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-1جٓطئة هجَتِٕ
٭ٔ٬خ ٪ؽا ا٧٠ن ا٠كزٮ٘ ،ثةألطكةم اإل٭ؼ٭٬٠٬شٮة هاالٔٚ٦ةالة ا٠قٮك٬٠٬شٮة
ها٠دأ٣الة اإل٦قة٦ٮة ها٠دأهٮالة ا٠مؾٓٮة ،إ٠ى ل٫ؾ ذً٣ةن ٔ٠ةم

 2017مٓ .ةم

ٓةل ٩هةطت ٪ؽا ا٧٠ن ٚ٣د٦٬ة ثكدةثةة اإلفال٣ٮٮ ٥املٔةهؾ٭ ،٥ك٤ة ٓةس
أذثٔة أٓ٬ام ٜج٩١؛ ٣ظدصّة ثأ٬ٜال ا٠ق٣ ،٘١دٝؼ٣ٮ ٥ه٣دأغؾ٭٥؛ ٣دقةاال ٓ٥
خها ْٙف٬ٝض ا٠ؼٓةة ،ال إ٦قة٦ٮد ،٢٫هذٗ٠ ٢٫ًٙٮؾ٢٪؛ ًَ٣ؾثة ثٮ٦ ٥نّ
ٝ٣ؼّز هإ٦قة٦ٮة ًُ٣جَّجة ال ٬٤١٣فة ،هخهن أن ٭ٔ ٢١أٝ٣ ٩٦ج ٟىلع ٓةمٍ ٥٣
ا٦مَةذ األه ٟهاأل ٛٙيف ٍ٧صة .ها٠ٮ٬م ،ثٔؼ أن افدٝؾ ا٬٠شؼان إ٠ى ٬٤ً٣ن،
طؼّخة املٔؾكة ثمك٬٤١٣ ٟز يف ا٠دةذ٭ع ،اذخأى هةطت ٪ؽا ا٧٠ن أن ٭ٔٮؼ
ه ُ
٦مؾ٣ ،٨قدٝال ٓ ٥ا٧٠ن األه١ي "اإل٦قةن يف ذً٣ةن" (ٙٮ٣ ٩ظةهذ أغؾى ٜؼ
ٝ٦ؾّذ ٦مؾ٪ة ٙٮ٤ة ثٔؼ) ،هخهن أن ٭ػًٔ ٩ألو خٔؼ٭ .ٟخجؼّ٠ح ٬٣ا ،ُٜ٘هخٗٮؾة
هش٫ةة ّ٦ؾٍ كزٮؾة ،هً٦س ٫٧٣س ا٠دٚكٮؾ يف "ا٬٠ا ْٜامل٬٤١ز"؛ إال أن هةطت
ا٧٠ن ٭ؾى أن يف ٦و٣ ٩ة فٮٚٮؼ اٝ٠ةذئ ،ه٣ة فٮًٚي ىلع هٮة٧ٔ٣ ٩٣ى يف
ر ٥٣ا٠ال٧ٔ٣ى٠ .ٮـ ٓٮجة أن ٬ٔ٦خ إ٠ى كٮ٘ ك٧ة " ّ٥٤ٙا١ٓ ٩١٠ٮ٧ة" ،أ٠ٮت  ٬٪أن
٧٦قى ه٭٫١ٮ٧ة اٗ٠ؾهذ .فٮكدم٘ اٝ٠ؾاء ث٦٬ة لةفٔة ثٮ٪ ٥ؽا ا٧٠ن ه٦و٬ش
ا٠ٮ٬م ،هيف د ٞ٠ش٤ة٠ٮة أغؾى٧١ٙ .ظ٤ؼ ا ٩١٠ىلع اً٧٠س ،ه ٢١ٔ٧٠أن ا٢١ٔ٠
خذشةة ،هأن ٣ة ٦ق٤ٮ ٩ا٠ٮ٬م ً٦صة  ٥٠٭ك٬ن إال ٝ٣ؼ٣ة ً٧٠س الط١ٓ ٛٮ،٩
ه٪كؽا خها٠ٮ.ٞ
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-2أةٓ خايد اهغزاهي يف يٓاجْة اهَزغة االشحْالكٕة املحٓخشة
ٔ٦ؾف ٓ ٥أثي طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ( ٧٣ )٨ 505-450ةٜمدًٝ٠ ٩ة٭ة ٣ػدٚ١ة ،هخجظؾ٨
يف ٓؼة ٓ٬١م (ا ،٩ٝٚ٠اٝٔ٠ٮؼة ،امل ،َٛ٧ا١ٚ٠قٚة ،ا٠ق٬١ك ،ا٠كالمٜ ،)...ؼ
٭قدٗ ٟا٠جٔى ئ ٩ٚيف ٓ ٢١ا٠ظؼ٭ذ ٠ٮَٔٙ ٥ٮ ،٩ه٠ك ٥أهظةب ٪ؽ٨
ظصَت ٓ٢١ٓ ٢٫٧
ا٠كٮٚٮة يف ا٠دٔة ْ٣ ٟ٣أٓ٤ةل ا٤١ٔ٠ةء هاملٚكؾ٭ٖ ٥ة٠جة ٣ة ُ٭ ْ
كزٮؾ هخ ٛ١ٗ٧يف هش ٢٫٪٬أث٬اب ا٬ٚ٠ااؼ ...أ٣ة ا٠كٮٚٮة ا٠وظٮظة يف ا٠دٔةٟ٣
 ْ٣أو إ٦دةث ٓ٤١ي أه ٙكؾو ٫ٙي ا٠جظذ ٓ ٥ا٠ظٝٮٝة ٙٮ ٩ه ٛٙاملٔٮةذ
املٔد٤ؼ يف األغؽ ها٠ؾخ" 0إن ك٧ح ٦ةٜال ٙة٠وظة ،هإن ك٧ح ٣ؼٓٮة ٙة٠ؼ٠ٮٙ ."ٟإدا
كةن أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ئٮٚة يف ٓ ٢١ا٠ظؼ٭ذ٧١ٙ ،ظةك ٩٤إ٠ى ٣ة غ١ن إ٠ٮ٩
أ٪ ٟ٪ؽا ا .٥ٚ٠هإدا اخٓى ٬ٜال أه ٜٚ٬٣ةّ٧٧١ٙ ،ؾ إ٠ى ا٠ؼ٠ٮ ٟا٠ؽو ث٧ى ٓ١ٮ٩
دٙ ،ٞ٠إن افدٝةم ٓٝال ٜج٧١ة ،٨هإال ٙال.
ٝ٠ؼ كدت أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي كدةث" ٩إطٮةء ٓ٬١م ا٠ؼ٭ "٥ثٗؾص خظؾ٭ ٞليء اف٩٤
اإل٭٤ةن يف طٮةة ا٧٠ةز ،اإل٭٤ةن ا٠ؽو ٭دظ ٛٝىلع ٣قد٬ى ا١ٝ٠ت (ا٠قَ١ةن)،
ر ٢٭ٔ٧كـ ىلع ٣قد٬ى ا٠ص٬اذج٠ ،دً٧جٌ ث ٩املمةٓؾ هاأل٬ٜال هاألٔٙةل ...هث٤ة
أن أثة طة٣ؼ كةن خاا ٢االَ٦الق يف خ٬هٮ٘ ٓ١٤ٮة اإلهالج  ٥٣اإلهالج ا١ٝ٠جي،
ٙإ ٩٦كةن كزٮؾ ا٠ظؼ٭ذ ٓ ٥أفؾاذ ا٠مٔةاؾ ه٣ة ٭دظ ٥٣ ٛٝغال٫٠ة يف ثةٍ٥
اإل٦قةن ٜجِ ٟة٪ؾ ،٨ك٤ة أ ٩٦كةن ٭دأهل يف ِة٪ؾ ا٧٠و٬ش ٠ٮظ٫١٤ة ىلع
٧ٔ٣ى ال ٭٧ٓ ٘ٝؼٖ ٨ٮؾ ٓةذف ثة ٩١٠طٝة ،إال أ ٩٦ذٖ ٢د ٢٠ ٞ٠٭ك ٥٭ؼٓ ٬إ٠ى
٫٧٣س ا٠جةٍ٧ٮة اٝ٠ةا ٢ىلع َْٜ 0أ٠الٜة اٝ٠ةا٤ة ثٮ ٥ا٠ؼال هاملؼ٬٠لٙ .أن
خدأ ٟ٣يف ٬٦ذ ا٬٦( ٩١٠ذ ا٠ق٤ةهاة هاألذص) أه أن خظةهل إخذاك ا٠ظصت ا٠دي
خًْؾَب ىلع اإل٦قةن طدى ال ٭ؼذك ٪ؽا ا٬٧٠ذ ليء (ذاشْ كدةب "٣مكةة األ٬٦اذ"
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ألثي طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي) ،هأن خصٔ٠ ٟألٚ٠ةط املٔ٬١م ٧ٔ٣ة٪ة ث٫ة هثقٮةٜةخ٫ة ٔ٣ة٦يَ
ٖؾ٭جة ال ٭دظ٫١٤ة ا٠كالم ليء آغؾٙ .ةمل٫٧س األهل ٫٧٣س أثي طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي،
هامل٫٧س ا٠زة٦ي ٫٧٣س ا٠جةٍ٧ٮة ،ه ٬٪ا٠ؽو ًٙظ ٩ا٠ظصة (أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي
املٝ١ت ثظصة اإلفالم) يف كدةثًٙ" ٩ةاض ا٠جةٍ٧ٮة" .إن  َْٜأ٠الٜة ثٮ٥
ا٠ؼال هاملؼ٬٠ل ٪ي أهل يؾثة خَُ٬شَّ ٩إ٠ى املٔة٦ي ا٠وظٮظة ،هإدا يؾب املٔ٧ى
يؾب املٔٮةذ ال ٣ظة٠ةٙ ،إدا ٜٮ٣ ٞ٠ ٟزال" 0أن  ٩٠٬ٜخٔة٠ى "هال خقؾ٬ٙا" ال خؼل
ىلع طؾ٣ة اإلفؾاف املدٔةذف ٓ١ٮ ٩ثٮ ٥ا٧٠ةز ،ألن "اإلفؾاف" ٧٪ة ال ٭ٔ٧ي
اإلٙؾاض يف األك ٟها٠مؾب ،هإ٤٦ة ٭ٔ٧ي ا٠جػ ٟىلع اٚ٧٠ـ ا٠ؽو ٫٦ة٦ة ا،٩٧ٓ ٩١٠
ه٪ؽا املٔ٧ى ٧ٔ٣ى ثةٍ ٥ال ٭ؼذك ٩إال دهه ا٬ٝٔ٠ل ا٠صجةذةٙ ،ة٠مض أهال إفؾاف
يف  ْ٤ٜاٚ٧٠ـ هك٫ٚة ٓ ٥ا٠د٤دْ" ،إدا ٜٮ٪ ٞ٠ ٟؽا ٙةٓ ٢١أن خ ٞ١خٓ٬ة
ثةٍ٧ٮة ،ه٪ي ا٠دي رةذ يف هش٫٫ة أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ثة٠جٮةن .أذأ٭د ٢أ٭٫ة ا٠قةخة
كٮ٘ ف ٌٝاملٔٮةذ ا٠ؽو ىلع أفةف٦ ٩ظك ٢ىلع اإلفؾاف ثة٠ظؾ٣ة؟ أذأ٭د٢
كٮ٘ أهجض ٠إلفؾاف ٧ٔ٣ى آغؾ ٖٮؾ املٔ٧ى املدٔةذف ٓ١ٮ ٩اَ٦الٜة  ٥٣خظ١ٮٟ
ثةٍ٧ي ال طةشة ٧٠ة ث٩؟ ث٫ؽ ٨ا٠كٮٚٮة أ٭٫ة ا٠قةخة ٪ٮصح ل٬٫ة اإل٦قةن
هأرٮؾة ٧٣ؽ ر ،٥٣ه٣ ٬٪ة ٭ظؼت ا٠ٮ٬م ث٬رٮؾة أفؾظ هثجمةٓة ٬ٙق ك ٟد،ٞ٠
طٮذ  ٢٠٭ٔؼ اإل٦قةن ٭ٔؾف ٧ٔ٣ى اإلفؾاف ،ه ٬٪ال ٭ؾ٭ؼ أن ٭ٔؾف د ،ٞ٠هطدى
إن ٓؾف  ٢٠٭ٔؼ ٣قدٔؼا ال٠دؿام ٣ة ٓؾفٝ٠ ...ؼ ُٖٮٍّجح املٔة٦ي ا٠ظٝٮٝٮة
٠أللٮةء هاألٔٙةل ،طدى فةذ امل٧كؾ ٔ٣ؾهٙة ،ها٠جةٍ ٟطٝة ،هاً٠ةذ ٦ةٔٙة...
يف هٜح ً٣ى كةن اإلفؾاف ٧٣كؾا ،أ٣ة ا٠ٮ٬م ٝٙؼ أهجض ذٖؼا هإ٣دةٓة ٚ٧١٠ـ
٠ٮـ  ٥٣ط ٛأطؼ أن ٭ٝ٠ ...٩ٜٚ٬ؼ طَّ١ح ٙٮ٧ة أٙكةذ شةك خذ٭ؼا (ثةٍ٧ي أ٠وؾ،
هٔ٣ ٬٪ؾهف ث٫٧٤س ا٠دٚكٮكٮة طٮذ ٭د ٢ا٠دمكٮ ٞيف ك٣ ٟة ٭ٔدجؾ ٨ا٧٠ةز
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٭ٝٮ٧ٮة غو٬هة إدا كةن خ٭٧ٮة أه إ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ،ه٪ؽا اٝ٧٠ؼ ال ٭٤ةذز  ٥٣غةذث ا٧٠ن
هإ٤٦ة  ٥٣خاغ ،٩١٭قٔى شةك خذ٭ؼا  ٥٣غالل ٪ؽا امل٫٧س إ٠ى إِ٫ةذ ٣ة ٭ٔدجؾ٨
 ٬٪خ٧ةًٜةة ٭ظد٫١٤ة  ُٚ٠هاطؼٙ ،ٮك٬ن ا٠قؤال آ٦ؽاك ١٣ظة٣ 0ة فجت األغؽ
ث٧ٔ٤ى خهن آغؾ ،هملةدا آدجؾ املٔ٧ى املأغ٬د ث ٩٭ٝٮ٧ٮة؟) خهن أن  ٢١ٔ٦لٮبة
ٓ٫٧ة ،إدا ٦ ٢١ٔ٦ ٢٠ظ٧٫ٙ ٥ةك  ٥٣٭ٔ ،٢١ه٭ق٫ؾ ىلع إٓؼاخ املمةذ٭ْ هٚ٦ةد
ا٠ؾؤى٠ ،ٮـ  ٥٣غالل ا٠كدت ثوٚة أفةفٮةٙ ،ةٝ٠ؾاء ١ٜة ،ه٠ك ٥٣ ٥غالل
أَ٠ةم ها٠مؾاب ها١٠جةز٤ٙ ،ة كةن ٭ؾ٭ؼ ٨شةك خذ٭ؼا ثة٠جظذ هامل ٜ٘٬ث٩ٗ١
ٖٮؾ ٨ثةملةل ها٬ٚ٧٠د ...امل ٬٪ ٢٫ا٧٠دٮصة 0أن ٭ٚ٧و ٟا٠ؼال ٓ ٥املؼ٬٠لٙ .إدا كةن
ذً٣ةن ٙ ٬٪ؾهة املق٤١ٮ ٥ا٠ق٬٧٭ة ١٠دظك ٢يف ل٬٫خي ا٠جَ ٥هاٚ٠ؾث،
٭ٔ٧ي 0الخػةد  ٜ٘٬٣ف١جي ه١ٔٙي  ٥٣اإلفؾافٙ ،ال ٭٧جٗي أن ٭دظ٬ل ٪ؽا
ا٠م٫ؾ املجةذك إ٠ى ٣أخثة ٪ي اإلفؾاف ثٔٮ ،٩٧طٮذ خظو ٟا٠دػ٤ة هاإلٙؾاض
يف املجةج ،ه٭وجض اال٦دٚةظ ا٠ؾهطي  ٥٣املؼذفة ا٠ؾً٣ة٦ٮة ٣ظٝ٦ ٟةس.
ه٪ؽا ٣ة أكؼ ٨أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ٓ٧ؼ٣ة ٜةلٝ٣" 0و٬خ ا٠و٬م ا٠ػ٬اء هكقؾ ا٬٫٠ى
٠د٬ٝى اٚ٧٠ـ ىلع ا٠د٬ٝى ،هإدا خُِٔٙح املٔؼة  ٥٣يظ٬ة ٫٦ةذ إ٠ى أ٠مةء
طدى ٪ةشح ل٬٫خ٫ة ه٬ٜ٭ح ذٖجد٫ة ،ر ٢أٍٔ٤ح ا١٠ؽاة هألجٔح ،راخة ٠ؽخ٫ة
هخًةٓٚح ٬ٜخ٫ة ها٦جٔذ  ٥٣ا٠م٬٫اة ٣ة ٓقة٪ة كة٦ح ذاكؼة  ٬٠خؾكح ىلع
ٓةخخ٫ة" (أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ،إطٮةء ٓ٬١م ا٠ؼ٭ ،٥ا٠صؿء  ،1ش  ٬٠ .)236كةن أث ٬طة٣ؼ
ثٮ٧٧ة ا٠ٮ٬م ٔ٠صت ٠ظةل ا٧٠ةز أكزؾ ٓ ٥٣صج ٩يف ر٣ةٙ ،٩٦ة٠ق٬ق ا٠ٮ٬م أهجظح
٫٠ة ٬ٜا٦ٮ ٥أغؾى خظك٫٤ة ،ها٠ظٮةة خٔٝؼة أكزؾ  ٥٣أو هٜح ً٣ى ،إد  ٢٠٭ٔؼ
٭دظك ٢يف ذٖجة ا٠ؿث٬ن د ٞ٠ا٠جةاْ ا٠جقٮٌ ا٠ؽو ٭ؾ٭ؼ ٬ٜة ٭ ،ٌٝٙ ٩٣٬هإ٤٦ة
أهجض ٭دظكٙ ٢ٮ٫ة ا٠ؾأف٤ة٠ي هةطت ا٠مؾكة داة ا٠ص٧قٮةة املدٔؼخةٙ ،ة٧٠ةز
6

٧٪ة ٭مٔؾهن ك٤ة أذاخ ،ه٭َٚؾهن ثٔؼ هٮةم  ٩١٠ث٤ة أذاخ هكٮ٤ٚة أذاخ ،ه٧٪ ٬٪ةك
يف ٣كةن ثٔٮؼ ال ٭ؾى يف ا٧٠ةز إال ٣ة ٭ص٧ٮ ٩ب"ه٧ةٓة ذٖجد ٥٣ "٢٫أ٬٣ال...
٧٪ة ثةً٠جٌ ٭ظ٬ل ا٠كجةذ ثٮ٧٧ة هثٮٓ ٥جةخة ا ٩١٠ك٤ة ٭ؾ٭ؼ فجظة ٩٦هخٔة٠ى ،ه٧٪ة
ثةً٠جٌ ٜؼ خدظك ٢ر٧ةاٮة ا٠ق٬ق/املو ْ٧يف ٣ؼى ا٦دٚةظ اإل٦قةن ٥٣
هٮة ...٩٣ه٭جٝى ا٠قؤال َ٣ؾهطة٦ ٟ٪ 0ظٜ ٥ةخذهن ىلع خ٪ ْٙؽا ا٠دظؼو
-ا٠ؽو ال ٭٤ك ٥أن ٔ٦دجؾ٪ ٨ٮ٧ة-

