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حنيمبرملقبرؽبغمملم (غؿملؿرملف)م:م (ظعملٓمعاتمعبؿملٝماآلهلةم ..م صػمل٣مؼضملٓمظؽملامع٤مأم لٍمإالّمزؾمل٦رماإلغلانم
اٌؿظمل٦قبق)م ()1م ،مطمملنمؼرؼدم -م سػملكماألشػملنملم -م عقتماظظملغملرةماظدؼؽملؿملهملممبمملمتظملرضفمسػملكماظؾرملرؼقبهملم
مملدمملمسػملكمغؾذم
ومأؼسملمملم؛ماظؿؾرملرلممبؾمملدئمأخالضؿملقبهملمجدؼدةلبمضمملئؼملهملمأد ـب
عـموػؿمإغلمملغلمعزملشملؽملعم .م ـب
اظعملؿملؿماظؿعملػملؿملدؼقبهملمأومعمملمؼلؼملؿملفمػقمبذملم (أخالقماظدخالءم |م اظسملضملظملمملء)م اٌُظملرقبخ ةمظألصؽملمملممواٌُؾملؿملقبفهملم
ظػملؼمللغملؽملهملم،مواظقاجنملمهشملؿملؼملؾملمملمسدلماإلغلمملنممبضملؽملمملهماظعملمملدرمسػملكماظلؼملقمواظرقباشنملمصؿملفم .م ومسـم
صظملمملتمػذاماإلغلمملنمومعزاؼمملهمحدؼىملمرقؼؾمؼعملقدغمملمإظبماىدلمحقلماظؿرملقؼفموماظؿقرؼػماظذيم
عمملردؿفم (إظؿملزابؿملىمل)م أخوملم (غؿملؿرملف)م ؼبمبضملضمطؿؾفمومآرائفمبضملدموصمملتفم،موطؿملػماضؿؽملصم
اظقبؽملمملزؼقبقنؽبمتػملؽماظظملرصهملموموزّظملقػمملمبدلاسهملم..مإخلمومظؿملسمػذامربػملّفمبمملظشملؾعم()2م.م
دفملغمملضشمؼبمػذاماٌعملممللمسدلمحػملعملمملتمػبسمبضملضماألصغملمملرماظطملرؼؾهملماظقاردةمؼبماظؽملقبزملقصماظدؼؽملؿملهملم
مملنمذاتماظزملػملهملماٌؾمملذرةمبمملألصؽملمملمم-مآغظملهملماظذطرم-موبغملؾمعـملدلماظؾرملرؼهملمعـممتؾملؿملدم
قب
اٌُضملؿؾؽبرةمظألدؼ
ررؼؼماخل راصهملمإظبمتضملؾؿملدمررؼؼماظدجؾماظظملغملريقبم.ماألدؼمملنماظيت مجضملػملوملمعـمضؿؾِماإلغلمملنمألخؿملفم
ظألرؼنملمرؾضملمملم -م بفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمطػملّؾملمملمربضم
ـب
اإلغلمملنمضربهملًمإظبمخمملظؼماإلغلمملنمبرملغملؾمؼقحلم -م
سؾىملم .م األدؼمملنماٌؿلؾقبؾهملمتضملمملظؿملؼملؾبؾملمملمبؿؼملزؼؼمثؿملمملبماظؿمملرؼخم،موماظؿؽملمملوبمسػملكمػؿؽمسذرؼؿفمسػملكم
عدىمأطـرمعـم 4000م دؽملهملمحؿقبكمتقدقبضملوملمصققبػؿفموصمملرموظقجماظظملؿملػملهملمعـمخالشلمملمأعرـبامعضملعملقالًم
 .م األدؼمملنماظيتمدرضوملؿبمطؾقبمعمملمميغملـمأنمؼقظّدمبؾملفهملًمحعملؿملعملؿملقبهملًمشرلؽبمعػملققبثهملمبددؿماظؿلمملعحماٌؽملمملصؼم
اظعملمملئؿمسػملكماظرؼؾهملمعـماآلخرمجملردماخؿالصفم ..م حؿقبكموصػملؽملمملم -م أضزملدؾبمعرملطملقبػمللماظضملعملقلمالم
اٌطملظملّػملنيم -م إظبمم رحػملهمللبمعرسؾهمللبمأضربمإظبم (اظظملقبؿملممل)م..م صقبؿملمملماحملؾقبهملم،موطفملغقبلمأدؿقسملرمصدعهملم
(اٌمملشقط)م:م(اإلرػابمٕمؼرتكمظ٨ؽبمصٕصةًمِحّبمبمأحٓـبام..محؿقب٧مآ)م()3م.م
م
م
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وععمذظؽمصفملغمملمأطـقبمطمملعؾماالسؿزازمظغملؾممممملردلماظضملؾمملداتمؼبمحؿملقبزػمملماظروحمملغلقبم (ال)م اظدسقيقبم
واظؿؾرملرليقبم.موطػملّلمتعملدؼرمظؽملقاؼمملماألغؾؿملمملءمأصقمملبمتػملؽماظردمملالتم؛محنيم(ابؿدسقا)متػملؽماظظملغملرةم
صمملرعنيمعؾؿطملنيماإلصالحم ..م ثؿقبمتلرقببوملماٌلؾقهملمعـمبنيمأؼدؼؾملؿمبضملدمذظؽم .م قبإغؼملمملمصبنملمأنم
غعملقلمبفملنقبماألخشملمملءماظيتمعقردوملمبمملدؿماإلظفموبمملدؿماظدؼـمومسدلماألغؾؿملمملءمأغظمللؾملؿمظؿمللوملمسمملبرةًم
،مواىرائؿماظدعقؼقبهملماظيتمرا صعملوملمتػملؽماألدؼمملنمظؿمللوملمحظملػملهملمعضملفقبؽملمملتلبمبمملرؼلؿملقبهملم ميغملـماظؿؾملمملونم
ؼبمذفملغؾملمملم !!م.م وسػملؿملفمأغمملمأتؽملمملولماألعقرمطؼمللؾقبؾمملتمعـمحؿملىملمغؿمملئفؾملمملماظقخؿملؼملهملم،مطؼملمملمأتؽملمملولم
ًمعؾملقودمملمالم
ـب
أؼقبهملمصغملرةمأومعدردهملمصػمللظملؿملهملمبمملظؽملعملدمأوماظؿفملؼؿملدمأومسدمماالطذلاثم ..م إذمظلوملؾبمرجال
شمملؼهملمظفمدقىمعؾملمملعبهملماألدؼمملن م ،مخمملصقبهملموأغقبلمأدسقم -م طـملخرؼـم -م ومحبؼملمملدهملمعظملررهملمإظبم
ثقرةمعراجضملهمللبمدؼؽملؿملقبهمللبمؼؿؿقبمسدلػمملمهقؼؾماألدؼمملنمإظبمعلمملرػمملماألصػمللقبم؛مأيماظروحمملغلقبماظؿقبضملؾديم
قملػػملؾملمملمإظبماظدلوزماجؿؼملمملس هبؿملمملمسػملكم
عؾؿضملدةًمسـمأيقبمغرملمملطلبمترملرؼضمللدملمأومتؽملظملؿملذيدملمأومضسملمملئلدملمضدمؼ قب
قملدلمملتؿملقبهملماحل دؼـهمل م .م وػذاموحدهمؼغملظملؾمظؽملمملم -م طفملحرارم-م اظشملالقماظؾمملئـمبنيم
حلمملبماظدوظهملماٌ قب
اظدؼـماظلؿملمملدلموماجملؿؼملعماظضملزملريم.م
م
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تؽمل٦ؼ٥م:
م
دفملضقممخاللمحػملعملمملتمػذاماٌعملممللماٌشملققبلمبمملالضؿؾمملدمملتماٌؾمملذرةمعـم (اظؿقراة)م بقصظملؾملمملماألدظملمملرم
اًؼمللهملماألوظبمعـماظضملؾملدماظعملدؼؿم (ترعبهملمطؿمملبمايؿملمملة )م.م ومعـم (اإلنؿملؾ)م سدلم األدظملمملرم
اظعملمملغقغؿملهملماألربضملهملماألوظبمؼبماظضملؾملدماىدؼدم(ترعبهملمطؿمملبمايؿملمملة)م.مومعـم(اظعملرآن)م.م
م
مم
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عٓخ٢م:م
دفملومملوزمعرحػملهملماإلبمملدةماىؼملمملسؿملهملمبمملظشملقصمملنمؼبمسزملرمغقحم (=م اظقبؽملمملئل)م ،مومأبدأمعـمحؿملىملم
ؼضملؿدلهماٌقملرقبخقنمجذرماظدؼمملغمملتماظؿقحؿملدؼقبهملماظغملُدلىم .موماجل ذرمؼبماظػملّطملهمل مػقماألصؾموماالعؿدادم
وماٌزملدرم.موؼبمايلمملبمػقمسددفبمؼؾبسملربمبؽملظمللفمظؿملضملشمللمآخرؽبم .م قبأعمملمحنيمغؿقدقبثمسـماظؿقحؿملدم
؛مصؿملؽملؾطمللمأنمؼؾبظملؾملؿمبفملغقبؽملمملمغؿقدقبثمسـم (إبراػؿملؿمبـمتمملرحم |م آزر)م بقصظملفمعقملدقبسمأوقبلمدؼمملغهملم
عؿغملمملعػملهملماظرملروطمبرملقبرتمبكملظفلبمواحدلبم،موصرقبخوملماظدؼمملغمملتماظـالث

م (اظؿملؾملقدؼهملم |م اٌلؿملقؿملهملم |م

اإلدالم).م سػملكمأغقبينمدفملربفملمبؽملظملللمسـماىدلماظعملدؼؿمواًمملظدمحقلمحعملؿملعملهملموجقدمػذاماظرجؾم
عـمسدعفم ..مخمملصقبهملمومأغقبلمأعؿملؾمؼبمػذاماجملممللمإظبمرأيم (رفمحلني)مؼبمأنقبماظضملؼملػملؿملهملمالمدبرجم
سـمطقغؾملمملمحؿملػملهملمبراشؼملمملتؿملهملمطمملغوملماألدؼمملنمهؿمملجؾملمملم،مصؾذرتؾملمملماظؿملؾملقدؼهملمومأ جمملزػمملماإلدالمم
()4م .ظغملؽملينمدفملتضملمملعؾمععموجقدهمسػملكمأغقبفمأعرمواضعم.م
م
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أورم:م
مملمأخمملذـبام،مالمؼلؿرملضملرهمإالّمصمملحنملم
المرؼنملمأنقبمظظملغملرةماظؿقبقحؿملدمضؾؾم 4000م دؽملهملمبرؼعملً قب
حلمملدؿملقبهملمسمملظؿملهملم،موػقمعمملمؼؽملشملؾؼمسػملكمإبراػؿملؿم (=م أبقماىؼملؾملقر )م اٌقظقدمؼبم (أورماظلقبقعرؼهمل )م
(ربمملصصملهملمذيمضمملرمجؽملقبلماظعراقمحمملظ ـبؿملممل )م حبدودم1900م ق.م عذملموماظذيمطمملنمممؿ ـبػملؽمملمبمملألدؽػملهملم
اظغملدلىمعـمغقعم :م (طؿملٟمميغمل٤مأنمؼضملؿمل٘مض٦مم "أور"م ؼبمعـ٢مذظ١ماظسملاللمواىؾمل٢م؟مط٢م
آعالمحؿملاتؾمل٣مع٦ض٦سةٌمؼبممتاثؿمل٢ؽبمؼزملؽملضملؾملامأب٦همومأخ٦اهم "غاح٦رم|مػاران"مبفملؼٓؼؾمل٣مع٤مرنيٍم
وحفٍٕم ..م! ؟)م ()5م وبضملدمتػملؽماظؿفملعقبالتمطمملنمال م بدقبمعـمإذراضهملمعمملم ..م صغملمملغوملمعراحؾماٌؽملشملؼم
اظدؼغملمملرتلمحؿملىملماغؾؾملمملرم (إبراػؿملؿ)م بمملظؽملفؿمواظعملؼملرمواظرملقبؼملسموعمملمإظبمذظؽم .م ثؿمعرحػملهملماظظملغملرم
اظـقريمبؿقشملؿملؿماألصؽملمملممومضزملقبؿفمععم (اظؽملؼملرود)م ومعمملمتؾضملؾملمملمعـمسعملقبمملتلبمومأحداثلبمالمتؾبذطرم
تمملرطبؿملهبمملمدقىمؼبمعزملدرؼـمػؼملمملم (اظؿػملؼملقد)م( )6م وم (اظعملرآن)م( )7م.م وبضملدػمملماػؿدىمإظبمعظملؾملقمم
اإلظفماظقاحدماظقاضحم.م
م
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اظٔبّم:م
شرلمأنقبمذؾملرماظضمللؾمٕمؼدؾبممرقؼالًمحؿملىملمتظملفقبرتمأوقبلؾبمأزعهملمصضملػملؿملهملمبنيماإلظفماظدقبؼينمومسؾدهم
اإلغلمملنماٌقحقبدمحنيمأُعرم (إبراػؿملؿ)مبؽملقرمابؽملفم -م اظذيمضبؾقبفم -م ضرب ـبمملغمملم(اظؿملؾملقدؼهملموماٌلؿملقؿملهملم
ضقمملك)م.م اإلدالممؼعملقلمبفملغقبفمإزلمملسؿملؾم (=مؼلؼملعمآ)م.م األطؿملدمظدؼؽملمملم
تعملقالنمبفملغقبفمإدقؼم (=م قب
أغقبفمأحدػؼملممل )م.م وسػملكمررؼعملهملمأصالمماٌؿملػملقدراعمملماشلؽملدؼهملمومؼبماظـقبقاغلماألخرلةمضؾؾمتؽملظملؿملذمحغملؿم
اظؽملقبقرمؼزملرخماٌالكم (جدلائؿملؾمسػملكماألرجح )م:م ت٦ضّٟؿبم ..م ت٦ضّٟؿبم !م وظضملؾقبماظظملرغللماظرائعم
()Laurent de La Hyreم ضدمصققبرمتػملؽماظػملقصملهملمبرملغملؾمعؾؾملرمؼبمظقحؿفماألغؿملعملهملم
()Abraham Sacrificing Isaacمواظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم1650م.م
مملئدةمحنيمؼؼملؿقـمػذاماٌقحقبدمبؾماٌقملدقبسمظػملؿقحؿملدم -م إنمجمملزم
ؾب
ومسبـمػؽملمملمغؿلمملءلمعمملموجفماظظمل
اظعملقلم -م ؼبموظدهكبم؟موطؿملػمميغملـمأنمؼرملؽّمإظففبمضمملدرفبمومخمملظؼفبمظغملؾقبمذلءلبمبزملد

ؼعملفموردقظفموم

خػملؿملػملفماٌعملرقببم..مأومخبظملمملؼمملمدرؼرتفم؟موذؽّماإلظفكبمتقملطّدهماظقضمملئعمػؽملمملم..محؿملىملمغعملرأمؼبمايمملدثهملم
اظؿقراتؿملقبهملم :م (وؽبعؽبٓمبمإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾبمؼؽبٓؽبهؾبموؽبتؽبؽملؽباوؽبلؽبماظلىبغملخملنيؽبمظكبؿملؽبٔؿببؽبّؽبمابؿبؽملؽب٥ؾب .م صَؽملؽبادؽباهؾبمعؽبالَكُماظٕمببىبمعكب٤ؽبماظلمبؼملؽباءكبم
ىبموالَمتؾب٦ؿبضكبٝؿبم كبب٥كبمضؾبٕقباًم
ضَائكبالً:م إِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾب،م إِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾبم َصفملَجؽبابؽب :م غؽبضملؽب٣ؿب.م صَعملَالؽب:م الَمتؽبؼملؾبٓمبمؼؽبٓؽبكَم ِإظَ٧ماظزملمبؾكب ٨ؽب
حؿملٓؽبكَمسؽبؽملىب) ٨مػتغملقؼـم.م22م:م12-10ؼم.م وم
َمو كب
َموظَ٣ؿبمتؽبؼملؿبؽملؽبِٝمابؿبؽملؽب ١ؽب
ىب٨مسػملكبؼملؿبتؾبمأَغمبَ١متؽبكؽبافؾبمآ ؽب
َِغ ؽب
أؼسملمملمؼبمايمملدثهملماظعملرآغؿملقبهملم :م ( َصػملَؼملمبامأَدؿب٢ؽبعؽبامو ؽبؽبتػملَ٥ؾبمكبظػملْفؽب كبؾنيِم *م وؽبغؽبادؽبؼؿبؽملؽباهؾبمأَنؿبمؼؽبامإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾبم *م ضَٓؿبم
ـب
اظزملممل ّصمملتم :م
ؽبفِٖيماظْؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽبم *م إِنمبمػؽبٔؽبامظَؾملؾب٦ؽبماظْؾؽبالءماظْؼملؾبؾكبنيؾب )م ػ قب
صؽبٓمبضْتؽبماظٕنبؤؿبؼؽبامإِغمبامط ؽبَٔظكبَ١مغ ؿب
106-103ؼم.م
وػذامؼضملينمأغقبفمطمملنمؼؽملؿصملرمردقبماظظملضملؾمطفمليقبمطمملئـمالمضدرةمظفمسؾ ىمادؿؽملؾمملطماظطملؿملنملم ..م ألغقبفمظقم
طمملنمؼضملػملؿماظؽملؿؿملفهملمالغؿظملوملمايمملجهملمإظبمػذاماٌرملؾملدماظدراعلماٌقملثقبرم.م
م
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أعقبمملماظشملرؼػمؼبماألعرمصكملنقبماظرواؼهملماإلدالعؿملقبهملموضملؾمعـماظظملؿكمومأبؿملفمذرطمملءمؼبمػذهمايظملػملهملم
مبامبػملَٞؽبمعؽبضملؽب٥ؾبماظلمبضملؿب٨ؽبمضَالؽبمؼؽبامبؾبؽملؽب٨مبمإِغىب٨مأَرؽبىم صكب٨ماظْؼملؽبؽملؽبامِمأَغىب٨مأَذؿببؽبقؾبَ١مصَاغصملُٕؿبمعؽباذؽبام
اظدعقؼقبهملم :م ( َصػملَؼمل ؽب
اظزملممل ّصمملتم:م102ؼم.م
تؽبٕؽبىمضَالؽبمؼؽبامأَبؽبتكبماصْضملؽب٢ؿبمعؽبامتؾبقملؿبعؽبٕؾبمد ؽبؽبؿفكبٓؾبغكب٨مإِنمذؽباءماظػملَ٥ؾبمعكب٤ؽبماظزملمبا كببِٕؼ٤ؽب )مػ قب
ؼملقضمملمبمملظؽمللؾهملمظػملظملؿكماظذيمٕمؼغملـمؼظملؾملؿممتمملعـبمملمعمملماظذيمصبريم
صؿملؼملمملمندمضزملقبهملم (اظؿقراة)م أطـرمش ـب
َل َفملظَ٥ؾب:م ػؽبامػكب٨ؽبماظؽملمبارؾبم
:م (وؽبقؽبالؽبمإِدؿبق٠ؾبمإلِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؽبمأَبكبؿمل٥كب :م ؼؽبامأَبكب. ٨م َصفملَجؽبابؽب٥ؾب:م غؽبضملؽب٣ؿبمؼؽبامبؾبؽملؽب٨مب .م ص ؽب
مبمسػملَ ؿبؿمل٥كبمإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾب :ممإِنمبمآَمؼؾبٓؽببىبٕؾبمظكبؽملؽبظملْ كبل٥كبماظْكؽبٕؾبوفؽبم
ؾب،و َظغملكب٤ؿبمأَؼؿب٤ؽبمخؽبٕؾبوفؾبماظْؼملؾبقؿبٕؽب َضةكب؟ م.مصَٕؽبد ؽب
وؽباظْقؽبشملَّب ؽب
كبظػملْؼملؾبقؿبٕؽب َضةكبمؼؽبامابؿبؽملكب٨م.موؽبتؽبابؽبضملؽبامعؽبلكبريؽبػؾبؼملؽبامعؽبضملاً)مػتغملقؼـم.م22م:م 8-7ؼم.م
م
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تلاؤالتمأخالضؿملقبةم:م
إنقبمذضملقريمبمملًؿملؾهملمحؿملممللماظؽملصملمملمماألخالضلماشلؽملددلماظضملفمملئيبماظذيموضضملفم (دؾؿملؽملقزا)م ؼبم
طؿمملبفم (سػملؿماألخالق )م سمملمم1665م عذملم،موماظذيمأحللوملؾبمأثؽملمملءمضراءتفمبفملغقبلمأعمملمم (إضػملؿملدس)م
اىمملعدمبزواياهمومبراػؿملؽملفموعل ّػملؼملمملتفم ..م ػقمغظملسمذضملقريمومملهماٌلقهملماظشملؾعملؿملقبهملمظإلظفم
اإلبراػؿملؼمللقبم؛موماظيتمتؿقبسملحمؼبمتؽملمملولم (اظؿقراة)م ظضملالضهملم (إبراػؿملؿ)م بزوجمملتفمدمملرؽبةم (=م األعرلةم |م
اٌؿققبجهملم|ماظلمبرؼهمل)مومػمملجؽبرم (=ماٌؾملمملجرةم|ماٌلمملصرةم|ماألجرلة)مومضشملقرةم (=م؟)م،مواإلذمملرةمإظبم
(ػمملجؽبر)م بفملغقبؾملمملم (سؾدةم |م أجرلةمعكبزملرؼقبهمل )م بشملرؼعملهملمتدظّؾمسػملكمأغقبؾملمملمذؿؿملؼملهملم .م حؿملىملمأنقبمإذالشلمملم
ـبامعـمأوظقؼمملتم (دمملرؽبة)م سػملكمعمملمؼؾدوم .م ثؿقبمأنقبمذكزملؿملقبهملم (إبراػؿملؿ)م تدسقم
قب
برملغملؾمعلؿؼملرمطمملنمجزء
إظبماالدؿطملرابم؛مصؾملقمؼظملؿعملرمإظبمايلؿماظضملمملئػمللم ..م إذمرردم (ػمملجؽبر)م ألنقبماظرقببماظؿقراتلم -م
اظذيمؼؿدخقب لمؼبماٌرملمملطؾماألدرؼقبهملمبنيماظسملقبرقبتنيِم -م أعرهممبؽملشملؼماإلضشملمملسلم (ابـماظؾمملذممل )م:م
كبزملٕ مبِؼةكبما َظٔكبيمأَغؿبفؽبؾؽبؿؿب٥ؾبمإلِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؽبمؼؽبلؿبكؽبٕؾبمعكبِ٤مابؿبؽملكبؾملؽبامإِدؿبق٠ؽب،م
(وؽبرؽبأَتؿبمدؽبارؽبةُمأَنمبمابؿب٤ؽبمػؽباجؽبٕؽبما ْظؼمل ؿب
ؿبمؼِٕثؽبمعؽبٝؽبمابؿبؽملكب٨مإِدؿبق٠ؽب م
ؿبمػٔكبهكبماظْفؽبار ؽبِؼةَموؽبابؿب٤ؽبػؽبا،م َصكملِنمبمابؿب٤ؽبماظْفؽبار ؽبِؼةكبمظَ ٤ؽب
صَعملَاظَتؿبمإلِبؿبٕؽبماػكبؿمل٣ؽب :مم ارْٕؾبد ؽب
.م صَعملَؾؾبّؽبمػؽبٔؽباماظْعملَ٦ؿبلؾبمصكب٨مغؽبظملِْٗمإِبؿبٕؽبماػكبؿمل٣ؽبمعكب٤ؿبمأَجؿبِ٢مابؿب كبؽمل٥كب .م صَعملَالمآُمظَ٥ؾب :م م الَمؼؽبلؾب٦ءؾبمصكب٨مغؽبظملْلكبَ١مأَعؿبٕؾبم
كبمسػملَؿملؿبَ١مَِغمب٥ؾبم كببكملِدؿبق٠ؽبمؼؾبٓؿبسؽب٧م
اظزملمبؾكب٨ىبمأَوؿبمأَعؿبٕؾبمجؽبارِؼؽبؿكب،َ١موؽبادؿبؼملؽبٝؿبمكبظغملَالَمِمدؽبارؽبةَمفكبيمطُ٢ىبمعؽبامتؾبرملكبريؾبم كبب ٥ؽب
ؽبدفملُضكبؿمل٣ؾبمعكبِ٤مابؿبِ٤ماظْفؽبار ؽبِؼةكبمأ مبُعةًمأَؼؿبسملاًمَِغمب٥ؾبمعكب٤ؿبمذؾبرىبؼمبؿكب َ١م)مػتغملقؼـم .م21م:م 13-9ؼم
ظََ١مغؽبلؿب٢فب.م و ؽب
.موغلؿشملؿملعمأنمغرىمػؽملمملماظغملؿماشلمملئؾمعـماظظملقضؿملقبهملماظيتمميمملردؾملمملماظربقبم.م
م
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أعقبمملمأذدقبمعممل م أدؿؾملفؽملفمؼبمدػملقكم (إبراػؿملؿ)م اظؿقراتلقبمػقماظؿغمللقبنملمعـمخاللمزوجؿفم (دمملرؽبة)م
ؽباسةٌ،مصَاغؿبقؽبٓؽبرؽبمأَبؿبٕؽبامؾبم
بمملإلدقبسمملءمأغقبؾملمملمأخؿفم ..م طلمؼؽملفقمبؽملظمللفموبؾملمملم :م (وؽبسؽبؼملمبتؿبم كبتػملَْ١ماظْؾكبالَدؽبمعؽبف ؽب
ؿبمذٓكبؼٓؽبةًمصكب٨ماَِ رؿبضِ.م وؽبعؽبامإِنِماضْؿؽبٕؽببؽبمعكب٤ؿبمتؾبكؾب٦مِم
ؽباسةَمطَاغؽبت ؽب
ِإظَ٧معكبزملؿبٕؽبمظكبؿملؽبؿؽبطملؽبٕمببؽبمصكبؿملؾملؽبامَِنمبماظْؼملؽبف ؽب
كبزملِٕؼنب٦نؽبم
ٌمجؼملكبؿمل َػملةٌ،مصَؼملؽبامإِنؿبمؼؽبٕؽباككبما ْظؼمل ؿب
َسِٕفؾبمأَغمب١كبماعؿبٕؽبأَة ؽب
عكبزملؿبٕؽبمحؽبؿمب٧مضَالؽبمظكبٖؽبوؿبجؽب كبؿ٥كبمدؽبارؽبايؽب :م م أَغؽبامأ ؿب
كبٔظكبَ١مضُ٦ظكب ٨م إِغمب١كبمأُخؿبؿكب،٨مصَؿملؾبقؿبلكبؽملؾب٦ام
حؽبؿمب٧مؼؽبعملُ٦ظُ٦ا :م ؽبػٔكبهكبمػكب٨ؽبمزؽبوؿبجؽبؿؾب٥ؾبمصَؿملؽبعمل ؾبْؿػملُ٦غؽبؽملكب٨موؽبؼؽبلؿبؿؽبقؿبؿملؾب٦غؽب١كب .م ظ ؽب
َسملػملكب١كب م .م ؽبوظَؼملمباماضْؿؽبٕؽببؽبمأَبؿبٕؽبامؾبمعكب٤ؿبمعكبزملؿبٕؽبمادؿبؿؽبٕؿبسؽب٧مجؽبؼملؽبالؾبم
َجػملكب١كبموؽبتؽبؽملؿبفؾب٦ؽبمحؽبؿملؽباتكب٨مبكبظمل ؿب
ؽباعػملَؿكب٨معكب٤ؿبمأ ؿب
عؾبضمل ؽب
كبزملِٕؼىبنيؽب،موؽبذؽباػؽبٓؽبػؽبامأَؼؿبسملاًمرؾبؤؽبدؽباءؾبمصكبٕؿبسؽب٦ؿبنؽبم َصفملَذؽبادؾبوامبكبؾملؽبامأَعؽباعؽب٥ؾب .م َصُفملخكبٔؽبتكبماظْؼملؽبٕؿبأَةُم
دؽبارؽبايؽبمأَغؿبصملَارؽبما ْظؼمل ؿب
ْقؼملكبريِم
ِإظَ٧مبؽبؿملؿبتكبمصكبٕؿبسؽب٦ؿبنؽب .م َصفملَحؿبلؽب٤ؽبم ِإظَ٧مأَبؿبٕؽبامؽبمبكبلؽبؾؽبؾكبؾملؽباموؽبأَجؿبٖؽبلؽبمظَ٥ؾبماظْضملؽبشملَاءؽبمعكب٤ؽبماظْطملؽبؽملؽبِ٣موؽباظْؾؽب َعملِٕموؽباظ ؽب
وؽباظْضملؽب كبؾؿملٓكبموؽباإلِعؽباءكبموؽباُِتؾبِ٤موؽبا ْظفكبؼملؽبالِ)مػتغملقؼـم.م12م:م 16-10ؼم.م
م
م
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خامتةم:م
ؼبمخؿمملممػذاما ٌؾقىملمأودقبماظؿذطرلمبفملغقبلمٕمأورملقبؿمسؽملمملءماظغملؿمملبهملموماظؾقىملمسـمػذاماألعرمألغفم
ؼضملفؾينمأومالمؼضملفؾينم،مبؾمألغقبفمأضرقبموؼسملرقبمبمملظغملقطنملمطؾقبمؼقمٍم ..مصقمملظلمععم(اظدؼـ)مطقممللم
ذؿملكلم(اٌضملرقبي)مععم(اظدؾبغؿملممل)محنيمضممللم:م
وػ٢متصملظملٕماظٓؾبغؿملامسػمل٨قبممب قبؽملةلب م***موعامداءمصؿملؾملاماظؽملقبظملٗؽبمأضضملافؾبمعامدٕقبام؟!م
مم
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عٓخ٢م:
وظكبدم(عقدك)م(=م ا ٌُؽملؿرملؽبؾمعـماٌمملءم |م رظملؾماٌمملء )مؼبم(عكبزملر)م حبدودمسمملمم 1500مق.عذملم .م ومسػملكم
اظرشؿمعـمأنقبمتفملطؿملدموجقدهمأصالًمأعرمشمملؼهملمؼبماظزملقبضملقبهملمطؼملمملمػقمايممللمععم (إبراػؿملؿ)م ظغملؽملقبينم
ومأؼسملمملم ؛مسػملكماظرشؿمعـمأنقبمضزملقبؿفمعػملظملؿهملٌمظػملطملمملؼهملم،موم
دفملتضملمملعؾمعضملفمػقماآلخرمسػملكمأغقبفمواضعم .م ـب
مملدظوملمؼبمأدشملقرتفموموالدتفموؼبمطقغفمعزملرؼمملمالمسكبدلاغ هبؿملمملمأطـرمإثمملرةمعـمأنمتؾبؾملؼملؾم
هب
اآلراءماظيتمج
()8م،مظغملؽملينمدفملدخؾمصؿملؼملمملمؼؾملؼملقبؽملمملمػؽملمملموػلمعرحػملهملمتفملدؿملسماظدؼـماٌقدقيم(اظؿملؾملقدؼهمل)م.م
ؼعملقلم(طمملغط)مؼبمردمملظؿفم(اظدؼـمؼبمحدودماظضملعملؾماًمملظص)م:م(إنقبمأيقبمطؿابلبمع٤ماظغملؿّبماٌعملٓقبدةم
؛موط٢قبمعام ػم ؼؽملٖلم ؼم ب٥ماظ٦ح٨م،مصبّبمأنمؼؾبقغمل٣مسػملؿمل٥ممبامظ٥مع٤مضؿملؼملةمأخالضؿملقبةم،موالم
ؼؽملؾطمل٨مأنمؼغمل٦نمػ٦مغظملل٥ماياط٣مأوماظعملاض٨ماظٔيمؼٕجٝمإظؿمل٥ماظعملاغ٦نماِخالض)٨م()9م.م
ومعـماظقاضحمػؽملمملمأنقبمإخسملمملعم (اظؿقراة)م(=م اظؿقجؿملفم|م اظؿضملػملؿملؿ)م إظبمرأيم (طمملغط)م دؿملفدلغمملمسػملكم
االدؿطملؽملمملءمسـمأشػملؾؾملمملموذظؽمظػملعملدرماشلمملئؾمعـماظؿفمملوزاتماألخالضؿملهملماظيتمالمؼعملؾػملؾملمملمغمملعقسمومالم
()18+م ظػملدالظهملمسػملكمحعملؿملعملؿؾملمملم

سرفموالمصغملرمدقيقبم،مواظيتمهؿمملجمإظبمأنمتؾبلؾؼمبكملذمملرةم
اٌرسؾهملم.م
م
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ع٦د٧م..مط٦غ٥مضاتالًم:م
اظطملرؼنملمأنقبم(اظؿقراة)متغملؿظمللمبػملؼملح اتمبلؿملشملهملمسـموالدةم (عقدك)مومضذصفمؼبماٌمملءموماغعملمملذهم،مثؿم
تعملظملزمإظبمعرحػملهملماظؽملسمليملمواىرميهملم ..م دونمأنمتدوقبنمظؽملمملمتمملرؼخماظرجؾمومربشملمملتمحؿملمملتفماٌؾملؼملقبهملم
ضؾؾماضذلاصفماىرميهملمظذامدؿملسملشملرماٌرءماظرقباشنملمؼبمعضملرصهملمتظملمملصؿملؾمأطـرمإظبماالسؿؼملمملدمسػملكم
ؼبمػذاماظرملفملنم()10م.م
قب
ضزملصم(اظؿػملؼملقد)م
ؼملقعمملم؛مبدأم(عقدك)محؿملمملتفمجبرميهملمضؿؾمعـماظدرجهملماألوظبماضذلصؾملمملمبذطمملءماحذلاؼبقبم.مإذمغعملرأم
س ـب
ؼبم (اظؿقراة)م :م (وؽبحؽبٓؽبثؽبمبؽبضملؿبٓؽبمأَنؿبمطَؾؾبٕؽبمعؾب٦دؽب٧مأَغمب٥ؾبمذؽبػؽبّبؽبمظكبؿملؽبظملْؿؽبعملكبٓؽبمإِخؿب٦ؽبتؽب٥ؾبما ْظضملكبؾؿبٕؽباغكبؿملىبنيؽبموؽبؼؽبرملؿبؾملؽبٓؽبم
ؿبمؼفكبٓؿبمأَحؽبٓاًم
ؾب،موإِذؿبمظَ ٣ؽب
ؽب٦ظَ ٥ؽب
كبزملٕ قبِؼاًمؼؽبٚؿب رِبؾبمرؽبجؾبالًمسكبؾؿبٕؽباغكب قبؿملاً،مص ؽبَؿػملَظملَتؽبمح ؿب
عؽبرملؽبعملَؿؽبؾملؾب٣ؿب،م َصػملَؼملؽبّؽبمرؽبجؾبالًمع ؿب
كبزملِٕيمبموؽبرَؼملؽبٕؽبهؾبمصكب٨ماظٕمبعؿب) ِ٢م ػخروجم .م 2م :م 12-11ؼم.م ومؼبم (اظعملرآن)م:م
ػؾبؽملؽباكَمضَؿؽب٢ؽبما ْظؼمل ؿب
ؽبجػملَؿملؿبِ٤مؼؽبعملْؿؽبؿكبالنِمػؽبٔؽبامعكب٤مذكبؿملضملؽب كبؿ٥كبموؽبػؽبٔؽبام
َػػملكبؾملؽبامصَ٦ؽبجؽبٓؽبمصكبؿملؾملؽبامر ؾب
حنيِمشَ ْظمل َػملةلبمعىب٤ؿبمأ ؿب
َمسػملَ٧م كب
(وؽبدؽبخؽب٢ؽبماظ ؽبْؼملٓكبؼ ؽبؽملة ؽب
ؽب٧مسػملَ ؿبؿمل٥كبمضَالؽبمػؽبٔؽب ام
كبمسػملَ٧ما َظٔكبيمعكب٤ؿبمسؽبٓؾبوىبهكبمصَ٦ؽبطَٖؽبهؾبمعؾب٦دؽب٧مصَعملَسمل ؽب
عكب٤ؿبمسؽبٓؾبوىبهكبمصَادؿبؿؽبطملؽباثؽب٥ؾبما َظٔكبيمعكب٤مذكبؿملضملؽب كبؿ ٥ؽب
عكب٤ؿبمسؽبؼملؽبِ٢ماظرملمبؿملؿبشملَانِمإِغمب٥ؾبمسؽبٓؾبووبمعنبسملكب٢وبمعنبؾكبنيفبم )مػاألغضملمملمم:م78-74ؼم.م
عـمخال لماظؽملصقبماظؿقراتلقبمغػملؼملسمععملدارـبامعـماًؾىملمشرلؽبمعؿقصّرٍمؼبماظؽمللكقبهملماظعملرآغؿملهملمظػملعملزملقبهملم .مإذم
ؼصملؾملرم (عقدك)مؼبم(اظؿقراة)م سػملكمأغقبفمرجؾمعزاجلقبمسزمليبقبمصبؿملدماٌغملرمومؼظملغملّرمؼبمسمملضؾهملمصضملػملؿفم
؛محؿملىملمأغقبفمغصملرمميؿملـبؽملمملموسلمملالًموتفملطّدمعـمسدمموجقدمأحدلبمصعملمملممبمملظعملؿؾم،موادؿؼملرمؼبمتعملزملقبدهم
حنيمأخظملكمآثمملرمجرميؿفمبشملؼملؿبرمجـؼملمملنمضقؿملقبؿفمؼبماظرعؾم .م قبأعمملمؼبم(اظعملرآن)مصكملنقبماظضملزملؾؿملقبهملمشػملؾؿفم
سػملكمأعرهمظدلػهمللبموتزملرقبفمعؽملشملػملعملًمملمعـمعؽملشملعملهملماظالّوسلم ..م وحنيمأحسقبمبظملداحهملمجرميؿفم؛مسػملّؾم
َقاؼهملماظرملؿملشملمملنم ..موػذاماظرملؿملشملمملنمدؿملغملقنماظرمل قبؼملمملسهملماظيتمتؾبضملػملّؼمسػملؿملؾملمملمطؾقبماظغملق ارثم
قب
األعرمبضملؼملؾموش
اظؾرملرؼقبهملمؼبماألسقامماظالّحعملهملمومحؿقبكماظػملقصملهملم.مم
م
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ومأؼسملمملم؛معـمخاللمػذهماظؾداؼهملمشرلماٌرملفقبضملهملمدؿملعملقمم (ؼؾملقه)م(=م آ)مصمملحنملماٌزاجماظزملقبضملنملم
ـب
مملظؿقاصؼمرؾضملمملمععمطػملؿملؼملفموغؾؿملقبفم(عقدك)م،موذظؽمبضملدمأنمؼؾملربماألخرلمومؼػملؿعمللم
ـب
جبرائؿؽبمعرسؾهمللبمب
بذملمطمملػـمعكبدؿبؼؽبـم (=م رسقئؿملؾم =م ؼـرونم =م ذؾبضملؿملنمل)م اظذيمطمملنمظفمأبػملغماألثرمؼبمتؾملؿملؽهملمأصغملمملرهم
اظيتمدؿؽملفنملمظفم (جكبرذقم) م (=م شرؼنمل)موم
ؾب
وترتؿملؾؾملمملم ..م صؿملؿزوقبجمعـمابؽملؿفم (صظملّقرةم|م صظملّقرؼقبهمل)م
(إظؿملضملمملزر)م(=مسقنمآ)م.م
م
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دكبظملٕمإًوجم..مط٦غ٥مادؿضملٕاضـبامظػملعمل٦قبةم:م
ٕمأضرأمؼبمحؿملمملتلمطؿ ـبمملبمملمأطـرمإدمملءةمإظبم (آ)م عـم (دكبظملرما ًروج)م بقصظملفمبرغمملذبًمملمألدػملقهملم
اظدقبعمملرماظرملقبمملعؾماظلقبؼملمملوؼقبهملماٌلػملّشملهملمسػملكماألرضمودمملطؽملؿملؾملمملم .م صؾضملؿملدـبامسـمعلرحؿملقبهملم (اًروج)م وم
(اظؿىبؿملف)م طؿلؼملؿملهملموحدثمٕمؼغملرملػماظضملكبػملؿمايدؼىملموالمأطـرمخدلاءماآلرطؿملقظقجؿملمملمغؾق ًشمملمأيقبم
صكقبمملرةلبمأومضػملعٍمبرملريدملمأومحؿقبكموتدلبمًؿملؼملهمللبمأومأثرٍمظرملؽبضملنمللب م ؼؾبعملدقبرمتضملدادهمؼبمتػملؽماظظملذلةممبؽمملتم
مملئؾملمملمؼبمصقراءم (دؿملؽملمملء)م.م ومأغزملحمؼبمػذاماجملممللم
اآلالفمومؼؾبظملذلضمأغقبفمسمملشمألربضملنيمدؽملهملًمت ـب
اإلرّالعمسػملكماظغملؿمملبماٌؾملؿم

()The Bible Unearthedم ٌقظّظملؿملفمسمملظكبؼمللؿبماآلثمملرم

اإلدرائؿملػمللم ()Israel Finkelsteinم وماألعرلطلماٌعملؿملؿمؼبمبػملفؿملغملمملم (Neil Asherم
)Silbermanم ،موماظذيمتؿمللقبرمظلمايزملقلمسػملكمبضملضمصزملقظفمعذلعبهملًمإظبماظضملربؿملقبهملم،مطؼملمملم
أغزملحمبمملظظملؿملػملؿماظقثمملئعمللماظذيمضبؼملؾمذاتماالدؿم ()The Bible Unearthedم وماظذيم
بـقبؿفمضؽملمملةم ()History Channelم حؿملىملمضدقبممعقملظخملظملمملماظغملؿمملبمهػملؿملالًمسػملؼمل هبؿملمملمومعؽملشملعمل هبؿملمملمحقلم
أدظملمملرم(اظؿقراة)موم(اظضملؾملدماظعملدؼؿ)مطغملؾم..مومخػملُزملمملمإظبمادؿقمملظهملموضقعمتػملؽماألحداثمسػملكمتػملؽم
اظزملؿملطملهملماٌذطقرةم.م
قب
ؽبمؼزملضملؼم
قبمػذامومضرؼؾمملمعـم (اًروج)م طلكبظملرم؛مأضقلمبفملنقبماظضملمملضؾ ؾب
ـب
سػملكمأؼقبهملمحممللم؛مبضملؿملدـبامسـمطؾ
ؽبمعػملكب ُ١معكبزملؿبٕؽب.موؽبارؿبتؽبظملَٝؽبمأَغكبنيؾبم
بؾملذاماظرقببماظذيم ؼؽبؽمللكمعقاثؿملعملفم :م(وؽببؽبضملؿبٓؽبمعؾبٕؾبورِمحكبعمل ؽبْؾةلبمرَِ٦ؼ َػملةلبمعؽبات ؽب
ؽبصضملكبٓؽبم ِإظَ٧مآكب
بؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽبموؽبصؾبٕؽباخؾبؾملؾب٣ؿبمعكب٤ؿبموؽب ْرفملَةكبماظْضملؾبؾؾب٦د مبكبؼةكب،مو ؽب

.م َصفملَصؿبطملؽب٧مآُم ِإظَ٧مأَغكبؿملؽملكبؾملِ٣ؿب،م

وؽبتؽبٔؽبطَٕؽبمعكبؿملـؽباضَ٥ؾبمعؽبٝؽبمإِبٕؽباػكبؿمل٣ؽبموؽبإدؿبق٠ؽبموؽبؼؽبضملؿبعملُ٦بؽب .م غؽبصملَٕؽبمآُم ِإظَ٧مبؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽبموؽبرؽبقمب م ظكبقؽباظكبؾملِ٣ؿب)م
ػخروجم.م2م:م 25-23ؼم.م وماظرقببماظذيمالمؼرؼدمظذملم (صرسقن)م(=مظعملنملمحمملطؿمعكبزملر)ماظؽملفمملةم
ؽبٕجكبٝؾبم ِإظَ٧معكبزملؿبٕؽب،متؽبٔؽبطَٕؿبمأَنؿبم
واظعملؾقلمخبروجمبينمإدرائؿملؾم :م (وؽبضَالؽبماظٕمببنبمظكبؼملؾب٦دؽب: ٧م م حؽباظَؼملؽبامت ؿب
كب٨مدفملُضَلىب٨م
ؽبا،مو َظغملكبؽملمبؽمل ؽب
َمسػملَ٧مإِجؿبٕؽبائكبؾمل ؽب
ؽبمجؼملكبؿملٝؽبماظْضملؽبفؽبائكبّبكبماظَؿكب٨ممؽب غؽبقؿبؿؾبَ١ماظْعملُ٦مبة ؽب
ؾبفِٕيؽبمأَعؽبامؽبمصكبٕؿبسؽب٦ؿبن ؽب
ت ؿب
َضػملْؾؽب٥ؾبمكبظغملَ٨ؿبمالَمؼؾب ْشملػملكب٠ؽبماظرملمبضملؿبّبؽبم )م ػخروجم .م 4م :م 23-21ؼم.م وماظرقببماظذيمؼلكقبرماشلالكم
وايرملراتمواىقعموماظرسنملمومعقتماألبغملمملرمومإػالكماٌمملذؿملهملمظضملعملمملبمأبرؼمملءمالذغنملمشلؿمدقىم
ألنقبمحمملطؼملؾملؿمسؽملؿملدمبلؾنملمعرملؿملؽهملماظرقببماٌلؾقبعملهملمبضملؽملمملدهم!!مم
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وماظرقببماظذيمؼعملؿؾمومؼفملعرمبعملؿؾمسؾمملدهماظضملمملعػملنيمظغمللنملماظرزقمؼبمؼقمماظلقبؾوملم:م(طُ٢نبمعؽب٤ؿبمؼؽبعملُ٦مؾبم
بكبضملؽبؼملؽبٍ٢مصكب٨مؼؽب٦ؿبمِماظلمبؾؿبتكبمؼؾبعملْؿؽب٢ؾبمحؽبؿؿبؼملاً)مػخروجم.م31م:م15ؼم .م
ومعـمعبػملهملمعمملمميغملـمضراءتفمؼبمػذاماظلىبظملْرمػقمأخؾمملرمتػملؽماجملزرةم اظيتمراحمضقؿملقبؿؾملمملمسبقم
شلمملمومعمملردقاماجملقنمؼبمشؿملمملبم (عقدك)م ،موم ٌّمملمسمملدم
ثالثهملمآالفمرجؾمممّـماتقبكذواماظضملفؾمإ ً
إظبماٌكؿملقبؿمؼبمعلمملءمأحدماألؼمملممحمملعالًمظقحلؿبماظرملقبؾملمملدةمأبزملرمذبقغؾملؿم،مصطملسملنملمومحشملّؿم
اظػملقحنيماظذؼؿبـمطُؿؾمملمخبطّم

(آ)م ذكزمل هبؿملمملم ..م ؼبمعرملؾملدمادؿػملؾملؼملفماشلقظؽملديماخل

()Rembrandtم ؼبمردؿمظقحؿفماظرملقبؾملرلةم

اظدم

( Moses Smashing The

)Tablets Of The Lawموماظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم1659م.م
وماظطملرابهملمالمتغملؼملـمؼبمضؿؾمػذاماظضملددمعـماظرملقبضملنملمبؾمؼبمأنقبماظضملعملمملبمحؾقبمبطملرلمجمملرعفم

..م إذم

ؽبمسػملَ ؿبؿمل٥كبم
مب٧مجػملَؾؿبت ؽب
غعملرأمؼبم (اظؿقراة)م:م (وؽبخؽبارَّبؽبمعؾب٦دؽب٧مػؽبٕؾبونؽب :م م عؽباذؽبامصَضملؽب٢ؽبمبكبَ١م ػؽبٔؽباماظرملمبضملؿبّبؾبمحؽبؿ ؽب
ؽبضملِٕفؾبمذؽبٕمبمػؽبٔؽبام
ؿملؼملةَم؟ م م َصفملَجؽبابؽبمػؽبٕؾبونؾب :م م الَمؼؽبق ؽبؿبؿٓكبمؿبمشَسملؽبّبؾبمدؽب ىبؿملٓكبي .م إِغمبَ١مت ؿب
ؿملؽةَماظْضملؽب كبصمل ؽب
ؽبػٔكبهكبماظْكؽبشملكب ؽب
ؽبٓرِيمعؽباذؽبامأَصؽبابؽبمػؽبٔؽبام
اظرملمبضملؿبّبكب.م ظَعملَٓؿبمضَاظُ٦امظكب: ٨ماصؿبؽملؽبٝؿبمظَؽملؽبام ِإظَؾملاًمؼؽبؿؽبعملَٓمبعؾبؽملؽبامصكب٨معؽبلكبريِغؽبا،مَِغمبؽملؽبامالَ مغ ؿب
اظٕمبجؾب٢ؽبمعؾب٦دؽب٧ما َظٔكبيمأَخؿبٕؽبجؽبؽملؽبامعكب٤ؿبمدكبؼؽبارِمعكبزملؿبٕؽب،م صَ ُعملػملْتؾبمظَؾملؾب٣ؿبمعؽب٤ؿبمظَٓ ؿبؽبؼ٥كبمذؽبػؽبّبفبم َصػملْؿملؽب ؿبؽملِٖسؿب٥ؾبموؽبؼؾبضملؿبشملكبؽملكب٨م
إِؼمباهؾب،مصَشملَٕؽبحؿبؿؾب٥ؾبمصكب٨ماظؽملمبارِمصَكؽبٕؽبجؽبمػؽبٔؽباما ْظضملكبفؿب٢ؾب م.م ؽبوظَؼملمبامرؽبأَىمعؾب٦دؽب٧مأَنمبماظرملمبضملؿبّبؽبمغؽب ارِقفبمصكب٨معؾبفؾب ٦كبغ٥كبم
ؾبكٕ ؽبِؼةكبمأَسؿبٓؽبائكبؾملِ٣ؿب،موؽبضَٟؽبمصكب٨مبؽبابكبماظْؼملؾبكؽبؿملمبِ٣م
كبٔظكبَ١معؽبـؽبارؽبمد ؿب
بؽبضملؿبٓؽبمأَنؿبمأَ ْصػملَتؽبمػؽبٕؾبونؾبمزِعؽباعؽبؾملؾب٣ؿبمصَزملؽبارؾبوامب ؽب
ؽب٦ظَ٥ؾبماظالَوِؼنب٦نؽب.م صَؾملؽبتؽبفؽبمبكبؾملِ٣ؿب:ممػؽبٔؽبام
وؽبصؽباحؽب:ممطُ٢نبمعؽب٤ؿبمؼؽبؿؿبؾؽبٝؾبماظٕمببمبم َصػملْؿملؾبعملْؾكب٢ؿبم ِإظَ٨مبمػؾبؽملؽبا م.مصَاجؿبؿؽبؼملؽبٝؽبمح ؿب
ًموإِؼؽباباًم
حٓلبمدؽبؿملؿبظملَ٥ؾب،موؽبجؾب٦ظُ٦امصكب٨ماظْؼملؾبكؽبؿملمبِ٣مذكبػؽبابا ؽب
ؾبضملػملكبؽملؾب٥ؾبماظٕمببنبم ِإظَ٥ؾبمبؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽب :مظكبؿملؽبؿؽب َعملػملَٓؿبمطُ٢نبموؽبا كب
عؽبامؼ ؿب
عكب٤ؿبمعؽبٓؿبخؽبٍ٢م ِإظَ٧معؽبٓؿبخؽب،ٍ٢موؽباض ؾبْؿػملُ٦امطُ٢مبمدؽبا كبسٍٕمدؽب٦ؽباءفبمأَطَانؽبمأَخاًمأَمؿبمصؽباحكبؾاًمأَمؿبم َضِٕيباًم.م َصفملَرَاعؽبماظالَوِؼنب٦نؽبم
كب٨مذظكبَ١ماظْؿملؽب٦ؿبمِمغؽبقؿب٦ؽبمثؽبال ؽبَثةكبمآالفكبمرؽبجؾب) ٍ٢مػخروجم.م32م :م21م
أَعؿبٕؽبمعؾب٦دؽب.٧م صَعملُؿكب٢ؽبمعكب٤ؽبماظرملمبضملؿبّبكبمص ؽب
م28ؼم.ممم
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ؿبمضػملُ٦ام *م َأالَمتؽبؿمبؾكبضملؽبِ٤مأَصَٝؽبصؽبؿملؿبتؽبمأ ؿبَعِٕيم
ومغعملرأمؼبم (اظعملرآن)م:م (ضَالؽبمؼؽبامػؽبارؾبونؾبمعؽبامعؽبؽملؽبضملؽبَ١مإِذؿبمرؽبأَؼؿبؿؽبؾملؾب ٣ؽب
مبمالمتفملْخؾبٔؿبم كببػملكبقؿبؿملؽبؿكب٨موؽبالمبكبٕؽبأْدكب٨مإِغىب٨مخؽبرملكبؿملتؾبمأَنمتؽبعملُ٦لؽبمصَٕمبضْتؽبمبؽبؿملؿب٤ؽبمبؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽبم
*مضَالؽبمؼؽبامابؿب٤ؽبمأُم ؽب
ؽبوظَ٣ؿبمتؽبٕؿبضُّبؿبمض ؿبَ٦ظكب٨م *م ضَالؽبمصَؼملؽبامخؽبشملْؾؾبَ١مؼؽبامدؽبا كبعِٕينبم *م ضَالؽبمبؽبزملؾبٕؿبتؾبمبكبؼملؽبامظَ٣ؿبمؼؽبؾؿبزملؾبٕؾبوام كبب٥كبمصَعملَؾؽبسملؿبتؾب م
ؽب٦ظَتؿبمظكب٨مغؽبظملْلكب) ٨م ػرفم 92:م -م 96ؼم.م طؼملمملمػقم
ؿبسملةًمعىب٤ؿبمأ ؽبَثِٕماظٕمبدؾب٦لِمصَؽملؽبؾؽبٔؿبتؾبؾملؽباموؽبط ؽبَٔظكبَ١مد مب
ضَؾ ؽب
واضحمأنقبم (ػمملرون)م أخمملم (عقدك)م طمملنمؼؽملقبمسؽملفمؼبمضؿملمملدةمػذاماظرملقبضملنملم ..م صغملمملنماألوظبمبفم
ؿملفماظسملضملؿملػماظذيمواصعملؾملؿمبؾمرػملنملمعؽملؾملؿمعبعماظذػنملم،مالمأنمؼزملنملقبمجمملمؽب م شسملؾفكبم
عضملمملضؾهملمأخ قب
بظملرعمملنٍمإشللدملمسػملكمذضملنمللبمبالمضمملئدم ..مخمملصقبهملًموأنقبم (ػمملرون)م ػذامؼؾبضملذلفمبسملضملظملفمؼبمعقاضعؽبمسدقبةم
اظلمملعري)مطلمؼطملشمللمسػملكمأخشملمملءم
تقارت هبؿملمملموضرآغ هبؿملمملم،مومإنمطمملنم(اظعملرآن)مضدمادؿفػملنملمذكزملؿملقبهملم( قب
(ػمملرون)م ،مرشؿمأغقبؾملمملمذكزملؿملقبهملمأخرىمظعملزملقبهملمأخرىمهدثمصضملالًمومظغملـمبضملدمضرابهملماظلؾع

ةم

ضرونمعـمػذهمايمملدثهملم()11م.موالمأسرفممتمملعـبمملمٌمملذامؼضملمملتنملم(عقدك)مأخمملهمؼبم(اظعملرآن)مإنمٕم
ؼغملـمضدمصؽملعمشلؿماظضملفؾمأومواصعملؾملؿمؼبمذبقغؾملؿمسػملكمأضؾمتعملدؼرم..م؟!م
أعمملماألشربمعـمطؾقبمػذامصكملنقبم (دكبظملرماًروج )م -م ظلكرؼهملماألضدارم -م ضبؿقيمسػملكم (اظقصمملؼمملم
اظضملرملر)موماظيتمتعملقلمدمملددؿؾملمملم:م(الَمتؽبعملْؿؾبؾؿب)مػخروجم.م20م :م13ؼم .م
م
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آم..مط٦غ٥مصٓؼعملًامظػملضملائػملةم:م
أزـقبمبفملنقبماظعملمملرئماٌؿظملغملّرمؼبمغزملقصم (اظؿقراة)م بلظملرؼؾملمملماظـمملظىملموماظرابعم (اظالّوؼنيم |م اظضملدد)م ؛م
د ؾبؿملظملمملجفملمعـمتػملؽماظضملالضهملماظضملمملئػملؿملقبهملمبنيم(آلمعقدك)معـمجؾملهملم،موم(آ)معـمجؾملهملمأخرىم.متػملؽم
اظضملالضهملماظعملمملئؿ ةمسػملكماظؿقبؿملخمؼبمأطـرمعـمجمملغنملم،موماظؿقذؼرموإصدارماألواعرمواظؿؾملدؼدمبمملإلبمملدةم
اىؼملمملسؿملهملم .م صؿملؼملمملمؼعملقمم (عقدك)م وأُدرتفمبمملظرملقبظملمملسهملمؼبمطؾمعرقبةمشلذهماظظملؽهملماظيتمٕمتقملعـمبمملظرقببم
حؿكمحنيمولقبدهمشلؿمؼبمأطـرمعـمعؽملمملدؾهمللبم

مملتؾمملم
.م وظؿملسمآخرػمملمؼبم (خؿملؼملهملماالجؿؼملمملع )م عضمل ـب

ؾبؼملضملكب٤ؾبمػؽبٔؽباماظرملمبضملؿبّبؾبمصكب٨مإِػؽباغؽبؿكب٨م،موؽبم ِإظَ٧م
وعقملغـبقبؾمملمبضملدمحممل دثهملمدبمملذلماىقادؿملسم :م ( ِإظَ٧معؽبؿؽب٧مؼ ؿب
عؽبؿؽب٧مالَمؼؾبزملؽبٓىبضُ٦غؽبؽملكب) ٨م ػسددم .م 14م :م 11ؼ .م ومالمأدريمٌمملذامأذضملرمبفملنماظذيمؼؿقدقبثمػؽملمملم
اظضملؼملدة)م..م!!م
مملمبؾمممـالًم(حػملؿملقة)مأجدلهماٌُكرجماظلقبمملديمسػملكمأداءمدورم( ؾب
قب
شل
ظؿملسمإ ً
إنقبم ضراءةم (اظؿقراة)م تقحلمبرملغملؾمأومبـملخرمأنقبم (آ)م طمملنمعؿظملرقب ًشمملمظؾينمإدرائؿملؾمؼبمتػملؽماظظملذلةم
اظزعؽملؿملقبهملمايرجهملمعـمتمملرؼخماظؾرملرؼهملماظظملؿؿملقبهملم .م حؿملىملمأغقبفمؼػملؿعمللمبذملم (عقدك)م أومؼؽملمملضرملفمؼبم
اٌلمملئؾماشلمملعهملمبرملغملؾمذؾفمؼقعلقبمأومأُدؾقسلقبم،مومؼبمبضملضماألحؿملمملنمؼلؿدسؿملفمععمأخؿملفم
(ػمملرون)م ظؿملقبخ ػؼملمملمعضملـبمملمأومظؿؾػملؿملطملؾملؼملمملمبؿضملػملؿملؼملمملتمجدؼدةمأومظؿقصؿملؾمرػملؾمملتم (اٌـقبمواظلػملقى )م إظبم
اٌؽملمملزلم .م قبأعمملماظطملرؼنملمؼبماألعرمصفملنقبمأخؿؾملؼملمملم (عرؼؿ)م طمملغوملمهسملرمبضملضماجؿؼملمملسمملتماظعملؼملقبهملم
اًمملصقبهملمحبؾىبماٌرملمملطؾماظضملمملئػملؿملقبهملم ..م متمملعـبمملمطؼملمملمحزملؾمحنيمتزوقبجم (عقدك)م عـماعرأةلبمطقذؿملقبهمللبم (=م
مممملمدسمملػؼملمملمالغؿعملمملدهم
غقبؿملقبهملمأومخالسؼقبهمل)م ،موػقمأعرمٕمؼرقمإلخقتفماٌضملؿزقبؼـمبؽمللؾؾملؿم (اظالّوي)م ّ
؛مصقبقبكؾملؼملمملماظرقببم -م اظذيمطمملنمؼؿؽملزملقبوملمطضملمملدتفم -م ومٕمؼغملؿػكبمبؾملذام ..م بؾمأصمملبؽبم (عرؼؿ)م
كبمبذظؽمأؼسملمملمبؾمأغقبفمضمملرنمرغبؿفم (اظقادضملهمل)م برغبهملماألبمسػملكمأبؽملمملئفم
ـب
بمملظدلص م ،موٕمؼغملؿػ
حنيمترملظملّعمشلمملم (عقسى)م..م ومأسمملدهمخبُ ّظمللؿبمحؾبؽملنيم :م(صَزملؽبٕؽبخؽبمعؾب٦دؽب٧م ِإظَ٧ماظٕمببىبمضَائكبالً :مماظػملؾملؾب٣مبم
ؿبضملةَمأَؼمبامٍم
ف َػملةًمدؽبؾ ؽب
ؾبمخ كب
ؽبؼملغملُث ؽب
اذؿبظملكبؾملؽبام.م َصفملَجؽبابؽب٥ؾبماظٕمببنب:ممظَ٦ؿبمأَنمبمأَبؽباػؽبامبؽبزملؽب٠ؽبمصكب٨موؽبجؿبؾملِؾملؽبا،مأَعؽبامطَاغؽبتؿبمت ؿب
ؽبٕجكبٝؾبم)مػسددم.م12م:م 14-13ؼم.م
ؽبمذظكبَ١مت ؿب
َيمبمٍموؽببؽبضملؿبٓ ؽب
ؿبضملةَمأ ا
؟م َصػملْؿؾبقؿبفؽبٖؿبمخؽبارِجؽبماظْؼملؾبكؽبؿملمبِ٣مدؽبؾ ؽب
م
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بضملؿملدـبامسـماألبماظذيمؼؾزملؼمؼبموجفمأبؽملمملئفم؛مصكملنقبم (عرؼؿ)م ػذهماظيتمحؾبعملؽملوملمظػملؿققبمبذملم (اظدلص)م
غؾؿملقبهملٌمأخوملمأغؾؿملمملءم،مأعلغملوملمؼبمؼقممعـماألؼمملممبمملظدفمورضزملوملمظػملربقبموذبّدتفم

:م (سكبؽملؿبٓؽب كبئٔلبم

ؽبامجؼملكبؿملٝؾبماظؽملىبلؽباءكبمباظٓنبفىبموؽباظٕمبضِْٙم،م
أَخؽبٔؽبتؿبمعؽبٕؿبؼؽب٣ؾبماظؽملمبؾكب مبؿملةُم أُخؿبتؾبمػؽبٕؾبونؽب،ماظٓنبفمبمبكب ؽبؿملٓكبػؽبا،مصَؿؽبؾكبضملؽبؾمل ؽب
َصغملَاغؽبتؿبمعؽبٕؿبؼؽب٣ؾبمتؾبفؽباوِبؾبؾملؾب٤مب:ممرؽبغىبؼملؾب٦امكبظػملٕمببىبمَِغمب٥ؾبمضَٓؿبمتؽبؼملؽبفمبٓؽبمجكبٓقباً .ماظْظملَٕؽبسؽبموؽبرؽباطكبؾؽب٥ؾبمضَٓؿبمرَٕؽبحؽبؾملؾبؼملؽبامصكب٨م
ؽبقِٕم )م ػخروجم .م 15م :م 20م -م 21ؼ  .وظغملـمطؾقبمػذامٕمؼرملظملعمشلمملميصملهملمردقبماظظملضملؾم
اظْؾ ؿب
اظقبمملئلقبموماظعملمملدلمعـمضؾؾماظرقببماظؿقراتلقبم،موماظذيمطمملنمصبدرمبفمأنمؼعمللقمسػملكمابؽمليتؿبم (ظقط)م
ؽبمذظكبَ١مصؾب٦شَٕؽب،م
(=مايفمملبم|ماظلذل)محنيمضمملجضملؿمملمأبمملػؼملمملماٌكؼملقرؽبم :م(وؽبشَادؽبرؽبمظُ٦طٌموؽبابؿبؽملؽبؿؽباهؾبمبؽبضملؿبٓ ؽب
َففملَمػؾب٦ؽبموؽبابؿبؽملؽبؿؽباهؾبم ِإظَ٧مطَؾملؿبٟلبمػؾبؽملؽباكَ .م
ؽبلغملُ٤ؽبمصكب٨مصؾب٦شَٕؽب .م َصػمل ؽب
وؽبادؿبؿؽبعملَٕنبوامصكب٨ماظْفؽبّبؽبلِمَِغمب٥ؾبمخؽبافؽبمأَنؿبمؼ ؿب
ؽب٦ظَؽملؽبامرؽبجؾب٢فبم
ؽبموظَؿملؿبٗؽبمصكب٨ماَِرؿبضِمح ؿب
ؽباماظزملطملكبريؽبةكب :م م إِنمبمأَبؽباغؽبامضَٓؿبمذؽباخ ؽب
صَعملَاظَتؿبماالبؿب ؽبؽملةُماظْ كبؾغملْٕؾبمُِخؿبؿكبؾمل مب
ؼؽبؿؽبٖؽبومبجؾبؽملؽبامطَضملؽبادؽبةكبمطُ٢ىبماظؽملمباسِ .م صَؿؽبضملؽباظَ٨ؿبمغؽبلؿبعملكبؿمل٥كبمخؽبؼملؿبٕاًموؽبغؽبسملؿب َشملفكبٝؾبمعؽبضملؽب٥ؾبمصَالَمتؽبؽملؿبعملَشملكبٝؾبمذؾبر مبىبؼةُمأَبكبؿملؽملؽبا م .م
ؽبضملػملَ٣ؿبم
صَلؽبعملَؿؽبامصكب٨م كبتػملَْ١ماظػملَ ؿبؿمل َػملةكبمأَبؽباػؾبؼملؽبامخؽبؼملؿبٕاً،موؽبأَض ؽبْؾػملَتؿبماالبؿب ؽبؽملةُما ْظغملُؾؿبٕؽبىموؽبضؽباجؽبضملؽبتؿبمأَبؽباػؽبام َصػملَ٣ؿبمؼ ؿب
ؽباماظزملطملكبريؽبةكب :م م إِغىب٨م َضٓكبم
ؽباموالَمبكبعملكبؿملؽباعكبؾملؽبا .م وؽبصكب٨ما ظْؿملؽب٦ؿبمِماظـمباغكب٨مضَاظَتؿبماالبؿب ؽبؽملةُماظْ كبؾغملْٕؾبمُِخؿبؿكبؾمل مب
بكباضؿبشملكبفؽباسكبؾمل ؽب
فضملكب٨معؽبضملؽب٥ؾبم
ؿبخػملكب٨موؽباضؿب َشمل كب
اضؿبشملَفؽبضملؿبتؾبمعؽبٝؽبمأَبكب٨مظَ ؿبؿمل َػملةَمأَعؿبِٗ،مصَؿؽبضملؽباظَ٨ؿبمغؽبلؿبعملكبؿمل٥كبماظػملَ ؿبؿمل َػملةَمأَؼؿبسملاًمخؽبؼملؿبٕاًمثؾب٣مبماد ؾب
ُماظزملطملكبريؽبةُم
صَؽملؾبقؿبؿملكب٨ؽبمعكب٤ؿبمأَبكبؿملؽملؽبامغؽبلؿبالً م .م صَلؽبعملَؿؽبامأَ بؽباػؾبؼملؽبامخؽبؼملؿبٕاًمصكب٨م كبتػملَْ١ماظػملَ ؿبؿمل َػملةكبمأَؼؿبسملاًموؽبأَض ؽبْؾػملَتؿبماالبؿب ؽبؽملة مب
ؽبؼملػملَتؿبماالبؿبؽملؽبؿؽبانِم كبطػملْؿؽباػؾبؼملؽبامعكب٤ؿبم
ؽبػغملَٔؽبامح ؽب
ؽباموالَمبكبعملكبؿملؽباعكبؾملؽبا .م و ؽب
ؽبضملػملَ٣ؿبمبكباضؿبشملكبفؽباسكبؾمل ؽب
وؽبضؽباجؽبضملؽبتؿبمأَبؽباػؽبا .م َصػملَ٣ؿبمؼ ؿب
أَبكبؿملؾملِؼملؽبا.م ص ؽبَ٦ظَٓؽبتكبما ْظغملُؾؿبٕؽبىمابؿبؽملاًمدؽبسؽبتؿب هؾبمعؾب٦آبؽبم (وؽبعؽبضملؿبؽملؽباهؾبمعكب٤ؽبماَِبكب )،موؽبػؾب٦ؽبمأَبؾب٦ماظْؼملؾب٦آبكبؿملىبنيؽبم ِإظَ٧م
اظْؿملؽب٦ؿبمِ،مأَعمباماظزملنبطملؿبٕؽبىمص ؽبَ٦ظَٓؽبتكبمابؿبؽملاًموؽبدؽبسؽبؿؿب٥ؾبم مبؽب٤ؿبمسؽبؼملىب)٨م( وؽبعؽبضملؿبؽملؽباهؾبمابؿب٤ؾبمض ؿبَ٦عكب) ٨موؽبػؾب٦ؽبمأَبؾب٦مبؽبؽملكب٨مسؽبؼملنب٦نؽبم
ِإظَ٧ماظْؿملؽب٦ؿبمِ)مػتغملقؼـم.م19م:م 38-30مؼم.م
الحظمسزؼزيمإؤعـم؛مإنقبماظرقببماظؿقراتلقبمؼسملؿملؼمبؽملعملمملشمسمملئػمللمصؿملزملؿملنملمأخوملؽبمغؾؿملقبفمبمملظدلصم
..م صؿملؼملمملمالمؼؽملزسيملمعـمصؿملػملؿم (اظؾقرغق)م اظذيمأدقبىمبشملقظؿفمغؾؿملقبفماآلخرمععمابؽملؿؿملفمؼبمعرملؾملدمأشلؿؽبم
اشلقظؽملديم (Hendrikم Goltziusم )م ردؿمظقحؿفماظرملؾملرلةم ( Lot And His
Daughtersم)مواظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم.1616مم
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مملممدغملراغمملمطؾقبمظؿملػملهملم،موطؿملػمؼزملؾمإظبماالغؿزملمملبماظغملمملؼبم
ـب
ومالمأدريمعمملمػذاماظؽملقبيبماظذيمؼؽمل
ٌؼملمملردهملماىؽملسمدونمأنمؼرملضملرم،مبؾمأغقبفمؼعملذفمؼبمأرحمملممبؽملمملتفمدونمأنمؼرملضملرم..موعمملمتػملؽم
اظؿؽملرملؽهملماظؽملؾقؼقبهملماظيتمأصرزتمعؿكزملقبزملؿنيِمؼبمزغكماٌَقمملرمم..م؟!م
إغقبؾملمملمجرميهملٌمأخالضؿملقبهملمترصسملؾملمملمأذدقبما ظغملمملئؽملمملتماسبشملممل ًرمملم؛مضدمعرقبتمدونمسعملمملبم .م بؾمأنقبم
(اٌقآب قبؿملمملت)م دؿملصملؾملرنمالح ًعملمملمؼبم (دكبظملرماظضملدد )م ومميمملردـماىؽملسماىؼملمملسلمععمأصرادم (اظرملضملنمل)م
.م
ادؿشملٕادم:م
اٌلػملؼملقنؽبمالمؼضملؿعملدونمأصالًمبرملرسؿملقبهملم أومصققبهملمطؿمملبلؿبم(اظؿقراةم|ماإلنؿملؾ)ماٌقجقدؼـِمبنيمأؼديم
اظؽملمملسمحمملظ هبؿملمملم..مظذامصكملنقبمضزملقبهملمابؽمليتم(ظقط)مظـمتزسفؾملؿم..مومظغملؽملينمدفملررحمعـمملظنيِمضرآغقبؿملنيِم،م
ومؼػملؿملؾملؼملمملمدقملالمالمضبؿمملجمإظبمإجمملبهملم:م
ؿبؼملػملُ٦نؽبماظلمبؿملىبؽؽباتكبمضَالؽبمؼؽبامضَ٦ؿبمِمػؽبقملؾبالءم
كبموعكب٤مضَؾؿب٢ؾبمطَاغؾب٦اْمؼؽبضمل ؽب
عـممللمأوقبلم :م(وؽبجؽباءؽبهؾبمضَ٦ؿبعؾب٥ؾبمؼؾبؾملؿبٕؽبسؾب٦نؽبم ِإظَ ؿبؿمل ٥ؽب
ؽبموالَمتؾبكؿبٖؾبونِمصكب٨مضؽبؿملؿبظملكب٨مَأظَؿملؿبٗؽبمعكبؽملغملُ٣ؿبمرؽبجؾب٢فبمرمب كبذؿملٓفبم *مضَاظُ٦اْمظَعملَٓؿبم
بؽبؽملؽباتكب٨مػؾب٤مبمأَرْؾملؽبٕؾبم َظغملُ٣ؿب مصَاتمبعملُ٦اْماظػملَ ٥ؽب
ؽبامغِٕؼٓؾب)مػػقدم:م78م79-ؼم.م
ؽبضملػملَ٣ؾبمع ؾب
ؽب٠دملموإِغمبَ١مظَؿ ؿب
ؽبسػملكبؼملؿبتؽبمعؽبامظَؽملؽبامصكب٨مبؽبؽملؽباتكبَ١معكب٤ؿبمح ؽب
عـممللمثمملنٍم :م(وؽبجؽباءؽبمأَػؿب٢ؾبماظ ؽبْؼملٓكبؼ ؽبؽملةكبمؼؽبلؿبؿؽبؾؿبرملكبٕؾبونؽبم *مقؽبالؽبمإِنمبمػؽبقملؾبالءمضؽبؿملؿبظملكب٨مصَالَمتؽبظملْسملؽبقؾب٦نِم *موؽباتمبعملُ٦ام
ؽبموالَمتؾبكؿبٖؾبونِم *م ضَاظُ٦امأ ؽبَوظَ٣ؿبمغؽبؽملؿبؾملؽبَ١مسؽبِ٤ماظْضملؽبا َظؼملكبنيؽبم *م ضَالؽبمػؽبقملؾبالءمبؽبؽملؽباتكب٨مإِنمطُؽملؿؾب٣ؿبمصَا كبسػملكبنيؽب )م
اظػملَ ٥ؽب
ػايفرم:م67م-م71ؼم.م
اظلقملالم :م ظـمأدخؾمؼبمأخالض قبؿملمملتمعـمؼضملرضم (بؽملمملتف)م سػملكماٌؾملمملعبني م ظؿملدرأماظرملرقبم؛موظغملؽملينم
دفملدفمللمٌمملذاماسؿدلمعظمللقبرواماظعملرآنمطػملؼملهملم (بؽملمملتل)م تضملينمبؽملمملتفماظروحقبؿملمملتمبزملظملؿفمأبؽبماألعقبهملم
اظروحلقبم،مومطؾقبماظؽمللمملءمبؽملمملتفمبمملظسملقبرورةم .مصؾملذامتظمللرلفبمعػملؿقٍمومعطملمملعرفبم ..مألنقبماظعملؾقلمبفمدؿملظملؿحم
سػملؿملؽملمملمعرملمملطؾمؼبمتظمللرلمطػملؼملمملتمأخرىمؼبم (اظعملرآن)معـؾم(أخؿفم-مأمقبهم -مأبمملهم-م أبؿملفم-مأخقهم
مأخمملهم-مأخؿملفم-مابؽملفم..مإخل)م.م صؾملؾمطمملغوملم (عرؼؿ)مأمؽبم(سؿمللك)م أمؿبمأنؽبماألعرمذبمملزفبمالمأطـرم31

؟!م وػؾمطمملنم (عقدك)م أخمملم (ػمملرون)م صضملالًمأمؿبمأغقبفمطمملنمأخـبمملمظألعقبهملمعبضملمملءم؟

!م وػؾمطمملنم

(إبراػؿملؿ)م ـبأبمملمظذملم (إزلمملسؿملؾ)م بمملظظملضملؾم؟مأمؿبمأنقبماألعقبهملمطػملّؾملمملمذرؼقبهملٌمظف م ؟!م إنقبماظؿظمللرلاتماٌػملؿقؼهملم
ظػملضملؾمملراتماٌلؿعملؿملؼملهملمالمتدلقبمدقىمسػملكمضزملقرماٌظمللقبرؼـموماطؿرملمملصؾملؿمظػملـطملراتمدونماظعملدرةمسػملكم
تزملقؿملقؾملمملمأوماظؿزملرؼحمبؾملمملم.مصؾدالًمسـماظزملؼملوملمهوملمذضملمملرم(أضضملػماإلميمملن)مضمملعقامبمملظؿدظؿملسم
وخداعماظؾلشملمملءمبؿفملوؼؾمعـمضؾؿملؾم (غلمملءماألعقبهملمػـقبمبؽملمملتماظؽمليبمظقطم،موم ضدمدسمملماظغمل ّظملمملرمظػملزواجم
بؾملـقبمبدالًمسـمإتؿملمملنماظظملمملحرملهمل )م ومػؽملمملماظغملمملرثهملماظـقبمملغؿملهملم؛مصؼملـمأؼـمسرصقامأغقبفمؼعملزملدماظزواجم؟مصذملم
(اظعملرآن)م ذطرماىذرم (زوج)م 81م عرقبةم ..م صؾملؾمطمملنمؼضملفزمسـمضقشلمملمصرضبهملًمػؽملمملمظؿملعملشملعمدابرم
اظرملقبؽم؟م
م
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آم..مط٦غ٥مجؽملٕاالًم:م
اظقاضحمظدؼؽملمملمأنقبماإلظفماظؿقراتلقب م ؼؿقبؾعمعظملؾملقمماظؿشملققبرم ..م وػقمعـمغقاحٍمسدقبةمبراشؼملمملتلوبمؼؿفملضػملؿمععم
اٌرحػملهملماٌُضملمملذهملموماحؿؿملمملجمملتماظرملقبضملنملماظؿملؾملقديم

.م بؾمأنقبمتضملمملظؿملؿماظؿملؾملقدؼهملمطػملّؾملمملمتؿقخقبكم

اٌزملػملقهملماظسملؿملقبعملهملمضؾؾمأيقبمذلءلبم .م إذمبضملدمأنمطمملنماظربقبمجققباالًمعؿؽمل ّعملالًمععمذضملؾفمؼبمترحمملشلؿم ًملم
مملرسمملمؼبما يربمبضملدمشزومأرضم (طؽملضملمملن)م(=م اٌؽملكظملض)م.م ثؿقبمتشملققبرمإظبماظؽملزسهملم
صمملرمسؽملؿمل ًظملمملمب ـب
االدؿضملؼملمملرؼهملماإلعدلؼمملظؿملهملمؼبماظؿقدقبعموماحؿاللمدولماىقارمبمملعؿؿملمملزم

