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ةمّدقم

تالاجمبناجىلإ،ىرخأدئاقعوتانايدعمّيحيسمقلطنمنمراوحلايمتني
يتلارزيب–نغيوأةسّسؤمّماهمبلصىلإ،ةّصاخلاةّيحيسملاةّيتوهاللاثاحبألا
ةسّسؤملاّمتهتتافاقثلاونايدألانيبراوحلانمضف.2002ماعلايفتسّسأت
اهثحبلالخ.ةّيعامتجاةّيمهأنمهلاملمالسإلاوةّيحيسملانيبمهافتلاعوضومب
ةسّسؤمل2005ماعةصرفلاتحنسّيتوهاللا–يملعلاراوحللبسانمكيرشنع
ّيساسألافقوملالوحةرقنأوخنويمنيبةبقاعتمتاودنةماقإبرزيب–نغيوأ
.ةرقنأةعماجيفتاّيهلإلاةّيلكعمكارتشالابّيمالسإلاوّيحيسملايعاولا
نوثحابلاوّةيكرتلاةغللانوملسملانوثحابلااهيفمدختسايتلاتارضاحملاءانثأو
ةّيصعةلكشمبةيلاعلاةءافكلاووذنومجرتملامدطصاةّيناملألاةغللانّويحيسملا
لجأنمةعاسلاتناحف،نيفرطلادنعةبسانمّةيساسأعجارمدوجومادعنايهوالأ
يفتدجواهّنأرزيب–نغيوأةسّسؤمّظحنسحنمناك.لصاحلاصقنلااذهّدس
ةّيلكلاةديمعبتيظحاهّنأامك،اًزرابواًئفكاًكيرشةرقنأةعماجيفتاّيهلإلاةّيلك
نَيرشانقريبلآصلاخروسفوربلايلاحلاديمعلابئانبوكوـچـلسّىلعمةقباسلا
يفةزرابلاريدقتلاةمسّتلجتو.مجعماذكهلثملاًّدجنيَسّمحتماهعمنيَكراشم
يفولمعلااذهلشتيبيإناكرأروتكدلاروسفوربلاةرقنأةعماجسيئرةرزاؤم
.ةرقنأةعماجلالخنممجعمللةّيكرتلاةخسنلارشنىلعهعيجشت
عالطضالاوةردابملاّيلوتنمرزيب–نغيوأةسّسؤمتنّكمتساسألااذهىلع
دوهجموٍلاعىوتسماذاًدئارًالمعلّكشييذلابعصلاعورشملااذهةّيلوؤسمب
عمكارتشالابةسّسؤملاتماقدقو.لمعلاةروريسلالخكلذنّيبتامك،ريبك
روسفوربلامهونيّيحيسمنيرشانفيلكتبركذلايَفنآلانيَملسملانيَرشانلا
روتكدلاروسفوربلاونامستنياهدراشيرروتكدلاروسفوربلاوستنأرتيبروتكدلا
دراشيرروتكدلاروسفوربلااهّالوتفةلماكلاةّيملعلاّةيلوؤسملااّمأ،رنروتنترام
عطقنمدوهجمباوماقوةليوطتاونسلمهنيباميفنورشانلانواعت.نامستنياه
.مهسفنأبتالاقماوّفلأامكمجعملادادعإلريظنلا
رادنعةّيناملألاةغللاب2013ماعفيرخيفنيَّدلجمنمنّوكملامجعملارهظ
رّفوتّنإ.ةيناثلاهتعبطيفنآلاوهوةّيكرتلاةغللابيزاوتلابرهظامك،ردره
ةّيكرتلالوصألايوذنيملسمللحيتياًعمةّيناملألاوةّيكرتلانيتغللابتاعبطلا
.مجعمللةّيكرتلاةعبطلاىلإموزللادنعءوجللاايناملأيفنيميقملا



–ّيحيسمراوحىلإًالبقتسمروبعلالّهسينأيغبنيهذهبيجلاةعبطقيقحتّنإ
نمبيجلاةعبطلةدام373ّمهأرايتخاّمتذإ،هلدّهمينأوءّانبوّيعوضوميمالسإ
لوادجلاعبطنعّيلختلاّمتامك،ةلماكلاهتعبطيفمجعملااهيوتحيةدام667لصأ
.هيفةدوجوملاّةيملعلا
:يلاتلاميمصتلاىلإبيجلاةعبطعضختو
تّمتيتلامالسإلاوةّيحيسمللةّيساسألاتاحلطصملايفبيجلاةعبطرصحنت–

تاذرظنتاهجوراطإيفامكتافاقثلانيبّيرهوجراوحراطإيفاهتغايص
لب،كلذهباشاموأةينيدةّيملعتاقيلعتةّيأتالاقملاّمضتالو.ةّيعامتجاةلص
امهضعبنعّلقتسملكشب،مالسإلاوةّيحيسملا،نيتنايدلاضارعتساّمتي
.ضعبلا
،اًرصحنيملسمنيثحابلَبِقنمةّيمالسإلاعيضاوملالوحتالاقملاةباتكتّمت–

نيتغللابو،نيّيحيسمنيثحابلَبِقنمةّيحيسملاعيضاوملالوحتالاقملاامك
مامأنيمجرتملاىرخأةغلىلإاهتمجرتةلأسمتعضوو.ةّيناملألاوةّيكرتلا
ةّيفاقثلاوةّيتوهاللامهتاعانقلاًقفوةيساسألاريباعتلابّاتكلاغوصيو.ريبكّدحت
.مهتالاقمنعةّيملعلاةّيلوؤسملانولّمحتيمهوّةيملعلامهقئارطىلعادامتعاو
/يبوروألامالسإلا:ةيلاتلاتالاقملاةباتكبيجلاةعبطيفىلوألاةّرمللتّمت–

سئانكلا،)ّيحيسم(ّيلْوَّدلاّقحلاوةّينيدلااياصولا،)ّيمالسإ(مالسإورويلا
/ّيحيسم(ةئيبلاقالخأ،)ّيحيسم(ةّيسكذوثرألاسئانكلا،)ّيحيسم(ّةيقرشلا
.)ّيمالسإ
نمددعةمهاسمالولقّقحتيلنكيمليذلامجعملاعورشمىلعبيجلاةعبطدمتعت
.مجعملانمىلوألاةعبطلايفمهركذّمتنيذلانيكراشملا
تاهجنمّيخسلامعدلاالولاهرامثيتؤتلمجعملاقيقحتلةلوذبملادوهجلانكتمل
،جامدناللّيبوروألاقودنصلاقيمعلاانركشبّصخنو.ةّصاخوةّيمسرةيعار
ناملربلاو،نيئجاللاوةرجهللةيداحتالاةرئادلاو،ةّيداحتالاةّيلخادلاةرازوو
ىلإةفاضإلاب،لوبنطسا–شتوكةسّسؤمو،شوبتربورةسّسؤمو،ّيناملألا
ةرابرباًصوصخ،رزيب–نغيوأةسّسؤملءاقدصأوةّصاخةيعارتاهج
شيرلوأروتكدلاانتسّسؤميفءانمألاسلجموضعوغريبيداش–تشربمال
ةعبطقيقحتيفةفيصحلاوةلاّعفلاةمهاسمللّصاخلاركشلابهّجوتنامك.رلسكيف
ناغودرإدّيسلاوماغيتيوربسّناهروتكدلادّيسلاّيملعلااندعاسمىلإبيجلا
.اياكاراك

ةمّدقم٨



ةعبطلمّيقلاّيعابطلافارشإلاىلعردرهرشنرادىلإاًضيأركشلاهيجوتّدونامك
قّقدملاعمزاتمملانواعتلاىلعو،رتلاففلودورروتكدلادّيسلالالخنمبيجلا
.رفروديوننامرجروتكدلارشنلانعلوؤسملاّيوغللا

٢٠١٦فيص،خنويم
رتسوكرنياهروتكدلا
رزيب–نغيوأةسّسؤمسلجملّيذيفنتلاريدملا

٩ةمّدقم





.راوحلامجعملةيبرعلاةعبطلاةمدقم
مالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم

،راوحلامجعملةيبرعلاةمجرتلانأبهّونننأّدونةيناملألاةعبطلاةمدقمىلعاًفطع
نأاهنمضرغلاامنإ،هيفةدراولاةيساسألاةيحيسملاميهافملاةمجرتصاخلكشبو
ةفاقثلاىلعفرعتلاىلعةيبرعدالبنمايناملأىلإنيمداقلانيئجاللادعاست
قلعتتالو.اهيفمهجامدنالّهسينأيغبنيام،ةيحيسملاةنايدلابةعوبطملاةيناملألا
قلعتياميفةيروحمميهافمباًضيألب،طقف،نيِّدلابةيحيسملاةيساسألاميهافملا
يتلاداوملاىلعةيلاربيلحورنميهتو.دحاولاعمتجملايفكرتشملاشيعلاب
نمريثكيف،ةدوعلاهعفنت،رخآنيدبانمدحاولالغشنينيحو.مجعملااهنمضتي
اهدعأيتلاداوملابيرعتاًضيأمت،ببسلااذهل.هنيديفةيساسألاميقلاىلإ،نايحألا
.ةرقنأةعماجنمنوملسمةذتاسأ

يفباتكلالمعتسيو.تابتكملايفعيبللةرفوتمراوحلامجعملةيبرعلابيجلاةعبط
تامظنملاونيعوطتملانيدعاسملاتاعومجموةيريخلاتايعمجلالمعراطإ
.برعلانيرجاهملاولماعتتيتلاةيمالسإلاوةيحيسملا
لامعتسالالخنماًّدجةيباجيإتاربخرزيب–نغيوأ-ةسسؤمىدلتنوكتدقل
اهلمعيفمالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعملةيناملألاةعبطلا
ةيريخلاتايعمجلايفنيلماعللةيبيردتلاتارودلايفامك،يراوحلاويوبرتلا
ةيحيسمةبيبشمضتيتلاتاقلحلايِفو،يعامتجالاجمدلالاجميفنيطشانلاو
ةيبيردتلاتاقلحلاو،سرادملايفنايدألانيبراوحلاعيراشميِفو،ةيمالسإو
تاعماجلابالطلةيمالسإ-ةيحيسمةيساردعيباسأيِفو،تاملعملاونيملعملل
ةعبطلامادختسانيحاهينبتوتاربخلاهذهليدعتيغبني.يعماجلاميلعتلايِفو
.مجعمللةيبرعلا
يخسلايلاملامعدلالجأنمةيداحتالاةيلخادلاةرازولليزجلاركشلابنيدننحنو
.هعيزوتوهتعابطوباتكلاةمجرتليومتلهتمدقيتلا
جروجروتكدلاروسفوربلاةيبرعلاةغللاىلإيناملألاصنلاةمجرتىلعفرشأ
.د،فسويناج.د،يوافرعدمحأديسلانمفلؤملاهقيرفوهركشناننإ.رمات
اننيبزاتمملانواعتلاىلعفولعمةلبعةديسلاويرخفحالص.د،مركنوجرس
.مهنيبو
وصنيرسميدندمحأوقريبلآصلاخةرقنأةعماجيفنيذاتسألاركشنامك
.تاظحالملاءادبإوةيمالسإلاداوملاةعجارملولغوأمشاهةبوتامهتدعاسمو



ةعابطب،تربارتاقولديسلاصخألابو،غروبيارفيفردرهرشنرادتنتعا
.باتكلا

2018رياربف/طابشرهشيف،خينويم

رتسوكرنياه.د
ةسسؤملاسلجمريدم

رتسيامزْنِستنافِتش
ةسسؤملاسلجموضع

مالسإلاوّةيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعملةيبرعلاةعبطلاةمدقم١٢



تاظحالم

مالسإلاوةّيحيسملانمةّيساسأميهافم.راوحلامجعمنمةيبرعلابيجلاةعبط
يف،ردرهرشنراديف2016ةنستردصيتلاةيناملألابيجلاةعبطلبيرعت
ةيناملألاةعبطلانعةيبرعلاةعبطلافلتخت.واغسياربيفغروبيارفةنيدم
:نيتطقنيفةروكذملا
،ةعمتجمةيمالسإلاةيعرشلابهاذملاتركذثيح،ةيناملألاةعبطلافالخب.1
.يدجبألابيترتلابسح،ةدحاوةدحاو،ةيبرعلاةعبطلايف،بهاذملاهذهركذت
موهفمتحت«ةماركلا»و«ةزجعملا»يموهفمةجلاعمةيناملألاةعبطلايفتّمت.2
ىلعٌّلكاركذيلنيموهفملانيبلصفلاّمتدقفةيبرعلاةعبطلايفامأ.«ةزجعملا»
.ةدح





لخدم

درتملةيادبلايفف،هئوشنةّصقبةفرعملابجوتباتكلااذهةّيصوصخبةطاحإلاّنإ
تمتهايتلا،ةصّصختملاةّيملعلاطاسوأللّيمالسإ–ّيحيسممجعمفيلأتةركف
يلاوحاهيفشيعييتلاايناملأيفّيعامتجالاعضولاديعصىلعةسوملمةمهاسم
تارّتوتلازربتامكو.ةّيكرتلوصأنممهفصننمرثكأ،ملسمنييالمةعبرأ
اميفراوحللةّيلباقلاولدابتملامهفلانمىندألاّدحلابايغّنإف،ةّيفخلاوةرهاظلا
انعمتجمكيدّدعتعمتجميفكرتشملاّيملسلاشياعتلالعجيىرخألاةنايدلابّقلعتي
.نكممريغ
اهيلعهيلميامب–ةمهاسملارزيب–نغيوأةسّسؤمديرتوتدارأكلذلجأنم
نمكلذونيملسملاونيّيحسملانيبمهافتلاءاسرإيف–اهتلاسرواهتاذلاهيعو
نمءالمزىلإةوعدهيجوتّمتدقفهيلعو.ناملأوكارتأءاملععمتاودنلالخ
اولبقدقو،كرتشملالمعلايفءاكرشاونوكينأل،ةرقنأةعماجنمديدحتلابو،ايكرت
.ةوعدلا
اهتاريظننأشتجّوُتيتلاةّيناسنإلاةماركلاناونعتحتىلوالاةّيلاعفلاذنمو
–نغيوأةسّسؤملّيفاقثوّينيدراوحتاودن(ناونعلمحيرادصإبةقحاللا
.مالسإلاوةّيحيسملايفةّيساسألادعاوقلا.ةّيناسنإلاةماركلا:لّوألاّدلجملا،رزيب
)2007رماهلوك:تراغتوتش،نورخآوكوـچـلس.مونامستياه.ر:رشانلا
عيضاومللةبسانملاتاحلطصملاداقتفايهواهيّطختنكميداكلابةبقعترهظ
اًدنتسمرمألانكيملو.ةمئالمةمجرتمامألاجملاةحاتإاهنكمييتلاّةيزكرملا
ًالداعمنيتنايدلاالكيفحجرألاىلعّينعملاثحبملاكالتمامدعةقيقحىلعطقف
كلذنمدقعأودعبأىلعاّمنإو؛ةديدجريباعتعضوبجوأيذلارمألا،اًّيعوضوم
ةءارقلانمهمهفنكميّىتحهلةقبسمةفرعمبلطتيّينعملاثحبملاناكدقف
.ىلوألا
اهلناكّلقألاىلعوأتاحالطصإلايفتاتوافتىلإةّيوغللاتالِداعملاتّدأدقل
ةركفرزيب–نغيواةسّسؤملترطخببسلااذهل.نيفرطلانيبىرخأتالالد
ًّالوأمّوقملاقلخيلاتلابوصّصختممجعمةطساوبتاحلطصملاحيضوت
ذنماًحضاوناككلذءانثأو.رمثمراوحءارجإلولوقعملدابتممهفلوصحل
لَبِقنمَجلاعتنأبجيةّيساسألاةّيمالسإلاميهافملاّنأنيكراشملاعيمجلةيادبلا
ريبعتلاّمتييكلنّييحسمبّاتكلَبِقنمةّيساسألاةّيحيسملاميهافملاونيملسمبّاتك
سيقاماذإةديرفةلاحوهرمألااذهو،ةهيزنةقيرطبنيتنايدلاراكفأةقيقحنع
ةّيمتحلاةجيتنلاوهباتكلااذهّنإفاذكهو.ىرخألاةّيمالسإلا–ّةيحيسملامجاعملاب
نمةقّيضةقلحلصّصختمباتكبهرمأّقلعتيالهيلعءانبو،ةسوملمةلضعمل



ىلعلوصحلايفةعساولاةّماعلاةحيرشدعاسينيتمّيملعَفّلؤمبلبءاملعلا
.ةّللعموةّيعوضومتامولعم
اذإاملوحوأ،عورشماذكهيفدوهجملذبىودجلوحلاؤسلاحرُطينأنكمي
ءازإف،كرتشملايعامتجالاشياعتلايفهبعليدّدحمرودّيأًالبقتسمنيدللناك
يفًالعفةّيدّدعتلاتاعمتجملالخادتاّرتوتلاولكاشملاودبتّةيناملعللعساوراشتنا
اًقباسومنتناسنإلاةّيوهّنإ.ّةينيدلاتانيابتلايفاهنمرثكأةّينثإلاوّةيفاقثلاتانيابتلا
دجييذلاّيصخشلانيدلالعفب–ٍعاوالوأٍعاولكشب–ةريبكةعرسباًقحالو
هريثأتنيدلااذهدواعيةفاقثلالالخنمو.ةّصاخلاةفاقثلايفهلّكشتوهمدقئطوم
هّنأىلعديعبّدحىلإفّرصتيوهسفنمهفي،اًعمتجمّنأهتجيتنام،ناسنإلاىلع
.ةّيديلقتّةينيدراكفأبًالوقصمنوكي،ّيناملع
امنيدلّةيساسألانيماضملاّنأيفصّخلتتةرهاظبمويلامدطصنكلذءانثأيف
هفيرحتوهبيرغتوهاًبلاغهدّدحيامامّنإو،ّماعلايعولادّدحتيتلايهتسيل
الهّنأامبو.هسفنلامهئاعّداىلإةياهنلايفنيدلابيّدؤيام،اًّيخيراتناضورفملا
نمهّنإف،ةّصاخلاّةيوهلانعّيلختلابّينيدراوحيفرمألاّقلعتينأاًقلطمزوجي
نمف.ّيئاوشعلاّيريبعتلالكشلانيبونيدلايفّيرهوجلانيبقيرفتلااًّدجّمهملا
ريغودبتيتلااهسفنبتابقعلايفتنتعوضومللّيقيقحلابلصلاىلعزيكرتلالالخ
.ةّيبناجلارهاوظلابّقلعتكانهاملاطيّطختللةلباق
باعيتساكلذكّمتةنايدّلكيفيفاولالماشلاىلعةيؤرلاةرئادعيسوتلجأنم
ةبسنلاباهنعّيلختلانكميالهّنأالإنيتنايدلاىدحإيفاهلَريظنالّةيساسأتاملك
.اهتاذلصاخلاةنايدلايعوىلإ
ءانبىلعاندعاستيتلاةدّدعتملاىؤرلاةفاقثلاونيدلانيبطبارتلااذهنمتقثبنادقل
رمأّقلعتيالو.يقالتلاءانثأتابقعيهنوكتنأكلذكنكمييتلاومهفلاروسج
سانأعمكرتشملالمعلاةلأسموأ،شياعتلاةلأسميفتابقعوأاًروسجاهنوك
تاماهتالاوةقبسملاماكحألاّنإذإ،اًبلاغدرفلاناسنإلاب،ىرخأىؤريوذ
ءادبإهيّدؤييذلاهسفنرودلااًضيألاجملااذهيفيّدؤتنأاهنكميةّيميمعتلا
.رعاشملاوّيوفعلافطاعتلا
يفاهلاجمرصحنيالةكرتشمةغلناطرتشيكرتشملالمعلاولدابتملامهفلاّنإ
قافآءالجتساىلعبّوصتيهف،كلذنمدعبأامنإودعاوقلاوتاملكلانمنّكمتلا
ةوطخلّوأوهانهعوضوملاباتكلاو.ةّيساسألاتاحلطصملابةطبترملامهفلا
دقل.مالسإلاوةّيحيسملايفةّيساسألاتاحلطصمللمهفقافآاذكهءالجتسالةّيعون
ةعيرشلاةّيلكنمنيملسملاكارتألانيرشانلانيبتاعامتجالالالخنماًّيلجحبصأ
مغرهّنأرزيب–نغيوأةسّسؤميفناملألانيرشانلاوةرقنأةعماجيفّةيمالسإلا
ةّيكرتلاةغللاّنإفاّيكرتيفنورقةّدعةليطنيّيحيسملااياعرلاوسئانكلادوجو
ةغللابريبعتلانعاًمامتمالكلازجعيثيحبريبكلكشبّيمالسإلاعباطلااهيلعبلغي

لخدم١٦



ةّيناملألاةغللايفلاحلاوهكلذك.ةّيحيسملايفةّنيعمةّيساسأراكفأنعةّيكرتلا
مئالملكشباًبلاغريبعتلانكميالف،ريبكلكشبّيحيسملاعباطلااهيلعبلغييتلا
يفةّيمالسإلاّةينيدلاسوردلاًالثممدطصتاذكهو.ةبوعصبالإةّيمالسإراكفأنع
ةرجاهملوصأيوذذيمالتلّيوغلزجعهلّوأ:جودزمّيريبعتزجعبةّيناملألاةغللا
مجعملااذهبغرياذل.ةصّصختملاةّيمالسإلاةعيرشلاتاحلطصمبايغهيناثو
ظافلألالخنماماًعونةراشإلايفوزجعلااذهيّطختيفّماعلايأرلاىلإمّدقملا
نيّيحيسملاةيؤريفةقباطتمتسيلةريثكتاحلطصموميهافمّنأىلإةثدحتسم
فّرصتلاهنكميةّصاخلاتازّيملاوتانيابتلافرعييذلاهدحوو.اهلنيملسملاو
فدهنمكي،اًذإ.عيمجلاةحلصملجأنمكرتشملمعيفعرشيوةمئالمةقيرطب
يلاتلابروديالرمألاف،مالسإلاوةّيحيسملانيبروسجلاّدمىلإزجنملامجعملااذه
ةلاسرميدقتلوحوأنايدالاملعةيوازنممالسإللوةّيحيسمللضرعلوح
ةّيحيسملاضرعّمتيسلب،ّةيمالسإلاةّيساسألاتاحلطصملايفةّيقارشتسا
اتلكيفنونمؤملانولّثمملاهمهفيامكامهنمةعبانةّيتوهالةقيرطبمالسإلاو
.ةصّصختملامهتاءافكىلعءانبنيتنايدلا
لب،ةصّصختملاةّيتوهاللاتاحلطصملاطقفبيصتالةفلتخملاةّيوغللاديلاقتلاّنإ
Lyun(ريابنيالرهظأدقل.جئاتنلاامكةّيملعلاضرعلابيلاسأاًضيأّسمت

Payer(،ةّيكيرمألاةدحتملاتايالولانيبيّبطلاجذومنلاةنراقمنماًقالطنا
تاصيخشتلايفتافالتخاثودحّةيناكمإىدم،اسنرفوايناملأوايناطيربو
ءاّبطأ.ىرخأةاناعم،ىرخأدالب،رياب.ل(دحاولاضرملاضراوعلتاجالعلاو
.انهاندالبيفوةّيكريمألاةدحتملاتايالولا،اسنرف،ارتلكنأيفىضرمو
تافالتخااذكه.)1993سوبماك،]ىرخأنكامأو[نياملاىلع/تروفكنارف
لاقملاف.توهاللاملعيفيلاتلابوةّيناسنإلامولعلايفرثكأحوضوبرهظت
هئاّرقةبغرًالماكعبشينأنكميةّيناملألاةغللابوأةّيكرتلاةغللاببوتكملا
اّمأ،ّيلحملاّيوغللاهطيحميفكلذوّيملعلاىوتسملانمةاجترملاتاعّقوتلاو
لابلاىلعرطخيالةلئسألاقملاّصنريثينأنكميفىرخألاةغللاطيحميف
ىلعةوالع.اهنعباوجراظتنانعكيهان،ّيلصألاّيوغللاقايسلايفاهحرط
ىلعّيوقلكشبزّكرتةّيحطستافيصوتلثمةفلتخمةيضْرعلاكشأيتأتكلذ
كانهىرخأةهجنمو،ّيناملألاتوهاللاراطإيفيخيراتلاةلوقملاقايسطبارت
ّدعيو.ّةيمالسإلاثوحبلايفّينعملاعوضوملاعمّيديقعلاطابترالاوذمامتهالا
.هيلإتافتلالاّمتاّملقاًدجاًريثمًالاجمةّيتوهاللاثاحبألاةنراقمناديم
نوك،ةروظنمةّداماًراركتواًرارمرامضملااذهلمّدقيانهحورطملامجعملاّنإ
عمىنعملابسحلباًّيفرحمجرتُتملّةيكرتلاوةّيناملألانيتغللابةرداصلاهتالاقم
ءازإاًعيمجانتيلوؤسمىلإرظنلابو.ةّيوغللامهتانيابتوءاّرقلاتاجايتحاةاعارم
ّنإف،ملاعلابوعشنيبمهافتللومالسلالجأنماندوهجىلإوّيملسلايطاعتلا

١٧لخدم



ةفرعملاجملّكشيالاًعيمجانتافّرصتدّدحييذلااموانريكفتةّيفيكوّةيهامةفرعم
،رمألااذهبنوّينعمكرتشمنواعتىلإنيعاسلاعيمجف.ءاملعلانمةليلقّةلقلّصاخ
وعضاوكلذكونيدلاةّدامةذتاسأو،ةنهكلاوةّمئألاكةّينيدلافئاوطلاولّثمماًديدحتو
عيمجبالطوةّيوناثلاسرادملاذيمالتوتاذيملتو،ليهأتلاوسيردتلاططخ
،مالعإلاولّثممو،داصتقالاوةسايسلايفرارقلاباحصأو،تاصاصتخالا
نأمجعملااذهُبسح.عوضوملابنيّمتهملاعيمجكلذك،نيدلاءاملعوةفسالفلاو
لاجملايفامكةّيكرتلاةغللابقطانلالاجملايفيّدؤينأوعيمجللةليلجةمدخمّدقي
نيّيحيسملاونيملسملانيبلدابتملامهفلانمّوجءوشنىلإةّيناملألاةغللابقطانلا
ةحلصملجأنمكلذوعمتجملايفةنسحلااياونلايوذنيرخآلاسانلاعيمجو
.سانلانيبّيملسلاكرتشملاشياعتلاوعيمجلا

:نورشانلا
ايناملأ–رنروتنتراموستنأرتيبونامستنياهدراشير
.ايكرت–قريبلآصلاخوكوـچـلسّىلعم

لخدم١٨



راوحلامجعم





)ةّيحيسمرظنةهجونم(ميهاربإ
اًقفو،شاعدقو.ليئارسإءابآنماًدحاوبوقعيوقحسابناجىلإميهاربإّدعي
فصنلايف،)25:10–11:10نيوكتلارفس(ةمكارتملانيوكتلارفستاياورل
باتكلاجراخةرصاعملارداصملايفاّمأ.داليملالبقيناثلانرقلانملوألا
يفرهظيولامعتسالايفحورطممسالاّنأالإ،كلذتبثيامسيلف،سّدقملا
يففالتخاّيأنودنم)17نيوكتلارفسرظنا(ميهاربإوماربأ:نيتقيرط
اميفلادجلارهظيو.)«ليلجلا/مّركملابالا»(لامعتسالايتقيرطنيبىنعملا
دلاووةراسنمجّوزتموهميدقلادهعلايف.ةّيخيراتةيصخشميهاربإناكاذإ
رفس(رجاهةيناثلاهتجوزنمليعامساوهرخآدلوهيدلنكلو،قحسا
ىلعءانب.نيرهنلانيبامدالبىلإهلوصأدوعتّنأضرتفملانمو.)16نيوكتلا
ةريبكّةيرذبدعولايأدهعلاعوضومتحتميهاربإصصقعضييذلاهللانمرمأ
هيخأنباوةراسهتجوزعملحترا،هبضرألابوعشكّربتونيطسلفكالتماو
كلمبىقتلاوطولنعقرتفاكانهو)7–12:1نيوكتلارفس(نيطسلفىلإطول
ربعدعولارّركتينألبق)اهيليامو13نيوكتلارفس(قداصيكلمنهاكلاميلشروأ
.)17نيوكتلارفس(ناتخلاةمالعبدهعلاماربإمتو.)15نيوكتلارفس(ّيهلإروهظ
نعهللاينثينأةرومعومودسبارخلبقلواحثيحليلخلاميهاربإنطوتسا
يفتّلثمتيتلااهتايعادتقحسانبالاةدالولتناكو.)18نيوكتلارفس(هئاضق
ةطقنهللالبقنمهناحتماةّيلمعلّكشتو.)21نيوكتلارفس(ليعامساورجاهدرط
رفس(كالملّخدتبكلذنودليحّمثقاحسإبيّحضينأهللاهرمأذإ،ةورذلا
عماهيفنفدُيليلجلايفاًضرأميهاربإىرتشاةراستومدعب.)22نيوكتلا
اًماع175رمعنعتامهّنأضرتفملانمو.)23نيوكتلارفس(هدالوأوهتجوز
بوعشلاءافرشعمتجي47:10رومزملايف.)25نيوكتلارفس(ليلجلايفنفدو
ميهاربإحبصأديدجلادهعلايف.هوهيممألاكلمميظعتلميهاربإهلإبعشمهّنأىلع
نمؤملاناسنإللّيلصألاجذومنللًاليثمت6–15:1نيوكتلارفسنماًقالطنا
ةلاسر؛19–11:8؛10–7:1؛17–6:13نييناربعلا؛3ةيطالغ؛4ةيمور(
نضحيفنيّفوتملافّقلترّوصت31–16:19اقولحرطيو.)24–2:21بوقعي
ةّيدوهيلا:ثالثلاةيديحوتلاتانايدللجامدناجذومنميهاربإربتعي.ميهاربإ
هيلعمّدقتتنكلو،ثالثلاتانايدلاهذهيفاًرودبعليهنوك،مالسإلاوّةيحيسملاو
.دمحموعوسيوىسوميأ،ةنايدّلكعبطتيتلاةيدرفلاةّيصخشلااهنمّلكيف

تينرأنترام
.هوهي؛ناتخ:ةلصتاذعيضاوم

٢١ميهاربإ



)ةيمالسإرظنةهجونم(ميهاربإ
4ءاسنلاةروس(«هللاليلخب»بقلملاوهف،نآرقلايفةرم69ميهاربإمسإدرو
ميهاربإناكدقل.)78ةيآلا22جحلاةروس(«نينمؤملايبأب»كلذكو،)125ةيآلا
ةيآلا11دوهةروس(هرمألاًداقنمواًعئاط،هقلاخلًاللذتم،بضغلاءيطب،اًميلح
ماعوأ2000ماعاًبيرقتدلودقهنأرثألايفءاجدقلفميهاربإةدالونعامأ.)75

.ةرصبلاوةفوكلايتنيدمنيبةعقاولاروأةنيدميفداليملالبق1900
،اًيتاذاًهجوتناكهللادوجوىلإههجوتنأبميهاربإبةصاخلانآرقلاتايآنمحضتي
ةينالقعلالالخنمكلذكو،ةهجنمةعيبطللهتبقارملالخنمهدحوهيلإىدتهادقف
،ءايبنألامهأنمميهاربإدعُيقلطنملااذهنمو.ىرخأةهجنمرمتسملاريكفتلاو
ىلعو،ةيعيبطلاناسنإلاةرطفقيرطنعهبنمآوهللادوجوىلإىدتهاهنألكلذو
ةيآلا6ماعنألاةروس(هتدابعوهللابناميإللهموقةوعدبميهاربإماقساسألااذه
76–79(.
ةهلآلاددعتيفةقامحلاىدمنّيبينأميهاربإلواحدقفنآرقلايفءاجاملاًقبط
ناكيتلاةهلآلازجعتبثينأدارأامدنعف.دحاولاهلإلادوجوبداقتعإلاةيقطنمو
مطحيواهرسكي،مانصألاىلعيوهيذخأواًسأفهديبكسمأكاذنآهموقاهدبعي
ةجيتنو.هقنعيفسأفلاقلعدقفمانصألاهذهريبكالإاًذاذجاهلعجفاهتراجح
اهنمجرخفهيلعاًمالسواًدربنوكتنأرانلاهللارمأف،قرحلابهيلعَمِكُحكلذل
ةروس(﴾َميِهاَرِبإَٰىلَعاًمٰـَلَسَواًدرَبىِنوُكُراَنٰـَياَنلُق﴿ىذأيأببصُيملىفاعماًملاس
.)69ةيآلا21ءايبنألا
ةيحضتللماتلاهدادعتسإلالخنمهبهطابتراوهلليهانتماللاهبحميهاربإنهربدقل
.ميظعشبكبهادفوحبذلانمهدلوذاقنإبهصالخإوهناميإىلعهللاهازجف،هدلوب
نأباًضيأنونمؤيمهو،جحلاكسانمبماقنملوأنيملسملانمريثكللميهاربإربَتعُي
ةبعكلامضييذلاناكملاكلذيفوهةطيسبلاهجوىلعسانللعضوهللتيبلوأ
26جحلاةروس(تيبلاناكمنآرقلايفءاجامكوميهاربإلهللانيبدقل.مويلا
2ةرقبلاةروس(ليعامسإهدلوعمهئانببموقيوهدعاوقعفرينأهرمأو)22ةيآلا
نأهللاهرمأةبعكلاءانبنمليعامسإهدلووميهاربإغرفنأدعبو،)127ةيآلا
،22،27تايآلا26جحلاةروس(هرهطينأوتيبلااذهىلإجحلابسانلايفيداني

.ةالصلكدنعةيوسدمحممسإعمميهاربإمسإنوملسملاركذي.)28
رتاقدمحم

.ةينيدلاناسنإلاةرطف؛ةيحضألا:ةلصتاذعيضاوم

ميهاربإ٢٢



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةالصلاهاجّتا
وحنمالسإلايفةلبقلاهاجتابولكيهلاوحنةّيدوهيلايفةالصلاهاجتانوكيامنيب
علطموهوالأةّينيدلاةّيخيراتلاةيحانلانمدئاسلاهاجتالاعبتتةّيحيسملاّنإف،ةّكم
ةّرمدوعيسيذلالدعلاسمشحيسملاىلإةسينكلارظنتهبوصف.قرشلايأسمشلا
.ىرخأ
ىفتنااّملو.برغ–قرشلاروحمىلع،ةّيناكمإلابسح،ىنُبتسئانكلاتناكو
سئانكيفكلذكو(يكيلوثاكلاسقطلايفيقب،قرشلاوحنةسينكلاهيجوتاًقحال
بيلصوأ،حبذملاوحننهاكللوبعشللكرتشملاهّجوتلاّيلعفلكشب)حالصإلا
ةسينكلاايجروتيلتقلطناكلذكو.قرشلاّهنأىلعاًّيزمرهرّوصتّمتيذلا،حبذملا
نم،)1965–1962(يناثلاّيناكيتافلاعمجملايفاهديدجتّمتيتلا،ّةيكيلوثاكلا
نهاكلاةطاحإاًنكممتأراهّنأالإ،حبذملاوحننّيلصملاعيمجلكرتشملاهّجوتلا
أشنةدعاقىلإًالعفةّيناكمإلاهذهتلّوحتنأدعبو.ةفلتخمبناوجنمهبةّيعرلاو
ةّيعرلافوقووهوالأةدّدجملاايجروتيللاىلإةبسنلاباًّيلصفمّدُعمهفءوسنمعون
لافتحالايرجيلةسكاعمةقيرطبكلذليدبتّمتكلذل.نهاكلامامأهجولاًهجو
.ّبرللهترادإنمًالدببعشللهرهظنهاكلاةرادإربعساّدقلاب
لفتحييناثلاّيناكيتافلاعمجملادعبحبذمىلعاًبيرقتسئانكلاعيمجتلصحنيحو
رشعسداسلاسوتكيدنبابابلاحصن،بعشلاىلإاًهّجوتمساّدقلابنهاكلاهيلع
كرتشملاهّجوتلابنكلوةسينكللةديدجءانبةداعإءارجإمدعب)2013–2005(
عوسيربعبآلاىلإهّجوتتةسينكلايفةالصلاّنأل،حبذملابيلصبوص
وحنهّجوتّلكيفةدوجومرمألااذهيفةّيناحيسملاةطاسولاهذه.حيسملا
.حيسملاعوسيىلإةّيحيسملايفزمريريخألااذهنوك،حبذملا

دنالرنواهديرفنيف
.سّدقملاسقطلا؛ايجروتيللا؛ةالصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(دوجولابجاولاتابثإ
نأذإ.هللادوجوتبثتيتلاقرطلالكىلإدوجولابجاولاتابثاحلطصمزمري
نمطقفسيلاهكاردإبجيةيرورضةقيقحكيمالسإلانيدلايفرَبَتْعُيىلاعتهللا
تايآلانمريثكلاكانهف.ةينالقعلاةيحانلانماًضيأامنإو،بسحفةيناميإلاةيحانلا
قئالخلاةقيقحبو،نوكلاماظنبركفتلاوربدتلاىلإسانلاوعدتيتلاةينآرقلا
ىلوألاروصعلاذنمنوملسملانوركفملالواحكلذل.نوكلااذهيفةدوجوملا
ثحت.هللادوجوتبثتيتلانيهاربلاولئالدلاداجيإقرطلافلتخمبومالسإلل
،ةيدعبةقيرطبىلاعتهللادوجوبةصاخلاةلدألاضرعىلعةيلاتلاةينآرقلاةيآلا
ُهََّنأمَُهلَنَّيَبَتَيٰىَّتَحمِهِسُفَنأىِفَوِقاَفْالٱىِفاَنِتٰـَياَءمِهيُِرنَس﴿ةيلبقةقيرطبكلذكو

٢٣ةالصلاهاّجتا



لُكَٰىلَعُهََّنأَكِّبَرِبِفكَيَملََوأُّقَحلٱ
امنيبف.)53ةيآلا41تلِّصُفةروس(﴾ٌديِهَشٍءىَشِّ

قلطنت؛ئشنملاوئدبملاعناصلاهاجتابعونصملانمىلوألاةقيرطلاقلطنت
نملواحنميفلواحدقل.عونصملاىلإئشنملائدبملانمةيناثلاةقيرطلا
/935ماعىفوتملا(يرعشألاكلذكو،ةلزتعملاكةركبملاةبقحلايفنيملكتملا

ثيح،هللادوجواونهربينأ)944/333ماعىفوتملا(يديرتاملاو،)324
قلطنمنمواوماقدقلف.ىلاعتهللابءاهتناونوكلانمءادتبامهريكفتقلطنا
لِعلاكرهاوظلاضعبليلحتب«ببسءيشلكل»نأبةلئاقلاةيضرفلا

ِ
،ةكرحلاو،ةّّي

بجيكلذلو،ةجيتنالإوهامنوكلانأباونهربينأاولواحونوكلالخادرييغتلاو
دقنوكينأبجيقولخملااذهنأبكلذدعباونهربو.ةينمزةيادبنوكللنوكينأ
نيملسملاءاملعلاناهربعقي.هللاِلَبِقنم،ةعيبطللقراخببسلالخنمِقلُخ
دوجوىلعينوكلاليلدلاحلطصمتحتمويلانيدلاةفسلفيفةقيلخلابصاخلا
:ًالثامماًقيرطةلدأللهضرعيف)1198/595ماعىفوتملا(دشرنباكلسي.هللا
ةيمالكةّجُحكلذلالخنمروطيونوكللةدعاقكًالماكتماًّيلاثماًميمصتذخأيوهف
دقفكلذنمسكعلاىلعو.هللادوجوىلعاهبلدتسيماظنلاوقفاوتلاىلعةمئاق
ماعىفوتملا(انيسنباو)950/339ماعىفوتملا(يبارافلاكنورخآةفسالفروط

.يدوجولاناهربلالالخنمهللادوجوىلعًاليلد)1037/420
وهمامتهإلابىظحييذلاامنإو،مامتهإلابيفسلفلاماظنلااذهيفدرفلاىظحيال
ةيلاتلاةوطخلاامأ.اهفيرعتنكميالةحضاوةيلجرظنةهجوتحتوهتاذبنوكلا
وأةيناكمإهرابتعاوأةرورضهنوكقلطنمنمدوجولاةظحالماهلالخنممتيف
نوكينأبجيف،ةقيقحلاوةيناكمإلانماًبكرمدوجوملكناكاذإف.طقفاًعنتمم
.ةيرورضةنونيككلانهنوكتنأبجيقلطنملااذهنمو،ةقيقحللببسكانه
يلِكنيباًمهماًقرفكانهنكلو.ةيناكمإلاحلطصمنمنيناهربلاالِكقلطني
يلبقلاىلعيدعبلاناهربلانويمالكلامدقيامنيبف:هللادوجوىلعنيناهربلا
.يلبقلاقيرطلانوروكذملاةفسالفلاراتخي

مدرأنيگنأ

)ةيمالسإرظنةهجونم(عامجإلا
ماكحألانأامبو.يعرشمكحىلعنيملسملاءاهقفقافتانعهقفلايفعامجإلارّبعي
أدبمنإفكلذل،ةذفانتناكهتايحيفدمحميبنلااهردصيناكيتلاةيعرشلا
نوكتنأبجي)1:يهعامجإلاطورشو.دمحميبنلاةافودعبرهظدقعامجإلا
نيذلاصاخشألايفطرتشي)2.دمحميبنلاةافودعبتعقودقةيهقفلاةلأسملا
ةكلملابو،ةءافكلاباوعتمتينأو،نيملسماونوكينأةيعرشلاماكحألانوطبنتسي
قلعتياممعامجإلاعضومةلأسملانوكتنأبجي)3.ميلسلامهفلاوةيهقفلا

عامجإلا٢٤



طابنتسايفءاهقفلالككرتشينأبجي)4.ةيعرشلاماكحألانممارحلاولالحلاب
.يعرشلامكحلا
.ةينيدلاتاقيبطتلابىنعي،دامتعالابريدجعجرمكءاهقفلاةيبلغأىدلعامجإلاّدَعُي
زوجيالو،اهعابتابجيةيعرشةجحوهف،فيرعتللاًقبِط،عامجإلادقعنااذإف
ىرحتينأةيهقفةلأسميفريِشُتْسايذلاهيقفلاىلعبجيكلذل.اهنعجورخلا
.عوضوملاكلذصوصخبردصدقعامجإكانهناكاذإاميفًالوأ
عامجإلاف)1:يتوكسلاعامجإلاو،حيرصلاعامجإلا،عامجإلانمناعونكانه
مهنملكءادبإبامٍمكحىلعءاهقفلاهلالخنمقفتييذلاعامجإلاكلذوه:حيرصلا
مهيأرنيدهتجملاضعبيدبينأوهف:يتوكسلاعامجألاامأ)2.ةحارصهيأر
ةلأسملاكلتيفمهئارآءادبإنعمهرصعءاهقفنمنوقابلاتكسيو،ةحارص
ةيناهربلايتوكسلاعامجإلاةميقصخياميفامأ.هتفلاخموأاهيفيدبأامةقفاومب
ّدَعُيوهف،حيرصلاعامجإلانعيتوكسلاعامجإلافلتخيال)1:ءارآةثالثكانهف
لباًيعطقاًعامجإّدَعُيالهنكلو،يتوكسلاعامجإلالوبقنكمي)2.اًعامجإوةجح
بجويهقفلالوصأيفحجاريأركانهو.ةجحيتوكسلاعامجإلاّدَعُيال)3.اًينظ
نعردصقباسيعرشمكحىلإوأ،ثيدحلاوأ،نآرقلاىلإاًمئادعامجإلادانتسا
.ءاهقفلادحأداهتجاقيرط

ناجروتبلاط

consensus/نينمؤملاعامجإ fidelium)ةيحيسمرظنةهجونم(
نمض(ةيحيسملاةسينكلايفنينمؤملاعيمجلماعقفاوتنينمؤملاعامجإبدصُقي
نيتسينكلاديلقتيفاميسالو،قالخألاوةديقعللةيروحماياضقيف)ةدحاولاةفئاطلا
ةفرعمللاًيساسأاًردصمنينمؤملاعامجإربتعيكلذل.ةيسكذوثرألاوةيكيلوثاكلا
يف–)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملايفديكأتلامتهنأىتح.ةيتوهاللا
نأىلع–ةسينكلابقلعتملايدئاقعلاروتسدلل«ملاعلارونحيسملا»نم12ةرقفلا
ساسألا.ةيكيلوثاكلاةسينكلايفنينمؤملاةعامجلخادأطخلانمٍلاخعامجإلاهذه
لمعيونينمؤملاةعامجيفرضاحسدقلاحورلانأبناميإلاوهكلذليتوهاللا
ةديقعمهفءاسيالأبجيلاحلاةعيبطبو.ةقيقحلاكاردإنممهنيكمتلالخنممهيف
.ًالوأعامجإلاقيرطنعناميإلاةقيقحىلإلصناننأىنعمبهذهنينمؤملاعامجإ
اذهدجنامكهتاذلهـللانالعإنملصألايفيهلاحلاةعيبطبناميإلاقئاقحنأل
نالعإلاةقيقحتسيلعامجإلاةجيتننإفيلاتلابو.سدقملاباتكلايفاًقثومنالعإلا
ةيمهألانأنممغرلاىلعو.رصاعملااهريسفتوحيحصلااهمهفامنإو،هذه
نكلو،قالطإلاىلعلدجلاًيرظنضرعتتملنينمؤمللماعلاعامجإللةيساسألا
نيبمئادرتوتنآلاىتحاهيفلازيالو)ةيكيلوثاكلا(ةسينكلايضاميفناكاًيلمع

consensus/نينمؤملاعامجإ fidelium٢٥



لك
يزيرغلاناميإلاوتوهاللاءاملععامجإوةيبتارتلاةيميلعتلاةطلسلانمٍّ
ةيتوهاللاتاطلسلاوةسينكلاءابآعامجإلرمألاةقيقحيفناكامنيبو.نينمؤملل
ًةدحضقانتلااذهدادزا،نينمؤمللةماعلاءارآلانماًنزورثكأةيضاملانورقلايف
ةمصع»ةرابعفيرعتمتامدنع)1870–1869(لوألايناكيتافلاعمجملاذنم
نم.ةسينكلاعامجإنمحيرصلكشبابابلاىدلميلعتلاةطلسطبنتستمليتلا«ابابلا
نعّربعتاهتافيرعتبةيوبابلاةيميلعتلاةطلسلانأةقيقحدعبتسيالاذهنأدكؤملا
نعةجتانلاةقيقحلاو.اًقبسمهضرتفتالاًضيأاهنكلو،ةسينكلابعشلماعلاناميإلا
اًبلاغ.بسانملكشبرابتعالانيعبذخؤتالنينمؤملاعامجإلةيتوهاللاةيمهألانأ
ناميإلانيبو)ةيكيلوثاكلا(ةسينكلليمسرلاميلعتلانيبنيابتةقيقحلاهذهقفاريام
جاوزلاقالخأ(قالخألالئاسميفةصاخو،ةيلحملانينمؤملاتاعامجليعقاولا
رّسفيةيليجنإلاسئانكلايفيداعلانمؤملانوكلاًرظنو.)ةيسنجلاقالخألاو
يتناتستوربلاتوهاللايفنينمؤملاعامجإىظحيال،هسفنبسدقملاباتكلا
.ةريبكةيمهأب

رنروتنترام

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ضاهجإلا
دلوتاّمليتلاّةيناسنإلاةايحللّيفسعتلاوعورشملاريغءاهنإلاهّنأبضاهجإلامهُفي
نيوكتلارفس(هللاةروصىلعقولخمكناسنإّلكعّتمتيّيحيسملاناميإلاقفو.دعب
ةادأهسفنناسنإلالعجينأمّرحت،ّسمُتالةمرحتاذةّصاخةماركب)1:27
.هللاناكمفّرصتت
الف.ضّوعيالوديرف،هتاذّدحيفةميقيذناسنإّلكنوكيةماركلاهذهىضتقمب
،ىثنأمأناكاًركذ–ناسنإلك.رخآناسنإةايحةميقالوأةميقريرقتهلّقحيدحأ
ةّيّرحلاوةايحلايفهسفنّقحلاّكشالبهدنع–اًضيرممأاًميلس،اًّينغمأاًريقف
ىربكلاةّيحيسملاسئانكلاعيمجناميإقفوو.هتناكمنعرظنلاضغبنامألاو
ىلعىّتحهلاثموهللاةروصىلعهقلخوناسنإلاةماركلوحةلوقملاهذهقبطنت
.ةّيونملاةّيلخلابةضيوبلاداحتااهيفّمتييتلاةظحللانميأ،دعبدلوتاّمليتلاةايحلا
ةّيرشبلاةنونيكللةدودحماللاةسرامملاةعيبطنّمضتترونلاراصبإلبقةايحلاّنأل
لبقنمةايحلاتناكنإف.ةدالولاعمىّتحلمتكتالةّيلمعلالخرّوطتتوةيادبلاذنم
ةّيلمعبموقييذلااّمأ.اهيهنينأناكّيألّقحيالفهللانمةبهوةّيناسنإرونلاراصبإ
ّيحيسملاديلقتلافرعيو.اًميظعاًمثإهسفنلّمحيوهللارماوأفلاخيهّنإفاهئاهنإ
كلتوهو،دعبدلوتّمليتلاةايحللةقلطملاةيامحلابّقلعتياملطقفاًدحاوًءانثتسا
انه،دولوملاةايحلباقميفمألاةايحاهيفنوكتيتلاةّصاخلاةّيئانثتسالاتالاحلا
رمألاّقلعتيالةلاحلاهذهيف.ّةيبطبابسألاًنسحتسمضاهجإلاةّيلمعءارجإنوكي

ضاهجإلا٢٦



رمألاوهو،دعبرونلارصبتمليتلاةايحللدّمعتمورشابملتقبججحلاىلعّينبملا
،ريبعتلازاجاذإو،رشابمريغلتقبرمألاّقلعتيلب،ةلاحّلكيفضوفرملا
ىلعنيتايحلاىدحإذاقنإهقتاعىلعذخأهتاذّدحيفدّيجفّرصتلّيبناجضرعب
.ّلقألا

ربورغرتنوغسناه
.ناسنإلاةمارك؛ناسنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ضاهجإلا
دعوملبقوةضيوبلاحيقلتدعباًدمعمألامحرنمنينجلالازنإوه،ضاهجإلا
ءاهنإىلإيدؤتيتلاضاهجإلاعاونألكفيرعتلااذهنمضتيو.يعيبطلاعضولا
.يعيبطلاعضولادعومىتحوىلوألاةظحللاذنملمحلاةيلمع
نأنممغرلاىلعو،ةرشابمةضيوبلاحيقلتدنعهقفلابسحةيناسنإلاةايحلاأدبت
الإ،همأنودبةايحلاىلعهتردقمدعببسبكلذوةدودحمنينجللةينوناقلاةيلهألا
يفهقحوهقوقحلاهذهمهأنمو.لمتكمناسنإكةلماكةينوناقةيامحبعتمتيهنأ
امأ.رطخللنينجلاةايحضيرعتبقاعتةفلتخمنيناوقعراشلاردصأدقل.ةايحلا
اماذإضاهجإلاميرحتىلعنويديلقتلانوملسملاءاملعلاقفتادقفهقفلاصخياميف
نوكتيتلاتالاحلاكلذنماونثتساوةضيوبلاحيقلتنماًموي120نينجلارمعغلب
لقأوأاًموي40ىلإنينجلارمعةدماوصلقءاملعكانهو،رطخيفمألاةايحاهيف
ىلعكلذكو،نينجلايفحورلاخفنةيآىلعاذهمهيأريفءاملعلادنتسادقل.كلذنم
،12،13ةيآلا23نونمؤملاةروس(نينجلاروطتلحارمىلعصنتيتلاتايآلا

.)5ةيآلا22جحلاةروس؛14ةيآلا71حونةروس؛6ةيآلا39رمزلاةروس؛14
اهطبنتسايتلاماكحأللةرشابمريغةلدأكركذلاةفلاسلاةميركلاتايآلاتذُخأدقل
تامولعملايفصقنلاببسبو،كاذنآنكيملفكلذىلإةفاضإلاب.نوملسملاءاملعلا
ةدملانعكيهان،اًيحنينجلاهبربتُعينأنكمييذلاتقولاةفرعماًنكمم،ةيبطلا
خفننيبةقالعلاتدِجُوساسألااذهىلعو،نينجلاروطتلحارمبةقلعتملاةينمزلا
يفةايحلادوجوبنودقتعيالاوناكنيذلاءاهقفلانإ.اًّيحنينجلارابتعإوحورلا
يتلاةظحللاىتحضاهجإلاةيلمعزاوجنوؤترياوناك،حورلاخفنلبقنينجلا
.حورلااهيفخفُنت
ةيلمعاهبىرجُتنأنكمييتلاةينمزلاةدملابصاخلاءاملعلاءارآيفنيابتلادوعي
ةيلمعنوزيجياوناكنيذلاءاملعلاميسقتنكميذإ.ةفلتخملاتاياورلاىلإضاهجإلا
:ماسقأةثالثىلإةددحمةدمنمضضاهجإلا

٢٧ضاهجإلا



يناثلامسقلاامأ،ضاهجإلاةيلمعاوزاجأنيذلامهءاملعلاءالؤهنملوألامسقلا
اوزاجأدقفثلاثلامسقلاامأ،اهوركمهولعجمهنكلوضاهجإلااوزاجأدقفمهنم
.هوركموهفالإوةيرورضلاتالاحلايفطقفضاهجإلا
ضاهجإلاوأ،لمحلاءاهنإةيلمعنومرحينيذلاءاملعلانمةليلقةلقكانهو
الإضاهجإلانوزيجيالو،ةضيوبلاحيقلتذنموهوكلذلاًينمزاًطرشنوعضيو
.رطخللةضرعممألاةايحاهيفنوكتيتلاتالاحلايف
لكشبضاهجإلاةيلمعنوضراعيهقفلاءاملعةيبلغأنإفثيدحلاانرصعيفامأ
ثيدحلابطلاروطتنمةطبنتسملاتامولعملاىلعمهئارآيفنودنتسيو،حضاو
.هروطتلحارملكيفيحنئاكنينجلانأىلعصنتيتلاو
نينجلاضاهجإةيلمعلوحتاشقانمبطلالاجميفمدقتملاروطتلاراثأدقل
ةيلمعنومرحيرضاحلاانتقويفهقفلاءاملعضعبكانهف،اًيقلخهوشملا
ةيقلختاهوشتبباصملانينجلاةجلاعميفتايناكمإكانهنأبنوريوضاهجإلا
ةايحلايفقحلاأدبمىلإكلذيفنودنتسيو،ةدالولادعبمأمُألامحريفناكءاوس
لحارمنمةلحرميفقوعببيُصأوأ،هتجلاعمنكميالقوعبدلُوناسنإلكل
ةنجألاضاهجإةيلمعنوزيجينيذلانإفكئلوأنمسكعلاىلعو.ةمدقتملاهتايح
،نينجلايفهوشتلاوأقوعلاتابثإبوجوكلذيفنوطرتشياًيقلخةهوشملا
فوسقوعلااذهنأىلإةفاضإ،قوعلااذهجالعلةيناكمإةيأدوجومدعتابثإو
.ةدالولادعبهترسأةايحولفطلاةايحىلعاًدجريبكلكشبواًبلسرثؤي

ناجروتبلاط
.ةنسلاوثيدحلا؛حورلا؛تايقالخألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ريخلالمع/ناسحإلا
لباقمىلعلوصحلاعقوتنودنيرخآللةدعاسملاميدقتوهريخلالمعوأناسحإلا
مهفلاًقفوو.رخآلاهاجتءاطعلاوةبيطلاةينلاوبيرقلاةبحمنعريبعتوهو.مهنم
.ةلادعلانمهنعىنغالاًءزجةمحرلاوفطللاوناسحإلاربتعيسدقملاباتكلا
.يحيسملاناميإلاروحميلاتلابوهوهحالصوهـللاةمحرنمىحوتسمناسحإلاف
حلطصمللعسوأمهفبو.ناسحإللةصاختالاحربتعتءارقفلاةياعروةقدصلاو
.رابتعالانيعباًضيأناسحإلليعوطتلامازتلإلاذخأاننكمي
ديلافرعتالأبجي:ءافخلايفناسحإلاثدحينأبجيسدقملاباتكلابسحبو
نمهذهكةفاقثو.)4–6:1ىتمبسحبليجنإلا(ىنميلاديلاهلعفتامىرسيلا
كلذكويقلتملالالذإبنجتترخآلاهاجتيعيبطلاوتفلملاريغءاطعلاوةدعاسملا
طقفسيلوطرشوأديقنودةبحملانمةدعاسملاعبنتنأيغبني.يطعملاءايربك
ءانثأيلخادلافقوملاوهعوسيمكحلاًقفومهملا.يصخشلادجملاةدايزلةليسوك