أم ال؟ ا٠ص٬اب ىلع ٪ؽا ا٠قؤال ٭أخي ٓ١٤ٮة0

ىلع ٣ةاؼة إَٙةذك خؾى ا٧٠دٮصة ،هثة٠جظذ ١٣ٮة يف ٍجٮٔة ا٪د٤ة ٞ٣خكدم٘
ا٠ظٝٮٝة.
-3رخًة اهوِ هجػصٕر املشَدِّدٌِٔ :يؤاخذة ىلع أةي خايد اهغزاهي
ٝ٠ؼ كةن أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ٣وٮجة ٓ٧ؼ٣ة خٓة إ٠ى ا٠د١ٝٮ ٥٣ ٟاألٍٔ٤ة هاأللؾثة
ٓ٧ؼ اإلَٙةذ ك٤ة ذأ٭٧ة يف ٝ٣ةل فةث ،ٛهٜؼ ذأ٭٧ة يف داة املٝةل أن أثة طة٣ؼ
كةن ٭وج ٥٣ ٬غالل ٪ؽ ٨ا٠ؼٓ٬ة إ٠ى خظ ٛٝا٦دٚةظ اإل٦قةن ثة٠وٮةم .ه٠ك٥
ا٠د١ٝٮ ٟليء ،هخظؾ٭ ٢املجةج ىلع ا٧٠ةز ليء آغؾٙ .إدا كةن اإلكزةذ  ٥٣أَ٠ةم
ها٠مؾاب أ٣ؾا ٖٮؾ الاٜ ٛؼ ٭٧ؿاج ث ٩اإل٦قةن ٓٝ٣ ٥وؼ ا٠وٮةم ا٠ؽو  ٬٪ا٠د٬ٝى،
ٙإن ا٠دٚكٮؾ ٙٮ٤ة فٮَٚؾ ٓ١ٮ ٩اإل٦قةن يف طؼهخ أ٣ؾ ٣جةج ال ٦ؾى ٙٮ ٩إلكةال،
ه ٥٣أذاخ أن ٭دظ٬ض ١ٙٮدظ٬ض ٚ٧٠ق ،٩هر٪ؼ ا٠ػةهة ال ٭ُْ١ؿَم ثٖ ٩ٮؾ .٢٪هٓ١ٮ٩
ٙة٬ٝ٠ل ثؽ٦ت ٙ ٥٣كؾ يف إَٙةذ٬ٜ ٨ل ال أفةز  ٩٠يف ا٠مؾظ ،إال إدا ٙكؾ
اإل٦قةن يف اَٚ٠ؾ أكزؾ  ٥٣ذثٙ ٩ؽ ٞ٠ا٠دٚةة ٓ ٥ذب أ٠ةملٮ ٥أخ٦ة ٨د٦ت هأٓال٨
"ٜؼج يف ا٠د٬طٮؼ" ("ٜؼج يف ا٠د٬طٮؼ"  ُٚ٠الث ٥خٮ٤ٮة يف ذفة٠ة "ا٬٠افَة
ثٮ ٥ا٠ظ ٛها٠ػ.)"ٛ١
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٦د ٢٫ٚأثة طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ٓ٧ؼ٣ة ٭ٝق ٢ا٠و٬م إ٠ى رالرة أٜقةم" 0ه٬م ا٬٤ٔ٠م
ا٠ؽو  ٬٪ك٘ ا٠جَ ٥هاٚ٠ؾث ًٜٓ ٥ةء ا٠م٬٫ة ،هه٬م ا٠ػو٬ش ا٠ؽو  ٬٪ك٘
ا٠ق ْ٤ها٠جوؾ ها١٠قةن ها٠ٮؼ ها٠ؾش ٟهفةاؾ ا٠ص٬اذج  ٥٣اٯرةم ،هه٬م غو٬ش
ا٠ػو٬ش ا٠ؽو  ٬٪ه٬م ا١ٝ٠ت ٓ ٥ا ٢٤٫٠ا٠ؼ٦ٮة هاألٙكةذ ا٠ؼ٦ٮ٬٭ة هك٤ٓ ٩ٚة
ف٬ى آ ٩١٠ؿ هش ٟثة٠ك١ٮة" (أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي ،إطٮةء ٓ٬١م ا٠ؼ٭ ،٥ا٠صؿء

 ،1ش

 ،)235ه٧٠ة أن ٦ػد٧ٓ ٩ٔ٣ ٘١ؼ٣ة ٭ظةهل أن ٭َٔي خٔؾ٭ٚة آغؾ َٚ١٠ؾ يف
ا٠و٬م ،٭ٔ٧ي ٓ٧ؼ٣ة ٭ًٮ٘ ٣جَال آغؾ ٣ ٥٣جَالة ا٠وٮةم٧٫ٙ ،ةك ٙؾق ثٮ٣ ٥ة
٭جَ ٟا٠وٮةم هثٮ٣ ٥ة ٭صٔ٣ ٩١ؼغ٬ال هإن كةن ٖٮؾ ثةٍ ،ٟه ٥٣دٓ ٞ٠ؼم خظٛٝ
اال٦دٚةظ ك٤ة دكؾ٦ة فةثٝة ٥٣ .ط ٛأ٠ةذٙٮ ٥ثة ٩١٠ك٤ة ٭ق٤ٮ ٢٫ا٠جٔى –أه ك٤ة
٭ق٬٤ن أٚ٦ق ٥٣-٢٫ط ٢٫ٝأن ٭صٔ٬١ا ألٚ٦ق٣ ٢٫ة ٭مةؤهن  ٥٣امل٧ةرل ا٠دي
ال ٭ؾٜى إ٠ٮ٫ة ش٤ٮْ ا٧٠ةز ،كأَنْ ٭ظؿن  ٢٫٧٣ا٠ؾش ٟإدا "ٙكؾ ٙٮ٤ة ف٬ى آ ٩١٠ؿ
هش ٟها٠ٮ٬م اٯغؾ ،أه ٙكؾ يف ا٠ؼ٦ٮة إال خ٦ٮة خؾاخ ١٠ؼ٭ٙ ،٥إن د ٥٣ ٞ٠راخ اٯغؾة
ه٠ٮـ  ٥٣ا٠ؼ٦ٮة" (ٚ٦ق ،٩ش  ٥٣ ،)235ط٪ ٛؤالء أن ٭ظو٧ٓ ٟؼ ٢٪اإلطقةز
إدا ٬٤٪ا ث٫ؽا ا٠دٚكٮؾ كأ ٢٫٦أَٙؾها ،ه٠ك ٥أن ٭وجض د ٞ٠إَٙةذا طٝٮٝة ،٭١ؿم
هةطجٚ٦ ٩ق ٩ثة٠كٚةذة طدى ٭ؤخث٫ة (اٚ٧٠ـ) ه٭١ؿ٫٣ة ٣ة ٭ٔدجؾ ٥٣ ٬٪ ٨ا٠مؾظ،
ها٠مؾظ ثؾاءٙ ،ؽ ٞ٠خمؼخ يف ا٠ؼ٭ ،٥هإخغةل ١٠ؿ٭ةخة ٙٮ٫ةٙ .إدا كةن أث ٬طة٣ؼ
اٗ٠ؿا٠ي ٭ؾ٭ؼ ث٤ة فة ٩ٜخؾٜٮة ا٧٠ةز يف أ٠جةخة (ا٠وٮةم)٧ٙ ،ظ٦ ٥ؾش ٬ا٩١٠
خٔة٠ى أن ٭صٔ٧٠ ٟة ٦وٮجة ٪ ٥٣ؽ ٨املؼذفة املجةذكة .أ٣ة إدا كةن ٭ؾ٭ؼ ثؽٞ٠
ر٭ةخة ،هٙؾية ملة  ٢٠٭دٙ ٢ؾي ،٩هإ٠ؿا٣ة ٠ٮـ  ٩٠أرؾ يف لؾظ ا٧ٙ ،٩١٠ؾش ٬ا ٩١٠أال
٭صٔ٧٠ ٟة طّة ٪ ٥٣ؽا ا٠دٮ ٩ا٠ؽو ٜؼ ال ٭مٔؾ ث ٩اإل٦قةن ه ٬٪٭قٮؾ إ٠ى ذث.٩
٪ؽا ه٭جٝى ط ٟ٤كالم أثي طة٣ؼ ىلع املظ ٟ٤األهل أه٠ى هأشؼذ٤ٙ ،ة كةن ٭ؾ٭ؼ
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لٮبة ٖٮؾ خؾٜٮة ا٧٠ةز هإ٭وة ٢٫٠إ٠ى ٧٣ةرل اٝ٠ؾب  ٥٣ا ٩١٠طٝٮٝة ك٤ة ل٫ؼ٪ة
املٝؾث٬ن ٢٠ .٭ك ٥آدؾاي٧ة ٠ٮك٬ن ث٫ؽ ٨ا٠ظؼة  ٢٠ ٬٠٭ق ٛأث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي
٠٬ٝ٣ة خدؾخخ ىلع أ٬ٙا ٥٣ ٨ف٤ة" ٬٪ ٢٪أذثةب ا٬١ٝ٠ب" ،ه٪ي ٠٬ٝ٣ة ط٤ة٠ة
أهشٜ ،٩ؼ ٭أغؽ ث٫ة أ" ٟ٪اٝ٠ؾب ها٬٠شؼ" امل٬ا٬ٝٙن ١٠ق٧ة ٣أغؽا ثةٍ٧ة ٭دظٛٝ
ٓ٧ؼ اإل٦قةن يف داخ ٩ثٗؾص اٝ٠ؾب  ٥٣ا ٩١٠خهن أن ٭دؾخت ٓ ٥د ٞ٠طك٢
٫ٝٙي ،هٜؼ ٭أغؽ ث٫ة املد٬َِّٔ٧ن ا٠ؽ٭ ٥ال ٭ؾهن "اٝ٠ؾب ها٬٠شؼ" إال اثدؼآة يف
خ٭ ٥ا٣ ٩١٠أغؽا ٭دظ٬ل هةطج ٥٣ ٩فةاؾ إ٠ى ا ٩١٠إ٠ى ٣مؾك ثة٦ ٥٤ٙ .٩١٠وت
ٚ٦ق ٩آ٣ؾا ه٦ة٪ٮة  ْ٣ا ٩١٠يف أ٠جةخةٝٙ ،ؼ ٦وت ٚ٦ق ٩يف داة اٜ٬٠ح لؾ٭كة
 ٩٠يف األ٣ؾ ها٫٧٠ي ،ه٤٪ة أ٣ؾان  ٢٠٭دؾك ا ٩١٠ألطؼ ٙٮ٤٫ة ٦وٮجة .ف٧ؾى كٮ٘
٭ ْٝدٝ٠ ،ٞ٠ؼ ٜةل أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي" 0طدى ٜةل أذثةب ا٬١ٝ٠ب ٥٣ 0خظؾكح ٤٪د٩
ثة٠دوؾف يف ٫٦ةذ٠ ٨دؼثٮؾ ٣ة ٭َٚؾ ٓ١ٮ ،٩كدجح ٓ١ٮ ٩غَٮبةٙ ،إن د٥٣ ٞ٠
١ٜة ا٬٠ر٬ق ث ًٟٚآ ٩١٠ؿ هش ٟه١ٜة ا٠ٮٝٮ ٥ثؾر ٩ٜامل٬ٓ٬خ" (ٚ٦ق ،٩ش ،)235
٤ٙة أخذى أذثةب ا٬ٝٔ٠ل ٪ؤالء ثأن ٙ ٥٣كؾ هخثؾ ٣ة فٮَٚؾ ٓ١ٮُ ٩كدِجح ٓ١ٮ٩
غَٮبة؟  ٟ٪٭ٔ ٟٝأن ٭ّ ٟاإل٦قةن ٭دٔجؼ ٍ٬ال ٫٦ةذ٠ ٨ٮَٚؾٖ ٨ٮؾ ٨يف
املقةء؟ أهال ،د ٞ٠ا٠ؾش ٟا٠ؽو فٮَٚؾ ٨يف املقةء  ٢٠ ٬٠٭أغؽ ثأفجةب خظوٮٟ
ا٠ؾرق ملة أَٙؾا ٔ٣ة؟ ه٧٪ ٟ٪ةك ه٬م ٖ ٥٣ٮؾ إَٙةذ؟ ه٧٪ ٟ٪ةك ٓجةخة ٢٠
٭ظو ٟاإل٦قةن أفجةب ا٠د٬ٝو ٓ١ٮ٫ة؟ (ا٠دٚكٮؾ يف ا ٟ٤ٔ٠املًٚي إ٠ى
ا٠دكقت ا٠ظالل ثٗؾص فؼ ا٠ؾ ٛ٣يف طؼ داخٓ ٩جةخة إدا كةن اإل٦قةن طؾ٭وة
ٙٮ ٩ىلع ا٠دؿام لؾظ ا ،٩١٠هٓؼم ا٠دٔ ٛ١ثة٠ؼ٦ٮة أكزؾ ٤٣ة ٍ ٥٣ ٬٪جٮٔة
اإل٦قةن)٠ .ٮـ ٓٮجة أن خٚكؾ أ٭٫ة املق ٢١يف إَٙةذك ،ه٠ٮـ ٓٮجة أن خؼثؾ
٬٣اذخك املة٠ٮة ه٣ ٛٙة ٭ك٬ن كٚٮال ثقؼ ذٍ ٞٝ٣ٮ١ة ل٫ؾ ذً٣ةن ،ه٠ك٥
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١ٙٮكٝ٣ ٥وؼك األف٤ى  ٥٣ك ٟد ٬٪ ٞ٠خ٬ٝى ا ٩١٠ه٦ٮ ٟذية ٨ها٠دٝؾب ٩٧٣
أكزؾ هأكزؾٙ ،إدا ا٠دؿ٣ح دٚٙ ٞ٠كؾ يف إَٙةذك هال طؾث ،لؾ٭َة أال خكزؾ ىلع
ٚ٦ق ،ٞهأال خدؾك٫ة طؾة ٍ١ٮٝة إدا خم٫ح هشؼ ٖ ٥٣ٮؾ ٔ٣ٮةذ أه ٜٮؼ.
يٌ هاكػَا :ك٤ة ذ٧ًٙة أن خُْٚؾَصَ ٓ١ٮ٧ة ثٔى املقةا ٟيف ا٠مٔةاؾ ٖ ٥٣ٮؾ
اٙ ،٩١٠إ٧٦ة ٦ؾٙى كٍٝ" ٟـ" أه "٪ٮبة" ٭ظةهل أن ٭١ؿ٧٣ة ثًٔ ٢٫ث٤٫ة خظح
٣ق٤ٮةة ٓؼة املظةّٙة٫٠ .ؤالء ٬ٝ٦لٝ٠ 0ؼ ٓ٧٤١ة ٧٣ؽ ر ٥٣ثٔٮؼ أن اَٗ٠ٮةن
٭ػدجؾ خصؽذ ٨ث٤ؼى ٜؼذخ ٩ىلع ٙؾص ا٬َٝ٠ز ،ألن  ٥٣ا٠دؿم ٍٝقة ثةإلكؾا٨
 ٬٪ثةً٠ؾهذة ٜؼ أخغٙ ٟكؾة إ٠ى د ٩٧٪ه٫ٜؾ ث٫ة ١ٜج ٩ثةإلكؾا ،٨ه٦ظ٢١ٔ٦ ٥
ش٤ٮٔة أن خ٭ ٥ا٬َٝ٠ز ال ٭ؿكي ا٬ٚ٧٠ز ،ه ٢١ٔ٦ش٤ٮٔة أن "املٝةثؾ" ا٠دي
خؾ٭ؼهن أن خصٔ٬١ا ٫٧٣ة "٣كة" ٣صؾخ طكة٭ة خقدؼٓ٫٦٬ة ١٠دؼ٠ٮـ ىلع ا٧٠ةز
يف ا٬٠ش٫ة ا٠دي ال ٭ؾخةج ٫٠ة االفدجؼاخ أثؼا ...ا٠ظ٤ؼ  ٩١٠ا٠ؽو أ١ٓ ٢ٔ٦ٮ٧ة
ثؾً٣ةن ٣جةذكة٦ ،دؽكؾ ٙٮ ٩أن  ٥٣٭ٚؾص ٓ١ٮ٧ة  ٬٪ا ،٩١٠ه٣ة ٖٮؾ ٨إال ٣قدػ٬ٚ١ن
يف أذي٧ٙ ،٩ؼغ" ٟاملقةشؼ" أل٧٦ة أُِ٣ؾْ٦ة ثؽ ،ٞ٠هال ٦صؼ ٣ة ٭ٚؾص ٓ١ٮ٧ة خغ٬ل
"ا٠ؿها٭ة" أل٫٦ة إ٦دةث ثمؾو ،ه٪ي ٤٣ة ٬ًٚ٣ ٬٪ل يف ٪ؽا أ٠وؾ .ه٦و١ي ك٤ة
٦مةء ه٣ ٛٙة طؼخ ٨ا ٩١٠خٔة٠ى هثٮ ٩٧ذفٙ ،٩٠٬ال خٚؾص ٓ١ٮ٧ة ٪ٮبةة
٣ػو٬هة  ٥٣ا٠جمؾٝٙ ،ؼ هفْ أ ٟ٪ا ٢١ٔ٠ىلع ا٧٠ةز ،ه٣ة ٦ؾى ١ٜٮ١ي ا ٢١ٔ٠إال
٣مؼخ٭١ٓ ٥ٮ .٢٫أ٣ة "ٜج٬ذ األفٮةخ هاأله٠ٮةء" ٫ٙي كٝج٬ذ ٖٮؾ ،٢٪إدا ٣ؾذ٦ة ٓ١ٮ٫ة
٦ؼٓ ٬ألهظةث٫ة ثة٠ؾط٤ة ،ه٠ك ٢يف ا٠جٝٮْ ٓجؾة ٭ة أه٠ي األثوةذ.
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-4يلاصد اهصٓم غَد اهػز ةٌ غتد اهصالم
ٖة٠جة ٣ة ٦صؼ أهظةب ا٠جةٍ ٥هاألفؾاذ ثال طؼهخ كزٮؾو أ٠ؿهف هاالٗ٦الق ىلع
ا٠ؽاة (إ٭ؼ٭٬٠٬شٮة أ٠ؿ٠ة) ،هٖة٠جة ٣ة ٦صؼ أهظةب اّ٠ة٪ؾ ها٠قَظٮة ثال طؼهخ
كزٮؾو ا٠دجؾ٭ؾ ها٠ػ٬ف (إ٭ؼ٭٬٠٬شٮة ا٠دظوٮ ٥هط ُٚاملص٬٤ظ)٠ .ؽ ٞ٠إدا ذأ٭ح
أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٭ظةث دهو ا٬ٚ٧٠د ه٭٧وظٙ ٢٫ةٓ ٢١أ٠ ٩٦ٮـ أطؼا ٥٣
٪ؤالءٙ ،إدا أذخة ا٠ظؼ٭ذ ٓ ٥هذٓ ٩هافدب٧ةف ٩ثةٙ ٩١٠ظؼِّت هال طؾث ،هإدا أذخة
ا٠ظؼ٭ذ ٓ ٥اَ٦ال ٥٣ ٩ٜا٧٠و٬ش ا٠مؾٓٮة ٙؽ ٞ٠أ٣ؾ هايض يف كدج ٩ك٫١ة،
ه٠ك ٢٠ ٩٧٭ك٣ ٥دَؾٙة يف ٜؾاءة املٔة٦ي طدى ٭ػة٣ ٘٠ة خٝدًٮ ٩ا٠ظٝةاٛ
اٝٔ٠ؼ٭ة هاألطكةم ا٠مؾٓٮة ا٠زةثدة ،ك٤ة أ ٢٠ ٩٦٭ك٣ ٥دَؾٙة يف ا٬ٜ٬٠ف ٓ٧ؼ
األٚ٠ةط اّ٠ة٪ؾة ٧١٠و٬ش طدى ٭٧ظ ٬ثة٧٠ن ٧٣ظى ٭قدص١ت ا٠ػؾاٙة ه٭ؾف٫٤ة
يف ٓ٬ٝل اٯغؾ٭ ،٥ث ٟكةن ذط ٩٤أ٣ ٩١٠دؼال ثٮ٪ ٥ؽا هداك ،هذٓة ٣دٔٝال.
ٜج ٟأن  ٘ٝ٦ىلع ٪ؽا ا٠صة٦ت  ٥٣أف٬١ب أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم يف خ٧ةهل
امل٬يٓ٬ةة (أف٬١ب خٔ ٟٝا٧٠و٬ش ا٠مؾٓٮة ها٠دؼثؾ يف املٔة٦ي خهن
٣ػةٚ٠ة ا٠ظٝةا ٛاٝٔ٠ؼ٭ة هاألطكةم ا٠مؾٓٮة ا٠زةثدة) ،خٓ٦٬ة أهال ٔ٦ؾث ىلع
ٝ٣ةهؼ ا٠وٮةم ك٤ة أهذخ٪ة يف كدةثٝ٣" ٩ةهؼ ا٠و٬م" ،ه٪ي كة٠دة٠ي( 0ذاشْ
كدةب "ٝ٣ةهؼ ا٠و٬م" ٠قَ١ةن ا٤١ٔ٠ةء أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٥٣ ،ا٠وٚظة  12إ٠ى
ا٠وٚظة )17
أهال" :رفع اهدرجاة"
ٙة ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ى أكؾم املق٤١ٮ ٥ث٫ؽا ا٠م٫ؾ املجةذك ا٠ؽو خكزؾ ٙٮ٩
اَ٠ةٓةة هخٙ ٟٝٮ ٩املٔةهي ،ه٭ػٮت ٙٮ ٩فٔي ا٠مٮَةن ٙال ٭صؼ ٥٣
ا٠وةا٤ٮٖ ٥ة٠جة إال إٓؾاية ه٬٣اش٫ة ٬٠ف٬فد.٩
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ثإٍا" :جكفٕر اهخطٕئاة"
ٙة ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ى ذطٮ ٢ثٔجةخ ،٨ه٠ؽ ٞ٠شٔ ٟذً٣ةن ٙؾهة ف٬٧٭ة ١٠دَ٫ؾ
 ٥٣ا٠ؽ٬٦ب هاملٔةهي املٝدؾٙةٙ ،كةن ذً٣ةن ٣كَِّٚؾا ١٠ػَة٭ة إدا اشد٧جح
ا٠كجةاؾ ،هكةن هٮة ٩٣هٜٮة ٩٣إ٭٤ة٦ة هاطدقةثة فججة يف ٚٗ٣ؾة ٣ة خٝؼم  ٥٣د٬٦ب
أ٠جةخ.
ثاهثا" :كصر اهشْٓاة"
ٙة٠م٬٫ة خم ٛىلع اإل٦قةن  ٩ًٚٔ٠أ٣ةم ا٠ؾٖجةة (األك ،ٟا٠مؾب ،ا١٠جةز ،اٍ٬٠ؾ،
املصؼ ،)...ها٠وٮةم غٮؾ ٔ٣ٮ٠ ٥إل٦قةن املق ٢١ىلع ٣ظةهؾة ا٠م٬٫ة طدى
ال خ١ٚ٧ح ،هد ٥٣ ٞ٠غالل يجٌ ا٠ؾٖجةة املؽك٬ذة ،هأو يجٌ أ٬ٜى هألؼ ٥٣
اال٣د٧ةظ ٓ ٥ل٬٫خي ا٠جَ ٥هاٚ٠ؾث ٬١ٍ ٥٣ظ اٚ٠صؾ إ٠ى ٖؾهب ا٠م٤ـ؟ ٠ؽٞ٠
ٜةل أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالمٙ" 0إن ا٠ص٬ظ ها٤ّ٠أ ٭كقؾان ل٬٫ة املٔةهي" (أ٠ؿ ث٥
ٓجؼ ا٠قالمٝ٣ ،ةهؼ ا٠و٬م ،ش .)15
راةػا" :جكثٕر اهصدكاة"
ٙال ٭ظـ ثة٠صٮةظ ٖٮؾ شةاْ ،هال ٭ظـ ثةّ٠ة٣بٮٖ ٥ٮؾ ِة٣ئ ،هال ٭َ ْ١ىلع
طةل اٝٚ٠ؾاء طٝٮٝة ٖٮؾ ٣صؾب ثٚ٦ ْ٧٤ق ٥ٓ ٩ا٠م٬٫اة( ٢٫ٙ ،أو اٝٚ٠ؾاء)
َُٔ٧ِ ٣حْ أٚ٦ق ٥ٓ ٢٫ا٠م٬٫اة هامل١ؽاة يف فةاؾ أ٭ةٜ ٢٫٣ؼذا ،ه( ٬٪املُ٬فَؾ
ا٠وةا )٢ا٣د ْ٧اغدٮةذا هةخا ٜؼذ ا٠كٚؾ هاإل٦كةذ ٠ٮ٤دز ٟأ٣ؾ ا ٩١٠أهال ،ه٭ٔٮك ٧٣ةرل
ٔؼَِ٣ٮ ٥يف األذصٙ ،إدا
مل ْ
ا٠وٮةم رة٦ٮة ،ه ٥٣خ ٞ١امل٧ةرل ٧٣ؿ٠ة اإلطقةز ثة ُ
خظ ٩٠ ٛٝد ٢٪ ٞ٠ثةإلٚ٦ةق ىلع املقةكٮ ٥ها٠دوؼق ىلع املظدةشٮ ٥هشجؾ
كقؾ اًٚٔ٠ةء٠ ،ؽٜ ٞ٠ةل أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالمٙ" 0إ٤٦ة ٭ؾط ٢أ٠مةقَ ٓ ٥٣مٝة"
(ٚ٦ق ،٩ش .)16
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خايصا" :جٓفٕر اهطاغاة"
خٙ٬ٮؾ اَ٠ةٓةة ألو ليء؟ خٙ٬ٮؾ اَ٠ةٓةة ٠ؽ ٞ٠ا٠ٮ٬م امل٬ٓ٬خ طدى ٭٧ص٬
اإل٦قةن ٓ ٥٣ؽاب ا ،٩١٠هطدى ٭ٮقؾ ا ٩١٠طقةث ،٩غةهة هأن ا٠وٮةم ٓجةخة ٩١٠
٦قجٚ٧٠ ٩ق٫ٙ ،٩ي  ٩٠ه ٬٪٭صؿو ث٫ة٪ .ؽا  ٥٣ش٫ة ،ه ٥٣ش٫ة أغؾى ٙة٠ص٬ظ
هأَ٠ك ٣ؼٓةة ٠دؽكؾ أط٬ال أ ٟ٪ا٧٠ةذ ه ٢٪يف ش٬ظ هَٓك ألؼ هأف٬ء.
أ٣ة إدا كةن ا٠وٮةم يف طؾّٙ ،إن املق ٢١ال ٭كدٚي ثدؽكؾ ش٬ظ أ ٟ٪ا٧٠ةذ
هَٓمٙ ٢٫ظقت ،ه٠ك ٩٧٭دؽكؾ أط٬ا ٢٫٠يف طؾ ش٬ٙ ٢٧٫ق د ،ٞ٠ه٦ةذ ش٢٧٫
ألؼ طؾّا .إن افدظًةذ ٪ؽ ٨األ٬٣ذ ث٫ؽ ٨ا٠كٮٚٮة ٭ؼٓ ٬اإل٦قةن املق ٢١ثإ٠ظةج
إ٠ى خكزٮؾ اَ٠ةٓةة ،هاطدقةث٫ة ٠ٮ٧صٮ ٩ا ٩١٠ث٫ة يف د ٞ٠ا٠ٮ٬م امل٬ٓ٬خ.
شادشا" :شكر غاهِى اهخفٕاة"
ٙةالَٝ٦ةظ ٓ ٥ل٬٫خي ا٠جَ ٥هاٚ٠ؾث ٣ؤٜدة ،هل٬٫خ ٣ة ٭٧دس ٓ ٥د ٞ٠االَٝ٦ةظ
 ٥٣ئ٘ يف ا٠جؼن ،هخأرؾ ٝ٠ؼذة اإل٦قةن ىلع ا٠دٚكٮؾ ها ٟ٤ٔ٠ك٤ة ٔ٣ ٬٪دةخ
يف فةاؾ األ٭ةم ...ك ٟد ٞ٠٭ٚؾص ىلع أ٠ةثؼ أن ٭٣ ٘ٝدأ٣ال يف خ ٞ١ا٥٣ ٢ٔ٧٠
األٍٔ٤ة هاأللؾثة ها٠قك٬ن إ٠ى األرهاث (٣ةخ٭ة ه٬٧ٔ٣٭ة)ٙ ،جٝٚؼا٫٦ة –ه٣ ٬٠ؤٜدة-
٭ٔ ٢١أن  ًٟٙا ٩١٠كجٮؾ ،هأن  ٩٤ٔ٦ال خٔؼ هال خظوىٜ ،ةل خٔة٠ى" 0هإن جػدها
ٍػًة اهوِ ال جدصّٓا"  .هٜؼ ٠ػن أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ك٪ ٟؽا ا٠كالم ث0٩٠٬ٝ
"ٙإن ا َ٢ٔ٧٠ال ُ٭ْٔؾَف ٝ٣ؼاذُ٪ة إال ثٝٚؼ٪ة" (ٚ٦ق ،٩ش .)17
شاةػا" :االٍزجار غٌ خٓاطر املػاصي هاملخاهفاة"
٭٬ٝل أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم" 0ألن اٚ٧٠ـ إدا لجٔح ٍٔ٤ح إ٠ى املٔةهي،
هخمٙ٬ح إ٠ى املػةٚ٠ةة ،هإدا شةٓح هِ٤بح خمٙ٬ح إ٠ى املَٔ٣٬ةة
هاملمؾهثةة ،هٍ٬٤ج اٚ٧٠ـ إ٠ى امل٧ةشةة هالدٗة٫٠ة ث٫ة غٮؾ  ٥٣خم٫ٙ٬ة إ٠ى
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املٔةهي ها٠ؿالة" (ٚ٦ق ،٩ش  .)17ا٠ص٬ظ ها٤ّ٠أ ىلع األ ٟٜ٭ؼٔٙةن هةطج٤٫ة
إ٠ى اإلطقةز ثة٠ظةشةٙ ،ٮ١صأ إ٠ى ا٣ ٩١٠جةلؾة ثٔؼ د ٞ٠اإلطقةز ،ه٪ؽا ٣ة
ف٤ة ٨أ٠ؿ ب"امل٧ةشةة" ،أ٣ة إدا اكدٚح اٚ٧٠ـ هراخة ىلع دٙ ،ٞ٠إن خٚكٮؾ
هةطج٫ة يف ا ٢٫٠ثةملٔةهي أٜؾب إ٠ٮ ٥٣ ٩أو ليء آغؾ ،إال  ٥٣ذط ٩٤ا٩١٠
ٖؼِق ٓ١ٮ٫ة أكزؾ ٤٣ة ٭كٚٮ٫ة.
ثٔ٤ؾٙة فج ٟخؾه٭ى اٚ٧٠ـ هٜؼ أُ ْ
-5اهَظر إهى األشٕاء كًا ّي :شيء يٌ جحتع أشوٓب اهػز ةٌ غتد
اهصالم يف يلارةة املٓضٓغاة
أهال :جػلن اهَصٓص اهشرغٕةَ /جػَلّن اإليام
ٓ٧ؼ طؼ٭ذ أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٓ ٥املٝوؼ األهل ٝ٣ ٥٣ةهؼ ا٠وٮةم (ذْٙ
ا٠ؼذشةة) ،دكؾ ا٠ظؼ٭ذ ا٠ؽو ٜةل ٙٮ ٩ا٠ؾف٬ل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١