.م وضكبسمسػملكمذظؽمعـم

تشملققبراتماظدؼمملغهملمصغملرؼهبمملموتفملثقبرػمملمبمملألدؼمملنماألخرىماجملمملورةم..م(اظزرادذؿؿملهمل)مهدؼدـبام()12م.م
ومبلؾنملمتػملؽماظؽملزسهملماظضملدواغلقبةمندمبفملنقبمضقاغنيمايربماظؿقراتؿملقبهملمأبرملعمعـمأنمؼؿعملؾقبػملؾملمملمإغلمملنم
ؼدسقمإظبمأصغملمملرماظضملداظهملموماإلحلمملنموماٌـقبهملم ..مبؾمالمأدريمطؿملػمأعغملـمتلقؼعملؾملمملمبؾملذاماظرملغملؾم
ػملزملػملِّْمأ مبَوالً .م َصكملِنؿبم
كبمعٓكبؼ ؽبؽملةلبمصَادؿبسؾب٦ػؽبامكبظ نب
سدلم (غيبقب)م.م خذمعـالًم :م ( ؽبوحكبنيؽبمتؽبؿؽبعملَٓمبعؾب٦نؽبمظكبؼملؾبقؽبار ؽبؽببة ؽب
ؽبلػملَؼملؽبتؿبم َظغملُ٣ؿب،م َصغملُ٢نبماظرملمبضملؿبّبكبماظلمباطكبِ٤مصكبؿملؾملؽبامؼؾبزملؿبؾكبّؾبمسؽب كبؾؿملٓاًم َظغملُ٣ؿب .م ؽبوإِنؿبمأَبؽبتكبم
َ٧ماظزملػملِّْموؽبادؿبؿ ؿب
أَجؽباب ؿبؽبؿغملُ٣ؿبم ِإظ نب
ُ٦امجؼملكبؿملٝؽبمذؾبطُ٦رِ ػؽبام
َؾملغملُ٣ؿبمصكب٨مأ ؿبَؼٓكبؼغملُ٣ؿب،مصَاض ؾبْؿػمل ؽب
اظزملػملّْؽبموؽبحؽبارؽبب ؿبؽبؿغملُ٣ؿبمصَقؽباصكبٕؾبوػؽبام َصكملِذؽبامأَدؿبعملَشملَؾملؽباماظٕمببنبم ِإظ ؾب
نب
بكبقؽبٓىبماظلمبؿملؿبٟكب .م وؽبأَعمباماظؽملىبلؽباءؾبموؽباَِرْظملَالؾبموؽباظْؾؽبؾملؽبائكب٣ؾب،موؽبطُ٢نبمعؽبامصكب٨ماظ ؽبْؼملٓكبؼ ؽبؽملةكبمعكب٤ؿبمأَدؿبالَبلب،مصَاشْؽملؽبؼملؾب٦ػؽبام
َؾملغملُ٣ؿبم َظغملُ٣ؿب .م ؽبػغملَٔؽبامتؽبظمل ؽبْضملػملُ٦نؽبمبكبطُ٢ىبماظْؼملؾبٓؾبنِم
َِغؿبظملُ كبلغملُ٣ؿب،موؽبتؽبؼملؽبؿمبضملؾب٦امبكبطملؽبؽملؽبائكبِ٣مأَسؿبٓؽبا كبئغملُ٣ؾبماظَؿكب٨موؽبػؽبؾؽبؾملؽباماظٕمببنبم ِإظ ؾب
اظؽملمبائكب ؽبؿملةكبمسؽب ؿبؽملغملُ٣ؾبماظَؿكب٨مظَؿملؿبلؽبتؿبمعكب٤ؿبمعؾبٓؾبنِماُِعؽبِ٣ماظْعملَاركب ؽبؽملةكبمػؾبؽملؽبا .مذٕائٝمحزملارموصؿّمعٓنمأرضماٌ٦سٓم
ؽبؼملةًمحؽب مبؿملةً،مبؽب لؿبم
َؾملغملُ٣ؿبم َظغملُ٣ؿبمعكبريؽباثاًمصَالَمتؽبلؿبؿؽبؾؿبعملُ٦امصكبؿملؾملؽبامغؽبل ؽب
أَعمبامعؾبٓؾبنؾبماظرملنبضملؾب٦بكبماظَؿكب٨مؼؽبؾملؽبؾؾبؾملؽباماظٕمببنبم ِإظ ؾب
دؽبعىبٕؾبوػؽبامسؽب٤ؿبم كببغملْٕؽبةكبمأَبكبؿملؾملؽبا،مطَؼملؾبٓؾبنِما ْظقكبـىبؿملىبنيؽبموؽباَِعؾب٦رِؼىبنيؽبموؽبا ْظغملَؽملؿبضملؽباغكبؿملىبنيؽبموؽباظْ كبظملِٕزىبؼىبنيؽبموؽباظِّْ

وىبؼىبنيؽبم

ؾبضملػملخملؼملؾب٦طُ٣ؿبمرؽبجؽبادؽباتكبؾملِِ٣ماظَؿكب٨معؽبارؽبدؾب٦ػؽبامصكب ٨مسكبؾؽبادؽبةكبم
َؾملغملُ٣ؿب،مكبظغملَِ٨مالَمؼ ؽب
وؽباظْؿملؽبؾؾب٦دكبؿملىبنيؽبمطَؼملؽبامأَعؽبٕؽبطُ٣ؾبماظٕمببنبم ِإظ ؾب
آظكبؾملؽبؿكبؾملِ٣ؿب،مصَؿؽبطملؿب٦ؾبواموؽبرؽباءؽبػؾب٣ؿبموؽبتؾبكؿبشملكبؽؾب٦ام ِإظَ٧ماظٕمببىبم ِإظَ ِؾملغملُ٣ؿب).مػتـؽملؿملهملم.م20م:م 18-10ؼم.م
م
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عملدماظلؼملمملويقبمسػملكماظرملضملقبماألرضؿملقبهملم
وأغمملمظلوملؾبمعضملؽمل هبؿملمملمبفملطـرمعـماإلذمملرةمإظبمصداحهملمػذاماي قب
مملمأوظقيقبًمعمملم .مومأزـقبمبفملنقبماظؽملقبزاػهملمهؿقبؿم
ة
بقادشملهملمأدػملقهملمغؾقؼقبهملمؼؾبظملذلضمبفملنقبم (األخالق)متضملينمشل
سػمللقبمػؽملمملمأنمأذرلؽبمإظبمأنقبماظغملـرلمعـماظغملؿنملمتؽملمملوظوملماىمملغنملماظدعقيقبمواظالّمأخالضلقبمؼبم(اظؿقراة)م
خدعهملًمألػقائؾملمملم؛مومظؿملسمعـمأجؾمايعملؿملعملهملماظضملمملرؼهملم()13م.م
م

34

ع٦د٧مضٕآغؿملهبام:م
ضبمملم
المذؽّمأنقبمظذملم (عقدك)م عغملمملغهملًمعؾملؼملقبهملًمؼبماإلدالممومؼبم (اظعملرآن)م هدؼدـبامإذموردمذطرهمصر ً
()136م عرقبةموػقمرضؿفبمضؿملمملدلوبمإذامسرصؽملمملمبفملنقبمأضربمعؽملمملصلؿملفمعـماألغؾؿملمملءمػقم

(إبراػؿملؿ)م بذملم

()69معرقبةمصعملطم.م بؾمأغقبلمأضقلمبسملؼملرلٍمعرتمملحمأنقبماإلدالممخرجمعـماظضملؾمملءةماٌقدقؼقبهملمصفملجمملزهمؼبم
مممملمصضملؾم .م وأسزومذظؽمإظبمحذرماإلدالممبرملغملؾمسمملممم نمعلفملظهملماظطملقصمؼبمخؾمملؼمملمغظملقسم
اظغملـرلم ّ
األغؾؿملمملءمودػملقط قبؿملمملتؾملؿماٌػملؿقؼهملم،موماالطؿظملمملءمبعملرملقرماظرملكزملؿملقبهملماًمملرجؿملقبهملمطؼملضملمملدلٍم

(وػؼمللقب)م

ظػملقعملؿملعملهملماألخالضؿملقبهملم .م ومظغملـمرشؿمػذامايذرماإلدالعلمدؽملفدمأنقبمصظملمملتم (عقدك)مؼبم(اظعملرآن)م
تذلاوحمبنيماظضملصملؿملؿماظقضقرمعـمجؾملهملموماظػملققحماظػملفقجماظضملؽملؿملدمعـمجؾملهمل م أخرىم .م ومإلثؾمملتم
مملمععملػملّدةم
وجؾملهملمغصملريمدفملخؿمملرمحغملمملؼهملًمضرآغؿملقبهملًممنقذجؿملقبهملًمعـمغقاحٍمسدقبةم؛مصؾمللم-مبضملؿملدـبامسـمطقغؾمل ؾب
ومععملؿؾلهملمؼبمبضملضمجقاغؾؾملمملمسـم (اظؿػملؼملقد)م وضزملقبهملم (ؼقذعمومإؼػملؿملممل )م -م هؿقيمسػملكمسؽملزملريم
ؾب
اإلثمملرةمواظؿرملقؼؼم،موصؿملؾملمملمعـملخذمسػملكم (عقدك)م وىمملجؿفمومإيمملحفم،موصؿملؾملمملمطرملػمإظف يقبم
سفؿملنملفبمظضملػملؿماظؾمملرـماظذيمطمملنمؼؿؼملؿقبعمبفمسؾمملدؾبهماظزملقبممليقنموضؿذاكم..مصػملؽملعملرأماآلؼمملتم:مم
مبامبػملَطملؽبامعؽبفؿبؼملؽبٝؽبم
( ؽبوإِذؿبمضَالؽبمعؾب٦دؽب٧مظكبظملَؿؽباهؾبمظَامأَبؿبٕؽبحؾبمحؽبؿمب٧مأ ؿبَبػملُٞؽبمعؽبفؿبؼملؽبٝؽبماظْؾؽبقؿبٕؽبؼؿبِ٤مأَوؿبمأَعؿبسملكب٨ؽبمحؾبعملُؾاً *م َصػملَؼمل ؽب
ؽبقِٕمدؽبٕؽبباً*م َصػملَؼملمبامجؽباوؽبزؽبامضَالؽبمظكبظملَؿؽباهؾبمآتكبؽملؽبامشَٓؽباءغؽبامظَعملَٓؿبم
بؽبؿملؿبؽملكبؾملِؼملؽبامغؽبلكبؿملؽبامحؾب٦تؽبؾملؾبؼملؽبامصَاتمبكؽبٔؽبمدؽبؾكبؿملػملَ٥ؾبمصكب٨ماظْؾ ؿب
ظَعملكبؿملؽملؽبامعكب٤مدؽب َظملِٕغؽبامػؽبٔؽبامغؽبزملؽبؾاً *م ضَالؽبمأَرؽبأَؼؿبتؽبمإِذؿبمأَوؽبؼؿبؽملؽبام ِإظَ٧ماظزملمبكؿبٕؽبةكبم َصكملِغىب٨مغؽبلكبؿملتؾبماظْقؾب٦تؽبموؽبعؽبام
ؽبمذظكبَ١معؽبامطُؽملمبامغؽبؾؿبِٞمصَارؿبتؽبٓمبام
ؽبقِٕمسؽبفؽبؾاً *مضَال ؽب
أَغلؽباغكبؿمل٥ؾبم ِإظَاماظرملمبؿملؿبشملَانؾبمأَنؿبمأَذؿبكُرؽبهؾبموؽباتمبكؽبٔؽبمدؽبؾكبؿملػملَ٥ؾبمصكب٨ماظْؾ ؿب
ؽبسػملَؼملؿبؽملؽباهؾبمعكب٤مظَٓؾبغمبام كبسػملْؼملاً *م
ؿبؼملةًمعكب٤ؿبم كبسؽملٓكبغؽبامو ؽب
ؽبسػملَ٧مآثؽبارِػكبؼملؽبامضَزملؽبزملاً*مصَ٦ؽبجؽبٓؽبامسؽبؾؿبٓاًمعىب٤ؿبمسكبؾؽبادكبغؽبامآتؽبؿملؿبؽملؽباهؾبمرؽبح ؽب
ؽبمعضملكب٨ؽبم
مبامسػملخملؼملؿبتؽبمرؾبذؿبٓاً *م ضَالؽبمإِغمبَ١مظَ٤متؽبلؿبؿؽبشملكبؿمل ٝؽب
ؾبضملػملخملؼملؽبِ٤معكبؼمل ؾب
َمسػملَ٧مأَنمت ؽب
ضَالؽبمظَ٥ؾبمعؾب٦دؽب٧مػؽب٢ؿبمأَتمبّبكب سؾب ١ؽب
ًموظَامأَسؿبزملكب٨م
قْٛم كبب٥كبمخؾبؾؿبٕاً*مضَالؽبمد ؽبؽبؿفكبٓؾبغكب٨مإِنمذؽباءماظػملَ٥ؾبمصؽبابكبٕا ؽب
ؿبمت كب
ؾبمسػملَ٧معؽبامظَ ٣ؾب
صؽبؾؿبٕاً*موؽبطَؿملؿبٟؽبمتؽبزملؿبؾكبٕ ؽب
ُحٓكبثؽبمظََ١معكبؽملؿب٥ؾبمذكبطْٕاً *مصَاغ َشملػملَعملَامحؽبؿمب٧م
ؽبل َفملظْؽملكب٨مسؽب٤مذؽب٨ؿبءلبمحؽبؿمب٧مأ ؿب
ظََ١مأَعؿبٕاً*م ضَالؽبم َصكملِنِماتمبؾؽبضملؿبؿؽبؽملكب٨مصَ٢ؽبامت ؿب
َػػملَؾملؽبامظَعملَٓؿبمجكبؽؿبتؽبمذؽبؿملؿبؽاًمإِعؿبٕاً *مضَالؽبمَأظَ٣ؿبمأَضُ٢ؿبم
ؾبطملِٕقؽبمأ ؿب
إِذؽبامرؽبطكبؾؽبامصكب٨ماظلمبظملكبؿمل ؽبؽملةكبمخؽبٕؽبضَؾملؽبامضَالؽبمأَخؽبٕؽبضْؿؽبؾملؽبامظكبؿ ؿب
ؾبموظَامتؾبٕؿبػكبعملْؽملكب٨معكب٤ؿبمأ ؿبَعِٕيمسؾبلؿبٕاً *م
ؽبمعضملكب٨ؽبمصؽبؾؿبٕاً *م قؽبالؽبمظَامتؾبقملؽباخكبٔؿبغكب٨مبكبؼملؽبامغؽبلكبؿملت ؽب
إِغمبَ١مظَ٤متؽبلؿبؿؽبشملكبؿمل ٝؽب
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صَاغ َشملػملَعملَامحؽبؿمب٧مإِذؽبامظَعملكبؿملؽبام ُشػملَاعاًمصَعمل ؽبَؿػملَ٥ؾبمضَالؽبمأَض ؽبَؿػملْتؽبمغؽبظملْلاًمزؽبطكب مبؿملةًمبكبطملؽب ؿبؿملِٕمغؽبظملٍْٗمظَعملَٓؿبمجكبؽؿبتؽبمذؽبؿملؿبؽاً نبمغغملْٕاً*م
ِنمد َفملظْؿؾبَ١مسؽب٤مذؽب٨ؿبءلبمبؽبضملؿبٓؽبػؽبام َصػملَامتؾبزملؽباحكبؾؿبؽملكب٨م
ؽبمعضملكب٨مصؽبؾؿبٕاً *م ضَالؽبمإ ؽب
ضَالؽبمَأظَ٣ؿبمأَضُ٢مظََ١مإِغمبَ١مظَ٤متؽبل ؽبؿبؿٛكب ؼ ٝؽب
َػػملَؾملؽبام َصفملَبؽب٦ؿبامأَنم
ؿبمبػملَطملؿبتؽبمعكب٤مظَٓؾبغىب٨مسؾبٔؿبراً *م صَاغ َشملػملَعملَامحؽبؿمب٧مإِذؽبامأَتؽبؿملؽبامأَػؿب٢ؽبمضَٕ ؽبؿبؼةلبمادؿبؿؽبشملْضملؽبؼملؽبامأ ؿب
ضَٓ ؽب
ؽبمسػملَ ؿبؿمل٥كبمأَجؿبٕا *م
ًمؼِٕؼٓؾبمأَ نؿبمؼؽبؽملعملَٚمبم َصفملَضَاعؽب٥ؾبمضَالؽبمظَ٦ؿبمذكبؽؿبتؽبمظَاتمبكؽبٔؿبت ؽب
ؼؾبسملؽبؿملىبظملُ٦ػؾبؼملؽبامصَ٦ؽبجؽبٓؽبامصكبؿملؾملؽبامجكبٓؽبارا ؾب
كبٝمسػملَ ؿبؿمل٥كبمصؽبؾؿبٕاً *م أَعمباماظلمبظملكبؿمل ؽبؽملةُم َصغملَاغؽبتؿبم
َمدفملُغؽبؾىبؽؾبَ١مب ؽبكبؿفملْوِؼِ٢معؽبامظَ٣ؿبمتؽبلؿبؿؽبشمل مب
ضَالؽبمػؽبٔؽبامصكبٕؽباقؾبمبؽبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿبؽملكب ١ؽب
ٌمؼفملْخؾبٔؾبمطُ٢مبمدؽبظملكبؿمل ؽبؽملةلبمشَزملؿبؾاً *م
ؾب٣معػملكب ١ؽب
ؽبقِٕم َصفملَرؽبدتنبمأَ نؿبمأَسكبؿملؾؽبؾملؽباموؽبطَانؽبموؽبرؽباءػ مب
ؿبؼملػملُ٦نؽبمصكب٨ماظْؾ ؿب
ظكبؼملؽبلؽباطكبنيؽبمؼؽبضمل ؽب
ؾبقملعكبؽملؽبؿملؿبِ٤مصَكؽبرملكبؿملؽملؽبامأَنمؼؾبٕؿبػكبعملَؾملؾبؼملؽبامرُطملؿبؿملؽباغاًموؽبطُظملْٕاً
وؽبأَعمباماظ ؾبْطملػملَامؾبم َصغملَانؽبمأَبؽب٦ؽباهؾبمع ؿب

*م َصفملَرؽبدؿبغؽبامأَنمؼ ؿبؾبؾ كبٓظَؾملؾبؼملؽبام

كبطملػملَاعؽبؿملؿبِ٤مؼؽب كبؿؿملؼملؽبؿملؿبِ٤مصكب٨ماظ ؽبْؼملٓكبؼ ؽبؽملةكبموؽبطَانؽبم
رؽببنبؾملؾبؼملؽبامخؽبؿملؿبٕاًمعىبؽملؿب٥ؾبمزؽبطَاةًموؽبأَضْٕؽببؽبمرؾبحؿب عاً*موؽبأَعمباما ْظفكبٓؽبارؾبم َصغملَانؽبمظ ؾب
ؽبكِٕجؽبامطَؽملٖؽبػؾبؼملؽبام
تؽبقؿبؿؽب٥ؾبمطَؽملٖفبمظَؾملؾبؼملؽباموؽبطَانؽبمأَبؾب٦ػؾبؼملؽبامصؽباظكبقاًم َصفملَرؽبادؽبمرؽببنبَ١مأَنؿبمؼ ؿبؽبؾػملُطملؽبامأَذؾبٓمبػؾبؼملؽباموؽبؼؽبلؿبؿ ؿب
كبٝمسػملَ ؿبؿمل٥كبمصؽبؾؿبٕاً )م ػاظغملؾملػم :م65م
َمتفملْوِؼ٢ؾبمعؽبامظَ٣ؿبمتؽبلؿبشمل مب
ِيمذظكب ١ؽب
َضملػملْؿؾب٥ؾبمسؽب٤ؿبمأَ ؿبعٕ ؽب
ؿبؼملةًمعىب٤مرمببىبَ١موؽبعؽبامص ؽب
رؽبح ؽب
م82ؼم.مضؾؾمطؾقبمذلءلبمالمأغغملرمإسفمملبلممبقدؿملعملكمعظملردةم (صمملغشملػملعملممل)م خمملصقبهملمسدلمتالوةمصمملحنملماظزملقبقتم
اظؽملعمللقبم(سؾدماظؾمملدطمسؾدماظزملؼملد)ماظذيمأحنملقبماالدؿؼملمملعمإظؿملفمبنيمصذلةمومأخرىم.م
غعملرأمؼبمايمملدثهملمأسالهمبفمل قبغؾملؼملمملم (عقدكم |م ؼقذع)م ضدمدمملرامؼبمررؼعملؾملؼملمملمإظبمشمملؼهملمعسملروبهملم
(ذبؼملعماظؾقرؼـ )م واظذيمالمأحدمؼضملرفمعغملمملغفمبمملظسملؾط ،مإذمأنقب رضضملهملمتفملوؼالتفماىطملراصؿملقبهملم
تذلواحمبنيم (عسملؿملؼمبمملبماٌؽملدب )م وم (م عؽملشملعملهملماظعملرغهملمجؽملقبلماظضملراق )م وم (عسملؿملؼمترلان )م وم
(عؽملشملعملهملمدعؿملمملطمسلمملظلمعزملر )م وم (عسملؿملؼمجؾؾمرمملرق )م ،م ظذامػقمعغملمملنمشرلمعضملػملقمم،مذػنملمإظؿملفم
(عقدك)م ومصؿمملهم (ؼقذعمبـمغقن )م اظذيمدؿملكػملظملفمبضملدمعقتفم ..م ذػؾمملمٌالضمملةم (اًسملر)م اظرجؾم
األطـرمسػمل ـبؼملمملمعـم (عقدك)م ومآؼهملموصقشلؼملمملمػقمأنؿبمؼظملعملدام (ايقت)م أيماظلؼملغملهملماٌؼملػملّقهملماظيتم
عضملؾملؼملمملم-معـمأجؾماظطملداءم-مؼبماظؾقرم..مصؿغملقنمعضملفزةًم-معماٌمملذلم-مومدالظهملًمسػملكماظقصقلم.م
وٌمملمتلرقببوملماظلؼملغملهملمصضملالًمإظبماٌمملءمبرملغملؾمسفمملئيبم ..م دمملرامسػملكمآثمملرػؼملمملماألوظبمالمؼدلحمملنم
اظلرلمحؿكماظقصقلمإظبمصمملحؾؾملؼملمملم .م ومبضملدمعلمملصهملمشرلمعضملػملقعهملم اظؿعملؿملمملمبذملم (اًسملر)م وػقمطمملئـم
عمملئلقبمأومربنملقبمظػملؼملمملءمسػملكمعمملمؼؾدومعـمتػملؽماظعملزملقبهملمومعمملزالماظعملقممؼبماظضملراقم-معـالًم-مؼؾؿؽملقنمظفم
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ععملمملعمملتلبمجبقارماظؾكبركمومدقاحؾماألغؾملمملرمؼبمأعمملطـمتلؼملكمبذملم (اًشملقة)م حؿملىملمؼضملؿعملدمأغقبفمخشملمملم
عـمػؽملمملمأومػؽملمملكم ..مإخلم.م اٌؾملؿمظدؼؽملمملمؼبمػذاماظػملعملمملءماظؿمملرطبلمأنقبماظعملمملرئمؼػملؼملسمععملدارماإليمملحم
ظدىم (عقدك)م خمملصقبهملًمومأغقبفمآتلبمبرشؾهمللبمعلؾقبعملهمللبمألجؾماظؿقبؿػملؼملذمسػملكم ؼديؿبم (اًسملر)م ،مظغملؽملقبفموم
بدالًمسـماظزملؼملوملموماطؿلمملبماٌضملرصهملم ..م ؼعملقمممبعملمملرضملهملمعضمل ّػملؼملفمظـالثمعرقباتمطمملغوملمطظملؿملػملهملمبشملردهم
عـماٌدردهملموإظبماألبدم.م
ػمللظملؿملؽملهملمأنمتؾقرؽبمبضملدمخرضؾملمملم (ثعملؾؾملممل)م
واآلنمظؽملعملرأمايمملدثهملمسعملػمل هبؿملمملم؛مصفملغمملمالمأسرفمطؿملػمميغملـ ظ قب
..م صذملم(اًسملر)م ؼبمػذهمايمملظهملمجضملؾماٌلممل طنيمبمملإلضمملصهملمإظبمصعملرػؿموسقزػؿمسمملرػملنيؽبمسـماظضملؼملؾم
مملمشزملؾمملموالمؼغملقنمعمملمصضملػملفم
.م وإذامطمملنم (اظـعملنمل)م المميؽملضملؾملمملمعـماإلحبمملرمصكملنقبماٌػملؽمدؿملفملخذػ ـب
(اًسملر)م أطـرمعـمادؿضملراضمبالمضؿملؼملهملم .م أعمملمطمملرثهملماظغملقارثمصؾمللمضؿؾماظطملالمماظذيمطمملنم
األجدرمبذملم (اًسملر)مأنمؼدسقمربقبفمظؿملزملػملحماظظملؿكم .مثؿقبمأ المؼضملػملؿمبضملمملرظملهملماألبقؼـمومملهموظؿملدػؼملمملم؟م
وػقمظدؼؾملؼملمملمسزؼزفبموشممللٍموإنمطمملنمسممل يبضمملم ..م ومػؾمرػملنملماألبقانمعؽملفمضؿؾمرظملػملؾملؼملمملمعـالًم؟مثؿقبمعمملم
عضملؽملكم (ؼؾدشلؼملممل)م ؟مػؾمغؿقدقبثمسـمروحمأممزوجمأحذؼهملمرؼمملضؿملقبهملم؟م

وسػملكمرأيمذؿملكلم

(اظرقبصمملؼب)م ؼبمهػملؿملػملفماٌمملتعمظؿػملؽماآلؼهملم :م( ٌمملذامٕمؼعملؿؾماخل ضرمآزرمأبمملمإبراػؿملؿمزبمملصهملمأنم
ؼرػؼمابؽملفمرطملؿمل ـبمملغمملموطظملرـبام؟ )م( )14م.م قبأعمملماظطملرابهملمطؾقبماظطملرابهملمصؿغملؼملـمؼبمضزملقبهملم (اظغملؽملز)م اظيتم
ترملؾفمأحمملجلماظلؽملدبمملدم ..م وماظيتمتضملشملؿملؽمصغملرةمسـموصقظؿملهملم (عقدك)م وماغؿؾملمملزؼؿفمظػملؼملقاضػم
حؿملىملمرمملظنملمبفملجرمإلضمملعهملماىدارم.م
الشملؿملظملهملمغلؿشملؿملعمأنمغػملؼملسمععملدارمسدمماظـقبعملهملموماًظملّهملم -م إنم
عـمخاللمػذهماظعملزملقبهملم (اظعملرآغؿملهمل)م ّظ
صحماظؿضملؾرل -م اظيتممتؿقبعمبؾملؼملمملم (عقدك)م ،محؿملىملمأغقبفمٕمؼؽملمملضشم (اًسملر)م بؾمادؿعملؾؾمأجقبؿفم
وتظمللرلاتفمشرلماٌؽملشملعملؿملهملمطؼملمملمؼلؿعملؾػملؾملمملماظؿملقممعضملصملؿماٌقملعؽملنيمصمملشريماألصقاهمعـمصدعهملماٌضملرصهملم .م
وزغمملمحعملؿملعمل هبؿملمملم
ومبلؾنملمتػملؽماظزملظملمملتمطمملنمضقعفم-مصؿملؼملمملمأزسؿم-مالمؼعملؿملؼملقنمظفمأومألخؿملفم(ػمملرون)م ـب
.موضدمأدؿـينمػؽملمملمبضملضمضقعفمعـم(دؾطمالوي)مألنقبماظضملزملؾؿملقبهملماظعملؾػملؿملقبهملمتظملضملؾمصضملػملؾملمملمؼبمػذاماظرملفملنم
.م
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قبمضزملزملمملم (عقدقؼقبهمل)مأخرىمأوردػمملم(اظعملرآن)مٕمتؽُمعقجقدةًمؼبم (اظؿقراة)مأوم
ؼؾعملكمأنمأذرلمإظبمأن ـب
مملمػلمععملؿؾلهملم بؿزملرقبفمعـم (اظؿػملؼملقد)م.م وعـماٌظملؿملدمػؽملمملمأنمغذطرمظػملعملمملرئمأنقبم
ؾب
(اإلنؿملؾ)م قبإغؼمل
مبغملقغؿملفم (اٌرملؽملمملهم |م اىؼملمملرا)م ومبرملعملّؿملؿبفم (اظظملػمللشملؿملينم |م اظؾمملبػملل)م ؛مؼضملينم (درادهملم
(اظؿػملؼملقد)م قب
وتظمللرلماظرملقبرؼضملهملماظؿقراتؿملقبهمل )م ،موضدمبدأتمربمملوالتمتدوؼؽملفمعـمضؾؾمحمملخمملعمملتماظؿملؾملقدموبرملغملؾم
سرملقائلمعؽملذماظعملرنماًمملعسمضؾؾماٌؿملال دموماغؿؾملكمسػملكمذغملػملفماظؿمملممايمملظلمضؾؾمذبلءماإلدالمم
حبقاظلمعؽهملمسمملممأومأطـرم()15م.م
ؼملقعمملم؛مدفملهدقبثمعشملققبالًمسـمعرملمملطؾماظؽملقبصم |م اظعملصقبماظعملرآغلموتظمللرلهماظذيمالمضبؿمملجمأصالًم
س ـب
ظغملـرلمصشملؽملهملمطلمؼؾبظملؾملؿؽبمسػملكمحعملؿملعملؿفم،موذظؽمؼبمايػملعملهملماًمملصقبهملمبذملم(ربؼملقبد) م.م
م
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اغؿقالماظرملقبٕؼضملةم:م
سأطؿظمللمؼبمػذاماٌؾقىملمبمملإلذمملرةمإظبمأنقبمطؾقبماظعملقاغنيماظقاردةمؼبم

(اظؿقراة)م وماظيتمرققبرػمملم

ؼملقغمملمعـمضقاغنيماألعؿم
(اإلنؿملؾ)مثؿمأضمملفمومسدقبلمسػملؿملؾملمملم(اظعملرآن)مضدممتقبماضؿؾمملدؾملمملمحر ًصمملمأومعسمل ـب
(اظقثؽملؿملقبهمل)م سؽملدم (اظؾمملبػملؿملقبهملم |م اآلذقرؼقبهملم |م ايـقبؿملقبهمل)م واظيتمبدورػمملمادؿعملؿؾملمملمعـماألصؾماحل ضمملريقبم
األوقبلمؼبم (دقعر)م.م ومحنيمايدؼىملمسـم (دقعر)مصكملغقبؽملمملمغؿقدقبثمسـمذظؽماظرملضملنملماظضملصملؿملؿماظذيم
ٕمؼؿقػقبؿمبمملًػملقدماىلديماظلقبمملذجم،مصغملمملغوملمطؾقبمأظقاحفمتعملقلمبمملظؽملفمملحمواظشملؼملقحمواظضملػملؿم
واظرملرفم ()16م.م إالّمأنقبماظظملَرقماألػؿمصؿملؼملمملمبنيمتػملؽماظرملقبرائعمؼغملؼملـمؼبمضددؿملقبؿؾملمملمظدىماظرملضملقبم
صذملم :م (بؿملؽملؼملامطاغتماظعمل٦اغنيمايـؿملةموبالدمعامبنيماظؽملؾملٕؼ٤مسػملؼملاغؿملةمبشملؾؿملضملؿؾملامتٓوقبنم
ظملل٥مؼؼملػمل٨ماظعمل٦اغنيماظضملربؼةم
ضٕاراتماٌرملٕقبسنيمأومعٕادؿمل٣ماٌػمل٦كم؛مطانمؼؾبضملؿعملٓمأنقبمآمغ ؾب

.م

تؾبؾٓيمػٔهماظعمل٦اغنيماغلفاعـبامعٝمعشملاظّبماظٓؼ٤ماظضملربيم )...م ()17م.م ومعمملمؼضملؽملؿملينمذكزمل هبؿملمملم
ؼبمػذاماٌؾقىمل مػقماظؿذطرلمبؿػملؽم (اظلرضمملت)مالمشرلمؼبمإرمملرمرشؾهملم -مالمأغغملرػمملم -مبرملؿملقعمتػملؽم
مملماظلؼملمملويقبماظقػؼمللقبم.م
األصغملمملرماظيتمدؿلمملسدمدونمذؽدملمسػملكمتؾملرملؿملؿماًراصهملماظدؼؽملؿملقبهملموعزملدرػ قب
م
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خالصةم:م
إنقبماٌرءمظَؿملؾبزملمملبؾبمبمملظرملقبػملؾماظرملضملقريقبموػقمؼعملرأمأعراضماظشملؾعملهملماظؽملؾقؼقبهملمؼبم (اظؿقراة)م أومؼبم (اظضملف دم
اظعملدؼؿ)م.م ومبضملؿملدـبامسـمتعمللؿملؿماألراضلمواظضملعملمملراتمبرملغملؾمصيملقبم،مصكملنقبماإلغلمملنموجؾملدهمؼبمتػملؽم
اظظملذلةماظزقبعؽملؿملقبهملموسدلمػذاماظؽملصقبماظدعقيقبماظشملقؼؾمالمضؿملؼملهملمشلؼملمملمبمملٌشملػملؼم

.م إذمندماظضملؾقدؼقبهملم

واظضملكبرقمواظلقبالظهملممبضملمملغؿملؾملمملماظؽملمملزؼقبهملماٌُكفػملهملم،موماىؽملسمبقصظملفمشرؼزةً

م ،مواٌرأةمبقصظملف ام

نمملدهملًمعشملػملعملهملًموخشملؿملؽهملًمطمملعػملهملًم،موماظؿـملعرمبقصظملفمخزملػملهملًمبرملرؼقبهملًمرادكهملًم،مواظلػملقكماظغملؾملؽملقتلقبم
اظلقبمملذجماظذيمؼػملؿملؼمبرملضملقبمبدائؿملقبهمللبم،موماظؿفلقبسموماٌلمملوعهملمواظعملؿؾموماظغملذبمواظؿػملظملؿملؼم
ؿملدهمورسمملم (أؼقبقبمعـمملالً )م -م برملغملؾمالم
ـب
واظؿؼملـؿملؾموماظؽملظملمملقم،مواإلظفماظذيمؼضملمملضنملمأحدمأطـرمسؾ
ؼزملؾحمإالّمٌـملدلماظلردماظرقبودلمإنمجمملزمظلمادؿضملؼملممللماظؿقصؿملػماظؽملؿملؿرملقيم -م بلؾنملماظرملؿملشملمملنم
قبمذظؽمندهمواضقمملمالمضبؿمملجمإظبم
ـب
اظذيمأثمملرهمسػملؿملفموأضؽملضملفمبسملرورةماعؿقمملغفموابؿالئفم .م طؾ
أطـرمعـمسؿملؽملنيمصممليؿنيمظػملعملراءةمومسعملؾٍمؼؿعملـماالدؿؿملضملمملبؽبمثؿقبماظؿظملغملّرم .موالمميغملؽملينمأنمأغزقبهمسـم
ؼملهملماظرملمملسرؼقبهملم
تػملؽماظصقبصمملتماظعملمملدؿملهملمأيمبمغصدملمؼبم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م..م بمملدؿـؽملمملءمغزملقصمايغمل قب
ايمملٌهملماظيتمطؿؾؾملمملماٌػملؽماٌرػػموماظضملمملذؼم (دػملؿملؼملمملنمبـمداود )مؼبم:م(أعـممللم|ماىمملعضملهملم|مغرملؿملدم
مملمؼؽملزملحمبفمايمملٌقنؽبمإلدراكماىؼملممللم
مم ؾب
األغرملمملد)م سػملكماظؿقبقاظلم؛موػلم ّ

.م سػملكماظرشؿمعـم

االضؿؾمملدمملتما ظظملمملدحهملماظيتمعقردوملمؼبمتػملؽماألدظملمملرماظـالثهملموبمملألخصقبم

(غرملؿملدماألغرملمملد )م عـم

أغمملذؿملدماينملقبمواظطملزلماظلقبقعرؼقبهملم ..م وؼبمذظؽمطُؿؾوملماظغملؿنملمواألحبمملثموأُجرؼوملماٌعملمملرغمملتم
()18م.م
م
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خامتةم:م
قبماظؿؽملقؼفمإظبمأغقبينماضؿزملرتمسػملكماإلذمملراتماظلقبرؼضملهملمصعملطمدونم
ؼبمخؿمملممػذهمايػملعملهملم؛مأود قب
االدؿرملؾملمملدمبغملؾقبمغصدملمعؿمملحمؼبمػذاماظـراءماٌُربكبؽم،موٕمأسنتِمطـرلـبامبمملٌضملفزاتم

(اٌقدقؼقبهمل)م

خمملصقبهملممبؾملمملراتفماىؿملقصؿملزؼمملئؿملقبهملماألسػملكمعـمضدرتلماظضملعملػملؿملقبهملمسػملكمإدراطؾملمملمصؼملمملمبمملظؽمبؽملعملدػمملمأوم
اجملمملدظهملمؼبمصققبؿؾملمملم؟محؿملىملمأنقبمسؼملػملؿملمملتلبمعـؾماظؿقغملّؿمبمملظشملعملسمومذؼقبماظؾقرمومخدعمبزملرؼقبهملم
وضملؾمعـم اظضملزملمملمحؿملقبهملًمتلضملكم،موشرلمذظؽمعـماألعقرمٕمؼضملدمدحسملؾملمملمعؾملؼملهبمملمأعمملممدشملقةماظضملالضهملم
ومأؼسملمملم؛مألنقبماإلرمملظهملمظؿمللوملمػدصًمملمبعملدرمعمملم
ايؼملؿملؼملهملماظيتمتربطم (آ)م بؾملذاماظرجؾموسمملئػملؿفم .م ـب
ؼضملؽملؿملينمأنمتزملؾماظظملغملرةمدونمترملقؼشم..متمملرطًمملمبعملؿملقبهملماألعرمظؽملرملمملطمومزب قبؿملػملهملماظعملمملرئماظظملشملـم.م
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مم
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ػؼمللةم:
ؽبٓالًمعكب٤ؽبماآلبؽباءكبم،م َصغملُ٢ؾبقبمإِغؿبلؽبانٍمؼؽبؿؽبقؽب٣ؽبقب لؾبم
كبم،موالَمؼؾبعملْؿؽب٢ؾبماَِبؿبؽملؽباءؾبمب ؽب
(الَمؼؾبعملْؿؽب٢ؾبماآلبؽباءؾبمسكب٦ؽبضاًمسؽبِ٤ماَِبؿبؽملؽباء ؽب
وِزؿبرؽبمغؽبظملْ كبل٥كب)م
ػاظؿقراةم|متـؽملؿملهملم.م24م:م16ؼم.م
ِؼضملةَمأَوِماَِغؿبؾكبؿملؽباءؽبم.معؽبامجكبؽؿبتؾبم ُِ ْظطملكب٨ؽبم،مبؽب٢ؿبمُِ َطؼملكبقب٢ؽب)م
ؽبماظرملؽبٕ ؽب
(الَمتؽبصملُؽملؾبقب٦امأَغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبم ُِ ْظطملكب ٨قب
ػاإلنؿملؾم|معؿقبكم.م5م:م17ؼم.م
قبهملماظزملػملنملم..م؟!م
طؿملػمؼلؿعملؿملؿمػذامععمصغملرةماصؿداءماظؾرملرؼقبهملمومدبػملؿملزملؾملمملمعـماًشملمملؼمملمسدلمسؼملػملؿمل قب
م
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ضؾ٢ماظؾٓءم:م
ؾبضملدماظرملمملسريمظرملكزملؿملقبهملم (اٌلؿملح)م،موبنيمحعملؿملعملؿفماظؿمملرطبؿملقبهملمومغؾققبتفم .م
أوقبالًم:م ُأعؿملقبزؾبمجدـبقبامبنيماظؾ قب
حؿملىملمأغقبلمممّـمؼعملظملقنمبؿفملثقبرمسؼملؿملؼمسػملكمدرلماألغؾؿملمملءمومعضملفزاتؾملؿموطؿؾؾملؿمؼبمذبممللمتقزؿملظملؾملمملم
أدب قبؿملـبمملمًدعهملماظؽملقبصماظرملقبضملريم ()19م.م ظغملؽملينمسػملكماظؽملقبعملؿملضمعـمػذامحنيمؼؿضملػملّؼماألعرمبعملؽملمملسمملتم
صغملرؼقبهملمالمتلؿدسلماىمملغنملماًؿملمملظلقبمومالمتؿقدقبؾماًراصهملمعـمأجؾمصقرمشسرؼقبهملمعبمملظؿملقبهملم.م
ثمملغ ـبؿملمملم :م صبنملماظؿظملرؼؼمبنيم (اٌلؿملح)م طرملكزملؿملقبهملم،موبنيم (اٌلؿملقؿملقبهمل)م طدؼمملغهملمتفملدقبلوملمأرطمملغؾملمملم
ظملقؼـبمملم ..م
األوظبمبضملدموصمملةم (اٌلؿملح)م مبمملمالمؼعملؾقبمسـمغزملػمضرنمعـماٌقاسظموماألخؾمملرما ٌُؿؽملممل َضػملهملمذ قب
وصمملرتمإظبمعمملمػلمسػملؿملفماآلنمبضملدمأربضملهملمضرونمعـماالضشملؾملمملدماظروعمملغلقبم.م
مملظـمملم :م ظقمذؽوملؾبمأنمأضؿؾسؽب ضقالً طبدعينمطؼملدخؾمإظبمعمملمأودقبمضقظفم؛مصػملـمأتفملخقبرمؼب ادؿضملؼملممللم
ث ـب
ؿملقةماظزملػملؿملّبم "م -م ومػٔاماظؿضملؾريم
قب
عمملمضمملظفماظدلوصلقرم (ذمملرلمجؽملؿملؾرل )م:م (م طانمع٤مذفملنم "م صسمل
ؼٕجٝمإظبماظعملٓقبؼٗمب٦ظٗم -م أنمتسملٝم،مصؿملؼملامؼؾٓوم،محٓـبقبامحملاوظةم "م سؿملل٧م "م.م صػملعملٓمضامم
باظؿؾرملريم بفملحٓاثمٕمتؿقعملّ٠م،مث٣قبمعاتم،مومترملؿقبتمأتؾاس٥مؼبمذؾبسٍٕمذٓؼٓم،موذػؾ٦امإظبمحٓقبم
اظؿؽملغملّٕمظألع٢ماظٔيمشٕد٥ماِدؿاذمؼبمضػمل٦بؾمل٣م .م صؽملٓع٦امسػمل٧ماًشملفملماظٔيموضضمل٦امعبؿملضملـبامصؿمل٥م
،مأومظضملؽمل٦هم)م()20م.م
م
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ػؾب٦ؼقبةم:م
ٌّمملمطمملنماظضملمملظَؿؾبمالمؼرملؾملدمؼبمطؾقبمؼقممتػملعملؿملحماظضملذراواتم ػإشل قبؿملـبمملؼم طلميظدنمأغؾؿملمملءموعؾبكػملّزملنيؽبم؛م
رأؼؽملمملمأنمغعملػمبضملفمملظهملمسػملكمعضملػملقعمملتفماظرملكزملؿملقبهملم:م
1م .م( اٌلؿملح)م(=م عمملدحماًشملؽؿملهملم |م عرتديماٌلقحم |م اٌؼمللقحمبزؼوملمععملدقبسم |م اٌؼمللقحمبغملػقبم
؛موظكبدمسػملكمأرجحم
آ)م أوم (سؿمللك)م(=م اظقرِعم |م ايغملؿملؿ)م أوم (ؼلقعم |م ؼرملقع)م(=م اٌكػملّص)م ؾب
األضقالمؼبمذؾملرم (أؼػملقل)م(=م دؾؿؼملدل)م عـماظضملمملمم 5م -م 4م قم .م عذمل م ؼبمأواخرمسؾملدم (ػرلودوسم
اظغملؾرل)م( )21م.م وؼرملغملّؽماظغملـرلمعـماظؾمملحـنيمؼبمصققبهملماسؿؾمملرم (بؿملوملميؿ )م ربؾقبموالدتفم
األصػمللقبم،مومميؿملػملقنمإظبمأغقبفمضدممتقبمتػملظملؿملؼماألعرمصؿملؼملمملمبضملدمإلمتمملمماظؽملؾقءةماٌزسقعهملمحقلم (خروجم
قبفموظكبدمؼبم (اظؽملقبمملصرة)م ؛موػلمضرؼهملمبلؿملشملهملموضؿذاكمٕمؼغملـمشلمملمأؼقبهملمضؿملؼملهملم
اظرقباسل)م.م ومؼعملقظقنمأغ ؾب
دؼؽملؿملقبهملمأوماجؿؼملمملسؿملقبهملم،محؿقبكمأغقبؾملمملمٕمتردمؼبماظؽملصقبماظؿقراتلقبمعشملػمل ًعملمملم()22م.م
2م.مأعقبفم(عرؼؿ)م(=ماٌرارةم|ماظلقبؿملقبدةماظضملؽملؿملدة)معـمدؾطم (ؼؾملقذا)م،مابؽملهملم(ؼقاطؿملؿ)موم(حؽملقبهمل)م.موم
اٌكشملقبهملمحنيمغبػملوملمبفمألبؿملفم (ؼقدؾبػ)م(= م ؼؾمملركماظرقببموؼزؼد )م اٌضملروفمبذملم (ؼقدؾبػم
أؼسملمملم .م واظذيمغؾبلنملؽبمإظؿملفماظقظؿملدمبمملظظملضملؾموعؽملفمإظبماٌػملؽم (داود)م(=م
اظؽملقبفمملر)م عـمدؾطم (ؼؾملقذا)م ـب
ؽبلػملكبَ١ماقبظَٔكبيم
احملؾقب)م()23م ،مطلمتؿقعملّؼمغؾقءةم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م:م ( َصكملِغؽبقبؽملكب٨مأُضكبؿمل٣ؾبمبؽبضملؿبٓؽبكَمعكب٤ؿبمغ ؿب
ؽبؼمل َػملغملَ كبؿ٥كبم ِإظَ٧م
كبدؼملكب،٨موؽبأَغؽبامأُثؽبؾكبقبتؾبمسؽبٕؿبشؽبمع ؿب
ؽبؼمل َػملغملَؿؽب٥ؾب .م ػؾب٦ؽبمؼؽبؾؿبؽملكب٨مبؽبؿملؿبؿاًمال ؿب
ؿبمصػملْؾكبَ١معؽب٤ؿبمأُ ثؽبؾكبقبتؾبمع ؿب
ؼؽبكؿبٕؾبجؾبمعكب ٤ؾب
ؿملؾماظـمملغلم.م7م:م12م-م14ؼم.م
ؽبمؼغملُ٦نؾبمظكب٨ؽبمابؿبؽملاً)مػصؼملقئ قب
اِ ؽبَبٓكبم.مأَغؽبامأَطُ٦نؾبمظَ٥ؾبمأَباًموؽبػؾب ٦ؽب
3م .م ؼطملظملؾم (اإلنؿملؾ)م(=م اظؾكبرملمملرة)م بؽملؾبلكفماظعملمملغقغؿملقبهملماألربضملهملم -م قاصدـبام -م رب ّشملمملتمرظملقظهملم
مملهمأؼسملمملمؼبم (اظؿقراة)م ععم (عقدك)م ،موم
(اٌلؿملح)م اشلمملعقبهملمواٌغملققبغفمظرملكزملؿملقبؿفم .م وػقمأعرميصملؽمل ـب
ؼؾدومبفملنقبم(ربؼملقبدـبا)مضدميصملفمحؿملؽملؽذلبمصقمملولماظؿضملقؼضمسـمذظؽمؼبم (اظعملرآن)مسدلمضزملصمعلؿعملمملةلبم
عـمعزملمملدرمأبقطرؼظملؿملقبهملم()24م.م
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4م .م سؼملؾمنّمملرـبامظظملذلةمعـماظزعـم،مومضؿملؾ م بفملغقبفمسؼملؾمؼبمصؽملعماألدواتماظزراسؿملقبهملمأومعمملمذمملبفم
ذظؽم.م
5م .م ػؾطمعـم (اىػملؿملؾ)م ظ ؾبؿملضملؼملقبدمسػملكمؼدم (ؼقحؽملقبمملماٌضملؼملدان )م ؼبمغؾملرماألردنقبم،مؼبمرعملسمشمملعضم
أشلؿماظغملـرلؼـمعـمبؿملؽملؾملؿماإلؼشملمملظلم()Piero Della Francescaمردؿمظقحؿفم( The
Baptism Of Christم)ماٌُؽملفزةمؼبمسمملمم1450م.مطمملنمذظؽمسػملكماألرجحمؼبمسمملمم25م
م 26م عذملم .م أيمؼبمسؾملدم (بؿملالرسماظؾؽملشملل )م ايمملطؿماظرقبوعمملغلمظذملم (اىػملؿملؾ)م ،محؿملىملمبػملغماظـقبالثنيمعـمسؼملرهموضؿذاكم،مإذمأنقبمضمملغقنماظغملؾملمملغهملماظؿملؾملقديقبمالمؼؿؿملحمظػملغملمملػـمخدعهملماظرقببمضؾؾم
بػملقشفماظـقبالثنيم .م ومٕمؼـؾوملمظفمطذملم (ؼؾملقديٍقب)م أيقبمدورٍمإسفمملزيٍقبمأومتؾرملرليٍقب م أومثقريٍقبمضؾؾم
عضملؼملقدؼقبؿفمتػملؽم.م
6م .م بضملدمعضملؼملقدؼقبؿفمبظملذلةموإبقبمملنماسؿعملممللم (ؼقحؽملقبمملماٌضملؼملدان)م عـمضؾؾم (ػرلودوسمآغؿؿملؾممل)م ،موعـم
ثؿقبمضؿػملفم؛مضمملدم (اٌلؿملح)م حرطهملمصغملرؼقبهملمثقرؼقبهملم -م دػملؼملؿملقبهملمسػملكماألشػملنملم -م ظؿزملقؿملحماظدؼمملغهملم
اظؿملؾملقدؼقبهملم .مبدأمؼبم (اظؽملقبمملصرة)م حؿملىملمرصسملفمأػػملؾملمملم،مثؿقبم (طظملرغمملحقم)م اظيتمأحلؽملوملمادؿعملؾمملظفم ..م
إخلم.م
7م .م ادؿؼملرمؼبمتؾرملرلهمػذامظعملرابهملمسمملمٍمحؿقبكمدصعمحؿملمملتفمٔؽملـبمملمظؿػملؽماظرقبدمملظهملم ..م حؿملىملمأُتؾبقبؾملؿم
ؼملؿفمؼؾملقدؼـبمملم|م
قب
بكملثمملرةماظرملقبطملؽبنملمومتسملػملؿملؾماظضملمملعقبهملموماظظملقضقؼقبهملم.ممتقبمضربفمومإػمملغؿفمبعمللقةم،مومربمملط
روعمملغ قبؿملـبمملم .م تقصّلمؼبمذؾملرم (آذار)م(=م عمملرس)معـم سمملمم28م-م29م عذملمسػملكمأرجحماألضقالم ..مإذم
متقبمصػملؾفمبرملغملؾمعرملنيم،موذظؽمبلؾنملماظؿؾملؿماظقاردةمأسالهم .م ومممملمودرمإظؿملفماإلذمملرةمػؽملمملمأنقبم
اظزملػملنملمؼبمتػملؽماآلوغهملمطمملنمؼؾبشملؾقبؼمسػملكماظػملّزملقصموماجملرعنيمومض ّشملمملعماظشملرقمومأصقمملبم
قب
اىرائؿماظلؿملمملدؿملقبهملم،موالمذؽّمأنقبماظؿملؾملقدمحنيمأصرقبوامسػملكمصػملنمل م (اٌلؿملح)م عردقبدؼـم :م (ظكب ؽبؿملغملُ٤ؿبم
ؽبسػملَ٧مأ ؿبَو َالدكبغؽبا )مػعؿقبكم.م27م:م25ؼم ؛مطمملغقامؼرؼدونمهعملرلماظرجؾمحؿقبكماظػملقصملهملم
ؾبمسػملَؿملؿبؽملؽبامو ؽب
دؽبعؾب ٥ؽب
ؿملهملماظزملػملنملمعؾملؼملمملمضؿملؾمحقشلمملمعػملؾملؼملهملًمألجؿملممللمعـماإلبداعماألدبلقبم
األخرلةم .م ومظغملـؿبم؛متؾعملكمسؼملػمل قب
واظؿرملغملؿملػمللقبمخمملصقبهملماظرقبدؿمطؼملمملمؼبمظقحهملم (Theم )Crucifixionم ظػملظملرغللم ( Simon
)Vouetمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم،موماٌؽملفزةمؼبمسمملمم1622م.م
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ؼبماظؾٓءمطاغتماظظملغملٕةم:م
ضمملعوملمصغملرةماظالّػقتماإلصالرقغلقبمسػملكمثالثم:م(مػؽملمملكمآشلهملم|مآشلهملمتضملؿينمبمملظؾرملرم|مآشلهملمشرلم
ضمملبػملهملمظػملرذقةمأوماظرملراء )م()25م.م وػذاماٌؽملشملؼماظظملغملريقبمػقماألضربمظرملكزملؿملقبهملم (اٌللح)موتضملمملظؿملؼملفم
ألغقبفمؼظملذلضمسدمماظذلاخلمواظغمللؾمؼبماآلشلهملم،ممممملمؼضملينمتقصّرماظضملؽملمملؼهملماإلشلؿملقبهملماظدائؼملهملم .مصؾملقم
م أيماٌلؿملحم -م رشؿمؼؾملقدؼقبؿفموماغطملؼملمملدفمؼبمصغملرم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م ؛مطمملنمؼرملضملرمبمملألخشملمملءماظظملمملحرملهملماظيتمتضملمملغلمعؽملؾملمملماظرقبدمملظهملماٌقدقؼقبهملم،مصفملرادمإصالحمعمملمرآهمخػملالًم،مصؿقرقب كَمؼبمحؿملقبزهم
اظؿملؾملقديقبمدونمأنمؼغملقنمظفمأيقبمبؾبضملدلبمأمملقبم،محؿقبكمأغقبفمٕمؼقصِمبسملرورةمتدوؼـمعمملمؼزملدرمسؽملفم
عـمتضملمملظؿملؿمومأضقالم .م صمملألعرمطمملنمؼلرلم -م صؿملؼملمملمأرىم -م سػملكمخشملّنيمالمثمملظىملمشلؼملمملمؼبمحؿملمملةم
(اٌلؿملح)م:م إنقبماظؽملصقبماظؿقراتلقبمػقماظؽملصقبماٌعملدقبسماظقحؿملدم،مومإنقبمغؾملمملؼهملماظضملمملٕموش ؼغملهملم .م سػملكم
اظرقبشؿمعـمأنقبمػذاماظرأيمظفمعـمطبمملظظملفمطمملٌظملغملّرم (صراسماظلققباح)مإذمؼعملقلم:م(ظعملدمسؾقبرمؼلقعمعـم
خاللمدػملقطفماظؿملقعلقبمسـمرصسملفمظرملرؼضملهملمعقدكم،مومأحؾقبمربػملّؾملمملمذرؼضملهملماظعملػملنملموماظرقبوح

)م

()26م.م
ومميغملؽملينمػؽملمملمأنمأداصعمسـمرأؼلمعـمغمملحؿملهملموضقعماظضملمملعقبهملم-مسػملكماألضؾم-مؼبمخشملفملمصمملدحموػقم
ربطماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملمايمملظؿملقبهملمسػملكمتظملرقبسمملتؾملمملمومعذاػؾؾملمملموعداردؾملمملمبرملكزملؿملقبهملم(اٌلؿملح)م
وتضملمملظؿملؼملفموضؿذاكم.مإذماٌؽملشملؼمؼرصضمػغملذامصغملرةمألدؾمملبمصقؿملقهملم..موظؿملسمألنقبماألعرمالمؼروقم
ظلم:م
1م.مإنقبمتػملؽماظدسقةماظيتمضمملدػمملم(اٌلؿملح)مٕمتلؿؼملرمألطـرمعـمأدمملبؿملعمأومأذؾملرمسػملكمأكثرمتعملدؼرم
.م وعمملتماظرجؾمبضملدمذظؽموماغدثرتمصغملرتف ..م صغملرتفماظيتمػلمبمملألدمملسمسؼملػملؿملهملموؼملؿملؾمٌالعحم
اظؿملؾملقدؼقبهملم()27م.م
م
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2م .م صرقبحم (اٌلؿملح)م بفملغقبفمعمملمجمملءمإالّمإلسمملدةماًرافماظسملمملظّهملمعـمبينمإدرائؿملؾمإظبمجمملدةم
اظزملقابم :م(عؽبامأُرؿب كبدػملْتؾبم ِإالَقبم ِإظَ٧ما ْظككبٕؽبافكبماظسملؽبقباقبظَةكب،مإِلؽبىمبؽبؿملؿبتكبمإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽب)م ػعؿقبكم .م15م :م24ؼم
ِؼضملةَمأَوِماَِغؿبؾكبؿملؽباءؽبم.معؽبامجكبؽؿبتؾبم ُِ ْظطملكب٨ؽبم،مبؽب٢ؿبمُِ َطؼملكبقب٢ؽب)م
ؽبماظرملؽبٕ ؽب
ومأؼسملمملم:م(الَمتؽبصملُؽملؾبقب٦امأَغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبم ُِ ْظطملكب ٨قب
.م ـب
ػعؿقبكم .م5م :م17ؼم.م وٕمؼذطُرمؼبمحؿملؽملؾملمملمأيقبمذلءمسـماظدؼـماىدؼدمواظؾرملرؼقبهملمواًالصموم
اظظملداءمومتسدقبدماظشملؾؿملضملمملتموماألضمملغؿملؿمومشرلػمملمعـماإلدقبسمملءاتماٌُرؼؾهملماظيتمأُردؿملوملمومادؿعملرتم
بضملدمعقتفمحبقاظلمأربضملهملمضرونمعـماالضشملؾملمملدماظرقبوعمملغلمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمؼبماٌعملدقبعهملم.م
3م .م طمملنمأتؾمملسفمذبؼملقسهملمعـماظلذقبجموماظؾلشملمملءمضػملؿملػمللمايظمومضؽؿملػمللماٌضملرصهملمواٌؽملؾقذؼـم
اجؿؼملمملس قبؿملـبمملموأصقمملبماٌؾملـما ٌؽملقشملّهملموضؿذاكم؛مدقاءمؼبم (اىػملؿملؾ)م أوم (اظلقبمملعرة)م أوم (اظعملدس)م.م
وظعملدمتراوحوملموزمملئظملؾملؿمبنيمص قبؿملمملدمومجمملبلمضرائنملموحرؼبٍقبمبلؿملطمومصالّحمعظملػملسمومسمملرؾمسـم
اظضملؼملؾم .م وعؽملؾملؿم -م بمملظشملؾعم -تالعؿملذؾبهماإلثؽملمملمسرملرم .م وػؽملمملمصبنملمأنمغرملرلمإظبمأغقبفماخؿمملرماظرضؿم
ػ12ؼم دونمأنمؼطملظملؾمسـمضددؿملقبؿهملمظدى م اظؿملؾملقدم،مإذمؼرعزمإظبمسددمأدؾمملطمبينمإدرائؿملؾم،موم
اظذيمدؿمللؿضملرلهماٌلػملؼملقنماظرملؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمبضملدمحقاظلمٔمملغؿملهملمضرونميلمملبمأئؼملؿؾملؿم .م
سػملكمأؼقبهملمحممللمصعملدمطمملنماظؿملؾملقدماألضقمملحمضبؿعملرونمدغملمملنم

(اىػملؿملؾ)م ألدؾمملبمطـرلةمعؽملؾملمملم

تفملخقبرػؿمؼبماإلميمملنمبمملظردمملظهملماظؿملؾملقدؼقبهملم()28م.موػؽملمملكمتػملؼملؿملقمملتمشلذامؼبمإنؿملؾم(ؼقحقبؽملممل)معـالًم
:م(صَعملَالؽبمغؽبـؽبؽملؽبائكبؿمل٢ؾب:موؽبػؽب٢ؿبمؼؽب ْشملػملُٝؾبمعكب٤ؽبماظؽملؽبقباصكبٕؽبةكبمذؽب٨ؿبءفبمصؽباظكبّفبم؟ )مػمؼقحقبؽملمملم.م1م:م46ؼم.مومظؿملسمؼبم
ػذامسؿملنملفبمطؼملمملمأرىم؛مظغملؽملقبفمؼسملضملؽملمملمأعمملممصغملرةمتعملقلمأغقبفمسدقبلمعـمردمملظؿفمومتضملمملظؿملؼملفمظؿؿؼملمملذكم
ععمبلمملرهملمأحالممػقملالءم .مؼبمحنيمأنقبمصغملرتفماألدمملسم -مؼبمرأؼلم-مطمملغوملمأسػملكمذ ـبفملغمملمومأسؼملؼم
ظمللموبنيماظردمملظلماحملضم
قب
بضملدـبامعـمبلمملرهملم (سصملهملماىؾؾ )م.م آعالًمأنمغظملرقبقمبنيماإلغلمملغلماظضملمملر
مملراتمالمترملؿملقبدمبمملظضملزاءموماظظملرحمواظؿؾملػملؿملؾم .م
ؾب
..م صػملؿملسمأعبؾمعـمتضملزؼهملمايزاغكم،مومظغملـقبمايسمل
ومظؿملسمأعبؾمعـماظضملداظهملموماٌلمملواة م وظغملـقبماظظملشملريماظزملقؿملحمؼعملقلمبفملغقبؽملمملمشرلمعؿلمملوؼـموظـم
غعملؾؾمبمملظؿلمملويم.مصػملؿملسمػؽملمملكمعمملمصبدلغلم -مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم -مأنمأتلمملوىمععمإعقبضملهملمجمملػؾم
المظرمللءلبمدقىمألغقبفمإغلمملنمعـػمللم.مم
م
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وػؽملمملمصبنملماظؿظملرؼؼمبنيماٌلمملواةمؼبمايعملققماالجؿؼملمملسؿملقبهملمومضمملغقنماظدوظهملم،موبنيمضؿملؼملهملماإلغلمملنم
طظملغملرةمومإرادةمومسؽملزملرمبؽملمملءمومسشملمملءم .م صظمللماىمملغنملماألوقبلمغؽملمملضؾمعـمأجؾمضمملغقنمسداظهملموم
علمملواةم .م ومؼبماىمملغنملماظـمملغلمدؽملقؿظملظم -م عبؿملضملؽملمملم -م بعملؿملؼملؽملمملمدونمأنمتسملؿملعمؼبمغبّكم
اظؿشملقؼؾمملتم.م
4م .م رشؿماظسملطملطماشلمملئؾماظذيمتضملرقبضمظفمتالعذتفمبضملدموصمملتفم؛مإالّمأغقبؾملؿمٕمؼظملضملػملقامأطـرمعـم
إثؾمملتمؼؾملقديقبتؾملؿمطؼملمملمطمملنمعضمل ّػملؼملؾملؿم (اٌلؿملح)م.م إذمٕمؼؿشملققبروامؼبمذلءلبمدقىمأغقبؾملؿمصدقبضقامأنقبم
اظضملمملٕمدؿملؽملؿؾمللمومأنقبمزؾملقرمعضملػملؼملؾملؿم (اٌلؿملح)م ومصػملؾفم،مثؿقبمتػملظملؿملؼمبضملـفمدالظهملمذظؽم ..م ودالظهملم
ػملؾقامعـماظذؼـمأتقامالتؾمملسؾملؿمبضملدموصمملةم
قب
سقدتفمإلضمملعهملم (ممػملغملهملماظرقبب)مسػملكماألرضم .م ظذام؛مٕمؼشمل
(اٌلؿملح)م أطـرمعـماإلميمملنمبؾملذهماظظملغملرةماظؾلؿملشملهملم .م بؾمأغقبؾملؿمذػؾقامإظبمأبضملدمعـمذظؽمومزؽملقبقام
فملتلمضرؼؾمملمجدـبقبامحؿقبكمأنقبماىؼملؿملعمدؿملفزىممبمملمسؼملؾم
ـب
بفملنقبمعضمل ّػملؼملؾملؿمدؿمل

لبمدِٕؼضملاً،م
:م (إِغكبقب٨مآت ؽب

ؽبؼملكبػمل٥كب )مػرؤؼمملم.م22م:م12ؼم.م وماإلذغملممللماظقحؿملدم
حٓلبمبكبقؽبلؽبّبكبمس ؽب
ؽبعضملكب٨ماظ ؾبْؼملغملَا َصفملَةُمُِجؽبازِيؽبمطُ٢ؽبقبموؽبا كب
و ؽب
درؼضملممل)م المتضملينمبفمليقبمحممللمعـماألحقالمعدقبةم
ؼبمػذهماظرؤؼمملماظ ّػملشملؿملظملهملمظذملم (ؼقحقبؽملممل)م أنقبمظظملصملهملم ( ـب
تعملمملربماظذملم2000مسمملمم..م!!م
ؿملقمملم :م( طؿملػمتشملققبرتماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملمإذنم؟ )م.م
5م .م ظلمملئؾمأنمؼلفمللمدقملاالًمذط قبؿملـبمملموصق ـب
ونؿملؾفم:مإنقبمتػملؽماظدؼمملغهملمعرقبتمبضملدقبةمسؼملػملؿملمملتمعمملمبنيمتيمل عؿملؾموترملقؼفمحؿقبكموصػملوملمإظبمعمملمػلم
سػملؿملفموصمملرمميغملـموصظملؾملمملمبذملم (اظدؼمملغهملماظغملدلى )م.م وعـمأػؿمتػملؽماظضملؼملػملقبؿملمملتمطمملنماظؿقمملقم (بقظس)م
،محؿقبكمأغقبلمطدتؾبمأنمأزللمػذهمايػملعملهملمعـماٌعملممللمبذملم (بقظسموماٌلؿملح )م إغزملممل ًصمملمألدوارمعـم
أدقبلقامتػملؽماظدؼمملغهملمصضملالًمالمخراصهملًم.م
6م .م ؼؾبضملؿدلم (بقظس)م ؛مغؼظهملمغقسؿملقبهملمومصغملرؼقبهملمؼبماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملهملماظعملمملئؼملهملمحمملظ قبؿملـبمملم

.م بؾمػقم

عقملدقبلؾملمملمايؼقبموبمملغؿملؾملمملم .م وظقالمخػملظملؿملؿفماظؿملؾملقدؼقبهمل ومغرملمملرفمومسعملػملفمعؿضملدقبدماٌقاػنملمواٌضملمملرفموم
جؽمللؿملقبؿفماظروعمملغؿملقبهملمومإتعملمملغفمظػملطملهملماإلشرؼعملؿملقبهملم -مظطملهملماظظملػمللظملهملموضؿذاكم -م ٌمملمطمملغوملمدسقةم (اٌلؿملح)م
أطـرمعـمربمملوظهملم سمملبرةمالمؼعملؿملؿمشلمملمأطـرماٌقملرقبخنيمإغزملممل ًصمملمأيؽبقبموزنم .م وعـمأػؿمعمملمجمملءمبفمػذام
اظرجؾمأغقبفمأتكمإظبمذبؼملقسهملمبدائؿملهملماظظملغملرمواٌضملرصهملمبنيمص قبؿملمملدمومسمملرؾمومجمملبلمضرائنملم -مطؼملمملم
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أدػملظملؽملمملم -م ظؿملؿقدقبثمإظؿملؾملؿمبغملػملؼملمملتمعـؾم (آم -م عؽملشملؼم -م سعملؾم -م ضؼملرلم -م خالصم -م أوقبلم -م
روحم ..م إخلم )م ،مطػملؼملمملتمكاغوملمطظملؿملػملهملمأنموضملؾمأطدلمأتؾمملعماٌلؿملحمربرجـبمملمألغقبفمبمملظظملضملؾمالم
ومأؼسملمملمظـمغؽمللكمبفملنقبم (بقظس)م -م وػؽملمملمؼعملعم
ؼدريمعمملمتضملؽملؿملفمدالظهملمتػملؽماٌظملرداتم ()29م.م ـب
اًػملطمبنيماٌلؿملحمواٌلؿملقؿملقبهملم -مطمملنمأوقبلمعـمأسػملـماظـقرةمسػملكم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ)مطؽملمملعقسمععملدقبسم
ؽبمسػملَ٧مأَدؽباسِماإلِميؽبانِ .م ؽبو َظغملكب٤ؿبم
قب٧معفكب٨ءكبماظْؼملؽبلكبؿملِّ،مكبظغملَ٨ؿبمغؾبؾؽبٕؽبقبر ؽب
ِؼضملةُمػكب٨ؽبمعؾبقملؽب دكبقببؾبؽملؽبامحؽبؿؽب ؽب
كبماظرملؽبٕ ؽب
:م(طَاغؽبت قب
ؾبقملدكبقببكب )م ػشالرؿملهملم .م 3م :م 24م -م 25ؼم.م وػذام
ؿبمدػملْ َشملةكبماظْؼمل ؽب
بؽبضملؿبٓؽبعؽبامجؽباءؽبماإلِميؽبانؾب،متؽبقؽبٕؽبقبرؿبغؽبامعكب ٤ؾب
طبمملظػمأضقالموتضملمملظؿملؿم(اٌلؿملح)مصراحهملًم.م
م
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اٌالئغملةم:م
ؼرملضملرماٌرءمبؿطملؿملقبر م اظػملطملهملماألدبؿملقبهملمؼبم (اإلنؿملؾ)م وم (اظضملؾملدماىدؼد )م سؼملقعـبمملمسـمدمملبعملؿؾملمملمؼبم
(اظؿقراة)م وم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م..م وعـمبنيمعمملمؼضملزقبزمػذاماظرملضملقرمػقمدخقلم (اٌالئغملهمل)م سػملكماًطّم
مممملمطمملنمسػملؿملفماألعرمؼبم (اظؿملؾملقدؼقبهمل)م اظيتمتؿضملغملّزمؼبمأشػملؾؾملمملم
برملغملؾمأطـرمحسملقرـبامومأطدلمأػؼملؿملقبهملم ّ
سػملكماحملمملوراتم اٌؾمملذرةمبنيم (عقدك)م وم (آ)م.م وظػملؼملالئغملهملمؼبم (اإلنؿملؾ)م أدوارفبمؼبممترؼرم
(اٌضملفزات)م سػملكمػؿملؽهملمصقرمذػؽملؿملقبهملمخشملرةم؛مغغملمملدمالمغؽملؿؾفمإظبمصداحؿؾملمملمعـماظقػػملهملماألوظبم .م
وإذامطؽملوملؾبمضدمسزعوملؾبمسػملكمسدممتؽملمملولمعراحؾمرظملقظهملم (اٌلؿملح) بلؾنملمضػملّهملم (اظعملمملغقغل)م اٌقجقدم
؛مصكملغقبينمالمأدؿشملؿملعمتيمل اػؾمعلفملظهملمايؼملؾمبفمومعـمثؿقبموالدتفم .م وعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملماإلذمملرةمإظبم
دورماٌالكم(=مجدلائؿملؾ)ماظذيمعرقبرماألعرمبرملغملؾمعمملصؿملقيقبم،مإذمضمملممبؿػملعملؿملحماألمم(عرؼؿ)مثؿمذػنملم
إظبماًشملؿملنملم(ؼقدؾبػ)موضممللمظفمإؼمملكمأنمتذلطؾملمملمأومتؽملظملزملؾمسؽملؾملمملمأومترملؽّمبؾملمملمألغقبؾملمملمحؾػملوملمعـم
مملرنيمإغؼملمملمأصرقبمسػملكماظصملؾملقرمظذملم (ؼقدؾبػ)م
قب
(روحمآ)ممت ـبمملعمملم.مبلمٕمؼغملؿػكبم (اٌالك)مبؾملذؼـماظقبؽملرمل
بضملدموالدةماظظملؿكماظضملفمملئؾؿملقبهملم،مومرػملنملمإظؿملفمأنمؼرهؾمبمملألدرةمإظبم(عكبزملر)مخق ًصمملمعـمبشملشماٌػملؽم
،مثؿمزؾملرمظفمعرقبةمثمملظـهملم -م وأغمملمأدؿطملربمجلمملرتفم -م ورػملنملمإظؿملفماظضملقدةمإظبم (اظؽملقبمملصرة)م إذمأنقبم
اًشملرمضدمزالم.مثؿمطبؿظمللمظربعمضرنٍمدونموجقدمظفمأومألحدمعـمأضراغفم.م
م
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وبضملدمأنمؼؾػملغم (اٌلؿملح)م اظـقبالثنيمعـمسؼملرهم؛موؼؾدأمغبػملؿفم،متضملقدم (اٌالئغملهمل)م ظػملصملؾملقرمعرقبةمعـم
ؾب،موإِؼؽبقباهؾبم
أجؾماًدعهملم :م (صَعملَالؽبمظَ٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب :م اذؿبػؽبّبؿبمؼؽباذؽبؿملؿبشملَانؾب !م صَعملَٓؿبمطُؿكبّبؽب :م كبظػملٕؽبقببكبقبمإِهلكبَ١متؽبلؿبفؾبٓ ؽب
ؽبكٓكبعؾب٦غؽب٥ؾب)مػعؿقبكم.م4م
ؾب،موإِذؽبامبؽبضملؿبٚؾبماظْؼملؽبالَ كبئ َغملةكبمجؽباءؾبوام ِإظَ ؿبؿمل٥كبموؽبأَخؽبٔؾبوامؼ ؿب
وؽبحؿب دؽبهؾبمتؽبضملؿبؾؾبٓؾب!مصَؿؽبٕؽبطَ٥ؾبمإ ؿبِبػملكبؿملٗ ؽب
:م 11-10ؼ م.م وؼبمأخرىمعـمأجؾماظعملؿممللمذبمملزـبامسػملكماظشملرؼعملهملماإلدالعؿملهملم :م(أَمؿبمتؽبصملُ٤ؾبقبمأَغكبقب٨م
الَمأَ ْضٓكبرؾبماآلنؽبمأَنؿبمأَ ْرػملُّبؽبم ِإظَ٧مأَبكب٨مصَ٨ؾبرؿبدكب٢ؽبمظكب٨مأَطْـؽبٕؽبمعكبِ٤ماثؿبؽملؽب٨ؿبمسؽبرملؽبٕؽبمجؽبؿملؿبرملاًمعكب٤ؽبماظْؼملؽبالَ كبئ َغملةكب؟ )مػعؿقبكم.م
26م :م 53ؼم.م وؼبمأخرىمعـمأجؾماالدؿضملراضمسػملكماألشػملنملم :م (اظْقؽب٠ؽبقبماظْقؽب٠ؽبقبمأَضُ٦لؾبم َظغملُ٣ؿب :م
ؾب٦حةً،موؽبعؽبالَ كبئ َغملةَمآكبمؼؽبزملؿبضملؽبٓؾبونؽبموؽبؼؽب ؿبؽمل ِٖظُ٦نؽبم ؽبسػملَ٧مابؿبِ٤ماإلِغؿبلؽبانِ )م ػؼقحقبؽملمملم .م
إ قبِغؽبغملُ٣ؿبمدؽبؿؽبٕؽبوؿبنؽبماظلؽبقبؼملؽباءؽبمعؽبظملْؿ ؽب
1م:م51ؼم.م
م
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اىؽملٗموماظٖقبواجم:م
ظـمأبمملظغؽبمظقمضػملوملؾبمبفملنقبمطؿؾهملم (اظضملؾملدماىدؼد )م ٕمؼظملؾملؼملقاممتمملعـبمملمعضملؽملكماٌؼملمملردهملماىؽمللؿملقبهملموضؿملؼملهملم
اىؽملسمطظملغملرةمأخالضؿملقبهملمالمشرائزؼقبهملم؛مصعملمملعقامسػملكمإضزملمملئؾملمملمطرمللءلبمادؿضملزملكممتؿملؿملزهمومػفرهم
صوملقبمتقصؿملػمحؿملمملةماظرقبػؾؽملهملمسػملكمأغقبؾملمملمضؿملؼملهملمروحمملغؿملقبهملمالمؼؽملمملشلمملماىؼملؿملعم
دؿملغملقنمأؼلرمسػملؿملؾملؿم .م م
بؾمأوظؽؽم (اٌؽملضملقبؿ)م سػملؿملؾملؿمصعملطم .م قبأعمملمصؿملؼملمملمطبصقبمعقملدقبلهملماظزقبواجماٌلؿملقلقبم؛مصكملغقبلمأؤعـمؼبم
اظضملؼملؿملؼمعـمضػمليبموسعملػمللمبفملنقبم (اٌلؿملح)م طمملنمرجالًمرؾؿملضمل قبؿملـبمملمسمملشمحؿملمملتفمطؼملمملمصضملؾمطؾقبمرجؾمؼبم
سزملرهمواغؿؾملكمسػملكماظزملقبػملؿملنمل م بلؾنملمأصغملمملرهم .م وظغملؽملقبفمؼؿظملققبقمسػملكمدقاهمبدورهماظدقبسقيقبماٌؾرملقبرم
قبهملمدؼملقبلمالح ًعملمملمبذملم (اٌلؿملقؿملقبهمل)م.م وعؽملشملػملكب ًعملمملمعـمػغملذامإميمملنم؛مالمأدؿؾضملدم
جبؿملؾمجدؼدمعـماظؿملؾملقدؼ ؾب
صغملرةمارتؾمملرفمبمملعرأةم ..م وماٌرذقبقهملمظػملضملنملمػذاماظدورمؼبمتػملؽماظظملذلةمػلم (عرؼؿماجملدظؿملقبهمل )م.م
وظغملؽملينمظقمأردتمايدؼىمل م ؼبمػذاماألعرموسـمحعملمملئؼمتػملؽماظظملذلةم

..م دفملضشملرمظالدؿرملؾملمملدم

بمملألصغملمملرم (اظطملؽملقصؿملهمل)م اظيتمأػؼملػملؿؾملمملم (اظغملؽملؿمللهمل)م بؾموحمملربؿؾملمملمسػملكمعدىمضرونم .م ومطذام (إنؿملؾم
اجملدظؿملقبهمل)ماٌُغملؿرملػمؼبم1896مومأغمملجؿملؾم(تقعمملم|مؼؾملقذام|مصػملؿملنمل)ماظيتمرمملٌمملمأغغملرتماظغملؽملؿمللهملم
وجقدػمملمحؿكمزؾملرتمإظبماظضملػملـمضؼملـمذبؼملقع ةمزبشملقرمملتم (نعمغبمملدي )م ؼبمسمملمم 1945م
ظؿظملعملفملمأسنيماٌؽملغملرؼـم .م ورشؿمأنقبمصغملرةماٌلؿملحماٌؿزوقبجمضدمأشلؼملوملمزب قبؿملػملهملماألدبمملءمإلغؿمملجمأسؼملممللم
ػمملعهملم ()30م ؛مإالّمأغقبينمتضملؾملقبدتمأنمؼؿضملغملّزمععملمملظلمػذامسػملكماظغملؿنملماٌُضملذلفمبؾملمملمصعملطم .م شرلم
أغقبلمأدسقماظرقباشؾنيمؼبماظقظقجمإظبمػغملذامسمملٕمعؽملرملقبطم ظػملذػـم،ماظؾقىملمؼبمتػملؽماألغمملجؿملؾموتفملرؼخم
اظغملؽملؿمللهملم (اظغملمملثقظؿملغملؿملقبهمل)م حؿملىملمبدأماظؿرملقؼفماٌؽملصملّؿمظذملم (اجملدظؿملقبهمل)م سمملمم 591م عذملمؼبمسؾملدماظؾمملبمملم
(جرصبقريماألوقبل ) ،موتغملرؼسمصقرةماٌرأةماًمملرؽهملمذاتماظرملقبضملرماألغبرم .م تػملؽماظزملقبقرةماظيتم
ؼقزّظملؾملمملماظدلؼشملمملغلم ()Sandysم ؼبمظقحؿفماظرملقبؾملرلةم ()Mary Magdaleneم واظيتم
أنزػمملمؼبمسمملمم1860م.مومٕمتؽملؿفكبمتػملؽمايؼملػملهملمإالّمبمملسؿذارماظغملؽملؿمللهملماظرزللمؼبمسمملمم 1969م
سـموصؼملؾملمملم(اجملدظؿملقبهمل)مبمملظضملؾملرمسػملكمعدىم1400مدؽملهملمعؿضملػملّػملنيمبؿرملمملبفمؼبماألزلمملءمبنيم (عرؼؿم
اجملدظؿملقبهمل)م وم (عرؼؿمأخوملمظضملمملزر )م.م شرلمأنقبماظؿرملقؼفمطمملنمأطدلمعـمأنمميققهماسوملذارم؛محؿملىملم
أنقبماظلؿملؽملؼملمملم -مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم -معمملمزاظوملمحؿقبكماظؿملقممتؾبصملؾملرمظؽملمملم (اجملدظؿملقبهمل)مؼبمصقرةمعرملؿملؽملهملم
.م
55

