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-1نلسنات الهجرة اليبوىة
هى خكٌ اهْصؾة اهَجٓٔة اغدٕةذا فةثلة ىلع افدصةثة اهَجي هدظؼٔةة اهدةذٔع ،ثن
كةٍح –ىلع اهٔكـ يٌ دهم-فٔال ٍجٓٔة يف اهؿيٌ هاملكةن ،هى ٔكٌ هٕصؼ
ٍؾٔلِ هالٍٔدةق إال هفق "كٓإٌٍ" اهٓاكْ املٓيٓٓي هوفدؾة اهَجٓٔة .اهمؾض
اهٔؾثي هوَجٓة ،خكٌٓٔ اهَجي (ش) ،اهجٔزة اهَجٓٔة ،اهؼٓٓة اهقؾٔة ،اهصْؾ
ثةهؼٓٓة هخظًّن األدى فْٕة ،اهجظذ ٌٓ أفق شؼٔؼ هوؼٓٓة اهصؼٔؼة ...إهعّ .ؽُ
ّي "يلؼيةة اهْصؾة اهَجٓٔة" ،فال خُفَْى اهْصؾة ثؼهٍْة ،هال خكدًن هٓذخْة
(اهْصؾة) إال ثةفدظًةذّة.

***
ٔدصوى "اهمؾض اهٔؾثي هوَجٓة" يف ٓؼة "غوفٕةة" – كًة ٔقًْٕة يٍٓدغًؾو
هاض0-
 اهػوفٕة االكدوةخٔة 0اهؾٓي ثةهدَةهب ىلع ٌٍٕٓٓ يٌ األذايي (أذص خكٓنيدةطة هوؾٓي يف اهمدةء ،هأغؾى يف اهوٕف) ،رذآة اهظجٓب يف اهصجةل ،رذآة
اهَػٕن يف اهٓاطةة ،اهدصةذة يف يكة هاهَةاف (خصةذة يكة كةٍح األكٓى ،ثؼأة
ثةهٓفةٍة ثٌٕ اهمةم هاهًٌٕ هغٕؾّة يٌ اهجوؼان ،هاٍدْح ثةهدصةذة اهفٔوٕة
هغةهة ية ٓؾفدِ يكة يٌ خصةذة يٓفى اهظس)ٕٓ ،ك اهلجةان املصةهذة ىلع
آدؾاص فجٕن اهلٓافن اهدصةذٔة هطًةٔدْة ،االّدًةم ثةملٔةيالة املةهٕة هاهًٔن
ىلع خظوٕن األذثةج هاخغةذ األيٓال ،اهغؽاء كةن خًؾا ههجَة ههظًة هكةٍح اهظجٓب
يدةطة هوًدؾفٌٕ فلٌ ،اهًٌٕ كةٍح ئؾهفة ثػوٓثة أذايْٕة هارخّةذ رذآدْة،
املؼَٔة كةٍح يؿخّؾة هكةن اهْٕٓخ ٔقدًٔؾهن يَْة ٓؼة أذاصٍ كػٕجؾِْٓ ،ذ
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ثٔى اهوَةٓةة املظوٕة كدوَْٕ املَدصةة اهصوؼٔة يف اهَةاف (هكةٍح ّؽُ
اهوَةٓةة يدجةخهة هيدؼاههة ثٌٕ اهلجةان هاملؼن) ...إهع.
 اهػوفٕة اهقٕةفٕة 0خكّٓن "املصًٓٓةة اهقٕةفٕة" يٌ أفؾ هخظةهفةة كجوٕةأرؾة يف ثٔى أطؼات "اهقٕؾة اهَجٓٔة" (إٍْةء يلةٍٔة ثَي ّةلى ،األفؾ
املمةذكة يف غؿهة ثؼذ يْ ٍؾف املمؾكٌٍٕ ،وت اهصٓاذ ثٔؼ ٓٓخة اهَجي يٌ
اهَةاف ...إهع) ،إخاذة اهػالف اهقٕةفي ثةالشدًةع يف خَّٕى "املأل" هثةفدزًةذ
ذيؿٔة لٕٓح يكة ،خػوٕن ثٔى اهمٕٓح أه ثٔى األلػةش ثجٔى املْةم
هاهِٓةاف (اهَقيء ،اهقلةٔة ،اهؾفةخة ،اهوٓاء ...إهع) ،خٔوق اهْٕجة يف هظؾاء لجِ
اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة ثةهلٓة اهٔقكؾٔة (اهلؼذة ىلع طًةٔة األخجةع ،اهزأذ ...إهع) هيَِ
كةن االٓدؾاف ثلؾٔك كأكٓى كجٕوة ٓؾثٕة ،االّدًةم ثًكة يٌ كِجن رالت كٓى
ّي "اإليجؾآٍذٔة اهجٕؿٍَٕة" ه"اإليجؾآٍذٔة اهفةذفٕة" ه"يًوكة اهظجمة"
(هىلع يٓء ّؽا االخًةم هاهدَةكًةة ثٌٕ األٍؾاف اهزالرة املْدًة كةن ٔدوؾف
املكٕٓن) ...إهع.
 اهػوفٕة االشدًةٕٓة هاألغالكٕة 0اهدكةفن اهلجوي اهؽو كةٍح خفؾيِ ِؾهفاملٕٔمة اهوظؾاهٔة (خاليف اهصؾًٔة ،طًةٔة املوةهضِْٓ ،)...ذ "غؤةء"
يدًؾخٌٔ ىلع كجةاوْى ثٌٕ اهفَٕة هاألغؾى (هخوم ّي "اهفؾخٔة" اهدي َُٔجؽ
أهظةثْة يف كجةاوْى ،ثدٔجٕؾ يٍٓدغًؾو هاض)ِْٓ" ،ذ اإلطقةز ثةهٓطؼة ىلع
أفةز املوةهض املةخٔة املمدؾكة" ،ذفٓح كةٓؼة يٌ "املزن اهٔوٕة األغالكٕة"
(اهمصةٓة يف اهلدةل ،اهوجؾ َٓؼ املوٕجة ،اإلهؾاذ َٓؼ االٍدلةم ،طًةٔة
اهًٕٔف ،خظؼو اهلٓو ،اهكؾم هطقٌ اهًٕةفة ،اهٓفةء هاإلغالش ...إهع) ...إهع.
 اهػوفٕة اهؼَٕٔة هاهفكؾٔةٓ 0جةخة األهرةن هاألهَةم هثؼأة خؼّٓذ ّؽُ اهؼٔةٍةَٓؼ اهكزٕؾ يٌ اهٔؾب (هاملكٌٕٕ يَْى غوٓهة) ،خفٓق اإلٍقةن هولجٕوة
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هاالٍدًةء هْؽُ ثْؼف اهدفٓق (ٔقًْٕة يٍٓدغًؾو هاض "اإلٍقةٍٕة اهلجوٕة")،
ٍقجة األطؼات هاهَٓاذئ هوؼّؾ هاهلؼذِْٓ" ،ذ االخصةُ ٍظٓ اهدٓطٕؼ" (طؾكة
"اهظَفةء") ...إهع.