"إذا جاء

ريضان ،فحدث أةٓاب اهجَة ،هغولث أةٓاب اهَار ،هصفدة اهشٕاطٌٕ" ،
قجِٮًّة خقد٧ٮؾ ث ٩ا٬ٝٔ٠ل ،هخٚةذق ه٬ذا ذف٤ح ٙٮ٫ة ٪ي ٣صؾخ
هلَؾَطَ ٩لؾطة كَ ْ
خأه٭الة  َٛ٦ث٫ة  ٥٣ال ٭ٔؾف اٝ٠وؼ ٬ٜ ٥٣ل ذف٬ل ا ٩١٠ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف٢١
طٝٮٝة ،أٖ١ج٧ة ك٧ة ٔ٦دٝؼ أن ١٠ص٧ة أث٬اثة ٝ١ٗ٣ة ٭أ٣ؾ ا ٞ١٣ ٩١٠ا٠ص٧ة أن
٭ٚدظ٫ة إدا شةء ذً٣ةن ،هأٖ١ج٧ة ك٧ة ٔ٦دٝؼ أن ٧١٠ةذ أث٬اثة ٚ٣د٬طة ٭أ٣ؾ ا ٩١٠غةرن
ا٧٠ةذ أن ٭ٗ٫ٝ١ة إدا شةء ذً٣ةن ،ه٠ك ٥ال أطؼ ٧٣ة ٍؾج ا٠قؤال ا٠دة٠ي ٟ٪ 0يف
فةاؾ األ٭ةم خك٬ن أث٬اب ا٧٠ةذ ٚ٣د٬طة ،هأث٬اب ا٠ص٧ة ٝ١ٗ٣ة؟ إدا كةن ا٠ص٬اب
ثٙ ،٢ٔ٧د ٞ١طٝٮٝة ٓٝؼ٭ة أغؾى ٭٧جٗي أن ً٦ٮ٫ٚة إ٠ى ش١٤ة اٝٔ٠ةاؼ
املٔدَٝؼ ث٫ة ،ه٠ك ٥ثٔؼ أن َ٦ؾج ا٠قؤال ا٠دة٠ي 0ملةدا خٚدض أث٬اب ا٧٠ةذ هخٗٛ١
أث٬اب ا٠ص٧ة يف فةاؾ األ٭ةم؟ ٝ٠ؼ ٦أى ث٧ة أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٓ ٥ك٪ ٟؽ٨
ا٠دٚةهٮ ،ٟهأغجؾ٦ة ثأن "خٚدٮض أث٬اب ا٠ص٧ة"  ٥٣ ٬٪كزؾة اَ٠ةٓةة امل٬شجة ٫٠ؽا
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ا٠دٚدٮض ،أ٣ة "خٗ١ٮ ٛأث٬اب ا٧٠ةذ" ١ٜ ٥٣ ٬٫ٙة املٔةهي امل٬شجة ٫٠ؽا ا٠دٗ١ٮ.ٛ
ٝ٠ؼ كةن كالم ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١كقجٮة ،٭ؾ٭ؼ  ٥٣غال ٩٠طذ
املق٤١ٮ ٥ىلع اإلٜجةل ىلع ذً٣ةن ٣د٫ٮبٮ ٥ه٣مدةٜٮ ٟ٤ٔ١٠ ٥ا٠وة٠ض هخكزٮؾ
اَ٠ةٓةة هخ١ٝٮ ٟاملٔةهيٙ ،ال خٚدض أث٬اب ا٠ص٧ة ألطؼ طدى ٭كزؾ ثجؽل ش٫ؼ٨
 ٥٣اَ٠ةٓةة ،هال خٗ ٥ٓ ٛ١أطؼ طدى ٭ ٟ١ٝثجؽل ش٫ؼ ٥٣ ٨املٔةهي ،هذً٣ةن
ل٫ؾ ٭دظؾذ ٙٮ ٩اإل٦قةن  ٥٣ا٠م٬٫اة أكزؾ  ٥٣دو ٜج٠ ،ٟؽ ٞ٠كةن إٜجة ٩٠ىلع
اَ٠ةٓةة أكزؾ  ٥٣أو هٜح آغؾ ،هكةن إخثةذ ٥ٓ ٨املٔةهي أكزؾ  ٥٣أو هٜح آغؾ،
ه٪ؽ ٨خال٠ة أغؾى خصٔ ٟاإل٦قةن يف ٖ٧ى ٍٓ ٥ؾج أفب١ة ٠ٮـ ٧٪ةك ٥٣
٭صٮت ٓ١ٮ٫ة ،هيف ثٔى األطٮةن خق ٌٝيف ا٠د٧ةًٜةة ا٠دي خؼغ ٟا٠ؾ٭جة
ىلع ا١ٝ٠ت ،هخظ٬ل ثٮ ٥اإل٦قةن هثٮ ٥االفدٚةخة ٝ٣ ٥٣و٬خ ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى
ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف .٢١أٖ١ج٧ة ك٧ة ٔ٦دٝؼ أ ٩٦ث٤صيء ذً٣ةن خكج ٟا٠مٮةٍٮ٥
ثة٠قالف ،ٟهٚ٦ؾ  ٥٣االٓدؾاص ا٠دة٠يٝ٠" 0ؼ كج١ح ا٠مٮةٍٮ ،٥ه٠ك ٥ا٠ؼ٣ةذ ال رال
طةهال يف ذً٣ةن ،ه٠ك ٥ا٠دٮ ٩هاال٦ظالل ها٤ٝ٠ةذ ها٠ق٫ؾاة ا١٠ٮ١ٮة املةش٧ة ...كٟ
د ٞ٠ال رال طةهال يف ذً٣ةن ،هٜؼ ٭ك٬ن أطٮة٦ة ث٬خٮؾة أكجؾ ٫٧٣ة يف فةاؾ أ٭ةم
ا٧٠ةز٣ ،ة فجت ك ٟدٞ٠؟ هطٝٮٝة ا٠مٮَةن أ١٣ ٩٦ض ،هٜؼ خٓ٬ؼ أ٠جةخ ثأ٩٦
فٮٔٝؼ  ٢٫٠هؾاض ا ٩١٠املقدٝٮ ،٢هأ ٩٦فٮأخٮ ٢٫يف ك٣ ٟكةن هر٣ةنٟ٪ ،
فٮدؾك ا٠مٮَةن املق٤١ٮ٠ ٥ظةل فجٮ ٢٫١يف ل٫ؾ ذً٣ةن ٖ ٥٣ٮؾ ٬٣اش٫ة
ه٣جةٖدة؟  ٬٪ ٟ٪فةدث ٫٠ؽ ٨ا٠ؼذشة طدى ٭دؾك املق٤١ٮ ٥هلأ٢٫٦
٭قدٔٮ٬٧ن ٓ١ٮ ٩ك٤ة ٭ظ ٟٔٙ ٢٫٠ ٬١دٞ٠؟" إ٫٦ة املٔؾكة ٭ة فةخة ،ه٪ي فصةل
هخهل ،٭٬م  ٞ٠ه٭٬م ٓ١ٮ ،ٞها١٠جٮت  ٥٣أغؽ ثأفجةب ا٬ٝ٠ة ها٧٠وؾٜ .ؼ ٭٬ٝل
ٜةا٧٪ ٟةٝ٠" 0ؼ خصةهرخ ٢أ٣ؾ ا ٩١٠هٜؼذخٙ ،٩ة ٥٣ ٩١٠طك ٢ىلع ا٠مٮَةن ثؽٞ٠
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يف ذً٣ةن ،هأ٦د ٢خ٬ٚ٧ن ٪ؽا ا٠ظك٦ ،"٢صٮت ٓ١ٮ٦ ٩ظ ٥ثة٠ص٬اب ا٠دة٠ي" 0إ٧٦ة ال
ٚ٧٦ي لٮبة ه٠ك٧٧ة ٦ ٌٝٙدقةءل ،هك٤ة أ ٩٦ال ٭٧جٗي ٚ٦ي ليء ٓ ٥ا ٩١٠أرجد٩
ٚ٧٠قٙ ،٩كؽ ٞ٠ال ٭٧جٗي أن ٦زجح ٣ ٩٠ة  ٢٠٭زجدٚ٧٠ ٩ق ،٩ه٦ظ ٥اٯن ٧٦ةٜك0
٦ ٟ٪قت ا ٩١٠خكجٮ ٟا٠مٮَةن يف ذً٣ةن ٚ٧٠ق ٩أم ال؟ ه٦ ٟ٪أغؽ ثدٔجٮؾ
ا٠ؾف٬ل ك٤ة  ٬٪طؾٙٮة ٖ ٥٣ٮؾ خأه٭ٟ؟ أم ٦ؤه ٩٠طقت ٣ة ٭٬ا ٛٙا٠ظٝٮٝة
اٝ٠ؾآ٦ٮة( 0إ٠ظةج ا٠مٮَةن ه٬ٜٔخٔ١٠ ٨جةخ هؾاض ا ٩١٠املقدٝٮ ،٢ال فَ١ةن
١٠مٮَةن ىلع ا٠ؽ٭ ٥آ٬٧٣ا)٧٪ ،ة ثةً٠جٌ ٭ؾشض خأه٭ ٢٫٣ ٟشؼاٙ 0ة٠مٮَةن ال
٭٧د٫ي خهذ ٨يف ل٫ؾ ذً٣ةن ،ه٠ك ٩٧٭ًٔ٘ أ٣ةم املق٤١ٮ٧ٓ ٥ؼ ٚ٣ةذٜد٢٫
١٠م٬٫اة أر٧ةء ا٠وٮةمٙ ،ٮكزؾ إٜجة ٢٫٠ىلع اَ٠ةٓةة ،هئ٘ ا٠مٮَةن يف ٪ؽ٨
ا٠ظة٠ة  ٬٪ث٤زةثة خوٚٮؼ هخكجٮ ،ٟه٠ك ٥ا٠مٮَةن ال رال ٭٬ف٬ز ه٭ٔٝؼ
٤١٠ق٤١ٮ ٥هؾاض ا ٩١٠املقدٝٮ ،٢هال فَ١ةن  ٩٠ىلع ا٠ؽ٭ ٥آ٬٧٣ا ٝٙؼ كج٨٬١
ٓ ٢٫٧ث٤ػةٚ٠ة اٚ٧٠ـ هخؾه٭ً٫ة ،هثةإلٜجةل ىلع ا٣ ٩١٠ة أٝٙؼ إث١ٮـ هش٬٧خ٨
٬ٜا٠ ،٢٪ؽ ٞ٠خؾى امل٬اِجٮ ٥ىلع ا٠وٮةم يف فةاؾ األ٭ةم ٖٮؾ ذً٣ةن كزٮؾو
ا٠ؾش٬ظ إ٠ى ا ،٩١٠هكزٮؾو ا٠ؽكؾ ها٠ك٘ ٓ ٥املٔةهي٣ ،ة ٭٧صٮ ٥٣ ٢٫كٮؼ
ا٠مٮَةن ه٭ك٘ ٓ ٢٫٧أفة٠ٮج ٩هطٮٝ٠ ."٩١ؼ د٪ت أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٚ٦ـ
٪ؽا املؽ٪ت ٓ٧ؼ٣ة لؾج ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١

