايؿإٔ: إٕ ايعًِ اٱغ٬َٞ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜتطابل َع  ٜٚكٍٛ ايسنتٛض 

ٛٳسٵٞ اٱغ٬َٞ ٜٚتُػٻو بٗا . إٕ غا١ٜ ايعًِ اٱغ٬َٞ ؾا١ًَْ، أقٍٛ َٚعاٜري ٚأٖساف اي

٫ٚ تؿكٌ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ عٔ إعطؾ١ ايع١ًُٝ، ٖٚصٙ ايػا١ٜ عباض٠ْ عٔ تٛدٝ٘ اٱْػإ إٍ 

 .(45)اهلل اـايل ٚاؿاؾٜ يًعامل ٚبٝإ قؿات٘

ٞٸ يًعًِ ايسٜينٸ، ّهٔ  َٔ ايٓاس١ٝ اٱبػتُٛيٛد١ٝ، ٚبايٓٛط إٍ إب٢ٓ ايٛاقع

صا ايعًِ ٖٞ إعطؾ١ ايكشٝش١ يًعامل. ٚبايٓٛط إٍ إٔ فطٸز ايكٍٛ بإٔ ايػا١ٜ َٔ ٖ

َعطؾ١ ايٛاقع ٖٞ َعطؾ١ْ َتٛانع١ يٛٚٝؿ١ ايعًِ، ؾإٕ قُٝتٗا تهُٔ ـ ٗ غٝام 

ا٭ٖساف ٚايػاٜات إكسٻغ١ ٚإٓؿٛز٠ ـ ٗ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل; َٔ أدٌ تًب١ٝ 

ٌٸ إؿانٌ ايٛاقع١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا ايبؿ طٜٸ١. باٱناؾ١ إٍ أْ٘، ا٫ستٝادات ٚس

با٫يتؿات إٍ ايكٝٛز إٓٗذ١ٝ ٚإعطؾ١ٝ ٗ ايعًِ ايسٜينٸ، ٫ ّهٔ هلصا ايعًِ إٔ هعٌ 

ٔٵ ّهٔ إٔ  غاٜت٘ نؿـ شات َٚاٖٝٸ١ ا٭َٛض، ٫ٚ غٝٻُا َٓٗا ا٭َٛض ايطبٝع١ٝ، ٚيه

َٸ٘، َٔ قبٌٝ: ؾِٗ زٚاؾع َٚعاْٞ ايػًٛنٝات  هعٌ بعض ا٭ٖساف ع٢ً دسٍٚ َٗا

ٚا٭ؾعاٍ، ٚبٝإ ايعٛاٌَ ٚايعٓاقط ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًٛٛاٖط، ٚايعٌُ ع٢ً ْكس 

. ٫ٚ بٴسٻ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ايػا١ٜ ايكك٣ٛ (46)ٚإق٬ح ا٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ اؿان١ُ

ٗ ايعًِ ايسٜين ٖٞ تكسِٜ ِاشز َعٝاض١ٜ ٗ كتًـ ايعًّٛ، ٫ٚ غٝٻُا إٔ ايهجري َٔ 

ٚٵٕ  إٔ ايػا١ٜ ٗ فا٫تٺ َٔ قبٌٝ: عًِ ا٫دتُاع اٱغ٬َٞ تهُٔ ٗ بٝإ احملٚككٌ ٜطٳ

 .(47)ا٫ػاٖات إعٝاض١ٜ يًُذتُع
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ٟٷ آخط ٜكٍٛ: إٕ ايعًِ ايسٜينٸ إِا ٜتشٖكل  ٞٸ ٜٛدس ٖٓاى ضأ ٚؼت إٓٗر ايػا٥

يهٞ ؼ٢ٛ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚايتذطٜب١ٝ با٫ػاٙ اٱهلٞ، ٚإٔ تكع ٗ إطاض ا٭ٖساف 

ؾع ايس١ٜٝٓ. ٚباختكإض: إٕ ايعًِ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ خس١َ ايسٜٔ ٚايسع٠ٛ ٚايرتب١ٝ ٚايسٚا

 .(48)ايس١ٜٝٓ ٜٴعترب زّٜٓٝا. ٚيهٓٸ٘ أخلٸ َٔ اٯضا٤ إططٚس١

إٕ أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ إِا ٜ٪ٚنسٕٚ ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٗ غٝام إٔ عٓكط ايػا١ٜ، 

ٚٵٕض ٗ َاٖٝ ٟٸ زٳ ٝٸت٘ زخ١ًّٝ ٗ ع٢ً غطاض إٛنٛع ٚإٓٗر، يٝؼ ي٘ أ ١ ايعًِ; يتهٕٛ زٜٓ

، َٚٔ ٖٓا ّهٔ إٔ ْعترب ايتأنٝس ع٢ً ٖصا ايطأٟ إِا ٜأتٞ ٗ غٝام (49)َا١ٖٝ ايعًِ

 إَهإ ؼٗكل ايعًِ ايسٜين.

ٚٵضٙ إٍ عسّ إَهإ ايعًِ ايسٜينٸ، ٚإٕ ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ  ٚإٕ ٖصا ا٫ػاٙ ٜعٛز بسٳ

ايسٜينٸ، ٜٚط٣ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٔ ايعًِ فطٻز َػع٢ َتٛانع يًكا٥ًٌ بهطٚض٠ ايعًِ 

 ايسٜينٸ أَطٷ غري ٖهٔ َٔ ايٓاس١ٝ إا١ٜٖٛ ٚا٭غًٛب١ٝ.

ٞٸ غٛف ْسضى  ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ يٛ تتبٻعٓا دصٚض ٖصا ايطأٟ ٗ ايؿهط اٱغ٬َ

أْ٘ نإ ٜطَٞ إٍ خس١َ ايسٜٔ ٚتبًٝػ٘ ٚإؾاعت٘، ٖٚصٙ ايػا١ٜ ُجٌِّ اؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ 

ٔٵ ٞٸ بعض ا٭ْكاض ٗ ايعًِ  ايك١ُٝ، ٚيه َع شيو ٫ بٴسٻ َٔ َعطؾ١ إٔ هلصا ا٫ػاٙ ايػا٥

اؿسٜح أٜهّا، ٚيهٓٻ٘ مل ٜ٪زِّ إٍ ْتٝذ١ٺ; إش إٕ ايبعض ٗ َػاض تهاٌَ ايعًِ 

ٝٳِ )ٚع٢ً سسٸ تعبري غٝسْع: ايعٓاقط  اؿسٜح قس ؾاٖس ططز بعض اؿكا٥ل ٚايكٹ

ز٠ قٝاغ١ ٖصٙ ايعٓاقط، ٚيهٓٗا مل ت٪زِّ إكُٛع١ يعكط اؿساث١(، ٚناْت بكسز إعا

. (50)إٍ ؾ٤ٞٺ; إش ٫ ّهٔ تعطٜـ ١ٜٖٛ ايعًِ اؿسٜح ٗ خاضز ايُٓٛشز اؿانِ عًٝٗا

ٚع٢ً ٖصا، ؾإٕ ايكٍٛ بٗصا ا٫ػاٙ ايساْٞ ٗ ايعًِ ايسٜين ٫ ٜهٕٛ َٓشكطّا غطاب 

ٔٵ ٫ بٴسٻ  ايعًِ ايسٜين، سٝح شنط بعضٷ آخط إٔ ُاٜع ايعًّٛ ٜهُٔ ٗ غاٜتٗا، ٚيه

ٝٸ١ ٫ ّهٔ يٓا ططح  ٝٸ١ ايػطب َٔ ا٫يتؿات إٍ أْٓا عٓسَا ْتشسٻخ عٔ ايعًّٛ اٱْػاْ

ٞٸ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً، عٝح عٓسَا ْعٝس قطا٠٤  ا٫ػاٙ ايبسٌٜ ي٘ ٗ ايتؿهري اٱغ٬َ

ِٸ ٌٓ ٚقـ  ِٸ ا٭ٖساف ٚايػاٜات اٱهلٝٸ١ ؾإْ٘ غٝت ايعًّٛ إٓتذ١ ٗ ايػطب بعس ن

ٞٸ خكا٥ل ٬َٚسٛات َعطؾ١ٝ اٱغ ٝٸ١ عًٝٗا; ٚشيو ٭ٕ يًعًِ ايػطب ١َٝ٬ ٚايسٜٓ

، ٫ٚ ّهٔ إٔ تكع َٛضزّا ٱعاز٠ ايكطا٠٤ خاضز ٗ اـطاب ايػطبٞ َٚٓٗذ١ٝ خاقٸ١ ب٘
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 زا٥ط٠ شيو اـطاب.

 

3ّٟ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ايفسد

ِٸ تأغٝػ٘ ع٢ً ٜس ايعًُا ِٸ اعتباض ايعًِ ايصٟ ٜت ٤ ٚإؿٚهطٜٔ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ٜت

 «ايسٜٔ»إتسٌِّٓ عًُّا زّٜٓٝا، ٜٚط٣ إٔ إْتاز ايعًِ ايسٜين إِا ٜتشٖكل سٝح ٜؿٚهٌ 

َٓاخّا ؾهطٜٸّا يًعًُا٤. ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ٜتبع ايعًِ َٓٗذ٘ ٚأغًٛب٘ ايتذطٜيب، ٚوتٟٛ 

ٝٵسٳ إٔ ايؿطنٝات ايس١ٜٝٓ يًباسح ترتى تأثريٖا ٗ  ع٢ً َػا٥ً٘ َٚٛنٛعات٘ ٚغاٜات٘، بٳ

ٟٸ. ّٚهٔ َؿاٖس٠ َباْٞ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ تاضٜذ ايعًِ;  ٕٛ ٫ إضاز ْؿاط٘ ايعًُٞ ع٢ً م

ٗټٓات ايع١ًُٝ  ُٳ٘ تبًٛض ٚبػ٘ ايٓٛطٜٸات ايع١ًُٝ ٬ْسٜ إٔ ايته إش َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ ْٳ

ٚا٭ضنٝات ايؿهط١ٜ ٚاـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ ٚايطٚس١ٝ يٮؾطاز تًعب ـ ٗ ايهجري َٔ 

ٚٵضّا ًَشّٛٚا ٗ إْتاداتِٗ ايعًُٝٸ١; نُا ٜصٖب بٛبط إٍ ايكٍٛ بإٔ َٓؿأ  إٛاضز ـ زٳ

ٗټٓات اييت تػع٢ ايعًّٛ إٍ إبطاهلا . ٚع٢ً (51)ايٓٛطٜات ٜهُٔ ٗ أْٛاع اَؿسٵؽ ٚايته

ٚٵض ا٫ػاٖات ٚايؿها٤ ايؿهطٟ يًعًُا٤ ٚإؿٚهطٜٔ  ٖصا ا٭غاؽ، ٫ ٜٓبػٞ ػاٌٖ زٳ

ا٫ػاٙ ٗ إْتاز ايعًِ تأنٝسّا ع٢ً ايٓٛاسٞ  ٗ بًٛض٠ ٚتهٜٛٔ ايعًّٛ. ٚإٕ هلصا

 إصنٛض٠ ٗ تبًٛض ايٓٛطٜات ايعًُٝٸ١.

ٍٕ عٔ إَهإ أٚ عسّ إَهإ ايعًِ ايسٜينٸ ـ إٍ ايتكطٜض  ٔٵ شٖب ـ َعع َٳ ٖٚٓاى 

بٗصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ عًِ ا٭ْجطٚبٛيٛدٝا، ٚعًِ ا٫دتُاع، ٚعًِ ايٓؿؼ، َٚا إٍ شيو 

ِٸ إْ ُٸا ٖٛ َٔ ايعًّٛ اييت ٜت ٞٸ، غٛف تهٕٛ كتًؿ١ّ سٳتٵُّا ع تادٗا ٗ اجملتُع اٱغ٬َ

َٛدٛزٷ ٗ اجملتُعات غري اٱغ١َٝ٬; ٚشيو ٭ٕ إؿاِٖٝ ٚا٫ػاٖات ٚايكٛايب 

ٞٸ طتػتسعٞ ٚطؾٝات خاقٸ١ ٱْتاز ايعًِ،  ٚايتكػُٝات إٛدٛز٠ ٗ ايؿهط اٱغ٬َ

. إْ٘ ٫ ٜ٪ٚنس (52) ْٗا١ٜ إطافصا٭َط ايصٟ ٜ٪زٸٟ إٍ إْتاز ْٛطٜات ٚعًّٛ كتًؿ١ ٗ

ٝٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ إْتاز ايعًِ ؾشٳػٵب، بٌ ستٸ٢ إٓٗر ٚا٭غًٛب ايصٟ  ع٢ً تأثري ايصٖٓ

ٚٵضٙ ع٢ً شات إٓٛاٍ أٜهّا; إش ٜكٍٛ:  يًشكٍٛ ع٢ً »ٜهع٘ ٱْتاز ايعًِ ايسٜين ٜػري بسٳ

ٝٸ١ إتعًِٚ ٚايعامل، ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ إٓؿٛز٠ ٚإطًٛب١ هب ايعٌُ ع٢ً تِٓٛٝ ؾدك

ٚهلصٙ ايػا١ٜ هب تعطٜـ أشٖاِْٗ ٚنُا٥طِٖ ع٢ً ايعطؾإ ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا إسضغ١ٝ 
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ٌٕ دٝٸس، عٝح ٫ ٜعٛزٕٚ ٗ تؿهريِٖ اٱغ٬َٞ هابسٕٚ ايعٓا٤ عٓس ٜ بؿه

َٛادٗتِٗ يًُػا٥ٌ اٱْػا١ْٝ ٚسًٚٗا ٚؾكًٗا، بٌ ػطٟ ٚتتذ٢ًٓ ْٝع ؾدكٝاتِٗ 

ِٸ إْتاز ايعًِ اٱغ٬َٞ اٱغ١َٝ٬ ٚإعٓٛ ١ٜ ٗ ْتاداتِٗ. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ؾك٘ ٜت

ٌٸ َا ٜٓهض َٔ ٖصا اٱْا٤ إغ٬َٝٸّا  .(53)«اٱْػاْٞ، ٚعٓسٖا غٛف ٜهٕٛ ن

 

َٓـ4  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ املكَت

ٗ تكٜٕٛط آخط ٜطًل َكطًض تسٜټٔ ايعًِ ع٢ً اقتٓام َػا٥ٌ َٚٛنٛعات ايعًِ 

١. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ اْتكاٍ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ايٛادس٠ ـ َعػٳب َٔ زا٥ط٠ إعاضف ايسٜٓٝ

ا٭قٍٛ ـ يكاب١ًٝ ايتشكٝل با٭غايٝب ايع١ًُٝ إتساٚي١، ٜٴعٳسټ َٓؿّأ يتبًٛض ٚٚٗٛض ايعًِ 

ٝٸ١»ايسٜين، ٚإٕ اـٮ إٛدٛز ٗ ٖصا ا٭غًٛب ٜهُٔ ٗ اتٸكاف ايعًِ بكؿ١  ٗ  «ايسٜٓ

أخط٣: إٕ ايعًِ ايصٟ ٜٴعٳسٸ َٔ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ إشا ناْت  َكاّ اؾُع ٚايتأيٝـ. ٚبعباض٠ٺ

َٛنٛعاتٴ٘ َكتبػ١ّ َٚأخٛش٠ّ َٔ ايسٜٔ ٜعترب طٹبٵكّا هلصا ا٫ػاٙ عًُّا زّٜٓٝا. إٕ ايػا١ٜ ٗ 

ِٕ خامٸ ع٢ً أغاؽ ايسٜٔ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ  ٖصا ا٫ػاٙ تكّٛ ع٢ً َكاضب١ ٚتكِٝٝ عً

ٚايعٌُ ع٢ً إزخاٍ ٚاسس٠ َٔ ْػب ايتأٜٝس أٚ ايٓكاٙ إؿرتن١ ٚاؿسٚز إتساخ١ً، 

ايتعاضض ٗ َٛضزٙ. ٖٓاى ايهجري َٔ ْكاٙ ا٫ؾرتاى بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ، ٚإٕ تأنٝس 

ٌٸ ٚاسسٺ َٓٗا،  ٖصا ا٫ػاٙ إكتٳٓٳل ٜهُٔ ٗ ايبشح عٔ اٯضا٤ ايع١ًُٝ ٚايس١ٜٝٓ ٗ ن

ٌ إجاٍ ـ إٔ ٖٓاى ايهجري ٚزضاغ١ ايتُاٖٞ أٚ ايتٓاؾط إٛدٛز بٝٓٗا. َٚٔ شيو ـ ع٢ً غبٝ

َٔ اٯضا٤ ٚإكرتسات ٗ فاٍ إػا٥ٌ ايطٚسٝٸ١ ٚايٓؿػٝٸ١ ٗ ايسٜٔ، ٚنصيو ٗ فاٍ 

اجملتُع ٚإػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ، َٚا إٍ شيو، سٝح ْػع٢ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ إٍ زضاغ١ 

ٌٕ َكاضٕ اّ . ٚإجاٍ ايصٟ ّهٔ يٓا إٔ ْػٛق٘ ٗ َك(54)َٚٓاقؿ١ ٖصٙ إٛنٛعات بؿه

إبسا٤ إعٜس َٔ ايتٛنٝض ٗ َٛضز ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ إٔ بعض ا٫ػاٖات ٗ َٛضز َٓؿأ 

ِٵ ﴿ٚٳسٵٝا١ْٝ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، اييت تػتٓس إٍ آٜاتٺ َٔ قبٌٝ: قٛي٘ تعاٍ:  َٳا َي ٕٳ  ْٵػٳا ِٳ أٱ عٳًٖ

ِٵ ٗٳا﴿(، 5ٚ)ايعًل:  ﴾ٜٳعٵًَ ُٳا٤ٳ ُنًٖ ّٳ اَ٭غٵ ِٳ آزٳ إضداع نآؾ١ ايعًّٛ ـ  (، 31ٗ)ايبكط٠:  ﴾ٚٳعٳًٖ

، (55)َباؾط٠ّ أٚ بايٛاغط١ )َٔ ططٜل ا٭ْبٝا٤ ٚتعايُِٝٗ( ـ إٍ ايسٜٔ ٚايؿهط ايسٜينٸ

ٚٵضٖا إٔ تٓسضز نُٔ ٖصا ا٫ػاٙ.   سٝح ّهٔ هلصٙ ايط١ٜ٩ بسٳ
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ٞٸ يًكطإٓ  ٚباٱناؾ١ إٍ ا٭غايٝب إتكس١َِّ، ّهٔ اعتباض ايتؿػري ايعًُ

ٌٕ ًَشٛٚ ـ َٔ َكازٜل ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايهطِٜ ـ ايصٟ ؾاع ٗ ايكطٕ  ا٭خري بؿه

ٞٸ يًكطإٓ بعض إ٪ِّسٜٔ  ٝٸاض ٗ ايتؿػري ايعًُ ا٭عاخ ايكطآ١ْٝ، سٝح نإ هلصا ايت

ٚبعض إعاضنٌ أٜهّا. َٚٔ بٌ إ٪ِّسٜٔ ّهٔ إٔ ْصنط: ابٔ غٝٓا، ٚايطربغٞ، 

ٝذ ايطٓطاٟٚ، َٚٔ بٌ ٚايػعايٞ، ٚايػٝٛطٞ، ٚقُس عبسٙ، ٚعبس ايطظٸام ْٛؾٌ، ٚايؿ

، إؿٚهطٜٔ اٱٜطاٌْٝ إتأخِّطٜٔ ّهٔ يٓا إٔ ْصنط إٗٓسؽ َٗسٟ 

ٝٸاض ؾٓصنط  ٚايسنتٛض  لاز، ٚايػٝس قُٛز ايطايكاْٞ. ٚأَا إدايؿٕٛ هلصا ايت

َِٓٗ: أبا إغشام ايؿاطيب، ٚايسنتٛض قُس سػٌ ايصٖيب، ٚايؿٝذ قُٛز 

 . (56)ؾًتٛت

ٟٸ  ٍٕ ؾإٕ خ٬ق١ ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ أْ٘ يٛ اقتبػٓا بعض ايعٓاقط ٚع٢ً أ سا

ٔٸ  ٚايكهاٜا إططٚس١ ٗ ايؿهط ايسٜينٸ )َٔ قبٌٝ: خًل اٱْػإ، َٚا١ٖٝ اؾ

ٚا٥٬ٕه١، َٚا إٍ شيو(، ٚعًُٓا ع٢ً عجٗا ٚبٝاْٗا َٔ خ٬ٍ ا٫ػاٖات ايع١ًُٝ 

َّٝا، ٜٚطًل ع٢ً ٖصا ايعًِ قؿ١ اؿسٜج١، ّهٔ اعتباض ايعًِ إٓتر عًُّا زّٜٓٝا ٚإغ٬

 ايس١ٜٝٓ.

 

5ّٞ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ايتٓعُٝ

ٞٸ ٖٛ ا٫ػاٙ ايصٟ ٜػتٓس إٍ قٛي٘  ا٫ػاٙ اٯخط إٛدٛز ٗ ايؿهط اٱغ٬َ

ٞٵ٤ٺ﴿تعاٍ ٗ ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ِّ ؾٳ ٝٳاّْا يٹُه (، ٚنصيو اؾتُاٍ 89)ايٓشٌ:  ﴾تٹبٵ

٪ٚنس ع٢ً إٔ ْٝع ايعًّٛ إٛدٛز٠ ٚغري إهتؿؿ١ ايكطإٓ ع٢ً ايبطٕٛ إتعسِّز٠; يٝ

ٔٵ عبٻط عٔ ٖصا ا٫ػاٙ بـ (57)َٛدٛز٠ْ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٳ ا٫نتؿا٤ َذطٸز ». ٖٚٓاى 

 .(58)«ايٓكٌ

ٚقس شٖب اػاٙ ايعًُا٤ إتكسٌَِّ، َٔ أَجاٍ: ابٔ أبٞ ايؿهٌ إطغٞ، ٚأبٞ 

ّٛ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ. َٚٔ شيو ساَس ايػعايٞ، ٚغريُٖا، إٍ اغتدطاز ْٝع ايعً

ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: اغتدطاز عًِ اَؾبٵط َٔ اؿطٚف إكٖطع١; ٚاغتدطاز عًِ ايطبٸ َٔ 

ٌٔ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٛٳ ٜٳؿٵؿٹ ٗٴ َٳٔطنٵتٴ َؾ  (.80)ايؿعطا٤:  ﴾ٚٳٔإشٳا 
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ٚقس غع٢ ا٫ػاٙ اٯخط ـ َٔ خ٬ٍ ايتػًِٝ بكٛاٌْ ْٚٛطٜات ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ـ 

ٞٸ يًكطإٓ،  إٍ تطبٝل ايتذطب١ ع٢ً آٜات ايكطإٓ ٗ ن٤ٛ َٓٗر ٚأغًٛب ايتؿػري ايعًُ

ٚقس ؾاع ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايكطٕ ا٭خري )ٚقس اعترب ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ ٖصا ايتؿػري 

ٞٸ ْٛعّا َٔ ايتطبٝل أٜهّا( . ّٚهٔ َؿاٖس٠ ايٓٛع ا٭ؾسٸ هلصا ا٫ػاٙ ٗ (59)ايعًُ

ٞٸ )زٕٚ ايطبٸ ايتكًٝسٟ(. ٜٚأتٞ تأنٝس ٖصٙ ايط١ٜ٩ ا٭غايٝب إٛدٛز٠ ٗ ايطبٸ اٱغ َ٬

ع٢ً إٔ ْٝع ايعًّٛ ٚإعاضف َٛدٛز٠ْ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايطٚاٜات ايؿطٜؿ١، ٚاؾٗس 

ايٛسٝس ايصٟ ٜتعٝٻٔ ع٢ً إدتكٸٌ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ إٔ ٜبصيٛٙ ٖٛ ايعٌُ ع٢ً 

اعتباض ٖصا ا٫ػاٙ ْٛعّا َٔ اغتدطاز ٚتِٓٛٝ ٚتبٜٛب ٖصٙ ايعًّٛ. ٚٗ اجملُٛع ّهٔ 

; ٚشيو يٛدٛز ايؿٻبٳ٘ ايهبري بُٝٓٗا َٔ سٝح ا٫ػاٙ. ٚيهٓٓا َٔ (60)ا٭خباض١ٜ اؾسٜس٠

ٍٕ ٚإبساع. ّٚهٔ اعتباض  ٛټ سٝح إٛنٛعات ٚا٭عاخ ْكـ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً ؼ

٢ إَهإ ا٭غتاش َٗسٟ ْكريٟ ايؿدكٝٸ١َ ايباضظ٠ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ; إش ٜكّٛ اعتكازٙ عً

ٝٸ١  .(61)اغتدطاز ْٝع ايعًّٛ اييت وتادٗا اٱْػإ ٚاغتٓباطٗا َٔ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٝٸ١ إٛغٻع١، اييت تط٣ إٔ ايسٜٔ  إٕ ٖصا ا٫ػاٙ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إعطؾ١ ايسٜٓ

ٜؿتٌُ ع٢ً كتًـ ايعًّٛ ٚإعاضف اييت ؼتادٗا ايبؿط١ٜ. ٚٗ ٖصا ا٭غًٛب هب 

ٚٸ٫ّ ع٢ً قطا٠٤ ا ِٸ ايعٌُ بعس شيو ع٢ً اغتدطاز ايعٌُ أ ٌٕ زقٝل، ث يٓكٛم ايس١ٜٝٓ بؿه

ِٸ تُٓٛٝٗا ٚتأيٝؿٗا، ُٗٝسّا يبٳًِٛضتٗا نُٔ ايعًِ  َٛاز ايعًِ إٓؿٛز ٚاغتٓباطٗا، ث

إٓؿٛز. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايعًِ ايسٜينٸ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ عًُّا َهتٳؿٳؿّا، ٚإٕ َكسض 

ِٸ ا٫قتكاض ٗ  انتؿاؾ٘ ٖٞ ْكٛم ايرتاخ اٱغ٬َٞ. َٚٔ اؾسٜط شٹِنطٴٙ أْ٘ ٫ ٜت

ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً فطٻز ا٫نتؿاف ؾك٘، بٌ ٜتكسٸ٣ أٜهّا ٗ ايؿطٚع ٚإٛاضز اؾع١ٝ٥ 

إٍ ا٫ػاٖات ا٫غتٓتاد١ٝ، َٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ با٭قٍٛ ٚإباْٞ اؾاَع١ يًعًّٛ أٜهّا. 

ِٸ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ تهُٔ ٗ تطادعٗا )ٗ َكابٌ ايتكسټ١َٝ(; ببٝإ أْ٘  ٚإٕ اـكٝك١ ا٭ٖ

ٌٕ يتؿػريٖا  ٜ٪ٚنس ع٢ً إعطٝات إٛضٚث١ ٚايرتاخ إٛدٛز، ٜٚػع٢ إٍ ايعجٛض ع٢ً قُ

. ٚٗ تهٌُٝ بٝإ ٖصا ا٭غًٛب هب ايكٍٛ بإٔ ٖصا ا٫ػاٙ، ضغِ تعطټن٘ (62)ٚتطبٝكٗا

ٔٵ َٔ اؾسٜط شٹ(63)يًهجري َٔ ا٫عرتانات، ٚنْٛ٘ بسٜٚٸّا َعػٳب ايٛاٖط ِنطٙ ، ٚيه

ٌٸ ِٛشٕز ْأخصٙ بٓٛط ا٫عتباض ٗ إْتاز ايعًِ ايسٜينٸ ؾإٕ ٖصا ا٫ػاٙ إصنٛض  إٔ ن
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ٜعترب ٫ظَّا يتشٗكل شيو ايُٓٛشز إٓؿٛز ٚإطًٛب; ببٝإ: إْٓا ٗ إطاسٌ ا٭ٍٚ يتبًٛض 

ٌٸ َٛنٕٛع )َجٌ: ا٫قتكاز أٚ ايػٝاغ١ اٱغ١َٝ٬( ٫ َٓسٚس١ يٓا َٔ  ايعًِ ايسٜين ٗ ن

ٞٸ إٛدٛز ٗ شيو  ّٸ: ْٝع ايرتاخ اٱغ٬َ ٌٕ عا ُٵع ٚؼًٌٝ اٯٜات ٚايطٚاٜات، ٚبؿه دٳ

إٛنٛع اـامٸ، ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٛٝٗا، ٖٚصا ٜعين ُٗٝسٜٸ١ ا٫ػاٙ ايتُٓٛٝٞ يتشٗكل 

 ايعًِ ايسٜين ٗ ايهجري َٔ إٛنٛعات إدتًؿ١.