1

ٔدظؼت كزٕؾ يٌ املدلؼيٌٕ ،هيٌ فةذ ىلع ٍْصْى يٌ املٔةهؾٌٌٔٓ ،
"يلؼيةة اهَجٓة" .ههكَْى ال ٔدصةهرن ثؽهم ية خًًَدِ اهؾهأة "املدلؼية"
(يظًؼ ثٌ إفظةقٓ ،جؼ املوم ثٌ ّمةم ،أثٓ اهلةفى اهقْٕوي) ،هدهم يٌ
رّؼّى فًٕة كؼ ٔدٓهن إهِٕ اهجظذ اهدةذٔػي املٔةهؾ .إٍَة ال ٍَكؾ –يْ ٓجؼ اهوِ
اهٔؾهو -ية آدؾص فجٕن األثظةت اهدةذٔػٕة املٔةهؾة (االفدمؾاكٕة) يٌ ٓلجةة
شٔودْة خقلٌ يف أطؼ غَأٌٔ 0افدقالم هَؼذة اهٓرةاق اهدةذٔػٕة ،أه خٔقف
يف ينء اهفؾاغةة اهدي خػوفْة خوم اهَؼذة (ّؽا ّٓ يَْس يٍٓدغًؾو هاض،
هفق ية هؾج ثِ ٓجؼ اهوِ اهٔؾهو)2؛ إٍَة ال ٍَكؾ دهم ،ههكََة كؼ ٍقدفٕؼ يٌ
ثٔى ية ٔكدمفِ املدٔقفٓن يف غٕؾ ية خٔقفٓا فِٕ ،فَٔزؾ ىلع ئَٕةة
غةٔة يف األًّٕة ال ٍكةخ ٍصؼ هْة أرؾا يف كدت "املدلؼيٌٕ" يٌ كدةب اهقٕؾة
هيٌ فةذ ىلع ٍْصْى.

***
"خكٌٓٔ اهَجي (ش) هخَمبدِ" ّٓ ية ال ٔقَٔة إًّةهِ هٍظٌ ٍظةهل اهكمف ٌٓ
يلؼيةة "اهْصؾة اهَجٓٔة" ،فةهْصؾة ٍدةثٓ 0جلؾٔة يف داة اهَجي ،ههطي خولةُ

-1ذاشْ خفوٕن ية خى خوػٕوِ َّة يف 0يٍٓدغًؾو هاض ،يظًؼ (ش) يف يكة ،خؾشًةٓ 0جؼ
اهؾطًةن اهمٕع هطقٌٕ ٕٓقى ،يؾاشٔة أطًؼ لوجي ،اخوةالة فجٓ ،اهَجٔة اهزةٍٕة،4112 ،
يٌ ش  11إهى ش .24
-4ذاشْ" 0اإلٔؼٔٓهٓشٕة اهٔؾثٕة املٔةهؾة"ٓ ،جؼ اهوِ

اهٔؾهو.
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اهَجي .فكةن هؿاية ٓوَٕة خدجْ يؾاطن خكٌٓٔ ّؽا اهَجي ،طدى خّْؾ هَة يف
طلٕلدْة ،ال كًة طةهل ثًْٔى إيفةء ٍةثْ يٌ "اهقظؾ" ٓوْٕة.
إن ية أٍولَة ٓوِٕ َّة "اهدكٌٓٔ" ّٓ ،ية أفًةُ أثٓ رٔؼ امللؾئ اإلخذٔقي "إٓؼاخا"
خىّ كةٖخي0
"-افدكًةل أذثٌٕٔ ٔٓية طدى ال ٔلةل َِٓ غالم.
 اغدٕةذُ شًٕال طدى ال َُٔدلن يَِ. اغدٕةذُ أيٕة ال ٔٔؾف اهلؾاءة هاهكدةثة طدى ال ُٔدْى ثةهَلن ٌٓ اهكدت اهقةثلة(هيف ّؽا اهوؼخ هشؼٍة غالف ثٌٕ ٓوًةء اهوغة يف خظؼٔؼ ئَى "األيي" كًة
هذخة يف اهلؾآن ،هكؽهم يف خظؼٔؼ ئَى "اكؾأ" ،هكؼ شةؤها ثٔكـ ية خفًن
ثِ "امللؾئ" َّة).

 اغدٕةذُ يٌ كؾٔك 0طدى ال َُٔدلن يَِ ثقجت خٓايْ أهوِ االشدًةٓي. اإلٓؼاخ اهدؾثٓو اهػولي 0طدى َٔةثق كٓهِ فٔوِ ،هإال هشؼ املغؾيٓن يَفؽاهؤٌَ يف خٓٓخِ.
 اإلٓؼاخ اهَفقي 0طدى ٔكٓن كةخذا ىلع اهوجؾ هاهدظًن هفٔة اهوؼذ هيجٌاهَفـ ...إهع.
 اإلٓؼاخ اهفكؾو 0طٕذ اهدظَذ يف غةذ طؾاءٍٕ ،وة غًـ فَٓاة. -اغدٕةذ غةذ طؾاء يكةٍة هَؿهل اهٓطي هدٓفٕؾ ِؾهف اهدأين هاهدفكّؾ".
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اهقٌ هاهػِولة هاملقدٓى اهٔوًي هاهلجٕوة ...كوْة هفةة ال ُٔٔدؼّ ثْة يف يٕؿان
ى اإلغجةذ ثةهٓطي
"طلٕلة اهمؾٔٔة" غةذث األذص ،ههكَْة يف األذص ال ٔد ّ

-3أثٓ رٔؼ امللؾئ اإلخذٔقي ،اهلؾآن هاهٔلن 0يؼغن ئؾيف ،اهصؿء األهل ،يؤفقة اإلخذٔقي
اهفكؾٔة هألثظةت هاهؼذافةة ،اهَجٔة األههى ،4111 ،يٌ ش  162إهى ش .141
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هاهؼٓٓة إهِٕ إال ثأغؽّة ثٌٕٔ االٓدجةذ .هٔٔوى اهصًْٕ أن اهوِ كةخذ ىلع إهلةء
اهٓطي يف اهؾهع يٌ غٕؾ إٓؼاخ ،إال أن يف اإلٓؼاخ خذفة يفةخُ "هكن ٍدٕصة
فجت ،ههكن يصدْؼ ٍوٕت ٔكةفئ اشدْةخُ هخفةٍِٕ".
ٔلٓل امللؾئ" 0إن اإلفالم ال ٔٔٓل كزٕؾا ىلع اهْٕبة أه اهقٌ أه األهن
االشدًةٓي ،ههكَِ ذآى اهٔلوٕة اهقةاؼة خكًًٕة ألفٓاُ املمككٌٕ".
هٔلٓل" 0هكؼ خى اهظؾش ىلع اغدٕةذ هظّة يٌ هظّةة ّؽا اإلٓؼاخ اهدي ههن
فْٕة اهؾفٓل (ش) إهى كًة اكدًةل خفدظِ اهٔلوي هخْٕبِ اهفكؾو ثةالفدغؾاق
اهًٕٔق يف اهدأين اهصٓاٍي املفوٓل ٌٓ اهٓاكْ ثةهّوًة املَجلة هاهوًح
األلؼ إٍجةكة ،هدكٓن ّي اهوظّة اهدي اغدٕؾة هَؿهل اهٓطي".
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هلؼ أيةف ٓجؼ اهوًؼ ثوكجٕؾ هّؾهف اهدكٌٓٔ أٓالُ ِؾهفة أغؾى ،خدصوى يف0
 أن اهؾفٓل (ش) كةن ٍدٕصة ٓالكة طت ثٌٕ أيِ هأثِٕ ،فقالية ٍفقٕةاهَفن يٌ فالية اهٔالكة ثٌٕ هاهؼِٔ.