"هصفدة

اهشٕاطٌٕ"ٝٙ ،ةل ذط ٩٤ا" 0٩١٠هخوٚٮؼ ا٠مٮةٍٮٓ ٥جةذة ٓ ٥اَٝ٦ةظ
هف٬فد ٥ٓ ٢٫ا٠وةا٤ٮ ،٥أل ٢٫٦ال ٭َ٬ٔ٤ن يف إشةثد ٢٫إ٠ى املٔةهي" ،هٜؼ
ٜٮؼ أ٠ؿ اَٝ٦ةظ ا٬٠ف٬فة ثٔؼم ا ْ٤َ٠يف اإلشةثة إ٠ى املٔةهي ،ه٪ؽا ال
٭دظ٧ٓ ٛٝؼ ك ٟهةا ٢ثٚ٧ـ ا٠كٮٚٮة ،ه٠ك ٥ا٠وٮةم ٧٣ةرل ،أخ٦ة٪ة االكدٚةء ثك٘
اٚ٧٠ـ ٓ ٥ل٬٫خي ا٠جَ ٥هاٚ٠ؾث ،ه٪ؽا هٮةم ٭ػ ٘ٚا٬٠ف٬فة ه٭ٔقؾ أ٣ؾ
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ا٠مٮَةن ،هأٓال٪ة ك٘ اٚ٧٠ـ ٓ ٥ك ٟل٬٫ة ٣جةطة يف ا٠وٮةم ٧٣كؾة ٓ٧ؼ
اإلَٙةذ ،هك٘ ا١ٝ٠ت ٓ ٥ك ٢٪ ٟفيء ،هك٘ ا٠ص٬اذج ٓ ٥ك٣ ٟظّ٬ذ هذد٭١ة،
هد ْ٣ ٞ٠اإلكزةذ  ٥٣اَ٠ةٓةة هاٖد٧ةم ا٠ػ٬١اة٤ٔ٠ ...ؾو ،ال خقد٬و امل٧ؿ٠ة األه٠ى
ثة٠زة٦ٮة أثؼاٙ ،وةطت األه٠ى ٔ٣ؾص ٬٠ف٬فة ا٠مٮَةن أكزؾ  ٥٣هةطت امل٧ؿ٠ة
ا٠زة٦ٮة أكزؾ ٤٣ة ٜؼ ٭ػَؾ ىلع ثةل ،أ٣ة هةطت امل٧ؿ٠ة ا٠زة٦ٮة ٝٙؼ ٓقّؾ ٤٫٣ة
ا٠مٮَةن هًٜى ىلع فَ١ة ،٩٦ها ٩١٠أٓ٦ ،٢١ؾش ٥٣ ٬ا ٩١٠أن ٭٧٤٫١ة ا٠و٬اب إدا
أغَأ٦ة ،هأال ٭صٔ٧١ة  ٥٣أهظةب األ٬٪اء ا٠ؽ٭ ٥٭دوؾ٬ٙن يف اٝٔ٠ةاؼ ثأ٬٪اا.٢٫
ثإٍا :اهحدةر يف املػاٍي دهن يخاهفة اهدلائق اهػلدٔة هاألخكام
اهشرغٕة اهثاةحة /هرع اإليام
خاا٤ة ٣ة ٭دؼثؾ أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم يف ٔ٣ة٦ي ا٧٠و٬ش ،أل ٩٦ثَجٮٔة ا٪د٤ة٩٣
ثةطذ ٓ ٥املٝةهؼ هاألفؾاذ ها٠ظٝةا٠ ،ٛؽ ٞ٠ذأ٭٧ة كٮ٘ أ ٥٣ ٩٦ا٠ص٬ظ ها٤ّ٠أ
املؤٜدٮ ٥يف ذً٣ةن افد٧جٌ فؾ٭ ٥٣ ٥أفؾاذ ا٠وٮةم ،هكال ا٠قؾ٭ ٥ال ٭ػةٚ٠ةن
األطكةم ا٠مؾٓٮة ا٠زةثدة ها٠ظٝةا ٛاٝٔ٠ؼ٭ة ا٠دي ال ٭صةخل ٙٮ٫ة ٣ق ،٢١هإ٤٦ة
٭ؤكؼا٫٦ة ه٭٧٤ظة٫٦ة ا٬ٝ٠ةٙ .إدا أذخ٦ة ا٬ٜ٬٠ف ٓ٧ؼ ا٠قؾ األهل ،طٮذ أن ا٠وةا ٢إدا
أهةث ٩ا٠ص٬ظ هأَ٠ك خؽكؾ طةل اًٚٔ٠ةء هاٝٚ٠ؾاء هاملٔؼ٣ٮ٣ ،٥ة ٭ظز ٩ىلع
ا٠وؼٜة ها٧٠ؿهظ إ٠ى ٣قةٓؼة اٯغؾ٭ ،٥إدا ه٧ٜٚة ٓ٧ؼ ٪ؽا ا٠قؾ ،ف٧صؼ أن أ٠ؿ
خؼثؾ ،ه٠ك٬ٙ ٩٧ق د ٞ٠أكؼ أ٣ؾا ثة ٕ٠األ٤٪ٮة خهن أن ٭مٮؾ إ٠ٮٙ ،٩إدا كة٦ح يف
اإلفالم ٙؾ٭ًة ا٠ؿكةة ٙؾ٭ًة هاشجة ىلع ك٣ ٟق ٢١ث٣ ٕ١ة ٩٠ا٧٠وةب هطٟ
ٓ١ٮ ٩ا٠ظ٬لٙ ،إن ا٠وؼٜة آ٬َ٠ٮة أ٣ؾ ٣ظجؽ هٔ٣دجؾ يف اإلفالم إلٜؾاذ ٣جؼأ
ا٠دكة ٟٙها٠دًة ٥٣االشد٤ةٓٮٮٓ٬ٍ ٥ة ،ه٭ٔ ٢١ا٠ص٤ٮْ أ ٩٦٭دظ ٛٝثة٬َ٠ظ ٣ة ال
٭دظ ٛٝثةٚ٠ؾص ،ه٧٪ة ثةً٠جٌ ٦كدم٘ كٮ٘ ٭ٔدؼل اإلفالم ثٮ ٥ا٬٠اْٜ
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هاملزةل٠ ٬٫ٙ ،ب ٥كةن هأٜٮة يف ٙؾص ا٠ؿكةةٝٙ ،ؼ  ٥٣ ٟ٫٦املزةل ٓ٧ؼ٣ة طذ
املق ٢١ىلع ٣قةٓؼة أغٮٓ٬ٍ ٩ة ال إكؾا٪ةٙ ،كةن ا٠وٮةم  ٥٣أ٠جةخاة ا٠دي
خؼ ْٙيف اخصة ٨خ٫ٮئ اٚ٠ؾخ ٬٤َ١٠ج ٦ظ ٬املزةل ذٖ ٢إ٣كة٦ٮة خظ ٛٝا٠كٚة٭ة
ث٤ة ٭ٝدًٮ ٩ا٬٠ا .ْٜأذأ٭د ٢أ٭٫ة اٝ٠ؾاء كٮ٘ خؼثؾ أ٠ؿ يف املٔ٧ى خهن أن ٭ػة٘٠
طك٤ة لؾٓٮة رةثدة (هش٬ب ا٠ؿكةة هافدظجةب ا٠وؼٜة)؟ هإدا أذخ٦ة ا٬ٜ٬٠ف ٓ٧ؼ
ا٠قؾ ا٠زة٦ي ،طٮذ أن ا٠وةا ٢إدا أهةث ٩ا٠ص٬ظ هأَ٠ك خؽكؾ طةل أ ٟ٪ا٧٠ةذ ه٢٪
يف طؾ شٮةظ َٓمى٣ ،ة ٭٬ٝخ ٨إ٠ى ٓٝؼ أ٠ؿم ىلع ا٣دزةل األ٣ؾ هخص٧ت
ا٫٧٠ي ٓقى أن ٭٧صٮ ٩ا ٩١٠يف د ٞ٠ا٠ٮ٬م امل٬ٓ٬خ ،يف ٪ؽا ا٠دؼثؾ ا٠زة٦ي
ٜؼم أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٜؾاءة ٤٫١٣ة ه٣ظؾكة ه٬ٝ٣٭ة ٔ١٠ؿم ىلع اَ٠ةٓة،
هد ٞ٠خهن أن ٭ػة ٘٠ا٠ظٝةا ٛاٝٔ٠ؼ٭ة ،هإ٤٦ة أكؼ ٫٧٣ة أكجؾ طٝٮٝة ه٪ي
"ا٠ص٧ة ها٧٠ةذ" (ٓٝٮؼة ا٠ٮ٬م اٯغؾ) ،ث ٟإن أ٠ؿ ط٫٠٬ة إ٠ى ٓ٧وؾ ٙةٓ ٟيف خٚكٮؾ
اإل٦قةن هف٬١ك ،٩هاٝٔ٠ٮؼة ا٬ٝ٠٭ة ٣ة كةن خظد٫ة ٓ.ٟ٤
-6كٓل آخر يف َجػَلّن شوطان اهػوًاء
أهال :يا دار ةٌٕ اهػز ةٌ غتد اهصالم (  )ُ 660-577هأةي غًره ةٌ اهصالح
( )ُ 643-577يٌ خالف يف "خوٓف فى اهصائى"
٧٣ة  ٥٣إدا ث٬ٜ ٩ٗ١ل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١

"هخوٓف فى اهصائى

أطٕب غَد اهوِ يٌ رٔح املصم" (ٙٮ٤ة ذها٣ ٨ق ٥ٓ ٢١أثي ٪ؾ٭ؾة ذيي ا٩١٠
ٓ ٥ِ ،)٩٧أن ا ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ى ٭قدَٮت ذااظة غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٢ذٖ٢
كؾا٪د٫ة ٓ٧ؼ ا٧٠ةز ،ه٪ؽا ٙٮ ٩إرجةة هٚة  ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ىٜ ،ؼ ال ٭ك٬ن
أرجد٫ة ٚ٧٠ق ،٩ه٬١ٔ٣م أن هٚةة ا ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ى خٜ٬ٮٚٮة ال ٭ص٬ر ألطؼ
ا٠دوؾف ٙٮ٫ة ث٬٫ا( ٨إرجةة ٣ة  ٢٠٭زجد ٩اٚ٧٠ ٩١٠ق ،٩هٚ٦ي ٣ة  ٢٠٭ ٩ٚ٧ا٥ٓ ٩١٠
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ٚ٦ق .)٩إال أن أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم  ٢٠٭ؽ٪ت ٪ؽا املؽ٪ت ،ه٠ك ٩٧أٜؾ ثأن
املٝو٬خ  ٥٣ا٠ظؼ٭ذ املؽك٬ذ  ٬٪أن 0ر٬اب غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٬٪ ٢األٍٮت ٓ٧ؼ
ا ٥٣ ٩١٠ذ٭ض املق ،ٞها٠ز٬اب ال ٭ك٬ن إال ٭٬م اٝ٠ٮة٣ة (ذاشْ "ٝ٣ةهؼ ا٠و٬م" أه
"٬ٜآؼ األطكةم يف ٣وة٠ض األ٦ةم ،ا٠صؿء األهل" ٔ١٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم٠ ،دٔ٢١
طٝٮٝة ٪ؽا ا٬ٝ٠ل).
هٜؼ خ ٟ٠أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ىلع  ٩٠٬ٜثةألخ٠ة ا٠دة٠ٮة0
-ط ٛ١َ٤١٠ ٩١٤ىلع املٝٮؼ 0طٮذ أن ثٔى األطةخ٭ذ شةءة ث0ُٚ١

"أطٕب

غَد اهوِ ٔٓم اهلٕاية"  ،أ٣ة أطةخ٭ذ أغؾى ٝٙؼ شةءة ثؼهن " 0ُٚ٠٭٬م
اٝ٠ٮة٣ة" .هإنّ ط ٟ٤املَ ٛ١ىلع املٝٮؼ ٧٪ة  ٢٠٭ك ٥٣ ٥ثةب ا٠ػجَة أ٠م٬اء،
هإ٤٦ة افدجٔةخا ٠دٔةذص ا٧٠و٬ش ،أه خظوٮ٧ٔ٣ ٟى ال خ٠ٮ١ٓ ٟٮ ٩أه ال ٭وض يف
ا٠مؾظ .هط ٟ٤املَ ٛ١ىلع املٝٮؼ ٭ٔ٧ي خٝٮٮؼ "غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٢ا٠ؽو ٬٪
أٍٮت ٓ٧ؼ ا ٥٣ ٩١٠ذ٭ض املق "ٞب"٭٬م اٝ٠ٮة٣ة" ،إد خ ٢ا٠دٝٮٮؼ ثٔؼ افدٝؾاء
٣ػد ٘١األطةخ٭ذ ا٠دي هذخة يف ٪ؽا ا٠جةب ،ه٠ؽ ٞ٠افدم٫ؼ أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ
ا٠قالم يف كدةثٝ٣" ٩ةهؼ ا٠و٬م" ث٬ٝل ا٠ؾف٬ل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١
"هخوٓف فى اهصائى أطٕب غَد اهوِ ٔٓم اهلٕاية يٌ رٔح املصم"  ،ه٬٪
 ٥٣طؼ٭ذ أغؾش ٩ا٠جػةذو٤١٠( .ؿ٭ؼ  ٥٣االٍالظ ىلع كٮٚٮة ط ٟ٤املَ ٛ١ىلع
املٝٮؼ ٪ة٧٪ة ،ذاشْ كدةب " ٩ٝٙطؼ٭ذ غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ،٢خذافة ٠جٮةن ا٠و٬اب
يف  ٩ٝٙا٠ظؼ٭ذ ه٧٣ةٜمة غَأ لةاْ" ٠وةطج ٩ا٠ؼكد٬ذ ٓجؼ ا ٩١٠ا٠ؾطٮ١ي٥٣ ،
ا٠وٚظة  10إ٠ى ا٠وٚظة .)15
ر٬اب غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا٣ ٥٣ ٢مٝة ذااظدّ٦( ٩ؾة ٝ٣ةهؼ٭ة)ٙ 0ة٠وجؾ ىلع خٞ١املمٝة ًٙٮ١ة ،ه٠ك٧٪ ٥ةك ٣ة  ٬٪أ٫٧٣ ًٟٙة ،ه ٬٪ا٠ق٬اك ،ه٧٪ة د٪ت أ٠ؿ ث٥
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ٓجؼ ا٠قالم ٣ؽ٪جة غةٙ ٘٠ٮ ٩ا٠مةٔٙي ا٠ؽو ٭٬ٝل ثأ١ًٙٮة ا٠وجؾ (٭ٔ٧ي
ا٠وجؾ ىلع ٣مٝة ا٠ػ٬١ف) ىلع ا٠ق٬اك .هٜؼ آدؾص أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم
ىلع ا٠مةٔٙي يف د ٞ٠ثزالرة آدؾايةة ٪ي كة٠دة٠ي0
أه٫٠ة؛ ٬ٜل أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم٣" 0ػةٍجة ا٤ّٔ٠ةء  ْ٣ا٫َ٠ةذة خّٔٮ ٢ال لٞ
ٙٮ ،٩هألش ٩١لؾظ ا٠ق٬اك ،ه٠ٮـ يف ا٠ػ٬١ف خّٔٮ ٢هال إشالل"ٙ ،ة٫َ٠ةذة
ملػةٍجة ا٤ّٔ٠ةء فؾ  ٥٣أفؾاذ ا٠ق٬اك ه١ٓ ٜ٘ٮ ٩أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم.
هرة٦ٮ٫ة؛  ٩٠٬ٜه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١

