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 هذا الكتاب
يحاول هذا اهاتاباونهيكهيادكهالتومهلعا لاوهتاعهالاإوىهاتلهاتيريهياي هيكه

يبصااا ظهتراوذالهادتحاواليها يجدوهل  ي ذويهليأليبهاء ووووهلاءلتوووهإيود ه

اتصملهلاتسممهفيهاتقوومهب لرههفيهحفظهاديجوكيهلتويوغهرسوتىهاتيريهلتأليوصه

هاتوشاهعنهكو هشووطونهاد سوكهلاتجن..ه

يجوكيهلعحولرههاتججوالتونهفورهلفيهاضويوههعنهيلك هاتدا ووتهفوت إدلهتإل

اتشاااإوىهإيلهاتجساايجونه جولويهلاصااد ااوهيذعهاتلي هعءد يهسااداوهكو داهعنه

اتجدبجونهبوتليدمهاتشاإوىيهيلهبوتليدمهاتاد وىيهفامذجوهيحجعهعسؤلتوىهشاإوىه

هفيهعدا دىهذ ههاتروذاليهعوهظداهعءدوهلعوهبطن.

بونهيكهيدفاهاتاثواهعنهاتلءووهتجنهياي هيكهيسيكهذ اهلتد اهحول هذ اهاتا

اتساووعيهليجبدنهذ ههاتجدءىهاتشايفىهااااهعدءىهات إدلهتإليجوكيهلعدا دىهشودوته

اتشوطوكهاهلذتكهبإحصوئرهتيشودوتهاتاثوالهاتبيهيسبلجيدوهاتجمح ليهلتصءوفدويه

 هذتكهبلهلبواوكهتقايااتد هاتجألبيفاىهتدويهلل دههاتساااب ت هبدويهتولقههإيودو

هكيرهبصءدفهعنهاتاالهاتليجييهيلهادتزامهاتج تي.

لااا هاإبجاا هفيهراللالههإيلهعاا يهكثوالهعبءدإااىهلعبفااااىيهحااول هيكهيي ه

شابوتدوهفيهعحعهلاح هتوبوسااهاتبلوععهعلدويهلتابجعهاتصدرلهعنهامتدويهفوتااله

هالإيلهادتحااوالهتهتافيهفواارهاتااللالهاتجزئوااىهاتجقبضاااوااىيهلا جااوهيحبااو هاتلهرالل

 تفصويوىهعسبدإوىهلشوعيى...
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هشااهلتق يا

هفيه هبدو هاتبيهتقدم هإيلهاتجددال هادسمعوى هاتلافوكهتيثقوفى هاتجزيعهتجؤسسى هبوتشاا يتق م

ب تكهتقدمهبدا ودوهفيهيهلذيهح اثىهلغواذوعدا دىهادتحوالهاتج ي يهلظداذاهاتبطافهلاتلءبهلات

هاووم هاوا هاتثقوفوى هاتجقولعى هذتكهي هاء وعي هاتجحج ي هإاضهادسمم هفي هاللرذو هاتل بودضوفى

لاوجرهعنهعشاولهاتلصجىيهلاتجصوالرهاتبيهت هت  سيهلت ههرادسممهات يهيسبج هعفوذوجرهلحقوئق

هتألبيطهبغواذو.

هحد اذبجوعيهاتلهاتابوبىههليحههيكهي دههذءوهبأكهذ ههاتجؤسسىهاتجحباعىهذيهاتبيهل دت

ذ ههاتروذالهاتألطواله]ظوذالهادتحوالهاتج ي [يهلالإبءيهاتلهاتوحثهإنهكعهاتشودوتهاتبيهتبليقه

هوريهعيهاتاالهاتليجيهاتدافيهإيودو.بدويهلتسبلجيدوهلسويىهتم بش

هبحج هاتيرهاهعدسدإىهتشجعه هاتابونهيكهيادمهبجوهطيوتهعءييهفاوكها لا هحولتتهفيهذ ا

ها هيكهاتااللال هيجانهءيهالاإوى هعوسطىي هعءدجوى هإيجوى هبطايقى هإيلهكعهاتشودوتهادتحواليى تليجوى

هاتروذاليهبودضوفىهاتلهكد رهلسويىهتاعهعباالالهيلهعبشاكه يب رنهعنهامتدوهإيلهعدا دىهذ ه

هتولو ههاتلهلإوريهليوونهترهاتجغوتطوتهاتاثوالهاتبيهلايهفودو.

ه هييضو هاتجبليحههيكهي ده هاتجؤسسى حباعىهذيهاتبيهل دتهاذبجوعيهاوعهسءداتهأكهذ ه

لبءووههاتجألبيفىيهتيابوبىهفيهاتاالهإيلهظوذالهاتبطافيهلعنهيجثيدوهعنهاتحاكوتهاتدذوبوىهلاتجدواليى

هيهلاتبيهحولتتهفودوهطاحهاتجءدجهاتسيفيهكبويهاتجسجوله]ات ينهلات  ع[هبلضإيلهالإدتدوهكبوته

توبجانهييهالاإوىهعأليصهعنهاتاالهإيلهاتشودوتههلعءواشىهيطالحوترهبطايقىهإيجوىهعءدجوىهعوسطىي

هاتبيهتثواذوهذ ههاتتجوذوت.

اللامهلاتقوئجونهإيودويهلتهيعيكهبل هذ اهاتهيكهيسأ هاتيرهتلوتلهتد ههاتجؤسسىهاتجحباعىه

هاءعىيهلعدا دىهكعهاتجؤاعااتهاتبيهتحوكهتدويهل سأ هاتيرهيكه اتبدفوقهلاتءجوحهفيها عىهاضويو

هتدويهلتجءدجدوهاتجحج يهاء وع.ه ادكها عوهيلفووو
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هفداسهاتجحبديوت

ه4هشااهلتق يا

ه5هفداسهاتجحبديوت

ه31هاتجق عى

ه44هادتحوال..هلبااذونهاءتدذوى

ه42هيلتهاهاتوااذونهاتقوطلى:

ه42هاهباذوكهاتليوى:ه3

ه13هاهباذوكهاتح لث:ه4

ه11هاهباذوكهاتبطووق:ه1

ه13هثو ووهاهاتجلو يهاتااوقى

ه43هاهباذوكهاتفطال:ه3

ه42هاهباذوكهاتص يقون:ه4

ه53هاهاتواذوكهاتد دالي:ه1

ه23هثوتثوهاهاتلءويىهاتاحوجى

ه21هرابلوهاهاتصءلىهاتلجووى

ه25هاوعسوهاهاتءرومهاتو يي

ه26هسوالسوهاهاآليوتهاتووذال

ه23هسوبلوهاهاتد ايىهاتجووءى

ه24هاهباذوكهاتبدا ع:ه3

ه25هاهباذوكهاتءودل:ه4

ه63هادتحوال..هلاتجغوتطوتهاتلقيوى
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ه64هيلتهاها اورهعو يهاتليىهلاتسوووى:

ه33هثو ووهاهاسءوالهاتأليقهتيطوولىهلادا ودو:

ه36هثوتثوهاهاسءوالهاتأليقهتيص فىهلاتلشدائوى:

ه331هاهاتص فىهتفساهكوفوىهاتح ثهتهتح ي هاتفوإع:ه3

ه335هاهتااارهاتح ثهيقيعهعنهاحبجوتوىهاتص فى:ه4

ه336هاهاحبجو هلادعهاتح ثهتهيسبيزمهلادإر:ه1

ه333هاهتلورضهاتص فىهلادا ونهاتحبجوتت:ه4

ه332هاهاتص فىهتهتبءوسههعيهات اىهلاتءروم:ه5

ه343هرابلوهاهاسءوالهاتأليقهتيبطدرهاتليجي:

ه313هادتحوال..هلاتجغوتطوتهاتليجوى

ه312هيلتهاهاتووو وتهاتا  يى:

ه313هثو ووهاهاتبءوؤاتهات اوقى:

ه344هثوتثوهاهاتجءطقوىهاتليجوى:

ه342هرابلوهاهات فبوحهإيلهاتءق :

ه353هاوعسوهاهاتجليدعوتهات اوقى:

ه355هسوالسوهاهإ مهاتبحوز:

ه356هادتحوال..هلايقهاتادك

ه323هيلتهاهاتادكهبونهاتق مهلاتح لث:

ه324هاهات فجورهاتلرو :ه3

ه321هيهاهيالتىهات فجورهاتلرو :

ه323هنهاه قضهيالتىهاتجمح ل:
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ه323ه ه.هفشعهاتو ائعهاتجطالحى:

ه324هاتحوتىهاتثوببى:

ه321هاتادكهاتسوكن:

ه324هاتءجدذ هاتجب ب ن:

ه322هاءكداكهاتجبل الل.

ه326هاتبضأل هاءزتي:

ه323ه جوذ هاتب ب نهاتفااغي:

ه363ه رايىهاءلتور:

ه363هذولكءج:ه- جدذ هذورتع

ه361هاهيالتىهيااظ:ه4

ه361هاتقو دكهاتثو يهتي يءوعواوهاتحااريى:

ه365هاتءرايىهاتءسووىهءيءشبوين:

ه362هتج الهاتادك:

ه362هعفوراىهاتسجووهاتجريجى:

ه362هثو ووهاهاتادكهبونهاتص فىهلاتغوئوى:

ه366هاهاتثدابتهاتاد وى:ه3

ه332هاهاتبدازكهاتاد ي:ه4

ه333هادتحوال..هلايقهاتحوول

ه333هيلتهاهادتحواله..هل شألهاتحوول

ه333هاهاتبدات هات اتي:ه3

ه434هاتحسووهاتو ائل:اهه4
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ه434هيهاهإ مهتدافقهظالفهاتبجابىهعيهاتووئىهاءرضوى:

ه432هنهاهتلق هظوذالهاتحوول:

ه433هثو ووهاهادتحواله..هلتءدعهاتحوول

ه432هاهاتاالهإيلهإيجوىهذ ههاتءرايى:ه3

ه433هاهاتبصجو هات كي:ه4

ه443هيهاهاتبلقو هاتجبألصص:

ه444هنهاهاتبلقو اتهغواهاتقوبيىهتمابزا :

ه443هادتحوال..هلاتبحارهاتءفسي

ه411هيلتهاهادتحواله..هلاسورلهاتحقوقىهاد سو وى:

ه412هاهاديجوك..هلتحقوقهاتسلوالل:ه3

ه444هاهاديجوك..هلاتبحققهبوتحقوقىهاد سو وى:ه4

ه454هاهاءب ي:ثو ووهاهادتحواله..هلاسورلهاتجصو

ه454هاهاديجوك..هلسيدظهاتجصواهاءب ي:ه3

ه421هاهاديجوك..هلاعاو وىهاتجصواهاءب ي:هه4

ه424هادتحوال..هلاتقو هاتحضوريى

ه425هيلتهاهادتحوال..هلاتلي :

ه426هاهاتليجووه..هلاديجوك:ه3

ه433هاهات ينه..هلاتلي :ه4

ه433هيهاهاتجسوحوىهلاتلي :

ه434هاتألطأهاءل :

ه434هاتألطأهاتثو ي:
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ه135هنهاهادسممهلاتلي :

ه132هاتتجوههاءل :

ه134هاتتجوههاتثو ي:

ه141هثو ووهاهادتحوال..هلحقدقهاد سوك:

ه141هاهعدابهات ينهعنهحقدقهاد سوك:ه3

ه144هيهاهات ينهاد وعهلحقدقهاد سوك:

ه144هات ينهاء وعهلاتحايى:

ه146هات ينهاء وعهلاءادل:

ه113هات ينهاء وعهلاتجسولال:

ه114هنهاهات ينهاتجحافهلحقدقهاد سوك:

ه112هاهعدابهادتحوالهعنهحقدقهاد سوك:ه4

ه116هيهاهاتحايىهلادتحوال:

ه113هنهاهاءادلهلادتحوال:

ه142هاتجسولالهلادتحوال: هاه

ه143هادتحوال..هلاتقو هاداماوى

ه153هيلتهاههعلويواهاءامقهإء هاتجيح هلاللافلدو:

ه151هاهاتأل اعهاتيفري:ه3

ه154هاهإ مهاتبفايقهبونهاءفلو هاءاماوىهلغواذوه4

ه155هاءاماياههإ مهاتبفايقهبونهاتفيسفىهاءاماوىهلاتداايهه1

ه152هاهاإبوورذ هاتجءفلىهلاتضارهعلووراهيامايه4

ه153هاهإ مهاتبفايقهبونهاتجصيحىهلاتجءفلى:ه5
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ه123هاههات إدلهاتلهاتجفو يىهبونهاءامقهلات ين:ه2

ه123هاهإجزهاتلي هإنهتح ي هعلويواهتألامق:ه2
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ه162هادتحوال..هلعلضيىهاتشا

ه133هيلتهاهاء دبىهادتزاعوىهاتج توى:

ه133هاهاتجدانهاتجاتوطهبوتيرهل فوتر:ه3

ه135هاهاتجدانهاتجاتوطهبحقوقىهاتشا:ه4

ه132هثو ووهاهاء دبىهاتليجوىهاتحقوقوى:

ه136هاهاتجدانهاتجاتوطهبصفوتهاتير:ه3

ه433هيهاهاصد ووتهاتاحجىهادتدوى:

ه434هنهاهتلورضهاتاحجىهعيهاتل  هلاتحاجى:

ه432ه هاه فوتهاتيرهيإر هعنهيكهتءحصاهفيهثمث:

ه436هاهاتجدانهاتجاتوطهبحقوقىهاتشا:ه4
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ه433هبوتد دال:يهاهحقوقىهاتشاهلإمابره

ه434هنهاهعص رهاتشاهلل دذر:

ه432هبوتشا: هاهحقوقىهاتحوولهلإمابدوه

ه433هالهاهضالرلهل دالهاتشاهلاتجق ارهاتجسجدحهبر:

ه441هكدكهاتشاهاتضالريهلذجوو:ذاهاهسوههإ مه

ه444هلهاهاللرهاءت هفيهاتبد ورهلاتبابوىهلتطدياها راتهاد سوك:

ه443هزهاهاآلفوتهاتطوولوىهلإمابدوهبوتل  هلاتاحجىهادتدوى:
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ه443هاه رايىهاتجدعهبوتليعهاتطوولوى:ه4

ه443هاه رايىهاتلوععهاتابصوالي:ه1

ه453ه:اه رايىهاسبجاارهاتحوتىهاتطفدتوىه4

ه423ه رايىهتدارثهاتلقو ل:هاه5

ه424هثو ووهاهاتاؤيىهاديجو وىهتجص رهات ين:

ه421هاهاءالتىهاتلقيوىهاتلوعى:ه3

ه426هاتلهعلافىهحقوئقهاتد دال:يهاهاتحو ىه

ه423هنهاهاتحو ىهاتلهعلافىهسءنهاتادكهل داعوسرهل روعر:

ه423هاتلهاتد ايىهلاتبزكوى: هاهاتحو ىه

ه424هاهاءالتىهاتلقيوىهاتألو ى:ه4

ه424هيهاهاالإووهاتءودل:
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ه464ه هاهاتءودواتهلاتوشورات:

ه466هالهاهاتقاائنهلاتشداذ :

ه431هاتجصوالرهلاتجاا ي

ه431هيلتهاهاتابه:هلذيهكثواله  ايهعءدو:

ه432هاتجقوتت:

ه436هاتجدااي:
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 اتجق عىه

ه هاتابونهيك هتاعهيحول هذ ا هالتومهلعا لو هاتلهاتيرييادك هيبص ظههالاإوى هيك ياي 

ه هادتحوالي هل  ي ذوتروذال ها يجدو هلي هفيههللرثبد يأليبهاء وووو هلاتسمم هاتصمل إيود 

ه سوكاتقوومهب لرههفيهحفظهاديجوكيهلتويوغهرسوتىهاتيريهلتأليوصهاتوشاهعنهكو هشووطونهاد

هلاتجن..ه

وىهاإفوت إدلهتإليجوكيهلعحولرههاتججوالتونهفورهلفيهاضويوههعنهيلك هاتدا ووتهاتش

ه هلاصد و ه جولوي هاتجسيجون هبوتليدمهإيل هاتجدبجون هعن هكو دا هسداو هعءد ي هاتلي  يذع

عوههيفامذجوهيحجعهعسؤلتوىهشاإوىهفيهعدا دىهذ ههاتروذاله؛اتشاإوىيهيلهبوتليدمهاتاد وى

هظداهعءدوهلعوهبطن.

هاتسووعيه هاتابونهيكهيدفاهاتاثواهعنهاتلءووهتجنهياي هيكهيسيكهذ ا لتد اهحول هذ ا

هاتشايفىل هاتجدءى هذ ه ههيجبدن هشودوتهاتشوطوكا هلعدا دى هتإليجوكي هات إدل ذتكهلهاهعدءى

تد هاتجألبيفىهبووكهتقاياالتصءوفدويهلبإحصوئرهتيشودوتهاتاثوالهاتبيهيسبلجيدوهاتجمح ليه

بصءدفهعنهاتاالهاتليجييهيلهادتزامهذتكهكيرهتدويهلل دههاتسب ت هبدويهتولقههإيودوهبل ه

هاتج تي.

إبج هفيهراللالههإيلهعاا يهكثوالهعبءدإىهلعبفااىيهحول هيكهيي هشبوتدوهفيهعحعهلا ها

هفوتاالهإيلهادتحوالهتهتافيهفوره هلتابجعهاتصدرلهعنهامتدوي هاتبلوععهعلدوي لاح هتوبوسا

اتااللالهاتجزئوىهاتجقبضوىيهلا جوهيحبو هاتلهراللالهتفصويوىهعسبدإوىهلشوعيى..هفوتجيح هعثعه

دعهاتلهعدضدعيهلعنهاضوىهاتلهاضوىيهتووحثهإنهييهثغالهيج ذوهاتجبطافهيءبقعهعنهعدض

هفيهاصجريهء رهتهياي هاتحقوقىيهبق رهعوهياي هات بصور.

هحولت هفق  هاتابونلتد ا هفيهذ ا ههءو هلباوفوىه يك هبصءدفهاتاالي هاتجب رنهإيور وصا
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جوهفليرهابااذو هإيورهاتسمميهعجوهحاوههاتيرهبذتكهعسبءونهفيهاتبلوععهعيهكعهحوتىها هتطاييه

َيه﴿تلوتلهفيهادتر:ه ُرهاْتُجْيَكهاِْذهَاوَ هاِْبَااِذوُ هَربِّ ِرهَيْكهآَتوُههاتيَّ هاِْبَااِذوَ هفِيهَربِّ ِ يهَحو َّ َيَتْ هَتَاهاَِتلهاتَّ

ِ يهُيْحِويهَلُيِجوُتهَاوَ هَيَ وهُيْحِويهَلُيِعوُتهَاوَ هاِْبَااِذوُ ه ْجِسهِعَنهاْتَجْشِاِقهَفْأِتهاتَّ َرهَيْأتِيهبِوتشَّ هاتيَّ هَفإِكَّ

ُرهَتهَيْدِ يهاْتَقْدَمهاترَّوتِِجونَه ِ يهَكَفَاهَلاتيَّ ه[456]اتوقال:هه﴾بَِدوهِعَنهاْتَجْغِاِنهَفُوِدَتهاتَّ

ِ يهُيْحِويهَلُيِجوُته﴾يفإبااذو هإيورهاتسممه َيهاتَّ هت هيشبغعهذءوهبوت فوعهإنهادتره﴿هَربِّ

فيهاتقاآكهاتااي هإيلهاتبدحو هاءالتىهءدعه اظهتلتد اه..هبعهيلرالهعووشالهالتومهآااهعفحجو

هلاتجلوالهلاتءوداتهحبلهيشانهعءدوهكعهشألصهبحسههتد درهلا رترهاتلقيوى.

هآتِه:او هتلوتلهفيهاثووتهاتبدحو هلاتاالهإيلهاتدثءوىهاتشاكوىفق ه أَلُ لا هاتَّ هِعْنه﴿هَيْم َدى 

وهَيِصُفدَكهُذْ هُيءِشاُههاءرض هاْتَلْاِشهَإجَّ ِرهَرنِّ ُرهَتَفَسَ َتوهَفُسْوَحوَكهاتيَّ هاتيَّ لَكهَتْدهَكوَكهفِوِدَجوهآتَِدٌىهاِتَّ

هُاْعهَذوُتداهُبْاَذوَ ُاْ هَذَ اهِذْكُاهعَه أَلُ لاهِعْنهاُلل ِِرهآتَِدى  وهَيْفَلُعهَلُذْ هُيْسَأُتدَكهَيْمهاتَّ ْنهَعِليهتهُيْسَأُ هَإجَّ

هَفُدْ هُعْلِاُضدَكهَلِذْكُاه ه(44ا43اء وووو:﴾ه)َعْنهَاْوِييهَبْعهَيْكَثُاُذْ هتهَيْلَيُجدَكهاْتَحقَّ

اهتْبَبَغْداهاَِتلهِذيهاْتَلْاِشهه﴿:لفيهعدضيهآااهاو  ُاْعهَتْدهَكوَكهَعَلُرهآتَِدٌىهَكَجوهَيُقدُتدَكهاِذ 

ه(44ادسااو:﴾ه)َسوِوم ه

أَلَ هاته﴿:لفيهعدضيهآااهاو  هاَِتٍرهبَِجوهَعوهاتَّ اهَتَ َذَههُكعُّ ُرهِعْنهَلَتٍ هَلَعوهَكوَكهَعَلُرهِعْنهاَِتٍرهاِذ  يَّ

وهَيِصُفدَكه ِرهَإجَّ ه(33اتجؤعءدك:﴾ه)َاَيَقهَلَتَلمهَبْلُضُدْ هَإَيلهَبْلٍضهُسْوَحوَكهاتيَّ

َإوذ يهيتوذ هبأالتىهحسوىهعواليىهعن هلتجوهت هُيجِ هات توعهاتليجيهاتلقييهإيلهبطمكهُع َّ

هَلُذْ ه هَشْوئ و هتهَيأْلُيُقدَك هآتَِدى  هاُلل ِِر هِعْن أَلُ لا هفقو :﴿هَلاتَّ اتداايهتثوتهبطمكهيتدذوىهاء ءومي

ه هُ ُشدرا  هَلت هَحَوول  هَلت و هَعْدت  هَيْجِيُادَك هَلت هَ ْفلو  هَلت ا هَضاًّ هء ُفِسِدْ  هَيْجِيُادَك هَلت ﴾هُيأْلَيُقدَك

َدوهات:(يهلاو 1اتفااوك:) ِرهَتْنه﴿هَيوهَييُّ ِ يَنهَتْ ُإدَكهِعْنهاُللِكهاتيَّ هاتَّ ءَّوُسهُضِاَنهَعَثٌعهَفوْسَبِجُلداهَتُرهاِكَّ

وتُِهه هاتطَّ هَضُلَب هِعءُْر هَيْسَبءِقُ لُه هت هَشْوئ و َبوُن هات ُّ هَيْسُيْوُدْ  هَلاِْك هَتُر هاْ َبَجُلدا هَلَتْد و هُذَبوب  هَيأْلُيُقدا

ه(21اتحج:﴾ه)َلاْتَجْطُيدُنه
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ه هذ ا هإيل هاتااللالهلبءوو هعن ها ر هيكوا ه ججي هيك هحولتءو هاتحدار هفي هاتقاآ ي اتجءدج

اتليجوىيهل وسطدويهتوسبفو هعءدوهإدامهاتقااوهلادا د يهفجثعهذ ههاتقضويوهاتجصوايىهتهيصحه

يكهتحوسهفيهع ر وتهاتجوعلوتيهيلهفيهات فوتاهاءكواليجوىهاتجلق ليهبعهإيودوهيكهتصعهاتله

بيهببحصوءدوهعنهكعهاتشودوتهاتاهيلتهاه لاهعءدوهء فسد هيكواه جددرهعنهاتءوسيهحبلهيسبفو

جوالتدكهياتلهالإولهاتلهاتيرهإيلهبصواليهيلافدكهكوبهاهثو ووهاهتثورهتزإزإىهايجو د يهلتبحدييد ه

هإنهاتحقوقىيهلكوبهيحبجدكهتدويهلكوبهيضجءدكهات بصورهفودو.

هاتجءدجهاتبوسوطيهحولتءوهيكه ضيهاءالتىهإيلهشا عهإءولينهلاضحىهلبءووهإيلهذ ا

هلبسوطىيهبحوثهيجانهاسبلجوتدوه جولويهيلهاسبلجو هآحوالذويهبحسههاترافهاتجءوسه.

ل ءورهاتلهي ءوهته قص هبوتجءوظالهذءوهاتجءوظالهاتشفوذوىهفقطيهلاتبيهتقومهتدوهاتججوتسه

اتألو ىيهلا جوه قص هبدوهطاحهعثعهذ ههاءالتىيهلعدا دىهاتجألوتبهتدويهسداوهبطايقىهعووشاله

لهغواهعووشاليهإواهكعهاتدسوئعيهلاصد وهلسوئعهاتبدا عهات بجوإيهاتبيهتحد هاتاثواهي

هعءدوهاتلهلسويىهتزإزإىهاديجوكيهلزرعهاتفبنيهلات إدلهاتلهاتبأليصهعنهكعهاتقو .

لت تكهفإكهات اإيهاتلهاتيرهإيلهبصوالهيجاءرهيكهيءقعهعوهشووهعنهاتشوريهليءقعهعلدوه

يهيلهعلق لهعفصيىيهتوسبفو هعءدوهعنهل يبرهاتشودىيهلت هيبجانهاتااللالهإيودوهعوسطىهعألبصال

ه هايجوكهاسبوواووهعنهاتاالهإيودويهلتبادكه دابو تيجيح هات يهطاحدويهلحول هيكهيزإزعهبدو

اتجؤعءونيهلب تكهتات هإيورهحجبريهليصوورهاتودتهات يهي ونهاتجيكهبجدانهابااذو هإيوره

هاتسمم.ه

هلتحد هتد ايبر هيادكهسووو هحصعهلتلير هكجو هعنه ء هاتشوطوكهاتله ء هاديجوكي يير

وهء بد يهفيديهذتكهات يهكوكهيُه صءبهضجنهيشاسهالإولهادتحواليهبعهيتبهيكثاهعنهثمثونهكبوب 

ت لرهحدتريهتاءرهاسبطوعهيكهيباا يهإنهكعهذتكيهلفيهعاحيىهعبق عىهعنهإجاهيهليؤتبه

دواهاتر[..هلا هتلاضهبسوورهتحجيىهتشكبوبرهات يهرالهبرهإيله جويهكبوريهلات يهسجوهه]ذءوتكه
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ضألجىهعنهاتجداايهادتحواليىهفيهاتلوت يهبعهيزاحداهإءرهكعهتيكهاتءووشونهاتبيهإيقدذوهتره

هبسوههلحو يهلذدهاابوورههاديجوك.

ه هات ي هاتجءوظا ه لت تكهفإك هاتابونهبح ثهعلر هذ ا هاتدوالئهفي هذتكهاتجءوظا ذد

سلهفيهبعهذدهيبأيصوورهاتغالرهلاتاوايوويه وحههاتقيههاتطوهيهلات يهتهيسبلجعيهلته

هييوعفوتحقهيويغهاتلهاتلقد هكوتءسو هاتلحدارههيلهعءوظاترهبوء ووووهللرثبد هإيود هاتسمم..ه

هتهكوتايحهاتلو ب.

هاتقاآكهاتااي هإنه هاتسمميهلكوبه دحهلا هياوا و فيهذتكهاتداتهحولرهابءرهإيور

ه﴿:كوفااهعلو  ايهاو هتلوتلكوكهوتوءدلهعيهكد رهاوطورهباتحا يهباعهذ لوهلتطبهليالنيهفق ه

هاْرَكْههَعَلءَوهَلتهَتُاْنهَعَيهاْتَاوفِِاينَه ه(44:ذدال﴾ه)َلَ واَلظهُ دٌحهاْبءَُرهَلَكوَكهفِيهَعْلِزٍ هَيوهُبءَيَّ

يتبهسءىهفود هعاثهكوبهتلوععهعيهادعرهباعهذ ويهعيهي رهلياوا وهإءرهاوعهذتكهل

اتيريهفوقوبيد رهباعهي داعهاتسألايىيهفمهيسبسي هتسألايبد هبعهاتهاجسونهإوعوهي إدذ هاتله

وِوٌنهَيكهه﴿:يرعهيحولرذ هبد لوهعحوايهاو هتلوتل َلَتَقْ هَيْرَسْيءَوهُ دحو هاَِتلهَاْدِعِرهاِ ِّيهَتُاْ هَ ِ يٌاهعُّ

َيهَيَاوُفهَإَيْوُاْ هَإَ اَنهَيْدٍمهَيتِوٍ هَفقَه ِ يَنهَكَفُالْاهِعنهِاْدِعِرهَعوهَ َااَكهتَّهَتْلُوُ لْاهاِتَّهاتّيَرهاِ ِّ وَ هاْتَجأُلهاتَّ

ْيِيهَلَعوهَ َاظهَتُاْ هإَه ِ يَنهُذْ هَيَراِذُتءَوهَبواِلَيهاتاَّ َوَلَكهاِتَّهاتَّ ْثَيءَوهَلَعوهَ َااَكهاتَّ هعِّ ٍعهَيْوءَوهِعنهَفْضهاِتَّهَبَشاا 

ه(42اهه45ذدال:ه﴾ه)َبْعهَ ُرءُُّاْ هَكوِذبِوَنه

باعهيالنهلاحباامهلذ لويهلبونهتد هحورهتد يهلات يهالإوهههإيورهاتسممد هفق هاوطو

هبوتحبقوره هلا دده هلتاءد  هاتيري هإ ان هيصوود  هيك هإيل هلاتألدف هاتحاصهإيود  اتل

هلاتبا يههلاتسألايى.

ت هيءرهاتحداريهلت هيءسحههعنهسوحوتد يهءكهذتكهذدهعوياي ل رههإيورهاتسممتاءره

عهلا عهاتحدارهعلد هعنهاتءقوطهاتبيهيرااللاها دووهاتلجيوىهاتحداريىهيلهعوهتاي ههشووطوءد يهب

َيوهَاْدِمهَيَرَيْيُبْ هاِكهُكءُتهه﴿فيهحدارههعيهادعر:هإيورهاتسممإيلهتسوكه دحههإء ذويهاو هتلوتل
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َوْتهَإَيْوُاْ هَيُ ْيِزُعاُه ْنهِإءِ ِههَفُلجِّ هعِّ َيهَلآَتو ِيهَرْحَجى  بِّ نهرَّ ُجدَذوهَلَي ُبْ هَتَدوهَكوِرُذدَكهَلَيوهَإَيلهَبوِّءٍَىهعِّ

هاِ َُّد هعُّه ِ يَنهآَعءُدْا هبَِطوِراِلهاتَّ هَإَيلهاتّيِرهَلَعوهَيَ ْو هاِْكهَيْ ِاَيهاِتَّ ِدْ هَاْدِمهتهَيْسَأُتُاْ هَإَيْوِرهَعوت  َمُادهَربِّ

هَتْجَدُيدَكهَلَيوهَاْدِمهَعنهَيءُصُا ِيه ُالَكهَلتَهَيُادُ هَلَتاِاءَِّيهَيَراُكْ هَاْدعو  ُدْ هَيَفَمهَتَ كَّ ِعَنهاتّيِرهاِكهَطَاالتُّ

ِ يَنهَتْزاَلِريهَيْإوُه نهءُُاْ هتَهَتُاْ هِإءِ يهَاَزآِئُنهاتّيِرهَلتَهَيْإَيُ هاْتَغْوَههَلتَهَيُادُ هاِ ِّيهَعَيٌكهَلتَهَيُادُ هتِيَّ

ِجَنهاترَّوتِِجوَنهُيْؤتَِوُدُ هاتّيُرهَاْواا هاتّيُرهَيْإَيُ هبَِجوهفِيهيَه هتَّ ه(13اهه46ه:ذدال﴾ه) ُفِسِدْ هاِ ِّيهاِذا 

عوهلا درهادعرهبرهعنهاتسبدزاوهلاتسألايىهشودىهتحبو هاتلههإيورهاتسممفق هاإبواه دحه

ا وبىيهفااحهيجههإيودوهباعهعوهيلتيهعنهحججيهلذدهعيهذتكهتهيزا هيألوطود هبحجوجوىيه

 فسرهاتود يهليبيطبهفيهتد ورهي رورذ يهلتجسهيءسود هاتوريهليءسهه(ه)يوادم:يقد هتد 

هل  ا د .

لبل هذ ههاد وبوتهاتقديىهاتدوالئىيهلبل هيأسهادمه دحهعنهعءوذضىهاتحجىهبوتحجى؛ه

اذاهذ هيباكدكهاتج  هاتلهاتبح ييهليحدتدكهاتحدارهاتدوالئهاتلهباكوكهغضههفوئاه﴿هَاوُتدْاه

واِلِاونَهَيوهُ دُحهَاْ هَ واَلْتَبءَوهَفَأْكَثْاَتهِ َ ا ه(14ذدال:﴾ه)هَتءَوهَفْأَتءِوهبَِجوهَتِلُ َ وهاِكهُكءَتهِعَنهاتصَّ

تهيألا رهذ اهاتبا يههلاتبح يهإنهسجتهاتءويهاتااي يهلتههإيورهاتسممتانه دحوه

يقل ههإنهبووكهاتحقهتد يهلذيهي رهتوسهسدظهرسد يهلتوسهإيورهاتهاتومغيهيعوهاتل انهفجنه

يعاهاتيريهلذدهات يهي باهاءعاهكيريهليق رهاتجصيحىهفيهتلجوعهاتل انهيلهتأ ويريهفورعه

تهيقل ههإنهابمغرهلبوو رهيكهاتقدمهيا بد رهياشبهتد هإنهاتحقهحبلهاتيحرىهاءاواليه

َجوهَيْأتِوُا هبِِرهاتّيُرهاِكهَشووهَلَعوهَي ُب هبُِجْلِجِزيَنهَلتَهَيءَفُلُاْ هُ ْصِحيهه﴿:ليبح ل ريهاو هتلوتل َاوَ هاِ َّ

ُاْ ه هَيْكهَي َصَحهَتُاْ هاِكهَكوَكهاتّيُرهُيِايُ هَيكهُيْغِدَيُاْ هُذَدهَربُّ اهه11ذدال:﴾ه)َلاَِتْوِرهُتْاَ ُلدكَهاِْكهَيَرالتُّ

هه(14

ت هيبدابهإنهاتحدارهحبلهيلحيهاتورهبأكهيبدابهلاسبوأسههإيورهاتسممبعهاكه دحوه

ُرهتَهه﴿:عنها وببد يهبعهبقيهفيهآااهتحرىهي إدهابءرهاتلهاتيريهاو هتلوتل نهَلُيلِحَيهاَِتلهُ دٍحهَي َّ
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َمهَتْوَبِئْسهبَِجوهَكوُ دْاهَيْفَلُيدَكهَلاْ ءَِيهاْتُفْيَكهبَِأْإُوءِءَوهَلَلْحِوءَوهَلتَهُيْؤِعَنهِعنهَاْدِعَكهاِتَّهَعنهَاْ هآَعَنهفَه

ْغَاُادكَه ِ يَنهَظَيُجدْاهاِ َُّد هعُّ ْوءِيهفِيهاتَّ
هه(12اهه12ذدال:﴾ه)ُتأَلوطِ

اىيهفيهعءبدلهاتاذكاهاتقاآكهاتااي هحدارههعيهاايورهات يههإيورهاتسمملعثيرهابااذو ه

عااإولهتسءرهلاااببرهعيهكد رهت هيانهلات ههاتحقوقي..ه﴿هَيوهَيَبِته﴾ههااعهكيجىهيقدتدوهبعق عوهت

﴿هَيوهَيَبِتهتَِ هَتْلُوُ هَعوهتهَيْسَجُيهَلتهُيْوِصُاهَلتهُيْغءِيهإيورهاتسمم:او هتلوتلهإيلهتسوكهابااذو ه

هَيوهَيَبِتهاِ ِّيهَاْ هَ وَو ِيهِعَنهاْتِلْيِ هعَه هَيوهَيَبِتهتهَإءَْكهَشْوئو  هَسِدّيو  وِْلءِيهَيْذِ َكهِ َااطو  وهَتْ هَيْأتَِكهَفوتَّ

َكهَإَ اٌنهِعَنهات ْحَجِنهَإِصّوو هَيوهَيَبِتهاِ ِّيهَيَاوُفهَيْكهَيَجسَّ ْوَطوَكهَكوَكهتِياَّ هاتشَّ ْوَطوَكهاِكَّ ْحَجِنهاَّهَتْلُوِ هاتشَّ

ْوَطوِكهَلتِّوو ه ه(45اهه44عاي :﴾ه)َفَبُادَكهتِيشَّ

يهفإ رهرغ هكثالهاءذظهات يهتلاضهترهعنهيإ ائرهاتجألبيفونهعنهيعوهرسد هاتيره

اسبدزاوهلسألايىهلاتدومهلرعيهاءلسوخهلتسيوطهاتصوووكهتاعورهبوتحجورلهلغواذوهت هيبألعه

فيهاتابهههبرهلتد اهكوكهعنه فيهإنهاتحدارهاتدوالئهاتلهآااهتحرىهعنهتحروتهالإدتر

ه هي ر هاتسوئىيه)توسهبفظهلتهغهاتسوبقى يوظهلته أّلونهفيهاءسداقهلتهيجزيهبوتسوئى

هه(3)(لتانهيلفدهليصفح

عنهيسوتوههاتدججوىهفيهاتحدارههاتافورلا هحالهاتقاآكهاتااي هبلضهعوهكوكهيجورسره

اٌنهه﴿:فقو هتلوتلهيعلر َيَ َلَعهَلَإِجُوداهَيْكهَ وَوُذْ هُعءِْ ٌرهِعءُْدْ هَلَاوَ هاْتَاوفُِالَكهَذَ اهَسوِحٌاهَك َّ

هَذَ اهَتَشْيٌوهُإَجوٌنهَلا َطَيَقهاْتَجأَلُهِعءُْدْ هَيْكهاْعُشداهَلاْ وُِالاهَإَيلهآتَِدبِه اهاِكَّ وهَلاِح   هاآْلتَِدَىهاَِتد  ُاْ هاِكَّ

هاْابِمٌقه ِىهاآْلِاَاِلهاِْكهَذَ اهاِتَّ ه(2ّص:﴾ه)َذَ اهَتَشْيٌوهُيَاااُلهَعوهَسِجْلءَوهبَِدَ اهفِيهاْتِجيَّ

يجوود هباعهذ لوهيطيههعءد هاب اوهات توعهإيلهعوهذ هإيورهعنههاتاسد هتانه

ِرهَيُرل ِيهَعوَذاهَاَيُقداهِعْنهه﴿:شاكيهاو هتلوتل َيْمهَتُدْ ههاءرضُاْعهَيَرَيْيُبْ هَعوهَتْ ُإدَكهِعْنهاُللِكهاتيَّ

                                         
ه(1/62لاتوألوريه)هي(2244(ه)4/324رلاههيحج ه)هه(3)
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هَيَثو هَيْل هَذَ ا هَاْوِع هِعْن هبِِاَبوٍن هاِْئُبد ِي َجوَلاِت هاتسَّ ي
هفِ هَ واِلِاونَهِشْاٌك هُكءُْبْ  هاِْك هِإْيٍ  هِعْن ﴾هَرٍل

هَلته:(يهلاو هتلوتل4اءحقوف:) هَلتهآَبوُؤَ و هَيْشَاْكءَو هَعو ُر هاتيَّ هَشوَو هَتْد هَيْشَاُكدا ِ يَن هاتَّ ﴿هَسَوُقدُ 

ه هَذْع هُاْع هَبْأَسءَو هَذاُادا هَحبَّل هَاْوِيِدْ  هِعْن ِ يَن هاتَّ َن هَك َّ هَكَ تَِك
ٍ
هَشْيو هِعْن ْعءَو هِإْيٍ هَحاَّ هِعْن ِإءَْ ُكْ 

هَتأْلُاُ دَكه هَلاِْكهَيْ ُبْ هاِتَّ هاترَّنَّ ه(346اء لوم:﴾ه)َفُبأْلِاُ دُههَتءَوهاِْكهَتبَّوُِلدَكهاِتَّ

رهلإ مهعلوعيبهياتبحييهبوتد لوهعيهاتجألوتباتلهاتقاآكهاتااي هلبءووهإيلهذ اهي إد وه

سوكهات يهذدهيرالهالر وتهاتلوداليىيهعلبوااهذتكهعنهادحبءفسهاتطايقىهاتبيهيلوعيءوهبدويه

هَلَاوَ هاِ َّءِيهِعَنهاْتُجْسِيِجوَنهَلته﴿:او هتلوتل ِرهَلَإِجَعهَ وتِحو  ْنهاَلَإوهاَِتلهاتيَّ َلَعْنهَيْحَسُنهَاْدت هِعجَّ

هَلبَه هَبْوءََك ِ ي هاتَّ هَفإَِذا هَيْحَسُن هِذَي بِي هبِوتَّ هااْلَفْي وَِّئُى هاتسَّ هَلت هاْتَحَسءَُى هلَهَتْسَبِدي ُر هَكَأ َّ هَإَ اَلٌل هْوءَُر تِي 

هه11فصيت:﴾ه)َحِجو ٌه وآليىهاتاايجىهبوءتهيكهاتءجوحهفيهاءاواهتيدوالئهاتجحسنهفه؛(14ا

هلإافهكوبهيبلوععهعيهاصجرهتواسورهاتله فر.هيات يهيعسكهزعومهيإصوبر

لا جوهبوتبيهذيهيحسنيهفقطيهلتد اهيعاهتلوتلهبوتحدارهعيهيذعهاتابونهتهبوتحسءله

ِ يَنهَظَيُجداهِعءُْدْ هَلُادُتداهآَعءَّوهه﴿:تلوتلهاو  هاتَّ بِيهِذَيهَيْحَسُنهاِتَّ هبِوتَّ َلتهُتَجواِلُتداهَيْذَعهاْتِاَبوِنهاِتَّ

ِ يهُيْ ِزَ هاَِتْوءَوهَلُيْ ِزَ هاَِتْوُاْ هَلاَِتُدءَوهَلاَِتُدُاْ هَلاِحٌ هَلَ ْحُنهَتُرهُعْسِيُجدكَه ه(42اتلءاودت:﴾ه)بِوتَّ

اللكهت باهات يهيحد هتجءههاتصألههلفدراكهاءإصونهكعهذتكهذدهلاتسوههفيه

اتحقهلادذإوكهتريهءكهاتلقعهاتجءشغعهبوتجألو جىهتهيسبطويهيكهيب باهاتحقهلتهيكهي إنه

هاو هتلوتليهتر هه﴿:لتد ا هَعْثءَلهَلُفَاااَلظهُث َّ ِر هتِيَّ هَتُقدُعدا هَيْك هبَِداِحَ ٍل هَيِإُرُاْ  ُالاُاْعهاِ ََّجو َعوههَتَبَفاَّ

هَبْوَنهَيَ ْيهَإَ اٍنهَشِ ي ٍه هَتُاْ  هَ ِ يٌا هاِتَّ هُذَد هاِْك (يهفوإبواهاتقاآكه42ساوأ:﴾ه)بَِصوِحوُِاْ هِعْنهِ ءٍَّى

هتيجدهات فلوتيهاتل ائيهتألصدعريهت تكهالإوذ هاتلهات فصو ه اتدومهاتءويهبوتجءدكهاوضلو 

هإنهذ اهاتجدهلاتبفاواهبو فااالهلذ لو.ه

يكه وونهي ءوه قص هبوتجمح لهذءوهكمهاتءدإونهعنهاتجمح ل:هي حونهادتحوالههل حه

اتسيوييهات ينهيابفدكهبطاحهتشاواوتهعجااللهتوونهإ مهاابءوإد هاتشألصييهيلهاتلوطفيه
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هلا جوه هاتابءوعي هلإ م هبوتباالال هيابفدك هت هات ين هاديجوبي هي حونهادتحوال هيل بوديجوك..

هإيله فيهل دالهاتألوتق..هيضوفدكهاتورهعحولتىهاتواذى

هي داإوهكثوالهعنهاتطالحوتيهيجانهاابصورذوهفيه دإون:اصد وهليلبج هذؤتوه

:هلذيهإوورلهإنهعججدإىهعغوتطوتهإقيوىهتبليقهبلماىهاهطالحوتهفاايىهلفيسفوىه3

ل قضهعو يههإبطو هعو يهاتسوووىيبات ينهبوتبءديايهيلهإمابرهبوتبحارهاتءفسيهلات بجوإييهيله

قيهلعشايىهاتل  هلاتشايهلاسبحوتىهاتدحييهل ق هاتابههاتجق سىهتألاليوكيهلاسبحوتىهاتألي

اتحوولهبل هاتجدتيهيلهابطو هعفددعرهات يءيهبإثووته روئاهعغويالهترهكوتسبءسوخهيلهاتلدالله

هتيحووليهلغواذوهعنهعشبقوتهاتوورسويادتد وو.

وويهلإريهكليدمهاتفض:هتحول هيكهتسبء هتيلي هاتح يثهبشبلهفااهطالحوتهإيجوىه4

هلاءحووويهلاتفوزيوويهلاتاوجوووهلغواذوهدثووتهإ مهحو ىهاتادكهاتلهاوتق.

إيلهاحصوئءوهتيشورهاتجألبيفىهاتبيهيدرالل دوهفيهذ اهاتججو يههولبءووهإيلهذ ايهلبءو

ذ اهلاتابونهاتلهإشالهفصد يهكعهفصعهتءول هاضوىهعنهاضويوهادتحوالهاتاواظيهفق هاسجءوه

هاهتدويهلتجحبديوتدو:تدضوحهعألبص

اهبوابصورهش ي هاهيذ هعوهيحبو هاتورهتءولتتهفورهل:هلبااذونهاءتدذوىيلتهاهادتحوال..ه

هبجألبيبه هاتيري هإيل هات اتى هلاتوااذون هاتحجج هفءدك هعن ه]ادتحوال[ هتجدا دى اتجبص ي

هىي ءوفدويهلاتب رنهإيلهاسبلجوتدويهعنهاللكهتحوزهتداح هعءدويهبءووهإيلهاتقوإ لهاتجلالف

]تيرهطاائقهبل الهاتألمئق[يهلا هتألصتهفورهبلضهعوهلرالهفيهكبوبءوه]اتدوربدكهعنه حو ه

سفىهاتجءوذجهاتاواظهاتبيهاسبلجيدوهاتليجووهلاتفمادتحوال[يهلات يهتءولتتهفورهببفصوعهكوواه

لاتجبايجدكهعنهاتج ارسهاتجألبيفىهتي تتىهإيلهل دالهاتيريهعيهضانهاءعثيىهإنهاتوااذونه

هيهعيهتوسوطهكعهذتكهلتفصوير.بدويهلتقايااتدوهاتجألبيفىاتجاتوطىه

ءوىهإيلهجواتجيبديىهاتطاقهتيكهاتهتءولتتهفورله:وهاهادتحوال..هلاتجغوتطوتهاتلقيوى وثو
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..هد عنهاويسفسطوئوىهلاتبيهيجورسدوهاتجمح لهكجوهعورسدوهاتاتجغوتطوتهبجألبيبهي داإدويه

حبلهيكهعءد هعنهيءااهل دالهاتادكيههتهيألبيفدكهإنهسيفد هعنهاتسفسطوئوىهفيهشيويل

لعءد هعنهيءااهاتج اركهاتحسوىيهلعءد هعنهيءااهاتقدا ونهاتلقيوىهاتجلالفىهبوتو اذىهكقو دكه

هاتليوىهلات لرهلاتبسيسعهلغواذو.

هلاتجغوتطوتهاتليجوىتثثو هادتحوال.. ها هو هاتاثوالهتءولتتهفورل: هاتجهبوءالتى ءدجهضحوتى

هيلبج  هات ي هعل اتليجي هفدد هاتجطيدنيهر؛ هإيل هلاتجصوالرل هاتجغوتطوت هإيل هعوءي ءدج

ه.لاسبلجو هاتحوعهاتجألبيفىهتجدا دىهاديجوكهلات إولهاتور

هلايقهاتادك هادتحوال.. ها هرابلو هاتادكهاتءرايوتهتيكههتءولتتهفورل: هتءشأل اتجفسال

هل هاتو ييي هلتصجوجر ههلككسء هيلبج هفيهاتجصوالرهادتحواليىاتبيه ج ذو دكهبرهليغوتطإيور

توسهتدوهييهحظهإيجيهإء هاتجبألصصونيهفديهت هتجانيهبعهيسبحوعهامهاتءوسيهعيهي رهإد

تجايههيكثاذويهلذيهإوورلهإنهعوبوفوزيوويهلتوستهفوزيوويهلت تكهتهيصحهاإبوورذوهسء اه

هإيجوو.

ادشاوتتهاتبيهلا ددوهاتجمح لهإء ههتءولتتهفورله:اوعسوهاهادتحوال..هلايقهاتحوول

لهاتبيهيال دوهإيلهاءرضيهلاتبيهتهتءسج هعيهكعهاتبفسوااتهاتجواليىيهتفسواهظوذالهاتحوو

هذتكهيكهاتحوولهفدقهاتجوالليهلذيهعلق لهتلقو اهاطوااهتهيجانهل فر.

؛هات لرهاتءفسيهفيهاتبد رهتإلتحوالهتءولتتهفورله:سوالسوهاهادتحوال..هلاتبحارهاتءفسي

 رهيحجعهيالتىهادتحواليهلا جوهتشلدرههفوتجيح هتهييح هتادكهيالتىهاديجوكهت هتقءلريهيلهتاد

بأكهتإليجوكهيثاههاتاوواهإيلهحووترهلسيدكرهلإماوتريهلياظهيكهل دالهاتيرهسوح هعنهل دالهيه

لت تكهييجأهاتلهاإ مهاتيرهحبلهيرعهعد دالايهلبوءتهفورهيكهاديجوكهتهيبءواضهعيهاتبحاره

هلهيحامهعءدوهاتجيح .اتءفسييهبعهذدهي إجريهليضوبهتيجلو يهاد سو وىهعلو يهكثوا

هلاتقو هاتحضوريى هادتحوال.. ها هفيهاإبوورتيكهاتهتءولتتهفورله:سوبلو ه إدظهاتألطوال
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اديجوكهبوتيرهإقوىهاللكهتحقوقهاتقو هاتحضوريى..هلا هبوءتهفورهيكهاديجوكهالافيهكوواهعنهاللافيه

هياتوطهبوتبأليبهعنهالينهذدهعنهتحايفوتهر  هلعو هفيهاتبأليبي هلتوسهسووو  هواتحضورلي

هات ينيهتهعنهالينهاتيرهاء وع.

لتءولتتهفورهاهبوءالتىهاتاثوالهاهافبقورهادتحوالهءيهه:ثوعءوهاهادتحوال..هلاتقو هاداماوى

عءردعىهياماوىيهذتكهي رهيألبصاهاد سوكهفيهكوو رهاتوودتد ييهلت تكهتهيسبطويهيكهتفساه

كهوإرهييهحوفزهي فلد هتيسيدييهاوجىهعنهاتقو هاتأليقوىيهلتهيسبطويهك تكهيكهيدفاهءتو

اءاماييهلاو ىهاكهكوكهيحجعهعلو يهاتبضحوىهلاديثورهلاتو  يهفيهعقوبعهاديجوكهبوتيره

هات يهيدفاهكعهذتك.

هاتشا هلعلضيى هادتحوال.. ها هفورله:توسلو هيكثاههتءولتت هعن هتلبوا هاتبي هاتجلضيى ذ ه

ه هاتحوضاي هلاتلهإصا و هاتق ي ي هت التهعء  هاتواذوكهاتشودوتهادتحواليى هيلبوال دو بعها د 

لا هتءولتءوهذ ههاتجلضيىهببقايااتدوهاتجألبيفىيهلذكا وه ءدفههاءكوايهإيله فيهل دالهاتير..

هبووكه هعي ه  تووي هاتزاعوو هعءدو هكوك هعو هيل هتحقوقووي هإيجوو هعءدو هكوك هعو هسداو هإءدو.. اد وبى

هجلضيىهاتألطوال.اد وبوتهاتبيه اظهإ مه محوبدوهيلهلفوئدوهبود وبىهإيلهذ ههات

اتهبفسواوتفورهات بقوالاتهاتجبليقىهبتءولتتهل:هإوشااهاهادتحوال..هلادشاوتتهات يءوى

هفورهادتحواليى هاتجؤثال هلاتلداععهاتءفسوىهلات بجوإوىهلاتابصواليى هات يني لبوءتههيتجص ر

ه.ع ظهاتقدلهاتبيهتحجيدوهاتبفسوااتهاديجو وى

هات هتحسوسوى هي ر هاتل هفيهاءاوا هاتقورئهباثالهلي ور هشغع هلإ م هليذجوبري جدضدعي

اتبدجوشوتهلاتبفو وعهاتجاتوطىهبدويهفق هذكاتهفيهعق عىهكعهإءداكهاتجا يهيلهاتجاا يه

اتبيهاإبج تهإيودويهلاتبيهتشجعهذتكهاتلءداكه جولو..هلعنهيشووهتفو وعهاتبدثوقوتيهفإ ره

ومهذكاهذاهاابضلهاتجقايهاتهيجاءرهاتا دعهتيجص رهات يهبوءتهاسبفوالتيهعءرهفيهذتكهاتلءداك

هاتبدثوقوتهاتجفصيىيهفحوءدوهيذكاذو.
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عيهاتلي هيكهاتجواللهاتليجوىهاتجاتوطىهبوتاثواهعجوهذكاترهعد داللهفيهاتابههلاتجداايه

هاو ىيه هبطايقى هلتصءوفدو هلاح ي هعحع هفي ه جلدو هاتابونهذد هذ ا هعوزل هتان اتجألبيفىي

هكثاهاتءوسيهتهاءكواليجودكهلح ذ .لتد يودوهلتوسوطدوهلاابصورذوهتوسبفو هعءدوهي
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هلبااذونهاءتدذوى..هادتحوال

اتقوكهفءدكهاتحججههتليجرهلاتب رنهإيور:يل هعوهإيلهاتجبص يهتجدا دىه]ادتحوال[ه

اسبلجوتدويهعنهاللكهتحوزهتداح هعءدويهذتكهلاتقوكهاتيريهبجألبيبهي ءوفدويهل دالهات اتىهإيله

هفوتجطيدنهذده؛تججددرهات يهياي هيكهيألوطوريكهاتبحوزها هيجليرهيألطئهفيهتلوعيرهعيها

يهتههلتوسهاتثودتيهلت تكهفإكهات اإوىهيسبلجعهاتدسوئعهاتبيهيقبءيهبدوهاتجألوطَههيادثووت

هاتبيهاابءيهبدوهذد.

لذتكهكيرهبءووهإيلهاتقوإ لهاتجلالفىه]تيرهطاائقهبل الهاتألمئق[يهفق هتهيفد هبلضه

د يهء سي هلالياورتيهيلهالتوعهاتص يقونهتيفورابيهاتءوسهالتومهعنهاءالتىهكوت توعهاء طدت

هعءدويه هلاسبفوال هتانهفيه فسهاتداته اظهعنهفد هتيكهاءالتىي هلاتجمه  را.. لابنهسوءو

لتحد هبجد ودوهعنهادتحوالهاتلهاديجوك..هلت تكهتهعلءلهت بقوالذوهيلهرفضدوهبحجىهإ مه

كهبوءوذوهات اإوىهاتجدا رهتإلتحوال..هذتتءوسودوهعيهاتتجوههاتفاايهيلهاتج رسىهاتفاايىهاتبيهي

هته فسر.هييكهعقص ههاطونهاآلاا

ات اإوىهاتحقوقيهعنهاتقضويوهاتجألبيفىهعءطيقوهعنهع ظهت إوجدوهيادكهعدابهلذا اه

هتإليجوكيهلعدا دىهادتحواليهبغضهاتءراهإنهاتبفو وعهاتجاتوطىهبدو..ه

فجنهاتجسوئعهاتجطالحىهفيهذ اهاتوونهاهعثمهاهعسأتىها مهاتلوت يهلذعهذيهفيهحو ه

 حبدوهاهكجوهيقد هاتاثواهعنهاتفمسفىهاهتبءواضهعيهاديجوكيهيلهتهتبءواضهعلريهلذعها مه

هعسأتىه هاتجسأتى هذ ه هاتحقوقيهيلبوا هفوت اإوى هتوسهشاطو.. هيل اتلوت هشاطهتثودتهاتصو يي

رهال هإيوفودوهإيلهكمهاتحبجوتون..هإيلهاحبجو هاتح لثيهلذدهات يهلتد اهيوحثه زئوىيه

جانهيييضوهاهلفيهذ ههاتحوتىهاتفمسفىهيكثاه..هيلهإيلهاحبجو هإ مهاتح لثهاهكجوهيقد هاتلي 

هتهتبءواضهعيهل دالهاتيرهبءووهإيلهعو يهاتليوىهلادعاوك.تي اإوىهيكهيثوتهي دوه
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هتءولتءو هي ءو ه]اتدورهلبجو هكبوبءو هفي هادتحوال[ ه حو  هعن هاتبيهبدك هاتاواظ اتجءوذج

اسبلجيدوهاتليجووهلاتفمسفىهلاتجبايجدكهعنهاتج ارسهاتجألبيفىهتي تتىهإيلهل دالهاتيريه

هاتجألبيفى هلتقايااتدو هبدوي هاتجاتوطى هاتوااذون هإن هضانهاءعثيى هذعي هكع هتوسوط هعي تكهي

هشاه؛لتفصوير هإيل هذكا وه هتيألوصهعو هاتفصع هذ ا هفي هذءو هعضودطىفسءحول  هإءو ا هع

عح لالليهلعنهشووهاتجزي هعنهاتبقايااتيهلاتبفو وعيهفوجاءرهاتا دعهتيابونيهتوسبفو هعءره

بودضوفىهاتلهتيكهاتبفو وعهاتطاقهاتجألبيفىهفيهتقاياهاتوااذونهلاسبلجوتدويهلاد وبىهإيله

هادشاوتتهاتجاتوطىهبدو.

هودوهبااذونهل دالهاتيرهاتلاتجءوذجهاتاواظهاتبيهتقدمهإيفيهذتكهاتابونهلا هاسجءوه

ه:يهلذيهتألبيبهبوابمفهاتجألوطوونهببيكهاتوااذونسولىهياسوم

بدوهي ءوفهاءالتىهلاتوااذونهاتبيهاسبلجيدوهاتفمسفىههلاص  وهاتوااذونهاتقوطلى:يلتدوه

هاتليوىهعثعهيلاتجبايجدك هباذوك هلباذوك هلهيتح لثي هباذوك هاتبسيسعيهاتبطووق ه في يل

هااذونهتءطيقهعنهاتادكهكداسطىهتيد د هاتلهاتير..هلذيه جولوهبلغواذو.

ه هاتااوقىلثو ودو هيلههلاص  وه:اتجلو ي هاتفمسفى هاسبلجيدو هاتبي هاءالتى هي ءوف بدو

اتصدفوىيهلذيهات طمقهعنهاءإيلهاتلهاءال لهيلهعنهاتجادكهاتلهاتادكيهلعنهيعثيبدوهباذوكه

هتد ييهلاتواذوكهاتد  ا ي.اتفطاليهلباذوكهاتص يقونيهلاتواذوكهاتد داليهيلهاء طد

ه هاتاحوجى:لثوتثدو هاتفمسفىههلاص  وهاتلءويى هاسبلجيدو هاتبي هاءالتى هي ءوف بدو

لاتجبايجدكهلاتليجوويهلاتبيهتبليقهبوتءراهاتلهإءويىهاتيرهبلووالههلرحجبرهبد يهإواهاتجروذاه

هاتجألبيفىهتبيكهاتلءويىيهلاتبيهال هاتلي هاتح يثهإيلهتفو وعهاتاثواهعءدو.

ه هلرابلدو هاتلجووى: هاتاممههلاص  واتصءلى هإي  هيسبلجيدو هاتبي هاءالتى هي ءوف بدو

هلاتقو دويه هاتصءلى هبااإى هعن ها طماو هاتير هإيل هات تتى هفي هاتجلو الك هلاتليجوو اتج ي ي

هاتجءدجهاصد وهعجوهكبوره فوتصءلىهاتجبقءىهت  هإيلهاتصو يهاتجو عيهلا هاسبف  وهفيهذ ا
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ههلاتطههلغواذ هفيهذ اهاتجو ههعحولتونهتوسوطرها رهاتجسبطوع.إيجووهاتفوزيووهلاتفيكه

بدوهي ءوفهاءالتىهاتبيهيسبلجيدوهإي هاتاممهاتج ي ههلاص  وهاتءرومهاتو يي:لاوعسدوه

ه.لهاتلقيوىيهليسب إورهبوتضالرتءفيهاتلشدائوىهلاتص فى..هفوتءرومهيحبو هاتلهعءر اصد وه

ه هاتووذاللسوالسدو هاآليوت هي ءهلاص  و: هاءطالحوتهبدو هتدا ر هاتبي هاءالتى وف

ادتحواليىهاتبيهتبصدرهيكهاءالتىهإيلهاتيرهيالتىه رايىهلفيسفوىهفقطيهتوسهتدوهييه و ههحسيه

يلهتجايوي..هفديهتلطيهاتاثواهعنهاتجءوذجهاتبيهيجاءدوهيكهتحد هاديجوكهبوتيرهاتلهتجابىه

هحسوىيهكسوئاهاتبجورن.

 ءوفهاءالتىهاتبيهاسبلجيبدوهاتابههاتجق سىهبدوهيهلاص  وهاتد ايىهاتجووءى:لسوبلدوه

فيهات تتىهإيلهاتيريهتهإواهاتسب ت هبءصدصهتيكهاتابههاتجق سىه فسدويهءكهذتكها ه

يلواهاللرايهلا جوهبوإبوورذوهظوذالهعنهاترداذاهاتحسوىيهاتبيهتحبو هاتلهاتوحثهفودوهعنهذ اه

رهالهتلايفوىهبوتيريهفوتيرهت هيلينهإنه فساتجو هيهلا هحولتءوهيكه وونهيكهذ ههاتروذالهيكواهظوذ

عنهام هاتادكهلظداذاههفقطيهلا جوهيإينهإءرهإواهرسيرهلكيجوترهاتجق سىهتلوواله..هلا ه

اابصا وهإيلهبلضهاءعثيىهإيلهذتكيهبءووهإيلهي ءوهاصصءوهسيسيىه]حقوئقهلراوئق[ه جولوه

ه ر ىهاءلتل.اثووتهتألتدذوىهبوتدثووتهاتءودلهبوتجءوذجهاتجألبيفىيهلاثووتهاتءودليهتوسهسدظه

طىهذ هإنهاتوااذونهاتجاتولسءحول هذءوهيكه  كاهبوابصورهلتيألوصهش ي هبلضهاتءجو

هباعهاس يهلعنهشووهاتبفصوعيهفليورهبوتلداللهتيابونهاتج كدر.

هاتوااذونهاتقوطلى:يلتهاه

باذوكههععثهيي ءوفهاءالتىهلاتوااذونهاتبيهاسبلجيدوهاتفمسفىهلاتجبايجدكل اي هبدوه

هبااذولغواذو.يله فيهاتبسيسعيهاتبطووقهباذوكهلهيتح لثيهلباذوكهاتليوى نه.هلذيه جولو

ه.تءطيقهعنهاتادكهكداسطىهتيد د هاتلهاتير

هاتءدعهعنهاتوااذونهيكهي رسهاتجءطقهلإي هاتاممه ليحبو هتجنهياي هاسبلجو هذ ا
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كهودويهيلهيشوغههفودويهيادلاتفيسفىهالراسىه و ليهءكهاتاثواهعجنهيءااهاءالتىهاتجطالحىهف

اتقيوعه)ه:بقدتره[فا سوسهبوادك]عص رههاتجدعهبدويهيلهايىهعلافبرهبدويهيلهكجوهإواهإنهذتكه

اتلهادتحواليهلتانهاتبلجقهفودوهيءبديهبوتلقد هاتلهاديجوك..هه سوكعنهاتفيسفىهيجوعهبلقعهاد

هعنه ا هب   هتهيج  هفأ ر هاءسوونهكوبهتبصعهحيقوتدو هلشد هسيسيى هاتءرا هيعلنه)اتلقع( اذا

هه(3)(اتبسيو هبوتير

هاتج ارسه هفي هلاتفمسفى هاتجبايجدك هيدراله هكجو هتولضدوي هعألبصا هشاح لذ ا

هاتجألبيفى.

هباذوكهاتليوى:اهه3

ترهتلوتل:هيشورهاتورهاداتوااذونهاتو يدوىهاتلقيوىهاتبيهتبفقهإيودوهاتلقد يهلا هعنههلذد

هَيْمهُذُ هاْتأَلوتُِقدَكه)﴿
ٍ
َجوَلاِتهلَه15َيْمهُاِيُقداهِعْنهَغْوِاهَشْيو َبْعهَتهُيدِاءُدَكههاءرض(هَيْمهَاَيُقداهاتسَّ

تل مهاتاايجبونهيوونهيكهفوتقاآكهاتااي هعنهام هذوتونهاآليبونهايه[12يه15]اتطدر:هه﴾(12)

هشوئو هيجانهيكهته هعنهاللكهيصءي هفمهر حوك هاتحوالثهيحبو هاتلهعح ثي هلت تكهفإك ي

هعا ح.

لات توعهإيلهكدكهذ اهاتواذوكهعنهاتوااذونهاتقطلوىهاتفطايىهذدهتيكهاتلووراتهاتاثواله

و تهدزاهكاتبيه سجيهبدوهعنهإدامهاتءوسيهلاتبيهتسبء هاتلهذ اهات توعيهلعنهيعثيبدوهيكهإج

تجسكهعغزتيهسئيتهإنهساهايجو دويهفقوتت:ه)عنهآتىهاتءسوجهذ هيهفلء هعوهيعسكهعقوضدوه

هتبدّابهليوقيه هي يهليتدابهإنهاتب ليا هلحوثهيرفُي هات لراكهيءسجهاتحوعي هبد ا ليالّلره

اتصدفهلاتقطنهإيلهحوتريهإء ذوهته سوجهيءسجيهلتهتوبهيوام..هعنهذءوهييقءتهيكهتألفمكه

هعقب را يههاءرضلاتاداكههاتسّوورلهلاتشجسهلاتقجاهلهلاتءجدم ل رومهاتأليقهبأ جلرهاوتقو 

                                         
ه.56ُعيح لكهعح ثدكهعلو الكيهال.هرعسوسهإدضيهصهه(3)
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هإجيىه هليالار هبأسوونهاتحوول هيعّ ه هشوو هلاك هاتل م. هذّدل هفي هلرعوه هاتد دال هإّطع عبلهشوو

هه(3()اسبجااره

هذتكهاءإاابيه هت  هإيلهاتولوايهلعثيدو ه)اتَولاُل هإافَتهربك؟هفقو : هبَِ  ات يهسئع:

ي  هإيلهاتجسوايهتوعهالاٍ يهل دورهسوٍ يهلسجووهذاتهيباا يهيفمهت  هإيلهاتصو يهلاءَثاه

 (اتألووا؟!

طوئفىهعنهاتجمح لهطيوداهعنهبلضهاتليجووهيكهيثوتهتد هل دالهاتيريهفقو ههلرليهيك

تد :ه)اوعهيكهي وظاك هذي هبءوهاتلهاتشوطئيهفق هإيجتهيكهذءوكهسفوءىهعجيدولهعنهاتوضوئيه

تشقهإوونهاتجووهحبلهيرستهفيهاتجوءوويهل زتتهاتحجدتىهلذذوتيهلتوسهلاءرزاقه ووته

هضحكه هعءدو(.. هتيغءوجى هتءو هفا ى هفدي هحااس.. هلت هإسوكا هلت هحجوتدك هلت هاوئ  فودو

اتجمح لهتقدتريهلاوتداهتر:ه)كوبهتاي هيكهتءوظا وهلي تهتهإقعهتك..هفدعهيلقعهيكهسفوءىه

تهتلقيدكههكوب)وو ءوهتهيص ادكهذ ا(..هفقو :هتأتيهب لكهاوئ هلتءز هلتءصاف؟!هحبله و

هلات لانه هلاتشجا هلاتجوو  هلاتءجدم هاتسجولاتهلاتشجسهلاتقجا هذ ه هيك هلتلقيدك ذ اي

هلاتءوسهكيدوهب لكه و ي؟(

ليوى[يهباذوكهاتعوهإواهإءرهاتفمسفىهبوس ه]لعوهلرالهفيهذ ههاتبلووااته جولوهذده فسره

ه.ه(4)لبلضد هيسجورهات توعهاتاوو ي

يهي ءوهذلعق عبرهاءلتلهذ اهاتبقاياهاتفيسفي:ههعنهاتبقايااتهاتبيهاارهبدوهذ اهات توعل

 اظهفيهاتلوت هحوالثوتيهلتقيووتيهحبلهاكهل دال وه حنهعنه جيىهتيكهاتحوالثوت..هلذ هه

                                         
ه.346يهص:ه3علافىهاتيريه ه(3)

هعصطفلهه(4) هلاتلقعهعنهرنهاتلوتجون[ي هعنه]عدابهاتلي  هبلضهاتبقايااتهذءو اسبف  و

ه واي.
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هلاتلي ه هاتق ي ي هاتلي  هيذع هإء  هبدو هلعسي  هلاتجشوذ لي هادحسوس هإيل هعوءوى عق عٌىي

هاتح يث.

فديهي رهتهب هتاعهحوالٍثهعنهإيٍىيهلذ ههاتجق عىيهلاكهكو تهتههثو وىياتجق عىهاتيعوه

هته ي هعلءدي  هيعا هاتليوى هيك هإيل هبءوو  هلاتجشوذ ل؛ هلاتبجابىي هاتلهادحسوسي هبايوبدو تسبء 

هيشوَذ يهلتهي وَّهت ه شوِذ هكعهحوالٍثيهاتهي دوهتوستهاللكهاتجق عىهاءلتلهاتجوءوىهإي هلهاتحسِّ

يكهحصد هاتلي هبوتجحسدسيهبداسطىهادحسوسيهيبدابهذتكههظهعءدو..فيهاتقدل؛هبعهياد

ه هلتد اي هاتثو وىي هاتجق عى ه)اتشودىهفيهعويقو هإء هاتبحيوعهاتليجيهإيلهتص يقهذ ه  اهبأك:

هاتليوىيهتسبيزمهاتشودىهفيهل دالهاتجحسدسوت(

كعههذي:يهليطايقىهاتجبولىهفيهإي هاتامملعنهتيكهاتبقايااتهذ اهاتبقاياهاتجسبء هت

حوالٍثيهييزمهيكهيادكهعجاءو ؛هتهعسبحوم يهلاتهتجوهحَ َث؛هلتهلا وو يهلاتهتجوهسوقرهاتل م..ه

لاتججانيهعوهتهيقبضلهت اترهيكهيادكهعد دالا يهلتهيكهيادكهعل لعو ..هفوتد دالهلاتل ميه

ذدهاهعا ٍحيهلسووكهبوتءسوىهاتور؛هفإذاهُل َ يهُل َ هتليٍىهتا حرهتُريهتئمَّهييزمهاتا حوكهعنهغو

هعحوٌ يهلعسبيزٌمهتل مهتسوليهاتد دالهلاتل ميهفوجوهُفاضهتسوليدجوهفور.

هاتجؤاليهاتله هامفهاتجفالضي هيسبيزم هاتبسوليي هفور هُفاَض هاتبسوليهفوجو هإ ُم ل

هاتبءواض.

فليلهذ ههاتطايقىيهتادكهاتجق عىهاتثو وىهعنهعق عوتهاتواذوكهإيلهل دالهاتيريهاتقوئيىه

هبوتواذوكيهلإيلهاتطايقىهاءلتلهتادكهب يدوى.بأكهتاعهحوالثه هإيٌىيهثوببى 

هإيله هاتجوءوى هاءلتلي هذيهاتجق عى هاتوقوءوىي هفي هالر ى  هيال وذو هات توعي فجق عوتهذ ا

..هفإذاهكو تهعق عوتهات توعهيقوءوىيهكو تهاتءبوجىهاتجباتوىهإيودوهييضو هيقوءوىيهاتهيكه(3)اتحس

                                         
هييهاتجق عىهاتقوئيىهبد دالهييهحوالثهفيهات  وو..ه(3)
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هفوِريهءكه بوجوىهاتقووسهاتجءطقيعاتوبدوهفيهاتوقونيهتادكهإيلها ره هيال لهاتجق عوتهعاتوى 

تبويهياسهاتجق عبونهاتيبونهيبأتبهعءدجوهاتقووس..هحبلهاكهذ ههاتاوئءوتهاتجحسدسىيهاتبيه

يهلكو تهحداسءوهتغوتطءويهفلء هذتكهيءدورهات توعهات يه  سجودوه]اتلوت [يهاكهت هتانهعد دالل 

هعىهعنهعق عوتر.ياجءوههدثووتهل دالهاتيريهبو دوورهعق 

هاتحسوو وىيهات ينهتبجوهيكه جوذواهاتءوسيهبجوهفود هاتجمح لهي فسد هتوسداهعنههتان

ون[هاتقوئيونهعنه]يشووههاتحسوو ولتوسداهيسبوقءدكهل دالهاتلوت يهليءفدكهاتوقونهفيهكعهشيو..ه

 يهلذ هربأكهاتلوت هإوورلهإنه درله فسوىيهي شأتدوهيذذو ءوهفيه فسدويهلعألومُتءوهفيهاتألو

ه ه]كو ت[.. هاتفويسدف هيبزإجد  هات ين هاتججوي هل دالهفإك هي رك هكجو هاتيري هل دال ي رك

هاتجحسدسوت..هييهيكهاالراكهل دالذويهتوسهيادظهعنهاالراكهل دالِههب تويرهاتلقييهاتجءطقي.

ا هإواهإنهذتكه]ترهبوءج[يهلذدهعنهيكواهاتفمسفىهاتغابوونهاءتجوكيهفقو :ه)اكهاتوقونهل

رلهإنهاتوقونهاتو يدييهات يهيءطوقهإيلهرابطىهبونهاتحقوئقهاتجبل الليهب ت هعنهاتواذو ييهإوو

ها طووارهإيلهحقوقىهعءفاالل(

هباذوكهاتح لث:اهه4

لذدهاتواذوكهات يهاسبلجيرهاتجبايجدكهاصد ويهتوااللاهبرهإيلهعنهيسبء هتيقد هبق مه

هاتليوىيهلاإبوورهاتلوت ها يجويهلتهيحبوه(3)اتلوت   هاتلهعنهيح ثر..هلت تكهتياالهإيلهعو ي

هتياالهإيورهبوتوااذونهات اتىهإيلهح لثهاتلوت ..هتانهعنهاتفمسفىهيلهيكثاذ هعنه احبو دا

                                         
هفاّعهه(3) هيّل هاتوّبى. هتوسهتر هيلهاتد بهبوتق ي هتلءيهإء هاتفمسفىهلاتجبايجونهعو اتق م:

عد دالهت هيسوقرهإ مهاتوّبىيهيلهكّعهعد دالهامهببوتوهعنهحو هت هيانهعد دالاهثّ هكوكيهسّجدهه

بل ميهفجدجوهاعبّ هفيهاتجوضيهلتدهكو تهعّ ترهآتفهها يجو.هلكّعهعد دالهكوكهترهيّل هيلهُسوَِقه

هآتفهاتّسءونيهفددهتوسهبق ي يهبعهاّ رهحوالث.
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هراحهيججيهبوءدجو:هبونها مهاتلوت هلاتليوىيهلي رهتهتءوفيهبوءدجويهكجوهسءاظ.

لبجوهي ءوهسءشاحهيالتىهح لثهاتادكهببفصوعهفيهاتفصعهاتجألصصهت تكيهبحسهه

ه هالتتهإيور هتيكهاتبيهعو هاعو هلاتفيسفوىي هاتامعوى هبوتوااذون هذءو هفسءابفي هاتح يثىي اتليدم

هتحول هاتواذءىهإيلهح لثهاتلوت يهيلهتيكهاتبيهتاظهيكها عرهتهيبلورضهعيهحو برهتيصو ي.

ي ر:هاذاهافباضءوهيكهاتلوت هب لكهب ايىههجنهاءالتىهاتبيهاسب تداهبدوهإيلهح لثهاتلوت ف

ءيهيكهكعهحوالثىهفورها هسوقبدوهحداالثهيااظهت دويىهتدو..هلتهيجانهفيهاتزعوكيهفإكهذ اهيل

هيجههإيوءوه هحوالثى هفايه ثوتهظددر هعنهاتحداالث.. هتعبءوذوى هعنهسيسيى هتأتيهحوالثى يك

هكم ه هافباضءوه هفإذا هاتجاوكي هإيل هيساظ ه فسر هاتقد  هلذ ا هتيزعوك.. هيلتل افبااضهب ايى

زئوىيهءكهاتجاوكهاتجزئيهعوهذدهاتهتاكوههتولضهتعبءوذوو يهفمهعلءلهتد دالهاءعاءىهاتج

صهيله هُيألصَّ هيك هلاتمعبءوذيهتهيجان هييهاتمعبءوذي.. هاتاييي هاتداح  اصوئصهاتجاوك

ُيجزييهلت تكهتهيجانها قسومهاتجاوكهاتمعبءوذييهءكهاتجءقس هذدهاتجبءوذيهلح ه..هلبجوه

هجاوكيهفوجههاتقد هببءوذيهاتجاوك.هيكهذءوكهيعاءىه زئوىيهلبجوهي رهعنهاتججانهيكهيءقس هات

يهلذكالاهفودوهي رهتهتءوفيهبونهاديجوكهبوتيريه(3)لا هرالهإيود هاتجألوتفدكهبااللالهكثوال

                                         
ه(3) هسوقدويهه هاوتوو  هتفباضهزعو و  هيكهكعهب ايى هلبجو هتءفباضهيكهتيلوت هب ايى.. هادتد : عءدو

هعءر..هتانهتهيجا هإيلهل دالهاتلوت هكوكهاوتوو  هسوبقو  رهنهظددفجلءلهذ اهي ءوه فباضهزعو و 

هيجوزهل دالهيلهإ مهل دالهاتلوت ..ه شئهعنهزعوكهاوٍ يهءكهاتزعوكهاتألوتيهتهيجبيكهشاطو 

ييهتوسهبرهعا حهتيد دالهإيلهاتل م..هلذا اهبوتءسوىهتجح لاليىهاتجاوكيهفإكهاتقد هب تكه

يلءيهيكهذ اهاتلوت هيقيهفيهعاوكهاوٍ يهلذ اهعسبحوعيهاذهيءطديهإيلهاتقد هبأكهتيلوت ه يىه

كهاوٍ يهييهبوتمشئ..هفمهيوقلهاتهاتقد هبأكهاتلوت هتعبءوههعنهحوثهاتعب االينهاتزعو يهبجاو

هلاتجاو ي..
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فوتلوت هاهحبلهتدهاوعهبق عرهاهيرعهإو زاهفقوااهعحبو ويهلت تكهيحبو هاتلهلبونها مهاتلوت ؛ه

ه.ه(3)ل دالهعنهيلبءيهبرهلياإوههليءرجرهليلطورهعنهاتج الهعوهيسبجاهبره

يكثاهاتقوئيونهبق مهاتلوت هعنهاتفمسفىهعنهاتجؤعءونهاتجدح ينيهعنهيعثو ههلت تكهكوك

ه هكثوا.. هلغواذ  هرش  هلابن هسوءو هلابن هلاتفورابي هذتكهيرسطد هفي هاتجبايجون هإيل لراللا

ئهإنهبوإبوورذ هيكهذتكه وشيسبقو هاديجوكهبوتيرهعيهاتقد هبق مهاتلوت ..هلاتقوئيونهبأ رهته

تك..هيكهاءعاهتهإمارهترهب  ج هيهتانهإء هاتبأععهفيهاتقضوىهبلجقهاتوسوطهراهاتجو ئياتء

عهفيهكهريهلعيهذتكهيرعهعد دالاهعلريهلتهيجانهيكهيادكهعد دالاهب ل تصوحوررعهتوبيهفوت

حون..هلذا اه درهاتشجسهيرعهتوبلوهتيشجسهعاتوطوهبدوهفيهكعهاءزعءىيهعيهي رهتهل دالهتره

                                         
لعءدوهادتد :هتدهفاضءوهيكهاتلوت هاّت يهذده ءيهاتيرهت هيانها يجو..هييهي رهكوكهفيهفبالهعنه

 ورهاوالرايههاتفبااتهغواهعد دال..هفإكهذ اهتهيأليدهعنهل ده..هفإّعوهيّكهاتيرهكوكهإو زاهث ّه

هثّ ه هعنهاآلتتي هآلتى هافبقا ها  هيادك هيك هلاّعو هعحو .. هلذ ا هبصءلري هاوم هاوالرا لحونه ور

ل  تيهلذ اهييضوهعحو يهءّ رهعنهضالريوتهكدكهادترهاتدوها رترهاتجطيقىيهلكدكهكعهعوه

هنسداههعحبو وهتريهلاآلتتهعفلدتىهتريهفاوبهتادكهشاطوهفيهاتأليق؟..هلاّعوهيّكهاتيرهت هيا

عاي اهتد دالهاتادكيهلت تكهبقيهعلّيقوهفيهاتل مهحبلهيرااله..هلذ اهييضوهعحو يهءّ رهيجلعه

هذ هه هتبجّ ال هعحّم هكد ر ه داز هافباضءو هلتد هلءّ ر هتيح لثهلاتبغّوا.. هعحّم اتّ اتهادتدّوى

سدوهفادراالليهفإّكهذ ههادراالله فسدوهاتجبجّ اللهاّتبيهكو تهسوووهديجوالهاتلوت هاتحوالثيهذيه 

عحبو ىهدرااللهيااظهعبجّ اللهتبد  ذوهتاد دوهذيه فسدوهحوالثى..هفوبسيسعهاءعاهاتلهعوهته

ه دويىيهلذ اهعحو .

هعنهعقو هبلءداك:هشاحهاإبااضوتهاتغزاتيهإيلهالتوعهه(3) هاتليجوىهذءو هبلضهاتجوالل اابوسءو

هاتفمسفىهاءّل هفيهاثووتد هتق مهاتلوت يهتطفيهاوااتير..
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فجنهضالريوتهكد رهاترهكد رهاوتقو..هلت تكهيءشأهاهكجوهيلوالكهاهه اهاتألوتقعنهالل دو..هلذا

هاتأليقهإءرهكجوهتءشأهإنهاتشجسهيشلبدوهعنهغواهارتووطهبزعن.

هباذوكهاتبطووق:اهه1

يسبء هاتججانهفيهلذدهاتواذوكهات يهي  هإيلهاسبحوتىهاتبسيسعيهلاتجااالهعءرهيكه)

ليىهاتجؤثالهاتلهإيىهيااظهعؤثالهفودويهلذي ه ااهل دالههاتلهإيىهعؤثالهفوريهلتسبء هتيكهات

ه.(3)يكهتسبجاهاتليوىهلاتجليدتوىهاتلهعوهته دويىييهيه(اتلهغواه دويى

هالإداتد ه هفي هيسبلجيد ر هاتجمح ل هعن هاتاثوا هيك هذتك ه  اي هعد  هاتواذوك لذ ا

يجءوه]سلذتكهإء عوهيشايدكهإيلهاتجؤعءونهبل هطاحد هتواذوكهاتليوىهبقدتد :هادتحواليىيه

هبأكهاتأليقهيحبو هاتلهاوتقيهفجنهايقهاتير؟[

يلهادتد :ه)تهشكهي ا هييدوهاتجؤعءدكهبد دالهاتريها طيقب هفيهبحثا هإنهاتيرهعنه

اتسؤا هإنهإيىهل دالهاتجواللهاءلتلهتيادك..هث هي وب هي فسا هبأكهإيىهل دالهاتجواللهاءلتله

ه هلعو هبر: هسأتب  هبءفسهعو ه سأتا  هل حن هاتيري هذي هتشكهي ا هتيادك هاتير؟.. هل دال إيى

هتدافدكهعو يه هفيجوذا هبأكهاتيرهغواهعليد هاتد دال..هلاكهكوكهاءعاهك تكي سبحبوتدكهإيوءو

هاتجوالله ه فباضهيك هت هلتجوذا ه جووا : هلذءو هبوتير؟.. هاءعا هيبليق هإء عو هلتلطيد ر اتسوووى

                                         
ه(3) هاتله هُ ر هفيهاء عهدبطو ههل ءور هاتلهي ر ات ينهيشايدكهإيلهاتواذوكهاتجاتوطهبءفور

هيّكه حداالثهتهيل هتدويهكجوهذكا وهفيهتلايفريهلتوسهدبطو هعوهتهآااهتريهلهاتفاقهبوءدجو

يهءكهسوههل دالهذ ههاتسيسيىهعنهاتحداالثهاور هإنه ل دالهحداالثهتهآااهتدوه وئزهإقم 

كهتقدترهفيهسيسيىهاتحداالثهاتبيهتهيل هتدوهاللكهيكهتقيهفيهتءواضهذاتدويهلهذ اهعوهتهيجانهي

هيافضرهاتلقعهاتسيو .
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ه(3)اءلتلهغواهعليدتىهاتد دال؟!(

ءرهعوهإواهإشاو هبونهاتجمح ليهلاسبلجوتد هتريهإيلها بشورهعثعهذ اهادعثيىهاءلعنه

هتستهعسوحوو[يه[هفيهعحوضاترهاتجشددرلهباتاا  هراسع] وههسلاتبيهإواهفودوهإنه]تجوذا

:ه)تق هاويتهتداتهطديعهبفاضوىهاتجسوههاءل يهحبله ووهاتودمهفججوه ووهفودوهادتراتحوالهيه

ووله دكهسبودارتهعوعيهحوثهات يهتأليوتهإنهذ ههاتفاضوىيهلذتكهبل هاااوتيهتسوالهح

)تق هإيجءيهلات يها وبىهاتسؤا هإّجنهايقءي.هلبل ذوهعووشالهطاحتهسؤات هيبل هه:او هفودو

هعو يه هكوبهيك هاتلهاآلكي هإيجبءيي هاتقصوالي هاتججيى هاكهذ ه ه؟(.. هعنهايقهادتر عنهذ اي

تيرههكاتجسوههاءل هذدهعو يهعغوتطهلعسفسط.هفإذاهكوكهتاعهشيوهعسوهيهفوجههيكهياد

هل  تهي رهته هتد ا هفسوادكهاتلوت هذدهاتير! هبمهعسوهي هكوكهكعهشيو هلاذا عسوههييضو .

هعص ااوىهفيهذ ههاتفاضوى(

كعهاتحجىهت لرهحد هاتسؤا هاتبوتيه)عنهايقهاتير(ه)ه[هبقدتر:اللكءزلعثيره احه]

رهإييهاوالحوثهتهيجانهاسبلجو ه رايىهادترهاتُجصِج هتبفسواهاتأليقهاتجلق هذ اهءكهييهاتره

ه(عنهاتبلقو هليبطيههب لرلهاتيهتفسواهيهشيوهيجههيكهيادكهإييهعسبديهيإيلتصجو هي

هكو تهيذجوىهاتقوكهاسبلج هاتءدعهعنهاتوااذونهفيهعدا دىهذ ههولبءووهإيلهذ ا  هذ ا

يهلعنهاتااللالهاتبيه وغدوهاتجبايجدكهفيهاتاالهإيلهذ ههاتشودىهاتشودىهل روااتدوهعنهاتشور

هيله]باذوكه فيهاتبسيسع[ه]باذوكهاتبطووق[

                                         
هلل دالهه(3) هلا را:اتفوزيوو هاتألوطئهعنهايقهاتير؟[ي هعقوتهبلءداكه]اتجيح هلسؤاتر ا را:

هإو اتاحجنه هاتشوخ هاتلر  هحبل هاتجمح ل هعي ه ااع هاالريس.. هشوخ ه لفا هال. اتألوتق

هشوخهإو اتاحجنهاتجو ا ي.اتجو ا ي..هكداشبهزيدفهات
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ّعهكله..غءيهبجججدإىهعنهاترداذاهاتطوولوىات يه لوشهفورهإوتجءوهيكهه:(3)ذدلتقاياهه

هاتبيهتيودو هفديهإّيىهتيروذال هيكهتادكهإّيىهيلهعليدتىي هاّعو هاويدوهيظوذال هتروذال ه..لعليدتى 

هيبحّققهل دالهذا اهله.تدتهل دالهاتلّيىهت هيح ثهاتجليد يهلبو ل امهاتلّيىهيءل مهاتجليد .ل

هبد دالذو.ه

كهيلفيهذ ههاتحوتىه حنهفيهاتليعهاتبيه شأتهبدوهاترداذاهاتاد وىهبونهيعاين..هاعوه

تغءيهتلوتليهلذدهاتيادك..هلذيهاتيرهاتلّيىهاتجد  لهإيىه دوئوىهذيهبسيسعهاتلهاتفيهبدوهصعه 

ترهعنهىهعهاتلهعوهته دويسبجاهفيهاتبسيس يكه.هلاعوهبوت اتيهليلبواهذدهاتألوتقهتد ههاتسيسيى.

هاتليع..هلذ اهعسبحوعهإقم.

هيكه بصّدرهعججدإىهعنهاتاوئءوتهاتحّوىلسوههاإبوورههعسبحومهذدهي رهته هاهيجاءءو

هعويهث هي وحته هي دوهاوالرلهإيودوفجألهلاتبيهكو تهفوا لهتيحوولهيدعو  هعنهها يل  ته فسدو

ه؟يقىهذدهات يهيل  ذوعنهاللكهيكهيادكهذءوكهطافهاور يه وحهها رلهعطهاتل م

هاتلوت هيشد هبص قهبأّ رهت هيانه و يه فسريهبعهيلبافه ذتكهيك كّعهكوئنهفيهذ ا

ه هبد دال هعد  ل هذاته.ترإيى هعن هتان هت  هلحقوقبد  هل دالذ  هبأّك هيشد لك هل جولد  .

هلكوب؟ههي.هاذكهعنهيينهيتلهل دالذ هلايقد .ي فسد 

كّعهعد دالهحوالثهل وتجهإنهعد دالهاتإباافهبأكههتوسهيعوعءوهاتّهطايقهلاح يهلذد

غءيهبوتّ اتيهلإء ههيبدّابهاتبسيسعيهاذهيلبواهذدهاتلّيىهاتائوسوىهتججويهاتجليدتتيهلذده

هاتألوتقهاتق يا.

يّ إيهبأّكهاتاوئءوتها هيل  ته فسدوهعنهاتل مهاللكهاسبلو ىهلبءووهإيلهذتكيهفإكهعنه

إ اله حوحهإء ها بجوعهعوهتههيكه حصعهإيلعنهي إيهبأ ءوهيجانهيهيشوبرهاور يباوئنه

                                         
ها را:هعص رهاتد دالهبونهاتلي هلاتفيسفىيهاتشوخه لفاهاتسوحو ي.ه(3)
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عنهاء فوريهيلهيجاءءوهاتحصد هإيلهاتد دالهيلهاتحوولهإء عوهتبااك هعوهته دويىهعنهتره دويىه

هاتل لم.

ل دالهذ ههاتجأليداوتها ها حصاهتحّققدوهباوئنهحيهغءيهلبءووهإيلهذتكهكيريهفإكه

هتياوئءوته جولو .تإيلهادطمقيهاذهيلبواه دويىه ..هيقىذدهاتلّيىهاتجطهلي ره.يبسيسعيهلعءولو 

..هفوسبحوعهإيلهاتليىهاتجطيقىهيكهتادكهعليدتى..هذتكهيكهتوسهبجليد لعوهالامهك تكيهفدده

ه.واتلهسداذهىغواهعحبو لذيهيهويءويهعنه فسدهول دالذ

ه حو ه هعن ه]اتدوربدك هكبون هفي هذكا وذو هيااظ هراللال هذءوك هذ ا هاتل بودضوفى

ه:ادتحوالي[ه يألصدوهفوجوهتي

:هتدهالايتهاتلهعابوكهلل  تهكبوبوهإيلهاتطولتى..هلل  تهفيه فسه اتاالهاءل

هفد  تهاتابونهات يهكوكهإيله هث هاا تهلر لتي هإيلهكاسيي اتداتهر مه وتسو

اتطولتىهالااعهات ر يهلل  تهاتا عه وتسوهإيلهاتوسوط..هفمهشكهي كهسبسأ هعنه قعه

هوط.اتابونهاتلهات ر ..هاللكهيكهتسأ هإجنه قعهاتا عهاتلهاتوس

لسوههذتكهيكهاتابونهتوسهترهاراالليهليحبو هاتلهعنهيءقيريهلتهيبحاكهب اتريهفي تكه

كوكهاتسؤا هعءطقو وهلاالو و..هبألمفهاتسؤا هإنهاتا عيهذتكهيكهت يرهادلهلطواىهلاابووراه

هلارااللهيسبطويهبدوهيكهيءبقعهبءفسرهعنهغواهيكهيءقيرهيح .

:هيكهفيهذ اهادإبااضهعغوتطىهكووالهتجنهطاحريهذتكهء رهيفباضهيكهاتترهاتاالهاتثو ي

عثير..هييهترهعواللهعثعهعواللهاتادكيهعجوهيجانهسحههاتقووسهإيودويهلذ اهغواه حوح..هفوتيره

هتهيشورهعأليداوهفيهشيو..

لتد اهتهيصحهيكه ألضلرهتبصدراتءويهء رهتوسهشوودوهبشئه لافرهحبله قوسرهإيور..ه

وكهفدقهتصدراتءوهلعلورفءويهبعهفدقها راتهإقدتءوهعدجوهتضألجتهعميونهاتجااتيهفإكهفإذاهك

هذ اهاتسؤا هيل هعسبحومهفلهحقريهبعهلغواهعءطقلهييضو.
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ذتكهيكه جويهاتجأليداوتهيصحهفلهحقدوهذ اهاتسؤا يهء دوهتبحاكهلفقهادا ونه اواله

هلاتقووسهلاتحسوبوتها هتيبجابى هليجانهااضوإدو ه جولوي هتوسه لافدو هتانهاتير تايوضوىي

اوضلوهتاعهذ ايهء رهفدقهإيجءوهلتصدراتءويهلعوهيجانهيكه قباحرهإيلهعو لافرهتيجانه

اابااحرهإيلهعوذدهفدقهعلورفءوهلتصدراتءو..هبعهاتشئهاتدحو هات ظه بأك هعءرهي رهتوسهعشوبدوه

هتاعهعو لافهلعوه بدايهعلافبريهلتهيجانهيكهتساظهإيورهتألومتءو.

:هلفقهيظهاو دكهيجانهيكه سأ هذ اهاتسؤا يهلذعهيجانهتيلقعهاتوشاظهيكهوتثاتاالهاتث

يجلعهاتيرهعواللهتجلافبرهفلهذاتر؟..هاكهعلءلهذتكهذدهيكهذ اهاتلقعهاتوشاظهبيغهعنهاتق رلهيكه

يادكهاتدو..هلتانهاتثوبتهيكهذ اهاتلقعهباعهلسوئيريهلباعهعلورفىهاتح يثىهتيزا هإو زاه

فلهإوت هاتجواليوتيهلرغ هكعهعلورفرهفمهيزا هاتادكهعجددتهبوتءسوىههإنهتفسواهيشوئوهكثوال

تريهلذدهعوزا هيطدرهليصححهفلهعليدعوترهكعهيدميهلعيهكعهكشبه  ي ..هفإذاهكوكهاتلقعه

لعقويوسرهلعلورفرهتيجاءرهاالراكهيغيووىهاتحقوئقهاتجأليداىيهفاوبهفلهلثوىهعنهاتغالرهياي ه

ويوسرهءاللاترهاتو ائوىهذ ه..هاكهاتجءطقهتهيقوعهيكهيادكهيكهيألضيهاوتقرهلاوتقهعلورفرهلعق

هاتشوخهاتججانه هيفدجر هإيلهفد هعو هاوالرا هعنهحدتر هليسبطييهاءشووو اتطفعهات ظهيحودي

هاتلوت .

:هيكهاتجق عوتهاتلقيوىهاتاثوالهت  هإيلهيكهاء عهفيهاتألوتقهاتد داُل؛هاذهاتاالهاتاابي

ادك؛هففوا هاتشيوهتهيلطوريهلاذاهكوكهل دالهاتيرهذدهتدهكوكهاء عهفورهاتل مهَتَجوهيل  هات

اء عيهفد اهيسبيزمهي رهتهيحبو هاتلهعدِ ٍ هيد  هيهلتهإيىهتد داله؛هاذهتهُيوَحثهإنهإيِىه

هل داِلهعوهاء ُعهفورهاتد دال!

لتد ايهفإكهاد هاتقوئع:هاكهاوتقهاتادكهبحو ىهاتلهاوتقيهرغ هي رهاوتقيهاايههعنه

وهرغ هي رهعوتح..هلاكهاتسااهيحبو هاتلهاد هاتقوئع:هاكهات ِجيحهيحبو هاتلهعيحهكيهيادكهعوتح 

اهرغ هي رهساا..هلاكهاءحجاهيحبو هاتلهاتيدكهاءحجاهكيهيادكهيحجَاه سااهحبلهيادكهحيد 
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هرغ هي رهيحجا.

لذا ايهفإكهاد هاتقوئع:ه)عنهايقهاتير؟(هيسوليهادتر:هعوهات يهسوقهاتشيوهات يهته

ليهادتر:هعوهب ايىهاتشيوهات يهتهب ايىهتر؟..هليسوليهادتر:هعوهب ايىهل دالهشيوهاوير؟..هليسو

هلاتسقدطه هاتسألب هغويى هفي ه جولو هاءادا  هلذ ه هتد داله؟.. هب ايى هت هات ي اتشيو

هلاتسبحوتى.

:هيلت..هيكهاء عهفيهاتألوتقهاتد دال؛هاذهتدهكوكهاء عهفورهاتل مهتجوهاتاالهاتألوعس

وهات يهتهيجِيارهلتهيجِيكهسوو وهدإطوئرهتهيلطوريهلاذاهكوكهيل  هاتادك؛هءكهفوا هاتشي

هاء عهفيهاتألوتقهاتد داليهفمهيصحهيكه سأ هإنهسوههل داله.

؛هفد دالههذاتيهتهيءفكهإءريه ثو وو..هاكهاتيرهاهكجوهت  هإيورهاءالتىهاتلقيوىهاتاثوالهاهيزتي 

هفمهيصحهيكه سأ هإنهسوههل دالهيهلل دالههتوسهترهب ايى.

تثو..هاكهاتيرهترهاتاجو هاتجطيق؛هاذهذدلاذُههاتاجو هتجأليداوتر؛هفددهيحقهبوتتصوفهثو

برهعنهاتجدذدنيهلكعهكجوٍ هثوتهتيجأليدقهاتججانيهفإ رهيادكهثوبب وهتيألوتقهعنهبونهَيْلتل..ه

لاذاهكوكهاتاجو هاتجطيقهتيريهلاتحبوو هيءواضهاتاجو هاتجطيقيهفوتاوععهاتجطَيقهتهيحبو ه

لإيورهفوتألوتقهتهيحبو هاتلهغواهيهلاذاهت هيحَبْجهاتلهغواههفددهغواهعليد يهلاذاههاتلهغواهي

هكوكهغواهعليد هفمهيصحهيكه سأ هإنهإيبر.

رابلو..هاكهاتسؤا هإنهسوههل دالهشيوهيصحهفوجوهكوكهاء عهفورهاتح لثيهلي رهت ه

و. اهبل هإ ميهلاتيرها ي هلتوسهحوالث  اهث هي وحهعد دال  هيانهعد دال 

هاوتقهترهَعنهاَيقر؛هيي:هاوتقهاتادكهترهَعنهايقريهلَعنهاَيقه اوعسو..هتدهايءوهبأكهكعَّ

اوتَقهاتادكهترهَعنهاَيقريهلَعنهاَيقهاوتَقهاوتِقهاتادكهترهَعنهاَيقريهلذا اهاتلهعوهته دويىيه

فإكهذ اهيسبيزمهيْكهتهاوتَقهتيادكيهلذ اهبوطعهتد دالهاتادك؛هفد دالهاتادكهيسبيزمهإ مه

يسعهاتفوإيونهاتلهعوهته دويى؛هاذهتهب هيكهتصعهسيسيىهاتفوإيونهاتلهإيىهغواهعليدتىيهلتهتس
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ب هِعنهسوههتءبديهاتورهاءسوونيهلتوسهذءوكهيسوونهتهتءبديهاتلهشيويهلاتهت هيانهذءوكه

شيو؛هيي:هاكهاتبسيسعهفيهاتفوإيونهعجءدعيهبعهتهب هيكه صعهاتله دويىيهلذ ههاتءدويىهفيه

نهيلهاتجؤثاينهذيهاتلهاتيرهتلوتل..هلذ اهعوه صهإيورهاتقاآكهاتااي هفيهادترهتلوتل:هاتفوإيو

َكهاْتُجءَْبَدل﴿ هاَِتلهَربِّ ه..هييهيكهكعهشيوهيءبديهاتور.[44]اتءج :هه﴾َلَيكَّ

:هلذدهعثو هعوسطهإنها بفووهاتبسيسعهفيهاتدااي..هلذدهيكهذءوكهعااتههاتاالهاتسوالس

اييهحبلهي رهتهيطيقه ء يهر و ىهاتهبل هيعاهاتقوئ هترهب تك..هفيهاتقوواللهفيهاتءرومهاتلسا

فإذاهافباضءوهيكهذ اهاتءرومهته دويىهتبسيسير..هييهيكهاتجء يهاوعهيكهياعيهاتا و ىهيسبأذكه

عنهاتججء هات يهفدارهعاتوىيهلذدهك تكهتهيلطيهادذكهحبلهيسبأذكهعجنهفداريهلذا اهاتله

هاتحوتىهيكهيطيقهاتجء يهاتءور؟هعوهته دويى..هفدعهيجانهفيهذ ه

هاتله هتنهيصع هء ر هاتحوتىي هفيهذ ه هاتا و ى هيطيق هيك هتهيجان هي ر هاتطوولي لعن

هاتجء يهات يهسولطورهادذكهبإطمقهاتءور.

لب تكهفإ رهيثوتهي رهتب هعنها بدووهاتسيسيىهاتلهشألصهتهيد  هفدارهيح هتولطوره

هاتا و ى. هسبءطيق هحوءدو هاتءوري هبإطمق هإ الهادذك هكُثا هلعدجو هاتشألصي هذ ا هلب لك .

اءشألوصيهتنهتءطيقهاتا و ى؛هء د هحوءدوهكوء فورهاذاهلضلبدوهبجو ههبلضدوهاتولضيه

هته دويىهتريهفسبرعهتهتسوليهشوئ ويهاتهيكهيدضيهاويدوهرا :ه ا ه3فجدجوهكثاتهلبيغتهح ًّ

هفأكثا..هحوءدوهيصوحهتدوهل دالهلاإبوور.

هثو ووهاهاتجلو يهاتااوقى

ه هلذيهات طمقهعنهل اي  هاتصدفوىي هيل هاتفمسفى هاتبيهاسبلجيدو هي ءوفهاءالتى بدو

اءإيلهاتلهاءال لهيلهعنهاتجادكهاتلهاتادكيهلعنهيعثيبدوهباذوكهاتفطاليهلباذوكهاتص يقونيه

هلاتواذوكهاتد داليهيلهاء طدتد ييهلاتواذوكهاتد  ا ي.

تجادكهتبصعهاتلهاتادك..هلت تكهلا هيطيقءوهإيورهذ اهات طمحهتاد دوهتءطيقهعنها
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كو تهعلو ودوهراوقىهلالاوقىيهفمهيسبدإودوهاتهي حونهاتءفدسهاتطوذاليهلاتقيدنهاتألوشلىيه

لاءرلاحهاتسوعوىيهفي تكهتهعلءلهتجحدالذوهيلها اورذوهبسوههإ مهاتق رلهإيلهفدجدويهذتكه

هيكهذءوكهعنهترهاتق رلهإيلهذتك..هلتيرهطاائقهبل الهاتألمئق.

هفديهيالتىهاديىهلت تكه هاتوااذوني تهيصحهءيهعءوظاهفيهادتحوالهيكهيءااهعثعهذ ه

هفيه هعألبيفدك هاتوشا هذتكهيك هذتكي هإيل هاتق رل هتر هعن هعي هعءدو هاتسبفوالل هيجان اوطلىي

طووإد يهلفيهطايقىهتفاواذ يهفولضد هيفااهتفاوااهغيوروهكثوفوهعح لالا..هلبلضد هيفااه

هثيىهاتقيويىهعنهي حونهاتلقد هات ينه سجود هإوواال.تفاوااهراوقوهإجوقوهلاسلو..هلذ هات

لذا اهاءعاهعيهاتحقوئقهاديجو وى..هفدءوكهعنهيحبو هاتلهاءالتىهاتاثوفىهاتبيهتحول ه

يكهتزيعهاتغشوللهإنهإوءوريهلا هتفيحهلتهتفيح..هلذءوكهعنهيادكهعوصاايهتهغشوللهإيله

هتفطالهيلهاتكبسون.إوءوريهلت تكهتهيحبو هاتلهييهيالتىيهء رهعوصاهبو

 تكها راتهبلضهاتلقد هفيهاتحسون..هحوثهي رهتيقلهاتورهتلعنهاءعثيىهاتجقابىه

هبأمهإوءور..هلذءوكهعنهيو  ه هفوحيدوهفيهطافىهإونيهلكأ رهيااذو اتجسوئعهاتلديصىهاتصلوىي

ه د اهكووااهفيهحيدويهليسبلجعهكعهيتداكهاءامميهلعيهذتكها هيألطئهفيهحيدو.

 اإوىهاتحاو هذدهات يهيسبلجعهتاعهادمهتغبد هاتألو ىهبد ..هفدءوكهلت تكهكوكهات

عنهتهيءج نهإقيرهتيوااذونهاتقوطلىيهتاءرهعوهاكهيسجيهاتجلو يهاتااوقىهحبلهي لنهفودو..ه

هليءبقعهعووشالهعنهادتحوالهاتلهاديجوك..هلعنهاتغفيىهاتلهاتوقون.

لهإيورهاتسممهات يهآعءداهلا هضانهتءوهاتقاآكهاتااي هاتجثو هإيلهذتكهبسحالهعدس

بابد هلسج لاهترهلضحداهبأ فسد هفيهسوويرهتهتيألطوبوتهاتلقيوىهاتبيهاوطود هبدوهعدسله

إيورهاتسمميهلا جوهتجوهريلههعنهحججرهاتداضحىيهليالتبرهاتقوطلىهاتبيهتح ثتهبدوهاتلصويه

هفق هكو تهاآليوتهاتووذالهذيهالتويد هاتلهاتيريهلتد اهاو هتلوتل:ه﴿ ]اتاإ :هه﴾َاْدٍمهَذوالٍههتُِاعِّ

ه..هليقوسهإيور:هلتاعهيعىهرسد ..هلتاعهإقعهحجى.[2
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لذ اهشاحهعألبصاهتولضدويهلعنهشووهاتبفو وعيهلكوفوىهاتسبلجو يهفوجاءرهاتا دعه

هتابونه]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[

هباذوكهاتفطال:اهه3

هاد الهوىهاتطوذ سو لذدهاتواذوكهاتجسبء هت تكهاديجوكهاتجوييهاتجد دالهفيهاتفطال

اتبيهت هتبيطخهبألزارهاتجواليىيهلت هتب  سهب  سهاتاوايووهلاتغالرهلاتلجههات يهي ونه

هفيهإوت هات ر:ه﴿ه سوكي حونهاتفااهاتجوالييهلات يهيشورهاتورهادترهتلوتلهإء هاطوبرهتإل

ُاْ هَاوُتداهَبَيلهَشِدْ َ وهَيْكهَتُقدُتداهَيْدَمهاْتِقَووَعِىه وهُكءَّوهَإْنهَذَ اهَغوفِِيونَهَيَتْسُتهبَِابِّ ه[324:ه]اءإاافه﴾اِ َّ

هات توعهذدهيكهاد تدهتاكهلذاتريهب لكهعلي هيلهعابييهفإّ رهيشلاهفيهه سوكل ر هذ ا

هكد ريهلعو إو ه يإجوقه فسريهلبجوهيلالإرهاتيرهفيهايقبرهبأّكهتد اهاتادكهاوتقوهايقريهلعاد و 

طاترهلذاترهلتوسهعجوهتليجرهعنهلات يرهليذيريهيدت هيب إريهلع باا هالباههذ اهاتشلدره وبيهعنهف

علريهليءجدهعلريهليوقلهعلرهتهيبغواهببغواهاترالفيهلتهيجانها بزاإرهعنه فسريهءّ ره زوهته

ذاتوىهترهتهيجانهفصيدوهإءرهلتهتحبو هاتلهتليو هعلي يهه سوكيبجزيهعءدويهفاجوهيّكهغاائزهاد

هيّكهإداطبهاد ليحوسوسره زوهعنهايقبرهلكوو رهاتوشاظيهفإّكهشلدرههاتفطايهه سوكلكجو

هات اتيهي فلرهالائجوهاتلهاديجوكهبأّكهتد اهاتادكهاوتقو هلع باا هلرّبو .ه

و هيدت هفيهاتصحااوهبلو ا هإنهتليو هاءذعهلاتججبجييهُثّ هياواهذ اها سو لهتدهافباضءوه

هئزههليحوسوسريهفسولافهيّكهترهرّبو هلاوتقو يحبلهيويغهسّنهاتاش يهفإّ رهكجوهيلافهغااه سوكاد

ايقرهليل  ههعنهاتل ميهلكجوهيلافهيّ رهيحبو هاتلهاتطلومهتسّ ه دإريهلاتلهاتشاانهدرلاوه

إطشريهفإّ رهتولافهك تكهعنهام هفطاترهبأّ رهبحو ىهاتلهاوتقهتأليقريهلعد  هترهيد  هه

هيّ رهيوحثهب اترهليبسوو هعنهيينه وو؟هلات هذدهفيهذ ههلهيينهسو ذه؟هعنهاتل مي لتجوذا

هايقرهلكّد رهليب إريهفددهيؤعنهبد دالهاوتقهيبد رهاتورهفيه ات  وو؟هلتبّ هيكهيادكهترهاوتقو 

هحو ىهاتلهعنهيليجرهذتك.هحو وترهلاصد و هإء هاتش ائ هب لك
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ل هذتكه)تهيوقلهعوهيقو هبهبقدتر:هلا هإواهإنهذ اهات توعهاتفويسدفهاتفا سيهالياورت

هيكجوهلت تهاتفاالهاتبيهت يهإنه فسييهذ ههاتفاالهلت تهلل  تهعليهعء هايقتهاتهيك

لاتحقهي رهتهيءوغيهيكه لجههعنهيكهاتيرهحونهايقءيهغاسهفّيهذ ههاتفاالهتايهتادكهإمعىه

هتيصو يهعطودإىهإيله ءلبر(ه

ه:بعهإواهإءرهاتفويسدفهاتسابيء يهاتشاوكه]اليفو هذودم[هات يهاو هفيه]حداراتر[

هبوتجد داله)تو و هبوت ينهاتجءطويهفيه فسيهيلهيش هتليق  و سهذءوتكهعنهذدهيش هعءيهاحسوس 

هاتي ينهعنهاتصلههتفسواذجو(..ه هيءاشبهتيلقعهبونهابب اعهاتطوولىهل ءوإبدو ادتديهكجو

ههلاو هفيهعدضيهآااهعنهاتابون:ه)تهتد  هحقوقىهيظداهليلضحهعنهل دالهاتر(

ه:ه(3)دالهاتألوتقهعوهيييلعجوهي  هإيلهالتتىهاتفطالهإيلهل ه

:هتحظهاتليجووهيكه جويهاءع هاتبيهالرسهاتب ينهإواهتوريخهاتوشالهل دالهاتلوداليىهاه3

سدويهلتهيد  هَإَيلهادطمقه إيجووهتوريخهاءاليوكهتوريألدوهاتأل تهعلودالاتهتبجرهاتودوهلتق َّ

رهعلوداليهحقو هفيهييهإصاهعنهاتلصدريهلتهفيهييهيعىهعنهاءع هعجبجيهبمهالينهلتهبمهات

تق ه)اترهعلودالهحبلهاو هبلضد :هلهَكوَكهيلهبوطم هفدءوكهاتجوههفطايهاَِتلهيكهيادكهذءوكهاليني

ت هتد  ه جوإىهبغواههتانيهوىهعنهغواهإيدمهلفءدكهلفيسفوتا سو ل  تهلتد  ه جوإوته

هاليو ى(

[:ه) حوحهيّكهبلضهاتشلدنهاتو ائوىهتوسهتدوهاليو ىهلييوومه وجسهاليدَرا تلاو ه]

هيإيلهاتروذاهفولضهاووئعهاءازامهفيهافايقوىهت هيانهتد هإقوئ هيلهشلوئاهاليءوىهإيلهادطمق

اتّهيّكهذ ههاتحوتته والرلهاتدادعهلتهيزا هاتإبقوالهاتق ي هبأّكهات ينهظوذالهتل هاتوشاه جولو ه

                                         
ا راهعقوتهبلءداكه:ه]التوعهاتفطال[هعد دالهفيهعداايهعألبيفىهعنهبوءدوهبلضهاتجقاراتههه(3)

هاتليجوىهفيهعواللهاتلقو لهادسمعوىيهلكيدوهعنهاللكهعؤتب.
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هه(3)(فويسدفهحقوقىهعنهاتحقوئقهاتبوريألوىهلاتءفسوىاإبقوالا هسيوجو هلذ ههفيهرييهات

لإواهفيهعدضيهآااهاهلذدهاتجؤرخهاتاوواهتيحضوراتهاتوشايىهاهإنهع ظهتج رهات ينه

فيهاتفطاليهليكهاسبثجورهر و هات ينهت تكهي  هإيلهع ظهتاسألرهفودويهفوقد :ه)اّكهاتاوذنه

هتانهاسبأل عرهءغااضرهكجوهيسبأل مها تفطايىهاه سوكتسووسيهاللافيهادت هيأليقهات ينهايقو 

هلغاائزه هفطالهي ه شأتهإن هاّ جو هاتإوههكدءدتوى هتيفوقوتهيل هإن هات يءوى هاتلقو ل هتءشأ في 

ه(4() سوكاد

لاو هاتلوت هات بجوإيه] جدئوعهكد وك[هإء هح يثرهإنه  لرهات ينهفيهاءسمفه

اههإيودوهفيهاتحفايوتهاّكهيسمفهاتوشاهاتجلو اهاهكجوهتشد هآثورذ هاتبلهحصع:ه)عنهاتوشا

هي حونهالين هكو دا هلعب يءوني هي فءدكهعدتوذ هضجنهطقدسهلعااسو هي ب توعهي َّد هكو دا

لبد اهاتطايقهكو داهيثوبدكهاإبقوالذ هبد دالهإوت هيهاو ىهلكو داهي فءدكهعلد هياللاتهإجيد 

هه(1()لراوهذ اهاتلوت يهآاا

هعش هشلدر هاتادك هتد ا هع با هاوتق هبد دال هاتفطاي هاتءوسهفوتشلدر ه جوي هبون باك

تجبحضايهاه سوكاتو ائيهلاده سوكعغالسهفيهاتءفدسيهيقدمهفيه فسهاتطفعهاتصغوايهلاد

لاتجوذعهلاتلوت هلاتووحثهلاتفويسدفيهكعهذؤتوهيشلالكهبشلدرهعشباكهتهيسبطولدكه

هالفلرهإنهي فسد .

ل دالههتاتفويسدفهات جيوزيه]تدعوسهكورتوع[هبقدتر:ه)اّكهات ينهياي لكهاثووهيقد 

اتيرهبوتواذوكهلات توعهعوهذ هاتّهكوت يهياي هاتسب ت هإيلهل دالهاتشجسهاتسوطلىهاتدّذو ىه

                                         
ه..33/هه3اصىهاتحضورل:هه(3)

ه..33/هه3ىهاتحضورل:هاصه(4)

ه.334كبونه وعلرهشءوسيه:هه(1)



44 

 

هبوتفو دس(

يله:هعنهيلضحهاءالتىهإاهاتتبجووهاتلهاتيرهإء هاتش ائ هفوتش ائ هتصفيه دذاهاتفطاله4

ء هإه سوكفطايىهاتجلافىهبوتيرهإزهل عهلاديجوكهبد دالههذتكهات افيهاتقديهات يهُييجئهاد

هعنهكوكهذتكهاد هيلهعؤه سوكاتجصوئههلاتجألوطاهاتله  اوهاتيرهتلوتليهلاتسبغوثىهبرهكوئءو  عءو 

هإيوريه هاتير هات يهايقدو هذيهفيهي يدو هكجو هاتءوسه جولو  هتو لهفطال غواهعؤعنهففيهاتش ل

يكههرلإء عوهتجاهاتجحءىهلتأتيهاتلوفوىهلاتءلجىهيلداللكهاتلهعألوتفىهفطاتد هعنه  ي يهليء 

هفِيهاْتَوحْه﴿يعثيىهعنهحووترهإوشهفودوهذ اهاتجلءلهاو هتلوتل:هها سوكتهي كاه اُّ ُاُ هاتضُّ ِاهَلاَِذاهَعسَّ

هَيْإَاْضُبْ هَلَكوَكهاْده وُكْ هاَِتلهاْتَواِّ وهَ جَّ وُههَفَيجَّ هاِيَّ هَعْنهَتْ ُإدَكهاِتَّ اهه سوكَضعَّ ه[22]ادسااو:هه﴾َكُفدر 

ء عوهإهإيودوهرا تهاتبيهاتغشوللهإءدوهفبزل هاتفطاليهإنهاتحجههتءاشبهعوهلكثواا ه

تصونهبش ليهيلهتقيهفيهعأزقهتهتج هفورهعنهاتوشاإد و يهلتفق هيسوونهاتءجوليهفا هعنهعيح ه

إافهرّبرهلر يهاتورهإء عوهيحوطتهبرهش ليهلك هعنهعشاكهيايصهاليءرهتيرهتضّاه ز هبريهاو ه

ِ يهُيَسوُِّاُكْ هفِه﴿هتلوتل: هُكءُْبْ هفِيهاْتُفْيِكهَلَ َاْيَنهبِِدْ هبِِايٍحهَطوَِّوٍىهُذَدهاتَّ هَلاْتَوْحِاهَحبَّلهاَِذا يهاْتَواِّ

ُدْ هُيِحوَطهبِِدْ هاَلَإُدا هَعَاوٍكهَلَظءُّداهَي َّ هَلَفِاُحداهبَِدوهَ وَوْتَدوهِريٌحهَإوِ ٌبهَلَ وَوُذُ هاْتَجْدُ هِعْنهُكعِّ

يَنهتَه َرهُعأْلِيِصوَنهَتُرهات ِّ وِكِاينَهاتيَّ هِعَنهاتشَّ ه[ه44]يد س:هه﴾ِئْنهَيْ َجْوَبءَوهِعْنهَذِ ِههَتءَُادَ نَّ

لتيحهإيلهه سوكذءوكهيسئيىهت لرهفيهذذنهاده:اتبسوؤتتهاتفطايىهإنهاتد دالهاه1

فيهالاايرهتهيسبطويهالفلدوهإنهي عهاتد دالهل دويبرهلسووريهلإنهاتجدتهليساارهيهه سوكاد

 هإيلهل دالهفطالهكوفوىهفيهاتءفدسهتوازهذ ههاءسئيىهإنهادترهلإنهاتالحهليساارذوهعجوهي 

هلاتد دال.ه

ورهيشلاهفيهااارله فسرهبوفبقها سوك:هتهريههيكهكعهاهاحبوو هاتءفسهاتلهادلهع باله4

ه وشئهإنه هاتشلدر هلذ ا هيعدرهي هاتور هليسء  هحو وتري هيافيهاتور هع باي هاوالر هاتلهاتر لحو ى

هيحبو هاتءقصهلاتلجزهات اتيهفيهي فسءو هاتلهعنهيلوءريهلاتءواصهالائجو  يهلاتلو زهيفبقاهيب ا 
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هاتلهعنهياجير.ه

هبإح ظهاتحداسه هبدو ه شلا هيك هاللك هفءحاصهإيودو هاتالحهفوءو هبد دال فءحنه شلا

اتروذالهلفيهي فسءوه شلاهبوتلداطبهلاتد  ا ووتيهكوتحههلاتوغضهلاتاغوىهلاتااهيهفجوه

الاايءوهذعه سبطويهيكه قو هإيودوهالتوم هيكثاهعنهي ءوههات توعهإيلهل دالذوهفوءوهلذيهعبغيغيىهفي

ه شلاهبدوهلذيهحقهتهشكهفورهك تكهحو ىهاتءفسهاتلهادلهع بال.

ه:(3)لتثورهحد هذ اهاتواذوكهبلضهاتشودوتيهلذ اهذدهتقاياذوهلكوفوىهاتاالهإيودو

هيح ه3 هي ااذو هتجو هفطايى هاتير هتدكو تهعلافى هادااارها هيك هذد هلاتجدانهإيلهذ ا :

بوتألوتقهلكجوترهيادكهفطايو هضالريَوهفيهحقهعنهسيجتهفطاتريهلاكهكوكهعيهذتكهتقدمهإيوره

هاءالتىهاتاثواليهلا هيحبو هاتلهاءالتىهإيورهكثواهعنهاتءوسهإء هتغواهاتفطال.

لعوهيحصعهعنهضم هيلا حاافهفيهذ ههاتفطالهيعاهطورئهإيلهذ ههاتفطالهاتسيوجىه

الهتجليرهيءحافهإنهاتجلودالهاتحقيهلاتوشاه جولوهفيهكعها هتحوطهبرهعؤثااتهكثوه سوكفود

هاتلصدرهيوحثدكهإنهاترهيلو ل ريهلذ اهاسبجوبىهتء اوهعاتازهلعد دالهفيهالاايد .

بودضوفىهاتلهذتكيهفإكهعنهيثاهإءرها اورهاتألوتقهفيهاتوشاهايويدكه  ا هإيلهعّاهاتبوريخه

هعقور ىهعيهعنهيثوتهل دالهيهلذ ههاتقيىهإيلهاسجون:ه

هفقطيهعيهايجو رهبألمفهذتكهفيهااارلهايوريهكجوهح ذجوي :هعنهيءااهل دالهاتيرهظوذاا 

اهَفوْ ُرْاهَكْوَبهَكوَكهَإوِاَوُىهاْتُجْفِسِ ينَه﴿او هتلوتل:ه وهَلُإُيدًّ ه﴾َلَ َحُ لاهبَِدوهَلاْسَبْوَقءَْبَدوهَيْ ُفُسُدْ هُظْيج 

ه[34]اتءجع:ه

ع باهاوتقهظوذاا هلبوطءو يهغواهي رهيحوعهه:هذدهفيهاتحقوقىهعلبافهبد داله و ياتثو يل

هبوتجؤثااته هعشدبى هفطايى هيلتوى هإيدم هل دال هإيل هي   هعجو هيلغواذوي هاتطوولى هاتل ذتك

                                         
هاتجا يهاتسوبق.هه(3)
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هاتألور وى.

هتطييهاتلقموهاتلهاتسب ت هإيلهل دالهاتيره4 هكوكهذتكيها هتجو هفطايو :هفيدكوكهيعاا

تلقموهعطجئءدكهاتلهادااارهلاتجدان:هي ءوهته سي هيكه جويهاتلقموهك تكيهبعه جددرها

بوتيرهتلوتليهلذ هعفطدرلكهإيلهذتكيهلتد اهاذاهذكاهءح ذ هاسجرهتلوتليهل  ه فسرهذاكاله

هترهعقويىهإيوريهكجوهاذاهذكاهترهعوهذدعلالفهإء ههعنهاتجأليداوت.ه

هعجنهيقد :ها رهته لاتجبجوذعهات يهيقد :ها رهتهيلافريهذدإء هاتءوسهيإر هتجوذم 

داتاهاواههعنهاء ووووهلاتجيدكهلاتج ائنهلاتداوئييهلذتكهإء ذ هيإر هسفسطىهيلافهعوهت

عنهغواههعنهي داعهاتسفسطىيهلتد اهعنهتبويهعقوتتهاتءوسهاتجألوتفىهتيحسهلاتلقعهل  ه

اتجسفسطونهفودوهيإر هباثواهعنهاتجسفسطونهاتجءااينهتيصو ييهفلي هيكهعلافبرهفيهاتفطاله

هيثوتهليادظ.ه

لهل دالهاتيرهرغ هالتوعهاتفطالهعنهبونهتل الهاءالتىيلتل الهاءالتىهيزي هلاتسب ت هإي

فيهاتبص يقيهلاتوقونيهلاتجلافىيهلادااارهلاتإباافهبوتألوتقهفطايهضالريهفيه فدسه

اتءوسيهلاكهكوكهبلضهاتءوسها هيحصعهترهعوهيفس هفطاترهحبلهيحبو هاتله راهتحصعهترهبره

هاتجلافى.ه

هتدكوكهاتبد رهاتلهاتيره1 هتجوهإو هاتءوسهفيهعألبيبهاتلصدرهآتدىهشبلها هفطايو  ه:يعاا 

اذاهت هيدب هاتلهاتيرهتلوتلهفإ رهُيلوِّ ه فسرهءيهعلودالهآااهه سوكلاتجدانهإيلهذتكهذدهيكهاد

توشويهفيهذتكه دجبرهاتلهاتب ينيهلذتكهكجنهاسبو هبرهاتجدعهفإ رهاذاهت هيج هاتطلومهاتطوهه

هيجانهيكيرهلتدكوكهاووثوهتوس هبره دإبر.هات يهيءوسورهفإ رهيبءول هكعهعو

:هلاتجدانهإيلهذتكهذدهيكهعنهفس تهاهفسوالهذ اهات توعهبسوههل دالهاتجمح له4

فطاترهتهيجانها محدوهاتهبوتحججهلاتوااذونهاتلقيوىيهلاتبيها هتهتج يهعلرهييضويهعثعه

هعهيلاتبفوذ .هاتجايضهاتءفسيهات يهتءبوبرهاءلذومهاتبيهتهيجانهالفلدوهإءرهبوداءو
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هلذ اه هعؤثااتهاور وىي هلات حاافهبفلع هتيبغوا هاوبيى هاتفطال هيك لسوههذتكهذد

هسوهه هلذدييضو هاتسوبقىي هاتدثءووتهلاتشاكهفيهاءع  ات حاافهكوكهذداتسوههفيهل دال

هاتشاكهلاتضم هفيهزعءءوهاتحوضا.ه

هباذوكهاتص يقون:اهه4

هد هلاسطى هيي هيسبأل م هت  هتاد ر هاتس  هبد ا هسجي هاتحقلا  هذات يه(3)ثووت

فوتسب ت هفورهإيلهذاتهاتيرهبوتيريهامفوهتيقوإ لهاتلوّعىهتمسب ت يهلاتبيهتءصهإيلهي ره

تهبّ هيكهيادكهتاّعهباذوكهحّ هيلسطهدثووتهعطيدبريهكجوهفلعهاتجباّيجدكهات ينهاّتأل لاهعنه

هيلهظوذال ه]عح ثهاءشووو[ي هبد فر هاتير هدثووتهل دال هفيههح لثهاتلوت هلاسطى اتءّروم

هحاكىه هاتلهيكهكّع هاسبءوالا هفلعهيرسطدهإنهطايقهاتحاكىي هيلهكجو اتلوت هدثووتهاتجءّر ..

تبطّيههعحّاكو يهلكّعهاتجحّاكونهيجههيكهيءبدداهاتلهعحّاكهغواهعبحّاكيهلعنهثّ هيثوبداهل داله

هاتيرهبد فره]اتجحّاكهاءل [

اتجأليداوتهلاسطىيهفو بقيداههلذا اه اظهفيه جويهذ ههاتسب تتتهي رهاتُّأل هإوت 

هعنهاتشوذ هاتلهاتغوئهيهلعنهاتلووكهاتلهاتألفوو.

لتقاياهذ اهاتواذوكهذد:هاّكهحقوقىهاتد دالهعد دالليهييهاّ دوهإونهاتجد داليىهليسبحوعه

إيودوهاتل ميهث هاّكهحقوقىهاتد دالهفيهذاتدويهييهفيهعد داليبدوهللاالوبدويهتوستهعشالطىه

هيهاو .بأيهشاطهلتوستهعقّو لهبأ

فوتد دالهبحا هكد رهل دالا هعد داليهلتوسهتد دالههعءوطهيلهعمكهعويهلتوسهبفاضه

                                         
يهلا هإاضتهتيبفو وعهاتاثواله246يهصه4ي د هاتفيسفىهلاتجءدجهاتداالّييه ا را:ههه(3)

اتجاتوطىهبرهلببقايااترهفيهكبون]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[يهلاابصاتهذءوهبوابصورهإيله

هتقاياهاتجمه  راهتر.
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هبشاطيهثّ هاّكهاتاجو هلاتلرجىه ل دالهشيوهآااهييضو يهييهاّكهاتد دالهفيهذاترهتوسهعشالطو 

لاتشّ لهلاتسبغءووهلاتجم هلاتاوايووهلاتفليوىهلادطمقيهذ ههاتصفوتهاتبيهتقبهعقوبعه

لادعاوكهلاتجح لاليىهلاتحو ىيهتءولثه جولدوهعنهاتد داليهييهتوسهذءوكهاتءقصهلاتصغاه

هيسوليه هيي هآااي هبشيو هاتمعشالطوى هيسولي هذاتر هفي هفوتد دال هاذا  هاتد دالي هغوا حقوقى

هاتد دنهات اتيهاءزتييهليسوليهييضو هاتاجو هلاتلرجىهلاتشّ لهلاتفليوى.

يهاتءراهإنهيّيهتلّونهييحقدوهعنهل سبءبجهعنهذ اهيّكهحقوقىهاتد دالهفيهذاتدوهلعيهاط

اتألور هتسوليهات اتهاءزتوىيهاذا هفأ وتىهاتد دالهتقدالهإقيءوهبشاعهعووشاهاتلهذاتهاتحّقهته

اتلهشيوهآاا..هلعوهسدظهاتحّقهتهيبلّ ظهيفلوترهلآثورههلظددراترهلتجّيووتريهلعنهثّ هتهبّ ه

ه.عنهاتلثدرهإيورهب توعهآاا

اهاتلهاثووتدويهلذيهلذ ههاتداالّوىهاتبيه  فيهب دوهاتّسفسطىهل ج هكّعهذيهشلدرهعضطاًّ

تهتقوعهاتوطمكهلاتّافيهت اتدويهحّبلهاّكهفاضهبطم دوهلرفلدوهعسبيزمهتثودتدوهللضلدويهفيده

ويهييهاتداالّوىه وهكو تهحوءئٍ هكّعهلاالّوىهبوطيىهلاال  فاضءوهبطمكهكّعهلاالّوىهفيهلاٍتهيلهعطيق 

تدهريظهاءشوووهعدذدعىهيلهشّكهفيهلاالّوبدويهفلء ههاءشوووهعدذدعىهثوببىاهلك اهاتّسدفسطيه

ويهييهذيهثوببىهعنهحوثهذيهعافدإى. وهلاتداالّوىهعشادكىهلاال  هلاال 

لاذاهكو تهي عهاتداالّوىهتهتقوعهاتل مهلاتوطمكهت اتدوهفديهلا وىهبوتّ اتيهفدءوكهه

هدو.فبقالهاتودوهفيهلاالّوبدويهاوئجىهبوتد دالهبلاالّوىهلا وىهبوتّ اتهلاءشوووهاتبيهتدوهلاالّوىهع

بل هذ ههاتجق عىيهفإ ءوهاذاه را وهاتلهاتلوت ه رالهحّسوىهلإيجوىه ج هيّكهاتلوت هيقوعه

هعشالطو يهفءبلوععهعيهل دالاتهتد  هفيهعدايه اتل ميهييهاّ ءوه ج هاتداايهاتحّسيهعح لالا 

هيلهتد  هفيهحونهلتفق هيحوو و ه يااظيهلذيهتديمهاتءقصهلاتجزئوىههلتفق هفيهعدايهآااي

هلادعاوكهلاتجح لاليىهلاتجشالطوىهلاتبولوى.ه

ه ّضطاهاتلهاتقد هبأكه)اتلوت هتوسهذدهإونهاتداايهات يهتهيقوعهاتءفييهبعه لعنهثّ 
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يبدّفاهإيلهاتداايهبداسطىيهلب ل دوهيضحيهبمهلااي(يهييهاّ ءوه حا هبأّكهاتلوت هتوسهذدهإونه

هلوت هظعهاتد داليهاذا هفوتلوت هيثايهلذدهظددرهلتجٍعهلشأكهلاس .حقوقىهاتد داليهبعهات

هاتد داليىيه هإيلهاتجلافى هفإكهاتلقعهاتفيسفيهاتجاتاز هإيلهذوتونهاتجق عبوني لبءوو

ها طماو هعنهيّكهاتد دالهل داليهيقدال وهاوعهكّعهشيوهاتلهاتيريهلذدهيّل هعد داله بلّافهاتور.

هلاتحّسّوى هاتّبجايوّوى هاتقااوات هلاتجقو لههيّعو هاتجح لالل هاتد دالات هاتل فبقدال و

لاتجشالطىهلاتججاءىهاتبيهذيهآثورههليفلوترهلتجّيووترهلشؤل ريهلإيلهذ اهاتجءدا ه ابشبه

هاتدا ههل ابشبهاتججانهييضو .

إيلهيّكهاتثوبتهفيهيبحوثهادتدووتهيّكهطايقهكشبهاتججانهتهيءحصاهفيهعوهتقّ ميه

دا هيهكجوهيّكهاكبشوفهاتدا ههتهيءحصاهبوتطايقهبعهيجانهاكبشوفهاتججانهبداسطىهات

هاتجبقّ ميهبعهيجانهاكبشوفهاتدا ههإنهطايقهاتججان.

بءووهإيلهذ اهاتبقاياهفإكهباذوكهاتصّ يقونيهبحسههتقاياه]  رهاتجبأتدون[هتهيحبو ه

هإيله هيقدم هلذد هلاتتبفوتهاتلهي عهاتداالوىي هذدهل دالي هبجو هعنهتلّقعهاتد دال اتلهيكثا

هعنهاءسسيهلذي:هعججدإى

هاتد دال3 هي وتى هلاتجوذووتهعد دالله. هاتد دالي هحقوقى هذد هاتبحّقق هتر هعو هاّك هيي :

هبوتلاضهلاتججوز.

:هييهاّكهحقوقىهاتد دالهتهتقوعهاتاثالهاتجبوويءىهلاتابمفهات يهتقويره.هلح لهاتد دال4

هبوتشّ لهلاتضلبهلاتاجو هل قصهاتد يهلاّعوه دالذدهتشاوايهلرتوييهفإّعوهيكهيادكهعاتوطو 

يكهيادكهعاتوطو هبوتعب االهلاتّتصو هات يهذده دعهعنهتشوبكهاتد دالهلاتل م.هلإيلهكّعهحو ه

فوتاثالهاتجبصّدرلهفيهاتد دالهكثالهفيهتديمهاتدح ليهلذيهإونهاتدح لهعنهزاليىهعنهاتزلايوه

ه)اتدح لهفيهإونهاتاثالهلاتاثالهفيهإونهاتدح ل(.

هات1 هتقوع هت هاتد دال هحقوقى هاّك هيل ميهل م. هت هعد دال هذد هحوث هعن هفوتجد دال :
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هتهيد  يهلحقوقىهإ مهاتجد دالاتهإوورلهإنهعح لاليىه لاتجل لمهعنهحوثهكد رهعل لعو 

هاتجد دالاتهاتألوّ ىيهتهيّكهاتد دالهيقوعهاتل ميهلبلوورلهيااظهاتل مه سوي.

رجىهاتليهتسوليهاتاجو هلادطمقهلاتغءلهلاتشّ لهلاتفليوىهل.هحقوقىهاتد دالهبجوهذد4

هحقوقىه هيي هاتوري هتءضّ  هل دى هحوثوى هيّي هإن هاتءرا هبصاف هلاتءدريىي هلادطمق لاتجم 

اتد دال.هيّعوهاتءقصهلاتبقّو هلاتفقاهلاتضلبهلادعاوكهلاتصغاهلاتجح لاليىهلاتبلّونهفاّيدوه

عنهاتل م.هاذا يهتءشأهكّعهتيكهاتسجوتهعنهاتل ميهلحقوقىهاتد دالهتقبهعقوبعهاتل ميهلعوهذده

هشؤلكهاتل مهاور هإنهحقوقىهاتد داليهييهاّ رهعءفيهإنهحقوقىهاتد دالهلعسيدنهعءدو.عنه

هيهيي.هطاّلهاتل مهلشؤل رهلاتءقصهلاتضلبهلاتجح لاليىهلغواذوهيءشأهعنهاتجليدتوى5

هاتءقصه هعن هعاتوى هذل هاتطوي هفي هفدد هإّيبري هعن هعبأّاال هلفيهعاتوى هعليدت  هاتد دال هكوك اذا

ه هءّك هلتهيجانهيكهلاتضلبهلاتجح لاليىي هبوتلّيىي اتجليد هإونهاتابطهلاتبلّيقهلادضوفى

هلإونه هإنهاتلّيىي هإونهاتبأّاا هفدد هعنهاتلّيى هعفوضو  هلاتجليد هكد ر هاتلّيىي يادكهفيهعاتوى

هاتءقصهلاتضلبهلاتجح لاليى.

هاتواذوك اتقد هبأ رهعنهاتججانهيكهيءشأهلذ هبشأكههلعنهاتشودوتهاتبيهتلاضهتد ا

وهذدهعد دالهيءحصاهفيهذاتهاتدا ههلشؤل رهلظددراترهلتجّيووتريهفوقو هاّكهاسبءبو ءوهبأّكهع

ذ اهيسبيزمه فيهاتلّيوىهلاتجليدتوىهيسوسو يهبعه فيهاتججانهلادعاوكيهءّكهاتفاضهذدهإ مه

هل دالهشيوهفيهاتوونهسدظهذاتهاتحّقهلشؤل رهليسجوئر.ه

هاتدذ هعنهإ مهاالراكهاتجف هذ ا هيءشأ هاذ هاتدذ هبوطعي ددمهاتصحوحهتيلّيوىهتانهذ ا

هاتله هشوئو  هذاتدو هعن هفبفاز هتفاضهتيلّيىي هاتدتالل هعن هتدك هاتلّيوى هيّك هفوحسه لاتجليدتوىي

هاتألور يهلتادكهحو ىهاتجليد هاتلهاتلّيىه رواهحو ىهاتدت هاتلهاءم.ه

هلإونه هاتحو ى هإون هاتجليد  هيّك هيثوبت هاصد و هاتجبأتدون ه  ر هالراسوت تاّن

تدوكهبوتلّيىيهفوتلّيىهعقّدعىهتد دالهاتجليد يهلعنهثّ هتادكهاتجليدتوىهاترتووطهلاتبلّيقهلاتر



51 

 

هعسوليىهتيرددرهلاتشأ وى.هاذا يهتهعءوفولهبونهذوتونهاتءرايبون.

هاتواذوكهاتد دالي:اهه1

هك تك ه[اتواذوكهاء طدتد ي]هليطيقهإيور هعنهاتااذههي هتو ي هتقايااتهعألبيفى لتر

ه هبوتفويسدفهاتاووا هلتءبدي هالياورت]ي سي ي هريءور هلات ي هبحق[ي سهاتفيسفىهعؤس]هيلبوا

ه[اتح يثى

هتووراكه هفيهذتكهاتزعوك هفيهيلرلبو هكوك هي ر ه  كا هاتواذوكي هذ ا هتبدضحهاوجى لحبل

هكمذجوهيحول هيكهيدا رهادتحوالهبأسيدبرهاتألوص:

يهبءله]تدعوسهاءكديءي[هات هاتبد رهاءكديءيهاتجءبسههتايهفبجثعهفيهاتبوورهاءل يعوه

وءرهإيلهيسوسهاثءوءوىهاتلقعهلاتيرهعبأثااهبأفاورهيرسطديهلبطالحوتهاتفويسدفهابنهرش هبااذ

ه.ليتووإر

اتبد رهاءغدسطوءيهاديجو يهات يهبءلهبااذوءرهإيلهيسوسهاثءوءوىهيهفددهاتبوورهاتثو ييعوه

ىهياتءفسهلاتيريهلا هتأثاهييضوهبوءفاورهاتصدفوىهادسمعوىيهلاتبيهت إدهاتلهاتو وهفيهاتاح

هيادكهتأثاهبوتطاحهاتقاآ يه فسريهلات يهيلبواهاتيره هبعهربجو عنهاتيرهتيد د هاتلهيكدا ر..

حقوقىهب يدوىهتهتحبو هاتلهييهبااذونهت  هإيودويهفوتيرهتلوتلهيألواهإنهعءدجهالإدلهاتاسعه

َجوَلاِتهلَهءاداعد يهفوقد :ه﴿ ِاهاتسَّ
هَفوطِ ِرهَشك  ه[33]ابااذو :هه﴾اءرضَاوَتْتهُرُسُيُدْ هَيفِيهاتيَّ

ه فدسه هفي هحبل هعد دالل ه فسوى هحقوقى هاتير هل دال هيك هي كا هاتااي  هاتقاآك هاك بع

هتلوتل:ه هاو  هل حدالذ ي هكواذ  هذد هبدو هاإباافد  هإ م هسوه هليك هي فسد ي اتجمح ل

اهَفوْ ُرْاهَكْوَبهَكوَكهَإوِاَوىُه﴿ وهَلُإُيدًّ اتءجع:ه]ه﴾اْتُجْفِسِ ينَههَلَ َحُ لاهبَِدوهَلاْسَبْوَقءَْبَدوهَيْ ُفُسُدْ هُظْيج 

..هلت تكهكوكهكفاذ هذدهكفاه فسييهاوعهيكهيادكهكفااهإقيوو..هييهي د هكفالاهبحقوئقه[34

هآعءتهبدوهي فسد يهلالتتهإيودوهفطاذ يهتاءد هتاواذ ه ح لذو.

هبره هاتجبأثاين هعن هالياورت هيادك هلربجو هاتج رسىي هذ ه هيإمم هيباز هعن هكوك لا 
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يهلات يهتحد هفيهذتكهاتلصاهاتله(3)هويسدفهلاتجبأتره]ي سوي [لاتجببيج ينهإيلهي يرهاتف

هي رهحول هيكه هلعوزتر يفضعهعجثعهتيبد رهاءغدسطوءيهاتجؤسسهإيلهاديجوكهلاتلافوك..

هيادكهحيقىهل عهبونهاءغدسطوءوىهلاتبدعوليىيهيلهبونهادشااقهات ااييهلاتبأععهاتلقيي.

فق ها مهفيهكبوبره]بالسيجودك[يه فسرهإيلهي رهاتسوإيهتاه)ايجوالهحجىهالاعغىهتهب هيكه

ههاتافيه هلي رهغءيهإنههالح ذو هاتألواهاءسجلي هلي ر فيهاتواذءىهإيلهيكهاتيرهعد دالهحقوي

اتلوتجونيهليكه جويهاتأليقهيحبو دكهاتورهفيهل دالذ هلفيهسلوالتد يهلفيهاتواذءىهإيلهكعه

ه(4)(ذاهادتديعوه لبق ههفيهاتجد

لعنهاتبقايااتهاتبيهاارهبدوهذ اهاتواذوك:ها ا هعدجوهتصدرت هعنهكوئنهعجانهاتد داله

إيلهي رهيكواهشيويهفسدفهتج لكهبأ رهتوسهذتكهاتاوئنهاءكوايهء رهتوسهبد دالهحقوقي..ه

هاتله و هه هيحبديهفيهل دالهي هيك هاتجطيق هذيهاتاجو  هاتاوئن هاتسوههيجههإيل لتد ا

اظيهاتد دالهاتدااليهاتاوعع..هفوتد دالهاتحقوقيهذدهاتجادكهاتجوذديهتد اهاتاجوتتهاءا

هاتاوئنهاتمعبءوذييهبألمفهبوايهاتجد دالاتهاتججاءىهلاتبيهتهتجبيكهذا اهعوذوى.

هلعءدو:هاذاهكوكهاتيرهاتدويهفإكهاتيرهعد دالهفوتد دالهادتديهكفوعهتيقد هبد دالهاتير.

يهعنهاتد داليهبعهعنهفاالهاتيره فسدو..هلتجوهكوكهلعءدو:هاتواذوكهإيلهل دالهاتيرهتهيو 

اتيرهذدهعوهتهيبصدرهيإر هعءر..هييهاتجد دالهاتاوععيهلكأكهاتد دالهيح هذ ههاتاجوتتيه

فوتيرهعد دال..هفوتجد دالهاتاوععهتهيد  هفقطهفيهات ذنيهبعهييضوهفيهاتداايهلاتهكوكهعجااله

ه. سوكددهالتوعهطووليهعفطدرهإيورهادتصدريهلتهفاقهفيهذتكهبونهاتجؤعنهلغواهاتجؤعنيهف

                                         
ها راهعقوتهبلءداك:هاتواذوكهاء طدتد يهإء هي سوي يهإو هاتلوتيهاتلو ل ي.ه(3)

كديءييهتدعوهاءه–ي سوي هه– جوذ هعنهاتفيسفىهاتجسوحوىهفيهاتلصاهاتدسوط:هيلغسطونهه(4)

ه.312حسنهحءفيهيهصه
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كهاتجد دالهات يهتهيجانهتصدرهشيوهيإر هعءرهتهيجانهيكهيد  هفيه:ها(3)لعءدو

ه بصدره هاتججانهيك هفجن هفيهاتلقعهلح هي هكوكهعد دالا هحبلهاذا هلبوتفلعي اتلقعهلح هي

هدالاهفيعد دالاهعثيرهترهل دالهفيهاتداايهييضويهلذدهبوتبوتيهيإر هعءريهلإيوريهاذاهكوكهعد 

اتلقعهلح هيهفإكهاتجد دالهات يهتهيجانهتصدرهشيوهيإر هعءرهسوادكهعنهطوولىهتسبيزمه

هيكهيادكهبودعاوكهتصدرهشيوهيإر هعءر.

ه حو ه هعن ه]اتدوربدك هكبوبي هفي هلضلتهحدارا هفق  هاتبقايااتي هيبسطهذ ه لحبل

هادتحوال[هإيلهتسوكهي سي هلبلضهعحولريريه ووهفور:

باي هكمعوهغايوويهتهالتتىهتريهفدمهلضحبرهتييهلتدؤتوهاو هاتجحولر:هيرظهي كهت

هات ينهيحوطدكهبك.

رهتذعهيجانهيكهاو هي سي :هي وءي..ه ه؟عدجوهكوكهإروجوهشيوهفيهاتّ ذنييهبصدَّ

ه..هيجاءءيهذتك.ه ل هاو هاتجحولر:

يوهاّت يهتدعهيجانهيكهفهاو هي سي : رهعوهذدهيإر هعنهذتكهاتشَّ ه؟لرالهفيهاووتكبصدَّ

ه.عنهذتكه ل يهيجانهتصّدرهشيوهيإر هتجحولر:او ها

هذ اهاءإر هاو هي سي : اتير[..هيتاظهيكهذ اهاوصهبكيهيمهات يهتهيإر هعءره]هفيءس ِّ

هيشجعه جويهاتءوس؟

رهذ ايجاءرهيكهاءحجقهاو هاتجحولر:هبعه جويهاتءوسهيسبدلكهفيهذ ا..هحبله هيبصدَّ

يوهاءإر هفيهذذءر؟ هاتشَّ

عد دالهه..اتجؤعنهلغواهاتجؤعنه..اتشيوهاّت يهيبصدرههاتججويفدعهذ اهاو هي سي :ه

هلفيهاتدااي؟هيفيهات ذنهفقطهيمهعد دالهفيهات ذن

                                         
ه(1/53اعوعهباذوورهفيهتوريخهاتفيسفىه)ه(3)
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ه.فيهات ذنهفقطهاعد داليادكهرّبجوههاو هاتجحولر:

هذ اهاءإر هعد دالهفيهاتّ ذنهفقه  كاحونهيتهتاظهي ءوههاو هي سي : طه ادكها هيكَّ

لبوتّبوتيهعد دالهعدجوهكوكهحقوااهيصوحهيإر هعءر..هحقا وهيهلت ه لطرهييهاوجىيهبعهاكهييه

هذ اهاءإر ه و.تهيوقلهفإكَّ هإروج 

ه... حوحذ اههاو هاتجحولر:

اهفيهاتّ ذنهلفيههاو هي سي : وهيءوغيهيكهيادكهعد دال  فإذكهتوادكهذ اهاءإر هإروج 

هاتدااي.

ه ل يهباّعهتأكو .هاو هاتجحولر:

رههاو هي سي : هذ اهاذكيهعوالعءوه سبطويهتصدُّ ذ اهاتجد دالهاءإر يهلاّت يهذدهاتيريهفإكَّ

ه.فيهاتداايلهيلءيهيكهاتيرهعد دالهفيهاتّ ذن

لعنهاتإبااضوتهاتبيهاإباضهبدوهإيلهذ اهاتواذوكهعوهذكاههراذههعورعدتوديهلات يه

كبههكبوبوهحولرههفورهإيلهتسوكهشألصهغواهعؤعنهبد دالهاوتقهتيادكهاو هترهفور:هييزمهعنه

هيكهع هلبءووهإيلهادتكهذ اهباذو كهذ ا هاتألور ي.. هيسبيزمهل داله هعو هاتبصدرهتشيو جاال

تد  ه]اتجزيالهاتجثيل[..هلتدهيكهاتجزيالهاتجثيلهت هتد  يهفإكهذتكهسدفهيبءواضهعيهكد دوه

هيعاهغواهعءطقي؛هءكه هعثوتو ويهيجههل داله..هلذ ا ه لبواذو هعجو هلغواذو هفإ دو عثيل..هلإيور

..هلاذاهكو تهاتوااذونهاتجدازيىهتيواذوكهاء ييهغواهعءطقوىهاتجزيالهاتجثيلهتهتد  هبوتفلع

هفوءاواهيادكهغواهعءطقيهك تك.

هلاتد داله هاتدا هي هاتد دال هبون هكووا ه)فاق هفور: هتر هيقد  ا هرال  هي سي  هتر هكبه لا 

اتججان..هيعوهاتجزيالهاتبيهذكاتدوهلرحتهتشءيهبدوهإييهفديهعجاءىيهلل دالذوهعجان؛هء ره

ه هل دال هاتل هليفبقا هغواهاءرضاتوحا هل دال هاذك هفدد هل دالذوي هييزم هت ه فسدو هلاتجزر ي

هلا ه..هفاوبهتوطعهعوهذكاتهبجوهذكات..هلكوبهتوطعهبوتججانهاتدا ه(
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يعوهالياورتيهلات يهكوكهترهاللرهكوواهفيهإصاههلغواههعنهاتلصدريهحوثهراحهييغيه

يهىلتأليوصرهعنهاتحسوو وهيلاإواللهحقدقهاتلقعهاتورهيبوطااحهاديجوكيهثءوئوىهاتلقعهلاديجوك

بسمٍحهعأادذٍهعنهاتشكه فسريهكجوهإواهإنهذتكهبقدتر:)اكهاضوىه]يالركهيهلاضوئرهإيلهاتشك

تهتزا هلهيلذ ههاتحقوقىهتهتسقطهفيهييهزعوكهبسوحىهات اكالهيفأ وهاذكهعد داٌل[هحقوقٌىهب يدوى

نهيكها؛هغواهفوا لهتو اذبدوهحبلهتصعهاتلهاتير هيتحقوقىتلقعهي شئهتفد هافإذاهل يتهاتورهُتوقِّ

ه(3()ليبضجنهذ اهاتوقوَنهاتجق عوُتهاتجسبأل عىهفيهاثووتهل دالهاتيرهييضو ه

هتوسهبجواذنهإيور هاتروذاههيلذدهيقص هب تكهي رهيشكهفيهكعهعو هإ ا لتهُيقَوعيهعو

ه.هيلهبغواهيهيلهت  هاءالتىهلاتوااذونهإيور.يهب اتر

هعورسره جويهاتجؤعءونهات ي هتوحققداههلا هعورسهب تكهعو ا هيءطيقدكهعنهاتشكي

هتوصعه وحودوه هفوتألال هعنهاديجوكهاتدراثيهيسب إيهطاحهتسوؤتتهتشاواوى اديجوكي

بل ذوهاتلهبحاهاتحقوقىهات يهتهسوحعهتر..هلت تكهيحبو هاتلهيكهيوحاهفيهزلرقه حوحه

هعنهاتوااذونهاتلقيوىيهتوبجانهعنهاتسبجاارهفيهاتطايق.

تفمسفىهلاتجفااينيهلعءد ه]طدعوسهفيهسدمهيلتدزيك[هتق هفلعهذتكهاتاثواهعنها

ه:يهث هراحهيجوههإيورهبقدتر(؟ات يهب يهيبحوثرهادتدوىهبطاحهذ اهاتسؤا :ه)ذعهاتيرهعد دال

)لهتوانه دابءوهبوتءفي(..هث هراحهيدرالهاتإبااضوتهاتلقيوىهإيلهذتكهاتءفيهاتلهيكهيثوته

هاتد دال.

تإليجوكهكجوهي رهيسبوذهفيهاتفيسفىهذدهاإبوورههلاتجوزلهاتبيه ليتهعنهالياورتهيسبوذاه

هإنهذتكهبقدتر:ه هإوا هكجو هاكبشوفهاتحقوئقي هادالراكهاءسوسهات يهيءطيقهعءر تجد داليى

يهائجو هفوتشيوهات يهيوقلهحقوقىهاليهات يهيااالهتقاياههفيهاتفيسفىيه)عدجوهكوكهتاتوههاتجلو ي

                                         
ه(.26اتجطوتههلاتج اذهيه)ص:هه(3)
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ه؛لفيهاتحقوئقهاتايوضوىهيالهاتيرلا هيشكهفيهل دهيفق هيشكهفيهل دالهاء سوم؛هذدهاتشلدر

لاتحو هه؛شلدٌرهييضو هيهءكهشايهفيهل دالهشلدرييهتانهتهيشكهي م هفيهل دالهشلدري

هييضو هيهفإكهعنهتهيد  يهييهشايهعلءوههي يهعد دالٌهيهيكهشلدري هإيوره؛تهيشكُّ هفأ ويهلبءوو 

هى(اكهت هيكنهعد دالا هبأيهحوثويهعنهحوُثهي يهع ركٌهيهعد دالٌهيهشوإاٌهيهع رك

هت هيسبلجعهالياورتهاءالتىهاتطوولوى.. تهات توعهاتاوو ي..هلتهالتوعههلبءووهإيلهذ ا

هاتاوئءوتهاتجواليىهيحبو ههاتليىهاتغوئوى.. ات يهاسبلجيرهسوئاهاتفمسفى..هء رهريظهيكهل داَل

هيلات يهتهيحبو هفيهاثووتهل دالههاتلهل دالهاتيره؛يلتهاتلهاثووتهل دالذوهاتلهل دالهاتير

يهبىذدهاتحقوقىهاءلتلهاتثوبيهاتجسبفوالهعنهاالراكريه.هفد داله فسر.فمهاللريهل داله فسرها جوهذد

ه.هث هيباتههإيورهثودتهل دالهاتلوت يهث هيباتههإيورهل دالهاتير

هيالياوعهاثووتهل دالهاتلوت هاتجويهففيسفىهالياورتهبد اهتجبوزهباد رهيثوتهل دالهاتير

هباد رهبءلهحقوىهل دالههيلل دالهشلدرههيلاسب  هإيورهعنهل داله فسرهاتءوطقى لتجبوزهييضو 

ه.هاتلوت هإيله  لاوىهاتير

تلعهكعهذتك..هلكعهتيكهاتجلو يهاتسوعوىهاتبيهيشورهاتودوهالياورتهعبضجءىهفيهادتره

هلَهتلوتل:ه﴿
ِ
َجوو هاتسَّ ُاْ هَتءْطُِقدكَههاءرضَفَدَرنِّ هِعْثَعهَعوهَي َّ ُرهَتَحق  واهيهفق هيا[41]ات اريوت:هه﴾اِ َّ

هتيادكهب توعهشلدريه فسيهلذده هاتير هربدبوى هإنهيحقوى هاتاايجى هاآليى هتلوتلهفيهذ ه اتير

يشلاهبءطقريهلتهيجوالترهيح هفيهل دالهيهفإكهذتكهاتشلدرهتب هيكهه سوكاتءطق..هفاجوهيكهاد

هيادكهيالاترهللسويبرهتيد د هاتلهاتحق.

هيلغسط هلاتق يس هي سي  هعثع هعثير هالياورت هراح هذ اي هإيل هعنهبءوو هلغواذجو ون

هاذاه هبقدتر: هاتجشااونهلاتميالريونهلاتجمح ل هيألوطودكهزعا هلاتووحثونهإنهاتير اتفمسفى

  يهلسوئاهيل يها ياا هيهإيوجو هيهلتهاوبٍعهتيبغواهيفإ يهيفد هعءره دذاا هيزتووًّهغواهعبءوهٍهيهايتهاتير

يهلو يثهي رهعلءلهعنهاتج..هلعنهحو؟.هفجنهيينهيأتوءيهذ اهاتجفددم.اءشوووهإيلهتق ياهثودتدو
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هغواييه..هلذههي يهتاد يه دذاا ه؟ييزمهيكهيدضحهعءشأه يهلتاءهييتصدرهفيه فسيه دذاا 

ه..هيتهيافيهذ اهتي تتىهإيلهل دالهاتير؟؟فاوبهيتصدره دذاا هغواهعبءوهٍه؛ه دذٌاهعبءوهٍه

هه:اه(3)لكوكهيقد هاهعألوطووهإيجووهاتايوضووتهلاتدء سىه هعنهاتحقوئقهعوهذدهضالري 

لجعهاتبيهتيهلتدهت هيد  هشيٌوهعنهاءشوووهيلتيكهاتحقوئقهتهتألا هعنهيكهتادكهحقوًّههييزتي

هاكهزلايوهاتجثيثهعسوليىهتقوئجبونيهفودو اتلههيفمهتحبو هذ ههاتحقوقىهفيهيكهتادكهحقوًّهيهعثم 

هاتلهل دالهات ذنهادهيتحققهييهعثيثهفيهاتدااي ههفدييهيهتوليجدو سو لتهتحبو هييضو  هيحق 

ه هيد   هت  هييهتدابهإيلهاتلوت هيفيهات  ووها سوكلتد هتدو هيان هت  لتهإيلهاتالحههيلاذا

ه.هتزمهيكهتادكهعابدطىهبد دالهآاايهوى سو اد

هيقوءي هاتير هاكهل دال هتد : هيقد هعألوطوو هلكوك هات إولظهاتدء سوىي هعنهيقوءوى هييكثا

ثوببٌىههيتحبو هفيهكد دوهحقوًّههلتيكهاتقدا ونهاتبيهتهيءكهتيكهات إولظيهلاتقدا ونهاتايوضوى

لتهفيهيذذوكهعنهيبصدرل دوهعنهإيجووههياتلهل دالهعوهتءطوقهإيورهعنهاتاوئءوتهفيهاتلوت 

ه.هاتوشاهاتايوضوون

هاتوااذونه هتقءلد  هلت  هاتبسيسعي هرفض هيسبسوغدا هت  هات ين هعألوطوو هيقد  لكو دا

إيلهعوهإيورههعيهفوقووهاتادكاتجاتوطىهب تك:هي ب هتسب هفيهحو ىهتيواذءىهإيلهبطمكهاتبسيس

هذدهات ييهفجنهايقءيهسوبقو ههإوُنهايقر..يهلابقووههيالتوعهإيلهاتير..هذتكهيكهحفظهاتجدذا

لي  هعفددعرههيعيهي يهتهيجاءءيهاكهت هيسء ههاتلهعنهيجيكه جويهاتاجوتت؛هيوقوءيهحوت ه

ه.هلتهاتلهيّيهإيىهيااظهيلتهاتلهلات ّيههييكهيسء ههتهاتّيهيهفيهذذءي

ييزمههيلكوكهياالهإيلهات ينهيءواشد رهفيهذ اهات توعهبقدتر:هاكهاتليىهاتجد  لهءيهشيو

إيٌىههفوادكهزلا هاتليىيها ل مهعلدوهاتجليد يهحبلهتدهزاتتهإيبريهيكهتوقلهعوهالامهعليدتدوهبواوو ه

                                         
هت هفيهاثووتهل دالهاتيرهتيفويسدفهبدسسدئريهلذدهيشورهعوهيطاحرهالياورت..ذ اهاتسب ه(3)
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هإ مهاتليى(يهلعنهذءوهيقو :ه)إيىهاتل مِهه؛تل مهاتحوالث

ه)ا يهءتصدرهذ ههاتجشوبدىعوهإواهإءرهبقدتر:هلعنهيحسنهتقايااترهتي توعهاتد داليه

اتجبضجءىهتفاالهاتيرهبلونهاتجياىهاتبيهيتصدرهبدوه فسييهييهي يهحوثهي لعه فسيهعدضدعه

هاتءزلعه هلالائ  هغوايي هإيل هلعلبج  هتومي هغوا ه واصي هشيو هي ي هفقط هيتوون هت تفاوايي

ورهسرهيكهات يهاإبج هإي فهلاتشبووقهاتلهشيوهيحنهليإر هعءييهبعهيإافهييضو هلفيهاتدات

هإءدويهيفهييجيكهفيهذاترهكعهذ ههاءشوووهاتلروجىهاتبيهيشبوقهاتودويهلاتبيهي  هفيه فس اور 

لي رهيجيادوهتإيله حدهعلونهيلهبوتقدلهفحسهيهبعهيبجبيهبدوهفيهاتداايهلبوتفلعهلاتلهغواه

ه دويىيهلعنهث هيإافهي رهذدهاتير(

هالعب  هعو هفقو : هفيهعحعهآااي هإءر هاتيهي وههلإوا هفو رالا هاتلهي فسا .. تهتءرالك

لذدهتوسه..ه واصه..هبععد دالهغواهتومهاتاجو  و ا..ها رالاهاتلهالياورت..هلسبالكهي ره

لاتليىهتب هيكهتادكهعاوفئىهإيلهاءاعه..هاتاوئنهاتدحو هفيهاتد داليهاذهتب هتد دالههعنهإيى

هلكوفو ه يىهإات يهيقبهيعوعا هتوسهالياورتهبجوهيكهل..هتيجليد هاكهت هتانهيكثاهعءرهفضم 

ههد دالت هتءفسرهإيلهكعهعويلافهي رهاذهتدهكوكهك تكهتسبطوعه فسري يكهيحصعهعنه فسر

يءقصرهعنهاتاجوتتيهءكهاتاجو هتوسهاتهعحجدت هعنهعحجدتتهاتد داليهلات يهيسبطويه

هي دالهإيىهللاتبأععهفيهذ اهي تا هإيلهل داله.ه.يكهيدههاتد دالهيسبطويهيكهيدههاتاجو 

ه.(3)هعنهاتاجوتتهلذ ههذيهذاتهاتيرهتلوتلتهيجانهتصدرههكعهعوهلذيهذاتهتبدفاهإيله

ااتءوهكجوهيكهفلإواهإءرهفيهعحعهآااهعألوطووهبرهبلضهاتجدء سونهلاتايوضوونيهفقو :ه

هتقوئجبونه هعسوليى هات اايوى ه(الر ىه363)إنهاتجثيثهتسببويهيكهتادكهزلايوه ك تكهفإكهي

                                         
.هلا را:الراسوتهفيهاتفيسفىهاتح يثىه32اتفيسفىهاتح يثىهعنهالياورتهاتلهذودميهصهه(3)

ه..هببصاف.42لاتجلو اليهال/هيحيهذدي ييهصه
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 دالهعبضجءىه.هففاالهاتد.بوورههكوئءو هكوعم هعبءوذوو هتسبيزمهل دالههبوتضالرلفااتءوهإنهاتيرهبوإ

تسوليهاتزلايوهات اايوىهتيجثيثهت لبواهلإيورهفإذاهكوكهعنهاتبءواضهيكه.هفيهتلايبهاتجثيث.

اتيرهغواهعد داليهءكهاتد دالهعبضجنهفيهعوذوىهاتيره لبواهاوئجبونيهفجنهاتبءواضهك تكهيكه

ه.عسولالهاتزلايوهات اايوىهتيجثيثهتقوئجبونهعبضجءىهفيهتلايبهاتجثيثتادكههإيله حدهعو

هاتواذوكهاءاواهبواذوكهذكاهه]ابنهحزم[يهلذدهعد هاصد وهتجنهتد ه لي كا وهذ ا

اكهاو ىهاتل الهذدهيكهيد  هإ الهآااهعسولهتريهلإ الهآااهه:(3)عود هريوضوىيهلذ اهعيألصره

هتريهذ اهتهيأليدهعءرهإ الهي م ه اتجسولالهذيهيكهتادكهيبلوضرهكيدوهعسوليىهتره.ه.توسهعسوليو 

وتفاالهلاتفاالهعسوليوكهتمثءونيهلاتزل هلاتفاالهتوسوهعسوليونهتيزل هات يهذدهفه..اذاه زئت

ه.تلوت لذا اهكعهإ الهفيهاه..ثءونهلاتثمثىيهغواهعسوليىهتيثمثىاتثءوكيهلاتألجسىهعسوليىهتم

هبمهف هكوكهترهيبلوضهفددهعاكههكثواا  شكيهفددهاذكهبوتضالرلهتوسهلاح ا يهاعهعو

ه.فوتداح هضالرلهذدهات يهتهيبلوضهتر

ه هاتداح لبءووهإيلهذ اي هاتلقعهيشد اكهبد دال اذهتدهت هيانههيفإكهاتحسهلضالرل

اتداح هعد دالا هت هيق رهإيلهإ الهي م يهاذهاتداح هعو يهاتل الهلاتجل لالهات يهتهيد عهاتله

ت هيد  هاتداح هتجوهل  هفيهاتلوت هإ الهلتهعل لالههتهبل هل دالهيهلتداإ الهلتهعل لاله

ه.ي م ه

هاعد دالتب هيكهيادكهاتداح هإكهف..هاتلوت هكيرهيإ االهلعل لالاتهعد دالللبجوهيكه

هتدهضالرلبوت هذتكهي ر هإيلهي هلاح ا  هفور هت ه ج  هضالريو  هطوولوو  ه راا  هفيهاتلوت هكير  را و

اثاهعبه..عحبجعهتيبجزئىه..نهاتلوت هعءقس اتحقوقىهاتوبىهبد رهعنهاتد دهيهءكهكعه امهع

ه..لكعهحاكىهفديهييضو هعءقسجىهبو قسومهاتجبحاكهبدوهات يهذدهاتج له..بوت قسومهيب ا هبمه دويى

                                         
ه.64-3/61ا را:هاتفصعهتبنهحزمهه(3)
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لك تكهكعهإاضهعحجد هفيه امهفإ رهه..لك تكهكعهعلقد يهعنه ءسهيله دعهيلهفصع

ه.ليعاهيلي هبضالرلهاتلقعهلاتجشوذ ..هلذ اهعءقس هبو قسومهحوعير

هيكهيعاهاتلوت هذا ايهل هيكهاتواذوكهاوئ هإيله.ه.توسهفيهاتلوت هلاح هاتوبىلبجو لبجو

توسهفيهاتلوت يهفددهاذاهشيوهغواهه..هلبجوهي رهل دالهاتداح يهفإذكهتب هعنهل دالضالرله

ه.اتلوت 

هثوتثوهاهاتلءويىهاتاحوجى

يهتبليقهوويهلاتبل قص هبدوهي ءوفهاءالتىهاتبيهاسبلجيدوهاتفمسفىهلاتجبايجدكهلاتليج

بوتءراهاتلهإءويىهاتيرهبلووالههلرحجبرهبد يهإواهاتجروذاهاتجألبيفىهتبيكهاتلءويىيهلاتبيهال هاتلي ه

هاتح يثهإيلهتفو وعهاتاثواهعءدو.

لا هيشورهاتقاآكهاتااي هاتلهذ اهاتءدعهعنهاتسب ت هإء هذكاههتءل هاتيرهإيلهإووالهيه

اه)هاءرضَيَتْ هَ ْجَلِعههيهليقد هتد :ه﴿فوتيرهتلوتلهيألوطههإووالههباعهحءوكهلرحجى (ه2ِعَدوال 

اه) وه)2َلاْتِجَووَ هَيْلَتوال  وه)6(هَلَاَيْقءَوُكْ هَيْزَلا   وه)3(هَلَ َلْيءَوهَ ْدَعُاْ هُسَووت  ْوَعهتَِووس  (ه33(هَلَ َلْيءَوهاتيَّ

ه) و هَعَلوش  هاتءََّدوَر هِشَ اال ه33َلَ َلْيءَو و هَسْول  هَفْدَاُاْ  هَلَبءَْوءَو ه)( ه)34ا و و   هَلذَّ و هِسَاا   هَلَ َلْيءَو (ه31(

وه) و   هَثجَّ هِعَنهاْتُجْلِصَااِتهَعوو  وه)34َلَيْ َزْتءَو هَلَ َووت  هَحوًّو وه)35(هتِءأُْلِاَ هبِِر ه﴾(32(هَلَ ءَّوٍتهَيْتَفوف 

ه[ه32هاه2]اتءوأ:ه

 ل ههكلذ اهاتءدعهعنهاتوااذونهيحديهاتاثواهعنهاتوااذونهاتفاإوىهاتبيهتهإ االهتدويهء

هَرِحوٌ هاتيرهتهإ هتدويهكجوهاو هتلوتل:ه﴿ هَتَغُفدٌر َر هاتيَّ هاِكَّ هَتهُتْحُصدَذو ِر هاتيَّ ه ِْلَجَى لا هَتُل ُّ ه﴾َلاِْك

هاْدهيهلاو :ه﴿[36]اتءحع:ه ِرهَتهُتْحُصدَذوهاِكَّ لاه ِْلَجَتهاتيَّ ورٌهه سوكَلاِْكهَتُل ُّ ه]ابااذو :ه﴾َتَرُيدٌمهَكفَّ

ه[14

ىهإووالههبسيههاتءل يهتهإقدبىهتد يهلا جوهتأاليووهلتابوىهتوابشفداهحقوقهلتد اهيوبييهاتير

اتجءل يهء رهتهسلواللهتد هاتهفيه دارههل حوبريهلاتلوشهفيهظم هرإويبرهلإءويبريهلا ه
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ذكاهاتيرهتلوتلهذتكهاتبأاليههادتديهات يهحصعهتقدمهفاإدكهإء عوهيإاضداهإنهعدسلهإيوره

َلَاوُتداهَعْدَجوهَتْأتِءَوهبِِرهِعْنهآَيٍىهتَِبْسَحَاَ وهبَِدوهَفَجوهَ ْحُنهَتَكههتلوتل:ه﴿هاتسمميهلات يه صهإيورهادتر

َمٍته314بُِجْؤِعءِوَنه) َمهآَيوٍتهُعَفصَّ َفواِلَعهَلات َّ َعهَلاتضَّ (هَفَأْرَسْيءَوهَإَيْوِدُ هاتطُّدَفوَكهَلاْتَجَاااَلهَلاْتُقجَّ

وهعُه هَربََّكه311ْجِاِعوَنه)َفوْسَبْاَوُالاهَلَكوُ داهَاْدع  ْ ُزهَاوُتداهَيوُعدَسلهااْلُعهَتءَو وهَلَاَيهَإَيْوِدُ هاتاِّ (هَلَتجَّ

ه) هاِْسَااِئوَع هَبءِي هَعَلَك هَلَتءُْاِسَينَّ هَتَك هَتءُْؤِعءَنَّ ْ َز هاتاِّ هَإءَّو هَكَشْفَت هَتِئْن هِإءَْ َك هَإِدَ  ه﴾(314بَِجو

ه[314هاه314]اءإااف:ه

]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[هاتاثواهعنهاتوااذونهاتجاتوطىهبد اهلا هذكاتهفيهكبونه

فورههلات يهذكاتهياتءدعيهيكبفيهذءوهببيألوصهيح ذويهلذدهعوهيطيقتهإيوره]باذوكهاتبسألوا[

هاتجبايجدكه هيسبلجيدو هاتبي هاءالتى هعن هيفضع هلاإبووره هاتوري هلالإدتر هبري هرش  هابن اذبجوم

هلاتفمسفى.

تطايقهاتبيه ورهاتابونهاتلزيزهإيودوهلالإوهاتاعهعنهبوبدوهاذاهذتك:ه)الا هاو هعلوااهإنه

طايقهاتدادفهإيلهاتلءويىهه:اسبقاظوهاتابونهاتلزيزهل  تهتءحصاهفيه ءسون:هيح ذجو

ه:..هلاتطايقىهاتثو وى(لايقه جويهاتجد دالاتهعنهي يدوهلتءس هذ هه)التوعهاتلءويىه سوكبود

تهعثعهاابااعهاتحوولهفيهاتججوالهلادالراكوتهعوهيرداهعنهاابااعه داذاهاءشوووهاتجد دالا

هه(اتحسوىهلاتلقعيهلتءس هذ هه)التوعهاتابااع

هيءوءيهإيله هي ر هف كا هاتسب ت هإيلهاتواذوكهاءل ه]باذوكهاتلءويى[.. ث هذكاهل ر

ي يونهبق رهفدجدجوهلاتاسدخهفيهعلافبدجويهبق رهعوهيبدضحهاتواذوكيهلتزا هادشاوتته

هاتجاتوطىهبر.

يه( سوك عهاءل يهفدده)يكه جويهاتجد دالاتهاتبيهذوهذءوهعدافقىهتد دالهاديعوهاء

ليعوهاء عهاتثو ييهفدده)يكهذ ههاتجدافقىهضالرلهعنهاوعهفوإعهاو  هت تكيهعاي يهاذهتوسه

هيجانهيكهتادكهذ ههاتجدافقىهبوتتفوق..هييه  فى(
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هكد دو  دالهعدافقىهتدهث هفصعهبلضهاتحقوئقهاتجاتوطىهبوء عهاءل يهفقو :ه)فأعو

هتد داله سوكاد هلاتقجا هلاتشجس هلاتءدوري هاتيوع هعدافقى هبوإبوور هب تك هاتوقون هفوحصع ي

ه سوكاد هلذد هييضو هفور هذد هات ي هلاتجاوك هتري هاءربلى هاءزعءى هلك تكهعدافقى يهاءرضي

لك تكهترداهييضوهعدافقىهكثواهعنهاتحوداكهترهلاتءووتهلاتججوالهل زئووتهكثوالهعثعهاءعطوره

لاتجووهلاتءورهلاتدداويهلك تكهييضوهترداهاتلءويىهفيههاءرض دورهلاتوحوريهلبوتججيىيهلاء

يإضووهاتو كهليإضووهاتحوداكيهيإءيهكد دوهعدافقىهتحووترهلل داله..هلبوتججيىهفجلافىهذتكه

يإءيهعءوفيهاتجد دالاتهالاايىهفيهذ اهاتجءسيهلت تكهل ههإيلهعنهيراالهيكهيلافهاتيره

هوعىهيكهيفحصهإنهعءوفيهاتججدالات(تلوتلهاتجلافىهاتب

وه كاهي دفه؛لذا اهذكاه]التتىهاتابااع[هإيلهاتيريهلتدوهإماىهييضوهباه]التتىهاتلءويى[

ييضوهتءوءيهإيلهي يونهعد دالينهبوتقدلهفيه جويهفِطاهاتءوسيهيعوهيح ذجويهفدده)يكهذ هه

يهفءلي هاطلوهيكهذوهاتجد دالاتهعألباإى..هفإ وه اظهي سوعوه جواليىيهث هتح ثهفودوهاتحوول

ذءوهعد  اهتيحوولهلعءلجوهبدويهلذدهاتيرهتووركهلتلوتل..هليعوهاتسجداتهفءلي هعنهاوعهحاكوتدوه

اتبيهتهتفباهي دوهعأعدرلهبوتلءويىهبجوهذوهذءوهلعسألالهتءويهلاتجسألاهاتجأعدرهعألباعهعنهاوعه

هغواههضالرل(

ه هفدده)يكهكعهُعألبَاعهفيرهُعألَبِاعي هاء عهاتثو يي فوصحهعنهذ ينهاء يونهيكهليعو

هتيجد دالهفوإمهعألبِاإوهتر(

ابنهرش هاتلهاتوحثهفيهاآلفوقهلاء فسهتيبلافهإيلهاتير..ههلبءووهإيلهذ ايهفق هالإو

َفوِقهَلفِيهَسءُِايِدْ هآَيوتِءَوهفِيهاآْلههتلوتل:ه﴿هيهاو فق ه صههاتيرهالتئعهاتبلافهإيورهفيهعأليداوتر

هَشِدو ٌههَيْ ُفِسِدْ هَحبَّلهَيَبَووَّنَه
ٍ
هَشْيو ُرهَإَيلهُكعِّ َكهَي َّ هَيَلَتْ هَيْاِبهبَِابِّ ُرهاْتَحقُّ ه[51ت:ه]فصيه﴾َتُدْ هَي َّ

هيكهيلافهيقد هفيهذتك هاتيرهحقهعلافبر هإيلهعنهيراالهعلافى ه)لت تكهكوكهلا وو :

هيلافه هءكهعنهت  هاتجد دالاتي هاتحقوقيهفيه جوي هتوقبهإيلهاتابااع هاءشووو  داذا
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اهفِيهَيَلَتْ هَيءُْرُالهت هيلافهحقوقىهاتابااعيهلاتلهذ اهادشورلهبقدترهتلوتل:ه﴿حقوقىهاتشيوه

َجوَلاِتهلَه ههاءرضَعَيُادِتهاتسَّ
ٍ
ُرهِعْنهَشْيو ..هلك تكهييضوهعنه[365]اءإااف:هه﴾َلَعوهَاَيَقهاتيَّ

هلاتغويىه هايقي هاتسوههات يهعنهي ير هيإءيهعلافى هعد دالي هفيهل دال هعلءلهاتحاجى تبوي

هصداللهبرهكوكهلادفرهإلهالتوعهاتلءويىهيت (اتجق

ث هذكاهيكهذ اهاتءدعهعنهاءالتىهذدهات يهالتتهإيورهاتءصدصهاتجق سىيهففيهاتقاآكه

اتااي هاتاثواهعنه)اآليوتهاتجءودىهإيلهاءالتىهاتجفضوىهاتلهل دالهاتصو يهسوحو رهفيهاتابونه

هتأععهاآليوتهاتداراللهفيهاتلزيزهلذيهعءحصالهفيهذ ينهاتجءسونهعنهاءالتىيهف تكهبّونهتجن

اتابونهاتلزيزهفيهذ اهاتجلءل..هلذتكهيكهاآليوتهاتبيهفيهاتابونهاتلزيزهفيهذ ههاتجلءلهاذاه

هآيوته هلاعو هاتلءويىي هإيلهالتتى هآيوتهتبضجنهاتبءوور هاعو هي داع: تصفحتهل  تهإيلهثمثى

ه جولو(هتبضجنهاتبءوورهإيلهالتتىهاتابااعيهلاعوهآيوتهتججيهاءعاينهعنهات تتى

هرابلوهاهاتصءلىهاتلجووى

بدوهي ءوفهاءالتىهاتبيهيسبلجيدوهإي هاتاممهاتج ي يهلاتليجووهاتجلو الكهل قص ه

فيهات تتىهإيلهاتيرها طماوهعنهبااإىهاتصءلىهلاتقو دويهفوتصءلىهاتجبقءىهت  هإيلهاتصو يه

ه.اتجو ع

اتفوزيووهلاتفيكهلاتطههلغواذ هكبورهإيجووهل سبفو هذ اهاتءدعهعنهاءالتىهعنهام هعوه

عوهيسب إيهعنهات اإوىهات يهياي هيكهيءوظاهاتجمح لهيكهيادكهإيلههديهلذفيهذ اهاتجو ه

هه.اطمعهبوتاثواهعنهيعثو هذ ههاتجلورفهاتليجوىهاتبيهتصههفيهبحاهاديجوك

ل]اتادكهبونهاتبدحو هلادتحوال[هلا هذكاتهفيهكبونه]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[ه

وهياتوطهلسءاظهبلضهعاتاثواهعنهاتوااذونهاتجاتوطىهبد اهاتءدعيهحوولهتصجو هته  فى[هل]ات

هبدوهفيهاتفصد هاتجألصصىهتد اهفيهذ اهاتابون.

ليحههيكهيشواهذءوهفقطهاتلهباذوكهعنهتيكهاتوااذونهتح ثهإءرهاتاثواهعجنهاذب هبد اه
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كبوبرهاتجلالفههلكهيحولذوريهلذدهباذوكهاصصهتره[اتبصجو ]باذوكهاتءدعهعنهاءالتىيهلذده

ه]اتبصجو هفيهاتطوولى[يهلا هيشورهفيهعق عبرهاتلهاتجوو يهاتبيهيبأسسهإيودوهذ اهاتواذوك.

هذكا هه(3)فق  هي دوي ر ه ج  هفيهاتاوئءوتهاتجألبيفى هاتءرا ذاتهتصجو هب ييهفاي ههإء 

تجق عبونهاهعجبيئهبوتغاابى..هلبجوهيكهكعهتصجو هتهب هترهعنهعصج ..هفوتءبجوىهاتطوولوىهتبوءك

اتضالريبونهذيهي رهتهب هتد ههاتألمئقهعنهاوتقهايقدوهلاتهعوهيشوويهلحفظهبقووذوهبقدله

هلحاجىهعطيقى.

هاتلمعىه ه اظ هفلء عو هاتجءبجوتي هكع هعي هاتجءطق هبد ا ه بلوعع هاتدااي هفي ل حن

ه هعءبصب هفي هاءسوايناتجد دالل هحوى هي هيألطا ههبوتءوإيل هي دو هعووشال وهاصوص ججت

.هليكهتيكهاتلمعىهتوستهإوثويهلا جوهذءوكهادلهكهات ينهيبءولتدكه صبه اإى.تجسوإ لهيلتئ

هاور وىهلضلبدويهل ججبدوهب تكهاتشاع.

هف هترهلذا اي هاءسوايني هحوى هت هيانهبوسوطى هحبلهلتد هحدتءوي إكهكعهعءبجهعد دال

ه. تصجو هعجوزيهب وا هعنهاتجاكووتهاتبيه ألا هبدوهاتلهاتلجعهلا بدووهبجدوزهاتبحا هإنهبل

تهيصلههإيلهيح  وهيكهيفااهفيهيكهاتسوورله دعهعنهي داعهاتبصوعو يهذتكهلتد اهفإ ره

هاتد فهيب هتصجو ه ءكهاتد فهعنهتصءولدوهذده قعهاءشألوصهلاتشحءوتيهلحسههذ ا

هاء زاوهاتجألبيفىهعثعهاتجحاكهلادطوراتهل س هاتسوورليهلتججولدوهفيهاتجصءي.

اتوشايىهاتلهاتبصجوجوتهاتجد داللهفيهاتطوولىه ج هلإء عوه ءبقعهعنهذ ههاتبصجوجوته

اتلجههاتلجون..هفدعهيجانهيكهتادكهتيكهاتبصجوجوتهاتبيهذيهيالقهباثواهعنهتصجوجوتءوه

ه ووتهلح ذويهلعنهغواهل دالهعصج ه ججدو؟

تلجمكهبشاعهتهيجانهءيهر عهآتيهيكهيلجعهبريهاتيبوكهذعهيجانهيكهتادكهاتو اكه

                                         
هحوليهتا جى:يلراوكهعحج هإيي.ا را:هاتبصجو هفيهاتطوولى:هذورلكهيه(3)
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ه..ذوبطايقىهتهيجانهءفضعهآتىهتصدياهفيهاتلوت هيكهتءف هإجيوىهاتاؤيىهاكتءف وكهاتيبوكهلوءاتل

هذعهيجانهيكهيادكهكعهذتكه ووه  فىيهلعنهغواهتصجو هعقصدال؟

لإء عوهيصعهيح  وهاتلهذ ههاتءبوجىهاتدوعىيهيج هيكهكعهاتجأليداوتهاتجد داللهإيله

صج يهتهب هترهعنهعيهبجوهفودوه حنيهذيهفيهاتحقوقىهتصجو هفاي يهلكعهتصجو هاءرضسطحه

هاذك:هتهب هتد ههاتألمئقهعنهاوتقهايقدوهلاتهعوهيشوويهلحفظهبقووذوهبقدلهلحاجىهعطيقى.

هاوعسوهاهاتءرومهاتو يي

لشدائوىهتءفيهاتي ءوفهاءالتىهاتبيهيسبلجيدوهإي هاتاممهاتج ي هاصد وههل قص هبدو

هيحبو هاتلهعءر  هفوتءروم هاتلقيوىلاتص فى.. هبوتضالرل هليسب إور هي بونهلا هذكاتهفيهكي

ه.]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[هاتاثواهعنهاتوااذونهاتجاتوطىهبد اهاتءدع

ليحههيكهي قعهذءوه صوها هيدضحهكوفوىهاسبأل امهذ اهاتواذوكيهلذدهعوهياتوطهبوتثووته

هفيهادا ونهاتادكيهلذده زوهعنهاتءرومهات يهيحاجر.

تحوالهادتر:هتهيزا هيذكاهتيكهفق هذكاتهفورهإيلهتسوكهاتجؤعنهاتدورنهعنه حو هاد

هاتقو د وىيه هاتليدم هتألصصهفي هإيجوون: هتألصصون هبون هي جي هكءت هحوءدو ه و اي اءيوم

لتألصصهفيهاتليدمهاتجواليى..هلا هكوكهعنهفضعهاتيرهإييهاتججيهبونهذيءكهاتبألصصون..ه

يعه فق هكوكهاءل هذدهعنهالإو يهتبصحوحهياطوئيهإنهاتثو ي..هلكوكهاتثو يهذدهعيدجيهفيهتل

هبلضهيفاوريهفيهاتبألصصهاءل .

تق هكوكهعجوهش ها بووذيهفيهاتادكيهكجوهش ها بووذيهفيهاتججبجلوتهاتقدا ونهاتبيه

هببءرو ه هاتافويى هلح ذو هذي هلالابدو هلحزعدو هاتقدا ون هثووت هيك هيرظ هكءت هفق  تحاجدوي

هلاتججبجلوتهلراودويهليكهتأليفدوهذدهسوههكعهاتجآسيهاتبيهتحصعهتدو..هلا هالفلءيهات

ذتكهعوهكءتهيراههفيهاتججبجلوتهاتجبأليفىهعنهإ مهاتبزامهبوتقدا ونيهلتمإههبدويهلاحبوو ه

هإيودو.
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لا هشووهاتيرهيكهيادكهذتكهاتبفاواهذدهاتجق عىهاتبيهيركههبدوهسفوءىهاديجوكيهء يسه

هفودوهعلا هذ اهاتججيس..

دوهات يهتدتههت هيانهبثووتلاتو ايىهكو تهعيهاتقدا ونهاتفوزيوئوىهلاتاوجووئوىهاتبيهبداتءيه

اتادكهبوتصدرلهاتبيهذدهإيودو..هبعهتدتههت هتانهذءوكهإيدمهلتهعلورفهي ميهفديه جولوه

هلتو لهتيثووتهات يهبءوتهإيورهادا ونهاتادكهل داعوسر.

ادا ونه]ات صدورهلاتججدال[هفيهاتجلوالك..هفوتجداالهاتصيوىهه(3)عنهاءعثيىهإيلهذتك

بوت صدور..هلتدتهذ ههاتألو ىهت ه بجانهعنهاسبألاا هاتجلوالكهعنهتبحد هاتلهحوتىهسوئيىه

هلتجج ذو..ه ها صدورذو هتدت هتشاويدو ه لو  هيك هيجان هلكوب هبوتبابى.. هتابمطدو عرو دو

يهلبدجوه شاعهاتجلوالكهكجوه اي ..هلا هاءرضفووت صدورهلاتبجج ه أا هاتجلوالكهعنهيإجوقه

دوهذ ههاتقدا ونيهلاتبيهكو تهسوووهفيهاتسبفوالله ليءيهذ اهيتسوو هإنهاتجقءنهات يهلضيهت

هعءدويهلتدتهذتكهت هيسبف هعءدوهيح .

هتءز ه هت  هاتقو د وك هفيدتهذ اك هلاتباثوب[ي ه]اتبوألا هإيلهذتكهادا ون هاءعثيى لعن

اءعطوريهلت هتبشاعهذتكهيكهاتوحاهاتجيحهاء و يهذدهات يهيبوألاهعوؤههبفلعهيشلىهاتشجسه

جنهات يهاءنهاو دكهذتكهاتبوألا؟..هلعنهاءنهاو دكهاتباثوبهحوثهيبحد هتوبشاعهعءرهاتجوويهف

هاتجووهاتلهبألوريهلاتوألورهاتلهعووهاللكهيكهتليقهاتجداالهاتااسوىهفيهاتسوئعهفيهاتوألور؟

عيهاتلي هي رهتدتهذ ينهاتقو د ون..هاو دكهاتبوألاهلاتباثوب..هتجوهكو تهيعطوريهلتجوه

هو.كو تهعووههإ بىه شابدويهل اتديهبد

لذا اهرحتهي راهفيهظوذالهات لبوك..هفيدتهذلبوكهيعمحهاتجلوالكهفيهاتجووهتجوهيعانه

تيءووتهيكهيأا هكعهاتجلوالكهعنهاتبابى..هفاعهيعمحهاتجلوالكهت لنهفيهاتجوويهث هيصل هاتجووه

                                         
هعدسدإىهادإجوزهاتليجيهفيهاتقاآكهلاتسءى:هعحج هراتههاتءوبيسي.ه(3)
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عيهيعمحهاتجلوالكهاتج ابىيهتبأا هاءلراقهحو بدو..هلتدتهذ ههاتروذالهلاتقدا ونهاتجاتوطىه

هتجوهذابتهاءطلجىهإيلهشاعهسوئعيهلتجوهتءقعهذ اهاتسوئعهاتلهات ميهتوبحد هاتلهاتألميو.بدوه

لذكاتهفورهبلضهاتااللالهإيلهعنهيلبواهاتطوولىهعقءءوهتيقدا ونيهلعءدوهذ اهاتاالهات يه

هتضجءرهذ اهاتحدار:

او هذتكيهث هراحهيسأتءيهإنهتألصصيهاءل هفيهاتقو دكهاتلهات ر ىهاتبيهظءءتهي ره

هاا هعنهاتجدضدعيهتاءيهاكبشفتهي رهراحهيسبثجاهتألصصيهفورهتوقءلءيهبجوهذكاههتي.ا ه

او هتي:هبحا هاواتكهفيهاتقو دكهلفيهتداريخهاتقدا ون..هذعهرييتهاو د وهيحا هييه

هاوعتهببشايلر..هل دىهيااظهاوعته عجبجيهعنهاتججبجلوتهاللكهيكهتادكهذءوكه دىهعو

هااعىهفيهذتكهاتبءفو ؟ببءفو ه..هل دىهيااظهراحتهتاااههاتص

هايت:هي ع..هفمهيد  هاو دكهعنهاللكهعقءن..هلته رومهعنهاللكهعءر .

او :هفاوبه حا هإيلهذ ههاتقدا ونهاتجءرجىهتيادكيهلاتبيهتدتذوهت هيانهبوتصدرله

هاتبيهذدهإيودويهبأ دوه  رتهعنهغواهعقءنهلتهعءر هلتهعق ر؟

هايت:هيسوت تءوهي كالكهي دوهاتطوولى.

هتيكهاتشلدنههاببس ي هت ذههاتل هت  هفي  هاتسيطىي هذ ه هكع هتيطوولى هالام هعو لاو :

هاتجبأليفىيهتبفاضهإيودوهعنهاتقدا ونهعوهيألا دوهعنهتأليفدوهلفدضوذوهلإوثوبدو.