 أٍِ ذُثي يف ثَي فٔؼ طٕذ خٔؾف (ثٔلن اهَفٓهة) ىلع ْٔٓخٔة ثَيفٔؼ (ْٔٓخٔة أكؾب إهى اهَوؾإٍة ،غٕؾ يظؾفة ،هغٕؾ ْٔٓخٔة ْٔٓخ املؼٍٕة
اهفةفؼٌٔ).
 أٍِ ٓةس اهٕدى هخكجؼ كن أٍٓاع اهظؾيةن ،طٕذ طُؾم يٌ أثِٕ هأيِ هشؼُهًِٓ هاإلغٓة ،كًح أٍِ الدغن ىلع هغؾ يف اهؾٓي رى اهدصةذة.
 أٍِ كةن فوًٕة شقؼٔة ،هاهلؾااٌ ىلع دهم ٓؼٔؼة (يَْة فجةكِ ٓةامة (ص)ىلع كجؾ فَِ ،فًة ثةهم ٌٓ فجةكِ هّٓ يف َٓفٓان لجةثِ).

ٍ-2فقِ ،ش .144-161
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 -أٍِ اهدلى غؼٔصة (ص) ،طٕذ اغدجؾ أغالكِ يف اإللؾاف ىلع خصةذخْة ...إهع.
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إن اهَجي (ش) اهؽو "ّةشؾ" هى ٔكٌ ذشال يٌ ٓةية اهَةز ،ثن كةن يٌ غةهدْى.
هلؼ كةن أكزؾّى كؼذة ىلع االفدصةثة ثدلؼيٕة هودظؼٔةة اهدي كةٍح خٕٔمْة
لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة ،هية ِؾهف اهدكٌٓٔ أٓالُ إال كؾااٌ ىلع ٓجلؾٔدِ
هافدٔؼاخُ هدولي اهٓطي ،هىلع افدزًةذ خوم اهٔجلؾٔة يف طًةٔة اهؼٓٓة
اهصؼٔؼة هخٓفْٕ خااؾة ٍفٓدّة هاٍدمةذّة.

***
هثٔؼ أن خْٕأ اهؾفٓل اهّٕٔى هوَجٓة ،أهطي إهِٕ .هكًة هى خكٌ هفةخِ هيوكةخِ
غةذث 0ية خلؼّذُ كؾٔك (اهٔؾب) ،هية خٔوي يٌ لأن هةطجِ ،هية خٔصؿ ٌٓ اخػةدُ
يَفؽا هؤٌَ يف هةطت اهؼٓٓة اهصؼٔؼة؛ كًة هى خكٌ هفةخِ هيوكةخِ كؽهم،
فإن "اهٓطي إهِٕ" هى ٔكٌ ثٕٔؼا ًّٓة ٔؤرؾ يف اهٔؾب هٔمكن شؿءا يٌ خفكٕؾّة
هيٓكفْة يٌ اإلٍقةن هاهكٓن .ههقَة َّة يف طةشة هػٓص غًةذ اهظؼٔذ ٌٓ
"اهدوٓذاة املػدوفة هّةّؾة اهٓطي" (خولي ذفةالة اهوِ هفّة هئَى أه ئَى
فظقت ،اإلهْةم اهؾثةٍي يف رلةفة ههغة اهلٓم ،اهدػٕن ،اهْؽٔةن ،هَةٓة ثمؾٔة
أٍدصْة ٓلن اهَجي (ش) يف لؾض خةذٔػي) هاهدٔلٕت ٓوْٕة ،فظقت "اهٓطي"
أن كةن رٓذة ٓلؼٔة هفٕةفٕة ال َٔكؾّة ده ٓلن فؼٔؼ ،هطقجِ أن اهدةذٔع
ثٔؼُ كةن غٕؾ اهؽو كجوِ.
أيِؾ اهؾفٓل اهّٕٔى ثةهجالغ ،فكةٍح خٓٓخِ يف اهجؼء فؾّا ،رى ٍلوْة إهى اهٔوٌ
هاهصْؾ ثْة فًٕة ثٔؼ .هلؼ افدًؾة اهؼٓٓة األههى رالت فَٓاة ،يٌ ثٔزدِ إهى
أن شْؾ ثؼٓٓخِ .أية اهزةٍٕة فلؼ افدًؾة كؾاثة ٓمؾٌٔ فَة ،يٌ شْؾُ

ٓ-1جؼ اهوًؼ ثوكجٕؾ ،يٌ يظةيؾة ثَٔٓانٍّ" 0ؾاة يف اهقٕؾة اهَجٓٔة".
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ثؼٓٓخِ يف يكة إهى أن خٓفةُ اهوِ .ية ًَْٔة يٌ ّؽُ املؾاطن ،ية خيَة ٍدكوى
ٌٓ "يلؼيةة اهْصؾة اهَجٓٔة" ّٓ ،يؾطودي ية كجن اهْصؾة0
 يؾطوة اهؼٓٓة اهقؾٔة 0هَّة ذكؿ اهَجي اّدًةيِ ىلع خٓٓة امللؾثٌٕ إهِٕ يٌأّن ثٕدِ (غؼٔصة ثَح غٓٔوؼ (ص)ٓ ،وي ثٌ أثي ٍةهت (ص) ،رٔؼ ثٌ طةذرة
(ص) ...إهع) أه يٌ أهؼكةاِ هئةذفِ (أثٓ ثكؾ ثٌ أثي كظةفةٓ ،زًةن ثٌ ٓفةن،
اهؿثٕؾ ثٌ اهٔٓامٓ ،جؼ اهؾطًةن ثٌ ٓٓف ...إهع) ،كًة أٍِ شٔن هكن ّؤالء ثٕدة (خاذ
األذكى ثٌ أثي األذكى) ٔودلٓن فِٕ هدولي ئةهى اهؼٌٔ اهصؼٔؼ ،هكةن كن دهم
ٔدى فؾا خهن أن ٔٔوى ثِ أطؼ يٌ كجؾاء يكة.
 يؾطوة اهؼٓٓة اهصْؾٔة اهوقةٍٕة 0هثٔؼ أنْ أيؾ اهوِ ذفٓهِ ثةهصْؾ ثةهؼٓٓة،غؾث ثؼٓٓخِ هؤوٌ خإٓة ثَي يؾة هثَي هؤو هثَي ٓجؼ لًـ هثَي ٓجؼ
يَةف هثَي ٓجؼ املَوت؛ غؾث إهى كن ّؤالء ٔؼّٓٓى هٔلٕؼة اهدظؾٔؾ هاهػؾهث
يٌ "اهؼااؾة املفؾغة" اهدي كةٍح خدػجٌ فْٕة لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة ،خهن أن
ٔٔدجؾ يف اهوِ هٓية الاى أه خْؼٔؼ شةطؼ يقدكجؾ .فكةن اهدٔؽٔت ،هكةٍح
اهْصؾة إهى اهظجمة ،هكةٍح املظةهؾة يف اهمٔةب ،هكةن اإلغؾاء ،هكةن اهدآيؾ،
هكةن اإلٔؽاء يف اهَةاف ...إهع .هكن دهم هى َٔن يٌ اهَجي (ش) ههظةثدِ لٕبة،
ثن كٓاّى ههئْى ىلع يظم االغدجةذ هأههن أهؼاء خٓٓخْى إهى ثةكي
اهلجةان اهٔؾثٕة.6