"هٓال أن أشق ىلع أيحي ،أليرجْى

ةاهصٓاك غَد كن صالة"  ،هيف ٪ؽا خؾٖٮت لؼ٭ؼ يف ا٠ق٬اك ٓ٧ؼ ك ٟهالة
ا٠دي ٪ي دكؾ د٧٪ي ه١ٜجي ه٠٬ٜي هٓ١٤ي ،هدكؾ اٙ ٩١٠ٮ٫ة ٭ظدةث إ٠ى ٍ٫ةذة
٬٧ٔ٣٭ة هطقٮة ،ه ٥٣ا٫َ٠ةذة ا٠ظقٮة ا٠ق٬اك ا٠ؽو ٭ؼغ ٟيف ثةب ا٠ؾٖةات
(ش ْ٤ذٖٮجة ه٪ي ٓ٧ؼ املة٠كٮة ٣ة ذَّٖت ٙٮ ٩ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١أه
خاهم ٓ١ٮٖ ٥٣ ٩ٮؾ اٚ٠ؾص ،ذاشْ إن لبح كدةب "أ٠ؾف ا٧٠ةلؾ يف لؾج هأخ٠ة
 ٩ٝٙاثٓ ٥ةلؾ" الث ٥أ٠ؾثي ا٠مٝ٧ٮَيٙ ،ٮ٤ة ٭دٔ ٛ١ثة٠ظك ٢ا٠مؾٓي) ،هإن
٪ؽ ٨ا٠ؾٖٮجة ثقجت ف٬ء  ٢٫ٙا٠ظؼ٭ذ ا٠ؽو ثٮ ٥أ٭ؼ٭٧ة (طؼ٭ذ غ٬١ف ٢ٙ
ا٠وةا٧٪ ،)٢ةك ٜ ٥٣ؼ ٭٬ٝل ثكؾا٪د٫ة ألن ا ٩١٠٭قدَٮت غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا،٢
 ٥٤ٙاملكؾه ٨أن ٭ؿ٭ ٟاإل٦قةن ٣ة ٭ظج ٩ا٪ ،٩١٠ؽا  ٬٪إلكةل ف٬ء ا ،٢٫ٚ٠هإ٠ؿام
اٯغؾ٭ ٥ثٙ ،٩ة٠ظؽذ ك ٟا٠ظؽذ أن ٦ؿ٭ؼ يف اٝٔ٠ٮؼةٙ ،ددظ٬ل خ ٞ١ا٠ؿ٭ةخة إ٠ى
ر٭ةخة يف األطكةم١٧ٙ ،ؿم ا٧٠ةز يف ٫٦ة٭ة املَةف ث٤ة  ٢٠٭١ؿ ٢٫٣ث ٩ا،٩١٠
٫ٙؽ٪ ٨ي ا٠جؼٓة ٭ة أهظةب اٝ٠ؾاءاة ا٠قَظٮة.
هرة٠ز٫ة؛ يف ٪ؽ ٨املقأ٠ة ا٠زة٠زة ف٧كدم٘ اٝ٠ؼذة ا٠دظ١ٮ١ٮة ا٠دي  ٥٣ا ٩١٠ث٫ة
ىلع أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالمٝٙ ،ؼ افدج ٛا٠ؽ٭ٜ ٥ؼ ٭ٔد٤ؼهن ىلع اٝ٠ٮةز ٬ٝ١٠ل
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ثدؾك ا٠ق٬اك ك٤ة خؾك ٖق ٟا٠م٫ؼاء ،طٮذ ٭ظ ٟ٤أهظةب ٪ؽا ا٬ٝ٠ل ا٠ػ٬١ف
ىلع خم ا٠م٫ٮؼ ١ٔ٠ة أ٤٫٦ة أرؾ ٓجةخة ٔ٣ة (ه٪ؽ٪ ٨ي ا١ٔ٠ة ا٠صةٔ٣ة ٓ٧ؼ
أهظةب ٪ؽا ا٬ٝ٠ل) .إال أن أ٠ؿ  ٢٠٭٬ا ٛٙىلع ٪ؽ ٨ا١ٔ٠ة ي٧٤ٮة خهن أن ٭ؽكؾ
ا١ٔ٠ة أه ٭ػو٫ة ثة٠ؾخ ٓ٧ؼ٣ة ٣ٮؿ ثٮ ٥ا٠م٫ٮؼ هاملقدةكٙ ،ة٠م٫ٮؼ أهجض "شٮٚة
ٖٮؾ ٧٣ةشٮة" ،أ٣ة املقدةك  ٬٫ٙطي داكؾ "٧٣ةث ٠ؾث ،"٩هثة٠دة٠ي ٙة٠ػ٬١ف ها٠ؼم
٤٪ة ٔ٣ة أرؾ ٓجةخة ،ه٠ك ٥األرؾ األهل  ٬٪مل ٥ال ٭ؿال ىلع ٜٮؼ ا٠ظٮةة ٭٧ةشي ذث،٩
أ٣ة ا٠زة٦ي  ٬٫ٙمل٣ ٥ةة ه ٢٠٭ٔؼ ٜةخذا ىلع امل٧ةشةة ،ه٪ؽا ٣ة ٭صٔ ٟا١ٔ٠ة
ا٠صةٔ٣ة ٣ظٝ٦ ٟةس يف اٝ٠ٮةز ا٠ؽو ذ ٩ًٙأ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم.
(٠الٍالظ ىلع ٪ؽ ٨االٓدؾايةة  ٥٣أه٫١ة هك٤ة ثٮ٫٧ة هةطج٫ةٓ ،ؼ إ٠ى كدةب
"٬ٜآؼ األطكةم يف ٣وة٠ض األ٦ةم ،ا٠صؿء األهل" ٔ١٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالمٙ ،وٙ ٟٮ٤ة
٭دٚةهة أشؾ ٨ثدٚةهة خظ٣ ٟ٤مٝد ،٩ش  38ه.)39
ثٔؼ ط ٟ٤املَ ٛ١ىلع املٝٮؼ ،هثٮةن أه ٟا٠ز٬اب ا٠ؽو ٣ ٬٪مٝة غ٬١ف ٢ٙا٠وةا ،٢٭ؾشض أ٠ؿ أن ٭ك٬ن "يف ا٠كالم طؽف خٝؼ٭ؾ 0٨ه٠ز٬اب غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا٢
.)13

أٍٮت ٓ٧ؼ ا ٥٣ ٩١٠ذ٭ض املق( "ٞأ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالمٝ٣ ،ةهؼ ا٠و٬م ،ش
إال أن ٪ؽا املٚ٧ؽ ٧٣ ٥٣ةٙؽ االفدؼالل –ذٖ ٢ك٤٫٣ ٩٦٬ة ٬٫ٙ-يف ثٔى

األطٮةن ٭ػؼم خٚةفٮؾ هلؾهطة ال خ١ٮ ،ٛك٤ة أٜ ٩٦ؼ ٭ؤغؽ ث ٩يف ٖٮؾ ٬٣ئ٩
(ٓؼ إ٠ى كدةب "اٝ٠ؾآن ها ،ٟٝٔ٠ا٠صؿء ا٠زة٦ي" ٠دٔ ٢١كٮ٘ أيةف ثٔى املٚقؾ٭٥
"أ" االفد٫ٚةم  ٩٠٬ٝ٠خٔة٠ى ىلع ٠قةن إثؾا٪ٮّ" ٢ذا رةي" ٠ ،ٮ٧د ٟٝاملٔ٧ى ٥٣
"إٜؾاذ أه٠ي" إ٠ى "فؤال افد٧كةذو" ،يف طٮ ٥أ٦ ٢٫٦ق٬ا خٔ١ٮ ٟإثؾا٪ٮ0٢

"ّذا

أكتر" ،هأذاخها أن ٭ػّ١و٬ا إثؾا٪ٮ ٥٣ ٢ا٠م ٞاَ٠جٮٔي ا٠ؽو ٣ ٬٪ؾط١ة أفةفٮة
يف ث٧ةء ا٧ٝ٠ةٓة ،هكةن دٖ ٥٣ ٞ٠ٮؾ ا٠دٚةة إ٠ى ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ٩
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هفٍ" 0٢١دٌ أههى ةاهشم يٌ إةرإّى" ) .ه٪ؽا ٣ة ملق٧ة غال٧ٓ ٩ٙؼ أ٠ؿ ث٥
ٓجؼ ا٠قالم ،طٮذ أ ٢٠ ٩٦٭ٔدؼ "ا٠ظؽف املٝؼذ" هطٮؼا ،هإ٤٦ة آد٤ؼ ٌٝٙ ٨يف
خأكٮؼ ٣ة د٪ت إ٠ٮ ،٩هإال ٙة٠ظصة ٜةا٤ة ثظ ٟ٤املَ ٛ١ىلع املٝٮؼ ،هثٔ٤ؾٙة
أه ٟا٠ز٬اب.
كةن ٪ؽا ٝ٦ةلة يف ٬ٜل أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ،أ٣ة ٬ٜل أثي ٓ٤ؾه ث ٥ا٠والج،
ٙكأ ٩٦يف أه ٩١ذخ ىلع ٖٮؾ أ٠ؿ .يف املٝةل اٝ٠ةخم فٔ٧ؾث ىلع ٬ٜل اث٥
ا٠والج  ْ٣ثٔى ا٠دٔ١ٮٝةة ٓ١ٮ ،٩هف٧ؽكؾ يف غدةم ٪ؽ ٨امل٧ةِؾة ا٫٠ؼف ٥٣
دكؾ٪ة ،هكٮ٘ ٭قدٚٮؼ ٫٧٣ة اإل٦قةن يف ٓالٜد ٩ثمٔٮؾة ا٠وٮةم ا٠ؾً٣ة٦ٮة
أه ٖٮؾ ا٠ؾً٣ة٦ٮة( .٭دجْ)
ثإٍا :ردّ اةٌ اهصالح ىلع اهػز ةٌ غتد اهصالم ،يع ذكر املصحفاد يٌ
املَاظرة
 ٥٣غالل اٍالٓ٧ة ىلع ٬ٜل أثي ٓ٤ؾه ث ٥ا٠والج يف كدةب "ا٬٠اث ٟا٠وٮت ٥٣
ا٠ك ٢١اَ٠ٮت" الث ٥اٝ٠ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة ،ثػو٬ش ًٜٮة "غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ،"٢هشؼ٦ة
هكأ ٩٦يف أه ٩١٭ؾخ ىلع ٖٮؾ أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٬٫ٙ ،خةذة ٭٬ٝل ث٤ة ال ٭٧كؾ٨
٪ؽا األغٮؾ ،أه ٭َٔي خأه٭ال ملقأ٠ة  ٢٠٭د٧ةه٫٠ة فَ١ةن ا٤١ٔ٠ةء ثة٠كالم (كدٝٮٮؼ
ا٠ػ٬١ف ثةٜ٬٠ح ،هخال٠ة د ٞ٠ىلع طو٬ل ا٠ز٬اب يف ا٠ؼ٦ٮة) ...يف طٮ ٥أن
ش٤ٮْ ا٠ظصس ا٠دي شةء ث٫ة أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم  ٢٠٭مٗ ٟاث ٥ا٠والج ٚ٦ق٩
ثدجٮةن اٝ٠و٬ذ ٙٮ٫ة (كظصة ط ٟ٤املَ ٛ١ىلع املٝٮؼ ،أه طصة ا٠ز٬اب ّ٦ؾا
١٠وجؾ ىلع ٣مٝة ا٠ػ٬١ف هاَ٠ٮت يف اٯغؾة  ٥٣ا٠ز٬اب هاأله٠ى دكؾ ا ٩١٠ث٢ٚ
ٍة٪ؾ ،أه طصة "املظؽهف املٝؼذ" ا٠دي أكؼ ث٫ة أ٠ؿ ٣ة غ١ن إ٠ٮ ...)٩هكزٮؾا ٣ة
ٜةل أث٤ٓ ٬ؾه ث٤ة ٭ٝؾ ث ٩أ٠ؿ هال ٭٧كؾَٙ ،٨ؾِية ا ٩١٠هر٧ةؤ ٨ىلع ا٠وةا٤ٮ ٥يف
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ا٠ؼ٦ٮة هاٯغؾة ال ٭٧كؾ ٨أطؼ ،ثٙ ٥٤ٮ ٢٫أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ،ه٠ك٣ ٥وؼذ ا٠ػالف
 ٟ٪ 0٬٪اَ٠ٮت  ٥٣ا٠ز٬اب يف اٯغؾة أم ٍ ٥٣جٮٔة ا٠ػ٬١ف (٭ٔ٧ي  ٥٣ذ٭ظ)٩؟
٣دى ٭ّ٫ؾ غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٢ىلع ذ٭ض املقٞ؟  ٟ٪يف ا٠ؼ٦ٮة أم يف اٯغؾة؟
إن أثة ٓ٤ؾه ث ٥ا٠والج  ٥٣ ٬٪ا٠ؽ٭ ٥٭٬٠٬ٝن ثَٮت غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٢يف
ا٠ؼ٦ٮة ،هد ٞ٠اَ٦الٜة ٓ ٥٣ؼة أخ٠ة٦ ،ؽكؾ ٫٧٣ة0
خٝٮٮؼ ا٠ػ٬١ف ثظٮ( ٩٧اٜ٬٠ح)٣ ،وؼاٜة ملة ٜة ٩٠ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف٢١(٤٣ة ذها ٨أث٪ ٬ؾ٭ؾة ذيي ا0)٩٧ٓ ٩١٠

"ههخوٓف فى اهصائى خٌٕ ٔخوف يٌ

اهطػام أطٕب غَد اهوِ يٌ رٔح املصم"  ،ها٠دٝٮٮؼ ثٜ٬ح اإلغالف ٓ٧ؼ أثي
ٓ٤ؾه ث ٥ا٠والج ٭ٔ٧ي أن اَ٠ٮت ٭ ْٝيف ا٠ؼ٦ٮة ،ه٦ؾى أن ٪ؽا ا٠دٝٮٮؼ ال ٭ٔ٧ي
ثةً٠ؾهذة ٣ة هؾج ث ٩اث ٥ا٠والجٙ ،ك ٥٣ ٢ر٬اب كدت ٠وةطج ٩يف طٮ ،٩٧هال
اٍالظ ىلع دٍ( ٞ٠ٮت ا٠ز٬اب) إال يف اٯغؾة ،ها ٩١٠أٓ.٢١
-افدَةثة ا٠ ٩١٠ٮقح كةفدَةثة ا٠جمؾٙ ،ة٩١٠