ومبضملؿملدـبامسـمػذام؛مميغملؽملؽملمملماطؿرملمملفمتػملؼملؿملقمملتمسـمعغملمملغهملم

(اجملدظؿملقبهمل)م اشلمملعهملمواظعملرؼؾهملمعـم

(اٌلؿملح)م سدلماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملقبهملمؼبم (زؾملقره)م شلمملمبضملدمدصؽملفمصؿملؼملمملمؼؾبدسكمبذملم (اظعملؿملمملعهمل)م ضمملئالًم :م
ؿبػؾكبلم ِإظَكمإِخ ؽبؿبقتكبلموؽبضُقظكبلمظَؾملؾبؿؿب :م ِإغكبقبلم
ؿبمبضملؿبدؾبم ِإظَكماآلبكب،مبؽبؾِماذ ؽب
َمت ؿبؼمل كبلغملكبلمبكبل !م َص ِكملغكبقبلمظَؿؿبمأَصؿبضملؽبد ؽب
(ال ؾب
شلغملُؿؿب )مػ ؼقحقبؽملمملم .م 20م :م 17ؼم.م صزملدقبضوملمعمملمرأتمبؾم
كبلموإِ كب
ؿب،موإِشل ؽب
كبلمو َأ كببؿملغملُؿ ؽب
دؽبفملَصؿبضملؽبدؾبم ِإظَكم َأب ؽب
ذمملءتمأنمتػملؼمللفمؼبمعرملؾملدمأشلؿماظرقب

دمملعنيمسػملكمعدىمضرونم،موعؽملؾملؿماظرقبودلم

()Alexander Ivanovماظذيمردؿمظقحؿفم(Theم Appearance of Christ
)to Mary Magdaleneم اٌُؽملفزةمسمملمم 1836م .م صؿملؼملمملمٕمؼزملدقبقمبعملؿملقبهملماظؿالعؿملذمذظؽم
ؽب؟موظكبؼملؽباذؽبامتؽبؽملؿبّبؽب سكبثؾبم
حؿكم (زؾملر)م شلؿمعقبقبكـبمملماضشملرابؾملؿموذغملقطؾملؿ م :م( عؽبامبؽبا ُظغملُ٣ؿبمعؾبسملؿب َشملِٕبكبني ؽب
اظرملؾبغملُ٦كُمصكب٨م ُضػملُ ٦كببغملُ٣ؿب؟)مػظقضمملم.م24م:م 38ؼم.م
قب
اٌؾملؿمظدؼؽملمملم-ماآلنم-موبضملؿملدـبامسـمجدظؿملقبهملمزواجم(اٌلؿملح)م؛مغعملقلمأنقبمعقدقبلهملماظزقبواجمؼبم(اظضملؾملدم
اىدؼد)مأطـرمذدقبةمعؽملؾملمملمؼبم(اظؿقراة)موم(اظعملرآن)م.موػؽملمملمبضملضماألعـػملهملمسػملكمعمملمغرىم:م
1م .م اظشملالقمشرلمواردلبموالمعلؿقنمللبقبم إالّمظضملػملّهملماظزغكم :م (إِنؽبقبماقبظَٔكبيمؼؾب َشملػملكبقب٠ؾبمزؽبوؿبجؽبؿؽب٥ؾبمظكبطملؽب ؿبؿملِٕم كبسقبػملَةكبم
اظِٖقبغؽب،٧موؽبؼؽبؿؽبٖؽبوؽبقبجؾبمبكبطملؽب ؿبؿملِٕػؽبا،م َصكملِغؽبقب٥ؾبمؼؽبٕ ؽبؿبتغملكبّبؾبماظِٖقبغؽب. ٧م وؽباقبظَٔكبيمؼؽبؿؽبٖؽبوؽبقبجؾبمبكبؼملؾب َشملػملَقب َعملةلب،مؼؽبٕ ؽبؿبتغملكبّبؾبماظِٖقبغؽب) ٧م
ػعؿقبكم.م19م:م9ؼم.م
ومغعملقلمػؽملمملم :م عمملمجدوىمػذاماظرقببمملطماٌعملدقبس م حنيمالمميغملـمأنمؼؿضملمملؼشماظزقبوجمملنم ..م صمملٌرءمظـم
ؼؽملؿصملرمحمملدثهملم (اظزغك)م طلمؼشملػملّؼمزوجؿفم ..م بؾمربقبؼملمملمطمملغمملمشرلمعؿظملمملػؼملنيم ؛مػغملذامبؾلمملرهملم ..م
ظؿمللمملمضمملدرؼـمسػملكمإمتمملمماٌلرلةمطؿظملًمملمبغملؿػم..مصؼملمملماظضملؼملؾم..م؟!م
م
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2م .مؼبم(اىؽملقبهمل)م اٌزسقعهملمؼغملقنماظزواجمروح قبؿملـبمملمومضبػملّؼماىؼملؿملعمبلضملمملدة م ؼبمعػملغملقتماظرقببمدونم
قبمسػملَؿملؿبؾملِ٣ؿبمؼؽبلؾب٦عؾبمضَائكبالً :م أَغؿبؿؾب٣ؿبمصكب٨مضؽبالَلٍمِ قبَغؽبغملُ٣ؿبمالَم
أدغكمإعغملمملغؿملهملمظػملؿقاصؾماىؽملللم :م (م صَٕؽبدؽب ؽب
ؿبمؼغملُ٦غؾب٦نؽبم
ؽبموالَمؼؾبٖؽبوِقبجؾب٦نؽب،مبؽب ٢ؽب
ؽباعةكبمالَمؼؽبؿؽبٖؽبوؽبقبجؾب٦ن ؽب
ؽبموالَمضُٓؿبرؽبةَمآكب .م صَاظؽملؽبقباسؾبمصكب٨ماظْعملكبؿمل ؽب
تؽبظملْؾملؽبؼملؾب٦نؽبما ْظغملكبؿؽباب ؽب
طَ٣ؽبالَ كبئ َغملةكبمآكبمصكب٨ماظلؽبقبؼملؽباءكب )مػعؿقبكم.م22م:م 30ؼم.م
والمأذؽّمبفملنقبمتػملؽم (اىؽملقبهمل)مالمتروقمظػملغملـرلؼـم -مظػملؼمللػملؼملنيمعـالًم -موظقموسدػؿمبؾملمملم(اٌلؿملح)مٌمملم
آعـمبفمأحدم.م
ؿبجةكب،مصَضملؽبٓؽبمؾبم
ؿبمػٔكبهكبمحؽبا َظةَماظٖؽبقبوؿبجِمعؽبٝؽبماظٖؽبقب و ؽب
. 3ماظدسقةمإظبماظرقبػؾؽملهملم:م(صَعملَالؽبمظَ٥ؾبمتؽب َال كبعؿملٔؾبهؾب:مإِنؿبمطَاغؽبت ؽب
كبٔظكب. َ١م َصكملِنؽبقبم
ؽبمسػملَؿملؿبؾملِ٣ؿبمب ؽب
ْفؼملكبؿملٝؾب،مبؽبِ٢ماقبظَٔكبؼ٤ؽبمأ ؿبُغضملكب ٣ؽب
اظٖؽبقبوؽباجِمأَصْسملؽب٢ؾب !م َصفملَجؽبابؽبؾملؾب٣ؿب:م ػؽبٔؽباما ْظغملَالَمؾبمالَمؼؽبعمل ؽبْؾػملُ٥ؾبماظ ؽب
ؾب٦ظَٓؾبونؽبمعكب٤ؿبمبؾبشملُ٦نِمأُعؽبقبؾملؽباتكبؾملِ٣ؿبمخكبزملؿبؿملؽباغاً؛موؽببؽبضملؿبسملؾبؾملؾب٣ؿبمضَٓؿبمخؽبزملؽباػؾب٣ؾبماظ٤ؽبقب اسؾب؛موؽبشَؿملؿبٕؾبػؾب٣ؿبم
بؽبضملؿبٚؽبما ْظككبزملؿبؿملؽبانِمؼ ؿب
ِمع َػملغملُ٦تكبماظلؽبقبؼملؽباوؽباتكب .م صَؼملؽبِ٤مادؿبؿؽبشملَاعؽبمأَنؿبمؼؽبعملْؾؽب٢ؽبمػؽبٔؽبا،م َصػملْؿملؽبعمل ؽبْؾػملْ٥ؾب !)مػعؿقبكم
ضَٓؿبمخؽبزملؽب٦ؿبامأَغؿبظملُلؽبؾملؾب٣ؿبمعكب٤ؿبمأَجؿب ٢ؽب
.م 19م :م 12-10ؼم.م أومػؽملمملم :م (ؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكباظٕؽبقبجؾبِ٢مَأالَقبمؼؽبؼملؽبٗؽبقبماعؿبٕؽبأَةً .م وؽبظغملكب٤ؿب،متؽبفؽبؽملؾبقبؾاًمكبظػملِٖقبغؽبا،م
ؾب،موكبظغملُِ٢قبماعؿبٕؽبأَةلبمزؽبوؿبجؾبؾملؽبا)مػطقرغـقسماألوظبم.م7م:م1م-م2ؼم.م
ظكبؿملؽبُ١نؿبمكبظغملُِ٢قبمرؽبجؾبٍ٢مزؽبوؿبجؽبؿؾب ٥ؽب
ؽبموظكبألَرؽباعكبِ٢مإِغؽبقب٥ؾبمؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكبؾملِ٣ؿبم
4م.م ضقاسدمعرملققبذهملمحقلمزواجماألراعؾم :م(أَضُ٦لؾبمظكبطملؽب ؿبؿملِٕماظْؼملؾبؿؽبٖؽب قبوِجكبني ؽب
ؾبؼملغملكب٤ؿب ػؾب٣ؿبمض ؿبؽبؾُٛمأَغؿبظملُلكبؾملِ٣ؿب،م َصػملْؿملؽبؿؽبٖؽبوؽبقبجؾب٦ا .م َِنؽبقبماظٖؽبقبوؽباجؽبمأَصْسملؽب٢ؾبمعكب٤ؽبم
أَنؿبمؼؽبؾؿبعملَ٦ؿبامع ؿبكبـػملكب٨م .م ؽبو َظغملكب٤ؿبمإِذؽبامظَ٣ؿبمؼ ؿب
ؽبٕؾبقِ)م ػطقرغـقسماألوظبم .م 7م :م8م -م 9ؼم.م وسػملكماظرشؿمعـمتػملؽماظ ّػملؼملقهملماظشملؾملقرةم؛مصكملنقبم
اظؿؽبقبق قب
ؽبمسػملَ٧م
(بقظس)م ؼؽملمملضضمغظمللفمومؼعملقلم :م(أَعؽبقباماَِرؽباعكب٢ؾبماظرملؽبقبابؽبقباتؾب،مصَالَمتؾبعملَؿملكبقبٓؿبػؾب٤ؽبقب .مإِذؿبمسكبؽملؿبٓؽبعؽبامؼؽبؾؿبشملَٕؿبن ؽب
ؿبمغغملَـؿب٤ؽبمسؽبؾملؿبٓؽبػؾب٤ؽبقبماَِوؽبقبلؽبم .موؽبصكب٨م
اظْؼملؽبلكبؿملِّ،مؼؽبٕؿبشَؾؿب٤ؽبمصكب٨ماظٖؽبقبوؽباجِ،مصَؿملؽبزملكبٕؿبنؽبمأَػؿبالًمكبظػملْعملكبزملؽباصِ،مَِغؽبقبؾملؾب٤ؽبقبمضَٓ ؽب
ؿبزملِٕصْ٤ؽبم
َمتغملْظملكبؿملؾملِ٤ؽبقبماظْؾؽبشملَا َظةُ،مبؽب٢ؿبمؼؽبؽمل ؽب
اظْ٦ؽبضْتكبمغؽبظملْ كبل٥كبمؼؽبؿؽبضملؽب٦ؽبقبدؿبنؽبماظْؾؽبشملَا َظةَموؽباظؿؽبقبؽملؽبعملُقب٢ؽبمعكب٤ؿبمبؽبؿملؿبتلبم ِإظَ٧مبؽبؿملؿبتلب.م ؽبوال ؽب
أَؼؿبسملاًم ِإظَ٧ماظـؽبقبٕؿبثؽبٕؽبةكبموؽباظؿؽبقبرملؽباشُِ٢مبكبؼملؽبامالَمؼؽبضملؿبؽملكبؿملؾملِ٤ؽبقبموؽباظؿؽبقبقؽبٓؾبقبثكبم كببفملُعؾب٦رٍمشَ ؿبؿملِٕمالَئكب َعملةلب .م َصُفملرِؼٓؾبمإِذؽبنؿبمأَنؿبم
قب،موالَ
تؽبؿؽبٖؽبوؽبقبجؽبماَِرؽباعكب٢ؾبماظرملؽبقبابؽبقباتؾب،مصَ ؽبؿملػملكبٓؿبنؽبماِ ؿبَوالَدؽب،موؽبؼؾبٓؽببكبقبٕؿبنؽبمبؾبؿملؾب٦تؽبؾملؾب٤ؽب ؽب

مؼؾبظملْلكبقؿب٤ؽبمكبظػملْؼملؾبعملَاوِمِمصكب٨م

كب٨مدػملُ٦طكبؾملِ٤ؽبقب.م ؽبذظكبَ١مَِنؽبقبمبؽبضملؿبسملاًمعكبؽملؿبؾملؾب٤ؽبقبم َضٓكبماغؿبقؽبٕؽبصْ٤ؽبموؽبرؽباءؽبماظرملؽبقبؿملؿبشملَانِمصكبضملؿبالً.مم
اظْؼملؽبفؽبالِمظكبػملشملَقبضملؿبِ٤مص ؾب
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ؿبمؼضملكبنيؽبػؾب٤ؽبقبمحؽبؿؽبقب٧مالَمتؽبؿؽبقؽبؼملؽبقب٢ؽبم
َضملػملَ ؿبؿمل٥كبمأَن ؾب
ؾبقملعكبؽملؽباتكبمأَرؽباعكب٢ؾبمعكب٤ؿبمذؽبوِؼ٥كب،مص ؽب
ؾبقملعكبؽملكبنيؽبمأَوِماظْؼمل ؿب
َحٓكبماظْؼمل ؿب
ؽبوإِنؿبمطَانؽبمِ ؽب
ؽباغةكبماَِرؽباعكبِ٢ماظْؼملؾبقؿبؿؽباجؽباتكبمحؽبعملّا)مػمتؿملؼملقثمملوسماألوظبم.م5م:م11م
ؿمللةُماَِسؿبؾؽباءؽب،مصَؿؽبؿؽبظملَٕؽبقبغؽبمإلِس ؽب
ا ْظغملَؽملكب ؽب
م16ؼم.موالمغضملرفممت ـبمملعمملمطؿملػمدؿملغملقنمحممللماٌقملعؽملنيمحنيمؼعملعمػذاماًػملطم(اظؾقظلل)مؼبماظؽملزملؿملقهملم،محؿملىملمأنقبمردمملظؿفماألوظبمإظبم(طقرغـقس)مؼدسقمصؽهملماألراعؾمإظبماظرقبػؾؽملهمل م،مصؿملؼملمملم
ؼدسقمؼبمردمملظؿفماألوظبمإظبم(تؿملؼملقثمملوس)مصؽهملماألراعؾمذاتؾملمملمإظبماظزواجموماإلنمملبمومسدمماظؽملؼملؿملؼملهملم
وماالسبرافم..مؼبمشلفهملمتؾدوماغظملضملمملظؿملقبهملمجدـبقبام.م
5م .م بضملؿملدـبامسـمطؾقبمعمملمدؾؼمص قبكملغؽملمملمغؾبزملدممعـماالسباللماألخالضلقبماظذيمطمملغوملمسػملل همذبؼملقسمملتم
عـماٌلؿملقؿملنيماألوائؾم،محؿملىملمذؿملقعماظزغكمبرملغملؾمؼظملققمعمملمطمملغوملمسػملؿملفماألعؿم (اظقثؽملؿملقبهمل)م.م وم
ؼبمػذامغالحظمأنقبم (بقظس)م غظمللفمضدمضممللمبقضقحم :م(ضَٓؿبمذؽباعؽبمصكبضملؿبالًمأَنؽبقبمبؽبؿملؿب ؽبؽملغملُ٣ؿبمزِغـب. ٧م ؽبوعكبـؿب٢ؾبمػؽبٔؽبام
ؿبجةَمأَبكبؿمل٥كب )مػطقرغـقسماألوظبم
اظِٖقبغؽب٧مالَمؼؾب٦جؽبٓؾبمحؽبؿؽبقب٧مبؽبؿملؿب٤ؽبماُِعؽب. ِ٣م ؽبذظكبَ١م كببفملَنؽبقبمرؽب جؾبالًمعكب ؿبؽملغملُ٣ؿبمؼؾبضملؽباذكبٕؾبمزؽبو ؽب
.م5م:م1ؼم.م
م
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ضؿملؼملةمإٌأةم:م
ٌّمملمطمملغوملماٌرأةمؼبماظؽملزملقصماظؿقراتؿملقبهملمؼبمعؽملزظهملمتؿفملرجحمبنيمدؾنملماًشملؿملؽهملمومعضملؽملكماظؽملقبفمملدهملم
،محؿقبكمأغقبؾملمملمتؾبضملزلمطفمليقبمعزملمملبمبمملىذاممؼبمأثؽملمملءمصذلةمايؿملضم

..م واظضملزلمػؽملمملمهعملرليقبم

ميمملردفمرؾؿملنملماظلقبؼملمملءماًؾرلمبغملؾمتػملؽماإلصرازاتم .م بؾمأنقبمتضملػملؿملؼملمملتماظرقببموغزملمملئقفماظشملؾؿملقبهملم
ػملقعمملم
ؼبم (اظؿقراة)م حقلمػذاماٌقضقعموضملػملؽملمملمغضملؿعملدمبعملققبةمأنقبمأوانمدورةماٌرأةماظرملؾملرؼهملمطمملنمعضمل ـب
ظغملؾمأصرادماٌؽملزلمإنمٕمؼغملـمايلمطلمميمملردقامتضملمملظؿملؿماظقضمملؼهملماٌشملػملقبهملم .مأضقلمٌمملمطمملغوملمعغملمملنةم
اٌرأةمبؾملذاماظرملقبغملؾمؼبم (اظؿقراة)م ؛مصكملنقبم (اظضملؾملدماىدؼد )م بمملإلضمملصهملمإظبمطقغفمضدمصمملدقمسػملكم
ذرؼضملهملم (عقدك)م مبمملمهؿقؼفمعـمشنبميعملققماٌرأةمؼبماظغملراعهملموماٌرلاثموماٌغملمملغهملماالجؿؼملمملسؿملقبهملم
وماالخؿؿملمملرم،مبؾمأنقبمذرؼضملهملم (عقدك)م وضملؾماٌرأةمعـماٌقروثمملتمإذامعمملتمسؽملؾملمملمزوجؾملمملم،موم
تيمل ؼزمظػملرقبجؾمبؿملعمابؽملؿفمطفملعهمللبم ..م إخلم ()31م.م صكملغقبفم -م أيماظضملؾملدماىدؼدم -م ؼذطرمظؽملمملمأعقرـبام
طبؿصقبمبؾملمملمعـؾم:م
1م .م ظػملؽمللمملءمضؿملؼملهملمثمملغقؼقبهملمؼبماجملؿؼملعمالمؼؿؿمسدقبػـمجبمملغنملماظرجممللم ..م صؽملفدماظػملطملهملماإلنؿملػملؿملهملم
تظملزملؾماظؽمللمملءمواألرظملممللمسـماظرجممللمبرملغملؾمؼؾدومرؾعمل قبؿملـبمملمؼبمأطـرمعـمعقضعم،معـالم

:م (وؽبطَانؽبم

ؿبلةكبمآالَفكبمرؽبجؾب،ٍ٢معؽبامسؽبٓؽباماظؽملكبقبلؽباءؽبموؽباِ ؿبَوالَدؽب)مػعؿقبكم.م14م:م 21ؼم.م
سؽبٓؽبدؾبماآل كبطػملكبنيؽبمغؽبقؿب٦ؽبمخؽبؼمل ؽب
2م.مظعملدمأخرجم(اٌلؿملح)ماظغملـرلمعـماظرملؿملمملرنيمعـمأجلمملدماظؽمللمملءم؛مومبرملغملؾمؼدسقمإظبماالسؿعملمملدم
بفملغقبؾملـمأطـرمخشملؿملؽهملمعـماظرجممللم .م ومؼبمحمملظهملمواحدةمأخرجمدؾضملهملمش ؼمملرنيمدصضملهملمواحدةمعـم
جلدمأحدماٌرضكم،مأعمملماٌظملمملرضهملمصكملنقبما ٌُزملمملبهملمطمملغوملم (عرؼؿماجملدظؿملقبهمل )م ،موأزـقبمبفملنقبمهدؼدم
اظرضؿمبلؾضملهملمذؿملمملرنيمالمبدقبموأغقبفمؼضملينمذؿملؽـبمملمعمملم .م (وؽببؽبضملؿبٚؾبماظؽملكبقبلؽباءكبماظػملَقب٦ؽباتكب٨مطُ٤ؽبقبمضَٓؿبمذؾبظملكبنيؽبمعكب٤ؿبم
ؿبضملةَمذؽبؿملؽباركبنيؽب،م
ؿبٓظكب قبؿملؽبةكبماظَقبؿكب٨مرَٕؽبدؽبمعكبؽملؿبؾملؽبامدؽبؾ ؽب
أَرؿبوؽباحٍم كبذِٕقبؼٕؽبةلبموؽبأَعؿبٕؽباضٍ،موؽبػؾب٤ؽبقب :معؽبٕؿبؼؽب٣ؾبماظْؼملؽبضملؿبٕؾبو َصةُمبكباظْؼملؽبف ؽب
ؿبجةُمخؾب٦زِيموؽبطكبؿملِ٢مػكبريؾبودؾبسؽب،موؽبدؾب٦دؽب قبؽملؽبةُ،موؽبشَؿملؿبٕؾبػؾب٤ؽبقبمطَـكبريؽباتفبمعكبؼملؽبقب٤ؿبمطُ٤ؽبقبمؼؾبلؽباسكبٓؿبغؽب٥ؾبم
وؽبؼؾب٦ؽبغؽبقبامزؽبو ؽب
كببفملَعؿب٦ؽباظكبؾملِ٤ؽبقب)مػظقضمملم.م8م:م3ؼم.م
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3م .م خسملقعماٌرأةماظؿمملمملظرجؾمومبرملغملؾمؼظملققمرؤؼهملماإلدالمماظزملمملرعهملم :م (أَؼؽبقبؿؾبؾملؽباماظٖؽبقبوؿبجؽباتؾب،م
ؿمللةَمضَٓؿبمأُخؿبسملكبضملؽبتؿبم
جغملُ٤ؽبقب،مطَؼملؽبامكبظػملٕؽبقببكبقب )مػأصلسم.م5م :م22ؼم.م أوم( َصغملَؼملؽبامأَنؽبقبما ْظغملَؽملكب ؽب
اخؿبسملؽبضملؿب٤ؽبمَِزؿبوؽبا كب
كبظػملْؼملؽبلكبؿملِّ،م َصغملَٔظكبَ١ماظٖؽبقبوؿبجؽباتؾبمأَؼؿبسملاًمَِزؿبوؽباجكبؾملِ٤ؽبقب،مصكب٨مطُِ٢قبمذؽب٨ؿبءلب )م ػأصلسم .م 5م :م 24ؼم.م أوم
ؿبمؼغملُ٤ؽبقبم
ؿبمسػملَؿملؿبؾملِ٤ؽبقبمأَن ؽب
(ظكبؿؽبزملؿبؼملؾبتؿبماظؽملكبقبلؽباءؾبمصكب٨ما ْظغملَؽملؽبائكبِٗ،م َصػملَؿملؿبٗؽبمعؽبلؿبؼملؾب٦حاًمظَؾملؾب٤ؽبقبمأَنؿبمؼ ؽبؽبؿ َغملػملَقبؼملؿب٤ؽب،مبؽب ٢ؽب
ِؼضملةُمأَؼؿبسملاً)مػطقرغـقسماألوظبم.م14م:م34ؼم.م
كبماظرملؽبٕ ؽب
قبمعامتؾبصكب٨م كبب ٥قب
َ٧محٓكب و
لب،مسػمل ؽب
خؽباضكبضملؽبات ؽب
وشرلمذظؽماظغملـرلمعـماإلذمملراتم.م
م

60

احملؾقبةماٌرملٕورةم:م
ؼطملػملنملمرأيفبمؼعملقلمبفملنقبم (اٌلؿملح)م ٕمؼغملـمدعقيقبماٌزاجم،موالمصمملحنملمصؽملقنمضؿمملظؿملهملمأومدراؼهملم
حربؿملهملم،مومحؿكمإشلفماظذيمبرملقبرمبفمطمملنمأضربمإظبمأخالضؿملقبمملتفمػقم.مشرلمأنقبماحملؾقبهملماظيتمرمملٌمملم
مملضم؛مإغؼملمملمػلمعرملرورهملمبمملتقببمملعمدربفم .م ومميغملـم
قب
اضذلغوملمبمملدؿم (اٌلؿملح)م ٕمتغملـمص قبغملًمملمسػملكمبؿمل
أنمغرصدمبضملضمعالعحماٌعملمملؼسملهملمشرلماألخالضؿملقبهملمؼبم:م
(طُ٢ؾبقبمعؽب٤ؿبمؼؾب ؿبؽملغملكبٕؾبغكب٨مأَعؽبامؽبماظؽملؽبقباسِ،مأ ؿبُغغملكبٕؾبهؾبمأَغؽبامأَؼؿبسملاًمأَعؽبامؽبمأَبكب٨ماقبظَٔكبيمصكب٨ماظلؽبقبؼملؽباوؽباتكب .م الَمتؽبصملُؽملؾبقب٦امأَغكبقب٨م
ًمسػملَ٧ماَِرؿبضِ .م عؽبامجكبؽؿبتؾبمُِرؿبدكب٨ؽب م دؽبالَعاً،مبؽب٢ؿبمدؽب ؿبؿملظملاً .م َصكملِغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبمَِجؿبضملؽب٢ؽبم
جكبؽؿبتؾبمُِرؿبدكب٨ؽبمدؽبالعا ؽب
ؽبػغملَٔؽبامؼؽبزملكبريؾبمأَسؿبٓؽباءؽبم
ؽبمسػملَ٧مخكبالَفلبمعؽبٝؽبمأَبكبؿمل٥كب،موؽباظْؾكبؽملؿبتؽبمعؽبٝؽبمُأعكبقبؾملؽبا،موؽبا ْظغملَ قبؽبؽملةَمعؽبٝؽبمحؽبؼملؽباتكبؾملؽبا .م و ؽب
اإلِغؿبلؽبان ؽب
اإلِغؿبلؽبانِمأَػؿب٢ؾبمبؽبؿملؿب كبؿ٥كب .م عؽب٤ؿبمأَحؽبّبؽبقبمأَبؽباهؾبمأَوؿبمأُعؽبقب٥ؾبمأَطْـؽبٕؽبمعكبؽملكبقب،٨م صَالَمؼؽبل ؽبؿبؿقكبعملُقبؽملكب. ٨م وؽبعؽب٤ؿبمأَحؽبّبؽبقبمابؿبؽملؽب٥ؾبمأَوِم
ؿبمصػملكبؿملؾؽب٥ؾبموؽبؼؽبؿؿبؾؽبضملؿبؽملكب،٨مصَؾملؾب٦ؽبمالَمؼؽبل ؽبؿبؿقكبعملُقبؽملكب. ٨م عؽب٤ؿبم
ؽبقؼملكب ٢ؽب
ابؿبؽملؽبؿؽب٥ؾبمأَطْـؽبٕؽبمعكبؽملكبقب،٨مصَالَمؼؽبل ؽبؿبؿقكبعملُقبؽملكب. ٨م وؽبعؽب٤ؿبمالَمؼ ؿب
ؼؽبؿؽبؼملؽبلؽبقبْ١مبكبقؽبؿملؽبا كبت٥كب،مؼؽبكؿبلؽبٕؿبػؽبا)مػعؿقبكم.م10م:م33م-م39ؼم.م
ومأؼسملمملم:م
ـب
ؽبضملػملَتؿب)مػظقضمملم.م12م:م49ؼم.م
ؿبمتغملُ٦نؽبم َضٓكبماذؿبؿ ؽب
ؽبمسػملَ٧ماَِرؿبضِمغؽباراً،م َص َػملغملَ٣ؿبمأَوؽبدؾبقبمأَن ؽب
(جكبؽؿبتؾبم ُِظْعملكب ٨ؽب
ومأؼسملمملم:م
ـب
(وؽبظغملكب٤ؽبقبماظْؼملؽبٕؿبأَةَماضْؿؽبٕؽببؽبتؿبم ِإظَ ؿبؿمل٥كب،موؽبدؽبفؽبٓؽبتؿبمظَ٥ؾبم،موؽبضَاظَتؿبم :م أَسكبؽملكبقب٨مؼؽبادؽبؿملكبقبٓؾب !م َصفملَجؽبابؽب:م ظَؿملؿبٗؽبمعكب٤ؽبم
اظزملؽبقب٦ؽبابكبمأَنؿبمؼؾبقملؿبخؽبٔؽبمخؾبّبؿبزؾبماظْؾؽبؽملكبنيؽبموؽبؼؾبشملْٕؽبحؽبمكبظفكبٕؽباءكبما ْظغملكبالَبكب)مػعؿقبكم.م15م:م 25م-م26ؼم.م
م
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وشرلمذظؽمعـماإلذمملراتماظيتمؼظمللقبرػمملماظضملعملالءمبفملغقبؾملمملمدسقاتمعرملققبذهملم..مصظمللماألوظبمغالحظمبفملغقبفم
ؼدسقمإظبمتؾملرملؿملؿمأواصرماألدرةمؼبمدؾؿملػملفم .م بؾمومؼظملكرمبفملغقبفمجمملءمظؿملظملرقبقمأصرادماألدرةماظقاحدةم
ؾبمسػملَ٧مذؽباتكبؾملؽبامتؽبكؿبٕؽببؾب .م
ؽبؼمل َػمل َغملةلبمتؽبؽملؿبعملَلكب ٣ؽب
مملضسملمملمغظمللفمصؿملؼملمملمبضملدمظؿملعملقلم:م(طُ٢ؾبقبمع ؿب
سـمبضملضػؿماظؾضملضم .معؽمل ـب
ؾبمسػملَ٧مذؽبا كبت٥كب،مالَمؼؽبزملؿبؼملؾبٓؾب)مػعؿقبكم.م12م:م25ؼم.م
قبمعٓكبؼ ؽبؽملةلبمأَوؿبمبؽبؿملؿبتلبمؼؽبؽملؿبعملَلكب ٣ؽب
وؽبطُ٢ؾب ؽب
ومؼبماظـقبمملغؿملهملمصكملغقبفمؼؿغملػملّؿممبمملمالمؼػملؿملؼمبمملظقدؼعماٌلمملٕمطؼملمملمضبنملقبماٌلؿملقلقب ونمتزملقؼرهم .م وماظـمملظـهملم
؛مؼؿقدقبثممبؽملشملؼمرؾعمللقبمصيملمعـرلمظالدؿطملرابم ..م إذمؼزملػماظغملؽملضملمملغؿملنيمبذملم (م اظغملالب)م ،موبفملنقبم
ردمملظؿفمربزملقرةمؼبمبينمإدرائؿملؾم ..م ممّمملمؼدظّؾمسػملكمأنقبمأضزملكمأحالعفمطمملغومل ممػملغملهملمبنيم
(اىػملؿملؾ)موم(اظعملدس)م.م
هموأغقبؾملمملمتضملينمطذاموطذام .م وم

ومظغملـمالمرؼنملمؼبمأنقبماٌقملعـمدؿملؽملدليمظؿملكدلغمملمعمملمجؾملػملؽملمملمصؾملؿ

ظملؾملقعمملمؼبماظضملمملدةم ..مصؾملقمذمملسرمالمؼشملؿملؼمأعمملمم
اظلقبؾنملمصؿملؼملمملمأزـقبمأنقبماإلظفماظدؼينمالمؼعملقلمطالعـبمملمع ـب
ظذقبةماجملمملزمصدلام..م!!م
م
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أخالقماظسملضملٟمواٌلغملؽملةم:م
طـرلونمهدقبثقامسـم (األخالقماٌلؿملقؿملقبهمل )م ومغعملدػمملم،معؿؽملمملوظنيمإؼقبمملػمملمطؼملضملؿملمملرمظدرادهملم (سػملؿم
األخالق)مبرعقبؿفم.م صؼملؽملؾملؿمعـموضػمسػملؿملفمحبذرمومارتؿملمملبم -مدؾؿملؽملقزامػاظذيمالمؼؾبضملفؾين ؼمعـمملالًم
 م حؿملىملمؼدسقمبزملراحهملمإظبمأنمضبمملصظماإلغلمملنمسػملكمبعملمملئفموطؿملمملغفمدونمأنمؼؿالذكمبلؾنملماظضملمملرظملهملماظيتمؼزملظملؾملمملمبذملم (اظظملغملرةماظؽملمملضزملهمل )م.م ومعؽملؾملؿمعـمغمملدىمبؿؽملقؿملهملمػذاماٌضملؿملمملرماألخالضلم
ألغقبفمعـرلمظػمللقبكط م وشرلمواضضمللم -م ذقبؽملؾملقرمعـمملالًم -م .م ومعؽملؾملؿمعـمضممللمبفملغقبفمعرضمؼزملؿملنملم
قبػمملموصمملغ ـبؿملمملم -م غؿملؿرملفمعـمملالًم -م .م وأغمملمأعؿملؾمإظبمرأيماألخرلمإذم
اإلغلمملنمصؿملفضملػملفمعؽملق قبشملًمملمومعرملق ـب
ؾبمؼقعمملم :م(عؽب٤ؿبمأَدؿبٕؽبصَتؿبمصكبؿمل٥كبماٌَ٦ؽبدؽبقبةُمدؽب٦ؿبفؽبمؼؽبظملْؽملؽب٧مأ قبَوؽبالً )م ()32م ؛مظلؾنملمبلؿملطمػقمأنقبمصشملرةم
ضػملومل ـب
اإلغلمملنماظلػملؿملؼملهملمالمتعملقدهمإظبمإسشملمملءمخدقبهماألؼلرمٌـمصظملعمبمملظظملضملؾمخدقبهماألميـم .موالمؼرملضملرمػذام
اإلغلمملنمبرشؾهملمؼبمأنمؼغملقنمشؾ قبؿملـبمملمطفملنمؼطملظملرمظزملمملحؾفمطؾقبمعمملمصبينمعـمخشملمملؼمملمعمملمداممؼؿقبم
مملزعمملمإنقبمػغملذامأخالض قبؿملمملتم
وؼضملؿذرم ..م حؿقبكمظقمتغملرقبرماظذغنملمدؾعمعرقباتمؼقع قبؿملـبممل م ..م!!م أسؿعملدمج ـب
المؼلؿشملؿملعمأسؿكماٌـمملظؿملنيمإجمملزتؾملمملم..مأوماظعملقلمبزملقابؾملمملم.م
وبضملؿملدـبامسـماألخالض قبؿملمملتمشرلماظضملؽملؿملظملهملمظرملكصم (اٌلؿملح)م..م صكملغقبؽملمملمحنيمغؽملمملضشماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملم
وعمملمجؽملؿفمعـموؼالتمسػملكماظؾرملرؼهملمؼبمعراحؾمتمملرطبؿملهملمدمملبعملهملم؛مدؽملعملقلمبالمتردقبدمبفملغقبؾملمملمطمملغوملم
متمملرسماإلبمملدةماىؼملمملسؿملقبهملموايفرماظظملغملريمواظظملقضقؼقبهملماظالّمخالّضهملمعلؿصملػملّهملًمبمملظزملقبػملؿملنملمومبؿقمملظػم
(عؾمملركم|مععملدقبس)مبنيماٌػملقكموآبمملءماظغملؽملؿمللهملمومرشؾمملتماظرملقبضملقبماٌؿضملشملّرملهملمظػملدقبممؼبمتػملؽماظظملذلةم .م
قبأعمملمأوظؽؽماظذؼـمؼؿقدقبثقنمسـماظطملربمومأوربقبمملماٌؿلمملربهملم -م غقسـبمملمعمملم -م اآلنمصؽملعملقلمشلؿم :م إنقبم
عملقاغنيماظضملػملؼملمملغؿملهملمعوملدمملربهملموظؿمللوملمأوربقبمملماٌلؿملقؿملقبهملمألنقبماألدؼمملنمالمتضملرفماظؿلمملعحمواإلميمملنم
ؽب
اظ
بمملألدؼمملنمصبدلماٌرءمبرملغملؾمأومبـملخرمسػملكمربمملربهملم-موظقمبمملًظملمملءم-مأيؽبقبمإظفلبمالمميـقبؾمدؼؽملفم.مم
م
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مملمأتظملؼممتمملعـبمملمععم (صؿملقربمملخ)م اظذيمرأىمعمملمعسملؼملقغفم :م (سٓمماظؿلاعّمػ٦ماظؽملؿؿملفةم
وعـمػؽمل قب
ايؿؼملؿملقبةمظألدؼان )م .م وسػملؿملفم؛مصمملظعملمملغقنماظضملؽبػملؼملمملغلماظذيمؼؾبشملؾقبؼمؼبمأؼقبهملمبعملضملهملمعـماظضملمملٕمدؿملغملقنم
ربمملمودؿملغملظملؾمايؿملمملةماظؽملصملؿملظملهملمظػملفؼملؿملعم،مإذمدؿؿقصّرماظرملروطماظزملقؿملقبهملموماألخالضؿملقبهملم
مملجقمملموعؿلممل ً
غ ـب
ظؿشملققبرماإلغلمملنمدونمايمملجهملمظقدمملرهملمزلمملوؼقبهملمربقبمملغؿملقبهملم،مأومطؼملمملمؼضملؾقبرم

(عمملرطس)م:م (اظٓوظةم

ايعملؿملعملؿملقبةمالمهؿاجم إظبماظٓؼ٤مع٤مأج٢ماطؿؼملاهلاماظلقبؿملاد٨م .م ومأطـٕمع٤مذظ١مصؾمل٨متلؿشملؿملٝم
أنمتشملٕحماظٓؼ٤مِنقبماِداسماإلغلاغ٨مظػملٓؼ٤معؿقعمل٠مصؿملؾملامبشملٕؼعملةمدغؿمل٦ؼقبة)م()33م.م
قبمدوظهملماظضملػملؼملمملغؿملهملم،مومظؿملسمؼبمزؾقبماظغملؽملؿمللهملم.م
ؽب
مملمؼبمأوربمملم؛مؼبمزؾ
قب
أضقلمػذامألغقبلمأسؿملشمػؽمل
م
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اٌضملفٖاتم:م
إنقبمأخشملرمعرحػملهملمعـمعراح لمعؽملمملضرملهملماألدؼمملنمػلمتضملمملعػملؽملمملمععم (اٌضملفزة)م سػملكماسؿؾمملرػمملمخراصهملم
قملعـمدؾؾمملمضشملضمل قبؿملـبمملمظقجقدماإلظفماظدؼينم
ـب
وزـقبموتػملظملؿملؼمومتعملققبلم،مصؿملؼملمملمؼراػمملماٌ

.م وطؼملمملمؼبمحمملظهملم

(عقدك)م غعملػمأعمملمم (اٌلؿملح)م برمللءلبمعـماظؿلمملؤلماظذيمؼؾبربؽماظغملظملّمملرمصعملطم،مإذمجؽملقبنملم (آ)م
اٌقملعؽملنيمربؽملهملماظؿلمملؤلمعلؾؼـبام..مغعملػمظؽملرصدماآلتلم:م
1م .م عمملمؼغملدقبرمصظملقمسعملػمللمبمملظظملضملؾمػقمعضملفزاتماإلرضملمملمماىؼملمملسلم،مؼبمبرغمملعيملمشذاءمسمملٌلقبمالم
ؼعملقىمسػملؿملفمشرلماٌقملؼقبدممبضملقغهملمآم ..مصؾملمملمػقمؼعملقممبكملرضملمملممػبلهملمآالفمرجؾم -مسداماظؽمللمملءموم
ؿبلةكبمأَرؿبشكب َظملةلبم
األرظملممللم -م خبؼمللهملمأرشظملهملمومزلغملؿنيم :م (صَعملَاظُ٦ا:م ظَؿملؿبٗؽبمسكبؽملؿبٓؽبغؽبامػؾب٤ؽب امدكب٦ؽبىمخؽبؼمل ؽب
ؾب٦امسػملَ٧ماظْضملؾبرملؿبّبكب .م ثؾب٣ؽبقبمأَخؽبٔؽبم
ؽبفػملكبل ؽب
ؽبؼملغملَؿؽبؿملؿب.ِ٤م صَعملَالؽب:م أَحؿبسملكبٕؾبوػؽبام ِإظَ٨ؽبقبمػؾبؽملؽبا !م وؽبأَعؽبٕؽبماظْفؾبؼملؾب٦عؽبمأَنؿبمؼ ؿب
وؽبد ؽب
قبؼملغملَؿؽبؿملؿب،ِ٤موؽبرؽبصَٝؽبمغؽبصملَٕؽبهؾبم ِإظَ٧ماظلؽبقبؼملؽباءكب،موؽببؽبارؽبكَموؽبطَلؽبقبٕؽبماَِرؿبغِ َصةَ،موؽبأَسؿبشملَاػؽبام
ؿبلةَموؽباظلؽب ؽب
اَِرؿبشكب َظملةَماظْكؽبؼمل ؽب
ْفؼملكبؿملٝؾبموؽبذؽبؾكبضملؾب٦ا.مثؾب٣ؽبقبمرؽبصَٝؽبماظؿؽبقب َال كبعؿملٔؾبماثؿبؽملؽبؿؽب٨ؿبمسؽبرملؿبٕؽبةَمضُ قبظملَةًم
ؽبامسػملَ٧ماظْفؾبؼملؾب٦عِ.م َصفملَطَ٢ؽبماظ ؽب
ظكبػملؿؽبقب َال كبعؿملٔكب،مصَ٦ؽبزؽبقبسؾب٦ػ ؽب
ؿبلةكبمآالَفكبمرؽبجؾب،ٍ٢معؽبامسؽبٓؽب اماظؽملكبقبلؽباءؽبم
كبلِٕ .م وؽبطَانؽبمسؽبٓؽبدؾبماآل كبطػملكبنيؽبمغؽبقؿب٦ؽبمخؽبؼمل ؽب
عؽبألُوػؽبامبكبؼملؽبامصَسملؽب٢ؽبمعكب٤ؽبما ْظغمل ؽب
وؽباِ ؿبَوالَدؽب)مػعؿقبكم.م14م:م 17م-م21ؼم.م
بؾمأغقبفمؼضملؿملدماظغملرقبةمومؼشملضملؿمأربضملهملمآالفمرجؾم -م سداماظؽمللمملءمواألرظملممللم -م بلؾضملهملمأرشظملهملموسددم
ؽبؼملغملَاتلبم
ؿبضملةٌموؽببؽبضملؿبٚؾبمد ؽب
َل َفملظَؾملؾب٣ؿب:م طَ٣ؿبمرؽبشكبؿملظملاًمسكبؽملؿبٓؽبطُ٣ؿب؟مأَجؽبابؾب٦ا :م دؽبؾ ؽب
ضػملؿملؾمعـمصطملمملرماظلؼملؽم :م (ص ؽب
ؽبذغملَٕؽبم
قبؼملغملَاتكب،مو ؽب
ؿبضملةَموؽباظلؽب ؽب
ؾب٦امسػملَ٧ماَِرؿبضِ،مثؾب٣ؽبقبمأَخؽبٔؽبماَِرؿبشكب َظملةَماظلؽبقبؾ ؽب
ؽبفػملكبل ؽب
صكبطملؽبارٍ!م َصفملَعؽبٕؽبم اظْفؽبؼملؿبٝؽبمأَنؿبمؼ ؿب
ْفؼملكبؿملٝؾبمحؽبؿؽبقب٧مذؽبؾكبضملؾب٦ا .م ثؾب٣ؽبقبمرؽبصَٝؽبم
ؽبامسػملَ٧ماظْفؾبؼملؾب٦عِ .م َصفملَطَ٢ؽبماظ ؽب
وؽبطَلؽبقبٕؽب،موؽبأَسؿبشملَ٧ماظؿؽبقب َال كبعؿملٔؽب،مصَ٦ؽبزؽبقبسؾب٦ػ ؽب
ؽبضملةَمآالَفكبمرؽبجؾب،ٍ٢م
كبلِٕ .م وؽبطَانؽبمسؽبٓؽبدؾبماآل كبطػملكبنيؽبمأَرؿبب ؽب
ؿبضملةَمدكبالَلٍممؽب ُِوػؽبامبكبؼملؽبامصَسملؽب٢ؽبمعكب٤ؽبما ْظغمل ؽب
اظؿؽبقب َال كبعؿملٔؾبمدؽبؾ ؽب
عؽباسؽبٓؽباماظؽملكبقبلؽباءؽبموؽباِ ؿبَوالَدؽب)مػعؿقبكم.م15م:م 34م-م38ؼم.م
الحظمسزؼزيماٌقملعـم؛مبفملغقبفمٕمؼشملضملؼملؾملؿمصعملطمبؾمأغقبؾملؿمغبػملقامعضملؾملؿماظلكبقباللمعػملؽكمبؾعملمملؼمملماًؾزم
واظلؼملؽم.م
قب
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2م.مظضملؾقبم ؼبماٌمملذلمصققماٌمملءمواحدةًمعـمأطـرماظزملقبقرمإشل ـبمملعمملمظػملرملقبضملراءمواألدبمملءموحؿقبكماظلقبؿملؽملؼملمملمؼبم
واظردمملعنيمبمملظشملؾعموعؽملؾملؿماظظملرغللم (Francois Boucherم )م
اظضملزملرمايدؼىملم ..م قب
صمملحنملمظقحهملم (Peter Invitedم )to Walk on the Waterم اٌُؽملفزةمؼبمسمملمم
1766م.مصمملٌرمللمصققماٌمملءمصقرةٌمتغملمملدمتغملقن مرادكهملمؼبمذػـماىؼملؿملعم.م قبإغؼملمملمحنيمغؽملصملرمإظؿملؾملمملم
عؿفرقبدؼـمعـمايغملؿماظذػينماٌلؾقبؼمشرلمآبؾملنيمبمملىؼملمملظ قبؿملمملتماظظملؽملؿملقبهملموعغملؿظملنيمبممليعملؿملعملهملم،موؼبم
ًمسػملَ٧معؽباءكبم
ضقءمضراءةماظؽملصم :م (وؽبصكب٨ماظٕؾبقببؿبِٝما َِخكبريِمعكب٤ؽبماظػملَقبؿملؿبِ٢مجؽباءؽبمؼؽبلؾب٦عؾبم ِإظَ٧ماظؿؽبقب َال كبعؿملٔكبمعؽباذكبؿملا ؽب
ًمسػملَ٧ماظْؼملؽباءكب،ماضؿبشملَٕؽببؾب٦امضَا كبئػملكبنيؽب :م إِغؽبقب٥ؾبمذؽبؾؽبّفب !م ؽبوعكب٤ؿبمخؽب٦ؿبصكبؾملِ٣ؿبم
اظْؾؾبقؽبؿملؿبٕؽبةكب.م َصػملَؼملؽبقبامرؽبآهؾبماظؿؽبقب َال كبعؿملٔؾبمعؽباذكبؿملا ؽب
صؽبٕؽبخؾب٦ا.م وؽبصكب٨ماظْقؽبالِم َطػملَقبؼملؽبؾملؾب٣ؿبمؼؽبلؾب٦عؾبمضَائكبالً :م تؽبرملؽبفؽبقبضملؾب٦ا!م أَغؽبامػؾب٦ؽب .م الَمتؽبكؽباصُ٦ا !م صَعملَالؽبمظَ٥ؾبمبؾبشملْٕؾبسؾب :م
ًمسػملَ٧ماظْؼملؽباءكب !م صَعملَالؽبمظَ٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب :م تؽبضملؽبالؽب!م صَؽملؽبٖؽبلؽبم
إِنؿبمطُؽملؿبتؽبمأَغؿبتؽبمػؾب٦ؽب ،مصَؼملؾبٕؿبغكب٨مأَنؿبمآتكب٨ؽبم ِإظَؿملؿبَ١معؽباذكبؿملا ؽب
ؽب٧مسػملَ٧ماظْؼملؽباءكبمع قبؾبؿؽبفكبؾملاًمغؽبقؿب٦ؽبمؼؽبلؾب٦عؽب .م ؽبو َظغملكبؽملؽبقب٥ؾبمسكبؽملؿبٓؽبعؽبامذؽبضملؽبٕؽبمبكبرملكبٓؽبقبةكبماظِٕقبؼِّ،م
بؾبشملْٕؾبسؾبمعكب٤ؽبماظْعملَارِبكبموؽبعؽبرمل ؽب
ؿبلغملَ٥ؾبموؽبضَالؽبمظَ٥ؾب :م
قبمغفكبقبؽملكب! ٨م صَؼملؽبٓؽبقبمؼؽبلؾب٦عؾبمؼؽبٓؽبهؾبمصكب٨ماظْقؽبالِموؽبأَع ؽب
خؽبافؽبموؽببؽبٓؽبأَمؼؽبطملؿبٕؽبقؾب،مصَزملؽبٕؽبخؽب :م ؼؽبارؽببؾب ؽب
قب٧مدغملَؽملؽبتكبماظِٕقبؼّؾب .مصَؿؽبعملَٓؽبقبمؽبماقبظَٔكبؼ٤ؽبم
ؿبمصضملكبٓؽبام ِإظَ٧ماظْعملَارِبكب،محؽبؿؽب ؽب
ؽبامذ َغملغملْتؽب؟موؽبعؽبامإِن ؽب
ؼؽبا َضػملكبؿمل٢ؽبماإلِميؽبانِ،مظكبؼملؽباذ ؽب
صكب٨ماظْعملَارِبكب،موؽبدؽبفؽبٓؾبوامظَ٥مضَا كبئػملكبنيؽب :م أَنؿبتؽبمحؽب ّعملاًمابؿب٤ؾبمآكب !)م ػعؿقبكم .م 14م :م 25م -م 33م ؼم.م
حنيمغظملضملؾمطؾقبمػذام ..م صدقبضقغلمندمبفملنقبماألعرم -م وبؾلمملرهملم -م شرلمععملؾقلم .م ورشؿمأدمملررلم
اظدؼمملغمملتموماظدراوؼشموماظزملقصؿملنيمحقلمضدراتمعـمػذاماظؽملقبقعمصمملألصحقبمأنمتؾبؾملؼملؾماألعقرماظيتم
ؼرصسملؾملمملماظضملعملؾمدونمايمملجهملمإظبمتضملػملؿملؾم .م طؼملمملمالم ضبؿمملجماٌقملعـمبمملإلظفماظدؼينقبمومعضملفزاتم
أغؾؿملمملئفمإظبمعدلقبرم؛مأطـرمعـموؼملؿملدمسعملػملفم .م وؼبمػذاماظرملقبمملنمعـماىؿملقبدمأنمغلؿذطرماظدرادهملم
اشلمملعقبهملماظيتمضمملعوملمبؾملمملمذبؼملقسهملمعـمسػملؼملمملءمعؿكزملقبزملنيمأذمملرتمإظبمأنقبم (اٌلؿملح)م قبربؼملمملمٕمميشِم
ػملقجماظربؿملع )م اظيتمهؿؼملؾموزنم
قب
مملءمومإغؼملمملمسػملكمرؾعملهملمعمملءمعؿفؼملقبدةمصؿملؼملمملمؼلؿقب ىمبذملم(ث
صضملالًمسػملكمع قب
ذكصمبمملظغم()34م.م ؼؾعملكمأغقبلمأدؿطملربمطؿملػمٕمؼؿؽملمملولم (اظعملرآن)متػملؽماٌضملفزةماًمملرضهملموػقم
اٌقظعمبرصدمطؾمتػملؽماألسمملجؿملنملم..مصضملالًمأدؿطملربم.م
م
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3م.مإنقبماظعملدرةماظشملؾؿملقبهملمواظضملالجؿملقبهملماظيتممتؿقبعمبؾملمملم (اٌلؿملح)مشرلمضمملبػملهملمظػملؼملؽملمملضرملهملمػؽملمملمألغقبينمطػملّؿ ام
عررتمسػملكمتػملؽماألخؾمملرموددتؾبمظقمأغقبلمأدفمللمطؿؾهملماألغمملجؿملؾم :م( أغقبكمؼغملقنمػذام؟ )م.م رشؿم
ؼعملؿملينمبفملنقبمدقملاظلمػذامدؿملذػنملمأدراجماظرؼحمصؿملؼملمملمؼؾعملكماظرقببمخمملظدـبامبضملعملمملضرلهمواألعزملممللم .م وم
طؼملمملمضؿملؾم :م(باظؽمللؾةمظألزعؽملةماظعملٓميةم؛محؿملثماظلؿملادةمظػملؼملضملؿعملٓاتمإًاصؿملقبةموماظغمل٢قبمعؾمل قبؿملفملم
ظإلميانم باٌضملفٖةمطانمعـ٢مػٔاماظضملالجمذائضملـبامسػمل٧موج٥ماًزمل٦صم،مومؼؽمللقّبمأوقبلمعام
ؼؽمللقّبمسػمل٧مع٤مؼٓس٦نمعلغمل٦غنيمومؼضملؿملرمل٦نمحاظةمشؿملؾ٦بة)م()35م.م
4م.مسؼملػمل قبؿملمملتماظؾضملىملمواإلحؿملمملءماظيتموردتمضدمتفملثقبرمبؾملمملماظعملقممسـمررؼؼمأدمملررلم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ)م
ػملقكماظـمملغلم .م4م:م32م-م35ؼمأومػحزضؿملممللم.م37م:م3م-م10ؼم،موطػملّؾملمملم
قب
طؼملمملمؼبمدظملريم ػع
تعملقلمبفملنؿبمالمجدؼدمؼبمػذاماظرملفملنم.م
وماآلنم؛مالمأدريمعمملمأضقلمدقىمأغقبلمأتلمملءلم :مأظؿمللوملماٌضملفزةمػلمأغقبؽم -مسزؼزيماٌقملعـم-م
تعملرأمطؾمػذاموالمهرقبكمدمملطـبؽملمملم..م؟!م
م
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عؿظملٕقبضاتم:م
1م .م ٌمملذامؼؿقبغمللملم (ؼقحؽملمملمبـمزبدي )م وػقمطمملتنملمأحدماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغلقب ةم،م ومظفمثعملؾمؼبم
اٌلؿملقؿملقبهملمواٌضملرقبفمالح ًعملمملمبذملم (اظعملدقبؼسمؼقحقبؽملمملماإلنؿملػمللقب )م..م أضقلمٌمملذامؼؿقبغمللملمسػملكمحسملـم
()The Last Supperم

(اٌلؿملح)م ؟مومغذطرمػؽملمملمأنقبمجدالًمثمملرمحقلماظػملّقحهملماظرملقبؾملرلةم

ظإلؼشملمملظلقبماظظملذقبم (Leonardoم)Da Vinciمواٌُؽملفزةمؼبمسمملمم1498م،مإذمذػنملماظؾضملضم
إظبمأنقبماىمملظسممينيم (اٌلؿملح)مػلم(اجملدظؿملقبهمل)م ؛مصؿملؼملمملمداصعمأصقمملبماظرأيماآلخرمضمملئػملنيمأغقبفم
(ؼقحقبؽملممل)م وطمملنمعبؿملالموغمملس ـبؼملمملمظدرجهملمأغقبفمضدمطبؿػملطمسػملكماظؽملمملزرؼـماألعرم .م غمملػؿملؽمسـماإلذمملرةم
كبيمؼقكبؾؾبقب٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب)م..م!!م
إظؿملفمبفملغقبفم(اقبظَٔ ؾب
ًمسػملَ٧محكبسملؿب كبؽمل٥كب)مػؼقحقبؽملمملم.م13م:م23ؼم.م
كبيمؼقكبؾؾبقب٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾبمع قبؾبؿؽبغملكبؽا ؽب
(وؽبطَانؽبماظ قبؿكب ْػمل كبؼملؿملٔؾبماقبظَٔ ؾب
2م .م عمملمايغملؼملهملمعـمأنمطبػملعم (اٌلؿملح)م ثؿملمملبفمؼبمظؿملػملؿفماألخرلةمايمملزلهملم،موؼؽؿزرممبؽملرملظملهملم،م
ثؿقبمؼطمللؾمأضداممتالعذتفموؼؽملرملقبظملؾملمملمبذاتماٌؽملرملظملهملماظيتمطمملغوملمضدمائؿزرمبؾملمملم،مومػذامؼضملينمأغقبفم
تضملرقبىم:م
ؽبامسػملَ٧موؽبدؽب كبشمل٥كب،مثؾب٣ؽبقبمصؽبّبؽبقبمعؽباءـبمصكب٨م
ؽبخػملَٝؽبمرِدؽباءؽبهؾبموؽبأَخؽبٔؽبمعكبؽملؿبرملؽب َظملةًمظَظملَقبؾمل ؽب
(غؽبؾملؽبٚؽبمسؽب٤ؿبمعؽبائكبٓؽبةكبماظْٝؽب ذؽباءكب،مو ؽب
كب٨مسػملَ٧موؽبدؽب كبشمل٥كب )م ػم ؼقحقبؽملمملم .م
وِسؽباءلبمكبظػملْطملؽبلؿب،ِ٢موؽببؽبٓؽبأَمؼؽبطملؿبلكب٢ؾبمأَضْٓؽبامؽبماظؿؽبقب َال كبعؿملٔكبموؽبؼؽبؼملؿبلؽبقؾبؾملؽبامبكبا ْظؼملكبؽملؿبرملؽب َظملةكبماظَقبؿ ؽب
13م:م4م-م5ؼم.م
3م .م ٌمملذامؼؽملزسيملماٌلؿملح ؼقبقنم (اظرملرضؿملقبقن)م وم (اظغملمملثقظؿملؽ)م عـماىدلمحقلمبؿقظؿملقبهملم (عرؼؿ)م ؟م
مملمأخؿمملمظذملم (عرؼؿ)م األوظبمومخمملظهملًمظذملم
أؼسملمملموصبضملػملقغؾمل ـب
وٌمملذامطبؿػملعملقنماعرأةمأخرىمازلؾملمملم (عرؼؿ)م ـب
(اٌلؿملح)م..مطؾقبمػذامطلمؼـؾؿقامأغقبؾملمملمٕمتؿزوجموتؽملفنملم .مصؿملؼملمملمأنقبم(اظدلوتلؿمملغومل)مأطـرمهسملقبرـبام
حنيمآعؽملقامبفملنقبمظذملم(اٌلؿملح)مأخقةمعـمأعقبفم(عرؼؿ)مومأبؿملفم(ؼقدػ)م.مم
م
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طؼملمملمأنقبم(اإلنؿملؾ)مواضحمؼبمظطملؿفمػؽملمملم:م
ؽبموإِخؿب٦ؽبتؾب٥ؾبمؼؽبضملؿبعملُ٦بؽبموؽبؼؾب٦دؾبٟؽبموؽبدكبؼملؿبضملؽبانؽبموؽبؼؽبؾملؾب٦ذؽبا؟ م
( َأظَؿملؿبٗؽبمػؾب٦ؽبمابؿب٤ؽبماظؽملؽبقبفؽبقبارِ؟مَأظَؿملؿبلؽبتؿبمأُعؾبقب٥ؾبمتؾبٓؿبسؽب٧معؽبٕؿبؼؽب ٣ؽب
ؾبمػٔكبهكبم ُطػملُقبؾملؽبا؟)مػعؿقبكم.م13م:م55م-م56ؼم.م
ؾبمجؼملكبؿملضملاًمسكبؽملؿبٓؽبنؽبا؟م َصؼملكب٤ؿبمأَؼؿب٤ؽبمظَ ٥ؽب
أَوؽبمظَؿملؿبلؽبتؿبمأَخؽب٦ؽباتؾب ٥ؽب
ؿبمؼ َغملػملكبقبؼملؾب٦كَ )م
َموإِخؿب٦ؽبتؽبَ١موؽباضكبظملُ٦نؽبمخؽبارِجاًمؼؽب ْشملػملُؾؾب٦نؽبمأَن ؾب
(صَعملَالؽبمظَ٥ؾبموؽباحكبٓفبمعكب٤ؽبماظْقؽبا كبضِٕؼ٤ؽب :م ػؽبامإِنؽبقبمأُعؽبقب ١ؽب
ػعؿقبكم.م12م:م47ؼم.م
( َأظَؿملؿبٗؽبمػؽبٔؽبامػؾب٦ؽبماظؽملؽبقبفؽبقبارؽبمابؿب٤ؽبمعؽبٕؿبؼؽب٣ؽب،م وؽبأَخؽبامؼؽبضملؿبعملُ٦بؽبموؽبؼؾب٦دكب٨موؽبؼؽبؾملؾب٦ذؽباموؽبدكبؼملؿبضملؽبانؽب؟مأ ؽبَوظَؿملؿبلؽبتؿبمأَخؽب٦ؽباتؾب٥ؾبم
سكبؽملؿبٓؽبغؽبامػؾبؽملؽبا؟)مػعرضسم.م6م:م3ؼم.م
َموإِخؿب٦ؽبتؽبَ١مصكب٨ماظْكؽبارِجِمؼؽب ْشملػملُؾؾب٦غؽب) َ١م
ؽب٦ظَ٥ؾبمجؽبؼملؿبٝفبمطَؾكبريفب،مصَعملَاظُ٦امظَ٥ؾب :م ػؽبامإِنؽبقبمأُعؽبقب ١ؽب
ؿبمجػملَٗؽبمح ؿب
(وؽبطَانؽبمضَٓ ؽب
ػعرضسم.م3م:م32ؼم.م
ً،مؼِٕؼٓؾبونؽبمأَنؿبمؼؽبٕؽبوؿبكَ)مػظقضمملم.م8م:م20ؼم.م
َموإِخؿب٦ؽبتؽبَ١موؽباضكبظملُ٦نؽبمخؽبارِجا ؾب
(صَِ٠ؼ٢ؽبمظَ٥ؾب:مإِنؽبقبمأُعؽبقب ١ؽب
ؾبقملعكبؽملكبنيؽبم كبب٥كب)مػؼقحقبؽملمملم.م7م:م5ؼم.م
ؿبمؼغملُ٦غؾب٦امع ؿب
( َصكملِنؽبقبمإِخؿب٦ؽبتؽب٥ؾبمظَ ٣ؽب
4م .م خبزملقصمسذراوؼقبهملم (عرؼؿ)م صػملؽملؿقدقبثمبضملفمملظهملمسـموالدةم (اٌلؿملح)م اظضملفؿملؾهملم .م سبـمغضملؿعملدم
بأنقبماظؽملمملسمؼبم(اىػملؿملؾ)مطمملغقامعضملؿمملدؼـمسػملكمخراصهملمحؾؾم+موالدةمسذراوؼقبهملمعـمػذاماظعملؾؿملؾم،موم
إالّمطؿملػمادؿلمملشقامبعملمملءهمثالثنيمس ـبمملعمملمدونمأيقبمخقارقم،مواطؿظملقامبرؤؼؿفمنّمملرـبامأومؼذػنملمععم
أبؿملفمإظبماٌضملؾدمعـمأجؾماظزملقبالةمواظضملؾمملدةمواظذلاتؿملؾم ..م ؟!م وإنمٕمؼغملـمأحدػؿمسرفمبفملغقبفموؾب ظكبدم
سذراوؼـبمملم -م وػقماألطؿملدمألنقبماظعملزملقبهملمعػملظملّعملهملم -م صؼملمملمغظملعماظعملقلمبؿػملؽماًراصهملمبضملدمضرابهملمضرنٍمدونم
قب
أدظّهملم..م؟!م
مملزعمملمأنقبماٌلؿملقؿملنيماألوائؾمطمملغقامالمؼعملقظقنمبؿػملؽماألعقرمومإنمػلمإالّمإضمملصمملتمالحعملهملم،م
أرىمج ـب
إذمٕمؼذطرم (اظضملؾملدماىدؼد )م أيقبمإثؾمملتمظألعرم ..م بؾمأنقبمطؾمعمملمتع رصفماظؾرملرؼقبهملمحقلمتػملؽم
اٌلفملظهملمؼبم (اإلنؿملؾ)م وم (اظعملرآن)م ػقمعمملمضمملظؿفم (عرؼؿ)م غظمللؾملمملم ..م وسبـمػؽملمملمظلؽملمملمؼبماعؿقمملنم
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أخالض قبؿملمملتموصدضؿملقبهملمأحدمعمملموالمؼضملؽملؿملؽملمملمأنمغظملضملؾمإذمطُؿؾوملماظغملؿنملمؼبمػذامومضؿملػملوملماألضقالماظيتم
تعملرملضملرمشلمملماألبدانم.مومظغملؽملؽملمملمغؿلمملءلمطؿملػمميغملـمأنمتغملقنمػغملذامعلفملظهملموه عؿملقبهملمومعؾبكؿ َػملعملهملمجزءـبام
عغملقـبقبغمملموػ قبمملعـبمملمؼبماظضملعملؿملدةماٌلؿملقؿملقبهملم..م؟!م
ؼعملقلماٌظملغملّرمدؿملقبدماظعملؼملينم :م(طانمظعملّبمأيقبمإهلةمخزملّبمؼبماهلاللماًزملؿملّبمػ٦م "ماظؾؿ٦لم"م،م
وضٓمتٕعبؾملاماظؾضملٚمباظضملٔراءم،مإالّمأغقبؾملامظ٦ج٥ماي٠مطاغتمتضملينم "م شريماٌؿٖوقبجةمأومشريم
ٍمربٓدلبمبضملؿملؽمل ٥م "م وػ٨مغظمللؾملامصظمل٥ماِغـ٧مؼبماجملؿؼملٝماِع٦ع٨ماظطملابٕم .م
إٌتؾشملةمبٕج ٢قب
وػ٨ماظزملقبظملةماظيتمغبػملؿؾملاماإلهلةم "م عٕؼ٣م "م ؼبماظضملعملؿملٓةماٌلؿملقؿملقبةمرش٣مأنابؾملامظػملؼمللؿملّموم
إخ٦ت)٥م()36م.م
ومعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملمأنمغؿقدقبثمسـماظرملقبقاػدماظؿمملرطبؿملقبهملماظيتمتعملقلمظؽملمملمبفملنقبمضزملصموخراصمملتم
اظرملقبضملقبمؼبم (بمملبؾم |م آذقرم |م صمملرسم |م عزملرم |م اظزملنيم |م اشلؽملدم |م اظؿملقغمملن)م عػملؽؿملهملمبمملظقالداتم
اظضملذراوؼقبهملموماًمملرضهملمعـؾم (زرادذوملم |م بقذام|م أوزؼرسم|م متّقزم|م عؿملـراسم|م إؼؿسم ...م إخلم )موم
برملغملؾمؼغملمملدمؼغملقنمعؿشملمملب ًعملمملمؼبمعالربفمععمضزملقبهملموالدةم (اٌلؿملح)م،ماظيتمظُ ّظملعملوملمظؿؿالئؿمععمغؾقءةم
ؾبسملفكبٕؾبوام ِإظَؾملِ٨م
(إذضملؿملممل)م:م (ادؿبؼملؽبضملؾب٦امؼؽبابؽبؿملؿبتؽبمدؽب اوؾبدؽب:م أَعؽبامطَظملَاطُ٣ؿبمأ قبَغؽبغملُ٣ؿبمأَضؿبفؽبٕؿبتؾب٣ؾبماظؽملؽبقباسؽبمحؽبؿؽبقب٧مت ؿب
ؿبمآؼةً :م ػؽباماظْضملؽبٔؿبرؽباءؾبمتؽبقؿبؾؽب٢ؾبمو ؽبؽبتػملكبٓؾبمابؿبؽملاً،موؽبتؽبٓؿبسؾب٦مادؿبؼملؽب٥ؾبم
أَؼؿبسملاً؟م .م ؽبو َظغملكب٤ؽبقبماظلؽبقبؿملكبقبٓؽبمغؽبظملْلؽب٥ؾبمؼؾبضملؿبشملكبؿملغملُ ٣ؽب
سكبؼملؽبقباغؾب٦ئكبؿمل٢ؽب)م ػإذضملؿملمملم .م 7م :م 13م -م 14ؼم.م ومأوقبلمعمملمؼلفمل لمبفمأيقبمسمملضؾمػقمٌمملذامٕمؼؾبدعؽبم
(اٌلؿملح)م بذملم (س قبؼملمملغقئؿملؾ)م(=م آمعضملؽملممل )م ؟موٌمملذامالمؼرؼدماظؾضملضمأنمؼقملعـمبفملنقبم (إذضملؿملممل)م طمملنم
قبثمسـمزوالمعػملؽمأسداءم (آحمملزمبـمؼقثمملم )م طؼملمملمتدلقبمضراءةمػمملدئهملمظألصقمملحماظلقبمملبعمعـم
ؾب
ؼؿقد
بداؼؿفم..م؟!م
المأدؿشملؿملعمأنمأضقلم -م أعمملممػذاماظزخؿماإلسفمملزي م -م دقىمأنقبماإلميمملنممبضملفزاتمعـمػذام
اظؽملقعمػقمدرجهملمعؿعملدقبعهملمعـماظرملقبػملؾماظضملعملػمللم.م
م
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قبكماظلمملدؼقبهملم؛مإذامطمملنم
ؿملهملماظزملػملنملمبغملؾقبمربؼملقالتؾملمملماإلغلمملغؿملقبهملموماظضملمملرظملؿملقبهملموحؿ قب
5م.معمملمجدوىمسؼملػمل قب
شلمملم !م أومأغقبفم
اٌزملػملقبمصمملحنملمعرملؿملؽهملمضمملدرةمسػملكماالخؿؿملمملرمومربقبؼملمملماظؿقغملّؿمبمملألٕمطفملنمؼغملقنمإ ً
ؼضملػملؿم عمملمدؿملغملقنمخاللماٌرحػملهملماظعملمملدعهملم،مصؿملؽملؿظمللمسؽملزملرماالعؿقمملنمواظزملدلمواظرملقبؽماظذيمػقم
سعملؾماألغؾؿملمملءماألوقبلم .م إنقبمػذاماظؿؼملغملّـماٌرؼنملمعـماظطملؿملنملمؼزؼدماألعرمسقجمملمطؼملمملمأرىم

.م صؼملمملم

جدوىمايدؼىملمسـماظشملؾؿملضملؿنيمأصالًم (اظالّػقتم |م اظقبؽملمملدقت)م ؟موعمملمغظملعم (اٌلؿملح)م إنمٕمؼغملـم
مملمصغملرؼـبمملمشلؿم؟مصمملظؽملمملسمالمتؿؾعماآلشلهملماظعملمملدرةمبؾم
قبؾممنقذج قب
ـب
إغلمملغـبمملمعـؾمبؼؼقبهملماظؾرملرمميغملـمأنمميـ
اظؾرملرؽبماٌؼملؿملزؼـؽبم.م
6م .م ضػملؽملمملمدمملب ًعملمملمأنقبمدسقةم (اٌلؿملح)م ؼبمحؿملمملتفمطمملغوملمدػملؼملؿملقبهملمسػملكماألشػملنملم .م ومظغملقبؽملمملمغظملمملجفملم
ؾبذػملكبؿمل٣ؽب،م
حبمملدثهملماحؿاللماشلؿملغملؾم :م ( ؽبو ِإذكبماضْؿؽبٕؽببؽبم كبسؿملٓؾبماظْظملكبزملؿبِّماظْؿملؽبؾملؾب٦دكبيؾبقب،مصؽب ِٝدؽبمؼؽبلؾب٦عؾبم ِإظَ٧مأُور ؽب
ؽباسةَماظْؾؽب َعملِٕموؽباظْطملؽبؽملؽبِ٣موؽباظْقؽبؼملؽبامِ،موؽباظزملؽبقبؿملؽبارِ َصةَمجؽباظكبلكبنيؽبم ِإظَ٧معؽب٦ؽبا كبئٓكبػكب٣ؿب ،م صَفؽبٓؽبلؽبم
صَ٦ؽبجؽبٓؽبمصكب٨ماظْؾملؽب ؿبؿملغملَِ٢مب ؽب
ؿبمجؼملكبؿملضملاًمعكب٤ؽبماظْؾملؽب ؿبؿملغملَ،ِ٢معؽبٝؽبماظْطملؽبؽملؽبِ٣موؽباظْؾؽب َعملِٕ،موؽببؽبضملؿبثؽب رؽبمغؾبعملُ٦دؽبماظزملؽبقبؿملؽبارِ َصةكبم
دؽب٦ؿبراًمعكب٤ؿبمحكبؾؽبالٍ،موؽبرَٕؽبدؽبػؾب ٣ؽب
وؽب َضػملَّبؽبمعؽبؽملؽباضكبٓؽبػؾب٣ؿب )م ػؼقحقبؽملمملم .م 2م :م13م -م 15ؼم.م وضدمذػنملماظغملـرلمعـماٌظملغملّرؼـماٌؾملؼملقبنيم -م
حنيمتؽملمملوظقامتػملؽمايمملدثهملم-مأعـممللم(طمملرلمدؿمملودغملل)موم(جم.مطمملرعمملؼغملؾ)مإظبمأنقبم(اٌلؿملح)مطمملنم
ؼبمذظؽم،موظربؼملمملمطمملنمػذامأحدم
قب
ضبسملقبرمظؿؼملرقبدمسؽملؿملػمثؿقبماحؿاللمظذملم (أورذػملؿملؿ)م بؿملدمأغقبفمصرملؾم
أػؿمأدؾمملبمتضملفقبؾماظؿملؾملقدمؼبمربمملطؼملؿفمعـمضؾؾم (اظلؽملؾملدرؼؿ)م(=م اجملػملسماظؿملؾملقديقبماألسػملك)م.م
ومبمملظؽمللؾهملمإظلمصالمأجزممبعملدرمعمملمأدؿطملربمدخقلم (اٌلؿملح)م إظبماشلؿملغملؾمبرملغملؾمصقضقيمحمملعالًم
دق ًرمملم،مصؿملؼملمملمطمملنمتالعذتفمحبلنملمبضملضماظرواؼمملتمضبؼملػملقنمدؿملق ًصمملمأومسزمللم أومأحفمملرم()37م
.م
بضملضماظغملؿمملبمحمملوظقامإثؾمملتمصغملرةماظـقرةمألشراضمدبؿصمبزملراسمملتماألدؼمملنمدونمأنم
قب
تؽمل٦ؼ٥م:م
ؼغملقنمظػملقعملؿملعملهملماظيتمؼؽملرملدػمملماظضملعملؾمأيقبمدورمأومشمملؼهملمؼبمطؿمملبمملتؾملؿم،موضدمومملػػملوملؾبمآراءػؿم()38م
.م
م
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ظبمهدؼمملتم
قب
7م .م رمملٌمملماحؿقتماظغملؿنملماظدؼؽملؿملقبهملمٌكؿػملػماألدؼمملنمبضملضماٌرملمملحؽملمملتماظيتمترملرلمإ
ضقبؾمبؾملمملماألغؾؿملمملءم .م ومعـمتػملؽماألعقرمعمملمػقمعؽملشملعمللقبمومضدمصمملدصفم (اٌلؿملح)مإذمطمملنمعضملػملّ ًعملمملمسػملكم
اظزملػملؿملنملمضؾؾمأنمؼظملمملرقمايؿملمملةم :م(وؽبطَانؽبماظْؼملؽبارؽبقبةُمؼؽبرملؿبؿؾبؼملؾب٦غؽب٥ؾب،موؽبػؾب٣ؿبمؼؽبؾملؾبٖؾبقبونؽبمرؾبؤؾبودؽبؾملؾب٣ؿبموؽبؼؽبعملُ٦ظُ٦نؽبم :م
ِماظزملؽبػملكبؿملّبكبم .م
َاغِٖلؿبمسؽب ٤قب
ٍ،مخػملكبقبٙؿبمغؽبظملْلؽب!َ١مإِنؿبمطُؽملؿبتؽبمابؿب٤ؽبمآكبمص ؿب
ؼؽباػؽبادكبمؽبماظْؾملؽب ؿبؿملغملَِ٢موؽببؽباغكبؿملؽب٥ؾبمصكب٨مثؽبال ؽبَثةكب مأَؼؽبقبام ؽب
خػملَقبٙؽبمشَؿملؿبٕؽبهؾب؛مأَعؽبقبامغؽبظملْلؽب٥ؾبمصَالَم
ؽبدككبٕؽبمعكبؽملؿب٥ؾبمأَؼؿبسملاًمرؾبؤؽبدؽباءؾبما ْظغملَؾملؽب ؽبؽملةكبموؽبا ْظغملَؿ ؽبؽبؾةُموؽباظرملؾبقبؿملؾب٦خؾب،مضَا كبئػملكبنيؽب :م ؽب
و ؽب
ؾبقملعكب٤ؽبم كبب٥كبم !)مػعؿقبكم.م27م
ِماظزملؽبػملكبؿملّبكبمصَؽمل ؿب
ؽبمعػملكبُ١مإِدؿبٕؽبا ئكبؿمل٢ؽب؟م َصػملْؿملؽب ؿبؽملِٖلِماآلنؽبمسؽب ٤قب
ؾبكػملكبقبٙؽبم !م أَػؾب ٦ؽب
ؼؽب ْعملٓكبرؾبمأَنؿبمؼ ؽب
قبموالمؼـرلمادؿطملرابمملم .م وظقمغزلم (اٌلؿملح)مسـماظزملقبػملؿملنملم
ـب
:م39م -م42ؼم.م أزـقبمبفملغقبفمهدلبمعؽملشملعملل
ؿملضملمملموماغؿؾملكماألعرموعمملمطمملغوملمػؽملمملكمحمملجهملمظغملؿمملبهملمععملمملظلماٌشملققبلمػذام .م وؼبمذاتم
آلعؽملقبمملمبفمعب ـب
اظقضوملمسػمللقبمأنم أدؿذطرمبضملضماظؿقدؼمملتمشرلماٌؽملشملعملؿملقبهملم ..م وعـمعبػملهملمذظؽمعمملموردمؼبم (اظعملرآن)م
عـالًم :م ( َأظَ٣ؿبمتؽبٕؽبم ِإظَ٧ماقبظَٔكبيمحؽباجؽبقبمإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؽبمصكب٨مرؽب قببكب٥كبمأَنؿبمآتؽباهؾبماظػملَقب٥ؾبماظ ؾبْؼملػملَْ١مإِذؿبمضَالؽبمإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾبمرؽببكبقب٨ؽبم
ؽبرمل ِٕقِم
ؽبمؼفملْتكب٨مبكباظرملؽبقبؼملؿبِٗمعكب٤ؽبماظْؼمل ؿب
اقبظَٔكبيمؼؾبقؿبؿملكب٨مو ؾبؽبؼؼملكبؿملتؾبمضَالؽبمأَغؽبامأُحؿبؿملكب٨موؽبُأعكبؿملتؾبمقؽب الؽبمإِبؿبٕؽباػكبؿمل٣ؾبم َصكملِنؽبقبماظػملَقب ٥ؽب
ؽبؾملٓكبيماظْعملَ٦ؿبمؽبماظصملَقباكبظؼملكبنيؽب )مػاظؾعملرةم :م258ؼم.م
ؽبطملِٕبكبمصَؾؾبؾملِتؽبماقبظَٔكبيمطَظملَٕؽبموؽباظػملَقب٥ؾبمالَمؼ ؿب
َصفملْتكبمبكبؾملؽبامعكب٤ؽبماظْؼمل ؿب
واظلقبقملالماظذيمؼشملرحمغظمللفمبالمرغبهملمػؽملمملم :م ٌمملذامٕمؼشملػملنملم (اظَقبذكبيمطَظملَرؽب )م(=م اظقبؽملؼملرود)م عـم
مملظرملؼملسمعـماٌطملربم..مصؿؽملؿؾمللماظعملزملقبهملمغؾملمملؼهملًمدضملؿملدةم..م؟!م
(إبراػؿملؿ)مأنمؼفملتلمػقمأومربقبفمب قب
. 8م ٌضملصملؿماألغؾؿملمملءمخراصهملمدبؿصقبمخبشملرماٌقتماظقذؿملؽم؛مومطؿملػمأنقبمأخؾمملرماظلؼملمملءموماألوقبظنيم
ضمملظوملمبصملؾملقرمأحدػؿم .م ػذامػقمواجنملمعػمل ّظملعمللموعظملدلطلمضزملصماألغؾؿملمملءمؼبمأنمؼؾؿدع وامبضملضم
األعقرماظيتمالمأذؽّمبفملنقبماألغؾؿملمملءمأغظمللؾملؿمظقمزلضملقامبؾملمملمالغظملفروامضمملحغملنيم .م وعـمضؼملـمذظؽم
علفملظهملمتؾملدؼداتم (ػرلودوسماظغملؾرل )م ظػملؼملقاظؿملدماظذقبطقرمؼبم (بؿملوملميؿ )م.م ومبضملؿملدـبامسـمتظملؽملؿملدغمملم
قبفموظكبدمؼبم(اظؽملقبمملصرة)م..مسغعملػمبضملفمملظهملم
ظظملغملرةموالدةم(اٌلؿملح)مؼبم(بؿملوملميؿ)مآغ ًظملمملم،موعؿملػملؽملمملمإظبمأغ ؾب
ظؽملعملقلمبفملنقبمؼبمتػملؽماظضملؼملػملؿملقبهملمربمملوظهملمدعملؿملؼملهملمعـماظعملقممإلضظملمملءمذرسؿملقبهملمعضمل قبؿملؽملهملمسػملكمصمملحؾؾملؿم