ريخلالمع/ناسحإلا٢٨



يتلاةريقفلاةلمرألانعذيمالتلاعمثدحتكلذل.ةبهلاغلبمسيلوناسحإلابمايقلا
نمرثكأتقلأاهنأل،هبىذتحياًجذومناهربتعاولكيهلاةنازخيفنيسلفتقلأ
.)44–12:41سقرمبسحبليجنإلا(مهتلضفنمالإاوعربتيملنيذلاعيمج
نمو.يحيسملاديلقتللاًيسيسأتاًءزجريخلالامعألةعونتملاتاردابملاربتعت
هذهنكلو؛ةفاقثلاونيدلاوةفئاطلادودحةيادبلاذنمزواجتهنأةيساسألاهتامس
ةيريخلاتاردابملانمديدعلاو.ريشبتلاعفاودبةطبترمنوكتاماًبلاغلامعألا
ةسايسللةيموكحلالكايهلايفاًيوينبةخساراذهانموييفربتعتةيحيسملا
دوصقملانوكياماًريثكو.ةليوطةينمزتارتفلوةيومنتلاةناعإلاوةيعامتجالا
ةكارشاهنأيأ،يومنتنواعتاهنأبةيومنتلاةناعإللةيملاعلاةيريخلالامعألاب
.مهعمةاواسمةقالعءانبلىعستونيقلتملالالقتسابفرتعت
نيبةقالعلايهيعمتجملاديعصلاىلعاًمئادهيلعضوافتلاةداعإبجيامو
ةياعرلاةرادإلةيسفانتلارصانعلاوةيدرفلاتاجايتحالليموكحلانامضلا
نأنكمييتلاةيريخلالامعأللةصاخلاتاردابملاكلذكواًيداصتقاةيعامتجالا
ذنمايناملأيفدوسيو.سئانكلاك)ةيندم(ةيعامتجاتائيهوأاًدارفأاهتاعرنوكي
رضاحلاتقولايفو.ةيباقنوةيموكحرصانعنمصاخجيزمرشععساتلانرقلا
متيو.تاسسؤملاراطإيفةميظعةيكيمانيدةصاخلاةيريخلالامعألاتروط
يفتاضيفختلاوتاعربتلانمبئارضلاعاطتقاةيناكمإلالخنماًيموكحاهمعد
.ًالثمتاسسؤملانوناق

تغوفسوكرام
؛ريشبتلا؛ةلادعلا؛)ةيتناتستوربلا(ةيعامتجالاةمدخلاةيعمج؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيعامتجالاةياعرلا؛نابرقلا؛بيرقلاةبحم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناسحإلا
ىلعدامتعإلامدعو،هجولضفأىلعةمهملازاجنإولمعلاناقتإوهناسحإلا
يفاهتاقتشموناسحإلاةملكترهظ.ليمجلادرراظتنانودريخلالعفو،نيرخآلا
نم100و23نيتيآلايفًالثمف،ناسنإلابوأهللابقلعتتاهلكوتايآلانمديدعلا
ىنعمبناسحإلاةملكتدرو17ءارسإلاةروسنم23ةيآلاو،12فسويةروس
نم125ةيآلايفو2ةرقبلاةروسنم112ةيآلايفامأ.نيرخآللريخلالعف
ةقيرطبوهجولمكأىلعلمعلازاجنإىنعمبناسحإلاةملكتءاجف4ءاسنلاةروس
.ةميقتسم
ةيآلايفهركذءاجاماذهو،هقلخلامكلريشيوهفهللبوسنملاناسحإللةبسنلابو
هبدصقُييهلإلاناسحإلا.64نباغتلاةروسنم3ةيآلاو،32ةدجسلاةروسنم7

٢٩ناسحإلا



ةيآلاو،28صصقلاةروسنم77ةيآلايفدرواماذهو،هقلخىلعهللامركاًضيأ
.65قالطلاةروسنم11
جتانلاقلخلانسُحوحلاصلالمعلاينعتيهفناسنإللناسحإلاةفصتَبِسُناذإو
هيلإتراشأاماذهو،هلمالستسإلاو،هللابطابترإلاو،قيمعلامارتحإلاروعشنع
.10سنويةروسنم26ةيآلاو،16لحنلاةروسنم30ةيآلا:ةيتآلاتايآلا
ةينلانسحووفعلاوظيغلامظكلثم،ىرخأتارابعبناسحإلاىنعمنآرقلاطبري
13ةيآلاو،3نارمعلآةروسنم135و134نيتيآلايفهدجناماذهو،ربصلاو
فسويةروسنم90ةيآلاو،11دوهةروسنم115ةيآلاو،5ةدئاملاةروسنم

ناسحإلاىنعمبدصقي3نارمعلآةروسنم148و147نيتيآلايفو.12
ةروسنم236ةيآلايفو.ةيمادتاريغتدعبهتعاجشوهتابثوبلقلانانئمطا
.مركلاوىضرلاىنعمبناسحإلاةملكتدرو62ةعمجلا
ىتح.ةيباجيإلاتايكولسلالكةزيكروهناسحإلانأجتنتسُييناعملاهذهلكدعبو
ناسحإلانعليقاملمجأنمو.لثاممىنعمبناسحإلاةملكتلمعتساثيداحألانأ
نكتملنإف،هارتكنأكهللادبعتنأناسحإلا»:ليربجثيدحوهثيدحلابتكيف
.)ملسمويراخبلاهاور(«كاريهنإفهارت

ولغوأيجـپاـچناسحإ
.ةكئالملا؛لمعلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةريرهيبأنع،50مقر،...ليربجلاؤس37باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص
.رمعنع،93مقر،....مالسإلاوناميإلاةفرعم1باب،ناميإلاباتك،ملسمحيحص

)ةيحيسمرظنةهجونم(بارشلاوماعطلاماكحأ
مازتلالاو.ةرثكبسدقملاباتكلايفةيربعلارافسألايفبارشلاوماعطلاماكحأدرت
وهامكاًدوهياوناكنيذلا،لئاوألانييحسملانأامك.ةيدوهيلاةنايدلازّيميرمأاهب
امناعرسنكلو.اهبنوديقتياوناك،حيسملاوهعوسينأبنونمؤياوناكوفورعم
،اًدوهياونوكيملنميأ،اًضيأنيينثولانمعوسيعابتأناكاذإامعلاؤسلاريثأ
رمألااذه.يربعلاسدقملاباتكلايفبارشلاوماعطلاماكحأبدّيقتلاىلعنيرَبجم
نيبعازنأشنكلذل.اهبمازتلالانمدوهيلاريغءافعإللخدتيسلوبلوسرلالعج
ةيضقلحمت،سدقلايف،اًبيرقت.م50ماع،لسرلاعمجمبيمساميفو.لسرلا
َىلَعَلَّقَثُيَالَْنأىََرأاََنأَِكلِذل»:سرطبحرصو.سلوبفقومحلاصلعازنلا
،ِماَنْصَألاِتاَساَجَنْنَعاوُعِنَتْمَيَْنأْمِهَْيِلإْلَسُْريْلَب،ِمَمُألاَنِمِهللاَىِلإَنيِعِجاَّرلا
زلاَو

ءافعإاًيلمعمتاذكهو.)20–15:19لسرلالامعأ(«ِمَّدلاَو،ِقُونْخَمْلاَو،اَنِّ
نمنيلوحتملاددعنأامبو.ةيدوهيلابارشلاوماعطلاماكحأةفاكنمنيينثولا

بارشلاوماعطلاماكحأ٣٠



،حيسملاباونمآنيذلادوهيلاددعفاعضأزواجتامناعرسةيدوهيلاريغطاسوألا
نعرظنلاانضضغاماذإاذه،بارشلاوماعطلاماكحأنمةيلاخةيحيسملاتحبصأ
.مايصلافدهباًيخيراتماعطلانيناوقضعب

ستنأرتيب

)ةيمالسإرظنةهجونم(بارشلاوماعطلاماكحأ
،فارسإلامدعوهيلعهركشوتابيطلانمهللاهقزراملكأبناسنإلانآرقلارمأي
ةروسنم31ةيآلاو2ةرقبلاةروسنم172ةيآلاهيلإتراشأاماذهو
نادميامهنألكلذو،مالسإلايفضئارفلانمبارشلاولكألادُعي.7فارعألا
امك.لمعلاوتادابعلاءادألطاشنلاوةقاطلاوشيعلايفرمتسيلةوقلابناسنإلا
ّدعُتفةمعطألاةيقبامأ،ةمرحملاتابورشملاوةمعطألاضعبمالسإلايفدجوت
الوباوثهيفسيليذلالمعلاىلعةلالدلهقفلايفمدختستحابملاةملكو،حابملانم
،نآرقلايففصوتولالححلطصماهيلعقلطيةمعطألاهذهو.ةيصعمهيف
ةمعطألانمتامَّرحملاو.تابيطلاب5ةدئاملاةروسلانم4ةيآلايفاًديدحتو
.ةنسلاونآرقلايفحيرصصناهمرحيتلاكلتيهةبرشألاو
زوجيالامك،ريزنخلامحلومدلاوةتيملالكأمرحينآرقلانأاًضيأمولعملانمو
.هللامسااهيلعركذيمليتلاوأ،هللامساريغاهيلعيمسيتلاةحيبذلالكأكلذك
اموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملايهاهلكأمرحييتلاحئابذلانيبنمو
.تومتنألبقيأبسانملاتقولايفتحبذيتلاحئابذلاكلتءانثتساب،عبسلالكأ
املكأمَّرحيهنأ6ماعنألاةروسنم121ةيآلاو5ةدئاملاةروسنم3ةيآلاركذت
يتلاموحللاةلكآتاناويحلالكأرظحي،كلذىلإةفاضإلاب.بصنلاىلعحبذ
نمو،حراوجلامحللكأاًضيأةنسلامرحتامك.اهتسيرفعيطقتلاهبلاخملمعتست
ةروسنم90ةيآلايفهركذءاجاماذهو،رمخلاكالهتسارَّظحيتابورشملا
.5ةدئاملا
وهو،بارشلاوماعطلاصخييبسنميرحتاًضيأكانه،هركذقبسامبناجىلإو
ةمئاقلاتالماعملاوةوشرلاوةقرسلالثم،ةيعرشريغةقيرطبهبسكمتلامبلكألا
ةروسنم173ةيآلايفاًديدحتو،نآرقلانأمولعملانمو.لايتحالاوابرلاىلع
دنعةريغصةيمكبتامرحملالكأحابأ،6ماعنألاةروسنم145ةيآلاو2ةرقبلا
يتلاةبرشألاوةمعطألانعرظنلافرصبو.توملانمةيشخلادنعيأةرورضلا
يفيأرشابمريغلكشبهميرحتعقواماًضيأدجن،اًعطاقاًميرحتاهميرحتعقو
برقتامالعنمو.ةحصلابرضمهنأوههميرحتيفببسلاو،حيرصريغصن
ءانثتساب،مهبارشومهماعطلكأنيملسمللحيبينآرقلانأوهباتكلالهألمالسإلا

٣١بارشلاوماعطلاماكحأ



بتكلالهأللالحنيملسملابرشوماعطنأوهواًضيأزئاجسكعلاو.تامَّرحملا
.5ةدئاملاةروسنم5ةيآلايفدرواماذهو،ىرخألاةيوامسلا

لانوأدلاخ
تامرحملا؛ةينيدلاتاحابملا؛ةينيدلاضئارفلا؛ةيحضألا؛لمعلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةينيدلا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةرخآلا
ةيحيسملاروهظلبقنايدألاخيراتيفىتومللملاعكةيناثةايحدوجوةركفتأشن
لكشباهيلإتلخدةيحيسملالبقامةرخآلاتاروصتلةريثكرصانع.ليوطنمزب
سدقملاباتكلانمكلذكو،نييحيسملاىدلةعئاشلاةيبعشلاتادقتعملانميسيئر
.تايلاكشإنودهذهكتاريثأتنكتملكلذعمو.اًضيأةيبدألاةيتوهاللاتافلؤملاو
تامسميدقتلطقفةصصخمتناكةرخآلانعةيديلقتلاةيفرخزلاتاحوللاف
ةقلعتملاةينيدلاتادقتعملاةساردوأتايورخألاملع(ةيحيسملاايجولوتاخسإلا
داعبألانأيفنمكيكلذيفببسلاو.)ملاعلاةياهنويدسجلاتوملادعبامةايحلاب
.اًضيأةينامزولبال،ةيناكمرطأيفةعوضوماهمظعميفلازتالةيورخألا
ءايحألاملاعبناجىلإىرخأةينمزةرتفوأرخآناكماهنأىلعةرخآلاميدقتمتي
ةايحلاودبتكلذبو.ةيضرألاةايحللةيزاومًةايححبصتيلاتلابو،هجراخوأ
ةيناثلاةايحلاميسقتمتيثيحب،نوكللنينّوكمنيأزجكةيناثلاةايحلاوةيضرألا
،ميحجلا(باقعلاةقطنمو)توكلملا،سودرفلا(لامكلاةقطنم:نيأزجىلإاًضيأ
امةايحلاانعضواذإالإهذهةيحيسملارظنلاةهجوفاصنإنكميالهنأالإ.)منهج
ةايحلامهفنكميالو.قلطملكشبنامزلاوناكملازواجتترطأيفتوملادعب
يحيسملاداقتعالابسحبيضرألاتوملادعبناسنإللهـللااهبهييتلاةديدجلا
ةايحلاهذهيفلامكوهىرحألابوجرملا.نيملاعنيبةيلاقتناةلحرماهنأىلع
درفلاةايحلةيخيراتلاةرتفلايفثدحاملكرّيغتملكشبنمضتي،ملاعلااذهو
نماهلمكأبةقيلخلاررحتتناكملاونامزلانعاًديعبوةلاحلاهذهيف.نوكلاو
اًهجو»هـللاعمةيراوحةيصخشةقالعبواًديدجاًبرقناسنإلاحنمُيوتوملاةيئانف
صئاصخببسبو.)13:12سوثنروكىلإىلوألالوسرلاسلوبةلاسر(«هجول
ةينوكلاةرهاظلاعميلاثملكشبهطبرمتيتايونعمللةعفارلاوةحرفملالامكلااذه
لوبقريربتنكمينارفغلاوةبحملاّيلكهلإبنييحيسملاناميإساسأىلعو.ءامسلل
.توملادعبلامكلااذهىلإقيرطلارشبلاعيمجمامأحتفيسهـللانأةركف
يأّصلخينأباًضيأهـلحمسيالةرحةدارإهلنئاككناسنإللهـللاقلخنكلو
مئادرارقذاختالةيناكمإدوجوةرورضتناكانهنمو.هنعاًمغرهتومدعبناسنإ

ةرخآلا٣٢



ةلاحلاهذه.هـللانعناسنإلاداعتبااهعبتييتلاوةرفاغلاهتبحمدضوهـللادض
باطخلليحيسملاىنعملالثمتهـللانعداعتبالابةرحلاناسنإلاةدارإلةلوؤسملا
ثيحنمروحمتتيتلا–هذهةيرشبلاةعيبطلاةلاحنألو.ميحجلانعيديلقتلا
ملألابةطبترمةيرشبلاةعيبطلاهذهنوكتس،هتعيبطعمقفاوتتال–هـللالوحأدبملا
اًيباجيإهريسفتنكميةرخآلاموهفمباًيناميإطبترملاةمايقلامويو.ةاناعملاوباذعلاو
ةبحملوبقوهبونذىلعهمدنبناسنإللرحلاويئاهنلايصخشلارارقلاةظحلهنأب
.ةمحرلايلكلاهـللا

رنروتنترام
.ةبحملا؛ةنونيدلا؛ميحجلا؛توكلملا؛ايجولوتاخسإلا؛تاومألاةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةرخآلا
ذإ.ةيويندلاةايحلاءاهتنادعبأدبتيتلاةدلاخلاةايحلاكلتنعةرابعيهةرخآلا
يهتنيفوسذإ.مالسإلايفناميإلاناكرأنماًنكرةرخآلارادلابداقتعإلالكشي
موقيفوسماظنلااذهيفف.اًديدجاًماظنهللائشنيثيح،ينوكلاُماظنلاةمايقلاَموي
بصْنُيثيح،ناكميفسانلارشحُيمايقلادعبو.ةديدجةايحأدبتلمهروبقنمسانلا
.هلامعأبسحلك،باسحلامتيو،نازيملاهيف
مامألوؤسمناسنإلانأو،ةرخآلارادلاكاردإيفةيرهوجةلأسمناميإلارَبَتْعُي
دعبنوبَقاعُيوأسانلاباثُيفوسهللامكحبسحبو.ايندلايفهلامعأنعهللا
باقعلاوهناميإلامدعءازجو،ةنجلالوخدوباوثلاوهناميإلاءازجف.توملا
ةيآلا36سيةروس(هللاةردقبناميإلاةمايقلامويبناميإلاطرتشي.رانلالوخدو

ناسنإلاهللاحنمدقل.)86ةيآلا23نونمؤملاةروس(لداعلاهللامكحبةقثلاو)67
،حلاطلاوحلاصلانيبزييمتلاىلعةيلباقلاناسنإلكلنإفكلذل،لقعلاوةماركلا
ةايحلايفناسنإلاىلعمعنأدقهللانإ.ملظلاولدعلانيبو،لطابلاوةقيقحلانيبو
دقفكلذبو،)9ةيآلا32ةدجسلاةروس؛2ةيآلا6ماعنألاةروس(ةريثكمعِنبايندلا
11دوهةروس؛3–1ةيآلا76ناسنإلاةروس(ةريبكةيلوؤسمناسنإلاهللالَّمح
مهاسيكلذبو.حلاصلالمعلارايتخايفرارقلامامأناسنإلاعضيهللاف.)7ةيآلا
داقتعاللاًقبِطف.ةيقالخألاهتافرصتريوطتيفملسملامعديفةرخآلابناميإلا
.ةيقيقحلاةيدبألامَعِنلابةرخآلايفسانلانمنوحلاصلاباثُيفوسيمالسإلا
الأو،هلهللااهبهويتلاةيويندلامَعِنلالكنمديفتسينأناسنإلاىلعيغبنيو
نعداعتبإلاىلإدوقيةلئازلاةيويندلامَعِنلابثبشتلاف.ةلئازمَعِنلاهذهنأبىسني
نماضتلاو،حماستلايفعراستلاو،ةليضفلاو،تاذلاناركنو،ربلاو،ةلادعلاكميقلا

٣٣ةرخآلا



لحنلاةروس(ةرخآلايفاهلجأنمناسنإلاباثُييتلاميقلايههذهف–يعامتجالا
.)27ةيآلا40رفاغةروس؛38ةيآلا4ءاسنلاةروس؛60ةيآلا16

يجـچابدمحم
.ملاعلا؛ةمايقلاموي؛ثعبلاموي؛لمعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(قالخألا
ةايحلانمسوململالكشلااهنأب«قالخألا»ىلإاًمئادراشي«قالخألاملع»فالخب
اهّرقييتلافارعألاوتادقتعملاوفقاوملالمجمحلطصملااذهلمشيو.ةيقالخألا
مهتافرصتومهلاعفأاهساسأىلعنونبيوةديجاهنأىلعةيعمتجمةعامجوأصخش
نكميقايسلااذهيف«ةديج»ةفصلةيقالخألاةيمهألاو.مزتلملكشبةيصخشلا
رشبلاةايححاجنيفمهسيوبسانمهنأىلعنيعمفرصتلرظنلالالخنماهمهف
ةدحولّكشيتافرصتلاهيجوتلماعلايليصفتلاجذومنألااذه.مهنيباميفشياعتلاو
جامدنالاةيلمعلالخنمدرفلللصيو،يعمتجملامهماظنوسانلاةفاقثعمةلماكتم
نعامنإو،بسحفتافرصتلاهيجوتنعةلوؤسمتسيلاًذإقالخألا.عمتجملايف
.اًضيأةيدرفلاوةيعامجلاةيوهلاقلخ
اًضيأةيحيسملايفكانهةيعامتجالاةمظنألاوتافاقثلاةفاكيفلاحلايهامكو
.ةحيحصوةديجاهنأىلعاهيلإرظنُيهذهكفارعأوتادقتعمنمثراوتمنوزخم
نايوتحيناذللاديدجلاوميدقلانيدهعلارافسأيفروذجاهلةيحيسملاقالخألاو
14:25ةمكحلارفس؛17–20:1جورخلارفس(اياصولاوتاداشرإلانمديدعلا
دوعيلضفلانأمغرو.)23–5:19ةيطالغىلإلوسرلاسلوبةلاسر؛اهدعبامو
ةمجرترارمتساببلطتتقالخألاتناكوكاذنآةشاعملاةايحلاقايسىلإكلذيف
اياصولاوتاداشرإلاهذهلكظفحيامنكلو.نيَدارملاةفاقثلاونمزلاىلإةيعقاو
ةبسنلابلاعفألالكف،يتوهاللااهريسفتوهيحيسملااهعباطاهحنميورييغتلانم
هاجتاهلقباسلايصالخلاهـللالمعىلعلاعفأدودرالإتسيليحيسملانمؤملل
ةيعامتجالاةقئاضلانميلاتلابورصمةيدوبعنمهبعشهوهيررحامكو.ناسنإلا
عوسيهنباةطساوبةيرشبلاىدتفاامكو)اهدعبامو1:13جورخلارفس(عمقلاو
اذكه،)3:24ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر(بونذلاوةئيطخلانمحيسملا
مهعمًالداعواًنماضتم:نيرخآلاسانلالماعينأيحيسملاىلعاًضيأيغبني
ةيحيسملايفبيرقلاةبحمبهـللاةبحمطبترتاذكه.مهباًفوؤرومهلاًيعارمو
هـللاةبحمهسفنتقولايفىلجتتبيرقلاةبحميفف.هيفلاصفناالاًطابترا
وهةبحملانمعونلااذهنعفورعملالاثملا.)25:40ىتمبسحبليجنإلا(
ةجودزملاةيصولا.)37–10:25اقولبسحبليجنإلا(قوفشلايرماسلالثم

قالخألا٣٤



ةفاكيفاهرهوجوةيحيسملاقالخألاساسأيهاَذإبيرقلاةبحموهـللاةبحمل
.ةيدرفلافارعألاوميقللةدِّدحملاةيعامتجالاةيفاقثلاوةيخيراتلاتافالتخالا

ربورغرتنوغسناه
.بيرقلاةبحم؛قالخألاملع:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(قالخألاملع/قالخألا
:لاؤسللاًّيملعّللعمباوجنعشّتفي،يتاذّيلقعريكفتةيرظنوهقالخألاملع
ةّيرحللةّيناسنإلاةبرجتلاّةيحيسملاقالخألامهفتو.«؟هلعفانيلعبجييذلاام»
امهضعبعمديدشلكشبناتطبارتموهسفنلصألاامهلنيتاهّنأّةيلوؤسمللو
نيبرشععساتلانرقلارخاوأّيكيلوثاكلاتوهاللايفتانيابتتأشن.ضعبلا
نيبضقانتلاباًّيرهوجلصتملّوألاف.ةّيعامتجالاتاّيقالخألاوقالخألاتوهال
يلاتلابوملاظوهامولداعوهامنيبزييمتلابةيناثلالصتتاميفّرشلاوريخلا
.ّةيعامتجالاماظنلاتّايلكيهنيوكتب
مامتهالاهيجوتيفلّثمتترشبلاهاجتدودولاهللانمّيحيسملاناميإلاتاجاتنتساّنإ
هللّيحيسملاموهفمللّيكاردإلاقفألاف؛نيرخآلاىلإطورشماللاورّرحملا
كلذلجأنم.نيشيعمةّيناسنإونماضتةّيقالخأىلععّجشيقلخلاوناسنإللو
طورشزيزعتوناسنإلاّةيناسنإفاشتكايف،ةّيقالخأةطلسك،ةسينكلاةّمهمنمكت
ةقيلخلاورشبلاعيمجصالخيفةقلطملاهللاةدارإسّسؤتو.حجانشياعتلّةيناسنإ
صخشلاةماركةّيقلطموقولخمللةّيتاذلاةميقلا–ّيحيسملارّوصتللاًقفو–ءاعمج
ربتعُيو.ةايحللةّيعامتجالاوةّيجولويبلاطورشلاقايسيفامهؤافيتسابّجوتينيتللا
،اًّيحيسمةعوبطملاقالخأللقمعألاَليلعتلاسّدقملاباتكلايفّةبحملاحلطصم
ةّبحملا:ّيسنكلاءاضفلادودحّلكلةيّطختملاقالخألااًضيأهسفنتقولايفو
نأعيطتستيهاهدحوو،ناسنإّلكلّقحيهسّدقملاباتكلاميلاعتقفوةديكألا
ًةماركناسنإّلكىفوييكاردإلاقفألااذهيف.ةقلطملاهتماركيفناسنإلاكردت
وأصئاصخةّيأوسنجلاوةّيسنجلاوةنايدلانعّةلقتسموةئزجتللةلباقريغ
ليلعتيفاهسفنةّيحيسملاقالخألاةزيمنّيبتالكلذلجأنم.ىرخأتازاجنإ
يفةهّجوماهنوكيفلب،مهّقحنمهنوربتعيثيحبنييحسمللطقفحاتمريياعملل
عيمجىلإةّصاخلااهتاّعلطتلاًقفوهّجوتتيهف،ةّيصوصخللّيساسألايّطختلاراسم
.ةّيلكلاقالخألاموهفمبسحاهريسفتيرورضلانميلاتلابو،رشبلا
ةّيلمعلةقفارملالكاشملانعةباجإللةلواحمةّيحيسملاةّيعامتجالاتاّيقالخالاّدعتو
مهفتيهف،ليجنإلاءوضىلعةّيملعبيلاسأبةثيدحلاتاعمتجملايفرّوطتلا
ّيهلالاّقحلاةدحوف.ةّيعامتجالاةايحلانيوكتيفةكراشمللاًفيلكتواًنيكمتناميإلا

٣٥قالخألاملع/قالخألا



براجتًةّصاخوهانهرايعملاو،ةلادعلاوحنبوؤدلايعسلابمزلُتيناسنإلاّقحلاو
باتكلايفّبرلاتوكلمبةراشبلااهعضتيتلاعمتجملايفّلظلاةرئاديفنيفقاولا
شَبُأليِنَحَسَمُهَّنَأل،ََّيلَعِّبَّرلاُحوُر»:4:18اقولرظنا(اهينيعبصنسّدقملا

َرِّ
ةّيعامتجالاتاّيقالخالاتاّعلطتوهءارقفللرايخلانوكيانهنم.)«َنيِكاَسَمْلا
ليكشتيفةكراشملاةءافكوةّيوغللاةراهملاعيجشتىلإهّجوماهراسمف.ةّيحيسملا
امك.ةّيداصتقالاوةّيعامتجالاوةّيسايسلااياضقلايفدرفلانمؤملاوةسينكلاةسّسؤم
ةّيسايستارارقوةّيعامتجاتّايلكيهعضولتاّيجيتارتساوريياعمنعثحبتاهّنأ
ةّيلوؤسمومالسلاوةلادعلالوصحنمنّكمملاراسملاىلعةّيداصتقاتاءارجإو
ةسرامملايفّةيلوؤسملاوزفاحلانعّيصخشلايقالخألالاؤسلافالخبو.قلخلا
ةّيعامتجاتاسّسؤملوحةّيعامتجالاتايقالخألايفرمألارودي،ةّيصخشلاّةيلمعلا
ئدابملاوهةّيحيسملاةّيعامتجالاتايقالخأللّيجهنملاساسألاف.ةمظنأوتاّيلكيهو
ٍةياغكةقلطملاناسنإلاةماركمهفييذلادرفلاصخشلاأدبماهتدعاقو،ةّيعامتجالا
ةّيصخشلاةّيرحلاقوقحيفّىلجتت،ّيعامتجاماظنّلكلاًيداهاًرايعماهتاذّدحيف
ناسنإلاهسفنتقولايف.ّةيسايسلاةكراشملاقوقحوةيعامتجالابلاطملاقوقحو
ةدعاسملاونواعتلاوةعامجلاىلعةّدشلاتاقوأيفدمتعيّيعامتجانئاك
ربعةيعامجلاةرطيسلانمةيامحلاىلإكلذيفجاتحيهّنأالإ،)نماضت(
لمشألاديدهتلاّنإ.)لفاكت(ةريغصلاةّيعامتجالاةدحوللةيساسألاّةيلضفألا
بجيريبدتلاوشيعلايفةرصاعملاةقيرطلالالخنمةّيعيبطلاةايحلاسسأل
ةّيلوؤسملرمآهّجومهّنأبّيحيسملارّوصتلاهمهفييذلاةمادتسالاأدبمبهتهجاوم
ةسينكلاةداهشوقّبطملاناميإلاعماًمئاقلاصتالانوكينأيرورضلانمف.قلخلا
ططخمامأاهتميقوةيحيسملاقالخألاىلعةقفاوملانالعإةردقزاربإلجأنم
قفارياذل.ةدّدعتملاحلاصملاوتاعانقلانيبرئادلالادجلاءانثأةّيناملعلاقالخألا
ةردقلاحيضوتىلإىعسيوةّيسنكلاّةيلمعلاَةسرامملاّيلقعلايقالخألاُريكفتلا
ىلعمهفُينأبجياماذهو،ّيعامتجالاراوحلاءانثأّيحيسملاناميإللةرِّرحملا
طبرتةقلحهنوكنمو.عمتجملاعمراودألاةسينكلااهيفلدابتتةّيميلعتةّيلمعهّنأ
رسجّدعيهّنإفّةيملعلاةّيعامتجالاقئارطلاوةيفسلفلاقالخألاوتوهاللانيب
ةّيملعلاهطورشبيفيهّنإفاذكههنوكنمطقفو.عمتجملاوةسينكلانيبلصاوت
.ةبسانمةقيرطبناسنإلاةايحعقاوسكعينأهنكميوةّصاخلا

تغوفسوكرام
اياصولا؛ةّينيدلاماكحألا؛قالخألا؛ناسنإلاةمارك؛عمتجملا؛ةّيرحلا:ةلصتاذعيضاوم
.رشعلا

قالخألاملع/قالخألا٣٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(تايقالخألا
موهفملف.اًعساوًالماشىنعميمالسإلاموهفملايفتايقالخألاحلطصممضي
مدختسُيثيح،كولسلاو،ةيصخشلاو،نيدلابةرشابمةقالعيمالسإلاتايقالخألا
ًالثم(ماعلاةايحلابولسأ)أ:يهةفلتخمغيصثالثنمضقالخألاحلطصم
)ج،)ةنهملاتايقالخأ(كولسلادعاوقةعومجم)ب،)ةيمالسإلاتايقالخألا
تايقالخألاًالثم(،ةايحلابولسأو،كولسلادعاوقىلعيفسلفلارّكفتلاساكعنا
ةفسلفنيبةديطوةقالعيمالسإلاموهفمللاًقبطدوست.)ةفسلفلانمءزجك
ةفسلفلعجىلعةردقلاهلناسنإلانإفكلذلةجيتنو،ةيناسنإلاةعيبطلاوقالخألا
ذاختانأىلعلدياذهو.كلذلةيقالخألاةاونلاكلتميوهف،هكولسلاًرهوجقالخألا
.قالخألاةفسلفلاًمئادةعضاخرشلاوريخلانيبزيمتيتلاتارارقلا
يبنلانأةريرهيبأنعيقهيبلاهاوراميفلوسرلاثيدحنيبةقيثوةقالعكانه
عيمجروصتنيبو)يقهيبلارظنأ(«قالخألامراكمممتألتثعُبامنإ»:لاقدمحم
.قالخألاةفسلفلسانلا
نأبلئاقلاموهفملانمدضلافقومناسنإلارهوجلةيقالخألاةاونلالوبقأدبمفقي
تايقالخألانيبقرفتيتلاروطتلاةيرظنلةجيتننوكيدقةدامنمناسنإلاءوشن
ةماعلالماعتلادعاوقىلإريشتتايقالخألاف.بادآلاوتاداعلانيبو،ديلاقتلاو
.ةيبسنلالماعتلادعاوقىلإكلذنمسكعلاىلعريشتفديلاقتلاامأ،ةدئاسلاو
نمءزجالإيهامتانئاكلاعيمجبوهقلاخبناسنإلاةقالعنإفنكيامفيكو
.تايقالخألا
عورفنمعرفيهف،لماعتلايفناسنإلاةدارإاهنأىلعاًمومعتايقالخألافرعُت
.لماعتلاكلذضفرتوأديؤتيتلادعاوقلاكلتدِجوتيتلاةيرايعملامولعلا
رخآو،ةماعلائدابملابمتهييرظنامهدحأ،نيناديمىلإتايقالخألاملعمسقني
ىلعتالضعملامهأنمف.ةسوململاوةقيقدلاتاداشرإلاوتاميلعتلابمتهييلمع
نعةبوجألاصخياميفامأ،تايقالخألاردصمنعلاؤسلاوهيرظنلاديعصلا
.ةميقلاودوجولانعجتنتيتلاةلصللاًقبطفلتختيهفلاؤسلااذه
ناتلأسمميقلاودوجولانأبةيديرتاملاةسردملاوةلزتعملاةسردمعابتأنمؤي
ريخلاكةيعونتازيمبدوجولاوميقلاهللاقلخثيح،ضعبلاامهضعببناتطبترم
ىلعةردقلاناسنإللنإ.ريخلالعفبمهرمأوهدابعىلعرشلالعفمرحف،رشلاو
لمعبهدابعرمأهللانألكلذو،ةيوامسلابتكلانعلزعمبورشلاوريخلاةفرعم
يفنألرشلالعفنعمهاهنو،مهايندومهنيديفمهلريخلاكلذيفنألتاحلاصلا
نأدعبف،ةيدايحلاميقلاتاذةقيلخلابنونمؤيمهفةيرعشألاامأ.مهلةرضملاكلذ
وههللاهبرمأاملكف.رشلاوريخلانيبقرفينأناسنإلافرعلسرلاهللالسرأ
لاعفأنومِّيَقُيمهنإفةيديرتاملاوةلزتعملاامأو.رشوههنعىهناملكو،ريخ

٣٧تايقالخألا



نعجتانلاررضلاوأةدئافلابةنوهرمةيقالخألاةميقلاف،اهبقاوعبسحبناسنإلا
.ناسنإلاّةينبامنإوهبقاوعبسيللمعلاةميقنوسيقيمهفةيرعشألاامأ.لمعلاكلذ
ةروكذملاةيمالكلاتارايتلايفةدراولاةيقالخألاتاعيرشتلانأنممغرلاىلع
ردصيقالخأمكحيأعضخينأنكمملانمهنأالإ،ةرورضلاعباطلمحتاًقباس
نوطعينوملسملانويقالخألاف.لدجلاوأةشقانمللًالباقنوكينألامناسنإقحب
.ةيرظنلابناوجلانمربكأاًنزوتايقالخأللةيقيبطتلابناوجلا
ريوطتيفاًذفاًجذومندمحميبنلاصخشيفناسنإلليمالسإلانيدلامدقي
ريخاهقبطواهبلمعامنإوبسحفهللااياصوّغلبيملاًدمحميبنلانإف،هتايقالخأ
ًالوقهبءادتقالاملسملكىلعبجيكلذل.ناسنإللجذومنريخقحبوهف،قيبطت
فلتخميفوهتايحلحارمعيمجيفلماكلاناسنإللىلعألالثملاهنألًالمعو
كلذو،ميظعقلخوبدأىلعلاًدمحميبنلانأنآرقلايفهللاركذدقلف.اهبناوج
ٍُقلُخَٰىلََعلَكَِّنإَو﴿هعئارشومالسإلايفيلجتملاو،هبهللاهبدأيذلانآرقلابدأ
هيبنبيسأتلاىلعهدابعنآرقلايفهللاثحدقل.)4ةيآلا68ملقلاةروس(﴾ٍميِظَع
لٌةَنَسَحٌةَوُسأَِهّللٱِلوُسَرىِفمَُكلَناَكدََقل﴿هلئامشو،هلاوحأو،هلاعفأو،هلاوقأيف

ِ
نَّم

.)21ةيآلا33بازحألاةروس(﴾اًريِثَكََهّللٱَرَكَذَوَرِخَألٱَموَيلٱَوََهّللٱْاوُجرَيَناَك
نألكلذو،لئاضفلانمةنامألاوقدصلانأىلعةيوبنلاثيداحألاونآرقلادكؤي
ةيرهوجلالئاضفلانمنإفكلذىلإةفاضإ،تايقالخألااياصوىلوأنمقدصلا
،هللابناميإلاو،ةعانقلاو،ةقثلاو،صالخإلاو،ةلادعلامالسإلايفةيساسألاو
.ربصلاو،مركلاو

چـيليقبجر
.رشعلااياصولا؛رشلاوريخلا؛ريمضلا؛راوحلاتايقالخأ:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
:ثيدحلامقر،قالخألامراكمنايبباب،هتداهشزوجتنمباوبأعامجباتك:يقهيبلا

.ةريرهيبأنع،20782

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةئيبلاقالخأ
ةعيبطلاوناسنإلانيبةقالعللةيرايعملااياضقلالوانتييثحبلاجمةئيبلاقالخأ
قالخألاملع»وأ«ةعيبطلاتايقالخأ»يهةليدبلاتاحلطصملاو.ايجولونكتلاو
لوحنيرشعلانرقلاتاينيعبسيفتاشاقنلاتناك.«ةقيلخلاقالخأ»وأ«يئيبلا
عفادلاةيرذلاةقاطلاةيلوؤسملوحتافالخلانعكلذكوومنلادودحودراوملاةردن
ىلعاًيعامتجاهشاقنمتوتاصصختلاددعتمركفتللٍلاجمكةيئيبلاقالخألاروطتل
لثمةيملاعتايدحتىلعلوألاماقملايفزّكرتمويلاةئيبلاقالخأو.عساوقاطن
كلذكو،تاناويحلاوهايملاوتاباغلاوةبرتلاةيامحويجولويبلاعونتلاوخانملاريغت

ةئيبلاقالخأ٣٨



نعيلختلابةقلعتملاةينقتلالئاسملانعًالضف،مادتسملاكالهتسالاوتايافنلا
.اًيثاروةلّدعملاةيعارزلاتاجتنملاوأةيوونلاوةيروفحألاتاقاطلا
ةفصديدحتىلإريشيام،«ضرألاميدأنم»)مدآ(ميدقلادهعلايفناسنإلاىمسي
قولخمكهتيدودحميفهلعجييذلارمألا،«بارت»وهف.ناسنإللةيساسأةيئيب
رمأبىمسيام.كولملاىلعىتح،عيمجلاىلعقبطنياذهو،ضرألانماًءزج
لُكَىلََعَنوَُطّلَسَتَي»:1:26نيوكتلارفسيفطلستلا

باتكلامصو«ِضْرَألاِّ
انهىنعملانكلو.ةعيبطلاريمدتليفاقثلايخيراتلاجمانربلاغاصهنأبسدقملا
رمأنأامك.«اهورّمعوضرألاىلعاوطلست»حوضولكبوهقايسللاًقفو
يذلاو،)2:15نيوكتلارفس(«ندعةنجبءانتعالارمأ»اًضيأهقفارطلستلا
ةصقيفركذُتو.اهيلعةظفاحملاوةعيبطلابءانتعالاهيلعناسنإلاّنأىلعصني
ةدعتبثتو.)9:13نيوكتلارفس(هـللكيرشكناسنإلاطقفسيلوةعيبطلاحون
ريشتو.اًيحصواًيئيبةيكذةيئاقوريبادتمويلااهنأىلعنييواللارفسيفماكحأ
توكلملروصاهنأىلعةعيبطلايفتاظحالمىلإديدجلادهعلايفلاثمألاضعب
.)اهدعبامو4:26سقرمبسحبليجنإلايفهتاذءاقلتنمومنييذلاراذبلاك(هـللا
امهنملكهسفنبىأنيوةعيبطلاةدابعلنينيدةيحيسملاوةيدوهيلاربتعُتالكلذعمو
.ميدقلاقرشلاةئيبيفةعيبطلاةهلآةدابعنعحيرصلكشب
ةيزكرم:ةيلاتلاجذامنلانيبةيئيبلاقالخألاتايثيحيفزييمتلامتياماًبلاغو
روحمكناسنإلا:ةينانويلانم(«Anthropocentrism»نوكلايفناسنإلا
ملألا:ةينانويلاpathosةملكنم(«Pathocentrism»ملألاةيزكرمو،)ةايحلا
:ةينانويلاbiosةملكنم(«Biocentrism»ةايحلاةيزكرمو،)هبنجتيغبنييذلا
وأPhysiocentrism»ةعيبطلاةيزكرمو)اهيلعةظفاحملابجاولاةايحلا

Ecocentrism»)نيتينانويلانيتملكلانمphysis:و،ةعيبطoikos:لزنم،
هذهمييقتدنعو.)يقالخألالادجلابلصيفيهو،يئيبماظن،يويحطيحم
صالختسانكميالهنأرابتعالانيعيفاًيجهنمعضوينأبجيجذامنلا
ةيفيظولانيناوقلاوقئاقحلانمدكأتلاةيلمعنمًةرشابمةيرايعملاتاحيرصتلا
ددحتةئيبقالخأةيأجذامننأالإ.)يعيبطلابهذملاةطلاغمىلعمكحلا(ةعيبطلل
.ةيفاكريغجذامنىقبت،طقفيرشبلادوجولالالخنمةعيبطلاةميق
ةهجنمو،ناسنإللةزيمتملاةناكملابةهجنمةيحيسملايفةئيبلاقالخأفرتعت
اهربتعتيلاتلابو،هلاثموهـللاةروصنعريبعتاهنأىلعةناكملاهذهرسفتىرخأ
اًطرشاهرابتعانكمياذكهمهفُتةيناسنإةقالعةيأو.ةيلوؤسملالّمحتلاًفيلكت
.ةعيبطللةيتاذلاةميقلابفارتعاللاًيجولوميتسيبإواًيجولوبورثنأ
لالخنمكلذكوىرخألاتاقولخمللمئادمارتحالالخنمبلطملااذهذيفنتو
،مادتسمويجهنموسوردملكشبوديعبلاىدملاىلعيقطنملكشبةئيبلاةيامح
روشنممّدقيكلذلجأنمو.ريبكٍدحىلإةرخأتمملعتةيلمعسئانكللةبسنلابربتعي

٣٩ةئيبلاقالخأ



Laudatoيسوتادوال»سيسنارفابابلا si»)يسوتادوال:)2015(سيسنارف.
ىدحإ.ًالماشاًهيجوت)ناكيتافلا،كرتشملاتيبلابمامتهالالوحيوبابروشنم
يهةيكيلوثاكلاةسينكلايفلوألايئيبلايوبابلاروشنملااذهلةيسيئرلاراكفألا
يغبنييلاتلابو،ةيرشبللكرتشمثرإكهرابتعايأ،ةيعامجةيكلمخانملارابتعا
.ةمداقلالايجألاكلذيفامبهرسأبملاعلاةحلصمساسأىلعهترادإ

تغوفسوكرام

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةئيبلاقالخأ
نماًقالطناو.اًعمةيقيزيفاتموةيدامةدعاقىلعمالسإلايفةئيبلاحلطصمموقي
ةقالعبةقلعتملاةيلاتلاةماهلاتارابعلانآرقلايفدجن،نييساسألانيرصنعلانيذه
كلذو،ضرألاوتاوامسلايفامهلّحِبسُيهللانأنآرقلاربخيًالوأ:هتئيببناسنإلا
ةيآلاامأ.17ءارسإلاةروسنم44ةيآلايفو،59رشحلاةروسنم1ةيآلايف

يدانتناسنإلاةئيبلةبيرقلازومرلاوتامالعلانأربختف50قةروسنم41
رجشلاومجنلانأأرقن55نامحرلاةروسنم6ةيآلايفورمتسملكشبناميإلل
ةروسنم115ةيآلاو،44ناخدلاةروسنم38ةيآلانأامك.هللنادجسي
ميقلاحنملالخنمةيقيزيفاتمةدعاقهلدوجولانأىلإناريشت23نونمؤملا
.اًدصقموىنعمةدرجملا
هحيضوتبكلذو،مهتاكلتممنمةئيبلانأيحويكولسنعسانلانآرقلاىهني،اًيناث
ءاجاماذهو،ىرثلاتحتاموامهنيباموضرألايفاموتاومسلايفامهللنأ
تقلُخاهعفانموةعيبطلانأركذلابريدجلاو.20هطةروسنم6ةيآلايفهركذ
نمةدافتسإلاقحينعيالكلذعمو.ناسنإلااهنمديفتسينأوهو،دحاوضرغل
هذهيفو.دودحهلتقؤمعافتناحضوألكشبيهلب،ةقلطملاةطلسلاقحةعيبطلا
اهيلعأرطتنأنكمييتلاةعونتملاتايناكمإلانمةلمجةعيبطلارفوتةددحملاةدملا
عفانملاهذهلالغتساناسنإلارمأينآرقلاف.ناسنإلالمعلالخنمتاريغت
يحالصإلالمعلااذهو.11دوهةروسنم61ةيآلايفكلذو،ضرألاحالصإل
.يهلإلاقلخلاةصقيفهلطَّطخموهاماذهو،لامكلاىلإلوصوللىعسينأبجي
رمقلاةروسنم49ةيآلايفكلذو،ردقبءيشلكقلخهللانأنآرقلاركذي،اًثلاث

قفاوتلاتامالعنمو.نزاوتلاوردقلااذهبلالخإلامدعنمناسنإلارذحيامك.54
مغرةعيبطلايفةيافنتالضفروهظمدعهالعأروكذملانزاوتلاونوكللقيقدلا
.ةرمتسملاتوملاةرهاظ
ظفاحيملاذإاميفةميخوتاباقعًةرشابمهجاويسناسنإلانأنآرقلاربخي،اًعبار
هؤرقناماذهو.ةعيبطلاةيامحىلعرشابمريغلكشبسكعنياذهو.ةعيبطلاىلع

ةئيبلاقالخأ٤٠



َضْعَبْمُهَقيِذُِيلِساَّنلايِدَْيأْتَبَسَكاَمِبِرْحَبْلاَوِّرَبْلايِفُداَسَفْلاَرَهَظ﴿:ةيلاتلاةيآلايف
.)41ةيآلا30مورلاةروس(﴾َنوُعِجْرَيْمَُهّلََعلاُولِمَعيَِذّلا
ةيآلايفكلذو،دودحموكلاهضرألاىلعوهاملكنأىلإنآرقلاريشي،اًسماخ
نيبلماعتلاتايقالخأمسرتطباوضديدحتبلطيانهو.55نامحرلاةروسنم26
هذهيفانلمأتاذإو.نئاكلكللبقتسملايفةايحلانمضتيتلا،ةعيبطلاوناسنإلا
نأىري،ديحوتلادقتعملاًقبط،مالسإلانأاًحضاوواًيلجحبصأ،ةيداشرإلائدابملا
موهفمللاًقفوو.ةيويحلااهلبسنيوةيمهألااهحنمياذهبو،لكلانمءزجيهةئيبلا
ىلعديكأتلامتببسلااذهل.لدابتلاىلعموقتةعيبطلابناسنإلاةقالعنإفيمالسإلا
جئاتنىلإلوصولانمريذحتلا،تقولاسفنيفو،ةعيبطلابقلعتملانزاوتلاوردقلا
ضرألايفهللاةفيلخكلسرأيذلاناسنإلاف،نزاوتلااذهبلالخإلاعقواذإةيبلس
لعجيلكشبو،هللاةدارإلاًقفوةئيبلابةقالعلاطبضتتايقالخأروطينأهنمرظتُني
.هللاقلخهاجتهكولسللعينأىلعاًرداقءرملا

نوـگزوديلعنابعش

)ةيحيسمرظنةهجونم(سابللابادآ
تناكهنأمغر،ةصاخةيحيسمسابلبادآعقاولايفةيحيسملاديلاقتلافرعتال
صوصخبةصاخحئاولةيحيسملاةدايسةقطنملخادرخآلاونيحلانيبكانه
سابللابادآةفاكتناككلذادعام.)دوهيلااميسالو(نييحيسملاريغسبالم
مهتاجردنيبزييمتلالجأنمنيدلاجربةقالعاهلوأ،ةيسايسةيويندةعيبطتاذ
قلعتتةنيعمةصاخةلاحكانه.هنودترييذلاةدابعلاسابلديدحتلوأ،ةيتونهكلا
هتلاسريفلوسرلاسلوباهغاصامك،سأرللءاطغءادترابءاسنللةيصولاب
يف16–2تايآلاقايسيفدروامكوأ،6–11:5سوثنروكىلإىلوألا
تاعامجىلإسأرلاةيطغتيفةيدوهيلاةداعلاسلوبلخدأكلذبو.هتاذحاحصإلا
سبالملاونيرخآروضحبسأرلاةيطغتنأل.اًضيأةينثولوصأنمنينمؤملا
اميفةصاخو،ةلضافلاةأرملاتافصنمسلوبلةبسنلابربتعتةطيسبلاوةمشتحملا
يفاذهانمويىتحكانهلازتالكلذل.ةالصلالثمةينيدلاةايحلاةسراممبقلعتي
)ليدنملاك(شامقةعطقوأةعبقامإءاسنلاعضوةداع)اينابسإلثم(نادلبلاضعب
جاوزلامسارمءانثأسأرلاءاطغمادختسا.تاولصلاوساّدقلاءانثأنهسوؤرىلع
ةداعلاهذهو.يداليملاعبارلانرقلاذنمامورةسينكيفهقيثوتمت)سورعلاةحرط(
،كلذىلإةفاضإ.جاوزلاتالافتحايفسورعلاةيطغتلينامورينثوفرعلدوعت
تحبصأاهنأىلإةراشإكةريدألايفاهسأرىلعءاطغلةبهارلاعضوةداعيتأت
.حيسمللاًسورع

٤١سابللابادآ



تالجميفاهارنف،ًالثملمارألاءاطغك،سأرلاةيطغأنمىرخألالاكشألاامأ
ةضوملاّريغتعمتلازيلاتلابو.ركذُتةينيدتالولدمةيأاهلتسيلهذهو،ءايزألا
نادلبلامظعميفاًضيأقبطنياذهو.نمزلارورمعمسأرللءاطغءادتراةداع
.سيدادقلاوتاولصللءاسنلاروضحىلع

ستنأرتيب

)ةيمالسإرظنةهجونم(سابللابادآ
ىلعاوداتعايتلااهسفنتاراوسسكإلاوسبالملانودتريمالسإلادعبسانلايقب
:صوصخلااذهبنآرقلايفدرودقلف.ةيبرعلاةريزجلاهبشيفمالسإلالبقاهئادترا
َِكلٰذٌريَخَِكلٰذىٰوقَّتلاُساَِبلَواًشيِرَومُكِتٰاوَسىِراَُوّياًساَِبلمُكَيلَعاَنلَزَنادَقَمَدٰاىِنَبٰي﴿
ّللاِتٰيٰانِم ىِنَبٰي﴿:اًضيأكلذكو،)26ةيآلا7فارعألاةروس(﴾َنوُرَّكَّذَيمَُهّلََعلِهٰ
لُكَدنِعمُكَتَنيِزاوُذُخَمَدٰا

﴾َنيِفِرسُملاُّبُِحيَالهَِّنااوُفِرُستَالَواُوبَرشاَواُولُكَّوٍدِجسَمِّ
ّللاَةَنيِزَمَّرَحنَملُق﴿،)31ةيآلا7فارعألاةروس( ِتّٰبِيَّطلاَوهِداَبِِعلَجَرَخاىَِتّلاِهٰ
ةيانعلابناجىلإنيبتتايآلاهذهف.)32ةيآلا7فارعألاةروس(﴾ِقزِّرلاَنِم
.يلامجلادعبلاةيمهأسبلملاب
صخياميفةوبنلادعبدمحميبنلاهبماقرييغتيألوحتامولعمعجارملايطعتال
رثدملاةروس(﴾رِّهَطَفَكَباَيِثَو﴿:لوقتةوعدلاةيادبيفتلزنةيآكانهنأالإ.هسبلم

سبلملاةلأسمىلوأدقدمحميبنلانأنيبتةيوبنثيداحأاًضيأكانهو.)4ةيآلا74
يتلايلحلاوسبالملانودترينيذلاكئلوأثيداحألاضعبيفدقتناثيح،اًمامتها
نماًقالطنا.)سنأنبكلامو؛يراخبلاحيحصرظنأ(حيحصلافرعلاعممءالتتال
ئدابمةثالثسبلملاصخياميفدجوتنيملسملاةيبلغأموهفملاًقبِطو،ثيداحألاهذه
بنجت)3،سبلملاةيلامجوةفاظن)2،مسجلاةروعرتس)1:يهو،ةيرهوج
لكخيراتلارمىلعنوملسملاروططقفدعاوقلاهذهلاًقبطف.ةغلابملاوفارسإلا
.سابللاعاونأفلتخمةيفارغجلاهتئيبوهتفاقثبسح

لانوأيقحليعامسإ
ةأرملا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ءاربلانع،5863ثيدحلامقر،بهذلاميتاوخ45باب،سابللاباتك،يراخبلاحيحص.1

.بزاعنب
.ةملسمأنع،اهبوثةأرملالابسإيفءاجام6باب،سابللاباتك،كلام.2

سابللابادآ٤٢



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةرظانملابدأ
يفاهيلعزكترُييتلاةيجهنملاوةيقالخألاةدعاقلافصيحلطصمةرظانملابدأ
يفسردُياًصاصتخاحبصيلحلطصملااذهروطتدقو.تاشقانملاءارجإ
يتلاتافلؤملاوعجارملانمريثكلانعكيهان،مويلاىتحةيملعلاتاسسؤملا
نمءيشلكلبقوةرظانملابدأجهنممادختسامتدقل.عوضوملااذهنعثدحتت
.قطنملاو،يماظنلاتوهاللاو،ةفسلفلاتالاجمبنومتهينيذلاءاملعلالبِق
وهو:لدجلاجهنم.1:ةشقانمللناجهنمقطنملليمالسإلاثوروملايفدجوي
322ماعىفوتملا(وطسرألامعأدحأىلعدمتعييذلاونيئاشملاةقطانملاجهنم
يذلاجهنملاكلذوهو:ةرظانملابدأجهنم.2.ناهربلاباتكبفورعملاو).م.ق
1302ماـعىـفوـتـمـلا(يدـنـقرـمـسـلافرـشأنـبدـمـحـمنـيدـلاسـمـشلاـمـعأدـحأىـلإدـنـتـسـي
.ثحبلابدأبفورعملاو)702/
يأبهتاكسإولباقملاعانقإلدجلاجهنمءارونممهفدهناكفنوؤاشملاةقطانملاامأ
نمرثكألب،ةلماكلاةيرحلانويلدجلايطُعأفدهلااذهىلإلوصوللو.ناكنمث
ىشالتتثيحىرخألاةفضلاىلإاوكرحتينأنوعيطتسيمهف،رمألامزلاذإكلذ
ةوقيفةنماكلاةقثلاقايسنمضلدجلاقيبطتنكمأكلذل.هتمظنأوملاعلادعاوق
نمقطنملاوقالخألانيناوققرخقايسنمضكلذكو،ةهجنمةغالبلاملعريثأت
.ىرخأةهج
بهذمىلإدنتسملاوةفيعضلاةيقالخألابمستملاةشقانملاجهنمبيدنقرمسلالدبأدقل
بجيذإ.تناكامنيأاهراهظإوةقيقحلافشكهفدهناكف.يتاذلاهَجهنمنيئاشملا
اًقبطو.ةيقالخألاوةيقطنملانيناوقلاقيبطتقيرطنعفدهلااذهىلإلوصولا
لباقملاىلعبلغتلاةلواحمتاشقانملاءارونمفدهلانكيمليدنقرمسلاموهفمل
.يأرللًالدابتوأ،اًعازنوأ،اًعارصكلذناكاذإامعرظنلاضغبو،ناكنمثيأب
فِصُودقل.اًّينيداًمرحمةقيقحلاداجيإىلإدنتسيالفدهلكربتُعأكلذببسبو
مهبجاوناكفنولئاسلاامأ.نيلئاسلاونيللعملابيدنقرمسلاجهنماوعبتانيذلاكئلوأ
نيللعملاليلضتبمهلحمسُيالو،ةقيقحلاداجيإلنيللعملامهتلئسألالخنماودوقينأ
ةداملاتناكف.ةيئاشملاتالداجملاوتاشقانملايفلاحلاوهامك،مهتلئسألالخنم
ةجاحلاكانهنكتملو،ماكحألاةغايصوءانبو،يفصولاجهنملاتاشقانملاهذهل
نأنيرظانتملانمرظتنُيناكدقفكلذىلإةفاضإ.تاشقانملاهذهريديصخشل
ئدابملابنيّملماونوكينأنيرظانتملاىلعبجي:ًالوأ:ةيلاتلاريياعملاباومزتلي
،تاحلطصملابنيملماونوكينأ:اًيناث،مولعلالكبصاخلادوجولاملعلةيساسألا
ةعيبطبرشابملكشبورثؤتيتلارصانعلابو،قطنملاةمدقمبنيملماونوكينأ:اًثلاث
كلذىلإةفاضإ.ةشقانمةيأءارجإةمكحلانمسيلفالإو،ةفداهلاقطنملاةمدقم
فاصوألاتايصاخبكلذكو،ةصاخلاوةماعلادعاوقلابملينأللعملاىلعبجي
لكشبوفاصوألاحرشبمزلموهف،ةدامللاًفصوةشقانملانوكتامدنعاهبورضو

٤٣ةرظانملابدأ



.ةلدألاىلإجاتحتيتلاتالضعملاةشقانملالبقربتخينأهيلعبجيكلذل،حضاو
ةيلجهضرعةقيرطتناكاذإاميفاًّيلمركفينأهيلعبجيكلذىلإةفاضإ
.ةحضاوو
ةقباطمللعملافاصوأتناكاذإامعةفرعمىلإهتهجنمىعسيهنإفلئاسلاامأ
صخياميفامأ.هتلدأوهتيضرفلللعملاضرعةيقادصمببلاطيو،المأطورشلل
عرستيالأللعملاىلعبجي:يليامةاعارمبجيفنيفرطلاالِكلةبوجألاوةلئسألا
بلاطياذاملوةلدألابهتبلاطميفلئاسلادمتعيمالعفرعينأو،ةبوجألاءاطعإيف
مادختساباًمزلمنوكينأوةطبنتسملاهئارآبهتايضرفطلخيالأهيلعو،اهب
،قلطملايفسلفلاسايقلافرعينأو،لاجملااذهلةبسانملاتاحلطصملا
كلذىلإةفاضإ.ءارقتسإلاو،يقطنملاسايقلاكلذكو،يمهولاو،يرايتخإلاو
ثيح،اًوهسلصحتالأبجيتاضقانتلاويرئادلالالدتسإلانأبفرعينأبجي
.هقبسرخآضقانتىلعامضقانتدنتسينأوأ،هسفنبهسفنناهربلاوأليلدلايفني
ءانثأهعطاقيوأ،لباقملانمأزهيثيح،لئاصخلاكلتنعىلختينأهيلعيغبنيو
مادختساهيلعبجيكلذىلإةفاضإ.تاقيلعتلالالخنمهلضيوأ،هبنؤيوأ،هثيدح
،اهلحميفةملكلكمدختسينأو،بسانملكشبتاملكلانمفدارملاوةراعتسالا
ةفاضإ.ليلدكهتابثإدارُياملمعتسيالأبجيكلذك.ظافلألاوتاملكلاببعالتيالأو
ةقالعاهلسيليتلاعيضاوملاجمدمدعو،اهتاقايسوقئاقحلانعيصقتلاىلإ
صوصخلااذهبلئاسلافشتكااماذإو.دحاوعوضوماهنأىلعضعبلااهضعبب