هايت:هفيهاعاوكهتيكهاتشلدنهيكهتءر ه فسدوهبءفسدو.

هاو :هتاءدوهت هتفلع..هفاوبهسابتهاتطوولىهإءدو؟

هكأ دوهكوئنهعسبقعهترها راترهاتألو ى.ايت:هي تهتبح ثهإنهاتطوولىيهل

هاو :هلعوهذيهاذك؟

هايت:هذيهاتقدا ونه فسدو.

او :هفدعهيجانهتيقدا ونهلح ذوهيكهتفلعهشوئو..هلذعهيجانهتيقدا ونهيكهتص رهعنه
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هغواهإواعهلتهلاعهلتهع رك؟

هسوالسوهاهاآليوتهاتووذال

هيهتبصدرهيكهاءالتىي ءوفهاءالتىهاتبيهتدا رهاءطالحوتهادتحواليىهاتبهبدوهل قص 

إيلهاتيرهيالتىه رايىهلفيسفوىهفقطيهتوسهتدوهييه و ههحسيهيلهتجايوي..هفديهتلطيهاتاثواه

هعنهاتجءوذجهاتبيهيجاءدوهيكهتحد هاديجوكهبوتيرهاتلهتجابىهحسوىيهكسوئاهاتبجورن.

ه:بقدترهاتلبوذوىلذدهعوهيشورهاتورهيبده

 وفي كل شيء له آية 
 

 تدل على أنه واحد 
فأالتىهاتدح ا وىهذيه فسدوهذيهيالتىهاتد داليهلتد اه اظهاتقاآكهاتااي هيشواهكثوااهاتله 

هاتءدعهعنهاتوااذونيهكجوهفيه َجوَلاِتهلَهادترهتلوتل:ه﴿ذ ا هفِيهَاْيِقهاتسَّ َلاْابَِمِفههاءرضاِكَّ

بِيهَتْجِايهفِيهاْتَوْحِاهبَِجوهَيءَْفُيها ْوِعهَلاتءََّدوِرهَلاْتُفْيِكهاتَّ هاتيَّ
ٍ
هِعْنهَعوو

ِ
َجوو ُرهِعَنهاتسَّ تءَّوَسهَلَعوهَيْ َزَ هاتيَّ

ِاهَبْوَنههاءرضَفَأْحَووهبِِره َحوِنهاْتُجَسألَّ َيوِحهَلاتسَّ ٍىهَلَتْصِايِبهاتاِّ هاَلابَّ هفِوَدوهِعْنهُكعِّ َبْلَ هَعْدتَِدوهَلَبثَّ

هلَه
ِ
َجوو لغواذوهعنهاآليوتهاتاثوالهاتبيهت إدهيه[324]اتوقال:هه﴾آَلَيوٍتهتَِقْدٍمهَيْلِقُيدكَههاءرضاتسَّ

هاتلهاتءراهفيهاآليوتهاتجوثدثىهفيهاتادك..هفاعهآيىهعءدوهالتوعهاوئ هب اترهإيلهاتير.

هافقو :ه)ذ ههاتحجىهاتقاآ وىهذ اهاتءدعهعنهاءالتىهيذجوىهه(3)اتجلو اينلا هبونهبلضه

قيوىهوغهاتجءطقوىهاتليجانهلضلدوهذيهاءااظهفيه وغىهعنهاتصهااتبيهيسجوءوذوهالتوعهاآليوته

هيسجوره هكوك هعو هيل هاتسبءووطي هفي هتوستهعحصدرل هاتجءطقوى هاتحجج هلذتكهيك اتجلالفىي

إيجوؤ وهبقووسهاتشجد يهبعهذءوتكهحججهيااظهعءطقوىهإقيوىه حوحىهيسبلجيدوهاتءوسهفيه

هه(4)هإيدعد هبعهفيهحووتد هاتودعوىيهلاكهت هيصدغدوهاتصووغوتهاتجءطقوى(

                                         
هم(4334-3343ياص هعحج هيبدهاتقوس هحو هحج ه)ه(3)

ه(4) هتولضهاتفوزيوئوونهلاتفمسفىهه هاسمعوى هإقم وى هعءواشى هاتألوتق: هلل دال هاتفوزيوو ا را:
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يهفقو :ه)لاتحجىهاتقاآ وىهذ ههيجانهتد اهاتءدعهعنهاتوااذونهوى ووغىهعءطقلضيههث 

هاتشاعهاتجءطقي هفيهذ ا ي تهتلي هعنه فسكهي كه:هكأكه قد هعألوطوونهاتجيح يهلضلدو

عنه..هفإعوهيكهتادكها هل  تهعنهاتل مهيلهيكهشوئو هيل  ك..هحوالثهل  تهبل هيكهت هتان

.هذ اهاتجد  هاعوهيكهيادكه فسكهيله.شيواذكهفق هيل  كه..هاتجسبحوعهيكهتد  هعنهاتل م

اذكهتب هيكهيادكه..ه.هعنهاتجسبحوعهيكهتادكهي تهات يهيل  ته فسك.يكهيادكهغواك

ذ اهاتغواهاعوهيكهيادكهعثيكهفيهحو برهاتلهعنهيد  ههيلهته..هشيوهغواكهذدهات يهيل  ك

اذكهيكهيادكهاوتقو هاذهعوهاوعهإءكهسوقو هإءرهييضو ..هتب ه؛ه.تهيجانهيكهيادكهعثيك.يادك

هلذ اهذدهاتيرهتلوتل(؛هبءفسرهغواهعفبقاهاتلهعنهيد  ه

لا هذكاتهفيهكبونه]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[هاتاثواهعنهاتوااذونهاتجاتوطىهبد اه

اتءدعيهيكبفيهذءوهب كاهذ ينهاتءصونهاتي ينهيبح ثهفودجوهبلضهاتفورينهعنه حو هادتحواله

هوطىهبد اهاتجو هيهلكوفوىهاتاالهإيودو.إنهبلضهيغيدطوتهاتجمح لهاتجات

:هاو :هتهيزا هيذكاهتيكهاءيومه و ايهحوءدوهكءتهي وحهفيهكعهحونهفيهاتءصهاءل 

ل دههاتجؤعءون:هاكهكوكهدتدا هل دالهفيوا وه فسريهيلهتولينهإءدويهيلهتورداهآيىهعنهاآليوته

هر.حبلهتدهكو تهبسوطى..هفمهيجانهيكه ؤعنهبشيوهعنهغواهيكهيرداه فس

هاتبيهيتح ظهبد ه هاتايجوتهاتاثواهعنهاتبصافوتهاتبدايجوى لكءتهيضوبهاتلهذ ه

اتجؤعءونيهفأضيهلراىه غوالهإيلهاتطولتىيهلياد هتد :هي ب هتزإجدكهيكهاتدا هاوالرهإيله

كعهشيو..هعوهالامهك تكيهفيورداه فسرهبافيهذ ههاتدراىيهلتدهعبااهلاح ا..هبعهحبلهسءبجبا..ه

هيلهعيجبا.

 لهي برا..هلبل ذوهياد هتد :هذعهرييب هإجزهاتدا ؟..ها رهتهيسبطويهرفيهث هيعاثهع

                                         
هاتغابوونيهيبدهاتقوس هحو هحج .
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هلراىهعيهي ءوهيإطوءوههلابوهكوفووهتفلعهذتك.

ث هيطيههعنه ويهعنهاتصوووكهيكهيحجعهاتدراىيهليافلدويهث هياد :هذوهي ب هرييب هبأمه

هيإوءا هيكهذ اهاتصويهاتصغواهيادظهعنهاترهاتجؤعءون.

يسجلدكهذ اهيبأتجدكيهلتهيج لكهعوهيقدتدكيهلاكهكو داهفيههلكوكهاتجؤعءدكهإء عو

ااارلهايدبد هيبجءدكهتدهيكهاتيرهحققهاتجلجزليهلرفيهاتدراى..هيعوهغواذ يهفاو داهيضحادكه

ليصفالكهليااصدكهليبصدرلكهي ءيها هلضلتهحجااهفيهيفداههاتجؤعءونهببيكهاتيلههاتبيه

هيتلودو.

بجوهياد يهفوتيرهتوسهعيزعوهيكهيسبجوههءعثوتيهتاءيهفيهااارله فسيهت هيكنهعقبءلوه

عنهاتسوااينيهلتدهي رهفلعهذتكهء وحهاتاعهيطوتورهبجوهيشوويهلتبغواه رومهاتججبجييهبعه

 رومهاتادكهءكهذءوكهعنهتهيقءيهبافيهاتدراىيهفوطوتورهبأكهيغوههاتشجسيهيلهيحد هاتيوعه

هعوبو هيحوي هيل هيقبعهفم و.. هيل هتوم.. هلاتءدور هاتيريه دورا هيب تعهإيل هيصوحهاتاع هلذا ا ..

هليطوتورهبوتجلجزاتهتوجنهإيورهبل هذتكهبوديجوك..هلكأكهاتيرهعفبقاهتأليقرهحبلهيؤعءداهبر.

هيعورسه هيكن هت  هي ءي هيالرك هإقيي هعن هاتاثوا هاتي هليلدال هبوبيي هاتل هيإدال لإء عو

ه.لتهبوتلقعاحبجو وتهإقيوىيهبعهكءتهيعورسهعغوتطوتهتدايجوىهتهإماىهتدوهبوتجءطقيه

.هلذعه.؟بعها ءيهكءتهيشلاهي ءيهت هيكنهيغوتطهاته فسييهفأينهادتحواليهليينهاتجءطق

يجانهيكهيادكهاتجيح هعءطقووهيلهإقم وو؟..هلكوبهيادكهك تكيهلذدهتهيؤعنهاتهبوتجوالليه

لاتجواليهتهيجاءرهيكهيؤعنهبقدا ونهاتجءطقيهء رهيلبق هبأكهكعهشيوهفيهاتد دالهعواللهفقط..ه

هاتلوت ه هفي هتبدا   هيك هاتجءطقهتهيجان هادا ون هفإك هلتد ا هتوستهعواليى.. هاتجءطق لادا ون

هادتحوالي..هلبوتاغ هعنهذتكيهفإكهاتُجيح هيءواضه فسرهحونهيسبأل عدو..

ا رهفيهذتكهيشورهاتشألصهات يهي كاهي رهتهيؤعنهبوتدداويهلفيه فسهاتداتهتهيسبطويه

ح هبوتضوطيهذدهيءااهاتسوورلهاتبيهياكودويهليجح هيكهيلوشهعنهاللكهذداو..هذا اهذدهاتجي
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هاتلقعهات يهيسبلجيريهليغفعهإنهاتحقوقىهاتبيهيسبء هاتودوهل داله.

:هيذكاهي يهاتبقوتهبل ه دويىهبلضهتيكهاتبدايجوتهاسوهعسوحوويهفقيتهترهاتءصهاتثو ي

هسوااا:هذعهتؤعنهبأكهاتجسوحهعشلهإيلهاتجوو؟ه

هكهاتجووهل  هذا اهلح ههعنهتهشيو؟فقو هتي:هي ع..هلي تهذعهتؤعنهبأ

هايت:هي ع..هي وهيؤعنهب تك.

او :هفيجوذاهتءااهإييهعلجزلهي تهتؤعنهبجوهذدهياطاهعءدو..هفإكهايتهتي:هيثوتهتيه

بأكهاتجسوحهعشلهإيلهاتجوو..هفإ يهسأاد هتكهي وهييضو:هياا هتيهتبااهيلهاطالهعنهاتجووهعنه

هتشي..ه

يسبطويهيكهُيلطعهيلهيّليقهادا ونهاتطوولىهاتبيهايقدويهث هاو هتي:هي وهيؤعنهبإترهاوتقه

ليجورسهعوهشووهفودوهعنهاتجلجزاتيهء رهتهشيوهيلجزه..هلا هالتءيهات توعهاتلقييهإيله

ذتك..هذتكهي رهيثوتهتيها رترهباعهذ ههاآليوتهاتجلجزاتهاتبيهيراذو..هلب تكهفأ وهتهيافزه

هبأكهاتيرهاوتقهكعهشيوهفيهاتادكيههإيلهإقيييهلتهيؤعنهبوتألاافى..هء يهعوهالعت عؤعءو

هذد..ه هللضلدو هذدي هبقدا ونهاتادكهات يهايقر هتوسهعقو ا هيكهيؤعنهبأ ر فيوسهعنهاتغاابى

لب تكهفإكهاتيرهعوهالامهايقهاتجوويهفإ رهبوتبأكو هيسبطويهيكهيجلعهفيهييهشألصهشووهاتق رله

هإيلهيكهيجشيهإيور.

هسوبلوهاهاتد ايىهاتجووءى

هاتبيههل قص  هي ءوفهاءالتى ت  هإيلهتدا عهاتيرهتلوتلهعيهايقرهإواهاتدسوئطهبدو

ت هيلينهإنه فسرهعنهام هاتادكهلظداذاههفقطيهلا جوهيإينهإءرهإواهتلوتلهفوتيرهاتجألبيفىيه

هيهكجوهيليءرهكعهحونهإواهذ ايبد هلاتسبجوبىهت إداتد .رسيرهلكيجوترهاتجق سىهتلوواله

ذ ههاتءدعهعنهاءالتىيهبوإبوورههاصصءوهسيسيىه]حقوئقهلراوئق[ه جولوهدثووتهلا ه

سهسدظهيهتولعوهيبليقهبدوهإثووتهاتءودليكواهي داعهاءالتىيهليكثاذوهالتتىهل ااحىهلاطلوىيهف
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هاثووتهتألتدذوىهبوت ر ىهاءلتل.

اذونهاذكاتهفيهكبونه]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[هاتاثواهعنهاتوبودضوفىهاتلهذتكه

هيشواهاتلهبلضدوهذءو:اتجاتوطىهبد اهاتءدعيه

هاهباذوكهاتبدا ع:ه3

لاتجبحققهكعهحونيهلذدهعنهيإر هلياص هبرهاتبدا عهات ائ هتيرهتلوتلهعيهايقريه

هاتاوايوويه هعن هتطدالا هات ين هاتصوالادك هاتجبداضلدك هات هعءدو هيسبفو  هت هاتبي هاءالتى ي داع

ه هإنه فسريهلي تد هإيور.لراحداهيطيودكهبص قهعنهاتيرهيكهيلافد

لا هايتهإيلهتسوكهاتدورنهعنه حو هادتحوالهفيهتقاياهذ اهات توع:هلا هكوكهعرداه

اتد ايىيهلتدا عهاتيرهعيهكوئءوتريهذدهالتوييهاءل هاتلهاتير..هفق هكءتهياد هفيه فسي:هاكهكوكه

تادكههب هيكاتيرهعد دالايهفوسبحعهيتهيبدا عهعيهايقريهبأيهطايقىهعنهطاقهاتبدا ع..هلت

ترهتغبرهاتألو ىهفيهتدا يرهبد ..هء رهيسبحوعهيكهيادكهادترهعنه ءسهعأليداوتريهلت تكه

هفإكهتدا يرهعلد هيسبحوعهيكهيادكهعنه ءسهتدا عهعأليداوترهبلضدوهبولض.

لا هإافتهبل هذتكيهبل هيكهعنهاتيرهإييهبوتد ايىهاتبوعىهيكهاتقاآكهاتااي هذكاهذ اه

هَيوُعدَسلههيورهاتسممهحونهسأترهفاإدكيهفقو :ه﴿ات توعهإيلهتسوكهعدسلهإ ُاَجو هَربُّ ه﴾َفَجْن

هَذَ ظيهفقو هترهعدسلهإيورهاتسمم:ه﴿[43]طر:ه هَاْيَقُرهُث َّ
ٍ
هَشْيو ِ يهَيْإَطلهُكعَّ ءَوهاتَّ ]طر:هه﴾َربُّ

ه[53

فوتيرهت هياببهبأليقهايقريهلتهاتلءويىهبد ..هبعهيبدا عهعلد هكعهحونهتد ايبد ه

هلهعصوتحد هفيهكعه زئوىهعءدوهيلهكيوى.لالتتبد هإي

هاتءدعهعنهاتوااذونهك تكهادترهتلوتل:ه﴿ هَيِكهلال هإيلهذ ا َلَيْلَحلهَربَُّكهاَِتلهاتءَّْحِع

وهَيْلِاُشدَكه) َجِاهَلِعجَّ وهَلِعَنهاتشَّ هاتثََّجَااِتهَفوْسُيِايه26اتَّأِلِ يهِعَنهاْتِجَووِ هُبُودت  هُكِييهِعْنهُكعِّ (هُث َّ

هتَِقدْهُسُوَعهرَه هفِيهَذتَِكهآَلَيى  هَيأْلُاُ هِعْنهُبُطد َِدوهَشَااٌنهُعأْلَبِيٌبهَيْتَداُ ُرهفِوِرهِشَفوٌوهتِيءَّوِسهاِكَّ همٍهبِِّكهُذُتم 
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ُالكَه يهفدوتوكهاآليبوكهاتاايجبوكهتشوااكهاتلهيكهعوه ااههعنهإجوئهه[23يه26]اتءحع:هه﴾َيَبَفاَّ

لا جوهذيهذ ايىهاتدوىهاو ىيهته لافهساذوهلتههاتءحعهتوسهبسوههاتغايزلهكجوهيصدرهادعءوي

هكءددوهلتهكوفوبدو..هلتاءوه اظهباعهالاىهآثورذوهاتبيهت  هإيودو.ه

لا هكوكهيل هعوهالإو يهاتلهذ اهاتءدعهعنهاتبفاواهي يهكءتهيشوذ هفيهيدمهعنهاءيومه

اءإجوقههاو  ايهيهلكوبهيقطيهآتفهاءعوو هفيهاتجحوط(3)شايطوهلثوئقووهإنهثلووكهاتجوو

يهتجدتلذءوكهتووضهليهاتسحوقىه ءدنهباعدالاهحوثهييبقيهثلوبونهاتجووهعنهكعهي حووهاتلوت 

سدظهي دوهفيهعووههافاليهفإ دوهيهيعوه غورذوهاتبيهتهتجيكهلسويىهتبلافهبدوهإيلهييهشيو

لعنهث هاتلهكعه داهيله.هلتج هطايقدوهاتلهاتشوطئهات يه ووتهعءرهيعدوتدو.يهتلدالهيالرا دو

يهفاوبهاذب تهتيكهاتصغورهاتلهعحوتدوهب اىهإوتوىيه..هلا هعأل يهذ اهبوتلجهىه غوالباك

هتدهت هتانهذءوكهذ ايىهاو ىيهذيهاتبيهيرتدوهاتطايقيهلذيهاتبيهيل يبدوهاتودو.

ه ودا ام   هفيهلتيى هإوعو هإشا هسولى هاتووتغهعنهاتلجا هرييتهاتجااال هلذا ا يغوالره.

ه هتحت هاتحاارلهاءرضشقدار هالر ى هطفوبهفي هتغوا هعي هظمم هحوثهإوشهفي ليرداهي

بحوثهيضوطهعداإو ههتيرددرهفيهاتودمهه..عويدهعنهاتسءىهاتسوبلىهإشالهتجوعوه44بوتجميونهفيه

ه.هتدتهي رهيسبلجعهاتبقدي ه سوكتقايووهبد ايىهيلجزهإءدوهاد

رييتهكوبهتءجدههعنهالتئعهاتد ايىهعوهعأل يهبوتلجه..هفق ه سوكلذا اهرييتهفيهاد

فيه دويىهليهي فلدوهاتلهذ اهاتءجدهعداالهيفازذوهاتجووضوكيهاتغ الهاتبيهتصءيهاتيونهيثءووهاتحجع

تبيقلهذ ههاتغ الهاتءألوعوىهاتجد داللهفيهاوإ لهاتججججىهيعااهبوتو وهفيهيهاتحجعهلب وهاتدضي

اضوإىهلإجيوىهاتيهلعوهياوالهاتطفعهيدت هحبلهيوحثهإنهث يهيعرهبد ايىهتهح هتدويه ءيهاتيون

هشواى هإجيوى هلإءقري هلتسو ر هاتاضوي هفيهإضمتهل ر هتقبضيها قووضوتهعبداتوى هي دو هياذ

                                         
ها را:هاتيره عه متر:هسلو هحدظ.ه(3)
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نهليقدمهاتطفعهبد اهكيرهبد ايىهتوعىهعيهلتءفسوهعنهي فريهلحاكوتهعبدا يىهفيهفارهاءسفع

يهيكهاتا عه فسرهتهيسبطوه.هلا هذكاهتيهبلضهاتجألبصونهفيهذ ا.يل هرضلىهتسوإىهفطوعر

هقدمهبلجيوىهاتاضوعهكجوهيقدمهبدوهاتطفعهات يهتهيبجولزهإجاههسوإوت.يكهي

ذ ههبلضهاتءجوذ هاتبيهكوكهاتبفاواهفودوهيل هرحيبيهاتلهاتير..هلذيهظوذالهيشجعهعجوه

هعنهادتابال وتهفيهات رل هاتادكهكير هفديهتءبر هشؤلك هذكاتهباثوا.. هاتلهات رلي تلهاي

اتججااتهباعهحداالثدوهاتلهكعهايوىهعنهاميوهاتلهيهاتلهاتشجدسيهاءرضاتلهيهاتلءو ا

هاتحوداك هي دزتري هعن ه دوز هكع هاتل هاتأليوىي هلحو  هعن هحوداك هكع هاتل هاتءحيىي هاتل اتلهي

ه..هلذا ا. سوكاد

لا ه ليءيهذ اهيتسوو هبوءيهلبونه فسي:هذعهيجانهيكهتادكهذءوكهذ ايىهبمهذوال؟..ه

يادكهذءوكهاوئ هيقدالذويهيلهالتوعهي تدوهلذعهيجانهيكهتسواهاتطوئااتهلاتسووراتهعنهغواهيكه

هإيلهاتطايق؟

لا ه ليءيهذ اهاتبفاواهي بقعهاتله دعهآااهعنهاتوحثيهتليرهيكثاه يىهبوت تتىهإيله

اتير..هلذدهفيهاعاو وىهتدا عهاتيرهعيهإوواله..هلذعهيكهاتيرهلضيهاتقدا ونهتلووالههذا ايهث ه

هكعهحو هإيودو هب تتبد  هبءفسر هيقدم هي ر هيم هغدثد هتاكد ي هكوك هاتور هاحبو دا هعو هاذا هلي ر ني

هلإد د هلع الذ .

طولوهت هيكنهفيهذتكهاتحونهعؤعءوهبإتريهكجوهي يهت هيكنهك تكهعنهاتجاوباينهات ينه

هكءتهبحدثيه يجح لكهاتيرهليسبلجيدكهكعهاتدسوئعهتجحداله..هبعهكءتهتهيالريو..هلتد ا

اعرهضلبدو..هلاتبيهرييتهيكهاتيرهبالتأعمتيهفيهذ اهاتججو هذيهتيبأك هعنهاتفاضووتهاتبيهل

التدوهإيودوه جولوهابب اوهعنهظوذالهاتد ايىهاتبيهذكاتدوهاتلهظوذالهاتبدا عهاتجووشاهعيهإووالهه

هلا وببرهت إداتد يهلتحقوقرهءعءووتد .

لا هرحتهتيبأك هعنهع ظهتدا عهاتيرهعيهإووالههيذذههاتلهاتجحو هاتبيهيادكهفودوه
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لدكهليسأتد هإنهتجوربد هاتألو ىهفيهذ اهاتججو يهفاوكهكعهاتجؤعءدكهاتصوالادكهاتجبداض

لاح هعءد هي كاهتيهتجاببرهاتألو ىهفيها وبىهاتيرهت إداتريهيلهاغوثىهاتيرهترهفيهكانهعنه

هاتاالنهيلهعحءىهعنهاتجحن..ه

لي كالكهتيهكوبهي د هبججاالهاتبدا عهعيهاتيرهبص قهلإوداليىهلتداضيهكوبهيلداله

هتزل هاتاالنيهلكوبهيقضلهإيلهاتش ائ .هاتااووهبل هاتضااويهلكوب

ِرههلا هذكاهتيهبلضد هيكهاتيرهتلوتلهذكاهذ ايهفقو :ه﴿ ُاْعهَيَرَيْيَبُاْ هاِْكهَيَتوُكْ هَإَ اُنهاتيَّ

ِرهَتْ ُإدَكهاِْكهُكءُْبْ هَ واِلِاوَنه) وَإُىهَيَغْوَاهاتيَّ وُههَتْ ُإدَكهَفَوْاِشُبهعَه43َيْلهَيَتْبُاُ هاتسَّ وهَتْ ُإدَكه(هَبْعهاِيَّ

ه[43يه43]اء لوم:هه﴾اَِتْوِرهاِْكهَشوَوهَلَتءَْسْدَكهَعوهُتْشِاُكدكَه

هاْدهلاو هفيهعدضيهآاا:ه﴿ وهه سوكَلاَِذاهَعسَّ هَفَيجَّ و هَاوِئج  هَيْل ا هَاوِإ   هَيْل هتَِجءْوِِر هاَلَإوَ و اُّ اتضُّ

هعَه هاَِتلهُضاٍّ هَيْ ُإءَو هَتْ  هَكَأْك هَعاَّ ُه هُضاَّ هَإءُْر هَيْلَجُيدكَهَكَشْفءَو هَكوُ دا هَعو هتِْيُجْسِافِوَن َن هُزيِّ هَكَ تَِك ُر ه﴾سَّ

ه[34]يد س:ه

هلاو هفيهعدضيهآاا:ه﴿ وهَلُاْفَوى  إ  هَلاْتَوْحِاهَتْ ُإدَ ُرهَتَضاُّ وُاْ هِعْنهُظُيَجوِتهاْتَواِّ ُاْعهَعْنهُيءَجِّ

وِكِايَنه) هِعَنهاتشَّ هَيْ ُبْ ه(هاُه21َتِئْنهَيْ َجوَ وهِعْنهَذِ ِههَتءَُادَ نَّ هَكْاٍنهُث َّ وُاْ هِعءَْدوهَلِعْنهُكعِّ ُرهُيءَجِّ ِعهاتيَّ

ه[ه24يه21]اء لوم:هه﴾ُتْشِاُكدكَه

هاهباذوكهاتءودل:ه4

لذدهعنهيذ هاتوااذونهليالادوهليكثاذوهلضدحوهلالتتىيهذتكهيكهاتيرهتلوتلهيإينهإنه

هفدقهذتكهبوتجصواه هبحقوئقهاتد داليهلإافءو  فسرهعنهام هي وووئرهإيود هاتسمميهلإافءو

هات يهيءبرا ويهليءبراهاتحووله جولو.

لقعهاتلت تكهكوكهاتذبجومهبوتءودلهلاتوحثهفودوهحمهتاعهاتجلضمتهاتبيهتدابه

هاتوشايهفيهفدجدوهيلهاتبلافهإيودو..ه

هاتواذوكهفيهكبونه]اتدوربدكهعنه حو هادتحوال[ يهلا هذكاتهبلضهتقايااتهذ ا
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هبقدتر:ه هادتحوال هاتدورنهعنه حو  هاتجؤعن هات يهيبح ثهفور هاتجقطي هبد ا هذءو يكبفيهعءر

.هلذدهوكهاتءودل[.اسجلداهح يثيهإنهباذوكهعنهبااذونهاتد ايىهاتجووءىيهيطيقتهإيورهاس ه]باذ

باذوكهي  هإيلهاتيرهعنهكعهاتد دهيهلباعهاتجق عوتيهلبججويهاتيغوت..هفوتيرهباحجبرهت ه

يبدا عهعيهآحوالهايقرهباإويىهحو وتد هلا وبىهالإداتد هفحسه..هلت هيحفظهإيود هحووتد ه

وذ هجبوتقو هاتبيهلفاذوهتد هفقط..هلا جوهيضوفهاتلهذتكهارسو هلسوئطهاتد ايىهتد هتواد داه 

هبلقدتد ه هاتودو هيصيدا هيك هيجان هت هاتبي هاتحقوئق هلتوويغدذ  هاتاجو ي هتحقوق هإيود  توسا

هاتججاالل.

لا هكوكهيل هعوهالفلءيهاتلهذ اهاتواذوكهذدهشلدريهبأكهات يهايقهذ اهاتادكهاهاكه

هيلتيه هعنهاتطاقهتولافد هبءفسر هبأيهطايقى هفإ رهتب هيكهيبصعهبأليقر هفلمها كوكهعد دالا

هلتوليجد هك تكهاتقو هاتبيهإيود هيكهيسيادذوهليلافد ه بحقوقبد هلغويىهل دالذ هثو ووي

هتوءسج هل دالذ هعيهاتادكه جولو.

لا هاتبقوتهحوءدوهر مه جيهبونهاتفيسفىهلاتلي هراحهيقد هتيهاهبل هيكهإاضتهترهعوه

اطاهإيلهبوتيها:هاكهعوهتقدتره حوح..هلعءطقي..هفوسبحوعهإيلهعنه ج هذ اهاتادكهبد اه

ادب اعيهليبازهفورهتأليقرهكعهي داعهاتلءويىهلاتاإويىيهيكهيغفعهإنهذ ههاتءقطىهاتبيهاذب ظهاتودوه

هإقيك..هذتكهيسبحوع.

تيسبطويهيكهيصعهاتلهحقوئقهاتد دالهاتاواظهبجددالههاتشألصوى..هه سوكادهذتكهيك

..هلتهكوفوىهالتهحقوئقهاتشاهلاتألوهلتهيسبطويهيكهيصعهاتلهفد هيساارهب وهاتحوولهل دويبدو..

ه.(3)تءرو هي دزلهاتحوول

لتد اهتاظهادعءويهبعهعنهاويد هعنهاتفمسفىهتوذداهبلقدتد يهلت هيبجاءداهيكهيصيداه

                                         
هاتسممهيبح ظ:هلحو هات ينهاوك.ه(3)
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هيبدوهاتلهشيو..هتق هذكاه  يقءوه]يتاسوسهكايع[هذ ايهفقو :ه)اكهعووالظوهاتثدرلهاتفا سوى

لاهلعنهاتدا ههيكه ش.ه.اتلقييهاتجثوتله سوكتتءطوقهاتهإيلهاديهلتوءونيهليفاورهعوركس

هبأكهادا ونهاتلماوتهاد هتوعى هت هتاشبهبل . سو بصااحى هات بجوعهلاتابصوالهلع.وى وهيعو

ههب لكهيالتىهيجانهاثووتدوهبدو(يهفديهإيدمهافبااضوىهعحضىيهيشوددجو

)اكهاتادكهات يهكشفرهاتلي هاتح يثهذدهه:سدتوفوك[.هك.هل.هلعثيرهاو هاءسبوذه] 

لتشكهفيهيكهإيجءوهإنهاتطوولىهيكثاهغزارلهيهعوهعنهاتبوريخهاتفاايهبأكجيريكثاهغجدضوهلابدو

هعضل هييهإصا هعن هعقءلىي هغوا هاتجليدعوتهكيدو هذ ه هلتان هاتبدومهي هاتودم ه دا ر فءحن

ههلاتجبءواضوتهفيهكعه وحوى(

هاتجدعهاتجطوقهتإل هيسب إيهاتوحثهإنهه سوكاكهذ ا هاتحقوئقهاتضالريى بجثعهذ ه

هنهامترهإيلهذ ههاتحقوئق.عص رهآااه بلافهع

ث هاتبفتهاتييهلاو :هاكهذ ههاتحوتىهلح ذوهتافيهتءبوونهحو بءوهاتش ي لهاتلهاتبدا عه

عيهعو عهذ اهاتلوت يهذتكهيكهساهاتحوولهي  هإيلهي رهتب هيكهتأتيهاتجلافىهعنهاتألور هتجوعوه

ه.ه سوكعثيجوهيأتوءوهاتضدوهلاتحاارلهاتي ينهتبدابهإيودجوهحوولهاد

ايت:هفي هتهيادكهذ اهاتبدا عهإواهكعهشألصهإيلهح ليهلتهيحبو هاتلهاداصه

هاتءوسيهتوب هاتبدا عهإواهلاسطبد ؟

شجسرهها سوك راهاتلهاتشجسيهلاو :هاكهطاحكهذ اهيشورهعنهيطيههيكهيادكهتاعه

هاتألو ىهبر..هلاتبيهيءواهبدوهاتادكهعبلهشوو..هليجليرهعريجوهعبلهشوو.

هايت:هعوهتلءي؟

وهيكهاتشجسهلاسطىهاتءدرهلات فو..هليشوووهكثوالهعجوهتءل هبرهي سوالهاتءوسهاو :هكج

هلحووتد ..هفإكهلسوئطهاتد ايىهادتدوىهذ هشجدسهاءرلاحهلذ اتدو.

هايت:هذمهلضحتهتيهيكثا.
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:هاتح سهاتشألصيهتهُيسبفوالهعءرهاتهتبثووتهاديجوكهلاتوقونهبل هاابءوعهاتلقعه(3)او 

هيصيحهيكهيادكهعص راهيبفقهإيورهاتءوسهء رهاوصهباعهعءد هلا اشوفهاتحقوئقيهتاءرهت

إيلهح ليهلتهيجانهطولوهيكهُيلبج هعص راهتيبشاييهلاتقدا ونيهفمهيجانهتوقوىهاتءوسهيكه

هيبحققداهعنهزإ هيح هبأ رهتيقلهاو د و هاتدوو هبح سرهاتألوص.

هايت:هفيجوذاهتهتادكهحيقىهاتد عهذ ههعنهكوئءوتهيااظهغواهاتوشا؟ه

او :هتق هذكا يهسؤاتكهذ اهبآيىهلرالتهفيهاتقاآك..هكبونهاتجسيجونهاتجق س..هففوره

ْتءَوهَعَمِئَاٌىهَيْجُشدَكهُعْطَجِئءِّونَههاءرضُاْعهَتْدهَكوَكهفِيهذ ههاآليىهاتبيهتجووكهباعهتفرىهفودو:ه﴿ هَتءَزَّ

ه وهَرُسدت  هَعَيا 
ِ
َجوو ه[35]ادسااو:هه﴾َإَيْوِدْ هِعَنهاتسَّ

هفد هاتجااالهعءدويهفدمهلضحبرهتي.ايت:هت هي

او :هذيهتاي هيكهتقد هتءوهبأكهاتيرهيولثهتيءوسهرسمهعنه ءسد هتايهيبجاءداهعنه

رؤيبرهلعألوتطبرهلاتبدا عهعلرهلاتبلي هعنهسيدكرهليفلوترهلياداتريهلتوضلدههييضوهعدضيه

هلتدهيكهاتيرهعءحهاتءوسهاتق رلهإيلهرؤيىهاتجمكهاتُجا َسعهفيهحو هاتابوورهلاتبجحوص..

ارسوترهب تهعنهرسد هبشاييهفابجوهكوكهاتجوح لكهسوطاحدكهاإبااضوهآااهعنهاووع:هلعوه

هلتوسهعجاالهكوئنهفضوئيهيلهشوطوكه هييضو هاتجمكهعاسعهعنهاتير هيكهذ ا ات يهيضجنهتءو

هعبجس ه؟

ايت:هاكهذ اهيقبضيهبحثوهعسبحومهفيهذ اهاتزا هاتاوواهعنهاءاليوك..هفجنهيالرا وهعنه

هصوالقهعنهاتج إي.ذدهات

هاد هتاجنهعسؤلتوى هلذءو هلاتبحققهعنهه سوكاو : فيهاتوحثهإنهاتدحيهاتصحوحي

ه  قه هعن هيلت هبوتبحقق هلذتك هلاتبحايبي هاتبو يع هعن هلسمعبر هاتير هاتل ه سوبر   ق

                                         
ها را:هعقوتهبلءداكه] ودلهعحج [يهيحج هالإ لشهلربلهاتحسءي..ه(3)
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اءشألوصهات ينهزإجداهي د هي ووووهعاسيدكهعنهاتيريهب راسىهسواتد هلعلجزاتد هلعوهُ قعه

و يهث هبوتبحققهعنه  قهاتدحيهات يه وؤلاهبريهلذتكهبلاضرهإيلهإءد هعنهيادا هليفل

هاتلقعهلالتئعهاتحس..هلغواذوهعنهي داعهاتبجحوصهلاتب اوق.
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هادتحوال..هلاتجغوتطوتهاتلقيوىه

هإيله هاتجوءي هاتسيو ي هاتجءطقي هاتبفاوا هلعءوظااتد  هكبود  هفي هاتجمح ل هيلبج  ت

وىهىيهلا جوهيلبج لكهطااوهعيبديىهكثوالهعوءاتجق عوتهاتحقوقوىيهلاتجد عهتيءبوئجهاتصحوح

هعنه هسيفد  هإن هيألبيفدك هت هبوعبووز.. هسفسطوئوى هفد  هاتجغوتطوتهبجألبيبهي داإدوي إيل

اتسفسطوئوىهفيهشيويهحبلهيكهعءد هعنهيءااهل دالهاتادكيهلعءد هعنهيءااهاتج اركهاتحسوىيه

هاذو.ليوىهلات لرهلاتبسيسعهلغولعءد هعنهيءااهاتقدا ونهاتلقيوىهاتجلالفىهبوتو اذىهكقو دكهات

هيكهيبلافهإيلهي داعهتيكهاتجغوتطوتيه هتإلتحوال هاتجدا ر لت تكهكوكهإيلهات اإوى

هتمإود ه هلتواشب هيلتي هإيور هتءطيي هت هحبل هامتدوي هعن هيجورسد دو هاتبي لاتبيووسوت

هلحويد هلا إد هثو وو.

[هيهبفاواهاتاغودي[لاتساهفيهكعهتيكهاتجغوتطوتهذدهاإبجوالذ هإيلهعوهيطيقهإيوره]ات

لذدهتفاواهغواهعبءوسههتجوعوهعيهاتلقعهاتسيو ..هذتكهي رهيوحثهفيهيله]اتبفاواهبوتبجءي[يه

كهييضويهءاتلي هحقوئقهاءشوووهكجوهذيهإيوريهتهكجوهيحههيكهتادك..هلذدهغواهعبءوسههعيه

تهإماىهوهكوذبويهليقبضيهعدافقىهاتداايهعدافقىهتوعىيهلعوهإ اههيلبواه دمهيلهاووتهيلهظءاتلي ه

ه.(3)ترهبوتلي 

هَتْوَسهبَِأَعو ِوُِّاْ هَلَتهَيَعو ِيِّه﴿:هلا هيشورهاتقاآكهاتااي هاتلهذ اهاتءدعهعنهاتبفاوايهفقو 

ه هبِِر هُيْجَز ا هُسدو  هَيْلَجْع هاْتِاَبوِنهَعْن هه﴾َيْذِع [يهفوآليىهاتاايجىهاإبواتهكعهعوزاكه341]اتءسوو:

هلضلرهاتوشاهعنهغواهاتلجعهعجاالهيعوكهليلذومهلتدالوتهتهإماىهتدوهبوتدااي.

                                         
ه(3) هيبدهاتطوههعحج ه  يقهاوكهاتِقءَّد ييهالارهابنهه ا راهفيهتلايبهاتلي هيبج هاتليدمي

ه(13مه)ص:هه4334ه-ذاه3441حزميهاتطولىهاءلتله
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لضانهاتقاآكهاتااي هت تكهعثوتهب إدظهبءيهاساائوعهيكهاتءورهتنهتجسد هاتهييوعوه

ءَوهاتءَّه﴿عل لالليهفاالهاتيرهإيود هبقدتر:ه ِرهَلَاوُتداهَتْنهَتَجسَّ أَلْ ُتْ هِإءَْ هاتيَّ هُاْعهَيتَّ وهَعْلُ لاَلل  وع  هَييَّ وُرهاِتَّ

ِرهَعوهَتهَتْلَيُجدَكه ُرهَإْدَ ُههَيْمهَتُقدُتدَكهَإَيلهاتيَّ اهَفَيْنهُيأْلِيَبهاتيَّ ه[63]اتوقال:هه﴾َإْد  

ه سوكلبءووهإيلهذتكهكوكهاتبفاواهاتاغوديهيغيدطىهعنهاءغيدطوتهاتبيهيألوالعهبدوهاد

توصدرهاتداايهبوتصدرلهاتبيهياي يهتهبوتصدرلهاتبيهذدهإيودويهلتد اهيطيقهإيورهاتاوتهه فسريه

اتوايطو يهكايسبدفاهبدكاهعصطيحه]الائالهاتألوو [يهلاتبيهتو يهإواللهاهكجوهل فدوهاه)بو ألااطه

اتفاالهفيهحي هيلوشهفورهليلبق هفيه حبريهث هتهييوثهيكهيفوقهبل هيكهي ركهيكهاتداايهيلجعه

ووتريهفو اعهفيهاءدطيهلذءوهيسللهاتلهب  ه د هبغوىهيكهيطدعهاتداايهتحيجريهاللكهض هيعء

هه(3)  لظيهفو اعهكوبدسو هعألوفو يهلتبوألاهيعءووتر(

لعوهذكاههكايسبدفاهيءطوقهتجوعوهإيلهعداابهاتجمح لهاتج الهعنهاتحقوئقهاتليجوىه

جووهيووهلاتفيكهلريسهإياتثوببىيهلاتبيهتواذنهإيلهضالرلهل دالهاتيريهلا هإواهإوت هاتفوز

هاتءدعهعنهاتبفاواهإء ه لكوتىه) وسو(ه)رلباته سبال(هفيهكبوبره]اتيرهلاتفياودك[هإنهذ ا

ح يثرهإنهاءالتىهاتليجوىهاتجثوبىهتءشألهاتادكيهفقو :ه)اتمذدتودكهإوعىهعوبدجدكهبواذوكه شأله

ّافدكهّكهاتليجووهيبصاتادكيهفيهحونهيّكهاتفياوونهغوضودكهبصدرلهغايوى.هتق هآ هاءعاهاتلهي

ه(4)إيلهاتطايقىهاتبيه بصّافهبدوه حنهتجوهتادكهاإبقوالاتءوهعألوتفىهتجوهالّ هإيورهات توع(

لاو :ه)تءبديهاتقّصىهبوتءسوىهتيلوتِ هات يهإوشهبإيجو رهبقّدلهاتلقعيهكجءوٍمهسيو.هتق ه

تسّيقه وو هاتجدعيهلياوالهيقداهيإيلهاّجىيهلبوءجوهذدهيافيه فسرهاتلهاتصألالهاءاواليهُيفو أه

                                         
يكبدباهه13ياتسوتهه44ا را:هعقوتهبلءداكهآفىهاتبفاواهبوتبجءييهال.إجورهإييهحسنيهعدايههههه(3)

هpthh42.cehci:ra/eh911994.h::/إيلهاتاابطهاتبوتي:هه44:53/هه4335

 (1)  .a ei: mcr:iase eaa csa :/e ,r:iasaJeire p.91 . 
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هه(3)ببدءئىهعنهَ ْجيهعنهاتمذدتوونهاتجوتسونهذءوكهعء هاالك(

هإوت هاتفيكهلاتايوضووته) هاتش ي هعنهلعثير هإنهاعبلوضر هات يهإوا هاال جبن( يرثا

هه(4)اءالتىهإيلهح لثهاتادكيهفقو :ه)اّكهي عهاتادكهذدهفسيفو وهيعاهبغوض(

لعثيدجوهكوكهعدابهعابشبهاشلوعهاتأليفوىهاتاد وىهاتجوااليهاتجثوتهتءشألهاتادكه

وفرهذتكهاكبش)رلباتهلييسن(هات يهكوكهعنهي صورها هاتلوت هيلهاتحوتىهاتثوببىيهتاءرهبسوهه

ه(1)او :ه)تق هيحووتهفيسفو وه رايىهاتحو هاتثوببىيهلإيّيهبدضدحهيكهيتاا يهإنهذتك(

يعوهاتصحفيهاءعايايه) در هل (هفق هاو هعلوااهبسألايىهإنهعدابهاتجمح لهعنه

ه) وسو(ه هلكوتى هإيل هسولباضدك هاتجمح ل هيك ه)يو ل هاتل م: هعن هاتادك ه شأل هإيل اءالتى

هالإج ه هتق ّم هعنهبوإبوورذو هاتفضوئي( هذوبع ه)عا   هيثوبر هعو هام  هعن هتيجب ّيءون هإيجو و و

هه(4)حقوئق(

ه اظه هلذا ا هلسويبد هاتجمح ل هتاد دو هإيجوو هثودتدو هعيهإ م هاتبطدر ه رايى يبوءدك

يدانهعنهاديجوكيهلا هإواه]سواهآرثاهكوث[هإنهذتكهبقدتر:ه)اكه رايىهاتءشدوهاتدحو لهت

هلت سووعهاتلهاثووتدوهبوتواذوكيهل حنهته ؤعنهبدوهاتهءكهاتألوورههلاترتقووهغواهثوببىهإيجوو 

هاتدحو هبل هذتكهذدهاديجوكهبوتأليقهاتألوصهاتجووشايهلذ اهعوهتهيجانهحبلهاتبفاواهفور(

هإقدتءوه هفي ه)اك هاءساار[: ه]إوت  هاتشدوا هكبوبر هفي ه وجسه وءز[ ه]سوا هاو  لعثير

                                         
 (1)   .a ei: mcr:iase eaa csa :/e ,r:iasaJeir J aias:a teeaiee m. Jaeeaae 9114 ,J,p.991. 

 قمهإن:ههفجنهايقهاتير؟:ه ق هاتشودىهادتحواليىه]اذاهكوكهتاعهشيوهاوتقيهفجنهايقهههه(4)

اتير؟[هفيهضدوهاتبحقوقهاتفيسفيهلاتءق هاتادسجدتد ييهال.هسوعيهإوعاييهعاكزهتادينه

ه.35يهص4332تي راسوتهلاءبحوثيه

 (3)   ,a:ea    oeeiese e/as Je eaae 951. 
(4)  eeaiee rr// ,“ /e earpe/ fiaJ earesae,” rs eesrsee,e easeJ ei 8 ,9118.. 
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ههاتج ي لهتلصوو هيا حهاتبفسواهاتجواليهتيحقوئق(

هكوكهعنهاتججانهيكهيصوحه قطىه هحوالثو  ه]اتشدوالل[ هفيهكبوبر هشوعواز[ ه]ليباا لذكا

تحد هفيهحووتريهحوثهذكاهي رهبوءجوهكوكهيءراهاتلهابءبرهاتصغوالهاسبيفبتهيذ وذوه راهيهفأا ه

يفااهفيهي رهعنهاتجسبحوعهيكهيد  هشيوهعلق هلالاوقهكد ههاءُُذكهبجحضهاتفوقيهبعهتهب ه

ارااللهع بال...هث هذكاهي رهطاالهذ ههاتدسدسىهإنهايورهحبلهتهيضطاهيكهيؤعنهي رهل  ه بوجىه

هاتفااله هتبقوعهذ ه هت هيانهإيلهاسبل اال هءكهذذءر هبوت اتهاتبيهيراالتهف باتي ها هعءطقوو  ا

هاءاوال.ه

لا هإيقهاءسبوذهات كبدره]توعسهاليدرهبوركس[هإيلهذ ههاتحوالثىهبقدتر:ه)ا ءيهيإافه

هعنهيس هكوواا  هتجثعهذ ههإ الا  هعاارا  هات ينهتلاضدا هلعنهرفقوئيهاتليجوو وت تيهفيهاتجوعلى

هه(3)اتجشوإايهلذ هيقدعدكهبلجيووتهكوجووئوىهلطوولوىهفيهاتجلوعع(

هاتفصعهاتبلافهإيلهيذ هاءغيدطوتهاتبيهيسبلجيدوه ه حول هفيهذ ا بءووهإيلهذ ا

هلاتفيسفي هاتفااي هاتجو ه هفي هل(4)هاتجمح ل هسءي هقبصا هذءو ههييربإيل كواظهعغوتطوت

كثواايهبعهيلبج لكهإيودوهاإبجوالاهكيوويهلذ هياويدكهفودوهبوتجاويوعهاتجزالل ىيههيسبلجيد دو

حوثهيسبلجيد دوهعبلهشوولايهليباكد دوهعبلهشوولاهعنهاللكهاإبجوالهييهضدابطهتقو هذتكيه

                                         
هاتيرهيبجيلهفيهإصاهاتلي .هه(3)

هعنهاتجاا يهاتبيهر لءوهاتودوهفيهذ اهاتفصع:ههه(4)

هبسود ي..هاءسسهاتمهإقيوىهتإلتحوال..هعشايىهعو يهاتلوت ه جدذ و يهإجاه3

كبههذورلكهيحيهفيه ق ه رايىهاتبطدريهلكبهه.هعوهكبههحد هاتص فىهلغواذوهعثعهكبون:ه4

هكبههاتلقو له هعن هتياثوا هبودضوفى هادتحوالي ه ق  هفي هاتجو ا ي هحوءاى هحسن هاتاحجن إو 

ه.اتح يثىيهففودوه جولوهعووحثهتبليقهبوتاالهإيلهاتقد هبوتص فى.
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هلتوونهعص ااوبريهلذيهبد اهاتباتوه:ه

فسواهعوهيحصعهعنهظداذايهلذتكهتاد دوه:ه فيهاتليوىيهلاإبقوالهإ مهاعاو وبدوهتاءل 

هعنهاءسسهاتاواظهاتبيهتقدمهإيودوهبااذونهاديجوك.

ه:هاديجوكهبوتليوىيهعيهاسءوالهاتأليقهتيطوولىهلادا وءدوهاتجألبيفى.اتثو ي

هاتحبجوتتهاتثوتث هللضي هلاتلشدائوى هاتأليقهتيص فى هاسءوال هعي هبوتليوىي هاديجوك :

هاتجاتوطىهب تك.

هبوتليوىيهلاسءوالهاتأليقهتألسوونهاتبيهياشبهإءدوهاتلي هفيهكعهحون.:هاديجوكهاتاابي

ه اورهعو يهاتليىهلاتسوووى:ايلتهاه

عنهاتجووالئهاتاواظهاتبيهاتفقتهإيوره جويهاتلقد يهبعهاإبواهعنهه(3)هاتسوووىيلبواهعو يه

ههسويلهإيلهاءاعهبمهيه)تهيح ثهشيوهبمهإيى(يهذتكهي رهاح ظهب ائرهاتفااهاءسوسوى)

هه(4()عح ال

طيههذتكهاتجؤثاهتااههي؛هوتطفعهاتصغواهاكهتلاضهتبأثواهعؤثاهعوبعهاكهاتفطالهتقبضوريهف

هفويبفتهتووحثهإجنهضابرهايسىيهليوحثهإءر هارتازهفيهفطاتري هتاد رهعجو يهعووالئهلفي

هاكهت هيج هذتكهربعها ه..لتاعهعصءدعه و لويهإجيووترهاتلقيوىهاءلتلهيكهتاعهفلعهفوإم

وتطفعه.هف.لسوههذتكهاتألدفهتوسهاتجنهيلهاتشووطونيهبعهتليرهيألوفهليديييهياتوكهاتجؤثا

انهلتيهتهي ركهل دالهتيكهاتقدظهغواهاتجءردرلهي مهفيهتيكهاتجاحيىهاتجواالهعنهحووتر

ه.اتضطاانهاتءفسيهات يهيصووره بوجىهاابم هاتجووالئهاتبيهيفد هبدوهاتد دالسوههذتكهذده

                                         
عقو هعد هبلءداك:هاءسسهاتمهإقيوىهتإلتحوال..هعشايىهعو يهاسبف  وهاتجواللهاتليجوىهذءوهعنهه(3)

هاتلوت ه جدذ و يهتلجالهبسود ي.

ه.3/243اتجلج هاتفيسفيهتججوعه يووويهه(4)
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وكهفجء هاتلصدرهاتفيسفوىهتيود يها مهاتفااه فسروهعها يجاتوحثهفيهاتليلتد اهكوكه

يهيوىلاتفوإ(يهاتدودتل)لاتصدريىهيهاتجواليىه:إيعهيربيهاتللاسجدوهيهيرسطدهب رسهاتليعهاذب 

ه..هلا هيثوتهبوءالتىهاتلقيوىهيكهاتيرهذدهاتليىهاءلتليهلتوسهعليدتهتشيوهآاا.(3)لاتغوئوى

هاود هفي هيبلءبدك هراحدا هاتجمح ل هكد د هتان هعي هبر هليبمإودك هاتجو يي هذ ا  

هءونهفيهاسبلجوترهدثووتهل دالهاتير.ؤعلجيد ريهحبلهتهيلطداهاتفا ىهتيجيسب

تجوزه[هات يه(4)اليفو هذودم]لتلعهيذ هعنهتدتلهكواهذتكيهلإءره قيرهسوئاهاتجمح له

هبسيدكرإنه هعنهاتفمسفى ههغواه ه  ي ا  هفيسفوو هاطو  هتويهفمهذدهاطواا.. تجشغدتىهااتجثوتوى

ه سوكعص رهاتجلافىهتإل..هبعهذذههاتلهيكهتهذده و اهاتج ذههاتبجايوي..هلبوتبأععهاتلقيي

ه..اتبااارلهيادكهبوتلوالل..هلا جوهتهيادكهبوتحداسيهكجوهي رهتهيادكهبوتلقع

اكهاتلقعهتوسهسدظهذاكاله حفظهه:او يهلي ااهل دالهعوهيسجلهبوتلقعهاتوشايلت تكه

لفبحهاتوونهإيلهعصااإورهتد مهاتجءدجههيبد اهيبطعهاتليوى..هلآلااينتجورنهالهبدوهتجوربءو

..هلب تكهيح ثهعنهاتفضوئحهاتفيسفوىهعوهذدهلبو هلعءرهتد مهاتجءدجهاتبجايويهيادسبقاائي

هإيلهاتوشايىه جولو.ه

)ذودمهيل هفويسدفهيلرلبيه قعهفاالهاتليىهلا هإواهبلضد هإنهفليبرهتيكيهفقو :ه

ات يهتهيلءيههييهاتببوبييهعلءلهاتببوبيهاتججاالهبونهاتسوههلاتجسوههاتلىهعنهعلو ودوهاءرسطو

                                         
ه.346توريخهاتفيسفىهاتود و وىهتودسبهكاميهه(3)

ه)ه(4) هذودم ه3233اليفو  هلتدفيه3222ي هلت  هاسابيء ي هلعؤرخ هلاابصوالي هفويسدف (ي

هلفحصهإنهاتفد هاد سو ييه هي زاوي هثمثى هبحثهفيهاتطوولىهاد سو وىي هيذ هكبور: بأال واهي

هذتكهرا يهتوريخهاتفيسفىه هلغوا هلاتبوريخهاتطووليهتي يءيي لفحصهإنهعووالئهاءامقي

ه.321اهه324اتح يثىهتودسبهكامه
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يجانهإقمههلا هكوكه(.اتبجابى)شوئوهيكثاهعنهيكهاتسوههسوبقهتجسوورهفوجوهالتتهإيورهاتلوالله

ه(3)ا(تاءره ووهذا يهيكهيجيوهاتباتوههإيله درلهيااظ

يإطلهاتجمح لهاتجوارهاتلقييهيهات يه(4) إجو ديعهكو طلا هاسبفوالهعنهعقدتبرهتيكه

تأثواهتيكهه..هبعهراحهاهتحتتهيجانهاتب توعهإيورهبوت توعهاتلقييتءفيهل دالهاتيريهبوإبوورهي ره

اكهيهكجوهي رهيسبحوعهاثووتهإ عر..هث هتاثووتهل دالهاتيرهبوتلقعاتجقدتىهاهيزإ هي رهيسبحوعه

ه.جصوالراتهاتلقعهاتلجييلتهيتيضجواتكهذاتقضوىهبل ه

يهتاءرهوراتليوىهفيهكبكوكهاوعهاحباوكرهبرهلبأفاورههتهيقد هب تكيهبعهكوكهيقارهعيهي ره

اطمإرهإيلهعقوتبرهتحد هاتلهكو طهاتجؤعنهاتدحو هات يهيحورهاتجمح ليهليسب تدكهبل ه

وكهاتإبقوالييهلكسووتيهعنههءياكهذودمهييقر):هبجقوتترهتضانهات ين..هتق هاو هفيهذتك

ىهبءدعهاوصيهاذهكوكها هاو :هاكهعو يهاتليوىهتوسهاضوىهتحيويوىيهيي:هذتكهباييرهفيهعو يهاتليو

ويهلاكهاتضالرلهاتبيهتوونهتره وهبدوهارتووط وهضالريًّ اكهاتجليد هتوسهعبضجء وهفيهاتليىهيلهعاتوط 

هه(1()لتو لهإواللهتبادكهببااارهاتبجابىاتههعوهذي

قهاتفوذجوىيهإيلهتطووهلاو هفيهعحعهآاا:ه)إء عوهته قبصايهفيهاسبلجوتءوهتيجووالئ

إقيءوهإيلهعدضدإوتهاتبجابىيهبعه غوعاهبج هاتلقعهاتلهعوهلراوهح لالهذ ههاتبجابىه؛هسببدت ه

                                         
ه.324عءوذجهاتوحثهإء هعفاايهادسممهتلييهسوعيهاتءشوريهه(3)

(يهحول هاتبدسطهبونهاتبجايووىهلاتلقم وىهاتجثوتوىيهلل رهه3634اهه3244إجو ديعهكو طه)ه(4)

 ق اهإقيووهتي ينيهيذ هكبور:ه ق هاتلقعهاتألوتصهاتءرايه)اتجشددرهبءق هاتلقعهاتجحضه(يه

هلعوب هاتحا ي هل ق  هاتلجييي هاتلقع هرا يهل ق  هات ئ  هفيهاتسمم هلرسوتى هاءامقي وفوزيقو

ه.432اهه436يدسبهكامه

ه.433توريخهاتفيسفىهاتح يثىيهتودسبهكامهه(1)
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هعجوحاىهتهيععهبجصوالاىهاتبجابىيهلتهادفهإيودوهعنهعءواضبدويهلكعهلاح هعءدوه اضويو

وهدسدفهتنهتأليدهعنهاتبءواضهلحسهيهبعهسبج هييضوهفيهطوولىهاتلقعهاتشالطهاتبيهتجلي

ضالريىيهتانهتألسبيهسوسبء هتزإ هاتءقوضهذدهاآلااهاتلهحججهتبجبيهبءفسهاتجص ااوىه

هه(3)ل فسهاتضالرل(

هات ينهتهيألبيفدكه هاتجغوتطوتهيلطيهاتحججهلات رائيهتميالريوني هذ ه لا ه ليبر

كثوااهإنهاتجمح ليهلا هاو هعلوااهإنهذتك:ه)ليجانهيكه بصدرهبسددتىهيكهسوحىهاتقبو ه

وضتهعااراهحبلهاآلكيهليكهإ الاهكووااهعنهات بصوراتها هيحازهعنه دىهليااظيهذ هها ها

يعوهبوتءسوىهاتلهات بصورهاءاواهات يهسوحس هاتجسأتىه؛هفق هاتأل تهاتحبووطوتهتايهيوقله

الائجوهفورسهاتحقهلح ههسو هاتجو اكهبجءيهاصجرهعنهحجعهاتسمحهعنه  ي يهلتوسهإيوءوه

 دب هبجلافىهذعهيبصورعهاتجبحوربدكهعنهي عهاضوىهعحقىيهيمهكحا هحوواليهفيهاتجلاكىهيكه

عنهي عهاضوىهبوطيىيهليجههإيوءوهيلتهيكه  إد هيحسجدكهاتجسأتى.هفق هيلبافدكهبل هيكه

هه(4)يبلههاتداح هعءد هيكثاهعجوهيؤذيهاآلااهبوطمكهتءوزإد هليفباادكهكأ حون(

[هعنهطالحوتهذودمهإيلهاتاغ هعنهتءواضدوهاتش ي ه(1)لذا اهاسبفواله]باتاا  هراسع

عيهاتلقعهلاتجءدجهاتليجييهتاءرهاويدويهلالافيهإءدوهتاد دوهعنهاتسوعهاتبيهيجاءرهيكهيسبلجيدوه

هفيه هاتلهاتألوااتهاتحسوى هتمسبءوال ه ق ه هإء  ها هاو  هفق  هاتطالحوتهاديجو وى؛ فيهعدا دى

                                         
ه..445 قضهاتلقعهاتجحضهتاو طيهتا جىهعدسلهلذوىيههه(3)

هيهليسجوره ااحىهفیهعدضيهتحقهبوتجءدجهاتايوی.442 ق هاتلقعهاتجحضههه(4)

ه(1) هليح ه3323ه–ه3624باتاا  هراسعه)ه هكجواال ي هبجوعلى هتيفيسفى هيسبوذ ها جيوزيي (ي

هاتجوالليه هلتحيوع هاتغابوىي هاتفيسفى هتوريخ هكبور: هيذ  هاتجلو ايني هاتايوضي هاتجءطق يإمم

ه..413لعد زهاتفيسفىيهلاتج اعهاتلهاتفيسفىهاتايوضوىيهلغواهذتك.هرا يهيدسبهكامه
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اوالههتيهبره؟يهفإذاهت هيانهبونهذ ههاتألوااتاتبفسواها:ه)ي قبصاهإيلهاوااتءوهاتحسوىهلعوهتأ

هيح اثه ها دو هاتطوولىهلظداذاذوي هإء هتفسوا هفمهالاإيهتفبااضدو هيسجله)ادل( هبجو عووشال

تبمحقهلتباابطهعججدإوتهبجججدإوتيهفإذاهاطاالهح لثهعججدإىهعءدوهكوكهذتكهلاح اه

هشيوهغواهذتكهفيهإيجءوه؛عنهادا ونهاتطوولىيهفوءعاهكيرهحداالثهلارتووطدوهبوتبجولريهلته

اتهعوه بواعهبرهظءوهللذجو..هفإذاهاإباضهإيوءوهعلباضهبأكه)اتقدل(هاتاابطىهبونهاتسوههل بوجبره

ذيهعجوهياالهفيهاوااتءوه؛هي وءوههبأ رهيأليطهبونهعوه)يألواه(هلبونهعوه)يسب تر(..ها رها هياظه

هفليتاتايحهتقبييهاتشجاليهفورنهي رها هريظهبلوءره)اتقدل(هاتبيهفلي هاتايحهعو يهتاءرهتهبدو

يحسهاتايحيهليحسهاتشجالهتقبيييهث ه)اسب  (هعنهإء هه)ادل(ه؛هء رهيجوعهبفطاترهيكهيسأ ه

)تجوذا(يهإيلهحونهيكهاتءرالهاتليجوىهتسأ ه)كوب(يهلتهتزي هإيلهذتكه؛ها ءوهته محظهاته

و تهذ ههىيهيعوه)تجوذا(هكيح ثوهفيهتبوبلدوهاتجطااليهعنهاطااالهاتببوبيهتبأتبهاتقدا ونهاتطوولو

اتقدا ونهإيله حدهعوهكو ته؛هفشيوهتهيأتيهبونهعوهيأتوءوهإنهطايقهاتألوالهاتحسوى..هلتدهحولتءوه

تليوعهاتقدا ونهبقدتءوه)تجوذا(هتحبو هاتبليوعهاتلهتليوعيهلذ اهاتلهثوتثيهلذي ه اايهل ادكه

وه..هلي ونه فسرهبقدتر:هء دإء ئ هكوتدء يهات يهسأ ه)تجوذا(هتهتسقطهاءرضهفيهاتفضووه؟

تسبء هاتلهفوعيهث هسأ هعالهيااظ:هلتجوذاهتهيسقطهاتفوعهفيهاتفضووه؟..هلي ونه فسرهبقدتر:ه

ء رهب لرههيسبء هاتلهسيحفوليهتاءرهسأ ه فسر:هلتجوذاهتهتسقطهاتسيحفولهفيهاتفضووه؟..ه

هاتوحثهاتجوبوفوزيقييهلتهياي هاتج هه(3)ضيهفور(فأا ترهاتاباىيهلاو :ها رهععَّ

هاتبفاواه هغيوى هع ظ هإيل هالتوع هاتجمح لي هيلبج ه هات ي هاتبفاوا هفي هاتجءدج لذ ا

اتاغوديهإيود يهذتكهيكهعو يهاتليوىهعنهعووالئهات ذنهاءلتليهبعهذيهعنهاتقضويوهاتبيهيبدابه

                                         
ه(3) هتيألوصهلتقه هتواتاا  هراسعي هاتفيسفىهبءرالهإيجوىي ه–ه35 ي هالهزكيه جوههعحجدالي

هيهببصاف.334
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هليذجوىه هاوجىي هليجلعهتدو هاتقضويوي هاوعهاتحا هبسوئا هليحا هبدوي هإقعهكعها سوكي إيودو

هى..هفبيكهاتقضويوهتيبفاايهكوتلضمتهتيجشييهإيلهتشوورهاتفويسدفتجلم دوهفدقهكعهعءواش

ه]ترهبوءج[

ذتكهيكهكعها سوكهيسبأل عدوهاهحبلهاليفو هذودمه فسرهاهربجوهاتولضهتهيلافدوهفيهحوتبره

اتبب ائوىيهييهيسبأل عدوهعنهحوثهتهيشلايهلذيهآِاُاهتأعونهإيلهعوهيلافهاد سوكيهلعوهياي ه

هلتدتذويهتجوهتقارتهييهحقوقىهفيهاءذذوك.يكهيلافرهعنهاتحقوئق؛ه

تق هاو هيرسطدهعلوااهإنهذتك:ه)تيجووالئهاءلتلهاصيبوك؛هاءلتل:هإ مهاحبوو دوه

اتلهادثووتهبوت توع..هلاتثو وى:هكد دوهعليدعىهبوقونيهيإيلهعنه جويهاتءبوئجيهاتبيهيجانهيكه

فىه(..هلاو :ه)تدهاحبو هكعهعلاُتسبءبجهعءدو؛هءكهاتسبءبو هعجاظهاتوقونيهلاتجووالئهعلوال ر

هاتلهاتواذءىيهتسبحو هاتلي (..هيييهتيزمهاتبسيسعهفيهاتوااذون.

هيااظه هلبلوورل هبسوور؛ هاتشيو هعلافى هاتلي  هءك هاتليوى؛ هتجو ا هع يءى هاتليدم فججوي

هلاتليعيه هاءسووني هتحاي هاتل ه فسر ها ولثت هتجو هاد سوكي هفي هاتليوى هعو ي هفيدت ب توير؛

ه.(3)دملارتفلتهاتلي

عنهب ائىهااتلقد هيكهاتحوالثهتهيسبغءيهفيه)ه:علوااهإنهذ اهاتجلءلهاتغزاتيلا هاو ه

ه.(4)(ح لثرهإنهسوههيح ثريهلاتلوت هحوالثهفإذاهتهيسبغءيهفيهح لثرهإنهسوه

اكهح لثهالارهعءقدشىهبوتءقدشهاتلجووىيه)اتفألاهاتاازيهذ ههاتحقوقىهبقدتر:هليدضحه

اتجدافقىهتيحا هلاتجصيحاىهيسبحوعهاتهإء هل داله قوشهإوت يههعوءوىهإيلهاتباكوووتهاتيطوفى

لبوكهحاو يهلعليدمهيكهآثورهاتحاجىهفيهاتلوت هاتليديهلاتسفييهيكثاهعنهآثورهاتحاجىهفيه

                                         
ها را:هعدابهاتلي هلاتلقعهعنهرنهاتلوتجونيهعصطفله واي.هه(3)

ه.ههههه332يهص3احوووهإيدمهات ينه:هتيغزاتييه ه(4)



90 

 

هاتله تيكهات ارهاتجألبصاليهفيجوهشد تهاتفطالهاء ويىهبوفبقورهاتءقشهاتلهاتءقوشهلاتوءوو

هه(3)(وت هاتلهاتفوإعهاتجألبورهاتحاو هكوكهيلتلاتوو ييهفوأكهتشد هبوفبقورهكعهذ اهاتل

هَيْمهُذُ هاْتأَلوتُِقدَكه)﴿لا هيشورهاتلهذ اهاتجلءلهادترهتلوتل:
ٍ
(ه15َيْمهُاِيُقداهِعْنهَغْوِاهَشْيو

َجوَلاِتهلَه ه؛هفوآليبوكهاتاايجبوك[12يه15]اتطدر:هه﴾(12َبْعهَتهُيدِاءُدَكه)هاءرضَيْمهَاَيُقداهاتسَّ

هومهثمثىهاحبجوتتهتبجثعهفي:هيعهاد سوكهوكتضل

ه.ي د هايقداهعنهغواهاوتقهلذ اهعجبءيهإقم ه.هي

هفيهاتلقعيهءكهاتجأليدقهته.ي دا هايقاداهي فسدا هلغواذا ه.ن .هلذ اهيش هاعبءوإو 

هيأليقه فسرهلتهغواه.ه

ه.لذدهاتحقهييسي هبرهاتلقععوهيكهتد هاوتقو هايقد يهلذ اهه .

ه هفإكه ق  هإيلهذ اي هلي د هلبءوو هات  وو ه ق هتاعهإيدم هاتإباافهبدو هلإ م اتسوووى

ي ه هلُيسِّ هعألواهي هفي هاتسوووى هُيلِجع هاتُجيح  هاتلجوههيك هلعن هلكيووتهاتو يدووتي اتقداإ 

بد دالذويهلُيسيِّ هبوقوءوىهُعلطووتدويهلُيسي هبءبوئجهتجوربرهاتجاتوطىهبدو..هبعهُيلجعهاتسوووىهفيه

عهصوىهلفيهبحثرهلحوترهلعآتريهث هيدابهاتسوووىهفيهي عهككعهكووالهل غوالهعنهحووترهاتشأل

هذدهاتاوايووه هلُيِصاهإيلهذتكيهلذ ا هتيد دالي هلحو ا  هليفباضهاتل مهعص را  هاءعدري ذ ه

هبلوءر.

لعجوها هيسب  هبرهاتجمح لهاتج الهإيله فيهاتسوووىهعوهيطيقهإيوره]ُحجىهاتب ب نه

ه[اتاجدعي[يهيله]عو يهإ مهاتوقونهإء هذويز وا 

هكبوبره هفي هذولكءج[ ه]سبوفن هاو  هفق  هي فسد ي هاتجمح ل هاتجو ي هذ ا هإيل هرال لا 

]اتبصجو هاتلرو [:ه)فيهحو هعو يهإ مهاتوقونهتدويز وا هيجههيكه لي هي رهيسبحوعهيكهيد  ه

                                         
ه.ههه21يهص33اتبفسواهاتاوواه:هتياازيهيه ه(3)
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عاوكهيأليدهعنهاتطواىهل قعهاتطواىيهلتب هيكهيحبديهإيلهياعها رهعنهاتطواىهفيهذ اهاتفااغيه

هل هتردا هبلوت هليح ثهيك هعحادم هلادابفوو هاترددر هذ ا هتان ه سوجوتي هتحروو  تألبفي

والي..هيهإوت هعفهبعهاتل مهفيهتسءوهي ءوهيياههضوبطرهلُيطاهلُيسسهادا ونهترهااتادا ب هاتجواليه

لتده حهيكهذ ههاتجسوجوتهتحبديهإيلهطواىهت دوئوىهتاوكهاتجفباضهبججاالهظددرهاتادكه

لاتطواىهفإ دوهتؤاليهاتلها اجوشهاتادكهإيله فسرههلظددرهذ ههاتجسوجوتهت دوئوىهاتل ال

هه(3)فدراهلا بدوئرهلذ اهب اذىهعوهت هيح ث(

هثو ووهاهاسءوالهاتأليقهتيطوولىهلادا ودو:

لذدهعنهيذ هاءطالحوتهادتحواليىهليكثاذوها بشورايهحوثهيلبواهاتجمح لهيكهإيىه

يكهعوهفيهاتادكهعنهاء رجىههليالكهل دالهاتلوت هذيهادا ونهاتادكه فسدو..هيلهذيهاتطوولى..

هلادا ونهيجليرهعسبغءووهإنهاوتقهي باهيعدره..هفقدا وَنهاتادكهذيهاتبيهتحُاُ هاتادك.

لا هظداهذ ههاتجغوتطىها يجوهإء هبلضهاتفمسفىهاتطووئلوونيهلات ينهذكالاهيكهإءو اه

ىيهليكهكعهشيوهاتلوت هاءربلىه)اتجووهلاتدداوهلاتباانهلاتءور(هذيهي عهاتد داليهلي دوها يج

ه.ه(4)يبادكهعنهاتحوالذوهيلهافبااادو

ذ ههاتجغوتطىهعسبلجيىهاتلهاتلصاهاتح يثيهلفيهكعهفبالهتيوسهتووسوه  ي ايههتلبقو

هيلهترداهبصدرله  ي ل:

فجنه درذوهتيكهاتصدرلهاتبيهظداتهبدوهفيهاتقاكهاتثوعنهإشاهفوجوهيلافهبج رسىه

سوىيهاتضالريىهاتجحضىهعبجثيىهفيهاتج رسىهاتجوركهاتفيسفىهاتطوولوىيهاتبيها بدتهاتلهاتجواليى

لاتبيهتقدمهإيلهفاالهيكهاتجواللها يجىيهلتدوهادا وءدويهلتيكهاتقدا ونهذيهاتبيهيل  تهكعه

                                         
ه.323ه-323اتبصجو هاتلرو هصههه(3)

ه.42ه–ه45سبهكامها را:هتوريخهاتفيسفىهاتود و وىهتودهه(4)
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هاتيريه هذي هفوتجوالل هادتديي هاتابااع هإيل هاتو يع هذي هتيك هاتجوالل هلادا ون اتجد دالاتي

هلادا وءدوهذيهادرااللهادتدوى.

إنهذتك:ه)اكهاتلزلهادتدوىهلاتد فهادتديهذيهاتايجىهاتاووالههلا هاو هعوركسهعلواا

هه(3)اتجسبلجيىهاتودمهتبشاحهحاكىهاتبوريخيهلاتداايهيكهذ ههاتايجىهتهتشاحهشوئو(

هظداذاه هبون هاتطوولوى هاتصمت هإن هياشب هاذ هاتلي  ه)اك هلكدفوتزلك: هكويي لاو 

ه هلي حضهاطأ هاتطوولىي هعن هادتر هفيهتصدره هيْطُاال هاتءرالهاتطوولى؛ ه حى هليؤي  اتجثوتوىي

اتجواليىهتيلوت يهلاتلي هيبفقهعيهاتجواليىهفيهبحثرهإنهاتحقوقىهفيهاتحوولهذاتدويهلفيهاتطوولىيه

لذ اهعوهي  هإيلهيكهاتلي هاتحقوقيهذدهذلهطوبيهعوالي.هاكهاتلي هعواليهبطوولبرهلبجدذاهيه

ه(4)لاتجثوتوىهغايوىهإءرهلإ للهتر(

اتلهيكه)اتجواللهعبحاكىهب اتدويهليكهكعهشيوهه(3263ا3241اللتووكه)لذا اهذذهه

يفساهبوتجواللهلاتحاكىيهلي دجوهيزتوبوكهيب يبوكيهاوضلبوكهتقدا ونهضالريىهذيهاصوئصدجو.ه

اهبإتريهلكعهاءالتىهإيلهل دالهاتيرهعءقدضىيهلتهغوئوىه وهتيص فىيهلتهع با  فيوسهاتلوت هعبالك 

وكهتق مهتيجشييهلتانهاتجشيهلاتاؤيىه بوجبفيهاتطوولى.هتوستهاتلونهعصءدإىهتياؤيىيهلتها

ت بجوعهي زاوهاتجوالل.هلته فسهفيهاد سوكيهلتانهاتفااهلظوفىهات عوغيهلاتفاقهبونهاتلقد ه

ه(1) بوجىهاتفاقهبونهاءالعغى(

هاتاوئءوتهاتحوىيه هاوع هإجدعو هلا جو هاتءوسي هتوسهفقطهاوع ه)ل  تهاتطوولى لذا ا

لتوى..هيعوهادالراكهفي هيسبطيهاتبدا  هاوعهاتطوولىيهفددهلبوتبوتيهعسبقيىهإنهادالراكيهلذيهي

                                         
ه..342بؤسهاتفيسفىيهكور هعوركسيهتا جىيهي  ريرهيوز ييهالارهاتوقرىهلعابوىهاتحووليهسدريويههه(3)

ه..533اتجواليىهاتبوريألوىيهف.هكويييهمهكدفوتزلكيهتا جى:هيحج هالالاليه شاهالارهاتججوذوايهالعشقيههه(4)

ه..331يه334توريخهاتفيسفىهاتح يثىهتودسبهكاميههه(1)
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ه(3)ثو دي(

د هذوءايهببعها ءوه ج هعنهراحهيطاحهالينهاتطوولىهب يمهتألاليوكهاتسجوليىيهعثيجوهفلعه]

ضحهففيهب ايىهإصاهاتءدضىهاءلرلبوىهفيهكبوبره]ه(4)[بورلكهاليهذدتووخ[هاتجلالفهباه]ثواي

هيهلذدهاتابونهات يهالإوهفورهاتلهإوواللهاتطوولىهب  هاتير.[يساارهاتجسوحوىهلعءدجهاتطوولى

[هإنهرؤيبرهلإجيرهفيهذتكيهلييوومه وجسهاليدَرا تلا هإواهعؤرخهاتحضورلهاتاوواه]

فقو :ه)بل هيكها بدلهاليهذدتووخهعنهبووكهبا وعجرهإيلهذ ههاتءحدهتق مهفيهتاتوههل رومهتوفء ه

يطوولى.هليحو هاتطوولىهباعهعوهفودوهعنه جو هكعهاتاوئءوتهلاتإبووراتهلاءفاورهاتألوراىهت

لاسدلهلتقوو هلاعاو وتيهلتوألبز هكعهاتحقوقىهلاتداايهاتلهعواللهلحاكىيهليوءيهإيلهذ اه

اءسوسهاتجواليهعءدجو هتيفضويىهلاءامقهيأععهيكهيادكهفيهعق لرههيكهيحد هاتجبدحشونه

لهسلواللهعلقدتىهإيلهحووهاتلهعداطءونيهليشاعهاتأليقهاتفااليهلاتءرومهات بجوإيهليضفي

عقارهتدوهاتجدتهاتجحبدم.ها رهيو يهليألبب هبوتطوولىيهلتاءرهيءااهييىهعحولتتهتبشألوصدوهيله

هفيه هاتجوالل ها بجوع هعن هيءبج هات ي هاءإر  هاتاع هبأ دو هليلافدو هيح الذو ها ر تجسو ذوي

تجواللهعججدإوتدوهاتجألبيفى.هلذ اهذدهاتس هاتجحوههت ظهاليهذدتووخهتيادكيهفددهيلافها

هه(1)فيهحاصهلح رهبأ دوهبصفىهإوعىيهكعهعوهيؤثاهإيلهحداسءوهبأيهشاعهكوك(

                                         
ه..13اتجواليىهات يوتابواوىهلاتجواليىهاتبوريألوىيهتسواياونهليوادتيهتا جىهعحج هاتجء ييهالارهاتبق ميهعدساديههيسسهه(3)

[هكوتههلفويسدفهلعدسدإيهفا سيهيتجو ييهإافه3263-3241بورلكهاليهذدتووخ:ه]هه(4)

هاتصوتد وته هفي هإافهببدا  ه هلا  هاتفا سيي هاتبءديا هفيهإصا هرلاال هعن هلاح ا هكد ر إن

ىيهلإافهبإتحوالهيهلا هكو تهترهإ لهكبوبوتهض هات ينيهلا هكوكهكور هعوركسهلاح هاءالبو

ه.312عنهاتجبأثاينهبأفاوره..ا راهفيهتا جبرهال.هرعسوسهإدضيهادتحوالهفيهاتغانهصه

ه(344/ه16اصىهاتحضورله)هه(1)
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ث هاابوسهعنهكبوبرهادتر:ه)كعهشيوهفيهاتادكهفيهحاكىهالائوى..هل دذاهاتجواللهذدهيكه

تلجعيهلاذاهتأعيءوذوهفيهيقرىهتوعىهتكبشفءوهي رهتوسهثجىه زوه غواهفودوهيءل هبسادكهعطيقيه

وكنهتهيوقلهلتدهتيحرىهلاح لهإيله فسهاتحوتىيهلكعهاتاوئءوتهتبءوسعهلكعهعوهيو لهتءوهي رهس

لتباوثاهلتبءواصهلتبفاقهبوسبجاار..هاكهيش هاتصألدره مبىهتبص عهب ر وتهعبفولتىهيعومه

تجسوتهاتدداو..هاكهذ اهاتاعهتهيق مهتججو هتأعيءوهلتفاوا وهاتهعجاالهتلواههضأل هعبصعه

ازالاالتهعلافبءوهل   وهيبيغهالتوعهإيلهيكهاتادكهيلجعههغواهعبقطيهءسوونهل بوئج..هلكيجو

عنهام هاءسوونهاتطوولوىهلح ذو.هلا هيادكهعنهاتلسواهيكه  ركهكوبهيكهاتجواللهاتجوع له

يجانهيكهتادكهفودوهحووليهلتانهيادكهعنهاء لههيكهتص قهيكهاتحوولهايقهيله بو هاوصه

هتد دالهافيهاور هإنهاتادكهاتجوالي(ه

همهإء عو3234رلكهاليهذدتووخ[هتيطوولىهكعه فوتهحبلهي رهفيهسءىهلذا اهيإطله]بو

تدا وىهال سههتيرهاتصفوته[يهعوحثهإنهل دالهاتيرهل فوتر]كبوبرهه[ وعديعهكمرك]ي  ره

ه جويهاتصفوتهاتبيرالهإيورهبقدتر:ه)اكهلاتم دوئوىيهلاتق مهلاتمعح لاليىهعثعهاتأليدالهتره

ه(بعهذيهتءطوقهإيلهاتجواللهلاتطوولىهبصدرلهيلضحكمركهتيرهغواهاوبيىهتيفد يهيوهدوهب سو

لت هيبدابهتأتودرهتيطولوىهإء هذتكهاتح يهبعهراحهيءو ودوهكجوهيءو يهاتجؤعءدكهاتيريه

ولىيه[هيءو ودويهلكأ دوهاتيره فسر:ه)ييبدوهاتطوعءدجهاتطوولىعنهكبوبره]فقالهابوعوىهفق هاو هفيه

هاكهبءوتكهاتفوتءوته هكعهاتاوئءوت.. هسو ل هلاتلقعيو هاتفضويى هلاتلووالل.. هاتج يااتهبوتبداوا

لاتحقوقوى..هيوقونهاتلهاءب هعلودالاتءوهاتدحو ات..هاكهاتوكهتبجرهكعهتسوبوحهاتجءسهاتوشايه

هليءصههإيوكهثءوؤهيهلاتوكهيق مهكعهلتئرهلا متر(

هي  هتصدرلا هفق  هاتءدضىي هفيهاتغانهفيهإصا هكوكهسوئ ا هعو هيسء هلذ ا هيجانهيك ر

هات هحقوئقهتقدا ون هكع هتفسا هليك هتلدضهاتيري هيك هاعاو دو هفي هيك هبوإبوور هشيوي هكع طوولى

ه هيلهكجو هي رهتهل دالهدترهيحا هبقدترهإواهإنهذتكهبلضد اتد دالي ه)تق هيثوته) ودتن( :
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هته هاتفيايهتهيحبو هاتلهييهيسطدرل هاتءروم هيك هاتشدوال هبفااتر ه)تبمس( هليك  اتءجدمي

جوكهاتلروجوكه)الارلك(هل)بوسبدر(هفيهعو اكهاتوودتد وو..هلا هذدتوى..هلاومهبد اهات لرهاتلوت

ذذههكعهعنهإي هاتءفسهاتجبطدرهلاتجليدعوتهاتبوريألوىهاتثجوءىهاتبيهحصيءوهفيهذ اهاتقاكه

هه(3)وىهلاتبوريخ( سو بجاوكهادتريهات يهكوكهعفالضوهي رهذدهع ياهشئدكهاتحوولهاد

هجدكهتبمس[هحونهسأتره وبيودكهإناتايوضيهلاتفيايهاتجلالفه]بوواهسوإءرهإواهل

هفقو هترهباعهثقى:ه)يوهسو يه عاوكهاتيرهفيه روعرهاتجواو وايهاتألوصهبوء اامهاتسجوليىي

هه(4)تستهبحو ىهاتلهذ اهاتفبااض(

هي إجدوه هلراح هاتج ي ي هادتحوال ه وو هيك هاتل هاتاؤيى هذ ه هإيل هاتجمح ل هكع لبقي

هعثيجوهفساهالارلكهللاتسهلكءجذوبصءدفهاتحوعهلاتأل عيهلعنهيعثيىهذتكهاد ه :ه)تجوعو

كوبهيكهاتبصوعو هاتجلجزلهاتجرداهفيهاتاوئءوتهاتحوىهعنهاتججانهيكهترداهب لكهت اعهادله

إرجليهفجو يهاءكداكهاتجبل اللهعنهاتججانهيكهيفساهالاىهاتقدا ونهاتفوزيوئوىهب لكهاتحو ىه

هفوتادكهي هفوسوههاو دكهاتجوذبوى هاتادك.. هيكهيءتد دالهاوتقهسألاهتءو شيوهسبطويهليجاءر

 فسرهعنهاتمشيو..هفوتأليقهات اتيهذدهسوههيكهذءوكهشيوهب تهعنهتهشيويهليفساهتءوهتجوذاه

ه(1)هاتادكهعد داليهلك تكه حن(

لكعهذ ههاتطالحوتهتهتل لهيكهتادكهعغوتطوتهإقيوىيهذتكهيكهعنهيقد هب تكهته

                                         
هظفاهه(3) هتلايه: هات ينهاوكي هلحو  هاتلهاتيجوكي هيبح ظهع اعهإيجي  قمإنهاتسمم

ه.36مهاوكيهعابوىهاتاسوتىيهصاتسم

ه(4)  قمهإنهاتلي هفيهعءردرههاتج ي هتالباتهمه.يغالسهله در هك.هسبو سوديهتا جىهه

ه.54(يهص314كجو هاوتييييهطويهسيسيىهإوت هاتجلافىيهلراجرهفيهاتسيسيىه)

هاتجا يهسوبق.هه(1)
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هاتسو هاتقدا ونهاتبيهتلَجعهبدو هيك هإجنهيزإ  هاللكيألبيبهكثواا هاتسوورَل هُتسوِّا هيجانهيك هورل

اتحو ىهتجنهيُقدالذو..هيلهعثعهعنهيلبق هيكهاتقدا ونهاتبيهتلجعهبدوهاتطوئالهيجانهيكهتجَليدوه

تطواهاللكهاتحو ىهتجنهيقدالذو..هيلهعثعهعنهيلبق هيكهاتقدا وَنهاتحسوبوىهيجانهيكهُتجاَيهإجيوىه

ه.(3)حسوبوىهاللكهاتحو ىهاتلهعحوسٍههعوتي

كهكعهذتكهعغوتطوتهتهالتوعهإيودويهبعهكعهشيوهيءفودو..هاذهادا وُنهاتادكهلتهيألفلهي

توستهإء ذوهاتجق رلهإيلهت بواهلتسووِاهاتادكيهسداوهيكو تهعجبجلىهيمهعبفااى..هفقدا ونه

اتسوورلهتوستهإء ذوهاتجق رلهإيلهاوواللهاتسوورليهسداوهيكو تهعجبجلىهيمهعبفااى..هلادا ونه

هق رلهإيلهطوااكهاتطوئاليهسداوهيكو تهعجبجلىهيمهعبفااى!اتطوئالهتوستهإء ذوهاتج

هُيسوِّاه هَعن هلتوستهذي هاتادكي هَسْوا هتطايقى هذيهل ٌب هاتادك هادا ون هفإك لذا اي

هيقداله هَعن هلتوستهذي هاتطوئالي هطوااك هتطايقى هل ٌب هذي هاتطوئال هادا ون هيك هكجو اتادكي

هاتطوئال.

هإيلهل دالهُعق هذ ههاتقدا ونيهليلاَلإدوهفيهبعهاكهادا وَنهاتادكهت  هَب اذى  ءِّنهتدويهسنَّ

اهتألثايهلفوإعهتيفلعيه اتادكيهلاتليُ هب تكهكوتلي هبد دالهكوتٍههتيابوبىيهلبوٍكهتيوءوويهلعؤثِّ

هفودوهيحٌ هِعنهاتلقمويهلتهُيفَبَقاهفيه لعحِ ثهتيحَ ثيهلذ ههاتقضويوهاتجلوَّءىهاتجزئوىهتهيشكُّ

هظوذال.هاتلي هبدوهاتلهالتوٍع؛هفديهلاضحىٌه

هذ ههاتقدا وَنه هإيلهل دالهُعقءِّنهتدوهسنَّ هَب اذى  ا هيقو :هاذاهكو تهادا وُنهاتادكهت  ُّ

ليلاَلإدوهفيهاتادك؛هفي هتهيلبواهاتادكه فسرهذدهات يهسنهذ ههاتقدا وَن..هييهسنهاتقدا ونه

هتءفسر؟

                                         
بىهاتجمح ل:هيكهاابوسءوهبلضهاتجليدعوتهاتداراللهذءوهعنهعقو هبلءداك:هعغوتطوتهيك له(3)

َاهيعاه.. هاتادَكهيسواهبقدا وَن؛هفمهيحبو هاتلهاوتقهتو بِّ
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هذ ههاتقدا ونهتءفسريهت سبطوعهلاتجدانهإنهذ اهذدهي رهتدهكوكهاتادُكهذدهات يهسنَّ

يكهُيغوَِّاذوهكجوهيشوويهتانهاتداايهي رهتهيسبطويهتغووَاذويهلتهاتألال هإءدويهلا جوهذيهعفالضٌىه

هذتكهإيلهيكهذ ههاتقدا وَنهتوستهِعنهاتادكه فِسر. و؛هف  َّ هإيورهفاض 

هذ ههاتقدا وَنهذيهاتقدا وُنه فُسدو؟ ها هيقو :هفي هته قد هبأكهات يهسنَّ

رهغواهلاتجدانهإنهذ اهذدهيكه ذ اهتصديٌاهتيقدا ونهإيلهي دوهفوإٌعهعحاكيهلذ اهتصدُّ

 حوحيهلاتداايهيافضر؛هءكهاتقدا وَنهعجااُلهل ِبهسيدكهاترداذاهاتطوولوىهاتبيهتحُ ُثهفيه

رهتحته فسهاترالفيهلتوستهذيهاتفوإَعهاتجحاَكهتيادك. هاتادكهلتبااَّ

هادا وَنهاتادكهذيها هتص فُى؟ا هيقو :هفي هته قد هبأكهات يهسنَّ

لاتجدانهإنهذ اهذدهيكهاتصُّ فَىهتصبهكوفوىهاتح ثيهلل ُبهكوفوىهح لثهاتفلعه

هاتفلعهحَ ثهاللكهاصٍ هلتاتوهه تهيءفيهل داَلهفوإٍعهتر..هلعلءلهيكهاتفلَعهحَ ثه  فىهيكَّ

هعسوقهِعنهاتفوإعيهلتوسهيكهاتفلَعهتوسهترهفوإٌع.

هاتثووتيهلإ مهاتطِّاااليههبودضوفىهاتلهذتكيهفإكهاتلمعىهاتججوزلهتيص فى:هذي إ ُم

ه ه  ت  هلتدهسيَّجءو هثوببى.. هعطاالل هلاتصُّ فىهتهتءبجهادا وَن هعطَّاالل.. هاتادكهثوببٌى هادا وُن بوءجو

هي دوهي بجتهادا وَنهعطاالليهفَسْاإوكهعوهتزل هذ ههاتقدا وُن. ت  هلتءزُّ

كجوهإواههلت تكهكيرهفإكهعوهذكالههي لههذضجوهتيلقعهعنهاسءوالههاتلهاوتقهإرو ي

هاتجلءلهاتلوت هاتجألبص هلاتءووتهإنهذ ا هبقدتر:ههفيهإي هاءحووو هآر ست[ ]رسعهتشورتز

)اتداايهات يهيءوغيهيكه سي هبرهذدهيكه جويهاتجددالهاتبيهب تتهتيحصد هإيلهاتجواللهاتحوىه

عنهغواهاتحوىيها هبووتهبأل تكهلفشعهذريلون..هلعيهذتكهفإكهعنهيءااهل دالهاتيرهتهيسبطويه

نهتهلاتجزيئوتهإيكهيقو هات توعهاتجووشاهتيلوت هاتجبطييهإيلهيكهعجاالهتججيهبلضهات را

هاتبيه هبوتصدرل هلتد وددو هل وو بدو هاتحوول هظددر هاتل هيؤالي هيك هيجان هاتجصوالفىي طاق

شوذ  وذوهفيهاتألميوهاتحوى.هلتيشألصهعطيقهاتحايىهفيهيكهيقوعهذ اهاتبفسواهتءشألهاتحووليه
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فد اهشأ رهلح ه.هلتاءرهاذهيفلعهذتكهفإ جوهيسي هبأعاهيش هاإجوزهل لدبىهإيلهاتلقعهعنه

ه(3)بقوالهبد دالهاتيرهات يهايقهذ ههاءشوووهلالباذو(اتإ

لذتكهتادكه)اتجواللهتهيجانهيكهتادكهعطيقوهعو يهحوولهلتهعص ريهءكهعوهكوكهاوتووه

هبوتقدله هعنهاتحوول هاتألوتوى هلعوالل هتري هيكهيادكهعص را هعطيقو هلفلمهتهيجاءر هادل عنهشيو

ذوهعنهاتحوولهفلمهفووتجشوذ ليهءكهلاتفلعيهفإذاهتهيجانهيكهتادكهعص راهتيحوول.هيعوهايد

كمهياظهيكهاتجواللهإايىهعءدويهلاتهتابضلهيكهتحاكه فسدوهفلمهبأكهتءجدهيلهتحسهيلهتلقعيه

لذتكهظوذاهاتوطمكهظددرهاتشجسهفيهرابلىهاتءدور.هليعوهايدذوهعءدوهبوتقدله؛هفأل دوهتدها رته

و تهووئيهاءشوووهثوببىهتهتبغوايهفاجوهكيكهتوازهاتحوولهذاتهيدمهتق رتهيكهتوازذوهاآلكه؛هءكهط

عنهاوعهفديهاآلكيهلتهيجانهيكهتد  هفيهلاتهلتضجحعهفيهآاايهلذتكهعقارهفيهعووالئه

اتليدمهاتطوولوىهاتثوببىيهفجوهشدذ هاطهلتهيشوذ هيال لهيثاهتيحوولهفيهاتجوالله؛هفإذاهثوتهاتفبقوره

هه(4)اتلهعد  هذدهعسوههاءسوون(

هتيص فىهلاتلشدائوى:هثوتثوهاهاسءوالهاتأليق

لذيهعنهاتجغوتطوتهاتبيهيسبلجيدوهيكثاهاتجمح ليهفد هي كالكهاهبصوغهعألبيفىهاهيكه

كعهعوه ااههعنهي داعهاتججو هلاتءروميهلادب اعهلادتقوكهتوسه بو هايقهاتديهعحا يهلا جوه

ووئرهبأحطدراهفطدراهاتلهيكهتحدتتهاتلهاتلوت هات يه ااههإشدائوىهتءقيتهه(1)ذدهثجالهتص فى

                                         
هيهعقوتىه)اتألميوهاتحوىهتؤاليهرسوتبدو(يهتاسعهتشورتزهآر ست.23اتيرهيبجيلهفيهإصاهاتلي يههه(3)

ه..333التئعهاتبدحو هتيقوسجييههه(4)

يقص هبوتص فىهإ لهعلوٍكيهعءدو:هح لثهاتشيوهاللكهإيى؛هكغيووكهاتجووهاللكهييهسوهيهه(1)

لذ اهعسبحوع؛هفجنهاتجسبحوعهح لثهشيوهاللكهإيىهلسوه..هلعءدو:هح لثهاتشيوهبليىه

وهترهكوكهذاذو وهتشااوه عجددتىيهعثعه  يقهكوكهيجشيهفيهشورعهتزيورلهيح هياوربريهفد  ه  يق 

ءوهتاافقهلتزاعن..هلعءدو:هح لثهاتادكهلا بروعرهإواهسيسيىهعنهطلومهعنهاتسدقه  فىيهلذ
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ه.(3)ل جوالاتر

 شأته  فىهإواهسيسيىهطدييىهعنهاتبطدرهاتاوجووئيهعوهاوعهييهيكهاتحوولهاهكجوهيالكهاه

اهبوتجزيئوتهاتجبل الليه هعنهاتاوجووئووتهاتوسوطىيهعالر  اتحوديهاسبجاهتجميونهاتسءونيهابب او 

هاتله هل دت  هب لراتهتحفوزيىي هالاايى هذاتوًّو هاتءوسألى هاوعه]عكوئءوتهلاتجزيئوتهاتجبل الل و

هاتلهبابايوهبسوطى.[بابوايى اهل دت  هيهلياوا 

ىه  فىه بوجت هيبادكهاهكجوهي كالكهاهاتهبد اهات برومهات يه ااههاتادكهلعثعهذتكه

ىهبدافاهاترالفهلاتليعهاتجوالي بوجىهتله..سيسيىهعنهاتليعهاتجواليىهغواهاتلوايىهلغواهاتج ركى

ه.عاي لهيراالتها شووههإيلهذ اهاتشاعهلهإوايىتءشألهاتادكه شأهاتادكهاللكهحو ىهتقد

لذ هيسبلجيدكهفيهذتكهيسوتوههعألبيفىيهبحسههاتلصاهاتليجيهات يهياد دكهفوريه

هعنه هاتاثوا هاكبشوف هيب  هت  هاتبي هاتسوبقى هاتلصدر هفي هاتحبجوتت هيقييدك ه ج ذ  حوث

هاتحقوئقهاتليجوىهفودويهليزي ل دوهفيهاتلصدرهاتبوتوى.

)كيههالارلين(ه[يهلات يهكوكهي إلهه(4)تدعوسهذءايهذوكسييلعنهيعثيىهذتكهيكه]

يلهآتىهالهتضانهإلتدهتاكءوهسبىهاا بوجىهاام رهاتش ي هت ارلكهل رايىهاتبطدريهذكاهي ر:ه

                                         
اتليعهغواهاتلوايىهلغواهاتج ركىيهلعءدو:هاتبقووهإاضيهتسيسيبونهعنهاءسوونيهلعءدو:هتدفاه

هعججدإىهعنهاتلداععهبطايقىهغواهلاإوىهتُبشاعهظوذال..

هاتجطيههعنهكبونه]اتجيح هلاسب تترهه(3) اسبف  وهاتاثواهعنهاتجواللهاتليجوىهاتجاتوطىهبد ا

هاتألوطئهبوتص فى[هال.هربويهيحج .

(هإوت هيحوووهبايطو ي..هكوكها هتقههباه)كيهه3635ه-3645تدعوسهذءايهذوكسيي:ه)ه(4)

رلينهفيهورتزهالاالارلين(هت فوإرهاتقديهإنه رايىهتشورتزهالارلينهاتءشدوهلاتبطدر..هاتبقلهتش

ه..هلذده وحهه رايىهاتقااله.3652حداتيه
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يكهتابههاتإجو هيهلزعءوهطديميهفإ دوهيجاءدوهيكهلعسوفوتهيرعدزه4لهويحافه42كوتوىهتحديه

ه..اتاوعيىهتدييوومهشاسووا

اتجبأااليهلبل هاتكبشوفوتهاتليجوىهاتاثواليهفإ رهت هتل هتافيهاتقالالهيعوهفيهاتلصدره

اتسبىيهف تكهراحداهيجالكهتل يمتهإيلهتيكهاتءرايوتيهفوسبو تدذوهبءرايىه  ي ليهلذيه

يكواهإ الهعنهاتحبجوتتهلاتفاصهتوبحققهعنه[يهيلهإيلهلضيه رايىهاتقااللهاتمهعبءوذوى]

هإيودو..ههامتدوهاتادكهبوتصدرلهاتبيه ااه

لت تكه ااذ هيضلدكهتاتود وتهاتحبجوتتهاتبيهتفدقهكعهاتججاءوتهفيهسووعهاتغووه

ادلهاور وىهي شأتهاتادكهل ججبريهحبلهيكهاللكوءزهيثءووهرالههإيلهاتجلجزاتهبوإبوورههت  ه

إيلهل دالهادلهاور وىهراحهيقد هفيهكبوبره و يهاتسوإوتهاءإجل:ه)اتجلجزلهإوورلهإنه

ا.هفإذاهتّدحهتجثو هراوعيهتجاي هاتل راوهبو ههشيوهعجانهاتح ل ثيهتانهح لثرهعفو ئه   

هاوااتءوهلعلورفءوهتؤّك هتءوهإجزهاتااومهإنهذ هه تجوذءوهفليوءوهاإبوورهذتكهعلجزليهءّكهكعَّ

ويهلتاءدوهفقطهغواه اتحاكى..هتانهاتلي هتنهيحا هإيلهذ ههاتحوالثىهبوإبوورذوهعسبحويىهتجوع 

ه(3)ى(عحبجيىهاتح لثهتيغوي

ه)فاضوبيهبأّكه هفوقد : هيكثاهلضدحوي هبصوغى هاتفاال هإنهذ ه هفيهعدضيهآاا ليلوا

اهاوراىهتيطوولىيهتاءّدوه زٌوهعنهسيسيىه اءح اثهاتبيهيشويهذكاذوهكجلجزاتهتوستهيعدر 

عنهاءح اثهاتطوولوىهاءكثاهيلهاءاعهاحبجوتوى..هاتجلجزليهبايجوتهيااظيهفيهحو هح ثتيه

هع هحظ هذتكهضابى هلعلجزات..هفإّك هيح اثهطوولوى هاتل هاءح اثهباتوبى هتءقس  هت ودالي

                                         
ه(3) هاللكوءزي:هه هريبشورال هبمهعصج ي هكد و  هاتبطّدر هيالتى هُترِدا هتجوذا  و يهاتسوإوتهاءإجلي

ه.353(يه3332) وديدرك:ه درتدكيه
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هعجان(
ٍ
هشيو هه(3)فوججّاالهاإطووهلاٍتهيلهفاٍصهغواهعح لالليهفإّكهييَّ

لبءووهإيلهذ ايهفق هطاحهفيهكبوبره]لذ هادتر[هاعاو وىهتدفاهعميواهعميواهاتاداكهه

يهذدهكوءوهذ ايهلبوتصدرلهاتبكدهحبلهيادكهاتبيهتصيحهتيحوولهفيهعاوكهعوهعنهاتادكهاتداسيي

إيودوهعجاالهاحبجو هعنهاتحبجوتتيهيلهكجوهإواهإنهذتكهبقدتر:ه)سأادتدوهثو وىيهاذاهكو ته

وهلاح هاتلهعيووريهيوقلهاتح ثهغواهاتجبدّايهعيه احبجوتتهتدّت هحوولهإيلهكدكٍههعوهإفدي 

هه(4)ذتكهعفو ألهعجاءىهاتح لثهإيلهعيوورهكدكه(

راحهيفساهكعهشيويهفددهتهيحبو هاتهاتلهاتزعنيهلا هل بوجىهتد ههاتطايقىهفيهاتبفاواه

او هشورحوهكوبهتلجعهاتص فىهإجيدوهفيهتجثو هاتااومهات يهسوقهذكاه:ه)فوجوهيبلّيقهبوتبجثو ه

اتااوعييهتب افيهاتجزيئوتهفيهاتااومهاتصيههفوجوهبوءدوهبوتجوذوتهغواهعحّ اللهبوسبجااريه

هت تكهتوقلهكوععهي هاتبجثو هثوببى.هلتانهاذاهييغيهاتب  افيهبونهاتجزيئوتهاتجألبيفىهبلضري

بوتجوههلاح هفيهاتيحرىه فسدوهفسببحّاكههابص فىهعطيقىههاح ثهلاتجدتهكعهاتجزيئوته

اتو .هعنهاتججانهيكهييّدحهتجثو هراوعيهتءوهفيهذ ههاتحوتى.هعنهاتججانهيكهتح ثيهتانه

هه  فىيهكوواٌلهبشاٍعهغواهعجاٍنهتألّوير.هلتانهتوستهإصوىهاتحبجوتتهاتجلوكسىهتجثعهذ 

ا.هاومهزعوٌعهفوزيوئيهبحسونهذتكهتييهلل  هيّكهإ الهاتحبجوتتهكووٌاه إيلهاتحسونهكثوا 

هعنه هكعهاء فور! هتهيافيهتابوبى ا ه    ه غوا هذ ا هاتادكهحبلهيدعءو هإجا هبحوثهيّك ا    

وهعيهي ّكهاحبجوتوىهذتكهايويى.هاّكهام ىهذ اهاتجزوهعنهاتججانهتوقاٍلهيكهتقفزهاتلهاتقجاه راي 

نهبوتحسونهعنهاتد د هاتلهعءوطقهعنهضآتىهاتحبجو هبشاعهيكواهباثواه اتءقوشهيكه بجا 

                                         
ه.313اتجا يهاتسوبقيهصههه(3)

ه.124-121لذ هادتريهريبشورالهاللكوءزيهصههه(4)
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) هه(3)عجوه سبطويهيكه بألويرهعلقدت 

لكعهذ ههيطالحوتهعجبيئىهبوتجغوتطوتيهلت هي  هإيودوهييهالتوعهإيجيهلتهريوضييه

هاتولضهي هيك هحبل هإيلهلتهإقيي.. هت ريودو هلبل  هاتقااللي هعن هإيلهعججدإى  اظهتجابى

ه.(4)اتضانهإيلهتدحىهاتجفوتوحيهلتاكدوهع لهطدييىيهت هتبجانهعنهكبوبىهكيجىهلاح لهكوعيىه

عيهاتلي هي رهحبلهتدهتجاءتهذ ههاتقااللهعنهكبوبىه جيىيهبعهعنهكبوبىهاصو ليهبعهعنه

و..هذتكهيكهكعهذتكهتهيسوليهشوئوهيعومهكبوبىهاليداكهكوععيهفإكهذتكهتهيغواهعنهاتقضوىهشوئ

هالاىهايوىهلاح لهلاحاوعدوهلإجوئهه ءلبدو.

اتقاالليهلعوهإيودوههبودضوفىهاتلهذتكهيقو هتدؤتوهاتجدتلونهبإضوفىهاحبجوتتهإ ال

تءطقهكيجوتدويهيلهتجلعهكيجوتهاتقصو لهتد ههاتقااللهيكهذعهيجانه:ه(1)كبوببريهتوثوبداهاتص فى

ه وطقى؟ لذعهذءوكهآتىهكوتوىهترعهتطويهتجميونهه..ااالهيلوشهعميونهاتسءون؟لذعهذءوكه..

اتحواههعنهات يه ءيهترله..لذعهذءوكهيلراقهتافيهتيابوبىهإيودوهتجميونهاتسءون؟ه..اتسءون؟

عنهات يهلفاهترهاءلراقهفيه فسهاتجاوكهات يهله..ترهفيه فسهاتجاوكهات يهذدهفور؟ههللفا

هذدهفور؟

جانهيكهتءبجهيشوووهغواهعبدالىيهفيوسهعلءلهذتكهي دوهيجانهتدهسيجءوهيكهاتص فىهيل

                                         
ه..323-353إجليه و يهاتسوإوتهاءهه(3)

يراالهاتجاكزهاتوايطو يهتيوحدثهاابوورهذ ههاتءرايىهحوسدبوو ه..هفدضيهسبىهاااللهافبااضوىهه(4)

ب يتهتضانهإيلهاآلترهاتاوتوىهتج لهشداهكوععهت هيج لاهفودوهكيجىهعاد ىهعنهحافهلاح ه

هكوكهعسودا هل..هفيهاد جيوزيىيهعيهاتلي هيكهاتحافهفيهاد جيوزيىهيلبواهكيجىهاذا هو  عبودإو 

هبفااغ..

ها را:هاتجيح هلاسب تترهاتألوطئهبوتص فىيهال.هربويهيحج .هه(1)



103 

 

وهعسبحوم يهل شأله رومهعسبجاهاوبعهتيبفسواهبمهعءر هإواع:هحَ ٌثهعسبحوعهته يكهتءبجهح ث 

يجانهلادإرهعدجوهطو هاتزعوكيهلتحد هعواللهغواهحوىهبءفسدوهتجواللهحوى:هح ثهعسبحوعهته

هعوالل هلتحد  هاتزعوكي هطو  هعدجو هلادإر هح ثههيجان هلاإي: هاتلهكوئن هبءفسدو هلاإوى غوا

عسبحوعهتهيجانهلادإرهعدجوهطو هاتزعوكيهلتحد هعواللهتهتسجيهبءفسدوهاتلهكوئنهيسجي:ه

هكوئنه هاتل هتضحك هت هعوالل هلتحد  هاتزعوكي هطو  هعدجو هلادإر هيجان هت هعسبحوع ح ث

هيضحك:هح ثهعسبحوعهتهيجانهلادإرهعدجوهطو هاتزعوك.

اتجغوتطىهعنهييساهاءعدريهذتكهي دوهتهتلبج هاتهإيله فسههلت تكهفإكهاتاالهإيلهذ ه

هبوابصوره هذءو هلسء كا هفودوي هليغوتطدك هفيهطالحوتد ي هذؤتو هإيودو هيلبج  هاتبي اتجووالئ

ه:(3)اجسىهل دهيهيجانهاتسبفواللهعءدوهفيهاتاالهإيلهذ ههاتجغوتطى

هاهاتص فىهتفساهكوفوىهاتح ثهتهتح ي هاتفوإع:ه3

دتدوه..هتانهتهيجانهاوتصبهكوفوىهاتح ثبوإبوورذوهاتص فىهد هذتكهي رهيجاءءوهاو

هتءفيه ..هلذدهعوهيقدمهبرهاتجمح ليهحوثهيجليدكهاتص فىهلسويىهل دالهفوإعهتيح ثيب ا

هتءفيهاتفوإعيهتهتد بهاتاوفوى.

هي رهإء عوه لاءعثيىهاتداالوىهاتجقابىهتد اهكثواله  ايهل لوشدوهكعهيدميهلعءدوهاهعثمها

اتص فىهع اعهعقوالهفاإد وىهيثءووها ااوهإنهطايقهجصاهبتيهاح ظهااظهاتجءدفوىهكبشبهيذوا

حفوئاهتبشوو هعسج يهلاوعداهبإبمغهعسؤلتيهاتججيسهاءإيلهتآلثوريهات ينهيلف لاهتجءىهفءوىه

ي رهجىيهلي رهعنهاتكبشوفوتهاءثايىهاتجداهبل هاتوحثهلاتبءقوههاهتوونهتد هلليثايىهعبألصصىيه

ه.صاهاتفاإد يهاتجبأااهتي لتىهاتفاإد وىهاتق يجىيلدالهاتلهاتل

فدءوهإوا وهإنهاتكبشوفهباد ره  فى..هتاءوهت ه لواهإنهاتجابَشبهبأكهحصدترهكوكه

                                         
ها را:هاتجيح هلاسب تترهاتألوطئهبوتص فىيهال.هربويهيحج .هه(3)



104 

 

هلتدهاإبوا وهه هبري هلاتبفو وعهاتجاتوطى هلتوريألر ه وحثهبج هإنهحقوقبر هرحءو هلا جو   فىي

ه  فىهتجوهفليءوهذتك.

هل هاتذا ا هاتقدا ون هيح  هيك ه سجي ه  فىإء عو هاكبشب هعثعفوزيوئوى اكبشوفهه..

ته فد هعنهذتكهيكهاتقو دكهتوسهترهه..يرشجو سهتقو دكهاتطفديهلاكبشوفه ودتنهتيجوذبوى

هب..هلا جوهطايقىهاتكبشوفهفقطهكو تهإنهطايقهاتص فى.عابِشه

ه هإء عو ه  فىلذا ا هااباع هاءشووو هعن هشوئ و هيك ه سجي هعثع هتوواشه.. هذو ز اابااع

ه..لاابااعه دكهلاكاهءإداالهاتثقونيهلاابااعهتووورلكهسوءساهتيجواالليبتيءرورلهاتطووىيه

ه.عته فد هعنهذتكهيكهذ اهاتشيوهتوسهترهعألباِه

إء عوه سجيهيكه ايجىهعنهاتجاائ هاكبشفته  فىهته فد هعنهذتكهيكهذ ههذا اهل

هاتجايجىهتوسهتدوهعاتاه.

يىيهاللكهعنهاتبفوإمتهاتطديهاتادكه شأه  فىه بوجىهسيسيىلبءووهإيلهذ ايهفإكهاإبووره

ه..هعقدتىهغواه حوحىيهبعهذدهعغوتطىه ايحى.تءرو هيلهتألطوطهسوبق

بعهاكهاتجمح لهفيهعلوعمتد هاتلواليىهيقالكهبد ايهليلبوال ريهلتهيطوقد رهاتهفيهذ اه

هاءعاهلح هيهتوءفداهل دالهاتير..

[هالذدتودبيهحدتبدوه]لعنهاءعثيىهإيلهذتكهيكه]كور هسوغوك[يهفيهرلايبره]اتصو [هات

هت رسهعيهزعمئدوهفيهعاكزكو تهه[اييي]يحايهاصىهإوتِجىهفيكهت إلههاتلهفي هسوءجوئيي

صفبيهي دوهتبجبيهبعنهام هاتوحثهاشوراتهلاراللهعنهيإجوقهاتفضوويهلتوونهه[سوبي]يبحوثه

 ه شأتهاي دوهيسبحوعهيكهتادكهيؤك هلذتكهعوه لعهيإضووهفايقهاتوحثهاتبفاالهلاتبلقو يه

بهيح اثهث هتاشه(..ا دوهتحجعه روعوه..ا دوهتوستهتشديشوهكد وودك:ه)ت اهيصوحلبوتص فىيه

هاتفوي هإنهلرلالهتيكهاتاسوئعهبوتفلعهعنهإدات هيااظ.

 دالهدثووتهلكو تهكوفوىهيؤك هيكهرسوتىهعلق لهلاح لهفوتالايىيهلاتفوي هات يهعثيدوه
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 فسهذ اهاتجءطقهإء عوههداسبأل عيهذ اهاتا عه فسرهلعميونهاتجيح ينهت هعاسعهذكييهتان

ه..بعهيلبوال ره شأهإنه  فىهإشدائوى.تلقو هاتحجضهاتءدلييالكه

هتااارهاتح ثهيقيعهعنهاحبجوتوىهاتص فى:اهه4

لء عوهيباارهح ثهعلونهبءفسهلذ اهعنهاتحقوئقهاتجبفقهإيودوهإء ه جويهاتلقمو؛هف

؛هح ثاتاوعنهلراوهاتهسوهاتهي ذههتيوحثهإناتص فىهعنهاتحسووكيهلاتلقعهسبول هياتءجطه

فيهاتح لثيهبعهإشدائوىيهتهاص هفودوهلتهتاتوهيهلتههتهتادكهيكثايىهيلهالائجوى فوتص فى

يهلذ اهعوهيقضيهإيلهتيكهاتجغوتطىهعنهيسوسدويهء دوهتءوءيهاهيجانهاتبءوؤهبدوهاوعهح لثدو

هكجوهذكا وهاهإيلهاإبجوالهاتزعنهاتطديعيهلاتزعنهتوسهفيهعصيحىهاتص فى.

هاتجلءلهي ره حوالثىهعنهاتحداالثهتباارهعنهحونهه وتدهل  لعنهاءعثيىهاتجقابىهتد ا

ه هفيه فسهاتجاوكهلبءفسهاتءجطي هآلاا هل تهشكهفإ ءو هاتص فىي سوههتاوحثهإنه سبول 

وهعلوء وهيبسوههاتاوعنه لراوهذتكيهلذ اهاتسوههربجوهيادكهايم هعوهفيهذ اهاتجاوكيهيلهشألص 

هفيهذتك.

هوءمهشكهي ف رسىهعلوءىهفيهاعبحوكهعلونهاللكهبوايهاتج ارسيهيدهرسههطمنهعف

و هيادكهايم هفيهاتجءردعىهاتبليوجوىيهيلهاذجفق هوحثهإنهسوههذتكيه سبول هاتص فىيهلءس

ه.يلهغواهذتكهُيَسِاهاتطمنهءبءوئد 

ايههوشألصلتدهيكه وهليأتيهتوم يهلإء عوهإوالهليسانهفيهشقىهلحو   ي ذههتلجيره ووح 

تشقبرهل  ه وف لهحجالهاتءدمهعفبدحىيهرغ هي رهيغيقه جويه داف هاتشقىهاوعهاءيومههفيهيدمهعن

فإ رهفيهاتجالهاءلتليها هيلبواهذتكهغفيىهعءريهلي دوهحصيته  فىيهتانهاكهاال رهعءدويه

رهذدهليل هعوهيبووالرهاتلهذذء رهسوسبول هاتص فىيهليوحثهإنهسوههذتكيهفإتاارهذ اهاءعايه

وهيبسيعها هتلهشقبر.يكهشألص 

ه هبأك هاتجمح ل هاد  هفإك هذ اي هإيل ها فجاتهلبءوو هث  هعد دالل هكو ت هاتادك عوالل
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هارتفلتهالر ىه هاتدوئع هات فجور هعن هاتيحروتهاءلتل هلفي هلتءوثاتي لتووإ تهي زاؤذو

اتحاارلهاتلهإ لهتاييود وتيهكد تهفودوهي زاوهات راتيهلعنهذ ههاء زاوهكد تهات راتيه

ديودميهلعنهذ ههات راتهتأتَّبهاتغوورهاتاد يهات يه شأتهعءرهلذيهذراتهاتدو رل ونهلات

اتججااتهفوجوهبل يهث هتاد تهاتءجدمهلاتاداكهيهلعوهزاتتهتبادكهحبلهل عهاتادكهاتله

عهادظهإوايىهعاي ل ه ااههإيورهاتودميهلكعهذ اه  فىهاللكهت اُّ عغوتطىهكووالهتهتألوتبههعو

هاتلقعهفقطيهبعهتألوتبهاتلي هييضو.

اتجس هاتسوكنهيوقلهسوكء وهعوهت هتؤثاهإيورهادلهاور وىه]دكه ودتنهاءل هحسههاو ف

فبحاكريهلاتجس هاتجبحاكهبساإىهثوببىهفيهاطهعسبقو هيوقلهإيلهذ ههاتحوتىهعوهت هتؤثاه

؛هادلهاور وىهيالتهاتلهذتك[هيسب إيهاتوحثهإنهإيورهادلهاور وىهفبغواهاتحوتىهاتحاكوىهتر

عواللهاتادكهاءلتلهكو تهسوكءىهث هذ هي كالكهيكهل.ه.كعهح ثهتهب هترهعنهعحِ ثءكه

هعنهفلعهبدوهذتك.هعنهل دالاذكها فجاتيهفمهب ه

وتهتءوثاهءشموهإ ي لهل سوج اتجليدمهيكهييها فجورهيبولربودضوفىهاتلهذ ايهفإ رهعنه

يهتيجزئووتهلاتجسوجوتيهلتادينهيرضهل وو هلكداكهه  غواليهفاوبهيبويهات فجورهتججُّ

هلعجااتهلغواهذتكهاللكهل دالهادلهاور وىهحاوجىهإوتجىهيالتهت تك؟ل جدمه

العوريهفاوبهيبويهات فجورهاتاد يهاتلرو هإجوره يكهييها فجورهيبولرييضوهلعنهاتجليدمه

هلعجااتهاللكه هل جدم هلكداكههلياجور هلعحوطوتهلي دور هلبحور هيرضهل وو  لتادين

هل دالهادلهإوتجىهحاوجى؟

ذ ميهفاوبهيبويهات فجورهاتاد يه ييها فجورهيبولريكهفدقهذتكهكيرهلعنهاتجليدمه

هبءووهيرضهل وو هلكداكههلياجورهل جدمهلعجااتهاللكهل دالهادلهإوتجىهحاوجى؟

وىهليسبجاهاللكهل دالهادلهاور اتادكيهفاوبهيوقلهبجوهاوتدا؛هلإيلهاتبسيو هاتج تيه

هتحوفظهإيلهبقوئرهلاسبجااره؟
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لاذاهكوكهاتادكها هتطدرهعنهاتجواللهاءلتلهتريهفجنهات يهطدرهذ ههاتجوالل؛هاذهييهتطدره

إكهاوع:هاتجواللهذيهاتبيهطدرته فسدوهإواهعميونهاتسءونيهفوتجدان:هفه..تهب هترهعنهعطدر؟

ذ اهاتاممهيسبيزمهيكهاءال لهيبطدرهبءفسرهاتلهاءإيليهلاتبطدرهات اتيهاتلهاءكجعهاللكهت بواه

هاذهاتءواصهتهيءبجهاتاوععحاو ه ؛ هعسبحوعهإقم  هيعٌا يهلييزمهعنهذ اه(3)إيو ها ياهاوتقي

هاتاييه هاتشيوهعنهاتل م ه رواهل دال هلذ ا اتاممهاود هتحد هاتءواصهاتلهاتاوععهبءفسري

ه.(4)اتجحض

لاذاهكوكهل دالهذ اهاتادكهإنهطايقىهاتص فىيهيتوسهعنهاتججانيهلاتحو هذا ايهيكه

يهإيلهذ اهاتادكهكير؟هلتبلطعهكعهذ ههاتجصوتحهعنهشجسهلاجاهتد  ه  فىهيااظهتقض

ل جدمهلغواهذتكيهعجوهفيهذ اهاتادكهاتجباابطهاتجءبر هبصدرلهتضجنهاسبجاارهاتحوولهسيوجىه

إنهاتألاانهلاتب ااع؛هاذهاتشجسهتجايهتجسبقاهتدويهلاتءجدمهزيءىهتيسجوويهلاتقجاهضووويه

هلاتيو هاتجطاي هلاتسحههتحجع هتدااحي هتجايهلاتايوح هكيدو هلابري هفي هلاتءدور هلابري هفي ع

ه سوكيهلتوقووهاتحوولهذ ههات ذدرهاتبيهتهيلافهتدوهلاب وهاتهاتيرهتلوتليهبعهلاد سوكتصوتحهاد

اتحيهعنهعواللهتوسهه سوك فسرهيإر هآيىيهكوبهيل  ترهاتص فىهعنهاتل م؟هلكوبهل  هاد

ه.(1)تدوهحوول؟!

هكدكههع هتادين هيك هاتج تي هاتبسيو  هفاوبهتفساهلإيل ه  فىي هاتاداكههكوك ن

اتص فىهتادينهاتاداكههاءااظ؟هلتدهكوكهتادينهيح هاءاجوره  فىيهفاوبهتفساهاتص فىه

                                         
ه.113كداشبهزيدفهتيشوخهإو اتاحجنهحوءاىهاتجو ا يهصهه(3)

ه.442كداشبهزيدفهتيشوخهإو اتاحجنهحوءاىهاتجو ا يهصهه(4)

ه4/3324اتج اذههاتفاايىهاتجلو الهلاللرذوهفيهاتججبجلوتهتي كبدرهغوتههإدا يهه(1)

ه.3325ه-



108 

 

تادينهاءاجورهاءااظ؟هلتدهكوكهتادينهيح هاتءجدمه  فىيهفاوبهتفساهاتص فىهتادينه

هيكهاتص فىهيح ثتهكدكو ويهفمهيجاءدوهيكهتا ارهاح اثهاتءجدمهاءااظ؟هفإذاهسيجءوه  ت 

هكدكههآااهكعهعال.

ايهفمهيجاءدوهيكهتاارهاح اثهاجاهآااهكعه لاذاهسيجءوه  ت هيكهاتص فىهيح ثتهاجا 

ويهفمهيجاءدوهيكهتاارهاح اثه ج هآااهكعه عاليهلاذاهسيجءوه  ت هيكهاتص فىهيح ثته جج 

يااظههعاليهلاذاهسيجءوه  ت هيكهاتص فىهيح ثتهعجاليهفمهيجاءدوهيكهتاارهاح اثهعجال

هاللكه هاتبيهيحوعهاتلقعهح لثدو هذوئعهعنهاءح اثهاتجباارلي ه حنهيعومهك ٍّ هيي: كعهعال؛

ل دالهادلهإوتجىهحاوجىهيالتهت تكيه حنهيعومهسيسيىهعنهاتص فهاتجءرجىيهلتوسه  فىه

 لاح ل.

اهرذوو ويهلت هيانهذءوكهشيوهغواهاتجوالله لعوهالامهاتادكهت هيانهاتهعواللهراك لهركدال 

نهيينهيتتهذ ههاتص فىهاتبيهحاكتهاتادكهكيريهعيهيكهذ اهاتحوالثهات يهلايهاتااك ليهفج

ه؟ت هتانهترهييىهيسوونهعد دالليهتهالااعهاتجواللهلتهاور دو

هاحبجو هلادعهاتح ثهتهيسبيزمهلادإر:اهه1

ذ اهعنهاتجليدعوتهاتو يدوىهاتبيهيحول هاتجمح لهتجولزذوهبوإبوورذ هيكهاتص فىهل

هت هاتدادعي هحبجي هاتدادعهشيو ه(3)عجان هلادإريهف.. هيسبيزم هت هاتح ث هلادع وحبجو 

لاحبجوتوىهلادإرهتادكهفيهكعهعاليهفيدهيكهإء  وهاطلىهعل  وىهبدوهل ره درلهلل رهكبوبىه

يه3/4يهفوحبجو هلادعهل رهاتصدرلهفيهكعهعالهلاح هعنهاثءونهاءرضإء عوه يقودوهإيله

حصعهإيلهل رهاتصدرليه عااتهلتههيقيهاتقطلىهاتجل  وىهإشا يجانهيكهتانهعيهذتكهل

وه هحصعهإيلهل رهاتصدرل. يقودوهإشاينهعالهلتهيكه ليجانهييض 

                                         
ها را:هاتجيح هلاسب تترهاتألوطئهبوتص فىيهال.هربويهيحج .هه(3)
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فيهكعهعالهه[3]لتدهيكهإء  وهحجاه االهبرهسبىهل دهيهفوحبجو هاتحصد هإيلهل ره

اهعنهسبىه يهليجانهيكهتيقيهحجاهاتءاالهإشاهعااتهلتهتحصعهإيلهل ره3/2سوادكهلاح  

وهتيقور[3] ه.[3]إشاينهعالهيلهثمثونهعالهلتهتحصعهإيلهل رههيهليجانهييض 

هعجانهاتدادعه هي ر هبوتص فى هلادإر لتوسهعلءلهيكهاتح ثهيجانهحسونهاحبجوتوى

إنهاءسوونهاتجدِ  لهتريهفوتحبجوتوىهاتايوضوىهتهتلءيهيكهاتح ثهاوبعهءكهيألا ه بجلز 

ه.(3)ا ونهاتجد  لهتيروذالهاتلهحوزهاتداايهاللكهيكهتبدافاهترهاتجق عوتهاتبيهتءسج هعيهاتقد

هعثمها:هإكهاو هطوتههتهي اكاف هها هاوعهتر:هبوتجوئىه53عنهاتجحبجعهيكهي جحهبءسوى ي

اتءجوحهترهيسووبريهلتوسهعلءلهاحبجوتوىه جوحكهفيهاتعبحوكهاعاوكهيكهتءجحهاللكهع اكال؛ه

هفجنه  هل  يهلعنهزرعهحص .

لتدهضئوم ههاكوكهذءوكهاحبجو هاذاه)اتجمح ل:هام هذ اهيرداهع ظهتدوفتهاد هلعنه

فيهيكهتءشأهاتحوولهعنهاتجوالله  فىهبمهاوتقهإواهعميونهاتسءونيهفجنهاتججانهيكهتءشأهاتحوولهها

عنهاتجوالله  فىهإواهعميونهاتسءونيهلفيهظعهل دالهاتاثواهعنهاتداتهاتجسبحوعهيصوحه

هاته هاتجاو هإيل هلعو اي هيصوحهعؤك   ها  هلاتجحبجع هاتجحبجعي هيصوحهعن هلاتججان عجاء وي

ه( فسرهيءف هاتجلجزاتهات بروريهلاتدات

يسبيزمهيكهاتجواللهاتبيهتهحوولهفودوهيجانهيكهتلطيهبودضوفىهاتلهذ ايهفإكهادتد هذ اه

هكوكهتهيجِيارهلتهيجيكهيسووبريه هاذا هبوطع؛هءكهفوا هاتشيوهتهيلطور هتغواذويهلذ ا اتحوول

ادكهفاوبهتلاتحوولهشيوهغواهعوالييهه..لاتجواللهتفبق هاتحووليهفاوبهتدههاتحوولهتغواذو؟

لاتحوولهتهتأتيهاتهعنهحييهلاتاوئءوتهاتحوىهتهيجانهيكهتأتيهاته..ه وتجىهعنهشيوهعوالي؟

هعثيدو هعنهكوئءوتهحوى هاتءواصهاتلهاتاوععه.. هاود هتحد  هيسبيزم هاتجمح ل هذؤتو لكمم

                                         
ه.112ااافىهادتحوالهتي كبدرهإجاهشايبهصههه(3)
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 .(3)بءفسريهلذ اه رواهل دالهاتشيوهعنهاتل مهاتاييهاتجحض

ءوتهاتحوىهتهيجانهتغوفير؛هاذهاتجواللهتهحوولهفودويهلاتودكهاتشوسيهبونهاتجواللهلاتاوئ

هكود هاتحي هلاتاوئن هتاوثاي هلت هلتهحاكى ه جد هلاتءجديهه سوكلت هبوتحوول هيبجبي لاتحوداك

هلاتحاكىهلاتباوثا.

داته؛هءكهاتيهفجغوتطىهكواظاتجسبحوعهعجاء ويعوهاالإوؤذ هبأكهاتداتهكفوعهبأكهيحد ه

لحوداكهل ووتهليسجوكهلطودرهلحشااتهكيدوهها سوكوتهعنهإوععهذ مهتهإوععهبءوو؛هفوتاوئء

تدَاُمهلتجدتهبجالرهاتداتيهلاتججوالاتهعنهبودتهلاصدرهلغواهذتكهتفُسُ هلتويلهبجالره

وهتج ههيفس هبل هع لهعلوءىيهحبلهاتءجدمهبجالرهاتداته وهيلهتحج  اتداتيهلاذاهتاكتهطلوع 

بوتطواىيهيِضْبهاتلهذتكهيكهاتشيوههات يهيزلالذوهغوزهاتدو رل ون عن تج ذوهتفق هلادالذو

هاتججانها هيصواهعسبحوم هبجالرهاتدات.

ه هتدو هعبجولزل هإءو ا هيالتهاتلهظددر ها  هات ينهيالكهيكهاتجوالل هاتجمح ل هالذؤتو

ه ذ هفيه دويىهاءعاهيءسودكهتيجواللهعق راتهغواهعواليىيهلعنهث هفإ د هياد دكههاكوتحوولهعثم 

وهليكهفاضووتد هتهتألا هإنهكد دوهتادءوتها هاا داهعنهعقو  هاتفيسفىها تجواليىيهاصد  

هعوه هتفسوا هاتداتهذاتر هفي هتد  هلتضجن هفيهعواليبد ي هاتسبجاار هتد  هتضجن هطفدتوى إءو ل

ه.(4)حدتد هعنهتاكوههللإيهلغوئوى

هاتحبجوتت:ادا ونهاتص فىهلتلورضهاهه4

لهبغوىهاتد د هاتيسسهريوضوىهسيوجىهإيلهاآلكهتقدمهاتجصوالفىهلاتحبجو هذتكهيكه

تضيهيعوعءوهاتحا هاءاانهاتلهاتصدانهعيهتق ياهاحبجو هاتألطأهذيهحا ه حوحهعطيقيهل

                                         
ه.442كداشبهزيدفهتيشوخهإو اتاحجنهحوءاىهاتجو ا يهصههه(3)

ه.42هصهاتجسوايهإو اتدذونهتي كبدرهاد سوكهتفاوكلهاتجواليىهاتفيسفىه(4)
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هفيهذ اهاتحا ..

ايهحبله وهكووا  لا هتق عتهالراسىه رايىهاتجصوالفىهلاتحبجو هعنهاتد دىهاتايوضوىهتق ع 

فىيهلاتبيهالي وحءوهاوالرينهإيلهاتبءوؤهبح لثهبلضهاترداذاهاتبيه قد :ها دوهتح ثهبوتجصو

هظه)عثعها فهاتزذاهفيهتلوىهاتءاال(ته سبطويهيكه فساهظددرذوهبطايقىهياا

اوالرينهإيلهاتبجووزهبونهعوهيجانهيكهيح ثههابفضعهتق مهذ ههات راسوتههالا هِ ا وه

بطايقهاتجصوالفىيهلعوهيسبحوعهح لثرهبد ههاتطايقىيهليكه حسههاحبجو هح لثهظوذالهعنه

ه.زعوكاترداذاهفيهع ظهعلونهعنهات

هيرال وهيكه حسههاللره اهكجوهيزإ ههاتجصوالفىهفيه شألهاتحووللبءووهإيلهذ ايهفإ ءوهاذا

اتجمح لهاهفإكهإيوءوهيكه بلافهإيلهكعهاتلءو اهاتضالريىهاتجشايىهتيحووليهث ه قدمهبحسونه

ههاتحبجوتتهاتججاءىهت تك.

تجصوالفىهكهفاالهااثهحوهييلهتاكوورهرتاتوولايقهاتشيويهوهبونهذءوكهفاايكهه(3)عيهاتلي ه

ه هيجاءءو هاتوحثهاءل يت ه  ايدو هعنههيك هبحو  هاتجصوالفى هاو دك هتحاجر هت هاتجد دال ءك

اءحدا يهليعوهتاكوههاءشوووهفق هيوقلهعدضيهبحثيهكجوهيكهحاكىهاتشيوهتهيجانهيكهيااله

جاهحهكهاو دكهاتجصوالفىهيوقلهعشدذو هعوبدرا هعء هاءسوسيهفإتقوويج ه اتلهاتجصوالفىيهلذا اه

فوباارهرا هلاح هاجسهعااتهيلهستهيهاتءاالهذيهاتد دههاتس اسوىها هتيلههاتص فىهاللرذو

هكجوهيكهاحبجو هسحههيلراقهعااجىهعنه ه33اهه3عااتهيلهيكثايهلتانهاحبجو هذ اه والره  ا 

يأتيهفيهاءل هث هتبولرهه3لعدضدإىهفيهكوسهلاح هبصدرلهعاتوىهعب ر ىه)بحوثهاكهاتاا ه

ىهبوتباتوه(هاحبجو هضلوبهل والرهلتانهيينهتقو دكهاتجصوالفىهيكهييلههاللرههفيهاءراومهاتبوتو

                                         
ه(3) هصه هاوتصه يويي هاتطههعحاانهتإليجوكي هاابوسه3ا را: هي ر هذكا هلا  هبل ذوي هفجو ي

هاءعثيىهاتداراللهذءوهعنهكبونهعصواهاتوشايىهتاوتورهتواد تهاليه دي.
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هاتد دالهي م هيلهفيهحاكىهاتجواللهعنهاءسوس؟!ه

هزقو دكهاتجصوالفىهإو فهيظوذالهاتحوولهبودضوفىهاتلهذ ايهفإكهاتلي هيقبهاللكهتفسوا

اتحوولهعنههلتانها وثوقهيفباتوههاتجداالهباوفوىهعوها هيدضيهفيهع ارهاتوحثه؛إء هذ ههاتلبوى

هه.علجزلهعسبحويىهاتبفسواهإيلهضدوهاتجءدجهات يهيفااهبرهاتجمح لاتجداتهيوقيه

حظهاتجصوالفىهعنهاتإبوورهيزالاالهليءقصهبءسوىهعلادسىهعيهبودضوفىهاتلهذتكيهفإكه

ضيهإشالهيراومهعااجىهعنهلاح هاتلهإشالهيهفلء عوه إ الهاتعاو ووتهاتجباوفئىهاتجبزاحجى

كهيادكهاتاا هلاح هذدهاءل هاحبجو هلاح هعنهإشالهءكهكعهيسهلاح .هفوكهاحبجو هفيهكو

را هعنهاءراومهاتلشالها هيادكهذدهاتجسحدنيهفوتجصوالفىهتوسهتدوهل  اكهلتهذاكالهكجوه

هيقد هاتايوضيهاتاوواه دزيبهباتا  .ه

لهغواهاتحوىيه جوهيب هإيلهاتجوالاتطووقهذ اهاتقو دكهلاءعاهاءاطاهعنهذتكهكيرهذدهيكه

لتانهإيلهاتأليوىههيف راسىهاتحبجو هإيلهضغطهغوزهفيهلإووهيلهايوطهعنهغوزاتها هيصح

هء هفو رهيقبي هاتلهح هلبوايهاتحوول هلعحوال هعلجزل هاتحوول كهاتباابطهفيهاتأليوىهعيهظوذال

هيجلعهذءوهاتقو دكهغواهسوريهاتجفلد هفيهذ اهاتججو ..ه

ليرال وهيكه سحههه33اهه3فورهإشالهيراومهعنههكوكهعلءوهكوسبءووهإيلهذتكهكيريهفيده

ت رههيلراىهلاح لهفوكهاحبجو هيكهيادكهاتاا هلاح هذدهاءل هذدهاحبجو هلاح هعنهإشال

 لهلق هبشبلتانهاتجثعهيه..كجوهذكا وهكعهرا ها هيادكهترهاتحظهفيهيكهيادكهذدهاتجسحدن

لرهيادكهاتاا هلاح هث هيبواحبجو هيكهنهذتكهيكهيكثاهإء عوه اي هيكه سحههراجونهعببوبلوء

 ءوهتدهفاا وهكوبهسوب هاءعاهفوكهاحبجو هرا هلاح هءهياتاا هاثءوكهذدهاحبجو هلاح هض هعوئى

هثمثىهحبله هيلهلاح هيبيده هاتوواوىهبشاعهغواهعح الهعثعهلاح هيبيدههسولى ث هتءولرهاتراوم

لذيههيجدعهعوئىهعاليابجعه صونهإشالهعااتهث هبقوىهاءراومهبوتطايقىه فسدوهفوادكهاتجج

لق هاتجثعهث هيبه..احبجو هيكه سحههراجونهعببوتوونهليادكهاتاا هاءل هلاح ا هلاتثو يهاثءون
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يكثاهإء عوه اي هيكه سحههثمثىهيراومهعببوتوىهبحوثهتألا هاتراومهلاح يهاثءوكيهثمثىهعببوبلىه

ه.فوادكهاحبجو هذتكهذدهلاح ا ه  هيتب

هلاتصل هاتبلقو  ه ب ر هفي هيكهلذا ا هيرال و هاذا هإجوههلذد هاتلهح  هحبله صع دبى

هتيدهبلضهبحوثهتألا هاتراومهعنهلاح هاتلهإشاله هعاتوىهبلضدو  سحههاتراومهاتلشال

كهاحبجو هذ اهذدهلاح هض هإشالهعيووراتيهييها ءوهاذاهيرال وهيكه سحههاتلراقهإعببوبلىهف

هدهبلضهبشاعهعب ر هعنإشالهعيووراتهعالهفوكهاحبجو هيكهتألا هاتراومهعاتوىهبلضدوهتي

(هذدهعالهلاح ليها هتادكهاتجالهاتلتلهذيهاتبيهسبادكهاتجطيدبىهلتاءءوهته ءبراه33اهه3)

علجزلهتكهاتطوولىهشايفىهغواهعألوالإىهلتكهاحبجو هإشالهعيووراتهذدهات يهياالهاتلهات ذنه

هاوعههاتجالهاتداح ل؟

 يءوها ودبو هكهتيفيدهفاضءوهيااظهيكثاهتلقو ايهأعثيىهعقور ىهببسوطه  ا هتانهذ اهاتجثو ه

ز و وو هلفورهيتبهكالهبوضووهليتبهكالهسدالاوهلاتاااتهاتووضووهتليدهاتاااتهاتسدالاويهلذ اه

ات ودنهيبصعهعنهاح ظه دويبرهباالهز و وىهعجدفىهتبسيهاتلهيكثاهعنهيتفيهكالهعنهحج ه

ه  رالهإيلهات ودنهاتز و يهتد   وهاتاااتهاتجد داللهفيهاء ودنهاتز و ييهفيدهاتقوءو

هات ودنه هاعيءو ها ءو هفاضءو هتد هلتان هلاضحي هاءسدال هاتيدك هاك هكجو هاءبوضهلاضحو  اتيدك

اتز و يه)لذدهتهيبسيهفيهاطالهاتهتاالهلاح لهفقطهبحوثهتصوحهاتاااتهبلضدوهفدقه

يصوحههكبلض(هبحوثهيكهاتاااتهاابيطتهفيهاتءدويىهاتججدفىهاتبيهتبسيهتيججويهفوكهاتيد

هييه هكوك هكجو هاتيدكهتهيلدال هاتاااتهاتلهات ودنهاتز و يهفوك هار وع هيرال و هلاذا رعواليو ي

اءبوضهعبجوزهإنهاءسدالهبعهيصوحهاتيدكهرعواليو هلذتكهتعبزا هاتاااتهاتسدالاوهعيهاتووضووه

هاعبزا و هتوعو ..ه

ىهووضووهعءفصيعاو وىهيكهتلدالهاتاااتهاتلهعوهكو تهإيورهييهاءتبهكالهاتيكهإاآلكهفل

ه233هيسه33ه×هه463إنهاتاااتهاتسدالاوهتحبو هاتلهاحبجو هتهيجانهتصدرههلذدهاحبجو ه
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سطاهإ ي لهعنهات فورهي فاهاتلهاتوجونهلذ اهيحبو هاتلهععوهه233عسودقهباهه463ييهرا ه

.هلذ اهاتجثعهذدهفقطهفيه وحوىهاتيدكهعيهتجوثعهبوايهاتشالطه.لذدهرا هتهيجانهاااوترهبحو 

ليينهسوادكهاو دكهاتجصوالفىهإء هذتكهلذ اههيااظيوبهاتحو هتدهح ثهتغواهفيهشالطهفا

هكجوهذكا وهفيهإوت هاتجواللهفقطهلفيهتاتوههاتشووو..ه

هاتجثو هتهيسوليهشوئوهيعومهيعثيىهيااظهيكثاهتلقو ايهلعنهذتكهعوه اومهبرهإوت هلذ ا

لضديوتهلاتبيهيجانهيكهإيلهذرلهلاح لهعنهاته[تشورتزهيد ونه وي]ريوضيهسديسايهذده

تشباكهفيهتاكوههايوىهلاح لهعنهاميوهاتاوئءوتهاتبيهتلجاهذ اهاتد داله..هلعيهيكهاتدزكه

ه هببوسوطهيل هفوإبواهه145533ات ريهتبسطهاءحووتهذد هذتكهاوم هآحهاتووضهلعي لذد

هيكهات راتهذيه دإوكهفقطهبوءجوهذيهفي)اتفيهذرله(.هلاومهببوسوطهآااهفوإبواهه4333ات راته

هلاآلزلته هلاتكسجون هلاتدو ر ون هاتفح  هلذي هاتاع هإيل ه داذا هيربي هاتلواليى اتحوتى

هبوتضوفىهاتلهاتاوايتهلاتءحوسهلاتفدسفدرهلغواذوهعنهاتلءو ا.ه

ه هاتفح  هاك هعي هلسطوو  هإشال هات ري هاتدزك هاإبوور هلذد هثوتث هببوسوط ه34لاوم

هه32لاتكسجونه هاتله...هفاو ته بوجىهاتحسوبوتهاتبيهل عهاتودو ذيهياانهتيألوو هعءدو

ه:هاتحبجو هاتءرايهه:اتحقوقىهحوثهيكهاحبجو هح لثهذ ههات رلهتحبو هتثمثىهيشووو يلت 

ه:ه هيكهتلونهرا هاتحبجو هلثوتثو  هاتبيهبوعاو دو هاتجواللهلحججدو ه: هلثو وو  هات رل تح لثهذ ه

هداح لهفقط.اتزعنهات يهتحبو هاتوره رايىهاتحبجوتتهحبلهيجانهتشاوعهذ ههات رلهات

هلبءووهإيلهذ اه ه143ييهعسودقهباهه143يسهه33×هه4كوكهاحبجو هاتجصوالفىهتقايوو 

ه فاهاتلهيجونهاتاا .ه

تورهحبلهتبحققهعثعهذ ههاتجصوالفىهفددهبحج هكالهاليعوهحج هاتجواللهات يه حبو ه

ه324سءىهييهرا هلاح هيعوعرهه324هيسهه33هضألجىهيحبو هاتضدوهتايهيقطيهاطاذوهاتل

هيلوال هاتجسوفىهاتبيهتدهسوره هاتاا هيادكهبوتسءونهاتضدئوىهلذدهعو  فاا يهل بوجىهاااولهذ ا
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اتضدوهسءىهزعءوىهكوعيىهيسبطيهيكهيقطلدوهلذيهعوهتصعهاتلهرا هسبىهعميونهعيودكهعوعهييه

ه362اتبهكويدهعباهيلهه133كهاتضدوهيقطيهفيهاتثو وىهاتداح لهاحوثههيعومه343يسهه3×هه2

اتبهعوعهيلهكجوهذكا وهفيهه323عيودكهعوعهلهه33اتبهعوعهيلهكجوهذكا وهفيهاتسءىهاتداح له

عيودكهعيودكهعوعهإيلهل رهاتبقايههحوثهل يءوهاتلهذ اهاتاا هبضابرهإ لهه2اتسءىهاتداح له

ادكهبجو هتعااتهحبله صعهاتلهرا هاتسءرهيهفد ههاتاالهاتجواليىهاتبيه حبو هاتودوهتح لثهاح

هبسوطىهعاد ىهعنهاتفونهعنهات راتهلذاته دإونهفقطهعنهاتجداذاهلذاتهل كهذريهزذرل

هاتدحو له(هذيهذاتهاطاهيويغه هات رل هثمثهتوسوطوتهتد ه ه)هكجوهذكا و هيويغهاتلشال لسطوو 

سءى..هلذ اهاتاا هيويغهفيهإي هاتفيكهيكواهعنهاتادكهات يهه324يسههه33هبوتسءونهاتضدئوى

هاسبويودكهساسبويودكهساسبويدكهعال.هسوينهبتألويرها شب

هاتجوالي هلاتادك هاتلهاتحبجو  هبوتضوفى هاتزعن هاتثوتثهلذد هاتشيو يدهفهيبقيهإيوءو

عيودكهتاييودكهذزلهفيهه533كهإوععهاتألضهاتحالريهذدهات يهيلجعهلبق رهيويغهيفاضءوه

فوكهاتزعنهات يه حبو ه/هثوهيهلاتبيهذيهعنهرتوىهذب بىهاتضدويهه34ه33×هه5اتثو وىهاتداح لهييه

هبيودكهسءى.هه441هيسهه33هاتورهعيهكعهذ اهذده

كهاءرضهإيلهآراوهاتجودتد وونهت هتد  هاتهعء هكيرهييجههيكهته ءسلهعيهذتكهل

اتعاو وىههكيلذا اهفو ءوه ج ها فسءوهه..بيود يهسءىهكجوهيكهاتحوولهت هتد  هاتهعء هبيودكهسءى

وهفيهتحقوقهتادينهذرلهلاح له)عيهل دالهات راتهبوء عهاتزعو وىهلاتحج هاتجواليهتهيسلفء

هلذا اه صعهاتلهيكه جلعهفاالهاتجصوالفىهذيهاتسبحوتىهت رلهلاح ل.ههيييهتوسهاتأليق(

تانهاتادكهتوسهذرلهلاح لهفقطهعصججىهإيله سقهإجوههلتادينهغايههيهفبادينه

حواهيهلتاكوههات رلهع ذشهعحواهلتاكوههاتفيكهع ذشهعحواهيهلتاكوههاتأليوىهع ذشهع

ه هكجو هي هع ذشهعحوا هلتاكوههاتإضوو هي هع ذشهعحوا هاتحيهيات سجى هتاكوههاتاوئن ك

ع ذشهعحواهيهليعوهاتءفسهفديهذتكهاتلوت هاتغوعضهاتججدد هات يهتسبشبهاتوشايىهبلضه
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هعاءد و رهاآلكه..ه

هل هاوتر هبجو هات توع هذ ا ه]كايسيه ألب  هبءوديدرك هاءعاياوى هاتليدم هيكواليجوى رئوس

سن[هاهرالاهإيلهاتجيح ه]ذواع[هفيهادتر:ه)ايبد يهبوتدداوهلبوتجوويهلبوء زاوهاتاوجوليىيهعدري

لبوتداتيهلسأايقهاد سوك(:ه)اكهذواعهيبجوذعهفيهالإداههاتجوءوتهاتدراثوىيهلعسأتىهاتحووله

 فسدويهفإكهيل هشيوهسوحبو هاتورهإء هايقهاد سوكهذدهات راتهاتبيهتهسووعهاتلهعشوذ تدويه

يقه)اتجوءوت(هيلهحجيىهاتسبل االاتهاتدراثوىيهبل هتاتوههذ ههات راتيهحبلهيلطودوهث هسوأل

هإيلهإ له ثدنهاتحووليهلتانهاعاوكهاتأليقهفيهذ ههاتجحولتىهبل هكعهذ اهتهيل لهلاح ا 

بميونيهلتدهافباضءوهيكه)ذواع(ه جحهفيهعحولتبرهفإ رهتنهيسجودوهعصوالفىيهبعهسدفهيقارذوه

هه(3)بر(لبل ذوه بوجىهتلوقاي

ه)اكهاتقد هبأكهاتحوولهل  ته بوجىه)حوالثه لاو هاتوالفوسدره]اي لينهكد ايون[:

اتفواي(هشوورهفيهعغزاههبأكه بدايهاإ االهعلج هضأل ه بوجىها فجورهيقيهفيهعطولىهإيلهسووعه

هاتجصوالفى(

لاو هإوت هاتطوولىهاءعايايه] در هايا هاليفوس[:ه)تدهكوكهيجانهتيادكهيكهيأليقه

ءلهذتكهي رهيبجبيهبأل وفهاتألوتقيهلفيهذ ههاتحو هسءضطاهيكه ؤعنهبأكهاتادكه فسرهفإكهعل

ذدهادتريهلذا اه ءبديهاتلهاتبسيو هبد داله)ادتر(هلتانهاتدءوهذ اهسدفهيادكهإجووو يهاتدو ه

هفيهآكهلاح !ها ءيهيفضعهيكهيؤعنهب تكهادترهات يهايقهاتلوت هاتجوالييهلذده هلعواليو  غوووو 

ه هذ ا هعن هذ ههتوسهبجزو هعثع هتوءل هيك هعن هب ت  هلع باهي هلع ياه هحوكجر هذد هبع اتادكي

هاتألزإومت(

لاو هإوت هاءإضووهاءعايايه]عورتونهن.هكاي ر[:ه)اكهادعاوكهاتايوضيهفيهتدافاه

                                         
هاتيرهيبجيلهفيهإصاهاتلي .هه(3)
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هاتليعهاتمزعىهتيأليقهإنهطايقهاتجصوالفىهفيه َِسوِدوهاتصحوحىهذدهعوهيقانهعنهتهشيو(

هتءروم:اهاتص فىهتهتبءوسههعيهات اىهلاه5

هعوهي  هإيورهاتدااييهفوتص فىهيجانهيكهتفساهح ثوهطورئوهبسوطويهيعوهيكهتفساه لذ ا

هلاالوهعلق اهعجبيئوهباعهيتداكهاتءروميهفد اهعسبحوع.

فوجاءءوهاود هيكهييبقيهإوتجوكيهليبءواشوهفيهعسأتىهإيجوىهعح الليهلفيهعحعهعلونه

يهلاتهلاح يهداوعىهعؤتجاهإيجيه  فىيهتاءءوهتهيجانهيكه قوعها بجوعهعئوتهاتليجووهف

ه  فى.

فوءل هيعاهبسوطيهيعوهاتثو يهفجلق ه  ايهليحبو هتحضوااتهكثواليهلت تكهيسبحوعه

حصدتره  فى..هلتد اهت ه سجيهيب اهيكهذءوكهعؤتجااهحصعه  فىهعنهاللكهيكهيادكهذءوكه

هتحضواهعسوق.ه

هيلذوئته ججتها هف راترلعثعهذتكيهبعهيإق هعءرهبباتود وتهاتجااتهذ اهاتادكيه

هات راتهيتبججهعثم ههاتادكيهفيهعلونهشيوهعءدوهيبادكهعلوءىهبطايقىها بجلتهاذاها دوهبحوث

يهتادكهعلوءىهبطايقى هيوبال وء وهتادكهيااظهلبطايقىهيويكسجوءهتادكهيااظهلبطايقىهعوو 

هاوعهل دالذوههتادكهيااظهلبطايقى هلعدوئهتدو ذذو ويهلذا ايهفمهب هعنهل دالهعصج هتدو

هاوعه شألهاتادك.ل

هف هاتلهذتكي هذ اهبودضوفى هيسدال ا هعلجز  و هتثوتهيكهذءوتكه روع  هكوفى هاتلي  هفالع إك

اتادكيهيسوسرهاتقدا ونهلاتسءنهاتاد وىهاتثوببىهاتبيهتهتبغواهلتهتبو  يهلاتبيهيلجعهاتليجووه

هاتبء هعن هيجاءءو ا ها ر  هات اى هعن هبيغتهكشدفءو هلا  هبدوي هلادحوطى هكشفدو هإيل ؤهو وذ ين

هبوتاسدفهلاتألسدفهلغواذجوهعنهاترداذاهاوعهلادإدوهبجئوتهاتسءون.

فجنهات يهسنهذ ههاتقدا ونهليلالإدوهكعهذرلهعنهذراتهاتد داليهبعهفيهكعهعوهذدهاللكه

هاءلتل؟ هإء ه شأتدو عنهه..لعنهات يهايقهكعهذتكهاتءرومهلاتبدافقهلات سجوم؟ه..ات رل
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رهفأحسنهاتبق يا؟ ذعهايقهكعهذتكهعنهغواهاوتقهيمهذ هاتألوتقدك؟هه..ات يه ج هفأب عهلا َّ

اكهاتءرومهلاتقو دكهلذتكهادب اعهات يه يجسرهفيهاتادكهحوثجوهاتجدتهيبصور وهي  هإيلهي ره

ه.(3)إيو هاوواها ياعنه ءيهاتره

 شألهاتحوولهتوستهالتوم هإيلهل دالهاوتق؛هء دوه شأتهي كالكهيكه)لاتجمح لهات يه

هاتبطدرهاتاوجووئيهعوهاوعهاتحوديهاسبجاهتجميونهاتسءونهابب او ه  فىهإواهسيسيىهطدييىهعنه

هذاتوًّوه هاتءوسألى هلاتجزيئوتهاتجبل الل هبوتجزيئوتهاتجبل اللي ا هعالر  عنهاتاوجووئووتهاتوسوطىي

هاتلهبابايوهبسوطى هاتلهكوئءوتهعوهاوعهبابوايىيهل دت  توسهه(الاايىهب لراتهتحفوزيىيهل دت 

ه ديد هبجفددمهاتص فى؛هاذدوهييهإقعهسيو يهبعهذدهالتوعهإيلهسدظهعغوتطىهكوواليهتهيقوي

فد اههوإمتاتبفهعنهسيسيىه بوجى  فىههتيكهاتحووله شأهاتءزت هعلد ههاإيلهاتبسيو هاتج تيه

هعنه هاتصوالر هتيفلع ه فى هلتاءدو هتوستهفوإيىي هاتص فى هءك هتيحوول؛ هاوتق هيءفيهل دال ت

هاتفوإعيهلاتفلعهتهيد  هب لكهفوإع.

تبسيو هاتج تيهيكهاتجمح لها عداهاآلتوىهاتصحوحىهتءشألهاتحووليهفد هتايجداهلإيلها

إنهكوفوىه شألهاتحووليهلتوسهتجوذاه شأتهاتحووليهلعنهات يهي شأذو؟هلعنهات يه ليدوهتءشأه

بد ههاتطايقى؟هاذهاتلي هيوحثهإنهاتفلعيهلتهيوحثهإنهاتفوإعيهليوحثهإنهاتح ثيهلته

هيوحثهإنهاتحوالث.

هكو  ه شأتهلتد ها  هعدِ  ههب هفمهاتبفوإمتيهعنهسيسيىه بوجىتهاتحوول عنهل دال

تيجداالهاتبيهتبفوإعيهلتهب هعنهل دالهعنهيإطلهذ ههاتجداالهاتقوبيوىهتيبفوإعيهلذ ههاتسيسيىه

هاتجلوءىه هاتشالط هتدو هيدوئ هعن هاتل هفبحبو  هتيح لثي هعلوءى هشالط هتدو هاتبفوإمت عن

                                         
هصهات كبدرهات عاالاشهإو اتججو عنهعق عىهعبا  هكبون:هاتيرهيبجيلهفيهإصاهاتلي يهه(3)

ه.2
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هتهتحبو هاتلهعنهيحوفظهإيودوهكيهتلطيه بوئجدو.تح لثدويهلذ ههاتسيسيىهعنهاتبفوإم

لتدهكو تهاتحوولها هتطدرتهعنهعواللهغواهحوىيهفجنهات يهطدرهذ ههاتجوالل؟هاذهييه

هاتسءونيه هعميون هإوا هطدرته فسدو هاتبي هذي هاتجوالل هاوع: هلاك ري هعطدِّ هعن هتر هب  هت تطدر

هاءإيلي هاتل هبءفسر هيبطدر هاءال ل هيك هيسبيزم هاتامم هذ ا هاتلهفوتجدان: هات اتي هلاتبطدر

؛هاذهاتءواصهتهيءبجهاتاوععهفيه اءكجعهاللكهت بواهحاو هإيو ها ياهاوتقيهيعٌاهعسبحوعهإقم 

يهلييزمهعنهذ اهاتاممهاود هتحد هاتءواصهاتله(3)اطٍىهثوببىيهلذدهبجثوبىها بو هاتل مهتيد دال

ه.(4)اتاوععهبءفسريهلذ اه رواهل دالهاتشيوهعنهاتل مهاتاييهاتجحض

يت هيانهعنهاتججانهيكهتاتط هاتءجدمهبولضدوهاتولضهلتبحط ؟ه..هبودضوفىهاتلهذ ا

لبل هح لثهاتحاكىهفيهاتجوالليهيعوهكوكهعنهاتججانهيكهتوقلهحاكىهعجااللهاللكهيكهتصوحه

هحاكىهارتقوئوىيهتجايهفيهسيسيىهع ذشىهعنهاتلجعهاتبطدريهديجوالهاتادكهاتألوتي؟

هذدهذتكهاتجءطقهات يه لعهاتءجدم هاتءرومهاتلجوههفيههعو لاتسووراتهتبحاكهبد ا

اتادكهاتمعبءوذي؟هلعوهذدهذتكهاتجءطقهات يهيل  هاتءرومهاتشجسيهفيهركنهبلو هعنهيركوكه

هيتوحتهاتفا ىه هتغوااتهع ذشى هذدهذتكهاتجءطقهات يهيعانهبداسطبرها ااو اتادك؟هلعو

ه؟اءرضوىهإيلهكاله سو تءشألهاتحوولهاد

هاتبغوااتهاتبيها هح هكو تهلذ ه هاذا هته لافهحبلهاآلكهعو  ثتهبوتفلعهإيلهكاتءو

عد داللهإيلهظداهسوورهيله ج هآااهعنهعميونهاتججااتهاتجءبشالهفيهيركوكهاتادكيهفجوهذده

اه اتجءطقهات يهتسوههفيهايجوالهعأليدقهحيهعنهعواللهب لكهحوول؟هذعهءح هيكهيق مهتءوهتفسوا 

ه هسطح هإيل هاتحوول هكوبهل  ت هتبدضوح: هاو دكهرضاءعلقدت  هيي هلتحت هلتجوذا؟ ؟

                                         
ه.113كداشبهزيدفهتيشوخهإو اتاحجنهحوءاىهاتجو ا يهصهه(3)

ه.442كداشبهزيدفهتيشوخهإو اتاحجنهحوءاىهاتجو ا يهصهه(4)
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 !تسبأ بهاتحوولهل دالذوهاتج ذشهبد اهاتبسيسع؟

هاتمزعىه هذدهذتكهاتجءطقهات يهيل  هفيهحوزهعاو يه غواهكعهتيكهاءشووو ث هعو

وهفيه وتحءوه تحووتءوهلع  وبءو؟هث هعوهذدهذتكهاتجءطقهات يهيلجعهإيلهابقووهذ ههاءحدا هالائج 

ح لثهذ ههادعاو وتهبد اهاتبسيسعهلاتباتوههاتججوعيههكجوهذي؟هييه  فىهلاتفوقهيبوحوك

ه؟(3)سوك ث هاسبجاارذوهتجميونهاتسءونهبحوثهتهيطايهإيودوهيال لهتغواهيألوتبهعصوتحهاد

هرابلوهاهاسءوالهاتأليقهتيبطدرهاتليجي:

لذ ههعنهاتجغوتطوتهاتاواظهاتبيهي تسدكهبدوهإيلهاتلدامهلاتوسطوويهحوثهيبصدرلكه

ظوذالهعنهاترداذاهعغنهإنهاتير..هلكأكهاتروذالهتبحاكهبءفسدوهعنهغواههيكهاكبشوفهسوههيي

هحو ىهعح ثهتدو.

اا هعبسوئم:ه)تجوذاهيلبواهاتيرهتفسوه[هبقدترريبشورالهالالكءزلا هإواهإنهذ ههاتجغوتطىه]

هتشيوهعو؟(يهث هي ونهإيلهتسوؤترهبقدتر:ه)ذدهتوسهتفسواايهبعهذدهبوءحاظهإجزهفلهاتبفسوا

هيلطلههاتمعووتليل هلإء عو هبوتالحو ووتهلاتطقدس.. هعبءاال هيإاف[ ه]ت هإن هإوورل لذد

هات لرهفلهشلوهعو هاتشيويههياتءوسهتيرهذ ا هيلءلهإواللهبأ د هتهيجيادكهييهالرايىهبد ا فد ا

هعويه هيدعو  هيله صعهاتودو لت تكهفإ د هيلطدكهاتبفسواهءسطدرلهسجوليىهتهيجانهيكه لافدو

تشألصوىيهفوتحبجوتتهذلهيكهتحصعهإيلها وبىهضووبوىيهللتدهسأتتهعنهيينهيتتهتيكها

 صبهفيسفوىهإنهل دالههاءزتييهيلهل دالههاور هاتطوولىيهلاتبلهبوتطويهتهتفساهشوئو هإيله

هه(4)ادطمق(

ه)اتفااغوتهبوءسوسهفيهإقعه هفقو : هلضدحوي هيااظهيكثا هإنهذتكهبصووغى لإوا

                                         
ه.42ه-ه42ات ينهفيهعدا دىهاتلي هتدحو هات ينهاوكهصهه(3)

ه.312لذ هادتريهصهه(4)
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هاتلهاتيرهبسوههإجزههإنهاتبفسواهييهيكهاتجؤعهي(3)اتأليداوونيهتجألهبداسطىهادتر( نهييجأ

هحقوئقدوه هاتوحثهإن هلبون هبوءر هحوئم هاديجوك هلب تكهيادك هظداذاي هعن هيااه هتجو اتليجي

هلتفسواذوهتفسوااهإيجوو.

هاتوايطو يهاتشدواه]سبوفنه هإوت هاتفوزيوو هذولكءجيعو هاات يه[ تهت هيانهي عهعءوسوى

ليشداهفودوهاتحوالهيهلتدهت هيانهت تكهإماىهبوتجدضدعهاتجطالحيهلعنهيعثيىهذتكهعوه شاتره

هاتحوضاينهفيهعدا وكه]سبورعدسهفوسبوفو [ه اتصحبهاتلوتجوىهإءرهي ريهلتايهيثواها بووه

هتيبووحثهفي هاتفضووي هلرلاال هعنهاتليجوو هثيى هاتاءوريهبجشوركى ه زر عدرهيهات يهاسبضوفبر

هلكوكه هعنههذولكءجاتفضووي هسجيهاتصدتهاتجل  يهاتصوالر هلفجأل عنهضجنهاتجشوركوني

كاسورهاتجبحاكهيص حهفيهير ووهاتقوإىيهتوفو ئهاتججويهليؤك هعالهيااظهي ره)توسهذءوكه

هحو ىهاتلهل دالهاوتقهتءشألهاتادك(

هق هيكث هيضوفه)ات ينهعثيرهعثعهاتلي يهاذهكمذجوهيفسااكهي عهاتادكيهلتانهيإب

اتلي هذدهيكثاهااءوإويهليق مهبوسبجاارها وبوتهءسئيىهيلجزهات ينهاد وبىهإيودو..هلتهيح ه

يسبطويهيكهيثوتهل دالهاتألوتقيهلتانهيجانهاتبفاواهفيهكوفوىه شدوهاتادكهبشاعهإفدييه

ل حنه لي هي رهتهيجانهتق ي هييهتفسواهإقييهاتهإنهطايقهاتلي يهلفيهاتءدويىهسءلافهكعه

هه(4)افرهاتألوتقهاذاهكوكهعد دالاهفلم(عوهيل

 مهإلذ اهكيرهعنهاتجغوتطوتهاتبيه ليبد هيدذجدكهاتلوعىهيكه سوىهاتأليقهتيريهتلءيه

هاءسوون هفي هتيوحث هفاتحو ى ه حوح؛ هغوا هلذ ا هعسوههي هلكد ر هاتيري هبد دال وتإبقوال

                                         
ه.4ه24اتجا يهاتسوبقيهصهه(3)

ا را:هعقوتهبلءداك:هإوت هفوزيوئيهبايطو يهشدواهيج اله فورهل دالهاوتقهتيادكيهحجو ههه(4)

هإيلهاتاابطهاتبوتي:هه4334يكبدباهه34كلداسيهعدايهذسوايسيهاتألجوسه

/::prthhsss./erpierr.aaJhraresaer-sc:,ieh424291./:J/ 
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هعنهحق هاتبجّاالهإيلهشيو هيل اتلي ههوئقاءسوونهتهيلءيهاتسبغءووهإنهاءسوونهاتطوولوىي

اتصحوحيهلاّ جوهذدهاإبقوالهبأكهاتيرهذدهاتجسوههتد ههاءسوونهاتطوولوىيهليحّب هإيلهتسيسعه

اتليعهلاءسوونهيكهيبصوإ هاتلهاّدلهفدقهاتطوولىهلفدقهاتادك..هلحبلهتدهسيجءوه  تهيكه

هاتلي هل عهاتلهعلافىهكعهاءسوونهاتطوولوىيهفد اهتهيءفيهل دالهاتألوتقيهبعهذ ههاءسوون

هاتطوولوىهالاتىهإيلهعد  هتدويهفاعهسوههترهعسوهيهلذدهاتيرهإزهل ع.

لعثعهذتكهعوهتدهااباعهاد سوكهحوسدبوهضألجوهاسبطوعهيكهيصءيهآتتهب يلى..هتقدمه

ذيهاءااظهبصءوإىهآتتهيااظ..هلذا اهفإكهذ اهاتبسيسعهتنهيءفيهاللرهاد سوك..هبعهيوقله

هولو.اد سوكهذدهاتجو عهاءل هتبيكهاآلتته ج

لتد اهفيدهيكهشألصوهسئعهإنهاتجءبجهاءاوايهلعنه ءلريهلاو :هاد سوكهذدهات يه

ه ءلرهتاوكه والاويهءكهاد سوكهذدهات يه ءيهعنه ءيهتيكهاتجصءدإوت.

لا هرالهإيلهذ ههاتجغوتطىهاتاثواهعنهإيجووهاتطوولىهي فسد يهفق هاو هبلضد :ه)اكه

ل دالههءكهعوهكشفب هتوسهبوو وهتسوونيهترهاتطوولىهحقوقىهعنهحقوئقهاتادكهلتوستهتفسواا

فبجدههذدهلعوهكشيهفوت ينهيوونهتءوهاتسوونهلات لافيهاتحقوقوىهاتبيهت لرهلراوهاتادكيهات ين

هتيادك هاتروذا هاتدواع هيح ث. هتجو هاتح يثهتفصوع هاتلي  هاك هاءعاهي هتد ا لتوسهببفسوا

ه:لتوسهت يرها وبىهإنهاتسؤا ه؟(ي)عوهذ ا:هفاعهعضجدكهاتلي هذدها وبىهإنهاتسؤا يهاتدااي

هه(3)(؟)لتانهتجوذا

شالهالااعهايهيوعرهاتلتلييلوشهات يهلتبدضوحهذ اهضانهعثوتهبسوطوهبوتابادته

كهاتيرهأكوكهاد سوكهاتق ي هيؤعنهب؛هفق هليألا هعءدوهبل عوهتءاساهعضغىهتح يهاتووضىهاتقديى

لاتلشاينهيرداهااكه غواهإيلهه رهفيهاتودمهاتحوالييلتاءوهشوذ  وهاتودمهبوتجءرورههياا ري

                                         
ه.13صه قمهإنهادسممهيبح ظيهه(3)
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هاتقيهتوءطيقهاور وهعءدويهيسبلجيرهفيهتاسواهاتووضىيهعءقورهاتابادت اكهبل هث هيزل هذ ا

ه.هيومهعنهاال رهعنهاتووضىيبضلىه

هترهيألا بوكهاد:هبطيتهاتفاالهاتق يجىهاتقوئيىييهاتجمح لكجوهيزإ هيهذ ههاتجشوذ لل

هيتهإيلهحيقوته  ي لهتيحوالثا ي لهتهت تءوهكهاتجشوذ لهاتجعيهييهاتابادتهعنهاتووضى

يهوضى وحهاتسؤا هتهإنهتاساهاتوأفهيفق هتغواهاتدضيهاآلكيهلتهتاشبهإنهسوورهاتحقوقي

هبعهإنه)اتقاك(

إوءءوهحونه وحثهإنهاتليىهاتبيه ووتهبد اهاتسوههاتحقوقيهسدفهيبجيلهءذتكهيكه

هدتهسدفهيحبو هاتلهذ اهاتقاكهتوألا كهاتاباأوتليىهاتبيهكو تهإيلهعلافىهكوعيىهبفه؛اتقاك

هاتووضى هعن هي ه سبطوي هت هيفءحن هبوتجءرور( هعشوذ تءو ه)لذد هاتاوا هاتدضي ه لبوا هاك  رهيت

ه.هلتاءرهتوسهتفسوااهتريهلسي(ي)عشوذ لهتيداايهإيله طوقه

علوااههيعايايهفيهاتوودتد وويسبوذهيلذدهيه[سوسوعهبويسهذوعوك]اتوالفسدرهلا هاو ه

)كو تهاتلجيوىهاتج ذشىهفيه والرلهاتغ اوه زواهعنهاتو كهتءسههعنهاوعهه:إنهذ اهاتجلءل

ه؟بطعهذ اهل دالهاتتريذعهيهفو وحتهاتودمهبوتجشوذ لهاتج ي لهتفوإمهكوجوليويهتراتلهاد

ادترهفيهكهاتغ اوهبل هالا؟...هاضلتهاتلءو اهاتاوجوليىهتبصوحهتفوإمهعفو ايفجوهاتقدلهاتبيه

 اهكهيبحققهل دالهذيلعنهاتجسبحوعهيهبجااحعهكثوالهام ه رومهذاتياتجس هاد سو يهيجاه

كه ؤعنهبوكهاتيرهيفق ه ورهحبجوهإيوءوهبل هذ ههاتجشوذ اته.هاتءرومهاتج ذشهبوتفوقهعحض

هه(3)!(يلجعهبقدا وءرهاتلرجلهاتبيهايقهبدوهاتحوول

وهعهشيتاءءوهاتودمه لافهكيهكهاتسجووهتجطاييلافهكوكهاد سوكهاتق ي هلذا ا؛هفإكه

لكعهذ ههاتجشوذ اتهيهحبله زل هاطااتهاتجووهإيلهاءرضيهإنهإجيوىهتوألاهاتجووهفيهاتوحا

                                         
(3)   /e dsraesae af eaa rs cs dopa,sarse dsrseire ,p 449.. 
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فوتلي هتهياشبهتءوهكوبه ورتهذ ههاتداوئيهيهلتوستهفيهذاتدوهتفسوااهتدويه درهتيداوئي

هاتج ذشى؟هادا ون هاتجفو ل هاتصدرل هإيلهذ ه هلكوبهاوعتهبونهاءرضهلاتسجوو كهيحبلهي

 رهيىهكهاالإووهاد سوكهبل هكشفرهتءرومهاتطووليلاتحقوقىه؟هكهعءدوهادا ونهإيجوىاتليجووهيسبءوطد

 رها هلضيهبد اهاتالإووهحيقىهعنهلسطهإفيها هكشبهتفسواهاتادكهتوسهسدظها إىهتءفسر

ه.هاتسيسيىهعاوكهاتحيقىهاتاوال

هىهتكهاتطوول)ا:ه[هعلوااهإنهذ اهاتجلءلهبيغىهسواالسوسوع]اتلوت هاتعايايههليقد 

عوهاتسوههه:تتهطووووأ كهسيفيده..ه جوهذيه فسدوهبحو ىهاتلهتفسوااليهتفساهشوئوهعنهاتادك

عنهه233/3حج هكعهايوىهعءدويهكهفيهات مهاميوحجااوء..هفسوجوه:هه؟لراوهاحجاارهات م

فيهذ ههاتألميوهعوالله..هفسوجوه:ه؟هلتانهتجوذاهتادكهذ ههاتألميوهحجااويهحسءو..ه!اتود ى

.ه.)اتدوجد يدبون(هلذيهعواللهتح ثهتدوهاتحجالهحونهتألبيطهبوتلكسجونهفيهاتقيهتسجله

دوه ..هفسوجوه:ها؟هتيهذ ههاتأليووهاتبيهتحجعهاتذوجد يدبونأينهتيلتانهعنههيذ اه جوع

لتانهكوبهتاتوطهذ ههاتشوووهاتاثوالهعنهات مهلاتألميوهلاتاو ه!هإجوه.ه.تصءيهفيهكو ك

..هه؟الاوهلا ودوهاتجطيدنهبد ههات اىهاتفوئقىيلتسواه حدهيهوهكيووبلضدوهبولضهارتووطيهلغواذو

ه هاتطوولىفسوجوه: هبقو دك ه سجور هعو ه.ذ ا هذ ا. هاتطوولى هبقو دك هاتجااال هعو هلتان و يهيوس.

ه؟هاتطووه هفسوجوه: هتيقدظهاتطوولوىه.. هاتلجووو هاتقو دكهذدهاتحاكوتهات اايوى اتجااالهبد ا

هيلكوبهتءر ه شوطدو؟هاتقدظهالائجوهاتله بوجىهعليدعىلتانهتجوذاهتد فهذ هه.ه.لاتاوجوليى

ججويهعوهبيهليد  ها سوكهفيهات  وويهليلوشهاتسجكهفيهاتجوويهحبلهتطواهاتطودرهفيهاتدداو

كهإيجيهإفيهتهتسوتءيهإنهذ ا..هفسوجوه:ه؟هت يرهعنهاتعاو وتهلاتافوواتهاتلجووىهاتجثوال

هه(3)؟()تجوذاهيح ثه:لتوسهترهاكهيجوهيه)عوهيح ث(:هتهيباي هاتهإن

                                         
ه.14 قمهإنهادسممهيبح ظ:ههه(3)
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ه) هبقدتر: هاتجحولرل هاءث هيلقههإيلهذ ه هاتلي هيبضحهعنهذ ه سئيىهع ظه محوى

هاتادك هذ ا ه.اتح يثهتشاحهاتليعهلاتسوونهلراو ها هيلتهشكه. هعنهي ر هإنهكثوا بوكهتءو

دفهتهيبليقهبد ههاتاشيهلتانهات ينه دانهتسؤا هآاايهشوووهاتبيهت ه انهإيلهعلافىهبدواء

كهذ ههاتاشدفهزاالتهعيودكهضلبهإءدوهاتودمهفسدفهتوقلهاد سو وىهيفيدهيهاتح يثىهاتليجوى

لتانهعوهيحعهعحعهيهكه جويهذ ههاتاشدفه)حيقوهثجوءىهعنهاتسيسيى(ءيهبحو ىهاتلهات ين

تهكجثعهعوهكوءىهافجوهاتادكهإيلهحوترهذ هه.هكهيشاحهاتادكهشاحوهكيووهلكوعميات ينهتهب ه

ذوهفسدفه شوذ هكوبهولتاءوهتدهفبحءوهغطو..ه دوهت لريته لي هإءدوهاتهيهدوت لرهتحتهغطوئ

ذعه.ه.ول شوذ هحاكوتدوهكيديهي لرهبلضدوهبولضيهتاتوطهذ ههاتجوكوءىهب لائاهلتالسهكثوال

ذعهيفد هه..؟ ءوها هإيجءوهاوتقهذ ههاتجوكءىهبججاالهعشوذ تءوهتجوهي لرهالاايدويعلءلهذ اه

تدهه..؟لتقدمهب لرذوهذاتوويهكهاتجوكوءىه ووتهعنهتيقووهذاتدويثوبتهيكهعشوذ تءوهذ ههيعءطقووه

ره ووه يت هيانهذ اهاتسب ت هعءطقووهفاوبهاذكه ثوتهبل هعشوذ لهبلضهإجيووتهاتادكه

ه(؟ليبحاكهذاتوويهتيقوئوو

فاالهالارلينهإنهاتءشدوههه ق ه[هإء ذايز]اتوالفوسدرهلا هإواهإنهذ اهاتجلءلهييضوه

هلاترتقوو هاء يح(ا)ه:فقو ي ه)بقوو هإجيوى هيفسا هات بألونهاتطوولي هبقو دك هاتسب ت  هيك

ههكهيفساهح لثهذ اهاء يح(يلتاءرهتهيسبطويه

إكهذ ههاتجابشفوتهاتبيهلضيهاد سوكهاتجلو اهي ههإيودوهت هفه(3)لبءووهإيلهذ اهكير

يتهذد:هعنههتزالهإيلهي دوهلضلتهاد سوكهيعومهعجدد ه  ي هت هيج هترهحمهلتهتفسوااي

هاتبيه هاتليى هات يهيل   هلعن ه؟ هاتاد وى هاترداذا هذ ه هات يهيءر  هاتقو دك هذ ا ات يهيل  

هبداسطبدوهيادكهذتكهاتجليد ه؟

                                         
ها را:هات ينهلاتلي يهال.هعحج هحسنهذوبد.هه(3)



116 

 

اتسؤا هاتج ي هات يهيحورهيعوعرهاد سوكهاتجلو ايهعدجوهبيغهعنهاتلي يهليالركهلذ اه

لراوهذ اهاتقو دكيهذيهاتبيهعنهاتجلورفيهتهب هترهفيه دويىهاتجطوفهعنهيكهيلزلهذ اهاتلهادله

هيل  ترهليحاجبريهيتهلذيها رلهاتيرهلحاجبر.

 ل ..هتق هاكبشبه ودتنهاو دكهاتجوذبوىيهلإافءوهي رهذدهات يهيحا هاتءجدمهفيهذ اه

هات ينه هلا اور هاتتحوالي هاتل هي إد و هت هذ ا هلتان هبحاكبدوي هيبحا  هات ي اتفضوويلذد

تج ي يهعنهات يهيل  هذ اهاتقو دكهاتلرو هاتجحا هلضلءوهيعوهاتسؤا هاا رهلاءتدذوىيهبعه

هات يهي ذعهت ابرهلاتقو رهكعهإقعهبشاي؟

ا رهاتسؤا هات يهتهي فلءوهاتلهاتتحواليهبعهيزي  وهايجو وهب اىهاتصو يهاتلرو يهعد  ه

هذ اهاتقو دكيهيتهلذدهاتير..

ججويهاتجابشفوتهاتبيهإافءوذويهلاتقدا ونهاتليجوىهاتبيهلضلءوهيي يءوهإيودويهت هتقعهف

هبلضه هإيل هلضلتهيي يءو هيك هإيل هتزال هلت  هل دالهي هإيلهإ م هت تءو هلت  هاتر.. هت هي ر تءو

هاتلهاتوحثهإنهبقوىه هاتادكيهبعهيرش تءو اتججوذوعهاتبيهكءوهته لافدويهلعوهيكثاذوهفيهذ ا

يءوهاتودوهعنهام هكشفءوهإنهذ اهاهتججدد يهلاتبيهت ه انهتءبجانهعنهاتججوذوعهاتبيهتد 

اتدادفهإيودوهلبحثدوهتدتهكشفءوهتد اهاتججدد هاءل هات يهإافءوهبرهاتسوههلاتليىهتولضه

هذ هه هكو ت هات ينيلتد هل  ق هاتير هبد دال هايجو و هزاالتءو هي دو هكجو هاتادكي عروذا

هل د هإيلهإ م هت   هاتقدا ون هعجو هاتجابشفوتيلذ ه هبدو هكوك هتجو هات يني هلبطمك هاتير ال

ه ج ه جويهاتجؤعءونهي إجدكهايجو د ه هاتهي ءو هاتيرهل  قهات يني تمسب ت هإيلهل دال

هبد دالهاتألوتقهبد ههاتجابشفوتهاتح يثى.

عثعهاتجءااهتد دالهاتيرهلا رترهبوكبشوفرهتولضهاتقدا ونهاتليجوىهاتهكجثعهلت تك؛هفإكه

هليبلجههعنهها سوكهكوكهيسجيهإنهعاكوى هلإرجىه و لدوي هليلجههت اىه ءلدو اتفضووي

حاكبدويهلطواا دويهلذودطدويهلياوعه فوتهاتج حهلاتثءووهلادإجونهتصو لدويهث هيتوحهتره
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هريظههييكهياظهعاكوىهاتفضوو لياظهاآلتتهلاتجحاكوتهاتبيهكو تهسوووهفيهحاكبدويهفيجو

هعنهاآلتت هفودو هلعو ههعحاكدو ها)او : هاكبشفتهسا هتسواهتق  ها دو هاتجاكوىي هفيهذ ه تحاكى

بداسطىهذ اهاتجحاكيهلتيبقطهاتصدرهلتوثدوهبداسطىهذ ههاآلتتيهاذكهفمهالاإيهتيقد هبأكه

ه(ثجىه و لوه ءلدويهلتهالاإيهتإلإجونهبق رتر

ه)ه هته لافهساهليقد : هكءو هإء عو ه ءلري هتيصو يهل لجههعنهالاى ه لزلذو هكءو تق 

اكيهيعوهلا هإافءوهساهاتحاكىهلاتجحاكيهفمهالاإيهءكهحاكبدويهلي دوهعاتوطىهب تكهاتجح

ه؟هإواعهذ اهاتقد (..هذعهيجانهيكهيقوعهييهتءسههاتحاكىهت تكهاتصو ي

هيك هذد هاتجدابهاتصحوح هاك هاتجاكوىيههبع هبر هتبحاك هات ي هاتجحاك هإيل اطمإءو

نهبريهتجوهلاآلتتهاتبيهب اايدويهتهي إد وهاتله حداله و لدويهلا جوهي إد وهتزيواللهادإجو

هفيهذ ههاآلتتهعنهات اىهاتووتغىيهلادتقوكيهلادحاوم.

كءوه لجههعنها رلهاتيرهفيهحاكىهاتءجدميهللادفدوهفيهاتفضوويهحوءجوهلذا ا؛هفإ ءوه

كءوهته لافهاو دكهاتجوذبوىيهفاءوه ءسههلادفدوهفيهاتفضووهلحاكبدوهاتلها رلهاتيريهلحوءجوه

هيك هاو دكهاتجوذبوىيهلإافءو هاتقو دكيهلي رهفيهغويىهات اىههاكبشفءو ذ ههاء اامهاوضلىهتد ا

لادتقوكهلادحاومهت هي فلءوهذ اهاتله حدالهاتيريهلا جوهزاال وهايجو وهبرهلبق رترهاتبيهيل  ته

هعثعهذ اهاتقو دكهات يهيحا هاتءجدمهفيهذ اهاتفضوو.

الهعنهكواهعجيا ءوهإء عوهإافءوهاو دكهاتحاكىهفيهي غاهذرلهعنهذراتهاتد دالهلفيه

عجااتهاتسجوويهلي دوهكيدوهت لرهلتبحاكهطوقوهتءرومهعحا هب يييهتبفقهفوره جويهي زاوهذ اه

اتادكهعنهإءو اهات رلهاتلهي اامهاتججاليها ءوهإء عوهإافءوهذ ههاتحاكىهلاكبشفءوذوهت هتزال وه

الههداتهايجو وهبوتيريهلبوتقدا ونهاتجحاجىهاتبيهايقدوهليحاجدويهتو  هبدوهاد سوكهإيلهل 

هلا رتر.

تريهلا جوهالتبءوهإيلهيكهاتيرهيجايهيحاوعرهفيهذ اها رهتهااكهذ ههاتقدا ونهت هتقعهتءوه
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هاتادكهبءووهإيلهذ ههاتقدا ون.

اداه)تهتشإنهذ اهاتجلءليهفقو :هه ودتنهذاتريهلذدهعابشبهاو دكهاتجوذبوىيهتق هإوا

هذيه هلح ذو هتهيلقعهيكهتادكهاتضالرل هعجو هفإ ر هءكهضالرلهفيهاتألوتقي هاتد دالي اوئ ل

هفيه هاتبءدع هذ ا هعءدو هيص ر هيك هيبصدر هت هزعوكي هكع هلفي هعاوك هكع هفي هعبجو سى إجوووي

هتغوااتهاءزعءىه هعي هلتءوسودوي هتاتوههي زائر هعن هفور هبجو هكيري هاتد دال هلتهذ ا اتاوئءوتي

ه(3)هلاءعاءىيهبعهاكهكعهذ اهتهيلقعهيكهيص رهاتهعنهكوئنهيلتّيهترهحاجىهلاراالل(

او :ه)عنهاتجحققهيكهاتحاكوتهاتحوتوىهتياداكههتهيجانهيكهتءشأهعنهعجاالهفلعهل

هذ هه هفوجههء عهيكهت لر هت فيهاتاداكهه حدهاتشجسي هاتقدل هاتلوعىيهءكهذ ه اتجوذبوى

هاتاداكههحد هاتشجسهيكهتد  هي هاتدوىهت فلدوهإيلهاتألطهاتججوسهتج اراتدو(

اتيرهضالريهييضويهسداوهدالارلهذ ههاء اامههاو :ه)توسهذ اهكعهعوهفيهاتجسأتىيهفوكل

إيلهبلضدويهلذدهاءعاهات يهتهيجانهيكهيءبجهعنهعجاالهادلهاتجوذبوىيهيلهتبح ي هل دىهذ هه

هات لراتيهتببفقهعيهاللراتهاتاداكهيهكجوهياظهذتكهفيهاتشجسهلاتقجاهلتدابلدو(

جولثالهاسبطوإتهاو :ه)لغواهذ ايهففيهتادكهاء اامهاتسجوليىيهكوبهيكهات راتهاتل

يكهتقس هاتلهاسجونيهاتقس هاتجضيوهعءدوها حوزهاتله دىهتبادينهاء اامهاتجضوئىهب اتدويه

هاتجلبجىيه هاء اام هتبادين هيااظي ه دى هفي هتججي هاتجلب  هلاتقس  هلاتءجدمي كوتشجس

هكوتاداكههلتدابلدويهلكعهذ اهتهيلقعهحصدترهاتهبفلعهإقعهتهح هتر(

إيجووهاتفيك:ه)كيجوهاتسيه طوقههكووريهلذدهعنه[ذاشع]يوزيهاتلمعىهات جلعثيرهاو ه

ه دويىيه هلت هتق رتر هح  هت هيزتيي هاوتق هل دال هإيل هات اعغى هاتوااذون هازالاالت اتلي ي

                                         
ذ اهاتءصهلعوهييورهعنهاتءصدصهعءقد هعنهكبون:هات ينهلاتلي يهال.هعحج هحسنهذوبديههه(3)

هلغواذجو.ل ااعهعيهاتجمح لهحبلهاتلر يهتحوءاىهاتجو ا ييه
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هتشوو ه هإيل هلتضوعءدا هتلول دا ها  هلاتطوولودكي هلاتفياودكي هلاتايوضودكي فوتجودتد ودكي

ه احهاتلي يلذده احهإرجىهاتيرهلح ه(

:ه) اظهعنهبونهكعهذ ههاءساارهاتبيهتزالاالهغجدضويهكيجوهزااله[ءساذاباتهسو]لاو ه

بحثءوهفودويهحقوقىهلاضحىهتهب هعءدويهلذيهي رهيد  هفدقهاد سوكهادلهيزتوىهيب يىهيءشأهإءدوه

هكعهشيو(

ءزتيهاتاووايه:ه)اكهاتيرها[اتيرهفيهاتطوولى]فيهكبوبره[هتوءور]لاو هاتفزيدتد يهاتفا سيه

تجقب رهإيلهكعهشيوها هتجيلهتيهبو ائيه ءوئلريهحبله اتهعء ذشوهاتلوت هباعهشيوهلا

عوددتويهفأيها رليهلييهحاجىيهلييهاب اعهيلالإرهعصءدإوتهي هيهسداوهفيهي غاهاءشوووهيله

يكواذويهاكهاتجءوفيهاتبيه سبج ذوهعنهذ ههاتاوئءوتهتشد هبلر هرحجىهاتيرهات يهسألاذوهتءويه

هيءوئهبداس هلتءوسقدو هيكه جوتدو هيقاهكجو هإنهاتبمشيهلتج الذو هلك تكهحفردو يهحاجبري

هبجمترهلإرجبر(ه

فيهالائالهعلورفر:ه)اكهيذجوىهاتليدمهاتطوولوىهتهتءحصاهفقطهفيهاشووعهه[عد بوع]لاو ه

هلتحيوبءوه هاتادكي هاوتق هاتل هإقدتءو هرفي هفي هذي هاتاواظ هيذجوبدو هلتان هإقدتءوي  دجى

هبإحسوسوتهادإجونهلاته م هت اترهاتجق سى(

يله)اكه جويهعوهفيهاتادكهيشد هإه[:عوايتهسبو يي]لاو هاتلوت هاتطووليهاتفوزيوئيه

ل دالهاتيرهسوحو ريهلي  هإيلها رترهلإرجبريهلإء عوه قدمه حنهاتليجووهببحيوعهظداذاهذ اه

اتادكهلالراسبدويهحبلهبوسبأل امهاتطايقىهاتسب تتوىيهفإ ءوهته فلعهيكثاهعنهعمحرىهآثوره

هلإر هاتجواليىهييواليهاتير هبوتدسوئعهاتليجوى هات يهته سبطويهيكه صعهاتور هذتكهذدهاتير جبري

لح ذويهلتاءءوه اظهآيوترهفيهي فسءويهلفيهكعهذرلهعنهذراتهذ اهاتد داليهلتوستهاتليدمهاته

هالراسىهايقهاتيرهلآثورها رتر(

وهد:ه)اكهاتءبوجىهاتجءطقوىهاتبيهيفاض[ دكهكيوفم  ]لاو هاتلوت هاتاوجوليهاتايوضيه
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إيوءوهاتلقعهتوستهعقصدرلهإيلهيكهتد اهاتادكهاوتقوهفحسهيهبعهتهب هيكهيادكهذ اهاتألوتقه

حاوجويهإيوجويهاوالراهإيلهكعهشيويهحبلهيسبطويهيكهيأليقهذ اهاتادكهليءرجرهلي باهيهلتب ه

هاتألوتقهالائ هاتد داليهتبجيلهآيوترهفيهكعهعاوكيهلإيلهذتكهفو رهتهعفاهعنه يكهيادكهذ ا

 دالهاتيرهاوتقهذ اهاتادكهلعد دريهاكهاتبق مهات يهيحازترهاتليدمهعء هييومهتدرالهاتبسيو هبد

كويفنهيجليءوه ؤك هبصدرلهت هيسوقهتدوهعثوعهعوهاوترهعنهاوع:ها ءوهاذاهفاا وهتفاوااهإجوقويهفإكه

هاتليدمهسدفهتضطا وهاتلهاديجوكهبوتير(ه

)تق هعنهاتألوتقهإيله:[ياللارالهكوسوع]لاو هاءاصوئيهفيهإي هاتحوداكهلاتحشااته

 ويءويهلبوركه ددال وهاتليجوىهباشبهكثواهعنهاءعدرهحد هاتطوولىيهل ورهعنهاتدا ههإيله

كعها سوكيهسداوهيكوكهعنهاتجشبغيونهبوتليدميهيمهعنهغواهاتجشبغيونهبدويهيكهيسبفو هعنهذ هه

هاتاشدفهاتليجوىيهفيهت إو هايجو رهبوتير(

فيه جويهعجوتتهاتلقعهاتطوولىهي فسد يهليادا هإيجووهههبلضهاتابووسوتهعنهذ 

لاتلي يهتشد هبأكهذ ههاتجلورفهلاتليدمهلاتجابشفوتهكو تهعنهيكواهاءالتىهاتءوطقىهإيله

ها رتر. هلإرو  هاتير هفل دال هلت تك هاتليجوىه. هاتجابشفوت هلتو  هيب ا هيان هت  هادتحوال إك

هاتهاتلهاديجوك.هاتح يثىيهبعهاءعاهإيلهامفهذتكهتجوعويهفوتلي هت هلتنهيؤاليهيب ا
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هلاتجغوتطوتهاتليجوىادتحوال..ه

طوتهاتجغوتبل هيكهيبلافهات اإوىهاتلهاتيريهلات يهياي هيكهيدا رهاتفااهادتحواليهإيله

يضوهييحبو هيكهيلافهاتلقيوىهاتبيهيجورسدوهاتجمح لهتيبجديرهإيلهاتحقوقىهلاتحجههإءدويه

عوءيهإيلهاتجغوتطوتهلاتجصوالرلههفددهعءدجه؛رل ات يهيلبج هاتليجيع ظهضحوتىهاتجءدجه

هإيلهاتجطيدنيهلاسبلجو هاتحوعهاتجألبيفىهتجدا دىهاديجوكهلات إولهاتور.