-6يظًؼ فٕٔؼ ذيًةن اهجٍٓي ،فلِ اهقٕؾة ،خاذ اهفكؾ ،1993 ،يٌ ش  64إهى ش .111
فدصؼ ،يف ّؽُ اهوفظةة ،ية دكؾٍةُ َّة ثإٔصةر ،يْ ثٔى اهدأيالة هاهؼذهز هاهٔجؾ اهدي
شةخ ثْة خفكٕؾ يظًؼ فٕٔؼ ذيًةن اهجٍٓي.
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إن ية ٔوفح االٍدجةُ يف يؾطوة اهؼٓٓة املكٕة ّٓ ٓؼم هصٓء اهَجي (ش) إهى
اهَٔف ٍٕوة ّؽُ املؾطوة ،ثةهؾغى يٌ األدى اهؽو أهظق ثِ هاملٔةٍةة اهدي هلْٕة
شؾاء اهصْؾ ثؼٓٓخِ .هيف دهم خذفةن ىلع األكن0
 األغؽ ثةهقٌَ املةخٔة ،إد ال ًٔكٌ هولوة أن خَدوؾ ىلع اهكزؾة إال ثًٔصؿة ،ههىٔكٌ ثٓخّ هوَجي (ش) أن ٔغةيؾ ثةهؼٓٓة اهصؼٔؼة هّي يف يْؼّة هى خدؾفع
ثٔؼ يف ٍفٓز طةيوْٕة أٍفقْى.
 االيدَةع ٌٓ إرةذة اهفدَة هيًةذفة اهَٔف املةخو يف كٕةن هٕـ هوًقوًٌٕ،هّؽا ّٓ اهٓاكْ اهؽو ٍقػدِ اهْصؾة اهَجٓٔة ثٔؼية أهجض هوًقوًٌٕ كٕةن
فٕةفي ٔمكوٓن أغوجٕدِ يف املؼَٔة.

***
هثٔؼ أن الدؼّ اهػَةق ىلع اهَجي (ش) ههظجِ يف يكة ،كةن هؿاية ٓوِٕ أن
ٔجظذ ٌٓ أفق شؼٔؼ هؼٓٓخِ اهصؼٔؼة .فجؼأ ٔجظذ ٌٓ فجن االٍٔدةق خاغن
لؾض اهػَةق هاهظوةذ ال غةذشِ ،هيف يٓفى اهظس ،أغؽ ٔجظذ ٌٓ كجٕوة أه
كجةان خأهِٔ هخظًِٕ هخٓٓخَِ .إن "اهْصؾة اهَجٓٔة" اهدي ٔوّٓذّة ثًْٔى طؼرة
ٍةذاة هى ٔكٌ هَٕوت خػٌَٕ أطؼّ ،ي ٓكـ دهم خًةية .هلؼ كةٍح غَٓة
"افدؾاخٕصٕة" يف هٓي اهَجي (ش) ،غَٓة ًٓن ىلع إٍصةرّة اهَجي كًة ٔؾٔؼ
ال كًة ٔؾٔؼ غٕؾُ .ههؽهم ،فإٍِ خًقم ثػَدِ ثةهؾغى يٌ خصةّوِ يٌ كجن أغوت
اهظصٕس هثةهؾغى يٌ خظؾٔى اهلؾلٌٕٕ ٓوِٕ ،كًة أٍِ ذفى أن ٔػًْ همؾهض
اهلجةان املقدًٕفة (ية هكْ هِ يْ ثَي ٓةيؾ ثٌ هٔؤة).
هثٔؼ أن شٔن ْٔٓخ املؼَٔة يٌ غجؾ اهَجٓة هذكة يغٌ ًٔغَٓن ثْة ىلع
أهز هغؿذث املؼَٔة (هكٍْٓى أهظةب ذفةهة) ،فٕصؼهن أٍفقْى يف يٓاشْة
خٓٓة يظًؼ (ش) ّى أٍفقْى .هّؽا خافْ يٌ اهؼهافْ اهدي شٔوح األهز
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هاهػؿذث ٔلجوٓن خٓٓة اهَجي (ش) ،فكةٍح "ثٕٔة اهٔلجة األههى" ،رى "ثٕٔة
اهٔلجة اهزةٍٕة" .يف األههى ،ثةْٔ اهؾفٓلَ يٌ أّن ٔزؾب ارَة ٓمؾ ذشال ىلع
اهدٓطٕؼ هاهَةٓة هاشدَةب ثٔى املٓثلةة هاهكجةاؾ (اهمؾك ،اهقؾكة ،اهؿٍة ،اهلدن
ثغٕؾ طق ...إهع) ،هأذفن ئْى يؤت ثٌ ًٕٓؾ (ص) ففٕؾا يَِ إهْٕى هخإٓة
ملٌ ثلي يَْى هئوًة ملٌ أفوى فْٕى .هيف اهزةٍٕةٓ ،ةخ يؤت (ص) هئِ
غًقة هفجٔٓن ٍفؾا يٌ أّن ٔزؾب ،فجةٔٔٓا اهَجي (ش) ىلع أن "ًَُٔٔٓ يًة
ًَٔٔٓن يَِ ٍقةءّى هأثَةءّى" ،رى ٌّٕٓ يَْى (ثٔؼ اكدؾاج يَْى) ارَي ٓمؾ
ٍلٕجة ٔدظًوٓن يقؤههٕة كٓيْى هْٕٔؤهن هوؾفٓل اهّٕٔى ِؾهف ٍؿههِ ثٕزؾب
ثٔؼ اهْصؾة.

7

هثةهجٕٔدٌٕ ٔقدًؾ طؾش اهؾفٓل ىلع إٔصةخ يَفؽ شؼٔؼ هؼٓٓخِ .فًٌ طؾهِ
أن ٔٔؾّف اهَفؾ األهل (اهجٕٔة األههى) ثأفةفٕةة اإلفالم ،هٔكدفي ثجٕٔدْى
ٓوْٕة ثؼأة .هيَِ أن ٔؾفن ئْى يؤت ثٌ ًٕٓؾ (ص) هوؼٓٓة إهى اهؼٌٔ
اهصؼٔؼ يف ٔزؾب ،فٕكٓن دهم أهل طوٓل ثدوم اهؼٓٓة يف خاذ األٍوةذ .هيَِ أن
ٔجةِٔٔ اهَفؾ اهزةٍي (اهجٕٔة اهزةٍٕة) ىلع طًةٔدِ هٍةٓدِ هٍوؾخِ ،هأنْ ٌٕٔٔ
يَْى ٍلجةء ًٔزوٍِٓ يف ٔزؾب هٔدظًوٓن يقؤههٕة اهؼٓٓة هاهدًْٕؼ هوْصؾة
هافدلجةل اهَجي (ش) هخأفٕـ اهؼههة.
ٍ-4فقِ ،يٌ ش  119إهى ش ( ،132هيف املؾشْ خفةهٕن هّٓةة) .هفي اهؾطًةن
املجةذكفٓذو ،ذهية األٍٓاذ يف فٕؾة اهَجي املػدةذ ،يَمٓذاة هراذة اهمؤهن اإلفاليٕة
هاألهكةف هاهؼٓٓة هاإلذلةخ /اهقٔٓخٔة ،اهَجٔة األههى ،4113 ،يٌ ش  131إهى ش  .139هّؽا
ّٓ ٍفـ ية أهذخُ املجةذكفٓذو يف كدةثِ "اهؾطٕق املػدٓم" ثميء يٌ اهدفوٕن ،يَمٓذاة
ذاثَة اهٔةهى اإلفاليي /يكة ،اهَجٔة األههى ،4116 ،يٌ ش  114إهى ش  .111هذاشْ إن
لبح أًٔة 0أثٓ ثكؾ اهصؿااؾوّ ،ؽا اهظجٕت يظًؼ (ش) ٔة يظت ،اهَجٔة األههى ،1991 ،يٌ ش
 99إهى ش .114
10