.ةلدألاوتاحيضوتلاببلاطينأبقحلاهلف،ةصقنموافعض
تاشقانملايفنوكراشينيذلاكئلوأنإو،اًيمويثدحتةلأسمراوحلاتايقالخأنإ
مالعإلالئاسويفنولماعلاكلذكو،ةينوناقلاوةيتوهاللاوةيفسلفلاتالداجملاو
.تارظانملاوتاشقانملاةرادإيفتايقالخألاهذهباولمعينأنوعيطتسي

ناـڤـلـهـپنيدلامجن
.ةقيقحلا؛ةيمالسإلاةفسلفلا؛تايقالخألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ءاوحومدآ
/ناسنإلا»ةّيربعلاةغللايف«مدآ»مساينعيو.ّيرشبلاسنجلاادلاوامهءاوحومدآ
ةملكنم3:20نيوكتلارفسيفّقُتشادقفءاوحمسااّمأ،«ّيرشبلاسنجلا
:1نيوكتلارفس(ميدقلادهعلايفقلخللةّصقلّوأيف.)«ّيحلّكمأ»(«ةايحلا»
ىلعّيعمجلكشبمدآمساقلطأدقفيتونهكلاردصملاىلإبسنُتيتلا)2،4–1
)30–1:26نيوكتلارفس(قلخلاةّيلمعيفريخألارصنعلا،ىثنأواًركذناسنإلا
.ضرألاىلعةلوؤسملاةرطيسلاورثاكتلاّةيهلالاةكرابملالالخنمهليضقو
قفو.هلاثموهللاةروصىلعناسنإلاقلخيفزجوملاهلكشيفءاضقلااذهرهظي

ءاوحومدآ٤٤



نّوك)25ىلإ2:4نيوكتلارفس(اًيتونهكاًردصمتسيليتلاو،ةيناثلاقلخلاةّصق
)ةمدألا:ةيربعلاةغللايف(ضرألابارتنم)لجرلا/ناسنإلا(مدآءدبئدابُهللا
يضُقومدآعلضنمناثقلخلعفيفءاوحتقلُخو.ةايحلاحورهيفّثبذإهايحأو
)3نيوكتلارفس(ةئيطخلانعمجانلاطوقسلادعب.ةايحلايفهلاًنوعنوكتنأاهل
دعب،يرذجضقانتبةطيحملاةئيبلاعموضعبلااهضعبعمسانجألاةقالعتعبُط
ةنعلهّنأىلعكلذمهفّمتو،ّرتوتّلكنمةيلاخاهّنأىلعيلصألااهرّوصتناكنأ
ىلإباذجنالابكلذكوّينضملالمحلابةموكحمنآلاءاوحةايحتحضأدقف.ةّيهلإ
نأمدآىلعناكلباقملايف.ةأرملاىلعةدايسلاّقحهسفنتقولايفيطُعأيذلامدآ
امهكاردإلالخنمنيفرطللىحضأو.ضرألابلمعلايفلشفلاهتايحلاوطحفاكي
ّمتديدجلادهعلايف.دولخلانمامرُحامهّنأالإّيهلإلايفاًبيصنّرشلاوريخلل
ىلوألاسوثنروك؛21–5:12ةيمور(سلوبلوسرلالبقنممدآريوصت

نمسكعلاىلعف.حيسمللةضيقنةّيبلسةروصهّنأىلع)46–23،45–15:22
يتلاحيسملالبقةّيرشبلامدآلّثمي،هتعاطلالخنمصالخلاحاتأيذلاحيسملا
ءاوحتركُذلباقملايف.هنايصعةجيتنلّوألاناسنالانمتوملاوةئيطخلاتثرو
.)2:13ىلوالاسواثوميت؛11:3ةيناثلاسوثنروك(رباعلكشبديدجلادهعلايف
ةّيحيسملاةّيلصألاةئيطخلاةديقعلقالطنالاةطقنديدجلادهعلايفمدآةروصلّكشت
اهريسفتويدئاقعلاريوصتلااذهراطإيفءاوحميوقتّمتاهلالخيتلا،ةرّخأتملا
.ميرملةضيقنةروصاهّنأىلع

تينرأنترام
.ةقيلخلا/قلخلا؛ةأرملا؛ةيلصألاةئيطخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ءاوحومدآ
وبأوهف،ةطيسبلاهجوىلعيبنوناسنإلوأةيمالسإلاةفاقثللاًقبط،مدآربتعُي
ةيرشبلاتالالسلاامهنمردحنتلةدحاوةدامنمهللاامهقلخ.ءاوحهجوزورشبلا
.)189ةيآلا7فارعألاةروس؛1ةيآلا4ءاسنلاةروس(
:يلاتلاوحنلاىلعءاوحومدآقلخةصقميركلانآرقلاضرعي
ةكئالملاهلأس،﴾ةفيلخضرألايفلعاجينإ﴿ةكئالمللىلاعتهللالاقامدنع
كدمحبحبسننحنوءامدلاكفسيواهيفدسفينماهيفلعجتنأديرتأ﴿:نيلئاق
ةرقبلاةروس(ةكئالملاهملعيالامملعيهنأبىلاعتوهناحبسمهباجأف،﴾كلسدقنو
لآةروس(﴾نوكيفنك﴿هللاقوبارتنممدآىلاعتهللاقلخدقل.)٣٠ةيآلا٢
لأسامدنعو،اهلكءايشألاءامسأىلاعتهملعكلذدعبو،)٥٩ةيآلا٣نارمع
،اهبمهلملعالمهنأباوفرتعا،ءامسألاهذهنعةكئالملادعباميفىلاعتوهناحبس
،مدآلاودجسينأةكئالملاهللارمأكلذدعب.ةكئالملاهملعتالامبملعأهللاو

٤٥ءاوحومدآ



2ةرقبلاةروس(نيصاعلانمناكوربكتسادقفسيلبإالإىلاعتهرمألاوباجتساف
هنأبًالئاقباجأدوجسلانعهعانتمإببسنعسيلبإلِئُسامدنعو.)34–30تايآلا
هقلاخرمألهلاثتمإمدعوهرابكتسإلهللاهرجزف.راننملب،نيطنمقلُخمدآكسيل
:العولجامهللاقو،ميقملاميعنلاثيح،ءاوحومدآاهيفنكسأو،ةنجلانمهدرطو
نكلو.ةرجشلاهذهابرقتنأامكايإونابحتامماهيفالُكونابحتثيحاهيفانكسأ
ناحبصيسامهنأبامهللاقوامهاوغأوامهلسوسوفداصرملابامهلناكسيلبإ
ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةرجشلاهذهرامثنمالكأاذإنْيَدلاخناشيعيوةكئالملاك

قرونماهنايطغياذخأو﴾امهتآوسامهلتدب﴿الكأامدنعو.مهيلعةمرحملا)35
ىلإامهطبهأوةنجلانمهللاامهجرخأف.)22–19ةيآلا7فارعألاةروس(ةنجلا
مالسلاامهيلعءاوحومدآرعشف.سيلبإرمأامهتعاطإوامهنايصعببسبضرألا
ةيناسنإلاةرماغملاتأدباذكهو.امهيلعهللاباتفامهتئيطخبافرتعاوقيمعلامدنلاب
الوايندلايفلضيالهنإفقحلاىلعماقتساوهللاىدهعبتانمف.ضرألاهجوىلع
ةرقبلاةروس(ةبوقعللهسفنضرعدقففلاخوىصعنمو،ةرخآلايفىقشي
.)39–36تايآلا2

يجـچابدمحم
.ناطيشلا؛قلخلا؛ةنجلا؛ةفالخلا؛ةكئالملا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناذألا
نمضتيو.ةالصلابةصاخلاتاقوألالوخدبلاعتوصبنيملسملامالعإوهناذألا
دقل.ديحوتلاةملكنمضتتيتلاةداهشلاةغيصو،«ربكأهللا»ةغيصناذألاصن
نِمِةَٰولَّصِللَىِدوُناَِذإْاُونَماَءَنيَِذّلٱاهَُّيأٰـَي﴿ةعمجلاةروسيفنآرقلايفناذألادرو
نإ.)9ةيآلا62ةعمجلاةروس(﴾َعيَبلٱْاوُرَذَوَِهّللٱِركِذَٰىِلإْاوَعسٱَفِةَعُمُجلٱِموَي
يفءاجدقف،ةيوبنلاثيداحألانمَطبْنَتْسُتنأنكميةفلتخملانايدألايفناذألاةيمهأ
ةالصلاىلإةوعدلاب،ةنيدملاىلإةكمنمةرجهلادعب،نوملسملاأدبامدنعثيدحلا
دوهيلاو،سوقانلاوأةيبشخلاةيعاقيإلاتالآلانومدختسينييحيسملانأب،ناذألاب
نوملسملاامأ،ةالصلاتقوبسانلامالعإلرانلاةيسوجملاةيتشدرزلاو،رافوشلا
رظنأ(ةديقعلاسسأمهأبءادنلاوناذألاعفرلناسنإلاتوصنومدختسيمهنإف

.)يراخبلاحيحص
امدنعو،«!ةالصلا،!ةالصلا»ةغيصبةالصللرمألاةيادبيفنوملسملايعُددقل
ماعىفوتملا(ديزنبهللادبعءاجناذألاةلأسمبهباحصأعماماًموييبنلارواشت

امهتءاجدقناذألاتاملكنأبهربخأو)644/23ماعىفوتملا(رمعو،)653/32
ذنمو،هللاءاشنإقحايؤرلاهنإدمحميبنلالاقف،)داوديبأننسرظنأ(مانملايف
يشبحلالالبفاضأكلذدعبو.ةغيصلاهذهبناذألاعفرُياذهانمويىلإونيحلاكلذ

ناذألا٤٦



،رجفلاةالصل«مونلانمريخةالصلا»ةلمج)641/20ماعىفوتملا(يبنلانذؤم
.)يمرادلاننسرظنأ(دمحميبنلااهيلعقفاويتلاو
تينُبف،نذآملاتيِنُبكلذدعبو،ٍلاعٍناكمىلعنمرمألاةيادبيفناذألاعفرُيناك
دهعيفو)680/60ماعىفوتملا(ةيواعمةفيلخلادهعيف678/58ماعةنذئملوأ
صاعلانبورمععماجيف)682ماعىفوتملا(دلخمنبةملسمرصمىلعهلماع
،اهقوفنمناذألاعفرلكلذو،ةميدقلارصميحيفمويلاعقييذلاوطاطسفلايف
دهعيفةعمجلاةالصلناذآلاعفرُيناك.اذهانمويىتحاًرمتسمديلقتلااذهلازامو
رمعو)634/13ماعىفوتملا(ركبيبأهيتفيلخدهعيفكلذكودمحميبنلا
ناكاملف،ربنملايقتريلدجسملابيطخلالخدينأدعب)644/23ماعىفوتملا(
ةعمجلاةالصلبقرخآناذأَفيُضأ)656/35ماعىفوتملا(نامثعثلاثلاةفيلخلا
.ةالصلاتقولوخدبمهمالعإوسانلاهيبنتلكلذو
،اهليبنلاقيبطتبةطبترموةدكؤمةّنُسةعمجلاةالصلوسمخلاتاولصللناذألانإ
تاولصصخياميفامأ.هؤاغلإزئاجلانمسيلفمالسإلاراعشلثميناذألانأامبو
اهيفعفرُيالفةزانجلاةالصكلذكو،ناضمررهشيفحيوارتلاتاولصو،نيديعلا
نينذؤملارهشأنمناكو،نذؤملابناذألاعفربموقييذلاصخشلاىمسُي.ناذألا
نسحي.)636/15ماعىفوتملا(موتكممأنبهللادبعولالبدمحميبنلادهعيف
اًظفاحنوكينأاهنم،ةنيعمتافصبفصتينأيمالسإلاثوروملايفنذؤملل
بلقرهظنعنآرقلاظفحييذلاو.ليمجتوصبعتمتيوبلقرهظنعنآرقلل
.اًظفاحىمُسي

لانوأدلاخ
.ناميالاروتسد:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
نبهللادبعنع،604:ثيدحلامقر،ناذألاءدب1باب،ناذألاباتك،يراخبلاحيحص.1

.رمع
نبهللادبعنع،499ثيدحلامقر،ناذألافيك28باب،ةالصلاباتك،دواديبأننس.2

.ديز
.1221:ثيدحلامقر،رجفلاناذأيفبيوثتلا5باب،ةالصلاباتك،يمرادلاننس.3

)ةيحيسمرظنةهجونم(هـللاةدارإ
ىلعناسنإلاةردقىلإريشييجولوبورثنأحلطصملصألابيهةدارإلاوأةئيشملا
اذهىلعهلاعفأوهاياونطبضيوصخشوأفدهوأءيشهاجتيفطاعليمبروعشلا
يفيهف،ناسنإلاىدلةيفطاعلاىوقلابلوألاماقملايفقلعتتةدارإلانألو.ليملا
لكنأوةصاخ.ةيركفلاتاردقللاًعقاوهرابتعابريكفتلاعمامٍدحىلإرتوتةقالع

٤٧هـللاةدارإ



،)1:26نيوكتلارفس(هـللاةروصكناسنإلايفاميسال،ةقيلخلايفدوجومءيش
لثامملكشبواًضيأنكمي،ةيلاثمةروصبقلاخلاهـللايفاًنَّمضتمنوكينأبجي
هنعنالعإلامتيحيسملاناميإلايفهـللانأامبو.هـللاىدلةدارإدوجوضارتفا
يفةغلابةيمهأبستكيةدارإلليفطاعلازكرملانإف،ةبحملاهنأبهبفيرعتلاو
ميدقلادهعلايفهبعشبهـللاةقالعتناككلذلبق.هـللانعيحيسملاركفلا
امهنيبةقالعلابستكتكلذلالخنمو.ةدارإلاةرئادنمةعبانصئاصخبفصوت
نأدرجمبو.اًضيأطابحإلاوبضغلاوةسامحلااهددحتاًمامتةيفطاعةيساسأةمس
لماكبهدجوأهنإلوقلانكمي،)1:10نيوكتلارفس(«ٌنسح»قلخلانأىأرهـللا
،ةصاخلاناسنإلاةيرحلاًقفوموقتهـللابناسنإلاةقالعنأامبو.هتقفاوموهتدارإ
اياصولانيبنراق(ةيقالخأةيصوراطإىطعتناسنإلابةقلعتملاهـللاةدارإنإف
يفعوسياهبىصوأيتلاةبحملاةيصوو17–20:1جورخلارفسيفرشعلا
هتدارإلاًقفوررقينأناسنإلانمبولطملاو.)12:31سقرمبسحبليجنإلا
ءانبو.هـللاةئيشمنمةاحوتسملاةوجرملاةياغلاىلإةقيلخلاوهسفندوقينأةرحلا
انحويةلاسر(هرهوجلّكشتيتلاةبحملابهـللاةئيشمليرهوجلاطابترالاىلع
يَِذّلا»:صالخةئيشمكاًرصحةيهلإلاةئيشملاتققحت،)4:8ىلوألالوسرلا
قَحْلاِةَفِرْعَمَىِلإَو،َنوُُصلْخَيِساَّنلاَعيِمَجََّنأُديُِري

لوسرلاسلوبةلاسر(«َنُولِبُْقيِّ
ةقثلاىلعيساسألكشبموقييحيسملاناميإلاو.)2:4سواثوميتىلإىلوألا
لباقمكةيحيسملاةعاطلامهفبجيكلذلحلطصمكو.هذهةيهلإلاصالخلاةدارإب
يهو،هدوجونمةملؤملاتاظحللاكلتيفىتحناسنإلاناكمإبكلذل.هـللاةئيشمل
يفعوسيلعفامك،هـللاةئيشملوعفملبقينأ،هـللانعدعبلابراجتعقاولايف
«كتئيشمنكتل»انتبلطنإفىنعملااذهيفو.)26:39ىتمبسحبليجنإلا(همالآ
ليجنإلا(هذيمالتلعوسياهّملعيتلاةينابرلاةالصلا،ةيحيسملايفةالصمهأيف
ضرفينأيغبنيالناسنإلانأبءاجركاًضيأاهمهفبجي،)6:10ىتمبسحب
اذهلككرتيلب،ةوقلامادختسابىتحوأيوطلسلكشبةضرتفملاهـللاةئيشم
ةزكترملانيينانويلاىدلهـللاةروصعمةنراقملابو.اهدحوةيصالخلاهـللاةطخل
ةياهنلايفنكتملهـلليحيسملامهفلايفةئيشمللةمظاعتملاةيمهألانإف،ركفلاىلع
اًيجولوبورثنأواًيفسلفمامتهالاروحمىلإةرهاظكةئيشملالّوحتدايدزايفببسلا
نايحألاضعبيفهنأىتح.)430–354سونيطسغأىدللاحلاوهامك(اًضيأ
ىلعدحاوبناجنمزيكرتلابتغلابتاهاجتايحيسملاتوهاللاخيراتيفترهظ
ام(هتمكحوهركفىلعزيكرتلانودكلذبةطبترملاةيلكلاهتردقبوهـللاةئيشم
ةيردقميلاعتىلإهلاكشأىصقأيفىدأاذهو.)ةيرايتخالاهـللاةروصبىمست
سانلانمةعومجمل،هلساسأال،نٍعلمتينأاهلخادنكمملانمناك،ةدِّدشتم
ةيرايتخالانملكشلااذهلثميفنكلو.ةرحلاهـللاةئيشمةطساوب
)voluntarism(هـللاةئيشمنأل،ةيحيسملايفهـللاةروصفيرحتوداعتبالامت

هـللاةدارإ٤٨



اهمهفبجيهنأيأ،ةمحرلاوةبحملاعماًمئادةقباطتمربتعتيحيسملايحوللاًقفو
.ةماعصالخةدارإكاهريسفتو

رنروتنترام
.ةدارإلاةيرح؛عوسي؛صالخلاخيرات؛ةعاطلا؛ةالصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللاةدارإ
رومألابيترتوءيشلكديدحتوتارارقلاذاختاىلعةيهلإلاةردقلاينعتهللاةدارإ
اماذهو،هتئيشمبثدحيءيشلكنأوءاشياملعفيهللانأربخينآرقلاف.اهزاجنإو
ةيآلاو،85جوربلاةروسنم16ةيآلاو،81ريوكتلاةروسنم29ةيآلايفدرو

ةروسنم14ةيآلاو،5ةدئاملاةروسنم1ةيآلاو،76ناسنإلاةروسنم30
راطإيفيمالسإلاركفلايفاهتجلاعمتمتهللاةدارإنأركذلابريدجلاو.22جحلا
.ناسنإلاعمهللاةقالعةيلاكشإ
زاجنإلاوميظنتلاومكحلاوتاررقلاذاختاوةطلسلانأةيديرتاملاوةرعاشألاىري
نأىرتفةلزتعملاامأ.هللاةدارإبةطبترملاعفألاهذهلكنأيأهدحوهللاديب
تارايتللاًقبطو.ددحمنمزوقايسبةطبترملالاعفألايفرهظتةيهلإلاةدارإلا
هللاتايصوصخنموةيدبأوةقلطمةفصهللاةدارإلثمت،ىرخألاةيمالكلا
،ةيلعفةطلساهنأىلعةيهلإلاةدارإلاةلزتعملافصيىرخأةهجنمو.ةيعيبطلا
،قلخلادنعقلاخلاهللانوكياذهبو،هقلخوهللانيبةقالعلاراطإيفالإفشكنتال
ىلعديرملاوههللانأةلزتعملامعزتامك.ديريامدنعديرملاو،ءايحإلادنعيحلاو
.ماودلا
نيبةقالعلايمالسإلاركفلاخيراتيفلدجللةريثمتناكيتلاعيضاوملانمو
نمديزملاءاليإلنوعسياوناكًالثمةلزتعملاف.ةيرشبلاةدارإلاوةيهلإلاةدارإلا
ةيصاخيهةيهلإلاةدارإلانأنورياوناكمهنألكلذو،ةيرشبلاةدارإللةيمهألا
يتلاعيضاوملانممهلةبسنبيهةيهلإلاةلادعلاو.قايسلاونمزلاولعفلابةلصتم
ةدارإلانأنورياوناكفةيديرتاملاوةرعاشألاامأ.ةمدقملايفعضوتنأبجي
دحىلعاًذإيهف،رييغتللةعضاخريغونمزلابةطبترمريغةيصاخيهةيهلإلا
.ةيرشبلاةدارإلادودحءالؤهقّيضةلزتعملاركفبًةنراقم.ةقلطممهلوق

نالسآميهاربإ
.مالسإلايفةيهقفلابهاذملا؛ةلادعلا:ةلصتاذعيضاوم

٤٩هللاةدارإ



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيريشبتةيلاسرإ
)هذيمالتل(عوسيةيصوليجهنملاذيفنتلايهةيحيسملايفةيريشبتلاةيلاسرإلا
اوُذِمْلَتَواُوبَهْذاَف»:ىتمبسحبليجنإلاركذياذهل.ليجنإلاةلاسررشنلمهلاسرإو
يفةيلاسرإلل.)28:19(«ِسُدُقْلاِحوُّرلاَوِنْبالاَوبآلاِمْساِبْمُهوُدِّمَعَوِمَمُألاَعيِمَج
،بوعشلاريشبتبّلثمتيجراخلاوحنهّجوملوألا:جودزمزاجناةيسنكلاةايحلا
يففدهلا.اهيلإنيمتنملاةسينكلاءاضعأناميإقيمعتبلّثمتيلخادلاوحنيناثلاو
ىمسيامك–)ممألاوأ(نيينثولاديمعتوهجراخلاوحنةهجوملاةيلاسرإلاةلاح
مامتإيلاتلابو–ديدجلادهعلايفةيدومعملااولانيملنيذلادوهيلاريغًالامجإ
.ةيحيسملاىلإاًيمسرمّهلوحت
دقف.ينهمويجهنملكشباًبلاغريسيةيحيسملاخيراتلاوطيريشبتلالمعلاناك
تايلاسرإثيدحلارصعلايفصاخلكشبةيكيلوثاكلاةينامورلاةسينكلاتلسرأ
ىلإاهلّوحتيكل،اكيرمأوايقيرفأوايسآيف–ةدايسلاتاذنادلبلاةفاكىلإ
لكشبطشنتتاينابهريفءاضعأنوغرفتملانورشبملاناكاماًبلاغ.ةيحيسملا
ةلماعةيريختايعمجلالخنمو)تاعماجلاوسرادملا(ميلعتلاعاطقيفصاخ
نعًالضف،توملاىلعنيفرشملاوةصاخلاتاجايتحالايوذوىضرملاةياعر(
رهظيملفةيتناتستوربلاسئانكلايفامأ.)نيموكحملاوءانجسلاوماذجلابنيباصملا
ةيريشبتتايعمجسيسأتيفهرودبمهاسام،اًيجيردتالإينهملايريشبتلاطاشنلا
.رشععساتلانرقلايفةريثكةيتناتستورب
ةيحيسملاطاسوألانمريثكيفشاقنريثأنيرشعلانرقلانميناثلافصنلايفو
صالخليرورضوهةيدومعملا/نيدلارييغتفدهبريشبتلاناكاذإاملوح
هذهتأشن.«توكلملاىلإلوخدلا»اًضيأنيدّمعملاريغلنكميهنأمأرشبلا
اذهلاًقفواًحضاوحبصأثيح،يسايسلايعامتجالاروطتلالالخنمةلأسملا
ةيدومعملالنتمل–ةتحبةيئاصحإةرظنب–سانلانمىمظعلاةيبلاغلانأروطتلا
اهلةيضقلاهذهىلعةيتوهاللاةباجإلاو.اًضيألبقتسملايفاهلانتنلحجرألاىلعو
نوضغيفنكلو.ةيريشبتلاةيلاسرإلامهفىلعكلذكوهـللاةروصىلعتاساكعنا
.ناسنإيأينثتستاللماشلاصالخلايفهـللاةئيشمنأاًيتوهالحضتاكلذ

ستنأرتيب
.ةيدومعملا؛ةيدوهيلا؛مالسإلا؛توكلملا؛ةينثولا؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناميإلاناكرأ
ةتسلاناميإلائدابملزجوملادادعتلاكلذاهنأىلعناميإلاناكرأفصوت
مويبو،ءايبنألابو،ةيوامسلابتكلابو،هتكئالمبو،هللابناميإلا:يهو،ةيرهوجلا
درويذلاو«تنمآ»ريبعتف.ىلاعتهللانمهرشوهريخردقلابو،روشنلاوثعبلا

ةيريشبتةيلاسرإ٥٠



ةروس؛25ةيآلا36سيةروس؛90ةيآلا10سنويةروس(نآرقلايفاًضيأ
.ةديقعلايفانياملكنعسفنلاعنمىلإريشي)15ةيآلا42ىروشلا
،هللابتنمآ»:يليامىلعصنتتاقوألابلغأيفىلتُتيتلاناميإلاةغيصنإ
ثعبلاموينأتنمآو،هرشوهريخردقلابو،ةمايقلامويبو،هلسرو،هبتكو،هتكئالمو
هدبعادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأو.هيفكشالقحروشنلاو
يف،هرشوهريخردقلابناميإلاءانثتساب،ناميإلاناكرألكتدرودقل.«هلوسرو
4ءاسنلاةروس؛136،177،285ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةعونتمبيلاسأبونآرقلا
ةيوبنلاثيداحألاضعبيفَرِكُذدقلفهرشوهريخردقلابناميألاامأ.)136ةيآلا
نمرخآلاضعبلايفركذُيملو،)يراخبلاحيحصرظنأ(ناميإلاناكرأنمءزجك
ثحبلامتناميإلاناكرأيفةروكذملائدابملانإ.)ملسمحيحصرظنأ(ثيداحألا
ثيح،يرهوجلاأدبملالكشيدحاولاهللابناميإلاف.لصفملكشبمالكلايفاهيف
ةفينحوبأغاصدقل.رخآلامويلابو،هتكئالمو،هلسربو،ةلزنملاهبتكبناميإلاهعبتي
هقفلا»يسيئرلاهَفّلؤميف)767/150ماعىفوتملا(يفنحلابهذملاسسؤم
.ةرخأتملاتاشقانملايفلصفملكشباهتجلاعمتمتيتلاناميإلائدابم«ربكألا
ناكرألاهذهىلتُتو،بلقرهظنعرغصلاذنمناميإلاناكرأنوملسملاظفحي
دنعو،ءوضولاءانثأةصاخو،فقاوملاوتابسانملانمريثكلايفةيبرعلاةغللاب
.حاكنلادقعميسارمدنعو،بنذلابفارتعالاوةبوتلا

نََسأرمعم
فارتعالا؛ةوبنلا؛نيدلاموي؛ةرخآلا؛ةسدقملابتكلا؛ةمايقلاموي:ةلصتاذعيضاوم
.ةئيطخلاب
:ثيدحلارداصم
يبأنع،50ثيدحلامقر،ليربجلاؤس37باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص.1

.ةريره
.رمعنع،93ثيدحلامقر،ناميإلاةفرعم1باب،ناميإلاباتك،ملسمحيحص.2

)ةيمالسإرظنةهجونم(لوزنلابابسأ
يفاًببستناكيتلادمحميبنلادهعيفثداوحلاكلتىلإريشتلوزنلابابسأ
لوانتينأملعلااذهلنكميامك،اهلمكأبةروسىتحوأةينآرقتايآةدعوأةيآلوزن
تاياورربتعُت.دمحميبنلانمزيفشاعنممدحاواهيلإضَّرعتةيضقاًضيأ
مهفىلعنيعتاهتفرعمف،نآرقلاريسفتىلعدعاسياًّمهماًردصملوزنلابابسأ
مهدعبنمنورسفملاويبنلاباحصأناكلكشلااذهبو.ةلزنملاتايآلاقايس
يفرصحنيريسفتلانإليقىتح،نآرقللمهريسفتدنعلوزنلابابسأنوعاري
.لوزنلابابسأةفرعميفرمألاةيادب

٥١لوزنلابابسأ



نعديعبوأيرظنمالكبسيلنآرقلانأىلعلوزنلابابسأةفرعمموزللدي
باتكرخآريبعتبوهف،اهبلمعلاواهيلعفرعتلانكميةقيقحوهلب،عقاولا
اورصاعنيذلاةباحصلاتاياورىلعلوزنلابابسأملعبتكدمتعت.ةياده
امك.ةباحصلاةايحيفترهظثادحأوتاليلحتىلعنذإيوتحتيهف،يبنلا
اهيلعقفتاءارأوتاريسفتلانمةاقتسملالوزنلابابسأثيداحأاًضيأدجوت
.يبنلاباحصأ
اذهف،ةينيدلااياضقلاجلاعتنأنكميةليسواهيلعقَفتملاةباحصلاتاريسفتربتعُت
رسيياًحيضوتلوزنلابابسأملععورفحيضوتىلعدعاسيتاياورلانمعونلا
امم،ةفلتخملاكشأيفلوزنلابابسأنيودتولقنعقو.ةينآرقلاتايآلايناعممهف
:ملعلااذهنمنيفنصءوشنىلإىدأ
حرشوتايآلالوزنطورشديدحتىلعموقتيتلالوزنلابابسأتاياور:ًالوأ
ةباحصلاتاليلحتىلعدمتعيفنصلااذهنأحضاولانمو،اهتايصوصخواهقايس
.اًموهفمنآرقلالعجتيتلا
ةقالعقلخىلعلوزنلابابسأملعنمعرفلااذهلمعي:لوزنلابابسأمييقتً:ايناث
.ةنيعمةينآرقتايآواهدعبوأيحولاةرتفيفتعقويتلاثادحألانيب

وصنيرسميدندمحأ
.ةياورلا؛صوصنلاريسفت؛ثيدحلا؛دمحمباحصأ؛ريسفتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ايجولوتاخسإلا
لماكلاّيملعلاماظنلانمضلخدياًعرف]نامزلارخآملعوأ[ايجولوتاخسالابينعن
اّممسكعلاىلعو.ةّيحيسملاةديقعلاملعيفلاقميهةصّصختمةغلبو،توهالل
مدآنيّيرشبلانيجوزلاقلخعملماعتييذلا)ةيادبلاملع(نامزلالّوأملعـبىّمُسي
ىّمسياميفةرخآلاملعثحبي،قلخلاةّيلمعبةرشابمطبترملاوّةنجلايفءاوحو
)توملا(ةّيدرفلاةايحلاةياهندعبةعّقوتملا)اتاخسا:ةّينانويلايف(ةريخألارومألاب
يفّيصالخلايتاذلاهللاّيلجتنوكينأثحبلااذهيفبجيو.ملاعلاةياهندعبوأ
ةايحلادودحجراخناسنإلااهوجرييتلاقافآللّينومضملارايعملاحيسملاعوسي
َّلك،ًةلماكوًةّرحةلقثمَريغ،حنمتةّبحمعوسييفّىلجتهللاّنألو.ةّيناسنإلا
ةداعسلاهذهىلإلوصولاهنكميالناسنإلاّنأامبو،ةلماكلاةايحلاةداعسقولخم
نمعونيفُلمألاّيهلإلادعولابناميإلانمأشندقف،ّيضرألادوجولاطورشب
هللاةنونيددعبءامسلا(ايندلاملاعبويعنمنآلادعبرّرضتملاريغدوجولا
ّيدبأراركتنمّةيحيسملاقلطنتالّيساسألاضارتفالااذهىلعءانب.)ملاعلا
نمزلاموهفمنمو.اهزواجتنكميالنامزللةياهننملب،ملاعلاةروريسلمزالتم
امّلكف.ينافلاةميقامكرّركتملاريغدّرفتملاةميقخيراتلابستكياذهميقتسملا

ايجولوتاخسإلا٥٢



لّوحتملكشيفلخديسهنمىناعوهربخامّلكوةّيضرألاهتايحيفناسنإلاهقّقح
ةّيصخشةقالعربعهلامتكااهيفناسنإلاكرديسيتلا،ّيورخألادوجولاّةيدبأيف
هتدحويفاًددجمناسنإلادلويسىتوملاةمايقدنع.)هللةكرابمةيؤر(هللاعم
هتدارإنودنمناسنإّيأّصلخيالهللاّنألو.ديدجدسجوحورنمةّيرهوجلا
نعمئادلاداعتباللةّيعضوكاًّيرظنواًّيئدبماًنكمماًضيأميحجلاىقبينأاًذإبجيف
.هتّيرحبناسنإلاهراتخايذلاهللا

رنروتنترام
.نمزلا؛ةدارإلاةّيرح؛ةنونيدلا؛ءامسلا؛تاومألاةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(مالسإلا
ىحوملقتسمنيدكمالسإلابفارتعالابتابوعصةيادبلاذنمنييحيسملاتهجاو
يحولانأبنوعنتقمنييحيسملانألكلذو،هـللانملوسرويبنكٍدمحمبوهب
ةيحيسملاخيراتيفرهظكلذل.هتطساوبوحيسملاعوسيعملمتكارشبلليهلإلا
نيبةيباجيإةقالعةيأديقعتيفةوقبتمهاسمالسإلالوحةئطاخلاءارآلانمريثكلا
مدعبرظنياًمئاديحيسملابناجلاناكو.اًمامتةليحتسماهلعجتملنإاذه،نينيدلا
مالسإلالوحنييحيسملاءارآضعبتءاجاذهل،رخآلانيدلاةبارغهاجتمارتحا
.اًضيأةدمعتموحضافلكشبةيريهشتةيلاجس
اوركنأمالسإلاعممهلماعتيفنييحيسملانأكردننأدباليضاملاىلإةرظنبو
ريكفتنمكلذىلعبترتياموةبحملاهنأىلعهـللابريشبتلابلثمتملامهنيدرهوج
راكفأنميلياملرظنلابجيكلذل.اًفعاضماًبنذاوبكتراكلذبو،تافرصتو
مهفءوستالاحاهمظعمنأىلعةيحيسملايفمالسإلاةروصلوحةزجوم
اًيلاحيرورضلانمو،اهتيلوؤسملّمحتينممهمهسفنأنويحيسملا،ةيخيرات
.راوحلابمهفلاءوسىلعبلغتلا
،ةيحيسملالخادتأشنةعدبكمالسإلاىلإنورظنينورقربعنويحيسملاناك–

كلذو.اهبءاجيتلاةلاسرلاةيقادصميفاوككشو،اًبذاكاًيبناًدمحماوربتعاو
ركانوأًالثمءاسنريزك(اًيقالخألهؤمريغهنأبامإهايإمهفصولالخنم
نييتوهاللانيلضانملالوأناكو.)ًالثمعرصلابباصم(ضيرمهنأبوأ)دهعلل
نموهو.)م749(م753ماعلبقيفوتملا(يقشمدلاانحويمالسإلادضرابكلا
طالبيفةيلاملاةيابجلاناويدسيئربصنملغشدقو،نييكلملامورلاةفئاط
ناكامك،«Mamàd»فصودقناكو.نمزلانمةرتفلةيومألاةفالخلا
نيدهعلاىلع–هريبعتبسحب–اًرباعاًرورمّرمبذاكيبنب،اًدمحميمسي
جرخهنأو،ةريحبيسويرآلابهارلاعمةقالعىلعناكهنأو،ديدجلاوميدقلا
.ءامسلانمهيلعلزُنأاًباتكىقلتهنإلوقتتاعئاشرشنوهتعدببكلذدعب

٥٣مالسإلا



يف.ةيلاتلانورقلاىدمىلعمالسإلادضةيسيئرلاتاماهتالاتددحتكلذبو–
ةينيتاللاروصعلالالخةنيفلاوةنيفلانيبتدهشتاماهتالاهذهنأنيح
اًدمحمنإابوروأيفلاقيناكلاثملاليبسىلعف.ةبيرغتافاضإىطسولا
ماق،ابابلابصنملهباختنامدعدرجملو،امورةسينكيفًالانيدراكناك
ةيثبعتاروصتلاهذهتدازلبال.برعلادالبيفهبةصاخةسينكسيسأتب
اهدبعييتلاةديدعلاةهلآلادحأوأ،نيملسملاهلإناكاًدمحمنإلاقيناكذإ،رثكأ
.ةهلآلاعمجَميفنوملسملا
ىلعفرعتللةداجدوهجكانهتناك،ةفرطتملاءارآلاهذهلكبناجىلإو–

لامعأبةينغةبقحةيادبوةيبرعلاةغللاةساردجيورتلىدأام.بثكنعنآرقلا
نبااميسالو،نيملسمءاهقفوةفسالفلتاساردكانهتناكاذكهو.ةمجرتلا
دشرنباو)م1111ماعيفوتملا(يلازغلاو)م1037ماعيفوتملا(انيس
يفوتملا(لّجبملاسرطبلاثمأنم،ضعبلاناكو.)م1198ماعيفوتملا(
ينازوكلاسوالوقينو)م1274ماعيفوتملا(ينيوكألااموتو)م1156ماع
ىلعءوضلاطيلستلجأنمنآرقلايفاوثحبدق،)م1464ماعيفوتملا(
اًريثكريونتلارصعيفو.هيفةيقوطرهلاةطولغملاتاريسفتلاوأتاضقانتلا
اًيبلسناكاماهنم.ةيحيسملاىلعةيهيوشتتامجهكمالسإلاودمحمربُتعاام
.ينيدلابصعتلللاثمك)م1778ماعيفوتملا(ريتلوفل«دمحم»ةيحرسملثم
يناملألايحرسملابتاكلل«ميكحلاناثان»ةيحرسميفامك،يباجيإلااهنمو
ملسملاةفيلخلارّوصتيتلاو،)م1781ماعيفوتملا(غنيسيلميارفإدلوهتوغ
.ةينيدلالئاسملايفحماستلللاثمكنيدلاحالص

توهاللايفأدب،تاوابابلاتاهيجوتىلعءانبو،نيرشعلانرقلاةيادبذنمو–
ةمدخلوألاماقملايفهفدهمالسإلاعملماعتلايفيباجيإبولسأيكيلوثاكلا
نيبةيحيسملابريشبتللةنكممقالطناطاقننعثحبلاوةيريشبتلاحلاصملا
تاينيتسلالخمتىرخألانايدألاعمةقالعلاراسميفيلكٌّريغت.نيملسملا
لالخنمكلذو،اهفئاوطبةيليجنإلاوةيكيلوثاكلاسئانكلالخادنيرشعلانرقلا
رَظنُييتلاىلوألاةرملاتناكهذهو.ىرخأنايدأعمراوحلاىلإلّوحتلا
اذهلالخنمبترتامو.ةيحيسمةعدبكسيلوهتاذدحبلقتسمنيدكمالسإلل
اميفةيكيلوثاكلاةينامورلاةسينكلاهبتمزتلا،يحيسملاتوهاللاىلعراثآنم
سئانكلالخادكلذك.)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمتجملابيمس
تبجوتسا،ةيمهألانمريبكبناجىلعتاحيرصتكانهتناكةيليجنإلا
يتلاو،هفادهأوهماهمونايدألاراوححلطصملةيتوهالمييقتةداعإةيلمع
.اًيلاحهمامتهايحيسملاتوهاللازكرياهيلع

مالسإلا٥٤



ابوروأيفمالسإللةرصاعملاةرظنلابقلعتياميف–رابتعالانيعبذخألابجيواذه
،ةيحيسملاسئانكلانعردصتالةينلعلاتاشاقنلالالخةذختملاءارآلامظعمنأ–
.اهنعةجتانلااياضقلانعونيدللةيناملعرظنةهجونعريبعتيهلب

ستنأرتيب
.يناثلايناكيتافلاعمجملا؛قالخألا؛راوحلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(مالسإلا
هلدايقنإلاكلذكو،ىلاعتهللاةينادحوودوجوبناميإلاهرهوجيفمالسإلافصي
عيمجنعنآرقلايفربخأيذلانيدلاكلذلماعلامسإلاوهاًضيأمالسإلاو،ةعاطلاب
هللامهلسرأنيذلاءايبنألالكف.مهركذيملنيذلاو،ىلاعتهللامهركذنيذلاهللاءايبنأ
مهنأالإ،مهعئارشيففالتخاكانهناكنإو،دمحميبنلاىتحومدآذنمىلاعت
مالسإلاحلطصمنألو.)48ةيآلا5ةدئاملاةروس(مهتالاسررهوجيفنوهباشتي
داقنمهنأبيأ،ملسمهنأبنآرقلايفميهاربإَفِصودقفهللةعاطلاودايقنإلاينعي
.هللعئاطو
يذلانيدللصاخفصوكاًضيأةنُّسلايفونآرقلايفمالسإلاحلطصمدرودقل
يأ،نيملسملالوأوهدمحميبنلانأبنآرقلايفدروثيح،دمحميبنلاهبءاج
.)12ةيآلا39رمزلاةروس؛14ةيآلا6ماعنألاةروس(هللارمألملستسانملوأ
.اًملسمىمسُيةصلاخةينوقدصبهللارمألداقنيوِملسُيناسنإلكنإفيلاتلابو
رخآموهفماًضيأةنُّسلايفونآرقلايفكانهيمالسإلاموهفملااذهبناجىلإو
ننسرظنأ(دمحميبنلاهبءاجيذلايمالسإلانيدلاوهوالأمالسإلاحلطصمل
يبنلاهبلِسُْرأيذلانيدلابنمآنمطقفوهموهفملااذهلاًقبِطملسملاف.)يئاسنلا
.دمحم
روصعلاىلعاًدامتعاو،ءاهقفلامايقيهةيرهوجلايخيراتلامالسإلاصئاصخنم
ثيح،ديدجنمةنُّسلاونآرقلاةيسيئرلامالسإلاعجارمريسفتب،اهيفاوشاعيتلا
يفيرهوجلاأدبملانإ.ماكحألاطابنتساىلإنولصوتيونولوؤيونودهتجياوذخأ
.«هلوسروهدبعاًّدمحمنأوهللاالإهلإالنأبةداهشلا»يأ،ةداهشلاوهمالسإلا
،ةيوامسلابتكلابو،ةكئالملابناميإلايهومالسإلايفناميإلاناكرأاًضيأكانهو
نمجحلاو،ةاكزلاو،موصلاو،ةالصلاّدَعُتو.باسحلاو،رخآلامويلابو،ءايبنألابو
.ةسمخلاينيدلاقيبطتلاناكرأبىمُستاموأ،ةيساسألاضئارفلا
يتلاتادقتعملانعحضاولكشبهللاةينادحوبناميإلالالخنممالسإلازيمتي
يذلافدهلانإ.يلاعتملاو،يدمرسلا،يلزألا،دحاولاوههللاف،ةهلآلاددعتبنمؤت
ىلعبجيذإ.)8ةيآلا98ةنيبلاةروس(هللاىضرلينيفنمكينمؤملاهاخوتي
ناسنإلاىلعيغبنيف.ينيددودرمهلهبموقيلمعلكنأباًمئادكردينأناسنإلا

٥٥مالسإلا



هعفانموهضارغأقيقحتلةسدقملاوايلعلاميقلالغتسيالأو،هللاريغلدجسيالأ
.ةيصخشلا
اهئارونمنولانييتلايهاونلاورماوألابمازتلإلاسانلانمبلطييذلامالسإلانإ
ةلأسمىلعاًظقيتميرشبلايعولاءاقبإىلعتقولاسفنيفصرحي،هللاىضر
دقل.ةمايقلامويةملكلكىلعو،لمعلكىلعبَساُحيفوسناسنإلاف،باسحلا
متو،دحاونطوميفلمعلايفىوقتلاوناميإلاةينآرقلاتايآلانمريثكلايفدرو
ةرقبلاةروس(ناميإللساكعناكاهرابتعاوةيقالخألاتافرصتلاةيمهأىلعديكأتلا
دمحميبنلاربتعادقل.)57،124ةيآلا4ءاسنلاةروس؛25،277ةيآلا2
ناسنإلاحبصينأيفاًيرهوجاًطرشةبئاشاهبوشتاليتلاةيقالخألاتافرصتلا
نمّدَعُيالمالسإلانإفكلذىلعءانبو.)دواديبأننسو؛يراخبلارظنأ(اًملسم
درفلاةايحةريسميفطقفسكعنيالدقتعموهامنإو،اًبلصتماًدقتعميرظنلابناجلا
يبنلاةايحيفاهسملنةيلاثملاهذهف،عمتجملاةايحةريسميفاًضيأامنإو،بسحف
تقولاسفنيفوعدي،ناسنإلاةحاروةداعسىلعصرحييذلامالسإلاف.دمحم
عمو،ًالوأهسفنعممائولاو،بحلاو،مالسلااهؤلمةقالعميقينأىلإناسنإلا
.هرسأبنوكلاعمو،هقلاخو،هعمتجم
دمحميبنلاةافودعبتلصحيتلاةيفاقثلاو،ةيعامتجإلاو،ةيسايسلاتاروطتلانإ
دقلف.يمالسإلاخيراتلايفتارايتوةيركفتاهاجتاءوشنىلإتدأ)632/10(
–644/23(نامثعثلاثلايدشارلاةفيلخلامكحنابإتعقويتلاتاعارصلاتداق

اهرثإىلعتأشنثيح،دمحميبنلاةباحصنيبتافالخلابوشنىلإ)656/35
يتلاقرِفلابوقحلاىلعتعمتجايتلاقرِفلابقلعتملالاؤسلالوحترادتاشقانم
مويرانلايفمأةنجلايفكاذوأقيرفلااذهىلتقنألهو،لطابلاىلعتعمتجا
ةيواعمعمهعارصيفَلِبَقيذلاهرهصويبنلامعنبابلاطيبأنبيلع.ةمايقلا
،هللامكحىلعصخشميكحتمّدقهنأةجحبهعابتأضعبِلَبِقنمَلِذُخ،ميكحتلاب
دعباميفتّلثمثيح،جراوخلامسابةقرفلاهذهتَفِرُعدقلف.ناميإلامدعبَمُِهّتاكلذلو
فَرْعُيونيدترملانمّدَعُيةريبكلابونذلافرتقييذلاناسنإلانأبلئاقلايأرلا
نأباولاقوجراوخلايأراوفلاخمهنإفيأرلااذهوضراعمامأ.بصعتللهليمب
،نيملسملانيبتراديتلاةيلهألابورحلايفاولِتُقنيذلاكئلوأىلعمكحلا
مدعاوأرمهنإفكلذل.هدحوهللاىلإلوكومةًريبكاًبونذاوفرتقانيذلاكلذكو
ةقرفلاهذهتيِّمُسدقلو،ناميإلاعم–ةريبكتناكامهم–بونذلاررض
ىلعاوناكدقف،)ةعيشلا(طرشوأديقنوداًّيلعاودناسنيذلاكئلوأامأ.ةئجرملاب
نآرقلاىلإكلذيفاودنتساو،هتيرذوّيلعلالإقحتالنيملسملاةدايقنأبةعانق
.دمحميبنلاةّنُسو
نعةعبانناسنإلااهبموقييتلالامعألاتناكاذإاميف،ةفلتخملاءارآلاتداقدقل
،)ةلزتعملا(ةيردقلا:امه،نييداقتعانيرايتؤشنىلإ،هللاةدارإنعمأ،هتدارإ

مالسإلا٥٦



تشالتامنيبف.ةعامجلاوةنُّسلالهأةيبلغأنيرايتلانيذهدضفقوثيح.ةيربجلاو
ءانثتسإب–رضاحلاانرصعيفةمئاقدعتملوةقباسلاةيدئاقعلاوةيسايسلاتارايتلا
تاهاجتإلافالتخانممغرلاىلعو،ةنُّسلالكشت–جراوخلانمءزجوةعيشلا
.نيملسملاةيبلغأ،مهنيباميفةيلخادلا
ةسردملايمالكلاهاجتإلاصخياميفةنُّسلانوملسملاعبتيفرضاحلاانتقويفامأ
نوعبتيمهنإفةينيدلارئاعشلاوتادابعلاصخياميفامأو،ةيديرتاملاوأ،ةيرعشألا
.يلبنحلاوأ،يعفاشلاوأ،يكلاملاوأ،يفنحلابهذملا
حطسىلعترهظيتلاقرفلاءارآضعبراثآينُّسلاهاجتإلالخاددجويلازام
.ةلزتعملاو،ةيربجلاو،ةئجرملاك،اذهانموييفةمئاقدعتملوةيمالسإلاةديقعلا
ءارآامأ.ةيفنحلاو،ةيديرتاملاةسردملالخادةلزتعملاوةئجرملاميهافمدجناذكهو
ةيعفاشلايتسردملخادكلذكو،ةيرعشألاةسردملالخاداهدجناننإفةيربجلا
.ةيلبنحلاو
،ةئملاب90نمرثكأملسمرايلم1،5مضييذلايمالسإلاملاعلالخادةنُّسلالكشي
ةيمالسإلافئاوطلاضعبكانهكلذبناجىلإ.ةعيشلانممهفنيملسملاةيقبامأ
تارايتعابتأو،ةيضابإلاو،جراوخلانمعرفىلإةفاضإ؛ىرخألاةريغصلا
لخادنوملسملارَبَتُْعيىرخأةيحاننم.ةريخألانورقلايفتأشنةديدجىرخأ
امكو.ددعلاثيحنمةنايدربكأيناثنييحيسملادعبةيديحوتلاةيوامسلاتانايدلا
يتلاقطانملابسحبو،مهتافاقثبسحبمويلانوملسملافلتخييضاملايفرم
نيماضمصخياميفنيملسملانيباًعساواًعامجإكانهنأالإ،اهيفنوشيعي
.ةينيدلارئاعشلاةسرامموةيرهوجلاةديقعلا
ةمارصرثكأتاقيبطتوميهافمةيمالسإلاتارايتلاوتاعامجلاضعبلثمتامنيب
ةبلاطمقفارتذإ.ًالادتعارثكأتاهاجتالثمتىرخأتاعامجكانهنإف،ةيديلقتو
راهظإىلعيمالسإلانيدلاةيلباقو،سانلاعيمجلنيدلااذهنوكةيلومشلامالسإلا
.ةنورملكبوناكملكيفوروصعلارمىلعهسفن

لانوأيقحليعامسإ
.ةيهقفلابهاذملا؛دمحم؛ناتداهشلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
2569ثيدحلامقر،هللاهجوبلأسنم73باب،ةاكزلاباتك،يئاسنلاننس.1
الواًشحافملسوهيلعهللاىلصيبنلانكيمل38باب،بدألاباتك،يراخبلاحيحص.2

.ورمعنبهللادبعنع،6029ثيدحلامقر،اًشحفتم
ثيدحلامقر،هناصقنوناميإلاةدايزىلعليلدلا16باب،ةنُّسلاباتك،دواديبأننس.3

.ةريرهيبأنع،4682

٥٧مالسإلا



يبوروألامالسإلا
يفنايدعتيالنالماشناحلطصمامهمالسإلاةبروأوأ،يبوروألامالسإلا)1
نمف،امهلدحومفيرعتىلععامجإلانكميالكلذلو،ةماعلايناعملاامهينومضم
نيذهليرايعملامادختسإلاويفصولامادختسإلانيبًالوأقرفننأناكمبةيمهألا
تاساردلايفراشتنإلاعساولا«يبوروألامالسإلا»حلطصمدري.نيحلطصملا
يمالسإلادوجولاعقاوفصولكلذو،يفصولكشبوةيعامتجإلامولعللةيبيرجتلا
نمكلذوةيمالسإلانادلبلاعمةنراقمءارجإلو،هرييغتةيلمعفصولوابوروأيف
،ةيملعلاامهتيمهأىلعنيحلطصملاالكلصحي.ةنكمملاتافالتخإلاداجيإلجأ
نمنيبييذلايرايعملاامهاوتحملالخنمةعساولاةيعامتجإلاو،ةيتوهاللاو
ىلعف.نيحلطصملاالِكنيبةمئاقلاوةحضاولاتافالتخإلاهيفنعمتلالالخ
ةروصبونيحلطصملاالِكنمضتيىوحفلايفريسيلاقرافلانمىرخألاةفضلا
ريياعملاوميقلاعمقفاوتييذلاويحالصإلاركفلااذيوضهنلامالسإلاةيسيئر
ةيفاقثلاو،ةيعامتجإلاو،ةيسايسلاو،ةيركفلاو،ةيملعلاتاحاجنلاىنبتيو،ةيبوروألا
.ةيبرغلاةثادحلل
ةجيتنتناكيبوروألامالسإلاةرهاظاهيفتأشنيتلاةرشابملاتاقايسلانإ)ـ2
غوصتيتلابلاطملانمةعبانيبوروألامالسإلاةرورضف.جامدنإلاباطخل
ابوروأيفنوملسملاهساسأىلعمظنييذلاجامدنالاباطخعساولكشبو
،ةيعامتجإلاطورشلارطأةمئالمىلإفدهتجامدناةيلمعبلطتياذهو،مهتايح
نأابوروأيفنوشيعينيذلانيملسملانمبلاطتوةيسايسلاو،ةينوناقلاو،ةيفاقثلاو
يفاًضيأامنإو،ةيركفلاو،ةيهقفلاتالاجملايفطقفسيلمهدوهجىراصقاولذبي
ةلحرملاىلإنوملسملالصيىتحو.فدهلااذهىلإلوصوللةيمويلاةايحلاراطإ
نمملاعملاحضاواًءزجيبوروألامالسإلاحبصيو،جامدنإلاةيلمعنمةيئاهنلا
قلطننأعيطتسنيكلو،ةيعامتجإلاوةيسايسلاهتمظنأويبوروألاعمتجملا
،ابوروأيفمالسإلالوقننأنمًالدب)يبوروألامالسإلا(ابوروأمالسإحلطصم
مالسإلاةبروأىلإقيرطلادهمييذلالحلاوهيمالسإلاحالصإلانوكينأيغبني
ةيمالسإلاةعيرشلاهجاوتكلذنوضغيفو.نطوللءامتنإلابروعشلاىلإدوقيو
.ةيحالصإوةيمالسإتازاجنإىلإلوصوللفدهتةحلماًطوغضايناملأيفةمئاقلا
ةيمالسإلاتاباطخلايفنيحلطصملايلكلعساولاراشتنإلانأنممغرلاىلع)3
يذلاحاتفملاوهنيحلطصملانيذهمادختسانأبعابطنإلاريثيةيميداكألاوةماعلا
نهارلاباطخلايفنامدختسُيامهنإالإ،مالسإلاةبروألينقتلاحلطصملاىلإدوقي
تالاجميفامهمادختسانكميناحلطصمامهف،ةفلتخمتامسبوةعونتملاكشأب
.ىتش
تاروصت،كلذيفءرملادهتجااماذإ،تاحلطصمللةيدرفلاتافيرعتلانمضتت
كلتلملاعملاةحضاولاوةمهملاطاقنلانمضتتتاعقوتو،ةعساوةيصخش

يبوروألامالسإلا٥٨



اًرورمو،ةيعامتجإلاوةيفاقثلاةيوهلاعيضاومبناجىلإكانهف.عيضاوملا
طامنأتيبثتنعكيهان،نيملسمللةيسايسلاوةينماضتلاوةيداصتقإلاتاكراشملاب
،ةيمويلاكولسلاوفرصتلادعاوقبءاهتناوةيمالسإلاةيبرتلاسردنيماضمو
نوكينأداكياًنيعماًّيصخشاًروظنمزربيمادختسالكف،اهلرصحالعيضاوم
يفبعصييبوروألامالسإللةيعزانتةروصكانهفلاحةيأىلعو.اًّيئاوشع
فلتخمبةقالعهليبوروألامالسإلااذهف،اهزومركفةسوململاتالاحلاضعب
.تاليلعتلاوتاءاوتحالا
ةلأسمهربتعيويبوروألامالسإلاامهدحأمعدينيهاجتاكانهنأركذلابريدجلانم
دضةعذالتاداقتناهجويرخآو،ءوشنلاروطيفةلأسموأ،ةدوجوموةنكمم
.اًضوفرموًاليحتسماًئيشهربتعيويبوروألامالسإلا
روظنملارشابملكشبطبريوهسفنحرطييفرعمويرظنلاؤسةمثنكلو
ةيؤرمأةقيقحيبوروألامالسإلانأله:وهوالأيبيرجتلاروظنملابيرايعملا
ددحتو،يبوروألامالسإلاةيهاموةيفيكددحييرايعمعيرشتلكف؟ةيلبقتسم
يفمأًالعفاًدوجوميبوروألامالسإلاناكاذإاميفيبيرجتلالاؤسلانعةباجإلا
كلذو،يبوروألامالسإلاةلاحلوحفقاوملاوءارآلانيابتتانهو.ءوشنلاةلحرم
.اًدجريبكلكشبةنيابتميبوروألامالسإلااهيلعنوكينأيغبنييتلاةلاحلانأل
،يبوروألامالسإلايلثممويرظنمرهشأنمناضمرقراطويبيطماسبدعُي)4
يرايعملاقيرطلاقشدقل.اهعوننمةديرفلاوةلماكتملاامهجهانمنعكيهان
هقيرطريخألادقعلايفيبروألامالسإلابةصتخملاوةماعلاةيميداكألاةرظانملل
مالسإلاةيناكمإوةرورضىدمريزغلكشبوددحتيتلاجهانملاهذهيبطقنيب
ةيعمتجملاةيرظنلابةصاخلاةهجولاتاذةيريبعتلاةرظنلاضرعتو،يبروألا
،ةيقالخألاو،ةيفرعملاو،ةيمالكلاو،ةيدوجولانيهاربلاوججحلابةموعدملا
مهأددحتو،ابوروأعممالسإلاماجسناةقيرطحضوتيتلاةيعامتجإلاو،ةيفاقثلاو
.ةيرهوجلاامهتامس
،يعامتجاروظنمنميبوروألامالسإللعنطصملاحلطصملايبيطماسبخَّسردقل
قراطامأ.ةيملعلاهتمهمبصاخلايرايعملاهحلطصمىوحفبظفتحيملنكل
اًهقفدجينألواحيو،ةثادحلاومالسإلانيبيلدجلافقوملالثميهنإفناضمر
لكشبو،اندجولعيراشملاهذهلةيليلحتةنراقمانيرجأاماذإف.يبوروألامالسإلل
دعابتتعيراشملاوراكفألانأفيكو،يبوروألامالسإلاىوحفعاستاىدم،رثؤم
ةيلومشلةدعاقلايبيطعضي.ةكرتشملااهفادهأنممغرلابضعبلااهضعبنع
.يسنرفلايناملعلاماظنلاديعبدحىلإهبشييناملع،يوضهنعباطتاذةيبوروأ
نيبةقالعلاديدحتيفيسنرفلاجذومنلاذختتنأةيبوروألالودلاىلعيغبنيكلذل
اورضحتسينأنييبوروألانيملسمللحمسُيثيح،هبىذتحيًالاثمةسايسلاونيدلا
ةبروأىلعاولمعينأو،ةعيرشلانعاولختينأمهيلعبجينكلو،مالسإلارهوج