"هٕس كًثوِ شيء"  ،ه٪ؽ٨

ٜةٓؼة ٦ق٫َٝة ىلع االفدَةثة ،ك٤ة ٦ق٫َٝة ىلع ثةٜي ا٠وٚةة األغؾى
(ا٠ؾية ،اًٗ٠ت ،اٚ٠ؾطة ،ا٠كؾا٪ة ،)...ه٪ؽا ال ٭٧كؾ ٨أطؼ  ٥٣أ ٟ٪ا ٢١ٔ٠هاّ٧٠ؾ،
ه٠ك ٥أن ٝ٦ؾ ثةفدَةثة ا ،٩١٠ه٬ٝ٦ل ثإ٣كة٦ٮد٫ة ملة ٣ ٬٪قدكؾ٫ٙ ،٨ؽا أ٣ؾ ال
٭٬ٝل ثٓ ٩ة ،ٟٜهد ٞ٠كأن ٝ٦ؾ ثٔ ٢١ا ٩١٠ا٠ؽو ال ٭مج ٢١ٓ ٩٫ا٠جمؾ ،ه٬ٝ٦ل
ثإ٣كة٦ٮة أن ٭ك٬ن ٓ ٩٤١ش٫ال .ه٬ٙق د ٞ٠كٮ٘ ٦ق٤ض ألٚ٦ق٧ة أن ٬ٝ٦ل
ثةفدَةثة ا ٩١٠ملة شٔ ٟا ٩١٠افدكؾاَٙ ٥٣ ٩٪ؾة اإل٦قةن ،ه ٟ٪ا ٩١٠٭قدَٮت
٣ة ٣ ٬٪ػةَٚ١٠ ٘٠ؾة؟ ها ٩١٠أٓ.٢١
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" ُٚ٠٭٬م اٝ٠ٮة٣ة" يف ا٠ظؼ٭ذ ٜؼ شةء ألن ا٠ز٬اب ٭ك٬ن ٭٬م اٝ٠ٮة٣ة ،ه٪ؽآكـ اَ٠ٮت ا٠ؽو ٭ك٬ن يف ا٠ؼ٦ٮة ...هاأل٣ؾ األهل ال ٭٧كؾ ٨أطؼ ،ثٙ ٥٤ٮ ٢٫أ٠ؿ،
أ٣ة األ٣ؾ ا٠زة٦ي ٣ ٬٫ٙصؾخ خكؾاذ  ٜ٘٬٤١٠املٔؾهف ٓ٧ؼ اث ٥ا٠والج.
(األخ٠ة ا٠دي دكؾ٦ة٪ة الث ٥ا٠والج ٪ي  ٥٣كدةب "ا٬٠اث ٟا٠وٮت  ٥٣ا٠ك ٢١اَ٠ٮت"
الثٜ ٥ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة ،أ٣ة خٔٝٮج٧ة ىلع ٪ؽ ٨األخ٠ة ٠ ٬٫ٙٮـ الث ٥اٝ٠ٮ ٢طدى
ال ٚ٦دؾو ىلع أطؼ ،هإ٤٦ة ٣ ٬٪ظةه٠ة  ٢٫ٚ١٠ال ٚ٦ؾي٫ة ىلع أطؼ ،هال ٬ٝ٦ل ثأ٫٦ة
هظٮظة ال ٭ٔدؾ٭٫ة ا٠ػَأ٪ ،ؽا  ٬٪اٝ٧٠ةس ،ه٪كؽا ٦دوة٠ض  ْ٣كدت ا٤١ٔ٠ةء
املدٝؼ٣ٮ ٥هأ٬ٜا ،٢٫٠ه٠ك ٥ا ٢٫ٚ٠ا ،٢٫ٚ٠ها٠دؾ٭ذ ا٠دؾ٭ذ ،هال خٝج ٟىلع ٥ٙ
طدى خٔ ٢١امل ٥٣ ٢٫أه)...٩٠٬
إن اَ٠ؾ٭ٝة ا٠دي ٍؾج ث٫ة اث ٥ا٠والج أخ٠د ،٩إدا ٣ة ٜةذ٦ة٪ة ثة ٛ٤ٔ٠ا٠ؽو ل٫ؼ٦ة٨
ٓ٧ؼ أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ه ٬٪٭ج٧ي ا٧٠دةاس ىلع ا٬ٝ٠آؼ ،ف٧صؼ أن أ٠ؿ خ٬ٚق
ىلع أثي ٓ٤ؾه يف ٪ؽ ٨امل٧ةِؾة ،ألن أخ٠ة أ٠ؿ ٣د٤ةفكة ،هطدى إدا أذخة أن
خٝ٧ؼ٪ة ٙإ ٞ٦خصؼ٪ة ٣قدٔوٮة خَ١ت ا٠ص٫ؼ ها٠دٔت ،أ٣ة أخ٠ة اث ٥ا٠والج
٫ٙي إ٣ة خؾكٮؿ ىلع ٣ة خٝدًٮ ٩األٚ٠ةط ٔ٣ ٥٣ةنٍ ٬ٗ٠٭ة ِة٪ؾة ،هإ٣ة خأه٭الة
خ٬ٝخ إ٠ى ا٠كالم يف اٝٔ٠ٮؼة ،هإ٣ة ٬ٜل ث٤ة ال ٭٤ك ٥أن ٭ٔةذي ٩أ٠ؿ أه ٖٮؾ،٨
ه ٬٪ثةمل٧ةفجة ال ٭ظؾث أ٠ؿ ٙٮ٤ة فة ٥٣ ٩ٜأخ٠ة .ثَجٮٔة ا٠ظةل فدك٬ن ٪ؽ٨
٪ي ا٧٠دٮصةٙ ،ةث ٥ا٠والج ٣ظؼت هٝٙٮ ٩ذث٤ة ٭ك٬ن أ ٟٜطّة يف األه٬ل
هاملٝةهؼ  ٥٣أ٠ؿ ،ه٪ؽا هايض ث٬ٝة يف ٓ٬٦ٮة األخ٠ة ا٠دي أخ٠ى ث٫ة ك ٟهاطؼ
٤٫٧٣ة.
هغٮؾ ٣ة ٦ػد ٢ث٪ ٩ؽ ٨املٝةذ٦ة ثٮ ٥أخ٠ة أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم هأخ٠ة أثي ٓ٤ؾه
اث ٥ا٠والج ٣ 0٬٪ة د٪ت إ٠ٮ ٩اثٜ ٥ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة ،طٮذ أ ٢٠ ٩٦٭٧كؾ ٣ة ٜؼ ٭ّ٫ؾ٨
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ا ٩١٠فجظة ٩٦هخٔة٠ى  ٥٣ثؾكةة ىلع ا٠وةا٤ٮ( ٥ك٤ة  ٬٪ا٠مأن ثة٧٠قجة ٠كٟ
ٓةثؼ) ،ه٠ك ٩٧أٜؾ ثأن "د ٞ٠اَ٠ٮت ٭ك٬ن ٭٬م اٝ٠ٮة٣ة ،أل ٩٦اٜ٬٠ح ا٠ؽو ٭ّ٫ؾ
ٙٮ ٩ر٬اب األٓ٤ةل ه٬٣شجةخ٫ة  ٥٣ا٠ػٮؾ ها٠مؾ" (اثٜ ٥ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة ،ا٬٠اث ٟا٠وٮت
 ٥٣ا٠ك ٢١اَ٠ٮت).
٦ ٢٠ؽكؾ ك٣ ٟة دكؾ٦ة ٥٣ ٨أ٬ٜال أ ٟ٪ا ٢١ٔ٠املػدٚ١ة (أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ،أث٬
ٓ٤ؾه ث ٥ا٠والج٣ ،ظ٤ؼ ث ٥إخذ٭ـ ا٠مةٔٙي ،اثٜ ٥ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة )...يف ٣قأ٠ة
"غ٬١ف  ٢ٙا٠وةا ٥٣ "٢ثةب ا٬ٝ٠ل ا٠ؽو ال ٦ؾش ٬ث ٩ث٬١ع أو ليء ،هإ٤٦ة كةن دٞ٠
ث٫ؼف0
أهال؛ ا٠دأكٮؼ  ٥٣شؼ٭ؼ ىلع خٔ ٟٝأ٠ؿ ٧١٠و٬ش ا٠مؾٓٮة ،هيف د ٞ٠ثٮةن ملؼى
أ٤٪ٮة ا ٟٝٔ٠يف افد٧جةض األطكةم هاخػةد امل٬ا ٜ٘هآدٝةخ ا٠ظٝةا...ٛ
ٙال ٭٬ٝم اإل٦قةن ٖ ٥٣ٮؾ ٓ ٩١ٝأثؼا ...هال ٭قدٝٮ ٢إفالم املؾء ٣ة  ٢٠٭دٔ،ٟٝ
ٙة٧٠ٮة ا٠دي ٪ي أهل لؾض  ،ٟ٤ٔ١٠ال ٧ٔ٣ى ٫٠ة ٣ة  ٢٠خك٠٬ٝٔ٣ ٥ة املٔ٧ى
(لؾهض ا٧٠ٮة 0يف ا ،ٟٔٚ٠يف ط٬ٝق اٙ ،٩١٠ٮ٤ة خ٬ٝم ث ٩اٚ٧٠ـ٠٬ٝٔ٣ ،ة
املٔ٧ى) ،ه٭دٔؿر ٪ؽا ا٠دأكٮؼ ىلع ا٠دٔ ٟٝإدا ٓ ٢١اإل٦قةن أن ا٧٠و٬ش
ا٠مؾٓٮة ال خػةٍت ا٠صة١٪ٮ( ٥أه ٣ؾ٭ؼو ا٠ص ،ٟ٫كأٜؾب خٔجٮؾ ،ألن ا٠مؾ٭ٔة ٜؼ
خػةٍت ا٠صة١٪ٮ ٥ثأن خؼٓ ،٢١ٔ١٠ ٢٪٬ه٠ك٣ ٥ؾ٭ؼو ا٠ص ٢٪ ٟ٫ا٠ؽ٭٬٤١ٓ ٥ا
ش ٢٫١٫هشظؼها ا ٢١ٔ٠هٙؾها  ٥٣ا٠ظٝٮٝة ذٖ ٢هي٬ط٫ة  ،)٢٫٠هإ٤٦ة ٪ي
(ا٧٠و٬ش ا٠مؾٓٮة) خ٤ؾ٭٠ ٥ك٣ ٟدٔ ،ٟٝهٙقظة ٠ك٦ ٟةِؾ ،ه٭أغؽ اإل٦قةن ٫٧٣ة
ثٝؼذ ٓ ٩٤١هخ٬ٝا.٨
رة٦ٮة؛  ٬٠أن ا٠مةٔٙي هأ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ٓ٤١ة أن ٣وؼذ ا٠ػ٬١ف (ا٠ؾااظة
املقدكؾ٪ة) ٠ٮـ  ٬٪األف٧ةن ه٠ٮـ  ٬٪املٔؼة ،ملة طو٤٫٠ ٟة ٣ة طو٥٣ ٟ
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ا٠ػالف ا٠ؽو ٜؼ ٭ؤخو ٓ٧ؼ املدأه٠ٮ ٥ثٔؼ ٢٪إ٠ى اغدالف يف األطكةم ا٠مؾٓٮة
(كة٬ٝ٠ل ثكؾا٪ة االفدٮةك  ٥٣ا٠ػ٬١ف ٓ٧ؼ ا٠جٔى ،ها٬ٝ٠ل ثص٬ار ٨أه افدظجةث٩
ٓ٧ؼ ا٠جٔى اٯغؾ)٤١ٓ ٬٠ ،ة د٠ ،ٞ٠دؾاشْ ا٠مةٔٙي ٓ ٩٠٬ٜ ٥ثدؾك ا٠ق٬اك
(خؾشٮض أ١ًٙٮة ا٠وجؾ ىلع ٣مٝة ا٠ػ٬١ف) يف ٫٦ةذ ذً٣ةن طدى ٭جٝى
ا٠ػ٬١ف املقدَةب ٓ٧ؼ اٙ ،٩١٠ة٠ػ٬١ف ال ٭ُدػ١ن  ٩٧٣ثة٠ق٬اك ٙةملٔؼة
٣وؼذ ،٨هثدؾاشْ ا٠مةٔٙي ٭ؾخ ْٚا٠ػالف ،هخؤخى ذٖٮجة ا٧٠جي (االفدٮةك ٓ٧ؼ
ك ٟهالة) ٖ ٥٣ٮؾ أن ٭دظؾث اإل٦قةن ٙٮ٫ة .هيف ٪ؽا طذ ىلع ٣ؾاشٔة كدت
اٜ ٥٣ ٩ٝٚ٠ج ٟأ ٟ٪االغدوةش ٙٮٖ ٥٤ٙ ،٩ٮؾ ا٠الا ٛأن ٦صؼ يف كدت ٩ٝٙ
أ٠جةخاة ٣زال خٔؾ٭٘ "ا٬٧٠م ا٠زٝٮ( "ٟغةهة ٓ٧ؼ األط٧ةف ،ها٠مةٔٙٮة،
ها٠ظ٧ةث١ة) ثأ" 0٩٦ا٬٧٠م إال ٬٦م امل٤كٔٝ٣ ٥ؼخ ٥٣ ٩األذص"٫ٙ ،ؽا هه٘ خٝؾ٭جي
ٜةل ث ٢٠ ٥٣ ٩٭د٤ك ٥٣ ٥إَٓةء هه٘ أخق ٬٧١٠م ا٠زٝٮ ،ٟطٮذ أ ٢٠ ٩٦خدٙ٬ؾ
يف املةيي ٫ٝٚ١٠ةء إ٣كة٦ٮة خظؼ٭ؼ ٣ؼة ا٬٧٠م ا٠زٝٮ ،ٟأ٣ة ا٠ٮ٬م ٙؽ ٞ٠أ٣ؾ
٣دةج ،هظٮض ال ٭٤كٝٚ١٠ ٥ٮ ٩أن ٭و ٟإ٠ى ٪ؽا املَ٬١ب ٬٠طؼ ،٨ه٠ك ٥يف ٓ٢١
األه٬ل ٧٪ةك ليء اف" ٩٤خظٝٮ ٛامل٧ةض" ،طٮذ ٭ظؼخ املدػون يف ٓ٢١
األطٮةء ٣زال ٣ؼة ا٬٧٠م ا٠زٝٮ٧ٓ ٟؼ اإل٦قةن ه ٬٠ثمك ٟخٝؾ٭جي ،هث٧ةء ىلع دٞ٠
٭َٔي اٝٚ٠ٮ ٩خٔؾ٭ٚة آغؾ ٬٧١٠م ا٠زٝٮ ،ٟخٝج٬ٝٓ ٩١ل اٝ٠ؾن ا٬٠اطؼ هأ٠مؾ٭،٥
ؼذَك٤ٙ ،ة
ه٭ ٩٤٫ٚا٠مجةب املٔةهؾ ا٠ؽو  ٢٠٭ٔؼ ٜةخذا ىلع ا ٟ٤ٔ٠ثةمل٬٫ٚم امل ْ
ثة ٞ٠ث٤ة ٖ ٬٪ٮؾ ٬٫ٚ٣م ،ه٭َ١ت ا٠دٚقٮؾ .ثة٦ ٢١ٔ٠ػةٍت ا٧٠ةز ،هث٦ ٩ٮقؾ
ٓ١ٮ ،٢٫ه٠ٮـ ٧٪ةك غٮؾ أ ًٟٙيف ٪ؽ ٨ا٠ظٮةة  ٥٣أن خٝ٧ؽ أطؼ٥٣ ٢٪
ا٠ص ،ٟ٫أه أن خصٔ ٩١٭ؼذك األلٮةء ،ه٭جظذ ثٚ٧ق ٥ٓ ٩ا٠ظٝٮٝةٙ ،إدا ٪ؼى ا٩١٠
ث ٞذشال هاطؼا غٮؾ  ٥٣ ٞ٠ط٤ؾ ا ،٢ٔ٧٠أه ك٤ة ٜةل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف٪ ،٢١ؽ٨
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٪ي ذفة٠د ٞأ٭٫ة اٝٚ٠ٮٙ ،٩ال خز ٟٝىلع ا٧٠ةز ثدٔٝٮؼ خٔؾ٭٘ ا٬٠ش١ٓ ٩ٮ،٢٫
امل ٢٫أن خو٘  ٢٫٠ا٬٠ش ٩ث٤ة ٭٬٤٫ٚن ،طدى ٭د٤ك٬٧ا ٖ ٥٣ق ٩١كة٣ال.
رة٠زة؛ ٭ػد ٘١ا٤١ٔ٠ةء٧ٙ ،أغؽ ث٬ٝل ثًٔ ٢٫خهن ا٠جٔى اٯغؾ ،ه٠ك ٢٫٧٭ج٬ٝن
ش٤ٮٔة ٣ظج٬ثٮ ٥يف ا ٢٫ٙ ،٩١٠هذرة ذفة٠ة األ٦جٮةء٦ ،ؾش ٬ا ٩١٠أن ٭صٔ٧١ة ٥٤٣
٭قد٬ٔٚ٧ن  ،٢٫٧٣ه٠ٮٔؽذه٦ة إدا ٦ةٜم٧ة ٢٪يف ثٔى املقةا٧ٙ ،ٟظ ٢١ٔ٦ ٥أ٧٦ة
٠ق٧ة أ٪ال ٠ؽ ،ٞ٠ه٠ك٧٧ة ٦ؾ٭ؼ أن  ،٢٫ٚ٦ه٦ؾ٭ؼ أن ٦ظـ ثة٠دمؾ٭٘ ا٠ؽو  ّ٥٣ا٩١٠
ٓ١ٮ٧ة ث٧ٓ ٩ؼ٣ة شٔ٧٠ ٟة ٓ٬ٝال .ه٣ة كةن ذً٣ةن إال ١٠د٬ٝى ،هثة٠د٬ٝى خً٧جٌ
ٚ٦ـ اإل٦قةن ،هثةً٦جةٍ٫ة ٭وجض اإل٦قةن ٜةخذا ىلع ا٠جظذ ها٠دٝ٧ٮت أكزؾ ٥٣
دو ٜج( ٟملة كةن غة٣ال ٣كجَّال ثة٠م٬٫اة) ،هثة٠جظذ ها١َ٠ت ٭ ٘ٝاإل٦قةن ىلع
ش ،٩١٫هثؽ ٞ٠٭ٝؼذ أ ٟ٪ا ٢١ٔ٠هذشةٙ ،٩٠ٮدٔ ،ٟٝه٠ك ٩٧يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح ٭د٬ذظ
طدى ال ٭د٬٫ذ أه ٭دقؾظ يف خجػٮـ ٬ٜل أطؼ أ ٟ٪ا ٢١ٔ٠أه االٙدؾاء ٓ١ٮ ٩أه
ٓؼم ا٠دظ١ي ثةإل٦وةف ٓ٧ؼ ٧٣ةٜمة ذأ٭٪ .٩كؽا ثجقةٍة ٭ٔ٧٤١ة ذً٣ةن ف٬١ك
ا٠جظذ ٓ ٥ا٠ظٝٮٝة ،هاطدؾام أ ٟ٪ا.٢١ٔ٠
-7ةٕان ٔٓشف اهلرضاهو هودكًة يٌ اهصٕام
٭ٔؾف اٝ٠ؾيةهو ا٬٠فَٮة ىلع أ٫٦ة ٛ١َ٣" 0االٓدؼال ثٮٍ ٥ؾٙٮ٣ ٥ؽ٣٬٣ٮ"٥
(طقت ٣ة دكؾ ٨املٝؾئ اإلخذ٭قي أث ٬ر٭ؼ يف كدةث" ٩ا ٬١ٗ٠يف ا٠ؼ٭ ،٥أفجةث٩
هّ٣ة٪ؾ ،)"٨ه٪ؽا ا٠دٔؾ٭٘ ٣ ٬٪ة خّ٫ؾ ٔ٣ةمل ٩ث٬ي٬ج يف ك٣ ٟة أ٦دص ٩اإل٣ةم
اٝ٠ؾيةهو ،ك٤ة ذأ٭٧ة يف املٝةل ا٠قةث .ٛه٠ك ٥خٓ٦٬ة أ٭٫ة اٝ٠ؾاء ٦دظؼت ١ٜٮال
ٓ ٥خص١ٮةة ٪ؽا ا٠دٔؾ٭٘ يف ثٮةن اإل٣ةم ١٠ظك٤ة  ٥٣ا٠وٮةم ،هد ٥٣ ٞ٠غالل
كدةثٮ٤٪ ٥ة" 0خٮقٮؾ ا ٩ٝٚ٠يف ي٬ء اٝ٠ؾآن ها٠ق٧ة ( ٩ٝٙا٠وٮةم)" ه"أ٠جةخة يف
اإلفالم".
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ٝ٠ؼ اٍ٧ٔ١ة يف ٝ٣ةل فةث ٛىلع ٝ٣ةهؼ ا٠وٮةم ك٤ة فة٫ٜة أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ
ا٠قالم يف كدةثٝ٣" ٩ةهؼ ا٠و٬م" ،هثٔؼ ٓ٬خخ٧ة إ٠ى ٣ة أهذخ ٨اٝ٠ؾيةهو ٥٣
ٝ٣ةهؼ (٭ٔ٧ي ٝ٣ةهؼ ا٠وٮةم) ،يف كدةثٮ ٩املؽك٬ذ٭٣ ،٥ة هشؼ٦ة ٨إال لةذطة
ه٣جٮ٧ة ملة دكؾ ٨أ٠ؿ .ه ٥٣د٣ ٞ٠ة أرجد ٩اٝ٠ؾيةهو " ٥٣إ٭ٝةط ١٠ؾهج ،هخوظٮض
١٠صقؼ ،هخ٬ٝ٭ة ٠إلذاخة ،هخٔ٬٭ؼ ىلع ا٠وجؾ ،هخٔؾ٭٘ ثة٤ٔ٧٠ة ،هخؾثٮة ملمةٓؾ
ا٠ؾط٤ة ،هخؼذ٭ت ىلع ك٤ةل ا٠دق١ٮ ٩١٠ ٢ذب أ٠ةملٮ( "٥٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو،
أ٠جةخة يف اإلفالم ،ش

 ،)293هك٪ ٟؽ ٨املٝةهؼ ألةذ إ٠ٮ٫ة أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ

ا٠قالم ،إال أن اإل٣ةم اٝ٠ؾيةهو راخ ىلع د ٞ٠لٮبة  ٥٣اّ٧٠ؾ يف أط٬ال ا٧٠ةز
يف ٓوؾ ،٨ه٣ ٬٪ة شٔ ٩١٭ ٘ٝىلع ٣صٓ٬٤ة  ٥٣االغدالالة ا٠دي خظ٬ل خهن
أن ٭قدٚٮؼ املق٬٤١ن  ٥٣هٮة ،٢٫٣ه٪ؽا أ٣ؾ ٣ظ٬٤خ يف ا٠كدةثة هخ٧ةهل
اًٝ٠ة٭ة١ٙ ،ٮـ ٓٮجة أن ٭ٔد٤ؼ اإل٦قةن ىلع  ٥٣فج ٩ٝىلع ٣قد٬ى ا٠دأهٮٟ
هافد٧جةض املٔة٦يٜ ْ٣ ،ؾاءة ا٬٠ا ْٜىلع ي٬ء ٣ة اف ُد ْ٧جٌِ هأُهِّ ٟفةثٝة ثٔؼ
ٓؾص ك ٟد ٞ٠ىلع ا ٟٝٔ٠ها٠ظ .ٛه٠ك ٥أ٠ٮت ك ٟأ٠ٮت أن ٭ٔٮؼ اإل٦قةن
٬ٝ٣الة املدٝؼ٣ٮ ٥هغالهةخ ٢٫ك٤ة ٪ي خهن ٣ؾاشٔة ١٠ؼ٠ٮ ٟأه افدَ٧ةق يف
ا٬٠ا ...ْٜال ٦ؾ٭ؼ ٧٪ة أن ٧٦ةٜك ثٔى أ٬٦اظ امل٧ة٪س ،ك٤ة ال ٝ٦وؼ  ٥٣غالل ٪ؽا
املٝةل ا٠دٔٝٮت ىلع ثًٔ٫ة .ك٣ ٟة ٦ؾ٭ؼ ٬٪ ٨ثٮةن هفَٮة اإل٣ةم اٝ٠ؾيةهو
يف ثٮةن ا٠ظك٤ة  ٥٣ا٠وٮةم ،ه٣ ٬٪ة ٭٤ك ٥أن ٦صٙ ٩١٤ٮ٤ة ٭١ي0
ا٠د٬ارن ثٮ ٥املةخة ها٠ؾهج (ال طٮ٬ا٦ٮة ،هال ٣الاكٮة)ٝ٠ 0ؼ كةن اإل٣ةم اٝ٠ؾيةهوهايظة يف ٪ؽ ٨املقأ٠ة ك٤ة كةن أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم هايظة ٙٮ٫ة٤٫ٙ ،ة ٔ٣ة
٭ٝؾان ث٤ة  ٥٣ ٩٠أ٤٪ٮة يف خ٬ٝ٭ة ا٠صة٦ت ا٠ؾهطي يف اإل٦قةن ،هد ٞ٠ألن ٪ؽ٨
ا٠مٔٮؾة خؼ ْٙا٧٠ةز خٔٙة ٦ظ١ٍ ٬ت ٣ة ٭ؿكي اٚ٧٠ـ ،ها٠دؿكٮة ٣وؼذ ٙالج
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اإل٦قةن٣ ،وؼاٜة ٓ٬١٠ؼ ا٠ؾثة٦يٜ" 0ؼ أ١ٙض  ٥٣ركة٪ة"٪ .ؽا هال ٭٤ك ٥أن خدظٛٝ
ا٠دؿكٮة ٖ ٥٣ٮؾ هجؾ ،ث٧ٔ٤ى "ا٠وجؾ ىلع املأ٬٣ذ ،ها٠وجؾ ٓ ٥املظّ٬ذ" ثدٔجٮؾ
اثٜ ٥ٮ ٢ا٠ص٬ر٭ة يف كدةثٓ" ٩ؼة ا٠وةثؾ٭ ٥هدغٮؾة ا٠مةكؾ٭ٙ ،"٥كةن ا٠وجؾ إدّاك
٬١َ٣ثة يف خؾثٮة اإل٦قةن ىلع ا٠وجؾ ا٠ؽو ث ٩خ٬ٝى اإلذاخة هخدٔؿر .هثة٠ؾٖ٥٣ ٢
اخٚةق ا٠مٮػٮ( ٥أ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ه٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو) ىلع ٝ٣ةهؼ "خ٬ٝ٭ة
ا٠ؾهج هخؾثٮة اإلذاخة هخؿكٮة اٚ٧٠ـ" (٪ؽ ٨املٝةهؼ ٪ي ك٤ة دكؾ٪ة ٭٬ف٘
اٝ٠ؾيةهو يف كدةثٮ" 0٩أ٠جةخة يف اإلفالم ،ش  "290-289ه"خٮقٮؾ ا ٩ٝٚ٠يف
ي٬ء اٝ٠ؾآن ها٠ق٧ة ( ٩ٝٙا٠وٮةم) ،ش ٤٫ٙ ،)"12ة ال ٭ٗٚالن ا٠صة٦ت ا٠صق٤ة٦ي
يف اإل٦قةن ،طٮذ افدم٫ؼا ٔ٣ة ث٬ٝل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف0٢١