 

6ّٞ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ املٛقٛع

ٛعٞ إٍ ا٫ػاٙ ايكا٥ٌ بإٔ َٛنٛع ايعًِ ايسٜينٸ عباض٠ْ عٔ ٜؿري ا٫ػاٙ إٛن

عٓاقط َٔ قبٌٝ: ايسٜٔ، ٚايٛٛاٖط إٓػٛب١ إٍ ايسٜٔ، ٚا٭َٛض اييت تكع َٛضزّا ٫ٖتُاّ 

ٝٸ١، زٕٚ إٔ تكسِّّ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١  ايسٜٔ، ٚا٭ؾدام إتسٌِّٜٓ، أٚ اجملتُعات ايسٜٓ

. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ بعهّا آخط قاٍ ٗ تأٜٝس ٖصا (64)١َٝػاٜطّا ٱطاض ايعًّٛ ايعًُاْ إطاضّا

ا٫ػاٙ: إٕ ١َُٗ عًِ ا٫دتُاع اٱغ٬َٞ تهُٔ ٗ ايػعٞ إٍ ايهؿـ عٔ ا٭سساخ 

اييت ٚقعٳتٵ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عًِ ا٫دتُاع اٱغ٬َٞ ٜٓسضز نُٔ 

ايكطٟٚ، ٚعًِ ا٫دتُاع  اجملا٫ت ا٭خط٣ َٔ عًِ ا٫دتُاع، َٔ قبٌٝ: عًِ ا٫دتُاع

. نُا إٔ ا٫ػاٙ إتُشٛض سٍٛ إػا٥ٌ ٜؿٌُ (65)إسْٞ، ٚا٭غط٠، َٚا إٍ شيو

ايسضاغات اييت تتٓاٍٚ ايسٜٔ َٔ كتًـ اجملا٫ت، َٚٔ شيو، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: عًِ 

، سٝح تعترب (66)ايٓؿؼ ايسٜينٸ، ٚعًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸ، ٚؾًػؿ١ ايسٜٔ، َٚا إٍ شيو

ِٸ بايسٜٔ ٚايعٓاقط ايس١ٜٝٓ.ْٝع   ٖصٙ اجملا٫ت َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ; إش تٗت

 

 ــــــ ب ـ ا٫تِّذاٙ ايٛضٝط

1ّٞ  ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ا٫فرتاق

ٞٸ أٚغع َٔ  ٗ ٖصا ا٫ػاٙ، ايصٟ ٜط٣ َػاس١ زخٍٛ ايتؿهري اٱغ٬َ

ِٸ اي ِٸ ايتأنٝس ع٢ً ايػا١ٜ أٚ إػأي١، ٜت ػعٞ إٍ ايبشح ا٭غايٝب ايػابك١، قبٌ إٔ ٜت

ُٕػٵبٳك١ ٔٵ ٜػع٢ (67)عٔ ا٫ػاٙ اٱغ٬َٞ ٗ ايعًّٛ نُٔ إباْٞ ٚايَؿطٳنٝات ا َٳ . ٖٚٓاى 

إٍ إزخاٍ ا٫ػاٖات إٝتاؾٝعٜكٝٸ١، َٔ قبٌٝ: ا٭غًٛب ايصٟ اختاضٙ ايسنتٛض خػطٚ 
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ٔٷ بإَهإ ؿاٚ بعض  ٖٵ باقطٟ; إش ٜكٍٛ بإٔ إَهإ اؿسٜح عٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ضٳ

 .(68)هاض اٱغ١َٝ٬ بٛقؿٗا زعا١َّ َٝتاؾٝعٜكٝٸ١ يًتشكٝل ٗ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ا٭ؾ

، َٔ خ٬ٍ ايتأنٝس ع٢ً ٜٚػع٢ بعضٷ آخط، َٔ أَجاٍ: ايسنتٛض 

ٚٵٕ ز١ٜٝٓ ايعًِ  ٝٸ١ ايعًِ. نُا أِْٗ ٫ ٜطٳ ايؿطنٝات َا ؾٛم ايتذطٜب١ٝ، إٍ نُإ زٜٓ

ٓټب آؾات ايعًِ، ٚايػعٞ إٍ إعٜس َٔ با٭غًٛب، ٫ٚ بايػا١ٜ، بٌ ٜ٪ٚنسٕٚ ع٢ً ػ

; ٚشيو ٭ٕ ايعامل ايطأٖ ضاظحٷ ؼت (69)إثطا٥٘، َٔ خ٬ٍ بػ٘ ٚؼهِٝ ايط١ٜ٩ اٱهلٝٸ١

ٝٸ١ يؿًػؿ١ ايػطب; سٝح تًكٞ ب٬ٛهلا ع٢ً  ٝٳِ ٚإعاٜري ايػطب١ٝ ٚايط١ٜ٩ ايهْٛ ٚطأ٠ ايكٹ

ٌٸ ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ يًعًّٛ ٚإعاضف اؾسٜس٠، ٚإٕ ايعًِ ايس ٜين إِا ٜتشٖكل سٝح ؼ

ُٕػٵبٳك١ ٌٸ ايؿطنٝات ا ٝٸ١ ق ٝٳِ ايسٜٓ ٝٸ١ ايعًِ َٔ (70)ايكٹ . إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تٓٛط إٍ َعٝاض زٜٓ

ظا١ٜٚ ايؿطنٝات ٚإباْٞ، ٚتٓٛط إٍ تأثري ايسٜٔ ٚعٓاقطٙ َٓعي١ ايؿطنٝات ٗ ايعًِ، 

ٗٵس ٚعح ايع  امل.٫ بٛقؿ٘ ؾطنٝٸ١ّ ع١ًُٝ; إش ايؿطن١ٝ ٖٞ سك١ًٝ دٴ

 

 ــــــ ـ ا٫تِّذاٙ ايتٗرٜيّب2

ِٸ  أَا ايط١ٜ٩ ا٭خط٣ إٍ ايعًِ ؾتأتٞ ع٢ً ؾهٌ إٔ ايعًّٛ إٛدٛز٠ هب إٔ ٜت

ٞٸ، ٚضٴبٳُا  تٗصٜبٗا ٚتٓكٝشٗا َٔ ايطٚاغب ٚا٫مطاؾات بايٓٛط إٍ ايؿهط اٱغ٬َ

 ْؿػٗا َع ; ببٝإ: إٕ ايعًّٛ إٛدٛز٠ ٫ تتٓاؾ٢ ٗ(71)ُأنَٝؿتٵ هلا أدعا٤ أخط٣ أٜهّا

اٱغ٬ّ ٚايؿهط اٱغ٬َٞ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ تٛدس نطٚض٠ْ يًػعٞ َٔ أدٌ إْتاز 

ا٭١ُْٛ إعطؾ١ٝ اؾسٜس٠، ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ احملاقٌٝ ايبؿط١ٜ; ٚإِا سٝح 

ٞٸ ٚإباْٞ ايٓٛط١ٜ أٚ ا٫ػاٖات ايعًُٝٸ١ ٕجٌ  ٜهٕٛ ٖٓاى تٓافٺ بٌ ايؿهط اٱغ٬َ

 هٔ ايػعٞ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز إٍ تٗصٜب ٚتٓكٝض ايعًّٛ إٛدٛز٠.ٖصٙ ايعًّٛ ّ

ِٸ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ يٝػت بكسز ْكس ا٫ػاٖات اييت ٜت

ِٸ ايصٟ ّهٔ إٜطازٙ ع٢ً ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ أْ٘ ٫ ٬ٜسٜ  شنطٖا، إ٫ٖ إٔ ايٓكس ا٭ٖ

; ٚشيو ٭ٕ (72)يٝبٗا َٚعطٝاتٗاايتُاٖٞ ٚايتٓاغِ بٌ ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ ٗ ايؿطن١ٝ ٚأغا

ٔٵ ٫ بٴسٻ َٔ  ٕٵ ناْت قس ٫ تتطابل َع ايؿهط اٱغ٬َٞ، ٚيه ِٕ ٚإ ٌٸ عً َعطٝات ن

أخص ٖصٙ ايٓكط١ بٓٛط ا٫عتباض، ٖٚٞ إٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر إِا تٓبجل عٔ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ 
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تٗا، بٌ إٓػذ١ُ ٚإٓطك١ٝ اييت ؼٖكَكتٵ بأغًٛبٺ خامٸ، ٫ٚ ّهٔ زضاغتٗا َٚٓاقؿ

ٍٕ عٔ ايعٓاقط ا٭خط٣.  ٫ٚ ستٸ٢ إعاز٠ ايٓٛط ؾٝٗا ٚإق٬سٗا، َعع

ِٸ اييت هب إٔ ْأخصٖا ٗ ٖصا ا٫ػاٙ بٓٛط ا٫عتباض ٖٞ إٔ  إٕ ا٬ٕس١ٛ ا٭ٖ

ٔٵ عٓسَا تٓؿكٌ  ايٓٛطٜٸ١ عٓسَا تٛيس نُٔ ؾطا٥طٗا ايتاضى١ٝ تٴعٳسٸ ْٛطٜٸ١ّ ق١ًٝٚ، ٚيه

تكب١ًِّ يًٓٛط١ٜ إشا مل تهٔ ْاؾط١ّ، ٚمل تهٔ ؼتٟٛ عٔ َػك٘ ضأغٗا ؾإٕ ايسا٥ط٠ إ

ع٢ً ايكسض٠ ع٢ً ايتٗصٜب ٚايتكطټف اي٬ظّ، ٚمل تٳػٵعٳ إٍ ضؾع َٛاطٔ اـٮ إٛدٛز٠ ٗ 

تًو ايٓٛط١ٜ; َٔ أدٌ ضبطٗا بب٦ٝتٗا اؾسٜس٠، ؾإْٗا غٛف تهع ايسا٥ط٠ إتكب١ًِّ أَاّ 

َټٌ ؼسِّٜاتٺ َعطؾٝٸ١، ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ْؿٗس تب ًٛض ايٓٛطٜات غري احمل١ًٝٚ. َٚٔ خ٬ٍ ايتأ

ِٸ ايتأنٝس ع٢ً  ٞٸ ٚتعاطٝ٘ َع ايجكاؾات ا٭خط٣ نإ ٜت ٗ غابك١ تعاٌَ ايعامل اٱغ٬َ

ا٬ٕسٛات إصنٛض٠، نُا متٸ ايتعاطٞ َع ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ بٛقؿٗا ثكاؾ١ّ ؾاع١ً 

ـ َٔ خ٬ٍ ايتأنٝس ع٢ً )ٚيٝػت َٓؿع١ًّ( ٗ َٛاد١ٗ ايجكاؾات ا٭خط٣، ٚنإ هلا 

إباز٨ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ٚايٛدٛز١ٜ )اييت ناْت َتُج١ًِّّ ٗ ايتٛسٝس(، ٚنصيو إباْٞ 

ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ اٱغ١َٝ٬ )اييت ُجٻًَتٵ غ٬ؾ١ اٱْػإ(، َع ا٭ضنٝات اٱبػتُٛيٛد١ٝ 

. (73)جكاؾ١ٝ ايْٝٛا١ْٝٚإعطؾ١ٝ )إتُج١ًِّ ٗ ا٫ٖتُاّ بايعكٌ ٚتبذًٝ٘( ـ َٛاد١ْٗ ؾاع١ًْ َع اي

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب إَا إْهاض ا٫ػاٙ ايتٗصٜيب َٔ ا٭غاؽ، ٚاٱع٬ٕ عٔ ضؾض 

ِٸ اعتباضٙ ٬َنّا هب  ٕٵ مل ٜت َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ َٔ ايٓاس١ٝ اٱبػتُٛيٛد١ٝ ٚإعطؾ١ٝ. ٚإ

بات ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايتشسِّٜات ٚا٬ٕسٛات، ٚإٔ ٜهٕٛ يسٜٓا َٛاد١ْٗ ؾعٸاي١ْ َع اـطا

 ايبس١ًٜ اييت ْػع٢ إٍ َٛادٗتٗا.

ٚهب اعتباض إؿٚهط ايباضظ ْكٝب ايعطاؽ ٖٛ ايؿدك١ٝ ايباضظ٠ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ; 

 إش ٜعتربْٚ٘ أبا ا٫ػاٙ ايتٗصٜـيب. ٚإٕ ض٩ٜت٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ تكّٛ ع٢ً َطسًتٌ:

ِٸ ايعٌُ ٗ ٖصٙ إطس١ً ا٭ٍٚ إطس١ً : ٖٞ َطس١ً أغ١ًُ ايعًّٛ ايؿا٥ع١، سٝح ٜت

ِٸ تؿصٜب  ٌٕ ناٌَ ٚعُٝل ٗ ايعًّٛ إٛدٛز٠، ٚع٢ً أغاغٗا ٜت ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط بؿه

ِٸ  ٚتٓكٝض ايكهاٜا ٚايؿطنٝات إطؾٛن١ ٚغري إكبٛي١ ٗ ا٫ػاٖات ايػطب١ٝ، َٚٔ ث

 إناؾ١ ايكهاٜا إٓاغب١ ٚإٓبجك١ َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إيٝٗا.

ايعًّٛ اؾسٜس٠، ٚاييت ٖٞ شات ايعًّٛ  ؾٗٞ َطس١ً إْتاز إطس١ً ايجا١ْٝٚأَا 
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 .(74)ايس١ٜٝٓ إٓؿٛز٠ ٚإطًٛب١ ع٢ً أغاؽ إباْٞ اٱغ١َٝ٬

ٞٸ  ِٸ ع٢ً ٖصا ا٫ػاٙ إٔ اؿساث١ ٚايعًِ ايػطب ٚضٴبٳُا أَهٔ اعتباض ايٓكس ا٭ٖ

هب ٬َسٛت٘ بٛقؿ٘ فُٛع١ّ َتها١ًَّ، هلا ًَعَٚاتٗا ٚيٛاظَٗا )ايػٛابل ٚاٯثاض( 

٫ٚ ّهٔ أخص قهاٜا ايعًّٛ ايػطب١ٝ زٕٚ ؿاٚ ْػٝذٗا، أٚ ستٸ٢ تٓكٝتٗا اـاقٸ١، 

ٔٵ ٫ بٴسٻ َٔ ا٫ْتباٙ إٍ إٔ ٖصٙ ايٓكط١ إِا تهٕٛ َكبٛي١ّ إشا اعتربْا  ٚتٓكٝشٗا، ٚيه

ٚسس٠ ايػطب ٚسس٠ّ سكٝكٝٸ١; ٗ سٌ إشا اعتربْا ٖصٙ ايٛسس٠ ٚسس٠ّ اعتباضٜٸ١ تهٕٛ 

ع١ّ. نُا إٔ إػًٌُ ىتعْٕٛ ٗ ٖصا اجملاٍ ػطب١ّ َػاس١ ا٫ْتكا٤ ٚايتٓكٝض ٚاغ

ٞٸ; سٝح اغتطاعٛا ـ َٔ خ٬ٍ  ْادش١ يًػا١ٜ َٔ ايتعاطٞ ٚايتعاٌَ َع ايؿهط ايْٝٛاْ

ٌٕ ًَشٛٚ ٞٸ بؿه  . (75)اْتكا٤ ٚت١ُٝٓ ا٭ؾهاض ايْٝٛا١ْٝ ـ إثطا٤ تطاثِٗ اٱغ٬َ

ٕٛ َكس١َِّّ يًُٓٛشز ٚٗ اـتاّ، ٫ بٴسٻ َٔ ايتصنري بإٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٜكًض يٝه

إْتاز إطًٛب ٗ إْتاز ايعًِ ايسٜين، ٚايٛقٍٛ َٔ خ٬ي٘ إٍ ا٫ػاٖات ايكك٣ٛ ٗ 

ٞٷ ٗ إطاض ايعًِ ايسٜين ; إش إٕ ايبشح ٚايتٓكٝب ٗ فاٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ إِا ٖٛ غع

اؽ إْتاز ٚتبٜٛب ِٛشز َتعسِّز ا٭بعاز، ٜؿٌُ ْٝع ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚايعٌُ ع٢ً أغ

ٝٳُٝٸ١  ٛٵ١ْٝ اـاقٸ١، ٚايكا١ُ٥ ع٢ً إباْٞ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ٚاٱبػتُٛيٛد١ٝ ٚايكٹ ض٩ٜت٘ ايَه

إٓبجك١ عٔ إعاضف اٱغ١َٝ٬. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ٕجٌ ٖصا ايُٓٛشز إٔ تهٕٛ ي٘ 

ٝٸ١، ٚإٔ وتٟٛ بايتايٞ ٗ زاخً٘ ع٢ً ْٛطٜٸاتٺ  َٛاد١ْٗ خاقٸ١ َع فٌُ ايعًّٛ اٱْػاْ

. (76)، أٚ هعٌ َٔ إْتاز ايٓٛطٜٸات اؾسٜس٠ أَطّا نطٚضٜٸّاايعًّٛ اٱْػا١ْٝ كتًؿ١ ٗ

نُا ْؿاٖس ٖصا ا٫ػاٙ عٓس إؿٚهطٜٔ اٱغ٬َٝٸٌ ايباضظٜٔ ٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ َٔ 

ٓٵسٟ ٗ تعاطٝ٘ َع ا٭ؾهاض ايؿًػؿ١ٝ  ٓٵسٟ; ٚايؿاضابٞ; إش لس إٔ ايهٹ أَجاٍ: ايهٹ

ٞٸ بؿإٔ آضا٤ ايؿ٬غؿ١ ايْٝٛا١ْٝ قس عُس ـ باٱنا ؾ١ إٍ ايرت١ْ ـ إٍ ايتعاطٞ ا٫ْتكا٥

اٱغطٜل، ٚقاّ بتأَِٝ إكطًشات ايؿًػؿ١ٝ ايْٝٛا١ْٝ; سٝح اغتدسّ َكطًض إازٸ٠ 

٘ٺ ـ مل  َٴؿابٹ ٚٵضٙ ـ ٗ اػاٙٺ  بٳسٳ٫ّ َٔ اهلٍٝٛ، ٚاؿه١ُ بٳسٳ٫ّ َٔ ايؿًػؿ١. ٚايؿاضابٞ بسٳ

ٓٵس١ٜ ؾشٳػٵب، بٌ قاّ َٔ خ٬ٍ ٜكتكط ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتأَٝ ١ُٝ ٚا٫ْتكا١ٝ٥ ايهٹ

 ّٕ ٞٸ ـ ٫ٚ غٝٻُا َٓ٘ ايرتاخ ايؿٝعٞ ـ بايعٌُ ع٢ً تسٜٚٔ ْٛا ا٫غتؿاز٠ َٔ ايرتاخ اٱغ٬َ

ٞٸ. َٚٔ شيو أْ٘ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ قس اغتؿاز َٔ ْٛط١ٜ  ٞٸ ٚؾٝع ٞٸ باػاٙٺ إغ٬َ ؾًػؿ
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ٞٸ، ٚ عُس إٍ بٝاْٗا ٗ إطاض ايٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ. اٱَا١َ عٓس ايؿٝع١ ٗ ايؿهط ايػٝاغ

×نُا أخص َؿّٗٛ ايعكٌ ايؿعاٍ ٚأغكط٘ ع٢ً دربا٥ٌٝ
. َٚٓص ايبسا١ٜ ٚاد٘ (77)

ٟٸ َعاضن١ّ ؾسٜس٠ َٔ قٹبٳٌ إتهًٌُٚ; سٝح قايٛا بإٔ ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ٫  ٓٵس ايهٹ

ٓٵسٟ ٚغريٙ َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚاأق٬ّ تتٓاغب َع اٱغ٬ّ ٝٵسٳ إٔ ايهٹ ٝٸتِٗ ، بٳ قًٛا عًُ

ا٫ْتكا١ٝ٥، ٚا٫قط٬سٝٸ١، ٚايتأَُٝٝٸ١، ٚإْتاز ايٓٛطٜات ٚاٯضا٤ اؾسٜس٠ ٗ ١ََٛٛٓ 

ٞٸ، َٚٔ خ٬ٍ تعُٝل ْٛطٜاتِٗ ٚايرب١ٖٓ عًٝٗا أمثط ٖصا ا٫ػاٙ  ايؿهط اٱغ٬َ

ايتٗصٜيب ايتأغٝػٞ َٔ قٹبٳًِٗ. ٚإٕ ايٓٛاّ ايؿًػؿٞ اؿانط، ايصٟ ٜٴعٵطٳف سايّٝا باغِ 

١ اٱغ١َٝ٬، إِا ٖٛ سك١ًٝ اؾٗٛز ٚاؿٛاضات إٓبجك١ عٔ ٖصا ا٫ػاٙ. ٚقس ايؿًػؿ

زؾع بِٗ ٖصا ايٓذاح إٍ تٛغٝع ضقع١ أعاثِٗ، ؾأخصٚا ٜٛاقًٕٛ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ 

ٝٵسٳ إٔ اْتكازات  ايطبٝعٝات ٚايطبٸ ٚايطٜانٝات ٚايٓذّٛ ٚغريٖا َٔ ايعًّٛ ا٭خط٣. بٳ

ساٍ زٕٚ ٖصا ايتٛغټع، ٚأقبض َكتكطّا ع٢ً ايػعايٞ ٚتؿهٝهات ايؿدط ايطاظٟ 

َباسح اٱهلٝٸات )ٚست٢ قسض إتأٚيٌٗ إِا شنط عح اؿطن١ ٚايعَإ ـ ايصٟ ٖٛ 

عحٷ طبٝعٞ ـ ٗ اٱهلٝٸات ؾك٘، ٚأزٸ٣ إٍ آضا٥٘ إٝتاؾٝعٜك١ٝ ايبسٜع١ عٔ اؿطن١ 

 .(78)ٚايعَإ(

 

 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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ُّ ّٞز اهلايتط  ضٝٓا ابٔ َٓطل يف ٝهً

ّٞٚأ ّٝيف احلكاز٠ اإل ثسٙ ايتازخي  (1)١ض٬َ

 

 حد فرامرز لراملكًأ د.

 سعداهلل األد عبترجمة: د. الشٍخ 

 

 ــــــ اخل٬ؾ١

 ايه٬ّ سٍٛ ايبٓا٤ ٚايٓٛاّ إعطٗ َػأي١ َٔ َػا٥ٌ عًِ إعطؾ١. سٸعٳٜٴ

ٍ ٖٛ ٚٸطاز َٔ ا٭ل ايتاضىٞ. ٚإَٚكاّ ايتشٗك; يًعًِ َكاَإ: َكاّ ايتعطٜـ

عٔ  عباض٠ْ ل ؾٗٛٚنعٝت٘ ٗ َكاّ ايتشٗك ٚأَا ٚنع١ٝ ايعًِ ٗ َكاّ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ،

ٔٷ ٖٛ ايعًِ ٗ َكاّ َا  ،ٕ ايعًِ يٝؼ ؾ٦ّٝا ٚضا٤ إػا٥ٌ اييت تططح تسضهّاٚشيو ٭ ;نا٥

ٛٓ ،ٚتٛدس تباعّا ـٺ ٚبٓا٤ٺ َٓ َّا ع٢ً ل ايعًِ َتكسِّٚهلصا ٜهٕٛ َكاّ ؼٗك .ِٚؾل تكٓٝ

 َكاّ تعطٜؿ٘.

ٛټ ٔٳٖٵَٓطك١ٝ، ٚإِا تهٕٛ ْؿأ٠ ايعًِ ضٳ ايعًّٛ ٫ تٓؿأ ٚؾل زٚإع ض تٛايس ٚتط

ِٸ ِٸ ٫سكّا إػا٥ٌ ٗ ايبٌ، ث ٗ ؾ٪ٕٚ إٓٗر  ،١زٚات إٓطكٝٸع٢ً ا٭ اعتُازّا ،ايبشح ٜت

 ٝت٘.ٓٵٚإٛنٛع ٚبٹ

ك٘ ٗ ايعكط ٗكايسضاغ١ تبشح ٗ َعطؾ١ ايبٓا٤ إٓطكٞ ٗ َكاّ ؼ ٖٙص

 ١ يتًو إطس١ً.ثاض إٓطكٝٸإِا ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايبٟٓٝٛ يٰ غ٬َٞ، ٖٚٛاٱ

ٞٸ ط يس٣ ايعًُا٤ إػًٌُ أضبع١ َٓاٖر ٗ عًِ إعطؾ١:ٜتٖٛؾ  ;عًِ إعطؾ١ إٓطك
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ٞٸ ;عًِ إعطؾ١ إكاضٕ  .(2)عًِ إعطؾ١ َٛضز ايتشكٝل ;عًِ إعطؾ١ ايتاضى

ِٸ ٫ٚ  .إباز٨ ;إػا٥ٌ ;إٛنٛع ضنإ:أ ٗ َعطؾ١ ايعًِ عٔ ث٬ث١ ايبشح ٜت

ٔٵبٛاب ٚايؿكٍٛ ٗ ٖهصا زضاغ١ٺٜبشح عٔ تطتٝب ا٭ ٜكع ايبشح عُٓٗا ٗ  ، يه

 .«١ايط٩ٚؽ ايجُاْٝ»َٛضز ؼكٝل نُا ٗ  ،خط٣ ٗ عًِ إعطؾ١أ َٓاٖر ٚؾكٍٛ

ُٸ زضد١ إٔ بٝإ إٍ  ،بايػ١ يس٣ ايكسَا٤ ١ْٝيكس نإ هلٝهٌ ا٭ثط ٚبٓا٥٘ أٖ

 . (3)أسس ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ٗ تعطٜـ ايعًِ سٸعٳبٛاب ٜٴٚتطتٝب ا٭

بساع ٗ َٔ أٚد٘ اٱ ٚاسسّا سٸعٳيًعًِ ٜٴ ٚيصيو ؾإٕ إبطاظ ايبٓا٤ ٚاهلٝهٌ اؾسٜس

 .(4)ايعًِ

ع٢ً َػت٣ٛ  لاظات ابٔ غٝٓاإبساعات ٚإٛ ايتشكٝل ٗ َٖٛضز ٖصا ايتشكٝل 

ٞٸ ٝٸ ٚقٛضت٘ ايبٓا٤ إٓطك  ت٘.ٖٚٝهً

 ؟بٓا٤ٶ دسٜسّا ١ايؿٝذ ٗ تسٜٚٓ٘ ٯثاضٙ إٓطكٝ ؾٌٗ أٚٗط

ض ١ٛ ايكاؿ١ يًتأثري ايتاضىٞ ٗ ايعكٚاشا نإ يًؿٝذ شيو، ؾٌٗ أٚدس ا٭ضنٝٸ

 اي٬سك١؟ ١غ٬َٝٸاٱ

 

 ــــــ ضابك١ ايتشكٝل

ّٷَٚ٪ضِّ نإ يعًُا٤ يكس ٛټ خٞ ايعًِ ن٬ ض ايبٟٓٝٛ ايكٛضٟ يًُٓطل سٍٛ ايتط

ٚٻإ  ؾاضات بعهِٗ:إَا ّهٔ ايٛقٛف عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ  ٖٚصا. اٱغ٬َٕٞ ٗ ايعكط س

ٛټٖـ808ـ  732ٜػتعطض ابٔ خًسٕٚ ) ض ايبٓا٤ إٓطكٞ عٓس إػًٌُ، ٜٚٓػب٘ ( تط

َٳـ ظعُ٘  ع٢ً سسٸـ ايؿدط ايطاظٟ ؾطٜٔ، ٕتأخِّإٍ ا ٛټ ٔٵٖٛ  ٚقس ٚاقٌ  .ٍٕبسأ ٖهصا ؼ

 شيو.بٗطٟ ططٜك٘ ٗ ؾهٌ ايسٜٔ ا٭

ٛٳيكس أؾاض بعض قٚك ٌَ ٔ َٔ ايتعاطٞ يس٣ إتكسِّٜٵكٞ إٓطل اٍ ٚدٛز م

 طٜٔ:ٚإتأخِّ

 ـ سصف بعض إباسح.1

ٕٕ ،ـ تػٝري َٛنع بعض إباسح2  خط. إٍ آ ْٚكًٗا َٔ َها

ٍ إ ،ٗ ؼؿ١ ايػ٬طٌ ،ؾٗٛ ٜػع٢ (ٗ ايكطٕ اؿازٟ عؿط)ْكاضٟ َا ا٭أٚ
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ٛٳ  صنٛضٜٔ.ٔ إٜٵايتًؿٝل بٌ ايٓش

ٛٳ «زاْـ » ايسنتٛض ٜٚط٣  ـٔ إصنٛضٜٔ إِا نإ يٜٵإٔ ا٫يتؿات اٍ ايٓش

 .(5)ٟز٬ٝإَرتدِ َٓطل ايٓذا٠ اٍ اي٬ت١ٝٓٝ، ٚشيو ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط  ،«ٚاتٝ٘»

ٔٸ ٞٸأؾاضات إعسٸ٠ّ اعتربٚا  يه  .(6)ٖٞ بسا١ٜ إٓطل شٟ ايبابٌ بٞ عً

ٛټك١ بإتعًٚ ٚٗطت ايسضاغاتٴأ ٞٸض ايبٟٓٝٛ يًُٓطل ٗ ايعكط اٱايتط ٖصٙ  غ٬َ

١ٝ ٓٵؾاضات ابٔ غٝٓا ٚؾؿا٥٘ ع٢ً َػت٣ٛ ايبٹإٕ ٖٓاى ُاٜعّا بٌ أب ،١ٝايٓٛط٠ ايهًٚ

نُا ؾاضات، و ٚبٓا٤ اٱبٵط٠ّ بططٜك١ غٳثاض إٓطك١ٝ َتأثِّغًب اٯأٚقس دا٤ت  .ٚاهلٝهٌ

ـ  550ؾطام )ؾٝذ اٱ ;يطاظٟايؿدط ا ;ٖـ(505ـ  405) ٞ: ايػعايٗ تطاخ نٌٛ َٔ

 ;ٖـ(767ـ  689) ٖـ(، ايتؿتاظا646ْٞـ  590اـٛلٞ ) ;ٖـ(665ـ  597بٗطٟ )ا٭; ٖـ(587

 ٖـ(.1050ـ  979قسضا ) ٬ٓإٚ ;ٖـ(675ـ  616ايهاتيب ايكعٜٚين )

ٍ إكٌ ٗ ططح إػا٥ٌ ايسقٝك١، ٚٚقٍٛ احملٚك طّإ ٖصا نإ َ٪ثِّأَع ٚ

 ع٢ً زضاغ١ٺ ِٵؾٗٛ مل ُٜك ;ٚنعـ َٔ دٗات ْكٕل ٌٴدٵمل ٜٳ يهٓ٘ ،دسٜس٠ اتٺؾطنٝٸ

ٌٸ ِٸأنُا  ;آثاض ابٔ غٝٓا َكاض١ْ بٌ ن ٛټ ْ٘ مل ٜت ٍ ايبٟٓٝٛ إععّٛ ٗ بٝإ َٛنٛع ايتش

ِٸ ;آثاضٙ ٛټ ٚنصيو مل ٜت  طٜٔ.ٍ ع٢ً إتأخِّايٛقٛف ع٢ً تأثري شيو ايتش

ٛټ تٵانتَؿ ٚدسٜس  ،هُٕٛ ٚاحملت٣ٍٛ ع٢ً َػت٣ٛ إبعض ايسضاغات بتٓاٍٚ ايتش

ٞٸأ  ،ٖٚٞ ُتاظ عٔ زضاغتٓا اؿانط٠ ٖصٙ ،(7)زضاغ١ ضٜتؿط نُا ٗٗ شيو،  بٞ عً

 اييت تتٓاٍٚ إٓطل َٔ د١ٗ ٖٝهً٘ ٚططٜك١ عطن٘.