تيكهاتجغوتطوتهتلافهكعهعنهياي هعدا دىهادتحوالهيلهعءوظالهالإوترهإيلهلتوازهيذجوىه

ه:فوجوهييي

هه3 هاتلي ها هإن هح يثد  هإء  هاتجمح ل هيسبلجيدو هاتبي هات ودور هحوتى هعن اتألال 

يجووهاتلاتجءدجهاتليجوىيهلذتكهكيره دعهعنهاتحانهاتءفسوىهاتبيهيسبلجيد دوهفيهعدا دىهل

ذليهاتبد دوتهاتفيسفوىهيلهات يءوىيهلات ينهيبصدرلكهيكهذءوكهعنهلاتجفااينهلاتووحثونه

إيدعوهالاوقىهل لوىهلتحبو هاتلهتألصصهتوسبطولداهعنهامتدوهاتاالهإيلهاتجمح ليهلكعه

هعاهفودوهيشورهبوتجغوتطوتهاتسفسطوىهعءرهبوتحقوئقهاتليجوى.ذتكهغواه حوحيهبعهاء

اهإ مهاتبسيو هاتج تيهبجوهي كاههاتجمح ليهذتكهيكهعنهادا ونهاتبسيو هاتج تيهه4

ل دالهادعاو وىهيلهتحققدويهلاتاثواهعجوهي كاههاتجمح ليهليصفد رهبوتليجوىيهتهحظهترهعنه

عهعنهاتإباافهبجوهي كال رهعنهعغوتطوتيهت تكهكيودجويهبودضوفىهاتلهيكهاتبسيو هاتج تيه د

كوكهعدابهاتجطوتههبوتووءىهإيلهاثووتهاتحقوئقهاتليجوىهيكثاهاحاا وهتيجيح هعنهاتجسي هتره

ه  ت.

ه رايوتهلفاضووتهه1 هاتغانهعن هإيجوو هي كاه هعو هاتلهربطهكع هاتجسورإون هتءوور ا

ك؛هفق هرييتهعنهراحهيواذنهبوتقاآكهاتااي يهيلهبوتالايوتهاتشايفىيهإيلهع ظهاطدرلهذت

هعيه هاتلدات ي هتلوتلهتبل ال هاتير هبسوههذكا هسوقهااآ يي هاتجبل الل هاءكداك ه رايى إيلهكدك
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هاتجطيقىيه هلاتق رل هاتألوتصي هاتبدحو  هإيل هي   هيح ذجو هتجوعوي هعألبيفون هعلءوون كد دجو

تاثوالهاكهالاتغوئوىهاتحاوجىيهلاتثو يهيوارهادتحوالهلاتقد هبوتص فىيهليبصدرهيكهذ ههاءكد

هعجاالهإ الهضأل هلإشدائيهتورداهعنهامتدوهذ اهاتادكهكوحبجو هعنهاتحبجوتت.

اهاسبو ا هات فوعهإء هعءوظالهاتجمح لهبوتدجدميهذتكهيكهكعهاتألاافوتهاتبيهرالالذوهه4

يذعهاتجوذيووتهاتجألبيفىهيلهاتجءحافدكهإنهاءاليوكه ورهتدوهل دالهفيهاتحقد هاتليجوىيه

وقىهعلوااهإنهحقءرايوتهإاضىهتيبدا هلاتسألايىهكجوهاو هبلضد هلب تكهي وحتهتيكهات

ه هاتبطدر: ه) رايى هات ارليءوى هتجلع هعو هرلظه(حقوقى)توستهاءالتى هاتجواليى. هاتفيسفى هلا َّجو ي

كوبها هالافيهلكور هسو وكهه3332ريبشورالهتود بنيهإوت هاتدراثىهفيه وعلىهذورفااليهفيهإومه

:ه قبهفيه بهاتلي هرغ هسألوفىهفيهاح ظهاتجااتهإنهات ارليءوىهفيهع اهاوئم  ءوظاٍليهث هفسَّ

وهتجوههاتجواليى وهذاهيلتديىيهاتبزاع  هت يءوهاتبزاع  هه(3)(بلضهتءواضوترهاتوورزل...هءكَّ

ذيهتح ي اهعوههذولكءجاتليجوى:ه)اكهفيسفىههذولكءجلاو هآااهعبداجوهعنهطالحوته

يإورضرهفديهكجوهل يبءيهعثو هلاضحهإيلهاتبلوت يهفطاحهيكهاتلي هذدهعص رهاتجليدعوته

هاتدحو يهلي ءوهت يءوهفد هكوععهتاعهشيوهذدهذااوهبعهلذااوهاطواهييضويهفددهيشلاهاتليجوو

ه(4)(هبوتاواهلاتغالرهبشاعهعووتغهفور

ه هاتفصعهاتبلافهإيلهيذ هلبءووهإيلهذ ا يهيكواهعغوتطوتهاتجمح ل حول هفيهذ ا

                                         
 قمهإنهكبونهاحبضورهعءردعىهات  و هات ارليءييهذورلكهيحييهالطيهالتيهعنهعدالرههه(3)

ه.46اتتابال ييهصه

داك:هإوت هاتفوزيووهاتجيح هسبوفنهذدكوءجهليفاورههادتحواليىها را:هعقوتهإيجووهعدجوهبلءه(4)

هلاءكداكهاتجبل اللهلاتجوذبوىهاتألوتقىهاهMاتألووتوىهفيه راهاتليجووهلاتجبألصصونهاهاتءرايىه

هاإ االهفايقهاتووحثدكهاتجسيجدك.ه
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هلاتبيهيجانهاتبلافهإيودوهعنهام هعداالد هلعءوظااتد هعيهاتجؤعءون.

فوتحقوئقهاتليجوىهتقدمهإيلهالإوئ هليسسهعءطقوىهيقويدوهاتلقعيهلتءسج هعلريهليجانه

اثووتدوهبوتطاقهاتجألبيفى؛هيعوهاتطالحوتهاتليجوىهاتبيهتهتبدفاهإيلهذ ههاءسسيهلتهتءطيقه

هتجءوذجيهفإ دوهتهتل لهيكهتادكهالإولظهت هتثوتيهلفاضووتهت هتبحقق.عنهذ هها

هعنه هاتاثوا هلاتفاضووت هات إولظ هإن هاتليجوى هاتحقوئق هتجووز هء ع هلضلت لا 

اتقدا ونهاتليجوىهاتبيهاتفقتهإيودوهاتوشايىيهلإيلهيسوسدوهتحا هءيهالإدظهباد دوهفاضوىه

اءطالحوتهادتحواليىهاتجبيوسىهبيووسههيله رايىهيلهحقوقىيهلت تكهكوكهإيلهكعهعنهيءواش

اتلي هيكهيبقنهتطووقهيعثو هتيكهاتقدا ونهإيلهتيكهاءطالحوتيهكجوهيبقنهفنهاتجءطقهلإي ه

هاتج  هلغواذوهعنهاتليدمهاءسوسوىهتيحدارهعيهاتجمح ل.

يهلذيهشفالهيلهاو دكه(3)لعنهتيكهاتقدا ونهاتليجوىهعثمهعوهيطيقهإيوره]شفالهيلكوم[

ع ظهلاسييهلتبحوك هاتورهاتليدمهاتجألبيفىيهلذدهعبفقهإيورهإيجوويهبعهذدهيح ههيطوقهإيل

هعنهإي ه هاتججوتتهاتجبوويءى هعن هلاسلو هطوفو هاتبيهتشجعهتطووقوتدو هاتجووالئهاتجءطقّوى يذ 

هاتّايوضووت..هلبفضعه هلاتابصواليهلحبلهاتفيكهلاتفوزيووهلربجو هاتجلافىي اتجءطقيهل رايى

ه.ه(4)واهر لىهبونهاتفوزيووهلاتجوبوفوزيوو..هلبونهاتاوجوووهلاتألوجوووذ اهاتجو يهفصعهلاتلهغ

لذ اهاتجو يهعءسدنهاتلهاتفويسدفهاد ايوزيه]لييوومهيلكوم[هحوثهاسبءبجهفيهيبحوثره

                                         
ها راهعقوتهبلءداك:هشفالهيلكومهذيهيح هيذ هاتجووالئهاتجءطقّوىهليلسلدوهاسبأل اعو.ه(3)

اتألوجووو:هذيهإي هيءراهفيهاتجواللهاتبيهيب هبدوهتادينهاتّ ذههلاتفضىهبوتّصءوإىيهليشاحهه(4)

اتلجعهات يهيدِ عهاتلهذتكيهلتيجأهاتألوجوووهاتلهاتّاؤيىهاتد  ا وىهفيهتليوعهاتّرداذايهلكثواا ه

اوراىيههاعوهتجأهاتألوجووئّودكهاتلهتفسواهاتّرداذاهاتّطوولوىهغواهاتجلالفىهت يد هإيلهيّ دوهظداذ

هلتاتوطهبوتّسحا.
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اتجبليقىهبد اهاتجو يهيكه)اتبل اليىهتهيءوغيهيكهتفاضهاللكهضالرليهييهيكهاءلتديىهتألبسطه

هوولىهاتحو (يهلا هإواهإنهذتكهبقدتر:ه)عنهاتلوثهاتقوومهبل اللتألاعهتايفىيهلاءاعهتشلووهبط

هيكواهعنهاتألطداتهد جوزهشيوهعويهبوءجوهيجاءءوها جوزههبل الهاطداتهياع(

لا هاسبأل عرهكوورهاتليجووهكغوتويدهغوتوييهفيهالفوإرهإنه جدذ رهاتفيايهتيسجولات..ه

هاء هاتفاضوى هتفضوع هفي هييضوي هاسبأل اعر هفي ه صوور هتءودتن هاتفلكوك هإيل اضووتهبسط

اتجءوفسىيهلإافتهطايقىه ودتنهذ ههبسوبه ودتنهاتيوزريهاتجيبدهيهحوثهيصبه ودتنهذتكه

هاتروذاله ه دا ه ه جوي هتبفسوا هلتافي هتيزم هاتبي هبوءسوون هفقط ه قوع هيك ه)إيوءو بقدتر:

هاتج رلسى(

 هدبعهاكهاتجمح لهاتج الهيسبأل عد رهباثالهاهليسوئدكهاسبأل اعرهاهلعنهيعثيىهذتكها

]ريبشورالهاللكءز[هفيهكبوبره]لذ هادتر[يهحوثهكبههيقد :ه)توريألوويهسللهات ينهاتلهتفسواه

ل دال ويهلطوولىهاتادكيهعحولتهعسوإ تءوهفيهاالراكهذلاتءو؛هاتهيكهاتلي هايبهات ينهفيه

هزعءءوهاتحوضا(

هع اره هإيل هاتليجي هاتبق م ه)اسبطوع هبقدتر: هكورل [ ه]سون هاتاد ووت هإوتا  لطوقر

هلت تكهكوكهاتألجس هاتلوتا ؛ هفيهذ ا هاتبيهييلودو هعنهياللاره هاتير هيكهيجاال هاالكهاءاوال ى

هذده هعقودتهاوعهيتفيهإوميهلتانهيجانهفلعهعو هاتيرهتبفسواهاترداذاهاتطوولوىهيعاا اسب إوو

هيفضعهعنهذتكهفيهاتحوضا(

هاتبلقو ه هعن هادتحواليى هتيطالحوت هءك هالإولظي هعجاال هاتجقدتت هذ ه هكع تان

لإ مهاعاو وىهاتبطووقهعوهيألبيبهكثوااهإنهبسوطىهاديجوكهبوتيريهلا سجوعرهعيهاتفطالهلاتألوو ه

هلي جيدويه هاتفاضووتي هيسدع هفدي هات تئع.. هكع هإيودو هت   ه]اتير[ هففاضوى لاتلقع..

ليبسطدويهلكعهات تئعهفدقهذتكهت  هإيودو..هلت تكهفإ دوهاذاهعوهلضلتهعيهغواذوهكوكه

هات بصورهتدوهتهعحوتى.
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نهاءعثيىهاتقايوىهإيلهذتكيهلاتبيهتيقلهرلا وهكووااهت ظهاتجمح لهاتج الهعوهطاحرهلع

عجوهسجوهه]اتبصجو هاتلرو [..هحوثهيكهات يهالإوههاتلهذ اهاتطاحهذدهحعهعلضيىههذولكءج

ادإ االهاتجسوقهتاد ءوهبلءويىيهلت تكهراحهيفاضهذ اهاتحعهاتججبيئهبوتغاابىيهلذدهيكهذءوكه

كدكهاهكجوهي كاهسبوفنهه533يسه33وتهتاييود وتهاءكداكهاءااظ..هييهتاييود وتهتاييود 

عيهي ءوهت ه شد هييهكدكهآااهغواهكد ءوهفضمههفيهكبوبرهاءاواه]اتبصجو هاتلرو [هاهذولكءج

إنهتاييود وتهتاييود وتهتاييود وتهاءكداكهاءااظيهلعيهيكهذ اهاهحبلهتده حهاهفإ رهته

مهءويىهتاد ءويهبعهربجوهيطاحهتسوؤتتهفيسفوىهيإجقهعيهتق يحعهعشايىهاتبصجو هاتجسوقهبل

هإيدمهاتفوزيوو..

لإء هتطووقهشوفالهيلكومهإيلهذ ههاتءرايىه ااذوهتسقطهبساإىهذتكهي دوهفاضوىهفيه

غويىهاتغاابىهلات ذشىهلاتول هإنهاتبجايههلاتابوورهلاتوأسهاتبومهفيهاتا  ..هبودضوفىهاتله

ها هاتبجاال هعن هتءطيق هت  هلاتبفاواهكد دو هاتليجوى هاءي يدتد وى هعن ها طيقت هلا جو تليجيي

هاتاغودي.

لعنهاءعثيىهإيلهتيكهاتقدا ونهاتبيهيجانهاإبوورذوهياللاتهتجحو ىهاتجمح لهاتبقاياه

هعءره هاص  هلات ي هاءعاياوىي هاتجبح ل هبوتدتيوت هاتدطءي هاتوحدث هعجيس ه شاه ات ي

هاتجحوفرىهإيلهسمعىهلاسبقوعىهت ريسهاتليدم.

نهتيكهاتجووالئهاتبيه صهإيودوهاتبقايا:هيكهتادكهاتءبوئجهاتليجوىهعبسقىهعيهاءالتىهلع

اتبجايووىهلاتا  يىهحد هاتطوولى..هليكهتادكهتدوهاتق رلهإيلهاتبءوؤهب اىهبألصدصهاء رجىه

اتبيهيب هالراسبدو..هليكهتادكهبلو لهإنهاتبفسوااتهاتجوءوىهإيلهاءسوطوايهلاآلراوهاتشألصوىيه

يءوىهلادتدوعوتهات اتوىيهلاتجلبق اتهاتألاافوى..هفاعهذ ههاءعدرها هتادكهعفو لهلاتقو هات 

هشألصووهيلها بجوإوويهلتاءدوهتوستهتفسوااتهإيجوى.

هاتودوه هاتبيهيسبء  هعنهاتءرايوتهاتليجوى هاءسسهإيلهاتاثوا هتطووقهذ ه هإء  لذا ا
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هيلهكعهاتليدم.اتجمح له ج هسقدطدوهلتدوفبدويهلبءفسهاتقدا ونهاتبيهيطوقد دوهإ

إنهع ظهتأليبهاتءرايوتهاتليجوىههبلضهاتءجوذ ا طماوهعنهذ اهسءحول هذءوهذكاه

اتبيهيسبء هاتودوهاتجمح لهاتج الهإنهاتجءدجهاتليجيهلفقهاتبقاياهاءعايايهات يهسوقهذكاهيه

لذتكهفيهاتججوتونهاتاوواين:هإيدمهاتجوالليهلإيدمهاتحوول..هلاتبيهحولتداهعنهامتدجوهتفسواه

شألهاتادكهلعص رهعوالترهلتصجوجريهلتفسواه شألهاتحوولهليسوونهتءدإدوهبلو اهإنهاتحو ىه 

هاتلهاتيريهلذتكهعنهام هتطووقهعوهلرالهفيهاتبقاياهاءعايايهتيليدم.

 ـ البيانات الرصدية:أوال 
ادلهاتءرايىهاتليجوىهتءطيقهعنهاعاو وىهر  ذوهتيبحققهعءدويهفإكهت هيبجانهي حونه

ثووتدوهإيلهيرضهاتدااييهفإ دوهتوقلهعجاالهالإدظهتهالتوعهإيودويهليحوو وهتصوحهاتءرايىهعنها

هبلضهاتووحثونه هاتبيهذكا هاتفوئقىي هاءلتور هعثعه رايى هاتلهاتحقوقىي هعءدو ياانهاتلهاتألوو 

اسبحوتىهر  ذويهفقو :ه) رايىهاءلتورهتحبو هتجصوالمهذو رل يهبحج هعجالهتابوورذويه

هه(3)لذ اهغواهعجان(

:ه)تدهايءوهاهطوقوهتيءرايىهاهاكهاتادكهايقهذولكءجلاو هإنه]اتءرايىهام[هاتبيه ووهبدوه

 فسرهفجنهيل  ه]اتءرايىهام[؟..هلعنهيل  هاتقدا ونهاتفوزيوئوىهاتألو ىهبدو؟..هلرغ هذتكه

فمهتد  هتدوهعلوالتىهفوزيوئوىهحبلهاآلك..هيطيههعءد هيكهيابوداهعلوالتىهفوزيوئوى..هتنهيفليداه

هه(4)بوسوطىهتيجبياد دو(هء د 

هح لثهذولكءجلاو هاتلوت ه]رل ازهبءالز[يهلذدهاتفوزيوئيهاتشدواهات يهيثوتهعيه

                                         
ا را:هإوت هاتفوزيووهاتجيح هسبوفنهذدكوءجهليفاورههادتحواليىهاتألووتوىهفيه راهاتليجووههه(3)

هلاتجبألصصونيهعا يهسوبق..

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)
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هفإكه هاتا  هعواو واو هإاس ه)إيل هاتلرو [: ه]اتبصجو  هكبون هإيل هُعليقو هاتاووا اد فجور

هه(3)ه(]اتءرايىهام[هتتجيكهييهاثووتهعواليهاطماو

لهيده يوسا[:ه)االإووهاتد د هتءرايىه دوئوىهيبءوفلاو هاتفوزيوئيهلإوت هاتفضووه]عورسو

هت يءوه هتوس هفءحن هاتووو وتي هلتججوي هاتبجايوي هلاتلي  هاتفوزيوو هليبج يوت هيسوسووت عي

اءاللاتهتقووسهاتطوولىهكاعيهفمهيجاءءوهيب اهيكه ادكهعبأك ينهعنهل دتءوهتءرايىه دوئوىيه

خهاتفوزيووهعااتهلعاات..هليراذوهلسبرعهذءوكهالائجوهفا ىهتيجفو آتهكجوهتليجءوهعنهتوري

كهي عهيهذولكءجاالإووهبوطمهيكه بألوعهيكهاتوشاهيجانهيكهيصيداهتشيوهكد ا..هليإبق هيكهإيله

هه(4)ه(اتيرهلشأ ر

لاو هاتفوزيوئيه]بوباهليت[هعنه وعلىهكدتدعووو:ه)تستهعنهي صورهاالاو هاتح يثهإنه

 هعلاكىهات ينهلاتلي هفجوهيحوا يهذدهعصااهإيلهالادهذولكءجاتيرهفيهاتفوزيوويهتانهاذاهكوكه

هه(1)ه(اسبأل اعرهتسمحهعشادكهفيه محوبرهيلهفوإيوبرهعثعه]اتءرايىهام[

لاو هفويسدفهاتفوزيووه]كايجهكوتء ر[هعنه وعلىهكوتوفدر ووهسوااا:ه)عء هثمثونهإوعوه

لحبلهاآلكهفيهإومهه4333بأ ءوهإيلهيإبونه رايىهكعهشيويهلبحيد هإومههذولكءج احه

رغ هذتكهاارهيكهيفساهسوههاتد دالهبوتاغ هعنهإ مههدولكءج.هتشيو..هتانهتيد هف.4333

هه(4)هل دالهاتءرايى..هاكهعوهيبح ثهإءرهذدهعجاالهح سهغواهاوبعهتإلابورهيب ا(

لاو هاتلوت ه] دكهببالرث[هاتلوععهبجصوالمهاتدوالرلكهبسديساا:ه)]اتءرايىهام[هاور ه

                                         
هاتجا يهاتسوبق.هه(3)

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)

هاتجا يهاتسوبق.هه(1)

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)
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هه(3)ه( طوقهاتلي 

د سبدك[هعحارهعدايهإوت هاتفوزيوويهلذدهيلواهإنهادفرهعنهتأثاهلاو ه]ال.هذوعوشه 

عشايىهه:ه)تد  هفقطذولكءجات إ هاتحادعيهتيوحثهاتليجيهفيهبايطو ووهتولوهتبصايحوته

 غوالهلذيهضحوتىهات توعهاتبجايويهتيءرايى.بجلءلهآااهفدءوكهإوت هكوواهيألا هببصايحه

زيووهبحو ىه.هاكهاتفوايجو رهبءرايىهغواهعثوبر.هتيلوعىهيبح ثهفورهإنهل دالهاتألوتقهاإبجوالاهإيل

هعلر ه هيك هظءدا هاذا ه  ا ه لوو هسوادك هببألفوضهاتءفقوتهلذ ا هتتبأثا هحبل هاتلوعى ت إ 

هه(4)هاتفوزيوئوونهيقضدكهلابد هفيهاتج ا هإنهعوهتقدتره رايوتهغواهعثوبرهإنهل دالهاتألوتق(

 توعيهحوثهي د هيصوالرلكهتانهاتجمح لهاتج اليهيحبوتدكهيحوو وهكثوالهإء هطيههات

هاتبطدره هإيلهذتكهاتبمإههبجفوذو هاتبطدريهحوثهيكه رايى هلعنهاءعثيى إيلهاتجطيدني

تحجعهعفددعون:هاءل يهلذدهاتبطدرهاتاووايهلذدهاتجلالفهإء هادطمقيهليلءيهاتبغّواهفيه

هاتصفوتهاتجدرفدتد وىهلاتجوءوىهعجوهيبسوههفيهات بقو هعنه دعهاتله دعهآاا.

لاتثو يهذدهاتبطدرهاتصغوايهليشواهاتلهعق ارهاتبغواهفيهتااارهاتجدرثهفيهاتلشواليه

ه س ه ه حد هتجقولعبر هكوئنهحي هكبطديا ه فسري هاتداح  هإيلهعسبدظهاتءدع هفور هاتبغوا ليب 

هغايهيهيلهتغوواهتدكهتجي يهيلهتغوواهفيهحج هإضدهعلونهعنهاتجس يهيله حدهذتك.

هفور هاشاو  هت هاتثو ي هاتءدع هيسبااتووهلذ ا هاتل هعثم هاءلرلبوون هذجال هيك هذتك ي

هذتكهإيله هيثا هلا  هاتلااوني هاابمط هيالتهاتل هاء ييي هبوتشلههاءسبااتي لاابمطد 

هبوتبطدره هذ ا هإن هيلوالك هلذ  هبونهاء يون.. هتجز  هبحوثهي وحتهيشاوتد  يلتالذ ي

درله  ي ليهعالهبصاتوودتد يهتألسبااتوون..هلعنهيعثيبرهييضوهظددرهفوالسهاء فيد زاهكعه

                                         
هاتجا يهاتسوبق.هه(3)

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)
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هبحوثهتهتؤثاهفورهاتيقوحوتهاتسوبقى.

هاتجو ههذيهي د هاذاهطدتوداهب توعهإيله لاتجغوتطىهاتبيهيجورسدوهاتجمح لهفيهذ ا

هاتأليطه]عوياعهبودي[هبقدتر:ه اتبطدرهاتاوواهي كالكهيالتىهاتبطدرهاتصغوايهلا هإواهإنهذ ا

واهيهتانهإء هاتح يثهإنهاتبطدرهاتاو)ات ارل وىهاتح يثىهفساتهاتبطدرهات اوقهبشاعهرائي

هه(3)هفليلهاتبطدريدكهيكهيصجبدا(

 Darwin'sلذكاه] وادتسهكدعءوءيس[يهاءسبوذهبجوعلىهعوزلريهاهكءسوسيهفيهكبوبره]

Demiseيهي رهعنهاءاطووهاتشوئلىهفيهاتسب ت هاتليجيهاسبأل امهاتباوُّفوتهاتجيحدظىهفيه]

ه.(4)اتاووايهلات بقو هعنه دعهاتله دعهآااهاتبطدرهاتصغواهتفبااضه حىهاتبطدره

هـ التنبؤات الدقيقة: ثانيا

هاثووتدوه هاعاو وى هفيهحو هإ م ه  قهتءوؤاتدو هاتليجوى هاتءرايى هعص ااوى هيالتى عنهيذ 

هلسوئعه هذكاتر هعو هلياابدو هلعنهيشداذو هكثوالي هإيلهذتكهفيهتوريخهاتليدم هلاءعثيى إجيووي

هتيج هلذيهتجد وتهفيهاتجاوكهادإممهعنهيكهاتليجووهر  لا هاءلتلهعد وته وذبوىي ال

لاتزعوكيهتءوأهبدوهيتواتهييءشبوينيهبوتبزاعنهعيهر  هضدوه و  هإنهاتح ثهاتاد يه فسريه

ه دبعهفيهاتفوزيوويه هتيكهاتجد وتهبجوئزل هيعواكوونهاكبشفدا هإيجوو هثمثى لء عهذتكهفوز

ه.(1)نه هفيهتأكو ه رايىهييءشبويليثوتهذؤتوهاتووحثونهيكهاتءبوئجهاتبيهاكبشفدذوهتسوذ

                                         
ا را:هاتجصوالرهاتجدثقىهتد اهاتءصهفيهكبون:هاتاالهإيلهاتجيح ينهاتلان:هال.هذوث هطيلتههه(3)

ه.453إييهسالريهالطيهالتيهص

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)

ه(1) هييءشبوينهتبأك ..هر  هعبزاعنهتجد وتهاتجوذبوىهبونهيعواكوهه ه ودول ا راهعقوتهبلءداك:

هاوعهيك هبدو هتءوأ هعنهليلرلبو هه333ثا هاتءشا: هت  هرليبازي هذوفهبدستهإابيي ه33:44إومي
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هطاحدوه هاتبي هاتليجوى هلاتطالحوت هات إولظ هكع هعي هتجوعو هعألبيب هاءعا تان

هبعهاكهاتكبشوفوتهاتليجوىه هاثووتهاتسبغءووهإيلهاتألوتقي هعنهامتدو هلحولتدا اتجمح لي

هيثوبتهإاسهعقصدالذ .

يوتهلاتءجوذ هلاءعثيىهإيلهذتكهفيهإيدمهاتجواللهكثواله  ايهلذيهتشجعهكعهاتءرا

اتبيهحولتتهيكهتبأليصهعنهل دالهب ايىهتيادكيهعثعه رايىهاتحوتىهاتثوببىهلاتادكهاتجب ب نه

هلغواذو.

يعوهفيهإيدمهاتحووليهلذيهتيكهاتءودواتهاتجاتوطىهبءرايىهاتبطدريهفايدوهتأليفتيهبعه

هيطجيهفيهيكه هبل هطاحرهتءرايبرها هتجوعويهفق هكوكهالارلينها هيثوتهاتزعنهإاسدو ثوتهتكيدو

اتكبشوفوتهاتمحقىهفيهاتسجعهاتحفدريه رايبىيهلبءووهإيلهذتكهفإكهاتبءوؤهات اوقهتءرايىه

هاتبطدرهذدهاكبشوفهكجووتهكووالهعنهاءشاو هات بقوتوى.

تانه ورهاتجسبقوعهات يهكوكهيحي هبرهالارلينهبح هذاترهإوئوهإيلهات ارليءوىهلكجوه

اّكهإجيوىهيا هعججدإىهعنهاتحفايوته)هالى:ذءايه يهاتجحارهاتليجيهفيهعجيىهاتطوويقد ه

لاتقد هبأ دوهتلاسهل دالهسيسيىهااابىهذيهفيهاتداايهتوستهفاضوىهإيجوىهيجانهااضوإدوه

تمابووريهلكعهعوهفيهاتعاها دوهعجاالهحاويىهيلهح لترهعنهاحو يهعءبصبهاتيوعهاتجسيوىه

هيلهُعْاِشَ ل هتإل َدى  ءحووكهاتهي دوهلعيهذتكهتهتسبء هءّيهفيهكثواهعنهاه سوكاتبيها هتادكهُعَد ِّ

هه(3)يسوسهإيجي(

[هعؤاااهبقدتدو:ه)عضيوهلتانهعبقطييهيو لهNational Geographicكجوهاإبافتهعجيىه]

                                         
ه.هإيلهاتاابط:ه32/33/4332

/::pthhsss./,ffpar:cic r.aaJh4191h91h91hr:ai sss98419111./:J/  

 قمهإنهاتّ ارليءوىهفيهاتّزعنهاتق ي يهذورلكهيحييهالطيهالتيهعنهعدالرهاتتابال ييهههه(3)

ه.ه14ص
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ه درل(ه3333عنها عهه333اتسجعهاءحفدريهكفوي هتيبطدرهفق هعءره

هيلبافهاتبطدريدكهيكه هبوتجوئىهعنهات توعهعفقداليهلعيهذتكهيحولتدكه3393لذا ا

هالائجوها اإءوهبءجوذ هعزيفىهتحيقوتها بقوتوىهتووارلاهبدوه رايبد .

هاتكبشوفوته هاك هبع هاتجفقدالي هاتحيقوت هاكبشوف هإ م هإيل هاو اا هاءعا هيان لت 

اءحفدريىهكعهحونهتثوتهإاسهكعهاتبدالوتهاتبيهتوءبدوهات ارليءوىيهلعنهاءعثيىهإيلهذتكه

يهإيلهي هثمثىهإيجووهيسووكه3335و ووهفيهسءىهتيكهاتحفايىهاتوشايىهاتبيهإثاهإيودوهفيهيسو

هإنهل ره هلا هكشفتهاتحفايى هاتق يجىي هع ري هعبألصصونهفيهاء ثالبدتد وو عنه وعلى

هكوكهيو لهعثعهاد هعنهإجاه هإشال هإيلهاتاغ هعنهه سوك ويهفيهاتحواليى اتلصايهتجوعوي

هسءىهإيلهلفوتر.هه6339333عالر

نهتدويهفق هاو ه]يرسو وهفايااس[يهلذدهيح هلا هذزتهذ ههاتحفايىهاءوإوتهاتجابشفو

هتلي يهشوئوه هكجو هعءبفألو... هشوئو هشوئوهضألجوي هكووااي هيكه ج هشوئو ه)تق هتدالءو اتجابشفون:

سءىهعشوبدوهتطفعهتدركو و.هلتانهعوهإثا وهه6339333ب ائوو.هتق هتدالءوهيكهيادكهغممهإجاهه

هكد اهإيورهكوكهل دوهإصايوهتجوعو...هبوتءسوىهتيهكوكهاءعا
ٍ
هعثوااهتيغويى...هاكهاتلثدرهإيلهشيو

غوِاهعبدايهإيلهادطمقهتُدَدهعنهاءشوووهاتبيهتدزهكوو ك.هفل مهاتلثدرهإيلهحفايوتهيعاهغواه

اتلثدرهإيودويهلتانهتهبأس.هاتهيكهيرلعهعوهفيهاءعاهذدهيكهتج هشوئوهفيههعبداييهتجوعوهعثع

هاكه هيءبجيهاتلهاتحوضا. هي ر هعثعه دوزهاتجوضيهكءتهتلبق  هإيلهشيو هبوتلثدر هيشور اءعا

تسجوعهفيهكدبه ااكهاللتوءو.هسوادكهذتكهع ذشوهتيغويىيهء ءوهته بدايهاتلثدرهإيلهيشاطىه

كوسوتهلي دزلهتسجوعهفيهاتلصاهاتويسبدسوءيهاءال ل.هليءطوقهذاتهاتشيوهإيلهاكبشوفه

هه(3) ر(سءى.هتق ها  ذشءوه  اهإء عوهرييءوهذ اهاتده6339333ل رهإصايهإجاهه

                                         
ه.25اتجا يهاتسوبقيهصهه(3)
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هاتجءطقوىهاتليجوى:اههثوتثو

هفيهعداافد هاتليجوىه  كاهذ اهاتجلوورلحبله وسطهع ظهتأليبهاتجمح لهإنهتطووقه

وهآتووهيسواهإيلها سو لذدهي د هيلهييهشألصهغواذ هاذاهريظههي(3)هاتداضحهات اوقذ اهاتجثو ه

ه هي ذههاتل هث  هالاوق.. هإءداك هإيور هعيصقو هطاالا هبافور هيحجع هلذد اتلءداكههذتكا عوني

ه هاتطاال؛ هتر هليسي  هبوتضوطي هبحثهلتهت اوقيهفإ د  هلعنهغوا هاءلتلي هاتءرال هلعي ب اذىي

هي هبع هلعحباعوي هكووااي هإيجوو ها جوزا هليب إريهيلبوال ر هل ججر ه ءلر هعن هبحج  سوحدك

لبوالكهعنه وال هفيهذتكيهلتصدرهي رهعجاالهآتتهتججلتهبطايقىهإشدائوىهإواهاتزعنهيل

ه.لتهاتجءطقوىهيافىيهلي رهاد هتهيسبء هتيلقم وىاتطديعهعجاالهاا

اهب اذىهلتيءرالهاءلتليهلعنهغواهبحثهلتهت اوقهاه ااذ هيلبوالكهفيه فسهاتداته

عجاالهتشاعهإشدائيها طيقهعنهاتص فىهلاتطفاليهه سوكاتبججيهاتحوديهات يهيبشاعهعءرهاد

هلتوسهعنهعو عهحاو هعصج .

اآلتيهه سوكيواهعميواهعميواهعنهيعثو هذتكهادلح ذوهعمهاءرضعيهاتلي هيكهفيه

ات يهريلهيهبعهعوهذدهيإجههعءريهلبأإ االهتهتحصليهلعيهذتكهيءسود دوه جولوهتيص فىه

ه.ازاللا وىهاتجلويواهإء ذ لاتلشدائوىيهلذ اهيوونهع ظه

تا عهاتواي يهلذدهيد  ههايلبواه جدذ وهعصغاذده[يهلkinesinسجله]يبالتونهدءوكهف

هطااوه هاتجبجثعهفيه قعهحزمهاتوالتونهعسبأل عو هتوؤاليهاللره بشاعهكوواهفيهكعهايوىهحوى

هاتبججويهتسجيه] هذاتوى هحاكرهmicro tubuleسايلى هيبحاكهإيلها عونهبشاعهيشوى هلذد [ي

تكهذتجوعويهلبطايقىهعوهتلافهاتألميوهييوهعنهات زاوهاتأليديىهيجههتصءولدويهليب هه سوكاد

[يهث هيب هبل هذتكهتغيوفدوهفيهإضورهRibosomeفيهعصو يه غوالهتد  هفيهاتألميوهتسجيه]

                                         
هاتبطدرهلعلويواهاتءرايىهاتليجوىهإيلهذ اهاتاابط:ا را:هعقوتهبلءداك:ههه(3)

/::pthhc//c a,::/errJ. /aerpa:.aaJh4192h18hrr-esa/,:ras-rares:rfras18./:J/  
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[يهلبطايقىهعوهتاسعهذ ههاء دزلهاشوراتهتيوالتونهاتءواعهGolgi apparatusايديرهتسجيه]

[Kinesin.هتايهيحجعهتيكهاتشحءرهاتبيهت هتغيوفدويهليءقيدوهاتلهعاو دوهاتجءوسه]ه

اآلتيهات يهتح ثءوهإءر..هبعها رهيكثاهتلقو اهعءريهلذدهه سوكتكهادذ اهيشورهتجوعوهذل

عنهاتصغاهبحوثهته سبطويهيكه قوركهبونهع ظهادب اعهبوءدجو..هفي تكهكوكهعنهاتلقم وىه

لاتجءطقوىهيكه ضيهيحاوعوهلاح لهتيججوييهفمه جوزهبونهعوه صءلرهلبونهعوه ج هه وذزا..ه

عيهفا تكهيحبو هعوهل   وهه وذزاهاتله و يهيكثاهاب اإوهفاجوهاحبو هعوه صءلرهاتلهإقعهعو 

هلإيجوهلاوال.

ه هيشور هلييزلا  هه(3)] د وثوك هاءعاياي هاءحووو هإوت  هفيه[ هاتزاللا وى هذ ه اتل

يهفقو :هعءواواهاتوطاتجاويوعهت ظهاتجمح ليهلذتكهإء هذكاههتاحيبرهاتوحايىهاتبيهرااههفودوه

ججبجيهكيرهبجوهيقدمهبرهاتليجووهاتجبألصصدكهعنهتفسوااته)عنهاتءوالرهتيغويىهيكهيب هاطمعهات

يقلهيهلب يمهإنهذتكه ب سوكإيجوىهتبليقهبودبدومهلاتغجدضهاتلجوقونهبألصدصهي عهاد

عجاالهاواهإنهآااه رايىهتد اهاتشألصهيلهذاكيهلتهيءقيدكهتءوهاتحقوقىهاتبيهت هيسبطولداهذ ه

بلو ىهيءرايىهلتزيودوهبشاعهالاوقهلبوتسييضوهفدجدوهبألصدصهذ اهاتجدضدعيهفوب هاتباليجهت

و هبدضيهكثواهعنهاتجوكوه سوكاتادبهيلهتج هاده سوكبولضهاتاسدمهلاتصدرهاتجبألويىهد

                                         
ه(3) هاتبوبيهتجلد هاليسافايهيحجعهشدوالتيهه هاتلي هلاتثقوفى  د وثدكهلييزهإضدهفيهعاكز

يديىهلاتجزيئوىهعنه وعلىهكوتوفدر ووهليااظهفيهات راسوتهالكبدراههلاح لهفيهاتوودتد ووهاتأل

ات يءوىهعنه وعلىهيو يهلذدهعؤتبهكبونه)ييقد وتهاتبطدر:هت هيادكهعلر هعوه  رسرهإنه

هإواه هاتبطدر هتليو  هد مح هاتجحدريى هاتشألصووت هيذ  هعن هلاح  هلذد هاوطئو (ي اتبطدر

ىهوعهاتجؤي هلاتجلورضهتي رال وتصحوحهياطووهاتابههاتج رسوىهلإواهاتبأكو هإيلهيكهات ت

هيجههيكهي رسيهلذدهعلالفهبشاعهلاسيهكجحوضاهلعءواشهفيهعدضدعهاتبصجو هات كي.
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هاتح هبألصدصه زئوىه هاتلهذ ا هعنهاوعهت هيءسجهاووتهلاسلو هلاتداضحهيكهيح ا إيودوي

هه(3)بسوطىهاتلهذ اهاتق رهفيهيظهفاعهعنهفالعهاتلي هاتجألبيفى(

ه هذ ا هيءصففي هلييز[هاتبصايح هلذد] د وثوك هاتجبألصصهي هاءحووو باعههيإوت 

هاتحوولهلتءدإدويهإيلهيكهات ارليءوىههي ااحى هاتجمح لهفيهتفسواه شأل هتاتبيهيبجسكهبدو

هتل لاهيكهتادكهاواوتهإيجوويهتهحظهترهعنهاتلقم وىيهلتهاتجءطقوى.

 هودي ثالبدتد وو[يهلذدهاتليلاويره احهاتلوت ه]ريبشوالهتواي[هلذدهيح هإيجووه]اتووت

قو :ه)تدهي ا ه ئب هبا عهإي هذكيهعوذاهعنهفاعهفاتق ي يهه سوكات يهيوحثهفيهي د هاد

عألبيبهعنهفالعهاتلي يهليطيلبجدههإيلهعوهت يءوهعنهالتئعهغواهكوفوىهفإ رهسوقد هتا هلباعه

ت يءاوهه..هفوت تئعتأكو :ها سداهذ اهاتجدضدعيهفيوسهت يا هالإوعىهيلهسء هكوفهتمسبجاارهفور

هه(4)غواهكوفوىهاطماو(

هإوورلهإنه هاتبيهتقد هبأكهتوريخهتطدرهاتاوئءوتهاتحوول ه)تق هي وحتهاتفاال لاو :

هحفايوتهكثواله هلل   و هاتشاع هبد ا هكوك هفيد هااافى.. هعجاال هاسباشوفوى هاضوى هيل عسأتى

اهلضدحوهشاعهيكثتاوكهعنهاتضالريهيكهتبحد هحاويىهاتبطدرهاتلهه سوكتاوئءوتهشوودىهبود

غواهيكهاتحقوقىهذيهي رهإء عوهكوكهيح ثهشيوهكوكهيح ثهشيوهآااهإيلهاتءقوضهتجوعوهعنه

هه(1)اءل (

لذا اه احه]ذءايه ي[هاتجحارهاتليجيهفيهعجيىهاتطوولىهبقدتر:ه)اكهإجيوىهيا ه

عججدإىهعنهاتحفايوتهلاتقد هبأ دوهتلاسهل دالهسيسيىهااابىهذيهفيهاتداايهتوستهفاضوىه

                                         
ه.445ييقد وتهاتبطدر:هت هيادكهعلر هعوه  رسرهإنهاتبطدرهاوطئو يهصهه(3)

ه قمهإنهعقو هبلءداك:هفاالهلحشهاتسوو وبيهاتطاوئاه..هلس ا ىهريبشاورالهالالكءزه..!!.هه(4)

هاتجا يهاتسوبق.هه(1)
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إيجوىهيجانهااضوإدوهتمابووريهلكعهعوهفيهاءعاهي دوهعجاالهحاويىهيلهح لترهعنهيحو يه

هي دوهفيهكثواهعنهاءحووكهاته سوكعءبصبهاتيوعهاتجسيوىهاتبيها هتادكهعد دىهيلهعاش لهتإل

ه(3)هلعيهذتكهتهتسبء هءيهيسوسهإيجي(

هعءبصههاتقوعىه سوكلذا اه احه]عويفدرالهلتودف[هل]آتكهثدرك[يهفق هذكااهيكه)اد

توسهاتهتصءوفوهاووتووهتهل دالهتريهليكهاتحفايوتهاتبيهيالعجتهفيهذ اهاتبصءوبهذيهإوورله

ه(4)هاتلواعهعنهيإااقهعألبيفى(ه سوكإنهاد

بعهاكهاتاثواهعنهاتليجووهاآلكهيءواللكهاوئيون:ه) حنهفيهحو ىهعوسىهلإو يىهاتلهإ مه

هات هفجو هاتألاافى.. هاتلهالائال هبوتلي  هبونهات في هالر وتهاتقاابى هعنهعلافى هاتلي   يهيسبفو ه

ه(1)هاتحودا وتهاتجألبيفى..هاكهاتليجووهكفداهإنهيكهياد داهإيجووهي سون!!(

إواه] ايجهكوابي[هإنهادفمسهات يهلايهفورهاتبطدريدكهاوئم:ه)تدهي ا هاضوب هل

اغوىهلالكهبحووتا هكيدوهفيه جيهاتلرومهلاتقطيهاتصغوالهعنهاتججججىهلات انيهفإ ا هسبش

ه(4)هعيحىهفيهيكهتووتغداهفيهيذجوىهذ اهاتقطيهاتصغوالهاتبيهاجب هبججلدو(

هات تئعهلاتقاائنهف اعهات تئعهاتليجوىهاآلكهتقبهض ه رايىهاتبطدر..هلبفضعهذ ه

هتيسقدطهفيهاتاثو هاتبطدر هتلاضته رايى هعنهاتجءوطقهاتبيهكو تهتبوءوذو؛ فيهاتدتيوتهفا

اهعنهاتءصبهاتثو لهعنهاتبسلوءوتيهاتأل تهإ الهعنهاتدتيوتهاتقاارهاتجبح لهاءعاياوىهاإبوور

بضالرلهت ريسهاتقاائنهاتبيهتشواهاتلهإ مه يدحوىهت ريسه رايىهاتبطدرهفيهع ارسدو..ه

                                         
هاتجا يهاتسوبق.هه(3)

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)

هاتجا يهاتسوبق.هه(1)

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)
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ه وعلوته هيكوا هفي هعدءي هر و  هتد  هات ين هاتلي  هر و  هعن هاتحاكى هذ ه هيإضوو ل جوي

هاتدتيوتهاتجبح لهاءعاياوى.ه

رهكوءودكيهلا هكوكهلاح اهعنهيشداهاتج افلونهإنه رايىهاتبطدرهحبلهاكهاتوالفوسد

بأطالحبرهاتبيها عدوهفيهاتسولوءوتهفوجوهيبليقهبأ عهاتحوولهلاتبطدرهاتاوجووئييهتحد هذده

ييضوهاتلهلاح هعنهعجثييهاتحاكىهاتجضواللهتءرايىهاتبطدريهلتح ثهإنهيكهي عهاتحوولهته

هيجانهيكهيفساهبوتبطدرهلا جوهبوتأليق.

عيهذتكهكيريه ج هاتجمح لهاتلهاآلكهيلبوالكه رايىهاتبطدرهحقوقىهإيجوىيهليفسالكهل

بدوه شألهاتحوولهلتءدإدويهفيه فسهاتداتهات يهيلبوالكهاتبفسواهات يءيهت تكيهلاحبوو هاتحووله

تجص رهاور يهااافىهليسطدرليهعيهيكهكعهاءالتىهاتليجوىهت  هإيوريهلذ اهبسوهها ل امه

هىيهلاتاوعهبوتجاويوعهاتجزالل ى.اتجءطقوىهاتليجو

هتءق :هإيلهاات فبوحهاههرابلو

 يهلتبقوعهتءقإيلهاهعنهاتجلويواهاتليجوىيهفوتحقوقىهاتليجوىهعءفبحىهاتجلوورهاتاابيلذده

هاآلاايهلتءواشرهعءواشىهإيجوىهذوالئىيهلتهتفاضهإيورهييهسيطىهيلهل ويى.

هيألوتفر هعو هادتحواليهتجوعوهلذ ا هاتدااي هحوثه ج  هكعهعص رههاتجمح ل؛ يبدجدك

يألوتبهرؤاذ هبوالئهاتايييهلعنهاللكهييهعءواشىهإيجوىيهبعهعنهاللكهاطمعهإيورهي ميهلته

هيابفدكهبوتسألايىهبريهلا جوهيشءلدكهإيوريهليسبلجيدكهكعهاتدسوئعهتبشديدر.

اتجمح ليهعدافد هعنهات غمقهاتفاايهات يهيلو ورهلعنهاءعثيىهاتبيهت  هإيلهذتكه

يهلات يهيثورهاتاثواه3365اتبطدر:ه رايىهفيهيزعى[هات يهي  رهه]عوياعهال بدك[هإومهكبونه]

عنهاتج  يهبعهعنهاتلءبهلاتجدا دىهعنهطافهاتبطدريونيهتسوههبسوطيهلذدهي رهيااهفوره

فووهق هذكاهفورهيكه رايىهاتبطدرهبوت طفه؛بوتحقوقىيهل احهفورهبجوه ونهغواههيكهيصاحهبر

هإيجوىهحقوقوى.هاتطووليه رايىهفيهيزعى
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لتد اهُل بهعنهاوعهاتل ي هعنهاتوودتد وونهبأ ره قضهءركوكه رايىهاتبطدرهلذ عدوه

بأسسهإيجوى..هلبسوههذ اهتلاضهاتابونهلعؤتفرهاتلهحجيىهكووالهعنهاتبشديدوتيهتهتاد ره

غواهإيجييهلتهغواهعءسج هعيهاتجءطق..هلتانهتاد ره واضهاتألطهاتلومهاتجاسدمهعسوقويه

هاتحقوئقهاتليجوىههلاتقوئع هعنه قوطدو هاتبطدرهحبلهلاكهكو تهتءواضهفيهكثوا بقود ه رايى

هاتداضحى.

ات يهحصعهفيهاتتحوالهاتسدفووبيهابوكهإد هسبوتون..هففيهلذ اهاءسيدنهذده فسره

ه)اتجواليىه هاتسدفووبيهفيسفى هتمتحوال هاتاسجوى هاءي يدتد وى هاإبواتهاتشودإوىي تيكهاتفبالي

تاعهاتليدم..هلت تكهيعاهسبوتونهبأكهتبجشلهكعهاتوحدثهاتليجوىهعيههاتج توى(هذيهاءسوس

هاتجواليىهاتج توى.

هلإوالتهاتابههاتله هاتسدفووبيي هاتتبزامهإء ها دوورهاتتحوال هت هرفيهذ ا لعيهذتكي

كد دوه صد وهإيجوىهفءوىهإواليىهتحبديهإيله فسهاتجليدعوت..هبعهاكهاتبألييهإنهسألوفوته

بسوههفيهتأليبهاتلي يهبعهيزا هإنهكوذيرهاتضغدطهلاتتبزاعوتهعثعهاتجواليىهاتج توىهت هي

ه.(3)اتجفالضىهإيور

لذا اه اظهفيهاتداتهاتحوضاهي رهتهيد  هسوههي إدهاتلهربطهاتلي هبءرايىهاتبطدريه

فوتلي هيقدمهإيلهاتجمحرىهلاتبجايهيهبوءجوهتلواه رايىهاتبطدريهعنه وحوىهيااظيهإنهفاضوىه

هوإرهتيجمحرى.عبصيىهبجوضهتهيجانهااض

جوهيقيهفورهالإوله رايىهاتبطدرهعنها غمقهلتش الهتهيألببهإنهذتكهاتلصاهات يهكوكهف

..هلا هاتد هحوءدوهبوتز  ارهلاتبافواهكعهعنهاوتفد يهاءرضذءوكهفورها جوعهإييهسطحوىه

هلاتجؤسسوتهاتلوتجوىه هاتبطدري هاتحوتيهعيهي حونه رايى هذدهلاالءو هلذ ا لاتويهات توع..

                                         
ه.32ا را:هذ مه رايىهاتبطدرهفيهإشاينهسؤاتيهذورلكهيحوليهصهه(3)
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هاتبيهت إجدو.اتاواظه

هاتبجايووىيه هاتجءطقوى هاءسس هإيل هاتجوءي هاتليجي هاتحبجو  هيباكدك ه ااذ  لتد ا

لييجؤلكهاتلهيسوتوههتهإماىهتدوهبوتلي هعنهيعثو هاالإوئد هيكهاتءرايىهعقودتىهبشاعهلاسيه

هفيهاتججبجيهاتليجي.ه

إيودوهه  لكأكه حىهييه رايىهتلبج هإيلهاءغيووىهاتجفباضىهءتووإدويهتهإيلهعوهي

هعنهيالتى..هلتد اهيجورسدكه دإوهعنهاتضغطهاتءفسيهلات إويىهاتألوتوىهعنهاتيغىهاتليجوى.

هاتبطدريه هلعسو  هتءرايى هلذدهبافوسدرهفيهاتفيسفىي هاليءاع[ي ه]يالرا هات كبدر تق هياا

هاء وسه هعن هاتل ي  هبدو هيؤعن هاتبي هاتحقوقى ه)ذع هفقو : هاءسيدني هتد ا هاتألوطئى بوتطوولى

اتجءرجوتهيلهاتدوئوتهيثوته حىه رايىهاتبطدر؟..هذعهيجانهاثووتهاتءرايىهبقاارههاتوورزينهيل

هه(3)اتجحاجى؟..هذعهاتحقوقىهاتبيهيؤعنهبدوهاتشألصووتهي حونهاتسيطىهيجليدوه حوحى؟(

هيت ه ه)يري هيكهيسبا يهحقوقىهتوريألوى.. هاتبسوؤتتهبقدتر: ث هراحهيجوههإيلهذ ه

وهاتليجووهفيهذاكهاتداتيهلتاي هيقبه وتويدهض هاتشألصووتهاتدوعىه لاتجحوعونيهلاصد  

هادسبقصووه هتاشبهعحوك  هيت  هييهشألص؟.. هعن هييهالإ  هلب لك هتدح هي هاتحقوقى إن

هحوتتهيااظهعشوبدى؟(

اب هكيجبرهبقدتر:ه)اكهكسههالإ هات لائاهاتوورزلهلاتجؤثالهفيه ءيهاتقاارهتهيصءيههث 

هاتحقوقىيهلتوسهترهإماىهبوتحقوقىهاتليجوى(

اذاهتأعيءوهاتداايهاتليجيه و ايهلبءرالهفإ ءوههيات كبدره]يالراهاليءاع[هاضوفىهاتلهعوهذكاه

ه رايىه هي صور هيشوي هكجو هاتليجيهكيري هعنهاتجججبي هعقودتى هغوا هاتبطدر ه رايى ه ج  حوواليىي

                                         
ا را:هيرالاهاِل ِاعيهعيحقهاتليدمهلاتباءدتد ووهاتصوالرهإنهاتادعددرِيتهاتودعوىهاتباكوىيههه(3)

ه..3333فوااياهشووط/هه42
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اتبطدر..هبعها رهام هاتلشاينهسءىهعوضوىيه اظهيإ االاهعحباعىهعنهاتليجووهتافضهات ارليءوىه

تاكهعلرجد هإقو تد هات لغجوتوىهفيهات ارليءوىهبل هرؤيىهتصجو هته؛هفق هصوإ بشاعهعب

هإوههفورهفيهاتادكهلفيهاتاوئءوتهاتحوى.ه

لاءذ هعنهذتكهكيرهيكهات ينهتأليداهإنهاتءرايىهذ هيإضووهعنه وعلوتهعشددرليه

ههو لعنه جويهي حووهاتلوت يهاو ىهفيهاتدتيوتهاتجبح ليهفد هاوااوهليكواليجودكهفيهعء

هات راسوته هلإي  هاتبشايح هلإي  هلاتجواالبودتد ي هلاتوودكوجوو هاتوودتد وو هعثع إيجوى

هعنه هاءغيووى هبأك هاتقد  هاتاووا هاتألطأ هفإ ر هفي تكي هاتليجوى.. هاتحقد  هعن هلغواذو اتق يجى

هاتججبجيهاتليجيهتؤعنهبوت ارليءوى.ه

اومهاتلهاد جوعهحبلهتدهفاضءوهيكهذءوكها جوإوهإيلهاود هذ ههاتءرايىيهفدعهاتحبل

هعنهاتءوحوىهاتليجوىهاحباومه حوح؟..هلذعهاد جوعهاتليجيهعلصدمهعنهاتألطأ؟

تق هإواهإنهذ اهاتجلءله]عوياعهكايبشبدك[هحونهذكاهيكهاد جوعهيجانهاسبأل اعره

فيهعجوتتهات ينهيلهاتسووسىيهلتانهتهعاوكهترهفيهاتلي يهذتكهي رهيلبج هفقطهإيلهاءالتىه

هورنهاتليجوىيهلتهيلبج هإيلهيإ االهاتليجوو..هاتجابشفىهعنهاتبج

تق هإواهإنهذتكهبقدتر:ه)الإءوه انهلاضحون:هاءسيدنهاتليجيهتوسهترهييهإماىه

هعحققونه هاتل هيحبو  هاتجقوبعي هاتد ر هفي هاتلي  هاتسووسى.. هإجع هذد هاد جوع بود جوعي

وت هاا يهفيهاتليصوالفهي د هإيله دانيهلذ اهيلءيهيكهت يرهعليدعوتهاوبيىهتإلثووتهبوتج

اتداالي..هيعوهاد جوعهاتليجيهفيوسهترهإماىيهفوت يهترهإماىهذيهاتءبوئجهاتقوبيىهتإل بو ..ه

يإر هاتليجووهفيهاتبوريخهكو داهإرجووهبوتفلعهء د هكسالاهاد جوع..هتهيد  هشيوهاسجره

ه..سها جوإوا جوعهإيجي..هاذاهكوكهذءوكها جوعهفددهتوسهإيجو..هلاذاهكوكهذءوكهإي هفددهتو

هه(3)ه قطىهإيلهاتسطا(

                                         
(9  J http://www.evolutionnews.org/ 4118h99 /is_there_a_consensus_in_scienc192259.html. 
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لإواهإنهذتكهفيهعدابهآااهبقدتر:ه)اد جوعهيسبأل مهإء عوهتهيادكهاتلي ه يو وه

عيودكهه31بجوهفورهاتافويى..هتهيح هيقد هاكها جوعهاتليجووهيبفقهإيلهيّكهبل هاتشجسهإءوهذده

اهيكهتاي هيح هبد ههاتطايقى( هعوع..هت هيح ثهيب  

يتدابهذءوهتجديىهليتاي هإنهفاالهاد جوعيهلاتفاالهاتبيها بشاتهلاو :ه)يري هيكه

هب لكه هيجههايقوفر هاووثو هتطدرا هاتليجي هاد جوع هاإبوا هي و هاتليجي.. هاد جوع هلذي باثال

ا دوهطايقىهتبجءههاتجءوظالهبإالإووهيكهه..رحجى..هفبوريألو ويهاالإووهاد جوعهكوكهعألظهاءلغوال

تهإنها جوعهاتليجووهفيهاتجدافقىهإيلهشيوهعوهيلهآاايه.هكيجوهسجل.اتقضوىه ورتهعحيدتى

هفوبحثهإنهعحفربكيهء رهيب هشااؤك..يلهتفق هعألكيهء رهيب هغسوير(

إواه وتويدهإنهعدافرهعنهاضوىهاد جوعهاتليجييهفقو :ه)فيهاءسئيىههلاويرهبقالك

هاتقو هذد هذ ا هتشألصهلاح (ي هاتجبداضي هاتبفاوا هتسبحق هت هاآلتف هسيطى ه دكاتليجوىي

اتصحوحهات يهيحبا هاتورهفيهاتلي يهتهتفاواهاتقطويهات يهيبصدرهي رهكيجوهكواهاتل الهكو ته

هاتحقوقى.

لعوهذكاهه وتويودهذده فسرهعوهيشورهاتورهاتفوزيوئيه] ودفو يهيعويودك[هحونهتح ثهإنه

ونهواتجسووتتهاتبيهتلاضتهتدوه رايىهاتءسووىهآليءشبوينيهلذيهيإزه رايىهإيلهايدنهاتفوزيوئ

إيلهح هل فر..هلذتكهحونهاكبشفته سوجوتهاتءودتايءدهلاتبيهكوكهيرنهي دوهتجايهبساإىه

هذتكيهحوثهي رهتوونهيكهاتبءودتايءدهته تفدقهساإىهاتضدو..هلتانهرغ هي رهت هاثووتهاطأ

يجايهبساإىهيكواهعنهساإىهاتضدويهاتهي رهعجاالهتلايضهاتءرايىهاتءسووىهتيجسووتىهرغ ه

هسكهاتفوزيوئوونه جولوهبدوهيح هيعااه حووهلايجوبووهبح هذاتر..هيذجوبدوهلع ظهتج

تق هإواهإنهذتكهبقدتر:ه)فجنهي ري؟هتلعهاتكبشوفهاتلرو هاتقوالمهيادكهإيلهبل ه

ه رايىه هلظددر هاتءسووى هاتءرايى هاطأ هتوون هفابجو ه  ري.. هت هل حن هعءو ه غوال اطدل
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هه(3)ه

ه لي كاهي ره)إيلهإاسهعوهيحصعهإء هث هراحهيبء رهإيلهاتحو هعيه رايىهاتبطدري

هفإكهاتبطدريونهتهيو لكهييه اتفوزيوئوونهعنهاسبل االهتومهتبلايضهيذ ه رايوتد هتيجسووتىي

اسبل االهتفلعهاتشيوه فسرهعيه رايبد .هبعهإيلهاتلاسيهفإ كهسبج هاللعوهعقوتتهلكبوبوته

هشدبدوهشوئوى!(تصاهلتيحهبلءوالهلعاوبالهإيلهيكه رايىهاتبطدرهذيهحقوقىهتوعىهلتهت

هاتجليدعوتهات اوقى:هاههاوعسو

 رايىهييهتهيجانهيكه ثقهفيهذتكهي رههجلويواهاتليجوى؛اتألوعسهعنهاتاتجلوورهلذده

هاتليجوىه هاتءبوئج هإيور هت   هعو هامفو هإيل هتفساذو هيل هتزلرذوي هيل هبوتجليدعوتي تبمإه

هعص ااو هفي هتبد  هيك هبلضر هيل هذ ا هتفلع ه رايى هءي هليافي هلعدضدإواتجءطقوى.. بدوهبدو

هاتاو هذتك هيطاح هعثيجو هي م هتطاح هيك هيجان هبع هاتليجوى.. هاكبشفتهتل فبدو هات ي ه

هتصد وبرهاتليجوىيهيلهراحهيزلرهاتحقوئقيهيلهراحهيءسودوهتءفسر.

هتفبالهطدييىيهبعهتهزا هبلضد ه هاتجمح ل لعنهاءعثيىهإيلهذتكيهلاتبيهاسبلجيدو

يهففيه(4).هيلهعوهيطيقهإيودوهاآلكهباه]ا إىهبيب الك[بيب الك[.ها سوكيسجد ره]يسبلجيدويهعوه

يهاالإلهفايقهبحثيهبقوواللهإوت هحفايوتهبايطو يهذوٍلهُي إله]تشورتزهالالسدك[ه3334إومه

اكبشوفهحفايى..هلا هكوكهاءعاهحوءدوهإجوووهلعثواا..هذتكهيكهإرومهفكهتيكهاتحفايىهاتبيه

ه. سوككو تهتجبيكه فوته جججىهادت هإاضدوهتشورهإرومهفكهاتقااليهبوءجوهاتججججىه

ه] هاس  هاطمق هلت  هاتألوالعي هاتكبشوف هب تك هاتاثوال هاتدوئوت هاذبجت ها سوكلا 

وهعببوتوىهه43بيب الك[هإيلهتيكهاتحفايىيهلاتبيهُإاضتهفيهيذ هعبوحبهاتلوت هءكثاهعنه إوع 

هإيلهي دوهالتوعهاوطيهإيله حىه رايىهاتبطدر.

                                         
(3)  /::pthhsss.sc:,ie.aaJhsesrhsa-:/eai -rr-:aa-rpearc/-:a-n,er:ras-9891984  

ها را:هعقوتهبلءداك:ها إىها سوكهبيب الكيهذورلكهيحي.ه(4)
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هإيلهاتجسبدظها يطالحىهه533ءكواليجييهحبلهيكهعوهيقانهعنهلكوكه  اذوهذوئم 

ويهبعهه43تي كبدراههتجتهكبوببدوهإنهذ اهاءعاهتج له اتد بهباد دوههكو تإوع  هت بصورهرعز 

هلبوايهلات ييهاتوايطو يهاتجبحبهفيهلاتجشوذ لهتيلاضهُلضلتيهاتجزإدعىهاتبطدره رايى

ا ه.اتلوت هفيهاتجؤسسوتهيشداهعنهلاح  

وهفيهتيكهاتفبالهاتطدييىهعنهاوعهيشداهاتليجووهعنه جويهي حووهلا هت هفحصدوهلالراسبد

هاتلوت يهبعهحبلهعنهاوعهيإ االهتهُتحصلهعنهاتزائاين.

لفيهاءاوايهلبل هكعهذتكهات بصورهاتاوذنهات يهتوسهتووسهاتلي هاكبشبهيكهاءعاه

هكيرهتهيل لهيكهيادكهعجاالها إى.

اتحفايوتهفيهاتجبحبهاتوايطو يهيهاسبطوعه]كوءوثهيلكيي[هعنهاس ه3343ففيهإومه

هإيودوهطيقيُههاتبييكهيطدرهطايقىه  ي لهتبح ي هيإجورهاتحفايوت..هلب يهبوسبأل امهذ ههاتبقءوىه

هفايوتهاتجد داللهالااعهاتجبحب.اتحهإيلهاتفيدري هاابوور

بيب الك[هحبلهذذعهتيجفو أليهفق هاكبشبهها سوكلعوهاكهراحهيطوقدوهإيله جججىه]

يكهإرومهاتفكهاوتوىهعنهعواللهاتفيدري يهبوءجوهاحبدتهاتججججىهإيله سوىه غوالهعءر..هلذ اه

هبضيه هتهيبجولزهإجاذو هلاتججججى هبضيهسءداتي هاتفكهتهيبجولزهإجاذو يلءيهيكهإروم

هاتجئوتهعنهاتسءونهإيلهياصلهتق يا.

كهتيكهاتحفايىهاتبيهت هتصدياذوهإيلهي دوهيفضعهلعيهتاثوبهاتبحقوقوتيهاكبشبهي

التوعهت هاتبد عهاتورهدثووته رايىهاتبطدرهكو تهفيهاتحقوقىهعحضهك ن..هفلرومهاتفكه

هعء هفبها سوكاتغونهاتجبدفلهح يث و..هلاتججججىهتءبجيهاتلهها سوكتءبجيهاتله الهاوربتهعبدفٍّ

هإوم..هه533

هت هاتفكهفيهلاٍتهلعنهام هاتفحصهإنهاانهإافهيكهاءسءوك هبلروم هارفوادو  

تحقيهلت هاسبأل امهيالاله يوىهتاشطدو..هث هت هغجاذوهفيهسوئعهثءوئيهكالعوتهاتودتوسودميه
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و. اها يج  هلذتكهدإطوئدوهعردا 

هتيشكهيكه لا هيثوبتهاتبحوتوعهاتجفصيىهاتبيهي ااذوه] دزيبهليءا[هبجوهتهي عهعجوت 

هذ ههاتحفايىهكو تهعجاالها إى.

اهيلكسفدرالهبجوعلىهاتبشايحهيسبوذهفوسدره]تده السهكمرك[لكوكهاتوال هعنهلاح  

..هلفيه دويىهاتبحقوقوتهاتبيهاومهبدويهاو :هلاتحبوو هاتغشهذ اهكشفداهات ينهاتليجووهذؤتو

)بوتفلعهفإ رهيو له يو وهافبلو هذ ههاتأل لشيهليو لهي رهعنهاتجو هطاحهاتسؤا هاءذ يهلذد:ه

.ه.اوعهعنهاءعاهذ اهإنهيوحثداهت ها د ..هاوع؟هعنهعمحربدوه يبهت هاتأل لشهذ ههيكهكوب

هوبتزيهل دالهفاالهبدضيهبيب الكهفكهإرومهفحصداهعجنهاتسوبقهفيهشألصهييهيق هت 

ها رهتيفوقهعبلج (هإوءوريهُ صههعحبجع

يهفق هاو هعليقوهإيلهذ ههاتأل إىهاتألطوال:هيسبوذهاء ثالبدتد ووهيعوه]كمركهذول [

ه هإوم هإيله جججىهه3351)اكُبشفتهبيب الك هاالاوتدو هت  هفكهتقاال هتانهسدظهإروم لت 

يهفديها إىها هت هلضلدوهإنهإج يهفد هت هيقالاهبشاعهلاضحهإجوهاذاهكوكهذ اهاتفكها سوك

هعنهذتكهفق هي سوكيءبجيهتقاالهيلهاذاهكو تهاتججججىهتءبجيهد إيءداهيكهكعه زوهعنهيهلب ت 

هلاد هاتقاال هبون هاتجءبصبهعو هفي هشيو هذد هاتسوبقون هتوريألره سوكاتجزئون هير لدا هلا  ..

هإيورهاس ه]اده533تحداتيه ها سوكاتفجاظهات لسد يهيلهه سوكيتبهإومهعضتيهليطيقدا

كبونهإنهذ اهاءعاها عهذ اهاتكبشوفهإيجووهاتحفايوتهه533الالك[يهلُكبههعوهيقانهعنه

و(ه45تج له هإوع 

ذ اهعجاالهعثو ..هلاءعثيىهكثواله  ا..هبعها ءوهفيهكعهيدمه سجيهك بىه  ي لهلا إىه

  ي ليهليص ادوهاتاثوايهتهتاد دوهإيجوىيهلتانهتاد دوهتصههفيهذتكهاتبفاواهاتاغوديه

هتد ههاتءرايىهبوتص قهيلهبوتا ن. لعهاتجمح لهيءبصالكهاتجزا يهات يه

 وااساو[..هلتو يهاصىهذ ههها سوكإىهيااظهاسجدوه]ا لعنهاءعثيىهإيلهذتكهييضوه
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ه هإوم هبد فهاتد د ه3344اتأل إى هفور هتو   هاتجاثفى هاتداتهات يهكو تهاتجددال هلذد ي

هتواذوكهإيله رايىهاتبطدر.ه

حوءدوهكوكهاتججويهعددلسدكهبوتد عهاتلهذتكهادثووت..هيلهبوتد د هاتلهاتحيقىه

هاههعنهاتحودا وت..هبوتقاالهيلهبغوه سوكاتجفقداللهاتبيهتصعهاد

هاتحفايوتهبوتجبحبهاءعايايه هرئوسهاس  هيلزبدرك[ هفوافوي  ه]ذءاي هيإين حوءدو

تيبوريخهاتطووليهإنهاكبشوفرهحفايىهتضاسهيلدالهتوريألرهاتلهاتحقوىهاتويودسوءوىهبوتقانهعنه

هلااليهاءفوإيهغانه وااساو.

ه هجليسهعواتلههيءبجيهأ ربهفقطهلاح هضاسهإيلهبءوو هلا هح ثهتدافقهبشاعهتوم

هات توعهاتجزإدميهاتقاالهبوتا ع ..هث هالارتهاتل ي هعنهاتءقوشوتهاتليجوىهاتلجوقىهحد هذ ا

هلات يهت هيانهفيهاتحقوقىهيكثاهعنهعجاالهاوو .

ههسووتهلاتبيُيطيقهإيلهذ ههاتحفايىهاههلا  وهاهه  ت  ..هبعه[ وااساوها سوك]هاس لاسل 

ذسووالبويثوادسهذورلت كدكي[..هلساإوكهعوهساإوكهعوهت هاإطووهاس هإيجيهإيودويهلذده]

هتقيهعابشفدوهاتاثواهعنهات إ هلاتذبجوم.

لعجوهي  هإيلهف احىهاتبفاواهاتاغوديهت ظهاتجمح ليهلتسيطرهإيود يهي د هراحداه

اهإيلهضاسهها سوكاتل ي هعنهاتاسدعوتهدإواللهبءووه جججىهل س هيجالكه  وااساوهاإبجوال 

هع هاتل هذذودا هبع هفقط.. هاتاسدعوتهلاح  هعن هاتل ي  هُ شات هحوث هذتكي هعن هيبل  هذد و

ه وااساوهعيهيلتالههلزل برهفيهبوئبد هاتطوولوىهاتبألويوى.ه سوكاديضوحوىهد

بعهب يهاتبطدريدكهعالهيااظهبحش ه جويهاتدسوئعهاتجبوحىهتد هعنهي عهذ اهاتسوءوريده

هاتدذجي..

ه هياا هذتكهاتحون هفي هبلضهاتلقمو هيك هلعي هاءالتى هبألصدصه]بأك ها سوكاتجبليقى

ه وااساو ويىهعمئجهغوا[ هذؤتوهإيلهليكهشيويهييهإيلهيواذنهتهاتجبوحهات توعهليكهتجوع 
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اهات برور ..هاتهيكهاتبطدريونيهلتحا د هإيله رايبد يهلادفد هعنهفق اكهاتداتهعنهعزي  

نهض هعهاتجلبواللهاتبطدريىهات إويىهتضجءتذ اهات توعهاتاوذنهراحداهيشءدكهحجيىهعضوالله

هيألوتفد يهبوإبوورذ هغواهإيجووهلتهعبألصصونهلتهعبطدرينهإقيوو.

تانهبل هكعهذتكهبفبالهعنهاتأل اعهلاتدذ هاكبشبهيكهذ اهاتضاسهتهيءبجيهتهتيوشاه

هلتهتيقاالليهلا جوهتفصويىهعءقاضىهعنهاتألءوزياهاتوايى.

هإ مهاتبحوز:هاههسوالسو

ه هلذد هاتاتجلوور هذتكهاتسوالسهعنهاتجلويوا هتبحوزهليجوى؛ تهيجانهيكه ثقهفيه رايى

.هلتانهتفلعهذتكهتد دىه راذوهتحوزاهعطيقويهيجليدوهتيغيهغواذوهعنهغواهييهيالتىهإيجوى.

هفقطهبسوههتفاواذوهاتاغودي.

لاءعثيىهإيلهذتكهيكثاهعنهيكهتحصليهفوتجمح لهيلبوالكهاتليجووهاتجألوتفونهتد يه

ه.يجووهعزيفونه بوجىها حووزذ هءفاورذ هات يءوىإلذ هكثواه  اهاهكجوهرييءوهسوبقوهاه

سوتوههيهفقو :ه)توستهاءاتبحوزهاتبطدريه]ريبشورالهتود بون[هبد ااتلوت ها هاإبافهل

هلتانهإيله هاتجشوذ ي هتيلوت  هاتبفسوااتهاتجوالير هتقود  هذيهاتبيهت فلءو لاتجءوذجهاتليجوى

حقوقوتيهإيوءوهيكه أليقه روعوهتيبهاتلاسهاتبزاعءوهاتجسوقهبوتبفسوااتهاتجواليىهذدهات يهيفاض

لعججدإىهعنهاتجفوذو هيءبجهإءدوهتفسوااتهعواليىيعدجوهكو تهعحوالهتيجوب ئونيهإمللهإيله

هه(3)ذتكيهاتجواليىهعطيقىهء ءوهتهيجاءءوهاتسجوحهببقوعهفااههاتير(

اإبافه]ات لسهذاسيي[هبأكهاتل عوى..هييهإ مهل دالهاتر..هذدهعحدرهرؤيبىههلعثير

اتاد وىيهفقو :ه)كوكهت يهحوفزهي فلءيهد اورهل دالهييهعلءلهتيادكيهت تكهافباضتهي ره

توسهتيادكهعلءليهلكوكهاءعاهسدمهيكهي  هيالتىهعقءلىهت تكهاتفبااضيهاتفويسدفهات يه

                                         
(3)  .ra/cia eesas:rse ociscia eese:rarr: ,“nr//rasr   nr//rasr af oeJasr” , /e ees  ai,. 
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هفقطهعدبجوهبجشايىهعوبوفوزيقورهبحبىيهلتانهييضوهعدب هفيهتيحوولهتوسهليؤعنهبأ رهتهعلء

بإثووتهي رهتهيد  هسوههعقءيهيجءلرهإنهاتقوومهبجوهيشبدييهليجءيهي  اوئرهعنهاتسبوموهإيله

اتسيطىهاتسووسوىهلاتحا هبجوهيأل مهعصوتحد يهبوتءسوىهتيهتق هكو تهاتفيسفرهاتل عوىهيالاهه

هه(3)تحاره ءسيهلسووسي(

تبيهتهوىها سو ات لسهذاسييهي تءوهإيلهيكهاتفيسفرهاتدودعو وىهادذ اهاتبصايحهعنه

تحاجدوهييهح لالهياماوىهتوسهت يدوهييهعشايىهفيهاتسبوموهإيلهاتسيطىهاتسووسوىهعنه

هادتحواليى.هوي عهاتباليجهآلرائد

لت تكهته لجههاذاهرييءوهعثعهذ اهاتبصايحهعءشدراهفيهاتجءشدراتهاتدودعو وريهلات يه

حورهفور:ه)ت يهاابءوعهيكهعلاكرهعسبقوعهاتوشايىهيجههيكهتشنهفيهفصد هاتج ارسهيقد ه و

إيلهيي يهاتجليجونيهلات ينهيلبوالكهعوشاينهبإيجوكه  ي يهسدفهتصوحهاتحجالهات راسوىه

هودعو وى(لاديجوكهاتج ي هبوتدهيسوحىهتيصااعهبونهاتج ي هلاتق ي :هاتجثىهاتجبلفءىهتيجسوحوى

سأتىهعنهذ ههاتزاليىه ج هيكهاتبطدريونهذللهتد رهيي يدتد يهتهلإء عوه ءراهاتلهاتج

يألبيبهإنهات ينه فسريهذتكهيكهات ينهتوسهسدظهعججدإىهاتجلبق اتهحد هسوههلطوولىه

لذ فهاتادك..هيلهذدهعججدإىهاو ىهعنهاتجلبق اتهاءسوسوىهلاتججورسوتهيبفقهإيودوه

ءلهالينهيال هترهفيهاتج ارس..هلعنهعججدإىهعنهاتءوسهبشاعهإوم..هلاتدودعو ورهبد اهاتجل

هاءسيحىهاتبيهيسبأل عد دوهت تكه رايىهاتبطدر.

هاتءوسه هعن هيجلع هاتح يثى هبوت ارليءور هاتيجوك ه)اك هفقو : هبد اي هبلضد  ه اح تق 

عيح ينيهفجنهاتججانهتيشألصهيكهيادكهت يرهعلبق هاليءيهيبمئ هعيهات ارليءوىهفقطهاذاهكوكه

                                         
(3)  o,o/e e ,.e dsar csa Jecsre pp. 411 ff. 
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هه(3)وال(ذ اهاتجلبق هات يءيهذدهاتتح

                                         
ها را:هاتبطدرهلعلويواهاتءرايىهاتليجوى.هه(3)
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هادتحوال..هلايقهاتادك

هذتكهي ره هإيلهاتيري هاتو ييهعنهيبازهاءالتى هلتصجوجر هاتلجووىي هاتادكهبرداذاه يلبوا

هلذتكهاتبءرو هاتلجوههاتجوءيهإيلهعدازينه هلتيكهاتوااإىي هات اىي يسبحوعهيكهتادكهذ ه

يه ىهإءرالاوقىيه وشئوهإنه  فىهإشدائوىيهيلهطوولىهإجوووه جوويهبعهتب هترهعنه دىهاور

تجيكهعنهاتقدلهلاتلي هلاتق رلهلاتحاجىهلكعه فوتهاتاجو هعوهيؤذيدوهتجثعهذ اهادب اعه

هاتلرو .

هادب اعهاتلرو يه هاتءراهإنهذ ا هتوصافدا هكعهاتحوعي هفق هاسبلجعهاتجمح ل لتد اي

ليجليدههلتو اهتليعهكثواليهحبلهتدهكو تهغايوىهعبءواضىيهفوافيهيكهتادكهلسويىهتيص هإنه

هحبلهتادكهعحعهاود هت يد .هاتيري

لبءووهإيلهذ ايهفإكهإيلهات اإوىهاتلهاتيرهإيلهبصواليهلات يهياي هيكهيدا رهادتحواليه

لحويرهلا إريهيكهيبلافهإيلهعءبجوتهاتليدمهاتح يثىهاتبيهيسبء هاتودوهاتجمح لهفيهتواياه

ه.. يثاتحوالذ يهلذيهتشجعهاصد وهإيجيهاتفيكهلاتفوزيووهبءدإودوهاتامسوايهلاتح

لعنهام هذتكهسوابشبهاتجغوتطوتهاتبيهيجورسدوهاتجمح لهإء هاسب تتد هبدو؛ه

ذتكهي دوهعنهاتءوحوىهاتجءطقوىهإ يجىهات تتىهإيلهادتحواليهلا جوهيبمإههاتجمح لهبوءتفوظه

هتوجليدذوهسء اهتد .

هعنه هاتاثوا هذتكهيك هبدوي هاتجاتوطى هذتكهيابشبهاءغيدطوتهاتاثوال هاتل بودضوفى

تءرايوتهاتبيه ج ذوهإيلهاتجداايهكسء هيلبج هإيورهاتجمح لهتوسهتدوهييهحظهإيجيهإء ها

هعوبوفوزيوويه هإن هإوورل هلذي هتجايههيكثاذوي هيسبحوع هبع هتجاني هت  هفدي اتجبألصصوني

هلتوستهفوزيوويهلت تكهتهيصحهاإبوورذوهسء اهإيجوو.

ها هيعثو  هعن هاتجألبصون هاتووحثون هعن هاتاثوا هاتور هيشور هعو ه] دكهلذ ا توالفسدر
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بدتاءجددرك[هاتفوزيوئيهاتشدواهات يهاو هعلوااهإنه ق ههاتش ي هتءرايىهاءكداكهاتجبل الل:ه

)ا دوهتوستهفوزيوو..ها دوهفيهيحسنهاءحدا هفاالهعوبوفوزيقوريهلتهيد  هسوههإيجيهلاح ه

وتقهيح الهتإليجوكهبججدإىهعنهاءكداكهاتجبل الل..هاكهعوإيورهاتلوت هاآلكهذده بوجىهدرااللها

هكوبهيجههيكهيادك(

لعثيرهاو هاتفوزيوئيهاتشدواه]راسعهسبو ورال[هات يهاإبواهاتاثواهعنهطالحوتهاتفوزيووه

ه هفيسفى ه)اك هفقو : هإيجوي هلتوست هفيسفى هكجوههذولكءجاتح يثى هفدي هيإورضري هعو تح ي ا

 يءوهتل يبءيهعثو هلاضحهإيلهاتبلوت يهفطاحهيكهاتلي هذدهعص رهاتجليدعوتهاتدحو يهلي ءوه

فد هكوععهتاعهشيوهذااويهبعهذااوهاطواهييضويهفددهيشلاهاتليجووهبوتاواهلاتغالرهبشاعه

هعووتغهفور(

 حول هفيهذ اهاتفصعهيكه  كاهيذ هعوهيحبو رهعنهيدا رهادتحوالهعنهلبءووهإيلهذ ايه

هتاتوطهبد ههاتءرايوت:هاتح يثىهعءدويهلاتبقيو يىيهتوبوونهعنهامتدوهحردوهعنهاتلي يعلورفه

هلتبادكهترهاتق رلهاتليجوىهإيلهعءواشىهات إولظهادتحواليىهاتجبليقىهبدو.

هيلتهتو يها ج هي دوهيشودوتهاتليجوىهاتجطالحىهفيهذ اهاتجو ههلعنهام هاسبقاائءوهت

يهلذدهعوهسء كاهاتاالهاتليجاهعنهفاضوىهيزتوىهاتادكهيلهعوهيطيقهإيورهإيجووه]اتحوتىهاتثوببى[يه

هيهلات يه وونهفورهاءالتىهاتليجوىهإيلهح لثهاتادك.هإيورهفيهاتجوحثهاءل 

هاتثو وى هلذيهذيهلاتشودى هلاتلشدائوى: هاتص فى هببفصوعه؛فاضوى هإيودو فيههلا هرالال و

هإيله هاتبيهحولتتهيكهتحويهاتفصعهاتسوبقيهتاءوهسءاكزهذءو اتطالحوتهاتفوزيوئىهاتج ي ل

دابتهوتهاتليجوىهاتح يثىهكوتثاتص فىهبيووسهإيجيه  ي يهلذكا وهاسبحوتىهذتكهلفقهاتجءبج

 هحدهذولكءجاتاد وىهلاتبدازكهلغواذو..هبودضوفىهاتلهي ءوهركز وهاصد وهإيلهطالحوته

هبونه هاتءرايوتها بشورا هيكثا هبوإبوورذو هاتفوئقى هلاءلتور هاتجبل الل هلاءكداك هاتلرو  اتبصجو 

ه.اتجمح ل.
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ه هلات  ع[ ه]ادتحوال هاتسيسيى هعنهذ ه ه زوا هيفاال و هي و هلذتكهفيهلبجو هاتءوحوىي تد ه

كبونه]اتادكهبونهاتبدحو هلادتحوال[يهفق هاكبفوءوهذءوهببيألوصهبلضهعوهلرالهفوريهلعنهيرااله

اتجزي هيجاءرهاتلداللهتيابونهتوج هاتبفو وعهاتاثواليهبودضوفىهتجوهفورهعنهتوسوطهتياثواهعنه

هاتحقوئقهاتليجوى.

هيلتهاهاتادكهبونهاتق مهلاتح لث:

ه هبق مهعنهيكثا هادتد  هتقالكهطدييى هيلبج لكهإيودو اتجغوتطوتهاتبيهظعهاتجمح ل

هتطيههعنهاتفمسفىهاتجؤعءونههيح ثر؛هاتلوت يهلكد رهب تكهتهيحبو هاتلهعح ث هعو لذ ا

هتبجوشلهعيهاتقد هبق مهاتلوت يهعثيجوهذكا وهذتكهفيإقيوىهلفيسفوىهعحولتىهاسبلجو هبااذونه

هتهح لثهاتلوت يهلتانهبأالتىهفيسفوىيهتهإيجوى.اتفصعهاءل ..هلحول هآاالكهاثوو

اوعهب ايىهاتقاكهلظعهاتحو هذا اهاتلهاتلصاهاتح يثيهحوثهكو تهاتفاالهاتسوئ له

ورهعيهاءفاتبءوسههفااله؛هلذيهت ظهيكثاهاتج ارسهاتجواليىهذيهكدكهاتلوت ها يجواتلشاينه

ادكيهليكهاتادكهل  هفيهيكهاتجواللهكو تهاتشيوهاتدحو هاتجد دالهفيهاتاتجواليىهاتبيهتاظه

ه.هه(3)اتزعنهاتم دوئييهلسدفهيوقلهاتلهاءب 

عنهي صورهذ ههاتفيسفىهاتاوورهاتفويسدفه)ايجو ديعهكو ته(هات يهالافيهإءدويها هكوكهل

                                         
هعنهيذ هاتجاا يهاتبيهر لءوهاتودوهفيهذ اهاتجطيه:ههه(3)

هه3 هايقهاتادكهعنهاتل م هبجدايه. هعد دال هلذد هذورلكهيحيي ه هاتاد يهاتاوواي لات فجور

ه)عدسدإىهادإجوزهاتليجيهفيهاتقاآكهلاتسءى(

.هفجنهايقهاتير؟ه ق هاتشودىهادتحواليى:ه]اذاهكوكهتاعهعأليدقهاوتقهفجنهاذكهايقهاتير؟ه4

هتادينهتي راسوته هال.هسوعيهإوعايي هاتبحقوقهاتفيسفيهلاتءق هاتادسجدتد ي[ي فيهضدو

هم.4332ذاه3412ث.هاتججياىهاتلابوىهاتسلداليىيهاتطولى:هاءلتلهلاءبحو
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ليإينهيكهاتادكهعد دالهفيهكعهاءزعوكيهليكهكعهاحبجوتوىه)اكهكو تهعد دالله(هفسدفهيءراه

يهلبءووهإيلهذتكهريظهإ مها سجومهاديجوكهعيهاتلقعيهلاكهكوكها هاوعهاتودوهإيلهي دوهعجاءى

ه.هاديجوكهبوإبوورههعحفزاهإيلهاتقو يهلتدهي رهغواهعلقد هفيهذاتر

لعيهب ايىهاتقاكهاتبوسيهإشاه ورتهفاالهيزتوىهاتادكيهلإ مهل دالهتحرىهتو ايبره

هاتلهاتقاكهاتلشاينهعن ام هيإجو هاتجواليونههعقودتىهبشاعهلاسييهلت ه قعهتيكهاتفاال

هلغواذجو.هاتج توونهعنهيعثو ه)كور هعوركس(هل)فاي ريكهي جيز(

تانهعيهاطمتىهاتقاكهاتلشاينيها قيههاتحو يهل ورهاتلي هاتجواليهفيه ّبهاتقوئيونه

بأّكهاتادكهحوالثيهلي رهُل  هبل هيكهت هيانيههلا هكوكهفيهذتكهاحاا وهكووااهتيجمح ليه

ن:هاعوهاود هاديجوكيهإنهطايقهات بسونهءيهالينهعنهاءاليوكيهيلهلذدهعوهلضلد هبونهيعاي

إنهطايقهاديجوكهاتججاالهإنهات بسونهءيهالين..هلاعوهاتدالنهءيهحعهآاايهتوءجدهبره

هعنهادشاوتتهاتبيهطاحبدوهاءالتىهاتليجوىهإيلهح لثهاتادك.

ه هيك هاتاثوا هيلبق  هاتليجلربجو هذيهات توع هاتلرو ( هات فجور هتألي) رايى قهيهاتدحو 

اّكهكّعهات تئعهاتجواليىهلاتايوضوىهبعهيهكثوالهدءوكهالتئعهيااظلذتكهتوسه حوح؛هفاتادكيه

ه.ت ّ هإيلهيّكهاتادكهترهب ايى

ه هاو  هلا  هلاتفيكهلغواذ ي هاتفوزيوو هإيجوو هب تكهكوور ه اح اتادسجدتد يهلا 

سءرههيون(هاتسولولكءجذإو هعوماله)بجءوسوىهه[هفيهح يثرهيتاسء رهفيءان]اتشدواهاتميالريه

هاكّههوإء  هاتبيهاءالتىهكّعههتقد )مهيهلات يه واشهفورهاتليجووهيذ ه رايوته شألهاتادك:ه4334

هه(3)(ب ايىهترهاتادك

هبقدترهحّ ليهيكثاهبيغىهاءعاهذ اهليّك ه هاتلقموهتقءيهاتبيهذيهاتحجىهاكّههاوعهتق ):

                                         
(1)  errc eiarrJcse oec:/ af :/e d:eisc/  arJare rs ees eares:rr: .9h92h4194 ,la/ .492 err,e 

4821 ,p.1 .  
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تهجدتد وويهبل هيكهاوعاتادسهإيجووهبإعاوكهيل هت .هاتلقموهغواهحبلهيقءيهات يهذدهلات توع

اآلكهاءالتىيهيكهَيَبألّفداهلراوهاعاو وىهل دالهكدكهيزتي.هت هيل هذءوكهعدانيهإيود هيكهيدا دداه

هه(3)(عشايىهاتو ايىهاتاد ّوى

هح لثهاتلوت يهلاتجدابهعءدجو:هيذ هاءالتىهإيللبءووهإيلهذ اهسءحول هذءوهيكه  كاه

هاهات فجورهاتلرو :ه3

كدكه رايىه]ات فجورهاتلرو [هعنهاتحقوئقهاتليجوىهاتبيهالتتهإيودوهكعهاءالتىهاتهعيه

ي ءوه ج هعنهيشاكهفودوهبطاقهعألبيفىيهحبلهتدذ هاتولضهيكهذ ههاتءرايىهعجاالهعغوتطىيهفيه

 فسهاتداتهات يهتلبواهفوره رايىهاتبطدرهحقوقىهإيجوىهعيها ل امهاءالتىهإيودويهبعهعيهلادفه

هاءالتىهض ذو.

هي[] رايىتألسبه ج هعنهاتجؤعءونهعنهياالالهذ اهاتدذ ؛هفو كاهيكهذ ههاتءرايىهعجاالهل

هتجؤعءدكاهفسوفق هاتءرايىهذ ههبطمكهثوتهلتد.هافبااض.هعجاالذيههلا جوهيثوتيهت هيعاٌههيي

وهإيورهكوكهعوهاتلهاءعاهتوا يهاتيريهل دالهإيلهاتدحو هاتليجيهالتويد هبوتير هتتىالهعنهسوبق 

هيزتوىههب ائعهل دالهعيهاو ىهاتجوالليهيزتوىهإيلهاتطووليهاتلي  هتقّار هكدسجدتد وى  رايى

هاتادك.

هاتألطأهذدهاتبلوواهإنه]ات فجورهاتلرو [هباد ره رايىيهفيه فسهاتداته لسوههذ ا

هيلواهتتهيحجعهيّيىهسيطىهيالبّوىيهللعجّاالهرييهتهتسء ههاتوااذونيه[هاتءرايىات يهتلبواهفوره]

ه.إيجوىهحقوقىإنهييه

وهتبلايبهاءكواليجوىهاتقدعاهوتءرايىهفيهاتجفددمهاتليجيهتانهذ اهغواه حوح؛هف وىهطوق 

هاتججانهنعهاتطووليهاتلوت ه دا ههتولضه و لهبصدرلهعدّثقه)تفسواذي:ههاهاءعاياوىهتيليدم

                                         
 (1)  ,/eocsaei lr/es,rse Jcs  rai/ar rs Wset  /e eecia/ fai W:/ei dsrseire Jees  ai,t 

or// csa rcse ,4332 ,Jp.322..  
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هه(3)عألَبوال(هلفاضووتهلاسب تتتيهلادا ونيهحقوئقيهيض هيك

هيهاهيالتىهات فجورهاتلرو :

:هاّكهسوءوريده)ات فجورهاءّلتيهاتلرو (هعدثَّقهبوتقاائنهإيلهذ اهيجاءءوهيكه قد هلبءوو

هتءشأله هإيجيهع ّتعهإيور هب تكهتفسوا هلذد هتيليجووي هبوتءودواتهاتصوالاى هاتج إدعى اتليجّوى

هاتادك.

إوت هاتفوزيووهلاتفيكهلريسهإيجووهلكوتىهلا ه احهب تكهاتاثواهعنهاتليجوويهفق هاو ه

ه[لاتفياودكه]اتيرفيهابومهكبوبره[هرلباته سبال]يالريه) وسو(هاتم هبوتءسوىهىاتقّصههتءبدي):

ات يهإوشهبإيجو رهبقّدلهاتلقعيهكجءوٍمهسيو.هتق هتسّيقه وو هاتجدعيهلياوالهيقداهيإيلههتيلوتِ 

هاتمذدتوونه هعن هَ ْجي هعن هببدءئى هُيفو أ هاءاوالي هاتصألال هاتل ه فسر هيافي هذد هلبوءجو اّجىي

ه (4)(وكهعء هاالكاتجوتسونهذء

ه هلاو  هاليفوس(: (هذوبع)هإجعهإيلهتقدمهكو تهاتاوواهات فجوره رايىهيكّهه)تد)بد 

هييءشبوين)ل هاتداسيهات إ هذ اهتحدزهيكهاسبطوإتهتجوهفقطي( هيالتىهتد  هاتحظيهتحسن.

هاتأليقهصوتحته يوىهفوزيوئوىهيالّتىهلّفاتهاتح يثىهاتادسجدتد ووهيكّههحقوقىه….هعقءلىهتأكو يى

اهعاضٍههيعاهذد هه(1)(ءوناتجب يّههتيجفّااينه   

هل هسبءجا]شد  هه[فابدر هقتبدافهاتاد وىيهاتجليدعوتهتااك هلعيهتجّايهسءىه)كّعهيّك

هه(4)اءاّع(هإيلهاتلرو هتم فجورهاتلوعىهاتصدرلهعيهيكواهبصدرلهعلورفءو

هاتقد وحىهاآلكيهتجلعهاتجبهاتكبشوفوته)ذ ه:هبا دوم[ه]فاالريكهعؤّرخهاتليدملاو ه

                                         
 (9  J National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: National Academy 

Press, 3336), p. 2.  
(4  J Robert Jastrow, God and the Astronomers (Toronto: George J. McLeod, 3334,), p. 332. . 
(2  J Paul Davies, God and the New Physics (New York: Simon and Schuster, 3361), 43-44.  

(2  J  Cliff Walker, ‘An Interview with Particle Physicist Victor J. Stenger’ (November 3333) <www.positiveatheism.org/ crt/ stenger3. 
htm.. 
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اّكهاتيرها هايقهاتادكهفاضوىه  يالهبوتحباامهاتودميهبصدرلهيكواهعنهييهلاتهعضلهفيه

ه(3)(اتجئىهسءىهاءاوال

هتء كههلاو  هفي هاتوايطو وى هاتجياوى هلرئوسه)اتججلوى هاتشدواي هاتادسجدتد وو إوت 

ويه)كءتم:ه3333(هسءىه[ريسه]عورتنهتبطدياهاتجلافىهاتطوولوى هيثقهايويىيهسءداتهعء هسوبق 

هفيهو اتلرهاتبقّ مهباثوايهيإر هفوتءسوىهاآلكهيّعوه…اتلرو هات فجورهح لثهفيه%33هب ر ى

كهااتقهعنهاتبسلوءوتهيثءووهيالّقههاتاواظهاتاد وىهاتصدرله ليتهلاتبجورنهاتجشوذ ات

ه (4)(%33اتلشاينيهليرغههاآلكهفيهرفيهالر ىهيقوءولهاتله

إضدهفيهفايقهإيجيهيعايايهاومهبجسٍحهتل الهكوواهعنه[هاهلذدهراسعهكو دكلاو :ه]

اه هيكّههبلو هزعنهعء هَإِيجءوه)تق م:ه4335سءىهاهاتاداكههبوإبجوالهيسوتوههيح ثهليكثاهتطّدر 

هبصدرلهورفهلاثقونه ادكهيكهاآلكهيجاءءوهعوه…اتلرو هات فجورهذيهاتادكهتبفسواه راّيىهيفضع

هه(1)اتصحوحى(هاءسوسّوىهاتفاالهي دوهذدهيكوا

وه[ در هل ]اتصحفيهاءعايايههلاو  ه)عوزح  هسولباضدكه: هاتجمح ل هيّك هيو ل اّ ر

هذوبعه ه)عا   هيثوبر هتيجب ّيءونهعنهام هعو هإيجو و و هالإج  هتق ّم هبوإبوورذو ه) وسو( إيلهلكوتى

ه(4)(اتفضوئي(هعنهحقوئق!

[هلسرذوده]إوت هاتفوزيووهاتفياوىهبءووهإيلهذ ايهسء كاهذءوهبوابصورهبلضهعوهذكاهه

هاتليجوىهإيله هعءّسقىهإيلهطايقىهدثمثيهلذيهح لثه)ات فجورهاتلرو (عنهاءالتى كهالتوم 

هعنهالراسوتهاتجبألصصونهي حونهاتاشدفهلات راسوت ه:ه(5) ّو ليهلعدّثقىهتفصوم 

                                         
(9  J  Henry F. Schaefer III, “Stephen Hawking, The Big Bang, and God,” 

<http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/hawking/schaefer.html. 
(4  J  Martin Rees, Just Six Numbers: The deep forces that shape the universe (New York: Basic Books, 4333), p. 33..  
(2  J  Universe is flat with a ripple,” January 34, 4335ه < http://www.theage.com.au/news/Science/Universe-is-flat-with-a-

ripple/ 4335/33/34/1321633354415 .html. 
(2  J George Will, “The Gospel from Science,” in Newsweek, November 6, 3336.  
(5  J  Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 



165 

 

ه[رلباتهذاعوك]له[راتبهيتفا]اّ رهلا ههل دالهاشلوعهاتأليفوىهاتاد وىهلحاارتر:.ه3

كيفنهه5كهبل ه)ات فجورهاتلرو (هسوءبجهيشلىهكد وىهبحاارلهتقورنهمهيّكهتوّاالهاتاد3346سءىه

(-455°Fه هسءى هاءشلى هاكبشفتهذ ه هلا  ه3325(ي هتقايو و هلكو تهحاارتدو ه)ه1م -كيفن

452°F.اهعنهاتءسوىهاتجبءوَّأهبدو ه(يهلذيهاايوىه   

وتابمفوتهبونهطوبهادشلوعهفهطوبيهاتجس هاءسدالهدشلوعهاتأليفوىهاتاد وى:.ه4

ه هعن هياّع هبيغ و هتحق  هلاتجابشب هبر هاتجبءّوأ هاتجد وتهه%3931اتأليفي هطد  هع ظ إيل

هاتج َركى.

ه1 هاتاد وى:. هاتأليفوى هدشلوع هاتبواي  هاتلرو حوثهه سوى هات فجور ه) رايى هيّكهتبءّوأ )

هاتلهاتجوضيهعنهام ه هكّيجوهكوكهيبااليهلكّيجوهإ  و ا ادشلوعهاتاد يهكّيجوهكوكهيطد هإجا 

هإوتهاءبل يهكّيجوهارتفلتهحاارلهادشلوعيهلذدهعوهيثوبرهاتلجعهاتجا  ي.اووسهادشلو

وتابمفهاتحااريهبونهادشلوإوتهفهاتبجوثعهاتحااريهدشلوعهاتأليفوىهاتاد وى:.ه4

اتاد وىهعنهعألبيبهاتجدوتهتهيبفولتهاّتهبق ره زوهلاح هعنهإشالهآتفيهلذدهعوهتهيجانه

ا.يكهيفّساهاّتهبأّكهادشلوإوتهات هأليفوىهتلدالهاتلهح ثهايقهكد يهيّلتيهحوره   

باءسوىههءسوىه)اتفدتد وت(هعقور ىفه سوىهاتفدتد وتهعقور ىهبوتوايد وتهفيهاتادك:.ه5

عيودكهتيداح يهلذ اهيثوتهه333فيهاتادكهتبجولزهه-اتوالتد وتهلاتءدتال وت-)اتوايد وت(ه

ا.هلتهتفسواهت تكه نهاّتهيّكهاتادكهكّيرها هتفّجاهبساإىهعيّكهاتادكهفيهحو هي بالبوىهإوتوىه   

ا. هحو هحورهلكثوبه   

مهبّ هيكهتويغهاتبجّد وتهاتحااريىهفهتجد وتهاتحاارلهفيهاشلوعهاتأليفوىهاتاد وى:.ه2

هتبادكه هحبل هآتف هإشال هعن هاتداح  هتقورن هالر ى هاتاد وى هاتأليفوى هاشلوع هاايطى في

لا هتّ هر  هذ ههاتبجّد وتهبوتءسوىهاتججّااتهلإءواو هاتججّااتهعنها فجورهايقيهإرو .ه

هاتجبءّوأهبدو.
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ه2 هاتاد وى:. هاتأليفوى هاشلوع هفي هطوبهاتبجد وتهاتحااريى ههادل يّك تهتجابىهفق 

همهالر وتهاتطوبهاتحااريهدشلوعهاتأليفوىهاتاد وىهاتجبءوأهبدو.4333)بدعواا ج(هفيهيبايعه

وهكد و وها هب يهفيهيظداهاووسهساإىهاتججااتهيكّهفق ههعلّ  هاتبدّسيهاتاد ي:.ه6 هتدّسل 

هزعنهاايههعنهاتزعنهاتجحّ الهتم فجورهاتلرو .

ه3 هلاتاداكه:. هتيءجدم هتياداكههحد هفهاتج اراتهاتجسبقّال وتج اراتهاتجسبقال

وهاّتهبل هتدّسلوتهكووالهلسايلىه اتءجدميهلتيءجدمهحد ه دالهاتججّاليهتهيجانهيكهتثوتهعوالي 

هثمثوىهاءبلوالهفيهاتجاوك.

مهبّ هعنه رومهشجسيهعسبقاهتد دالهاتحوولهلاد سوكيهفهل دالهاتحوولهلاد سوك:.ه33

لذدهعوهتهيجانهيكهيادكهفيهغواهسوءوريدهات فجورهلاتبواي هاتب ّر يهات يهتءوأتهبره) رايىه

هات فجورهاتلرو (

هاتديودمهفيهاتادك:.ه33 ه جدذ ه)ات فجورهاتلرو (هيكهيبحّد هربيهحوثههلفال يبءّوأ

ااقهاتحبيهذتكهيكه رل ون(هفيهاتادكهاتله)ذيودم(هفيهات اوئقهاءربيهاءلتلهتيأليق)اتدو

لا هاوسهاتليجووه سوىهكثوفىه)اتديودم(هفيهه..اتءججيهذدهاتجص رهاتدحو هاآلااه)تيديودم(

هفقطهايوعهعنهذتكيه هاتوبىه جدمهتحباقهيلهفودو اتسحههاتغوزيىهلاتججااتهاتبيهتوسهفودو

اهعجوهتءّوأتهبرهاتءراّيى.لحّ اللاهب تكه سوىه هاتديودمهاءّلتوىيهلل  لاهيّ دوهاايوىه   

ه34 هاتادك:. هفي هات يدتايدم هفهلفال هذد هاتلرو  هوت فجور ها بو هلح ه هإيل اتقوالر

ايدم(هلا هيثوبتهاووسوته)ات يدته.يهيّعوهاتءجدمهفب ّعاه.-اتدو رل ونهاتثقوع-)ات يدتايدم(ه

وسهفودوهاتوبىه جدمهتحباقهيلهفودوهفقطهايوعهعنهذتكيهفيهاتسحههاتغوزيىهلاتججااتهاتبيهت

هيّ رهييزعءوهيكه قّاهيّكهاتادكهيلدالهفيهي يرهاتلها فجورهيّل .

(هيهاتقوالرهإيلها بو ه)اتيثودملح ههوت فجورهاتلرو هذدهفهلفالهاتيثودمهفيهاتادك:.ه31

ه.يّعوهاتءجدمهفب ّعاه
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اييثوبته رايىهاتءسوفق ههحججهاتءسووىهاتلوعى:.34 اهلتااار  لتههوىهاتلوعىه ّحبدوهعاار 

هتصّحهعلوالتتدوهاّتهفيهكدكهترهب ايىيهلترهطوولىهتج الّيى.

هيثوبتهعواذءىهريوضوىها عدوهكّعهعنه)سبوفنفق ههعواذءىهاتزعاوكهتيءسووىهاتلوعى:.ه35

ه هسءى هبءالز( هل)رل ا هاليءوعواّوبره3323ذولكءج( هكو ت هلاذا هكبيىي هتيادك هكوك هاذا هيّ ر م

ه.عىهبقو دكهاتءسووىهاتلوعىيهفمهبّ هإء ذوهيكهيادكهعبءوذو وهفيهاتجوضيعحاد

ه32 هفيهاتفضوو:. هاتطواى هل)اال جبدك(هحوثههاووسوتهكثوفى هعنه)ييءشبوين( هكّع طّدر

و هإروج  ا هيكهيبضجنها فجور  هاللك هكد و و و هسّجوذوههي جدذ   هتيجوذبوى هعضوالل لذتكهبإثووتهادل

اهعلوء وييءشبوينه)اتثوبتهاتاد ي(يهليثوته  راّيبريههتاا يه)ييءشبوين(هبل هذتكهإنيهلا هتدوها ر 

غواهيّكهإيجووهيثوبداهبل هإقدالهل دالهذ اهاتثوبتيهلت ّ هاوجبرهاتبيهل يداهاتودوهإيلهيّكهتيادكه

هب ايى.

ه32 هاتءججوى:. هعنهفهاءإجور هعألبيفى هي داع هسببادك هاتاوواي هات فجور هتءرايى و دفق 

اتأليق.هلُتألواهاءتداكهلالر وتهحاارلهيسطحهاتءجدمهإنهزعنهاتءجدمهفيهحقههعألبيفىهبل ه

يإجورهذ ههاتءجدمهتبدافقهعيه) رايىهات فجورهاتلرو (يهلعيهبقوىهاووسوتهلب ايىهاحبااادو.ه

هاتزعنهاتلهب ايىهات فجور.

طوقه) رايىهات فجورهاتلرو (يهتهبّ هيكهتباّدكهاتججّااتهفيهفهيإجورهاتججّاات:.ه36

هيهضجنهاتوميونهاءربلىهاءلتل.هلذدهعوهيدافقهاووسوتهاتليجوو.ب ايوتهاتادك

ه33 هاتججّاات:. هازالحوم هفي هها ألفوض هيّكهحوث هاتلرو ( هات فجور ه) رايى تبءّوأ

اتججّااتهتبووإ هإنهبلضدوهاتولضهإيلهعّاهاتزعن.هلا هيثوبته درهعا  هذوبعهيّ رهكّيجوه

اهاتلهاتجوضييهكّيجوهكو تهاتججّااته و.هلإء هاتءراهفيهاتثيثهاءل هعنه را وهبلو   يكثاهتقورب 

إجاهاتادكه محظهيّكهاتججّااتهكو تهش ي لهاتبقورنيهلكأّ دوهحافو وهتفّكهيذرإدوهاتحيزل وىه

هإنهبلض.
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ه رايىهات فجورهاتلرو هيّكه جويهاتججااتها هحوثهه درهتوريخهاتادك:.ه43 تبءّوأ

تغّواهشايدوهبصدرلهالراعوتواوىهعيهتقّ عدوهفيه شأتهفيهيلاوتهعبقوربىيهلتجوهكو تهاتججااته

هاتلجايهكوكهشاعهيا عدوهغواهشاعهيح ثدويهلذدهعوهيثوببره درهاتجا  هذوبع.

و (هيبءّوأه جدذ ه)ات فجورهاتلرحوثهه سوىهاتجواللهاتلواليىهعقور ىهبوتجواللهاء ءووى:.ه43

تهب هيكههولهاتفوزيوئوىيي رهتببادكهاتججااتهلاتءجدمهلتبطّدرهحبلهتد  هعءطقىه وتحىهتيحو

تبحّد هفيهاتادكه سوىهعنهاتجواللهاء ءووىه)اتبيهتهتبفوإعهبصدرله و لهعيهادشلوإوت(هاتله

عواللهإواليىه)تبفوإعهبصدرله و لهعيهادشلوإوت(هبجلّ  هاجسىهيلهسبىهاتلهلاح يهلذدهعوه

هيثوببرهاتقووسوتهاتح يثى.

ه44 هاتداع. هاتءجدم هفي هلاتودرلك هاتواتودم ههى:لفال ه سوىهحوث هيّك هاتفياودك كشب

ه)اتواتودم(هل)اتودرلك(هفيهاتادكهتدافقهعوهتءوأتهبره) رايىهات فجورهاتلرو (.

ه41 هلاتثوتثى:. هلاتثو وى هاءلتل هاتءججوى هاتجججدإوت ههكثوفى ه)ات فجوحوث رهيبءّوأ

يىهحاتلرو (هيّ رهعيهتدّسيهاتادكهسبرداهثمثهعججدإوته ججوىهعألبيفىيهلي دوهفيهذ ههاتجا

هاتلجايىهتهبّ هيكهتحجعه فوتهعلوءىيهلذدهعوهيثوبرهاتوحثهاتليجي.

نهوتادكهاتءوشئهإفهكثوفىهاتثقدنهاتسدالاوهلاتءجدمهاتءدتال وىهلعاو دوهل دإدو:.ه44

ا فجورهإرو يهلات يهيسجحهبد دالهحوولهعواليىهفيهعاوكهفوريهعنهاتجبدّايهيكهيءبجهبل هبميونه

غواه سوو وهعنه)اتثقدنهاتسدالاو(يهلإ الهيكواهعنه)اتءجدمهاتسءونهعنهاحبااقه جدعرهإ اله 

وهسدالاو(هفيه وهيّكهتءبجهاتججّااتهاتاوواله)ثقدب  اتءودتال وى(هفيهكّعهعجال.هلعنهاتجبدّايهييض 

هعاكزهتّودو.هلا هكشبهاتليجووه)اتثقدنهاتسدالاو(هل)اتءجدمهاتءوبال وى(يهلكثوفبدويهلعاو دو.

ه45 هعيهتدّسيهحوثههججوى:تشّبتهإءواو هاتججااتهاتء. هي ر هاتلرو ( ه)ات فجور يبءّوأ

اتادكهسبءبثاهفيهاتادكهي داعهعألبيفىهعنهاتجججدإوتهاتءججوىهلاتججّاّيىهب ر وتهعحّ الله

وهيكهاتجججدإوتهاتءججوىهاءكثاهكثوفىهتنهتبشبتيهلعيهذتكه هييض  تبزاي هعيهاتدات.هليبءّوأ
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هيسجله هجججدإىاتهعاكزهحد هتءجدعدوهاتج اريىهاتساإوتهسببطّدر هلضي حد

ه(.هلا هكشبهاتا  هاتفيايهإنهذ ههاتبطدراتهفيهتوريخهاتادك.virializationبا)

ه42 هلطوولبر:. هاتءودتايءد ههكبيى هيّكهحوث هاتلرو ( ه)ات فجور ه جوذ  تفباضهيفضع

اتشاعهاءكثاهذوجءىهعنهي داعهاتجواللهذدهعواللهي ءووىهتسّجله)اتجواللهاتجريجىهاتوورالل(.هلي ركه

هاتلي هلي دو هاتادكي هفي هكووال هباثوفى هعد دالل ه)اتءودتايءوت( هيّك هاتودم .ه.ىلعريجهبوراللجوو

ه اذهي ّ هل.هآااهاتلهلتدكهطوولىهعنهتبحّد (هاتءودتايءوت)هيكّههاءح ثهاءبحوثهلتاشب

هلعميونهونبومي(هادتابالك)هعنهي غاهكبيبرهتادكهيكهب ّههت(هاتءودتايءد)ه سو هيكّههاتبحّد 

هيهاتبيهتفباضدوهيفضعه جوذ ه)ات فجورهاتلرو (.ذهاءحجومهذ ههعثع.هاتجاات

فىهتبح ي هيثوبتهيربيهطاقهعألبيفق ههاتاثوفىهاتاد وىهتيوالتد وتهلاتءودتال وت:.ه42

هتدالره هعو هتدافق هاتءسههاتبيهتدّ يتهاتودو هيّك هاتادك هاتوالتد وتهلاتءودتال وتهفي كثوفى

وهلكداكهه وتحىهتيحوول) جدذ هات فجورهاتلرو (هتادكهيضّ ه جد ه.(3)ع 

هنهاه قضهيالتىهاتجمح ل:

بجوهيكه رايىهات فجورهاتلرو هكو تهبجثوبىهاتصوإقىهاتبيهاضتهإيلهآااهاشىهيبليقه

هي داعه هت تكهكع هليسبلجيدك هاتفااري هلسوئع هباع هعءدو هيفالك هراحدا هفق  هاتجمح لي بدو

هاتجغوتطوتيهلاتبيهسء كاهبلضءوهعيهاتاالهإيودوهذءوهبوابصور:ه

هكثواه:هلذي.هاتدالنهاتلهاتجسبقوعهلاكبشوفوترهاتليجوى3 هاتجمح ل اهحويىهيسبلجيدو

هالإولاذ يه هيثوت هعو هاتجسبقوع هفي هسواشب هبأ ر هفوب رإدك هاتسوعي هإيود  هضوقت كيجو

هعبجوذيونهيكهاتجسبقوعهييضوها هيؤي هالإولظهعألوتفود .

هاّكهاتليجوو[:ه)اسحوقهيزيجدف]إنهاد هاتاوتههاتجيح هاتشدواهه[ وسبال]ا هسئعهل

اهعنهفلعهذتكهءّكهاتلي هيبطّدرهلاكهإجزلاهاتودمهإنهتفسواهات ف جورهاتلرو يهفسوبجاءدكهغ  

                                         
 (9  J Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 
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وهتجوهيابسورهعنهعليدعوته  ي ل ه(تول 

هات فجورهسوههشفالهيفّكههيكهعنهيبجّانهتنهاتلي هيكّههبفاالهعبشّوثهي وفأ ونهبقدتر:ه)

هذ اهيتهيو ل.هاءلتلهتحروترهفيهلاتاثوفىهاتحاارلهتعبءوذيهكوكهاتادكهيكّههيرداهعوالامهاتاد ي

لكيهتبقسو هاتاّجيهتيشحءىيهلكبيىهادتابااهعثعهتيلي يهاتصيوىهاتحقوئقهكإح ظهاتسبءبو 

لاتيدتههاتثءوئيهتيحجضهاتءدلي.هفيهرييييهبإعاوكهاتدضيهيكهيبغّواهفقطهاكهيطوحهبوت فجوره

اتلرو هعنهام هاتاشبهإنهعليدعوته  ي ليهلتانهفيهضدوهاكبشوفهاشلوعهاتاالهاتءوريىه

ااءّلتيه هه(3)(إيلهي ه)بءزيوس(هل)لييسن(يهيو لهذ اهاتبطدرهبلو  

هلا هعّاته هإقدالهإيلهاتودمهثمثى هت هياشبهاتوحثهاتليجيهإنهيّيىهذ ا اتبصايحي

عليدعىه دذايىهاوالرلهإيله قضهطاحهات فجورهاتلرو يهبعهيّك هاتوحثهإيلهامفهذتكه

هب إجرهسوءوريدهاتحو هاتجيبدوىهتو ايىهاتادك.ه

هفوتليجووهيجّوزلكهبونهاتءجدذ هكفاالهكواظي:هاتبفايقهبونهاتءجوذ هلاتءرايوتإ مههاهه4

حّعهاآلكهعنهووهاتليجبرهيقدمهيهلذيهتهتبءواضهفوجوهبوءدو؛هفجوهلاتءرايوتهاتبيهتءضديهتحبر

جنهضهتوسهعءواضوهتيءرايىيهلا جوهذدهيذ هادشاوتتهاتبيهتدا ره) راّيىهات فجورهاتلرو (

ه يهت اتهات فجور. فسهاتءجدذ هاتاد

هحّعهه هفي هاتلرو ( هات فجور ه) جدذ  هضجن هاتاد ي( ه)اتبضأل  ه جحته رايى لا 

هتم فجوره هاتامسواي هاتبصّدر هتبلورضهعي هلاتبي هتيءجدذ  هاتاواظ هاتثمث اتجشامت

هاتلرو يهلذيه)عشايىهاءفق(يهل)عشايىهاتبسّطح(يهل)عشايىهيحواليىهاتقطههاتجغءوطوسي(.

اتلرو (ه جحتهفيهيكهتفّساهعوه لافرهإنهاتادكهاللكهيكهتبألّيلههفا) رايىهات فجوره

هإنهي دتدويهليذّجدوهيّكهتيجاوكهلاتزعوكهب ايى.

                                         
 (9  J Roy Abraham Varghese, ed. The Intellectuals Speak out about God: A handbook for the Christian student in a secular society 

(Chicago, Ill. : Regnery Gateway, 3364), p. 32..  
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هه1 هاتكبشوفوتها هتبوبي هعي هتبااك  هاتادك هعءر هات يه شأ هاتلرو  هإيلهات فجور اءالّتى

 لهاتودمهذا رتدوهاتبفسوايىهتيرداذاهاتاد وىهاتجشو:هلذيهتثوتهاتفياّوىهاتاواظهلتهتبءواص

هاتلرو (هذده هات فجور ه) رايى هيبازهطوبيهتصمبى هلتلّع لاتبيهتجّثعهاتبوريخهاتق ي هتيادك.

 ّحىه ودواتدوهاتليجّوىهإنهتوريخهاتادكهعء هب ايبريهلاتءوتجهإنها فجورهحااريهذوئعهتج الته

هإءو اههتبءشئهاتجاوكهاتجبدّسيهبساإى.

هحجّه هتصوتحه رايىهات فجورهلت هتانهيبحوثهاتليجووهاءعاياوونهلح ذو ىهعبج الل

اتاووايهلاّ جوهذيهيبحوثهإيجووهاتادسجدتد ووهفيهكّعهاوراتهاءرضيهلعنهذتكهيّكه)اتدكوتىه

هيلرلبوه هالل  هبون هاتفضوئي هاتبلولك هبااعج هببطديا هُتلءل هاتبي هاتفضوو( هءبحوث اءلرلبوى

  هبم كهاتفضوئي(همهإنهتحيوعه بوئجهعوهر  هه)عا4331اتغابوىيها هي  رتهتقورياهسءىه

ات يهي شئهتجسحهتدزييه)اشلوعهاتأليفوىهاتجوااليهاتاد ي(هفيهاتادكهب اىهإوتوىيهلا ه ووه

يفيهيح ذو:ه اهتوم كهاتج ي لهاتألايطىهعنهاتجسبقولهاتجليدعوتهتدّفاه)ا جوت  ورائهتأكو   هل 

هه(3)عسوداى(هغواهب ّاىهتيادسجدتد ووهاتقووسيهتيءجدذ 

ه:فشعهاتو ائعهاتجطالحىه ه.

هاتبيهذ عته هاتحزكهإيلهتيكهاتحقوئقهاتليجوى هبوتعبلوضهيل ت هياببهاتجمح ل

 جويهاءسسهادتحواليىهاتبيهاسبء لاهاتودويهلاسبء هاويد هفمسفىهادتحواليهبعهراحداهيضلدكه

ه.(4)اتءجوذ يهليبألويد دويهتووءداهإيلهيسوسدوهكد وهلذجووهتهيسبء هءيهالتوعهإيجي

ا هإواهإنهذ اهاتجءدجهاتج ي هفيهاتاالهإيلهات وثوقهاتاد يهإوت هاتفوزيووهاتفياوىهل

)كايسبدفاهاشوم(يهفقو :ه)رّبجوهيفضعهحجىهتصوتحهاتطاحهاتقوئعهاّكه)ات فجورهاتلرو (هيؤّي ه

اديجوكهبوتيرهذدهاتبجيجعهاتداضحهات يهادبعهبرهعنهطافهبلضهاتفوزيوئوونهاتجمح ل.هلا ه

                                         
(9J Planck Reveals an Almost Perfect Universe 

”<http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe>. Retrieved 3/33/4335ه..  
(4J William Lane Craig, Reasonable Faith (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 4336), pp. 345-353.  
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هتّ هياّلظهذتكها هلا  هاتجب ب ن(ي ه)اتادك هيل هات ائ ( ه)اتأليق هعثع هإيجوىي هيفاور هظددر تل

تق يجدوهبحجوسىهتفدقهباثواهاوجبدوهاتحقوقوىهعّجوهييزمهاتجاوهبأكهياظهاللافيه فسّوىهيإجقهباثواه

هه(3)عنهاتاغوىهاتجأتدفىهتيجءّراهت إ ه راّيبر(

هاتجم ح لهتيفاارهعنهات فجورهبءووهإيلهذ ايهسء كاهذءوهبلضهاتو ائعهاتبيهطاحدو

هاتلرو يهلكوبهيثوتهاتلي هفشيدو:

هاتحوتىهاتثوببى:

اهاتاعهيهعجوهاضطتثوتهبل هتقّ مه) رايىهات فجورهاتلرو (لذيهعنهاتءرايوتهاتبيهت ه

(هتثوببىاهاتحو ه رايى)هيكّههتوّونه)تق :ه[هات يهاو هإءدو:ير دهبءزيوساتلهاتبألييهإءدويهلعءد ه]

اهاووحى ءيساهتجطوبقىهاتجمحروتهعيهاتل الهاءاعهاهاتطايقهكوك.هتفردذوهاتءوسهاكّههحّبله   

هه(4)(عنهاتجليجوتهذدهاتطايقهات يهفورهيّكهاتادكهُايقهعنهتشيويهفيهتحرىيهلبقيهيّبسي

هلعنهات بقوالاتهاتبيهل دتهتدو:

ه.فق ا دوهاءالتىهاديجوبوىهتصّحبدو.ه3

اهفيهعحوطهع.ه4 هجّاتءويهيءفيهيكهيادكهاتادكهيزتو و.إ مهل دالهعجّااتها يجىه   

اهفيهعحوطهعجاتءويهيءفيهاتأليقهاتلفديهاتجسبجا..ه1 هإ مهل دالهعجااته غواله   

تقبضيهل دالهحّ هحقوقيهتيادكهيال لهعنهه5=هz  رلهات زيوحوتهاتحجااوهلراوه.ه4

هاتح هاتوصايهاتجبدّايهعنهكدكهت دوئيهثوبت.

هت فجورهاءّلتي(هتقوواللهاتبدّسيهاتجوَصاهتيادك.تفبق هاتءرايىهآلتوىهعواليىه)عثعها.ه5

وهعيهتصّدرهتواي ه-اشلوعهاتأليفوىهاتاد وىهاتجوااليهاتج َركه.ه2 لات يهيبءوسقهتجوع 

ه.اتثوببىهاتحو ه رايىيبح ظهاّصىهاتادكهكجوهتقّ عدوهه-اتاالهاتءوريىهاتو ائوى

                                         
(9   J C. Isham, “Creation of the Universe as a Quantum Process” in R.J. Russell, W.R. Stoeger and G.V. Coyne, eds. Physics, 

Philosophy and Theology: A common quest for undestanding (Vatican City: Vatican Observatory, 9188), p. 218.  
(4  J  Quoted by Fred Heeren, Show Me God (Wheeling, IL : Day Star Publications, 3332), p. 352.  
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هإ مهات برومهاتدوئعهتيادكهتهعلءلهترهفيه) رايىهاتحو هاتثوببى(ه.ه2

لفاله)اتديودم(هفيهاتادكهتدافقهعوهتءوأتهبره) رايىهات فجورهاتلرو (هته) رايىه.ه6

هاتحو هاتثوببى(

ه3 هل)اتديودمه. ه)تي يدتايدم( هاتجلالفى هتيدفال ا هتفسوا  هاتثوببى( هاتحو  ه) رايى تهتقّ م

(يهلفيهاتجقوبعهتقوعهذ ههاتروذالهاتبفسواهاتسيسهفيهسوءوريده)ات فجورهاتألفوب(هل)اتيوثودم

ه.(3)هاتلرو (هاتحور

ا هياّلظهظددرهفسواله) رايىهاتحو هاتثوببى(يهلإجزهعألزل دوهاتءودئييهاتلهيكهيءصافهل

هإوعىهي صورذوهإءدوهاتله) رايىهات فجورهاتلرو (هاتبيه جحتهفجوهفشيتهفورهاتءرايىهاءااظ

هاتسوكن:اتادكه

اتزعوكهذدهعق ارهاتد دالهبونهح ثونيهلذ اهعجوها هيطاحهكو يعهتو ايىهاتادكيهذتكهيكه

بوطيىهعنهاتءوحوبونهاتلقيوىهيهلذ ههات إدظهلفيهغوونهاتحاكىهبججويهي داإدوهيءل مهاتزعوك

هلاتليجوى:

هدكايهيكهاّعوهاءز هعنهساد رهبل ظددرهاتحاكىهفيهاتادكهفإكه:هعنهاتءوحوىهاتلقيوىهيعو

عوههسوهيهفق هيلايه فسرهفيهإنه بجهاءل هاتح ثهاكّههاتجيح هاو هاك.هسوه.هبغواهيلهبسوه

؛هاذهذيهتسوقره يحوذره؛هلذدهافبااضهذاتهغواهعواليىهعبلوتوىهإيلهاتزعوكهلاتادكهاتدوع هيزت 

ي طدتد و و.هلاكهاو هاّكهاتادكها ها بقعهاتلهاتحاكىهاللكهسوههفق هزإ هيّكهاتشيوها هيءبقعه

هنهحو هاتلهآااهاللكهسوهيهلذ اهظوذاهاتفسوال!ع

ءّكههياتبسيو هت إدظهاتادكهاتسوكنتافضهحقوئقهاتلي هفإكهه:اتليجوىعنهاتءوحوىههيعو

ويهلتهيجانهيكهيءبقعهاتلهاتحاكىه ههافباضءوهاكاتادكهاتسوكنهعّوٌتهحااري  هدالهل هاعاوكه  ت 

                                         
(9  J  Hugh Ross, The Fingerprint of God: Recent scientific Discoveries Reveal the Unmistakable Identity of the Creator (Orange, CA: 

Promise Publishing, 3333), p. 35.  
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حبلهعجانهغواهلذدهحاارليهاللك هاتجيح هيضطاّههعوهلذدهاتألور يهعنهاتحاارلهاتورهُتضّخههي م 

هادكيهلذدهعوهيسللهتءفور!اتهاور هذدهعنهبد دالهاتبسيو هاتل

هاتفد ه هاتورهسدو هاتدذ ها هيقدال هيطوبقهتهلذ هلذدهاتاجدعييهاتبجّد هتءرايىلذ ا

ذدهإوت هعنهاتطواىهاتجبحّاكىهاتجضطابىيهاهكجوهيقد هي حوبرهاهاجدعيهاتهاتفااغهءكّههاتدااي

هيلءيهيّ رهبلو هإنهعلءلهاتسادكهلاتججدال.لذدهعوه

هه:اتءجدذ هاتجب ب ن

حول هتجولزهات وثوقهاتاد ييهلاتلدلهتيحوتىهاتثوببىيهبوإبوورهيّكهاتادكهيهلذده جدذ 

فيهحو هتدّسيهث ها اجوشهالائوونهعء هاءز يهاللكهب ايىيهلا هاو هاتفوزيوئيهاتوايطو يه) دكه

هاتب هإنهاءي يدتد وى ا هعلوا  ه)ادشاو هاءكواهفيه رايىهغابن(ي هاتءرايى: هذ ه يهتءطيقهعءدو

اوعههلذد:هعوذاهكوكهاهلربجوهحبلهتذدتيهاات فجورهاتلرو هاتجبلّيقىهبءشألهاتادكهذدهفيسفيه

ات فجور؟هكوكهذ اهادشاو هلح ههكوفو وهتجءحهالفلىهيلتلهتا) رايىهاتحو هاتثوببى(يهلتانهبل ه

يىهعلورضىهتألعدرهاتجشوذ ليهكوكهاتطايقهاءفضعهتمتبفوفهاهتألسبهاهيّكهتيكهاتءراهيكهتوّون

(يهsingularityحد هذ اهادشاو هاءّلتيهذدهفيهتق ي ه جدذ هيبدّسيهفورهاتادكهعنه)عفاالل(ه)

هه(3)ليلدالهفوءدورهبل هذتكيهث هيلو هاللرترهذ ههاللكه دويى(

لتل مههونهاتليجوىيلا ها بق تهذ ههاتءرايىها بقوالاتهكثواله  اهتجألوتفبدوهتاعهاتقدا 

اعاو وىهاثووتدوه رايوهيلهإجيوويهذتكهيكهاتادكهاتجب ب نهاهفيهحو هاتبسيو ه  تهبإعاو وبرهاه

تهيجانهيكهيادكهيزتو وهءّ رهتهيسبطويهيكهيقولمهإّ لهإداععهعواليىهلاو د وىهعطيدبىيهلا هاو ه

ت لراتهترهعسبقوعهكعهعنه)زت لفوبش(هل) دفوادف(هإنهذ اهاتءجدذ :ه)اتءجدذ هعبل الها

هه(4)ت دوئييهيّعوهعوضورهفددهعبءوٍه(

                                         
(9  J Hugh Ross, The fingerprint of God, p. 11..  
(4  J  I. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy and 

Astrophysics 99 (9112): 219-214..  
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لإء عوهحسههاتفيايه) دزيبهسيك(هإ الهاتجااتهاتججاءىهتبوريخهت ب نهاتادكه

هيكه هيجان هت هاتحوتتهاتججاءى هيّك هل   هتيادكي هاتحوتي هاتجسبدظهاء بالبي هعن و ا طما 

ه.(3)تبجولزهعئىهعّاله

هءرايىها بقوالاتهكثوالهعءدو:بودضوفىهاتلهذ ايهفق ها بق تهذ ههات

هتهيد  هالتوعهعواليهإيلهيكثاهعنها فجورهلاح هلتجّ الهلاح هتيادك..ه3

هه4 هتده. هاّ دو هاذ هاتودم؛ هاتل هاتادك هل دال هتصوالم هاتءرايى هذ ه هاتلهيّك ه)فيءان( يشور

هاتباعداليءوعواي(ه ه)اتبدازك هعاحيى هبيغ ها  هاتادك هيادك هيك هبّ  هفم  ّحتي

(thermodynamic equilibriumهفيهاتادكيه هاتبفوإمتهاتفوزيوئوى هتببدابه جوي )

ه.(4)هلذدهامفهعوه ليجرهل شوذ ههعنهكد ءوهاتودم

ه1 هُيحبو ه. هتءصبهعو هتيادكهتهتافيهفيهيفضعهيحداتدو هاتجشوذ ل هاتاثوفى يو لهيّك

هت اجوشهكد ي.

يهاتلاسهتهتد  هآتوىهفوزيوئوىهعلالفىهلعلقدتىهعنهاتججانهيكهتحققهات اجوش.ه4

هاتجطيدن.

ه5 ه). ه) دزيبهسيك( هحسههاتفياي هاتججاءىهJoseph Silkتجو هاتجاات هإ ال )

هاتحوتته هيّك هل   هاتجسبدظهاء بالبيهاتحوتيهتيادكي هعن و ها طما  تبوريخهت ب نهاتادك

ه.ه(1)هاتججاءىهتهيجانهيكهتبجولزهعئىهعّال

قوالياهجببوبلىهيكهيو يهبجيحبو هاتادكهتايهيجّاهبل الهت دوئيهعنهاللراتهاتب ب نهات.ه2

عضودطىهلعبقءىهعنهاتجواللهلاتطواىهلاتقدا ونهاتحوكجىهتدوهحبلهيبجانهعنهيكهيلوشهاللرله

هاتبج الهاوعهات اجوشيهلذدهعوهتهتسجحهبرهإشدائوىهاتادكهادتحوالي.

                                         
(9  J Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 9181), pp.299– 294..  
(4  J  (James D. Sinclair):William Lane Craig and J. P. Moreland, eds. The Blackwell Companion to Natural Theology, p. 353.  
(2  J Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 3363), pp.133– 134..  
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اّكهاتادكهاتجب ب نيهحبلهتدهّ حهتوريألو ويهفإ رهتهيجانهيكهيادكهيزتو وهءّ رهته.ه2

هي ه)زت لفوبش(هيسبطوي هعن هكع هاو  هلت تك هعطيدبىي هلاو د وى هعواليى هإداعع هإّ ل هيقولم ك

(Zeldovich(ه)(هل) دفوادفNovikovهفيهاتحا هإيلهذ اهاتءجدذ :ه)( هعبل الهاتءجدذ

هه(3)(عبءوهٍههفددهعوضورهيّعوهت دوئييهعسبقوعهترهات لرات

هاءكداكهاتجبل الل.

تلبواه رايىهاءكداكهاتجبل اللهعنهيكثاهاتءرايوتهشدالهلشودإوهإيلهاتاغ هعنهإ مه

اتبحققهعءدوهإيجوويهلبأيهلسويىهعنهاتدسوئعيهبعهإيلهاتاغ هعنهي رهتهيجانهاتبثوتهعءدوه

هاءكداكه هعن هكدك هكع هيك هي كالك هي فسد  هي حونهاتءرايى هذتكهيك هاءحدا ي هعن بحو 

ااظيهبعهترهادا ونهتألبيبهاابمفوه  ريوهإنهغواذويهلاتسوههعءفصعهتجوعوهإنهاءكداكهاء

هتيكه هعن هعسوفى هياصل هلذد هاتجسو ي هبُأفق هُيلاف هتجو هيا ي ها هي كالك هكجو ها هذتك في

اتجسوجوتهاتبيهتحجعهاتجليدعوتيهلاتبيهعوهاكهتصعهتياا  هحبلهيادكهإجاهاتادكها ه

هدهاور هُيفقهاتجسو .ها بدلهعء هعيووراتهاتسءداتهاتضدئوىيهلييهكدكهآااهحبجوهذ

لء عهذتكهي كاهإيجووهاتفوزيووهلاتفيكهاتاوورهاسبحوتىهاإبوورهذ ههاتءرايىهحقوقىه

هإوت ه هاو  هلا  هدثووتدوي هلاتجءطقوى هاتليجوى هتمسبحوتى هاتجسبقوع هفي هلت هاآلكي هت إيجوى

يهماتاد ووته] در هاتوس[يهعلوااهإنهذتك:ه)اكهفاضوىهاءكداكهاتجبل اللهتوستهعنهاتليد

هلتهتد  هالااعهالائالهاتلي يهلا جوهفيهاطورهاتفيسفى(ه

لت تكهفإكهذ ههاتءرايىهاتبيهت هت  هإيودوهاتجألوبايهلتهحبلهاتلقعهاتججااليهتوسته

هاتبيهكو تهتاظهيكههسدظهعقدتتهاووتوى هاتق يجى تحول هيكهتب اركهاتجقدتتهادتحواليى

ي فسد هفيهذ اهاتجأزقهتيوحثهإنهاتادكهكوفه فسرهبءفسريهلت تكهاحبو هاتجمح لهتدضيه

                                         
(9  J  I. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy and 

Astrophysics 33ه (3321): 433-434..  
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هاتثدابته هإيودو هي فسد هيطيقدا هاتبيهذ  هتيألال هعنهعأزقهاتثدابتهاتاد وى يكداكهعبل الل

هاتجل لهبلءويى.

لا هيشورهاتفوزيوئيهاتشدواهاتوالفسدره] دكهبدتاءجددرك[هذ اهاتجلءليهفقو هاهإء ه

تهنهاءحدا هفاالهعوبوفوزيقوريهلح يثرهإنهذ ههاتءرايىها:ه)ا دوهتوستهفوزيوو..ها دوهفيهيحس

يد  هسوههإيجيهلاح هتإليجوكهبججدإىهعنهاءكداكهاتجبل الل..هاكهعوإيورهاتلوت هاآلكهذده

هه(3) بوجىهدرااللهاوتقهيح الهكوبهيجههيكهيادك(

بعهاكه]ريبشورالهالالكءز[هفيهحدارههعيه]سبوفنهلايءوا [هبونهسوههاإبجوالهذ ههاتءرايىه

هلذدهكد هبدوي هاكبشفتهذ اهلاتذبجوم ه)اذا هإنهذتك: هلا هاو هعلواا هتءفيهادتري هلسويى  دو

هاوتقه هاعو هتوسهيعوعكهاتهتفسواينهاثءون.. هيإبق هي ر هبلءويى.. اتادكهاتج ذشهاتجل هفليوو

ه(4)ه(إرو يهيلهيكداكهعبل الل

ه هللاتسهكوبهيكههذولكءجليشور هالارلك هفسا هعثيجو ه)تجوعو هفقو : اتلهذتكهييضوي

اتجرداهفيهاتاوئءوتهاتحوىهعنهاتججانهيكهترداهب لكهت اعهادلهإرجليههاتبصوعو هاتجلجزل

هاءكداكهاتجبل اللهعنهاتججانهيكهيفساهالاىهاتقدا ونهاتفوزيوئوىهب لكهاتحو ىهتد داله فجو ي

اوتقهسألاهتءوهاتادك..هفوسوههاو دكهاتجوذبوىهفوتادكهيسبطويهليجاءرهيكهيءشيوه فسرهعنه

ههيكهذءوكهشيوهب تهعنهتهشيويهليفساهتءوهتجوذاهاتادكهاتمشيو..هفوتأليقهات اتيهذدهسو

ه(1)عد داليهلك تكه حن(

                                         
(هها را:هإوت هاتفوزيووهاتجيح هسبوفنهذدكوءجهليفاورههادتحواليىهاتألووتوىهفيه راهاتليجووه3)

هلاتجبألصصونيهعا يهسوبق.

ه(ههاتجا يهسوبق.4)

ه.(ههاتجا يهسوبق1)
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اهات بقوالاتهاتبيهتد رهتد ههاتءرايىهفيهاصدصهتفسوهذولكءجلحبلهيبمفلهسبوفنه

ه33الاىهاتادكهلاتثدابتهاتلجووىهاتبيهتحاجرهراحهيفباضهفيهكبوبره]اتبصجو هاتلرو [هل داله

 فايهلذدهاهكجوهي كاهبلضهاتووحثونهاهتهيألبيبهفيهه533ليعوعدوهه33كدك..هييهه533يسه

ذتكهإجنهيحضاهسوورلهعفااىهعنهكعهي زائدوهابب اوهعنهي غاهعسجورهفودو..هث هيقد :هاكه

هإيله هاد وبى هفإك هلبوتطويي هلإشدائوىي ه  فى هاتسوورل هذ ه هتبادك هريوضوى هاحبجوتوى ذءوك

.هءكهاتسؤا هي مهاطأ..ه.333بلهيلهحه23يلهه53يسهه33اتلهه3اسبحوتبدوهريوضووهيبألطيه

لذتكهءكهاء زاوهتنهتبحاكهعنهذاتدوهلتبااكههلي اعهبلضدوهفيهبلضهاتهبفوإعها ياه

هحاو هيلي هعوهيفلعهلياي ه.

ه:هاتبضأل هاءزتي

ه هفيهاتسولوءوتهعنهلذده جدذ هااباحر هاتالسيه)ي  ريهتء ( هاتفياوى إوت هاتفوزيوو

هفيه هإوال هي ر هغوا هُيلافهبا)اتبضأل هاتقاكهاتجوضيي هآاا و هاتبوتيهتوقباحه جدذ   هاتلق  ب ايى

اتج ي (يهث هإوالهفو بورهبل هفبالهاصوالهاتلهإودنه جدذ رهاتج ي يهتوءشئهبل هذتكهعوهيلافه

حوثهتءشأهعنه دا ههاتادكهاءمهيكداٌكه  ي لهتبدّسييهلتءشأههيبءجدذ ه)اتبضأل هاتلشدائي(

وهيكداكهيااظيهلذا اها هتلهعوهته دويى.عنه دا ودوهييض 

ءرايوتهفيهإءو اذوهلتوريألدوهحّجىهعواليىهلاح لهدثووته  ادويهذ ههاتت هتقّ مهل

هه[ دكهبّال]لت تكهيإانهاتفوزيوئيه هإنهاعبلوضر هعءدو هعكوعهيكّههيو لهته)تألسبيبقدتر:

ه(3)تمابوور(هاوبعهاءزتيهتيبضأل هاتاوواهاتجألطط هاو  هلعثير ه[ذولكءج]ي هريييه)في:

هه(4)إيجوى(هكءرايىهاآلكهعوتهذدهاتج ي هاتبضأل ه جدذ هاتألوصي

إيلهيزتّوىه جدذ ه)تء (هكوكهبءشاه)يرفنهبدرال(هل)يتاسء رهفيءان(هلعنهيذ هاتااللاله

                                         
(9  J  John Barrow, The Book of Nothing: Vacuums, voids, and the latest ideas about the origins of the universe (New York: Pantheon 

Books, 4333), p. 452..  
(4  J Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 314.  
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ه هيكه3334سءى هتهيجاءدو ه)تِء ( هفيهذتكه رايى هبجو ه رايوتهاتبج الي هكّع هتثوتهيّك هالراسى م

هاتادك. هعءدو هاتبيه شأ هفه.تبمفلهاتجفاالل ها بدوو هلا  هيّك هاتل هوالياتجه)اتزعاوكيهالراسبدجو

ايهلاتجبدسيهاتجلقد ي هفي(هتء )هبرهيااّههعوهلذدهي(3)(توريألرهفيهيلتلهُعفااللهيض ّههيكهب ّههتهيب  

ه.(4)ات راسىهذ ههإيلهراله

هه: جوذ هاتب ب نهاتفااغي

يّ ءوهكّيجوهإ  وهاتلهاتأليبهاهلاتبيهتاظهعلر ه رايوتهاتبضأل ههامفوهتجوهت ذههاتور

هلراوهحو زهبم كه ها ا اجشهاتادكهحبلهيصوحههاهعنهات فجورهاتلرو ه41-33ييهاتثو وى

فيهاتجقوبعهيّكهاتلوت هاوعهتضألجرهت هيانهكاٍعهتاظه جوذ هاتفااغهاتجب ب نهاهفإكهعفاالله

وهب ائو وهفيهحو هثووتهيزتي فيهذ اههىهعسبجاللكو تهتفوإمتهاتطوايهيبدّسييهلا جوهكوكهفااغ 

هيكداكه غواليه هلبوتبوتيه شدو هاتلهعواللي هاتطواى هتحّد  ه بجهإءر هعو هلذد هاتفااغيي اتججو 

هلب تكهفإّكهتاد ءوهب ايىهتهتجّثعهاتو ايىهاتجطيقىيهلاّ جوهذيهعجّاالهتغّواهفيهاتادكهاءزتي.

ه هعيهلا  هاتجأليدق هاتادك هاشاوتوى هعن هتيألال  و هعغاي  هحم  هاتءجوذ  هذ ه اّ عت

تإباافهبحقوقىهابب اوهكد ءوهلتجّ الهيهتاءّدوهت هتبجولزهفيهتوريخهحووتدوهاتلق هاتثوعنهعنها

هلذتكهءسوونهكثوالهعءدو:اتقاكهاتلشاينيه

ه.ل دالهاشاوتتهفيهآتووتهتدتو هاتجوالله.3

ه4 هاتل اليه. هته دوئوى هيكداكهيزتّوى هعنهاتطواى هاتادكهيقضيهيكهتءشأ هافبااضهيزتوى يّك

هعوهيألوتبهحقوقىهكد ءوه غواهاتسنه سوو ويهفأزتوىهاتطواىهتبء عجهبل ه هبوءدويهلذ ا ذتكهفوجو

اتحّعهلهياءلتلهاتبيهيسبحوعهعلافىهسوههتحّدتدوهاتلهعوالليهتقضيهيكهيادكهعوهيءشأهعءدوهيزتو و

اتدحو هتإلشاو هاتسوبقهذدهافبااضهتضأّل هاتفااغهاءّل يهلذدهعوهسولو  وهاتلهافبااضهب ايىه

                                         
(9  J  Arvind Borde and Alexander Vilenkin, “Eternal Inflation and the Initial Singularity,” in Physical Review Letters 24ه (3334): 1135..  
(4  J  A. Linde, D. Linde, and A.Mezhlumian, “From the Big Bang Theory to the Theory of a Stationary Universe’” in Physical Review 

D 43, 3334, 3261-2364.  
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هدكيهلذدهعوهيفّاهعءرهاتجمح ل.عطيقىهتيا

ذ اهاتءجدذ هفشعهفيهااءوعهاتاا  ينيهحبلهاو هإوت هاتادسجدتد ووهاتاجدعوىه.هيكه1

ه هاشوم]اتشدوا هيب ه)ه[:كايسبدفا هلت  هي هبلو ل هفبال هعء  هاتءرايى هاتبألّيصهعنهذ ه هتّ  ها  اّ ر

هه(3)(احووؤذوهعء هذتكهاتحون

هه: رايىهاءلتور

هاءطالحول هعن هعججدإى هذي هاتزإ  هعن هتءطيق هعنهبتهاتبي هتوستهبءوو  هاتجوالل أّك

اتجسوجوتهعثعهاتاداركوتيهلا جوهذيهفيهاتحقوقىهعججدإىهيلتورهعنهاتطواىه غوالهاتحج يه

هذاتهبل هلاح هلطوولىهاذبزازيى.

الإويىهاإمعوىهلاسلىهلإيلهاتاغ هعنهكثالهادشاوتتهاتجثورلهحدتدوهاتهي دوهل  ته

هيهلكد دوهلسويىهيسبلجيدوهاتجمح لهتوثهيغيدطوتد هلشودوتد .غااببدوهلتطّافدوبسوهه

ه:تقّ مهذ ههاتءرايىه وغبونهاثءبونهتيد دالهاتاد يل

هنه)غوايو هفءزيو د(هل)عدريزيدهغسوايءي(يواتفوزيوئو:هلذيهعنهلضيهاتءرايىهاءلتل

ّدكهاتهيهحوثعاحيىهبونها اجوشهسوبقهلتج الهتحقإوورلهلذيهتقّارهيّكهات فجورهاتلرو ه

هاتلهظددره هياّلظها دووره هلا  هاءزتيهاتجسبقاي هاتفااغ هفي هثقههيسدال هاتلرو  اوعهات فجور

هاتءسههاتمحقىهعنهاتحاارلهلاتاثوفىهلغواهذتكيهعجوهياّلظهاتلهاتبدّسيهاتمحق.

ه هاتل هبودضوفى هعواليي هاتفبااضهييهالتوع هإيلهذ ا هي   هعو هاكبجو هلتهيد   إ م

ييزمهعنه شدوهاتثقدنهاتسدالاوهفيهاتفااغهاتاد يهفيهييهتلهي رهبودضوفىهاتأ ويدوهاتءراييه

رالىهعءرهيكهتادكه شألهذ ههاتثقدنهعنهاءز يهلذدهعوهيألوتبهلاايهإجاهكد ءوهاتصغواهسء وه

وهيكهتء عجهاتثقدنهاتسدالاوهفيهبلضدوهعء هاءز هتباّدكهثقو وه  سوو و.هكجوهييزمهعنهذتكهييض 

                                         
(9  J  Christopher Isham, “Quantum Cosmology and the Origin of the Universe,” lecture presented at the conference “Cosmos and 

Creation,” Cambridge University, July 34, 3334.  
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وهفيهاعب االههتيادك يهلذدهعوهيؤل هاتلهيكهيادكهزعنهعوهبل هات فجورهاتلرو هيسدالهعسولي 

وهيكهيصعهاتلهحو هاتبدازكهاتباعداليءوعواييه وهعنهاءز .هكجوهييزمهعنهكدكهاتادكهعغيق  ا يج 

هلذدهعوهت هيويغرهكد ءوهبل .

هاتءرايىهاتثو وى ه)بد ه: يهلذيهاءشدايهلتسجله) جدذ هاتبحّد هاتءوري(يهلا بصاهتدو

هلذي هتاارههسبوءدورت(ي هعن هيءبج هيزتووني هغشوئون هتفباضهل دال ه جوذ دوي هيح ث في

هتصوالعدجوهث هتووإ ذجوهكدكه  ي .

ىيهلا ها بق تهعنهاشاوتتهالاايوىهإجوقعنهتلو يهلذيهذ ههاتءرايىهعحضهاوو يهل

ه:(3) داحهعألبيفىهعءدو

ه.ه3 ه.يّكهسيسيىهاتبصوالمهاتمعبءوذوىهعحوتىهإقم 

تبدازيهذ ينهاتغشوئونهحبلهإء هتووإ ذجوهتهتفّساهبغواههيّكهات اىهاتلوتوىهاتجطيدبى.ه4

ه.اتصءلىهاتحاوجى

وهيزتو وهءّكهكّعه جدذ هتضألجيهتهبّ هيكهيلدالهاتله قطىه.هي دوه1 تهتجيكهيكهتق مهكد  

هابب او.

هفيه ه دوئوى هاتب ب بوتهت هتادك هيك ه جدذ ر هعن هييزم هت هيّ ر ه ّاحه)سبوءدورت( لا 

هيكّههذيهاءر حه)اتقصىيّكهتءجدذ رهاتب ب بيهب ايىهفيهادتر:ههاتجوضييهبعهلاإبافهبءفسر

 ه(4)(ب ب نها هابب يهبو ايىهعفاالّيىات

اهذاترهفيهاتءجدذ هذ اهتوصوحهاتغوهيهاتلهاتو ايىهتيكهاوعهعوهرالّههلت تك هنإهاو ا 

ههبعهاتادكيهيزتوىهاثووت ه!عءدوه شأهب ايىهترهاكّههاوئم 

ه:ذولكءجه- جدذ هذورتع

                                         
(9  J Gary Felder, Andret Frolov, Lev Kaufman, and Andrei Linde,“Cosmology with Negative Potentials,” <http://arXiv:hep-

th/3434332v4> (February 32, 4334.  
(4  J P. Steinhardt, and N. Turok, The cyclic model simplified, p. 5.  
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 يهاوعهات فجورهاتلرولذده جدذ هتهإماىهترهبو ايىهاتادكيهذتكهيكهاتزعنهات يهيثوبره

)زعنهتألّويي(يهلا هافباضره)ذولكءج(هتبصّحهعلوالتترهاللكهيكهياظهترهحقوقىيهلكو تهغويبره

ه هلت تكهاإبافهبقدتر: هكد ءوي هعءدو هاتبيه شأ هعناتزهاتلهاتجاوهيلداله)إء عوتمفيهاتجفاالل

هه(3)عفاالات(هذءوكهسبرعهفوريه لوشهينات هاتحقوقي

ه هكسيدكهافبااضيهغواهحقوقيي هاتفوزيوئودكهإوالل هاتسيدكهيجورسر هلذ ا اهإنهإوكجو

اهاتلهتحديعهاتزعن[هبقدتر:ه) دكهبّال]اتفوزيوئيهذتكه هعنهالينهاتفوزيوئوونهات ينهيلج لكهكثوا 

ىهّكهاتزعنهذدهفيهاتحقوقاتلهعاوكهتجلوتجىهبلضهاشاوتتهعواو واوهاتا يهاللكهيكهيبصّدرلاهي

عثعهاتجاوك.هلفيه دويىهاتحسونيهيلداللكهاتلهاتبفسوااتهاتإبوواليىهتيد دالهإيلهي رهبل ه

هه(4)(زعءيهلاح هلثمثىهيبلوالهتيجاوك

ه[لييوومهذا.هعيا]إوت هاتاوجوووهلعنهاءعثيىهإيلهذ اهاتءدعهعنهاتسبلجو هعوهاومهبره

تفد هاليءوعواوىهاتبفوإمتهاتاوجووئوىيهل و هب تكههاتزعنهاتبألوييهمهإء عوهاسبلجع3323سءىه

اهإيجو ويهاللكهيكهيبحّد هاتزعنهاتبألّوييهإء ههاتلهحقوقىهعدضدإّوى. هعج  

)ذولكءج(هذدهي رهتألّيصهعنهاتجفااللهاتبيهتجّثعهفوزيوئو وهب ايىهلذا ا؛هفإكهفإكهعوهاومهبره

هلت ه وإجى هكقوإ ل هاتزعوك هب ايى هتوريخ هتوصوح هلاتزعوك هاتءجوذ هاتجاوك هفي هكجو وسهكءقطى

هاتله ه قير هريوضيهتهيجان هتصّدر هلذد هيلتل! ه قطى هتيو ايى هلب تكهتهتد   اتامسواوىي

ههه(1)اتدااييهيلهبلوورله)فيءان(:هعجّااله)عموعىهحوسدبوى(

ه هاتفوزيوئي هاو  هبورك]لت تك ه[الافو  هاوعهيح اثهتصّدرهاتجألوالإىهاتسددتىه)عن:

هه(4)ل(علءهاتبصّدراتهتد ههيادكهءكهاتفوزيووهفيهاتوّبىهسووعهتهتان.. اتلرو هات فجور

                                         
(9  J  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 313..  
(4  J  John D. Barrow, Theories of Everything (Oxford: Clarendon, 3333), pp. 22-22.  
(2  J  Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes (New York: Hill and Wang, 4332), 364.  
(2  J  David Park, “The Beginning and End of Time in Physical Cosmology,” in The Study of Time IV, ed. J. T. Fraser, N. Lawrence, 

and D. Park (Berlin: Springer Verlag, 3363), pp. 334-331.  
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ه هاتل هذءو ه ءور هيك هل حه هسوئاهذولكءج]يّك هعثع هتيادك هب ايى هيقار ه فسر ]

ه هتدجوهي فسرهلاتزعنهاتادكيهيكّههاتججويهيؤعنهتقايو وه)اتودمياتادسجدتد وونيهفددهاتقوئع:

هه(3)اتلرو (هات فجورهعيهب ايى

ييزمهعنهل دالهب ايىهتيادكهل دالهاوتقهتر؛هفدده[ه احهي رهذولكءجعيهاتلي هيكه]

ه هكوكه هيكهفليوءوهب ايىيهتيادكهكو تهاذا)ات يهيإينهيّ ر هلتانهاذا وي هتيادكهاوتق  فباضهيّك

هلته هب ايى هتر هفينهتادك هحوفىي هيل هح  هتر هيادك هاللكهيك هتوعىي هبصدرل هبءفسر اتادكهعابفو و

هه(4)( دويى

هاهيالتىهيااظ:ه4

تي توعهاتسوبقيهلات يهيجانهاإبوورههحقوقىهإيجوىهالتتهإيودوهكعهات تئعيهبودضوفىه

لسقطتهفيهعدا دبدوهكعهاتءجوذ هلاتءرايوتيهذءوكهيالتىهيااظهكثوالهتزي هفيهاطلوىهذتكه

هات توعيهلتجلعهعنهح لثهاتلوت هاضوىهاطلوىهتهعجو هتيج  هفودويهلعنهتيكهاءالتى:

ه:ىاتقو دكهاتثو يهتي يءوعواوهاتحااري

ه هات ي هاتقو دك هلذد هحبل هاتاد وىي هاتقدا ون هبون هاو ى هعاو ى هيحبّع إوت هاإبواه

هييه رايىهإيجوىهتبلورضاإبواهيكه)اتقو دكهاءّل هتاّعهاتليدميهله[اال جبدك]اتادسجدتد ووه

هفيهاتوقوويهلسبءدورهضالرل هه(1)(عيهذ اهاتقو دكهتهتجيكهيعم 

يهاتهي رهعيهذتكهيسبلجعهوت بقو هاتحااريبهوعبلّيقلعيهكدكهذ اهاتقو دكهفيهاء عه

يّكهاتادكهيءحدهاتلهاتفدضلهبل هات بروميهليّكهاتءُُر هتبحّد هعنهاتسيدكهفيهعحو هكثواليهعءدوه

هاتلهاتسيدكهاتلشدائي. هطوابريهه.اتجءبر  هاتلهفق  هيّبجر هاتادك هيّك هاتقو دك هذ ا لعنهتدازم

لعنهاتءرومهاتلهاتفدضليهفاّعهشيوهيبحّد ههليبحّد هبصدرلهإفديىهعنهاتحاارلهاتلهاتوالاللي

                                         
(9  J  Hawking and Penrose, Nature of Space and Time, p. 43.  
(4  J  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 342.  
(2  J  Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 3346), p. 24.  
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يهلذدهاتحقوقىهاتاواظهاتبيهيتزعته[او دكهاتفسوالهفيهاتادك.هييهي ره]عنهاءإيلهاتلهاءال ل.

هه(3)(ا رهتهيجانهيكهيبّ هابطوترهفيهيدمهعو:ه))ييءشبوين(هيكهيقد هباّعهثقى

ه هب ايى هاتقو دكهفيهات تتىهإيلهل دال هعنهذ ا هاتسبفوالل هلذتكهعنهليجاءءو تيادكي

وعبرهرغ هضألهوعغيقهوكوو كد رههيهلذيهحدترهبدوهاتجمح لام هاتبصدراتهاتاواظهاتبيهيؤعنه

غهذيهطوابرهاتبيهيسبديادوهلتجءلرهعنهيكهيويهررلحلاإبوورهه.و.بحبهوعواليهوكوو لكد رهه..اتدوئيى

ه.عاحيىهاتبجّدتهاتحااري.

ه هإيلهيك هلبءوو هإيلهذ اي هيجليدوهاتادكهيسبديكهلبءوو هإيلهع ظهاتزعنهبجو طوابر

اه وهبل هيدميهكجوهيبقيصهاتوءزينهعنهاّزاكهاتسوورلهكّيجوهيا تهاتسوورلهعءرهر و   تبءواصهيدع 

يّكهتد اهاتادكهب ايىهعحّ اللهب يهعءدوهاسبدمكهاتطواىيهلتهيسبقو ه؛هفإكهذ اهي  هإيلهتحاكبدو

لويهفإّكهاتادكهات يهتبءواصهطوابرهعنهت تكهيكهيادكهاتادكهيزتو و؛هء رهتهيءقصهاتهاتجو 

ه.اءز يهتءف هطوابرهفيهاءز 

ه لي ه حنه)اتودمي:ه[هإنهذ اهاتجلءليهفقو بد هاليفوس]اتفوزيوئيهاتميالريهلا هإواه

هفيه يفوهلذ ا.هلادالههيءف هيكهب ّههتهاذهاءب ؛هاتلهاتحبااقهفيهيسبجاهيكهتءج هيجانهتهي ر

ه]عفددم[هإومهعو يهتدضوح ا: هاتلجيووتهه    هل دال هاسبجاار هيبلورضهعي هاءزتي اتادك

اتفوزيوئوىهاتبيهتهر لىهفودو.هاذاهكوكهبإعاوكهاتءر هاتفوزيوئوىهيكهتألضيهتبغووااتهتهر لىهفودوه

ه (4)(بجل  هعح لاليهفديهاذكهسبءبديهعنهتيكهاتبغووااتهفيهزعنهت دوئيهعضل

هليقد  هكوّفىهاويءوهلسداوهاتج ذيىيهاتءرايىهذ ههت إ هإ ي لهءالّتىهاودطهثّجى):

هل دىهنعهاوذالهتو لهـهعوهايقهعنه دعهبد دالهـهاءسوسوىهفوتفاضووته قوعيهت هيمهاتبفو وع

دا ونهدالهاتلهيح هيكثاهاتلهاتوااذونيهعنهكووالهعججدإىهاتلهاهعووشالـهاتفضعهليلدالهاتلي يه را

                                         
(9  J  Albert Einstein (author), Paul A Schilpp (editor), Autobiographical Notes )A Centennial Edition, Open Court Publishing 

Company, 3323(, p. 13.  
(4  J  Paul Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World (New York: Simon & Schuster, 3334), p. 42.  
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هاتقو دكه هليدضحهذ ا هاتحااريىي هاتثو يهتي يءوعواو هذتكهاتجلالفهبوتقو دك هشدالي اتفوزيوو

وـهيصوحهاتادكهيكّههاهاتلومهبوتجلءلـ ويهيكثاهيدمهاهبل هيدع  هتب ريجياهات ح ارهعنه دعهفثّجىهاضطااب 

ّعهعاوك:هاضحىهتيلووكيهففيهكلهاتثو يهاتقو دكه حىهإيلهلاءعثيىهاتفدضليهاتلهيءزعهلاتلءو 

هلا ه..بءويوتهتءدوريهبشاهيبقّ عدكهفيهاتلجايه وو هلسداحعهتبآكعيهلعدارالهاتطوولىهتءضه

اييهتءألفضهتهعوه رومهفيهتمضطاانهاتايّوىهاتاجّوىهيكّههإ ي لهالاوقىهتجورنهيثوبت هلاذاهب  

ههاتءرومهكوك هييهاهتافيهسدفهالاايرهتح ثهتغووااتهفأّيههعحوطريهإنهعلزلت  ء بالبيي

اتضطاانيهبحّ لهبوتغىهحبلهتهيجاءرهبل ذوهاتد د هاتلهيإيليهلحوءدوهتنهيح ثهاتجزي ه

هه(3)(عنهاتبغووا؛هاذهيادكهاتءرومها هل عهاتلهحو هتدازكهات يءوعواوهاتحااريى

طجيهبلضهاتجمح لهلعيهلضدحهالتتىهذ اهاتقو دكهإيلهل دالهب ايىهتيادكهاتهيكه

اتقو دكهات يهيلالد هفورهجأزقهذ اهاتتادسجدتد ووهاتاجدعوىهذيهاتجألا هعنهفيهيكهتادكها

بتهيّكهيثوه[آرلكهلا ]اتثو يهتي يءوعواوهاتحااريىيهتاّنهالراسىه شاتهاايو وهتيادسجدتد يه

هبودااارهبأليقهاتادكيهلتهحّعه هاتا هييزعءو هاتقو دكهإيلهكدسجدتد وو اتسيطوكهاتبومهتد ا

يهاعاو وىهيكهتسواهحاكىهاتزعوكهبصدرلهإاسّوىيهييهيكهيبحّاكهاتزعوكهتجدا دىهذتكهاتهببوءّه

ه.(4)اتلهاتجوضيهتهعنهاتجوضي

ه:اتءرايىهاتءسووىهءيءشبوين

ثءووهيه[ييءشبوين]إِي هلذيه رايىهيجانهاتسب ت هبدوهإيلهل دالهب ايىهاتادكيهلا ه

إجيرهإيله رايبرهيّكهاتحسوبوتهتقدالههاتلهكدكهغواهعسبقاهفيهحججريهفوضطّاهتيدالنهعنه

كإضوفىهاتله رايبره[هاتثوبتهاتاد ي]همهل دالهعوهسّجوههبا3332ذ ههاتءبوجىهيكهيفباضهسءىه

                                         
ه3) ه ه فحوتيه( هالار هالعشق: هاتلدريي هذوتى ه)تلايه: هاتح يثى هلاتفوزيوو هاتير هالافوزي بد 

 .41-44م(يهص4331

(4  J  Aron C. Wall, “The Generalized Second Law implies a Quantum Singularity Theorem,” < http://arxiv.org/abs/333395531v ..<ه1  
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فيهاتءسووىهاتلوعىيهحبلهيبحققهاتسبقاارهاتاد يهبوتبغّيههإيلهسيطوكهاتجوذبوىهبد دالهادله

هببدّسيهتءوف هلادااار هاتلهاتبءوز هإنهريير هاضطّا هتاءّر هتفلعهاتجوذبوىي و هعلوكس  هتفلعهفلم  ٍا

هاكبشوفه هبل  هتبءوئيهه[ذوبع]اتادك هاتلشاينهت توعهع رك هاتقاك هاتثو يهعن هاتلق  فيهآاا

هاتججّااتهإءّو.

هف هذ اي هاتل هبودضوفى ه شا هق  هبلضهاتووحثون هإيجوى هلراى هعجيىهه4331هسءى في

[Physical Review Letters ]ه دوتهعنهتوعىهغواهاتجبضألجىهاتزعاو وت]هإءداكهتحت

هاتءسووىهوينييءشبه رايىهعيهيبدافقهتهاتزعوكهفيهاتمعبءوذيهاتادكهيكّههفودوهليثوبداهي[اتجوضي

ه.زعنهعء هإيجو وه  ادوهثوتهاتبي

ه:تج الهاتادك

هفيهب ايىهاتقاكه[االلكهذوبع]اكبشبهلالتتبرهلاضحىهإيلهل دالهب ايىهتيادك؛هفق ه

هاتادكهيبجّ اليهليكهساإىهاببلوالهاء اامهإنهبلضدوهتطوبقهساإىهاببلوالذوهإنه اتلشاينهيّك

كوكهذ اهاتاشبهعنهيادظهات تئعهتبأكو ه) رايىهات فجورهاتلرو (يهغواهيّكهذ اهل.ه.اءرض

ه.تد دالهب ايىهتيادكاتبجّ الهلح ههحّجىه

بهإنهتج الهاتادكهاوعهاتقاكهاتلشاين؛هاسبغاابرهعنهإ مهاتاشه[ذولكءج]لا هيب ظه

ه.(3)اذهاّ رهعنهاتجسبحوعهيكهيد  هكدكهثوبتهعنهاءز هتلجعهفورهاتجوذبوىهإجيدوهاتج بي

:هإيلهذتكهلإّيقه هاتفااّيىهاتثدراتهيكواهاح ظهاتادكهتدّسيهإنهاتاشبه)كوكاوئم 

.هتَِ هَتْ هيفّااهيح هفيهذتكهعنهاوعه:عبأاالهبصدرلـه بسوو هيكهاتسدعهعن.هاتلشاينهاتقاكهفي

هيّكهاتادكهاتثوبتهتهبّ هيكهيو يهإنهاايههفيه تق هكوكهإيله) ودتن(هلاآلااينهيكهيابشفدا

هه(4)(ات اجوشهتحتهتأثواهاتجوذبوى

                                         
(9  J  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 2.  

 .43اتجا يهاتسوبقيهص(هه4)
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هعواذءىهبدرالهلغدث]هلعنهاتحججهاءادظهاتودمهت تتىهاتبدّسيهإيله فيهيزتّوىهاتادك

ه[يهلاتبيهلفيءان اهفيهيلسوطهاتادسجدتد وونهفيهاتلوت يهلذيهتقّارهيّكهكّعهتقوتهاودت  كووا 

كدكهيلهيكداكهتبجّ الهب ر ىهيإيلهعنهاتصفايهفمهريههي دوهتلدالهاتلهب ايىهلتهيجانهيكهتادكه

هه(3)هيزتّوى

هاتجبضأل هاتادسجدتد يه)اتءجدذ تأّلصهي حونهاتجواذءىهالراسبد هبقدتد :ها هل

هاهبساإىهاتجبدسيهحبلهيلها هل متيهاتجوضوىهاتتجوذوتهفيهتومهغواهيادكهيكهب ّههتهكوفوى

ه(لاتزعوك

ه:عفوراىهاتسجووهاتجريجى

ه] هك تك هيلتوازلتسجل هه[عفوراى هاءتجو ي هاتفياي هاس  هيلتواز]إيل ه[ذويءايش

هءّ دوهيهلذيهتءصهإيلهي رهم(3643) تدهكوكهاتزعوكهبمهب ايىهتاو تهاتسجووهكّيدوهعضوئىهتوم 

بأضداوهاتءجدمهاتبيهل يءوهضدؤذوهعء هاءز يهيّعوهلاتحو هكجوه لافههسبادكهعغجدرلهكّيدو

عنهسجوئءوهاتودمهعنهيّكهتويدوهيسدالهاتهعنهايوعهعنهاتءجدمهاتجضوئىيهف اكهيلءيهي رهتهيصيءوه

هعنهضدوهاتءجدمهاتهعوها بدلهعنهرحيبرهاتوءوهعء هب ايىهتألّيقهاتءجدمهيلهبل هذتك.

هإنهذه[بد هاليفوسيقد ه] هتكعلواا هاتجاو يههفيهعبءوهٍههغواهاتادكهكوكه)تد: تج اله

هاتسجولات.ه هإيلهاءرضهعن ا هعءدجا  هاتمعبءوذوى هاتءجدم هاآلتيهعن هاتضدو لاتزعو يهتاوك

ليرداهاتحسونهاتوسوطهيّكهاتسجووهتهيجانهيكهتادكهعريجىهفيهعثعهذ ههاترالف.هيجانه

تحو هسءادكهاوالرينهفقطهإيلهحّعهاتجفوراىهبوفبااضهسّنهعح لالهتيادك؛هاذها ءوهفيهذ هها

هه(4)(رؤيىهاتءجدمهاتبيهيا هضدؤذوهزعء وهتيسفاهإواهاتفضووهاتلهاءرضهعء هاتو ايى

هثو ووهاهاتادكهبونهاتص فىهلاتغوئوى:

                                         
(9  J  A. Borde, Guth and A. Vilenkin, Inflationary space-times are not past-complete, Phys. Rev. Lett. 33ه353133ه (4331), pp. 3-4.  
(4  J Paul Davies, The Mind of God, p. 42..  
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بءووهإيلهعوهذكا وهسوبقوهعنهكدكه]اتص فى[هاتجوءوىهإيلهاتلشدائوىهلإ مهاتقص هذيه

إيلهع ارهاتبوريخيهفإكهإيلهات اإوىهاتجدا رهاتجغوتطىهاتاواظهاتبيهاإبج هإيودوهاتجمح له

تإلتحوالهيتهيابفيهبجوهذكا وهعنهراللالهإقيوىهلإيجوىيهبعهي كاهذؤتوهاتجمح لهبجوهيابشفره

هاتلي هكعهحونهعنهيالتىهاتبصجو هلاتقص هلاسبحوتىهاتص فى.

هإيله هلتقضووك هاتغوئوىي هت إجوك هعدجبون ه وحوبون هإن هبوتح يث هذءو لسءابفي

تجاتوطىهبوتص فىيهلا هلضحءوذجوهببفصوعهيكثاهفيهكبونه]اتادكهبونهاتبدحو هاتجغوتطوتها

هلادتحوال[يهلذجو:ه

هاهاتثدابتهاتاد وى:ه3

ه هفإ ر هادتحوالهاتج ي هفيهعغوتطوتد هاتاثال؛ هيرنهالإول هتطدرتهإيلهإاسهعو كيجو

ت اوقهاإيلهاتبلقو هاتدوئعهلاتبصجو هات تئعها راتءوهإيلهفد هاتادكهلادا وءره ج هيادظه

ه.ه(3)اعهتفصوعهعنهتفو ويرهتاو تهاتحوولهعسبحويىهفوريات يهتدهت هيءضوطهضجنه

تيكهاتقدا ونهاتبيهتحا هاتادكيههادظهاءالتىهإيلهاتضوطهات اوقهتد اهاتادكلعنهي

ه هلاتبي هلتءجوقدو هضوطدو هلت  هإوتوىي هاترالفهب اى هببادك هتيسجوح هلعد ر هذوالف بشاع

هبوتثدابتهاتاد وى.هيهلاتبيهيلواهإءدواتادكاتجءوسوىهتءشدوهحوولهفيهذ اه

ثوبتهكد يهتيجحوفرىهإيلهاتجووهبشايرهه  اهل هاءرضهإنهاتشجسهبجسوفىهالاوقىفو

ه.ه.اتسوئعهاتضالريهتيحوولهإيلهاءرض

كثاهتلقو اهكواهلاءعقوبعهاتثدابتهاتاد وىهاتائوسوىهاء  اهذ اهاتجثو هبسوطهلضئوعهل

قهاترالفهاءلتوىهتءشألهاتادكهلاتحقوئ.هلاتاد يهتيجوذبوى.هاتثوبتيهلاتبيه ج هعءدوهباثوا

                                         
تبوسوطهاتجدضدعهيكثاهعقوتهعدجوهع إجوهبوتصدرهلاتبدضوحوتهبلءداك:هاتضوطها راه(ه3)

 اتاد يهات اوقهلاتثدابتهاتفوزيوئوىيهفواليهاتسديطييهلا هاسبف  وهاتجواللهاتليجوىهعءر.
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سوفىهكوتجهياترالفهاتجحيوىهاتضالريىهتد دالهحوولهإيلهكدكههعو.هلاتثوببىهكساإىهاتضدو.

عوهإنهاتءج هات يهي لرهحدترهبحوثهتادكهاتحاارلههوكدكوهعاتضالريىهاتبيهيجههيكهتفص

هه.هلغواذوهكثوا.عءوسوىهتءشدوهحوولهفور.

ليلبج هإيله دإوىه  ايهلاتبلوواهاتااجيهإءدوهعلق هه..ات اىجولوهفيهعءبدلهلذيه 

ه.اتحسوبوتهلاتدح اتهاتايوضوىهاتجسبأل عى.

هعحعها جوعهعنه هلاتايوضووتلذيه جولو هاتفوزيوو هفد هكعهإيجوو إيودويهيبفقدكهي

بجو هاحهييسو عاهإيودويهفإ رههتغوواهلتدهبسوطهرهتدهحصعي ييه دوهعحاجىيهليبفقدكهإيلهي

هيه دعهعنهاتحوولهفور.يتبادكهاتادكهلل داله

[هالاإوىهادتحوالهاتج ي هت هيسبطيهيكهيءااذويهبعها رهاو هإءدو:هذولكءجفنهحبله]سبو

هإيلهوطتُضههي دوهيو لهاتفوزيوئوىهاتثدابتهذ ههتحجيدوهاتبيهاتقو هيكهذيهاتج ذشىه)اكهاتحقوقى

هاتادك(هفيهاتحوولهببطدرهتسجحهحبلهات اىهعنهإو هعسبدظ

لتءءبقعهعنهاد جو هاتلهاتبفصوعهحبله سبدإههع ظهالاىهذ ههاتثدابت؛هفإكهاتليجووه

شرهاهبحسههاتلوت هات يه لوهاترداذاهاتاد وىكعهتبحا هفيهكواظهربيهادظهيذءوكهي كالكهيكه

.ه.اتقدظهاتادالعغءوطوسوىهعثعهاتادابووهلاتضدو..هلتيودوهذ ههاتقدظهادلهاتجوذبوىيل هلها

اتقدظه.هلتيودوه.تبحا هبسيدكهاتلءو اهات ريىهاتصغواليهلاتبيهقدظهاتءدليىهاتاواظاتلتيودوه

عهعنهايت هتشايدوهفيه جولوهلذ ههاتقدظه..هاتألفدتهادشلوإيهتي راتيلهاتءدليىهاتصغاظ

ه.ه. فجورهاتاد يهاتاووا زوهعنهاتجيودكهعنهاتثو وىهبل هات

ووهتهاتجداالهاتجبفجالهسببولثاه دوئلتدهبأاعهعق ارهتاو هيتأااتهفيهاتبشاعي دوهتدهل

ه هيك هيب لك هتولضهتبادك هلاتججااتهلاتءج نهبلضدو هفاداكه.اتءجدم هاتءدليىه. وتقدظ

وقىهعنهتحاجدوهإماىهالااهعثمهاههاتقديىهلاتضلوفىهاتاوعءىهفيهاتجزيئوتهات ريىهكوتوالتد وت

هيه ج هيكهيبادكه دوئوو.هيتدهاابيتهتجوهاسبطوعههياتبدازك
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جوهكو ته..هتاثوبتهاتجوذبوىهاتاد يهبجق ارهلح لهإ اليىهلاح لهعنهسبونه زويدهتغواهف

هاتحوولهعجاءىهفيهاتادك.

كو تهعص رهاحاا هتيل ي ه..هلتد اهاتثدابتهاتاد وىلذ اهعجاالهعثو هإنهثوبتهعنه

هو اهذكلهاتجفااينهاتجيح ينهفيهزعءرييح هه[كايسبدفاهذوبشءزفاه]ه.عنهاتليجووهاتجيح ين.

هآلاااهاتطافهفودوهيدا دءيهكوكهحجىهيادظهذيهتيادكهات اوقهاتبرو هفاضوىاكهبصااحى:ه)

ه(اترهبد دالهاتجؤعن

بءووهإيلهذ ايهسء كاهذءوهبوابصورهتسلىهثدابتهكد وىهيبجيلهعنهامتدوهع ظهات اىه

اتبيهيءوءيهإيودوهاتادك..هلعنهامتدوه بلافهإيلهاسبحوتىهتصدرهاتص فىهيلهاتلوثوىهفيهبءووه

هاتادك.

هه3 هاتاد وا هىثوبتهاتجوذبوى هلذد ه: هعد  هلاتاداكه  ا هاتججااتهلاتءجدم .ه.تبادك

دوهعنهاتءجدمهسبحاقهعألزل فإكهتدهزاالتهبءسوىهبسوطىيهلاوجبرهعنهاتثووتهلات اىهبحوثه

هاتطواىهبساإىهتجلعهاتادكهاصواهاتلجايهإءوبهاتبفوإعيهغواهعءوسههتيحوول.

هه4 هاتادالعغءوطوسيا هاتثوبت هلذي هات: هاتجوذبىهاتقدظ هبوتقدظ هتبحا  هاتبي قطووى

يهيدهكو تهاتقدظهاتبف.ه.ذيهاتجسؤلتىهإنهتادكهاتلءو اهكيدويهللاتطوراللهتيجزيئوتهات ريى

هات رل. هاتوالتد وتهعيهاتءودتال وتهل دال هبودضوفىهتتسوطاهإيلهإماى ات ريىههيجسوجوت.

هح يثو هاتجابشفى ه.. هلاتلءو ا هاتجلوالك هتاد ت هتجو هإيوري هذي هعجو هاتدو رل ونهياع عثع

هيهلغواذو.لاتاابدكهلاتدويودم

ذيهءدويهلفوجوهبوجلعهاتجزيئوتهتبجوسكه:هلذيهاتبيهتثوبتهاتقدلهاتءدليىهاتاواظاهه1

توستهيىهوتقءويىهات ر..هفحونهتبفاكهتلطوءوهاتطواىهات ريى..هلادظهإروجىهتدوهاوجدوهات اوقى

ه هاء سدظ هبون هتابط هاتبي هاتاواظ هاتءدليى هاتطواى هذرلها فمت ه دال هالااع هاتجد دالل سوم

ذ ههاتطواىهاتلروجىهضالريىهتبجوسكهاء سومهاتجد داللهالااعه دالهات رلهفوجوهله..اتودرا ودم
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اهبسوطهييهتغوول.ه.لعوهتادكهايه س هفضوئيهيبوءدويهتدتذوهتبفااتهكعهاتلءو اهاتاد وى

هتيجق ارهات اوقهتد ههاتطواىهسوجلعهتادكهاتلءو اهاتفيزيىهعسبحوم.

هه4 هيثوبتهاتقدظهاتءدليىهاتصغاظا .ه.لهاتبآكعهادشلوإيهاتجد دالهفيهكعهاتلءو ا:

جسؤلتىهإنهادشلوعهات ريهتاعهشيوهفيهذيهاتقدلهاتذ ههله..اعهذرلهتفق هطواىهاشلوإوىف

هتحديعدوهات يهيءشأهإنهاعهذرلهتجدتهبشاعهبطيوه  اهحونهتطيقهاشلوإ..هفذ اهاتادك

ادظهعجوهيتثوبتهات يهيءر هادشلوعهاتضلوبهتيلءو اهتدهكوكهذ اهاله..تلهبالتدكااتءودتالكه

هسبحو هتادكهاتءجدمهفيهاتادك.هذدهإيورهت

اتقوجىهاتفوزيوئوىهتج ظهاتبدازكهاتجطيدنهتضجوكهتدسيهاتادكه:هلذدهاتثوبتهاتاد ياهه5

اجورذوهتبءوثاهفيهير ووهيبجق ارهتهيجلعهاء اامهاتسجوليىهكوتججااتهلاتءجدمهلاتاداكههل

هتيسجوحهه..اتادك هبحايى هلاتبشاع هاتبادك هعن هيحاعدو هبشاع هعبابيى هيجليدو هت لبجق ار

هه.ذدهعوزاكهادظهاتج نهلاتبءوفاهاتاد وى.ب تكهوتثوبتهاتاد يهف.ه.بد داله جدمهلكداكه

حهعحصيىهفوزيوئوىهتبفوإعهكعهاتثدابتهاتفوزيوئوىهاءااظهتوصولتاجنهيذجوبرهفيهكد ره

ج هإيلهيكهكعهثوبتهكد يهيلبييه.ه.يبفوإعهبقوجبرهات اوقىهلاتثوببىاعهعءدوهف.ه.عجاءواتادكه

ه.ه.اآلااهبلماىه سووى

ىهادظهعنهطوايهاتقدظهاتءدليىهاتاواظهاتاوعءىهفيه دالهات راتلكجثو هإيلهذتكيهفإكه

ظهذ اهاتبدازكهات اوقهبونهاتقده.اتجوذبوىهبلشاهآتفيهعيووريهعيووريهعيووريهعيووريهعيوورهعال.

هلكداكههفيهاتءدلي هعجااتهل جدم هببادك هيسجح هات ي هذد هاتجوذبوى هادظ هعي هاتاواظ ى

ابيتهعدازينهاتادكهت ر ىهيصوحهلاح هعنه سوىهاتبدازكهذ ههتهاا  وه فاييدهف.ه.اتادك

ه.اتادكهفضووهاوليوهيلهكبيىهعواليىهاوتوىهعنهاتحوول.بدوه

اابيفتهاوجبرهبأاعهتده..هلذدهيلءيهي ره344يسهه33:ه3لاوجىهذ اهاتثوبتهاتاد يهذيه

ه هييور ه فا هعن ه زو ههاي فاه341عن هتشايرهه3ث  هبل  هبأكجير هاتادك هت دور هاتداح  عن
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هيلهتبدسيهبساإىهذوئيىهتجءيهتشاعهاتجزيئوتهاءسوسوى.هيبيحروت

وزيووهكهإيله وئزله دبعهتيفدطوقوهتيجليدعوتهاتبيهحصعهبجقبضوذوهاتليجووهاتووحثل

هكبيىهاتجواللهلتهياتادكهتهتبوحدوهاتجلوالتتهاتفوزيوئوىهتوونهل دالهساإىهفيهتدسيه4333إومه

هيلت اهفق هاتضحهيكهاوجىهاتثوبتهاتاد يهتح الهبوتضوطهاتبدسيهاتجطيدنهياتجبوحىهفيهاتادك

ه] هكبه هسدساويء لا  هاتشدواه[تود ورال هيقد هاتفوزيوئي ه): هاتاد ي ه33اتثوبت ه344يس

هب اذىهإنه  فى هاو ه]يسبحوعهيكهيءشأ هلعثير هه[ذولكءجوفنهسب(.. توريخههعد ز]فيهكبوبر

اتحقوقىهاتداضحىهبألصدصهاتثدابتهاتاد وىهتؤك هإيلهي دوهُ ججتهبلءويىهتبوحه):ه[اتزعن

ه(اتحوولهلبجءبدلهاتضوطهاتج ذش

ااصهذ ههاتايجىهتلءيهي ءوهبحو ىهاتلهيهفإكه فاه341تجنهتهيلافهعلءلهكيجىهل

هيتءألا هعءرهبد اهادحبجو هياتادكهكيرييهيكواهعنهحج ههيعيوورهسءىهضدئوىه35بحج ه يهه

 فاهفضمهإنهه53ءكهاتجسبحوعهاتايوضيهتهيبجولزههيلطولوهذ اهذدهاجىهاتجءدكهاتايوضي

هها. فاه341

وفبااضهذ اهاتثوبتهاتاد يهبد اهاتاا هاتج ذشهات يهظعهاتليجووهيفباضدكهي ره فاهف

 جوهلاهيليسبحوعهيكهيادكه فاهيي رهتوسه فااه3336زعءوهطديمهاتلهيكهبوءتهات راسوتهفيه

تانهتب هيكهيادكهيكواهعنهاتصفاهبجق ارهضئوعههيذدهاايهه  اه  اه  اه  اهعنهاتصفا

هث هلاح .ها فاه344ليعوعرههوإشايهوتيغويىهبحوثهيصوحهراج

هيذ اهاتاا هبد اهاتقانهاتج ذشهعنهاتصفاسوههكدكهكهفيهعلافىهدفشعهاتفوزيوئولا ه

إبواهاتاثواهعنهاتفوزيوئوونهذ ههاتجشايىهيإجقهعشايىهغواهات اهلهيلعيهذتكهت هيصوحه فاا

ه[علضيىهاتثوبتهاتاد ي]ليطيقدكهإيودوههيعحيدتىهفيهاتفوزيوو

لذا اه ج هكعهاءراومهفيهذ اهاتججو هتجبيئهبجثعهذ ههاتجلجزات؛هفاعهاءراومهفيه

لكهلاتوالتدكهذيهادتاباءسوىهبونهاتثدابتهاتاد وىهتهيجانهاتبلوواهإءدوهت ابدوهاتش ي ل..هفوت
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 سوىه..هل43يسهه33:ه3اتءسوىهبونهاتقدلهاتادالعغءوطوسوىهلاتجوذبوىهذيه..هل12يسه33:ه3

ه..ه53يسه33:ه3كبيىهكثوفىهاتادكهذيه..هل55يسه33:ه3تج الهاتادكهذيه

تح الهاتقو هاتفوزيوئوىهتيثدابتهاتاد وىهاتبيهتده جولويهلغواذوهكثوايهذ ههاءراومهاكه

هه..اهبسوطهتيغويىهفودوهتجوه شأهاتادكح ثهييهتغو

ه] هاو  هسدساويء تق  هلاتجؤسسهه[تود ورال هسبوفدرال هبجوعلى هاتءرايى هاتفوزيوو يسبوذ

اكهاتجشايىهاتحقوقوىهفيهاإ االهاتادكهبلءويىهيكهذ ههاتجلطووتهاتبيه)تءرايىهاءلتورهاتفوئقى:ه

لهتبسجحهفسرهتبمالفيهاتداته هيتقبهإيلهحوفىهاتساونهكيدوهعسبقيىهإنهبلضدوهاتولض

لتغواهيظهُعلطلهعنهذ ههاتجلطووتهاتبيه شأتهعسبقيىهت هيانهيسجحههيفقطهبإح اثهاتحوول

ه(تدوهبوتبمايهفضمهإنهاعاو وىهايجوالهحوولهيلهحبلهعءردعىهكد وى

ىهاتسوبقىهاتحوتتهاتفوزيوئو:هلذيهاتثدابتهاتفوزيوئوىهلاترالفهاءلتوىهتبادكهاتادكاهه2

ذيهاترالفهاتبيهيجههيكهتبضوفاهتبسجحهببادكهلهي فجورهاتلرو قىهتملاتجدازيىهلاتمح

ه.هلا ه صفدوهبوتجوزاكهات اوقهتبدزعهاتطواىهلاتجواللهفيهتحروتهزعءوى.ه.اتادك

هعيههياتادكهيبدسيهاآلكهفيهاطهزعءيهعسبقو ذتكهيكه هت ريجوو لتءألفضهحاارتر

هفإ.ه.تدسلر ه سومهاتفضوئوىهبولضدوهحبلاتحاارلهسدفهتزي هعيهااباانهاءإكه اجشهفاذا

ه.ه.تصعهتحاارلهضألجىهغواهاوبيىهتيقووس

هتمل هاتسوبقى هاترالفهاءلتوى هإن هاتبلووا هبجلوالتتهريوضوىيجان هاتلرو  هي فجور

عيوورهه36ءحنه باي هإنهحوتىهاتد دالهاوعهيكثاهعنهف.ه.ب ايلتانها هته سبطويهتح ي ذوه

هسءى.

ه هبوءالزر]اتلوت هاتفوزيوئيهاتوايطو يهتق هإوا هه[ل ا هاتثوبتهإء هح يثر نهإإنهذ ا

هاتثو ي هاتثواعداليءوعاوى هفاو دك هي هفيهواللزيهيبولرهتيادكهاتجاو يهاتزعو يهاتبدسي)قو :

له صعهحبهوالاالهالاىهلضوطيزهاتاد يهاتءرومهفإكهاتزعنهإواهإ  وهكيجوه ريهيلءيهذ الهاتفدضلي
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ه(لذيهتحرىهعوهاوعهاد فجورهاتاد يهيتقجىهاتضوطهاتاد ي

هاتفوزيوئيهاتاوواهيكه تلهحسوبوتهتق يايىهتجحولتىهفد هات اىهاهيصعلا هحول هذ ا

هادك.هاتص فىهفيهتادكهاتلا هاسبءبجهعنهامتدوهاسبحوتىه.ه.اتمعبءوذوىهترالفهتادكهاتادك

ه هفق  هحوتىهياسبءبج هعن هلعوالل هطواى هتبادك هاترالف هكع هتبدفا هاتص فى هاحبجوتوى ك

ه3كااتهفيهكوسيهه33هءوتدهكوكهت يييهي ره.ه. فاه341يبولرهه33إيلهه3اتسادكهاءال لهذيه

إيلهاتاالهاتحجااوهذيهلاح هإيلهإشالههءو.هفوحبجوتوىهحصدت.كااتهبوضووهللاح لهحجااو

ه.3/33يله

ه هبوتص فىهءواحبجوتوىهحصدتيعو ه حبو هاتلهرا هاووتيهإيلهكدكهي إ هاتحوول هفإ ءو ي

رضءويهث ه ججيهكعهات راتهيتحوىهرععهإيلههكعهات راتهاتجاد ىتءفدجره حبو هاتلهتججويه

هاتجاد ىه هات رات هلكع هاتشجسوىي هاتجججدإى هكداكه هعي هاتشجسي هعي هتادكوءوي اتجاد ى

ات راتهاتجاد ىهتاعهاتججااتهفيهكعهاتادكهاتجءردره ضوبهاتلهذتكهكيرهتججاتءويهث ه

هسورعهاتاا هيكوا...هلعيهذتكهكيرهجءردراتلغواه

هافباضءوهاذاه رييهي.ه.اءكداكهاتجبل اللفاالهطاحهيهالإوهاتلهلذ اهاتاا هاتاوواهذدهات 

يهفمهب هيكهيحبديهيح ذوهإيلهكعهاتثدابتهاتاد وىهاتضالريىهتبادكهاءكداكهعنهاتل الهذتك

سبحويبوكهع.هلذ ههاتفاضوىهلاويدوهاتفاضوىهاء بالبوىه. سومهفضوئوىهتجد هتءشدوهحوولهفوري

عاو وىهل دالهادالنهعنه.هبعهذجوهتوسوهسدظه دعهعنهاتتهيقوعهبدجوهييهإقعيهلتهييهعءطق.