.م

صغملؼملمملماضؿؾسمطؿؾهملم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ)م ضزملقبهملم(درجقنماألطدي)مومأظزملعملقػمملمبذملم (عقدك) معـمغمملحؿملهملم
(اإلظعملمملءمؼبماٌمملءم +ماٌقتماظقذؿملؽ)م.م صكملنقبمطؿؾهملم(اظضملؾملدماىدؼد)مرققبروامصغملرةمضؿؾمإواظؿملدماىددم
اظقاردةمحبؼقبم(عقدك)مؼبم(اظؿقراة)مومضرغقػمملمبذملم (اٌلؿملح)مؼبمسؼملػملؿملقبهملمأضؾقبمعمملمتقصػمبفمأغقبؾملمملمشرلم
أعؿملؽملهملم..مغمملػؿملؽمسـمادؿقمملظؿؾملممل اظؿمملرطبؿملقبهملم.م
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خالصةم:م
ظعملدماحؿمملجوملماٌلؿملقؿملقبهملمإظبمضرابهملمغزملػمضرنمظؿؾدأمؼبمتدوؼـماألغمملجؿملؾممبمملمػقمظدؼؽملمملماآلنم،م
(إنؿملؾمعرضس)م ؼبمدؽملهملم 70مظػملؼملؿملالدم.م واحؿمملجوملمإظبمضرابهملمأربضملهملمضرونمطلمترملذقببماألدظملمملرم
وترتقبؾؾملمملموتسملؿملػموهذفموتضملؿؼملدموتػملطمللمبمملظرملغملؾماظذيموصػملوملمإظؿملؽملمملمبفم .م ومػذهماظظملذلةمطمملصؿملهملم
ظػملؿالسنملمواظزؼمملدةمواظؽملعملزملمملنم،موممبمملمأغقبلمأغصملرمإظبماألعقرمعـمػذاماٌؽملشملػملؼم؛مصالمشرابهملمإذـبامأنم
أرىمبفملنقبماظرشؾمملتماظلؿملمملدؿملقبهملمواإلحغملمملممسػملكمرضمملبماظرملقبضملنملمسدلماظغملؽملؿمللهملمضدمإضشملرقبػؿمإظبمترملقؼفم
بضملضماٌالعحماىؼملؿملػملهملمؼبماٌلؿملقؿملقبهملماألصػملؿملقبهملمومادؿؾدظقػمملمبضملؾمملداتماألعؿ ومغزواتماألصراد ومعمملم
إظبمذظؽم .م ومسدلمتػملؽماظؿرملقؼؾملمملتمحدثوملماالغعمللمملعمملتماظيتمرمملظوملماظدؼـماىدؼدمبؿقققبظفمإظبم
عذاػنملمومعػملؾمبدءـبا م حبمملدثهملم(بوظسماظلؼملؿمللمملرل )م ؼبماظعملرنماظـمملظىملماٌؿملالديموماظذيمرأىمبفملنقبم
اٌلؿملحمإغلمملنم .م وبضملدهمبعملرابهملمضرنمؼػملؿعملطم (آرؼقس)م ػذاماظرأيمظؿملضملػملـمصغملرتفماظعملمملئؼملهملمسػملكمأنقبم
اٌلؿملحمزبػملققم ..م وماظيتمأدقبتمإظبمغظملؿملفمبعملرارمعـم (ذبؼملعمغؿملعملؿملهمل )م ؼبماظعملرنماظرقبابعماٌؿملالديم ..م
قبإغؼملمملمبعملؿملوملماألصغملمملرموصؼمعمملمؼع رفماظؿملقممبمملٌذػنملم (اآلرؼقدلمأوماألرؼمملغل )م واظذيماغرملعملوملمسؽملفم
وتقاظدتمعؽملفمسدقبةمعذاػنملمعـمأػؼملقبؾملمملمومأذؾملرػمملمؼبموضؿؽملمملماظرقباػـم(ذؾملقدمؼؾملقه)م.م
ثؿقبمجمملءتمعرحػملهمل االظؿؾمملس اظؿمملرطبلماألطدلم؛محؿملىملمالمميغملؽملؽملمملماىزممبلالعهملمغقاؼمملمأوظؽؽم
خزملقصمملم
ـب
اظذؼـ اخؿمملروامبضملضماألدظملمملرمدونمدقاػمملمعـ ذرورمإرمملعع اظيتمطمملغوملمتلؿضملرم ..م
أثؽملمملءماسؿؼملمملدماٌلؿملقؿملقبهملمطدؼمملغهملمرزلؿملقبهملمؼبماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهمل ومذظؽمظطملمملؼمملتمدؿملمملدؿملقبهملمؼبم
سؾملدم(ضلشملؽملشملني)ماظقثينماظذيممتقبمتضملؼملؿملدهمسػملكمصراشماٌقتم .مثؿقبماالغرملعملمملقماظغملؾرلماظذيمأسعملنملم
(ذبؼملعمخػملعملدوغؿملهمل )م ؼبمعؽملؿزملػماظعملرنماًمملعسماٌؿملالديمواظذ يمأدقبىمإظبماغظملزملممللماظغملؽملمملئسم
اظرملرضؿملقبهملمسـمػؿملؼملؽملهملم (روعممل)م.م غمملػؿملؽمسـماالغرملعملمملقماألػؿموػقموالدةماٌذػنملماظػملقثريم
اظدلوتلؿمملغيتمؼبمسمملمم 1517م سػملكمؼدماٌزملػملحماألٌمملغلم (عمملرتـمظقثر )م.م وماظذيماجؿؾملدمؼبم
مملركمأؼسملمملم -م ظألدػم -م ؼبمتغملرؼسماظغملـرلمعـ م
ـب
تزملقؿملحمعلمملرمدظملؿملؽملهملمشمملرضهملمطؼملمملمأرىم ..م ومذ
اًراصمملتم.م
م
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وظقمذؽؽملمملمأنمشبؿزملرماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملماآلنمبلقملالمواحدم:معمملمػلم؟مصلؽملعملقلم:م
إنقبماظضملعملؿملدةماٌلؿملقؿملقبهملمتعملقممسػملكماإلميمملنماظغملمملعؾمبفملنقبم (اٌلؿملح)م ميـقبؾم (آ)م ؼبموػملّؿملفماألطؼملؾم
ظػملضملمملٕم .م وظدمؼبم (بؿملوملميؿ)م عـمسذراءؽبم (عرؼؿ)م حؾػملوملمبفمبالمدغسمعـماظروحماظعملدسم .م وعمملتم
سػملكماظزملقبػملؿملنملمؼبم (اظعملدس)معـمأجؾمخالصماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءم .م ثؿقبمضمملممؼبماظؿملقمماظـقبمملظىملمعـمضدلهم
ؿملزملضملدمإظبماظلؼملمملءمواسدـبامبؾعملمملئفمععماظضملمملٕمواٌقملعؽملنيمبفمإظبماألبدم.م
قب
ظ
اظـمملبوملم
وظقمضرغمملهمبفملضقالمومأصضملممللم (اٌلؿملح)م قب
قب
ػذامػقماًطماظضملمملممظإلميمملنماٌلؿملقلقبمايمملظلم .م
عؽملؾملمملمشرلماٌؽملققلم أوماٌؽمللقخم؛مدؽملغملؿرملػمبفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمطػملّؾملمملمدؿؾبؽمللػموظـمؼؾعملكمعؽملؾملمملمدقىم
(عمملتمسػملكماظزملقبػملؿملنمل)م.م
م
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خامتةم:م
ايؼؽبقبمأضقلمظغملؿم؛م
إنقبمعمملمؼقملعـمبفماظؿملقممضُرابهملمعػملؿملمملريؿبمعلؿملقلقبمسػملكماخؿالفمرقائظملؾملؿمحقلماظضملمملٕمشلقمطقالجم
غمملصرمظضملدقبةمدؼمملغمملتمتقحؿملدؼقبهملموموثؽملؿملقبهمل .م ضدمؼغملقنمأػقنمعضملمملٌؾملمملماق تؾمملسمسؿملدم (عؿملـرام :م إظفم
اظرملؼملسماظعملؾملقبمملر)ماظذيمؼزملمملدفم25م-مطمملغقنمأوقبلم،موجضملػملفمؼقعـبمملمعزؼقبظملًمملمٌؿملالدم (اٌلؿملح)م()39م
.م
ومإنقبمايدؼىملمسـماٌلؿملقؿملقبهملمسػملكمأغقبؾملمملمدؼمملغهملمجدؼدةمعؿغملمملعػملهملمشلقمرأيمزبمملدعموعراوغ

م .م

واألطـرمخداسـبمملمعؽملفمدؿملغملقنمايدؼىملمسـمأغقبؽملمملممنؿػملؽمذ ـبؿملؽمملمواضقـبمملمسـمحعملؿملؼ ةمعمملمطمملنمسػملؿملفم
(اٌلؿملح)م.م
ومإنقبمضمملرئم (اظضملؾملدماىدؼد )م اظظملشملـمومشرلماٌػملققبثمبمملإلميمملنماًراؼبقبمدؿملعملقلمبضملدماغؿؾملمملئفمعـم
تزملظملّحمعمملمبنيماظدصّؿنيم؛معمملمضمملظفم (غؿملؿرملف)م:م (إنقبمحغملاؼاتماظعملٓقبؼلنيؽبمػ٨ماِدبماِطـٕم
اظؿؾادـباموضالظة)م()40م.م
م
م
مم
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م
م
م
م

م
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محمد
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م
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اظٓؼ١مواظؾؿملسملةم:
ؼؼولم(سػمللماظقردي)معقصّرـبامسػمللقبم-مبدلاسؿفم-مجؾملدؽبماظؿعملدؼؿم:م(طؽملتؾبمذاتمؼ٦مٍمؼبمذبػملٍٗمض٣قبم
عباسةًمع٤مرجالماظٓؼ٤م .م ومضٓمأعبٝمػقملالءماظٕقبجالمأثؽملاءمايٓؼثمسػمل٧مأنقبمدغملّانماِرضم
طػملّؾمل٣معػملٖع٦نؽبمبفملنمؼؾقـ٦امس٤ماظٓؼ٤ماظزملقؿملّم،مصكملذاموجٓوهماسؿؽملعمل٦همحاالًم .م صغمل٢قبمإغلانٍمؼبم
غصملٕمػقملال ءمذبؾ٦رمأنمؼرتكمأسؼملاظ٥مومؼٔػّبمدائقـبامؼبماِرضمظؿملؾقثمس٤مدؼ٤ماي٠قبم

.م

صعملػملتؾبمهل٣م :م ٌاذامٕمتلؿملق٦امأغؿ٣مؼبماِرضمظػمللقبضمل٨موراءماي٠قبم؟م .م ضاظ٦اموػ٣معؽملٓػرمل٦نم
قبقملالماظلكؿملٟم :م"م إغقبؽملامالمسبؿاجمإظبماظلقبضمل٨موراءماي٠قبم؛مِنقبماي٠قبمسؽملٓغام
قب
هلٔاماظل

")م

()41م.م
وػغملذام؛مصػملـمند م-مبلؾنملمػذامايؼقبماٌسملؼملقنم -معـمؼعملؾؾمعقبؽملمملماظؿضملمملرلمععماألدؽػملهملماظظملغملرؼقبهملم
اظزملىبرصهملم،مواألخالضؿملقبهملمبشملؾؿملضملهملمايممللم؛محقلمضسملمملؼمملماظقحلمواظؽمللخمواظلؿملػموماىزؼهملموم
اظظملؿحمواظذعهملم .م غمملػؿملؽمسـمأغقبفمظقموؾبجكبدمعـمؼعملؾؾمعقبؽملمملمػذامصلؿملغملقنم (م دؼؽمآم )م اٌؾملؿملقبفملمظػملدصمملعم
صؿملمملحم)م..م!!م
سـم(مبؿملسملهملماإلدالمم)مبغملؾقبمعمملمأُوتلمعـم(م كب
م
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عٓخ٢م:م
ظقمأرادمأحدػؿمتقجؿملفمدقملالمصقؿملحمإظبم (اإلدالم)م(=م اظؿلػملؿملؿمواًسملقعم )م طدؼمملغهملمطدلىم :م
(عمملماىدؼدم؟م )م.م أزـقبمبفملنقبماإلجمملبهملماألصقبمػلمأنقبماىدؼدماظذيمأتكمبفم (م اإلدالمم )م طمملنم
إسمملدةمتقظؿملػموترتؿملنملمألصغملمملرمػبلهملمأدؼمملنم-مسػملكماألضؾم-مؼبمضمملظنملمواحدم.موم(ماظعملرآنم)م(=م
ؿبمآؼةًمأَنم
ؿبمؼغملُ٤مظَؾملؾب ٣ؽب
ؼضملذلفمبؾملذامواضقمملم :م ( ؽبوإِغمب٥ؾبمظَظملكب٨مز ؾبؾببِٕماِ مبَوظكبنيؽبم *م أ ؽبَوظَ ٣ؽب
ـب
اظغملؿمملبماٌعملروءم )م
ؾبمسػملَؼملؽباءمبؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽب)مػاظرملقبضملراءم:م196م-م197ؼم.م
ؽبضملػملَؼملؽب ٥ؾب
ؼ ؿب
وعـمػذاماٌؽملشملػملؼم؛مأضقلمبفملنقبمػغملذامػدفم -م أيمتقحؿملدما ألدؼمملنم -م ؼغملظمللمظرملكزملؿملقبهملمعـؾم
(ربؼملقبد)م(=ماظرقبجؾمغبؿملدماًزملمملل)موػقمادؿمغمملدرمومظغملؽملقبفمعقجقدمظدىماظضملربمومعلؿضملؼملؾمضؾؾم
والدةماظؽمليبم()42م.م أضقلمػذاماشلدفمؼغملظمللمظػملؼملطملمملعرةمبمملظدخقلمإظبمسمملٕماظؽملؾققبةمومعمملمورقبهمعـم
عزملمملئرمثعملؿملػملهملمومعؿرملمملبؾملهملمسػملكمعضملصملؿماألغؾؿملمملءم .م وم (ربؼملقبد)م ظؿملسمزبؿػملػـبامسـمػذاماًطّمؼبم
اظؽملؾملمملؼهملم،مصؼملضملمملغمملتفمععمضقعفمؼبمبداؼمملتمدسقتفم (اظشملقرماٌغملّل)مطمملغوملمذؾؿملؾملهملمبغملؾقبمعـمدؾعملقهم،م
بؾمأغقبؾملمملمغلكهملمرؾؼماألصؾمؼبمبضملضماٌراحؾم .م صؾملقمؼبمتػملؽماظظملذلةمطمملنمأضربمإظبمدػملقط قبؿملمملتم
(اٌلؿملح)م رشؿمعضملػملقعمملتفماظؾلؿملشملهملمحقلماألدؼمملنمواٌلؿملقؿملقبهملمهدؼدـباموضؿذاكم،معع ظقعمملتفمايمملصػملهملم
بمملألخشملمملءمؼبمبضملضماألحؿملمملنمبلؾنملمتفملثرلاتماظعملزملصماظؿػملؼملقديم .م واظيتمتشملققبرتمسدلمعضملػملّؼملنيم
ؼملقهمضزملزملمملمعـمضؾؿملؾماإلدغملؽملدرماٌعملدوغلمومأػؾماظغملؾملػمومعمملمإظبم
ـب
شلؿمعضملرصهملمبمملظدؼـموماظؿمملرؼخمسػملّ
ذظؽم ()43م.م قبأعمملمؼبم (اظشملّقرماٌدغل )م حؿملىملماغؿعملؾمبدسقتفمإظبم (ؼـرب)م اظيتمدؿؾبدسكم (عدؼؽملهملم
ردقلمآ)موتؾبكؿزملرمبذملم(اٌدؼؽملهمل)م؛مطمملنمأضربمإظبمأخالض قبؿملمملتمدؼـم(عقدك)م.مم
م
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وم ٌّمملمطمملنمظذملم (عقدك)م ذؾفمدوظهملمععمذؾفمذضملنملمعقملعـمععمترملرؼضملمملتمصكملنقبماألعرمزبؿػملػمععم
(ربؼملقبد)م ،محؿملىملمهعملّؼمذرطماظرملضملنملماٌقملعـمبرملغملؾمأضربمإظبماالغعملؿملمملدماظؿقبمملمم

.م وم (اظدوظهمل)م

مبضملؽملمملػمملمذؾفماظغملمملعؾم ؼبم (اٌدؼؽملهمل)م وماٌؿغملمملعؾمبضملدمسؼملػملؿملقبهملم (صؿحمعغملّهمل )م.م ثؿقبم (اظؿرملرؼضملمملت)م اظيتم
مملخـمبنيماظلؼملمملءموماألرضمصؿملؼملمملمؼلؼملقبكمبذملم (اظقحل)م.م
قب
ّماظل
طمملغوملمهغملؿمػذهم (اظدوظهمل)مسدلماًط قب
ؿمللمملمومجكبؽملراالًموم
ًمتؾملمملبموصمملرم (ربؼملقبد)م غؾ هبؿملمملمومرئ ـب
ػغملذامصمملرتماجملؼملقسهملماٌلؿسملضملظملهملمأعقبهملًمومضققبة ؾب
أعلؽمبمملظلػملط اتماألربعمؼبمضؾسملؿفمحؿقبكمأغظملمملدفماألخرلةم .موعـمػؽملمملمضػملوملؾبمعرقبةًمألحدمأصدضمملئلم
قبمحدثؿبينمسـماظؿلمملعحم..م!!م
اٌقػقعنيمبؿلمملعحم(اٌلؿملح)م:مدبؿملقبؾم(اٌلؿملح)مؼعملقدمدوظهملًم..مثؾبؿ قب
م
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ربؼملقبٓم:م
مملدؼمملمؼبم(عغملّهمل)م؛محؿقبكمأنقبمعقظدمصؿكـبمؼبمذؾملرمغؿمللمملنمعـمسمملمم570معذملمٕم
1م.مطؾقبمذلءلبمطمملنمس هب
قبفموظكبدمبرملغملؾمرؾؿملضمللدملمألبقؼـمعضملروصنيموظضملمملئػملهملم
ؼؾبـرمضفقبهملًمتؾبذطرم .م ومعـماٌؾملؿمػؽملمملمأنمغعملقلمبكملغ ؾب
غؾؿملػملهملمومعضملروصهملم،موغرملفملمؼبمبؿملؽهملمعضملروصهملم؛مومػقماألعرماظذيمؼظملؿعملرمإظؿملفمصمملحؾمملهم

(عقدكم |م

اٌلؿملح)مصػملغملؾقبمعؽملؾملؼملمملمعرملغملػملهملمدبؿصقبمبظملذلةماظشملظملقظهملمواظقالدةمواالغؿلمملبم.م
2م.متقصّلمواظدهم(عبدمآمبـمسؾدماٌ ّشملػملنمل )مضؾؾموالدتفمبرملؾملرؼـم؛مإذمعرضمؼبم (ؼـرب)مأثؽملمملءم
بلؾنملماٌرضمأؼسملمملمحنيم
ـب
رحػملهملمومملرؼقبهملمومدؾبصـمصؿملؾملمملم .م ثؿمتق ّصؿملوملمواظدتفم (آعؽملهملمبؽملوملموػنمل )م
ػملغماظلمملددهملمعـمسؼملرهم .م طظملػملفمجدقبهم (سؾدماٌ ّشملػملنملم :م ذؿملؾهملمايؼملدمبـمػمملذؿمبـمسؾدمعؽملمملف )م
ب قب
اظذيمػؿػمعرقبةموػقمؼرملرلمإظبمأبغمملئفمومأحظملمملدهم :م (إذامأرادمآمإغرملاءمدوظةلبمخػمل٠مهلامأعـالم
ػقملالء)م()44م.مثؿمطظملػملفمسؼملقبفم(أبقمرمملظنملم :مسؾدمعؽملمملفمبـمسؾدماٌ ّشملػملنمل )مبضملدموصمملةمجدقبهمحؿقبكم
ـبامؼقعمملم:م
بػملغمأذدقبهم.موسؼملقبفمػذامػقماظذيمضممللمعظملمملخر ـب
ع٤مبينمػاذٍ٣موسؾٓمعؽملافلبم
وضزمل٨قبمأربابمأػِ٢مايؿملاةكبم
ً ْػملذملم
حؿملنبؾمل٣مدؿملقبٓفبمِح٨اءمذاما َ
ذملِ٠موع٤معاتمدؿملقبٓماِع٦اتكبم()45م.م
وػغملذامغلؿشملؿملعمأنمغؿظملّؾملؿمبؿملؽهملماظؽملرملفملةماظيتمشردوملمسػملكمعمملمؼؾدومأخالقماظعملؿملمملدةمؼبمزب قبؿملػملهملم
اظظملؿكم.م
م
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3م .م طمملنمؼرسكمشؽملؿمضرؼشمععملمملبؾماظؿمللرلمؼفملخذهمعؽملؾملؿمأجرـبام .م ثؿقبمتضملػملّؿمصـقبماظؿقبفمملرةمودمملصرمؼبم
رحالتمومملرؼقبهملمطمملنمشلمملمأذدقبماألثر م ؼبمتؽملصملؿملؿمتظملغملرلهموماغؿؾمملػفمإظبمصغملرةم (آ)موم(اظدؼـ)مسدلم
مملرماظدؼـمواظلؼملمملءمواظؽملؾقءاتم
قب
اظ ّػملعملمملءاتماظيتمأجراػمملمؼبماظرملمملممواظؿملؼملـمععمأغمملسمشلؿمعـمأخؾ
اظغملـرلم()46م.م
4م .م حنيمبػملغماًمملعلهملمواظضملرملرؼـمعـمسؼملرهمتزوقبجمبذملم (خدصبهملمبؽملوملمخقؼػملد )م اظيتمطمملغوملم
ومأتظملؼمػؽملمملمععم (بروطػملؼملمملن)م ؼبمأنقبم (ربؼملقبدـبا)م ضدمادؿطملؾقبم
تغملدلهمحبقاظلمػبلهملمسرملرمس ـبمملعممل م .م قب
األسقامماظؿمملظؿملهملمومحؿقبكماألربضملنيمعـمسؼملرهمؼبماظدرادهملموماظعملراءةموماظؾقىملمسـماظضملػملؿمومربمملوظهملم
قبؾمأؼسملمملم،مإذمأنقبماظرجؾمطمملنمصبػملسمألؼقبمملممؼبمتفملعقبؾمالمطبمملظشملفمدغسم
إدراكمايعملؿملعملهملم ..م وماظؿفملع ـب
ايؿملمملةماظؽملظملضملؿملقبهملمخمملرجم (شمملرم حراء)م ،مالمؼػملقيمسػملكمذلءلبمدقىمهقؼؾمدؼـمضقعفمإظبمعمملمؼراهم
صقابمملم ..م أالموػقمسؾمملدةمإظفلبمواحدلبم .م صؼملرحػملهملماظؿفملعقبؾمتػملؽمعؾملقبدتمإظبمعمملمؼلؼملقبؿملفم (وات)م:م
ـب
(اظؿكؿملقب٢ماًالّقمواإلبٓاعمؼبمسعملػملؿملةمربؼملقبٓ)م()47م.م
5م .م حنيمبػملغماألربضملنيمعـمسؼملرهمأسػملـمأعرهمومسزممسػملكمأنمؼؾػملغمأضزملمملهم ..م وم برملقبرم (عغملّهمل)م وم
ضقعفمصؿملؾملمملمصػملؿمؼؿقبؾضملفمإالّمضػملّهملمالمتطملينمعـمذلءم.م
6م .م ؼبماًمملعلهملموماألربضملنيمعـمسؼملرهمؼفملعرمأتؾمملسفمبمملشلفرةمإظبم (ايؾرملهمل)م(=م دولمإرترؼمملم
وأثؿملقبؿملمملمحمملظ هبؿملممل )م ظػملؽملقبفمملةمبدؼؽملؾملؿم؛مإذمطمملنمؼضملؿدلمدؼؽملفمواٌلؿملقؿملقبهملمضرؼؾنيِمإظبماظدرجهملماظيتم
مملئؾمملمؼبماصذلاضفم؛مصؾملمملجرم 82م ذكزملـبمملمعـمضؼملؽملؾملؿم
وضملؾم (اظؽملفمملذل)م ضبؼملؿملؾملؿم .م وطمملنمص ـب
ابؽملؿفم(رضؿملقبهمل)مومزوجؾملمملم(سـؼملمملنمبـمسظملّمملن)م.م
7م .م ؼبماظؿمملدضملهملمواألربضملنيمعـمسؼملرهمؼظملعملدمأػؿمرطؽملنيمعـمأرطمملنمغزملرتفمومدسؼملفم،محنيمعمملتم
سؼملقبفم(أبقمرمملظنمل)مومزوجؿفم(خدصبهملمبؽملوملمخقؼػملد)م.م
8م .م ؼبماًؼمللنيمعـمسؼملرهمضبمملولمأنمؼؾرملقبرم (اظطائػ)م بدسقتفم؛مظغملؽملقبؾملمملمادؿؾملذلتمبفموم
أػمملغؿفموأشرتمصؾؿملمملغؾملمملمبرملؿؼملفمومضربفم ..م صؿفملزقبعوملمأوضمملسفموٕمؼلؿشملعماظضملقدةمعؽملؾملمملمإظبم
(عغملّهمل)مإالّمحنيمأجمملرهمأحدمأذرافمضرؼشمودمملدتؾملمملم(اٌشملضملؿمبـمسدي)م.م
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مملؼضملفمثّهملمعـم
ظ
9م.م ؼبماظـمملغؿملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمؼؾملمملجرمععماٌقملعؽملنيمبفمإظبم (اٌدؼؽملهمل)مبضملدمأنمب
األوسمواًزرجماظذؼـمعػملّقامايروبمواظـفملرمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملؿم .مومػؽملمملكمتؾدأمبقادرماظدوظهملماإلدالعؿملقبهملم
األوظبم .م وبضملدػمملمبضملمملعنيمطبقضمحربفماالدؿؾمملضؿملقبهملماظغملدلىمضدمضرؼشم؛معضملرطهملم (بدر)م وماظيتم
دؿغملقنمعظملزملػملؿملقبهملم.م
10م .م ؼبماًمملعلهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمؼؾبؾملزممؼبمعضملرطهملم (أُحؾبد)م برملغملؾمعفمل دمملويم،موؼؿقبسملحمظفم
بفملنقبمدػملشملؿفمسػملكماظعملػملقبمواظضملعملقلمٕمتغملـممبمملمؼغملظمللم ..م طلمؼشملؼملؽـمبمٌـمعضملفم .م وبضملدػمملمبضملمملعنيم
ؼؽملؿزملرمسػملكم (األحزاب)مؼبمعضملرطهملم (اًؽملدق)مبمملظدػمملءمواًدؼضملهملم،موبقذمملؼمملتم (غضملؿملؿ)مومخبؽملدقم
أؼسملمملم.م
(دػملؼملمملن)م ـب
11م .م ؼبماظـقبمملعؽملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمخلػماألرضمبمملظؿملؾملقدموعؽملؾملؿم أػؾم (خؿملدل)م ،مومؼبم
ذاتمايؼملػملهملممتّوملمربمملوظهملماشؿؿملمملظفماظظملمملذػملهملمبمملظلؿقبم ..م واظيتمترطوملمآثمملرػمملمسػملكمعضملدتفموصققبؿفم
برملغملؾمسمملمم.م
12م.م ؼبماظؿقبمملدضملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمطبلرمخلمملرةمذؽملؿملضملهملمأعمملمماظؾؿملزغشملؿملنيمؼبم (عقملتهمل)م،موالم
رؼنملمأغقبؾملمملمطمملغوملمعطملمملعرةمسلغملرؼقبهملمبغملؾقبماٌعملمملؼؿملسم.م
مملماظلؿملمملدلقبمواظرقبوحلقبم
همملمصمملطؿؼملػملوملمدوظؿفمجبؽملمملحؿملؾمل قب
13م.مؼبماظلقبؿني معـمسؼملرهمدخؾم (عغملّهمل)م صممل ً
.م
14م .م ؼبماظـقبمملغؿملهملمواظلقبؿنيمعـمسؼملرهمضبيملقبم (حفقبهملماظقداع )م وبضملدػمملمبظملذلةمتضملؿؾقبمصققبؿفماظيتم
ؼضملزوػمملمأػؾماظؿمملرؼخمإظبمدؾؾنيمالمثمملظىملمشلؼملمملم :م إعقبمملماظلؿقبماظذيمأرضملؼملفمؼبم (خؿملدل)م وعظملضملقظفم
اظذيمدعقبرمسػملكمصذل ةمرقؼػملهملمجؾملمملزهماشلسملؼمللم .م أومأغقبفم ُأصؿملنملمبمملٌالرؼمملموذظؽمؼؿقاصؼمععمأخؾمملرم
(ايؼملقبك)ماظيتمأصمملبؿفمضؾؿملؾموصمملتفم.م
ؼبماظـمملعـمعـمحزؼرانمسمملمم622معذملمتقصّلم(ربؼملقبد)مسـماثؽملنيمودؿقبنيمس ـبمملعمملمبضملدمأنمتركم
15م.م قب
ألتؾمملسفمدوظهملًموددؿقرـبامومحػملؼملـبمملمبؽملمملهمصضملػمل هبؿملمملمؼبمسرملرمدؽملقاتمصعملطم .م وضدمأجؿ عمأػؾماظلرلةم -م
عملرؼؾمملم-مأنقبمآخرمسؾمملرةمضمملشلمملمطمملغوملمرضؿملعملهملمجدهبام:م(اظػملّؾملؿماشظملرمظل)م.م
ت ـب
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ٌاذاماظعملٕآنمصعملٛم؟م
مملمعـماظلؽملقبهملموماألحمملدؼىملماظؽملؾقؼقبهملم
قب
ظلمملئؾمأنمؼلفمللمٌمملذامالمأضقمممبؽملمملضرملهملماظلقبػملقكماإلدالعلمعؽملشملػمل ًعمل
أؼسملمملم ..م وٌمملذامأطؿظمللمبذملم (اظعملرآن)م صعملطم؟مواإلجمملبهملم -م ؼبمرأؼلم -م بلؿملشملهملم؛محؿملىملمأنقبمػذام
ـب
(اظعملرآن)م ػقمربؾقبمإعبمملعماٌلػملؼملنيمبغملمملصّهملمعرملمملربؾملؿموعذاػؾؾملؿم ..م ومإنؿبمحدثموطمملغوملمػؽملمملكم
اظلؽملقبهمل)م صظملؿملؾملمملمطالممرقؼؾموجدلم
إذمملراتمزبمملظظملهملمشلذاماإلعبمملعمصؾمللمأضؾقبمعـمأنمتؾبذطرم .م قبأعمملم( قب
مملبمواحدمؼؿظملؼمسػملؿملفماٌلػملؼملقنمطؼملضملؿملمملرمضبدقبدماألحمملديثماظزملقؿملقهملم
قب
أرقلم،محؿملىملمالمؼقجدمطؿ
شرلماٌقضقسهملمحبلنملمرأؼؾملؿم.م
وعـماٌؾملؿمأؼسملمملمأنمغضملرفمبفملنقبمتدوؼـمػذهماألحمملدؼىملمواألصغملمملرمطمملنمممؽملقسـبمملمبؿقجؿملفمصمملرممعـم
ـب
ىب٨موالَمحؽبٕؽبجؽبم
َمتغملْؿؾبؾؾب٦امسؽبؽملىب٨موؽبعؽب٤ؿبمطَؿؽبّبؽبمسؽبؽملىب٨مشَؿملؿبٕؽبماظْعملُٕؿبآنِم َصػملْؿملؽبؼملؿبقؾب٥ؾبموؽبحؽبٓىبثؾب٦امسؽبؽمل ؽب
اظؽملقبيبمغظمللفم :م (ال ؽب
وؽبعؽب٤ؿبمطَٔؽببؽبمعؽب ظَ٨مبم َصػملْؿملؽبؿؽبؾؽب٦مبأْمعؽبعملْضملؽبٓؽبهؾبمعكب٤ؽبماظؽملمبارِ )م ػعلػملؿم .م طؿمملبماظزقبػدموماظرضمملئؼم :م 7702ؼم.م وم
َامتغملْؿؾبؾؾب٦امسؽبؽملىب٨مذؽبؿملؿبؽـبامدكب٦ؽبىماظْعملُٕؿبآنِموؽبعؽب٤ؿبمطَؿؽبّبؽبمذؽبؿملؿبؽـبامدكب٦ؽبىماظْعملُٕؿبآنِم َصػملْؿملؽبؼملؿبقؾب٥ؾبم)مػاٌلؽملدم.م
أؼسملمملم:م(ظ ؽب
ـب
اجملػملّدماظـمملظىملم:م10663م|ماظدارعلم.مطؿمملبماٌعملدقبعهملم:م451ؼم.م
وبعمللماألعرمػغملذامحؿقبكمغؾملمملؼمملتماظعملرنماألوقبلماشلفريم،موهدؼدـبامؼبمصذلةمحغملؿم (سؼملرمبـمسؾدم
اظضملزؼز)م اظذيمضمملممبكملصالحمملتمعـمضؼملؽملؾملمملمعؽملعمذؿؿم (سػمللمبـمأبلمرمملظنمل )م سػملكماٌؽملمملبرماألعقؼقبهملم
مملمأعرمس قبؼملمملظفمبؿعملزملقبلمأحمملدؼىملماظؽمليبقبمو تدوؼؽملؾملمملم
ؾب
وأؼسمل
ؼملرمضرابهملماظلؾضملنيمدؽملهملم .م ـب
قب
إذمطمملنمضدمادؿ
غعملالًمسـماظرقبجممللماظزملمملدضنيم()48م.م
عـمػؽملمملمبدأتمايغملمملؼهملم؛موصمملرمطؾقبمعـمعرقبمسػملكماظؽملقبيبمعرورـبامذاتمعلمملءلبمسمملبرٍمؼرويمأحمملدؼىملم
ؼؾبقملخذمبؾملمملمحؿملـبؽملمملموتؾبؾملؼملؾمحؿملـبؽملمملمآخرم،مإذمٕمتغملـمعظملردةم

(اظزملقبقمملبل)م برملرورؾملمملماٌضملروصهملمضدم

تقصّرتمحؿملؽملذاكم .موإنمطؽملوملؾبمعمملمزظوملؾبمأرىمبفملنقبمعظملؾملقمما ظزملقبقمملبلمشمملعضفبمومعؾؾملؿفبمالمغغملمملدمغعملػم
سػملكمحعملؿملعملؿفمؼبمطؿنملماظعملقممإالّمبزملضملقبهملم .م وطؿملػمالمومػمملمػقم (اظؾكمملري)م ؼضملرقبصفم :م (ط٢قبمع٤م
صقّبماظؽملؾقب٨مأومرآهمع٤ماٌلػملؼملنيمصؾمل٦مع٤مأصقاب٥

)م ()49م.م وبػملظملظمععملمملربمؼعملقلم

(اظضمللعملالغل)م:م(اظزملقبقاب٨قبمػ٦مع٤مظعمل٨ماظؽملقبيبمعقملعؽملاًمب٥موعاتمسػمل٧ماإلدالم)م()50م.م
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مملنمأوشلمملم(اٌقرّفمل)مظذملم(عمملظؽمبـمأغسمبـم
ؼملقعمملم؛مبدأتؿبمطؿنملماظزملقبقمملحمصؿملؼملمملمبضملدمبمملظصملؾملقرم،مومط قب
س ـب
عمملظؽ)مؼبمسمملمم91مػذملم.مثؿقبمبضملدهمبعملُرابهملماٌؽهملمسمملممزؾملرتمطؿنملم(صقؿملحماظؾكمملريم)موم(صقؿملحم
علػملؿ)م..م إخلم.م ومؼبماظقاضعمإنقبماظعملمملرئماٌؿؾققبرمؼبمتػملؽماظغملؿنملمميغملؽملفمعزملمملدصهملمأحمملدؼىملمتسيءم
إظبماظؽملقبيبمذكزمل هبؿملمملم،موترصعمعـمذفملنماألُعقؼقبنيمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم .م ومميغملؽملفمأنمؼػملقظموؽملقب ـبؿملمملم
تمملرطب هبؿملمملمذبق ًظملمملمصؿملؼملمملمؼلؼملكمبذملم (أحمملدؼىملماٌؽملمملضنمل )م.م ومبمملظشملؾعمميغملؽملفمأنمؼزملمملدفمبضملضم
األحمملدؼىملماظطملرؼؾهملمأوماٌسملقغملهملموماٌقملٌهملمؼبمآنم،موماظيتمدـملتلمسػملكمبضملسملؾملمملمالح ًعملمملم .م ظذامصػملـم
غلؿغربمظقمسرصؽملمملمأنقبم (أغبدمبـمحؽملؾؾ )م ؼعملقلمسـمعلؽملدهم :م (طؿابمعبضملؿ٥موماغؿعملؿملؿ٥مع٤م
750مأظٟمحٓؼث)م.مسػمل ـبؼملمملمبفملنقبمعلؽملدهمػذامضبؿقيمسػملكمضُرابهملم40مأظػمحدؼىملمعؽمللقبمإظبم
اظؽملقبيبم.م
وعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملمأنمغلؿفملغسممبمملمأذمملرمإظؿملفم (سػمللماظقردي )م -م دونمأنمؼظملعملدمروحفماٌرحهملم -م
حقلمػذاماٌؽملمملخماٌر سنملمؼبمتدوؼـماألحمملدؼىملمومتػملظملؿملعملؾملمملم؛مضمملئالًم :م (جاءمؼبمبضملٚماِحادؼثم
اٌفملث٦رةمأنقبماظؽملقبيبمضالم "مأغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣مومسػمل٨وبمبابؾملام "م.م صاعؿضملٚمع٤مػٔامايٓؼثمبضملسملؾمل٣م
حؿملثمذضملٕوامبفملنقبمعٓؿبحؽبمسػمل٨دملمعضملؽملاهمثػملّبمأب٨مبغملٕمصفاءوامحبٓؼثمععملاب٢مػ٦م

"م أغامعٓؼؽملةم

اظضملػمل٣مومأب٦مبغملٕمربٕابؾملام "م .م وصضملّبمسػمل٧مآخٕؼ٤مأنمالمؼغمل٦نمظطملريمأب٨مبغملٕمعـ٢مػٔام
اظظملسمل٢مصفاءوامحبٓؼثمثاظثمػ٦م "م أغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣مومأب٦مبغملٕمأدادؾملامومسؼملٕمحؿملشملاغؾملاموم
سـؼملانمدعملظملؾملامومسػمل٨وبمبابؾملام "م.م ومأضافمبضملسملؾمل٣مإظبمذظ١محٓؼــبامرابضملـبامػ٦م "مأغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣م
ومسػمل٨وبمبابؾملامومعضملاوؼةمحػملعملؿؾملام "م.م ومجاءماب٤م اى٦زيمبضملٓػ٣مصؽمللٟمايٓؼثمطػملّ٥م
بفملداد٥موحؿملشملاغ٥مودعملظمل٥مومباب٥موحػملعملؿ٥مأؼسملـبام .م وطفملغقب٥مخرمل٨مأنمميشملٛمايٓؼثمصؿملرملؼمل٢م
عبؿملٝماظزملقابةم،مصؿملغمل٦نمعٕوانمعٖرابمآٌؼؽملةمومأب٦مدظملؿملانمباظ٦سؿؾملا)م()51م.م
م
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ؽملدمأػؾماظلؽملقبهملمواىؼملمملسهملم
قب
رشؿمطؾقبمػذامؼؿقبظملؼماٌلػملؼملقنمؼبمأنقبمظػملزملقبقمملبهملمعؽملمملزلمومعراتنملم .مومػؿمس
مملءمؼلؼملقبقنمبذملم (اظرقباذدؼـ)م ومػؿمأصسملؾماظؽملقبمملسمبضملدم
سدولم؛مسرملرةمؼبماٌعملمملمماألوقبلم،مأربضملهملمخػملظمل ؾب
اظؽمليبقبمؼبمرأؼؾملؿم .م ومؼؽملسملؿقبمإظؿملؾملؿمدؿقبهملٌمآخرونمظؿملرمل ّغملػملقامعمملمؼؾبضملرفمبذملم (اظضملرملؽبرةماٌؾرملقبرؼـمبمملىؽملقبهمل )م
وطػملّؾملؿمعـم(ضُرؼش)م:م
أبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهملم،مسؼملرمبـماً ّشملمملبم،مسـؼملمملنمبـمسظملّمملنم،مسػمللمبـمأبلمرمملظنملم،ماظزقببرلم
بـماظضملققبامم،مرػملقهملمبـمسؾؿملدمآم،مسؾدماظرغبـمبـمسقفم،مدضملدمبـمأبلموضّمملصم،مأبقمسؾؿملدةم
ابـماظرملمملسرموماٌقحقبدماظرملقبؾملرل)م.م
قب
بـماىرقباحم،مدضملؿملدمبـمزؼدمبـمسؼملرومبـمغظملؿملؾم(=م
اظرملؿملضملهمل)ماإلعمملعؿملقبهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمأنقبماألػؼملؿملقبهملموا ظعملؿملمملدةمبضملدماظؽمليبقبمػلمآللمبؿملؿفمؼبم
ؼبمحنيمترىم ( قب
غلؾم (سػمللقبم |م صمملرؼملهمل)م وسددػؿمأحدؽبمسرملرمإع ـبمملعمملم -م خالمسػمل هبؿملمملم -م غؾبصقبمسػملؿملؾملؿمطؼملمملمؼرونؽبم .م بؾم
وؼعملقظقنمؼبمسزملؼملؿؾملؿموأغقبؾملؿمالمؼؽملعملزملؾملؿمعـمععملمملمماظؽملنبؾققبةمدقىماظقحلم

.م ومؼرونمأنقبمبضملضم

ّرػؿمأػؾماظلؽملقبهملمعـؾماًػملظملمملءماظـالثهملماألوا ئؾم (أبقمبغملرم |م سؼملرم |م سـؼملمملن)م
قب
اظزملقبقمملبهملماظذؼـمؼقض
وهدؼدـباماًػملؿملظملهملماظـمملظىملم؛مػؿمدؾنملماالسبرافماظذيمأصمملبماظدؼـماإلدالعلم .م وسػملؿملفمصؾملؿم
ؼرصضملقنمعـمععملمملممصقمملبهمللبمآخرؼـموؼعملقظقنمإنقبماىمملغنملماظلؿملمملدلمرطملكمسػملكمايعملؿملعملهملمصػملؿم
ؼؽملزملظملؾملؿم،معـمأعـممللم:م
سؼملقبمملرمبـمؼمملدرم،مأبقمذرماظطملظملمملريم،مدػملؼملمملنماظظملمملردلم،محذؼظملهملم بـماظؿملؼملمملنم،ماٌعملدادمبـماألدقدم
،مجمملبرمبـمسؾدمآم،مباللمبـمربمملحم..موشرلػؿم.م
مملظرملؿملضملهملمؼروؿبنؽبمأنقبمربمملوظهملمإبرازم (سمملئرملهملم |م حظملزملهمل)م عمملمػلمإالّمودؿملػملهملم
وطذامؼبمعلفملظهملم (اظؽمللمملء)م ص قب
مملظهملمتؾؿملقبـم
ظسملربماًطّماظؽملؾقيقبماٌؿؼملـقبؾمؼبم (خدصبهملم |م صمملرؼملهمل)م.م بؾماألدػكمعـمذظؽم؛موؼبمح ؾب
ععملدارمالتزعقبوملماظذيمتقملدقبيمإظؿملفماألدؼمملنموماٌذاػنملم،مأنقبمبضملضمسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملم-م قبربؼملمملمأشػملؾؾملؿم-م
المؼضملذلصقنمبفملنقبمظػملؽملقبيبمبؽملمملتلبمشرلم (صمملرؼملهمل)م.م ومؼعملقظقنمسـمزوجيتؿبم (سـؼملمملن)م(رضؿملقبهملم|مأمقبمطػملـقم)م
وربؼملمملمطمملغؿمملمظذملم (خدصبهمل)م عـمزو اجم
قبأغؾملؼملمملمربؿملؾؿمملماظؽملقبيبمإذمطمملنمضدمتؾقبؽملمملػؼملمملموظؿمللؿمملمعـمغلػملفم .م قب
مملرضؾملؿمأػؾماظلؽملقبهملمبفملدظّؿؾملؿم .م وم
قب
دمملبؼمأومإلحدىمضرؼؾمملتؾملمملم .م ومشلؿمؼبمذظؽمأدظّهملم،مطؼملمملمؼضمل
بمملظؽمللؾهملمإظلمصفملغمملمأدؿطملربمحعملؿملعملهملًمػذاماألعرموالمأجدهمعؾمل هبؼملمملمطلمؼسملؿملضملقامصؿملفمأوضمملتؾملؿم .مومظغمللم
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المشبقضمؼبمعؿمملػمملتماٌذاػنملم،مصكملنقبماًالفمحقلمعلفملظهملم (اظزملقبقمملبهمل)م ؼغملؼملـمؼبمأعرؼـم؛م
أوشلؼملمملم صعملؾمللوبم :م (أػ٢ماظلقبؽملةمؼعمل٦ظ٦نمبضملٓاظةمط٢قبماظزملقابةمباٌضملؽملؿملنيماظػملطمل٦يمواالصشملالح٨م .م
وأػ٢ماظرملقبؿملضملةمؼعمل٦ظ٦نمبضملٓاظةماٌؿزملٟمباظضملٓاظةمع٤ماظزملقابةمصعملٛم

وماظـمملغلم
)م ()52م.م قب

مملحنملماظرملفملنماألػؿمؼبمػذاماظؽملقبزاعم (سػمللم
قب
سرملمملئريوبمالمطبػملقمعـمجمملغنملمأخالضلدملمإذمندمبفملنقبمص
بـمأبلمرمملظنمل )م ضبلؿم اإلرمملظهملمضمملئالًمًزملؼملفم (عضملمملوؼهملمبـمأبلمدظملؿملمملن )م ضقالًمأراهمطبؿزملرماألعرم
وؼضملشمللماظعملمملرئمجقػرماٌلفملظهملم :م(ظؿملٗمأعؿملقبةمطؾملاذ. ٣موالمحٕبمطضملؾٓماٌشملّػملّب .موالمأب٦مدظملؿملانم
طفملب٨مراظّب .م والماٌؾملاجٕمطاظشملػملؿمل. ٠م والماظزملٕؼّمطاظػملّزملؿمل. ٠م والماحمل٠قبمطاٌؾشمل. ٢م والماٌقملع٤م
طآٌش.٢م وظؾؽٗماًػملٟمخ٢فمؼؿؾٝمدػملظملًامػ٦ىمؼبمغارمجؾملؽمل،٣موؼبمأؼٓؼؽملامبضملٓمصسمل٢ماظؽملنبؾ٦قبةم
...مإخل)م()53م.م
اظلؽملؿملقبهمل)م اظغملدلىم
وماآلنم؛مغضملقدمإظبم (اظزملقبقمملبهمل)م وغؾقىملمصؿملؼملمملمأُدؽملدمسؽملؾملؿمؼبمطؿنملماظزملقبقمملحم ( قب
ودفملرطّزمسػملكم(اظؾكمملري)م،مظؽملفدم:م
حدؼـمملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
أبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهملم:م22م ـب
حدؼـمملمؼبم(اظؾكمملريم|معلػملؿ)م.م
سؼملرمبـماً ّشملمملبم:مح واظلم20م ـب
حدؼـمملمؼبم(اظؾكمملريم|معلػملؿ)م.م
سـؼملمملنمبـمسظملّمملنم:م14م ـب
حدؼـمملمؼبم(اظؾكمملريم|معلػملؿ)م.م
سػمللمبـمأبلمرمملظنملم:محقاظلم20م ـب
اظزقببرلمبـماظضملققبامم:م10مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملريم|معلػملؿ)م.م
رػملقهملمبـمسؾؿملدمآم:م4مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
سؾدماظرغبـمبـمسقفم:م9مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
حدؼـمملمؼبمذبؼملؾماظزملقبقمملحم.م
أبلقبمبـمطضملنملم:محقاظلم60م ـب
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زؼدمبـمثمملبوملم:م8مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
دػملؼملمملنماظظملمملردلم:م7مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملريم|معلػملؿ)م.م
صمملرؼملهملمبؽملوملمربؼملقبدمبـمسؾدمآم:محدؼىملمواحدمؼبم(اظؾكمملري)م.م
سؼملقبمملرمبـمؼمملدرم4مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
باللمبـمربمملحم3مأحمملدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)م.م
اٌعملدادمبـماألدقدمحدؼىملمواحدمؼبم(اظؾكمملري)م.م
حدؼـمملمؼبم(اظؾكمملري)م...مإخلم.م
أبقمذرماظطملظملمملريم14م ـب
وػغملذام؛مصكملنقبماظزملقبقمملبهملماٌؾملؼملقبنيمٕمؼقملخذمسؽملؾملؿمذبؿؼملضملنيماظرمللءماظغملـرلموػؿماألوظبمبمملظرواؼهملمسـم
(ربؼملقبد)م.م ؼبمحنيمأغقبفمضدمغؾبعملؾمسـمطؾدملمعـم (أغسمبـمعمملظؽ )م وم (سمملئرملهملمبؽملوملمأبلمبغملر )م أطـرم
عـم 2300م حدؼىملمؼبمزبؿػملػماظزملقبقمملحم .م ومأنقبمرجالًمطذملم (أبلمػرؼرة )م صمملحنملؽبماظؽملقبيبمألضؾقبم
عـمسرملرؼـمذؾملرـبامضدمأُخذمسؽملفمضُرابهملم500محدؼىملمؼبم(اظؾكمملري)موحدهم.مبؾمأنقبمعلؽملدم(ؾببعمللم
حدؼـمملمظذملم (أبلمػرؼرة )م.م ومأنقبهم -م أيمأبقمػرؼرةم -م ضممللم
ابـمزبػملّد )م ضدماحؿقىمسػملكم 5374م ـب
ؼقعمملم :م (ظ٦مأغؾفملتغمل٣مبغمل٢قبمعامأسػمل٣م ػم ؼعملزملٓمعامؼضملػمل٣مس٤محٓؼثماظؽمليب ؼم ظٕعاغ٨ماظؽملاسمباظؾضملٕم
ـب
ؿملنملمأؼسملمملمأنقبمصقمملب هبؿملمملمطمملنمؼؾػملغمعـماظضملؼملرمثالثم
ـب
وضاظ٦امسينمذبؽمل٦ن )م .م ومعـمضؼملـماألسمملج
سرملرةمدؽملهملمحنيمعمملتماظؽملقبيبمومازلفم (سؾدمآمبـماظضملؾقبمملسمبـمسؾدماٌ ّشملػملنمل )م ويؾبخؿزملرمبذملم (ابـم
سؾقبمملس)مؼرويمضُرابهملم1700محدؼىملم.م()54م.م
اظرملؿملضملهمل)م اإلعمملعؿملقبهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمصعملدموؽملقبؾقامػذاماٌشملنملقبم؛مصؾملؿمالمضبؿمملجقنمإظبمدؽملدمؼبم
قبأعمملم ( قب
اظرواؼهملمسـماظؽملقبيبم،موؼغملظمللمأنمؼقصػملقامعمملمؼرؼدونمضقظفمإظبمضقلمأحدماألئؼملهملماإلثينمسرملرم (ضممللم
سـمردقلمضممللم :م...م)م صؿغملقنمالرواؼهملمطمملعػملهملمتمملعقبهملماظلؽملدمومصمملدضهملم .م ومظؽمأنمتؿكؿملقبؾم -م
سزؼزيماظعملمملرئم -م طؿملػمميؿملؾمدؼـمأػؾماظلؿملمملدهملمععماشلقىم .م ومبمملمأنقبماًالفمدؿملمملدلوبم
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ربضفبم،متظملفقبرمبلؾنملماظؿضملشملّشمإظبماظلنبػملشملهملموايغملؿم،مصكملنقبمظغملؾمصرؼؼمحزملقبؿفمؼبماظؿزوؼرم
اظرملؿملضملهمل)م ميؿمملزونمسػملكمغ ؼرػؿمعـماظظملرقمبفملغقبؾملؿمالمصبزعقنم
واظؿػملظملؿملؼمواظؿدظؿملسم .م شرلمأنقبم ( قب
اظلؽملهمل)م اظذؼـمؼضملؿدلونمطؾقبمعمملموردمؼبم
بزملققبهملمأحمملدؼـؾملؿم ..م وػقماألعرماظذيمطبؿػملظملقنمصؿملفمععم ( قب
صقؿملقلم (اظؾكمملريم|م علػملؿ)م سػملكمدؾؿملؾماٌـممللمصمملدقمومعشملمملبؼمألضقالماظؽملقبيبمومأصضملمملظفم :م (إنقبم
اظلقبػملٟمواًػملٟمضٓمأرؾعمل٦امسػمل٧مأنقبمأصّماظغملؿّبمبضملٓمطؿابمآمدّب

حاغ٥موتضملاظبمصقؿملّم

اظؾكاريم،مث٣مصقؿملّمعلػمل)٣م()55م.م
مممملمتضمليملقبمبفماظغملؿنملمواٌقاضعموم
وطلمأطقنمأطـرموضقحمملم؛مدفملوجزمبضملسملـبمملمعـمأسمملجؿملنملماظظملرؼعملنيم ّ
ـب
تػملؾمليملمبفماألظلـمظرملؾملرتفم ..م ظؿملقضقبحمدؾنملمزػديممبؽملعملقالتماظظملرؼعملنيم،مععمتظمللرلٍمٌضملمملغلم
بضملضماظغملػملؼملمملتماظيتمضدمتزملضملنملمسػملكماظعملمملرئم:م
م
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ؼبماجل اغّبماظلقبينم:م
(اخؿنتمإبٕاػؿمل٣مبضملٓمٔاغنيمدؽملةم،موماخؿنتمباظعملٓوم )م ػاظؾكمملريم .م طؿمملبماالدؿؽذانم :م
6371م|معلػملؿم.مطؿمملبماظظملسملمملئؾم:م6290ؼم.م(اظعملدومم=مآظهملمحمملدقبةمظػملؽملقبقوملمأوماظؽملقبفمملرة)م.م
(ضالمرد٦لمآم :م ضالمدػملؿملؼملانمِر٦ص٤قبماظػملؿملػملةمسػمل٧متلضملنيماعٕأة،مطػملؾمل٤متفملت٨مبظملارسم
صباػٓمؼبمدّبؼ٢مآمم.م صعملالمظ٥مصاحؾ٥مإنمذاءمآ مم.م صػمل٣مؼعمل٢مإنمذاءمآ مم.م صشملافمسػملؿملؾمل٤م
عبؿملضملا،مصػمل٣مهؼمل٢معؽملؾمل٤مإالماعٕأةمواحٓة،مجاءتمبرمل٠مرج،٢موأؼ٣ماظٔيمغظملٗمربؼملٓم
بؿملٓهمظ٦مضالمإنمذاءمآممم.م ىاػٓوامؼبمدؾؿمل٢مآم )...م ػماظؾكمملريم.مطؿمملبماإلميمملنمواظؽملذورم :م
7559م |م علػملؿم .م طؿمملبماإل ميمملنم :م 4376ؼم.م( ذؼمرجؾم =م غزملػمرجؾمأومخػملؼمشرلم
عغملؿؼملؾ)م.م
(خػمل٠مآمآدممور٦ظ٥مدؿقب٦نمذراسـبام )...م ػاظؾكمملريم .مطؿمملبمأحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم :م3361م ؼم.م
قبقنمذراسمملم=محقاظلم42معذلـبا)م.م
ـب
(دؿ
(ضؿمل٢مظؾينمإدٕائؿمل٢مادخػمل٦اماظؾابمدفٓاموض٦ظ٦امحشملة

مم.م صؾٓقبظ٦امصٓخػمل٦امؼٖحظمل٦نمسػمل٧م

أدؿاػؾمل،٣موضا ظ٦امحؾةمؼبمذضملٕة )م ػم اظؾكمملريم .م طؿمملبمأحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم 3439:ؼم.م
(االدوملم =م اظضملفزمأوماٌقملخقبرة )م.م( اٌرادمعـم "م حؾقبهملمؼبمذضملرةم "م ػقمأنقبماظؿملؾملقدمشؿملقبروامعمملمأُعروام
بعملقظفمسؽملدماظدخقلموسمملغدوا)م.م
(ضالمرد٦لمآم :م إنقبمع٦د٧مطانمرجالمحؿملؿملهبامدؿريـبا،مالمؼؾبٕىمع٤مجػملٓهمذ٨ءم،مادؿقؿملاءم
عؽمل٥م،مصـملذاهمع٤مآذاهمع٤مبينمإدٕائؿمل٢م،مصعملاظ٦امعامؼلؿرتمػٔاماظؿلرتمإالمع٤مسؿملّبمجبػملٓهم،م
إعامبٕصموإعامأدرةموإعامآصة مم.م وإنمآمأرادمأنمؼربئ٥مممامضاظ٦امٌ٦د٧مصكالمؼ٦عاموحٓهم
ص٦ضٝمثؿملاب٥مسػمل٧مايفٕمث٣ماشؿل،٢مصػملؼملامصٕغمأضؾ٢مإظبمثؿملاب٥مظؿملفملخٔػا،موإنمايفٕمسٓام
بـ٦ب،٥مصفملخٔ م ع٦د٧مسزملاهمورػملّبمايفٕ،مصفضمل٢مؼعمل٦لمث٦ب٨محفٕ،مث٦ب٨محفٕ،محؿقب٧م
اغؿؾمل٧مإظبمعأللبمع٤مبينمإدٕائؿمل،٢مصٕأوهمسٕؼاغامأحل٤معامخػمل٠مآ،موأبٕأهمممامؼعمل٦ظ٦ن،م
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وضاممايفٕمصفملخٔمث٦ب٥مصػملؾل،٥مورظمل٠مبايفٕمضٕبامبضملزملاهم

)...م ػاظؾكمملريم .م طؿمملبم

أحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم:م3440ؼم.م
(حٓقبثؽملامأغٗمب٤معاظ، ١مضالم :م طانماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼٓورمسػمل٧مغلائ٥مؼبماظلاسةم
اظ٦احٓةمع٤ماظػملؿمل٢مواظؽملؾملار،موػ٤مإحٓىمسرملٕة مم.م ضالمضػملتمِغٗم :م أوطانمؼشملؿملعمل٥م؟مضالم :م
ؽملامغؿقٓثمأغ٥مأسشمل٨مض٦ةمثالثني)مػاظؾكمملريم.مطؿمملبماظطمللؿملؾم:م269ؼم.م
م
ط
(س٤مسؾٓمآمب٤مسؼملٕ،مضالم :م ارتعملؿملتمص٦قمزؾملٕمبؿملتمحظملزملةمل بضملٚمحاجيت،مصٕأؼتم
رد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼعملسمل٨محاجؿ٥معلؿٓبٕماظعملؾػملةمعلؿعملؾ٢ماظرملام )م ػاظؾكمملريم .م
طؿمملبماظقضقءم:م148م|معلػملؿم.مطؿمملبماظشملؾملمملرةم:م635ؼم.م
(س٤مأب٨مدضملؿملٓمآًري،مضالم :م أغ٥مضؿمل٢مظٕد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مأغؿ٦ضفملمع٤مبؽٕم
بؾبسملاسةموػ٨مبؽٕمؼشملٕحمصؿملؾملامايؿملٚمو ي٣ماظغملالبمواظؽملنتمصعملالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥م
ؽملفل٥مذ٨ءمم")مػدؽملـمأبلمداودم.مطؿمملبماظشملؾملمملرةم:م66ؼم.م
م
ودػمل٣ممم"ماٌاءمرؾمل٦رمالمؼ
(س٤معاظ١مب٤مغبٖةمب٤مأب٨مأدؿملٓماظلاسٓيماًٖرج٨مس٤مأبؿمل٥مس٤مجٓهمأب٨مأدؿملٓ مم:م وظ٥م
بؽٕمبآٌؼؽملةمؼعملالمهلامم:مبؽٕمبؾبسملاسةمضٓمبزمل٠مصؿملؾملاماظؽمليبمصػمل٧م آمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؾمل٦مؼؾرملٕمبؾملام
وؼؿؿملؼمل٤مبؾملام)مػذبؼملعماظزقبوائدمظذملماشلؿملـؼمللم :م5906م.م ضممللم:مرواهماظشملدلاغلمومرجمملظفمثعملمملت ؼم
.م
(خٕجؽملاموصٓـبامإظبماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؾاؼضملؽملاهموصػملؿملؽملامعضمل٥موأخربغاهمأنمبفملرضؽملام
بؿملضملةمظؽملامصادؿ٦ػؾؽملاهمع٤مصسمل٢مرؾمل٦رهمصٓساممباءمصؿ٦ضقبفملمومتسملؼملٚمث٣مصؾ ٥مؼبمإداوةموأعٕغام
صعملالممم"م اخٕج٦امصكملذامأتؿملؿ٣مأرضغمل٣مصاطلٕوامبؿملضملؿغمل٣مواغسملق٦امعغملاغؾملامبؾملٔاماٌاءموادبٔوػام
ؽمللمملئلم.مطؿمملبماٌلمملجدم:م709ؼم.م
علفٓام)...مػماظ قب
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(مضالم:م"ممادس٦امظ٨مسػملؿملهباممم"مم.مصفملُت٨مب٥مأرعٓؽبمصؾزمل٠مؼبمسؿملؽمل٥مودصٝماظٕاؼةمإظؿمل٥مصظملؿّمآمسػملؿمل٥م
)...مػعلػملؿم.مطوملابمصسملمملئؾماظزملقبقمملبهملم:م6373ؼم.م
(س٤مأممأمي٤مضاظتمم :مضاممرد٦لماظػملَ٥مصػمل٧ماظػملَ٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣مع٤ماظػملؿمل٢مإظبمصكقبارةمظ٥مؼبم
جاغّبماظؾؿملتمصؾالمصؿملؾملامصعملؼملتمع٤ماظػملؿمل٢موأغامسشملرملاغةمصرملٕبتمعامصؿملؾملاموأغامالمأذضملٕمصػملؼملام
أصؾّماظؽمليبمصػمل٧ماظػملَ٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣مضالمم:م ؼامأممأمي٤مض٦ع٨م صفملػٕؼعمل٨معامؼبمتػمل١ماظظملكارةم
ضػملتمم:م ضٓمواظػملَ٥مذٕبؿ٥مضال مم:م صسملق١مرد٦لماظػملَ٥مصػمل٧ماظػملَ٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣محؿ٧مبٓتم
غ٦اجٔهمث٣مضالمم:م أعامواظػملَ٥مالمؼؾضملف٤مبشملؽمل١مأبٓـبا م)م ػغؿملؾماألورمملرمظذملماظرملقبقطمملغلمج 1م .م بمملبم
اظؾقلمؼبماألواغلم :م 1م |م اظؿػملكؿملصمايؾرلمظذملماظضمللعملالغلم .م طؿمملبماظشملف ارةم .م بمملبمبؿملمملنم
اظؽملقبفمملدمملتؼم.م(اظؾضمليملم=ماظرملقبؼمأوماظـقبػملؿ)م.م
(إنقبمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مضالمم:مم"إنمآمٌامضسمل٧مخػملعمل٥مادؿػملعمل،٧مص٦ضٝمرجػمل٥مسػمل٧م
اِخٕىموضالمم:م المؼؽملؾطمل٨مِحٓمع٤مخػملعمل٨مأنمؼظملضمل٢مػٔا مم"م.م صعملالمأب٦مدضملؿملٓمم:م وآمالمأصضملػمل٥م
أبٓاً)مػذبؼملعماظزقبوائدمظذملماظف ؼـؼمللم:م13182م.مرواهماظشملدلاغلؼم.م
(س٤مسؾٓمآمب٤ماظٖبريأغ٥مأت٧ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موػ٦مضبؿف٣مصػملؼملامصٕغمضال مم:م ؼام
سؾٓمآمم!ماذػّبمبؾملٔاماظٓممصاػٕض٥محؿ٧مالمؼٕاكمأحٓم -موؼبمظظملٜمم:مص٦ارهمحؿملثمالمؼٕاهمأحٓم
م صػملؼملامبٕزمس٤مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مسؼملٓماظبماظٓ ممصرملٕب،٥مصػملؼملامرجٝمضال مم:م ؼامسؾٓمآمم!م عامصؽملضملتمم؟م ضالمجضملػملؿ٥مؼبمأخظمل٧معغملانمسػملؼملتمأغ٥مخافمس٤ماظؽملاس،مضال مم:م ظضملػمل١م
ذٕبؿ٥م؟م ضػملتمغضمل،٣مضالمم:م وٕمذٕبتماظٓممم؟م وؼ٢مظػملؽملاسمعؽمل١مووؼ٢مظ١مع٤ماظؽملاس؛مضالمأب٦م
م
اٌؿعمللماشلؽملديم :م
ساص٣م:م طاغ٦امؼٕون م أنماظعمل٦ةماظيتمب٥مع٤مذظ١ماظٓم م)م ػطؽملزماظضملؼملقبممللمظذمل م قب
م
37228ؼم.م(احؿفؿم=مأخرجماظدقبمماظزقبائد)م.م
م
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(ضالمسٕوةمس٤ماٌل٦رموعٕوانم :م خٕجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مزع٤محٓؼؾؿملةمصٔطٕم
ايٓؼثم:م عامتؽملك٣ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مشباعةمإالّموضضملتمؼبمطٟمرج٢معؽملؾمل٣مصٓظ١م
م
بؾملاموجؾمل٥موجػملٓهم)م ػاظؾكمملريم .م طؿمملبماظقضقءم .م بابماظؾزاقمواٌكمملطم :م241ؼم.م( اظؽملكمملعهملم
=ماٌكمملط)م.م
(جاءتمدؾملػملةمبؽملتمدؾملؿمل٢موػ٨ماعٕاةمأب٨محٔؼظملةموػ٨مع٤مبينمساعٕمب٤مظقملىمإظبمرد٦لم
آمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصعملاظتمؼامرد٦لمآمطؽملامغٕىمداٌاموظٓاموطانمؼٓخ٢مسػمل٨قبموأغامصسمل٢م
وظؿملٗمظؽملامإالمبؿملتمواحٓمصؼملاذامتٕىمؼبمذفملغ٥مصعملالمهلامر د٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م مم"م
أرضضملؿمل٥مػبٗمرضضملاتمصؿملقٕممبػملؾؽملؾملام مم" مم.م وطاغتمتٕاهمابؽملامع٤ماظٕضاسةمصفملخٔتمبٔظ١م
سائرملةمأمماٌقملعؽملنيمصؿملؼمل٤مطاغتمهّبمأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾملامع٤ماظٕجالمصغملاغتمتفملعٕمأخؿؾملامأمم
طػملـ٦ممبؽملتمأب٨مبغملٕماظزملٓؼ٠موبؽملاتمأخؿملؾملامأنمؼٕضضمل٤مع٤مأحؾتمأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾملامع٤م
اظٕجالموأب٧مدائٕمأزواجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾمل٤مبؿػمل١ماظٕضاسةمأحٓم
ع٤ماظؽملاسموضػمل٤مالموآمعامغٕىماظٔيمأعٕمب٥مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مدؾملػملةمبؽملتم
دؾملؿمل٢مإالمرخزملةمع٤مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼبمرضاسةمدإموحٓهمالموآمالمؼٓخ٢م
سػملؿملؽملامبؾملٔهماظٕضا سةمأحٓمصضملػمل٧مػٔامطانمأزواجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼبمرضاسةم
اظغملؾري)مػاٌقرّفملم.مطؿمملبماظرضمملعم:م1287ؼم.م
م
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ؼبماىاغّبماظرملقبؿملضمل٨قبم:م
(س٤مأب٨مجضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلقبالممضال :مظإلعاممسرملٕمسالعات :م ؼ٦ظٓمعشملؾملٕا،مزبؿ٦غا،موإذاموضٝم
سػمل٧ماِرضموضٝمسػمل٧مراحؿ٥مراصضملامص٦ت٥مباظرملؾملادتني،موالمؼج غّب،موتؽملاممسؿملؽمل٥موالمؼؽملامم
ضػملؾ،٥موالمؼؿـاءبموالمؼؿؼملشمل،٧موؼٕىمع٤مخػملظمل٥مطؼملامؼٕىمع٤مأعاع،٥مون٦همطٕائقةماٌل١م
واِرضمع٦طػملةمبلرتهموابؿالس،٥موإذامظؾٗمدرعمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مطاغتمسػملؿمل٥م
وصعملاموإذامظؾلؾملامشريهمع٤ماظؽملاسمر٦ؼػملؾمل٣موضزملريػ٣مزادتمسػملؿمل٥مذربا،موػ٦مربٓثمإظب م أنم
تؽملعملسمل٨مأؼاع) ٥م ػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمج .1م طؿمملبمايفقبهملم 8:م |م 388ؼم.م( اظؽملفقم =م اظ ُظمللمملءمأوم
اظطملمملئط)م.م
(س٤مآبائ٥مسػملؿملؾمل٣ماظلالممضال :م ضالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ: ٥مػ...ؼم طٕهماظؽملصملٕمإظبم
صٕوجماظؽمللاءموضال :م ؼ٦رثماظضملؼمل،٧موطٕهماظغملالممسؽملٓماىؼملاعموضال :م ؼ٦رثمإًسم ....م) م
ػعـمالمضبسملرهماظظملعملؿملفمظذملماظزملقبدوقمج3م.مبمملبماظؽملقبقادرم:م4914ؼم.م
(س٤مأب٨مايل٤ماظٕضامسػملؿمل٥ماظلالممضال :م مسضملؿ٥مؼعمل٦ل :م وذطٕمعزملٕمصعملال :م ضالماظؽمليبم
صػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ: ٥مالمتفملطػمل٦امؼبمصكارػاموالمتطمللػمل٦امرؤودغمل٣مبشملؿملؽملؾملامصكملغ٥مؼٔػّبمباظطملريةم
وؼ٦رثماظٓؼاثة)مػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمج6م.مطؿمملبماألرضملؼملهملم:م9م|م386ؼم.م(اظدؼقثم=مرجؾفبم
المؼطملمملرمسػملكمأػػملف)م.م
(س٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال :م ع٤مسشملٗمث٣موضٝمؼٓهمسػمل٧مضزملؾةمأغظمل٥مث٣مضال :م"م
ايؼملٓٓمربماظضملاٌنيمػايؼملٓٓؼمغبٓامطـريامطؼملامػ٦مأػػمل٥موصػمل٧مآمسػمل٧مربؼملٓماظؽمليبموآظ٥م
ودػمل٣م "م خٕجمع٤معؽملكٕهماالؼلٕمرائٕمأصطملٕمع ٤م اىٕادموأطربمع٤ماظٔبابمحؿ٧مؼلريم
هتماظضملٕشمؼلؿطملظملٕمآمظ٥مإظبمؼ٦مماظعملؿملاعة )م ػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمج 2م .م طؿمملبماظضملكبرملرةم :م
22م|م657ؼم.م

95

(ضالماظزملادقمسػملؿمل٥ماظلالم :م صالمؼٓخ٢ماىؽملةمع٤ماظؾؾملائ٣مإالمثالثم

:م غبارمبػملضمل٣مب٤م

باس٦راء،مومذئّبمؼ٦د،ٟموطػملّبمأصقابماظغملؾمل) ٟم ػحبمملرماألغقارمظذمل م اجملػملللمج 14م :م
ص423ؼم.م
(ذطٕمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالممأنمأولمذ٨ءمع٤ماظٓوابمت٦ؼبمسظملريمداسةمضؾٚمرد٦لمآم
صػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مضشملٝمخشملاع٥مث٣معٕمؼٕطٚمحؿ٧مأت٧مبؽٕمبينمخشملؼملةمبعملؾاءمصٕع٧م
بؽملظملل٥مصؿملؾملامصغملاغتمضربه .م ورويمأنمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالممضال :م إنمذظ١مايؼملارمطػمل٣م
رد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مصعملال :مبفملب٨مأغتمواع٨مإنمأب٨محٓثين،مس٤مأبؿمل،٥مس٤مجٓه،م
س٤مأبؿمل٥مأغ٥مطانمعٝمغ٦حمؼبماظلظملؿملؽملةمصعملاممإظؿمل٥مغ٦حمصؼمللّمسػمل٧مطظملػمل٥مث٣مضال :م طبٕجمع٤م
صػملّبمػٔامايؼملارمغبارمؼٕطؾ٥مدؿملٓماظؽملؾؿملنيموخامتؾمل،٣مصايؼملٓمٓماظٔيمجضملػملينمذظ١م
ايؼملار)مػماظغملمملؼبمظذملماظغملػمللغلمج1م.مطؿمملبمايفقبهملم:م9م|م237ؼم.م
(س٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال :م إنمايل٤مسػملؿمل٥ماظلالممضال :م إنمٓمعٓؼؽملؿنيمإحٓاػؼملام
باٌرملٕقمواِخٕىمباٌطملٕب،مسػملؿملؾملؼملامد٦رمع٤محٓؼٓموسػمل٧مط٢مواحٓمعؽملؾملؼملامأظٟمأظٟم
عزملٕاعموصؿملؾملامدؾضمل٦نمأظٟمأظٟمظطملة،مؼؿغملػمل٣مط٢مظطملةمخبالفمظطملةمصاحؾؾملاموأغامأسٕف
عبؿملٝماظػملطملاتموعامصؿملؾملؼملاموعامبؿملؽملؾملؼملا،موعامسػملؿملؾملؼملامحفةمشرييموشريمايلنيمأخ٨

م
)م

ػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمج1م.مطؿمملبمايفقبهملم:م5م|م462ؼم.م
(س٤مأب٨مايل٤ماظٕضامسػملؿمل٥ماظلالممأنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مطانمؼقملت٧مب٥مايلنيم
صؿملػملعملؼمل٥مظلاغ٥مصؿملؼملزمل٥مصؿملفٖئمب٥موٕمؼٕتسملٝمع٤مأغـ) ٧م ػاظغملمملؼبملذملماظغملػملؿملينمج 1م .م طؿمملبم
ايفقبهملم:م4م|م465ؼم.م
م
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(...م اظـاغ:٨م اخؿزمل٣مخارج٨مواعٕأةمإظؿمل٥م ػإظبم :م سػمل٨مب٤مأب٨مراظّب ؼم صضملالمص٦ت٥مصعملالمظ٥م
سػملؿمل٥ماظلالم :م اخلفمل،مصكملذامرأد٥مرأسمطػملّبمصعملؿمل٢مظ٥معامميؽملضمل١مس٤معضملاوؼةمإذا؟مصعملال :م ب٢م
سؾادمعغملٕع٦نمالمؼلؾعمل٦غ٥مباظعمل٦لموػ٣مبفملعٕهمؼضملؼملػمل٦ن .موسب٦مذظ١م روىماِصؾٞمب٤مغؾاتةمؼبم
رج٢مآخٕموسب٦همأؼسملامصضمل٢مخبارج٨مصٓعضملتمسؿملؽملاهمصٕقمظ٥مصٓسامآمتضملاظبمصضملادمإظبم
االغلاغؿملةموتٕاجضملتمثؿملاب٥مع٤ماهل٦ىموضٓمطاغتمرارتمسؽمل.٥م
اظـاظث:م أحؿملام ػسػمل٨مب٤مأب٨مراظّب ؼم رجالًمع٤مبينمزبٖوممصٓؼعملامظ٥مصعملامموػ٦مؼعمل٦ل :م
(وؼؽمل٥موؼؽمل٥مغؾؿملاال )م ؼضملينمظؾؿمل١مظؾؿمل ١م دؿملٓغامصعملالمظ٥مسػملؿمل٥ماظلالم :م أظلتمسٕبؿملامضال :م
بػمل،٧موظغملينمعتمسػمل٧موالؼةمصالنموصالنمصاغعملػملّبمظلاغ٨مإظبمظلانمأػ٢ماظؽملار ...م) م ػاظزملراطم
اٌلؿعملؿملؿمظذملماظؾؿملمملضلمج1م:م105ؼم
(ضالمرج٢مِعريماٌقملعؽملني :م ؼامأعريماٌقملعؽملنيمإنمؼبمبشملينمعاءـبمأصظملٕمصؾمل٢مع٤مذظملاء؟مضالم :م
اطؿّبمسػمل٧مبشملؽمل١مآؼةمالطٕد٨موتطمللػملؾملاموترملٕبؾملامووضملػملؾملامذخريةمؼبمبشملؽمل١مصؿربأمبكملذنمآم
سٖموج.٢مصظملضمل٢ماظٕج٢مصربأ)مػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمج2م.مطؿمملبمصسملمملئؾماظعملرآنم:م457ؼم.م
(ظؿملٗمؼبمب٦لماِئؼملةموشائشملؾمل٣مادؿكؾاثموالمغنتموالمضٔارةمب٢مػؼملامطاٌل١ماِذصٕ،مب٢مع٤م
ذٕبمب٦هل٣موشائشملؾمل٣مودعؾمل٣مضبٕممآمسػملؿمل٥ما ظؽملارموادؿ٦جّبمدخ٦لماىؽملة)مػأغقارماظقالؼهملم
ظذملماظغملػملؾمملؼغملمملغلم:م440ؼم.م(ماألذصرم=مرائقهملمحمملدة)م.م
(س٤مزؼ٤ماظضملابٓؼ٤مضالم:مإنمٓمعػملَغملاًمؼعملالمظ٥مخٕضائؿمل٢مظ٥مٔاغؿملةمسرملٕمأظٟمجؽملاح،معامبنيم
اىؽملاحمإظبماىؽملاحمػبلؼملائةمسام)مػاظدلػمملنمظذملماظؾقراغلمج2م:م327ؼم.م
م