-2فتوح الهجرة اليبوىة
هلؼ لؾع اهؾفٓل اهّٕٔى يف االلدغةل ىلع خأفٕـ "خههة املؼَٔة" يَؽ أن
"خوؾف ثةهجالغ" ألهل يؾة ،ههكٌ هى ًٔٔن هؽهم ٌٓ هٓي إال ثٔؼ أن فموح كن
يظةهالخِ املكٕة ،هثٔؼ أن هشؼ أغوجٕة خقدلجوِ هخظًي خٓٓخِ يف ٔزؾب.
هكؼ كةٍح "اهْصؾة اهَجٓٔة" ٍقػة هٓاكْ يكة هثؼأة هدأفٕـ "خههة املؼَٔة"،
هدهم ّٓ اهؼهذ اهدةذٔػي هوْصؾة .أية "فدض يكة" ،فلؼ كةن ٍقػة هالٍظقةذ يف
املؼَٔة هثؼأة هودٓفْ يف لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة هية ٔظٌٕ ثْة.
هلؼ اكدَْ األٍوةذ ثؼٓٓة اإلفالم ،ههكَْى –ىلع كن طةل-هى ٔكٍٓٓا هٕدؾفٔٓا
ثؽهم ٌٓ ِؾهفْى اهقٕةفٕة هاالشدًةٕٓة .هىلع دهم األفةز خى االخفةق ثٌٕ
اهَجي (ش) هأّن ٔزؾبٔ ّٓ ،ظكّى ثَْٕى (ٓجؼ اهوًؼ ثوكجٕؾ) ،هّى َٔوؾهٍِ
هٔظًٍِٓ هخٓٓخَِ هٍَِٕٔٔٓ ىلع املَمٌ هاملكؾُٓٔ ّٓ .طّؼّى هَٔوؾّى
ىلع ْٔٓخ ٔزؾب ،هّى ْٔدؼهن ثْؼِٔ هٔظًٍِٓ يٌ ثَك يمؾكي كؾٔك.
هًٓٓيةًٔ ،كََة خوػٕن "فدٓج اهْصؾة اهَجٓٔة" يف اٖخي:

 التدكيم (تأشيس السولة):اإلكوٕى هاهمٔت هاهقوَة هاهؼفدٓذ ...إهعّ .ؽُ ّي أّى اهَٔةهؾ اهًؾهذٔة
هدأفٕـ خههة ،هّي يدؾاثَة فًٕة ثَْٕة ،طٕذ ال ٔػدن أطؼّة إال هخػدن ثةكي
اهَٔةهؾ .إن اهَٔوؾ اهٓطٕؼ اهؽو كةن ٔٔٓر اهٕزؾثٌٕٕ هٔظٓل ثَْٕى هثٌٕ
خأفٕـ خههة ّٓ "هطؼة اهمٔت" ،هدهم ّٓ اهَٔوؾ اهؽو فًٕٔن اهَجي (ش)
ىلع خظلٕلِ ثلؼهيِ إهى املؼَٔة ب 0اهدظكٕى ثٌٕ األهز هاهػؿذث ،8هاملؤاغةة
ثٌٕ املْةشؾٌٔ هاألٍوةذ ،هيجٌ فوٓك ْٔٓخ املؼَٔة ثلٓآؼ "اهوظٕفة"

ٓ-1جؼ اهوًؼ ثوكجٕؾٍ ،فـ املظةيؾة أٓالُ.
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(اهؼفدٓذ) .هّٓ ية كةن يفلٓخا هغٕؾ يدةج كجن يصيء "املُظَكِّى" ،طٕذ كةن ال
ٔفًي خٓارن اهؾٓت ثٌٕ األهز هاهػؿذث إهى خأفٕـ خههة ،هطٕذ كةن ْٔٓخ
املؼَٔة ًٔٔوٓن ىلع افدًؾاذ ّؽا اهدٓارن خهن أن خقَٕؾ فبة ىلع أغؾى.
فدوم اهقَٕؾة كةٍح خَٔي خأفٕـ اهؼههة ،هّٓ ية كةن ال ٔوتّ يف يوةهض
اهْٕٓخ .هٓٓص أن خدأفـ اهؼههة ىلع أفةز يٌ فَٕؾة األهز ىلع غؿذث أه
اهٔكـ ،فلؼ أفقْة اهؾفٓل ىلع أفـ 0اهدظكٕى ثٌٕ األهز هاهػؿذث ،املؤاغةة
ثٌٕ املْةشؾٌٔ هاألٍوةذ ،يجٌ فوٓك اهْٕٓخ ثلٓآؼ "اهوظٕفة" ،هّٓ ية كةن
َٔٔي فَٕؾة فبة املقوًٌٕ ىلع فبة يمؾكي املؼَٔة هْٔٓخّة.
 املؤاراة:ٔلٓل يظًؼ فٕٔؼ ذيًةن اهجٍٓي" 0فصٔن شٔفؾ ثٌ أثي ٍةهت هئةد ثٌ
شجن أ غٌٓٔ ،هشٔن طًؿة ثٌ ٓجؼ املَوت هرٔؼ ثٌ طةذرة أغٌٓٔ ،هشٔن أثة ثكؾ
اهوؼٔق (ص) هغةذشة ثٌ رّٕؾ أغٌٓٔ ،هًٓؾ ثٌ اهػَةب هٓدجةن ثٌ يةهم
أغٌٓٔ ،هٓجؼ اهؾطًةن ثٌ ٓٓف هفٔؼ ثٌ اهؾثْٕ أغٌٓٔ ...هّكؽا"...
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هلؼ كةٍح ّؽُ املؤاغةة ألجِ ثةملٔصؿة ،األيؾ اهؽو ٔصٔن اهجةطذ ٔدقةءل 0أو
خافْ ّؽا شٔن األٍوةذ ٔدػوٓن ٌٓ يوةهظْى اهَٕٕٔة هوةهض خأفٕـ اهؼههة؟
أهٕـ ّؽا خهٕال ىلع لؼة خٔولْى ثةهَجي (ش) هثؼهذُ يف خأفٕـ "خههة
املؼَٔة" هيٓاشْة ْٔٓخّة اهدظؾٔفٌٕٕ؟!
هى خكٌ املؤاغةة ئَٓٔة فظقت ،ثن إٍْة كةٍح يةخٔة ،طدى أٍْة يَظح األح
يٌ املْةشؾٌٔ اهظق يف خؾكة أغِٕ يٌ األٍوةذ ،إهى غٕؾ دهم يٌ كقًة
املقكٌ هاملَٔى هاملوجـ ...إهع .هيف ّؽا اهوؼخ ،هشؼٍة املجةذكفٓذو ٔلٓل0