ه.ه.ألوتقات

كهاتيوءوتهإذاهاابيفتهذ ههاتءسههات ريىهف:هفإ سوىهكبعهاتوالتد وتهلاتتابال وتاههه2

ه.ه(3)(هعوهكو تهتببادكDNAاءسوسوىهتبادكهاتحووله)

                                         
 ا راهاتبفو وعهاتجاتوطىهبد اهفيهكبونه]اتحوولهبونهاتبدحو هلادتحوال[هعنهذ ههاتسيسيى.(ه3)
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اتججااتهلاتءجدمهيهفإكهكواهعجوهذيهإيوريكو تهساإىهاتضدوه:هفإذاهساإىهاتضدواهه6

ذاهلا.ه.عضوئىهت ر ىهيكهاتادكهكيرهسوصوحهكبيىهضدئوىهضألجىسبصوحهلاء سومهاتجشلىه

هذيهإيوره ياانهاتلهاتريجىهعءرهاتلههاوفبوسوادكهاتادكهفإكهكو تهساإىهاتضدوهياعهعجو

ه.هاتضووو

د تهاهتجوهتاكويدهكو تهاتزيوالله:هفي سوىهزيواللهكبيىهاتءودتالكهإيلهحسونهاتوالتدكاهه3

هاتادك هفي هاتثقويى هتيحوولهياتلءو ا هاتضالريى هاتجلوالك هعن هلاتا وصهلغواذو هيكوتح ي 

هف هكو تهاتزيوالل هلتد هاتجلوالكي هعنهذ ه هتبادكهعنه سههعبفولتى  اجشته غاهتيأ سوال و

ه.يسوسو شأهاتادكه..هذ اهاكهاد تهثقدنهسدالاوهت عاهاتادكهبأكجيرتلهياتءجدم

تجلعهعنهاتص فىهعسبحويىهإقمهلعءطقوهلإيجوهلعنههذ ههبلضهاتثدابتهاتاد وىيهاتبي

حبلهتقدمهإيورهكدكههيهاترالفهاتجسوإ لهءكعهاتد ده..هلبودضوفىهاتلهعوهذكا وهذءوكه

تدفاه.هل. فوئحهتابد وىهثوببىهعيهإداععه ودتد وىهعءوسوىاتحوولهبشالطدوهاتبيه لوشدو..هعثعه

ج هعءوسههلاللرلهعءوسوىهتسوإ هإيلهاجاهبحاشاتر..هلعءدوهكجووتهعءوسوىهعنهاتجووهفيه

هاتشجسوى هاللرتر هإيل هيحوفظ هتاي هتيادكه هلثووت هاسبقاار هلعءدواضوفى هلكبيه.. ىهحج 

هلاتغمفه هاتجوو هإيل هاتحفوظ هيضجن هاتجوذبوى هعن ها ر هإيل هتيادكههتيحصد  عءوسوون

هاتغوزيهعنهاتبشبتهفيهاتفضوو هلعءدو ل دالهكدكههآااهضأل هفيهعاوكهعءوسههحد ه..

هي هلاءاتادكه هلاتءووزك هاتادياووت هكع هبج ن هإنهقدم هبلو ا هاتضألجى هاتسجوليى  اام

بوبره وذيكهاتجشبايهيقدمهبد ههاتجدجىيهحوثه اظهحوتىهاءرضه.هعثيجوهفيهاتادكههات يي.

هاء هتج نهكع هتادكوءواتضألجى هحجويى هيشاعهالرع هعجو هاتألطوال هاتضألجى هلعءدوه سوم ..

هإنه هبلو ا هاتادكههفيهطافهاتججال هاتبا سهات ااييل دال هلعءدو تدفاهاطووىه زيئوىه..

هل طوقهحااريه هاتسوئيى هفيهحوتبر هاتلءصاهاءسوسيهتيحوول هعيهاصوئصهتجلعهذ ا تيجوو

.هسبحوتتهاتحوولهإيلهاءرض.عئديىيهته45الاوق.هفجثميهتدهكوكهاتجووهيبوألاهضجنهحاارله
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هلغواذوهكثوا.

هيكهيادكهذءوكهييهلتهيجانهإقمهفيهظعهكعهذ ههاتثدابتهلاتشالطهات ا وقىه  ا

هعحعهتيص فى.

هاهاتبدازكهاتاد ي:ه4

لذدهعنهيكواهاءالتىهاتبيهيجانهعنهامتدوهيكه دا رهعنهيقد هبوتص فىهلاتلشدائوىيه

ه] هذتك هإيل هلكجثو  هلاتحسوسوىي هات اى هعءبدل هفي هاتادك هفي هاتءدليىهفوتبدازك اتقدل

الاوقىهلتجبيكهاوجىهإ اليىهثوببىهلهيتادكتلبواهعنهاتقدظهاتجؤثالهفيهايهفد ههاتقدله(3)[اتصغاظ

ه.لتسوههاتءشوطهادشلوإيهتيجواللهيعد داللهفيهبلضه سوجوتهات رللذيهه  اي

يدهكو تهاوجىهذ ههاتقدلهيكواهايومهعجوهذيهإيورهتبحّييتهاتءودتال وتهفيهاتادكهل  رهف

جعهاهاتلءصاهيحءكهذ هيييهء وحهاتديودمه والراهفيهاتادكهعء هات فجورهاتلرو هل دالذوهفوري

ه.ليجانهاتقد هي رهكوكهسوءل مهل دالههبوتجاله ودتال ونهفيه دالهذرتري

ها ل مههلاتجلالفهإنهاتديودمهي رهيابهاتلءو اهفيهاتد دالهبل هاتدو رل وني لاذا

اتديودمهفيهاتادكهيءل مهتادكهاتلءو اهاتثقويىهفيه دفهاتءجدمهفيهيثءووهاتبفوإمتهالااعه

ءيهيكهلذ اهيلهفوإمتهاتءدليىهاتبيهتطايهإيله دظهذراتهاتدويودميعااكزهاتءجدمه بوجىهاتب

هاءااظ هاتلءو ا هد بو  هاوم هعوالل هيلبوا ها ل امههياتديودم هيؤاليهاتل هاتديودم ها ل ام ييهيك

ه.هاتلءو اهاتّمزعىهتءشألهاتحوولهلاسبجااريبدو

هذيهإيلإيلهإاسهذتكه هايومهعجو هاتصغاظهي غا هاتءدليى هاتقدل هكو تهاوجى ورهتد

وتهلتزاالتهكجوهيتبحّدتتهذّراتهاتدو رل ونهاتجصوحوىهتم فجورهاتلرو هاتلهذراتهاتديودم

دوهلذ ههاتزيواللهتؤاليهحبجوهاتلهاسبحوتىه شهاتلءو اهاتثقويىهفيهعااكزهاتءجدمهزيواللهغواهإوالّيىي

                                         
 جزاتيهذورلكهيحي.ا را:هسيسيىهاتجل(ه3)
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ه.هاتحوول

هاتقدلهاتضلوفىهاتبيهتحجيدوه سوجوتهات رلهتدوهاوجىهذاتهحسوسوىلب تكيهفإكهذ هه

هه.لايقتهبد ههاتاوفوىهتبيلههاللرذوهفيه شدوهاتادكهيفوئقى

هفإكه هاتلهذ اي هاتقدلهذءوكهإوعمبودضوفى هذ ه هاوجى هإيلهع ظهحسوسوى هيؤثا يهآاا

هبال هي إل هذّري هُ سو  هإيل هاتقدل هذ ه هتأثوا هفي هذيهفوتءودتايءدهي[اتءودتايءد]هيبجثع ات

هفيهالفقهاتلءو اه هكوواا هفاتجسوجوتهاتبيهتيلههاللرا هلاتجباد ى هتيحوول هلاتّمزعى يهاتثقويى

ه.هعااكزهاتءجدمهاتلجماىهاتلهاتفضووهاتسحوق

لتلبواهاتقدلهاتءدليىهاتصغاظهذيهاتقدلهاتدحو لهاتبيهتؤثاهإيله سوجوتهاتءودتايءده

لتدهكو تهذ ههاتقدلهي غاهايومهعجوهذيهإيورهء وحته سوجوتهاتءودتايءداتهيهفيهاتادك

هاتجسوجوتههاللكهيكهتبأثاهبقدله  نهييهشيوييكثاهحايىهفيهاتحاكىه هيلءيهيكهذ ه لذ ا

هتد هه هبوتطوقوتهاتألور وى هاللكهيكهتبأثا هاتلجماى ه  نهاتءّجدم تسبطويهيكهتدانهعنهادل

ذ ههاتقدلههلتدهكو ت.ه.لبوتبوتيهسوادكهالفقهاتلءو اهاتثقويىهاتلهاتفضووهعسبحومهياتءجدم

هتوقوتهفيهعااكزهاتءجدم هذيهإيور هفورهاللكهحااكهيكواهعجو هيؤاليهاتله لدبىههياوبلى لذ ا

ه.هاطمقهاتلءو اهاتثقويىهاتجباد ىهاتلهاتفضوو

يكهادا ونهاتفوزيووهاءسوسوىهلاتجؤثالهفيهاتادكهتحجعهاوجوهه[بد هاليفوستق هذكاه]

هاذاهح ثهييهتغوواهطفوبهفيهذ ههاتقو هيبغوالهعلوءىهلعح اللهتبءوسههلتمئ هحوولهاد سوكي

ّيجوهلك..هلتجوهل   وه حنهكوشاهتءشوذ هذ اهاتادك):هفقو هحوتيهتغوااهعيحدظويل رهاتادكهات

هعثوالهتهيجانهتص يقدوهبوتلقعهاد سو يي هاسبجاهاد سوكهفيهيبحوثرهاتفضوئوىهاكبشبهيعدرا 

هالاوقه هبشاع هيبج ال هاتادك هيثوتهيك هاتلرو  هات فجور هبشأك هاد سوك هاتور هتد ع هعو لآاا

ه(والهلادإجونلعدزلكهت ر ىهعثوالهتيح

إيلهحصد هات افجورهات اتىهعنهاكبشبهاءشلىهاتاد وىه[هيح هآر دبءزيوسيقد ه]ل
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عدّضحوهذ اهاتبألطوطهلاتبصجو هاتألوراونهه3325اتحو عهإيله وئزله دبعهسءىهيهلاتلرو 

اتادكهات يههاتلهكدكهايقهعنهاتل ميهاّكهإي هاتفيكهيقدال وهاتلهيعدرهغواهإواليىي):هتيادك

فوىهييهيّكهاتادكهل  هبد ههاتاوهعدازينهالاوقىهتيغويىهتافيهسوووهتءشألهاتحوولييحبديهإيله

ه(تبحقوقهذ ههاتغويى

اّكه)ه:يسبوذهاتفوزيووهاتءرايىهفيه وعلىهكدتدعوووه[رلباته وسبال]ليقد هاتوالفوسدره

هلاتجح اله هتلوشهاد سوك هاتجءوسه هاتجاوك هذد هلاتفياوون هاتفوزيوئوون هاتل هبوتءسوى اتادك

[يه سو ياتجو يهاد]هلذ اهاتبلايبهي إلهباهإىهعنهاتقو هاتّايوضوىهتح ي اهضوقوهتيغويىيبجججد

ه(لتلبواهذ ههاتءبوجىهبايييهعنهيكثاهاتءبوئجهاتبيهتد عهاتودوهاتلي هاتح يثهغجدضو

ه هفيهاتبألصصوتهاتجألبيفى هاتليجوو هإيجوو هكوور هبدو هاتءبوئجهاتبيهياا شأكهبلكعهذ ه

نه وحوىهثووتهاوجدوهلتءوسودوهلتداز دوهعيهبلضدوهاتولضهبد ههاتّ اىهاتقدظهاتاد وىهاتجؤثالهع

فسواهاتدحو هلا جوهاتبهيي رهتهتفسواهتد ههاتحقوقىهبوسبأل امهكيجىهاتجصوالفىت  هإيلهاتجبءوذوىه

ه[اتجلجزل]تدوهذده

لتههيوبإ ااوهاتقووسوتهاتبيهتؤاليهاتله بوئجهثوببىهالائجك تكهل سبطويهيكه بثوتهكد دوه

اضوفىهاتلهيكهذ ههاتجدازينهات اوقىهذيه فسدوه.ه.333هاتله4يلهه333اتلهه3حبلهبءسوىههتبغوا

ه..هلت هتلوكهييهتغوواهيلهتحد هفيهاوجبدوهييلهل دالهاتحوولهيت هتبغواهحبلهاوعهل دالهاد سوك

لاتاّلإووهبأّكهاتجصوالفىهذيههييلءيهيكهاتادكهعسبء هاتلهعدازينهالاوقىهتيغويىكيرهلذ اه

ه..ذ اهاتءرومهاتجبدازكهلاتجبقنهيلبواهعءوفووهتقداإ هاتلقعهلاتجءطقهحبجوهاتبيهيل  ت

 
ه

ه

ه
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هادتحوال..هلايقهاتحوول

بل هكعهذتكهاتج  هلاتيغطهلاتجغوتطوتهاتبيهحول هاتجمح لهعنهامتدوهاثووتهإ مه

حو ىهاتادكهاتلهاتريهلا دبد هعشايىهيااظيهربجوهتادكهيإق هعنهاتجشايىهاتسوبقىيهلذيه

تحوولهاتبيهيال دوهإيلهاءرضيهلاتبيهتهتءسج هعيهكعهاتبفسوااتهاتجواليىيهذتكهيكهعشايىها

اتحوولهفدقهاتجوالليهلذيهعلق لهتلقو اهاطوااهتهيجانهل فر..هلت تكهراحداهيوحثدكهإنه

هد هيااظهتليدوهتب اركهعوهلالداهفور.يح

هفيهس هكو تهذيهعغوتطبد  هاتجو ههكجو هفيهذ ا هذيهعغوتطبد  وئاهلكو تهاتص فى

اتجدا هيهلحبلهيج لاهتصديااهتاوفوىهاتص فىيهراحداهيضلدكهفاضووتهكثوالهتءشألهاتحووليه

هلتءدإدو.

هلإيله هاتفاضووتي هتيك هإيل هيبلاف هيك هتإلتحوال هاتجدا ر هات اإوى هيحبو  لت تك

اتجءدجهاتليجيهفيهاتاالهإيودويهلا هذكا وهاتبفو وعهاتاثوالهاتجاتوطىهب تكهفيهكبوبءوه]اتحوول:ه

هته  فى[هتصجو  هب كا هلت تكهسءابفيهذءو هلتءدإدويهي هاتحوول هبءشأل هاتجبليقى عغوتطوتد 

هلكوفوىهاتاالهإيودو.

هيلتهاهادتحواله..هل شألهاتحوول

إيلهاتاغ هعنهإ مها رلهاتلي هإيلهاثووتهييهشيوهيبليقهبءشألهاتحووليهلكوفوبدويه

اتبلافهإيلهذتكهاتهيكهذتكهي دوهغوههعطيقيهلتهيجانهبأيهلسويىهعنهاتدسوئعهاتليجوىه

هيفباضدكه هاتجو ههراحدا هذ ا هفي هإيود  هتطاح هاتبي هاءسئيى هعن هيفالا هلحبل اتجمح ل

هإيجوى. هلتفبقاهءيهعص ااوى هبوتغاابىي هعجبيئى هافبااضوتهإجووى هإ. يلهاثءونهلسءقبصاهذءو

هعءدو:

هاتبدات هات اتي:اهه3
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اوعهبضيهعيووراتهعنهاتسءونيهااّرتهبلضهعنهاتجداالهيهل(3)لذيه رايىهتءصهإيلهي ر

اارذوهلاه.اتمإضديىهاتجوبىهفيهعدضيهعلّونهعنهاءرضيهيكهتجبجيهتبادينهيل هايوىهحوى.

إ اهاترالفهاتطوولوىههوذ ايهكوكهعنهتيقووه فسدوهلعنهاللكهاتسبلو ىهبأيهادظهاور وىيهع

هاتبيهكو تهسوئ لهآ  اك.

هيفب هء عهاثووتهذ ا هلعنهتيكهاتجسبحومتهاعاو وىهلراحدا اضدكهكعهعسبحوعي

اه.هفوتءوسهكو د..هلكوكهذ اهذدهاتجلبق هاتسوئ هفيهييومهالارلين.اتحوولهعنهاتجواللهاتجوبى شأله

هاتبيقوئي هبوتبدّت  هيكهه..يؤعءدك هكجو هاتجوتي فووإبقوالذ هيكهيااوتهات ي اكهتبدت هعنهاتيح 

داالهعنهعهعبدت لاتوااغوثهيهلبونهلاتحشااتاتقجوعىهذيهاتجسؤلتىهإنهتدتو هاتفئااكهلات 

يهلاتواكهاتج ال هطونهعنهعووشاله شأتهاتجوئوىهاتاوئءوتهلبلضهيهلاتضفوالعغواهحوىهكوتغوور

.ه.عبلفءىهاالعدهعنهحبليلههرعيوىهتابىهعنهتيقوئوو ههتءشأهيكهيجاءدوهلاتفئااكهلاتزلاحبهاءسجوكل

ه.ات اتيهدات اتبهبطايقىهاتدحعهعنهباكىهعنهيءشأهيكهيجان صداهإيلهي رهه فسرهاد سوكبعهحبله

ات يهاشبداهببجوربرهفيهاتبجثوعهاتضدئيهتيءووتهبأ رهتدهيا  وهذيجد ت[هه]فوكلا هذكاه

لاطلىهيلهاطلبونهعنههيلاطلىهعنهاجوشها ي هيعنهاتبونهلاتقشهولبلضهيكجوىهعنهاتقجح

هكءوهذ ههاتجججدإىهفيهعاوكث هتاهيث هيضفءوهاتلهاتاعهايوم هعنهاتجووه..عمبسهالاايوىهلسألى

هفإ رهساإوكهعوهتدت هذ ههاتجججدإىهعججدإىهعنهاتفئااك.ه؛ذوالئهتل لهييوم

هها بق ها ل ات يهه[ري يهكعهاتووحثونهاتجحققونهابب اوهعنه]فاا سوسادهاتءرايىذ ه

يثوتهببجابىهبسوطىهيكهيااوتهات بونهتد  هفيهاتيح هاتجبلفنه بوجىهتفقسهاتووضهات يه

                                         
عنهاتجاا يهاتبيهر لءوهاتودوهفيهذ ا:هكبونه]لاو هاتير[يهتأتوبهات كبدرهفاي هيبدهرحجىيههه(3)

هل هادريي هعوشو  هفورهتا جى هاتدارالل هلاتجليدعوت هاتحوول[ي ه شأل ه] رايوت هبلءداك عقوت

هعد داللهفيهعداايهلاللائاهعلورفهإيجوىهكثوال.
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هلعووشالهعنهاتيح هاتجبلفنهيات بونهإيلهاتيح تضلرهي ثله ده ءوءوهفيهيتهعنهتدات ذوهذاتوو 

لذتكهببغطوىهاتدإووهاتجحبديهإيلهاتيح هلبقطلىهعنهاتقجوشهاتءروبههياتيح هعنهات بون

ه اتهيكهتاكهاتيح هب لكهتغطوىهلتّههيتسبحو هظددرهاتوااوتهعدجوهتلفنهاتيح هلطو هتلفءر

ه.إيورهيااوتهات بون هاتقووعهاتلها هل. هاتبجابىهلتجورنهيااظهعنهذ ا ضلوفهايالتهذ ه

هشدكىه رايىهاتبدات هات اتي.

هاابااع ههلبل  هتوفءددك[يهفوكه]ي طدكهي هإيلهإشاهاتسوبيهاتقاكه دويىهفياتججدا

هيبعهظداتهام هاتججداهاتضدئيهيلاكبشوفرهتاوئءوتهالاوقىهت هتانهتاظهبوتلونهاتججاالل

هاتبدات  هفأ لشه رايى هفيههإوال هاتاوئءوتهات اوقى هذ ه هذتكهيكهل دال ات اتيهبلضهاتشيوي

هاتسدائعهاتجبألجالهتهيجانهشاحرهاتهإيلهيسوسهفاالهاتبدات هات اتي.

فيهاكبشوفهتوفءددكها بلوشو هتفاالهاتبدات هات اتيهاتقسوسههل  لاهات ينهبونهعنهلكوك

ل  هعنهامتدوهيكهحسووهتح هاتضأكهسدفههيت اهي اظهإ لهتجورنه[ياتدييزيه و هذوم]

هيؤاليهاتلها بو هكوئءوتهالاوقىهحبلهبل هتسألوءرهت ر ىهاتغيووك.

ه[ا يراهسووت ز]تزلهاديطوتيهتانهتيكهاتبجورنهت هتانهإيجوىيهفق هل  هاتقسوس

كوكهإاضىهتيبيدثهبوتدداوهبل هاتبسألونهعجوه[هاتدييزيه و هذومات يهاإبج هإيوره]يكهاتحسووه

لدثووتهذتكهاومهبل لهتجورنهسألنهفودوهاتحسووهه.حهظددرهاتجواالبوتهفيهتجوربر.يشا

هبوتسوإوت هتسبجا هطدييى هبوتدداو.هيتج ل هتيدثر هتحد هاللك هبطايقى هذ ههلفيه دويه.لإوعيى ى

هاتبجورنهت هيرداهييه دعهعنهاتجواالبوت.

تجورنهإ ي لها عتهالتئعهاوطلىهإيلهإ مههبوسبدر[هاايويه]تديسهلذا اهي اظ

ا هيثوتهيكهاتدداوهعيئهبوتاوئءوتهات اوقىهاتبيهيجاءدوهيكهتءجدهإيلهل.ه. حىهاتبدات هات اتي

ءجدهفإ رهتهته؛.هذتكهي رهتدهإاضءوهاتحسووهاتجلق هتدداوهعلق .اتحسووهببلاضهاتحسووهتيدداو

دداوهغواهعلق هتءجدهإيورهكوئءوتهالاوقىهاتهيكهاتحسووهببلاضرهتهيييىهعواالبوتهإيلهاتحسوو
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بدات هسدفهتهتحووهيب ا ه رايىهاتبوسبدرهاوئم:ه).هلبءووهإيلهذ ههاتبحورنهفق ه احه.عألبيفى

ه(ات اتيهبل هيكه اإبدوهذ ههاتبجورنهاتوسوطى

هاتحسووهاتو ائل:اهه4

هلذيه رايىهيءطيقهعءدوه جويهاتجمح لهفيهتصدياهلتفسواه شألهاتحووليهلذيهتءص

إيلهيكهاتحووله شأتهبسوههتدفاهظالفهعلوءىيها بجلته جولوهتبشاعهعوهيسجد ره]اتحسووه

هاتو ائي[هات يها طيقتهعءرهاتحووليهث هتطدرتهبل هذتكهاتلهاتصدرلهاتبيه ااذوهإيودوهاتودم.

هعنهاتوودتد وون هبوتاثوا هبوتسبلو ى هيا هذؤتو هاتجؤعءونهاهه(3)لا  هاتجؤعءونهلغوا ا

ه هاتبلاف هعحولتى هتجدا دى هذتكي هكوفوى هإيل هلحبل هاديجو وىي هتفسوااهاتطالحوت يق عدا

ه.ه(4)علبق اتد إيلهإقم ووه

هعءرهذدهيكه هاتطوولوىهلاتفبااضهات يها طيقدا هاءتاتءشأل عهعاتهبوتجااحلتلهيحووه

ه-:اتبوتوى

لتادكهعد دعااتههي:هتدتوبهاتجدااله)غواهاتحوى(هلفقهظالفهعلوءراتلتلاتجاحيىه

                                         
ه(3) هه هبسألووهاتالسيهاتجيح هاتاسء ر هاتفااه ايفو دفوبشهالبورينهال هعنهرل هتءشاهذ ه

هيءبجه حوثهافباضهاكه دهاترضها  اكهكوكهعألبز هكوجووئووهث هببلاضرهتطوارهعنه دعهعو

اشاو هبسوطرهعنهاتحووههتبطدرهت ريجووهفلهباكهلعحوطوتهاتحسووهاتلضدظهاتو ائليهلفله

ه هشواوغدهه3351إوم هبجوعلى هبسوءوريدهعفباضهاا هطوتههات راسوتهاتليوو سبو يلهعويا

ه جحتهبجحوكولهظالفهاترضهفلهلاتهعوااهلتلزيزه هاتبلهي إلهبو دو هاتشدواه ببجاببر

هإجيورهكوجووئورهت بو هتوءوتهاتحووه.

ا راهعقوتهفيهاتجدضدعهبلءداك:ه شدوهاتحوولهلتجابىهعويوايهلعقوتهعجوزاهآااهبلءداك:ههه(4)

هاتحوولهيحج هيحول.ه رايىهاتبطدرهلحقوقىهاتأليقيهتلوت 
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هإضديره غواههب ائورهعثعهاءحجوضهاءعوءوىهيلهاتءودكيودتو اته)اتحسووهاتو ائل(

كثاهي:ها ضجومهعد دعااته) زيئوته غواه(هلارتووطدوهتبادينه زيئوتهاتثو وراتجاحيىه

هه.تلقو اهذلهاتودتوجااتهعيهعالرهاتدات

ههاءلتل.وههاتبطدرهاتب ريجلهتيحو بو ه زيئوتهبسوطرهذاتورهاتبااارهلا:هاتثوتثراتجاحيىه

ففلهاتألطدلهاتلتلهتيحووههيجههتدتوبهاتجوالههاتألومهاتلتلهتيحووههلذلهاتحجوضه

كهيح ثهيكهاتبسوؤ هاتو يدلهذدهذعهيجانهإلت تكهفهاتءدليياتعوءورهلعفاالاتهاتحجضه

هذ ههفلهظالفهطوولورهلكوب؟

حوولهعنهاتإيلهكوفوىه شدوههتيبلافاوعداهببصجو هعألوباهذ اهاتسؤا هإيلهلتإل وبىه

إافتهيشداهذ ههاتبجورنهببجابىهعوييايهاتبيهاومهبدوهاتووحثهاءعايايهيهلا هعواللهغواهحوى

ه.3351سبو ييهعويياهإومه

هفيهسووعهاثووتهاعاو وىه شدوهاتحجضهاءعوءيهإنهطايقهاتص فىيفق هاومهذ اهاتلوت ه

بصءيه دهفيهعألواههزإ هي رهكوكهعد دالاهإيلهاءرضهاتو ائوىه)لات يهظداهفوجوهبل هي رهغواه

هحقوقي(يهلب يهيلجع.ه

اتجوبوكهلاتدو رل ونهاتجزيجهات يهاسبأل عرهفيه دههاتو ائيهعادكهعنهاءعد ووهلل

تهتحإافهعويياهي رهتهيجانهيكهيبفوإعهاءعد ووهلاتجوبوكهلبألورهاتجووهيهلا هلبألورهاتجوو

هلكوكهيلي هيكهإيورهيكهيحقنهاتجزيجهبوتطواىهتوو يهاتبفوإع.هيهظالفهطوولوى

ه هاءرضهحوءدو ه د هفي هاتضدئوى هاتدعضوت هعن هتأتي هكو ت هاتطواى هذ ه افباضهيك

هاتو ائوىيهلبءووهإيلهذ اهاتإبقوالهاسبأل مهتووراهكدابوئووهعصطءلوهفيهتجاببر.

هيلاالاعهفيهاتغافىهتووراهكدابوئووهديىالر ىهعئه333اومهعويياهبغييهعزيجرهحبلهالر ىهل

 هت هتاكوههلتحظهي رهاهيلبل ه دويىهاءسودعهحيعهعويياهاتاوجووئووتهاتبيهتشايتهفيهاتغافى

هثمثىهعنهاتحجدضهاءعوءوىهاتلشاينيهاتبيهتشاعهيسوسهاتوالتون.ه
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هاتبجابىهلا ه هيثورتهذ ه هإيلهي دوهاذبجومهاتجواليونهلاتجمح ل هيال دكهتدو لب ؤلا

هيهعنهغواهيكهيحققداهفودوهلفيهع ظهعص ااوبدو. جوحهبورز

هاتجواليدكه هراح هعص ااوبدوي هلإ م هتدوفبدو هسءاظهعبل هاتبي هتيكهاتبجابى هإيل لبءوو

تهتلول اتلضديىهتاوفوىه شألهاتحوول؛هف كالاهيكهاءحجوضهعألططوتهلاتجمح لهيضلدكه

هتبشاعهاتوالت هاتجءرجىهإنهطايقهاتص فى هبل هفيهسمسيدو فسدوهوءوتهاتبيهلضلته فوجو

ه..ىاتلهاتحوولهلشايتهاتأليوىهاتو ائوهاهبطايقىهعواهالااعهغشووهاتأليوىهعثعهاتوءوىهاتبيه ووته

هلعيهعالرهاتزعنهتججلتهاتألميوهلشايتهاتلضديوتهاتحوى.ه

لا هتلاضتهذ ههاتبجابىيهلعوها وءلهإيودوهت بقوالاتهكثوالهيحبو هات اإوىهاتلهاتبلافه

ه:ليذجدويدوهيثءووهعءوظااترهلعحولراتريهإيلهبلضدوهتوسبلج

هه3 هيك ها هاتبي هاتحوولياترالف هإء ذو هيه شأت هعلالفىيهلاتبل هغوا هعحوكوتدو جه

هت هر  ههعنهه دوهعجددترهإيلهل رهاتوقونييليفباضه هتجو بعهغيههاتإبقوالهاتليجلهلفقو

اتءشأههه صورياوعه دوهكو تهعغوياههتجوعوهتجوهت هاتبادنهبرهفلهاتءجوذ هاتجقباحرهعنهيعشوذ اته

ه.اتطوولور

هه4 هتلق  هاتحوولا هظوذال هحبلهي ءو هتدوي فاوبهيجانههيته فد هاتألصوئصهاءسوسوى

ه؟تفسواح لثدو

ههلسءاظهبلضهاتبفو وعهاتجاتوطىهبد اهفيهاتلءدا ونهاتبوتوون:

ه:هإ مهتدافقهظالفهاتبجابىهعيهاتووئىهاءرضوىهيها

 هكوكهافباضدوهعويياهفيهتجاببرهحقوقوى.هفقي هتانهاترالفهاتو ائوىهاءرضوىهاتبيهف

اتءبال ونهلثو يهيكسو هاتاابدكهعنهعاد وتهاتجدهاتو ائييهاتهيكهعويياهيذجعهذ اهلاسبأل مه

هاتجوبوكهلاءعد ووهكو يع.

اي ه)ه:[يهاو هفودواكبشب]إنهذ اهفيهعقوتىهكبودوهفيهعجيىهه[كوفونهعاونلا هذكاه]
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أل اعدجوهايوطوهعنهاتجوبوكهلاءعد وو.هحسههاإبقوالذ هيكهعويياهليلريهاتووئىهاتو ائوىهبوسب

اءرضهكو تهعألز وهحقوقووهتجزيجهحقوقيهعبجو سهعنهاتجل كيهلاتصألدرهلاتجيو .هاتهي ريه

لعنهام هات راسوتهاءاواليهثوتهيكهاءرضهكو تهفيهتيكهاءزعوكهحورله  اهلي دوهكو ته

هاتجصددرين هلاتح ي  هاتءواع هعن ههيتبادك هكو تهت تكهفإك هت تكهاتزعن هاتاوجووئوى اتووئى

ه هاتءبال ون هإيل هاءلتل هبوت ر ى ههN4تحبدي هاتاابدك هيكسو  هاتجووههCO4لثو ي لبألور

H4Oه(.هلعيهذتكهت هتانهعمئجىيهكجوهذجوهاءعد ووهلاتجوبوكيهد بو ه زيئوتهإضديى

هلاتبجورنهاتجءبجرهتمحجوضهاتعوءورهتفباضهاتغوونهاتايبودضوفىهاتلهذتك؛هفإكه

كهدووحثوتيهفبدفاههفله دهاترضهاتو ائلهاكوكهعبدا  هعيهي رهتمكسجونهت رهإ لهتيبجابر

هعبأك لكهكهاآل هإيلهاءرضهفيهلاتهعوااهءكهعنهتجوعو يكهغوزهاتكسجونهكوكهعد دالا

غمفدوهاحبدظهإيلهاتاثواهعنهبألورهاتجوويهلاد حم هاتضدئيهتيجووههاتءو  هإنهاءشلىهفدقه

اتغمفهاتجديهاتليديهسوادكهعص راهرئوسووهتألكسجونهاتحاهفيهاتغمفهاتوءفسجوىهفيه

دالهالرعهتل مهل ه بجهاءكسجونهبجل تتهعاتفلرهتيغويىهإيلهاءرضهاتو ائوىييحوثههاتجدي

اانهلكشبهتحيوعهيهياءلزلكه)اتجصءدعهعنهاءكسجون(هتجءيهضدوهاءشلىهفدقهاتوءفسجوى

إيلهل دالهاءكسجونهاتحايهلبجسبديوتهعجوثيىهإصدرهعوهاوعهاتاجوايهتيصألدرهاتاسدبوىه

ه.تجوهذدهإيورهاتودم

عقوتهتجدكهكدذونهيرداهذتكهبدضدحهه3335كجوه شاتهعجيىهاتليدمهإ الهاليسوجاه

كهتحوكورهتجابىهعوياهتجوهافباضرهعوياهتجوعوهيليؤك هعألوتفىه دهاترضهاتو ائلهاتجفباضه

ه.عجوهيؤك هإ مه محوبدو

هاتجلوالكههلا  هإيل هاتق يجر هاترض هطوقوت هفل هاتجودتد ون هاتلثدربداسطى ت 

عيوورهسءىهك توعهتهيقوعهاتبشاوكهإيلهه196اتجؤكس لههههه)اتدوجوتوت(هفيهلاتهعوااهاوعه

هل دالهاتكسجونهبجل تتهعاتفلره  اهكجوهذلهاتك.
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رضهتث هتداتتهاتبأكو اتهاتليجورهتاشدفهتقاهبد دالهاءكسجونهاتحاهفلهغمفها

بل هلاتهاايهه  اهعنهتشايدوهحوثهت هاكبشوفهل داله طواوتهلاسلرهعنهاتاوئءوتهاتحوره

هاتجلبج ههإيلهاتبجثوعهاتضدئلهتحووتدوه

هعنهعلد هساايوسهتلي هه3332لفله فسهاتطوره شاته وبشاهفيه دفجواه  بوئجيه

هودكهسءى.بيه196كهاءيضهاتأليديهكوكهيجايهاوعهياتجحوطوتهبد دالهاتءروئاات اترهإيله

داتتهات رسوتهلاتبأكو اتهعنهاوعهاتجودكوجووئونهبب ال هتيكهاتاشدفهففلهتلا ه

 شاتهعجيىهاتليدمهحد هاتعاهتبقد هاكهاترالفهاتجؤكس ليهلبوتبوتيهاتبجثوعهه4334إومه

عيوورسءرهليكهاتحوولهكو تهعد داللهه2ي1اتضدئلهتدا  تهإيلهكدكههاترضهعء هاكثاهعنه

هكو تهاءرضهاوالرلهإيلهالإ هذتكيتقايووهفيهياانهلاته

هكيرهي  هإيلهفشعه هكهتب هفلهعجو يتيجانهيهذتكهي رهتجابىهعوياهلشوودبدولذ ا

ه.ك هعوياهذتكهبءفسريكجوههيعؤكس هيحبدظهإيلهاتكسجون

ه هفإك هذتكي هلعي هلب لك هعويا ه جدذ  هإن هياتج افلون هحقوقل هالتوع هظ كهأبي إدك

عيوورهسءرهبجلطووتها يجىهه4ي4فهاتجدظهاوعهاتكسجونهت هيبدا  هبءسورهت كاهفلهاتغم

غيههإيجووهاتجودتد ووهاتودمهيؤك كهتدا  ههبءفسه سوىهل دالههعيهيكهيهإفلهإيودوهاتزعني

لتؤك ههيعيوورهسءرهعنهذ اهاتداته1942اتودمهفلهاتغمفهاتجدهبعهلفلهاإجوقهاتوحورهاوعه

هتكهبجميونهاتسءوناسوقوىهاتوابوايوهاتألضااوهاتجزرارهاتجءبجرهتمكسجونهاوعهذ

ه هفإ ر هاتلهذتكي هت هيانهذءوكهاكسجونهفلهذتكهاتداتهعنهإجاه شدوهبودضوفى اذا

اتحووههفينهيادكهذءوكهالزلكيهت تكهتنهتادكهذءوكهحجويرهعنهاءشلىهفدقهاتوءفسجوىهاتبله

ه.تءف هتب عاهاتجداالهاتاوجووئوىهاتحوديىهاتجباد رهفلهاتحسووهاتو ائلهاتجزإدم

التىهلغواذويهتهيزا هاتجواليدكهيصالكهإيلهتيكهاتبجابىهاتبيهيثوتهلعيهكعهذ ههاء

اتلي هفشيدويهبوإبوورذوهاتألوورهاتدحو هيعوعد هدثووته شألهاتحوولهإنهطايقهاتص فىيهلذ اهعوه
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) حنهه[يهحوثهاو :يقد وتهاتبطدر]يفلهكبوبرههيهإوت هاءحوووهاتبءجديىي[ د وثوكهلييزيااهه]

جوقوهباوفوىه شألهاتحوول.هلعيهذتكهتزاتتهتجابىهعوياهيلريهتسبأل مهنه دمهإوتهزتءوهه وذي

يمهيكهإطوءوها طووإوهعضيكأيقد رهتيبطدريهء رهت هيرداهشيوهيفضع.هلب تهعنهاد هاتحقوقىيه

هاتليجووهيثوبداهتجايوووهاتألطدلهاءلتلهفيهي عهاتحوول(

عحيدويهلتدهفبالهعنهلذذههآاالكهعءد هاتلهادااارهبفشدويهللضيهب ائعهتدويهتبحعه

حوثهذكاهيه4333ايوىهاتاوجوووهاتحوديىهفيه وعلىهتء كهإومهبلفايقرهه[ وكهتوناتزعنيهعثعه]

وولهفيهاتح شألهلب تهعنهذتكهااباحهييهلي دوهعنهاتجوضهيبأكه رايىهاتحسووهاتو ائيهتهتصج 

هينهاتزعرعفاضورهعقباحرهفقطهتيألال ه..هلذيهاتفبحوتهاتحااريىهاتجوئوىهتحتهسطحهاتوحا

ه هإيلهلتهيقدم هاتلهعدا دبدوظهالتوعيالإجدو هاضوفى هذلههي هفله طوقهيعشوكعهتضلدو يضو

هي.اتجسبحوعهاتليج

ه:ظوذالهاتحوولنهاهتلق ه

هي كاههاتجواليدكه لعيهكعهعوهسوقهذكاههعنهإ مهتدفاهييهالتوعهإيجيهإيله حىهعو

ه هيجان هت هعو هاتبلقو  هعن هتيحوول هفإك هاتحوول؛ ه شأل هعن هاتسجتهاتجمح ل هعدجو ه رايى ءي

تد ووهجسودقهفلهاتووداتاتبق مهاتليجلهغواه[:ه)كور هبدبابوتليجوىهيكهتصدرهيهيلهكجوهاو ه]

هو(فق هاكبسوءوهعشوكعه  ي لهليكثاهإجقه؛ لعهعشايىهي عهاتحوولهتغزاهيكواهعجوهكوكهإيورهاوع

ه هذتكهيك هتوستهسدظهاتحجوضهاتعوءور هتجوعو هاوتور ه  ا هبسوطر هإضدير عنهعواله

هلهياتحووه هبسوطر هبءوو هتوءى هيلعجاال هليجانهتشووددو هكوحبلتور  هوسبألاا هعل كهاتتدعوءدم

هه.إشااتهالهعئوتهاتجلوالكهاتسوسورهاتجسبأل عرهفلهبءووهطوئاههل ليدوهتطوا

لالااعه رومهعصج هلذكلههيتهفلهاتطوئاهابوتطويهتنهيطواهعل كهاتتدعوءدمهاتألومهل

هظهاوجرهبودتد ورهاتهفلهاتأليورهعييتهتجثعهه؛هفإ دواتعوءوراتحجوضهيهلذا اهبوتغهاتبلقو 

هاإبوورهاتفورقهاتش ي هفله سورهاتبلقو هبونهاتطوئاههلاتأليور.
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لاتأليورهاتحورههياتحجوضهاتعوءورهبو دوه زوهعنهعججدإىهاتحالفتشوورهلهيجاءءوهي

هاتحءار هبوتغى هرلائوى هعيحجى هتبشاوع هاتحالف هعميون هعؤتبهعن هكبون اتشاو هلهيذل

هاتحالف هتيك هتباتوه هات كل هاتسبأل ام هفل هياجن هتااكجوتههياتحقوقل هعجاال لتوست

هلتااكووتهإشدائوره وتجرهعنهإجيووتهفزيدكوجووئر.

أليورهتثواهاايورهفلهاتهلل راهيراالههتألوتبهتيكهاتقدا ونافوتأليوره رومهكد لهعسبقعهتره

تتهاتجزيئورهاتجبلوض ههعنهاآلهفدلهع يءرهكوعيره؛ات ذد هعنهذتكهاتبصجو هات اوقهاتجحا 

هيلهزحفدوهه؛اتجباوعيرهاتبلهيحس ذوهإيودوهإدات هاتبقو وتهاتءو ديى هيلهاتبفوفدو فجيهاذبزازذو

قدمهبءقعهلتهاتجبدا عهفيهير ووهاتأليوىيهتقطيهذ ههاآلتتيهلتيصقهلتءسخه زيئوته وءوىي

هاءغشوىهاتأليديىيهلتءقعهلتوءيهيلهتصيحهاتجغّ يوتهعنهعاوكهاتلهآااهيلهتحدتدوهاتلهطواىي

ه.اتاسوئعهاتجواو واوىهلاتاوجووئوىهلاتادابوئوى

هفإكه هاتلهذتك؛ وتهءرايكعهاتلاتبلهتقبهبقدههض ههياتحوولهيتغوزيبازهعنهبودضوفى

يووتهلاتبد ورهاتجسبقعهتيحوولهبلو اهإنهاتلجهىاتغوئواتبيهتحول هتفسواذويهتيكهاتلشدائوره

ه.طوولوىاتهاوجووئوىات

هلبوبألطلهتيكهاتلقووتهف هيعثو هتيكهاتبجورني فلههووفبااضه جوحداتبيهعاتهبدو

هاءرضهل ه د هاعحوكول هتيهإضديىهعوالل بو  هاءحجوضهاءعوءوىهيحووليلتوى كهإفهيلتأليوق

دعهيله شاو هاتحقوقلهذدهاتحصد هإود..هفتأليوقدوهعنهعداالهيلتوىهتوستهاتجزوهاتصله

هلطايقىهتءروجدو.ههليتيحووهىاءحجوضهاءعوءوىهاتجطيدب

هتهي اعفيهاتطوولىيهبوءجوهه دعهعنهاءحجوضهاءعوءوىه4333يكثاهعنههيد  ذتكهي ره

.هلإمللهإيلهذتكيهيب هتججويهات راتهاتبيه.فقطهو دإه43فلهاتباكوههاتحودظهتيأليوىهاته

لاتو ههيظبوس ه)اتو هاتوساهوتشاعهكعهاءحجوضهاءعوءوىهاءسوسوىهفيهشايونهعبءوظاينهإاف

ه.اعهي ه فسهاتجاد وتيهلعيهذتكهفديهعألبيفىفي.ه.اد سوكهيي كيبوهاتوجءل(هعقور ىهببءوظاه
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هيلعثعهيي يءويهتأتلهاءحجوضهاءعوءوىهفيهشايونهحوثهتبأتبهعنه فسهاتجاد وت

هياءعوءوىهاتلسااولتد اهتسجلهاءحجوضههلتانهذيه درهطوقهاء عهعنهبلضدوهاتولضي

هه.لاءحجوضهاءعوءوىهاتوجوءور

هيكيدوهإسااوهاتبد رهحوولكه زيئوتهاءحجوضهاءعوءوىهاتمزعرهتييتانهاتج ذعهذده

هتيحووهلكعهاتساايوت هاتمزعر هفيهاءحجوضهاتءدليى هاتبد رهلاتجد دالل هتيكيهييجوءوى هعو

ه هاتجألبوا هفي هاتجءبجى هاءعوءوى هإسااوفاءحجوض ه صب هيجوءوهيدي هلتسجلهىيل صب

لذيهيكهاتساايوتهاتلسااوهلاءحجوضهاءعوءوىهاتوجوءورههيىذءوهتاجنهعشايرهاوتييهلراسوجوت

ظهعحولترهتيبأليقهاتحودظهاتجزإدمهعنهتيكهاتجألوتوطهيلتحد هاللكههيتادكهسوعىهلاوتيى

هاتااسجورهاتجيدثر.ه

هفق هت هتصجو ه جويهاد زيجوتهتبلجعهفقطهعيهساايوتهاتو ه لإمللهإيلهذتكي

هعوءلهلاح هيجوءلهاتتجوهياذاهت هارتووطهحجضههت تكه..اتوجءلهلاءحجوضهاءعوءوىهاتلسااو

هل.تيحووهىاوجهييكهذتكهاتوالتونهاتءوتجهتنهيادكهترهإفهيثءووهتججويهبالتوني

هثو ووهاهادتحواله..هلتءدعهاتحوول

اتجمح لههاتقوإ لهاتبيهيلبج هإيودوهكعه(3)ه[اتءرايىهات ارليءوىتلبواه رايىهاتبطدرهيله]

دعهلتلبواهكعهعوهحصعهعنهتءحقوقىهاتأليقيهلاتفمسفىهاتجواليونيهذتكهي دوهتءطيقهعنها اوره

هات ينيهكوكهت تكهتيحوولهسيسيىه  فهعبداتوى..هل هيحبجرهإيوءو هاتءرايىهلا وو الحضهذ ه

                                         
ه(3) هذورلكهه هاءي يدتد وى: هلايفووتدو هاتبطدر هاتليجيهتءرايى هات دوور هاتبطدر ها يلى ا را:

يحوليهلغواذوهعنهكبوريهليسبحسنهتي اإوىهاتا دعهاتودوهلتغواذوهتاد دوه جلتهاتاثواهعنه

زاتدكهيهاتابووسوتهلاتءقد هعنهاتليجووهلاتجألبصونهفيهاتغانيهسداوهعنهيلتئكهات ينهت

هيؤعءدكهبءرايىهاتبطدريهيلهعنهات ينهتاا لداهإءدو.
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تحجويىهاتجلبق اتيهلاتاالهإيلهكعهلسويىهيلبج ذوهاتجمح لهتءفيهل دالهاتيريهيله فيهت بواهه

هيقر.تأل

اتلهاتلصدرهاتق يجى؛هلذتكهبد فرههات يهاوعتهإيورهذ ههاتءرايىتا يه  لرهاتفااهل

د وكه.هفق هالافيهعلر هاتفمسفىهاتدثءوونهفيهاتو.اإبقوالاهعبلءبوهيحول هاتبءااهتحقوقىهاتأليق

هاتبطدر هإنهفاال هاتءشدوه.اتق يجى هيكهفاال ه ج  هإيلهتوريخهاتفيسفىي ه يقيه رال هلإء عو .

هتشاعهاتلجدالهاتفقايهتاثواهعنهاتفيسفوتهاتدثءوى.لاترتقووه

هاتهي رهت هيفيحهفيه هإيجوو هبل ا هالارلكهتيكهاتفيسفوتيهلحول هيكهيلطودو لا هيحوو

ه[ يهذءاي]ات كبدرهاتوودتد يهاتبطدريهذتكيهبعهكوكهكعهعوهفليرهذدهلعنهتولرهعوهإواهإءره

ه هكبوبر هفي هاتشدوال هاتبطدريى ه وبشا هبججيى هاتزعناتوحثه]اتُجحار هيإجوق هإيلهُعليقه[في و

يا ههاك)هإيلهتطدرهاد سوك:ها غواهويضحدكوتهاتسبشدوالهبوضلىهإرومهتهتجأله ء لا

لاالإووهي دوهتجثعهاطو هتاوثايو هتهيلبواهفاضوىهإيجوىهاوبيىهتمابووريهلا جوههيسمتىهعنهاءحوفوا

لتانهيهفو لعتادكهوهذدهتأكو هإيلهاصىهتحجعه فسهاوجىهاتقصصهاتبيهتالظهاوعهاتءدمهربج

ه(توستهإيجوى!

الارلكهت هيبيقهييهتليو هرسجيهفيهإي هاءحووويهلتاءرهاذب هبجدضدعهعيهاتلي هيكه

هرحيىه هاتل هات ضجوم هإيل هاتذبجوم هذ ا هلحفزه هاتددالي هاذبجوم هاتحوى هلاتاوئءوت اتطوولى

ل وبتهعءوطقهعألبيفىهعنهاتلوت ههي3614يبحاتهعنها ايبااهإومهاسباشوفوىهإيلهعبنهسفوءىه

ه.سءداته5تج له

لا وداهالارلكها ودوراهكووااهبجألبيبهي داعهاءحووويهلاو ىهبءدعهعلونهعنهاتلصوفواه

هفيه فواهويهلاإبق هالارلكهيكهاتبءدعهفيهعءواواهاتلصجزربلضهات)اتحسوسون(هاتبيهشوذ ذو

يكهي عهاتحوولهلاء داعهياجنهفيههضافبالا طماوهعنهذتكهيهيلزظهاتلهتاوفدوهعيهعدطءدو

 رتهبشاعهعءفصعيهبعها دوها حهتد  ي داعهاءحوووهت هوفباضهيكهفه؛فاالهاتباوبهعيهاتووئى
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ه بوجىهتيرالفهاتطوولوى.هضلاابيفتهإنهبلضدوهاتولهيعنهسيبهعشباك

الرهعيهعاهلت هتسبء هفاضوىهالارلكهإيلهييهاكبشوفهيلهتجابىهإيجوى؛هلتاءرهحدتدوه

ه اتله رايىهحروتهبأذجوىهتهتسبحقدويهعنهام هات إ هلاتبشجويهات يهتيقوههعنهاتزعنها

هيشداهإيجووهاءحوووهاتجواليونهفيهإصاه.ه

ءقعهتباوبهعيهعدطءدوهإيلهاتءحدهاءفضعهتلتبجثعهفاالهاتءرايىهفيهيكهاءفااالهاتبيه

فاالهاتلهد هاتحيبلهيبااك هذ ههاتصفوتهاتجفو لهعيهاتداتث هت فوتدوهاتلهاء وو هاآلتوىيه

د ههسوكهيكثاه بو هعبطدرهت دعهيألبيبهاابمفوهكوعمهإنهيسمفر.هللفقوهت ارلكيهيجثعهاد 

ه.اآلتوى

بهلظنهي رهاكبشهييطيقهالارلكهإيلهذ ههاتلجيوىهاس :هاتبطدرهبوت بقووهاتطووليلا ه

عهإءداكهل شاهذ ههاآلراوهفيهكبوبرهات يهيحجهيي عهاء داعه؛هييهيكهي عه دعهعوهذده دعهآاا

ه.3653هإومه[ي عهاء داعهبداسطىهات بقووهاتطوولي]

هيكه رايبرهتلو يهعنهعشامتهكثواليهلا هاإبافهبد ههلا هكوكهالارلكه ي ركه و ا

صلدبوتهذ ههاتهسليأتيهإيلهريه[ي لدبوتهاتءرايى]اتجشامتهفيهكبوبرهفيهفصعهبلءداكه

يفساهإنهطايقهاتص فىه)عثعههسجعهاتجبحجااتيهلتلقو هيإضووهاءحوووهات يهتهيجانهيك

هاتلون(هلغاائزهاءحووو.

لكوكهيأععهفيهاتبغيههإيلهذ ههاتصلدبوتهبداسطىهاتكبشوفوتهاتج ي ل؛هلتانهذتكه

هذ ههاتصلدبوت.هضت هيدافرهإنهتق ي هإ الهعنهاتبفسوااتهغواهاتجمئجىهيب اهتول

يتهكبونهعوهااإء )هلا هإيقهاتفوزيوئيهاءعايايهتووسدكهإيله لدبوتهالارلكهبقدتر:

يصدرل رهفيهيغيههاءحووك؛ههسي عهاء داعهتجستهيكهالارلكه فسرهكوكهياعهثقىهعجوهكوكهاتءو

ىهعثمها راهتهيسبدوكهبرهعنهإ مهاتثقه[ لدبوتهاتءرايى]اذهيدضحهاتفصعهات يهيحجعهإءداكه

هرهاتلون(تليوقوترهحد هكوفوىهظددهصلبد فيهفوزيوئوويهفق هيثورتءيهبشاعهاوهسيبوتءف
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ك[يهتعور]إوت هاءحوووهاتفا سيهها هكوكهعنهيبازهاتشألصووتهاتبيهتأثاهبدوهالارلكل

اتاوئءوتهاتحوىه قيتهاتسجوتهاتبيهاكبسوبدوهيثءووهحووتدوهعنه وعهاتله وعيهات يهكوكهياظهيكه

وتزرافوتهتطدرتهعنهحودا وتهشوودىهبوتوقاهاتدحشيه؛هفلبد ههاتصدرلهتطدرتهذ ههاتاوئءوت

هاتله هاتد د  هكو تهتحول  هاتله وعهإء عو هعنه وع هفشوئو هشوئو هيإءوادو هاطوتى إنهطايق

ه هاءإيلهفوءإيلهءكعهيلراادوي هإيلهذتكهاءغصوك هتدريثهلبءوو هالارلكهفاضوى اسبأل م

هاءحوووهتبطدر.هاتسجوتهاتجابسوىهاتبيهااباحدوهتعوركهبد فدوهاتلوععهات يه لع

كعهعنهتعوركهلالارلكهعألطئويهذتكهي رهت هيانهعجاءوهفيهتيكهاتفبالهالراسىههلكوك

جوتته.هلت هتانهذءوكهع.لبجسبدظهغواهعمئ هيب اهياتحوولهاتهبداسطىهتاءدتد ووهب ائوىه  ا

هعد دالا؛هلعنهث ت هيانهوهجاسجدحبلهإيجوىهعثعهإي هاتدراثىهلإي هاتاوجوووهاتحوديىيهبعه

هوكهتهب هيكهتلبج ه رايبدجوهاإبجوالاهكوعمهإيلهادلهعألويبودجو.ك

ه ووته هاكبشبهإوت  هع ليىي هكبونهالارلك هكو تهي  او هاتلبوءجو غايغدره]ءجسولي

لإيلهاتاغ هعنهيكهاكبشوفوتهعء  هت هيسجيهبدوهاتاثوالكهيهه3625هادا ونهاتدراثىهسءىه[عء  

هاكبسوتهيذجوىهإروذتكهحبلهيلاااه هفإ دو جىهفيهيلائعهاتقاكهاتلشاينهات يهشد هاتقاكي

هاتدراثى هإي  هلاتااعدزلعوتهيلتالل هاتجوءوت هتاكوه هاكبشب هتحقىي هفبال هلفي لفيهي

(ه)ات يهيحبديهإيلهاتجليدعوتهاتدراثوى(هDNAاتألجسوءووتيهيالظهاكبشوفهتاكوهه زيوه)

هاتبطدرهفيهيزعىهكووال هلبتيحووهشليا يهذتكهاتلهاتبلقو هاتج ذهياتلهايقوعه رايى طمكهل

هآتووتهاتبطدرهاتبيهااباحدوهالارلك.

انهذ اهتهيلكوكهحايوهبد ههاتبطدراتهيكهتؤاليهاتلهاتقووه رايىهالارلكهفيهعزبيىهاتبوريخ

ه هد اار ه راا هيح ث هلاتجمح لت  هاتجواليون هلتج ي ذوههاتفمسفى هاتءرايى هتءقوح إيل

هلاترتفوعهبدوهاتلهعءوباهاتليدم.ه

هإيلهذتك ههلبءوو هإيلهلتئد هت ارلكهيكهحول هعججدإى هات ينهي الا عنهاتليجوو
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.هلاتبقلهذؤتوهاتليجووهفيها بجوعه رجبرهاتججلوىه.اتلهحيد هعءوسوىهتبيكهاءزعىهدابد يي

هسءى هاءعاياوى ههي3343هاتجودتد وى هاتءدويى ه جحهفي هعشولراتهطدييى إيجووهبلضهلبل 

اتدراثىهاتايوضوىهفيهاتبد عههاتدراثىهلإيجووهاتحوداكهلإيجووهاتجبحجااتهاتق يجىهلإيجوو

هاتلهاتفوقهحد هاتطاقهاتجءوسوىهتبااويهات ارل وى.

هضلا هركزهذ اهاتفايقهعنهاتليجووهإيلهعسأتىهي عهاتبغوااتهاتجفو لهاتبيهعنهاتجفبا

ي دوها هتسووتهفيهتطدرهاتاوئءوتهاتحوىه)لذيهعسأتىهت هيسبطيهالارلكه فسرهتفسواذويهت تكه

هءودوهعلبج اهإيلهتعورك(يكهيبجهاهبوسوطىاهحول ه

لب يهتفاواهذؤتوهاتليجووهي لرهحد هاتطفااتهاتلشدائوىيهلا هيطيقداهإيله رايبد ه

ه هاس  هاتباكووي]اتج ي ل هتيبطدر هاتح يثى هاتباكوووى هب[اتءرايى هتاديءدو هاتبيهت  هفاالهي إضوفى

قهإيلهذ ههيلبل هعالرهلاتهاصوايهيطيهاتطفالهاتلهفاضوىهالارلكهاتألو ىهبوت بقووهاتطوولي

ات ينها عدذوهاس هات ارل وونههصكجوهيطيقهإيلهاءشألوه[ات ارل وىهاتج ي ل]اتءرايىهاس ه

هاتج ال.

لي وحتهاتلقدالهاآلتوىهتبيكهاتفبالهبجثوبىهحقوىهتيجحولتتهاتووئسىهاتااعوىهاتلهاثووته

لكوكهعلالفوهعنهاوعهيكهاتطفااته)يلهاتجصوالفوت(هاتبيهح ثتههي حىهات ارل وىهاتج ي ل

فيه وءوتهاتاوئءوتهاتحوىهتيحقهبدوهاتضارهالائجويهتانهات ارل وونهاتج الهحولتداهيكهيق عداه

باذو وهإيلهل دالهطفالهعفو لهعنهام هاتقوومهبآتفهاتبجورنهإيلهاتطفاات..هلتانهكعه

ه.عحولتتد هبووتهبوتفشعهات ريي

داهييضوهاثووتهيكهاتاوئءوتهاتحوىهاءلتلها ه شأتهإنهطايقهاتص فىهلتحتهكجوهحولت

ه.و.اتفشعه وحههذ ههاتبجورنهييضهسظالفهيرضوىهب ائوىهلفقوهتفاضوىهاتءرايىيهلتانه ف

لكوكهاتفشعهحيوبهكعهتجابىهتسللهاتلهاثووتهيكهاتحوولهيجانهيكهتءشأهبوتص فىيهليثوته

هيكهحسونهاتحبجوتتهي رهتهيجانهحبلهت هتيحوول( هاءسوسوى والتونهلاح ه)لذدهاتدح ل
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هيبادكهإنهطايقهاتص فى.ه

ي دوها هظداتهإنهطايقهاتص فىهتحتهظالفههضيعوهبوتءسوىهتيأليوىه)اتبيهعنهاتجفبا

بلهفيهعنهغواهاتججانهتاكوودوهحهرفإ ه؛يرضوىهب ائوىهيبل رهاتبحا هفودوهلفقوهتليجووهاتبطدر(

هاتلشاين.يكثاهاتجألبوااتهتطدراهفيهاتقاكه

لا هعءوته رايىهات ارل وىهاتج ي لهبوتدزيجىهعنهاوعهسجعهاتجبحجااتهييضو؛هاذهت ه

يكهترداههضيلثاهاطهفيهييىهبقلىهعنهاتلوت هإيلهييهعنهاءشاو هات بقوتوىهاتبيهعنهاتجفبا

اتبطدرهاتب ريجيهتياوئءوتهاتحوىهعنهاء داعهاتو ائوىهاتلهاء داعهاتجبق عىهحسوجوهتزإ ه رايىه

هات ارل وونهاتج ال.ه

تهبلضدوهي دوهتطدرهضاتداتيهكشبهاتبشايحهاتجقوركهيكهاء داعهاتبيهيفباهسلفيه ف

تادكههلي دوهعنهغواهاتججانهيب اهيكهيتبس هفيهاتداايهبسجوتهتشايحوىهعألبيفىهتجوعوهضعنهبل

ه.ضيسمفوهيلهايفووهتولضدوهاتول

هفق ه؛ايهبعهكو تهعو يهيي يدتد ووت هتانه رايىهإيجوىهيب ه[ات ارل وىهاتج ي للبجوهيكه]

.هلعيهذتكيهت هيسبطولداه.ي افلدكهإءدوهإيلهاتاغ هعنهكعهاءالتىهاتجءواضىهتدوهذوظعهي صور

ييهعنهاتءجوذ هاتجألبيفىهاتجقباحىهتفد هاتبطدرهذدهاتءجدذ هاتصحوح.هليبجثعهإيلهاتتفوقه

طدرهاتب[يهيله]ازكهاتجبقطياتبد]يح هيذ هذ ههاتءجوذ هفيهاتسوءوريدهاتألووتيهاتجلالفهبوس ه

ه[إيلهافزات

ر هاتليجووهات ينهيؤعءدكهبوتبطدرهيقويدكه رايىهات ارل وونهاتج الهاتجبليقىهيكهعلهجيف

ه]ب هاتب ريجيا هاتوطيو ه جدذ هه[ياتبطدر هاابااح هاءاوال هاتلقدال هام  هت  هفق  هذتكي لعي

االهاهاتءجدذ هفذ هضليافهييلهاتبدازكهاتجبقطيهيعألبيبهيلافهبوس هاتبطدرهإيلهافزات

بطدرهيكهاتهاهب تهعنهذتكاهات ارل وونهبشأكهح لثهاتبطدرهبشاعهتااكجيهلت ريجييهلياظه

ها هت هبقفزاتهكووالهلعبفااى.
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إوتجوهاتجبحجااتهاءعاياووكيهيهبل هيكهيالركهفيهب ايىهاتسولوءووتهذ اهاتءجدذ هلظدا

يكهعزاإ هات ارل وونهاتج الهي حضدوهسجعهاتجبحجااتهه[سبوفنهغدت ]له[ وييزهات رال ]

عهظداتهفجألهبهيتجوعويهءكهاتجبحجااتهيثوبتهيكهاتاوئءوتهاتحوىهت هتءشأهبوتبطدرهاتب ريجي

هباوععهتاديءدو.ه

لكوكهاء عهيكهيبأليلهات ارليءودكهإنهعلبق اتد هبسوههذتكيهتاءد هت هيفليدايهبعه

هو تهعجبيئىهبوتغاابى.راحداهيق عدكهب ائعهيااظيهحبلهتدهك

إوت هاتجبحجااتهاءلربيهيه  كاهيكهألوو اتءجدذ هحبله لافهع ظهتدوتبهذ اهاتل

يكهيل هطوئاهاا هعنهبوضىهاح ظهاتزلاحبهكطفالهذوئيىيهييه بوجىه[هذذههاتلهشويء لتب]

ه.عصوالفىهضألجىهح ثتهفيهاتباكوههاتجوءي

هودا وتهاتوايىهاتلهحوبوكاتحهضلحسههاتءرايىهذاتدويهكوكهعنهاتججانهيكهتبحد هبل

هضألجىهاذاهتلاضتهتبحد هفجوئيهشوعع.ه

ذ ههاتالإوواتهاتجألوتفىهتجوعوهتججويهادا ونهإي هاتدراثىهلاتفوزيووهاتحوديىهلعيهيكه

هاتحوديى هتيكهلاتاوجووو هتألبيبهإن هت هلاتبي هتحد ههصاتقصي هحد  هت لر هاتبي اتألووتوى

ووهاتجبحجااتهاتجؤعءونهبوتبطدرهعنهاءزعىه بوجىهت زإو هإيجاتهي رهلهاتضفوالعهاتلهيعااو

هيكثاهغاابىههلكاتبيهكوكهيجا هاتءرايىهاتبيهكو تهتبجوزهبأ دو بدوه زمهات ارل وونهاتج الهبد ه

هحبلهعنهات ارل وىهاتج ي له فسدو.

هفيههضليبجثعهاتغا هتيفجداتهاتجد دالل هتفسوا هاتءجدذ هفيهتدفوا اتدحو هعنهذ ا

ه جدذ هات ارل وونهاتج الهعنهتفسواذو.هسجعهاتجبحجااتهاتبيهت هيبجانه

هفجداته هتبفسوا هعحولتى هتجاي هيك هاتجلقد  هغوا هعن هيادك هياوال هذتكي لعي

اتجبحجااتهاتجد داللهفيهتطدرهاتطودرهإنهطايقهاتالإووهبأكهاتطوئاها هاا هفجألهعنهبوضىه

هاهبوإباافهإيجووهاتبطدرهي فسد اهاح ظهاتزلاحب؛هذتكهيكهتطدره دعهاتله دعهآااهيبطيهه
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لعيهذتكيهتهيجانهءيىهطفالهييوهكو تههيح لثهتغواهضأل هلعفو هفيهاتجليدعوتهاتدراثوى

يكهتحسنهاتجليدعوتهاتدراثوىهيلهتضوبهاتودوهعليدعوته  ي ل؛هذتكهيكهاتطفااتهتهتؤاليه

ه جدذ ه هتألويدو هاتبي هاتطفااتهاتدوئيى هفإك هث  هلعن هاتجليدعوتهاتدراثوى. هافسوال هاتل سدظ

هتنهيءبجهإءدوهغواهاضلوفهلاتمفهذوئعيهييهكووايهفيهاتجليدعوتهاتدراثوى.اتبدازكهاتجبقطيه

لفضمهإنهذتكيهفق ها دورهاتبطدرهاتجبقطيهعنهيل هاطدلهبسوههإ مها رترهإيله

 جدذ هات ارل وونهاتج الهعء ههضاتبلوععهعيهعسأتىهي عهاتحووليهلذيهذاتهاتجسأتىهاتبيهت ح

ادكهلتدهحبلهبالتونهلاح هإنهطايقهاتص فىيهفمهاتو ايى.هلعوهالامهعنهغواهاتججانهيكهيب

 هود وتهاتوالتوءوتهاييد  هعلءلهتيج ا هحد هعوهاذاهكو تهاتاوئءوتهاتحوىهاتجاد ىهعنهتاي

هعاتهبجااحعهتطدرهعبقطلىهيلهت ريجوى.

هاتليجوىهإيلهذ هه هبونهي يهاتقورئهيذ هاتااللال هسءحول هيكه ضيهذءو بءووهإيلهذ ا

ه:اتءرايى

هإيجوىهذ ههاتءرايى:هاهاتاالهإيله3

سوقهيكهذكا وهفيهاتفصيونهاتجألصصونهتيجغوتطوتهاتليجوىهلاتلقيوىهاتبيهيلبج ذوه

هاتليجوىه هطالحوتد  هفي هلاتلقيي هاتليجي هاتجءدج هإيل هاتجمح ل هاإبجوال هإ م اتجمح ل

هاتجاتوطىهبودتحواليهذتكهي دوهعوءوىهإيلهتفاواهرغوديهلتوسهإيلهتفاواهإيجي.

 اهذدهيكهكوورهإيجووهاتحوولهكبوداهفيهاتاالهإيله رايىهاتبطدريهلت هليل هعوهي  هإيلهذ

ياد داهيؤعءدكهبدويهلتدهكو ته رايىهتدوهعص ااوىهإيجوىهعوه  رهعءد هذتك..هءكهاتحقوقىهته

هيجانهاافوؤذوهيلهاتدانهعءدو.

ججو ه[يهلاوجبرهفيهذ اهاتاليفو هباتءسايره]اتليجووهات ينهراللاهإيله رايىهاتبطدفجنه

لذدهعنههيلذدهإوت هفيهاتايوضووتهلاتوودتد ووهاتجزيئوىهلاتفيسفىويهتهيالريهوإوتجكد رههذد

ه ها بق لا هعن هيشدا ههياتبطدر رايى هلذده وحههكبونه]يال هات يهلادتحوال هلذ بسوودوي
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لترهحدارهعصدره..هم4336هسءىهلغواههه[ريبشورالهاللكوءز[هات يهيتفرهفيهاتاالهإيله]اتشوطوك

هعييوهبوإباافوترهعنهسألايىهاتليجوو[يهلذدهعفااهعبجاالهيبح ظهالارلينه-هتلءو ]اهشدواهبوس 

لعييوهبوتسألايىهاتليجوىهعنهافبااضوتهاتبطدرهاتألووتوىهل قوطههياتحقوقوونهعنهااافىهاتبطدر

ه.ضلفدوهاتقوتيى

لكوكههيعبألصصهفيهاتاوجوووهاتحوديىلهيلذدهإوت هتيالري[يهعوياعهال بدكلعءد ه]

ذوههفيهلعيهاتبق مهاتاهيكبشبهبءفسراحا هاتحوالههلتألصصرهاتلهيكهاتبطدرهببءرايىهيؤعنه

هاتبيه هاتليجوى هاتدوتى هاتبطدر هإن هيزاتت هاتبي هاتقوتيى هاتثغاات هإشاات هاتجزيئوى اتوودتد وو

يهكبوبرهفقومهسوإبدوهبدضيهيءسجدوهيتووإرهحدترهتوجارلههإيلهاتءوسهبغواهتفاواهلتهعءواشى

رهاتبطد رايىهلذدهعنهيلائعهاتابههاتبيهايوتههيهم3365ومهإه[اتبطدره رايىهفيهيزعى]هاتشدوا

لترهعشوركوتهإ ي لهفيهلثوئقووتهإيجوىهإنهات اىهيهفيهاتلصاهاتح يثهريسوهإيلهإقه

ه.اتجبءوذوىهلإمعوتهاتبصجو هات كيهفيهاتحوولهلاءرضهلاتادكهل دتهاتلهاد سوك

ه] هبوديلعءد  هعوياع هلعبألص[ي هلتطدريهسوبق هتاليءي هإوت  هاتاوجوووهلذد صهفي

رترهشادكهلا هسوليهيعاياوه–اتحوديىهليسبوذهاتاوجوووهاتحوديىهبجوعلىهتودويهفيهبءسيفو ووه

هفيه هييضو هكثوال هاءاوال رايى هات اوقهلاتكبشوفوتهاتليجوى هاتليجي هتألصصر هعي هياتبطدر

طهقول  هيكهكعهاتءيهحوثهلاصد وهإء عوهاايهكبونه)اتبطدره رايىهفيهيزعى(هتجوياعهالا بدك

هبوتفلعهطلءتهاتبطدرهاتص فيهلاتلشدائيهفيهعقبع هاتبيهذكاذو هوبرهاتشدواقومهببأتوبهكبفي

ليلبواهعنهيشداهعنهيسسداهللضلداهاداإ ه رايىهيهم3332إومهه[ ء لقهالارلينهاءسدال]

هاتقوبعه هغوا ه)اتبلقو  ه قطى هلاصد و هاءاوا هاءكواليجي هشايدو هفي هات كي( )اتبصجو 

بدوهإيلهلإيلهالتتيهسبحوتىهاتبطدرهاتب ريجيهاتلشدائيهإواهاتزعنتمابزا (هلالتتبرهإيلها

هاتغوئوىهترددرهاءإضووهاتجلق لهعالهلاح لهعنه دىهُعصج هعوه)ذدهتهي كاهاترهيلهاوتقهبلوءر(ه

أ رهلات يهيلبافهبهيلذدهإوت هاتوودتد ووهاتجزيئوىهاءعاياي[يه د وثوكهلييزلعءد ه]
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بسوههنهتا[يهتيهسبالبع]لذتكهفيهعججدإىهكبههاتصحفيهاتشدواههيكوكهعيح اهفيهشووبر

قهلعيهاتكبشوفوتهاتح يثىهييضوهاتءوطقىهبلمعوتهاتغوئوىهلاتأليهيالراسبرهتيوودتد ووهاتجزيئوى

هلذديهاتبطدرهلفضحدوهلكشبهزيفدوهتيءوس رايىهل ورهعنهيإ ظهيإ اوههيتاا يهإنهاتحواله

هم4334إومهه[ييقد وتهاتبطدر]ه وحههاتابونهاتشدوا

يسفىهبالفوسدرهاتف[يهليلتدجوهعوسوجدهبووتويييهبوتجوريءي[يهل] وايهفداللرلعءد ه]

لاتثو يهبالفوسدرهاتفيسفىهلإي هادالراكهبجوعلىهيهلإي هادالراكهبجوعلىهلتيىه ود واسي

هيريزل و هللتيى هعيح اكي هاتثءوك هلا  هااافىهي هل دال هحقوقى هفي هبوتبشاوك هيلتدجو ب ي

فيههلات يهت ه شاه[يهتجوذاهتهتجيكهاتألءوزياهي ءحى؟]هطووليهلذتكهفيهكبون)ات بألون(هات

ه هإوم هبيء ك هم4332علاضهاتابون هاتصوالمهي هاتابون ها  ار هفي هعوسوجد هعي هشورك ث 

ه.م4333إومهه[اءعاهات يهياطأهفورهالارلين]هتيبطدريون

ات كييههبصجو ذ اهتوسهكبوبو هإنهاتيريهلتهإنهاتلا هكبووهفيهعق عىهاتابونهيقدتك:ه)

هعنهذتك.
ٍ
هعنهيح  وهعبدرٌطهفيهشيو تق هرييءوهي رهعنهاتجسبحسنهه.لتهإنهاتأليق.هتوسهييو 

ربجوهلهايكه دضحهذ اهعء هاتو ايىيهءكهرييءوهاءسوسيهفوجوهسوأتيهيقضيهبأكهذءوكهاطأهعوه

ه(فيه رايىهات بألونهاتطووليهااطأهت ر ىهاوتيىه

ه تجد دىهتألاافوتهاتبطدرهلآتووترهاتألووتوىهلغواهيكهيكواهات بقوالاتهاي  هإيلهلذ ا

اتليجوىهذيهعنهيشألوصهعيح ينهيلهتهيالريونهيلهتاليءوونهفضمهإنهيكهياد داهتطدريونهعنه

ه.اوعهيكهيا لداهتصدابد هلإقيد 

برهاصهلحايهلا هيسبوذهيحوووهعبألصصهلتطدريهسوبق[يهلذده دنهعورتونلعءد ه]

و ذوهغواهاتقوبعهتمابزا :هلكوبهيكهعءواشوترهعيهاتطيوىهإنهاتألءفسووهاتج فلوىهاتشدوالهلتلق

كو تهسوووهفيهاإواللهتفاواههفيهذ ههاتسبحوتتهاتبطدريىهاتاثوالهاتبيهتهلزكهإيجيهتدوهاته

ه.اتألاافىهلاتبيقونهلاتدذ هبصحبدو
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ءرهلتاهيلكوكهعيح اهلتطدريوهيلذدهعبألصصهفيهاتقو دك[يهويوهه د سدكفلعءد ه]

قااولهلب يهفيهاتبدسيهفيهاتهييفوقهب لرههإيلهكبونه)اتبطدره رايىهفيهيزعى(هتجوياعهالا بدك

لعبوبلىهآااهاءاوورهاتليجوىهاتلهيكهتوقنهتجوعوهعنهااافوتهاتبطدرهلي دوهتهتل لهتزيوفوته

ورهعنه اثاهذ اهلإيلهيهلتادءوتهاووتوىهتهي إجدوهييهالتوعهإقييهيلهإيجيهتجايويه حوح

يألدضهعءوظااتهبءفسرهعيهتطدريونهكوكهشداهَعنهيءبق لكهااافوتهاتبطدرهفيهيعاياوهبعهي

هاتججو هليدزعد  هفيهذ ا هلعنهعؤتفوتر هكبونهإنهعءوظال(ي هات ارليءوى: هل)ذزيجى )ذزيجىهي

هعفبدحى( هبلقد  هلات ارليءوى هالارليني هكبوره(ي)عحوكجى هيشدا هعن هللذد هإنهي )كبون

هشوووهيااظ(اتإبااضوتهاتد ودىهتيبطدرهلي

ذ ههبلضهاتءجوذ هإنهاتجلورضونهتيبطدريهلعوهكبودههفيها بقوالذويهليجانهاتسبفوالله

هعءوظااتهل حدذوه هعن هذكا وه هعو هلكع هتدوفبدو.. هلبووك هاتءرايىي هإيلهذ ه هاتااللال هفي عءدو

هعد داللهإيلهاتءتيهليجانهاتد د هاتودوهبسددتى.

ه:اتبصجو هات كياهه4

ه شألهاء داعهاتحوىهيهلتحول هتفسوا(3)رايىهاتبطدرلذيه رايىه شأتهفيهعدا دىه 

د دو هعءوذضو هبوءلهتاعهاءي يدتد ووهلاتبفاواهاتغاضييهلذيهتتفسوااهإيجووهبلو اهإنهكعهي د

ه..هىهفيهاتأليقيالالهفوإيهيهبوإبوورذوتي لرهاتلشدائيهاتمغوئيهات يهتلطوره رايىهاتبطدرهتيطوولى

ونهإنهل دالهإودنهفيهتصجو هاء داعهاتحوى؛هالإولظهاتبطدريلذيهء عهذتكهتدا ره

هل هاتبأليوقي هلاإوالل هاتسجاال هفءشأتهاتلودنه بوجى هعنهبلضي هتطدرتهبلضدو هيذتاد دو

هغّواتهلظوفبدوهإواهاتجشدارهاتبطدري.يإضووهيلههيلبافهبد دالهيإضووهبمهلظوفىتتهت تكه

ه هفي هتاظ هعبألصصىلذي هتلقو اتهلظوفوى هاتحوديى هاوبهياء رجى يىهلتلقو اتهغوا

                                         
ها راهعقوتهعدجوهبلءداك:هاتجوذوتهفيهتفسواهاتبءدعهاتحودييهعءلهزيبدك.هه(3)
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هتمابزا يهلعنهث هتلجزهاتاؤيىهاتبطدريىهاتب ر وىهاتبااكجوىهإنهتفسواذو.

هاتبطدريىهل هاتاؤيى هلتزيعهإءدو هذيي هكجو هاتحوول هفيهل بهحقوقى ذيهتحصاهاللرذو

اتألاافوى..هلتاظهكعه دعهعنهاء داعهإوتجوهاوئجوهب اتريهت هيبطدرهعنهغواهيهلت هيءشأهإءر..ه

هلتهتسجيهاس هذتكعنهِاوعهعصج هذكييههتتجباد دوهايقهاء داعهاتحوىهساهلذيهت تكهتف

هاسجره هإن هبغضهاتءرا هذكي هعصج  هبد دال هاتجؤعءى هاءاليوك ه جوي هفودو هتوجبجي اتجصج 

ه.ءرايوتهات يءوىل فوترهلحقوقبريهلذ اهعوهيفاادوهإنهات

ه هلذي هتسووون.. هعلوءى هاليءوى هتبوءلهرؤيى ههيلتدجوت هإن هذتكهسوول ذو هاللريك هذويالاو

يعاهىهب اىهلإيجوتح ي هاتجصج هذدهيكههلاتثو ياتجاتوطهبجدا دىهييقد وتهاتبطدرهلكدءبر..ه

اتءرايىهيكهاتأليقهاتألوصهتاعه دعهحيهيبءوسههذ ههتاظهت تكهله.يألا هإنها رلهاتلي .

كفاضوىهتفسوايىهعيهاتبصجو هات كييهبوءجوهاتبطدرهاتب ريجيهتأل داعهاتحوىهبلضدوهعنهبلضه

هبداومهعيهاتبصجو .تهي

تق ي هتفسواهتءشدوهاء داعهاتحوىيهلذيهاتح لالهاتبيهتبءولتدوه رايىهاللرذوهيبل ظهل

هتءشألهاتادكهكاعيهُيسب  هإيورهعنهام هاتبدافقهبعها دوهتضوبهاتلهذتكهاتبطدر؛ه تفسواا 

هات اوقهتيادك.

 يتهبجء هفه؛عنهطافهاتبطدريونكثوالهي حونهذ ههاتءرايىهتجضويقوتهلا هتلاضه

ه هي د  هي حوبدو هإن هيشولدك هلاتبطدريدك هات كيي هاتبصجو  ه[َاْيَقِديُّدك]حاكى هي يكهعي

ودكهولضد هاليءلاتجؤسسوتهاتبوبلىهتدوهتوسداهك تكه جولو..هفحاكىهذ ههاتاتجءضجونهاتله

ه..هبعهاكهبلضد هعمح ل.لبلضد هتهيالريدكه..عيهاابمفهاليو وتد 

[يهلذدهعنهيلائعهاتجؤسسونهتد ههينهكوءودكال]اتوالفوسدرههلعنهياطونهذ ههاتءرايى

يح هاتجشوركونهفيهلضيه جدذ هشدواهتبفسواه شألهاتوالتونهفيهب وهاتأليقهعنهاتحاكىيهل

ام هاءُتفىهاتاوجووئوىهتألحجوضهاءعوءوىيهبل هيكهتاا يهإنه جدذ رهلاإبافهبل مهل داله
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ه.اوجىهتفسوايىهتر

إجاههفيهادتحواليهث هإوالهإءرهل ءّبهيهات يهاضله[ي بد يهفيد]اتوالفوسدرهلعءد ه

ه.يإينهفورهتاا لرهإنهاتحوالهيهلا ض هاتلهحاكىهاتبصجو هات كي.[هات يهذءوكهاتر]كبونه

هل هعءد  هاتوودتد ي ه ي]ات كبدر هاتشدواله[ذءاي هاتبطدريى ه وبشا هبججيى هياتُجحار

هتجألهإرومهتإيلهاتسبشدوالهبوضلىه[يهلات يهإيقهاتوحثهفيهيإجوقهاتزعن]فيهكبوبرههلذتك

هعيهكد رهعنهاتبطدريونها:ه) غواهإيلهتطدرهاد سوكهيلهغواهههو ء لا اكهيا هسمتىهعنها

اءحوفواهلاالإووهي دوهتجثعهاطو هتاوثايو هتهيلبواهفاضوىهإيجوىهاوبيىهتمابووريهلا جوهذدهتأكو ه

ه(إيجوىهتإيلهاصىهتحجعه فسهاوجىهاتقصصهاتبيهتالظهاوعهاتءدمهاهربجوهعفو ل..هلتانهتوس

هل هه] وايعءد  هلذد هلتيىهفداللر[ي هبجوعلى هادالراك هلإي  هاتفيسفى بالفوسدر

عيهليهتطوواهات بألونهااافىهل دالهحقوقىهفيهاتبشاوكيهلات يهكبوتهكبوبرهفيه ود واسي

ه[تجوذاهتهتجيكهاتألءوزياهي ءحى؟ره]لذتكهفيهكبوبكد رهكوكهحوءدوهعيح ايه

حوتهذ اهاتفايقهاتليجيهاتجدا رهتءرايىهلسء كاهذءوه جوذ هعألبصالهإنهبلضهطال

هاتبطدر:

هاتبلقو هاتجبألصص:اههي

إء عوه اظهلديضوحهعااالذ هعنهذ اهاتجصطيحيه  كاهذ اهاتجثو هاتبقايوييهلذدهي ره

.هتاءءوهإء عوه اظهعبألصصهاللكهكد رهتلقو ا .تدح هيهفإ ءوه  كاهي رهيح هيحافهاءبج يىه

هاتلشدائوى هاءحاف هعن هطدييى ه جيى هباد دو ه صفدو هحوءدو هفإ ءو هتوسهتلقو ي هلتان ا..

ه[تلقو هعبألصص]حوءدوه قد :ها دوهاصو لهتشاسوواه.هتانهإء عوه اظهعبألصصو .

لوهفيه ج ذوه جوتفو وعهاتاوئءوتهاتحوىهإء عوه  اقهاتءراهفيهلبءووهإيلهذ ا؛هفإ ءوه

ه هل  تهذا ا هاإبوورذو هفودو هاتبيهتيجان هلاتبألصصهتي ر ى هاتبلقو  هلا هغويى   فى..

ه3ييهشيوهاحبجو هح لثرهفيهاتطوولىهياعهعنهل  تهبولضهاتلجيووتهاتايوضوىهاتجلق لهيكه
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يلبواهعنهذ اهاتءدع..هليلبواهفيه فسهاتداتهعنهاءعدرهاتبيهيسبحوعهفيهحقدوهه33353عنه

هيكهتادكه  فى.

عهكيهفداضحه  ايهذتكهيكهإماىهذ اهبءرايىهاتبطدر..هلكوبهيبسوههفيهذ عدوهيعو

وتبلقو اتهاتجبألصصىهالتوعهتيقوعهاتشكهشيوهفيهاتحووليهبعهفيهاتادكهعنهذ اهاتءدع..هف

إيلهل دالهعصج هذكيها هتحا هبإ شووهذ ههاتبلقو اتيهلذ اهعويءقضه رايىهاتبطدرهاتبيه

هئءوتها هتاد تهبجحضهاتص فى.وكهاتايتلبواه

هل هعثم هلعءدو هتحصل.. هيك هعن هيكثا هذتك هإيل هاءعثيى هاتءروم اتجواو وايهتصجو 

..هفددهتصجو هفيهغويىهاتبلقو هلاتبألصصهت ر ىهتهيجانهتصدرذويهذتكهي رهتيجأليداوت

هغوتوو هعوهيادكهتصجو هاء رجىهاتجبحاكىهيكثاهتح يو هتيجصججونهعنهاء رجىهاتوءوديىهاتثوببى.ه

اتجشوكعهاتبيهترداهفيهاتجثقههاتو ليهيكواهباثواهعنهتيكه اظهي ءوهكجثو هإيلهذتكهل

يهيجانهيكهتءبجهإنهادبايقيهذتكهءكهاءلتلهتلجعهإيلهيسوسهعواو واييهبوءجوهيقدمهاتب

هاتثو يهإيلهعو يهاتشاعهاتفوزيوئييهلاتبصوعو هاتلجيوىهتجوعهءكهتادكهيكثاهتلقو ا .ه

عهغوونهيلهتلطّهل.ه.ذ فو هعلوءو هيؤاليهكعهإءصاهعنهإءو اهاتبصجو هلسههب تكهذدهيكه

هعنهذ ههاتلءو اه إجزهاتءرومهإنهاتلجعهفيهإءصاهلاح هيجلعهاتءرومهإ ي هاتلههيؤاليييٍّ

هاتفوئ ل.

ه اظهل ه دويىهء عهذ ا هبوتلودنهلاتبصوعو هاتاثواهعنهذ ه هتانهاءاطووعجيدول ..

عجوههياطووهيكواهباثواهيهحوثه اظهفودواء رجىهاتبيهيصججدوهاد سوكذتكهتهيص قهاتهإيله

 جزتهإنهطايقهاتبجابىهلاتألطأيهإيلهاتاغ هعنهيجانهتص يقريهءكهعلر هذ ههاتبصوعو هي

يكهبلضهاءإطو هيجانهتجءودوهفيهاتطدرهاتو ائيهات يهيسوقهاالاو هاتجءبجهاتلهاءسداقيه

.هلعيهذتكهت هيزإ هيح هعنهاتءوسهيكهييهاتهي رهيوقلهعنهاتجسبحوعهتمفيه جويهاءاطوو.

هتصجو ه ججرهاد سوكهل  هذا اه  فى.
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لهالر ىهتاالهات ااذوههيهفإ ءو جويهاء رجىهاتجواو واوىهفيهاتطوولىإء عوه ءراهاتلهيعوه

ه.هتهيجانهتصدرهع ظهالابرهبإتقوكهعحا عصججىهججويهاتجأليداوتهف.ه.اتاجو 

..هفديهعصججىهبإتقوكهب ييهته جججىه قورهاتألشهعنهاءعثيىهاتداضحىهإيلهذتكهل

وتهاتبيهإيلهاتحشااتهلاتوااءقورهاتألشههيبغ ظهنهتصدرهع ظهالابرهلتلقو ههلغوئوبر؛هفيجا

نهتسيهيسبطويهيكهيءقاهعوهبوحوثه.ه.ليسبألا دوهإنهطايقهاتءقاهيتألبفيهفيه  لعهاءشجور

ء داعهاإء هه43اهه35اتلهإشاه قااتهفيهاتثو وىهاتداح ليهليزالاالهذ اهاتل الهتوصعهاتلهعوهبونه

.هيعوه. /سوكه333ساإىهإجيرهاتله.هلتصعهلعءدوه قورهاتألشههاءاضا.هياء غاهحججو ه

هعنهاتثو وى.هه3/3333اتزعنهاتفو عهبونهاتءقالهلاءااظهفددهياعهعنه

اتص عىهاتبيهتءبجهإنهذ ههاتطااوتهاتجببوتوىهتهتألبيبهإنهتيكهاتبيهيسوودوهضانهل

اتايسهفيهحوئطهاسجءبييهاتهيكهاتبصجو هاتجلِجزهت عوغه قورهاتألشههيجءورهاتبلاضهءيه

ه دعهعنهاد وبى.

ومهلرجججىه قورهاتألشههتبجوزهإنهسوئاهاتطودرهفيهذ ههاتءوحوى..هف هلت تكهكو ت

ليلجعهاتجءقورهعيهحاكىهاتفكهاتسفييهاتهيكههياتججججىهتبصعهإء هعلر هاتطودرهبولضدو

عءقورهل جججىهطوئاه قورهاتألشههعءفصمكهإنهبلضدجوهبأ سجىهاسفءجوىهتجبصهاتص عوته

هاتءقا. هإنهإجيوى هاتءوتجى هاك هبع ها. هاتجوالل هيفضعهعنهعوصهذ ه هبشاع هتؤاليهإجيدو تجا ى

هاتسوورات. هلاتص عوتهفي هإيلهاعبصوصهاتص عوته. هتأتيهعنها رتدو هاتجوالل هذ ه  دالل

هلاسبلوالتدوهتحوتبدوهاتطوولوىهإيلهاتفدريهلذيهتفدقهبجدالتدوه اتجببوتوىهبفدا عهاصواله  ا 

هاتجداالهاتبيهيفازتدوهاتباءدتد ووهاتح يثىهبأشداط.ه

هاتلجيحوثهيكه هاتطوئاهإشاهطااوتهفيهاتثو وىذ ه هتابجعهحبلهفيهحوتتهيالاو هيوى

فصعهاتجءقورهإنهاتججججىهبد ههاتطايقىهاتألوراىهتسجحهتيحجالهاتبيهتحجعهالعوغهاتطوئاهل

هفيه هثو وى هلتبشاعهآتوى هتادك هلذا ا هاتءقاي هإجيوى هاتليديهيثءوو هإنهاتجءقور هبلو ا  بوتحاكى
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هعبصوصهاتص عوت.ا

ه:وبيىهتمابزا اتبلقو اتهغواهاتقاههن

عصو لهإنهيه  كاهذ اهاتجثو هاتبقايوييهلذده(3)لديضوحهعااالذ هعنهذ اهاتجصطيح

نهلع وبضيهلعنهاطلىهاشووىيه..هعؤتفىهعنهعؤتفىهعنهإ لهي زاواه لي هاهكجوهاتفئااك؛هفديه

هعءدو.هلإء عوه زيعهاطلىه ون.لعنهعيقطهعل  ييه
ٍ
فإكهبوايهاء زاوهتهاوجىهتدوههيييه زو

هعيهبلضدوهفيهيعوكءدو.فإيلهادطمقيه ه.ينهتلجعهاتجصو لهاتهبد دالهكوععهي زائدوهعجبجلى 

ه..هلب تكهفإكفسوءدورهتجوعو ههيبإزاتىهيّيهحجٍاهعءرفإ ءوهاذاهاجءوهاتقدسهاتحجاييهلعثعهذتكه

ه.اتقدسهلاتجصو لهي رجىهغواهاوبيىهتمابزا 

وء رجىهاتجلق لهتهيجانهيكهتلجعهإء هازاتىه.هفاتاوئءوتهاتحوى.هلذ اهذدهاتحو هعي

 دوهتهبعهاهييح هي زائدويهلت اهتهيجانهتد ههاء رجىهيكهتادكها هتشايتهبوتبطدرهاتب ريجي

ب هيكهتادكها هلِ َ تهكجوهذيهبشاٍعهفدرّيهتهإيلهعااحعيهلاتاوئنهاتحيهعثوٌ هإيلهذ هه

هاء رجى.ه

ايىه ريهفداضحه  ايهذتكهيكهىهاتبطدر..هلكوبهيبسوههفيهذ عدوإماىهذ اهبءرايهيعو

هاتبطدره هاتودمها هتطدرتهإنهكوئءوٍتهتألوا و هاتباكوههاتجد دالل يكهاتاوئءوتهاتحوىهعلق ل

يااظهياعهتلقو ا يهلبجوهيكهتلقو هاتاوئءوتهاتحوىهيزالاالهإنهطايقهاضوفىهي زاوهيلهلظوئبه

هإيورهيااظهاتودوهإنهطايقهاتطفااتهعثم ؛هفوء كجوهيكهاتاوئءوتهتطدرتههيجانهيكهيقو :وو 

هاتلهاتدراوهفيههيبإضوفىهي زاوهللظوئبه  ي ل هيجههيكه بجانهعنهاتلداللهاطدل  فإ ره رايو 

اتجسورهاتبطدريهبأكه زيعهاتجزوهاتجضوفيهليجههإيلهاتاوئنهاتحيهإء ذوهيكهيوقلهاوالرا ه

ه.إيلهاتقوومهبجدوعرهاتحوديى

                                         
ها را:هعقوتهبلءداك:هعوهذدهاتبلقو هاتغواهاوبعهتإلابزا ؟يهال.هيحج هابااذو .ه(3)
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هإء عوهاا تهاتسجاىهاتائديىهعنهاتجوويهيجههيكهفإذاهكو تهاتائبوكها هظ داتوهعثم 

هإيلهاتحوولهلاتقوومه هتانهاوالرل  هي ءوهاذاهيزتءوهرئبيهاتسجاىهسبصوحهياعهتلقو ا  يادكه حوحو 

رلهبوتضالذ اهيؤاليهفإكهبوتدظوئبهاتحوديىهكجوهكو تهاوعهظددرذجو!هلبجوهيكهذ اهتهيح ثيه

هيكه رايىهاتبطدرهتوسته حوحى.هاتله

ه هلك تك؛ هاتدظوئبهاتجلق لهفإ ر هذ ه هيك هتصدر هإيل هعوءوى هاتبطدر هكو ته رايى اذا

بألونهكعهلي رهت ها يهاتجد داللهفلهاتاوئءوتهاتحوىه ووتهبشاعهت ريجلهإواهبميونهاتسءون

شيوه وتحهيثءووهذ ههاتفبالهفبااكجتهذ ههاتصمحووتهحبلهل يتهاتلهذ اهاتبلقو هات ظه

ههاتدظوئبهاتحوديىهفلهاتاوئءوتهاتحوىهفمشكهيكهذ اهاتبصدرهلات ظهيقدمهباعهذ هي شوذ ه

ه.يءدورهاذاهل   وهفلهاتاوئءوتهاتحوىهلظوئبهغواهاوبيىهتمابزا 

)اذاهكوكهعنهاتججانه:ه فسرهفلهكبوبرهي عهاء داعهحوثهاو الارلينههلذ اهعوهيااهبر

هإ ي لهلعبداتوىاثووتهل دالهييهإضدهعلق هتهيا حهيكهيادكها هتادكهإنهطايقهتحدتته

هلطفوفىيهفسدفهتءدوره رايبيها دووراهكوعم(

هتدظوفىهاتبلهيقدمهبدوهتاهلعلءلهيكهذ اهاتلضدهعلق هتلقو هغواهاوبعهتمابزا هيظهيك

لاح هه زولتدهتدهفق ه..هلي رهل دالهتدوهاوعهيكهتجبجيهكعهاء زاوهاتبلهيبادكهعءدوهذ اهاتشيو

ه.بمشتهاتدظوفىهبوتايوىعنهاتجاد وتهت

يلهياا تهعءدوههيسيكييهاء دزلهاتح يثىهاتجلق لهاتبلهتدهاطلتهعءدوهلعثعهذتكه

هت غواها زو هفإ دو هبوتايوىاي هفس  هذتكهيك هبشاعه.. هتاد دو هتصدر هيجان هت هاء دزل ذ ه

هيلتوىههيت ريجل هعءدو هعنهيشاو  هاتبلهيجانهتحصويدو هاتصمحووتهلاتجءوفي هتااك   بوجى

ه.اتباكوه

دظوفبرهحجعهاتءوسهعنهاءاللارهاتليديىهفهياتجصل هاتادابوئلهلعنهاءعثيىهإيلهذتك

لذ ههاتدظوفىهتهيجانهتحقوقدوهاوعهيكهتجبجيهكعهي زاوهاتجصل ههياتلهاتسفيوىهيلهاتلاس
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ليادكهكعهشيوهعنههيعنهيسمكهليحوو هلعحاكوتهلاتصء لقهاتاوواهات ظهي ايرهاتءوس

لكعهذ اهيجههيكهيح ثهيلتهه..اىلعد مهبجص رهاتطوهيذ ههاءشوووهفلهعدضلرهبوتضوط

ه.اوعهيكهيبحاكهاتجصل هسءبوجبااهلاح ا

هيحضا هتد هعثمه ويعو ه صفدو هيل هتيجصل  هاتجاد وتهاءسوسوى ههيربي بجانهعنه فين

ها اهتلقو ذكوكهلت تكههياجعهبوالهاء زاوهاتءواصى اسبأل امهاتجصل هتطوبقونهيلهثمثىهحبله

ه.لتهيجانهتاد رهبشاعهإشدائلهب لكهإي هلتهحاجىهلتهغويىهيغواهاوبعهتمابزا 

هتهيحبو هاتلهعصج  هيجانهاابزاتر هتلقو ا هاتجلق  هاتشيو هيل هاتلضد هيفلهحونهيك

ءكهكعه زوهعنهي زائرهيحجعه فسههيليجانهيكهيبادكهبوتص فىهلتااك ه محووتهي زائر

هتا هاتءدويى هفي هاتجألبز  هاتبلقو  هذ ا هيحجيدو هاتبل هياعاتدظوفى هبجق را هل  ههين هتجو لات

ه.ات بألونهاتطووللهسوووهت بألونهتيكهاء زاوهلاتب ريجهيفو هفقطهفلهزيواللهعق راهاتدظوفى

وكهاذاهكاوبمهتمابزا يهذتكهي رهات ر ه ج هلبوتجقور ىهعيهعثو هاتجصل هاتادابوئلهه

 ر ىهعنهالر وتهبجق ارهارتفوعهذ ههاتهءوالر ىهلاح لهفق هحققتهعءفلىهء دوهسبافله وإء 

هيحضاهيات ر  هطدابقهه ولتد هإشال هعن هعادك هاتجطيدنهتجوءل هالر وتهات ر  هإ ال ربي

صل هات ظهبألمفهاتج..هاتصلدالهلاتدودطهإيودوهاتلهطوبقونهيلهثمثىهءوبدوهلتسبطلهءوت بفل

هه.تهيجانهاد بفوعهبرهبأظه فيهاتهبل هاكبجو هكعهي زائر

ه هفإك هلب تكي هاتبل هذل هات ر  هبشاعهطايقى هاتجءوفي هتحصوع هفل هات ارليءوى تبوءوذو

سيدنهتءدورهاذاهت هتسبطيهتلجو هذ اهاءيهلذيهت ريجلهبسوطهتبحقوقهاتدظوئبهاتجطيدبى

ه.إيلهكعهاتدظوئبهاتجد داللهفلهاتاوئءوتهاتحوى

اتجبصفىهبد اهاتد بهتهيجانهحصاذو..هلعنهيعثيبدوهاتدظوئبهاتحوديىهاءعثيىهإنهل

لغواهذتكههيلتءرو هاتجدوزهاتجءوإلهاتءدلييلتشفواهاتحجضههيثاهات ملتألهياتسدطهاتوابواظ

ه.كثوا
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اتبطدرهاتدوئعهتلي هاتاوجووهاتحوديىهعء هيلاسطهاتقاكهاتجوضيهل حههيكه ءورهاتلهيكه

هاتبلقو اتهغواههلحبلهاتودم هفيها عى هاتبصجو هات كييهلاصد و يصههفيها عىه رايى

ه.(3)اتقوبيىهتمابزا 

تغواه  ريهفيهعلافىهاتلي هلاتطههبجوهيجايهفيه س هاد سوكيهتلهذتكهيكهي رهيالظها

لبوت اتهفيهعقدعوتهاتحووليهفق هتوونهتيليجووهلبدضدحهاوطيهتهتوسهفوريهيكهحوولهييهكوئنه

هعباوععه هبشاع هتلجع هاتبي هلاء دزل هاآلتت هعن هحصاه هيصله هإ ال هإيل هاوئجى حيي

تأثوااتها هتادكهعجوبىهإيلهحوولهاتاوئنهتدهتدابهييهعءدوهإنهاتلجعهتاوكهتدوهله..لعبزاعن

ه.اتحي

لذ ههاآلتتهتوستهعصءدإىهعنهعلوالكهلياشونهلغواذوهعنهاتجداالهاتبيه لافدويه

إجو يهوو هعنهياتلتاءدوهعصءدإىهعنه زيئوتهكوجووئوىيهتقدمهباعهعوهيألطاهلعوهتهيألطاهإيله

ه.لتبحا هباعهعوهيجايهفيهاتاوئنهاتحيهعنهعدوم

ث هتفاغهحجدتبدوهفيهاتجاوكهاتجءوسهيهلتءسخهاتألميوههيلتءقيدويهتحجعهاتجداالهفدي

لتءقعه فوتهاتاوئنهاتحيهت ريبرهلت افيهإءرهض هاءإ اويهلتدت ههيلتلطودوهشايدوهلتد دو

اتبوورهاتادابوئيهلتءقيرهلتاسيرهاتلهاءعوكنهاتجطيدبىهلتقطلرهإء عوهتءبديهعدجبريهلتدهإ ال وه

ها بدوءو.تجوهكعهذتكهببفصوعه

ا هكوكهذ اهاتبغواهفيهاتجلافىهيح هاتجلول هاتاواظهاتبيهسوذجتهعيهغواذوهفيهذ مهل

هاتبطدر هعنهات رايى هذتكهي ر هإيلهيسسهثمثىالارلينههجلالفهيكه رايىي هتقدم هيلتدو يكه..

لاتثو يهيكهاتابمفهلاتبءدعهلاتبلقو هات يه ااههفيهاتاوئءوتهه..اتاوئءوتهتدوهي عهعشباك

                                         
هعه(3) هالارلكي ه رايى هيد م هاتحوديى هاتاوجووو هتطدر ها را: هاتل ال ه شاتهفي ) وسوكهه63قوتى

ه(هعنهعجيىهاتبق مهاتليجيهاتاديبوى.4335
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دائوىهكو تهتح ثهتياوئءوتهإيلهعاهاتجميونهعنهاتسءونيهليكهتااك هذده بوجىهطفااتهإش

ت يهات طفووهاتطوولييها..هلثوتثوهذ ههاتطفااتهكوكهيؤاليهاتلهتغوااتهفيهاتاوئءوتهاتحوى

هفووقلهليباوثاهليءقعه هاتلهتحسنهفيه دإري هاتجبااكجى هتؤاليهطفااتر يءبقيهعنهاتاوئءوتهعو

هذريبر هاتل هاتج ي ل هاتجحسءى هاتصفوته فوتر هذل هاءضلبهيل هيءقاضهاتاوئن هحون هفي ي

ه.اءال ل

ه هتحصليهتان هتاوال هت هلاتبي هلاتجلق لي هاتجبسيسيى هاتوودتد وى هاتلجيووت اكبشوف

ه هاتحوىي هفيهاتألميو هلبوتبوتيهكوكهلاتجد دالل هتااك هاتطفااتي يح هيذ هإداععها دوورهعو ي

ه.ا دوورهاتءرايىهعنهيسوسدو
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هلاتبحارهاتءفسيادتحوال..ه

ذيهتصدرذ هعءد ههروذالهاتبيهتججيهاتاثواهعنهاتجمح ليهلاصد وه]اتد داليدك[ات

يكهل دالهاتيرهييغيهل دالذ يهلت تكهيضلدكهي فسد هبونهاوورين:هاعوهاديجوكهبوتير..هلاعوه

هاعوهإوداليىهاتيريهيلهإوداليىهاءذداوهاتبيهتجيودوهإيود ه اديجوكهبأ فسد ..هيلهبلوورلهيااظ:

ه فدسد .

 وكه]هكعهاتجمح ليهلاصد وهاتد داليدكهعءد يهلعءد هنهذ اهاتجلءلإواهإلا ه

[هات يهاسبلجعهكعهاتدسوئعهتوثهعثعهذ ههاءفاورهاتألطواليهلاتبيهإواهإءدوه(3)بد هسورتا

ه) هاتاوايتبقدتر: هحونهكءتهيتلههبلو اك هعد دال هاتير هشلاتهبأك هلاح ل ليحااتههيعال

ه غوال هسجوالل هكءتهيافيه اعيهيبصا يهي هفجأللفوجو ه.اتير هالااعه. تق هشلاتهبءرااتر

هريسي هفروي.. هبشاع هعءر هعائي هي ءي هتياعويىهييحُس هحي هذ ف هبأ ءي هلشلات لتانهي

اهتد اهرفضبرهل  فتهإيورهفي هيءراهايهفق هاغبرتهتفضدترهاتجوب  هيادسبءاورهي ق  ي هيب   تيَّ

                                         
ه(3) (هفويسدفهلرلائيهلكوتههعساحيهكوتههسوءوريده3363-ه3335 وكهبد هسورتاه)ه

ه) هلاتل م هاتد دال هعؤتفوتر: هعن هفا سي.. هسووسي هل وشط هيالبي هلاتابونه3341ل وا  )

ه) ها سو ل هع ذه هاتد داليى هاتل3345اتجألبصا ه ق  هيل ه)( هاتج تي هلييضوه3323قع )

(ه3316اتءصدصهاءالبوىهفيهعججدإىهاتقصصهاتقصوالهعثعهاتحوئطهيلهرلايوترهعثعهاتغثووكه)

(هلاتغافىه3341(.هكبههسورتاهييضوهفيهاتجساحهعثعهات بونه)3345لاتثمثوىهطاقهاتحايىه)

ونه(هلعسو 3353(هلاتشوطوكهلاتيرهاتصوتحه)3342(هلاتلوذالهاتفوضيىه)3344اتجغيقىه)

ه(يهلغواذو.3353يتبد وه)
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هه(3)فوجوهبل (

ه) هتلاو : هيااظهفيهرلحهاد سوكي هعال ها فجاتهاتحابى هإيلهذ اهاذا هيوقهتآلتدى  

اهفود سوكهإ م(يهلاو :ه)اد سوكهييهسيطى( اكهل دالهاتيرهيلطعهيهلاو :ه)اذاهكوكهاتيرهعد دال 

اهحبلهيل  هي وهيل داليهي و (..هلايتهكمعوهكثوااهغواهذ اهفوءفضعهيكهتهيادكهاتيرهعد دال 

هتهيذكاههاآلك.

تق هاارتهلح يهيهكهغوايت هيانهذءو[:ه)اتشوطوكهلادترهاتطوه]عساحوىهلاو هفيه

ي وهات ينهيتد هيهي وهات يهيفلعهاتجلجزاتيهي وهات يهإشتيهاباإتهاتألوااللح يهيهاتشا

اهفإكهاد سويهي وهاد سوكيهلي وهلح يهعنهيسبطويهاتغفااكهتءفسييه فسي كهاذاهكوكهاتيرهعد دال 

ه(4)ذدهاتل م(

ادكهاتاواظهفيهاتبوريخهسباكه قطىهاتبحد ه[هات يهاو :ه)فديابوخ]سورتاه اظههلعثع

هاد سوكهاكهادترهاتدحو هذدهاد سوكه فسر( هاتبيهسولءلهفودو ه)فيهاتيحرى  سوكهاديهلاو :

ات يهيؤعنهبوتيرهتهيؤعنهبءفسريهفوتيرهذدهاد سو وىهتهيكثاهلتهياعيهلات ينهيجههيكهيجدتيه

هه(1)تره فسر(فوقدمهإيلهي قوضرهإوت هإيلهعقويوسهاد سوكيهات يهييزعرهيكهيادكها

هتهيادكهاتيريهحبلهيادكهاد سوك(ييجهه[هات يهاو :ه)ايبوكهبدركلعثيدجوه]

اهفيستهبحايهي وهحاهفوتيرهاذاه[هات يهاو :ه)بوكد ونلعثيد ه جولوه] اذاهكوكهاتيرهعد دال 

هلاو :ه)غواهعد دال( هيكهُيطويهادا ونهاتطوولىهء رهي هاتبوتي: تبأتبهحايىهاد سوكهعنهُعجاال

هب هاتءحديهلتوسهء دوهُفاضتهإيورهبداسطىهسيطىهاور وىيهبشايىهيلهيالركدو ءفسرهإيلهذ ا

                                         
ه.65 قمهإن:هاتقسهي جويدسه ا سيهل دالهاتيرهل درهادتحوالههه(3)

ه.313اتشوطوكهلادترهاتطوههصههه(4)

ها را:هرحيىهفيهايههادتحوال.هه(1)
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تبضجنهفاالهادترهاتبألييهإنهاتلقعهلاتل اتىيها دوهاتءفيه(يهلاو :ه)اتدوىيه جوإوىهيلهفااليى

هتيحايىهاد سو وى.هلتءبديهبوتضالرلهاتلهاسبلووالهاتجءسهاتوشايهفيهكعهعنه اءكثاهحسجو 

هه(3)(اتءرايىهلاتبطووق

لذ ههاتايجوتهلغواذوهكثواهتلواهإنهحقوقىهادتحواليهلكد رهاوئجوهإنهرغوىه فسوىيهته

هيالتىه هيحجع هتاد ر هيل هتقءلري هت  هاديجوك هيالتى هتادك هييح  هت هفوتجيح  هإقيوى.. هحجى إن

ادتحواليهلا جوهتشلدرههبأكهتإليجوكهيثاههاتاوواهإيلهحووترهلسيدكرهلإماوتريهلياظهيكهل داله

هعنهل دالهيهلت تكهييجأهاتلهاإ مهاتيرهحبلهيرعهعد دالا.اتيرهسوح ه

لعدافد هذ اهتوسهاو وهبوتيريهبعهباعهشيويهذتكهيكهاء و وىهاتبيهيسجد دوهحايىه

ذيهاتجبحاجىهفيهكعهسيدكوترهلإماوتد يهلا هذكاهسورتاهفيهبلضهكبورهي رهإء عوهتدفيه

الهتك:ه)ريهتشلدرههببحارههعءريهلا هاو هفيهذبجدتهرذءأه فسلات هه تدهكوكهيبيهحو وهتاوكهتج َّ

هلسحقءي هاوعبر هبجعو هإييَّ اي هكءته غوا  اكهعدته وكهه..لتحسنهحريهعوتهيبيهإء عو

هحايبي(يهبوتسوته)لات ه(هكوكهاتح ثهاءذ هفيهحووتي تق هيإوالهاتيَّ
هه(4)

:هءد فق هكوكهيقد هإعدالتد هلعحوبد يهترهءراهبلونهاتايوىهتي ينهيو لكهلذا اهكوكهي

وهبأكهاآلااهيسيهعء هاآلل ىهاتبيه شلاهفودوهبأكها سو  وهآااهيءراهاتوءوا ءوه) يوءوها جوه شلاهييض 

يهلاو :ه(ذ اهاتلوت هات يهكءوه جبيارهلح  وهحبلهذ ههاتيحرىيهإوتجءوهإيله حدهعنهاء حوو

هيءراهاتّيه) ا هعنهاآلل ىهاتبيهيشلاهفودوهيكهيح   يشلاهي ءيهسيوتهإنهطايقه راهيها ءيهابب او 

ه(اّكهاتلماىهبوءءوهلبونهاآلااينهذيهاتبيهتأليقهشقوو ويهاتلوت هاتلاآلااهاتجد رهاتّيهل

ه(اكهاآلااينهذ هاتجحو ):هفقو ه؛ذتكهبلوورلهفجىهغيورىإنهبعهإواه

                                         
ها راهذ ههاتءصدصهلغواذوهكثواهفيهكبونه]عوهاوترهاتجمح لهلت هيسجيرهاتبوريخ[هه(3)

رهه ههه(4) ه.323صهه3ادتحوال..ه شأترهلتطدُّ
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ه لافهكوبه هحبل هاتجيح ي ه فسوى هاتبلافهإيل هاتابووسوتهيجاءءو هذ ه عنهام 

 ءواشر؛هفأكثاهاتجمح لهت هي رسداهإيدعويهلتهفيسفوتيهلتهإماىهتد هبوتجءطقهلاتج  يه

لا جوهذ هي حونه فدسهشددا وىيهيبصدرلكهي د هعوهايقداهفيهاتحوولهاتهتوجورسداهعوهتدفده

هكعهعنهيبصدرلكهي رهيقبهاللكهحايبد هلرحوىهغاائزذ .هدكعاتورهغاائزذ يهلت تكهيقول

مهباتد دالهل دالاهسألوفوهلت تكه اظهاتد داليىهاهاتبيهذ هبءتهادتحوالهليعرهاهتبصدره

هيلتهاتلهيينهذدهذاذههيتهيلافهعنهيينهيتلفورهلاد سوكه..هفيهإوت هتهعلقد هال داله..غويى

وهيذدهاتطوولىيهفددهبجثوبىهتقوطهفيهعاوكهعدحش وهلتهيع  ج هلتوسهترهعوهيلبهيتهيج هحدترهيب 

ه.(3)الكعهعوهيلافرهإنهل دالههذدهي رهعحادمهلُعسوَّهيهإيورهاته فسر

لتاظهاتحوولهك تكهكيدوه ااإوهبونهاتءفسهلاتلوت يهذتكهي دوهتبدذ هيكهكعهشيوهياي ه

تلها[يهلات يهالإوهفورهاتد دالهلاتل ميكهيسيههعنهاد سوكهحايبريهلا هاو هسورتاهفيهكبوبره]

فاعههي ااعهإوثيهبونهاتحايوتعألبصااهاتد دالهفيهكد رهتوسهسدظه)يهاتفيسفىهاتد داليى

ه(4)حبلهتحبفظهبوسبقمتدوهاتسووالي(يهحايىهتحول هيكهتفءيهاءااظ

هفيه] هاتفاال هطاحهذ ه هات بونلا  هلذيهعساحوى هلاتبيهعثيتهكثوااي هاتجشددرلي ]

هاتير هض  هتد فهتيثدرل هي احبل هيلوشهحا  هيك هاد سوك هيسبطوي هبضجواي هياي  هعو هكع هيفلع

هاتجشد هات يهيألوطههفوره]عسبايح هذ ا هلا هلرالهفودو هترهدتراه[يلريستي هاوئيى وهي)ي ته:

.ه.لتاءكهتسَتهعيكهاتوشاه..عيكهيعدا هاتوحا..هعيكهاتءجدمهلاتحجاهه.. دبباهعيكهاآلتدى

ا؟هاكهييدوهات لاللهاتداحىيتستهعي:هيهلذدهرعزهفيهاتجساحوىهتيردببافوااله  ه؟عنهايقكهاذ 

ه ه.. هيلريستفباالهإيور هي ت: ا. هكوكهإيوكهيكهتأليقءيهحا  هتانهعو هدببافوقد ه .. بكهعءح:

                                         
ه.422يه425الراسوتهفيهإي هاتمذدتيهاتقجصهبدتسهإطوىهبسيودسيههصههه(3)

ه.23عيح لثهعح ثدكهلعلو الكيهال.هرعسوسهإدضيههصههه(4)
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تهي تهيهئ ولته سبطويهبل هشويهاتهي دوها قيوتهإيوكهيتابجو:هريستفباالهيل..هاتحايىهتبأل عءي

وهتكه..لتهي و وهإيلهإوءيهه كهحبلهذ ها.ه.عء هيكهايقبءيهت هيإ هعيا  اتسوإىهكءُتهحجوب 

اهعنهاتشجيهفيهيذ ي هاتحايىهليتلوبءيه..ايقبءيهء ف هاططكيهلس اال  هيلفجألها قضتهإييَّ

اهكعهاتدح ل لعوهعنهيح هيهلت هيوَقهشيوهفيهاتسجووهعنهاواهيلهشا.هلشلاتهبءفسيهلحو  

هيلاعاه ه.ييقيهاتيَّ

ه***

نهاتلهاسبلجو هيسوتوههيااظهغواهيحبو هات اإوىهاتجدا رهتإلرذوبءووهإيلهذ اهكيره

هاتبيه هيلتهإيلهتصحوحهتصدراتهاتجمح ل هلذيهتلبج  هسوبقوي اءسوتوههاتبيهشاحءوذو

هعنهاءحووك هفيهكثوا ها هلاتبيهسوودو هإنهاتيري هبووكهع ظههاهيحجيد دو هث  هاتجءحافىي اءاليوك

هسد هاتبياتألسورلهاتبيهيألسال دوهفيهحو ه حدالذ هتيريهلإ مهتسيوجد هتريهليلتد ه فد

هيرااللاهيكهييغداهاتيرهعنهي يدو.

داوهتليقتهسعوهيجءورهاتجيح هعنهاسوئاهلبءووهإيلهذ اهسء كاهفيهاتجوحثونهاتبوتوونه

هاءب يه هبجصواه هيل هاتبيهبونه ءووري هعنهذتكهبءفسر هاتجؤعنهعنهفدائ  هيجءور فيهعقوبعهعو

ه.سداوهتءفسريهيلهتجصواههاديجوك

هقوقىهاد سو وى:..هلاسورلهاتحهادتحواليلتهاه

ِرهَفوْإُوُ لاهَعوهِشْئُبْ هِعْنهاُلل ِه﴿لا هإواهإنهذ اهاتجلءلهآيوتهااآ وىهكثواليهكقدترهتلوتل:

ِ يَنهَاِسُالاهَيْ ُفَسُدْ هَلَيْذِيوِدْ هَيْدَمهاْتِقَووَعِىهَيَتهَذتَِكهُذَدهاْتأُلْسَااُكهاتْه هاْتأَلوِسِايَنهاتَّ ه﴾هُجوِونُهُاْعهاِكَّ

فوآليىهاتاايجىهتألواهإنهاوإ لهكد وىهكواظيهلذيهيكهاتألوساينهاتحقوقونهذ هيه[35]اتزعا:ه

عنهاسالاهي فسد يهلسوههاسورتد هء فسد هذدهاسورتد هتير؛هفوتيرهذدهعص رهل دالذ يه

هلعنهاساهاتيريهفينهيوقلهتد دالههييهاوجى.

جىيهلت تكه اظهاتجمح لهيالكهكعهشيوهعثعهاتساانيهتهيذجوىهتريهلتهغويىيهلتهاو
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ه هتلوتل: هاتلهذتكهادتر هيشور هكجو هشوئو.. هلتهيفو  هَكَفُالاه﴿لتهياليهعنهاتلطشي ِ يَن َلاتَّ

َرهِإءْه هَحبَّلهاَِذاهَ وَوُههَتْ هَيِجْ ُههَشْوئ وهَلَلَ َ هاتيَّ وُههَ ُههفَهَيْإَجوُتُدْ هَكَسَااٍنهبِِقوَلٍىهَيْحَسُوُرهاترَّْجآُكهَعوو  َدفَّ

هَساِه ُر هَلاتيَّ هاْتِحَسوِنهِحَسوَبُر هه﴾يُي ه[13]اتءدر: هحو هذؤتوه؛ هب اى هتصدر هاتاايجى هاآليى فد ه

اتجوح ينهعنهاتجمح ليهفد هييدثدكهلراوهاتساانهات يهيبدذجد رهعوويهفإذاهل يداهاتورهت ه

يج لههشوئويهلظيداهإيلهإطشد هلفوابد هلحو بد ..هحوءدوهفقطهيليجدكهي رهتهيجانهيكه

لحوء اكهفقطهيبحد هاتجبداضيهعءد هاتلهاتير..هيعوهاتجباوايهفورعهياليهظجأذ هاتهاتير..ه

هإيلهذداهيهليجبيئهبوتبشوؤمهلاتحزكهلاءت هء رهت هيج هاتهاتساان.

يالريونهيلهيلتئكهات ينهكو داهتهيووتدكهبوديجوكهملتد اه اظهاتاثواهعنهاتجمح لهيلهات

ريهلإ مهل دالهعلءلهتيحوولهعنهالل ر..هلعءد هبوتيرهتحدتداهاتورهبل هيكهإافداهاوجىهاديجوكهبوتي

رهيلهتياهتهيجانهاتوّتهفيهل دالات يهكوكهياظهي رهعورتنهذوي غاهاتاوواهاتفويسدفهاءتجو يه

ه[ا رهتهُيألّيصءوهاتهاتربجقدتبرهاتشدواله]ي دلهعسورههاتفيسفيهتاءره..هإ مهل داله

ه] هكبههإن هات ي هب ليي هاتاحجن هإو  هاتد دالياتزع]له[اتد داليىلعءد  هبعهن [ي

كه[يهتاءرهلبل هتيكهاتجسوالهاتطدييىيهتارائ هاتد داليىهفلهاتدطنهاتلابيل فرهبلضد هي ره]

ييهإقعه وضجهذتكهكيريهلتد رهاتلهاديجوكيهلا هاو هفيهحداراه اظهعلرهفيهآااهحووتر:ه)

هلاح ل هفيهكعهلاتيه.يفااهتهيثوتهإيلهحقوقى هيبسوو هليسبفساهليطاحهيسئيبر هلتاءر .

هفأ وهفيهاتفبالهاتحوتوىهيإوشهعاحيىهاتقانهعنهاتيرهيج اله شوطرهبوسبجاارلي يهلوتلتهلتد ا

لاتبألييهإنهكعهعوهكبوتهعنهاوعيهعنهآراوهتبصوالمهعيهاتلقو لهلاتشايلىيهلعيهاتالنهاتجيبزمه

هه(3)(بوتحقهلاتألواهلاتججو 

                                         
ه(3) هإ تهاتلهه ه ل .. هإو اتاحجنهب ليي هات كبدر هعلر هحدار هفيهآاا هعقوتهبلءداك: ا را

هوعو يهي اظهاتحدار:ه محهحسنهرشو يهعجيىهاتحاسهاتدطءي.ادسممهبل هاغباانهسبونهإ
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هإيلهذتكهيكثاهعنهيكه  هيلهلاءعثيى هتوستهاو ا ل ذو هفوتد داليى هإيلهحصودو.. ل

اتفمسفىهلتهاتجفااينيهبعهذيهتل هكعها سوكهبوحثهإنهذاترهلحقوقبر..هفجءد هعنهيصعه

هاتودويهلعءد هعنهيقبانهعءدويهلعءد هعنهيضعهإءدويهلعءد هعنهيءحافهبدو..

لبءووهإيلهذ اهظداتهات إداتهاتلهاديجوكهبأيهشيويهيلهاديجوكهء عهاديجوكيه

هيهلاتمهغويىيهاتبيهتجلعهاتحوولهتهاوجىهتدو.حبلهيبأليصهاد سوكهعنهإق لهاتلوث

ه هطاحر هذتكهعو ه)لعنهيعثيى هاتفويسدفهاتوااغجوتيه3333ا3644]لتو ه وجس[ (ي

ه:ه(3)اتجلالفيهلات يهلضيهيربلىهاداإ هتفد هاتحقوقىهذي

:هفجص ااوىهاتفاالهيلهاتقضوىهإء ههتبح الهبج ظهتحقوقدوهتياضويهلذيهاتقءوإىهلاتاضو

هإيودوهعنهارضووهتحو وتهاد سوكهاتوسوطىهلاتجلق ل.رذنهبجوهيباتهه

هلاتءفي هعنهاتشلدرهاتفوئ ل هبر هتزلال و هاتهبق رهعو هتهتادكهذاتهفوئ ل هإء ه هفوتفاال :

هبوتااحىهلاتطجأ وءى.

:هفجطوبقىهاتقضويوهفيهاتوحثهاتليجيهإء ههتحبو هاتلهعو يهاتبحققهفيهتلزيزهاتبحقق

هجوهياظهاهتاجنهفيهاتءبوئجهاتلجيوىهاتبيهتءوثقهإءدو. حىهتيكهاتقضويويهذتكهيكه حبدوهاهك

:هفوتإبقوالهاهكجوهياظهاهيقدال وهاتلهاءاللاتهلاتجءوذجهاتجءبجىهبوتابوورهات يهاتابوور

هيلبج هإيلهعوتق عرهعنهفدائ هكووالهإيله يأتيه بوجىهتيألوااتهاتسوبقىهتإل سوكيهل جوحدو

                                         
ا را:هعقوتهعدجوهحد هاتجدضدعهبلءداك:هسوادتد وىهات ينهإء هلتو ه وجسيهعءبدلههه(3)

ه هاتل ال: هاتجبج كي هاتحدار هعداي: ه شاه ه وس ي هه4333ه-ه1154إو  هه5/ هلا را:ه.3/ .

ايايهيفاايهتشدايه م يهلاصىهاتوااغجوتوىيهلاتلقعهلات ينيهتدتو ه وجسيهلاتلقعهاتع

اتفيسفىهاتح يثىيهتزكيه جوههعحجدالهلاحج هاعونيهلالراسوتهفيهاتفيسفىهاتجلو اليهتزكايوه

هابااذو .
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هاتج ظهاتولو .

وهارااللهاتبسيو هبجلبق اتها هتهيوارذاتلهه[ارااللهاتإبقواللبءووهإيلهذ اهالإوهفيهكبوبره]

هتهيجوزه هاإبووطوو  اتلقعيهلتانهتوارذوهاتجءوفيهاتلجيوىهاتبيهتءبجهإءدويهفديهتهتبضجنهايجو و 

هوجىهتدوهاطاذو.ببونهاتصحوحهلاتفوس هعنهاتجلبق اتيهبعهتبضجنهاابوورا هحقوقوو هيءشأهإنه 

و ىهتيسء هفددهبحهياد سوكهتب هيكهتادكهترهتجابىهاليءوىهيكلا ه صهفيهكبوبرهذتكهاتله

يحبو هدترهي إ هاتألواهيهلذدهات يهيقبهتجدارههليشويهاتااحىهلاتسممهات ااييهفيه فسر

هليحورنهاتشا.

هليافضه هاتقااري هاتألوذ هإن هضلبهلإجز هاتمهيالريونهء دو ليافضه وجسه رايى

قهإيورهالتوعهحسيهاوطيهيلهبوءىهعءطقوىهكوفوىهتبفادتد ها ءوهتهيجانهيكه ؤعنهبشيوهعوهت هيانه

عنهحقرهيكهيلبق هبوتيرهبسوهههييجوود هبأ رهعنهحقهاد سوكهيكهيؤعنيهحوثهإيودوهاتلقد 

عيهحقرهيكهيؤعنهءيههيإوطفبريهعيهحقرهيكهيؤعنهبد دالهاتيرهت بفووهات توعهإء هاتجألوتب

هلضهحوىهلاماىهلعفو ل.هءكهذ ههاتفاهيسوههكوكهباعهاتفالضهات يءوىهلبوءامق

هاتأليداله هعسأتى هبعهيتحقهبر هاتير هبد دال هفيهاتإبقوال هذ ا لت هيحصاه وجسهع ذور

هيهءكهعصوتحهكثوالهتاتوطهب تك.جدتلاتحوولهعوهبل هات

هاتجمح لهبءووهإيلهذ ايه ه سءحول هيكه  كاهذءوهبلضهاتجلو يهاتطووىهاتبيهيألساذو

ه هعجو هلكيدو هبوتيري هتإليجوك هاسورتد  هاتءصدصهبسوه هاتور هليشورت هاتداايي هإيور ي  

هل قبصاهعءدوهإيله وحوبون:يهاتجق سى

هاتسلوالل:تحقوقهاهاديجوك..هله3

تلبواهاتسلواللهاهبإاااره جويهفمسفىهات  وويهبعه جويهبشاذوهاهذيهاتغويىهاتقصدظهاتبيه

اوعيدوهبيد فهاتودوهكعها سوكيهلذيهتبشاعهعنهعلوكهلعقبضووتهكثوالهتهيجانهيكهتبحققه

هعنهاللكهاديجوك.
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يهاءعوكهاتءفسييهفمهيجانهيكهيسل هاد سوكهعوهت هيلشهاءعوكهه(3)فأل هعقبضووتدو

ه هاو هتلوتل: هكجو هبوتيري هبوديجوك هلثوقو هارتووطو هعاتوطوك هلذجو ِ ينَهه﴿لاتسممي هَلَت ْههاآَعءُدهاتَّ

ه[64:هاء لوم]ه﴾هُعْدَبُ لكَهه ْهَلذُههاءْعنُههَتُد ُههُيلَتِئَكههبُِرْي ٍههاِيَجوَ ُد ْههَيْيوُِسدا

هضطاابوتلاتهاتءفسوىهاتجءغصوتهعنهاتألوتوىهاتجطجئءىهاتطووىهاتحوولهلعنهعقبضووتدو

هدوتحوطهعحوطدويهلعيهذاتدوهعيهعءسججىهتلوشهطووىهاتجؤعنهذوالئىهلتد اه ج هرلحهاتالحوى؛

هاو هتلوتهبوتسدويهادعورلهاتءفسهإدااليهعنهعحصءىهلاءعنيهاتساوءى هَإِجَعهكجو ه﴿هَعْن ل:

هَلَتءَْجِزَيءَُّدْ هَيْ َاُذْ هبَِأْحَسه هَطوَِّوى  هَحَوول  هُعْؤِعٌنهَفَيءُْحِوَوءَُّر هُيْ َثلهَلُذَد هَيْل وهِعْنهَذَكٍا داهِنهَعوهَكو ُهَ وتِح 

ه[32َيْلَجُيدَكه﴾ه]اتءحع:

ح ههيهفوديجوكهبوتيرهللقعوتبهتطوشهاتبيهلعنهعقبضووتدوهاتسادكهإء هحيد هاتجحن

ه هلذد هلاتلزاوي هاتبسيوى هي داع هيجيكه جوي هوعصووبدهعنهوتألا دهتيءفسهذ ايىهيدرثعن

َعوه﴿هاو هتلوتل:كجوهاوااهإيلهاوايههوفبزي ذهييبلوطيهاديجوبيهعيهذ ههاتجصووىتهولتد يد

ِرهَيْدِ هَاْيَوُرهَلاتيَّرُه ِرهَلَعْنهُيْؤِعْنهبِوتيَّ هبِإِْذِكهاتيَّ هَإِيوٌ ههَيَ وَنهِعْنهُعِصوَوٍىهاِتَّ
ٍ
هَشْيو بغوبن:ه]اته﴾بُِاعِّ

ه[33

إجووهءعاهاتجؤعن!هاكهيعاههكيرهترهاوايهلتوسه):هاو هرسد هاتيرهاتح يثهلفيه

ذتكهءح هاتهتيجؤعنيهاكهي وببرهسااوهشاايهفاوكهاوااهتريهلاكهي وببرهضااوه وايهفاوكه

هه(4)(يهلتوسهذتكهءح هاتهتيجؤعناوااهتر

يهيهلذتكهعوهيبحققهتيجؤعنهات اتوو هلراحىهلاء سهوتساوءىبهاتشلدرلعنهعقبضووتدوه

ه﴿:هوتلتلهاو كجوههيضوييتههلحفررهاتيرهرإويىهتحتهكوكهلعنهتلوتليهاتيرهحجلهفييشلاهي ره

                                         
ها را:هيثاهاديجوكهبوتيرهتلوتلهفيهتحقوقهاءعنهاتءفسييهال.هإو اتاحجنهبنهعلمهاتيديحق.هه(3)

ه(6/442عسي ه)رلاهههه(4)
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اٍكهَكُفدرٍه هَادَّ هُكعَّ َرهَتهُيِحهُّ هاتيَّ ِ يَنهآَعءُداهاِكَّ َرهُيَ افُِيهَإِنهاتَّ هاتيَّ َيَتْوَسه﴿هيهلاو :ه[16]اتحج:هه﴾اِكَّ

ُرهبَِاوٍفهَإْوَ ُهه﴾ه]اتزعا: َرهَبوتُِغهَيْعِاِههَاْ ه12اتيَّ هاتيَّ ِرهَفُدَدهَحْسُوُرهاِكَّ ْعهَإَيلهاتيَّ [هلاو :ه﴿هَلَعْنهَيَبَدكَّ

اه﴾ه]اتطمق:ه هَاْ ر 
ٍ
هَشْيو ُرهتُِاعِّ ه[ه(1َ َلَعهاتيَّ

ديجوكيهتهبويهلتهيبحققهذتكهالاتءفسهلاتلقعهلاتقيههاتوو لعنهعقبضووتدوه محه

هكجو هاتهبوديجوكي هاتيطوئبهتهتسبقا هتلوتلهاو هذتكهيكهكعهذ ه هَلَإِجُيداه﴿: هآَعءُدا ِ يَن َلاتَّ

َاهَإءُْدْ هَسوَِّئوتِِدْ هَلَيْ يَه ِدْ هَكفَّ هِعْنهَربِّ ٍ هَلُذَدهاْتَحقُّ َ هَإَيلهُعَحجَّ وتَِحوِتهَلآَعءُداهبَِجوهُ زِّ ْ هَحهَبوَتدُهاتصَّ

لا محهاتوو هيججيها محهاءعدرهكيدو؛هءكهتصافوتهاد سوكهتأتيهإيلهيه[4]عحج :هه﴾

هتألاطووه هاتجقولعى هاتقدظ هتءولث هلعءر هاتجؤعني هبو  ه مح هي ع هفوتبدحو  حسههرييري

ه.اءلذومهاتبيهتيوسهبدوهيذعهاتشاكل

عثمهيدضحهحقوقىهاتلماىهبونهاديجوكهلحصد هآثورههعنهراحىهتلوتلها هضانهاتيرهل

هاتقيههلط هفقو : هلطوههاتءفسهل محهاتوو ي هاتص ر هفِوِره﴿جأ وءى هَرُ م  هَعَثم  ُر هاتيَّ َضَاَن

ِرهَبْعهَيْكَثُاُذْ هَتهَيْليَه هاْتَحْجُ هتِيَّ وهتَِاُ ٍعهَذْعهَيْسَبِدَيوِكهَعَثم  هَسَيج  ه﴾دَكهجُهُشَاَكوُوهُعَبَشوِكُسدَكهَلَرُ م 

ه[43]اتزعا:ه

هذتكهيكهاتجؤعنهاتّبفوؤ للات شااحههاتودجىتحقوقهه(3)هلعنهعقبضووتدو يلافهيّكه؛

لذ اهعوهيجليرهسلو اهعطجئءويهلاتباوععهلاتسلوالليههاتألواذاتهذ فيهليّكهاتد فهذدهاتحووله

وهلي رجبرهلتشاومتره حوحىهلإوالتىيهليؤعنهيهريلوشهفيهبي هيلبواهادا وءعثعهذتكهات يه يض 

بص قه ّوىهع راوهاتوي هاء يّوونيهلتهبّ هيكهياظهعجو هاتسجّدهلاتااّيهعدّوئ وهلتججويهاءفاااله

اآلااينيهليلبق هبأّكهاتّشيوهاتدحو هات يهيجانهيكهيؤاّليهاتلهتأاواههذدهكسيرهلإ مهتجاببره

                                         
ه(3) هه هاتبدحو هلاتل   هاتجلورفهادسمعوىها را: ه جلوى هاتشدو هعاتضلهعطدايي فيهفاا

هاتثقوفّوىيهعاكزه دكهتيبأتوبهلاتبا جى..
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هذدهليعثوترهعنهاتجاّيفونهاتجسؤلتون.

لفيهرييهذ اهاتّشألصهيّكهاتجسؤل هإنهاتّبأاواهذده فسريهتهي رجىهاتوي هلتشاومتريه

لكّعه قٍصهعد داله ووهعنهإ مهاووعرهذدهليعثوترهبدا ووتد هلعسؤلتّووتد .هلبوتّطوييهفإّكهذ هه

هاتفاالهتحّاكهفورهاتغواليهلت فلرهاتلهاتحاكىهبوتّبفوؤ هلاءعع.

هاتّشألصهات يهتهايجوكهترهف هيلوشهفيهبي هيلبواهتاّن و يهإوت هاتد دالهيشورهشألص 

هفووطنهعثعهذ اه هعنهاودتدوي هتر هلتهبّ  هلظوتجىي هفوس ل هلعؤّسسوتر هلتشاومتر ادا ونهاتوي 

ايهبعهيفّااهيّ رهتّجوهكو تهاءرضه اتّشألصهعييوهبوتلق هلاتحق يهلتهيفّااهبإ محه فسرهيب  

هظ هاتد دال هي حوو هفسوئا هتجدو ي هإيلهغوا هتصدانهذّرلهلاتّسجوو هيثٍا هليّي هلاطأي هل در يٌ 

ا.هلاتلوت هبوتءّسوىهاتورهكوتّسجنهاتّاذوهيهلتد اه عثيي؟!هلعثعهذ اهاتّشألصهتهييبّ هبوتلوت هيب  

هاتااي : هاْتِقَووَعِىه﴿هيقد هاتقاآك هَيْدَم هَلَ ْحُشُاُه و هَضءْا  هَعِلوَشى  هَتُر هِذْكِايهَفإِكَّ هَيْإَاَضهَإْن َلَعْن

ه[344]طر:هه﴾َيْإَجل

داالىهاوركهفودوهبونهاتاؤيىهاديجو وىهبإنهذ اهاتجلءلهب ييهاتزعوكهاتءدرسيهلا هإواه

ه) هفقو : هاتجيح لي هلاتاؤيى هيكهذءوكهطدالينهشوعألونهتيد دالي هاووتوى هرييتهفيهلاالى تق 

عبقوبيونه صههإيلهاجبودجوه ساهإرو هع ذشيهلتحبرهلاالهإجوقهسحوقيهلي وهلاابهإيله

يألو هإيودوهظممهكثوبهعنهكعه و هيهفمهياوالهياظهعءدوهشيويهفءراتهذتكهاتجساهلات  ووه

هتدو هاتلهيجوءيهفد  تهعقوالهضألجىهتحته ءحهظيجوتهته دويى ث ه راتهاتلهطافيه..

اءيساهفاأ يهل  تهيعدا هظيجوتهإوتوىهتب افيهفودوهات لاذيهاتج ذيىهلاتفدا يهاتلروجىه

ه..جساهفبااوتهتلوءيهذدلهإجوقىهتهااارهتدولكأ دوهتبأذههتم قضوض.هل راتهاتلهيسفعهات

كءتهتهيعيكهسدظهعصووحهي ليهاوفتهاتءدريهيعومهكعهذ اهاتد ياهاتلرو هعنهاتريجوتيه

فوسبأل عبرهفو يهتيهلضيهرذوهيهاذهرييتهيسدالا هلضداريهللحدشو هليشووحو هفيهكعهعاوكيه

هوحهات يهكشبهتيهكعحبلهفيه دويوتهليطاافهاتجسايهفبجءوتهيكهت هيكنهيعيكهذ اهاتجصو
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هاتج ذشىه هل دته درهاتجصووحهشد تهاتجألوطا هي ءيهييءجو هاذ هاتجأليداوتهاتجألوفىي ذ ه

هه(3)( فسدو

ا هإواهب تكهاتجصووحهاتووذتهاتضلوبهإنهرؤيبرهات اتوىهتألشووويهلاتبيهيحوتبدوهفيهل

هيهلذيه فسهاتاؤيىهاتبيهياظهبدوهاتجمح لهاءشووو.إوءورهاتلهتيكهاتصدرهاتجفزإى

وهعنهعصووحرهاتضلوبيهلاتبجأهاتلهاتساا هاتجءواهات يهاسبشوطهغورذكاهي رهبل هيكهث ه

هاتحقوئق هاديجوكتءاشبهبر هساا  هلذد هتجوعوهي هعألبيفى هيعدرا هريظ هفق  هتيكه)؛ ا قشلت

اتريجوتيهلا اشفتهلزاتته دوئوو يهلاعبألهكعهعاوكهلكعه دىهب تكهاتءدرهلب تهحقوقىهكعه

فد  تهيكهذتكهاتجساهاتجليقهاتاذوههعوهذدهاتهشورعهيجاهعنهسدعه.هشيوه و لىهلاضحى.

عءوسطيهلتووءتهيكهتيكهاتجقوالهاتدوئيىهاتبيهرييبدوهإيله دىهاتوجءلهتوستهاتهعجوتسهذكاه

لتديوعهل  للهكايجىهتطوفىهلا عىه يويىهلإوواللهسوعوىهتحتهاعالهر و ه درا وونهفيه ءوئنه

قىهيعوهتيكهاءلاليىهاتسحو.هفيهاتقيههسلواللهلسالرا .هاضاه جويىهتشيهبدجىهل درا يهلتولث

لات لاذيهاتج ذشىهلاتحداالثهاتغوعضىهاتبيهرييبدوهإنهيسورييهفي هتانهاته ووت هعشجاله

اضااوهتساهاتءوظاينيهللراوذوهعضوبهإرو هلعال هرائلىهلعبءزههرائييه ل هذا اهرييته

هاتضوري هلاتدحدش هاتجألوفى هاتجأليداوت هتيك هيعو هاتهبألووتيي هتان هفي  هشوذ تدو هاتبي ى

ه(4)حودا وتهيتوفىهي وسى(ه

ه فيهعثوترهذ اهحقوئقهاتد دالهاتبيهتوههإءدوهكعهعمح لهات  وويهاتءدرسيه درهلبد ا

هفأعضداهحووتد هعجبيئونهرإوو..ه وسونهي د هفيهفءوالقهاتضووفىهادتدوى.

ه)ل هفقو : هاتداالىي هتيك هاتزعوك هب يي هفسا هب ا  هذجو: هاتجومك هاتحوولهف اكجو ايى

هلاتطايقه هذدهطايقهاتحوولي هلذتكهاتجسا هإوت هاءرضهلإوت هاتوازخي هييهذجو لعءبدوذوي

                                         
 .350الكلمات، النورسي،  ص   (1)
 .351الكلمات، النورسي،  ص   (1)
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اءيجنهذدهاتجوضيهعنهاتزعنيهلاتطايقهاءيساهذدهاتجسبقوعهعءريهيعوهاتجصووحهاتو ليهفدده

هلاتبيهتهتصغيهاتلهاتدحيه هعنهإي ي هت يدو هبجو هلاتجبووذوى هبءفسدو هاتجلب ل هاد سوك ي و وى

ه(3)جولي.هيعوهتيكهاتغومكهلاتدحدشهاتاوسالهفديهحداالثهاتلوت هاتلجووىهلعد دالاتر(اتس

فمهاتزعوكهاتجوضيهعقوالهكووالهلاسلىهتألعداتهيسدالذوهاتصجتهاتاذوهيهذ ايهلإيله

بعهتوريخهعفل هبوتحوديىهلاتلوواللهل درهاديجوكيهلتهاتجدتهإ مهلفءوويهبعهب ايىهتحووله  ي له

هت هلت هآااي هبعهلإوت  هلاتألاانهتيوشايىي هات عور هاتج عال هلثدراتدو هتغوااتهاتطوولى حجع

ه.ه(4)ياللاتهطولىهبو هاتق رلهادتدوىهيسدادوهتحا هلعقو  هاوال

فيهعقوبعهذتكه اظهاتجمح لهعجبيئونهباعهي داعهاتضءكهلاتبشوؤميهكجوهإواهإنهذتكه

ه) هفق هاو : هاتجلالف.. هفويسدفهاتبشوؤم هاد سوكه]شدبءدولر[ هتوستهاته ضوتحوول هكيدو

يءوغيه.هلاو :ه)(.عسبجوبوهعنهي عهاتوقووهإيلهاو هاتحوولهعيهيقوءرهاتاوععهبأ رهسودزمهفيهاتءدويى

هيلهحهه هيلهاتاغوىهفيهاتحوولي هاتحوولي هاراالل هلباعهاءشاو هاتججاءىي يكه  عاهفيهالاايءوي

وهفيهاتحوولهات  وو..هلي هُيقو هيكهاتسجووهتحوسوءوهبل هاتجدتهإيلهعوهفليءو:ه)لاو (..هاتحوول

هإنهاتجزحىهاتثقويىهتيد دالهات يهُفاضهإيوءوهعنهاللكهيكه يظنهي رهبإعاو ءوهيكه حوسودوهيلت 

ه لي هتجوذا؟هلاتلهييهذ ف؟(

هعنهوا)تياثإوت هاءإصونيهلاتجحيعهاتءفسيهاتءجسوليه)فابدرهفا اع(:هلعثيرهاو ه

ه(ء يرهيلوشدكهعلءلهيفبق لكهي د هغواهتيحووليهلسوئعهاتودمهاتءوس

لا هضانهب ييهاتزعوكهاتءدرسيهعثوته و اهاوركهفورهبونهاتاؤيىهاديجو وىهلادتحواليىه

ِ يَنهُيْؤِعءُدَكهبِوْتَغْوِه﴾ه)اتوقفسابرهادترهتيحووليهليثاذوهفيهتحقوقهاتسلوالليه (يه1ال:تلوتل:ه﴿هاتَّ

ىيهلع ظهعوهفورهعنهت لهاكهكءتهتاي هاكهتلافهع ظهعوهفيهاتيجوكهعنهسلواللهل لج)فقو :

                                         
 .351الكلمات، النورسي،  ص   (1)
 انظر: األمثال في رسائل النور، د. الشفيع الماحي أحمد.  (1)
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ه(3)لراحىيهفوسبجيهاتلهذ ههاتحاويىهاتقصوال(

ث هذكاهي رهاا هر مكهفيهسووحىهذاتهيدميهعنهي عهاتسبججومهلاتبجورل.هفجضله

ه و وو هشقوو هاتله دىيهلعضلهاآلااهلذدهربو يهسلو هاتله دىهثو وى.ياح ذجوهلكوكه

ه هتقيهبي ا  فيهغويىهاتسدوهلاتشؤمهفيه راهيه زاوا هفوت و يهاتجغالرهات يهكوكهعبشوئجو 

هعسوكونهيصاادكهليدتدتدكهعنهه-ييءجوهاتجرهه-لفواو هإيلهتشوؤعريهحبلها رهكوكهياظه إجزل 

هضابوتهاي يهر و هطغولهاسولهلعنهاإجوتد هاتج ّعال.ه

فايظهذ ههاتحوتىهاتجؤتجىهاتحزيءىهفيهكعهعوهيزلرههعنهاعوكنيهحبلهاتأل تهاتججياىه

هتحوترهاتجؤت هاتجري هغواهاتُساايهكيدوهفيه راهه شاعهالارهعأت هإوم.هفي هيج هتءفسرهإم و 

فاعله فسرهفيه شدترهتاومهيشلاهبحوتريهاذه ورهكعهلاح هعنهاذعهذ ههاتججياىهيبااوظهتره

إ لا هيبابصهبريهلا ءووو هيبءااهتريهفرعهفيهإ انهل  ا يهعؤت هتجوهياظهفوجوهحدترهعنه ءوئزه

هباووا هيوئسو هعاياا .ههعاإوىهليبوعلهيوادك

هيامقهحسءىه هفق هكوكهذا هلاتووحثهإنهاتحقي هاآلااهاتا عهاتاّبو يهاتلوب هتيري يّعو

هبحوثهتقيهفيهرحيبرهعجياىهطّووىهذيهفيه راههفيهعءبدلهاتالإىهلاتججو .ه

فد اهاتا عهاتصوتحهياظهفيهاتججياىهاتبيهالايدوهاحبفوتتهرائلىهلعدا و وتهبورإىه

ها م هإيل هعاوكههاوئجى هكع هلفي هحوادرا ي هزالياى هكع هلفي هلفيهكعهطافهساالرا ي لسوق.

عحوريههذكا.هحبلهتق ه ورهياظهكعهفاالهعنهيفااالهذ ههاتججياىه  يقو ه  لاو هلاايوو هحوووو ه

حدبىهذبوفوتهاتفاحهبصوحىهعصه-فيهحفعهاتبسايحهاتلومهه-تر.هث هياظهاكهاتججياىهكيدوهتلينه

هليسج هيتحو دوهبايجوتهاتشااهلاتثءوو. هاتجدسوقوىهلذيهتق م هي داتهاتجداى يهفود هييضو 

اتحجوسوىهعقبا ىهبوتباووااتهاتلوتوىهلاتبديومتهاتحورلهبسلواللهلاإبزازهتي ينهيسوادكهاتله

                                         
هاتايجوتيهاتايجىهاتثو وى.ه(3)
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هاتأل عىهلاتجء يى.

هبأتجرهلآتمهاتءوسهكيد ..هكوكهاتثو يه فووءجوهكوكهذتكهاتا عهاتل هاتجبشوئ هعءشغم 

هإنها رهغء هتءفسرهاتسلو هاتجبفوئعهعسالر هعيهفاحد .هفضم  هعيهسالرهاتءوسهكيد هفاحو  ا 

هتجورلهحسءىهعووركىهفشااهربرهلحج ه.

لت ظهإدالترهاتلهيذيريهييقلهذتكهاتا عهفوسأ هإءريهلإنهياوورهيهفولي هكعهشئهإنه

يوهذ اهتق ه ءءَت!هفوكهعوهفيهبوطءكهعنهاتشؤمها لاسهإيلهظوذاكهبحوثه)حوترهفوقد هتر:

بدذ هيكهكعهاببسوعىه ااخهلالعدعيهليكهكعهتسايحهلا وزله دههلسيه.هُإ هاتلهي وحَتهت

رش كيهلطّداهايوك..هتلعهذ اهاتغشووهاتءا هيءزاحهإنهإوءوك.هلإسلهيكهتوصاهاتحقوقىهإيله

ل ددوهاءبيج.هفإكه وحههذ ههاتججياىهلعوتادوهلذدهفيهعءبدلهالر وتهاتل  هلاتجاحجىه

ه هلاتبءرو  هلاتاب ار هاتاايهلاتابدبوى هعن هات ر ى هذ ه هبجثع هعجياى هلاك هلاتافق.. اتجو ع

هلاتسجدهعجوهتايكهعنهآثورهبأمهإوءوك...هتهيجانهيكهتادكهبجثعهعوهتايرهيلذوعكهعنه در(ه

هرلي ا يهليفااهبلقيره لبل هذتكهب يهذ اهاتشقيهياا يه فسرهليا يهاتله دابرهرلي ا 

 ل هتق ها وبءيه ءدكهتاثالهتلوطيهاتألجا..هتواَضهاتيرهإءك؛هفيق ها ق تءيه)ليقد هعبء عو :

هعنه حو هاتشقوو(ه

كهاتا عهفووه فسي!هاإيجيها)ث هيفساهاتجلو يهاتجيويىهاتبيهيحجيدوهذ اهاتجثو يهفوقد :

هاتل هذدهاتاوفاهيلهاتفوسقهاتغوفعهفد ههات  ووهفيه راههبجثوبىهعأت هإوميهل جويهاتحواووهايبوم

يوادكهتأتجو هعنهضااابوتهاتزلا هل فلوتهاتفااق..هيعوهات سوكهلاتحوداكهفجأليداوتهسوئوىه

بمهراعهلتهعوتكيهتبجزقهبجألوتههاء عهلتلبصاهبجلصاتر..ليعوهاتجد دالاتهاتضألومهاه

هاءلذومه هلاعثو هذ ه هلاتءلدشهاتاذووى.. هفديهفيهحا هاتجءوئزهاتدوع ل ها كوتجوو هلاتوحور

هجىهاتءوشئىهعنهكفاهات سوكهلضمتبرهت يقه وحودوهإ ابو هعلءديو هعاياا .اتج ذشىهاتجؤت

يعوهاتا عهاتثو ييهفددهاتجؤعنهات يهيلافهاوتقرهحقهاتجلافىهليؤعنهبريهفوت  ووهفيه
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 راههالارهذكاهرحجو ييهلسوحىهتليو هلت ريههاتوشاهلاتحوداكيهلعو اكهاببموهلاابوورهات سه

ه هكوفى هاتدفووت هيعو هعنهلاتجوك.. هلا دوو هاتدظوئبي هعن هاإفوو هفدي ها هلا سوك هحوداك هعن ا

اتأل عوتيهفوت ينهي دداهلظوئبهحووتد يهيداّلإدكهذ ههات ارهاتفو وىهلذ هعسالرلكهعلءديو يه

هلال ونهاتزعوكه هاتجوالل هالضور هعن هاو  هذيهايقي هغوا هآاا هاتلهإوت  هيءقيدك حوثها د 

هتوءفسحهاتج هتجدظفونه  الهيأتدكهلاتجاوكهل الفهات ذاهلطدارقهاتح ثوكي جو هلاسلو 

تيسليهفيهعدوعد ..هاعوهاتجداتو هكوفىهاهعنهحوداكهلا سوكهاهفديهَسداىهتجءو هإساايىيهلتسيُّ ه

هلعأعدره هعسالري هعدظبهل ء ي هذد ها جو هكوئن هفاع هلظوئبهللا ووتي هلتسءّ  سمحي

اه  ووهفديهاعوهذكعسبقو هراٍضهاو ي...ليعوهات داتهاتجءولثىهلات  اوهاتجات لهعنهار ووهات

لتسووحهتبسء هاتدظوئبهلاتشالعهفودويهيلهشااهلتديوعهاي ا و هبوت بدووهعءدويهيلهي غومه والرله

هعنهشدقهاتلجعهلفاحبر..

فوتجد دالاتهكيدوهاهفيه راهذ اهاتجؤعنهاها امهعؤ سدكيهلعدظفدكهياّمويهلكبٌهه

ه هايجو ر هعن هيبجيل هلذا ا هاتاحو .. هلعوتار هاتااي  هتسو ه هذ ههحيدل هيعثو  هعن ه  ا  كثوا

هاتحقوئقهاتبيهذيهفيهغويىهاتيطبهلاتسجدهلاتي لهلات لق(ه

هاهاديجوك..هلاتبحققهبوتحقوقىهاد سو وى:ه4

هإيله هعءر هفوقبصالك هبوتبشديري هعجبيئى هبصدر هاد سوك هيبصدرلك هاتجمح ل ذتكهيك

حيهلتهلتجاعقبضووته س ههاللكهعقبضووتهرلحريهلب تكهيحدتد رهاتلهعجاالهبدوجىهتاتيه

يهلتانهرلحدوهترعهعجبيئىهبوتشقوويهفيهعقوبعهذ فهتدويهلتهغويى..هلب تكها هيسل ه س ذو

ه.اتجؤعنهيلوشهبججويهتطوئفرهلعاد وتدويهليلطودوه جولدوهعوهتبطيورهعنهحقدقذتكه اظه

ذتكهي رهيؤعنهيكهحقوقبرهتوستهفيه س هيهلا جوهفيهرلحر؛هفوتالحهذيهسوههاتبااي ه

هاو هتلوتل:هات يهحصعهتره هَسوِ ِ ينَهكجو هَتُر هِعْنهُرلِحيهَفَقُلدا هَلَ َفأْلُتهفِوِر ْيُبُر هَسدَّ ه﴿هَفإَِذا

ه(43)اتحجا:
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وعدم معرفتنا بحقيقة الروح ال يعني عدم وجودها، وال يعني عدم اإلمكانية االستفادة من 

هي ر واللحوم، وظلت البشرية في دهورها جميعا تأكل الفواكه والخضالطاقات المتاحة لها؛ فقد 

 ..ذلك ظلت تستفيد منها، بل ال تستطيع أن تعيش من دونها ال تعرف عناصرها ومركباتها، ومع

وظلت  .وظلت منذ سالف الدهور متثاقلة إلى األرض منجذبة إليها مع أنها ال تعلم قوانين الجاذبية.

 المعدة والرئتينمنذ سالف الدهور واألحقاب تستفيد من اآلالت التي جهزت بها من القلب و

 وغيرها.. من غير أن تعلم من تفاصيل ذلك شيئا.

دما عنولذلك؛ فإن المؤمن ال ينكر الروح لعدم قدرته على رؤيتها أو التعرف عليها، ذلك أنه 

ال تكون له الوسائل الكافية التي يبحث بها عن الحقائق والماهيات يكتفي باالستفادة منها 

 نحن ال نرى إال؛ فخيلهابعقله المحدود أو بوسائله المحدودة ت وباالعتراف بها دون أن يحاول

األلوان واألحجام واألشكال.. فلذلك ال نستطيع أن نرى ما لم تكن له من هذه الجسوم ما تستطيع 

مداركنا البسيطة أن تدركه.. ولذلك من العبث أن نبحث فيه.. ولهذا قطع الله عنا الجدل الذي 

وُح (3)أردنا أن نبحث عن حقيقة الروحيمكن أن نقع فيه إذا ما  وِح ُقِل الرُّ ، فقال:﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن الرُّ

 (28)االسراء: ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلا َقلِيلا 

                                         
هذا هو السر الذي عزا إليه المحققون من العارفين سر عدم إمكان معرفة الجماهير للروح، وقد تحدث الغزالي عن ذلك   (1)

عند ذكره لألسرار التي يختص بها المقربون وال يشاركهم األكثرون في علمها ويمتنعون عن إفشائها إليهم، فقال القسم األول: 

كون الشيء في نفسه دقيقاا تكل أكثر األفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن ال يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك أن ي

عن بيانه من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل  فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك. وإخفاء سر الروح وكف رسول الله 

فإن من لم يعرف الروح  صور كنهه. وال تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفاا لرسول الله األفهام عن دركه وتقصر األوهام عن ت

فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه؟ وال يبعد أن يكون ذلك مكشوفاا لبعض األولياء والعلماء وإن 

م في صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهالم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل 

منها إال الظواهر لألفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة  الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله 

لو ذكر من صفاته توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم من األوصاف ما يسمى علماا وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة. و

 (9/911ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه() انظر: اإلحياء: 
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ولذلك أمرنا بدل البحث عن الماهية أن نستثمر الطاقات الكبرى التي تتمتع بها أرواحنا في 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل َفَأَبيَْن أداء  األمانة التي كلفنا بها، قال تعالى:﴿ إِناا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعَلى السا

ْنَساُن إِناُه َكاَن َظُلوماا َجُهوالا   (28)األحزاب: َأْن َيْحِمْلنََها َوأَْشَفْقَن ِمنَْها َوَحَمَلَها اأْلِ

نصوص المقدسة وفي التراث العلمي اإلسلمي بيان طاقات الروح، وبناء على هذا ورد في ال

وقدراتها، وكيفية االستفادة منها، وكيفية تحقيق السعادة لها، وهو ما يستحيل أن نجد مثله عند 

 الملحدة الذي قصروا الوجود اإلنسان على صورته البهيمية المغالية في الحس والكثافة.

رهاتلروجىيهبتحقوقاؤيىهاديجو وىهاتجااعىهتإل سوكيهلاتلحبله اظهاتفاقهاتاوواهبونه

لبونهاتاؤيىهاتجواليىهادتحواليىهاتقو اله  كاهبلضهعوهذكاههإيجووهاتءفسهاتجسيجونهفيهذ اه

اتجو هيهلذدهعحعهاتفوقهبوءد هلبونه جويهاتجؤعءونهحبلهعنهغواهاتجسيجونيهفق هذكالاهيكه

هيب هات  وديهتإل سوكهيبطيههلسوئعهاو ى هاد سوكهعنهاتسانهإيلهذ ههاتد دال جانهبدو

هيلهييه دهياي هيكه هيبءوسههعيه دهاتقجاي هتووسهاو و هيبطيههرائ هاتفضوو هكجو اءرضي

هيبلوععهعلر.

واللباس الذي يتناسب مع هذه األرض، هو هذا الجسد الترابي، وخصائصه هي نفس 

ما يحفظه، وما  خصائص المكونات الحية الموجودة على هذه األرض، فلذلك صار يفتقر إلى

 يدفع عنه الهلك.

 وهذا الحفظ والتعهد يتطلب أعضاء تجلب الغذاء وغيره، وأعضاء تدفع عن النفس الهلك.

وكل هذه األعضاء التي سلح بها بدن اإلنسان هي الوسائل األساسية لتحقيق متطلبات الوجود 

 األمر. من الغذاء والدفاع، بل ليس هناك جزء من جسد اإلنسان ال يقوم بهذا

ومع أن أكثر هذه األعضاء يقوم بهذه الوظائف تلقائيا إال أن أصل الغذاء والدفاع ركب في 

 الجهاز اإلرادي لإلنسان فتنة وابتلء.

ز كما ركب فيه جها. فركب في اإلنسان جهاز الشهوة الدافع إلى الغذاء والحفاظ على النسل.
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وهذان الجهازان ينتظم تحتهما كل ما تتطلبه . الغضب الدافع إلى الحمية والحفاظ على الوجود.

 النفس من غرائز الوجود، وهما المستعملن ألعضاء البدن في تحقيق متطلبات هذه الغرائز.

قال الغزالي يشرح ضرورة هذه الغرائز :) فافتقر ألجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن، وهو  

خلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه، الشهوة. وظاهر، وهو اليد واألعضاء الجالبة للغذاء، ف

وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات فافتقر ألجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن، وهو 

الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من األعداء. وظاهر، وهو اليد والرجل اللتين بهما يعمل 

  (3)بدن كاألسلحة وغيرها(بمقتضى الغضب، وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارح من ال

واألمر إلى هذا المحل تتفق فيه النفس البشرية مع النفس الحيوانية، وليس هناك أي خصوصية 

 لإلنسان في هذه الجوانب، وليس هناك أي مجال للمدح أو الذم لما يتعلق بمتطلبات هذه الغرائز.

علقة بهذه الغرائز من جهة، ولها وإنما يبدأ التكليف، وينشأ المدح والذم من غريزة أخرى لها 

علقة بسر وجود اإلنسان من جهة أخرى، فهي بين بين، وعلى أساس هذه الغريزة تتحدد علقة 

 اإلنسان بنفسه.

وهذه الغريزة هي غريزة اإلدراك المزودة بأدوات التعرف على العالم الذي نزلت روح 

 اإلنسان إليه.

ه الغريزة وعلقتها بما سبقها من غرائز :) ثم المحتاج قال الغزالي مبينا وجه الحاجة إلى هذ

إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه، فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن، وهو 

 إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق، وظاهر، وهو العين واألذن واألنف وغيرها( 

وزود باإلضافة إلى هذه الحواس بوسائل التعامل مع المعلومات والمدركات، ويمكن 

إدراكها بسهوله ) فإّن اإلنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال، 

                                         
 .4/8اإلحياء: (1)
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ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ، ثم يتفكر فيما حفظه فيركب 

بعض، ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه، ثم يجمع جملة معاني المحسوسات في بعض ذلك إلى ال

خياله بالحس المشترك بـين المحسوسات؛ ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ 

 ) 

فهذه هي الغرائز التي يحفظ بها اإلنسان وجوده على هذه األرض ـ والتي ذكرها علماء 

ـ وربما استفادوا في ذلك من غيرهم.. وال حرج  (3)لتحليلية لإلنسانالمسلمين بناء على دراستهم ا

 عليهم في ذلك.

والفرق بين الرؤية اإليمانية والرؤية اإللحادية لهذه الغرائز، هي أن الرؤية اإللحادية تعتبرها 

 ،أصل وهدفا وغاية، بينما الرؤية اإليمانية تراها مجرد وسائل لحفظ الوجود اإلنساني على األرض

 أما الغاية فأكبر بكثير.

دنه بوعلقته ب مثاال عن حقيقة اإلنسان ـ التي هي روحه وسر وجوده ـ الغزالي قد ضرب و

ملك في مدينته ومملكته، فالبدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها، والجوارح وقواها ب

العبد لوزير العاقل، والشهوة كبمنزلة الصناع والعملة، والقوة العقلية المفكرة كالمشير الناصح وا

 يجلب الطعام إلى المدينة، والغضب والحمية كالحرس والشرطة. 

                                         
غريزة، أضاف إليها غرائز أخرى، ومن أهمها غريزة المقاتلة، البحث عن الطعام، التملك، الجنس،  93وضع مكدوغل  (1)

االبوة، الراحة، النوم، وقد كان مكدوغل يعبر عن هذه الغرائز بالغرائز الفطرية. إال أن آراءه هذه لقيت بعض النقد، ومن أهم ما 

 وجه اليها من نقد: 

الغرائز الفطرية مع االتجاه العلمي للبحث، وكونها خارجة عن إطار السيطرة والتحكم، اذ أن الغريزة من  . تنافي اتجاه9

 األمور االنفعالية. 

 ( ويصل العدد، في رأي وليم جيمس، الى مئة غريزة. 43و 93. التشكيك في عدد الغرائز المطروحة )بين 8

االختلف، في سلوك اإلنسان، يعود إلى االختلف في الثقافة بين مجتمع . يرى علماء االنثروبولوجيا وعلم االجتماع أن 4

وآخر، فتنتفي بعض الغرائز عند بعض المجتمعات، كغريزة المقاتلة، مثل، إذ أن بعض المجتمعات، كالهنود الحمر، في كندا، 

 دليل على الفوز.يتنازلون عن الممتلكات تعبيرا عن الفوز بالمعركة، كان تحدي االنسان لدافع التملك 
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أما العبد الجالب للطعام، والذي يمثل الشهوة، فهو كذاب ماكر مخادع، يتمثل بصورة 

 الناصح، وهو في علقة عداء تام مع الوزير الناصح حتى ال يخلو من منازعته ومعارضته ساعة. 

ن الوالي في مملكته مستغنياا في تدبـيراته بوزيره معرضاا عن إشارة هذا العبد الخبـيث، فإذا كا

أدبه صاحب شرطته، وساسه لوزيره وجعله مؤتمراا له مسلطاا من جهته على هذا العبد الخبـيث 

 وأتباعه وأنصاره، حتى يصير العبد مسوساا ال سائساا، ومأموراا مدَبراا ال أميراا مدبِراا. 

 ي هذه الحالة يستقيم أمر البلد، وينتظم العدل بسببه.وف

وهكذا النفس متى استعانت بالعقل، وأدبت بحمية الغضب، وسلطتها على الشهوة، 

واستعانت بإحداهما على األخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة الشهوة 

تها، ة عليها وتقبـيح مقتضياواستدراجها، وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحمي

 اعتدلت قواها وحسنت أخلقها. 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم  ىوينطبق عل من هذا حاله مع نفسه قوله تعالى فيمن لم يخضع لغرائزه :﴿ َوَأما

 (﴾ )النازعات(39( َفإِنا اْلَجناَة ِهَي اْلَمْأَوى )31َربِِّه َوَنَهى الناْفَس َعِن اْلَهَوى )

كان خلف ذلك، وأصبح الحكم في اإلنسان هواه وغرائزه، فإنه ينطبق عليه حينها قوله أما إن 

َصِرِه َل َعَلى بَ تعالى:﴿ َأَفَرَأْيَت َمِن اتاَخَذ إَِلَهُه َهَواُه َوَأَضلاُه اللاُه َعَلى ِعْلٍم َوَختََم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجعَ 

ُروَن )ِغَشاَوةا َفَمْن َيْهِديِه ِمْن بَ   (﴾)الجاثية(84ْعِد اللاِه َأَفَل َتَذكا

هذا  المثل ينطبق تماما على هذا المثل القرآني الجليل، قال تعالى :﴿ َواْتُل َعَليِْهْم َنبََأ الاِذي و

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن ) ِشئْنَا َلَرَفْعنَاُه بَِها َوَلكِناُه َأْخَلَد  ( َوَلوْ 928َآَتيْنَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتبََعُه الشا

 اْلَقْوِم َك َمثَُل إَِلى اأْلَْرِض َواتابََع َهَواُه َفَمثَُلُه َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعَليِْه َيْلَهْث َأْو َتتُْرْكُه َيْلَهْث َذلِ 

ُبوا بَِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلا  ُروَن )الاِذيَن َكذا ُبوا بَِآَياتِنَا 923ُهْم َيتََفكا ( َساَء َمثَلا اْلَقْوُم الاِذيَن َكذا

(﴾ )األعراف(.. فقد اعتبر الله من خضع لغرائزه لتسيره كما تشاء 922َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن )

 كلبا.. أو ال يختلف عن الكلب.. 
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غرائزكم.. فل تكبتوها.. ( هم في الحقيقة  وكذلك هؤالء الذين يقولون للناس: )إن هذه هي

ألن النفس إذا تعودت شيئا ، البهيمية يصعب عليهم الخروج منهايرمونهم كل مرة في هاوية من 

 أدمنت عليه.. فإذا أدمنت بان لها أنه األصل.. ثم يأتي هؤالء المحللون ليضموه إلى غرائز اإلنسان.

ريزة بين تلبية غ واشق عليهم تركها.. ولو خيرالمدمنين على المخدرات كيف ي ولذلك نرى

الطعام وغريزة األفيون الختاروا األفيون.. فهل نترك لهؤالء المحللين المجال ليفرضوا على 

 اإلنسان صاحب الفطرة األصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز الشاذة؟

ا ئزه.. وإنمهذه النظرة تجعل المسلم يشعر بأنه صاحب إرادة.. فلذلك ال يستسلم لغراو

 يهذبها لتستقيم مع الفطرة السليمة.. 

قد ذكر القرآن الكريم أصناف الناس، وتعاملهم مع غرائزهم.. فذكر الغافلين عن أنفسهم و

الذين توحد األنا فيهم بالنفس، فلم يدركوا من وظائف وجودهم غير إرضاء الشهوات والغرائز 

، قال تعالى :﴿ َوال َتُكوُنوا َكالاِذيَن َنُسوا اللاَه التي وضعت في األصل لخدمة المطية التي تحملهم

 ( 91)الحشر: َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

والفاسق هو الخارج عن حقيقته المستغرق في شهواته الغافل عن وظيفة وجوده، واآلية تنبه 

ك إشارة إلى أن معرفة الله هي األساس إلى أن سر فسوقه هو نسيانه وغفلته عن الله، وفي ذل

 والمنطلق الذي ينطلق منه من يريد أن يترقى عن حجاب النفس.

اَرٌة  وقد سمى القرآن الكريم هذه النفس بالنفس األمارة بالسوء، قال تعالى :﴿  إِنا الناْفَس أَلَما

وء()يوسف: من اآلية  (84بِالسُّ

لما هو فيه، فل تحدثه نفسه بملمة أو عتاب، وهي نفس مطمئنة من جهة اطمئنان صاحبها 

فهو راض عن حاله، قد كفى الشيطان هم الوسوسة، وكفى نفسه هموم الصراع، فنفسه مستقرة 

 مطمئنة، والقلب مغلف مطبوع.

وفي مقابل هذه النفس نفس أخرى، وهي كذلك نفس مطمئنة، ألنها استسلمت بعد 
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راحة منها، والشيطان ال يجد مجاال ليدخل إليها، وقد  جموحها، وذلت بعد كبريائها، فصاحبها في

تَُها الناْفُس اْلُمْطَمئِناُة اْرِجِعي إَِلى َربِِّك  عبر القرآن الكريم عنها بالنفس المطمئنة، فقال تعالى :﴿  َيا َأيا

ْرِضياةا َفاْدُخلِي فِي ِعبَادِي َواْدُخلِي َجناتِي   ( 41ـ  81)الفجر: َراِضيَةا ما

وهذه هي نفوس الخلصة من عباد الله من األنبياء واألولياء والصالحين، وهي المرحلة 

 األخيرة التي تنتهي إليها المجاهدات، وهي المرحلة األولى التي تبدأ منها المواهب.

ومثل هذه النفس كالتربة الطيبة التي هذبت وصفيت وأصلحت، ثم بذرت فيها البذور الطيبة، 

  المطر الذي ينزل عليها، فتبسق أشجارها وتطيب ثمارها.وال يبقى لها إال

وبين هاتين النفسين ما يسميه القرآن الكريم بالنفس اللوامة، قال تعالى :﴿ َوال ُأْقِسُم بِالناْفِس 

اَمةِ   (8)القيامة: اللاوا

وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبها، أو يتعامل معها صاحبها كما يتعامل مع شخص 

 نبي، فهو يلومها ويعاتبها، وقد يضطر لمعاقبتها ومجاهدتها.أج

قد ذكر بديع الزمان النورسي مثاال مقربا لهذا، فذكر أنه كان في الحرب العالمية األولى، و

ب على مهمته مجّد في واجبه، واآلخر جاهل بوظيفته متّبٌع هواه.   جنديان اثنان: أحدهما مدرا

باوامر التدريب وشؤون الجهاد، ولم يكن يفكر قط بلوازم  فكان األول يهتم االهتمام كله

معاشه وأرزاقه، إلدراكه أن رعاية شؤونه وتزويده بالعتاد، بل حتى مداواته اذا مرض إنما هو من 

 واجب الدولة، وأما واجبه هو فالتّدرب على امور الجهاد ليس إالّ.

هذه  عمال التي تتطلبها حياته وفيوهو مع هذا ال يمتنع من ان يقوم بشؤون التجهيز وبعض األ

االثناء لو ُسئل: ماذا تفعل؟ لقال: إنما اقوم ببعض واجبات الدولة تطّوعاا، وال يجيب: انني اسعى 

 ألجل كسب لوازم العيش.

أما الجندي اآلخر، وهو الجاهل بواجباته فلم يكن يبالي بالتدريب وال يهتم بالحرب، بل كان 

 الدولة، وما لي أنا؟! فيشغل نفسه بامور معيشته ويلهث وراء االستزادة منها.يقول: ذلك من واجب 
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قال النورسي معقبا على هذا المثال شارحا له:) أّما الجنديان االثنان؛ فأحدهما هو العارف 

بالله والعامل بالفرائض والمجتنب الكبائر، وهو ذلك المسلم التقي الذي يجاهد نفسه والشيطان 

خشية الوقوع في الخطايا والذنوب.. وأما اآلخر: فهو الفاسق الخاسر الذي يلهث وراء هموم 

لعيش لحد إتهام الرزاق الحقيقي، وال يبالي في سبيل الحصول على لقمة العيش أن تفوته الفرائض ا

وتتعرض له المعاصي.. وأما تلك التدريبات والتعليمات، فهي العبادة وفي مقدمتها الصلة.. وأما 

مته تلك الحرب فهي مجاهدة االنسان نفسه وهواه، واجتنابه الخطايا ودنايا األخلق، ومقاو

 شياطين الجن واألنس، إنقاذاا لقلبه وروحه معاا من الهلك األبدي والخسران المبين( 

ه..هلاسورلهاتجصواهاءب ي:هادتحوالثو ووهاه

تهيبأت هاتجمح لهتشيوهكآتعد هتجوهت كاههاءاليوكهعنهاتولثهبل هاتجدتيهلب وه شأله

هيبدفا هت هاتاجوتتهعو هعن هفودو هتبدفا هيااظه  ي لي هلذتكههلحوول هات  ووي هاتحوول فيهذ ه

هتسووون:

هادتحوال؛هيلتدجو هيدفاه هات يهت هاتإبقوال هفيهذ ا هكوواا هإزاو هيج لك هاتجؤعءون هيك :

فوتجيح هتهياظهاتهاتحوولهات  وويهلت تكهتهياظهتيحوولهعلءليهبعهيرعهعبأتجوهعبشوئجويهعجبيئوه

هاتاوذبى.بوتا لرلهلاكهحول هيكهيغطيهذتكهبولضهاتجساءوتهلاتجأل راته

:هيكهاتلي هعدجوهارتقليهلاتاشدفوتهعدجوهالاتيهفإ دوهتهيجانهيب اهيكهتلبواهلثو ودجو

هكوواله هلفيهذتكهآتم هتيقد هبصحبري هبعهيوقلهذءوكه سوى هعطيقوي هاتجؤعءدكهك بو هي كاه عو

هتيجمح ليهء د هحوءدوهسوألسالكهكعهشيو.

هلات هاتجمح ل هلعداب هاتجلءوون هكم هفي ه فصع هيك هفيهلسءحول  هعءدجو جؤعءون

هاتلءدا ونهاتبوتوون:ه

هاهاديجوك..هلسيدظهاتجصواهاءب ي:ه3

تهيبأت هاتجمح لهتشيوهكجوهيبأتجدكهت تكهاتبفوؤ هلاتفاحهلاتسبوشورهبوتجسبقوعه



153 

 

ات يهيج ههاتجؤعءدكهبوآلاال؛هفد هيبحجيدكهكعهإءووهلفواىهبصواهإرو يهبعهبفاحهإرو يه

هتن هاتحو  هتيك هيك هيليجدك هبوتلدضههتاد د  هاآلاال هفي هإءدو هسولدضدك هلي د  ت لمي

اتحسنيهلت تكهتهيءرالكهتيجدتهببيكهاتءرالهاتبشوؤعوىيهلا جوهيءرالكهاتورهبوإبوورههعحطىه

هضالريىهتي اد هفيهإوت هاتسلواللهاءب يى.

لاتجيح هتهيسبطويهيكهيدفاهتءفسرهذ اهاتلزاوهاتلرو يهفي تكهيحول هيكهيوحثهإنه

هب ييى هيااظ هإزاوت هبون هحدار هفي هلرال هات ي هذتك هيعثيبدو هلعن هاليءوت]ي يه(3)[الا ووع

عقوبمتهي ااذوهاتوودتد يهاتبطدريهتحسونهيهفيهسيسيىهه4336إومهه[ريبشورالهاللكءزل]

هاتاابلى هاتوايطو وى ههياتقءول هإءداك هالارلين]لكو تهتحجع هتشورتز هف(4)[إوقايى هطيههي حوءجو

ءدجوهلبل هحداره اظهبواللكءزهعنهاليءوتهيكهيألواههببجاببرهاتبيهيلشكهفودوهإيلهاتجدت؛ه

 يهث هرهيي رهعجاالهحوداكهعبطدره ووهعنهاتل مهعصوالفىه[الا ووعهاليءوتحد هاتجدضدعيهذكاه]

هاتلهاتل مهات يهيتلهعءرهاتلهاءب .

ونهوىهاتجواليىهادتحواليىهلباتسووعهاتلهاتججيهبونهاتبطدريىهات ارليءلإء عوهسئعهإنه

اتطايقىهاتجثيلهتأتيهإيلهيربيهاطداتهيهذكاهيكهاإطووهعلءلهيسجلهتحوولهاد سوكهلعجوتر

                                         
ذدهفويسدفهيعايايهيؤعنهبوتبدافقهبونهادرااللهاتحالهلاتحبجوىيهلذدهعنهيركوكهادتحوالههه(3)

اءربلىيهليايد هشدالهل وبو يهل وحههكبونه]ات ينهكروذالهطوولوى[هات يه شاههفيهاتلومه

هلات يهحول هفوره)كجوهذدهلاضحهعنهاسجر(هيكهيشاحه شألهلل دالهات ينهإيلهيسسه4332

إيجوىهلفيسفوى..هلا هحققهكبوبرهذ اهحداتيه صبهرا هاتجوولوتهات يهحققرهكبونهسومه

هذوريسه] دويىهاديجوك[

هnoiaRcnroaهscikraDهdrahciRاتجقوبيىهعد داللهإيلهحسونهعؤسسىهاللكءز)هه(4)

roiهdocDoaه&هearoaao.ه(هإيلهاتودتودن
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صدرهاتزعنهيب:ه.هثو وو ه.يبصدرهاد سوكهاحبجوتوىهل دالههاتضئويىه ّ ا ههاهيلت ه)يسوسوىهكجوهييي:ه

.هرابلو:ه.إ الهي داإدوهفيهاتادكلهىيبصدرهإ الهاتاوئءوتهاتحوىهاتدوئياهه.هثوتثو ه.اتبطدريهاتج ي 

هه(3)(بصدرهحج هلإجاهاتادكه فسر!ي

حو هتلّاضهاتجيح هفوتلزاوهات يهيااههاتجمح ليهلات يه ج ههفيهعداالد هاتاثوالهي ره

اتلهييهعصووىهفإكهزإجووهادتحوالهيفبد رهيكهبوسبطوإبرهيكهيحصعهإيلهاتسيداكهعنهت كاهه

هتد دالههي م ه إيلهاو هاتحوولهإيلهاتاغ هعنهيكهاحبجوتوىهل دالههتل هيلت هي رهعحردظه ّ ا 

ه ّ ا ه هضئويى هاتحوتيهاحبو هاتلهي هإيلهشاير هفيهيكهل داله هبوتبفاا هيكهُييديه فسر ث هإيور

عيووراتهاتسءداتهعنهاتبطدرهاتب ريجيهاتوطيوهات يهتسوههفيهاتءدويىهفيهل دالههلل داله

هإيلهاتجيح هيكههي رهإيلهعوهيو لبوايهاءحووو؛هلذ اهيعاهيءوغيهيكهُيءسيهاتجيح هحز لياواا 

يلافهحججرهاتحقوقيهعقور ىهبووايهاتادكيهلي ره زوه غواهتهُي كاهعنهإوت هحيهكووايهلإيوره

هتقيه هبجيووراتهاتسءداتهاتضدئوى هعسوفوتهُتقّ ر هيكهذءوكهعجااتهتول هإءر هيكهيب كا ييضو 

هاتثمثىهإشاهبيودكهسءىيهلاتجلءل:ه هتفااهفيه جو هاتادكهتبءسلالااعهكدكهيبجولزهإجاه

هذجك.

لعنهيعثيىهاتلزاواتهاتبيهيلبج ذوهاتجمح ليهليبصدرلكهي دوهيجانهيكهتلدضد هإنه

يهفق ها مه(4)إزاواتهاتجؤعنيهعوهذكاههبلضد هفيهعقو هترهبلءداكه]ادتحوالهلعلءلهاتحوول[

ليكثاذوهشودإوهاتجيح ه وحههاتجقو هت تكهبقدتر:ه)اكهاح ظهيكواهادإبقوالاتهاتألوطئىه

حدتءوهاهعلشاهاتجيح ينهاهذيهاتفبااضهبأ ءوه فبقايهيلهتوسهت يءوهييهاحباامهتقوجىهاتحووليه

                                         
عاكزهه-سوعيهيحج هاتزينهه-جداهعنهكبونه رالهايبهاتسبوره:هبوئلدهاتبشاوكهتحتهاتجهه(3)

هم(.4332ذا/3412اتطولىهاءلتلهه-التئعه

ه.ه33:35ه-ه33/هه4/هه4335ه-ه3324اتل ال:ه-اتحدارهاتجبج كيهتوثهاتواز جيهيادتحوالهلعلءلهاتحوولا را:ههه(1)
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سداوهيكو تهحوولهاتوشاهيلهاتاوئءوتهاءااظ.هلء ءوه ؤعنهبأكهاتحوولها ه شأتهبسوهه  فىه

ءل هاهإشدائوىهتدت تهعنهتدافاهعججدإىهعقدعوتهفيهاتطوولىهكو تهعمئجىهت وثوقهاتجوع

عنهاتاوئءوتهيحواليىهاتأليوىيهفإكهذ اهُيفّساهعنهاوعهاآلااينهإيلهي رهاإباافهعنهاتجيح ينه

بأ رهتهعلءلهلتهعغزظهتيحوولهلي دوهعجّااللهعنهييىهاوجىيهلي رهتهيجاءءوه حنهاتجيح ينهيكه

هيفل هيلهسلواللهيلهشلدرهبود جوزهاتجبأتيهعنهكوءد ىهاتحوولهكجو هع ابسههييهعبلىهيلهرضو

ات يءودكيهلي ءوهته ووتيهبجلو ولهليت هاآلااينيهء رهفيه دويىهاءعاهسوصوحهاتججويهطلوعوه

هتقبوتهإيورهات ي اكهلاتوابايو(

ث هراحهياالهإيلهذ اهاتجلءليهتهبوإباافرهبوتحقوقىهاتبيهي  هإيودوهكعهشيويهليلتدوه

يجانهيكهيادكهتيحوولهإقيرهات يهيفااهبريهلات يهيجلعهعنهاتودمهاآلااهضالرلهكواظيهته

هاتادكههعصوالفىهعحردظىيه)علءلهعنهالل دويهب  هذتكهراحهيقد :ه  ل يهاتحوولهإيلهذ ا

عثيدوهعثعهإ الهتهيحصلهعنهاتجصوالفوتهاءااظهاتجشوبدىهاتبيهتدت هإءدوه شدوهاتحوولهفيه

يعوكنهيااظهعنهذ اهاتادكهاتشوسي.هتوسهلراوهذ ههاتجصوالفىهييهعلءلهيلهعغزظهاوصهيله

لتجوذاهيجههيكهيادك؟هفوتحوولهإيلهكدكههاءرضهعحصدرلهب ااعهعوهيلافهه-بثءوئيهاس

ك هفدقهه43بوتجحوطهاتحوديهات يهيجب هعنهيإيله قطىهفيهاتغمفهاتجدييهإيلهارتفوعه

سطحهاتوحايهلحبلهيإجقه قطىهفيهاء قهعوريو وهفيهغانهاتجحوطهاتدوالييهلذ اهاتجحوطه

اشالهكاليىهراوقىه  اهتغطيهسطحهاتادكهيهلذاتهسجكههاتحوديهفيه دويىهاءعاهعوهذدهات

ك (!هث هيأتيهكدكههاءرضهه2126ك (هعقور ىهعيه صبهاطاهاتادكهه)ه13 غواه  اه)

 فسرهات يهيشاعيهباعهعوهإيوريه زواه غوااهتيغويىهعنهاتجججدإىهاتشجسوىيهحوثهيجانه

ه4يىه صبهاطاذوهحداتيهعبااهعنهعاكزهسوحىهالائاه64عقور برهبحّواىهذرلهعد داللهإيلهبل ه

هذيهاتله قطىهضئويىهتيغويىهإيلهطافهاح ظهاءذرعه هعو ك !هلاتجججدإىهاتشجسوىه فسدو

هاتججااته هلبميون هبميون هعن هلاح ل هب لرذو هذي هلاتبي هاتحيزل وىي هتججّاتءو اتألور وى
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اتجد داللهفيهاتادك.هفيهضدوهكعهذ ايهعوهات يهيلطوءوهاتحقهفيهاإبوورهي فسءوهحوتىهاو ىه

ي حونهيذجوىهعاكزيىهفيهاتادكيهت ر ىهادإبقوالهيكهاتحوولهإيلهذ اهاتادكههتهيجانهل

ه(اتهيكهيادكهتدوهعغزظهيلهعلءلهيلهذ فهيسجليهكجوهتّ إيهاءاليوك؟

لبل هذ اهاتبحقواهتإل سوكهلحووترهلاءرضهاتبيهيسانهفودويهبوإبوورذوه زواهبسوطوه

 داعهاتلءويىيهراحهي كاهاتو ائعهاتبيهيبلزظهبدوهعنهاتادكيهلي دوهت تكهتهتسبحقهييه دعهعنهي

نهي ءيهيإبواهاتحووله)رغ هإوثوبدو(هعقّ سىه  ا.هفءحنهاتجيح إرغ هذ اهفاتجمح ل؛هفقو :ه)

فا ىهلاح لهتهغوا.هفمهحوولهيااظهلتهه-إيلهيقونهبأ ءوه حرلهبفا ىهلاح لهفقطهتيحووله

لهعوورالهعنه دتىهلاح ليهت اهفجنهاتجؤسبهبلثهيرلاحهلته ءىهلته ورهلعوهاتلهذتك.هاتحوو

ت ايهفإلإطووهذ ههاتق سوىهحقدوهاتاوععيهإيلهاتجاوه.ه  اهيكهيولثاذوهاتجاوهيلهيضولدوهس ظ.

هثقاّبه فسكهلإياّجدويه هاتح لال. هيبل  هاتل هكاوئنهحي ه  ا هاتد وزل هلإور هفبال هيسبغع يك

ورهفلميهبجءأظهإنهضوونهإزيزيهاتقورئيهتوبسءلهتكهرؤيىهإجوئههذ اهاتادكهتجوهذيهإي

هالغ غه هرم.. هلاالي هرااههغالنهاتشجسهفي هاتدء ي.. هاتجحوط هفي هاسوح هات يءي. اتفاا

رضولو..هتسيقهشجالهيله وع..هتلياّ هحافىهي ليىهكوتءجورلهيلهاتفألورل..هاشباهعءروراهلالتوعه

هكنهسوووه هلعجااتر.. هلفيكهتيجوب ئونهلتجلنهفيهيإجوقهاتادكهلابحثهإنهكداكور فضوو

هاتجبلىهلاتاضويهفدءوكهت بحسونهحوولهغواكهعنهاتءوسهاءاعهحروهلاكبسههعنهإجيكهذ ا

اتاثواهعنهاتوشاهات ينهيلوشدكهفيهظالفهعنهاتسدوهتهتد بيهلياسودكهفيهيسودعهعوها ه

تاسورهي تهفيهسوإىه)ذ اهاكهكو داهياسودكهشوئوهي م(..هتواعهبوت مهبونهاتحونهلاآلااهاكه

ه( هعوبجوهيلهالارا هتيلجزل..هاتخكو ته حبكهتسجح..هاالإ

ذ اهذدهاتلزاوهات يهذكاههذ اههاتجيح يهلذكاههاويرهلبل ههاتاثواهعنهاتجمح ليهلذده

تهيألبيبهإنهتيكهاتجساءوتهلاتجأل راتهاتبيهيدانهبدوه وحودوهإنهاتحقوقىهاتجالهاتبيه

هيلوشدو.
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ه يلىهعنهيلهاهيثيجبوءووهتجثو هلتمسب ت هتد ههاتجساءوتهاتاوذبىهراحهيشورهاتحوول

هاءاتاعو هإيلهاتشوطئ هفد ه ه)هشوووي ها هيلوا هكجو هب لكهشكهت يودوها هزائيى ه فسدوي كوتحوول

.هذيهيشوووهتوسهتدوهغويىهيلهذ فهيسجليهلبل هزلاتدوهتهيبوقلهييه.اتشجسهيلهيجحودوهاتج 

مإوهىهيلها ءوه وءيهتجوثومهثيجوياتهه..يثاهي  هإيلهل دالذوهات يهالامهسوإوتهيلهييومهايويى

رعيوىهء ءويهاليءوونهكءوهيمهعيح ينيه لوشهفيهذ اهاتجاوكهاتصغواه  اهعنهاتادكهلفيهذ اه

ه سووويه سبطويه اتجقطيهاتزعءيهاتقصواه  اهعنهإجاه.هفيهضدوهحووتءوهاتفو وىهاتقصواله  ا

فجنهه.كوشاهيكه بجبيهعلر هاتداتهبد ههاتحوولهبوتقوومهبأإجو هتهعلءلهتدوهتججاالهكد دوهعجبلى

اتججبيهبءووهتجثو هثيجهيلهايلىهرعيوىيهيلهتسيقه وعيهيلهعشوذ لهاتغالنيهيلهرعيهاطلىهحجاه

عسطحىهلعشوذ تدوهتبقوفزهإيلهسطحهاتجوويهيلهتطوواهطوئالهلراوىيهيلهاتألال هفيهرحيىهاتله

هىاتطوولىهيلهاتايبهتيبءزههيلهركدنهات را وت.هذ ههاءإجو يهبطوولبدويهتوسهتدوهعلءلهيلهغوي

بعهذيهيإجو هتابسههعلءوذوهلاوجبدوهه-يلهذ فهيسجلهفيها برورهيكهُيحازهيلهيب هتحقوقره

عجوهتلءورهتءوهلعنهتأثواذوهاتجووشاهإيوءو.هي وهتستهايقوه  اهحد هعسبقوعهسوأتيهبل هاجسونه

يهبل ذو.هعسبقوعهاء وو هاتحوتوىهلاتبيهسبأته-بيودكهسءى.هعوهيدجءيهذدهعسبقوعهاتوشايىهاآلكه

اهذده دذاهعلءلهاتحوولهاتفو وىيهلذ اهذدهبوتبح ي هاتسوههات يهيجليءييهكجيح يهعاباثوهذ 

لعدبجوه  اهبد ههاتحوولهلعسبل اهيكهيب  هياصله د يهتإلسبفواللهاتوءوولهعنهذ ههاتفا ىه

ه(اتبيهتجءحدوهاتحوولهتي

هاتجيح هتهيجانهيب اهيكهيءسج هعيهكعهاتءوسيهبعه هاتلزاوهات يهذكاههذ ا ذدهلذ ا

اوصهفقطهبطوقىهعح لاللهعنهي حونهاءعدا هات ينهيجاءد هيكهيجورسداهعوهيشبددكهحبله

يشلالاهبوتلزاويهيعوهيلتئكهاتجسبضلفونهاتفقااويهلات ينهتشاعهاتحوولهإوئوهكووااهإيود ؛هفإكه

تيكهاتلزاواتهتنهتفلعهتد هشوئويهفوتحوولهإء ذ هعججدإىهآتم..هلت تكهتهيسبطويهادتحواله

هذ هعنهآتعد ..هبعهاتدحو هات يهيءق ذ هعنهآتعد هذدهاديجوك.يكهيءق 
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هإء ذ هته هليءبحالكيهءكهاتحوول هلءتفرهاءسوونهيءدورلكي ه ج هاتجمح لي لتد ا

هعلءلهتدويهلت تكهتهعلءلهتبحجعهاتل انهفودو.