 

ّٝآ  ــــــ ١ثاز ابٔ ضٝٓا املٓطك

 ز٠:ثاض َٓطك١ٝ َتعسِّآ٫بٔ غٝٓا 

ٚشيو ٚؾل ايرتْات  ضغطٛ،٭ ،ٌ يُٮضغإَْٛؿكٻ عٔ ؾطٕح ـ بعهٗا عباض1٠ْ

 ايعطب١ٝ.

 بساعات. إٚ خط ٜؿتٌُ ع٢ً ابتهاضاتٺـ بعهٗا اٯ2

ل إٓط :اييت َٔ ًْتٗا ،١ إدتًؿ١يًعًّٛ اؿهُٝٸ ثاض داَع١ْـ بعض اٯ3

 ٚزاْـ ْاَ٘ ع٬ٜٞ.  هلٝات، ٚشيو نايؿؿا٤، ٚايٓذا٠،طبٝعٝات ٚايطٜانٝات ٚاٱايٚ
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 عٕٝٛ :ع٢ً ايطٜانٝات، ٚشيو َجٌط٠ ٫ تؿتٌُ ـ آثاضٙ اؾاَع١ إتأخ4ِّ 

 ٚاهلسا١ٜ.  ؾاضات،اؿه١ُ، اٱ

ات هلٝٸاٱ ـ آثاضٙ اييت تؿتٌُ ع٢ً ايعًّٛ ايج٬ث١: عًِ إٓطل، ايطبٝعٝات،5 

 َكساقّا سٸعٳٖٚصا ايرتتٝب ٜٴ. طٜٔعٓس إتأخِّ بعٓٛإ َا قبٌ ايطبٝع١، ٚقس نإ هلا ضٚازٷ

 دا٤ بعسٙ.  ٔٵٖٖ ٜٔطَٔ َكازٜل تأثري ابٔ غٝٓا ٗ إتأخِّ

بٞ غعٝس أَهاتبات٘ َع  :١ بإٓطل، َٚٔ ًْتٗاكتكٸ ـ َٚٔ آثاضٙ زضاغاتٷ6 

 إعزٚد١، ككٝس٠ٍ، ايسٳٚتعكٝب َٛنع اَؾ بٞ اـري ٗ ايكٝاؽ، ٚإػا٥ٌ ايعؿطٜٔ،أ

ايتعايٝل، إدتكط  ٗذ١، بٝإ شٚات اؾ١ٗ،، ْهت إٓطل، إٌَٓطل إؿطقٝٸ

 .قٍٛ إٓطلأاـعا٥ٔ، إٛدع٠ ٗ  َؿاتٝض ٚغ٘،ا٭

ُٸيكس نإ يًسضاغ١ إعطؾ١ٝ ٯ  بايػ١; ٕا يؿهطٙ َٔ تأثرٕي ١ْٝثاض ابٔ غٝٓا أٖ

ٞٸٚنصيو ٗ َٓطل ايعكط اٱ ،عُٝل ٚٚاغع يس٣ ايػطب ٌٸ .غ٬َ  ٚهلصا ؾإٕ ؼسٜس ن

ٖٛع َطٖن ٍ ؼكٕٝلإ عاد١ٺ ،يٝ٘إب ػٳٓٵف ع٢ً اييت تٴٚايتعطټ ،آثاضٙ إٓطك١ٝ َٓٚ.ِ 

ْؿطٖا  ٚمتٸ ،ي٬عتُاز ٖٚٞ قاب١ًْ ـ ٖصا اـكٛمٗ  تٵٚآخط زضاغ١ اْتؿطٳ

 ظٜٓب ، يًسنتٛض٠«غٝٓا ٫بٔ إٓطكٝٸ١ ضٜتؿط يٰثاض عطض ْكس» ٖٞ َكاي١ ـ 2009ّ

 .(8)بطخٛضزاضٟ

 

ِّ   ــــــ ١ٝ ايتشكٝل ٚقسٚزت٘أٖ

ُٸ ثاض إٓطك١ٝ ٫بٔ لاظُٖا عصم عٓس ايتعاطٞ َع اٯإتإ ٫ بٴسٻ َٔ تٛدس َٗ

  غٝٓا:

 ٘.إيٝثاض إٓػٛب١ َٚعطؾ١ اٯ ،: اغتككا٤ ْٝع آثاضٍٙٚا٭

 ثاض.َٔ تًو اٯ : ؼسٜس ايرتتٝب ايتاضىٞ يهٌٛايجا١ْٝ

 تدٌُ.ايؽ ٚسٵاَؿ ٫ٚ ٜعس ٚايصٟ ٜكاٍ ٖآٖا عاز٠ّ

ٛټ ٟٸإٕ ايهب٘ ايسقٝل يًتش ِّ ٍ ايبٓٝٛ  ضن١ٝ يتعٌٝس ا٭ٗ آثاض ابٔ غٝٓا ّ

 ثاض.ايتُٛنع ايتاضىٞ يتًو اٯ

 ١ّ ٗ َػأي١ ايرتتٝب ايتاضىٞ إصنٛض.ّهٔ هلصٙ ايسضاغ١ إٔ تهٕٛ ؾطنٝٸٚ
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ٛټ اشٕ ٖٓاى ضابط١ْ  ٍ ايبٟٓٝٛ إصنٛض ٚايرتتٝب ايتاضىٞ،ٚثٝك١ بٌ َػأي١ ايتش

ٌٕ ؾاشا َا متٸ ٞٸ ايٛقٛف ع٢ً ايجاْٞ بؿه ٗٴٌ عح إػأي١ ا٭ عًُ  ٍٚ، ٚإ٫َٓكٓع غٳ

 ، يهٓ٘ يٝؼ قا٫ّ.سّاَط ؾا٥هّا َٚعٖكؾػٛف ٜهٕٛ ا٭

ٛټ ض ايتاضىٞ يًُٓطل ٗ ايعكط ٖصٙ ايسضاغ١ تعٌُ ع٢ً تٝػري ؾِٗ ايتط

 عباض٠ّ ـ َا ٍ سسٛـ إغ٬َٞ إٓطل ٗ ايعكط اٱ ّهٔ عسٸإش  ;غ٬َٞ بعس ابٔ غٝٓااٱ

ٛټايت َٚٔ ٖٓا ّهٔ عسٸ .ؾاض٠عٔ تًدٝل ايؿؿا٤ أٚ ؾطح ٚبػ٘ اٱ ٍ إض َٔ ايؿؿا٤ ط

ٛټ   ١ٝ َٓطل تًو ايؿرت٠.ٓٵٗ بٹ زٺٚػسټ ٕضا٫ؾاضات ـ ع٢ً ؾطض ٚدٛزٙ ـ ناؾؿّا عٔ تط

 

 ــــــ َٓٗر ايتشكٝل

ٛټ  ،غ١َٝ٬ٚتأثريٙ ٗ اؿكب١ اٱ ،ض ايبٟٓٝٛ ٗ َٓطل ابٔ غٝٓايًٛقٛف ع٢ً ايتط

ؿام ٗ آثاضٙ ف ٚا٫تٸَكاض١ْ، َع٢ٓ ايتٛقٝـ ٚبٝإ َٛانع اـ٬ ٫ بٴسٻ َٔ زضاغ١ٺ

  إٓطك١ٝ، ٚشيو ٚؾل تطتٝب إباسح.

 ن٬ع ايج٬ث١ ايتاي١ٝ:ٖٚصا ايٛقٛف ٜٓبػٞ إٔ ٜؿٌُ إكاض١ْ بٌ ا٭

 ـ إكاض١ْ بٌ آثاض ابٔ غٝٓا ْؿػٗا.1

 ـ إكاض١ْ بٌ آثاضٙ ٚبٌ إرياخ ايْٝٛاْٞ.2

 ١ بعسٙ.ـ إكاض١ْ بٌ آثاضٙ ٚاٯثاض إٓطكٝٸ3

َع ن١ُُٝ  ،م.ّ(323ـ  384ضغطٛ )أَٔ إرياخ ايْٝٛاْٞ ٖٛ ُأضغإْٛ  ٚإككٛز

ِّأإٔ  عًُّا، م.ّ(301ـ  323ٜػاغٛدٞ يؿطؾٛضٜٛؽ )إ ي٘ ٖٝه١ًٝ  ٕ نتابّاضغطٛ مل ٜس

ٛټ ،شات ؾكٍٛ َتٓاغك١ ،َع١ٓٝ ض ايطا٥ر ٗ إكازض إٓطك١ٝ ٗ اؿكب١ نُا ٖٛ ايتك

ز )اُ٭ضغإْٛ( نإ فطٸ ـٞ بُِّيصٟ غٴِا ّهٔ ايكٍٛ بإٔ شيو اإغ١َٝ٬، ٚاٱ

ِٸ َٔ ايطغا٥ٌ متٸ فُٛع١ٺ ِٸ ،ٍ بعٕضإبعهٗا  ن ْع اُ٭ضغإْٛ ٗ بسا١ٜ ايعكط  متٸ ث

ضغا٥ٌ: إك٫ٛت، ايكهاٜا، ايكٝاؽ،  َع غتٸ ،(م.330ّـ  390ايبٝعْطٞ، سسٚز )

 ٚإػايط١. ،ٍسٳايربٖإ، اَؾ

ٕ إ :قٌٝ ،ض١ٜ ٗ ايؿعط ٚاـطاب١غهٓسٚقس نإ ٖٓاى ضغايتإ ٗ َسضغ١ اٱ

ٍ إنؿٝتا ُأٚقس  ،تٌؾطٚزٜػٞ نإ ٫ ٜعتكس بهُْٛٗا َٓطكٝٸغهٓسض اٱاٱ
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ِٸ  ١َ ع٢ً فُٛع ايطغا٥ٌ ايجُا١ْٝ.ناف ؾطؾٛضٜٛؽ ايكٛضٟ َكسٸأ اُ٭ضغإْٛ، ث

عٔ  ضغطٞ عٓس ايعًُا٤ إػًٌُ عباض٠ّٚبٗصا ٜهٕٛ إرياخ ايْٝٛاْٞ يًُٓطل ا٭

ٜػاغٛدٞ ٜٚٓتٗٞ بإػايط١، َع اـ٬ف ٗ ايتُٛنع ٚايرتتٝب إٜبسأ َٔ  ،بٛابأغبع 

ٖٳخط٣، ٖٚٛ َا ٜٴأ ٚايؿعط ٚاـطاب١ َٔ د١ٗٺ بٌ إػايط١ َٔ د١ٗٺ ِاٙ أس ٚؾل ؿا

 كتًؿ١ ٗ اجملُٛعات إٓطك١ٝ إدتًؿ١.

 .(9)ضغطٛ ْؿػ٘أٍ إبٛاب ايتػع١ ايرتتٝب ٚؾل ا٭ يكس ْػب بعضٷٚ

بٛاب ايتػع١. كٝكٓا إكاضٕ ٖصا ٖٛ َٔ ايرتاخ ايْٝٛاْٞ شٟ ا٭ْكط١ ايبس٤ ٗ ؼ

خٛإ إايؿاضابٞ ٚٚو ابٔ غٝٓا بٵٗ إكاض١ْ بٌ غٳ ،ٚٗ َٛاضز ْازض٠ٺ ،نُا غٛف ْٓدطٙ

  ايكؿا.

ُٖ ٞٸـ نُٔ ؼكٝكٓا يٰثاض إٓطك١ٝ ٭ تٵيكس  ٌٸ بٞ عً ضغا٥ً٘  ـ زضاغ١ ن

ٚايككٝس٠  ،ٚزاْؿٓاَ٘ ع٬ٜٞ ،١ُٚعٕٝٛ اؿه ،ٚايٓذا٠ ،إعطٚؾ١، نايؿؿا٤

 قٍٛ إٓطل،أٚإٓطل إٛدع، ٚإٛدع٠ ٗ  ٌ، ٚاهلسا١ٜ،ٚد١، َٚٓطل إؿطقٝٸزإع

 ؾاضات.ٚاٱ ،َٚؿاتٝض اـعا٥ٔ ٚإٗذ١،

طٜٔ ؾكس نإ َٔ خ٬ٍ َكاٜػ١ آثاضٙ ايتشكٝل ٗ تأثري ابٔ غٝٓا ع٢ً إتأخِّ أَا

ٖـ(، ابٔ 380ـ  442بُٗٓٝاض ) :ِٖٚغ١َٝ٬، ذ اؿكب١ اٱطٜٔ ٗ تاضَٜع آثاض إٓاطك١ إ٪ثِّ

(، ايػعايٞ ٌذطٜٸاهلاـاَؼ ٚايػازؽ  ٌٖـ(، ايٛنطٟ )سسٚز ايكط457ْـ  384سعّ )

 سسٚز ـ 550ٖـ(، ايػٗطٚضزٟ )566ـ  486ٖـ(، ابٛ ايربنات ايبػسازٟ )505ـ  450)

ٖـ(، 646ـ  590ٖـ(، اـٛلٞ )667 سسٚز ـ 576ؾهٌ ايسٜٔ ايهاؾٞ )أٖـ(، 587

ـ  598ٖـ(، ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ )664ـ  579بٗطٟ )ٖـ(، ا٭682ـ  594ٚضَٟٛ )ا٭

ُٸ675ـ  617ٖـ(، ايهاتيب ايكعٜٚين )672 ٖـ(، قطب 683سسٚز ـ  ١ْٛ622 )ٖـ(، ابٔ ن

ـ  722ٖـ(، ايتؿتاظاْٞ )726ـ  648ٞ )١َ اؿًٖٓـ(، ايع710٬ٓـ  648ايسٜٔ ايؿرياظٟ )

ٖـ(، 994ـ  870ٖـ(، غٝاخ ايسٜٔ ايسؾتهٞ )836؟ ـ ٔ بٔ تطن١ )ٖـ(، قا٥ٔ ايس794ٜ

ٖـ(، ايػبعٚاضٟ 1050ـ  979ٖـ(، قسض ايسٜٔ ايؿرياظٟ )953سسٚز ـ  920ا٫خهطٟ )

 ٖـ(.1406ـ  ؟ٖـ(، قُٛز ايؿٗابٞ )1205ـ  ؟ٖـ(، ايهًٓبٟٛ )1289ـ  1212)

ٛټإايتشكٝل اؿانط ٚ ٛټِا ٖٛ سٍٛ ايتط ٞٸأثاض آٍ ايبٟٓٝٛ ٗ ض ٚايتش ، ٚشيو بٞ عً
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 َٛازٸـ 4; ايتعطٜـ ـ3; إك٫ٛت ـ2; يؿاَٚباسح ا٭ ـ1 َٔ خ٬ٍ إٛاضز اـُػ١ ايتاي١ٝ:

  ايعهؼ. ـ5 ;قٝػ١ا٭

 

 ــــــ ثاز املٓطك١ٝيفاظ يف اٯَٛق  حبح ا٭ـ 1

 ــــــ ابٔ ضٝٓاىل شَإ إايتشكٝل أـ 

 :ٍإٚتكػِٝ ايًؿٜ  ،يؿاٚيكس بسأ نتاب ايعباض٠ ٗ اُ٭ضغإْٛ َباسح ا٭

ضغاي١  تٵٌ. بُٝٓا خًَٚاحملكٌ ٚغري احملكٸ ب، ُٚاٜع ا٫غِ عٔ ايؿعٌ،ٚإطٖن; إؿطز

ٍ ٚٸأ تٵاييت دا٤ٳ ،يؿاٚع٢ً شيو ؾإٕ َباسح ا٭ ٚبٓا٤ٶ .يؿاٜٚػاغٛدٞ َٔ َباسح ا٭إ

 غا٥سّا ٖٚٛ َا نإ ات.ٜسٟ ايعًُا٤ إػًٌُ َٔ إٓطكٝٸإ٭٣ أ تٵ ٚقًَيتاي ٖٞ ،ايعباض٠

 ٍ ظَإ ايؿاضابٞ.إَؿٗٛزّا 

يؿاٚ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ َٓٗا. طح عح ا٭ُط، (10)ًؿاضابٞي ،ؿكٍٛايضغاي١ ٗ 

ٚٸٕ ايؿاضابٞ ٖٛ أب ٕ ْكطٸأ٫ بٴسٻ  ٘يًُسخٌ ؾاْ ١َٺشا اعتربْا ٖصٙ ايطغاي١ نُكسٸٚإ َٳأ  ٔٵٍ 

سٚز سـ  360خٛإ ايكؿا )إيؿاٚ ٗ بسا١ٜ إسخٌ، ٚنصيو ؾعٌ ططح عح ا٭

 .(11)قػاَ٘أسٝح بسأ بايبشح عٔ ايًؿٜ ٚ ،ٜػاغٛدٞإٖـ(، ٚنصيو ؾعٌ 421

  ٜات إٓطل قبٌ ابٔ غٝٓا.اٍ بسإيؿاٚ اْتكٌ َهاْ٘ عًٝ٘ ؾإٕ َبشح ا٭ ٚبٓا٤ٶ

 

ّٞثاز آتشكٝل يف ب ـ اي  ــــــ أبٞ عً

ٗ يؿاٚ ٗ َسخٌ ايؿؿا٤ كتكطّا، بُٝٓا نإ ايتؿكٌٝ يكس دا٤ َبشح ا٭

 .(12)ايعباض٠بسا١ٜ نتاب 

يؿاٚ ٗ عٕٝٛ اؿه١ُ، سٝح ٚضزت إك٫ٛت نصيو نإ ايبس٤ َباسح ا٭

َا ايبشح عٔ ايكهاٜا ؾ٬ ٜٛدس ؾٝ٘ أقػاّ ايًؿٜ. أٝات اـُػ١ َٓعي١ ايعؿط ٚايهًٚ

 .(13)يؿاٚعٔ ا٭ ١ََْكسٸ

ٔٸ ٛټ :ٍإيؿاٚ بعس تكػُٝ٘ يًعًِ ايؿٝذ ٗ ايٓذا٠ ٜبشح ٗ ا٭ يه  ;ٕضتك

ٝات اـُػ١ ٘ ٜبشح عٓٗا بعس ايهًٚيهٓٸ .(14)ٝإ َٓؿع١ عًِ إٓطلٚب ،ٚتكسٜٕل

 .(15)ض يًبشح عٔ ايس٫ي١ ٚأقػاّ ايًؿٜسٝح ٜتعطٻ ،ٕباسح ايكه١ٝ ١َٺنُكسٸ
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ٌٴ نٌٛ ٌ، َٓطل إؿطقٝٸٚزاْؿٓاَ٘ ع٢ٜ٬، ٚ ;اهلسا١ٜٚ ;ايٓذا٠ :َٔ ٖٝه

 ٗا َجٌ ايؿؿا٤ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ.نًٓ ،ٚإٓطل إٛدع

 .س٠ إعزٚد١ ؾٗٞ بٗصا ايًشاٚ َجٌ عٕٝٛ اؿه١ُأَا ايككٝ

  و ٖٝهٌ ايعٕٝٛ ٚبٓا٥٘.بٵٚؾل غٳ تٵؾاضات دا٤ٳٚنصيو اٱ

ٞٸ١َ ٭ثاض إتكسٸشٕ ؾإٕ اٯإ ُٖ بٞ عً ٝٸ تٵقس  ١ نتب قٝاغتٗا ٚؾل ٖٝهً

َٸا آثاضٙ إتأخِّ .ٚشيو ٗ َٛنعٌ: إسخٌ، ٚبسا١ٜ ايعباض٠ ،ايكسا٢َ ٗ  تٵط٠ ؾكس دا٤ٳٚأ

 طّا.كٵ١ٜ إٓطل سٳبسا

 

ُّ  ــــــ زبٝإ ايتط

ٚٸيكس دا٤ عح ا٭ ٚٗ عكط ابٔ  ،ٍ نتاب ايعباض٠يؿاٚ ٗ َرياخ ايْٝٛإ ٗ أ

  ٜهّا.أغٝٓا دا٤ ٗ إسخٌ 

  قبٌ ايؿاضابٞ؟ يؿاٚ ؾٝ٘ دسٜسّازضٟ ٌٖ نإ ططح َباسح ا٭أ يػتٴ

ٞٸأآثاض    ع٢ً قػٌُ: بٞ عً

ٚنصيو ٗ بسا١ٜ عح  ،إسخٌ :ٗ نٌٛ َٔيؿاٚ ؾٝٗا ا٭ تٵشجٳبٴ ـ آثإض1

 .(ٌ)ايؿؿا٤، ايٓذا٠، زاْؿٓاَ٘ ع٬ٜٞ،َٓطل إؿطقٝٸ ، َجٌ:ايكه١ٝ

 :َجٌ ،ٚشيو ٗ بسا١ٜ إسخٌ ،ٚاسس يؿاٚ ٗ َٛنٕعؾٝٗا ا٭ تٵخط٣ بٴشجٳأ ثإضآـ 2

 ؾاضات(.)عٕٝٛ اؿه١ُ، ايككٝس٠ إعزٚد١، اٱ

 

ُّعًٓ   ــــــ ١ٍ ٖرا ايتش

عٔ ايس٫ي١ إعطؾ١ٝ ٗ عًِ إٓطل،  يؿاٚ ٖٛ عباض٠ْقع ايبشح عٔ ا٭ٗ ايٛا

ٞٸ ٞٸ َٚٛنع٘ ايطبٝع  ٗ بسا١ٜ ايعًِ. إٓطك

غاؽ ض١ٜ٩ أٚع٢ً  .نتاب ايعباض٠ يؿاٚ ٗ اُ٭ضغإْٛ بسا١َٜيكس دا٤ت َباسح ا٭

ٞٸأ ا دٌ ٖص١َ ايطغا٥ٌ إٓطك١ٝ. ٚ٭ٕٸ ايعباض٠ ٖٞ ٗ َكسٸؾإٗ ٖصٙ اجملُٛع١  بٞ عً

ٕٸ أٍٚ ضغاي١ٺغٝتٸ ٕٸ ابٔ غٝٓا ٜعتكس أ ٗ فُٛع١ اُ٭ضغإْٛ ـ ٖٚٞ إك٫ٛت ـ  هض ٫سكّا ا

س غٝتأٖن ٖٚٛ َا ،َع٢ٓ أْٸٗا يٝػت َٔ َػا٥ٌ عًِ إٓطل َٓطك١ٝ، يٝػت بطغاي١ٺ
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 ٫سكّا.

ٖٚٛ  ،ٚاسس يؿاٚ تسضهّا ٗ َٛنٕعٍ ْع َباسح ا٭إيكس تٛقٸٌ ابٔ غٝٓا 

يؿاٚ ٗ سٝح ٜبشح َباسح ا٭ ;سّا بػٓٸ١ اُ٭ضغإْٛ٘ بكٞ َكٝٸيهٓ ،بسا١ٜ إٓطل

 ،ٚاسس يؿاٚ ٗ َٛنٕعٍ دعٌ َباسح ا٭إعُس ؾ ;٘ ؾعًٗا أٚاخط سٝات٘يهٓٸ .َٛنعٌ

ٚٸي٘. ٚبٗصا ٜهٕٛ عحٴ ا٭ ٚيصا  .يؿاٚ قس دا٤ ٗ َهاْ٘ إٓاغبٖٚٛ بسا١ٜ إٓطل ٚأ

١ بٌ سصف إك٫ٛت ٚٚنع ثاض إٓطكٝٸٯَا ٗ ا َا تٓاغبٷ ٍ سسٛإأٜهّا ٜهٕٛ قس ٚدس 

 يؿاٚ ٗ ايكساض٠.َباسح ا٭

 

ّٞ  ــــــ ايتأثري ايتازخي

  ٍ فُٛعتٌ:إيؿاٚ َٛقع َباسح ا٭إٍ طٜٔ بايٓػب١ ّهٔ تكػِٝ إتأخِّ

ابٔ سعّ ٗ  :تباع ايؿؿا٤، َجٌأ َا ٍ سسٛإِٖٚ ايصٜٔ ناْٛا  :ٍٚاجملُٛع١ ا٭

، ٚأبٛ ايعباؽ ايًٛنطٟ ٗ بٝإ اؿلٸ بُٗٓٝاض ٗ ايتشكٌٝ،ٚ إٓطل، ايتكطٜب ؿسٸ

ٚغٝاخ ايسٜٔ  ٚػطٜس إٓطل، ;غاؽ ا٫قتباؽأ ٘:ٜٵثطٳأَٔ  ٚاـٛاد٘ ايطٛغٞ ٗ نٌٛ

ؾطام ٗ ٚع٢ً شيو دط٣ ؾٝذ اٱ ،ٚتعسٌٜ إٝعإ ;َعٝاض ايعطؾإ ٘:ٜٵثطٳأايسؾتهٞ ٗ 

يؿاٚ ٗ بسا١ٜ ايرتتٝب ٘ عٔ ا٭تًٛوات ؾك٘، ٚقس نإ عجايإؿاضع ٚايًُشات ٚ

ايعٝين، ايصٖين، ايًؿٛٞ  ما٤ ايٛدٛزات:أٍ إؾاض٠ إكتهب١ ٚع٢ً مٛ اٱ ،اـربٟ

 هل١ٝ يًؿٗطظٚضٟ ناْت ٚؾل غبو إؿاضع يًػٗطٚضزٟ.نصيو ايؿذط٠ اٱٚ ،ٚايهتيب

ٚغع ٗ تاضٜذ إٓطل ٗ ايعكط شات إػاس١ ا٭ ٞ: ٖٚاجملُٛع١ ايجا١ْٝ

١ ٚخاقٸ ،ط٠ ٫بٔ غٝٓااٯثاض إتأخِّ نُا ٗيؿاٚ ٝح دا٤ ايبشح عٔ ا٭غ٬َٞ، ساٱ

 ؾاضات.اٱ

ٛټأ سٜ٪ٚنٚ ٟٸبٛ ايربنات ايبػسازٟ ٗ بسا١ٜ إعترب ـ َع ْكسٙ يًتش  ٍ ايبٓٝٛ

ٗ يهٓٸ٘  ،ضغطٛأغاؽ تطتٝب أقػاّ ٚإباسح ع٢ً طٜٔ ـ ع٢ً ٚؾا٥٘ يرتتٝب ا٭يًُتأخِّ

٫ ٚؾل َا عًٝ٘ اُ٭ضغإْٛ َٔ  ،ؾاضاتو اٱبٵط٣ ٚؾل غٳد يؿاٚىلٸ َٛقع عح ا٭َا 

 و.بٵٚغٳ قٝػ١ٺ

ابٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ ٚ ;ايػعايٞ ٗ َعٝاض ايعًِ َٚكاقس ايؿ٬غؿ١ ٚقٓو ايٓٛطٚ
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ؾطام ؾٝذ اٱٚ ;ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ ٗ إًدٸل ٚايطغاي١ ايهُاي١ٝٚ ;ٗ ايتبكط٠

 ;٠ ايتازٚايكطب ايطاظٟ ٗ زضٸ; ٗاًٚثاضٙ نآبٗطٟ ٗ ا٭ٚ ;ؾطامايػٗطٚضزٟ ٗ سه١ُ اٱ

ٚايطٜعٟ ٗ  ;١غطاض اـؿٝٸٞ ٗ ا٭ٚاؿًٓ ;ٚا٭ٚضَٟٛ ٚاـٛلٞ ٚايهاتيب ٗ آثاضِٖ

ٚايهًٓبٟٛ ٗ  ;خهطٟ ٗ ايػًِ إٓٛضمٚا٭; قسضا ٗ ايتٓكٝض ٚا٬ٕٓ ;سٝا٠ ايٓؿٛؽ

 ؾاضات.تباع اٱأِٗ ناْٛا نًٗ ،ؾهاٍٚؾطقت ايؿرياظٟ ٗ َٝعإ اٱ ;ايربٖإ

يؿاٚ بعس َباسح قٍٛ عحٳ ا٭ٜططح ايػعايٞ ٗ َٓطل إػتكؿ٢ َٔ عًِ ا٭

ٌٳ عح ايكهاٜا. ٚهلصا ،ٜػاغٛدٞ ٚايتعطٜـإ ثط ؾبّٝٗا َذُٛع١ ؾكس نإ ٖصا ا٭ ٚقب

 يٝٓا َٔ َرياخ ايْٝٛإ.إإٓطكٝات ايٛاق١ً 

َٔ نتاب  يؿاٚسكا٤ اٯْـ ع٢ً إٔ اْتكاٍ ايبشح عٔ ا٭ايتشكٝل ٗ اٱٜٚسٚيٌ 

خص ؾهً٘ ٗ اٯثاض أإِا  ،ٍ ؼًٌٝ َعطؾ١ ايس٫ي١إٚتبسًٜ٘  ،ٍ بسا١ٜ إٓطلإايعباض٠ 

ٞٸإتأخٸط٠ ٭ ِٸبٞ عً ١ّ سان١ُّ قاض غٓٸ ،٘ عًُا٤ إٓطل شٟ ايبابٌٚبتٛغټ ،َٔ بعسٙ ، ث

 ٗ تاضٜذ إٓطل.