٥٩يبوروألامالسإلا



نيكسمتملانمناضمرقراطربتعُي.ةيدرفلاةاعارموةيناملعلالالخنممهنيد
ةيوهلاىلعيبوروألامالسإلابصاخلاهجهنزكريثيح،ةيمالسإةيلومشب
ءارجإبوجوىلعابوروأيفنيملسملاثحيتقولاسفنيفو،ةيمالسإلا
قرطريوطتبناضمرقراطبلاطيكلذىلإةفاضإ.هنمدباليرذجحالصإ
امفيكو.ىروشسلاجملالخنمداهتجإلاقيبطتةيلمعريوطتبكلذكو،داهتجإلا
تامازتلإلابلقثمنيجهنملاالكيفيبوروألامالسإلاحلطصمنإفنكي
ةيرايعملاىوحفلابصاخقافتادوجومدعنعكيهان،ةيرايعملاتايلوؤسملاو
.قفألايفحولي
نمكلذو،اًيعيبطاًرمأتاعارصلابةئيلملاههجوألكبيرايعملاباطخلادعُي)5
هميقطبرلالخنمو،اًّيفيرعتيبوروألامالسإلاحلاصتوماجسناةيناكمإثيح
تاديقعتلالكمكارتتنأيقطنملانمف،ةيبوروألاريياعملاوميقلابهريياعمو
يفددحتتنأناكمبةيمهألانمنإ.يبوروألامالسإلاىوحفديدحتبةطبترملا
،يبوروأمالسإبريكفتلامتينألبقفاكلكشبوةحلاصتملاتانايكلارمألائداب
قلعتملاوةريخألاتاونسلايفمئاقلالدجلاف.ةضيرعلاهطوطخعضوتنألبقو
ىلعحوتفماهبلمعتنأةمألكليغبنييتلاةيفاقثلاوةيعامتجإلاتافصلاب
تسيلةلأسمابوروأومالسإلاموهفمديدحتبصاخلاقافتإلانأو،هيعارصم
.ةنيهلاب
لوحاًعساوًالدجمجحلااذهةيرهوجلاتافصلايطعييذلايئدبملالاؤسلاريثي
ةيخيراتلاتايئزجلارخآريبعتبوأ،تاريغتملافقتانهو،فثكموماعباطخ
ةحلاصملانألكلذو،ةيمتحةدعاقكمالسإلاوابوروألةتباثلاتايمومعلاو
لكتماقدقلف.نيفرطلالبقنماهنعدايحلانكميالةلأسمةيمالسإلاةيبوروألا
ديدحتةلواحمبةظحللاهذهةياغلويبوروألامالسإلابةصاخلاتاميمصتلا
يبوروألامالسإلاجهنبةصاخلادوهجلافعاضتتاذهبو.تايئزجلاوتايمومعلا
مالسإلا(نيتراضحلاالكلعارصلاوماجسنإلاو،رضاحلاويضاملالمشتل
دودحنازواجتينييملاعنينيدكةيحيسملاومالسإلالمشتلكلذكو،)ابوروأو
ةحضاوكلذلالخنمةيسايسلاوةيرظنلاجامدنإلافورظتحبصأدقل.نطولا
يملاعلاتاراضحلامادصبىمسُياملًءزجوةيراضحةرهاظنوكتلملاعملا
اًقباطمواًيراضحاًنكاسابوروأحلطصمحبُصيفوسكلذدنعو.موعزملا
ةيسايسلاتايلكيهلاعمهتاقيسنتبيحيسملاعونتلاىقبيامنيب،برغلاحلطصمل
ديدحتوتايمومعلاديدحتتالواحمىضرتنأبجعالف.اًيعجرةيعامتجإلاو
ابوروأخيراتبفثكملكشبمتهتيتلاويبوروألاويمالسإلايخيراتلايعولا
،نآرقلاريسفتو،هقفلامولعاهسأرىلعوةيديلقتلاةيمالسإلامولعلاجهانمبو
.طسوتمحاجنب،ثيدحلاو،مالكلاو

يبوروألامالسإلا٦٠



روحملاةماعلاةيسايسلاتاوعدللكلذكوةدوجوملاجهانملليرايعملايقرلادعُي)6
بناجلانمناعبانلاكشلاوةبيرلارهظتانهو.يبوروألامالسإلادقنيفيزكرملا
هبنونمؤييذلامهنيدىلعمهتملكنودقفيدقمهنأبنوملسملادقتعيثيح،ملسملا
.ةيرهوجلاةديقعلانيماضمعايضةيناكمإىلإيدؤيامم
راطإنمضنادوجومةيبوروألاةايحلابولسأعميلمعلالعافتلاوفيكتلانإ
مهيبوروألامالسإلانعنيعفادملانوكنعرظنلاضغبف.روتسدلاةمظنأ
ناوخإلانميلئاعلاهئامتناببسبودعُيًالثمناضمرقراطف،نوملسممهسفنأ
ةيناودعةلواحميبوروألامالسإلايفدحاولامالسإلاورصانمىري،نيملسملا
ريغنممالسإلاودقتنمامأ.مهنيدنعمهليوحتلو،نيملسملاومالسإلافصقشل
الإوهامتاحالصإلالكمغربويبوروألامالسإلانأبنوريمهنإفنيملسملا
.ابوروأةملسألةلواحم
ةعبانلامهفقاومببسبكلذونيفرطلاالِكىلعموللاىقلُينأنكمياًيجهنمواًيرظن
ريغو،ةّّيلكمهتاحلطصمف،يبيكرتلاويهقفلامهكولسوةيصخشلامهئارآنع
مالسإلابةصاخلاوةيلبقتسملامهاؤرو،يبيرجتلاجهنملاتاذتاساردللةحلاص
ينيدموهفمباًيرظنمهتبلاطمنممغرلاىلعو.اهبنهكتلابعصييبوروألا
قلخةلأسمنملعجتةلعتفملاةيرايعملارطألانأالإ،ةيمالسإةيوهبوعماج
يغبنيلوقلاةصالخو.ةليحتسمهبشةلأسمةيوهلاةغايصنموعونتملاقيبطتلا
حلطصمليبيرجتلاويفصولامادختسإلامعدتيتلارظنلاةهجوبكسمتننأانيلع
يلختلاىلإانوعدتيتلا،ةيليلحتلاةيحانلانماًيرورضهربتعتو،يبوروألامالسإلا
.ةيعانطصإلاوةيرايعملابلقثملامالسإلاةبروأحلطصمنع

نيهاشلرغطرأ

)ةيحيسمرظنةهجونم(ايبوفومالسإ
يفرهظ،)ةثدحتسمةظفل(اًثيدحاًحلطصمربتعيمالسإلاباهروأايبوفومالسإلا
نمريثكيفمويلامدختسُيو،يضاملانرقلاتاينيعستلالخوأتاينينامثةياهن
ضراعملكشبامإ،مالسإللٍداعمفقومىلإحلطصملاريشي.ةيبوروألاتاغللا
ايبوفومالسإةملكلصأدوعي.مالسإلاهاجتفواخمنعبارعإلاوأمالسإللاًيلك
يتلاوةينانويلا«سوبوف»ةملكنمةقتشملا«ايبوف»ةملكو«مالسإ»نيبعمجلاىلإ
رهظتو،سفنلاملعيفليوطنمزذنمةفورعمةرهاظيهو.ةبهروفوخينعت
مهفواخممهعنمتامدنعوأيشاحتلانمةفلتخملاكشألسانلافوخلاعفديامدنع
ةينالقعريغلاكشألالخنمباهرلارهظيتالاحلالكيفو.لمعيأبمايقلانم
ريرقتلالخنمصاخلكشبحلطصملارهتشاو.ةيعافدلعفدودروأيشاحتلانم
.Islamophobiaهناونعكلذبةلصهل A Challenge for Us All

٦١ايبوفومالسإ



ةضهانملاةيناطيربلاةمظنملاهترشنيذلاو،«اًعيمجانلٍدحت:ايبوفومالسإلا»
Runnymedeةيرصنعلل Trust«مادختسادادزاو.1997ماع«تسرتديمينر
ىلعوكرويوينيفيملاعلاةراجتلازكرمىلعموجهلادعبرثكأحلطصملااذه
مادختسا.2001ربمتبس/لوليأ11يفنطنشاوةيكيرمألاةمصاعلايفنوغاتنبلا
ىلإيدؤيو،نيدللاًيداعماًرخآواًيرصنعاًهاجتاهايانثيفلمحيحلطصملااذه
،نيملسملاعيمجىلعنييمالسإلانيفرطتمللةيباهرإلاتامجهلانمفوخلاميمعت
.ابوروأيفنيملسملاعميملسٍشياعتيأخانمهرودبممسيام
يذلاف.رظنلاةيوازلاًقفوكلذوفلتخملكشبنيديأيفةفرطتملافقاومللرظُني
نيدلارهوجلاًبلاغتمتال،ةيشماهرهاوظالإاهربتعيال،لخادلانماهيلعمكحي
اهنأىلعاهيلإرظنيوأ،هسفننيدلابقيثولكشباهطبرمتيفجراخلانمامأ.ةلصب
.هنمأزجتيالءزج
هبشيفنييدنبويدلاةعامجيهمالسإلامسابلمعتيتلاتاعامجلاهذهمدقأامبرو
وبأدّيسةيدنهلاةراقلاهبشيفهسسأيذلاةيمالسإلاةعامجلابزحو،ةيدنهلاةراقلا
ملعملااهسسأيتلانيملسملاناوخإلاةعامجو،)1979–1903(يدودوملاىلعألا
ءاضعأنمىمظعلاةيبلاغلانأمغر.رصميف)1949–1906(اّنبلانسح
ةيسايسلاةايحلايفمالسإلاريثأتةدايزىلإنوعسيونوملاسمنيملسملاناوخإلا
ىلإيسيئرلكشبهجوتلالّضفبرغلانأالإ،ةيطارقميدلئاسولالخنم
.ةيسايسلااهفادهأقيقحتلفنعلاىلإأجلتٍتاعامج
قورفلانمةعونتمةعوجمبةعساوةرهاظمالسإلايفةيفلسلاةكرحلالكشتامنيبو
طقفةيفلسلاحلطصمبطبترتثيحب،اًدجاًقيضاههاجتيبرغلاروصتلادجن،ةقيقدلا
ةكرحللرظُني.اًيجولويديإاًيسايساًهاجتامالسإلالعجلىعستيتلاتاعامجلاكلت
ليوأتلانيدللهليوأتربتعيبصعتمهاجتااهنأىلع،ايناملأيفةصاخو،ةيفلسلا
ةكرحلاهذهنأامك.نايدألانيبراوحلاوةيطارقميدلاضفريو،ديحولاحيحصلا
ةيعرشيفضيام،ملسملكىلعبجاوك)هـللاليبسيفلاتقلايأ(داهجلارّسفت
يفنييفلسلاةطشنأامو.ةيبلغألاعمتجمدضيباهرإلاىتحوحلسملالاتقلاىلع
زاهجةبقارمتحتمهلعجام،ايبوفومالسإلاةدايزبابسأدحأالإايناملأ
.ةيلخادلاتارابختسالا
ةعومجمتناك)1989–1979(ناتسناغفأليتييفوسلاداحتالالالتحاةرتفلالخ
تييفوسلالتاقت،ةيدنبويدلاةسردملانميهو،)نابلاطةكرح(نآرقلاةبلطنم
نأىلإ.دالبلايفةطلسلاىلعتييفوسلاباحسنادعباًتقؤمتلوتساو،ةسارشب
تربجأو2001ربمتبس/لوليأ11ثادحأباقعأيفمهؤافلحوناكيرمألالّخدت
ىعستةكرحلاتناك.يرسلاطاشنللنيحلاكلذذنمءوجللاوعجارتلاىلعنابلاط
كلذبًةديقم،ةعيرشلاومالسإللاًتّمزتليوأتلاتاجردىلعألالخنمفرطتمجهنل
ىلإءوجللاىلإىتحددرتتملاهنأامك،ريبكٍدحىلإةينيدلاتايلقألاوةأرملاقوقح

ايبوفومالسإ٦٢



عمرخآلاونيحلانيبءالؤهنابلاطولتاقمفلاحتو.مالسإلامسابفرطتملافنعلا
ًالوأمهلاتقيفناغفألاةدعاسملناتسناغفأاولخددقاوناكةيبنجأةيمالسإرصانع
ةدعاقلاةعامجلاومضناءالؤهنمنوريثكو.ناكيرمألادضمث،تييفوسلادض
ترهتشاةيادبلايف.)2011–1957(ندالنبةماسألصألايدوعسلاةدايقب
اهتطشنأنمىشخيهلمكأبملاعلاحبصأولئاهلاتاريجفتلاّمكلالخنمةدعاقلا
ةراجتلازكرميجربريمدتكشالبةنيشملااهتامجهرثكأتناكو.ةيباهرإلا
ربمتبس/لوليأ11يفنطنشاويفنوغاتنبلاىلعموجهلاوكرويوينيفيملاعلا

2001.
لثمةرهشلقأتاعامجلتامجهرابخأايناملأيفمالعإلالئاسوركذتاماًريثك
نمسيلكلذل.ايسينودنإيفةيمالسإلاةعامجلاوأايريجينيفمارحوكوبةعامج
اًعمنوعمتجيملاعلانمةريثكعاقصأيفنيطخاسلانأانلقاذإةغلابملاليبق
ةمظنألل–فينعلكشباًبلاغ–مهتبراحمنورربيوماكحلاهجويففوقولل
روهظداعبتسانكميالواذه.مالسإللصاخلااهليوأتباهعرذتلالخنمةمئاقلا
ةبراحمةبوعصنمديزيسام،ةلثاممفادهأاهلًالبقتسمةديدجتاعامج
يفيضملابنييحيسمونيملسمنيدءاملعلةقداصلادوهجلاوايبوفومالسإلا
.نايدألانيبراوحلا
ريسفتيفاهرظنةهجولالإحمستالاهنأيهتاكرحلاهذهلكلةكرتشملاةمسلا
نيفلتخممهنملتاقتامك.ةسدقملاصوصنللصاخلااهليوأتوةينيدلاضورفلا
راوحلانيدلامساببراحتو،ىرخألاتانايدلاعابتأضفرتو،هسفننيدلايفاًيركف
يألاهترظننعًالضف،اهلقلطممكحكةيسايسلاةطلسللىعستو،نايدألانيب
لخادتاعومجمكاهدوجولكشيكلذل.فعضهنأىلعةيوستلالاكشأنملكش
،اًيركفاهنعنوفلتخينيذلانيرخآلاعميملسلاشياعتلاىلعاًيقيقحاًرطخلودلا
.يملاعلاملسللاًديدهتلكشيسهذهكتاهاجتااهلٍةلودسيسأتباهمايقو
يوذسانلاعيمجيقتلينأمالسللنيبحملابوعشلالكفدهنوكينأبجيانهنم
رطخةهجاومةيفيكيفرظنللاًعملمعلاوريكفتللملاعلاءاحنألكيفةنسحلااياونلا
شياعتلانامضلجأنمصوصخلاهجوىلعينيدلافرطتلاوماعلكشبفرطتلا
.عيمجلليملسلا

ستنأرتيب
.نايدألاتوهال؛مالسإلا؛جامدنإلا؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

٦٣ايبوفومالسإ



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيومالسإلا
اهسفننعربعتيتلاةديدجلامالسإلاتاروصتلكلعماجحلطصموهةيومالسإلا
دقل.ةيبرغلاةثادحلاعمعارصلايفةناكماًيسايسأوبتتوةفلتخمقرطباًيجولويديأ
ةيرامعتسإلابرغلاتاحومطةمواقمرشععساتلانرقلاةيادبذنمنوملسملالواح
مَّظنثيح.ةيسايسلاو،ةيداصتقإلاو،ةيركسعلاةدعصألافلتخمىلعوةيعسوتلاو
.ايقيرفأوايسآيفقطانملاضعبيفةيلحمةيروثةمواقمةيادبلايفنوملسملا
نمةمواقملالالخنمكلذكو،ةيفاقثلاةمواقملالالخنمأشندقفكلذىلإةفاضإ
اذهيفمهاسدقل.ةيبرغلاةثادحلاعملماشعارصةيوهلاىلعظافحلالجأ
هثحبلةداميمالسإلاقرشلانملعجيذلايبرغلاقارشتسإلاملععارصلا
ثيح،يمالسإلاريكفتلاةقيرطيفثيدحلاريكفتلاةقيرطةطساوبرثأويملعلا
ةينالقعلاو،ةيعقاولاةفسلفلاو،ةيحالصإلاتاكرحلابرثأتملاقارشتسإلاملعدقتنا
الإيهامةيمالسإلاتاعمتجملانأىأرو،ةيجمهلاو،ةيعجرلابهمهتاومالسإلا
زواجتدقمالسإلانأاهدافمةباجإىلإدقنلااذهداقو.ةيبروألاتاعمتجمللضيقن
ّدَعُييذلانآرقللةديدجةءارقطبنتساو،رصعلاحورومءالتياليذلاديلقتلاكلذ
حتفنم،ةيبرغلاميقللاًقبِطو،نيدلاف،مدقتلاضقانيالمالسإلااذهف،ينيدعجرممهأك
.ةيطارقميدلاو،ةيناسنإلاو،ةينالقعلاو،درفلاةيرحو،مالسلاو،ةاواسملاىلع
قفتيالمالسإلانأبمعزتيتلاقارشتسإلاوبرغلاىوعدىلعدرلامتدقفكلذبو
لكشبمالسإلاهيفلزعنارخآفقوماًضيأكانهناكهسفنتقولايفو.ميقلاهذهعم
ميهافمكانهتناكاًّيرهوجنيضقانتملانيفقوملانيذهنيبف.ميقلاكلتنعمات
تايجولويديألاءوضيفمالسإلاترَّسفةفلتخمةينامزو،ةيميلقإةيمالسإ
،ةيلوصألاو،يسايسلافرطتلاو،ةيموقلاو،ةيلاربللاو،ةينالقعلاكتارايتلاو
.ةيعامتجإلاوأ،ةيركسعلاةعزنلاو،ةيعقاولاةفسلفلاو
نيرشعلاورشععساتلانينرقلايفةيمالسإلاةيعامجلاةركاذلاتدهشدقل
غيصلاعيمجءارونمكييذلافدهلاناكف.ةيرهوجتالوحتوتاراسكنا
نويمالسإلاأدبتقولارورمبنكلو.برغلاةضهانموةمواقموهةيومالسإلا
ملاعلاكلذكو،مهسفنأو،مالسإلاءوشنخيراتو،يبنلاو،نآرقلاو،مالسإلانومهفي

موهفملاًقبِط.مهيدلاًضوفرمناكيذلاقارشتسإلليحالطصإلاراطإلانمض
فيرعتىلإةيلمعلاهذهتداق)داليملادعب1927ماعدولوملا(سردنبدرانويل
راطإنمضقارشتسإلاملعِلَبِقنمديدجولماكلكشبوىرخأةرممالسإلا
.ةثادحلا
)داليملادعب1897–1838(يناغفألانيدلالامجليلوصألايديلقتلادقنلامدخدقل
ةينامثعلاةلودلاو،رصميفو،ناريإو،ناتسناغفأيفةيومالسإلايلثمممظعم
ةمواقملايفكلذكومالسإلاروذجيفلمأتلاوربدتلاىلإعوجرللجذومنك
،)داليملادعب1936–1873(هدبعدمحميرصملاكلذيفهعبتثيح.ةيسايسلا

ةيومالسإلا٦٤



يوصرآفكاعدمحمكلذكو،)داليملادعب1935–1865(اضرديشرو
دعب1949–1906(انبلانسحىتحو.لوبنطتسايف)داليملادعب1936–1873(
،ةيسايسلاو،ةيموقلاتاهاجتإلاتاذنيملسملاناوخإلاةكرحسسؤم)داليملا
ماعىفوتملا(بطقديسحبصأدقل.هدبعويناغفألاعابتأنمناك،ةيركسعلاو

ةيمالسإلاةعامجلابزحامأ.ةكرحلاهذهيرظنممهأنم)داليملادعب1966
ةراقلاهبشيف)داليملادعب1979–1903(يدودوملاءالعلاوبأديسلاهسسأيذلا
نابلاطةكرحتأشنكلذبناجىلإ.برغلادضةفرطتمةسايسجهتنيناكفةيدنهلا
ثيح،)داليملادعب1989–1979(ناتسناغفأليتيفوسلاداحتالالالتحانابإ
يفتلوحتو،ةيبرعلاةريزجلاهبشيفةيفلسلاعمقيثولكشباهروذجتطبر
ةيلاتقلاةعزنلابفصتتيتلاةدعاقلاةكرحىلإةملوعلالظيفوتقولاسفن
1889–1817(ناخدمحأديسلارثآىرخأةهجنم.دودحلادعبأىلإةيوضوفلاو
نمحرلالضفو،)داليملادعب1938–1877(لابقإدمحمو،)داليملادعب
ةلودلايفامأ.فقثملايررحتلاوينالقعلافقوملا)داليملادعب1988–1911(
–1863(اشابميلحديعسلثمنيركفملاضعبركذنكميفايكرتيفوةينامثعلا

يدمحو،)داليملادعب1934–1872(ميعندمحأهدازنابابو،)داليملادعب1921
.ةيومالسإللنيلثممرهشأك)داليملادعب1942–1878(يليلاملارزاي
ينيدلاثوروملابريبكٍلكشبةرثأتماهنأنممغرلاىلعفةيعيشلاناريإامأ
دجوتثيح،اًمامتةفلتخمةيؤريمالسإلاملاعلالخاداهيدلنأالإيتاسسؤملا
لاثملاليبسىلععفاديامنيبف.ةثادحلايفاًضيأةدوجومةيرهوجتاشقانمكانه
مواقت،ةثيدحلاميقلانع)داليملادعب1945ماعدولوملا(شورسميركلادبع
دعب1939ماعدولوملا(يئنماخيلعىلعألادشرملاةماعزبءاملعلاةعامج
.ميقلاهذه)داليملا

يجـچابدمحم
.ةيفلسلا؛ةيحالصإلاتاكرحلا؛ناسنإلاقوقح؛ةيلوصألا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةياورلا/ديلقتلا/دانسإلا
نعاهلقنمتيتلامولعلامهأنمو.مالسإلايفةفرعملالقنلةليسولاةياورلاربتعُت
صاخشأونيعباتلاوهباحصأكلذكودمحميبنلالاعفأولاوقأيهدنسلاقيرط
نمدانسإلانوكتي.ةياورلاهذهنماًءزجحيرصلكشبربتعيالفنآرقلاامأ.نيرخآ
لبقو.مالكنمدنسلاهيلإيهتنياميأ،نتملاودنسلاويوارلايه،ءازجأةثالث
يهتنتوٍواررخآةيمستبأدبتيتلاثيدحلاةاورنمةلسلسدجنلوقنملامالكلاركذ
.ٍوارلوأةيمستب

٦٥ةياورلا/ديلقتلا/دانسإلا



تأدبمث،يلهاجلارصعلاىلإاهلصأدوعيةيبرعلاتارابعلاهذهنأركذلابريدجلاو
دقو.ةنسلاوثيداحألالقنقايسيفكلذو،نمزلارورمعمةصاخيناعمذخأت
ىفاوئطخينأنوشخياوناكمهنألكلذويبنلاةافودعبثيدحلالقنةباحصلاهرك
نمدمحمنعاًثيدحاوقلتاذإةاورلاةفرعمىلعنوصرحياًضيأاوناكوثيدحلالقن
.ةياورلاةحصىلعلقانلانممسقلانوبلطياوناكلب،امصخش
،ةلوقنملاصوصنلاعملماعتلايففلتختدمحمباحصأةيجهنمتناككلذعمو
ددععجارتىدأ.ثيداحألاجلاعتتقولاكلذيفةموسرمةقيرطكانهنكتملثيح
ةعونتمةيسايسوةينيدتارايتروهظتقويفو،اًدمحماورصاعنيذلاةباحصلا
ىلإّىدأامثيدحلاعضواهيفرثكةديدجةبقحةيادبىلإ،يمالسإلاعمتجملايف
نوصتنأنكميجهانمريوطتىلإءاملعلابعفداماذهو.ةفلتخمتاياورلوادت
ديناسأراهظإةرورضجهانملاهذهنيبنمولضفألكشباهفنصتوثيداحألا
.ةقدوةيانعلكبدنسلايفرهظمسالكنمقّقحتلاوةاورلا
ديازتاذهبو،ةركاذلاةوقوطبضلاوةلادعلاوقدصلابفاصتإلاةاورلاطورشنمو
لاكشأوتاياورلارداصمدقنبمتهت،نيملسملانيبةصاخ،ةموسرمجهانمروهظ
كلذ،ثيداحألاةحصنامضلتالواحمتلذُبةقيرطلاهذهبو.ةاورلانمقيقحتلا
قيقحتلةيجهنملاهذهتدبكلذعمو.نآرقلادعبمالسإلليناثلاردصملاربتعُتاهنأل
نيبقفاوتقلخىلعلمعلاعقوكلذلجأنمو،ةلاعفريغثيداحألاةحص
،دمحملةبوسنملاةحيحصلالاعفألاولاوقألاو،ةينآرقلاتايآلاو،ثيداحألا
،هتحصيفحودقمريغدنسلاناكنإوىتح،ةيخيراتلالاوحألاو،مالسإلاحورو
.ةقثلابنوفصتيةاورنمهلقنمتو

نَرأنيمأدمحم
.ةنسلا؛ثيدحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ينيدلاحالصإلا
ثادحألالمجمةيناملألاةغللابةملكتملانادلبلايفينيدلاحالصإلابدصُقي
يفسئانكلاميسقتىلإةيئاهنلااهتجيتنيفتّدأيتلاةيسايسلاوةيسنكلاوةيتوهاللا
ةيلمعكحالصإلاوينيدلاحالصإلانيبةقدبزييمتلابجيكلذل.)اكيرمأو(ابوروأ
لوذبملادوهجملانم:يلاتلاوحنلاىلعةكئاشلاةيضقلاحرطنكميو.ةيلخادةيسنك
لبقاًبولطمناك–ةسينكللٍحالصإبمايقلل)ًالثم1546–1483رثولدوهجمك(
.ةسينكلايفقاقشناةباثمبينيدلاحالصإلاحبصأ–ليوطنمزبرثولنترام
يسايس(سكاعمينيدحالصإنيبةسينكلاخيراتلةيكيلوثاكلاةرظنلاّزيمتكلذل
يكيلوثاكلاحالصإلاورشعسداسلانرقلانميناثلافصنلايف)يركسعو
مادختسالابعليانهو.)1563–1545(تنيرتعمجمدعبةسينكللنمازتملا

ينيدلاحالصإلا٦٦



يتملكةيبرعلايفلباقتةيسنرفلاréformeةملكف،اًماهاًروداذهنيابتملايوغللا
اهيتجهلبةيزيلكنإلاةغللاّزيمتامنيب،ءاوسٍدحىلعينيدلاحالصإلاوحالصإلا
.ينيدلاحالصإلاوحالصإلانيبةيكيرمألاوةيناطيربلا
ىلعنيعستلاوةسمخلاتاضارتعالا»نعةمجانينيدلاحالصإلاثادحأتناك
نيرشت31يفرثولنتراماهلسرأيتلاتاضارتعالا،«نارفغلاكوكصةوطس
ةلاسرعمةقفرمنيلوؤسملاةفقاسألاىلإةينيتاللاةغللاب1517ماعربوتكأ/لوألا
كوكصنعرمتسملامهظعولاًكسامترثكأيتوهالساسأميدقتاهيفمهبلاط
ترهظدقف،غربنتيفةنيدميفةعلقلاةسينكبابىلعاهقيلعتةياورامأ.نارفغلا
ققحتلاناكمإلابدعيملةروطسأحجرألاىلعةريثكبابسأليهو،تاونسةدعدعب
ملام(عيرسلااهراشتنالالخنمنارفغلاكوكصىلعتاضارتعالاتببست.اهنم
تناك،ةلئاهةيبعشةكرحبةرواجملالودلاوايناملأءاحنألكيف)رثولهدصقتي
نمرثولمرحدعبطقفنكلو.لدجللةريثماهيلعةسايسلاوةسينكلالعفدودر
،هيلعيروطاربمإرظحضرفو1521ماعرياني/يناثلانوناكيفةسينكلا
نولصفنيساوناكاذإاميف،مهرمأاومسحينأىلإندملاماكحوءارمألارطضا
حالصإمهسفنأباهنيحنولوتيف،كلذمغرهلمهتقفاومةلصاوموأرثولنع
لامعأوبورحنماهيفامب،ثادحألاتأدبكلذبو.مهترطيسقطانميفةسينكلا
1555ماعذنماًيعقاوترفسأيتلاو،«ينيدحالصإ»ةيمستاهيلعقلطأ،فنع
Augsburger»غروبسغواحلص( Religionsfriede»(ةينوناقلاةيحانلانمو
برحدعبكوربانسوأةنيدميفايلافتسيوحلصةدهاعميف1648ماعةيمسرلا
.ايناملأيفنيتلصفنمنيتسينكءوشننعةبيهرلا)ةيبوروألا(اًماعنيثالثلا
نمهمييقتنكمينييحالصإلانمهريغورثولليحالصإلاتوهاللانأاذهنممهُفي
نأنيحيف،اًمامتيباجيإلكشبواًضيأةيكيلوثاكرظنةهجونممويلاديدج
.ةثراكينيدلاحالصإلاربتعتةيكيلوثاكلا
امنإو،ةدحوم)ةيتناتستورب(ةيليجنإةسينكينيدلاحالصإلاثادحأنعمجنيمل
ايناملأيفلوألاماقملايفترشتنايتلاةيرثوللاةسينكلا:يه،ةيسيئرسئانكثالث
،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإتّدتمااهنموةيفاندنكسالانادلبلاواسمنلاو
اسنرفوارسيوسيفيسيئرلكشبةرشتنملا)ةيخيشملا(ةيحالصإلاةسينكلاو
ةيناكيلغنألاةسينكلاو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإاهنموادنلتكساوادنلوهو
ةمئادلاتاقاقشنالاةجيتنلكشتاهيلإةفاضإلابو.ملاعلاءاحنأعيمجوارتلكنإيف
اًدجةريبكنوكتدقاهنكلو،رغصألاسئانكلانمديدعلاةيسيئرلاسئانكلاهذهنع
ىصحيالددعنعًالضف،نيينانونيملاونييدوثيملاونيينادمعملاةسينكك،اًيميلقإ
اهضعبربتعياليتلاةيسنكلاتاعامجلاوةريغصلاةرحلاةيليجنإلاسئانكلانم
.اًدبأةسينكهسفن

٦٧ينيدلاحالصإلا



،اهلمكأبةماعلاةايحلافييطتىلإتدأفييطتلابفصوتيتلاتاروطتلااذهو
ةسينكلانيبةمزاللاةدحولانعةيطسورقلاةركفلاترمتسااهلالخنميتلاو
يفريونتلارصعمودقعمو.يميلقإديعصىلع)ةلودلاوأ(يسايسلانايكلاو
ةسينكلاوةلودلانيبلصفلابيضملاناكمإلابحبصأطقفرشعنماثلانرقلا
.ريمضلاةيرحوداقتعالاةيرحأدبميلاتلابو

شيبنامريهوتوأ
.ةديقعلاةيرح؛ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيلوصألا
دعاوقوقئاقحقيبطتبمسّتتةفلتخمتالاجميفةّيدئاقعفقاوماهّنأّةيلوصألابمهُفي
نمةايحلاتالاجمعيمجىلعةّيدقنلاةقيرطلانمةيلاخةرشابمةقيرطباهبفرتعم
ةّيساسألاةمسللةءاسإلامّتتكلذءانثأيف.ماظنلًالوصأاهرابتعابءانثتسانود
ىنُبيّنأبجييذلاوعقاولايفساسألااهنوكيفةّلثمتملالوصألاريبعتلةاطعملا
ضعبهراتختيذلا،ةّيلوصألاحلطصمّنإةيحانلاهذهنم.هنمّقَتشُيوأهيلع
.هتاذيفٍضقانتىلعاًّيئدبميوطني،اًضيأاهسفنىلعهقلطتوةّينيدلاتاعومجملا
لاجملايفاًّيلجرمألااذهودبي.)ّيتاذ(ماّدهرثأهلّةيلوصألالاكشأنملكشّلكف
ةّيصوصخنمكتو.قلطمّيهلإءاعّدابرهظتكانهةّيلوصألالويملانوكّينيدلا
نماًقالطنافقاوملافلتخمىلعاهقيبطتّةيناكمإيفءيشّلكلبقةّينيدلالوصألا
ىلعءاكتالااذهّنإ.اًفلتخمفقوملاناكامهم،ّصنلاقايسىلعئّكتيريسفت
،بسحفاًّينيداهبدقتعملاقئاقحلاقيبطتلاًّيساسأسيلّةيلوصألاهيفنتيذلاقايسلا
نيدللةرِّربملايحولاتاّيلجتّنألو.اًضيأتاذلابّيلصألااهيحولّيساسأوهلب
اًّينمزةطورشملامهمالكومهريكفتفيناصتيفاًموداهلنيّقلتملاسانلااهغوصي
لوصأرهظتالف،ةنّيعملاّةيخيراتلاةايحلافقاومفورظلاًعبتاهريسفتّمتيو
عيمجليوأتىلإةجاحلاّدلوتتببسلااذهل.قلطمّينمزاللكشيفاًدبأناميإلا
امكيحوللةّيخيراتلاطورشلاةاعارمليوأتلااذهىلعبجيو.ناميإلاتالوقم
ناميإلانعنالعإلااهيفّمتييتلاورضاحلاتقولايفةّريغتملاةايحلافورظ
قايسلاىلعةئّكتملاناميإلاراضحتساّةيلمعلةّيمانيدلاهذهّنإ.ديدجلكشب
سّدقملاباتكلايفكلذنعريبعتلاّمتيو.ّيحيسملاموهفملاىلإةبسنلابّةيزكرم
ةّيفرحبّقلعتمّيلوصأمهفنماهيفريذحتلاّمتييتلاعضاوملايفكلذو،هسفن
ّنإ.)3:6ةيناثلاسوثنروك(«ييحيحورلاّنكلو،لتقيفرحلا»:باتكلاتاملك
نوكيثيحف؛)8:32اّنحويرظنا(«رّرحت»اهنوكيفيهةّيحيسملاةقيّقحلاةمس
.اًئطاخهئدبمةيحاننمّيحيسملاناميإلانوكي،اًّيلوصأاًدّيقمرِّرحملاهللاحوررثأ
لكشبةّيلوصأللةضهانمةنايداهروذجنماًقالطناّةيحيسملاّنأنممغرلاىلع

ّةيلوصألا٦٨



.هوجولاةدّدعتمةّيلوصأنمناولخيالهرضاحوّيحيسملاناميإلاخيراتّنإف،مساح
ةّيفرحّةيباجيإةءارقوحنهاجتاةّرحلاّةيليجنالاةسينكلاءاضفيفدجوينيحيفف
يفدجوي،)ملاعلاةياهنخيرأتوملاعلاقلخ/ّةيقلخلادقتعماهنعأشن(سّدقملاباتكلل
اًّنيعماًروطةّيخيراتلاةسينكلارّوطتلدّدحتةّيعجرفقاومّيكيلوثاكلاءاضفلا
ةّيلوصألاتاطلاغملاءوشنبابسأّلعلو.هدحوهباًطبترمةقيقحللاًقلطمءاعّداو
ثحبييذلاهّجوتللّيرهوجلاطبارتلاىلإدوعيتقولااذهيفنايدألالخاداًبلاغ
ملاذإف.لبقتسملاوةايحلانمهفوخىلعّبلغتلالماععمةنايدلايفناسنإلاهنع
ىدلأشني،فوخلايّطختىلعةدعاسملايفاهتفيظوةيدأتنمةنايدلانّكمتت
رظنيامدنعامهيلعّبلغتلاهداقتعابسحهنكميناّيرهوجقلقوفعضناسنإلا
زيكرتلابجيةّيحيسملاةيؤرللاًقفو.ةقلطماهّنأىلعةنايدلايفةّيبسنتاظحلىلإ
يحاونعيمجيفامكهللاةروصيفةدوجوملاةدّيقماللاوةطورشماللاةّبحملاىلع
.ماّدهلااهبّصعتوةّيلوصألايّطختلجأنمةّيناسنإلاةايحلا

رنروتنترام
.ملاعلاقلخبداقتعالا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيلوصألا
كلذلةيساسألائدابملاىلإعوجرلابيدانييذلاينيدلاهجوتلاكلذيهةيلوصألا
ملاعلايفدوجومريغةيلوصألاحلطصمنأنممغرلاىلعو.اهبكسمتلاونيدلا
هيلعناكيذلاجهنملاىلإعوجرلاببلاطتويدانتفقاومكانهنأالإيمالسإلا
خيراتلاروصعضرعتسنامدنع.ًالمعواًملعةنُّسلاوباتكلابكسمتلانمةباحصلا
اهنموةينيدلااهنمف،ةيلوصأللةفلتخمتاهاجتاكانهنأدجنةفلتخملايمالسإلا
يفرهظدقل.امهبكسمتلابوةنُّسلاونآرقلاىلإعوجرلاببلاطتثيح،ةيسايسلا
ةيضارنكتملتاعامجودارفأ)656/35–644/23(نافعنبنامثعةفيلخلادهع
جهنمودمحميبنلاجهنمىلإعوجرلابتبلاطوةلودلاةرادإلةيسايسلاةقيرطلانع
يسابعلارصعلاويومألارصعلانابإهاجتإلاذهيوقدقل.رمعوركبيبأهيبحاص
باتكلابكسمتلاوناميإلاةلأسمبقحلاهذهلةيسايسلاتاروطتلاتزواجتثيح
.مدلاةبارقوةريشعلاةلصىلإةدنتسملاةيلوصألالمشتلةنُّسلاو
نماًديدحتومشاهينبنمنوكينأيسايسلادئاقلايفيعيشلابهذملاطرتشاامنيب
نمنوكينأيسايسلادئاقلايفينُّسلابهذملاطرتشادقلف،دمحميبنلاتيبلآ
.دمحميبنلاةريشعنميأ،شيرق
هبكسمتلاونآرقلاىلإعوجرلاىلإاًعفادةيودبلامهلوصأتناكدقفجراوخلاامأ
ةيلوصألاعاونأنماًعونلويملاكلتتلكشثيح،مهبةصاخميهافمريوطتىلإو
ىلإمهئارآيفنودنتسينيذلانوملسملاءاملعلاذختادقلفكلذىلإةفاضإ.ةيسايسلا

٦٩ةيلوصألا



دمحميبنلاةايحبولسأنماولعجمهنألكلذو،اًيلوصأاًهاجتايوبنلاثيدحلا
لامعألانعةرابعنيدلانأاودكأو،ىلعألالثملامهعبتنموهباحصأةايحو
اذهىلإعوجرلانأاوأرو،هتنُسودمحميبنلاةايحيفةدسجتملاةيلاثملا
ةقيرطاوأشنأو،يقالخألارايهنالانمضوهنلايفلثمألالحلاوهبولسألا
هيلإريشييذلارشابملايفرحلاىنعملابكسمتلااومعدثيحريسفتلايفةديدج
.ليوأتلالاكشأنملكشلكبنجتىلإاوعدوةينيدلارداصملاصوصنرهاظ
ةدتمملاةيديلقتلاةبقحلايفةينيدلاصوصنلاعمهلماعتيفيلوصألاركفلارهظي
نآرقلاصنليفرحلاىنعملاىلإعوجرلاطقفسيليداليملارشاعلانرقلاىلإ
طاسوأيفرهظدقل.ةيمالسإلابهاذملاصوصنلاًضيأامنإويوبنلاثيدحلاو
موقيةينيدلاصوصنلاعملماعتلايفاًددشتماًهاجتايعيشلاوينُّسلانيبهذملا
دقفةينُّسلاطاسوألايفامأ،يأرلاوسايقلانعداعتبالاوصوصنلارهاوظىلع
ةيرابخإلابلثمتدقفةيعيشلاطاسوألايفامأو،يرهاظلابهذملابهاجتالااذهلثمت
.ةيمامإلانمةقرفيهو
تلصحيتلاةيركسعلاتاسكنلاكلذكوةيعامتجالاوةيسايسلاتامزألاتناكدقل
ةيلايربمالابقحلايفف.ةيلوصألاتاهاجتالاروهظيفاًببسيمالسإلاخيراتلاربع
نوعضياوأدبَنيرَمْعَتْسُمومهرمأىلعنيبولغمنوملسملاناكثيحةيرامعتسالاو
هاجتالاةيوقتيفاًببسكلذناكف،ةساردلاوثحبلاعضومةيفاقثلاوةينيدلامهميق
.ةثادحلايفةيديلقتلافقاوملاو،يلوصألا
وهفلوألارايتلاامأ:نيرايتلالخنمرضاحلاانرصعيفةيلوصألاتروطتدقل
ميقلاىلإعوجرلاوةيبرغلاميقلادضويبرغلارامعتسالادضفوقولاىلإوعدي
.ىلوألامالسإلالحارميفنيملسملاةايحبولسأنمةعبانلاةيديلقتلاةيمالسإلا
ًالعفأدبدقةيلوصألانمعونلاهذهنأبدجنيمالسإلاملاعلاىلإمويلارظننامدنعف
التاكرحلاهذهف،ةيعجرلاوةيجولويديألاةيسايسلاتاكرحلاىلإهقيرطدجوو
ةيناملعلاةدارإلامواقتاًضيأامنإو،بسحفعمتجمللثيدحلايندملارييغتلامواقت
يتلاميقلاضفريهنألكلذودَقَتْنُينأبجيةيلوصألانمعونلااذهنإ.ةدلصلا
تايصوصخحيزيو،ةديدجلاتاروطتلامامأبابلاقلغيو،ةيناسنإلااهبتءاج
ىلعبابلاحتفيكلذبوتاريسفتللةلباقلاوةيويحلابةمعفملانيدلاايازمو
.ةيعجرللهيعارصم
برغلايفةدوجوملاميقلانأبنيبيليمالسإلاثوروملادقتنيهنإفيناثلارايتلاامأ
اقبطديدجنمامهريسفتمتدقةنُّسلاونآرقلانأومالسإلاعئارشلقيبطتالإيهام
دضةهجوملاذخآملاوتاداقتنالامهأنإ.ةيملعلاقرطللاقبطوةثيدحلاةيبرغلاميقلل
قحَعارُتملنورقلاربعيمالسإلاثوروملااهبءاجيتلاميقلانأيهرايتلااذه
هفقومببسبهبذخألانكميالةيلوصألانمعونلااذهنإفكلذىلإةفاضإ،اهتياعر
.جذاسلا

ةيلوصألا٧٠



ثارتريوطتىلإوعدتيتلاةرورضلانعثدحتننأعيطتسنقلطنملااذهنمو
ميقلاىلعتقولاسفنيفظفاحيوةيولوألارصاعملاناسنإلايطعيةيلوصألادض
.يمالسإلاثورومللةيرهوجلا

ولتوقزمنوس
.ةّيفلسلا؛ةيومالسإلا؛ةيمالسإلابهاذملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(دايعألا
:نيبّةيحيسملادايعألازييمتنكمي
.)ةّيديسلادايعألا(ّديسللّيصالخلاخيراتلابةطبترمدايعأ.1
.)ةّيديسلاريغدايعألا(نيسيّدقلادايعأ.2
.ةّيتوهالراكفأىلعةّينبمدايعأ.3
ةميدقلاةسينكلاّنأالإ،عوسيةايحيفةّيصالخلاثادحألابدايعألامدقألفتحت
ىّمسيامبةسينكلالفتحترشعثلاثلانرقلاذنمو.نيسيّدقلاراكذتباًضيألفتحت
ةركفبلبدّدحمّيصالخثدحبرّكذتاليتلاو،ةّيتوهالراكفأىلعةّينبمدايعأ
،طقفىربكلادايعألانعثيدحلاّمتيسدايعألاعيمجنيبنم.ّةيتوهالوأّةيحور
.حالصإلاةسينكلةّصاخلادايعألاىلإةراشإلاّمتتساهدعبو

رّكذتةّيلمعبةّيلافتحالاةّيحيسملادايعألايفرمألاّقلعتيال:ةّيديسلادايعألا.1
تقولايفوهسفنّيصالخلاثدحلابةسينكلالفتحتامّنإ،ةيضامثادحألّينهذ
ةّيلافتحالاةّيحيسملادايعأللو.ثدحلااذهربعايجروتيللايفاهسفنفرعتهسفن
ثّدحتتالببسلااذهل.ّماعلكشبايجروتيللايفرمألاوهامك،ّةيراضحتساداعبأ
هيفرهظيذلاتاذلابانموي،مويلانعلبديعبلايضاملانعةّيجروتيللاصوصنلا
ةسرامملابّيحيسملاديعلاموهفمطبتريكلذبو.بآلاىلإداعوماقوحيسملا
ةلفتحملاةعامجلاهيفىهامتتيذلاو،يميدقدهعلاّيدوهيلاحصفلاديعلةّيقيبطتلا
ىلإمهجرخأورصميفّةيدوبعلانمهللامهّصلخنيذلانيّيليئارسإلاعمديعلاب
.ّةيرحلا

:اًّيساسأاًّيحيسماًديعدحألاموي1.1
ةسينكللةريبكةّيّمهأتبسلادعبعقاولامويلايأ،عوبسألانملّوألامويلالّكشي
،16:2سقرم؛28:1ىتم(عوسيةمايقمويوهف.يديدجدهعلانمزلايفةثيدحلا
رفسثّدحتيذإ،هذيمالتهيفعمتجايذلامويلاو،)20:1اّنحوي؛24:1اقول؛9
دّيسلاءاشعامّبرهبينعيوزبخلارسكلعامتجالوصحنع20:7لسرلالامعأ

٧١دايعألا



اًمويهدعبعقاولامويلاّهلحمّلحيلنيّيحيسملاىدلتبسلاىفتنادقل.)اّيتسراخفإلا(
.)1:10ّانحويايؤر؛16:2ىلوألاسوثنروكرظنا(ّبرلل
ىّنبتيوهف،تبسللزواجتلاويّطختلاقلطنمنمدحألامهفننأانيلعبجيالهّنأالإ
ملاعلاقلخّةيلمعمامتإدعبةحارمويوهريخألااذهّنأامكف.تبسلابناوجهرودب
تبسلاّنأامكو.قلخلاعوبسألًالّوأاًمويدحألاوهكلذك،قلخلاىلعهتلاحإتّمت
نماثمويككلذكدحألاريشي،ةّرحلاةدّيسلاةعامجللقابتساوةّيناحيسملاةعاسلاوه
اًّدجمئالملانمناكاذل.ةمايقلالالخنمةايحللديدجقلخبقلخلاةّيلمعمامتإىلإ
ماقو،)313(نيطنطسقفقوميفلّوحتلادعبةحارمويدحألاحبصينأ
اًهلإسمشلابكوكىلإةراشإ(دحألليلصألاّينثولاىنعملاليدبتبنّويحيسملا
.)3:20يخالم(لدعلاسمشحيسملاىلعهطاقسإبو)كالفألل
،ةّيهلإايجروتيل،ساّدق(ّيحيسملادحألالافتحابلصاّيتسراخفإلالافتحاّدعيو
اّهنإذإ،ةسرامملاهذهبامئادمزتلتالةّيتناتستوربلاسئانكلاّنأولوىّتح،)ةلوانم
.)ةلوانمنودنم(ّيظعوساّدقلكشىلعدحألامويّيهلإلاساّدقلاباًبلاغلفتحت
ةحارلانعّةلقتسمتسيلدحألامويّيهلإلاساّدقلالافتحالةّيلخادلاةرورضلاّنإ
فقوميفلّوحتلالبقتفرُعةحارلاهذهّنإلب،ةسايسلااهنمضتيتلالمعلانع
.رخآاًموياهلدّدحتتاعمتجميفاضيأدجوتونيطنطسق
مويلاب)1965–1962(يناثلاّيناكيتافلاعمجملاهفصييذلا،دحألاموييف
عمجملاهذهنيناوقلاًقفونيّيحيسملانينمؤملاىلعبّجوتي،ةلطعللساسألا
كلذباويحيفسّدقملانابرقلاسقطيفكارتشالاوّبرلاةملكعامسلعامتجالا
ةسّدقملاايجروتيللايفروتسد(هللااوركشيوهتمايقوعوسيّبرلامالآىركذ

ناميإلاطبارتةّوقىلإةّمهمةراشإّيهلإلادحألاساّدقلّبقتىدملّكشيو.)106
.سئانكلاوّيحيسملا

حصفلا1.2
اًضيأهوطبرمهّنأالإ،ّيدوهيلاحصفلابدوهيلانيّيحيسملللّوألاليجلالفتحادقل
)190ماعلبقيّفوت(يدراسلانوتيلملحصفلاةظعدهشتذإ،حيسملاراكذتب
لاوطيرجيناكّيحيسملاحصفلابّيونسلافتحاىلعيناثلانرقلانمةلوقنملا
.هتمايقوهتوموحيسملامالآامكرصمنمليئارسإينبجورخرّكذتهيفّمتيوليللا
حصفلاديعبلافتحالابجيناكاذإاملوحعبارلانرقلاىلإىّتحلادجلاّدتمادقلو
ديعولّوألاّيعيبرلاّيرمقلالامتكالاهيفعقاولاناسيننمرشععبارلايفّيونسلا
يفاًمئادهتماقإوأ،عوبسألانمةفلتخمماّيأيفهبلفتحُييلاتلابو،ّيدوهيلاحصفلا
حصفلادعباًمئادعقاولاو(لّوألاّيعيبرلاّيرمقلالامتكالليلاتلادحألاموي
ديعىلإةبسنلابناكمبةّيّمهألانمّهنإ.)325ماع(ايقينعمجمدّكأامك)ّيدوهيلا
سيلو،ةمايقلاوتوملاحصفلاّرسّمضينأّيحيسملاناميإلاوّيحيسملاحصفلا

دايعألا٧٢



ةنايدةّيحيسملاحبصتكلذفالخف.توملاىلعراصتنالابطقفهرصحوهميزقت
مهدينيحاهيفَلمأالةّيئاهنلاةجيتنلايفو،اهيفلشفللناكمالثيح،ةرصتنم
.باذعلاوتوملا
حصفلاديعلافتحاعّزوييذلاّيميلشروألاقيبطتلاعبارلانرقلاذنمفرعُيو
ماّيأةمسقيبطتلااذهلّكشيو.مايأةّدعىلعّيخيرأتّيحرسملكشبّيونسلا
يفف.اذهانمويىلإهتمايقوهتوموحيسملاعوسيمالآيفةلّثمتملاةثالثلاحصفلا
عوسيءاشعءايحإّمتي)رارسألاسيمخ(ةميظعلاةعمجلامويلةقباسلاةّيشعلا
زبخلاعّزوو،13اّنحويبسحذيمالتلالجرألسغبهءانثأماقيذلاّيعادولا
يفءاجامك(ركشلاةالصامهيلعالتنأدعبهمدوهدسجلةمالعرمخلاو
اقولو29–26:20ىتم؛25–14:17سقرم؛25–11:23ىلوألاسوثنروك

يلاوح(ةميظعلاةعمجلارهظدعبنمةعساتلاةعاسلالولحدنع.)22–22:14
بلصلامالآنعنالعإلاهيفّمتيف،هتوموحيسملامالآبلافتحالاماقي)ةثلاثلاةعاسلا
ةلوانملاىلإةفاضإلاببيلصلاميركتوتابلطةوالتو،)19،42–18:1انحوي(
موديوربقلايفداقرلامويرونلاتبسربتعُيو.رارسألاسيمخساّدقنابرقنم
دعبف:حصفلاةّيرهسبلافتحالاّمتياهدنع،ةمايقلادحأءدبيأ،بورغلالولحنيحل
اًصوصخ،ديدجلادهعلاوميدقلادهعلانمصوصنةءارقّمتتّيلافتحالاحصفلاحيدم
)15:1و؛14:15جورخلارفس(رصمنمجورخلاةّصقيورتيتلاصوصنلا
امك.)12–24:1اقول؛7–16:1سقرم؛10–28:1ىتم(حصفلاليجنإّمثنمو
متتُخينألبقاهتّصاخةّيدومعملادعوةّيعرلادّدجتوةّيدومعمللنيحّشرملاديمعتّمتي
.ّايتسراخفإلابلافتحالاب
)ريبكلاموصلا(اًموينيعبرأنمنّوكتتريضحتةّدمحصفلاديعىلإيمتنتو
ىلإةفاضإلاب،دامرلاءاعبرأمويبأدبتموصلاةرتفوأةبوتلاةرتفباًضيأةاّمسملا
.ةرصنعلاديعبحصفلانمزمتتختةقحاللافتحاةرتفاًموينيسمخ

ةرصنعلا1.3
pentekoste(ةرصنعلاديعبحصفلانمزمتتُخيحصفلادعبنيسمخلامويلايف
هبتأدبوذيمالتلاىلعسدقلاحورلاهيفلزنيذلا،)اًموينيسمخةّينانويلابينعت
ديعنأش،دّدحيامّنإوسدقلاحورللّلقتسمديعبديعلااذهسيلو.ليجنإلابةراشبلا

مئاقلاحيسملاف:ّةيحصفلاةمايقلاةراشببناوجنماًبناج،ءامسلاىلإحيسملادوعص
مهيلإلسريامّنإوماتيألاكهذيمالتكرتيالّهنكلو،بآلاىلإدوعيتاومألانيبنم
.هيلعاًدوهشمهناميإىوقيوهبنيطبترمنوقبيهلالخنميذلاسدقلاحورلا

٧٣دايعألا



داليملاديع1.4
نمنيرشعلاوسماخلامويلايفحيسملاداليمديعةسينكلافرعتعبارلانرقلاذنم
اليذلاسمشلاهلإب274ماعلاذنمّةينثولاامورهيفلفتحتيذلامويلاوهو،ربمسيد
خيراتباسحءوضىلعداليملاديعخيراتريسفتلةلواحمكانهعقاولايفو.رهُقي
داليملاديع:ًالامتحارثكأودبتةّينيدلاّةيخيراتلاّةيضرفلاّنأالإ،حيسملاتوممويل
ةدالوبنولفتحينوّيحيسملاف،هانعملّريغموّينثولاديعلاىلعباوجوهّيحيسملا
.)3:20يخالم(لدعلاسمشوهيذلاحيسملا
ةنيدميفريبكلالّوألانويلابابلاهماقأيذلاساّدقلاىلإداليملاديعبساّدقمدقأدوعي
اذ18–1:1اّنحويليجنإّصنوههيفءورقملاليجنإلاناكوسرطبسيّدقلا
ةماقإعبارلانرقلايفّمتدقفميلشروأيفاّمأ.اذهانمويىلإةّيتوهاللاةيّمهألا
ّيميلشروألاديلقتلاعماًيهامتو.محلتيبيفدهملاةسينكيفليللافصتنمساّدق
يرويجامايراماتناسةّينامورلاكيليزابلايفسداسلانرقلايفساّدقاًقحالميقأ
اهلخادةريغصةسينكاهيفدجويناكيتلا)ةّيوبابلاىربكلاميرمةسيدقلاةسينك(
ليجنإنمحيسملاةلوفطصصقساّدقلااذهيفتيلتو.)ةراغملاىلإ(مسالمحت
ديعلليللافصتنمساّدقيفاذهانمويىلإأرقُتلازتاليتلا)14–2:1(اقول
.داليملا
نرقلاةياهنذنمهّنأالإ،ّهينبتوّيبرغديعذخأبةّيقرشلاةسينكلاتماقاماًردانو
ديعبربمسيدنمنيرشعلاوسماخلامويقرشلايفكلذكلافتحالاّمتيعبارلا
لافتحالاّنأىلإّينايلويلاميوقتلابةّيقرشلاسئانكلافلتخمّديقتيّدؤيو.داليملا
.ّيروغيرغلاميوقتلايفريانينمعباسلاعقيامدنعًالّوألصحيداليملاديعب
نمسداسلادعبدحألا(دّيسلاروهظدعبعقاولادحألامويىتحداليملاديعةرتفّدتمت
دحألامويبهيلعءانبأدبتداحآةعبرأنمةنّوكمّةينمزةرتفاًمئاداهقبستو)رياني
قباسلانمزلابةرتفلاهذهىّمستو.ربمفوننمنيثالثلادعبةرشابمعقاولا
مويلااّمأ.طيسبمايصبمايقلااهيفّمتييضاملايفناكو،داليملاديعلّيريضحتلاو
هدّسجتوهللانباللّوألاءيجملاراكذتىلإهّجومديعسراظتناةرتفربتعتيهف
هيفباصتيذلانمزلايفىّتحو.نامزلارخآيفهعوجرىلإةفاضإلاباًرشب
ّمتيالهنوك،اًريبكًالابقإهسيداّدقوداليملاديعدهشي،يخارتلابةّيحيسملاتاقالعلا
ديعلااذهبةطبترملاديلاقتلابوةراغملايفلفطلابلبهللانباةدالوبطقفلافتحالا
ديلاقتلاهذهبىحنيوةلئاعللاًديعمويلااذهلعجييذلارمألا،ايادهلللدابتنماًضيأ
.ناسنإلاةايحيفةّمهمةناكملالتحاىلإ