97

(ضالمأب٦سؾٓآمع ظؿمل٥ماظلالم :م ٌامأنموج٥مصاحّبمايؾرملةمباًؿمل٢موعضملؾمل٣ماظظملؿمل٢مظؿملؾملٓمم
اظؾؿملت،معٕوامبكملب٢مظضملؾٓماٌشملػملّبمصلاض٦ػا،مصؾػملٞمذظ١مسؾٓاٌشملػملّبمصفملت٧مصاحّبمايؾرملةم
صٓخ٢ماِذن،مصعملال:مػٔامسؾٓاٌشملػملّبمب٤مػاذ٣مضال :موعامؼرملاء؟مضالماظرتعبان :مجاءمؼبمإب٢م
ظ٥مداض٦ػا،مؼلفملظ١مردػامصعملالمعػمل١مايؾرملةمالصّ اب:٥مػٔامرئؿملٗمض٦مموزسؿملؼملؾمل٣مجؽتمإظبم
بؿملؿ٥ماظٔيمؼضملؾٓهمِػٓع٥موػ٦مؼلفملظينمإرالقمإبػمل،٥مأعامظ٦مدفملظينماإلعلاكمس٤مػٓع٥م
ظظملضملػملت،مردوامسػملؿمل٥مإبػمل،٥مصعملالمسؾٓماٌشملػملّبمظرتعباغ: ٥م عامضالمظ١ماٌػمل١؟مصفملخربه،مصعملالم
سؾٓاٌشملػملّب:مأغامربماإلب٢مومهلٔاماظؾؿملتمربمميؽملضمل،٥مصٕدتمإظؿمل٥مإبػمل٥مواغزملٕف مسؾٓاٌشملػملّبم
سب٦معؽملٖظ،٥مصؼملٕمباظظملؿمل٢مؼبمعؽملزملٕص،٥مصعملالمظػملظملؿمل: ٢م ؼامربؼمل٦دمصقٕكماظظملؿمل٢مرأد،٥مصعملالم
ظ:٥مأتٓريمٕمجاؤوامب١؟مصعملالماظظملؿمل٢مبٕأد: ٥مال،مصعملالمسؾٓاٌشملػملّب:مجاؤوامب١مظؿؾملٓممبؿملتم
رب١م،مأصرتاكمصاس٢مذظ١؟مصعملالمبٕأد: ٥مال،مصاغزملٕفمسؾٓاٌشملػملّبم)...مػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينم .م
طؿمملبماحل جقبهملم:م25م|م447ؼم.م
(س٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال :م ٌاموظٓماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥معغملثمأؼاعامظؿملٗمظ٥م
ظنب،مصفملظعملاهمأب٦راظّبمسػمل٧مثٓيمغظملل،٥مصفملغٖلمآمصؿمل٥مظؾؽملامصٕضٝمعؽمل٥مأؼاعامحؿ٧موضٝم
أب٦راظّبمسػمل٧محػملؿملؼملةماظلضملٓؼةمصٓصضمل٥مإظؿملؾملا )م ػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينم .م طؿمملبمايفقبهملم :م 27م |م
448ؼم.م
(إنقبمع٤مسالعاتمزؾمل٦رماٌؾملٓيمأغ٥مدؿملصملؾملٕمسارؼامأعاممضٕصماظرملؼملٗ

)م ػحؼقبماظؿملعملنيمظذملم

اجملػملللم:م347ؼم.م
(س٤مأب٨مجضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلالممضال :م ٌاموظٓتمصارؼملةمسػملؿملؾملاماظلالممأوح٧مآمإظبمعػمل١مصفملغشمل٠م
ب٥مظلانمربؼملٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مصلؼملاػامصارؼملة،مث٣مضال:مإغ٨مصشملؼملؿ١مباظضملػمل٣موص ٛعؿ١مع٤م
اظشملؼملث،مث٣مضالمأب٦جضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلالم :م وآمظعملٓمصشملؼملؾملامآمباظضملػمل٣موس٤ماظشملؼملثمؼبماٌؿملـاق )م
ػاظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينم.مطؿمملبمايفقبهملم:م6م|م460ؼم.م
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دفملطؿظمللمبؾملذاماٌرملؾملقرمظػملضملمملعهملمعـماظؽملمملسمومظـمأخقضمصؿملؼملمملمؼلؼملقبكمبذملم

(األحمملدؼىملماظعملددؿملقبهمل )م

قبداتموماظلمملدةم؛مرأؼوملم
قب
ألغقبؾملمملمؼبمأشػملؾؾملمملمععملؿؾلهملمسـمغزملقصم (اظضملؾملدم اىدؼد)م.م ظذامأؼقبؾملمملماظلقبؿمل
أنقبماظػملفقءمإظبمأدظّهملمعـمطؿنملماظعملقممدؿملسملضملػمرأؼلم،مصـملثرتمأنمأطؿظمللمبذملم

(اظعملرآن)م حنيم

االضؿؾمملدمملتماشلمملعقبهملمظػملقدؼىملمسـماإلدالمم.م
وم (اظعملرآن)م طػملؼملهملمتضملينماظغملؿمملبماظذيمؼؾبعملرأمأوماٌعملروءمبغملـرةمطؼملمملمأدػملظملؽملمملم .م وؼرىماٌلػملؼملقنمطؼملمملم
ضممللم بذظؽم (ربؼملقبد)م أنقبمػذاماظغملؿمملبمػقماٌضملفزةماألبدؼقبهملمواًمملظدةموماظدقباظهملمسػملكمثؾمملتمأرطمملنم
ػذاماظدؼـموعزملدرهماظلؼملمملويقبماظزملمملؼبم .م وأغمملمأرىمبفملنقبمػذاماظعملقلمشرلمدضؿملؼممبمملمصبضملؾمغعملدم
(اظعملرآن)م عدخالًمطبدمماظراشؾنيمؼبمغعملدم (اإلدالم)م برعقبؿفم،مألنقبمبضملضمآؼمملتم (اظعملرآن)م شرلم
موروحمملموأخال ًضمملم .م وؼبمػذاماظغملؿمملبمندمحغملؼملهملًمالمدبظملكمسـم (اظؿقراةم|ماإلنؿملؾ)م
ععملؾقظهملمسعملالً ـب
أؼسملمملم ..م وػذامأعرمرؾؿملضمللمؼبمتػملؽماظغملؿنملماظيتمدبمملرنملماظؽملمملسمسمملرظملؿملهبمملمألغقبؾملمملمتدسلمغزوشلمملمعـم
ـب
األسػملكم .م وندمصؿملفمظطملهملمظشملؿملظملهملمعـماظؽملمملحؿملهملماألدبؿملهملموصعملًمملمٌضملمملؼرلماظػملطملهملمواًشملمملبماظرملضملريقبم
اظضملربلمؼبماظعملرنماظلقبمملبعماٌؿملالديموظؿملسماآلنمبمملظشملؾعم.مومندمأؼسملـبمملمطؼملمملمؼبمدمملبعملؿملؿبفمعطملمملظشملمملتلبموم
أحغمل ـبمملعمملمشرلمرؿملقبؾهملم،مومأخشملمملءمتضملؾرلؼقبهملمؼبمبضملضماألحؿملمملنم،مومسرملقائؿملقبهملمؼبمتؽملمملولمايقادثم
واظصملقاػرماظغملقغؿملهملم.م
م

99

اإلسفازماظضملػملؼمل٨مط٦غ٥مخٕاصةًم:م
أزـقبمبفملنقبمأحدمأػؿمأدؾمملبمسزوفماٌلػملؼملنيمسـماإلسالمموظقمؼبماًظملمملءم؛مػقماظؿفملوؼؾماإلسفمملزيم
ظػملؽملقبصماظعملرآغلم .م وػقماإلسفمملزماظظملضملػمللمطؼملمملمأرىموماألػؿمواألطـرمإثمملرةًمظػملفدلم ..م ألنقبماٌظمللقبرؼـم
ؼعملقظقنمظػملؼملقملعؽملنيمبمملظعملرآنم،موسدلمتظملمملدرلػؿم :م (أغؿ٣مأشؾؿملاءمومسب٤مدؽملظمللقبٕمظغمل٣معامادؿضملزمل٧م
سػملؿملغمل)٣م.م
وٌمملمطمملغوملماظطملمملؼهملمعـمتػملظملؿملؼماٌضملفزاتم اظضملػملؼملؿملقبهملمؼبماظعملرآنمطفملصؾمدؾؼمسزملرهموضممللممبمملمؼغملؿرملظملفم
مملرتمدؾؾمملمؼبم
ـب
اظضملػملؿماآلنم ..م أضقلمٌمملمطمملغوملماظطملمملؼهملمػلمرصعمذفملنماظدؼـمواظدسقةمإظؿملفم،مصعملدمص
اغؿعملمملدماظدؼـمواتقبؾملمملمماٌؾملؿملؼملؽملنيمسػملؿملفمبمملظظملراغماظظملغملريم .م وظضملؾقبمأػؿمعمملمؼؿؾفقبحمبفماإلسفمملزؼقبقنم
اظعملرآغؿملقبقنمػؼملمملمعلفملظؿمملماألجؽملقبهملمومالصػملؽم.مودفملهدقبثمسؽملؾملؼملمملمبلرسهملم:م
خػملكب٠ؽبمعكب٤ؿبمعاءلبمدؽباصكبٍ٠م *م
مبمخػملكب٠ؽبم *م ؾب
صؿملؼملمملمطبصقبماألجؽملقبهملم؛مؼعملقلماظعملرآنم :م ( َصػملْؿملؽبؽملؿب ُصملِٕماإلغؿبلانؾبمعكب ٣ؾب
ِماظزملػملّْبكبمواظؿمبٕؽبائكبّبكب )م ػاظ ّشملمملرقم :م 5م -م 7ؼم.م واظقاضحمظدؼؽملمملمإنقبماٌمملءماظداصؼمػقم
ؿبمبني نب
ؼؽبكؿبٕؾبجؾبمعكب ٤ؽب
اظزملػملنمل)م أيماظصملّؾملرمطؼملمملمطمملغقامؼؿقضّضملقنم .م
إصرازاتماظرجؾمواٌرأةم .م ومإفرازماظرجؾمطبرجمعـم ( قب
ومإصرازماٌرأةمطبرجمعـم (اظذلائنمل)م وعظملردػمملم (م ترؼؾهمل)م أيماظزملدرمطؼملمملمطمملغقامؼؿقضّضملقنم .م واظضملػملؿم
ؼعملقلمبفملنقبماىؽملنيمطبػملؼمعـمتػملعملؿملحمايقؼـماٌؽملقيماظذطريمظػملؾقؼسملهملماألغـقؼهملماظيتمؼػملؿعملؿملؾملمملمؼبم
ضؽملمملةم (صمملظقب)م.م ومايؿملقاغمملت م اٌؽملقؼقبهملم -م وػلممبؽمملتماٌالؼنيم -م المدبرجمبفمليمذغملؾمعـم
األذغملممللمعـماظصملؾملرمومالممترقبمبفم .م أعقبمملماٌمملءمصؾملقمظؿقصرلماظقدطماظلمملبحمومايؼملمملؼهملموظؿملسمألغقبفم
أدمملسماظؿػملعملؿملحموػقمالمؼؾبظملرزمعـماظصملؾملرموالمحؿقبكمعـماًزملؿملؿنيمبؾمعـمايقؼزملػملهملم

اٌؽملقؼهملموم

اظدلودؿمملتهملم .م أعمملمعمملءماٌرأةماظذيمؼفملتؿملؽملمملمداصعملًمملمعـمصدرػمملم (اظذلائنمل)م صالمأحدمؼضملػملؿمسػملكموجفم
اظدضهملمحؿقبكماظػملقصملهملمعمملمػقمومعمملػلمأػؼملؿملقبؿفموطؿملػمميغملؽملفمأنمؼلمملسدمؼبماظؿػملعملؿملحمومتغملقؼـماألجؽملقبهملم
ومظربؼملمملمطمملنمدؾعملًمملمسػملؼمل هبؿملمملمدؿغملؿرملظملفماظؾرملرؼقبهملمبضملدمأظظمللؿبمسمملمم.م
..م قب
م
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كبمخذملػملٍْ٠مصذمل٨م ُز ُػملذملؼملاتلبمثؽبالثلب )م
ؽبضملٓ ؽب
ؿبمخذمل ْػملعملاًمعكب٤ؿبمب ؿب
ؽبكذملػملُ ُعملغملُ٣ؿبمصكبذمل٨مبؾبشملُ٦نِمأُعمبؾملا كبتغملُ ٣ؽب
ومؼعملقلما ظعملرآنم :م (ؼ ؿب
ػاظزقبعرم :م 6ؼم.م وغقدقبماظعملقلمبفملنقبماٌظمللقبرؼـماتقبظملعملقامسػملكمأنقبماظصملػملؼملمملتماظـالثمػؽملمملمػـقبم (اظؾشملـم |م
اظرحؿم|ماٌرملؿملؼملهمل)م.م ومإذامطمملنماظضملػملؿمؼعملؾؾمعؽملؾملؿماألوظبمواظـمملغؿملهملمسػملكم اسؿؾمملرػؼملمملمععملقظهملمالمهؿمملجم
إظبمصشملؽملهملمطؾرلةمبعملدرمعمملمهؿمملجمإ ظبمتضملؾرلمذمملسريقبمطمملنم (ربؼملقبد)م أباهم .م صكملغقبفم -م أيماظضملػملؿم -م
ؼعملػمعذػقالًمعـمعلفملظهملم (اٌرملؿملؼملهمل)م خمملصقبهملموأغقبؾملمملمالمهفنملماظسملقبقءم ..م بؾمػلمذ ّظملمملصهملمتؾبصملؾملرمعمملم
مملدمأنمؼغملقنمواضقمملم.م
ـب
بداخػملؾملمملمبرملغملؾمؼغمل
ؽبضملػملَذمل٣ؾبمعامصكبذمل٨ماِرؿبحامِم ...م) م
مباسةكبموؼؾبؽملٖقبلؾبماظطملؽبؿملؿبثؽبموؽبؼ ؿب
ومؼعملقلماظعملرآنم :م (إنمبماظػملّ٥ؽب م سكبؽملؿبٓؽبهؾبم كبسػملْذمل٣ؾبماظل ؽب
ػظعملؼملمملنم :م34ؼم.م أعمملمسػملؿماظلقبمملسهملمصؿػملؽمعلفملظهملمدبؿصمجبقػرماألدؼمملنماظعملمملئؼملهملمسػملكماظطملؿملؾ قبؿملمملتم
ووؼملؿملدماظضملعملؾموماإلميمملنمبؾملمملمالمؼضملؽملؿملينموظؿملسمظلمعشملؼملعمبؽملعملمملذؾملمملم .مأعمملمإغزالماظطملؿملىملمصزملمملرمؼبم
ودعمأيقبةمدوظهملممتؿػملؽمغمملصؿملهملماٌضملرصهملمأنمتؽملزلماظطملؿملىملمعؿكمذمملءتمومأنمهؾلفموضؿؼملمملمذمملءتم .م
وماظزملقبنيمحؾلؿفمؼبمعغملمملنمومأصرشؿفمؼبمآخرمحنيمضمملعوملمبؿرملؿؿملوملماظلقبقمملبمبقادشملهملماظشملمملئراتم
ؿملؿمطلمالمؼظمللدم
ؾب
ومعؽملصملقعمملتماظزملقارؼخماظيتمأرػملعملوملمحقاظلمأظػمصمملروخمعؿكزملقبصمؼبمبضملـرةماظطمل
اصؿؿمملحماألوٌؾؿملمملدماألخ ؼرم ()56م.م أعمملماظضملػملؿممبمملمهؿقؼفماألرحمملمم ..م صمملٌعملزملقدمػؽملمملمبكملعبمملعم
اٌظمللقبرؼـمػقمجؽملسماٌقظقدم .م وماظشملنملماآلنمؼلؿشملؿملعمأنمؼغملرملػمسـمذظؽمبؿمللرم ..مبؾمؼلؿشملؿملعم
أنمطبزملقبنملمظؽمعمملمترملمملءم.مظذامصعملدماغؿظملكماإلسفمملزمػؽملمملم.م
مملماظلمملبعملهملمظضملزملرػمملمؼبمسػملؿم
قبومل قب
ومؼبمواحدةمعـمأذدقبماألصغملمملرماظعملرآغؿملهملمإثمملرةمظػملفدلمٌمملمضؿملؾمسـمسػملؼملؿمل ػ
األجؽملقبهملم.مومػلمتردمؼبمأطـرمعـمآؼهملمبفملظظملمملزمزبؿػملظملهملم..مدفملوردػمملمطػملّؾملمملم:م
ٍمع كبغملنيٍم
ؽبضملػملْؽملؽباهؾبمغؾبشملْ َظملةًمصكب٨مضَٕؽبار مب
ؿبمخػملَعملْؽملؽباماإلِغلؽبانؽبمعكب٤مدؾبال َظةلبمعىب٤م كبرنيٍم *م ثؾب٣مبمج ؽب
ؼعملقلماظعملرآنم :م( ؽبوظَعملَٓ ؽب
ؿبطملةَمسكبصملَاعـبام َصغملَلؽب٦ؿبغؽباما ْظضملكبصملَامؽبمظَقؿبؼملـبام
َكػملَعملْؽملؽباماظْؼملؾبسمل ؽب
ؿبطملةًمص ؽب
َمسػملَ َعملةًمصَكؽب٢ؽبضْؽملؽباماظ ؽبْضملػملَ َعملةَمعؾبسمل ؽب
مبمخػملَعملْؽملؽباماظؽملنبشملْ َظملة ؽب
*م ثؾب ٣ؽب
ؾبمخػملْعملًامآخؽبٕؽبم ...م) م ػاٌقملعؽملقنم :م 14-12ؼم.م ومغعملقلمأؼـم (اظؾقؼسملهمل)م ؟مصمملإلغلمملنم
َغرملفملْغؽباه ؽب
ثؾب٣مبمأ ؽب
حبلنملماآلؼهملمؼؾبكػملؼمعـماظقبؽملشملظملهملم (اظلمملئؾماٌؽملقيماظذقبطريموربؿقؼمملتف )م..م وػذامطػرمبقاحمعـم
وجؾملهملمغصملرماظضملػملؿمألنقبماظقبؽملشملظملهملَمبالمضؿملؼملهملمدونماظؾقؼسملهملماظيتمتغملقنمعقملػقبػملهملمظػملؿػملعملؿملحمواظؿكزملؿملنملم.مم
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َمسػملَعملَهملًم..مإخل)م،موالمؼؿقدقبثمسـماٌرملمملرطهملمؼبمذلءمدقىماإلذمملرةم
خػملَ ْعملؽبؽملمملماظنبؽملشملْظملَهمل ؽب
وػقمػؽملمملمؼعملقلم( ؽب
ٍمع كبغملنيٍ)موماٌعملزملقدمػؽملمملماٌستعملرمؼبماظرقبحؿمومظؿملسماظؾقؼسملهملمإالّمٌـمذمملءم
اظضملمملبرةمإظبم(ؾبغشملْظملَهملًمصكبلمضَرؽبار مب
ظلمسؽملؼماظؿظمللرلمصؾملذامذفملغفم.مأعقبمملمأرقارمتغملققبنماىؽملنيمصعملدمضممللمبؾملمملم(آردشملق)مضؾؾموالدةم
إذمأجرىمحبقثمملموومملربمسػملكمأجؽملقبهملماظشملؿملقرموايؿملقاغمملتموظفم
ـب
(ربؼملقبد)محبقاظلمتلضملهملمضرونم.م
مملممؼبمػذاماظرملفملنمػقم(أجزاءمايؿملقان)مترعبفم(سؾدماظرغبـمبدوي)م،مظغملؽملقبفمطمملنمؼرىم
قب
طؿمملبمػ
بفملنقبماىؽملنيمؼؿغملققبنمعـمدممايؿملضمسؽملدماألغـكم.موػؽملمملكمآراءمأخرىمعؽملذمأؼقبمملمماظظملراسؽملهملمؼبمعزملرم
حقلمخقاصقبماٌرملؿملؼملهملم،موحغملمملؼمملتمأخرىمبضملسملؾملمملمؼذػنملمإظبمعؽملقكماًراصهملمؼبمأنقبماإلغلمملنمػقم
ضزممؼبمغشملظملهملمأبؿملفمؼغملدلمؼبمبشملـمأعقبفم،مأومأنقبمغشملظملهملماألبمهظملّزماظؼزمماٌقجقدمأصالًمؼبمبقؼسملهملم
األممصؿملغملدلموؼغملقنمبرملرـبام..مإخل .مظذامصممليدؼىملمسـماألجؽملقبهملمظؿملسمجدؼدـبام..م قبإغؼملمملماىدؼدماظذيم
أتكمبفماإلدالممسدلمػذهماآلؼهملمػقماآلتلم:م
1م.ماًراصهملماألوظبم:مإنقبماإلغلمملنمزبػملققمعـمرنيم.م
2م.ماًراصهملماظـقبمملغؿملهملم:مإنقبماظقبؽملشملظملهملماظذطرؼقبهملمدؾنملماًػملؼم.م
اًراصهملماظـمملظـهملم :م إنقبماظضملػملعملهملمػلماىؽملنيمؼبمأوقبلمدمملسمملتفم .م وػذامخشملفملمألنقبماظضملربمتعملقلم
قب
3م .م
ظػملقؾػملكمسمملظؼم .م وطؾمذلءمؼضملػملؼمبـملخرمعـؾم (اىؽملنيمبمملظرقبحؿ )م صؾملقمسػملؼم .م ومػلمػؽملمملمظؿمللوملم
مبضملؽملكمذغملؾماىؽملنيماظرملؾؿملفمبمملظدودةم.م
4م .م اًراصهملماظرقبابضملهملم :م إنقبماظضملصملمملممتؿفملظّػمبرملغملػملؾملمملماٌضملؾملقدم .م وػذامخشملفملمألغقبؾملمملمأضربمإظبم
اظطملسملمملرؼػمعؽملؾملمملمإظبماظضملصملمملمم.م
5م .م اًراصهملماًمملعلهملم :مإنقبماظػملقؿمؼغمللقماظضملصملمملمم .م وػذامخشملفملمألنقبماظضملسملالتمػلماظيتمتغمللقم
اظضملصملمملممالماظػملقؿم.مثؿمأنقبماىؽملنيمظؿملسمصرا ًشمملم؛مبؾمأنقبمأجزاءماظقزمملئػماشلمملعهملمتغملقنمضدمتغملققبغوملم
ؼبماظظملذلةماألوظبمومػلماظعملػملنملمواٌخمواظؽملكمملعماظرملقطلمواظضملؼملقدماظظملعملريم..مصغملؿملػمؼزملققبرمظؽملمملماظعملرآنم
قبأغؽملمملمأعمملممػؿملغملؾمسصملؼمللمؼؿرملغملّؾمظؿؿؿمطلقتفمبمملظػملقؿم..م!!م
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ومؼبماظؽملؾملمملؼهملمتفملتلماظؽملرملفملةمومػذامصقؿملحمألغقبؾملمملمغؿؿملفهملمرؾؿملضملؿملقبهملمشلذاماىؽملنيماظذيمضبؿقؼفمرحؿم
أعقبفمألذؾملرم .م وعـماظشملؾؿملضمللمأنمؼضملرفمحؿقبكماإلغلمملنماظؾدائلقبمأنقبمبشملـماأل ممايمملعؾمومتطملؿملقبراتفم
ؼبماظرملقبغملؾموايفؿمؼضملغملسمتطملرلاتموتشملققبراتماىؽملنيماظذيمبداخػملفم .م وعـماٌؾملؿمأنمغضملػملؿمبفملنقبم
اظظملغملرةماظضملػملؼملؿملقبهملماظرقبادكهملماظيتمغقملعـمبؾملمملماآلنمسـماألجؽملقبهملموتغملققبغؾملمملمسدلمذراطهملماظرجؾمواٌرأةم
تضملقدمجذورػمملمإظبماظضملمملمم

1775م سدلمغصملرؼهملماظضملمملٕماإلؼشملمملظلم

(دؾمملالغزاغلم |م

. )Spallanzaniم
أعقبمملمعمملمؼـؾوملم -م حبلنملمرأؼلم -م أنقبم (ربؼملقبدـبا)م اسؿعملدمبفملنقبماظقبؽملشملظملهملمػلماألدمملسموماألصؾمؼبم
اًػملؼم؛مصؾملقماظغملؿماشلمملئؾمعـماآلؼمملتماظيتمترملرلمطػملّؾملمملمإظبماظشملنيمومعمملءماظرجؾمومغشملظملؿفمدونم
مملرةمإظبماٌرأةم،مرؾضملمملمبمملدؿـؽملمملءماإلذمملراتماٌغملمملغؿملهملمظرغبؾملمملم (ضرارمعغملني )م واظيتمالمإسفمملزم
ـب
أؼقبهملمإذ
صؿملؾملمملمطؼملمملمأدػملظملؽملمملم.مومظؽملمملمأنمغشملمملظعمتػملؽماظؾمملضهملماٌُكؿمملرةم:م
ؾبكػملَ٠ؽب ةلبمظخملؽملؾبؾؽبؿملىب٤ؽبم
نبكػملَ َعملةلبموؽبشَ ؿبؿملِٕمع ؽب
ؿبطملةلبمع ؽب
ؿبمسػملَ َعملةلبمثؾب٣مبمعكب٤معنبسمل ؽب
مبامخػملَعملْؽملؽباطُ٣معىب٤متؾبٕؽبابلبمثؾب٣مبمعكب٤مغنبشملْ َظملةلبمثؾب٣مبمعكب ٤ؽب
( َصكملِغ ؽب
ِجغملُ٣ؿبمركبظملْال)مػاييملم:م5ؼم.م
ؾبكٕ ؾب
َظغملُ٣ؿبموؽبغؾبعملكبٕنبمصكب٨ماَِرؿبحؽبامِمعؽبامغؽب٘ؽباءم ِإظَ٧مأَجؽبٍ٢معنبلؽبؼملهب٧مثؾب٣مبمغ ؿب
َكػملَ٠ؽبمصَلؽب٦مبىٰ)مػاظعملؿملمملعهمل:م37م-م38ؼم.م
ؽبمسػملَ َعملةًمص ؽب
( َأظَ٣ؿبمؼؽبُ١مغؾبشملْ َظملةًمعىب٤معمبؽملكب٨دملمؼؾبؼملؿبؽملؽبٰ٧م*مثؾب٣مبمطَان ؽب
كبيمخػملَ َعملغملُ٣معىب٤م كبرنيٍمثؾب٣مبمضَسملؽب٧مأَجؽبالًموؽبأَجؽب٢فبمعنبلؽبؼملهب٧م كبسؽملٓؽبهؾب)مػاألغضملمملمم:م2ؼم.م
(ػؾب٦ؽبما َظٔ ؽب
ؽبلػملَ٥ؾبمعكب٤مدؾبال َظةلبمعىب٤معمباءمعمب ِؾملنيٍم *مثؾب٣مبمدؽب٦مباهؾبموؽبغؽبظملَْؽبمصكبؿمل٥كبم
َمخػملْ٠ؽبماإلِغلؽبانِمعكب٤م كبرنيٍم *مثؾب٣مبمجؽبضملؽب٢ؽبمغ ؿب
(بؽبٓؽبأ ؽب
ح٥كبموؽبجؽبضملؽب٢ؽبم َظغملُ٣ؾبماظلمبؼملؿبٝؽبموؽباَِبؿبزملؽبارؽبموؽباَِصْؽكبٓؽبةَ)مػاظلقبفدةم:م7م-م9ؼم.م
عكب٤مرنبو كب
اظزملممل ّصمملتم:م11ؼم.م
مبامخػملَعملْؽملؽباػؾب٣معىب٤م كبرنيٍمظّازِبلب)مػ قب
ؿبمخػملَعملْؽملؽبامإِغ ؽب
نبمخػملْعملًامأَممعمب ٤ؽب
(أَػؾب٣ؿبمأَذؽبٓ ؽب
(إِغىب٨مخؽباظكب٠فبمبؽبرملؽبٕـبامعكب٤م كبرنيٍ)مػصم:م71ؼم.م
مبضملػملُ٦مٍ)مػاٌردالتم:م20م
ٍمع كبغملنيٍم*م ِإظَ٧مض ؽبَٓرٍمع ؿب
ؽبضملػملْؽملؽباهؾبمصكب٨مضَٕؽبار مب
ؽبك ُػملعملغملُ٣معىب٤معمباءمعمب ِؾملنيٍم *مصَف ؽب
(َأظَ٣ؿبمغ ؿب
م22ؼم.مم103

والمؼؾعملكمؼبمػذاماظزملقبددمدقىمآؼهمللبمواحدةلبمؼؿؼمللقبؽمبؾملمملماإلسفمملزؼقبقنمومؼعملقظقنمبفملغقبؾملمملمتعملقلم
مبامخػملَعملْؽملؽباماإلِغلؽبانؽبمعكب٤م
بمملظرملقبراطهملمبنيماىؽمللنيمؼبماًػملؼمواظؿغملقؼـم .م واآلؼهملماٌعملزملقدةمػلم :م (إِغ ؽب
ؾبمدؼملكبؿملضملـبامبؽبزملكبريـبا )م ػاإلغلمملنم :م 2ؼم .م ومطػملؼملهملم (أعرملمملج)م تضملينمأيم
ؽبضملػملْؽملؽباه ؽب
غنبشملْ َظملةلبمأَعؿبرملؽباجٍمغمبؾ ؽبؿبؿػملكبؿمل٥كبمصَف ؽب
مملػرمأومدعمملممبمملءمأومودمملخهملًمتضملػملؼم
ـب
ذلءماخؿػملطمبفمليقبمذلءمحؿكمظقمطمملنمػذاماظرمللءمضذارةًمبشمل
بمملظلرقبةم.مومؼبماآلؼهملمظدؼؽملمملم (غشملظملهملمأعرملمملج)مأيمأغقبؾملمملمإذمملرةمإظبمعمملءماظرجؾمشرلماظزملقبمملؼبم،مألنقبمأيقبم
عراػؼمؼضملرفممت ـبمملعمملمبفملنقبمعمملءهمشرلمصمملفلبم .موظقمأرادمأنمؼعملقلمباظرملقبراطهملمطؼملمملمؼدقبسقنمصػملـمتضملفزهم
اظغملػملؼملمملتمأوماظؾالشهملم .م ومالمأدريمٌمملذامصبنملمأنمغؿعملققبلمسػملكماظػملطملهملمواظشملؾؿملضملهملمواٌؽملشملؼمطلمغـؾوملؽبم
أنقبماظدؼـمردؼػفبمظػملضملػملؿم ..م ؼبمحنيمأغقبفمدؾنملمتفملخقبرماظضملػملقممواٌضملمملرفمواألعؿم .م والمأدريمٌمملذام
قبؾماظلمملذجقنمأغقبؾملؿمدؿملفدونمؼبمطؿنملم (اإلظفماظدؼين )م طؾقبمعمملمضبؿمملجقغفمظؾؽملمملءمحسملمملرةم،م
ؼؿكؿمل قب
ؼبماظقضوملماظذيمتعملقممصؿملفمتػملؽماظغملؿنملمسػملكمعؾدأمواحدمػقمغلؿملمملنمعؾمملدئماظضملعملؾمواظؿظملغملرلمبؾم
واإلرادةمسػملكماظؿظملغملرلم،موماالطؿظملمملءممبؾدأماظطملؾمملءماظضملمملرظمللقبماظذيمالمؼرؼدمأنمؼؿقضّػمسـماإلميمملنم
بؾملمملجسماىؽملقبهملمواظؽملمملرم.مالمأدريم..م!!م
م
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؛مأعمملمعـمجؾملهملماظصملّقاػرماظشملؾؿملضملؿملقبهملمواظظملػملغملؿملقبهملموايؿملقاغؿملقبهملمواظؽملؾمملتؿملقبهملم
ػذامعـمجؾملهملماألجؽملقبهمل م قب

..م

مملزؼمملتمومظـمأرؿملؾم .م ومدفملضقلمبفملنقبمطؾقبماآلؼمملتماظيتمتؽملمملوظوملم
صلفملخؿمملرمبمملضهملمعؽملققبسهملمعـماإلسف قب
اظػملؿملؾمواظؽملؾملمملرمواظعملؼملرمواظرملؼملسموعمملمإظبمذظؽمػلمدظؿملؾمضشملضمللمسػملكمأنقبماظعملقممطمملغقامصبؾملػملقنم
علفملظهملمغزملػماظغملرةماألرضؿملهمل م اآلخرم ..م وحنيمؼغملقنماظػملؿملؾمعشملؾعملًمملمسػملكمؼـربمومعغملّهملم ..م صؾملذام
ؼضملينمأنقبماشلؽملقدمايؼملرمؼبمداطقتمملمأومدقاػمملمطمملغقامؼؽملضملؼملقنمبسملقءماظؽملؾملمملر .م أعمملمصؿملؼملمملمطبصمتػملؽم
ؾبٓرِكَماظْعملَؼملؽبٕؽبموؽبالماظػملَؿملؿب٢ؾبمدؽبابكب٠ؾبماظؽملمبؾملؽبارِموؽبطُ٢وبمصكب٨م َصػملَ١لبم
ؽملؾطملكب٨مظَؾملؽبامأَنمت ؿب
اآلؼهملم :م (الماظرملمبؼملؿبٗؾبمؼؽب ؽب
ألغؾملؼملمملم
يؽبدؿبؾؽبقؾب٦نؽب)م ػؼسم :م 40ؼم.م بضملؿملدـبامسـمشرابهملمطػملؼملهملم (دمملبؼ)م عـماظؽملمملحؿملهملماظضملػملؼملؿملقبهمل م ؛م قب
ؼؿؿمملبضملمملنموالمؼؿلمملبعملمملنم .م غعملقلمبضملؿملدـبامسـمػذامصمملٌرادمػؽملمملمعـماظػملؿملؾمواظؽملؾملمملرمعضملؽملمملػؼملمملماٌؾمملذرمطؼملمملم
أنقبماظرملؼملسمواظعملؼملرمؼدالّنمذبمملزـبامسػملؿملؾملؼملمملم .م وماٌلفملظهملمالمهؿؼملؾماظؿعملققبلمبعملدرمعمملمهؿمملجمإظب مضراءةم
ومأغؾملؼملمملمالمؼشملػملضملمملنمؼبمذاتماظقضوملمبؾمطؾقبم
واضقهملمومدؽملغملؿرملػمأغقبفمؼرؼدمعـماٌضملؽملكم (اظشملػملقع)م قب
ظفمعؿملعملمملتفم.مومغعملقلمذبرقبدموجقدكمؼبمبػملدمادغملؽملدغمملؼبقبمخاللمذؾملريؿبم(حزؼرانم|ممتّقز)مدؿملضملشملؿملؽم
صغملرةًمسـمخػملػملؾملمملماظضملػملؼمللماظظملمملحشم،مغمملػؿملؽمسـماظؽملؾملمملرمذؾفماظلقبرعديماظذيممترقبمبفمتػملؽماٌـرعملهملم
ؼبمػذهماظظملذلةمعـماظلؽملهملم .م ؼؾعملكمأنقبمغعملقلمبفملغقبفمالمأحدمزلعمأوماطؿرملػمأومرأىمأنقبماظػملؿملؾم
واظؽملؾملمملرمؼلؾقمملنمؼبماظظملػملؽم ..محؿملىملمأنقبمدؾمملحهملم (اظعملؼملرم|ماظرملقبؼملس)م ؼبماظظملػملؽمتضملؾرلمشرلمدضؿملؼم،م
وؼبمػذامحدؼىملمؼشملقلمحقلماظعملققبةموماظشملمملضهملماٌؾذوظهملموػؾمػؼملمملمؼلؾقمملنمبمملذظنيمجؾملدـبامأممؼدورانم
ومميسملؿملمملنمبالمأدغكمجؾملدم.م
قبإغؼملمملماإلسفمملزؼقبقنمالمؼؾملفضملقنم -م بمملظشملؾعم -م إظبمعـؾمتػملؽماألجقبهملم؛مبؾمأغقبؾملؿمدؿملفملتقنمبمملدؿم
سمملٕمأجؽمليبدملمعـماظدرجهملماظضملمملذرةمومؼغملؿؾقغفمبمملإلغغملػملؿملزؼقبهملمومؼسملضملقنمبضملضمصقرماظغملرةماألرضؿملهملم
اٌفملخقذةمعـمأرػملسماىطملراصؿملمملمومصقرمٌداراتماظعملؼملرمواظرملؼملسموماجملرقبةم

ًملم وم ؼؿعملققبظقنمسػملكم

(اظعملرآن)م عمملمٕمؼعملػملفمومعمملمٕمؼضملرصفمومعمملمٕمؼظملؾملؼملفمأحدفبمؼبمتػملؽمايعملؾهملماظزعؽملؿملقبهملم
ظؿملـؾؿقامبرملغملؾمدشملقلمأنقبم(اظعملرآن)مصضملالًمتؽملؾقبفملمبرمللءلبمضؿملقبؿم..مومأغقبؾملمملماظؾرملرىم.مم
م
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.م طؾقبمػذام

عـماظغملقنمومعغملقغمملتفماألخرىم؛مالّنمايدؼىملمسـماألرضموما ظعملؼملرم
قب
والمأدريمأؼـمطمملنم (اظعملرآن)م
مملماظسملؽؿملػملهملمععمطقاطنملمأخرىموذبرقباتمالمحزملرم
مملدمملمحبفقعؾمل قب
واظرملؼملسمصمملرماظؿملقممعسملق ًغملمملمضؿمل ـب
قب
ػملطملهملماظرملمملسرؼقبهملمظذملم (اظعملرآن)مومعمملم
قب
ؿملؾملؿم؛مإغؼملمملمؼبماظ
قب
شلمملمتلذلسلماالغؿؾمملهمصضملالًم .مظغملـقبماظضملػملّهملمظؿمللوملمص
جرقبتفمسػملكمػقملالءماٌلمملطنيماٌقػقعنيمعـموؼالتمألطـرمعـم1400مسمملمم.م
مباسةُموؽباغرملؽب٠مبماظْعملَؼملؽبٕؾب )م ػؼسم :م 40ؼم.م وعـم
وؼبمذبمملالتماظػظؽماألخرىمغعملرأم :م (اضْؿؽبٕؽببؽبتكبماظل ؽب
خاللمحبـلمسـمتػملؽماٌلفملظهملمومبلرسهملمسدلمصدؼعملؽملمملماظذملم (شقشؾ)م سرصوملؾبمأنقبمآخرمذؼقبمضؼملريقبم
سؼملرهمحقاظلم 100م عػملؿملقنمدؽملهملم .م وػذامرضؿمأعمملعفمٔمملغؿملهملمأصظملمملرمومظقمزلضملوملمبفماظضملربمؼبم
حؿملؽملؾملمملمظظملرقبمصؽملدؼدػؿمعـم صمملحؾؿفمومبؽملؿملفم .م ؼبمحنيمطبدلغمملماٌظمللقبرونمواظزملقبقمملبهملمسـمتػملؽم
ايمملدثهملمضمملئػملنيم :م (اغرمل٠ماظعملؼملٕمسػمل٧مسؾملٓمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصػملعملؿنيم .م صلرتم
اىؾ٢مصػملعملةم .م وطاغتمصػملعملةمص٦قماىؾ٢م .م صعملالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م "م اظػملؾمل٣م !م
اذؾملٓم"م.موؼبمرواؼةم:م"ماذؾملٓواماذؾملٓوام)م()57م.م
ومؼعملقلم :م ( ِإالَمعؽب٤ؿبمخؽبشملكبٟؽبماظْكؽبشملْ َظملةَم َصفملَتؿبؾؽبضملؽب٥ؾبمذكبؾملؽبابفبمثؽباضكبّبفب )م ػؼسم :م 40ؼم.م وماٌرادمػؽملمملم
قبصمومتلذلقماظلؼملعمأوم
قب
حبلنملماٌظمللقبرؼـمأنقبماظرملؿملمملرنيماظيتمالمتػملؿزممبمملظعملمملغقنموهمملولمأنمتؿػملزمل
تػملعمللمغصملرةمسػملكمعمملمصبريمؼبماألسػملكمدؿملؿؿمدحرػمملمبقادشملهملمتػملؽماآلظهملمايربؿملهمل م .م وؼبماظقاضعم
ؼعملقلم (ابـمسؾمملس )م أغقبؾملمملمالمتعملؿػملؾملؿم؛مبؾمهرضؾملؿموتزملؿملؾؾملؿمبمملًؾؾمواىؽملقنم :م (...م ظغملؽملؾملام
ذملكٓكبجمع٤مشريمضؿ)٢م()58م.م
ىب٢موت ؿب
ذملقٕضؾمل٣مع٤مشريمضؿ،٢موتذملكؽبؾ ؾب
ؾب
ت
ـباموإِنمبمأَوؿبػؽب٤ؽبماظْؾؾبؿملؾب٦تكبمظَؾؽبؿملؿبتؾبماظْضملؽبؽملَ١
وؼعملقلماظعملرآنم :م (طَؼملؽبـؽبِ٢ماظْضملؽبؽملغملَؾؾب٦تكبماتمبكؽبٔؽبتؿبمبؽبؿملؿبؿ ؽب

بؾب٦تكب)م

ػملؼمأغؽملمملمأعمملممحعملؿملعملهملم .مإذم
ػاظضملؽملغملؾقتم:م41ؼم.م ضػملؽملمملمعلؾ ًعملمملمبفملنقبماظؿضملؾرلماظرملقبمملسريقبمالمؼضملينمبمملٌشمل قب
عمملمغضملرصفماظؿملقممسـماظضملؽملمملطنملمؼظملققمبلمملرهملماآلؼهملمأسالهم .م صؾمللمأغقاعمومدالالتمتؿفمملوزماآلالفم
ؽملزظهملمدوعمملم
ـب
..م والمتغملقنماألغـكمبؽملظملسماٌ

.م أعمملمعـمغمملحؿملهملماظؿفملغؿملىملمصكملنقبماظضملربمت ؤغقبىملم

(اظضملؽملغملؾقت)م ؼبماظطملمملظنملماألسؿم ..م والمتعملقلم (سؽملغملنمل)م إالّمغرملمملزـبام .م وؼبمذظؽمميغملـماظرجقعمإظبم
أضقالمصمملحنملماظػمللمملنمأومصمملحنملماحملؿملطمأومصمملحنملماظعملمملعقسماحملؿملطم.مم
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واآلنمأؼـماإلسفمملزمؼبمأنقبمأغـكماظضملؽملغملؾقتمتعملقممبؽملليملمبؿملؿؾملمملماظقاػـم..م؟مأغمملمأضقلمظغملؿمبفملنقبم
اإلسفمملزمؼغملؼملـمؼبموصظملفمباظقاػـمومالمأدريمٌمملذامواػـم!!م قبربؼملمملمععملمملرغهملمبعملققبةمأجلمملدغمملمصؽملضملؿم..م
وظغملـقبمايرملراتمومبؿملقتؾملمملمؼعملمملسمسػملؿملؾملمملمؼبمربؿملشملؾملمملمومععمأضراغؾملمملم،موظؿملسمععماظؾرملرمأومبؿملقتؾملؿم
.م
إظبمػؽملمملمدفملتقضّػم،موظؿمللوملماظطملمملؼهملمأنمأضقلمومأعبعمطؾقبمعمملمؼعملممللم ..م قبإغؼملمملمشمملؼيتمتلػملؿملطماظسملقءم
سػملكماألصغملمملرماظيتمؼرىماٌقملعؽملقنمبمملظعملرآنمأغقبؾملمملمإسفمملزؼقبهملم..مودؿملصملػملّقنمسػملكمإميمملغؾملؿمظألدػم.م
م
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اإلسفازماظضملٓديمط٦غ٥مدٔاجةم:م
صبقزمظؽملمملماظؿلمملؤلم :م ػؾمػقمطؿمملبمرؼمملض قبؿملمملتمأممطؿمملبمسؾمملدةم؟مػذهماألرضمملمماظيتمدبرجمسمملدةم
عـمضؾؿملؾماٌزملمملدصهملمأومبمملالسؿؼملمملدمسػملكمشؾمملءماٌؿػملعملّلماظذيمظـمؼغملػملػمغظمللفمسؽملمملءماظؾقىملمظد حسملؾملمملم
أومؼبماصذلاضمأرضمملممعلؾقبعملهملمواظعملؿملمملسمسػملؿملؾملمملم ..م أضقلمػذهماألرضمملممعمملمغظملضملؾملمملموصمملئدتؾملمملم؟ماظؾضملضم
تداولمأحداثم (11م دؾؿؼملدل)م وطؿملػمأغقبؾملمملمعذطقرةمبمملظعملرآنم ..م و ٌّمملمأحلقبقامبفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمذبردم
ضؿؾمأبرؼمملءمومدعقؼهملمومبربرؼهملموالمضؿملؼملهملمإغلمملغؿملهملمبؾملمملم،موأنقبماظضملمملٕماٌؿقسملقبرمأداغؾملمملموه ظّؾمشلمملم
(اىُربمملن)م ومأصقمملبماظػملّقكماظغملـقبهملم ..م أضقلم ٌّمملمأحلقبقامبذظؽمبدأوامؼؿقدقبثقنمسـم (حرفم
اظقاو)م وػؾمضبلنملمأممالمضبلنملم،مثؿماظؾلؼملػملهملمؼبمدقرةم (براءة)م وػؾممتقبمحلمملبؾملمملمأومٕمؼؿؿم
..مإخلم.م واٌؾملؿمظدؼؽملمملمػؽملمملمػقمأنقبمددغهملماإلسفمملزماظضملدديماظعملرآغلمتؽملمملوظقامػغملذامأعقرموضؿملضملهملمال م
ترملرلمدقىمإظبمتفملخقبرػؿماظظملغملريم .م وؼبمجمملغنملمآخرمؼعملقمم (بلقبمملممجرقبار)معؽملذمدؽملقاتمبمملظغملؿمملبهملمؼبم
ذبممللماإلسفمملزماظضملدديماظعملرآغلم؛موظدؼفمغصملرؼقبهملمظشملؿملظملهملمتعملقلمبفملنقبمزوالمدوظهملمإدرائؿملؾمدؿملغملقنم
عملدؼؿمأؼسملمملم .مبؾمأغقبفمالمؼؿقرقبعم
ـب
عملرآنموماظلؽملهملمواظضملؾملدماظ
قب
ؼبمسمملمم2022معذملم.موذظؽمعلؿعملكـبمعـماظ
سـمادؿكداممطػملؼملمملتمظرئؿملسماظقزراءماإلدرائؿملػمللماألدؾؼم (عؽملمملحؿملؿمبؿملطملـ)موماالدؿرملؾملمملدمبؾملمملمسػملكم
صققبهملمغصملرؼؿفم ..م صؾملؾمؼبمػذامذلءمعـمسعملؾمأومعؽملشملؼم ..م ؟!م بؾمأنقبمأحدػؿمٕمطبفؾمعـم
غظمللفمحنيمذطرمدرادهملمادؿكؾمملراتؿملقبهملمرودؿملقبهملمومربشملؾملمملمععمغؾقءاتماإلسفمملزماظضملدديمؼبم (اظعملرآن)م
وخرجمحبعملؿملعملهملمأنقبمإدرائؿملؾمدؿزولموصؼمطؾقبمػذهماٌضملشملؿملمملتم..م!!م
م
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أؼسملمملم؛مػؽملمملكمعقضقعمعؿداولمبغملـرةمسـماظداسؿملهملم
ـب

(رمملرقماظلقؼدان )م وماطؿرملمملصمملتفماظرضؼملؿملهملم

اظضملفؿملؾهملمعـماظعملرآنم..مومعـمضؼملـماًشملؾماظذيمصؿملفم:م
("اظٕج"٢موردتم24معٕةمععملاب٢م24معٕةمظذملم"إٌأةم")م
مملبؾملمملمؼبمطؿمملبم .م ومععمذظؽم
وغعملقلمبفملنقبماٌلمملواةمبنيماظرجؾمواٌرأ ةمتعملؿسمللمدػملق ًطمملمالمرض ـبؼملمملمعؿرمل ـب
صدسينمأخدلكم-مذؿملكلم-مبفملنقبمايلمملبمصبنملمأنمؼغملقنمظغملؾقبمطػملؼملمملتماظؿذطرلم :م(اظرجؾم+م
رجالًم+مرجممللم+مرجالنم+مرجػملنيم+ماظذطقرم+مذطقرـبام+مذطرم+مأبم+مأخم+مسؿم+مخممللم+م
ابـم +م وظدم ..مإخل)م.م وحلمملبماظؽمللمملءمؼغملقنمظغملؾمطػملؼملمملتماظؿفملنؼىملم :م(اعرأةم+م اٌرأةم+ماظؽمللمملءم
+م غلقةم +م أغـكم +م أمقبم +م أخوملم +م بؽملوملم ..م إخل)م.م احلنملمطؾقبمػذاموحدقبثينمسـماٌلمملواةم ..م
وبؽملظملسماظشملرؼعملهملمواصؾمبعملؿملهملماٌظملرداتمؼبمإحزملمملئؿملقبؿؽماظرطؿملغملهملم.م
إنقبمتػملؽماٌؼملمملردمملتمالموػملنملمدقىماٌزؼدمعـماالغؿعملمملدمظإلدالمموطؿمملبفمورعقزهم .م وسػملؿملؾملؿمأنم
ؼرملضملروامبمملًزيمعـمتػملؽماحملمملوالتماٌرتؾغملهملماظيتمتزملرقبمسػملكمجضملؾماإلدالممدؼـبؽملمملمسمملبرـبامظألزعمملنم
واظعملمملراتم ًملم دؼؽملـبمملمؼزملػملحمظغملؾموضوملمومأوانم؛موماظيتمدؿملغملقنمعزملرلػمملماظؽملعملدموماظدقبحضمثؿقبم
اظؿالذلم..موطفملغقبؾملمملمٕمتغملـمذؿملؽـبمملمعذطقرام.م
م
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اضؿؾاسماظعملزملٙماظعملٕآغؿملقبةم:م
ٕمؼضملدمدرهبامأنقبماظعملزملصماظعملرآغؿملهملم

ؼبمذبؼملػملؾملمملمتؿضملغملّزمسػملكماظعملزملصماظؿقراتؿملقبهملموماظؿػملؼملقدؼقبهملم

واإلنؿملػملؿملقبهملمومعمملمؼلؼملكمبفملغمملجؿملؾماظشملظملقظهملموماألخؾمملرماظيتمؼؿداوشلمملماظغملؾملؽملهملمؼبمذظؽماظقضوملم

.م

وػذامالمؼضملؿملنملم (اظعملرآن)م ؼبمذلءمطؼملمملمأرىم،مومطؼملمملمؼرىم (ربؼملقبد)م اظذيمذطرمذظؽمبفملعمملغهملموم
ؽبضملػملَؼملؽب٥ؾبم
ؿبمآؼةًمأَنمؼ ؿب
ؿبمؼغملُ٤مظَؾملؾب ٣ؽب
طدلؼمملءمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمؼبمبداؼهملمععملمملظؽملمملم :م ( ؽبوإِنمبهؾبمظَظملكب٨مز ؾبؾببِٕماِ مبَوظكبنيؽبم *م أ ؽبَوظَ ٣ؽب
ؾبسػملَؼملؽباءمبؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽب )م ػاظرملقبضملراءم :م 196م -م 197ؼم.م بؾمأغقبفمؼلؾملقبؾمسػملؿملؽملمملماألعرموؼـؾوملمظؽملمملم
أنقبمتػملؽماألدؼمملنمتؽملؾملؾمعـمشدؼرمضزملزمللمواحدم..م!!م
ودفملضقممبكملصبمملزماظعملزملصماظعملرآغؿملهملماٌُعملؿؾلهملمسـمال غزملقصماألصػملؿملقبهملم،مومسػملكماظعملمملرئمأنمصبؿؾملدم
ؼبمحبـفمومطبرجمبرأؼفماًمملصم:م
آدمم+مح٦قباءم+ماًػمل٠م(اظؿقراةم:متغملقؼـ)موم(اظؿػملؼملقد)م.م
ػابؿمل٢م+مضابؿمل٢م+ماظعملٕبانم+ماىٕميةم(ماظؿقراةم:متغملقؼـ)موم(اظؿػملؼملقد)م.م
صغملٕةماظطملٕابم+ماظٓص٤م(اظؿػملؼملقد)م.م
حؿملاةمإبٕاػؿمل٣مبرملغمل٢مسامم(اظؿقراةم:متغملقؼـ)م.م
عٕحػملةماظرملّ١ماإلبٕاػؿملؼمل٨مؼبماإلظ٥موػ٢مػ٦ماظؽملف٣مأمماظعملؼملٕمأمماظرملؼملٗم(اظؿػملؼملقد)م.م
إدرؼٗمورصضمل٥م(اظضملؾملدماظعملدؼؿم:مسدلاغؿملنيم-مضزملقبهملمأخؽملقخ)م.م
إش٦اءمزظؿملكةمظؿمل٦دٟم(اظؿقراةم:متغملقؼـ)موم(اظؿػملؼملقد)م.م
ع٦د٧م+ماالغؿرملالمع٤ماٌاءم+ماإلرضاعم+ماىٕميةم+ماظظملٕس٦نم(اظؿقراةم:مخروج)موم(اظؿػملؼملقد)م
.م
110

ع٦د٧م+ماٌضملفٖاتم(ماظؿقراةم:مخروج)م.م
ع٦د٧م+ماًسملٕم(ماظؿػملؼملقدم:مضزملقبهملمؼرملقعم+مإؼػملؿملممل)م.م
ضارونم(اظؿقراةم:مضزملقبهملمضقرحماٌؿؼملرقبد)موم(اظؿػملؼملقدم:مضزملقبهملماٌؿؼملرقبدماظـقبري)م.م
إالغةمايٓؼٓمظٓاودم+متلكريماىؾالمظٓاودم(اظؿػملؼملقد)م.م
دػملؿملؼملانموضزملزمل٥مومإعغملاغؿملات٥موع٦اػؾ٥ماظٝجؿملؾةم(اظؿػملؼملقد)م.م
ػاروتم+معاروتم(اظؿػملؼملقدم:مضزملقبهملمسزازؼؾم+مسلقمملزاي)م.م
ؼفملج٦جم+معفملج٦جم(مأدمملررلمؼقغمملغؿملقبهملم+معلؿملقؿملقبهملمعؾغملّرة)م.م
ذوماظعملٕغنيم(مأدمملررلمؼقغمملغؿملقبهملم+معلؿملقؿملقبهملمعؾغملّرةم+مسؼملالتمغعملدؼهملمعضملدغؿملقبهملمبزملقرةماألدغملؽملدر)م.م
ؼ٦غٗم+ماي٦تم+مذفٕةماظؿملعملشملنيم+مسٓدمدغملّانمآٌؼؽملةم(السؾملدماظعملدؼؿم:مؼقغمملن)م.م
اٌلؿملّم+محؾ٢مأعقب٥ماظطملٕؼّبم+موالدت٥ماظضملفائؾؿملقبةم(األغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملهمل)م.م
اٌلؿملّم +م خػمل٠ماظشملريمع٤ماظشملنيم +م ايٓؼثمؼبماٌؾملٓ م (م أغمملجؿملؾماظشملظملقظهملم :م إنؿملؾمتقعمملمسػملكم
وجفماًزملقص)م.م
وػؽملمملكماظغملـرلمعـماظعملزملصمالمأصقلمعدوقبغهملمشلمملمومظربقبؼملمملمطمملغوملمذظملمملػؿملهملمسػملكمشرارماألدمملررلماظيتم
غؾبلفوملمسـمممغملػملهملم (األغؾمملط)م ؛موماظيتمذطرػمملماظعملرآنمبؿضملؾرلم (ضقممٔقد )م وغؾؿملقبؾملؿم (صمملحل)م.م
واٌزؼدممممملمالمحمملجهملمظػملؼملغملؿظملنيمبمملظؿػملؼملؿملحمواإلذمملرةمظذطرهم()59م.م
م
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عرملاط٢ماظعملٕآنماظؾالشؿملقبةم:م
ظضملؾقبمعـمأػؿماٌؿملقبزاتماظيتمؼؿظملمملخرمبؾملمملماٌقملعؽملقنمبمملظدؼـماإلدالعلقبمػلمبراسهملمالظطملهملماظعملرآغؿملهملم .موم
إغقبؾملمملمأسفزتمذضملراءمذاكماظضملزملرمومغقابطملفم .م ومبمملظظملضملؾمػؿمصمملدضقنمؼبماظغملـرلممممملمؼذػؾقنمإظؿملفم
وضدمأذرغمملمإظبمذظؽمؼبماٌعملدقبعهملمومضػملؽملمملمأغقبفمطؿمملبمصمملخرموصؼمضؿملمملدمملتماظػملطملهملمواإلبداعموضؿذاكم .م
مملمأتظملؼمععم (أدوغؿملس)م ؼبمضقظفم :م (صبؿملّبماظؽملٙقبماظعملٕآغ٨مبرملغمل٢معباظ٨قبمومفغقب٨م،موهلٔام
وأغ قب
ظملؾملؼمل٥مع٤مصؾمل٣مظطملؿ٥مأوالً )م()60م.مو ٌّمملماجؿؾملدغمملم
قب
ميغمل٤موصظمل٥مبفملغقب٥مغٙقبمظطمل٦يم؛مأسينمالمبٓمظ
ؼبمأنمغظملؾملؼملفموجدغمملمؼبمبضملضمعؾمملغؿملفمارتؾممل ًطمملمؼبمذبممللمبالشؿفمتػملؽماظيتمػلمأػؿمأدػملقؿفم
اظدصمملسؿملقبهملم .م ودفملطؿظمللمبفملعرماظؾالشهملمومظـمأهدقبثمسـمعرملمملطؾماظػملطملهملموماظؽملققموماظغملػملؼملمملتم
األسفؼملؿملقبهملمؼبماظعملرآنمصعملدمضممللمصؿملؾملمملماظداردقنمومداصعمسؽملؾملمملماٌقملعؽملقنمحؿقبكمتغملمملدمتغملقنمبالمضؿملؼملهملم
اآلنم ..م وإنمطؽملوملؾبمعمملمزظوملمأرىمؼبمعلفملظهملم (ضالمظ٥مط٤مصؿملغمل٦ن )م عرملغملػملهملمالمؼلؿلؿملطملؾملمملمظلمملغلم
اظضملربلماظذيمالمأذؽمصؿملفم،مطقغلمذمملسرـبامالمأحؿمملجمإظبمعذلجؿٍمؼقضقبحمإظلقبمظطمليتماظضملربؿملقبهملماظيتم
أهدقبثؾملمملمومأحػملؿمبؾملمملمومأطؿؾؾملمملم.م
عملقلمإغمملمعؾملؼملمملمدفملظؽملمملماألخقةماٌقملعؽملنيمسـمذلءلبمبفمخػملؾمظطملقيدملمأوم
ؼملقعمملم؛مغؾعملكمؼبماظؾالشهملموغ قب
س ـب
تمملرطبلقبمأومسػملؼمللقبمأومبالشلقبمصلؿملعملقظقنمظؽملمملماظغملػملؿملرملهملماىمملػزةمومبممليرفماظقاحدم:م(ظ٦مطانمػٔام
صقؿملقـبامصػملؼملاذامٕمصبادلمب٥ماظرملقبضملٕاءمومعرملٕط٦امضٕؼ٘موماظؿملؾمل ٦دمواظؽملقبزملارىمأؼقبامماظؽملقبيبموم
ػ٣مأذٓقبماظؽملاسمسٓاوةمظػملٔؼ٤مآعؽمل٦ام؟ )م.موبضملدمأنمأبؿلؿمضػملؿملالًمأودقبماظعملقلمبفملنقبمػذامرأيمصمملددم .م
ومصلمملدهمؼعملقممسػملكموجؾملنيم،ماألوقبلم :م سبـمالمغضملرفمعدىمإعغملمملغؿملهملمعضملمملصريماظؽملقبيبمعـم
مملدمملممبضملمملرصفمػقم .م خمملصقبهملموماظؾضملضميرىمبفملنقبمعضملرصهملماظؿملؾملقدم -م
اظؽملمملحؿملهملماظظملغملرؼهملمواٌضملػملقعمملتؿملقبهملمضؿمل ـب
سػملكمدؾؿملؾماٌـممللم -ماٌقجقدؼـمؼبم(اٌدؼؽملهمل)محؿملؽملذاكمبفملصغملمملرم(اظضملؾملدماظعملدؼؿ)مظؿمللوملمعؿؼمل ّغملؽملهملمبؾم
وماظـمملغلم :م المغضملرفمعدىمأعمملغهملماظقبؽملمملضػملنيمحؿقبكموصػملؿؽملمملم
ؼرملقبؾملمملماظسملضملػمواظؾلمملرهملم ()61م.م قب
األخؾمملرمسػملكمعمملمػلمسػملؿملفماآلنم.مم
م
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عـمػذاماٌؽملشملػملؼمتضملمملظقامغؽملمملضشماٌلفمل ظهملم؛مألغقبلمأحنملقبمعؽملمملضرملهملماظرملغملّمملكماٌؼملػملقءمبمملشلقاجسمواظذيم
المؼغملمملدمؼرطـمإظبمحعملؿملعملهملم .م قبأعمملمأوظؽؽماظذؼـمؼدخػملقنمحػملؾهملمايقارمعؿلػملّقنيمبكملميمملغؾملؿم
(اإلشلل)ماٌشملػملؼموطؿؾؾملؿم(اظلؼملمملوؼقبهمل)موموسدماىؽملقبهملم..مصالمعشملؼملعمظلمبػملعملمملئؾملؿم.م
اظؾالشهملمػلمحلـماظؾؿملمملنمومصزملمملحهملماظػمللمملنموضققبةماظؿضملؾرل م مبمملمصبػملنملماظظملؾملؿموؼؿمللرماإلصؾملمملمم
ظػملعملمملرئمأوماٌؿػملعملّلمبرملغملؾمسمملمم .موطلمالمغشملؿملؾمؼبمعرملمملطؾماظؾالشهملمضرآغ هبؿملمملمدفملخؿمملرمبضملضماٌرملؾملقرم
ألوضقبحمرأؼلم:م
مبمسػملَؿملؿبؾملؽبام ٱظْعملَ٦ؿبلؾبمصَٓؽبعمبٕؿب غؽباػؽبام
نبؾملػملكبَ١مضَٕ ؽبؿبؼةًمأَعؽبٕؿبغؽبامعؾبؿؿبٕؽبصكبؿملؾملؽبامصَظملَلؽبعملُ٦اْمصكبؿملؾملؽبامصَقؽب ٠ؽب
1م .م ( ؽبوإِذؽبآمأَرؽبد ؽبؿبغـملمأَنمغ ؿب
ؽبٓعكبرياً)مػاإلدراءم:م16ؼم.م
ت ؿب
ؼرؼدمأنمؼعملقلم :م إنقبم (آ)م إذامعمملمأرادمأنمؼؾملػملؽمذبؿؼملضملـبمملمعمملمصكملغقبفمدؿملفملعرماألثرؼمملءموماٌذلصنيم
بمملظظمللؼمواظظملفقرم؛ممبضملؽملكمؼعملدقبرمسػملؿملؾملؿمأصضملمملشلؿماٌضملػملقعهملمسؽملدهمأصالًم،موحنيمؼظمللؼمػقملالءم
األثرؼمملءماظغملظملرةمدؿملسملربماظعملرؼهملممبـمصؿملؾملمملم .م أيمأنقبم (آ)م ضبؿمملجمإظبمعدلرمطلمؼضملمملضنملم ..م و ٌّمملم
ٕمصبدمعدلقبرـبامطمملص ـبؿملمملموػقمؼرؼدمأنمؼضملمملضنملمبرملغملؾمعـماألذغملممللمصكملغقبفمؼظملرضمسػملكماألثرؼمملءمصضملؾمعمملم
ؼلؿقجنملمتدخقبػملفمبضملدمذظؽم .اظلقملالماألػؿمػؽملمملمػقمعمملمذػنملمإظؿملفم (اظرقبصمملؼب)م مبمملمعضملؽملمملهم :م (ٌاذام
ؼؾملػمل١ماِثٕؼاءماظٔؼ٤مأراس٦همواعؿـػمل٦امِعٕهم،مخاصقب ةموأنقبماٌرتصنيمػ٣مع٤مصلعمل٦اموظؿمللتم
اظعملٕؼةمبفملطؼملػملؾملام؟!)م()62م.م
اظزملمملصمملتم:م147ؼم.م
ؿبمؼِٖؼٓؾبونؽب)مػ قب
َ٧مع ؽبكبؽةكبمَأظْٟلبمأَو ؽب
ؿبدػملْؽملؽباهؾبم ِإظ ٰ
2م.م(وؽبأَر ؽب
ٌّمملمطمملنم (آ)م ؼبمذلءمعـماظدضّهملمالمؼدركمطؽملؾملؾملمملمسعملؾموالمدبشملرمسػملكمضػملنملمبرملرم

..م صكملغقبلم

ؿبمؼزِؼدؾبونؽب )م ،موٌمملذامضبدقبدم
أدؿطملربمػذاماٌؽملؾمليملماظؿعملرؼيبم -م إنمصحقبم اظؿضملؾرلم -م ؼبمضقظفم (أَو ؽب
(ربؼملقبد)م اظضملددماظذيمؼلغملـماٌدؼؽملهملم (غؿملؽملقىمؼبمسلممللماظضملراق )م حؿملىملمتؽملؾقبفملمصؿملؾملمملم (ؼقغس)م وػقم
(ؼقغمملن)م ؼبم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م..م أضقلمٌمملذامضبدقبدماظرضؿمإنمٕمؼغملـمدضؿمل ًعملمملممبمملمؼغملظمللم،مأممألغقبفم
ؿملؼملةُماظَؿكب٨مؼؾبعملكبؿمل٣ؾبمصكبؿملؾملؽبامأَطْـؽبٕؾبمعكب٤ؿبمع ؽبكبؽةلبم
اضؿؾسماظؽملصقبمطؼملمملمػقموسػملكمسالّتفم :م( ِنؼؽملؽب٦ؽبىماظ ؽبْؼملٓكبؼ ؽبؽملةُماظْضملؽب كبصمل ؽب
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كبرملِٕؼ٤ؽبمَأظْٟؽبمذؽبكؿب) ٍٙم ػؼقغمملنم .م 4م :م 11ؼم.م صؾملؾمعـماظالئؼمأنمؼرملذلكماظؽملزملقبمملنمؼبموصؿم
وؽبس ؿب
(آ)مبضملدمماظدضّهملم..م؟!موعمملمغظملعماظضملددمبالش هبؿملمملموعمملمصمملئدتفم..م؟!م
3م .م (ؼؾبٓؽببىبٕؾبم ٱَِعؿبٕؽبمعكب٤ؽبم ٱظلمبؼملؽبـملءكبم ِإظَ٧م ٱَِرؿبضِمثؾب٣مبمؼؽبضملؿبٕؾبجؾبم ِإظَ ؿبؿمل٥كبمصكب٨مؼؽب٦ؿبمٍمطَانؽبمعكبعملْٓؽبارؾبهؾبمَأظْٟؽبمدؽب ؽبؽملةلبمعىبؼملمبام
تؽبضملؾبٓنبونؽب)م ػاظلقبفدةم :م5ؼم.م وم :م (تؽبضملؿبٕؾبجؾبم ٱظْؼملؽبالَ كبئ َغملةُموؽب ٱظٕنبوحؾبم ِإظَ ؿبؿمل٥كبمصكب٨مؼؽب٦ؿبمٍمطَانؽبمعكبعملْٓؽبارؾبهؾبمخؽبؼملؿبلكبنيؽبم
َأظْٟؽبمدؽب ؽبؽملةلب)مػاٌضملمملرجم:م4ؼم.م
عـماظقاضحمػؽملمملمإنقبماٌلمملصهملمبؿملؽملؽملمملموبنيم(آ)مػلمؼبمرضؼملنيمالمثمملظىملمشلؼملمملم..م قبإعمملم(أظػمدؽملهمل)مأوم
وسبـمهدثؽملمملمصؿملؼملمملمدؾؼمسـمعرملغملػملهملماألسرابلموضؿذاكمأعمملمماألرضمملمماظيتم
قب
(ػبلنيمأظػمدؽملهمل)م.م
تػملؿملؾملمملمأصظملمملرفبمطـرلةم ..مظذامصؾملقمؼعملػمعرملدوػـبمملمأعمملعؾملمملمالمؼػملقيمسػملكمذلءمدقىمربمملوظهملماظظملؾملؿم .م
كبمجقابمملم
مملحنملماظرملفملنم (ربؼملقبد)موماظذيمٕمؼضملط ـب
قب
وم ٌّمملم طمملنماظظملؾملؿمععملزملقرـبامؼبمسػملؿمػذهماألعقرمسػملكمص
ذمملص ـبؿملمملمحقلماألعرمالمؼبم (اظعملرآن)م والمؼبم (ايدؼىمل)م ؛مصكملنقبماظؾضملضماغدلىمظؿظمللرلػممل ..م صغملمملغوملم
اظؽملؿمملئيملمطػملّؾملمملمتذلاوحمؼبمأنقبمػذهماٌلمملصهملمػلمعمملمؼظملزملؾماألرضمسـماظضملرشمومضؿملؾمأنقبماٌرادمبذملم
(اظلوم)م ػقمؼقمماظعملؿملمملعهملمومضؿملؾمأنقبم (جدلؼؾ)م ذكزمل هبؿملمملمضمملممبؿقدؼدمػذاماظرضؿمظذملم (ربؼملقبد)م طلم
ٕمضبرمجقابمملم
ـب
ؼلؾملقبؾماألعرمسػملكماظؾرملرمبمملألرضمملمماظيتمؼضملدقبونمبؾملمملم .م ؼبمحنيمأنقبم (ابـمسؾقبمملس )م
سػملؿملؾملمملمحنيمدؾبؽؾؽبم :م( دفمللمرجؾمابـمسؾمملسمسـمؼقممععملدارهمأظػمدؽملهمل،مضمملل :م صمملتؾملؼملف،مصعملؿملؾم
ظفمصؿملف،مصعملمملل :م عمملمؼقممطمملنمععملدارهمػبلنيمأظػمدؽملهمل؟مصعملمملل :م إمنمملمدفملظؿؽمظؿكدلغل،مصعملمملل :م
ػؼملمملمؼقعمملنمذطرػؼملمملمآمجؾقبموسزقب،مآمأسػملؿمبؾملؼملممل،موأطرهمأنمأضقلمؼبمطؿمملبمآممبمملمالمأسػملؿ )م
()63م.م
م
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ؿملػمؼبمػذهماظرملفملنمأنقبمأحدماٌالحدةماٌقػقبنيمضمملممبضملؼملػملؿملقبهملمحلمملبؿملقبهملم (وظؿمللوملماغؿقمملرؼقبهمل )م
قب
واظّػملشمل
ؽبمدؽملؽبهمللب)مػذامغزملقبؾملمملم:م
خ ؿبؼمللكبنيؽبم َأظْػ ؽب
حقلمفضرةم( ؽب
( ٌّمملمطمملغوملمدرسهملماإلغلمملنمعمملذ ـبؿملمملمسػملكمضدعؿملفمحقاظلم6مطؿمؼبماظلقبمملسهملم.م
ؼقعممل)مػلم
تغملقنماٌلمملصهملماظيتمؼعملشملضملؾملمملمؼبمػبلنيمأظػمدؽملهملمػفرؼقبهملم (اظلؽملهملماشلفرؼقبهملم=م354م ـب
:م
6م×م24م×م354م×م50000م=م2548800000م
وظؿققؼػملؾملمملمٌعملؿملمملسماظلؽملنيماظسملقئؿملهملمؼؿؿمتعمللؿملؿماظؽملمملتيملمسػملكمدرسهملماظسملقءم:م
(درسهملماظسملقءم=م300000مطؿم|مثمملغؿملهمل)م.م
2548800000م÷م300000م=م8496م
عملرؼؾمملمدمملسؿنيمضقئؿملقبؿنيموغزملػماظلقبمملسهملم.م
وػقمعمملمؼلمملويمت ـب
و ٌّمملمطمملنمغزملػمضشملرماظغملقنمؼلمملويم 35م عػملؿملمملرمدؽملهملمضقئؿملقبهملمصلؽملغملؿرملػمإنقبمعغملمملنمآمميغملـم
رؤؼؿفمبمملٌؽملصملمملر)م.م
وبضملؿملدـبامسـمتؾكماظضملؼملػملؿملمملتمايلمملبؿملهملمأودقبمأنمأدفمللم:معمملماٌطملزىماظؾالشلمواإلصقمملعلموماظؿضملؾرليم
ؼبمهدؼدماظرضؿمػؽملمملم؟مؼبموضوملمطمملنماألجدرمبفمأنمضبدقبدمسددمدغملمملنم(غؿملؽملقى)مؼبماآلؼهملماظلقبمملبعملهملم
.م
ؽب)٧مػاظؽملفؿم:م45ؼم.م
ؾبمخػملَ٠ؽبمٱظٖمبوؿبجؽبؿملؿبِ٤مٱظٔمبطَٕؽبموؽبٱُِغـ ٰ
4م.م(وؽبأَغمب ٥ؽب
دقملالمواحدمصعملطمحقلمػذهماٌلفملظهملم:معـمخػملؼماًؽملـكم؟م
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مبؼملـملءكبمطَؿملؿبٟؽبمرؾبصكبضملؽبتؿب)مػاظطملمملذؿملهملم:م17م-م
ؽبمخػملكبعملَتؿبم*م ؽبو ِإظَ٧مٱظل ؽب
5م.م(أَصَالَمؼؽبؽملصملُٕؾبونؽبم ِإظَ٧مٱإلِبؿبِ٢مطَؿملؿب ٟؾب
18ؼم.م
المأدريمأؼقبهملمبالشهملمؼبمعلمملواةمسؼملػملؿملهملمخؿملمملظؿملهملمذاتمأبضملمملدمصغملرؼقبهملمسؼملؿملعملهملمعـؾمرصعماظلؼملمملءم،م
بؾملؿملغملؾمحؿملقانمػقمأضربمعمملمؼغملقنمإظب م اظؿرملققبهماًػملعمللمععمتعملدؼريمٌؿملقبزاتفماظؽملؾؿملػملهملمواظغملرميهملم .م
قبإغؼملمملمأينبمضمملدرمسػملكمايغملؿماظرذؿملدمدؿملعملػمعلؿمملءـبمعـمتػملؽماٌلمملواةم .م وٌمملذامؼؽملصملرونمإظبماإلبؾم
طؿملػمخػملعملوملموػلمعضملؾملؿمؼبمحػملّؾملؿمومترحمملشلؿموأعمملممأسؿملؽملؾملؿمؼبمطؾمحنيم