"صٓيٓا

جصدٓا"١٠ ،ؼال٠ة ىلع ٬ٙااؼ ا٠وٮةم ا٠وظٮة ها٠جؼ٦ٮة ،هٝ٠ؼ خؽكؾخ ٢أ٭٫ة اٝ٠ؾاء
كٮ٘ أٜؾ فٮؼ َٜت ث٫ؽا األ٣ؾ (يف ٝ٣ةل فةث ٛثٔ٬٧ان" 0خأ٣الة فٮؼ َٜت
يف طٝٮٝة ا٠وٮةم") ،إال أ ٩٦أكؼ ٓؼم ٣ٮ ٩١إ٠ى افدٔؾاص كٔٚ٧٣ ٟة ٣ةخ٭ة
١٠وٮةم طدى ال ٭ٗ ٟٚا٧٠ةز ٓ ٥اٗ٠ة٭ة األف٤ى ا٠دي شةء  ٥٣أش٫١ة ٢٠ ،٭ؽ٪ت
ك ٥٣ ٟأ٠ؿ ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ه٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ٪ؽا املؽ٪ت (أو أ٤٫٦ة ملة ٭وؾطة
ثٔؼم ٣ٮ٤٫١ة إ٠ى دكؾ اٚ٠ةاؼة ا٠وظٮة ها٠جؼ٦ٮة ١٠وٮةم) ،ه٠ك٤٫٧ة دكؾا املٝوؼ
األهل هلؼخا ىلع ف ،٨٬٤هدكؾا املٝوؼ ا٠زة٦ي هأكؼا خظ ْ٣ ٩ٝٝيؾهذة أغؽ٨
ثٔٮ ٥االٓدجةذ ،ذث٤ة أل٤٫٦ة ٭ٔ٤١ةن شٮؼا أن اإلفالم شةء ٠ٮو١ض أط٬ال ا٧٠ةز يف
ا٠ؼ٦ٮة (هظة ا٠جؼن) ،ك٤ة شةء ٠ٮ٧صٮٓ ٥٣ ٢٫ؽاب ا ٩١٠ه٭ؼغ ٢٫١ا٠ص٧ة يف
اٯغؾة (خؿكٮة اٚ٧٠ـ)ٙ" ،ظٮز٤ة كة٦ح املو١ظة ٙد ٢لؾظ ا( "٩١٠املٝو٬خ
املٝج٬ل  ٬٪املو١ظة املٔدجؾة) ،ه٪ؽ ٨اٝ٠ةٓؼة دكؾ٪ة أط٤ؼ ا٠ؾ٭ق٦٬ي يف
كدةث" ٩األ٣ة ٪ي األه ."ٟهثة٠دة٠ي ٙة٠و٬م ثدٔجٮؾ ٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهوٙ" 0ؾهة
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الذخٝةء ذهج ا٠وةا ...٢ك٤ة ٙ ٬٪ؾهة الفدؾاطة املٔؼة هخػ١ن ا٠صق٥٣ ٢
ًٙالخ ٩اً٠ةذة" (٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ،أ٠جةخة يف اإلفالم ،ش  ،290-289ثدوؾف).
هٓ١ٮٙ ٩ال ٭٧جٗي أن ٦ؾى يف ا٠وٮةم "االذخٝةء ا٠ؾهطي" ٧ٙ ،ٌٝٙظ ٥ال ٦و٬م
يف ا٠ق٤ةء ،ه٠ك٧٧ة ٦و٬م يف األذص ،ك٤ة ال ٭٧جٗي أن ٦ؾى ٙٮ" ٩ا٠وظة
ا٠جؼ٦ٮة" ٧ٙ ،ٌٝٙظ٠ ٥ق٧ة طٮ٬ا٦ةة خؾ٭ؼ أن خجٝى ثأو هفٮ١ة ،هد ٞ٠طدى ال
٭دظ٬ل ا٠و٬م ٓ٧ؼ٦ة إ٠ى ط٤ٮة (ثٔؼ إٙؾاٖ ٥٣ ٩ثٔؼ ٨ا٠ؾهطي).
ا٠د٬ارن ثٮ ٥اٚ٠ؾخو ها٠ص٤ةٓي (ال ٚ١٠ؾخ ٝ١َ٣ة ،هال ١٠ص٤ةٓة ٝ١َ٣ة) 0ثة٠ؾٖ٥٣ ٢ك٬ن ا٠وٮةم ٭٬ٝو ذهج اٚ٠ؾخ ،ه٭ؾثي إذاخخ ،٩ه٭ؿكي ٚ٦ق ٬٫ٙ ،٩ال ٭٧ٓ ٘ٝؼ ٪ؽا
ا٠ظؼ املؾخجٌ ث٤و١ظة ا٠ؽاة ٙظقت ،ه٠ك ٩٧٭دٔؼى د٠ ٞ٠ٮٔ٬خ ىلع ش٤ةٓة
املق٤١ٮ ٥ثة ْٚ٧٠ها٠والج (ك٤ة ذأ٭٧ة يف ٝ٣ةالة فةثٝة ٓ٧ؼ٣ة خظؼر٧ة ٓ0٥
"األغ٬ة اإلفال٣ٮة"٣" ،ؾآةة أط٬ال ا٧٠ةز هِؾه ٢٫ٙاالشد٤ةٓٮة"" ،هطؼة
املق٤١ٮ ،)..."٥ه٪ؽا ٣ة أكؼ ٨اٝ٠ؾيةهو ٓ٧ؼ٣ة ٓؾف ا٠وٮةم ىلع أ" ٩٦خؽكٮؾ ثٗٮؾ
غَجة ث١ٮٗة ،هال ٠قةن ٙوٮض ،خؽكٮؾ ٓ١٤ي ثص٬ظ ا٠صةأٮ ،٥هثؤز ا٠جةاقٮ،"٥
ه( ٬٪ا٠وٮةم) كؽ٫ّ٣" ٞ٠ؾ ٠اللدؾاكٮة ا٠وظٮظة ،هاملقةهاة ا٠كة١٣ةٙ ،ة٩١٠
شٔ ٩١يؾ٭جة إشجةذ٭ة ،٭ؼ٫ٔٙة امل٬فؾ هاملٔؼم" (٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ،أ٠جةخة يف
اإلفالم ،ش  ،293ثدوؾف) .٭٤ك٧٧ة أن ٬ٝ٦ل ثأن ا٠وٮةم ٣ؼذفة ٠دػؾ٭س ٦ػت ٥٣
"اشد٤ةٓٮي ا٠دٚكٮؾ" (٣ظ٬ذ "اشد٤ةٓٮة ا٠دٚكٮؾ" يف كدةب "اٝ٧٠ؼ ا٠ؽاخي" ٔ٠الل
اٚ٠ةفي) ،ف"اشد٤ةٓٮة ا٠دٚكٮؾ" يف ّ٦ؾ ٓالل اٚ٠ةفي ٪ي أن خدؽكؾ اٝٚ٠ؾاء
هاملظؾه٣ٮ ٥إدا ش١قح إ٠ى ٣ةاؼة ٍٔةٙ ،ٞ٣أ٦ح هشؼة ٣ة خقؼ ث ٩ذ،ٞٝ٣
أ٣ة ٖٮؾك ٙال (ٓؼ إ٠ى كدةب "اٝ٧٠ؼ ا٠ؽاخي" يف ٚ٦ـ املظ٬ذ املؽك٬ذ٠ ،دَْ١
ىلع اَ٠ؾ٭ٝة ا٠دي ٓجؾ ث٫ة ٓالل اٚ٠ةفي ٓ٪ ٥ؽ ٨املقأ٠ة ك٤ة ٪ي)ٙ .كةن ٥٣
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ا٬٠اشت ٓ١ٮ ٞ٭ة  ٥٣خوج ٬إ٠ى أن خك٬ن "اشد٤ةٓي اٚ٠كؾ" أن خظـ هأ٦ح هةا٢
ٍ٬ال ا٫٧٠ةذ ثظةل اٝٚ٠ؾاء ا٠ؽ٭ ٥ال ٭صؼهن ٬ٜة ٭ ،٢٫٣٬ك٤ة كةن  ٥٣ا٬٠اشت
ٓ١ٮ ٞأن خدؽكؾ طةل  ٬٪ ٥٣خه ٞ٦أه خهن خه ٞ٦إدا ذهّٔح امل٬ااؼ ،ههّٚٚح
األٍٔ٤ة هاأللؾثة ...اخ ٛاٗٙ ،٩١٠ٮؾك شةاْ ٜؼ  ٩٧ٓ ْ٧٣أَ٠ةم .ا٦دجٗٙ ،٩ٮؾك
٭مك ٬هال أطؼ ٭ق ْ٤لك٬ا.٨
ا٠د٬ارن يف ثٮةن ا٠ظٝٮٝة ك٤ة ٪ي ("ال خ٬٫٭ ،ٟهال خ٬٫٭٪ ،"٥ؽا ا٠دٔجٮؾ ملظ٤ؼاملػدةذ ا٠مٝ٧ٮَي يف كدةث" ٩ا٠ػالٙةة ا٠قٮةفٮة ثٮ ٥ا٠وظةثة") 0هأ٦ح خ٧وح
إ٠ى ثٔى ا٠ؼٓةة هاملو١ظٮ ،٥ال خكةخ خق ْ٤إال ا٣دٔةية هأفٚة ه٭أفة ،هكأن ا٠ػٮؾ
ا ٥٣ َْٝ٦أث٧ةء األ٣ة اإلفال٣ٮة ،هثةملٝةث ٟخصؼ  ٥٣٭ٚدػؾ ٖ ٥٣ٮؾ خ ٜ٘٬هكأن
ا٠مؾ اذخٙ ْٚٮ٧ة ٖ ٥٣ٮؾ ٓ٬خة .هكال امل٫٧صٮ ٥لؽهد ٓ ٥هفَٮة اإلفالم،
ثٓ ٟٮ٪ ٥ؽ ٨ا٬٠فَٮة أن خّ٫ؾ ا٠و٬اب ٧١٠ةز إن هشؼ ،هأن خّ٫ؾ  ٢٫٠ا٠ػَأ
إن هشؼ كؽ .ٞ٠ه٪ؽا ٣ة  ٩١ٔٙاٝ٠ؾيةهو ه ٬٪٭ٔدؾف ثد ٞ١اٚ٠بة ا٠دي خظٝٝح
ث٧٤ةرل ا٠وٮةم هأفؾاذ ٨ذٖ ٢ك ٟا٠دظؼ٭ةة ا٠ظةه١ة ،ه٭ّ٫ؾ أ٠ٮ٬ب ا٠دي ٠ظٝح
أ٦ةفة آغؾ٭٣ ،٥ة شٔ" ٢٫١ال ٭٧د٬ٔٚن  ٥٣ذً٣ةن ،هال ٭قدٚٮؼهن ث٤ة ٙٮ٥٣ ٩
هٮةم هٜٮةمٙ...ة ٩١٠شٔ١ٝ١٠ ٩١ت ها٠ؾهج ،ه ٢٪شٔ١٠ ٨٬١جَ ٥هاملٔؼة ،شٔ ٩١ا٩١٠
١٠ظ ٢١ها٠وجؾٙ ،صًٔٗ١٠ ٨٬١ت هاَ٠ٮك ،شٔ ٩١ا١٠ ٩١٠قكٮ٧ة هاٜ٬٠ةذٙ ،صٔ٨٬١
ل٫ؾ ا٠قجةب ها٠مصةذ ...إ٠ع" (٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ،أ٠جةخة يف اإلفالم ،ش
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ثدوؾف).
٪كؽا ثٮّ ٥٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ا٬٠فَٮة يف ا٠ظك٤ة  ٥٣ا٠وٮةم ،ط ٩ّٚا٩١٠
هشٔ٧١ة  ٥٣امل٧دٔٚٮ ٥ثٔ.٩٤١
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-8اهصٕام ركٌ يٌ أركان "يَْاج املصوى" :كراءة يف اهفضن هاهفائدة
ىلع ضٓء يا ذكرُ أةٓ ةكر اهجزائرو (  2014-1921م) يف كحاةِ "يَْاج
املصوى"
إن كٜ ٥٣ ٟؾأ ألثي ثكؾ ا٠صؿااؾو ،فٮ ٘ٝىلع د ٞ٠ا ٢٫٠ا٠ؽو كةن ٭ظك ٢ا٠ؾشٟ
يف ٣ػد ٘١كدةثةخ ٬٫ٙ ،٩يف  ٢ّٔ٣إ٦دةشةخ ٩ا٤١ٔ٠ٮة ٭ظةهل اإلشةثة ىلع
فؤال ١٣ض ٣ 0٬٪ة ا٠قجٮ ٟإ٠ى خجقٮٌ هخٮقٮؾ ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٓٝٮؼة
ه٫ٝٙة هف٬١كة طدى ٭٫٤٫ٚة ك ٟاملق٤١ٮ ،٥ثٙ ٥٤ٮ ٢٫أه٠ب ٞا٠ؽ٭ٖ ٢٪ ٥ٮؾ
ٜةخذ٭ ٥ىلع ثؽل ا٠ص٫ؼ يف فجٮٓ ٟجةخة ا ٩١٠ثٔ ٢١أ ٟ٪ا ،٢١ٔ٠ه ٢٪كزؾ؟
ه٫٠ؽا ٙإن اٝ٠ةذئ فٮ٧دج٠ ٩جقةٍة ا٠ؾش ٟيف ٓؾص اٝٔ٠ةاؼ هاألطكةم ها٠دٚةفٮؾ
ث٤صؾخ أن ٭ٚدض كدج ٩ه٭ ٢٫ثةالٍالظ ىلع ً٣ة٣ٮ٫٧ة٣ ،ة ٭صٔ( ٩١اٝ٠ةذئ)
٭ظّى ثةملٔؾٙة ا٠صة٪ؿة أه ا٬٠ايظة املٔة٦ي هاألخ٠ة خهن  ٘٠أه خهذان،
ه٭قد٤دْ ثةألف٬١ب ا٠جقٮٌ ا٠ؽو ال ٭٤ك ٞ٧إال أن خٝؾأ ٙٮ ٩هؼق هةطج.٩
ه٠ك ٥أ٭٫ة اٝ٠ؾاء إن اٝ٧٠ةس ٧٪ة ٠ٮـ ٝ٦ةس هؼق ٓ ٥٣ؼٙ ،٩٣ة٠وؼق ٜؼ
٤١٦ق ٩يف املٝؾهء هٜؼ ٦ظق ٥ا ٥ّ٠ث٦ ٥٤ظقج٣ ٢٫دوٚٮ ٥ث ٩ثةٍ٧ة ،إال أن
ا٠صؿم ث ٩أ٣ؾ ال ٭ص٬ر يف طٖ ٛٮؾ ٔ٣و٬م ،ك٤ة أن ا٠دؾكٮؿ ٓ١ٮ ٩ه ٬٪أ٣ؾ غٚي
ٜؼ ٭ػٚي ا٠ظةشة امل١ظة ه٭٧قي املَ٬١ب ه٭قدؾ ٜو٬ذ املؼٓ ٬ثة٠وؼق،
ه٠ؽ ٞ٠خٓ٦٬ة ٦دقةءل ١ٜٮال٦ ٟ٪ 0ظ ٥يف طةشة إ٠ى خجقٮٌ املٔةذف
اإلفال٣ٮة ا٠ٮ٬م طدى ٔ٦ؿه ٓؿهف ا٧٠ةز ٓ ٥االٍالظ ٓ١ٮ٫ة إ٠ى خٔٝٮؼ٪ة؟ هٟ٪
ٓ ٟٝاملق ٢١ا٠ٮ٬م فٮظ ٛٝا٠دظؾذ ٓ ٥٣ج٬خ٭ة األلٮةء ثة٠كدةثة ا٠دجقٮَٮة أهال،
٪ؽ ٨ا٠كدةثة ا٠دي خٔؾص املً٬٤ن ثجقةٍة هخَ١ت ا٠دٚ٧ٮؽ ثجؾاءة؟ هٟ٪
هُشِؼة األٙكةذ ٠دػةٍت املقد٤دٔٮ ٥ثة٠جقةٍة خهن ٖٮؾ٢٪؟ ه٣ة ا٠قجٮ ٟإ٠ى
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إ٧ٜةظ ك ٟأطؼ ثةٚ٠كؾة اإلفال٣ٮة؟ هملةدا ال ٦ؾى إٜجةال ىلع ً٣ة٣ٮ ٥ا٠كدت
ا٠دجقٮَٮة هٜؼ ٖؿة ا٠ق٬ق هاطدٚي ث٫ة يف ٔ٣ةذص ا٠ؼهل املدػٚ١ة؟ هملةدا
ال ٦ؾى أرؾا دا ثةل ىلع أه٠ب ٞا٠ؽ٭ ٥٭َ٬ٔ١ن ىلع ٪ؽ ٨ا٠كدت ا٠دجقٮَٮة؟
ٓ٧ؼ٣ة ٦دك ٥ٓ ٢١أرؾ دو ثةل ٧ٙظٔ٦ ٥ي ٣ة ٬ٝ٦لٙ ،إن ا٧٠ةز ا٠ؽ٭ ٥ف١ك٬ا
٣قة ٞ٠ا٠مٮ٬ح هاَ٠ؾٜةة املؾف٣٬ة كزؾ ،ه٠ك ٥ا٧٠ةز ا٠ؽ٭ ٥اطد٬١٤ا أدى أ٣ة٦ة
ا٠ؾب خجةذك هخٔة٠ى ها٪د٬٤ا ثظةل املظؾه٣ٮ ٥هأغؽها ٭جظز٬ن ٓ ٥أفجةب
طؾ٣ة١ٜ ٢٫٦ةٙ ...إدا ك٧ة ٦دٔ ٢١يف "املؼذفة ا٠ؾً٣ة٦ٮة" لٮبة٧٫ٙ ،ٮبة ٧٠ة ث٤ة
٦م٫ؼٙ ٨ٮ٫ة ٙ ٥٣ةٜة ٖٮؾ٦ة ٙٮ٧ة ،أ٠ٮـ ٓٮجة أن ٭كزؾ دهه اٚ٠ةٜة يف أذص
اإلفالم؟ أ٠ٮـ ٓٮجة أن ٭قدؼٓى اإلفالم يف ٪ؽ ٨األذص ٜ ٥٣ج ٟا٠ػةا٘
٠دجؾ٭ؾ غ ،٩ٙ٬هٜ ٥٣ج ٟاَ٠ةٖٮة ٠دجؾ٭ؾ ٍٗٮة ،٩٦هٜ ٥٣ج ٟاملٔدؼو ٠دجؾ٭ؾ
آدؼاا ،٩هٜ ٥٣ج ٟأ٠ةشؿ ٠دجؾ٭ؾ ٓصؿ٨؟ أ٠ٮـ ٓٮجة ٭ة فةخة أن ٭ٔدك٘ ٢ّٔ٣
ٓجةٜؾخ٧ة ىلع ٣دٜ ٥د ٨٬١ثظزة يف ا٠صؿاٮةة ،هأذ٬ٝ٪ا أف٤ةٓ٧ة ٣ؾاذا هخكؾاذا