نيسيّدقلادايعأ.2
ةّيكيلوثاكلاةسينكلايفامكةّيقرشلاسئانكلايفنيسيّدقلاليجبتعوضومبعلي
ّمتيمهضعبّنأاًملع،نينّيعمنيسيّدقىركذبةسينكلالفتحتمويلكيفف.اًزراباًرود

دايعألا٧٤



ةّيولوأةّيملاعلاةّيسنكلاةّيجروتيللاةمانزورلايلوت.طقفقطانملاضعبيفمهليجبت
:ةيلاتلادايعاللةقلطم
لاقتناديع؛ريانينملّوألايفهللاّمأميرمديع(:ةثالثلاءارذعلاةدّيسلادايعأ–

البلبحلاديع؛سطسغأنمرشعسماخلايف)ءامسلاىلا(ءارذعلاةّديسلا
.)ربمسيدنمنماثلايفسند
سلوبوسرطبنيلوسرلاديع(:سّدقملاباتكلايفنيدراونيسيّدقلةثالثدايعأ–

عبارلايفنادمعملااّنحويسيّدقلاةدالوديع؛وينوينمنيرشعلاوعساتلايف
رشععساتلايفميرمهللاةدلاوبيطخفسويسيّدقلاديع؛وينوينمنيرشعلاو
)سرامنم
.ربمفوننملّوألايفنيسيدقلاعيمجديعىلإةفاضإلاب–

ّةيتوهالراكفأىلعةّينبملادايعألا.3
،ّيصالخلاخيراتلايفنّيعمثدحنمةّيتوهالراكفأىلعةّينبملادايعألاقلطنتال
.ّيناميإلاهّرسبفارتعااهّنأىلعمهفُتونّيعمّيوقتفقومنمأشنتيهامردقب

سدقألاثولاثلاديع3.1
ةسينكلاىلإنيرشعلاويناثلااّنحويابابلانوينيفأةنيدميف1334ماعهلخدأ
باتكيفالإودبيامىلعلماكلكشبهضرفّمتيملديعلااذهّنأالإ،اهعيمج
.تنرتعمجمدعب1570ماعلتاولصلا

دسجلاديع3.2
،)حيسملامدودسج(سّدقملانابرقلاديعبةرضاحلاانماّيأيفىّمسملادسجلاديعّنإ
.جييلةنيدميف1246ماعلاذنمفورعمسدقألاثولاثلادحأدعبهبلفتحُييذلاو
،نيرشعلاويناثلااّنحويابابلانم1317ماعملاعلاسئانكيفاًديعهدامتعاّمتدقلو
.اّهلكةسينكلايفهدامتعاب1246ماععبارلانابروأابابلاةقداصمىلعءانبكلذو
نمانايلوجةّيوابوطلاةفّوصتملااهتّقلتىؤرىلإةّيخيراتلاديعلااذهلوصأعجرتو
،اّيتسراخفإلاةيؤربىطسولانورقلايفتأشنةبغرعمقباطتيو،1208ماعجييل
.سّدقملانابرقلايأ
لافتحاجراخاّيتسراخفإلاليجبتعوضومتضفردقحالصإلاسئانكّنأامبو
قحاللانمزلايفهلقفارملافاوطلاوسّدقملانابرقلاديعذّختادقفساّدقلا
.هلةضهانميلاتلابوةّصاخةّيبهذمةمسحالصإلل
دعبثلاثلاةعمجلاموي(عوسيبلقديعركذردجيديعلااذهىلإةفاضإلاب
.)ةّيسنكلاةنسلايفريخألادحألا(كلملاعوسيدحأو)ةرصنعلا

٧٥دايعألا



حالصإلاسئانكدايعأ.4
،دوعصلاديع،حصفلا،دحألا(ىربكلاّةيخيراتلاّةيصالخلادايعألانمزدوعي
ةكرحلقباسلاكرتشملاديلقتلاىلإ)ثولاثلادحأ،ساطغلا،داليملاديع،ةرصنعلا
ءايحإمّايأاًضيأكانهكلذىلإةفاضإلاب.هتسينكلبقنماهيّنبتيلاتلابّمتفحالصإلا
.ةبوتلاوةالصلامويوحالصإلاديع:ةّمهمتاراكذت
يفعقيارسيوسيف(ربوتكأنمنيثالثلاويداحلايفعقاولاحالصإلاديعرّكذيو
سمخلااياضقلاوألئاسرلابوحالصألاةكرحةقالطناب)ربمفوننملوألادحألا
اذهاهرشنيتلاونارفغلاكوكصىلعهضارتعايفرثولنتراملةدئاعلانيعستلاو
.ربوتكأنمنيثالثلاويداحلايف،هنعّةيروطسألاتايورملاقفو،ّيحالصإلا
ةّيسنكلاةنسلايفريخألادحأللقباسلاءاعبرألامويةالصلاوةبوتلامويبلفتُحي
.هللاىلإمئادلاعوجرلاةرورضبرّكذيو
دحألامويبةّيتناتستوربلاةسينكلالفتحتفةّيسنكلاةنسلايفريخألادحألايفاّمأ
رصيقلارارقىلعءانب1916ماعلاذنملخُدأيذلاوىتوملاراكذتلاًمويّيدبألا
.)تاومألادحأ(ثلاثلاملهليفشيرديرف

دالرنواهديرفنيف
.ميوقت؛ديلقت؛حالصإ؛ميلشروأ؛مايص؛ايتسراخفإ؛ةلودلاةطلس:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(دّيسلاءاشع/ّيرسلاءاشعلا/ةّيتسراخفإلا
نيتسينكلايفّةيتسراخفإلا:ّيهلإلاساّدقلابلافتحاللتايمستثالثدجوت
دّيسلاءاشعو،ةّيتناتستوربلاةسينكلايفّيّرسلاءاشعلا،ةّيسكذوثرألاوّةيكيلوثاكلا
نمةدّيجتاريربتىلعمئاقهّنكلو،دّدحمّيبهذمٍعادتّيأبّنجتلاًّينوكسماًريبعت
ريبعتMesseساّدقةملكو.)11،20:ىلوألاسوثنروكرظنا(سّدقملاباتكلا
.ًالثمةّيتسراخفإلابلافتحالاتاقوأنعنالعإللّةيكيلوثاكلاةسينكلايفّينقت
تناكيتلاوةسينكلانمنينمؤملاقالطإلةميدقلاّلِحلاةّيحتنمةّقتشمةرابعلاو
:)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملليجروتيللاجذومنلالبقةلوادتم
,Ite]لاسرإوأ[ّلِحهّنإ،اوبهذإ» missa est».
ّيهلإلاساّدقلاةمدخبلصيقيبطتلاوّيرظنلابناجلانمةّيتسراخفإلاربتعت
.قالطإلاىلعمهألاسقطلااًّيفرحاهنإفّيكيلوثاكلاميلعتلابسحو،ةّيحيسملا
جذومنلاىقبياهبهاذمفالتخاىلعسئانكلانيبتانيابتلانممغرلاىلعو
نمتاءارق؛ليتارتعمةمدقت:اًدحاوّيهلإلاساّدقلايفةّيتسراخفإلليلصألا
نمريسفتلاو؛)ةعبرألاليجانألانماهادحأ،ناتءارقأدبملايف(سدقملاباتكلا
ناميإلاروتسدبحيرصتلا؛ّيهلإلاساّدقلامّدقتماًمومعوهوظعاولاوأنهاكلالبق
يهو،ةروفانألاكلذعبتيّمث.ايتسراخفإلاريضحتلنيبارقلاميدقت؛ةّيعرلالبقنم

ّديسلاءاشع/ّيرسلاءاشعلا/ةّيتسراخفإلا٧٦



ءاشعلاةّصقامك،ّيصالخلاخيراتلايفةميظعلاهللاعئانصديجمتب،ّمهألاةالصلا
مالكربعدّيسلاءاشعثادحتسانعمالكلاّمتياهيفو،هذيمالتعمعوسيلريخألا
.هراركتبهرمأورمخلاوزبخلانععوسي
ّمثنينمؤملانيبمالسلاةّيحتلدابت،)يذلاانابأ(دّيسلاةالصبّيهلإلاساّدقلامتتُخيو
مّدقتمةكرابموركشلاتاولصمثنينمؤملاىلعسّدقملانابرقلاعيزوتوأةلوانملا
ةّيلمعيرجتو.«مالسباوبهذإ»تاملكبنينمؤملاّلِحوألاسرإامكّيهلإلاساّدقلا
ّمتيو،زبخةعطقلكشىلعةداعةّيكيلوثاكلاةسينكلايفسّدقملانابرقلاعيزوت
ليبسىلع(ةريغصلااياعرلايفيهلإلاساّدقلاتامدخيفطقفسأكلانمبرشلا
ةلوانمّمتتةّيسكذوثرألاسئانكلايفو.)ةّصاختابسانموأجاوزلادنعلاثملا
رمخلايفهلكألبقّيتسراخفإلازبخلالوانتملاسّمغيثيحب،نيرصنعلا
نمزذنمو.اًّيئدبمنيرصنعلاةلوانممتتةّيليجنإلاسئانكلايفو.ّيتسراخفإلا
اذهّنأةعانقبعوسيةمايقلوىتومللراكذتكايتسراخفإلاةماقإّمتيةميدقلاةسينكلا
يهلإساّدقلكشبكلذنمرثكألب،عوسيبّيلقعريكفتدّرجمبلّثمتيالراكذتلا
هيفرضاحةقيقحلايفهّنكلوّيئرمريغهتمايقوهتوميفحيسملاعوسيهيفنوكي
.هتوملبقريخألاءاشعلايفهذيمالتلعفامك،ةكرتشملاةدئاملانونمؤملاهكراشي
يفّصاخلاحيسملاروضحةّيرظنىطسولانورقلايفترّوطتداقتعالااذهنم
ةّيرظنلااذهّنأالإ.ّيجراخلااهلكشىلعةظفاحمىقبتيتلارمخلاوزبخلانيبارق
ناميإلاىلعةمئاقميهافمىلإتداقلصألايفهيلإوبصتتناكامسكعىلعو
ىطسولاروصعلارخاوأيفرهظكلذىلإةفاضإلاب.مهفلاءوسويفارخلا
ىدأاّمم،ةيحضأهّنأكوايتسراخفإلالافتحالءيشّلكلبقتاقيبطتوتاّيرظن
ضفرببسلااذهل.لماكلكشبايتسراخفإلليساسألاىنعملاسمطىلإ
خيردلوه،)1546–1483(رثولنترام–رشعسداسلانرقلايفنوحلصملا
–مهعابتأومهودعاسمو)1564–1509(نفلاكنوج،)1531–1484(يلغنيفزت
روضحب–رثولةّصاخ–ةفلتخمةقيرطباوكّسمتمهّنأالإ،ةّيطسورقلاةّيرظنلاهذه
.رمخلاوزبخلايفهروضحبةّصاخةقيرطبولافتحالايفحيسملا
اهّنكلو،لامعتسالاتاءاسإتزواجتومهفلاءوسةّيكيلوثاكلاةسينكلاتحضوأدقل
ىّتحّلحنودنمعازنلايقباذكهو.ّةيديلقتلاةّيرظنلاىلعتدّدشكلذادعاميف
نيبدّيسلاةدئامىلعةعامجلاقيقحتمويلاىّتحعنميلازامونيرشعلانرقلا
ىلإمهفلاءوسةلازإنيرشعلانرقلايفّمتفاطملاةياهنيفو.ةّيحيسملاسئانكلا
ربعوةّيحيسملاسئانكلانيبينوكسملاراوحلاهبعليذلاريثأتلاربعريبكّدح
هّنأامك،ةّيكيلوثاكلاةسينكلليناثلايناكيتافلاعمجملالبقنمّيجروتيللاحالصإلا
سئانكلافرتعتنأيفلمأكانهكلذىلعءانب.لامعتسالاتاءاسإزواجتّمت
يفلاحلاوهامكايتسراخفإلالافتحاباهنيباميفروظنملالبقتسملايفةيحيسملا

٧٧ّديسلاءاشع/ّيرسلاءاشعلا/ةّيتسراخفإلا



.ةلوانملاىلإاهنيبلدابتملكشبمّدقتلانينمؤمللحامسلارّرقتنأيلاتلابوةّيدومعملا
.فدهلااذهلةّيتوهاللاتاليلعتلاةجلاعمتّمتدقلو

شيبنامريهوتوأ
.سّدقمّرس؛ةالصةمدخ:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةينيدلاتايلقألا
نعزّيمتتعمتجملالخادتاعومجمهبدصقيلتايلقألاموهفمعامتجالاملعدجوأ
وأةغللاوألوصألالثماًيبيرجتٍتبثمرايعملالخنماهريغىرخأتاعومجم
تقولايفلتحتو،حضاولكشبةيلقأددعلاثيحنمتاعومجملاهذهلثمتو،نيدلا
لقأاًمئادتايلقألانأينعياذهو.اًيفاقثوأاًيعامتجاوأاًيسايسةنوبغمةناكمهسفن
يفّلحموهفملااذهو.ةيموقنوكتاماًبلاغيتلاةنميهملاةيبلغألانماًنأش
نينطاوملانيبزييمتلالحمناطيتساوةرجهتايلمعتدهشيتلاتاعمتجملا
ةيعامتجالاتاميسقتلانمًالدبو.نيرجاهملاونييلحملاناكسلانيبو،بناجألاو
.ةيبلغأعممئادلكشبنوشيعيتايلقألانأل،دّحويامىلعتايلقألاموهفمدكؤي
يهفاطملاةياهنيفةيبلغألانكلو،نالوؤسمنيفرطلانإفكلذىلإةفاضإ
كلذل.عمتجملالخاداهروطتوتايلقألاةناكمديدحتنعريبكٍدحىلإةلوؤسملا
تاعامجنماًضيأاهنعأشنياموةرجهلاجئاتنةغايصلديجتايلقألاموهفمنإف
وأةنايدكانهنوكتامدنعةصاخوهتيمهأموهفملااذهبستكيانهو.ةديدجةينيد
نواعتلاقيعيمراصيناملعروتسدوأ)ًالثمارتلكنايفامك(ةلودللةيمسرةسينك
.)اسنرفيفلاحلاوهامك(ريبكٍدحىلإةينيدلاتاسسؤملاوةلودلارئاودنيب
تايلقألابلاطتناسنإلاقوقحنمةقثبنملاةماعلاةيرحلاقوقحىلإاًدانتساو
.ةيرحبةينيدلااهرئاعشةسراممباهلحمستيتلافورظلاريفوتبكانهةينيدلا
ةلودلانيبةديدجٌتاطابتراةينيدلاتايلقألاةيامحلالخنمهسفنتقولايفأشنتو
نمةفلتخملاةينيدلافئاوطلانيبسفانتلاتالاحكلذكوةهجنمةينيدلاةفئاطلاو
يباجيإلازييمتلانملاكشأىلإتايلقألاةلاحيدؤتنأنكميكلذل.ىرخأةهج
ةصاخلاسرادملاليومتصصحوبازحألايفدعاقملاعيزوتوتاصصاحملاك(
ةدياحملوديفةينيدلاتايلقألاعضونامضنكميصئاقنلاهذهنودبو.)هباشامو
ىوتسمىلإمهنايدأفلتخمبسانلانيبةقالعلاعفرييذلااهروتسدلالخنماًينيد
يساسألانوناقلارظحياذكه.يئانثتساةيصخشلاوحأنوناقلالخنمدحاو
ةيسايسلاوأةينيدلامهتاعانتقاساسأىلعسانلادضزييمتلايناملألا)روتسدلا(
اًنراقماًينيداًميلعتةينيدلافئاوطللمّدقيو.)3ةرقفلا،3ةداملا،يساسألانوناقلا(
هذهو.)3ةرقفلا،7ةداملا،يساسألانوناقلا(ةيموكحلاسرادملايفاهلافطأل
رودقمبحبصأاذهبو.نطاوملاعضونعرظنلاضغبلوعفملاةيراسقوقحلا

ةينيدلاتايلقألا٧٨



ةيمالسإةمظنمةيأءاشنإلبقىتح–ةيرحبايناملأيفمهنيدةسراممنيملسملا
.ةلودلاعمرواحمكيرشك
ةيبرغلاريتاسدلايفةيصخشلالاوحألانيناوقىلإقيرطلانإفكلذنعًالضف
تاعامجلانعلقتسملكشباهسفنأميظنتبةديدجلاةينيدلاتاعمجتللاًضيأحمسي
يفلوخدلانم،كلذىلعةوالع،اهنّكميساسألااذهو.سئانكلالثمةمئاقلاةينيدلا
مهتقالعيفةديدجةغيصبةينيدلامهتايحةغايصلجأنمرشابميصخشراوح
.مهعمجتةدحاوةلودنمضنيرخآنينمؤمب

فارغرتيب
.ناسنإلاقوقح؛عمتجملا؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلاتايلقألا
ةيرثكألااهقنتعتيتلاكلتنعفلتختةنيعمةنايدقنتعتةعامجيهةينيدلاةيلقالا
نرقلايفمالسإلاروهظذنمةيمالسإلانادلبلاتنسدقف.دحاولاعمتجملالخاد
سودنهلاورانلادابعمثةيدوهيلاوةيحيسملاتايلقألايمحياًنوناقيداليمعباسلا
نوناقلااذهبو.ةمذلالهأببّقلُتتناكتايلقألاهذهلكوىرخأةينيدتاعمجو
ثدحتلاواهتسراممو،اهنيدميلاعتلدابتوميلعتنمةينيدلاتاعامجلالكتنكمت
مستتتحبصأةيمالسإلانادلبلانأهنعجتناماذهوتاراقعلاكالتماواهتغلب
نيبتابجاولاوقوقحلايفتوافتلانأباًملع،ةيقرعلاوةيفاقثلاوةينيدلاةيددعتلاب
.اًحضاوناكنيملسملاريغونيملسملا
اهتلسرأةيسامولبيدةلاسريفكلذو1914ةنسةينيدلاةيلقألاحلطصممدختسأ
رزجيفنيملسملاناكسلاقوقحةيامحىلعاهيفزفحتنانويلاةلودلىربكلالودلا
ةيملاعلابرحلاةياهندعبةينيدلاةيلقألاحلطصملوادتنممغرلاىلعو.هجيارحب
،ناسنإلاقوقحليلودلانوناقلايفدحومفيرعتهلدجويالهنإفىلوألا
ىلعيوتحتيتلاوةريخألادوقعلايفةمربملاةيلودلاتادهاعملاءانثأاًصوصخو
اهيفظحالي،ةمزلُمريغةدحتملاممألاتارارقاًضيأ.ةينيدلاتايلقألاةدئافلطباوض
تايساسحدوجونعجتاناذهو،ةينيدلاةيلقألاحلطصملفيرعتةغايصبنجت
.ةيضقلاهذهيفلودلانيبةفلتخمءارآو
اذهلبسانمفيرعتةغايصةيضقاًريثكنهارلاينوناقلالادجلالوانتيال
قوقحنيمأتوةيامحلوحقيمعلكشبزكريشاقنلارادمنإلب،حلطصملا
نعرظنلاضغباذهوةفلتخمةيتايحطامنأوتادقتعمتاذتاعامجلاوأناسنإلا
اًطرشنوكيالةينيدلاةيلقأللءامتنإلانأينعياذهو.المأةينيدلاةيلقأللاهئامتنإ

.اًينوناقاهبفارتعإلاوقوقحلاهذهىلعلوصحللاًيرورض
أدبمىلعموقتةلداعتاءارجإذاختابةلودلامزليينوناقطباضكانهمويلا

٧٩ةينيدلاتايلقألا



نمضي.نطاوملكلةينيدلارئاعشلاةسرامموداقتعإلاةيرحنيمأتلكلذوةاواسملا
ةيلقألايلودلاىوتسملاىلعرابتعالانيعبايكرتهذخأتيتلاةينيدلاتايلقألاموهفم
ةينيدلاتاعامجلايهو1923ةنسنازولةدهاعميفاهركذمتيتلاةملسملاريغ
.ةيدوهيلاوةينيمرألاوةينانويلا
ديدحتعضويبوروألاداحتإللايكرتمامضنإةيناكمإلوحتاضوافملاةرتفيفو
ميلعتلاقحاهنمتالاجمةدعيفةينيدلاتايلقألاقوقحززعتنغاهنبوكيفريياعم
ةغللالامعتسإقحاًضيأو،اهيلعظافحلاوةيفاقثلاوةينيدلارئاعشلاةسرامموينيدلا
لماعتلاعوضومصختةديدجرظنتاهجوروهظىلإريياعملاهذهتدأ.ةصاخلا
ةماعلاميقلانيبنمفنَصُتهالعأةروكذملاميقلانانممغرلاىلعةيلقألاعم
ةيلقألاةيامحىقبت،ةيكرتلاةسايسلالامعالودجيفاهجاردإمتيتلاةينيدلا
داحتإلاكلذيفامبولودلاعيمجلةتباثةمهميرصنعلازييمتلانمةينيدلا
.يبوروألا

يجـچاـپدمحم
.ةعيشلا؛ةينيدلاةيرحلا؛ناسنإلاقوقح؛ةيزجلا؛نايدألالخادراوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(داحلإلا
هلإدوجومادعنابلئاقلايأرلاهّنأبداحلإلامهفُيثيدحلاّيبوروألارصعلاةيادبذنم
داحلإنيبزييمتلاّمتيهسفنتقولايف.ملاعللٍلاعتموقلطمببسمّيأوأّيصخش
ةجيتنرّوطتّيرظنلاداحلإلاف.هيفلّمأتمريغّيقيبطتداحلإوهيفلَّمأتمّيرظن
ةطلسلاداقتناوةّيفسلفلافراعملاةجيتنوملاعلاءوشنلّةيعيبطلامولعلاريسفتيّقرت
زربأىدلو.)ةّيمتحةجيتنلاهذهنوكتنأيرورضلابسيلو(ريونتلارصعيف
–1818(سكراملراك،)1872–1804(خابريوفغيفدول(ّيفسلفلاداحلإلايلثمم

ديورفدنومغيسو)1900–1844(هشتينشيرديرفلثماًزيامترثكألاوأ،)1883
نيذلا،)1980–1905(رتراسلوبنوجلاثمأنّييدوجوىدلو)1939–1856(
اًنايحأتاذلابداحلإلابستكي)ىنعمنمةملكلايفامبنيدحلممهرابتعانكميال
ببسلاو.ةحماستمريغىتحوةيّركسع،ةّيريشبتاًهوجو)ةدَقتنملاةنايدلايفامك(
ةداعسلبقتسمّنألئاقلايأرلاباحصأنمامّدحىلإنيرّكفملاءالؤهّنأكلذيف
يفداحلإلانمفّرطتملالكشلااذهدجويداكلابو.ةنايدّلكهيّطختبّقلعتمناسنإلا
.رضاحلاتقولا
ةقيرطيفهرّوصتوأهللابناميإلالخديالامدنعّيقيبطتداحلإنعثيدحلاّمتي
نمعونلااذهلنكميو.ّيرظنلكشبًةحارصهراكنإّمتينأنودنموناسنإلاةايح
ّنأالإةنايدىلإهئامتنابًةحارصناسنإلاّرقيامدنعقّقحتينأّيقيبطتلاداحلإلا
كولسلاىنعمب(اًنمضداحلإلانمديدحتلابةرهاظلاهذه.يعّديامريغنوكيهكولس

داحلإلا٨٠



ىلعلّصفملكشبسّدقملاباتكلاصوصنيفاهتجلاعمتّمت)هللدوجوالهنأكو
توهاللاىلعبجونايدألاةّيرحبفارتعالاذنمو.ءايروناثوأةدابعاهّنأ
هّتيرحءلمبهراتخينأناسنإللنكمييأرهّنأىلعاًضيأداحلإلالّبقتّيحيسملا
هاجترضاحلاتقولايفّيحيسملاتوهاللاةّيجيتارتسادعتملو.هللاهلاهدارأيتلا
ةلواحمىلعامّنإو،ةّيسنكلاةّيعرلانعنيدحلملاءاصقإةبوقعىلعموقتداحلإلا
،داحلإلابابسأدوعتو.اهلّةيتوهالةبوجأداجيإوةقيمعلاداحلإلاروذجنعثحبلا
قالخأ(نيدلارّوطتّرثعتىلإ،ةّيلوؤسملاةسينكلااهيفلّمحتتةريثكتالاحيف
:رَّربملالاؤسلاىلإاضيأنايحألابلغأيفو،)ةّيوطلسماظندويقوةايحللةيداعم
اليذلاّماعلاوّيصخشلاملألانممغرلاىلعبّيطهلإبنآلادعبناميإلانكميفيك
.ملاعلايفلصاحلافصوي

رنروتنترام
.نيدلادقن؛قافنلا/ءايرلا؛ناثوألاةدابع/ناثوألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللادوجوراكنإ/داحلإلا
،ةقراخةوقةيأدوجووأهللادوجوهلالخنمرَكْنُيريكفتلكهنأىلعداحلإلامهُفي
اذإو.ىرخأىوقىلإهللاتافصبَسْنُتنأوأ،نوكلااذهيفهللاريثأتىفْنُينأوأ
لمحتيتلاتاحلطصملانمًالئاهاًّمكاندجوليمالسإلاخيراتلايفرظنلاانعمأام
.خلإ،ةيردأاللاو،كرشلاو،رفكلاو،ةقدنزلاو،ةيرهدلاـك:داحلإلاىنعمسفن
يدنوارلانباضفربلثمتيفلوألاعونلاامأ:داحلإلانمناعونكانهاًيئدبم
وهَفِصُوكلذل،حورلابوهللابناميإلاهعبتنمو)857/243ماعىفوتملا(
كرشلاف؛كرشلاوهفداحلإلانميناثلاعونلاامأ.ةلطعملاوأ،نيدحلملابهعابتأو
.هريغىلإهللالعفنموهاموهللاتافصبسننعةرابع
،هللادوجونوركنينيذلانيدحلملانيبقيرفتلامتينأناكمبةيمهألانمنإ
،اهتفرعمنكميالةلأسمهللادوجونأبةلئاقلاةيضرفلانولثمينيذلانييردأاللاو
متدقلف.ةدوجومريغةلأسمساوحلاجراخكاردإلانأبنوعَّدينيذلانيككشملاو
ةيمالسإلاتاباتكلايفةيكوكشلاو،ةيردأاللايرصانمفصوئطاخوحنىلع
داحلإلاحلطصملدجويةقيقحلاهذهلاًقبِطو.ةقدنزلاوداحلإلابروصعلاّرمىلع
.ةفلتخملاتافيرعتلانمريثكلا
ذإ.ةيمالكلاسرادملانيبتاعارصلايفاًمهماًرودداحلإلاحلطصمبعلدقل
وأاهءارآقفاويالهاجتالكةفلتخملاةيمالسإلاةيداقتعإلاتاهاجتإلاتمهتا
ةلزتعملايمالسإلاخيراتلايفَفِصولاثملاليبسىلعف.داحلإلاباهريكفتةقيرط
بيبطلاةعيبطلاملاعويهيلأتلاكلذكو،قولخمنآرقلانأباوربتعانيذلا
،نورخآةفسالفكلذكو،)925/313ماعىفوتملا(يزارلاركبوبأفوسليفلاو

٨١هللادوجوراكنإ/داحلإلا



هذهنأامبو.رفكلاو،ةقدنزلاوداحلإلاب،دوجولاةدحوةفسلفبنونمؤينوفوصتمو
نينمؤملالكِلَبِقنملوبقلادجتملاهنإفنآرقلاىلإدنتستنأنكميالتاماهتإلا
امنإوقيضلاهموهفمبمَدْخَتْسُيملداحلإلاحلطصمنأىلعلدياذهو.قالطإلاىلع
مدعىلإهتينادحووهللادوجوراكنإبناجىلإداحلإلازمري.اًدجعساوموهفمب
ىلإباستنإلامدعىلإكلذكو،ناميإلايفللخىلإو،ناميإلائدابمبفارتعإلا
نعثيدحلاروديامدنعاًمئادقايسلاةاعارمىلعثحلامتدقفكلذل.امنيد
.داحلإلا

زيندزوبروگ
.ةيناملعلا؛ةضفارلا؛نيدلانعدادترالا؛راكنإلا؛كارشإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(هللا
اميفاًّيبسنرّخأتمرّوطتوهةّيتوهاللاةّيخيراتلاةيحانلانمّيحيسملاناميإلا
ملعثاحبأديدحتلابتّنيبامكو.ّيهولألانعماعلاّيناسنإلالاؤسلابّقلعتي
روذجّنإف)1937–1869،وتوأفلودور(نيرشعلانرقلايفنايدألارهاوظ
رمألابسّدقملافصُودقف.سّدقملاةبرجتيفنمكتّةينوكلاةيحانلانمهللارّوصت
هذهنمض.هسفنتقولايففغشللوفوخللاًريثماًعوضومهتربختّمتيذلا
رّوصتلاأشني.ٌريثموفراجٌلوهمٌّرسناسنإلللّثمتيضومغلاوماهبإلانمةلاحلا
،اًباجيإواًبلسةفينعلاةّيناسنإلاةايحلابراجتلايحلعفلاةّدرنماًذإّيهلإللّينيدلا
هللاةروصّنإ.براجتلاهذهبةطبترملاّةيدوجولاتايّدحتلاىلعاًباوجأشنيوامك
ةبرجتلاف،ةّينيدلاّيدوهيلابعشلاةبرجتيفاهروذجاهلةّصاخلاةّيحيسملا
رفسيفدراولاحيرصتلايفّمتألالكشلاباهسفننعرّبعتهللاعمّةيدوهيلا
انأ»:رشابملوقبهسفننعهللاهيفنلعُييذلاميدقلادهعلانم)3:14(جورخلا
اّهنإف،حيحصلكشبتمجُرتوأتمهُفدقةرابعلاهذهتناكاذإو.«وهيذلاوه
ةرابعفصتالّيربعلالصألايفف.ةّيحيسملا–ةّيدوهيلاهللاةروصةاوننعنلعت
لب،ّيقيزيفاتيملاىنعملابنمزلانمةرّرحتموةتباثةّيتاذةّيوه«وهيذلاوهانأ»
انأ»:ىنعمديرتاهّنإذإ،لعفلالكشنماًقالطنا،لبقتسملاوحنةّوقبهّجومىنعماهل
هتاذنعهسفنهللااهيفثّدحتيةرابعبّقلعتيرمألاف.«مكلجأنمانهنوكيسيذلاوه
تافصىلعهسفنهللاةزايحبوجوطرتشيام،ّيلخادلاهرهوجنعاهيفنلعُيو
نم.اًّيوغلهسفننعغالبإلاىلعةردقملاهلطقفهتاذباًصخشّنأنوكةّيصخش
نيرخآلاهاجتريبعتلاّمتنيتيلاتتمنيتّرماهتاذةّيرهوجلاةلوقملاراركتلالخ
هللانالعإّنإف،كلذلةجيتنو.هتدايسوهللاةّيلالقتساوةّيتاذلاةّيوهلانعنيعمجأ
نأةرورضلانمسيلف،ةقلطمةّيرحنععبانرارقوهناسنإللهتاذنعّيصخشلا
،ةّرحلاةّيتاذلاهتلوقمعوضوموههللارهوجّنأامبو.لاوحألانملاحيفلصحي

هللا٨٢



كاردإبّصاخلكشبوكلذكناّقلعتتةّيلالقتسالاوةدايسلاهذهّنأاًحضاوحبصيف
حارتجابهللارارقةجيتنوهلب،ةّيرورضةلاحسيلملاعلا:قولخمّهنأىلعملاعلا
هسفنرمألاقبطني.هسفنبنوكينأقلخللنكميالببسلااذهل،اًّيئاهنواًدّدحمقلخلا
هنكميهتاذمهفييذلاهللاف.ناسنإلاعمّيتاذلايهلإلاّيلجتللةّيراوحلاةقالعلاىلع
عم،ناسنإلااذهةباجإيلاتلابفّقلتيوناسنإللاًّيوغلهسفننعّربعينأعقاولايف
يفيحولاوةقيلخلايفهسفنّيدبألاهللانلعيامدنعف.كلذىلإاًرطضمسيلهّنأ
ءانب.ةمعنلاوةمحرلاوةّيّرحلانماًقالطنايرجيكلذّنإف،خيراتلاونمزلاةرئاد
ةّوقباًدّدحمهللّيحيسملا–ّيدوهيلاكاردإلانوكيهللاةّيرحىلعديكأتلااذهىلع
ىلعلاعتموٍماستمعقاولايفهللاّنأينعييذلارمألا؛هللاةدارإةظحللالخنم
لبقتسملاحتتفتيتلاةردقلاهّنأىلعبعشلاكلذخيراتيفهتربخّمتتّهنأالإملاعلا
يذلادهعلاوهّيصالخلاخيراتلااذهساسأّنإ.هنالعإوهيحوهيفقّقحتييذلا
ةمئادلاّةيتاذلاهللاةّيوهف.رشعلاهاياصويفهنعرّبعملاوهبعشعمهللاهدقع
اّمنإمئادلاهللايماستّنإذإ،ّيصالخلاّيخيراتلاهلعفلالخنملطبُتالةقلطملاو
اًّيفواًعطقىقبيسهللاّنألف:لبقتسملاوحنهّجوملاّيصالخلاهكولسلطرشوه
لالخهتقثعضينأنمؤملاناسنإللاًذإنكمي،رّيغتياللكشبدبألاىلإهدعول
)ميدقلادهعلا(ةّيدوهيلايفصالخلاقيقحتطبترادقل.ّيمتحلكشبكلذيفنمزلا
يفرهظحيسملااذهّنأبنوّيحيسملانمؤيدوهيلانعاًفالخو.حيسملاراظتناب
ةراشبيفف.)ديدجلادهعلا(سوملمّيخيراتلكشيفّيرصانلاعوسيصخش
،اًّبحماًبأهللاةبرجتلالخنمّيهلإلادهعللّيدوهيلارّوصتلاقيمعتّمتعوسي
بعشلاىّطختيلكشبأدبملايفرّوصتلااذهراشتنامامأبابلاحتفيلاتلابو
ىتحناسنإلاقفارتبآلاهللاّةبحمنأعوسيةايحةروريسيفّنيبتي.ّيدوهيلا
يفناسنإللمّدقتو)بيلصلاىلع(توملاوّيهلإلاّيلختلاتاظحلىصقأيف
ةّيهلإلاةايحلاةّوقنماًقالطناةديدجًةيادب،اهنماًسوؤيمودبتيتلا،فقاوملا
ةراشبيفريظنلاعطقنملكشبّةبحملانالعإّمتّهنألف.)ةمايق،ةرفغم،ةمحر(
هللاًنباعوسيبنّويحيسملانمؤي،قمعألاةّيهلإلاةفصلااهّنأىلعهتايحوعوسي
يقالتقايسيف.بآلاعمةّيهلإلاهتعيبطيفاًيواستم)دّسجت(اًناسنإحبصأاًهلإو
رّوصتىلإّةيرظنتاحلطصمتلخدةميدقلاةّينانويلاةفسلفلاعمةئشانلاةّيحيسملا
لكشىلعسّدقملاباتكلاصوصنيفهنعريبعتلاّمتدقناكيذلاّيحيسملاهللا
اذءىشانلاّيحيسملاتوهاللانومضمحبصأاذبو،ةّيتاربختاياورولاثمأ
ّيفسلفلاديلقتلاىلإدوعتفةلمعتسملاتاحلطصملااّمأ،ةميدقدهع–ةّيدوهيلوصأ
ّيحيسملا–ّيدوهيلاهللابناميإلافيلوتنمقثبناو.ءيشّلكلبقّينانويلا
ناكحيسملاّنإلوقتيتلاّيهلإلاثولاثلاةيرظنةّينانويلاةّيفسلفلاةّيحالطصالاو
يفسدقلاحورلاعمةدحويفقلخلاونامزلالبق)سوغول(ةّيهلإةملككاًدوجوم
اّهنأبّيحيسملاموهفمللاًقفوّيحيسملاهللاةقيقحنعريبعتلاّمتيكلذب.بآلاهللا

٨٣هللا



قلطملصاوتو)ّيلخادلايثولاثلاّدلوتلا(نيتقلطملاةّبحملاوةايحللّيكيمانيدثدح
ّيفسلفلاتوهاللاتاحلطصمنمريبكددعدجودقل.)ةّيلخادلاةّيهلإلاةملكلا(
ّيحيسملاهللاموهفمىلإهقيرط،ّيركفلاخيراتلاةروريسلالخ،ةّيقيزيفاتيملا
،ةقلطملاةقيقحلا،قلطملالقعلا،قلطملاوّيمتحلارهوجلالاثملاليبسىلع(
نمطورشعضوبقفارتكلذّنأعمو.)دادضألاقباطت،ةّيئاهناللا،ىلوألاّةلعلا
يفّتلجترطاخمّنأالإ،هللابّيحيسملاناميإلللضفألاريربتلاوراشتنالالجأ
اهيلإةبسنلابةّيجراخىقبتتافينصتلالخنمةّيلصألاةّيحيسملاهللاةبرجتبيرغت
دعبلاعضورّوصتاًّدجبعصلانمناكدقف.)ّةينيللهةّيحيسملالعجةلكشم(
يفلاثملاليبسىلعّيحيسملاهللاحلطصملّيصالخلاّيخيراتلاويصخشلا
وأةدوجومريغاّمإةريخألاهذهيفةقفاوملاميهافملانوك،ةّينانويلاةفسلفلاةرئاد
ىقبتكلذل.ّيلصألاّيحيسملارّوصتلاعمةضراعتماهّنأىلعّىتحاهميوقتّمتي
ةفسلفلانماهيّنبتّمتيتلاتاحلطصملاريوطتةلصاوميفّيحيسملاتوهاللاةّمهم
.ةّيحيسملاهللاةبرجتيفّصاخلانعريبعتلانمنّكمتلل
سئانكلافايطأعيمجنيبةكرتشمهللاموهفملنآلاىّتحةموسرملارصانعلاّنإ
ةفرعملةنكمملاقرطلانعًالّوأثحبلايفطقفتانيابتلاعقتو،ةّيحيسملابهاذملاو
لقعبيأ،ّيعيبطلقعبهللاةفرعمةّيناكمإبكّسمتيّيكيلوثاكلاّيميلعتلاديلقتلاف.هللا
تافصلاو(ّيهلإلادوجولاةفرعملرّربملايحولابةقالعةّيأنودنم،فاصّيفسلف
ةلاحتساىلعّيتناتستوربلاتوهاللاتاراّيتضعبيفديكأتلاّمتينيحيف،)ةّيدرفلا
هسفننلعأاذإالإهتفرعمنكمياليذلاو،ةّيلقعلاةّيفرعملاةردقلابهللاىلإلّصوتلا
.)ّيلدجلاتوهاللا(يحولالالخنم

رنروتنترام
.ثولاثلا؛صخشلا؛ديحوتلا؛حيسملا؛صالخلاخيرات؛ةّيرحلا؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(بآلاهللا
ىلعكلذبدّدشتيهفيلاتلابو،ىربكلاةهلآلاىلعةّيوبأتامسةريثكنايدأيفضت
رشبلاباهتيانعوأقلخلاىلعاهتردقو)ًالاثمسوز(ةهلآلاةرئاديفاهعقوم
وأ)2:7رومزمرظنا(مكاحلالاثملاليبسىلع،اًدارفأوأاًعمجمهلاهتياعرو
.)3:4.19ءايمرإرظنا(هلبأكهللابطاخييذلاّيلصملا
)ّمأكوأ(ٍبآكهللارّوصتةّيزاجمتافيرعتنومدختسيىلوألاةجردلايفءايبنألاف
اًضيأّيروعشديدشتبكلذو،دهعلاهعمماقأيذلاليئارسإبعشبهتقالعفصول
بلصّلتحيورّوصتلااذهمّدقتيملو.)11:1.3عشوه؛1:2ءايعشإرظنا(
توهاللايفاًسيئراًعوضومحبصأثيحب،عوسيةراشبعمالإهللاةروص
لالجإلاعمجتعوسياهمدختسييتلاّابأةّيمارآلاةبطاخملاةرابعف.ّيحيسملا

بآلاهللا٨٤



،ةهجنمّيوامسلابألاعمةّصاخلاهتقالعفصولجأنماهمدختسيوهف،ةقثلاو
عبطيو.ىرخأةهجنميعارلاهللابناسنإلليتلاةقثلاةقالعىلعديكأتلالجأنمو
:بآكهللانعةميدقلاةّيحيسملاةلوقملااًضيأنيمادختسالاالك
انهطرتشيوهف،)15:6ةيمور(حيسملاعوسيلاًبأهللاديدجلادهعلامهفي)أ
مدقلايفةبراضلاعوسيةقالعهسفنتقولايفرهظُيوليئارسإهلإةّيرارمتسا
يفناسنإللههّجوتويتاذلاهللاّيلجتىلإةفاضإلابهثعبوهلصأامك،هللااذهب
.ّيخيراتلاعوسيصخش
يتلا–يذلاانابأ–دّيسلاةالصيفقمعألااهانعمةّيناسنإلاةقثلاةقالعدجت)ب
يفةدراولاعوسيلاثمأيفف.)13–6:9ىتم(ةّيحيسمللةسيئرلاةالصلاربتعُت
هلعفوهعقومىلإةراشإلابناسنإللةميحرلاهللاةاقالمراضحتساّمتيديدجلادهعلا
ةّيوبألاةفرعملالبجلاةظعّنيبتو.)32–15:11اقوللاثملاليبسىلع(بأك
هللاءانبأىدلّدلوتيذلانانئمطالاروعشكلذكوهبمامتهالاوناسنإللهللاةياعرو
ةالصلاةغللةّيرهوجةمسىحضأبأكهللاعوضومّنإ.)6:25034ىتم(
ىلعاًناهربنيسمخونيتئامّمضيهدحوديدجلادهعلاف،هللارّوصتةركفوةّيحيسملا
ةعامجكاهسفنلىلوألاةسينكلايعوقّمعيبأكهللاعوضومّنأفاُضي.كلذ
.ةّيلئاع
–ةّيدوهيلامالكلاةقيرطنأىلعديدشتلاّيجولويبلامهفلاءوسةهجاوميفردجي
ةّينثولاةهلآلاريطاسأيفلاحلاوهامسكعّةيزاجمةمسىلعيوطنتةّيحيسملا
بألابقلللهسلاليوأتلاةهجاوميفردجيو.باجنإلاولسانتلانعثّدحتتيتلا
ةروصلاّنأريغ.هّتيسدقوهللايماستنمّدحتالهذهمالكلاةقيرطّنأىلعديكأتلا
يماستلانمبارتقالانمنينمؤملانيكمتيفّيرهوجلكشبمهاستةّيصخشلا
.ةقثلكبولجونودنميهلإلا

سواهكابتونك
.عوسي؛هللاةّونب:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللا
مادختسانكميامنيبف.ةيلعلاةيهلإلاتاذلامالسإلايف«هللا»ةلالجلاظفلدسجي
،عمجلاودرفملايتلاحيفةيبرعلايفهلإةظفلكلذكو،ةيكرتلايف«يركنت»ةظفل
وأ،عمجلاةلاحيف«هللا»ةلالجلاظفلمادختساةيناكمإةلاحتسالباقملايفدجن
نمرثكأيفونآرقلايفهللالاقدقل.ءامسألانمرخآمسايأكهمادختساةيناكمإ
ةيآلا37تافاصلاةروس(﴾هللاالإهلإال﴿:دحاولاهللاهنأبةيلعلاهتاذنععضوم

.)19ةيآلا47دمحمةروس؛35

٨٥هللا



،دودولاو،ريدقلاو،ميلعلاو،ميحرلاو،نمحرلا«ـكءامسأبنآرقلايفهتاذهللاتعني
ءامسألاهذهف،«ىنسحلاهللاءامسأ«ـبالعولجاهامسأيتلاو«روفغلاو،قازرلاو
ءامسأ»نمنوملكتملاطبنتسادقل.«هللا»ةلالجلاظفلىنعمتقولاسفنيفددحت
وأقلطملاملعلاو،ةايحلايهتافصلاهذهو،ىلاعتهللةنيعمتافص«ىنسحلاهللا
،رصبلاىلعوعمسلاىلعةردقلاو،ةقلطملاةردقلاو،ةدارإلاو،ةدودحماللاةفرعملا
دقفكلذبناجىلإ.ءادتقاوأءاذتحاالبنيوكتلاىلعةردقلاكلذكو،مالكلاىلعو
،هتاذنعهناحبسهللاهافناموهو،ةيبلسلاتافصلابُفرعُياممالكلاملعيفروطت
عمةريبكتاهباشتهللاتافصبناميإلاصخياميفمالسإلارِهْظُي.هنعىلاعتو
.ةيديحوتلانايدألا
ةصاخلالئالدلاف.هللاتافصورهوجيفربدتلاوركفتلاىلعسانلانآرقلاثحي
ةقيلخلاماظنىلإريبكلكشبوريشتنآرقلايفتدرويتلاهللارهوجوتافصب
.ةحضاووةيلجةربخلالالخنمتحبصأثيحاهءارونمكييذلافدهلاىلإو
نمرشابمريغلكشبايندلاهذهيفكَرْدُيهللانأبلوقينآرقلانأنممغرلاىلعو
بهذمهاجتاببهذييذلاليوأتلابحمسياللوقلااذهنأالإ،ساوحلالالخ
مالسإلاركفيفقيمعلكشبرثأدقنآرقلانمبستكملايأرلااذهنإ.ةيردأاللا
نوملسملاءاملعلاروطدقلف،هللاةفرعمىلإدوقيةلدألابمعدمجهنىلإداقثيح
ًالصفبلطتيقلطملاهدوجوو،هومسو،هللاةينادحوأدبمنإ.ةلدألاهذهلثم
ديعبهللانأبينعياللصفلااذهف.ةقيلخلاوقلاخلانيبءاغلإلللباقريغاًّيدوجو
نَعىِداَبِعََكَلأَساَِذإَو﴿لثمتايآكانهف،دابعلانع

ِ
ِنإَفّى

2ةرقبلاةروس(﴾ٌبيِرَقىِّ
دهشت)16ةيآلا50قةروس(﴾ِديِرَولٱِلبَحنِمِهَيِلإُبَرَقأُنحَنَو﴿وأ،)186ةيآلا
.دابعلانمهللابرقىلع

ربـچرديعسدمحم
ةيفسلفلاةفرعملا؛هللةيفوصلاةفرعملا؛بجاولاتابثإ؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم
.ىنسحلاهللاءامسأ؛هللدبعكناسنإلا؛هلل

)ةيحيسمرظنةهجونم(ملألا
هنعاًمغرءرملاهشيعييذلايبلسلاساسحإلاكلذوه«ملألا»حلطصمبدوصقملا
نألو.ةيحوروأةيسفنوأةيدسجمالآبىلجتيوةايحلليداعموهلىنعمالءيشك
اميسالو(يرشبلادوجولاعمودبيامىلعرارمتساباًقفارتمىنعملااذهبناكملألا
ةيساسألادوجولااياضقىدحإوهف،)تومللهضّرعتوناسنإلاةيدودحملالخنم
يفرّبعملكشبتغيصامكةصاخو،ملألاةربخنإ.نايدألاةفاكىدحتتيتلا
اًصالخةيحيسملايفدجت،ميدقلادهعلايف]ةبوتلاريمازموأ[يثارملاريمازم
هـللاىدبأبيلصلاىلعهتوموحيسملاعوسيهنبامالآلالخنمف.ًالحدرجمسيلو

ملألا٨٦



يفهدحودعيملناسنإلانأاًدكؤميرشبلاملألاتاجردىصقأعماًريبكاًنماضت
تاظحلىلعبلغتلاناسنإلارودقميفحبصأذإ.ةواسقرثكألاملألاىتحةهجاوم
اذهبو.بيلصلاىلععوسيلعفامكهـللابلماكلكشباًنمؤمهسفنّملسيامدنعملألا
.ملألانمصالخلانوكي
ناسنإلارّيغيءاقل،هـللاعمديدجءاقللًةطحماهتاذدحبحبصتدقملألاةربخنإ
وهناسنإلاملأنأقالطإلاىلعحتنتسننأبجيالاذهنمو.هصلخيوهررحيو
،ةيحيسمةليضفسيلهتاذدحبملألانأل،صالخلاىلعلوصحلليرورضطرش
اهعبتتيتلاوملألابةكراشملالالخنمو.تباثءاجربملألالوبقيهةليضفلالب
.يصالخلاهلمعيفهـللاةكراشملًالّوخمناسنإلاحبصيةلاّعفلانيرخآلاةبحم

رنروتنترام
.ةيهلإلاةلادعلا؛سودرفلا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ماهلإلا
ةطلسليلاتلابو،ّيهلإلاأشنمللّيملعلاحلطصملاوه،حورلاخفن:اًّيفرح،ماهلإلا
،ميدقلادهعلايأ،سّدقملاليئارسإرفسباّتكناكو.ّةيهلإلاسّدقملاباتكلا
مالكوه–ءايبنألاوةعيرشلا–هللاباتكّنأبحلطصملااذهنودنمنوعنتقم
ديدجلادهعلاهنعّربعياماذهو.نيرخآرشبلالخنمرشبلاىلإهلقنّمتمزلم
ةئيشمبسدقلاحورلانمنيقوسمسانأّملكت»:ةيناثلاسرطبةلاسريفديدحتلاب
.سّدقملاليئارسإباتكىلإاًديدحتةراشإلاب،)1:21ةيناثلاسرطبةلاسر(«هللا
هبىحومباتكلاّلك»:سواثوميتىلإةيناثلاسلوبةلاسريفءاجامكلذبهيبشو
ىلعهسفنحلطصملاضرفكلذلجأنم.)3:16ةيناثلاسواثوميت(«...هللانم
.عبارلانرقلاذنمسّدقملاّينوناقلانيّيحيسملاباتكىحضأنأدرجمبديدجلادهعلا
،ءايبنألاوىسومناسلباًّيصخشقطنهللاّنأليئارسإبعشدنعداقتعالاناكامكو
سلوبوسرطبيّصنىلعءانب،نيّيحيسملانّييتوهاللماهلإلاحلطصمحاتأدقف
ضرفاذكهو.رشبلالالخنماًّيصخشهللاقطنينأةّيناكمإحيضوت،نيروكذملا
ّصنلابدّوزنموهتاذلابسدقلاحورلاّنأبنورقىدمىلعهسفنرّوصتلا
.لسرلاونيّيليجنإلا،نيخّرؤملا،ءايبنألا،ىسوم–سّدقملاباتكلايرّرحم
ّصنناككلذلو،سدقلاحورللاًريتركسامّدحىلإناكسّدقملاباتكلارّرحمف
يفّكشلانكميالثيحب،تاذلابهللامالكاًفرحفاًفرحديدحتلابسّدقملاباتكلا
تاداشرإلاوأّيفرحلاعوسيمالكوأةّيخيراتلاريراقتلايفكلذناكأءاوس،هتقيقح
.ةّيقالخألاوةّينيدلا
باتكلاصوصنيفةريثكلاتاضقانتلاوتارّتوتلانيّيتوهاللانعبغتملعبطلاب
ئراقلارهبتتلازامةقذاحلولحداجيإىلإرخآلنيحنممهعفدام،سّدقملا

٨٧ماهلإلا



يذلاّيزاجملاجهنملابىّمسيامىلإنايحألابلاغيفاوداعذإ،انمّايأيفثيدحلا
.ّيفرحلاىنعملابال،ّيروصلاّيزاجملاىنعملابقالخأللاًفلاخماًّصنرّسفي
أدبسّدقملاباتكللةّيخيراتلاةّيدقنلاثوحبلاقالطناوةضهنلارصععمطقف
توهاللاداعأةليوطةمواقمدعبو،ّيظفللاماهلإلابىّمسيامرّوصتيفكيكشتلا
ةّيرظنةطساوبسّدقملاباتكلاةطلسةيامحّةيناكمإيفاًدّدجمريكفتلاّيحيسملا
:يلاتلالكشلاىلعراصتخابرمألاّميقيرصاعملاتوهاللاّنإ.ّيظفللاماهلإلا
ءوشنبهطابترايفهساسأنمكيسّدقملاباتكلاةطلسلةّيغالبةراعتساوهماهلإلا
مايقةقيثونوكتامكواًمامت.ّيرايعموهفاذلو،ّهلحنكميالقيثولكشبةسينكلا
ةبحاصملاةيادبلاسّدقملاباتكلاوهاذكه،ةمئادلاةّيرايعملااهَتيادبةعامجلا
ّمتي.قحالّيتوهالّصنلالخنمهيّطختنكمياليلاتلابو،ةّيحيسملاةسينكلل
ةميقلاحنمييذلارايعملاوهليجنإلا:يلاتلابّةينقتلاةغللايفكلذنعريبعتلا
تارارقوةّيرئاعشلائدابملاكلذكوةسينكللةقحاللاريباعتلاّلكف،ّةيرايعملا
.ةاطعمةّيرايعريياعميهعماجملا

شيبنامريهوتوأ
.ّيدقنلاّيخيراتلاجهنملا؛سّدقملاباتكلا؛ةضهنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ماهلإلا
نمالو،ساوحلاو،لقعلانمعبنتاليتلاةيتاذلاحورلاوأ،بلقلاةفرعموهماهلإلا
لكىلعاهتيلباقكلذبدقفتيهف.ةيبيرجتلاتاربخلالالخنمالو،ةنسلاونآرقلا
.هللانميتأتةلأسم،دَقَتْعُيامكو،ماهلإلاف.تابثإلاعاونأنمعون
هتميقوماهلإلارهوجلوحتاشقانميمالسإلايركفلاخيراتلاةيادبذنمترجدقل
نمو)857/243ماعىفوتملا(يبساحملاناكدقف.ةقثلابريدجيفرعمعجرمك
النيدلايفماهلإلانأبحرصنملوأ)944/333ماعىفوتملا(يديرتاملاهدعب
دقتناو،ةيفرعمةفصةيأكلميالو،امةلأسمةحصىلعًاليلدرَبَتْعُينأنكمي
لب،يفكتالاهدحوةربخلاولقعلانعةجتانلاةفرعملانأبتعدايتلاتارايتلا
اهتمئأماهلإبتفرتعادقفةيعيشلاتارايتلاامأ.ماهلإلاىلعاًضيأدامتعالابجي
نوفوصتملااًضيأدقتعادقل.ماهلإلانمةقثبنممهتطلسنأو،ديكأيفرعمعجرمك
،)1037/428ماعىفوتملا(انيسنباكةفسالفلاوءاملعلاكلذكوىلوألاةجردلاب
1111ماـعىـفوـتـمـلا(يـلازـغـلاو،)1682/1093ماـعىـفوـتـمـلا(يدادـغـبـلارداـقـلادـبـعو
ىلااذهمهداقتعايفاودنتساثيح،لوعفملاذفانيفرعمردصمماهلإلانأب)505/
هلةيآلايفدرويذلا«ناقرفلا»حلطصمنأباوحرصو،29ةيآلا8لافنألاةروس
رداصملانمهنأىلعماهلإلانودعيالنيملكتملاءاهقفلانكلو.ماهلإلابةقالع
ليزنتلاو،لقعلاو،كاردإلانآرقلاركذيمهداقتعابسحف.ةديكألاةيفرعملا

ماهلإلا٨٨



امدنعثالثلاتالاجملاهذهىلإنوملكتملاريشيكلذىلإةفاضإ،ةيفرعمعجارمك
.ةفرعملاةدامرَبَتْعُتيتلاةلماكلاةقيقحلانعو،ةفرعملانعنوثدحتي
الماهلإلاف.ماهلإللنيملكتملادقنبابسأمهأنمةدحاوةيعوضوملامدعوةيتاذلاّدَعُت
ماقُتنأنكمييذلايرهوجلايرشبلادادعتسإلاىلعرشؤموهامنإو،ةفرعمّدَعُي
.يهقفوأيفرعمعجرمكهقفلاومالكلايفماهلإلاّدَُعيالكلذكو.ةفرعملاهيلع
يصخشلاكاردإلانيبيوةيناسنإلاةنونيكلاعونتوقمعسكعيىرحألابماهلإلاف
هيلعو.تايلباقلاوتايناكمإلاىلعيوتحييذلاوسانلابلغأةعيبطيفدوجوملا
.ةيناسنإللةيرثمةيصخشةربخرَبَتْعُيماهلإلانإف