.م وعمملماىدؼدمؼبم

اإلبؾمطلمؼؽملصملروامإظبمبراسهملمخػملعملؾملمملم؟مؼمملمظل تمذضملريمأؼـماإلبؾمعـماًؿملؾم؟مبؾمأؼـمػذام
مبمخػملكب٠ؽب )م ػاظشملمملرقم :م 5ؼم..م
اظشملػملنملماظلشملقلقبمعـمذاكماًشملرلماٌؿفملعقبؾم :م ( َصػملْؿملؽبؽمل ُصملِٕم ٱإلِغلؽبانؾبمعكب ٣ؾب
؟!م
طمملغوملمتػملؽموضظملهملمدرؼضملهملمععمطـرلمعؿمملحم ..م قبإغؼملمملمرشؿمتسملؿملؿملعمللمومتعملؿملقبديمبمملظؿػملؼملؿملقمملتمصعملدمجمملوزم
اٌعملممللمحؿقبكماآلنمعلمملحؿفماظيتماصذلضؿؾملمملم..مظذامدفملضػمػؽملمملمصؿملؼملمملمطبصقبماظؾالشهملم.م
م
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اإلدالممسابٕـبامظػملعملاراتم:م
ضممللماظعملرآنمسـمغظمللفمبفملغقبفمأتكم :م ( كببػملكبلؽبانٍمسؽبٕؽببكب٨دملمعنب كبؾنيٍ )م ػاظرملقبضملراءم :م 195ؼم.م وتغملرقبرماظغملالمم
سـمجزئؿملقبهملم (اظضملربل)م ؼبمضُرابهملمسرملرةمعقاضعم،محؿقبكمؼغملمملدماٌرءمأنمؼؿكؿملقبػملفمطؿ ـبمملبمملمضقعؿملهبمملمؼؿؾؽملقبكم
اظظملغملرمالبضملـلقبماٌضملمملصرم .م إذمأنقبمطؾقبمتػملؽماٌقاضعمتدورمؼبمأنقبمػذام (اظعملرآن)مسربلقبموظقمذمملءم (آ)م
م حبلنملماظؿضملؾرلماظعملرآغلم -م شرلمذظؽمىضملػملفمبػمللمملنمأسفؼمللمعؾنيم !م وظغملؽملقبفمٕمؼظملضملؾم،مبؾمؾبمسػملَ٧مبؽبضملؿبِٚماَِسؿبفؽب ِ٣ؼ٤ؽبم *م
ؽبٖظْؽملؽباه ؽب
أغقبفمالمؼرؼدمظطملرلماظضملربلمأنمؼلؼملضملفمومؼقملعـمبفمألغقبفم :م (ظَ٦ؿبمغ مب
ظقمغزظؽملمملهم
ؾبقملعكبؽملكبنيؽب )م ػاظرملقبضملراءم :م198م-م199ؼم.م وعضملؽملكماآلؼهملم :م قب
ؾبمسػملَؿملؿبؾملِ٣معمبامطَاغؾب٦ام كبب٥كبمع ؿب
صَعملَٕؽبأَه ؽب
ومربؼملمملم
سػملكماألسفؼملؿملنيمػموضدمحذفمؼمملءماظؽمللؾهملؼمومبؾملذاماظػمللمملنماظضملربلقبمعمملمطمملغقامبفمعقملعؽملنيم .م قب
طظملروامبفمظضملدممصؾملؼملفمومصؾملؿمأبضملمملدهموععملمملصدهماظرذؿملدةمورؤاهماظلدؼد ةم .م ومعـمػؽملمملمأذضملرمبفملنقبم
اظرقبدمملظهملماحملؼملقبدؼهملمٕمتغملـمأممؿملقبهملماظشملمملبعمضرآغ هبؿملمملم .م حؿقبكمأنقبماآلؼمملتماظيتمؼلؿرملؾملدمبؾملمملماظعملقمم
ؽبمسػملَ٧مس ؿبؽبؾٓكبهكبمظكب ؽبؿملغملُ٦نؽبم
إلثؾمملتمسمملٌؿملقبهملماظدؼـماإلدالعلمتغملمملدمالمتزملؼملدم :م(تؽبؾؽبارؽبكَما َظٔكبيمغؽبٖمبلؽبماظْظملُٕؿبضَان ؽب
ًمظػملْضملؽبا َظؼملكبنيؽب )م ػاألغؾؿملمملءم :م
ؿبؼملة خمل
ؿبدػملْؽملؽباكَم ِإالَمرؽبح ؽب
ؽبمغٔكبؼٕـبا )م ػاظظملرضمملنم :م 1ؼم.م أوم :م (وؽبعؽبامأَر ؽب
كبظػملْضملؽبا َظؼملكبني ؽب
ؽبضملػملَؼملؾب٦نؽب )م
ًمو َظذمل ٰطكب٤مبمأَطْـؽبٕؽبم ٱظؽملمباسِمالَمؼ ؿب
ؿبدػملْؽملؽباكَم ِإالَمطَـمل َصةًمظخملػملؽملمباسِمبؽبرملكبرياًمو ؽبؽبغٔكبؼٕا ؽب
ؽبعـملمأَر ؽب
107ؼم.م أوم:م(و ؽب
ػدؾفملم :م 28ؼم..م وشرلػمملمعـماآلؼمملتماظيتمتدورمؼبمذاتماظػ ظؽم .م وماٌؾملؿمظدؼؽملمملمػؽملمملمػقمأنم
غضملرفمعضملؽملكمطػملؼملؿنيمدونمدقاػؼملمملم(اظضملمملٌني)موم(طمملصّهمل)م.م
(اظضملمملٌني)م تضملينماظضملقإماٌكؿػملظملهملمعـمأغسمومجـموحؿملقانموغؾمملتموعمملمإظبمذظؽم .م وظغملؽملقبفمذبمملزم
سـماظؽملمملسمطؼملمملمؼبمأضقالماظضملربموماظعملرآنمغظمللفمؼبمآؼمملتمزبؿػملظملمملتم .م وم (طمملصّهمل)م شلمملمعضملؽملؿملمملنم .م
وماظـمملغلموػقماٌرادمؼبمػذهماآلؼهملم :م
قبهملمدوعمملم .م قب
ؿملضملمملموػقمادؿمعؽملزملقبمسػملكمايمملظؿمل ـب
األوقبلم :م عب ـب
مبضملؽملكماظغملمملفمسـماٌضملمملصلم .م واشلمملءمؼبمغؾملمملؼؿؾملمملمزائدةمتسملؿملظملؾملمملماظضملربمظػملؼملؾمملظطملهملمطؼملمملمؼبمضقشلؿم
(صالنماظراوؼهمل)موم(صالنماظضملالّعهمل)م..مإخلم.م
م
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وػغملذامندمبفملنقبماآلؼمملتماظعملرآغؿملهملماظيتمهؿقيمسػملكم (اظعاٌني)م ؼعملزملدمبؾملمملماظؽملمملسم .م واظؽملقبمملسمػؽملمملم
ظؿمللقاماظؾرملرؼهملمبؾمػؿمعـمطبؿػملطمبؾملؿمضمملئؾماظعملقلم ..م وؼبمػذامؼعملقلمضقمم (ظقط)م:م (ضَاظُ٦امأ ؽبَوظَ٣ؿبم
غؽبؽملؿبؾملؽبَ١مسؽبِ٤ماظضملؽبا َظؼملكبؿملؿب٤ؽب )م ػايفرم :م 70ؼم مبضملؽملكمأوٕمغؽملؾملؽمؼمملم (ظقط)م سـمادؿسملمملصهملمأحدمعـم
اظؽملقبمملسم،موػؿمبمملظعملشملعمالمؼعملزملدونمسقإماإلغسمواجل نموايؿملقانمواىؼملمملدموماألعؿماحملؿملشملهملم ..م
بؾمطمملغقامؼرؼدونماظؽملمملسمعـمربؿملشملؾملؿم .م قبأعمملمصؿملؼملمملمطبصقبم (طمملصّهمل)مصؾمللمٕمتردمؼبم (اظعملرآن)محمملالًم
ظلػملِْ٣م
ؿبخػملُ٦اْمصكب٨مٱ ىب
يأَؼنبؾملؽبامٱ َظٔكبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦اْمٱد ؾب
إالّموطمملغوملمتػمللمصمملحؾؾملمملمصالمتؿعملدقبممبمملٌشملػملؼم .مطؼملمملمؼبم:م( ٰ
ؾبرملِٕطكبنيؽبمطَـمل َصةً)مػاظؿقبهملم:م36ؼم.موشرلػؼملمملم.م
طَـمل َصةً)مػاظؾعملرةم:م208ؼم.مأوم:م(ضَا كبتػملُ٦اْمٱظْؼمل ؿب
وعـماألعقرماظيتمتـرلمظديمتلمملؤالتمحقلمتػملؽماظضملمملٌؿملقبهملم؛مأنقبم (ربؼملقبدـبا)م حنيمذمملءمأنمؼؾؿغملرم
ؾبمسػملَٰ ٧م رؽبجؾبٍ٢معىب٤ؽب م
ؽبمػذمل ٰذؽبام ٱظْعملُٕؿبآن ؽب
حدودمردمملظؿفموعداػمملمضممللمبرملغملؾمواضحم :م( وؽبضَاظُ٦اْمظ ؿبَ٦الَمغؾبٖىبل ؽب
واٌؿظملؼمسػملؿملفمسؽملدمأػؾماظؿظمللرلمأنقبماظعملرؼؿنيمػؼملمملم (عغملّهملم
ٱظْعملَٕؿبؼؽبؿؽبؿملؿبِ٤مسؽبصملكبؿمل)ٍ٣م ػماظزخرفم:م31ؼم.م قب
|م اظشملّمملئػ)م وماظرقبجػملنيمسػملكمأرجحماألضقالمػؼملمملم (اظقظؿملدمبـماٌطملرلةمعـمعغملّهملمومسروةمبـمعلضملقدم
اظـعملظمللمعـماظشملّمملئػ )م.م وػذامؼضملينمأنقبمحدودماٌدنمحبدودمرجمملشلمملماظضملصملؼملمملءماظذؼـ م ؼرؼدمشلؿم
قب
(ربؼملقبد)م اشلداؼهملم ..م ومإالّمظعملمملظقامبفملغقبؾملمملم (اٌدائـ)م أوم (اإلدغملؽملدرؼقبهمل)م أوم (اظعملدس)م..م إخلم .م قبإغؼملمملم
اطؿظملكمبفملنمتغملقنمحدودهمربزملقرةمؼبمعدنمايفمملزمبداؼهملًم،مثؿقبمؼبمأصسملؾماألحقالمؼبمذؾفم
اىزؼرةماظضملربؿملقبهملم.م
واآلنمغلفمللم :م ٌمملذامؼؿقدقبثمآماظضملربؿملقبهملم؟موٌّمملمذمملءتمضدر تفمأنمؼؿقدقبثماظضملربؿملقبهملمٌمملذامؼرؼدم
زبمملرؾهملماألسمملجؿمبمملظضملربؿملقبهملم؟موإنمطمملغوملماظرقبدمملظهملمسمملعهملمظػملؾرملرؼقبهملمصغملؿملػمميغملـمأنمؼلؿظملؿملدماظروعلم
قبهملموأغؾملؼملمملمؼبمغصملرمػقملالءماظروممواظضملفؿم
وماظظملمملردلمعـمعلفملظهملم (رؽبجؾبٍ٢معىب٤ؽبم ٱظْعملَٕؿبؼؽبؿؽبؿملؿبِ٤مسؽبصملكبؿمل) ٍ٣م خمملص قب
رجالنمعـمبدوماظزملقراءمومأجالصؾملمملم ..م!!موكؼػمميغملـمأنمغظمللقبرماظرملؿمملئؿماٌقجقبؾملهملمإظبماظؿملؾملقدم
واٌلؿملقؿملنيمؼبم (اظعملرآن)م سػملكمأغقبؾملمملمدسقةمشلؿمعـمأجؾماالظؿقمملقمبدؼـمجدؼدمأصسملؾمعـم
أدؼمملغؾملؿماظيتمالمدبؿػملػمسـماظلقبذاجهملماإلدالعؿملقبهملمؼبمذلءم؟مم
م
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إغقبفمبمملظظملضملؾمأعرمعؿؽملمملضضمؼـرلماظرؼؾهملموماظرملقبؽم ..م والمأظقمماظزسؿملؿماظؿقغللقبماظرقباحؾ م (بقرضؿملؾهمل)م
حنيمغعملؾمسؽملفماظؾضملضمضقظفم :م(إنقبمؼبماظعملٕآنمتؽملاضسملـبامٕمؼضملٓمؼعملؾػمل٥ماظضملعمل٢مبنيم "ض٢مظ٤مؼزملؿملؾؽملام
إالّمعامطؿّبمآمظؽملا "وآؼةم"إنقبمآمالمؼطملريمعامبعمل٦ممحؿ٧مؼطملريوامعامبفملغظمللؾمل)" ٣م.مػغملذامصبنملم
أنمغعملرأماألدؼمملنموسبـمغؿلمملءلمشرلمعشملؼملؽؽملقبنيمأليقبمذلءلبمسػملكمزؾملرمػذاماظغملقطنملم ..مومتػملؽمػلم
ؼملقعمملموماإلدالممخمملصقبهملًم.م
األدؽػملهملماظيتمصبنملمأنمؼلفملشلمملماظؾمملحىملمسـمحعملؿملعملهملمسمملٌؿملقبهملماألدؼمملنمس ـب
م
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اًاظ٠مؼعملل٣ممبكػمل٦ضات٥م:م
المعرملمملحقبهملمأنقبم (آ)م ؼبم (اظعملرآن)م ضبنملقبمأنمؼعمللؿمبغملؾقبمذلءمومألجؾمأيقبمذلءم .م وم (ربؼملقبد)م
ؼؽملقمملزمؼبمأشػملنملمأضقاظفماظعملرآغؿملقبهملمإظبمحؾقبمعرملمملطػملفماآلغؿملقبهملم اظؿملقعؿملقبهملم .م وظؿملسمعـمعرملغملػملهملمؼبمأنم
ؼؽملقمملزمطمملتنملم (اظعملرآن)م شلقىمغظمللفم ..م وظغملـماٌرملغملػملهملمتغملؼملـمؼبمارتؾمملكماظعملَلؽبؿماإلشللمحنيم
ؼزملدرم.م وم ٌّمملمطمملنمآمخمملظؼمطؾقبمذلءموماظعملمملدرمسػملكمطؾقبمذلءمؼعمللؿمبمملًؿملؾمواظؿنيموماظزؼؿقنم
وماىؾؾموماظسملقكمواظػملؿملؾم ..مإخلمصؾملذامؼسملضملؽملمملمأعمملممعرملغملػملهملمػلمطؿملػم ضبػملػماظزملمملغعمبزملؽملؿملضملفم
عملضملدمعـماًرملنملمصرلوقمظلمومأراهمرائضملمملم
ـب
؟معـالًمأضقممأغمملماآلنمبزملؽملعمع

..م صفملغعملمملدمظضملمملرظمليتم

وأصرخم:م(وحؼمععملضملديمػذامدفملصضملؾمطذاموطذام ..مإخل)م.م ػذامعمملمضبزملؾمحنيمضبػملػماظزملمملغعم
مبزملؽملقسمملتفم..موماظقاجدممبقجقداتفم..موماألوقبلممبمملمؼػملؿملفم.موطلمالمغشملؿملؾمدفملخؿمملرمدقرةمضزملرلةم
طؼملـممللمومأهدقبثمسؽملؾملمملمظؽملفدمػؾمطمملنمػذاماظلقبؿملؾمعـماألؼؿبؼملمملنماظطملػملؿملصملهملمعؾبدلمبرـبام..مأممالم؟!م
(وؽباظْضملؽبادكبؼؽباتكبمضؽبؾؿبقـبام*مصَاظْؼملؾب٦رِؼؽباتكبمضَٓؿبحـبام *مصَاظ ؾبْؼملطملكبريؽباتكبمصؾبؾؿبقـبام*م َصفملَثؽبٕؿبنؽبم كبب٥كبمغؽبعملْضملـبام *مصَ٦ؽبدؽبشملْ٤ؽبم كبب٥كبم
َرملٓكبؼٓفبم*مأَ َصػملَام
َ٧مذظكبَ١مظَرملؽب ِؾملؿملٓفبم*م ؽبوإِغمب٥ؾبمظكبقؾبّبىبماظْكؽب ؿبؿملِٕمظ ؽب
ؾبمسػمل ؽب
جؽبؼملؿبضملـبام*مإِنمبما ْظكملِغلؽبانؽبمظكبٕ ىبؽبب٥كبم َظغملَ٤ؾبودفبم*م ؽبوإِغمب ٥ؽب
ؽبضملػملَ٣ؾبمإِذؽبامبؾبضملؿبـكبٕؽبمعؽبامصكب٨ماظْعملُؾؾب٦رِم *م وؽبحؾبزملىب٢ؽبمعؽبامصكب٨ماظزملنبٓؾبورِم *م إِنمبمرؽببمبؾملؾب٣مبكبؾملِ٣ؿبمؼؽب٦ؿبعؽب كبؽٔلبمظَكؽبؾكبريفبم )م
ؼ ؿب
ػاظعملرآنم:ماظضملمملدؼمملتؼم.م
مملمآمومإؼمملكم -م إظبماٌضملؽملكماظذيمدفملوردهمبنيماألضقاسمومجبقارم
قب
صمملغصملرمسزؼزيماٌقملعـم -م ػداغ
اآلؼمملتمؼبماظلقبقرةم:م
(وؽباظْضملؽبادكبؼؽباتكبمضؽبؾؿبقـبا م ػضلؼملـبمملمبمملًؿملقلماظيتمتطملزومؼبمدؾؿملؾمآموػلمهؼملقؿ ؼم*م صَاظْؼملؾب٦رِؼؽباتكبم
ضَٓؿبحـبام ػضل ـبؼملمملمبعملدحماظؽملمملرمإذمتؽملرملفملمجرقباءماحؿغملمملكمحقاصرماًؿملؾمبمملألرضمواظزملكقر

ؼم*م

مملمصؾقمملموسالغؿملهملمدونمخقفمأوم
صَالؿبؾبعطملكبريؽباتكبمصؾبؾؿبقـبا م ػم ضلؼملـبمملمبمملًؿملؾماظيتمتطملرلمسػملكمسدوقبػ ـب
وجؾؼم*م َصفملَثؽبٕؿبنؽبم كبب٥كبمغؽبعملْضملـبا م ػضل ـبؼملمملمبمملًؿملؾمإذمعمملمأثمملرتماظطملؾمملرمؼبمزبؿملقبؿماظضملدو ؼم*م صَ٦ؽبدؽبشملْ٤ؽبم كبب٥كبم
جؽبؼملؿبضملـبام ػضلؼملـبمملمبمملًؿملؾمإذمعمملمتقدقبشملوملمعبعماظغملظملّمملرمؼبمسعملرمدارػؿ ؼم*م إِنمبما ْظكملِغلؽبا نؽبمظكبٕ ىبؽبب٥كبم َظغملَؽملؾب٦دفب م
َ٧مذظكبَ١مظَرملؽب ِؾملؿملٓفب م ػومإنقبم
ؾبمسػمل ؽب
ػضلؼملـبمملمبغملؾقبمعمملمدؾؼمذطرهم :م إنقبماإلغلمملنمظغملظملقرمبؽملكبضملؽبؿمآ ؼم*م ؽبوإِغمب ٥ؽب
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َرملٓكبؼٓفب م ػم وإنقبم
اإلغلمملنمظؿملرملؾملدمسػملكمغظمللفموؼضملرفمبفملغقبفمطمملصرمبؽملضملؿمآ ؼم*م ؽبوإِغمب٥ؾبمظكبقؾبّبىبماظْكؽب ؿبؿملِٕمظ ؽب
ؽبضملػملَ٣ؾبمإِذؽبامبؾبضملؿبـكبٕؽبمعؽبامصكب٨م
اإلغلمملنمضبنملقبمبرملدقبةمصؽملقفماًرلمعـمعمملل م ومبؽملنيمودغؿملممل ؼم*م أَ َصػملَامؼ ؿب
اظْعملُؾؾب٦رِم ػم اظقؼؾمظفم؛مأالمؼضملػملؿمػذاماإلغلمملنماحملنملقبميؿملمملةماًرلمواظرقباحهملمعمملذامدؿملقدثمحنيم
ؼعملقممآمبؾضملـرةماظعملؾقر؟ؼم*موؽبحؾبزملىب٢ؽبمعؽبامصكب٨ماظزملنبٓؾبورِ مػوحنيمميؿملقبزمآمبنيمصدورماظعملقممأعبضملنيم
صؿملضملرفمعمملمدبظملؿملفمومعمملمتضملػملؽملفم؟ؼم*مإِنمبمرؽببمبؾملؾب٣مبكبؾملِ٣ؿبمؼؽب٦ؿبعؽب كبؽٔلبمظَكؽبؾكبريفبمػإنمآمؼقعؽذلبمًؾرلمبغملؾمعمملم
ضمملظقاموعمملمصضملػملقاؼ)م()64م.م
واآلنم؛مبضملدمأنمشبؿزملرماظؿظمللرلمؼؿقبسملحمظؽملمملمأنقبم (آ)م ذمملءمأنمؼعملقلم :م (ضلؼملـبامبايزملانم؛مإنقبم
اإلغلانمطاصٕم،مومدؿملؾبضملاضّبمالحعملًا)م..م!!م
م
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اظؽملقبادْموماٌؽملل٦خم:م
ضؾؾماظؾدءمأضقلمبفملغقبينمظـمأخقضمؼبمعلفملظهملم (اظطملٕاغؿمل٠ماظضملؾبػمل)٧ماٌـمملرةمحقلم(دقرةماظؽملفؿ)مصعملدم
متّوملماإلحمملرهملمبؾملمملمعـمطؾقبمجقاغؾؾملمملم،مومادؿؾملػملغملؾملمملماظداردقنموصؿملؾملمملمطؿؾوملماظرواؼمملتم ()65م.م
ورأؼلماٌكؿزملرمصؿملؾملمملمأنقبم (ربؼملقبدـبا)م جمملعؾمأصقمملبفموضقعفمإذمعرقبمؼبمحمملظهملمسمملرظملؿملقبهملمصضملؾهملم،موم
ظؽغفماغؿؾفمومغدممبضملدمذظؽمصطملؿملقبرماآلؼمملتمإظبمعمملمػلمسػملؿملفماآلنم.م
ظضملؾقبم (اظؽمللخ)م واحدفبمعـمأذؾملرماألحمملدؼىملمظغملؾقبمعـمتؽملمملولماإلدالممبمملظدرادهملمواظؽملعملدم .م و ٌّمملمطمملنم
(اظعملرآن)م طمملعالًمضؾؾموصمملةم (ربؼملقبد)م ،مواظدؼـمعقملدقبلـبمملمبرملغملؾمؼرضكمسؽملفمذكزمل هبؿملمملم،مٕمؼؾؼمعـم
إذغملممللمأعمملممخػملظملمملئفمعـمبضملدهمإالّ معلفملظهملمعبعم (اظعملرآن)م وتدوؼؽملفم .م وػؽملمملمتعملعماٌرملمملطؾمسمملدةمؼبم
اظقضوملماظذيمضبنملقبماظدارسموماظعملمملرئماٌؿقرقبرمأنمؼظملؾملؿمدونمتػملعملنيمومتعملؿملؿملدم ..مضبمملولماآلخرونم
ممّـمؼؿزملققبرونمأغظمللؾملؿمحرقبادـبمملمظػملضملعملمملئدمإشالقمطؾقبمبمملبمربؿؼملؾمظػملؽملظملمملذمإظبمايعملؿملعملهملم.م
غعملقلمظػملعملمملرئمومبرملغملؾمدرؼعم :مإنقبماظؽمللخمه وم:مإظطملمملءمايغملؿماظرملرسلمومتضملشملؿملؾماظضملؼملؾمبفمظضملػملّهملم
ؽبامغفملْتكبمبكبكؽب ؿبؿملٍٕم
ؿبمآؼةلبمأَوؿبمغؾبؽمللكبؾمل ؽب
زؾملقرمحغملؿمجدؼدم .م وؼرملرقبسفم (اظعملرآن)م ؼبماآلؼهملم :م (عؽبامغؽبؽمللؽبْؿبمعكب ٤ؽب
ؽبمسػملَٰ٧مطُ٢ىبمذؽب٨ؿبءلبم َضٓكبؼٕفبم )مػاظؾعملرةم :م106ؼم.م وماظطملمملؼهملمعـهمطؼملمملم
ؽبضملػملَ٣ؿبمأَنمبم ٱظػملَ ٥ؽب
عىبؽملؿبؾملؽبامأَوؿبمع ؿبكبـػملكبؾملؽبامَأظَ٣ؿبمت ؿب
ؼظملؾملؿماظضملمملضؾمإنقبمظذلاطؿماآلؼمملتماٌؿرملمملبؾملهملمومتضملدقبدمعؿشملػملّؾمملتماجملؿؼملعماٌلػملؿمصمملرمعـماظقاجنملم
تطملؿملرلماألحغملمملممؼبمأوضمملتمعؿعملمملربهملمومإظطملمملءمومربقمأومحذفمبضملسملؾملمملمغؾملمملئ هبؿملمملم .موماٌلػملؼملقنمؼعملقظقنم
بفملنقبم (اظعملرآن)م عقجقدمعؽملذماألزلمؼبم (اظػملّقحماحملظملقز )م ومدؿملؾعملكمحؿقبكماظؽملقبؾملمملؼهملم .م صؿملؿامؼرىم
اٌكمملظظملقنمشلؿمأنقبمآمعؾملؼملمملمطمملنمذغملػملفمووضضملفمػقمأطدلمعـمأنمؼطملؿملقبرمأحغملمملعفماألبدؼقبهملمواألزظؿملقبهملم
سػملكمععملمملدمملتمذبؿؼملعم(اٌدؼؽملهمل)مومأػػملفماظؾلشملمملءم.م
م
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ؼملقعمملم؛ماظؽمللخمؼبم(اظعملرآن)مثالثهملمأغقاعم:م
س ـب
1م.مغصوبمعؽمللقخفبمومحغملؿمبمملقٍ م:معـممللمذظؽم(آؼهملماظرجؿ)م(اظرملؿملخمواظرملؿملكهملمإذامزغؿملمملم صمملرعبقػؼملمملم
ظملهملماظـمملغلم (سؼملرمبـماً ّشملمملب )م( أٌبلقبمبـم
اظؾؿقبهملممبمملمضسملؿملمملمعـماظػملذقبة )م.م واظيتمسمملتنملمبؾملمملماًػملؿمل قب
طضملنمل)م حنيمطمملنمؼغملؿؾؾملمملمسـماظؽملقبيبمضمملئالًم :م (أتلؿعملٕئ٥مآؼةماظٕج٣موػ٣مؼؿلاصٓونمتلاصٓم
ايؼملٕ)م واظؿلمملصدمؼضملينماىؼملمملعم .م و(سؼملر)م غظمللفمضممللمأؼقبمملممخالصؿفمأغقبفمظقالماًرملؿملهملمأنمؼؼ الم
أغقبفمزادمؼبماظعملرآنمظغملؿؾؾملمملمبؽملظمللفم .موؼبمػذاماجملممللمغلؿذطرم(سؼملر)مؼبمضسملؿملقبهملم(اٌطملرلةمبـمذضملؾهمل)م
اظذيمأتقبؾملؿمبمملظزغكم.مودؽملقردماظعملزملقبهملماٌشملققبظهملمػؽملمملمعـمبمملبماظػملّشملمملصهملمظطملرابؿؾملمملم:م
(إنقبماعٕأةًمطانمؼعملالمهلامأممعبؿمل٢مبؽملتماِصعمل،٣مع٤مغلاءمبينمساعٕمب٤مصضملزملضملة،موؼعملال مم:م
ع٤مغلاءمبغ٨مػاللمم.م وطانمزوجؾملامع٤مثعملؿملٟمضٓمت٦ؼبمسؽملؾملا،موطاغتمتطملرمل٧مغلاءماِعٕاءم
واِذٕاف،موطاغتمتٓخ٢مسػمل٧مبؿملتماٌطملريةمب٤مذضملؾة،موػ٦مأعريماظؾزملٕة،موطاغتمدارم
اٌطملريةمواهمدارمأب٨مبغملٕةم،موطانمبؿملؽملؾملؼملامرٕؼ،٠موؼبمدارمأب٨مبغملٕةمط٦ةمترملٕفمسػمل٧مط٦ةم
ؼبمدارماٌطملرية،موطانمالمؼٖالمبنيمإ شريةموبنيمأب٨مبغملٕةمذؽملـملنمم.م صؾؿملؽملؼملامأب٦مبغملٕةمؼبمدارهم
وسؽملٓهمعباسةمؼؿقٓث٦نمؼبماظضملػملؿملةمإذمصؿقتماظٕؼّمبابماظغمل٦ة،مصعملاممأب٦مبغملٕةمظؿملطملػملعملؾملا،م
صكملذامط٦ةماٌطملريةمعظملؿ٦حة،موإذامػ٦مسػمل٧مصٓرماعٕأةموبنيمرجػملؿملؾملا،موػ٦مصباعضملؾملا مم.م صعملالم
أب٦مبغملٕةمِصقاب٥مم:م تضملاظ٦امصاغصملٕوامإظبمأعريط٣م ؼٖغ٨مبفملممعبؿمل،٢مصعملاع٦امصؽملصملٕوامإظؿمل٥موػ٦م
ػمل١مإٌأةم.م
م
صباعٝمت
ؿمل٢م؟م-موطانمرأداػؼملامع٤ماىاغّبماآلخٕم-مم.م
صعملاظ٦امِب٨مبغملٕةمم:موع٤مأؼ٤مضػملتمأغؾملامأممعب م
عملالم:م اغؿصملٕوا،مصػملؼملامصٕشامضاعتمإٌأة،مصعملالمأب٦مبغملٕة مم:م ػٔهمأممعبؿمل٢مم.م صضملٕص٦ػامصؿملؼملام
ص م
ؽمل٦نم.م
ؼصمل م
عملٓمم.م
صػملؼملامخٕجماٌطملريةموضٓماشؿل٢مظؿملزملػمل٨مباظؽملاسمعؽملضمل٥مأب٦مبغملٕةمأنمؼؿ م
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وطؿؾ٦امإظبمسؼملٕمؼبمذظ،١مص٦ظبمأبامع٦د٧ماِذضملٕيمأعرياًمسػمل٧ماظؾزملٕةمم.م
ؽملٖلماظربدم.م
م
وسٖلماٌطملرية،مصلارمإظبماظؾزملٕةمص
عملالماٌطملريةم:موآمعامجاءمأب٦مع٦د٧متاجٕاًموالمزائٕاًموالمجاءمإالمأعرياًمم.م
م
ص
ؿمل٥م:م
ث٣مضٓممأب٦مع٦د٧مسػمل٧مالغاسموغاولماٌطملريةمطؿاباًمع٤مسؼملٕ،مػ٦مأوجٖمطؿابمص م
ػمل٣معامؼبمؼٓؼ١مواظضملف٢م.م
م
أعامبضملٓ،مصكملغ٥مبػملطملينمغؾفملمسصملؿمل،٣مصؾضملـتمأبامع٦د٧مأعرياً،مصل
وطؿّبمإظبمأػ٢ماظؾزملٕة مم:م إغ٨مضٓموظؿملتمسػملؿملغمل٣مأبامع٦د٧مظؿملفملخٔمع٤مض٦ؼغمل٣مظسملضملؿملظملغمل،٣م
ؽملغمل٣م.م
وظؿملعملات٢مبغمل٣مسٓوط،٣موظؿملٓصٝمس٤مدؼؽملغمل،٣موظؿملفيبمظغمل٣مصؿملفملط،٣مث٣مظؿملعمللؼمل٥مبؿمل م
وأػٓىماٌطملريةمِب٨مع٦د٧مجارؼةمع٤مع٦ظٓاتماظشملائٟمتلؼمل٧

مم:م سعملؿملػملة،موضالمم:م إغ٨م

ؿملؿؾملامظ،١موطاغتمصارػةم.م
م
رض
واره٢ماٌطملريةمواظٔؼ٤مذؾملٓوامسػملؿمل،٥موػ٣مأب٦مبغملٕة،موغاصٝمب٤مطػملٓة،موزؼادمب٤مأعؿملة،م
وذؾ٢مب٤معضملؾٓماظؾفػمل٨مم.م
صػملؼملامضٓع٦امسػمل٧مسؼملٕمعبٝمبؿملؽملؾمل٣موبني ماٌطملرية،مصعملالماٌطملرية مم:م د٢مػقملالءماِسؾٓمطؿملٟم
رأوغ٨م؟م علؿعملؾػملؾمل٣مأومعلؿٓبٕػ٣مم؟م وطؿملٟمرأوامإٌأةموسٕص٦ػا،مصكملنمطاغ٦امعلؿعملؾػمل٨مصغملؿملٟم
م
ٕمؼلؿرتوامم؟م أومعلؿٓبٕيمصغملؿملٟمادؿقػمل٦اماظؽملصملٕمؼبمعؽملٖظ٨مسػمل٧ماعٕأت ٨مم؟م وآمعامأتؿملتمإالم
اعٕأت،٨موطاغتمترملؾؾملؾملام.م
م
صؾٓأمسؼملٕمبفملب٨مبغملٕة مصرملؾملٓمسػملؿمل٥مأغ٥مرآهمبنيمرجػمل٨مأممعبؿمل٢موػ٦مؼٓخػمل٥موطبٕج٥مطاٌؿمل٢م
ؼبماٌغملقػملةمم.م
ؿملٟمرأؼؿؾملؼملام؟م
م
ضالم:مط
م
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علؿٓبٕػؼملام.م
م
ضالم:م
م
ؽملتمرأدؾملام؟م
م
ضالم:مصغملؿملٟمادؿؾ
م
ضالم:مهاعػملتمم.م
م
ث٣مدسامذؾ٢مب٤معضملؾٓمصرملؾملٓممبـ٢مذظ١م.م
م
ػملؿؾملؼملامأممادؿٓبٕتؾملؼملام؟م
م
عملالم:مادؿعملؾ
ص م
ػملؿؾملؼملام.م
ضالم:مادؿعملؾ م
م
وشػٓمغاصٝممبـ٢مذؾملادةمأب٨مبغملٕة،موٕمؼرملؾملٓمزؼادممبـ٢مذؾملادتؾمل٣مم.م
ضالم:م رأؼؿ٥مجاظلاًمبنيمرجػمل٨ماعٕأة،مصٕأؼتمضٓعنيمزبسمل٦بؿنيمطبظملعملان،موأدؿنيم
م
عغملرمل٦صؿني،مومسضملتمحظملٖاغاًمذٓؼٓاًمم.م
ضالم:مػ٢مرأؼتمطاٌؿمل٢مؼبماٌغملقػملةمم؟م
م
ضالم:ممالم.م
م
صؾمل٢متضملٕفمإٌأةم؟م
م
ضالم:م
م
أذؾؾملؾملام.م
م
ضالم:مال،موظغمل٤م
م
ؽملّؽبم.م
ضالم:مصؿ م
م
ورويم:م أنمسؼملٕمرض٨مآمسؽمل٥مطؾقبٕمسؽملٓمذظ،١مث٣مأعٕمبـالثمصفػملٓوامايٓ،موػ٦مؼعملٕأمض٦ظ٥م
م
ؾب٦نؽبم"ممػاظؽملقب٦رمم:م13ممؼم.م
ؿبمؼفملْتؾب٦امبكباظرملنبؾملؽبٓؽباءكبم َصفملُوظَؽكبَ١مسكبؽملؿبٓؽبماظ َػمل٥كبمػؾب٣ؾبما ْظغملَاذكبب م
تضملاظبم:م" َصكملِذؿبمظَ ٣ؽب
م
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عملالماٌطملريةم:مإذظملينمع٤ماِسؾٓمم.م
م
ص
ضالم:مادغملتؿب،مأدغملتؽبمآمصاك،موآمظ٦ممتّتماظرملؾملادةمظٕعبؽملاكمبفملحفاركم)م()66م.م
م
والمأدريمطؿملػمميغملـمأنمؼؿقصّرمأربضملهملمذؾملقدمسدولمؼرونمرجالًموماعرأةًمميمملردمملنماىؽملسمشرلم
اظرملقبرسلمؼبمبػملدةمضبغملؼملؾملمملماظدؼـماإلدالعلم؟مبؾمأنقبماظرقبجؾمصبنملمأنمؼؾبرىموػقمؼدخؾمسسملقهم
ؼبماٌرأةمبممللصضملؾمطؼملمملمؼدخؾماٌؿملؾمؼبماٌغملقػملهملم..م!!م
غمملػؿملؽمسـمأنقبمسدممورودم (آؼهملماظرقبجؿ )م ضدمأربؽمصقمملب هبؿملمملممبلؿقىم (سػمللمبـمأبلمرمملظنمل )م وػقم
اٌؿرملرقببمبمملظدؼـمومأحغملمملعفمصظمللمضسملؿملقبهملم (دراحهمل)م ضمملممجبػملدػمملمأوقبلماألعرم 100م جػملدةمحبلنملم
اظؽملقبصماظعملرآغلم ..مثؿقبمادؿدركماألعرمومضمملممبرعبؾملمملم .موحنيمدؾبؽؾمع نماظلؾنملمضممللم :م(جػملٓتؾملام
بغملؿابمآمومرعبؿؾملامبلؽملقبةمغؾؿملقب)٥م..م!!م
ندمأؼسملمملم (آؼهملمإرضمملعماظغملؾرل )م ومغزملقبؾملمملم :م (سرملٕمرضضملاتمعضملػمل٦عاتم
ـب
وبضملؿملدـبامسـم (آؼهملماظرجؿ)م
ضبٕقبع)٤مثؿقبمصمملرتم:م(ػبٗمرضضملاتمعضملػمل٦عاتمضبٕقبع) ٤م.موماظيتمضمملظوملمبؾملمملم (سمملئرملهملمبؽملوملم
أبلمبغملر )م وماظيتمؼؾدومحبلنملمرواؼؿؾملمملمأغقبؾملممل م طمملغوملمعدوقبغفمسػملكمورضهملمعقضقسهملمهوملمأحدم
األدرقبةمصكملذامبرملمملةلبمأطػملؿؾملمملمصسملمملسوملماظقرضهملموماآلؼهملم !!م صؿملؼملمملمطمملغقامعؽملرملطملػملنيمػلمومبعملؿملقبهملمغلمملءم
اظؽملقبيبممبرضفماألخرلم.موضدمعرقبمسػملؿملؽم-مضمملرئلم-مصؿملؼملمملمدؾؼمعـماٌعملممللمحدؼىملمعمملظؽمؼبم(اٌقرّفمل)م
سـمعلفملظهملم(رضمملعماظغملؾرل)م.م
2م .م غصوبمبمملقٍمومحغملؿمعـدقخفبم :م وأذؾملرمعمملمؼبمػذاماظؾمملبمػقم (آؼهملماظلؿملػ )م ومغزملقبؾملمملم :م ( َصكملِذؽبام
ؾبرملِٕطكبنيؽبمحؽبؿملؿبثؾبموؽبجؽبٓؿبتؾبؼملؾب٦ػؾب٣ؿبموؽبخؾبٔؾبوػؾب٣ؿبموؽباحؿبزملؾبٕؾبوػؾب٣ؿبموؽباضْضملؾبٓؾبوام
ؿبلػملَْؽبما ْظفملَذؿبؾملؾبٕؾبماظْقؾبٕؾبمؾبمصَاض ؾبْؿػملُ٦اماظْؼمل ؿب
اغ ؽب
فبمرحكبؿمل٣فب )م
َكػملُ٦امدؽبؾكبؿملػملَؾملؾب٣ؿبمإِنمبماظػملَ٥ؽبمشَظملُ٦ر ؽب
ؿبصٓلبم َصكملِنمتؽبابؾب٦اموؽبأَضَاعؾب٦اماظزملمبالةَموؽبآتؽب٦ؾباماظٖمب طَاةَمص ؽب
ظَؾملؾب٣ؿبمطُ٢مبمعؽبٕ ؽب
ػاظؿقبهملم :م 5ؼم.م وؼعملقلم (ابـماظضملربلقب )م ؼبم (اإلتعملمملنمؼبمسػملقمماظعملرآنمظذملماظلؿملقرل )م أغقبؾملمملم :م
(غلكتمعائةمومأربضملـبامومسرملٕؼ٤مآؼةً )م.مصؿملؼملمملمؼرىم(ربؼملقبدمبـمحزم )مؼبمطؿمملبفم(عضملرصهملماظؽملمملدخم
واٌؽمللقخ)مأغقبؾملمملم:م(غلكتمعائةموأربٝمسرملٕةمآؼةمؼبمٔانموأربضملنيمد٦رة )م.موطذام(ػؾهملمآم
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بـمدالعهمل )م إذمؼرىمؼبمطؿمملبفماظرملؾملرلم (اظؽملمملدخمواٌؽمللقخ )م أغقبؾملمملم :م (غلكتمعائةموأربٝمسرملٕةم
آؼةً)م .م وعـمضؼملـمعمملمغلكؿفمتػملؽماآلؼهملمطمملغوملمآؼمملتماٌقادسهملمواظؿلمملعحمععمأػؾماظدؼمملغمملتم
األخرىموماظقثؽملؿملنيم..موعؽملؾملمملم:م
( َظغملُ٣ؿبمدكبؼ ؾبؽملغملُ٣ؿبم ؽبوظكب٨ؽبمدكبؼ)ِ٤مػاظغملمملصرونم:م6ؼم.م
(الَمإِطْٕؽباهؽبمصكب٨مٱظٓىبؼ)ِ٤مػاظؾعملرةم:م256ؼم.م
ؾبقملعكبؽملكبنيؽب)مػؼقغسم:م99ؼم.م
مب٧م ؽبؼغملُ٦غؾب٦اْمع ؿب
ؽبمت ْغملِٕهؾبمٱظؽملمباسؽبمحؽبؿ ٰ
(أَ َصفملَغت ؾب
ؽبالؽبغؾب)مػآلمسؼملرانم:م20ؼم.م
ؽبامسػملَؿملؿبَ١مٱظْؾ ٰ
ؽب٦ظَ٦ؿباْم َصكملِغمبؼمل ؽب
( مبوإِنمت ؽب
(ٱدؿبصَٝؿبمبكبٱظَؿكب٨مػكب٨ؽبمأَحؿبلؽب٤ؾب)مػاٌقملعؽملقنم:م96ؼم.م
قغمل ؽبْؼملةكبموؽبٱظْؼملؽب٦ؿبسكب َصملةكبمٱظْقؽبلؽب ؽبؽملةكبموؽبجؽبٰ كبدظْؾملؾب٣مبكبٱظَؿكب٨مػكب٨ؽبمأَحؿبلؽب٤ؾب)مػاظؽملقبقؾم:م
(ٱدؿبعؾبم ِإظَٰ٧مدؽبؾكبؿملِ٢مرؽببىبَ١مبكبٱ ْظ كب
125ؼم.م
وشرلمذظؽماظغملـرلممممملمتقردهماظغملؿنملم .م وؼؾعملكمأنمغرملرلمإظبمأنقبمرمملئظملهملمعـم "م اظضملػملؼملمملءم "م المترىم
اظؽمللخمؼبمػذاماجملممللمصقابـبامبؾمأنقبمبضملسملؾملؿمؼؽملغملرماظؽمللخمعـمأدمملدفمومؼضملؿدلهمتعملػملؿملالًمظرملفملنمآم
اظلمملعلم.م
قب
3م .م غصوبمعؽمللقخفبمومحغملؿمعؽمللقخفب م :م وعـممللمذظؽمأنمتغملقنمػؽملمملكمآؼهملمؼعملقلمبؾملمملماظعملقمموظغملـمالم
مملمأومغزملمملم .مطؼملمملموردمؼبم (غقادخماظعملرآنمظذملمابـماىقزي )مإنقبمرمملئظملهملمعـماٌلػملؼملنيم
هب
وجقدمشلمملمحغمل ـبؼمل
وؼملقبضملقامسؽملدمالغقبيبمؼلفملظقغفمسـمدقرةمطمملعػملهملم :م (ث٣قبمأذنمهل٣ماظؽملقبيبم،مصفملخربوهموخربػ٣م،م
صلفملظ٦همس٤ماظلقب٦رةم ..م صلغملتؽبمداسةمالمؼٕجٝمإظؿملؾمل٣مذؿملؽـبام،مث٣قبمضالم :م غؾبلكتماظؾارحة )م .م
وؼبمذاتماٌزملدرمعمملمغؾبعملؾمسـم (ذرؼؽمبـمسمملصؿ )م أغقبفمضممللم :م (ضالمظ٨مأُب٨ىبماب٤مأب٨مطضملّب :م
طؿملٟمتعملٕأمد٦رةماِحٖاب؟مضػملت :م دؾضملنيمأومإحٓىمودؾضملنيمآؼة،مضالمواظٔيمأحػملٟمب،٥م
ظعملٓمغٖظتمسػمل٧مربؼملقبٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػملّ٣موأغؾملامتضملادلمد٦رةماظؾعملٕةمأومتٖؼٓمسػملؿملؾملا)م.مم
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ومؼبم (اإلتعملمملنمؼبمسػملقمماظعملرآنمظذملماظلقبؿملقرل )مؼؽملعملؾمأغقبفمطمملنمظذملم (سمملئرملهملمبؽملوملمأبلمبغملر )مضرآنفبمصؿملفم
عـمضؼملـمعمملمصؿملفم :م (إنقبمآموعالئغملؿ٥مؼزملػملّ ٦نمسػمل٧ماظؽملقبيبم،مؼامأؼقبؾملاماظٔؼ٤مآعؽمل٦امصػملّ٦امسػملؿمل٥م
ودػملّؼمل٦امتلػملؿملؼملام،موسػمل٧ماظٔؼ٤مؼزملػملّ٦نمؼبماظزملظمل٦فماِوظب )م .م ومؼؾدومظلمأغقبؾملمملمذمملءتمأنم
ومملعؾمواظدػمملماًػملؿملظملهملماألوقبلم (أبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهمل )م اظذيمطمملنمؼزملػملّلمؼبماظزملظملقفماألوظبم .م
وػذامعصملؾملرمعـمعصملمملػرمغبّكماظؿعملققبلم؛مصغملؾقبمصرؼؼمؼب مصذلةمعـماظظملذلاتمطمملنمالمؼؿقرقبعمسـمػغملذام
عطملمملعراتمرطؿملغملهملمؼطملذقبؼؾملمملماىقعماظلقبػملشملقيم.م
ػذام -م سزؼزيماظعملمملرئم -م عػملكقبصمعلفملظهملماظؽملمملدخمواٌؽمللقخمؼبم (اظعملرآن)م ومظالدؿزادةماغصملرم
اشلمملعشمغؾملمملؼهملمععملمملظؽملمملم()67م.م
م
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إٌأةمإدالعؿملهبام:م
إنقبمايدؼىملمسـمعغملمملغهملمممؿملزةمظػملؼملرأةمؼبماألدؼمملنمبرملغملؾمسممل

ممشلقؽبمغقعمعؿشملققبرمعـماظظملغملمملػهملم

اظلؼملفهملماظيتمالمتػملؿملؼممبـمضرأمسػملكمأضؾمتعملدؼرمطؿنملماألدؼمملنماٌُضملؿدلةم .م وايدؼىملمسـمتػملؽم
قب
اٌغملمملغهملمؼبماإلدالممػقمغقعمعـماظؿفدؼػمبممليعملؿملعملهملم

.م وٌّمملمطقبؽملمملمضدموضظملؽملمملمسػملكمآراءماظؿملؾملقدم

واٌلؿملقؿملنيمؼبمعلفملظهملماٌرأةمسدلمععملمملالتمدمملبعملهملم ..م رأؼؽملمملمأنمغعملػمع ظبمحممللماٌرأةمؼبماإلدالمم
واظيتمالمدبؿػملػمطـرلـبامسـمايؿملػماظقاضعمسػملؿملؾملمملمؼبمزبؿػملػماألدؼمملنم

..م عضملؿؼملدؼـمسػملكم

اظؽملزملقصماظعملرآغؿملهملم:م
1م .م ندمؼبم (اظعملرآن)م أنقبمظػملرجؾمحعمليبمملمعشملػمل ًعملمملمؼبمحؿملمملةماظزوجهملم .م وػذامايؼقبمطبققبظفممممملردهملم
اظضملعملقبمملتمعؿكمعمملمرأىمأغقبؾملمملمضرورؼقبهملموظؿملسمألغقبؾملمملمضرورؼهمل مبمملظظملضملؾم.مثؿمالمأحدمؼضملػملؿمٌمملذامػؽملمملكم
سعملقبمملتمعـمػذاماظؽملقعماظذيمؼؽملمملوشماظطملرؼزةمأطـرمعـماظرشؾهملمؼبماإلصالحم:م
(وؽبٱ مبلتكبيمتؽبكؽباصُ٦نؽبمغؾبرملؾب٦زؽبػؾب٤مبم َصضملكبصملُ٦ػؾب٤مبموؽب ٱػؿبفؾبٕؾبوػؾب٤مبمصكب٨م ٱظْؼملؽبسملؽباجكبِٝموؽب ٱ ؿبضِٕبؾب٦ػؾب٤مبم َصكملِنؿبمأَرَضملؿب ؽبؽملغملُ٣ؿبمصَالَم
ْمسػملَؿملؿبؾملِ٤مبمدؽبؾكبؿملالً)مػاظقبؽمللمملءم:م34ؼم.م
تؽبؾؿبطملؾب٦ا ؽب
إنقبماإلؼؾملمملمماظذيمضبمملولماظؽملصقبمتربؿملؿفمؼبمزبؿملقبالتؽملمملمػقماظذلاتؾؿملقبهملمأوماظؿلػمللؾمؼبماظضملعملقبمملتم،م
حؿملىملمتؿدرقبجمعـماظضملكبصملهملمإظبماشلفرمإظبماظسملربم .م وعمملمؼدلػـمػذاماإلؼؾملمملممػقمسدمموجقدمسداظهملم
ايغملؿمبمملظؽمللؾهملمظػملقمملظهملماٌضملمملطلهملم؛محنيمؼغملقنماظرجؾمغمملذزـبام:م
مملمصػملْقمملًم
ؽبؾملؼملؽب ؾب
ؾبزملػملكبقؽبمملمبؽب ؿبؿملؽمل ؾب
ؽبمسػملَؿملؿب ِؾملؼملؽبـملمأَنمؼ ؿب
َمجؽبؽملمملْح ؽب
كبـمب ؿبضملػملكبؾملؽبمملمغؾبرملؾبقزاًمأَوؿبمإِسؿبرؽباضمملًم َصال ؾب
ٌمخممل َصوملؿبمع ؽب
( ؽبو ِإنِم ٱمؿب ؽبرأَة ؽب
ظزملػملْحؾبمخؽبؿملؿبرفب)مػاظقبؽمللمملءم:م128ؼم.م
وؽبٱ نب
م
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أؼـمػذهمعـمتػملؽم؟موإنمطؽملوملؾبمػؽملمملمالمأرمملظنملممبؾدأماظسملربمومأدؿؾملفؽملفمظػملشملّرصنيم،مصػملؿؽبمأصالًم
وضضملفم (اٌرملرقبع)م إنم ٕمؼغملـماظضملدلمشلؼملمملمعضملـبمملم؟موٕؽبمطبؿصماظرقبجؾمبؿػملؽماظضملعملقبمملتماظؿفملدؼؾؿملقبهملم
ظػملؼملرأةمطلمؼذظّؾملمملموؼلؿملشملرمسػملكمععملدقبراتؾملمملمومظربقبؼملمملمؼسملشملرقبػمملمإظبماظؿؽملمملزلمالحعملًمملمسـمعقملخقبرمصداضؾملمملم
وعلؿق ّعملمملتؾملمملمععملمملبؾماًالصمواظؽملقبفمملةمصعملطمعـمجقؿملؼملفم .م ػؾمؼبمػذامسداظهملم؟مػؾمؼبمػذام
علمملواةم؟م
2م .م طقبؽملمملمضدم ادؿطملربؽملمملمؼبمععملممللم (اٌلؿملّ)م بضملضماإلذمملراتماظيتمتدلمسػملكمسدمماٌلمملواةمبنيم
اىؽمللنيمعـماظؽملمملحؿملهملماألخالضؿملقبهملمواالسؿؾمملرؼقبهملمسػملكماألضؾم ..م وماظؿملقممغعملػمأعمملممومملوزمضرآغلم
خشملرلمسػملكمإحلمملسماٌرأةمبفملغقبؾملمملمطمملئـمعغملؿؼملؾماظؽملقبؼملقمواظعملؿملؼملهملم:م
ؽبجػملَؿملؿبِ٤مصَٕؽبجؾب٢فبموؽب ٱعؿبٕؽبأَتؽبانِمعكبؼملمب٤متؽبٕؿبضؽب٦ؿبنؽبمعكب٤ؽبم
ؿبمؼغملُ٦غؽبامر ؾب
(وؽبٱدؿبؿؽبرملؿبؾملِٓؾبواْمذؽب ِؾملؿملٓؽبؼؿبِ٤معىب٤مرىبجؽباظكب ُ١مؿبم َصكملِنمظَ ٣ؽب
ٱظرملنبؾملؽبٓؽبآءكبمأَنمتؽبسملكب٢مبمإِحؿبٓؽباػؾبؼملؽبامصَؿؾبٔؽبطخملٕؽبمإِحؿبٓؽباػؾبؼملؽبامٱُِخؿبٕؽبىٰ)مػاظؾعملرةم:م282ؼم.م
اظرجؾمالمؼسملؾموػلمتسملؾموتؽمللكم؟موػذامحغملؿمعشملػملؼمطؼملمملمترىم -م سزؼزيماظعملمملرئم -م مبضملؽملكم
ذؾملمملدةمأيقب م رجؾمالمصبؿملدمطؿمملبهملمازلفمتضملمملدلمذؾملمملدةمسمملٌيتمصؿملزؼمملءمأعمملمماظعملمملضلماظرملرسلم ..م
!!م
ومالمؼذلاجعمسؽملفمأومؼؽمللكفمبؾمؼقملطّدهمالحعملًمملمبعملسملمملؼمملماٌرلاثماظرملقبرسلم:م
ؿبلؽبدكبطُ٣ؿبمظكبػملٔمب َطِٕمعكبـؿب٢ؾبمحؽبٜخملمٱُِغؿبـؽبؿملؽبؿملؿب)ِ٤مػاظقبؽمللمملءم:م11ؼم.م
كب٨مأَو ا
(ؼؾب٦صكبؿملغملُ٣ؾبمٱظػملَ٥ؾبمص ۤ
3م.مهدقبثوملمؼبمعؾح ثم(اظؽمللخ)مسـمضسملؿملقبهملماظزغكمومسعملقبهملماظرجؿم .مو ٌّمملمطمملنماظرملرعماإلدالعلم
ؼرؼدمأربضملهملمذؾملقدمسدولمأنمؼـؾؿقامأغقبؾملؿمرأواماٌؿملؾمؼدخؾمؼبماٌغملقػملهملم ..م و ٌّمملمطمملنمػذاماظرملرطم
علؿقؿملالمؼبمسؾملدم (سؼملربـماً ّشملمملب )م وصمملرمعـمدمملبعماٌلؿقؿملالتمؼبمسؾملدغمملماآلغلم ..م صؽملقـم
غؿلمملءلمعمملمػقمحؼقبماٌرأةماظيتمؼطملؿزملؾؾملمملمداسرم؟مم
م
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والمأرؼدمأنمؼفملتقغمملمبفملدظّهملماظضملػملؿموماظظملقصماظشمليبموعمملمإظبمذظؽمألغقبؾملمملمظؿمللوملمجلرـبامظؿؼملرؼرم
أخشملمملئؾملؿم .م بؾمأرؼدمعـماظرملؿملخمعرتديماظضملؼملمملعهملمأوماظرملؼملمملغمأنمضبغملؿمظؿػملؽماٌرأةم ..م وظـمؼعملقلم
دقىم:م
ًموالَمتؽبعمل ؽبْؾػملُ٦اْم
ؽبمجػملْٓؽبة ؽب
جػملكبٓؾبوػؾب٣ؿبمثؽبؼملؽباغكبني ؽب
ؽبضملةكبمذؾبؾملؽبٓؽبآءؽبمفؽبٱ ؿب
ؿبمؼفملْتؾب٦اْم كببفملَرؿبب ؽب
(وؽبٱ َظٔكبؼ٤ؽبمؼؽبٕؿبعؾب٦نؽبمٱظْؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽباتكبمثؾب٣مبمظَ ٣ؽب
ظَؾملؾب٣ؿبمذؽبؾملؽبادؽبةًمأَبؽبٓاًموؽبأ ؿبُو َظذملٰئكبَ١مػؾب٣ؾبمٱظْظملَادكبعملُ٦نؽب)مػاظؽملقبقرم:م4ؼم.م
ؿبمؼفملْتؾب٦اْمبكباظرملنبؾملؽبٓؽبآءكبم َصفمل ؿبُو َظذمل ٰئكبَ١م كبسؽملٓؽبم ٱظ َػمل٥كبمػؾب٣ؾبم ٱ ْظغملَاذكببؾب٦نؽب)م
ؽبضملةكبمذؾبؾملؽبٓؽبآءؽبم َصكملِذؿبمظَ ٣ؽب
ؾبوامسػملَ ؿبؿمل٥كبم كببفملَرؿبب ؽب
(ظ ؿبَ٦الَمجؽبـملء ؽب
ػاظؽملقبقرم:م13ؼم.م
4م.م ضؾؾمصذلةمطمملغوملمػؽملمملكمضفقبهملمحقلمصؿمملوىمدبؿصمبؿقرؼؿمأومبعملؾقلمزواجماظعملمملصرم .مومأغمملم
المؼضملؽملؿملينمعـمػقملالءمعقاضظملؾملؿموالمأضقاشلؿمصؼملمملمداعقامضبغملؼملقنمرضمملبماظؽملقبمملسمخبراصمملتماألدؼمملنم
ظـمؼزملػملؽملمملمعؽملؾملؿمخرلـبام .م وظغملؽملينمؼبمذاتماظقضوملمأسؾقبرمف سالًمسـماسلؽزازيمعـمجرأةمػغملذام
ترملرؼعمصبؿملزماظزواجممبـمٕمتؾػملغمدـماحملؿملضمبضملدم..مبمملظظملضملؾمأغمملمعرملؼملؽزم:م
ؿبؾملٍٕموؽب ٱظالَئكب٨مظَ٣ؿبم
(وؽبٱظالَئكب٨مؼؽبؽكبلؿب٤ؽبمعكب٤ؽبم ٱظ ؽبْؼملقكبؿملِٚمعكب٤مغىبلؽبـمل كبئغملُ٣ؿبمإِنِم ٱرؿبتؽبؾؿبؿؾب٣ؿبم َصضملكبٓمبتؾبؾملؾب٤مبمثؽبال ؽبَثةُمأَذ ؾب
ؽبؼقكبسملؿب٤ؽبموؽبأ ؿبُوالَتؾبمٱَِحؿبؼملؽبالِمأَجؽب ظُؾملؾب٤مبمأَنمؼؽبسملؽبضملؿب٤ؽب)مػاظشملالقم:م4ؼم.م
كبلمؼؽكبلؿبـؽبم كبعـؽبماٌَقكبؿملضِم "...م
وؼبمتظمللرلمػذهماآلؼهملمؼقردم (اظشملدلي)م ؼبم (جمملععماظؾؿملمملن )م:م(" وؽباظالٌملئ ؽب
ؿملض،موضدمعلكبلؿبـ،مسدتؾملـقبم
ؾب
،مضممللم:ماظعملقاسدمعـماظؽمللمملءم"واظالٌملئكبلمظَؿؿبمؼؽبقكبسملؿبـؽب"م:مٕمؼؾػملطملـماحمل
ثالثهمل)م.م
والمرؼنملمؼبمأغقبؾملمملمدؽملقبهملمربؼملقدةمورثؾملمملماٌقملعؽملقنمسـماظؽملقبيبمذكزمل هبؿملمملم.م
ُذغمملمصمملشؿملهملم ..محؿملىملم
5م .م دفملوردمبضملضماآلؼمملتمجملردماظضملمملدةمؼبمذطرػمملمومظؿملسمألغقبؾملمملمدؿفدمأ ـب
أنقبمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمعمملمزاظقامؼداػؽملقنمؼبمضسملمملؼمملمطـرلةمتللءمإظبماإلغلمملغؿملهملمعـمضؼملؽملؾملمملمعلفملظهملم
عػملؽماظؿملؼملنيم،موػلمعمملمؼضملؼملؾمبؾملمملماظصملالعؿملقنمممـمؼعملسملقن م أسؼملمملرػؿمؼبماىؽملسماظدغؿملقيمثؿم
ؼرهػملقنمإظبماىؽملسماألخرويمععمايقرماظػملقاتلمؼؽملؿصملرغؾملؿمسػملكمبمملبماىؽملقبهملم:م
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( ؽبوإِنؿبمخكبظملْؿؾب٣ؿبمَأالَمتؾبعملْلكبشملُ٦اْمصكب٨م ٱظْؿملؽبؿؽباعؽبٰ٧م فؽبٱغغملكبقؾب٦اْمعؽبامرَابؽبم َظغملُ٣ؿبمعىب٤ؽبم ٱظؽملىبلؽبـملءكبمعؽبـؿبؽملؽبٰ ٧م وؽبثؾب٢ؽبٰثؽبموؽبرؾببؽبٰعؽبم
ؽب٧م َأالَمتؽبضملؾب٦ظُ٦اْ)مػاظقبؽمللمملءم:م3ؼم.م
ؽبامع َػملغملَتؿبمأَؼؿب٣ؽبٰ ؾبغغملُ٣ؿبمذٰظكبَ١مأَدؿبغ ٰ
ؽبضملٓكبلؾبواْمص َٰ٦ؽبحكبٓؽبةًمأَوؿبمع ؽب
َصكملِنؿبمخكبظملْؿؾب٣ؿبمَأالَمت ؿب
سػملكمذطرماىؽملقبهملم،مصؼملمملماظذيمدؿؽملمملظفماٌرأةمػؽملمملكم؟مصؽملقـمغضملرفمبفملنقبماألخقةماجملمملػدؼـماظذيم
ؼلؾققنمبدعمملءماٌلؿسملضملظملنيمشلؿمجقبؽملمملتموريمعـمهؿؾملمملماألغؾملمملرمومحقرمسنيمظػملؼملسملمملج سهملموعمملم
إظبمذظؽمبضملدم (ادؿرملؾملمملدػؿ)م.م صؼملمملماظذيمدؿؽملمملظفماٌرأةمظقمصفقبرتمجلدػمملموم (ادؿرملؾملدت)م ؟م
بمملظظملضملؾمأغمملمالمأدريم؛مإذمٕمأجدمؼبم (اظعملرآن)م أيقبمػداؼمملمأومعغملمملدنملمحعملؿملعملؿملقبهملمعـماظؽملقبقعماظذيم
دؿملؽملمملظفماظرىبجممللم:م
ؾبٕرٍمعمبزملؿبظملَُ ٦صةلبموؽبزؽبومبجؿبؽملؽباػؾب٣مبكبقؾب٦رٍم كبسنيٍ)مػاظشملّقرم:م20ؼم.م
ؽبمسػملَٰ٧مد ؾب
(ع مبؾبؿغملكبؽكبني ؽب
ؼؾعملكمأنمأضقلمبفملغقبفمرشؿمػذاماظزملػملػماظذيمغراهمؼبماظؿضملمملعؾمععماٌرأةم؛مصكملنقبماالسبشملمملطمايعملؿملعمللقبم
اظذيموصػملوملمإظؿملفماٌرأةمؼبماٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملمواإلدالعؿملقبهملمٕمؼغملـمبلؾنملماىمملػػملؿملقبهملمومالمبلؾنملم
رأةمذؾقمملمؼبماظضملؾملقدماظضملؾمملدؿملقبهملم
ـب
اظؿضملمملظؿملؿماإلدالعؿملقبهملمصعملطم ..مبؾمأغقبفمتردقبخموماذؿدقبمحؿقبكمصمملرتمإ
.م أومطؼملمملمؼزملظملؾملمملم (بروطػملؼملمملن)م:م (إنقبمعقملدقبلةمايٕؼ٣مضٓموضٝمض٦اسٓػاماظضملؾادؿملقب٦نمسػمل٧مشٕارم
اظؽملؼمل٦ذجماٌلؿملق٨م|ماظؾؿملٖغشمل٨موػ٨موحٓػاماٌلقملوظةمسػمل٧ماسبشملاطمإٌأةمؼبماظرملقبٕق)م()68م.م
م
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ربؼملقبٓمجكبؽملٕاالًم:م
(ربؼملقبد)م رجؾمدؿملمملدهملمربؽملقبؽموضمملئدمسلغملريمسصملؿملؿم .م وحنيمأضرأماىمملغنملماظضمللغملريمؼبماظدؼـم
اإلدالعلم؛مأصضملؾمعـمخاللمرؤؼهملمدفملخؿزملرػمملممبـمملظنيمأحدػؼملمملمضرآغلموماآلخرمغؾقيقبمؼذلعبمملنم
رشؾمملتمومأصغملمملرم(ربؼملقبد)مؼبمػذاماظلؿملمملقم:م
نبقملعكبؽملكبنيؽب)م
ؿبمسػملَؿملؿبؾملِ٣ؿبموؽبؼؽبرملؿبٟكبمصؾبٓؾبورؽبمضَ٦ؿبمٍمع ؿب
ؾبكِٖػكب٣ؿبموؽبؼؽبؽملزملؾبٕؿبطُ ٣ؽب
(ضَا كبتػملُ٦ػؾب٣ؿبمؼؾبضملؽبٔىببؿبؾملؾب٣ؾبماظػملَ٥ؾبم كببفمل ؿبَؼٓكبؼغملُ٣ؿبموؽبؼ ؿب
ػاظؿقبهملم:م14ؼم.م
(ُأعكبٕؿبتؾبمأَنؿبمأُضَاتكب٢ؽبماظؽملمباسؽبمحؽبؿمب٧مؼؽبرملؿبؾملؽبٓؾبوامَأالَم ِإظَ٥ؽبم ِإالَمآََموؽبمأَنمبمعؾبقؽبؼملمبٓـبامرؽبدؾب٦لؾبمآَكب)م
ػمربؼملقبدمبـمسؾدمآؼم.م
ػذامػقماخؿزملمملرمرؤؼيتمحقلماىمملغنملماظضمللغملريقبمؼبماإلدالمم .م إذمسدلمػذؼـماٌـمملظنيم -م أسالهم
م وبؾملذؼـماٌضملؽملؿملنيممتّوملمذرسؽملهملماظعملؿممللمإظبمأنمصمملرمرطـبؽملمملموصرؼسملهملًمتؾبدسكم (اىؾملمملد)م.م ومػلماظظملرؼسملهملماظيتمتؾمملطكمسػملؿملؾملمملم (دؿملقبدمضشملنمل )م طؼملضملػملّؿمعضملمملصرمظغملؾقبمعـمؼرملضملرونم -م عـماٌضملمملصرؼـم -م
بممليؽملنيمإظؿملؾملمملمٌمملمطمملغوملممتؽملقفمعـمعزاؼمملمجؽمللؿملقبهملمومعمملظؿملقبهملمالمؼعملمملوعؾملمملمإالّمأصقمملبماظؽملظملقسم
اظضملمملظؿملهملم .م صمملجملمملػدونمعؿفملطّدونمعـمأغقبؾملؿمبعملدراتؾملؿماظرملكزملؿملقبهملماحملدودةمظـمؼؿؼملغملّؽملقامعـم
االضذلابمعلمملصهملمعذلؼـمعـماعرأةمعبؿملػملهملمؼبمسمملٕمعؿقسملقبرم ..م ظذامالمصرصهملمشلؿمإالّمأنمؼغملقغقام
جؽملقدـبامظػملرقببم.م
إنقبمتشملققبراتماظؿرملرؼعمايربلمٕمتغملـموظؿملدةماظزملدصهملمأوماظضملرملقائؿملقبهملم،مبؾمأطمملدمأضقلمؼبم
اجملممللمأغقبؾملمملموعضملؾملمملمغصملمملمماىزؼهملمطمملغمملمأذدقبماظؽملصملؿماإلدالعؿملهملمدضّهملًموماحذلاصؿملقبهملًم.مم
م
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ػذام

وظؽملمملمأنمغؽملصملرمطؿملػمتشملققبرمػذاماظؿرملرؼعمسػملكمعمملمؼقردهمظؽملمملم(اظرقبصمملؼب)م:م
1م.ماظعملؿممللمربرقبممحنيمطمملنماظؽملقبيبمؼبم(عغملّهمل)م.م
2م.ماظعملؿممللمعؾمملحمحنيمصمملرتمظػملؽملقبيبمدوظهملمؼبم(اٌدؼؽملهمل)م.م
3م.ماظعملؿممللمعفملعقرفبمبفمٌـمبدأػؿمبمملظعملؿممللم.م
4م.ماظعملؿممللمعفملعقرفبمبفمحؿقبكمظقمٕمؼؾدأػؿمأحدفبمبمملظعملؿممللم.م()69م
وإذامتمملبضملؽملمملمترشؿملنملم (ربؼملقبد)م ٌؽملمملصرؼفمبمملظعملؿممللمؼبمزبؿػملػمحروبفماظيتمخمملضؾملمملمبؽملظمللفم

؛م

صلؽملفدهمربزملقرـبامؼبمأعقرمثالثهملم:م
1م .م عـمؼعملمملتؾمعضملؽملمملموميقتمؼبماٌضملرطهملمصلؿملغملقنمذؾملؿملدـبامومظفماىـقب ةماظيتمعـمأػؿمعزاؼمملػمملم
اًؼملرمواظؽمللمملءم.م
2م.معـمؼعملمملتؾمعضملؽملمملمومؼؽملؿزملرمصػملفماظلؾمملؼمملموماألدرىموماظطملؽملمملئؿموماألدالبم.م
ؽملنيمإعمملمسدوقبمأومعؽملمملصؼم..مومدؽملعملمملتػملفمالح ًعملمملم.م
3م.معـمالمؼعملمملتؾمعضملؽملمملمصؾملقمأحدماث قب
وػغملذامصكملنقبماٌلفملظهملمطمملغوملمربلقعهملًمؼبم (اظشملّقرماٌدغل)م ومٕمؼغملـمالعرئماًرلة مؼبمأعرهمبضملدمأنم
مملدؾمملمظشملؼملقحمملتفمومٌلؿعملؾػملؾملؿمطفملعقبهملمطمملنمؼرؼدمشلمملماظؽملؼملقمبفمليقبمٔـم.م
اخؿمملرمشلؿماظؽملقبيبمعمملمؼراهمعؽمل ـب
وػغملذامصكملنقبماظعملؿممللم،مواظؽملزملرمؼبماظعملؿممللمطمملنماٌضملمملدلمالدؿؼملرارؼقبهملماظؿقحؿملدمومسؾمملدةمآم؛محؿقبكم
أنقبم(ربؼملقبدـبا)مصرقبحمبذظؽمضُؾؿملؾمعضملرطهملم(بدر)مداس ـبؿملمملمربقبفم:م(آ ممإنمتؾملػمل١مػٔهماظضملزملابةماظؿمل٦مم
؛مالمتضملؾٓمبضملٓمؼبماِرضمأبٓـبا )م.مومٕمؼؽملسماظذلشؿملنملمربظملّزـباماألغزملمملرموعـمعضملفمعـماٌؾملمملجرؼـم
:م (دريوامومأبرملٕوامصكملنقبمآمضٓموسٓغ٨مإحٓىماظشملائظملؿنيم؛مإعقباماظضملريمومإعقبامضٕؼ٘م،موآم
ظغملفملغ٨ماآلنمأغصملٕمإظبمعزملارعماظعمل٦م)م()70م.م
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ػغملذامميغملؽملؽملمملمأنمغح طؿمسػملكمذدقبةمإصرارهمومضؿملمملعفمبؾملذاماألعرماظذيمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمدؿمللرلمصؿملفمإظبم
أضزملمملهمعؾملؼملمملمطػملّظملفموعؾملؼملمملمخذظفمأضربقنمأومعؽملمملصعملقنمأومسعملالءم

.م طؼملمملمحزملؾمحنيمضمملممدؿملقبدم

اًزرجم (سؾدمآمبـمأبلمبـمدػملقل )م بمملإلغلقمملبمعـمعضملرطهملم (أُحؾبد)م وعضملفم 300م ععملمملتؾمبنيم
صمملرسموراجؾم،موترطقاماظؽملقبيبمععمم نمبعمللمحقظفمعـماٌؾملمملجرؼـمواألوسم .م وععمذظؽمطمملنم
عؾبزملرهبامسػملكمايربممبـمعضملفمومٕمؼرضؽبماالدؿضملمملغهملمبمملظؿملؾملقدمحنيمسرضوملماألوسماالدؿضملمملغهملمبؾملؿم
طقػملظملمملءم،موضممللم :م(ظ٤مغلؿضملنيمبفملػ٢ماظغملظملٕمسػمل٧مأػ٢ماظرملٕك )م .م ورشؿمذظؽمضمملتؾم (زبرلؼؼ)م
اظؿملؾملقديمععماٌلػملؼملنيمومأوصكممبمملظفمظػملؽملقبيبمإنمػقمضُؿؾ م،موبمملظظملضملؾمضمملتؾمحؿكمضُؿؾمومضممللمسؽملفم
(ربؼملقبد)م:م (زبريؼ٠مخريمؼؾمل٦د )م .م أطؼملؾمايربماظيتمصرزتماٌلػملؼملنيمبرملغملؾمواضحمصظمللم
(أُحؾبد)م طمملغوملماألعقرمشمملؼهملمؼبماظؿضملعملؿملدمعمملمبنيماشلزميهملماظعملمملدؿملهملمومصرارمبضملضمطؾمملرماظزملقبقمملبهملمعـم
اٌضملرطهملمومعـمضؼملؽملؾملؿم (سـؼملمملنمبـمسظملّمملن )م صؿملؼملمملمٕمؼؾؼؽبمحقظفمعـمؼزملدقب م سؽملفموػقمؼؽملمملديمسػملكم
أصقمملبفم:م(إظ٨قبمسؾادمآم..مإظ٨قبمسؾادمآ)مإذمطمملنمؼؿضملرقبضمظػملشملضملؽملمملتمواظسملربم.موظغملؽملقبفماغؿزملرم
بفملنمخرجمح هبؿملمملمعـمػذهمايربمطؼملمملمأرىم.م
وعـمخاللمعقاضػمايربمميغملؽملؽملمملمأنمغػملؼملسماغظملضملمملظؿملهملم (ربؼملقبد)م ؛موطؼملـممللمسػملكمذظؽمحمملدثهملم
ععملؿؾمسؼملقبفم (ايؼملزةمبـمسؾدماٌ ّشملػملنمل )م يومم (أُحؾبد)م.م صػملؿمؼؿؼملمملظؽمغظمللفمحنيموضػمسػملكمجـؼملمملنم
سؼملقبفماٌؼملزقبقم؛مصعملممللموػقمؼؾغمللم :م (ظ٦المأنمهٖنمصظملؿملقبةم؛موؼغمل٦نمدؽملقبةمع٤مبضملٓيم،مظرتطؿ٥م
حؿقب٧مؼغمل٦نمؼبمبشمل٦نماظلقبؾاعموح٦اص٢ماظشملّريم،موظؽ٤مأزؾملٕغ٨مآمسػمل٧مضٕؼ٘مِعـقبػمل٤قبم
بـالثنيمرجالًمعؽملؾمل) ٣م ()71م.م غمملػؿملؽمسـمحسماالغؿعملمملمماظذ يمغػملقصملفمظدؼفم؛موماظقبؽملمملذلملمعـم
خالصمملتمضدميهملمؼؿؿقبمتزملظملؿملؿؾملمملمسدلمايربمأومبضملدػمملمطؼملمملمحزملؾمععم (اظؽملقبسملرمبـمايمملرث )ماظذيم
طمملنمؼعملقلم :م (عامأحادؼثمربؼملقبٓمإالمأدارريماِوظني )م أوم (سعملؾهملمبـمأبلمعضملؿملط )م اظذيمضربم
اظؽملقبيبمأؼمملممطمملنمعلؿسملضمل ًظملمملمؼبم (عغملّهمل)م وبزملؼمؼبموجؾملفم .م حؿملىملمطمملغمملمأدرلؼـمؼبم (بدر)م صعملؿػملؾملؼملمملم
الغؿعملمملممذكزمللقبمالمأطـرم ()72م.م صؿملؼملمملمٕمطبػمترملظملّؿملفمومصرحفممبعملؿؾم (سؼملرومبـمػرملمملمم
اٌكزوعلم =م أبقمايغملؿ )م اظذيمعمملمأنماحؿزقبوامرأدفموضضملقهمبنيمؼدؼفمحؿقبكمطؾقبرمٓمودفدم
ػبسمدفداتم..م!!م
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سػملكمأغقبينمأحنملقبمػؽملمملمأنمأذؿملدمبظملرودؿملقبهملمومطدلؼمملءمبضملضمأسداءم (ربؼملقبد)م وػؿمسػملكم حمملصّهملماٌقتم
صؽملفدمأنقبم(سؼملرومبـمػرملمملمماٌكزوعلم=مأبقمايغملؿ)مسػملكمعمملمؼروؼفم(سؾدمآمابـمعلضملقد)ماظذيم
ضمملممبدورم (اظسملقبؾع)م وأجؾملزمسػملكمصمملرسمعـكـمجبراحفم :م (ٌامضٕبؿ٥مبلؿملظمل٨مبزمل٠مؼبموجؾمل٨م
وضالمظ٨م :م خٔمدؿملظمل٨موماحؿٖمب٥مرأد٨مع٤مسٕذ٨مؼغمل٦نمأغؾمل٧مظػملٕضؾة