ثك١ٮةخ٩؟ ٙظة٬٠ا ث٤ة أ٦دصد٦ ٩جة٪د ٢٫األخثٮة ها٠دأه٭١ٮة ثٮ ٥ا٧٠ةز هثٮ ،٩٧هإ٠ى
ا٠ٮ٬م ال رال ا٧٠ةز ٭دػجَ٬ن يف ٪ؽ ٨ا٠دأه٭الة هاألخثٮةةٙ ،ال ٬٤٫ٙ ٢٪ا املد٥
املَ٬١ب  ،٩٤٫ٙهال ٬٤٫ٙ ٢٪ا ها ٢٫ٜٔاملدػ ٘١ا٠ؽو ك٤١ة أذاخها االشد٫ةخ يف
إخذاك ٩آد٤ؼها ىلع ٖٮؾ ٢٪يف د٤ٙ ،ٞ٠ة ٝٙؾ اٝٚ٠ٮؾ ا٠ؽو ٭٧دّؾ َٓ٘ ا٧ٗ٠ي
يف ذً٣ةن إال خص ٥٣ ٟخص١ٮةة ٪ؽا ا٬٠ا ،ْٜه٣ة خجؾ٭ؾ ا٠ػ٬ف هاَٗ٠ٮةن هاالٓدؼاء
هأ٠صؿ ثةفدؼٓةء ا٧٠ن ا٠ؼ٭٧ي ِ٤١ة هٓؼها٦ة إال ٣ظةه٠ة ثبٮقة –ٜؼ خك٬ن
ٝ٣و٬خة هٜؼ ال خك٬ن ٥٣-أش ٟإثٝةء ٣ة كةن ىلع ٣ة كةن ،٭ٔ٧ي أن ٭جٝى
اٝٚ٠ٮؾ ٝٙٮؾا ها٧ٗ٠ي ٖ٧ٮة ...إ٧٦ة ال ٝ٦وؼ ث٫ؽا ا٠كالم ٣ظةك٤ة أف٬١ب أثي ثكؾ
ا٠صؿااؾو ه٣ة ٭مج ٥٣ ٩٫أفة٠ٮتٝٙ ،ؼ ٧١ٜة يف ثؼا٭ة ٪ؽا املٝةل أ ٩٦أف٬١ب
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خجقٮَي ٭ؾفع املٔةذف يف أد٪ةن املجدؼاٮ ،٥هأ ٩٦أف٬١ب خؼذ٭قي ٚ٣ٮؼ
٤١٠ؼذفٮ٫ٙ ،٥ؽ ٨أ٤٪ٮة ٔ٣دجؾة يف ٪ؽا األف٬١ب ال ٭٤ك ٥إٖٚة٫٠ة ،ه٠ك٥
خقةؤ٧٠ة ٧٪ة ٭٧د٤ي إ٠ى خااؾة أغؾى ٖٮؾ خااؾة٣" 0ة ٭ظدةش ٩املق٬٤١ن ٢٫ٚ٠
خ٭ ٢٫٧ها٠دؿا ٩٣ثجقةٍة ٖ ٥٣ٮؾ خٔت" ،إن ا٠ؼااؾة ا٠دي ٫٧٣ ٛ١َ٧٦ة يف داة
ا٠دقةؤل ٪ي٣" 0ة ٭ظدةش ٩املق٬٤١ن ٠دػ١ٮن ا٠ؼ٭ ٥٣ ٥خ٦ةفة ثٔى ا٠جمؾ
ه٠د٤كٮ ٥ك ٟأطؼ  ٥٣ ٢٫٧٣طٖ ٩ٜ٬ٝٮؾ ٬ٝ٧٣هة" ،إن ٪ؽ ٨ا٠ؼااؾة ٪ي ا٠دي
٦صٮت  ٥٣غال٫٠ة ىلع كٮٚٮة اٚ٠و ٟثٮ ٥هأٜٮ 0٥ها ْٜاالفدجؼاخ ه٣و١ظة
ا٬ٝ٠و هخ٭ ٥ا٠جمؾ ،هها ْٜا٠ظؾ٭ة ه٣و١ظة املص٬٤ظ هخ٭ ٥ا .٩١٠هثة٠دة٠ي 0خٝجٟ
ا ٩١٠فٔٮ ٞ٭ة أثة ثكؾ ا٠صؿااؾو (أ٦ح هٖٮؾك) ىلع خجقٮَ ٞهطؾه ٞىلع أن
٭دٔجؼ ا٠ص٤ٮْ ه٭١دؿم ا٠ص٤ٮْ ،ه٠ك ٥٭ة فٮؼو إ٧٦ة ال ر٧٠ة ٦ؾى غ١ال يف االٓدٝةخ،
هٓؿهٙة ٓ ٥أ٠جةخة ،هٖٮةثة ٙ ٛ٤ٔ١٠ٮ٫ة ،ها٦ظؾاٙة ١٠ق٬١ك ،هئٚة يف ا،٢٤٫٠
هخػٚ١ة يف ا٠ج١ؼان ،هخ٬فٔة َٗ١٠ٮةن٤ٙ ...ة ٧٠ة إال أن ٦دقةءل٣ 0ة ا٠قجٮ ٟإ٠ى أن
 ٢ِ٫ٚا٧٠ةز طٝٮٝة كٮ٘ ٭دظؾذهن ه٭ظ٬ٝٝن ٣وة٠ظ ٢٫املٔدجؾة ه٭٧ؿٓ٬ن
ْ ُ٦
ٓ ٥خ٭ ٥ا٣ ٩١٠ة ٠ظ ٥٣ ٩ٝخظؾ٭٘ (املٝو٬خ خظؾ٭٘ املٔة٦ي)؟
إن أٖ١ت ا٠ؽ٭ ٥خظؼر٬ا يف ٝ٣ةهؼ ا٠وٮةم (ثٙ ٥٤ٮ ٢٫أث ٬ثكؾ ا٠صؿااؾو يف
كدةث٫٧٣" ٩ةث املق٦ )"٢١ج٬٫ا إ٠ى ٝ٣وؼ ٨االشد٤ةٓي ،طٮذ ٭ظـ ا٧ٗ٠ي ثظةل
اٝٚ٠ٮؾ ،ه٭دؽكؾ ا٠جؾش٬ارو طةل ا٠جؾه٠ٮدةذو ،ه٭ص٬ظ أهظةب ذؤهز األ٬٣ال ه٬٠
٣ؤٜدة ك٤ة ٭ص٬ظ املقةكٮ ٥ىلع ا٠ؼهامٙ ...أث ٬ثكؾ ا٠صؿااؾو ٭٬ٝل ٣زال" 0ه٥٣
ا٬ٚ٠ااؼ االشد٤ةٓٮة ١٠و٬م أ ٩٦٭ٔ٬خ األ٣ة اّ٧٠ةم هاالخظةخ ،هطت أ٠ؼل
هاملقةهاة ،ه٭ك٬ن يف املؤ٧٣ٮٓ ٥ةٍٚة ا٠ؾط٤ة هغ ٛ١اإلطقةن ،ك٤ة ٭و٬ن
املصد ٥٣ ْ٤ا٠مؾهذ هاملٚةفؼ"ٝ٠ ،ؼ ذأ٭د ٢كٮ٘ ٧٪٬٦ة ث٫ؽ ٨اَ٠ؾ٭ٝة يف ٓؾص
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"املٝوؼ االشد٤ةٓي ١٠وٮةم" ٓ٧ؼ٣ة ثٮ٧ة كٮٚٮة آد٤ةخ٪ة ٜ ٥٣ج ٟك ٥٣ ٟأ٠ؿ
ثٓ ٥جؼ ا٠قالم ه٭٬ف٘ اٝ٠ؾيةهو ،ه٠ك٧٧ة ٦ ٢٠دظؼت آ٦ؽاك ٓ٣ ٥ؼى خظٛٝ
٪ؽا املٝوؼ يف ٣صدٔ٤ةخ٧ة (٣صدٔ٤ةة اٝ٠ؾن ا٬٠اطؼ هأ٠مؾ٭ ،)٥هَ٦ ٢٠ؾج
يف خ ٞ١األر٧ةء ٣صٓ٬٤ة  ٥٣األفب١ة املظؾشة ا٠دي خٔٮؼ اٝ٧٠ةس إ٠ى أه٩١
يف ٪ؽا املٝوؼ ،ه٣ ٬٪ة ٦ؾا٬١َ٣ ٨ثة طدى ال ٭قد٤ؾ ا١٠جـ٤ٙ ،ة خ٠ٮ" ٟاملٝوؼ
االشد٤ةٓي ١٠وٮةم" يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة؟ هيف طة٠ة ٓؼم ٜٮة ٩٣ىلع خ٠ٮ،ٟ
كٮ٘ ٍ١ج ٩ثٔى ا٤١ٔ٠ةء املق٤١ٮ ٥يف فٮةق طؼ٭زٝ٣ ٥ٓ ٢٫ةهؼ ا٠وٮةم؟
ه٣ة ٬ٜل اٝ٠ةا١ٮٙ ٥ٮ ٥٤٭و٬م ٖ ٥٣ٮؾ إطقةز ثظةل اٝٚ٠ؾاء هاملقةكٮ٥؟ هإدا
كةن لؾض اإلطقةز ثظة ٬٪ ٢٫٠ا٠وٮةم٤١ٙ ،ةدا ٭دك ٢١ا٠جٔى ٓ ٥يؾهذاة أغؾى
ٖ ٥٣ٮؾ ا٠وٮةم؟ ه٦ ٟ٪ظ ٥يف طةشة إ٠ى ا٠د٤ٮٮؿ ثٮ٣ ٥ة ٭دظ ٛٝثة٠وٮةم
هاملَ٬١ب خظٙ ٩ٝٝٮ٩؟ ك٫١ة أفب١ة ال ٭٫د ٢ث٫ة ذهاخ ا٠كدةثةة ا٠دجقٮَٮة،
ه٠ك٫٧ة ٓ٧ؼ٦ة ٤٫٣ة٫ٙ ،ي يف ّ٦ؾ٦ة خصٮت ىلع إلكةل طٝٮٝي ٚ٣ةخ 0٨ملةدا
ْٝ٦ؾَأ ٪ؽ ٨ا٠كدت ،هال ٦ؾا٪ة يف ا٬٠اْٜ؟ ثوٮٗة أغؾى (غةهة) 0ملةدا ٝ٦ؾأ خاا٤ة ٓ٥
املٝوؼ االشد٤ةٓي ١٠وٮةم خهن أن ٭ظـ أطؼ ٧٣ة ثظةل اٝٚ٠ؾاء ذٖ ٢هٮة٩٣؟
ال أطؼ ٭٤ك ٩٧أن ٭٧كؾ ا ٟ٤ٔ٠ا٠دَٓ٬ي يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮةٙ ،ة ٩١٠فجظة٩٦
هخٔة٠ى  ٬٪ا٠ؽو غ ٛ١اإل٦قةن ه ٬٪ا٠ؽو ثذ ٙٮ٣ ٩دًةخ٭٤٪ ٥ة 0ا٬٠أٜٮة
هاملزة٠ٮة ،طٮذ أ ٩٦ال ٭٤ك٧١٠ ٥ةز أن ٭ٔٮم٬ا ا٠دَ ْ١إ٠ى ا٠ق٤ةء ٖ ٥٣ٮؾ ٓ٬خة
٠ألذص ،ك٤ة أ ٩٦ال ٭٤ك ٢٫٧أن ٭ٔ٬خها إ٠ى األذص ٣ؾة هاطؼة ٖ ٥٣ٮؾ خَ ْ١إ٠ى
ا٠ق٤ةء هإن كةن ئٮٚة يف ا٬ٚ٧٠ز ...ه٣ة كةن ثٔؼ د ٞ٠إال أن شٔ ٟا٩١٠
ا٠مؾ٭ٔة ٧٣قص٤ة ٣ ْ٣ة٪ٮة غَٚٙ ،٩ِْٝ١ؾص ألٮةء ،هخؾك أغؾى الغدٮةذ اإل٦قةن
٭ٝوؼ٪ة ثَٙ ...٩ٓ٬إدا كةن اإل٦قةن ٣أ٬٣ذا أ٣ؾا شةر٣ة ثأخاء ا٠ؿكةة ملقدظٝٮ٫ة،
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٣ ٬٫ٙػٮؾ يف ا٠وؼٜةة ا٧٠ة١ٙة٤ٙ .صةل ا٧٠ة١ٙة ٣صةل ٣دؾهك ٠دوؾف اإل٦قةن ٣ة
 ٢٠٭ػة ٘٠لؾظ ا ٩١٠خٔة٠ى ،هٜؼ شةء ا٠وٮةم ٣ظٚؿا ه٣ظؾكة ٤١٠مةٓؾ ٪ ٥٣ؽا
ا٠جةب ،طدى ٭ ٢٫أهظةث٫ة ث٤قةٓؼة اٝٚ٠ؾاء هاإلٚ٦ةق ىلع املقةكٮ( ٥املٝوؼ
االشد٤ةٓي ١٠وٮةم) ...ه٪ؽا املٝوؼ يف طٝٮٝد ٢٠ ٩٭٧ج ٩إ٠ٮ ٩ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩هف ٢١إرؾ دكؾ١٠ ٨وٮةم ،ثة٠ؾٖ ٥٣ ٢أ ٩٦طذ ىلع ٍ١ج ٩يف ٣صةالة
٣ػدٚ١ة ههئٮةة أغؾى ،ك٤ة أن ا ٩١٠خٔة٠ى يف كدةث ٢٠ ٩٭ؼ٧٠ة ٓ١ٮ ٩ث٬ي٬ج،
إال إدا أذاخ أن ٭دأهل أطؼ ٢٪يف ا٠د٬ٝى ٜةاال" 0ا٠وٮةم ٭ظ ٛٝا٠د٬ٝى ،ها٠د٬ٝى
خم ٟ٤اخٝةء ا ٩١٠يف أ٬٣ال ا٧٠ةز ها٠صة٪ؿ٭ة ٠إلٚ٦ةق هاملقةٓؼة االشد٤ةٓٮة
ك٤١ة اٜدًى ا٠ظةل د ..."ٞ٠ه٠ك ٥ث٤ة أن ا٠قٮةق  ٬٪فٮةق خٔؿ٭ؿ ٚ٠ةاؼة ا٠وٮةم
ه٣ؼأٙة ٠ك ٟخ٬ش ٩خمكٮكي ٭ؾٙى لٔٮؾة ا٠وٮةم ثك ٟثقةٍةٝٙ ،ؼ فةذظ
ا٤١ٔ٠ةء ٠دج٧ي "املٝوؼ االشد٤ةٓي ١٠وٮةم" خٙةٓة ٓ ٥ا٠مٔٮؾة ا٠دٔجؼ٭ة،
هخؾفٮػة ٫٠ة يف طٮةة ا٧٠ةز إدا هشؼها ٙٮ٫ة لٮبة ٤٣ة ٭ؾه ٩٦طال ملمةك٢٫١
االشد٤ةٓٮة ...إ٧٦ة ٠ق٧ة يؼ ا٠جظذ ٓ٣ ٥ة ٜؼ ٭دظ ٛٝثمٔٮؾة ا٠وٮةم ،ه٠ك٧٧ة
٦ػةف أن ٭٧دّؾ ا٧٠ةز خظ٣ ٛٝة  ٥٠٭دظ ٛٝيف ها ْٜا٠ٮ٬م٤ٙ ...ة ٭دظٛٝ
ثة٠وٮةم أ٬٣ذ ٔ٣ؾهٙة ال شؼال ٙٮ٫ة ،ه ٬٠خظ٫٧٣ ٛٝة ٦ؿذ ١ٜٮ ،ٟأ٣ة اإلطقةز
ثظةل اٝٚ٠ؾاء هاملقةكٮٝٙ ٥ؼ ٭و٬م اإل٦قةن ا٠ؼ٪ؾ ك ٩١خهن خظٙ ،٩ٝٝة٠د٬ٝى
يف طٝٮٝد٫ة ٪ي أٜؾب ألن خصٔ ٟاإل٦قةن ٭ػمى اٜ ٩١٠ج ٟأن ٭ظـ ثظةل
اٝٚ٠ٮؾ ،هإدا غمي ا ٩١٠ر٪ؼ يف ٣ةل ٖٮؾ ٨ثدؾك االطدكةذ ها٠ؾثة ها٠قؾٜة...
ه٪ؽا  ٬٪املق ٞ١ا٠وظٮضٙ ،ال ٭قدٝٮ ٢أن ١َ٦ت  ٥٣ا٠قةذق اإلطقةز ثظةل
املقؾهقٙ ،جقؾٜد ٩إ٭ةٜ ٨وؼ إٝٙةذ ٨يف ثةخئ األ٣ؾ ،ه٠ك ٥٭قدٝٮ ٢أن ٭دٝي
اإل٦قةن ذث ٩ثك٘ ٭ؼ ٥ٓ ٨أ٬٣ال ا٧٠ةز هإذشةظ ا٠ظ٬ٝق املقدظٝة إ٠ى ده٭٫ة.
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٪ؽا هثؼل أن ٧٤٦ي اٝٚ٠ؾاء ثة٦دّةذ َٓ٘ األٖ٧ٮةء ا٠وةا٤ٮ ،٥٭٧جٗي أن
 ٢٫٤١ٔ٦كٮ٘ ٭قدؾشٔ٬ن ط ٢٫ٜ٬ٝاملق٬١ثة ،هأن ٣ ٢٫٤٫ٚ٦ة ا٠ؽو هْٜ؟
هكٮ٘؟ ٙإدا ك٧ة ٦ؼٓ ٬ا٠ص٤ٮْ إ٠ى اخٝةء ا ٩١٠يف اٝٚ٠ؾاء هاملقةكٮ ،٥هاالخٝةء ٥٣
ٝ٣ةهؼ ا٠وٮةم (ا٤ً٠ٮؾ ،اٝ٠ةٓؼة األغالٜٮة ،ا٠ؾٜةثة ا٠ؽاخٮة)ٙ ،ال ٭٧جٗي أن
٧٦قى خٓ٬ة ا٠ص٤ٮْ إ٠ى ا٠دٔةٜؼ ا٠ؽو ث٬٤شج ٩ال ٭ك٬ن املةل خه٠ة ثٮ ٥أه٧ةف
خهن أه٧ةف ،ها٠ؽو ث٬٤شج ٩ال ٭جٝى املصةل ٚ٣د٬طة مل ٥أذاخ ٝٚ١٠ٮؾ أن ٭٧ةم
يف ا٦دّةذ َٓ٘ ا٧ٗ٠ي ٓ١ٮ ،٩طٮذ خدظ٬ل ٜؾاءة املصد٫ؼ٭( ٥املٝوؼ
االشد٤ةٓي ١٠وٮةم) إ٠ى طةا ٟثٮ ٥اإل٦قةن ها٠ظٝٮٝة ،ه٭دكؾز ا ٢٪٬٠ثةف٢
ا٠مؾ٭ٔة (االخٚةق ،اٝ٠ةٓؼة اٝ٠ة٦٬٦ٮة ،ا٠ؾٜةثة املؤفقةخٮة أه ا٠ص٤ةٓٮة أه اٗ٠ٮؾ٭ة
ٓ٣٬٤ة)...
خالصة :إ٧٦ة ٝ٦ج ٟاملٝوؼ االشد٤ةٓي ١٠وٮةم ثةٓدجةذ٦ ٨ةخصة ٓ ٥خ٬ٝى ا٩١٠
أفةفة (ا٬ٝ٠ل ثةإلطقةز ٜؼ خؼغٓ ٟجؾ ٨لج ٩املقدظٮالة أه ا٬٧٠اخذ يف لؾظ
ا ،)٩١٠ه٠ك ٥لؾ٭َة أن ٭أغؽ ٣كة ٩٦اَ٠جٮٔي ،ال أن ٭دظ٬ل إ٠ى ٣ػؼذ ٭د ٘١طٛ
اإل٦قةن ثةف ٢ا٠ؼ٭ .٥هثة٠دة٠ي١َٙ 0ت خظ ٛٝاملٝوؼ االشد٤ةٓي ١٠وٮةم أ٣ؾ
٣ظجؽ ٓ٧ؼ٦ة ،أ٣ة أن ٬ٝ٦ل ثدظ ٩ٝٝكدظ ٛٝا٠دٔجؼ ٫ٙؽا أ٣ؾ ال ٦ؾا ٨يف ا٬٠اْٜ
ذٖ١ٍ ٢ج ٩ها٠ؼٓ٬ة إ٠ٮ.٩
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