 

 ــــــ َٛق  املك٫ٛت يف عًِ املٓطلـ 2

ّٞ حتكٌٝلأـ   ــــــ ابٔ ضٝٓاَإ ىل شإ تازخي

ٞٸ ٍ ضغاي١ٺٚٸأ ٜط٣ نصيو  ٖٞ إك٫ٛت. ٗ َٓطل اُ٭ضغإْٛ ٗ ايعكط ايبٝعْط

إٔ إك٫ٛت  ،(17)سكا٤ ايعًّٛإٚنصيو ٗ  ،(16)ايؿاضابٞ ٗ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ يًُٓطل

١ ٚنصيو إتٕٛ إٓطكٝٸ ٘.٥َٔ َباز ٫ ،أٟ ٖٞ َٔ َػا٥ً٘ ،بٛاب إٓطلأَٔ  بابٷ

 خٛإ ايكؿا نُٔ إباسح إٓطك١ٝ.إٚضزٖا أٚنصيو . ع٢ً إك٫ٛت ١ْٜٚيًؿاضابٞ سا

 

ّٞأثاز َكازٕ ٯ عسٌضب ـ   ــــــ بٞ عً

ٞٸيكس دا٤ت إك٫ٛت بعس إسخٌ َٔ ايؿؿا٤ ٭ نصيو ٚٚقبٌ ايكهاٜا.  ،بٞ عً

إٗذ١، ٜبشح عٔ إك٫ٛت ٚإٓطل إٛدع، ٚايككٝس٠ إعزٚد١، ٚٗ عٕٝٛ اؿه١ُ، 

ٔٸ ٜؿب٘ ايبشح ٗ ايؿؿا٤. سٍٛ سإ طّا ع٢ً ٙ َ٪ؾٍِّ ايصٟ ّهٔ عسټٚٸايتؿاٚت ا٭ يه

ٛټ ٞٸٍ ايؿهطٟ ٭ايتش سٝح ٜبشح ٗ ، ّهٔ ايٛقٛف عًٝ٘ ٗ َؿاتٝض اـعا٥ٔ بٞ عً
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ٔٵ ،ٖصٙ ايطغاي١ عٔ إك٫ٛت ٕٛ يه ٌٸ يٝؼ ع٢ً م ، ٚإِا نُٔ خامٸ ٚٗ بابٺ ،َػتك

دٓاؽ ايعاي١ٝ. ٚقس يٝٗا ؼسٜسّا عٓس تعساز ا٭إٜٚؿري  ،ٝات اـُػ١َباسح ايهًٚ

 .(18)ٗ ايٓذا٠ عٓٛاّْا َٔ نتاب ايربٖإ تٵقبشٳأ

ٕٸ اـط٠ٛ ا٭إط َط ٜ٪ؾِّٖصا ا٭ ٞٸٍٚ ٭ٍ أ ناْت ٗ ؼٌٜٛ إك٫ٛت َٔ  بٞ عً

ٌٸ عحٺ ٞٸ ٍ عحٺإ َػتك ٟٸ طؿًٝ ٌٸ ،اغتططاز ِٸ ٜٚعًٜٗا عٔ ق وصف  ايكساض٠. ث

ثاض ايتاي١ٝ: َٓطل إؿطقٌ، ْهت إٓطل، ٚزاْؿٓاَ٘ ٯَٔ اايبشح عٔ إك٫ٛت 

 ـٷٕٸ ايبشح ؾٝٗا تهًٗأح بٜكطِّ ،ٍ سصف إك٫ٛتَهاؾّا إ ،ؾاضات. ؾؿٞ اٱٞع٬ٜ

ُٸأٚأَا »عٔ إٓطل:  ٚخطٚزٷ زٕٚ  ،تٗادٓاؽ َٚاٖٝٸدٓاؽ ا٭أ١ٝ ٕ ٜتعاط٢ ايٓٛط ٗ ن

ٌّ ٕٸأن ،ط١ ٚايػاؾ١ًإتٛغِّ َا  عٔ ايٛادب، ٚنجريّا ؾدطٚزٷ ،َِٖٗٛٚصا غري  شيو َٗ

 .(19)«ػّا عٔ اؾازٸ٠ٜٵشٖإ ظٳا٭ ِٳٗٳِيَأ

 

ُّ  ــــــ ٍتبٝني ايتش

٬ّ يُٮضغإْٛ ـ ؾطسّا َؿكٸ سٸعٳبع ابٔ غٝٓا ٗ بٓا٤ نتاب ايؿؿا٤ ـ ايصٟ ٜٴٜتٸ

ٝٸ ٛٚأإعتُس٠ ٗ اُ٭ضغإْٛ، نُا  ١َاهلٝهً لٳ شيو بٵِ بعض ضغا٥ً٘ ايكس١ّ طٹْ٘ ٜٓ

ٍٚ غري أْٸ٘ سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل تسضهّا. ؾاـط٠ٛ ا٭ .ايرتتٝب ٗ اُ٭ضغإْٛ

ٌٸ عٔ تبسٌٜ إك٫ٛت َٔ َٛقٕع ناْت عباض٠ّ ٟٸإ َػتك ، بُٝٓا ناْت ايجا١ْٝ ٍ اغتططاز

سصف  ١عٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚد٘ ٚعًٓ َٸا ايجايج١ ؾعباض٠ْأعٔ سصف إك٫ٛت، ٚ عباض٠ّ

 إك٫ٛت َٔ إٓطل.

ُٸّا ق٬ّأٌ آثاض ابٔ غٝٓا ع٢ً أْ٘ ٜط٣ اَتٝاظ إػا٥ٌ عٔ إباز٨ تسٚي ، ؾٗٛ َٗ

ضغطٛ ٗ ايبشح عٔ إك٫ٛت ـ بٗصا أ١َ ثطّا اتٻبع ؾٝ٘ غٓٸأ سٸعٳح ٗ ايؿؿا٤ ـ ايصٟ ٜٴٜكطِّ

ٛٸٍ َباز٨ إٓطل بطٳٚقس دٳ»: ، ؾكاٍَطا٭  .(20)«١ّؾٝا٤ يٝػت َٓطكٝٸأت ايعاز٠ بإٔ تط

ُٸأىايؿٕٛ ابٔ غٝٓا ٗ ض٩ٜت٘ يًشصف ؾكس ناْٛا ٗ قسز بٝإ َٸا ايصٜٔ أ ٖ ١ٝ

ٚٵضٖا ٗ عًِ إٓطل   .(21)إك٫ٛت ٚزٳ

ُٸأمل ٜهٔ اؿصف يك١ًٓ  ح بأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايكٍٛ بإٔ ؾايؿٝذ ٜكطِّ ;١ٝ إك٫ٛتٖ

ُٸا٭  ُٖاي٘.إٚ أٚايعٓا١ٜ ب٘  ،ػبب ايٛسٝس ٗ ططح ايبشح ٚعسَ٘ايٖٛ ٗا ١ٝ ٚعسَٖ
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عٔ  ٖٚٞ خاضد١ْ ،٨سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل ٖٛ نْٛٗا َٔ إبازايػٸط ٗ 

ٞٸأب سٻب ايعًِ. ٚقس عٳًِقٴ  ،(22)«خطٚز عٔ ايٛادب»ططح إك٫ٛت ٗ إٓطل َٔ باب  ٛ عً

 .(23)تبشح ٗ شيو ايعًِ إٔٚإطاز َٔ ايٛادب ٖٛ َػا٥ٌ ايعًِ اييت هب 

ِٷضغطٞ )ايتعطٜـ ٚاؿذٸإٓطل ا٭ ٔٵ ،١ إك٫ٛتْٛطٜٸع٢ً  ١( نًٓ٘ قا٥ َا  يه

 ٖٚٓا تهُٔ إؿه١ً عٓس ايؿٝذ.. ٚيٝػت َٔ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ ،ٖٞ َباز٨

ٞٸ ا٫َتٝاظ َا  ٖٚٛ نطٚض٠ ،آْؿّا قٌ إصنٛضْٛطّا يٮ ;إك٫ٛت وصف أبٛ عً

 بٌ إباز٨ ٚإػا٥ٌ، يٝهٕٛ إٓطل خايكّا ٕػا٥ً٘.

 كٗا بعًِ إٓطل.سٛا بعسّ تعًٗطٻٚبعض ايصٜٔ مل وصؾٛا إك٫ٛت َٔ آثاضِٖ ق

ا١ْٝ ٖصٙ زي٬ّٝ ع٢ً سٓك ،ٚيػإ ايكسم ٗ نتاب٘ بٝإ اؿلٸ ،ٜط٣ ايًٛنطٟ

ق٬ّ ٗ إٓطل ٫ ٚدٛز هلا. ٚيٝؼ أٜهٕٛ  ٕ ٖصٙ إباسح إٛدٛز٠ ٗ نتابٺأايط١ٜ٩ ب

 قٌ.َعًَّٛا َطازٙ َٔ ايهتاب ا٭

ِا إٔ إك٫ٛت ٗ عًِ إٓطل ٕ ايبشح عأٜهّا بأح ابٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ ٜكطِّٚ

ٕ ايتشكٝل ٗ ٖصٙ ٚشيو ٭ ;ٚيٝؼ عٔ عطنٗا يًتشكٝل ،س٠نإ عٔ ططٜل إكًٚ

 .(24)ٞ ٗ عًّٛ َا بعس ايطبٝع١ِا ٜهٕٛ ٗ ايعًِ ايهًٓإإباسح 

ٞ إٓطكٞ ٞ: ايهًٓٗ َػأي١ ٚدٛز ايهًٓ ،ٚنصيو ٜكٍٛ ايهاتيب ٗ إٓكٸل

ّ ٫؟ أٗ اـاضز  دٓاؽ ايعؿط٠. ؾٌٗ هلا ٚدٛزٷَٔ ا٭ ناؾ١ اييت ٖٞ دٓؼٷَٔ اٱ ْٛعٷ

ع٢ً ٖصا  بٓا٤ٶ .(25)ٚإْٸُا ٖٞ َٔ َباسح اؿهِ ،عٔ َباسح عًِ إٓطل ٖٚٞ خاضد١ْ

ٞٸ ٕٸ ايساعٞ يًؿٝذ ع٢ً سصف إك٫ٛت َٔ إٓطل ٖٛ ا٫دتٓاب عٔ اـطأ إٓٗذ ٗ  ؾإ

ٖټ  ِ نٕٛ إك٫ٛت َٔ إباز٨.تٛ

ٛټ ٞٸأض١ٜ يعًِ إٓطل، ٚؼًٌٝ إٓطل إك٫ٛت َباز٨ تك إؿطب يًكه١ٝ  ضغط

ِٷ  ع٢ً إك٫ٛت. قا٥

  

ّٞ  ــــــ ايتأثري ايتازخي

 ٍ فُٛعتٌ:إ ،َٔ سٝح ططح إك٫ٛت ،ثاض إٓطك١ٝ بعس ابٔ غٝٓاتٓكػِ اٯ

ضغطٛ أثاض آعٔ اٯثاض اييت تططح ٖصا ايبشح ن : عباض٠ٍْٚاجملُٛع١ ا٭ 
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ايبكا٥ط ايٓكري١ٜ ٚبٝإ اؿل يًٓٛنطٟ، ٚبُٗٓٝاض، يشكٌٝ ٚشيو نايت ،ٚايؿؿا٤

ؾهٌ إٓطل ٫بٔ سعّ، ٚإٓٗاز إبٌ ٭ ٚايتكطٜب ؿسٸ ٚايتبكط٠ ٫بٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ،

غاؽ ا٫قتباؽ ٚػطٜس إٓطل يًطٛغٞ، َٚعٝاض ايعطؾإ ٚتعسٌٜ أٚ ايسٜٔ ايهاؾاْٞ،

ْكاضٟ، ٚضٖرب ُس بٔ دابط ا٭يػٝاخ ايسٜٔ ايسؾتهٞ، ٚؼؿ١ ايػ٬طٌ حمل إٝعإ

 .ٞيًؿٗاب «زيٌٝ ايعكٌ»خطز 

لس ٗ ٖصٙ ايػًػ١ً إٔ ابٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ ٜعتكس قطاس١ّ بإٔ إك٫ٛت ٫ ٚ

ٟ طٵباع ٚاَؾز ا٫تٸ٘ إصنٛضٜٔ جملطٸٝٵت٢ بٗا ٗ نتابٳأع٬ق١ هلا بعًِ إٓطل، يهٓ٘ إْٸُا 

ٕٸ ايصٟ ططس٘ نُػأي١ٺ .١ ايكسَا٤ٚؾل غٓٸ ُٸ»ٔ َػا٥ٌ إٓطل ٖٛ َ نُا أ ٓا ...إْٸُا ٜٗ

ِٸأَٔ ايبشح ٖٛ  ِٸ ؟ايعؿط٠ عُّٛ اؾٓؼ ٕٸ إٛدٛز ٌٖ ٜع ايتػع١ عُّٛ  ٚايعطض ٌٖ ٜع

 .(26)«ٜهّا؟اؾٓؼ أ

ٕٸ عسزّا نبريّا َٔ إٓاطك١ اخصٚا بٓٛطٜٸاجملُٛع١ ايجا١ْٝ ١ ابٔ غٝٓا ٗ : سٝح إ

َعٝاض  :عسا َا ،ثاضٙآغًب أيٞ ٗ َجاٍ: ايبػسازٟ ٗ إعترب، ٚايػعا، أسصف إك٫ٛت

قػاّ أنتاب ٗ  :ٚشيو ؼت عٓٛإ ،ٚضز ايػعايٞ عح إك٫ٛت ٗ آخطٙأايعًِ، سٝح 

ٔٵ سهاَ٘،أايٛدٛز ٚ ل ٚإْٸُا ع٢ً مٛ إتعًٚ ،َٔ َػا٥ٌ ايعًِ ٫ ع٢ً أْٸٗا َػأي١ْ يه

ٌّ َٔ: مل ٜبشح ، ب٘  ٟٛ،بٗطٟ، ٚا٭ٚضَؾطام، ٚا٭ٚؾٝذ اٱ ايؿدط ايطاظٟ،ن

ناؾ١ إٟٛ َٔ آثاضِٖ عٔ إك٫ٛت. نُا أْٸ٘ ّهٔ أٗ  ،ٚاـٛلٞ، ٚايهاتيب

غطاض اـؿٝٸ١ ٠ ايتاز يكطب ايسٜٔ ايؿرياظٟ، ٚا٭سكا٤ ايػابل: زضٸٍ اٱإا٫مسا٤ ايتاي١ٝ 

هل١ٝ يًؿٗطظٚضٟ، ٚتٗصٜب إٓطل يًتؿتاظاْٞ، ٚايتٓكٝض يًع١َ٬ٓ اؿًٓٞ، ٚايؿذط٠ اٱ

قٍٛ يٝٛغـ ايطٗطاْٞ، ٚايربٖإ يًهًٓبٟٛ، ٚنصيو ٖٓاى ا٭ قسضا، ْٚكس ٬ًُٓي

بٛاب إٓطل، سٝح مل تٛدس إك٫ٛت ٗ أكتكط٠ ٫بٔ باد٘ ٗ تعساز  ضغاي١ دسٸ

  .(27)ايؿٗطغت

ٕٸ سصف إك٫ٛت إْٸُا ٖٛ ابتهاض  سكا٤ اٯْـ ٜٛٗطإٕ ؼًٌٝ اٱ ٞٸأبيٓا أ ، ٞ عً

ٌٕ ،ْ٘ دعٌأنُا  ٞٸ ٚبؿه ٖٖٜسٟ اأٚع٢ً  ،تسضه إٓطلٳ شا  ،دا٤ بعسٙ ٔٵٕٓاطك١ 

 ١ّ سان١ُّ ع٢ً عًِ إٓطل ٗ اؿهاض٠ ا٫غ١َٝ٬.ايبابٌ غٓٸ
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  ــــــ َٓطل ايتعسٜفـ 3

ّٞ حتكٌٝلأـ   ــــــ ىل شَإ ابٔ ضٝٓاإ تازخي

إش ٫ ٜٛدس ٗ  ;ٚايطغِ، ٖٚٛ ايكٍٛ ايؿاضح ايبشح اٯخط ٖٛ ايبشح عٔ اؿسٸ

ٌٸ اُ٭ضغإْٛ عحٷ  ُٗا.عٓ َػتك

  ٚايطغِ ٗ َكاٌَ: ضغطٛ عٔ اؿسٸأيكس عح 

  .(28)ب اؿكٝك١، ٚشيو ٗ نتاب ايربٖإػٳٚايطغِ َع ـ اؿسٸ

 .(29)ٍسٳب ايؿٗط٠، ٚشيو ٗ نتاب اَؾػٳـ اؿس ٚايطغِ َع

 يؿطؾٛضٜٛؽ. ،ٜػاغٛدٞإعٔ ايطغِ ٗ  ٜٛدس عحٷ نصيو ٫

سكا٤ إٚٗ  بٛاب إٓطل،ٙ ٭ٗ ضغاي١ ايتٛط١٦ ٗ إٓطل ٗ عسٸ ،ايؿاضابٞٚ

ٌٸ ٚايطغِ ٗ بابٺ مل ٜبشح عٔ اؿسٸ ،قػاّ عًِ إٓطلايعًّٛ ٗ اغتعطان٘ ٭ ، َػتك

ٔٵ ّٷ يه يهٓ٘ نإ  ،ٚايطغِ عٔ بٓا٤ اؿسٸ ٗ ختاّ ضغاي١ إسخٌ نإ ي٘ ن٬

 كتكطّا.

ٌٸ خٛإ ايكؿا مل ٜٛدس عحٷإات ٚٗ َٓطكٝٸ ِا نإ ايبشح إٚ ،عُٓٗا َػتك

  ٗ نتاب ايربٖإ. عٔ اؿسٸ

 

ُّب ـ  ّٞأثاز آزات يف عسض ايتط  ــــــ بٞ عً

قٓاؾ٘ أٚ ؟يكس انطٙ ابٔ غٝٓا ٗ ايتشًٌٝ إؿَٗٛٞ يًُكٍٛ ٗ دٛاب َا ٖٛ

خص أٚنصيو ٗ ايربٖإ  .(30)، ٚشيو ٗ َسخٌ ايؿؿا٤ٚاؿسٸ ،ايج٬ث١: اؾٓؼ، ايٓٛع

ٌٸ ،ٚايطغِ ضغطٛ ـ ن٬٘ َٔ اؿسٸأٌ ـ نُا ؾعٌ وًٚ شا إٚ َُٓٗا. ٚاسسٺ َٚٛنع ن

 ابٔ غٝٓا ٚإٓطل إٛضٚخ ؾُٔ خ٬ٍ ايتايٞ: ْا عطض ايؿٛاضم بٌ آثاضزٵضٳأ

 

 ــــــ ٍّٚايفازم ا٭

ثاض إٓطك١ٝ ٫بٔ غٝٓا ٚبٌ إرياخ ايْٝٛاْٞ ٖٛ ؼًٌٝ ٍ بٌ اٯٚٸايؿاضم ا٭ سٸعٳٜٴ

َا نإ ٗ  إكسام. ٖٚٛ َٚكاّ; ٗ َكاٌَ: َكاّ إؿّٗٛ ؟إكٍٛ ٗ دٛاب َا ٖٛ

َا أيًؿاضابٞ.  ،خط٣ ٗ ضغاي١ إسخٌأ نٓا هلصا ايؿطم بكٛض٠ٺٚقس تعطٻ .َسخٌ ايؿؿا٤
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بُٝٓا دا٤ ايبشح عُٓٗا ٗ  ،ٚايطغِ عٔ ايبشح ٗ اؿسٸ تٵعٕٝٛ اؿه١ُ ؾكس خًَ

ٟٸ أٚإكٍٛ ٗ دٛاب  ؟ٖٛ سٝح نإ عٔ إكٍٛ ٗ دٛاب َا ،١َ إسخٌايٓذا٠ ٗ َكسٸ

ٍٕ٘ خلٸ ايبشح عُٓٗا ٚعٔ إٓٗر بعسٸيهٓٸ ؟ٖٛ ٤ٺٞؾ  ٗ نتاب ايربٖإ. ٠ ؾكٛ

ابٔ غٝٓا ٗ ايطغا٥ٌ ايتاي١ٝ: ايككٝس٠ إعزٚد١، إٓطل إٛدع، إٗذ١، 

ٔٵ ،ٚايطغِ َػتك٬٘ ايبشح عٔ اؿسٸ أٚضزٚغ٘، ٚإدتكط ا٭  ٗ ختاّ ايطغاي١. يه

 

 ــــــ ايفازم ايجاْٞ

ٞٸأض ثاايؿاضم ايجاْٞ ٯ ٌٸ ٌَ ٖٛ ايبشح ٗ َٛنٕععٔ إتكسِّ بٞ عً  .عُٓٗا َػتك

ٛټ ٖصا ايؿاضم َجاب١ سٸعٳٜٚٴ ْ٘ دا٤ ايبشح عٔ أٍ ٗ ٖصا إكاّ. نُا ٚٸٍ ايبٟٓٝٛ ا٭ايتش

ٔٵ ،ٌٗ َٓطل إؿطقٝٸ ٚسسٙ َػتك٬٘ اؿسٸ ٝات اـُػ١، نُٔ َباسح ايهًٚ يه

ؾطح ا٫غِ. نُا قس دا٤ ايبشح عٔ  قٓاف ايتعطٜـ، ٚؼكٝلأايبشح سٍٛ  سٝح متٸ

 .(31)ٚقبٌ إك٫ٛت ،ٝات اـُػ١آخط عح ايهًٚ ،ٗ اهلسا١ٜ ،ٚايطغِ اؿسٸ

ٜٴ ٛټع٢ً ايكهٝٸ سٸ تكسِٜ َباسح اؿسٸعٳنُا  ثاّْٝا ٗ ايٓٛاّ  ١٫ّ ٚايكٝاؽ ؼ

ٞٸ ، َٚؿاتٝض ٞٚايطغِ ٗ زاْؿٓاَ٘ ع٬ٜ ّ ايبشح عٔ اؿسٸ٫بٔ غٝٓا. تكسټ إٓطك

بٛاب أسٝح قاض بابّا َٔ  ،نػريٙ عٔ إباسح ،٘ٚاغتك٬ُي ،ؾاضاتٚاٱ عا٥ٔ،اـ

 ٔ: ٜٵَطٳأٍ إسٝح عُس ايؿٝذ  ،ٚقبٌ ايكهاٜا ،ٝاتٜتُٛنع بعس عح ايهًٚ ،إٓطل

 َُٓٗا. ٚبٝإ ؾطا٥٘ نٌٛ ،ٚايطغِ ـ تعطٜـ اؿسٸ

 ٌ ٗ َٛانع اـطأ ٗ ايتعطٜـ.ـ ايتشكٝل إؿكٻ

 

ُّ  ــــــ ٝشٍ٘ ٚتٛقعسض ايتش

ٚبٌ ايكٝاؽ ٚا٫غتكطا٤ َٔ  ٚايطغِ َٔ د١ٗٺ يكس ضب٘ ابٔ غٝٓا َا بٌ اؿسٸ

ٛټإُٖٚا: تكػِٝ ايعًِ  ،ٔ قبٌ ابٔ غٝٓاٜٵَطٳإٔ ٖٓاى ٚشيو ٭; خط٣أ د١ٗٺ ض ٍ ايتك

ٛټ .ٚايتكسٜل ٛټ ضٚايتك ٕٸ ايتكسٜل ٜتٖٛي نُا، ضٖٛ ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايتك س َٔ ايتكسٜل، أ

ٛټإٔ َٔ ع١ًُٝ ايتؿهري: ايتؿهري إٛقٌ ٜٵٛٳٚشيو َٔ خ٬ٍ م  ض اجملٍٗٛ،ٍ ايتك

ل بايؿهط ي٘ ٚهلصا ؾإٓطل ايصٟ ي٘ تعًٗ ٍ اجملٍٗٛ ايتكسٜكٞ.إٚايتؿهري إٛقٌ 
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 ٍ اغتك٬ٍ ايبشح عٔ اؿسٸإزٸ٣ أ١. ٖصا ٖٛ ايػبب ايصٟ ٚاؿذٸ ;فَٛنٛعإ: إعطِّ

 ٍ. سٳخطاد٘ عٔ َباسح ايربٖإ ٚاَؾإٚ ،ٚايطغِ

ٛټتكسټ ٛٻزٓيأض ع٢ً ايتكسٜل ـ ٚؾل َباْٞ ّٚ ايتك ٌٕأٍ إٍ ١ كتًؿ١ ـ ؼ ٌٸ ق ، َػتك

 ّ ايكٍٛ ايؿاضح ع٢ً ايكٍٛ اؾاظّ ٚايكٝاؽ.ض تكسټٖٚصا َا ٜٛنِّ

َٕٕٚا تكسٸ ٞٸأثاض آتكٌ  ّ َٔ بٝا ٝٸإتسضهّا  بٞ عً  ؾاضات.١ اٱٍ بٓا٤ ٖٚٝهً

 

ّٞ   ــــــ ايتأثري ايتازخي

َ٘ ع٢ً ١ بعس ابٔ غٝٓا بًشاٚ ايبشح عٔ ايتعطٜـ ٚاغتك٬ي٘ ٚتكسټٓطكٝٸيٰثاض إ

 ما٤ كتًؿ١: أايكهاٜا ٚايكٝاؽ 

ٚٳأ ٚايطغِ  يهٓٸ٘ مل ٜصنط اؿسٸ لٳ ايؿؿا٤،ِؾَٸا بُٗٓٝاض ٗ ايتشكٌٝ ؾكس دط٣ 

ٌٸ شيو ٫ختكاض اَؾسٳٗ اَؾ ـ َ٪ٚي ،ٍ. ٚقس ؾعٌ شيو قسض ايسٜٔ ايسؾتهٞسٳٍ; ٚيع

 قٍٛ.ْكس ا٭

 ٞٵٚايطغِ ٗ نتابٳ َا اـٛاد٘ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ ؾٗٛ ٜبشح عٔ اؿسٸأ

٘ٷ ;غاؽ ا٫قتباؽأ :َٔ ٚشيو ٗ نٌٛ ،ٍسٳايربٖإ ٚاَؾ  ٚػطٜس إٓطل، ٖٚٛ ؾبٝ

 ضخ ايْٝٛإ.إات ايٛاق١ً َٔ َذُٛع١ إٓطكٝٸ

ٚايطغِ  ؿسٸٜط٣ اَتٝاظ ا ؾٗٛ ،ايٓٛط ٚقٓو ;٘: َعٝاض ايعًِٜٵثطٳأَٸا ايػعايٞ ٗ أ

. (32)١َٓطل اؿذٸ; َٓطل ايتعطٜـ ٍ قػٌُ:إِ إٓطل نُا أْ٘ ٜكػِّ ،عٔ ايكٝاؽ

ِٷأنُا  ٚضز ايتعطٜـ بعس ايكٝاؽ.أ٘ يهٓٸ يهٓٸ٘ بًشاٚ  ؾاضات،َع اٱ ْٸ٘ َٓػذ

 ايرتتٝب ٜعٌُ ع٢ً عهػ٘. 