)م .م صؿملؼملمملم (أبقم

اظؾكذلى)م اظذيم طمملنماظؽملقبيبمضدمغؾملكمسـمضؿػملفمٌقضػمظفمدمملبؼمصػملؼملمملمأرػملعملفماٌلػملؼملقنمأصرقبمأنم
ؼغملقنمرصؿملعملفمعضملفمصعملمملظقامظفم :م (عامأعٕغامرد٦لمآمإالّمب) ١م صفملجمملبؾملؿمجبلمملرةماظظملردمملن م :م (الم
وآمإذنمِع٦ت٤قبمأغاموػ٦معبؿملضملـبا)م.موبمملظظملضملؾمضمملتؾمحؿقبكمضُؿؾموعضملفمزعؿملػملفم()73م.م
إنقبمايربمؼبمأؼقبمملمماظؽملقبيب م طمملغوملمعـمأجؾمػدفمواحدمالمعؽملمملصمعـمهعملؿملعملفموػقمتقحؿملدمضؾمملئؾم
اىزؼرةمحؿقبكمظقماضشملرقبهمػذاماألعرمإظبمإبرامماظضملعملقدموماظزملػملحمععماألسداءمطؼملمملمحزملؾمؼبم (صػملحم
مملنماشلدفمعردقعمملمومطمملنمؼضملرفمبفملغقبفمدؿملؽملممللمشمملؼؿفمرممللماظقضوملمأوم َضزملؾبرمعؽملذم
ـب
ايدؼؾؿملقبهمل)م قبإغؼملمملمط
أنمصمملرتمظفمدوؼػملهملمؼبمؼـربم .م وم صراحهملًمأغمملمأدؿطملربمعمملمؼعملقظفمبضملضماٌظملغملّرؼـمعـمأعـممللم
(سؾقبمملسمربؼملقدماظضملعملمملد )م حقلمحروبماإلدالمم :م(إنقبماإلدالممٕمضبؿغمل٣مإظبماظلؿملٟمضٛمإالّمؼبم
اِح٦الماظيتمأعبضملتمذٕائٝماإلغلانمسػمل٧مهغملؿمل٣ماظلؿملٟمصؿملؾملا )م()74م.م ومػذامطالممأضؾقبم
عمملمؼقصػمبفمأغقبفمدمملذجمومالمميغملـمأنمؼغملقنم (اظضملؼقباد)م جمملدـبامبفم؛مألنقبمايربمطمملغوملموريم
وصؼمبرغمملعيملمعدروسمبدءـبامعـمضؿممللمأػؾمعغملّهملم،مواغؿؾملمملءـبامبكملضزملمملءماظؿملؾملقدمبنيمضؿؿملؾمومػمملربموم
عؽملظمللمإذمعـقبػملقام -م ؼقعـبمملمعمملم -م ضققبةمصغملرؼهملمسؽملؿملدةمميغملؽملؾملمملمعقاجؾملؿفمبممليُفيملم .م صسملربؾملمملمبرملدقبةموم
ألدؾمملبمواػؿملهملمسػملكمحدقبمتضملؾرلم (صػملؾملمملوزن)م( )75م.م ؼبمحني م سضقبمعلؿملقؿملقبقامنرانمسػملكم
غزملراغؿملقبؿؾملؿمبمملظؽملقبقاجذم -م طؼملمملمؼضملؾقبرمبروطػملؼملمملنم -م وماذذلىمأدعملظملؾملؿم (أبقمايمملرث )م سدلمجزؼهملم
ضكؼملهملماألعمملنمومحرؼقبهملماٌضملؿعملدم()76م.م
طمملغوملمايربمبمملظؽمللؾهملمظذملم (ربؼملقبد)م أػؿمعـماظؿفمملرةمواظلؿملمملدةماالضؿزملمملدؼقبهملم،مصالمميغملـماظؿكػملّلم
سؽملؾملمملمصؾمللمأصؾمعـمأصقلماظدسقةموبـ اءماظدوظهملم .م وؼبمػذامؼعملقلم (دؿملقبدماظعملؼملين )م:م (م اظؾقثم
اظٓائ٣مس٤ماظطملؽملائ٣مػ٦معامضاعتمسػملؿمل٥ماظٓوظةماظؽملؾ٦ؼقبةمذاتؾملا)م()77م.م
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إثؾاتماظؽملؾ٦قبةم..مػاجلـبام:م
مملمموظضملمملمسفؿملؾـبمملمبكملثؾمملتم
طؼملمملمأذرتمؼبمحػملعملهملمدمملبعملهملم؛مؼبمأحدماشلقاعشمأنقبمؼبماإلدالممبرملغملؾمس ـب
غؾققبةم (ربؼملقبد)م عـمخاللمإذمملراتمومأق والمضمملشلمملمعـمدؾعملفمممّـماعؿؾملؽملقاماظؽملؾققبةمؼبمعؽملمملرعملؾملؿم .م
وحنيمغعملقلم (اعؿؾملؽملقا)م صؾمللمالمتضملينمأطـرمعـمتقصؿملػمعؽملشملعمللمٌمملمطمملنمصبريمعـمادؿطملظملممللم
ظػملرملضملقبماظؾلؿملشملهملمصؿغملقنماظؽملؾققبةموزؿملظملهملمأومعؾملؽملهملمتزدػرمط ّػملؼملمملمطمملنماجملؿؼملعمضمملبالًمظؽملؼملققبػمملم
وازدػمملرػمملم.م
وضدمذػنملم (ربؼملقبد)مؼبم(اظعملرآن)مإظبمالضقلم:م( ؽبوإِذؿبم ضَالؽبمسكبؿمللؽب٧م ٱبؿب٤ؾبمعؽبٕؿبؼؽب٣ؽبميام بؽبؽملكب٨مإِدؿبٕؽبائكبؿمل٢ؽبمإِغىب٨م
ؽبضملٓكبيم ٱدؿبؼملؾب٥ؾبم
ٍمؼفملْتكب٨معكب٤مب ؿب
رؽبدؾب٦لؾبم ٱظ َػمل٥كبم ِإظَ ؿبؿملغملُ٣معنبزملؽبٓىبضاًمظخملؼملؽبامبؽبؿملؿب٤ؽبمؼؽبٓؽبيمبمعكب٤ؽبم ٱظؿمب٦ؿبرؽباةكبموؽبعؾبؾؽبرملىبٕاًمبكبٕؽبدؾب٦ل ؽب
ْمػذمل ٰذؽبامدكبقؿبٕفبمعنبؾكبنيفب )مػاظزملقبػم:م6ؼم.م وػؽملمملمأحنملقبمأنمأتلمملءلم
بكبظْؾؽبؿملىبؽملؽباتكبمضَاظُ٦ا ؽب
أَحؿبؼملؽبٓؾبم َصػملَؼملمبامجؽباءؽبػؾب٣م ا
ٌمملذامطُؿنملمازلفم (أغبد)م ؼبمػذهماآلؼهملمصعملطمرشؿمأغقبفم (ربؼملقبد)م ؼبمطؾقبماآلؼمملتماألخرىم؟مومٌمملذام
ؼؾرملقبرمأحدػؿمبـملخرمؼػملؿملفم؟مخمملصقبهملمومأغقبفمؼرؼدمإميمملغؾملؿمالمتفملجؿملػملفمإظبمأنمؼصملؾملرماظؽملقبيبماألصسملؾم .م
مملرؾقنمومإؼمملهمسدلمودؿملػملهملمؼدقبسقغؾملمملموػلم
قب
ومٌّمملمطمملنماألغؾؿملمملءمؼدسقن م اظؽملمملسمإظبم (آ)م اظذيمؼؿك
(اظقحل)م صؼملـمبمملبمأوظبمأنمؼظملرقبماظؽملقبمملسمعـمػذاماظؽملقبيبماظذيمؼػملضملنملمدورم (ععملدقبممايظملؾ )م ومأنم
ؼؽملؿصملروام (نؿمايظملؾ )م.م صفملؼقبهملمعزملػملقهملمظذملم (اٌلؿملح)م ومدؼمملغؿفمؼبمذظؽم؟مدؼمملغؿفماظيتمدبؿػملػم
جذرؼهبمملمسـم (اإلدالم)م حؿقبكمؼب م أؼقبمملممحؿملمملتفم،مإذمٕمتغملـمدسقتفمدقىمغلكهملمعشملققبرةمسـم
اظؿملؾملقدؼهملمطؼملمملمأذرغمملمؼبمععملمملالتمدمملبعملهملم .م صغملؿملػمؼؾبضملعملؾمأنمؼؾرملقبرممبـمدؿملفملتلمعـمبضملدهم،مومأغقبفم
ظؿملسمدقىمذكزملؿملقبهملمربطمبنيماٌرملمملػدم ..م!!م خمملصقبهملموأنقبمػذاماظذيمؼؾرملقبرمبفمآتلبمظؿملؽمللػمطؾقبم
ذلءلبم،مودؿملغملقنمأوقبلمعدلقبراتفمأنقبمطؿؾؾملؿمربرقب صهملم ..م ؼبمحنيمأغقبفمحمملولمادذلضمملءمطؾملؽملؿؾملؿموم
ؽبقغملُ٣ؾبمبكبؾملؽبام ٱظؽملمبؾكبؿملنب٦نؽب)م
َغٖظْؽملؽبام ٱظؿمب٦ؿبرؽباةَمصكبؿملؾملؽبامػؾبٓـبىموؽبغؾب٦رفبمؼ ؿب
طؿؾؾملؿمؼبمبمملدئماألعرمعـمضؾؿملؾم :م (إ مبِغـملمأ ؽب
ومأؼسملمملم :م (وؽبآتؽبؿملؿبؽملؽباهؾبم ٱإلِنكبؿمل٢ؽبمصكبؿمل٥كبمػؾبٓـبىموؽبغؾب٦رفبموؽبعؾبزملؽبٓىبضاًمظخملؼملؽبامبؽبؿملؿب٤ؽبمؼؽبٓؽبيؿب هكبمعكب٤ؽبم
ػاٌمملئدةم :م 44ؼم ـب
ٱظؿمب٦ؿبرؽباةكب)م ػاٌمملئدةم :م 46ؼم.م بؾمأنقبمػؽملمملكمعـمأذمملرمإظبمتغملؿملؿملػماظدؼـماىدؼدمععمػقىم
(اظؿملؾملقد)مؼبمبمملدئماألعرمؼبم(اٌدؼؽملهمل)مومترملرؼعمأعقرمالمتؾؿضملدمسـمدؼمملغؿؾملؿمؼبمذلءم()78م.مم
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بؾمأغقبفمصؿملؼملمملمبضملدمأبعملكمسػملكمرعملقسموثؽملؿملقبهملمعـؾم(اييمل)معـمأجؾمضرؼشمومعغملمملغؿؾملمملماظؿفمملرؼهملم؛م
عؿضملػملّالمبفملنقبمػذاماظشملعملسمػقمعـمأصؾماظدؼـماإلبراػؿملؼمللقبم.موؼبمذظؽمؼظملزملقبؾمصمملحنملم(اظرملكزملؿملقبهملم
احملؼملقبدؼهمل)موظػملعملمملرئمأنمؼضملقدمإظؿملفم()79م.م
اٌؾملؿمظدؼؽملمملمأؼـمطُؿنملمادؿم (أغبد)م أوم (ربؼملقبد)م ؼبمطؿنملماظؿملؾملقدمواٌلؿملقؿملنيم؟مصفملغمملمضرأتم
اظضملؾملدؼـم (اظعملدؼؿم |م اىدؼد)م ومضرأتمعضملصملؿماظؿػملؼملقدمومضرأتمأر بضملهملمأغمملجؿملؾمأبقطرؼظملؿملهملمترصسملؾملمملم
اظغملؽملؿمللهملموالمتضملذلفمبؾملمملمعـمضؼملؽملؾملمملماألذؾملرمواألػؿماظذيماسؿؼملدمسػملؿملفم (ربؼملقبد)مؼبمتزملققبراتفمسـم
اٌلؿملقؿملهملماٌؾغملّرةمومرظملقظهملماٌلؿملحمؼدسكم (إنؿملؾمتقعممل)م؛موٕمأجدمأؼقبهملمإذمملرةمعـمضرؼنملمأومعـم
بضملؿملدمإظبمػذهماٌلفملظهملم .م قبأعمملمععملمملظهملم (اظؾمملرضػملؿملط)م صعملدمصؽملقبدػمملمم نمشلؿماظؾمملعمواًدلةمؼبماظػملطملهملم
اظؿملقغمملغؿملهملموضمملظقامعمملمعضملؽملمملهم :م (إنقبم PARAKLITOSم اظ٦اردةمؼبم (اظضملؾملٓماىٓؼٓ )م
تضملينماظٕقبوحماِبٓيقبماٌضملٖقبيمظػملؼملقملعؽملنيم،مصؿملؼملام PERIKLITISم تضملينماظرملقب٨ءمايؼملؿملٓم
وعؽملؾملاماذؿ٠قبمأغبٓ )م وػذامطػملّفمبلؾنملمعمملمأوردهم (ابـمػرملمملم )م ؼبماظلرلةمحقلمتظمللرلهمظمؼهملم
أسالهم،مإذمؼعملقلمومبرملغملؾمشرؼنملمطفملنقبماظؾرملرؼهملمالمػؿقبمشلمملمدقىمأنمتؿضملػملّؿماظػملّطملمملتماألجؽملؾؿملقبهملم
ظؿـؾوملماظؽملؾقءاتمومتؿملقبزمبؿملؽملؾملمملم :م (اٌؽملقؼملؽملامباظلٕؼاغؿملة :م ربؼملقبٓ،موػ٦مباظٕوعؿملةم ػأيم
باظؿمل٦غاغؿملةؼماظؾؽبٕضػملؿملشملُٗ)م()80م.م
ومؼلؿؼملر م اظقظعماإلدالعلقبمطؼملمملمطمملنماظقظعماٌلؿملقلقبموعمملمزالمؼزؼقبػمعضملمملغلم (اظضملؾملدماظعملدؼؿ )م عـم
أجؾمبرملمملراتمخراصؿملقبهملمومشرلمعقجقدةم .م ؼبمحنيمأنقبماٌلػملؼملنيمؼذػؾقنمإظبمأبضملدمعـمذظؽمؼبم
علفملظهملمإثؾمملتماظؽملؾققبةماحملؼملقبدؼهملمحؿقبكمظقماضشملرقبػؿمػذامإظبمابؿغملمملرموخػملؼم(إنؿملؾ)معؿؾملمملصوملمظطملهملًموم
ػملقبمملمومعمملدقبةًمطذملم (إنؿملؾمبرغمملبممل )م المظرمللءمإالّمإلضظملمملءمتػملؽماظرملرسؿملقبهملم .م سػملؼملـبمملمأنماظذيمظدؼفم
أد ـب
أدغكمإرّالعمسػملكمظطملهملم(اظضملؾملدماىدؼد)مدؿملضملرفممت ـبمملعمملمأنقبمػذاماظغملؿمملبمضدمطُؿنملمؼبمأجقاءمسربؿملقبهملم
إدالعؿملقبهملمأغدظلؿملقبهملم.مم
م
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وضدمرصسملفماظغملـرلونموعؽملؾملؿم (سؾقبمملسمربؼملقدماظضمل ّعملمملد )م اظذيمضممللمسؽملفم :م(صؿمل٥مأخشملاءمالمصبؾملػملؾملام
اظؿملؾمل٦ديماٌ ّشملػملٝمسػمل٧مطؿّبمض٦ع،٥موالمؼٕدقبدػامإدؿملق٨قبماٌقملع٤مباِغاجؿمل،٢موالمؼؿ٦رقبطمصؿملؾملام
اٌلػمل٣ماظٔيمؼظملؾمل٣معامؼبمإنؿمل٢مبٕغابامع٤ماظؿؽملاضٚمبؿملؽمل٥موبنيماظعملٕآن)م()81م.م
وظقمطمملنماٌلػملؼملقنمضرقباءمجؿملقبدؼـمظػملؿمملرؼخمٌمملمأتضملؾقامأغظمللؾملؿمبؿػملؽماٌلفملظهملموظرطّزوامجؾملقدػؿمؼبمبؽملمملءم
دوشلؿمصذامأجدىمدؾؿملالم .م حؿملىملمأنقبم (اٌلؿملح)م ٌمملمبرملقبرم (اىػملؿملؾ)م مبمملمظدؼفمعـمأصغملمملرمٕمؼقملعـم
بفمبمملدئماألعرماألدؾعملقنمعـماظؿملؾملقدمإالّمغدرةمعلؿسملضملظملهملموبلؿملشملهملم .م و ٌّمملمضمملمم (ربؼملقبد)م بؿؾرملرلم
(عغملّهمل)م ٕمؼقملعـمبفمبمملدئماألعرماألوقبظقنمعـمؼؾملقدمومعلؿملقؿملنيمدقىمبضملضماألر ّضمملءموم
ظملنيموماألعؿملنيمعـماظقثؽملؿملنيم .م رشؿمأنقبم (اٌلؿملحم |م ربؼملقبد)م طمملغمملمؼعملقالنمبزملراحهملمسبـم
قب
اٌلؿسملضمل
غضملذلفممبـمدؾعملؽملمملمعـماألخقةماألغؾؿملمملءم،موظغملـمظدؼؽملمملمبضملضماظذملم (هدؼـمملتم |م )Updatesم
ظػملدؼـماإلشللماألزظلم..موػذامطؾقبمعمملمؼبماألعرم.م
م
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اٌالئغملةم:م
ٕمؼذطرماظؿمملرؼخمدؼـبؽملمملمؼضملؿؼملدمسػملكماٌالئغملهملموعمملمالمؼؾبرىم؛مطؼملمملمطمملنماألعرمععماظدؼـماإلدالعلموم
غؾؿملقبفم(ربؿقبد)ماظذيمادؿضملؼملؾمعلفملظهملماٌالئغملهملمبرملغملؾمصمملسؾمومبغملظملمملءةمؼظملؿعملرمإظؿملؾملمملمصمملحؾمملهم (عقدكم
|م اٌلؿملح)م.م صعملدموردتموبػملظملصملنيمزبؿػملظملنيم (اٌالئغملهملم |م عالئغملؿف)م 73م عرقبةمؼبم (اظعملرآن)م ؛موؼبم
طؾقبمعرقبةمؼغملقنمشلمملمدورمزبؿػملػم .م واظقاضعمأنقبمتطملؿملقبراتماجملؿؼملعماٌدغلمهدؼدـبامطمملغوملمتظملرضم
ادوملؼملممللمػذهماٌكػملقضمملتمعـمأجؾمإردمملءمضقاسدمصمملرعهملمأومعـمأجؾماإلضبمملءمبفملنقبم
سػملكم(ربؼملقبد)م س
آَمراضٍمس قبؼملمملمصبريمومعمملمإظبمذظؽمعـماحؿؿملمملجمملتمتظملرضؾملمملماظلؿملمملدهملمؼبمطؾمحنيم.م
صمملٌالئغملهملمتصملؾملرمظػملكػملؼمبفملجؽملقؿؾملمملماظزاػؿملهملمربػملّعملهملمبلضملمملدةم :م (ٱظْقؽبؼملؿبٓؾبمظ َػمل٥كبمصَا كبرِٕم ٱظلمب٣ؽباوؽباتكبم
كبقةلب)م ػصمملررم :م 1ؼم.م ومتفملتلمعـمأجؾماظؿػملعملؿملحم
وؽبٱَِرؿبضِمجؽباسكبِ٢م ٱ ؿبلعؽبالَ كبئ َغملةكبمرؾبدؾبالًمأ ؿبُوظكبۤ ٨م أَجؿبؽمل ؽب
ؿبدػملْؽملؽبـملم ِإظَؿملؿبؾملؽبـملمرؾبوحؽبؽملؽبامصَؿؽبؼملؽبـمب٢ؽبمظَؾملؽبام
واظؿكزملؿملنملماإلشللمطؼملمملمؼبمحمملظهملم (عرؼؿ)م أمقبم (اٌلؿملح)م:م ( َصفملَر ؽب
بؽبرملؽبٕاًمدؽب ٦قبِؼاً )م ػعرؼؿم :م 17ؼم.م وؼبمبضملضماألحؿملمملنمظػملؼملؽملمملضرملهملمبؾمومرصضمأومادؿؾملفمملنمب سضم
ِمخػملكبؿمل َظملةًمضَاظُ٦اْمأَتؽبفؿبضملؽب٢ؾبم
اٌعملذلحمملتماإلشلؿملقبهملم :م ( ؽبوإِذؿبمضَالؽبمرؽببنبَ١مكبظػملْؼملؽبالَ كبئ َغملةكبمإِغىب٨مجؽباسكب٢فبمصكب٨م ٱَِرؿبض ؽب
ؽبؼملٓكبكَموؽبغؾبعملَٓىبسؾبمظَ) َ١م ػاظؾعملرةم :م30ؼم.م أوم
صكبؿملؾملؽبامعؽب٤مؼؾبظملْلكبٓؾبمصكبؿملؾملؽباموؽبؼؽبلؿبظملكبُ١م ٱظٓىبعؽبـملءؽبموؽبغؽبقؿب٤ؾبمغؾبلؽبؾىبّؾبمبكبق ؿب
عـمأجؾماغظملضملمملالتمومعق اجؾملمملتمعرؼؾهملمععمآمذكزمل هبؿملمملم :م ( ؽبوإِذؿبم ُضػملْؽملؽبامكبظػملْؼملؽبالَ كبئ َغملةكبم ٱدؿبفؾبٓؾبواْمَِدؽبمؽبم
صَلؽبفؽبٓؾبواْم ِإالَمإ ؿبِبػملكبؿملٗؽبمأَبؽبٰ ٧موؽبٱد ؽبؿبؿغملْؾؽبٕؽب)مػاظؾعملرةم:م34ؼم.م أومظػمللظملمملرةمواظؿلػملؿملهملموغبؾماألخؾمملرمعـم
(آ)م إظبمأغؾؿملمملئفم :م (غؽبٖؽبلؽبم كبب٥كبم ٱظٕنبوحؾبم ٱ َِعكبنيؾب)م ػاظرملقبضملراءم :م 193ؼم .م أوميؼملمملؼهملماظؽملقبيبمؼبم
أوضمملتماًشملرمطؼملمملمحدثمحنيمحقصرمؼبمشمملرم (جؾؾمثقر )م ععمصمملحؾفم (أبلمبغملرمبـمأبلم
ضقمملصهمل)موماظذيمطمملنمسػملكمعمملمؼؾدومؼبمغقبهملمرسنملمذدؼدةمعـمأجؾماظؽملقبيبمأومعـمأجؾمغظمللفمتػملؽم
علفملظهملمالمتضملؽملؿملؽملمملم :م (إِذؿبمػؾبؼملؽبامصكب٨م ٱظْطملؽبارِمإِذؿبمؼؽبعملُ٦لؾبمظكبزملؽباحكب كبؾ٥كبمالَمتؽبقؿبٖؽبنؿبمإِ نمبم ٱظػملَ٥ؽبمعؽبضملؽبؽملؽبام َصفملَغٖؽبلؽبم ٱظػملَ٥ؾبم
ؾبمسػملَ ؿبؿمل٥كبموؽبأَؼمبٓؽبهؾبمبكبفؾبؽملؾب٦دلبمظَ٣ؿبمتؽبٕؽبوؿبػؽبا )م ػاظؿقبهملم :م 40ؼم.م أومدخقشلمملم -م أيماٌالئغملهملم -م
ؽبدغملكبؿملؽملؽبؿؽب ٥ؽب
ايروبمبرملغملؾمعؽملصملّؿمهوملمضؿملمملدةماظؽملقبيبمطؼملمملمحدثمؼبمعضملرطهملم (بدر)م:م (إِذؿبمتؽبل ؽبؿبؿطملكبؿملـؾب٦نؽبمر مبؽببغملُ٣ؿبم
ؾبٕدكبصكبنيؽب)مػاألغظملممللم:م9ؼم.مم
يمعؼملكبٓنبطُ٣ؿبم كبب َفملظْٟلبمعىب٤ؽبمٱظْؼملؽبالۤ كبئ َغملةكبمع ؿب
فؽبٱدؿبؿؽبفؽبابؽبم َظغملُ٣ؿبمأَنىب ؾب
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وطذظؽماألعرمؼبمعضملرطهملم (اًؽملدق)مسػملكماظرشؿمعـمأنماظدورماألطدلمبضملدمصغملرةماًؽملدقمظذملم (دػملؼملمملنم
اظظملمملردل)م ؛مطمملنمظذملم (غضملؿملؿمبـمعلضملقد )م سػملكمعمملمتروؼفمطؿنملماظلرلم ()82مومظغملـقبماٌالئغملهملمسػملكم
كبمسػملَ ؿبؿملغملُ٣ؿبمإِذؿبمجؽبـملء ؿبؽبتغملُ٣ؿبمجؾبؽملؾب٦دفبم
ؿبؼملةَم ٱظ َػمل ٥ؽب
أؼقبهملمحممللمطمملغوملمم وجقدةم :م ( ٰايأَؼنبؾملؽبام ٱ َظٔكبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦اْم ٱذؿبطُٕؾبواْمغكبضمل ؽب
ؽبامسػملَؿملؿبؾملِ٣ؿبمرِضباًموؽبجؾبؽملؾب٦داًمظَ٣ؿبمتؽبٕؽبوؿبػؽبا )م ػاألحزابم :م 9ؼم.م وتؿقاجدمتػملؽماٌكػملقضمملتم
ؿبدػملْؽمل ؽب
َصفملَر ؽب
اظقدؼضملهملمؼبمطؾقبموضوملمحؿقبكمأغقبؾملمملمتلؿعملؾؾماٌقملعؽملنيم (أضزملدمإدػملؼملنيمعؽملؾملؿمصعملط )م سػملكمعداخؾم
ؿبخػملُ٦اْم
فبمسػملَ ؿبؿملغملُ٣ؾبم ٱد ؾب
اىؽملقبهملمأومؼبماظشملرؼؼمإظؿملؾملمملم :م (ٱ َظٔكبؼ٤ؽبمتؽبؿؽب٦ؽبصَاػؾب٣ؾبم ٱظْؼملؽبالۤ كبئ َغملةُمرَؿملىبؾكبنيؽبمؼؽبعملُ٦ظُ٦نؽبمدؽبالم ؽب
ٱظْفؽب مبؽملةَ)مػاظؽملقبقؾم:م32ؼم.مصؿملؼملمملمؼغملقغقنمسػملكمرأسماٌؾرملقبرؼـمبمملىؽملقبهملمبضملدم (اظظملزعماألطدل)م:م(الَم
ؿبعغملُ٣ؾبم ٱ َظٔكبيمطُؽملؿؾب٣ؿبمتؾب٦سؽبٓؾبونؽب )م ػاألغؾؿملمملءم :م
ُمػذمل ٰذؽبامؼؽب ٦ؾب
ْٟؽبؽبعؾبم ٱَِطْؾؽبٕؾبموؽبت ؽبؽبؿػملَعملَاػؾب٣ؾبم ٱظْؼملؽبالَ كبئ َغملة ؽب
ؼؽبقؿبٖؾبغؾبؾملؾب٣ؾبم ٱظ ز
103ؼم.م وشرلمذظؽمطـرلمومعمملمشمملؼؿؽملمملمػؽملمملمإالّماإلذمملرةمدونمإربمملكماظعملمملرئم ()83م.م ومػؽملمملكم
بضملضماألعقرمشرلمعقجقدمؼبم (اظعملرآن)م وعـمأػؼملؾملمملمومأذؾملرػمملمصقرماظقحلموطؿملػم طمملنمؼصملؾملرمظذملم
(ربؼملقبد)م عـمغقبمملتمػؿملمملجمسزمليبمإظبمرجممللمعـماظزملقمملبهملمأعـممللم

(دحؿملهملماظغملػمليب )م إظبمرؤىم

وأحالمموشرلمذظؽم ..م وضدمصزملقبؾمصؿملؾملمملم (اظرقبصمملؼب)م ؼبمطؿمملبفم (اظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼهمل )م ومميغملـم
ظػملرقباشنملمأنمؼضملقدمإظؿملفم()84م.م
م
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خامتةم:م
ؼعملقلم (صروؼد)م:م (م ربقبؼملامظ٤مغغمل٦نمزبشملؽنيمط٢قبماًشملفملمظ ٦م ضػملؽملامإنقبمصغملٕةموج٦دمػٓفموشاؼةم
ظػملقؿملاةم؛مصغملٕةمتعملؿزملٕمسػمل٧ماظٓؼ) ٤م()85م.م وػذامؼؽملشملؾؼم -مؼبمرأؼلم-مسػملكماظؽملؼملقذجماظدؼينم
ؾبلغملكب٨موؽبعؽبقؿبؿملؽبايؽبموؽبعؽبؼملؽباتكب٨مظ َػمل٥كبم
اإلدالعلماظذيمؼضملؾقبرمسـمػذهماظظملغملرةمبقضقحم :م(ضُ٢ؿبمإِنمبمصؽبالَتكب٨موؽبغ ؾب
رؽببىبم ٱظْضملؽبا َظؼملكبنيؽب)م ػاألغضملمملمم :م 162ؼم.م وػقم حنيمؼضملؾقبرمسؽملؾملمملمؼزملمملدرمعمملمدقاػمملمظؿملفدماإلغلمملنم
غظمللفمرػنيؽبمتػملؽماظرقبشؾهملماحملؼملقعهملمظػملؽملقبفمملةم.ماظؽملقبفمملةمعـمذلءمالمؼضملرصفمإظبمذلءمالمؼدرطفم.م
ؼعملقمماإلدالمم -م ططملرلهمعـماظضملؾمملداتم -م سػملكموؼملؿملدمعمملمدقىماظضملمملرظملهملم .م والمؼؾبظملؾملؿمعـمطؾقبم
اآلؼمملتماظعملرآغؿملهملماظيتمتعملقلمبمملظظملغملرةمواظؿظملغملرمواظؿظملغملرل مواظظملغملرمإالّمأغقبؾملمملمتدسقمإظبماظؿظملغملّرمبمملظؽملصقبم
ذاتفمومظؿملسمؼبمذرسؿملقبؿفمأومعزملداضؿملقبؿفمأومحؿقبكمإعغملمملغؿملقبهملمرصسملفمبضملدمأنممتقبمغلخماظؿلمملعحمطؼملمملم
أدػملظملؽملمملم .مإنقبمصغملرةماإلدالمم -م حنيمتؿقصّرمطؾقبماظرملروطماٌالئؼملهملم -م هؿقبؿمسػملكماإلغلمملنمأعرـبامػ هبمملعمملم
ومواحدـباموػقمأنمطبؿمملرمبقضقحمبنيمأنميطقنمعقملعـبؽملمملمأومعقملعـبؽملمملم.م
إنقبماٌلػملؼملنيمسػملكماخؿالصؾملؿموماغؿؼملمملءاتؾملؿمومأعمملطـماغؿرملمملرػؿمؼبماألرضمعؾبشملمملظَؾقنمبؽمللخماظدؼـم
ظؿملؿؼملمملذكمععمروحماظضملزملرم،موأنمؼؿزملرقبصقاموظقمٌرقبةمواحدةمبضملعملالغؿملقبهملم .م قبأعمملماآلخرونم-معـمأعـمملظلم
مصلؿملعملظملقنمسػملكماظؾضملؿملدماظؾضملؿملدمومؼؽملصملرونمإظبمخرابماظضملمملٕماألطلدمعؿذطّرؼـمأسصملؿمذضملراءمأٌمملغؿملمملممملمأوربمملم؛م (شقتف)موػقمضبعملـمايرلةمبممليعملؿملعملهملمضمملئالًم :م(ع٤مالمميػمل١مسػملؼملـباموالمصؽملهبام؛مظؿملٗم
وربؼمل قب
قب
أعاع٥مإالّمأنمؼغمل٦نمع٤ماٌؿٓؼقبؽملني)م.م
م
مم

142

م
م
م
م

تفتيت المقدس
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ادؿطملٕابم:
ظػملؼملرءمأنمؼلؿطملربمومؼضملؾقبرمسـمضػملعملفمحؿملممللمأعرؼـمؼؿؿمملبضملمملنمبؿؽملمملدؼمورذمملضهملم ؼبمجػمللمملتمايقارم
اظدؼينم|ماظدؼينمأوماظدؼينم|ماإليمملديم:م
1م.م صظمللماألوقبلمغػملقظمجرأةمأتؾمملعمعذػنملمعضملؿملقبـمأومدؼمملغهملمعضمل قبؿملؽملهملمسػملكموصػمعذاػنملمومدؼمملغمملتم
اآلخرؼـمبمملظعملزملقرمواظؿزوؼرمواظؿقرؼػم .م ثؿمؼفملتلماآلخرونمظؿملداصضملقامسـمدؼمملغمملتؾملؿمومعذاػؾؾملؿم
قبهملموسدمماظؿلمملعحم ..م إخلم .م ومأغمملمبمملظظملضملؾم
قب
وعمملموجدوامسػملؿملفمآبمملءػؿمواصظملنيؽبماظظملرؼؼم األوقبلمبمملظدقبعقؼ
أدؿطملربم-موسػملكمررؼعملهملماظقرديم-مجلمملرةمأنمؼعملقلؽبماظطملرابمظػملطملرابماآلخرم :مؼمملمأدقدؽبماظقجفم
..م!!م
وؼبماظـمملغلمغػملقظمجرأةمأتؾمملعماألدؼمملنمواٌذاػنملماظدؼؽملؿملقبهملماظؿعملػملؿملدؼقبهملم -م برملغملؾمسمملمم -م سػملكم
2م .م قب
وصػمتؿملمملراتماظالّأدرؼهملموماإلحل ادؼقبهملموماظالّدؼؽملؿملهملموماإلظقػؿملقبهملمبمملظسملقباللمواظضملؿملشمؼبم ُزػملؼملمملتم
اظزملػملضملمملء)ممترقبمبغملدلؼمملءمجرضبهمللبمعـمأعمملمم(ذاتماىدؼػملهمل)مصؿعملقلمشلمملم
روحؿملقبهملمخمملغعملهملم.موطفملغقبينمبذملم( قب
ومبػملؾملفهملمذمملمتهملم:مؼمملمذاتماىدؼػملهملم..م!!م
م
م
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ت٦اردمخ٦ارٕم:م
ؽباعغملُ٣ؿبمبكباظلمبؿملؿبٟكب)م
(تؽبشملْٕؾبدؾبونؽبمأَسؿبٓؽباءؽبطُ٣ؿبمصَؿملؽبلؿبعملُشملُ٦نؽبمأَع ؽب
ػاظؿقراةم.مالوؼنيم.م26م:م7ؼم.م
(عؽبامجكبؽؿبتؾبمُِرؿبدكب٨ؽبمدؽبالَعاًم؛مبؽب٢ؿبمدؽب ؿبؿملظملاً)م
ػاإلنؿملؾم.معؿقبكم.م10م:م34ؼم.م
ؽباضِٕبؾب٦اْمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبمطُ٢مبمبؽبؽملؽبانٍ)م
َاضِٕبؾب٦اْمصَ٦ؿبقؽبماَِسؿبؽملؽباقِمو ؿب
( ؽبدُفملظْعملكب٨مصكب٨م ُضػملُ٦بكبما َظٔكبؼ٤ؽبمطَظملَٕؾبواْماظٕنبسؿبّبؽبمص ؿب
ػاظعملرآنم.ماألغظملممللم:م12ؼم.م
مم
م
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عٓخ٢م :م
ػؾمطمملنمبقدضمللمأنمأصؾؽبمبغملؿمإظبمعمملمأرؼدمضقظفمدونماخؿزملمملرمعؾبفؿبؾملدمألحداثم 4000مدؽملهملمؼبم
مملتم؛مأخذتمعينموضؿمملمظلوملؾبمأطؿملدـبامإنمطؽملوملؾبمضدمصرصؿفمؼبمربػملخملفمأممضؿملقبضملؿؾبفم؟ !مػذام
ـب
أربعمعدوقبغ
دقملالمؼذلدقبدمظدؼغملؿم،مأومػغملذامأذضملرم .م واإلجمملبهملماألطـرمعؽملشملعملؿملقبهملم -م بضملؿملدـبام سـمأنقبماٌؽملشملؼمؼظملؿعملرم
إظبمسزملرؼقبهملم"اآلن"م-م ػلمعمملماظذيمؼؽملؿصملرهماظعملمملرئمعينمهدؼدـبام،مومعمملماظذيمالمميغملؽملفماغؿصملمملرهم
؟مواألعرانم -م بمملظؽمللؾهملمإظلقبم -م عؿؽملمملزرانم .م صظمللماألوقبلمدفملتعملؼملقبصمدورم (بقرخؿملس)م ؼبمربمملضرتفم
اشلمملعقبهملمحقلم (ظطملزماظرملقبضملر )م حنيمضممللم :م (اظضملؽمل٦انمإذامٕمغغمل٤مزبشملؽنيمػ٦م "ظٞزماظرملقبضملٕ "م.م
واظؿظملكؿمل٣مػؽملامؼعملٝمبغمل٢قبمتفملطؿملٓمسػمل٧ماظغملػملؼملةماِوظبم؛م"مظطملٖ"م.موػٔامضٓمؼٓصضملغمل٣مإظبماظؿظملغملريمؼبم
أنقبماظػملّطملٖمػ٦ماِػ٣م .م أومميغمل٤مأنمتظملغملّٕوام -م وػٔامدؿملغمل٦نمأد٦أم -م ؼبمأغقبينمخٓستمغظملل٨م
باالسؿعملادم-مبشملٕؼعملةلبمعام-مبفملغقبينمضٓماطؿرملظملتماٌطملٖىمايعملؿملعمل٨قبمظػملطملٖ)م()86م.م
ومذامه ومحمملظلمععمػذاماٌعملممللم؛مومظغملـقبماظؿظملكؿملؿم -مصؿملؼملمملمأحلنملم -مؼعملعمسػملكماخؿؿملمملريماظدقبضؿملؼم
ٌظملردةم (اظقػؿبؿ)م.م صؾمللمطػملؼملهملمعرملفقبضملهملمظػملدخقلمإظبمأجقاءماٌعملممللمأطـرمعـمعظملردةم (جذور)م اظيتم
تزملؿملنملماظعملمملرئمبرمللءمميغملـمتلؼملؿملؿفم-مبفملعمملغهمللبم-مسدمماالطذلاثم.م
مملرئمملمومواث ًعملمملمعـمأغقبلمضدمأطؿرملظملوملؾبم (اظقػؿ)م.م
إنقبماظضملؽملقانم (جذورماظقػؿ )م جضملؾماٌؿػملعملّلمؼد خؾمض ـب
بؾمدخؾمبمملحــبمملمسـم (اظقػؿ)م ومظؿملسمسـم (جذوره)م.م صمملظعملمملرئم -م طؼملمملمؼؾدومظلمعـمومملربم
طـرلةم-م شرلؾبمعضمليندملمبفملطـرمعـماظؽملؿمملئيملماظيتمؼراػمملمعؾبضملمملذهملًمطقاضعمحممللٍمؼبمحؿملمملتفماظؿملقعؿملقبهملم،مومػقم
ؾبطملرعمملمبمملٌلؾقبؾمملتموماظلقبردماٌشملققبلم.م
ظؿملسمع ـب
صؾملؾمأدرطؿؿماظقػؿم؟مالمأدريموظغملؽملينمطؿؾوملؾبم -معؿفؽملـبقبؾمملمآصيتؿبماظذقباتؿملقبهملموماظؿؾملققبرمضدرماإلعغملمملنم -م
عمملمميغملـمأليقبمإغلمملنمرؾؿملضمللقبمأنمؼدرطفم،مدونمايمملجهملمالعؿالطفم كبدعممل ًشمملمعؿشملققبرـبام .م واألػؿمعـم
ؿملػمطوملبلبمضكؿٍم
ا
ػذامأغقبلماغشملػملعملوملؾبمعـمصغملرةمأغقبؽملمملم -مطفملصرادم-مميغملؽملؽملمملماالجؿؼملمملعمبشملرقٍمذؿقبكموتفملظ
بضملؽملقانم(طؿملٟمميغملؽمل١ماالدؿؼملٕارمحؿملهبامع٤مدونمأنمتؾعمل٧معطملظملّالً )م ،مأومذلءلبمعـمػذاماظعملؾؿملؾم .م
ػذامعمملموسدتؾبمبفمومعمملمحمملوظوملؾبمتػملؾؿملؿفمؼبمععملمملظلمذيمايػملعملمملتماًؼملسم.م
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أعقبمملمعمملمالمميغملؽملغملؿماغؿصملمملرهموعمملمٕمأسدمبفم؛مصؾملقماظؿفملثرلماٌؾمملذرم .م إنقبمطؿمملبمملتلبمعـمػذاماظؽملقعم -م
أومعمملمؼظملق ضؾملممل م-م ظـمؼغملقنمتفملثرلػمملمعؾمملذرـبام؛مخمملصقبهملًمؼبمسمملٕمتؿلؿملقبدهماظدسمملؼهملماظدؼؽملؿملقبهملممبكمملظؾؾملمملم
اإلسالعؿملقبهملماظيتمتعملؾضمسػملكماظظملسملمملئلقبمواألثرليقبموماٌشملؾقعم .م ومؼبمذبؿؼملضملمملتلبمالمترملضملرمبمملًزيم
وػلمتؿػملػمأجؿملمملشلمملمعؾبؽملؿصملرةًمزبػملّزملؾملمملمؼبمأؼقبهملميصملهمللبم .مصظمللمػغملذامأجقاءمدؿغملقنمأصقاتماظؿطملؿملرلم
ُالسماظلؼملضملل )م ؛مصؿملؼملمملمآذانماظعملقممعقجقبؾملهملم
قب
واظوملغقؼرمأذؾفممبمملمؼؾبدسكمؼبمسػملؿماظقبؽملظملسمبذملم (اشل
الظؿعملمملطماظظملُؿؿملمملم.م
سبـمغضملؿملشمؼبمأطـرماظضملزملقرماظضملربؿملقبهملماسبشملممل ًرمملم؛مصمملألحذؼهملمصمملرتمعػملؾملؼملهملمذضملرائؽملمملمومطؿقبمملبؽملمملم .موم
مملرتمرعقزمأعؿؽملمملماظيتمظقمٕمتغملـمسػملكمضدرمسممللٍمعـماظقضممل سهملمٌمملمادؿشملمملعم
قب
اظرملكزمل قبؿملمملتماظقرضؿملقبهملمص
ػقملالءمعسملمملجضملؿؾملمملمبؾملذاماظعملدرمعـماظدغمملءةمواًلقبهملم .م صؿملؼملمملمحـمملالتموغظملمملؼمملتماظظملغملرماإلغلمملغلقبم -م
اظعملقعلقبمواظدؼينقبمعـمملالًم -م صمملرتمعزملدرماسؿزازمبدالًمسـموضضملؾملمملمؼبمععملمملعؾملمملماألصػمللقبمطقمملظهملم
عؽبرضؿملقبهملمتزملؿملنملماظغملمملئؽملمملتماألذدمجؾملالًمواغضملزاالًم.م
م
م
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صؾمل٣ماظٓؼ٤م:م
إنقبمصؾملؿؽبماظدينموغعملدهمضبؿمملجمضؾؾمأيقبمذلءمإظبمصؾملؿماألبضملمملدماٌؿملؿمملصؿملزؼعملؿملقبهملماظيتمضمملعوملمسػملؿملؾملمملم
صػمللظملهملماألدؼمملنمبرملغملؾمسمملمم .متػملؽماألبضملمملدماظيتمؼضملرقبصؾملمملم (إنػملز)مسػملكمأغقبؾملمملماظؽملصملرمإظبماٌقجقداتم
ومواجدػمملم (وطفملغقبؾملامأذؿملاءمتاعقبةماظزملؽمل) ٝم المتؿطملرلموالمتؾػملكم .م بؾمأنقبمذضملمملرػمملماًمملظدمػقم (الم
جدؼدؽبمهوملم اظرملقبؼملس)م.م إغقبؾملمملممتـقبؾم -م ومبمملعؿؿملمملزم -م حمملظهملمعـمحمملالتماىؼملقدموماظلقبغملقنم
واشلدوءم()87م.م
ومػذامعمملمحمملوظوملؾبمدؼمملظغملؿؿملغمل هبؿملمملم -م وأرؼدمعؽملؾملمملمعضملؽملكماحملمملجفهملماإلصالرقغلم -م اإلذمملرةمإظبم
خشملقرتفمؼبمايػملعملمملتماظلقبمملبعملهملم؛مإظبماىذرماٌقملدقبسمظؿػملؽمايمملظهملماظؾمملردةم،مواظيتمالمميغملـم
ضؼملمملنمادؿؼملر ارؼقبؿؾملمملمإالّمحنيمإرظملمملءمطمملصّهملمربرطمملتماظضملعملؾماظؾرملريقبم،موماالدؿلالممإظبمظذقبةم
ػملكماظرملمملرلملمواظذيمأسؿدلهم -م وضدمأطقنم
اظطملؿملنملم .م مت ـبمملعمملم؛مطؼملمملمتلؿلػملؿمايؿملؿمملنمإظبماالغؿقمملرمس قب
عؾبكشملؽـبمملمإذمظلوملؾبمخؾرلؽبمثروةلبمزلغملؿملقبهملم -م غؿؿملفهملًمرؾؿملضملؿملقبهملًمألدؾمملبمعؽملؾملمملماغضملدامماظ ّشملؼملقحم ،مومضػملّهملم
عملهملمبقبؽملظملسم..م!!م
اظـقب اظ
م
م

149

عرملاط٢م:م
البدقبم -م طلمغؽملفقممبفؿؼملضملمملتؽملمملم -م أنمغؿكػملّصمعـمػبلهملمأوػمملممتظملؿؽمجبلدماألعؿمسػملكم
اخؿالصؾملمملم .م ومإنمطؽملوملؾبمأرىمبفملنقبمغلؾهملماىؾملؾمواظؿكػملّػمؼبماألعقبهملماظضملربؿملقبهملمػلمؼبمأسػملكم
ًمػذهماألؼمملممإذمالمؼؿظملققبقمسػملؿملؾملؿمإالّماظدوابموػلمأ
قب
عضملدقبالتؾملمملمسمملٌ هبؿملمملم؛مومخمملصقبهمل

عؿمأعـمملشلؿمظقم

ؼملقعمملم؛مغضملقدمإظبماألوػمملمماًؼمللهملماظيتمصبنملماظؿكػملّصمعؽملؾملمملمضؾؾماظرملروعم
طمملغقامؼضملػملؼملقنم .م س ـب
بممليػملؿم-مذبرقبدمايػملؿم-مبطملدلبمأصسملؾم :م
1م.مايعملؿملعملةماٌُشملػملعملةم.م
2م.ماىؽملقبةمواظؽملقبارم.م
3م.ماغؿصملارماٌكػملّٙم.م
4م.متعملٓؼٗماٌ٦ت٧م.م
5م.ماظٕقبسّبماىؽملل٨قبم.م
وعـمحؼقبماظعملمملرئمأنمؼستؾملفـؽبمػذاماالخؿزملمملرم؛مومؼشملمملظؾينمعـمبمملبماظ ّػملؿملمملضهملمبفملنمأدؾملنملؽبمضػملؿملالًم
.مومدفملصضملؾمبضملؾبفمملظهملمومأضقلم:م قبأعمملم(ايعملؿملعملهملماٌشملػملعملهمل)مصؾمللمعمملمأتوملمبفماألدؼمملنمسدلمطؿؾؾملمملماٌػملؿملؽهملم
بمملٌطملمملعراتماظرملؿملقبعملهملموماظيتمترؼدغمملمأنمغزملدقبقمبفملنقبمإشلًمملمعمملمضمملممخبػملؼماظغملقنمؼبمدؿقبهملمأؼمملممثؿقبموضعم
رجالًمسػملكم أخرىمؼبماظؿملقمماظلقبمملبعم .م ومأنقبماًالفمػقمصعملطمؼبمعمملػؿملهملمػذاماظؿملقمم ..م ػؾمػقم
ىؼملضملهملم؟موػؾمجػملسمظؿملفملعرمزبػملقضفماىدؼدمبمملجمللءمرقسـبمملمطؼملمملمؼرىم
اظلقبؾوملم؟مأمماألحدم؟مأمما ُ
اإلدالمم؟مأممأغقبفمتضملنملمومأُجؾملدمصمملدذلاحمطؼملمملمؼرىماظؿملؾملقدمواٌلؿملقؿملقبقنم؟مػذاممنقذجمسـم
مملماظلمملذجقنمؼبمطؿؾؾملؿم.م
ايعملؿملعملهملماٌشملػملعملهملماظيتمؼدقبسؿملؾمل قب
م
م
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قبأعمملمؼبمعظملؾملقعلؿبم(اىؽملقبهملم|ماظؽملقبمملر)مصؽملقـمعشملمملظؾقنؽبمبذلدؼدمطػملؼملمملتم(ربؼملقدمدروؼش)ماًمملظدةم:م
عاماظؾٓاؼةُم؟م
عاماظؽملقبؾملاؼةُم؟م
ٕمؼضملٓمأحٓفبمع٤ماٌ٦ت٧مظؿملكربغامايعملؿملعملةم..م!!م()88م.م
صقصؼمػذاماٌؽملؾمليملمدؿملؿكػملّؾماظرملقبؽمإظبمأجزاءماظدعمملغم،مومدؿملغملقنمب ودعماٌرءماظؿظملغملرلموظقمٌرقبةم
واحدةمأنقبمايغملمملؼهملمبرعقبؿؾملمملمسؾـؿملقبهملمالمتػملؿملؼمبمملظغملؼملممللماظذيمهمملولماألدؼمملنموصػم (اإلظفماظدؼينقب )م
بزملظملؿفم.مصؾملقمطؼملمملمؼروغفم :مطمملعؾم،معؿغملمملعؾم،مضمملدرم،معؿضملممللم،مخمملظؼم،مواجدم،مشرلمزبػملققم
اتفماظلمملدؼهملمؼبمأنمؼضملمملضنملم
،موالمضبؿمملجمٌلؾقبنملموالمسػملّهملمظقجقدهم ..م إخلم؛مثؿقبمؼزملضملعملقغؽملمملمبرشنمل قب
أبؽملمملءهمبؾمومؼؽملصملرمإظؿملؾملؿمؼبماىقؿملؿموػؿمؼلذلغبقغفمبزملظملؿفماألبمايمملغلماظذيمصمملجفملػؿم
دػملقطفماٌرؼنملم..م!! م
صمملىؽملقبهملمواظقبؽملمملرمعظملؾملقعمملنمؼذلعبمملنمععملدارماظؾلمملرهملماظيتمهػملّوملمبؾملمملماجملؿؼملضملمملتماظلقبقؿملعملهملم

..م

صؾمللمؼبم(اٌلؿملقؿملقبهمل)متعملقممسػملكمصغملرةمسداظهملمعظملعملقدةمحؿملىملمكانم(ذضملنملمإدرائؿملؾ)مؼبمأطـرمصذلاتم
اسبشملمملرفموماغعمللمملعمملتفم،مومطمملغوملمصغملرةماظضملداظهملمعشملػملقبهملمبرملدقبةمأطـرمعـمأيقبمذلءمآخرم .م صؿملؼملمملم
أدخؾم (اإلدالم)م عظملمملػؿملؿمحلقبؿملقبهملمسػملكماىؽملقبهملمومػذامبلؾنملمسدمموجقدمغعملصمواضحمؼبمعظملمملػؿملؿم
اظضملداظهملمظدىمسربماىزؼرةموضؿذاكمبؾمطمملغقامؼضملمملغقنمعـمغعملصمحمملدمؼبمإ

تعمواٌػملذقباتموم

اظشملعملسماٌرؼحم .م طؾقبمػذامأتوملمبفماىؽملقبهملماإلدالعؿملقبهملمظؿؿـملخكمصؿملؼملمملمبضملدمععمصغملرةم

(اظضملداظهمل)م

صؽملكرجممبظملؾملقممجػمللقبمؼبمأنقبماحملروعنيموماٌضملذقببنيمواٌصملػملقعنيمؼبمػذهمايؿملمملةمدؿملرملؾضملقنموم
ؼؽملمملظقنماظضملداظهملماٌؽملرملقدةمالح ًعملمملم..مؼبماألسػملكممت ـبمملعمملم.موطذامغلؿشملؿملعمايغملؿمسػملكمعػػقمماظؽملقبمملرم .مم
م
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صمملظضملؼملػملؿملقبهملم -م أسزقبائلم -م المهؿمملجمألطـرمعـمغصملرةمهػملؿملػملؿملقبهملمتلؿؽملدمإظبمأبلطمعظملمملػؿملؿمسػملؿماظؽملظملسم
ػملقعمملم،موؼبمايؿملمملةم (األخرى)م
ظؽملكرجمحبعملؿملعملهملم؛موػلم :م اظصملمملٕمؼؾعملكمزممل ًٌمملموماٌصملػملقممؼؾعملكمعصمل ـب
دؿملفزؼمملنممبمملمجؽملوملماألؼمملديمواظعملػملقبم ..م!!م وأغمملمػؽملمملمأهدقبثمسـماٌظملؾملقمموأبعادهماظظملغملرؼهملم،م
والمؼضملؽملؿملينماظقصػماظدلبريقبماٌرسنملمظػملفقؿملؿمأوماظغمللقلماظلقبمملذجمظػملفؽملقبهملمطؼملمملموردامؼبماظغملؿنملم
اظدؼؽملؿملقبهملم.مصؾملؼملمملمعغملمملغمملنمخؿملمملظؿملقبمملنموالمؼؽملؾطمللمأنمؼفملخذامأطدلمعـمحفؼملؾملؼملمملم.م
أعقبمملمعلفملظهملم (اغؿصملمملرماٌكػملّص )م صؾمللمواحدةمعـماظدالئؾماظغملـرلةمسػملكمشؾمملءماٌقملعؽملنيمبؾملمملم .م وػلم
عقجقدم ؼبماألدؼمملنماظـالثهملمومطذامؼبماألدؼمملنماظرملقبرقمأدؿملقؼقبهملم ..م والمؼضملؽملؿملؽملمملمػؽملمملمشرلماظـالثهملم .م
صمملظؿملؾملقدؼقبهملمتقملعـمبفموظغملؽملؾملمملمتعملقلمبفملنقبم (اٌمملذؿملح)م اظذيمزؾملرمضؾؾمأظظمللؿبمسمملممػقمغلكهملمعزؼقبظملهملم
وػؿمؼؽملؿصملرونمصمملحؾؾملؿمععماٌؽملؿصملرؼـم .م ومضؿملؾمسـمػذام (اٌمملذؿملح)م صظملمملتمومغؾقءاتمميغملـمأنم
تؿقعملؼمبرأيػؿم ()89م.م أعقبمملماٌلؿملقؿملقبهملمصؿعملقلمأنم (ؼلقعماٌلؿملح )م زؾملرمواغؿؾملكماألعرموػقمآخرم
مملءمبؾمػقمغيبموربمعضملمملم،مومسػملكماىؼملؿملعماإلميمملنمبفمطلمؼؿفؽملقبؾقاماظضملعملمملبماإلشللم؛م
ـب
األغؾؿمل
ألغقبفمدؿملضملقدم(دٕؼضملـبا)م()90مطلمصبزيمومطبػملّصؽبماٌقملعؽملنيمبفمومؼؽملعملػملؾملؿمعضملفمإظبمعػملغملقتماآلبم
أؼسملمملم.موم
ؼبماألسػملكم.م قبأعمملماإلدالممصؾملقمؼضملذلفمبقجقدمػغملذامذكزملؿملقبهملموبربشملؾملمملمبضملقدةم (اٌلؿملح)م ـب
ظغملـقبماٌذاػنملماإلدالعؿملقبهملمدبؿػملػمؼبمتضملؿملؿملؽملفم .م صمملظرملقبؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمحلؼملقامأعرػؿموضمملظقامبفملنقبم
صمملحؾؾملؿمعـمغلؾم (ايلني)م ومضدمدخؾماظلردابموٕمطبرجمومػؿمعؽملؿصملرونمحؿقبكماظؽملقبؾملمملؼهملم .م
وأنقبماإلميمملنمبقالؼؿفم رطـفبمعـمأرطمملنماظدؼـماظعملقؼؿم؛مخمملصقبهملموأغقبؾملؿمأجمملبقامسػملكمدقملالماظشملظملقظهملم
اًمملصمبلـقبماٌؾملديم -م إنموجدم -م حنيمشؿملؾؿفمصردقبوامسػملكمظلمملنمأئؼملقبؿؾملؿم :م (إغقبامعضملاذٕم
اِئؼملةمغؽملرملفملمؼبماظؿمل٦ممطؼملامؼؽملرملفملمشريغامؼبماظلقبؽملة )م()91م.م أعقبمملمدؾنملمشؿملمملبفمصؿػملؽمضزملقبهملمأخرىم
مملدماظذيمؼؼملمملرسمعـمضؾؾماظصملمملٌنيم.موإغقبفمدؿملصملؾملرم
ؾب
حؿملىملمؼعملقظقنمأغقبفمشمملبمخقفماظعملؿؾمواالضشملؾمل
قبمحدؼـمملمعؿداوالًمسؽملدػؿمؼعملقلم
الح ًعملمملمظؿملقملدقببماىؼملؿملعمومؼؽملظملّذماألػدافماإلشلؿملقبهملماٌردقعهملم.مبؾموأن ـب
:م(مسضملتمأبامجضملظملٕم (اظؾاضٕممع)مؼعمل٦لم:مإنقبمظػملعملائ٣مشؿملؾةمضؾ٢مأنمؼعمل٦مم،مضالم :مضػملتم:موٕم
؟مضالم:مطبافم.مضالمزرارةم:مؼٝغ٨ماظعملؿ٢م.موؼبمرواؼةمأخٕىم :مطبافمسػمل٧مغظملل٥ماظٔبّ)م
ومأعمملمسؼملرهمصؾملؿمالمؼؿقرقبجقنمأنمؼزملؾمإظبمأرضمملممأظظملؿملقبهملمأومإظبمعمملمالغؾملمملؼهملمألغقبؾملؿم
()92م.م قب
ؼقملعؽملقنمبفملنقبمذظؽمسػملكم(آ)مػؿملقبـم.مم
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ؽملقامصغملرةماظرملؿملضملهملمومضمملظقامإنقبماٌؾملديمعـمغلؾم (ايلـ)موػقمٕمؼقظدمبعدم
قب
مملماظلؽملقبهملمصعملدمادؿؾملف
قبأع نب
،مومإغقبفمدؿملصملؾملرمحؿقبكمظقمبعمللمؼقممواحدمعـمسؼملرمػذاماظغملقطنملماٌلغملنيمطلمؼعملمملتؾماظؿملؾملقدموم
اظؽملزملمملرىمواٌرملرطنيم،موذظؽمتزملدؼعملًمملمظعملقلماظؽملقبيبم :م(اٌؾملٓيمعينمأجػمل٧ماىؾؾملةمأضؽمل٧ماِغٟم
ومؼبماحملزملػملهملم
قب
ميألماِرضمضلشملاًموسٓالًمطؼملامعػملؽتمج٦راموزػملؼملامميػمل١مدؾٝمدؽملني )م()93م.م
اىؼملؿملعمؼقملعؽملق نمبفملنقبماظعملؿممللمدؿملؽملرملنملمآخرماظزعمملنمؼبمػذهماٌؽملشملعملهملماظرملقبرقمأودشملؿملقبهملمومأنقبمايفرم
م حؿقبكمايفرم -م دؿملغملقنمظفمدورمؼبماٌضملرطهملم :م (س٤مرد٦لمآمصم م:م المتعمل٦مماظلاسةمحؿ٧متعملاتػمل٦اماظؿملؾمل٦دم،محؿ٧مؼعمل٦لمايفٕموراءهماظؿملؾمل٦ديمؼامعلػمل٣م :مػٔامؼؾمل٦ديمورائ٨مصاضؿػمل)٥م
()94م.م وظؽمأنمتؿكؿملقبؾمسزي زيماظعملمملرئم -م اٌقملعـم -م طؿملػمأغقبؽمأدرلماألدمملررلمومأبشملممللم
األصالمماظغملمملرتقغؿملقبهملماظذؼـمضبسملرونم -م سمملدةًم -م ؼبمآخرمايػملعملهملمطلمؼؽملؿزملرماًرلماٌشملػملؼمسػملكم
اظرملقبرماٌشملػملؼم.م
ومصؿملؼملمملمطبصقبم (تعملدؼسماٌقتك)م صؾمللمعلفملظهملمغالحصملؾملمملمؼبماٌلؿملقؿملهملمطؼملمملمؼبمغصملرتؾملؿمظذملم (اٌلؿملح)م
أومبضملضماظعملدقبؼلنيمومأجلممل دػؿم .م ومؼبماإلدالممبرملغملؾمأوضحمومخمملصقبهملمؼبماٌذػنملماظرملقبؿملضمللم
اإلثينمسرملريم .م ومبمملظشملؾعمظدىماظظملرقماظزملقبقصؿملقبهملمطمملصّهملم .م وػذهماظظملغملرةمبؾلمملرهملمػلمتشملققبرمظضملؾمملدةم
األدالفموظغملـمؼبمزؾقبمخؿملؼملهملماظؿقحؿملدم.موػلمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملم-مطؼملمملمأرىم-متضملؾرلمسـماظضملفزماظذيم
ؼضملمملغؿملفماإلغلمملنماىمملػؾموماظؾمملحىملمع نماظ ّػملؼمللهملماألبقؼقبهملمظؿضملؿملؽملفمسػملكماظضملؾقرم،مألغقبفمعؾملزوممومشرلم
ؾبمؼقعمملمؼبمػقملالءماىؾملػملهملم
ضمملدرمسػملكماظظملضملؾمدونمدبؿملقبالتمومتفملثرلاتماظعملقىماظطملمملعسملهملم .م ومضدمضػملومل ـب
:م(أُصؽبٓىبقؾبماظؾؾبقملؽبدؽباءؽبمإِذؿبمعؽبامأَ ْضػملَعملُ٦امشَظملْ٦ؽبماإلِعؽبامِم كببفملَنؿبم:مأَشكبـؿبؽملؽبا)م()95م.م
م
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فمملرثهملماجؿؼملمملسؿملقبهملمومتربقؼقبهملمصبنملماظؿقضّػمسؽملدػمملم؛موعؽملمملضرملؿؾملمملمعـم
قبأعمملم (اظرقبسنملماىؽملللقب )م ط
وجؾملؿملؾملمملم(اظؽملظملللقبم|ماألخالضلقب)م.م شرلمأغقبلمدفملحفؿمسـمايدؼىملمحقلممممملردمملتمجؽمللؿملقبهملمشرلم
دػملؿملؼملهملمأومعرضؿملقبهملمأومذمملذقبةمومعؾملؼملمملمطمملغوملماظؿلؼملؿملهملم؛مومأطؿظمللممبمملمضمملظفمسمملٕماألحؿملمملءماألعرلطلم
(أظظملرؼدمطؿملؽملزي )م ألحدمسػملؼملمملءماظقبؽملظملس م حقلمتػملؽماظؽملرملمملرمملتماىؽمللؿملقبهملم :م (اغصملٕوامإظبمع٦ضظملغمل٣م
ػطبارّبمسػملؼملاءماظؽملقبظملٗ ؼم ؛مإغقبغمل٣مالمترملغملّ٦نمبفملنقبماالتزملالماىؽملل٨قبمبنيمأصٕادماىؽملٗمغظملل٥م
ػ٦مذٔوذم،موإنقبماالدؿؼملؽملاءمسالعةمسٓمماظؽملقبسملجم،مومإنقبماظضملالضاتماىؽمللؿملقبةمخارجمغشملاقم
اظٖقبواجمهشملّ٣ماِدٕةم .م سؽملٓط٣مإجاباتفبمجاػٖةمظغمل٢قبمشيءم،مومتضملٕص٦نمط٢قبمذ٨ءمعلؾعملًام،م
صػملؼملاذامصبّبماظعملؿملاممباظؾق٦ثماظضمل٦ؼزملةم؟ )م ()96م.م ودؿملغملقنمربقرمحدؼـلمػؽملمملمػقماىؽملسم
اظشملؾؿملضمللمبنيماظذطرمواألغـكم .م صظمللماجملممللماظؽملقبظملللمأجدغلمع قبؿملمملالًمإظبمتؾلؿملطم (صروؼد)م ظػملؼمللفملظهملم
ؼبمجزئؿملقبهملم :م (إنقبماظطملٕؼٖةماىؽمللؿملقبةمظٓىماظغملائؽملاتماإلغلاغؿملقبةمالمتٕ ع٨مإرالضًامؼبماِص٢مإظبم
خٓعةماظؿؽملاد٢م،مومإغقبؼملامػٓصؾملامطؿملظملؿملقباتمعضملؿملقبؽملةمظػملقزمل٦لمسػمل٧ماظػملّٔة )م()97م.مودؽملرىمالح ًعملمملم
طؿملػمؼؿضملمملعؾماٌؽملشملؼماظدؼينقبمععمعظملؾملقمماظػملّذةم .ظغملؽملقبينمأودقبمػؽملمملمادؿطملاللماظظملرصهملمومزبمملظظملهملم
(صروؼد)مؼبمعلفملظهملماىؽملسماظشملظملقظلقبم،موماظؿرملغملؿملؽمطؼملمملمصضملؾماظغملُـرلونم -ماإلتؽملقشراصؿملقبقنمعـمملالًم-م
ؼبمسلقظؿملقبهملم(عؾبرطّنملمأودؼنمل)م.م
ومسقدـبامإظبمعقضقسؽملمملمندمؼبماجملممللماألخالضلقبم؛مبفملنقبماظدؼـماظذيمزؾملرمسدلمأغؾؿملمملءمطمملنمػدصؾملؿم
أخالض هبؿملمملم -م طؼملمملمؼؾبظملذلضم -م صزملمملدروامعؾمملدئماألخالقماظضملمملعهملمواٌضملروصهملمحؿملؽملذاكم،موماظيتم
اطؿلؾؿؾملمملماظرملقبضملقبمجبؾملدمجؾملؿملدم .م وأغؿفقامعممل م ظدؼؽملمملماآلنمؼبماجملؿؼملضملمملتماظدؼؽملؿملقبهملمعـمعظملمملػؿملؿم
عرملققبػهملمومشرؼؾهملم،متؿـملخكمععماظضملمملداتمواألمنمملطماظعملؾػملؿملقبهملمظؿقمملربمأومهرقبممبرملغملؾمضمملرعم
صضملمملظ قبؿملمملتمجؽمللؿملهملمعـمضؾؿملؾم (االدؿؼملؽملمملء)مأومزقاػرم (االخؿالط)مبنيماىؽمللنيمؼبمايؿملمملةماظضملمملعهملموم
شرلػمملم .م بؾمأنقبمؼبمبضملضماظؾػملدانمطؾقبمعمملمطبصقبماىلدم ػقمأعرفبمضذرمالمصبقزمظػملؼملقملعـماظرملقبرؼػم
ؿملقمملم .م وماألدػكمعـمطؾقبمذظؽمأنقبمبضملضماظضملقائؾم
دػملؿملؾماظضملمملئػملهملماألصؿملػملهملمايدؼىملمسؽملفمحؿقبكمتػملؼمل ـب
اٌؿكػملّظملهملمعمملمزاظوملمهلنملمسػملكمصؿؿملمملتؾملمملمسددماٌراتماظيتمؼطمللػملـمصؿملؾملمملمأجلمملدػـقبمبمملظرملقبؾملرم
اظقاحدم.مصكملذامومملوزتماٌرقبتنيمصكملنقبموراءماألطؼملؽبهملمعمملموراءػمملم.مم
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ؿملسمطالعمملمعردالًمبؾمأغقبفمغمملبعمعـمخاللمعضملػملقعمملتلماظرملقبكزملؿملقبهملمسـمبضملضماظضملقائؾمؼبم
ـب
وػذامظ
(اظضملراق)م وم (ظؿملؾؿملممل)م سػملكمدؾؿملؾماٌـممللمالمايزملرم .م ومػغملذامدػملقط قبؿملمملتمتؾبذطّرغمملمبعملقاغنيماظرقبضمملبهملم
األخالضؿملقبهملماظيتمصُرضوملمخاللماظعملرنماظؿقبمملدعمسرملرمؼبمبضملضمدولمأوربمملموعـمضؼملؽملؾملمملم (صرغلممل)م،م
ؿملضملمملم -مأوماٌؾملؿؼملقبقنمعقبؽملمملم -مبفملنقبمأسؼملممللماظضملصملؼملمملءمعـمأعـممللم (روغلرم|م الصقغؿنيم|م رودقم
وغعرفمعب ـب
|م صقظؿرلم |م برؼطملقم |م برلاغلم |م بقدظرلم |م صػملقبرلم ..م إخل)م طمملغوملمممؽملقسهملم .م بؾمأنقبمبضملضمػقملالءم
تضملرقبضمإظبمربمملطؼملمملتمصغملرؼقبهملمومٕمؼؾبظملرجمسؽملفمإالّمبضملدمتقضؿملعموثؿملعملهملمتقملطّدمسػملكماحذلاعفمظألخالقم
اظدؼؽملؿملقبهملم()98م..م!!م
أحلنملمبفملنقبمعردقب (اًػملؾماىؽمللل )م ػلماألواعرماظدؼؽملؿملقبهملماظيتمطمملنمؼؽملؿصملرػمملماإلغلمملنماٌقملعـموم
اٌُسملشملؾملدمواظؾلؿملطم؛مظؿملعملقممبؿؽملظملؿملذػمملمدونمأدغكمتظملغملّرممبسملمملعؿملؽملؾملمملم .م وماظيتمطمملغوملمتدسقمإظبم
(اظؿغملمملثر)م.م صمملغظرمإظبمأواعرم

اظؿعملرملقبػماىؽملللقبموماضؿزملمملرهمسػملكمعظملؾملقمماظطملرؼزةمايؿملقاغؿملقبهملم

(بقظس)مؼبم(اظضملؾملدماىدؼد)م:م(ؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكباظٕمبجؾبِ٢مَأالَمؼؽبؼملؽبٗمبماعؿبٕؽبأَةً)مػطقرغـقسماألوظبم.م7م:م1ؼم
.مأو مأواعرم(ربؼملقبد)مؼب م(اظعملرآن)م :م(صَاغغملكبقؾب٦اْمعؽبامرَابؽبم َظغملُ٣معىب٤ؽبماظؽملىبلؽباءمعؽبـؿبؽملؽب٧موؽبثؾبالثؽبموؽبرؾببؽباعؽب )م
ػاظقبؽمللمملءم :م 3ؼم.م صؾملغملذامغقعمعـماألوام رماظدؼؽملؿملقبهملمؼضملؾقبرمبزملراحهملمسـمأنقبماٌرأةمعرملغملػملهملم .م وأغقبؾملمملم
طمملئـمتمملبعمحؿقبكمؼبماظضملؼملػملؿملقبهملماىؽمللؿملقبهملموظؿمللوملمذرؼ ًغملمملمؼؽملؿصملرماظػملّذةم ..م بؾمألجؾماظؿغملمملثرمصعملطم .م
أومطؼملمملمؼضملؾقبرمسؽملؾملمملم (بقسػمللمؼمملدني )م مبمملمعضملؽملمملهم :م إنقبماظٓؼ٤مؼؽملصملٕمإظبمإٌأةمطؼمل٦ض٦عموظؿملٗم
طٔاتمؼبماظؽملقبرملاطماىؽملل٨قبم،مواِواعٕ م اظٓؼؽملؿملقبةماًاصقبةمباىؽملٗمت٦جقب٥مإظبماظٕجالمومظؿملٗم
إظبماظؽملقبلاءم.مصاظضملؼملػملؿملةمتغملؽملؿملغملؿملقبةم؛موالمتؿسملؼمل٤مأيقبمذ٨ءمع٤ماظػملّٔةمأوماٌرملارطةماظظملاسػملةمأومحؿقب٧م
اٌؽملظملضملةمع٤مضؾ٢مإٌأةم()99م.م
م
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|م األبقؼقبهملماٌؿلػملّشملهملماظيتمتؾؿملحم

إنقبمعظملؾملقمماىؽملسمؼبماظدؼـمربغملقممسدلماظـعملمملصهملماظؾشملرؼرطؿملقبهملم

لظرقبجؾماظؿؼملؿقبعمبمملٌقجقداتمعـماظقبؽمللمملءمدونماإلذمملرةمأومحؿقبكماظؿظملغملرلمبكملعغملمملغؿملهملماظرملقبراطهملم .موػغملذام
صغملرةمتقملدقبيمضشملضملـبمملمإظبماغؾملؿملمملرماظغملمملئـمايلقبمداخؾماٌرأةم .م وسدممتزملرؼحماٌرأةمبغملؾقبمػذهماٌضملمملغمملةم
المؼضملينماغؿظملمملءموجقدػمملم .م صمملٌرأةمؼبمػذاماحملقرمسػملكمغمملرؼـم :م قبإعمملمجمملػػملهملموالمتع رفمعضملؽملكم
اظػملّذةموػذامؼظملؿملدماظرجؾماظذيمؼغملقنمعشملؼملؽؽملـبمملمظالدؿؼملرارمؼبمجرميؿفم.مأومصمملبرةمومػلم-مبمملظؽمللؾهملم
إظلم-مأغؾؾماظغملمملئؽملمملتم.م
صؾملؿم (اىؽملس)م وتربؿملهملماألجؿملممللمسػملكماظؿـعملّػمجؽملل هبؿملمملمدؿملعملػملّصماٌرملمملطؾماظيتمتقاجؾملؾملمملم
اجملؿؼملضملمملتماٌغملؾقتهملمواظيتمتؿقبففمبضملضمغلمملئؾملمملمإظبماظزقبغكمظػملقزملقلمسػملكم ظذقبةمعظملعملقدةم،مأومإظبم
اظؿضملرقبيمظضملرملرؼـمرجالًمسدلم(االغذلغومل)مظػملرملقبضملقرمبفملغقبؾملمملمعرشقبهملم.مومعمملمإظبمذظؽمعـمعلمملئؾمغظمللؿملقبهملم
وأؼسملمملمدؿملعملػملّصمسددماظرقباشؾنيمبؿظملفرلمأجلمملدػؿماظظملؿؿملهملم
صبنملماظقضقفمسػملؿملؾملمملمالماشلربمعؽملؾملمملم .م ـب
عـمأجؾمذبؼملقسهملمحقرؼمملتمصمملتؽملمملت ؛مؼبمحممللموجدوامحقرؼقبمملتؾملؿموعضملرملقضمملتؾملؿ موزوجمملتؾملؿمسػملكم
أرضؾملؿموؼبمورؽملؾملؿمدونمايمملجهملمظػملزملضملقدمإظبمصققم..م!!م
م
م
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حػمل٦لم:م
إنقبماًالصؽبماظظملغملريقبمعظملؿمملحماظؿشملققبرم .م إذمالمؼغملظمللمأنمتؿقرقبرماألعؿمعـماظؽملظملقذماألجؽمليبمأوم
دػملشملمملتماالحؿاللمسػملكمأراضؿملؾملمملم؛مبؾمؼؽملؾطمللماظلقبؾملرمسػملكمهرؼرػمملمعـمسؾقدؼهملماظطملؿملنملمواظظملغملرةم
اظدؼؽملؿملقبهملماظيتمطػملّؿامعرقبمؼقمفبمازدادتؿبمتفملثرلاتؾبؾملمملماظلقبػملؾؿملقبهملمسػملكماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءم.م
ومميغملؽملينمػؽملمملمأنمأضذلحمحػملقالًم -م ضممللمبؾملمملمشرليم -م وظغملؽملقبلمأؤعـمبزملقابؾملمملم؛مواظزملقبقابمػؽملمملم
أرؼدهمذبرقبدـبام:م
1م .م تشملؾملريماظؽملقب٘ء م :م ؼغملؼملـماظؿطملؿملرلم -م طؼملمملمأرىم -م ؼبمضدرتؽملمملمسػملكماظؿضملمملرلمععمعظملؾملقمم
(اظطملرس)م برملغملؾمإصبمملبلقبم؛م عؿقخقبنيمايذرماظؿقبمملممؼبمتضملمملعػملؽملمملمععمتػملؽماظضملعملقلماظظملؿؿملقبهملماظيتمتؿؿقبم
تؽملرملؽؿؾملمملمسػملكمعظملمملػؿملؿماٌقتمواظعملؿؾمواظدقبعمملرم .م صؾملذام (دؿملقبدمضشملنمل )م المطبظمللموظضملفمبؿػملؽماظظملؽهملم
قبةماظـعملاصةم،موظغملؽملقبينمأؤع٤مأطـٕمبعمل٦قبةم
اظضملؾبؼملرؼقبهملمحنيمؼزملرقبحم :م (أؤع٤مبعمل٦قبةماٌضملٕصةم،مأؤع٤مبعمل ٦قب
اظؿقبٕبؿملة)م()100م.م
وم (اظطملرس)م ؼبمسػملؿماظذلبؿملهملمؼضملينماظرمللءماٌغملرقبرم؛مأوماظذيمؼضملمملدمتغملرارهمؼبمعراحؾمسؼملرؼهملم
زبؿػملظملهملمعـمأجؾمأنمؼؾعملكمسمملظ ًعملمملمؼبمذػـماظشملّمملظنملم .م ومؼبمحمملظؿؽملمملماظضملربؿملقبهملمؼعملمملبؾمعمملدةماظذلبؿملقبهملم
اظدؼؽملؿملقبهملم .م وػلمعمملدقبةمطظملؿملػملهملمبؿكرؼيملمأجؿملممللمعـماظعملؿػملهملموماظغملمملرػنيموماٌؼمللقدنيمبؾملقاجسم
اظعملؿملمملعهملمو م اظرقباشؾنيمبمملٌقتمسقضقبمملمسـمايؿملمملةم .م وحؿقبكمظقمصغملّروامؼبمسؿملرملؾملمملمصلؿغملقنمسػملكم
ررؼعملؿؾملؿماٌؿشملرقبصهملماظيتمتعملقلمبفملغقبؾملؿم (غمملجقن)م ،مومبفملنقبماآلخرؼـم (ػمملظغملقن)م.م صػملؿمطبرجم (بـم
الدن)م عـمصراغم؛مبؾمعـمتربؿملهملمدؼؽملؿملهملمؼعملقممبؿؽملظملؿملذمأصقشلمملمبفملعمملغهملم .موٕمطبرجم(حزبمآ)موم
(غبمملس)موم(اىؾملمملد)موم(صؿحماإلدالم)موم(احملمملطؿماإلدالعؿملقبهمل)مومبمملظشملؾعم(رمملظؾمملن)معـمثعملنملمؼبم
قملػػملؾملؿمظػملعملؿؾموتضملدكبػؿمبمملىؽملقبهملم .م وػؽملمملمؼعملعم
ايمملئطمبؾمخرجقامعـمرحؿماظذلبؿملهملماظدؼؽملؿملقبهملمواظيتمت قب
اظؿؼملمملؼؾبزمبنيماظعملمملغقنماظقضضمللماظذيمؼضملمملضنملماظعملمملتؾموبنيماظعملمملغقنماإلشللماظذيمصبزيماظعملمملتؾم
بمملىؽملقبهملم .م وػغملذامنرىمأنقبماظؿضملمملعؾمععماظـعملمملصهملمدؼؽمل هبؿملمملمػقمعمملمأغؿيملمظؽملمملمحرطمملتمإرػمملبؿملهملمأخرىم -م
شرلمإدالعؿملقبهملم -معـمأعـممللم(أعؽملمملءماشلؿملغملؾ)موم(حلمصمملطؿملمملم)موم(شقشمأميقغؿملؿ)ماظؿملؾملقدؼقبهمل م،مبؾم
157

ومأؼسملمملم
وتؽملصملؿملؼملمملتمسػملكماٌلؿقىماظلؿملمملدلقبمعـؾم (حزبمذمملس )م اظؿملؾملقديقبماظرملرضلقبماٌؿشملرقبفم .م ـب
حرطمملتمعـمضؾؿملؾم (طقمطػملق طسمطالن )م و(اظقبؽملمملزؼقبقنماىدد )م اظيتمتضملؿعملدمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملمبمملإلميمملنم
اٌلؿملقلقبموتظملققبقماىؽملسماألبؿملضم..مإخلم.م
إنقبمعمملدقبةماظذلبؿملقبهملماظدؼؽملؿملقبهملمعظملؿمملحماظؿشملرقبفم؛مصغملؾقبمدؼمملغهملمترسنملمأبؽملمملءػمملمبفملدمملررلماألوظنيمدونم
اظؿظملمملتهملمحعملؿملعملؿملقبهملمظػملقمملضرموماظقاضعماٌضملمملشمػلمدؼمملغهملمصمملذػملهملم .مبؾمأغقبؾملمملممتىملقبلمتزملمملدعـبمملمطمملرث هبؿملمملمبنيم
حعملمملئؼماظرؼمملض قبؿملمملتموماظظملؿملزؼمملءمواألحؿملمملءموماظضملػملقممومحؿقبكماظؿمملرؼخم ..م ومبنيمذبؼملقسهملمضزملصم
خراصؿملقبهملمعـماٌؼملغملـمأنمدبؿملػؽبمرظملالًمؼبماًمملعلهملمعـمسؼملرهمصؿملؽملمملممعؾغملّرـبامدونمأنمؼزسيملؽبمواظدؼفم
 ..م!!م
ومظربؼملمملمؼؾمملدرغمملمأحدػؿمصؿمللفمللم :م ػؾمدرادهملماظدؼـمدؿملؽهملمإظبمػذام ايدم؟مومنؿملؾفم :م اظلقءم
قب
عزملشملػملحمؼؽملدرجمهوملمخمملغهملمأعقرمغرؼدػمملمومالمغرؼدػمملم .مواظدؼـمظؿملسمطذظؽم؛مألغقبفمعقجقدمسػملكم
أرضماظقاضعم،موعؿطملػملطملؾمؼبمغلؿمليملماجملؿؼملضملمملتم،مصالمصبنملماظؿضملمملعؾمعضملفمسػملكمأدمملسمسبؾقبفمأوم
المسبؾقبفم .م بؾمصبنملماظؿضملمملرلمعضملفمسػملكمأدسمعـمضؾؿملؾمػؾمػقمعظملؿملدم؟مػؾمػقمػمملمم؟مػؾ

م

طبدمماىؿملؾمايمملظلمواألجؿملممللماظيتمتػملؿملفم؟مػؾمضقاغؿملؽملفمومترملرؼضملمملتفماىمملعدةمضرورؼقبهملمؼبموضوملم
المغشملؾقبعملؾملمملمصؿملفمومغؾعمللمسػملؿملؾملمملمجملردماظرملقبضملقرمبشملؼملفملغؿملؽملهملمزائظملهملم؟مػذهمػلماألدؽػملهملماظيتمصبنملمأنم
تؾبلفمللم.م
ظلوملؾبمضدمتدرؼسمعمملدقبةم (اظدؼـ)م ،مومظغملؽملينمأدسقمإظبمتؽملصملؿملظملؾملمملمومتشملؾملرلػمملمعـماظغملراػؿملهملم .م ثؿم
صبنملمأنمتغملقنمػؽملمملكمعمملدقبةم (تربؿملهملمدؼؽملؿملقبهمل )م ترملؼملؾمعبؿملعماألدؼمملنم،مإذمعـماىؿملقبدمظػملشملالّبم
عضملرصهملمإرثؾملؿمومدرادؿفم .م وماألدؼمملنمصؿملؾملمملمجمملغنملمتمملرطبلموتراثلمالمميغملـمأنمغؿؽملغملّرمظفم .م وم
ظغملؽملؽملمملمغرؼدمشلؿمدرادهملماظدؼـمعـمبمملبماظضملػملؿمبمملظرملقبلءم .م أرؼدمالبينم -معـالًم -ماظذيمظقمأتكمإظبم
احل ؼمملةمأنمؼدرسماألدؼمملنماظراصدؼؽملؿملقبهملمواظظملرسقغؿملقبهملموماظؿملؾملقدؼقبهملمواٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالعؿملقبهملموماظؾقذؼقبهملم
واظزرادذؿؿملقبهملمواشلؽملدودؿملقبهملموماظلؿملكؿملقبهملموماظؿمملوؼقبهملموماظرملؽملؿقؼقبهملموماظغملقغظملقذؿملقدؿملقبهملموماظذملم