نوـگزوديلعنابعش
.ليزنتلا؛فوصتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةدابعلانكامأ
هانعمبو،هيفىلُصييذلاناكملاكلذنعريبعتوهصاخلااهانعمبةدابعلانكامأ
يفدريمل.بهذملاوأنيدلانعرظنلاضغبةدابعللمدختُسيناكملكوهماعلا
نآرقللاًقبِطو،«تيب»ةملكتدرودقنكلو،ةدابعلاناكمنعربعُيحلطصمنآرقلا
ةيآلا3نارمعلآةروس(ةالصللضرألاىلععِضُوناكملوأيهةبعكلانإف

دمحميبنلاقلطأدقلف،هللاتويبةيميهاربإلانايدألايفةدابعلانكامأىمُست.)96
دهعيفو،)يذمرتلاننسرظنأ(هللاتيبةبعكلاىلعيذمرتلاننسيفدرواميف
لوأءانبيفهسفنبيبنلاكراشثيح،دجاسملاءانببنوملسملاأدبدمحميبنلا
.)ملسمحيحصرظنأ(دجسم
،ةينيدلاوةينوناقلاةيامحلاسفنبةدابعلانكامألكىظحتيمالسإلاموهفمللاًقبِط
اهيفدبعُينكامأاهلكدجاسملاوتاولصلاوعيبلاوعماوصلانأبنآرقلايفءاجدقلف
ةدابعلانكامأركذُتنأنملضفأليلدكانهسيلو،)40ةيآلا22جحلاةروس(هللا
زوجيالنكامألاهذهةمرحف،دجاسملاعمبنجىلإاًبنجةيدوهيلاوةيحيسملا
تيظحدقل.فورظلالكتحتةيامحلابعتمتتنأبجيو،اًقالطإاهبساسملا
يملسشياعتبخيراتلاربعةليوطبقحلويمالسإلامكحلالظيفةينيدلاةيددعتلا
دجاسملاكتيظحدقنيملسملاريغلةدابعلانكامأنأاهنمةددعتمبابسألوكرتشم
اهبساسملامدعوةينوناقلاوةينيدلاةدابعلانكامأةمرحف.ميركتلاوليجبتلاسفنب
ىلعةرطيسلاتمتامدنعف،برحلاتقويفاًضيأامنإوملسلاتقويفطقفسيل
رظنأ(مهعماوصودوهيلادباعممدهمدعبدمحميبنلارمأ،628/7ماعربيخةقطنم
يتلاراصمألاوندملالكيفيبنلاةباحصراسجهنلااذهىلعو،)يدقاولا
دباعمنمدبعموأةسينكوأةعموصيفاًررضاوقحليملف،اهيلعاورطيس
نورقلايفوةرخأتملاةميدقلاروصعلايفثدحامامأ.ةيسوجملاةيتشدرزلا

٨٩ةدابعلانكامأ



اهيلعاورطيسيتلاقطانملايفةمهملاةدابعلارودلنيملسملاليوحتنمىطسولا
ةنميهلاوةدايسلالاقتنانعاًريبعتالإنكيملهنإفدجاسمىلإبورحلالالخ
وأىرخألانايدأللةينيدلادباعملامدهبحمسيالهرهوجيفمالسإلاف،نيلسملل
.ىرخأضارغألاهمادختساواهملاعمسمطب
،ةالصلاةماقإلدجسملادوجو،ىرخألانايدألانمسكعلاىلع،مالسإلابجويال
ةعمجلاةالصىلعقبطنياذهو،فيظنناكملكيفيلصينأملسملاعيطتسيذإ
هللانأيراخبلاهاوراميفدمحميبنلالاقدقف،ةعامجيفماقتيتلانيديعلاةالصو
.)يراخبلاحيحصرظنأ(اًروهطواًدجسماهلكضرألاهتمألوهللعج

ناجروتبلاط
.دجسملا؛ةينيدلاتايلقألا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
،812ثيدحلامقر،جحلاكرتيفظيلغتلايفءاجام3باب،جحلاباتك،يذمرتلاننس.1

.يلعنع
نع،1173:ثيدحلامقر،)ص(يبنلادجسمءانتبا9باب،دجاسملاباتك،ملسمحيحص.2

كلامنبسنأ
.681–680ص،2باب،يزاغملا،يدقاولا.3
اًدجسمضرألايلتلعج»)ص(يبنلالوق،56باب،ةالصلاباتك،يراخبلاحيحص.4

.هللادبعنبرباجنع،438ثيدحلامقر،«اًروهطو

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةسّدقملانكامألا
اًّدجةّمهمنكامأاهّنأىلعّيحيسملاديلقتلايفاهسفننكامألاضعبتمّدقدقل
اهيفماقأعوسيّنأاًّيخيراتضرتفملانمنكامأةّصاخاهتحتيوطنيو.راكذتلل
اهيلإف.)ّندرألارهنيفعوسيديمعتناكم،ميلشروأ،ةرصانلا،محلتيبًالثم(
قلُطي.ةّيصالخلاهللالامعأراكذتلجاّجحلانمةريبكدادعأهّجوتتوتهّجوت
يتلااهنكامألكبةقطنملاىلعاًّماعاًّيخيراتاًحلطصمةسّدقملايضارألاريبعت
الوةسّدقملايضارألاىلإّجحلاتالحرتناكو.نيطسلفيفعوسيةايحبرّكذت
اًزواجتالهلامعأوعوسيةايحلةفرصتاراكذتلّكشتيهف،اًّدجاًبّبحماًرمألازت
ربتعتكلذىلعةوالع.ةنونيدلادعبطقفهللااهقلخيسيتلاةّيوامسلاميلشروأل
ّجحتالحرلًالباقماًعونتناتستوربلاىلإةبسنلابميلشروأىلإّجحلاتالحر
سلوبنيلوسرلانفادمةرايزلاهيلإهّجوتلاّمتييتلاوامورىلإكيلوثاكلا
نكامأكةّيحيسملايفىرخأنكامأدوجورمأامورىلإةراشإلاحضوت.سرطبو
اهيفتماقأنكامأيهف؛ةسّدقملايضارألاجراخةّصاخةّيّمهأاهلةسّدقم
ًالثم(مهنفادمميركتّمتواهيفتيفوتوأّيحيسملاخيراتلايفةروهشمتّايصخش

ةسّدقملانكامألا٩٠



نكامألانمعونلااذهىلإّجحلاقرطضعبربتعتو.)نوسيّدقلاوءادهشلاولسرلا
ّجحللقيرطكبوقعيرامقيرطًالثم(اذهانموييفىّتحاهدصقّمتيواًدجةروهشم
ديلاقتلانموهةسّدقملانكامألاميركتّنإ.)اينابسإيفاليتسوبموكوغايتناسىلإ
.ناميإلاىلإةبسنلابىنعمّيألّكشيالفّةيدئاقعلاةيحانلانماّمأ،ةّيبعشلاّةيوقتلا

ستنأرتيب
.ّجحلاةلحر؛ميلشروأ؛ةسّدقمبتك:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةسدقملانكامألا
العولجهّزنتثيح،سادقألاسدقأوهفهتاذىلعهئامسأوهتينادحوبهللالددقل
وهامسيدقتزوجيالكلذل.ىنسحلاهئامسأدحأوهسودقلاف،صقنوبيعلكنع
نألكلذو،نمزلاوأ،نكامألاوأ،صاخشألاسيدقتزوجيالو،ةعيبطلايفدوجوم
هللاةدابعوتاولصلاةماقإلةصّصخملانكامألاّدَعُت.هللاةينادحوأدبموىفانتياذه
يتلا،ةسدقملانكامألانم،هريغلةناعتسإلابالوءاعدلاباهيفهجوتلامدعوهدحو
.ةسادقلاحلطصمبىمسيامجراخكشنودبونوكت
مارحلادجسملابيِّمُسوهللاةدابعلَعِضُوتيبلوأةمركملاةكميفةبعكلارَبَتْعُت
يفسدقملاتيبىّمَسُي.)1ةيآلا17ءارسإلاةروس؛96ةيآلا3نارمعلآةروس(
نكامألانماًضيأناكملااذهرَبَتْعُيثيح،ىصقألادجسملابهلوحاموسدقلاةنيدم
.ةكرابموةرهاطاهعيمجنكامألاهذهف.)1ةيآلا17ءارسإلاةروس(ةسدقملا
:ةيلاتلاقطانملاونكامألاكلتينآرقلاريسفتللاًقفوسدقملادلبلاحلطصملمشي
،)21ةيآلا5ةدئاملاةروس(ندرألانمءزج،نيطسلف،قشمد،ءانيسلبج،سدقلا
حلطصمنآرقلاقلطيمل.)12ةيآلا20هطةروس(ىوطسدقملايداولاكلذكو
نكامألانماهلوحاموةبعكلاىلعالو،سدقلايفىصقألادجسملاىلعسدقملا
ةيآلا2ةرقبلاةروس(مارحلارعشملاو،ةفرعلبجكجحلارئاعشاهيفماقتيتلا

ىلعالو،ةفلدزمو،انِمو،)158ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةورملاوافصلاو،)198
.ةرونملاةنيدملا
تاولصلارجأنأبناميإلاببسبةميقلاوةيمهألاهذهةسدقملانكامألاتبستكادقل
جحلارئاعشميسارمىرجتثيح.نكامألانماهاوسامعفعاضياهيفماقتيتلا
يفءاجدقلف،ةسدقملانكامألاهذهيفمالسإلاناكرأنمسماخلانكرلارَبَتْعُييذلا
دجسملايفو،ةكمبمارحلادجسملايفةالصلانإلاقاًدمحميبنلانأثيدحلا
نماهاوساميفةالصلانمريخىصقألادجسملايفكلذكو،ةنيدملايفيوبنلا
ءارونمكييذلاببسلانإ.)ةجامنباننسو،يراخبلاحيحصرظنأ(دجاسملا
يدايأبتَيِنُبدقدجاسملاهذهنأوهةيلاعلاةناكملاهذهدجاسملاهذهباستكا
وهفيوبنلادجسملاامأ،نيملسملاةلبِقمارحلادجسملانوكنعكيهان،ءايبنألا

٩١ةسدقملانكامألا



نايدأللةلبقناكهنألفىصقألادجسملاامأو،ىوقتلاىلعسُِّسأيذلادجسملاكلذ
.ةقباسلا

لانوأدلاخ
.جحلا؛سدقلا؛ةلبِقلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
مقر،ةنيدملاوةكمدجسميفةالصلالضف1باب،ةالصلالضفباتك،يراخبلاحيحص.1

.ةريرهيبأنع،1190ثيدحلا
،عماجلادجسملايفةالصلايفءاجام198باب،تاولصلاةماقإباتك،ةجامنباننس.2

.كلامنبسنأنع،1413ثيدحلامقر

)ةيمالسإرظنةهجونم(مامإلا
مِدُْختْسادقلف.ىنعملايفةديدعتاريغتمالسإلاةيادبذنممامإلاحلطصمدهش
ةالوىلعتقلطأةيمستكيسيئرلكشبيمالسإلابدألايفمامإلاحلطصم
ةداقىلعكلذكو،ملعلايفليوطعابمهلنيذلانيملكتملاىلعو،رومألا
.ةالصلايفسانلانوّمؤينيذلاكئلوأىلإةفاضإ،ةيعامتجإلاوةينيدلاتاكرحلا
يفسانلاّمؤينمىلعو،رمألايلوىلعبلاغلايفَقلْطُيمامإلاحلطصمنكلو
يلوىلعاًضيأَقلْطُيرخآحلطصمكانهمامإلاحلطصمبناجىلإو.ةالصلا
يبنلاءافلخىلوتدقفةيخيراتلاةيحانلانمامأ.ةفيلخلاحلطصموهوالأ،رمألا
يفنيملسملاةمامإةلودلاةدايقيفمهتابجاوبناجىلإهدعبنماوؤاجنيذلادمحم
ىفوتملا(ركبوبأةعبرألانيدشارلاءافلخلانأدجنصخألاهجوىلعو.ةالصلا
،)656/35ماعىفوتملا(نامثعو،)644/23ماعىفوتملا(رمعو،)634/13ماع
الإرخآصخشلةالصلايفةمامإلاةمهماولكويمل)661/40ماعىفوتملا(يلعو
تقولاسفنيفورمألايلوىلعمامإلاةيمستَقلْطُتتناكدقل.ةردانتالاحيف
كلذل،اًسابتلانمزلارورمعمرمألااذهثدحأاممةالصلايفسانلامؤينمىلع
.ريغصلامامإلابنيلصملامؤينمو،ريبكلامامإلابرمألايلويِّمُس
يبأنبيلعىلعمامإلابقلنوِقلْطُيمهف،مامإللرخآموهفممهيدلفةعيشلاامأ
نوموصعملامهف،ةيلاعةيمهأمهوطعيو،هتيرذىلعو،دمحميبنلارهصبلاط
يفينُّسلاهقفلايفمامإلاحلطصممَدْخَتُْسيكلذفالخىلعو.بنذوأطخلكنم
.ةالصلايفسانلاةمامإةمهمىلوتينَمنعريبعتلا
يديلقتلاهقفلانألكلذو،مامإلابقلهيلعَقلْطُيلجردجسملكيفمويلادجوي
كانهنكلو.طلتخملاعمجلايفةمامإلاةمهمةأرملايلوتزاوجمدعىلعصني
لاحيفةالصلايفةمامإلاةمهمٍءاسنىلالكوأدقاًّدمحميبنلانأبلوقتتاياور
لوحتاشقانممويلاىرجت.)دواديبأننسرظنأ(طقفاًّيئاسناًعمجعمجلانوك

مامإلا٩٢



هذهلثمنألكلذو،طلتخملاعمجلايفةالصلايفةمامإلاةمهمةأرملايلوت
.تلصحدقتناكةيدرفلاتالاحلا
.رخآلدلبنميمالسإلاملاعلايفمامإلانييعتو،فيلكتو،ليهأتتاءارجإفلتخت
نآرقلاليترتىلعاًرداقنوكينأاًيئدبممامإلاىلعبجيكلذنعرظنلاضغبو
ةمامإيفبولطملاىوتسملابنوكينأبجيو،ليمجٍتوصبو،حيحصٍلكشب
اهنإفىرخألاهتابجاوصخياميفامأ.ةعمجلامويةبطخءاقلإيفو،نيلصملا
.ىرخأىلإةعامجنمفلتخت

نَسأرمعم
؛ةفالخلا؛ةينيدلاةعامجلا؛ةأرملا؛مالسإلايفةيهقفلاسرادملا:ةلصتاذعيضاوم
.دجسملاوفظوم
:ثيدحلارداصم
.ةقرومأنع،592ثيدحلامقر،ءاسنلاةمامإ62باب،ةالصلاباتك،دواديبأننس

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةّمألا
تاقولخملاملاعوهلوألاىنعملا:ٍناعمةسمخنآرقلايفةّمألاحلطصملمحي
نم113ةيآلايفهدجناماذهو،تاناويحلاورويطلاوناجلاوناسنإلالمشتيتلاو
امأ.ماعنألاةروسنم38ةيآلاو،7فارعألاةروسنم38ةيآلاو،2ةرقبلاةروس
10سنويةروسنم19ةيآلاهيلإتراشأاذهو،ةيرشبلاعيمجوهفيناثلاىنعملا
30ةيآلايفركُذاماذهو،ةيلاحلاوةقباسلاتاعمتجملاعيمجوهثلاثلاىنعملاو
جحلاةروسنم34ةيآلاو،10سنويةروسنم49ةيآلاو،13دعرلاةروسنم

نملزنملاحيحصلانيدلابنونمؤينيذلارشبلاعيمجوهةمأللعبارلاىنعملاو.22
نم92ةيآلاو،2ةرقبلاةروسنم128ةيآلاهيلإتراشأاماذهو،مالسإلابوهللا
هللابنونمؤينيذلاباتكلالهأىلإةمألاةملكريشتامك،21ءايبنألاةروس
يفءاجاماذهو،هللاتايآنوؤرقينيذلامهنمنيصلخملاىلاكلذكوهنوسدقيو
.3نارمعلآةروسنم113ةيآلا
لفكتت،ةيمالسإلاةمألانمةعامجىنعمبةمألاةملكلسماخىنعماًضيأدجويو
نمضو.3نارمعلآةروسنم104ةيآلايفهركذءاجاماذهو،ةصاخةمهمب
يبنلابنونمؤينيذلاسانلاوهوةمألاحلطصملرخآىنعماًضيأدجنميهافملاهذه
.هتنُسلاًقفوةينيدلاسوقطلانوسراميو
هيوكسمنباو950/339ةنسىفوتملايبارافلاكءاملعونوملسمةفسالفمدختسا
نودلخنباو1058/450ةنسىفوتملايدرواملاو1030/421ةنسىفوتملا
مغركلذ،بعشلاوأعمتجملاىنعمبةمألاحلطصم1406/808ةنسىفوتملا
لاثملاليبسىلعاهنمركذن،ةبكرملاتاملكلالامعتسايفةصاخةيانعمهتيانع

٩٣ةّمألا



يفةمألاحلطصمنولمعتسيمهفنوملسملانوخرؤملاامأ.مالسالاةمأودمحمةمأ
.ةفلتخمةيخيراتتاعمتجمنعريبعتللعمجلاةغيص
،ةيسايسةيمهأةمألاةملكتبستكاداليملادعبنيرشعلاورشععساتلانينرقلايفو
.ةيلايربمالاىوقلالبِقنميمالسإلاملاعلانمةفلتخمقطانملالتحامتامدعبكلذو
ةكرحوةيمالسإلاةمألاةرابعلامعتساّمتةاجنةليسوكولالتحإلاىلعاًدرو
ديمحلادبعناطلسلاتارابعلاهذهبتدانيتلاتايصخشلانمو،ةيمالسإلاةدحولا
دعب1897–1838(يناغفألانيدلالامجو)داليملادعب1918–1842(يناثلا
راكفأيمالسإلاملاعلاءاجرألكيفترهظةوركذملاةرتفلاهذهيفو.)داليملا
.ةيمالسإلاةدحولاىلعثحتتايعمجو
نمةعومجملوحةنخاستاشاقنىلإةيسايسةعزنحلطصملاباستكاىدأ
مّرحيمالسإلانأفورعملانمو.ةيموقلاوةيرصنعلالثمتايجولويديإلا
عممجسنتالةيرصنعلانأىلعاًمومعنيملسملاءاملعقفتاكلذل،ةيرصنعلا
ةدحولاةركفنألهةلأسملوحقافتادجويالكلذعمو،ةيمالسإلاةدحولاةركف
مهحورشلاًقفونورييذلانيركفملانمو.المأةيموقلاعممجسنتةيمالسإلا
دعب1924–1875(بلآكوكءايضيلعركذن،نكممماجسنإلااذهنأةيبيرقتلا
يوصرأفكاعدمحم)داليملادعب1888–1840(لامكقماندمحمو)داليملا
.)داليملادعب1934–1872(ميعندمحأدازنابابو)داليملادعب1936–1873(

رادقريبدمحم
.ملاعلا؛نيدلاعامتجاملع؛مامإلا؛ةعامجلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ليجنإلا
دّيجربخىلإىلوألاةجردلابّينانويلاّيوغللالامعتسالايفليجنإلاحلطصمزمري
ةدابعلاسوقطيفاًمدختسمحلطصملااذهناكدقو.ّمهمربخلاحّلكيفو،ديعسو
ةغيصبهمادختساّمتدقو.ىلوألاةّيحيسملاروصعلاناّبإةميدقلاةّيروطاربمالايف
رفسلاثملاليبسىلعرظنأ(ءايعشإيبنلانمريثأتبلوسرلاسلوبلبقنمدرفملا
ةّقلعتملاو)اًّيوفشةنلعملا(صالخلاةلاسرىلعةلالدلل)52:7؛40:9ءءايعشإ
دهعلاصصقيفامأ.)4–1:1ةيمورًالثمرظنا(هتمايقوحيسملاعوسيتومب
يتلاهللاتوكلمةراشببحيسملاةزاركىلإةهجنمليجنإلاحلطصمزمريفديدجلا
ةراشبلاىلإىرخأةهجنمو،)اهيليامو1:14سقرمرظنا(هلامعأيفّتلجت
طيسولاحيسملاعوسياهنالعإدّرجم)قبساّمعاهلصفنكمياليتلا(ةّيلوسرلا
سيّدقلاعم(يناثلانرقلانماًءدب.)1:1سقرمرظنا(هللانمضّوفملاوذقنملا
ماعيلاوحيّفوت(سوئينيريإسيدقلاو)165ماعيلاوحيفوت(ديهشلاسونيتسوي

ّصقتيتلاصوصنلاىلإّيبدألاموهفملايفمويلادئاسلاحلطصملالقنّمت203

ليجنإلا٩٤



متداليملادعب200ماعدودحيفو.هتمايقوهتوموحيسملاعوسيلامعأةصق
ّنإ.يروتارومنوناقبىّمسياميفىلوألاةّرمللةّينوناقليجانأةعبرأتابثإ
حرطيحيسملاعوسيلطقفدحاوليجنإدوجوىلعّلدييذلاّيلصألاموهفملا
ليجانالابسنتو.«...خلإسقرمهبتكامكليجنإلا»ّيوغللالامعتسالايفهسفن
ّانحويلوسرلاو)داليملادعب80ماعيلاوح(ىّتملوسرلاىلإةعبرألاّةينوناقلا
)داليملادعب70يلاوح(سقرمذيملتلالوسرلاو)داليملادعب90ماعيلاوح(
وألكشبًالامعتسادجيحلطصملاّنأالإ.)داليملادعب80يلاوح(اقوللوسرلاو
اموتليجنإلثم(ّةينوناقاّهنأىلعاهبفرتعملاريغرافسألايفةلالدلقأبورخآب
:ةّيبدألاةيحانلانمةّينوناقلاليجانألانمةثالثطبارتتو.)ّيديهمتلابوقعيليجنإو
حيسملالاوقألاًردصمامهنوكوةكرتشملاامهّتيئازإباقولوىتماليجنإمّدقتي
لّكشت.قالطإلاىلعليجنإمدقأّدعُييذلاسقرمليجنإىلع)قةقيثولا(
ةّيبدألاةيحانلانمليجانألاعضوينعتيتلا(هذهةيئازإلاصصقلاصوصن
ّانحويليجنإاّمأ.عوسيةكرحلةّيخيراتلاءانبلاةداعإساسأ)ضعبلااهضعبءازإ
مدختةقوثومتامولعمّيلسلستلاّيفارغوبوطلالاجملايفًالّوأمّدقيعقاولايفهنإف
دّسجتملاّبحملاهلإللّيلجتكحيسملاصخشّرسبرّكفتللناسنإلاعفداهعومجميف
اًثادحأيورتصصقصوصنيهليجانألانإفّيبدألاعونلانماًقالطناو.اًناسنإ
ةقالخةقيرطب)ميدقلاىنعملاب(ةريسلاّصنعونطبرتيهف،ةّيريشبتةّينبةريسو
هللقفاوملاناسنإلاةايحلةرّخأتملاةّيدوهيلاروصعلايفميدقلادهعلاجذومنعم
مدختاليهفةّيورمايجولوتسيركاهنوكيفو.)ملأتملالداعلالاثملاليبسىلع(
عوسيراضحتسااًضيألب،ةيحيسملاخيراتساسألاًقحالةنّوكملاةروصلاطقف
.يهلالاساّدقلاءانثأةءارقلالصفيفةّيصالخلاهلامعأوحيسملا

سواهكابتونك
.عوسي؛ةّيخيراتةّيدقنبيلاسأ؛ايجولوتسيرك:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ليجنإلا
ىلعلزنملاهللاباتكهنأىلعليجنإلاىلإمالسإلارظنيةيحيسملانمسكعلاىلع
ةعبرألابتكلانماًدحاوليجنإلادعُي.ليئارسإينبىلإهللاةلاسرغلبيلىسيعهيبن
يفدرودقلف.هتالاسرسانلااوغلبيلهئايبنأوهلسرىلعهللااهلزنأيتلاةيسيئرلا
ةاروتلانمهيدينيباملقدصمهنأبليئارسإينبربخأىسيعنأبميكحلاركذلا
امالإاهماكحأنماًئيشفلاخيالواهبنمؤمهنأو،هللادنعنماهنأواهبرقمو
نارمعلآةروس(مهيلعمرُحيذلاضعبمهللحأفليجنإلايفاهلهأنعهللاففخ
ةيآلا61فصلاةروس(دمحأهمساهدعبنميتأيلوسربرشبدقهنأو،)50ةيآلا3
لحيفهبءاضتسيرونو،قحلاىلإىدهوهليجنإلانأبنآرقلايفءاجدقل.)6

٩٥ليجنإلا



نيذلابولقيفهللالعجو،)46ةيآلا5ةدئاملاةروس(تاهبشلاةلازإوتالكشملا
النيذلاكئلوأنأو،)27ةيآلا57ديدحلاةروس(ةدوموةمحروةقفشوةفأرهوعبتا
يفلزنامىلعنوظفاحيونوعاريالو،ةلزنملابتكلانممهيديأنيبامبنونمؤي
املاقبطو.)47ةيآلا5ةدئاملاةروس(نيدلانمءيشىلعاوسيلليجنإلاوةاروتلا
نأوهونيملسملاىدلدئاسموهفمكانهف15–14ةيآلا5ةدئاملاةروسيفءاج
،هيلعةيطابتعاتارييغتاولخدأمهنأو،ليجنإلاهبءاجاماوعاريملنييحيسملا
ليجانألاعمنآرقلافلتخيكلذىلإةفاضإ.هيفةدوجوملاقئاقحلاضعباوفخأو
،طقفاًّيبنهنوكيفحيسملاىسيعديسلاةعيبطصخياميفاًيرذجاًفالتخاةعبرألا
.هبلصةلأسميفكلذكو

رتاقدمحم
.تامالعلا؛ةاروتلا؛روبزلا؛ةوبنلا؛يحولا؛نآرقلا؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(جمدلا/جامدنالا
ّماع)أ
–1858(مياهكرودليمإ(ّيديلقتلاعامتجالاملععورشمجامدنالاضرعي

عمتجميفاًّيعامتجاًالّوحتمسييذلا))1903–1820(رسنبستربره،)1917
اهضعبعمةفتاكتمّةيعامتجاةدحويفةسناجتملاريغتاعومجملارهصىلإيّدؤي
ةّيعامتجاّةيلكجاتنإةداعإىلإهتملكرهوجلاًقفوجامدنالاريشياذهبو.ضعبلا
تاعومجمّمضةّيعامتجالاتالّوحتلايعدتستامدنعةّصاخكرتشمميقعمتجمو
راعشجامدنالاحبصأببسلااذهل.ةّماعلاةايحلاىلإعمتجملايفتاهّجوتوأ
،ابوروأيفناطيتسالاوةرجهلاتايعادتلوحاهحلطصموّيزكرملاتاشقانملا
هرظتنتيذلارمألاوهو،يفاقثلالّوحتلاوباعيتسالاموهفمنعةهجنمّزيمتيوهف
يّنبتلانيمداقلانيرجاهملاةّمهمنوكتنأيأ،ةرجهللةبطقتسملاةّيديلقتلالودلا
ةهجاوميفجامدنالافقيىرخأةهجنم.فيضملاعمتجملاتاهّجوتللماكلا
نعةديدجلاتاعامجلالصفىلإطقفيّدؤياليذلا،كّكفتلاوهوسكاعملاهانعم
سيخبتىلإاًضيأيّدؤيهّنإلب،ّةيسنجلاوةنايدلاوةغللاوأشنملاةمسلاًقفوةّيرثكألا
يكلةّيرثكألاهذهلريظنلاعقوميفاوسيلبناجأمهرابتعاباًّيعامتجااهئاضعأ
ةّيوهنيوكتىلإةّيلقألابناجنمتّايلمعلاهذهترفسألاحيفف.اهيلإاومتني
تاعمتجماًذإأشنتسف،اًّيصخشاهنمبوغرملاصفناىلإيأةعامجللةّصاخ
اًطسوًالحجامدنالاتاّيلمعدّدحتكلذلباقميف.ةّصاخلااهتاهّجوتاهلةّيزاوم
ةهجنمةديدجلاةفاقثلاىلإةلّوحتملاوةّيلثامتلاةعزنلاتاذلويملانيباًّيضوافت
تاشاقنلايفاهيلعقلطُييتلاو،ىرخأةهجنمةّيلاصفنالاةعزنلاتاذلويملاو
تّايلمعلةّيقيقحلاةّيكيمانيدلانمكترمألاةياهنيف.شيمهتلاوجاردإلاةثيدحلا

جمدلا/جامدنالا٩٦



ّمتيلب،طقفةعومجملاساسأىلعاهقيبطتّمتيالاهنوكيفةّيعامتجالاجامدنالا
نينطاوملاقوقحةدعاقىلعءانبكلذودرفلاصخشلاساسأىلعاهيلكشت
،نكيملمأناكاًرجاهم،ةأرماوألجروأبلاطنمسيلف.ناسنإلاوصاخشألاو
وأ،هتّيسنجنماًقالطناةدّدحمةعومجمنمضهدحولاًّيعامتجاهفينصتنكمي
ةّيجمدلاميهافملالادبتساّمتيتارابتعالاهذهتحت.اًضيأاًّيعامتجاهيلعفارشإلا
امكةّماعلاةايحلايفةّيصخشلاةكراشملالوحروحمتملاةكراشملاموهفمباًّيلاح
ّبلطتييذلارمألا،ناّكسلاعيمجلبقنمةايحلاهذهليكشتيفةيواستملاةكراشملا
كرتشملكشباهقيقحتنكمياليتلاوّةيفاقثلاتافالتخالاةجلاعملةّيميلعتتاّيلمع
.راوحلاربعالإ
قفاوتلاّةيلمعىلعبسانملكشبّيزكرمحلطصموراعشكجامدنالاقلُطي
تاغللاوممألاعيمجةلاصأبفارتعالاّمتيهبف،ّيبوروألاداحتالايفةّيبوروألا
داحتالاينطاومعيمجةوعدهبّمتتىرخأةهجنمو،ةهجنمنايدألاوتافاقثلاو
ّيلودلالدابتلالالخنمًةيلكيهًةّيلكّيبوروألاداحتالاليكشتىلإّيبوروألا
.تافاقثلانيبءاقللاوةّيوغللاةّيدّدعتلاو

فارغرتيب

ّيتوهاللاجمدلا/جامدنالا)ب
ميقعمتجموةّيعامتجاةّيلومشجاتنإىلعةّيعامتجالاةيحانلانمجامدنالادمتعي
وهو،ايناملأيفّيملعلاسلجملا2010ماعماقفدهلااذهقيقحتلجأنم.كرتشم
هتايصوتيفةّينيدلافئاوطلاىلإهّجوتلاب،دلبلايفايلعلاةّيملعلاةّيراشتسالاةئيهلا
ةّيناملألاسرادملايفنيدلابةّقلعتملامولعلاونيدلامولعريوطتةلصاوملجأنم
قيقحتلجأنم،اهلةثيدحلاةّيطارقميدلانوناقلاةلودّنأ»حيرصتلابوايلعلا
يفّبصتاهتانطاومواهينطاومتاهّجوتلعجيفّةيويحةحلصم،فدهلا
كلذلجأنم.)57.ص(«رمثملكشبهريوطتةلصاومولماكلانايكلارارقتسا
،نايكلاريوطتةلصاومورارقتسايفةمهاسمللنايدألاعيمجىلإهّجومءادنلاّنإف
ةيحانلانموهونايكلااذهبّرضي)زاومعمتجم،ءاصقإ،لاصفنا(ضفرّلكو
لّوحتلاوباعيتسالا/لثامتلا(لماكلاملقأتلاّنأالإ.ّةيلوؤسملاميدعةّيقالخألا
.ةّينيدلاةّيوهلاىلعةظفاحملاةلاحيفاًنكممنوكيداكلابواًّيرورضسيل)ّيفاقثلا
ّيدّدعتعمتجميفةّينيدلافئاوطلانمّلكلاًرمتسماًيّدحتجامدنالالّكشيكلذل
دودحلاعضونوكينيأوملقأتلانكميىدمّيأىلإريرقتةيحاننماًّيدئاقع
.اًّيرورض

ستنأرتيب
.عمتجملا؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

٩٧جمدلا/جامدنالا



)ةيمالسإرظنةهجونم(جامدنإلا
ىوتحملاف.فداهيسايسويعامتجاىوتحموذحلطصموهيعامتجالاجامدنإلا
يفةيفاقثلاوةيعامتجإلاتائفلافلتخمشياعتنعريبعتلايفمَدْخَتْسُييعامتجإلا
نمضعبلااهضعبنعزيمتتةيعامتجإلاتائفلاهذهف؛مائولاومغانتلاهدوسيوج
تامسىلإةفاضإ،ديلاقتلاو،تاداعلاو،نيدلاو،ةغللاو،ةيموقلاو،ةيقْرِعلاةيحانلا
.ضعبلااهضعبنعاهزيمتيتلاةيفاقثلاو،ةيعامتجإلاو،ةيسايسلاةيوهلا
يعسللتاءارجإلاذيفنتوطيطختةيلمعوهجامدنإلانإفةيسايسلاةيحانلانمامأ
تاءارجإلاهذهف.ةرجهلاتاكرحنع،ءيشلكلبق،ةئشانلاتالكشملالحيف
.ةريغتملاةيعامتجإلافورظلاتحتمائولاهدوسييذلاشياعتلافييكتىلعلمعت
نيبونييلحملاناكسلانيبمغانتملاشياعتلاكرحتيةيعامتجإلاتاعلطتلاببسبف
تايلباقلاف.ةرادصلاناكملتحيلةدعصألافلتخمىلعةرجاهملاتاعومجملا
نملدابتملاريثأتلاويعامتجإلارواحتلانمضتنأيغبنييتلاةيوغللاتاردقلاو
نيعبذخؤتكلذىلإةفاضإ.جامدنالاةيلمعيفيسيئرلارودلابعلتنيفرطلاالِك
ةيلمعلةيسايسلاو،ةيسفنلاو،ةيعامتجإلاو،ةيفاقثلاو،ةيلكيهلابناوجلارابتعإلا
يفةينوناقلانيرجاهملاتايناكمإانهةيلكيهلابناوجلابدوصقملاف:جامدنالا
ةلاحانهاهبدوصقملافةيفاقثلابناوجلاامأ؛ةيعامتجاةناكمىلعلوصحلا
.نيرجاهملاونييلحملادلبلاناكسنيبتاقالعلايفلوحتلاولدابتملافيكتلا
يفةكراشملاو،لمعلايفةلامزلاو،ةنسحلاةريجلاةيعامتجإلاةيؤرلابدَصُْقيو
يغبنييذلاءامتنالانعربعيوهفيسفنلايسايسلابناجلاامأ.يندملاعمتجملا
يفيغبنيو؛اهيفنوشيعييتلاةلودلاكلتلوعمتجملاكلذلنورجاهملاهبرعشينأ
ةبغرلاسفنبنيرجاهملااوقالينأمهتهجنمنييلحملادلبلاناكسىلعتقولاسفن
.لابقإلاو
رودياذهو.ةيصخشلاهتاعقوتينعمصخشلكلنإفيسايسلاقيبطتللةبسنلابامأ
.ةجردةيأىلإو،نمعمفيكتينأبجينم:اهدافمةلأسملوحاًساسأ
،يددعتلاجامدنإلاو،بناجلايداحألاجامدنإلابيسايسلاباطخلايفرمألاقلعتي
فارتعإلابنيرجاهملابلاطيبناجلايداحألاجامدنإلاف.لدابتملاجامدنإلاكلذكو
مهتيلقعنعاولزانتينأنيرجاهملاىلعيغبنيف:ةيلحملاةفاقثلابطورشملاريغ
ناكسلانألكلذو،لقألاىلعاهوريغينأوأ،مهنادلبنماهباوتأيتلامهعئابطو
مهاستوشياعتلاقيرطيفاًقئاعلكشتعئابطلاوتايلقعلاكلتنأنورينييلحملا
.هلشفيف
،لدابتملامارتحالاىلعةمئاقلافراعتلاةيلمعيددعتلاجامدنإلاوديؤمطرتشي
ريغىلعقبطنياذهو.حماستلاىلعو،رخآلابفارتعإلاىلعدنتستةوطخلاهذهف
نيملسملاىلعكلذكو،ةملسمةيبلغأتاذتاعمتجميفنوشيعينيذلانيملسملا
يفيغبنيف.ءاوسدحىلعةملسمريغةيبلغأتاذتاعمتجميفنوشيعينيذلا

جامدنإلا٩٨



لكىدلةيوناثلاةفاقثلاوأ،ةدئاسلاةفاقثلاتاروصتبعلتالألدابتملاجامدنإلا
امنإو،ةيوهلاببلصتمكسمتكانهنوكينأيغبنيالثيح؛روديأفارطألا
ىلعاوفراعتيللدابتملاريثأتلاىلعنيحتفنماونوكينأفارطألالكىلعيغبني
نأنممغرلاىلعو.مهسفنأرييغتىلعاولمعيو،راكفألااولدابتيلو،ضعبلامهضعب
اهنكل،اهببوغرمةلأسمجامدنإلاييسايسةيؤربسحلدابتملاجامدنإلاةيلمع
ةيلمع،نيدلالماعو،ةيفاقثلاو،ةيعامتجإلاةيوهلاكبناوجلانمريثكلاببسبو
اذهف.طسولاقيرطلاذاختاةيناكمإىلإيددعتلاجامدنإلاريشي.اهقيقحتبعصي
تاموقمكانهنأاملاط،ةيعامتجإلاوةيفاقثلاةيوهلاهجويفاًقئاعفقينلجهنملا
.امهمعدتوةغللاونيدلامضىلعلمعتةيرهوج
نمكلذيعدتسيامو،ةيمالسإلاةيوهلاىلعظافحلالكشيةيمالسإلاةيؤرلابسح
نعداعتبإلاك:ىرخألائدابملانعكيهان،ةيرهوجةيمهأبسانملاةايحلاطمن
صخشيأبىذألاوررضلاقاحلإمدعو،ناريجلاعميملسلاشياعتلاو،فرطتلا
يقنتعمىلإةءاسإلامدعو،ملظلابملظلاةلباقممدعو،فورظلانمفرظيأتحت
نيملسملاجامدناضفريالمالسإلافهيلعو.مهميقنمءاردزالاوىرخألانايدألا
.مهتيوهىلعاوظفاحينأاوعاطتسااملاطهيفنوشيعييذلاعمتجملايف
اهبفارتعإلاونيرجاهملاةفاقثىلعفرعتلايفنييلحملاناكسلاةبوعصنإ
،مهتاعمتجمبو،مهتافاقثبنيرجاهملاطبرييذلاينادجولاطبارلايفنمكت
ةيلمعىلعاًبلسرثؤتنأنكميلماوعلاهذهلكف؛اهنمنوردحنييتلامهناطوأو
عفدتاهنإفنيدلابةقلعتملماوعلاهذهلكنأامبو.ةيلاقتنالااهتلحرميفجامدنإلا
ةياهنيفو.جامدنالاهجويففقييذلايقيقحلاقئاعلاوهنيدلانأبروعشلاىلإ
.ةريثكداعبأجامدناللنأاهادؤمةقيقحنعلفغنالأانيلعيغبنيرمألا

نُسوتلامج
ةيرحلا؛ةسايسلا؛ةيددعتلا؛ةينيدلاتايلقألا؛عمتجملا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةينيدلا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ناسنإلا
رئاسهقلخدعب(ناسنإلاقلخهـللانأبقلخلاةياورلسدقملاباتكلانالعإنإ
،)1:26نيوكتلارفس(هـللاةروصىلع)اهنعزيمتملكشبوىرخألاتانئاكلا
هتماركاهنيحناسنإلابستكاذإ،ناسنإلليحيسملامهفللةبسنلاباًيساسأاًرمأربتعُي
:1نيوكتلارفس(ةأرماولجركناسنإللهـللاقلخةياورنمو.نيتيلصألاهتيرحو

امهفكلذل،هـللاةئيشمبسحباتناكةيسنجلاوةيدسجلاناسنإلايتفصنأمهفن)27
دحىلعنيسنجلاالكىلعقبطنياذهو(ناتمّيقناتديجناتفص

لالخنم.)ءاوسٍّ
ةماركلاو.ناسنإلاةيدرفىلعةيسنجلالالخنموةيويندلاىلعديكأتلامتيةيدسجلا

٩٩ناسنإلا



جتنت–ناسنإللةزيممةمِسكامنإو،هلادبتسانكميءيشكطقفسيل–ةيناسنإلا
.هدرفمبناسنإلكوهـللانيبيصخشٍراوحةقالعنمسدقملاباتكلاةداهشبسحب
اًرصنعربتعُتةيحيسمرظنةهجونمةيرشبلاوأةيهلإلا«تنأ»ةبطاخمنإ
.ناسنإلاةعيبطلاًيرهوج
ةقيلخلاةلاحيفوهو،ناسنإلاىلعهـللااهالمأيتلاتاروظحملاواياصولانإ
اًريبعتيباجيإلااهموهفمبربتعُت)17–2:15نيوكتلارفس(سودرفلايفةيئادبلا
نعةلوؤسمةيرحبهتايحشيعينأيغبني،ةيهلإلاةئيشمللاًقفو،ناسنإلانأنع
ةيناكمإلاحلاةعيبطباًضيأنمضتت،ةعيفرلاةمهملاامبروأ،ةبهلاهذهو.هلاعفأ
نكميو.ناسنإللاًديدهتربتعتيتلارشلاوةئيطخلادلوتاهنميتلا،قافخإلاولشفلا
يفهـللاةروصنأب،مهفلاةبعصيهو،ةيلصألاةئيطخلاةديقعبىمسيامعريبعتلا
وأ)يكيلوثاكلاركفللاًقفو(ةئيطخلاءارغإببسب–لقألاىلع–فعضتناسنإلا
.)يتناتستوربلافقوملابسحب(ةغلابرارضألضرعتتاهنأ
امدنعىتحناسنإلانعىلختيالهـللانأيصالخلاحيسملاعوسيلمعرهُظي
ناسنإللهـللامّدقيقبطملالشفلاةلاحيفىتحو.هـللانعاًديعبناسنإلالوحتي
حيسملاعوسيبهـللاةبحمبناميإلالالخنمَصّلخملاناسنإلاف.ةديدجةايحةصرف
)21–8:14ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر(«هـللاًنبا»هسفنرابتعاهنكمي
ىلإناسنإلالصي)عوسياهشاعيتلا(هـللةونبلالالخنمو.كلذلاًقفوشيعيو
وأةيقالخألاوأةيعامتجإلانيناوقللةحلملاتارورضلااهلالخدوعتاللامكةلاح
سلوبةلاسر:رظنا(ةبحملاةيرحيفهسفندجيلب،هتايحددحتةينيدلاىتح
سونيطسغأسيدقلاةلوقموأ،12–13:1سوثنروكىلإىلوألالوسرلا
.)«ءاشتاملعفاوببحأ»:ةريهشلا]430–354[

رنروتنترام
ةروص؛هـللاةونب؛ريمضلا؛ةيرحلا؛قالخألا؛ةيلصألاةئيطخلا:ةلصتاذعيضاوم
.ناسنإلاةمارك؛ناسنإلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناسنإلا
ةروسيفدرواماذهوهلةّرخسمايندلامَعِنلكف،هللاتاقولخممظعأناسنإلاربتعُي
وهميظعتلااذهرهاظمنمو،4مقرةيآلا95نيتلاةروسو30مقرةيآلا2ةرقبلا
يهتاردقلاهذهنمو،هللادنعةبترلوألاقولخملاهلعجتتاردقناسنإلاءاطعإ
.ميركتمظعأمالسإلايفناسنإلامرُككلذل،مالكلاوةدارإلاوريكفتلاوةفرعملا
،هيفهحورنمخفنمثنيطنمهللاهقلخناسنإلانأ9ةيآلا32ةدجسلاةروسصُقت
دجستنأةكئالملارمأهللانأدرودقف34و30مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفامأ
امك.دعباميفةكئالملاهتذفناماذهو،ضرألايفهتفيلخهللاهلعجيذلاناسنإلل

ناسنإلا١٠٠



يفرشبلاسوفنلأسهللانأ7فارعألاةروسنم172مقرةينآرقلاةيآلايفركُذ
سانلاىلعاًقاثيمهللاذخأدقنوكياذهبو،كلذباورقأف؟مكبربتسلأ:قلخلاةيادب
دقو،هللاةعاطوناميإلاىلعروطفمناسنإلكنأينعياذهومهقلخلبقاًعيمج
.30مقرةيآلا30مورلاةروسيفةرطفلاهذهنايبءاج
امهرغىتحهللارماوأنيعبتمةنجلايفاشاعدقو.رشبلالوأامهءاوحومدآنإ
ارهظأوكلذىلعامِدَنامهنأالإ،ةيصعملاباكترإىلعامهلمحيذلاناطيشلا
اماذهوةنجلانمهللاامهجرخأةرفغملاهذهمغرنكلو،امهلهللارفغف،امهتبوت
نم7فارعألاةروسو37مقرةيآلاىلإ36مقرةيآلانم2ةرقبلاةروسيفدرو
دؤتملةيمالسإلاميلاعتلابسحو.25مقرةيآلاىلإ22مقرةيآلا

ىلإةئيطخلاهذهِّ
طقفبسنتةئيطخيهلب،قلخلالكلمشتيتلاةثوروملاةيلصألاةئيطخلاروهظ
.ءاوحومدآل
ىلإدئاعهدوجونأيساسألكشبكاردإلاىلإةيركفلاهتردقبناسنإلاعافتنإلوؤي
دقو.نوكلاقلُخاذاملمهفُياذهبوهلرخسمينوكلاماظنلانأوةعيبطللةقراختاذ
ةيآلا30مورلاةروسو213مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفةمولعملاهذهركذءاج
ىلجتتاًملعهئايبنأنمرايخألانيفطصملاىلإهللاىحوأكلذبناجىلإ.30مقر
هلةحاتملاتايناكمإلالالغتسايفهتيلوؤسملمحتيناسنإلاف،هللاةمحرراثأهيف
ليبسىلعميهاربإدافتسادقو.اهبلمعلاوةقيقحلانعثحبلاقيرطهلدهمتيتلا
مهفلااذهف.ةلئازلاءايشأللهريدقتبكلذوةدلاخلاتاذلاةفرعميفهلقعنملاثملا
مقرةيآلانم6ماعنألاةروسيفدروامليلدلاوناسنإلكهغلبينأنكميكاردإلاو

قيرطهلدهمتةيرطفةردقهيدلناسنإلانأمهفيانهنمو.81مقرةيآلاىلإ75
.ناسنإلاةرطفعممجسنيالاًرمأرفكلانوكيموهفملااذهلاًقبطو.هللاةفرعم
هدوجوةلعىلإريشييذلاضقانتلابمستيعضويفناسنإلانأحضاولانمو
اًرَّيخماًقولخمهتفصبايندلايفناحتمالعضخينأهيلعف،ضرألاىلعةريخألا
درواماذهوةرخآلايفجئاتنلاضرعتمث،رشلاوريخلانيبورفكلاوناميإلانيب
مقرةيآلاىلإ2مقرةيآلانم76ناسنإلاةروسو2مقرةيآلا67كلملاةروسيف
ىزجُيسةيلاعةيقالخأاًميقهتايحيفعبتاواًحلاصًالمعلمعناسنإلكنإ.3
.ةنجلايفريخلاعوطقمريغءاطعب

مدرأنيكنأ
.ناطيشلا؛ةرطفلا؛ةرخآلاموي؛قاثيملا:ةلصتاذعيضاوم

١٠١ناسنإلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(هللاًدبعناسنإلا
اذاو،ةايحللثعابوقلاخكهللابنمؤيناكاذإهللاًدبعمالسإلايفناسنإلكرَبتعُي
هللارماوأنوعبتينيذلامههللادابعف.ايندلايفاًديحوًالوزعمسيلهنأباًنقومناك
.اًمئادًالاصتإهللابةلصتممهبولقوةعفانلاةحلاصلالامعألانولمعيوصالخإب
.هللابلاصتإلانآرقلايفةدابعلاىنعمنوكيموهفملااذهبو
هطةروسيفركذاماذهوتادابعلابمازتلإلالالخنماًيرهاظةدابعلاهذهىلجتتو

نأانهركذلابريدجلاو،يهاونلاورماوألالمشتتادابعلاهذهو.14مقرةيآلا20
عيمجاًضيألمشتلب،بسحفةينيدلارئاعشلاةسراممىلعرصتقتالناسنالاةدابع
.اهنمقثبنتيتلالامعألاونمؤملاراكفأ
2ةرقبلاةروسيفاًديدحتو،نآرقلاف،ةياقولاوةمحرلاوةفأرلاكلذكةدابعلاينعت
حضويامك،ةداعسلاونمألاقزريسفهللههجوملسأنمنأربخي،112مقرةيآلا
قلخلاةيادبيفهللاعمهذخأيذلادهعلاكلذذنمهللادابعنموهناسنالانأنآرقلا
ةيآلا7فارعألاةروسيفاذهدرودقو،همكحلهعوضخوهللادوجوبهيفدهشو
يفهركذمتاماذهوىرخأةهلآدجميّالأهللادبعينملكىلعبجيامك،172مقر
ةدئاملاةروسيفيهنلااذهىتأوناكنماًنئاكيرطيوأ،83ةيآلا2ةرقبلاةروس
ملستسيّالأدباعلاىلعبجاولاف،66مقرةيآلا21ءايبنألاةروسو76مقرةيآلا5
رشبللةدابعلاتاموقماوغلبنيلسرملاءايبنألانإ.هنمالإنوعلارظتنيالوهللالإ
فارتعالا:يتآلاكتاموقملاهذهصيخلتنكميو.ةيقالخأوةينيدئدابمنسبكلذو
.ضرألايفداسفلامدعورخآلامويلابوهبناميالاوهتدابع،هبقيلياًفارتعاهللاب
لامكلاهلهللانكلو،لماكريغقولخمهنأملعيدباعلاف،رّبكتلاوهةدابعلاضيقننإ
.هزجعوهتاردقلملاعوهدودحلفراعهنأاًضيأدباعلاتافصنمو.قلطملا

نوگزودنابعشيلع
.ةالصلاناكم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةنسلالهأ
اًنايحأو.هباحصأويبنلاةنُسوأةقيرطعبتيهنألاقنمىلعقلطيريبعتةنسلالهأ
ةنُسنوعبتيمهفةينيدلالئاسملاصخياميفامأ.ةعامجلاوةنُسلالهأةرابعمدختست
يهفحلطصملااذهمدختسانملوأوهنمةلأسمبقلعتياميفو.هباحصأويبنلا
نباناك714/95ةنسىفوتملاريبجنبديعسنعةياورلاًقفوو،فالخلحم
لهأحلطصملمعتسانملوأوه،يبنلاباحصأدحأوهو،)687/68(سابع
/728ةنسلاىفوتملانيريسنبانأىلعريشتىرخأتاياوردجوتهنأالإ،ةنُسلا

اذهمدختسانملوأوه728/110ةنسىفوتملايرصبلانسحلاوأ110
.حلطصملا

هللاًدبعناسنإلا١٠٢



لب،لقتسمبهذمىلإريشيمالسإلانمىلوألااماع150ـلايفحلطصملانكيمل
عقيملو،يبنلاةنُسوثيداحألاتاياورنوسردياوناكنمىلعطقفقلطيناك
ةفينحوبأناكو،عساتلانرقلايفالإةلقتسمةيدئاقعةسردمكةنُسلالهأروهظ
كلذو،ةينسلاميلاعتلاراهدزايفاورثأنيذلالئاوألانم767/150ةنسىفوتملا
ةيادهلاولامعألاوناميإلاوةوبنلاعوضوملوانتوديحوتلاةديقعلهتجلاعمب
اًماسقناةينسلاةعامجلاتدهش.ةعافشلاوةرخآلارادلايفهللاةيؤروةرخآلاو
ىفوتملالبنحنبدمحأميلاعتىلعمئاقلايفلسلاهاجتالااهنم،تاهاجتاةدعىلإ
.855/241ةنس
يرعشألاكةدعتايصخشاهتمعزتىرخأتارايتترهظاًبيرقتدحاونرقدعبو
ريوطتبءالؤهماق.944/333ةنسىفوتملايديرتاملاو936/324ةنسىفوتملا
بيلاسألابناجىلإ،لقعلاريعيينسلامالكلالعجامم،ةينسلاميلاعتلاميظنتو
عجارتتاروطتلاهذهلةجيتنو.ةيبهذملالئاسملايفلالدتساللًةيمهأ،ةيديلقتلا
رهظيىرخألاتاعامجلاوةنسلالهأنيبقرفلاو.اًيجيردتةلزتعملامالكريثأت
تافصنأوَقلخُيملوهللامالكنآرقلانأىلعزكرييذلاسيردتلانومضميف
يفىريُسهللانأو،هردقوهللاءاضقبالإنوكيالثدحياملكوةميدقوةيقيقحهللا
ءافلخمهةعبرألانيدشارلاءافلخلانأبفرتعتةنسلالهأنأامك،ةرخآلا
يفىرخألاةيمالسإلاتاهاجتإلاعماًيلكنوقفتيمهفكلذادعاميفامأ،نويعرش
.يلاحلاتقولايفنيملسملاةيبلغأةنُسلالهألثمت.تادابعلاوةداهشلاعوضوم

نَسأرمعم
.ةمألا؛ةيهقفلابهاذملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(باتكلالهأ
بتكلابنونمؤينيذلاىراصنلاودوهيلاىلعنآرقلايفقلطُيمسإوهباتكلالهأ
،باتكلالهأنعثدحتتتايآنآرقلايفدجوت.ليجنالاوةاروتلايأ،ةسدقملا
لهأبدصقياًنايحأف.يخيراتلاقايسلافالتخابفلتخيتايآلاهذهيفدارملاو
2ةرقبلاةروسنم144ةيآلايفًالثماهدجنةراشإلاهذهو،طقفدوهيلاباتكلا
درواماذهو،نييحسملاىلإاًضيأريشتنأنكميو،59رشحلاةروسنم2ةيآلاو
.نارمعلآةروسنم64ةيآلايف
اناكامهنأو،ةيحيسملاسسؤمىسيعوةيدوهيلاسسؤمىسومنأنآرقلادّكؤي
روهظلبقتأدبدقفهللانيدىلإامهتوعدامأ،ميهاربإيبنلادقتعمىلعناموقي
هنأبمهنمفِصُونمالإ،نآرقلايفباتكلالهأحدممتيالهنأظَحالي.دمحم
.3نارمعلآةروسنم199و113ةيآلايفدرواماذهو،هللانيدلصلخم
نيدلاةديقعنعتدعتبا،ةينآرقلاتاراشإلابسح،تاعامجلاهذهبلغأنأمغرو

١٠٣باتكلالهأ



اًقفوو.نيكرشملاىلإنوبستنيالباتكلالهأف،تقولارورمعمةلزنملايهلإلا
نم5ةيآلايفهركذءاجاماذهو،باتكلالهأحئابذوماعطلكأزوجينآرقلل
طرتشيالوتايحيسملاوأتايدوهيلاجاوزنيملسمللزوجيامك،5ةدئاملاةروس
.اًملسمةملسملاةأرملاجوزنوكينأبجيكلذعمو،نملسينأتايباتكلاىلع
يتلاةنيدملاونميلايف،632و610نيباميأ،يحولاةرتفلالخدوهيلاشاع
ةشبحلاونيطسلفونارجنيفنيدوجوماوناكفنويحيسملاامأ.برثيىمستتناك
نيملسملانيبفثكميسايسويعامتجالاصتالوأأشندقو.يقيرفإلانرقلاوأ
616و615ةنسيفكلذو،نيترمتعقويتلاةشبحلاىلإةرجهلارثإنييحيسملاو
ًأجلمهدلباوذختانيذلانيملسملاتقولاكلذيفةشبحلاكلملبقتسادقو.داليملادعب
عيفريحيسمدفورازداليملادعب631ةنسيفو.مهتفايضنسحأوةوافحبمهل
دقو.نييحيسملادضبرحلاتبشنكلذمغرو،ةنيدملانارجنةقطنمنمىوتسملا
نييحيسملالتقببسب،مويلاندرألايفةدوجومةنيدميهو،ةتؤمةوزغترج
،مويلاةيدوعسلايفةدوجومةنيدميهو،كوبتةوزغامأ.مالسإلاىلإمهاعداًريفس
يدصتلاىلإةيمارلابرحلاةيطنزيبنالعإدعبيتأتف،داليملادعب630ةنس
يتلا،9ةبوتلاةروسنم29ةيآلاتلزنتقولاكلذيفو.يمالسإلاعسوتلل
.يمالسإلامكحلاتحتنوشيعينيذلاباتكلالهأعمتاقالعلاميظنتىلإفدهت
تناكةرجهلادعبىلوألاتاونسلايفةنيدملادوهيعمتاقالعلانأركذلابريدجلاو
لهاونيملسملانيبتاقالعلاتناكةيلاتلادوقعلايفو.دعباميفتءاساهنأالإ،ًةديج
يفباتكلالهأقوقحمارتحاّمتكلذمغر.فورظلابسحكلذو،ةبلقتمباتكلا
لهأنمريثكلاًنطومنورقةدعلةيمالسإلالودلاتناكامك،نيملسملامكحلظ
ةطلسلاةدايسبنيرقملانماوناكدقف.مهنيدرييغتىلعاوربجيملنيذلاباتكلا
ةيرحمهقوقحنمو.مهلةيامحلاونمألاريفوتلباقمةيزجلاعفدبنيمزتلمو
ةنوصمةيكلملاوشيعلاقحكمهميقعيمجتناكو.ةينيدلامهسوقطةسرامم
عجشامو.ةيركسعلاةمدخلانمنوعنمياوناككلذىلإةفاضإلاب.ةظوفحمو
اهنمو،دمحميبنلاثيداحأيهباتكلالهأةلماعمنسحىلعاًضيأنيملسملا
اًئيشهنمذخأوأهتقاطقوفهفلكوأهصقتناوأاًدهاعمملظنمالأ»:يتآلاثيدحلا
.)دواديبأننس(«ةمايقلامويهجيجحانأفسفنبيطريغب