 ؿاض ؾٝٗاٜٴ ،ٚايطغِ قبٌ ايكهاٜا نُا ٜبشح ؾٝٗا عٔ اؿسٸ ،بعض اٯثاض

ٌّ َٔ بعض َػا٥ٌ اؿسٸ ٍإنصيو   :ٗ نتاب ايربٖإ. ٚقس عٌُ ٚؾلٳ ٖصا ن

ٚايًُشات، ٚإؿاضع. ٚنصيو  ؾطام ٗ ايتًٛوات،، ٚؾٝذ اٱايًٗٛنطٟ ٗ بٝإ اؿلٸ

 هل١ٝ.ايؿٗطظٚضٟ ٗ ايؿذط٠ اٱ

ف ٗ سٛاٍ ٚاقػاّ إعطِّأْكاضٟ ٗ ؼؿ١ ايػ٬طٌ ؾكس دا٤ بايبشح عٔ َٸا ا٭أ

 ك١ بٓٗا١ٜ إك٫ٛت.اـا١ُ إتعًٚ
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٫ٓ أْٸ٘ واؾٜ إ ،ٚايطغِ ٕٸ ٖصا إٓٗر ًٜكٞ ب٬ٛي٘ ع٢ً اغتك٬ٍ اؿسٸأضغِ ٚ

ٌٸ ٘ٺ به  ؾاضات. نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اٱ ،ّ اؿسٸ ع٢ً ايكٝاؽع٢ً تكسټ ٚد

ق٬ّ، ٚشيو نُا ٗ ايكػطاؽ أيًبشح عٔ اؿسٸ ٚايطغِ  ٚبعض اٯثأض ؾاقسٷ

 ٌَ.سٸ َٔ إتكسِّعٳايصٟ ٜٴ ،يًػعايٞ ،إػتكِٝ

 ،ؾاضاتطٳ بٓا٤ اٱثٳأغ٬َٞ ٗ ايعكط اٱ تٵ١ اقتَؿثاض إٓطكٝٸنجط اٯأنُا إٔ 

إٓطل، ٚايػعايٞ ٗ َكاقس ايؿًػؿ١ ٚٗ  : ابٔ سعّ ٗ ايتكطٜب ؿسٸنُا ؾعٌ

بٛ ايربنات ايبػسازٟ ٗ إعترب ٗ اؿه١ُ، ٚابٔ أقٍٛ، ٚإػتكؿ٢ َٔ عًِ ا٭

ل ٚايطغاي١ ايبكا٥ط ايٓكري١ٜ ٚايتبكط٠، ٚايؿدط ايطاظٟ ٗ إًدٸغ٬ٕٗ ايػاٟٚ ٗ 

ؾهٌ ايسٜٔ ايهاؾاْٞ ٗ إٓٗاز أؾطام، ٚؾطام ٗ سه١ُ اٱايهُاي١ٝ، ٚؾٝذ اٱ

ُٸإبٌ، ٚقطب ايسٜٔ ايؿرياظٟ ٗ زضٸ ١ْٛ ٠ ايتاز، ٚايطٜعٟ ٗ سٝا٠ ايٓؿٛؽ، ٚابٔ ن

ُٸ ٟ ٗ ايكػطاؽ، ٚاـٛلٞ ١، ٚمشؼ ايسٜٔ قُس ايػُطقٓسٗ إطايب إٗ

قا٥ٔ ايسٜٔ بٔ تطن١، ٚايتؿتاظاْٞ، ٚبٗطٟ ٚايهاتيب ٗ ْٝع آثاضِٖ. ٚضَٟٛ ٚا٭ٚا٭

)زيٌٝ  «خطز ضٖرب»ـ ايؿٗابٞ َ٪ٚيٖٚازٟ ايػبعٚاضٟ،  ٬ٓٚإايهًٓبٟٛ، ٚقسضا،  ٬ٓٚإ

 ِٗ ع٢ً ٖصٙ ايػٓٸ١. نًٓ، ايعكٌ(

 تٵٚايطغِ دصبٳ  َٛنع اؿسٸٕٸ ضغاييت ابٔ غٝٓا ٗأٍ إط ٖصا ايػطز ٜ٪ؾِّ

١. ٚقس ناْا َٛضز َُٗا ع٢ً اؿذٸٚتكسټ ٚايطغِ، اغتك٬ٍ اؿسٸ يٝ٘، ُٖٚا:إطٜٔ إتأخِّ

١ ٗ باغتجٓا٤ بعض إٛاضز اـاقٸ ايّٝٛ،ٍ إ٘ إٓاطك١ َٔ ايكطٕ ايػابع عٓا١ٜ ٚتٛدټ

ٛټٜ٪غِّ ٖا ثاض إٓطك١ٝ. ٖٚٛتسٜٚٔ اٯ ان١ُّ ٗ ايكطٕٚ ض غٓٸ١ّ سؼ يٝكبض ٖصا ايتط

 ١.اي٬سك١ ع٢ً قعٝس تسٜٚٔ اٯثاض إٓطكٝٸ

 

 ــــــ قٝط١ا٭ َٛاّدـ 4

ٛټ َا ىلٸ ٫بٔ غٝٓا ٗ ٟٸَٛقع ايبشح عٔ ايكه١ٝ مٛإ َٔ ايتط  : ض ايؿهط

ٕٕ ،ـ ْع َباسح ايكهاٜا َٔ ضغاييت ايعباض٠ ٚايكٝاؽ1  ٚاسس. ٚدعًُٗا ٗ َها

 ع٢ً ايكٝاؽ.قٝػ١ ا٭ ـ تكسِٜ ايبشح عٔ َٛازٸ2 

ٍ ـ ٚٸٍ دعً٘ نتاب ايعباض٠ قبٌ بسا١ٜ ايتشًٌٝ ا٭إناؾ١ ؾباٱ ،ضغطٛأَٸا أ
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ضغطٛ يًكهاٜا ٗ ايطغاي١ أسٝح دا٤ تكػِٝ  ،ؾإْٸ٘ ٜبشح عٔ ايكه١ٝ ،ايكٝاؽ ـ

بٛ عًٞ أيؿاضابٞ. ٚايؿٝذ إٍ اايجا١ْٝ. ٚنصيو تط٣ ٖصٙ اؿاٍ ٗ ايطغا٥ٌ إٓػٛب١ 

 ،١ َٔ نتاب ايكٝاؽٓ٘ ٜٴدطز تسضهّا َباسحٳ ايكهٝٸيه ،هطٟ عًٝٗا ٗ ايؿؿا٤

َا عسا َٛاضز  ،ٚهُعٗا ٗ َبشح ايكهاٜا. ٚقس دط٣ ع٢ً شيو إٓاطك١ بعس ابٔ غٝٓا

 ١.اغتجٓا٥ٝٸ

ٛٻأٚبٗصا ايرتتٝب تٴدط٢ خط٠ْٛ  ٍ خط٣ ٗ ططٜل اْػذاّ اٯثاض إٓطكٝٸ١، ٚتتش

ٛٓإفُٛع١ ايطغا٥ٌ  ًٕ ٚاسسٺ َٓ َ ٍ.ِ 

ٛټ قٝػ١، سٝح ا٭ ٯخط ٖٛ ايبشح ٗ َٛازٸ اٯخط ٗ فاٍ ايٓكٌ َٔ َٛنٕعض ايتط

ٞٸأٚنصيو  ،ضغطٛ ٜبشجٗا ٗ نتاب ايتشًٌٝ ايجاْٞ ـ ايربٖإ ـإٔ ألس  ع٢ً  بٛ عً

َ٘ ٚعح ؾكس قسٻ ،ؾاضاتٚاٱ ;طٜٔ: َؿاتٝض اـعا٥ٔ٘ إتأخِّٜٵَا عسا أثطٳ ،ْؿؼ إٓٛاٍ

 ؾٝ٘ قبٌ ايكٝاؽ. 

ٕٸ ايبشح عٔ َٛازٸ نٕعغطٸ ايٓكٌ َٔ َٛ قٝػ١ ٖٛ ايبشح عٔ ا٭ ٯخط ٖٛ أ

 ٕٚعطؾ١ ايكه١ٝ اعتباضإ:  .ايكهاٜا ٚاقعّا

 ؼًٌٝ اؿٝج١ٝ ايتأيٝؿ١ٝ ٚايكٛض١ٜ.ـ 

 ٚايبشح عٔ إطتب١ إعطؾ١ٝ ٕٛقعٗا. ،ٟ قسم ايكه١ٝأ ،ؼًٌٝ احملت٣ٛـ 

 ٚع٢ً ايرتتٝب اٯْـ. ،ٜأتٞ ابٔ غٝٓا بٗصٜٔ ايبشجٌ قبٌ ايكٝاؽ

ٞٸأطٜٔ ٗ ٖصا اـكٛم َع ؿام إتأخِّٚايػايب ٖٛ اتٸ ٚؾٝا٤ٳ أ، سٝح ناْٛا بٞ عً

قٝػ١ إِا ٖٛ ٗ ايٛاقع ؼًًٝٗا َٔ ا٭ ٕ ايبشح عٔ َٛازٸأٗ  ٞ،ٕبٓاٙ ٗ زاْؿٓاَ٘ ع٬ٜ

. َٚٔ ٖٓا ٫ بٴسٻ َٔ إٔ ٜأتٞ بعس ايتشًٌٝ ايكٛضٟ يًكٝاؽ )ا٭ؾهاٍ (33)١ٜاؿٝج١ٝ إازٸ

كس قاض ؼًٌٝ اؿٝج١ٝ ايتأيٝؿ١ٝ ٚايبٓا٤ إٓطكٞ يًكهاٜا عٓس ابٔ غٝٓا ي .ٚؾطا٥طٗا(

ٛټ ض ٗ إٓطل ٗ ايكطٕٚ اي٬سك١. ؾٗٛ ٗ بسا١ٜ نتاب ايكٝاؽ َٔ ايؿؿا٤، بسا١َٜ ايتط

ٜبشح ٗ ؼًٌٝ ايكه١ٝ عٔ ؼًٌٝ احملُٛيٞ  ،ؾاضاتٚنصيو ٗ َٛانع ث٬ث١ َٔ اٱ

١ٗ. ٚيكس ٚؼًٌٝ ايكهاٜا إطًك١ ٚإٛدٸ ،ابهب ٚاٱًِبسا١ّٜ، ٚنصيو ؼًٌٝ ايػٻ

ٌٔ ايبابٌ ٗ ايكطٕ ايػابع أ ١ططست ٖصٙ ايتش٬ًٝت ٗ نتب ايؿدط ايطاظٟ ٚإٓاطك ٖ

ٌٕ َػتكٌٛ ٗ  ١غًب إٓاطكأ. ٚقس ْكٌ «ؼكٝل ٗ احملكٛضات» :ؼت عٓٛإ ،بكٛض٠ٹ ؾك
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ٌٳ عباضات ايؿٝذ ٗ اٱ  ؾاضات ٚؾطٚسٗا. ٖصا إكاّ ع

 

 ــــــ َٛق  حبح ايعهظـ 5

ّٞ حتكٌٝلأـ   ــــــ ىل شَإ ابٔ ضٝٓاإ تازخي

. ْٗا١َٜ قػِ ايعباض٠ ،ٗ اُ٭ضغإْٛ ،بٌ ايتكابٌ عح ايتٓاقض، ضغطٛأٜٛضز 

 ٍ )ايكٝاؽ(.ٚٸعح ايعهؼ ٗ ايتشًٌٝ ا٭ ٜهّاأٜٛضز  نُا

ضغطٛ يًعهؼ ٚايكٝاؽ ٜهُٔ ٗ اغتدساَ٘ ٗ أح طٵٕٸ غطٸ َطأٚايصٟ ٜبسٚ 

ٕ أ ٚاؿلٸ ٍ.ٚٸٍ ايؿهٌ ا٭إٚشيو َٔ خ٬ٍ تبسًُٜٗا  بات ايؿهًٌ ايجاْٞ ٚايجايح،ثإ

 غٛف ٜأتٞ ٫سكّا. ع٢ً َا، يوشبٌ ايعهؼ ٚايكٝاؽ أعُل َٔ  ايع٬ق١ َا

ًٜشٜ  ٖٚٞ َا ضغطٛ،أٗ ايؿطٚح ع٢ً  َتساٚي١ْ ١ْططح ايعهؼ ٗ ايكٝاؽ غٓٸ

 ٜهّا.أ ٗ َتٕٛ ايؿاضابٞ

 

ّٞ آثازيف تشكٝل ب ـ اي  ــــــ أبٞ عً

َٸا ٗ ايؿؿا٤ ؾٝكطِّ ؾٗٛ  ،(34)ضغطٛأح ايؿٝذ ٗ بساٜت٘ ع٢ً ضعا١ٜ تطتٝب نتب أ

َٸا ٗ آثاضٙ ا٭ ٜططح عح ايعهؼ ٗ ايكٝاؽ.ـ  ضغطٛأَجٌ ـ  ٔطز عحٳ خط٣ ؾٗٛ ٜٴدٵأ

 يٝبشح عٓ٘ َع ايتكابٌ. ايعهؼ َٔ َبشح ايكٝاؽ،

ُٸ ١ِٕ ٖآٖا ٖٞ اغتك٬ٍ َباسح ايتكابايٓهت١ إٗ ٌٸ ٌ ٚايعهؼ ٗ قػ  ،َػتك

ٔٸ عسزّا َٔ ايطغا٥ٌ خًَ  ٍ ا٫غتك٬ٍ ٚعسَ٘.إؾاض٠ َٔ اٱ تٵيه

ٔٵ ب١،ٗ ؾكٍٛ َطتٻ تٵطسٳلس إػا٥ٌ إٓطك١ٝ قس ُط ؾؿٞ ايٓذا٠ َج٬ّ زٕٚ  يه

 قػاّ أٚغع.أإٔ تكٓٸـ ايؿكٍٛ نُٔ 

ٚعٕٝٛ اؿه١ُ، ٚايككٝس٠  اهلسا١ٜ، :نصيو نإ اؿاٍ ٗ نٌٛ َٔ

ٔٵ ع٢ً ايكٝاؽ، َّاسٝح دا٤ ايعهؼ َتكسِّ ،ٞٚد١، ٚزاْؿٓاَ٘ ع٬ٜإعز َٔ زٕٚ  يه

تٞ ايبشح عٔ ايعهؼ ٗ إٓطل أٜٚ ٍ اغتك٬ٍ ٖصا ايبشح ٚعسَ٘.إ ٜؿري ٚدٛز َا

َٸا ٗ إٗذ١ ؾؿٞ دع٤ٺ َات إٓطل،ٍٚ ٗ َكسٸنُٔ إكاي١ ا٭ إٛدع باضٟ » ـَٔ اي ٚأ

 .«ضَٝٓاؽأ
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، ٍ اغتك٬ٍ عح ايتكابٌ ٚايعهؼإٜؿري  ٜٔ َانُا لس ٗ تكٓٝـ أثط

ٌٕ تٞ ٖصا ايبشح ٗ َؿاتٝض اـعا٥ٔ بعس ايكهاٜاأسٝح ٜ ٌٸ نُٔ ؾك  تؼ ،َػتك

ْٗذٌ  ٍ عح ايعهؼ بعسإؾاضات ْكٌ ٚٗ اٱ ;«سٛاٍ َهاؾ١ يًكهاٜاأ» :عٓٛإ

 ٗات.ٌ بتشًٌٝ ايكهاٜا ٚبٝإ إٛدٸخاقٸ

 

ُّ  ــــــ ٍتبٝني ايتش

يٝططس٘ نُٔ  ،ٜٴدٔطز ايعهؼٳ َٔ نتاب ايكٝاؽ ،نجط آثاضٙأٚٗ  ،ابٔ غٝٓا

ٍٳ َباسح ايتكابٌ ٚايعهؼ. َباسح ايكهاٜا، يهٓٸ٘ قس ؿٜ ٗ آثاضٙ إتأخِّ ط٠ اغتك٬

١ ْاع ٖٛ َع ابٔ غٝٓا ٗ تكسِٜ ايعهؼ ع٢ً ايكٝاؽ، ٚقكٸغًب ايكطٜب َٔ اٱا٭

 سٛاٍ ٚيٛاظّ ايكهاٜا.أَا تصنط ن ا٫غتك٬ٍ غايبّا

َط ايػٓٸ١َ اؿان١ُ ع٢ً اٯثاض إٓطك١ٝ ٗ ايكطٕ ايػابع َٚا قبض ٖصا ا٭أٚقس 

ٔٵ ِٳ ت٬ٙ. يه ٛټٗ بطظ  يٹ يس٣ ططسٗا ٕٛنع  ٚا٫خت٬فٴ عٴآثاض ابٔ غٝٓا إٓطك١ٝ ٖصا ايتٓ

ْٙ ٍٕ َبشح ايعهؼ؟ إٕ دٛاب ٖصا ايػ٪اٍ َٓٛ آخط عٔ طبٝع١ اغتعُاٍ  بػ٪ا

 ايعهؼ.

ٌّ نُا ٖٛ ساٍ  ،سهاّ يًكهاٜاأبٌ ٚايعهؼ َٓعي١ َٔ ايتكا ٌٖ ًٜشٜ ن

 ب ا٫غتعُاٍ َع ايكٝاؽ؟ػٳأّ ًٜشٛإ َع طٜٔ بعس ابٔ غٝٓا،أنجط إتأخِّ

ٟٸ قطاب١ٺ ؟بٌ ايتكابٌ ٚايعهؼ ٚبٌ ايكه١ٝ ٟٸ ْػب١ٺأ   هلُا َع ايكٝاؽ؟ ٚع٬ق١ٺ ٚأ

ؾهاٍ ثبات ا٭إقًٓا: اِا ايتكابٌ ٚايعهؼ ٗ نتاب ايكٝاؽ ٫غتعُاهلُا ٗ 

َټايايجاْٞ ٚ  . ّهٔ عسټ نٌٌٛ ٗ ٖصا ا٫غتعُاٍ ٫ ىًٛ َٔ ؾا٥س٠ٺجايح ٚايطابع. ٚايتأ

ٚنصيو ايعهؼ إػتٟٛ  ،ٚايتٓاقض ٚايتساخٌ ٚايسخٍٛ ؼت ايتهازٸ َٔ ايتهازٸ

ٚ تهصٜب أايكٛاعس اييت َٔ ؾأْٗا تكسٜل ، قٛاعس ي٬غتٓتاز ،ٚعهؼ ايٓكٝض

خط٣، ٚبايتايٞ ؾ٬ تؿاٚت بٌ ايعهؼ أ ١ٺٚ نصب قهٝٸأَٔ خ٬ٍ قسم  ١ٺقهٝٸ

ٕٵ َات ز َكسٸٚ تعسټأنإ َٔ ؾطٕم بُٝٓٗا ؾإْٸُا ٖٛ ٗ ٚسس٠  ٚايكٝاؽ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ، ٚإ

نصيو  ،نُا ٜهٕٛ اغتعُاٍ ايكٝاؽ ٚايعهؼ ٚاسسّا ،ا٫غتٓتاز. ٚبٗصا ايتشًٌٝ

ٌ ٚايعهؼ زضز بعض إعاقطٜٔ ايبشح عٔ ايتكابأ. ٚهلصا ؾكس ٜهٕٛ َٛقعُٗا ٚاسسّا

زضادُٗا إسٝح متٸ  ،ٚشيو ٗ َكابٌ ايكٝاؽ ٚيٛاسك٘ ،ؼت عٓٛإ ا٫غتس٫ٍ إباؾط
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ُٸأٚقس  .(35)ؼت ا٫غتس٫ٍ غري إباؾط  زقٕٝل ٖـ( يتعبرٕي683ـ  ١ْٛ622 )ؾاز شيو ابٔ ن

ٕٸ ايتكابٌ ٚايعهؼ ؼت عٓٛإ )يٛاظّ ايكهاٜا عٓس  ،دسٜط با٫يتؿات سٝح ضأ٣ أ

، ٖٚصا (36)عٔ )يٛاظّ ايكهاٜا عٓس اْهُاَٗا( ؽ ٚا٫غتكطا٤ عباض٠ْٚايكٝا اْؿطازٖا(،

ؾإْٸ٘ ٜؿري  ،ٍ ا٫غتعُاٍ ايٛاسس يهٌٛ َٔ ايعهؼ ٚايكٝاؽإايتعبري نُا أْٸ٘ ٜؿري 

سهاّ أشا نإ ايعهؼٴ َٔ إؾإٕ تعبريٙ شيو ٜؿٝس بأْٸ٘  ;ٍ إٛنع ايٛاسسإٜهّا أ

ُٸ أٟٚيٛاظّ ايكه١ٝ ؾايكٝاؽ ٜهٕٛ نصيو. يهٓ٘ ـ  ٕٸ  ١ْٛابٔ ن ٍٳ بأ ـ ٫ ٜطٜس ايكٛ

ّٷ ٚخاقٸ ّٷ يكسم ا٭ ١ْايعهؼ ٫ظ ٕٸ قسم ايعهؼ ٫ظ  ،قٌيًكه١ٝ، ٚإْٸُا ٖٛ ٜط٣ أ

ّٷ يكسم إكسٸ ،نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يكسم ايٓتٝذ١  َات.ؾإْٸ٘ ٫ظ

ٕٸ ٖصٙ ايٓٛط٠ يًعهؼ ٚايتكابٌ ٫ ْطاٖا ٗ آثاض ابٔ غٝٓا.  ضغِ أْٸ٘ ّهٔ  إ

١ٜ٩ اغتك٬ي١ٝ ٖصا ايبشح ٗ بعض اٯثاض. ٖٚصا ايتشًٌٝ ايسقٝل مل ٜكبض بصيو ايبٝإ ض

ٞٸأٗ آثاض  زٵٔطبكٛض٠ ايػٓٸ١ اؿان١ُ ٗ ايكطٕٚ اي٬سك١; ٚشيو ٭ْ٘ مل ٜٳ   .بٞ عً

 

ّٞـ 6 ّٞ ايكٝاع ا٫قرتاْ  ــــــ ٚايكٝاع ا٫ضتجٓا٥

ٞٸأح ٜكطِّ ٞٸ :ٍإؾاضات بإٔ تكػِٝ ايكٝاؽ ٗ اٱ بٛ عً ٞٸٚا اقرتاْ إْٸُا ٖٛ  غتجٓا٥

ٞٸ ٞٸ ٚيٝس ؼكٝك٘ ٚتسقٝك٘. أَا قبً٘ ؾكس نإ ايبشح غايبّا عٔ ايكٝاؽ اؿًُ . ٚايؿطط

َٸا اقرتاْٞ أٚ اغتجٓا٥ٞ ايكٍٛٚ ٕٸ ايكٝاؽ إ َٔ  ؿّاٖي٪ٕ ٜهٕٛ َأٚا٫قرتاْٞ ّهٔ  ـ بأ

ٚٵضٷ١َ ؾطط١ٝ أٚ َكسٸَكسٸ  قٌٝ ٗ َباسح ايكٝاؽ.أ َتٌ ـ ي٘ زٳ

٘ٓ ْكسٺ َٔ دٗاتٺيكس نإ ايتكػِٝ اٯ ش نإ بٓا٩ٙ ع٢ً إ ;عسٜس٠ ْـ ق

، ٚأْٸ٘ ٜهؿـ عٔ ١ٺايتُاٜع بٌ نٌٛ َٔ َٓطل احمل٫ُٛت َٚٓطل ايكهاٜا َٛضزٳ ايتؿات

ٛټإٍ، ؾٚٸا٭ ٢ًـ ايجاْٞ عتٛٗق عُّٛٝا ٗ اؾ١ٗ ايب١ٜٛٝٓ يًُٓطل. ٖصٙ  ٫ّْ٘ قس ٜٛدس ؼ

ٞٸأح ٗ آثاض طٳِطٚ٭ْٗا مل تٴ ;إػأي١  تهٔ غٓٸ١ّ سان١ُّ ٗ عًِ إٓطل ٗ مل بٞ عً

 غ١َٝ٬.اؿهاض٠ اٱ

 

 ــــــ عدٜد٠ حت٬ًٌٝت

ْٙ ٟٸ ٖٓاى اضتبا يؿاٚ، ٚاغتك٬ٍ بٌ سصف إك٫ٛت ٚتكسِٜ عح ا٭ َعٓٛ

 ٚتكسِٜ عح ايتعطٜـ، ٚنصيو تكسِٜ عح ايعهؼ.



 

 

هـ 6446م ـ  6266وربيع  ــ شتاء 16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٛټ ٕٸ ايتش ٚاييت  ،ؿ٤ّٛاْ ٫ت ايج٬ث١ َرتابط١ْايتشكٝل إكاضٕ ٯثاض ابٔ غٝٓا ٜٴطٟ أ

ٌ يتؿٚه ،َٚٓػذ١ُّ قبشت َتٛاؾك١ّأٗا نًٓ ،ؾاضاتناٱ ،طٜٔدا٤ت ٗ آثاض إتأخِّ

٢ بإٓطل شٟ ايبابٌ. يكس عٌُ عٳسٵٖٚصا ايبٓا٤ ٖٛ ايصٟ ٜٴ. دسٜسّا يعًِ إٓطل بٓا٤ٶ

ٞٸأطٕٚ ع٢ً تكًٝس آثاض إتأخِّ   بططم كتًؿ١: بٞ عً

 ايؿؿا٤. :ٚشيو َجٌ ٫بٔ غٝٓا،١َ ثاض إتكسِّبعٛا اٯاتٸ عسٸ٠ْؾـ 

َٛا بُٝٓا قسٻ ،سٝح سصؾٛا إك٫ٛت ،ثاض ايٛغط٢بعٛا اٯعسٸ٠ آخطٕٚ اتٻٚـ 

ضٖرب »ٚ ;ٌَآثاض ابٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ َٔ إتكسِّ :ٚشيو َجٌ، ٚايطغِ ايبشح عٔ اؿسٸ

 ثاض إعاقط٠.يًؿٗابٞ َٔ اٯ (َطؾس ايعكٌ) «خطز

ق٬ح إِْٗ ادتٗسٚا ٗ أؾاضات، نُا و اٱبٵيػٳ ٚؾٝٸ١ّ تٵنجري٠ بكٝٳ فُٛعاتٷٚـ 

قبض غبو ٖصٙ اجملُٛع١ ٗ ايكطٕ أيكس  ٚتهٌُٝ ايبٓا٤ إٓطكٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايبابٌ.

 ضبع١ ايتاي١ٝ:ّهٔ شنط ايُٓاشز ا٭ٚاؿانِ.  ايػابع َٚا ت٬ٙ ٖٛ

  بٛاب ايتػع١.ـ إٓطل شٚ ا٭1

 ـ إٓطل شٚ ايبابٌ. 2

 ـ إٓطل ايتًؿٝكٞ. 3

 ـ إٓطل ا٫يتكاطٞ. 4

ابٔ غٝٓا  ٜٔ عٔطتأخِّإٌَ ٚإتكسِّ ١ٝ آثاضٓٵخريإ ٗ تطنٝب بٹايٓٛاَإ ا٭

ٍ مٛ ايرتنٝب، سٝح إْٸٓا ٗ ايتًؿٝل ْكٌ إأسسُٖا عٌ اٯخط، ٚإْٸُا ايتُاٜع ٜطدع 

ٛٓإض طٵح ٚايعٳطٵايٖط ٢١ ٚنٝؿٝٸٓٳَٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ ُاٜع ايبٹ ذِ، َٚٓػ ٍِٕ تطنٝبٺ َٓ

 ٖٚصا غ٬ف إٓطل ا٫يتكاطٞ.