New

ؿملضملمملموؼؿضملؾقبمم
Ageم وشرلػمملمؼبماٌدردهملمومسػملكمعراحؾمسؼملرؼقبهملمعؿؿمملبضملهملم؛محؿقبكمؼؿرملرقببمبؾملمملمعب ـب
اظؿلمملعحم .م أرؼدهمأنمؼظملؾملؿمأػؼملؿملقبهملماظدؼـمعـمخاللماظدرادهملمواظؾقىملموظؿملسمعـمخاللماىدلم
قب
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واظؿػملعملنيم .م أرؼدهمأنمؼظملؾملؿماظدؼـمطقغفمذبؼملقسهملمضؿملقبؿمذكزملؿملقبهملمالمتقملػقبؾمصمملحؾؾملمملمألطـرممممملم
ظدؼف م،موظؿملسمحزعهملمحعملققمدؿؾبدخؾمحمملعػملؾملمملماىؽملقبهملم .مأرؼدمالبينماظذيمالمبدقبمأنمؼفملتلمؼبمؼقمم
عـماأليقباممأالّمطبرملكمعـماظؿزملرؼحمبفملغقبفم(المدؼين)مأوم(عػملقد)مأوم(المأدري)م..مإخلم.م
2م.محزملانماظٓميعملٕارؿملقبةم:م صبنملمأنمغغملقنمواضقنيمومغعملقلمبفملنقبمصغملرةماظدميعملرارؿملقبهملمػلمصغملرةم
رقبمملوؼقبهملمومتشملؾؿملعملمملتؾملمملمشرلمعؿقبظملعملهملمعع م عظملؾملقعؾملمملماظؽملصملريقبماألصػمللقبم .م وإغقبينمأؤعـمبفملغقبؾملمملمالمدبدمم
اٌؽملشملعملهملماظضملربلقبةمومالمأدسقمإظؿملؾملمملمصراحهملًم؛مألغقبؾملمملمهؿمملجمإظبموسلموتراطؿمثعملمملؼبمػمملئؾمظدىم
اظرملقبضملقبم،موػقماظرملقبرطماظذيمتظملؿعملرمإظؿملفمذضملقبماٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملماظيتمتؽملؾملؾمعضملمملرصؾملمملمعـم
االغذلغوملم -م جبمملغؾفماظلقبشملقلم -م وماظعملؽملقاتماظظملسملمملئؿملقبهملم -م مبقؼملقشلمملماظرقبخؿملصم -م وبمملظشملؾعمعـم
اظغملؿنملماظدؼؽملؿملقبهملم..م!!م
وظغملـم ععمذظؽمػؽملمملكمبضملضماٌؼملمملردمملتماظيتمأدسقػمملم (اغؿكمملبؿملقبهمل)م وظؿمللوملم (دميعملرارؿملقبهمل)م ؛مؼبم
بضملضماظدولماظضملربؿملقبهملم،مطؼملمملمؼبماغؿكمملبمملتماظؽملعملمملبمملتموماظدلٌمملغمملتمواجملمملظسماحملػملّؿملقبهملموماألغدؼهملم
اظرؼمملضؿملقبهملمومشرلػمملم .م وػؽملمملمصبنملمأنمسبذرمطؾقبمايذرمعـماألزلمملءماظيتمتذلذقبحمظؿقظّلمػذهم
اٌؽملمملصنملم ..م فحؿقبكمؼبماظدولماظضملربؿملقبهملماظيتمتؽملؿؾمليملم (اظضملػملؼملمملغؿملقبهمل)م ذغملالًمدؿملقملديمصضملقدماٌؿدؼقبؽملنيم
واٌؽملؿؼملنيمإظبمت قبؿملمملراتمصغملرؼقبهملمهؼملؾمأجؽملداتمألدػملؼملهملماجملؿؼملعم -م عـالًم -م إظبمطمملرثهملماجؿؼملمملسؿملقبهملم
سبـمبمملغؿصملمملرػمملماآلنم -م وظألدػم -م ؼبمثالثمدولمسربؿملقبهملمسػملكماألضؾموػلم (عكبزملرم |م تقغسم |م
اٌطملرب)م.م واٌؿمملبعمٌمملمصبريمؼبمػذهماظؾػملدانمدؿملظملؾملؿمعطملزىمإذمملرتلم،موػقمؼضملػملؿمبفملنقبموصقلم
ػذهماظظملؽمملتمإظبمعراطزمعؿعملدقبعهملمؼبماظدوظهملمدؿملضملعملؾفمسبرمايزملمملنماظدميعملرارلقبمصقرـبام،مظؿملرملرسؽملقام
ادؿؿملالئؾملؿمسػملكماظلقبػملشملهملم -م منقذجم (غبمملس)م عـمملالًم -م .م وعمملمدعؽملمملمضدمأتؿملؽملمملمسػملكمذطرم (غبمملس)م
صؽملعملقلمبمملظؽمللؾهملمإظبمبػملدانم ضػملعملهملمبلؾنملماإلرػمملبمأوماالحؿاللمأوماإلرػمملبمواالحؿاللمعضملـبمملمعـؾم
قبهملمأصؾقوملمواضضملمملم،مومذضملؾمملماظدوظؿنيمضبزملدانماآلنمعمملم
ـب
(اظضملراقم |م صػمللشملني)م صممليمملظهملماإلدالعقؼ
بذرهماظرملؿملشملمملنمالمأطـرم .م ومؼبمدولماظغمللمملدماظظملغملريقبمواظيتمهغملؼملؾملمملمأغصملؼملهملمسلقظؿملقبهملمخمملغعملهملمعـؾم
قب
دقرؼمملم |م ظؿملؾؿملممل)م دؿملغملقنمصضملقد م اظدؼـمأعرـبامحؿؼمل هبؿملممل م ؼبمحممللماغؾملؿملمملرػمملم -م اظؽملؼملقذجماظضملراضلمعـمملالًم
( قب
مملتقرؼمملتم،مصفملنمتؾبالحؼمبمملدؿم (اظشملمملشؿملهمل)مأػقنمأظػم
مظذامأغمملمأدسقموأصػملّلمأنمتؾعملكمػذهماظدؼغملؿ قب159

عرقبةمعـمعالحعملؿؽمبمملدؿم (آ)م.م صؿملؼملمملمطبصقبمدولماًػملؿمليملماظضملربؿملقبهملماظلقبوملم؛مصؾمللمؼبمذبؼملػملؾملمملم
دولمأعقبؿملقبهملمؼبمذبممللمايريقباتموعؾمملدئماالغؿكمملبمملتم،موغلؿـينمبمملظشملّؾعم (اظغملقؼومل)م اظيتمطمملنم
ؽملقؼرؼمملمسػملكمعلؿقىمػذهماظدولماظلقبوملم .م وظغملـقبماظؿفربهملماظغملقؼؿؿملقبهملمأؼسملـبمملمتضملمملغلم
وعمملمزالمدورػمملمت هب
اظرملؿملضملؿملقبهمل)م
اظلؽملؿملقبهملم |م قب
عـمورممدررمملغلقبمؼلؼملقبكمبذملم (اظؽملققبابماإلدالعؿملني )م ،موػذاماظقرممبعملؾسملؿؿملفم ( قب
ؼقملدقبيمبمملظؿدرؼيملمإظبماغف ؼمملرمعضملدقبلماظقسلمؼبم (اظغملقؼومل)م وماظذيموصؾمػذهماألؼقبمملممإظبمعلؿقىم
زبفؾم.م
ظذامغقملعـمأنقبمصضملقدمػذهماألصغملمملرمإظبمدؾبدقبةمايغملؿمظـمصبػملنملمإالّماًرابم .م صمملغصملرم -م ؼمملمرسمملكم
آم -م إظبماشلؼملفؿملقبهملماإلؼراغؿملقبهملمظؿضملرفمعمملذامصضملػملوملمبؾملؿموالؼهملماظظملعملؿملفم

.م واغصملرمإظبماظغملؾوملم

ؿملػمواظدؼـمعرسؾمملم.موماغصملرمإظبمغقاةماظؿشملرقبفم
ـب
اظلقبضملقديمظؿضملرفمطؿملػمميؽنمأنمؼغملقنماتقبقمملدماظلقب
اظلقبينمؼبمسلممللمظؾؽملمملنؽبم،مواظرملقبؿملضمللمؼبمجؽملقبف م .م اغصملرمإظبمشزقبةماظيتمؼؿؾمملطكمسػملؿملؾملمملماظذبقبمملحقنم
طؿملػمأعلوملموبلؾنملمعـمطؾمػذاماًرابم؟مواغصملرمإظبماظؿمملرؼخموماجػملنملمظلمدوظهملمواحدةًم
ضمملعوملمشلمملمحسملمملرةمحعملؿملعملؿملقبهملمبلؾنملماظد ؼـم ..م ومأرجقمأالّممتمملرسماظطملؾمملءماٌضملرؼبقبموهدقبثينمسـم
(بطملداد)م ؼبمسزملرم (ػمملرونماظرذؿملد )م ألغقبؾملمملمطمملغوملمعرحػملهملماغؿمملجمصغملريموثعملمملؼبموترعبهملم ..م قبأعمملم
ايسملمملرةمواظدولماٌلؿعملرةمصرمللءمآخرم .م صمملٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملمايمملظؿملقبهملمٕمترملؾملدمحسملمملرةمشلمملمذفملنم
ػمملممإالّمؼبمثالثمحمملالتم (اظضملراقم |م اظرملقبمملمم |م عزملر)م.م وظغملؽملقبؽملمملم -م طضملربم -م المغضملرفمعضملؽملكم
ايسملمملرةم،موعمملزالماظؾضملضمعقبؽملمملمؼضملؿعملدمبفملنقبمايسملمملرةمػلمأنمتؿقاجدمذبؼملقسهملمبرملرؼهملمطمملغوملمشلمملم
حدودمجطملراصؿملقبهملمؼبموضوملمدمملبؼم،موترطوملمذبؼملقسهملمأبؽملؿملهملمومأواغلمومصكقبمملرؼمملتم .موػذامأدقأمعمملم
ميغملـمأنمأزلضملفمؼبمحؿملمملتلم..م!!م
3م.مترملٕؼٝماظعمل٦اغنيم:مؼقملمنماٌلػملؼملقنم-موػؿمأطـرمعمملمؼضملؽملؿملينم-م بفملنقبم(ايمملطؼملؿملقبهمل)مٓم.مومأنقبم
اظؽملقبيبمبػملّغؽبمأواعرم (آ)م اظيتمصبنملمأنمهغملؿماجملؿؼملضملمملتماإلدالعؿملقبهملمأوماحملؿػملّهملممبؾدأم (اظظملؿح)م
الح ًعملمملم.موضبدقبدم(اظعملرآن)متػملؽماٌلفملظهملمبقضقحمؼبمآؼمملتمسدقبةم..معؽملؾملمملم:م
م
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كبؼملـملمأَغٖؽبلؽبمٱ ظلَ٥ؾبم َصفمل ؿبُو َظذملٰئكبَ١مػؾب٣ؾبمٱ ْظغملَاصكبٕؾبونؽب)مػاٌمملئدةم:م44ؼم.م
ؽبقغملُ٣مب ؽب
(عؽب٤مظَ٣ؿبمؼ ؿب
َنمؼغملُ٦نؽبمظَؾملؾب٣ؾبم ٱ ْظككبؿملؽبٕؽبةُمعكب٤ؿبمأ ؿبَعِٕػكب٣ؿبموؽبعؽب٤م
ؾبقملعكب ؽبؽملةلبمإِذؽبامضَسملؽب٧م ٱظػملَ٥ؾبموؽبرؽبدؾب٦ظُ٥ؾبمأَعؿبٕاًمأ ؽب
ٍموالَمع ؿب
ؾبقملعكب ٤ؽب
(عؽبامطَانؽبمظكبؼمل ؿب
ؼؽبضملؿبِٙمٱظػملَ٥ؽبموؽبرؽبدؾب٦ظَ٥ؾبمصَعملَٓؿبمضؽب٢مبمضؽب َالالًمعنبؾكبؿملؽملاً)مػاألحزابم:م36ؼم.م
(ؼؽبامأَؼنبؾملؽبامٱ َظٔكبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦اْمأَركبؿملضملؾب٦اْمٱظػملَ٥ؽبموؽبأَركبؿملضملؾب٦اْمٱظٕمبدؾب٦لؽبموؽبأ ؿبُوظكب٨مٱِ ؿبَعِٕمعكب ؿبؽملغملُ٣ؿبم َصكملِنمتؽبؽملؽبازؽبسؿبؿؾب٣ؿبمصكب٨مذؽب٨ؿبءلبم
صَٕؾبدنبوهؾبم ِإظَ٧مٱظ َػمل٥كبموؽبٱظٕمبدؾب٦لِ)مػاظقبؽمللمملءم:م59ؼم.م
واظلقبقملالماظذيمؼلفملظفمأيقبمسمملضؾم:مٌمملذامصبنملمأنمأضؾؾمبفملنمتح طؼملينمضقاغنيمسمملمم630معذملمصؿملؼملمملم
ؿملشمواضضملمملمسمملمم2008معذملم؟موٌمملذامالمؼرؼدماألخقةمممّـمظدؼؾملؿمذضملقرم-مالمأسرفمإالمؽبمؼلؿؽملدم
ـب
أس
م بفملنقبماظعملرآنمصمملحلمظغملؾقبمسزملرمومزعمملنمومبػملدم ..مأنمؼعملؿؽملضملقامبفملنقبماٌرملمملطؾماظزملطملرلةماظيتمطمملغوملمهدقبثمؼبمعؽملشملعملهملمجطملراصؿملقبهملمصقراوؼقبهملمبنيم (عغملّهمل)م وم (اٌدؼؽملهمل)م وم (اظشملّمملئػ)م ػلماظيتمأدقبلوملم
شلذهماظؽملقبزملقصم ..م صغملؿملػمأحغملؿمبؾملمملم (بطملداد)م وم (اظعملمملػرة)م وم (دعرملؼ)م ؟مبؾماألدػكمعـمذظؽم
طؿملػمميغملؽملؾملمملمأنمتزملؼملدمؼبمحغملؿم(دؿقطؾملقٕ)مأوم(بروطلؾ)م؟م
بؾمطؿملػمميغملـموصػمػذهماظعملقاغنيم (اإلشلؿملقبهمل)م بفملنقبمسداظؿؾملمملمعشملػملعملهملمومصالحؾملمملمالمؼؽملؿؾمللم ..م
صؿملؼملمملماظعملقاغنيم (اظقضعؼقبهمل)م متؿملؾمععماشلقىموصالحؾملمملمربدودم

()101م ؟مػؾماظعملمملغقنم

(اظلقبقؼدي)م ؼؿقبؾعماشلقىمؼبمعضملمملعػمليتم -م ذكزمل هبؿملمملم -م طؼملعملؿملؿمسػملكمأراضلماظدوظهملم؟مػؾمضقاغنيم
مملمتشملؾعملمملنمذرعم (آ)م أسدلمعـمضقاغنيم (اظلقبقؼد)م أوم (دقؼلرا)م ؟م
(اظلقبضملقدؼقبهملم |م إؼران)م بزملظملؿؾملؼمل قب
ػؾمػؽملمملكمدظملمملػهملمأطدلمعـمدظملمملػهملماظعملمملئػملنيمبؾملذاماظرأيم؟م
ثؿم -م وظؽملؾؿضملدمضػملؿملالًم -م طؿملػمصبرؤماٌلػملؼملقنمسػملكمذؿؿماآلخرؼـمثؿمعشملمملظؾؿؾملؿمبمملظضملداظهملم
واالحذلامماٌؿؾمملدظؿملؿبـم؟مصمملٌلػملؿمؼؽملرملفملمؼبمبؿملؽهملمصغملرؼقبهملمتعملقلمظفمأنقبم(اآلخر)مشرلماٌلػملؿم(نس)م:م
ؾبرملِٕطُ٦نؽبمغؽبفؽبٗفب)مػاظؿقبقبهملم:م28ؼم.م
ؾب٦اْمإِغمبؼملؽبامٱظْؼمل ؿب
(يامٰأَؼنبؾملؽبامٱ َظٔكبؼ٤ؽبمآعؽبؽمل ۤ
وحنيمغؾقىملمسـمتظمللرلمػذهماظظملغملرة ؼبمأعقبؾملمملتماظغملؿنملمدؽملفدم:م
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اظزقبزبرملريم :م (ِغقبؾمل٣مالمؼؿشملؾملٕونموالمؼطملؿلػمل٦نموالمصبؿؽملؾ٦نماظؽملفادات،مصؾمل٨معالبلةم
هل.٣م أومجضملػمل٦امطفملغؾمل٣ماظؽملفادةمبضملؿملؽملؾملا،معؾاظطملةمؼبموصظملؾمل٣مبؾملا .م وس٤ماب٤مسؾاسمرض٨مآم
سؽمل:٥مأسؿملاغؾمل٣منلةمطاظغملالبمواًؽملازؼٕ.موعنمايل:٤مع٤مصاصّمعرملٕطاًمت٦ضفمل )م()102م
.م
اظعملرريبم:م(اخؿػملٟماظضملػملؼملاءمؼبمعضملؽمل٧موصٟماٌرملٕكمباظؽملقبفٗ؛مصعملالمضَؿادةموعؽبضملؿبؼملٕمب٤مراذٓم
وشريػؼملا:م ِغ٥مجؾبؽملؾبّب؛مإذمشلػمل٥مع٤ماىؽملابةمظؿملٗمبطملل. ٢م وضالماب٤مسؾاسموشريه :م ب٢م
عضملؽمل٧ماظرملٕكمػ٦ماظٔيمنل. ٥م ضالمايل٤ماظؾزملِٕيقبمع٤مصاصّمعرملٕطاًمصػملؿملت وضفمل.م وأٌػّبم
طػمل٥مسػمل٧مإصبابماظطملل٢مسػمل٧ماظغملاصٕمإذامأدػمل)٣م()103م.م
اظرملقبقطمملغلم :م (عؾاظطملةمؼبموصظملؾمل٣مبٔظ١محؿ٧مطفملغؾمل٣مسنيماظؽملفادة،مأؤمسػمل٧متعملٓؼٕمعسملاف :م
أيمذوومنٗ؛مِنمعضملؾمل٣ماظرملٕكموػ٦ممبؽملٖظةماظؽملفٗ.موضالمضؿادةموعضملؼملٕموشريػؼملا:مإغؾمل٣م
وصظمل٦امبٔظ١مِغؾمل٣مالمؼؿشملؾملٕون،موالمؼطملؿلػمل٦ن،موالمؼؿفؽملؾ٦نماظؽملفادات)م()104م.م
اظشملّقدلم :م (زاػٕماآلؼةمؼعملؿسمل٨مأنماظغملظملارمأناس،موالمصب٦زمعٝمذظ١مأنمميغملؽمل٦امع٤م
دخ٦لمذ٨ءمع٤ماٌلاجٓ،مِنمذٕطؾمل٣مأجٕيمذبٕىماظعملٔرماظٔيمصبّبموؽملؾ،٥موسػمل٧مػٔام
ع٤مباذٕمؼٓمطاصٕ،موجّبمسػملؿمل٥مأنمؼطملل٢مؼٓهمإذامطاغتمؼٓهمأومؼٓماٌرملٕكمررؾة .موإنمطاغتم
أؼٓؼؾملؼملامؼابلؿنيمعلقؾملامبايائ.ٛموضالمايل:٤مع٤مصاصّمعرملٕطاًمصػملؿملؿ٦ضفمل)م()105م.م
اظشملدلدلم:م(ضالمض٦ممع٤ماظظملعملؾملاءمإنماظغملاصٕمنٗماظضملنيموزاػٕماآلؼةمؼٓلمسػمل٧مذظ١مورويم
س٤مسؼملٕمب٤مسؾٓماظضملٖؼٖمأغ٥مطؿّبماعؽملضمل٦اماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملارىمع٤مدخ٦لمعلاجٓماٌلػملؼملنيم
واتؾٝمغؾملؿمل٥مض٦لمآمتضملاظبم "إمناماٌرملٕط٦نمنٗ "م اآلؼةموس. ٤م ايل٤مضال :م المتزملاصق٦ام
اٌرملٕطنيمصؼمل٤مصاصقؾمل٣مصػملؿملؿ٦ضفملموػٔامؼ٦اص٠معامذػّبمإظؿمل٥مأصقابؽملامع٤مأنمبمع٤مصاصّماظغملاصٕم
وؼٓهمررؾةموجّبمأنمؼطملل٢مؼٓهموإنمطاغتمأؼٓؼؾملؼملامؼابلؿنيمعلقؾملؼملامبايائ)ٛم()106م.م
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عـمأجؾمطؾقبمػذامغعملقلم :مصبنملمسػملكماظدولماظيتمترؼدمالغقبفمملةموماظضملؾقرمإظبمجؾملهملماٌلؿعملؾؾمأنم
تضمللمأعرـبامواحدـبامرمملٌمملمطرقبرتؾبفمومعػملػملوملؾبمتغملرارهم :م سؽملدمطؾقبمدبػملّػمسػملؼمللدملماحبىملمسـمادؿرملراءم
اظظمللمملدموماظدؼـم .م سؽملدمطؾقبمدبػملّػماجؿؼملمملسلدملماحبىملمسـمادؿرملراءماظظمللمملدمواظدؼـم .م ومسؽملدمطؾقبم
دبػملّػمددؿقريدملماحبىملمسـماظدؼـم..م!!م
ؿملرلػؿماظـعملمملصهملميلمملبم
قب
4م .م هؿملؿملٓماظـقبعملاصة م :م المأععملوملمؼبماظشملّطملمملةمذؿملؽـبمملمأطـرمعـمععمليتمو
زبشملّشملمملتؾملؿماٌؽملقػملّهملمإغلمملغ هبؿملمملم .م صغملؾقبمرمملشؿملهملمضبمملولمأنمؼغمللنملماظؽملنبكنملموعـمخػملظملؾملمملماىؼملمملػرلم
مملظهملماظـعملمملصؿملقبهملمألصرادماجملؿؼملعم
بلالحماظـعملمملصهملم .م صذلىموممبرورماظزقبعـماغؾملؿملمملرماي قب
قب
(اظضملرؼسملهمل)م
احملغملقممعـمضؾؾمرمملشؿملهملمم امومهققبشلؿم-مأيماألصرادم-مإظبمبؾطملمملواتممتفقبدمصؽملمملئعمايمملطؿمشرلم
اٌلؾقضهملم.مصمملظشملّمملشؿملهملم-مطؼملمملمؼضملؾقبرماظغملقاطيبماٌعملؾقلمسؽملديمرشؿمطالدؿملغملؿملقبؿفم-مذكصمسمملجزمبالم
إرادةمومالمحقلمظفموالمضققبةمإالّمبمملٌؿؼملفقبدؼـمعـمأسقاغفمومس قبؼملمملظفم()107م.م
وماألعرمذاتفمؼؽملشملؾؼمسػملكماٌلفملظهملماظدؼينقبةم؛مإذمالمميغملؽملؽملمملمذبمملدظهملماظـعملمملصهملماظدؼؽملؿملقبهملم -معـالًم -مؼبم
اظقضوملماظذيمؼؿغملمملثرمصؿملفماٌؼملفقبدونمأوماٌؿؼملفقبدونمعـمحقشلمملم ..م علؿملشملرؼـمسػملكمطؾقبمعمملمؼؾبغملؿنملم
مبامؼػملْ كبظملُٜمعكب٤مضَ٦ؿبلٍم ِإالَمظَٓ ؿبؽبؼ٥كبمرؽبضكبؿملّبفبمسؽب كبؿؿملٓفب )م ػقم :م18ؼم.م صفملغوملم
مملمؼعملممللمتؽملظملؿملذـبامظذملم :م(ع ؽب
وعمملمؼؾبعملرأموع ؾب
ترىم -م سزؼزيم اظعملمملرئم -م طؿملػمتؿؿقبمربمملطؼملهملماإلبداعماألدبلمدؼؽمل هبؿملمملم،موطؿملػمتؿؿقبمعزملمملدرةم
اٌؽملرملقراتمواٌشملؾقسمملتمبمملدؿماظدؼـم،مومطؿملػمطبمملفمػقملالءماظصملالعؿملقبقنمسػملكم (آ)م ظدرجهملمأنقبم
طػملؼملهملمواحدةمؼبمضزملؿملدةمذبؾملقظهملمظرملمملسرمعطملؼملقرمضدمتقملذيمومدبرقمعظملؾملقمماظؿقحؿملدماألزظلقبم..م!!م
ومظؿملسمأدقأمعـمعؽملضملؾملؿمسؿملق نماألدبماظضملمملٌلمومحؿقبكماظضملربلمألدؾمملبمواػؿملهملم؛مدقىماظرملقبضملقبم
قملالءماظغملؿمملبمأومعقملظّظملمملتؾملؿمذؿملؽـبمملمإالّمأغقبؾملمملمطؿنملمممؽملقسهملم .موبضملسملؾملؿمميؿػملغملؾملمملم
قب
اظيتمالمتضملرفمسـمػ
صضملالًموٕمضبمملولمضراءةمعمملمصؿملؾملمملم .م إغقبفمميؿػملغملؾملمملمجملردماإلحلمملسمبفملغقبفمطبرقماٌؼملؽملقعمواظؿقرؼؿم
..م!! ومػؽملمملمدفملبؿضملدؾبمضػملؿملالً مومأُدرجمعـمملالًمدؾملالًمسـمذكزملؿملقبؿنيمتراثؿملقبؿنيمومعؾملؼملقبؿنيمؼبماألدبنيم
اظضملربلقبموماظضملمملٌلقبم (م اٌضملرقبيم |م داغيت)م.م ومأثؼمبفملنقبمطؾمبمعـمظدؼفمربعمثعملمملصهملمأومأضؾقبمؼضملرفم
(اظغملقعؿملدؼمملماإلشلؿملقبهمل )م ظذملم (داغيت)م بذملم (ردمملظهملم

اىدلماظعملمملئؿمعؽملذمسعملقدمحقلماحؿؼملمملظؿملقبهملمتفملثقبرم
اظطملظملران)مظذملم(اٌضملرقبي)م.مم
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وظغملـمعؽبـمعكبـمػقملالءمضرأماظضملؼملػملنيمومخرجمبؿػملؽماظعملؽملمملسهملم؟مػؾمضرأمأحدػؿم-

م أضزملدمأػؾم

اظؿزملرضبمملتماظرقبغمملّغهملم -م(ردمملظهملماظطملظملران)م؟مػؾمسرصقامٌمملذام (ايشملؿملؽهمل)موم(األسرملك)مؼبماىؽملقبهملم؟م
أوم (سؽملذلةم )م وم (ررصهمل)م ؼبماظقبؽملمملرم؟مػؾموضظملقامسػملكمحعملؿملعملهملمرأيم (اٌضملرقبي)م وعمملمؼقدقبمضقظفم؟مػؾم
مملم؟مومأؼسملمملم؛مػؾمسرصقام
ـب
ضدقبروامتػملؼملؿملقمملتفمحقلم (اظزقبغمملدضهمل)م اظذؼـمصمملدصؾملؿمؼبماظؽملقبمملرمحؼمتعملدؼرػ
ٕؽبمحقربمطؿمملبم (داغيت)م ؟مػؾمؼضملرصقنمأؼـموضعم (داغيت)م( ربؼملقبدـبا)م وم (سػمل هبؿملممل)م ؟مػؾمضرأم
أحدػؿمغزملقصمتػملؽم (اٌؽملزظهمل)م عـمبمملبماظؿظملفقبعمواألدكم؟مػؾمرمملظضملقامعغملمملغهملم (صالحماظدؼـم
األؼقبلقب)مؼبماٌػملقؼملهملم؟مأوم(ابـمرذد)م؟مأوم(ابـمدؿملؽملممل)م؟م()108م.مم
طؼملمملمغلفمللمػؾممتقبمتلقؼؼم (داغيت)م -م سرب هبؿملمملم -م عـمبمملبمصغملريقبمصرفم؟مأممإلثؾمملتمصظملهملماظرملرقبم
سػملكمعؽملؿففمالمأطـرم؟موأخرلـبامػؾمتفملثقبرم (داغيت)مبذملم(ردمملظهملماظطملظملران)مظذملم(اٌضملرقبي)م؟مدفملجؿملنملم :م
غضملؿم؛مبؾمأغقبؾملمملمدرضهملمصغملرؼقبهملموظؿمللوملمذبرقب دمتفملثقبرم .م وظغملؽملينمٕمأحغملؿمدونمضراءةموٕمتؾؾملرغلم
اٌعملؿشملظملمملتماٌضملػملّؾهملمواألحغملمملمماٌؿداوظهملم .م ظذام؛مأزـقبمب قبفملغؽملمملمعشملمملظؾقنؽبممبراجضملهملماظؽملؿمملجماظظملغملريقبم
اإلغلمملغلقبم؛مومتطملؿملرلمررؼعملهملمتضملمملعػملؽملمملمععمتراثماظرملقبضملقبماألخرىم،مومرؼملرمتػملؽماًزملػملهملم
اٌلؿؾملفؽملهملمبكملخسملمملعمغزملقصماألدبمإظبمغزملقصماظدؼـم.محؿملؽملؾملمملمصعملطمدؿملؼملغملؽملؽملمملمأنمغؽملضملؿممبفؿؼملعم
عـعملّػمالمؼؽملعملمملدموراءماشلقىم،موالمؼظملؿحمصؼملفمسمملجزـبامأعمملممدؿملؾمطالعلدملمدشملقلدملمومبالمضؿملؼملهملم -م
ؿملضملمملم؛م
مملظؾمملم-مؼقجقبؾملفمرجممللم(اإلطػملرلوس)م ؼبمخشملؾهملمأومردمملظهملمأومصؿقىمأومضدقباسم .موظؽملقملعـمعب ـب
ش ـب
سؽملدعمملمسبؿملقبدماظـعملمملصهملمونضملػملؾملمملمأممؿملقبهملماظشملمملبعموماظطملمملؼمملتم ..م ظـمؼغملقنمػؽملمملكمخقفمسػملكمعؾدأم
اإلغزملمملفم..مأبدـبام.م
ػملؽماظربمملسؿملقبهملمػقم
اآلنؽبموضدموضظملوملؾبمبضملؾبفمملظهملمسػملكمػذهماحملمملورماألربضملهملم؛مأضقلمبفملنقبماإلعلمملكمبؿ قب
اٌظملؿمملحمظػملؿشملققبرموماظؽملؾملقضم،مومضؿملمملسؾملمملمعـمأؼديماٌؿؽملققبرؼـماألحرارمشرلماٌزملمملبنيمبداءماظعملشملؿملعم
واظضملؾمملدةماظظملفقبهملمدؿملقملدقبيم -م بمملظسملقبرورةم -م إظبمضؿملمملعمذضملقبؽملمملمومإظبماألبدم .م ألغقبينمأؤعـمبفملنقبم
قبهملمربؼملمملم .م ػذاماظضملزملرمصرصهملمضدمالم
اظؽملقبؾملقضمإنمٕمؼغملـمؼبمػذاماظضملزملرمصػملـمؼغملقنمضؾؾمأظػمدؽمل قب
تؿغملرقبرم..مصكملعقبمملماآلنمأومأبدـبام..م!!م
م
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ت٦ضؿملّم :م
ضدمؼلفمللمأحدػؿم :م إٔمتضملكبدغمملمؼبمبداؼهملمععملمملظؽمبمملحذلامماظضملمملبدؼـمومسؾمملداتؾملؿم ..مصؼملمملمميؽملضملؽمسـم
ػذام.مومٕؽبمغراكمتلظملّفمأحالعؽملمملم؟مومدفملردم:مظعملدمضػملوملمبمملظؽملقبصم:م
(أط٤قبمطاع٢ماالسؿٖازمظغمل٢مممارد٨ماظضملؾاداتمؼبمحؿملقبٖػاماظٕوحاغ٨قبم (ال)م اظٓس٦يقبمواظؿؾرملرييقبم
.م وطػملّ٨متعملٓؼٕمظؽمل٦اؼاماِغؾؿملاءمأصقابمتػمل١ماظٕداالتم؛محنيم

(ابؿٓس٦ا)م تػمل١ماظظملغملٕةم

صارعنيمعؾؿطملنيماإلصالحم ..م ث٣قبم تلٕقببتماٌلؾقةمع٤مبنيمأؼٓؼؾمل٣مبضملٓمذظ١م .مإغقبؼملامصبّبمأنم
غعمل٦لمبفملنقبماِخشملاءماظيتمع٦ردتمباد٣ماإلظ٥موباد٣ماظٓؼ٤مومسربماِغؾؿملاءمأغظمللؾمل٣مظؿمللتم
سابٕةًم،مواىٕائ٣ماظٓع٦ؼقبةماظيتمراصعملتمتػمل١ماِدؼانمظؿمللتمحظملػملةمعضملفقبؽملاتلبمبارؼلؿملقبةم ميغمل٤م
اظؿؾملاونمؼبمذفملغؾملا)م()109م.م
وٕمأخرجمسـمتظؽماظقسقدم.موطالعلمطػملّفمعؽملزملقبنملمسػملكماٌؼملمملردمملتمأوماألذكمملصماظذؼـمؼؾرملقبرونم
بؿػملؽماٌؼملمملردمملتم .م قبأعمملمضلقةمبضملضماٌزملشملػملقمملتمصؾمللمعـمبمملبماظؿقصؿملػمظؿملسمإالًقبم .م صغملؼملمملمأنقبم
(اظعملرآن)م ضبذلمماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءم -م بالمذؽم -م ومظغملؽملقبفمؼبميصملهملماظؿقبقصؿملػماظدضؿملؼمضبؿمملجم
مملمأؼسملمملمعـمبمملبماظؿفملدقبلمبؾملذام
سؾمملراتمعـمضؾؿملؾم (ضٕدم |م خؽملٖؼٕم |م غبارم |م طػملّبم ..م إخل)م .م أغ ـب
ضملـمؼبماألصرادمإغؼملمملم
قب
زلؿملوملمبضملضماٌؼملمملردمملتمالمأطـرم؛موػلمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملمتقصؿملظملمملتمالمتشمل
اٌؽملؾمليمل قب
وؾبجقبؾملوملمبرملغملؾمسمملمم .م وػذامواجنملمأخالضلقبم -م ضؾؾمأيقبمذلءم -م أصكرمبفموالمأػربمعؽملفم،م
صؾملقملالءمونملمعغملمملصقؿؾملؿمألغقبؾملؿمسعملؾهملماظؽملقبؾملقضم .م ومػؿم -م أيؿبماظدقبسمملةمواظؿؾرملرلؼقبقنمؼبمطمملصّهملم
األدؼمملنم -م طؼملمملمؼزملظملؾملؿماظدلوصؿمللقرم (رؼؿرملمملردمداوطؽملزم |م )Richard Dawkinsم عـم
جمملعضملهملم(أوطلظملقرد)م:م(ذٕطاءمؼبمسؼملػملؿملقبةم"التظملغملري"موادضملةمتؾبٓس٧م"اإلميان")م()110م.م
َماظقػمملبم -م متتػملؽماٌؽمملتمعـمأبقاقم
ثؾبؿقبمٕؽبماًرملؿملهملمعـمأنمغعملقلمعمملمغرملمملءم؟مصمملألدؼمملنم -م ؽبتؾمملرك قب
اظؿؼملفؿملدماظظملمملرغم،مومطػملّؾملمملمعضملعملقدمبفملررافماظػملّقكموماظزملقبػملؾمملنم ..م عـمصسملمملئقبؿملمملتمإظبمصقػمإظبم
إذاسمملتمإظبمعشملؾقسمملتم .م صؿملؼملمملمالمؼقجدمغمملصذةمواحدةمأُسشملؿملوملمترخؿملزملـبمملمطعملؽملمملةمتؾرملقبرممبمملمػقمضدقبم
األدؼمملنم..موظـمأضقلؽبم(إيمملدؼقبهمل)مألغقبؾملمملمتزملؿملنملماظؾضملضمبممليغملّهملم.م
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هٔؼٕم:م
ضبمملمومأسؾقبرمسـماسلؽزازيمعـمبضملضماألزلمملءماظيتمتدقبسلم (اظػملؿملدلاظؿملهمل)م
أحنملقبمػؽملمملمأنمأطقنمصر ً
أوم (اظضملػملؼملمملغؿملقبهمل)م أوم (اظالّدؼؽملؿملقبهمل)م أوم (اظؿؽملقؼر)م رشؿمأغقبؾملمملمعؽملمملػيملمزبؿػملظملهملمؼبمطؾقبماظضملمملٕمدقىمسؽملدم
بلشملمملءماظضملربماظذؼـمعمملزاظقامؼضملؿعملدونمبفملنقبم (اظضملػملؼملمملغؿملهمل)م عزملشملػملحمطبؿصقبمبمملظدؼـمالماظلؿملمملدهملم .م وم
أضقلمبرملغملؾمواضحم؛مػقملالءمأخشملرمسػملكمغؾملسملهملمذضملقبؽملمملمعـماٌؿشملرقبصنيمدؼؽمل هبؿملمملم .م ػقملالءمذبؼملقسهملم
عـماٌرتزضهملماظذؼـم (اعؿؾملؽملقا)مػذهماألصغملمملرمدونموسلمأومعضملرصهملمثعملمملصؿملقبهملمتراطؼملؿملقبهملم .مصذلاػؿمؼؿعملققبظقنم
مملدؿمايرؼمملتمواظضملػملؼملؽملهملمعمملمظؿملسمصؿملؾملؼملمملم .م ػقملالءماظذؼـمؼؾقـقنمسـمذؾملرةمؼبمذبؿؼملضملمملتؾملؿم
قب
ب
إطؾقتهملمصذلاػؿمؼؿزظّظملقنمإظبمآشلهملمضقعؾملؿمحنيمؼزملؾحماًشملرمجد ـبقبؼمملموؼذػؾقنمطمملظؽملقبضملمملجمعؾمملدرؼـم
إظبماظزملقبالةمععماظعملشملؿملعم..م!!م
أوربممل)معـمتؽملقؼرم
صغملرؼمملماظذؼـمؼؿقدقبثقنمسـمأنقبماظؿمملرؼخمؼضملؿملدمغظمللفمومأنقبمعمملمجرىمؼبم ( قب
اٌضملققبضقن هب
ومحرطمملتماغضملؿمملضؿملقبهملمػقمعمملمدؿملفريمؼبمعؽملشملعملؿؽملمملماٌصملػملقعهملم؛ م أضقلمشلؿم (عمملظغملؿمطؿملػمهغملؼملقن؟ )م
وػؾمتلؿقيمذضملقبمأوربمملماظيتمضدقبعوملمسػملكمعذبحماظظملغملرموصػملؾمملنماظضملػملؿماألظقفمعقبؼملـمأسدعؿؾملؿم
قب
بربرؼقبهملماظغملؽملؿمللهملمبمملدؿم (اشلررعملهمل)م وم (اظلقبقر)م وم (اظرملقبضملقذة)م.م ػؾمؼلؿقونمععمعمملممنرقبمبفمعـم
مملذامضدعؽملمملمعـمتسملقؿملمملت م ألجؾماظظملغملرم؟مإالّمإذامطؽملؿؿم
جؾبنبمومتػملّؼمظػملقمملطؿموماظلقبػملشملهملماظدؼؽملؿملقبهملم؟مع قب
ترونمؼبمدذاجهملمصغملرةم (ايالّج)م ذ ـبؿملؽمملمالمتروغفمؼبماٌؿزملققبصنيماٌضملمملصرؼـمممّـمميغملؽملغملؿم
أومربؼملمملمتطملرقبطؿماظضملؾمملراتم
عرملمملػدتؾملؿمجقارمضرؼحم (سؾدماظعملمملدرماىؿملالغل )م ؼبم (بطملداد)م حمملظ هبؿملمملم .م قب
اظرملمملرحماظغملؾرلمابـمرذد )م؛مصؿملؼملمملمػقم -مرشؿماػؿؼملمملعلمبفم-معؽملمملصؼمصػمللظمللقبمعـمررازم
اظرقبغمملّغهملمطذملم ( قب
عؿشملققبرمومعؿؼملػملّؼمظػملؾالطم .م وٕمؼعملؾمأطـرمعـمربعمايعملؿملعملهملماٌؼملغملؽملهملموضؿذاكم .م وأػؼملؿملقبؿفماظظملػمللظملؿملقبهملم
تؽملؾعمعـمأػؼملؿملقبهملم(أردشملق)موظؿملسمبلؾنملمغؿمملجفماظرملقبكزمللقبمصعملطم.م
م
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ظذامصكملغقبينموآم-مبغمللرماشلمملءم-مأدؿملػفبمممّمملمأرىم .مومظلوملمأخرملكمإالّمعـمعرتزضهملماظضملػملؼملمملغؿملهمل موم
اظػملؿملدلاظؿملقبهملماظذؼـمؼؽملرملشملقنمظؿرملقؼفمتػملؽماألصغملمملرماظؽملقبؾؿملػملهملمومظؿؽملظملرلماظرملقبضملقبمعؽملؾملمملم .م وػؿمعقجقدونم
ؼبمعراطزمومعقملدقبلمملتم،مومؼؿصملمملػرونمبمملٌضملمملغمملةمعـماالضشملؾملمملدمومعمملمإظبمذظؽم ..مومظغملؽملقبؾملؿمطؼملمملمضممللم
اظضملمملرفمايؼقبم(سػمللماظقردي)م:م
(ز٤قبمبضملٚماِشؾؿملاءمممّ٤متضملػملّؼمل٦امذؿملؽـبامع٤معؾادئماظٕٝمأنقبماٌؿؽملؾقب٨مؼعملزملٓػ٣مؼبمض٦ظ٥م:م
وأخ٦ماىؾملاظةمباظرملعملاوةمؼؽملضمل٣ؾبم
قب
ذوماظضملعمل٢مؼرملعمل٧مباظؽملقبضملؿمل٣مبضملعملػمل٥م***م
وظٔاموجٓغاػ٣مؼسملضمل٦نمأطظملّؾمل٣مسػمل٧مجؾاػؾمل٣م،مومؼشملػملعمل٦نمايلٕاتماظشمل٦ؼػملةمضائػملنيمس٤م
أغظمللؾمل٣م:مأغقبؾمل٣مأذعملؿملاءمبلؾّبمأصغملارػ٣ماظضملاظؿملةم،مومسػملؼملؾمل٣ماظطملٖؼٕ)م()111م.م
ػذاممت ـبمملعمملمعمملمؼظملعظفماٌددقدقنمسػملكمغصملمملصهملماظظملغملرةم .مالمؼرؼدونمأطـرمعـماظصملّؾملقرم،موالمؼؾملؿؼملقنم
ٌؽملشملؼماظضملرصهملمبعملدرمعمملمؼضملؽملؿملؾملؿمايظملمملزمسػملكمطؾقبمعمملمظدؼؾملؿم،مبمملإلضمملصهملمإظبمرطقبماٌقجهملم .مصذلىم
واحدػؿمؼدسقمإظبمصؾملؿماىقاغنملماظؿؽملقؼرؼقبهملمؼبماظدؼـماإلدالعلمايؽملؿملػموتشملؾؿملعملؾملمملمسػملكمأرضم
اظقاضعماٌضملمملصرم .م وم آخرمؼدسقمإظبمهمملظػمعؾمملركمبنيماٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالممظػملؽملؾملقضمبمملألعؿم
اٌصملػملقعهملم .م صؿملمملمظؿملوملمذضملريمػؾمؼضملػملؿمػذاماظدقباسلمبفملغقبفمدؿملدصـماألعؿمومإظبماألبدمبؾملغملذامهمملظػم
عرسنملم..م؟!م
مملسؿؾملؿمؼقعمملم؛مصعملممللمعضملمملصروػؿمػذامػقمدؿملقبدماًالصماظذيم
ـب
ؽمللكمطؿمشرغمملماظؾضملضمبرملف
قب
وظـمغ
دؿملقؼملػملؽملمملمإظبمضظملّهملم اظؽملقبفمملةم.مومإذامبمملٌكػملّصمبضملدمأنمبػملغمعـماظغملدلم كبسؿ قبؿملمملم؛مؼؿؼملؽملقبكمأداءم (اظضملؾبؼملرة)م
ؽملقؼرؼمملم
..م غمملػؿملؽمس قبؼملمملمضمملممبفمضؾػملؾملمملمإذمزلقبكمعقملدقبسماظقػمملبؿملقبهملم (ربؼملقبدمبـمسؾدماظقػمملب )م رعزـبامت هب
مملمغؾملسملقؼمملم()112م..م!!م
هب
وس َػمل ـبؼمل
ؽب
م
م
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ظقمطمملنمظلمؼبمايػملؿمحؿملمملةمأومغزملؿملنملمؼبمسؿملشم طرؼؿمصػملـمأحػملؿمإالّمبقرينم (اظضملراق)م.م وظغملؽملقبينم
أرؼدمشلذاماظقرـم -م وعضملفمبعملؿملقبهملماألعؿم -م أنمتؿكػملّصمعـمأعراضؾملمملماالجؿؼملمملسؿملقبهملماظيتمػلمؼبم
ػملقهملماظقرـماظضملػملؿملمملم .م
ؾب
األدمملسمعقروثمملتفبمصغملرؼقبهملمضمملبػملهملمظػملؽملعملدمظقماتقبظملعملقامسػملكمعؾدأيؿبمايرؼقبهملمومعزمل
صبنملمأنممنفقبدمػذهمايرؼقبهملم -م دؼغملمملرت هبؿملمملم -م بفملنمنضملػملؾملمملم (اظرمل٨ءماظ٦حؿملٓماظٔيمغلؿشملؿملٝمأنم

غظملاخٕمب)٥م()113م.م
ظعملدمحمملوظوملمؼبمػذاماٌعملممللمأنمأسؾقبرمسـمغظملللمومأنمأدسقم -م عـمبمملبماالظؿزامماألخالضلمآغػم
اظذطرم-ماظعملمملرئمإظبماظؿظملغملرلم .م المشمملؼهملمظلمبفملنمؼعملؿؽملعماآلخرونممبمملمأطؿنملمومظؿملسمػذامعؾمل هبؼملمملمؼبم
اٌرحػملهملمايمملظؿملقبهملماظيتمأسؿدلػمملمح قبدمملدهملم ..م قبإغؼملمملمشمملؼيتماظؿظملغملرلموماظرملقبؽممبمملمصبريمومعمملمضؿملؾموم
مملرضمأومتؿظملؼمععماٌقروثموظغملؽملقبؾملمملم
قب
عمملمؼعملممللمومعمملمدؿملعملممللم .م صبنملمأنمطبرجماىؼملؿملعمبـملراءمتؿضمل
غؿؿملفهملمدرادهملمومظؿمللوملمسؼملػملؿملقبهملمتػملعملؿملؽملؿملقبهملمتضملؿؼملدمسػملكمتؽملقؼؿماظدعمملغم .م صبنملمسػملكماىؼملؿملعم -م أوم
اظرقباشنملمعؽملؾملؿم-متقجؿملفمدقملاظنيمربدقبدؼـمومبزملقتمسممللٍم:مٌمملذام؟مومطؿملػمغؿفملطّدم؟م
وظؿملسمظديمعمملمأضؿملظملفمدقىمأغقبلمشرلمعضمليندملمبقجقدمعظملؾملقمم (آ)م عـمسدعفم،موالمأذضملرمبفملنقبم
األعرمؼلؿقؼقبمعؽملقبلماالػؿؼملمملمموماظؿظملرقبغمبرملغملؾمذكزمللدملم .م ومظغملؽملقبينمأؤعـمبذملم (اظالّدؼؽملؿملقبة)م عضملؿعملدـبام
ؽملؾملفمملمدؿملمملد هبؿملمملم
يمملمتؿؾقبؽملمملهماظدولمواجملؿؼملضملمملتؾبمًالصؾملمملم .م ومأؤعـمبذملم (اظضملػملؼملاغؿملقبة)م ع ـب
صغملرؼمملمصممل ً
هب
مملصضملمملمؼبمعراحؾمعضمل قبؿملؽملهملمومظغملؽملقبفمظؿملسمحاليبمغؾملمملئ هبؿملمملمبؾمصبنملمأنمؼغملقنمػؽملمملكم
عـماٌؼملغملـمأنمؼغملقنمغ ـب
قبهملمأؼسملمملموظؿملسماظلؿملمملدؿملقبهملمصعملطم،مومأنمؼؽملقلرماظؿفملثرلم
صزملؾمثمملنٍمبنيماظدؼـمومايؿملمملةماالجؿؼملمملسؿمل ـب
اظدؼينمؼبمدورماظضملؾمملدةمواظزملقبالةمالمشرل .م ومأ ؤعـمبذملم (اظػملؿملرباظؿملقبة)م من ًشملمملماجؿؼملمملس هبؿملمملمصبضملؾمتعملؾقبؾم
االخؿالفموماظؿلمملعحمبنيمأصرادماجملؿؼملعماظقاحدمداخؾماظقرـماظقاحدم-
قب

م أومععمأورمملنم

ذبمملورةم-مممغملـبؽملمملم .م ومأؤعـمبذملم (االذرتاطؿملقبة)م غصمل ـبمملعمملماضؿزملمملدؼهبمملمميغملؽملفمهعملؿملؼماظرقبصمملهمظػملرملقبضملقبم،م
دونمأنمؼؽملمملزعمػذاماظؽملصملمملممأصقمملبؽبماظـروةمؼب م ثرواتكبؾملؿم .م إغقبؾملمملمعزاوجهملم -م صؿملؼملمملمأرىم -م بنيم
اظضملػملؼملؿملقبهملمواظدميعملرارؿملقبهملم ..م ظقممتقبمبذرػمملمومرسمملؼؿؾملمملمدؽملقزملدماظـؼملرةماألٔـم؛مأالموػلم (اظضملٓاظةم
االجؿؼملاسؿملقبة)م .م ومأؤعـمبذملم (اظؿمللار)م صغملرةًمثقرؼقبهملًمتضملرملؼماظقرـمألجؾماظقرـموظؿملسمعـمأجؾم
إظفماظقرـمأومدؼـماظقرـمأوماغؿؼملمملءماظقرـم.مم
171

ؽملؾملفمملم
أؤعـمبغملؾقبمػذامومأسرفمبفملغقبؾملمملمترملغملؿملػملهملمصضملؾهملماظؿؽملظملؿملذم .م وظغملؽملقبينمأغشملػملؼمعـمصغملرةمأنؿبمالمع ـب
يمملمسػملكماظدوامم؛مظذامونملمعزاوجؿفمأومتقأعؿفمدؿملمملع هبؿملمملمععمعؽملمملػيملمأخرىمظؿملؿؼملمملذكموم
صممل ً
اٌؿطملؿملقبراتم .م ػذامعمملمأؤعـمبفم ..م وػذامعمملمحمملوظوملمضقظفمؼبمطؾقبمعمملمطؿؾوملمعـمضزملمملئدمأومععملمملالتم
أومضزملمملصمملت م .م وظـمأضػمسؽملدمخػملؾمػؽملمملمأومعراجضملهملمػؽملمملكم؛مبؾمدفملعسمللميممللمدؾؿملػمللمدونم
اغؿصملمملرمعمملمضدمؼغملقنم..مصمملظضملمملضؾمعـمغصملرمأعمملعفمطؼملمملمضمملظوملكبماظضملربم.م
مملتضملمملم
ظعملدمطمملغوملمطؿمملبهملُمػذاماٌعملممللموظعملُرابهملماظرملقبؾملرمأعرـبامع ـب

.م غضملؿم؛مظعملدمأعؿضملؿينمومأصمملدتينموم

ؿملؿمسػملؿملمملمجدؼدةم .م
ؾبمؼقعمملمأغقبلمضدمحلؿ تؾملمملم .مظعملدمورّدتؿبمإميمملغلمبعمل ؾب
جضملػملؿينمأسقدمإظبمأعقرمزؽملؽملومل ـب
ومصؿقوملؿبمأعمملعلمذبمملالًمظػملؿلمملؤلموماإلجمملبهملم .م ظعملدمهدقبثوملؾبمسدلمػذهماظغملؿمملبهملمسـمأعقرٍمبمملظطملهملم
ايلمملدؿملقبهملمؼبمذػـماظؾرملرؼقبهملمعؾبفؿؾملدـبامؼبماإلغزملمملفمعمملمادؿشملضملوملؾبمإظبمذظؽمدؾؿملالم

.م ضدمأطقنم

ذدقبدتؾبمسػملكمغعملمملطمعضمل قبؿملؽملهملموتؾملمملوغوملمؼبمأُخؽبرم ..م وظغملـقبغلمؼبماحملزملػملهملمٕمأتركمظػملؼملداػؽملهملمعدخالًم
إظبمضقظلمومرأؼلم .مٕمأرطنملمعقجهملم(اظلقبكرؼهمل)ماظالّذسهملمعـمطؾقبمذلءمألجؾمإثؾمملتمضزملقرمدؼـم
عضملؿملقبـموماظلقبغملقتمسػملكمصرملؾماألدؼمملنماألخرىم .م ومٕمأتردقبدمسـمتقجؿملفماألوصمملفماظعملمملدؿملهملمإظبم
امصبنملمأنمؼعملممللمؼبمطؾقبمحنيم .م
ؾب
مملدعمملم؛مبؾمػذامم
أذكمملصماألغؾؿملمملءمبلؾنملمدػملقطؿملقبمملتؾملؿموظلوملؾبمغ ـب
وأؼسملمملم؛مٕمأغبؾمصغملريمومآرائلمسػملكمربؼملؾم (اظزملقبكنمل)ماظذيمأثؾوملمصرملػملفمؼبمطؿمملبمملتمدمملبعملهملم
ـب
مملصضملمملمٌـمحقظلموعؿمملبضمللمععملمملالتلم،م (ذ ـبؿملؽممل)م
ظغملؿمملبمآخرؼـم .م ظعملدمحمملوظوملؾبمأنمأطقنم (ذ ـبؿملؽممل)م غ ـب
قب
يمملمظؿقرؼؽمزبؿملقبالتؾملؿم .م وحليبماظعملػملّهملماظيتمأردػملوملمذمملطرةًمجؽبؾملديمأو م غمملضؼملهملمسػملؿملفمأوم
صممل ً
رمملظؾهملًماظؿقبقدقبعمأطـرم؛مصؾملذامػقماظضملدلمعـموجؾملهملمغصملريم ..م أنمغعملقلمثؾبؿقبمغزملؼملوملمبضملدػمملمظؿملعملقلم
ؿملفمواظرملعملمملءم
قب
مملمدضملؿبدؾبم !م صؽملردنبمسػمل
اآلخرونمآراءػؿم .م ومضدمؼؾمملشؿؽملمملمعؿمملبعم :م عمملمضػملؿفمشرلمعؽملشملعمللدملمؼ ؽب
ؼل ُغملؽملؾبؽملمملم :م عمملذامبعمللمعـماٌؽملشملؼمؼمملمصدؼعمللم؟مغردقبمسػملؿملفمعلؿقسملرؼـم (اظعملزملؿملؿي)م:م (عامرأؼتؾبم
ّمومأخٔتينماظٕجظملةمرثاءـبمظػملؼملؽملشمل٠ماظٔيمؼقملع٤محبغملؼملةكبموأخالض قبؿملةكبم
قب
اظٔقببابمسػمل٧مرضملاممأسؼمل٧ـبمإال
ػٔاماظغمل٦ن)م()114م.م
م
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()1م صرؼدرؼؽمغؿملؿرملفم،مػغملذامتغملػملّؿمزرادذوملم،مترعبهملم :م صػملؿملغملسمصمملرسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماألدغملؽملدرؼقبهملم،م
عشملؾضملهملمجرؼدةماظؾزملرلم،م1938م،ماظزملظملقهملم65م.م



()2مظالدؿزادةماغصملرم:مبؿملذلمدػملقترداؼؽم،ماإلنؿملؾماًمملعسمظؽملؿملؿرملفم،مترعبهملم :مسػمللمعزملؾمملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم
،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م2003م.م



()3م ربؼملقبدماٌمملشقطم،ماشؿزملمملبمطمملنمومأخقاتؾملمملم،مهرؼرم :م خػملؿملؾمصقؼػملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارم
اظؾػملدم،م2002م،ماظزملظملقهملم109م.م



()4مظالدؿزادةماغصملرم :م رفمحلنيم،مؼبماظرملضملرماىمملػػمللم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدقدهملم،مدارماٌضملمملرفم،م 1997م
،معؾقىملم(اظرملضملرماىمملػػمللمواظػملّطملهمل)م.م



()5م دػملؿملؼملمملنمعصملؾملرم،مضزملقبهملماظدؼمملغمملتم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،ماظعملمملػرةم،م

2002م ،ماظزملظملقهملم

320م.م


()6م أغبدماؼؾشم،ماظؿػملؼملقدم ..م كتمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدارمضؿؿملؾهملم،مدعرملؼم،م 2006م ،م
اظزملظملقمملتم83م-م85م.م



()7ماظعملرآنم،مػاألغضملمملمم:م76م-م79ؼمومػاألغؾؿملمملءم:م51م-م70ؼم.



()8مظالدؿزادةماغصملرم :مدؿملطملؼملقغدمصروؼدم،معقدكموماظؿقبقحؿملدم،مترعبهملم :مجقرجمررابؿملرمللم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،م
برلوتم،مدارماظشملّػملؿملضملهملم،م1986م.م



()9مولمدؼقراغوملم،مضزملقبهملماظظملػمللظملهملم،مترعبهملم :مصؿحمآمربؼملقبدماٌرملضملرملعم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،مبرلوتم،معغملؿؾهملم
اٌضملمملرفم،م1982م،ماظزملظملقهملم356م.م



()10م أغبدمابؿملشم،ماظؿػملؼملقدم ..م طؿمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمضؿؿملؾهملم،م 2006م ،م
اظزملظملقمملتم160م-م166م.م



()11مانزرم:ماظضملؾملدماظعملدؼؿم،مدكبظملرماٌػملقكماألوقبلمػ12م:م26م-م29ؼمومػ:13م32ؼمومػ16م:م24ؼم.م



()12م ظالدؿزادةماغصملرم :م دػملؿملؼملمملنمعصملؾملرم،مضزملقبهملماظدؼمملغمملتم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،ماظعملمملػرةم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،م
2002م،ماظزملظملقمملتم341م-م353م.م



()13مطؿمملبم(اظؿقراة)مظذملمعزملشملظملكمربؼملقدمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم.م



()14م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقهملم696م.م


()15م أغبدمابؿملشم،ماظؿػملؼملقدم ..م طؿمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمضؿؿملؾهملم،م 2006م ،م
اظزملظملقمملتم26م-م27م.م



()16مظالدؿزادةماغصملرم :م خزسؾماٌمملجديم،معؿقنمدقعر م-ماظغملؿمملبماألوقبلم،ماظشملؾضملهملماظضملربؿملقبهملماألوظبم،مس قبؼملمملنم،م
اظدقبارماألػػملؿملقبهملم،م1998م،ماظزملظملقمملتم11م-م25م.م



()17مذبؼملقسهملمبمملحـنيم،مذرؼضملهملمغبقرابلم،مترعبهملم :مأدمملعهملمدراسم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءم
اظدؼـم،م1993م،ماظزملظملقهملم14م.م
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()18م ضمملدؿماظرملققبافم،مدؼقانماألدمملررلم -م اظغملؿمملبماألوقبلم (أغمملذؿملدماينملماظلقبقعرؼقبهمل )م ،مإذرافم :م أدوغؿملسم،م
اظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارماظلمملضلم،م1996م،ماظزملظملقمملتم185م-م220م.
قب



()19ماغصملرم:مضزملؿملدتلم(اظظملداء)مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم.م



()20م ذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم :م سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم
اٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملم48م.م



()21م ؼؾبفؼملعماٌقملرقبخقنمسػملكمأنقبم (ػرلودوسماظغملؾرل )م تقصّلمؼبمسمملمم 4م قم .م مم،مظذامصؼملـماظشملؾؿملضمللمأغقبفمذبحمأوم
ػدقبدمبذبحماٌقاظؿملدماىددمؼبم (بؿملوملميؿ )م ضؾؾموصمملتفم .م وتضملزومطؿنملماظؿمملرؼخمػذاماًػملؾمإظبمأنقبماظغملمملػـم
(دؼقغؿمللؿملقسماظزملقبطملرل)مضدمأخشملفملمؼبمحلمملبمتمملرؼخمعؿملالدماٌلؿملحمحنيمادؿكرجفمؼبماظعملرنماظلمملدسماٌؿملالديم.م



()22م إم .م سم .م دظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم :م حلقبمملنمزبمملئؿملؾم
إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م2007م،ماظزملظملقمملتم70م-م71م.م



()23ماغصملرمدفؾقبمغلنملم(اٌلؿملح)م:مػعؿقبكم.م1م:م1م-م17ؼمومػظقضمملم.م3م:م23م-م38ؼم.م



()24م بمملإلضمملصهملمإظبماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملقبهملماألربضملهملم؛مصكملنقبم (اظعملرآن)م ؼؿؽملمملولمحؿملمملةم (اٌلؿملح)م سدلمأغمملجؿملؾمالمتضملذلفم
بؾملمملماظغملؽملؿمللهملمطذملم (إنؿملؾمتقعممل)مسػملكموجفماًزملقصم .م وؼبماإلدالممبرملغملؾمسمملمموظعفبمبظملغملرةمأنقبم (اٌلؿملح)مبرملقبرمبذملم
ػملقبمملم؛مؼؾبدسكم
(ربؼملقبد)م ،موؼبمػذاماظرملفملنمالمؼؿققبرعمبضملضماظعملقممعـماالدؿرملؾملمملدمبكملنؿملؾمعؿؾملمملصوملمظطملهملًمومأد ـب
(إنؿملؾمبرغمملبممل)م.م



()25م إتنيمػؽملريمجػمللقنم،مروحماظظملػمللظملهملماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم :م إعمملممسؾدماظظملؿقبمملحمإعمملمم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملظـهملم،م
اظعملمملػرةم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،م1996م،ماظزملظملقهملم203م.م



()26م صراسما ظلققباحم،ماظقجفماآلخرمظػملؼمللؿملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م

2004م ،م

اظزملظملقهملم8م.م


()27م ذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم :م سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم
اٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملم43م.م



()28م إم .م سم .م دظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾمو م اإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم :م حلقبمملنمزبمملئؿملؾم
إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م2007م،ماظزملظملقهملم74م.م



()29م ذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم :م سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم
اٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملم83م.م



()30ماغصملرم:مػخروجم.م21ؼمومػالوؼنيم.م15ؼمومػتـؽملؿملهملم.م25ؼم.م



()31ماغصملرمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم:ماإلشقاءماألخرلمظػملؼمللؿملحمظذملمطمملزغؿزاطؿملسم،مذؿملظملرةمداصؽملؿرمللمظذملمدانمبراونم.م



()32ماغصملرم:مضزملؿملدتلم(علدفبممنمملمصققماظػملّلمملن)م.م



()33ماغصملرم:ماٌلفملظهملماظؿملؾملقدؼقبهملمظذملمطمملرلمعمملرطسم.م



()34م اغصملرماًدلمطمملعالًمبمملالغغملػملؿملز ؼقبهملم()Did Jesus walk on waterم سدلمػم BBC NEWSؼم
.م
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()35م إم .م سم .م دظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم :م حلقبمملنمزبمملئؿملؾم
إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م2007م،ماظزملظملقهملم81م.م



()36م دؿملقبدماظعملؼملينم،ماألدشملقرةموماظذلاثم،ماظشملؾع ةماظـقبمملظـهملم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،م
1999م،ماظزملظملقهملم121م.م



()37م إم .م سم .م دظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم :م حلقبمملنمزبمملئؿملؾم
إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م2007م،ماظزملظملقهملم76م.م



()38معلفملظهملمصػملنملماٌسؼحمظذملمأغبدمدؼداتمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم.م



()39م ظالدؿزادةماغصملرم :م ذبؼملقسهملمعقمل ّظظملنيم،ماألصقلماظقثؽملؿملقبهملمظػملؼمللؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم :م زلرلةمسزعلماظزقبؼـم،م
اظشملؾضملهملماألوظبم،معؽملرملقراتماٌضملؾملدماظدوظلمظػملدرادمملتماإلغلمملغؿملقبهملم،م1991م.



()40م صرؼدرؼؽمغؿملؿرملفم،مسدوقبماٌلؿملحم،مترعبهملم :م جقرجمعؿملكمملئؿملؾمدؼنملم ،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،ماظالّذضؿملقبهملم،مدارم
ايقارم،م2005م،ماظزملظملقهملم.85



()41م سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشملّؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م 1994م،ماظزملظملقهملم
45م.



()42ماغصملرم:مظلمملنماظضملربمظذملمابـمعؽملصملقرمهوملماىذرم(غبد)م.م



()43م طمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدال عؿملقبهملم،مترعبهملم :م غؾؿملفمأعنيمصمملرسم |م عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملم
اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م1968م،ماظزملظملقهملم39م.م



()44م دؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم :م ايزبماشلمملسللم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثم
ايسملمملرةم،م2001م،ماظزملظملقهملم9م.م



()45مأبقمرمملظنملمبـمسؾدم اٌ ّشملػملنملم،مدؼقانمأبلمرمملظنملم،مهعملؿملؼم :م ربؼملقبدمحلـمآلمؼمملدنيم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،م
برلوتم،مدارماشلاللم،م2000م،ماظزملظملقهملم99م.م



()46م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقمملتم174م-م197م.م


()47م سؾدمآمربؼملقبدماألعنيماظؽملضملؿملؿم ،م االدؿرملراقمؼبماظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماٌضملؾملدماظضملمملٌلمظػملظملغملرم
اإلدالعلم،م1997م،ماظزملظملقهملم70م.م



()48م إبراػؿملؿمصقزيم،متدوؼـماظلقبؽملقبهملم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مدارمرؼمملضماظرؼقبسم،مظؽملدنم،م 1995م ،ماظزملظملقهملم
58م.م



()49ماغصملرم:مصقؿملحماظؾكمملريم.مطؿمملبمصسملمملئؾماظزملقمملبهملم.م



()50ماغصملرم:مععملدقبعهملمطؿمملبماإلصمملبهملمؼبمعضملرصهملماظزملقبقمملبهملمظذملمايمملصظمابـمحفرماظضمللعملالغلم.م



()51م سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشملّؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م 1994م،ماظزملظملقهملم
246م.م



()52مأغبدمحلنيمؼضملعملقبم،مغصملرؼهملمسداظهملماظزملقبقمملبهملم،ماظزملظملقهملم60م.م
177



()53م سػمللمبـمأبلمرمملظنملم،مغؾمليملمال بالشهملم،مذرحم :م ربؼملقبدمسؾدهم،ماىزءماظـمملظىملم،ماظشملؾضملهملماًمملعلهملم،م
برلوتم،مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،م2003م،ماظزملظملقهملم326م.م



()54م ظالدؿزادةمؼبمػذاماظرملفملنم؛ماغصملرماظغملؿنملماآلتؿملهملم :م ربؼملقدمأبقمرؼقبهملم،مأضقاءمسػملكماظلؽملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،م
اظشملّؾضملهملماظلقبمملددهملم،ماظعملمملػرةم،مدارماٌضملمملرفم،م 1994م ،ما ظزملظملقمملتم193م -م 198م .م سؾدماظزملقبؼملدمذمملطرم،م
غصملرةمسمملبرةمإظبماظزملقبقمملحماظلقبؿهملم،ماظزملظملقمملتم 42م -م 43م .م صمملحلماظقرداغلم،ماًدسهملم :م صزملؾماظزملقبقمملبهملم،م
اظزملظملقهملم97م.م



()55ماغصملرم:مطرملػماظصملؽملقنمظذملمحمملجمخػملؿملظملهملم،ماىزءماألوقبلم،ماظزملظملقهملم641م.م



()56م ؾبغعملؾماًدلمؼبمحؿملؽملؾملمملمسدلمأػؿموطمملالتماإلسالمموعـمضؼملؽملؾملمملم()Reutersم.م



()57ماغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.م



()58ماغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم|ماىمملععمألحغملمملمماظعملرآنمظذملماظعملرريبم.م



()59مٌـمؼقدقبماالدؿزادةمؼبمػذاماظرملفملنمسػملؿملفمأنمصبؿؾملدموؼعملرأمسػملكمأضؾمتعملدؼرم :ماظضملؾملدؼـم(اظعملدؼؿم|ماىدؼد)موم
(اظوملٌقد )م.م



()60م أدوغؿملسم،ماظؽملقبصماظعملرآغلموآصمملقماظغملؿمملبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارماآلدابم،م

1993م ،م

اظزملظملقهملم20م.م


()61م طمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم :م غؾؿملفمأعنيمصمملرسم |م عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملم
اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م1968م،ماظزملظملقهملم47م.م



()62م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقهملم617م.م


()63ماغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.م



()64ماغصملرمتظمللرلماظلقبقرةمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.م



()65م آؼمملتمذؿملشملمملغؿملقبهملمظذملمدػملؼملمملنمرذديمسػملكمدؾؿملؾماٌـمملل م .م صدرتمؼبمسمملمم 1988م .م ومضدمارّػملضملوملؾبمسػملكم
غلكهملمإظغملذلوغؿملهملمعـماظرقبواؼهملمعذلعبهملمإظبماظضملربؿملقبهملمومػلمضضملؿملظملهملمؼبمرأؼلموٕمترملؿؾملرمإالّمظسملفقبؿؾملمملماظيتمدمملسدم
سػملؿملؾملمملماٌلػملؼملقنمأغظمللؾملؿمعـؾم (اًؼملؿملين)محنيمأصؿكمبؾملدرمدمماٌقملظّػمؼبمسمملمم 1989م..مثؿمأظطملؿملوملماظظملؿقىمبضملدم
سرملرمدؽملقاتم.م



()66م اغصملرم :م اظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظذملمابـمطـرلم،ماىزءماظلقبمملبعم،مأحداثمدؽملهملم

17م ػذملم،مسزلمخمملظدمسـم

ضؽمللرؼـم.م


()67م بمملإلضمملصهملمإظبمعمملمطُؿنملمؼبمدؿملمملقماٌؾقىملم؛ماغصملرم :م دؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم :م اظؽمللخمؼبماظقحلم،م
اظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،م2001م،ماظزملظملقمملتم561م-م592م.م



()68م طمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم :م غؾؿملفمأعنيمصمملرسم |م عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملم
اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م1968م،ماظزملظملقهملم55م.م



()69م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م
اظزملظملح ةم 617م.م
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2002م ،م



ذملمابـمطـرلم،ماىزءماظـمملظىملم،مشزوةمبدرماظضملصملؼملكم:مؼقمماظظملرضمملنم.م
قب
()70ماغصملرم:ماظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظ



ؽمليبمسـمدضملدمابـماظربؿملعمػؾمػقمحلقبم
قب
()71ماغصملرم:م اظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظذملمابـمطـرلم،ماىزءماظرقبابعم،مدقملالماظ
أممعؿملقبوملم.م



()72م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملنمل سهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م 2002م ،م
اظزملظملقمملتم323م-م324م.م



()73م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقهملم319موماظزملظملقهملم322م.م


عملرؼمملتماإلدالعؿملقبهملم :م سؾعملرؼقبهملمربؼملقبدم،ماظشملؾضملهملماألوظب م ،مبرلوتم،ماٌغملؿؾهملم
()74م سؾقبمملسمربؼملقدماظضملعملّمملدم،ماظضملؾ قب
اظضملزملرؼقبهملم،م2002م،ماظزملظملقهملم35م.م



()75مؼقظؿملقسمصػملؾملمملوزنم،متمملرؼخماظدوظهملماظضملربؿملقبهملم،مترعبهملم:مسؾدماشلمملديمأبقمرؼدةم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،ماظعملمملػرةم
،مىؽملهملماظؿفملظؿملػمواظؽملقبرملرم،م1968م،ماظزملظملقهملم16م.م



()76م طمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم :م غؾؿملفم أعنيمصمملرسم |م عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملم
اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م1968م،ماظزملظملقهملم63م.م



()77م دؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم :م حروبمدوظهملماظرقبدقلم،ماىزءماظـقبمملغلم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزم
اٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،م2001م،ماظزملظملقهملم541م.م



()78م طمملرلمبروطػملؼملمملنم ،م تمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم :م غؾؿملفمأعنيمصمملرسم |م عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملم
اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م1968م،ماظزملظملقهملم46م.م



()79م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقهملم319موماظزملظملقمملتم462م-م490م.م


()80ماغصملرم:ماظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملمظذملمابـمػرملمملمم،ماىزءماألوقبلم،مصظملهملمردقلمآمعـماإلنؿملؾم.م



()81مععملممللمعؽمللقبمإظبماظضملعملّمملدم،معؽملرملقرمؼبمجرؼدةماألخؾمملرماٌزملرؼقبهملمبؿمملرؼخم1959|10|26م.م



()82م اظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملم،مابـمإدقمملقم،مهعملؿملؼم :م أغبدمصرؼدماٌزؼديم،ماىزءماظـقبمملغلم،ماظشملؾضملهملم األوظبم،م
برلوتم،مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،م2004م،ماظزملظملقمملتم404م-م406م.م



()83م ٔقبهملمطؿمملبمظشملؿملػمومبلؿملطمحقلماٌالئغملهملمؼبماألدؼمملنماظـالثهملم ..مظالدؿزادةماغصملرم :مأغبدمسؾدماظقػمملبم،م
اٌالئغملهملمواظقحلمؼبماظؿملؾملقدؼقبهملمواٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالمم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،معغملؿؾهملموػؾهملم،م1979م.م



()84م عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

2002م ،م

اظزملظملقمملتم145م-م162م.


()85م دؿملطملؼملقغدمصروؼدم،ماينملقبموايربموايسملمملرةمواٌقتم،مترعبهملم :م سؾدماٌؽملضملؿمايظملينم،ماظعملمملػرةم،مدارم
اظرقبذمملدم،ماظزملظملقهملم44م.



()86م خقرخلمبقرخؿملسم،مصؽملضملهملماظشىبسرم،مترعبهملم:م صمملحلمسػملؼملمملغلم،اظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارماٌدىم،م
2007م،ماظزملظملقهملم13م.
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()87م ظالدؿزادةماغصملرم :م جقرجمبقظؿملؿزرم،مأصقلماظظملػمللظملهملماٌمملرطلؿملقبهملم،ماىزءماألوقبلم،مترعبهملم

:م ذضملؾمملنم

برطمملتم،مبرلوتم،ماٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقمملتم22م-م26م.م


()88م ربؼملقدمدروؼشم،ماألسؼملممللماجل دؼدةم :م اىدارؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارمرؼمملضماظرؼقبسم،م
2004م،ماظزملظملقهملم480م.م



()89ماغصملرم:ماظضملؾملدماظعملدؼؿم.مأدظملمملرم:مإذضملؿملمملم|محزضؿملممللم|ماٌزاعرلمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم.م



()90ماغصملرم:ماظضملؾملدماىدؼدم.مدكبظملرماظرؤؼمملم.م



()91ماغصملرم:مطؿمملبماظطملؿملؾهملم،ماظشملقدلم،ماظزملظملقمملتم159م-م160م.م



مملئدماظرملؿملضملهملماإلعمملعؿملقبهملم،مجضملظملرماظلؾقمملغلم،ماظزملظملقهملم231م.م
قب
()92ماغصملرم:مأضقاءمسػملكمسعمل



()93ماغصملرم:مػأبقمداودم.مطؿمملبماٌؾملديم:م4287ؼمأومػاٌلؽملدم.ماجملػملّدماظـقبمملظىملم:م10706ؼم.م



()94ماغصملرم:مػاظؾكمملريم.مطؿمملبماىؾملمملدمواظلرلم .مبمملبمضؿممللماظؿملؾملقدم :م2963ؼمأومػعلػملؿم.مطؿمملبماظظملنتموم
أشررهملماظلقبمملسهملم:م7522ؼم.م



()95ماغصملرمضزملؿملدتلم:مظقمطمملنؽبمظلمورـفبم.م



()96مإم.مسم.مطقنم،ماىؽملسمعـماألدشملقرةمإظبماظضملػملؿم،مترعبهملم:معؽملرلمذققدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظالّذضؿملقبهملم،م
دارمايقارم،م1992م،ماظزملظملقهملم33م.م



()97م دؿملطملؼملقغدمصروؼدم،مايؿملمملةماىؽمللؿملقبهملم،مترعبهملم :م جقرجمررابؿملرمللم،ماظشملؾع ةماظـقبمملظـهملم،مبرلوتم،مدارم
اظشملػملؿملضملهملم،م1999م،ماظزملظملقهملم45م.م



()98مإم.مسم.مطقنم،ماىؽملسمعـماألدشملقرةمإظبماظضملػملؿم،مترعبهملم:معؽملرلمذققدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظالّذضؿملقبهملم،م
دارمايقارم،م1992م،ماظزملظملقهملم12م.م



()99م بقسػمللمؼمملدنيم،ماظـقبمملظقثماحملرقبمم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارماظشملؾ ؼضملهملم،م 1978م ،ماظزملظملقمملتم
26م-م27م.م



()100ماغصملرم:مذبػملّهملماظردمملظهملم،ماظضملددم995م،ماظضملمملمم1952م.م



()101م سؾمملسمذقعمملنم،معزملمملدرماظؿرملرؼعماإلدالعلقبم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماظدقبارماظـعملمملصؿملقبهملمظػملؽملرملرم،م
2000م،ماظزملظملقهملم7م.م



ظمللرلماآلؼهملمؼبماظغملرملمملفمظذملماظزقبزبرملريم.م
قب
()102ماغصملرم:مت



()103ماغصملرم:متظمللرلماآلؼهملمؼبماىمملععمألحغملمملمماظعملرآنمظذملماظعملرريبم.م



()104ماغصملرم:متظمللرلماآلؼهملمؼبمصؿحماظعملدؼرمظذملماظرملقبقطمملغلم.م



()105ماغصملرم:متظمللرلماآلؼهملمؼبماىمملععمظضملػملقمماظعملرآنمظذملماظشملّقدلم.م



()106ماغصملرم:متظمللرلماآلؼهملمؼبمذبؼملعماظؾؿملمملنمظذملماظشملّدلدلم.



()107ماغصملرم:مرؾمملئعماالدؿؾدادم،مسؾدماظرقبغبـماظغملقاطيبم،مصزملؾم:ماالدؿؾدادمواجملدم.
م
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()108م اغصملرم :م داغيتمأظظملرليم،ماظغملقعؿملدؼمملماإلشلؿملقبهملم،مترعبهملم :م طمملزؿمجؾملمملدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،م
اٌقملدقبلهملماظضملربؿملقبهملمظػملدرادمملتمواظؽملقبرملرم،م 2002م.مصزملؾماىقؿملؿم :م(األغرملقدةم)4موم(األغرملقدةم)28م.م رشؿمأنقبم
(األغرملقدةم )28م ٕم تؾبذلجؿمصراحهملًموضدمأٌحماٌذلجؿمإظبمذظؽمؼبماشلمملعشم .م ومػلماًمملصقبهملممبغملمملغهملم (ربؼملقبد)م وم
(سػملل)مؼبماظؽملقبصم.موٌـمؼرشنملمميغملؽملفماإلرّالعمسػملكماظؽملصقبماالنػملؿملزيم.م



()109ماغصملرم:مايػملعملهملماألوظبمعـمععملمملظلم(جذورماظقػؿ)م.م



()110ماظظملؿملػملؿماظقثمملئعمللقبم:مThe Root of All Evilمواظذيمبـقبؿفمضـاةم:مChannel 4م.معـمتعملدؼؿم
اظدلوصؿمللقرم:مRichard Dawkinsم.



()111م سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشملّؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م

1994م ،م

اظزملظملقهملم31م.م


()112ماظرملقبمملسرمواٌظملغملّرماظلقبقريم(أدوغؿملس)مظألدػم..م!!



()113مجؽملظملؿملمملفمرودؼسمظقؼسم،مدؼغملمملرتمواظضملعملالغؿملقبهملم،مترعبهملم:مسؾدهمايػملقم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،مبرلوتم |م
بمملرؼسم،معؽملرملقراتمسقؼداتم،م1988م،ماظزملظملقهملم76م.



()114مسؾدمآماظعملزملؿملؼمللم،مطدلؼمملءماظغملقنمؼبمعفملزقم،ماظشملؾضملهملماظـقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،ماالغؿرملمملرماظضملربلقبم،م2001م
،ماظزملظملقهملم251م.م
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