هبلضهفمسفىهاتجمح ل هبقووهاء داعه(3)لعنهي داعهاتلزاوهاتبيهذكاذو حوثههيفاال:

هه.يكهاتفاالهيجدتيهلتانهاء داعهته دويىهتدوه[الي رل]ي كاه

يهوتجدتبربطهاتقضوىهفق هه؛(3253ا3233)ه[تعباير]اتفويسدفهاتجيح هاتفا سيهيعوه

ااباحهالإدظهيكهاتقيقهعنهاتجدتهتهيءشأهاتهعنهاتلقوئ هات يءوىيهتجوهفيهاآلاالهعنهلت تكه

ه.اتقيقهييغيهيكهشأ رهعنهاهات ينهاإقونيهلعنهث هفإ رهياظهيكهاتغووهذ ههاتفااله

ه ه3263ا3241)ه[ذدتووخ]لعثيدجو ه( هتهات ي هبأ ر هتيجدت هاءبوقدريى هبوتاؤيى يشوال

هفإ رهتهيءوغيهيكهيجثعهيذجوىهتيوشايهفايظهذدتووخهيكهاتج كدرهفيه يألضيهتيبجابىيهلعنهَث َّ

و. هاءاليوكهإنهإدااههاتجدتهتهيجثعهايق 

اتحعهاتدحو هتجشايىهات يهاإبواهيكه(ه3642ا3223)[هاتووكهاليهسوءو ادرلعثيد ه]

فإكهاتجاوهيجاءرهيكهلبءووهإيلهذتكيهاتجدتهذدهشفووهاتوشاهعنهعاضهاتاغوىهفيهاتأليدال؛ه

هيقجيهذ اهاتألدفهعنهام هاسبغم ه جويهطوابرهالفلىهلاح لهفيهحووترهاتحوضال.

يداليهبعهرفضهاتاغوىهفيهاتألات يهالإوهاتله(ه3634ا3243)ه[عوركوزاليهسواللعثيد ه]

بوآلااينيههالحبلهاتجدتههادويهلاتسبغااقهاتاوععهفيهاتشددا وىيهلاتحوقهاتجلو ولهئلازالرا

هاتتجوههاتجلالفهبودتحوالهاءيالسي.هلذدبوإبوورذوهلسويىهدطفووهاتألدفهعنهاتجدتيه

هلرعحوللذدهيجثعهاتلزاوهاءكواهءكثاهاتجمح ليهلتلعهيحسنهتلوواهإءريهعوهلرالهفيه

ه ه]تألويوى هكبودو هاتجحبضاهه[عوركوزاليهسوالعشددرل هلذ ا هتيبدبىي ا بونهراذههي إدهعحبضا 

ه هفيهاتحوول: هيشاحهتيااذههفيسفبر هبيسو ر هشايتهرل)ات يهيبح ثهاليهسوال حيهاتطوولى

لتصافوتيه بوجىهت تكيهباعهعوهفودوهعنهرغووتهلاحبوو وتهاو ىيهفديهتحبو هاتاذائعهبق ره

                                         
 الباحث عن الحقيقة.، موقع عمرو بسيوني، األسس الال عملية في اإللحاد.. )معنى الحياة( نموذًجانقال عن:   (1)
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رتهفّيهاتشايهلاوتتهتيهيكهيفلعهذتكيهكجوهيراالتهعءيهيإجعهعوهتحبو هاتفضوئعيهلاتطوولىهيثو

ويهي وهفقطهيفلعهكجوهتأعا ي  ( وتح 

اهتدتوجىهل او ىهتيحرىهعدتريهلت هياببهب تكهحبلهل رههشددا وىكوكهاتجحبَضاهعِل ًّ

تاثواهتلءيهاهااتحسوىههااتشددا وىههييوه  يقي)ات إدلهتيااذههتمشبااكهعلرهفيهات غجوس:ه

يهيكثاهعنهييهشيوهآاايها ءيهيإو ذوهطدا هحووتييهلكو تهرغوبيهفيهلضيهح هتدوهبوتءسوىهت

ها ءيه هاتججولرلي ه جومتهفيهاتغافى هلتانهذءوكهسته سوو ه دويبيهاابابتي فيه  ري.

وهء عهذ ههاتيحرىيهتجوذاهتهتشوركءيهفيهذ ههاتدتوجى؟يهتجوذاهتهتبأل  يه يحبفظهبدنهاصوص 

هعنهااافوتهاتجغوتطوتهاتفورغى؟هاكهاتسجوحهتدنهبوتج اإوىها لليهلتوءيهإيلهتجاببيهب ت ه

هه(3)تسوإ كهإيله سووكه فوقهايجو كهتولضهاتدات(

ذ ههبلضهاتءجوذ هاتبيهحول هاتجمح لهيكهيا بداهبدوهإيلهي فسد يهلتانهاتحقوقىه

(ه3264ا3231)[هال وس ي رل]له(ي3223ا3235)ه[كيدالهيالريوكهذويفوبدسذيهعوهإواهإءره]

 لهءيهفبقورهاتجمحيهلذتكهتيكهاتءبوئجهاتجباتوىهإيلهادتحوالهتبسقهعيهاتكبئونوه كاذجب

ه.إزاو

جدتهحبلهي د هيسبقويدكهاتباعهي داعهاتلزاو..ههعقوبعهذتكه اظهاتجؤعءونهعجبيئونفيه

هاو هتلوتل:ه هيءبراذ هإء هاتيرهتلوتليهكجو هاتءَّهه﴿بفاحهإرو يهلذتكهتليجد هبجو ُبَدو ْفُسهَيوَييَّ

ه) ه)42اْتُجْطَجِئءَُّى هَعْاِضوَّى  هاْرِ ِليهاَِتلهَربِِّكهَراِضَوى  هِإَوواِليه)46( هَفواْلُاِييهفِي هَلااْلُاِييه43( )

ه[13ه-ه42]اتفجا:هه﴾َ ءَّبِي

ذكاههب ييهاتزعوكهاتءدرسيهرالاهإيلهعمح لهلسءسدقهذءوه جدذ وهإنهذتكيهلذدهعوه

هه.(4)هاالكهاتودمهاآلاايهليسألالكهعنهاتجؤعءونهبسوههذتكيءإصاههات ينهكو داه

                                         
(1)  ,/rr:ei Jaeic:/ e  od  reeeeo  WM , odeeJ  ,1415ا.. 

ه.153اتيجلوت/ها راهاتءصهبطدترهفيه:ههه(1)
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اديجوكهعنهكعهاءفاورهاتجشؤلعىهاتبيهتلبايهاا هبءدرهكوبهفق هذكاهب ييهاتزعوكه

)ذاتهيدمهعنهاتيومهاءاوالهتيألايبيه ل تهاتلهاجاّىهايلىها قاليهاتبيهاتجمح ليهفقو :ه

ليهتقيلىهاعوعيهكأ دوهحداالثهتأرياألوىهعبحجاا وبدوهاتاواهلاتويلهاكثاهعءييهفبجثاياّتهتيكها

لاإباا يهحزكهش ي هلاسلهإجوقهعنهشوههاتسءىهفيهعدس هاتاألايبيهلعنهشوويها ويهلعنه

هسيطءىه هلفول هلعن هاتليوىي هاتلثجو وى هات لتى هشوألداى هلعن هاتوشايى هذام هلعن هاتقيلىي ذام

هاتاألمفىيهلعنهشوألداىهات  ووه(ه

ب ييههتيسفوهلحز ويهالإههاتءفسجألاتبيهتوصاهعثيدويهلفد ههاآلتمهاتاثوالهاتبيها ه 

اتزعوكهتيوحثهإنهتايوقهيلوتجهبرهذ ههاتاآبىيهاو :)هفوضطاتءيهتيكهاتاحوتىهاتلهاتءراهعنه

ذرللهتيكهاتقيلىهاتاجاتفلىهاتلهالاليىهاتاجوضيهلشداذقهاتاجسبقوعيهي قههإنه دريهلاباحثه

اتريجوتهاتبيهغشوتهرلحيهذءوكهلذيهكثبهيوهلإزاوهيءواهعوهكءتهيحّسهبرهعنهإنهر و

هغوراىهفيهتوعهذ اهاتدامهاتاجب ااعهاتاجحوطه(ه

لذ اهاتلزاوهات يهبحثهإءرهب ييهاتزعوكهيوحثهإءرهكعها سوكهشلاهيلهت هيشلايهلتانه

هلكو تهاتجدىه هاتلزاوي هل دذد هتيوحثهإنهذ ا هاتبيهيدتدكهتدو يألبيفدكهفقطهفيهاتجدى

ل دذد يهلذيهاتجدىهاتجمح لهكهذيهاتجدىهاتبيهيدتيهتدوهاءلتلهاتبيهاص ذوهب ييهاتزعو

يهلذيهبجدوتدوهاتستهتهتزي هاتقيههاتهغجوهلذجويهاو هب ييهاديجو وىاتولو لهإنهاتحقوئقه

هإنه درهلر وويهب تهتيهتيكهاتزعوك:)هفاحوءجوه  راتهاتلهاتواجونهات يهذدهاتاجوضيهبوحثو 

اتاجدىهعنهبلو هإيلهذوئىهعقوالهكواظهءبيهلا  االيهلاتءدعهات سو ييهفألحشبءيهب ت هعنه

هاكهتسياّوءيه(ه

هتيه هعريجى هكواظ هعقوال ه درل هإيل هتي هفبااوظ هاتاجسبقوع:) هذد هات ي هاتوسور يعو

هفأالذشءيهإدضوهعنهاكهيؤ سءيه(ههلءعثوتيهلتيجوعهاتقوبعي

يعوهاءعومهلذدهاتزعنهاتاحوضاه)هفو اهذتكهاتودمهتءرايهاتاحسواهل راتيهاتبأرياألوىه
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هإيلهشاعه لشهتاجءوزله سجيهاتاجضطانهكوتاج بدحهبونهاتاجدتهلاتاحووله(ه

كهإيلهتيكهاتشجالهثاجالهلاح لهفقطيهييعوهاتقجىهاتبيهتجثعهاجىهشاجالهاتلجاه)هفاييته

هيهتءراهاتّييهتيكهذيه ءوزتيه(هلذ

يعوهاءسفعهات يهيجثعه  لرهشجالهاتلجاه)هفاييتهاكهاتباانهات يهذءوكهعوهذدهاتّه

هُي اسوكهتاحتهاتا اميه هلذجو هلاعبز وي هعلو  هايقبيها هاابيطو هلتاانهعو ي رعو هإروعيي

ه(ه هفأضوفوهاتلهالائيهالاوهعنهاللكهاكهياجءحو يهاللاو 

اهات  ووه)هفاييتهاكهذ ههات  ووهاتفو وىهاتزائيىهتب حا هفيهيعوهاتأليبهات يهيجثعهإج

هإيله الحيهب ت هعنهاكه الاليىهاتلوثهلتءح رهفيهظيجوتهاتل ميهفساوْتهذ ههاتءرالهاتس َّ

هتداسودوهبوتاجاذ هلاتلم هاتشوفيه(ه

ه هلاتبي هاتجدوتهاتستي هي دوفد ه هاتجمح ل هلاتبيههيبصدر هاتجطيقىي هاتحقوئق تجثع

كهاديجويبافعههيءيهشيويدابدكهبأ رهتهعحو هإءدويهلتهعألا هعءدويهث ههد ي فسيلزلكه

هلسطهاتاجدوته بج الاتدويهاو هاتءدرسيهيحايهإنهتجاببرهاديجو وى:)هلفوجوهكءتهعضطابو 

اتستهتبدتلهإيّيهعءدوه ءدفهاتدحشىهلات ذشىهلاتوأسهلاتريجىيهاذهبأ دارهادياجوكهاتاجبأتقىه

زهاتوووكيهتاج  يهلتضيوهتيكهاتاجدوتهاتستهلتءدرذوهبو دارهبوذالهفيهل رهاتقاآكهاتاجلج

سوطلىهعوهتدهتضوإبهعوها بوبءيهعنه ءدفهاتدحشىهلا داعهاتريجوتهعوئىهعاليهتاو تهتيكه

هات دارهكوفوىهللافوىهدحوطبدو(ه

إروجو:)هفوّ تتهتيكهات دارهاتسيسيىهاتطدييىهعنهاتدحشىههاديجوكلا هكوكهيثاهي داره

هس هتيدهاتل هاتداح ل هاتالح هلاعع ها سهاتقيهي هاتاجألولفهاتل هلحدتاّتهكع هلر ووي يداك

هاتااظ(ه

فوتقاآكهات يهذدهاوسهاديجوكه)هعزقهتيكهاتصدرلهاتاذووىهتيجوضيهلذيهكوتاجقواله

اتاواظيهلحّدتادوهاتلهعاجيسهعءّدرهي دسهلاتلهعيبقلهاتحوونيهليظداهذتكهبلونهاتوقونه
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هلحقهاتوقونه(ه

قوعهات يهكوكهيجثعهاوااهلاسلوهكوواايهفإ رهاسبحو هبوتءرالهاتقاآ وىه)هعاجيسهيعوهاتجسب

هضووفىهرحاجو وىهيإّ تهفيهاصدرهاتسلواللهاتاألوت له(ه

يعوهتوبدتهاتزعنهاتحوضايهفق ه درههاتقاآكهاتااي ه)هعبجااهيااليويهلالارهضووفىهرائلىه

هتياحاجنه(ه

إيلهشاعه لشهل ءوزليهفإ دوهبوتقاآكهيعوهاتثجالهاتدحو لهاتبيهذيهفدقهشاجالهاتلجاه

اتبيهذيهيذعهتياحوولهاتب يىهلعاشحىهتيسلواللهه-ت هتوقهك تكيه)هلا اجوهذيها طمقهتالحيه

هعنهلكاذوهاتق يا هاتلهحوثهآفوقهاتءاجدمهتيسووحىهلاترتوواله(هه-اتب يىه

 ايىهبحبلهتيكهاتصدرهاتجايلىهاتبيهكو تهاتغفيىهتصدرهبدوه)هإروعيهلرعوجدوهلتاانه

ايقبيهه(هت هتوقه)هإروعو هحقوالهفو وىهت اسهتاحتهاتا اميهلا جوهذتكهاتباانهبونهتياحاجىيه

هلسبورهتسااالقهاتاجءىه(ه

يعوهيحدا هات  ووهلالضوإدوهاتاجءدورلهفيهظيجوتهاتل مهاتبيه وصاذوهبءراهاتغفيىيهفإ دوه

هربو و هرسوئع هعن ه دع ها دو هبع ه) هاتااي  هاتقاآك هبءدر هك تك هتوق هلعاوتوهه ج ا وىيهت  ى

هلاايفتهإءدوه هليفوالتهعلو ودوي هيّتجتهعدوعدوي ها  هاتسوحو وى ل حوئبه قدشهتمساجوو

ه بوئجدوهفيهاتد داليهفأإيجءيهادياجوكهب تكهعوذوىهات  ووهإي هاتوقونه(ه

هاتقوايهفي هيوقهاواايهبعهذدهبءراهاتقاآكهاتااي ه)هبونهتلوتا هاتءدره(هلعثيرهذتكه يعو

اليهاتلهاتب يهفإكهت هيوقه)هطايقو هعاجب ا هلعءبدوو هبوتريجوتهلاتل ميهبعها رهسووعهاتطايقهاتاجؤ

هسديهاتلهإوتا هاتءدريهلإوتا هاتد دالهلإوتا هاتسلواللهاتاألوت له(ه

لذا اهب التهاتءرالهاتقاآ وىهكعهاءلذومهاتبيهساببدوهاتغفيىيهلي وحهعوهكوكهيبصدره

ه هيقد هاتءدرسي:)هلذا ا هتريهالاوهإونهات لاوي هلعاذجو  هت ائيي هاتحدا هاللاو ا وحتهذ ه

هحوثها هب تهلاضحىه يوىهفأاءلبءيهاءوإىهتوعىه(
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فووهعسجد وهي سهترهاتس هكعهعيهي رهيعضلهيكثاهحووترهعءيهاتا عهسلو اإوشهلذا اه

هتانهاديجوكه ليرهيسبدونهب تكهكير.يهبعهيحامهكعهيسوونهاتحووليهعال

هءب ي:اهاديجوك..هلاعاو وىهاتجصواهاهه4

لذ ههاتجلضيىهاتثو وىهاتبيهيبأت هتدوهاتجمح لهاللكهيكهيسبطولداهاتبصايحهب تكيهذتكه

ي رهتهيجانهتجنهيحبامهإقيرهلإيجرهل فسرهيكهيجزمهبل مهاعاو وىهشيوهاتفقتهإيورهإقد ه

يكثاهاتأليقهعنهاتفمسفىهلاتجفااينهلر و هات ين..هبعهتهياوالهيد  هشلههعنهاتشلدنه

هذ اهاتإبقوال.هاتهلذدهيلبق 

هيبده هاتجو ههات يهإواهإءر هذ ا ه اظهفيهاتحداراتهبونهاتجؤعءونهلاتجمح ل لتد ا

هاتلموهاتجلايهبقدتر:ه

 زعم المنجم والطبيب كالهما 
 

 ال تبعث األجساد قلت: إليكما  
 إن صح قولكما فلست بخاسر  

 
 أو صح قولي فالخسار عليكما 

او هاتجيح هتيجؤعن:هعوهعدافكهاذاهعتهلت هتج هاتير!هيلهعوهإواهإءرهبلضد يهبقدتر:ه) 

ه(تنهيادكهاسديهعنهعدافكهاذاهعتهلل  تهاتءور!ه:فاالهاتجؤعن

يلهعوهإواهإءرهعصطفلهعحجدالهفيهحدارههعيه  يقرهاتجيح يهلات يهذكاهي رهاو هتره

لا بدوتهبل هإجاهطديعهاتلهعدتهلتاانههيعوذاهيادكهاتحو هتدهااطأتهحسوبوتكسوااا:ه)

هتنهيكدكها هاساتهشوئوه..هلتاءا هي ب و؟(يهفأ وبرهعصطفلهعحجدالهبقدتر:ه)سهبل ههشيتو

دفهتادكهسه..سدفهتألسالكهكثوااهتدهي وبتهحسوبوتيهل  اتهتدالوتيه..هلا دوهتصوالاى

هه(3)(عفو ئىهذوئيىهيوه وحوي

هوعيهبلضهاتجمح ليهحوثهاو هعألوطوعههادعومهاتصوالقيلهعوهإواهإءرهاهاوعهذتكهكيرهاهه

ه) هيلءيهتر: هيقدتدكي هيقد هذؤتوهلذدهإيلهعو هفق هسيجداهاتجؤعءوناكهيانهاءعاهإيلهعو ي

                                         
هحدارهعيه  يقيهاتجيح .هه(1)
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لييهعهتر:ه(يهفقولإطوب هلاكهيانهاءعاهإيلهعوهتقدتدكهلتوسهكجوهتقدتدكهفق هاسبديب هلذ 

لكوبهيادكهادتكهلادتد ه:ه)فقو هوهيقدتدكهعوهادتيهلادتد هاتهلاح ؟وه قد هلييهشيشي

هيقدتدكهاكهتد هعلوالاهلثدابوهلإقوبوهلي يءدكهبأكهفيهاتسجووهاتدوهلي دوهإجااكلذ هيهيلاح ا

هه(3)لي ب هتزإجدكهيكهاتسجووهااانهتوسهفودوهيح ...(

[هفيهرذو رهاتجلالفيهلات يهيجانه ووغبره(4)بوساو بيوزه]لا ه وغهذ اهاتجلءله

ه:(1)إيلهاتشاعهاتبوتي

فسوادكه زاؤكهاتأليدالهفيهاتجءىيهلذ اهربحهاكهآعءَتهبوتيرهلكوكهاتيرهعد دالا يهه-3

هتعح لال.

اكهت هتؤعنهبوتيرهلكوكهاتيرهعد دالا يهفسوادكه زاؤكهاتأليدالهفيه دء يهلذ ههه-4

هاسورلهتعح لالل.

هاسورلهه-1 هلذ ه هذتكي هإيل هُتجزظ هفين هعد دالي هغوا هاتير هلكوك هبوتير هآعءَت اك

هعح لالل.

هفه-4 هغواهعد دالي هلكوكهاتير ينهُتلواههتاءكهسبادكها هإشتهاكهت هتؤعنهبوتير

هحووتكيهلذ اهربحهعح لال.

هاتجثو هاتبقايوييهلذده ه  كاهذ ا هاتاذوكي تدهفاضءوهل دالهحيوىهسووقهلتبقايههذ ا

                                         
ه..24صه3 اتاوفييههه(1)ههههههههه

(يهفوزيوئيهلريوضيهلفويسدفهفا سيهاشبداهببجوربرهإيلهاتسدائعه3224يغسطسهه33يه3241يد ودهه33بيوزهبوساو ه)هه(1)

فيهعجو هاتفوزيوويهلبأإجوترهاتألو ىهبءرايىهاتحبجوتتهفيهاتايوضووتهذدهعنهااباعهاآلتىهاتحوسوى.هاسبطوعهبوساو هيكهيسد ه

هدإبرهاتاسوئعهاتايفوى..فيهايجوالهيسيدنه  ي هفيهاتءثاهاتفا سيهبججج

ه(1) هاتاذوكهعنهعقو هعد هبلءداكه هيكثاهعوهذكا وههحد هذ ا :هاتصااطهاتجسبقو هفيهاسبف  و

ه.لاتوااذون:هرذوكهبوساو يهآيىهاتيرهاتسو هعاتضلهاتشواازييهشواىهاتءوأهاتحجج
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دوهعوئىهلتءفاضهيلشوذ  وهاتحصوكهاءبوضهذدهاتفوئزهفيهكوفىهاتجسوبقوتهاتجوضوىهيتيألود 

هاتجسوبق هكع هفي هاتألوسا هذد هاءسدال هاتحصوك هلل   و هل   وهسووقي هتد هبع وتهاتجوضوىي

ه3عنهاتجسوبقوتهاتجوضوىهلاتحصوكهاءسدالهفوزهفيههبوتجوئىه33اتحصوكهاءبوضهفوزهفيه

ه.عءدوهبوتجوئى

م هإق رهيحبجعهيااذنهإيلهاتحصوكهاءبوضيهإيلهاتاغ هعنهاتلواعهيهاتداضحهاكفجنه

ااذنهيكهياتسفوذىهكهيادكهذدهاتحصوكهاتاابحهذ ههاتجاليهلتانهاتلقموهبود جوعهيالكهعنهي

ليالكهه..عءدوهبوتجوئىه33عنهاتجدارالهيلهحبلهفيههبوتجوئىه33إيلهاتحصوكهاتألوساهالائجو هيلهفيه

هإيلهاتحصوكهاتفوئزهالائجو هيلهغوتوو .ادكهاتجااذءىهكهتيعنهاتحاجىهلاتجءطقه

هفإكه هييغدكهاحبجو هلت تكي هذ هإقمو هبجو اتلقعهلاكهاحبجعهاتلاسهتانهاتلقمو

هليلبوالكهاتحجىهفيهاابفووهيثاهاتبجورنهاتءو حىهاتسوبقى.هياتألمف

 ءوهاكهراذءوهإإيلهل دالهاتألوتقيهلاكهكوكهبصوغىهيااظيهفهاتجؤعءونهتجوعو هرذوكلذا اه

ههيإيلهل دالههلل دالهاتثدانهلاتلقون هكوكهاتثدانهاتلرو هبجوهتهيبءوذلهش ل  لكوكهعد دالا 

هكو  يهلاذاهراذءوهإيلهإ مهل دالههلإ مهاتجءىهلاتءورهلكوكهعد دالا  هلِإ ل  اتألسورلههتلع ل 

هعد دالا ه هيان هت  هتد هاتجقوبع هلفي هع ذيىي هإفهيذوئيى هاءعا هغويى هاتاوفا هسوابحهحووترهيك  ر

بلهفيهذ ههاتحوولهاذهيبجءههاتسااىهلاتغشهكهاتجؤعنهذدهاتاابحهحعيهاتلي هياتجح لالليه

هت ظهاتءوسهكجوهسوحرلهبوتصحىهلاتسمعىهلغواهذتكهيلغواهذتك هلعص ااوى  ه.فوزالاالهعاو ى 

يلهرذوكهاتابحهاتجح لالههيرذوكهاتابحهاتمعبءوذييألبورههاتلقمو..هذعهفأيهاتاذو ونه

ه  ا ؟

هيءو هات هاتجمح لي هات يهيبدذجر هكجوهبعهاكهذتكهاتابحهاتجح لال هعءري جؤعءدكهيكثا

هيكه هل ضوبهاتور هفيهاتلءداكهاتسوبقي هلاتثدانهذكا و هتلوتلهلبوتجلوال هآعنهبوتير اد سوكهاذا

هيابحهلتهشوئو يهألسايهتاتجؤعنهعيهكد رههكإفهعد دالا هاههفاضو هاههتلوتلهاتيرهيانهلت لاتلقونه
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وت هعنهغواذ هعنهاتافالهذ هيسل هح اااتجؤعءونهاتجيبزعونهاتهي ءوهإء عوه اظههشوئو ههاتجءاا

فوتجؤعنهه؛اتلصول؛هلذتكهءكهاتجحاعوتها جوهحاعتهتجفوس هلاالوىهليضاارهحقوقوىهفودو

هياظهسووو ه هاتجؤعنهت هلغوا هعثم  هلاتز و هاتألءزيا هتح  هليكع هيبجءههشانهاتألجا اتجب ين

ءعااضهاهلتبسوههفيهاتاثواهعنهيكهاتألجالهتضاهاتلقعهلاتو كيتبجءودويهلا هثوتهفيهاتلي ه

كهاتز وهيد مهاتجججلوتهليبسوههفيهعججدإىهعنهياطاهيلك تكهتح هاتألءزيايهكجوههياتألطال

هلغواذجو. هلاتسومك هكوتسفيس هاآلثورهاءعااض هتيك هكع هيبجءه هاتجؤعن هفإك هلب تك .

هتيجلو ييهليابحهب تكيهبألمفهاتجيح هات يهتهيج هعنهياالإرهإءدويهلت تكه اتألطوال

هيألساهبسوودو.

هكهاتجؤعنهاتجيبزمهيسل هعنياتسبقااوهلاتبجابىهي تكهإيلهبودضوفىهاتلهذتكيهفإكه

اتص قهلاتدفووهاتءزاذىهلحههاءذعهلاتدطنهلعداسولهيهذتكهيكهغواههفيهيساترهلعجبجلر

هإداععه هيعاهبرهاتشورعهاءا سهكيدو هعجو اتجورهلاتقايههلاتولو هلاتصملهلاتصدمهلغواذو

هههليعنهلطجأ وءى.سلواللهلسممهلتق مهلرفو

ه هاوعهبأ ر هلاتجاضلفإذا هيد  هفيهاتجؤعءونهاتاثواهعنهاتفقااو فيهأكهبك تكههيقو ي

فاجوهفيهاتافورهيغءوووهلفقااوهلإيجووهل دو هفا تكهه..اتافورهاتاثواهعنهاتفقااوهلاتجاضل

هاتاممهذدهفيه هلا جو هببجءههاتجلو يهيفيهاتجؤعءوني كهاتجؤعنهعنهحوثهايجو رهلاتبزاعر

هكهاتجؤعنيفلعهاتطوإوتهرابٌحيهإاسهاتاوفاهعنهحوثهكفاههلإصوو ريهلياعهعوهفيهاءعاهلب

ءطجئءو رهبوآلاالهلاتجءىهلاتثدانهاتلرو يهيا رهإيلهتحجعهاتجصوئههلاتءداز هعنهاتاوفاه

هياظهذاهلاتساوءىهلاتطجأ وءىهاتءفسيهاتد لوهيجبيكهاهايجو رهالر وتهحسههإيلهالت تكهتااهه

كهاتاوفاهاذاهتلاضهيبدههيلهيادههيريهكجوهوتياتاوفاهات يهتهيؤعنهبهإاسهتيرياهبلونهذتكهكع

يلهابءرهتحوالثهعؤت هيلالظهبحووتريهفو رهتهسيداكهترهلتهعسبء هيباأهإيورهاذهيااهها هتحدَّ هاتله

 رهياظهحووورها ها بقعهاتلهإوت هيرحههليلسيهلي جعهليفضعهإعوهاتجؤعنهفيإ ٍمهعحضيه
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هسوإىهيلهييوعو هاطجأكهبلرو هتطبهاتيرهتلوتلهسوإوتهليسوبوي.َفِيئنهحزكهإيوره

تداهاهكلوالتد هاهاتتبفوتهإيورهبصءدفهلعيهلضدحهكعهذ اهلادترهاتهيكهاتجمح لهحول

هعنهاتجغوتطوت:

بلضد :ه)يفباضهاتاذوكهيكهادترهاتحقوقيهذدهبصدرلهادترهادبااذوجيهات يهعءدوهاد ه

يكهادترهاتحقوقيهذدهإاسهذتكهتجوعو :هفق هيقدمهإيلهسووعههيجاءءوهذءوهتألوعلهييجوزيهيتووإر

كهادترهيلها هيادهياتسألايىهبز هبوتجؤعءونهبرهفيهاتجحو هلبجزاوهغواهاتجؤعءونهبرهبوتجءى

هاتحقوقيهذدهاترهاتفاالهاتجوتثوسوىهلاتبيهتقد هبأكهاآلتدىهتأكعهيرلاحهاتجؤعءونهبل هعدتد (

اتبيه االهبدوهإيلهاتاذوكهتادكهبوفبااضهاترههلاو :ه)اتاذوكهاتجلوكسهاح ظهاتطاق

ادترهاآلااهيلواههذؤتوهات ينهيؤعءدكهبد دالههعنهاللكهالتوعههيآااهفيهعحعهاترهبوساو 

ه(ليجزيهعنهسداذ 

هيكهاد جوعهيلهاتقاآكهيلهعوهشوبدد هلاو :ه) تحظهيكهذ ههاتفاضوىهتهتفباضهعسوقو 

دكهادترها هي زتد هبوتضوطهتابوورهع ظهعنهاتابههاتجق سىهتوستهعنهعص رهاتدييهفق هيا

ه(س ا ىهاتوشا

ه هبد ه هي د  هاتجمح ل هذؤتو هتصدر هاتفبااضوتهلا  هاتابحهفي هإيل كمهيحصيدك

ه.هييضوهكهفيهاتحوتبونداتجؤعءيألساهاتحوتبونهسداوهكوكهاتيرهعد دالا هيلهتيهبوءجوه

اولهاترهعوهبل ه)يفباضهاتجؤعءدكهبطاحد هتد اهاتاذوكهي رهفيه درلهعملاو هآاا:ه

هاتل مهيلهاتيرهات يهيؤعءدكهبرهلذ هب تكه اتجدتهسوادكهبمهشكهذدهاتدد هاتداح يهفإعو

هاتتدىه هآتف هاتجوثدتد وو هتلاضهتءو هبوءجو هفقط هاحبجوتون هإيل هعقبصاا هاتاذوك يجليدك

لات يو وتهاتبيهتل هيتووعهاآلتدىهلاتجلبق اتهاءااظهبوتجحو هلاتل انهاءب يه!هفيءفباضه

اتدىهعقباحىهلهاحبجوتهلاح اهفيهإ مهل دالهاتدىيهاحبجو هيكهيادكهاإبقوالهه1333ذاهل دالها

عسولهدحبجو هيكهيادكهاتجيح هإيلهحقهتيءجولهعنهاتجحو هه3/4333اتجؤعنه حوحوهذده
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ييهفيهيكهيادكهاتدرهعد دالاهيلهإ مهل دالهآتدىهبوءجوهيجيكهه4/4333يجيكهاتجؤعنه سوىه

ه(جولهعنهاتلقونتيءه3/4333اتجيح ه سوىه

هعنهل دون:لاتجدانهإيلهذ اه

ههليثوهيكهيلواههاتيره)اتجفباض(هإووالههات ينهيؤعءدكهبرياحبجو هه:هيكاتد رهاءل 

اتجءااينهترهلاتجلورضونهبوتجءىيهذده فاهت ظهاتلقمويهلذدهلاكهكوكهاحبجوت هإقيوو هاتها ره

ه.يءسوقهعيهعثعهذ اهاتحبجو هاتدشهبعهتهتج هإوام هفيهحووترهاتلجيوىهيتوسهبلقمئيهيب ا ه

يلهاتجدظبههياتجء يهفيهاتجوشهاذاهيطوعهاتضوبطياظهيكهج هإوام هيجانهيكه دعهف

هطيوتهعءر هكجو هاتبليوجوتهكيدو هل ف  هبألاعاه هلاتبزم هاتج يا هيطوع هاذا عنهه رإفهيفيهاتشاكى

 رهيم يهلىهعثكهيلواورهاتجسؤل هيش هاتلقونهليسجءرهليل بريهإيلهسووعهاتسألايياتجحبجعه

اذاهإصلهاتج ياهلالعاهشاكبرهلعجبياوتريهيلهاوتبهاااراتهاتجوشهليفس هاططرهاتلساايىه

ُبرهاتورهيكثاهلسدفهيجءحرهتااوىهكواظهفيهاتشاكىهيلهاتجوشإف ه. رهحوءئٍ هسوقاِّ

كهذ اهاتحبجو هلاكهكوكهإقم هعجاءو يهتاءرهإقمئوو ه فايهلذعهييبزمهذ اهاتفويسدفها

هاذاهل  هذ اهاتفويسدفهشاطيهاتجالرهيأعاههبوتدادفهإء هادشورلهبجقبضلهكم عر؟هفجثم 

إو هب هيائلىإطو يهذ يىهريفيليءيهاذاهإصوبره:ه رهعنهي ريأاتحجااوهفدعهيلصورهليلورضرهعب رِّ

عوهاذاهيطلبرهللافتهإء هادشورلهضابءيهبوتدااللهاتغيورىهإيلهيّمهراسيهلاوال يهاتلهاتسجنهي

هي داعهاتبل يه.اتجري هلفيهيش ه

وبىهكهفودوهإصيكهذءوتكهغوبىهتقيهفيهلسطهبي تونه)يهلن(هليهلاتصدرل قد هتدؤتو:ه

كهيىيهليقبيد رهشاهابيث ههيليسيود رهكوفىهيعداترهيعنهاءشاارهيلب لكهإيلهكعهعنهيجّاهإواذو

هآااهتيد د هاتلهاتوي له)ن( هيلاسهاتاذوكههيذءوكهطايقو  لذدهطايقهآعنيهفدعهتج هإوام 

هه:ليقد  هاتجحبجع هعن هاذ هاتغوبى هيحبضد ءيهيسأسيكهطايق هريل ي هاذا هاءشاار هذؤتو ك

ه هاتجحبجع هلعن هيعداتد ؟ هكع هيدود ءي هث  هيليااعد ي هاآلعن هاتطايق هسيات هاذا كهي ءي
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هتدو جءيهاتشاطىه)اتجلالفىهبوتءزاذى(هلتسيوءيهحبلهثووبيهث هتقبيءيهشاهابيى؟

هكهيبحد يلاكهاحبجعهإقم ههيوورهاتطايقهاآلعنعنهاتو يديهاكهاتلقموهيااذءدكهإيلها

لكهعنهيسيكهطايقهيلهياتشاطىهاءاووره)لذ هتحتهراوبىه ورعى(هفجألهاتلهيشاار  د هَيُل ُّ

كهاءشاارهفجألهيبحدتدكهاتلهياوورهياتغوبىهاتألطاهتججاالهذتكهاتحبجو هاتلقييهاتداذيه)

هاتسفدووهسف هبعهعنهيكثا هعنهاتسفدوو هليااعد ر( هيش هاءفاورهإشوقهتر هليالكهتفاواه وذى

! هتفوذى 

كهكعهباذوكها جوهيبافعهاتواذءىهإيلهعوهذدهفيهح لالهعقبضوههلتهلذدهياتد رهاتثو ي:ه

هاتواذوكه هفد ا هعنهذتكي هاتجلايهلاتغزاتيهيبافعهاءكثا هاتصوالقهلبل ه هادعوم ات يهذكاه

ه هاوتقهتيادكلبوساو هلغواذ ي هاتر هيبافعهي عهاحبجو هل دال هذدهيلهيا جو هإيور كهاتوءوو

اءسي هاءفضعهبمهشكيهلذدهإيلهتق ياهاتبءّز يهلاتألطونهفورهعد رهتجنهيشكهفيهل دالهه

لتهيطجئنهتألالتىهكواذوكهابطو هات لرهلاتبسيسعهفاضو يهفءقد هترهحوءئٍ :هتانهذ اههيتلوتل

توىهبرهاتحوغبصوهاهلتاءرهعثيجوهذكا وهسوبقوياتاذوكهذدهاتاذوكهاتاابحهلذاكهاتاذوكهذدهاتألوساه

ه ملإهتيووريهشايكهل دالهإ مهاثووتهبججاالههيبافعهتهييهيذتكهعنهاءكثاهيبافعهتها

هيحبو هتكذهبع..هعثم ههعجاالهاتيرهاكهاثووتهيبافعهتهكجوهتطدياهيه اظهاذاهاتهعثم يهاتبثيوث

نهعه ي اتلهااوعىهاتلهتفبقاهاتبيهاتحقوئقهكاوفىهلذتكهيااظيهيالتىهعنهضجوئ هيلهتبجو هاتل

اتوااذونهإيلهي عهل دالذوهتورلهث هإيلهتفو وعهحقوئقدويهلب تكهتء فيهبلضهادشاوتته

هاءااظهإيلهذ اهاتواذوكيهلتهحو ىهتإلطوتىهبوسبلااضدوهعيهاء دبىهإيودو.

رذوكهبوساو هتهيلءيهاديجوكهاتحقوقييهلتاءره وفيهل حههيكه ءورهفيهاءاواهاتلهيكه

قيييهلكجأليصهتي لافيهاتءفسوىهاتبيهت إدهتإلتحواليهلا هذكاهتيجبحواينهكجق عىهتيوحثهاتل

عاحيىههاهي رهكوكهفيكبلضهاتجبحواينهكوبهاسبفوالهعءرهتيد د هاتلهاديجوكهاتحقوقييهف 

عنهعااحعهحووترهعؤعءوهبد دالهاتيريهتهإنهاابءوعهإقييهلتانهءكهاديجوكهاهفيه راههاهعءوسهه
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هعلوشبره هفي هاتجيح  هاتودو هليفبقا هحووتري هفي هتحقوقدو هيا د هاتبي هتيطجأ وءى هلعمئ  تري

ه هعؤعنهءكهاديجوكهيمئجءي! هي و هبقدتر: هلا هإواهإنهذ ا هاتجبحوال.. هزا هاتجضطابى ث هعو

اتا عهعسبجااهفيهرحيبرهاديجو وىيهعبءقمهعنهادشوراتهاتد  ا وىهاتلهاتوااذونهاتلقيوىيهحبله

ه.تحد هاتلهاديجوكهاتحقوقي

لإيلهات اإوىهتإليجوكهبل هذ اهيكهتبدفاهت يرهاءالتىهاتلقيوىهاتاثوالهات اتىهإيلهل داله

هلهاتاثواهعءدو.اتودمهاآلاايهلا هتافيتهاتجصوالرهاتجق سىهبودشورلهات

يكها رلهاتيرهتلوتلهاتبيهياا تهذ اهاتلوت هبد ههاتصدرلهتهتلجزهإنهيكهتءشئرههفجءدو

ه﴿عنه  ي يهلبصدرهيااظهته دويىهتدويهفق رلهاتيرهتهتح يهكجوهاو هتلوتل:ه هَلَضَاَنهَتءَوهَعَثم 

هه(هُاْعه26َلَ ِسَيهَاْيَقُرهَاوَ هَعْنهُيْحِيهاْتِلَروَمهَلِذَيهَرِعوٌ ه) ٍلهَلُذَدهبُِاعِّ َ هَعاَّ ِ يهَيْ َشَأَذوهَيلَّ ُيْحِووَدوهاتَّ

اهَفإَِذاهَيْ ُبْ هِعءُْرهُتدِاُ لَكه)23َاْيٍقهَإِيوٌ ه) َجِاهاْءَْاَضِاهَ ور  ِ يهَ َلَعهَتُاْ هِعَنهاتشَّ (هَيَلَتْوَسه63(هاتَّ

َجوَلاِتهَلاْءَْرَضهبَِقواِلٍرهَإَيلهَيْكهَيألْه ِ يهَاَيَقهاتسَّ ُقهاْتَلِيوُ ه)اتَّ (ه63ُيَقهِعْثَيُدْ هَبَيلهَلُذَدهاْتأَلمَّ

َجوهَيْعُاُههاَِذاهَيَرااَلهَشْوئ وهَيْكهَيُقدَ هَتُرهُكْنهَفَوُادُكه) هَلاَِتْوِره64اِ َّ
ٍ
هَشْيو ِ يهبَِوِ ِههَعَيُادُتهُكعِّ (هَفُسْوَحوَكهاتَّ

ه[61ه-ه26]يس:هه﴾(ه61ُتْاَ ُلدَكه)

ِ هَبْعهُذْ هفِيهَتْوٍسهِعْنهَاْيٍقهَ ِ ي ٍهَفَلوِه﴿لاو هفيهآيىهيااظ:ه ه[35ه]ق:ه﴾وءَوهبِوْتأَلْيِقهاْءَلَّ

لا هضانهاتيرهتلوتلهتءوهاءعثيىهاتجقابىهت تكهبولضهعروذاهاتحوولهاتبيه اظهإدالتدوه

وهه﴿بل هاتجدتيهكجوهاو هتلوتل:هه هُكءُْبْ هفِيهَرْيٍههِعَنهاْتَوْلِثهَفإِ َّ َدوهاتءَّوُسهاِْك ْنهَاَيْقءَوُكْ هعِهَيوَييُّ

َقٍىهتِءَُووَِّنهَتُاْ هَلُ قِه َقٍىهَلَغْوِاهُعأَليَّ هِعْنهُعْضَغٍىهُعأَليَّ هِعْنهَإَيَقٍىهُث َّ هِعْنهُ ْطَفٍىهُث َّ هفِيهاُتَااٍنهُث َّ ْءَْرَحوِمهاُّ

ُك ْه هتَِبْوُيُغداهَيُش َّ هُث َّ هُ أْلِاُ ُاْ هطِْفم  لهُث َّ َلِعءُْاْ هَعْنهُيَبَدفَّلهَلِعءُْاْ هَعْنههَعوهَ َشوُوهاَِتلهَيَ ٍعهُعَسجًّ

هَفإَِذاهَيْ َزْتءَه هاَِتلهَيْرَذِ هاْتُلُجِاهتَِاْوَمهَيْلَيَ هِعْنهَبْلِ هِإْيٍ هَشْوئ وهَلَتَاظهاْءَْرَضهَذوِعَ ل  َجوَوهوهَإَيْوَدوهاتْهُيَاالُّ

هَزْلٍ هَبِدوٍجه ْتهَلَرَبْتهَلَيْ َوَبْتهِعْنهُكعِّ فجنها رهإيلهايقهاد سوكهفيهيطدارههي[5:ه]اتحجه﴾اْذَبزَّ

هبعهاكهادإواللهيذدكهعنهاتو وهفيهحا هاتلقع.هيعبل اللهتهيلجزهإنهاإوالترهعالهيااظ
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توسهذءوكهعوهيءفورهاتلقعهعنهشأكهاتولثهلاتجزاوهيهاذهاتلقعهبودضوفىهاتلهذتكيهفإ ره

هاتبقوو هيل هاتض يني هكو بجوع هاتجسبحوع هاووع هعن هكوك هعو هات هيءفي هلاتوهت هي لثهاتءقوضون

هلاتجزاوهتوسوهعنهذتكهفيهشيوه.

هفإكه هاتلهذتك؛ هشوذ هإيلهبودضوفى هي هعنه لو هلشقوو هفودو هلعو هات  وو هاتحوول ل دال

ل دالهحوولهيااظهفيهإوت هآااهيد  هفودوهعنهاتل  هلاتألواهلاتاجو هيهلاتسلواللهلاتشقووهعوه

عنهسلواللهلشقووهتهتجثعهعنهتيكهذدهيإر هليفضعهباثواهيهبحوثهيكهذ ههاتحوولهلعوهفودوه

اتحوولهاتهعوهتجثعه درلهاصاهعنهاتقصدرهاتضألجىهيهيلهح يقىهعنهاتح ائقهاتغءووهإيلهاطلىه

ه.(3)لرقه غوال

لا هطاحهب ييهاتزعوكهاتءدرسيهفيه]رسوتىهاتحشا[هاتاثواهعنهاتبسوؤتتهاتبيهتد يه

هلهعوهييي:اتلواعهتهعحوتىهاتلهاديجوكهبوتودمهاآلااه قبصاهعءدوهإي

هكد اهاتادك؛ه هب يلو  يعنهاتججانهتاَجنهترهشأكهاتابدبوىهلسيطءىهاتتدذوىيهفأل  هكد و 

ظدورا هتاجوتريث هتهيادكهت يرهثدانهتيجؤعءونهات ينهاوبيداهاتغويوتهسوعوىهلتجقو  ه يويىيه

هتي هاوبيدا هات ين هاتضمتى هيلوِاههيذع هلت هلاتلوداليىي هبوتيجوك هكتيكهاتغويوتهلاتجقو  

هاتجقو  هبوتافضهلاتسبألفوف..؟!

هبمه دويىيهلرحجىهبمه هكاعو  هاتلوت هلعوتارهات يهيظداهبآثوره يعنهاتججانهتاّنهذ ا

 دويىيهلإزلهبمه دويىيهلغوالهبمه دويىيهاكهتهيقّ رهعثدبىهتيوقهبااعرهلرحجبرهتيجحسءونيهلته

هكهاتءراهفيهسواهاتحيقارهإقدبىهتءوسههإزترهلغواترهتيجسوئون؟..هفيدهي ل هات سو داالثهابب او 

هبأادظهكوئنيهتد  هاكهكعهكوئنهيأتورهرزارهرغ ا ه هلا بدوو  عنهيضلبهكوئنهحّيهليش ههإجزا 

هيتطبهاترزاقهليحسءدويهليسلبه عنهكعهعاوكيهبعهَيجءحهسوحو رهيضلَفد هليشّ ذ هإجزا 

                                         
ه.لاتحسونهلاتجزاواءالتىهاتلقيوىهإيلهاثووتهاتودمهاآلااهلاتولثها راهفيهذتكهعقوتهبلءداك:ههه(1)
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هعنهحوثهتهيحبسه. هحو بر هكعهذيهحو ى هيج  هلذا ا هي الير.. هفد ههكعهعايضهبجو .

هكايجىه هاكهي ا  هب اذىي هت ّتءو هلاتاامهاتسوعيي هلاتغ اقهاتجسبجاي هاتاايجىي هاتفواال اتضووفى

هاوت لهذيهاتبيهتلجعهلت ياهاتعدر.

عوهالامهرنهذ اهاتلوت هلع ّباههترهذ اهاتاامهاتداسييهلذ ههاتاحجىهاتبيهتهعءبدلهتدويه

هلاتجم ه هلاكهاتلزل هاتجطيقوكي هاتجم هلاتلزل اتجطيقونهيقبضووكهتأاليههاتجسبألفونيهلتر

هاتبيهلسلتهكعهشئهتسب إيه هلاتاحجى هعبءوهي هغوا هاتداسيهاتجطيقهيبطيههاِكااعو  لاتاام

هييوقهبدويهبوءجوهتهيبحققهعنهكعهذتكهفيهذ ههات  ووهاتفو وىهلاتلجاهاتقصواهاته زوه احسو و 

هضئوعه  ا هذدهكقطالهعنهبحا.

تيوقهب تكهاتاامهاتلجو يهلتءسج هعيهتيكهاتاحجىهفمب هاكهتادكهذءوكهالارهسلوالله

اتداسلى..هلاتهييزمه حدالهذ ههاتاحجىهاتجشددالليهبجوهذدهكو اورهل دالهاتشجسهاتبيهيجأله

 دُرذوهاتءدوَريهءكهاتزلا هات يهتهر لىهبل ههيسبيزمها بفووهحقوقىهاتاحجىهعنهاتد داليهببو ييره

يهلاتءلجىه  يهلاتجحوىهحااى  هلاتي لهيتجو يهلاتلقعهاتجحجدالهإضدا هعشؤلعو .اتشفقىهعصووى  هقجى 

لإيورهفمب هعنهالاره زاوهتءوسههذتكهاتجم هلاتلزلهلتءسج هعلدو.هء رهغوتوو هعوهيرعه

هاتروتُ هفيهإزتريهلاتجريدُمهفيهذتبرهلاءدإريهث هياحمكهإيلهحوتدجوهبمهإقونهلتهثدان.

هاطيهِلاكهُاعدَيتهاتل عحاجىهكواظيهفوتقضوىهت هُتدجعهلتنههفوءعاهاذكهتوسهاِذجوت 

هإصته هبأادام هاتغوبال هاتقالك هاتل انهفي هفو زا  هات  وو. هفي هاتلقدبى هُتَلّجع ها  هبع ُتدجعي

هبعهذده هذداهي هيجيلهإيور هيساحهلفقهعو هزعوعري هاكهات سوكهتوسهعبالكو  لتجاالتهيوونهتءو

هعلّاضهالائجو هتصفلوتهذيهاتلزلهلاتجم .

م هيظداهسيطوكهربدبوبرهبب بواهاو دكهاتد دالهابب اوهعنهيعنهاتججانهتألوتقهذيه 

ات راتهلا بدووهبوتججااتيهبغويىهاتحاجىهلاتءرومهلبجءبدلهاتل اتىهلاتجوزاك..هاكهتهيلوععه

بوتحسوكهعنهاحبجداهببيكهاتابدبوىهلا قواللاهتبيكهاتحاجىهلاتل اتىيهلاكهتهيجوزيهالتئكه



173 

 

هجىهلاتل اتى؟.ات ينهإصداهبافاذ هلطغوو د هتيكهاتحا

بوءجوهات سوكهتهييقلهعوهيسبحقرهعنهاتثدانهيلهاتلقونهفيهذ ههاتحوولهاتفو وىهإيلهل ره

ييوقهببيكهاتحاجىهلتيكهاتل اتىهاته والرا يهبعهيؤاايهاذهياحعهاغيههيذعهاتضمتىهاللكهاكه

ىهبجحاجىهضوييقداهإقوبد يهلي ذههاكثاهاذعهاتد ايىهاللكهيكهيءوتداهثدابد ..هفمب هاكهتءوطهاتق

هآيعهاتلهسلواللهإرجل.
ٍ
هإوالتىيهلبيقوو

هعطيقى.ه هبحاجى هيبصافهفور هاتادكها جو هتداضحهاكهات يهيبصافهفيهذ ا ها ر  ل ي

هإيلهذ ا؟..هفو راهاتلهرإويبرهسوحو رهتيجصوتحهلاتفدائ هفيهكعهشئ!..هيته فأتطيههباذو و 

بلهاميوههاتجسجوىهلكعه زوهتاظهاكهاإضووهات سوكه جولو هسداوهاتلرومهعءدوهيلهاتلالقهلح

عءرهلعاوكيها هرلإوتهفورهفدائ هلحا هشبليهبعهاكهفيهاإضووه سجرهعنهاتفدائ هلادسااره

بق رهعوهتءبجرهاتشجالهاتداح لهعنهاتثجوريهعجوهي  هإيلهاكهي هحاجىهعطيقىهت ياهاتعدر.ه

هاتي اكهي هاتاوععهفودو هكعهشئهلات بروم هإنهاتبءوسقهاتو ييهفيه ءلى لهاكه تكهإيفضم 

هاتعدرهتؤالظهبحاجىهعطيقى.

اتلهآااهعوهذكاههفيهاتاسوئعهعنهاطوبوتهلبااذونهتد رهء حونهاتلقد هاتسيوجىيه

هاتبيهتحول هاتبلافهإيلهحقوقىهاتد دالهكجوهذدهفيهاتدااييهتهكجوهتاغه.

ه
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هلاتقو هاتحضوريىادتحوال..ه

هاتءدضىهاءلرلبوىهاتلإء عوه سبقائهاءطالحوتهاتاواظهتيجمح لهابب اوهعنهإصاه

ه هاللك هإقوى هبوتير هاديجوك هكدك هذي هاطوال هالإدظ هاتغوتههإيودو ه ه ج  هاتقو هاتودم تحقوق

..هفد هت هيابفداهباد رهإقوىهاللكهاتبحارهاد سو ييهلا جوهيضوفداهاتورهييضوهكد رهاتحضوريى

ه.اللكهاتبحضاهلاتقو هاتجاتوطىهبرإقوىه

هاتبوور هعن هلغواذو هتيكهاتبصدراتهلت تكه شأتهاتجوركسوى هفيهظع اتهادتحواليى

اتبشديدوىهتي ينيهل شأهعلدوهلاويدوهشلوره]ات ينهيفودكهاتشلدن[يهلذدهاتشلورهات يهرفيه

هاوعهاتثدرلهاتفا سوىيهلبقيهعسبلجمهت ظهاتجمح لهاتلهاتودم.

هفيه هبد ا هاتجاتوطى هيءواشهاتشودوت هيك هتإلتحوال هاتجدا ر هات اإوى هإيل هفإك لتد اي

وت فوعهإنهات ينيهذتكهيكهاتجقصدالهفيهاتلواللهبوت ينهذيهتيكهاءاليوكهاتجءحافىهاتجو هيهتهب

ه.اتبيهكو تهحقوقىهيفود وهتيشلدن

لت تكهفإكهاتج  هعلد هفيهذ اهتهطوئعهعنهلرائريهبعها هيادكهتد هاتحقهفيهكثواه

َدوه﴿عءريهلا هاو هتلوتلهعشوااهاتلهذتكهاتشلورهات يهيافلد ريهلعقااهترهفيهبلضهعلو ور:ه َيوَييُّ

لَكه ْذَووِكهَتَوْأُكُيدَكهَيْعَداَ هاتءَّوِسهبِوْتَووطِِعهَلَيُص ُّ اهِعَنهاْءَْحَووِرهَلاتاُّ هَكثِوا  ِ يَنهآَعءُداهاِكَّ هَسوِوِعهَإنْهاتَّ

اْه ِرهَفَوشِّ َىهَلَتهُيءِْفُقدَ َدوهفِيهَسوِوِعهاتيَّ َذَههَلاْتِفضَّ ِ يَنهَيْاءُِزلَكهات َّ ِرهَلاتَّ ]اتبدبى:هه﴾ ٍهُذْ هبَِلَ اٍنهَيتِواتيَّ

؛هفد ههاآليىهاتاايجىهتشواهاتلهعوهكوكهيقدمهبرهر و هات ينهعنهاسبغم هتي ينهفيهسووعه[14

هتحقوقهاتجصوتحهاتشألصوىيهلتشديرهات ينهء عهذتكيهحبلهيصوحهعطوىهتأل عىهيغااضد .

هلا جوهبءوحوبونهعدجبون:

عوهلالتهفورهاءاليوكهعنهات حاافوتيهليكهه:هبووكهإ مهإماىهاديجوكهبوتيرهباعيلتذجو

ه هإنهاءاليوك.. هعءفصعهتجوعو هإقيوى هكقضوى هبوتيري هاتألوصهفيهاديجوك هعءدجر لتاعهعءدجو
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هاتوحث.

هاتله هاتبيهسوقهيكهيشا و هاتلقيوى هيقبضيهاسبلجو هاءالتى فوتوحثهإنهاديجوكهبوتيري

اءاليوكيهلع ظهعص ااوبدويهفوقبضيهاءل ..هيعوهاتوحثهفيههعجوعيهاتاثواهعءدوهفيهاتفصعه

عءوذجهكثواليهكوتجءدجهاتبوريأليهلاتدثوئقيهتيبحققهعنهعصوالرذوهاتجق سىيهلعمحرىهع ظه

اتبحايبهات يهلايهتدو..هيلهك راسىه صد دوهلاتقو هاتبيه ووتهبدوهلاءالتىهاتبيهتلبج ه

ه.يهعجوهسءااههفيهاتفصعهاءاواهعنهذ اهاتابونإيودوهلغواهذتك

هيهليكهاتجاائ لاتبحضاه:هذدهبووكهإ مهاعاو وىهعسوذجىهادتحوالهفيهاتبءديالثو ودجو

 هر و هابوكهحاهدواتبيهي وبتهاتوشايىهابوكهحا هاتجمح لهتهتقعهإنهاتجاائ هاتبيهي وبب

هفيه هيسوذ  هبعهذد هاتجمح لي هيزإ  هتوسهحمهكجو هادتحوال هفإك هلت تكي هاتجزيفوني ات ين

هاعهاتري هلاتجدريهكجوه اظهفيهاتدااي.اترمعوىهلاتسبو االيهلكعهي د

تازه وحوبونهعدجبونهتابءووهإيلهذ ايهسءحول هفيهذ اهاتجوحثهتطووقهعوهذكا وههإيله

ه.وج يىهاديجوكهيلهادتحوالهبدع ظهيهتءاظهاتقو هاتحضوريىإيودجوهكعه

وهبوت ر ىهاءلتلهإيلهعوهكبههعنهعؤتفوتهكثوالهحد هاتليجو وىيهجلا هاإبج  وهفود

ه.هه(3)ألدويهلتوريخهاتج اذههاتفاايىهاتجاتوطىهبدولتوري

ه:لاتلي يلتهاهادتحوال..ه

ربجوهتادكهالإدظه]اتليجوى[هيله]اتجءدجهاتليجي[هذيهاءيقد ىهاتبيهيسبلجيدوهادتحواله

فيهكعهإصدرهيهفجء هإد هاليجداايَطْسيهذتكهاتفويسدفهاتود و يهاتجواليه وحههاتج ذهه

هاتجؤعء هيصفدك هلاتجمح ل هلاتألاافىهات ّريي هبوت  ع هلياعد د  هاتلقعي هلايى هبوتجدع دك

لاتببلوالهإنهاتليجوىهلاتلقم وىيهيلهكجوهإواهإنهذتكهتدعوسه فاسدكهاهكجوهيءقعهإءرهاللكوءزه

                                         
ه(1) لاتليجو ودكهلادسممهيهلعءدو:هاتليجو وىه شأتدوهلتطدرذوهلآثورذوهفيهاتحوولهادسمعوىهاتجلو اليهسفاهاتحداتيه

ه.تجحج هاطهيهلغواذوهعنهاتابه
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هبقدتر:ه)ر و هات ينهعنهعألبيبهاتطدائبهيلو دكهعنهتق مهاتلي هكجوهيلو يهاتسحالهعنه ا

اتبيهتليءد هبأكهتيكهاتدذومهاتبيههعدإ هشالقهاتشجسيهليلوسدكهفيهل رهتيكهادطمتى

هه(3)يلبوشدكهإيودوهفيهطايقدوهتيزلا (

هاتليجيه هاتبوريخ هتقس  هلاتبي هلاتدضلوىي هاتجواليى هاتج اذه هظدات هذ ا هإيل لبءوو

تيوشايىهتثمثىهيطدار:هاتطدرهاتمذدتييهلاتطدرهاتجوبوفزيقييهلاتطدرهاتليجيهاتدضلي..هث ه

ه هلتلبوا هاءطداري هكع هعن هاتلهتسأَلا هلت إد هبوتحباامي هاتج يا هاتدحو  هذد هاتليجي اتطدر

اتلزلفهإنهاتوحثهإنهي عهاتادكهلعصواههيلهإييرهاءلتليهلتلبواهاتوحثهفيهذتكهيله

هاتذبجومهبرهيلذوعوهلااافى.

هتهه ه فسوو هتفسواا هاتير هاتءفسهيفسالكهل دال هعنهإيجوو هراحهفالي هليشووذر لذا ا

تءوسهفيهرييهفالي هيجويدكهاتلهاتإبقوالهبد دالهينهلراوهذ اهإمارهترهبوتلي هلتهبوتلقعيهفو

هاهإء هفالي ه سوكاتادكهء د يهبد فد هيطفوت يهبحو ىهعوسىهاتلهرإويىهينيهلذا اهفإكهاد

ه.(4)لغواههفيهذتكهاتلصاهاهذدهات يهيأليقهاتيريهتهاتلاس

ت ينهاتقد هبأكهايجانه)لبءووهإيلهذ اهاإبواهات ينهعاضوهعنهاءعااضهاتءفسوىيهفقو :ه

 لهيلاليهيهإنهإقهيعثيرهعثعهإصونهاتطفعهيلبأ رهيءوثقهيذدهإصونهاتوشايىهاتدسداسيهاتلوم

يجاءءوهيكه بدايهيكهيب هاتلزلفهإنههيلا طماو هعنهذ ههاتبصدراته.إنهإماوتهاتطفعهبوءن

ه(1)ات ينهإواهسوالرلهاتءجدهاتجحبدعىهاتبيهتهراالهتدو(

                                         
ه.331لذ هادتريهاللكءزيهتا جىهبسومهاتوغ االييهالطيهالتيهصهه(3)

ه(4) هاتطولىهه هإزات ينهإءويىي هتا جى: هعسمكهي هعوشو ي هفيهاتبأسوسي إي هاءاليوكهعسوذجى

ه..341اءلتليهاتجاكزهاتثقوفيهاتلابييهلعءشدراتهكيجى.هص:ه

ه(1) هاتطيولىهه هالار هطاابوشيي ه در  هتحقوق: هتا جىي هفالي ي هسوغجد   هاتحضورلي هفي ايق
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راحهيصدرهاديجوكهبوتيرهباد رهعجاالهفاالهعسبج لهعنه ر هلعثيرهباتاا  هراسعهات يه

اسبج هفاالهاديجوكهبوتيرهعنه ر هاتطغووكهلاتجوالتهاتسوئ لهه سوكاتطغووكهلاتسبو اال:ه)اد

بوتيرهيشورهعوهتادكهبلماىهاتلو هات توعهبوتحوك هاتجسبو يهلذيهه سوكفيهاتشاقيهفلماىهاد

هه(3)اتاااعى(ذتىهتأبوذوهكعه فسهتشلاهبوتجلزلهل

تانهكعهاتجداابهاتسيووىهاتبيه طقهبدوهالإولهادتحوالهاتق ي هتهتشاعهشوئوهيعومهالإولظه

ي حونهادتحوالهاتج ي هات ينهتصدرلاهي د هلح ذ هي حونهاتلي هلاتلقعهلاتحاجىيهليكه

عنهإ اذ هتوسداهسدظهبيدووهليغوووويهلتهإماىهتد هبوتلي يهلتهبوتجءطقيهلتهبأيهيالالهعنه

هاللاتهاتبفاوا.ي

لا هإواهإنهذ ههاتيغىهاتسواالهعنهاتلقعهاتجؤعنهكعهعنهكبههفيهادتحوالهاتج ي يه

هبوتبدا هلاتسألايىهعنهاتلقد هاتجؤعءىيه هعجيدول هفايدو هلبااعجهت إدهاتوري يلها مهحصصو

هلكيدوهتلبواهاتلي هلعءوذجرهبضوإىهاو ىهبوتجمح لهتهيشوركد هفودوهغواذ .

هلتياالهإيود ه لبج هعءدجون:عجاالهالإولظيهلكعهذ اهغواه حوحيهل

هيكوورهاتليجووهلاتفمسفىهلاتووحثونهفيهكعهاتلصدرهكو داهعنهاتجؤعءون:هبووكهيكهيلتدجو

ليكهاديجوكهت هيحعهبوءد هلبونهاتلي هلتهاتوحثهلتهاتبفاوايهبعهكوكهالاإجوهتد يهلسء اهفيه

هاتاثواهعنهاءطالحوتهاتبيه درلاهبدوهاتلوت .

بووكهإ مهتءوفيهات ينهاتصحوحهعيهاتلي يهليكهاتبءواضوتهاتبيهحصيتهبونهه:ثو ودجو

هاتلي هلات ينهسوودوهتحايبهاءاليوكيهلتوسهات ينه فسر.

                                         
ه.23تيطووإىهلاتءشايهصه

يه3336لكيهال.هرعسوسهإدضيهعؤسسىهاد بشورهاتلابيهيهُعيح لكهعح ثدكهلعلو اهه(3)

ه.52صه
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هلسءحول هيكه شاحهاهبوابصورهاهكمهاتجلءوونهفيهاتجطيوونهاتبوتوون:

هاهاتليجووه..هلاديجوك:ه3

عجوها هيحبو هاتورهاتجءوظاهتيجمح ليهتوثوتهتد هإ مهاتبلورضهبونهاتلي هلاديجوكيه

اتبلافهإيلهيإممهاتليجووهاتاوورهفيه جويهاتججوتتيهلات ينهت هيحعهاديجوكهبوءد هلبونه

ي رهتدهكوكهاتلي هيقبضيهادتحواليهتاعهكعهيلتئكهاتليجووهاتجؤعءونهتوثوتهتد هذتكهاتلي يهل

هببيكهاءتقونهاتليجوىهاتاثوالهاتبيهتقوداهبدو.غواه  ياينه

ه3636اتفوزيوئيهاتاوواه] وجسه د [ه)ه(3)اتليجووهفجنهذؤتو (هات يهبّونه3663ا

اتلماىهبونهاتحاارلهلاتحاكىهاتجواو واوىيهلت اهالإوتهلح لهاتطواىهبوسجره]اتجد [هبودضوفىه

هلذتكهبفضع هاتحااريىي هإافهبوتطواى هعو هعؤسسي هيح  هكد ر هاابووريوههاتل هيسوسو تق يجر

هاتحااريىيهلات يهيشواهاتلهيكهاتادكهإو زهإنهايقه تيقو دكهاءل هاتجألبصهبوت يءوعواو

 فسرهبءفسر..هلا هإواهإنهايجو رهبوتيرهبقدتر:ه)بل هاتبلافهإيلهارااللهاتيرهلطوإبدويهيجههيكه

وهكجوهتوازذهيادكهذ فءوهاتبوتيهذدهاتطمعهإيلهاصوئصهاتحاجىهلاتق رلهلاتصمحهت يري

هه(4)يإجوتر(

ه) هطدعسدك[ ه]لتو  ه3644لعءد  هاتطواىه3332ا هعووالئ هبإرسوئر هاشبدا هات ي )

اتحااريىيهلبصووغبرهات اوقىهتاعهعنهاو د دوهاءل هات يهكوكهاتلوت ه د ها هإاضرهيلتيه

هلاتبيهيطيقه هاتجطيقىي هعابشبهاووسهاتحاارل هفدد هاتلهذتكي هبودضوفى هاتثو ي.. لتقو د دو

إيلهلح تدوهتاايجوهتريهكجوهي رهسجعه حدهتسلونهاابااإوهام هحووتر..هلا هإواهإنهاسجره

                                         
عنهاتجاا يهاتبيهر لءوهاتودوهفيهذ ا:هكبونه]لاو هاتير[يهتأتوبهات كبدرهفاي هيبدهرحجىيه(هه3)

هتا جىهعوشو هادرييهلذدهفيهعدايه]عق عوتهلعلو  [هإيلهذ اهاتاابط:

https://www.kalimatalhayat.com/outlines/211-and-god-said.html 
(4  J Crowther, British Scientists of the Nineteenth Century, Routledge & Kegan Paul, London  ,9114. , p  .928.  
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هفااله هيعو هل وتحى.. هاتلهاطىهحاوجى هبدضدحهتوم هيشوا هحدتءو ه)كعهعو هبقدتر: هبوتير ايجو ر

هه(3)ادتحوالهفديهبلو لهكعهاتول هإنهاتجءطقهاتسيو هبشاعهيإجزهإنهاتبلوواهإءرهبوتايجوت(

(يه وحهه رايىهاتاداطوسوىيه3623اه3613كهعوكسديع[ه)لعءد ه] ويجسهكمر

عيهعوهياافقدوهعنهعلوالتتيهلاتبيهعد تهاتسووعهيعومهفوزيووهاتقاكهاتلشاين..هلا هكوكهعنه

هعنهايقتهاد سوكيه هيو ه)اتيد هاتقوالرهإيلهكعهشئي  يداترهاتبيهحفرتهفيهلثوئقرهادتر:

سيطبرهإيلهاتجأليداوتيهإيجءوهيكهل ليبره فسوهحووهحبلهيبسءلهترهيكهيطيههل دكيهكجوه

ه  رسهيإجو هي يكهبد فهتسألواهاءرضهتأل عبءويهلإززهاللافلءوهاتجق سىهتأل عبك(

ه) ه] داّ سهكويا[ ه3523لعءد  هإي ه3213ا هفي هاكبشوفوتر هبفضع هات يهاسبحقي )

اتفيكيهيكهيد بهبوتا عهات يهبوشاهاتلجيوىهاتبيهاإبج تهاتجءطقهب  هاتألاافوتيهفقدا وءره

حد هعسورهاتاداكهيهذيهاتبيهيرستهيسسهإي هاتفيكهاتح يثيهلا هإواهإنهايجو رههاتثمث

هعنهته هاتطوولى هاتيطوبهات يهكّدك هاتألوتق هذد هاتير هبأك هعلبافو  هعسوحيهعؤعني ه)ي و بقدتر:

تب لينهعو يههه3233لذكاهفيهكبوبره]ا سجومهاتلوتجون[يهلات يهي  رههفيهاتلومهه(4)شيو(

اتثوتثهاتجبليقهبجسورهاتاداكهيهذ ههاتايجوت:ه)إرو هذدهاتيرهربءويهلإروجىها رتريهلته

هه(1) دويىهتحاجبر(

ه) ه]رلباتهبديع[ ه3242لعءد  هاتح يثىيه3233ا هاتاوجووو هرائ  هبحق هيلبوا هات ي )

لرهكوواهفيهتق مهاتبفاواهاتليجييهلعنه جيىهاكبشوفوترهاتشدواليه ددالههبشأكهلات يهكوكهترهال

إماىهضغطهاتغوزاتهبحججدويهلاتبيهتهتزا هُتلافهفيهييوعءوهبقو دكهبديع..هفددهت هياببه

ه هبعهيضوفهاتودو هفقطي هتببيكهاتليدم هعنهتأتوفر هعججدإى هاتبيهضجءدو ولضهاتابههات يءوى

                                         
(9  J  Thomson, W. Journal of the Victoria Institute, Vol. 942, p. 411. . 
(4  J Tiner, J.H. Johannes Kepler- Giant of Faith and Science, Mott Media, Milford (Michigan)  ,9111 , pp  .915- 1  

 اتجا يهاتسوبق.(هه1)
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ه.ه(3)يقهفودوهعنهإوت هاتطوولىهتبدضوحهحقوئقهات يءوىهاتبأعمتهاتالحوىهاتبيها ط

ه) ه ودتن[ ه]اسحق ه3244لعءد  هكقدا ونه3212ا هاتاثوالي هاتكبشوفوت ه وحه (ي

اتجوذبوىهلادا ونهاتحاكىهلغواذويهبودضوفىهاتلهعسوذجوترهفيهحقد هاتفوزيوويهلاتايوضووتيه

 هعنهيإر هات يهيله[ثوجوتواوبايءسوووهعولإي هاتفيكهلغواذويهلا هكبههعبح ثوهإنهكبوبره]

)تق هكبوتهه:لتهسوجوهفيهاتفوزيووهيليكثاذوهتأثوااهفيهعسورهاتبطدرهاتليجيهياتابههاتليجوى

ذ اهاتابونهلي وهيضيه صههإوءيهيكهيادكهسوومهاتلهعسوإ لهاتءوسهإيلهيكهيؤعءداهبوتيره

هجأثدرل:ه)يافيهيكاتجلوداليهلتنهيسل  يهشيوهيكثاهعنهتحقوقهذ ههاتغويى(يهلعنهياداترهات

ي راهدبدوعيهحبلهيكدكهعؤعءوهبوتير(يهلعنهياداتر:ه)ادتحوالهذدهضاٌنهعنهاتغووو.هفلء عوهي راه

اتلهاتءرومهاتشجسييهيرظهيكهاءرضهتقيهإيلهاتجسوفىهاتجءوسوىهعنهاتشجسيهلاتبيهتجّاءدوه

عهعنهاووهعنهاتحصد هإيلهاتاجووتهاتجءوسوىهعنهاتحاارلهلاتءدر.هلذ اهبوتطوييهت هيح ث

اتص فى(يهلعنهياداتر:ه)اكهذ اهاتءرومهاتاائيهات يهيباّدكهعنهاتشجسهلاتاداكههلاتج ّ ووته

تهيجاءرهيكهيص رهاتّهإنهعشدرلهلسيطوكهكوئنهفدو هلفطن...هلذ اهاتاوئنهادتديهذدهات يه

هه(4)يبحّا هبوتاعهاذهذدهرنهاتاع(

هفيهحقعهاتادابوويهلذده(هات يهكوكهرائ 3622اه3233لعءد ه]عوياعهفوراالاي[ه) ا 

اتجسؤل هإنهاابااعهكعهعنهاتجدّت هاتادابوئيهلاتجحّد هاتادابوئييهكجوهي رهكوكهعنهيلائعه

ه) هفوراال هيطيقت هلتد ا هاتادابوئوىي هاتجحاكوت هاتجداسلىهFaradعصءلي هلح ل هإيل )

بل ههعاتادابوئوىيهلعنهياداترهاتجلوالهإنهايجو رهادترهتجنهسأترهإنهتألجوءوترهبشأكهعوهيحص

اتجدت:ه)ي تهتح ثءيهإنهتألجوءوت؟هتوسهإء يهييىهتألجوءوت.هبعهي وهعسبء هاتلهيعدرهيقوءوىه

هه(1)ليكو ل.هء يهإوت هبجنهآعءتهلعدانهي رهاوالرهيكهيحفظهلاليلبيهاتلهذتكهاتودم(

                                         
(9  J More, L. T. The Life and Works of the Hounourable Robert Boyle, oxford University Press, Oxford  ,9122 , P  .919..  
(4  J Tiner, J. H. Issac Newton- Inventor, Scientist, and Teacher, Mott Media, Milford (Michigan), 9115- inside front cover.. 
(2  J Boreham, F. W. A Handful of Stars: Tests that Moved Great Minds, Epworth Press, London  ,9122 , P  .981.  
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ه3233لعءد ه] جدئوعهعدرس[ه) (هعألباعهاتبيغاافيهل رومهعدرسهات يه3624ا

يهتبادكهيل ه(3)اُلإيهبوسجريهلات يهاابورهإوورله]عوهفلعهاتير[هاتداراللهفيهاتابونهاتجق سه

رسوتىهرسجوىهت ه قيدوهبداسطىهاتبيغاافيهلعنهتصايحوترهاتجلوالهإنهايجو رهادتر:ه)ي رهإجعه

هه(4)توسهتءويهتانهتسجكهيإِطهعج ا (هاتان...هتوسهتءويهيوهرني

هفيهعجوتيهإي هاتجحوطوتيه3621اه3632لعءد ه]عبلهعدري[ه) (هات يهكوكهرائ ا 

لإي هل بهاتجووهيهلات يهكو تهعقوتترهلكبورهعنهيشداهاتجاا يهفيهذ ينهاتحقيونيهلعنه

تبثووتههاتجق سكيجوترهاتجلوالهإنهايجو رهادتر:ه)تق هتعءيهاتليجووهإيلهاابووسيهعنهاتابونه

عووالئهاتجغاافووهاتجواليى.هفوتابونهاتجق سيهفيهزإجد يهت هُيابههءذ افهإيجوىيهلبوتبوتيه

تهسيطىهترهفيهعوهيبليقهبوتجسوئعهاتليجوى.هتانهير دهعءا هاتجل رل.هفوتابونهاتجق سهذده

اتسيطىهبوتءسوىهاتلهكعهشيوهيأتيهإيلهذكاه...هاكهاتابونهاتجق سهذدهحقهل حوحيهكجوه

يكهاتليدمهييضو هذيهحقهل حوحى.هلذا اهفإكهاااولهكعهلاح هعءدجويهإيله حٍده حوحيهتنه

هه(1)يلجعهاتهإيلهباذوكه حىهاآلاا(

ه) ه3644لعءد ه]تديسهبوسبدر[ هاتججدايه3635ا (يهعؤسسهاتصءبهإي هاءحووو

(Microbiology(هلإي هاتجااثو ه )Bacteriologyهلتحصونهاتجءو هلات يهااباحهاتبيقوحي إىيه(ي

هاتءشدوه هاو دك هل وحه هاتءوسي هعن هاتجميون هحوول ها قوذ هإيل هسوإ ت هلاتبي لاتوسبالي

هب تكهفاالهاتبدّت هاتبيقوئييهلاتبيهكو تهرائحىهفيهذتكهاتحون..هلذدهعيه ادحووئييهالاحضو 

كعهذ ههاتجءجزاتهاتليجوىهاتضألجىيهكوكهعؤعءويهلت هيحعهاتلي هبوءرهلبونهاديجوكيهلا هإواه

بقدتر:ه)اتلي هيلجعهإيلهتقايههاتءوسهعنهاتير(يهلاو :ه)كّيجوهيعلءُتهفيهالراسىههإنهايجو ر

                                         
 .41:ه41سفاهاتل اله(هه3)

(4  J Williams, E. L. and Mulfinger, G. Physiacal Science for Christian Schools, Bob Jones University Press, Greenville (South Carolina) ,
9112 , P  .258.  
(2  J Corbin, D. F. M. A Life of Matthew Fontain Moaury, USN & CSN, Sampson & Low & Co  ,.9888.  
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هه(3)اتطوولىيهكّيجوهازالاالتهالذشبيهيعومهإجوهاتألوتق(

لعءد ه]اتوالفسدره دكهبدتاءجددرك[هاتفوزيوئيهاتشدواهات يهتأثاهتأثااهش ي اهبسوهه

يئىهبوتغجدضهلاتغاابىهتيدالنها حاافهاتفوزيووهاتءرايىهإنهعجوتدويهلالادتدوهفيهإدات هعجب

ها دو..هفوزيووهتوست:ه)ا دوهاتجبل اللهاءكداكعنهاتير..هلا هاو هعلوااهإنه ق ههاتش ي هتءرايىه

هعوبوفوزيقورهفاالهاءحدا هيحسنهفي هنعهبججدإىهتإليجوكهلاح هإيجيهسوههيد  هلتي

ه(يادكهيكهيجههكوبهيح الهاوتقهدراالله بوجىهذدهاآلكهاتلوت هعوإيورهاك..هاتجبل اللهاءكداك

لعءد ه] دذو سهكويا[ه وحههاتكبشوفوتهاتلروجىهفيهإي هاتفيكيهلات يهيد به

بوتا عهات يهبوشاهاتلجيوىهاتبيهاإبج تهاتجءطقهب  هاتألاافوتيهبفضعهادا وءرهاتثمثىهحد ه

عسورهاتاداكهيهلاتبيهيرستهيسسهإي هاتفيكهاتح يث..هلات يهت هتجءلرهشداترهاتليجوىه

مكهايجو رهبوتيريهعلبافوهبأكهاتيرهذده)اتألوتقهاتيطوبهات يهكّدكهاتطوولىهعنهتهشيو(..هعنهاإ

كجوهي رهاإبافهبأ رهادا وءرهاتبيهاكبشفدوه ووتهلتو لهايجو رهبأكهاتيرهذدهاترهتاتوهيهلتوسهاتره

هذ هه هلرالتهفور هات ي هاتلوتجون[ي ه]ا سجوم هإءداك هكبوبر هإيل هيطيق هفق  هلتد ا تشديش..

هتهاتججويى:ه)إرو هذدهاتيرهربءويهلإروجىها رتريهلته دويىهتحاجبر(اتلوورا

[هذتكهاتفويسدفهلاتلوت هات يهإوشهفبالهطدييىهعنهحووترهفيهادتحواليهي طد يهفيدلعءد ه]

تحواليهإوعو هي افيهإنهاتفااهاديهتاد رهظعهعوهيقورنهسبونهتحوالشبداهباد رهفويسدفهادحبلهي رها

الينهلكوييهلري يءغهلفيهكثواعنهاتجوعلوتهاءعاياورهلاتاء يرهاتبيهفيه وعلوتهيكسفدرالهليبوا

 هغواذويهتاءرهت هيجعءوظااتهلكبههلعقوتتهليهعسبأل عوهت تكهكعهاتدسوئعهعنهاومهبدوهبزيورتدو

فيهاءاواهعمذاهاتهفيهاديجوكيهفابههكبوبرهات يهيءبق هفوره فسريهلسجوهه]تيادكهاتر[يهلا هإواه

تق هيثوبتهيبحوثهإيجووهاءحوووهفيهعجو هاتحجضهاتءدليه)ه:يجوكيهفقو إنهسوههاابوورههاد

عيهاتبلقو اتهشورهاتجسبحويرهاتجبليقرهبوتباتوووتهاتمزعرهديجوالهاتحوولهيثوبتهي رهتب ههياتدراثي

                                         
(9  J Tiner, J. H. Louis Pasteur- Fouder of Modern Medicine, Mott Media, Michigan  (9111 ,J p  .15..  
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هعنهل دالهادلهاوراىهلراوذو( تق هي وحهعنهاتصلدبرهاتووتغرهعجاالهاتو وهفيه)هاو هتي:..هلحبجو 

تءواليهبوتج ذههاتطووليهتلجيوىه جدهيلهتطدرهذتكهاتاوئنهاتحيهاتجوءيهإيله رايىههايجوالاتبفاواهفيه

ه(عو يهاتبدات هلاتباوثا

ه] هالافوزلعءد  هايا  ه در  هاتطوولى[ هإوت  هبوتوحايىهي هات ريى هاتوحدث لرئوسهاس 

هلاءاءعاياوى هلاتطوولوىاصوئيهفيهادي هلشلوعهاتشجسيهلاتوصايوتهاتدء سوى ات يهت هي

هاتوريهلعنهيجءل هبعهيابههاتجقوتتهاتليجوىهفيهات إدل هبوتيري رهإيجرهعنهيكهيصاحهبإيجو ر

اتلهه سوكسوونهاتبيهت فيهبودتهاءتل الياداترهفيهذتكيهلاتبيهسجيدوهفيهبلضهعقوتتر:ه)

 دوهتا يه جولوهاتلهرغوىهاتوشاهرغوىه والاىهفيهيإواللهاتءراهفيهيعدرهات ينيهلتاءءوه ؤعنها

ه(حقوقىاتد د هاتلهات

هلبونهاديجوكهبوتيريه هاتججورسوتهات يءوى هبلضهاتجفوذو هيل ث هراحهيفاقهبونها بقوال

كهيتحواليهللهاتألال هإيورهليوونهاديكه فاقهفيهذ اهاتجقومهبونهعلورضىهات ينهييءوغيهفقو :ه)

فاورهاتبقيو يىهاتبيهيءطديهإيودوهالينهعنهاءاليوكيهتايهأكهعنهيألا هإيلهبلضهاء لبافهب

.هفجثعهذ اهاتشألصه.كه ل ههبسوههذتكهلح ههعيح اياديهكووايهتهيجدزهاترههبد داليؤعنه

إيلههيجو رهذ اهبوتيرهاوئجواا هيادكهغواهعلبءقهت ينهعنهاءاليوكيهلتاءرهيؤعنهبوتيريهلا هيادكه

ه(يسوسهعبون

ث هراحهيفء هتيكهاتجقدتىهاتبيهتجلعهاتلي هحاااهإيلهاتجمح ليهفقو :ه)لتوسهعلءله

هادذتكهي ء هل دال ه ءاا هو هاتليدمي هلاتجيح ينهبونهاتجشبغيونهب راسى هاتإبقويتهاتحوال الهك

رهكثاهعنها بشورههبونهغواذ يهتهيقدمهإيله حبياتشوئيهبأكهادتحوالهعءبشاهبونهر و هاتليدمه

ه( رهيبلورضهعيهعوه محررهفلمهعنهشودعهاديجوكهبونه جدالهاتجشبغيونهبوتليدماالتوعيهبعه

[هات يهإواهإنهرفضرهءعثو هتيكهاتطالحوتهراسعهسبو ورال]ئيهاتشدواهاتفوزيولعءد ه

هفيسفىهاك)اتبيهتوستهتووسهاتلي هلاتفوزيووهتبوبل هاتيريهلتيغيهل دالهيهلعنهياداترهفيهذتك:ه



184 

 

هذده اتليهيكهفطاحهياتبلوت هإيلهلاضحهعثو هل يبءيهكجوهفديهييإورضرهعوهتح ي اهذولكءج

هدفدهيييضوهاطواهذااوهبعهيذااوهشيوهتاعهكوععهفد هت يءوهلي ءوهياتدحو هاتجليدعوتهعص ر

ه(فورهعووتغهبشاعهلاتغالرهبوتاواهاتليجووهيشلا

ه هإن هءلتوراه رايى]لاو  ه رايى ه)ا دو هعجاله[: هبحج  هذو رل ي هتجصوالم تحبو 

ل  هفجنهيهيكهاتادكهايقه فسراحسءوهتدهايءوهاهطوقوهتيءرايىهاههابوورذوهلذ اهغواهعجان..ت

هبدو؟.. هاتألو ى هاتفوزيوئوى هاتقدا ون هيل   هلعن هعلوالتىههاتءرايى؟ هتدو هذتكهفمهتد   لرغ 

هاآلك هحبل هفوزيوئوىه..فوزيوئوى هعلوالتى هيابودا هيك هعءد  هبوسه..يطيه هت د  هيفليدا وطىهتن

ه(تيجبياد دو

ه..3314هإيله وئزله دبعهفيهاتفوزيووهإوملعءد هاتفوزيوئيهاءتجو يهاتاووايهلاتحوئزه

يهعو يهإ مهاتوقونيهيح هيذ هعوواليوهاتفوزيووهاتح يثىل وحهههيفوزيووهاتا هيليح هعؤسس

لاتقوئع:ه)ا ره رومهعوداهتحاجرهادلهحاوجىهاوالرليهتدهاابفتهعنهاتد دالهت بوحتهاتجءسه

هاتوشاظهعصوئههرذووىهيسديهعنهات فجوراتهاتءدليىهلحالنهادبوالل(

هذتتدعوسهالافو بوركسلعءد ه] هاءتجليهفيه[ هلاءاتاوجوووكهاءسبوذ هاصوئيهفيي

لات يهت هيجءلرهإيجرهعنهيكهيؤعنهبوتيريهليءض هاتلهه..اتءرايوتهاتادابوىهلاءشلىهاتسوءوى

هات إولهاتور.

يلوت هتيهلاتقوئع:ه)إوت هاتفسودتد ووهلاتاوجوووهاتحوديى[هللتزهالساورهتء باغلعءد ه]

الراكهاكهيسبأل مهذ ههاتجوزلهفيهيذاهاسبطوعهالهياهاتجشبغعهبوتوحدثهاتليجوىهعوزلهإيلهغو

فوتجووالئهاءسوسوىهاتبيهتسبء هاتودوهاتطايقىهاتليجوىهاتبيهيجايههياتحقوقىهحد هل دالهاتير

هوذوهذيهذاتدوهالتوعهإيلهل دالهاتير(بحدثرهإيلهعقبض

هه هسساويء [ ه]تود ورال هلعءد  ه3343)عنهعداتو  هليسبوذه( هاتفوئقىي هاءلتور ه رايى يبد

والهُعيح ايهتانهبل هيبحوثرهاءايهلات يهكوكهفيهب ايىهيعاههاتفوزيووهاتءرايىهبجوعلىهسبوفدرال
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يإبافهي رهيسبحوعهيكهيءشأهاتادكهاتهعنهام هتصجو هذكيهلَتاكهادتحواله و واويهلذدهي افيه

اآلكهباعهادلهإنهضالرلهل دالهاتريهلا هكبههفيهذتكهكبوبره]حانهاتثقههاءسدال:هعلاكبيه

عنهي عه لعهاتلوت هيكثاهيعو وهعيهعواو واوهاتا [يهلات يها بق هفورهبش لههذولكءجبوفنهعيهس

هادتحواليى.هذولكءجطالحوتهسبوفنه

ل هعنهاكبشبهيهليإوت هاتطوولى(همه3344هـه3651)[هرلباتهعدريسهبوجلعءد ه]

هإشااتهاءبحوثهحدتر..هلات يهت هيجءلرهإيجرهعنسجعهليه3314اتااالارهفيهاتلوت هسءىه

كه سي هيهلتب هتءويكهيصاحهبوديجوكهبوتيريهبعهي إدهاتوريهليواذنهإيوريهلعنهيادا هفيهذتك:ه)

غواه زيوهكهتجب هتيا رتءوهإيلهاتجمحرىهتهتسبطويههيكفدقهذتكهبجوهيسي هبرهاتاثوالكهعنه

تهلترهات يه سي هبد دالههتهيءبجيهاتلهإوت هاتجواليوتيهفوده..ضئوعه سووو هعنهاتحقوقىهاتايوى

ه هاتجح لالل هحداسءو هاتلوثهيتسبطوي هذتكهفجن هلإيل هت ركري هيك ه حول  ثووتهل دالههاك

ه( رهيشغعهالائالهغواهالائاتدوهاتجح لاللهاتضوقىبوسبأل امهاتليدمهاتطوولوىهء

ه] ه)يتاسوسهكوريعلعءد  ه3344ا3621[ هحوز هات ي هاتجااحي هاتطووه إيله(ذتك

إيجرهإنهربريهفق هكبههكثوااهإنهاتيره.هلات يهت هيححوره.3334 وئزله دبعهفيهاتطههإومه

هتيءشوطه هعدت ل هذيهيإر هطواى ه)تلعهاتصمل هفيهذتك: هلعنهياداتر هاتبدا عهعلري ليذجوى

إافتهاتلهيدعءوهذ ايهلا هرييتهبد فيهطوووو هكثواا هعنهاتجاضلهفشيتهاتلقواواهفيهإم د ه

ه (فيجوهرفيهاتطههي يرهإجزا هلتسيوجو هالايتهاتصملهفوايتد هعنهإييد

لاو :ه)اكهاتصملهكجل كهاتاااليدمهعص رهتإلشوإوتهلعدت هتيءشوطيهلبوتصملهيسلله

هاتءوسهاتلهزيوالله شوطد هاتجح لالهحونهيألوطودكهاتقدلهاتبيهيغءله شوطدو(

لاو :ه)ا ءوه ابطهي فسءوهحونه صيلهبوتقدلهاتلرجلهاتبيهتدوجنهإيلهاتادكهل سأتدوه

إيلهعلو ولهاتحوولهبعهيكهاتقااولهلح ذوهكفويىهبأكههضورإونهيكهتجءحءوهاوسوهعءدوه سبلونهبر

هتزي هادتءوهل شوطءوهلتنه ج هيح اهيضاعهاتلهاتيرهاتهإوالتهإيورهاتضااإىهبأحسنهاتءبوئج(
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ه) هاتليدم: هفي ه دبع ه وئزل هإيل هاتحوئز هلذد هش ي ي هتداضي هفي هيقد  تستهلكوك

هفقطهيفويسدفو ه هإي  هر ع ههيلتاءءي هحووتي هعن هاءكوا هاتشطا هيالرسهاضوت هاتجلجع في

هيفدجد حول هيكهييله سوكيلاتشطاهاتووايهفيهاتلوت هاتفسوحهيرااههبءيهادهياتاوئءوتهاتحوى

هلعيهذتكهفإ ءيهتهيالإيهي ءيهيإوتجهيعدرا هاور ه طوقهحقعهاتجمحرىهاتليجوى(

ذ ههعجااله جوذ هإنهكوورهاتليجووهات ينهت هيحعهإيجد هبوءد هلبونهاديجوكيهلذتكه

إيلهي رهتهإماىهبونهاتلي هلادتحواليهليكهادتحوالهرغوىه فسوىيهته بوجىهتألبحوثهيكواهالتوعه

هاتليجوى.

بعها ءوه ج هفيهاتلصاهاتح يثهكوورهاتجفااينهلاتفمسفىهلاتليجووهات ينهت هيابفداه

هاتفاايىه هاتبوورات هإيل هلاتجالر هاتطديعي هاتوحث هبل  هاسبطوإدا هلا جو هاتججاالي بوديجوك

افهإيلهادسمميهلاديجوكهبريهلادذإوكهتريهلاتابوبىهفيهات إدلهاتور..هلذ هاتجألبيفىهاتبل

كثوالكه  ايهلذتكهالتوعهإيلهعوهيحجيرهادسممهعنهعفوذو هات ينهاتصحوحهاتبيهتبءوسههعيه

هاتلقعهلاتفطاليهلتحجعهعشالإوهتيوشايىيهي  هإيلهكد رهرسوتىهاتدوى.

هذؤتو هته(3)لعن هذد وك هاتسدي يِّ هفيهاتفويسدف هاسمِعر هإن هيإين هات ي رسدك

اتسدي هعؤااايهلاتفويسدفهاتفا سيهرل ورهغورلالييهلاتلوت هلاتطووههاتفا سيهعدريسه

هذدفجوكيه هعااال هاءتجو ي هلاتسفوا هلات بيدعوسي هيس ي هعحج  هلاتاوتههاتءجسولي بدكويي

هاتقوالره هإو  هادسابيء ي هلات اإوى هاسمم(ي هسبوفءس)يدسب هكوت هاد جيوزي لاتجغءي

صدفييهلاتاوتوىهاءعاياوىهعاي ه جويىيهلات بيدعوسيهات ايوزيهغيهايبدكيهلاتجسبشاقهات

ات ايوزيهعورتنهتءغايهلاتاوتوىهات ايوزيىهإويشىهبدييييهلاتاوتوىهاتسبااتوىه جويىه د زيه

ه وفايهت غ هاتايوضووتهاءعاياي هليسبوذ هاليءفاي هفدك هيحج  هاءتجو ي هيلاء بالبدتد ي

                                         
 تحدتتهاتجفااينه حدهاديجوك.ا راهعقوتهتحتهإءداك:ه(هه3)
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هه..لغواذ هكثوا

ه هفيهكبونه]ايدنهعيهعحج  هلعداافد هعنهادسمم هعءد ي هاتاثوا هذكا و [يهلا 

هاتحضورله هعن هاتغابوون هعن هلعداابهاتاثوا هعداافد  هتجلافى هاتور هاتا دع هتي اإوى ليجان

هاتءفسوىه هاتوشايى هحو وت هتيوي هيك هتسبطي هت  هلاتبي هاتجيح ي هاتفاا هي شأذو هاتبي اتجواليى

هكو ت هبع هلاتلقيوى.. هاتجسباواينههلاتالحوى هلاسبغم  هاءع ي هبون هتيصااع لسويى

هتيجسبضلفون.

د هيلهادسمميهلساها ج ابإكوفوىهتلافد هبودضوفىهاتلهذتكه ج هفيهسواهحووتد ه

هتيفااهاتجواليهادتحواليهلتي يو ىهاتجسوحوىهيلهاتودداليىيهعبفوإيونهبلقد هلتريه هإجوقو  ق ا

اوتتهاتثقوفىهاءلرلبوىهفيهعألبيبهاءبلواله وا لهليقرىهعيهعءبجوتهاتحضورلهاتغابوىهلاش

هاتفيسفوىهلاتبوريألوىهلاتفاايىهلاتسووسوى.

ه ه]رل ور هعثمها ها هلات يهعاهفويسدفهاتقاكهاتلشاينهبفا سوه[غورلاليفجنهذؤتو ي

ه هاتلهادسممي هل ع هيك هاتل هكثوال ه(3)ببحدتتهفاايى هفه هسءى هتيحزنهه3311جء  ا بجل

تشودإوىهكو تهاتابوورهاتدحو هات يهيطاحهب يمهتيألال هيكها)اتشودإيهاتفا سيهعلبق اه

هعنهيزعىهاتايسجوتوى.هكجوهكو تهيفضعه ودىهتقولمهذبياهلاتءوزيىهفيهذ ههاتفباليهففيهفا سوها

هلحوئزيههإيلهسووعهاتجثو  هاتجوعلوتي هلاتفءدكهليسوت ل هاتجشبغيونهبوتابوبى هكوكهعلر  ا

هيإضووهفيهاتحزنهاتشودإيه هاعو ه دبع: يلهي  اووهتيشودإوون.هلذتكهبسوههاتحوتىه وئزل

هه(4)(اتسوئىهاتبيه شأتهإنهيزعىهاتايسجوتوىهلتوورهاتجقولعىهتءوزيىهذبيا

                                         
الارهاتقاليونيهاتطولىهاءلتلههيشوذ هعنهاتغان:هلراوتهتجدو يىهتقااولهفااه ورلالييهإو هاتلبوقهعأليصا را:ه(هه3)

4334. 

إو هاتازاقيه قمهإنهعصطفلهحيجييهاسممهغورلاليهبونهاتحقوقىهلاتفبااويهالارهات إدليهاتطولىهاءلتليهه مح(هه4)

 .32.هص3332اتقوذاليه
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لكوكهغورلاليهيوحثهإنهاي يدتد ووهتدفاهاتسممهلاءعنهتيوشايىيهلتجءحهات سجومه

اتغابوىههبونهاتثقوفوتلبونهاتفاالهلاتججبجييهلبونهاتالحهلاتجوالليهلبونهاءامقهلاتسووسىيه

هلغواهاتغابوى؛هييهيي يدتد ووهإوتجوىهتض هكعهاتوشا.

هيالينهيسجدهفدقهاتقدعوىهلاتدطنهلاتيغىهلاتجسبدظهاتابصواليهتيحوولكوكهيوحثهإنه

يجءحهاتحوولهاد سو وىهعلءوذوهاتحقوقييهلا هل  هغورلاليهفيهادسممهاتءجدذ هتءدعهعنهل

هثمثونهإوعو.اتحدارهاتبدفوقيهات يهكوكهعشغدتهبرهطدا ه

يهعؤسسوهب تكه[عوركسوىهاتقاكهاتلشاين]هي  رهكبوبره3322لفيهسءىهلت تكهفإ ره

عدافوه ق يوهعنهعسيجوتهاتجوركسوىهاتثوببىيهعبدجوهاتجوركسوىهبوتبحد هاتلهالينهرسجيهذيه

هاتدوويه هتوسته وعدسو ه) رايبءو هاتجقدتىهعألوتفىهتقد ها جيز: هيكهذ ه طقدسهليتووعيهلعوازا

رهيهكجوها بق هفو(ههحفررهإنهظداهايههلتاالي ههبصدرلهآتوىيهبعهذيهالتوعهإجع وعدسوهيج

ه)ات ينهيفودكهاتشلدن هبأكهات ينهفيهكعهزعوكهلعاوكه(اتفد هاتألوطئهتجقدتى: هفوتالإوو ي

ه.(3)يصافهاد سوكهإنهاتلجعهلاتافوحهعبءواضهتءواضوه وراوهعيهاتداايهاتبوريألي

ه هطاح هتيجلا  هعقدتىغورلاليهفيهسووقهعاا لوتر هاتجوع لي هيفودكه]هوركسوى تهالين

 [لتهاتحوالهلضليهيتيشلدن

ايجوكههاتو يعهاتحقوقيهذدلت تكهريظهفيهتيكهاتفبالهاهلفيهسووقه ق ههتيجوركسوىهاهيكهه

عءوضعهلامقيهتهيقصاهاتداايهإيلهعوهذدهكوئنهفحسهيهبعهيضجءرهييضوه جويهعجاءوته

يهتهيجيكهادلهاتبأعع.هفوديجوكهيلءيهاءععيهععسبقوعهيو لهإيلهات لامهعسبحومهفيه راهعنه

هعوهيحجيرهعنهاسباشوفهادعاو ووتهاتاوعءىهلراوهاتداايهاتجووشا.

ه هكبوبر: هفي هيكثا هلتفصوع هبلجق هذتكهغورلالي هحانهاليءوى]ليواز هسه[ حد ووارهفي

                                         
 .342رل يهغورلالييهعوركسوىهاتقاكهاتلشاينيهص(هه3)
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عاا لبرهتيجوركسوىيهحوثهاإبواهيكهادتحوالهت هيانهعاّد وهضالريوهعنهعاد وتهاتشبااكوى.ه

كجوهيك هيكهعوركسهت هيق هبءق هفيسفيهتي ينيهبعهاومهبءق هسووسييهعفسااهذتكهبقدتر:ه)ففيه

 ضوترهعنهي عهاتطوقوتهاتجسبغيَّىهلاتجضطد ليها ط م]عوركس[هفيهيلرلبوهاتبيهسوطاته

بونهكوورهر و هات ينهلاءعااوهض هكعهحاكىهاليجداااطوىهيله[هاتحيبهاتجق س]هإيودوهرلح

هه(3)هيهفلميهاللرهيفودكهاتشله(لاشبااكوىيهب ينهيي

ه هعيألصو هتح ثهإنه فسر هبدوي هاتبيهعا هتيكهاتبحدتتهاتاثوال هحداتيلبل  هرحيى

ا بدتههلاتبيه[اتجحوكجىهبوت ات]ثجو ونهإوعوهعنهاتوحثهاتفاايهلاتلجعهاتءضوتيهفيهاضوىه

وإىهفيهاهعبد دوهتقوضورهلتيججددرهاتحوضايهلعجوه ووهفودوهادترهاهوتدوعرهبجلوالالهاتسوعوىب

تغىهه43كبوبوهلتا جتهكبويهاتلهه54:ه)ا ءيهيسبوذه وعليهعبقوإ يهلكوتههيتفتهاهاتجحاجى

ه11يطالحىه وعلوىيهلا هاولعتهاتءوزيىهفيهيثءووهاتحبم يهل فوتهطويىهه44لا عتهإءيه

هفيهاتيجءىهاتجاكزيىهتيحزنهاتشودإييهتاءءيهفصيتهعنه شدااهفيهاتجزائايهلكءتهإضدا

إوعوه34؛هء ءيهايتهاكهاتتحوالهاتسدفوبيهتوسهبي اهاشبااكوويهكجوهإجيته3323اتحزنهإومه

ه(كءوئههفيهاتججلوىهاتدطءوىه)اتواتجوك(هث هاإبءقتهادسمم

لإء عوه وحثهفيهكبورهإنهيسوونهاإبءوارهتإلسممهبل هكعهتيكهاتاحيىهاتطدييىهعنه

لهت هيانهيشجيهيب اهإيهاتوحثه ج هي دوهيسوونهفاايىهبوت ر ىهاءلتليهفوتداايهادسمعي

هادسمميهلتاءرهلإء هإدالترهتيجصوالرهاتجق سىهتيجسيجونيهل  هفودوهكعهعوهيدفدهاتور.

هيهاتجواليىهاتج توىتق هل  هرل ورهيكهكعهتيكهاتجااحعهاتفاايىهاتبيهعاهبدوهابب اوهعنه

ادكهيلاتبفسوااتهاءرسطوىهلاتدوجيوىهلاتجوركسوىهتيججبجيهلتمابصوالهلاتثقوفىهلاتفنهلت

كو تهعجاالهههي يءوىهعنهاتوالتسبو بوىهاتلهاتاوثدتواوىاتبجورنهولضهاتبيهلا بدووهبشاعهيشجع

                                         
طولىهدزيييهاترل ورهغورلالييه حدهحانهاليءوى:ه   هاتلصايهتا جى:ه ووحهاتجدو يهالارهإطوىهتيطووإىهلاتءشاهلاتب(هه3)

 ..3332اتثو وىيهبوالتيه
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هطايقهإو هترهتوصعهعنهامترهاتلهادسمم.

:ه)اتألطوئىهاتاواظهفيهاتحضورلهاتغابوىهي دوهاإبج ته وغىهلا هاو هفيهبلضهحداراتر

ه هاتسبدمك هل جد هاد بو  ه جد هاتبااكجي.. هاتجوالي هلتيسلواللهاتءجد هتيبق م هيلح  كجلوور

لتيلجعهاد سو يهلتانهعوذاهبل ؟هعوذاهبل هاتجزي هلاتجزي هعنها بو هاتسووراتهلاتجوكوءوته

لي دزلهاتادعوودتا؟هعوذاهبل هاتجزي هلاتجزي هعنهاتوءدكهلاءربوحهاتجوتوى؟هعوذاهبل هاتجزي ه

ه هاتلهيينهسءصعهبل هذتك.. هفيهاتقو هلاتجزي هعنهاتج كهلاتطاقهلاتجصو ي؟ ليينهاتءجد

هه(3)(لاءامقهلاتجلوعمتهلاتسلواللهاتحقوقوى؟

عجيىهاءعىهتألصهيسوونها ج ابرهتإلسممهاوئم:ه)اذاهحاجتهعيهلفيهحدارهآااهتره

إيلهاءعدرهفيهضدوهتجاببيهاتشألصوىهفإ ءيهياد :هاكهعوهكوكهيشغيءيهذدهاتوحثهإنهاتءقطىه

لا ههيادب اعهاتفءيهلاتشلايهبوتلجعهاتسووسيهاتلقو ياتبيهييبقيهفودوهاتد  اكهبوتلقعهيله

عاءءيهادسممهلاتحج هتيرهعنهبيدغه قطىهاتبدحو هبوءدجوهففيهحونهيكهاءح اثهفيهإوتجءوه

هاتقاآكهاتااي هإيلهاإبووره تو لهإجوووهعبطوحءىهلاوئجىهإيلهاتءجدهاتاجيهلاتلءبهيالضءو

هه(4)(ات يهيسد هبرهاد سوكهعلءلاتادكهلاتوشايىهلح لهلاح لهيابسههفودوهات لره

)يحههيكهياد هاكها بجوئيهتإلسممهت هيأتهبجحضهاتص فىيهبعه ووهبل هرحيىهلاو :ه

إءووهلبحثيهلرحيىهطدييىهتألييبدوهعءلطفوتهكثواليهحبلهل يتهاتلهعاحيىهاتوقونهاتاوععيه

ب اه..هقااراتسبهلاتأليدالهاتلهاتلقو لهيلهات يو ىهاتبيهتجثعهاتسبقااريهلادسممهفيه رايهذد

هه(1)تيهادسممهحوععها وبىهإيلهيسئيىهحووتي(

                                         
 .3364عجيىهات لحىهاليسجواه(هه3)

 .3361اتسءىهاتثوتثىهاهفوفايه43عجيىهاءعىهاتل اله(هه4)

.ه قمهإنهرل يهغورلالييهعحج ه3361ا31ا43غورلالييهعحوضالهحدارهاتحضوراتيهيتقوذوهفيهاتساء ريىهيدمه(هه1)

 نهاتوحثهإنهاتحقوقى.إثجوكهاتألشت)اإ اال(هتجوذاهيسيجته صبهااكهع
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هاتله هل ع هيك هاتل هعبل الل هلاليءوى هفاايى هبجااحع هعا هعفاا هإن ه جدذ  هعجاال ذ ا

هعنه هاتسبفوالل هيجان هلات ين هلاتليجووي هاتجفااين هعن هاتاثوا هيعثوتر هليد   ادسممي

ه هادتديي هلات ين هاتجزيب هات ين هبون هاتبفايق هفي هذيهطالحوتد  هاتجمح ل هعشايى ءك

ه حدالذ هتإليجوكهبوتيرهبسوههعداافد هعنهاتبحايفوتهات يءوى.

هاهات ينه..هلاتلي :هه4

عنهاتطالحوتهاتبيهياالالذوهاتجمح لهكثوااهفيهراللالذ هإيلهاديجوكهبوتيريهلبووكهإ مه

تيرهكجوهوعص ااوبرهالإداذ هاتبءواضهبونهات ينهلاتلي ..هلذ اهاهعيهكد رهغواهعاتوطهبوديجوكهب

ذكا وهسوبقويهءكهات ينهاضوىيهلاديجوكهبوتيرهاضوىهيااظهاه حوحهعنهبلضهاتجدوتيهلتاءره

هتوسه حوحوهعنهاتجدوتهكيدو.

ور؛هيهلتهيجوالتد هفإيلهات اإوىهيكهيوونهبلضهعص ااوبد هفيهذ اهاتجو هكوكهلت تكه

ىهاتحقهىهتبيووءد هتجلاففوتحقهيحقهيكهيبوييهبعهاكهاتفوارهعلد هفيهذ اهاتجو هها هيادكهعق ع

هلادذإوكهتر.

ذءوكهاتاثواهعنهر و هات ينهات ينهربطداهبونهات ينهلبونهبلضهاتألاافوتيهذتكهيكه

هلا هلايهذتكهفيه جويهاءاليوكهبجوهفودوهادسممه فسر..ث هطيوداهعنهاتليجووهيكهيؤعءداهبدويه

هإيلهات هتهاتاال هاتبحايفوتي .ه ينه فسر.لت تكهكوكهاتجدابهاتصحوحهذدهعدا دى

لاءلتلهيكهيقدمهي حونهات ينه فسرهبوتجدا دىهلاتااليهحبلهتهيادكهاليءد هإقوىهلحوئمه

هاللكهاديجوك.

هاتجسوحوىه هاتاوواتون: هات يو بون هام  هعن هذتك هإيل هاءعثيى هبلض هذءو لسء كا

هلادسمم.

هيهاهاتجسوحوىهلاتلي :

بلضههلاتلي يهفامذجوهيبوءلتهيجاءءوهيكه ءااهاتصااعهبونهاتجسوحوىهك ينهيلهكءوسىه
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هلت تكه هاتلي ي هتبءواضهعي هعنهاتجلبق اتهاتبي هاتاثوا هظددر هفي هسووو هذتكهاتصااع كوك

اتج ارسهادتحواليىهاتبيهت هتسبطيهيكهتجز هبونهعءبجوتهاتلي هاتقطلوىيهلبونهعوهفيهاتابونه

هاتجق سيهيلهعوهتبوءوههاتاءوسىهعنهعلورفهلإيدم.

هتي ينهاد هبرهلسوههذتكهتهيلدال هات يه وو هاتءقيهاتصوفي هذتكهات ين تديه فسري

 :اتاءسوىاتجسوحهإيورهاتسمميهلا جوهيلدالهتألطأينهلالتهفودجوه

يهلتد اه ج هاتاثواهعنه:هتحايبهحقوئقهاتدحيهادتديهلايطدوهباممهاتوشايلتدجو

اءسفورهاتبيهكبودوهبشاهإواليدكيهلعيهذتكهتد بهبوتابههاتجق سىيهلا هفصيءوهاتح يثه

 إءدوهفيهكبونه]اتايجوتهاتجق سى[

إيلهاتليجووهات ينهيألوتفد دوهفيهتيكهاتجلبق اتهاتبيهتؤعنهفاضهاتد ويىه:هلثو ودجو

ه شأهبدويهلا ه هلا اارذوهإيلهاتجألبيطىيإنهضوقه  رهاتاءوسىهبجوهيألوتبهتلوتوجدوهذ ا

 اتبشوثهبدويهفاوكهاتعب االهاتطووليهتيطغووكهات يءيهطغوو و هفاايو هإوعو .

ه:اتألطأهاءل 

كجوهتسابتهاتدثءووتهاتلهإقوئ هاتجسوحوىيهلتسابتهطقدسهيعوهاتألطأهاءل ؛هفددهي ره

هراحته هبع هبقودتدوي هتابب هلت  هإيدعدو.. هاتل هاتألاافوت هتسابت هشلوئاذوي هاتل اتدثءوى

هتحبااذويهلتلبواذوهإقوئ هتزعىهيحامهعنه ح ذو.

رايىه رايىهاتلءو اهاءربلىهل ق هتوءتهاتاءوسىهآراوهيرسطدهفيهاتفيسفىهلاتطههلف

بطيوجدسهفيهيكهاءرضهعاكزهاتادك..هلعوهيضوفهاتلهذتكهكيرهاتق يسهيلغسطونهلكيوجوكه

هعنهي د ه هي دت  هاتوشايى هاتجزيجهعنهاآلراو هلاإبواتهذ ا هاتكديءي.. ادساء ريهلتدعو

هات ينهاتجسوحيهلإقوئ هعق سىهتهيصحهيكهيبطاقهاتودوهاتشك.

يدمهاتجسوحوىهتشبجعهإيلهعليدعوتهتفصويوىهإنهاتادك..هت كاهلا هكو تهذ ههاتل

ه..ق.ميهلتد هذتكهبأليقهاد سوكهفيه ءىهإ كه4334بأكهاتيرهايقهاتلوت هابب اوهعنهسءىه
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لاتلجوههي دوهظيتهعصالهإيلهذ اهاتاييهحبلهعطييهاتقاكهاتبوسيهإشايهفق هطويهكبونه

ه.(3)مهه3223اءسقبه)آشا(هات يهيحجعهذ ههاتءرايىهسءىه

ق هريتهاتاءوسىهيكهاءرضهيجههيكهتادكهعاكزهاتادكهاتثوبتهبودضوفىهاتلهذ ا؛هف

يهوءكهاءاءدمهاتثو ي..هات يهذدهاتجسوح..هتجس هفودويهلإيودوهتجتهإجيوىهاتألمصهلاتف ا

ليضوفداهاتلهذ اهعوهفدجدههعنهاد هاتبدرال:ه)اءرضهاوئجىهاتلهيهلفدادوهيبءول هاتلشووهاتابو ي

ه)سفاه هتشاق( هحوث هعدضلدو هاتل هلتساع هتغان هلاتشجس هتشاق هلاتشجس اءب ي

ه(ه2-5/ه3اتجوعلى:

يعوهكاليىهاءرضهلساءله و ودوهاآلاايهفءفبدوهاتاءوسىهبحجىهيكه)عنهاطعهاتاييهيكه

 هإيلهرؤلسد هلبد داله ووتوتهليشجورهيلبق هاد سوكهبد دالهي وسهتليدهعداطئهيا اعد

تءجدهضوربىهاتلهيسفعيهلاوتتها رهتده حهذ اهاتزإ هتد ههيكهيجضيهاتجسوحهاتلهساوكه

ههه(4)اتد رهاآلااهعنهاءرضهليجدتهعصيدبو هذءوكهعنهي عهام د (

يعوهتوريخهاتطدفوكهفبألبيبهفورهتقولي هاتبدراليهتاءرهإيلهياصلهآرائدوهلايهبل هايقه

هق.م.ه3244يهلعلءلهذتكهي رهكوكهسءىه(1)(سءى4424آالمهباه)

هكوكها هيإينهفيهب ايىهاتقاكهاتلوشاهتيجومالهيكهاتقاكه هكءسوو  لعنهاتطايبهيكهعجيسو 

اءاواهعنهحوولهاتلوت ها هاسبدعيهءكهاتيرها ه لعهاتج لهبونها زا هابءرهل دويىهاتلي هيتبهسءىه

ه.(4)فقط

ه هيعو هاتبوريألوى.. هبلضهعليدعوتدو هلي جحهذ ه هيفضع هكو ت هفق  هاتطووىي عليدعوتدو

                                         
ه.32صه3ا راهعلوت هتوريخهاد سو وى:ه هه(1)

ه.1/146لا راهك تكهتادينهاتلقعهاتح يثهه435اصىهاتءزاعهبونهات ينهلاتفيسفى:هتدفوقهاتطديعه/هه(1)

ه.436ا را:هاظدورهاتحق:هه(3)

ه.123/ه34ا راهاصىهاتحضورل:هه(4)
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هلرس ه هاتبيهتجيههاتجاضي هاتشووطون هاتطقدسهتطاال هااوعى هفيه راذو هاتلم وى اتدسوئع

هاشورلهتصيوههللضيه درهاتل راوهلاتق يسونهتحتهريسهاتجايضهتوشفي.

ه:اتألطأهاتثو ي

ء  تسهاجااكزهاتحضورلهادسمعوىهفيهلا هبازهبل هاحباوكهاتاثواهعنهاءلرلبوونهب

وسىهثورتهثوئالهر و هاتاءيهل بجتهإءرهثدرلهإيجوىهفيهيلرلبويهلذءوهل قيوىهل ءدنهايطوتوى

هإيلهات ينهيبيقدكهإيدمهاتافور..هلات ينهت هياد داهفيه راذ هغواهاتجسيجون..ه

هعاوكه هكع هفي هاتبفبوش هعحوك  هلشايت هض ذ ي هاتطدارئ هحوتى هيإيءت في تك

ه هاتءاو .. ه ءدف هلت يقد  هاتلقوئ هتبصو ذ  هتؤك  ه  ي ل هبوبديى هعءشدرات لي  رت

لتيلنهلتحامهعألوتفودو..هلب تكهاوعتهاتجلاكىهبونهاتاءوسىهلاتلي يهليا تهتزالاالههياتسوبقى

هسلورا هبجالرهاءيوم.

(ه3541ا هكوكهعنهيل هاتءرايوتهاتليجوىهاتبيه والعتهاتاءوسىه رايىهكدبا وقه)ل

ءقهاتجص رهاتدحو هتيجلافىيهلكو تهفيسفبدوهتلباتفياوىيهفقوعهذ ههاتءرايىهكو تهاتاءوسىه

 رايىهبطيوجدسهاتبيهتجلعهاءرضهعاكزهاتادكيهلتقد هيكهاء اامهاتسجوليىهكوفىهت لره

هحدتدو.

هبأكهيقيهفيهاوضىهعحاجىه فيجوهظداهكدبا وقهبءرايبرهاتقوئيىهبلاسهذتكهكوكه  ياا 

يوعيهفي هىهيالركبرهبل هطويهكبوبرهبقاتبفبوشيهلت هيءجهعنهذتكهء رهكوكهاسوسو يهبعهءكهاتجءو

هاتجحاجىهفا ىهتلقدببريهاتهيكهاتاءوسىهحاعتهكبوبره)حاكوتهاء اامهاتسجوليى(يه تلطه

هلعءلتهت الترهلذكاتهيكهعوهفورهذدهلسولسهشوطو وىهعغويالهتالحهاد جوع.

هآااهذده) االا ده لا هظنهر و هاتاءوسىهيكهيعاهذ ههاتءرايىها ها بدليهلتانهر م 

ال د(هبلثهاتءرايىهبل هلفوله وحودويهفقوضتهإيورهعحاجىهاتبفبوشيهلز تهبرهفيهاتسجنهب

همهلذرتهرعوالههفيهاتدداو.3233ستهسءداتيهفيجوهي اهإيلهرييرهيحاابرهسءىه
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لبل هعدترهبوضيهسءداتهكوكه) وتويد(ها هتد عهاتله ءيهاتجااهه)اتبيسادن(يه

ورهوكهذتكهعوارا هتيقوضهإيورهلعحوكجبريهلاضلهإيفأي هتجايووو هعوه والظهبرهيسمفره رايو يهفا

سولىهعنهاتاااالتىهبوتسجنهع لهعنهاتزعوكيهليعاهببمللهعزاعواهاتء مهاتسولىهعالهكعهيسودعه

ه..ه(3)طدا هثمثهسءداته

لتجوهاشيهإيلهحووترهيكهتءبديهبوتطايقهاتبيها بدلهبدوهبال دهيإينهارت االههإنهرييريه

هر هيعوم ها عور هإيل هراكي هعنهلذد هبيغتهاتسولون هلا  ه وتويد.. ه)ي و هاوئم : ئوسهاتجحاجى

إجاي..هسجونهراكيهيعومهفألوعبكيهلاتابونهاتجق سهيعوعيهيتجسرهبو ييهيرفضهليتلنه

هليحبقاهاتقد هادتحواليهاتألوطئهب لراكهاءرض(ه

لت هياببهبد اهاتبلد ..هبعهيضوفهاتورهاتبلد هببويوغهاتجحاجىهإنهكعهعيح هيدسدسه

ه.(4)كهببأيو هذ اهاتزإ هاتجضيعترهاتشوطو

 هيا هاتقاكهتبد ههاتطايقىيهذتكهي رهفيه صالهآرائدوهت هتسبطيهيكهتسبجاهاتاءوسىهتانه

اتسوبيهإشاهيسبدعهحبلهكوكهتءرايىهكدبا وقهلعوهيضوفهاتودوهبال دهل وتويدهآثورهلاسلىيه

هإوعىظيته هاءلرلبوى هفيهاتفيسفى هراسألى هفيهي هاطواا هيح ثهيثاا هاتججوذواهلذتكهعو ثقى

هبوتاءوسىه ليبد هيشادكهفيهسمعىهعليدعوتدويهلذدهيثاهترهيذجوبرهاتقصدظ.

تق ها مهذتكهاتصااعهايحوواتهفيسفوىه  ي ليهذزتهفاالهاتثووتهاتجطيقهاتبيهكو ته

هعسوطالهإيلهاتلقيوىهاءلربوىهلحطتهك تكهعنهاوجىهاد سوكهلعاو برهفيهاتد دال.

هحصع هذدهعو هاتلوعىههلاءاطاهعنهذتكهكير هثور هكجو هإيلهاتاءوسى هاتليجوو عنهثدرل

هإيودو..هلتدت هعنهتيكهاتثدرله وذيوىه  ي لهفصيتهاتلي هإنهاتجووالئهلاتجثع.

لكوكهفيهاعاوكهاتاءوسىهحوءدوهيكهتاا يهيطالحوتدويهلتجوزهادتديهعنهاتوشايهفيه

                                         
ه.3/3336علوت هتوريخهاد سو وى:هه(1)

ه.1/146لا راهك تكهتادينهاتلقعهاتح يثهه435اصىهاتءزاعهبونهات ينهلاتفيسفى:هتدفوقهاتطديعه/هه(1)
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يهتاءدوهت هرتوحثهإنهييهعحولتىهتدفوقهتحفظهتيلي هحاعبريهلتحفظهتي ينها اسباليءدويهل

هبعهتجأتهاتله هفيهاتحالنهاتصيوووىه سمحهادرذونهاتتفلعي يهت ربتهإيلهاسبلجوتر

هلعحوك هاتبفبوش.ه

جووهفق هاوسلهاتليه؛ق هكوكهاتقاكهاتسوبيهإشاهذدهاتقاكهات ذويهتجحوك هاتبفبوشف

ي داعهاتضطدواليهلاسبأل عتهض ذ هيسوتوههاتقجيهاتدحشوىهلظداتهاتفدورسهيله)اتقدائ ه

هاتابههفيهات هلكوكهل دالهشيوهعنهذ ه هاتابههاتجحاعىي هاتبيهتحبدظهإيلهيسجوو ووبديى(

هحدزلها سوكهذريلىهتسدارهاتلهعحاجىهاتبفبوشهلتلايضرهءتو هإقوبدو.

اولعتهاتاءوسىهكعهعحولتىهتيبج ي هلاكهكو ته وفلىهاواليهفق هكفاتهرئوسهبي يىهل

هغوز هااباع هء ر هاهفيهيتجو وو هيك هلذدهاتسبصووحهبحجى ه دورا ي هلاتءدور هتوم  هاتيوع هايق تير

هبجألباإرهياي هتغوواهعشوئىهاتألوتقهفوجلعهاتيوعه دورا .

لاضطانهحوعهاتاءوسىهبرددرهاتالحهاتج ي لهاضطاابو هلاضحو هليتقتهباعهثقيدوهفيه

علاكىهكو تهفيهغءلهإنهالادتدوهيعومهاتءوسيهتهسوجوهاتجثقفدكهات ينها بدزلاهاتفا ىهلاوعه

كهاءا ارها هتاتهييد هعفبوحو هسحايو هيأليصد هعنهسجنهاتاءوسىهليغمتدوهذتكهذدهاتود هي

هعفبوحه)اتلي هلاتبجابى(

هتفبضح..هل هاتق اسى هبسبور هتغطل هكو ت هاتبي هلاتجسوحوى هاتاءوسى هاطويو ب يت

هلي وحتهتيءوسهاهلتيليجووهإيلهاءاعهاهاتجايلهاتاوفوىهتوقدتداهتياءوسى:هت.

هذتك ه)سووءدزا( هطوقههلكوك هفق  هيإءفد .. هتلير هبع هذؤتو.. هعن هاتجبحار اتوددالي

اتجءدجهاتلقييهإيلهاتابونهاتجق سه فسريهللضيهاءسسهاتبيهاوعتهإيودوه)ع رسىهاتءق ه

هات يهت رسهبره هإيلهاتءجطه فسر هيجههيكهت رسهاتابههات يءوى هاتبيهتاظهي ر اتبوريألي(

هلتوستهلحوو هاتدوو.هاءسو و هاتبوريألوى..هيظهإيلهيسوسهي دوهتااثهبشايي

هلا هاسبءبجهسووءدزاهاها طماوهعنهتطووقهذ اهاتجءدجهاهيكهيسفورهاتبدرالهت هيابودوهعدسل
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يهعسب ت هبجوه ووهفيهسفاهاتبثءوىهعنهذكاهعدتهعدسلهلرثوئريهلاد هكوتههاتسفا:هإيورهاتسمم

ههه(3))ت هيأته ويهعثيرهعنهبل ه(

هاتهبل هعدسلهلاسبطوعهيكهيثوتهيكهاتبدرالها هإوءتهيع وكنهبأسجووهت ه)تدضيهتدو

ه(4)بقالكهإ ي ل(

هطدره وودكهاتءق هاتبوريأليهتيجسوحوىهفيهكبوبره)سقدطهادعوااطدريىه لفيها جيباا

اتالعو وىهلاضجحمتدو(..هيعوهذيودمهفق هابب عهع ذههاتشكهاتجطيقهات يهكوكهثدرله فسوىه

هإيلهاديجوكهاتجطيقهطدا هاتقالكهاتجوضوى.

كجوهاسبطوعه)بوساو (هيكهيد ره ق ههاتلهإقو لهاتألطوئىهاوئم :ه)تهشيوهيزح هاتلقعه

اد سو يهبوءت هكلقو لهاتألطوئىهاء يوىيهلي رهتوو لهيبل هعوهيادكهإنهاتلقعهيكهيلواهها سوكه

هعنهي عهاطوئىهاابافدوهيح هيسمفرهعء هيربلىهآتفهسءى(ه

ياورتهبأكهطوتههبإاضوعهاتدحيهتيلقعهيعوه) دكهتدك(يهفق هاطوهاطدلهيبل هعنهال

إء هاتبلورضهاوئم :ه)عنهاسبول هاتلقعهتوفسحهتيدحيهعجوت يهفق هيطفأه درهكيودجوهلكوكهعثيره

هبأكهيفقأهإوءورهليسبلوضهإءدجوهبءدرهاوفتهيبيقوههبداسطىهاتجااههعنه كجثعهعنهيقءيها سو و 

ه( ج هسحوق

لربوىهآ  اكيهلذدهعو يهاتبسوعحهات يءيهكجوهالإوهاتلهتطووقهعو يه  ي هإيلهاتحوولهاء

هلاإطووهاتحقهتاعها سوكهفيهيكهيلبءقهعوهيشووهليافاهبجوهيشووهعنهاءاليوكهلاتج اذه.

يعومهبطشهعحوك هاتبفبوشيهلضغطهاتججبجيههىاوفبهتظيتانهكعهتيكهاء داته

تكهثد هعيهذات يهكوكهي ينهبوتجسوحوىهليااذوه زوا هعنهكوو ر..هلت تكهت هيحاادا..هلتانهتاا

هتإلي اوهلاتجضويقىهعنهاوعهاتاءوسى..هات هلتلاضهتيحاقهلاتجصوالرلهكجوهتلاضداهشألصوو 

                                         
هسيسيىه]حقوئقهلراوئق[ا را:هرسوتىه)اتايجوتهاتجق سى(هعنههه(1)

ها را:هرسوتىهفيهاتمذدتهلاتسووسىهتسووءدزايهتا جى:هحسنهحءفي.هه(1)
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يكهتفجاهاتواكوكهاتليجيهفيهكعهعاوكهلاتألمفوتهات اايوىهبونهاتطدائبهاتجسوحوىهشغيبدوه

هإنهاإطوئد هعوهيسبحقدكهعنهاتذبجوم.

اتهاءفاورهاتفيسفوىيها هغجذتكهاتداتهكجوهيكهاتءرايوتهاتج ي لهإنهاتادكهفيه

هلاسبأثاتهبوتذبجومهاتووتغهعنهاوعهاءلسوطهات يءوىهلاتليجوىهإيلهاتسداو.

هتجولزه هاتاءوسى..هلحوءدو هاتلقعهات يهايبهاتر اتءق هح هاءالنهتوفسحهاءعاهدتر

يل هعوههلكوكيهق ه ق هاتاءوسىه ق اهتذإو؛هفيإ اوهاتاءوسىهآ  اكهظرداهفدتبواهات يهكوكهيإ ف

ا بق ههاتلقو لهاتجسوحوىهفيهاتبثيوثهلتجسو هاتترهلاتصدرهاتجق سىهلي حلهبوتمئجىهإيله

بدتسهات يهطجسهاتجسوحوىهلحافدويهلت تكهكوكهاديجوكهبوتجسوحوىهفيه راههذدهه)اتإبقواله

هيبح ثهلحدائطه هلاتحجور هتباي  هفوتحوى هاتفد  هتسبلصيهإيل هبأشووو هيل هعسبحويى بأشووو

سجوإدوه دتهاءبداقيهاكهاديجوكهإيلهذ اهاتءحدهذدهإيلهعوهيقد هيرازمهيريحوهتبسواطهبل ه

هذدهاتجءدك(

يعوهاتألطوئىهاءلتلهفوافضدوهفدتبوايهليلبواذوهاذو ىهتيرهلاتدوعو هترهبوتوابايىهلاتبءواضيه

لذتكهتيبجاؤهإيلهاتقد هبأ رهايقهاء وو هاتوشايىهلإ بدوهءكهيبوذ هاءل ها هيكعهفوكدىه

ه.ه(3)عنهح يقبر

هعنهاتابونهاتجق سهسألايىه هلسألا هعايااي ه ق ا هاتطقدسهاتسولى هفدتبوا ها بق  لا 

تذإىهتبجيلهفيهادترهتليوقوهإييهعليدعوتهاتبدرالهاتجغاافوى:ه)عنهاتداضحهيكهاتيرهت هيانه

لادترهإنه وومهاتجسوحوىه)اللاوهتيفقااوهتهيبلوطوههاءغءووو(يهليايه)يكه(..هاديوهفيهاتجغاافوو

هعنهاتطقدسه هكع هيلواههإيودو هعحيوى ه اائ  هات يءوى هاتحبفوتت هلاتلووالاتهل لاتشلوئا

هيزالتدوهء دوهضورلهبوتججبجيهاو ىهاذاهتجتهفيه درلهيضوحهلااابون(

                                         
ه.63يه26صهه6سيسيىهتااثهاد سو وىه ههه(1)
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يعوهآراؤههاتسووسوىيهفق هإواهإءدوهبقدتر:ه)اكهاتبدحو هبونهات ينهلات لتىهتددهيبشيه رومه

هفو هيألضي هآاا ه روم هلااوعى هفودوهت تكهيجههاتغوؤه هليألضي هات لتى هتءر  هات ين هر و  ر

هاتااذههتيقوضي(ه

هاتوشاهبوس هادا ونه هاتيرهتب هعنهطوإى هاتوشاهبوس هطوإى ه)ا رهتهيجانهطوإى لاو :

ههه(3)ات لتى(

لتلءتهفدتبواهليشووإرههيا ه زإتهاتاءوسىهعنهذ ههات بقوالاتهلاآلراوه زإوهش ي ال

هر و ه هاوع هعن هلاتضطدوال هتيجضويقى هلتلاضهفدتبوا هكبود .. هاااول هلحاعت لكفاتد 

اتمذدتيهحبلهي رهاو هعألوطووها سوكهذتكهاتلصا:ه)ي تهطوئاهفيهافصهعحوك هاتبفبوش..ه

هه(4)تق هاصتهعحوك هاتبفبوشه ءوحوك(

هاتجسوحوىهلح ذويهعيهيكهلا ه شأتهإنهذ اهراللالهفليوىهسيووىه حدهات ينهإجدعوهت

ا هكوكهفيهاعاوكهاتلقموهيكهيءرالاهيهلاتاءوسىاتجسوحوىيهلتهفيهات ينهتوسهعحصدراهفيه

هفيهاءاليوكهلي رسدذوهالراسىهعدضدإوىهتووحثداهإنهاتحقوقىيهليسيجداهتدو.

                                         
ه(1) هعنهه هيإينهتدببرهإنهعداافر هبل هعلافبر هلتاءر لا هكوكهفدتبواه احهبولضهاتبصايحوتهض هادسممهاوعهيكهيلافري

فددهيلبافهبأ رهكوكهيهلتانهاءضداوهتهتسيطهاتهإيلهياداترهاءلتليهيعوهياداترهاءاوالهفق هُطجستههادسمميهلعنهعحج ه

عحج هاتضم هاتسوئ هفيهاتلوت هتويدغهاتحقوقىيهلتانهيو لهي رهيد  هالائجو هعنهيلجيدكهضحوىهاءفاورهاتسوئ لهاتألوطئى:)ها هذ مه

هإيلهاسبوقووهاتووطعهلحجويىهاتألطأ(

ث هيقد هفيهاوعدسرهاتفيسفي:)هييدوهاءسوافىهلاتاذووكهلاتقسوسدكهاذاهُفاضهإيوا هاو دكهيحامهإيوا هاتطلومهلاتشاانه

هفاض هاذا هاتصووم.. ههطدا هاتءدورهفيهشدا هُفاضهإيوا هاإطوو هاذا هعحااى.. هعنهعوتا هه455إيوا هاتحجهفيه حااو بوتجوئى

مهإيوا هشانهاتألجدرهلتلههاتجوسا..هاذاهكءب هتبجبلدكهبزل وتهتويغهثجو يهإشالهزل ىهيحوو و يهفجووهعنه هُحاِّ تيفقااو..هاذا

هايلىهتّ ات؟!ه(هيح فهيربيهإشالهعنهذ اهاتل اليهذعهيجاءا هادالإووهعأليصونهبأكهذ ههاتشايلىهش

اكهياعهعوهيقو هإنهعحج هي رهاااا ه ووهبابونهه…ليقد :)هتق هاومهاتاسد هبأإر هاللرهيجانهد سااوكهيكهيقدمهبرهإيلهاءرض

هل وذ يهلادسممهت هيبغواهاطيهيعوهي ب هلر و هاليءا هفق هغوات هاليءا هإشاينهعاله(

ه.62ه–ه63صهه6عقبطفوتهعنهسيسىهاااواتها سو وىه ههه(1)
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 ي هصورهاتلقعهذدهادترهاتج؛هفسبو تداهاترهاتاءوسىهبإترهاتلقعتاءد هت هيفليدايهبعها

هتجحااىههت تك هاتقاابونهاتبيهتق م هذ  هاتوشا هل ور هاتاءوسى.. هذد هاتجألوا هل ور اتلصا..

هكءوسىهاتلي .

ا هل بهبا بنهذتكهاتلصاهات يهابب يتهفورهإوداليىهاتلقعهاتجصورعهدترهاتاءوسىيهل

هاتساهاتاواظهتلوتجرهاتج ي يه ه)كوكهاتلقعهتيا عهاتلواليهفيهإصاهاتبءدياهذدهكيجى فقو :

يسدقهاتءوسهاتلهفد هاتطوولى..هلذ ههذيهكيجىهاتساهاتثو وىهاتاواظ..هلبفدجرهاتلقعهذدهات يه

هفيهظعه هبدو هاتبيهاوم هلب تكهيبجءههاتجحولتتهاتلوبثى هتدوي هطوقو  هسيدكر هيصدغ تيطوولى

هيءواضه هعجوت هلاتسووسى هاءامق هفي هيألوتفدو هلعو هاتألوطئىي هاتبقيو يى هاتجسوحوى ءفاور

هه(3)اتطوولى(

هاتألوصيهلبونهيكهاتسوهه هاتاءوسىهبطوبلدو هيلدالهاتلهاتجسوحوىهاتبيهطولبدو فيهذ ا

او :ه)اكهاتجسوحوىهاتبقيو يىهت هتل هاوالرلهإيلهيكهتج هاتجسبءواينهبءرايىهكد وىهفق هب يهاتءوسه

يلافدكهعوهيافيهعنهاتجودتد ووهتايهيوونهيكهتوريخهاتأليوقىهات يهح الههاءسقبه)آشا(هبلومه

دفوكهبلو اهاتحبجو ..هلتانهعو يهاتبثيوثهفيهاتجسوحوىهعثم :هقهمهلتوريخهاصىهاتطه4334

اكهاتايوضىهكو تهض هذ اهاتجو يهفإكهييه رومهريوضيهعحبامهتهيسجحهبأكهيادكهاتثمثىهثمثىه

هفيهآكهلاح يهيعوهإنهاتجلجزاتهفيجوذاهتدافت؟هاذاهيعانهاحوووهاتجوتهفيهاتقاكه للاح ا 

هه(4)(تثوعنهإشااءل يهفيجوذاهتهيحووهفيهاتقاكها

احهيبجاالهرتأليصهاد سوكهفيهذ اهاتلصاهعنهاتقودالهاتبيهكو تهتابطرهبوتاءوسىيههلبل 

هبأغم هاتثءوئوىهات ياورتوىيهيهلراحهيطيقهإيودوهفيهكعهشيو اتلقعهعنهيغمتريهلت هيل هعقو ا 

هلتلوتته هبوتفلعي هكوكه)اتدو( هتد هتايهيبصافهكجو هليسيكهطايقر هيوحثهإنهذاتري بعهب ي

                                         
ه.422يه424يفاورهلر و :ه(1)

ه.422يفاورهلر و :ه(1)
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 داتهاتووحثونهلاتفمسفىهعءواليىهبأكهاتلقعهذدهاتحا هاتدحو هلاتلقعهذدهكعهشيوهلعوهي

إ اههفدذ هلااافىيهابب اوهبوتدحيهلا بدووهبوتف اوهلاتصيههلاتاذوو وى..هفايدوهيبوطوعهعضييىه

هلإقوئ هعاذلتىهء دوهتهتبسقهعيهاتلقع.

هرالاتهيكههكجوتتهاتيراتلقعهلاتجءطقهاتلقييهيقبضيهل دالهاتيرهبعهل دالهلعيهيكه

هكيوو يهاتبيهوتطوولىبهاسبو تدهيهلفلعهاتلقم وونهإيلهاتاءوسىه ليد هيءفالكهعنهادتره فدرا

 ورهتزاعو هإيلهات ينه و لاهاديجوكهبوتيرهكيوىهيكهيوحثداهإنه:ه)كجوهيقد ه)سد (يهحيتهعحعهادتر

ه(3)(ب يعهت تكهلل  لههفيهاتطوولى

هذت هتسجي هاتغابي هاتفاا هاتطوولىيهلكبه هإووالل هيل هاتطوولى(ي ه)تأتور هإصا كهاتلصا

لتوستهذ ههاتلووراتهعجوزا يهبعهذيهعسبلجيىهإيلهاتحقوقىهتجوعو يهفاعه فوتهاتيرهاتبيه

هبونه هكووا هفورق هعي هاتج ي ي هاتدد  هاتل هاتطوولى هفمسفى ه قيدو هاتجسوحوى هاتءوسهإن إافدو

هادتدونهفيه راذ .

اتوشايىهليقبعهابءرهءكهاد سوكهاءل هيكعهفوكدىهعنهفإترهاتاءوسىهحقدالهيل نهاتسمتىه

هبوتتبزاعوته هليقو ه هاد سوك هإيلهحايى هاتإبووطوى هاتقودال هعبلءتهيضي هاتر هلذد ح يقبر..

هليفاضهإيورهاتاذوو وىهلاتألضدعهاتج  هتججثيورهإيلهاءرض.

و هسيعوهاتطوولىهفإتره  انهرحههاتص رهتوسهترهكءوسهلتهاتبزاعوتهلتهيسب إيهطقد

هفيه هاتطوولوى هييويهعطوتور هطوولوو  ها سو و  هيادك هيك هاد سوك هيطوتههبر هلكعهعو لته يداتي

هلضدحهل ااحى.

لعوزلهادترهاتج ي هي رهتوسهترهر و هالينهاهكجوهتياءوسىهاهيسبلو لكهاتءوسهء فسد ..ه

هعق سى..هبعهترهالإولهعنهيعثو هرلسدهلفدت واهبلتهكبونهعق سهعبءواض..هلتهيساارهإيوو 

                                         
ه.53 در هسد :هاتج اذههاتابصواليىهاتاواظ:هه(1)
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هلالي رل..هلترهكبههإيجوىهذيه)الائالهاتجلورف(هل)اتلق هات بجوإي(هل)رلحهاتقدا ون(

لاتقو دكهاتطووليهيجلعهاتادكهعباابطو هعبءوسقو هتهاضطاانهفورهلتهايعيهلبوتجقوبعه

 ليتهاتطوولىهتإل سوكهاو د و هيافعهترهاتسلواللهاتبوعىهلتانهاتءر هاد سو وىهلاءاليوكهطجسته

هدكهفشقيهاد سوكهلتل ن.ذ اهاتقو 

هإء ه ها سو وو  هاليءو  هتوصوح هتويدر هات ي هاتطوولي هتيج ذه هاءلتل هاتجووالئ هذي تيك

)كدعت(هفيهاتقاكهاتبوسيهإشايهلإءرها وثقتهاتجواليوتهاتجبل اللهاتبيهتفساهاتادكهتفسواا ه

هآتوو هحسههاتقدا ونهاتبيهسجوته)ادا ونهاتطوولى(

ق ها فصيتهاتفيسفىهإنهات ينهبوالئهذظهفتحو ..هت هيو يهذتكهالفلىهلاح لهبطوولىهال

هبوتيره هاتغوههاتجبليقى هيطيقدكهإيلهيعدر هكو دا هكجو ه هاتطوولى هلراو هل و تهاتوحثهفوجو ب و

هاتبله هلاتدحلهاتابو لهاتجبضجنهتيقو هات يءوى هاتأليقي هعنهذ ا هلاتغويى هاتادكي هتد ا لايقر

هيءوغلهيكهيبولدوهاد سوكهعنهي عهاتألمصهفلهاآلاال.

لاتجدتهاتفيسفىهاتلهالراسىهاتطوولىهلاتادكهاتجوالظيهلاد سوكهبوإبوورههكوئءوهعد دالاه

هفلهاتطوولىيهتهبد فرهكوئءوها هايقرهاتيرهتغويىهعلوءىهلذ فهيؤالير.

لكوكهاتبق مهاتليجلهات ظهح ثهعء هب وهاتءدضىهيح هاتلداععهاتدوعىهاتبلهسوإ ته

هم هاتج ذههاتلقيلهلاتبجايول.هإيلهاتجوههاتفااهاءلربلهذتكهاتتجوههعنها

هكو تهاكبشوفوته هفق  هإيلهطايقلإيلهسووعهاتجثو ي هالافلى هاطدل ه ودتنهل رايوتر

هيكه ودتنه هبحجى هسجلهإء ذ هادتحوالهإنهاتاثواهعنهيذعهذتكهاتلصاي اكبشبهبلضهعو

)ادا ونهاتطوولى(هاتبلهيجاظهاتادكهاتجوالظهبجقبضوذو..هلكشبهإجوهيسجلهإء ذ ه)او دكه

ووى(هيظهاتقو دكهات ظهيفساهظداذاهاتطوولىهباالذوهاتلهيسووبدوهاتروذاليهلا هكوكهذ اهفلهاتسو

هيلرلبوهذريلىهتءفلهاءسوونهغواهاتروذالهلغواهاتجحسدسىيهيظه فلهاءسوونهاتغوووى.

هلاتجلبق اته هلادتدوعوت هاتألاافوت هبءبر هعو هكع هتد م هاتسوووى ه)اك هبايءبدك: يقد 
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هاتألوطئىهفلهذ اهاتلوت (ه

ليقد :ه)ادترهفلهإافه ودتنهيشورهبصو يهاتسوإىيهلتانه و يهذ ههاتسوإىهاتاد وىه

ت هييوثهيكهش هإيلهربوطدوهاتلهاءب يهفوإعاو رهيكهيجليدوهتلجعهحبلهه–ل لءلهبدوهاتادكهه–

اءب يهيعوهاتا و هإيلهذ ههاءرضهفق ه ججد هادترهكأ زاوهعنهآتبرهاتضألجىهذ ههتوجالاه

لهيكهتوسهثجىهالاعهيلهفوئ لهعنهاتصملهاتلهادتره و يهذ اهاتسوإىهاتاد وىهإيودويهلا رهتوو 

ههه(3)(اتضألجىيهات ظهتهيسبطويهاذاهعوهيراالهاتب اعهفلهشئدكهإجير

ليقد :ه)لتانهثجىهي وسهذذوداهاتلهيبل هعنهذتكيهلاإبوالاهفاالهادترهفاالهشاياليه

اهإيلهي فسد هباعهفألاهاس هاتجيح ينيهلاو ىهاذاهعوهكوكهاترهاتاءوسىهاتاوثدتواوىيهليطيقد

هليقدتدكهاكهاتادكهتوسهاته هاتجسوحوىي هل دالهتجسوحهيلهدتر لذ هيلبق لكهيكهتوسهثجى

هإيلهيسوسه هاتجلبج ل هاتلهاتسوووى هبوتيجدو هذاته رومهعلونهيجانهفدجر هعبحاكى عججدإى

ههه(4)اتليدمهاتطوولوى(

هاتجوالظهاتجوالظهاتجيح هبألطداتهح هسورهاتتجوه هاتقاكهاتبوسيهذا ا ثوثىهحبله وو

إشايهفرداتهاتفيسفىهاتدضلوىهاتبلهتقد هبسوواللهاتطوولىهإيلهات ينهلاتلقعيهلاإبوورذوهذله

اء عهات ظهيءوثقهإءرهكعهشئ..هلات ظهيولثهاءفاورهفلهاتلقعهاتوشاظيهلكوكهعنهيذ ه

هفمسفبدوه)يل ستهكدعت(هل)فابوخ(

سهظداهعورك؛هفق هكثوالكهفاالكهعواليدكبل هذؤتويهل بوجىهتد هفمسفىهلعا هظداهل

هتيادك. هاتجوالي هلاتبفسوا هاتجواليى.. هبوتج توى هتووشا هادتحوال هلفاإدك ه)فو. هاوير شبر(هظدا

هل)ذوجع(هتوؤسسوهءاداتر..ه

هبد داله هيسجح هفيسفل هتصدر هإن هيوحث هات ي هاتج تل هبوتبفاوا هذ اك ه وو تق 

                                         
ه.353عءشأهاتفااهاتح يثهصههه(1)

ه.354عءشأهاتفااهاتح يثهصههه(1)
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هذتكهيكهاتجءطقهاتود و لهاتق ي ه)ات ظهيسجله هليفساذو.. اتجبءواضوتهفلهاتادكهلاتحوول

هإيلهيسوسهيكه هليقو هتفاواه هاتبءواضهفلهاتادكهلاتحوولي هيءفلهل دال اتجءطقهاتصدرظ(

هيظهشئهذدهذاتره فلهاوطيهتد داله قوضر.هاتشئهل قوضرهتهيجانهيكهيجبجلويهفد داله

ه هاتءدضى كهكوكها هر يهاتلهاتفااهادغايقلهاله–لتانهاتفااهاءلرلبلهعء هإصا

يسبج هعءرهاهكو تهترهاتبفوتوتهعألبيفىهإءرهفلهعجوتتهعبل الل.هحبلهاذاهكوكهاتءصبهاتثو له

والكهومهفمسفىهيشعنهاتقاكهاتثوعنهإشاهاتجومالظهاهإصاهسوواللهاتلقعهفلهاتفااهاءلربلها

هاتلهل دالهاتبءواضهفلهاتادكهلاتحوولهليحولتدكهتفسواهيهعنهيبازذ ه)فوشبر(هل)ذوجع(

هاتءقوضهكلهي إ هسوواللهاتلقعهه3634ه–ه3224فأعوهفوشبره) م(يهفق هاسبأل مهعو ي

هكجص رهتيجلافىهعقوبعهات ينهلاتطوولى.

(يهفوسبأل مهعو يهاتءقوضهتبأكو هاوجىهاتلقعهعنه دىيه3613ه–ه3223ليعوهذوجعه)

هاتيره هلذدهيلبوا هتيجلافىي هياوا هلتأكو هاتدحلهكجص ر هعنه  ي ي هاءتدذوى ث هت إ هفاال

ه.(3)إقم

هلات لتىه هلات ين هاتفن هلفل هلاءامقي هاتقو دك هفل هيبجثع هاتججاال هاتلقع لذ ا

حققهفلهيظهلح لهعنهذ ههاتقو هاتلوعيىهلاتججوإىهلاتفيسفى..هاذكهفوتلقعهاتججاالهات ظهيب

اتج كدرله وعيهتيجبقوبيون:ه وعيهتيفاالهفلهاتلقعهاتجطيقهلذدهاتيريهلتيفاالهفلهاتلقعه

اتجقو هلذدهاتطوولى..هذتكهي رهتوسهترهاطمقهاتلقعهاتجطيقهلتهتح ي هإقعهاتطوولىيهبعهفوره

إدظهلعقوبعهلت اهيلبواه وعيهات هاطمقهبوتءسوىهاتلهاتطوولىهلتقوو هبوتءسوىهتيلقعهاتجطيقي

هات إدظ.

بودضوفىهاتلهذ ينيهفق هاسبيد هعوركسه رايىهاتبطدر..هفق ه ووهالارلكهيؤترهاتطوولىه

                                         
هببصاف.ه463إنهاتفااهادسمعلهاتح يثهصههه(1)
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ليقد هإءدوها دوهتأليقهكعهشئهلتهح هتق رتدوهإيلهاتأليق..هليؤك هيكهاد سوكهذده دويىه

هاتحووله–سيسيىهاتبطدرهاتحودا وى..هليكهاتبطدرهذاتره هثهات ظهي شأ  هاتجواليىهاتجوبىهيل هعالي

هعنهاتاوئنهاتدحو هاتأليوىهاتلهاد سوكه ذده بوجىهيسوونهعواليىهبحبىيهلي رهيب هه–ت ر هبدو

عسبقمهإنهارااللهاتاوئنهاتحليهلبصدرلهحبجوىهتهيجيكهاتاوئنهاتحلهاتألال هإيودوههلته

هعلورضبدوهلتهاتدادفهفلهطايقدو.

هنهاهادسممهلاتلي :

إيلهبونهاتجسوحوىهلاتلي يهلات يهحصعهاتصااعهباثواهعنهاتبحفظهيكههيجاءءوهيكه قد 

بونهثيرهعاتجسبديوتهاتجألبيفىهاتءرايىهلاتداالوىيهكجوهشاحءوهذتكهفيهاتلءداكهاتسوبقيهحصعه

يهلت تكهتوسهإيلهات اإوىهيكهي افيهإنهاتجبدجونيهيلهبلضهاتجدوتهفيهادسممهلبونهاتلي 

ه.سيجونهعنهيعثو هتيكهاتبد يا نهاتدااييهيلهيوائهسوحىهاتج

ه هاتير هلرسد  هعثعههلكوبهيوائد ي هعنهسوسوا هيعبر هعن هيك هلياوا هاتدجد ي  فسر

هيلهبوتق لح لهاتق هيتببولنهسءنهعنهكوكهاويا :)اتجبفقهإيله حبريهففيهاتح يثه سواذ

هت ايبجده هضه ه حا هالايدا هتد هاتيره:اوتداهي(حبل هرسد  هلاتءصورظ؟ههييو اتوددال

هه(3)(فجن؟):او 

هتبح ثه هذدهيكهادسممهتوسهت يرهكءوسى لاتفاقهبونهادسممهلاتجسوحوىهفيهذ اي

بوسجريهلا جوهذءوكهعسيجدكيهلع ارسهاسمعوىهعألبيفىيهبعهعبءواضىهيحوو ويهلت تكهكوكهإيله

اتج ارسهعنهاتلي يهلتهيصحهيكهياعودوه جولوههتيكاتجحققهلاتووحثهيكهيءراهفيهعداابه

هبجوهلايهفورهبلضدو.

هلعءدجهلعنه هاتاد وىي هعنهاتليدم هلاايهاتج ارسهادسمعوىهلعدافدو ام هاسبقااو

                                         
ه.(4223يهلعسي هرا ه)ه455/هه31رلاههاتوألوريه(1)
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هاتوحثهفودويه ج هاتجوذونهكوواين:

تإلسممهعنهغواهيكه:هلذدهاتتجوههات يهيءطيقهعنهاتجصوالرهاتجق سىهاتتجوههاءل 

هاتفد ه هبون هيجوز هاتجوه هلذد هاتجحج يهاء وعي هبودسمم هيسجل هعو هلذد هبغواذوي يأليطدو

هاتفد اتو هيعو هفوت ينهتيري هلبونهحقوقبر.. هلرفضه؛شايهتي يني هليجانهعاا لبر ريهفوشايي

لاسبو اترهبغواه..هلبءووهإيلهذ اهتهُيض هتإلسممهاتهاتقطليهعنهات ينيهلات يهلرالتهبره

هاتجصوالرهاتجق سى.

ترهولذ اهاتتجوههتهيبءوفلهعيهاتلي يهلتهيبصورعهعلريهبعهيقويرهلي إدهاتوريهليقوعهعءبج

يهبعها رهفدقهذتكهكيرهكوكهعءبجوهتيجلافىهبججويه جولوهاذاهعوهتحققتهبوتجص ااوىهاتليجوى

ه.ي داإدو

:هلذدهاتتجوههات يهيأليطهبونهاتجصوالرهاتجق سىيهلاتفد هاتوشايهتدويهاتتجوههاتثو ي

ليججيهبوءدوه جولوهفيهبدتقىهلاح ليهلا هحصعهتد اهاتتجوههعوهحصعهتياءوسىه فسدوهعنه

بلضهاتفددمهاتوشايىيهيلهاتثقوفوتهاتسوئ لهت ظهبلضهاتشلدنيهتولطودوهعنهاتق اسىهعوههتوءي

تهتسبحقريهلبءووهإيلهذ اهحصعهاد اورهعنهذ اهاتتجوههتياثواهعنهعءبجوتهاتلي يهلاكهكوكه

هي حوبدوهتل مهل دالهسيطىهزعءوىهتدؤتوهبألمفهاتاءوسى.هت هيحصعهترهاسبو االه حد

هجوذونهفيهاتلءدا ونهاتبوتوون:لسءبح ثهإنهكمهاتت

ه:اءل اتتجوهه

ادسممهالينهاتلي هلاتلقعهلاتبجابىهلاتجءطق..هلكعهعوهلذدهاتتجوههات يهيؤعنهبأكه

هاتوشايىهعنهعءوذجهاتوحثهإنهاتحقوقى هه(3)تد يتهاتور ه جولويهلتهيءااه.. لذدهيلبج ذو

هلت تك هاتأل عهاتليجوىي هيل هاسبلجيتهاتجغوتطوتي هاتهيذا هاتبطدرههإيودو هتءرايى فإكها اوره

                                         
هههه.سلسلة ]حقائق ورقائق[تحدثنا عن هذا بتفصيل في كتاب )سالم للعالمين( من  (1)
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لغواذوهعنهاتءرايوتهاتبيهيسبلجيدوهاتجمح ليهيءطيقهعنهكد دوهت هتصعهاتلهعاحيىهاتليجوىيه

هبعهذيهعجاالهافبااضوتهتيدالنهعنهاديجوك.

هعنهيركوكهات ينهتهواتلي هركءلذدهيءطيقهفيهذتكهعنهاتجصوالرهاتجق سىهاتبيهتلبواه

ى:هفوتبلافهإيلهاتيرهات يهذده دذاهات ينهلي يرهلغويبرهيقعهإنهاديجوكهلاتشلوئاهاتبلو ي

ُرههيهكجوهاو هتلوتل:لعدضدإرهيحبو هاتلهاتلي  هاتيَّ ُرهتهاَِتَرهاِتَّ ه(ه33)عحج :﴿هَفوْإَيْ هَي َّ

ه﴾هه هَاَيَق ِ ي هاتَّ َك هَربِّ هبِوْسِ  هاْاَاْي هذد:﴿ هات ين هذ ا هيلاعا هعن هيعا هيل  هكوك لتد ا

ه(ه1ءعاهفيهادتر:﴿اْاَاْيهَلَربَُّكهاْءَْكَاُمه﴾ه)اتليق:(يهث هكارهذ اها3)اتليق:

ُرهَإَيلهاْتُجْؤِعءِوَنهاِْذهَبَلَثه هاتيَّ لاتقاآكهيلبواهلظوفىهاتاسعهذيهلظوفىهاتجليجون:﴿هَتَقْ هَعنَّ

ُجُدُ هاْتاِه وِدْ هَلُيَليِّ هَبوَنهَلاْتِحْاَجَىهَلاِْكهَكوُ داهِعنْهفِوِدْ هَرُسدت هِعْنهَيْ ُفِسِدْ هَيْبُيدهَإَيْوِدْ هآَيوتِِرهَلُيَزكِّ

ه(ه324َاْوُعهَتِفيهَضمٍ هُعوِوٍنه﴾ه)آ هإجااك:

هياداعد هبوتووءوتيهلذيهاتليدمهاتداضحوتهاتبيهاديته لياواهيكهكعهاء ووووه وولا

ِ يَنهِعْنهَاْوِيُاْ هَاْدِمهُ دٍحهَلَإواٍلهَلَثُجداَلهَلاتَّه ِ يَنهِعْنهَبْلِ ِذْ هتهَيْلَيُجُدْ هيالتبدو..﴿َيَتْ هَيْأتُِاْ هَ َوُأهاتَّ

وهَكَفْاَ وهبِجَه لاهَيْيِ َيُدْ هفِيهَيْفَداِذِدْ هَلَاوُتداهاِ َّ ُرهَ وَوْتُدْ هُرُسُيُدْ هبِوْتَووِّءَوِتهَفَاالُّ هاتيَّ وهوهُيْرِسْيبُهاِتَّ ْ هبِِرهَلاِ َّ

وهَتْ ُإدَ ءَوهاَِتْوِرهُعِايٍهه﴾ه)ابااذو : هِعجَّ ه(ه3َتِفيهَشكٍّ

بعهاكهاتقاآكهفدقهذتكهكيرهياواهإنهعزيىهاد سوكهاتبيهيذيبرهتيألمفىهفيهاءرضيه

ه َدوهُث َّ َ هآاَلَمهاْءَْسَجوَوهُكيَّ ليذيبرهتيبااي هاتابو ييهفقو هيقصهاصىهب ايىهايقهاد سوك:﴿هَلَإيَّ

هاِكْه
ِ
هَذُؤتو

ِ
وهُكءُْبْ هَ واِلِاوَنهَاوُتداهُسْوَحوَ َكهتهِإْيَ هَتءَههَإَاَضُدْ هَإَيلهاْتَجمِئَاِىهَفَقوَ هَيْ وُِئد ِيهبَِأْسَجوو

وهَيْ َوَأذُه ْجَبءَوهاِ ََّكهَيْ َتهاْتَلِيوُ هاْتَحِاوُ هَاوَ هَيوهآاَلُمهَيْ وِْئُدْ هبَِأْسَجوِئِدْ هَفَيجَّ هَعوهَإيَّ ْ هَاوَ هْ هبَِأْسَجوِئدِهاِتَّ

ه هاتسَّ هَغْوَه هَيْإَيُ  هاِ ِّي هَتُاْ  هَيُاْع ه﴾هَيَتْ  هَتْاُبُجدَك هُكءُْبْ  هَلَعو هُتْوُ لَك هَعو هَلَيْإَيُ  هَلاْءَْرِض َجوَلاِت

ه(11اهه13)اتوقال:

ه هإن هلرالتهاتءصدصهاتاثوال هذ ا هعن ها طماو هاتير هاتلي ههرسد  بوتحضهإيل



308 

 

هيفق هياواهبأكهاتلي ه دعهعنهي داعهاتلووالليهبعهذدهعنهيفضيدوه؛لاتباغوههفورهلرفيهعاو ىهيذير

ه(3)عهاتلوواللهاتفقريهليفضعهات ينهاتدرع(فقو :ه)يفض

هاليءا هاتدرع( هلاوا هعنهفضعهاتلوواللي ه)فضعهاتلي هاوا يه(4)ل احهب تكهفقو ه:

ه دمهتجاوبوهلكفٰلههاتيريهإو هاذاهفقدوهوتجاولاو :ه)هايوعهاتلي هاواهعنهكثواهاتلووالليهلكفٰلهب

فيهالينهلتفقورهلاح هيش هإيلهيهلاو :ه)عوهإو هاتيرهبشيوهيفضعهعنهفقره(1)بايير(هيإجههاذا

هه(4)اتشوطوكهعنهيتبهإوب يهلتاعهشيوهإجوالهلإجوالهٰذ اهات ينهاتفقر(

هلا هريظهحا رهإيله هفقو هءبيهذري لاويسهبونهبلضهاتءدافعهلبونهطيههاتلي ي

اتءدافع:ه)يوهيبوهذرهءكهتغ لهفبلي هآيىهعنهكبونهاتيرهاواهتكهعنهيكهتصييهعوئىهركلىيهلءكه

ههه(5)بوبوهعنهاتلي هإجعهبرهيلهت هيلجعهبرهاواهتكهعنهيكهتصييهيتبهركلى(تغ لهفبلي ه

لياواهيكهتليو هاتلي هتهيألبيبهإنهاتص اوتيهفقو :ه)يفضعهاتص اىهيكهيبلي هاتجاوه

ه(2)اتجسي هإيجوهث هيليجرهياوههاتجسي (

هفضعهاتلوت هإيله ه) هفقو : هإوب هلاآلااهإوت ي هيح ذجو هترهر مك: هذكا ليالظهي ر

هليذعهاتسٰجداتهلاءرضهحبلهاتل هلعمئابري ه)اكهاتير هث هاو : وب هكفضييهإيلهيال وك (ي

هه(2)اتءجيىهفيه حاذويهلحبلهاتحدتهتوصيدكهإيلهعلي هاتءوسهاتألوا(

لطيههاتلي هت تكهالتوعهإيلهاوايىهاتلو هاتطوتههتيلي يهبعهالتوعهإيلها بوووهاتيرهتريه

                                         
ه(ههرلاههاتطواا يهفيهعلو وجرهاتثمثى.ه(1)

ه(ههاتطواا يهفيهاءلسطيهلاتوزارهبإسءوالهحسن.ه(1)

ه(ههاتطواا يهفيهاءلسط.ه(3)

ه(ههات اراطءيهلاتوودقي.ه(4)

ه(ههابنهعو رهبإسءوالهحسن.ه(5)

هابنهعو رهبإسءوالهحسن.(ههرلاههه(6)

ه(ههاتباع ييهلاو :هح يثهحسنه حوح.ه(7)
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هرلاتفقهبوتبلي ييهلاو :ه)هيوهييدوهاتءوسها جوهاتلي ه(3)او :ه)عنهياالهاتيرهبرهاوااهيفقدرهفيهات ين(

َرهِعْنهِإَوواِلِههاْتُلَيَجووُه﴿اوااهيفقدرهفيهات ينيهلههبرهاتيرهياالهلعنهبوتبفقري َجوهَيأْلَشلهاتيَّ ]فوطا:هه﴾اِ َّ

ه(4)([46

هاتبااي هات يهياواه يهإءرهرسد هاتيرهلذ اهات بوووهذدهات يهيؤذيرهتيجءىهلتد ا

فضعهطوتههاتلي :ه)عنهسيكهطايقوهييبجسهفورهإيجوهسدعهاتيرهففيهاتح يثهات يهلرالهفيه

ترهطايقوهاتلهاتجءىيهلاكهاتجمئاىهتبضيهي ءحبدوهتطوتههاتلي هرضوهبجوهيصءييهلاكهاتلوت ه

توسبغفاهترهعنهفيهاتسٰجداتهلعنهفيهاءرضهحبلهاتحوبوكهفيهاتجوويهلفضعهاتلوت هإيله

إيلهسوئاهاتاداكهيهلاكهاتليجووهلرثىهاء وووويهاكهاء ووووهت هيدرثداهاليءوراههاتلوب هكفضعهاتقجا

هه(1)لتهالرذجوها جوهلرثداهاتلي هفجنهيا ههيا هبحظهلافا(

لاو :ه)عوهعنهر عهتلي هكيجىيهيلهكيجبونيهيلهثمثويهيلهيربلويهيلهاجسوهعجوهفاضهاتيره

هه(4)إزهل عهفوبليجدنهليليجدنهاتهالاعهاتجءى(

لضهباهإنهبلضه درهاتبااي هاتبيهيقوبعهبدوهاتجألهاءإيلهيذعهاتلي يهفلنهليألو

لذدهفيهاتجسج هعبالوهإيلهباالهترهيحجايههاو :هيتوتهاتءويههرسد هاتيرهي حونه

فقيتهتر:هيوهرسد هاتيرها يه ئتهيطيههاتلي يهفقو :ه)عاحووهبطوتههاتلي هاكهطوتههاتلي ه

د هبلضوهحبلهيويغداهاتسجووهات  ووهعنهعحوبد هتجوهتحفرهاتجمئاىهبأ ءحبدوهث هياكههبلض

ه(5)يطيه(

يافيهالر ىهيذعهاتلهالر ىهاء وووويهفوقد :ه)عنه ووههي يرهلذدههرسد هاتيرهبعهاكه

                                         
ه(ههاتوألوريهلعسي هلابنهعو ر.ه(1)

ه(ههاتطواا يهفيهاتاووا.ه(1)

ه(ههيبدهالالالهلاتباع يهلابنهعو رهلابنهحووكهفيه حوحرهلاتوودقي.ه(3)

ه(ههيبده لو .ه(4)

ه(ههيحج هلاتطواا يهبإسءواله و هلاتيفظهتريهلابنهحووكهفيه حوحريهلاتحوك هلاو :ه حوحهادسءوال.ه(5)
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هه(3)يطيههاتلي هتقيهاتيرهلت هيانهبوءرهلبونهاتءوواونهاتهالر ىهاتءودل(

:ه)عنهطيههد هاتيرهرسيعوهاء درهاتجل لهءذعهاتلي يهفإ دوهيضلوفهعضوإفىيهاو ه

إيجوهفأالركرهكبههاتيرهترهكفيونهعنهاء ايهلعنهطيههإيجوهفي هي ركرهكبههاتيرهترهكفمهعنه

ه(4)اء ا(

:ه)اذاهعوتهابنهآالمهرسد هاتيرهلعنهيكواهعوزاتهي اهاتلي هيكهي اههغواهعءقطييهاو ه

ه(1)ي إدهتر( ه وتحهلتهيلهبريهيءبفيهإي هيله وريىيه  اى:هثمثهعنهاتهإجيره قطيٱ

لفيهح يثهآااهعفصعيهاو هعحج :ه)هاكهعجوهييحقهاتجؤعنهعنهإجيرهلحسءوترهبل ه

عدترهإيجوهإيجرهل شاههللت اه وتحوهتاكرهيلهعصحفوهلرثريهيلهعسج اهبءوههيلهبوبوهتبنهاتسووعه

ه(4)بءوهيهيله دااهي ااهيهيله  اىهياا دوهعنهعوترهفيه حبرهلحووترهتيحقرهعنهبل هعدتر(

ه:ه)تليجداهاتلي يهفإكيهففيهاتح يثالهل بهعفصعهتفضعهاتلي هلفضعهيذيرلا هلر

تليجرهتيرهاشوىهلطيورهإووالليهلع اكاترهتسووحيهلاتوحثهإءره دواليهلتليوجرهتجنهتهيليجره

  اىيهلب ترهءذيرهاابىهت رهعلوت هاتحم هلاتحاامهلعءورهسوعهيذعهاتجءىيهلذدهاء وسهفيه

هاتغابىي هفي هلاتصوحه هلاتضااويههاتدحشىي هاتسااو هإيل هلات توع هاتأليدلي هفي لاتجح ث

لاتسمحهإيلهاءإ اوهلاتزينهإء هاءامويهيافيهاتيرهبرهياداعوهفوجليد هفيهاتألواهاواللهاوئجىه

تقبصهآثورذ هليقب ٰظهبفلوتد يهليءبدٰلهاتلهرييد يهتاغههاتجمئاىهفيهايبد يهلبأ ءحبدوه

وكهاتوحاهلذداعريهلسووعهاتواهلي لوعرهءكهتجسحد يهليسبغفاهتد هكعهرطههليوبسيهلحوب

هاءاووره عءوزهتلي اتلي هحوولهاتقيدنهعنهاتجدعيهلعصوبوحهاءبصورهعنهاتري يهيويغهاتلو هبو

                                         
ه(ههاتطواا يهفيهاءلسط.ه(1)

ه(ههاتطواا يهفيهاتاووا.ه(1)

ه(ههعسي هلغواه.ه(3)

ه(ههابنهعو رهبإسءوالهحسنهلاتوودقييهلرلاههابنهازيجىهفيه حوحرهعثير.ه(4)
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هبرهلا هتل  هاتقوومي هلع ارسبر هيل  هاتصوومي هاتبفااهفور هلاآلاالي هفيهات  وو ت ر وتهاتليٰل

هاع هلذد هاتحاامي هعن هاتحم  هيلاف هلبر هاءرحوم هييدجرهتد ع هتوبلري هلاتلجع هاتلجعي وم

ه.ه(3)اتسل اويهليحاعرهاءشقووو(

هيكواه دضىهإيجوىهإافبدولا هكو تهذ ههاتءصدصهلغواذوهكثواهذيهاتسوههفيهظددره

هلاتجلورفيهاتوشايى هاتليدم هكع هلتجت هلاتبي هادسمعوىي هاتحضورل هفي هتجثيت هلاتبي ي

ه.لسوذجتهفيها عىهاتوشايىهفودو

هف هاو  هجء  هاتير هتيكهاتءصدصهذاإتهكعهيعهرسد  تءدعهعنهاتلي ه غورذوهبر

هلكوورذوهلر وتدوهل سوؤذو..هحبلهاتشودخهاتاوورهكو داهيحبضالكيهلذ هيطيودكهاتلي .ه

يشجعهكعهشيويهلت تكههلا هفد هذ اهاتتجوهيهيكهاتلي هات يهيعاهبرهرسد هاتيره

 هعءدوهعوهبإيجوبوىهتوعى..هيأاها فبحهإيله جويهاتثقوفوتهاء ءووىيهلاسبفوالهعءدويهلتلوععهعلدو

يااههعفو ايهلياالهعوهتهيااهه وتحو..هتلي هاتجسيجونهيكهاتحاجىهضوتىهاتجؤعنهي لهل  ذويه

هفددهيحقهبدو.

يهي داعهفىهاتدء يىهل جوفقدووهاتجسيجونهيقاؤلكهاتفيسفىهاتود و وىهلاتثقوهكوكلت تكه

..هوع..هبعهيبلوعيدكهتلوععهاتء هتيء لتاءد هتهيبلوعيدكهعلدوهتلوععهاتألوضيهات تيهاتثقوفوت

ه.يءواشد دوهعءواشىهعدضدإوىهإيجوىل

يغمطهيرسطدهل وتوءدسهليفمطدكهفيهاتفيسفىههي حونهذ اههاتتجوهلا ه ححه

هليبطي هاتود و وىي هاتفيسفى هياطوو هعن هلاتاثوا هذتكهبأكهدالاتليدم هلإييدا هاتبءجو ي ه ءوإى

هاتود وكهيا لههعنهغواهباذوكهلتهاووس..ه

هإابه هلا  هفوري هاتقصدر هل قط هبطيوجدس ه روم هضلب هاتجسيجدك هإيجوو ليبوك

                                         
ا.(ههرلاههابنهإو هاتواهفه(1) هيهكبونهاتلي هاو هاتجء ري:هلرفلرهغايهه  ًّ
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هل ححهحاكوتهاتقجاه هاتءجدمي هعن هكثوا هعدااي هلحقق هبطيوجدسي هإيلهالراسى )اتبوو ي(

ه.لاتاداكههاتسوورليهلاوتبهبطيوجدسهفيهثووتهاءل هاتشجسي

ويهل ق هاءهلي ااهاتغزاتيهعوهاوترهفمسفىهاتود وكهعنهيكهبوتسجووهحودا  وهليكهتر طوووه فس 

هطايقه هلعن هل وتوءدسي هيبقااط هبولضه راات هاءا  هلرفضدا هاتود وكي هطه اتجسيجدك

اتبجابىهلاتابووراتهاتشألصوىيهلرفضهابنهاتءفوسهاود ه رايىه وتوءدسهإنهات لرهات يه

هتيلورهاتائبوكهفيه قعهات مهعنهتجديفىهاتقيههاتداح لهاتلهاءااظيهليإينهي دوهاوطئى.

يهفق هكوكهإمعىهفيهإيدمهكثواله  ا؛هفيرهعؤتفوتهألدا ىه صواهات ينهاتطدسياتيعوه

مقه:هياعنهيعثو إيدمهاءامقيهلاتجءطقيهلاتفيسفىيهلاتامميهلاتايوضّووتهلاتءجدميهفيه

هيل وف ه وعيهاتإبقواليهتجاي هادشوراتيهشاحهاتابووسيهيسوسهاءشاافيه و ايي

هكجو.هجدماتءهإي هعجو هفيهاتدوئىهإي هفيهلت كالهادييألو يهزيجهباهاتجشددرهلكبوبرهاتحسون

ه.كبونه4339333هعنهيكثاهفودوهتدفاهاتبيهلعابوبدوهعااغىهعا  هيسس

ه:اتثو ياتتجوهه

هإيله هلاإبجواله هاتودداليي هبوتفاا هتأثاه ه بوجى هاتاءوسىي هاوعتهبر هعو هيشور هاتجوه لذد

تجوههتهيجانها اورهيهيلهاتباب هإيوريهاتجصوالرهاتودداليىهفيهتفسواهاتقاآكهاتااي يهلذ اهات

لكوبهيجانهذتكيهلعءبجوترهفيهذ اهاتججو هلاضحىيهلتليدوهاتسوههاءكواهفيه افهاتءوسه

هإنهات ينهادتدي.

لت تكهكوكهإيلهات اإوىهاتجدا رهتإلتحوالهيكهيووالرهبود اورهإيلهذ اهاتتجوهيهلا ه

 اهاتجلءل:ه)لا هرييءوهي رهتهيجانهءح هايتهفيهعق عىهسيسيىه]ادتحوالهلات  ع[هيشواهاتلهذ

هيلبافه هيك هعنهاللك ه]اتبءديايهلاتج ي [ هاتءدإونهعنهادتحوال هذ ين هيدا ر هاتءوسهيك عن

بد دالهات  عهات يءييهفمهيجانهتجنهيرعهعحبفروهبوتألاافوتهلاتضمتتهاتجبسابىهتي ينه

ات ينه..ه تكهكبوءوهسيسيىه]يكهيدا رهاتحقوئقهاتليجوىهلاتلقيوىهاتبيهي  هإيودوهكعهشوئو..هلت
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لات  ع[هاوعهيكه ابههذ ههاتسيسيىهاتج ي ليهتءحط هب تكهيكواهاءسسهاتبيهتقدمهإيودوه

اتوااذونهادتحواليىيهلاتجلبج لهإيله ق هاتبااثهات يءييهلاسبغم هياطوئرهلضمتترهلال يريه

 هءوهبريهف ينهاتيرهيإرلتايهته يبزمهباعهعوهياي هالإولهادتحوالهاتبءديايهيلهاتج ي هعنهاتزاع

هه(3)عنهيكهيجثيرهاتوشايهلا جوهي  هإيله فسرهبءفسرهعنهام هعصوالرههاتجق سى(

لبءووهإيلهذ ا؛هفإكهذ اهاتتجوههات يهتهيألبيبهإجوهاوعتهبرهاتاءوسىهاتهفيهكد دوه

ت هيق هبإإ امهاتليجوويهلتهحااد يهاتجوههغايههإنهادسمميهلتهيجثعهعصوالرههاتجق سىيه

يجثعهسيفرهات يهيلدالهاتوريهلات ينهيبشاعهيكثاذ هعنهاتودداليهيلهعنهات ينهت هيسبدإوداههبع

ههادسمميهلايطدههبآرائد هليذدائد .

عنهيهلذدهذا(ه3444)تدفيه(4)عقوعهبنهذواليهاتداالإيهلعنهاءعثيىهإيلهذ اهاتتجوه

هاتجلو اين هاتسيفوى هيإمم هإيلهاتجدبجونههيكوور هاتش ي  هاتاال هاتجألبيفى هكبههفيهكبور لا 

ه.هلغواذويهلاتبيهيطيقهإيودوهتسجووتهعألبيفىهكليدمهاتجمح ليهبوتليدمهاتاد وى

حوثههيلعنهكبورهفيهذ اهاتججو هعوهكبورهرالاهإيلهاتبفسوااتهاتليجوىهءسوونهاتزتز 

ه) هبلءداك هذتك هفي هرسوتى هاتجمح لهيتب هإيل هلاتاال هاتزتزا  هيسوون هفي هاتجقو  ايضوح

ه هإيدمهاتضم (ي هتقدمهبرهع ارسهاتجسيجونهعنهتليو هتمعو ذو هإيلهعو هبش ل لا هرالهفودو

 حنه أسبهتولضهاتجمح لهاتجأل لتونهات ينهعّنهاتيرهإيود هل ليد هعنه):هفقو يهاتافور

وهكوء لومهبعهذ هيضعيهذليهاتيسوكهاتلابيهث هتهيشاالكهاتيرهإيلهذ ههاتءلج ىيهليّبولدكهي وس 

ذاكهكدبييهلذاكهرلسييهيإو  هتهيفدجدكهادسممهإيلهحقوقبرهلتهيفدجدكهاد هاتيرهلته

يهلتلعهبلضد هت هيويغرهادسممهإيلهحقوقبر..ه  ياهبأبءووهاتوجنهيكهتهاد هرسد هاتيره

                                         
ه.2عوهاوترهاتجمح لهلت هيسجيرهاتبوريخيهصهه(3)

يعتبر من كبار علماء السلللللفية باليمن وأحد رواد الحديث، قام بالدعوة السلللللفية في اليمن، وأنشللللة مدرسللللة علمية سلللللفية بدما  سللللماها بدار   (1)
 الحديث يفد إليها الطالب من أنحاء اليمن، ومن بلدان أخرى، وتخر  على يديه شيوخ أنشئوا مدارس في عدد من مناطق اليمن.
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م يهفأ ب هييدوهاتوجءودكهيداّلإداهإقدتد هتجوركسهلتوءونهلعنه اظهعجااذ هعنهيئجىهاتض

لفيهاتفبدحوتهادسمعوىيههتا هعداابهطّووىهفيهات فوعهإنهادسممهفيهإد هرسد هاتيره

ث هبل هذ اهتيحقدكهبأ فسا هاتألزيهلتحاعدكه لو هاتجءىهاتبيهفودوهعوهتهإونهريتيهلتهيذكه

ّاضدكهترهسجلتيهلتهاطاهإيلهايههبشا.هييهاواهتحاعد رهييدوهاتجمح ل؟هلييهاطاهتل

ي فسا ؟هاّ دوهاتءورهاتبيهلادالذوهاتءوسهلاتحجورليهلذءوكهتهتءفيهاتجاوبالهلتهيءفلكهعوركسه

هه(3)(لتوءونيهبعهياد وكهيعوعكهفيهاتءور

هاتءجووو هع رسبر هلعنهتمعو  هي هاتاحجنهيحولهبنهإييهاتحجدرييهاتج إد هإو  يبد

يهيدمهاتاد وىهفيهاتقضويوهاتلق يىلات يهيتبهكبوبوهفيهاتاالهإيلهاتسب ت هبجوهلرالهفيهاتل

ه(اتصوحهاتشورقهإيلهضمتتهإو هاتججو هاتز   يهفيهكبوبرهتدحو هاتألوتقسجوهه)

هيحج هبنهيحولهاتءَّججييلات يهااضرهشوألرهاتداالإيهبودضوفىهتشوخهسيفيهآااهذده

..ه)ه:لات يهاو هفيهعق عبرهتيابونهعووءوهبلضهاتضمتتهاتداراللهفيهكبونه]تدحو هاتألوتق[

لعءدوهاسب تترهبأادا هاتفمسفىهعنهاتوددالهلاتءصورظهعنهفياوونهلطووئلوونهلغواذ هإيله

هاءرضه هيكَّ هتقاياه هلعءدو هاتضم ؟!. هذؤتو هاتلهشدوالل هبحو ٍى   قهاتقاآكهلذعهاتقاآك

هاطههفيه هذتكهسو  هاار هلتواالتهكجو ها فصيتهإءدو هث  هاتشجسوى هاتجججدإى هعن كدكٌه

ِ يهَاَيَقهاْءَْرَضهفِيهَيْدَعْوِنهَلَتْجَلُيدَكهَتُرهتفسواهيهلاتيرهتلوتلهيق د :ه﴿ُاْعهَيِئءَُّاْ هَتَبْاُفُالَكهبِوتَّ

ه ه]فصيت: هاْتَلوَتِجوَن﴾ هَرنُّ هَذتَِك ا ه3َيْ َ اال  هيكَّ هزإجر هلعءدو هشئت.. هذتكهعن هبل  ق هل  ِّ ]

هلاح لهلي َّدوهفبقتهفوجوهبل يهيفساهب تكهادتره لهفيهسدرلهتلوتاتسجولاتهاتسويهكو تهطوقى 

وهَفَفَبْقءَوُذَجوه﴾ه]اتفوتحى:ه َجوَلاِتهَلاْءَْرَضهَكوَ َبوهَرْتق  هاتسَّ ِ يَنهَكَفُالاهَيكَّ [يه13اء وووو:ه﴿َيَلَتْ هَيَاهاتَّ

وه اهعفحج  اهفيهذ ههاتفقااتيهلغواذوهرال  هإيورهاتشوخهيحولهاتحجدريه زاههاتيرهاوا  لا هرالَّ

اهلبوركهفورهلكثَّاهاتيرهعنهبوءالتىهاتقوطلىهاتسوطلىهعنهاتاب ونهل حوحهاتسءىيهفجزاههاتيرهاوا 

                                         
 (17في أسباب الزلزال والرد على المالحدة الضالل )ص: إيضاح المقال   (1)
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هه(3)(يعثوترهات ابونهإنهاتحقهاتءو اينهتيبدحو هات ائ ينهإنهحووضر

هلعدافرهعنهيبسطيهلعنهاتءجوذ هاتبيهيجانهعنهامتدوهاتبلافهإيلهاتبااثهاتسيفي

لرالهفيهكبونهتدحو هاتجلورفهاتليجوىهاتح يثىهعوهذكاههاتشوخهاتحجدريهعنها بقوالاتهتجوه

عوعهفيهاتسوإىهتجوهيبقتهشوئ وهإيلهل رهه433هلي دوهتدهبيغتيوحيهاتألوتقهحد هساإىهاتا

ه(4)اءرضهاتهالعاتر هاتجليدعىهاتوسوطىي هإيلهذ ه هاتقد هيءطديه):هفق هاو هاتشوخهرالا ذ ا

ذ اهغواهه.تحنهش ي هفيهاتبدحو هفقدتر:هإنهاتايحهتجوهيبقتهشوئ وهإيلهل رهاءرضهاتهالعاتر

 حوحهءكهاتايحهعأعدرلهعنهاتيرهتهيجانهيكهت عاهشوئ وهاتهبأعاهربِّدوهسوحو ريهلا هل به

ه هبوتلبدهلاتش ل.. هإزهل عهريحهإوال هبنهلاتير هلإووالل هبنهاتوجوكي هلح يفى إنهابنهعسلدالي

هَإوٌ ههاتصوعتيهليبيهبنهكلهيهلسل هبنهيبيهلاوصهلغواذ يهيكهاتءويه او :ه)تهَيِجُ 

هَعوهَياَطَأُههَت هَيُانهتُِوِصوَورَحم هَعوهَيَ وَبُرهَت هَيُانهتُِوألطَِئُريهَلَيكَّ يهفيده(َلَلهاديَجوِكهَحبَّلهَيلَيَ هَيكَّ

يكهاتيرهإزهل عهيرسعهاتايحهبِد اهاتق رهات يهذكاهيلهيكثاهلت هياالهت عواهاءرضهلعنهفودوه

وهإيورهتحفرد هعءدوهكجوه لعهاتءورهإيلهابااذو هإيورهاتسممه ويهلكجوه جله دح  اهلسمع  باال 

ه(1)(اتسممهلعنهعلرهعنهاتغاقهليعاهاتجووهيكهيغشلهعنهسداذ هإيلهل رهاءرض

هعنهات يهاضلهبِد ه):هلعءدوهرالههإيلهذ ههاتلوورلهاتبيهلرالتهفيهكبونهتدحو هاتألوتق

ءدوهاصىهفجيهبسوطبدوهللضدحدوهاتهيكهاتشوخه لعهعه(4)(اتسءنهلاتقدا ونهاتجءرجىهات اوقى

ايت:هاتيفظهاتجشالعهيكهُيقو :هعنهات يهاضلهبوتسءنهلاءحاوميه):هفقو هرالاهإيودويهكووال

ه هرسدتر هلسءى هاتير هكبون هفي هفيوستهعد دالل هاتقو دك هتفرى ه لي ههيعو هفوجو اتصحوحى

ه(لاسبلجوتدوهغواهفصوح..هلذكاهذ ههاتيفرىهاتشوخهبااهيبدزي هفي(علج هاتجءوذيهاتيفروى

                                         
 .6الصبح الشارق، ص  (1)
 (41توحيد الخالق، ص )  (1)
 .48الصبح الشارق، ص  (3)
 (44توحيد الخالق، ص )  (4)
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ئتيهفلي هي رهتهيجدزهيكه سجيهيحاومهاتيرهإزهل عهليا ارههادا ونيهل لاضهفاا لدوهاكهش

هاتجسجووتهاتشاإوىه إنهاتيفظهاتشاإي:هاضوويها ريهحا يهاراالليهعشوئى.هفإكهتسجوىهذ ه

وهتياي هإنهعداضلر وهيلبواهتحايف  ه(3)(او د  

:هفقو يهبتيسيهث هيوونهيكهاإبوورهاتليجووهبوتليدمهاتح يثىهإيجووهكدكه دعهعنهاتحبقور

هتيوددالهلاتءصورظه) هازراوهبجو ههاتسيبهلإيدعد هغويىهادزراوهلذدهاطااو يت هتاهيكهذ ا

لاتز والاىهايجوهاطااويهء رهاذاهكوكهذؤتوهذ هإيجووهاتادكهفمهحو ىهتجوهإ اذ هعنهإيجووه

 هجاتشايلىهادسمعوىيهلي تهتدهاايتهتاا  ه دوب لهإيدمهاتابونهلاتسءىهكيد هتهتاوالهت

ي رهاوعهفيهلاح هعءد هذدهإوت هاتادكهبعهتدهاايتهفيهعءواههاء ووووهلالتئعه وداتِد هتهتاواله

َااِته اهعءد هل بهبلوت هاتادكهبعهاكهاتجمئاىهات ينهيقد هاتيرهإءد :ه﴿هَفوْتُجَ بِّ تج هيكهلاح  

ا﴾ه]اتءوزإوت:ه  يهنهيسوت لهاتز  ا[هتهتج هي َّد هل فداهبليجووهاتادكيهتانهاتطووئلوونهع5َيْعا 

هرنه هاصد ووت هعن هشيو هفي هاتجمح ل هيشاك هي ر هاتجوذع هي ري هلت هب تك يصفد 

هه(4)(اتلوتجون

اهتهيطوتههعلبءقورهيبلي رهإيلهاتلقعيههوادسممهعوءوث هرالهاإبووره وحههاتابونه   

ه هاتفاايىي هطواوتِد  هفقو ببججو  هغو): هذ ا هعوءيهإيلهاتلقع. هيكهادسمم هالاد هاتز  ا ي:

 حوحهفودسممهعوءيهإيلهاتابونهلاتسءىهتهإيلهاتلقع..هللظوفىهاتلقعهفيهذ ههاءالتىه

اهلت هيفدجدوهلت هيلقيدوهل وره وحورهفيهحوزهاتججو ونهفدءوه فدجدوهلتلقيدويهفإذاهكوكهعفقدال 

يصواهغواهعايبيهيعوهيكهيقو هاكهعنهعفوااهادسممهي رهعوءيهإيلهاتلقعهفووطعهتجوهإيجته

ىيهاو هشوخهادسممهابنهتوجوى:هاتلقعهعيهاتءقعهكوتلوعيهاتجقي هعيهاتلوت هاتججبد يهعنهاءالت

ه وو وه هلتهيجانهتيلواعهيكهيصوا و هإوتج  هيكهيصوا هفإكهاتلوعيهيجاءر بعهذدهاللكهذتكهباثوا

                                         
 .51الصبح الشارق، ص  (1)
 .114الصبح الشارق، ص  (1)



317 

 

يهلعلءلهذتكهيكهاتلقعهاتصحوحهيقوعهاتءقعهاتصايحهفددهعبويهترهيفدجرهليلجعهبره(3)(رسدت ه

ه(4)(وفلم هيلهتاك ه

هاتسيفوى هاتداالإي هع رسى هإن ه جوذ  هذ ه هاتاد وىي هاتليدم هعن هلعدافدو هشووهي لعن

هاتجزي  هاتاثوالي هعؤتفوتدو هعطوتلى هفوجاءر هاتجألبيفىي هفيهاتجدااي هلاتجءبشال يهيلبواذوهلاتبي

هه.اتسيفوىهعجثمهحقوقووهتإلسممه بوجىه ااحبدوهلإ مهاسبلجوتدوهييهتقوىهيلهالبيدعوسوى

ه-ه3114)حجدالهبنهإو هاتيرهاتبديجايهاتشوخهإيلهذ اهاتتجوههك تكهلعنهاتءجوذ ه

اتسيفوىههلات يهيشوالهبرهكووريهعنهكوورهاتسيفوىهاتجبأااينهبسوهها بو رهاتاثوالذدههيذا(ه3431

الههإيلهلعءدوهرالليهلترهكسيفرهاتاثواهعنهكبههاتااللالهإيلهاتجدوتهاتجألبيفىيهكوبنهبوزهلغواه

ه.هاتح يثىي حونهاتليدمهاتاد وىه

لات يهيه(اتصداإقهاتش ي لهإيلهيتووعهاتدوئىهاتج ي للعنهكبورهفيهذ اهاتججو هكبوبره)

ه.هاسبلجعهفورهكعهاتسودفهاتسيفوىهتإل دوزهإيلهاتليدمهاتح يثى

هاتليدمهفيهعقوتيدوه هيكهيضانهذ ه هاتبيهحول هعنهامتدو هاتقوطلى لعنهتيكهاءالتى

ليل هعنهاو هاكهاتشجسهذيهاتجاكزهاتثوبته):هذتكهيقد هفييه سوبدوهاتلهاتافورهلاتجشاكون

ات يهت لرهإيورهاتسووراتهعنهاتاداكههلاكهاءرضهعنه جيىهاتاداكههاتسوورلهاتبيهت لره

هفوثوغدرسهاتفويسدف هعنههإيلهاتشجسهذد هاتجسوحهبءحد هاوعهزعوك هزعو ر اتود و يهلكوك

اوعههلكوكهزعو ره-جدسهاجسجوئىهسءى.هلاوعهسبجوئى.هلذذههكوواهاتفمسفىهلعق عد هبطيو

اتلهيكهاءرضهذيهاتجاكزهاتثوبتهلاكهاتشجسهلاتقجاهه-اتجسوحهبءحدهعوئىهلاجسونهسءىه

لسوئاهاتاداكههت لرهإيلهاءرض.هليذعهاتدوئىهاتق يجىهيقدتدكهبد اهاتقد هلذدهاتحقهات يه

تلي هاهت  هإيورهاآليوتهلاءحواليثهاتصحوحىهليادا هاتجفساينهعنهاتصحوبىهلاتبوبلونهليئجى

                                         
 (78ص 1درء تعارض العقل والنقل )   (1)
 .114الصبح الشارق، ص  (1)



318 

 

ه لاتد ظهعنهبل ذ هكجوهسوأتيهبوو رهاكهشووهاتيرهتلوتل.هليعوهاد هفوثوغدرسهفاوكهعدجدرا 

 حدهعنهيتبهلثجو جوئىهسءىهحبلهظداهاتفيايهاتودتد يه)كدبا وك(هفيهاتقاكهاتلوشاهعنه

اتدجالهفقارهرييهفوثوغدرسهليي ههبوءالتىهاتايوضوى.هلتجوهكوكهفيهيثءووهاتقاكهاتثو يهإشاهعنه

دجالهظداهذاشعهاد ايوزيهليتووإرهعنهفمسفىهادفا جهي حونهاتا  هلاتزيجهاتج ي هات

فءصالاهاد هفوثوغدرسهلراللاهعوهاوتفرهلشوعهادتد هعء هزعو د هاتلهزعو ءوهذ اهلتيقوههكثواه

عنهاتجسيجونهبوتقود هتقيو ا هءإ اوهاتيرهتلوتل.هلذتكهبسوههسوطالهاد جيوزهلبلضهات ل ه

كثواهعنهبمالهادسممهفيهآااهاتقاكهاتثوتثهإشاهعنهاتدجالهليكثاهاتقاكهاتاابيهاءلربوىهإيله

هعءد هعبثقفونه هاتءشو هلظدا هتوعو ي هتلوتلهاعبزا و  هاتير هبأإ او هفوعبز هيذعهتيكهاتومال إشا.