ٍ ايتُاٜع إ ، َهاؾّاضبع١ُْٛ١ ا٭ا٭ َٔ ٖصٙ ٌٚٸي ا٭ٌايٓٛاَٗ نُا أْ٘ ٜٛدس 

ٌّ ،ايبٟٓٝٛ ٗ ايتاضٜذ  َٓطكٞٛ َُٓٗا عٓٛاّْا ٕصٖبٺ ُاٜع ايط١ٜ٩، هلصا نإ ن

 غ٬َٞ.اٱ

إػا٥ٌ، ع٢ً بعض  ٫ٓإاؿان١ُ  ايػٓٸ١ُ ،قبض إٓطل شٚ ايبابٌأٚهلصا 

ٌٴنايكهٝٸ ٞٸأبساع ٚابتهاض إ ١ ايطبٝع١ٝ، ٖٛ ساق  .بٞ عً

بت٘ ٚعسّ سهٛضٙ ٗ آثاض ٝٵ٫ٓ يػٳإ ،١ ؾ٬ يؿ٤ٞٺهلصٙ ايػٓٸ ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ َؿ٫ُّٛ
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ٞٸأ  .بٞ عً

 

 ــــــ فٛا٥د ايتشكٝل ْٚتٝذت٘

ٛټ ،نجري٠ ٗ إٓطل ٫بٔ غٝٓا آثاضٷ   ضات ب١ٜٛٝٓ ٖٝه١ًٝ:ٖٚٞ شات تط

ٕٕ بشحٺـ اْتكاٍ َأ  خط. آٍ إ َٔ َها

 ـ سصف َباسح. ب 

 :ٖٚصا َا ٜٛدس ٗ ايتايٞ. ـ اغتك٬ٍ َباسحز  

 ايتكًٌٝ َٔ تهطاض إباسح ٗ ضغا٥ٌ اُ٭ضغإْٛ إدتًؿ١.ـ 1

 ١.ثاض إٓطكٝٸسصف إك٫ٛت َٔ اٯ ـ2

ِٕ دعٌ َبشح اؿسٸـ 3 ٌٸ ٚايطغِ ٗ قػ  .َػتك

 يكٝاؽ.١ ٚاٚايطغِ ع٢ً ايكهٝٸ تكسِٜ اؿسٸـ 4

 ع بُٝٓٗا.ُٵٚاَؾ ،اغتك٬ٍ ايتكابٌ ٚايعهؼـ 5

 قٝػ١ ع٢ً ايكٝاؽ.ا٭ تكسِٜ عح َٛازٸـ 6

ا٫قرتاْٞ  :ٍإ ٍ تكػُٝٗاإاؿًُٞ ٚايؿططٞ  :ٍإتبسٌٜ تكػِٝ ايكٝاؽ ـ 7

 ٚا٫غتجٓا٥ٞ.

 َا عسا تكسِٜ َٛازٸ ،طٜٔ إٛاضز إصنٛض٠ آْؿّأَ إتأخِّ ـ نجريٷيكس تًٖك

ِّهٹ٢ً ايكٝاؽ. يكس اغتطاع ابٔ غٝٓا إٔ ٜٴدٵقٝػ١ عا٭ ١ْ ع فُٛع١َ ايطغا٥ٌ إه

َٴ ّٕ َعطٗ  ِٕ َٕٔكتٵيُٮضغإْٛ يٓٛا ٞٸِؾٚٳ ،َٚٓػذ دسٜسٺ  ٕحطٵٍ َطإزٸ٣ أ ،لٳ بٓا٤ٺ ٚتطتٝب َٓطك

ٞٸ  .ٖٚٛ إٓطل شٚ ايبابٌ ،ٗ ايٓٛاّ إٓطك
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 ايطٛضٞ إىل( ا٭بعاد تٓاٖٞ) زضاي١ ْطب١

 ايبػدادٟ ايربنات أبٞ ْكد َِٚسٞ َٔ ٬َٚسعات غهْٛى

 

 وصارياألحسه د. 

 حسه علً مطرترجمة: 

 

 ــــــ َكّد١َْ

نُٔ اجملُٛع١ اؿٹَه١ُٝ بطقِ:  ،سٍٛ َػأي١ تٓاٖٞ ا٭بعاز ٖٓاى ضغاي١ْ

ٗ َتشـ طٛبكابٞ ٗ  َٔ فُٛع١ ضٚإ نٛؾهٛ، ٖٚٞ قؿ١ْٚٛ ،(2042)

ُٸ«)ب( 205إٍ  )أ( 200ا٭ٚضام »إغطٓبٍٛ  بايػ١ َٔ عسٸ٠  ٚق١ُٝٺ ١ٝٺ. ٖٚٞ ؼ٢ٛ بأٖ

، ٗ ايطزٸ ع٢ً أبٞ (1). تٓػب ٖصٙ ايطغاي١ إٍ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞدٗاتٺ

سٍٛ إػأي١ أع٬ٙ. إٕ ٖصٙ ايطغاي١ ـ ٗ سسٚز عًُٞ ـ مل تأخص  ،(2)ايربنات ايبػسازٟ

ايطأٖ غري ٖصٙ ايٓػد١  ططٜكٗا إٍ ايٓؿط، ٜٚبسٚ أْ٘ ٫ ٜٛدس َٓٗا ٗ ايٛقت

أخط٣ ٗ َهتبات إٜطإ أٚ  إدطٛط١. ٫ٚ ٜبعس ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ تهٕٛ هلا ْػذٷ

 تطنٝا أٚ ٗ ايبًسإ ا٭خط٣. 

 

ّٞ، ا٭دٓي١ ٚايػٛاٖدزفض   ــــــ ايٓطب١ إىل ايطٛض

، ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َٔ َٚٔ زٕٚ ؾوٛ ،إٕ ٖصٙ ايطغاي١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ
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 ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ، َٚٔ ٖٓا ٜأتٞ عسّ اغتبعازٟ إٔ ٜهٕٛ هلا ْػذٷتأيٝـ ايؿٝذ 

ٔٵ ِٸٕ َ٪ٚيإسٝح  أخط٣. ٚيه ِٸ شنط ٖٜٛٸ ؿٗا فٍٗٛ أٚ مل ٜت ت٘ ٗ ْٴػٳذ ايهتاب، مل ٜت

ـ ٗ اغِ إ٪ٚي زٵٔطمل ٜٳ (١ُٝ2042 بطقِ: )َهاجملُٛع١ اؿٹ ٢ اٯٕ. ٚٗيٝ٘ ستٸإف ايتعطټ

يهتاب، ٚإِا ٚضز شنط اغِ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ٫ٚ ٗ خطب١ ا ،ْلٸ ايطغاي١

ـ ٗ اهلاَـ ا٭ٜػط ـ ايصٟ أناؾ٘ ايهاتب ـ بٛقؿ٘ َ٪ٚي ،ايطٛغٞ ٗ ْٗا١ٜ ايهتاب

بٝإ  يٓػد١َٔ ا ايهتاب. ٚٗ بسا١ٜ ٖصٙ اجملُٛع١ ٚضز بكًُ٘ ع٢ً ايكؿش١ ا٭ٍٚ

ٔٵ كري ايسٜٔ ؾٝٗا شنط اغِ ايؿٝذ ْ زٵٔطمل ٜٳ ؾٗطغ١ بهتب ٚضغا٥ٌ اجملُٛع١، ٚيه

١ اْتػاب ٖصا تجبت عسّ قشٸ ١ْـ ٖصٙ ايطغاي١. ٚإٍ شيو ٖٓاى أزٓيايطٛغٞ بٛقؿ٘ َ٪ٚي

 ايهتاب إٍ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ. 

ٚٸ ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ ٜصنط ٖصٙ ايطغاي١ بٛقؿٗا ضغاي١  : يٝؼ ٖٓاى َكسضٷ٫ّأ

 يًؿٝذ ايطٛغٞ.

هض ّا، ٚإٕ ناتبٗا ـ نُا ٜتٸبٝٸْػ ط٠َْتأخِّ : إٕ ٖصٙ اجملُٛع١ ٖٞ فُٛع١ْثاّْٝا

ع بايعًِ ٚإعطؾ١ اي٬ظ١َ، عٝح تطى ايهجري َٔ َٔ ٖصٙ ايٓػد١ ـ مل ٜهٔ ٜتُتٻ

 ا٭خطا٤ ٗ ٖصٙ ايٓػد١.

َٔ ايكعب ا٫عتُاز ع٢ً ن٬َ٘ َع عسّ ايعًِ َكسضٙ.  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

هِ ايصٟ ْعٗسٙ َٔ ثِ إٕ إْؿا٤ ٖصٙ ايطغاي١ ٫ ٜٴؿب٘ ا٭غًٛب اٱْؿا٥ٞ إتٌ ٚاحمل

ل َا ٜعٜس ع٢ً ايكؿش١ يصنط ايؿٝذ ايطٛغٞ. إٕ ايهاتب ٗ بسا١ٜ ايطغاي١ خكٻ

يّٝا. سٳدص أغًٛب٘ ٗ ايػايب طابعّا دٳ١ َٚٓعي١ أبٞ ايربنات، ٚاتٻَػا٥ٌ ٗ ْكس ؾدكٝٸ

ْا بٓٛط ا٫عتباض صٵ٢ يٛ أخٳٖٚصا ٫ ٜتٓاغب َع َٓٗر ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ، ستٸ

ٟٸأغًٛب٘ ا َكاضع١ »ْػبّٝا ٗ نتاب٘ ٗ ْكس ايؿٗطغتاْٞ، ْٚعين بصيو  ٚاؿازٸ ٫ْتكاز

باٱناؾ١ إٍ أبٞ ايربنات، ٜعُس ايهاتب إٍ تٛدٝ٘  ،١َ. ٚٗ ٖصٙ إكسٸ«إكاضع١

باع٘ ٭بٞ َٔ أْكاض أبٞ ايربنات، ٜٚٓتكسٙ بػبب اتٸ ايٓكس ٚايتذطٜض إٍ ٚاسسٺ

ع َٔ ٚضا٤ تأيٝـ ٖصٙ ايطغاي١ ٫ ٜطَٞ ٗ سسٸ . ٚٗ ا٭قٌ ؾإٕ ايساؾأٜهّا ايربنات

شات٘ إٍ ايبشح عٔ تٓاٖٞ ا٭بعاز، ٚإِا ٖٛ ٜطَٞ ٗ ايػايب إٍ إثبات ايهعـ ايعًُٞ 

 ،ٚعذعٙ عٔ إزضاى ٚؾِٗ إػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝ، ٚاْتكاز أتباع٘ ،ٚايؿًػؿٞ ٭بٞ ايربنات



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  وص معاصرةنص  

 

ٝٻ ايربنات، ٜٚبسٚ َٔ ّٓا نإ ٜتبع أبٞ ٖٚٛ ٜعين ٗ اؿكٝك١ ؾدكّا ٚاسسّا َٚع

ٌٕ . ٚنُا غٓجبت ؾإٕ َػا٥ٌ خامٸ ايهاتب أْ٘ نإ ٜػتٗسؾ٘ ٗ ٖصٙ ايطغاي١ بؿه

ـ ٖصٙ ايطغاي١ أٚ أْ٘ قس أٖي ،١َ تؿٗس بإٔ ايهاتب نإ َعاقطّا ٭بٞ ايربناتإكسٸ

قكري٠، ٚيصيو ٫ ّهٔ هلصا ايهتاب إٔ ٜهٕٛ َٔ تأيٝـ ايؿٝذ  بعس ٚؾات٘ بؿرت٠ٺ

غٞ. ٚٗ ختاّ ايطغاي١ ٜعٛز ايهاتب إٍ شات أدٛا٤ بسا١ٜ ايطغاي١، ْكري ايسٜٔ ايطٛ

٘ غٗاّ ْكسٙ ـ نُا ٜٛسٞ َهُٕٛ ايربنات، ٜٚٛدِّ اٚيهٓ٘ ٗ ٖصٙ إطٸ٠ ٜتذاٚظ أب

س ن٬َ٘ ـ إٍ شيو ايؿدل ايتابع ٭بٞ ايربنات، ٜٚطايب٘ بإٔ ٜعرتف غط٦٘، ٜٚ٪ٚن

ٕٵ ؾ٘ زي٬ّٝ ع٢ً خساع٘; إش ٜط٣ إٔ مل ٜؿعٌ شيو غٝهٕٛ غبب عسّ اعرتا ع٢ً أْ٘ إ

ٖٳُٟ بععاعرتاؾ٘ غط٦٘ غٝ٪زٸ ّ أقٍٛ ايسٜٔ. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ يٝؼ ٖٛ سٵ٘ إٍ 

أغًٛب ن٬ّ ايؿٝذ ايطٛغٞ. مٔ ٫ عًِ يٓا بٛدٛز َجٌ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٗ عكط 

 ايؿٝذ ايطٛغٞ. ٚٗ ا٭غاؽ يٝؼ َٔ إعًّٛ إٔ ٜهٕٛ ٕصٖب أبٞ ايربنات أْكاضٷ

أْ٘ نإ ٗ خطاغإ ٗ ايكطٕ   عكط ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ. قشٝضٷٗ ٚأتباعٷ

ـ نتاب َٔ ايعًُا٤ ـ َٔ أَجاٍ: ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ )َ٪ٚي اهلذطٟ ايػازؽ عسزٷ

ـ نتاب سسٚخ ايعامل( ـ ٜػتًِٗ إباسح ٚايؿهٛى(، ٚأؾهٌ ايسٜٔ ايػ٬ْٝٞ )َ٪ٚي

ٗ ْكس ابٔ غٝٓا. ٚؾٛم شيو ْعًِ أْ٘ ٜٚػتٓس إيٝ٘  ،أؾهاضٙ َٔ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ

َٳستٸ ع١ٝ ي٘، ٖٚصا ا٭َط بٳف بايتٻطٳٜٴعٵ ٔٵ٢ ٗ عكط أبٞ ايربنات ايبػسازٟ نإ ٖٓاى 

آخطٜٔ َجٌ: ابٔ  ، ٚأؾدإم(3)اّاؿهِٝ عُط اـٝٸ :ٖٛ ايصٟ نإ ٜٴجري سؿ١ٛٝ أَجاٍ

. «ٗر ايتكسٜؼْ» :بعٓٛإ ،ٗ ْكس أبٞ ايربنات ، سٝح نتب ضغاي١ّ(4)غ٬ٕٗ ايػاٟٚ

ٟٸ ٝٵسٳ إٔ ٖصا إػاض ٜبسٚ َٓشكطّا بصات ايكطٕ اهلذط ايػازؽ، ٫ٚ ق١ً ي٘ بعكط  بٳ

ٚٵضٙ قس  ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ. ٚنُا ْعًِ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ؾإٕ ايؿدط ايطاظٟ بسٳ

ـ بأبٞ ايربنات ايبػسازٟ، ٚع٢ً  «إباسح إؿطق١ٝ» :ؿات٘ ـ َٚٔ بٝٓٗاط ٗ بعض َ٪ٖيتأثٻ

ٚد٘ اـكٛم ٗ بسا١ٜ زضاغت٘ يًؿًػؿ١. ْٚعًِ أٜهّا إٔ بعض إعاقطٜٔ يًؿدط 

سِٖ اؿازٸ٠ إٍ ايؿدط ايطاظٟ ِكٗٛا غٗاّ ْٳايطاظٟ، ٚنإ َٔ أؾسٸ َٓتكسٜ٘، قس ٚدٻ

ٔٵ(5)ٚاسس ٚإٍ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ ٗ ٚقتٺ ٟٸ . ٚيه  ٜبسٚ إٔ ٖصا ايؿها٤ ايٓكس

إٍ عكط ايؿٝذ ايطٛغٞ. َٔ ايٛانض ٗ  ٜػتُطٸٚمل  ،نإ َٓشكطّا بٗصٙ إطس١ً
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باٱناؾ١ إٍ اْتكاز أبٞ ايربنات، نإ ٜػتٗسف أسس  ،ٖصٙ ايطغاي١ إٔ ايهاتب

 ع١ٝ ٭بٞ ايربنات ايبػسازٟ. بٳذ٘ ٗ ايتٻٗٵإعاقطٜٔ ي٘ بايتشسٜس، ٜٚٓتكس ْٳ

ٚإشا نإ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ ٜككس تٛدٝ٘ ايٓكس إٍ ايؿدط ايطاظٟ ـ ايصٟ 

ط ٗ بعض إٛاضز بأبٞ ايربنات، ٚشيو ٫ ٗ َػأي١ تٓاٖٞ ا٭بعساز، بطبٝع١ إ ٜتأثٻن

 ،ـ ٚدب إٔ ْعتربٙ َعاقطّا يًؿدط ايطاظٟ، ٚيٝؼ ٖٛ ؾدل ايؿٝذ ايطٛغٞ (6)اؿاٍ

ٚٴيس بعس ايؿدط ايطاظٟ ٚبسأ ْؿاط٘ ايعًُٞ بعس عكط ايؿدط بعؿطات ايػٌٓ.  ،ايصٟ 

شيو ايتابع ٭بٞ  ب اٱؾاضات ايػاَع٠ يًهاتب ٗ سلٸهض َٔ أغًٛأخط٣: ٜتٸ ٚبعباض٠ٺ

ْا ـ إٔ شيو ايؿدل نإ َعاقطّا يًهاتب، ؾإشا طٵايربنات ـ نُا غبل إٔ شَن

نإ إطاز َٓ٘ ٖٛ ؾدل ايؿدط ايطاظٟ عٓسٖا نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْعترب ايؿٝذ 

 ْكري ايطٛغٞ ٖٛ ناتب تًو ايطغاي١؟!

ِٸ ؿٗا أثٓا٤ ؿات٘ ـ غٛا٤ َٓٗا تًو اييت أٖي٪ٖيإٕ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ ٗ َ ث

ٌ أٚ تًهِ اييت نتبٗا أٚ أعاز نتابتٗا ٗ إطس١ً إػٛي١ٝ عٔ إقاَت٘ عٓس اٱمساعًٝٝٸ

ٕٵَ٪ٖي سُٖا ِكيًؿٗطغتاْٞ أٚ ايؿدط ايطاظٟ ٗ ْٳ مل ٜهٔ ٜبسٟ َٛاؾك١ّ ؿات٘ ايػابك١ ـ ٚإ

ٝٵسٳ إٔ عباضات٘ ٫ تهتػب أبسّا ايٓرب٠  س اْتكازاتُٗا ٚػطوُٗا،ِك٫بٔ غٝٓا، ٚقاّ بٓٳ بٳ

اييت ْطاٖا ٗ ٖصٙ ايطغاي١، بٌ إٕ ٖصٙ ايٓرب٠ ٗ ا٭غاؽ ؽتًـ عٔ أغًٛب٘ ٚططٜكت٘ 

 ٗ ايهتاب١.

ْا ـ نتب طٵأخط٣ ؾإٕ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ ـ نُا غبل إٔ شَن َٚٔ ْاس١ٝٺ

ؾش٣ٛ ن٬َ٘ ـ هض َٔ تؿك١ًٝٝ ٗ ْكس ؾدك١ٝ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ، ٜٚتٸ ١ََّكسٸ

ٌٸايصٟ غٛف ْٓكً٘ بٓكِّ عُطّا َٔ  ٘ ٗ ايػطٛض ايكاز١َ ـ أْ٘ نإ َٔ إعاقطٜٔ ا٭ق

ٚٵضٙ ط٬ّٜٛ ،أبٞ ايربنات ُٸط بسٳ نُا ْعًِ; سٝح ناْت ٚؾات٘ ٗ سسٚز  ،ٚايصٟ ع

ٟٸَٓتكـ ايكطٕ ايػازؽ   .اهلذط

ٞ ايربنات ١َ ايطغاي١ ٗ سلٸ أبٜ٘ ايهاتب ٗ َكسٸسٹإٕ ْٛع ايتذاٌٖ ايصٟ ٜٴبٵ

ِٸٜجبت ٖصٙ اؿكٝك١ بٛنٕٛح ١َ ٖصٙ ايطغاي١ عٔ أبٞ ايربنات ايتعبري ٗ َكسٸ . ٚسٝح ٜت

هب ايكٍٛ: إٕ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ نإ ـ  «إعترب»ايبػسازٟ بٛقؿ٘ قاسب نتاب 

ٍٕ ّا ٗ أٚاخط سٝا٠ أبٞ ايربنات، أٟ ٗ ايعكط نبري ـ ٜعٝـ ٜٚٓؿ٘ عًُٝٸ ع٢ً استُا



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  وص معاصرةنص  

 

ْع ؾٝ٘ نتب٘ ٬َٚسٛات٘ ٚضغا٥ً٘ ايكس١ّ ٗ فاٍ اؿه١ُ ٗ ايصٟ ْعًِ أْ٘ قس 

٢ إشا مل ٜهٔ ا٭َط نصيو ٫ ٜٓبػٞ إٔ . ٚستٸ(7)«إعترب»نتاب أطًل عًٝ٘ عٓٛإ 

 ٜهٕٛ ٖصا ايهاتب قس ؾطع ٗ نتاب١ ضغايت٘ ٗ اؿسٸ ا٭قك٢ بعس أنجط َٔ عكسٺ

 ٔ َٔ ٚؾا٠ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ. ٜٵأٚ عكسٳ

ٌ قّٜٛا إٔ ٜهٕٛ َٔ ُٳتٳْا ؾإٕ ْكس ٖصا ايهاتب ـ ايصٟ ٜٴشٵطٵٕ شَننُا غبل أٚ

خطاغإ ـ نإ ْاٚطّا ـ بايتعأَ طَع ْكس أبٞ ايربنات ايبػسازٟص ـ إٍ أسس أتباع أبٞ 

ٚع٢ً ٖصا  .ايربنات، ٚايصٟ ٜبسٚ أْ٘ نإ ـ خ٬ؾّا ٭بٞ ايربنات ـ ٜعٝـ ٗ خطاغإ

ٞٸسٳا٭غاؽ، هب إٔ تعهؼ ٖصٙ ايطغاي١ اَؾ ايصٟ نإ  ٍ ايؿًػؿٞ اـطاغاْ

ٟٸ َّا ٗ ايكطٕ سٹقتٳ  ايػازؽ.اهلذط

ْا استُاٍ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿدل َٛضز ايٓكس طايتابع ٭بٞ طٵغبل إٔ شَن

ٔٵ ٍٷ ،ايربناتص ٖٛ ايؿدط ايطاظٟ. ٚيه أق٣ٛ  باٱناؾ١ إٍ ٖصا ا٫ستُاٍ، ٖٓاى استُا

ٚٵضٙ ٫ ٜٴشٵ قّا ٗ ايٓتٝذ١ اييت ْػع٢ إيٝٗا أٜهّا، طٵخ َؾسٹٗ ايبٌ أٜهّا، ٖٚصا ا٫ستُاٍ بسٳ

 ،ٖٚٛ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ قس أضاز بٓكسٙ ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ

سٝح ْعًِ أْ٘ نإ ْاقسّا يًؿ٬غؿ١ ٫ٚبٔ  ;أٜهّا «إباسح ٚايؿهٛى»ـ نتاب َ٪ٚي

ات ايبػسازٟ َٔ نتاب٘ َٔ اْتكازات أبٞ ايربن ز٠ٺغٝٓا، ٚقس اغتؿاز ٗ َٛاضز َتعسٸ

. (8)٫بٔ غٝٓا «اٱؾاضات»٫بٔ غٝٓا ٗ غٝام إٜطاز ايٓكٛض ٚايؿهٛى ع٢ً نتاب 

١َ ٚخا١ُ ٖصٙ ايطغاي١ سٍٛ ٖٚصٙ اـكا٥ل تتٓاغب َع َا ٜصنطٙ ايهاتب ٗ َكسٸ

ط بأبٞ ايربنات ايبػسازٟ. َٚٔ إًؿت إٔ ْعًِ بإٔ إػعٛزٟ ٗ شات شيو إعاقط إتأثِّ

ل باهلٍٝٛ ٚتٓاٖٞ ا٭دػاّ، َا ٜتعًٖ ٗ قس شنط آضا٤ٶ «ايؿهٛىإباسح ٚ»نتاب 

ض هلا بايٓكس، ٖٚٞ تتٓاغب َع َا شنطٙ ٚتعطٻ ،ٚاٯضا٤ اييت شنطٖا عٔ ابٔ غٝٓا

. (9)ناتب ٖصٙ ايطغاي١ بٛقؿٗا آضا٤ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ ٚأتباع٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ

ض بايٓكس ايطغاي١ قس تعطٻ س إٔ ٜهٕٛ ناتب ٖصٙعٳبٵ٫ ٜٴػتٳ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ت٘ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ٭بٞ ايربنات ٫ْتكازات ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ ٫بٔ غٝٓا، ٚتبعٝٸ

بايٓٛط إٍ َا ْعًُ٘ بؿإٔ َطس١ً سٝا٠ ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ هب ايكٍٛ: ٚايبػسازٟ. 

إٕ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ إعاقطٜٔ ي٘، ٚأْ٘ نإ ّاضؽ ْؿاط٘ ٗ 
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ٟٸيٞ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايػازؽ سٛا  .اهلذط

ٞٸ َٔ  قس ْكٌ آضا٤ عٔ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ ٗ عسزٺ ثِ إٕ ايؿٝذ ايطٛغ

ٝٵسٳ أْ٘ ْكسٙ ِكَٛانع أعُاي٘ ٚآثاضٙ ايؿًػؿ١ٝ ٚإٓطك١ٝ، ٚقاّ ٗ بعض ا٭سٝإ بٓٳ سٖا، بٳ

ع٢ً مٛ َا ْطاٙ ٗ  ،طابع ا٫ْتكاز ايعٓٝـ أٚ ايٓرب٠ إٓتكك١ َٓ٘ أبسّا دصي٘ مل ٜتٻ

ٕٵ ،١َ ٖصٙ ايطغاي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽَكسٸ ط ٗ نإ قس شٖن ؾإٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚإ

ض إٍ ضأٜ٘ ط ايؿدط ايطاظٟ بأبٞ ايربنات ايبػسازٟ، أٚ تعطٻبعض إٛاضز َٔ آثاضٙ بتأثټ

ٌٕ ٌٸ بؿه ٕٵ ، إ٫َٓػتك نإ ٜطزٸ ٗ بعض ا٭سٝإ ع٢ً آضا٤ أبٞ  إٔ ن٬َ٘ ـ ٚإ

ٚاي٬شع، ٫ٚ ٜٴؿب٘ أبسّا َا ْطاٙ ٗ ٖصٙ  دص قٝػ١ ا٫ْتكاز اؿازٸنات ٗ ايبٌ ـ ٫ ٜتٸايرب

. ٚإٕ (10)٢ ٗ تًدٝل احملكٸٌ ايصٟ نتب٘ ٗ ا٭ٜاّ ا٭خري٠ َٔ عُطٙايطغاي١; ٚستٸ

 ;ايؿٝذ ايطٛغٞ قس شنط ٖصٙ إٛاضز عٔ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ ع٢ً مٛ اـكٛم

 ،اؿذٸ١ ٖا أٚضزٙ أبٛ ايربنات أقٍٛ: ٖصٙ» ا٭شٖإ: يهٞ تبٌ يًٓاٚط ٚؼؿٜ ٗ

يٝػت  تٵ٭ٕ إًعَٚات ٚيٛ اختًَؿ ;نعٝؿ١ْ ٞشٖب إيٝ٘، ٖٚ ٔٵَٳ ٌَ أٜهّاغريٙ َٔ إتكسِّٚ

 ـ ع٢ً إٔ بعض اؿهُا٤...»; (11)«ؿؼ ٚايعٛاضض إدتًؿ١...، بٌ ايٓاايٓؿؼ ٚسسٖ ٖٞ

ٚغريٙ ٫ ٜطتػِ  ضٛنعٝٸ١ نإطبٸع ٚاجملٓٸٛض ايقايٛا: ايك ـ ايؿٝذ أبٛ ايربنات :َِٚٓٗ

ٌٸ اـٝاٍ، ٚيٛ يعّ  ف ايٓؿؼ بآي١ٺباـٝاٍ، بٌ ٜطتػِ ٗ ايٓؿؼ بؿطٙ تكطټ ُٸ٢ َش تػ

ٔٵقريٚضت٘ شا ٚنٕع ٤ ٗ شٟ ٚنٕع َٔ اضتػاّ ايؿٞ َٔ  ٫ ًٜعّ عهػ٘، أعين ، يه

 .(12)«َا ٫ ٚنع ي٘ قريٚض٠ َا ٫ ٚنع ي٘ شا ٚنٕع اضتػاّ شٟ ايٛنع ٗ

١َ ٖصٙ ايطغاي١ قس اْتكس َا شٖب ٘ ؾإٕ ايهاتب ٗ َكسٸٍ شيو نًَٚٚهاؾّا إ

ٚايكٛض٠، ٜٚط٣ بط٬ٕ َعتكسٙ  إيٝ٘ أبٛ ايربنات ايبػسازٟ َٔ ايكٍٛ َػأي١ اهلٍٝٛ

ٗ سٌ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ـ نُا ْعًِ ـ  ،إدايـ ٕعتكس ابٔ غٝٓا ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٖصا

طٳ ؾطض ، ٚمل ٜعتكس بٗصا إؿّٗٛ، ٚمل ٜٳات اهلٍٝٛقس خايـ ابٔ غٝٓا ٗ َػأي١ إثب

طّا بأبٞ ايربنات ايبػسازٟ، ٚدٛزٙ نطٚضّٜا. بٌ قس نإ ٗ ٖصا إٛضز بايتشسٜس َتأثِّ

. ٚع٢ً (13)أٜهّاـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٚنصيو بؿٗاب ايسٜٔ ايػٗطٚضزٟ )ؾٝذ اٱؾطام( 

ْٚهٝـ ٖٓا إٔ ايؿٝذ  !ي١؟ؿّا هلصٙ ايطغاٖصا نٝـ ّهٔ اعتباض ايؿٝذ ايطٛغٞ َ٪ٚي

ؿ٘ ٗ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ ٗ عح تٓاٖٞ ا٭بعاز ٗ نتاب٘ )ؾطح اٱؾاضات( ـ ايصٟ أٖي
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ٝٸ  إٍ ضأٟ أبٞ ايربنات ٗ ٖصا ايؿإٔ. طٵٌ ـ مل ٜٴؿٹؾرت٠ إقاَت٘ عٓس اٱمساعًٝ

ٚانض ٜجبت ق١ً ٖصٙ  ؾإْ٘ بايٓٛط إٍ عسّ ٚدٛز َػتٓسٺ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٖصٙ ايطغاي١،  يٓلٸ سٺِكْاٙ َٔ ْٳطٵايؿٝذ ايطٛغٞ، ٚنصيو بايٓٛط إٍ َا شَنايطغاي١ ب

 هب ايكٍٛ: إٕ ٖصٙ ايطغاي١ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َٔ تأيٝـ ايؿٝذ ايطٛغٞ. 