-9يظًؼ فٕٔؼ ذيًةن اهجٍٓيٍ ،فـ املؾشْ اهقةثق ،ش .116
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"رى راخ اهَجي (ش) ّؽا اهظت هاإلٔزةذ كٓة ثٔلؼ املؤاغةة ثَْٕى هثٌٕ
املْةشؾٌٔ ،فصٔن كن أٍوةذو هٍؿٔوِ أغٌٓٔ ،هكةٍٓا خقٌٕٔ ذشالٍ ،وفْى يٌ
املْةشؾٌٔ هٍوفْى يٌ األٍوةذ ،فآغى ثَْٕى ىلع املؤافةة ،هأٍْى ٔدٓاذرٓن
فًٕة ثَْٕى ثٔؼ املٓة ،خهن دهو األذطةم ،رى ٍُقع اهدٓاذت هثلٕح
املؤاغةة".
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 التشرىع:هّٓ رالرة أكقةم 0خمؾْٔ اهلؾآن ،خمؾْٔ اهلٓل اهَجٓو ،خمؾْٔ "اهوظٕفة" .فلؼ
شةء كنّ يٌ خمؾْٔ اهلؾآن هخمؾْٔ اهلٓل اهَجٓو ثٔؼة كٓآؼ خَّى اهٔجةخاة
هاملٔةيالة هاهَكةج هاهصَةٔةة ،يَْة ية كةن َّٔى األيٓال ،هاهؽو ىلع أفةفِ
ُٓؾف املؤيٌ يٌ ٓؼيِ (خمؾْٔ هشٓب اهؿكةة) ،كًة أغولح ىلع أفةفِ يَةفؽ
اهْٕٓخ إهى األذثةج املظؾية (خمؾْٔ خظؾٔى اهؾثة) .11أية خمؾْٔ "اهوظٕفة" ،فلؼ
كةن ثغؾص خَّٕى اهٔالكة ثٌٕ يكٍٓةة يصدًْ املؼَٔة اهزالرة 0املقوًٓن
(يْةشؾٌٔ هأٍوةذا) ،املمؾكٓن (أّن اهؽية) ،اهْٕٓخ (هّى يٌ أّن اهكدةب) .هكؼ
كةٍح ّؽُ "اهوظٕفة" ثًزةثة "خفدٓذ يف يؾطودِ اهصََٕٕة" ،خفدٓذ ٔقدًؼ
فوقفدِ يٌ "ذهج اهمؾٔٔة هأطكةيْة" ،كًة ٔقدًؼ هٕةغدِ اهدفوٕوٕة يٌ
اهدفةهٕن اهؼكٕلة هٓاكْ املؼَٔة اهصؼٔؼ (ثٔؼ اهْصؾة).
 بياء نؤشصات السولة (بياء املصجس):ال ثؼ أن خكٓن ل"خههة املؼَٔة" يؤفقةة ،فكةٍح أهالّة 0يقصؼ املقوًٌٕ
هثٕح ٍجْٕى هرًْٕٓى اهقٕةفي .فال ثؼّ أن ُٔٔؾَف يظنّ فكَى اهلٕةخة ،طدى
-11هفي اهؾطًةن املجةذكفٓذو ،ذهية األٍٓاذ يف فٕؾة اهَجي املػدةذٍ ،فـ املؾشْ
اهقةثق ،ش 0111
ٓ-11جؼ اهوًؼ ثوكجٕؾٍ ،فـ املظةيؾة

أٓالُ.
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ُخظْفَُ هِ طؾيدِ ("إن اهؽٌٔ َٔةخهٍم يٌ هذاء اهظصؾاة أكزؾّى ال ٔٔلوٓن") .هال
صأَ إهِٕ َٓؼ كن ٍةذئ َٔؾأ ىلع
ثؼّ أن ُٔٔؾَف يكةن االشدًةع هاهلؾاذ ،طدى ُٔو َ
اهؼههة ،أه ىلع فؾخ أه شًةٓة يٌ املصدًْ .هًٓٓية ،فلؼ كةٍح األخهاذ اهدةذٔػٕة
هوًقصؼ اهَجٓو يدًزوة فًٕة ٔوي0
أهال؛ اهدؼاهل يف لؤهن املصدًْ هاهؼههة.
رةٍٕة؛ اإلغجةذ ثةهدْؼٔؼاة اهٔقكؾٔة اهػةذشٕة.
رةهزة؛ اهدظؾٔى ىلع اهغؿه.
ذاثٔة؛ اهدٔوٕى هاهدؾثٕة ىلع اهؼٓٓة اهصؼٔؼة (خٓٓة اإلفالم).
غةيقة؛ اهفون يف املَةرٓةة ثٌٕ أفؾاخ يصدًْ املؼَٔة.
 ...إهع.

 الغزو:هى ٔكٌ اهغؿه اغدٕةذا ٍجٓٔة ،ثن إٍِ كةن فؾية إهْٕة ىلع "ٍجِٕ هيٌ ئِ" ،هكةن
كجن دهم يًة خفؾيِ يصؾٔةة اهدَةكى اهؼاغوي همجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة آٍؽاك.
فإيّة أن خدأفـ اهؼههة هخدٓفْ ،هإيّة أن ٔجلى اهٔؾب كًة كةٍٓا يٌ دو كجن0
ك جةانَ لدى ئؾيٌٕ هودْؼٔؼ األشَجي .هكٔةخخْة ّي اهؼٓٓاة اهصؼٔؼة ،خااًة
ية خٓاشْْة اهؼٓٓاة اهلؼًٔة .هّٓ اهوؾاع اهؽو ٔأغؽ ألكةال َٕٓفة يف أغوت
اهدصةذب اهدةذٔػٕة ،ثقجت خًقّم اهفبةة اهقةاؼة ثًوةهظْة (ثٔلةاؼّة) .كؽهم
كةن يف خصؾثة اهؾفٓل اهّٕٔى (ش) ،فكةٍح اهغؿهاة هأغؽ اهوؾاع ثٌٕ
اهؼٓٓخٌٕ ،اهلؼًٔة هاهصؼٔؼة ،يَظى آغؾ .فجٔؼية كةن املقوًٓن يقدًٔفٌٕ
ثٌٕ يمؾكي كؾٔك ،أهجظٓا "خههة" (خههة املؼَٔة) يقدلوة كةخذة ىلع غٓص
اهظؾهب اهٔقكؾٔة .هكؼ خٔؼخة اهغؿهاة طدى ثوغح  46غؿهة ،يَْة0
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أهال؛ اهدي كةٍح ثْؼف اهؾخع هافدؾشةع اهظق هاهدأرٕؾ اإلٔصةثي يف يٓكف
اهلجةان اهٔؾثٕة يٌ اهؼٓٓة اهصؼٔؼة (غؿهة ثؼذ ،غؿهة ثؼذ).
رةٍٕة؛ هاهدي كةٍح ثْؼف يٓاشْة اهدظؼٔةة اهؼاغوٕة ل"خههة املؼَٔة" ،هّي
اهدي كةٍح يؼ "ْٔٓخ املؼَٔة هشٓاذّة اهدظؾٔفٌٕٕ" (غؿهة ثَي اهًَٕؾ ،غؿهة
ثَي كؾّٔة ،غؿهة غٕجؾ).
رةهزة؛ هاهدي كةٍح ثْؼف اهؼفةع ٌٓ طًى "خههة املؼَٔة" يٌ كن خْؼٔؼ
ٓقكؾو غةذشي (غؿهة اهػَؼق).
ذاثٔة؛ هاهدي كةٍح ثْؼف إذشةع االٓدجةذ هوًقوًٌٕ هطًةٔة اهؼٓٓة ههفةاوْة
(غؿهة يؤخة).
غةيقة؛ هاهدي كةٍح ثغؾص إطؾاث يمؾكي كؾٔك يف يكة ،هفؾص طق
املقوًٌٕ ٓوْٕى يف خغٓهْة (غؿهة اهظؼٔجٕة ،غؿهة اهفدض).
فةخفة؛ هاهدي كةٍح ثْؼف اهدٓفْ يف لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة ثٔؼ اهفدض (غؿهة
طٌَٕ).