بوتثقوفىهادفا جوىهيح لكهح لهيإ اوهاتيرهتلوتلهفيهذوئوتد هلي رجبد هلادا وءد هليسورإدكه

هآرا هاود  هبءصدصهاتل هيبجسادك هعجو هيإر  هبدو هليبجسادك هلتألا وتد . هلظءد د  ئد 

هيسوفالكهاتلهاتجوعلوتهاءلربوىهليباللكهعنهتلوتوجدوه اتابونهلاتسءى.هلكثواهعءد هكو دا

اآل ءىهاتجسجدعىهإيم هبل ه دعهحبلهفشتهفود هاتز  اىهلادتحوالهلاتسبألفوفهبشأكهاتقاآكه

لهعوهيدافقهآراوهادفا جهلياداتد هاتووطيىهكجوهذدهعد دالهاتلرو هفاوكهكثواهعءد هيحجيد رهإي

هفمهحد هلتهادلهاتهبوتيره هكثواا  فيهكثواهعنهعصءفوتد هفأالايداهب تكهإيلهاتجسيجونهشاا 

هه(3)(اتلييهاتلرو 

هلاءحواليثه هاتقاآ وى هاآليوت هعن هاتاثوا هاتليدم هذ ه هبطمك هإيل هتي تتى هيلرال لا 

فد اهعوه):هث هاو يهلتفسواذ هاتليجيهتجوهلرالهفودويهاتصوتحهتدوهلإقودوهبفد هاتسيبيهاتءوديى

كهييساههاتيرهتلوتلهعنهاآليوتهلاءحواليثهات اتىهإيلهيكهاتشجسهتسواهلت لرهإيلهاءرضهل

اءرضهاورلهثوببىهبألمفهعوهيزإجرهيذعهاتدوئىهاتج ي لهعنهيكهاتشجسهاورلهثوببىهليكهاءرضه

اآليوتهلاءحواليثهاتبيهذكا وهلاطااحدوهبوتايوىهلذتكهت لرهإيودو.هلحقوقىهادتد هتا يهه
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َنه هَك َّ هَيْل و هَكِ ب  ِر هاْفَبَاظهَإَيلهاتيَّ ِن هِعجَّ هَيْظَيُ  ه﴿َلَعْن هتلوتل: هلا هاو هاتير ذدهاتضم هاتولو .

ه ه]اتلءاودت: ه﴾ هتِْيَاوفِِايَن ظ هَعْثد  هَ َدءََّ  هفِي هَيَتْوَس هَ وَوُه و هَتجَّ ها26بِوْتَحقِّ هيذع هلاد  تدوئىه[

ه(3)ق(اتج ي لهفيهاتشجسهلاءرضهالائاهبونهافبااوهاتا نهلاتبا يههبوتح

لعنهيإجههاتلجههي ره):هفوقد يهلذدهيلبههبش لهإيلهت ريسهذ ههاتليدمهاتح يثى

ا ه لعهفيهزعو ءوهعنهاتفءدكهاتجدجىهاتبيهت رسهفيهكثواهعنهاتج ارسهليلبءلهبدوهفيهكثواه

بءلهبوتليدمهاتشاإوى.هلذ اهعص اقهعوه ووهفيهاتح يثهعنهاءاطورهادسمعوىهيكثاهعجوهيل

اكهعنهيشااطهاتسوإىهيكهيافيهاتلي ه):هاتصحوحهإنهي سهبنهعوتكهاو هاو هرسد هاتيره

يهرلاهه(تهتقدمهاتسوإىهحبلهيصواهاتلي ه دمهلاتجدعهإيجو ه)..هلاو هاتشلوي:ه(ليثوتهاتجدع

اهغوويهلعثيرهتهيقو هعنهاوعهاتاييهلا جوهابنهيبيهشووىيهلترهحا هاتجافدعهء رهااوورهإنهيع

ه هتلوتلهلتا يههرسدتر هيقو هإنهتداوبيهلعنهياوحهاتجدعهليظي هاتري هتا يههاتير

هاتاوذبىه هلتألا وتد  هتلوتل هاتير هيإ او هبأادا  هاتصحوحى هلاءحواليث هاآليوت لعلورضى

ه(4)(لآرائد هاتفوس لهلتدذجوتد هاتألوطئىهلتلي هذتكهلتليوجر

اتبديجايهي رهعيهاتدججىهاتشاسىهاتبيهشءبدوه داإقرهاتش ي لهإيلهإي هلا هتحظه

)ذياعهه:فأإقودوهبابونهآااهسجوهيهاتدوئىهاتج ي لهاتهي دوهعيهذتكهت هتؤثاهتأثواذوهاتجطيدن

اءسبوذهعحج هعحجدالهاتصدافهلات يهرالهبرهإيلهيهاتصداإقهتجحادهاءبوطوعهلاتجألورق(

هفيهكبوبره)اتجسيجدكهلإي هاتفيك(

هي)اتجسيجدكهلإي هاتفيك(:ه)او هاتصداف:هفقو يهلا هب يهرالههإيورهعنهاتلءداكه فسر

يكهيقو هاكهذ اهاتلءداكهاطأهظوذاهءكهغوتههعوهفيهاتاسوتىهعنهاتاممهفيهاءرضههلاتجدان

لا جوهذدهعنهيهلاتسجداتهلاتشجسهلاتقجاهلاتاداكههتوسهعنهيادا هاتجسيجونهلإيدعد 
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ا جوهليهليذعهاتدوئىهاتج ي لهتوسداهعنهاتجسيجونيهي لهلتدذجوتد تألا وتهيذعهاتدوئىهاتج 

لذ هكدبا وكهاتودتد يهليتووإرهفيهاتقاكهاتلوشاهلاتقاكهاتحواليهيهذ هعنهفمسفىهادفا ج

لذاشعهاد جيوزيهليتووإرهفيهاتقاكهاتثو يهإشاهلاتقاكهاتثوتثهإشاهعنهيهإشاهعنهاتدجال

فددهعجوه قيرهاءتدسيهإنهيذعهاتدوئىهاتج ي لهيهتدسيلغوتههعوه قيرهاتصدافهإنهاءيهاتدجال

كجوه احهب تكهفيهعداضيهكثوالهعنهكبوبرهات يهسجوهه)عوهال هإيورهيذعهاتدوئىهاتج ي ل(ه

اكهتهلتسجوىهاتاسوتىهبد اهاتلءديهلتألا وتهيتووإد هفءسوىهذتكهاتلهاتجسيجونهفايىهإيود 

هه(3)جهلاتبألاصهفيهإي هاتفيك(لا جوهاتجطوبقهترهيكهيقو ه)ادفا يهتطوبقهاتجسجل

)لحا وهعءيهإيله شاهاتلي هلبووكهفضعه:هث هذكاهاد هاتصدافهفيهعق عىهرسوتبر

هاتجاا  هفيه هاتجسيجونهات ينهكوكهتد هاتفضعهاءكواهفيهتشجويهإي هاتفيكهلبءوو إيجوو

هكبوه هفي هاتاال هذ ا هيطوي هرييتهيك هعألبيبهاتوي اك هي  االذ ه؛ هعفواا هإيل هشووبءو توطيي

هه(4)لسوقد هتيلوت هفيهعألبيبهاتجووالينهاتليجوى(

هعنهل ده:هفقو يهلرالهإيورهبقدترهإيلهطايقىهسيفر هيكه:ه)لاتجدانهإنهذ ا يح ذو

هيقو  هاتصداف: ه شاه هبلي هتوسهعو هفيهرسوتبر هذيهتألا وتهلظءدكهكوذبىهيلحوذوهي لا جو

فوغباهبدوههياتجبأااينهاتشوطوكهاتلهيلتووئرهعنهفمسفىهاتود وكهليتووإد هعنهفمسفىهادفا ج

هاتجسيجون هيتووإد هلعقي لذ هعنه ديى ه حوحوي هإيجو هلظءدذو ه دعهي لذيهفيهاتحقوقى

هيكهإيجووهاتجسيجوناتد رهاتثو ي:ه..ه افهتهيال هاتهإيله وذعهتهيجوزهبونهاتلي هلاتجدع

هعءازذدكهإنهتشجويهإي هاتفيكهلبءووهاتجاا  هكجوهسوأتيهبووكهذتكهفيهاتفصعهات يهبل 

اتد رهاتثوتث:ه..هلعوهزإجرهاتصدافهذدءوهفددهعنهاتفبااوهإيلهإيجووهاتجسيجونيهذ اهاتفصع

يكهات يه شاههاتصدافهفيهرسوتبرهكيرهعنهتألا وتهفوثوغدرسهاتود و يهليتووإرهعنهفمسفىه
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لتوسداهعنهاتجسيجونهفضمهإنهيكهيهلذؤتوهكيد هعنهيإ اوهاتجسيجون..هادفا جهاتجبأااين

لعنهزإ هيكهذؤتوهاتفمسفىهعنهي  االهيهكجوهتدذجرهاتصدافيهي  االهاتجسيجونياد داهعنه

يكهاتجفوااهكعهاتجفوااهتي ينهحجيداهإي هاتد رهاتاابي:ه..هاتجسيجونهفددهعنهيك نهاتاوذبون

هلاتبوبلدكهلتوبلدذ هبإحسوك هاءعىهلذ هاتصحوبى هفيهذ ه هل شاله هاتابونهلاتسءى جىهليئي

أعوهتألا وتهيإ اوهاتيرهلظءد د هاتاوذبىهفيوستهبجفوااهكجوها هفيهاتلي هلاتد ظهعنهبل ذ 

..هلا جوهذيهعلوئههل دوتتهلضمتتهتزريهبجنهتليقهبدوهغويىهاءزراويهتدذجرهاتصداف

هلعنهيقي ذ يهيكهبءووهاتجاا  هعنهيفلو هاتجءججونهعنهاتود وكهلاتصوئووناتد رهاتألوعس:ه

هيلعوهكوكهذا اهفيوسهفورهفضعهاتوبىيهههاءعىليح لهح لذ هعنهاتجءحافونهإنهات ينهعنهذ 

لا جوهذدهعنهاتجثوتههلاتجلوئههلاتووعهغواهيهلتوسهذدهعنهاتجفوااهكجوها هتدذجرهاتصداف

ه(3)هسووعهاتجؤعءون(

)اكهعوه جلرهفيهرسوتبرهفددهعجوهتاكرهاتليجووهاءإممهلاتأليفووه:هاتصدافث هذكاهاد ه

ه(4)اتلروم(

هفإكهاتأليفووهاتلرومهإيلهاتحقوقىهذ هيبديهذ اهبصحوحه)توس:هلي ونهإيلهذتكهبقدتر

لت هيؤثاهإنهيح هعءد هي رهتاي هفيهإي هاتفيكهبشيوهفضمهإنهيهبااهلإجاهلإثجوكهلإيي

لك تكهعوهذكاههاتصدافهعنهاتد يوكهاتاثواهيهاتقد هبسادكهاتشجسهلاللراكهاءرضهإيودو

إءرهيحوالهاتلقموهفضمهإنهاتأليفووهفيهاءرضهلاتشجسهلاتقجاهلاتاداكههفإكهذ اهعجوهيءازهه

يهلتهإوالهبجنهحوالهإنهعءدو هذؤتوهاتأليفووهاتااش ينهعنهاتجيدكهكوتجأعدك..هاتااش ين

يهففبحهب تكهإيلهاءعىهبونهشاهإايضيهفإ رها هاإبءلهببلايههكبههاءلائعهلإجعهاءر وال

بنهشوخهادسممهاه)ح ثءيهعنهيثقهبرهيك:هلا هذكاهاتسفوريءيهإنهاتصمحهاتصف يهي رهاو 
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عوهيظنهيكهاتيرهيغفعهإنهاتجأعدكهلتهب هيكهيقوبيرهإيلهعوهاإبج ههعيهذ هه:هتوجوىهكوكهيقد 

ه(3)اءعىهعنهاالاو هاتليدمهاتفيسفوىهبونهيذيدو(

ليءقعهت تكهعوهذكاههسيفرهعنهفبحهيبدانهيهث هيا هي كاهبدسبوايىهعوهفليرهاتجأعدك

اهاه وامهإنهات ذويهفيه)ت كالهاتحفوظ(هاهعؤي هفقو يهىبسوههتا جىهاتليدمهاتود و ويهاتضم 

هتر هكءتهتءاا: ه)اكهعنهاتوموهيكهتلافهعو هكءتهتلافي هلتءااهعو هيلتق مهإقد هاتفمسفىي

فوتفاارهه.ليلز هعءقد هاتووعهاتاسعهليجوريهفيهاتقاآكهليبوامهبوتسءنهلاآلثورهلتقيهفيهاتحوال

لعنهيلبص هبوتيرهفق هذ يهيهعحوراتهاتلقد اوعهحيد هات عورهلايوكهلعضمتهاءذداوهل

ه(4)اتله ااطهعسبقو (

هل قعهإنهاتجقايزيهادترهفيهكبونهاتألطط )لا هكوكهاتجأعدكهتجوهشغبهبوتليدمه:

هكبههاتفمسفى َنهتر هاتالمهعنهَإاَّ هبلثهاتلهبمال هاتق يجى هفيهيإدامهبضيهإشالهي هبدو ليتوه

يهورلاشبداتهكبود هبلوعىهاءعصيهاتءوسهفو بشاتهع اذههاتفمسفىهفييهلعوئبونهعنهاتدجال

هيليكثالاهعنهاتءراهفودوهلاتبصفحهتدويهلياويتهاتجلبزتىهلاتقااعطىهلاتجدجوىهلغواذ هإيودو

هإيلهادسممهليذيرهعنهإيدمهاتفمسفىهعوتهيد بهعنهاتوموهلاتجحءىهفيهات ين هيفو جاَّ

ه(1)لزاالتد هكفااهاتلهكفاذ (يهلإر هبوتفمسفىهضم هيذعهاتو ع

)لا هسورهإيلهعءدو هاتجأعدكهفيهإجعهاءر والهكثواهعنه:هلإيقهإيلهذتكهبقدتر

جدرتءكهلذدتكدهلتويهلبلضهبءيهبديرهلاتسم قىيهاتجيدكهاتجءحافونهعثعهاتحوك هاتلوو ي

فدؤتوهايفووهاتصدافهات ينهتاكداهترهلءشووذرهعنهإي هاتفيكهلإجعهاءر واله.هليلتغهبك

إيورهعنهاتإبءووهبوءر والهلإي هاتفيكهفق هكو داهإيلهع ذههيذعههلعيهعوهكو دايهعوهتاكدا

                                         
 .14ذيلل الصواعق، ص  (1)
 .14ذيلل الصواعق، ص  (1)
 .14ذيلل الصواعق، ص  (3)
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لت هي كاهإنهيح هعءد هي رهاو هيهاتدوئىهاتق يجىهفيهاتقد هبسادكهاءرضهل ايوكهاتشجس

لتهبغواهذتكهعجوهيد لهبرهيذعهاتدوئىهاتج ي لهليتووإد هفيهيبلوالهيهببل الهاتشجدسهلاءاجور

لزإ هي رهعجوهتاكرهاتأليفووهيهيلالإرهاتصدافهفيهرسوتبرهلغواهذتكهعجويهاتاداكههلعقوالياذو

لا جوهذدهعأثدرهإنهيذعهيهلذدهب تكها هافباظهإيود هل سههاتود هعوهت هيؤثاهإءد يهاتلروم

ه(3)اتدوئىهاتج ي لهليتووإد (

ه:لحقدقهاد سوكثو ووهاهادتحوال..ه

نهاتلي يهت ينهععثيجوهاسبثجاهادتحوالهتيكهاتجداابهاتسيووىهاتبيهلافدوهبلضهر و ها

تويغيهبدوهل دالهاتيريهلتو إدهعنهامتدوهاتلهادتحواله ج هيهلبءفسهاتجءدجيهيسبثجاهبلضه

هاءاطووهاتبوريألوىهاتجاتوطىهبوءاليوكهتوجليدوهلسويىهت تكهييضو.

هلاتجدا دىهتدؤتوهتادكهإواهعاحيبون:ه

هلاثووتهيكيلتذجو ه فيهإماىهاتسبو االهلاتري هب ينهاتيرهاء وعي هعوهحصعهعنه:

هذتكهسيدكوتهبشايىيهلاسبغم هاوطئهتي ينيهلتهإماىهترهبر.

هثو ودجو هييبزم هتجلير هياماوى هتهيحجعهييهاو  ه فسر هادتحوال هاثووتهيك اتبيههاتقو :

هحقدقهاد سوك هلاتبفااىهتبطيودو هلاتسبو اال هعنهاتري هلاتسبلجور هلت تكهحدظهحاجر ي

هلاي هعو هيضلوف هعئوت هبع هإشاات هاتفد ههاتلءصايى هإن هاتءوشئ هاتسبو االي هاتحا  عن

هاتألوطئهتي ين.

هلسءشاحهكمهاءعاينهفيهاتلءدا ونهاتبوتوون:

ه:عدابهات ينهعنهحقدقهاد سوكاهه3

إء عوه طوتيهاتءصدصهاتجق سىهفيه جويهاءاليوكيه ج ذوهتألواهبدادعهاتبحايبهفيه

                                         
 .14ذيلل الصواعق، ص  (1)



314 

 

اتهتريجىيهلفيه فسهاتداءاليوكيهلببسيطهر و هات ينهلظيجد يهلتلول د هعيهاتجسبو ينهلا

توونهيكهذتكهتوسهإوعويهبعهسبرعهفئىهعنهاتءوسهتبجسكهبوت ينهاء وعيهحبلهتادكهعثوبىه

هيدب يهبدوهاتجدب لكيهلسفوءىه جولهياكود دوهحبلهيدب لاهاتلهالينهاتيرهاء وع.

هاتجدا هاتري هات يهييوسهتووسهلت تكهكوكهإيلهات اإوى هبد دال هيكهيقا هتإلتحوال  ر

بعهيسوذ هفيهاتبح ياهعءريهلفيه فسهاتداتهيحجيهات ينهلاديجوكهعنهتولىهاتريجىيهات ينيه

ليشاحهات ينهاء وعهات يهتهيجانهفدجرهعنهاللكهتجووزههإنهات ينهاتجزيب..هلسءشاحه

 ذتكهبوابصورهفيهاتلءدا ونهاتبوتوون:ه

ه:لحقدقهاد سوكهيهاهات ينهاد وع

وهعنهاء ووووهلاءلتووويه ج هكعهاتقو هاتءوويىهإء عوه لدالهتيجصوالرهاتجق سىيهلعنهيجثيد

هلاديثوره هإيلهاتبضحوى هتلبج  هذتكهي دو هاديجوكي هعنهاللك هاتبيهتهيجانهتحققدو اتطوذال

هلاتدفووهلكعهاتقو هاتءوويىهاتبيهتهيسبطويهادتحوالهفدجدوهلتهتفسواذوهلتهتءفو ذو.

ح لهاتءوويىهاتبيهيبش قهاتجملبءووهإيلهذ اه حول هيكه  كاهذءوهبوابصورهبلضهاتقو ه

لذدهعوهلضلدههفيهذتكهاتشلورهات يهرفيهبأ د هالإوتدوهلي حوبدوهبوءجوهذ هيبل هاتءوسهإءدويه

ابوكهاتثدرلهإيلهاتاءوسىيهلذده]اتحايىهلاءادلهلاتجسولال[يهلسءاظهفيهاتجطيههاتجبليقه

هبودتحوالهع ظه  قهاتجمح لهفيهتطووقهذ اهاتشلور.

هحايى:اتات ينهاء وعهل

هاتبيه هاتألوتجى هاتير هرسوتى هبوإبووره هاء وع هتإلسمم هاتجق سى هتيجصوالر ه لدال إء عو

 جلتهكعهاتاسوئعهاتسوبقىهل ححبدوه ج هعفددعوهتيحايىهيألبيبهإنهتيكهاتجفوذو هاتبيه

هتبلوثهبود سوكهلكااعبره هاتودوجوى هاتججو هتيغاائز هإيلهاتوحى هلاتجوءوى هاتجمح لي يطاحدو

هلاوجر.

سهإيلهيسفيهادسممهاء وعهتألبيبهإنهذتكهتجوعويهذتكهعؤسسهتحايىهجفددمهاف
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تأل مهاتفااليهلتأل مهاتججبجيهلتقو هإجورلهاءرضهاتبيهتهتسبقو هاتهبوتحايىهاتجءضوطىه

هبضدابطهاتجسؤلتوى.

هيلت تكهفإكهاتحايىهفيهادسممهتءطيقهعنهاتألصوئصهاتبيهإافهبدوهادسممهاد سوك

وكهعنهديهاتبيهتحارهاد سفه؛تلءيهات قووالهاتبومهلاتطوإىهاتاوعيىهتيرذيهيهلليلتدوهاتلوداليىهتير

هكوفىهاتلوداليوتهلات قووالاتهلاتبولوتهءيىه دىهيااظ.ه

فوتلوداليىهتيرهتلءيهيسجلهي داعهاتحايىهاتبيهت هيحي هبدوهاد سوكيهلت هيبصدرذوهيب ا يه

هاتحوولهاآلعءىهلاتلوشهاتدو لو.هلذدهيصورعهيتداكهاتلوداليوتهاتبيهسيوتهعءره لجىهاتحايىهل

تحارهاد سوكهعنهكعهاتقودال..هتهعنهاودالهاتري هلاتعبدوكهلاتسبلووالهلاآلتدىهلذيه

هاتجزلرلهفحسهيهلا جوهعنهاودالهاتءفسهليذدائدوهاتجوعحىهل زإوتدوهاتجءد وى.

هلذتكهعوهيبوحهتم سوكهشقهطايقرهبشاعهيفضعهليالاوهاللرههبوتصدرلهاتجطيدبى.ه

هكو هعنهلتئن هيتداك هاتل هتبءبدي هاتبحار هعن هتو ي هاتغابوى هاتحضورات هفي هاتحايى  ت

هتو يهعنهاتلوداليىه اتلوداليىهلاءغم يهفإكهاتحايىهاتاحووىهفيهادسممهإيلهاتلاس..هء دو

ه.(3)اتجأليصىهتيرهتلوتلهتبءبديهاتلهاتبحارهعنهكعهاشاو هاتلوداليىهاتجدوءى

لح ههعنهاللكهييهلسوئط..هلت تكهفإكهذ هههودسممهيأعاهبوتلوداليىهاتبيهتبد رهتيرف

اتلوداليىهذيهإونهاتحايى..هفديهتحارههعنهييهاو هفاايهيلهسووسيهيلا بجوإيهيل فسي..ه

لغواذوهعنهاتقودالهاتبيهتحول هفاضدوهإيورهاتفاورهلاتلقوئ هلاتبقوتو هلاتقدظهاتبيهتتجته

ه﴿هُاْعهَيوهَيْذَعهاْتِاَبوهيهكجوهاو هتلوتل:اتلهاتيرهبصيى هَلَبْوءَُاْ هَيتَّ هَبْوءَءَو
ٍ
ِنهَتَلوَتْداهاَِتلهَكِيَجٍىهَسَداو

هَتدَه هَفإِْك ِر هاتيَّ هِعْنهاُللِك هَيْرَبوبو  هَبْلضو  هَبْلُضءَو هَلتهَيبَّأِلَ  هَشْوئو  هبِِر هَلتهُ ْشِاَك َر هاتيَّ هاِتَّ هَفُقدُتداهتَّهَ ْلُوَ  ْدا

وهُعْسِيُجدَك﴾ه)آ هإجااك: ه(24اْشَدُ لاهبَِأ َّ

                                         
هيهعقوتىهتيشدو هآيىهاتيرهاتص ر.4اتضداويهاتل الههه(1)
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هاتججوإىهل هتلوشدو هاتفاالهاتجؤعنهكجو هاتبيهيلوشدو هاتلوداليىهاتججويى هعنهذ ه ا طماو

هتجاضولهعنهتد رهاتورهبوتلوداليى..هفوتجسي هعطوتهه اتجؤعءىهيبحاكهاتجؤعنهفيهاتحوولهطوقو 

هببحقوقهعاضولهاتيريهلاتوحثهإءدوهفيهاتباوتوبهاتبيهكيبهبدو..ه

ههات يهيءدلهعايضرهإجوهيضاهيهيلهيأعاههيهذتكهيكهاتطواو هتيحايىييهذ اهفيهتوسهل

إكهذتكهتهفإنهرضوهتوم..هلطداإوىهعحوى..هطووورههرعوهطيورهعءاتجايضههفلعيث هبجوهيءفلريه

هاو ا..هفوتطداإوىهتبءوفلهعيهاتقو .يجانهاإبوورهه

ذا اهاتلوداليىهاتبيهيعاهبدوهادسمميهلاتبيهيقدمهبدوهاتجؤعنيهففودوهل فوكهيزيمكهل

هدذجرهعنهاودال:إءدوهعوه ب

يعوهيلتدجويهفاد دوهتهيجانهيكهتبحققهاتهبوتاضلهاتبومهلاتطداإوىهاتبوعى..هلتد اهيابطه

ادسممهبونهاتلوواللهلاتجحوى..هفوتلوواللهاتبزامهعنهايههعجبيئهبحههاتير..هايههيشلاهي رهتوسه

نهتجؤعءوفيهاتد دالهعنهذدهي  رهعنهاتيرهبأكهيحهيهلادسممهبجصوالرههاتجق سىهيلجقهفيها

ذ ههاتجحوى..هفددهيصبهاتيرهبأ ره وحههاتفضعهلادحسوكيهات يهايقهاد سوكهلت هيانه

شوئوهع كدرايهلايقهترهعوهفيهاءرضه جولويهليسويهإيوره لجرهظوذالهلبوطءىيهلايقرهفيه

هعنه هلرزار هايقري هعن هكثوا هإيل هلفضير هلكاعر ه درتري هفأحسن هل دره هتقدي ي يحسن

هلاسبأليفرهفيهاءرضيهل فخهفورهعنهرلحريهليسج هترهعمئابر.هاتطوووتيهلإيجرهاتوووكي

هلتي ذه هباضو ها هي داإدو هبججوي ها هاتلوداليى هعورس هاتجحوى هبد ه هاتجؤعن هاعبأل فإذا

هلطداإوى..ه

ليعوهاتثو ي..هفددهيكهذ ههاتلوداليىهاتبيهيجورسدوهاتجؤعنهإنهطداإوىهتوعىهت هيقص هعءدوه

هد التيهشجعهعصوتحهات  وويهلعصوتحهاآلاالسمعيهتاتهعصوتحر..هلاتجصوتحهبوتجفددمهاد

هاتءصدصهاتجق سىهتابطهبونهطوإىهاتيرهلاتجصوتح..ه اظه

ات يجقااطوىهيهيلهحايىهاتايياتبيهيبصدرهاتجمح لهي د ه وولاهبدويهلذيهاتحايىهيعوه
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ه.اليجقااطوىهاتجشوغوونيهفديهتوستهسدظهاتح يثى

و ..هلكوكهيكثاذ هعشوغوونهتهإماىهتد هتمعهرعلي ..هلكوكهتذتكهي رهتدهكوكهذءوكه

بو بألوبوتهتح الهتد هات رلسهاتبيهيقاؤل دويههربوتلي يهلتهاذبجومهتد هبر..هلراحداهيطوتود 

عج يوهعلد ..هفد هيهلته وفلوهتد تنهيادكهذ اهاءسيدنهفإكه رسد هبر..هيلاتجءدجهات يه

ه هعن هلسوجليدك هاتجدجمت.. هسيى هات رلسهفي ه جوي هءذدائد هسواعدك هعيلوو اتج رسى

هلشغود .

تبوحهتيصهلاتججامهلاتقوتعهلاتجءحافهعنهفديهذا اهذ ههات يجقااطوىهاتجزيفى..هل

لذيهعيهذتكهتهتبوحهتد هاتهحايىهعح لاللهيهوهتبوحرهتيجفااهلاتلوت هلاتلوقاياء داتهع

و ين:هاو تهبق..هفوتجببويهتداايهحايىهاتاييهفيهاتفااهاتغابيهيج ذوها ه(3)فيهيطاهرسجبدوه

هإيلهتد وره يلتدجوهسوطالهاتحباوراتهاتايسجوتوىهاتاواظهإيلهلسوئعهادإمميهلا رتدو

هاتبيه هاتجثوال هاتقودال هتيك هلثو ودجو هلاتجليدعوت.. هاءاوور هعصوالر هفي هلاتبحا  ادإممي

هاءعنه هإيل هلاتجحوفرى هاآلاايني هحايوت هإيل هاتإب او هإ م هبحجى هات لتىي تفاضدو

هبيهغوتوو هعوهتسبأل مهك ريلىهتيح هعنها رلهاءفااالهإيلهاتبلوواهإنهآرائد .ات اايييهلات

ددهياوتهحايىهاتاييهات يهياي هيكهيألانهاتججبجييهيلهيفبتهلح تريهيهفادسمميعوه

يعوهاتاييهات يهيادكه صحوهيله ق اهبءوو..هفإكهادسممهيهيلهيحد هل دبرهإنهاتيرهات يهايقر

هعهيلبواههلا ووهإيلهاتاع..هلذدهتهيسجورهرييو..هبعهيسجوره صوحىيتهيابفيهبوإبوورههحقو..هب

هليشاعهترهعنهاءامقهعوهيضلرهفيهاجىهاج هاءالن.

ءح هيكهيااههيح هإيلههلتهيجوزيهادسممهيءدلهإنهادكااههفيهات ينلذا اه اظه

هلحبلهاتجات ييهاإبقوال هفإكه(4)ي هابعهاتجات يي هتيجسيجونهت هت كا .هن.اتءصدصهاتجق سى

                                         
هال.هسوعيهاتدكوعيهاتحايىهاتسووسوىهاتغابوىهلحقهاب اوهاتاييهفيهاتبصدرهادسمعي.هيا را:هال.هعحج هعفبيهه(1)

ه.سيسيىه]حقوئقهلراوئق[تيلوتجون(هعنهإ اتىه)رالال وهإيلهذ ههاتشودىهفيههه(1)
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عنهعصواهههفورهاتهاتبح يابعها وهته ج هآيىهلاح لهتأعاهبقبعهاتجات ..هاتااي هاتقاآكهفيوسهفيه

هفيهاآلاال.

ِ ينَههاِكَّه﴿:هلعنهيعثيىهذتكهادترهتلوتل اهاْزاَلااُللاهُث َّههاِيَجو ِِد ْههَبْل َههَكَفُالاهاتَّ هَوَعهُتقْههَتنْههُكْفا 

دكَههُذ ُههَلُيلَتِئَكههَتْدَبُبُد ْه وتُّ ِ ينَههاِكَّه(ه33)هاتضَّ ورٌههَلُذ ْههَلَعوُتداهَكَفُالاهاتَّ هَيَحِ ِذ ْههِعنْههُيْقَوَعههَفَينْههُكفَّ

هآ (﴾هه]33)هَ وِ ِاينَههِعنْههَتُد ْههَلَعوهَيتِو ٌههَإَ اٌنههَتُد ْههُيلَتِئَكههبِرِههاْفَبَ ظهَلَتدِههَذَذو وهاْءَْرضِههِعْعوُه

ه هفديه[33-33إجااك: هتي هفيهكد دو هاتلقدبىههلاضحى هات هاتجات  هإيل تفاضهييهإقدبى

ه.ىاءاالي

ا هعورسهبلضهاتوددالهذ اهفيهإد هاتءودليهكجوهذكاهاتقاآك:﴿هَلَاوَتْتهَطوِئَفٌىهِعْنهَيْذِعهل

هَيْا ِه ُدْ  هَتَليَّ هَآِاَاُه هَلاْكُفُالا هاتءََّدوِر هَلْ َر هَآَعُءدا ِ يَن هاتَّ هَإَيل هُيْ ِزَ  ِ ي هبِوتَّ هَآِعءُدا ُلدَكهاْتِاَبوِن

ه.عهعحج هلاح اهعءد هبسوههذتكبيهلعيهذتكهت هيق(﴾)آ هإجااك(24)

ات يهتهذ فهترهاتهتألايههتيجحورنهاتجفس هادسممهتهيبد رهبوتلقدبىهاتههبعهاك

اتججبجييهلتفبوتهلح لهاتجسيجونيهلااقه فدفد ..هيعوهاتجات هات يهيحبفظهباالترهتءفسريه

قونهبعهاكهعحج اهكوكهياظهاتجءوفه.فيهاابووره.هادسمميب اعهليحبفظهبافاههتءفسريهفمه

هليلي هيسجووذ ..هلت هيقبعهلاح اهعءد .

هاءادل:ات ينهاء وعهل

إء هاسبقااوهاءاليوكهاتجألبيفىهته ج هاليءوهيإطلهاءادلهلكعهاتلماوتهاد سو وىهعنه

هإ هاءلتل هبوت ر ى هتلبج  هاتبي هاء يوى ه سألبر هفي هادسمم هيإطوه هعو هاتجصوالاتقو  رهيل

هلاتثقوفوته هبوتووئى هلعبأثال هاتددظي هإيل هيااظهعوءوى هييهعصوالر هتأليطهعلدو هلت اتجق سى

هاتسوئ ل.

ه هاإبوا هفق  هاتااي  هاادلاتقاآك ه جولو هاتوشا هليتدا د هي هيإاااد  هاابيفت عدجو

لذ اهعوهته ج ههفيهييهالينهعنهاءاليوكيهلتهفيهشايلىهعنهاتشاائيهاتسجوليىهيلهلياليو د .
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هُيَداِريه ج ههلتد اهضلوى..هاتد يءواليهاتوشاهبد اهاتد ب:﴿هَيوهَبءِيهآاَلَمهَاْ هَيْ َزْتءَوهَإَيْوُاْ هتَِووسو 

ُالكَه كَّ هَي َّ ُدْ  هَتَليَّ ِر هاتيَّ هآَيوِت هِعْن هَذتَِك هَاْوٌا هَذتَِك هاتبَّْقَدظ هَلتَِووُس هَلِريشو  ه﴾َسْدآتُِاْ 

ْوَطوُكهَكَجوهَيْاَاَ هَيَبَدْيُاْ هِعَنهاْتَجءَِّىهَيءِْزُعهَإءُْدَجوه(..ه﴿هَيوهَبءِيهآاَلَمهتهَيْفبِه42)ءإااف: ءَءَُّاُ هاتشَّ

ه وهَ َلْيءَوهاتشَّ ُرهَيَااُكْ هُذَدهَلَاوِوُيُرهِعْنهَحْوُثهتهَتَاْلَ ُدْ هاِ َّ َنهَيْلتَِووَوهَووطِوتَِووَسُدَجوهتُِوِاَيُدَجوهَسْدآتِِدَجوهاِ َّ

هُيْؤِعءُدكَه هت هَلاْتَوْحِاه42)ءإااف:ه﴾تِيَِّ يَن هاْتَواِّ هفِي هَلَحَجْيءَوُذْ  هآاَلَم هَبءِي ْعءَو هَكاَّ هَلَتَقْ  ﴿:..)

ْنهَاَيْقءَوهَتْفِضوم ه ْيءَوُذْ هَإَيلهَكثِوٍاهِعجَّ وَِّووِتهَلَفضَّ ه(23)اتسااو:ه﴾َلَرَزْاءَوُذْ هِعَنهاتطَّ

اهيسدعد د هاتألسبهفق هاإبوبعها رهاإبواهاء ووووهاتااامهاادلهءإ ائد هات ينهكو داه

(..هلاإبواهادمه332)اتشلااو:ه﴾ادمه دحهاادا وهتءدح:﴿هاِْذهَاوَ هَتُدْ هَيُادُذْ هُ دٌحهَيتهَتبَُّقدكَه

(..هلاإبواهثجدالهاادا وه344)اتشلااو:ه﴾ذدالهاادا وهتددال:﴿اِْذهَاوَ هَتُدْ هَيُادُذْ هُذداٌلهَيتهَتبَُّقدكَه

ه(344)اتشلااو:ه﴾ُادُذْ هَ وتٌِحهَيتهَتبَُّقدكَهتصوتح:﴿هاِْذهَاوَ هَتُدْ هيَه

كوكهيقد هالباهكعه مل:ه)اتيد هربءوهلرنهكعهشئهلعيوارهههرسد هاتيرهلا هرليهيكه

ي وهشدو هي كهاتيرهلح كهتهشايكهتك..هاتيد هربءوهلرنهكعهشئهلعيواريهي وهشدو هيكهعحج ا ه

ه(3)يكهاتلووالهكيد هاادل(هإو كهلرسدتك..هاتيد هربءوهلرنهكعهشئهلعيوارهي وهشدو 

ه هفق  هاإبوا هاتير هبوتدح ا وىيههرسد  هتلوتل هتير هاتشدوالل هبل  ه)اءادل( هعو ي اااار

ه.بوتلوداليىهلاتاسوتىهلتجحج ه

لبودضوفىهاتلهذ ههاءادلهاتلوعىيهفإكهاتقاآكهاتااي هي إدهاتله دعهآااهعنهاءادليه

ه﴿[يهكجوهاو هتلوتل:يادلهات ينسجوذوه]لذيهاءادلهاتألو ىهبونهاتجسيجونيهليلهتيكهاتبيه

هتِقَه هاآْليوِت ُع هَلُ َفصِّ يِن هات ِّ هفِي هَفإِْاَداُ ُاْ  َكوَل هاتزَّ هَلآَتُدا مَل هاتصَّ هَلَيَاوُعدا هَتوُبدا هَيْلَيجُهَفإِْك دَك(هْدٍم

هَتْ هَتْليَهيهلاو (33)اتبدبى: هَفإِْك ِر هاتيَّ هَيْاَسُطهِإءَْ  هآَبوَوُذْ هَفإِْاَداُ ُاْ ه:﴿هااْلُإدُذْ هآِلَبوِئِدْ هُذَد ُجدا

                                         
هرلاههيحج .هه(1)
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ي َجوهاْتُجْؤِعءُدَكهاِْاَدٌلهَفَأْ ِيُحداهَبْوَنهَيَاَدْيُاْ هيهلاو :ه(5ِنهَلَعَداتِوُاْ ﴾هه)اءحزان:فِيهات ِّ ﴿هاِ َّ

ُاْ هُتْاَحُجدَكه﴾ه)اتحجاات: َرهَتَليَّ ُقداهاتيَّ ه(33َلاتَّ

 هليإاااد هليتدا د هاهيسالهفودسممهيلبواهاتجسيجونه جولوهاهعدجوهتل التهيلطو د

ه..هلتدوهالينهلاح هذدهادسمم.هلاح لهتدوهينهرلحيهلاح هذدهعحج 

اتءوسه جولوهيجورسدكهفيهيهذتكهيكهذ ههعاتوىهعنهعااتههاتلماوتهعاتوىهضالريىل

هاءسيدن فوفاادكهبونهاادا د هلي  اوئد هلياوربد هليذعهبي ذ هلسوئاهه؛إماوتد هذ ا

هاتءوس هتي.. هت هعنهلذي هغواذو هاتقاابى هلت هاتص ااى هتيغي هت هكجو هاتجااتهي هعن هغواذو غي

هاتلماوت.

هفيوسهفيه ه جولو.. هاتجسيجون هبون هتحا  هاتبي هاتدحو ل هاتلماى هذي هاءادل لذ ه

هاتجسيجونهييهإءصايىهكبيكهاتلءصايىهاتبيهتجبيئهبدوهشلدنهاءرض.

هاتبااثهادسمعيهبججوعهاءامقهلإرو هاآلالانهاتب يهطولتهإماوتهلا هزاا

سد هراتجسيجونهبلضد هبولض..هلاتبيهاسبدحتهعلو ودوهعنه صدصهاتقاآكهلعنهح يثه

يهفق هاو هعلوااهإنهي عهي د هذتك:ه):هتهيؤعنهيح ك هحبلهيحههءاورهعوهيحههاتيره

ه(3)تءفسر(

هاتجسولال:ات ينهاء وعهل

نهلاتدضلوىيهتءوحثهإإء عوه قدمهبلجيوىهعسحهإيجوىهعءدجوىهتاعهاءاليوكهاتسجوليىه

عدافدوهعنهاتجسولالهبونهاتوشاهته ج هاليءوهيحفعهب تكهاتا هاتاوواهعنهاتءصدصهاتجق سىه

ه.(4) جولوهإووالاهتير..هليفضيد هياابد هتيريهليكثاذ ه فلوهتلووالهاتوشاههودسممهيلبواحدتدويهف

                                         
ه.3/33(ههاتوألوري:ه(1)

ه(1) رلاههاتطواا يهلغواههبأتفوظهه(ي فيهاتءوسهتيءوسهه)او :ه(ييهاتءوسهيحههاتلهاتير؟ه):فيهاتح يثهسئعهاتءويهه

ه(433ه–ه433ا را:هاتجقو  هاتحسءىهصه)ههيعبقوربىيهلذ اهتفظهاتطواا ي
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ت ينهونهاتق ه صهاتقاآكهإيلهذ اهفيهعداضيهكثوال..هفددهياالهإيلهاتوددالهلاتجسوحو

هُاْعهَفِيَ ه هَلَيِحوَّوُؤُه ِر هاتيَّ هَلاتءََّصوَرظهَ ْحُنهَيْبءَوُو اإبوالاهي فسد هيبءووهتيريهفقو :﴿هَلَاوَتِتهاْتَوُدداُل

هعُه ِر هَلتِيَّ هَيَشوُو هَعْن ُن هَلُيَل ِّ هَيَشوُو هتَِجْن هَيْغِفُا هَاَيَق ْن هِعجَّ هَبَشٌا هَيْ ُبْ  هَبْع هبُِ ُ دبُِاْ  ُبُاْ  ُكهيْهُيَل ِّ

َجوَلاِتهَلاْءَْرِضهَلَعوهَبْوءَُدَجوهَلاَِتْوِرهاْتَجِصوُاه﴾ه)اتجوئ ل: ه(36اتسَّ

لبونهإ اتىهاتجزاوهادتديهات يهيبلوععهعيهاتلووالهبحسههيإجوتد هتهبحسههيعو ود يه

هَيْذِعهاْتِاَبوِنهَعْنهَيْلَجْعهُسدوا هُيْجَزهبِه ِرهفقو :﴿هَتْوَسهبَِأَعو ِوُِّاْ هَلتهَيَعو ِيِّ ِرهَلتهَيِجْ هَتُرهِعْنهاُللِكهاتيَّ

ه(341َلتِّوو هَلتهَ ِصواا ه﴾ه)اتءسوو:

هاتلانههرسد هاتيرهلا هرسخه هاتجلو ي..هحوثهكوكهيصحور بسيدكرهلذ يرهذ ه

هلاتلج يهلاتووضهلاتسداليهلاءحاارهلاتااوقيهلت هيانهيجوزهيح ذ هإنهاآلاا.

ه هرسد هاتير هاتدالاعهفيهيلهلا هلرالهفيهاتح يث:هاطوءو هاتبشايقهاطوى سطهييوم

فقو :ه)يوهييدوهاتءوسهاكهربا هلاح هلاكهيبوك هلاح يهيتهتهفضعههتلابيهإيلهههإججيههلته

هَيْكَاَعُاْ ه تلججيهإيلهههإابيههلتهءحجاهإيلهيسدالهلتهءسدالهإيلهيحجاهاتهبوتبقدظه﴿هاِكَّ

هَيْتَقوُكْ ه﴾ه)اتحجاات: ِر اوتدا:هبيلهيوهرسد هاتيريههاو :هفيوويغهه(يهيتهذعهبيغت؟31ِإءَْ هاتيَّ

ه(3)اتشوذ هاتغوئه(

او :ه)اذاهكوكهيدمهاتقووعىهيعاهاتيرهعءواليوهيءواليهيتها يه ليته سووههيلفيهح يثهآاا

ل ليب ه سووهفجليتهيكاعا هيتقوك هفأبوب هاتهيكهتقدتداهفمكهابنهفمكهاواهعنهفمكهبنه

هه(4)اتجبقدك(فمكهفوتودمهيرفيه سويهليضيه سوا هيينه

لفيهح يثهآااهاو :ه)اكهاتيرهإزهل عهيذذههإءا هإووىهاتجوذيوىهلفألاذوهبوآلبوويه

اتءوسهبءدهآالمهلآالمهعنهتاانهعؤعنهتقيهلفو اهشقييهتوءبدونهيادامهيفبألالكهبا و ها جوهذ ه

                                         
هتيطواا ي.هاتجلج هاتاوواهه(1)

هرلاههاتطواا يهفيهاءلسطهلاتصغواهلاتوودقيهعافدإوهلعدادفوهلاو هاتجحفدظهاتجدادف.هه(1)
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هه(3)فح هعنهفح ه دء هيلهتواد نهيذدكهإيلهاتيرهعنهاتجلمكهاتبيهت فيهاتءبنهبأ فدو(

ح يثهآاا:ه)ي سوبا هذ ههتوستهبجسوىهإيلهيح ك يهكيا هبءدهآالمههتوسهءح هلفيه

هه(4)إيلهيح هفضعهاتهبوت ينهيلهتقدظهلكفلهبوتا عهيكهيادكهب يوهفوحشوهبألوم(

ههلتبلجوق هفيه فدسهاتجسيجونتادسمم هاتجسولال هاهقوجى هاتجق سى هبجصوالره ها هاوم ي

هلتأليقهاتير..ههيببابوبد هإيلهاتبداضيهتير

اتاواهاتحجونهاءكواهبونهاتلووالهلعلافىهربد هلاتتصو هبريهاتااي هق هاإبواهاتقاآكهف

هآَيٍىهتهُيْؤعِه هَلاِْكهَيَاْلاهُكعَّ ِ يَنهَيَبَاوَُّالَكهفِيهاْءَْرِضهبَِغْوِاهاْتَحقِّ داهءُهفقو :﴿هَسَأْ ِاُفهَإْنهآَيوتَِيهاتَّ

ْشِ هتهَيبَّه هَسوِوَعهاتاُّ هَيَاْلا هَلاِْك ُدْ هبَِدو هبَِأ َّ هَذتَِك هَسوِوم  هَيبَّأِلُ لُه هَسوِوَعهاْتَغيِّ هَيَاْلا هَلاِْك هَسوِوم  أِلُ لُه

ُبداهبِآيوتِءَوهَلَكوُ داهَإءَْدوهَغوفِِيوَن(ه)ءإااف: ه(342َك َّ

ه بعهياواهيكهاتجباواينهتهي ايدكهاتجءىهحبلهييجهاتججعهفيهس هاتألووطيهفقو :﴿هاِكَّ

ُبداهبِآي ِ يَنهَك َّ هَلتهَيْ ُاُيدَكهاْتَجءََّىهَحبَّلهَيِيَجهاتَّ
ِ
َجوو وتِءَوهَلاْسَبْاَوُالاهَإءَْدوهتهُتَفبَُّحهَتُدْ هَيْبَداُنهاتسَّ

ه﴾ه)ءإااف: هَ ْجِزيهاْتُجْجِاِعوَن هَلَكَ تَِك هاْتأِلَووِط هَس ِّ هفِي هلاو (43اْتَجَجُع اُرهي هات َّ :﴿هتِْيَك

هيُه هت هتِيَِّ يَن هَ ْجَلُيَدو ه﴾هاآْلِاَاُل هتِْيُجبَِّقوَن هَلاْتَلوِاَوُى هَفَسوالا  هَلت هاْءَْرِض هفِي هُإُيّدا  ِايُ لَك

ه(61)اتقصص:

هربله هلا  هاتير هباعههرسد  هفاوكهيحثد هإيور هاتأليقهاتلرو .. هذ ا فيهي حوبر

اءسوتوهيهففيهاتح يثهاتق سي:ه)اكهاتيرهتلوتلهيلحلهاتيهيكهتدضلداهحبلهتهيفألاهيح ه

ههه(1)ح هإيلهيح (إيلهيح هلتهيءوغيهي

هلعوه هبلفدهاتهإزاي هإو ا هاتير هزاال هلعو هعنهعو ي ه قصته  اى ه)عو لفيهح يثهآاا:

                                         
هيحج .هه(1)

هيحج .هه(1)

هسي هليبدهالالالهلابنهعو ر.عرلاهههه(3)
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هه(3)تداضيهيح هاتهرفلرهاتير(

ههه(4)لفيهح يثهآاا:ه)طدبلهتجنهتداضيهفيهغواهعءقصىيهلذ هفيه فسرهعنهغواهعسأتى(

ههه(1)لفيهح يثهآاا:ه)عنهعوتهلذدهبائهعنهاتاواهلاتليدهلات ينهالاعهاتجءى(

هلضلره هإيور هارتفي هلعن هاتيري هرفلر هاتجسي  هءاور هتداضي ه)عن هح يثهآاا: لفي

هيهلفيهرلايى:ه)عنهتداضيهتلروجوهيحفررهاتيريهلعنهتداضيهاشوىهيافلرهاتير(ه(4)اتير(

ه هيعو هفاتلزل هادسممي هاتودو هيوستهكواااتبيهالإو هذتكليسبحوعهيكهتادكهكوااي ي دوههي

 يهذ اذوهاتيرهاتوريهفمهتبشدفهتغواهيهلاتجلبزهبوتحقهذدهات يهاعبموهاتءفسهتلروجوهتيحقهات

هيسللهديصوترهتغواههعنهغواهيكهيسبلييهإيود هبر.

)يكهر مهاو :هلاتيرهتهيغفاهاتيرهتفمكيهفقو هاتير:هعنهذاههرسد هاتيرهتق هياواه

ههه(5)ات يهيبأتلهإييهيكهتهيغفاهتفمك؟هفو يها هغفاتهتفمكيهليحوطتهإجيك(

لفيهح يثهآاا:ه)يتهيح ثا هح يثهر يونهعنهبءيهاساائوع؟هكوكهيح ذجوهيسافه

إيله فسريهلكوكهاآلااهيااههبءدهاساائوعهي رهيفضيد هفيهات ينهلاتلي هلاتأليقيهف كاهإء هه

 وحوريهفقو :هتنهيغفاهاتيرهتريهفقو هاتيرهتجمئابر:ه)يت هيلي هي يهيرح هاتااحجون؟هيت هيلي ه

وي؟هفو يهيل وتهتد اهاتاحجىيهليل وتهإيلهذ اهاتل انيهف اهتبأتداهيكهرحجبيهسوقتهغض

ههه(2)إيلهاتير(

لفيهح يثهآاا:ه)او هر عهتهيغفاهاتيرهتفمكيهفألحلهاتيرهاتله ويهعنهات ووووهي دوه

                                         
هعسي هلاتباع ي.رلاهههه(1)

هعسي هلاتباع ي.رلاهههه(1)

هاتباع يهلاتءسوئيهلغواذجو.رلاهههه(3)

هاتطواا ي.رلاهههه(4)

ه(.4243عسي هفيه حوحرهكبونهاتواهلاتصيىهإنه ء نهبونهاتءديهإنهتقءوطهات سوكهعنهرحجىهاتيرهلباا ه)(5)

هإسوكاهإنهيبيهابوالل.يبده لو هفيهاتحيوىهلابنه(6)
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ههه(3)اطوئىيهفيوسبقوعهاتلجع(

:ه)كوكهر عهيصيييهفيجوهلفيهح يثهآااهلرالهعوهذدهيإر هعنهذتكيهفق هاو ه

توههر عهفدطئهإيلهراوبريهفقو هات يهتحبر:هلاتيرهتهيغفاهتكهاتيرهيب ايهفقو هاتيرهسج هي

هه(4)إزل ع:هتأتلهإو يهيكهتهيغفاهتلو ييهفو يها هغفاتهتر(

ه هسجل هلا  هاتير هاتجءوكههرسد  هازائن هاعبمك هء فسد  هزإجدا هات ين ذؤتو

هات ينهيقدتدك(1))اتجبأتون( ه)ليعهتيجبأتونهعنهيعبيي هفقو : هلفمكهفيهي هفمكهفيهاتجءىي :

ههه(4)اتءور(

بعهياواهإنهذمكهذ اهاتءدعهعنهاتءوسيهفقو :ه)اذاهسجلتهاتا عهيقد :هذيكهاتءوسه

هه(2)يهلاو :ه)اذاهاو هاتا ع:هذيكهاتءوسهفددهيذياد ((5)فددهيذياد (

ه:لحقدقهاد سوكهنهاهات ينهاتجحاف

يلهغواذوهعنهات يو وتهفقطيهبعهلته قص هبوت ينهاتجحافهذءوهاتجسوحوىهيلهاتودداليىه

هاتجو ههفورهاتاثواهعنهاتبحايبيهسداوهعنهر و هبره قص ه ادسممهييضويهفق هي ونهذ ا

هات ينيهيلهعنهاتسيطوتهاتزعءوىهاتبيهحاجتهطويىهاتبوريخهادسمعي.

اتلهذتكيهلياواهيكهذءوكهظيجوهلاسبو االاهكثوااهسوصوههاءعىيههلا ه ورهرسد هاتيره

عهياواهيكهبلتءحافهبرهإنهاليءدويهحبلهتهيبحجعهات ينهتولوتهذتكهاتسبو االهلاتبحايبيه

ذتكهسوب هفيهاتلصدرهاءلتلهعءريهبعهيشورهاتقاآكهاتااي هاتلهاعاو وىهيكهيحصعهذتكهبل ه

                                         
هاتطواا يهفيهاتاوواهإنه ء ن.(1)

هاتطواا يهفيهاتاووا.(1)

هعلءلهيبأتل:هيحيبهلاتتوىهاتوجون.ه(3)

هاتوألوريهفيهاتبوريخ.ه(4)

هعوتكهليحج هلعسي هليبدهالالال.(5)

هيحج هلعسي هليبدهالالال.(6)
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ه هفق هاو هحبلهتهيبحجعهالينهاتيهلفولهرسد هاتير هيتووإري رهاء وعهييهتولوتهيقدمهبدو

ُسُعهَيَفإِْكهَعوَتهَيْلهُابَِعهاْ َقَيْوُبْ هَإَيلهَيْإَقوبِاُه﴿تلوتل:ه هَرُسدٌ هَاْ هَاَيْتهِعْنهَاْوِيِرهاتاُّ ٌ هاِتَّ ه ْهَلَعوهُعَحجَّ

َرهَشْوئ وهَلَسَوْجِزي هاتيَّ وِكِاينَههَلَعْنهَيءَْقِيْههَإَيلهَإِقَوْوِرهَفَيْنهَيُضاَّ ُرهاتشَّ ه[344]آ هإجااك:هه﴾اتيَّ

هليبحققه هاتاسعي هامفى هلاتبيهتسيو هاتججبجلوته جولوي هفي هذتكهسءى هيك لياوا

هاو هتلوتل:ه هتحايبهات ينيهكجو هاْتِاَبوَنهَيْأُاُ لَكه﴿بسوودو هَاْيٌبهَلِرُثدا هَبْلِ ِذْ  َفأَلَيَبهِعْن

َتءَوهَلاِْكهَيْأتِِدْ هَإَاٌضهِعْثُيُرهَيْأُاُ لُههَيَتْ هُيْؤَاْ هَإَيْوِدْ هِعوَثوُقهَإَاَضهَذَ اهاْءاَْلَ لهَلَيُقدُتدَكهَسُوْغَفُاه

ِ يَنهَيبَّه اُرهاآْلِاَاُلهَاْوٌاهتِيَّ هَلاَلَرُسداهَعوهفِوِرهَلات َّ هاْتَحقَّ ِرهاِتَّ هَيَفَمهُقدكَهاْتِاَبوِنهَيْكهَتهَيُقدُتداهَإَيلهاتيَّ

ه[323]اءإااف:هه﴾َتْلِقُيدكَه

ليشورهفيهآيىهيااظهاتلهبلضهاتجروت هاتبيهتحصعهبسوههاتوغيهلسدوهفد هات ينيه

هاْاَبَيُفداهه﴿فقو : هاْتَووِّءَوُتهَلَتِاِن هَ وَوْتُدُ  هَعو هَبْلِ  هِعْن هَبْلِ ِذْ  هِعْن ِ يَن هاتَّ هاْاَبَبَع هَعو ُر هاتيَّ هَشوَو َلَتْد

َرهَيْفَلُعهَعوهُيِايُ هَفِجءُْدْ هَعْنهآَعَنهَلِعءُْدْ هَعْنهَكَفَاهَلَتْدهَشه هاتيَّ ُرهَعوهاْاَبَبُيداهَلَتِانَّ ه[451:ه]اتوقاله﴾وَوهاتيَّ

لاآليىهاتاايجىهتشواهاتلهي رهكوكهفيهاعاوكهاتيرهتلوتلهيكهيجءيهكعهذتكيهلتانهتاكريه

ء رهيراالهعنهايقرهيكهيجورسداهتاوتوفد هباعهحايىهحبلهيبجوزهاتألووثهعنهاتطوهيهلاتجصيحه

هعنهاتجفس .

إجوهيحصعهفيهيعبرهعنها حاافوتهإنهات ينهاء وعيههذا اهياواهرسد هاتيرهل

لذيهكثواله  اهتهيجانهاسبولوبدوهذءويهلكيدوهتفو هي رهتهإماىهتي ينهبوتجآسيهاتبوريألوىهاتبيه

هحصيتهبوسجر..هفوت ينهتجثيرهعصوالرههاتجق سىيهتهسيدكوتهيتووإريهلفددعد هتر.

تباكهعنهيكههذ اهاتبح ياهاتش ي هعنهرسد هاتيرهلعنهاتءصدصهاتداراللهفيهذتكه

او :ههاتججو هتيبأثواهإيودوهفيهاليءدويهففيهاتح يثهإنهرسد هاتيرهلر وتدوهاءعىهتيسووسىه

)ا لاهاتلطووهعوهالامهإطوويهفإذاه ورهرشدلهإيلهات ينهفمهتأا لههلتسب هببوركوريهيجءلا ه

ائاليهلاكهرحلهاتهسممهالائاليهف لرلاهعيهعنهذتكهاتجألوفىهلاتفقايهيتهلاكهرحلهاتيجوكهال
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هيتها ره هاتابوني هيتهلاكهاتسيطوكهلاتابونهسوفبااوكهيتهفمهتفورادا اتابونهحوثهي لري

سوادكهإيوا هيعااوهاكهيطلبجدذ هيضيدك يهلاكهإصوبجدذ هابيدك (يهاوتدا:هفاوبه صءيه

هإيل هحجيدا هعاي  هابن هي حونهإوسل ه ءي ه)كجو هاو : هاتير؟ هرسد  اتألشههل شالاههيو

هه(3)بوتجءوشوايهعدتهفيهطوإىهاتيريهاواهعنهحوولهفيهعلصوىهاتير(

فدعهيجانهاإبوورهذ ههاءلاعاهاتبيهت إدهاتلهاتبضحوىهفيهسووعهتحقوقهاتل اتىهلاتقو ه

هاتحضوريىهاتءوويىهيفود وهتيشلدن؟

لا هياواهفيهح يثهآااهعوهيوونهاانهذتكيهفلنهيبيهسلو هاو :هاطوءوهرسد هاتيره

فقو هفيهاطوبر:ه)يتها يهيلشكهيكهيالإلهفأ وهيهفويوا هإجو هعنهبل يهيلجيدكهبجوهه

تلجيدكهليلجيدكهعوهتلافدكيهلطوإىهيلتئكهطوإىيهفبيوثدكهك تكهزعو ويهث هييوا هإجو هعنه

يهليلجيدكهبجوهتهتلافدكهفجنهاوالذ يهل و حد يهفألتئكها هبل ذ هيلجيدكهبجوهتهتلجيدك

هي ره هإيلهاتجحسن هلاشد لا هبأإجوتا ي هلذاييدذ  هبأ سوالك ي هاوتطدذ  هليذيادا ذياداي

هه(4)عحسنهلإيلهاتجسئهي رهعسئ(

ه هيحصعهبل ههعنهتسيطهاءئجىهاتريجىيهلعنهيلوءد هعنههلا هذكا ادفرهإيلهعو

ها هاتح يث: هففي هاتسمطوني هإيجوو هاتير هرسد  هاءئجىهو  هيعبي هإيل هياوف ه)ا جو :

هه(1)اتجضيدك(

اءعىهاتلهكوفوىهاتبلوععهعيهذؤتوهاءعااوهاتجسبو ينيهفقو :ه)اسجلدايها رههلا ه ورهه

سوادكهإيوا هيعااويهفمهتلوءدذ هإيلهظيجد يهلتهتص ادذ هبا بد يهفإ رهعنهيإو د هإيله

                                         
 (222/ 5رواه احمد بن منيع برجال ثقات واسحاق، انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  (1)
ه(412/ه5رلاههاتطواا يهفيهاءلسطيها را:هعججيهاتزلائ هلعءويهاتفدائ ه)هه(4)

ه(ه:هر وترهثقوت.5/413(هيهاو هاتدوثجلهفيهعججيهاتزلائ :ه)431يهرا ه3/44رلاههيحج ه)هه(1)
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هه(3)ظيجد هل  اد هبا بد يهفينهياالهإييهاتحدض(

هقدقهاد سوكهتلبءووهإيلهذ ا؛هفإكهكعهعوهحصعهفيهاتداايهات يءيهعنهعآسهتجسهبح

إماىهتدوهبوت ينيهلذيهسيدكهبشايهعوءيهإيلهاتددظيهلت تكهتهيبحجعهات ينهاتصحوحه

هذتكيهء رهتوايهعنهي حوبدو.

بعهاكهاتجب ينهاتحقوقيهيجههإيورهاوعهاتجيح هيكهيءااهذتكيهحبلهيوقلهالينهاتيره

جيىهتااي هيحجعهح وفووهسيوجوهبلو اهإنهتأثوااتهعبولورهليذدائد ..هلت تكه اظهاتقاآكها

ش ي لهإيلهذؤتويهلياالهإيود يهليلبواذ هيبل هاتءوسهإنهات ينيهبعهيشودد هبوتحجوايهكجوه

اهبِْئَسهَعَثُعه﴿او هتلوتل:ه هَتْ هَيْحِجُيدَذوهَكَجَثِعهاْتِحَجوِرهَيْحِجُعهَيْسَفور  ُيداهاتبَّْدَراَلهُث َّ ِ يَنهُحجِّ َعَثُعهاتَّ

ُبد ِ يَنهَك َّ ُرهَتهَيْدِ يهاْتَقْدَمهاترَّوتِِجوَنهاْتَقْدِمهاتَّ ِرهَلاتيَّ ه[5]اتججلى:هه﴾اهبِآَيوِتهاتيَّ

لشورهإوت هات ينهات ينهياكنهاتلهذداهيهليفساهات ينهبجزا رهبوتايهيهاو هتلوتل:ه

ْوَطوُكه﴿ ِ يهآَتْوءَوُههآَيوتِءَوهَفوْ َسَيَخهِعءَْدوهَفَأْتَوَلُرهاتشَّ (هَلَتْده325َفَاوَكهِعَنهاْتَغوِليَنه)َلاْتُعهَإَيْوِدْ هَ َوَأهاتَّ

َوَيهَذَداُههَفَجَثُيُرهَكَجَثِعهاْتَاْيِههاِْكهَتْحجِه ْوِرهَيْيَدْثهْعهَإيَهِشْئءَوهَتَاَفْلءَوُههبَِدوهَلَتِاءَُّرهَيْاَيَ هاَِتلهاْءَْرِضهَلاتَّ

ُبداهبِآ ِ يَنهَك َّ ُالَكه)َيْلهَتْبُاْكُرهَيْيَدْثهَذتَِكهَعَثُعهاْتَقْدِمهاتَّ ُدْ هَيَبَفاَّ (ه322َيوتِءَوهَفوْاُصِصهاْتَقَصَصهَتَليَّ

ُبداهبِآَيوتِءَوهَلَيْ ُفَسُدْ هَكوُ داهَيْرِيُجدَكه ِ يَنهَك َّ هاْتَقْدُمهاتَّ هه[322ه-ه325]اءإااف:هه﴾َسوَوهَعَثم 

هاهعدابهادتحوالهعنهحقدقهاد سوك:ه4

ذ اهاتجو ههتصدياذ هتيججبجيهعنهاتجغوتطوتهاتاواظهاتبيهيجورسدوهاتجمح لهفيه

اتجيح هباد رهاتججبجيهات يهيجثعه جويهاتقو هاتحضوريىهاتبيهحو هات ينهاللكهتحقوقدويه

ه هفودوي هلاتبيه قاذ  هات يني ها حاافوتهر و  هاتبوريخهعن هفي هلاي هت تكهبجو عهبليسب تدك

ه.لح رتهعءدوبعهاكهاتجصوالرهاتجق سىهتألاليوكه فسدوه ودتهاتودوهيءاال دويه ءااذوهعثيجوه

                                         
 (464يهرا ه3/536(هيهلابنهحووكهعنهطايقهيبلهيليله)43333يهرا ه5/333رلاههيحج ه)هه(3)
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هبءفسهطايقبد هفيهتلوعيد هعيهاءاليوكيهفق هيتوحتهتد هفباله ل حنهسءلوعيد هذءو

طدييىهحاجداهفودوهاتوشايىيهلتهيزاتدكهيحاجد دويهلرفلداهحوءدوهاتاثواهعنهاتشلوراتيهلاتبيه

هتدذجداهي د ه وولاهبدوهفيهعدا دىهات ينهات يه ووهبءقوضدو.

هذتكهاتش هتيكهاتشلوراتي هيذ  هلذدهلعن هاتاءوسىي هإيل هاتثدرل هابوك هات يهرفي لور

ه]اتحايىهلاءادلهلاتجسولال[يهلسءاظهع ظهتطووقد هتد ههاتثمثوى.

ه:لادتحوالهاتحايىيهاه

إنههيكهبباتهاد سوكذيههاتبيهيإيءتهاتحايىاتفا سوىهيل هعوهفليبرهاتثدرلهتق هكوكه

لز هذتكهببحاياههعنهاتير..هيلهبهلا هب يت.هاد سوكيهء دوهتصدرترهاو اهياوتهحايىهاد سوك.

هاتيرهإنهحووتر.

ق هيح ثهذ اهيهفات ظهيتلهإيلهبقوىهعوهكوكهعنهبءووكه(3)ث هكوكهات قمنهاتصءوإل

هكوعم هفله درلهاتججبجيهفلهكعهشلوهفور لكوكهإوعم هعنهيذ هاتلداععهفلهيهات قمنهتغواا 

هاتباكوزهإيله)فااليى(هاد سوك..

هل فااليبد هاتجسبقيىه)اتجبحارل(هعنهغواهطايقدوهاتسدظيهات ظها هذاقهذؤتوه جولو 

هفلهادحسوسهبوتحقدقهلاتبولوتيه كوكهيضجنهتد هاهعيهادحسوسهبوت اتوىهاتجبجوزلهاهتداز و 

هلاتحايىهلاتتبزام.

هلاءامقه هات ين هعن هيبحييدك هادعو  ها هرلي ا  هرلي ا  ها هكو دا هاتج ال هاتج يءى فساوك

أثواهو هعنهاتاوتهاتلءوبهفلهاتايبهاتله)حايى(هاتج يءىهلبحوحبدويهلببلاتبقوتو يهببأثواهات بق

ات سمخهاتب ريجلهات ائ هعنهات ينيهلببأثواهاتبفسواهاتحودا لهتإل سوكهات ظهبثبرهات ارليءوىه

فلهاتءفدس؛هلببأثواهاتبفسواهاتجءسلهتيسيدكهات ظهبثرهفالي ؛هلببأثواهل دالهاتشوونهاتفورهه

                                         
ها راهكبههسو هاطههلعحج هاطهيهاصد وه)ع اذههفاايىهعلو ال(.هه(1)
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رهعنهاتألطوئىيهفويجأهاتلهاتحعهاتااوصهات ظهتق عرهاتج يءىهفله درلهاتقدلهبمهيساهتلصج

هبغوو..

هبفااليبدوهاهكو تهتسبقلهذ ههاتفااليىهإيلها حاافيه هرلي ا  لاتجايلهاهلذلهتحسهرلي ا 

هفدلهاور ىهعنهحوتىها ل امهاتاووك..هفلهكعهشلو.

هيلهغواهتز هم..هليا تفيجوهيحستهب اتوبدوهيا تهتءوضعهتبحطو هكعهاو ..هتزعو 

هعلاكىه هفل هاسبأل عتهض ذو هء دو هلاتبقوتو  هلاءامق هات ين هتحطو  هاتل بوت اتهتسلل

)اتبحار(..هاسبأل عدوهاتا عهتوص ذوهإنهعءوفسبريهبوءجوهكوكهذدهفلهلاايهحووترهعبحيم هعنه

هات ينهلاءامقهلاتبقوتو .

اءساليههق هتحطجتهرلابطهاتججبجييهلرلابط؛هفلح ثهإء هذ اها حم هع عاهشءوي

هلفس هكووكهاتا عهلاتجايلهكيودجو..هفي هيلدالاهر م هلاعايلهكجوهايقدجوهاتير.

هلا هفق هرلابطرهات بجوإوىهلضلفتهفله فسرهرلابطهاءسالهلرلابطه هاتا عها يعو

هياانهاتلهاآلتىهعءرهاتلهاد سوك..هآتىهعءبجىيهلتاءدوهتهتاواله اتا دتىهذاتدوهاهفق هي وحهشوئو 

ه هيل هبإ سو وىهتفاا هلإل هلت هشوعع هذ ف هبم هتحرىي هتحرى هاتحوول هتلوش هلا جو تحس..

اد سوك..هث هاذاهفاغهعنهاد بو هاتجوالظهات ظهياوتهكوو رهاتحلهليطجسهاشلوإرهاتالحهفوره

هياهبسوههاءسيدنهاآلتلهات ظهيؤالظهبرهاتلجعهاها طيقهفلهحودا وىهذوبطىهيشويهاللافيهاتحوداك

هاتد فونهاتقايوون:ها بو هكوآلتى..هلا طمقهكوتحوداك.هلتبحد هفله راههاتلهذ ين

هنهاهاءادلهلادتحوال:

عورسرهادتحوالهابوكهاتفبىهاتطدييىهاتبيهحا هيل هعرداهعنهعروذاهاداووهات يهتق هكوكه

ه هعن هابب او هفودو هاتفا سوى هاتثدرل هاتودم هحقدقهاتل هإيل هلاتسوطال هلاتءده هاتسبلجور ذد

هذتك.هاتجسبضلفونيهث هابيد هبل 

لا جوههيي هياببهتمعو هاتثدرلهاتفا سوىهاتءجوووهبإإمكهيادتد هتيلوت هبد اهاءسيدنف
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هيحيدهتد  هكجو هاتلهاءرضهيقسجد دو هتاكىهءبود هات يهعوتيهفد هياثد دوهيهسورلا لكأ دو

إءر..هيعوهيذعهاءرضهعنهاتوسطووهلاتجسبضلفونيهفيد هعصوااكهتهثوتثهتدجو:هاعوهاتجدت..ه

هسألال.لاعوهات

هاتسألال هاتشلدنهيعو هيبءوو هبدو هاوم هاتبي هلاتجدوءى هاتقوسوى هاتدظوئب هتيك هفدي ي

ه هاتبيهيإيءتهفودوهاتجسبلجالي هاتبيه وتتهاتوشاهفيهاتفبال هفإكه اائ هادبوالل هاتجدت.. ليعو

هحقدقهاد سوكيهلاءادلهاد سو وىهتهتل تدوه اائ هاتوشاهفيه جويهفبااتهتوريألد .

يبوالتد هبايطو ووهاتلرجلهعنهي عهااضوعهاتصونهتبو دوهيكثاهعنهتق هبيغهإ الهات ينه

هإشاينهعيودكها سوك.

لكو تهفا سوهتسبلجاهاتجزائاهرغ هارااللهشلودوهات ينهاولعداهاتسبلجورهبلءبيهلت ه

تسبجههفا سوهتء اوهاتحايىهاتج ليهفيه فدفهاتشلههاتجزائاييهاتهبل هيكهابيتهعنهذتكه

هلبصدرلهبشلىهاوسوى.هيتجيود ونه سجىاتشلههاتجضطد هعوهيقورنها

لفيهيثءووهحانهاتجزائاهطيههحاومهفا سوهعنهاتقوئ هاتلومهتيجوشهيكهيحد هي جعه

عسج هفيهاتجزائاهاتلهكءوسىيهفدايهاابوورههإيلهعسج هاتحيهاءلرتيهفيهاتقشورلهفبق عته

يهاتجغانعججدإىهعنهآتوىهاتدء سىهتيسمحهاتفا سيهاتلهاتجسج يهلكوكهاتداتهلاته مله

هبوتجصيونهات يها رهإ الذ هبا) يهف ايداهإيود هلابيداه3433لكوكهاتجسج هغو و  (هعصعٍّ

هفود هاتلهعءبصبهاتيوعيهحوثهيبواللذ ه جولو .

ه هسءى هعن هاءعواكي هاتطوااك هيتقوذو هاتبي هاتقءوبع هإ ال هيحصي هسءىهه3323لا  اتل

 هوبعهإيلهعءطقىهاتدءمهزذووهسبىهعميونهلسولجوئىهلسولىهلإشاينهيتبهطنهعنهاتقء3324

هاتصوءوىهلح ذو.

ليتقتهاتطوئااتهاءعواكوىهلاح هلسولونهعيودكهتباا يهعنهاتجداالهاتاوجووليىهاتسوعىه

هإيلهعءطقىهفيه ءدنهفوبءومهتدازيهعسوحىهاياتء اهاتشجوتوى.
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يعوهعوهفليرهتيجو ه وبشىهلغواههعنهاتجمح له]ذبيا[يهفددهتهياوالهيد بهيلهيلواهإءريه

ق ه و هاتغجاهيهف(3)تألسبهيقصاهعداافرهعيهاتودداليهليءسلهعداافرهاءاطاهعيهاتغجالاتاثواه

د يهتل فتهاح ظهعءشدراتهاتود سادهعوهحصعهفق هاتجسبضلفونهعنهادبواللهعوه وتد ..ه

ه:(4)لعجوه ووهفودوهعنهعآس

اهه3312ات كبدرهذو زه يدبارهاهيح هاتجسوذجونهفيه ووغىهادا ونه درعوا هاهإومهيكه

يكهات مهات يهيجايهفيهإالقهاتغجاه)المهي ءوي(.هث ه ءَّفد هاءسبوذهذو زهف.هحوءثاههذكا

هلبيغته هت هيسبطيه فيهي يد هاآلري(. ه)اذ ال هعح َّ هغوا هإْااوو  هتجثعهعزيجو  هعسبقيى فيهفئى

اتألصوئصهاتلْااوىهت ظهاتغجاهعنهاءذجوىهالر ىهيذيبدوهءكهتصيحهعدضدإو هتاسوتىهالكبدراهيه

فوه دسبونهعسوإ لهات كبدرهريّباهفيهاس هاءبحوثهاتِلااوىهبدزارلهاتصحىه)إء هلعجوهاوتبرهاي

عهاطاا هبوتغو هإيله فووهاتجءسهاءتجو ي( هعءواشىهرسوتبدو(هاكهات مهاتغجايه)ُيشاِّ

رهطووههُي َإلهات كبدرهبدرتشيهع كالهاتلهذبياهيقباحهفودوهفاضهاءشغو هاتشواىه لل َّ

يدكهاطاا هإيله قووهالمهاتفمحونهاءتجوك(إيلهاتغجاهلتلقوجاد ه هبوتججيىه راا هء د ه)ُيشاِّ

يه  رهااارهيالظهاتلهتفوا هيلضوعهاتغجايهاذهل جد ه3312اليسجواهإومهه34لفيه

هبأ د ه)عجاعدكهعلبواللكهإيلهاد اام(

ُشءتهحجمتهاإبقو ه جوإوىهإ ي لهض هه3316لام هإومهه3312لفيه دويىهإومه

صهتد ه ه ءوحهفيهعلبقعهبداءدت .هاتغجايهلُاصِّ

هبءقعهعقاهاتجاكزهاتدطءيهتشئدكهاتغجاهاتله3316لفيهإومه يهي  رهذجياهبءفسرهيعاا 

                                         
ارتوطتهادبواللهاتءوزيىهباه)اتوددال(هبحوثهاسبقاهفيهاءذذوكهيكهاتءوزيونهت هيوو لاهسدظهاتودداليهلا هسوإ هادإممههه(1)

هإيلهاتوددال..هبعهتطدرهاءعاهاتلهح هي رهاذاهعوهيرااله اتغابيهلاتصدود يهإيلهتاسوخهذ ههاتفاالهحبلهي وحهاللرهاتضحوىهحااا 

ىهت هتانهعقصدرلهإيلهاتودداليهلا جوهذيهظوذالهشوعيىهعجب لهتشجعهاتغجاهلاتسمفهلاتودتء يونهبوحثهيكهيووِّنهيكهادبواللهاتءوزي

هلغواذ يهفإ رهيصوحهذ فو هتدجدمهشاسه)ا را:هاتجدسدإىهاتودداليىهتيجسواي(

ه.اتجدسدإىهاتودداليىهتيجسواي قمهإنههه(1)
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باتون..هلفيهاتسءىه فسدوهاإُبقعهثمثجوئىهغجايهكوكها هاسبقاهبد هاتجقومهفيهاايىهعو فدياته

هحوثهكو داهيجيادكهاتحقد هلاتاالم.ه

(يهلامسيهيغيههZاتبوتوى:هغجايه افه)هلا هيعاهذجياهببصءوبهاتغجاهفيهاتفئوت

ه) هاتغجاي هاتلْاق ه)ZMإيور هاآلري هاتلْاق هإيور هيغيه هلامسي هلامسيه-ZM+(ي (ي

ه(.هZMيبسولظهفورهاتلْااوكهاتغجايهلاآلريه)

ليجوِّزهاتجؤرخهح.هبيِّءجهفيهكبوبره)يتجو ووهلابواللهاتجءس(هبونهيسوتوههعألبيفىهدبوالله

ايقهازاتىهاتق رلهإيلهاد جاونهلااابطوفهاءطفو يهلادبواللهاتجءسهتبجثعهفيهادبواللهإنهط

هإنهطايقهاتز هفيهاتجلبقامتيهلادبواللهإنهطايقهادفءوو.ه

هعثو هلاح ه هعجاال هيعوهلذ ا هاتلاق.. هاتبيهتد فهاتلهتءقوى إنهبلضه اائ هادبوالل

فغو سبوكهيإيودوهفديهكثواله  ايهتشد ه اائ هادبواللهاتبيهتد فهاتله شاهاليجقااطوىهات عوو..ه

هلاتلااقهلفيسطون..هبعه جويهإدات هاتجسبضلفون.

لبل هكعهذ ههاتجآسيهاتبيهت  هإيودوهكعهاتدثوئقهاتبوريألوىهيأتيهاتجمح ليهلبءووهإيله

هاتلءبه هلسويى هذد هات ين هتولبوالا هاء وعي هات ين هإن هاتجءحافدك هبدو هاوم حداالثهبسوطى

هتلءبهذدهادتحوال.اتاواظيهليكهاتحعهات يهيحجيهاتوشايىهعنها

هههلي كاهاتجمح ل ه33تدتهات ينهتجوهشد  وهذججوتهي رهه(3)اتج الهعءد هاصد و

سوبجواهيلهاتءزاعهاتفيسطوءيهادساائوييهيلهعشوكعهاياتء اهاتشجوتوىهيلهييىه زاإوتهإءوفىهبسوهه

هكيجوتهفيهكبههعق سى..هبعهلتهحبلهات لتىهادسمعوى.

هاتوايطو  هاتجيح ين هيكثا هليحو ج هشدال هاللكءز]وون هسوه[ريبشورال هكوك هات ين وو هبأك

هتيلءبهلاتحالنهإواهاتبوريخهحوثهاو هفيهع كااترهاتبيهكبودوهإومه ات ينه:ه)4331رئوسوو 

                                         
ذعهات ينهعسوههحقوقيهتيحالن؟هلذعهيأليدهتوريخهبلءداك:ههعبا  هعقو اسبف  وهاتجواللهاتليجوىهاتداراللهذءوهعنههه(1)

هاتجيح ينهعءدو؟يهعدايهاتسدريهاتج ي يهتا جىهاليجىهاتغزي.
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ه(ذدهاتلمعىهاتائوسوىهلاءاطاهاتبيهبجد ودوه قس هي فسءوهاتلهطافون:ه حنهلذ 

ءوهبمهحالنيهكجوهكليضوفهي رهتدهيتغيهات ينهء وحتهاتفا ىهيكواهباثواهتلوت ه

تحرءوها ألفوضو هفيهعءسدنهاتاااذوىهءكهاتاثواهعءدوهيلدالهتيطوئفوىهكجوهفيهاياتء اهاتشجوتوىه

هلاتدء هلبوكسبوكهإيلهح هتلوواه.

ه؛تانهات راسوتهاءكواليجوىهت حضهتيكهاتءرايىهاتبيهتابطهعوهبونهاتحالنهلات ين

هتهتد  هإماففيهبحثه شاههعلد ه وديدركهلسو  يهتمابصوالهلاتس ىهممهتوونهي رهإجدعو 

لعنهبونهاجسىهلثمثونهه..4331بونهات ينهلاتءزاإوتهفيهييهعنهاتحالنهاتبيها  تلتهفيه

نهغونهفيهحوهيبوتجوئى(هكو تهيسووبدوهاتجووشالهعاتوطىهبوت ينه34 زاإوهعسيحوهاجسىهفقطه)

باكته جويهاتحوتتهاو هلاشهيبوتجوئى(ه43اتلوععهات يءيهتجوعو هفيهيربيهإشالهحوتىهيااظه)

ات راسىهفيهتل الهعسوووتدويهلكو تهيكثاهاءسوونهشودإو هذيهعوهتليقهبجلورضىهاتحادعىهيله

اتءرومهاتابصواليهيلهاتي يدتد يهيلهاتسووسيهيلهات بجوإيهتي لتىهحوثهبازتهفيهثيثيه

هاتحوتتهاتبيهتجتهالراسبدو.ه

هلسولجوئىهاءتبهاتحالنهوفىتاهشوعيىهالراسىهلذيهاكجوه ج هفيهعدسدإىهاتحالنه

هلثمثىهاتجئىهتبجولزهت هطوولبدوهفيهات يءوىهاتحالنهيكهاهاد سو وىهتوريخهإواهلثمثونهلست

هبوتجوئى.ه2هعنهياعهيي..هحابو ههلإشاين

هيكها حسوره هعفوالذو هلاتسممهإنه بوجى هتقاياهعلد هاتابصوال هيااظهيسفا عنه وحوى

تهإماىههل سوىهاتجيح ينهفيهات لتىيهتبجبيهبوتسي هيكثاهليدوهتيقوئوو هات ينهفيهاللتىهعوهتهيج

هاتشودإوىه ات لهبوءاصهافوت ل هاتبيهتليدهفودوه سوىهاتجيح ينهيهتدوهبجسبدظهاتسي هفودو

ه.هبوتسممهتءل هت هاهلاتبشوكهرلسووهعثعهشودإوىهكو تهاتبيهيل

معو هاءاعهسه تهكدريوهاتشجوتوىهضجنهتئحىهات ل هاتلشاكوهييضو ههاتبقاياهلبحسه

هرغ هي دوهاءاعه سوىهعنهحوثهإ الهاتساوكهاتجءبجونهاتلهاليو ىهعو.
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هادكيهإء عوهأ ريهبيغيههاتءزاإوته[هسوههكدكهات ينهبورزاهفيه دكهللتبلا هفساه]

حبلهإء عوه:ه)ليضوبهيوهاليءوىهكد بهعقبضههتدوبأ دهاتصااإوتهتد وبهيب هعلق ا ههاتدااي

تحالنهات يءوىهفيهاتقا ونهاتسوالسهإشاهلاتسوبيهإشاهفوجوه ا يهبوتبوريخهاتلهعوهيلافهبو

هيبل هحاكىهاد محهاتوالتسبو بيهفيهغانهلشجو هيلرلبوه ج هيكهاتلوععهات يءيهكوكهعدجو ه

هتُأثواهاءساهاتحوكجىهلاتسيطىهلاتابصوالهاتبيهكوكهعنهشأ دوه لتانهيبوونهي رهكوكهذءوكهييضو 

ه(تحايكهاتحالن

هبقدتر ه)ليألب ه دك هتدريطهات ينهفيهعلر ه: هت  هاتطاحهاتقوئعهبأ ر تليءيهيتفقهعي

ه(اتحالنيهتانهاتقد هبأكهات ينهذدهاتجسؤل هإءدوهذدهتحايبهتألالتى

ىهيكهات قسوعوتهات يءوه[ريبشعهللالكدك]اتاوتوىهاءسبااتوىهاتجسيجىهلذا اهذكاته

ىهات ينهكهيذجو)اه[:تفد هادتر]ي وحتهلاضحىهيكثاهفيهاتحالنهاتح يثى.هلتقد هفيهكبوبدوه

هتبأثاهليكهاتدديىهات يءوىهتهيا هتصوإ تهاتودمهبسوههاتلدتجىهاتبيهتبح ظهلتغواهكعهشيو

إء عوهتءدورهاتبحوتفوتهاتسووسوىهلاتقدعوىهتهبعهتزالاالهيذجوىهكجوهرييءوهفيهيدغدسمفووهسوبقو ه

هلاتودسءودك هلاتاالاتودك هاتصابودك ها قس  هاتبسلوءوتهإء عو هيلائع هيهفي ثداللكسهلراتل

ه(لكوثدتوكهلعسيجون

كجوهيشورتهللالكدكهاتلهات يابوتدره  امهحسونهات يهاسبأل مهاتسمحهاتاوجوليه

ألسبهت:ه)لاوتتهفيهاتابونهيض هاءكااالهبوءجوهظداهإيلهشوشوتهاتبيفوزهلذدهيصييهتير

هات ين هيادك هاتحقوقى هفي هاتسوئى. هء حونهاتءدايو هاديو  هلعحاكو  هعءوسوو  هغطوو هات ين هيدفا

هيو لهإيورهإء هاءتقوووهلاتصوتحونيه هاتجبلطشدكهتيسيطىهإجو هيجورسر هإء عو هتجوعو  عألبيفو 

لذ اهي  هإيله فسوىهاد سوكهيكثاهعجوهي  هإيلهات ين.هلت تكه اظهاتاثواهعنهاتءزاإوته

ه(اد سو وىهتحدمهحد هات ين

هاتطا هاوع هعن هات يءي هاتألطون هتدظوب هيب  هي ر ه محظ هاتشجوتوى هاياتء ا ونهفلفي
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ه.اتجسوحهااتووبوهإ لاإبواههات يهه[ايوكهبوزتي]لبوءاصهفيهحوتىهاتقسهاتوالتسبو بيه

ي رها هت هتضألو هاللرهاتلداععهات يءوىهفيهاتءزاعهات ائاهفيهاياتء اهه[للتبلا هذكاه]

اتبد وفوتهاتشوئلىهذيهكوثدتوكهلبالتسبو تهب ت هعنهادعيهلاتحواليهعجوهيسوذ ه)اتشجوتوىه

هادإممهعنهلكوكهذءوكهاتاثواهعجوهيجايهايبهاتاداتوسهعجوهت هيبطاقهترهيرفيهايطهاءعد

تق هكوكهبوزتيهشألصو هلاضحو هلعؤثاا هفيهطافهاتوالتسبو تهلبءلههيعصوتحوتهلعوهاتلهذتك

ه(عداافرهإيلهيسسهاليءوىيهتاءيهيإبق هي رهت هيانهعجثم ه و ا هتبيكهاتشايحىهبشاعهإوم

ات لرهاديجوبيهات يهييلورهات راسوتهاتاثوالهاتلههبودضوفىهاتلهذتكيهفق هيشورت

سههعلد هبحاهءو هاتبغطوىهاتجءوسوىهفيهادإممهتتهتألسبههيهلذيهات ينهفيهتحقوقهاتسمم

هاهعثم ههريوضوىهيلهاليءوىهافق هل  هاتجلد هيكهات ألااطهفيهييهعججدإىههاهاتابصوالهلاتسمم

سي هلياتوطهإواللهبوتجءوطقهاتبيهتءل هبهيات لتىهتجداطءونهفياهبونهاتلماوتهيقديهيكهشأ رهعن

يكثا.هلا هإافهاتبوريخهي وسو هعب يءونه  ا هلذ هعنهيشداهالإولهاتسممهعثعهعورتنهتدثاهكوءجه

ه د ودرهلاتجدوتجوهغو  يهلاتجطااكهاليزعد  هتدتد.

يجههإيوءوهيكه بجلنهفيهاتحوتتهاتبيهيلجعه:ه)وقد يهفذتكه[ دكهللتب]هلي كا

هعوهيحرلهبوتبغطوىهادإمعوىهفودوهاتءو سهاتجب يءدكهبا هدحم هاتسمم..هلذده و هه والرا 

ه(إيلهإاسهاتجو ههاآلاا

لبوتءراهاتلهاتحالنهاتاواظهفيهاتجئىهإومهاءاوالهكوتحانهاتلوتجوىهاءلتلهلاتثو وىه

هيكهتادكه هات يءوى ه اظهبدضدحهكوبهيجانهتي لافيهغوا هلحانهفوبءوم.. لاتحانهاتوورالل

لهتجوعو هكوت لافيهات يءوى.هعجوهيطاحهاتسؤا هإجوهاذاهكوكهادتحوالهاتجبش الهعسؤلت هاتق رهع عا

هبءفسرهإنهات عورهلاتلءبهكجوهات ين.

طهتهيقيهاتيدمهإيلهاتي يدتد وىهات يءوىهفق[يهفإ ره)ريبشعهللالكدك]بحسههعوهتقد هل

معىهفوراىهفيهاء رجىهبعهاكهادتحوالهاتجفالضهعنهاوعهات لتىهكوكهإهيفيه شدنهاتءزاإوت
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اذ ..هعجوهد جهلبد هبدتهلغوتاتفوشوىهفيهاتقاكهاتلشاينهكءرومهسبوتونهلتوبدهلعولهتسيه

هاتجميون هلعلو ول هعصاع هإءر هاتالسههي بج هعن هاآلتف هإشاات هاتجيح لك هيإ م كجو

ه(اتجسوحوونهبسوههعلبق اتد هبد فهافااغهات لتىهعنهات ين

هلادتحوال:هاتجسولال هاه

ه هاتبطدريهت هبءرايى هيلبق  هي ر هذتك هبوتجسولالي هيصط م هكجو هبشيو هادتحوال يصط م

ليلبق هعلدوهبجوهيطيقهإيوره]ات ارليءوىهات بجوإوى[يهلذيهذتكهاتبواياهاتليجيهتاعهي داعه

هاتلءصايى.

ه هاتجسبضلفونهعنهلذيه رايى هلاتطغووكهدتغوو هاتبجوا هكعهي داع هاتلهعجورسى ت إد

اتلوت هاتهاءاديوو..هفوتوقووهتد هلح ذ ..هلت تكهتد هيكهيءبدوداههاتد دالهحبلهتهيوقلهفي

هحبلهتهيوقلهفيهاءرضهاتهاء يحه هلتد هيكهيوو لذ .. هاتجسبضلفون.. ثالاتهاتفقااو

ه.إيلهل رهاتبح ي يهلاءلرلبيه)اد سوكهاءبوض(لذدهبوتبأكو هتوسهسدظهلاءادظ..ه

عهلاتبيهتلءيهإ مهت اتق هكوكهذ اهاتجلوورهذدهات يهفبحهاتججو هتيايسجوتوىهاتوشلى..ه

وهتيجءوفسىيهلعنهيسبطيه ات لتىهفيهاءإجو هلاتسدقهاتبجوريىه دوئو ويهبعهتباكهاتوونهعفبدح 

هاتصااعهلاتبءوفسهيوقَه هحيوى هعغوالرل هإيور هاءاديوو هيجوري هت هلعن هاتحيوىي هعهيفي اوكهفم

ات ينهتهيجيادكهعنهريسهاتجو هعوهيجاءد هعنهعءوفسىهيلتئكهوسهاتضلفووهاتهتيضلفوو!هلت

هاتجيووراليااتهلاتجيود واات.

تق مه..هلذيهات لتىهاتبيهاتبأليصهعنهاللتىهاتافوهلكوكهذ اهاتجلوورهذدهات يهالإوهاتله

ه هاتسان هتأعون هفي هلاتجسوإ ل هلعلوشوتهاتبقوإ  هاتصحي هلاتبأعون هعجو اتبليو  وهلغواذو

بضلفونه..هءكهذتكهسوباكهتد هاتفا ىهاتوقووهعيهاسبضلوفد ..هلذ اهعءوفهتيقدا ونهتيجس

هاتبيهلضلءوذو.

هاتشلدنه هاسبلجور هاتل هاءاديوو هاتجسباواين هالإو هات ي هذد هاتجلوور هذ ا لكوك
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هاتجسبضلفى..هفبيكهاتشلدنهتهتسبحقهاتحوول..هءكهاتحوولهتهتادكهاتهتألادظ.

ورهإيلهاتججو هاتابصوالييهلاتجآسيهاتبيهيح ثدو..هبعهت هيبدابهتأثواهتيكهاءفال

ه هتسبلجع هاتجسبضلفونراحت هدبوالل هاتدسوئع هيؤعءدكهكع هاتجواليدك هاتفمسفى هكوك هفق  ي

هببدريثهاتصفوت هييهيك ه.. هاتدراثى هاتبي هاد سوكيهذي هطوولى هتح ي  هفي و هعدج  ا تيلههاللر 

راثوىهاتجوءوتهاتديكهت تكهيلبق لكهلكو داه..هكوت كووهلاتدديىهاتشألصوىترهلاتسجوتهاتفااليىه

تسبطويهتفسواهاصوئصهاتشألصوىهاتوشايىهلحعهاتجشامتهاد سو وىهسداوهكو تها بجوإوىه

جوترهاتووئىهذيهاتبيهتؤثاهفيهسيدكهاد سوكهلسكعهعقدتىهت كاهيكهيا بدكههلكو دا..هيلهسووسوى

ه(3)اتشألصوى هي إدكلبءووهإيلهذ ههاتإبقوالاتهي كعهاتدسوئعهحبلهتهاتلهعجورسىههراحدا

هيوقلهإيلهاءرضهاتهاتلءو اهاتصوتحىهاتقديىيهلاتبيهتجلعهاد سوكهيكثاهتطدراهلراوو.

ه هذ ا هتحقوق هلء ع هبونهاوم هتوجوزلا هاتجألبيفى هاتججوتت هفي هاتووحثون هعن اتاثوا

هاتلءو اهاد سو وىهاتصوتحىهاتقديىيهلبونهاتلءو اهاتبيهت هتصعهبل هاتلهاتجاتوىهاد سو وى.

و  هاكهتيووتغونهاتسداله ج:ه)بقدترهبلضد اتبيهل يداهاتودوهعوهإواهإءرههعنهاتءبوئجل

هاتووضه هاتووتغون هت ظ هيك هحون هفل هي هاتعوم هاتل هبقدل هبورزاك هيلفاوك هالاكءى هيلبشال طدييى

هفوتحىلء هيلبشال هاصوال ه جو   هاتسدال هطفو  هاتلاقهي هذتكهفإك هلعن هي ه غوااك لفاوك

ه(دراهبإإبوورههاءكثاهاحبفوظوهبسجوتهاتح ثاءبوضهذدهاءكثاهراووهلتط

ايجوهيادكهيطفو هاتل ي هعنهاءإااقهادفايقوىهياعهذكوواهعنه)ه:[ذوفيدكهاييوس]لاو ه

هليحبفظه هلبيو اي هادفايقيهيصوحهغووو هفور هلتانهفلهاتداتهات يهياوا اتطفعهاتلرلبيهي

ه(اتلرلبيهبوتاثواهعنهحوديبرهاتطفدتوى

فق ههيبونهاتوشاهكوتبفااىهبونهاتغء هذيهاءسوسهتاعهفااهعواليتجايهكو تهاتبفااىهل

                                         
ه(1) .هلهذدهإوت هبايطو يهليح هياابووه3623ذكاهذتكهببفصوعهاتسواهفاا سوسهغوتبدكهفيهكبوبره)اتلوقايهاتدراثي(هإومهه

هتشورتزهالارلك..
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ه هث ها بقعهعنهاتح يثهإنهه[ار ستهريءوك]عوَّز بونهاآلريونهلاتسوعوونهإيلهيسوسهتغديي

هاآلريىه هاتالح هعقوبع هاتسوعوى هلاتلوقايى هاتسوعوى هاتالح هإن هاتح يث هاتل هاتسوعوى اتيغوت

ه.هه(3)هويوءوىهيلهاتءوبلىهعءدولاتلوقايىهاآلريىهاتبيهذيهييضو هاتالحهاتد

ث هسوالتهاتفاالهاتلضديىهاتألو ىهبوتفدتكهيلهاتشلههاتلضدييهلعفوالذوهيكهتاعهيعىه

إوقايبدوهاتألو ىهبدوهلتاعهفاالهفيهذ ههاءعىهسجوتهيزتوىهيحجيدوهإنهطايقهاتدراثىيهلا بدله

قهاآلريونهإيله)اتسوعوون(هيهذ اهاتلءصاهاآلسو يهديهاتجغالسهفاءعاهاتلهاتح يثهإنهتفدُّ

.هعجوهالفيهاتلهلسطهيلربويهكجوهالارهاتح يثهإنهاطاهاتالحهاتسوعوىهإيلهاتججبجلوتهاآلريى.

ههاسبلجو هكعهاتدسوئعهتجحورببد .

هاتءدعهعنهاتل اوهيسبء هاتله رايوتهذاتهاليوو وتهلعسدغوتهإيجوىهإنهكوكهل ذ ا

هلا ه)اتابصواليى هاتفبااضوى هاتسجوتهاتسيووى هلإن هإوعىي هلاتحاءإااق هاتثوببى بجوىهتثقوفوى(

هتيشلدنهاتبيهيااالهتصءوفدوهإااوو.

اتجواليهادتحواليهات يهعنهيذ هعصوالرهاتفااهات بجوإوىهكو تهذ ههات ارليءوىها هل

كوكهيب هتواياهابواللهاتجميونهفيهيفايقووهلاسبلووالذ هلبءووهإيوره..ه(4)ا بشاهفيهاتلوت هاتغابي

هعنهإه ه زو هإيلهيسوسهيكهذ ا هاتحضوريىفيهآسوو هاتا عهاءبوضهلعدجبر هيوو هه؛و فدد

هاتجميونهتوؤسسهعجبجلوتهعبق عىهعبحضال!ه

هاتاد ته دبوءدهاتوشاهاتلهيإااق:بجءوسوىهاتح يثهإنهاتا عهاءبوض..هفق هاس هل

لذذههاتلهيكهاتجءسهاآلريهاءبوضهذدهعؤسسهاتحضورليهه.يبوضه)آري(هيهلي فايهليسدال.

هاتهإنهطايقهاتءقووهاتلءصاي هاتلْاقهتيجانهاتحفوظهإيودو .ه.ليكهاتسجوتهاتجبفداىهتد ا

ههيكهاتبودتد وونهذ هيرالهاتلءو اهاآلريىهء د هلح ذ هات ينهاحبفرداهبءقوئد .هيك ل

                                         
هذ ههاتءصدصهعقبوسىهعنه]عدسدإىهاتودداليى[.هه(1)

هذ ههاتءصدصهعقبوسىهعنه]عدسدإىهاتودداليى[.هه(1)
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هادتحوال..هلاتقو هاداماوى

هات هاتجدجى هتإلتحوالعنهاءسيحى هاتجقولم هاتلهاتير هياتلهاسبلجوتدوهبيهيحبو هات اإوى

سمحه]اتقو هاءاماوى[يهلاو ىهتيكهاتبيهتلورفتهإيودوهاتوشايىيهلالا تهبدوهفطاتدويهذتكه

فوتفيسفىهاتجواليىهاتبيهتألبصاهاد سوكهفيهه؛ي رهتهيجانهيكهيادكهتيجيح هييه دانهحدتدو

تكهيكهتدفاهوىيهلتهتسبطويهك قيهاوجىهعنهاتقو هاتأليكوو رهاتوودتد يهتهتسبطويهيكهتفساهي

ءتووإدوهييهحوفزهي فلد هتيسيدكهاءاماييهلاو ىهاكهكوكهيحجعهعلو يهاتبضحوىهلاديثوره

هلاتو  .

لكوبهيجانهذتكهتجنهياظهاتحوولهات  ووهفا برهاتدحو ل؛هفي تكهيساعهتسبلجو ه

اهرهاتل مهاهكجوهيبصدرهاهلتهيجانهتجثعهذ كعهلسويىهتءوعهعي اتدوهلشدداتدوهاوعهيكهيطوقهإيو

هلاكهفلعهذتكهادضه هتيوشايىهتادكهإيلهحسونهعصوتحري هيلها عى يكهيؤاليهييهلظوفى

ه جويهفااههلع ذورهات يهيؤعنهبر.

هاتجمح له هيجبيار هلت هاتجؤعءدكي هيجبيار هات ي هاتسمح هذ ا هاتل هيشور لا 

اتد داليىههتليوقوهإيلهتيكهاآلراوهابسديساه[فايودر ]يسبوذهاتفيسفىهبجوعلىهه[بداوءساي]

توسهفيهلسلءوهذءوهسدظهاتابصورهإيلهذكاهاتءبوئجهاءاماوىهاتبيه)ه:بقدترهاتججبيئىهبوتش لذ

لاتبيهتجثيتهفيه اااكهكعهاتقو يهلكعهاتقدا ونهاتجدضدإوىيهلفيهيهتابتهإيلهذ ههاتفيسفى

هاتجدتهظوذالهحبلهيرغتها هاتد داليىهاكهوىيهبعاد سو هاتحووله  لظهلإ مهاسبحوتىاالإووه

ه.ه.سورتاهي يهإيلهعلءوذوهعنه فسدو ويهالإدتدو يهاتبشاوكهفهاتللعنه بوئجهاتد داليىهييض 

و هه(3)(  لظهاوومهكعهعوهيبسج هبالحهاتج هلطوبلريهفديهفيسفىها حمتوىهإ عوىهتجوع 

                                         
هفيهكبوبره)توريخهاتفيسفىهاتجلو الهفيهيلرلبوه(هتا جىه)هعحج هإو اتااي هاتدافيه(.ه(3)
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برههيهليقص (3)ه[إيلهل دالهاتيره]ات توعهاتأُلُيقيلا هيشورهاتلهذ اهبلضد هبجوهسجوهه

هاتقو هاتأليقوى هبوإي يادكههيجانهيكتهبعهيهضالريىهتد دالهاتججبجلوتهاتوشايىهواوجبوورذو

اذاهت هيانهذءوتكهاوتقهياظهلذ ههاءامقهتلبج هإيلهل دالهاتريهت رهيهججبجياتب ل دوه

هيفلعهاتوشا هعو هليسجي هاتجحسنهإيلهاحسو ري هفودو هيااظهيثوههاتير هتانهذءوكهالار هيلت 

ه هاسووترهإيلليلواههاتجسيو هلح ههي هذد هات  وديى هاتحوول هذ ه هفي هاتاسههاتجوالي لكوك

ه.هكعهعوه ااههتغداهلإوثوتاوكه؛هاتاسههاتجلبوا

إء عوه قوركهبونهعلويواهاءامقهإء هاتجؤعنهاهلاو ىهفيهات ينهفإ ءوههإيلهذ ا؛لبءووه

هتجيح ه ج اء وعهات يهت هيحافيهلت هتبمإههبرهاءذداوهاهعيهاتجلويواهاتبيهيلبج ذوها

فااوهكووااه  ايهفوتجؤعنهيجبيكهعلويواهالاوقىهلعضودطىهتألامقيهلذيهتبءوسههعيهاتاااعىه

اد سو وىهلاتءوعهاد سو ييهبوءجوهاتجيح هيلجزهيكهيصبهييهعلووريهء رهسوصط مهتهعحوتىه

هببصدراترهاتجواليىهتيادكهلاتحوول.

هب هتمتبزام هبألمفهاتجيح هلعثعهذتكه ج هاتجؤعنهيجبيكهاللافيهحقوقوى وءامقي

ات يهتهيج هييهاللافييهء رهاهفيهتصدرههاهتوسهسدظهكوئنهبودتد ييه ووه  فىيهلسول مه

هبل هفبالهاصواليهلتهشيوهغواهذتك.

ه هعنهذ ا هبوابصورهيكه قوركهبونهعلويواهاءامقهبونهاتجؤعءونها طماو سءحول هذءو

ه هتوادكلاتجمح ل هبدو هتمتبزام هتحفز هاتبي هاتاؤيىههلات لافي هتدوفت هفي هكوفوو ذتكهلح ه

هه.ادتحواليىيهلإ مها رتدوهإيلهتأسوسهييهعجبجيهيلهييهحووله وويىهلفقهاو هلاضحىهعضودطى

ه:لاللافلدوهاههعلويواهاءامقهإء هاتجيح هيلت

                                         
هلاتفمسفىهه(3) هتولضهاتفوزيوئوون هاسمعوى هإقم وى هعءواشى هاتألوتق: هلل دال هاتفوزيوو ا را:

هاتغابوونيهيبدهاتقوس هحو هحج .
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هفيه هاتجمح ل هاتودو هيسبء  هاتبي هاتجلويوا هتصدر هتءو هتألبصا ها  هاتبي هاتبلوواات عن

يح هاتفوزيوئيهاتشدواهاتجفودوهُسئعهتح ي ذ هتألامقهعوهلرالهفيهاتجءوظالهاتجشددرليهلاتبيه

توسهعنهاتداضحهبوتءسوىهاتّيهي ره)فااّلهاوئم:هيهاتجحورم[هإنهعدافرهعنهز وهتدر سهكاالس]

ه(3)(اطأ

 ّاحهفيهتغاي لهترهإيلهعدايهتديباهبأكهاد دوضهفلعه[هات يهريبشورالهاللكءز]لعثيره

ءكهاتجءونهفيهبطنهيّعرهذدهياعه)يامايهلعشالعهطوتجوهتوسهذءوكهيت يهلبّارهذتكهاوئم:ه

ها سو وىهعنهييهاءزياهبوتغ(

ه هيعو هاتفيسفىهاءاماوى هبصاحهببوباهسءجا]اتجيح هاءسبااتيهليسبوذ كهعجورسىهأ[ي

هيعاهاتو هعنهييه دعهتيحوداكهذد هتهتبضّجنهيذّيى هتيجءسهعيهاتحودا وتهلاتودوئ هطوتجو شا

فمهاطأه)طووليهلعقود هفيهاطورهحجوجوىهاتلماىهبونهاتحودا وتهلاد سوكيهلبوتءسوىهاتور:ه

هاتحوداكه هاتطافون: هاسبجبوع هاتل هيؤالي هطوتجو هعحجدال هيعا ها ر هبع هادطمقي هذتكهإيل في

هلاد سوك(

هاتب هفيهتفسواهاءامقهذ ه هاتجمح ل هت  هإيلهاتجلويواهاتبيهيسبء هاتودو لوبواهكيدو

لتح ي ذويهلذدهكد دوهذاتوىهتهعدضدإوىيهفيوسهذءوكهشيوهاسجرهيامقهإء ذ يهلعوه ااهه

عنهيامقهفيهتصافوتد يهتهيءطيقهعنهكد د هعمح ليهلا جوهعنهتأثواهاتووئىهاتبيهيلوشدكه

كهاءعاهتيجيح هلإقيرهاتججاال؛هفإكهكعهشيوهبوتءسوىهترهعووحيهيلهكجوهفودوهيلهغواذويهيعوهتدهتا

لا جوهياد ها د هتههيتهياد هبأكهاتجمح لهتهيلافدكهاءامق):ه[هبقدترفاا كهتدريكإواه]

يجاءد هتواياهاءامق.ه ل هيجاءد هاتبصّافهبأُليقهليجاءد هاتحا هإيلهبلضهاءفلو ه

هتا هتياماوىي هيل هياماوى هابأ دو هتدفوا هيسبطولدك هت هءحاوعد هءد  هعدضدإوى وإ ل

                                         
هياسجوإوعهإافىيهذعهيجانهبءووهعءردعىهياماوىهيسوسدوهادتحوالا راهذ ههاتءصدصهلعصوالرذوهفيهعقو هبلءداك:ههه(1)

هعدايهعو اك.
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لييوهعوهكوكهاءعا:هاتددتدكدستيهاتغبصونيهذبحهاءطفو يهيلهيكعهاءطفو يهه..اءاماوى

ه(فمهيد  هت ظهاتجيح ينهعلوورهعدضدإيهتيحا هإيلهييهعءد 

هلإواهإنهذتكه هلتانهته)إييهإزتهبوجدفوبشهاوئم: يد  هعيح لكهإيلهايقي

هه(3)(الهياماييد  هاتحو

لتهيصلههإيلهييهإواعهيكهيلافهسوههايدهادتحوالهعنهاتاؤيىهاءاماوىيهذتكهيكه

ادتحوالهتهيؤعنهاتهبوتحسهلاتجواللهلعوهيءشأهإءدجويهلبجوهيكهاءامقهيعدرهعلءديىيهليصلهه

هإيورهتفسواذوهلفقهرؤيبرهاتجواليىيهلت تكهيءااذو.

ه هإوا هه[تدعوسه وجع]اتفويسدفهاءعواكيهاتميالريهلا  ك:هاتلقعهلاتاد]فيهكبوبر

يكهذءوكهه[هإنهذ اهاتجلءلهب كاهه)تجوذاهياوالهيادكهاتبصّدرهاتجواّليهات ارليءيهاطأهاطلو؟

ثمثىهإءو اهتلجزهاتاؤيىهاتاد وىهاتجواّليىهيكهتقّ مهتفسوااهتدويهلذي:هاتدإييهلادالراكيهلاتقو ه

ه(اءاماوى

يهذ اهاتجو ههات يهتهتاوالهتأليدهعءوظالهتانهاتحوحوتهاتجؤعءونهإيلهاتجمح لهف

عءريه ليد هيفاالكهفيهحعهيءق لكهبرهي فسد يهلادتحوالهات يهيؤعءدكهبريهلات يهتهيدفاه

هتد يهلتهتيوشايىهييهغطووهيامايهيجانهيكهيفو ذ .

عحولتىهاتجيح هاتشدواهسومهذوريسهفيهكبوبرهه(4)ليكثاذوهرلا وهلعنهتيكهاتحيد ه

ورهفات يهحول هيكهيوّاره[يهل:هكوبهيجانهتيلي هيكهيحّ الهاتقو هاد سو وى؟تجشد هاءاماي]ا

ه.عوهذدهيامايهبجوهيحققهتيوشايىهاتافوههلاتسلواللهلاتااوو

هفد ه هاتجألبيفىي هإصدرذ  هفي هاتجمح ل هعن هاتاثوا هذكاه هتجو هتااار هذد هذكاه لعو

                                         
ه.325صهيإييهإزتهبوجدفوبشهادسممهبونهاتشاقهلاتغانيهه(1)

ه.463صهاتشداييإو هاتيرههثمثهرسوئعهفيهادتحوالهلاتلي هلاديجوكيهه(1)
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 تكهالفيهاءت هلاتضاريهعلوورهاءامقهتحقوقهاتجءفلىهيلهاتافوههات بجوإييهلكه(3)يلبوالك

هاتفلعهياماو هكدك هعصوا هات يهيح ال هذد هحققهاتجءفلىههوفد ا هيامايهاذا هفدد عنهإ عري

هلاتافوههيلهاتااووهات بجوإييهلذدهغواهيامايهاذاهيالظهاتلهيت هيلهضار.ه

فواظهذؤتوهيكهذتكهيب هعنهه؛ليعوهكوبهيب هتح ي هاتجءفلىهلاتضارهلإيلهييهيسوس

اتلي يهفوتلي هذدهاتجؤذعهاتدحو هت يد هدثووتهذتكهعنهإ عريهلت تكهُيليءدكهام هعوهُيووءره

رفضد هاتإبجوالهإيلهاتءصدصهات يءوىهفيهعسأتىهاءامقيهبعهليشباطهبلضد هيكهتهتادكه

هإيله صدصهاليءوى.ه هاتفيسفىهاءاماوىهعلبج ل 

ه:(4)ليجاءءوهتيألوصهاتاالهإيود هفيهاتد دههاتبوتوى

هاهاتأل اعهاتيفري:ه3

هلعوهذكاذتكهيكه هحقوقوو  يهء رهت هيوونهكوفوىهتجووزهاءامقهتألامقههتهيجثعهعلوورا 

عنهإ مهاءامقهيلهاتألواهعنهاتشايهفوتبلوواهبوتافوههيلهاتااووهات بجوإيهيلهاءت هلاتضاره

ت يهيجلعها :هعوهاتنهيحعهاتجسأتىيهءكهتو يعهاءتفوظهتهُيغواهعنهحقوقىهاءعايهلسووقلهاتسؤ

زيواللهاتافوههيلهاتااووهات بجوإيهيعاا هياماوو ؟هلعوهات يهيجلعهاتحوقهاتضارهيلهاءت هيعاا ه

هتلايبه هاإوالل هذد هذؤتو هذكاه هءكهكعهعو هاتتبفوفهإيوري هت  هاتسؤا  هفد ا هياماي؟! غوا

هلا ه)اءت  هاتشا هلك تكهتجسأتى هات بجوإي(ي هاتااوو هيل ه)اتافوه هاتألوا هعنهتجسأتى تضار(

هتيبجووزهبونهاءامقهلغواهاءامقهيله هحقوقوو    ي يهلذ اهاءعاهتهيجانهيكهُيلبواهعلوورا 

هاتألواهلاتشا.

                                         
ا راهعقوتهعدجوهفيهاتجدضدعهبلءداك:هاتجيح لكهلاتجسأتىهاءاماوى..هتحيوعه ق يهعنهام هاتجقور ىهبونهادتحوالههه(1)

هيهلا هحولتءوهيكه يألصهاتاثواهعجوهذكاههذءو.4332سوبجواهه2لاءاليوكيهي.هسيجوكهإو هاءإيليهعجيىه صدصهعلو اليه

هاتجا يهاتسوبق.هه(4)
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هعوهيشورهاتورهلييوومهتكهكايغ حد هاتجسأتىهه(4)فيهعءوظاترهعيهسومهذوريسه(3)لذ ا

هاءاوا:ه وئءوتهوهاتاراو)تبصوحهه(اوا)فددهيلو هتلايبهكيجىه)اءاماوىيهاذهيقد هاو  ا 

لايفرهيلوال هلفقهته(تجوذاهتلبواهزيواللهراووهاتاوئءوتهيعاا هاواا ؟)يهلت تكهفإكهتسأ :ه(اتداإوى

ديها رهعجاالهحشه(تجوذاهتلبواهزيواللهراووهاتاوئءوتهزيواللهفيهراووهاتاوئءوت؟)اتج ي هسؤا :ه

ه هلذا ا هعفاغى! هاللائا هاتح يثهفي هعجاال هبه(حع)ا ر هاتقو  هذوريسهعشايى إإواللهات كبدر

ه(1)(تلايبهعصطيحوترهفقطيهلذ اهعجاالهتمإههبوءتفوظ

ه هفإك هذ اي هإيل هاتافوههلبءوو هيل هبوتجءفلى هُيح ال هاءامق هلإ م هاءامق هبأك اتقد 

هتبجووزهاتجسأتىه هحقوقوو  هيكهُيلبواهعلوورا  ات بجوإيهيلهبو بءونهاءت هلاتضاريهتهُيجانهيب ا 

هاءاماوىهعنهغواذو.

هبونهاءفلو هاءاماوىهلغواذوهاهإ مهاتبفايقه4

هبونهادتحواله هاتجموعى هبوتضطاانهاتفاايها هءكهيد فدا هتجءوو ها يحول هاتجمح ل

هذ ههل هعي هتءسج  هعواليى هعلويوا هيلبج لك هتج ذ  هلت ا هبدوي هيؤعءدك هاتبي هاتجواليى اتفيسفى

هاتافوه هيل هعثعهاتجءفلى هيلاتفيسفى هكعهاتجسوئعهه؛اءت هلاتضارهي فد هيحولتدكهيكهيصدرلا

                                         
(هلذدهفويسدفهتحيوييهلتذدتيهعسوحيهيعايايهلت هفيهgicrCهecaoهmrllrcWلييوومهتونهكاايغه)بود جيوزيى:هه(3)

فيهع يءىهبودريوهفيهلتيىهاتوءديهفيهاتدتيوتهاتجبح لهلذدهعنهيشداهاتمذدتوونهات فوإوونهفيهاتلوت هه3343يغسطسهه41يدمه

جويووكهفيهعود خهلا هاومهبُجءوظالهإ لهعال يهتإلتحوالهعءد هريبشورالهلذدهاايجيه وعلىهبواعءغدومهل وعلىهتدالفوشهعوكسو

هاللكوءزهلسومهذوريسهلا هي شأهإ لهُكُبههعءدوهاتيجوكهاتجءطقيه)لياووو يوهاتجدسدإىهاتحال(.

(هذدهعؤتبهلفويسدفهلعفااهلهإوت هيإصونهيعايايهلذدهيح هعؤسسيهعشالعه3322يبايعيهه3سومهذوريسه)اتجدتدالهه(4)

لات يهظداهفيهتئحىهاتءوديدركهتويجزهءفضعهه4334عؤتبهكبونه) دويىهاديجوك(هات يه  رهإومهه-لهع ياههاتبءفو ياالراكه

وهإيلهاتبداتي.هه11اتجوولوته )رسوتىهاتلهيعىهعسوحوى(هراّلاهإيلها بقوالاتهتابونه) دويىهاديجوك(.هَتوِيهذ اههكبونهعؤتبه–يسودإ 

يهتبب هسيسيىه4334يهتوبولرهبجقوترهعنهاتطاازهاتطديعه)يْكهتا ن(هسءىه4333يه  رهسءىهاتلجعهكبوبره)اتجشد هاءاماي(يهات 

هعؤتفوترهعيهكبونه)ادسبوقوظ:هالتوعهاتلهاتالحو وىهاتألوتوىهعنهاتب ين(ه)لياووو يوهاتجدسدإىهاتحال(.

هتسلداليى.اتججياىهاتلابوىها-ذايهعاكزهالتئعيهاتايوض3412يهاتطولىهاءلتله45إو اتيرهاتشداي.هصه(1)
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ه.بصدرلهعواليىهبحبىهحبلهعسأتىهاءامقهلاتقو 

ءكهاتقو هاءاماوىهتهيجانهيكهتلبج هإيلهاتجلويواهاتجواليىيهلكعهذ اهغواه حوحيه

لاتفاقهبونهاتفلعهاءامايهلسوئاهاءفلو هذدهيكهاتفلعه):هبقدترهاتشوخهعطداييلهكجوهإواه

هاتقوجىهاءامايهاوبعهتيثءو هاتفلعيهتانهذ ه وهلاتج حيهليضفيهاتءوسهاوجىهإيلهعثعهذ ا

توستهعنه دعهاتقوجىهاتبيهيقو هبدوهإجعهيح هاتلجو يهلذتكهءكهاتلوععهيد  هاوجىهعواليىه

يسبحقهعويغو هعنهاتجو هيلهشوئو هعنهاتسييهفيهعقوبعهإجيريهبوءجوهاتفلعهاءامايهيبجوزهبقوجىه

نهتقديجدوهبوتجو هلتهبوتسييهاتجواليى.هفوتجء يهات يهيضحيهتفدقهذ ههاتقو هبحوثهتهيجا

هاتقو ه هتدك هعن هتوست هاتقوجى هذ ه هتان هاوجىي هذي هبفلع هيقدم هاآلااين هي ع هعن بالحر

ه(3)(اتجواليى

هيصلهه هء ر ه)اتجواليى(ي هادتحواليى هبوتجلويوا هاءاماوى هاووسهاتقو  ت تكهتهيجاءءو

هتوس هذ ا هلكمعءو هلتواياذوي هتفسواذو هاتجواليىههإيودو هاتفيسفى هإن هلا جو هاتجيح ين إن

ه.كجوهلضحءوهذتكهسوبقويهلكجوهسءدضحرهفيهاتد رهاتبوتيادتحواليىيهفدءوكهفاقهبونهاءعاينه

هاتداايهاءامايلاتفيسفىهاءاماوىهاههإ مهاتبفايقهبونهه1

عنهاتجغوتطوتهاتبيهيجورسدوهاتجمح لهفيهذ اهاتججو هذالبد هعنهفيسفىهاءامقه

ايهاءامقيهلذ ههعغوتطىهكوواليهذتكهيكهاتداايهاءامايها هيادكهترهعصوالرهيااظهاتلهلا

هغواهادتحوال؛هفي تكهتهيجانهاإبووره.

لعنهي عهذتكهيءوغيهيكهيادكهاتحدارهعيهاتجمح لهحد هاتفيسفىهاءاماوىهتي ينيه

واكزهح لهفلتوسهإنهاتداايهاءامايهاتلجييهتيجب يءونيهلذ اهاتأليطهيقيهفورهبلضهاتجم

                                         
يهعءشدرهضجنهكبونهسيدكه2-5فيسفىهاءامقهتيشوخهاتشدو هعاتضلهاتجطدايهصه(3)

هم.ه4333-ذا3414ليامقهادسمميهاتطولىهاءلتله
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عثم هإيلهسيدكووتهاتججوإوتهات يءوىهاتجبطافىهدثووتهبأكهاءاليوكهتأليدهعنهفيسفىهياماوىيه

لدثووتهبأ د هيلبج لكهإيلهاتءصدصهات يءوىهتبواياهتصافوتد هلعجورسوتد يهلذ اهاءعاه

هإء ه بوتبأكو هعجو ههتيصدانيهءكهاتفيسفىهاءاماوىهتألبيبهإنهاتداايهاءامايهسداو 

هاتجب يءونهيلهإء هاتجمح ل.

اءامقهفيهاتداايهاتلجييهإء هاتجؤعءونهتهتلءيهبوتضالرلهي دوهتجثعههلذا ا؛هفإك

اتفيسفىهاءاماوىهات يءوىيهلك تكهاتلاسيهفوءامقهفيهاتداايهاتلجييهإء هاتجيح ينهته

داهعيهكهلافتلءيهبوتضالرلهبأ دوه بو هاتفيسفىهاءاماوىهإء ذ يهلت اهفلء عوه ج هعيح ل

اتجريدعونهض هاتروتجونهبعهلضحداهبأرلاحد هفيهسووعهتحقوقهاتل اتىيهل ج هفيهاتجقوبعه

يشألو و هي إدكهاديجوكهبوتيرهسوحو رهلتاءد هيقفدكهعيهاتروتجونهفيهسحقهاتجريدعونيهفمه

هءكهذءوكهعنهاتطافونهعنهيفلعه هإء هاتطافوني هاءاماوى هاتلهاتفيسفى  حوعهذتكهعووشال

تكيهلكشوذ هإيلهذتكه ج هيعثو ه جوإىهالاإشهعنهاتجسيجونيهليعثو ه دزيبهإاسهذ

هسبوتونهعنه و ههاتجيح ين.

هفوتسؤا هاتجد هاتجبليقهبوتجثو هاتجبق مهذد:هعوهذيهاتفيسفىهاءاماوىهتإلتحواله ت ا

اتبيهتجلعهاتجيح هيضحيهبءفسرهلذدهتهيؤعنهبوتحوولهاءااليىهلتهبوتجزاوهاءاالي؟ه

اءاماوىهإء هاتجب ينهفيهحو هتضحوبرهبءفسرهفيهعءو اترهتيجريدعونهلاضحىهفوتفيسفىه

لعلالفىهليعوهاتجيح ينهفميهاذهتهيد  هعوارهعنهاتءوحوىهاتفيسفوىهيبدافقهعيهاتفيسفىهاتجواليىه

هاتبيهيبولد دو.

هه(3)لذ اهعوه لعهات كبدره دكهتوءاس يوونهبأكهاتجيح هتوسهبلو زهإنهيكهيادكهاواا 

                                         
هه(1) هتوءاسه)بود جيوزيى: هكورسدك هفيهeoaaoLهgciDoaهnoha دك هبايطو ي هإوت  )

هاتايوضووتهفيه هفي هكوافسدر هليلجع هتيجسوحوى هعؤي  هلعءوظا هاتليدم اتايوضووتهلفيسفى
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هتوسه-يقد هكجو–تحوالهتهي إ هييهيسسهفاايىهتألامقيهءكهفاضوىهادتحوالهلتانهاد

ه.(3)لاتشاهاتألواهتجووالئهتأسوسهت يدو

هيامايهااتجءفلىهلاتضارهعلووراإبوورذ ههاه4

ذتكهء رهعنهاتججانهتحقوقهلذ اهعلوورهتهيجانهاودتريهء رهيبءوفلهعيهاءامقيه

هلعيهذتكهتادكهييجانهاتحوقهاتضارهفيهبلضهاءفلو عءفلىهفيهيفلو هغواهياماوىيهكجوه

هغواه هكد ر هرغ  هعءفلى هيباتههإيور ها  هاذ هإيلهذتكهاتا ني هاءعثيى هلعن هياماوىي يفلوت 

ياماييهلكوتبضحوىهبوتءفسهعنهي عهاآلااينيهفددهبوتبأكو هيؤاليهاتلهاتضارهرغ هكد رهُيل ه

لويواهاتبيهاتأل ذوهاتجمح لهتألامقهعنهاءفلو هاءاماوىيهلت تكه سبطويهاتقد هيكهاتج

ه.(4)غواه حوحى

هاتلهذتك هتوستهعنهبودضوفى هلاءت  هاتضار هات بجوإيهلا بفوو هتحققهاتافوه هفإك ي

                                         
هتجويبدكه هكيوى هفي هاتليدم هلفيسفى هاتايوضووت هفي هزعوتى هفي هإضد هيكسفدرال.لذد  وعلى

هعسبشور هلذدهييضو هيكسفدرال. ه وعلى هلاوإىههاتألضااوي هتجويبدكهاءاضا اتاإديهفيهكيوى

يايوبيهلعحولرهلكوتههعلالفهفيهاضوىهاتلماىهبونهاتلي هلاديجوكه)لياووو يوهاتجدسدإىه

 اتحال(.

يادظهبااذونهال. دكهتوءاسهفيهتفءو هعغوتطوتهعءاايهات ينيه جلرهلإيقهإيورهم.يحج هه(1)

 اتججياىهاتلابوىهاتسلداليى.ه-ذاهعاكزهالتئعهاتايوض3412يهاتطولىهاءلتله533حسنيهص

 محظهيكهبلضهاتجمح لهيبايجدكهإنهاتضارهلاتجءفلىهلتاءد هتهيووءدكهاكهكوكهعااالذ هه(1)

عنهكدكهاتضارهيلهتحقوقهاتجءفلىهعاذدكهبوءعدرهاتفااليىهيلهاتججوإوىهيلهاكهكوكهاتقوجىهتد هه

ريهك تكهت هيح اللاهاتحوتىهاذاهاتجءفلىهعواليىهيلهعلءديىيهفد اهاءعاهعد هلتهيءوغيهاتبغوفعهإء

 كو تهاتءبوئجهاتليجوىهعألبيفىهيلهاذاهت هيسبطيهاتلي هاتبد عهاتله بوجىهتفضيهت تك.
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هاتجوالي(يه ه)بوتجفددم هاتسلو ل هاتحوول هإنه در هذيهتلووا هلا جو هي م ي اتجسوئعهاءاماوى

ه.لذءوكهفاقهكوواهبونهاتحوولهاءاماوىهلاتحوولهاتسلو ل

لعقور ىهات كبدره)يهحوثهاو :ه[سومهذوريس]رالا هإيلهه[لييوومهتكهكايغ]لذ اهعوهذكاهه

ذوريسهبونهاتحوولهاتحسءىهلاتحوولهاتسوئىهتوستهعقور ىهياماوىهبونهاتحوولهاتألوالهياماوو ه

لاتحوولهاآلثجىهياماوو يهبعهذيهعقور ىهبونهاتحوولهاتسلو لهلاتحوولهاتووئسىيهلتوسهذءوكهييه

يهلاصد و هضجنهاتءرالهادتحواليى.ه(اتألواهلاتشا)له(اتسالرهلاتوؤس)تيجسولالهبونهسوهه

هييهسوههفيهاتاؤيىهادتحواليىهي فيهتمإبقوالهبأكهازالذورهاتاوئءوته لذا اهفمهيد  هعطيقو 

ه(3)(اتداإوىهذدهاواهعدضدإي

:ه)إيلهييهفلعهعنهيفلوتءوه؛هفقوعهتراتشوخهعحج هتقيهعصووحهاتوزاليلإء عوهسئعه

هاوايبر؟( هعلوور هذد هلعو هيطيقه)اتألوا( هاتابووريى هي هاللره)ي ونهبقدتر: اكهاتلجعهات يهتر

ايجوبيهفيهتحقوقهكجو هاد سوكيهييهاتلجعهات يهيسللهاد سوكهبأالائرهتيد د هاتلهعقصدالله

هبسوههتأثواههفيهضدوهذتكهاتجطيدنهبوت اتهلاتغويىهاتءدوئوىيه لغويبرهاتءدوئوىهسوادكهاواا 

ه هتاد ر هبوتداسطىهيي هاوا هفدد هبوت ات هلاتألوا هاتءدوئوى هاتغويى هاتل هتيد د  هللاسطى سووو 

ه(4)لعطيدنهبوتغواها طمحو هلعءرهيءبزعهعلءله)اتقوجىهاءاماوى(

هقوجىتيهعلوورا ههاهلعطيقو ههذاترهفياهلعجوهذكاه سبءبجهيكه)اتألوا(هتوسه)اوئم :ههليضوف

هوجوفهياماوو ههيادك(هاتشا)هيكهكجوهاتج كدرليهالاتقودهعمحرىهعيهياماوو ههيادكهبعهاءاماوىي

                                         
 .54ادتحوالهبونهاصدرينيهصه(1)

يه52يهص3اءامقهفيهاتقاآكهاتااي يهعحوضااتهتيشوخهعحج هتقيهعصووحهاتوزالييه ه(1)

هاتشوخ هتا جى هاساء ريي هحسون هعحج  هلتحقوق: هاتبلورفههت لين هالار هاتصوتحيي كوظ 

 م.4334-ذا3445تيجطودإوتهتوءوكيه
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لعهات يهترهاللرهسيويهفيهتحققهكجو هاد سوكهيادكهلاتفهاتابوورييهاتفلعهإيلهيطيقهتد

)شاا (.هفوتشاهييضو هيادكهبجمحرىهذ ههاتقودالهعفددعو هياماوو هلذاهاوجىهياماوىهسيووىهلباجىه

ه(3)(يااظ:هاتماوجى

ه:اتجصيحىهلاتجءفلىاهإ مهاتبفايقهبونهه5

ه هحوث هيأليط هلاتجءفلىي هاتجصيحى هبون هااتجمح ل هاتأليط هذ ا هإيل هرال تشوخهلا 

لفيهذ اهاتججو هتهيءوغيهيكهيألبيطهإيوءوهاءعاهفدءوكهفاقهكوواهبونهاتا نه):هبقدترعطدايه

ذيهاتجصيحىهلاتا نهذيهاتجءفلىيهلكثواهعنهاتءوسهيشبورهإيورهيعاذجوهيلهيبروذاهب تكيه

يكهاتا نهذاهاتجصيحىهيلءيهذتكهاتا نهات يها سيخهإنهفيسفبرهلاكبسههفيسفىهلاتداايه

اتص قيهفود سوكهبد اهاتا نهيءق هحقوقىهعويهبألمفهاتا نهذيهاتجءفلىهلذدهاتا نهات يه

ه(4)(يبدرطهفورهاد سوكهعنهي عهاترفاهبابح

ه هبوءدجوهلإطيث  هتيبفايق هاتلوم هفقو اتقو دك ه؛ هبون): هاتأليط هيءوغي هت دضدعهعهاذك

اتجصيحىهلعدضدعهاتجءفلى.هفوتجصيحىهت لرهع ارهاتحقوقىيهلاتجصيحىهلاتحقوقىهتديعوكهته

هذيه هفد ه هاتشألصي هاتابح هعااإول هلتوس هاتحقوقى هعااإول هتلءي هلاتجصيحى يءفصمك.

ه(1)(اتجءفلى

هتبحققهاتجصيحىهكجوهتدحيهب تكه ت تكهفإكهتصدياهتحققهاتجءفلىهيلهاتافوههعسوليو 

                                         
 .56-52يهص3اتجص رهاتسوبقيه ه(1)

 .44فيسفىهاءامقهاتجطودعهضجنهكبونهسيدكهليامقهادسمميهصه(1)

هاتله(3) هيجانهاتا دع هاتحسنهلاتقوحهاتلقيوونهبوءامقهفيهادسمم تيجزي هحد هإماى

هتيسو هكوظ  هاتءفسي هبل ذويالارهاتفقرهتيطووإىهه31اتحسوءيهاتحوئاييهصهكبونهتزكوى لعو

 ذا.3444لاتءشاهاتطولىهاءلتله
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هإيودوهبلضهإووراتها هاتإبجوال هيبضحهبطمك هلبد ا ه حوحي هبعهغوا هالاوقي هغوا تجمح ل

هكجلوورهتألامق.

ه:ات إدلهاتلهاتجفو يىهبونهاءامقهلات ينهاهه2

ياماوىهغواهعلبج لهإيله صدصهاليءوىيهعلويواهُيطوتههاتجمح لهبإثووتهل دالهحوثه

لهإيلهضدابطهعسبيىهعنهجوهاتضواهفيهيكهتادكهاءامقهعلبج عيهي رهتهحو ىهاتلهذتك؛هف

فوءامقهتهتقوسهباد دوهعلبج لهإيله صدصهيلهتيهكجوهيكهإ مهاءامقهيه صدصهاليءوى

ه.ييضو هتهُيقوسهبد اهاءعايهاذهتهعمزعىهبونهاءعاين

هاءعايهلسوههذتكهذده ا هتهيكهاتءصدصهات يءوىهذتكهإ مهل دالهتءواضهفيهذ ا

هت تكهعوهاتحو ىهتافضدوهيلهاتسبغءووهإءدو؟لتبقوطيهبوتضالرلهعيهاتلقعهلاتجءطقيه

تصدياهاءعاهإيلهذ ههاتشوكيىهعجوزفىهإيلهحسونهاتدااييهفحبلهاتقدا ونهاتدضلوىهل

هتلبج هإيله صدصهع ل ىيهلعيهذتكهت هيقعهيح هبأكهذ ههاتقدا ونهغواه حوحىه  ج ذو

هبأكهبلضهاتقدا ونهفيهبلضها وطيهت ل هتبقتججاالهكد دوهعلبج لهإيله صدصهع ل ىيهإيجو 

هعيهادا ونهيااظهفيهالل هيااظ.

لت تكهفإكهعطوتوىهاءاليوكهليتووإدوهكوتجسيجونهبأكهتادكهتد هفيسفىهياماوىهتهتلبج ه

إيلهاتءصدصهات يءوىهشيويهلا اورهل دالهذ ههاتفيسفىهعنهاءسوسهشيوهآاايهلتهيصحه

هيب ا هاتأليطهبونهاءعاين.

بقيىهضدابطهإقيوىهلعءطقوىهعسوت ينهاء وعهبودضوفىهاتلهذتكيهفإكهت ظهاتجؤعءونهب

هلاتقوحه هاتحسن هعو ي هعفوال هذد هفد ا هبوتضوطي هُيطوتههاتجمح ل هكجو هاتءصدصهات يءوى إن

اتلقيوونيهلعلءلهذتكهبأكهاتلقعهيسبقعهبجلافىهاتحسنهلاتقوحهب اتريهفد ههركوزلهيسوسوىهفيه

كيهت تيهوىهكجوهذدهلاضحفيسفىهاءامقهادسمعوىيهلذدهعو يهعسبقعهإنهاتءصدصهات يء

هالتوعهإيلهإ مهل داله هبأ ر هاإبجوالهاءامقهإيله صدصهاليءوى فجنهغواهاتصحوحهتصديا
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هفيسفىهياماوىهحقوقوىيهلإيلهعنهي إيهذ اهاءعاهيكهيثوتهذتك.

هاهإجزهاتلي هإنهتح ي هعلويواهتألامق:ه2

هاكبشوفه هيجاءد  ها هلح ه هاتلي  هلبداسطى ها هبأ د  هيغوتطدك هيل هيزإجدك فوتجمح ل

ىهعنهاتجءفلات يهيجوزهاتلي هذدهاتجءردعىهاءاماوىهلاتجلويواهاتبيهتح الذويهبءووهإيلهكدكه

ىهلفقو هتياؤيهياتادكهلعوهفورذتكهءكهيهتانهذ اهغواهعجانهفيهاتداايهعنه داحهكثواليهاتضار

ه هاوضي هاتوقووهادتحواليى هعو ي هيحب  هات ي هاتطوولي هلات بألون هكوتبطدر هحبجوى تقدا ون

ه.تأل يح

 دكه]ات كبدرهكجوهإواهإنهذتكهلذ اهاتجو يهتهيجانهترهيكهيلافهاتألواهعنهاتشايه

كوبهتسبطويهفيهإوت هعواليهيكهتفساهتيهإ مهاتسااىهلاتقبعهاكهكوكهفودجوه):ه[هبقدترتوءاس

كوبهتفساهه..قونه)إ مهاتضار(هيلهيكهياشبهيعاكهيح ؟لاذاهيعءتهاتلهيعصيحىه)ييهعءفلى(

هتأك تهعنهإ مه هاذا هإءدو هياوكهيله  يقكهلاسبغم هغووبر ه وركهيل هزل ى هغدايى إ م

بعهعوهذدهه..كوبهتفساهيعو بكهفيهاتلجع؟ه..كوبهتفساهإ مهاوو بكهتزل بك؟ه..اتفضوحى؟

هتيجألوطالهبءفسكهد قوذهطفعهيغاق؟ ذعهيجانه)اابااع(هييهه..ات افيهاتجواليهت يكهعثم 

ه(3)(فاالهعقءلىهسوإبدوهتإل وبىهإنهعثعهذ ههاءسئيىهبوتغو هعوهبيغتهعنهاتألوو ؟

عنهاتصلهه  ا هيكه اظهكوبهتيلجيوىهاتبطدريىهغواهاتداإوىهيكهتشاحهتءوهحوتىه):هليقد 

وسهءاديجوكهبوءامقهذاتهاتجاو ىهاتجبأ يىهلاتشوعيىهفيهاتوشاهلاتبيهتد ههإيوءوهالإ هات

لفووهاتبطدريهكوتضه(اتبق م)هتد ي هحبلهيلهايقوفهإنهعسؤلتونه-اءعدرهطوولىهفي–ات ينه

ه(4)(لذليهاتحبوو وتهاتألو ىهلاتجاضلهلاتاوورهفيهاتسن

                                         
 .536-532يادظهبااذونهال. دكهتوءاسهفيهتفءو هعغوتطوتهعءاايهات ينيهصه(1)

 .514اتجص رهاتسوبقيهصه(1)
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اذاهكوكهات رال ىها هإجزلاهإنهتفسواه شألهاتبلوطبهبونه)إجالهشايب:هال.هيقد هل

ي لهيهفددهيلجعهض هذ فهاتبطدرهاتوشايهفمهشكهيكهتفسواه شألهايقهاديثورهسوادكه

هإيلهاتءدع هاتجحوفرى هلذد هات يهي فلءيهتيبضحوىههياتائوسيي هعو فليلهاتجسبدظهاتفااليي

هاتوشاي؟ هلاتجءس هاتججبجي هي ع هعن هتيبضحوىهه..ب اتي هاء و وى ه وءوتي هي في هات ي عو

هض ه..ب اتدو؟ ه ااإدو هفي هب اتدو هتيبضحوى هاتووضوو هات م هكاات ه وءوت هي في هات ي هلعو

لإيلهاتجسبدظهاءكوايهعوهات يهي فيهاتججبجيهه.اتجواالبوتهت فيهاتجاضهإنهاتجس ؟!.

ه.تيبضحوىهبجدارالههل د هيفااالههعنهي عهاتلءويىهبوتضلفووهلاتجاضلهلاتجلداونهلاتجسءون؟.

ه(3)(يتوسهذتكهض هاتوقووهتأل يح؟هيتهيزي هذتكهعنهفاصهبقووهاءاعه محوى؟

 فلعهذتكهعنهي عهيكهيفليرهعلءوهاآلاالكهإء عوه جاضههيفاضهات رال ىها ءو):هليقد 

ىيهلعنهفوتبطدرهتوسهترهبصوالهعسبقويوه؛يله داميهبوتاغ هعنهيكهذ اهاتبفسواهعافدضهالارليءوو ه

هتجوههضلفوئءوهحبلهيسوإ  وهاآلاالكهفوجوهبل .هاكهاتبطدره هياماوو  ث هتهيفاضهإيوءوهاتبزاعو 

ه(4)(وتهييقلهاتح ه)يدمهاءح (ها اعرعنها مهاتس)تهيلافهعثيءوهاتشلويه

اتبدفوقهبونهاتفيسفىهاتجواليىهل رايىهاتبطدرهاتبيهيؤعنهبدوهتجسبحوعهت تكيهفإ رهعنها

هاتجمح لهلبونهاتقو هاءاماوى.

إكهاتلي هيألوا وهفقطهإجوهيادكيهلتهيألوا وهإجوهيجههيكهبودضوفىهاتلهذتكهكير؛هف

ه ه را هعنهل دى هفوتاوئءوتهاتوشايى هحودا وتيادكي لتوسهإيلههياتج ذههاتطووليهعجاال

اتحودا وتهييهلا ههيامايهتجوههبلضدوهاتولضيهفلء عوهيقبعهاءس هاتحجورهاتدحشيهفإ ره

                                         
مهعابوىه4334ذا3415يهاتطولىهاءلتله134ااافىهادتحوالهتي كبدرهإجالهشايبيهصهه(1)

  جددريىهعصااتلابوى.-ت لتوىيهاتقوذالاتشالقها

 .134اتجص رهاتسوبقيهصه(1)
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هيقبيرهفقطيهلتهياتاهه ايجىهابع.

لت اهتدهت هيانهادترهعد دالا يهفيجوذاه لبق هيكهإيوءوهييهلا ووتهياماوىهتفلعهييه

هشيوهكوك؟هعنهيلهعوهات يهيفاضهإيوءوهذ ههادتزاعوت؟هعنهيينهتأتي؟.ه

عنهل دىهاتءراهادتحواليىها هتهتادكهبلضهاءفلو هكوتغبصونهل اوحهاتجحورمهل

هسو هفي هلتاءدو ها بجوإوو ي هيل هبودتد وو  هعنهعفو ل هي وحت هلتحضاه هاد سوك هتطدر وق

اتجحاعوتيهييهي وحتهسيدكو هغواهعقود ها بجوإوو يهتانهذتكهتهيثوتهيب ا هيكهتيكهاءفلو ه

هادتحواليى هاتءرا هل دى هفجن هحقوقيي هياماووتهه؛اطأ هااق هاابور هات ي هاتجغبصه فإك

ه.(3)اتقطوييهتهيقدمهبفلعهيكثاهاطاا هعنهعجورسىهشيوهغواهعأتدف

هاح  ظهاءعدرهاتجدجىهذيهعلافىهطوولىهاتلماىهبونهاتلي هيلهإوت هاتجلافىه)عوهذدهاذا 

كوئن(هلبونهاءامقهيلهإوت هاتقو ه)عوهيجههيكهيادك(يهلعنهاتجسبحوعهيكهتألضيهاتقو ه

ه هتوءاس: ه دك هلفيهذتكهيقد هات كبدر هتيلي ي هباه)اءاماوى هذيهل بهتيدااي فوتجلافى

لذ اهعسبحوع.هفإكهكوكهه(يادك)عنهه(اتحبجوى)دكهييهلاتقو هذيهعوهيجههيكهياه(يادك)

هفمه هاتجحضىي ه بو هاتص فى هاتوشا هليك هليكهتوسهذءوكهعنهذ فهفيهاتادكي ه دابو  اءعا

ه(4)(يادك)عنهه(يبحب )يجاءكهاشبقوقهييه

ه هفإك هذتكي هاتل هه(اتد دن)بودضوفى هيقبضي هلاتقو  هاءامق يه(اتسبطوإى)في

ه هفليلهسووعهاتجثو هاكهالفلكهفوتشألصهغواهعسؤل هياماوو  إنهفلعهتهيسبطويها بءوبري

يح ذ هعنهاتأليبه حدهشألصهآااهفينهتادكهعسؤلت هإنها ط اعكهبريهاذهتوسهت يكه

هاوور.

                                         
 لعوهبل ذو.ه42ادتحوالهبونهاصدرينيهصها را:ه(1)

 لعوهبل ذو.ه46ادتحوالهبونهاصدرينيهصها را:ه(1)
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هعشاعه هتهيد   هء ر هاتجدضدإوى هييهيسوسهتيدا ووتهاءاماوى هتهيد   لذا ا

وونهجدضدإوىهبسوههغىهاتتيقو دكهاءاماييهلتوسهذءوكهاعاو وىهتد دالهاتدا ووتهاءاماو

ه.ادرااللهاتحال

ءوىهاكهاحسوسءوهبوتججو هلغاائز وهات ي)ليءقعهات كبدره دكهتوءاسهإنهييءشبوينهادتر:ه

عوهذيهات:هيشاو هعسوإ لهت فيهاتق رلهاتسبءبو وىهبوتجوههيإر هاد جوزات.هي تهعحقهفيه

هل هلتانهتهيجاءكهإاسهاءعا هتيلي ي اتاممهإنهاءسسهاتاممهإنهاءسسهاءاماوى

ه(اتليجوىهتألامق

هتألامقيه هيسسو  هيشاع هيك هتيلي  هيجان هت هفإ ر هءيءشبويني هلفقو  هبأ ر هبل ذو ليوون

هبقدتر:ه يجانهيكهتسوإ  وهعلافىهعق ارهاءت هات يهتحسهبرهاتحودا وتهفيه)ليلقههعدضحو 

هإيله هعق  ووغىهاءحاومهاتبيهتألصهاتقوومهبوتابووراتهاتحودا وىيهلتانهيوقلهاتحا را 

يسوسهاابءوعهيامايهسوبقهبأكهاءت هلاتجلو ولهيعاهسيو.هيجانهتيلي هيكهيألوا وهيكهلضيه

عواللهاتسباكءونهاتسوعىهفيهشويه  تكهسوقبيدويهلتانهتهيق رهاتلي هإيلهااوور وهاكهكوكه

ه(3)(ييزعكهيلهتهييزعكهفلعهذتكهتايهتحصعهإيلهيعمكدو

هدا ونهثوببى:إ مها رلهادتحوالهإيلهلضيهااهه6

بءووهإيلهكعهعوهسوق؛هفإكهادتحوالهيلجزهإنهلضيهييهعءردعىهاو د وىهعبفقهإيودويه

فليوكههي)تدهطيوتهعنهإشالهاوااوهيكهيلافداهاتقو دك:هفيهاتبشاييهلتد اهاو هبلضهاتألوااو

هه(4)يكهتسبل هتسجوعهيح هإشاه دابو(

فددهإ مهتد يد هاتلهيسوسهيهليعوهاتسوههلراوهذ اهاتابمفهبونهاوااوهاتبشايي

                                         
 .531يادظهبااذونهال. دكهتوءاسهفيهتفءو هعغوتطوتهعءاايهات ينيهصه(1)

هيهلعوهبل ذو.355عن:هادسممهيبح ظيهصذ اهاتءصهلعوهبل ههعنهاتءصدصهعقبوسههه(1)
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يج لكهيكهاتقو هاتبيهيحولتدكه جلدوههيهذتكهي د إيور حوحهيجانهااوعىه ايحهاتبشاييه

لعثعهر عهاتقو دكهفيهعحولتبرهذ ههيهفيهذواعهات سبدرهيسبحوعهلضلدوهفيهعوزاكهلاح 

هعجوثيى هيااظ هبجججدإى هاتضفوالع هعن هعججدإى هيزك هات ي هاتا ع هكجثع هلضيه؛ فايجو

ه.هكفىهل  هيكهضفوالعهاتافىهاتثو وىها هلثوتهاتلهاتجووهعالهيااظهعججدإىهفي

هلت تكه هشعبوتفهاتجثوتيهات سبدرهإيلهاتحصد هاسبد فتهاتبيبووتهكعهاتجددال

ت ههيكهاتحضورلهاتغابوى:ه دوهتحقوقىا)ل:هبقدترفاي عوك(ه.هاءسبوذه)لات ريييهلات يهإواهإءره

هعنه دويىهاتلهيااظ(يهآلااهتج هحمهتد ههاتجشايىهغواهيكهتءزتقهعنهلات

هجفلد اته وف هتيصوحهالسبدرهييات سبدرهي كاهيكه[ه دكهآسبونلبءووهإيلهذ اهراحه]

)اتحا هات يهي  رههر عهيهبأ رهإافه)اتقو دك(لت تكهائريهلرهعنهادلهتسء ههكو تهاذاهات

هاتسووسوى هاتجاتوى هفي هعءر هيال ل هذد هتجن هسووسوو هاتجءزتى هبأ ر(رفوي هآاا هلإافر سدمه)عاهي

هتصوحههاتسووالل(

اتشلههب  هاتحوك هذده وحههاتسووالليهلذدههيكذتك؛هف كالاهاتجح ثدكهلاوتبه

ه هلتد ا هلاتقو ديءىي هييهاو دكهيلهالسبدرهتيحازهرضوهات يهيضيهاتجلويواهاءاماوى ي االا

 هفوالتدوه جويهيذعهاتليايججيهإيله حبدوهليهلتاتههإيلهذتكهيكهضدابطهكثوال؛هاتججوذوا

ه.هإيودوهتيدافقهاتشلههءكيهتءفو ذوهتيجانيهاءامقهلعليج

هاءعاياوونهلكجثو هإيلهذتك هيك هلذد هيحامهااارهعشالعهاالاو هعنهدايبجاءهت ي

هو دكاهفيهذوعىهتل يمتهالاو اهاتلهاتوايطو ودكهاضطاهإءريهكجوهياضهت هاتشلههءكيهاتألجا

هاتقبعهإقدبى هي هعن هعحاعى هي داع هابوحى هاتل هاتلماوتهاتجءسوىلاضطالا هعنهي هاتاغ  إيل

ه.هلاحبجو هإيجووهاتقو دكيهضجوجهاتجثقفون

وشايىهلعؤاالههيكهاتطوولىهاته)اتقو دكهاتطوولي(بودضوفىهاتلهذ ايهفق هظداهعوهيطيقهإيوره

هذيهاتجص رهاتحقوقيهتيبشايي هي هاهفوتطوولى هعنهاتجمح ل هاتءرال هيءصهي حونهذ ه هكجو ا
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تهلا هيإطهيلاتحادعىهتجطوتودوهاتطوولوىهلالإوئجدوهاتاائ لتطوتههيكهيادكهحقهاتسوطاله)

هلت تكهتب هعنهااوعىهحادعىهبقدلهاتلقع(يهاتطوولىهذ ههات إوئ هتم سوكهفيه درله)اتلقع(

الفوسدرهاتولا هفشعهذؤتوهييضوهبسوههاابمفهاتلقد يهلتءواضوتدوهاتاثواليهلا ه

ه)اتجص:ه[هعلوااهإنهذ ا در هلذوباالسهبوتدك] وتح(هاتبيهتب هتي سبدرهاتجثوتيهيكه)عو

كثاهعوه ا دهلعوهيهيلي اعهفيهالائالهفيسفىهاتبشايييها رهسؤا هيبليقه)بوتقو (؟هيحوفظهإيودو

هياعهعوذيهعسبل لهتو ترهفيهذ ههاتسووع؛هعنهاتفيسفىهيكهتسوإ  و يءوهفيهفق هفش.هلتانهعو

قوقىهي رهتوسهذءوكهعنهلاتحيهاتاشبهإنه)عوزاكهتيقو (هيجانهاودترهت ظه جويهاءطااف

يجانهلتيهلتانهاتحقوئقهات يءوىهتصيحهكلقو لهلل  اك؛هيسوسهتشيوهعنهاتءر هاتهتي ين

ههاودتدوهإيلهيسوسهاتسب ت هاتجءطقي(

ه ه)بوتدك(لاو  هاتوالفوسدر هنإهتيوحثهاتفيسفوىهات راسىهعحولتته جويه)اك:

ه( بوجىهعوهغواهاتلها بدتها هاتبشاييهفيسفىهفيه)اءذ اف(

ت هه؟سسهإء هتطدياهاتبشايلوتاءهتح الهعثوتوى(هحقو)او ه)يذءوك:هاوئمهث هيبسوو 

 هتق هاسبألا..هغواهي دوهتب هعءدويهيبجانهاتجشاإدكهعنهاتبد عهاتلهذ ههاتقو هحبلهاآلك

لتانهاذاهه.ي حونه رايىه)اتقو دكهاتطوولي(هاتق يجىهيسسد هعنهاتحقوئقهاتتدوعوىهفيهات ين

ه(؟فوينهسءج هيسوسهاتقو هاتجبفقهإيودويهكه أتيهببشاييهإيجو يعوهيرال وه حنهي

هلإواهإنهذ ههاتحقوقىيهلذيهإجزهاتوشاهإنهلضيهعلويواهعثوتوىهيجاءد هاتبحوك هاتودو

يبضحهبل هالراسىهذ ههاتجددالهاتجألبيفىهي رهتب هعنهذ ايىهات ينه):ه[هبقدترفالي عوك]ات كبدره

هتبقوو هاتجلوورهاتحقوقيهتيل   هات ينهتإطووهاتل  ه درلهإجيوىهلاءس. وسهات يهيحجير

ههيءفاالهذدهبرهفيهحقوبرهلبسوطبر(

هإ مها رلهادتحوالهإيلهتدفواهاللافيهتمتبزامهبوءامق:اهه3

هتبح ي هعلويواهعضودطىه هفددهعيهافبقوره هادتحوالي هتدا ر هإديصى هيكواهعشايى لذ ه
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  هافلوىهتمتبزامهبدويهذتكهي رهتهيدلالاوقىهتألامقيهيفبقاهاهفيهحو هحصدترهإيودوهاهإيلهات 

ييهشيوهيجاءرهيكهيفاضهإيلهاتجيح هاتبزامهاتأليقهاتحسنهات يها هيسب إيهعءرهتضحوىه

هلايثوراهلتفايطوهفيهعصوتحر.

لتد اهحول هاتجمح لهيكهيج لاهذتكهبولضهاتجغوتطوتهاتيفروىهعثيجوهإواهبلضد ه

حووترهعنهيكهيألساذوهءكهاتجدتهذدهاتءدويىيهاتجيح ها سوكهيألوفه  ا هإيله)هإنهذتكهبقدتر:

لاكهاتحوولهذيهاتشيوهاتدحو هات يهت يريهفإ رهسوحوفظهإيودوه و ا هليحاضهإيلهيكهيلوشدوه

كهيهلت توفإذاهابعهيلهساقهفإ رهسو اعهاتسجنهلسوضويهإجاههعسجد ه؛إيلهيفضعهل ر

سبادكههبريهءكهاتحوول.هاتجيح هتنهيا نهتايهتهيألساهثقىهاتءوسه.سوبجءههاتقبعهلاتسااى

هيلوشهعءلزت هإء عو هتوسهت يد هييهعو يهعنه.إنهاتججويه لوىه  ا  هاتجيح هلاتجيح ل .

ادكهنهبكهإء عوهييعجورسىهاتجءسهباضلهاتطافونهء رهتهيضاهيح ا يهفجوهإماىهاتءوسهاآلاا

هإب ا هتايهتواتجيح هتوسهإء ههييهعو يهعنهشانهاتاحد ه)اتألجا(هبه..باضلهاتطافون؟

هشو هحووترهئويفلع هيغيهه.يألساه هفباظ هكوواي هبشاع هشألصهعأليصهتجلبق اتر هاتجيح  .

هعنه هاتءوس هتدإوى هعحولتون هليءواشدك هاتجقوتت هليابودك هليطوتلدك هيوحثدك اتجيح ين

هبأكهاتجيح هتوسهترهرنهتايهياوف ريهبعهيأععهبأكهياظهاتألواهئااافوتهليلذومهاءاليوكهإيجو 

ه(هاء وو هاتبيهبل ههاتلوت هكيرهفيلاتسممهيغجاه

ه) هبقدتر: هات لافي هت يرهث هتألصهذ ه هاتجيح  هاد سوك هفإك هسوقي هإيلهعو كألم ى

هيكثاهعنهاتشألصهاتجؤعنهلاتجب ين لتانههيأذ افهاتجيح ينهإ ي ليهفيامقهإوتوىه  ا 

لذدهإوشهاتحوولهبأفضعهل رهء رههي جويهذ ههاءذ افهايجوبوىهتصههفيه فسهاتجدضدع

عيهاتجحولتىهإيلهعسوإ لهاآلااينهتيبحارهعنهلذ هاءاليوكيهلعحولتىهيكههتهيجيكهغواذوي

ه(بأامقهإوتوىهتوب كاههاتءوسهبوتحسنهبل هيكهيجدتها و هويادكها سو 

فد اهاتءصهيوونهاتطايقىهاتبيهيفااهبدوهاتجيح يهلاتبيهيحول هعنهامتدوهيكهيوءيهتءفسره
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ه:(3)هبدوهفيهاتد دههاتبوتوىهعءردعىهياماوىيهلسءءواشهذ ههات لافيهلعوهياتوط

(هعغوتطىهكواظيهاتجيح هيألوفهإيلهحووترهء رهتهيجيكهغواذو:هذكاههيكه)اتد رهاءل 

عزرإىهيهيحاصهإيلهات  ووهييضويهذتكهي دوهفيه راهه زاوهاآلاالفوتجؤعنهعيهحا رهإيله

ه و لهبق رهعوهكوكهإجيرهاوااهفيهذ ههاتحوول.هلي دوهتادكهاآلااليه

اكهل  هذ فوهيسجلهليبل هعنهلاتفاقهبونهاتجؤعنهلاتجيح هفيهذ اهذدهيكهاتجؤعنه

فددهعسبل هتيبضحوىهبحووترهفيهسوويدويهبوءجوهاتجيح هتهيجيكهه؛عجاالهعصيحبرهاتشألصوى

ه.اهات افيعثعهذ 

لاتجمح لهذءوهيسبغيدكهبلضهاءاطووهاتبيهلايهفودوهات ينهاتجزيبيهفد ههتهتجثعه

هتجثيرهاتبضحووتهاتءوويىهاتبيهتهيشكهيح هفيهإقم وبدوهلعصيحبدو.ات ينيهلا جوه

فإذاهابعهيلهيكهعوهذكاههذتكهاتجيح يهلغواههعنهاتجمح لهعنهادتر:ه):هاتد رهاتثو ي

يهي  ه(يهلت تكهسوبجءههاتقبعهلاتسااىوساقهفإ رهسو اعهاتسجنهلسوضويهإجاههعسجد 

بعه.هفددهيباكهاتقأإجو هاوطئىهاكهيعنهاتلقون.جءيهاتجيح هعنهاتقوومهبتاو هإيلهي رهتهتد  ه

ه هي ر هيلءي هلذ ا هات  وديي هاتلقون هعن هادفو هاتقوومهلاتسااى هعن هيبدرع هاتلقونهت هيعن اك

هلذدهادفرهعنهاتيرهلإقوبر.بوتجايجىيهلتانهاتجؤعنهت يرهراالعهاضوفييه

 ذوهحلعصوتحرهاتشألصوىهلأكهاتقو هاتجواليىهلبءووهإيلهذ ايهلإيلهتصدراتهاتجيح هب

ات يهبيايهذعنهيح الهتره دابوىهاتلجعهلاطأههيقيهفيه اائ هكثوالهكبيكهاتجاائ هاتبيهاومهبدوه

ه23بجحولتىهتحسونهاتءسعيهفقومهبإإ امهعوهيقورنهاتاهيثءووهاووعرهإيله رايىهالارلكهيلبج هكوكه

هكعهذتكهحبلهيءقيهاتججبجيهاءتجو يهعنهاتلوذوتهلاتلوده23اتله هفيهكعهيدمي هنعلواو

                                         
ه(1) عقو هحد هاتجدضدعهبلءداك:هيامقهاتجيح هليذ افرهفيهاسبف  وهذ ههاتجءواشوتهعنهه

هاتحووليهلذدهعد دالهفيهع ل وتهعألبيفىيهعءدوهع ل ى:هاتجواليىهلاديجوكهبوتير..
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ه.س يىاتج

بأكها سو وىهاد سوكهتهاوجىهتدوهلراوهذ اهاتجس هلذدهت هيفلعهذتكهاتهبل هاإبقوالهه

ه.(3)اتجوالييهلكوكهت يرهاتجوارهاتليجيهاتجبجثعهبءرايىهالارلكهاتشءولى

لربجوهيبصدرهاتولضهيكهذ اهاتفااهذذههعيهاتءوزيىيهلذ اهغواه حوحيهفاعهعيح ه

ءكهاتفااهاتجواليهات يهكوكهيفااهبرهذبياهذده فسرهيجانهيكهيبحد هفيهييهتحرىهاتله وزييه

هاتفااهات يهيفااهبرهييهعيح .

يهلذيهحاكىهتد فهاتلهتءقوىهاتءسعهاتوشايه[اتود وءاس]حاكىهلكجثو هإيلهذتكه

ا هاوعتهاوعهذبياهبحداتيهإشاينهسءىيهييهفيهإومهلشأ رهاإواىهتحسنهاتءسعيهعنهعنهكعهعوه

شألصيهب اإيهي د هتهيجيادكهالر ىهإوتوىهعنهات كوويهه333ي53يهببلقو هعوهيزي هإنه3343

هعنهات كوو. هإوتوى هتهيجيادكهالر ى هتايهيجءلد د هعنها جونهي وسهييضو تهتزا هذ ههل.

هاتلهاآلك.هاتحاكىه شطىهفيهاتدتيوتهاتجبح لهاءعاياوى

هاتثوتث هاتد ر هاو دكه: هاتقو دكهاتج  ياإبوورههإ مهل دال هيقاه هييحا هاتغاائزهاتهعو

اتجيح هلاتجيح لهتوسهت يد هييهعو يهعنهعجورسىهاتجءسهباضله):هلات يهإواهإءرهبقدتر

ه(اتطافونهء رهتهيضاهيح ا ه

هاتحايىه هبوس  هادتحوال ه شاذو هاتبي هاتجءسوى هاتفدضل هكع هإيل هيءطوق هاءعا لذ ا

هك هاتجثيووناتشألصوىي هفلمههيزلا  هيادك هياالهءك هلت هاتوشايىي هاتطوولى هإن هشوذ هيعا ذد

ه.ي وحهذءوكهاو دكهيووحرهفيهبلضهات ل عيهذتكهدا وويهلتانهحو

هفيهات هتيجيح  هاتلهذتكهته ج هراالإو هرعحورععنهزلا هبودضوفى هالاعتهبلضهي عو

دعهياضلهاتجيح هيكهيبزل هابءرهاتحودا وتهتجورسريهلاد سوكهإء ذ هتوسهسدظهحوداك..هف

                                         
هعنهالارلكهحبلهذبيايهتجؤتفر:هرتشورالهلتاورت..ا را:ههه(1)
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هاءعاهطوولي؟يكهذ اهذعهياظهله..عنهابءبرهعثم؟

يهلكد ره وحههعثوتوىهإوتوىيهتمإههامصهاتجيح هليامار:هاإبوورههدتاابياتد رها

اهجنهي إيهعثعهذ فيه(بوبوهيادظهلاح هفيهات  وو!)عثعهاالإووهاءطفو :هبوءتفوظيهذتكهيكهذ اه

هفدده هبشاعهكوواي هاتليجوى هيءفيهإنه فسره فى   اوئرهعنهيأا هعثوتهيلهعثوتونها هياءعا

يهلا هذكا وهاتفاقهاتاوواهبونهاتفيسفىهاءاماوىهإيله جويهاتوشايىهلججدجواتجمح ليهث هي

هلاتداايهاءاماي.

هياتقو دكهتيسبطويهيكهيسبقعهب اترهفيهييهلاتهعنهاءلاوتيكه:هه(3)هاتد رهاتألوعس

هبوءامق هيقباك هيك هتر هتدبعهتب  هذتكهي ر هكاتفايقوهلتلج هاتقو دكيهيعومهاضوىهطاحتهي

يهتل  اهامفهعوهيقبضورهيقضيهفسدفيهاتقوضيهيعومهاتص قهيبوونهفي هاتا نيهلشددالذجو

ه.هنهاتحصد هإيورهعدجوهحول عهاتقوضيهيبجانهلتن

التوهليحجيد هإيلهاديهيحاكهاتءوسيهلت تكهكوكهتب هعنهاو دكهآااه)لراوهاتقو دك(

حبلهيهيلا هاإبافته جويهعحوك هاتلوت هبد اهاتجو .هبوتووو وتهاتصوالاىهتيد د هاتلهاتل  

حهلذدهالتوعهلاضهيالتوهبشدوالاتر دوهتيزمهكعهشوذ ه)يكهيقس هبوتيرهيكهيقد هاتحق(هاوعهادي

 يؤك هيذجوىهاتلقوئ هات يءوىهتصدكهحاعىهاتقو دك.

هتب هلا جويهاتجاائ هت روهتيافيهلاتجحاجىهاتشاطىهادفهبودضوفىهاتلهذ ايهفإك

هجاائ اتهارتاونهعنهاتءوسهيجءيهاتججبجيهفيهلازعهذءوكهيادكهيك هاتاشوليي يهءك

هىتحجويهتافيهاتلداععهذ ههكعهيلشددالهاتزلريهلا عوتهاتجحوعونهاتوورإونيهلاتجحسدبووت

هيكهاسبطوعهتديهإقونهيييهإقوبوهتياذههلاتججاميها سو وىهعحاجىهيلهشاطىهييهعنهاتججام

ه.هاتقو دكهيي يهعنهيفيت

                                         
ه.فجوهبل ذوه321يهصادسممهيبح ظيهتدحو هات ينهاوكا را:ههه(1)
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ه هاتشاعيهفلقو له)اآلاال(يهاتشاعهاتتديهيسبدفيهكعهذ ههاءعدربوءجو هاتبيهيحجيدو

هاتتدي هلاتيدمهالذيهتافيهتبوقلهيهذيهاواهلازعهإنهارتاونهاتجاائ ي هبوتجايجى حسوسو

ه.هتدهيالتلهبشدواللهكوذبىهيعومهاتقوضييهيلبجعهفيهااارلهضجواهات سوك

ذ هبشويهي كاهاتءوسيها هياو هفيهفءووهعحاجىه)ليسبدكهساكوت(ه صههعنهحجال

لت ه!ه فيهاتحويهذءويهفيوجبءيهاتيريه)لاكهكءتهكوذبو:هث هاو يهزلرهفيهفءووهات اريالتلهبشوذ له

هيلعوتهفيهاتحو (يهتا هذ ههاتلوورلهتألا هعنهف هاتشوذ هحبلهسقطهإيلهسوحىهاءرض

ه.هلذءوكهلاوئيهيااظهعنهذ اهاتءدعهح ثتهتش لهاحسوسهي حوبدوهبوتيدمهلات  ه

ه:اللافلدولهاهعلويواهاءامقهإء هاتجؤعنهثو ووه

إيلهامفهعوهرييءوهعنهاضطاانهإء هاتجمح لهفيهتح ي هاءامقهلعلويواهضوطدويه

 ج هاءعاهلاضحوهت ظهاتجؤعنيهذتكهي رهتهيسبء هفيهتح ي هاءامقهاتلهاتطوولىهاتلجوووه

اتصجووهاتواجوويهلتهاتلهإقيرهاتقو اهاتجضطانيهلتهاتلهبوئبرهاتجبيد ىيهلا جوهيسبء هاتله

هبتهتهيبيدكهلتهيبغوايهلذدهاتلوت هباعهشيويهلذدهاتيرهتلوتل..هعص رهثو

ه حنهتنه جوالترهفيه هلطولو هاتبفاواي هيووالرهاتجيح هاتلهاتضحكهإيلهعثعهذ ا لذءو

هاديجوكيه هذ ا ه بوجى هاتجؤعن هيأليصهاتودو هاتبي هاتءبوجى هفي هاتءرا هاتل ه  إده هلتاءو ذتكي

هيهاتبيهتح الهع ظه  قهاتجق عوت.لاتءبوجىهاتبيهيأليصهاتودوهاتجيح يهفوتءبوئجهذ

قهبوءدوهفالسء كاهذءوهبلضهاتءبوئجهاتبيهيصعهاتودوهاتجؤعنه بوجىهذ ايهتءاظهع ظهات

ه:ه(3)لبونهاتاؤيىهادتحواليى

                                         
ه(1) هبونهادتحوالهه هتحيوعه ق يهعنهام هاتجقور ى هاءاماوى.. هاتجيح لكهلاتجسأتى ا را:

لا هحولتءوهيكه يألصهاتاثواهعجوهلاءاليوكيهي.هسيجوكهإو هاءإيليهعجيىه صدصهعلو اليه

هات ينهاوك.ذكاههذءويهلعثيرهعنهكبون:هادسممهيبح ظيهتدحو ه



371 

 

هشجدتوىهاتءرالهات يءوىهتألامق:هاهه3

تهشكهبأكهذءوكهعججدإىهعنهاتفضوئعهاءاماوىهاتبيهيسبقعهاتلقعهبإالراكدوهعنهاللكه

نهعو يه)اتحسلفقهاتحو ىهتي ينهكحسنهاتص قهلاوحهاتا نيهلكحسنهاتل  هلاوحهاتري ه

لاتقوحهاتلقيوون(يهتانهتوستهكعهاتقضويوهاءاماوىهإيلهذ ههاتشوكيىهعنهاتدضدحيهفدءوكه

هتجءسوىاهكوتلماوتهياوحدوهي ركهيكهاتلقعهإيلعهيسبحوعهيهببلضهاءفلو هاتبيهيصله

سجحهات ل هاتبيهتهبلضهفيهكجوهاو د وىهعشايىهاللكهلعنهاتطافونهباضوهتجتهاذاهاتجثيوى

يهففيهعثعهذ ههاءعدره ج هيكهات ينهسدفهيحس هاءعاهبسددتىهعنهام ه(3)ادا وءدوهب تك

بلضهاتقدا ونهاتدضلوىهلكوكهاتطافوكهتحايجرهتجثعهذ ههاءفلو هاتقووحىيهلاكهسجحتهبدوه

هراضووك.

ليعوهفيهاتفااهادتحواليهفيوسهذءوكهييهعو يهيامايهعنهذ ههاتججورسوتهاذاهتجته

هتجلووره)اتجءفلىهاتافوهه باضوهاتطافونهلعنهاللكهييهعشايىهاو د وىهكجوهفيهبلضهات ل هلفقو 

ودوهتىهيءوغيهيكهيباكهاتوتهف/اءت هاتضار(.هلاتغايههيكهبلضهاتجمح لهيقد هبأكهذ ههاتجسأ

تيلي يهلاذاهيك هتءوهل دالهاتضارهفديهغواهياماوىيهليعوهاذاهت هيانهفودوهييهضارهفمهعشايىه

فودويهكجوهذذههبلضد هتيقد هبأكهاسبقووحهعثعهذ ههاتججورسوتهربجوهيادكه بوجىهباعجىه

هلتوسه بوجىهءعاهحقو هكأكهيادكها هربيهإيلهذتكي هاد سوكي هإيودو هقيهعد دالهفياإبوال

طوولبدوهلياشبهإنهاوحدوهبوتفلعيهلت تكهتهيجانهاتإبجوالهإيلهاتءصدصهات يءوىهفيهذ اه

هاتشأك.

إافءوهفيههكجوهذتكه حىهإ مهرغ ـ اءعاهتيلي هي رهيحو هلذ اهاتاممهيمحظهإيوره

                                         
هبل ذويهه341[هرا يهكبونهيفيهاتيرهشك؟هتيشوخهات كبدرهعاتضلهفا يهصه42]ه(1) لعو

 توءوك.-ميهعؤسسىهاد بشورهاتلابييهبوالت4331اتطولىهاءلتله
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هبوئجاتءهتألبيبهاتحوتتهعنهاتاثواهفيهء رهاتجسأتىيهيحس ه تهك تكهي رهاتاتلءداكهاتسوبقهاه

هرييهذدهفجوهاهطولو هه حوحهغواهلذدـ هكمعد ه حىهفاضهفليلهآلاايهبحثهعنهاتليجوى

تليجوىهحد هذ اهاءعا؟هلكوبهسوادكهعدافد هازاوهذ ههاهاتءبوئجهاابيفتهحو هفيهاتجمح ل

هاتابمفوت؟هلإيلهييهيسوسهسوب هاتبا وحهبونهاآلراوهاتليجوىهاتجألبيفى؟!

لبءووهإيلهذ ايهكو تهاتقدا ونهاتدضلوىهاتبيهتحول هضوطهيامقهاتججبجيههضلوفىه

هفيه هكووا هالعور هاتل هتؤالي هلاتبي هاتسوئىي هاءامق هعن هبوتاثوا هادحوطى هيجاءدو هت ذزييى

يلهيه)كعهإجعهيضاهبوءعنهاتلومهاتجايجىهذيإيلهيكهه(3)اتججبجييهبألمفهفديهتءصهعثمه

ه.اييهات سو يهتيج هيسوسوهغواهذ اهتإبوورهإجعهعوه ايجىلاتبشيه رومهاتحا هاتقوئ (

تهايهااارهيكه ايجىه)اتز و(هتوستهبجايجىالا هالفيهذ اهاءسوسهاتقو دكهاتج ي هاتلهه

هذيهاتجواهلاتكااههات يهسوقيهفوتجايجىهبد اهاتإبوورهح هاتطافونكااذوهءاذاهتجته وااهيلها

هيهلتوسهاتز وهفيهح هذاتر.)اتز و(

طفو هاءفديهتأليقهعشامتهيهكه ايجىه)اتز و(هتفشيهفسوالاهكووااهفيهاتججبجييعيه

لذيهتص رهإنهإقيوىهتفضعهاتي اتهاتسطحوىهفيهيهلتضلبهرلابطهاتزلا يه)غوااتشاإوون(

هاتحوول هاوئءوي هإقم هلتابي هلاتيصدصي هاتسااى هلتأليق هلات بحورهي هاتغبووتت لتال 

هفددهيتحايجدوهتيسبطويهـهذتكهرغ هـانهاتقو دكهلتيهلعنهث هتفس هاتججبجيهكير؛هلاتألطب

ه.هاتجبووال هبوتاضوهت هات يه)اتز و(هتبحاي هيسوسوهتيج 

ء رهيؤعنهبأكهاءكعهلاتشانهيهيجاعدويسبطيهاتقو دكهيكهلعثعهذتكهاتألجاهاتبيهت ه

لتوسهه؛لذدهحاهفيهاابءووهكعهعوهياي هيكهيأكيرهليشابريهحقهعنهاتحقدقهاتطوولوىهتم سوك

لعنهث هت هيانهشانهاتألجاهلاتسااهات يهيبولرهيهقو دكهيكهيب اعهفيهحقدقهاتطوولوىتي

                                         
ه.يهلعوهبل ذو324ا را:هادسممهيبح ظيهلحو هات ينهاوكيهصهه(1)
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ه؛اتهاذاهاإب ظهشورنهاتألجاهإيلهيح هاتجداطءونهفيهذ ههاتحوتىهعنهاتساايه ايجىهفيهاتدااي

هساااك هلذد هاتشورع هاتل هاا  هيل هاتساا؛ هحوتى هتوستهذي هفوتجايجى هإيلهي هاتإب او بع

ه.هاآلااينهفيهتيكهاتحوتى

ه هيك هبوتصحىعي هتضا هاتألجا هاتءوسي هيعدا  هلتو ال هكدارثهي هاتل هبج عءودو لتؤالي

هاابصواليىهعحققى هلتضلبهاتشلدرهاءامايي  اهتلهحوداكهرلياكهات سوكهيبحد هيحبلهي

هرلي ا هتيججاعوني هعسوإ  هاوا هلاتألجا هادي هتشع هاتيطوفىفدي هحسوسوت هيسبطويي هحبل

تانهاتقو دكهات سو يهرغ ههيلذ رهاتلصجىيهلاتقبع سوكهااباافهييىه ايجىهعنهاتسااىهاد

هحقهفيهت ايرهيسدغه دابوهتيج هء ريهاتألجاهتحاي هعنهيبجانهتنذ ههاتجلويههاتشءولىه

ه.هاتطوولوىهات سوكهحقدقهعن

هاتجشايىهت تكهل هحوك هءيهتهفيهاو دكهاتيراتنه ج هحمهتد ه هيوونهرضو كهاو د ر

هاتادك هاتيرهيحجعهعلرهيلتديىهتءفو هكهكدكهييهاو دكهاو دكهإف؛ لتيحبو هبل هذتكهالتومهي

حوتىهييهإجعهاتلهالائالها بجانهبل ذوهعنهيهتديهفجدلهإجوقىلذا اهيس هاتقو دكهاد.ه.آاا

ه.اتقو دك

هاهاتيرهذدهعص رهاءامقهلعشاإدو:ه4

لتد اهتهيج هاتجؤعءدكهعشايىهفيهعص رهاءامقيهلذعهذيهاتطوولىهيلهاتلقعهيله

يلهاتحوك يهبعهاكهاءامقهإء ذ هتلونهلتح الهعنهطافهاتألوتقهات يهآعءداهبر؛هفددهاتووئىه

هيإي هبجوهيصيحهتد .

بونهاثووتهاتقو هاتجطيقىهلل دالهاتألوتقههولثوقهوذءوكهارتووطلتد اهياظهاتجؤعءدكهيكه

اتجطيقهسوحو ريهفجلافىهاتألوتقهتقدال وهاتلهاءامقيهلك تكهاثووتهل دالهاءامقهلاتقو ه

طيقىهيقدال وهحبجو هاتلهاثووتهل دالهاتألوتقهاتجطيقهسوحو ريهبعهحبلهعسأتىهاتشاهاتبيهكثواا هاتج

عوهيسب  هبدوهاتجمح لهد اورهل دالهاتألوتقهيجانهاتسب ت هبدوهبشاعهعلوكسهإيلهاثووته
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هل دالههسوحو ر.

ه هاتور هيشور هعو هكايغ]لذ ا هتك هه[لييووم هعي هعءوظاتر هذايس]في هحوثهاو :[سوم هي

داهيكهاتشاهفيهاتحقوقىهيثوتهل دالهاتانيهءكهاتانهتدهت هيانهعد دالا يهفإكهاتقو هتحر)

لاتدا ووتهاءاماوىهاتجدضدإوىهتنهتادكهعد دالل!هلاذاهل  هاتشايهف تكهيقبضيهيكهاتقو ه

هفوتشاهيثوتهل داله لاتدا ووتهاءاماوىهعد دالليهلبوتبح ي هءكهبلضهاءشوووهشايال.هاذا 

ه(3)(بغواهاتانهتنهيد  هاتشاهلاتألواهكجوهذجوهاآلكهاتانهفليوو يهء ر

هإنهاءعدره هبغضهاتءرا هإووالتر هفوجههإيوءو هاتجطيق هاتألوتق هل دال هثوتهت يءو لاذا

اءااظهكجسأتىهاتجثدبىهلاتلقدبىهاءااليىيهءكهاتألوتقهسوحو رهُيلو هتاد رهعسبحقو هتيلووالليه

هات اد هاتلهاتجءىهلا بءونهاتءور.هلتوسهكجوهيرنهبلضهاتجمح لهبأ رهُيلو هفقطهعنهي عه

هإيلهاد هه[لييوومهتكهكايغ]لفيهذتكهيبح ثه بأكهذ فهاديجوكهه[سومهذايس]رالا 

هلباعهيعو ىهاكهذ اهيوونهبوسوطى)بوتيرهإء هي حونهاءاليوكهذدهتجءهه وره دء يهحوثهيقد :ه

بد دالهاتانهي تهتهتؤعنهه.اتفد هاتقو اهإء هسومهذوريسهتيجسوحوىه)لتألاليوكهإجدعو (.

تججاالهتجءههالاد هاتجحو يهفوديجوكهبوتيرهتوسه دإو هعنهاتبأعونهض هاتحايق.هي تهتؤعنه

بوتانهءكهاتانيهباد رهاتألواهاتجطيقيهذدهاتأليوقهبوتبلو هلاتجحوىهفددهاتألواه فسريهات يه

يطيههت اترهتهتشيوهآاا.هلذا اهفبحقوقهل دالهاد سوكهسود  هفيهاتلماىهعيهاتان.هلاتيره

هحقوقهبوتلوواللهبسوههكوءد برهلاوجبرهاءاماوى.هلتهيبليقهاءعاهببوتو هبو بءونهاتءوريهلتهببلزيز

ه(4)(رفوذوبكهاتألو ى

هت هتاد دو هتألاليوك هاتجمح ل هبحسههؤلحد هعدو جى هياماوى سسهتسيدكووتهغوا

                                         
 .26ادتحوالهبونهاصدرينيهصه(1)

 .22اتجص رهاتسوبقيهصه(1)
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هسوستحرداهيكهال.ذوريسهتوسهت يرهي)زإجد يهيقد هلييوومهتكهكايغهرالا هإيلهسومهذايس:ه

يامايهتوقد هبأكهاتجلبق اتهاتجسوحوىه)ات يءوى(هبغوضىهياماوو يهء رهيفبق هاتلهاءسوسه

ات يهيوءيهإيورهحاجرهذ ا.هتدهكوكهادتحواله حوحو يهفجوهذدهاءسوسهاتجدضدإيهتيجزمهبأكه

ه(3)( رالهعوهبغوضىهليااظهتوستهك تك؟هء رهتهيد  هبوسوطهييهيسوسهءحاومهكد ه

هاتش هتءول  هاترتووطهبونهاءامقهلل دالهلا  هعاتضلهاتجطدايهعسأتى وخهاتشدو 

يقد ه)اتألوتقهفيهكبوبرهفيسفىهاءامقهتحتهإءداكه)علافىهاتيرهذيهيسوسهاءامق(هبقدتر:ه

هلعاتازا يهفاجوهيكه حوثهتشاعهعلافىهاتيرهه(يل هات ينهعلافبر)اتولضهيكهتألامقهيسوسو 

هعلا هفا ا هاتحجاهاءسوسيهتي يني هلتهسوحو ر هتشاعهاتحجاهاءسوسيهتإل سو وىي هاتير فى

علءلهتإل سو وىهلتهتألامقهعنهاللكهعلافىهاتيرهتلوتل.هييهتهعلءلهءيهشيوهعلءديهاذاهت ه

ه.(4)(ياتوطهبايسهاتجلءديوتهلعءولدو

هإيلهيسوسهيي)ليقد هتحتهإءداكه)ذاتهاتيرهتلوتلهذيهيسوسهاتفضوئعهاتأليقوى(:ه

هإنهطايقه هبلو ا  هاسب تتوو  عءطقهيجاءءوهيكه وءيهاءامق؟.هييجاءءوهيكه ج هتألامقهعءطقو 

علافىهاتير؟.كميهاكهاتأليفوىهلاتا و هتججويهذ ههاتجفوذو هذيهعلافىهاتير.هلاكهفق هاديجوكه

هاء ها هيادكهاتولضهغواهعيبفتهاتلهذ ا عاهي وحتهاءامقهكقطلىه قدالهتهر و هتدو.

ه(1)(لتاءرهتهيادكهعوءوو هإيلهيسوسهعحا .

ليوونهاتشدو هاتجطدايهذتكهب كاهشوذ هإيلهكمعرهب كاهعوهفليرهاتفا سودكيهحوثه

ي د هيل هعنه شاهادإمكهاتلوتجيهتحقدقهاد سوكيهلتانهت هيانهتد اهادإمكهييهيثاهفيه

                                         
 .23اتجص رهاتسوبقيهصه(1)

 .354فيسفىهاءامقهاتجطودعهضجنهكبونهسيدكهليامقهادسمميهصه(1)

 .353اتجص رهاتسوبقيهصه(3)
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ه.(3)حانهاتسبلجورهاتفا سيهإيلهشلههاتجزائا

هات ه قورك هلإء عو هاءامقهبءفسهاتاؤيى هتجص ر هاديجو وى هاؤيى ه ج هإء  اتجمح لي

تإلالارلهاتحوكجىهاهكجوهتءصهبلضهتدهي ءوهادتءوهذ اهاتعبووزهاتفاقهاتاوواهبوءدجو؛هذتكهي ءوه

هاكه ثيهاتعبووزهتدوهذتكيسوسه رايهلإيجيهيجوزهفيهذتكهييهفيوسهاتءرايوتهادتحواليىهاه

هشيوهييهتوص رلاهاتحاومهيي يهاطمقهفإك؛ه فلوهج يتيهيااظه وحوىهعنهاتبحديعهذ ا

ه.هاتججوذواهلتتحبجيرهتتطوقرهيعايىهاتقدلهبدسوهتبءفو ه

يكثاههاهكجوهتقد ه رايوتهيااظهاهفإ ءوه ج ذ هاد هتا و هاتججبجيذ اهاءعاههلتدهيك

هلحجقو ه دوتى هي هاتججبجي هكاعهاتوره را وهاذاهـهعجبجيهييهـءك هلاتلقعهبوتلي هتيبجبيي

يهلوالاهلإيجوهفوئقىهعدورلهيبطيههاتلجعهاتبشايييهفد اهإء هعءدوهتب هيعدرهلذييهلاتبجابى

تنهتج هاتداتهيهلاكهيراالتيهكجوهي دو؛هلذدهعوتتسبطويهاتلوعىهعنهاتججوذواهاتحصد هإيور

ه.هلفدجدواتجألبيفىهاتاوفيهت راسىهاتجشامته

هعنهلذدهيكهيقدمهاتووتغدكيهلسطاتلهحعهبلضد هلتيألال هعنهذ ههاتجشايىهتد عه

د اهاتجاتوطىهبلذؤتوهب لرذ هيص رلكهاتبشايلوتهيهيفااالهاتججبجيهبو بألونهعجثيونهتد 

حونه ج هيكهحزبوهسووسووهيهلعنهاتججانهيكه  ركهحجواىهذ اهاتحعهاتدسطيهبوس هاتشله

ه43 يهيجثعهاتيهبوتجوئىهعنهعقوإ هاتواتجوكهيحا هإيلهحزنهاءايوىه53تيبجبيهاتهبأغيووى

ه.هبوتجوئىهعنهيفااالهاتججبجيهاتووتغون

هذ اهاتحعهيحبديهإيلهفااغهكوواه  اهتءف بعهاكهيهذ اهاتح لتوتهاءعاهتدابهإء ه

ه.هيغيووىهاتساوكهعءره)يايوى(هتبحا هإيل

 عاهات يها هييهيسبجوههتد اهاتبح يهاتألطوالح ههعنهات ينهبءووهإيلهذ اهكيريهفإكهل

                                         
 .353را يهاتجص رهاتسوبقيهصه(1)
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ه؛اوتقهاءرضهلاتادكيهعص رهاتبشاييهذده)اتير(هلح هء رهياظهيكهيهسلواللهاتوشايىهكيدو

هيشبر سوكهلعلواتطوولىهذدهلح ههات يهييوقهيكهيضيهالسبدرهحضورلهادهفوت يهيحا هادا ون

ه.يجانهتحدييرهذ اهاتحقيهلتوسهذءوكهعنهيح هغواههسوحو ر

هاهل دالهفيسفىهلاضحىهتألامق:ه1

فيهحونه ج ههيلذتكهء دوهتلبج هإيلهات ينهبألمفهادتحوالهكجوهذكا وهذتكهسوبقوي

هإيلهعوهذدهاتجد دالهفيهاتدااييه-بعهلتلبج -بلضهاتفيسفوتهاءااظهتو يهفيهتءرواذوه

لذ اهاابمفه دذايهكوواه  ا يهفشبوكهبونهفيسفىهت إيهبأ دوهتلبج هإيلهاتداايهلفيسفىه

هتسبقيهعنهاتدحييهلاكهكو تهتااإيهعصيحىهاتداايهييضو .

وليهيكهتادكهاتجسأتىهاءاماوىهت ظهاءاليوكهعلبج لهإيلهتلوتو هاتسجوويهبعهلعنهاتطو

عنهغواهاتجءطقيهيسوسو هيكهتادكهاتفيسفىهاءاماوىهإء هاتجسيجونهغواهعسبيدجىهعنهاء د ه

هفيهضوطهسيدكه هع ايوى هءكهاءامقهتدو هي م ي هتهيبصدر هيكهذ ا هاذ لاتجووالئهات يءوىي

رهلبغواهيهلذ اهعدضدعهيامايهلاليءيهبوعبووزيهاذهتهب هيكهيادكهاد سوكهفيهإماوترهبءفس

هبأ ره هإيلهاتفيسفىهاءاماوىهاتبيهيجبيادويهإيجو  ذ اهاءعاهعوءيهإيلهعوهيؤك هإيورهات ينهبءوو 

هعوهيؤك هل دالهتقوطيهكييهبونهات ينهلاتفيسفىهاءاماوىهكجوهيتجحءوهت تكه تهيد  هي م 

هسوبقو .

د هبأكهتي ينهفيسفىهياماوى.ه ل يهذ ههاتفيسفىهتدوهاصد ووتدويهت تكهيجاءءوهاتق

هبأكه فديهتألبيبهإنهاتفيسفوتهاءااظيهلتانهذ اهتهيجليءوه ءااهذتكهعنهيسوسريهإيجو 

اتفيسفىهاءاماوىهتألبيبهبونهاءاليوكهييضو يهفوتفيسفىهاءاماوىهإء هات يو ىهادسمعوىهعثم ه

يهفياعهعءدجوهبلضهاتألصد ووته(3)ء هات يو ىهاتجسوحوىتألبيبهإنهاتفيسفىهاءاماوىهإ

                                         
تجلافىهاتجزي هرا يهكبونهفيسفىهاءامقهتيشدو هاتجطدايهاتجطودعهضجنهكبونهسيدكهه(1)
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هاتبيهتجوزذوهإنهغواذو.

لاتغايههيكهبلضهاتجمح لهيءااهل دالهفيسفىهياماوىهتي ينيهلُيطوتههب كاهعصوالره

كبوتهفيهذ اهاتججو يهليو لهبأ رهغواهعطييهإيلهذ اهاءعاهلعيهذتكهيءفورهبضاسهاوطييه

يءطيقهعنهاتجدعهد اورهل دالهاتجسأتىهاءاماوىيهلشأ رهفيهلذءوهتاجنهاتجشايىيهفددهبد اه

ذ ههاتجسأتىهكشأ رهفيهعسأتىها اورهل دالهاتألوتقهسوحو رهلتلوتليهحوثهي رهيءااهل دالهه

هسوحو رهلتلوتلهفقطهتل مهتجاءرهعنهاتد د هاتلهذتكهعنهام هعلطووتهاتلي هاتبجايويه!!

ه:(3)امقهادسمعوىهلذيهكوتبوتيثجىهإ لهيعدرهيجانهإ ذوهكجووالئهعدضدإوىهتألل

هفيهيإجوتريهلافبق ه.هحايىهاتابوور3 :هيكهاد سوكهعد دالهعألبوريهء رهاذاهكوكهعجواا 

اراالترهفيهتقاياهعصواههفإكهاءعاهلاتءديهاتجبد دونهاتورهسدفهيفق اكهعحبداذجويهلاتتبفوته

هتابديو يهفإكهظددرهتدكهعنهاتجواهفيهاد وره سوكهلاإبقوالههبل مهاتابواتلهذتكهذلهيذجوىهبوتغى 

هاتشلدره هعن هليجااله هإزيجبر هيثوط هسدف هاتألور وى هتيجؤثاات هلرضدار هيإجوتري في

هبوتجسؤلتوى.