يجـچاـپدمحم
.يحولا؛ةيزجلا؛ةرجهلا؛نايدألانيبراوحلا؛ةنيدملاةفيحص:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.3052مقر،...ةمذلالهأريشعتيفباب،33ءيفلاوةرامإلاوجارخلاباتك،دواديبأننس

باتكلالهأ١٠٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلارماوألا
هلعفبلطُياماهنأىلعهقفلالوصألةيجهنملاملعقايسيفةينيدلارماوألافَّرَعُت
كانهنإفةينيدلارماوألاىلإرظنلابونآرقللاًقبط.يهاونلاسكعيهوناسنإلانم
،حابملاو،بجاولاوأضرفلانيبقَّرفُيثيح،اهتاعارممتيةفلتخمبناوج
ثيحةقلطمةرورضربتعُييذلالمعلاهنإفضرفلاامأ.بحتسملاوأبودنملاو
هكرتوأهلعفيفدريمليذلالمعلاكلذوهفحابملاامأ.هلمعينأفلكملاىلعبجي
نمهلعفبحتُسييذلالمعلاكلذوهفبحتسملاوأبودنملاامأو.باقعوأباوث
.باقعلاهكراتقحتسيالوهلعفاذإهلعافباثيومازلإريغ
ديكأتلاهجوىلعرمألاةغيصبنوكينأبجيضرفهنأىلعاملمعفَّنَصُييكلو
.هلعافلباوثلابدعولاوهكراتةبقاعمبوجوىلإةفاضإمازلإلاو
لماوعلاهذهنمو،رماوألافينصتيفاًمهماًرودبعلتةيجراخلماوعكانه
ةيعضوو،هءارونمكييذلافدهلاو،رمألانعحيرصتلابولسأوةقيرط
بجاورمألانوكييكلو.لوعفمللاًذفانرمألالعجييذلاقايسلاو،رومأملا
ىلعةلادلارمألاةغيصيفنحلابهذمللاًقبِطوذختينأبجيذيفنتلاومازلإلا
،هتيصعمىلعءيسملاباقعو،هناسحإىلعنسحملاةباثإأدبمنإ.بوجولا
رماوألابمازتلالاىلعلمعتعفاودوزفاوحالإيهامديعولاودعولاكلذكو
لَكُيَال﴿ةميركلاةيآلاهدسجتماعأدبمةمث.يلعفلكشب

ِ
﴾اَهَعسُوَِّالإاًسفَنَُهّللٱُّف

َعِضُويذلاهقايسورمألارهوجلقيقدلاليلحتلادنعف،)286ةيآلا2ةرقبلاةروس(
اًبحتسمهنأوأاًيرورضومازلإلابجاورمألاناكاذإاميففرعننأاننكميهيف
يهاونلاورماوألاةغايصبلطتت.هكرتوهلعفنيباًريخمرومأملانوكيثيح
رماوألانمضتتيتلاةينآرقلاتايآلاأرقنامدنعف،سحلايفةفاهراهذيفنتكلذكو
بولسأوأ،ينمتلابولسأاًنايحأامنإو،رمألابولسأاًمئاداهيفدجناليهاونلاو
،مايصلاو،ةالصلا:يهنآرقلايفتدرويتلاةيسيئرلارماوألانم.رابخإلا
معدوتاريخلالعفىلإقباستلاو،فورعملالوقو،حماستلاو،وفعلاو،ةاكزلاو
.كلذيفضعبلامهضعبلسانلا

نوـگزوديلعنابعش
.رشعلااياصولا؛ةينيدلاضئارفلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّينثولا/ناثوألا
اًقالطنا)1546–1483(رثولنتراماهراتخايتلاةمجرتلايهةّينثولاوأنثولا
ةفينعةّيلاعفناةقيرطباًبلاغميدقلادهعلااهمدختسييتلا)يبغ/ستوغ(ةميتشنم
مّركملاليئارسإهلإةدابعلباقمةّبيرغلاوأىرخألاةهلآلاةدابعةيمستلاًنايحأ
ةهلآلاميرحتومسرلااهميرحتيفةّينثولاّدضرشعلااياصولافقتو.هدحو

١٠٥ةينيدلارماوألا



عضومىرخألاةهلآلادوجوعضتاليهف،)5–20:3جورخلارفس(ةبيرغلا
.ليئارسإبعشىدلاهميركتمّرحتامّنإولؤاست
قبسلب،ىسومربعاًّيخيراتعقاولايفلصحتملةبيرغلاةهلآلاعمةهجاوملاّنإ
ّيبنلالبقنماهتلصاومتّمتوعشيلإوايليإداليملالبقعساتلانرقلاءايبنأاهأدبنأ
نيّيليئارسإللناكثيحةّيلامشلاليئارسإةكلمماهحرسمناكو،اًصوصخعشوه
تلخدةثيدحلاةّيروشآلاةبقحلايفو.لعبّيناعنكلابصخلاهلإعمةقيثوةقالع
ةّيلمعراطإيفاهيلعءاضقلاواهؤاصقإّمت،ميلشروأةدابعيفّةيروشآرصانع
رفس؛حيسملالبق620(اذوهيكلمايشوياهبماقيتلاوةدابعللةلماشلاحالصإلا
عمالإعقاولايفةّماتلااهتياهنةّينثولافرعتملو.)اهيليامو22يناثلاكولملا
ميوقتلاراطإيفيبسلامهفّمتدقل.)حيسملالبق587/586(ّيلبابلايبسلا
باقعّهنأىلعاًيلاحّقبطملاواذوهيوليئارسإخيراتلديدجلاّينيدلايقالخألا
لجعلافقيو.)ىرخأعضاومو17:12يناثلاكولملارفس(ناثوألاةدابعىلع
ءايعشإّفلؤمّنأالإ.)32جورخلارفس(منصلاوةينثولاىلعاًّيساسأًالاثمّيبهذلا

اًقلطمضراعيءءايعشإباتكيفهنامزدعبعوضوملايبسلاءزجو55–40
10ءايمرإ؛44ءايعشإ(ّيدايتعالكشبمهنمةّيرخسلاّمتتونيرخآةهلآدوجو
طوقسّيروطسأّيماردبولسأيف82رومزملافصيو.)ىرخأعضاومو
.ّةيقالخأريياعملاًقفواهسفنسيقتيتلااهّتيهولألاهتراسخوأةهلآلا
ودباعف،)12:2ىلوألاسوثنروك(ةّيلاعفنالاةرظنلاىلعديدجلادهعلارباثيو
تأشنّهنأريغ.)5:11ىلوألاسوثنروك(ةعامجلانممهلصفمّتيناثوألا

ّمتدقف،ناثوأللةيحضأمّدقملامحللابذّذلتلاعوضوملوحةسوملمتاعارص
نيحيف،)13–2:11ةيطالغ؛15لسرلالامعأ(لسرلاعمجميفاهميرحت
نماًقالطنااهّديقهّنكلو،ةّيحيسملاةّيرحللهرّوصتىلعءانباًّيئدبمسلوباهبحمس
:8ىلوألاسوثنروك(ءافعضلانّييحيسملاهاجتةّيحورلاةياعرلابةّقلعتمبابسأ
8–11(.
ةقيرطلةّيطمنلاةنادإلانمديدسلكشبهليوحتّمتناثوألاةدابعريربتّنإفكلذبو
.ّيلقعلاىنعملاميوقتىلإةسرامملا

تنرأنترام
.بارشلاوماعطلاماكحأ/ةّيئاذغلاماكحألا؛ديحوتلا؛ةدابعلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(تانوقيألاميرحت/ةنوقيألا
اذهءاجو؛هللةروصمسرميرحتيفمالسإلاوّةيدوهيلاعمةّيحيسملاكرتشت
رفساًضيأرظنا؛5:8ةينثتلارفس(ميدقلادهعلايفرشعلااياصولايفميرحتلا
،ليئارسإبعشزييمتةفيظوساسألايفةّيصولاهذهلناكدقف.)20:4جورخلا

تانوقيألاميرحت/ةنوقيألا١٠٦



دبعتتناكيتلاوهبةطيحملاةهلآلاةدّدعتملاتانايدلانع،دحاوهلإبنمؤييذلا
ميرحتلااذهلالخنمهنعريبعتلاّمتّيضرأوهامّلكقوفهللايلاعتف.روصلا
ةروصةركفلميدقلادهعلامّدقيهسفنتقولايفو.هوهيهلإللةزرابلاةمسلاًالّكشم
هديدحتّمتي،ةأرماوًالجر،قولخملاناسنإلاف:عّقوتمريغاًّيباجيإواًديدجىنعمهللا
:1نيوكتلارفس(كلذكهدارأوهسفنبهللاهقلخ،هلًالاثموهللًةروصقلخلاةّصقيف

.هتماركوهللاّةيسدقيفبيصنهدحوناسنإللنوكيكلذلالخنمو،)اهيليامو26
ملّهبحةّيّرحنماًقالطناهللاّنأيفديدجلادهعلاةلاسرزكرميفناميإلابصتنيو
ّىلختينأنودنمحيسملاعوسييفدسجلابرهظلب،هيلاعتيفهسفنىلعوطني
اذهةقيقحلّيزكرملاةطاسولاطمنةروصلاةركفتحبصأو.يلاعتلااذهنع
)1:15سوثنروك(«ىُرياليذللةّماتلاةديحولاةروصلا»وهحيسملاف،ناميإلا
جهنلااذهمغرو.رخآبوألكشبةّماتهللىرخأروصاهبناجىلإفقتنأنكمييتلا
ةّيروطاربمالايفنماثلانرقلاذنمتأشنةروصللّيباجيإلاتوهاللاّصخياميف
تانوقيألاميظعترايتنيباماًعونةفينعتاعارصةّيقرشلاّةينامورلاةيطنزيبلا
عارصلاىلعلعفةّدركو)787(يناثلاايقينعمجميفو.اهميطحتىلإوعديرّايتو
حيسملاعوسييفّيئرملاريغهللةّيئرملاةروريصلاكاردإّمت،تانوقيألانأشب
تانوقيألل،ةدابعلاسيلو،تاّيحتلاوماركإلاميدقتنكميثيحبًةّيتوهالًةّيعرش
ناسنإلارهوجّنأعمو.ةّيصخشلاةّيوقتلاةايحلايفوأايجروتيللايفةمدختسملا
يفامهميدقتّمتي)ىُرياليذلاةروص(حيسملالولدمكلذكو)هلاثموهللاةروص(
ةفلتخمديلاقتبّقلعتيرمألاّنإف،ريوصتلاةركفىلإءوجللاربعيحيسملاتوهاللا
،هلاثموهللاةروصةركفيفديكأتلاّمتيامنيبف.ةرشابمةقيرطباهنيبطبرلازوجيال
ةّيلمعنعثيدحلاّنإف،ناسنإلاوهللانيباًضيأفالتخالاىلع،هباشتلاىنعمب
ةقيرطبهيفرهظيهللاّنألّوألاماقملايفينعيحيسملاىلإةراشإيفميسجتلا
.ةسوملم

رنروتنترام
.يلاعتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ناميإلا
ّيمويلاّيوغللامادختسالاموهفموناميإللّيحيسملاموهفملانيبًالّوأزييمتلاردجي
ةفرعمنودنمعئاقوبلوبقلاينعيالّينيدلاقايسلايفناميإلاّنإ.حلطصملااذهل
ةقثةقالعّيحيسملاناميإلاّدعيخسارلاىنعملايفف.اهلةديكأوأةنيتمسسأ
نيماضمولاوقأبّةيلّوأةيحاننمداقتعالاّمتيالو.اًصخشهرابتعابهللابناسنإلا
.صالخلابهدعويفهسفنهللايهرمألااذهيفةّيعجرملاةطقنلاّنإلب،ةدّدحم
،راتخملاهبعشوهللانيبءافولاوةنامألالعفمامتإيفميدقلادهعلايفناميإلاّلثمتي

١٠٧ناميإلا



انلاثم(تباثماقمبزوفلاّيصالخلاهللادعوبناميإلايفهنكميناسنإلاّنإذإ
ثّبشتلااذهطرشف.ًالوهجمهلبقتسمهلادبولوىّتح،)ميهارباكلذىلعّيرايعملا
ناميإلاّنإفديدجلادهعلايفعوسيىلإةبسنلاب.ةّيهلإلااياصولاةعاطانههتجيتنو
،ّيناسنإلادوجولايفعّقوتملاريغوصالخلابمعفملالّوحتللطرشوههليجنإب
:1سقرملاثملاليبسىلع(بئاجعلاوةّيحيسملاىلإلّوحتلايفّىلجتييذلاو

ةلالدةمايقلاثدحلقحاللاقايسلايفكلذكناميإلابستكي.)5:36سقرم؛15
امهيلعدهشنيذللاهللانباةمايقوبيلصبّلثمتملاّيصالخلاثدحلابفارتعا
ةّيسنكلانينمؤملاةعامجلخاداًنومضموًالوقامهتيبثتنكمينيذللاولسرلا
نومضملانيبّيتوهاللاديلقتلايفزييمتلارهظكلذلةجيتن.)ناميإلاروتسد(
يدوجولاناميإلالعفو)هبدقتعُييذلاناميإلا(ناميإللّيرظنلاويعوضوملا
ىّتحوتوهاللاخيراتةروريسيفو.)داقتعالاّمتيهبيذلاناميإلا(ّيقيبطتلا
قّقحتاًنكممناكاذإاملوحفئاوطلافلتخميفلادجلاوشاقنلارودياذهانموي
رمألااذهىدمّيأىلإو،ةّيفسلفلاةّيلقعلاةقيقحلاوّيحيسملاناميإلانيبماجسنالا
.ٌنكمم

رنروتنترام
.هللا؛ناميإلاروتسد؛ليجنإلا؛مهاربإ:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناميإلا
يفنيهاربلاوةلدألاىلإدنتسملاداقتعالانعيهقفحلطصمكناميإلارِّبَعُي
تالاسرةيقوثومبوهئايبنأبناميإلاو،هتينادحووهللادوجوبرارقإلاوفارتعالا
ىلإريشيهنإفنآرقلايفناميإلاحلطصمركذُيامدنعف.مهيلإتلِزُْنأيتلاهللا
ةروس(ةمايقلامويبو،ةكئالملابو،ةيوامسلابتكلابو،ءايبنألابو،هللابناميإلا
.)177،285ةيآلا2ةرقبلا
هريخردقلابناميإلانكلو،نيدلامئاعدنماًضيأهرشوهريخردقلابناميإلادَعُي
رظنأ(ةيوبنلاثيداحألايفطقفدروامنإو،حيرصلكشبنآرقلايفدريملهرشو
ةفاضإ.نمؤملابتَعُْنيهنإفهذهناميإلائدابمبفرتعيونمؤينمف.)ملسمحيحص
رَبَتْعُيقداصلاعانتقالاودايقنالاوةعاطلااًضيأمضييذلاناميإلانإفكلذىلإ
تايآلانمريثكلايفديكأتلامتدقل.ّةيدوجووةّيفرعمٍتاهاجتاتاذًةكنحواًكولس
ةروس(ناسنإلاهبرعشيثيحبلقلايفلصحيثدحوهناميإلانأىلعةينآرقلا
ةروس؛106ةيآلا16لحنلاةروس؛125ةيآلا6ماعنألاةروس؛41ةيآلا5ةدئاملا
.)22ةيآلا58ةلداجملاةروس؛14ةيآلا49تارجحلا
ثيح،لقعلاعماًبيرقتاًقباطتماًفدارمنآرقلايفدرييذلا«بلقلا»حلطصمرَبَتْعُي
ةروس(مهفلاوريكفتلاتايلمعيفكرتشيبلقلانأىلإةينآرقلاتايآلاضعبريشت

ناميإلا١٠٨



؛24ةيآلا47دمحمةروس؛46ةيآلا22جحلاةروس؛179ةيآلا7فارعألا
ناسنإلاهبرعشييذلاناميإلاهيفققحتييذلابلقلانإ.)37ةيآلا50قةروس
ًةقالعكانهنإفكلذىلعًءانبو.ناهربلاويعولاكةيفرعملاثادحألازكرمرَبَتْعُي
.لقعلاوناميالا،بلقلانيباًدجًةقيثو
ِقلُخدقنوكلانأبعانتقالاكلذكوهتينادحووهللادوجوك،ناميإلاتانوكملنكمي
لقعلاقيرطنعَّرَُقتوزَّزعُتنأ،ءايبنألاةرورضنعكيهان،ٍدحاوٍهلإِلَبِقنم
ريكفتلاوةينالقعلاىلإدنتسملاناميإلالضفيمالسإلاف.نيهاربلاجئاتنىلإدنتسملا
.يدقنلاريكفتلانميلاخلاناميإلاذبحيالو؛يدقنلا
ةقالعلاةرورضتطرتشايتلاومالسإلايفةفلتخملاةيناميإلاتارايتلاتربتعادقل
ةفرعملايفصقننععبانرفكلانأو،ةفرعملاوهناميإلانأةفرعملاوناميإلانيب
.مالسإلاوناميإلانيبةقيثوةقالعدوجونعكيهان،ةيهلإلا
رمألاةياهنيفامهنإفنيحلطصملاالِكيتغيصيففالتخاكلانهناكنإو
ةروس؛84ةيآلا10سنويةروس؛136ةيآلا2ةرقبلاةروس(اًبيرقتناقباطتم
وهمالسإلانإ.)36–35ةيآلا51تايراذلاةروس؛17ةيآلا49تارجحلا
.ةلماعملاوناميإلانيبةقيثوةقالعكانهنإفيلاتلابو،ناميإلليجراخلارهظملا
ةحلصميفبصتيتلالامعألايهناميإلارامثو،بلقلاهردصملمعناميإلاف
نآرقلايفتدرودق﴾ِتٰـَِحلٰـَّصلٱْاُولِمَعَوْاُونَماَءَنيَِذّلٱ﴿ةرابعدجنكلذل،ةيناسنإلا
ةيآلا3نارمعلآةروس؛25،82،277ةيآلا2ةرقبلاةروس(اًراركتواًرارم

.)9،93ةيآلا5ةدئاملاةروس؛57،122،173ةيآلا4ءاسنلاةروس؛57
نََسأرمعم

.ةينالقعلا؛ةوبنلا؛ناميإلاناكرأ:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.رمعنع،93مقرثيدح،مالسإلاوناميإلاةفرعم1باب،ناميإلاباتك،ملسمحيحص

)ةيحيسمرظنةهجونم(ابابلا
ىلعألاسيئرلاوسرطبلوسرلاةفيلخوهو،امورفقسأليمسرلامسالاوهابابلا
.ةيحيسمةفئاطربكأسيئرنوكيكلذبو،ةيكيلوثاكلاةسينكلل
ديدجلادهعلايفةحضاونيرخآلالسرلابًةنراقمةّزيمملاسرطبلوسرلاةناكمنإ
امو22:31اقولبسحبليجنإلا؛19–16:16ىتمبسحبليجنإلا:رظنا(
سرطبلامورةفقاسأةفالخدوعت.)19–21:15انحويبسحبليجنإلا؛اهدعب
ةفالخلاهذهةيمهأمهيعوراطإيفو،اًبيرقتيداليملاثلاثلانرقلاىلإلوسرلا
نورخآةفقاسأاهبفرتعاةناكم،ةسينكلايفةدئارةناكمةفقاسألاءالؤهلغش
يفاًيجيردتءاجدقفةزّيمملاةناكملاهذهلينوناقلاراطإلاامأ.ىرخأةيلحمسئانكو

١٠٩ابابلا



حالصإلانمزتناكةيوبابلاةيولوأديطوتلةماهلاتاطحملاىدحإف.تاوطخةدع
كلذبطبترملايسنكلانوناقلاراهدزاوىطسولاروصعلاجوأيفيسنكلا
ةمصعلاًيديقعاًفيرعتمّدق)1870–1869(لوألايناكيتافلاعمجملا.حالصإلا
امباًضيأةيمسرةيحاننمابابلاةيولوأتحبصأكلذبو.ةيئاضقلاهتيولوأوابابلا
يناثلايناكيتافلاعمجملالالخنمو.ةسينكلايفةيناميإلااياضقلاىدحإهيفكشال
.ةفقاسألاّلكلاًسيئرهبيصنتبابابلاةناكمزيزعتمت)1965–1962(
اًيفارغج،ةيحورلاهتطلسربتعتامك.ىلعألااهيعاروةسينكلاملعمابابلاربتعي
.ةدودحمريغةطلس،يهلإلاقحلااهضرفييتلادويقلانعرظنلاضغب،اًيدامو
ةسينكلاريخوسوفنلاصالخمدختنأبجيلب،اًيفسعتاهمادختساهنكميالديكأتلاب
ابابلاةرادإيفرظنلاةداعإلةينوناقةيناكمإةيأكانهتسيلهنأنيحيف.اهرسأب
.هبصنمل
ةّيلوأبفرتعتاليهفةيحالصإلاسئانكلاكلذكوةيكيلوثاكلاريغقرشلاسئانكامأ
ةيعاسلاةينوكسملادوهجلايفةيوبابلامييقتىلععامجإيأاًيلاحكانهسيلو.ابابلا
اعددق)2005–1978(يناثلاسلوبانحويابابلاناكو.ةيحيسملافئاوطلابراقتل
.)1995ماع«اًدحاواونوكيل»يوبابلاروشنملا:عجار(عامجإلااذهلثمىلإ
اوزاتجيملنيذلاةلداركلاعيمجلو.باختنالاقيرطنعابابلابصنملغشمتي
نكلو،يكيلوثاكلجريأباختنانكمي،اًيرظن.باختنالايفقحلااًماعنينامثلا
ابابلاةمدخةرتفو.اهسفنباختنالاةنجلنمنيحشرملادحأالإبختنُيملنورقذنم
.هبصنمنمليقتسينأهتيرحلماكبهنكميو،ةايحلاىدميه
اذهو.اًضيأةيويندةطلسكلتميهنأيأ،ناكيتافلاةلودسيئروهابابلانأامك
ةفئاطل،ةسينكلليحورميعزكهلالقتسانمضيوةينيدلاهتفيظومدخيبصنملا
.اًبيرقتملاعلاناكسددعسدُساهونمؤملّكشي

غنيريهنافيتش
.ةينوناقلاةيلضفألا؛يمرهلاجردتلا؛ةيسنكلابترلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(هللادوجوىلعناهربلا
ماكحألا)نالطب(أطخوأ)قّقحت(ةّحصىلعغمادلاّيلقعلانايبلاناهربلابمهفن
ىلعناهربلاّنإ.دوجولاملعىلعةمئاقوأةّيقطنمةّيبيرجتتارّربمةطساوب
ديلاقتلاىلإعوجرلابهللادوجومهفاهيفّمتيالّةيملعةّيلقعةّجحوههللادوجو
.ةّيعيبطلالقعلالئاسولالخنمهدحوكلذّمتيلب،ةسّدقملابتكلايحووأةّينيدلا
دقل.اًنكمماًرمأهللابةّيعيبطلاةفرعملانمعوناذكه)1:20ةيمور(سلوبربتعيو
هسفنهللاحلطصمنماهقوسباّمإديلقتلايفهللادوجوىلعنيهاربلاتمّدُق
ملسنأ،)430–354(سونيطسغوأ:هللادوجوىلعناهربللّيجولوثنالابهذملا(

هللادوجوىلعناهربلا١١٠



لالخنماّمإو،)1650–1596(تراكيدهينير،)1109–1033(يربرتناك
ىلوأةيماستمّةلعكةّيئاهنلاةّيويندلارومألاىلعهئاقترانمهللاىلإفّرعتلا
وطسرأ:هللادوجوىلعناهربللّيئايزيفلابهذملا(هماظنوملاعلادوجول
.)1274يّفوت(ّينيوكألااموت،)داليملالبق322–384(
ناهربلاحلطصممهفمدعةلاحيفهللادوجوىلعناهربلانعمالكلارثكأديفمو
هللاةقيقحىلإرظنبلاف.ّيبيرجتقّقحتهّنأىلعةّيعيبطلامولعللمراصلاىنعملاب
ةّيلقعلاريربتلاةّيلمعلنكميامكطقفّيسايقلاىنعملابناهربلانعمالكلانكمي
يفةنهربلاةّيلمعنيبريبكنيابتأشنيذئدنع.ناهربلابهتيمستةّيناسنإلامولعلل
عوضومكهللاّنأنوك:هللادوجوىلعّيفسلفلاناهربلاوىرخألامولعلاعيمج
ىلعنيهاربللاًذإنكميالف،ّيناسنإلاركفلابههنككاردإاًقلطمنكميالناهربلل
ةردقلامدعىلعءانب.مزلملكشبةيفاكلاةقيقحلاءاعّدارهظمبرهظتنأهللادوجو
هللادوجوىلعنيهاربللىقبييلاتلابو،اًّرحهللابناميإلاىقبيهللاكاردإىلع
ّنأيأ،ّيناسنإلالقعلائدابموىفانتيالهللادوجوبناميإلاّنأحيضوتةفيظو
.ناسناجتملقعلاوناميإلا

رنروتنترام
.ةقيقحلا؛لقعلا؛هللاةفرعم؛هللا؛ناميإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلمسبلا
مسب»:نولوقيثيح،ةلمسبلاركذبيويندوأينيدلمعلكنيملسملانمريثكلاأدبي
ناميلسباطخيفلمنلاةروسيفةلمسبلاةغيصتدرودقلف.«ميحرلانمحرلاهللا
ىلإةفاضإ.)30ةيآلا27لمنلاةروس(ةلمسبلاةغيصبهباطخأدبثيح،أبسةكلمل
يفةعساتلا،ةبوتلاةروسادعامةلمسبلابأدبتنآرقلاروسنمةروسلكنإفكلذ
.ميركلانآرقلاروسلسلست
نماًءزجةلمسبلاةغيصتناكاذإاميفنيرسفملانيدلاءاملعنيبفالخكانه
ةلمسبلاةغيصركذُتلهف،ةحتافلاةروسيفاًيلجفالخلااذهىرنو،المأةروسلا
راصتخإمتي؟تمصبمأ،ٍلاعتوصبىلُتتله،ترِكُذاذإو،المأةالصلايف

حاتفتسإىلعدمحميبنلاثحدقل.«هللامسب»ىلإةيمويلاةايحلايفةلمسبلاةغيص
نماًكرابملمعلاكلذلعجتةلمسبلانألكلذو،ةلمسبلابيويندوأينيدلمعلك
6ماعنألاةروس(ماعنألاةروسىلإاًدانتسإهقفلابجوي.)لبنحنبادنسمرظنا(هللا
ميدقتدنعةيعرشةدعاقكهللامسإركذةيوبنلاثيداحألاىلإكلذكو)121ةيآلا
هللامسإركذُيملءيشلكلكأمِّرُحدقفكلذل،اًمومعحئابذلاحبذدنعويحاضألا
.هيلع

١١١ةلمسبلا



لضفنعثدحتتيتلاويمالسإلاثوروملايفتفُلأيتلاعجارملانمريثكلاكانه
حتتفيامدنعىوقتلاىلعليلدكةلمسبلادعُتتناكدقلف.ةلمسبلاةمكحو،ةكربو
،دجاسملاناردجتنيُزدقفريبكلضفنمةلمسبللامل.اهبهباتكفلؤملا
دعُتةلمسبلاف.ةلمسبلاةغيصبةفرخزملاحاولألابتويبلاوقاوسألاو،سرادملاو
لكلبقنوملسملااهركذيثيح،نيملسملاسوفنيفةخسارلاوةمهملادعاوقلانم
.مهسفنأهيهتشتامبرومألايرجتالامدنعكلذكو،لمعلكلافغإدنعوأ،لمع
ةناعتسإيهف،ةوقلاهيطعييذلاقلاخلاركذتيةلمسبلانمؤملادبعلاركذيامدنعف
هبحنعناسنإلاربعُيةلمسبلابف،ءايشألالعفناسنإلاأدبينيحهللاةردقبناسنإلا
.هلمعبهللاهقفوينأيفهئاجروهقلاخل

مدرأنيـگـنأ
.مارحلا؛لالحلا؛ةيحضألا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةريرهيبأنع،٨٦٩٧:ثيدحلامقر،٣٦٠ص،٢باب،لبنحنبادنسم

)ةيمالسإرظنةهجونم(روشنلاوثعبلا
سفنلكىزجتلروبقلانممهرشنوىتوملاءايحإوهروشنلاوثعبلامويبدارملا
يفخفنُيامدنعف.عضاومةدعيفوميركلانآرقلايفمويلااذهدرودقلف،تلمعامب
نأهللاءاشنمالإضرألاوتاومسلايفنملكتوميىلوألاةخفنلاروصلا
موقيثيحتاومألاظقوتةحيصيهو،ثعبلاةخفنيهفةيناثلاةخفنلاامأ،هيقبي
39رمزلاةروس؛4ةيآلا82راطفنالاةروس(ءايحأمهروبقنمروبقلالهأعيمج
،)51ةيآلا36سيةروس(ءازجلاوباسحلاىلإاهدعبنورشحيمث،)68ةيآلا
.)43ةيآلا70جراعملاةروس(مهلبصندقفدهىلإنيعرسمنوقبتسيمهنأكو
اهبىيحُتيتلاةيفيكلانعنيبرغتسماولأسنيكرشملانأميركلانآرقلايفءاجدقل
ماظعلاهذهقلخيذلاهللانأبميركلانآرقلامهباجأف،اًميمرتحبصأدقوماظعلا
ةيآلا36سيةروس(ميلعقلخلكبوهوىرخأةرماهييحينأىلعرداقةرملوأ

،اًيوساًرشبهلعجوهأشنأف،اًئيشُكيملوناسنإلاقلخدقىلاعتهللاف،)79–78
هداجيإوهتاممدعبهئايحإنعزجعيالءيشريغنمهأشنأنمنأملعيوكلذبَرِبَتْعَيل
.هئانفدعب
سفنلاهنملكشيودسجلابجزتمييذلاحلطصملاكلذوهحورلانأنوملكتملاىري
لكيهتنتحورلاجورخوناسنإلاتومبو،دسجلابةطبترميهف،ةيناسنإلا
امهموهفمتوملادعبنايهلإلاباقعلاوأباوثلاذخأييكلو.ةيحورلافئاظولا
.مهداسجأباًضيأامنإومهحاورأبطقفسيلتاومألاموقينأبجي،يعيبطلا
نمرثكأولب،ناسنإلاقلخةداعإىلعرداقهنأىلعةمايقلابمسقأدقىلاعتهللانإ

روشنلاوثعبلا١١٢



ةقدلاسفنبوتناكامكناسنإلانانبةمايقلامويدرينأىلعرداقالعولجوهفكلذ
ثعبومايقنأىلعنوملكتملاهبلدتسيليلداذهو،)4ةيآلا75ةمايقلاةروس(
.اًدسجواًحورنوكيفوسناسنإلا
قلخةيآنأبةعانقىلعنيملكتملانمسكعلاىلعومهنإفنوملسملاةفسالفلاامأ
نيذلانأيأ،يدسجلامايقلابةقالعاهلسيلوةيزاجمةلأسميهناسنإلانانب
وأ،باثُيفوسيذلادبعلانأو،مهسفنأىتوملامهروبقلانمنوثعُبيفوس
رظنلاضغبو.ايندلاةايحلايفشاعيذلاصخشلاسفنوهباسحلامويبقاعُي
ىتوملليحورلامايقلانعنوملسملاةفسالفلااهبثدحتييتلاةقيرطلانإفكلذنع
.اهعمضراعتتالوباقعلاوباوثلاةلأسمركنتال

نوـگزوديلعنابعش
؛تاومألاةماقإ؛باقعلاوباوثلا؛سفنلا/حورلا؛ةعاسلا؛ةرخآلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةمايقلا

)ةّيحيسمرظنةهجونم(هللاةّونب
ديلقتلايفو)3:1ىلوألاّانحويةلاسر(ديدجلادهعلايفهللاةّونبحلطصممدختُسي
ةزّيممةمسيهيتلاوناسنإلاوهللانيبةقالعلافصولهبطبترملاّيتوهاللا
.هئانبأوٍدلاونيبطابترالاجذومنىلعءانبةقالعلاهذهرّوصتّمتدقلف.ةّيحيسملل
يفهللاةروصنماًقالطناًالماكةّوبألاموهفمفلخنماكلارّوصتلامهفنكميو
ىلإقّرطتواًّبحماًهلإّيدوهيلاديلقتلاهلإيففشتكاعوسيف.هعمهللاةربخوعوسي
ىلعّيهلإلابألانععوسيثيدحيفديكأتلاّمتيو.يذلاانابأةالصتاملكيفكلذ
ٌبأاهيلوييتلاةطورشماللاةّبحملاوةمحرلاوةياعرلاوةنينأمطلاوةّيميمحلا

ّنأنع)32–15:11اقول(عئاضلانبالالاثميفعوسيرّبعي.هئانبألحلاص
مهروهظهلاورادأدقءالؤهّنأولوىّتحهتعامجيفهدالوأّلبقتيّيهلإلابألا
ةعبانةداعسبلب،طقفاًحماسمالكلذلعفيوهو،موللابةريدجةقيرطبهنعاودعتباو
موهفملافطأمهّنأىلعبألاهللابنينمؤملاسانلاةقالعسكعتو.اًضيأهلخادنم
دشارلامامأزّيمتملفطلاف.هللابةديدجلاةّيحيسملاةقالعلاهذهنمةجتانلاّةيرحلا
نمريبكددعىلعهمامأحوتفمبابلاّنأوةدّدحمتاّيلكيهنمضدعبرّطأتيملهّنأب
اًيزكرماًنومضملافطأللّرحلاحاتفنالااذهيفعوسيدجودقل.ةايحلاتاّيناكمإ
رمأاذهو،نيريبكريدقتوفطعبلافطألاةاقالمىلإهداقام،هللاتوكلمبهتراشبل
ناميإلايفهسفنعوسيّنأامبو.)5–18:1ىّتم(ميدقلاملاعلايفاًفورعمنكيمل
نمنّيبتي.هللاةّونبلّةيلصأةروصواًجذومناًذإهكاردإّمتيف،هللانباوهّيحيسملا
لب،ّةيوهلّكشتالنيّيحيسمللناميإلاباهبحّرصملاوةحونمملاهللاةّونبنأكلذ
،اًريغصتهللاءانبأبرشبلافصوربتعيالاذل.عوسيلهللاةّوبأيفةكراشميه

١١٣هللاةّونب



نممغرلاىلع.هللاراوجىلإناسنإلاباًرشابمءاقتراكلذنمسكعلاىلعاّمنإو
نماهيلعزيكرتلاّمتهّنأالإ،ّيحيسملاتوهاللايفّيساسأٌحلطصمهللاةّونبّنأ
يّفوت(ترهكإرتسيملاثملاليبسىلع(نيّيتوهاللانماماًعونليلقددعلبق

.)2014–1918(رزيبنغيوأو)1624–1575(همهوببوقعيو،)1327/28
رنروتنترام

.ناسنإلا؛عوسي؛بآلاهللا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(صالخلاخيرات
)ّيحيسملا–ّيدوهيلا(ناميإلايعولاًّيساسأًالماعصالخلاخيراتحلطصملّكشي
ّيتاروتلايحولاّنإلوقيوهف،نيتّيحيسملاناسنإلاوهلإلايتروصليلاتلابوهتاذل
اًدوهشدهشيهّنإلب،هللاتافصلدّرجملارهوجلانعطقفّغلبيالّيحيسملا–
خيراتلاناكدقلو.خيراتلايفرّرحملاوّصلخملاّيتاذلاهللاّيلجتىلعاًّيساسأ
تّمتذإ،هللاروهظلزربألاناكملاةقيلخلادعبميدقلاليئارسإبعشىلإةبسنلاب
ةقيرطيفبعشللًاليلدواًيماحواًقفارمسيئرلكشبهوهيّيتاروتلاهلإلاةربخ
رحبلارطاخمربعةدوعوملاضرألاىلإرصميفةّيدوبعلانم)جورخلا(
ّصاخلاخيراتلاءوضىلعاًمئادهللاكولسميدقلادهعلاباّتكسكعيو.رمحألا
]داليملالبقسداسلانرقلا[ّيلبابلايبسلا(خيراتلايفنحملاف،سكعلابوبعشلل
ىرخأةيحاننم.ههلإلبعشلانايصعلةجيتنكءايبنألانماهريسفتّمت)ًالثم
هبعشدّدهتيتلاىوقلاوءادعألاعيمجنمًالبقتسممقتنيسهللاّنأبداقتعالارطيسي
راطإلايفهللاهاجتبعشلاكولسطقفدصقُيملنكلو.ليئارسإبعش،صاخلا
أدبيكلذنوضغيف.قلاخلابدارفألارشبلاوءاعمجةّيرشبلاةقالعلب،ّيخيراتلا
رفس(ةّنجلانملّوألاّيناسنإلاجوزلادرطوّةيلصألاطوقسلاةئيطخبخيراتلا
اًخيراتهللااهلقنةكرحخيراتلاربتعيهردصمنماًقالطناف.)24–3:1نيوكتلا
نمديدعلااهّببسيتلاةريثكلابئاصملايفرمألااذهرهظيو.ملاعلاىلإاًّيناملع
ةقيرطبنمزلايفهللاّىلجتيامدنعالإصالخخيراتنوكتالو،خيراتلايفرشبلا
ثدحينأنكميكلذّنألو.هللاعمةعامجلاىلإةدوعللناسنإلامامأقيرطلاحتفت
ةّيتاذلامهتّوقبهللاتوكلمسيسأتنيّيحيسملاىلعاًّيئدبممّرحمهّنإف،هللاةمعنبطقف
عوسييفاًّيخيراتهللادّسجترّسُفدقل.)ًالثمةسّدقملابرحلالالخنم(ةضرتفملا
يفف.صالخلاخيراتىلإملاعلاخيراتنمًالّوحتّيحيسملاتوهاللالبقنمحيسملا
نممغرلاىلعاًدارفأرشبلاوءاعمجةقيلخلاّصلخيهللانأظحاليعوسيةمايق
نمزلاّنألو.ّيصالخلبقتسمىلإاًعيمجمهتدايقيفبغريوةئيطخلايفطوقسلا
لمتكينلّيخيراتلاصالخلاّنإف،ةئيطخلالامتحااًمودّمضيهتّيئاهنيفيضرألا
ّيحيسملاموهفملانّمضتيببسلااذهل.ةمايقلامويهتّيئاهننمزلااذهغلبينيحالإ

صالخلاخيرات١١٤



اميفةيفيلأتلاناميإلاةينبلناكدقل.نمزلاةياهنبناميإلاةرورضصالخلاخيراتل
ناسنإللرظنُيناكاذإف:ةّمهمةّيجولوبورثنأ–ّةيفسلفجئاتنصالخلاخيراتبّقلعتي
ديدحتىلعزيكرتلادوعينلف)صالخلاوةئيطخلا(صالخلاخيراتءوضىلع
نمزلاثدحلايفّيصخشلاهدوجوىلعامّنإ،هلعفهيلعّنيعتياموهرهوج
.خيراتللّيهتنملا

رنروتنترام
.صالخلا؛ةمعنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ليوأتلا
امأ.ًةلالدواًقمعرثكأٍناعمىلإصنلاوأظفللارهاظلقنيفدهجلالذبوهليوأتلا
اذهو،مالحألاوصصقلاريسفتليوأتـلاحلطصمينعيفةيبرعلاةغللاونآرقلايف
نم7ةيآللاًقفوو.12فسويةروسنم100و44و21و6تايآلايفدروام
.نآرقلاريسفتاًضيأليوأتـلاينعي3نارمعلآةروس
ءاملعلاهجهتنييذلاجهنملاىنعمبليوأتـلاحلطصممدختسي،ةيمالسإلامولعلايفو
لكقالغإوةقيقحلاعمقفاوتيلكشبيحولامهفيىتحو.هريسفتويحولامهفل
ىلعنآرقللمهريسافتيفنوزكرينيذلانورسفملالمع،دسافلاريسفتلاباوبأ
ةرهاظفصيحلطصمريوطتىلع،ةقيقدلاةيغالبلاوةيمجعملاتازيمملاحرش
حلطصمريوطتباونتعادقفنوملكتملاامأ.زاجملاوهو،ةدعٍناعمبظفللالامعتسا
.ليوأتـلا
ىلإجاتحياذهو.هنمةدارملاةيلصألاةياغلاىلإصنلاىنعمدرىلإليوأتلافدهي
يديرتاملايأرلاًقفوو.صنلاءارودوجوملايقيقحلاىنعملاةفرعمليركفدوهجم
ساسألايف،همهفبسحب،ربتعييذلا،نآرقلاريسفتناك،944/333ةنسىفوتملا
.ءاملعلاةمهمليوأتلاامنيب،ةباحصلاةمهم،تادرفملاحرش
يهف،ةيفرحلايناعملانييبتوريسفتدودحزواجتياًدهجةينآرقلاتايآلاليوأتدعُي
ربتعُي،كلذىلإةفاضإلاب.نآرقلليفرحلاريسفتلاىلعاًديدشاًمازلإمزلتالةقيرط
فادهأنمو.تاملكللةيفرحلايناعمللقلطملاميمعتلايدافتلاًميوقاًجهنمليوأتلا
يحولابتكنيبةلصءانبلكلذو،ةضحملاةيمجعملاةنراقملازواجتاًضيأليوأتلا
مهفلًالباقاًحرشصنللحرشلالاجمحتفتاًذإليوأتـلاةيلمعف.ةعونتملاتاقايسلاو
بولسألاّدَعُياذهو.لوؤملاوصنلانيبلعافتةجيتنديدجلامهفلااذهو.ديدج
.هجولمكأىلعصنلايناعممهفلديحولا
صنلاريسفتلةعساوةيفلخكةربخلاوةفاقثلاوةفرعملااًمئادملاعلاذخأي،ليوأتلادنع
اولازاممهفكلذل،ةرورضلاهذهبةياردىلعءاملعلاف.هنمماكحألاطابنتساو

١١٥ليوأتلا



تاقايسنمةاحوتسمةفرعمىلعنيدمتعم،لاًعفلكشبنآرقلاريسفتبنومتهي
.ةديدجتاريسفتىلإهبلوصولامتيجهنىلعاذهبو،ةديدج

نوـگزوديلعنابعش
.يعرشٍضاق؛نيدملاع؛ريسفتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ريربتلا
ناسنإلابةلماكلاهـللاةقالعىلع،اًضيأةمعنلاحلطصملثم،ريربتلاحلطصملدي
الإ.ةمعنلايفاًضيأةنمضتملارصانعلاةفاكنمضتيهنأامك.هـللابناسنإلاةقالعو
طاقنعبرأيفةمعنلانعاًديعبناسنإلاوهـللانيبةقالعلاىلإريشيريربتلانأ
.ةزيمتمةيساسأ
ريشيالهنكلو،ناسنإلايفيهلإلاةمحرلالمعىلإاًرصحريربتلاريشي،ًالوأ–

.ناسنإلايفيلخاديعونعقاوىلإاًدبأ
بلغتييذلالمعلا،ئطاخلاناسنإلايفهـللالمعىلعحلطصملازكري،اًيناث–

.ناسنإلاةئيطخىلع
هلمعوحيسملاعوسيىلإةراشإلااًمئادريربتلاحلطصمنمضتي،اًثلاث–

.اًضيأحيسملالبقيأ،ةقيلخلاءدبذنماهبلومعمةمعنلانأنيحيف،يصالخلا
يئاضقمكحلحضاوروصتبريربتلاموهفمطبتريطقفكلذلجأنمو،اًعبار–

ىلإلوسرلاسلوبةلاسر:نراق(هـللا«اهبسحيال»يتلاةئيطخلانمةءاربلاب
.)32:2ريمازملارفسعم4:8ةيمور

نأبفرتعيهـللاف.ريربتلاةملكركذنودنكلوريربتلاقئاقحميدقلادهعلاركذي
ىنعملااذهيفو.ةايحلاثادحألكيفهيلعلكوتيوهاياصوظفحيرابناسنإلا
لاثمريخو.ناميإلالالخنمطقفاًضيأريربتلاسدقملاليئارسإينبباتكفرعي
:15نيوكتلارفس(اًربهلهـللاهبسحوهـللاةملكبنمآيذلاميهارباوهكلذىلع
نمف.)25–4:1ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر(اًضيأسلوباهقثوهذهو.)6
يفةمعنلاعميزاوتلابريربتلاحبصي–اًرصحهلالخنماًبيرقتو–ميهاربالالخ
اًيرصحهطبربكلذو.ناسنإلايفهـللالمعلاًيروحماًحلطصميحيسملاتوهاللا
اًضيأدوهيلالب،نوينثولاطقفسيلهنإ،سلوبركذيامك،هنأل.ناميإلابةيادبلانمو
هـللادجممهزوعأوةأطخزييمتيأنودبويلاتلابمهوهـللاسوماناوعيطيمل
نآلاكانهسيلكلذلو.)3:20–1:18ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر:عجار(
ةلاسر(سومانلالامعأنودبوحيسملاعوسيبناميإلا:صالخللاًدحاواًقيرطالإ
لامعأبدصقيانهسلوبناكءاوس.)31–3:21ةيمورىلإلوسرلاسلوب
ةيسقطلاةدابعلالامعأدرجموأسومانللةيقالخألاتاهيجوتلاعابتاسومانلا
عوضوماًيلاحتتابلامعألاهذهف،)ناتخلاوريهطتلاويحاضألاميدقتلثم(

ريربتلا١١٦



نأدقتعياًضيأسلوبنأوههيفلادجالام.سدقملاباتكلاءاملعنيبيويحشاقن
.ةمكحملايفةءاربلابٍمكحلةروصوهيريربتلاهـللالمع
تابو،روطتملاةمعنلاميلعتبسلوبميلعترهوججمدمتىلوألاةسينكلايفو
،ةينانويلاdikaiosisةملكةمجرتلالخنمو.ةرِّربملاةمعنلانعاهنيحثيدحلا
iustum:رظنا(ةينيتاللاiustificatioةملكىلإ،«ريربتلا»ينعتيتلاو

facere(،ىنعملانأل.ةيحالصإلاسئانكلاتوهالعملادجللساسأكانهحبصأ
ةديقعيفتافارحنالاعمكلذطبربو.«ةئربتلا»وهiustificatioةملكليمجعملا
امنإو،ةءاربلاباًمكحدعيملريربتلانأىرنسةرخأتملاىطسولاروصعلايفةمعنلا
.)لامعألابرربتلا(يقالخأديدجتبلطباًنرتقم،ناسنإللاًيعوناًديدجت
ةءاربلابمكحلاوهريربتلانأةيناثةرميحالصإلاتوهاللادجوقايسلااذهيفو
ديدجتلاعبتييذلاناسنإلاوهـللانيبةديدجةقالعساسأوهو،قبسمطرشنودب
عماًقباطتمسيلمكحلااذهنكلو،ةحلاصلاهلامعأىلإةفاضإناسنإلليلخادلا
ةمعنلاميلعتنععفادييكيلوثاكلاتوهاللانألو.اًيحورواًيرظنةديدجلاةقالعلا
لئاوأيفرمألالصو،مادختسالاءوسومهفلاءوسنمهتيقنتتمتيذلاميدقلا
ةءاربمكحكريربتلا(لاعفلاويعرشلاريربتلانأشبلادجلاىلإنيرشعلانرقلا
.)ناسنإلليلخادديدجتكوأةمكحملايف
داهتجالانوكينأينعيالطقفناميإلاساسأىلعحالصإلانأبمويلاحضتادقو
ىلعلب.ةيرورضريغاهنأىتحوأةمهمريغةحلاصلالامعألاويقالخألا
ربتعيالةجيتنلاهذهنودبو،يقيقحلاناميإللةيوفعوةرشابمةجيتنيهسكعلا
السكعلاىلعو.لماكلايحالصإلاويباتكلاىنعملاباًناميإقالطإلاىلعناميإلا
–ئطاخلا–ناسنإلانأبناميإلابةطبترملاةبحملاىلعيكيلوثاكلازيكرتلاينعي
.اًضيأةحلاصلالامعألالالخنمطقفاًيئزجولوهـللالبقنمهريربتقحتسيهسفن
ةفيطللاهـللاةمعننمةيدهاًرصحيهناسنإلاىدلاهلمجمبةلعافلاةبحملاف
داحتالانيبريربتلاةديقعنأشبكرتشملانالعإلاعيقوتنكمأاذكهو.ةلاّعفلاو
،1999ربوتكأ/لوألانيرشت31خيراتبةيكيلوثاكلاةسينكلاويملاعلايرثوللا
يرظنلاروطتلانممغرلاىلع:ةيلاتلاةرابعلاهددحتنالعإلااذهرهوجو
،حيحصلكشبنافرطلااهمهفيتلا،ريربتلاةديقعدعتملفلتخملايميهافملاو
.ةسينكلامسقتةيضق

شيبنامريهوتوأ
.ينيدلاحالصإلا؛ةينوكسملاةكرحلا؛سومانلا؛ةمعنلا:ةلصتاذعيضاوم

١١٧ريربتلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(غيلبتلا
نأىلإغيلبتلافدهي.رمأوأربخوأةلاسروأةمولعموأةراشإلاصيإغيلبتلاينعي
.اهيفاهكرشينأوىرخألاةهجلايفةفورعمامةهجيفةرفوتمتامولعملعجي
رماوأولئاسروتامولعمنم،يحولاةطساوب،هللاهايإمهحنمامءايبنألاّغلباذكه
دمحميبنلاةمهمتناكهذهو.مهماوقأىلإتاحاضيإوحئاصنوتاراشإو
13دعرلاةروسنم40ةيآلالثمةينآرقتايآاًّيلجهترهظأامهذهو.ةيساسألا
.64نباغتلاةروسنم12ةيآلاو42ىروشلاةروسنم48ةيآلاو
يأنودنمهيلإتيحوأيتلاتايآلاّغلبيبنلانأميركلانآرقلايفغيلبتلاينعيو
.يبنلابّصخألاةمهملا،كلذةجيتن،وهغيلبتلا.هطيحميفسانلااهعمسأوليدعت
ىلإ.)46_45ناتيآلا33بازحألاةروس(قحلاىلإوعديورذنيورشبيوهو
،ةمهملاهذهىهامتتالو.حالصلاولدعلاىلإسانلاةوعديبنلاىلع،كلذبناج
ىلعةردقوةءافكوملعاَذيبنلانوكينأيغبني،هذهلجأنمف.غيلبتلاو،اًرهوج
مُهْلِداَجَوِةَنَسَحْلاِةَظِعْوَمْلاَوِةَمْكِحْلاِبَّكِبَرِليِبَسَٰىِلإُعْدا﴿:نآرقلايِفو.عانقإلا
يغبنيهنأبةيآلاهذهحرصتو.)125ةيآلا16لحنلاةروس(﴾ُنَسَْحأَيِهيَِتّلاِب
تافصلاببسبو.قحلاىلإسانلاوعدينيحاًنّيعماًبولسألمعتسينأيبنلاىلع
نأاًيفاكسيلف.ةلاَّعفوةعنقمةقيرطبةوعدلاهيجوتهيلعف،يبنوناسنإكهزيمتيتلا
نأهيلعلب،هيبَطاخمىلإفيرحتريغنمهيلإاهبىحوملاتايآلايبنلالقني
نيب،اًذإ،نآرقلاقّرفي.اًعنقمهغيلبتنوكيل،لاّعفلكشبةيلصاوتلاهتاردقمدختسي
.ةوعدلاوغيلبتلا
ثيحنمةوعدلاوغيلبتلااموهفمبراقتو.غيلبتلانوملسملاعبات،يبنلاتومدعب
ريغونيملسملافيرعتمْوَيْلاغيلبتلاينعياذكه.مالسالاخيراتربع،نومضملا
.هيلإمهبيرقتوهيلعمهعالطإو،مالسإلابنيملسملا

قريبلآصلاخ
ةّوبنلا؛ةبطخلا؛ىسوم؛نآرقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(دّسجتلا
حلطصموه،اًرشبهلإلاةروريصـبةّيناملألاةغللايفًةداعمجرتييذلا،دّسجتلاّنإ
يفحيسملاعوسيهينعيامعيمجةّصاخرظنةهجوءوضىلعرّوصيرصتخم
دجويو.ّيحيسملاناميإللاًقفورشبلاوملاعللاًهلإهتمايقوهتوموهتايحوهميلاعت
:لاثملاليبسىلع،حيسملاثدحلةرصتخمتاحلطصماذكهنمديدعلااًضيأ
سيلدّسجتلاحلطصمّنإ.سدقلاحورلايفةايحوهللاعممالس،ريربت،ةحلاصم
لكشىلعاًدجهنمبرتقتباتكلاصوصننمديدعلاّنأالإ،سّدقملاباتكلانم
يفو5:19ةيناثلاسوثنروكةلاسريفامك،1:14اّنحوييفاًصوصخريباعت

غيلبتلا١١٨



يفدّسجتلاحلطصمزربتيتلاةّصاخلارظنلاةهجونمكت.اهيليامو2:6يبليف
نودنمرشبلاوملاعلاباًذإطبتراو،اًناسنإلعفلابحبصأدقهللاّنأناميإلاةداهش
نينرقلانيبامةرتفلايفنيدرفنملانيّيحيسملانّييتوهاللاضعبربتعانأدعب.دويق
دّسجتلاّنأةرّخأتملاةميدقلاةّينانويلاةفسلفلاريثأتتحتونيّيداليملاعبارلاويناثلا
1:14اّنحوييفدروامكاًّيفرح–حلطصملااذهبستكا،هللايماستوىفانتي

اًعونحلطصملاحبصأف.ىرخألاةسيئرلاتاحلطصملامامأةّيولوأ–اًدسجراص
يفضرغلااذهلهّينبتّمتوةّينيللهلاةّيفسلفلاتاضارتعالاّدضّداحلاجاجتحالانم
.سّنأتودّسجت:)381(ةّينيطنطسقلاو)325(ةيقينعمجملعباتلاناميإلاروتسد
نيحيضوتىلإلّصوتلايفحاجنلاّمتةفينعتالادجوةريبكةّيركفدوهجدعبو
،رهوجلايفبآلاهللةيواسملاةملكلالب،اًرشبحبصأنمهللاسيل:نيّيرهوج
رمألااذهثدحيملو.اًرشبحبصأنموه،ةثالثلاهللاميناقأنميناثلامونقألايأ
ةّيهلإلاةعيبطلاحيسملاعوسييفتدّحوتاّمنإو،ّيناسنإلابيهلإلاجزميلكشيف
.)451ماع،ةينوديقلخعمجم(نيتلصفنمريغونيتجزتممريغةّيناسنإلاةعيبطلاو
ةملكلاسيلهّنأىلع،ّيحيسملاناميإلاهمهفيامك،دّسجتلاىلإرظنلاّمتياذكهو
ىّدأدقل.ّرسلابالعّقوتلابىألملاةملكلالب،حيسملاثدحلوحةمدختسملاىلوألا
ثدحلمجمدّسجتلاّيحيسملاقرشلاتوهالربتعينأىلإةدّقعمةقيرطبرمألااذه
ترهظنأىلإرمألااذهمادو.حيسملاةمايقوبيلصلالافغإبكلذوصالخلا
حبصييكلاًناسنإحبصأهللا:ةسينكلاءابآضعبنمةغوصملاةّيمسرلاةرابعلا
.اًهلإناسنإلا

شيبنامرهوتوأ
.ثولاث؛بيلص؛سدقحور؛صالخ؛ةّيناحيسم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(نيفكتلاوزينجتلا
اذهو،ةنيعمرئاعشنمضىفوتملانامثجدادعإبجيةيمالسإلاةعيرشللاًقبط
نامثجلاعضوونقذلاطبرو،لسغلاو،سبالملاعلخو،نينيعلاقالغإلمشي
شامقبىفوتملانيفكتمتيلسغلاةيلمعدعبو.درابناكميفهظفحوميقتسملكشب
توملانععضومريغيفميركلانآرقلاثدحتي.نَفْدُيوهيلعىلصُيمث،ضيبأ
ليباقنأبميركلانآرقلايفدرودقلف.نفدلاميسارمورئاعشنعثيدحلامتيملنكلو
شبنياًبارغهلهللاثعبف،لعفياذامفرعيملوهيخأنامثجمامأاًرئاحفقومدآنب
ىلإةصقلاهذهبميركلانآرقلاريشُيكلذبو،هيخأةأوسيراويفيكهيريلضرألا
اليمالسإلاداقتعإلانألو.)31ةيآلا5ةدئاملاةروس(ىفوتملانامثجنفدبوجو
ناسنإلاةماركنأو،ةيدبأةايحلةيادبامنإو،يناسنإلادوجوللةياهنتوملايفىري
يفهنامثجعضويو،روطعلابهنامثجُرَّطَعُيو،تيملالسغمتيكلذل،توملاقوف

١١٩نيفكتلاوزينجتلا



ىلعنامثجلاعضويثيح،ىفوتمللةيعدأةيلمعلاهذهقفارتو،توباتنودربقلا
يفنفدلاةيلمعيفدوهعملاوهاذهف،ةلبقلاهاجتابنوكيو،مسجللىنميلاةهجلا
،ناكمىلإناكمنمو،دلبىلإدلبنمفلتختفارعأوديلاقتكانهنكلو.مالسإلا
ضئارفلانمنفدلاةيلمعيفعارسإلاو،لسغلاةيلمعنإفكلذنممغرلاىلعو
تدرودقلفنفدلارئاعشامأ.ضرألاءاحنألكيفنوملسملااهيلعفلتخياليتلا
.نفدلابابيففيرشلاثيدحلايفوةعيرشلابتكيف