فةثٔة؛ هاهدي كةٍح ئوَِة ٌٓ ثؼأة اهفدٓطةة اإلفاليٕة ،خٓفٕٔة ملصةل اهؼههة
اهوةٓؼة ،هخفٔة هػَؾ اإليجؾآٍذٔدٌٕ املصةهذخٌٕ (اهفؾز هاهؾهم).
 ...إهع.
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 الفتح:هلؼ كةٍح يكة ّي املكةن األهل هووؾاع ،هثةهًجٌ هوؾاع كةن ٍؾفِ اهؾإـ ّٓ
ع ٍؾفِ
"االفدؾكةق اهلجوي" .هثًصؾخ أن أٓوٌِ اهفدض ،طدى أهجظح يكةٍة هوؾا ٍ

-14يوَفى اهقجةٓي ،اهقٕؾة اهَجٓٔة 0خذهز هٓجؾ ،خاذ اهٓذّاق /خاذ اهقالم ،اهَجٔة اهزةيَة،
 ،4111يٌ ش  64إهى ش .91
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اهؾإـ ّٓ "ٍّةم هلؾٔٔة اهدٓطٕؼ" .هثدغوت اهفةخظٌٕ ،خظلق اهَوؾ هاكٔة ،فًة
كةن ّؽا اهَوؾ يف شّٓؾُ إال افدجؼاال هوَؾف اهؾإـ ثآغؾ رةٍٓو .فأهجض
اهؾإـ رةٍٓٔة ،هأهجض اهزةٍٓو ذإقة.
هكؼ كةن اهفدضُ ٔٓمَ "يؾطًة" ثظق ،إد فِٕ 0فلَح اهٓرَٕة يٌ ٓؾلْة،
هخٓطؼة اهلجةان خظح هٓاء اهدٓطٕؼ ،هثؼأ ريٌ شؼٔؼ ّٓ ريٌ االفدٔؼاخ هودٓفْ
خاغن لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة هغةذشْة ،هخغن اهٔؾب يف خغٕٕؾ هى ٔلؼّذهُ كؼذُ
يَؽ اهجؼأة ...إهع .هلؼ "أٓؿّ اهوِ كؾٔمة يف ّؽا اهٕٓم" ،هخوم ٓجةذة ٍجٓٔة خكدَؿ
كن ّؽُ املٔةٍي هية كؼ خفوض َِٓ اهٔلٓل اهجمؾٔة يف املقدلجن يٌ
خةذٔػْة.
-3املصتفاد نو الهجرة اليبوىة يف شرظيا التارىزي
إٍَة ال ٍقدؼٓي اهقٕؾة اهَجٓٔة اهٕٓم ٓجزة ،ههكََة ٍقدؼْٕٓة هدِٕٓفْة
هافدزًةذّة يف إٍدةث "غَةب إٔؼٔٓهٓشي" ٔقةّى ثمكن أه ثآغؾ يف طن
يمةكوَة اهٔةهلة .هٍفـ األيؾ ََٔجق ىلع "اهْصؾة اهَجٓٔة" ،فْي شؿء يٌ كنّ.
إٍَة يف طةشة إهى "ّصؾة شؼٔؼة"ّ ،صؾة ٍوؿم فْٕة إذاخخَة ثةفدظًةذ "كٓإٌٍ"
اهٓاكْ املٓيٓٓي .إٍَة ٍَوت "اهْصؾة اهَجٓٔة" هٍقدؼْٕٓة يف ريٌ 0اٍدمةذ
اإلذاخهٔة ،خٔؼخ اٖهْة ،خفكم اهؼهل داة اهقٕةخة ،خؾاشْ أخهاذ اهلؼهاة ،اهؿّؼ
يف اهؿٓةيةة اهٍَٕٓة ،اهٔؼيٕة اهٍَٕٓة ،اهزجةة يف ٓةهَى يدغٕؾ ...إهع .هإٍَة إد
ٍقدؼٓي "اهْصؾة اهَجٓٔة" همؾٍَة ،فإٍَة ٍؾهم يٌ غالهْة 0اهجظذ ٌٓ يػؾث
يف لؾٍَة اهدةذٔػي.
هلؼ ٍؿل اهلؾآن يف لؾض خةذٔػي غةش ،هخولةُ اهَجي (ش) ههظةثدِ يف
ٍفـ ّؽا اهمؾض .خوم ّي أفجةب اهَؿهل ،هّؽا ّٓ اهفٔن اهَجٓو اهؽو شةءة ثِ
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خوم األفجةب ،كًة أٍدس ثًْٔة هةخذا ٌٓ كٓخٌٕ 0كٓة اهٓطي ،هكٓة ٓجلؾٔة
اهَجي (ش) .هإدا كةٍح افدصةثة اهلؾآن يف اهمؾض اهدةذٔػي اهٔؾثي (اهصةّوي)
يٌ كٓة اهٓطي ،فإن افدصةثة اهَجي يف ّؽا اهمؾض ّي يٌ كٓخي اهٓطي
هاهٔجلؾٔة ئة .هأّى ية يف األيؾ ،أنّ االفدصةثدٌٕ ئة هى خدًّة إال يف لؾًٍْة
اهدةذٔػيّ .ؽا ّٓ أًٓق خذز يف اهقٕؾة 0هطي يٌ اهقًةء ،هلؾض يف األذص.
ال ٔفْى األهل إال ثةهزةٍي ،ههى ٔكٌ اهَجي (ش) هيٌ ئِ هٕفٔوٓا يف اهزةٍي إال
ثةألهل هية خٔوّق ثِ يٌ ٓجلؾٔةة هِؾهف اشدًةٕٓة هٍفقٕة يؤرؾة.
هاكدؼاء ثةهؾفٓل اهّٕٔى (ش) ،كؽهم ٔصت أن ٍكٓن ،فَٔٓخ إهى اهلؾآن
هَقدْؼو ثِ ،ىلع يٓء لؾٍَة اهدةذٔػي ،ال ىلع يٓء خػٕالة هخأيالة ال
"يآالة هْة يف األٍفـ هاملصدًٔةة" .فًة كةن اهدؼثؾ إال هغؾيٌٕ 0اًٍبَةن يف
اهَفـ ،هخفقٕؾ هوًصدًْ ثْؼف خغٕٕؾُ .هدهم ّٓ كٕؼ اهدؼثّؾ ،ثٔؼ أنْ خظٓل
ثٌٕ أٔؼو ثًْٔى إهى غؾهث يٌ "اهدةذٔع" ثال ذشٔة .خلٕٕؼ اإلذاخة ثلٓآؼ
اهدةذٔع ،االذخلةء يف اهدةذٔع ،االّدًةم ثأخق اهدفةهٕن اهػةهة هاهٔةية ،اهدًٕٕؿ