هث هيووشاهيفلوترهاتابووريىه.هاتغويىهاتءدوئوى4 :هاذاهكوكهاد سوكهعألبورا هفددهيءبألههغويى 

هيكهاتبسيسعهفيه هلبجو هيإجوتءوي ها جوز هإء  هغويوته قص ذو هفدءوكهإ ل هاتد د هاتودوي بغوى

هاتءفسهلتد يهه هلتزكوى هتبيكهاءإجو ي ه دوئوى هغويى  ه محظ هفإ و هعجاني هغوا اتغويوتهيعا

هاءإج هاطور هفي هيقلوك هاتغويىهاءامق هاتل هاتد د  هبقص  هلتءجز هتإل سوكي هاتابووريى و 

                                         
 لعوهبل ذو.ه32ليامقهادسمميهص

عوهسدفهيلرالههعأادذهباوعيرهعنهكبونهاءامقهفيهاتقاآكهاتااي يهتيشوخهعحج هتقيهه(1)

يه3عصووحهاتوزالييهلتانهبوابصورهلببصافيهلتقااولهاتوحثهكوعم هيجانهعاا لىهاتابونه 

 م.4334-ذاه3445لعوهبل ذويهطووإىهالارلهاتبلورفهتيجطودإوتيهه32ص
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هلاتجطيدنهاتءدوئي.

هفيه.هتب هعنهاتسليهتيد د هاتلهاتغويى1 :هإيلهاد سوكهيكهيلي هبأكهتجسوإورهاللرا 

اتد د هاتلهغويوترهلعقصدالهيهليكه بوئجدوهتلدالهإيوريهلذتكهتايهيووالرهبشدقهاتلهاتءشوطه

عقصداله دوئيهث هظنهيكهيإجوترهلعسوإورهتهتأثواهتدويهيلهيكهلاتسلي.هفود سوكهاذاهكوكهتره

 بوئجدوهتلدالهاتلهاتغواهلتهتقابرهعنهاتجقصدالهلاتغويىهاتءدوئوىهضلبهالافلرهتيلجعهلاتسلييه

هلسيدكه هيإجو  هببأثوا هاتضالريهاتإبقوال هعن هكوك هذءو هعن هاتور. هتيد د  هيبلهه فسر فم

هاتبحا هإيل هتحثر هلذتك هعصواهي هإيل هاءاماوىهاد سوك هاءذ اف هطايق هفي هلاتسلي ك

اتسوعوىيهلتولي هيكهكعهحاكىهيلهإجعهيقدمهبرهبوابوورههسبلداله بوجبرهلعوهيباتههإيورهعنه فيه

ه.(3)يلهضارهإيله فسرهحبجو ه

ه:وءامقاتتبزامهبهتدفواهاديجوكهتججويهاللافياهه4

هاتجؤعنهعيه هبونهات لافيهاءاماوىهاتبيهيج ذو تيكهاتبيهيج ذوهعنهام هعقور بءو

هاتجيح ه ج هاتفاقهاتاوواهبوءدجويهلكأ ءوه بح ثهإنهإدات هعألبيفىهتجوعو.

هاتاثواهعنه فوتجؤعنهيجورسهاءامقهباعهتيقوئوىهلفاحهلسلوالليهحبلهتدهكوكهفودو

هذتكهءكه هتفسواذوي هيب ا هاتبيهتهيسبطويهاتجيح  هلتيكهاتجلو يهاتسوعوى هلاديثور اتبضحوى

 دالهلاتءرومهات يهيحاجرهيألبيبهتجوعوهإنهتيكهاتبصدراتهاتلوثوىهاتبيهتصدراترهتحقوئقهاتد

هيحجيدوهاتجيح .

ه ج ه هعءدوي هادسمم هلاصد و هتألاليوكي هاتءصدصهاتجق سى هاسبقااو هام  لعن

هتحقوقه هفي هلاللره هاتأليق هب ات هياتوط هيلتدجو هاتحسءى: هبوءامق هتيبحق هكوواين الافلون

                                         
هاءامه(1) هاابمفهاتءروم هإن هاتجزي  هاءااظهيجانهلتجلافى هاتءر  هعي هادسمم هفي اي

 لعوهبل ذو.ه63يهص3عاا لىهاتجص رهاتسوبقيه 
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هيحول هاتجيح  هعنههاتاجو هاد سو ييهلذدعو هلاتثو يهذدهاتسبفوالل هبوتجؤعنهفوري يكهيبشور

ذتكهاتاجو هاد سو يهات يهلفاترهاءامقهفيهتحصوعهاتسلواللهاءب يىهفيهات  ووهلاآلااليه

هتقو هكثوالهتحا هاتحووله هتيحوولهاءااظيهلا اوره هيفبقاهاتورهاتجيح هبسوهها اوره لذدهعو

هات  وو.

هلسءشاحهكمهاتجلءوونهفوجوهييي:

هتبحققهبوتاجو هاد سو ي:يهاها

هام ه هعن هيجاءر هي ر هاتجق سىي هاتجصوالر هتر هت كاه هعو هام  هعن هيؤعن فوتجؤعن

اتججوذ اتهلاتايوضوتهتقدي هسيدكريهلتابوىه فسريهلاتسجدهبالحريهحبلهيبحققهبجوهيطوقره

ِ يَنهَ وَذُ لاهفِوءَوهَتءَْدِ َيءَُّدْ هُسُوَيءَوه﴿عنهكجو يهكجوهاو هتلوتل:ه َرهَتَجَيهاْتُجْحِسءِونَهَلاتَّ هاتيَّ ه﴾َلاِكَّ

ه[23]اتلءاودت:ه

لذكاهتلوتلهبلضهتيكهاءامقيهل لدببدويهعيهتأثواذوهاتش ي هفيهاتسجدهاد سو ييه

ِ يهَبْوءََكهَلَبْوءَُرهَإَ الَه﴿فقو :ه بِيهِذَيهَيْحَسُنهَفإَِذاهاتَّ وَِّئُىهااْلَفْيهبِوتَّ ُرهلٌهَتهَتْسَبِديهاْتَحَسءَُىهَلَتهاتسَّ هَكَأ َّ

هَحِجوٌ ه) هَإرِوٍ ه)14َلتِي  هُذلهَحظٍّ وَذوهاِتَّ ِ يَنهَ َوُالاهَلَعوهُيَيقَّ هاتَّ وَذوهاِتَّ ]فصيت:هه﴾(15(هَلَعوهُيَيقَّ

ه[15يه14

لتادكهاءامقهذيهاتجقووسهات يهيقوسهبرهاتاجو هاد سو ييهفق هياواهاتيرهتلوتله

:هره وونهذتكهاتجقووسيهكجوهاو هتلوتلهعألوطووها هتحققهبوت ر ىهاتليووهعهيكهرسد هاتيره

ه(4اتقي :﴾ه)َلاِ ََّكهَتَلَيلهُاُيٍقهَإرِو ٍهه﴿

لرالتهاتءصدصهاتاثوالهتألواهبأكهيرفيهاتجؤعءونهايجو وهيحسءد هايقويهاهييضوهاهلتد اه

هلاو ه(3)يحوسءا هياماو(هاوورك ):او ه يحسءد ههاكهعنهيكجعهاتجؤعءونهايجو و):ي

                                         
هيحج ه.ههرلاهههه(1)



381 

 

هه(3)اوورك هتءسوئد (ه ايقويهلاوورك

بق رهحسنههبعهلرالهعوهذدهيإر هعنهذتكيهلذدهيكهالر ىهاتقانهعنهرسد هاتيره

يحوسءا هياماوهلاكههاكهعنهيحوا هاتيهلياابا هعءيهعجيسوهيدمهاتقووعى):اتأليقيهاو ه

هاتثاثورلكهلاتجبش ادكهلاتجبفوقددك(هاوتدا: يوه)عنهيبغضا هاتيهليبل ك هعءيهيدمهاتقووعى

ه(4)اتجباوالك()اتيرها هإيجءوهاتثاثورلكهلاتجبش ادكهفجوهاتجبفودقدك(هاو :رسد ه

لت تكيهفإكهات ر وتهاتليووهلاء درهاتلروجىهتهيحدزذوهاتهعنهحسنهايقريهفقو ه

:(عوهعنهشيوهيثقعهفيهعوزاكهاتجؤعنهيدمهاتقووعىهعنهحسنهاتأليقيهلاكهاتيرهتلوتلهتووغضه

هلاو ه(1)اتفوحشهاتو يو( ه):ي هلاكهكوكههزإو هبووتهفيهربضهاتجءىي و تجنهتاكهاتجااو

عحقويهلبووتهفيهلسطهاتجءىهتجنهتاكهاتا نهلاكهكوكهعوزحويهليووتهفيهيإيلهاتجءىهتجنه

هلذيهحسنهاتأليقه(4)حسنهايقر( هفجلعهاتووتهاتليديه زاوهءإيلهاتجقوعوتهاتثمثىي ي

ججورالهلاكهكوكهعلرهحقهلاءلسطهءلسطدوهلذدهتاكهاتا نيهلاءال لهءال وذوهلذدهتاكهات

هلتهريههيكهحسنهاتأليقهعشبجعهإيلهذ اهكير.

تقدظهاتيرهلحسنهاتأليق(يهلسئعه)إنهيكثاهعوهي اعهاتءوسهاتجءىيهفقو :هلسئعه

هه(5)اتف هلاتفا ()إنهيكثاهعوهي اعهاتءوسهاتءورهفقو :ه

                                         
هاتباع ييهلاو :هح يثه حوح.ههرلاهههه(1)

هاتباع ي.رلاهههه(1)

هاتباع ييهلاو :هح يثهحسنه حوح.هرلاهههه(3)

هاتطواا ييهلاسءوالهه حوح.رلاهههه(4)

هاتباع ييهلاو :هح يثه حوح.ههرلاهههه(5)
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ه(3)اتجؤعنهتو ركهبحسنهايقرهالر ىهاتصوئ هاتقوئ ()يكههبعهياواه

هاتسبفواللهعنهاتجزاوهات  وديهلاءاالي:نهاه

يكهيوشاهاتجؤعءونهبجوهيإ هاتيرههلاتورهادشورلهبوآليوتهاتاثوالهاتبيهت إدهرسد هاتيره

ههتلوتل هاو  هكجو هاتصوتحىي هيإجوتد  هإيل ه زاو هفضع هعن هآَعُءداهتلوتلتد  ِ يَن هاتَّ ِا هَلَبشِّ ﴿:

هَتُدْ هَ ءَّوٍتهتَه وتَِحوِتهَيكَّ هاتصَّ هِرْزاو هَلَإِجُيدا هِعْنهَثَجَاٍل هِعءَْدو هُرِزُادا َجو هُكيَّ هاْءَْ َدوُر ْجِايهِعْنهَتْحبَِدو

َاٌلهَلُذْ هفِوَدوهَاه هَلَتُدْ هفِوَدوهَيْزَلاٌ هُعَطدَّ ِ يهُرِزْاءَوهِعْنهَاْوُعهَلُيُتداهبِِرهُعَبَشوبِدو  ه﴾وتُِ لكَهَاوُتداهَذَ اهاتَّ

ه(45اتوقال:)

هتوشوا هاتاايجى هاآليى هاتجزاوههففيهذ ه هبونهاديجوكهلاتلجعهاتصوتحهبد ا تجنه جي

ه.تلوتلاتلرو هات يهسويقد رهإء هاتيره

لا هياالهاتبوشواهبجزاوهاتيرهلفضيرهإيلهيإجو هاو ىيهتحبو هاتلهعحفزهإرو يهلعنه

ه هتلوتلذتكهادتر هاْءَْعَداِ  هِعَن هَلَ ْقٍص هَلاْتُجدِع هاْتأَلْدِف هِعَن
ٍ
هبَِشْيو هَلَتءَْوُيَد َُّاْ  َلاْءَْ ُفِسه:﴿

وبِِاينَه ِاهاتصَّ ه(355اتوقال:﴾ه)َلاتثََّجَااِتهَلَبشِّ

ه هتيجؤعءونهعنه ءدفههتلوتلفوتير هيل  هإيلهعو هبونهاداوور هاتاايجى  جيهفيهاآليى

هتيلجعه هاهعنه ءدفهاتجدائزهتوادكهاتجزاوهحوفزا هاكه جحدا اتابوورهلعوهيإ هتد هبجءورها

هلعثوبوهإيورهلالاإووهاتور.

ها هذتك هلعثع هاْتُجْؤِعءِونَهتلوتلدتر ِا هَلَبشِّ هُعمُادُه هَي َُّاْ  هَلاْإَيُجدا َر هاتيَّ ُقدا هَلاتَّ ﴾ه:﴿

ه(يهفوتبوشواهعءصافهفيهاآليىهتيجؤعءونهات ينهتحققداهببقدظهاتير.441اتوقال:)

َرهاْشَبَاظهِعَنهاْتُجْؤِعءِوَنهَيْ ُفَسُدْ هَلَيْعَداَتُدْ هبِهتلوتللعثعهذتكهادتره هاتيَّ هَتُدُ هاْتجَه:﴿هاِكَّ ءََّىهَأكَّ

هَلاْتُقاْه ْ ِجوِع هَلاْءِ هفِيهاتبَّْدَراِل هَحّقو  هَإَيْوِر هَلْإ ا  هَلُيْقَبُيدَك هَفَوْقُبُيدَك ِر هاتيَّ هفِيهَسوِوِع هَلَعْنهُيَقوتُِيدَك آِك

                                         
هيبدهالالال.رلاهههه(1)
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هَلَذتَِكه هبِِر هَبوَيْلُبْ  ِ ي هاتَّ هبَِوْوِلُاُ  هَفوْسَبْوِشُالا ِر هاتيَّ هِعَن هبَِلْدِ ِه هاْتَلرِو ُههَيْلَفل هاْتَفْدُز ه﴾ُذَد

عوهيق عرهاتجؤعءدكهعنهب  هء فسد هليعداتد هفيهسووعههتلوتل(يهفق هاإبواهاتيره333اتبدبى:)

هاتيرهبضوإىهتبجورلهرابحىهيوشاذ هاتيرهبدفدرهربحدوهفيهات  ووهاوعهاآلاال.

ه هاتير هاب  هذتك ههتلوتللعثع هاتير هرسد  هب إدل هاتصوتحون هإوواله اتلهه فوت

ه هاو  وِ ُ لَكهتلوتلتوشواذ ي هاتسَّ اِكُلدَك هاتاَّ وِئُحدَك هاتسَّ هاْتَحوِعُ لَك هاْتَلوبُِ لَك هاتبَّوِئُودَك ﴿:

هاْتُجْؤِعءِونَه ِا هَلَبشِّ ِر هاتيَّ هتُِحُ لاِل هَلاْتَحوفُِردَك هاْتُجءَْاِا هَإِن هَلاتءَّوُذدَك هبِوْتَجْلُالِف ﴾هاآْلِعُالَك

ه(334اتبدبى:)

اتبوشواهعنهلظوئبهاتاسعهاه يداتهاتيرهلسمعرهإيود هايههتلوتلرهلت تكهاإبواهاتي

ِاهفقو هإنهرسد هاتيره هَيْكهَيْلَحْوءَوهاَِتلهَرُ ٍعهِعءُْدْ هَيْكهَيْ ِ ِرهاتءَّوَسهَلَبشِّ :﴿هيكوَكهتِيءَّوِسهَإَجوو 

هَتُدْ هَاَ َمهِ ْ ٍقهِإءَْ هَربِِّد  ِ يَنهآَعءُداهَيكَّ ه(4يد س:﴾ه)اتَّ

هعدسلههلاو هإن هُبُودتو  هبِِجْصَا هتَِقْدِعُاَجو وا هَتَودَّ هَيْك هاَِتلهُعدَسلهَلَيِاوِر :﴿هَلَيْلَحْوءَو

ِاهاْتُجْؤِعءِونَه مَلهَلَبشِّ هَلَيِاوُجداهاتصَّ ه(62يد س:﴾ه)َلاْ َلُيداهُبُودَتُاْ هِاْوَيى 

لاتساهفيهاإبوورهاتبوشواهبجوهيإ هاتيرهتلووالههعنه زاوهإيلهيإجوتد هاتصوتحىهحوفزاهعنه

حدافزهاتلجعهليسيدبوهعنهيسوتوههاتبابووىهذدهعوهيءشاههاتبوشواهفيهاتءفسهعنها شااحهلفاحه

ءفس:﴿هَلَعوهفيهبووكهتأثواهاتبوشواهفيهاتهتلوتليجبيئهاتقيههبرهطجأ وءىهلاتجدارحه شوطويهاو ه

ِرهاْتَلِزيِزهاتْهَ لَه هِعْنهِإءِْ هاتيَّ هُاُيدُبُاْ هبِِرهَلَعوهاتءَّْصُاهاِتَّ هُبْشَاظهَتُاْ هَلتَِبْطَجِئنَّ ُرهاِتَّ آ ه﴾ه)و ِهَحاِهَيُرهاتيَّ

هه:﴿تلوتل(يهلاو ه342إجااك: هبِِرهُاُيدُبُاْ هَلَعوهاتءَّْصُاهاِتَّ هُبْشَاظهَلتَِبْطَجِئنَّ ُرهاِتَّ ْنهعِههَلَعوهَ َلَيُرهاتيَّ

َرهَإِزيٌزهَحِاو ٌه هاتيَّ ِرهاِكَّ ه(33ء فو :﴾ه)ِإءِْ هاتيَّ

لتد اهكوكهاتبوشواهبجوهيإ هاتيرهتيجؤعءونهعنه زاوهذدهاتجدائزهاتدحو لهاتبيهيق عدوه

تجنهاابورهسوويرهل صالهالإدترهلاتدادفهيعومه جويهاءإو واهاتبيهتبابصههرسد هاتيره

هبر.
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هوهيإ هتد هاتطداغوتهعنهإ انهذدهعوهاوترهلا هكو تهسيدظهآ هيوساهتجدا دىهع

 تد يهلا هريظهإرو هعوهيلو د ر:) وااهآ هيوساهاكهعدإ ك هاتجءى(

ضلبهي حوبرههلفيهعلاكىهب ريهحونهاشبّ هاتوموهإيلهاتجسيجونيهلريظهاتاسد هه

لايىهإ الذ هلضلبهإبوالذ يهت هيانهترهعنهاتجدائزهغواهيكهاو هتد :)ادعداهاتله ءىهإاضدوه

هعحبسوو هاتس هتهيقوتيد هاتودمهر عهفوقبعه وباا  هلات يه فسهعحج هبو ه جداتهلاءرضي

هعقوم هغواهع بايهاتهيالايرهاتيرهاتجءى(ه
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هادتحوال..هلعلضيىهاتشا

عنهيكثاهاتشودوتهادتحواليىهت التهعء ه]عشايىهاتشا[هيلههيجانهاإبووره]علضيىهاتشا[

كعهكبههادتحواليهسداوهكو تهذاتهطوبيهاتق ي يهلاتلهإصا وهاتحوضايهفديهعد داللهفيه

هإيجيهيلهفيسفيهيلهيالبي..هلحبلهفيهاتجحوفعهادتحواليىه ج ذ هيلوالكهإءدوهبصوغهعألبيفى.

هفق ه هاتير.. هل دال ه في هإيل هاءإر  هلات توع هاءكواي هاتواذوك هي دو هيبصدرلك لذ 

ه[اإبواذوهاتشوإاهاءتجو يهاتجيح ه) در هبداءا(هبأ دوه] ألالهادتحوال

ه)اتإبااضوتهلاو ه] هفيهاتفااهادتحوالي: هاتجلضيى هإنهيذجوى هعلواا رل وت ه وش[

تانهكعهاتفمسفىهات ينهيإافد يهيؤعءدكهيكهيذ هتح ه والهه.إيلهاديجوكهبوتيرهترداهلتألبفي.

هعشايىه هذد هاتجسبقوعي هفي هلسووقل هاتحوضاي هفي هلكوئن هاتجوضيي هفي هكوك هبوتيري تإليجوك

هه(3)(اتشا

ه]عوياعهرل هفيهلذكا هاتجءوفحونهبشااسىهإنهات ارليءوىي هاتليدم هيشداهفمسفى س[ي

هه(4)بلضهعءوظااترهي ره)تهيافضهاديجوكهبد دالهاتيرهاتهتسوههلاح يهلذدهعشايىهاتشا(

يعوهكوذنهادتحوالهاتج ي هاءكواه)ريبشورالهاللكءز(يهفق هاإبواهذ ههاتجشايىهعنهيالتبره

ادتر[:ه)تهب هعنهاتجسواهاتلهاد هبسوطهلسدعهاتاواظهإيلهادتحواليهفقو هفيهكبوبره]لذ ه

هلذدهادااارهبد دالهاتشايهلرالهل دالهاتير(ه

ه اظه اتفويسدفهاءعايايه)عوياعهتدتي(هفيهعءوظاترهعيه)لييوومهتونهكايغ(هلذا ا

م(يهاكبفلهاهتقايووهاهبوسبلااضهعشايىهاتشاهد اورهل دالهاتألوتقيهعصاحوهيكهاتحجىه4333)

لذدهعوهفليرهييضوهاتفويسدفهاتوايطو يهاتجيح ه)سبوفنههيحجىهاتشاهاتجاكزيىهتإلتحوالهذي

هم(4333ل(يهفيهعءوظاترهعيهكايغه)ت

                                         
(9 J  Ronald H. Nash, Faith and Reason (Grand Rapids, MI: Zondervan, 9188), p. 911. . 
(4 J  Randy Alcorn, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil (Colorado Springs, Colo.: Multnomah Books, 4111), p. 99. . 
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لعثيرهاتفويسدفه)عوياعهعورتن(يهفق هاس هفيهكبوبره]ادتحوال:هتواياهفيسفي[هات يه

ه) هإوم هاتله3333 شاه هاتوونياتطالحوتهادتحواليى هعنهيادظهاتجؤتفوتهفيهذ ا هلذد م(ي

رهتيااّلهإيلهعوهيسب ّ هبرهاتجؤّتدىيهلاس هكوععهاصصرهتحجّوىهل دالهاتشّايهاس يهاس هاصص

هلادسب ت هبرهإيله فيهل دالهاتألوتق.

هاتجلضيىهفيهاتفااهادتحواليهفيه جويهفبااتهاتبوريخهاتهي دوه هبد ه لعيهاتذبجوم

بجومهذتاتهاسبحسو وهكووااهعء هإصاهاتءدضىهاءلرلبوىهاتلهاتودمهءسوونهكثوالهيذجدوهات

هاتزائ هبوتحوولهلعاافقدوهلات شغو هبدوهإنهاتوحثهإنهاتحقوئقهاتاديءى..ه

يلهعوهإواهإءرهبلضد هإء هل فرهتلصاهاتبءدياهباد رهاتلصاهات يها بقعهفورهاد سوكه

هوكعاه[اتحوولهلسوئع]فورههلاحبّيتهي[ لوش؟هسؤا ه]كوبهاتله لوش؟[هتجوذاعنهاتسؤا ه]

ه.ل دويىهطجدحوترهبصاهاد سوكيهذيهعءبدلضهاءرهتبصوحه[،اتحوولهيغااض]

لا هإواهإنهذ ههاتألو وىهفيهاتفااهاد سو يهاتح يثيهلاتغابيهاصد وه]س.هاس.ه

هبونهوقاتبدفهذيهاتق مهفيهاتحاجووهإء هاد سو وىهتيحوولهاتجدذاّيىه)اتجشايىتديس[هبقدتر:ه

هفيهاتحاجىيهعبهاتحّعههلكوكهاتجدضدإوىيهلاتحقوقىهاتالح ىيهلتاليضهاتءفسيهلاتفضويجّثم 

ه (3)(يّعوهاتلقعهاتح يثهفواظهيّكهاتجشايىهاتجدذايىهذيهااضوعهاتحقوقىهتاغوئههاد سوك

هإءدو ههلإوا هاتءجسولي هاتءفسي هلاتجحّيع هاءإصون هفا اع]إوت  بقدتر:هه[فابدر

ه (4)(ء يرهيلوشدكهعلءلهيفبق لكهي د هغواهتيحووليهلسوئعهاتودمهاتءوسهعنهتياثوا)

يكهاد سوكهاءعايايهاتجبافيهلات يهتهيجّثعهعنهعججدعهساوكهاءرضهغواهلذكاه

وهعنهاءاللّيىيهتاءّرهت هيفيحهعيهذتكهه53بوتجوئىهيسبديكهه5 بوتجوئىهعجوهيسبديارهاتوشاه جول 

هاتألجاه هاالعوك هاتل هبر هلياّلظ هتحووتري هلذ م هذإا هعص ر ه ور هات ي هاءت  هعي هاتبلوعع في

                                         
 (9  J C. S. Lewis, The Abolition of Man (HarperCollins e-Books, 4192), p. 11. . 
 (4  J Frankl , The Unheard Cry for Meaning (New York: Simon & Schuster, 9118), pp. 41– 49. . 
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هءت هاتجد دالهيلهاتجحبجع.لاتجأل راتهتيدالنهعنهلاايها

لإواهإءرهات كبدره]بد هباا  [هاهلذده ااحهتقدي هاءإضووهتجاضلهاتج اميهلات يه

يعضله صبهتوريألرهاتليجيهاءل يهفيهاتدء يهل صفرهاتثو يهفيهاتدتيوتهاتجبح لهاءعاياوىه

وهيوحثهباّعهثجنهإنهتفواليهاءاتهاتدتيوتهفيهلا دته)تق اهبقدتر:ه  ..هتق هتجبح لهعجبجل 

كوكهاتجاضلهيلوشدكهفيهالر ىهرفوههيإيلهعنهكعهعنهسوقهتيهعلوتجبد يهتاءّد هكو داهيال له

اهبر( اهبجااحعهتبحّجعهاءت يهليبيغهتأثا  هه(3)اسبل اال 

ه) هاتشاهاد هيح ذ : هعلضيى ذعهياي هاتيرهيكهيجءيهلعنهاتبقايااتهاتبيه وغتهبدو

.ه.ذعهيق رهتاءرهتهياي ؟هحوءئ هذدهشايا!ه..ل!اتشايهتاءرهتهيق ر؟هحوءئ هذدهتوسهكّييهاتق ر

ذعهذدهتهيق رهلتهياي ؟هفيجوذاه طيقهإيوره..هفجنهيينهيأتيهاتشاهاذك؟؟..هذعهيق رهلياي 

ه(اتيرهاذك؟

لعءدوهاد هبلضد :ه)كوبهيساتهاتيرهإنهكعهذ ههات بدوكوتهفيهحقهاءطفو هكعه

هُعشّدذونهاذاهكوكههيدم؟هكوبهياضلهاتيرهإنهكعهذ اهاتشايهلكعهذ اهات م؟ تجوذاهيأليقهيطفوت 

اهإيلهايقد هفيه درلهسدّيى؟..هذعهادترهإو زيهفددهتهيسبطويهيكهيدابهكعهذ اهاتسدوه اوالر 

لاتشاهفيهاتلوت ؟..هيمهي رهشايايهفددهيبغءّلهبصااخهاءطفو يهليبي ذهبإذااقهات عوويهليسبجبيه

هبقبعهاتلز هلاءبايوو؟(

 اظهفيهيعاياويهلكوكهاتسؤا هفور:ه)تدهيتوحهتكهيكهتسأ ههلعءدوهعوهإواهإءرهاسبوووك

اهتلي هيّ رهسوجووكهإءريهعوذاهسوادكهذ اهاتسؤا ؟ هلاح   هتهاد وبىهاءكوالكو ، (اتيرهسؤات 

هه(4) سوىهذي:ه)تجوذاهذءوكهيت هلعلو ولهفيهذ اهاتلوت ؟(

هيل ه جولوي هاسبلجوتدو هيجان هتإل وبى هل دذو هذءو هسء كا هذ ا هعن اسبلجو هها طماو

                                         
 (9  J Paul Brand and Philip Yancey, The Gift of Pain: Why we hurt and what we can do about it (Grand Rapids, MI: 

Zondervan/HarperCollins, 9111), p94 
(4J Lee Strobel, The Case for Faith (Michigan: Zondervan, 4111, EPub Format, 4111). 
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بلضدوهفقطيهبحسههاتحو ىهاتلهذتكيهءكهبلضدوهي اعهضجنهادتزامهاتج تييهلتهي  ه

هفيهاتوااذونهاتحقوقوى..ه

لتجنهياي هاتبفصوعهفيهإم هذ ههاتجشايىهلاتبألصصهفودوهيجاءرهيكهيوحثهفودوهعنه

حثهيهحوثه ج هفودوه جولوهعوو(3)ام هكبههاتفيسفىهلإي هاتاممهلإي هاءامقهلغواذو

تبليقهبأ عهاتشايهلكوبهيءشأه؟هلعنهاتجسؤل هإءر؟..هلفيهطوولىهاتشايهلحقوقىهل داله؟..ه

لكوبهيد  ؟..هلفيهعشايىهاتشا..هلكوبهيشّاعهاتشاهعشايىهتذدتوىهعبلّيقىهبد دالهاتيره

هيسجحهاتيرهبد داله..هلذعهذءوكهسوههيامايهلعلقد ه ل فوتر؟..هلبسوههاتشايهلتجوذا

..هلكوبهسوءديهاتيرهاتشايهيلهكوبهسوسبألا هفيهابومهاءعاهعنهاتشاهت تك؟؟هلبءدويىهاتشا

ا؟ هاوا 

ل حههيكه ءورهاتلهي ءوهاإبج  وهفيهذ ههاد وبوتهاتبيه  كاذويهبعهفيهذ اهاتجدضدعه

 جولوهإيلهكبونهعبألصصه وعيهتيجسأتىهعنهكعهيبدابدويهلذدهالراسىهإيجوىه واللهلعحباعىه

هابلءداكه] هاتير: هاتشاهلل دال هعنه(4)[تاالهإيلهيبازهشودوتهاتجمح لعشايى هفق هاسبف  و ي

هعنه هاتاثوا هلبسطءو ه ووغبري هيإ  و هتاءو هفوري اتجليدعوتهلاتبحيومتهلاتابووسوتهاتداالرل

اتقضويوهاتجطالحىهفوريهبودضوفىهاتلهح فءوهتاعهعوهفورهعنهيعدرهطوئفوىهتبليقهبو بصورههتجدىه

هاتج هفجءوظال هغواذوي هإيل هاتجسيجون ه دوت هاتألطونهعن هاتجسي  هعن هتسب إي مح ل

هاتدح لييهتهاتألطونهاتطوئفي.

                                         
اتفااهادتحوالييهفق هيتفتهفودوهاتاثواهعنهاتجؤتفوتيهلا هءذجوىهذ ههاتجلضيىهفيه(هه3)

هاتبيه شاتهإنه هلاتمذدتوى هاتجؤتفوتهاتفيسفوى هإن هبويودغاافوى هالراسى ه)بوريهلتءي(  شا

هالراسىه4433(يهفإذاهذيهتويغه3333-3323عشايىهاتشاهفيهثمثىهإقدالهفقطيهعنه)

 .4332لاءبحوثيهإومهتأتوبهال.هسوعيهإوعاييهل شاهعاكزهتادينهتي راسوته(هه4)
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ه]يساارهاءا ار[يه هذكا وههبصفىهاو ىهفيهكبوبءو بودضوفىهاتلهذتكهاإبج  وهإيلهعو

لذدهاتابونهات يهاصصءوههتإل وبىهإيلهكعهاتبسوؤتتهاتجاتوطىهبوتق ريهلا هلضلءوهفيه

هات هاتشودوت هكع ه]اتاحجى[ هلذد هعءري هببفصوعيهاتوونهاءاوا هإيودو هلي وءو هب تكي جاتوطى

هبودضوفىهاتلهعوهذكا وههفيهسوئاهياسومهاتابونهعنهشودوت.

هاتلهبلضهعوهذكا وههفيهكبوبءوه]اببسوعىهاء ون[هعنه بودضوفىهاتلهذتكه جولوهيشا و

هرحجوتهيلالإدوهاتيرهفيهطووتهاتومو..هلذيهكثواله  ايهاكبفوءوهذءوهبودشورلهتولضدوهفقط.

اتلجدميهفاعهرسوئعهاتسممهكوكهغاضدوهاد وبىهإنهاتبفو وعهاتاثوالهاتجاتوطىهلإيله

هل]عفوتوحه هفيهطووتهاتفقاي هاتجدالإى هيجوههإنهاآلتم هاتفقااو[ ه]كءدز هفا هاتجلضيى.. بد ه

يجوههإنهاآلتمهاتجدالإىهفيهطووتهاتبأليبيهل]سدقهاتألطويو[هيجوههإنهاآلتمههاتج ائن[

هتء هاد سوك هاتلهعدوليهاتجحقهاتبيهيبسوههفودو هليءز  هاتواكوتي هيباكهعداضي هإء عو فسر

لالركوتدو..هلذا اهفإكهكعهاتسيسيىهتحول هيكهتجوههإنهاتبفو وعهاتاثوالهاتجاتوطىهبد هه

هاتجلضيى.

هيلتهاهاء دبىهادتزاعوىهاتج توى:

لذيهي دبىهكثواله  ايهعءدوهعوهيجانهاإبوورههلاتسبفواللهعءرهإء هعءوظالهاتجمح ليه

لعءدوهعوهتهيجانهاإبوورهيهلتهاتسبفواللهعءريهلتدوهإماىهبوتثءوئوىهاتجشايىهتيجلضيىيهلذيه

ه]اتير[يهل]اتشا[هلاتجفوذو هاتجاتوطىهبدو.

هاهاتجدانهاتجاتوطهبوتيرهل فوتر:ه3

لذدهيكهذءوكهفااوهبونهل دالهاتيرهلبونه دعه فوتر..هفجوهالامهاتلقعها هيثوتهل دالهاتيره

يسبيزمههتهد دالهاتشاّهفإ رهتهيصحهترهيكهيفاضهإيورهاتصفوتهاتبيهياي يهفهبوءالتىهاتاثوالي

 فيهل دالهاتيريهلا جوها هيسبيزمه فيهبلضه فوتريهلحوءدوهتبحد هاتجءوظالهعنهاتوحثهفيه

هبونه هكووا هلفاق هعثمي هلاتاحجى هلاتق رل هبوتلي  هاتصوفر هع ظ هاتوحثهإن هاتل هاتير ل دال
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هاءعاين.

ادتزامهاتج تييهلتهيلواهإنهحقوقىهاتحو يهفدءوكهفاقهلذ اهاتجدانهي اعهضجنه

فءحنه اظهاتجيدكهاتريجىيهلاتطغولهبونهكدكهاتيرهعد دالايهلبونهاتزاعرهبفلعهاتألواهاتججاال..ه

هاتجسبو ين..هفدعهيءفيهطغوو د هحقوقىهل دالذ ؟

ه:ليجانه ووغىهذ اهاتجدانهكجوهييي

و.:هات تئعهاتفطايىهلاتلقيوىهلاتلاتجق عىهاءلتل هيجوىهت  هإيلهيّكهتد اهاتلوت هاوتق 

هاتثو وى هاتل  هاتجق عى ه فى هيّك هاتإبقوال هإيل هإقدتءو هييزم هعءطقي هباذوك هيد   هت :

هضالريىهفيهذ اهاتألوتقهات يهالّ هاتادكهلاتلقعهإيلهي رهلا ههاتد دال.

ه:هل دالهاتشّاهتهتلّيقهترهبجسأتىهل دالهاتألوتقيهلا جوهترهتلّيقهبصفوتر.اتءبوجى

ماوهعنهذ ههاتءبوجىهييزمهاتجيح هبوتوحثهإنهتفسواهتد دالهاتشاهفيهاتلوت هعيهلا ط

ادااارهبد دالهاتر..هلذتكهعوهييزعرهبوتوحثهإنهات ينهاءعثعهات يهيإطلهاتبفسواهاتصحوحه

تد ههاتجلضيى..هلطولوهاكهكوكه والاويهفسوج هاتحقوقىهفيهادسممهلح هيهذتكهي رهعيهاااارهه

ت هاتهي رهبونهعواراترهباعهالاىهلإيجوىهلعدضدإوىهكجوهسءاظهفيهاء دبىهبد دالهاتشاهفيهاتلو

هاتبوتوى.

كهيلا هيااهاتجمح لهي فسد هبضحوتىهاتسب ت هبجلضيىهاتشاهإيله فيهادتريهحوثه

هبجشايىهاتشّايه هعنهيشاسهاتجمح لهاسب تت  اتفويسدفهاتجيح ه] .هعوكي[يهلات يهُيلّ 

هتإلتحواليهي كاهي ا وهذءوكهيكّههيؤعنهتجنهفقطه)عشايىّكهعشايىهل دالهاتشاهذيهلا بصور  هاتد 

ا هتبدفوقلاهاتإبقوالاتهعنهإ الهتدضوحهفيهتبجّثعهعءطقوىهعشايىهلذيهاتألواّيىيهكوععها يا 

هبوءدو اهكءتهاذا.. هنتهفلء ذو.. رلاتق هتومهلتوسهاتألوايىيهكوععهغواهاتيرهاكّههتيقد هعسبل  

هه(3)(اتشاهعشايىهتدا دك

                                         
 (9  J J. L. Mackie, “Evil and Omnipotence,” in Mind 12, no. 452 (9155): 411, 419..  
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هإنه هاتجمح ل هإجز هإن هإوا هات ي هسءوي ر[ هذولرال ه]الا وو  هاتفويسدف هذكا لعثير

اتسب ت هبجلضيىهاتشاهإيله فيهل دالهاتيريهفقو :ه)اّكهعشايىهاتشاهذيهعشايٌىهتيجيح يه

يلهتجنهل  هعقّ عوتهاتجشايىهلاسبءبو وتدوهعقءلىيهلكو تهيسوونهاءوإبرهبد دالهاتيرهذّشى.ه

هه(3)(عشايىهتوساّنهحّجىه يوىيهفإّكهل دالهاتشاهيّعوهاذاهكوكهتيجؤعنهبوت

هاتجلضيىه هإيلهذ ه هإنهاتحواله هتاا لر هبل  ه)ي بد يهفيد( هاتج تيهرال هادتزام لبد ا

هذ اه هُيلبوا هفيسفو وي هلتاني هلاءت ي هاتشا هل دال هعدا دى هعن هبّ  هت هيّ ر هاتجؤك  ه)عن بقدتر:

هإنهاتسؤا هإنهل دالهاتيريهفجنهل دالهاتطو ولىه فسدوه حنه صعهاتلهي عهاتجدضدعهعءفصم 

ه دوئيهيمهت..ه هعص ر هاكهكوكهتدو هاتوّبى هلتانهذتكهتهي ّ  هإودني هتيطوولى هربجو ايجوالذو..

  (4)(لبوتبوتيهفد دالهاتيرهتهياتوطهبد دالهاتشاهاتسوئغهيلهغواهاتسوئغ

ذ هههبإعاو وىهاد وبىهإيله]ريبشورالهاللكءز[ه فسرهيااهفيهفيهكبوبره]لذ هادتر[اكهبعه

ه يد تهات يءوىهاتجود هي حونهاتحقوقىيهفي):هاتجلضيىهبجثعهذ اهاتجدانيهحوثهاو هسوااا

وهإ مهتجووزهعزعنهبونهاتحقوقىهلاءعاهات يهياغودكهيكهيادكهذدهاتحقوقىيهبوتءسوىهتيجؤعنهي يض 

اهاتبغّيههإيلهعشايىها ضهتشا.هيافيهيكهتفبابءدعهعنهات كووهاتاد يهاتألورقيهعنهاتسدعه   

كهيلهاذاهت هيلجوهاتق ي يهاتلد ه فحوتهعنه فحىهكّعههفيهاتجبفّشيهذاكهيهعثعل دالهاترها ر

هلا سههاتشاهات يهفيهاتلوت هاتله هاتشوطوكي هلسّجِر هب اتري هعسبقم  ا هشايا  و هااباعهاتد  ذتكي

هافباضهل د ا؛ هتطّدر  هيكثا هحّع هشئتهذءوك هلاك هاتألّواي هادتر هعي هاتاد ي هتره ااإر هاتر ال

وهتوسهسيوو وهيعومهاآلتمهاتبيهتصوههاتوشايه اذبجوعوتهيإر هعنهيكهيأبرهتاالنهاد سوكيهيلهاتد 

هلاوضيه هعءّر  هفيهكدك هاتوشاّيى هادراالل هحاّيى ه لجى هعقوبع هي في هيك هبّ  هت هثجء و هيااذو تاءّر

هه(1)(تيءداعوس.هكثواهعنهاتمذدتوونهيلج لكهاتلهتوءّيهعثعهذ ههاتبلقيءوت

                                         
 (9  J Daniel Howard-Snyder, “Introduction,” in Daniel Howard-Snyder, ed. The Evidential Argument from Evil (Bloomington: Indiana 

University Press, 9111), p.xi.. 
 (4  J Antony Flew, There is a God, p. 951..  
(2  J Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 4111), p. 918. . 
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ذكاههاللكوءزهسواااهتلوواهحقوقيهإنهيكهاتجمح لهي فسد هيج لكهعشايىهفيهذ هههلعو

اتجلضيىيهلإ مها رتدوهإيلهحعهاتجشايىهعنهيسوسدويهذتكهيكهل دالهاتشاهتهيءفيهل داله

اتيريهلا جوهي إدهاتلهاتوحثهإنهسوور..هلتجوذاه جيهاتصو يهاتلرو هات يهيب عهكعهذ اهاتادكه

ايهلاتي لهلاءت ..هلذ اهاتبسوؤ هي إدهاتلهاتبأععهاتلقيييهلاتوحثهفيهكد رهبونهاتألواهلاتش

هفيهاءاليوكيهتهاتبساعهبءفيهادتر.

لبءووهإيلهذ اهاتجدانهادتزاعييه شأتهاتاثواهعنهاتاؤظهلاتج ارسهاتفيسفوىهاتبيه

حولتتهيكهتفساذوهلفقهرؤيىهكد وىهشوعيى..هفوتج ارسهاتشااوىهيلهاتغابوىهاتبيهتوءته]لح له

تد دال[هبجفددعدوهاتفيسفييهراحتهتفساهاتشاهبجوهيبءوسههعيهذ ههاتاؤيىيهبوإبوورهاتد دالها

لاح ايهفمه و يهلتهعصءدعيهلب تكهتءبفيهاتجشايىهإء ذ هي م..هيعوهاتج ارسهيلهاءاليوكه

اتثءديىيهفااحتهتثوتهل دالهاتشايهلتءسورهاتلهاترهغواهاترهاتألوا..هلذا اهراحتهكعهع رسىه

ههىهبطايقبدوهاتألو ى.تحعهاتجشاي

لبءووهإيلهذتكهذتكهييضوهظداتهبلضهاتج ارسهاتبيهتبوءلهتصدراهإنهاتيرهيءفيه

كجو هإيجرهلا رتريهلتصدرهيكهعوهيحصعهعنهشالرهفيهاتادكهعفالضهإيوريهلتهطواىهتره

و.  بريهلت تكهتسيعهاتشاهاتلهإوتجءويهلتهيجيكهاتيرهترهالفل 

ه هذ ا هإن هيو سي[ ه]فويوه هإّوا هكا)يلغسطون(هلا  هاتق عوو هاتثوداليسوون ه)اّك بقدتر:

هفيهحونهت ذههكبوبوته هتواياهي هتاءد هحولتدا هاتشا هل دال هتقويدا هل)كوتفن( ل)اءكديءي(

هتصدرله هاتبقيو يهاءتدذي هاتفد  هعاا لى هعي هلتان هاتشاي هاشاوتوى هاود  هاتل اتجلو اين

اااهريلاهادشاو هفيهفد هاتألوتق؛هفوءلائعهريلاهادشاو هفيهفد هعغزظهاتشايهلبلضهاءل

هه(3)حقوقىهاتير(

اه لبد اهاتجدانهي ونهاتحواهاتودداليه]ذورلت هس.هكدشءا[هفيهكبوبرهات يهحّققهإ ال 

                                         
(9  J Philip Yancey, Where Is God When It Hurts? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 9111), pp. 1-91.  
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اهعنهاتجوولوته] (هم3363)طووون[يهلات يه شاههإومههء وسهاتسوئىهاءعدرهتح ثهإء عوكووا 

ههتوسهيّ رهاتهاتألواّيىهكوععهاتيرهكوكهلاكهلاارهفوره)يّ ر ه(ا رترهفيهكوعم 

اتبيهتاظهعح لاليىهاتسيطوكه، و[ Process theism]لبد اهاتجدانهييضوهي وبتهع رسىه

ادتديهفيهاتادكيهلذيهتصدرههشوودوهبصو يهاتسوإوتهات يهييّبهزّرذوهاتجو وييهث هيباكه

اتسوإىهتلجعهلح ذو..هيلهذدهيشورهعوهيادكهبإتره)يرسطد(يهغواهيّكهاتره)يرسطد(هيءصافهإنه

ء رهيال لهعنهيكهيادكهعحّعهاذبجوعريهفيهحونهيّكهاترهذ ههاتطوئفىهعنهاتمذدتوونهيجلءرههاتلوت 

هإجزههإنهيكهيفلعهفليرهاتاوععهفيهاتلوت .

هاتءدعهعنهاء دبىيهعوه ج ههفيهاتابونه لعجوهسوإ هإيلهظددرهذ ههاتءزإىيهيلهذ ا

بادينهلرالهفيه]ِسفاهاتاتجق سهعنه سوىهاتاثواهعنه فوتهاتءقصهلاتلجزهتيرهتلوتليهعثيجوه

هه)َفَحِزكه[:2/2 نُّ َبههاءرضيهفِيهاد سوكهَإِجَعههَي َّرُههاتاَّ هَاْيوِِر(هتليوقوهإيلهعوهلرالهبل هفِيهَلَتَأسَّ

هتءوسهفيهحقوىهعنهاتبوريخهاتسحوق.اهبونهلاتفسوالهاتّشاها بشورهذكا

هاتل  ه هحونهفسالا هبلضهاتجسيجونهييضو هلايهفور هعو هاتوونهييضو هادتديلعنهذ ا

هيفليرهالااعهفيهسيطو ريهلت تكهته هيشوويهلكعهعو هيجدزهترهاتري هبوإبوورههيفلعهعو تفسواا

هاتري هباد ره)توسهبججانهاتد دال..هء رهاّعوه يصحهيكهيطيقهإيورهظيجويهذتكهي د هإافدا

اتبصّافهفيهعيكهاتغواهيلهعألوتفىهاآلعايهلكمذجوهعجبءيهفيهحقهاتير؛هاذهذدهاتجوتكهتاّعه

هلتوسهفدارهآعا(شيويه

ه هفوتءصدصهاتقاآ وى ه حوحي هغوا هاتيرلذ ا هإن هاتري  هاعبءوع هتءصهإيل هاتاثوال

هكجوهاو هتلوتل:﴿هَذتَِكهبَِجوبجفددعرهاتحقوقييهلتوسهب تكهاتجفددمهات يهذكاههاتجبايجدكيه

ٍمهتِْيَلوِو ِه َرهَتْوَسهبَِرمَّ هاتيَّ َعْتهَيْيِ يُاْ هَلَيكَّ ُرهُيِايُ هُظْيجو ه(يهلا364)آ هإجااك:﴾هَا َّ و :﴿هَلَعوهاتيَّ

هتِْيِلَوواِل﴾ه)غوفا ٍمه13: َكهبَِرمَّ هَربُّ هَلَعو هَفَلَيْوَدو هَيَسوَو هَلَعْن هَفِيءَْفِسِر هَ وتِحو  هَإِجَع (يهلاو :﴿هَعْن

هاتءَّوَسهَيْ ُفَسدُه42)فصيت:﴾هتِْيَلوِو ِه َرهتهَيْرِيُ هاتءَّوَسهَشْوئو هَلَتِانَّ هاتيَّ ه﴾ْ هَيْرِيُجدكَه(يهلاو :﴿هاِكَّ
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هَتُ ْ ُره44)يد س: هَلُيْؤِتهِعْن هُيَضوِإْفَدو هَتُكهَحَسءَى  هَلاِْك ٍل هِعْثَقوَ هَذرَّ َرهتهَيْرِيُ  هاتيَّ (يهلاو :﴿هاِكَّ

وتَِحوِتهَلُذَدهُعْؤِعٌنهَفمهَيأَلوُفهُظْيجو ه43)اتءسوو:﴾هَيْ اا هَإرِوجو ه (يهلاو :﴿هَلَعْنهَيْلَجْعهِعَنهاتصَّ

(يهلاتدض هيكهيءقصهعنه زاوهحسءوترهلاتري هيكهيلواههب  دنه334)طار:﴾هَلتهَذْضجو ه

هغواه.ه

لعثعهذ اهكثواهفيهاتقاآكيهلذدهعجوهي  هإيلهيكهاتيرهاوالرهإيلهاتري هلتانهتهيفليره

فوجوهياليرهإنهربرههرهل دالاهلكاعوهلاحسو وهاتلهإووالهيهكجوهلرالهفيهاتح يثهإءرهفضمهعء

هييهي رهتلوتلهعءيه فسرهعنهظي هإوواله.هه(3)حاعتهاتري هإيله فسي(يوهإوواليها يه)تلوتل:

هاهاتجدانهاتجاتوطهبحقوقىهاتشا:ه4

لذيهي دبىهكثواله ج ذوهفيهاتجؤتفوتهاتبيهاذبجتهبحعهذ ههاتجلضيىيهلتهيجانه

اإبوورذوه جولوهي دبىهحقوقوىيهءكهفودوهعوهذدهحقوقييهلعلبوايهلفودوهعوهيجانهاإبوورههعنه

هزاعوتهاتج توىيهلتوسهعنهبونهاتحقوئقهاتواذو وىهاتقطلوىيهلعنهتيكهاء دبى:بونهادت

.هعدا دىهاتلقعهاتجيح هبطوولبرهلحقوقبريهلذدهي رهإقعهإوثيهتهيلافهغويىهتيد داليه3

لت تكهفإ رهعنهاتجسبغانهيكهيطاحهعثعهذ اهاتسؤا يهبعها رهعنهاتجسبغانهإيورهيكهيشلاه

هتججااللهاتجاتوطىهبدو.بقو هاتألواهلاتشايهلاتجلو يها

اضوفىهاتلهذتكيهفإكهذ اهاتلقعهيؤعنهبوتاثواهعنهاتفيسفوتهاتجواليىهاتبيهتوارهاتبفّدقه

اتلااييهلاتوقووهتألادظيهلذدهب تكهيلبواهعثعهذ ههاتسيدكوتهشايالهسيدكوتهطوولوىيهته

هيصحهترهاإبوورذوهشااهعطيقو..

داليهليكهعوه ااههعءرهذدهعجّاالهلذ يهاهعحولتىهاتبءصعهعنهاتشاه فسرهبوإبوورههغواهعد ه4

يلهتصّدرهذذءيهتشيوهغواهعد داليهيلهاهكجوهإواهباتاا  هراسعهاهإنهذتكهبقدتر:ه)اتشاهذده

                                         
هرلاههعسي .ه(3)
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اتلوت هاتسفييهتأللذومهاتبيهيجههيكه حّارهحداسءوهعءدو(يهلا هتوءلهذ ههاتاؤيىهيتووعهات يو ىه

هلذ هييهلذ .. ه)عويو( هعجّاال هاتشا هيك هبوإبوورذ  هاءاليوكهاتدء لسوىي هبلضهعبصدفى هاد  د

ه.(3)اتجألبيفىيهبجوهفود هادسممه فسر

هلاتحسّوىيه هاتلقيّوى هبوتو اذى هعءبقضو هاتجدانهبوإبووره هذ ا هإيل هاتإبجوال هيجان لت

..هلذدهيسب إيهاتوحثهإنهحعه ه فسرهشا  هفدذ هاتشّا بودضوفىهاتلهي رهتهيحعهاتجشايىي

هل دان.

لفيهعقوبعهذ اهاتجدانه ج ه دابوهآااهيلبواهاتد دالهكيرهشايهليكهاتألواهتوسهاته

لذ ..هلذدهيلبواهيكهسوههاتشاهذدهرغوبءوهفيهاتد داليهلت تكه حبو هتجدا دىهاتشاهاتهاتفءووه

عوه لوشرهفيهلاالءوهاتلقييهلاتحسيهعنهي داعههتصوالمهالإدظ[.. وهي ـ مثل سابقتها ـ ]اتءافو وفيه

هتألواهلاتسلوالل.اتفاحهلا

 ونهياهعحولتىهاتبءصعهعنهاد وبىهاتبفصويورهإنهاتشايهبوإبوورههسااهعحضو..هلا هه1

اهيو لهعواتصدفوىهاصد وهإء هاإبوورذ هيكههبد اهبلضهفمسفى سدظههتوسهاتادكهفيهشاًّ

يساارهغوعضىيهس تهإنهلإوءوهاتجءوف هتفدجدويهلت تكهتهيجدزهتءوهيكه بجايهإيلهل فدوه

هإّ رفهلت تكهادتدييهاتأليقهبأغااضهاتجطوقهتجديءوهعبل رٌهوهبحقوقبدهاتلي ذتكهيكهه..(4)شاا

هبوتحاجىهتوعىهإجويىهإيلهء ءوهشا ههبأّ رهل دال وهفيهعوهشوئ وه ص هيكهعنهيإجزهي ءوه سّي هيكهإيوءو

                                         
(9  J Wendy Doniger O’Flaherty, The Origins of Evil in Hindu Mythology )Berkeley: University of California Press, 9111..J  

لفيهعقوبعهذ اهاتجقدتىه ج هعقدتى]اتادكهاتشّفوف[يهلذدهاإبوورهاتادكهيشّبهإنهكّعه(هه4)

عنهاتِحا هاتبيهعنهعوهلراوههعنهاواهلشّايهفاّعهفلٍعهفيهاتادكهعااّلههاتلهيإووكهعألصد ىه

هاتادكهتوسهاّتهعجّاالهتفوإمته هاد هبلضهاتجؤّتدى(يهيلهيّك اتججانهتيوشاهاالراكدوه)لذ ا

هإوعىه هاد  ه)لذ ا هاتليجّوى هعلورفءو هببقّ م هعااحعي هإيل هلاك هعلافبدوي هاتلي  هتءو هيبوح عواليى

 اتجمح ل(
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هدتدوىهاتألوراى.ا

هاتهي رهتهيجانه هسءاظها هكجو ها هيحجيرهعنهكثواهعنهاتجص ااوى هاتجدانهعيهعو لذ ا

اإبوورههعطيقويهذتكهيكهاتقاآكهاتااي يهلذدهاتجلواهإنهحقوئقهاتد داليهياوا وهيّكهاتشّاهحقوقىه

اهو ِوِِرهَلاِذَهَيْإَاَضهَلَ َأظهبِجَهه سوكَلاَِذاهَيْ َلْجءَوهَإَيلهاْده}كد وىهتهيجانها اورذويهكجوهاو هتلوتل:ه

و هَكوَكهَيُئدس  اُّ ُرهاتشَّ َيْإَاَضهَلَ َأظهبَِجو ِوِِرهه سوكَلاَِذاهَيْ َلْجءَوهَإَيلهاْده}يهلاو :ه[61]ادسااو:هه{َعسَّ

هَإِايضٍه
ٍ
هَفُ لهاُلَإوو اُّ ُرهاتشَّ ه[53]فصيت:هه{َلاَِذاهَعسَّ

هَلَيْ َتهَلَييُّدَنهاِْذهَ واَلظهرَه}لعثيرهحالهإنهييدنهإيورهاتسممهادتر:ه اُّ ءَِيهاتضُّ ُرهَي ِّيهَعسَّ بَّ

اِحِجوَنه) هِعْنه61َيْرَحُ هاتاَّ هَلآَتْوءَوُههَيْذَيُرهَلِعْثَيُدْ هَعَلُدْ هَرْحَجى  (هَفوْسَبَجْوءَوهَتُرهَفَاَشْفءَوهَعوهبِِرهِعْنهُضاٍّ

ه[64يه61]اء وووو:هه{ِإءِْ َ وهَلِذْكَاظهتِْيَلوبِِ ينَه

هِعَنهَلَتءَْوُيَد َّه}يكهاتيرهتلوتلهيوبييهإووالههبوآلتميهفقو :ههبعهياواهاتقاآكهاتااي 
ٍ
ُاْ هبَِشْيو

وبِِايَنه) ِاهاتصَّ ِ يَنهاَِذاه355اْتأَلْدِفهَلاْتُجدِعهَلَ ْقٍصهِعَنهاْءَْعَداِ هَلاْءَْ ُفِسهَلاتثََّجَااِتهَلَبشِّ (هاتَّ

وه ِرهَلاِ َّ وهتِيَّ ه[352يه355]اتوقال:هه{(352اَِتْوِرهَراِ ُلدَكه)َيَ وَبْبُدْ هُعِصوَوٌىهَاوُتداهاِ َّ

لعيهذتكهفإكهذ اهاتجدانهاهكجوهسءاظهاهفورهاتاثواهعنهاتجص ااوىيهفوتلقعهاتوشايه

يلجزهإنهعلافىهتفو وعهاتحا هاتجألوألهلراوهعوهيااههعنهعروذايهلتوسهفيهذ اهالإدلهتياسعه

هإنهاتوحثيهلا جوهذدهالإدلهتيبداضييهلاتابهإنهاتغالر..

هووهاهاء دبىهاتليجوىهاتحقوقوى:ثو 

هادسمعوىه هاتجق سى هاتجصوالر هتءصهإيور هبونهعو هعنهاتججي هاتجءطيقى لذيهاء دبى

هاتسيو ه هاتلقع هيءصهإيور هعو هلبون هكبههات يو وتهاءااظي هيحافهفي هت  هلعو اصد وي

هلاتفطالهاتطوذالهاتءقوىهلعوهال هإيورهاتلي هلاصد وهاتح يثهعءرهبل هذتك.

بلايبهبوتيرهاهبحسههعوهي  هإيورهاتلقعهلاتءقعهاهلبووكهتءزذرهإنهي داعهلذيهتو يهبوت

اتءقصهلاتقصدرهلاتري هلاتجدرهلغواذويهلبووكهكد رهيبصبهباعه فوتهاتججو هلاتجم ه
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لاتاجو يهتوءوءيهإنهكعهذتكهتشاعهعلافىهفيهاتءفسهتفو هيكهاوتقوهبد اهاتاجو هيسبحوعهيكه

هبرهلكجوتر..يو لهعءرهييهشيوهيبءواضهعيها لسو

لذدهعوهي إد وهبل هذتكهاتلهاتوحثهفيهضدوهذ ههاتجلافىهاتجق سىهإنهحقوقىهعوهه

 بدذجرهشاايهلإنهحقوقىهاتحوولهاتبيهارتوطهبدوهذتكهاتشايهلذعهذدهغويىهعقصداللهت اتدويهيمه

هذدهحوتىهإورضى..ه

هعسبحوعهبحسهه فوتهاتألوتقه هبوء وتىي هعأليداو هيل هت اتري هعقصدالا هاتشا لكدك

روجى..هلكد رهحوتىهإورضىهي إد وهاتلهاتوحثهإنهيساارذوهبحسههعوهتءصهإيورهاتجصوالرهاتل

هليوقلهادشاو هفيهل داله هاتيري هاتلقعهات يهيثوتهل دال هي  هإيور اتجق سىيلبحسههعو

اتشايهلا هذكا وهفيهعق عىهذ اهاتفصعهيكهاتجمح لهي فسد هيقالكهبأ رهتهتلورضهبونهل داله

هلا جوهاتبلورضهفيهل فرهبوتاحجىهيلهاتق رلهيلهاتلي هعيهل دالهاتشا.هاتيرهلبونهعلضيىهاتشاي

هاهاتجدانهاتجاتوطهبصفوتهاتير:ه3

تضلءوهعلضيىهاتشاهبونهيعاينهتبدذ هي ءوهاكهاويءوهيح ذجويه فوءوهاآلاايهفديهتألوا وه

ويهلتاءرهجبأكه قوعهاتدوهاوسووهظوتجوهتهيووتيهبلووالهيهلبجوهيصوود هعنهآتميهلبونهيكه لبواههرحو

هفيه فسهاتداتهاعوه وذعهتهيلافهاتجلو ولهاتبيهيلو د دويهيلهإو زهإنهحعهعوهيءز هبد ..ه

لتهتضيهفيهحسوبدوهيكهذءوكهاحبجوتتهيااظيهتبءوسههعيهكدكهادترهرحوجويهلفيه

هلذيهيكه هبوتحاجىي هاتحبجوتتهتءطيقهعنهل بهاتير هلذ ه هلا ياا..  فسهاتداتهإوتجو

هداضلدوهاتجءوسوىهتدويهبحسههعوهتقبضرهيسجووهاتيرهاتحسءل.تدضيهاءعدرهفيهع

لت تكهفإكهاتجلافىهاتبيهتزيعهذ ههاتشودىهعنه  لرذوهذيهاتجلافىهاتبيهتبوءلهرؤيبون:ه

:هلاإبوورهاتيرهعءزذوهإنهكعهعوهتهييوقهبرهعنه فوتهتهتبءوسههعيهإرجبرهاتاؤيىهاتبءزيدوى

ه هلرحجبر.. هلا رتر هلإيجر هاتبلتطفر هاتحج ههلروجوىلاتاؤيى ه فوت هكع هتير هتثوت لاتبي

هلاتججو هلادحسوكهلاتاحجىهلاتفضع.
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هلاتحق ه هاتجدع هإن هعءزه هعو هطوووو هيك هإافءو هاذا هي ر هتيقورئه  كا ه قانهذ ا لحبل

لاتري يهلفيه فسهاتداتهعجبيئهباعه فوتهاتاحجىهلاتحاجىهلاتيطبيه صحءوهبوسبلجو ه

ءوه ءراهاتلهذتكهاتطووههبحق هيلهاسدليهلا جوه ءراهاللاوهعايهيلهحجوىهاوسوىيهفإكهذ اهتهيجلي

هاتورهببق ياهلاحبااميهء رهت هيءطيقهعنهتيكهاتءصوحىهاتهعنهام هرحجبرهلتطفر.

ريظهاعايلها هفاقهبوءدوهلبونهلت ذويهاتلهذ اهاتجثو هحونههلا هيشورهرسد هاتيره

هيا ترهفأتصقبرهبص رذوهلذيه هإيلهلت ذويهفيجوهل  ترتوحثهفجليتهكيجوهل  ته ووو 

يتالكهذ ههطورحىهلت ذوهفيهاتءورهلذيهتق ره):ضجبرهاتورهليتقجبرهث يدويهفقو هرسد هاتّيره

هاوتدا: هتطاحر؟(ي هت هيك هاو :)إيل هاتّير(ي هرسد  هيو هذ هه)ت هعن هبلوواله هيرحُ  هتيُّر فداتّيِري

 ه(3)بدت ذو(

ذ ههاءمهتوستهسدظهتجعهياوا وهبأكهذ ههاتاحجىهاتبيهلافبدوههبعهاكهرسد هاتيره

 لعهاتّيرهاتاحجىهعوئىه زوهفأعسكهإء ههتسلىهلتسلونه زوا ه)قو :فعنهتجيووتهرحجىهاتيريه

هإنههاءرضلي ز هفيه هلاح ا يهفجنهذتكهتبااح هاتألمئقيهحبلهتافيهات ابىهحوفاذو  زوا 

هه(4)ه(لت ذوهاشوىهيكهتصوور

اتاحجىيهفبدبىهاتيرهإيلهإووالهيهلت تكهكوكهيكثاهيسجووهاتيرهاتحسءلهيصههفيهبحاه

ْحَجُنهَإَيلهاْتَلْاِشهاْسَبَدظ﴾ههلتجولزههإءد هعنهرحجبرهبد ي لا هياواهاتقاآكهاتااي هيكه﴿اتاَّ

(يهلفيهذتكهاشورلهاتلهيكهعجياىهذ اهاتادكهاتداسلىهعوءوىهإيلهيسوسهاتاحجىهادتدوىه5)طار:

هلعءبدوىهاتودو.

هاتس هاتجيوعهات يههفوتيرهتلوتلهفيهتيكهاآليىهاتاايجىهت  يألباهعنهيسجوئرهاتهذ ا

                                         
هرلاههاتوألوري.ه(3)

هرلاههاتوألوريهلعسي .ه(4)
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يججيهبونهات تتىهإيلهعءبدلهاتاحجىهلكجوتدوهلاتليجوىهإيلهات اتهتو  هإيلهذ اهاتجلءليه

حا هاتجيكهاتشجوع(هال هذتكهإيلهاكهيكواهعءجزاتهذ اهاتجيكهعؤسسىهإيله)فإ رهاذاهاوع:

عوهيرداهفيهعجيابرهذدهإ تريهحا هاتجيكهاتلوال (هال هذتكهإيلهيكهيبازه)شجوإبريهلاكهاوع:

هلذا ا.

هعوه فدجرهعنهاآليىهاتاايجىيهفديهت هتقارهعلءلهاتسبداوهبق رهعوهاارتهعلءله لذ ا

اتاحجىهاتبيهإيلهيسوسدوهيحا هاتادكيهلتانهاتبحايبهاذب هبوتسبداوهليلغعهفورهعيهالاىه

ذ ههاآليىيهيلههعسياريهلكوالهيلاضهإنهعلءلهاتاحجىهاتبيهذيهاتجقصدالهاءل هعنهاتوووكهفي

هلَهه﴿تلوتل:كجوهاو ه َجوَلاِت هاتسَّ ِ يهَاَيَق هاْسَبَدظهَإَيلههاءرضاتَّ هُث َّ وٍم هَييَّ هِسبَِّى هفِي هَبْوءَُدَجو َلَعو

ْحَجُنهَفوْسَأْ هبِِرهَاوِواا ﴾ه)اتفااوك: ه(ه53اْتَلْاِشهاتاَّ

هيابطهاتقاآكهاتااي هبونهعيكهاتيرهات يهيلءيهت بواهاتيرهتألشوووهلبونهرحجبره لتد ا

هاو ه هكجو هَإِسواا ﴾هه﴿تلوتل:تلوتلي هَإَيلهاْتَاوفِِايَن هَيْدعو  هَلَكوَك ْحَجِن هتِياَّ هاْتَحقُّ هَيْدَعِئٍ  اْتُجْيُك

ه(ه42)اتفااوك:

هاد هاتاحجى هإنهسلى هاداوور هاتااي  هاتقاآك هفي هبوإبوورهلت تكهلرال هلشجدتدو تدوى

هه﴿تلوتل:اتادكهعؤسسوهإيودوها شووهلت بواايهاو ه
ٍ
هَشْيو :ه)اءإااف﴾هَلَرْحَجبِيهَلِسَلْتهُكعَّ

هاْتَقْدِمه352 هَإِن هَبْأُسُر هُيَاالُّ هَلت هَلاِسَلٍى هَرْحَجٍى هُذل ُاْ  هَربُّ هَفُقْع ُبدَك هَك َّ هَفإِْك هتلوتل:﴿ هلاو  (ي

فوآليبوكهاتاايجبوكه ايحبوكهفيهسلىهاتاحجىهادتدوىهلشجدتدوههي(342اْتُجْجِاِعوَن﴾ه)اء لوم:

هاتهفيه فبيه هعنه فوتهاتير هبشيو هفيهاتقاآكهاتااي هاابااكهاتسلى هلت هياال تاعهشيوي

هاتاحجىهلاتلي .

هبوتسلىلا ه جيهاتيرهتلوتلهبوءدجويهعيه هَيْحِجيُهفيهادترهتلوتلهااباا دجو ِ يَن دَكه:﴿هاتَّ

هاْتَلْاَشهَلَعْنهَحدْه ءَوهَلِسْلَتهُكعَّ ِ يَنهآَعءُداهَربَّ ِدْ هَلُيْؤِعءُدَكهبِِرهَلَيْسَبْغِفُالَكهتِيَّ َتُرهُيَسوُِّحدَكهبَِحْجِ هَربِّ

َوُلداهَسوِوَيَكهَلِاِدْ هَإَ اَنهاْتَجِحوِ ﴾ه)غوفا: ِ يَنهَتوُبداهَلاتَّ هَفوْغِفْاهتِيَّ هَلِإْيجو  هَرْحَجى 
ٍ
ه(ه2َشْيو
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هيلور هاتجدانها  هتلوتلهتانهذ ا هفاوبهيجانهل بهاتير هاتدااي هفي ه ااه ضهبجو

هبوتاحجىهاتبيهتهح لالهتدوهفيه فسهاتداتهات يه اظهفورهي داعهاآلتمهلاتجصوئه؟

هلاتجدانهإيلهذتكهعنهل دهه فصيدوهفيهاتلءولينهاتبوتوى:

هيهاهاصد ووتهاتاحجىهادتدوى:

غواهههيح  وهاذاهرح يكهفوتاحجىهادتدوىهتألبيبهفيهحقوقبدوهإنهرحجبءوهاتوسوطىيهذتكه

اتيره..هللبهعءدوهإيلهاتاجو ضرقهايوريهلا دجاتهالعدإريهلشلاهبجشوإاهذيهيال هإيلهات

تلوتلهاتاوواهاتجبلو هات يهتوسهكجثيرهشيوهيبلوتلهإنهاتءقصيهفددهاتسممهات يهسي هعنه

قهئكعهاآلفوتيهبعهعنهكعهعوه بدذجرهكجوتيهبعه حنهاهتضلفءوهلاصدر وهاهته لافهعنهحقو

هاءسجووهاتهبلضهعروذاذويهيعوهحقوئقدوهفمهح لالهتدو.

لت تكهتبفقهرحجبرهتلوتلهعيهعوه فدجرهعنهاتاحجىهفيهبلضهاءعدريهلتألبيبهفيه

هيكهيادكهعحبو وه..بلضدو هلتشباطهفيهاتجاحدم هتسب إيهعاحدعوي هفيهعءطقءو هيفوتاحجى

هب تكهاتلءلتشباطهفيهاتااح هيكهيفوضهإءويبرهإيلهاتجاحدمهبجوهيس هحو وت ويىهريهاو  ا

فإكهإجزهاكبفتهعءرهبجوهيرداهإيورهعنهاهاهعيهاتق رلهاهت هتلبواههرحوجويهبوتجاحدميهفإكهاص

هيعوراتهاتااىهلإمعوتدويهفبادكهرحجىهاو الهتهيصوههاتجاحدمهعءدوهاتهاعبءو رهتجنهرحجر.

اهت يهتهيلبولتبفقهاتاحجىهادتدوىهعيهذ ههاتجلو يه جولوهاتهفيهاتجلءلهاءاوايهلا

لإ مهاحبداوهاتاحجىهادتدوىهإيلهذ اهاتجلءلهيهشاطوهفيهاتاحجىيهبعهذدهالتوعهاتلجزهلاتءقص

عرداهعنهعروذاهكجوتدويهءكهاتاحو هات يهيفوضهإءويبرهبسوههعوهاإبااههعنهاتااىيهذدهفيه

هيضطاه هتج ه هلت تك هبوتجاحدمي هت هي وبر هات ي هبوتضلب هليلبءي هرابري هيلوتج حقوقبر

همهتيبدسعهاتورهبفوابرهلإجزههتواحجر.اتجاحد

اتاحجىهتهتأليدهإنهراىهعؤتجىهتلبايهاتاحو هفبحاكرهاتلهاضووهحو ىه)يقد هاتغزاتي:

اتجاحدمهلاتانهسوحو رهلتلوتلهعءزلهإءدويهفيليكهترنهيكهذتكه قصوكهفيهعلءلهاتاحجىيه
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هي رهتوسهبءقصوكهفج كهنهحوثهيفوإي هيكهذتكهكجو هلتوسهبءقصوكهفيهعلءلهاتاحجىيهيعو

كجو هاتاحجىهباجو هثجاتدوهلعدجوهاضوتهحو ىهاتجحبو هباجوتدوهت هيانهتيجاحدمهحظهفيه

تأت هاتااح هلتفجلريهلا جوهتأت هاتااح هتضلبه فسرهل قصو دوهلتهيزي هضلفدوهفيهغاضه

اتجحبو هشوئوهبل هيكهاضوتهكجو هحو بريهليعوهي رهكجو هفيهعلءلهاتاحجىهفددهيكهاتاحو ه

ت هياوالهيقص هبفليرهالفيهيت هاتااىهإنه فسرهفوادكها ه راهتءفسرهلسللهفيهغاضهإنهراىهلتأ

 فسريهلذتكهيءقصهإنهكجو هعلءلهاتاحجىهبعهكجو هاتاحجىهيكهيادكه راههاتلهاتجاحدمه

هه(3)هء عهاتجاحدمهتهء عهاتسبااحىهعنهيت هاتااى(

ثاه ءوها ه و لهيكلحبله وسطهذ اهاتجلءله لدالهاتلهعثو هاتطووههاتجااحيهفمهشكهي

رحجىهلراىهفيهاتبأت هتحو هاتجايضيهتانهاتطووههاتءو حهيكثاهرحجىهعءوهحونهيحاعرهعنه

بلضهعوهيشبدوريهءكه راههبلو يهلغويبرهيسجليهيعوهغويبءوهفديهعح لاللهبوتبأليصهعنهذتكه

ه.اءت هات يهيلبايءوهلذدهعصيحىهتءوهتهتيجايض

هتلورضهاتاحجىهعيهاتل  هلاتحاجى:نهاه

فوتاحجىها هتبلورضهعيهعقبضووتهيسجووهحسءلهيااظهكوتل  هعثميهلحوءدوهتقبضيه

هَ وِّْئهِإَوواِليهَي ِّيهَيَ وهاْتَغُفدرُهه﴿تلوتل:ادترهاتحاجىهادتدوىهتق ي هاتل  هإيلهاتاحجىيهكجوهفيه

ه)اتحجا: ِحوُ ﴾ ه)ات43اتاَّ هاْءَتِوُ ﴾ هاْتَلَ اُن هُذَد هَإَ ابِي هَلَيكَّ هبل ذو:﴿ هلاو  (يه53حجا:(ي

َرهَغُفدٌرهَرِحوٌ ﴾ه)اتجوئ ل:ه﴿تلوتل:لعثعهذتكهادتره هاتيَّ َرهَشِ يُ هاْتِلَقوِنهَلَيكَّ هاتيَّ ه(36اْإَيُجداهَيكَّ

وتيرهتلوتلهذدهاتاحو هات يهايقهكعهشيويهل لعهتاعهشيوهعنهاتحا هعوهيصههف

هدوهاتلهيت يفيهبحاهاتاحجىهاتبيهذيهعءفلىهعحضىيهلتانهذ ههاتاحجىها هيلباضدوهعوهيحوي

ه. سوكلتهيادكهذتكهاتإبااضهاتهعنه فسهاد

                                         
ه.24اتجقص هاءسءل:ه(3)
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اتبيه لوشهإيودويهفإكهاتيرهتلوتله ليدوهرحجىه افىيههاءرضذ ههلكجثو هإيلهذتكه

ات يهاسبغعهعوهلذههعنهإقعيهلعوهإافهعنهادا ونيه ليرهه سوكباعهعوهفودويهتانهفلعهاد

هثها هتبحد هبفليرهاتلهآتمهعحضى.يجز هذ ههاتاحجىهبأ داعهاتا رهلاتبيدثهلاآلتميهبحو

هتُِوِ يَقُدْ هه﴿تلوتل:لت تكهاو ه هَيْيِ يهاتءَّوِس هَكَسَوْت هبَِجو هَلاْتَوْحِا هاْتَواِّ هفِي هاْتَفَسواُل َظَدَا

هَيْاِ ُلدَك﴾ه)اتالم: ُدْ  هَتَليَّ ِ يهَإِجُيدا (يهفق ه سههاتيرهتلوتلهاتفسوالهاتلهكسهه43َبْلَضهاتَّ

هاتءوس.

(يهلياواهإنهاتججامهات يه34ي د :﴿هَيْكَثُالاهفِوَدوهاْتَفَسواَله﴾ه)اتفجا:هلياواهإنهاتافال

ه هَتَدتَّلهَسَللهفِي هاْتَفَسواَل﴾ههاءرض﴿هاَِذا هتهُيِحهُّ هَلاتيَُّر هَلُيْدِيَكهاْتَحْاَثهَلاتءَّْسَع هفِوَدو تُِوْفِسَ 

ه(ه435)اتوقال:

وجىهحبجوىهتي  دنيهعنهعشوقهذده بهاءرضلتد اهياواهتلوتلهيكهكعهعوهيحصعهفيه

إيلهحسههعوهيقبضورهاتل  هادتديهلاتحاجىهادتدوىيهاتبيهرتوتهاتجشقىهإيلهاتجلصوىيهكجوه

َقْداهَتَفَبْحءَوهَإَيْوِدْ هَبَاَكوٍتهه﴿تلوتل:رتوتهاتااحىهإيلهاتطوإىيهاو ه هَيْذَعهاْتُقَاظهآَعءُداهَلاتَّ َلَتْدهَيكَّ

هلَه
ِ
َجوو ه(32ُبداهَفَأَاْ َ وُذْ هبَِجوهَكوُ داهَيْاِسُودَكه﴾ه)ءإااف:َلَتِاْنهَك َّههاءرضِعَنهاتسَّ

وهَإءُْدْ ه ْا ااَ هَتَافَّ َقْدا هَلاتَّ وِنهآَعءُدا َعهاْتِابااَ هَيذااْ لاااو هتلااوتلهإنهيذااعهاتابااون:﴿هَلَتْدهَيكَّ

وِتهاتءَِّلوِ هَلَتْدهيَه وتِِدْ هَلَءاَْلَاْيءَاوُذْ هَ ءاَّ وِّئاَ وُعداهاتبَّْدَراَله َّهساااَ ْ ِجواَعهَلَعوهُيْ ِزَ هاَِتْوِدْ هِعْنهُدْ هَيااَ َلاْءِ

وَوهَعوهيَه َ ٌلهَلَكثِوٌاهِعءُْدْ هسااَ
ٌىهُعْقَبصااِ ِدْ هَءََكُيداهِعْنهَفْدِاِدْ هَلِعْنهَتْحِتهَيْرُ ِيِدْ هِعءُْدْ هُيعَّ ْلَجُيدَك﴾هَربِّ

هإيلهعوهذيه يد هإنهاء وووويي(يهييهتدهي د هإجيداهبجوهفيهاتابههاتبيهبأ22ااااهه25)اتجوئ ل:

إيورهعنهغواهتحايبهلتهتو يعهلتهتغووايهتقوالذ هذتكهاتلهاتووعهاتحقهلاتلجعهبجقبضااالهعوه

هيهفإكهكبود ه وطقىهببص يقرهلاءعاهبوتووإرهحبجو هتهعحوتى.بلثهاتّيرهبرهعحج ا ه

عنهاتجءىيهحوثهكوكهيج هكعهشيوهفيهغويىهاتججو ههلذدهعوهيشورهاتورهسقدطهآالمه

هَتُجدَعهفِوَدوهَلَتهَتْلَاظه) هَتَكهَيتَّ (ه336لاتجبلىهلاتوسايهحوثهادطههعنهاتحقهتلوتل:﴿هاِكَّ



404 

 

ه(﴾ه)طر(333َلَي ََّكهَتهَتْرَجُأهفِوَدوهَلَتهَتْضَحله)

هبل هشانهكأسهاتي ليهي وبرهشؤعدوهفسقطهإءرهتووسهاتا سهاووهتويولتاءرهعووشال

تووسهاتبلههلاتلءوويهاو هتلوتل:﴿هَفَأَكمهِعءَْدوهَفَوَ ْتهَتُدَجوهَسْدآُتُدَجوهَلَطِفَقوهَيأْلِصَفوِكهَإَيوِدَجوه

ُرهَفَغَدظ﴾ه)طار: ه(343ِعْنهَلَرِقهاْتَجءَِّىهَلَإَصلهآاَلُمهَربَّ

ه﴾هه(34:هلياواهتلوتلهإنه زائرهتي ين:﴿هَيْكَثُالاهفِوَدوهاْتَفَسواَل﴾ه)اتفجا بأ ر:﴿هَ هَّ

ه(31:هَإَيْوِدْ هَربَُّكهَسْدَطهَإَ اٍن﴾ه)اتفجا

لذ ههاتءصدصهتشواهاشورله ايحىهاتلهاتفسوالهات يهحصعهفيهاتواهلاتوحاهلاتجده

هإيله هتجبصهيعداتدو هايويى هاتبافهتثيى هاتبيهيراالتهيكهتدفا هاتح يثىي بفلعهعلو يهاتج  وى

هل جوتدوهل محوبدوهتيحوول.هاءرضحسونه حىه

هكوكهكسههاد هحصعهه سوكلكجو هلعو هحصعهتألرضهعنهعصوئهي هاتسوههفوجو ذد

ءذيدوه بوجىهت تكهعنهبموهتألوا وهاتءصدصهيكهكعهاتجلو يه غاتهيلهكواتهذيهاتحوئعه

لاتاحجىهاتصافىيهيلهذيهاتجزيجهاتجؤت هات يهيا رهاتاحجىيهليرداذوهبجرداهه سوكبونهاد

هاتلقدبىهلاءت .

اهإنهعقوتىهاتجمئاىهاتجقابونهعنهحجيىهاتلاشيهلعنهحدتر:﴿هلت تكهاو هتلوتلهعألوا

وَِّئوِتهَيْدَعِئٍ هَفَقْ هَرِحْجَبُرهَلَذتَِكهُذَدهاْتَفْدُزهاْتَلرِوُ ﴾ه)غوفا: وَِّئوِتهَلَعْنهَتِقهاتسَّ ه(3َلِاِدُ هاتسَّ

لتد اهكوكهتاعهعألوتفىهشاإوىهعنهاآلتمهعوهيا ره فدهاتاحجىهاتءوزتىهعيهذتكهاءعاه

هاتجلءل:ا هذ ا هاتل هعشواا هتلوتل هاو  هَتبَّوِْيهه﴿تبشايليي هَلت ُر هاتيَّ هَيْ َزَ  هبَِجو هَبْوءَُدْ  هاْحُاْ  َلَيِك

َجوهيُه ْداهَفوْإَيْ هَي َّ ُرهاَِتْوَكهَفإِْكهَتَدتَّ ُرهَيكْهَيْذَداَوُذْ هَلاْحَ ْرُذْ هَيْكهَيْفبِءُدَكهَإْنهَبْلِضهَعوهَيْ َزَ هاتيَّ هِايُ هاتيَّ

هَكثِواا هِعَنهاتءَّوِسهَتَفوِسُقدَك﴾ه)اتجوئ ل:ُيِصو ه(43َوُدْ هبَِوْلِضهُذُ دبِِدْ هَلاِكَّ

لساهذتكهذدهيكهاتباوتوبهاتشاإوىهذيه فسدوهرحجىيهفي تكهكوكهعجاالهعألوتفبدوهيتجوه

هفودبزهعوزاكهه سوكا هيشلاهبرهاد هاتلهيكهتبااك هاآلتمي هلا هيغفعهإءر اتحسوسهفيهحوءري
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هر.اتاحجىهفيه فس

عه فسرهفيهعداضيهاتلطهيهفإ رهفيهحوءدوها هيغفه سوكفوتجلصوىهب تكهتشورهلضيهاد

إنه ااحرهتحاارلهعوهذدهفورهعنهعلصوىيهفإذاهعوها طفأتهتيكهاتحاارلهفيه فسرهإوالتهاآلتمه

هتبشلاههبجالحرهاتاثوال.

هتلت تكهفإكهاتجصوئههتبداتلهببداتيهاتافايهلتءجدهبءجدهاتجلصوىيهاو هتلوتل:﴿هلَه

هِعْنهاَلاِرِذْ هَحبَّلهَيْأتَِيهَلْإُ ها هَاِايوو  ِ يَنهَكَفُالاهُتِصوُوُدْ هبَِجوهَ ءَُلداهَاوِرَإٌىهَيْلهَتُحعُّ هتَيَزاُ هاتَّ ِرهاِكَّ يَّ

ه(13:هاتيََّرهتهُيأْلِيُبهاْتِجوَلواَل﴾ه)اتاإ 

تصىيهاتألوهلتد اهياواهتلوتلهيكهاتجؤعءونهاتجسبقاينهفيهطوإىهاتيرهتهيالكهاتهاتاحجى

هيألوطوداه هبأك هاتجؤعءون هآعاا هتلوتل هاو  هلتد ا هاتغوفيدكي هبسوههاتغفيى هإءدو هيبور ها  لاتبي

هاِْحَ ظهاْتُحْسءََوْوِنهَلَ ْحُنهَ َبَابَُّصهبُِاْ هَيْكهُيِصوَوُاُ ه اتجءوفقونهاوئيون:﴿هُاْعهَذْعهَتَابَُّصدَكهبِءَوهاِتَّ

ُرهبَِلَ اٍنهِعْنهِإءِْ ِههَيْلهبِه وهَعَلُاْ هُعَبَابُِّصدَك﴾ه)اتبدبى:اتيَّ ه(يه54َأْيِ يءَوهَفَبَابَُّصداهاِ َّ

لتانهرحجىهاتيرهعيهذتكها هتلفدهإنهبلضهات  دنيهفبجحدذويهيلهتجلعهعنهذتكه

َلَعوهَيَ وَبُاْ هِعْنهُعِصوَوٍىهَفوَِجوهَكَسَوْتهَيْيِ يُاْ هَلَيْلُفدهَإْنهَكثِوٍا﴾هه﴿اتوموهكفورلهتدويهاو هتلوتل:

ٍىه13)اتشدرظ: ُرهاتءَّوَسهبَِجوهَكَسُوداهَعوهَتَاَكهَإَيلهَظْدِاَذوهِعْنهاَلابَّ (يهلاو هتلوتل:﴿هَلَتْدهُيَؤاِاُ هاتيَّ

َرهَكوَكهبِِلَوواِلِههَبِصواا ﴾ه)فوطا: هاتيَّ هَفإَِذاهَ وَوهَيَ ُيُدْ هَفإِكَّ ُاُذْ هاَِتلهَيَ ٍعهُعَسّجل  ه(45َلَتِاْنهُيَؤاِّ

ضانهتءوهاءعثيىهاتاثوالهإنهآثورهاتجلو يهاتجبجاءىهعنهاتءفدسيهلاتقاآكهاتااي هي

توءودءوهاتلهيكهاتشاهات يهكو تهتءطديهإيورهتيكهاتءفدسهذدهاتساهاتداابهلراوهعوهحوقهبدوه

عنهإ انيهفيد اهكو تهتيكهاتلقدبوتهاهلاتبيهذيهفيهحقوقبدوه دعهعنهاتبطدواهكجوهسءاظهاه

هعبءوسوىهعيه اائجد :

هتلوتله ْتءَوُذْ ههفوتير هَلَب َّ هاْتَلِاِم هَسْوَع هَإَيْوِدْ  هَفَأْرَسْيءَو هَفَأْإَاُضدا هسوأ:﴿ هيذع هإن او 

هِعْنهِسْ ٍرهَاِيوٍع﴾ه)ساوأ:
ٍ
ه(32بَِجءََّبْوِدْ هَ ءََّبْوِنهَذَلاَتْيهُيُكٍعهَاْجٍطهَلَيْثٍعهَلَشْيو
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يكهيح رهادعرهعثعهذ اهاتجصوايهاو هتلوتل:﴿هَفإِْكهَيْإَاُضداهَفُقْعههلتد اهيعاهاتءويه

هِعْثَعهَ وِإَقِىهَإواٍلهَلَثُجداَل﴾ه)فصيت: ه(31َيْ َ ْرُتُاْ هَ وِإَقى 

ه هاه فوتهاتيرهيإر هعنهيكهتءحصاهفيهثمث:

كجوهرييءوهإء هإاضءوهتيشودىهاتبيهتقدمهإيودوهذ ههاتجلضيىهذدهاووعدوهإيله)يّكهل داله

هليحول ها هلاتاحجىي هلاتلي  هاتق رل هاتثمثي هاتصفوت هذي هادتر هل دال هيبلورضهعي تّشا

اتجيح هعنهام هحصاهاتصفوتهادتدوىهفيهذ ههاتثمثهيكهيقو هالإداههفيهاتبلورضهات يه

يجءيهل دالهادتريهعسبغءو وهب تكهإنهاتءرالهاتايّوىهاتبيهتهتدجعهعنه فوتهاتاّنهشوئ ويهلاتبيه

هاتداسيهاتلهاالراكهاتبآتبهاتد داليهبونهل دالهاتيرهاتاوععهلل دالهاتشا(هتبّدّ عهبأفقدوه

لذ اهعوهيألوتبهاتبصدراتهادسمعوىهلعوهت هيحافهعنهاءاليوكهإنهاتيرهتلوتليهفوتيره

هلذده وحههاتاوايووه هاتادكهكّيري تلوتلهفيهاتبصّدرهادسمعيهذدهعوتكهاتجيكهات يهتر

هيضوذليهلذدهبجءطقهاتل  هلاتحقيهحّبلهبجلويوا وهبلرجبرهاتبيهتهت ا لهلسيطو رهات يهت

هاءرضوىيهترهيكهيفلعهفيهعيارهعوهشوو.

هاتلوال هاتجوتكهحقدقهاكّهه قد هلاّ جولذتكهتهيلءيهاتري هكجوهذكا ويهفوتيرهعءزههإءريه

هسيطوكهعنهيإر هاتلوال هاتجوتكهلسيطوكهاتل  يهعوزاكهفيهاتججيدكهحقدقهعنهيلسي

هتيرهيكهيدّ رهاتأليقهءعايهليضلد هفيهاابووريههتججيدكيهلب تكهتّبسيا اآلفوقهفيهفد هيّك

هفيهات  وويهلاّ جوهايقداهءعايهللضلداهإيلهاءرضه ليلواود هإيلهاتلصووكيهفيوسداهذ هذجم 

هلذتكهإء هاتءراهفيهاتل  هادتديهيد ههيتهيادكهتإل سوكهيكه هللا ود هاتطوإىي تغويىي

هزهاتادكيهفحقوقىهاتل  هيكهيادكهتيرهيإر هحّق.يسبأثاهبوتحا يهلتهيكهيادكهعاك

هيقبألهتب ها جوه)اتحاجىلا هلضحهابنهاتقو هإء ها وببرهإيلهذ ههاتجلضيىيهفقو :ه

هألفوبلاتهلاتألووثيهلاتطوههلاتسفعيهلاتليدهلاتءدوريهكوتيوعهلاتجبقوبمتيهاتجبضوالات

هلاتحوولهلاتواالهلاتجايهلاتحيدهلاتثقوعي هلاءت هلاتي لي هلات لاويههلاتحّاي هلات او لاتجدتي
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هاتقوذاليه هاتق رل هظددر هلعحع هاتووذالي هاتحاجى هظددر هعحع هذد هاتجبقوبمت هذ ه فأليق

هتلطوعه هاتجبضوالات هذ ه هايق هتلطوع هفبدذ  هاتبوم. هاتاوعع هلاتجيك هاتءوف لي لاتجشوئى

هعنه ه فى هتاع هفإّك هاتجحو . هإون هلذتك هلآثورذوي هليحاوعدو هاتصفوت هتيك تجقبضووت

اهذدهعرداهكجوتدويهلاكهكو تهكوعيىهفيه فسدويهتانهاتصفوتهاتلي وهلعقبضووتهليثا  ووهحاج 

اهل فىه ظددرهآثورذوهليحاوعدوهعنهكجوتدويهفمهيجدزهتلطويريهفإكه فىهاتقوالرهتسب إيهعق لر 

ويهل فىهاتدذونهاتاازقهاتجلطيهاتجو يهاتضورهاتءوفيهاتجق مهاتجؤااه اتألوتقهتسب إيهعأليدا 

ها هاتلفد هاتج   هإنهاتجلز هاتصفوت هتيك هإطيت هفيد هليحاوعدو. هآثورذو هتسب إي تاؤلف

هإنه هلكو تهعلطيى هكجوتدوي هت هيردا هاتجلفدهإءر هاتجاحدم هتر اتجأليدقهاتجازلقهاتجغفدر

عقبضووتدوهلعد ووتدو.هفيدهكوكهاتأليقهكيد هعطولدكهإوب لكهحوع لكهتبلطعهيثاهكثواهعنه

هيثا هيردا هلكوبهكوك هاتحسءل. هلاءسجوو هلاتصفحههاتصفوتهاتليل هلاتجغفال هاتلفد  فى

هلتضلدوه هعءوزتدو هاءشووو هتءز  هاتبي هلاتحاجى هلاتل   هلاتقدا هلاتلز هلات بقوم لاتبجولز

هلاتغويوته هلاتلوا هلاآليوت هاتحا  هتفوتت هلاح ل هيعى هكيد  هاتأليق هكوك هفيد عداضلدو؟

هصااتجحجداللهفيهايقد هإيلهذ اهاتد ريهلفوتهكجو هاتجيكهلاتبصافيهفإكهاتجيكهاذاهااب

ايهيله وذمه تصافرهإيلهعق لرهلاح هعنهعق لراترهفإعوهيكهيادكهإو زاهإنهغواههفوباكرهإجز 

هاتلوتجونه هاتقوالرينهليإي  هيا ر هليعو ه دم .. هفوباكر هعنهاتجصيحى هفيهغواه هفيهتصافر بجو

ليحا هاتحوكجونهفبصافرهفيهعجيابرهتهيقبهإيلهعق لرهلاح يهءكهذتكه قصهفيهعيار.ه

اجو هفيهاتلطووهلاتجءيهلاتألفضهلاتافيهلاتثدانهلاتلقونهلادكاامهلادذو ىهفوتاجو هكعهات

لادإزازهلادذت هلاتبق ي هلاتبأاواهلاتضاهلاتءفييهلتألصوصهذ اهإيلهذ ايهلايثورهذ اه

إيلهذ ا.هلتدهفلعهذ اهكيرهبءدعهلاح هعبجوثعهاءفااالهتاوكهذتكهعءوفو وهتحاجبر.هلحاجبره

هيفاقهبونهعبجوثيونيهلتهيسّديهبونهعألبيفون.هلا هإونهإيلهعنهيفلعهتأبوههكعهادبوويهفإ رهت

ذتكيهلي ااهإيلهعنه سورهاتور.هلاتقاآكهعجيدوهعنهإوورهإيلهعنهيفلعهذتك.هفاوبهيجلعهتره
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اتلوو هعوهيااذدكيهليضابدكهترهعثعهاتسدوهلا هفطاهاتيرهإووالههإيلها اورهذتكهعنهبلضد ه

كوبهيلوههاتانهسوحو رهعنهإووالههشوئوهليبصبهبريهإيلهبلضهلطلءد هإيلهعنهيفليريهل

لذدهسوحو رها جوهإوبرهء ره قصهفددهيلتلهيكهيبءزههإءر.هلاذاهكوكهتهب هعنهظددرهآثورهاءسجووه

لاتصفوتهلتهيجانهظددرهآثورذوهاتهفيهاتجبقوبمتهلاتجبضوالاتهت هيانهفيهاتحاجىهب ه

هه(3)تصفوتهلذدهعحو (عنهايجوالذويهاذهتدهفق تهتبلطيتهاءحاومهببيكها

ه وحهه هبوإبووره ها هتير هتجلع هلاتبي هلاتءقعي هاتلقع هعي هتبدافق هاتبي هاتلقو ل لبد ه

بحسههعوهتقبضورهحاجبرهلرحجبرهليسجوؤهه االارلهعجيابراتاجو هاتجطيقهاهكوععهاتحقهفيه

هاتحسءلهتءبفيهاتاثواهعنهاتطالحوتهادتحواليىهاتجاتوطىهبد اهاتجو ه.

اتجمح لهإء عوهيدا ددكهبوتقد هبأكهاتشاهحقوقىه سوّوىيهليّكهعوهذتكهيكهاتاثواهعنه

اهعنهل ريهذدهاواهعنهل رهيلهل دههيااظيهيااللكهإيلهذتكهبقدتد :ه) هت هتجوذايو لهشا 

يهشاهاللكهعنهإوتجوهاتاّنههيأليق ههذتكهيتوسهي م  هإجزه؟(هإيلهالتوم 

هيءبقعهاتجألوتبهعنهشودىهتلورضهاتشاهلاتحاجىيهبل هيكهإج زهإنهاتااليهاتلهلذءو

وهاهيكهيسّي هبل مهل دالهتلورضهـ شودىهتلورضهاتشاهلاتق رل..هلاء عه اكهكوكهاتجيح هعءصف 

بونهاتشاهلاتحاجى.هث هيفبحهاتوونهتشودىه  ي ليهلذي:هتلورضهاتشاهلاتق رليهلتَِ هَتْ هيأليقه

هاتيرهإوتجوهآااهبمهشا؟

هاهاتجدانهاتجاتوطهبحقوقىهاتشا:ه4

هب هكثوال هتيبفصوعهاللرههلذيهي دبى هلت تكهكوك هلذوئبري هلعص ره هاتشا حسهه دع

اتاوواهفيهاد وبىهإيلهذتك..هلسءقبصاهذءوهإيلهاتشالرهاتاواظهاتبيهيطاحدوهاتجمح ليه

ل جوههإءدويهبحسههعوهذكاترهات راسوتهاتاثوالهاتبيهاذبجتهبد اهاتجو هيهبودضوفىهاتله
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هتلوتلهفيهاتقا هاتير هاتبيهذكاذو هاتقطلوى هعءدوهعلورفءو هاتاثوا ه وونهيك هل حههيك هاتااي ي آك

هعب ااعهيصلههتجووزهبلضرهإنهبلضيهفوتقضويوهعبشوباىيهلت تكها هيألبيطهبلضدوهبولض.

هيهاهحقوقىهاتشاهلإمابرهبوتد دال:

هفيه هلغواذو هلاتبيهاابيفتهاتج ارسهادسمعوى ه  اي هعنهاتبسوؤتتهاتجدجى لذ ا

بوء وتىيهيمهي رهإورض..هيلهبلوورلهيااظ:هذعهذدههاد وبىهإءدويهفدعهاتشاهات يه ااههعقصدال

حقوقىهذاتوىهتدوهل دالهاسبقمتييهيمهذدهإاضها بزاإيهتهيسبقّعهتءفسرهباووك؟..هيلهبلوورله

يكثاهتوسوط و:هذعهيد  هعوهيجانهيكه قد هاّ رهشاهب اتريهتهيّ رهشاهفيهظافهعنهاترالفهلل ره

هعنهاءل ر؟

هتب هادشاو  هذ ا هإيل هحقوقىهلاد وبوت هاتشّا هيّك هتاظ هرؤيى هرؤيبون: هبون االح

وهتيألوا. هعدضدإّوى..هليااظهتاظهيكهاتشّاهتوسهاّتهغووب 

ويعوهاتاؤيىهاءلتليهفيوستهاته هشويواتبهعغوتطىهييهاتجءطقوى؛هاتجغوتطوتهي داعهعنه دإ 

لهاتبجسو ؛هاذهيبّ هاتبلوععهعيهاءشوووهاتججّااللهإيلهيّ دوهذلاتهعبحّوزلهيلهيح اثهلاالّوى..هي

فيوسهاتشّاهفيهلاايهاتءوسهعواللهُتحّسيهلاّ جوهذدهيثاهتفلعهيلهحو هعويهاذهتهل دالهتشاهعطيقيه

ويهل  رهتهُيلوععهيلت تكهفددهيعاه سوّيهيله زئّي.هلبصدرلهيالّقيهإيوءوهيكه لبواهاتشّاه فىهتهذات 

ه.(3)علوعيىهاتس هاّتهاذاهكوكهفيه وغىهاتبجاي 

لذ اهعوهي إد وهاتلهاتبسوؤ هإنهاعاو وىهتصدرهل دالهإوتٍ هشاياهعنهكّعهل ر..هييه

هعوهذكاهه] دكه هكّعهعوهفورهشاهتهيألوتطرهاواهفيهعوءوههيلهعآتر..هلاتجدانهإيلهذ ا ل داٌل

رهذتكيهلت هيشد هيّيهل بهت تكهاتلوت هفيه دراللكهسبوكدولس[هبقدتر:ه)تهيجاءءيهتصدّه

هه(4)اتلي هيلهاتفيسفىهيلهاءالن(
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هتوسهسدظهحو هل فييهيلهبلوورله]كدر يودسهبيءبءجو[:ه لبءووهإيلهذ ايهفإكهاتشّا

ه (3)(اتشيوهإيورهيادكهيكهيجههعوه)غوا

عنهيشوووهاتد دالههشيوهفيهفسوالهإورضهاّتههتوسهلاالو وهاتشاّههلات توعهإيلهذ اهذدهيكّه

اتبيهذيهفيهي عهل دالذوهسيوجىهعنهاتلوهيهكوتجاحهفيهاتو يهلاتص يهفيهاتح ي يهفيدته

هلتدتهعوالله ها بقو هإنهي عهاتسمعىي هيّ ر هإافءو هلعو هكوكهاتجاحي هعو اتو يهلي عهسمعبدوي

هاهاتجل كياتح ي هلي عهبااوتدوهعّجوهيألّابدويهعوهكوكهاتص ييهلعوهإيجءوهيّكهاتص يهفسوالهفيهذ 

فوتجاحهكشّاهتهيقدمهبءفسرهلاّ جوهيحبو هاتلهيِ يهلت ه لافه حنهي رهيذظهيصوههاتو هحبله

إيجءوهاوعهذتكهيّكهاء عهفيهاتو هاتجلوفولهلاتسمعىهعءريهلك تكهيعاهاتح ي هلكّعهشّاهفيه

هإوتجءو.

وسهفياتجحضهاهكجوهي كاهإيجووهاتجسيجونهاه)توسهحقوقىهذاتّوى..ههلب تكيهفإكهاتشاّه

فيهل دال وهعوهيجانهيكهُيقو هاّ رهشاهاوتصيهفيوسهذءوكهشاهفيهات  ووهاّتهلذدهاواهعنهل ره

يهعؤذهتيجس هعنه دىيهلعألَبوٌاهتيصواهلشوح هتيدجىهلربجوه يلهيل رهيااظ..هفوتجاضهعثم 

هيااظ ه دى هعن هتيجءوإى هعقد ه فيهعءدوهيأليدهتهإوالليهاتجاالذىهاءعدرهلذا ا.. حبل

هه(4)تإل سوك(

.هَإَ مهيلإهاتهيباتههت ه)اتشالبل هيكهذكاهبلضهاتبقسوجوتهاتجاتوطىهبوتشايهاو :ه

هتوستههل دالههحوثهعنهفوتجد دالهلات هاتد داليى هفوءعدر هتيشا.. هلتهسوو و ا تهيادكهشا 

اهبوت اتهبعهبوتلاضهعنهحوثها دوهتبضجنهإ مهيعدرهضالريىهيله وفلى( هشالر 

هغواهيفهاتبأثواهذ اهلضيهلذدهاضوفّيهه سويهاتشاّه):هيااظيهفقو هبلوورلث هلضحهذتكه

ىهاتلهّعوهبوتءسوليهاتفوإعيهاتلهبوتءسوىهلذ ا..هغواههاتلهاتمئقهاتجحعهإنهبرهلاتل ل هعدضلر

                                         
(9  J Cornelius Plantinga Jr., Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 9115. . 
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ويهلذدهعوهحصعهترهعنهاتبأّت هلفوَترهعنهاتحووليهلا هيادكهذتكه اتجفلد هفددهشاهاضوفّيهييض 

اهترهعنه دىهيااظيهلاواهتغواه.هلك تك اتدطويهفإّكهاّدلهاتفوإعهلاود هاتجحعهكجو يههاوا 

هاتشاهفيهاتل ل هبرهإنهاتجحعهات يهييوقهبرهاتلهعحّعهتهيحسنهلتهييوق.هلذا اه لتاّن

حاكىهاتيسوكهلحاكوتهاتجدارحهكيدوه وريىهإيلهذ اهاتججاظ.هفرداهيّكهالاد هاتشاهفيه

هه(3) دالذوهلذلاتدوهشا(اءعدرهاتد داليىها جوهذدهبوتءسوىهلادضوفىهتهيّ دوهعنهحوثهل

لذ اهتهيلءيهيكهاتشاهعجّاالهلذ يهيلها رهيعاهتهحقوقىهتريهفبيكهالإدظهغواه حوحىيه

فد دالهه، (4)(لا جوهاص  وهذدهيّكهاتشاه)عجّااله ِبو هي طدتد يهَإاضيهتأليقهكوئءوتهعح لالل

وهعنهيتوبيهتد دالهكدكهغواهعبصبهبوتاجو يهلتوسهذدهي ٌعهت اتريهلعح لاليبرهفيهعءلرهاتش

هبيدغهعاتوىهاتاجو هيلهاتسبداوهلاتصمح.

وهعدضدإّوىهلاّ جوه لبءووهإيلهذ اهتهيصحهاإبوورهاتشاهعنهفلعهاتألوتقيهذتكهي رهتوسهذات 

ذده فىها بزاإّوىيهلت تكهتهتصّحه سوىهاتشاهاتلهاتيرهسوحو ريهلاّ جوهذده فىهعنه فوته

هعأليداوتر.

هبأّكهاتشاه بو هإنهع أليداوتهاتيريهلب تكهفددهيلدالهاتلهاتيرهلا هُيلباضهإيلهذ ا

وهبونهفلعهاتيرهاتألوتقهعووشاليه اوتقهذ ههاتجأليداوتيهلاتجدانهإيلهذتكهذدهيّكهذءوكهفاا 

هاتلدارضها هتءحافهب تكه هاتألواهتاّن هاّت هاتيرهتهياي هتلوواله هفإّك لفلعهعأليدقهاتألوتق؛

هاتأليقهتبحدترهشاا.

ههادرااللهاتحاليهلاتبيهتجليد ها هيألبورلكهلعنهاءعثيىهإيلهذتكهيكهاتيرهايقهتلووال

غواهعوهرضورهتد يهفوتشاهات يهيحصعهتد هبسوههذتكهذده بو هاراالتد يهلاتيرهسوحو رهايقه

هاعاو وىهل دالهاتشّاهتهاتشّاهذاتر.ه

                                         
 .125اتجا يهاتسوبقيهص(هه3)
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فلعهها هكوكهإءريهاتجءدّيههاتقووحهفلعهاذاه)لاتلو او هابنهاتقو هعلوااهإنهذ اهاتجلءل:ه

هت تك.هلذ اهاتجلعهعءرهإ  هلحاجىه اتشاهلاتسدويهلاتانهسوحو رهذدهات يه ليرهفوإم 

هاوٌايهلاتجفلد هشاهاووح.هفددهسوحو رهبد اهاتجلعها هلضيهاتشيوه ل دان؛هفَجْلُيرهفوإم 

عدضلرهتجوهترهفيهذتكهعنهاتحاجىهاتووتغىهاتبيهيحج هإيودو.هفددهاواهلحاجىهلعصيحىهلاكه

ا.هلذ اهيعاهعلقد هفيهاتشوذ يهفإّكهاتصو يهاتألوواهاذاههكوكهلادإر وهلشا  عنهاتلو هإوو وهل قص 

هبره هييوق هذتكهفيهعدضي هفدضي هاتءواصى هلاتيوءى هاتجاسدر هلاتحجا هاتلد وو هاتألشوى يا 

وهيج حهبر.هلاكهكوكهفيهاتجحعهإد هل قصهلإوههي مهبره هل داب  ليءوسورهكوكهذتكهعءرهإ ت 

هاتألووئ هلضي هلعن هاتجحع. هلإ ت  هذتكهحاجى هكوك هبدوي هاتمئق هلعحيدو هعدضلدو ثهفي

ويهلا جوهاتّسفرهلاتري هيكهيضلدوهفيهغواهعدضلدو   (3)(ل داب 

وهغواهإواعهيفلعهاتشايهتاءّرهشاهعنه لعنهاءعثيىهإيلهذتكهيكهاتيرهتلوتلهيأليقهايق 

ه هفوزيوئوى هتقدا ون ه بو  هذي هعثم  هلاتوااكون هفوتزتز  هاءل ر؛ هكع هعن هت هاتيرل ر فيههبّثدو

هءّكهاتزتز هلاتوااكونها هتقيهفيهعءطقىهتوسهفودوه اهفيهذاتدويهيلت  اءرضيهلذيهتوستهشا 

ا سوكهلتهحوداكيهفمهيبضارهعءدوهيح يهلثو و ويهءّكهذ ههاتزتز هلاتوااكونهعنهيسوونهتدوئىه

هاتاثوا هلتألا  هاءرضي هبوطن هفي هاتجألزل ى هاتطواى هتءّفسهإن هفدي نهعهاءرضهتيلوشي

اتثالاتهاتجل  وىهاتلهسطحهاءرضهتوسبفو هعءدوهاد سوكيهلغواهذتكهعجوه لي هلعجوهته لي .ه

هاتجأليدقهفيهظالفهعلّوءىهغواهالائجىيه فوآلثورهاتسيوّوىهتد ههاترداذاهاتاد ّوىهذيه بو هتد ا

هتيريهلاكهكوكهاتيرهسوحو رهياي هعنهبلضهذ ههاترداذاهعوهيااذ هرفوتشاهل رهتدوهلتوسهفلم 

هبلضهايقرهتحاجىهتابدهإيلهاتشاهاتءوتجهإءدو.

وهلته لبءووهإيلهذ اهالّ هاتابونهلاتسءّىهإيلهيكهاتشّاهتهيضوفهاتلهاتيرهتلوتلهتهل ف 
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يهلتهيبسّجلهبوسجرهبد رهعنهاتد دهيهلاّ جوهي اعهفيهعفلدتترهبطايقهاتلجدم. هفلم 

وسهذ اهاتوونهاهفإ رهتهحبلهابيوسه فسرهاهلذدهعنهادشاوتتهاتبيهيسبشاعهبدوهفي

شااهعحضويهبعهاكهاتءراهفيهاصبرهكجوهلرالتهفيهاتقاآكهاتااي هتوونهيّكهاتيرهتلوتلهت هيأليقه

ابيوسهتوضّعهاتءوسيهلاّ جوهُايقهكجوهايقهاتوشاهتيلووالليهغواهيّ رهاابورهيكهيباّواهإيلهيعاهاتيره

هبوتسجدالهآلالميهلرضيهتءفسرهطايقهاتضمتىهلادضم .

تلهذتكيهفإكهتد دالهابيوسيهإيلهضمتريهحاٌ ه يويىهيصلههاسبقصوؤذويهبودضوفىها

ه:ه(3)يشورهابنهاتقو هاتلهبلضدوهب كاه

هاتيره3 هإ ل هبججوذ ل هعااتههاتلوداليى هليلتووئر هابيوسهياجعهتاسعهاتير هل دال هيّك .

وهولحزبريهلعألوتفبرهلعااغجبرهفيهاتيريهلاغوظبرهلاغوظىهيلتووئريهلاتسبلوذلهبرهعءريهلادتج

اتورهيكهيلو ذ هعنهشاههلكو هيهفوباتههتد هإيلهذتكهعنهاتجصوتحهات  وديىهلاءااليىهعوهت ه

هيحصعهب ل ريهلعليدمهيكهاتجدادفهإيلهاتشيوهتهيحصعهب ل ر.

.هادفهاتجمئاىهلاتجؤعءونهعنهذ ود هبل هعوهشوذ لاهعنهحو هابيوسهعوهشوذ لهيه4

هدبيوسوىيهيادكهيادظيهليت .لسقدطرهعنهاتجاتوىهاتباايجوىهاتلهاتجءزتىها

.ه لعهسوحو رهابيوسهإوالهتجنهاوتبهيعاهيهلتاّواهإنهطوإبريهلي ّاهإيلهعلصوبريه1

كجوه لعهذ ههيبيهاتوشاهإوالهتجنهارتاهه دوريهيلهإصلهيعاههث هتونهل  مهلر يهاتلهربر.ه

ذ اهيهلفوببيلهيبديهاتجنهلاد سهبوت  هيهل لعهذ اهاءنهإوالهتجنهي اهلياومهإيلهذ ور

هاءنهإوالهتجنهتونهلر يهاتلهربر.

.هحو هابيوسهعحكهاعبحنهاتيرهبرهايقرهتوبوونهبرهاووثد هعنهطوود يهكجوه لعهي ووووهه4

وهت تكهاتبجووزيهفأرسيرهاتلهاتجايفونهلفود هاتطوههلاتألووثيهفو ضوفهاتطوهه لرسيرهعحا 
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وكيهطد هفيهالارهاتعبحاتلهاتطوهيهلاتألووثهاتلهاتألووث..هلاابضتهحاجبرهاتووتغىهيكهاي

اهإيلهح ليه اهإيلهح لهلتدؤتوهالار  فإذاه ورلاهاتلهالارهاتقااريهيجوزهبوءد .هل لعهتدؤتوهالار 

هحاجىهبوتغىهلا رلهاوذال.

.هتورداهاتيرهكجو ها رترهفيهايقهعثعه وايعهلاتجمئاىهلابيوسهلاتشووطونيهلذتكه5

هاوتقهاءض هفدد هلسيطو ر هلعشوئبر هآيوتها رتر هلاتضوووهعنهيإر  هلاءرضي هكوتسجوو  اال

هلاترمميهلاتجءىهلاتءوريهلاتجووهلاتءوريهلاتحاهلاتوااليهلاتطوههلاتألووث.

.هايُقهيح هاتض ينهعنهكجو هحسنهضّ هيهفإّكهاتضّ ها جوهَيرداهحسءرهبض هيهفيدته2

هاتقووحهت هُتلافهفضويىهاتججوعيهلتدتهاتفقاهت هيلافها رهاتغءل.

هنهاهعص رهاتشاهلل دذر:

فوتاثواهعنهاتشالرهاتبيه ااذوهفيهاتلوت هعص رذوهاد سوكه فسريهلاتحايىهاتبيهلذوته

ِ يه}هتريهكجوهاو هتلوتل: هَلاْتَوْحِاهبَِجوهَكَسَوْتهَيْيِ يهاتءَّوِسهتُِوِ يَقُدْ هَبْلَضهاتَّ َظَدَاهاْتَفَسواُلهفِيهاْتَواِّ

ُدْ هَيْاِ ُلدكَه ه[43]اتالم:هه{َإِجُيداهَتَليَّ

لهذ اهفإكهاتلوت هات يهياي هاتجيح هعنهاتيرهيكهيصءلرهب يمهإنهإنهذ اهاتلوت هلبءووهإي

إوت هغواهكوععهإيلهاتحقوقىيهء رهإوت هفق هفورهاد سوكهيذ هاصوصىيهلذيهحايىهادراالليه

هفددهإوت ه وايهتهيل لهفورها رهاد سوكهريشىهتحّاكدوهاتايوحهيينهشووتهليّ لهشووت.

لا هإّيقه] .هيس.هليع[هإيلهاد هاتجيح هاتشدواه]ذاسيي[هبأ رهتدهَإَاضتهإيوره

اّدٌلهإرجلهعءحَىهيّتهيفلعهاّتهاتحقيهإيلهشاطهيكهيبحّد هاتلهكووكهيشورهبوتسوإى؛هفسودافقه

هاوجىيهذيهحاّيىهفلعهاتصدانيهبقدتر:ه هاتبيهتدو هاتحاّيىهاتدحو ل هاتلاضهءّك ه)اكّهإيلهذ ا

عواو واوىهعطيقى..هلافبااضههضالرلهاّ دوهحاّيىيهتسّجلهيكهإنهيادكهعوهيبل هيذهاتسوإىهحاّيى

ذاسييهييغيهاتءبوجىهاتبيهيراالذو؛هء رهيد رهاتشيوهاتصجوجيهفيهاتشألصّوىهاتوشايىيهفوتاوئنه

هاتوّبىه ا وهإيلهيكهيفلعهاتصدانيهاّ رهتوسهبشا  غواهاتقوالرهإيلهيكهيفلعهاتألطأهغواهاوالرهييض 
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وهحّالهاوالرلهإيلهيكهتبلّي هاتاضدخهعنهآتعدويههلاّ جوهذدهآتى عواو واّوىهاتحاكى.هاّ رهتوسهرلح 

هه(3)(لاّ جوهذدهرلبدتهعثعهادشورلهاتضدئوىهإء هعفباقهاتطاق

لبءووهإيلهذ اهيلبواهاتفويسدفهاءعايايه]يتفنهبيءبءجو[هعنهيبازهاتج افلونهإنهحّجىه

يهإوت هي شأههاترهحاو هلرحو ؛هفددهياظهيّكهفهاتشاهتعءطقوىهالإدظه قضهاتحّالهفيهادراالل

عَياىهحاّيىهادرااللهإء هاد سوكه)عوّارهعلقد هتءفيهإ مهتسولقهل دالهادترهاتاوععهعيهل داله

اتشا؛هفإّكهاتشاهاءامايهذده بوحىهتججورسىهاد سوكهاتفلعهاتءوبيهعنهاراالترهاتحّال..هفوتشاه

رااللهاتحّال؛هلب تكهيءبقضهاتإبااضهإيلهإ  هذءوهضايوىهتزعىهلعءطقّوىهلعاضّوىهتءلجىهاد

وهيكه بحّ ثهإنهكوئنهحاهيجيكهاراالله هللاال  اتيرهيّ رهيسجحهتيشاهبوتد دال..هاّ رهتهعلءلهإقم 

هه(4)اتابوأرهضجنهاتطوولىهاتوشاّيىهاتجحضىيهث هذدهتهيفلعهاّتهاتألوا(

يّكهعأليداوتهحّالهتزّ هيحوو  ويهتهه)اكهحقوقىلي ذههاتلهيبل هعنهذتكيهحونهيقد :ه

تحسههض هل دالها رلهاتيرهاتايّوىهلتهض هاواّيبر؛هءّ رهتوسهبودعاوكهيكهُيجءيهلادعهاتشاه

هدوعيألصهعحضىيهإقيّوىهاسبحوتىهيعومهاّ ءوهيي(، اءامايهاّتهبجءيهاعاو وىهاتألواهاءاماي

ههيجبءيهيّ ر هيكهإنهادرااللهذ ههلإجزهيضجنهحاّيبدوهتفلعهحّالهارااللهل دالهبونهاتججيهإقم 

هغواهرعدّ ههكوئنهاتلهلتحّدترهاد سوكيهحاّيىهاتغووهيلءيهاتشاهذ اهعءيهيكّههكجو.هاتشا.هغواهتفلع

ا؛هاتصدانيهاتجواو وايهفليرهتسجوىهعءيهاتلهيؤل هعوهلذدهعاي ي ههتوسهءّ رهاوا  واهفلم  ه.ابووري 

او :ه)اّ رهكّيجوهكو تهاتابووراتهيعومهلعثيرهذذههاتفويسدفه]عوياعهبباسدك[هحونه

اد سوكهيلسييهلكو تهاراالترهاوالرلهإيلها بقووهيح ذويهكّيجوهكوكهاد سوكهيا رهإيلهاواهيكواه

لشاهيبيغيهلكّيجوهُضّوقهإيلهاد سوكهفيهارااللهاتفلعهإء ه؛هكّيجوهتقّيصتها رترهإيلهفلعهكّعه

هه(1)عنهاتألواهلاتشا(

                                         
  (9  J J. S. Whale, The Problem of Evil (London: SCM Press, 9152), pp. 22-22.  
(4 J Alvin Plantinga, God, Freedom, and Evil (Grand Rapids: Eerdmans, 9111.  
(2  J  Michael Peterson, “The Problem of Evil: The Case against God’s Existence,” in Michael L Peterson; et al., Reason and Religious 

Belief: an introduction to the philosophy of religion (New York: Oxford University Press, 9118), pp. 941-941.  
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ضد هذ ههاءفاورهبوتصووغىهاتبوتوى:ه)ايقهاتيرهسوحو رهكّعهلبءووهإيلهذ اهكيره وغهبل

يعاهحسٍنه+هعنهاءشوووهاتحسءىهاتبيهايقدوهاتيريهادرااللهاتحّاله+هادرااللهاتحّالهسوههدعاو ّوىه

اهعنهاتججانهيكهيفلعهاتشّا( هه(3)لادعهاتشّاه=هاذكيهاتجأليدقهات يهايقرهاتيرهَاوِّا 

هبد ه]ذدبات هاتجلوالتى هذ ه هإن هلإوا هبقدتر: هاتشّاههبد دالهاتسجوحهيكّهه)يو لكس[

ه لعه اهاتيرهيكّههبجو..هاعبحوكٌههاد سوكيهحوولهيكّههُيلبافهإء عوهتيبفسواهاوبعهيعاهذدهاءامايي

ءو هإواوىهفليريهفإّكهتيكهاتءلجىهيءوغيهيكهتجءحهترهكجزاوهتجد هيهفيوسهذءوكهاذكهيهاد سوك

ه هاابوور هاعاو وى هتإل سوك هيادك هيك هعن هدعاو وىهعفا هعلّاضون ه ادك هإء عو هفقط اتألطأ..

ه (4)(اتدزيجىيه ادكهعسبحقونهتجزاوهاتءصا

ه هاهحقوقىهاتحوولهلإمابدوهبوتشا:ه

يءطيقهاتجمح لهعنهتصدراتهعواليىهعح لاللهإنهحقوقىهاتحووليهلكد دوهعحصدرلهفوجوه

ه هيطيقدك هبجو هلت تكهيشلالك هعح لالي هزعوك هعن ه لوشر هلعو هل دري هعروذا هعن إيوره ااه

هاتبيه هاتجلطووت هإيل هبءوو هاتشلدر هذتك هفي هاتحق هلتد  هحقوقوو.. هشلدرا هاتشا[ ]علضيى

هيبصدرل دوهإنهاتحوول..ه

هيكهيطاحهتيكهاتجلضيىهعنهيبصدرهيكهاتيرهتلوتلهايقهاد سوكهتولوشه فيوسهغايوو

سءداتهعل لالليهتهتسوليهشوئوهفيهحسونهاتزعنيهث هيوبيورهفيهتيكهاتسءداتهاتجح لالله

هاكهعنهاتوموهتضوقهبدوه فسريهلكعهاتفضووهاتجحوطهبر..هبأتد

تاءرهاكهإي هيكهذ ههاتحوولهتوستهذيهاتحوولهاتحقوقوىيهليكهذءوكهحوولهيااظيهيكواه

ليلسييهلي رهفيهحو ه جوحهاد سوكهفيهاتابووراتهاتبيهاببييهبدويهسوءو هاتسلواللهاتجطيقىه

إ رهتنهيطاحهذ ههاتجشايىهي ميهبعهتنهتألطاهاتبيهتهيلبايرهفودوهييهيت هيلهشاهيلهعصووىيهف

                                         
(9  J  Norman L Geisler, If God, Why Evil?, p. 41.  
 (4  J Hubert S. Box, The Problem of Evil (London: The Faith Press, 9122), p. 51.  
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إيلهبوتريهبعها رهيسبدونهباعهعوهيااههعنهآتمهطجلوهفيهاتسلواللهاتبيهتءبراهيهكجوهرليهإنه

ههرسد هاتيره ه)ي ر هاتثدانهتدهيكهاو : يدالهيذعهاتلوفوىهيدمهاتقووعىهحونهيلطلهيذعهاتومو

هه(3) يدالذ هكو تهااضتهفيهات  ووهبوتجقوريض(

هاتجلءليفابههاهتحتهإءداكه]إولا ه هي كاهاتجدتهبل هلعوذااهبلضد هإنهذ ا ![ها

تجاببرهاتشألصوىيهفوقد :ه)يكهيسأ هاد سوكه فسريهلذده وتسهفيهبوبرهبونهيذيرهليطفوتره

وهإيلهساياههات افئيهيلهيبووال ه وهعسيو ويهيلهيسبيقيهعاتوح  اهيلهيشوذ هبا وعج  وهت ي   يأكعهطلوع 

وئرهفيه والهيلهعقدل..هلعنهحدتد هتبجألضهحاكىهاتحوولهات ائجىهإنهاتحدارهاتشوقهعيهي  ا

هيإجوقه هفي هييبفتهفجأل هلذد ه فسري هيسأ  هتوسهكجن هلاتءسووك.. هلاتجبلى هلاتومالل اءعع

اترمميهاتلهاواه  ي يهلحو يه وتهاوعهالاوئقهفيهايههاتصحااويهلغوالرههياانهي  اوئره

هه(4)ليش هعحوور(

ث هراحهيطاحهتأعمترهفيهذتكهاوئم:ه)تاظ..هتدهيكهاليء وهعنهاتسجووهت هيءز ..هلالاعه

فيهإقد هاتءوسيهإيلهع ارهاتبوريخيهااافىهاتجيح ينهلاتل عوونيهعنهي رهتهحوولهبل هذ هه

..هليكه دويىهاد سوكهاتجطيقىهتجيوهإء عوهيساتهايورهإنه وهلته زاو  اتحووليهتهبلث وهلتهحسوب 

كهليدارظهاتباانيهتايهعوهييوثهيكهيأكيرهات لالهليبحد هبل هايوعهاتلهتاانهيسبلّ هاتألفقو

تسبقوو هاتحفءوتهاتج ي لهعنهاتباانهات يهتهيابهإنهات قطوع..هاكهيّيهعسي هتهيسبطويه

هيحسه هتصّدره هبججاال ها ر هكد اي هإ عو و و هعداف  هيبصدر هيك هلايجو ر هليقوءر هلب اذبر بفطاتر

هليسبءف هاتصوفيهبوتابءوقي هاتدداو هلاسبءشوق هاتجأزق هتيألمصهعن هاتءفسوى هطواوتر هكع ا

اهبونهكوبدسهتهياح هي ذجرهفيهاتجءومهلبونهاحسوسهإ عيهاوت هيجاه اتءقي..ها رهتهيفّاقهيب  

                                         
ه(هإنه وباهلاو هذ اهح يثهغايه.4431اتباع يهكبونهاتزذ هرا ه)هه(3)

 .435-433ميهص3364إجوالهات ينهايوعيهآفوقهااآ وىيبوالت:هالارهاتابههاتليجوىيههه(4)
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هبألوطاههفيهاتجقوال(

هفإكهاتجسي ه ه)ليكثاهعنهذ اي هفقو : هاتجؤت ي هت تكهاتشلدر هاديجوبوى هاآلثور ث هذكا

هعنهعدابها هبوتولثهلاتءشدرهيسبج  هاءععهاتاووا هاتبيهعءحبر هبلقو تر هيكوا هثقى تفااقهذ ا

وهيكهاتجدتهتوسهسدظه قيىيه قيىهفحسههاتلهالارهيااظه لاتحسونيهلب يءرهات يهإّيجرهالائج 

غواهذ ههات ارهلاتلهحوولهيااظهغواهذ ههاتحوول..هليبجيارهاحسوسهإجوقهبوتاثووهلاتحبقوره

هاتلهتز هلاح هتاعهيلتئكهات ينهسلدا هعال هيحوو هيكهاد سوك هبوإبقوالذ  هلبباذو يوبهاتحوول

فحسههث هيأكيرهات لالهلييّفرهاتباانيهلتهشيوهلراوهذتك..هلعوهيكثاهات ينهذذوداهاتلهاتجقوباه

تبشوويه  يقهيلهاايهيهلذ هتهيجيادكهايجو  وهلتهيقوء ويهلاذاهبءوزتىهاتجدتهلبجشد هحصاه

اذوتىهاتباانهإيوريهتحاكهيفئ تد هاتجوبىيهلتدزهإقدتد هاتجوتهبونه  راكهاتحفالهاءربييهل

فوغوالرلكهاتجاوكهلذ هيش ه.. اتاسدتىيهلتغسعهإنه فدسد هاتص ئىهعوهإيقهبدوهعنهرينهلغوور

اه هكووا  ايجو  وهليإجقهيقوء و..هلفاقهلييهفاقهبونها سوكهعؤعنهيا يهعنهاتجقوالهلذدهيحجعهيعم 

و(لبونها سوكهعيح هيألءقرهاتجشد هاتجح هزكهليزي ههكآبىهلضووإ 

هاتءوتجىهإنهذتكهاتجشد ه هاديجوكهتيبألفوبهعنهاآلتم ث هذكاهات لرهات يهيقدمهبر

اتجؤت هلغواهيهفااحهيبسوو هاوئم:ه)ث هعوذاهإنهاتل  هاتءدوئيهاتجطيق!هتق هاغبوعهيربلىهعنه

هاتقصوص هلتوسهبجسبول هيكهيفيتهاتقبيىهعنهطوئيى هاتحوول.. اءبايوو.. هاوجى هاوجىهلعو. .لعو

وهذا اهعصواههتاكهتده فسرهاد سوك هالاءحووكهاءالهعلر هفيهيجيكهتهيرضيهإ  هإيلهعليق 

هاتجضجد ىهتبحققرهل فوذه؟!(

ث هي ونهإنهيسئيبرهبقدتر:ه)اكهادسمميهذتكهات ينهاتقّو هيجءحءوهاتجدانهفيهكيبوه

هزاعريتتبهاءكواهات افيهلح ههذتكهفيهتاوكهاتجدانهذ اهات ينهسدظاتحوتبون..هلتدهت هيانه

هتءقطييهتنه دويهاديجوكهيليجءوهاتبيهحووتءوهعنهتحرىهآااهحبلهبرهلاتبشوثهلتلّشقريهلعلويشبري

 (اتفدضلهيلهاتلوثهيلهبوتص فىهحقدادوهعنهحقلتنهتزل يهلتنهيضويه



419 

 

ه) ّابداه هفقو : هتري هحصع هعو هتجابى هيلو لا هيك هيطيههعءد  هيألوطههاااوه هراح ث 

توسهفيهبودتا هل دااليا ..هلتانهفيهاتجقوبا..تحرىهعدارالهه..اابوالاه  اره.بأ فسا هذتك.

هعدجيى..ه هلحو ل.. هاتجاوك.. هالاوئقهعنهعغوالرتا  هبل  هاتودو هاتبفبدا هاايه.. ه  يقهيل  ثى

هعءقطلىهفيهاتصحااو..هيعنهاتججانهيكهتادكهذ ههذيه دويىهاد سوك؟!(

هاديج هاتشألصوى هتجاببر هاتووحثهفي هذ ا هذكاه هي فسد يهلعو هاتجمح ل هبر هشد  و وى

هاتإباافه هلبون هبوءد  هكو تهتحد  هاتبي هتيكهاتاوايوو هكع هارتفلتهإءد  هإء عو لاو ى

هبوتحقوقى..

هبد ه ه] دك هاتلشاين هاتقاك هفي هرؤلسهادتحوال هليح  هاتلوثوىي هفمسفى هزإو  فد ا

هادكياتهفيهرغووهذّرلهيلهتيص فىيه بو هي ءيهيشلاهتهي وسورتا[يهيقد هإيلهفااشهاتجدت:ه)

ر.هلعجّدزيهل دالهيهعبدّايهشألصهلا جو ق رهاتهاوتقهإيلهيكهيهتهكوئنهبوابصوري.هلعبصدَّ

هه(3)يضلرهذءو(

لت تكهكوكهادتحوالهسوووهعنهيسوونهاآلتمهاتاواظهاتبيهتلبايهاد سوكه بوجىهإ مه

ه)اكهبقدتر:ل دالههءيهلسويىهعنهلسوئعهاتجداسولهلاتلزاويهيلهكجوهإواهإيلهذتكهاتءدرسيه

اهسددتىهاتدح ا وىهفي هادتحوال]هلفيهاتد دنيهب ر ىهليسا  هب ر ىهلعشامته لدبى[

هه(4)بءوع(اتع

هالهاهضالرلهل دالهاتشاهلاتجق ارهاتجسجدحهبر:

إء هعءوظالهاتجمح يهلتووونهيكهاتشاهترهل دههعبل الليهفددهشاهليت هعنهل ريهلاواه

هياّعهل فيهعنه دىهيااظيهيطاحهتسوؤ ه  ي هإنهساه و هت هيأليقهاتيرهإوتج  ذتك..هلتجوذا

ا؟ هشا 

                                         
(9J  Thomas Molnor, National Review, 99 June 9184, p. 111..  

 .اتءدرسييهشلوإوتيهاتشلوعهاتثو ي(هه4)
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لاتجدانهإنهذتكهذدهيكهاتإبااضهإيلهذ اهيسب إيها وببءوهإيلهتسوؤتتهكثواليه

هاتق رلهإيلهتح ي هاتح هاءال لهعنهاتشاهاتجقود ..هلذعه حنه هاتبسوؤ هإنهاعبمكءو عءدو

ذعهادزإو هاتجمزمه لباضهإيلهاتشاهاتزائ يهيمهإيلهكّعه درلهاصدظهعد داللهتيشا؟..هل

هتألت هاتءوتجهإنهاتشايهبمهحاجى؟

لاد وبىهإيلهذ ههاتبسوؤتتهتد يءوهاتلهي ءوهلاالدكهتحتهيساهإجزهعلافيهإنه

هاو هاتفويسدفه]فوكها دا ن[:ه هيلهكجو تح ي هاتح هاءال لهاتجطيدنهعنهاتشاهفيهإوتجءو؛

ها سؤهبطاحهيشورهذدهاتيرهاطىهعيهاتجبدافقهبرهاتجسجدحهاتلرو هاتشاهإ الهإنه)اتبسوؤ 

هكاتقاهفيها جيبااهفيهتءز هيكهاتججانهعنهاتبيهاتجطاهحووتهعنهاءال لهاتح هذدهعو:هيقد 

اهاصو وهفيهاتقاكهاتبوسيهإشا؟يهبجوهإشاهاتبوسي هداوئييهف(بدافقهعيهطوولىهيّكها جيبااهكو تهبي  

ه.عءدوهاتجطيدنهحصاهإنهاتوشايىهاتحاجىهتلجزهلاسييهإوت هفيهاتجطاهكحّووتهاتشا

هحد هاتإبااضهبقضّوىه هاتشا)لعثيرهطاحهاتفويسدفه]بالسهتِبع[هاشاوتوىهعءطقّوى 

:هفيهادشاو هذ اهيبجّثعييوقهبوتحوولهاتوشاّيىهاتبيهتبدافقهعيهحاجىهاتاّن(يهلهتهات يهاتجءاا

ه(دتدوىاهاتاحجىهعءطقهعيهيبلورضهفددهلت تكهش ي ؛هيّ رهاد سوكهيلبق هات يهاتشاهتلايب)

لا هافباضه]بالسهتِبع[هتوووكهذتكهيكه اعزهتيشّاهبحافه)ي(يهفبادكهالر وتهاءت ه

هإيلهاتشاعهاتبوتي:ه)ي+ و .هيش ّههاءت هكوكهاتاا هَإُر هلكّيجوه..(1(هل)ي+4(هل)ي+3تصوإ ي 

ه5+ي)هذدهاد سوكهيبصّدرههشاّههياصلهيكّههلتءفباض هاتغووهيب ّههيكهاد سوكهيطيههلت تك(.

هاد سوكيهحوولهفيهاتّشاهعنهاتجسبدظهذ اهعثعهح لثهتجءيهاتاّنههيب ّاعهءولذهي(5+ي)

(..هلفيهذ ههاتحو هسولباضه فسهاتجشّاكهءّ رهيااههفيه4+ي)هاءت هياصلهسوادكهلإء ذو

هيادكهسقبهاءت ه هث  هتقبضيهزلاتر.. هادتدوى هاتحاجى هلياظهيّك هياصلهيت هعبصّدري ذذءر

(يهليلباضهاتجشّاكهعّالهيااظهإيلهسقبهاءت يهءّكهحّسرهاتلوطفيهيااههيكواهعءّغصه1)ي+

هاتإبااضهحّبلهتهي هيسبجّا هلذا ا ه]شاوقلهذءوكهإيلهسلوالتر.. هعنهاإبااضِههلعآ ![..
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ه ءّىهاتله[اتعبحوكهال وو]هعنهيافلرهيكهاتاّنههاتزامهذدهل دالههيءّغصهات يهبوءت ه فسرهضوات

هتشوييهتهاتبيهاتطجوإىهاد سو ّوىهاتءفسهتجو ىهتججّاالهاد سو ييهاتد دالهاّطىهتوغّواهاتجزاوي

اهعءحتهكّيجوهلاتبي هطيوتهحّطهغواههإءدو.هشاهإءدوهُرفيهلكّيجوهاتجزي يهطيوتهاوا 

يعوه]س.هاس.هتديس[يهفق هتسوو هإجوهياي ههاتجلباضهفيهالاويىه فسريهث هي ونه

وه]كوشا[هذدهاترهيقد هإيلهيّيهشيوه حههيكه فلير:هعوذاه بقدتر:ه)ات يهيجانهيكهياضوءوهحق 

وهفيهاتسجووها ر اهعوه ايهيد يهطوتجوهي ب هراضدكهلاو لدك؟..ها ءوهفيهاتحقوقىهته اي هيب   ه   

اهعحسء ويهذدهكجوهيقدتدكه وهإجدز  يهلاطبره(يحههيكهياظهاتشوونهيسبجبلدك)فيهاتسجوويهشوأل 

.. (ء عهاتادكهذيهبوسوطىهيكهُيقو هفليو وهفيه دويىهكّعهيدم:ه)تق هاسبجبيهاتججويهبداتهطوه

ّفاهترهداّكهاد سوكهحونهيضّجهعنهكّعهيت هلتلههلعسؤلتوىيهذدهيوحثهفيهاتحقوقىهإنهاترهي

هيوحثهإنه ها ر هلرضوه! هادتر هث هيءو هباكى هتّي اتهاتبيهتهتاتديي هلَعِلوء و هيجاحهفوري عيلو و

هيله]يٍ هعصفقى![(ه[]اوالم

وهبل ه بودضوفىهاتلهذ ههاء دبىيهفإكهاتءراهاتليجيهفيهبءوىهاد سوكهاتجوالّيىهياشبهيدع 

ّتهياّعهاتقيوعيهليّ رهسوحو رها هزّلالهيدمهيّكهاتيرهسوحو رهت هيباكهعنهاءت هفيهحوولهاد سوكها

اد سوكهبجدا يهبودتد ّوىهكثوالهتقورهاءت يهلكثواهعءدويهبعهكّيدوهعثوالهتي ذشىهإء هاتب ّبايهلتده

هيّكهبلضدوهتألّيب؛هتبحّدتتهحوولهاد سوكهاتله حو هعبدا ع.ه

لشاايهلعنهاءعثيىهإيلهذتكهعوهياشفرهعاضه]اللارهاتحاكى[يهلات يها هيو لهعؤتجوه

هسجدمه ضهتيجس هالفوإوىهت كاهي رهآتوىهرح لثهسوههتءوهتشاحهاتبيهاتفاضووتهيشداتانه

وفهاتجد داللهفيهات عوغهببحفوزهإجيوىهاتبقوؤهإء هاكبشهاتجءألفضىهاتووحىهتقدميهحوثهإصووى

هذ ههاتسجدم.

لذا ايهفإكهاتءراهاتب ّبايهفيهاتجدوزهاتلصويهتإل سوكهحّجىهتيقد هاّكهاتيرهسوحو ره

 هرفيهاتاثواهعنهاءذظهات يهتقبضورهاتسءنهاتاد ّوىهتده اتهبلفدّيىهضجنهادا وءدوهاتاتووىيها
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ه دوزه هلذد هبري هاتجحوطى هاتووئى هعي هاتبداؤم هإيل هتلوءر هالاايوى هاّتصو  هشواى هيجّثع ذتكهي ر

هبد هه هعحجوى هالااعهاتججججىي هحسوسّوى هليكثاذو هيذ هإءو اه هلت تكه لعهاتير حسوسي

ه هاتصيوىي هآتىهاتلروم هفدقهذتكهكير هلذد هعنهاتص عوت.. هاتفقايهتحجويبدو لالااعهاتلجدال

ه ججتهتوادكهعنهيذ هلظوئفدوهحجويىهاد سوكهعنهيذظهاتلوت هات يهيحوطهبر.

لا هالتتهاتاشدفوتهاتليجوىهاتجاتوطىهبد اهاتجدوزهإيلها رترهإيلهاساوته دته

ياسعهرسوتىهاءت هاتلهاتءألوعهاءت هاتصورخهإء هاتحو ى؛هذتكهيكهاتجدوزهاتلصويهاتطافيها ه

اتشدكيهات يهيد ددوهاتلهات عوغهتبفسواذوهكأت هعزإجيهتاّنهات عوغهيقدمهببحايبهاتاسوتىه

هيرداهفيهيرضهاتجلاكىهيلهإء هيذعهاتايوضوته حبلهتهتبحّد هاتلهعفددمهيتجّييهلذدهعو

هاتالحوى.

فسهتيرهبأتجءويهلفيه لعنهلسوئعهاتاحجىهادتدوىهاتجألففىهتألت يهلاتبيهت  هإيلهإي ها

هلذيه هاءإصوني هبون هتإلشورات هاتءوايى ه]اد  رلفون[ هعوالل هتألفوفري هباوفوى اتداتهإيجر

وهتيجؤثااتهاتألور وىيهلذيهتبلوععه عد داللهفيهيكثاهعنهعدضيهفيهاتو كيهليبّ هفازذوهتول 

وهعيهاتجسبقومتهفيهاتألميوهاتجد داللهفيهات عوغ..هلاللرذوهذدهحوسهاءت هل لي وهءيسوس 

ه.هججبلىاتهاءعدرهعنهكوفو وه صوو وهيا  وهيّ ءوهاشلور و حسهبوتجبلىهبأ داإدو..هبودضوفىهاتله

جيهفيعوهاتبسوؤ هاتجءجاهإنهذ ايهلذدهتيكهاآلتمهاتش ي لهاتبيهتهتطوقيهلتهتألفبيه

ه شلاهاتبيهاآلتمهعنبوتجوئىهه3هغواهيجّثعهت(هاهباا  )هاتطووههيقد هكجوـ  اااار وهبد دالذوهاتهي ر

هثاهعنهسووع.بأكهإم دوهاتججانهفجنهاءااظهاآلتمهيعوهبدوي

لا هذكاهاتفويسدفه]سد واك[هاتلهيّكهاتيرهباحجبرها هاّفبهاءت هاتش ي هإيلهاد سوكه

بد دونهإروجون..هيح ذجو:هيكهاءت هاذاهل عهاتلهالر ىهتفدقهطواىهاد سوكهإيلهاتبحّجع؛ه

هلي ذههعلرهش هيكهاتجدتهيءديهآتمهاد سوكيهيفق هاد سوكهلإوري هلاتثو ي: هبوءت .. لدره

او ىهاذاهي ونهاد سوكهاتداميهلضلفتهعءوإبرهإنهتحّجعهاءعااضهلاءل وع..هلب تكه
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هيادكهاتجدته فسرهاهلات يها ه بصدرههشااهعحضوهاهرحجىهاتدوى.

يهالإرهفلعنهاء دزلهاتبيهيلالإدوهاتيرهفوءوهتبقدمهب لرذوهفيهتألفوبهاآلتمهإءوهعوهيل

ظهيهتوسهترهعنهاللرهسدلاتبءسوقهاتبءرو هش ي وه وشاتجدوزهاتجءوإيهات يهيجانهاإبوورهه

لغواذويهلذدهتههلاتفوالسوتهاتوابايوهعثعهاتقوالعونهاءإ اوهذججوتهعنهي سوعءوهحجويى

اه يابفيهبوتجدا دىهفقطيهلا جوهيقدمهببألزينهعليدعوتهالاوقىهإنهذ ههاء سومهحّبلهتادكهزاال 

هتبدوهاذاهإوالتهعّالهيااظ.تااّله د

لا هذكاهاتطووههاد جيوزيه]االلارالهِ ءّا[هعابشبهاتبيقوحهات يهيااالهبرهتادينهعءوإىه

ه هاتجلءلهبإإجونهايجو يهش ي هاوئم: هذ ا هتيو كهعنهيعااضهعألصد ىي هتسته)ي وطورئى

و هات يهاتألواهء عهتيرهعجبءونهغواهي د هيإجههلا جوهتييهعجبءونهتوسداهاتءوسهيكّههعء ذش 

ه(!اتوشاهعنهتافقوئيهتبويوغرهكأالالهسأّلا ي

لذا اهتده را وهاتلهاترداذاهاتطوولوىهاتجألبيفىيهفإ ءوه ج هاتاحجىهادتدوىهتابءبهكعه

عردايهتبألفبهعنهاآلتمهاتبيها هيبسوههفودويهفوتءووزكهاتبيهتصوههاءرضهبصفىهعسبجاله

وه هيّ دوهكوفوىهلح ذوهيكهتءديهحووتءعء هزعنهبلو هت هتؤّثاهفيهاتد دالهاتوشايهإيلهاءرضيهرغ

فيهتحرىهلاح لهتده زتتهفيهاتجءوطقهاآلذيىهبوتساوكيهلاللكهيكهيألفبهاتغمفهاتجديهعنه

وهلساإى..هلذا اهاتزتز يهلاتبيهيألوا وهاتلي هيّكهاتجزوهاءإر هعءدوهيقيهفيه اّدتدويهحجج 

هاتوحايهفمهيصوههاد سوكهعءدوهشيو.

هضالريهلذجوو:ذاهاهسوههإ مهكدكهاتشاهات

لذدهتسوؤ هل وريهلا هاارههبلضد هبقدتر:هاذاهكوكهفيهاتشاهضالرلهتفو هاد سوكهفيه

تءجوىهشألصّوبرهلتد يودوهلتحقوقهكجو هاد سو ّوىهفودو؛هفِيَ هت هيأليقهاتيرهإوتجوهيادكهفورهذ اه

يهاد سوكيهيادكهبأكهلذتكهعؤذ؛هغواهاتشا هيلوشلهيعءرهإي هاللكهاتبجابىهبآتتهعاتوط وهعثم 

هيءوترهيكهاللكهإوتجءويهفيه لوشدوهاتبيهلاتجلويشوتهلاتابوورهاتبجابىهحوتتهاآلتتهذ ههعي



414 

 

هباعجيهفيهذ ههاآلتت؟هلذ هعجّاالهذءوهاتشاهءكّههيذظي

لا هي ونهاتفويسدفه]سءوي ر[هإيلهذ اهادشاو هبقدتر:ه)اّكهتحديعهذ اهاتشاهعنه

ل دالهعدضدإيهاتلهعجّاالهايحووهآتّيهعواعجيها هيءّجيهتءوهشألصوبءوهفيهذاتدويهتاءّرهسوفق ه

هلتنه هلتنهُيلوكهيح هعنهيح .. اي هتنهُيلونهيح هيح   هففيهذتكهاتحوني ا.. هكثوا  ا اتلوت هاوا 

 يهلتنهيُبلوطبهعيهيح ..هلتنهيغفاهيح هءح يهلتنهُيغفاهءح هعنهيبلوطبهيح هعيهيح

ضه ايهلتنهُيلدَّ يح ..هلحوءدوهسوألبفيهاتبلوطبهلاتبآتبهبونهاتءوس..هفينهيلّدضهيح هيح  

هلتنهُيججَّ هيح ه هيسللهتد فه ووعي هء ر ا هلتنهيلجههيلهيجّج هيح هيح   يح هعنهيح ..

لهعدذوبرهشوئ وهتيجحبو ونيهلتنهُيدذههيح هشوئ وهعنهت تك..هلتنهيدههيح هعنهعوترهيلهلابرهي

ذتك..هبوابصوريهاذاهيضحتهتجاببءوهتبءجّوىهشألصوبءوهعجّاالهتّدذ هحبلهته شلاهبدازهاءت ؛ه

وهسوادكهاتحو هذ ههفيهإوتجءوفإّكه ايهضوق  اه    هّتصو هحقوقيهعيهاتغوا(اهكّعههعنهُاْيد 

تق رلهيو لهاذكهيّ رهاذاهيراالهاتيرهيكهيءشئهفوءوهاث هاب هبد ههاتءبوجىهاتبيهإواهإءدوهبقدتر:ه)

إيلهتطدياهذلاتءوهلتجاببدوهلتأكو ذوهفيهسووقها شووهاتوشاهإماوتهفيهعوهبوءد يهفمهب هيكه

ه(َيسجحهبوتشا

وهحبلهاّكهاد سوكهتهيشلاهبدكزهه ذتكهيكهاتلوت هات يهيادكهفيهاتشاهذوء وهتّوء وهافوف 

ا؛هإوت هتوسهفورهدرااللههللازهيهلتهيؤّثاهفيهفليريهذد إوت هتوسهبإعاوكهيح هفورهيكهيؤذيهيح  

هلذجّيههشايح هيلهإجيرهيثاهحقوقييهل دالهلذجييهتبحّد هفورهذلاتءوهذاتدوهاتلهلذ ..هلطيهه

هلذجييهتلوت ٍههطيٌهههاتحقوقىهفيهذدهاءرضّوىيهاتجدا فوتهيحجعهات يهاد سوكهحوولهفي

هلذجّوى.هلحوول

هاتبد ورهلاتبابوىهلتطدياها راتهاد سوك:لهاهاللرهاءت هفيه

فوتشايهيلهاءت هات يهيشلاهبرهاد سوكهإء هكعهحوالثىهترهاللرهكوواهفيهتااوبرهلتطدياهه

هتيبحققه هبود سوك هاتسوا هآتت هعن هآتى هاءت  هيادك هلب تك هلرحجىي ها سو وى هيكثا ل لير
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هبإ سو وبرهفيهعسبديوتدوهاتافولى.

اتجدوزهاتلصويهاتجلّق هات يهتهيزا هاتلي هيسللههلحبله قانهذ اهاءعايه  كاهيك

هبوءت هتوسهعجّاالهح ثهإوثيه وتجهإنه هاحسوسءو هي  هإيلهيّك تاشبهطوولبرهلاايطبري

ضغطهعنهات ااعهيلهاتألور يهلاّ جوهذده اسها  ارهيءّورهاد سوكهاتلهيعاهي ّنهإيلهتحجريه

هيلهيجايهفيهالعر.ه

وه اهعسوق  بجيطىيهلل يهاتسنهإمعىهإيله ألاهاتسدسيهفضغطىهاتص رها هتادكها  ار 

هاتجاضهي هاطمقهيلءيهاآلتمهذ ههإنهلاسبغءوؤ ولارتألووهاتجفو عهتءوورهترتفوعهاتساا..ه

هوالسوتهيّ لهشووت.اتفهتألباارهي سوال وهتجو اكهلافسوٌحهه  رييهيكهاللكهب اايءوهتلوث

بيهجلءل:هيّكهفق اكهاء ولعنهاءعثيىهاتبيهي كاذوهاتليجووهفيهذ اهاتوونهتبقايههذ اهات

هءّكه هلاّ جو هاءطاافي هاتجاضهإيل هتد ا هاتجووشا هاءثا هاتل هيلدال هت بسوههعاضهاتج ام

هتيبأثواه اتجايضهيفق هادحسوسهفيهذ ههاتجءوطقهعجوهيسجحهتألعااضهبأكهتج هتدوهعجوت 

ه.ىاتسيويهاللكهازإو هعنهاتجءردعىهاتلصوّوىهاتبيهتزرعهاءت هتبحص هاتجلوتجىهاتلو ي

لت تكهفإكهاءت هيحوو وهكثوالهيادكهذدهاتسوههفيهحفرءوهلتااوبءوهلتابوبءويهلا هيحبو ه

يحوو وهكثوالهاهتوؤاليهذ اهات لرهاتجد هاهيكهيادكهفدقها رتءوهاتإبووالّيىهإيلهاتبحّجعيهذتكهيكه

 وهزّهادذجو هلاتسبصغورهتاثواهعنهإدارضهاءب اكهطوٌيهفوءويهلتدهُتاكءوهاتلهيت هبسوطهتهيد

هليزإجءويهتغفيءوهإنهكثواهعنهفداتكهاءعااضهاتبيهتثألنهفيهاتو كهلتزذقهاتالح.ه

وهإنه لت تكهاهييضوهاهيحبو هاءت هحبلهيؤاليهاللرههفيهحفرءوهلتااوبءوهيكهيادكهاور  

سوطاتءو..هذتكهيكهاءت هات يهيءّغصهإيوءوه دعءوهيلهيفس هإيوءوهتّ لهاءكعيهذدهرسوتىه والله

إوءوهحّبلهته بااالهفيهاءا هبأسوونهاتلم يهلتدهي ءوهاسبطلءوهيكه ابهذ اهعنهاتو كهاتلهل

ه دته اسهاتجءّوريهتجوهتجانهاءت هعنهيالاوهاللرههفوءو..هفءفدسءوه اءت هبضغطىهزرهكجوهُيَابُّ

هيبي هعنهيكهُتسي هاتله رومهعبافهفيهاالت هاد سوكهإء هذججىهاتجاض.
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هاتجلءليهفقو :ه)تق هاحبو كبلا هذكاهات كبدره]بد هباا  [هفيه هوبره]ِذوىهاءت [هذ ا

َيسبلجعهاءت هعججدإىهلاسلىهعنهه..اءعاهاتلهسءداتهكثوالهعنهاتوحثهتججيهكوععهاتصدرل

 وااتهاتجحولرل.هيدجسهاتوءوهفيهاتجااحعهاءلتل:ه شلاهفيهاتملإيهبل مهارتووحهبسوطهيله

وءوهاتألطدهإء هاتاكض.هث هيبحّ ثهاتحو ىهتبغوواهاتدضلووتهإيلهاتفااشهيلهتل يعهتطايقىه

اءت هبصدتهيإيلهإء هتءوعيهاتألطا:هتزالاالهحسوسوىهاتو هبل هفبالهعنهكءسهيلراقهاتشجايه

و:هُييزمهاتجاوهيكه يلهتبقّاحهاتا عهفيهاتح اوهاتج ي .هليصاخهاءت هإء عوهيصوحهاتألطاهإروج 

وهإنهاتجاي  (يلا هيلهحبلهيبدابهتجوع 

هاتد يهاتلهيب ّر هتات يههافوقياتهحاو هاتءو حاتهطووهاتب تكهيقدمهب لرههلاءت 

ه بووههلاتبفوإعهاتداإيهعيهاءذظهات اذ هتيو ك.اتهاتلهيش ّههاتحو ىهتادكهإء عوهاّتههاءح ّه

هفق اكه هكوبهيؤل  هبوووك هاتج ام هعاضل هعي هكجااح هاتطووههتجاببر هذ ا هذكا لا 

هتغوونهاتحوفزه هبوتلجل هيصوبدك هلرّبجو هبوتوباي هتبيبهيطاافد  هيك هتإلحسوسهاتل اتجاضل

ه هفقو : هياعشداي هاتجس هإجوئههعنهإجووىهذدهاتمارااليهاتلونه)َطْاُفهاتفوزيدتد يهءك

 (اتلونهسطحهإيلهات يهذاكهعنهحسوسوىهيكثاه تألتهاسبشلوره دوزهيد  هتيهاتوشاي

هاتألطاه ه)ياجن هفقو : هامتري هتلبوا و هاتبي هاآلتم هلاللر هاتسلو  هاوجى هذكا لذا ا

تإل سوكهات يهتهيشلاهبوءت يهفيهكعهشيو..هاتحءجالهاتبيهتهتشلاهاتوبىهبوت غ غىهتهُتسبثوره

هعنه هعد الهبجاضهتبسلعهلتألا هاتويغ هعنهاتائىهاتلهاتحءجاليهلت تكهفإّك ا تهيسلعهيب  

ه(اتتبدونهاتائدي

ليلاضهام ىهتجاببرهعيهاءت هلعدالرهفيهحوولهاد سوكيهفوقد :ه)تق هتلّيجتهيكه

يعّوزهبصدرله دذايىهبونهيعاين:هاتشألصهات يهتهيشلاهبوءت هذدها سوكهتدّ درهعدوعرهفيه

رهذاتو و..هذ اهات هاتحووليهيّعوهاتشألصهات يهيبجبيهبءرومهسيو هتسبشلورهتألت يهفدد يهتهُعَد َّ

هعوهذدهعؤٍذيهلتاءرهاذاهيراالهاهحقوقىهاهيكه يشلاهبوءت هعنهاتججانهيكهَيلافهبلمعىهعوهيّكهفلم 
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يأتيهبريهفإ رهسوفلعهذتكهتهعحوتى.هيّعوهات يهيسبشلاهاءت يهفإ رهسوجبءيهإنهاتفلعهء عه

وجىيهءّ رهيلي هفيهيإجوقه فسرهيّكهادفرهعنهاءت هعدجوهكو تهرغوبرهفيهيكهيأتيهبوتفلعهإر

هحفظه فسرهي ّعهعنهيّيهشيوهياي هيكهيفلير(

لعوهيقو هفيهإوت هاتجس هيقو هفيهإوت هاتالحيهذتكهيكهاتبءوودوتهلاآلتمهاتبيهتلبايه

اد سوكهبسوودوهتدوهاللرهكوواهفيهتءوودرهلتابوبرهلتااوىهرلحرهتولوشهإوتجرهاتحقوقيهات يهيراالهه

هتجرهاتجزيبهات يهيراالههتءفسر.اتيرهتريهتهإو

هلاته)تءا يلا هذكاهاتلقوالهفيهعلاضها وببرهإيلهعلضيىهاتشاهذ اهاتجلءليهفقو :ه

اهبحاجىهقص هيله  بوتهلافو وهاتجلباضدكهيلتئكهيبألويرهات ظهلبونهاتلوت هذ اهبونهاتجقوبيى يا 

اتلوت هات ظه حنهفورهذدهاتير..هفإكهكوكهذدهياانهاتلهاتبصّدرهفق ه  اداهلي وبدايهلاكهكوكه

اءاانهاتلهاتبصّدرهفق هسقطهاتإبااض..هفجوهاتلوت هات ظهيبألّوعهاتجلباضدكهيّ رهي  رهعنه

هإوتجءوهذ اهبحاجىهاتيرهلاص هاتج ّباهاتجاي ؟(

ث هي ونهإيلهذ اهاتسؤا هبقدتر:ه)ذدهإوت هته قصهفورهفمه جدهفوريهلتهآبووهلتهيبءوويه

دوؤهلاتسبل االيهلتهتقوبعهفلهاتجءسهبونهات كدرهلاد وثيهبعه وعهلتهتفولتهفلهاتسنهلاتب

لاح هاوت هإيلهاتج ظهتهيجدتهلتهيبطّيههاتغ اوهلات لاو..هإوت هته قَصهفورهفمهح لاله

فوريهلكوبهُيد  هاتءوسهبمهح لالهبونهلاح هعءد هلياور؟هبعهتجوذاهُيد  هاءتدفهلعئوته

هبو هفودو هفاق هت هلاح ل ه سألى هاءتدف هتمابمف.. هفودو هعحع هلت هليح ي هيح  هكوكهاذن

..هاذكهُيأليقها سوكهلاح هُيحققهعلءلهذءوك؟هلل دالذوهذءوه فىه قصهيسب إيهاتابمف

هآااهتراهاذكهف تكه..اد سو وىهكّيدوهلتيادكهفوره قٌصهلتهتل الهلتهتادكهترهب ايىهلته دويى

ذدهإوت هتهحاعوكهفور.هفمهيءبراههعسبجبيهباعه فوتهاتاجو هلات لام!..هإوتجد هاتجبألوع

فورهاتحيهشوئ وهيجيوهبرهاتغ هلتهيشبوقهاتودمهاتلهعجدد ..هبعهعوذاه قد ؟هي قد هاتغ هلاتودم؟ه

لعنهيينهيأتيهاتغ هلاتودمهفلهإوت هتهتغوياهفورهلتهتءّدعهفلهاتبااكوههلاتحاكوت؟ها جوهيأتله
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هلات لراكيهفإذاهبطعهاتبغوياهلاتباكوههفماتودمهلاتغ هعنهتغوياهاتاداكههبوتحاكىهلاتضألوعىه

شجسهلتهيرضهلتهاجاهلتهييومهلتهيإدام..هذدهإوت هتهيت هفورهلتها بدوالهفوريهلتهاّتقووه

تجح لرهلتهاغبووطهبجءشدال..هذدهإوت هتهيععهفورهلتهعحوىهلتهحءوكهلته واهلته زعهلته

تاجيىهلتهحو ىهاتلهاتباجيىهبأربونهرذوىهلتهاتصو هبونهعأليدقهلعأليدقيهءكهاتتصو ه

اتاجو ..هذدهإوت هتهظي هفوريهفمهفضويىهلتهرذييىيهءّكهاتفوضعهذدهاد سوكهات يهيلجعه

اتألواهلتدهشقيهبرهليبجءههاتشاهلتدهطوَنهتُرهعثداه.هفإذاهضجنهاتجزاوهاتلو عهإيلهيإجوتره

هفمهفضعهترهإيلهاتشايا.هلاذاهل  هاتلوت هلفور هفألت  اهبوتلقونهلياوورهيلت  هيشاارهيجزلكهيب  

اهبوتثدانهف تكهظيٌ هيكواهعنهذ اهاتُري هات يهيأبوههاتجءاالكهتيقص هلاتب بوا..ه يجزلكهيب  

ذدهإوتٌ هتهفاقهفورهبونهاءب هاءبو هلاتيحرىهاتلوباليهء كهتاي هفيهكعهتحرىهإوبالهعنه

 هاتادكهات يهتهتلافه دويىهتحروترهيكهتججيهحاجىهاآلبواليهليكهتادكهعقو  ذوهذيهعقو 

طافوريهفمها برورهتوقوىهاتزعنهلتهُعد ههتم بروريهلتنهيحووهاتجأليدقهاتجح لالهبغواها بروره

هه(3)اّتهكو تهفيهحّسِرهتد  وهآااهعنهيتداكهاتفءوو(

لذا اهإّواهاتفويسدفه]يلغسطهُيلت[هفيهكبوبرهإنه]عشايىهاءت [هإنهعدايهاءت ه

هكوكهاذاهإوبٍثيهاس ٍههعجّاالهاتيرهكوكه)اذاعنهاتحوولهاتل عّوىهاتبيه ءلدوهإقعهاتجيح يهفقو :ه

ه بسوو هيكهفيءوهلذ يهذدهيفضعهل دالهفيهيععهكّعههكوكهاذاهبوتجدتيهتءوهبوتءسوىهيءبديهشيوهكّعه

ه لوشدوهيكهتسبحقهاتحوولهكو تهاك هل اغههفيهازالذورهعسبجاههإنه بحّ ثه حن. اتبطّدري

هبونهاتجياوتهاد سو ّوىهلطوولىهاتلوت هاتألور ييهلتانهذعه وهكوعم  تشؤلكهاد سوكيهلتاّوف 

هيكهتلّدضهاآلتمهاتحوضال؟هلحّبلهتدهتحّققتيهفدعه هاتجضّيىي تد ههاآلعو هاتولو ليهلرّبجو

هه(4)لمهيكثاهعنهتحرى؟(ثجااتدوهاتجدإداللهت 

                                         
 .442-445اتلقواليهاتيريهكبونهفيه شألهاتلقو لهادتدوىيهبوالت:هاتجابوىهاتلصايىيهال.ت.يهص(هه3)

 (4 J A. Ott. Le problème du mal (Paris: Fischbacher, 9888), pp. 5-1.  
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هزهاهاآلفوتهاتطوولوىهلإمابدوهبوتل  هلاتاحجىهادتدوى:

يلهعوهيلواهإءرهباه]عشايىهاتشاهاتجوالي[يهلذيهتءقس هاتله دإون:هآفوتهتإل سوكهفودوه

ااكونهعثعهاتزتز هلاتوهي يهعثعهتيديثهاتووئىهلاذمكهاتحاث..هليااظهتوسهترهإيودوهسيطوكي

هلاتججوإوت.

ح يثءوهفيهذ اهاتد رهإنهاآلفوتهاتطوولّوىهاتبيهتوسهتإل سوكهفودوهي ؛هذتكهلسوقبصاه

هي وها هتلا ءوهتغواذوهفيهاتد رهاتسوبق.

لا هيشورتهاتءصدصهاتجق سىهاتلهاتاثواهعنهاتحا هاتجدالإىهفيهضجنهذ اهاتءدعه

ح هلاهاتيرهتلوتله لعهبحاجبرهذ ههات ارهعحمهتابوورهإووالهيهتوءز هكععنهاآلفوتهعءدوهيكه

عءد هاهفيهاتءشألهاآلاالهاهاتجحعهات يهيءسج هعيهطوولبريهلتوازههيذيوبريهفي تكهكو تهذ هه

جوهاو هيهكات ارهذيهالارهاتبجووزهاتبيهيبجوزهفودوهاتجحسنهعنهاتجفس يهلاتااضيهعنهاتسواط

ه ه}تلوتل: هَبْلَضُر هاْتأَلوِوَث هَلَيْجَلَع وِِّه هاتطَّ هِعَن هاْتأَلوِوَث ُر هاتيَّ هَ ِجوتَِوِجوَز هَفَوْاُكَجُر هَبْلٍض لو هَإَيل

َيْمهَحِسْوُبْ هَيْكهَتْ ُاُيداهاْتَجءََّىهه﴿يهلاو :(12َفَوْجَلَيُرهفِيهَ َدءََّ هُيلَتِئَكهُذُ هاْتأَلوِسُالَك﴾ه)ء فو :

وهَيْلَي ِه وبِِاينَههَلَتجَّ ِ يَنهَ وَذُ لاهِعءُْاْ هَلَيْلَيَ هاتصَّ ُرهاتَّ ه(344آ هإجااك:﴾ه)اتيَّ

ججيهيزلرل ريهف جوإىهإيورهالاعهلا هيشورهبلضهاتصوتحونهاتلهذ اهاتجلءلهحونه

او :هعنهي ب ؟هفقوتدا:هعحودكيهفأاوعهإيود هياعود هبوتحجورلهفبدوربداهث هباونهي يرهحجورليه

هاكه  اب هفو والاهإيلهبمئي.يهفقو :هعوهبوتا هاالإوب هعحوبي

كأ يههيهرييتفمكيوه:ه)ءيهفقو هتييهفو ودبلضهاتصوتحون:هكءته وئجوهإء هآااهاو ل

ا هلافتهبونهي يهاتيرهتلوتلهفقو هتي:هايقتهاتأليقهفايد هاالإلهعحوبييهلايقتهات  ووه

فدانهعءيهتسلىهيإشورذ يهلبقيهعليهاتلشايهلايقتهاتجءىهفدانهعءيهتسلىهاإشورهاتلشايه

لشايهشاهاتلبقيهعليهإشاهاتلشايهفسيطتهإيود هذرلهعنهاتومويهفدانهعءيهتسلىهاإشورهإ

فقيتهتيوواون:هعلييهتهات  ووهارالت يهلتهاتجءىهاا ت هلتهعنهاتءورهذابب يهفجوذاهتاي لكيه
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اوتدا:ها كهتلي هعوه اي يهفقيتهتد :هفو يهعسيطهإيوا هعنهاتوموهبل الها فوسا هعوهتهتقدمه

وهإوواليهتترهاتجوو هاتالاسيهاتصوالك؟هاوتدا:هاذاهكءتها تهاتجوبييهتءويهفوفلعهعوهشئتهفدؤ

هحقو(ه

ه) هآاا: هاتلهلاو  ه ورلا هبمو هبد  ه ز  هفإذا هعسبدرلكي هإوفوى هفي هالاعدا هعو اتءوس

هحقوئقد ؛هفصورهاتجؤعنهاتلهايجو ريهل ورهاتجءوفقهاتله فوار(

جووزهلتاتجداابهاتجألبيفىهعنهي داعهاتومويهإنهاتقاآكهاتااي هلبءووهإيلهذ اهيألوا وه

اءل يههيعومهيألواهتلوتلهإنه ءفونهعنهاتءوس:هعثهففيهعدابهاتألدفاتأليقهإيلهيسوسدويه

ِ يَنهاه﴿تلوتل:لذدهاتءو حهفيهاتابووريهفو كاهلادفرهكوتطدالهاءشّ هيعومهكعهاتجألولفيهاو ه تَّ

هاتيَّرُه هَحْسُوءَو هَلَاوُتدا هاِيَجو و  هَفَزااَلُذْ  هَفوْاَشْدُذْ  هَتُاْ  هَ َجُلدا هاتءَّوَسهَاْ  هاتءَّوُسهاِكَّ هَتُدُ  َل ِْلَ ههَاوَ 

تلهتلوليعوهغواذ هعنهاتجوءووهاتسواطونهفيهاتابوورهفق هاو ه..ه(321آ هإجااك:﴾ه)اْتَدِكوُعه

ِ يَنهفِيهُاُيدبِِدْ هَعَاٌضهُيَسوِرُإدَكهفِوِدْ هَيُقدُتدَكهَ أْلَشلهَيْكهُتِصوَوءَوهاَلاِئَالٌهه﴿فيهشأ د : ه﴾َفَبَاظهاتَّ

ه(54:اتجوئ ل)

َاوَ هه﴿تلوتل:فيهاتابوورهبأ رهعنهاتجءل هإيود يهاو هلا هياواهتلوتلهإنهاتءو حونه

ُرهَإَيوِدَجوهااْلُاُيداهَإَيْوِدُ هاْتَووَنهَفإَِذاهاَلَاْيُبُجدُههَفإِ َُّا ْه ِ يَنهَيأَلوُفدَكهَيْ َلَ هاتيَّ دَكههَغوتِوُهَرُ مِكهِعَنهاتَّ

ُيداهاِْكهُكءُْبْ هُعْؤِعءِونَه ِرهَفَبَدكَّ (يهلذ اهفيهعقوبيىهاتسواطونهاتجوءووهات ينه41اتجوئ ل:﴾ه)َلَإَيلهاتيَّ

وهَتْنهَ ْ ُاَيَدوهَحبَّلهَيأْلُاُ داهِعءَْدوهَفإِْكهَيأْلُاُ داهِعءَْدوهه﴿اوتدا: هَ وَّوِريَنهَلاِ َّ هفِوَدوهَاْدعو  َيوهُعدَسلهاِكَّ

وهاَلاِاُيدكَه وهَتْنهَ ْ ُايَهه﴿(يهلاوتداهباعهتوجح:44اتجوئ ل:﴾ه)َفإِ َّ هَعوهاَلاُعداهفِوَدوهَيوهُعدَسلهاِ َّ َدوهَيَب ا 

وهَذوُذءَوهَاوِإُ لكَه َكهَفَقوتِمهاِ َّ ه(44:اتجوئ ل﴾ه)َفوْذَذْههَيْ َتهَلَربُّ

لذا اهفيهكعهاتجداابيه ج هاتجؤعءونهاتصوالاونهاتءو حونهفوجوهي ل هبرهإيود هعنه

هاتءَّوِسهَعْنهِعنَهلَهه﴿اتومويهل ج هاتااسوونهاتسواطونهفيهاتعبحوكهات ينهاو هتلوتلهفيهشأ د :

هبِِرهَلاِْكهَيَ وَبْبُرهفِْبءٌَىهاْ َقَيَههَإَيلهَلْ ِدِرهَاه َرهَإَيلهَحْاٍفهَفإِْكهَيَ وَبُرهَاْوٌاهاْطَجَأكَّ ْ َووهِسهَيْلُوُ هاتيَّ َاهات ُّ
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ه(ه33اتحج:﴾ه)َلاآْلِاَاَلهَذتَِكهُذَدهاْتأُلْسَااُكهاْتُجوِونُه

لا جوهيلو هيذداوههاتبيها هتبفقهيحوو وهعيهعوهيأعاههفد اهاتألوساهتهيلو هاتيرهفيهاتحقوقى

هبرهاتيريهفوبدذ هاتأليقهي رهيلو هاتيريهفي تكهيوبيلهبجوهيرداهحقوقبريهلياشبهإنهساياتر.

هفيه هاتليجوو هاتور هيشور هبلضهعو ه  كا هبووكي هاتقاآ يهات يهتوسهبل ه هاتوووك هذ ا بل 

إواهإءره]ايد ج[يهيسبوذهاءامقهفيههعلاضهرالذ هإيلهادشاوتتهاتجاتوطىهبد ايهلعءدوهعو

هفاوبهاياتشهعحصد هبغواهتأتيهتىهاوااتهثجّههيكّههلاالىهتحقوقىهلاّ دو) وعلىهكوعواال هبقدتر:ه

ههاتفضويىهتبسءّل هاءت هرل دهفيهلتدهاتشاهبغواهث ّههلعنهلاتلدائقهاتجغايوتهبغواهعثم 

هيرفيهفيهاتحههيد  هلكوبهاطا؟هيلهعشقىهيلهيت هبغواهشجوإىهتد  هلكوبهلاتلاايى؟

ه غيورهاشهعنهب ّههتحوىيهلاتبضهلادشفوقهتيلطبهالاإوىهذءوتكهيانهت هعوه لافدوهاتبيهحوتتر

هىلاتفضويهاتحههعنهيااظهضالنهذءوكهكوكهلرّبجوهإيوريهاتغيوىهفضويىهإيله حصعهكي

هشاهإيلهءطديتهلتهبدوهعبصفىهاد سوكهطدقهإيلهتليدهاتبيهاتليووهاتاوئءوتهيكّهه بألّوعهكوتبي

هتألّويءوه ّحههاذاـهلتاءّدوهاتشالريهعن هي داعههلكّيجوهلفضويبءويهحّوءوهغواهآااه دعا تلّ الت

هه(3)اتفضوئعهكوكهذتكهيفضعهلي جع(

وهاتشاّههكوكهتدلاو هاتجوحظهعلوااهإنهذ اهاتجلءل:ه) هاتألواهكوكهيلهاتأليقيهذيكه اف 

و هللعبهاتحاجىيهإ مهيادكهاتفاالهإ مهلعيهاتفااليهيسوونهلتقّطلتهاتجحءىهسقطتهعحض 

اتبألوواهذذههاتبجووزيهلت هيانهتيلوت هتثّوتهلتدّابهلتلّي يهلت هيانهإي يهلتهيلافههذذه

هإيله هشاا هلت هعااله هإيل ه وا هلت هعءفلىي ها بمن هلت هعضالي هالفي هلت هاتبوّوني بون

وىيهلت هتغيعحودنيهلتهتفوضعهفيهبووكيهلتهتءوفسهفيهالر ىيهلبطيتهفاحىهاتّرفاهلإّزها

يانهإيلهظداذوهعحّقهيج هإّزهاتحقيهلعوطعهيج هذّتىهاتووطعيهلعدانهيج هباالهاتوقونيهلشوّكه

                                         
 .33/451(ههإووسهاتلقواليهإقوئ هاتجفااينيهاتجججدإىهاتاوعيىهتجؤتفوتهاتلقواليه3)
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هوككهلتديج ه قصهاتحوالهلكانهاتد دم؛هلت هتانهتيءفدسهآعو هلت هتبشّلودوهاءطجوع..ه

هي إدهولعهإيوريهيشح هلعوهاتءّراهتوطعهاءعدريهبلدااههلاتجوذعهاتغاياهيشبدورهعوهإيلهاءعا

هحردظدوهعلو هعنهاءرلاحهلتبلّطيتهاتوري هاءشووو هلتل عت هثجورذوي هعن هلاتلقد  ودوي

هه(3)لحقدادو(

لاو هاتءدرسي:ه)او هيذعهاتلقد هلاتألوال:ها جوهتلافهاءشوووهبأض االذويهفيدتهتجابىه

هكوكهفيهاتق رلهت ليهلتدتهاتلّيىه اتحو ىهتجوهكوكهفيهاتاسههت ليهلتدتهتجابىهاتلجزهتجو

هاتألواه هتجلافى هسوو و هلآتعدو هاتجلو ول هيكهيجلعهتجابى هاتير هلا هيراال هبمهت ل. تاو تهاتلوفوى

ل لوجريهتولافهاتلو هفضعهاتيرهإيوريهلتوب لقهبيسوكهاتبجابىهإ لبىهاتءلجىهفمهيزذ هفيه

هه(4)ا رذويهلي ركهي رهَيفُضعهبقوىهاتأليقهبجوهحريهبرهعنهاوا(

ه]باا   هات كبدر هتألصهاتطووه هبقدتر:هلا  هحووتر هييوم هآاا هفي هاءت  هعي هتجاببر ]

وهتدضوحو وه )اإبق تهفيهفبالهعنهفبااتهاتلجاهيّكهاءت هذده قوضهاتسلوالل.هلكءتهيرس هرسج 

تيحووليهلذدهإوورلهإنهرس هبوو يهذيهاجىهإيلهكّعه و هيهلعاوكهعءألفضهفيهاتدسط.هتجّثعه

قّجىهاتوجءلهاتسلواللهلاتببدو يهلبونهاتقّجىهاتوساظهاوااتهاءت هلاتحزكهاتجؤت يهلتجّثعهات

ه حده هبحزم هيلّ ر هيك هيكهذ فيهعنهذتكهذد هليإبق  هاتدوالئى. هاتلواليى هاتحوول اتقجبونهتد  

هفيدهرسجتهعثعهذ اه اتسلواللهليببل هإنهاءت .هلتاءءيهاآلكهيرظهاءعدرهبطايقىهعألبيفىي

تقجىهوهحدتدوهسدد .هذ ههااتاس هاتووو يهاتودميهفسدفهتادكهفورهاّجىهلاح لهفيهاتجءبصبيهلع

ذيهاتحوولهاتبيهييبقيهفودوهاءت هلاتسالريهلاتسدد هاتجحوطىهبدوهذيهاتءدمهلاتمعووتلهيله

هه(1)اتجدت(

                                         
 .315-3/314ه(ايه3444اتجوحظيهاتحوداكه)بوالت:هالارهاتابههاتليجوىيه(هه3)

 .143اتءدرسييهاتيجلوتيهصه(هه4)

(2  J See John Hick, Evil and the God of love, New York, Harper & Row, 9111. . 
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ه هفوقد : هاتجلءلي هإنهذ ا ها دا ن[ ه]فوك هاتفويسدفهاءعاياي هراتيهيتغله)اذاليلوا

هات اتوىهاّطبرهذتكهفسوفس هاتألدارق؛هعنهتبءوذلهتهبسيسيىهاتلوت هذ اهغدائعهكّعههبوسوطى

هعلرهاد سوكهتجصوتحى هلتنه اظهالاإو وهفهتدهاّ ر. هفسءادكهفيهحو هرضلهبق ر و لعهذتك؛

هه(3)تيبلولكهعلر(

لت كاهبلضهات راسوتهاتليجوىهي رهي ايهاسبفبووهتجججدإىهعنهكوورهاتسنهفيهتء كيه

:هعءد بوتجوئىهه23هدان هلكوكه(،حووتك؟هفيهفبالهيسل هذيهعو)لكوكهاتسؤا هاتجدّ رهاتود :ه

تيقيهاتطوئااتهيطءو  وهعنهاتجبفّجااتهإيلهاتج يءىيهلتحّد ههتويىهكّعههففيهي(!اتحانه)فبال

اتجوو يهاتدوئيىهاتلهحطوميهلاآلكهيب ّكاهاتضحويوهذ اهاتداتهبوشبووقهلحءون؛هفق هاكبسوداهعنه

ه.(4)اتبجابىه فوتهاتشجوإىهلاتبآزرهلاتبضحوىيهلإافداهعلو يهاتبآايهلاتبلولكهتيكه

لفيهعقوتىه  رتهفيهعجيىهإيجوىهإنهحوولهثمثجوئىهاوئ هعجنهكوكهتد هتأثواهبوتغهإيله

ويهاعوه حاكىهاتبوريخيهكشبهاتوحثهي د هكيد هيشباكدكهفيهيعاهلاح يهلذدهي د هكو داهييبوع 

هبسوههحاعوكهييبومهبسوههلفولهاتدات  ينهيلهبسوههح لثها فصو هبوءدجويهيلهييبومهإوطفو و

ه.(1)اوسهفيهطفدتبد 

                                         
(9  J  Peter van Inwagen, The Problem of Evil (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 4111), p. 88.. . 

 .26فويوههيو سييهيينهاتيرهفيهلاتهاءت يهص(هه4)

 ..325اتجص رهاتسوبقيهصه(هه1)
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ههلادشاوتتهات يءوىهادتحوال..

ربجوهتادكهادشاوتتهاتاثوالهاتبيهيطاحدوهاتجمح لهحد هات ينهذيهاتسوههاءكواه

عه شأتهفيهظفيهكعهعوه ااههعنهعروذاهادتحواليهذتكهيكهيكثاههاتج ارسهادتحواليىهلفيسفوتدوه

هلافتهعيه هبوإبوورذو هاتجسوحوىهعءري هاتسيطوتهاتزعءوىاتصااعهعيهر و هات ينيهلاصد و

ذيه فسدوهبوتسبو االيهلعثعهذتكهتوءودوهتولضهاتجلورفهلاتليدمهاتبيهت هاوعتهاتجسبو ليهيله

دعهلكعهي ءوفهاتجهيتثوتهإيجوويهلب تكهي وحهر و هات ينهيفاضدكهاتألاافىهلاتشلدذل

ود يهيلهيبدجد د هفيهحو هرفضهذتكهبوتز  اىهلاتداطقىهلاتو إىيهيلهيافال د يهإيلهعبوبل

هليحاعد د هعنهاتجءوكهاتبيهيل لكهبدوهعبوبلود .

نهلادرذوهلعثعهذتكهتيكهاتج ارسهادتحواليىهاتج ي لهاتبيهاسبثجاتهفيهاتبطاف

ألوىهعءبجوتهتوريلاالارلهاتبدحشهاتبيهعورسدوهاتجبطافدكهعنهاتجسيجونيهلا طيقداهفودوهعنه

هيلهتااثوىهيزإجدكهي دوهتجثعهادسمم.

لجيدكهإقدتد هيكهيفااداهبونهات ينهلكوكهاء عهفيهذؤتوهاتجمح ليهاكهكو داهحقوهيُه

لاتير..هفوتيرهذدهاوتقهاتادكهات يهالتتهإيورهكعهاءالتىهاتلقيوىيهبعهات يهالتتهإيورهاتفطاله

هلفودوهعوهيافضر.ه فسدو..هيعوهاءاليوكيهففودوهعوهيقويرهاتلقعي

لت تكهكوكهاتألوورهاتسيو هاتبفايقهبونهاديجوكهبوتيرهكقضوىهإقيوىهإيجوىيهلاتجدابه

هات ينه هاتل هتيد د  هلاتبحاي هاتوحث هيسب إي هاتدااي هلذ ا هعد دالي هكدااي هاءاليوك عن

هاتحقوقيهات يهتثوبرهاءالتىهلاتوااذونهاتلقيوىهلاتليجوى.

هإيلهتيكهاتحاكوتهتانهذتكهت هيح ثهءكهاتطوبيهاتثدريه هات يهكوكهسوئ ا ذد

ه دىه هيءحد ها هعلالف هذد هكجو ها هاتثدري هلاتطوبي هاءاليوكي هلا دت هاتبي لاتشألصووت

هاتلقعهلعوه هيقوير هاتبايثهلاتوحثهلاتبحقوقهلاتبفايقهبونهعو هته دى اتسبئصو هلادتغووي
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هيافضر.

جمح لهحد هادشاوتتهاتبيهيطاحدوهاتلبءووهإيلهذ اه حول هفيهذ اهاتفصعهبووكه

هاءاليوكيهلتجووزهاتجقود هعءدوهعنهاتجافدضيهلعءدجه ق هعوهيجانهيكهيافضهعءدو.

ل حههيكه ءورهذءوهاتلهيكهاتجءوظاهاتءو حهذدهاتجءوظاهات يهيلبج هادسممهاتجحج يه

هاتقاآكهاتااي يه هليلتدو اء وعهات يهيلبج هبوت ر ىهاءلتلهإيلهعصوالرهات ينهاتجق سىي

اءكواهإء هاتبءوزعيهيعوهات يهيق سهاتبااثهلاتبوريخيهلي افيهإنهاءاطووهبوإبوورههاتحا ه

اتبيهلالتهفودجو؛هفإ رهيسبحوعهإيورهيكهيءبصاهإيلهذؤتوهاتجمح ليهذتكهيكهفيهاتبااثه

ات يءيهلاتبوريخهاتجاتوطهبرهياطووهكثوالهكوكهإيلهاتجب يءونهيكهيبأليصداهعءدوهحبلهتهتصواه

هبونهاتأليقهلربد .هإوئوهإيلهات ينيهلحجوبو

هي دوه هاتجو ههرييءو هفيهذ ا هاتجمح ل هيطاحدو هادشاوتتهاتبي هاسبقااو هإيل لبءوو

هتءحصاهفيهيربيهعجوعيهكواظ:

لذعهذدهاتدحيهادتدييهيمهذيهاتألووتتهه:ادشاوتتهاتجاتوطىهبجص رهات ين:هيلتدو

يوريهيمهي رهيأليدهعنهاتءفسوىيهلغواذو..هلفيهحو هكد رهلحووهاتدوويهذعهذءوكهبااذونهت  هإ

هتيكهاتوااذون؟

:هلذدهاتبوريخهات يهكوكهتي ينهفورهإماىهثو ودو:هادشاوتتهاتجاتوطىهببوريخهاءاليوك

هاعوهعووشالهبوتحا هات يءييهيلهكوكهفورهإماىهتا و هات ينهبا و هاتسووسى.

تبيه ووتهاه:هلذيهاتحقوئقهاتغوووىهاتلق يىثوتثوهاهادشاوتتهاتجاتوطىهبوتحقوئقهات يءوى

هاءاليوكهتبقاياذوهلع ظهحردوهعنهاتلقم وىهلاتليجوى.

هادشاوتتهاتجاتوطىهبوتقو هات يءوى ها :هلذيهاتجلو يهاتسيدكوىهلاءاماوىهاتبيهرابلو

ه ووتهاءاليوكهتي إدلهاتودويهلحردوهعنهاتقود هلاتافض.

نهفيهتوريألرهعلبجوهي ءوهيشا وهاتلهادشاو هاتثو ييهلإ مهإماىهات ينهباعهعوهحصعه
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ها حاافوتهفيهاتفصعهاتألوصهبودتحوالهلاتبءدياهات بجوإي.

هتيكهاتبيهتقارهع ظه هاتلهادشاو هاتثوتثهفيهاتفصد هاءلتلهعنهاتابوني ليشا و

هإيجوىهلإقم وىهاتحقوئقهاتغوووىهاتبيه ووهبدوهات ين.

هفسي.ليشا وهاتلهادشاو هاتاابيهإء هح يثءوهإنهاتقو هاءاماوىهلاتبحارهاتء

هيفسءابفيهذءوهبودشاو هاءسوسيهاءكوايهلات يهإيورهتءوءيهاءاليوكيهلذدهعص رذو

 بو ههولذعهذيهرسوئعهاتدوىهيإينهاتيرهبدوهإنه فسرهعنهبونهرإويبرهبأليقرهلتطفرهبد يهيمهي د

هحوتته فسوىهلبوئىها بجوإوى.

اثووتههالهفيل حههيكه ءورهذءوهاتلهي ءوهسءألصصه زواهاو وهفيهاتب ريههإيلهاتجءوظ

ههيهلسءطاحهكعهذ ههادشاوتتهبطايقىهيكثاهتفصومهلالاى. ودلهرسد هاتيره

ذ ايهفسءبءول هفيهذ اهاتفصعهعوحثون:هيلتدجوهحد هرؤيىهاتجمح لهتجص رهبءووهإيله

هات ينيهلثو ودجوهحد هرؤيىهاتجؤعءونهتجص ره.

هيلتهاهاتاؤيىهادتحواليىهتجص رهات ين:

بءووهإيلهعواليىهاتءرالهادتحواليىهتيادكهلاتحووليهفإكهاتبفسواهاتطووليهتجص رهات ينه

يلههاتجؤثالهفورهاتءفسوىهلات بجوإوىهلاتابصواليىلاتلداععهإء هكعهاتجمح لهذدهاد سوكيه

ه.فيهحووترهيلهاتججبجيهات يهيلوشهفور

يهودوهاتجمح لهفاتبيهاإبج هإيهيذ هتيكهاتءرايوتذءوهلسءحول هيكه يألصهبوابصوره

ل لقهههيتفسواه شألهات ينيهعثيجوهفليءوهفيهاتءرايوتهاتجاتوطىهببفسواه شألهاتادكهلاتحوول

اتلمعىههيهعلبج ينهفيهذتكهإيلهعوهكبورإيودوهبجوهيوونهتدوفبدويهلاتجغوتطوتهاتبيهتلبج هإيودو

هح يثىهتي: اتيرهاوتقهاتادكفيهكبوبرهاتقو ه]ه لفاهاتدوالي هإيجّوٌى هجءوذجهلاتءراّيوتالراسٌى
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يهفددهكبونهطاحهذ ههاتءرايوتهطاحوهإيجووه(3)[اتجألبيفِىهحدَ ه شأِلهاتادِكهلعسأتِىهاتألوتِقه

هعوسطويهلذكاهكعهعوهياتوطهبدوهعنها بقوالاتيهبطايقىهعوسطىهلاضحى.