 

ٌٍ ذٚ ازتباٍط  ــــــ َكا

أؾري ٖٓا إٍ إٔ قسٜكٞ ايعامل ؾه١ًٝ ايسنتٛض سػٌ إعكَٛٞ اهلُساْٞ قس 

سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض، ٚنتاب٘ )داَع قٛاٌْ »ٝك١ ي٘ ـ بعٓٛإ: زق ١ٺعًُٝٸ أؾاض ٗ َكاي١ٺ

َكتهب١ إٍ ٖصٙ  ـ إؾاض٠ّ (15)، َٓاغب١ ايبشح عٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض(14)«عًِ اهل١٦ٝ(

ِ ؾٝٗا بٓػب١ ٖصٙ ايطغاي١ إٍ ايؿٝذ ٚقس غًٖ .ايطغاي١ َٛنٛع ايبشح ٗ َكايتٓا ٖصٙ

٘ تهُٔ ٗ إثبات إٔ نتاب داَع قٛاٌْ ايطٛغٞ. ٚقس ناْت غاٜت٘ ايط٥ٝػ١ ٗ َكايت

ٛټ ،عًِ اهل١٦ٝ ٖٛ َٔ تأيٝـ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ض ٚإٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ـ خ٬ؾّا يتك

َٸ١ ايعًُا٤ ـ نإ ٜعٝـ َٓص َٓتكـ ايكطٕ اـاَؼ  ٟٸ.عا ٚقس غع٢ ٗ ٖصا  اهلذط

ثاضٙ. ٚقس شٖب ايػٝام إٍ إثبات إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ قس اغتٓس إيٝ٘ ٗ كتًـ أعُاي٘ ٚآ

ُٸ ١ٝ ٖصٙ ايٓكط١ ايكا١ً٥ بإٔ َػا٥ٌ ايسنتٛض إعكَٛٞ اهلُساْٞ إٍ إٚٗاض عسّ أٖ

ٌٸ َؿه١ً َكازض٠ اـطٛٙ إتٛاظ١ٜ  َٚٛنٛعات ضغاي١ سػاّ ايسٜٔ عًٞ ايػا٫ض ٗ س

َا أؾهٌ »ـ تؿب٘ ضغاي١  «(16)آغتإ قسؽ طضنٟٛص»َٓ٘ ٗ َهتب١  ـ ٚايصٟ تٛدس ْػد١ْ

. ٜٚصٖب ٗ (17)اّ، ٖٚٞ َٔ تأيٝـ عُط بٔ إبطاِٖٝ اـٝٸ«إقًٝسؽ َٔ َكازضات نتاب

ٌ زي٬ّٝ ع٢ً إٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض إكابٌ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٖصا ٗ سسٸ شات٘ ٜٴؿٚه

َٴًِنإ ٜٴُجِّ ِٸٌٗٔ َكسضّا  عٓاقط  ُّا يًدٝٸاّ. ٚٗ ٖصا ايػٝام بايتشسٜس نإ أسس أٖ

غٞ ٗ ايطغاي١ َٛضز ايبشح ٗ َكايتٓا َٔ سػاّ اغتس٫ي٘ ٜطتب٘ باغتؿاز٠ ايؿٝذ ايطٛ

ٌٕ  ايسٜٔ ايػا٫ض. ٚإٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ ـ طبكّا يه٬َ٘ ـ قس عُس ٗ ٖصٙ ايطغاي١ بؿه

َػا٥ٌ ضغاي١ َؿاب١ٗ عٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض. ٚقس عُس إٍ تعًٌٝ  ٚآخط إٍ ْكٌ ْلٸ

ل َا ٜتعًٖ ؾاضات ـ ٖٗصٙ ايٓكط١ ايكا١ً٥ بإٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ قس غًو ٗ نتاب ؾطح اٱ

إٍ أبٞ  طٵَٛنٛع ٖصٙ ايطغاي١ ـ أٟ تٓاٖٞ ا٭بعاز ـ َػًهّا كتًؿّا، ٚأْ٘ مل ٜٴؿٹ
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ـ ٖصٙ ايطغاي١ ٗ ا٭ٜاّ ٌ إٔ ٜهٕٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ قس أٖيُٳايربنات، بايكٍٛ: ٜٴشتٳ

ٚنإ ٖصا بعس  ،ٌا٭خري٠ َٔ سٝات٘، ٚشيو عٓسَا نإ َكُّٝا بٌ اٱمساعًٝٝٸ

ـ ؿػاّ ايسٜٔ عًٞ َٔ تأيٝؿ٘ يؿطح اٱؾاضات، ٚأْ٘ بعس شيو قس عجط ع٢ً َ٪ٖي غٓٛاتٺ

ٗ  يتأيٝـ نتابٺ دص َٓ٘ شضٜع١ّبٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض ٗ َٛنٛع تٓاٖٞ ا٭بعاز، ٚقس اتٻ

ٕ ٖٓاى ضغاي١ ؿػاّ ايسٜٔ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل إ :ْكس أبٞ ايربنات. تٛنٝض شيو

إٔ  َٓٗا، إ٫ٓ ، ٚأْا يٮغـ ايؿسٜس ٫ أَتًو ْػد١ّايػا٫ض ٗ َٛنٛع تٓاٖٞ ا٭بعاز

ايسنتٛض إعكَٛٞ اهلُساْٞ ـ ايصٟ قطأ ايٓػد١ إدطٛط١ يطغاي١ سػاّ ايسٜٔ 

ايػا٫ض ـ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ايطغاي١ ناْت َٛضزّا ٫غتؿاز٠ ناتب ايطغاي١ ـ إٛدٛز٠ ٗ 

ناتب ٖصٙ  ٚاغع، ٖٚٛ ٜط٣ بطبٝع١ اؿاٍ إٔ فُٛع١ ضٚإ نٛؾهٛ ـ ع٢ً ْطإم

ؾإْٞ ٗ ايٛقت ايطأٖ ـ  تٴطٵايطغاي١ ٖٛ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ. ٚنُا شَن

ل َا ٜتعًٖ َٔ ْػد١ ضغاي١ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ٗ يٮغـ ايؿسٜس ـ ٫ أَتًو قٛض٠ّ

( ٗ َهتب١ إمساعٌٝ 4605َػأي١ تٓاٖٞ ا٭بعاز، إٛدٛز٠ نُٔ اجملُٛع١ ضقِ: )

ط٠(. ٚتبسأ ٖصٙ ايطغاي١ ـ طبكّا يطٚا١ٜ ا٭غتاش إعكَٛٞ قا٥ب ٗ تطنٝا )داَع١ أْك

ا٭بعاز اؾػُا١ْٝ  ٞبػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ. ٗ تٓاٖ»اهلُساْٞ ـ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

. ٚعباضت٘ ا٭خري٠ ع٢ً «ؽ اهلل ْؿػ٘ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ ايؿٝذ ايط٥ٝؼ أبٛ عًٞ قسٻ ٢عً

اش ايسْٝا سػاّ ايسٜٔ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ١ اؿلٸ أغتُٓت ايطغاي١ ؿذٸ»ايٓشٛ اٯتٞ: 

 .«ؽ اهلل ْؿػ٘ايػا٫ض قسٻ

 

 ــــــ قسا٠ْ٤ دقٝك١ يف املكاٍ

نبري٠ بايٓػب١ إٍ  ٫ ؾٳٖو ٗ إٔ ايكطا٠٤ ايسقٝك١ هلصٙ ايطغاي١ ؼ٢ٛ بؿا٥س٠ٺ

٭بٞ  طٷِنٔ َا إشا ٚضز شٹؾإٕ ايسنتٛض إعكَٛٞ مل ٜبِّ ،عجٓا ٖصا. ٚيٮغـ ايؿسٜس

ٞٸ ايربنات ِّ ايبػسازٟ ٗ ضغاي١ عً ١ٝ ٖصا ايػ٪اٍ بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض أّ ٫؟ تبسٚ أٖ

ذ٘ ٗ تٸتٕ ؾؿط٠ ا٫ْتكازات اؿازٸ٠ ٗ ايطغاي١ إٓػٛب١ إٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ إَٔ سٝح 

ْا ـ إٍ آضا٤ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ سٍٛ َػأي١ تٓاٖٞ طٵا٭غاؽ ـ نُا غبل إٔ شَن

       هب إٔ ْط٣ َا ٖٛ غِٗ ضغاي١ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض  ا٭بعساز، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ
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ـ ٚاؿاي١ ٖصٙ ـ ٗ ايطغاي١ إٓػٛب١ إٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٖصا ايطأٟ؟ ٚوتٌُ إٔ اغِ 

ٜٳ ٭بٞ  طٷِنٗ ضغاي١ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض; إش يٛ نإ قس ٚضز شٹ زٵٔطأبٞ ايربنات مل 

 قاطعّا ع٢ً إٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ايربنات ٗ ضغاي١ سػاّ ايسٜٔ يهإ شيو زي٬ّٝ

ٟٸ ٜصٖب اـاَؼ ـ نُا  مل ٜهٔ ٜػتطٝع إٔ ّاضؽ ْؿاطّا ٗ َٓتكـ ايكطٕ اهلذط

ٚشيو ٭ٕ أبا ايربنات إِا انتػب ؾٗطت٘ ٗ أٚا٥ٌ ايسنتٛض إعكَٛٞ إٍ شيو ـ; 

ايكطٕ اهلذطٟ ايػازؽ َٔ خ٬ٍ آضا٥٘ ايؿًػؿ١ٝ، ٚٗ ا٭غاؽ ٫ ّهٔ اعتباضٙ 

ؾهٌ اهلل ايػا٫ض )طبكّا يًتاضٜذ ايصٟ ٜجبت٘ ايسنتٛض  بٔ قطّا ؿػاّ ايسٜٔ عًَٞعا

 إعكَٛٞ ي٘(. 

 

ّٞ  ــــــ َكّد١َ ٚخامت١ ايسضاي١ املٓطٛب١ إىل ايطٛض

ٚيًُعٜس َٔ ايبشح ٗ خكٛم ٖصٙ إػأي١ لس َٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْٓكٌ ْلٸ 

ع٢ً أغاؽ ْػد١  ،ذ ايطٛغٞٚنصيو خا١ُ ايطغاي١ إٓػٛب١ إٍ ايؿٝ ،١َإكسٸ

فُٛع١ ضٚإ نٛؾهٛ، يٓٓتكٌ بعس شيو إٍ بٝإ إعٜس َٔ ايبشح سٍٛ ا٫ستُا٫ت 

ِّ ع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ْؿاٖس ٗ ٖصٙ ايٓػد١ بعض ا٭خطا٤ ٚأْٛاع ايػك٘، ٚقس إتٓ

 .(18)ٗ سسٚز اٱَهإ ٓا إٍ إق٬سٗاٝٵغعٳ

٠ ٕ. اؿُس هلل ضبٸ ايعإٌ ٚايك٬ٛٵٚب٘ ايعٳ ،بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ )أ( 200»

َٳ ٢عً ْٛط ٗ تكاْٝـ أبٞ ايربنات  ٔٵخري خًك٘ قُس ٚآي٘ أْعٌ. ٜكٍٛ بعض 

ٗ )=  اؿه١ُ ٚأٚا٥ًٗا ؾه٬ّ ٨ى َبازضٵعٙ عٔ زٳذٵعٳ ٢ٚٚقـ عً ،قاسب إعترب

ٕٓا تبٝٻاهلاَـ ت اييت أنجطٖا تؿٜٛؿا ،نتب٘ ايع١َط ;ٔ يٞ قكٛض ؾُٗ٘( عٔ غاٜاتٗا: 

ٝٸ ٫٢ عً، ٚاعرتاناتٷ ،يًعكٍٛ ايهعٝؿ١ َا ؾِٗ  ٢بٌ عً ،١ ٚن٬ّ ايكسَا٤إػا٥ٌ ايعكً

ٌٷ (19)ؾتبعت ،( عٔ ساي٘ٗ اهلاَـق٬ح إ ؿت )=ؾتٻ ،َٓٗا َٚٔ ن٬َِٗ ٜعطف  أْٸ٘ ضد

 طتٗاٜٚطًب بٛاغ ،عٞ اؿه١ُؾهإ ٜسٸ ،ٚوبٸ إٔ ٜهٕٛ ضد٬ّ سهُّٝا ،ايطبٸ

ٛټ ٚقع  سسٛ إٍ ،ؾُٝا بٌ قطبا٥٘ ٚأعٛاْ٘ واؾتٗط بصي ٢ستٸ ،ْٛطا٥٘ ٗ ايطبٸ ٢م عًايتؿ

ٚؾطع ٗ  ،٠ٚ٢ إعٓضٵشٳ إٍ ٣ضتكا٤ َٔ سهٝض ايسعٛؾككس ا٫ ،٘ ٗ ْؿػًَ٘ي٘ ايػٳ

ٗټ تعٌٝ َكسٸَاتٗا  ٫ٚ٢ عً ،يت٘أإُاّ َػ ٢ؾًِ ٜكسض عً ،ِ َػا٥ًٗازضؽ اؿه١ُ ٚتؿ
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ٗ  ٠عرتاف ظًٗ٘ بعس زعٛاٙ إتٛاتطا٫ طٳٚمل ٜٳ ،طًٛبإ ٌٜ إٍٚتأيٝؿٗا إ٪زِّ

٫ٚ  ،يسعٛاٙ كًٓل لٳؾًِ ٜبٵ ،غا٥ط ا٭طبٸا٤ ٢ايؿه١ًٝ عً ٚدعًٗا ٚغ١ًٝ إٍ ،اؿه١ُ

 (21)٢تًك ٢ستٸ ،َا ٜؿِٗ َٓٗا ٢ٚتطبٝكٗا عً ،ط قٛاٌْ اؿه١ُتػٝټ إ٫ٓ ،َٗطٸب (20)ؾًٗ٘

ٝٸات ٢اٱْهاض عً أَطٙ إٍ اييت ٖٞ َٛقـ  ،ٚا٫عت٬م َصٖب ايػؿػط١ ،ايعكً

ٌٸ َػ ،نعؿا٤ ايعكٍٛ ٗټ ،ؾطع ؾٝٗا ي١ٺأؾه ٗټٚسطّ عٔ تؿ  ،ط ايكٛاٌْٜػِّ ،ُِٗا سلٸ ايتؿ

ٖصٙ ايططٜك١ تكاْٝؿٗا  ٢عً ٢ٚبٓ ،ع ٗ ايعكٍٛ قبٛهلاػٳٜٚطنب احملا٫ت اييت ٫ ٜٳ

ٌٸ بٓا٤ عً ٝٵ ;ؾاغسٷ (ب) 200 //ايؿاغس  ٢ٚن ُٳ  طنٝب٠ ٚايكٛض٠ ٚت٘ إازٸؾُا ضأٜت ؾٗ

ٚٳأٚقس ؾِٗ إػ ػِ َُٓٗا إ٫ٓاؾ ٚٸٍ  َع  ،ي١أٖٚصٙ إػ .ٜػُعٗا ١ًٺٖٵي١ ٚايربٖإ عًٝٗا بأ

ؿّا مل ّهٓ٘ ؾايبػسازٟ ٜكـ ؾٝٗا تٛٗق ،أْٗا َٔ أٚا٥ٌ إػا٥ٌ ايطبٝع١ٝ ٚأٚٗطٖا

ٛٸض إازٸ٠ ٚايكٛض٠ أق٬ّ ;اـطٚز عٓٗا  (22)إش ;ؾه٬ّ عٔ إثباتُٗا ،إش نإ ٜعذع عٔ تك

ٛټ قس ٛټعذع عٔ تك  ،ٚؾطض إٔ ايكسَا٤ أضازٚا َازٸ٠ اؾػِ اؾػِ ،ضضُٖا سلٸ ايتك

ؾإشا اْؿتض عًٝ٘ ٖصا ايباب ٗ أَجاٍ ٖصٙ إهاٜل ٚقع  ;١ يًذػِٚبكٛضت٘ ايكٛض٠ ايٓٛعٝٸ

 .ض ايػُا٤ ٚا٭ضضطٵٗا نعٳنٴطٵعٳ ،ٚضٜاض َٔ اؾٌُ ،َٔ ايتكسٜط ٚايعطض ٗ غع١ٺ

َسضنات٘  ط يًعكٌ غًٛن٘ إٍاييت تٝػٻ ايكٛاٌْ ٢٘ َع َا مل ٜكـ عًْٚايعذب أ

ُ٘ ؾِٗ ٗٵَا ىايـ َؾ مل ىطط أٜهّا بباي٘ أْ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايػبب ٗ ،َٚطًٛبات٘

ٝٸ غٛاَض  ُ٘ ٚسطَاْ٘ عٔ ايٛقٍٛ إٍٗٵَؾ ١ إِا ٖٛ قكٛضٴاؾُٗٛض ٗ إػا٥ٌ ايعكً

ٝٸات َٳ وبٌ هعّ بأْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ شي ،ايعكً ٌٸ  ً٘ ٗ ٖصا ؾطع قب ٔٵيككٛض عكٌ ن

بٌ  ،٣ٚزضدات ؾِْٓٛٗ ٗ إطتب١ ايككٛ ،َطاتب عكٛهلِ ٗ ايسضد١ ايعًٝا ٔايصٜ ،ايعًِ

َٳ ،أنجطِٖ ًَٛى قَِٛٗ ٚض٩غا٤ أٌٖ ظَاِْٗ ٝٸ ٔٵٚ ١ نإ نإ أؾهٌ ٗ ايعًّٛ ايعكً

ٍٸ ع .ضّا ؾُٝا بٌ ايٓاؽسٵأعِٛ َق نُاٍ عكٛهلِ ٚعِٛ أقساضِٖ غٗٛي١ اغتٓباٙ  ٢ًطٚصٜس

ٚاغتهُاٍ ؾْٓٛٗا اييت تعذع عكٍٛ ايعك٤٬ ٗ ظَآْا ٖصا عٔ إزضاى عؿط  ،ايعًّٛ هلِ

ّٕ ،أْٸا ٚدسْاٖا ًَدٸك١ َٓٓكش١ ٢ًع ،عؿط أسس ايؿٕٓٛ ٚقعٛا  ٚيٝؼ ٖصا سها١ٜ أقٛا

ٌٕ ٌٸ ٚاسس .َٔ أضبع آ٫ف غ١ٓ بٌ ٗ قطٜبٺ ،َٔ ايعَإ ٗ قًٝ َٔ ٖ٪٤٫ مل ٜكـ  ّاٚيع

ٝٸاـطاٜا ايٛاقع١ ٗ إػا٥ٌ ايع ٢عً اهلل  عًٓاد ،(إعترب)ٚٚقـ عًٝٗا قاسب  ،١كً

ٖٚصٙ اؿاٍ  .غري إتٸكؿٌ بايعٓاز ٚاؾساٍ ،ٚإٜٸانِ َٔ إٓكؿٌ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ
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َٳٝٵايصٟ سَه ٜٙ ٔٵٓاٖا َٓ٘ إْٸُا ٜؿاٖسٖا َٔ تكاْٝؿ٘  ٚؾِٗ  ،َٔ اؿه١ُ نإ ي٘ س

َٸا َٔ  .َا ٖٛ َطازِٖ أ() 201 طٜٔ //َٚٔ ن٬ّ إتبشِّ ،َٔ ٖصا ايعًِ َا ٖٛ اؿلٸ ٚأ

ؾٝدايؿِٗ  ،ُّا آخط خاضدّا أٜهّا عٔ اؾازٸ٠ٗٵأٚ َؾ ،يبػسازَٟا ؾُٗ٘ ا وؾِٗ َٔ شي

ٚمل ٜهٔ ي٘  ،سكا٥ل اؿه١ُ ٢ٖٚصا ايصٟ ٖٛ وػب٘ َٔ ايٛقٛف عً .كايؿت٘

ٝٸ فٷتكطټ ٟٸ بٳضٴ ،ع قشٝض ايه٬ّ عٔ ؾاغس١ٙ عٝح ِّّٗ إػا٥ٌ ايعكً ُا ٜكٍٛ: بأ

ٝٸ عٔ ايٛقٍٛ إٍ ن٘ قاقطٷاأعطف إٔ إزض ؾ٤ٞٺ ُا قكٴط بٳبٌ ضٴ ،١غٛاَض إػا٥ٌ ايعكً

َٳ بعس إػاق١ ٚعسّ ا٫يتؿات ـ ؾتعطٜـ َطتبت٘ َع ٖصا ايكا٥ٌ  ;ِٗٵىايؿ٘ ٗ ايَؿ ٔٵعكٌ 

 ي١ّأٔ َػط بإٔ ْعِّإْٸُا تٝػٻ ـ عتكازات َٔ ؾاغسٖاايكٛاٌْ اييت بٗا ٜعطف قشٝض ا٫ إٍ

ي١ َٔ أٚإػ ،ي١أإػ وطٚصبطٖاّْا ٖٛ أٚٗط بطاٌٖ تً ،٥ٌ اؿه١َُػا ٢ْٖٞ أز

ح ٚقٛض٠ ايربٖإ ٖٞ اييت قس قطٻ ،عذع ايبػسازٟ عٔ تبٝاْٗا سإػا٥ٌ اييت ق

٘ٺ ٢ايربٖإ عً وي١ بصيأإػ ؤ تًٜٚبِّ ،ببط٬ْٗا ٝٸات  ٔٵٖٖـ  ٭سسٺ ٫٢ ٜبك ٚد ٚٸي ٜسضى أ

ٖٖ .٫ ٗ قشٸ١ ايربٖإٚ ،ي١أٗ إثبات إػ ٙوؾـ ايعكٍٛ  ِٸ ًْتُؼ  ٙ إٔ ٜطادع ٜت٫ٓٛ ٔٵث

َٳأ ٢ستٸ ،ٜٚٓٛط بعٌ اٱْكاف ،ْؿػ٘ ٕٕ ي١ٺأُ٘ عٔ إزضاى َػٗٵقكٴط َؾ ٔٵٕ  ٖصٙ  ٚبطٖا

ٓا ٝٵٙ ايصٟ سَه٤ٚىايـ عًُا ،ْا بعض َطاتب٘طٵط عًُّا قس شَنساهلُا ٌٖ ي٘ إٔ ٜػِّ

ٚأَا ايربٖإ ؾصاى  ،تٓاٖٞ ا٭بعازي١ أي١ ؾٗصٙ اييت ٖٞ َػأبعض أسٛاهلِ؟ أَا إػ

ّ تعطٜـ ايكه١ٝ ٚقبٌ إٔ ْؿطع ٗ بٝاْٗا ؾًٓكسِّ .ٗ اٱؾاضات ايصٟ ٖٛ َصنٛضٷ

َٳ ;ي١أإػ وإػتعًٌُ ٗ إثبات تً اؽٚايكٝ ٌٸ   ،أضاز ايٛقٛف عًٝٗا ٔٵعٝح ٜكـ ن

ٕٵ ِٕ ،سٴعٵمل ٜؿطع )= مل; بٌ ايػطٛض( ٗ إٓطل بٳ ٚإ ٫ٚ ٗ  ،ًّٛآخط َٔ ايع ٫ٚ ٗ عً

 .«...:ٖٚٛ إٔ ْكٍٛ ،َٔ إػا٥ٌ ي١ٺأَػ

 َا ًٜٞ ْٓكٌ خا١ُ ٖصٙ ايطغاي١ أٜهّا: ٚٗ

َٳِنُاّ ايه٬ّ ٚإؾباع٘ ؾُٝا ٖٛ إطاّ خطط بايباٍ شٹإٚبعس  :خا١ُْ»  ٢ٜتٛٓي ٔٵط 

ٟٸ ٝٻ ،ٜٚػًٛ ؾٝ٘ ،ايبػساز ايٛد٘ ايصٟ ٜػٌٗ إيٝٗا  ٢ي١ عًأٔ ي٘ ٖصٙ إػٚأْٸ٘ بعس إٔ تب

ٚٸ ،ايتعٌٝ ططٜل َٕٚقٝٸطٖا نا٭ ٚٸ ٔٵي١ٝ  ٝٸٜعكٌ ا٭ ٜعطف  ٔٵَٕ زٷؾٝٗا تطزټ لٳٚمل ٜبٵ ،اتي

ٕٵ ،ايهطٚضٜٸات ٖٓا نإ ٜعكٌ َٔ  ٣ُٚاز ،سٴ ٗ نُاٍ ْككاْ٘عٵبٳ زتطزٻ ساي٘ َاشا؟ ؾإ

ٍٻ ،قكٛضٙ ٚسطَاْ٘ كاؾ١ إٔ ٜهٕٛ  ;(23)غايّٝا ٗ غًٛاْ٘ ٢بٌ ٜبك ،عٔ ٥٫ٚ٘ ٚمل ٜتٛ
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ْٗساّ ٚػٜٛع اـطأ عًٝ٘ َٛدبّا ٫ ،ايٓذا٠ (25)تعكُ٘ (24)زككٛضٙ بايهاا٫عرتاف ب

ٜٚهٕٛ ن٬ّ سػاّ ايسٜٔ عًٞ  ،ب٘ ؾٗٝسّا ٢ٚنؿ ،بٝٓ٘ؾاهلل بٝين ٚ ،أقٍٛ ايسٜٔ

 .«ٚب٘ اؿُس ٚإٓٸ١. متٸ متٸ ،ايػا٫ض

 

ٌٌ ٚحتًٌٝ  ــــــ تأُّ

ٓ٘ طغاي١ إٍ ايهاتب ْػب١ ٖصٙ اي ٗ اهلاَـ ا٭ٜػط َٔ ٖصا ايكػِ ْط٣ غ

ل ْكري ايسٜٔ ايطغاي١ يًشهِٝ احملٚك»إش ٜكٍٛ:  ;ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ

ّٸإ :. ْٚهٝـ ٖٓا«)ضض(ايطٛغٞ قس ْكً٘  ْ٘ ٫ ٜبعس إٔ َا ضآٙ ايهاتب ٗ ْػدت٘ ا٭

بعٝٓ٘، ٚإٕ ٖصٙ ايهًُات ا٭خري٠ اييت ْطاٖا ٗ اهلاَـ ا٭ٜػط َٔ ايكؿش١ ناْت 

ّٸ ٕ ْكٸٗا َٛدٛزّا َباؾط٠ّأخط٣ نا تطتب٘ بٓػب١ ضغاي١ٺ ٔٵٗ ايٓػد١ ا٭  ،٫سكّا ، ٚيه

ّٸ أٚضام تًو ايطغاي١ َٔ  تٵبٝس ناتب ٖصٙ ايٓػد١، غكَط ٚقبٌ إٔ تكع تًو ايٓػد١ ا٭

ٔٸ ;ايٓػد١ ٖصٙ  ناتب ٖصٙ ايٓػد١ إٔ ٖصا اهلاَـ ٜطتب٘ بٓلٸ َٚٔ ٖٓا ؾكس ٚ

هلاَـ نإ ٜعٛز إٍ ْلٸ ايطغاي١; ٗ سٌ إٔ ا٭َط يٝؼ نصيو ٗ ايٛاقع، ٚإٕ ٖصا ا

ّٸ تٵَؿتٛس١ سصَؾ ضغاي١ٺ ٕ إٔ ْػب١ ٖصٙ ٚٵَطٚض ايعَٔ. ٚبصيو تطٳ أٚضاقٗا َٔ ايٓػد١ ا٭

ٕ ؾإٕ ٚٵٚانض ٚقشٝض. ٚنُا غرتٳ ايطغاي١ إٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٫ تػتٓس إٍ أغإؽ

ٜٚهٕٛ ن٬ّ سػاّ ايسٜٔ عًٞ »ّا إٔ تهٕٛ عباض٠: ناتب ٖصٙ ايػطٛض وتٌُ دسٸ

ـ ٖصٙ ايطغاي١، ٚإٔ ٖصٙ ايطغاي١ ٗ إٍ َ٪ٚي ٚانش١ٺ غريٳ ٗ ايٛاقع إؾاض٠ّ «ايػا٫ض

اؿكٝك١ يٝػت َٔ تأيٝـ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ، ٚإِا ٖٞ َٔ تأيٝـ سػاّ 