(خهن فون) ثٌٕ اهغٕت هاهمْةخة خهن إًّةل أطؼًّة...؛ ّؽا ّٓ أًٓق ية يف
اهقٕؾة ،هّٓ أكزؾ َٓةهؾّة إًّةال هؼى املْدًٌٕ ثْة.
إن املقَٕؾٌٔ يف األذص خااًة ية َٔؿٓٓن إهى خؿٕٔف اهٓٓي ثةهمؾض اهدةذٔػي
هكن يؾطوة خةذٔػٕة ،ههؽهم خصؼّى ٔدظققٓن ّؽا اهٓٓي هٔجظزٓن َِٓ أًَٔة
هُشِؼ ،يف املةيي هاهظةيؾ ئة ،يػةفةَ أنْ ٔٔي املقََٕؾ ٓوْٕى املٔؾكة كًة
ٔصت .هكًة أن اهمَٕةن ٔؼغن اإلٍقةن يٌ اهدؼٌٔ ٍفقِ ،فإن رٔف املقَٕؾٌٔ
ٔدقون إهى ٓلٓل املقََٕؾ ٓوْٕى خظح أكَٔة يٌ "اهغٕت هاهؼٌٔ" .هّكؽا،
ٍفلؼ اهؼٌٔ ههَٕٓة اهدةذٔػي ئَة ،ثٔؼ أن ٍكٓن كؼ فلؼٍة اهَجٓة هاهٓٓي
ثمؾٍْة ئة.
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فوَوق ،إدنٍّ ،ؾة ىلع لؾض اهَجي (ش) هلؾٍَة ئة .فوَوق ٓوًْٕة ٍّؾة
هٔوَة ٍٓاشِ اهقَٕؾة ثةهَجٓة (اإلًٔةن ثةهغٕت) هاهدةذٔع (اهٓٓي ثةهٓشٓخ
االشدًةٓي) ئة0
 يٌ لؾض اهَجي 0هرَٕة آهْة اهلجةان ،هيٌ لؾٍَة 0هرَٕة آهْة اهؾأفًةهٕةاملدٓطمة.
 يٌ لؾض اهَجي 0اهظةشة إهى خههة كٓيٕة ٓؾثٕة (ٓلٕؼخْة اإلفالم) ،هيٌلؾٍَة 0خْؼٔؼ اهؼههة اهٍَٕٓة ثةهدفكٕم هاهدصؿاة.
 يٌ لؾض اهَجي 0طةشة اهلجةان اهٔؾثٕة إهى رٕٓى ٔٓطؼّة هٔجَي خههدْةهٔظًْٕة يٌ اهدْؼٔؼ اهػةذشي ،هيٌ لؾٍَة 0طةشدَة إهى رٕٓى أه رًٓةء
هٌٍَٕٕ ٔؼفٔٓن َٓة غَؾ اهٔٓملٕة هاهدفكٕم هكن يػََةة االفدًٔةذ
اهصؼٔؼ.
 يٌ لؾٍِ 0طةشة لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة إهى اإلغؾاث يٌ هاكْ اهدًؿق اهؼاغويهاهظًةٔة يٌ اهدْؼٔؼ اهػةذشي ،هيٌ لؾٍْة 0طةشة اهٌٍٓ إهى يٌ ٔظًِٕ يٌ
اهدؼغن األشَجي ،يف اهلؾاذ اهقٕةفي هاالكدوةخ اهٍَٓي هاهزلةفة اهٍَٕٓة...
إهع.
 يٌ خكدٕكِ 0اهدؼذث يف خٓطٕؼ اهلجةان هخأفٕـ اهؼههة هخٓفْٕٔة ،هيٌخكدٕكَة 0اهدؼذث يف خظلٕق االفدلالل اهٍَٓي.
 ...إهع.
هلؼ كةٍح "اهْصؾة اهَجٓٔة إهى املؼَٔة" افدصةثة هكن اهمؾهض أٓالُ ،هدهم ألٍْة
كةٍح0
 غؾهشة يٌ ثالخ اهٓرَٕة إهى ثالخ خأفٕـ اهدٓطٕؼ ،طٕذ فدُٔوٌَ اهظؾب ىلعخوم اهجالخ األههى.
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 ثظزة ٌٓ إكوٕى هلٔت هفوَة هدأفٕـ أهل خههة ٓؾثٕة إفاليٕة يف لجِاهصؿٔؾة اهٔؾثٕة.
 ثؾهرا هؿٕٓى ٓلؼو هفٕةفي َٔدلن يٌ يؾطوة االفدًٔةف هاالٍظقةذ إهىيؾطوة االفدلٓاء (ثةملكةن هاإلٍقةن) هاهْصٓم اهفٔوي املٕؼاٍي.
 ثؼأة إلٍةذ شةيْ (=اهؼههة) يٌ لأٍِ أن ٔٓطؼ اهلجةان هٔلٓو ٍفٓدّة يفيََلة لجِ اهصؿٔؾة اهٔؾثٕة هغةذشْة.
 خدٓٔصة ملقةذ يٌ اهؼٓٓة اهٔلؼٔة املدؼذشة ،ملقةذ يٌ اهوجؾ ىلع األهىهاهظوةذ هاهدٔؽٔت هاهظؿن ،يًة ال خٓفِٕ كدت اهقٕؾة طلِ يٌ اهٓهف ،ألفجةب
أغوجْة يدٔوق ثًة ثوغَة يٌ "لٓاّؼ" ٌٓ ّؽُ املؾطوة.
فًة أطٓشَة ،اهٕٓم ،إهى ّصؾة كْؽُ اهْصؾة يف يلوؼّة 0االذخلةء يف اهدةذٔع
(=اهدلؼيٕة) .ههكٌ ،ية أطٓشَة إهْٕة يف لؾض آغؾ َٔوت0
 اهْصؾة يٌ خٔؼخ آهْة اهؾأفًةهٕة إهى ٓلٕؼة اهدٓطٕؼ. اهْصؾة يٌ اهٔٓملٕة إهى اهٍَٕٓة. اهْصؾة يٌ ريٌ اهػٍٓة هاهًٔالء املأشٓذٌٔ إهى ريٌ اهؿًٓةء اهٌٍَٕٕٓاهٓإٌٓ ثلًةٔة اهٌٍٓ.
 اهْصؾة يٌ هاكْ خصؿاة اهؼههة هافدًٔةذّة إهى هاكْ خٓطٕؼّة هافدلالهْة. اهْصؾة يٌ هاكْ اهدقؾع هاالذخصةل هطًن اهدةذٔع ىلع األًٓةذ إهى هاكْ اهدؼذثهاهدػٌَٕ االفدؾاخٕصي هآدجةذ يََق اهدةذٔع.
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