ه : رايىهاتألدفهعنهاتحداالثهاتطوولوىاهه3
هتفسواه شألهاتب ّينلذيه رالهعلبج لهكثوااهت ظهاتجمح لهاتج اليهلذيهتلبج هإيله

علوااهإنهه[ليعهاليدرا ت]او هكجوهيهلتليوعهظددرهاتإبقوالهبد دالهاتيرهبونهاتوشاهبلوععه فسي

هاتألدفهعنهه[تدهكايشس])اتألدفهاهكجوهاو ه:هذ اهاتتجوه اهيّل هُيّعدوتهاآلتدىهلاصد و 

هاتجدت هكو تهي هإنهطايقهفق  هاتجءّوى ه ووتدو هلاّيجو هبجئوتهاءاطور هعحوطى هاتو ائوى اتحوول

فقوعهيكهت ّنهاتشوألداىهفيهاء سومهبزعنهطديعهكو تهكثالهاتءوسهيهاتشوألداىهاتطوولوى

هاتلءوب هتقضيهبلوععهعنهإداععهاتإب او هفباو هي هبجاضهغايههيفبكهبدو هيل هت ي هلعنهذءو

هيلهطوولوىهلإزاههاتلهفلعهاتاوئءوتهاتألوراىهتيطوولىيص قهاد سوكهاتو ائيهيّكهاتجدتهظوذا

هات يءوى هإداععهإيلهايقهاتلقو ل هلتلول تهإّ ل هاتألدفهعنهاتجدتي هفجءدو هك تكهي لعءدو

ات ذشىهتجوهيسوههاتحداالثهاتبيهتأتيهعصوالفىهيلهاتح اثهاّتبيهتوسهفيهعق لرهاد سوكه

ههه(4)(وهيصواههاد ساوكهعانهحاظهسلوا اآلتداىهلاتشاااهإيالهعاهلعءدوهاءععهفيهعلد ىيهفدجدو

لتدّسيهفيهذ ههاتءرايىهلراّله شدوهاتلقو لهاتلهثمثىهيسوونهه[يباتاا  هراسع]ث ه ووه

كوتاإ هلاتواقهلاتزتز هلاتسود هاّتبيهتدّ الهحوولهيهاتألدفهعنهاتقدظهاتطوولوىهاتقوذال)ه:ذي

يهقبو برهعنهيبءووه ءسرهفيهعووالينهاتاءضاارهاّتبيهتيحقهل.ه.بعهلتقضيهإيودوهيحوو و هيهاد سوك

اتألدفهاتحو عهترهبل هادا امهإيلهبلضهاءإجو هاتجءسوىهله..يلهحوتتهاتدجدمهلاتغزل

لعوهيبويهذتكهعنهاتسبوحوشهعّجوهفلعهلاتء مهيهإء هفدرلهاتشددلهلذوجوكهاتغايزلهاتجءسوى

                                         
لاتءراّيوتهاتجألبيفِىهحدَ ه شااأِلهاتادِكهلعسااأتِىهاتألوتِقهيه لفاهاتيرهاوتقهاتادك:هالراسااٌىهإيجّوٌىهح يثىهتيجءوذجههه(3)

هيهفجوهبل ذو.36يهصه3164ق.ه=هه3444اتدوالييهاشاافه لفاهاتسوحو ييها :هعدسسرهاتعومهاتصوالقهإيورهاتسمميه

ه..333اهه33/هه3اصىهاتحضورل:ههه(1)
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هه(عّجوهارتاه

ييدذهاتله)ادلهإيوو(هااباإدوههكاد سوهفد ههاءُعدرهاهفيه راهراسعهاهذيهاتبيه ليت

ه.هلياتوحهفيهكءفدويهتوسانهاتلهحجويبدو

اذوهلعوهاوعهفيهتقايهييدافءوهإيلهثمثىهاشاوتتهيسوسوىهفيهذ ههاتءرايىلعوهذكاهه

ه:هلتواياذو

هيّكهذءوكهإيم هطوولوىهرلحوىاتغفيىهإنهاّتفقداهإيله:هذدهيكهي حونهذ ههاتءرايىهيلتدو

ء عوهل دالهادلهإيووهإيهذيهاتبيهالإتهاتلقد هلاتفطاهاتلهاثووتهلإقيوىيلهعءطقوىهيهكوتفطال

هلاالوىهفيهاتءفسهليهيدا رهذ اهاتءرومهاتو يي ذ ههاتليعهاّتبيهتاشبهإنهيّكهتمإبقواله  لرا 

ه.هلاتلقعهاد سو ّوونهغواهإوععهاتألدفهعنهاتحداالثهاتطوولوىهاتجاإوى

ضوىهيألبصهبوتلوالاتهلاتحوتتهاّتبيهّكهعجو ه حتهاتبليومتهاتفالاتلقعهي  هإيلهي

كوتبشوؤمهتاؤيىهاتغاانهيلهسجوعهيهتهيد  هتدوه  لرهلاالوىهفيهاتءفسهيلهاتلقعهاد سو ّوون

لغواهذتكهعنهاتبقوتو هلاتلوالاتهاتألاافوىهاتسوئ لهفيهيه31يلهاتإبقوالهبءحدسىهاتاا هيه لوور

ه.هبلضهاءُع هلاتشلدنهإيلهاابمفهعسوتادوهلإقوئ ذو

هطوولوىليعّه هإّيى هبأكهكوكهتر هفيهاتءفسهاد سو وى هلاالوى هكوكهتره  لر هعو هو ههيلهسوي

هلإقير هاد سوك هعءطقيهفيهفطال هفي هلاتبليومتهإ ر هتيفاضووتهاتجءحدتى هعدضلو  تهيادك

بعهيادكهتجوذعهتيكهاتلّيىهاتداالوىهاتطوولوىهلاتسوههاتجءطقيهظيجو هفضولو هبحقهيهاتحبجوتوى

هلاتفيسفى هاتلي  هذ هي هي حون هارتاور هعو هلعؤي لذوهلذد هرفضداههياتءرايى هإء عو لذتك

هاتب ّين ه)فطايى هيلتجوذيدا هعءر ه( هبد دال هاتءرومهلاتإبقوال هبونهعشوذ ل هاتلقيوى يله)اتاابطى

ه.هلإج لاهاتلهاابااعهذ ههاتءرايىهلتفسواه شدوهاتلقو لهبدويهتيادك(

هثو وو ه: هي إجدو هت هاتبليومتهفاضووتهذذءوى هذ ه هيقوءو هاّك هيفو  هالتوع هييُّ ههليد ي

هعنهحيعهيهاطجئءو و ه هإيودو هيتوسدا هيّيهاوجىهإيجوىهعدجو لذيهتوقلهك تكهفاضووتهتوسهتدو
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فدعهيجانهتيلقعهيكهيقبءيهبشيوهته.ه.ليفوضداهإيودوهعنهاء ووغهلاءتداكهاتزاذوىيهاءتفوظ

ه.هلتهيؤّي ههباذوكيهي إجرهالتوع

ه هيعثو هذؤتو هيّبفق هإيلهيسوسهلاح لء عهذتكهت هاتجحّييونهفيهتحيويد  لتهي

هبجوهيهيءطيقدكهعنهعءطيقهلاح  بعهيحّيعهكعهلاح هعءد هذ ههاتروذالهحسههعزا رهلعبأثاا 

هيفاور هعن هليبّوءوه هاتليدم هعن هيبلوطوه ه فسيي هإوعع هاتل هيسء ه هاتءفسي هفوتلوت  لوت هلاتي

ءحتهترهلرابيهييهيسوونهاابصواليىلثوتثهيسء ههاتلهيهات بجوإيهيسء ههاتلهإداععها بجوإوى

ه.هلذا اهيفالضو ه ءسوىهتشجئزهعءدوهاتطووعهاتسيوجى

وواالهكوورهاتلهعنهاتري هاتفوحشهيكهيءسههاإبقوالهاتشألصووتهاتلروجىهعني رهه:هثوتثو

 جوحدوههلكوحيهلتسألواهبلضهاداذويهليسوطونهاتلي هلاتفااهات ينهباإداهفيهاتجومهاتطوولى

هاتوش هإن هياطورذو هالالرو هاتجاإوىي هاتحداالثهاتطوولوى هاتلهإوععهاتألدفهعن يفوصحهيكه؛

ه ءسههاإبقوالهسقااطهلافمطدكهليرسطد بيهلاتفورايهلغواذ هعنهكوورهاتفمسفىهاتغايقي

لابنهسوءوهلاتاازيهلابنهاتدوث هل صواهات ينهاتطدسيهل وباهبنهحووكهلغواذ هعنهإجوتقىه

اتلهإوععهاتألدفهيهذ هعنهر وتتهاتغانلغوتويدهلالياورتهل ودتنهلبوسبدرهلغوايهاتشاق

ه؟هلر و هإي هلاسب ت يهلذ هيذعهإقعهلفد يهعنهاتحداالثهاتطوولوى

هإيله هعوءّوو  ها هاتليجوو هذؤتو هاإبقوال هإيلهغاار هاتو ائيها هاد سوك في هتهيادكهاإبقوال

ه.هل وشئو هعنهفطاترهاتءقوىيهاتسب ت هاتلقييهاتجبءوسههعيهع اركر

يب ّرإدكهاهيحوو و هتبواياهذ ههاتءرايىهبجوهتولثرهاتلقوئ هات يءوىهفيهاتءفسهث هاّكهاتجواّليونه

هعنهيثاهفيهطاالهاتدحشىهلاتقيقهلاتضطاانهإنهيهعنهاتسادكهلاتطجأ وءى هيادكهتدو لبجو

ه.هاد سوك

ّفبهتأليهاّكهاتلقوئ هات يءوىهلاديجوكهبوتيرهاتقوالرهاتحاو هاتلوال هاتاحو :هلاتجدانهذد

اتّهاّكهذ اهتهيلءيهيّ د هااباإداهفاالهيهلتولثهإيلهاتطجأ وءىهلاتسادكيهاتقيقاهعنههبمهشكاه
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فدءوكهفاقهبونه)اللافي(ه شألهاتلقو لهلبونه)آثورذو(هيهل دالهاتيرهتبحّققهتد هعثعهذ ههاتحوتى

ه.اتطوولوى

لا هايطهي حونهذ ههاتءرايىهبونهات لافيهلاآلثورهحوثهتصّدرلاهيّكهطيههاتطجأ وءىه

دهاّت يهالفيهبوتوشاهاتلهاابااعهلافبلو هفااله)اتقدلهاتليوو(هتوابسوداهفيهظّيدوهذ ههلاءعنهذ

هاتحوتى ههّكهحصد هاتطجأ وءىهلعويفيهحونهي ّ جوهذدهعنهاآلثورهاتجباّتوىهإيلهاتلقو لهاشوكيدو

هايجوالذو هاللافي هتعن ه فسري هلساءت هإزيجبر هاديت هبوتير هآعن هفجن هبق رترهي هربطدو ءّ ر

ّ جوهيادكهبل هاتإبقوالهبد دالهذتكهاتفوإعهاتقوالرهتهبوإثو هالحصد هذ ههاءُعدرههياتجطيقى

ه.هإيلهتصّدرههلاابااإر

هرابلو ه بوجىهادفه: هلاتألضدعهتره وو هبوتيرهلإووالتر هاتإبقوال هاتجواّليونهبأّك هااّلإوو اّك

ىهإقيوىهععمزتهاذهيهاد سوكهعنهاتحداالثهاتطوولوىهاتاذووىهتوسهعوءّوو هإيلهيّيهيسوسه حوح

ّ رهتبّ هعنهل دالهعمزعىهإقيوىهإفيه)اتألدف(ه)لاابااعهفاالهادتر(هفيهات ذنهيلهإواليىهبون

هتم بقو هاتلهاتءبوجىلهيلهإافوىهبونه)اتجقّ عى( هي)اتءبوجى(هحّبلهيادكهتصّدرهاتجقّ عىهعد وو 

هاتجاإوى هاتءجطهبونهاتألدفهعنهاتحداالثهاتطوولوى هعنهذ ا هعمزعى هيّيى هلتوسهذوذءو لبونهي

ه.هتصّدرهاوتقهتيادكهاوالرهإيلهالفيهاتوميو

لتهتمزمهيهفإّكهفااله)اتألوتقهادتر(هتوستهذيه فسهاتألدفهعنهاتحداالثهاتجاإوى

فاوبهاهلاتحو هذ ههيهبونهل دالهاتألدفهفيهات ذنهاد سو يهعنهتيكهاتحداالثهلذ ههاتفاال

ه؟!هاهيجانهيكهتسبءبجهفاالهادترهاتألوتقهعنهحوتىهاتألدف

هيكهيادكهبوءدجوه دعهعمزعىهءلذتكه ّكهاتب اإيهبونهاءعاينهاتءفسّوونهتهيبحّققهاتّ

هإافوى هيل هإقيوى هي هت ظهاد سوك هاتجمزعى هذ ه هتجثع هتهل دال هاّ ر فيههات يهيلوشلاتحو 

اّت يهيسء هاتجواّليدكهاإبقوالههبودترهاتألوتقهاتلهادفرهعنهاتحداالثهاتطوولوىهيهاتلصدرهاءُلتل

ه.هاتاذووى
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ت هتانهفاالهاتألوتقهادترهيعاا ها هفطاهإيورهاد سوكهلحقوقىهيجوعهاتودوهفيهيإجوقههفيد

هايورهلضجواه هفيهإقيرهلاالراكري تسبحو هيكهيءبقعهفيهيهيلهت هيانهباذوكهل دالههعاكدزا 

لذ اهبألمفهعوهاذاهيه)حوتىهاتألدفهعنهاتحداالثهاتطوولوىهاتجألوفى(هاتلهفاالهاتألوتقهادتر

كهلسويىهفوّكهذ اهياديهقهادترهيعاا هارتاوزيو هتإل سوكهيلهثوببو هبوتواذوكهفيهذذءركو تهفاالهاتألوت

هه.تم بقو هاهإء هعدا دىهاتحداالثهاتجألوفىهاهاتلهل دالهاتألوتقهاتترهاتقوالرهإيلهالفيهاتشاهإءر

ه:اه رايىهاتجدعهبوتليعهاتطوولوىه4

د سوكهاهاتجمح لهاتج الهإيلهيكلتءصهذ ههاتءرايىهاتبيهتيقلهييضوهرلا وهكووااهت ظه

يهتحوطهاّتبيهاتو ائيهإء عوهلا رهاتحداالثهاتطوولوىهكوتزتز هلاتسود هلاتاسدفهلاتألسدف

دحو لهلاإبواههاتلّيىهاتهيبرهلت هيلافهإييدوهاتطوولوىهاتداالوىهتجأهتجديرهاتلهاابااعهفوإعهتدو

هتاوععهفاايو هيهتاّعهشيوهعووشال هكبشوفوترهلتحيومترهيكهيقبلاسبطوعهعنهام هايهلكّيجو

هإيلهاتسوههاتطووليهاتجواليهتاعهحوالثى هاتطووليهاتحقوقيي هاتلهإوعيدو هييسء هكعهظوذال

لذا اهكوكهاتإبقوالهبد دالهاتيرهلتو هاتجدعهيهسءوالذوهاتلهتيكه)اتقدلهاتدحو ل(التألّيلهإنه

ه.هبأسوونهاتحداالثهاتاد وىهاتطوولوى

[هإيلهعوهتءصهإيورهذ ههاتءرايىيهاترهاتفجدات]يلهه[اترهاتفااغوت]ُيطيقهعصطيحهلا ه

 .فيهاتقاكهاتبوسيهإشاه[ذوءايهالرلعد  لكوكهيل هعنهيطيقره]

هاو ه] هاتءرايىليعهاليدرا تلا  هإنهذ ه هعلواا ه[ هإداععهإيلهايقه): تلول تهإّ ل

توسههيلهاءح اثهاّتبييهعءدوهات ذشىهتجوهيسوههاتحداالثهاّتبيهتأتيهعصوالفىيهاتلقو لهات يءوى

هه(3)(يهعق لرهاد سوكهفدجدوف

اّكهاتلي هلاكهلابهإيله جيىهعنهإيعهاتحداالثهاتّه):هلاو هبلضهإيجووهات بجوع

                                         
ه.333/هه3اصىهاتحضورل:ههه(1)
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هيلتهزاتتهتلو يهعنهادبدومهلاتغجدضيهيّ رهتزاتتهذءوكهحداالثهت هتقيهفيهاطورهذ اهاتلي 

هه(لذ اهذدهاّت يهسوهه شدوهاتلقو لهات يءوى

ءّكه)اتلي (هإء ذ هيسء هاءُعدرهيهببءوفيهاتلي هلات يناتجمح لهيءواللكهلعنهذءوه ج ه

بوءجوهيسء ههيلياشبهإنهاتلماوتهاتجواليىهبونهاترداذاهاتطوولوىهلعءوشئدويهاتلهإييدوهاتطوولوى

ه.ه)ات ين(هكّعهتيكهاترداذاهلاتحداالثهاتلهإّيىهلاح لهيقوجدوهعاوكه جويهاتليعهاتداالوى

ها هتقّ م هاتلهيّك هذذودا هييضو  هفيهكشبهاتجدضدإوتهاتطوولوىلتد ا هل جوحدو هيتليدم

اا لرهلتيهليد هها حسورهاتإبقوالهبوتألوتقيهلاتسءنهاتحوكجىهفيهاتادكهيزإزعهعاو ىهات ين

ه.هاتلهزاليىهاتءسووك

ه:لعنهات بقوالاتهاتجد دىهتد ههاتءرايى

هيّ جوهيصّحهفاّكهافبلو هعثعهذ ههاتفالضهلاتحبجوتتهاهعوهذكا وههسوبقوهعنهيهيلت

كهيّعوهإء عوهياديهاءُعدرهلاتلوالاتهاتبيهت هيانهتدوهإّيىهلاالوىهاهرلحوىهيلعءطقوىهاهإء هاتوشا

تيلواللهيلهاتحوتىهسوههلاضحهاهكجوهذدهاتحو هفيهعسأتىهاتإبقوالهبوتيرهاهفمهعجو هتجثعهذ هه

اتجءطقهافضرهلييهبعهذيهحوءئ هتادكهضابوهعنهاتألوو هاّت يهتأبوههاتلقد هاتسيوجىيهاتبليومت

ه.هاتسدي

اّكهذ اهاتبحيوعهيءّ هإنه دعه وحورهبوإبقوالهادتدّوونهلعءطقد هإيلهاابمفه:هثو وو ه

فإّكهاتإبقوالهبألوتقهتيادكهبوإبوورههاتلّيىهاتليووهاهإء هادتدّوونهاهتهيلءيه؛هعسوتاد هلعشوربد 

تليعهتوادكها اشوفهايهلا اورهاتالابطهاتجواليىهبوءدوهلبونهعلوتويدويهتجوذعهاتليعهاتطوولوى

ه.هلاتالابطهفيهضدوهاتلي هسووو هتبزإزعهاتإبقوالهبد دالهاتيرهلا حسوره

ليّيهظي هيهلاتجفووهلإونهاتري يهل سوىهذ اهادعاهاتلهادتدّوونهعحضهك نهلافبااو

فوّكههيبعهلعوهذ هبايئدكهعءريهيش هعنهيكه ءسههاتلهطوئفىهكواظهعنهاتوشاهعوهتهيقدتدكهبر

تلّييهّ د هيلبق لكهبأّكهاتءرومهايبعهذدهبجلءلهيهبوتيرهتوسهاهإء ذ هاهبجلءلها اورهاتليعاتإبقواله
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يهيعليءبديهاتلهعو يهيإيلهذدهإّيىهاتليهيا يهفيهعآترهاتلهادلهإيوويهاتسوويهاتسوئ هفيهاتادك

ه.لذدهعد  هذتكهاتءرومهاتلّيييهلذدهعسوههاءسوون

عوفورهعنهي رجىهبسوطىهلُيااظهعلق لهتءر هلشوذ هيهفود سوكهاذاهيطّعهإيلهذ اهاتادك

ذ هههلاللكهفدضلهيلهإوثوىه اتريهلتسواهإيلهلفقدوه جويهاتحداالثهبو بروميهظداذاهاتطوولى

هاتفوحصى هاتءرال هاتلرو ي هاتادك هذ ا هلراو هاوتقى هعءرجى هع ّبال هبقدل هاتلهاتإبقوال ل روعرهي

ه.هليرسلهفورهاتسءنيهذدهاّت يهيل  هاتادكيهاتو يي

لاديجوكههيقوالهب تكهاتألوتقهاتقوالرهاتج ّباهلتو هاتإبقوالهبوتءرومهاتسوويهاتلّييفوتإب

هيبوتليعهاتطوولوىهتها اورذوهلتجوذيدوهكجوهزإ هيلتدّذ هي حونهذ ههاتفاضوىهعنهاتجوالّيون

ه.هلاّتدجداهبرهادتدّوون

لإء هاّكهادتديهتهيثوتهل دالهاتيرهإء هإ مهاتلي هبليعهاتحداالثه:هلبلوورلهُيااظ

هلاتغداعض هاتجودجوت هاتسوئ لي هاتاد وى هاتءر  هإيل هيقب هإء عو هبر هيلبق  هبع لاءُعدرهي

هاتسووق هاتداضحى هاتءرومي هاتوّوءى هعنهي هيشوذ ه هعو هذد هاتلهادذإوكهلاديجوكهبد داله فطايقر

هه.تهعوها هيصوالفرهعنهاتفدضلهلاتلشدائوىيهلاتباابطهلاتءروميهاتبءسوقهلات سجوم

هبأساارهاتجشبلت تكه اظه غعهب راسىهاتطوولىهاتجدب هبلوت هاءحوووهكّيجوهازالاالهإيجو 

هاتادك هاتألوتقي هبد دال هليقوءو  هايجو و  هازالاال هتقدا وءر هلاالراكو  هللإوو  هياتجد  هتبيكهاتقدا وني

اتإبقوالهتهيّ رهيد الههيلههفبقّ مهاتلي هلادالراكهلاتكبشوفهيأل مهذ ايهاتألوتقهتبيكهاتسءن

ه.هلتهيزا هاتطايقهاتجءطقيهاتلهذ اهاديجوكهيزإزإرهءّ رهكوك

 يهلذدهاتّهيهلتد اهفيوسهادتديهذدهعنهيوحثهإنهل دالهادترهفوجوهيجدعهإييرهليسووبر

ت هيز هاهعء هيّل هاتديهلاتلهاآلكهاهيسب ّ هإيلهل دالهاتألوتقهاتج ّباهبوء رجىهاتسوئ لهفيه

ورهيثوتهل دالهاتيرهليلبق هبرهبجوهيجدعهففاوبهيلزظهاتورهيّ رهيهاتادكهعنهالاوقدوهاتله يويدو

ه؟هاءسوونهلاتليعهاتطوولوىهعنهاترداذاهاتاد وى
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ليافيهتجلافىهذ ههاتحقوقىهلاتبأك هعءدوهاتا دعهاتلهعءطقهادتدّوونهلاسب تتد هعء ه

فد اهسقااطهيسب ّ هفيهعحولرترهعيهاريسبدالي هبوتءرومهإيلهل دالهيهيا مهاتلصدرهاتلهاآلك

يتهتاظه)يوهاريسبدالي (هيّكهعنهالتئعهاتب بواهلاتحاجىه):هسقااط ووهفودوهاد هيهفججوهاتألوتق

هييكهتجّبيهاتلونهاهلذيهضلوفىهاهبجفدكهتءفبحهلتءغيقهإء هاتحو ىهلتءطوقهإء هاتءّدمهطد هاتيوع

هاتثوئال هاتايوح هفلع هيذ انهتبقودو هعن هغابوت  هتدذههتيكهاتلون هليك هتيكهي هتدو هتجءح ليك

هغدائعهاتلاقهاتجبسواطهعنهاتايساتحدا ههكجوزانه هيجءيهإءدو ليكهتصءيهاءُذكهإيلهي

هإنهسجوعهاء داتهلتهيلبوضهاتحسهبدو هتهتاعُّ ليكهتلطله جويهاتحودا وتهيه درل

هاءغ يى هتقطي هيعوعوى هيسءو و  هتسحقدوي ه و ووى هليضااسو  هعءرهي هت اع هاّت ي هاتف  هيادك ليك

هاتلهي داف هعنهاتلوءونهلاتجءواوااتحودا وتهاءغ يىهاتصوتحىهتدو هاايوو  تاظهي.ه.دوهعدضدإو 

هبونهإزلذوهاتلهيه فسكهبوزاوهكعهذ ههاءإجو هاّتبيهت ّ هإيلهت بواهلحاجى تهتزا هعبااّلالا 

ه(؟هلبونهاسءوالذوهتيحاجىهلاتلي يهاتص فىهلاتّتفوق

ءوتكهذهتهلادترهفوّكهياّعه راهفيهاتاوئءوتهاتحوىهي ّتءوهإيلهيكّه):ه[ريسبدالي فأ وبره]ي

هه(3)(ذاتهإوت هرحو هايقدوهلإّ تدو

يسب ّ هإيلهل دالههسوحو رهبوتءر هاتسوئ لهفيهشّبلهعجوتتهاكهاتقاآكهاتااي هبعه

هاتطوولى هيقد ي هتلوتل هفوتير ه)ه﴿: هاْتأَلوتُِقدَك هُذُ  هَيْم
ٍ
هَشْيو هَغْوِا هِعْن هُاِيُقدا هَاَيُقداه15َيْم هَيْم )

َجوَلاِتهَلاْءَْرَضهَبْعهَتهيُه َلِعْنهآَيوتِِرهَيْكهَاَيَقُاْ هِعْنهه﴿يهليقد :ه[12يه15]اتطدر:هه﴾دِاءُدَكهاتسَّ

هاَِذاهَيْ ُبْ هَبَشٌاهَتءَْبِشُالَكه) وهتَِبْسُاءُداهاَِتْوَدوه43ُتَااٍنهُث َّ (هَلِعْنهآَيوتِِرهَيْكهَاَيَقهَتُاْ هِعْنهَيْ ُفِسُاْ هَيْزَلا  

ل هَلَرْحَجى ه ُالَكه)هَلَ َلَعهَبْوءَُاْ هَعَدالَّ هفِيهَذتَِكهآَلَيوٍتهتَِقْدٍمهَيَبَفاَّ َجوَلاِته43اِكَّ (هَلِعْنهآَيوتِِرهَاْيُقهاتسَّ

هفِيهَذتَِكهآَلَيوٍتهتِْيَلوتِِجوَنه) (هَلِعْنهآَيوتِِرهَعءَوُعُاْ ه44َلاْءَْرِضهَلاْابَِمُفهَيْتِسءَبُِاْ هَلَيْتَدا ُِاْ هاِكَّ

                                         
ه.324اهه321:هل  يهادسممهلإصاهاتلي هتفاي ا را:ههه(1)
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ْوِعهَلاتءََّدوِرهَلاْببِغَه هفِيهَذتَِكهآَلَيوٍتهتَِقْدٍمهَيْسَجُلدَكه)بِوتيَّ (هَلِعْنهآَيوتِِرهُيِايُاُ ه41وُؤُكْ هِعْنهَفْضِيِرهاِكَّ

هفِيهَذتَِكهآَليَه هَفُوْحِويهبِِرهاْءَْرَضهَبْلَ هَعْدتَِدوهاِكَّ هَعوو 
ِ
َجوو ُ هِعَنهاتسَّ وهَلُيءَزِّ وهَلَطَجل  ٍتهتَِقْدٍمهواْتَوْاَقهَاْدف 

هه[44ه-ه43]اتالم:هه﴾ه(44َيْلِقُيدَكه)

ه هاآليوتهفد ه هكثوا هلغواذو هاّت يهيدابهاتاايجى ها هاتادك هفي هاتسوئ   ليتهاتءروم

آليى(هلتوسته)ايهاد سوكهإيلهات سجومهلاتباابطهلاتءرومهاهالتوم هإيلهل دالهعءر هتد اهاتادك

فيهذ ههاآليوتهاتّهبجلءله)اتلمعى(هفديهإمعوتهإيلهالاوتىهاتشلدرهلاتلقعهفيهابب اعهذ اه

ه.هاتءروم

لذ اهيهّيوىبقو دكهاتلهلكيلبق كو داهاتوشاهكدكهّكهذ ههاتفاضوىهتقدمهإيلهيسوسهي:هثوتثو ه

قوالهولوىهآ هبرهذ اهاتإبيلءيهيّكهاد سوكهاتو ائيهتّجوهكوكهيجدعهاتليعهاتداالوىهتيرداذاهاتطو

اضيهحّبلهييهاتلهاابااعهفااله)اوتقهاتادك(هلاحمتدوهعحعهاتليعهاتطوولوىهاّتبيهكوكهيجديدو

هإيورهبءسوىهكّعهظوذالهاتلهإّيى هاهبد ههاتجءزتىهيهل  ا رهاّت يهييحُّ فيدكوكهاتوشاهاتو ائيهع ركو 

دكهنهاذإو رهبأّكهاتءرومهاتاائيهاتسوئ هفيهاتا وشئو هإيهاإبقوالههبوتيرهاهتقو دكهاتلّيوىهفِيَ هتهيادك

فلعهاّدلها هل  هبيهلا سجومهبلضرهعيهبلضيهاّت يهتهيءفكهإنهتأثواهبلضهي زائرهفيهبلض

ه.هلإورفىهبوتسءنهلاتقدا ونهاتاد وىهاتمزعىيهإوتجى

هت هيحافهعءدويههرابلو هتجو هلاو ى هتألاليوكي هاتجق سى هفيهاتجصوالر هي د هتده رالا ا

ههفسوج ل دو هاتقاآكهاتااي هت إدهاتلهاتوحثهتيبلافهإيلهحقوئقهاءشووويهليالا وبهكيّك

هيهكجوهاو هتلوتل:ليجءيهيتووإرهعنهاتإبقوالهبشيوهب لكهإي هييحورنهاتجدعهيشّ هاتجحوربى

هَكوكَه﴿ هُيلَتِئَك هُكعُّ هَلاْتُفَؤااَل هَلاْتَوَصَا ْجَي هاتسَّ هاِكَّ هِإْيٌ  هبِِر هَتْوَسهَتَك هَعو هَتْقُب ههَلَت هَعْسُئدت  ه﴾َإءُْر

ه[12]ادسااو:ه

ه هفبع هذتكي هيضوبهاتل هاتطوولىها ر هفي هاتسوئ  هبوتءروم هسوحو ر هل داله هإيل وسب ّ 

ه:ليطيههعنهاتجؤعءونهاتءراهفيهاتطوولىهلاسبجموهيساارذوهلفد هادا وءدوهاذهيقد يهلاتادك
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بِِعهَكْوَبهُاِيَقْته)ه﴿ هَكْوَبهُرفَِلْته)32َيَفَمهَيءُْرُالَكهاَِتلهاْدِ
ِ
َجوو (هَلاَِتلهاْتِجَووِ ه36(هَلاَِتلهاتسَّ

ه[43ه-ه32]اتغوشوى:هه﴾(هَلاَِتلهاْءَْرِضهَكْوَبهُسطَِحْته33َكْوَبهُ ِصَوْته)

هفِيهَاْيِقهات﴿ليألواهإنهاتجؤعءونهلتفااذ هفيهاتادكيهفوقد :ه َجوَلاِتهَلاْءَْرضِهاِكَّ هسَّ

ُره بِيهَتْجِايهفِيهاْتَوْحِاهبَِجوهَيءَْفُيهاتءَّوَسهَلَعوهَيْ َزَ هاتيَّ ْوِعهَلاتءََّدوِرهَلاْتُفْيِكهاتَّ هعِهَلاْابَِمِفهاتيَّ
ِ
َجوو َنهاتسَّ

ٍىهَلتَه هاَلابَّ هفِوَدوهِعْنهُكعِّ هَفَأْحَووهبِِرهاْءَْرَضهَبْلَ هَعْدتَِدوهَلَبثَّ
ٍ
اِهِعْنهَعوو َحوِنهاْتُجَسألَّ َيوِحهَلاتسَّ هْصِايِبهاتاِّ

هَلاْءَْرِضهآَلَيوٍتهتَِقْدٍمهَيْلِقُيدكَه
ِ
َجوو هه324]اتوقال:هه﴾َبْوَنهاتسَّ

فاوبهيجدزهء حونهذ ههاتءرايىهاهلاتحو هذ ههاهيكهيفبالاهإيلهي حونهاتاسوتته

هبسوهه ديد هبوت لاءسوونههيليعهاتطوولوىادتدوىهبأّكهالإدتد هاتلهاتيرهسوحو رهت هتانهاتّ

ه.هاتداالوىهتيرداذاهاتاد وى

:هاذهيقد يهيصّاحهبأّكهاتليجووهذ هات ينهيألشدكهاتيرهاللكهغواذ اتااي هاتقاآكهبعهاكه

َرهِعْنهِإَوواِلِههاْتُلَيَجوُوهه﴿ َجوهَيأْلَشلهاتيَّ وتألشوىهيهفوآليىهاتاايجىهتصبهاتليجووهب[46]فوطا:هه﴾اِ َّ

هءّ ريهفإّكهاتجونهيعاهع عدميهتجونهاّت يهذدهفيهعقوبعهاتشجوإىتهاهيلاتألدفهعءرهسوحو ر

يلههيحوتىهتسوطاهإيلهاد سوكهء عهتجءّورهتأُلعدرهاتجاإوىهغواهاتداالوىهكوتألدفهعنهاتغد 

ه.هاتريجىهاتجد داللهفيهاودهعيهاتلي هبل مهل دالهعوهيألوبهحقوقى

هادتدو هبوتلرجى هاحسوسهاد سوك هإن هإوورل هفدي هاتألشوى هاتص لرهليّعو هتجأل هاّتبي ى

ه.هل يوعهفليريهلاتءفدسهعدوبىهإء هعشوذ لهإرو هايقر

ه دير هت هادتدوى هبوتلرجى هاد سوك هإي  هعسّوههإن هاءعا هللإورهيلذ ا هتدّذجرهي ت

فأل عهيّكهاد سوكهاتلواعهيألوفهفيهااارله فسرهيكهتهيقدمهيهليّعوهاتألدفهعءرهسوحو ريهلتألّوير

ه.هىهتجوههذتكهاتانهاتلرو بجوهإيورهعنهلظوئبهاتلودالي

تدهكو تهفاالهادترهلإووالترهلاتألضدعهترهلاديثورهفيهسوويرهلاتإبقوالهي رهاههاوعسوه

هاتحداالثه هلاتألدفهعن هبوءسوونهاتطوولوى هاتوشاي هاتجدع هلتئ  هعن هتجوذر بوتجسؤلتوى
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هاوئجىهحّبلهفيهاتججبجلوتهاتحوضالهرغ ها بفووههياتاد وىهاتجاإوى هاتفاال ه ج هذ ه فيجوذا

لتههيحوثهت دعهبسوههعوهاكبشفبرهاتليدمهعنهاتليعهاتطوولوىيهاللاإودوهعنهاتجدعهلاتألدف

ارذوهلتجّاءرهعنهتجءههيضايهادفهبسوههتغيههاد سوكهاتح يثهإيلهيكثاهحداالثهاتطوولى

ه.لياطورذو

هف هبقوو هيفّسا هاّت ي هاتجقّ سفجو هاتجلودال ه)ادتر هاال هاتحوضال( هاتججبجلوت هيبون

لعوهييحقهكّعهذتكهعنهاتإبقوالاتهيهلادحسوسهبوتجسؤلتوىهتجوذرهلاتسليهتبحصوعهرضوه

ه؟هلاتججورسوتهاتلجيوىهات يءوىهلا هزا هاتجدعهلاتألدف

لهطلو هإيباذو و هسولهيتوسهبقووهذ اهاءعاهاهعيهزلا هعوهاوعهإنهإّيبرهاهيلّ هالتوم هلاضحو ه

هآاا فااله)ادترهاتجلودال(هذدهاّت يههلراوه شأليهغواهإوععهاتجدعهلاتألدفيهيّكهذءوكهإوعم 

ه؟هالفيهات ذنهاد سو يهاتلهاتتبزامهبد ههاتفاالهلاتجلبق هاتلهاتودم

 حوحهاّكهاتليجووهلاتجفّااينهفيهذ اهاتلصاهتغّيوداهإيلهاتطوولىهلكوحداه:هلتدهاوع

لتاءّد هلرثداهفااله)ادترهيهوهلإييدوهلتحّارلاهعنهاتجدعهلاتألدفلإافداهيساارذيه جوحدو

ه.هلت هيسبطولداهاتبألّيصهعءدوهلاتبحارهعنهرلاسودويهاتجلودال(هعنهآبوئد هليسمفد 

ه قد إف هّ ءو هاتليجووهلاتجفّااين: هازالراوهبجثعهذؤتو هاتّ يهلاحبقورهتشأ د يهلذعهذ ا

هاتفاا هس اال هعن هإيور هذ  هتجو هلتجوذع هاتلقعلرشوالي هل هاتبقيو هي هتأبل هاّتبي هاتبحيوع لادل

ه.هلتافضهاتبولوىهاتجوذيىيهاءإجل

لبونهعوههيت هيجّوزلاهبونهات افيهتيلقو لهرهاتفاضوىهلاتبيهاويدوي حونهذوتهيكاههسوالسو

ههإيودوه)عوهيباتلهفمهيجانهيكهتادكه)ات لافي(هتشيويهفيهاتقوجىيهيباّتههإيلهذتكهات افي

بوءجوههيفق هيادكهات افيه حدهاتشيوهيعاا هتوفدو هتاوجىهتريهذاتهاوجىهلاح لهعنهاآلثورهلاتءبوئج(

هه.تادكهاتءبوئجهلاتقضويوهاتحو يىهعنهذتكهات افيهذاتهاوجىهإوتوىه  ا هكجوهفيهاتجقوم

هلاتابااع هاتكبشوف هاتل هت في هاّتبي هذي هلاتشدال هبوتثالل هاد سوك هفلماى نهلعي
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ه.هلتاّنهاءثاهاتءوتجهإءرهذلهاوجىهإوتوىيهصاتجليدمهيّكهات افيهذءوهيعاهراو

لاتحو هاّكهاتحانهاهكجوه لي هاهيهكجوهيّكهاتحانهلراوهيكثاهاتكبشوفوتهلاتابااإوت

هه.بوءجوهيادكهعوهيءشأهإيلهيثاذوهعنهاتبحّدتتهاتليجوىهلاتصءوإوىهذاهاوجىهإوتوىيهالافيهراوص

سواهلإ مهاتأليطهبوءدجوهفيهتفيه)اآلثور(لهلتد اهتبّ هعنهاتفازهلاتبفايقهبونه)ات افي(

ه.هظوذالهعنهاترداذا

هعنهإء هي فسد هلذده)اّكهاتإبقوالهبوتيرهاههسوبلو يّكهذؤتوهاتجحّييونها هافباضداهيعاا 

لبل هيكهاإبوالاهذتكهيعاا هعسّيجو هته قوشهفورهإج لاهاتلهاتوحثهيهاإبقوالهبأعاهعدذدمهلبوطع(

هيّكهذ اه فسهاتجّ إليلاتحو هيهعهاتجدذدمهفءحبداهعوه حبداإنهيسوونه شدوهذ اهاءعاهاتووط

هاهفيه راذ هاهبعهكوكهعّجوهي إجرهات توعه هبوطم  اذهتدهت هيانه فسهاتإبقوالهبد دالهاتيرهيعاا 

اتلواعهتههاد سوكفإكهيهتبفسواه شدئرهاتصحوحهلاتواذوكهاتداضحهتجوه حبداهذ ههاتفاضووت

ءّكهذ اهاتإبقوالهبد ههيهعثم هه4=هه4×4:هالتىهاتحسوبوىهاتبوتوىيبحّاظهإنهيسوونهاتإبقوالهبوتجلو

هه.ل حتهإيعهلفاضووتيهفمهعجو هفورهتابمقهيسوونيهاتجلوالتىهيسبء هاتلهيعاهلاالي

يكهذؤتوهات ينهاحبقالاهاديجوكيهلاإبوالههعجاالهذالنهعنهاتحقوقىهاتليجوىيهاههثوعءو

يهلذدهاترهتهالتوعهإيورهاتهاتددظيهفااغوتاتاترهراحداهيا بدكهإيلهي فسد هبإتره  ي هب  ه

جلضمتهاتكعهفيه[يهفد هيسبأل عدكهذ ههاتلوورلهفيهعميونهاتسءونلات يهيجانهتسجوبره]

ءونه) حبو هفقطهاتلهعميونهاتساتبيهيدا ددكهبدويهحوثه سجيهادتد هالائجو:هاتليجوىهاتصلوىه

هتوألا ه رومهحّيهذكيهعنهإوثوىهإشدائوىهغووى(ه

هبل عميونهاتسءونهلتوسهه :لادتد هاتلهعأليداوتهعلق ل هاتوسوطى )تحدتتهاتألميو

هبشاعهعووشاهكجوهترءدك(

اهلبل هعميونهاتسءونهي وحه دوزهكوععههلادتد : )ه)اتجدوزهاتبءوسييهكوكهبسوطه   

هاتدظوئب(
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هفجأل.هلادتد : هطودر هاتل هتبحد  هت  ه)ات يءو درات هذتكهعميونهه.) هاسبغاق بع

هاتسءون(

[هاتبيهيفالكهبدوهعنهاتيريهتهتلءيهعميونهعميونهاتسءون]ىهاتلديصىهذدهيّكهاتجشايل

ألا هفيهاءاواهىيهلاتبيهتاتلشدائوىهلاتلوثوعنهاتسءونهاتجءبرجىهلا جوهتلءيهعميونهعنهاتسءونه

ه.كد وهفيهعءبدلهات اىهلادحاوم

لكيجوهه..داتهاتجزي هعنهاتكيجوهعءحءوذوهيّكهاتلشدائوىهتزالاالهفدضديبدوهلإوثوبدوههعي

هلتوسه هيكثا. هلاتفدضل هاتألاان هاتل هلاتجدت هاتءروم هإن هاتلشدائوى هاببل ت هاتدات زاال

هاتلاس!

هاه رايىهاتلوععهاتابصوالي:ه1

ذدهاتسوههفيهظددرهات ينيهلعثيرههلوععهاابصواليلذيهاتءرايىهاتبيهتءصهإيلهيكهات

فاورهات يءوىهفوءيهنهاليءوىلآالانهلتقوتو هلسءيهكّعهعوهفيهاتججبجيهعنهإي هلفيسفىهلفنهلثقوفى

تسوئ لهراللهفلعهتأللضوعهاتابصواليىهاهلاتفيسفىهاتجوبوفوزيقوىهاهحسههتحيويد هاهتوستهاتّه

هه.تجوعو هعثعهبقوىهاترداذاهات بجوإوىهاتج كدرلهعنهغواهفاقهبونهظوذالهلُيااظيهفيهاتججبجي

ات ينهلاتجفوذو هات يءّوىهكو تهآتىهطّولىهبو ههل صهبلضهي حونهذ ههاتءرايىهإيلهيك

هاتجسبَغيِّون هاتجسبِغيِّونهداجوالهثدرل هات ينيهل صهآاالكهإيلهعنهاتفّمحونهلاتلجو ي هيّك

واياهلتيهبيس هعسانهكوكهييجأهاتورهاتجحالعدكهلاتجضطد لكهي فسد هتيبألفوبهعنهآتعد 

ه.هلإجزذ هإنها محدويهيلضوإد 

يّكهكّعهعوهفيهاتججبجيهاتوشايهذ هاتشودإودكهات ينهذذوداهاتلهلي حونهذ ههاتءرايىه

طدرهلسوئعهلاتوءوىهاتبحبوىهإوورلهإنهاتدضيهاتابصواليهلتيهلبءوىهفداوىيهيءقس هاتلهبءوىهتحبوى

هاد بو هلتاوعيدو هاتلماوتهاتابصواليىي هعن ها هببولدو ها هيءشأ هلعو هإووري هاتفداوى هإنهلاتوءوى ل

 ههاءُعدرهفاعهذيهووسوىهلاتثقوفوىهلاءالنهلاتفنهلات ينهلاتفيسفىاءفاورهات بجوإوىهلاتس
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تبويهفيهشايدوهل دإوبدوهاتدضيهاتابصواليهل دإّوىهاتلماوتهاتابصواليىهاتءو جىهب لرذوه

ه.هإنهتطدرهلسوئعهاد بو هلتاوعيدو

ه)يءوغيهاتوحثهإنهعءويهاءفاورهات بجوإوى:هعلوااهإنهذتكهاو ه)كد سبو وبدف(لا ه

هه(3)سواوسواىهلاتحقداوىهلات يءوىهفيهاتابصوالهاوعهكعهشيو(لات

هلب تكيهذ اهذدهاء عهاّت يهااباإرهاتجوركسّودكهتبليوعه جويهاترداذاهات بجوإوى

يبغواهببغّواههيلاءّل هعبودعهلاتثو يهتوبي.هلغواهي وعيهي وع:هيرااللاهتقسو هاءشوووهاتله دإون

ه.هليباوععهبباوعيرهلتطّدرهيهاءّل 

هلاتلماوته هتيرالف هتوبلى هاّ دو هفزإجدا هات يءوى هاتلقو ل هظوذال هفّسالا لذا ا

هه.لاّكهاتجفوذو هات يءوىهتوستهسدظهراللهفلعهتأللضوعهاتابصواليىهاتجب ذدرليهاتابصواليى

ّكهي حونهاتاقهلاتاطوإّوونهلاتايسجوتّوونهفيهإدداله)اتاقهلاتاطوعهإلء عهذتكهف

ثدرلهاتلوو هلاتفمحونهلاتلجو هفيهل رهاتجسبِغيِّونهتد هبسوههعوهلاتايسجوتوى(هكّيجوهاشداه

هاتضغدط هعن هيماد ر هبونهي هلرّل دذو هلاتالحوى هات يءوى هبوتجفوذو  هاتبدّسع هاتل إج لا

هلاتبألفوبهعنهغضود  هاتءواجونهبد فهتأل ياذ  هاتجحالعونهلاتاوالحون هإنهي ل افد 

هلاتثدرل هات بفوضى هلاسبسمعي هلاتاطوإّوونهلبد فهتاايسهاضدإد  هاءسووال هدراالل د 

ا هلبأّكهاتب رعهبرهيسبلقههي ايهلكوكهعنهذتكهات إدلهاتلهاتصوايهلاتايسجوتّوونهلاسبغمتد 

ه.هللإ ذ هبوتجءىهل لوجدوهاتجقو يهإروجو هفيهاتودمهاآلاا

هبقدتدجو هلا جيز هعوركس هاص ه هاّت ي هذد هاتجفبلع هاتبحيوع هلذ ا هاتقدا ونه: )لعو

هيلذومهبا دازيىهتسبباهايفدوهعصوتحهيهاوىلاتقداإ هاءام لاءاليوكهبوتءسوىهاتلهاتلوععهاتّ

ه(4)با دازيى(

                                         
ه.4اللرهاءفاورهاتبق عوىهفيهتطدياهاتججبجي:ههه(1)

ه.54اتءرومهاتشودإي:ههه(1)
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هه:لعنهات بقوالاتهاتجد دىهتد ههاتءرايى

يهل  لرههليفاورهيهعليدعوتهذ اهاتفايقهعنهاتجواّليونهإنهات ينهلعفوذوجراهيكههيلت

يهعنهغثهلسجونهعءسدنهيلهعوهل  لههفيهاتججبجيهيا يهاتلها طووإوتد هإنهسيدكهآبوئد 

هاتلهات ين هاتبصافوتهلاتجداابهلاتبصّدراتهتهتجّثعهحقوقىهي هاتاثواهعنهذ ه لتهشكهيّك

هاتءو لى هات ين هاتصوفيي هل دذاه هلاتجسخهي هاتبشدير هعن هات يءوى هاءُعدر هإيل هطاي فق 

ه.هلاتإد و هعوهغّوههتيكهاتءصوإىهلاتصفووهايبهغودمهعنهادبدومهلات حااف

والهل ليداهسيهوهاتجواّليونهاإبج لاهاتجءوبيهات يءوىهاء ويىهت راسىهات ينذؤتيكهلتده

هتحاجد هإيلهاتلقو له اوالترهاتجأليصونهلسيدكد هاتءقيهعنهاتشدائههلات حاافوتهعمكو 

نهذ اهاكهكو داهغواهعبأثاينهبأفاورهعسوقىهلغواهعء فلويهلاءفاورهات يءوىهتقضداهبغواهعوهاضدا

ه.هبءّووتهعوّوبى

يهحوولهاديجوبوىهاتوءّوولهفهذؤتوهتغوفيداهإّجوهتي ينهلاتلقو لهات يءوىهعنهاآلثورهيك:هثو وو ه

ه.لكوبهيّ دوهعنهيذ هإداععهاتبحاكهلاتبقّ مهلاتاايهلاتصلدالهتهاتججدالهلاتاكداليهاد سوك

هذيهاتبيهتسوذ هفيه هات يءوى هاتليجيفوتلقو ل هاتبقّ م هذتكهيك هل دي الهاتجب ّينهيسء 

ليهلعنهاتطووه..لاتجواليهيسء ههاتلهاتبصوالفهاءإجليهاتلهفلعهادلهإيووهإوتجىهاوالرلاتلوت ه

هاءُلتلهذيهاتووإثىهإيلهاكبشوفهاتسءنهلاء رجىهاللكهاتثو وى هيكهتادكهاتلقو ل هاءي اوو هّك

اتلوت هإيلهاكبشوفهاتالابطهلاتءداعوسهاتاد وىهفاعهإيجرهبد دالهسءنهاطلوىهإيلهسووعه

هاد جو  هتهي هاتج ّباهلذد هاتقوالر هاتلوت  هاتألوتق هعنه ءي هاتادك هبأّك هاتلي  هعي يحصعهاتّ

يهاذهاتص فىهتلءيهلذ اهعّجوهتهيبدّفاهإء هعنهيقد هبد دالهاتادكهإنهطايقهاتص فىيهاتحاو 

ه.هاتفدضلهلاتم روم

هلاّ ريهّكهاإبقوالهاد سوكهبوتيرهسوحو ريبألمفهادتحواليهذتكههات ينهالإوعىهاءامقل

هاديو هه؛لاّكهاتجدتهتوسه دويىهاتحووليهىهلذ فايقرهتغوي ياالإرهإنهيهيدّت هفيهاد سوكهراالإو 
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 هه جّدهلتديهكجوهيّ رهيدّت هفورهعثم هياماوىيهات سووقهلراوهشدداترهاتااوصىهليذدائرهل زلاتر

هفيهكوو ر هاتألّوال هاتسجويو هذدهالينهي هكجو هاتشألصوى هعصوتحر هإيور هتجيور فمهياتاههكعهعو

ه.هواهاتجؤعنهبوتيراتجواّليهغ

هع ّعاا هلت تكه وعىهيلهاءويىهسيهفإّكهاتلوت هاتاوجووليهاذاهااباحهإيورهبأكهيصءيهسمحو 

هبوتيريهفّبوكىهتقووهإاضهعواليهعغا بألمفهاتلوت هاتجواّليهيهتهيءف هذ اهاتطيههاذاهكوكهعؤعءو 

ه.اّت يهتهيلبق هبااوبىهاتدوىهلتهبجءىهلته ور

اد سوكهاّت يهيلبق هبأّكهلراوهذ اهاتادكهيهذتكهيكهسبجااريىات ينهإوععهاتبحاكهلاتل

بقوالههّكهاإإد رهاتورهلاسبلوكهبرهفاذاهتيهالروهاتجصوئههإءرلهادلهإيووهاوالرلهإيلهالفيهاتش ائ 

بعهلاتبحاكهلاتبقّ مهءّ رهياظه فسرهعلبج ا هإيلهيهذ اهيسوإ ههإيلهاتسبجااريىهلاتسبقوعى

لءيهلذ اهييهبألمفهاتجواليهاّت يهتهياكنهاتلهركنهلثوقيهلتأيو ذوتيكهاتقدلهلآعم هبءصاذوه

ه.هليشّ هعوهيحبو هاتورهاد سوكهذيهاتحدافزيهاّكهات ينهيكواهعحّفز

ّت يهفود سوكهاعنهيكواهات لافيهإيلهاتتبزامهبوتقدا ون؛هات ينههلفدقهذتكهكيريهفإكه

بعهليضوطههيحاكوترهلساءوترهليلبق هبأّ رهيحصيهإيوريهياظه فسرهفيهعحضاهاتيرهسوحو ر

هاو ىهاذاهإافيهتنهياتاههيّيىهعألوتفىهاو د وىيهل دايوهضجواهيهاطااتهايورهليلذومهفااه

هإيوره هتيقو دكهيسببويهاتثدانهاءُااليهاتجزيعهلاء اهادتديهاتججوعهلتجّااله هتطووقر بأّك

هيسببويهاتلقونهادتو  هيىحويىهلحوبألمفهاتجواليهاّت يهيبحويعهإيلهاتقو دكهبأتبهي لتهي

هيءّ رهتهيؤعنهبأّيىه رورلهلراوبىيهيات عهإنهعألوتفبرهلاتبجّيصهعءرهكّيجوهسءحتهترهاتفا ى

ه.هلتهيا دهثدابو هيهلتهيألشلهإقوبو ه

ه؛اتلهغواهذتكهعنهاآلثورهاتفااليىهلات بجوإوىهاتوءّوولهاّتبيهتهغءلهتيفاالهلاتججبجيهإءدو

ه؟!هألّ رهليّ رهُيفودكهليّ رهيد ههاتاكدالهلاتججدالفاوبهيصبهاتجوركسّودكهات ينهبأّ رهع

ّكهاتوحثهفيهإّيىه شدوهاتلقو لهاّ جوهذدهفيه شأتدوهفيهاتلصدرهاءُلتلهعنهحوولهي:هثوتثو ه
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هاءرض هإيل هاد سوك هي هي كاه هعو هاّك هحون هفي هاتءرايى هبد ه هيقد  هلعن هياتوطاتشودإودك

هاتلصدر هتيك هإن ه  ا  هاتجبأاال هبوءاللار هي هيك هاوع هلاتاطوعهيي هاتاق هظوذال تد  

ّكهعوهي كال رهيا يهاتلهإصدرهاءغوراىهيلهعوه اظهفيهُيلرلبوهفيهاتقالكهإفيهلاتايسجوتوى

اطأههيفبليوعهاتلقو لهات يءوىهبد ههاترداذاهاتجبأّاالهإنهاتحوولهاتوشايىهاءُلتله  ا هيهاتدسطل

هات يءوىهلل دالذوهفيهاتلددالهاءُلتلاذهعوهاّت يهيفساه شدوهاتلقو لهيهيلهتلّج هعفضدحيهفضوي

ههلاوعهل دالهذ ههاترداذاه)ييهاتاقهلاتاطوعهلاتايسجوتوى(يهعنهحوولهاد سوكهإيلهاءرض

ّكهاتثقوفىهلتصّدرهييهّكهتقسو هاترداذاهات بجوإوىهاتلهبءوىهتحبوىهلُيااظهفداوىي:هرابلو ه

هتيوء هاتبوبلى هاتفداوى هعنهاتوءوى هاتبحبوىه)ييهاتابصوال(لاتفنهلاتلي هلات ينهكّيدو عنهشأ رههوى

هلاتابصوال هلاتبوريخ هاتفيسفى هعجو  هفي هاتجوركسّوون ه راات هكّع هابطو  هتحيومي تد هلكّع

هلآرائد  هفيهإفي هعءوذجدو هعججدع هيادك هيك هعوركسهتسبيزم هااباإدو هاتبي هاتقوإ ل هذ ه ّك

هكو تهإيورهلسوئعهاد ه وبلىهعنهاتحوتىهاتابصواليىهلعو يقه بو هيدمهيطاتججوتتهاتجألبيفى

واليهلتغّواهاتدضيهاتابصيهلإيلهذتكهفيدهتغّواتهلسوئعهاد بو يهعوركسهلا جيزه رايبدجو

فمبّ هيكهتبأل هعءوذجهُيااظهتضوالالهيها بدلهاللرهاتجءوذجهاتجوركسوىهفيهاتججوتتهاتجألبيفى

ه.هاليىولاتلماوتهاتابصيهلتطّدرهلسوئعهاد بو يهتولو هتجبغّوااتهاتابصواليهتيكهاتجءوذج

هاتجوركسودك هيقدتر هذتكهفءفسهعو هلإيل هييي هاتشلدن: هُيفودك ه)ات ين هإوععهيلي ّ ر

ذدهعنه بوئجهاءلضوعهاتابصواليىهاّتبيهكو تهتسدالهاتووئىهاتبيهيطيقهفودوهعوركسهيهاتاكدال(

تله رايىهاهلتغّواهاتلهلضيهآااهتغّواتهاتءرايىيهفحوثهتطّدرهاتدضيهاتابصوالييهكيجبرهذ ه

لإوععهعنهيهلعحاكهتأُلّعىيهّكهات ينهعحفزهتيلجعيجوهيجانهيكهتادكهاتءبوجىهذيهفابّهيهُيااظ

ههلاو ىهذ يهلذ اهيلءيهاّكهعوركسهاضلهإيله جويهيفاورههبءفسريهإداععهاتجقولعىهلاتبقّ م

ه.هاتءرايىهحد هات ين

هاوعسو ه هلتشّلههيطاافدوهي: هلتءّدإدو هسلبدو هإيل هات بجوإوى هاترداذا هذ ه هتليوع ّك
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لاتفنهلاآلالان(هبلوععهاابصواليهيشورهعوهيادكهببليوعهيهلات ينهلاتثقوفىيهي هلاتفيسفى)كوتل

ه.هبو دوورهسقبهاشويهفيهاح ظهضداحيهتيكهاتج يءىيهزتزا هذوئعهالعاهع يءىهإرجل

ّكهاتابصوالهييلههاللرا هذوّعو هفيهعجوتتهاتفااهلاترداذاهات بجوإوىهاتّهيّكهي حوحه

دلهفيوسهاتابصوالهذدهاتقيهاتدحو هاّت يهترهعثعهذ اهات لرهلاتبأثوااتابصوالهتوسهذدهاتلوععه

هيلتوستهلسوئعهاد بو هذيهاتقدلهاتاواظهاّتبيهتصءيهتوريخهاتءوسيهاتدحو لهاتجحاكىهتيبوريخ

هلتءرجد  هلتطدرذ  هتيبوريخي هُيااظ هعحاكى هإداعع هذءوك هاتووحثونهبع هكع هبدو هياا هلا  ي

هلاتجفااين.

هتهيجانها اورههفيه شدوهإفيهعهإيودوهاد سوكاتغاائزهاتبيه وفجءدوه هعؤثاا  ّكهتدوهاللرا 

ّكهاد سوكهيءطدظهإيلهغاائزهاوّ ىهتفلعهكعهيفق هيثوتهاتالحودكهيهاتحداالثهات بجوإوى

.هلاتججو يهلاتجوهيهعثعهغايزلهطيههاتلي يهلاح لهعءدوهيثاذوهاتألوصهفيهاتحوولهلاتججبجي

ه.ها بجوإوىهلعوهيبدت هإءدوهعنهتطّدراتيهلغواذو

ءكهيهوىاترداذاهات بجوإ ءوإىهّكهتدوهيثاا هكوواا هفيهإفه؛اتشألصووتهاتوورزللعءدوهتأثواه

تد  هلهيلتصءيهيح اثو هيهبعهتيلههياللارا هيهذ ههاتشألصووتهتهتابفيهبوتبفا هإيلهاءلضوع

ه لتوريخهاءُع هبجوهفودوهعنه فحوتهعشااىهاواهشوذ هإيلهيّكهذ ههاتشألصووتهايهتغوواات

تذ هلاّ رهتديهليل  تهاتاثواهعنهاتبحدتتيهيشليتهشاارلهاتاثواهعنهاتثدراتهات بجوإوى

ه.هلتجوهتفّجاتهتيكهاتثدراتيهتجوهح ثهعثعهتيكهاتبحدتت

فق هكوكهتدوهيثاذوهاتألوصهفيهاتبطّدراتهات بجوإوىهت ظهاتع هيهفاالهاتقدعوىلعءدوهات

لتد اههيانهاتلوتجوىهاتثو وىهبفاالهاتقدعوىهاتءوزيىفد اهذدهذبياهاءتجو يهيشلعهاتحيهاتجألبيفى

وإاهلاتدونهعشيهلاحوووهرلحدويهإج هبلضهاتجفّااينهفيهبلضهاتومالهاتلهاتبدّسعهبوتقدعوى

ه.هوتيدادفهفيهل رهاتإ اوهيلهتحقوقهاتءدضىهفوديهاتءوسهبدو

هحيدولعيهعمحرىهذ اهاتلداععهلغواذوهعنهاتلداععهاتجحاكىهتيبوريخهاتجوحدثىهفيهع
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لتأثواذوهاتووتغهفيهاترداذاهات بجوإوىهكوبهيصّحهتيجوركسّوونهيكهيسء لاهكعهعوهفيهاتججبجيه

ه!ه؟عنهعروذاهإيجوىهلفيسفوىهلفءوىهلثقوفوىهليالبوىهلاليءوىهاتلهإوععهاابصواليهفقط

تدهت هتانهتيلقو لهات يءوىه  لرهفطايىهيلهت هتانهذءوكهرابطىهبونهعشوذ له:هسوالسو ه

ه هاتجءر اتءروم هبد دال هلاتإبقوال هإيلي هيبفقهاتجسبَغّيدكه جولو  هتهفيجوذا هكثوال اوجىههيفاور

هءّ دوهتسبء هاتلهرفيهبلضيهفاالهاوطئىهلعافدضىعيهكد دوهفاالهاتقدعوىهإيجوىهتدويهعثعه

يهلحصاه جويهاتأل عوتهبشلههاوصهإيلهحسونهشلادنهُيااظيهاتشلدنهإيلهبلض

ه.وتهتصوتحهاد سو وىه جلووهاللكهتجووزهلتهاسبثءوولاتحو هاّكهاتدا ههذده افهاتأل ع

ه هلذ ا هسووعهييلءي هفي هات ين هيسبأل عدك هكو دا هاتجحالعى هتيطوقوت هاتجسبغّيون ّك

اتب ينهفيدهت هيانهات ّينهليهعصوتحد هلذ هيلبج لكهإيلهلاالوىهعقودتىهت ظهاتجسبغيونهذاتوو ه

هإء هاتجحالعون هفطايو  هيهيعاا  هعءطقوو  ت يد هفيجوذاهت هيافضداهذ ههاآلتىهاّتبيهيلت هيانهيعاا 

ه؟!هتسبأل مهض ذ 

يت هيانهبونه جوذواهاتطوقوتهاتفمحوىهلاتلجوتوىهطدا هاتقالكهاتجبجواليىهعنهيجوزهبونه

ه؟!هعوهذدهفيهعصيحبد هلعوهذدهض هعصيحبد 

هبعهي فلءوهاتلهيكه  إنهبأّكهتيلقو لهات يءوىيهاّكهذ اهاءعاهيجليءوهته ثقهبد ههاتءرايى

ه.هغواهعوهذكاههاتجوركسودكيه  لرا هلايفووتهيإجقهفيهكووكهاد سوكهلحووتر

هسوبلو ه هاتطوقوتهاتجاّفدىا: هبون هيد   هت هيك هيسبيزم هذكاله هعو هّك لي حونهاتثاللهي

تليجد هبأّكهات ينهتوسهسدظهلسويىهتسبأل مهداجوالهاتثدراتهل يههيهلاتجاءىهيّيهعب ّين

هاتجءوفي هيإجورذ هلثالاتد هفيهسووعهّ ءوه ج هطد هاتيلاتحو هي بوريخهي حونهثاللهلافدا

جضطِد هلاتهيتحقوقهاءذ افهات يءوىهاتجقّ سىهبحوثه ورهاتغءيهلاتفقواهلاتروت هلاتجريدم

ّ ءوه ج هعب ّيءونهتوسهبونهاتفقااوهلاتجحالعونهفقطهيييهيهفيهذ ههاتروذالهسداويهلاتجضَد 

يلءيهيّكهاضوىهاديجوكهبوتيرهتوسته وشئىهعنهلذ اهيهبعهبونهاءغءوووهلي حونهاتثاللهييضو ه
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هذكالا هكجو هإداععهاابصواليى هفطايىي هرلحوى هبعهذيهاضوى هاتفااهي هاتودو هيقدال هإقيوى لعسأتى

ه.هاتسيو 

جحالعىهحو هاتطوقوتهاتهّ رهكّيجوها بلشيسبشد لاهبرهتبواياه رايبد ه)لذدهّكهعوهاي:هثوعءو ه

را تهاتلقو لهات يءوى(ه دعهعنهذؤتوهيهلكّيجوهتااّلتيهاابصواليو ها حساتهاتلقو لهإنهحووتد 

ه.هاتجحّييونهبججايوتهاتبوريخ

هاتابصواليىههذتكهي ءو هكوبهازالذاتهاتحوتى هلادسمعوى هاتود و وى هفيهاتحضورل  ج 

هاتله ءههعيهازالذورهاتلقو لهات يءوىهياتلوعى لكوكهتجلافىهاتيرهلاديجوكهبرهيهلتحّسءته ءوو 

ه.هظهفيهذ ههاتج  ووتهلاتحضوراتاللرهبورزهلعاو ىهكوا

هاتحضوراتهاتاواظ هكّعهعنهرا يهتوريخهذ ه هلذ ههحقوقىهيقبهإيودو بعهذيهعنهي

ه.هاتثودتهلاتجموهعوهته حبو هعلرهاتلهذكاهاتشداذ هلاتءجوذ 

ّكهت ذدرهيعاهاتلقو لهات يءوىهلا حسورذوهفيهبلضهاتججوتتهلاتفبااتهاّتبيهي:هتوسلو ه

لومهلا بشاهاتافوههتهيلدالهاتلهعوهذكالههعنهاتءسوىهاتبلوكسوىهبونه)ا بلوشه شطهفودوهاتابصوالهات

)ا حسورهاتلقو لهات يءوى(هبحوثهيادكها بلوشهاتحوتىهاتابصواليىهلهاتحوتىهاتابصواليىهاتلوعى(

هات يءوى هلاتجفوذو  هاتلقو ل هادإااضهإن هفي هسووو  هتياوالحون هاتلوعى هتالي هسووو  ا هلتااّليدو

بعهيلدالهاتلهيّكهطغووكهغايزلهعنهاتغاائزهعنهشأ رهيكهيغطيهإيلهاتجدا ههيهىاتلقو لهات يءو

ههبعهيلّ هغايزلهحيهلذ اهتهيألبصهبغايزلهحههاتجو هلاتثالليهاءُااظهفيهاتحوولهاد سو وى

فإذاهزاالتهاتسبفواللهعنهغايزلهعلّوءىهكجوهتدهتجوالظهيهاتجوههلاتجءسهلغواهذتكهعنهاتغاائز

بعهلحّبلهعوهيهتجو هل جلرهيلهاتجءسه سيهسوئاهعوهإء ههعنهاتغاائزاتجاوهفيهغايزلهحهها

ه.هاإبق ههعنهيفاورهثوبتهت يرهبوءالّتىهاتقوطلىهكوت ينهلعوشوكعهذتك

ات لافيهليهاّكهاسبأل امهاتجسبِغّيونهتيلقو لهات يءوىهفيهسووعهعصوتحد هشيو:هإوشاا ه

هآاا هشيو هات يءوى هتيلقو ل هاتجد  ل هاي هفي هذد هاّ جو هاءّل لاتوحث هاللك هتثو ي هاوترهي لعو
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هاتثو ي هاللك هاءّل  هاتل هيا ي هاتجوركسودك هاد سوكهي هطوولى هفي هعد دالل هحقوقى فوتلقو ل

هبفطاتر هلعألبجال هبلضهاءشألوصهتجصيحبري هلا هاسبغّيدو هُيااظهي هلاايهفيهيشووو لذ ا

تهتدوهلاّكهاتطههاضّوىهعألباإىهتهلاايه:هفمهيصّحهيكهيقو يهكجوهفيهاتطههليشووذريهييضو ه

هضالرل هاءربوحي هتسب رار هاتطه هاسبأل م هاءطووو هبلض هيل هاءشألوص هبلض يهءّك

ه.هلاسبجاارهاتجءوفيهعنهلرائدو

هتانه:ه[هبقدترليعهاليدرا ت]هيلهكجوهإواهإنهذتك )اّكهاتاوذنهت هيأليقهات ينهايقو 

في ههياسبأل عرهءغااضرهفقطهكجوهيسبأل مهاتسووسيهعوهتإل سوكهعنهاللافيهفطايىهلإوالات

تءشأهاتلقو لهات يءوىهعنهتيفوقوتهليتإوههكدءدتوىهاّ جوه شأتهإنهفطالهاد سوكهبجوهفودوهعنه

هه(3)تسوؤ هتهيءقطي(

بجوهذكاههاتجوركسودكهعنهيّكهات ينهكوكهيسبأل مهكدسويىههءوه  تتدهسّيج:هحواليهإشا

دوهيي يهّتبيهطوتبّ جوهيصّحهبوتءسوىهتيج اذههااّكهذتكهإفيهتجصيحىهاءثايووهلاضلوفهاتفقااو

هتبلجو هذ اهاتحا هإيلهكوفىهيهيلهاّتبيهيل  ذوهاتسبلجوريهاتبحايب لتهيصيحهذتكهالتوم 

ه.هاتشاائي

اتقاآكهاتااي هيزااهببصايحوتهذوّعىهللاضحىهتأل ووووهاتسوبقونهفيه ج هحوثهي ءوه

ووم هنهلسّكهالإداتد هكو تهعيجأهتيجحالعونهلاتجريدعويج هييضو هكوبه ليهض هاتجسبِغّيون

ه.هلاإواللهاتحقدقهاتلهي حوبدويهاتلهكساهشدكىهاتروتجونهلالحاهاتجسبِغّيون

هفِْاإَه﴿ادترهتلوتل:هإء هذكاهاتد فهعنهارسو هعدسلهإيورهاتسممهحوثه ج هفوره ْدَكهاِكَّ

ُحهَيْبءَو هِعءُْدْ هُيَ بِّ وهَيْسَبْضِلُبهَطوِئَفى  ُرهَوُذْ هَلَيْسَبْحِويه َِسوَوُذ ْهَإَمهفِيهاْءَْرِضهَلَ َلَعهَيْذَيَدوهِشَول  هاِ َّ

ه) هاْتُجْفِسِ يَن هِعَن ه4َكوَك ى  هَيِئجَّ هَلَ ْجَلَيُدْ  هاْءَْرِض هفِي هاْسُبْضِلُفدا ِ يَن هاتَّ هَإَيل هَ ُجنَّ هَيْك هَلُ ِايُ  )

                                         
ه.322/هه3اصىهاتحضورل:ههه(1)
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ه[5يه4]اتقصص:هه﴾َلَ ْجَلَيُدُ هاْتَداِرثِونَه

:هد والههتوءيهاساائوعهاذهيقعدسل)إيورهاتسمم(هإيلهفاإدكهاسبلول ج هفورهاحبجو ه

هَيْكهَإوَّْ َتهَبءِيهاِْسَااِئوَعه﴿ هه[44]اتشلااو:هه﴾َلتِْيَكه ِْلَجٌىهَتُجءَُّدوهَإَييَّ

لذا اه ج هاء ووووهإيود هاتصملهلاتسممهيبولد هبسطووهاتءوسهلفقااوذ يهكجوهاو ه

َوَلَكهاْءَْرَذُتدَكه﴿تلوتل:ه لغواذوهعنهاآليوتهاتبيهتفو هيه[333]اتشلااو:هه﴾َاوُتداهَيُ ْؤِعُنهَتَكهَلاتَّ

هلاتروتجوني هلاتجسباواين هاتطغول هض  هكو تهعدّ دى هات إداتهادتدوى هّك هاتجلب ينهي لض 

ه.هلتد اهكوكهاتجحالعدكهيووالرلكهاتلهتأيو ذوهاوعهيّيه جوإىهُيااظيهلاتجسبغيون

تجدا دىهيإ ائد هعنهيحّثهيتووإرهإيلهادإ االهاتلساايهاتااي ه ج هاتقاآكههكجو

ٍله﴿:هتلوتلاذهيقد هيهات ينهتهتاضود هتلوتو هادسممهاتلوالتى لاهَتُدْ هَعوهاْسَبَطْلُبْ هِعْنهُادَّ َلَيِإ ُّ

ُك ْه ِرهَلَإُ لَّ هاتيَّ ه[23]اء فو :هه﴾َلِعْنهِرَبوِطهاْتأَلْوِعهُتْاِذُودَكهبِِرهَإُ لَّ

ُقهَيْجحَه﴿:هيجبصدكه ددالذ هبقدتركجوهذو  هاتجاابونهات ينهيسبغيدكهحو ىهاتءوسهل

هَيثِو ٍه وٍر هَكفَّ هُكعَّ هَتهُيِحهُّ ُر َ َاوِتهَلاتيَّ هَلُيْابِيهاتصَّ َبو هاتاِّ ُر َدوهه﴿يهلادتر:ه[422]اتوقال:هه﴾اتيَّ َيوَييُّ

ه) هُعْؤِعءِوَن هُكءُْبْ  هاِْك َبو هاتاِّ هِعَن هَبِقَي هَعو هَلَذُرلا َر هاتيَّ ُقدا هاتَّ هآَعءُدا ِ يَن هَفْأَذُ داه(هفَه426اتَّ هَتْفَلُيدا هَتْ  إِْك

ِرهَلَرُسدتِِرهَلاِْكهُتْوُبْ هَفَيُاْ هُرُولُسهَيْعَداتُِاْ هَتهَتْرِيُجدَكهَلَتهُتْرَيُجدَكه قال:ه]اتوه﴾بَِحْاٍنهِعَنهاتيَّ

ه[423يه426

َىهَلَتهُيءِْفقُه﴿:هل  الهباو زيهاتثاللهاذهاو  َذَههَلاْتِفضَّ ِ يَنهَيْاءُِزلَكهات َّ وِوِعهدَ َدوهفِيهَسهَلاتَّ

ْاُذْ هبَِلَ اٍنهَيتِوٍ ه) ِرهَفَوشِّ (هَيْدَمهُيْحَجلهَإَيْوَدوهفِيهَ وِرهَ َدءََّ هَفُبْاَدظهبَِدوهِ َووُذُدْ هَلُ ءُدُبُدْ ه14اتيَّ

هه[15يه14]اتبدبى:هه﴾َلُظُددُرُذْ هَذَ اهَعوهَكءَْزُتْ هِءَْ ُفِسُاْ هَفُ لُاداهَعوهُكءُْبْ هَتْاءُِزلَكه

لهيّكهلاّتبيهت ّ هإيهيإنهاتسبغم هلاتسبلووالاتاايجىهاتبيهتءدلهلغواذوهعنهاآليوته

الإداتهاء ووووهل ددالذ هركزتهاذبجوعو هكوواا هإيلهاسبءقوذهحقدقهاتجحالعونهلتأليوصد ه

ه.هعنهاتحاعوكهلحّبلهبوسبلجو هاتقّدلهفيهبلضهاتحوتت
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لىهوعهاتلقو لهات يءوىهبأّ دوهكو تهآتىهطوّهاّكهاتجوركسّوونهات ينهذذوداهاتلهتلي:هثو يهإشا

تلّيد هاص لاهبلضهاتجفوذو هاتأليقوىهفيهات ينهاّتبيهيهداجوالهثدرلهاتجسبضلفونهلاتاوالحون

هاتجحالعونه هلاتفمحون هاتلجو  ه وئال هداجوال هاتثالل هي حون هبأي ي هلسويى هتقي رّبجو

ه:هاتجضطد ينهعثع

ه.هيهاهاتقضووهلاتق رهبجلءلهاتسبسممهلاتألءدع

ه.هنهاهاتصواهبجلءلهاتسادتهلاتألضدعهتيل ل

ه.ه هاهاتزذ هبجلءلهاتاغوىهإنهات  ووهلتاكهاتفلوتووت

ه.هالهاهاتبدكعهبجلءلهتاكهاءا هبوءسوونهاتطوولوى

ّكهتفسواهذ ههاتجفوذو هبجوهذكالههيءّ هإنه ديد هبجلو ودوهاتحقوقوىهيلهتلوعود هيغواه

تههيلاتثدرلهلات لبوقيهاواهلسويىهتيبحاكهلات طمقفوّكهتدوهعنهاتجلو يهعوهيجليدوهيهإءدو

ه.هلاتألضدعهلاتلوداليىهكجوهزإجدايهاتألجدالهلاتاكدال

هه: رايىهاسبجاارهاتحوتىهاتطفدتوىاهه4

هكوكهطفم هكوكهيحسإء عوهاد سوكهلتءصهإيلهيكه)فالي (هلذيهاتءرايىهاتبيه ووهبدوه

ج هفاوكهييهىهبرهبسوههضلفرهلإجزهبوتحو ىهاتش ي لهاتلهاتحجويىهتجوههاءاطورهاتجحوط

هُيّعر هإء  هاتحجويى هذ ه هاتوري هيالركهتفّدقهاءنهتجأ هييضو ههيلتّجو هيبور هبلجز هيحّس تجوهههلتّجو

اءاطورهاتاواظهعضلهيوحثهإنهادلهيكواهيا رهإيلهحجويبرهتجوههاتحداالثهحّبلهيحّيرهعحّعه

ه.هلذا اه شأتهإء ههفاالهادتريهيبور

نهبلضهعوهيليقهبضجواهاتطفعهعنهاتحو ىهعتألّيصهاتودمههكااتججبجيهلذيهتاظهيكهل

فيهاتيجدوهاتلهاءُمهيلهاءنهحوثهاّ رها هبيغهعاتوىهكووالهعنهاتويدغهاتلقييهلاتفاايهاتّهيّكه

اإبقوالههبوتيرهاسبجاهتسبجاارهاتحوتىهاتطفدتوىهاّتبيهكو تهتليقهبضجواهاتججبجلوتهاتغوباله

ه.هبجءزتىهاتطفعاّتبيهكو تهعنهحوثهاتلقعهلاتفد ه
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هاتءرايى هاتبيههلعنهات بقوالاتهاتبيهل دتهتد ه بودضوفىهتولضهات بقوالاتهاتسوبقى

هيجانهيكهيسبفوالهعءدوهذءو:

اّكه وحههذ اهاتبحيوعهايطهبونه)ات افي(هلاتءبوجىهاتجبحّصيىهعنهذتكهات افيه:هيّلت ه

دتوىهيقد هعنهيّكهاتحوتىهاتطفّ ءوهفاضءوه حىهذ اهاتبحيوعهلارتضوءوهعوهيفيدهيهعنهحوثهاتقوجى

وىهلتانهذتكهتهيقّيعهعنهيذجوىهاتلقو لهات يءيهذيهاّتبيهالفلتهاتوشاهاتلهاّتألوذهاتلقو لهات يءوى

هتوفدو ه لذتكهتجوهايءوهعنهيّكهات افيهلعوهيء فيهاتورهتوسوهسداوهلتهيهلاكهكوكهات افيهاتودوهيعاا 

هتويهعبح ينهفيهاتقوجى كجوههيلتاءّرهي فيهاد سوكهاتلهيعاهذيهبو يهفدو هفاّبجوهيادكهات افيهيعاا 

يلهالفلتهغايزلهطيههاتجوههيلهاتشدالهيلهاتثاللهيهتدهالفلتهاتحانهاتلهاابااعهي دزلهعفو ل

ه.هاتلهابب اعهعابشفوته وفلى

بعهعّجوههييّكهذ ههاتءرايىهلسوبقوتدوهعنهاووعهاتبحيوعهاتقوئ هإيلهيعاهغواهثوبتهيب ا ه:هثو وو ه

 لهلتّجوهكو تهاتلقويهذدهيّكهاتلقو لهات يءوىهيعاهعدذدمهتهإّيىهترهعنهفطالهيلهإقعليهثوتهامفر

هاتءرايوتهليغابدك هيشّاقهي حونهذ ه هيا  هعدذدعو  هيعاا  هإء ذ  هيءحبداهي هاك ليحولتدك

لذ هيالكهبأّكه شدوهاتلقو لهات يءوىهعنهاووعهاتإبقوالهبءحدسىهيهتءشدوهذ اهاءعاهاتجدذدمهإّيى

ه.هلعوهشوهكعهذتكيه لوههاتغاانليه31اتل اله

لتانهل به)اتلقو لهات يءوى(هب تكهل ليدوهفيهإ االهاءلذومهلاتألاافوتهعنهيسديه

هاتحقوئق هاتجداابهتجوه هفطايىإفي هإّيى هات يءوى هتيلقو ل هّك هلُيااظهعءطقوىي هتهعجو ي هلتد ا

ه.هتليعاتءحتهاتفاضووتهتبفسواهل دالذوهل شدئدوهلاتسجوحهتيألوو هبوبب اعهاتبوايااتهل

ءّكهاتروذاهعءرهذدهيّكه وحورهيلو هإقوئ هاتءوسهيهيّكهذ اهاتبحيوعهسوبهذلهحّ ين:هثوتثو ه

ده ّحهذتكهفييهاتلهاتلق هاتالحوىهاّتبيهتليقهبوتءفسهاد سو وىهفيهفبااتهعنهإجاهاد سوك

ت ينهافيجوذاهتهتصّحهذ ههاتءرايىهبوتءسوىهاتله فسهذ ههاتلقو لهاتبيهاابورذوهاتجحّيعهتجوهه

ادكهفيجوذاهتهييهاتلقو لهات يءوىهتا يهفيهابب ائدوهاتلهإق لهرلحوىذكاهيكهحوثهيهلعفوذوجر
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اتحوالهذ اهاتجحّيعه)لذدهفالي (هلاصدعبرهعيهاتيرهسوحو رهرا يهاتلهإق لهرلحوىهُي وهه

ه؟!هبدوهفيهفبالهعلّوءىهعنهفبااتهإجاه

ح هعنهاتجحّييونها ه راهاتلهلاتءوظاهفيهيعثو هذ ههاتبحيومتهتهيشكهفيهيّكهكعهلا

هه.لعلوورا هتبقووجريهاتلقو لهاتسوئ لهفيهإصاههلبوئبرهفجليدوهعقووسو هتبحيوير

لت هيانهُيلتئكهاتجحّييدكهذليهاوالهلاتجومهبوتشاائيهلاتلقوئ هاتسجوليىهحّبلهيجّوزلاه

ه.هكجوهإافتيهاتجحّافهإنهغواههلاتصحوحهإنهاتسقو 

لهفيهاتبوريخهاتغوبالهك اهفيهاتلصاهاتحوضاهيلبق لكهاّكهذءوكهشألصووتهبورز:هرابلو ه

يووهلغواهذتكهعنهاتصفوتهاتليهليلو ل رهتاد رهاتجثعهاءإيلهتياجو هلاتججو يهبوتيرهسوحو ر

ه.هلتدفواهاتحجويىهاتمزعىهتد يهتهتاد رهيقدمهعقومهاءنهفيهازاتىهاتألدفهإءد 

ه: رايىهتدارثهاتلقو لهاه5

تلقو لهات يءوىهابادكهل دالهاتلقو لهات يءوىهفيهاتحوولهاتوشايىهلذيهاتءرايىهاتبيهتفساه

هاتحوضاهوفاايهايعا هيلرثبرهاء وو هاتمحقىهعنهاء وو هاتسوبقىهحّبلهل يتهاتلهإصا و

هي فسد  هاتءرايى هيراحهي حونهذ ه هلبد ا هاتلهتحيوعهسيو هفيهذ اهي هاذب لا هبأّ د  لظءّدا

ه.هاتججو 

ه:ه ههاتءرايىلعنهات بقوالاتهاتبيهل دتهتد

هتفو ه:هيّلت ه هاّكهغويىهعو هذدهيّكهإّيىها بقو هي ها هإيلهفاضه ّحبدو هاتءرايىها لتثوبرهذ ه

هاتمحقى هاتل هاتسوبقى هاء وو  هعن هاتلقو ل ه)اتبدارثهي هذد هاتلصدر ه جوي هفي لتدا  ذو

هات يءوى(هيسوسو هبلذدهيعاهتهياتوطهه(اتفااي هاتلقو ل هبفسواه) شدو هيلّيعي هذكاله هل دالهفجو

ه.هته شدوهاتلقو لهابب او هيهاتلقو لهات يءوىهفيهاء وو هاتجبمحقى

هثو وو ه هاتلقو لهي: هفيه جويهاء وو هياشبهإنهيّك هات يءوىهلسووالتدو ّكهسايوكهاتلقو ل

ديهتجوعو هفيهات يءوىهعنهاءُعدرهاتجمزعىهتيالحهلاتفااهاتوشايهبحوثهتهيلقعها فاوكدوهإءدجو



461 

 

هاّتبيهتهتفورقههعثعهاءكعهلاتشانهلاتجيوس هعنهاتفلوتووتهلاتحو وتهاتجس يى لغواذو

ه.هاتوشاهلتهتءفكهإءد 

لعثعهذ اهاتحضدرهات ائ هتيلقو لهات يءوىهفيهاتفااهاتوشايهلاتحوولهاتلقيوىهاد سو وىه

اذهتهيجانهيكهيهعء هاتلصاهاتحجايهلاتلهإصاهاتفضووهذ اهياشبهإنهلاالوىهذ اهاءعا

ه.هحضدرهاتشوععهتدتهكد رهك تكيادكهتشيوهعوهعثعهذتكهات

هثو ووهاهاتاؤيىهاديجو وىهتجص رهات ين:

إيلهامفهاتءرالهادتحواليىهاتبيهاضطابتهفيهتفسواهساه شدوهاءاليوكهلا بشورذويه

 اظهاتاؤيىهات يءوىهلاضحىهفيهذ اهاتججو يهلعبفقهإيودوهفيهيكثاهاءاليوكيهلذيهكد دوه بوجىه

لتلايفد هبحقوقىهاتادكهات يهيلوشدكهفوريهلحقوقىهاتدظوئبهتبدا عهاتيرهعيهإووالههتد ايبد ه

هاتءشأليهعيهتلايفد هبحقوئقهاتد دالهلعصواذ يهلكعهاءسئيىهاتبيه اتبيهتءوطهبد هفيهذ ه

هتسأتدوهإقدتد هلفطاذ يهلت هيسبطولداهاد وبىهإءدو.

هلتمسب ت هتد اهاتجص ره و ووك:

ودلهلل دبدويهليكهاتيرهات يهايقهذ اه:هيااالهعءرهاثوونهاعاو وىهاتء و ههإقييهعجاال

سبحوعهيكهيباكهايقرهعنهاللكهذ ايىيهليوحثهذ اهاتادكهللفاهفورهكعهي ءوفهاتحو وتهي

هاللكه وي.هإواللهفوجوهيسجلهبوتءودلهاتلوعىيهييه هاتوحثهإنهعطيقهاتءودليهعنهاللكهتألصوصهبءويٍّ

قيوىهدوهبوءالتىهاتل هت:هيااالهعءرهاثووتهل دالهاتءودلهلاالويهلاتسب تلااليإقييه و هه

اتجثوبىهت تكيهعيهلضيهاتضدابطهاتججوزلهتيءودلهاتاوذبىهعنهاتءودلهاتصوالاىيهليوحثهذ اهإوالله

ه.عحج ه ويهاوصيهكءودلهاتألو ىيهييهاثووتهءودلهفوجوهيسجلهات

لسءبح ثهذءوهبوابصورهبلضهعوهذكاههاتجبايجدكهفيهذ ههاء داعهعنهاتسب تتته

هاصصء هي ءو هفودوهعيهاتلي  هاتبيهلضلءو ه]حقوئقهلراوئق[ هلذيهسيسيى هكوعيىي هسيسيى هتدو و

اتوااذونهاتجألبيفىهدثووتهاتءودليهلاتاالهإيلهاتشودوتهاتجألبيفىهاتجاتوطىهبدويهلذتكهفيهاوتهه
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ه.ه(3)هرلائيهحداريهعوسط

لفاه اتلمعىهاتاوواهاتشوخهعوهكبورهلا هاإبج  وهبوت ر ىهاءلتلهفيهذ اهاتجوحثهإيله

يهفددهكبونهطاحه(4)[اتتدووتهإيلهذ ظهاتابونهلاتسءىهلاتلقعفيهكبوبرهاتقو ه]هياتسوحو 

فيه زئرهاتثوتثهي ءوفهاءالتىهاتبيهاارذوهاتجبايجدكهبأحسنهطايقىيهبودضوفىهاتلهتوسوطدوه

هلربطدوهبوتدااييهلبوتقاآكهاتااي يهكلوالترهفيه جويهعؤتفوترهاتقوجى.

ه:اتلوعىهاهاءالتىهاتلقيوىه3

هعنه هلاصد و هاتءودلي هعءااي هعدا دى هفي هاتجبايجدك هاسبلجيدو هاتبي هاءالتى لذي

[يهلات ينهيبوءدكهاتفيسفىهه(1)اتجؤعءونهعءد هبوتيريهيلهيلتئكهات ينهيطيقهإيود ه]اتابدبودكه

هلذيه هاوتقهإرو هايقهاتادكيهع ذههفاايهتهاليءياتابدبوىي هؤعنهبد دال هلي ر يجانهي

ه.لعاااوىهاتلوت هاتطووليهلح ههاللكهاتحو ىهاتلهييهالينهبوسبأل امهاتلقعاتبلافهإيوره

                                         
لسءبح ثهإءدوهببفصوعهفيهكبونهاوصهعثعهذ اهاتابونيهيلي هكوفوىهعءوظالهعءاايههه(3)

هاتءودليهلياالهإيله جويهاتشودوتهاتجاتوطىهبدو..

بقي :ههياتشوخه لفاهاتسوحو ييهتأتوب:هاتتدووتهإيلهذ ظهاتابونهلاتسءىهلاتلقعا را:ههه(4)

هاتشوخهحسنهعحج هعايهاتلوعيي هاتسممي هاتصوالقهإيور هاتعوم هعؤسسى هاتسوبلىهي اتطولى:

ه.3166

بازتهاتابدبوىهفيهاتقاكهاتسوبيهإشاهلاتقاكهاتثوعنهإشاهاصد و هام هإصاهاتبءديايههه(1)

اآلكهبوتججياىهاتجبح لهلفا سوهلاتدتيوتهاتجبح لهليياتء ا.هعلرجد ههتهسوجوهفيهعوهيلاف

اتابدبودكهفيهذتكهاتداتهكو داها هلت لاهعسوحوونهلتانهتاكداهاتجسوحوىهبسوههإ لهاضويوه

عثوالهتيج  هلل  لاهي د هتهيجاءد هاديجوكهبوتثوتدثهيلاتدذوىهسو هاتجسوحهيلهاتجلجزاته

ه.443صههيايايعهكوا زيهاتجسوحوىهإواهاتلصدرهيها را:ث ها بشالاهفيهاتلوت 
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هاتابدبول هاد سو وىهوعلر  هاتشؤلك هفي هادتدي هاتب اع هرفضهفاال هاتل هيجويدك ن

هلت تكهتهيؤعءدكهبكوتجلجزاتهلاتدحي هلبوايهات يو وتهي هلادسمم هلاتودداليى وتجسوحوى

هفاالهيكهاتترهكشبه فسرهتإل سو وىهإنيهبعهيافضدكهاتبيهتسبء هإيلهاتجلجزاتهلاتدحي

هطايقهكبههعق سى.ه

ت يرهاطىهتد اهه[اتجدء سهاتلرو هات يهبءلهاتادك]يلهه[ادتر]يكهاتيرهيلهلذ هي كالكه

هاتقدا ونه هتليوق هعنهام  هيل هاتوشايى هاتحوول هفيهشؤلك هاتير هبب اع هسداو هتغووا هت اتادك

هاتطوولوىهتيادك.ه

هاتج هلت تكهيبفقهاتابدبودكهعي هفيهكدكهاءاليوكهعجاال هإنهمح ل تفسوااته والرل

هاتوشاهب تهعنهعصوالرهعدثداى.

لاتاالهإيلهذؤتوهيسب إيهبحدثوهكثوالهذكاذوهاتجبايجدكهتهإماىهكووالهتدوهبجوه حنه

هفوريهءكهغاضءوهعنهذ اهاتابونهذدهاتاالهإيلهادتحواليهات يهذدها اورهل دالهاتير.

ايجدكهذءويهبوإبوورههييضوهعنهاءالتىهإيلهل دالهلتاءوهعيهذتكهسءألبصاهعوهذكاههاتجب

هاتيريهفجنهيإر هيالتىهل دالهاتيرهاإمكهاتيرهإنه فسرهإنهطايقهي وووئرهلكبورهاتجق سى.

لبءووهإيلهذ ايهفإكهاتجبايجونهراللاهإيلهكعهتيكهاتشودوتهاتيهيثواذوهاتابدبودكهحد ه

بجوهيدافقهاتلقد هيلهبجوهيألوتفدو.ههاتاسد هاعوهيكهيأتياالإوؤذ هيكه)اتحو ىهاتلهاتءوييهلعءدوه

هبجوهيألوتبهاتلقد يهفإكه ووهبجوهيدافقهاتلقد يهت هيانهاتورهحو ىيهلتهفوئ لهفور.هلاكه وو

اّكهاّت يهيأتيهبرهاتاسد هتهيأليدهعنهيح هيعاين:هاّعوهيكه)بلوورلهيااظ:ههل(يهيل ههراّلهادتر

هيكهتهيادكهعلقدت . هلاّعو هيادكهعلقدت ي هبإالراكرهفإكهكوكهع. هاتلقعهاتبوم هفق هكفو و لقدت ي

لاتد د هاتوريهفأيهحو ىهتءوهاتلهاتاسد .هلاكهت هيانهعلقدت يهفمهيادكهعقودت .هاذهاود ه

ه(عوتوسهبجلقد يهاالٌ هإنهح هاِد سو وىهلالادٌ هفيهحاي هاتودوجوى

هحصاهعوهيأتيهبرهاتاسد هبجدافقهاتلقد هلعألوتفدويهحصاإيلهذ اهذدهيكههلاتجدان



465 

 

هثوتثو هلذدهاتوو د هبجوهتهيصعهاتورهاتلقعهبوتطواوتهاتجوسدرلهذتكهيكهذءوتكههيغواهحو ا شقو 

ه.لقعهاد سوكهلتفّااههاو اهإنه وعهاتاثواهعنهاتجسوئعيهفتر

هاالإوؤذ هيكه) هاتابدبودكهييضو إيلهيكهاتيرها هال هاتلقعهلعنهاتشودوتهاتبيهذكاذو

اتّهبجوهت  هإيورهإقدتد يهلا هالّتتهات تئعهاتلقيوىهتلوتلهحاو يهلاتحاو هتهيبلّو هاتأليقه

إيلهيكهتيلوت ه و لو هإوتجو هاوالرا هحاوجو يهلي رهي ل هإيلهإووالهه لجو هتد ههاتشاا.هفءءراهفيه

آيوتهايقرهبلقدتءويهل شااههبآتئرهإيوءو.هلاذاهإافءوههلشاا وهتريهاسبد وءوهثدابر.هلاذاهي اا وهه

ه(بر.هفجوهبوتءوهّ بويهبشاا هعثيءو؟لكفا وهبريهاسبد وءوهإقو

هعنهإيلهذ اهذدهاهبودضوفىهاتلهعوهذكاهفيهرالهاتشودىهاءلتلهاهذدهيكههلاتجدان كثواا 

بونه دعهشااهتيرهسوحو ر.ههياتءوسهتهيلافدكهكوفوىهاتشاا هاتجقاَّ هيبصدرلكهيكهإووالل فابجو

هبقّان.دقهشوئو هعد وو هتيلثوكهيلبق لكهيكهإووالتد هتيجألي ءومهلاءفأل عهذتكهتاظهإو لهاء

هاتلهيكه عاهبوتشااهلاتءديهإنهكفااكهاتءلجىيهتألصوصهبااعجهاء ووووهبوءبودضوفى

لاهدسلوالهاتوشاهفيهحووتد هاتفااليىهلات بجوإوىيهو ويهذتكهي د هذ افد هاتسوعوىيغفيىهإنه

هلا جوهءذ افهيااظهيكواهباثوا.لتهتألبصهرسوتبد هبوءلراالهلاءذكوريه

هيكه)لعنه هاالإوؤذ  هييضو هاتابدبودك هتيلوت هال هاتلقعهاتشودوتهاتبيهذكاذو إيلهيك

يهلا هلرالتهي حونهاتشاائهي و لو هحاوجو يهلاتحاو هتهيبلوّ هاتأليقهبجوهَيْقُوحهفيهإقدتد 

بجسبقوحوتهعنهحوثهاتلقد يهكوتبد رهاتلهبوتهعألصدصهفيهاتلووالليهلاتطدافهحدتريه

ميهلاتبيووىيهلتقووعهاتحجاهاء ّ .هلك تكهذبحهاتحوداكيهلاتسلييهلرعيهاتججوريهلاِدحاا

هتإل ه( سوكيهلتحيوعهعوهُيءقصهعنهبءوبرلتحاي هعوهيادكهغ او 

هذدهيكههلاتجدان هبودضوفىهاتلهعوهذكاهفيهرالهاتشودوتهاتسوبقىها هذدها ذ اهإيلهذ ا

هاتجءااهفإكهلت تكههيات توعهعوءيهإيلهاتجدعهبجصوتحهاءحاومهلعفوس ذو يكهعوهزإ هذ ا

لتانههي ووهفيهشايلىهادسممهعنهحجهبوتهاتيرهاتحاامهبآالابرهاتاثواليهيعاهإيلهامفهاتلقع
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ات ارسهتفيسفىهاتحجيهيقبهإيلهإرو هاتجصوتحهلاتجءوفيهاّتبيهيبضجءدويهلاتججو هتهيسجحه

ه.بوسبقصوئدو

لتدههيرعزهاتدح لهبونهاتجسيجونهفيه جويهياطورهاتجلجدرلاهعثمهاههفوتبد رهاتلهاتووت

تل التهل دوتد هفيهيالاوهعااسجد هاتلوواليىيهتسوالتهاتفدضلهفود هللايهاِد شقوقهبوءد هفيه

هاتقطاهاتداح هفضم هإنهسوئاهاءاطور.

لذا اهاتحو هفيهبقوىهاتجااس هاتلوواليىيهلاتدا ووتهلاتجءدووتهاتشاإوى.هلا هكشبه

هبلضهاتد هاّتبيهتشبجعهإيودو دم.ها ووتهاتشاإوىهكوتصاتلي هاتح يثهإنهاتفدائ هاتلروجى

هلشانه هاتألءزيا هكأكعهتح  هبلضهاتجءدووتهاتشاإوى هاّتبيهتشبجعهإيودو هاتاووال لاتجضور

هاتألجاهلغواذجو.

ودويهلبج هإياتلءويىهادتدوىهاتبيهلفاتهتاعهشيوهحو وترهاتبيهيفإكهبءووهإيلهذ ايه

عهإيورهعلوشَبرهلتاوليضوفتهاتلهذتكهاتاثواهعنهاتاجوتووتهاتبيهتُه يهتقبضيهولعَيرهفيهاتحوسدِّ

هف هاتاجوتووت.. هعن هاتاثوا هعن هيلتل هذد هبع هاتد ايىي هعن هاتءدع هذ ا هتألوتقهتدفوا هيجان دع

الاوعهفيهتاوعيرهاتالحيهاد سوكهيكهيسَدعهترهكعهطاقهاتباوععهاتروذايىيهث هيباكهعوهذده

هزاكهاللرلذعهيجانهءح هيكهيءااهاللرهاء ووووهفيهتاوععهاد سوكيهلتدهإيلهل..هلاتجلءدي؟

هاتألطدطهفيهبداطنهاء وععهإيلهاءاع؟ هتيكه.. يلهيصحهعنهاتألوتقهاتحاو هيكهيدههتر

هاء دزلهاتُجَؤثِّالهفيهكجوتترهاتجواليىيهليباكهعوهذدهعؤثاهفيهتاوععهرلحرهلفااه؟.

اتحو ىهاتلهذ اه)بلثهاتءوي(هفيهيكهيوقلهابنهسوءويهفقو :ه)ذ اهاتواذوكههلا هيشورهاتل

هلي هاد سوك هلإيله دع هاءشفور هإيل هاتشلا ه ووت هاتل هاتحو ى هعن هيشّ  هل دالهي ع بحصَّ

اتحو وونيهلتقصواهاءاجصهعنهاتق عونيهليشوووهُيااظهعنهاتجءوفيهاّتبيهتهضالرلهاتودوه

فيهاتوقوو...هفمهيجدزهيكهتادكهاتلءويىهاءُلتلهتقضيهتيكهاتجءوفييهلتهتقضيهذ ههاّتبيهذيه
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دو ه(3)(ُيسُّ

اكهذاترهسوحو رهعءويهاتألوااتهلعءشأهاتاجوتتيه)  رهاتجبأتدونهبقدتر:ههليشورهاتور

فوص رهعءرهكعهعوهيص رهإيلهياصلهعوهيبصدرهفيهحقرهعنهاتألواهلاتاجو يهلاتزيءىهلاتججو يه

هتريهكد دالهاتلقعهتإل سوكهلاتءويهتأُلعى.هلغواهضالرييهكإ ووتهاتشلاه سداوهيكوكهضالريو 

ه(4)(صواهاءاجصهعنهاتق عونإيلهاءشفورهلاتحو وونيهلتق

ا رهتلوتلهكّيبهاتجّايبيهلكوكهغاضرهب تكه)بقدتر:هتد اهاسب  هاتقوضيهإو هاتجوورهل

تلايضرهاتلهالر ىهاتثدانيهلإي هيكهفيهعق لرههعوهتدهفلعهبرهتابورهإء ههاتدا هيهلا بءهه

فورههتحو اتقووحيهفمهب هعنهيكهيفلعهبرهذتكهاتفلعهلاتهإوالهبوتءقضهإيلهغاضريهل ورها

كوتحو هفيهيح  وهاذاهيراالهعنهبلضهي  اوئرهيكهيجوورهاتلهطلومها هيتأل هيهلإي هعنهحوتره

ي رهتهيجووريهاتهاذاهبلثهاتورهبلضهيإزترهعنهلت هيلهغواهيهفإ رهيجههإيورهيكهيولثيهحبلهاذاه

ه(1)(ت هيفلعهإوالهبوتءقضهإيلهغاضر.هلك تكهذوهذءو

وهي رهتلوتلهعاي هتيطوإىهلكورههتيجلصوىيهفإذاهإي هيكها وهبوَّءّه)لاو هاتفوضعهاتجق اال:ه

اتجايبهتهيألبورهاتطوإىيهيلهتهيباكهاتجلصوىيهيلهتهيادكهياانهاتلهذتكهاتهإء هفلعهيفليره

بريهلذتكهاتفلعهتوسهفورهعشقىهلتهغضوضىيهفإ رهيجههفيهحاجبرهيكهيفليريهاذاهتدهت هيفليره

لذدهبوطعهتجوهتق ميهيلهإنه قضهغاضريهاذاهكوكههتاشبهذتك:هاعوهإ مهاراالترهت تكهاتفلعي

ليجايهذتكهفيهاتشوذ هعجاظهعنه.هعاي ا هتريهتانهثوتهكد رهعاي ا هترهفوادكه واضو هتغاضر.

                                         
طولىهطدااك.هليلرالههبلوءرهفيهكبونهاتءجوليهصهه552اتدووتهاتشفوويهبحثهاتءودليهصهه(1)

هذا.ه3152يهطولىه134

هيهطولىهطدااك.331اتجو يهلاتجلواليهتص رهاتجبأتدونيهصهه(1)

ه.543شاحهات د هاتألجسىيهصهه(3)
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يراالهحضدرهشألصهاتلهلتوجىيهلإافهيلهغيههإيلهظءرهيكهذتكهاتشألصهتهيحضاهاتهعيه

عنهاءفلو يهلتهغضوضىهفلعهيفليريهعنهارسو هرسد هيله دعهيالنهيلهبشوشىهيلهغواهذتكه

هتغاضر. ه واضو  هفيهفلعهذتكهفجبلهت هيفلعهُإّ  هإيور ه قصيه. هء ر ل قضهاتغاضهبوطعي

ه(3)(لاتءقصهإيورهتلوتلهعحو يهلءكهاتلقموهيل ل رهَسَفدو هلذدهيءوفيهاتحاجى

ييدوهاتءوسيهاكهاتيرهتووركهلتلوتلهتجوهايقه)قو :هفهيادعومهإيييشورهاتورهاوعهذتكهكيرهل

قرهيراالهيكهياد داهإيلهآالانهرفولىهليامقهشايفىيهفلي هي د هت هياد داهك تكهاتهبَأكهاي

لاءعاهلاتءديهتهيجبجلوكههييلّافد هعوتد هلعوهإيود يهلاتبلايبهتهيادكهاتهبوءعاهلاتءدي

هبوتباذوهيه هات هيادك هت هلاتدإو  هبوتباغوهي هات هيادك هت هلاتدإ  هلاتدإو ي هبوتدإ  ات

هبض ه هات هيادك هلاتباذوههت هيإوءد ي هلتي ه هي فسد  هتشبدور هبجو هات هيادك هت لاتباغوه

ه(4)(ذتك..

رهتدا عهاتيهبءووهإيلهذ ا؛هفإكهذءوكهثمثهحو وتهيسوسوىهتهيجانهتحقوقدوهعنهاللك

هتلوتلهعيهايقرهإواهي وووئريهلذي:

هحقوئقهاتد دال:اتلهعلافىهاتحو ىهيهاه

عوهيحازههضئوعه  ا هاتهيكهاتليدمهاتاثواهعنهود سوكهرغ هاتبق مهاّت يهيحازههفيهف

ونهعميهذ اهاتججو هي ءوه ج لعّجوهيدضحهاصدرهاتلي هاتوشايهفيههييعومهيساارهاتادكهاتلرو 

هاتلوت هفيهاسورلههاتوشاهإيلهعسبدظ راقهفيهاتصءوإوتهلاتليدمهاتطوولوىيهاتلهح هيلالدا

هاسبدمكهعصءدإوتد يهلعيهذتكهفد هفيهات ر ىهاتسفيلهفيهاتجلورفهاتتدوى.ه

ه هبوس  هحبلهيكهذءوكهربو  هرّبو ي هتاعهحوالثى هفيهاتووبوكهيكه ليدا هاتح  هبيغ هرن)لا 

                                         
ه.426اهه422ارشوالهاتطوتوونيهصهه( 1)

ه.132يهصه5بحورهات داريه ه( 1)
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بوتدء هلهينهتد هاءزلا هاتجءوسوونلا يهتوؤعيهيبدسعهاتورهاتوءوتهات ينهتأاالاهفيهاتز(اتزلا 

هه(اتوقا)يق سدكهعئوتهاتجميونه

فإذاهكوكهذ اهذدهحو هاتجلورفهادتدوىهفيهإصاهاتفضووهلات رليهلبل هعوه ووتهاتاسعه

هتباظهتد ايىهاتوشايهفجوهذدهحوتدوهتدتهاتد ايىهادتدوىهإنهطايقهاتاسع؟

هإيورهإنهطايقهاتبفاواه هاتحقهلتلافدا تبلقعيهلا ل يهذءوكه دابغهفيهاتبوريخهإافدا

هلتههيكسقااطهليفمطدكهليرسطد هفيهاتوحثي هعلوورا  هتهيل لك هُي وسهاسبثءوئودكي تاءد 

هإيلهعق رلهاآلااينه هفيه فيهتزلمهاتولثىيهلكد د هإورفونهبوتبدحو يهتهيادكهالتوم  عوزا و 

اتجحبجعه  ا هيكهيادكهلادفد هإيلهذ ههاتجلورفهفيهظعهعوهل عهاتود ههإيلهي رهعنهيإيور

هعنهاتبلوتو هاتسجوليىهإنهطايقهرسيرهسوحو رهلي وووئر.

هاتلهعلافىهسءنهاتادكهل داعوسرهل روعر:حو ىهاتنهاه

هبعهعنهيذ افد هاتاواظه تهيقبصاهاللرهاء ووووهإيلهتلايبهاتوشاهبحقوئقهاتد دالي

لاتءداعوسهلاتقدا ونهاتبيهيسواهاتادكهإيلهيسوسدويهلاتبيهتهيجانهتيلقعهتلايفد هبوتسءنه

هاتججاالهيكهيصعهاتودوهب لكهسء هاتدي.

وتججبجيهاد سو يهاهعيهعوهبيغرهعنهاتغالرهاتليجيهاهت هيقبهبل هإيلهيتفوووهاءابصوال.هف

ايسجوتوىهمهاتفق ها قس هاتلوت هاتح يثهاتلهطوئفبون:هلاح لهتزإ هيكهسلواللهاتوشايىهفيه رو

هاتطواوت.ه هلتفّجا هاتججبجلوت هتافوه هاتدحو  هاتلوعع هذد هلا ر هاتجطيقي هاتحا لادابصوال

يهفوتسلواللهكيدوهفيه هلاتشودإيهغويى  لاءااظهتّ إيهيّكهسلواللهاتوشاهفيهاتءرومهاتشبااكيهب و 

هسيههاتجياوىهإنهياللاتهاد بو هلتفديضدوهاتلهات لتىهاتحوكجى.

ا هبحقهإيلهتشألوصهاتجصوتحهلاتجفوس يهلعوهيءفلرهلعوهيضاهيهفيدهكوكهاد سوكهاوالر

هتجوهحصعهذ اهادابمفيهاّت يها جاهاتلها قسومهاطواهبونهالل هاتلوت .

لكجوهيكهاد سوكهت هيصعهاتلهاتءرومهاتابصواليهاتءوفيهتريهفددهك تكهت هيصعهاتله



470 

 

اواهاتلهح هاتبضوالهلفوقهفيهعجو هاءامقهلا هتل التهاتجءوذجهاءاماوىهفيهاتلصاهاء

هفوجوهبوءدو.

هعنهُي دترهيكهاد سوكهلكجثو هإيلهذتكه اظه هياماوو  اتشودإوىهت إيهتءفسدوهعءدجو 

هاتهبوتبضحوىهباعهشيوهتوءووه احهحادعىهاتلجو هفيهاتلوت يهلكعهعوهكوكه تهيادكهشودإوو 

هلاكهكوكهذتكهاإ هاتجءحلهفددهعنهاءامقهاتفوضيىي هلت يصّههفيهذ ا هلسااىه اعو ي عواا 

اكهاتشودإيهذدهعنهيبحجعهكعهاتبضحووتهلييجأه):هإنهذتكهبقدترتوءونهيهكجوهإواهلاابمسو ه

اتلها داعهاتحوعهلاءفلو هغواهاتجشالإىيهتوج هتءفسرهعدضلو يهلعدطيوها مهفيهاِدتحواليوته

ه(3)(اتبجوريى

فإذاهكوكهذ اهحو هاد سوكهفيهعلافىهاتجسوئعهاتبب ائوىهفيهاتابصوالهلاءامقيهفجوه

ظءكهبحوترهفيهاتجسوئعهاتجوءوىهإيلهُيسسهتيكهاتليدم.هيفول هذ اهاتجدعهاتجطوقهيصحهتءوه

ه؟سيدكهطايقهاتحووليكه قد هاكهات سوكهغءيهإنهاتدحيهفيه

هيحبو دكهاتلهعنهيءر هفإكهاتوشا هإيلهذ اي هلياشبهتد هإنهلبءوو  هتد هحووتد ي

هايقد يه هغويى هبجد ودو هيحققدك هلاتبي هلاتحوولي هاتادك هإيودو هيسوا هاتبي هلاتءر  اتقدا ون

هلاتد فهعنهايجوالذ .

هاتبزكوى:اتد ايىهلاتلهاتحو ىه هاه

تبدازكهحوولهاد سوكهاتهاذاهإوشهإيلهعقبضلهعبطيووتهاتفطالهتهتهتابجعهلذتكهي ره

هب هاتغاائزي هاتلهلعبداووت هاتوشايى هبوتحوول هيؤالي هاتجبقضووت هذ ه هامف هاتلوشهإيل ع

اتدمكيهلعوهعثعهذ اهاتهكوتسوبحهفيهإاسهتوورهاتجوويهتنهتادكهإواوبرهاتهادرذوقهلا دووره

هاتقدظهفوبدابهإنهاتسووحىهليوبيلرهاتجوو.

                                         
ه.3341يهطولىه344يهص32عدسدإىه وقدتيهتوءونيه هه( 1)
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دغهويتااتجدالإىهفيهل دالهاد سوكيهلاّتبيهتبفجاهفيهيلائعهاءعدرهاتفطايىهلعنه جيىه

ه هاتحلاتبجووز هاءعدر هاتل هلاتجوع هسوحو ري هاتير هلاتعلافُى هاتسوئىيهسءىي هاءعدر هإن  ز ور

هراّلهاتعو ىه هَيُل ُّ هاهت هيقيهتحتهتأثواهاءذداوهلإداععهات حاافها لء عهذتكهتتاظها سو و 

هحسءو ه هسوئو يهل قضرهيعاا  اهيهلذا اووحو يهلاتألوو ىهبدوهكااعىيهكجوهتهيل هاتلجعهبوتلد هيعاا 

وهلكعهذتكهعجّهه.اتاثواهعنهاءعدرهكوتجوعهاتلهاتلفىهلاتل اتىهلاد ز ورهإنهات  وسىهلاتألوو ى.

هييجسرهاد سوكهفيهحووترهليلويشرهفيهل  ا ريهلا هكشبهإءرهاتلي هاتح يثهليّي ه.

ا هتألا هإنهفطايبدويهلتحبو هاتلهتد يههادامهاتحوولهاههواتغاائزهاهلاكهكوكهبدهتانهذ ه

اتثيد هاتجبااكجىهإيلهاج هاتجوو ها جوهيجانهاد بفوعهبدوهاذاهكوكهكوىهلتابوىيهعثيدوهعثعهلتز

هعووهه هفبسوعهفودو هبري ه وعهاتلهاتسدد هاتجحوطى هعنهريسهكّع ذءوكه  ال هلاءداتهتجب 

هفيهطايقره ه ورفو  هكوبهكوكي هاتجوو هيسوع هتيكهاتصدرل هغوا هلفي هبوتب ريج. هات ائوى اتثيد 

هشيوهيعوعر.اتحجورهلاتصألد هريهلربجوهي قيههاتلهسوعه ورفهي ّعاهكعَّ

لك تكهاتِفَضعهاتجغالسىيهيلهاتو لرهاتجءثدرلهإيلهاءرضيهتحجعهفيهذلاتدوهادظه

هإيله هلإءويى  هلسقويى  اهتيكهاتطواوتهيحبو هاتلهعنهيبلد ذوهحااسى  هتفجُّ لاسبل االاتيهاتهيكَّ

هاليهلاتو لرهسءوبعهذذووى.اتءحدهاتجأ دسيهلإء ذوهتصواهاتِفصعهيشجورا هعثج

إذاهكو تهادسبفواللهعنهاتثيد هاتجبااكجىهإيلهاتجوو يهلاتفصعهاتجغالسىهلاتو لرهف

هإيلهذ ايىهاوّ ىيهحبلهتصههفيهعجااذوهاتصحوحيهلَتْاُشَ ه اتجءثدرلهإيلهاءرضيهعبدافو 

ىهفيهل دالهءإيله دجدوهاتطوولييهفا تكهاءعاهفيهاتسجويوهاد سو وىهلاتغاائزهاتوشايىهاتاوع

اد سوكيهفإ دوهتنهتلدالهإيورهبوتءفيهلاتصمحهاتهفيهظعهذ ايىهتجءلدوهعنهادفااطهلاتبفايطيه

هلتسّواذوهفيهعوهذده وتحهاتو كهلاتالح.

ه هفيهإجقهل دالهلكجثو هإيلهذتكهغايزل ه  لرا  هفوكهتدو اتجوعهاتلهإدات هاتغوووىي

هعوّه هاتلهكددتبر هعنه ووه ها سوك هكع هيز  هلت  هبحههاد سوكي هشغدفو  هاتلهتيكهاتلدات ي وت 
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تانهذ اهاتجوعهاذاهت هيقيهفيهاطورهاتد ايىهلاتبد ورهادتدييهيهاتطمعهإيودويهلاتألضدعهتدو

هتيحجاهلاتألشههلاتلججولاتيهاوضلو ه يسّبهبود سوكهاتلهاتحضوضيهليصءيهعءرهإوب ا 

هتيشجسهلاتقجاهلاتءور.

بجرداهاتبدحو يهلَيّكهتيلوت هبأساههاتدوهتاءدوهاذاهكو تهتحتهظعهذ ايىهاتدوىيهتبجيله

هلاح ا هيح ا هإوتجو يهاوالرا يهعحوطو هباعهشيويه وعلو هتاعه فوتهاتاجو هلاتججو .

ه هعي هاتحو  هاتجءو ههلذا ا هإيل هلاتبسيط هاتزلا  هاتل هكوتجوع هاتطوولوىي اتجود 

ه هاتغاائزهفلاتباوثاهفيهاءعدا ي هعنهغواهتد يهيدهتاكتهذ ه داكهاتلهحواد سوكهتبحد هي

هسبو االهبوتجءو ه.ضوريهع عاهتاعهشيوهبغوىهتحصوعهاتجو هلات

ليعوهتدهكوحه جوحدويهلإّ تتهعودتدوهبد ايىهتح الهعجوريدوهلُتاش ه وحودوهاتلهكوفوىه

هعيهسوئاهبءيه هلعبآزرا  هفيهحووتريهعبآتفو  هسلو ا  هعباوعم  هإوام  ادسبفواللهعءدويهتصورهعد دالا 

هتصوتح. دإريهتوءووهاتججبجيها

قعيهعيهوتل؛هفعنهيقدمهبد ههاتجدجىهاحبو تهاتوشايىهاتلهذوتونهاتجق عبونلبءووهإيله

اتطايقهيعومهاد سوكيهليأا هبو ههفيهاتجزتّتهلاتجزاتقيهاتهي رهاو اههوادإباافهبأ رهيضي

هاِ سوكهيلي هعنه فسرهيكهغاائزههلعودترهيإنهعصورإىهاتغاائزهاتجبفجالهلكوحهثدرا دو هفإكهكعَّ

هلتهتيفااه درا يهبعهكوكهعثعهاتلقعهحوء اكهعثعه اتشدديىهاذاهتفجاتيهت هتباكهتيلقعهضووو 

هاتاؤيىه هإن هَبَصَاه هَتُابُّ هفإ دو هاتاعيوىي هلاتزلابي هفيهعدههاتايوح هلاي هاذا هاتجوصا اد سوك

هلُتَلْاِاعهعسواُه.

يهات رائلفيهتيكهاتحوتتيهتهيءفكهاتلقعهإنها اعه وحورهتبواياهإجيريهلايجواله

ترتاوبريهبحوثهتدكوكهذ اهاد سوكهفيهعدابهإواليهاو هإنهذتكهاتثدراكهفيهاتلداطبه

هلذده هيقدمهبجءويىهاتّ هاإبءلهبشيهعنهتيكهاتبسديمتيهلت تكهتهتج هعجاعو  لاتغاائزهتجو

هييقيهتءفسرهاءإ ارهلاتبوايااتهحونهاا اعرهإيودو.
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هعوه حهعوهتبفوترهاتلهاطدرلهلاوااد سوكهفيهتيكهاتحوتتهاهإيلهفاضهيسبدونهلكوثاا 

هتشددترهعّجوهبيقدمهبرهاه هتَدطاههعءريهلاشووإو  جوهيباتههإيورهعنهات مهلاتيدمهلاتلقونيهاضوو 

هيءوترهعنهاتي ائ هاتجواليى.

ليعوهر وتتهاءامقهلاد بجوعيهفجيهيّكهتد هاللرا هفيهتد يههاتءفدسهلالفلدوهاتله

لكوحه جوحهغاائزذوهإيلهاد جو يهاتهَيّكهإجيد هتهيأليدهإنه قوئصهربجوهَتْ َذُهههاتاجو ي

هبأإجوتد هيالرا هاتايوح.

هشاطهاتبابوىيهاتدادفهإيلهرعدزهاتأليقىيهلاتبلافهإيلهاصد ووته يعوهيلت يهفألكَّ

هتهتقيىه هاتلي هاتجحوطهبألصد ووتهاد سوكي هاتشألصووتي هلتوسهتد ه عنهتا لهتابوبر.

لضوقهَيفاورذ يهبعهتلرجىهاد سوكهفيهرلحرهلعلءديوتريهلغاائزههلفطايوتريهلذدههإجيد 

يشورهبوحاهكوواهتهياظهسوحيريهلتهيضووهعحوطر.هلا هافوتهكثواهعنه دا ههحووترهلرعدزه

ههباه ه(اتجد دالهاتججدد )ل دالهيهحبلهتقُّ

هاتفسوالهلارتفوعه سوبرهفيهياطوره هتزايُ  هاتجلافىي قهضوتىهذ ه  فسههاتلوت هإوالُيص ِّ

هاتجءوذجهاتبابديىهاّتبيهتّصدبدوهتيكهاتشألصووتهاتجاعداىهفيهإوت هاتبابوى.

ه ليعوهثو وو يهَفألكهاتحجاهاءسوسهتبأثواهاتبابوىيهيْكهيادكهاتجابيها سو و هكوعم هلعد دالا 

هعثوتوو يهيبجبيهبسجدهاءامقهلاتجياوتيهفوج نهبدوهاتقيدنيهليش هاتودوهاتءفدس.

هاتجل هفيهعجو هلعن هاوااو هكو دا هلاك هاتلوت ي هفي هاتبابديى هاتجءوذج هلاضلي هيك يدم

ه هات د ي صِّ هاءسوستألصُّ هاتشاط هتد ا هفوا لك هيّ د  هفد  هلحجويىهي هاتل  ي هبوسط يد دك

هلعيهذتكهذ هعاتاودكهتدويهلاالدكهفودو.هياتجسبضلبيهلتاكهاتألجاهلاتقجور

أذ ابريهلتانهاتفضعهحوئء هتهيلدالهلتهيش هإءد هاتهعنهكوكهعااإوو هتي ينهعبجساو هب

هتيكهاتوااعجهلاتجءوذج. هاتورهبعهاتله وحههاتشايلىهاّت يهَسنَّ

هاتلهاتألوتقه هكو تهعءبسوى هاتهاذا هتهتؤتيهثجورذو هاتجءوذجهاتبابديى هفألك هثوتثو ي ليعو
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سوحو ريهفإّكهذ اهيجءحدوهضجوكهاد ااوهلاتبجّس هفيهاتججبجيهترتووطدوبلداععهاتبشديقه

لهاتثدانهلاتبح ياهعنهاتلقونيهلاتهفينهتل لهعججدإىه صوئحهشألصوىهيلهع رسوىيهعوهات

هيساعهعوهتبدولظهيعومهضابوتهعلول هاتشددلهاتثوئال.

هعنه هاّتبيهتصءي هلاتفطايوتي هاتغاائز هذ ايى هعدجى هإيلهيك هي تءو هذكا وه هعو لعججدع

تدوهفيهتويرهل دورهيهلّساههلاإم ريهتههاد سوكهعد دالا هإورفو هبوتءُُّروميهعؤعءو هبوتجءوذجيهعجايو ه

تب هاتهبو هرسعهعولدثونهعنه و ههاوتقهاتوشايهبجءوذجهكوعيىهي زتدوهاتود يهلحّفدوهب لافيه

هاتطوإىهعنهاتجغايوتهبوتثدانهلاتجحّ راتهعنهاتلقون.

ه:اتألو ىهاتلقيوىهاهاءالتىه4

بءووهإيلهعوهسوق؛هفق هظداتهاتحو ىهاتلهاتوحثهإنهاتجصواليقهات ينهتبدفاهفود ه

ه هيك هيجاءر هت ها سوك هيي هفإك هلطولو هات لري هبد ا هتيقووم هاالإوواتهاتألصوئصهاتاوفوى يقوع

بمههعنهاوعهالإدظهاتج إي):هيهلاتهاوتبهفطاتريهكجوهاو هابنهسوءواآلااينهبمهالتوعهيثوبدو

ه(إنهاتفطالهاد سو وىهبّوءىهلباذوكيهفق هاا 

لبءووهإيلهذ ههظداتهاتحو ىهاتلهلضيهضدابطهتحجيهذ ههاتدظوفىهاتألطوالهاتبيه

هإيله جويهعنه هث هتطووقدو هفد هكعهحقوئقهاتد دالهلي رجبرهلادا وءرهلاوجري يبدابهإيودو

هي إيهاتءودليهتبجووزهاتصوالقهعنهاتاوذنيهلاتجحقهعنهاتجوطع.

هلب هفيهذ ا هاتجؤعءون هبون هإيجوىهلاتفاق هطااو هاتبجسدا هاتجؤعءون هيك هذد هغواذ ي ون

تيبحقوقيهيدافقهإيودوهاتلقعهلاتفطاليهبوءجوهراحهاتجمح هلاتابدبودكهيحاجدكهحاجوهإوعوه

هإيلهكعهع إيهاتءودلهبءووهإيلهياطووهل  لذويهلذ اهامفهعوهيقبضورهاتجءدجهاتليجي.

 لعنهاتضدابطهاتبيهلضلدوهاتليجووهدثووته حىهاتءودل:

هاالإووهاتءودل:هيها

فمهيافيهيكهيادكهاتشألصهعشددراهيلهإروجوهفيهإودكهاتءوسهحبله لبواههلاسطىه
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ذ ايىهعنهاتيرهتلووالهيهبعهيجههيكهيقباكهذتكهبوالإوئرهتد ههاتدسوطىيهتءءراهبل ذوهفيهاعاو وىه

هتدفاههإيلهشالطهذ ههاتدسوطى.

ه هعنهشألصووتهإروجى هاتوشايى هعنهإافبد  هاتضوبطهيألا هيكثا ها هلذ ا عشددرلي

هيبدذ هيكهتدوهاللراهفيهتلايبهاتأليقهبحقوئقهاتد داليهيلهذ ايبد هاتلهسءءرهل داعوسر.

هات هكع هاتضوبط هبد ا هفوألا  هجووبالاتجيدك هلكع هي هاتهيجودشاتاوالل حاجووهلكع

لكعهاتشلااوهلاءالبوويهذتكهي د ه جولوهت هي إدهاتءودليهلت هي كالاهيكهعوه وولاههفمسفىاتل

ه.(3)برهعنهإء هاتير

هادتووكهبوتجلجزل:نهاه

لذدهعنهاتضدابطهاتبيهاتفقتهإيودوهاتفطايهلال هإيودوهاتلقعيهليثوبدوهاتقاآكهاتااي يه

َتجّدزههعلويواهلضدابطهتجووزهاتءويهإنهاتجبءويلرالهفورهاتءصدصهاتاثوالهات اتىهإيلهيكهعنهفق ه

ه هإيل هغواه هبدو هعبح يو  هاتلواللي هبألدارق هلاتوو ر هبودإجوزي هإيلهاتجّ إي هيح  هتيق ر ل ر

هعقولعبريهحبله دابغهاتوشا.

ممهاهاتءوّدليهادبعهبجدانهادعر:ه ه﴿لء عهذتكهتّجوهااّلإله وتحهاهإيورهاتسَّ َعوهَيْ َتهاِتَّ

واِلِاوَنه ممهيهفأ وبد ه[354]اتشلااو:هه﴾َبَشٌاهِعْثُيءَوهَفْأِتهبِآَيٍىهاِْكهُكءَْتهِعَنهاتصَّ  وتحهاهإيورهاتسَّ

دهكوكهطيود هغواهعلقد هتجوهي وبد يهفق هاو هتلوتلهتلقوووهإيلهاآليىهاتسوبقى:هتطيود يهلتها

هَفَوْأُاَ ُكْ هَإَ اُنه355َاوَ هَذِ ِههَ وَاٌىهَتَدوهِشْاٌنهَلَتُاْ هِشْاُنهَيْدٍمهَعْلُيدٍمه)﴿
ٍ
دَذوهبُِسدو (هَلَتهَتَجسُّ

ه[352يه355]اتشلااو:هه﴾َيْدٍمهَإرِو ٍه

هاتااي  هاتقاآك هذكا ههلذا ا هاءيك ه وووو هيألوالك هاتسمم هببجدوزذ هإيود  اتءوس

هاو هعدسل هكجو هاتءوسهعءد ي هاوعهيكهيطيودو إيورههبوتجلجزاتهإء هطاحد هالإدظهاتءودلي

                                         
ه.)اتاسوتىهاتجحج يى(هتيسو هسيوجوكهاتء ليها راهه(1)
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ُاْ ه﴿:هفاإدكعألوطوو ههاتسمم هَاْ هِ ْئُبُاْ هبَِووِّءٍَىهِعْنهَربِّ هاْتَحقَّ ِرهاِتَّ َحِقوٌقهَإَيلهَيْكهَتهَيُادَ هَإَيلهاتيَّ

ه[335]اءإااف:هه﴾ْرِسْعهَعِلَيهَبءِيهاِْسَااِئوَعهَفأَه

لا هلرالهفيهاتقاآكهاتااي هيكهفاإدكهطوتههبوتووءىيهلذدهالتوعهإيلهيكهاتفطاهلاتلقد ه

ه هتلوتل: هاو  هذتكي واِلِاونَهه﴿تقبضي هاتصَّ هِعَن هُكءَْت هاِْك هبَِدو هَفْأِت هبِآَيٍى هِ ْئَت هُكءَْت هاِْك ه﴾َاوَ 

ه[332]اءإااف:ه

ممهااتيرهتلوتلهإنهلذا اهياواه ي ره ووهبوتجلجزاتهات اتىهإيلههاتجسوحهاهإيورهاتسَّ

ُاْ هَي ِّيهَيْاُيُقهَتُاْ ه﴿تلوتل:ه  اريهاو ه هاَِتلهَبءِيهاِْسَااِئوَعهَي ِّيهَاْ هِ ْئُبُاْ هبِآَيٍىهِعْنهَربِّ َلَرُسدت 

ْوِاهَفَأْ ُفُخهفِوِرهَفَوُادُكه ِرهَلُيْبِاُئهاْءَْكَجَرهَلاْءَْبَاَصهَلُيْحِيهاْتَجْدَتلِعَنهاتطِّوِنهَكَدْوَئِىهاتطَّ اهبِإِْذِكهاتيَّ هَطْوا 

هَتُاْ هاِْكهكُه هفِيهَذتَِكهآَلَيى  ِاُالَكهفِيهُبُودتُِاْ هاِكَّ ِرهَلُيَ وُِّئُاْ هبَِجوهَتْأُكُيدَكهَلَعوهَت َّ ه﴾ْ هُعْؤِعءِونَهءْبُهبِإِْذِكهاتيَّ

ه[ه43]آ هإجااك:ه

يعاهاورقهتيلوالليهعقالكهبوتبح ييه):هاهكجوهإافدوهاتجبايجدكهاهجلجزلهاتلاتجااالهعنه

ه.(3)ه(عيهإ مهاتجلورضى

يهفوتجلجزلهتهلتوسهاوراو هتيلقعهياورقهتيلواللفوتجلجزلهاهحسههذ اهاتبلايبهاهيعاه

حا هاتلقعهاتووّتيهكو بجوعهاتءقوضونهلارتفوإدجويهلل دالهاتجليد هبمهإّيىيهلا قسومهتضواله

لا جوههياتلقعهبوسبحوتبدوهلاعبءوعهتحققدوذ ههيعدرهيحا هيهءكهاتلهإ الينه حوحوناتثمثىه

يّ دوهتلّ هعحوت هحسههاءاللاتهلاء دزلهاتلواليىيهلاتججوريهييهيقداإ هاتلواليىيهذيهاوراىهت

 .اتطوولوى

يّكهحاكىه س هعنهعاوكهاتلهعاوكهإيورهعنه اتهاتلواللهلكجثو هتقايويهإيلهذ اهعوه

                                         
هه( 1) ذدهثودتهعوهتوسهبجلبواليهيله فيهعوهذده»لا هإّافهاتجحققهاتطدسيهادإجوزهبقدتر:

هذا(ه3151يهطولىه و اهاه436يه)كشبهاتجااالهصه«علبواليهعيهااقهاتلواللهلعطوبقىهات إدظ
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تانهت هلهييهاطورهإداععهليسوونهطوولوىهب ائوىهيلهلسوئعه ءوإوىهعبحضالآااهتبحققهف

تلافهاتلواللهيب ا هحاكىه س هكوواهعنهعاوكهاتلهعاوكهآااهبلو هإءريهفيهفبالهزعو وىهتهتزي ه

لتانهذ اهغواهعجبءيهإقم يهاذهتهيجبءيهيكهتادكههيإيلهطافىهاتلونيهبمهتيكهاتدسوئطهاتلواليى

هبحايكهذ اهاتجس هاتاووايهت هيقبهإيودوهاتلي هبل .ذءوكهيسوونهيااظهت

عهلاتَلَجليهيعاهعجانهت اترهلعنهاءعثيىهإيلهذ اهي ّكهعلوتجىهاءعااضهاتصلوىهكوتسِّ

هعحوت هإواللهفيهاتقالكهاتسوتفىيهتقصدرهإي هاتوشاهإنهاتدادفهإيله إقم يهلتاءرهكوكهيعاا 

هاتلهاتجسيد  هاّتبيهتلو هاتصحى هلاءالليى هاتلهاءإجلاء دزل هلاتوصا هاتلي ههيي لعيهتق م

ت ّتيتهاتصلونهيعومهعلوتجىهذ ههاءعااضيهفصورهبإعاوكهاتطووههاتجوذاهاتقوومهبوتجلوتجىه

ه هلاتلجيووتهاتجااحوىإن هطايقهاءالليى هلذيهي هيااظهتيلم ي هاتجقوبعهذءوكهطايقى لفي

ه.ات إووهلاتبدّسعهاتلهاتألوتقهتلوتل

هي ها هبامهاتطايقبون هيألبيبهفيهلاتلم ها هيّ ر هغوا هإقم ي هعجاءو  هيعاا  شباكهفيهكد ر

هبوء دزله هغويبر هاتل هيصع هفوتطووههاتجوذا هلاتسوهي هبوتطايق هاتثو وىي هاءلتلهإن اتطايقى

اتلواليىيهفمهيل هإجيرهعلجزلهلتهكااعىيهلاتءويهاهكوتجسوحهلغواههاهيصعهاتله فسهتيكهاتغويىه

هإنهطايقهغواهإوالييهفوسجلهعلجزل.

فيهكيبوهاتصدرتونهغواهاورقهءحاومهاتلقعيهاتّهيّ رهعدافقهتيلواللهفيهاءلتلههفوتلجع

هىاوراهباد دوبجوزهيهليقوسهإيلهذ اهكعهعلجزاتهاء ووووهإيود هاتسممهاتبيهتاللكهاتثو وى

هيلقع.هتهىاوراغواهيلواللهت

لبواهييهفإذاهت هياتوطهب تكهت هادإجوزهبوت إدظلاتقو هاتثو يهفيهاتبلايبهذدهارتووطه

 وحوره ووويهكجوهذكا وهذتكهفيهاتضوبطهاءل يهليألا هبد اهاتضوبطهاتاااعوتهلاتألدارقه

هاتبيهي ااذوهاتيرهإيلهتسوكهيلتووئرهيلهغواذ .

سهاتله إدلهاتءويهلذدهيبحققهبإجزهاتءوسهإنهعقوبيبرلاتقو هاتثو يهفيهاتبلايبهذده
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هيد هإنهادتووكهبجثير.إجزهاتءوسهكيهلاتجقوبيىهلاتجلورضىيهلطيههاتقوومهبجثير

هبرهليباتههإيلهذ اهيّكهعوهيقدمُههي(اتبح ي)لاتلهكمهاءعاينهيشواهفيهاتبلايبهبيفظه

هاءعاينه هت بفوو هإنهاطورهادإجوزي هاورٌ  هاتجلجوىي هلاتجألباإونهعنهاءعدر هاتطووو كووُر

هُيلَه هت هاتج ذشىي هاءإجو  هعن هلاتجاتوضدك هاتسحال هبر هيقدُم هعو هيّك هكجو هعلجزا هفودجو.  ّ

ت بفوئدجوهييضو يهاصد و هاءعاهاتثو ييهتقوومهاتجاتوضهاتثو يهبجثعهعوهاومهبرهاتجاتوضهاءل يه

هبعهبأإر هعءر.

فيدهاوتبهعوهااّلإوههعوهسّجيهعلجزليهلاكهيهيكهيادكهإجيرهعطوبقو هت إداهلاتقو هاتاابيه

ااّلإلهيّ ره وييهلآيىه ودترههلذتكهكجوهحصعهعيهعسويجىهاتاّ انهإء عوهيكوكهيعاا هاوراو هتيلوالل

ه هتفعهفيهبئاهايويىهاتجوويهياثاهعوؤذو: هي ههإيلهرؤليهلفبفعهفغوره جويهعوئدويّ رهاذا سهيَعاَّ

ه ه ويٍّ هُكعُّ هلَتَثَغ هريسري هإيل هَعَسَح ه ويٍّ هكّع هفأ ونهاتقاع هلحءّاد ي هحءوفىي هبءي  وووك

ه.(3)َحءََّارُه

إوعىههياضيوهاتغاضهعءرهيكهااءوإوهالتوملعنهاتشودوتهاتجاتوطىهبد اهاإبوورهاتجلجزله

ه.هيهتهكد رهالتومهإقيووهعءطقوواتءوسهلسداالذ هليجيههاإبقوالذ هبص قهالإدظهاتجّ إي

ليسب ّ هذؤتوهإيلهعقوتبد يهبأّكهات توعهاتواذو يهيبدابهإيلهل دالهرابطىهعءطقوىه

َإيهلات توعيهلتيكهاتاابطىهغواهعد داللهفيه وبهيادكهااقهاتلواللهاذهكذ اهاتجحعيهبونهاتّج َّ

هتشايلىهاتدوى هلحوعم  هإيله  قهاتجّ إيهفيهكد ره وّوو  اذههيلإجزهاتءوسهإنهاتجقوبيىيهالتوم 

تده ّحهذتكهتصّحهيكهيقو :هاّكهاوومهاتطووههبلجيوىه ااحوىهب يلىيهالتوٌعهإيله  قهعقوترهفيه

دميها بفووهلعنهاتجلياتجسوئعهاتءجدعوىهلاتفياوى.هيله  قهتألطوطوترهاتسووسوىهلات بجوإوى.ه

هاتاابطىهاتجءطقوىهبوءدو.

                                         
ه.532يهصه4تحظهتفصوعهذ ههاتداوئيهفيهتوريخهاتطواييه هه( 1)
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ه:لعنهات بقوالاتهاتبيهيجانهتد وددوهتد ههاتشودى

 وحههاتشودىه صعهاتلهات تتىهاءعدرهاتبوتوىيهاّتبيهيسيجدوهاهي ءوهإء عوه محظههيلت

ه:هاتلقيوىهاتجءطقوىهتيجلجزليهلذي

هاتحاجى.يّكهاتألوتقهإوالٌ هتهيجدريهلحاوٌ هتهيفلعهعوهيءواضه.ه3

هيّ رهسوحو رهياي هذ ايىهاتءوسيهلتهياضلهبضمتبد هلكفاذ ..ه4

هتص قهالإدظهاتءودلهاذاهكوكهحوعيدوه.ه1  قوىه وحههسوالهيّكهاتجلجزلهاّ جوهتلّ هسء ا 

الذوهشيوهعنهاءإجو هاتجشوءىت هُيَسه يكهتادكهشايلبرهعطوبقىهتيلقعيهلعدافقىهتيفطال.هيلههيهلدِّ

هعوهيألوتبهاتلقعهلاتفطال.هإيلهاءاعيهتهياظهفودو

لعثيرههي بفلهاتشاطهاءل يهبأكهكو تهسدابقرهسوئىيهتافلهذتكهفيهتءفاهاتءوسهإءرافيده

تدها بفلهاتشاطهاتثو ييهبأكهكو تهشايلبرهعألوتفىهتيلقعهلاتفطاليهتجوهَتَقوَّيدوهي حونهاتلقد ه

هاتسيوجى.

د يهالهترهاتقيدنيهلتشاإرهاتلقيّعوهتدهتدّفاهاتشاطوكهفوريهفببطول هاتورهاءإءوقيهلتءقو

هيعا هعو هليطولدك هيقد ي هعو هفوسّيجدك ه والاىيهي هاتجّ إيي هذ ا هكو تهالإدل هتد ه قد : لذءو

هفإإطوؤههاتق رلهإيلهادتووكهبوتلجوئههلاتألدارقيهعطوبقهتيحاجىهادتدوى.

ليّعوهتدهكو تهالإداههكوذبىيهفإإطوؤههتيكهاتق رليهلتسألواهإوت هاتبادينهتريهفيهتيكه

لفيهإيلهامفهاتحاجىيهلإيلهامفهاء عهاتثو يهاتجبق مهيإءيهيّ رهتلوتلهياي هاترا

هفيهاتءوسه هاترالفهُتدِ ُ  هلذتكهءّ رهتلوتلهيلي هيّك هاتءوسيهلتهياضلهبإضمتد ي ذ ايى

هبوتضمتىيهل ّ ا ه اضدإو هتد اهاتشألصيهفوادكهاا ارههإيلهاتإجوزيهعيهكد رهكوذبو يهاغااو 

رهتلوتلهحاو هتهيفلعهعوهيءواضهغاضرهليءوفيهاراالتريهفأيهالتتىهعءطقوىهإنهاتد ايىيهلاتي

هيلضحهعنهذتك؟.

قد :هاّ رهسوحو رهحاو يهلاتحاوُ هتهيجلعه اوتههاتقووسهاتجءطقييههلتبقاياهذ اهفي
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اا هتياوذنيهفوتيرهسوحو رهتهيجلعهاتادكهلتهبلضرهعسألاا هتياوذن.ه اتادكهلتهبلَضرهُعَسألَّ

اهتيادكيهفوءبجهيّ رهتوسهباوذنهبعه والق.هلتانهاتجفالض هيّكهذ اهاتجّ إيهُعَسألِّ

إيله فسرهعلواوىهاتءويهلاذمكرهاذاهيل ههيّ رهسوحو رهاتااي هاتلهاتقاآكهلا هيشوره

َ هَإَيْوءَوهَبْلَضهاْءََاوِليِعه)ه﴿:هتلوتلك نهإيلهاتيرهتلوتليهاو ه ِنه(هَءََاْ َ وهِعءُْرهبِوْتَوِجو44َلَتْدهَتَقدَّ

هَتَقَطْلءَوهِعءُْرهاْتَدتِوَنه)45) ه[ه42ه-ه44]اتحواى:هه﴾(هَفَجوهِعءُْاْ هِعْنهَيَحٍ هَإءُْرهَحوِ ِزيَنه42(هُث َّ

اتجااالهعنهاآليىهاتاايجىهيّكهعحج ا ه):هاهعليقوهإيلهاآليىهاتاايجىهاهاو هاتجحققهاتألدئي

عهلتدهَبَقدَّ هإيوءوهبلضهاءاولياّت يهيثوبءوه وّدتريهليظدا وهاتجلجزلهتبص يقريهتهيجانهيكهيَه

 ءيهذتكيهءا  وهعءرهبوتوجونيهلتقطلءوهعءرهاتدتونيهفإّكهسادتءوهإنهذ ههاءاوليعيهاعضوٌوه

عءّوهتدويهلاالاو هتيووطعهفيهشايلىهاتد ظيهفوجههإيوءوهحفظهاتشايلىهفيهعاحيىهاتوقوويهكجوه

ه.(3)(ل ههإيوءوهفيهعاحيىهاتح لث

اتاابطىهاتجءطقوىهبونهادتووكهبوتجلجزلهل  قهات إدظيهيعاهيحبو هاتلهَ ْفيهيكهاههثو وو

ه.ل حوحهإيلهل رهآااهياتبحيوعيهفددهبوطعهإيلهل ر

هءلسطهفيهاتقووسيهالتوٌعهإيله  قوإكهكوكهاتجااالهعنهايههاتلصوهثلوو و هاهعثم هاهيّ رهكف

.هيو..هفمهريههفيهإ مه حبرعوهيّ إورهاتءويهعنهيّ رهسوحو رهلاحٌ هإوتٌ هاوالٌريهتوسهكجثيرهش

ه.ّحىهذ ههاء د هبوتبصافهفيهاتادكاذهتهيجانهادسب ت هإيله 

هإنهاتواذءىيهبعهَاَاَ دوهبيطوئبه لء عهذتكهت هيطاحهاتقاآكهي د هادسممهعجاالل 

هاتحاو  هات كا هفي هعب ّبا هكعُّ هيقبهإيودو هلادشوراتي هات تئع هإيلهي هاتواذءى هفي َفَوْسبِ  ُّ

َجوَلاِتهَلاْءَْرضِهه﴿و رهبقدتر:هل دالههسوح هاتسَّ ِا
هَفوطِ هَشك  ِر لفيهيه[ه33]ابااذو :هه﴾َيفِيهاتيَّ

ُرهَتَفَسَ َتوه﴿اتواذءىهإيلهلح لهاتج ّبايهبقدتر:ه هاتيَّ لفيهيه[44]اء وووو:هه﴾َتْدهَكوَكهفِوِدَجوهآتَِدٌىهاِتَّ

                                         
هذاهاهبوالت.ه3433وعءىيهيهاتطولىهاتث12اتوووكهفيهتفسواهاتقاآكيهصهه( 1)



481 

 

ه هبقدتر: ه﴿اتواذءىهإيلهابطو هُيتدذِوىهاء ءومي أَلُ لا هَلُذْ هَلاتَّ هَشْوئ و هَيأْلُيُقدَك هَت هآتَِدى  هاُلل ِِر ِعْن

ه ا هُ ُشدر  هَلَت هَحَوول  هَلَت و هَعْدت  هَيْجِيُادَك هَلَت و هَ ْفل  هَلَت ا هَضاًّ هِءَْ ُفِسِدْ  هَيْجِيُادَك هَلَت ه﴾ُيأْلَيُقدَك

ه﴿لفيهابطو هُيتدذوىهاتجسوحيهبقدتر:هيه[1]اتفااوك:ه ههَرُسدٌ هَاْ هَاَيْتهَعوهاْتَجِسوُحهاْبُنهَعْاَيَ هاِتَّ

ها ْه هُث َّ هاآْلَيوِت هَتُدُ  هُ َووُِّن هَكْوَب هاْ ُرْا َلوَم هاتطَّ هَيْأُكَمِك هَكوَ و يَقٌى هِ  ِّ ُر هَلُيعُّ ُسُع هاتاُّ هَاْوِيِر هيَهِعْن  َّلهُرْا

هيهلغواذوهعنهاآليوتهاتاايجى.[25]اتجوئ ل:هه﴾ُيْؤَفُادَكه

هاتجيجد هااقهاتلوالل هيّك هكوكهاُتجاااُل هإيلهيّ د هاوالرلكهإيلهااقهإواللهلاْك هالتوٌع سى

هعيجدسى هإنهاطورههييااظهغوا هاالراكوتهاتءويهاور ى هاتدحيهلكدك هبلوت  لذيهادتصو 

ه.فدده حوحيهادالراكوتهاتلواليىهاتجبلورفى

ممهاهكو داهيدا ددكهفيهتويوغهرسوتتد هاشاوتونهإروجونهذتكهيكه اء ووووهاهإيود هاتسَّ

هفيهيإونهاتءوس:ه

هييلتدجو هاتءويهاتجاسعهعنهإوت هاتغوهيهيجههيكهيادكهعنه: هيبألّويدكهيّك ّ د هكو دا

هعثيد  ها سو و  هيادك هيك هيصّح هلت هاتجمئاىي هتلوتل ءس هاو  هكجو هذ اههي هإءد  يحاي

وهَكوَكهَيْلُوُ هآَبوؤُه﴿اتإبااض:ه لَ وهَإجَّ هَبَشٌاهِعْثُيءَوهُتِايُ لَكهَيْكهَتُص ُّ ُتدَ وهبُِسْيَطوٍكهَ وهَفأْهَاوُتداهاِْكهَيْ ُبْ هاِتَّ

ه[33]ابااذو :هه﴾ُعوِونٍه

لكوكهاء ووووهيجوودكهسؤاتد هبأّكهاتججوثيىهيسوسهاتبويوغيهلاتدح لهاتءدإوىهغواهعو لىه

هعُه هاتفوضع هفوادك هاتءدعي هذاك هعن هفاال هإيل ه دع هعن هفاال هيبفضع هيك هدعاوك ْاسم يهعءري

هاتور َاوَتْتهَتُدْ هُرُسُيُدْ هاِْكه﴿ه:اتجداند هذ اهيحايهإءهيهكجوهاو هتلوتللاتجفضد هُعْاَسم 

هَإَيلهَعْنهَيَشوُوهِعْنهِإَوواِلِههَلَعوهَكوَكهَتءَوهَيْكهَ ْأتَِواُه َرهَيُجنُّ هاتيَّ هَبَشٌاهِعْثُيُاْ هَلَتِانَّ هْ هبُِسيْهَ ْحُنهاِتَّ َطوٍكهاِتَّ

ِعهاْتُجْؤِعءُدكَه ِرهَفْيَوَبَدكَّ ِرهَلَإَيلهاتيَّ ه[ه33]ابااذو :هه﴾بِإِْذِكهاتيَّ

إدكهيّ د هيبيقدكهاء د هلاتجلورفه:هيلثو ودجو هَي َّ ممهاهكو دا ّكهاد ووووهاهإيود هاتسَّ

هلذدهاالراكهاوصهيد  هفود هلته لاءحاومهلاتفالعهعنهاتيرهسوحو رهإنهطايقهاتدحيي
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رهتيد  هفيهغواذ يهلتوسهعنهاووعهادالراكوتهاتلواليىهاّتبيهيج ذوهكعها سوكهفيه جو هذا

ااّلإووههإكيهلب تكيهفعنهطايقهادبصورهبوتلونيهلاتسجيهبوءُذكيهلاتبفّااهلادسب ت هبوتلقع

ادالراكوتهاد سو وىهتهتألا هإنهءكهادالراكهإنهطايقهاتدحييهاالإوُوهيعاهاورقهتيلوالليه

ه.اطورهاتحسّووتهلاتألووتووتهلاتلقيووت

هات إدظهكو ته هيثوتهتلذ ه هاتلهطيههشوذ  هياداعد  هإيلهااقهت إد هاتق رل د 

سب ّ هبألاقهإواللهعائوىيهإيلهل داله رواذوهفيهبوطنهيحبلهلّ إدكيهييجوثعهعوهاتلوالليهحبله

ه .هد يهل جو هحقوقبذل دال

ه هيوتجلجزاتيهكوكهات ووووهيفليدكهاتألدارقيهليأتدكهباتطيهلعنهعءطيقها وبىهذ ا

هتهعائوىهاهكقيههاتلصوهاتلحبلهي تيداهب تكهإيلهتجاءد هعنهااقهاتلواللهعطيقو يهسداوهيكو 

اتثلووكيهلتسووحهاتحصلهاهيلهغواهعائوىهاهكودالراكهغواهاتجشوبرهتإلالراكوتهاتلواليىيهاّت يهذده

هكو داهيسب تدكهبألاقهاتلواللهاتجيجدسىيهإيلهغواهاتجيجدسىهعءدو.يهيلهي د هاتدحي

هاتءودواتهلاتوشورات: هاه

و لهاذاهثوبته ودله ويهب تئعهعفلذيهعنهاءالتىهاتجلبج ليهاتبيهيقاهبدوههاتلقعيهذتكهي ره

تيلي هبءودتريهث ه ّصهذ اهاتءويهإيله ودله ويهتحقهيأتيهعنهبل هيهكوكهذتكهحجىهاطلوىهإيله

ه ودلهاتمحقيهتهتقعهفيهالتتبدوهإنهاتجلجزل.

ه رهعلصدعو هإنهاتألطأهلاتزتعيهتهيا نذتكهءّكهاتءويهاءل يهاذاهثوبته ودتريهثوتهكد

لتهيسدديهفإذاهاو هاهلاتحو هذ هها:هسوأتيهبل يه ويهاسجرهك ايهليل وفرهك اهلك ايهث هااّلإله

هاتءوّدلهبل ههشألصهيحجعهإونهتيكهاءل وفهلاتسجوتيهيحصعهاتقطيهبءودتر.

هلكدك هاطليي هطايق هعن هاتبءصوصهلا م  هكدك هبل  هادسب ت  هيادك هيك هبّ  هلت

اءعوراتهلاتسجوتهلاضحىيهعءطوقىهتجومهاد طووقهإيلهاتءويهاتمحقيهلاتهيادكهات توعه

هإقوجو هغواهعءبج.
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َلاِْذهَاوَ ه﴿:هاو هتلوتلكجوههلعنهذ اهاتوونهتءصوصهاتجسوحهإيله ودلهاتءويهاتألوت ه

ِرهاَِتْوُاْ ه هِعَنهاتبَّْدَراِلهَلُعوَهِإوَسلهاْبُنهَعْاَيَ هَيوَبءِيهاِْسَااِئوَعهاِ ِّيهَرُسدُ هاتيَّ وهتَِجوهَبْوَنهَيَ يَّ ا  اهُعَص ِّ ا  شِّ

ه[ه2]اتصب:هه﴾بَِاُسدٍ هَيْأتِيهِعْنهَبْلِ يهاْسُجُرهَيْحَجُ ه

[يهلا هذكاتهاتبفو وعهاتاثوالهاتجاتوطىهبد اهفيهكبوبيه]ي ووووهيوشالكهبجحج ه

سد هءل وفهات اوقىهتالفورهاتءصدصهاتاثوالهاتداراللهفيهاتابونهاتجق سيهلاتبيهت كاها

هاتيره هإواهإنهذتكهادترهتلوتل: هاْتِاَبوَنه﴿يهلاتبيهتهتءطوقهاتهإيوريهكجو هآَتْوءَوُذُ  ِ يَن اتَّ

هَلُذْ هَيْلَيُجدكَه وهِعءُْدْ هَتَوْاُبُجدَكهاْتَحقَّ هَفِايق  [ه342]اتوقال:هه﴾َيْلِاُفدَ ُرهَكَجوهَيْلِاُفدَكهَيْبءَوَوُذْ هَلاِكَّ

هإيلهر ه دعهاتضجواهاتلهاتءوييهاتجليدمهعنهاتقاائنيهتهاتلهاتابون.بءوو 

وهِإءَْ ُذْ هفِيهاتبَّْدَراِلهه﴿ه:لاو  ِ يهَيِجُ لَ ُرهَعْاُبدب  هاتَّ يَّ هاْءُعِّ ُسدَ هاتءَّوِيَّ ِ يَنهَيبَّوُِلدَكهاتاَّ اتَّ

ُمهَإَيْودِه وَِّووِتهَلُيَحاِّ هَتُدُ هاتطَّ ْ ِجوِعهَيْأُعُاُذْ هبِوْتَجْلُالِفهَلَيءَْدوُذْ هَإِنهاْتُجءَْاِاهَلُيِحعُّ هَثهُ هاْتأَلَووئِهَلاْدِ

هَلاتَّه هَلَ َصُالُه ُرلُه هَلَإزَّ هبِِر ِ يَنهآَعءُدا بِيهَكوَ ْتهَإَيْوِدْ هَفوتَّ داهَولُهَلَيَضُيهَإءُْدْ هاِْ َاُذْ هَلاْءَْغَمَ هاتَّ

ِ يهُيْ ِزَ هَعَلُرهُيلَتِئَكهُذُ هاْتُجْفِيُحدكَه ه[ه352]اءإااف:هه﴾اتءُّدَرهاتَّ

هات هلاتءصورظهبءودل هاتوددال هعن هآعنهكثوا هعجوتريهههءويهاتألوت لا  هلبل  فيهحووتر

هتصااحىهاتبووشواهاتداراللهفيهاتلد ين.ه

ل اظهيكهذ اهاتءدعهعنهاءالتىهترهعنهاتقدلهبحوثهيجانهاإبوورههعنهاءالتىهاتحسوىهتوسه

إيله ودلهاتءويهفقطيهلا جوهإيلهل دالهاتيرهييضويهاو ىهءلتئكهات ينهيطيودكهيالتىهحسوىه

هلاضحىهلالاوقى.

عد دالليههاهكبهها يجىهتهتزا هعألطدطوتدوهاتق يجىهاوعهرسد هاتيرهذتكهيكهتوشو

هلفودوه صدصه ايحىهلاضحىهبوتبوشواهبرهلات إدلهاتلهاتووإريهالتوعهتهيجانهاتبغوضيهإءر.

اهبرهفيهاتلد ينيههلت تكهكوكهرسد هاتيره يحبّجهإيلهاتوددالهلاتءصورظيهبأّ رها هُبشِّ

هباسوتب اا هبشَّ هلاتجسوح هاتايو  هبل هليّك هحبل ها هكبود  هاتل هر لدا هتد هاتابون هيذع هليّك ري
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هاتبحايبهاهتد  لاهبشوئاههفودويهلتلّافداهإيوريهكبلّافد هإيلهيبءوئد .ه

كوكهيحبّجهبد ههاتايجوتيهلت هيانهذءوكهيّيهراّلهعنهاءحوورهلاتاذووكهفيهعقوبيريهبعه

هغويىه دابد هكوكهاتسادتهلاافووهاتابهيهلإ مه شاذوهبونهيتووإد .

غواه والقهاهلاتلووذهبوتيرهاهفيهذ اهاتاّلإوويهتثورتهثدرتد هإيوريههلتدهكوكهاتءويه

هاتءويه هغواهيّكه ااحى هلراّلهي هلاتطداعواهبءق ه هاء داو هيعومهإيجوئد ههلتجأللا ل جداله

هبشّ ليهياشبهإنها دزامهاتل لهيعومهذتكهاتاّلإوو.

دحءوها جوعهيلعنهتيكهاتوشوراتهاتبيهتهتزا هعد داللهفيهكبود هاتحوتوىيهعوهلرالهفيه

هاد هلاتسوالسهإشا.في هلاتألوعسهإشاي هإشاي هاتاابي هعنههلذ هه. حوحوت:  صد دو

هاد جوعهاتحوتيهاتجبا  هاتلهاتيغىهاتلابوى:ه

يو هاه)اِّكهكءب هتحود ءيهفوحفرداهل ويوييهلي وهيطيههعنهاءنهفولطوا هُعلَهه3 هآااهزِّ

ه.(3)توجاثهعلا هاتلهاءب (

ييهاتالحهاتق سهاّت يهسواسيرهاءنهبوسجييهفددهيلّيجا هكعهشيويهه4 اه)ليّعوهاتُجلزِّ

ه.(4)لي ّكاك هباعهعوهُايُبرهتا (

يهاّت يهسأرسيرهي وهاتوا هعنهاءنهرلحهاتحقهاّت يهعنهإء هه1 اه)َلعبله وَوهاتُجَلزِّ

ه.(1)د لكهي ب هييضو هءّ ا هعليهعنهاتبب او(اءنهيءوثقيهفددهيشد هتيهلتش

ييهه4 اهتاءيهياد هتا هاتحقيهاّ رهاواهتا هيكهي طيقهءّ رهاكهت هي طيقهتهيأتوا هاتُجَلزِّ

هلإيله هبِاٍّ هلإيل هَاطِوَّى هإيل هاتلوت  ُت هُيَواِّ هذاك ه وو هلعبل هاتوا  هُيرسير هذذوت هاّك لتان

ه.(4)اليءد ى(

                                         
 ، ط دار الكتاب المقدس.16و 15.إنجيل يوحنا، األصحاح الرابع عشر: الجملتان (1)
 ، ط دار الكتاب المقدس.16.إنجيل يوحنا، األصحاح الرابع عشر: الجملة (1)
 ، ط دار الكتاب المقدس.16.إنجيل يوحنا، األصحاح الخامس عشر: الجملة (3)
 ، ط دار الكتاب المقدس.8و 7صحاح السادس عشر: الجملتان .إنجيل يوحنا، األ(4)
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اتحقيهفددهياش ك هاتله جويهاتحقيهءّ رهتهيباي هعنهاه)ليّعوهعبله ووهذاكيهرلحهه5

ه.(3) فسريهبعهكعهعوهَيْسَجييهيباّي هبريهليألواك هبُأعدرهآتوى(

ممهكوكهيباي هاتلوايىيهعلافىهكدكه رهاتسب ت هيبدابهإيلهلل اتجسوحهإيورهاتسَّ

رهيي ا هلضو هكو تهإواا وىيهلكوكهيلظهتمعو ههبد اهاتيسوكيهء رهُلتِ هلَشّههبونهظداا ود يهلُيعُّ

اونهيّكهاء و وعهاتثمثىهغواهعبليهكبوتهعنهيّل هيدعدوهبوتيغىهاتود و وىيهليّعوهذكاه جويه اتُجَؤرِّ

ها جوعهعبلهفاوكهإوايو هعنهيّل ها شوئر.

اهبوتيغىهاتلوايىهيلت يهلاّ جوه قيرهاتلهاتود و وىيهكوتهه اهبجوهَبشَّ لإيلهذ ايهفوتجسوُحهَبشَّ

اهبريهءّكهاتقوإ لهه(يدحءو)اابيهاد جوعهات لكوكهإيورهاتبحّفظهإيلهتفظهاتجسوحهفيهعدرالهاتُجَوشَّ

دوهاءَ يييهتهتا جىهعلءوذو.هلتانه ت هه(ءويدح)اتصحوحىيهإ مهتغوواهاءإمميهلادتووكهبءصِّ

يااعهذ اهاء عيهلتا جرهاتلهاتود و وىيهفضوعهتفررهاء ييهاّت يهتاّي هبرهاتجسوحيهلفيه

هذتكهحصعهادابمفهفيهاتجااالهعءر.ِغّهه

عاوكهاتيفظهاتلواييهفددهعاالالهبونهه(يدحءو)ليّعوهاتيفظهاتود و يهاّت يهلضلرهاتاوتهه

ه هيلهه(4)(بوراْاِيوطدس)كد ر هلاتدكوعي هلاتُجلون هلاتُجَسيِّي ي هاتُجَلزِّ هبجلءل هذد اّت ي

اّت يهذدهبجلءلهاتجحجداليهاّت يهيااالفهيحج .هلء عهتقورنهاتايجبونهه(1)(بِِايْقِيوطدس)

الاهلعبا جداها جوعهيدحءويه اهبر.هلُعَفسِّ فيهاتابوبىهلاتبيفظهلاتسجوعيهحصعهاتباالالهفيهاتُجَوشَّ

يهلاتلهاتيغوتهاءُااظهبجوه(اتجلّزي)يصّالكهإيلهاءل يهلء عهذتكهتا جدههاتلهاتلابوىهبا

هاتجااالهعءرهذدهرلحهاتق سيهليّ ره ز هإيلهاتحداريونهفييلوالترهليااالفريهل هيّك اتودمههااّلإدا

ه.اتألجسونهبل هفق اكهاتجسوح

                                         
 ، ط دار الكتاب المقدس.13.إنجيل يوحنا، األصحاح السادس عشر: الجملة (1)
 .HetelOaraP. وباألفرنجية هكذا OOAHAKAPAll.في اليونانية هكذا: (1)
 .HatelOaraP. وباألفرنجية هكذاOOlHAKAPlAl.في اليونانية هكذا (3)
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اهبرهذدهاتاسد هاءإر يهتهرلحه لعيهذتكيهفدءوكهااائنهتيقيهاتضدوهإيلهيّكهاتُجَوشَّ

ه.لعءدواتق سيه

 ويوييهداهلاهاّكهاتجسوحهب يهاطوبرهاتلهتمعو ههبقدتر:ه)اِكهكءب هتحود ءييهفوحفره3

لذ اهاتألطونهيءوسههيهآاايهتوجاثهعلا هاتلهاءب (ه(علزيو ه)لي وهيطيههعنهاءنهفولطوا ه

اهبره ووو يهءّكهاتجسوحهيحبجعهاهفيهذ اهاتاممهيكهيبألّيبهإّ لهعءد هإنهاابفووه يكهيادكهاتُجَوشَّ

هلتدهكوكهاتج هاتججو هتئمهيبألّيفدا. هلت تكهيثورهإداطفد هفيهذ ا هلاليءري ااالهعءرهرلحهيثاه

هفيهاتقيدنهتأثواهتاديءيهتهيجانهءح ه هتأثواه هءّك هاحبو هاتلهتيكهاتجق عىي اتق سهتجو

يهلذ اهبألمفهتأثواهاتءويهفإّ رهيؤثاهبووو رهلكمعره اتبألّيبهإءريهلتهيوقلهفيهاتقيدنهعلرهشك 

هفيهاتقيدنهلاءرلاحيهلذدهيألبيبهحسههاابمفهطووئيهاتجألوطوونهلاسبل االذ .

عهذتكهي ّاهإيلهايجو د هبرهفيهبلضهاطوبوترهلاو :ه)لايتهتا هاآلكهاوعهيكهلء 

ه.(3)يادكيهحبلهعبلهكوكهتؤعءدك(

اهبرهبيفظهه4 يهلذ اهتهيءوسههكدكهاتجوشاهبره رواهرلحهاتق سه(آاا)اهاّ رهل بهاتُجَوشَّ

هبل هاآلاا فبالههيهفيتل مهتل الهيهلا حصورههفيهلاح يهبألمفهاء ووووهفإّ د هيجوئدكهلاح ا 

هبل هفبال.

اهاّ رهيءلتهذتكهاتجوشاهبرهبقدتر:ه)تَِوْجُاَثهعلا هاتلهاءب (هلذ اهيءوسهه ودلهاتءويهه1

هاتألوت هاّتبيهتهُتءْسخ.

اّت يهسواسيرهاءنهبوسجييهفددهيليجا هه(اتجلّزيهاتالحهاتق س)اهاّ رهيقد :ه)لَيّعوهه4

هتءوسههيكهيادكهاتجوشاهبره وّوو هيأتيهبل كعهشيويهلي ّكاك هباعهعوهايبرهتا (هلذ ههاتججيىه

فبالهعنهرسوتىهاتءويهاتسوبقهبل هيكهتصواهاتشايلىهاتسوبقىهإيلهلشكهاتضجحم هلات  ثور.ه

هفوأتيهاتءويهاتمحقيهي ّكاهبوتجءسّيهليزيعهاتص يهإنهات ين.

                                         
 ، ط دار الكتاب المقدس.19جيل يوحنا، األصحاح الرابع عشر: الجملة .إن(1)
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 هقْهليّعوهتدهكوكهاتجااالهذدهرلحهاتق سهفق ه ز هإيلهاتحداريونهبل هاجسونهيدعو هعنهفَه

هيءّصهإيورهكبونهيإجو هاتاسع هفيهذ هه(3)اتجسوحيهحسههعو هاتحداريونه سدا هيفورنهيّك .

هاتج لهاتوسوالهعلوت هاتجسوحهلتلوتوجرهحبلهيادكهاتءوز هذدهاتجدإدالهبر؟!

اهليصبهاتجسوحهاتجوشاهبريهبقدتر:ه)فددهيشد هتي(.هلذ ههاتلوورلهتءوسههيكهيادكهه5

هتيشاائيهاتسوبقىهلاتابههاتسوتفىيهلا هيعاهههاتجوشاهبرهذدهاتءويهاتألوت هحوث او  ُبِلَثهعص ِّ

وهتَِجوه ا  ْتءَوهُعَص ِّ ِ يَنهُيلُتداهاْتِاَبوَنهآِعءُداهبَِجوهَ زَّ َدوهاتَّ سوحو رهيكهيألوطههيذعهاتابونهبقدتر:ه)َيوهَييُّ

هلَ زَّه(4)َعَلُاْ ( هاتجسوحي هباسوتى هشد  هاءكام هاتاسد  هيّك هاتجليدم هلعن هذتك. هلغوا رهي هُيعَّ ه

هعوهُيتصقهبدجوهعنه ديىهاتوددالهعنهاتبد هاتبوفدى.هلذ اه لابءدويهإنهكعهإوههلشونيهلراّلهكعَّ

هلاليءُره هتشدوالتري هيانهتيجسوحهيدع اكهييهحو ى هت  هاذ هبالحهاتق سي ا هُفسِّ هاذا بألمفهعو

هلشايلُبرهَبْلُ هغّضوِكهطاّيوك.

يهلتانهاكهذذوتهيرسيرهاتوا (.ه(زياتجل)اهاّ رهيقد :ه)ءّ رهاكهت ها طيقيهتهيأتوا هه2

لذ اهيءوسههيكهيادكهاتُجَوّشاهبره ووو يهحوثهإّيقهعجوئرهب ذوبريهءّ ره ووهبشايلىهإوتجوىيهلته

هتصّحهسوواللهشايلبونهعألبيفبونهإيلهُيعىهلاح ل.

هاتبليوقهعلءليهءّكهرلحهاتق سه اهبرهذدهرلحهاتق سيهتجوهكوكهتد ا لتدهكوكهاتُجَوشَّ

ها هتصايح هتيبوشواهحسه هاتجسوح هبلثد  هإء عو هاتحداريون هإيل ه ز  هلتداوي هعبل  جوَيْي

ه.(1)لاتبويوغ

وَّىيهلإيلهبِّايهلإيلهاليءد ى...(.هه2
هليقد :ه)لعبله ووهذاكهُيوّاتهاتلوت هإيلهَاطِ ا

اهبره وّوو يهاذهتدهكوكهاتجااالهذدهرلحهاتق سيهفدده ز هفيهيدمهات اره لذ اهيؤّي هيكهيادكهاتُجوشَّ

                                         
 ، ط دار الكتاب المقدس.4ل  1. واألصحاح الثاني: الجمالت 5.أعمال الرسل، األصحاح األول: الجملة (1)
 .47.سورة النساء: اآلية (1)
، وفيها: )ولكن 11لوقا: األصحاح العاشر، الجملة .الحظ إنجيل متى: األصحاح العاشر، الجملة اأُلولى فما بعدها. وإنجيل (3)

 إعلموا هذا: إنّه قد اقترب منكم ملكوت الله(.
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اتحداريونهحسههزإجد يهفجوهَلبَّخهاتوددالهات ينهت هيؤعءداهبرهي م يهتل مهرؤيبد هاّيوه.هإيله

هلت هيدبخهاتحداريونيهءّ د هكو داهعؤعءونهبر.

اهليقد :ه)لعبله ووهذاكيهرلحهاتحقيهفددهياش ك هاتله جويهاتحقيهءّ رهتهيباي هه6

هآتوى(.عنه فسريهبعهكعهعوهيسجيهيباي هبريهليألواك هبُأعدره

اهبره وّوو هاوتجو يه وحههشايلىهعباوعيىيهتهيباي هاتّهبجوه لذ اهيبءوسههعيهكدكهاتُجَوشَّ

ها.ههيدحلهاتوريهلذ ههكّيدوه فوتهاتاسد هاءكامهعحج هاه

ي)فججويهذ ههاتقاائنهتشد هبدضدحهإيلهيّكهاتجااالهعنه اتُجَوّشاهبريهذدهاتءويهه(اتجلزِّ

هيعل هلتد هاتق سي هرلح هت هعنهاءكام هاتجحّققدك هذكاذو هاّتبي هاتقاائن هسوئا هفي هاتءرا ءت

هاتجسيجونهفيهتفسواهذ اهاتيفظيهتلوتتهاتقاائن.ه

ذيهعد داللهفيهاتلد ينيهليهلذيهكثواله  ايهاتوشوراتذ اهعجااله جدذ هتداح لهعنه

هلا هذكا وهاتاثواهعءدوهعيهيالتبدوهلاتشداذ هاتجثوبىهتدوهفيهكبونه]ي ووووهيوشالكهبجحج [

ه:تقاائنهلاتشداذ االهاه

ٌ هعلَبجَهلهيفيهاتجحوك لذيهعنهاءالتىهاتجلبج ليهاتبيهيقاهبدوههاتلقعيهلذيهعسبلجيىه

هيسياد هلاتءزاإوتي هات إولظ هَحّع هفي هاتودهوإيور هليسبء  هيحاوعد ي ها  ار هفي هواتقضول

هاءيجوكه هإيل هاتقضوو هاتل هتفبق  هاّتبي هاتجحوك  هفي هاو ى هعدكيود  هابااو هفي اتجحوعدك

ه.ءوتلاتَووّه

 جيهكّعهاتقاائنهلاتشداذ هاّتبيهيجانهيكهتؤّي هالإدظهاتجّ إييهلذ اهات توعهيسب إيه

ه.يحصعهاتقطيهبصحىهالإداههيلها اورهيلها اورهاتجءاايهلضّجدوهاتلهبلضدوهحبله

ه هرسد هاتير هاتقاائنهفيهاثووته ودل هكعههلا هاإبج هاتليجووهذ ه لاتبيهيشد هتدو

هشيويهكجوهذكا وهاتبفو وعهاتاثوالهاتجاتوطىهب تكهفيهسيسيىه]حقوئقهلراوئق[

لعنهتيكهاتقاائنهاتجلبج ليهلاتبيهي  هاتبحقوقهفودوهإيله  قهاتءويهعنهإ عرهالارسىه
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وتهكجوتوىهبالحويبحيلهيهيعوءوعّ إيهاتءودله والاو هشألصوىهع إيهاتءودلهلتحيويدويهفإكهكوكه

ليامقها سو وىهفوضيىيهغواهعءاههإيلهات  ووهلزاافدويهلتهطوتههتيائوسىهلاتزإوعىيههإوتوىي

ه.ت هياهترهفيهحووترهعءقصىيهلال وسىيهبعهإافهباعهايقهكاي يهلاشبداهبوتءزاذىهلاتطدورل.

ذتكهعوهيزي هفيهحظهاتبأك هعنهذ ههاتصفوتهت ّ هإيله فوئرهفيهرلحرهلبوطءريهلفإكهكعه

ه  ارهفيهالإداه.

يهتدوهعوهيبليقهبوتووئىهاتبيهظداهفودوهع إيهاتءودل؛هفإكهظداهلعء يٍّ يلافههفيهعجبجيهُيعِّ

هَتْحِجُعهات إدَلهاتلهاتبلّي هل و شايلىهبث ه ووهإنهعروذاهاتحضورلهلاتبجّ كيههااتابوبىيهبلو 

قءونهبابصواليىهبعهتحجعهفيهتلوتوجدوه رومهات لتىهلات بجوإوىيهلاتاءعّوىيهلتشّاعهاتقدا ونهات

..هليادكهفيهكعهذتكهعبءواضوهعيهاتووئىهاتبيهإوشهفودويهلعيهلاتقضووهلاتالابطهاتسووسوى

هاتجلورفهلاتءر هاتبيهتؤعنهبدو..هكعهذتكهيا حهالإداههبعهيؤك ذو.

هب هيبليق هعو هات إدللعءدو ههجضجدك هبدو؛ ه وو هيحجيدويهاتبي هاّتبي هاتلقو ل هكو ت فإذا

علورفهتوحثهفيهاوتقهاتادكهل فوترهليفلوتريهلكو تهلاتجلورفهاّتبيهي إدهاتلهاإبءوادويه

هإنهاتاذائعه هاتلهاتبحّييهبوُتُجثعهاءاماوىيهلاتفضوئعهاد سو وىيهل وذوى  الإدترهاتلجيوىهعاش ل 

اتءفسوىهلركدِنهاتشدداتهاتجءحافىهلاتفسِقهلاتججدِكهكو تهذ ههااائنهإيلهاتصو هالإدتره

هبألوتقهاتادكيهلعو وهاتألواهلاتججو .

هلعء هدو هثووتر هكوك هفإك هالإدتري هاءإااضهاتجواليىيهإيل هعن هشوئو  ه وحودو هيوبغي ت

ه هلاتجءو ههات  وديىي هثوببو هذاكهلكوك هفي هياابوئر هليإّز هبءفسر هلتضحوبر هالإدتري هطايق في

هيهيك هذتكهكد ره والاوهفيهالإداهيهفجوهكوكهترهيكهيضحيهباعهشيوهفيهسووعهتهشيو.اتسووع

اإبجوالههفيهالإدترهإيلهيسوتوهها سو وىيهعدافقىه؛هفإذاهكوكهلعءدوهعءدجرهفيهتويوغهالإدتر

هت تكهالتتتهإيلهاتدوىهالإداه. هفإّك هلاتطدورلي هتيفطال هتدهاإبج هفيه شاهلتويوغهعوه. ليّعو

هإيلهكدكهالإداهه يّ إورهإيلهلسوئعها ااعوىيهليسوتوههلحشوىهغواها سو وىيهكوكهذ اهالتوم 
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هدبي.شألصوىهعحضىيهته يىهتدوهبوتلوت هاتاب

ذتكهيّكهياابووهاتجّ إيهلبطو برهاذاهآعءداهبريهلاّتولداهريه فسووتهاتجؤعءونهبلعءدوهالراسىه

هإيله  قهاتج إيهفيه هفودوهعااتههإوتوىهعنهاتبقدظهلاتدرعيهكوكهذ اهالتًّ الإدتريهلبيغدا

هظوذاههلبوطءريهلإ مهاتبدائرهلك بريهءّكهاتووطعهتهيجانهيكهيألفلهإنهاءاابووهلاتوطو ى.

لعءدوهيعدرهيااظهكثواليهكوتثجورهاتبيهي بجبدوهالإدتريهلاتليدمهاتبيهاا هبدوهتيءوسيه

هعيه لذعهتبدافقهعيهعوه ووتهبرهاتلصد هاتبوتوىهيمهت..هلذعهتأثاهبجلورفهإصاهيهل قيدو

هاطئدوهيمهت..هكعهذتكهااائنهيجانهعنهامتدوهاتبلافهإيله  قهات إدظ.

بجلتهفيهعّ إيهاتءودليهلالإداههاّتبيهيّ إودويهكو تهاذاها ه جولوهلغواذوذ ههاتقاائنهل

هإيله  اريهفإّكهكّعهلاح لهعنهاتقاائنيهلاكهكو تهاو الهإنهافواللهاتوقونيهاتّه هاوطلو  التوم 

هيّ دوهبجججدإدوهتفو ه.

إء عوهذتكهي رهاوصاهاتالميهلتلعهيل هعنهاسبلجعهذ اهاءسيدنهفيه جيهاتقاائنه

هيهكبههاتورهاتاسد ه هبل هاسبمعرهرسوتى هيا ها هاّت يهيتلهبري هاتلهاإبءوقهاليءر هفودو  إده

ه  قه هاحبجو  ه فسر هفي هلاي هحبل هاتابوبىي هلكوفوى هإووراتهاتاسد ي هفي هيبأّعع ها اتاسوتى

ات إدظيهفأعاه جوإىهعنهحوشوبرهبوتبجد هفيهاتشومهلاتوحثهإّجنهيلافهاتاسد هإنهاانيه

تلهاتلثدرهإيلهيبيهسفووكهلإّ لهكو داهعلرهفيهلعّطييهإيلهيامارهلرلحووتريهفو بدلهاتوحثها

 اهيّيا هياانه سووهتد)فااحهيسأتد هاوئم:هتجورلهاتلهاتشوميهفأحضالاهاتلهعجيسهاوصايه

هاال دههعءييهلاّابداهه-ات يهيزإ هاتّا ع؟ هياابد ه سوويهفقو : هي و ي ره وّي؟هفقو هيبدهسفووك:

تد :ها يهسوئعهذ اهاتا عهإنهذ اههي حوبريهفو ليدذ هايبهظداههث هاو هتبا جو ر:هاع

اتا عهفإكهك بءيهفاّ بدهيهاو هيبدهسفووك:هفدهاتيريهتدتهيكهيؤثاهإءّيهاتا نهتا بتهإيورهث ه

كوكهيل هعوهسأتءيهإءرهيكهاو :هكوبه سورهفوا ؟هايت:هذدهفوءوهذله سه.هاو :هفدعهاو هذ اه

ايت:هتيهاو :هفأشاافهاتءّوسههيح هاوير؟هايت:هتيهاو :هفدعهكوكهعنهآبوئرهعيكهاتقد هعءا 
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يبولد رهيمهضلفوؤذ ؟هفقيت:هبعهضلفوؤذ يهاو :هييزي لكهيمهيءقصدك؟هايت:هبعهيزي لكيه

او :هفدعهياتّ هيح هعءا هسألطىهت يءرهبل هيكهي اعهفور؟هايت:هتيهاو :هفدعهكءب هتّبدجد ره

آلكهعلرهفيهعّ لهتهبوتا نهاوعهيكهيقد هعوهاو ؟هايت:هتيهاو :هفدعهيغ رهايت:هتيهل حنها

هفدعه هاو : هاتايجىي هغواهذ ه هشوئو هكّيجءيهكيجىهيالاعهفودو هاو :هفجو هذدهفوإعهفودو   ريهعو

اوتيبجدههايت:ه ل يهاو :هفاوبهكوكهابوتا هايوه؟هايت:هاتحانهبوءءوهلبوءرهسجو هيءو هعءوه

داهعوهشوئويهلاتاكل ءو هعءريهاو :هعوذاهيأعاك ؟هايت:هيقد :هاإو لاهاتيرهلح هيهلتهتشاكداهبره

ه(كوكهيلو هآبوؤك يهليأعا وهبوتّصملهلاتّزكولهلاتّص قهلاتلفوفيهلاتّصيى

تبا جو ر:ههفقو هلبل هيكها بدلهعنهيسئيبرهلتحقوقهراحهي كاهاتءبوئجهاتبيهل عهاتودوي

اعهتر:هسأتبكهإنه سوريهف كاتهيّ رهفوا هذله سهيهلك تكهاتاسعهتولثهفيه سههادعدويه)

 هيح هعءا هذ اهاتقد هاوير؟هف كاتهيكهتيهفقيت:هتدهكوكهيح هاو هذ اهلسأتبك:هذعهاو

اتقد هاويرهتقيت:هر عهتأّسلهبقد هاوعهاويريهلسأتبك:هذعهعنهآبوئرهعنهعيك؟هف كاتهيكه

هذعهكءب ه هلسأتبك: هر عهيطيههعيكهآبوئري هايت: هعنهعيكي هآبوئر هكوكهعن هفيد هايت: تي

 كاتهيكهتيهفق هيإافهي رهت هيانهتو رهاتا نهتّبدجد رهبوتا نهاوعهيكهيقد هعوهاو ؟هف

إيلهاتءّوسيهليا نهإيلهاتيريهلسأتبك:هيشاافهاتءوسهيبولد رهيمهضلفوؤذ ؟هف كاتهيّكه

ضلفووذ هاّتولدهيهلذ هيتووعهاتّاسعيهلسأتبك:هييزي لكهيمهيءقصدك؟هف كاتهيّ د هيزي لكيه

ألطىهت يءرهبل هيكهي اعهفور؟هييات هيح هعءا هسهلك تكهيعاهاديجوكهحّبلهيبّ يهلسأتبك:

ف كاتهيكهتيهلك تكهاديجوكهحونهتأليطهبشوشبرهاتقيدنيهلسأتبك:هذعهيغ ر؟هف كاته

يكهتيهلك تكهاتّاسعهتهيغ رلكهلسأتبك:هب هيأعاك ؟هف كاتهيّ رهيأعاك هيكهتلو لاهاتيريه

تلفوفهتّص قهلالتهتشاكداهبرهشوئويهليءدوك هإنهإوواللهاءلثوكيهليأعاك هبوتصملهلاتزكولهلا

لاتصيىيهفإكهكوكهعوهتقد هحّقويهفسوجيكهعدضيها عّيهذوتونيهلا هكءتهيإي هي رهاور يهلت ه



491 

 

ه(3)ه(يكنهيظءّرهعءا يهفيدهيإي هي يهيايصهاتورهتبجّشجتهتقووهيهلتدهكءتهإء ههتغسيتها عور

                                         
ه(.151/ه33سوعهاتد ظهلاتاشوالهفيهسوالهاواهاتلوواله)هه(1)
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هاتجصوالرهلاتجاا ي

ه.اتقاآكهاتااي 

هكبههاتح يثهلاتسءى.

ه  ايهعءدو:لذيهكثوالهيلتهاهاتابه:ه

يبج هاتليدميهيبدهاتطوههعحج ه  يقهاوكهاتِقءَّد ييهالارهابنهحزميهاتطولىهاءلتله .3

هم.ه4334هاذاه3441

ه.ادسممهبونهاتشاقهلاتغانيهإييهإزتهبوجدفوبش .4

ه.عحج هاتغزاتيهيادسممهفيهل رهاتزحبهاءحجا .1

هاتسمماتسممهيبح ظهع اعهإيجيهاتلهاتيجوكيهلحو هات ينهاوكيهتلايه:هظفاه .4

هاوكيهعابوىهاتاسوتى.

ه.هتغزاتييهيبدهحوع هااتابصوالهفيهاتإبقوال .5

 دكهتوءاسهفيهتفءو هعغوتطوتهعءاايهات ينيه جلرهلإيقهإيوره.يادظهبااذونهال .2

ه.يحج هحسن.م

ه.هآتىهاتجدحِّ ينهتاشِبهااافوتهاتطوولوونيهيبدهاتف اوهابنهعسلدال .2

ه.رعسوسهإدض.هالهيادتحوالهفيهاتغان .6

ه.الهاتيريهيحج هعحج هحسنهليحج هالإ لشادتحوالهلل د .3

اتتدووتهإيلهذ ظهاتابونهلاتسءىهلاتلقعيهتأتوب:هاتشوخه لفاهاتسوحو ييهبقي :ه .33

هاتطولى:ه هاتسممي هاتصوالقهإيور هاتعوم هعؤسسى اتشوخهحسنهعحج هعايهاتلوعييي

ه.3166اتسوبلىه

ه.يدسبهكامهيتوريخهاتفيسفىهاتح يثى .33
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ه. صاهاتيرعحج هإزتههيتدوفتهاتفااهاتشبااكي .34

ه.ات كبدرهإو اتيطوبهاتفافدرهيتدوفتهاتفااهاتج تي .31

ه.الراسوتهفيهإي هاتمذدتيهاتقجصهبدتسهإطوىهبسيودس .34

ه.حيجيهاتقجصهيلقدن.هيهيرحيىهفيهايههادتحوال .35

ه. وباهحجزلهفاا هيوقوءيهإيلهكبونه ق هاتفااهات يءياتاالهات .32

هالت.اتاالهإيلهاتجيح ينهاتلان:هال.هذوث هطيلتهإييهسالريهالطيه .32

 و يهاتسوإوتهاءإجليهتجوذاهُترِداهيالتىهاتبطّدرهكد و هبمهعصج يهريبشورالهاللكوءزي:ه .36

ه(3332) وديدرك:ه درتدكيه

ه.يهاتبديجاياتصداإقهاتش ي لهإيلهاتووعهاتدوئىهاتج ي ل .33

ه.اتلقو لهادسمعوىهفيهعدا دىهاتبووراتهادتحواليىيهفا هاتيرهإو هاتووري .43

تا جى:هإزات ينهإءويىيهاتطولىههيوسيهعوشو يهعسمكإي هاءاليوكهعسوذجىهفيهاتبأس .43

هاءلتليهاتجاكزهاتثقوفيهاتلابييهلعءشدراتهكيجى.

 در هك.هسبو سوديهتا جىهكجو هلهيغالس.اتلي هفيهعءردرههاتج ي يهرلباتهم .44

ه(314اوتييييهطويهسيسيىهإوت هاتجلافىيهلراجرهفيهاتسيسيىه)

كوكهتاعهشيوهاوتقيهفجنهايقهاتير؟[ههفجنهايقهاتير؟:ه ق هاتشودىهادتحواليىه]اذا .41

فيهضدوهاتبحقوقهاتفيسفيهلاتءق هاتادسجدتد ييهال.هسوعيهإوعاييهعاكزهتادينه

ه.4332تي راسوتهلاءبحوثيه

ه.يهعدريسهبدكوياتقاآكهلاتبدرالهلاد جوعهلاتلي  .44

ه.عحج هإزلهالرلزلهياتقاآكهلاتجيح لك .45

ه.اتقسهي جويدسه ا سيهل دالهاتيرهل درهادتحوال .42

ه.لييوومه وجسهاليدَرا تيهتحضورلاصىها .42
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ايقهفيهاتحضورليهسوغجد  هفالي يهتا جىيهتحقوق:ه در هطاابوشييهالارهاتطيولىه .46

هتيطووإىهلاتءشا.

ه شأِله .43 هحدَ  هح يثىهتيجءوذجهلاتءراّيوتهاتجألبيفِى هإيجّوٌى اتيرهاوتقهاتادك:هالراسٌى

:هعدسسرهاتعومهاتادِكهلعسأتِىهاتألوتِقهيه لفاهاتدوالييهاشاافه لفاهاتسوحو ييها 

ه.3164ق.ه=هه3444اتصوالقهإيورهاتسمميه

هاتيرهاوتقهاتادك .13 ه شأِله: هحدَ  هح يثىهتيجءوذجهلاتءراّيوتهاتجألبيفِى هإيجّوٌى الراسٌى

ه.اتادِكهلعسأتِىهاتألوتِقيه لفاهاتدوالي

ه.ت كبدرهعحجدالهعزرلإىاهيع اذههفاايىهعلو اليهإاضهل ق  .13

ه.شوكااتجسيجدكهتحتهاتسوطالهاتشودإوىيهعحجداله .14

يهاتاسء رهشو بو هكياجي)اتجسيجدكهفيهادتحوالهاتسدفووتيهتاوتوونهفا سوونهذجوه .11

ه.احسوكهحقي.هتلايههال(هبوءوغسن

عشايىهاتشاهلل دالهاتير:هاتاالهإيلهيبازهشودوتهاتجمح ليهال.هسوعيهإوعاييهل شاه .14

ه.4332عاكزهتادينهتي راسوتهلاءبحوثيهإومه

ه. جوعه يوووهياتجلج هاتفيسفي .15

ه.رعسوسهإدض.هعح ثدكهلعلو الكيهالعيح لثه .12

هاتلابي .12 هاد بشور هعؤسسى هرعسوسهإدضي هال. هلعلو الكي هعح ثدك هيُعيح لك

ه.3336

ه.إييهسوعيهاتءشورهيعءوذجهاتوحثهإء هعفاايهادسمم .16

ه.حسنهبنهعحج هاءسجايهياتفيسفيهاتجلو اهعنهاتءصهاتشاإيهعدابهاتتجوه .13

هاتاحجنهاتجو ا يعؤتفوته .43 هاتشوخهإو  هلعءدو هحبلهاتلر  اا: يهعهعيهاتجمح ل

ه.كداشبهزيدفل
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اتليجو وىهاتجزئوىهلهاتجدسدإىهاتودداليىي:هلعءدوهال.إو هاتدذونهاتجسوايهعؤتفوت .43

 .اتليجو وىهاتشوعيى

هلسيسيىه .44 هلات  ع[ي ه]ادتحوال هسيسيى هلاو ى هتحوىي هيبد هات ين ه در عؤتفوتهال.

ه]حقوئقهلراوئق[

إقوئ هاتجفااينهفيهاتقاكهيهلاتشلدنيفودكه:هلعءدو:هتلقوالاهعؤتفوتهإووسهعحجدال .41

ه.اتلشاين

هعؤتفوتهعحج هاطههحد هاتليجو وىهلاتج اذههاتفاايىهاتجلو ال. .44

ر:هلعءدوهذورلكهيحولعؤتفوته .45 احبضورهعءردعىهات  و هات ارليءييهيهلا يلىهاتبطدُّ

ه.لغواذواتّ ارليءوىهفيهاتّزعنهاتق ي يهل

أهبدوهوذبوىهبونهيعواكوهليلرلبوهتءو ودولهييءشبوينهتبأك ..هر  هعبزاعنهتجد وتهاتج .42

هإوميهذوفهبدستهإابييهرليباز.ه333اوعهيكثاهعنه

ه.يهإجو ديعهكو ط(اتجشددرهبءق هاتلقعهاتجحض) ق هاتلقعهاتألوتصهاتءرايه .42

ه.اتشوخهعحج هحسنهآ هيوسونهيذداعشهإيلهكبونه ق هاتفااهات يءي .46

ه.ل دالهاتيرهل درهادتحواليهاتقسهي جويدسه ا س .43

هاللكءزيهتا جىهبسومهاتوغ االييهالطيهالت.لذ هادتريه .53

هاتجقوتت:

ه ل  .3 هآااهحدارهعيهات كبدرهإو اتاحجنهب ليي هبل هاغباانه.. إ تهاتلهادسمم

ه. محهحسنهرشو يهعجيىهاتحاسهاتدطءي:هسبونهإوعو يهي اظهاتحدار

ه.عشايىهعو يهاتلوت ه جدذ و يهتلجالهبسود ي..هاءسسهاتمهإقيوىهتإلتحوال .4

ويإجالهبسود ي..هإجيوىهتإلتحوالاءسسهاتمه .1 ه.عشايىهعلءلهاتحووله جدذ  

ه.4332عورسهه31:هعجيىهذلاتهيعحج هاتجزلغي.هالهيادتحوالهاتجحض .4



497 

 

اديجوبوىهلاتسيووىهفيه ق هاتفااهات يءييهكجو هيدسبهاتحو هاهعجيىهاتفااهادسمعيه .5

ه.اهاتل الهاتاابي

هبلءداكه .2 هعيهادتحوالهعنهعءردرهفيسفي]حدار هحولرههعيهات كبدر[ :هاتطوههبدإزلي

ه.2/33/4334:هعاكزه جووهتيوحدثهلات راسوتيهببوريخ

هعنهكبونه .2 هاتاابي هلاتفصع هاتسوإوتهاءإجلي هإيلهكبونه و ي هادتر]اتاال [هلذ 

ه.ت كبدرهفؤاالهالعشقياهيتايبشورالهاللكءز

هاد سو وىي .6 هاتءزإى هفي هذوي غايهرسوتى هع اراتههعورتن هعجيى ه م ي هعوءى تا جىي

ه.4333الهاتسوالسيه وبهفيسفوىيهاتل 

 .رالهإيلهسومهذوريسهفيهكبوبره دويىهاديجوك:هسومهذوريسهلادتحوالهلاديجوك .3

ليفاورههادتحواليىهاتألووتوىهفيه راهاتليجووههذولكءجإوت هاتفوزيووهاتجيح هسبوفنه .33

ه هاتءرايى ها هفايقههMلاتجبألصصون هاإ اال ها هاتألوتقى هلاتجوذبوى هاتجبل الل لاءكداك

هاتووحثدكهاتجسيجدك.ه

إوت هفوزيوئيهبايطو يهشدواهيج اله فورهل دالهاوتقهتيادكيهحجو هكلداسيهعدايه .33

هذسوايس.

ه.اصىهاتحوالهلحاويىهعيح يهعدايه و هاتفدائ يهلغواذو..هإو اتيرهاتقصوجي .34

ه.4331-6-31:هيىهاتثدرليهببوريخاتقدلهاتبيهتحجيهاتلوت يهعج..اتفااغهاتاد ي .31

ه.4334عجيىهاتليدمهإ الهيدتودههياتادكهاتجبل ال .34

هعدايه .35 هتوريخهاتجيح ينهعءدو؟ي هلذعهيأليد ذعهات ينهعسوههحقوقيهتيحالن؟

ه.اتسدريهاتج ي 

ا؟هعحجدالهعوذا .32 ه.ذعهيجانهتإلترهيكهيادكهشايا 

هتيلي  .32 هاآلاا هلاتلقعهلاتجءطه:اتد ر هاتلي  هفيهعوزاك هاللكوءز هقهلاتءفسريبشورال
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ه.عدايهاتووحثدكهاتجسيجدكيه شاهلاءامق

هاتجدااي:

لذيهكثوالهعبفااىيهلاو ىهاتجداايهلاتجءب يوتهادتحواليىيهبودضوفىهتجوهيءشاهإيله

شواوتهاتبدا عهات بجوإييهلاتبيهتهيجانهتدثوقدوهيلهضوطدويهفوتجقو هاتداح ه ج ههفيه

هعحو هعبل الل.

ه

 

ه
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