ايسٜٔ ايػا٫ض. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ٜهٕٛ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض َٔ عًُا٤ َٓتكـ 

ٟٸ ع٢ً َا غبل َٔ ايتٛنٝشات ـ َٔ عًُا٤  اـاَؼ، ٚإِا ٖٛ ـ بٓا٤ٶ ايكطٕ اهلذط

ٟٸَٓتكـ ايكطٕ ايػازؽ  ّا أْ٘ قس تٛٗ بايتعأَ َع ؾطف ايسٜٔ ، ٚوتٌُ قٜٛٸاهلذط

 «١ اؿلٸسذٸ»َجٌ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ـ بـ ـ ب ٖٛ اٯخط إػعٛزٟ )ايصٟ نإ ًٜٖك

ٗ ا٭غاؽ . ٚ(أٚ عكسٜٔ َٔ ايعَٔ بعس ٚؾا٠ ايؿدط ايطاظٟ ، ٚشيو بعس عكسٺ(26)أٜهّا

بؿإٔ سػاّ ايسٜٔ  «نؿـ ايكٓاع»ؾإٕ تعبري ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ايتكطٜط ايؿاضغٞ يـ 

ع٢ً إٔ سػاّ  ٌ قط١ّٜٓ، ّهٔ إٔ ٜؿٚه«ضٓ٘ اهلل» :ط عٓ٘ بكٛي٘ايػا٫ض; سٝح عبٻ
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، ٫ أْ٘ قس تٛٗ ايسٜٔ ايػا٫ض قس تٛٗ قبٌ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ ببهع عكٛزٺ

ٌٕقبً٘ بكطٌْ َٔ ايع ّٸ َٔ. ٚبؿه ِ ٚايرتنٸٞ يٝؼ َٔ إعٗٛز اغتعُاٍ عباضات ايرتسټ عا

 .ٚانض بعس َكاضْت٘ بإٛاضز إؿاب١ٗ ٗ آثاض ايعًُا٤ بعٝس، ٖٚصا أَطٷ تٛٗ قبٌ أَسٺ ٔٵَٕ

َټ ؿات ايؿٝذ ايطٛغٞ أٜهّا. إٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ ـ ست٢ ٗ َ٪ٖي ٌّٕٚهٔ ض٩ٜت٘ بأز٢ْ تأ

ـ ايٓلٸ ايؿاضغٞ يهؿـ ايكٓاع عكَٛٞ اهلُساْٞ ـ قس أٖيطبكّا يتأنٝس ايسنتٛض إ

ُا أَهٔ ايكٍٛ بإٔ سػاّ ايسٜٔ بٳيًٗذط٠، ٚعًٝ٘ ضٴ 654غ١ٓ  «قًع١ إٔٛت»قبٌ غكٛٙ 

ٟٸ. ٚقس ٜهٕٛ ا٭ز٢ْ ـ ٗ أٚاخط ايكطٕ ايػازؽ  ايػا٫ض قس تٛٗ ـ ٗ اؿسٸ ط ُٻعٳاهلذط

١ ، ٚنإ ْاؾطّا َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝٸط٬ّٜٛ، ٚأزضى أٚاخط عُط أبٞ ايربنات ايبػسازٟ

ٗټ ٔ بعكط سٝا٠ سػاّ ٗ تًو ايؿرت٠ َٔ ايعَٔ أٜهّا. ٖٚصٙ ايٓتا٥ر تٓػذِ ـ َع ايته

ٌٕ ٖٴ ايسٜٔ ايػا٫ض ٗ اجملُٛع ـ بؿه ٗ  ،ُا٥ٞٚآخط َع َا استًُ٘ ايطاسٌ د٬ٍ ايسٜٔ 

 ، ٚمل ٜطته٘ ايسنتٛض إعكَٛٞ ٗ َكايت٘.(27)«خٝاَٞ ْاَ٘»نتاب٘ 

اؿسٜح عٔ ن٬ّ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ٗ ْٗا١ٜ  زٴٔطػ٪اٍ ا٭غاؽ ٖٛ: ٕاشا ٜٳٚاي

ٌَٕاتٺٚزٕٚ َكسٸ ،ٖصٙ ايطغاي١ ؾذأ٠ّ ّٕ، غري َتٓاغبٺ ، ٚبؿه ؟ يٛ نإ ا٭َط ٫ٚ َؿٗٛ

ِ َٔ عٓٛإ ضغاي١ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ٗٳنُا شنط ايسنتٛض إعكَٛٞ اهلُساْٞ، ٜٚٴِؿ

ايكا٥ًٌ بتٓاٖٞ ا٭بعاز، ٚهب إٔ ٜهٕٛ نصيو، ايػا٫ض أٜهّا، ٖٚٛ أْ٘ نإ َٔ 

إٕ ايصٟ نإ َٔ »إٕ َطاز ناتب ٖصٙ ايطغاي١ َٔ قٛي٘:  :إشٕ ٫ ّهٔ ايكٍٛ

ٖٛ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض، ٚٗ ايٛاقع وتٌُ  «إٛاؾكٌ يططٜك١ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ

ٗ شيو  يٝهٕٛ ;إٔ ٜهٕٛ ايهاتب قس شنطٙ بٗصٙ إٓاغب١ ٗ ْٗا١ٜ ٖصٙ ايطغاي١

٘ ايٓكس إيٝ٘. ٚعًٝ٘ ٫ ٜبك٢ إٍ ايؿدل ايصٟ قكس ناتب ٖصٙ ايطغاي١ إٔ ٜٛدِّ إؾاض٠ْ

 ، ُٖٚا:ٌأَآَا غ٣ٛ استُاي

ٚٸ ٕ ايهاتب إِا شنط سػاّ ايسٜٔ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض إ: ٍا٫ستُاٍ ا٭

ٚٵضٙ ضغاي١ّٗ ٖصا إٛنع ٭ْ٘ قس أٖي ا قكس ٗ بسا١ٜ ُبٳٗ ٖصا إٛنٛع أٜهّا، ٚضٴ ـ بسٳ

ٔٵ ٔ َٔ اؿكٍٛ سٝح مل ٜتُٖه ا٭َط إٔ ٜٓكٌ ضغايت٘ ٗ ٖصا إٛنع أٜهّا، ٚيه

ُا نإ َسضنّا ـ َجٌ بٳ٫ غٝٻُا إٔ ايهاتب ضٴٚعًٝٗا ؾكس انتؿ٢ باٱؾاض٠ إيٝٗا ؾك٘; 

ؾهٌ اهلل  بٔ ّا بٌ ضغاي١ عًٞايسنتٛض إعكَٛٞ اهلُساْٞ ـ يًتؿاب٘ ايكطٜب دسٸ
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٘ يٓكًٗا ـ أٚ اٱؾاض٠ إيٌٝ ٖصا ا٭َط زاؾعّا بايٓػب١ ٖصٙ ايطغاي١; ؾؿٖه ايػا٫ض ٚبٌ

 ا٭ز٢ْ ـ ٗ ْٗا١ٜ نتاب١ ٖصٙ ايٓػد١ َٔ ايطغاي١. إيٝٗا ٗ اؿسٸ

اٱؾاض٠ إٍ سػاّ ايسٜٔ ٗ ْٗا١ٜ ٖصٙ ايطغاي١ غبب هٕٛ ٜ: إٔ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

ؿكٝك١ قس نتب ضغايتٌ ٗ ْ٘ ٗ اأإٔ سػاّ ايسٜٔ ٖٛ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ أٜهّا، ٚ

َُٓٗا نإ قس اغتؿاز َٔ عباضات٘ ٗ ضغايت٘ ا٭خط٣. يٛ  ْ٘ ٗ ٚاسس٠ٺأٖصا إٛنٛع، ٚ

قضٸ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ٜهٕٛ سػاّ ايسٜٔ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض عإّا َٔ إعاقطٜٔ 

ّا َٔ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ; أٟ ٖٛ شيو ايهاتب ايصٟ نتب ٖصٙ ا٭قػط غٓٸ

٘ ايًتٌ نتبُٗا ٗ تٓاٖٞ ٝٵَٔ ضغايتٳ ٚاييت ٖٞ ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع ٚاسس٠ْ ،غاي١ايط

ا٭بعاز ٗ ْكس ايبػسازٟ ٚأسس أتباع٘، َٔ َٓطًل ايسؾاع عٔ ابٔ غٝٓا. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

َٳ ; «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»ـ نتاب أٖي ٔٵ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ٖٛ 

إٔ ناتب٘  ـ َكٝبّاـ ت ايسنتٛض َعكَٛٞ ٗ َكايت٘ ايع١ًُٝ أٟ ايهتاب ايصٟ أثب

ٚهب إٔ ٜعٛز تاضٜذ  ،يعُٝس إًو ايهٓسضٟ ـ ايٛظٜط ايػًذٛقٞ إعطٚف ـ َعاقطٷ

ٟٸ اـاَؼ; أٟ قبٌ عؿطات ايػٌٓ َٔ تأيٝـ نتاب  تأيٝؿ٘ إٍ َٓتكـ ايكطٕ اهلذط

ٗ ٖصا ايهتاب ـ ٚأْ٘ نإ  س١ّامس٘ قطا زٴٔطٌ أبٞ ايربنات ـ ايصٟ ٜٳبٳ)إعترب( َٔ قٹ

ٔ أٚ ث٬ث١ عكٛز َٔ بسا١ٜ ايٓؿاٙ ايعًُٞ ٜٵس اؿٝا٠ قبٌ عكسٳٝٵٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ع٢ً َق

ؾإٕ سػاّ  ،. ٚع٢ً ٖصا(28)١٭بٞ ايربنات ايبػسازٟ َٚٓٗذ٘ ٗ ْكس ايؿًػؿ١ ايػٜٝٓٛٸ

ٟٸ ْ٘ نإ إايػازؽ; أٟ  ايسٜٔ ايػا٫ض نإ َٔ عًُا٤ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اهلذط

ٌ إٔ ٜهٕٛ قس أزضى ُٳَٔ إعاقطٜٔ ا٭نجط ؾبابّا ٭بٞ ايربنات ايبػسازٟ، ٜٚٴشتٳ

ٓا ـ ِؿدص َٓ٘ َٚٔ أسس أتباع٘ )ٚايصٟ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ـ نُا أغًَعكطٙ، ٚأْ٘ قس اتٻ

ٍٕٖٛ ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ، أٚ ايؿدط ايطاظٟ  ( َٛقؿّا ْاقسّا. ٚع٢ً أنعـ ع٢ً استُا

ٜٔ ايػا٫ض َعاقطّا يؿطف ايسٜٔ إػعٛزٟ، ٚنصيو َعاقطّا ٖصا ٜهٕٛ سػاّ ايس

 ّا يًؿدط ايطاظٟ أٜهّا.أنرب غٓٸ

ٚٸ ،ٖصا ٍ عٓسٖا هب ايكٍٛ: وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٗ سٌ يٛ قضٸ ا٫ستُاٍ ا٭

ـ ضغايت٘ تكًٝسّا ٚاغتًٗاَّا َٔ ناتب ٖصٙ ايطغاي١، ٚإشا مل سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض قس أٖي

عٓٗا ـ  ٞ ٫ أًَو قٛض٠ّأْٸ تٴطٵيسٜٔ ايػا٫ض ـ ٚاييت غبل إٔ شَنٗ ضغاي١ سػاّ ا زٵٔطٜٳ



 

 

هـ 6446م ـ  6266ــ شتاء وربيع  16ـ  16ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  وص معاصرةنص  

 

دص َٔ قت٣ٛ ٖصٙ ايطغاي١ ـ بعس امسّا ٭بٞ ايربنات ايبػسازٟ ٚدب ايكٍٛ: إْ٘ قس اتٻ

دسٜس٠، ٖٚٞ إٛدٛز٠  يتأيٝـ ضغاي١ٺ سصف ا٭دعا٤ إطتبط١ بأبٞ ايربنات ـ شضٜع١ّ

ٕٛ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ ـ ايصٟ ٖٛ ٗ َكاّ ْكس ّا إٔ ٜهسايّٝا بامس٘. َٔ إػتبعس دسٸ

ًعّا بايهاٌَ ع٢ً ؾًػؿ١ ابٔ غٝٓا ـ ف ْؿػ٘ بٛقؿ٘ َٖطأبٞ ايربنات ايبػسازٟ، ٜٚٴعطِّ

آخط، ٖٚٛ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض. ٖٚصا أٜهّا ٜٴؿري  قس اْتشٌ عُس٠ َػا٥ً٘ َٔ ؾدٕل

ٚٵضٙ إٍ إٔ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض نإ َتأخِّ ٚعًٝ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ طّا عٔ ناتبٓا، بسٳ

ٟٸ ٢ أٚا٥ٌ ايكطٕ اهلذطٟ أٚ ستٸ ،ايػازؽ ؾدكّا نإ ٜعٝـ ٗ أٚاخط ايكطٕ اهلذط

ٟٸايػابع. ٚع٢ً  ٍٕ أ نإ ٜعٝـ قبٌ عكط ـ ١ ا٭خط٣ ١ إػتكًٓنُا ٜجبت با٭زٓيـ ؾإْ٘  سا

: إٕ ناتب ٖصٙ ٌُٕٳغري قتٳ ٕضطٵع٢ً َؾ ،٢ يٛ قًٓاايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ. ٚستٸ

غاي١ قس أخص َػا٥ً٘ َٔ نتاب سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ٗ إثبات تٓاٖٞ ا٭بعاز، ايط

ِٸ ٚنع اْتكازات٘ ٭بٞ ايربنات ايبػسازٟ  ٚايربٖإ إٛدٛز ٗ اٱؾاضات ٫بٔ غٝٓا، ث

ٗ بسا١ٜ ايطغاي١، َع شيو هب ايكٍٛ: إْ٘ بػبب ؾٗط٠ أبٞ ايربنات ايبػسازٟ ٗ ٖصا 

هٕٛ سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض قس نتب ضغايت٘ زٕٚ إٔ ٜصنط ّا إٔ ٌٜ دسٸُٳا٫عتكاز ٜٴشتٳ

ػل امس٘ ؾٝٗا، ٚأْ٘ قس نتبٗا ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع ٗ ْكس أبٞ ايربنات ٚضأٜ٘ غري إتٻ

طّا عٔ أبٞ َع ابٔ غٝٓا، َٚع شيو هب اعتباض سػاّ ايسٜٔ ايػا٫ض ؾدكّا َتأخِّ

ٚٸ ايربنات، أٚ ٗ اؿسٸ ا٭قك٢ َعاقطّا ي٘، ٚيٝؼ ناتبّا ٍ َٔ ٚعإّا َٔ ايٓكـ ا٭

ٟٸ  اـاَؼ. ايكطٕ اهلذط

ْا ـ طٵّا نإ ـ نُا غبل إٔ شَنـ ٖصٙ ايطغاي١ أٜٸأخط٣ ؾإٕ َ٪ٚي َٚٔ ْاس١ٝٺ

بأبٞ ايربنات ٚأسس أتباع٘ َٚطٜسٜ٘. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عًُٓا بإٔ عُط  نإ ع٢ً َعطؾ١ٺ

 ، ٚنإ ي٘ شات َطٸ٠ٺٚقس اْتكسٙ أٜهّا ،اّ نإ ٜعطف أبا ايربناتبٔ إبطاِٖٝ اـٝٸ

ٚامس٘ ؾطاَطظ بٔ  ت،٭سس أتباع ٚقبٸٞ أبٞ ايربنا ؾسٜس ٚاْتكازٷسازٸ٠  َٛاد١ْٗ

ٞٸ ٝٵسٳ إٔ اـٝٸ(29)عً اّ ٗ سٝٓٗا ـ سٝح نإ أبٛ ايربنات َُٓٗهّا ٗ ْكس ابٔ غٝٓا ـ ، بٳ

 مل ٜهٔ ٜط٣ َٔ اي٥٬ل بؿأْ٘ إٔ ٜٓعٍ إٍ َػتٛاٙ، ٜٚهتب دٛابّا ع٢ً َا ٜكٛي٘ ؾابٌّ

ِٸبهجرٕي ّاي٘ ٚأقػط َٓ٘ غٓٸ َعاقطٷ ٜاؾعٷ ٓا ١ًَِ ٖصٙ ايطغاي١ ـ اييت غبل إٔ َْكإٕ َكسٸ . ث

ٕ أاّ، ٚإٔ ٖصٙ ايطغاي١ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َٔ تأيٝـ عُط اـٝٸ ٗا ـ تؿٗس بٛنٕٛحْكٻ
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 اّ ٗ ايهتاب١.أغًٛبٗا ٫ ٜٴؿب٘ ططٜك١ اـٝٸ

ٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ; سٝح ا٫ستُاٍ اٯخط إٔ ٜهٕٛ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ ٖٛ اب

 ،«ْٗر ايتكسٜؼ»ْعًِ أْ٘ نإ َعاقطّا ٭بٞ ايربنات، ٚقس نتب ْكسّا عًٝ٘ بعٓٛإ 

ٚقس ْٴؿط ٖصا ايٓكس ٗ ا٭عٛاّ ا٭خري٠. ٚبإٓاغب١ ؾإٕ ضغاي١ ْٗر ايتكسٜؼ ٗ فُٛع١ 

قبٌ ٖصٙ ايطغاي١; ٚعًٝ٘ ٫ ٜبعس إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايطغاي١  تٵتبٳضٚإ نٛؾهٛ قس ُن

ٚٵ سٙ ٗ ْٗر ايتكسٜؼ إٍ ِك٘ ابٔ غ٬ٕٗ ْٳضٖا َٔ تأيٝـ ابٔ غ٬ٕٗ أٜهّا. يكس ٚدٻبسٳ

ٞٸ ٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ إككٛز ٗ ٖصٙ ايطغاي١ ـ إشا  ،ٙ ـطٴِنـ اٯْـ شٹ (30)ؾطاَطظ بٔ عً

ٞٸناْت َٔ تأيٝـ ابٔ غ٬ٕٗ سٓك ٚع٢ً ٖصا  .صّا ـ ٖٛ شات ٖصا ايؿدل طؾطاَطظ بٔ عً

 ،سٙ إٍ ٖصا ايؿدلِكٕ ٗ نًتا ايطغايتٌ ْاٚطّا ٗ ْٳٜهٕٛ ابٔ غ٬ٗ ،ا٭غاؽ

١َ اييت ْكًٓاٖا، ٚنصيو َا ٚضز ٗ شيو ؾإٕ أغًٛب إكسٸ عٚإٍ أبٞ ايربنات َآ٫ّ. َٚ

٫ ٜتٓاغِ َع أغًٛب ابٔ غ٬ٕٗ ٗ إٛاد١ٗ َع أبٞ ايربنات  ،ْٗا١ٜ ٖصٙ ايطغاي١

٫ َٚٔ تأيٝـ ابٔ غ٬ٕٗ ايػاٟٚ،  ّا إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايطغاي١َٚٔ إػتبعس دسٸ .ايبػسازٟ

 :ض إٍ شيو ايتابع ٚإطٜس ٭بٞ ايربنات، ٜكٍٛسٝح ٜتعطٻ ،غٝٻُا أْ٘ ٗ ْٗا١ٜ ايطغاي١

ع١ٝ ٭بٞ ايربنات; إش َٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜكهٞ بٳطٸ غط٦٘ ٗ ايتٻإْ٘ ىؿ٢ إٔ ٜعرتف ٜٚٴكٹ

ٞٸ ُ٘. ؾإٕ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٓػذِ َع ؾدك١ٝعٵع٢ً زعا٥ِ اٱّإ بعٳ ـ  ؾطاَطظ بٔ عً

ٌُ ايطاَعٌ ٖٚٞ أٚد٘ بايٓػب١ إٍ إتهًٚ ،ٖٚٛ َٔ ًَٛى آٍ نانٜٛ٘ ٗ ٜعز ـ

ُٕ ،باؾاٙ ٚايؿدط ايطاظٟ. ٚع٢ً ; ؾطف ايسٜٔ إػعٛزٟ :َٔ أَجاٍ ،بايٓؿؼ ٌُ ثك١ّعٳِؿٚا

 ٞٸؾإٕ ا٫ستُاٍ ا٭ق٣ٛ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ناتب ٖصٙ ايطغاي١ ٖٛ ؾدل عً ،ٖصا ا٭غاؽ

هلل ايػا٫ض، ٚإٔ ٌِٝ إٍ ٖصا ا٫ستُاٍ، ٖٚٛ أْ٘ سٝح نإ َعاقطّا بٔ ؾهٌ ا

يؿطف ايسٜٔ إػعٛزٟ ٚايؿدط ايطاظٟ قس نتب ٗ اؿكٝك١ ضغايتٌ سٍٛ تٓاٖٞ 

 س أسس أتباع٘ َٚطٜسٜ٘.ِكٚا٭خط٣ ٗ ْٳ ;ا٭بعاز، أسسُٖا ٗ ْكس أبٞ ايربنات

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ١ٝٓ َٔ سٝا٠ ايػا٫ض ٚدب ْاٙ سٍٛ اؿكب١ ايعَطٵَا شَن يٛ قضٸ ،سا

ٌٸ ،عًٝٓا بطبٝع١ اؿاٍ ٕػأي١ ْػب١ نتاب داَع  إٔ ْبشح عٔ سٌٛ ،ؾ٤ٞٺ ٚقبٌ ن

٫ٚ ٗ  ،نُا ْعًِ ؾإْ٘ ٫ ٜٛدس ٗ ايٓػد١ إدطٛط١ هلصا ايهتابٚقٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ. 

ٟٸ َٛنٕع  ;كٌَا ٜٓػب ٖصا ايهتاب إٍ ايػا٫ض أبسّا، ٚإِا شٖب بعض احملٚك ،آخط أ
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ٗ  ٘ٺبٳز ؾٳ٘ بعض َػا٥ٌ ٖصا ايهتاب )ْٚعٝس ايتأنٝس ٖٓا ع٢ً فطٸبٳاعتُازّا ع٢ً ؾٳ

ٚيٝؼ ْٝعٗا( َع إػا٥ٌ اييت ْكًٗا ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ايتكطٜط  ،بعض ٖصٙ إػا٥ٌ

ٞٸ َٚٔ  ،كٌ; ؾصٖب بعض احملٚكعٔ ايػا٫ض «نؿـ ايكٓاع»يهتاب  ايعطبٞ ٚايؿاضغ

ّ باْتػاب ٖصٙ ايطغاي١ إٍ عٵإٍ ايكطع ٚاَؾ ،ُساْٞايسنتٛض إعكَٛٞ اهل :بِٝٓٗ

 ايػا٫ض. 

٠ سٍٛ ايعكط ايصٟ عاف ؾٝ٘ بايٓٛط إٍ أْ٘ ٫ تعاٍ ٖٓاى بعض ا٭غ١ً٦ اؾازٸٚ

ْاٙ َٔ أْ٘ وتٌُ إٔ طٵ، ٚبايٓٛط أٜهّا إٍ َا شَنهلا ٚاييت مل ْعجط ع٢ً دٛابٺ ،ايػا٫ض

ّا ٭بٞ ايربنات، هب عاقطّا أسسخ غٓٸّا يًؿدط ايطاظٟ، َٜٚهٕٛ َعاقطّا أنرب غٓٸ

ً٘ بإطٸ٠، ٚهب بٳ١ استُاٍ تأيٝـ نتاب داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ َٔ قٹايكٍٛ َطدٛسٝٸ

٫ٌّٕ َٔ شيو إٔ ْؿٚهسٳبٳ ـ ؿّا هلصا ايهتاب; ٖٚٛ إ٪ٚيي٘ بٛقؿ٘ َ٪ٚي ط ٗ ايبشح عٔ بسٜ

 كّا ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ يتهٕٛ شضٜع٫١ّس «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»َػا٥ٌ نتاب٘  تٵايصٟ أزٻ

طٳ غري ٌ عًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ايػا٫ض، ٚإٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ مل ٜٳبٳ١ُ يتأيٝـ ضغاي١ َٔ قٹًَِٗٔٴ

. «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»ٖصٙ ايطغاي١ ايجا١ْٝ يعًٞ بٔ ؾهٌ اهلل ؾك٘، ٚيٝؼ نتاب 

كٌ ٌ بعض احملٚكبٳقٹ مل ٜػبل َٔ «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»ـ نتاب ٚبايٓػب١ إٍ َ٪ٚي

ٍٕ ـ ٖصا ايهتاب ٖٛ اؿهِٝ عًٞ ٚاسس ؾك٘، ٖٚٛ ايكٍٛ بإٔ َ٪ٚي غري ايكٍٛ باستُا

ٝٵسٳ إٔ ايسنتٛض إعكَٛٞ ٜطؾض ٖصا ا٫ستُاٍ(31)ٟٛػٳبٔ أٓس ايٓٻ اغتٓازّا َٓ٘ إٍ  ;. بٳ

 بعض ا٭غباب. 

ٝٵسٳ أْٞ أططح ٖٓا استُا٫ّ ثاّْٝا; إش ٜبسٚ يٞ َٔ احملتٌُ د سٸّا إٔ ٜهٕٛ نتاب بٳ

٫ غٝٻُا َع عًُٓا ـ ع٢ً َٚٔ تأيٝـ عُط بٔ إبطاِٖٝ اـٝٸاّ;  «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»

 أخط٣ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ َػا٥ٌ َؿاب١ٗٺ إٔ ايػا٫ض قس اغتؿاز ٗ ضغاي١ٺبـ  َّا تكسٻ

إعكَٛٞ اّ ٗ ضغايت٘. ٚإٕ ٖصا إكساض َٔ إػا٥ٌ اييت ْكًٗا ايسنتٛض ٕػا٥ٌ اـٝٸ

ّهٓ٘ ع٢ً  «داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»١ عٔ بسا١ٜ نتاب اهلُساْٞ ٗ َكايت٘ ايعًُٝٸ

ٌٕ ٚآخط ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا  غبٌٝ ا٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا َعتُسّا َٚٛثٛقّا بؿه

١َ ايهتاب، ٚتػ١ُٝ ايهتاب َٔ تأيٝـ عُط بٔ إبطاِٖٝ اـٝٸاّ. إٕ أغًٛب َكسٸ

نتبٛا ٗ َػا٥ٌ إٛنٛع َٛضز ايبشح، ٚنصيو ططٜك١ ٌَ ايصٜٔ ايعًُا٤ إتكسِّ
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٫ٚ غٝٻُا  ،نبري ضغا٥ٌ اـٝٸاّ ن٬َ٘ سٍٛ إباز٨ ايؿًػؿ١ٝ يًبشح، تٴؿب٘ إٍ سٛس

اّ ٜٴشتٌُ إٔ أخط٣ إٔ اـٝٸ ٓا ٗ َكاي١ٺتٵط ٚايطٜانٝات. نُا أثبٳبٵبعض ضغا٥ً٘ ٗ اَؾ

ٚٴيس ٗ عاّ  ـ ؽ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ َ٪ٚييًٗذط٠، ٚع٢ً ٖصا ا٭غا 410ٜهٕٛ قس 

ؿ٘ ٗ عكط عُٝس إًو ايهٓسضٟ. ٚوتٌُ ، سٝح أٖي«داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»نتاب 

اّ نإ ـ قبٌ اضتباط٘ بب٬ٙ ًَو ؾاٙ ايػًذٛقٞ ْٚٛاّ إًو ـ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اـٝٸ

١َ ٖصا ايهتاب بايٛظٜط ايػابل يًػ٬دك١، أٟ ايهٓسضٟ. ٚنُا ًٜٛح َٔ َكسٸ ق١ًٺ

 ،ِ ٚٓا١ٜ ايٛظٜطعٵاّ نإ ٜطُع َٔ خ٬ٍ ٖصا ايهتاب باؿكٍٛ ع٢ً زٳٝٸؾإٕ اـ

ؿات٘ ا٭خط٣ ػاٙ اّ ٜكّٛ ب٘ ـ نُا ْعًِ ـ ٗ بعض نتب٘ َٚ٪ٖيٖٚٛ َا نإ اـٝٸ

 اٯخطٜٔ َٔ أقشاب إٓاقب أٜهّا.

ِٸ  ،ٚٗ اـتاّ ٫ بٴسٻ َٔ ايتصنري بٗصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ ٖٓاى تكطٜطّا مل ٜت

 :عٓٛاْ٘ ،اّإٍ اـٝٸ َٓػٛبٺ ،ٗ إغطٓبٍٛ خ عٔ ٚدٛز نتابٺٓ٘ ٜتشسٻس َايتأٗن

، سٝح هب ايكٝاّ بإعٜس َٔ ايتشكٝل بؿأْ٘، ٚاستُاٍ اؼازٙ «فُع قٛاٌْ ايٓذّٛ»

 .«داَع قٛاٌْ عًِ اهل١٦ٝ»َع نتاب 
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