لانوأدلاخ
.ةينيدلاضئارفلا؛ةلبِقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(تاسّدقملاريقحت
ةيعاوةئيسةّيننعةعبانةّيلمعهّنأبتاسّدقملاريقحت–فيدجتلا–رفكلافرعُي
تاودألاوتاملكلاوراكفألاريقحتكلذكوهمسامتشوهمتشوهللاريقحتلةدوصقمو
ةرابعلا،ةسّدقملابتكلا:لاثملاليبسىلع(هتّيسدقراطإيفزيممرابتعااهليتلا
نمسيلو.)رارسألا،سئانكلا،رئاعشلاةماقإتاودأ،سوقطلا،ةّيناميإلا
–ّيدوهيلالاجملايفتاسّدقملاريقحت/فيدجتلاعقونوكينأبرغتسملا
رفس(رشعلااياصولانمةيناثلاّةيصوللاًكاهتناّدعيهنوك،اًديدشّيحيسملا
قطننمءيربيالبرلانأل،الطابكهلابرلامسابقطنتال»:20:7جورخلا
ريقحتّةيلمعلةّيريمدتلاةّوقلاّنإ.)5:11ةينثتلارفساًضيأرظنا؛«الطابهمساب
سرطغتيالهللابرفكينيحناسنإلاّنأيفلّوألاماقملايفاهساسأدجتتاّسدقملا
ماظنكلذبّحبقيهّنإفيلاتلابو،اًضيأهسفنهللاىلعلبنيدلايفهناوخإىلعطقف
ّيعامتجالوعفمهنعأشنيوةّيصخشلاةّيئاهنلليفنوههرهوجيفريقحتلاو.قلخلا
يفقيرفتلاردجيهّنأّديب.ةّينيدلانينمؤملارعاشملكاهتناوةناهإهنوكلجلجم
ّمتيتلالاوقألافلخًةقيقحفقتيتلااياونلانيباًديدحتّيعامتجالاقايسلا
وهةبيرغةنايدنأشنمليلقتلانوكينأنكميةهجنمف.فيدجتاّهنأاهبروعشلا
نمتاذلاىلإةبسنلابهتمظعوّصاخلاناميإلاةّيصوصخحيضوتلباقم،دصقلا
دهعلايفدرتموهفملااذهيف.ىرخألاةنايدلاعابتأىلإاًهّجومرمألانوكينأنود
:135رومزملاثملاليبسىلع(«ناثوألا«ـبىرخألانايدألاةهلآةيمستميدقلا

رصعيفيتاذلاّينيدلاضرعلانملاكشأاذكهنعداعتبالااًعبطردجيو.)15
ىلإيّدؤيوهمهفءاسينأنكمييجراخلارثألاّنأل،ثيدحلاّيملاعلالصاوتلا
عفدتنأةيفيدجترصانعلنكميذإيّنفلالاجملايفاًصوصخ؛ةميخوبقاوع
ىلإوأةّينيتورتحضأيتلاهناميإنيماضمبريكفتلاةداعإىلإنّيدتملاناسنإلا
ريقحتحبصيموهفملااذهبو،ةنايدلااهّنأىلعةنايدللةئيسملاتالامعتسالامهف
تاسّدقمللةرّقحملاكشأريربتزوجيالو.ّينيدلادقنللاًعورشماًراطإتاسّدقملا

تاسّدقملاريقحت١٢٠



انههسفنلاؤسلاحرطيو.نينمؤملاسانلاةناهإىلإقبسملكشباهمادختسايّدؤي
.تاسّدقملاريقحتنمّيبلسلاعونلااذههاجتّيحيسملانمؤملالعفةّدرةقيرطلوح
همهفقايسيففيدجتلابهماهتاّمتيذلاعوسييفلّثمتملاىلعألالاثملابسح
تامّجهتلاىلعاًقلطمّدرلابجيال)65–14:60سقرم(حيسملاهّنأهسفنل
دهعلايفدروامكو،كلذل.)5:44ىتم(ءادعألاةّبحمباهتهجاومامّنإوةّيفيدجتلا
.هدحوهللاّقحنموهلمتحملاتاسّدقملاريقحتباقعّنإ،ميدقلا

رنروتنترام
.نيدلادقن؛ناثوألاةدابع/ناثوألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(تاسدقملاوتادقتعملاريقحت
ركذدقلف.ةينيدلازومرلاو،تادقتعملاو،ميقلانمصاقتنإلاوهنايدألاءاردزإ
ىلعزواجتلاونيدلايفنعطلااهيفمتفقاومةيوبنلاثيداحألاوميركلانآرقلا
يفدرو.)108ةيآلا6ماعنألاةروس؛46ةيآلا4ءاسنلاةروس(ةيهلإلاتاذلا
:ًالوأ:يهوناعمةثالثيفنايدألاءاردزإحلطصمنيملكتملاوءاهقفلاتاباتك
لسُرةناهإ:اًيناث،ناسنإللهللاهمسقيذلاردقلاوءاضقلاةنعليأ،تقولاءاردزإ
نينمؤملاميركلانآرقلاثحدقل.يبنلاةباحصنمصاقتنإلااًريخأو،ىلاعتهللا
ةيآلا6ءاسنلاةروس(ملعريغبهللااوبسياليكلمهتهلآونيكِرُشملابسمدعىلع

مادختسإاهزومرواهتايصخشنمواهنمءاردزإلاونايدألابسنمضتي.)108
ءاردزاربتعُي.ةينيدلااهميقنمواهنمصقتنتيتلالامعألافارتقإوأ،ظافلألا
نمصاقتنإلاكلذكو،ىرخألاةيوامسلابتكلاوأ،ليجنإلاو،ةاروتلاو،نآرقلا
.ناميإلامدعىلعةمالعمهردقنمطحلاومهريقوتمدعو،ءايبنألا
زاربإىلإفدهيامنإواهنيعبةناهإلاىلإفدهياليذلاصاقتنإلاصخياميفامأ
مظنلوأ،مكحلاولاثمألابرضلوأ،امةنراقملمعك،ةيبدأوأةيفسلفةرابع
كلذرجزُيكلذنممغرلاىلعو،اًصاقتنإوأءاردزإدعُيالكلذنإف،ةديصق
صخياميفةيمالسإلاةيهقفلاسرادملافقاومليلحتمتيامدنع.بنُؤيوصخشلا
ةيلمعفرتقايذلاصخشلالوحةنيابتمءارآكانهنأدجن،نايدألاءاردزإ
ماقيذلاملسملانودعيءاملعلاضعبف.ملسمريغوأاًملسمناكاذإاميف،ءاردزإلا
ناسنإلاةبوتنأنوريرخآلاضعبلاو.ةلملانمًاجراخوًاّدترمءاردزإلاةيلمعب
ةيهلإلاتاذلانمصقتنإيذلاناسنإلاةبوتامأ،ةلوبقمةيهلإلاتاذلاسميمليذلا
نعةبوتلالبقيهللانأنورينورخآءاملعكانهوً.ادبألبقُتنلفةلملانعدتراو
هتلعفىلعةمادنلاىدبأهنأاملاطهفرتقايذلابنذلانعرظنلاضغبناسنإلا
،ملسمريغةينيدلاميقلانمصاقتنإلابماقيذلاصخشلاناكاذإامأ.هتبوتنلعأو

١٢١تاسدقملاوتادقتعملاريقحت



نيتلاحلااتلكلدجوتالو،ملسملاىلعيرسيامهيلعيرسيالوةحنجهتلعفربتعُتف
.ميركلانآرقلايفماكحأةيأ
تيبثتنكميةحنجهنأىلعةيهلإلاتاذلابسملاوءاردزإلايفنحلابهذملاىريال
يذلايضاقلاسايقويأربةقلعتممكحلاةلأسمىقبتكلذلو،حضاولكشباهتبوقع
،ةيهلإلاتاذلابسملاوصاقتنإلاةيلمعامصخشرركاماذإف،ةيضقلاكلتىلوتي
ليبسىلعف.مادعإلاةبوقعبهيلعمكحييضاقلانإفهمدنوهتبوتنالعإضفروأ
هللانأبةيفنحلاءاهقفدحأوهو)1424/827ماعىفوتملا(يزازبلالوقيلاثملا
لبقيالهنكلو،ةيهلإلاتاذلايفدحلااوزواجتنيذلاكئلوأنمةبوتلالبقيىلاعت
ةيهلإلاتاذلايفدحلازواجتنأبيزازبلاىريهيلعو،هيبننمصقتنانمةبوت
ليمي.ءاضقهتبوتلبقتالواًدحهلتقمتحتيهنإفيبنلابسينمامأ،هتبوتلبقُتبنذ
ةبوتلالالخنمبونذلاعاونألكنعريفكتلاةيناكمإىلإاًمومعيفنحلابهذملا
نمريثكلارابتعا،يزازبلاىوتفببسبو،متدقلفديدشلافسألاعمو.مدنلاو
.باذعلادشأمهبقحُلأو،نيدحلمدوهعمللةفلاخمةينيدءارآاونبتنيذلانيركفملا
ةبوقعةيأدوجومدعبرقتيتلاةقيقحلانماقالطنا،ىريهنإفيعفاشلابهذملاامأ
النيذلاسانلانأب،ةيهلإلاتاذلاىلعزواجتينمىلعدحلامزلتنآرقلايف
ةدهاعميفةدراولادونبلامهيلعقبطنتةملسملوديفنوشيعيومالسإلانوقنتعي
.مهعمةعقوملاةيامحلا
زومرلاوميقلانمصاقتنإلاونايدألاءاردزإعوضومىرننأبجيفمويلاامأ
انملاعيفمرتحننأانيلعبجيكلذىلإةفاضإ.ناسنإلاقوقحراطإنمضةينيدلا
صقتنُيدرفلكىلعبجيلباقملابو.نيرخآلاتادقتعميئدبملكشبوثيدحلا
لكشبكلذهاجتفرصتينأةينيدلاهزومروهميقنموأهنيدنمىردُزيو
نيهيونيرخآلانايدأنمصقتنيثيح،لثملابلثملالباقُينأنودينالقع
.يناودعفرصتيأىلإوأفنعلاىلإأجليالأو،مهتادقتعم

نوگزوديلعنابعش
.ةئيطخلافارتقإ؛ةئيطخلابفارتعإلا؛راكنإلا؛ريفكتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(رخآنيدللّوحتلا
وأىرخأةينيدةعامجىلإٍعاولكشبصخشهّجوتوهرخآنيدللّوحتلابدوصقملا
رخآنيدللّوحتلاةيناكمإنإ.رخآليحيسمبهذمنموأىرخألةفئاطنملّوحتلا
.يدرفقحكهمارتحابجيوةينيدلاةيرحلايفناسنإلاقوقحتايلجتىدحإربتعت
خيراتلاربعتثدحيتلاورخآنيدليرسقلالّوحتلاتالاحضفربجيهيلعءانبو
.اًبيرقتةينيدلاتاعامجلاةفاكىدل

رخآنيدللّوحتلا١٢٢



نولازيالنويحيسملاناكامنيبف.ةسينكلاخيراتتايادبىلإنيدلارييغتروذجدوعت
فارتعالاريصقتقوباهدعبمت،ةيدوهيةعامجتقؤملكشبنوربتعُيةيادبلايف
نملّوحتمكسلوبلرظنلانكمي،كلذىلعلاثمو.ةلقتسمةينيدةعامجكمهب
9لسرلالامعأ:رظنا(حيسملاعوسيبنمآنأدعبةيحيسملاىلإةيدوهيلا
نمطقفاهعابتأتعمجىلوألاةسينكلاو.)1ةيطالغىلإلوسرلاسلوبةلاسرو
لكشبومنلاىلعدعبةرداقنكتملةيحيسملاةسينكلانأل،مهنيدلمهرييغتلالخ
ةيحيسملايفةيفئاطلاتافالتخالاةيادبعمو.ةيحيسملاتالئاعلالوصألاًعبتيهيدب
.ىرخأةسينكىلإلّوحتلاومهتسينكنيدّمعملارييغتةيناكمإكانهتتاب
اًيسنك–اًيجروتيلمهلابقتساباًمودطبترموهفةيحيسملاىلإنيدّمعملاريغلّوحتامأ
دّمعمصخشلّوحتمتيامك.ةيدومعملاّرسبلافتحالايأ،ةسدقملارارسألادحأب
رمألامزلنإو،ةيسقطتاولصراطإيفمظتنملكشبىرخأىلإةيحيسمةفئاطنم
ايتسراخفألاّرسونوريملاّرس:لثم(ةسدقمرارسألوبقهللختيلافتحانمضمتي
.)سدقملانابرقلالوانتوأ
ةهجوبسحبهتيدومعميغليالةيحيسمريغةينيدةفئاطىلإدّمعملالّوحتنإ
عمو.ةسينكلايفاًوضعاًيّرسىقبيةيحيسملانعلّوحتملانأيأ،ةيحيسملارظنلا
ينعيالاذهنأالإ،ةعيبطلاةعيرشبقلعتتبابسألةسينكلاهمرتحتاذهكًالّوحتنأ
نأىلإلّوحتملاهابتناتفلتاهلالخنم،ةيحورتابوقعبهيلعدرلاةسينكلاداعبتسا
نإ.ةسينكلانعاًجراخاًوضعهلعجيسيحيسملاناميإلاوةسينكلانعهداعتبا
ىلعيوطنياذهودادترالاينعيةيحيسمريغةينيدةفئاطىلإدّمعملامامضنا
نأنكميىرخأىلإةيحيسمةفئاطنملّوحتلانأامك.ةسينكلانممرحلاةبوقع
نملّوحتلاربتعتًالثمةيكيلوثاكلاةسينكلاف.تابوقعلانمةلسلسىلإاًضيأيدؤي
نممرحلاباًضيأيهتنيو،)ةقطرهو(اًقاقشناةيليجنإلاىلإةيكيلوثاكلاةفئاطلا
.ةسينكلا
اًقفوًالجسمواًمهمنطاوملليفئاطلاوينيدلاءامتنالااهيفنوكييتلانادلبلايف
تالاحلامظعميفةينيدلاتالّوحتلاقيثوتمتي،)ًالثمايناملأيفامك(ةلودلانوناقل
.اًضيأينوناقلكشب

غنيريهنافيتش
.ةيدومعملا؛سدقملارسلا؛ةينيدلاةيرحلا؛ناسنإلاقوقح:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ينيدلالّوحتلا
ىمسُياموأمالسإلاقانتعاىلإيمالسإلاثوروملايفينيدلالوحتلامسقني
ينعيمالسإلاقانتعاف:ةدرلابىَّمَسُياموأ،مالسإلانععوجرلاوأ،ءادتهإلاب
.ربجموأهركمريغنيتداهشلانلعيثيح،مالسإلانيديفناسنإلالوخد

١٢٣ينيدلالّوحتلا



يفناسنإللةيرحكانهتناكاذإف:ةديقعلاةيرحبةيرهوجةقالعينيدلالوحتلل
انيقلأاننأولو.نيدلااذهكرتيفاًضيأةيرحلاهلنوكتنأبجيف،امنيدقانتعا
امموييفلبقتدقنيديأكانهسيلهنأاندجولةيخيراتلابراجتلاىلعةرظن
يفتابوقعوماكحأيمالسإلاثوروملايفدجوت.رخآنيدقانتعاوهنعجورخلا
يفّدحلاةماقإبابسأّنأركذلابريدجلانمو،لتقلاةبوقعىلإلصتدقةَّدرلادح
ّدترانملىريالنآرقلانألكلذو،ةينيداهنوكنمرثكأةيسايسيهةدرلاةلأسم
ةرخآلايفهباقعنوكيسمالسإلانعّدترييذلانألب؛اًيوينداًباقعمالسإلانع
4ءاسنلاةروس؛90–86ةيآلا3نارمعلآةروس؛217ةيآلا2ةرقبلاةروس(
.)137ةيآلا
هريكذتعمةيرحلاهيطعيوناسنإلاةدارإلاًنزوةديقعلالئاسميفمالسإلايطعي
نِمُّقـَحلاِلُقَو﴿:ةيلاتلاةينآرقلاةيآلايفءاجامكلذىلعليلدلاو،ةرخآلابقاوعب
درودقلو.)29ةيآلا18فهكلاةروس(﴾رُفكَيلَفَءاَشنَمَّونِمُؤيلَفَءاَشنَمَفمُكِّبَّر
نمةأرملاتناك»:لاقهنأدمحميبنلانعهاوراميفسابعنبانعثيدحلايف
املف،هدَّوهتنأ،دلواهلشاعنإ،اهسفنىلعلعجتفةالقمنوكتراصنألاءاسن
َهاَرِكاَال﴿هللالزنأفانءانبأعدنالاولاقفراصنألاءانبأنممهيفناكريضنلاتيلجأ
.)يربطلاو؛دواديبأننسرظنأ()256ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾ِنيِّدلاىِف
طغضلاةسرامممدعبةحارصاًدمحميبنلارمأدقهللانأنآرقلايفدرودقل
مهلمحيرطيسمبالو،َطّلسمبمهيلعسيلهنأل،مالسإلالوخدىلعسانلارابجإو
هيبنهللارمأو.)22ةيآلا88ةيشاغلاةروس؛45ةيآلا50قةروس(ديريامىلع
ِةَمكِحلاِبَكِّبَرِليِبَسىِٰلاُعُدا﴿:ةنسحلاةظعوملاوةمكحلابسانلاوعدينأاًضيأ
ينبتبنيملسملارمأكلذكو،)125ةيآلا16لحنلاةروس(﴾ِةَنَسَحلاِةَظِعوَملاَو
.)46ةيآلا29توبكنعلاةروس(لوقلانمليمجلابةلداجملايأ،فرصتلاسفن
نبدمحأمامإلادنسمرظنأ(نيدترملانماًدحأبقاعيمليبنلانإف،أدبملااذهلاًقبِطو
قحيالو،هدحوهللاديبمالسإلايفدترملاةبوقعنأنيملسملاةيبلغأىرت.)لبنح
السانلانإفاذهلو.)دواديبأننسرظنأ(رخآناسنإبباقعلالزنينأناسنإل
اضيأنوعيطتسيامنإو،بسحفةفلتخماًنايدأمهتايحيفاوقنتعينأطقفنوعيطتسي
ىلعو.ةيصخشلاتاعانقلابطقفنوهرمرايتخإلااذهف.نايدألاكلتبناميإلاضفر
قيرطلاكلسدقمالسإلاكرتنمّنأىرياًفقوماًمومعءاهقفلاذاختانممغرلا
نوؤشيفلخدتلامدعىلع،يئدبملكشبو،نوقفاوي،كلذعم،مهنأالإ،أطخلا
لودلاضعبنإفاذهمغر.درفلاةيلوؤسمقاطننمضلخديكلذنأو،نيرخآلا
.أدبملااذهبفرتعتالمويلاةيمالسإلا

لانوأيقحليعامسإ
.نايدألاةيرح؛راكنإلا؛ةرخآلا؛هللادوجوراكنإ؛داحلإلا:ةلصتاذعيضاوم

ينيدلالّوحتلا١٢٤
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.سابع

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّينيدلاةيبرتلا
مهرّوطتةيقرتلبابشلاودالوألاىلإّصاخلاناميإلاريرمتيهةّينيدلاةيبرتلا
دعاوقلاّنإذإ،ةّيعيبطلاميلعتلاتّايلمعيفاًيتايحةّينيدلاةيبرتلايرجتو.ينيدلا
ةقفارماهنوكيف،لاطتوةطيحملاةئيبلاوةّيعرلاوةلئاعلايفعضوتاهلةّيساسألا
ّيفاقثلاوّيوغللاعباطلاتاذةيعامتجالاةئشنتلاتالاجمعيمج،بابشلل
قيرطنعمهناميإلةّيساسألائدابملابابشلاودالوألاربتخي.ّيعامتجالاو
دايعألالاكشأيفوناميإللكرتشملامهشيعيفةهّجومريغميلعتتاّيلمع
اًءزجاًمئادةّينيدلاتاعامجلالّكشتهسفنتقولايف.ّينيدلاقيبطتلاوةكرتشملا
اهطيحمعمّرمتسملعافتيففقتيهفّيفاقثلاوّيسايسلاوّيعامتجالاطيحملانم
اميفاًضيأًةثورومَميهافماًّيعيبطةرّفوتملاّينيدلاهّجوتلاُلاكشأهيفنّمضتتلكشب
.ملاعلاىلإاهترظنميوقتوطيحملاكاردإبّقلعتي
ةّمئأ،نّوبرمونوبّردمنوّملعماهّالوتيةّمهميهةّينيدلاةيبرتلاّنإىرخأةهجنم
عمةّيموكحلاوةّينيدلاوةّماعلاتاسّسؤملايفنولماعنوفرتحمنيدلاجرو
بابشلاعملمعلايفوسرادملاولافطألاتاناضحيفّينيدلانيوكتلاةاعارم
.نيدشارلاو
ةفئاطلاىلإاًّيئدبمنومتنينيفرتحمنّوبرماهرّرقيةّينيدلاةيبرتلانمةلحرملاهذه
ىلإيّدؤتميهافمبرّرقتتوةّينيدلاتاهيجوتلاءادسإمهتّمهمزواجتتو،اهسفنةّينيدلا
ةسَرامملاوةفرتحملاةّينيدلاةيبرتلاضّرعتتكلذىضتقمب.بابشللّينيدلانيوكتلا
ةّيفاقثوةّيسفنوةّيجولوبورتنأ،ثيدحلاعمتجملايفتاذلافاشتكابناوجىلإ
.ةايحلاىدمّملعتللةّمهملوقحىلإةيبرتلاهذهضّرعتتكلذىلإةفاضإلاب.ةّللعم
ةينيدلاةعامجلاىلعةثيدحلاتاعمتجملايفّةينيدلاةيبرتلارصتقتنأنكميال
ةّيعامتجالاوةّينيدلادودحلاىّطختتةرظنبءانتعالااهيلعامنإو،ةّصاخلا
اهباًفارتعاقّقحتللب،طقفةدحاولاةنايدلابابشعانقإلسيلاذهو،ّةيفاقثلاو
ةرظنيفلصاحلانهارلالّوحتلاىلإرظنلاب.كرتشملاطيحملايفًةّينيدًةعامج
ةيبرتلاحرطت،ةلئاعلاوةكارشلايفةأرملاولجرلاةناكموملاعلاىلإناسنإلا
قفألااذهّبلطتيو.ّينيدلاهّجوتلالوحكلذكةديدجوّةيرهوجعيضاومةّينيدلا

١٢٥ةّينيدلاةيبرتلا



بيردتلاونيوكتلابّقلعتتتاصّصختلادّدعتوراوحلاىلعةدّيشمميهافمعساولا
.نايدألاعيمجيفنيّينيدلانيّبرملليئاقترإلا

فارغرتيب
.ةّيعرلا؛ةلئاعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلا
هعمجأبةيبرتلاريسطخنأبرقياًموهفمةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلاحلطصمنمضتي
لكشبواًعوضوموًالكشاهميهافموةينيدلاميقلانيماضمرثؤتثيح،ينيدعباطوذ
،نييوبرتلامييقتريياعموقئارطبكلذكو،ةرضاحملافادهأونيماضمبيجيردت
ةصاخلاتاروصتلانعكيهان،ةيميلعتلااهتداموةرضاحملاناكمىلإةفاضإ
نيملعملاتايصوصختاعارمتحتةنسحلاةيبرتلاوةديجلاةرضاحملاب
،رهاوظو،عئاقوامأ،ةينيدلاةيبرتلايعوىلعاًمومعةيبرتلاموقت.ذيمالتلاو
نييوبرتلاضعبكانه.ةسدقملاصوصنلاةيؤرلاًقبطرَّسفُتاهنإفنيدلاعيضاومو
ىلعف،ةفلتخمةيوبرتبهاذمةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلالاجميفنونبتينيذلانيينيدلا
ةينيدلاصوصنلاوقباطتياليوبرتلكشلكمهنمضعبلاضفريلاثملاليبس
نكيامفيكو.ةيملعلاتاروطتلانمةدافتسالاىلإرخآلاضعبلاليميامنيب،ةسدقملا
.ةينيدلاةيبرتللةيئدبملارصانعلاىلعناقفتمنيقيرفلاالكنإف
،نيدلاىلعطقفاهيفةيبرتلاتدمتعايمالسإلاملاعلايفةنمزأكانهتناكدقل
لحارمنمةلحرملكيفةباتكلاوةءارقلايفةنمزألاكلتيفةيبرتلاتأرثيح
لوصوللونرتاًينيداًفدهينيدلاعباطلاتاذةيميلعتلاداوملانيماضميفو،ميلعتلا
ميركلانآرقلالكشي.اًمساحاًرودلاجملااذهيفةينيدلاسرادملاتبعلثيح،هيلإ
ةيرهوجلاةطقنلانيملسملللثميوهف،ةينيدلاةفاقثلاو،ةيبرتلاعوبنيمالسإلايف
،هنوسرادتيونآرقلانوؤرقينوملسملاف.مهتايحبولسألو،ينيدلامهداقتعال
دجوت.ميوقلامهتايحليبسنوراتخيكلذبمهف،هيناعمنوربدتيو،هنومهفيو
نماههباشامو،ةينيدلاسرادملاو،دجاسملايفةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلا
نأوةنُّسلاونآرقلاباًفراعملعملانوكينأناكمبةيمهألانمفكلذل.تاسسؤملا
يتلاةيبرتلامادختساوهةيمالسإلاةيبرتلافدهنإ.سيردتلاىلعتاردقبعتمتي
ةنُّسلاونآرقلايفءاجامكو،حلاصلاناسنإلاءاشنإوةيبرتيفدمحميبنلااهنس
.﴾تاحلاصلانولمعيو،هودبعيوهللابنونمؤينيذلانونمؤملا﴿ةيوبنلا

ناغوديئاجر
.ةداهشلا؛ةينيدلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤم:ةلصتاذعيضاوم

ةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلا١٢٦



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةسدقملارافسألاةمجرت
ةيادبلبقةيدوهيلايفىرخأتاغلىلإةيربعلاةغللانمميدقلادهعلاةمجرتتأدب
ةينانويلاةغللاىلإةيربعلاسدقملاباتكلارافسأةمجرتتمتدقف.يحيسملاانميوقت
.)«تامجرت»يأميموجرتםוגרת(ةيمارآلاةغللاىلإو)ةينيعبسلاةمجرتلا(
سيلوةينانويلاىلإاهومجرتيتلاعوسيلاوقأعمهتاذرمألااولعفنويحيسملاو
سبتقيو.طقفةينانويلاةغللابدوجومهلمكأبديدجلادهعلاف.ةيمارآلاوأةيربعلاىلإ
.)ةينيعبسلا(ةينانويلاةمجرتلانم)ميدقلادهعلا:اًيحيسم(يربعلاسدقملاباتكلا
باتكللساليفلوأةمجرت(ةيطوقلاةغللاىلإ:ىرخأتامجرتتفيضأامناعرسو
ةمجرت(ةينيتاللاوةيجروجلاوةينمرألاوةيبويثإلاوةيطبقلاوةينايرسلاو)سدقملا
Vetusانيتالسوتيف Letina«ةمجرتو«ةميدقلاةينيتاللاVulgataاتاغلوف(.
ريبكلكشباًيئزجتمهاسىرخأتامجرتكلانهتناكثيدحلارصعلاعلطميفو
يفسدقملاباتكللرثولنترامةمجرتك،ةينعملالودللةيموقلاةغللاديحوتيف
يأمَجرتُيمل.1611ماعارتلكنإيفسميجكلملاةمجرتوأًالثم1534ماعايناملأ
ىتحلازتالوكانهتناكذإ.سدقملاباتكلامجرُتامردقبملاعلايفرخآباتك
ربوبنتراملدوهيللميدقلادهعلاةمجرتًالثمايناملأيفامك،ةديدجتامجرتنآلا
لالخةدحوملاةمجرتلاو،1938–1926تاونسلالالخغيافستنزورستنارفو
تاونسلالالخ«ةلداعةغلبسدقملاباتكلا»ةمجرتو،1980–1962تاونسلا

2001–2006.
خسنلاةسارديملعلاثحبلاديعياًينمزىلوألاتامجرتلاساسأىلعواًيلاح
ساسألااذهىلعنكمملانمهنإذإ،نيمجرتملالوانتميفتناكيتلاةيلصألا
.ةيلصألاتاطوطخملاخسننملقنلايفءاطخأنمققحتلا

ستنأرتيب
.سدقملاباتكلا؛ميدقلادهعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(نآرقلاةمجرت
تناكو.نمزلارورمعمىرخأتاغلىلإةيبرعلاةغللابلزنأيذلانآرقلامجُرت

ةروهشمةصقيفحمُسثيح،دمحمةايحلالختريثأدقةمجرتلاةرورض
نأ،656/36ةنسىفوتملايسرافلاناملسوهو،ةيبرعريغلوصأنميباحصل
ىلإنآرقلاةمجرتزاوجلوحشاقنلاامأ.ةيسرافلاةغللاىلإةحتافلاةروسمجرتي
يفدجنو.ةيهقفلابهاذملاروهظهيفأدبيذلاتقولايفاًساسأريثأدقفىرخأةغل
نآرقلاةمجرتنأىرتيتلاءاهقفلانمةعومجم:نيدئاسنييأرعوضوملااذه
ببسبةمجرتلللباقريغنآرقلانأىرتفىرخألاةعومجملاامأ،ةيمتحةرورض
نآرقلانأاًيلمعدجن،فالتخإلااذهعمو.ةزيمتملاةيبدألاهتغبصوزجعملاهبولسأ

١٢٧ةسدقملارافسألاةمجرت



دعب745ةنسةرملوألهتمجرتتّمتنآرقلانأىوريامك.ىرخأتاغلىلإمجرت
ةنسىلإدوعتةمجرتنعفشكتىرخأةياوردجوتوةيربربلاةغللاىلإداليملا

تزجنأيتلاكلتيهفانيلإتلصويتلاىلوألاةمجرتلاامأ.داليملادعب883/884
مكحيسرافريمأوهو،داليملادعب796ةنسىفوتملاحوننبروصنمنمرمأب
ةبتكملايفةمجرتلاهذهنمةخسندجوتنهارلاتقولايفو.ةيناماسلاةلودلا
ةيعماجلاوةيموكحلاةبتكملايفىرخأةخسناًضيأكانهو.لوبنطسابةيناميلسلا
وهامك،ترهظدقفةيكرتلاةغللاىلاىلوألاةمجرتلاامأ.اينوسكاسةيالوب
،ةيبورواةغلىلإةمجرتلوأدوعتو.رشعيداحلانرقلاعلطميف،فورعم
1543ةنسيفالإاهخسنعقيمليتلاوداليملادعب1143ةنسىلإ،ةينيتاللايهو
اهدعبو،ةيلاطيإلاةغللاىلإنآرقلاةمجرتتمتةخسنلاهذهىلعًءانبو.داليملادعب
مجرتداليملادعب1546ةنسىفوتملارثولنترامنأىوريامك.ةيناملألاةغللاىلإ
تمجرتيتلاةيناملألاةغللاىلإىلوألاةمجرتلاامأ.ةينيتاللاةغللانعنآرقلا
ناونعتحتتناكفنيلرغامشيرديرفديفادلبقنمةيبرعلاةغللانمًةرشابم
.ىرخأتاغلةدعىلإنآرقلامجرُتكلذدعب.«يكرتلاسدقملاباتكلا»
دعبرشععساتلانرقلايفىرخأةرمنآرقلاةمجرتةيلباقلوحلادجلاريثأدقو
اًرضاحشاقنلااذهناكو.داليملادعبنيرشعلانرقلالالخاًيراضيقبوداليملا
.رئاعشلاوتادابعلايفةيكرتلاةغللالاخدإةيلمععميزاوتلابايكرتيفاًصوصخ
لُك،قايسلااذهيف

ِ
ىلعداليملادعب1936ةنسىفوتملايوصرأفكاعدمحمّف

اهدعبو،ةيكرتلاةغللاىلإنآرقلاةمجرتبةينيدلانوؤشلاةرازوناملربرارقةيفلخ
تفصُودقو.1942ةنسىفوتملارزاييدمحدمحمىلإةمهملاهذهتلقنليلقب
عايضىلإيدؤيىرخأةغلىلإنآرقلاةمجرتنأىريناكهنأل،ةيلالدلابهتمجرت
تضرعتيتلاعضاوملايف«ةيلالدةمجرت»ةرابعةفاضإبمتهااذهلو،يناعملا
ةقيرطلاهذه.ةمجرتلاةيلمعيفهريصقتةيطغتلكلذو،يوغلعايضوأناصقنل
ةغللاىلإةقحاللاتامجرتلايفتمدختسااهنأةجردبهبىذتحياًجذومنتحبصأ
كلذل،مجرتملليتاذمهفىلعةمئاقنآرقللةمجرتلكنأحضتياذكهو.ةيكرتلا
.ريسفتتقولاسفنيفيهةمجرتلكنألوقلانكمي

قريبلآصلاخ
.نآرقلا؛ةسدقملابتكلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(حماستلا
،رخآصخشعمفالتخالامارتحاوأيلمعلاويرظنلافارتعالاوهحماستلا
ةفاكلمشيحماستلانأنممغرلاىلعو.داهطضالاوأزييمتلاسكعوهيلاتلابو
،)...خلإ،ةنيعمةايحطامنأ،ةيفاقثلاديلاقتلا،يقرعلاءامتنالا(ةايحلاتالاجم

حماستلا١٢٨



عونتلاةلكشمنمًالصأداليملالبقثلاثلانرقلاتايادبعمحماستلاةركفتروطت
نمحماستميسارمىلإةدنتسماهتايادبيفتناكاهسفنةيحيسملانأمغرو.ينيدلا
خيراتمستا،)313ماع،سونيسيلو،311ماع،سويريلاغ(نامورلاةرطابألا
ةيفئاطلاتاماسقنالاةبرجتنماًءدب.ديعبٍدحىلإبصعتلاب)سئانكلاوأ(ةسينكلا
ةهجاومكلذكو،ثيدحلارصعلاةيادبيفةيحيسمريغةريثكبوعشفاشتكاو
،رضاحلاتقولاىتحوةينيدلاةيددعتلاوريونتلارصععم)سئانكلاوأ(ةسينكلا
عمبسانتيتابام،حماستلاةركفليباجيإلاةيحيسملادامتعاةيادبىلإىدأكلذلك
ةطلسلابقلعتتبابسأحماستللنييحيسملاضفرلتناكو.داقتعالاةيرحبفارتعالا
ربتعتةيحيسمةسينكلكتناكاماًبلاغذإ،ةيجولويديأبابسأكلذكوةيسايسلا
الةقيقحلاءاعداأدبمنكلو.ةقيقحلاكلتمتيتلاةديحولاوةيلاثملاةنايدلااهسفن
الةقيقحلانأل،هدوجوطرتشيىرحألابلب،حماستلاةيتوهاللاةيحانلانمدعبتسي
يفاهلدوجوال«حماست»ةملكنأعمو.رحلانطاوملاالإاهلبقيواهنعثحُبي
،اًذإ.بيرقلاةبحميفعوسيةيصويفةنمضتماهنأالإ،سدقملاباتكلارافسأ
ىلإكانهلازيال،يحيسملاناميإللةيساسألائدابملاعمقفاوتيحماستلانأمغر
اميفاميسال،ةيحيسملاتاعمتجملايفحماستلليلمعلاقيبطتلايفللخاذهانموي
.)ًالثمةيبوروأندميفدجاسملاءانبةيضقك(نيملسملانينطاوملاومالسإلابقلعتي
هتاذدحبفالتخالامستيامدنع،يحيسملامهفللاًقفواًضيأحماستلادودحرهظتامك
الهنأامك،بصعتلاعمحماستلانكميالو.رخآناسنإةيرحدييقتدنعوأبصعتلاب
.هقوقحوناسنإلاةماركلحماستلالالخنمةءاسإلازوجي

رنروتنترام
ةبحم؛ايبوفومالسإلا؛مالسإلا؛جامدنالا؛ةقلطملاةقيقحلاءاعدا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيطارقويثلا؛بيرقلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(حماستلا
عتمتلاوهلوألاىنعملا:نيينعميمالسإلاموهفمللاًقفوحماستلاحلطصملمحي
فطاعتلاولهاستلاحماستلاىنعمنوكياذهبو،ةيمويلاةايحلايفمهفتلافقومب
ءاجاماذهو،فنعلاوةيهاركلاذبنواهنعوفعلاوةريغصلاءاطخألانعلفاغتلاو
نم22ةيآلاو،5ةدئاملاةروسنم13ةيآلاو،2ةرقبلاةروسنم109ةيآلايف
نباغتلاةروسنم14ةيآلاو،43فرخزلاةروسنم89ةيآلاو،24رونلاةروس
لمشيلب،بسحفرخآلالّمحتىنعمحماستلاحلطصملمحيالفمويلاامأ.64
اهسوقطوىرخألانايدألابفارتعإلاوددحمراطإنمضفالتخإلازاوجاًضيأ
.تايلقألادضزييمتلاةحفاكمو،اهمارتحاو

١٢٩حماستلا



بحلاعرزىلإاهئدابميففدهتيتلاةيديحوتلانايدألايفحماستلاعبنمهللالثمي
لعجينأىلعرداققلاخلانأنيبيًالثمنآرقلاف.سانلابولقيفنانحلاوةمحرلاو
نمسيلنيدلاقانتعاىلعسانلاهاركإنإفاذهل.ءاشولنينمؤمسانلاعيمج
ةروسنم99ةيآلاهيلإتراشأاماذهو،ءايبنألااهلجأنملسُرأيتلاتامهملا
دارأولو،اًجاهنموًةعرشدحاولكللعجهللانأاًضيأنآرقلايفدجنو.10سنوي
.5ةدئاملاةروسنم48ةيآلايفركذاماذهو،ًةدحاوًةمأرشبلاعيمجلعجلهللا
لوحةفلتخمرظنتاهجوهلنوكتنأىلعلبُجناسنإلانأىلإنآرقلاريشياذهبو
نم9ةيآلاىلإ4ةيآلانماهراكنتسامترابجإوهاركإتايلمعكانهنأىتح.نيدلا
دضيضاملايفتسرومهاركإلاةيلمعنأتايآلاركذتو،85جوربلاةروس
اًساسأاوناكمهنأمهخيراتفشكدقفنوملسملاامأ،ىرخأةينيدفئاوط
ةينآرقلاتايآلايناعمعمىشامتياموهو،ىرخألانايدألاعابتأهاجتنيحماستم
ضعبلبقنمةيبصعتتافرصتترهظ،ىرخأةهجنم.دمحمةنسوثيداحأو
لماشلاموهفملاعمضقانتت،ثيدحلارصعلاىلإةرمتسم،ةملسملاتاعامجلا
اذهدوعيو.حلطصملااذهمهفءوسىلإىدأاموهو،يمالسإلانيدلايفحماستلل
ةينآرقلاتايآلااًديدحتو،نيدلارداصمرسفتةفرطتمتاعامجدوجوىلإاًضيأ
ىلإتاريسفتلاهذهيمرتو،اهقايسنعةلصفنم،برحلابةقلعتملاثيداحألاو
.ةيصخشةيسايسحلاصمقيقحت
ةيآلاهيلإتراشأاماذهو،حماستونيلبهلوحنملماعيناكاًدمحمنأنآرقلاربخي

يأ،ةنسنيرشعوةثالثلاوطاًمئادىعسيناكامك،3نارمعلآةروسنم159
.حماستبىرخألانايدألاعابتأةلماعمىلا،هتوبنءانثأ
دوهيلالوخينوناقّنسبةنيدملاةفيحصيفحمساًدمحمنأهيلإراشينأنكميامو
حمساًدمحمنأاًضيأركذلابريدجلاو.ةيرحبمهسوقطومهتادقتعمةسرامم
.دعسنباةياورهيلإتراشأاماذهو،دجسملايفاولصُينأنارجننمنييحسمل
اهشاعدقناكو،ةنيدملادوهيدضفنعلااهيفسروميتلاتاعازنللةبسنلابامأ
ةيفئاطعفاودبةقالعاهلتسيلوةيسايسبابسأىلإاًصوصخةعجاريهف،دمحم
ىلإلوصوللاًبولطملمعلانمريثكلالازام،اذهمغر.رشابملكشبةينيدوأ
.مالسإلااهببلاطييتلاحماستلاةجرد

لانوأيقحليعامسا
.بيرقلاةبحم؛ةينيدلاةيلقألا؛نايدألانيبراوحلا؛ةنيدملاةفيحص:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
268ةحفص،1ءزجلا،دعسنبا
.37ةحفص،1ءزجلا،طوسبملا،يسخرسلا

حماستلا١٣٠



)ةيحيسمرظنةهجونم(فّوصتلا
ىغطيهنكلو،تاملكلابهمهفنكميالٍدعُبىلإيررحتلاراسملاكلذوهفّوصتلا
نيدلابالوةّنيعمةنايدبفّوصتلاطبتريالكلذل.ناسنإلاىلعلماكلكشباًيفطاع
عضو)ةديدجلا(ةينوطالفألاةفسلفلانمٍتانوكمىلإعوجرلابو.ماعلكشب
سلوبذيملت،سويسينويدمساللحتنملا[لوحتملايغابويرألاسويسينويد
سداسلاةيادبوسماخلانرقلاةياهنيف])17:34لسرلالامعأ(لوسرلا
نألو.يحيسملافّوصتلاثارتلاًمزلميقباًينطاباًيفوصتاًتوهالنييداليملا
،يفطاعلكشبلوألاماقملابقلطملاهـللامهفتوةبحمهـللانأبنمؤتةيحيسملا
.ةيفوصتريكفتقرطوبراجتباًيوقاًطابترااهتايادبذنمةطبترماًمئادتناك
رّسفدقف.اًيخيراتحيسملادسجتليفّوصتلاريسفتلاناكاهيفءاجاممهأو
ثدحتو.ةيلخادةيريونتةبرجتهنأبيحيسملايحولا)430–354(سونيطسغأ
)اًبيرقت1327–اًبيرقت1260(تراهكإرتسياميناملألاتوهاللاملاعوفوسليفلا
يناملألافوصتملاوفوسليفلازّكرامك.ةيرشبلاسفنلاقامعأيفهـللاةدالونع
قايسيفو.دسجتلاوقلخلليفوصتلادعبلاىلع)1624–1575(هموببوكاي
ديلاقتوفوصتملانيبتاعارصتبشناماًريثكيحيسملافّوصتلاخيرات
نأيفنمكتيحيسملافّوصتلانمريبكءزجتامسمهأ.اهتاسسؤموةسينكلا
.ةيفسلفلاةينالقعللىزعتامةيفّوصتةبرجتىلعمكحلايفةدقانةيعجرمةيأةفيظو

رنروتنترام
.ديلقتلا؛ةينالقعلا؛ةيحيسملاةفسلفلا؛فّوصتلا؛ةبحملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(فوصتلا
ةيبرعلاةملكلانمةيمالسإلاةيفوصلامولعلايفةمدختسملافوصتلاةملكقتشت
نمةعونصمبايثسبلىلعلصألايفلديفوصتلانأينعياذهو،فوصلا
الإ.ةفلتخمرداصمنمفوصتلاقاقتشايفلاوقألاترثكةقيقحلايفو.فوصلا
.ةملكلارذجبحلطصملاةقالعحرشتالةيقاقتشإلاتالالدلاهذهعيمجنأ
يفلوقلارهظيهدعبودمحمدهعيفدهزلاىلعةمالعناكفوصلاسبلنأامبو
يفوكلامشاهوبأوهيفوصلامسإلمحنملوأو.اًعنقمهالعأروكذملاقاقتشإلا
.767/150ةنسيفوتملا
كلذو،مالكلاملعوةفسلفلابةنراقمرخآاًجهنمةيمالسإلاديلاقتلايفةيفوصلاعبتت
وهدوجولانأنوريفوصتلالهأف.قالخألاوةفرعملاودوجولاةلأسمصخياميف
عقاولامهفةيناكمإلو.ساوحلاعادخنعجتانوهفددعتملادوجولاامأ.ةقلطمةدحو
هللانيبةقالعلايفةبرجتلاوسدحللةصاخةيمهأةيفوصلايطعتاًميلساًمهف
ةظحللكيفناسنإلاوهللانيبةيحةقالعتيبثتىلإفدهيفوصتلاف،ناسنإلاو

١٣١فّوصتلا



لاثمكدمحمةّنُسىلعزكترمهرودبوهيذلالماكلاناسنإلاجذومنمادختسابكلذو
.هبىدتُقي
ةفرعمللىرخأرداصمىلعاًضيأدمتعتاهنكلوّةنُسلاونآرقلاىلعّةيفوصلازكترت
ريغةيماهلإلاوةيفشكلاةفرعملاهذهدعتوماهلإلاوفشكلاكلقعلاويحولازواجتت
.نيدللةيساسألاءىدابملاهضقانممدعلاحيفاهيلعدامتعإلانكمياهنأالإةقلطم
اهصيلختوسفنلاريهطتوههعمدحوتلاوهللاىلإبرقتلليساسألاطرشلاربتعُي
دوزتةيميلعتةيلمعقيرطنعهيلإلوصولانكمياذهوتاوهشلاوايندلابحنم
.قلخلاولقعلاودسجلاوسفنلاديفتفراعمبملعتملا
ةيويندبحةقالعلكامأ،هللابحةبرجتيفضوخلاوهفوصتملللوألافدهلا
ناسنإلانأامكف،فدهلااذهقيقحتلقيرطلادهمتنأبجيفايندلايفتامامتهاوأ
.يلقعقيضلاضيأضرعتموهف،يدسجضرمبباصينأنكمي
ىلإعوجرلاةطساوبلئاضفىلإناسنإلالئاذرليوحتىلإفدهيفوصتلانإفاذل
نعناسنإلالاصخلكشتبةيلمعلاهذهفوصتلالهأفصيو.ةينطابلاةيبرتلا
اذهىلعريسيصخشوهفوصتملانإفاذلةيهلالالاصخلاىلعفرعتلاقيرط
ىعسيتقولاسفنيفويقالخألاجضنلاةلحرمىلإلصينأًالمآبردلا
.بحلايفينيدلادعبلاةيمهأنعاهيفنهربيلامعأبمايقللفوصتملا
فوصتملانإفليمجلكشيفءيشلكقلخهللانأىرييذلاداقتعإلااذهلةجيتنو
كلسياًدوهجملذبيوهفاذهلوتاقولخملالكيفليمجلاونسحلالمأتينألواحي
يفوصلاركفلاعضوىدأامك،ةايحلايفةداعسلاتاجردىصقأهلققحياًقيرطهب
اًمامتهإرثكأةيقلخلاوةيلقعلاتافصلاءاطعإىلإلوألاماقملايفينطابلابناجلا
يفةفلتخمقرطيمالسإلاملاعلايفدجوينهارلاتقولايفويرهاظلالكشلانم
ةينيدلاتاعماجلايفسّردُتيتلامولعلاعورفنماًصاخاًعرفاهلعجاممفوصتلا
.ةيكرتلا

ةنجللا
قيرط؛ةيفوصلاةوشنلا؛يفوصلاركفلايفةبحملا؛هللاةفرعم:ةلصتاذعيضاوم
.ةزجعملا؛فوصتلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(نماضتلا
ىلعمهضعبهدارفأدمتعيعمتجميفرزآتلاولدابتملانواعتلانماضتلابدَصُقي
عمنآرقلانمةريثكعضاوميفةنورقمةاكزلاةضيرفتءاجدقو.رخآلاضعبلا
ءادأنعًالضف،تاقدصلاجارخإىلعثحتتايآاًضيأكانهلب،ةالصلاةضيرف
قطانميفنيميقملاليُعلاوىبرقلايوذءارقفلابًةيادب،نيجاتحملاةدعاسمو،ةاكزلا
177و110تايآلا2ةرقبلاةروس:ةيلاتلاتايآلاهيلإتراشأاماذهو،ةبيرق

نماضتلا١٣٢



نونمؤملاةروسو26ةيآلا17ءارسإلاةروسو90ةيآلا16لحنلاةروسو277و
ةيهلإةضيرفةاكزلاةضيرفدعت.39و38تايآلا30مورلاةروسو4ةيآلا23
ترارقىلعموقت،ًةيرايتخاًةدابعاهلعجيالام,ةسمخلانيدلاناكرأنماًنكرو
.مالسإلايفنماضتلاةيمهألرشؤمهلكاذهيف.ةيدرف
يفوةمومذملاتافصلانمةينانألادمحمدع،يراخبلاحيحصنمةياورلاًقفو
امك.دسحلاوناودعلاوةيهاركلاذبنوةاكزلاةيدأتىلإاعددقهنأركذيملسمحيحص
اليذلاةقدصلاموهفمعسواًدمحمنأةلأسملاهذهبةقلعتمىرخأثيداحأحضوت
نمًةريبكًةعومجماًضيألمشتللب،بسحفلاملاينغلاريقفلاءاطعإىلعرصتقي
سانلاةلباقمونسحلامالكلالاثملاليبسىلعاهنمركذن،ةيناسنإلاتالماعملا
نمؤيال»:يلاتلايوبنلاثيدحلايفنماضتلارهوجأرقننأنكميو.ةماستبإلاب
نعسوململالاثملاامأ،)يراخبلاهاور(«هسفنلبحيامهيخألبحيىتحمكدحأ
اًديدحتو،ةنيدملايفنيملسملاكولسلالخنمرهظيفيعامتجإلانماضتلا
لكمهلاومدقوداليملادعب622ةنسةكمنمنيرجاهملااونضتحانيذلاراصنألا
.ةدعاسملاومعدلا
نوعلاديميدقتةرورضىلعصاخلكشبمالسإلادكؤي،هسفنقايسلايفو
ةهجنمدمحمركذيامك.ديفتسملافرشوةماركسميالبولسأبةدعاسملاو
ثيدحلايفو،نيملسملاريغهاجتهلمعنعهللامامألوؤسمملسملانأىرخأ
نماًءزجلثمييذلا،يمذلا،ملسملاريغلتقنأنيبتيدوادوبأهاوريذلايتآلا
هللامرح،ههنكريغيفاًدهاعملتقنم»:رانلااهباقعةميرجيمالسإلاعمتجملا
تانايدلاعابتأعميملسلاشياعتلانأحَّضودقيبنلانوكياذهبو.«ةنجلاهيلع
حبصأنهارلاتقولايفو.ققحتتنأنكمييتلارومألانمعمتجملايفىرخألا
عمنواعتلاباماًعونىّدؤتيتلارومألانمةيمالسإلاتاعمتجملايفنماضتلا
.ةصاخلاوةيموكحلاتاسسؤملا

لانُوأيقحليعامسإ
.ةاكزلا؛بيرقلاةبحم؛ةينيدلاةيلقألا؛عمتجملا؛ةيكلملا؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.بهونباثراحنع،6071مقر،ربكلا61باب،بدألاباتك،يراخبلاحيحص
سنأنبنع،6526مقر،...دساحتلانعيهنلا23باب،ةلصلاوربلاباتك،ملسمحيحص

.كلام
.كلامسنأنبنع،13مقر،...ناميإلانم7باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص
.ركبيبأنع،2760مقر،...ءافولايف165باب،داهجلاباتك،دوادوبأننس

١٣٣نماضتلا



)ةّيحيسمرظنةهجونم(رّوطتلا
نكتملةفلتخملاّةيحلاتانئاكلاعاونأّنأنمرّوطتلاةّيرظنلةّيزكرملاةركفلانّوكتت
ةّينمزةرتفلالخترّوطتيهلب،مويلااهيلعيهيتلاةلاحلاىلعةيادبلايف
–1809(نيورادزلراشتماقدقو.كرتشمبسنّطخيفتبصتناواًدجةليوط

فاشتكابرشععساتلانرقلايف)1913–1823(سالاولساردرفلأو)1882
ةّيلمعدنتستاّهلكاهيلإيتلاّيعيبطلاءافطصالاامكةرفطلايأرّيغتلاوتايلآلا
تارّيغتربعةطيسبةّيحتانئاكنمعاونألاترّوطتةّيرظنلاهذهقفوف.رّوطتلا
طيحملاعمملقأتلاطغضلعفبتّدأوةقحاللاتاّيرذللاهثيروتّمتةطيسبةعباتتم
تقولايفعاونألاةيدّدعتىلإًالوصواًديقعترثكألاكشأءوشنىلإ)ىوقأللءاقبلا(
ءوشنّمضاهينيعبصنةيادبلاذنمرّوطتلاةّيرظنكلذكتعضودقو.رضاحلا
لالخنماهلامكتساوةّيرظنلاىلعديكأتلانيرشعلانرقلايفّمتو،اهيلإناسنإلا
ىنعمكانهسيل»نيحلاكلذذنمو،ّيئيزجلاءايحألاملعوةثارولاملعتاجاتنتسا
يكسناجبودسويسودويثلوقيامك«رّوطتلاءوضىلعالإءايحألاملعيف
ايالخلالّوأءوشنلةّيحاضيإجذامنريوطتّمتكلذءانثأيف.)1975–1900(
اهسفنرّوطتلاةركفتضرفدقلو.ةمخضلاتاّيئيزجلايأرثاكتلاىلعةرداقلا
يفنوكلارّوطتىلعاهقيبطتّمتذإ،اًحجاناًّيحاضيإأدبمءايحإلاملعراطإجراخ
اًحلطصمرّوطتلاحبصأيلاتلابو.تافاقثلارّوطتىلعامكةايحللةقباسلاةلحرملا
التباثمجحهّنأىلعهقفومهفُيعقاولادعيمل،ةّيملعةقيرطبملاعلاريسفتلاًّيساسأ
ةّيفسلفلاجئاتنلاتيقبو.نيمئادءانفوءوشننمةنّوكمةّيكيمانيدةّيلمعلب،ّريغتي
اياضقلانيبنمف،قباسلايفامكلادجعضومرّوطتلاةّيرظننمةعبانلاّةيدئاقعلاو
ةلكشملاف.ةّيهلإلاقلخلاتاّيرظنعمرّوطتلاةّيرظنقفاوتىدمةيضقتشقون
،قلاخهلإبناميإلاعمرّوطتلاةّيرظنضراعتيفنمكتالشاقنلايفةّيساسألا
يفقلخلارابخأيفةدراولاءوشنللّيخيراتلاقايسلاةاعارمتّمتاماذإاًصوصخو
نمريبكددعضرتفيببسلااذهلو.اًّيخيراتهيلإرظنلايأسّدقملاباتكلا
.قلخلاةّيلمعبداقتعالاورّوطتلاّةيرظننيباًقفاوتكانهّنأنآلاىتحنيّيحيسملا
اًرمأهللابناميإلالعجترّوطتلاةّيرظنّنأيفىرحألابنمكتّةيساسألاةلكشملاف
حجانلكشباهتاديقعتواهعّونتوةايحلاءوشنريربتىلعةرداقاهّنألهنعىنغتُسي
جردنيو.ةّيعيبطقوفوةيلاعتمللعىلإعوجرلانودنمةفرصّةيعيبطةدعاقىلع
ثاحبأورّوطتلاةّيرظنفانصأقيبطتنكميىدميأىلإاًضيألادجلاطاقنتحت
ةّينيورادلا(امهيلإاهلقنوةّيناسنإلاةفاقثلاوّيناسنإلاكولسلاىلعكولسلا
.)يعامتجالاءايحألاملع،ةّيعامتجالا

رنياركنيمرآ
.ةقيلخ/قلخ؛قلخلاةّيرظن:ةلصتاذعيضاوم

رّوطتلا١٣٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(روطتلا
تاقولخملانمهيفامونوكلااهبهللاقلخيتلاةيفيكلابمتهييذلالؤاستلاناكدقل
،)815/200.ت(نايحنبرباجًالثمىريف.نيملسملاءاملعللمامتهاطحماًمئاد
،)869/255.ت(ظحاجلاو،)845/231ماعوأ،835/221.ت(ماّظنلاو
هيفامونوكلانأب)1185/581.ت(ليفطنباو،)1051/443.ت(ينوريبلاو
.ةيجيردتةروصبهقلخمتتاقولخملانم
نأبىريهنإفلوألاهاجتإلاامأ؛روطتلاةيرظنناحضويناهاجتامالسإلايفداس
ًالثمدعُتف.لسلستمروطتلكشىلعتأشندقاهتاديقعتواهعاونأعيمجبتاقولخملا
ةيلاقتنإلالحارملابرمتيتلاءايحألانمناجرملاو،ؤلؤللاراحمو،بلاحطلا
لقتنتيتلاتاتابنلاامأ.ةايحلاروطىلإتوملاروطنملقتنتءايحأيهف،ىلوألا
اهعاونأبليخنلاراجشأيهفيناويحلاروطلاىلإيتابنلاروطلانماهراوطأيف
هذهو،ناسنإلاوناويحلانيباًيلاقتنااًعوندعُتتناكدقفةدرقلاامأ.رمتلاليخنك
جهنملاامأو.صوصخلاهجوىلعينوريبلاوظحاجلااهاضتراةريخألاةيرظنلا
،تاقولخملانمقولخملكليسيئرعونقلخةيادبلايفمتهنأبىريهنإفيناثلا
اذهبسحبو،ةيوناثلاةيفينصتلابترلالكيجيردتلكشبوهنعتروطتثيح
يفليفطنباهضرعاماذهو،عاونألانيبةيلاقتناةلحرمكانهسيلهاجتإلا
باتكيفينوريبلاو،ناويحلاباتكيفظحاجلافصودقل.ناظقينبيحهفلؤم
يتلابابسألا،ةميركلاراجحألانعثدحتييذلاورهاوجلاةفرعميفرهامجلا
،ءاقبلالجأنمعارصلاو،ةيداملاةئيبلاريثأتك،روطتلاةيرظنبمويلاىعُدت
هنإفينوريبلاامأ.يعيبطلايئاقتنإلاماظنلابرثُأتيتلاةيتايحلاةئيبلاعمفيكتلاو
كلذذنمو،يعيبطلايئاقتنالاماظنلاباًضيأوهرثؤينأعيطتسيناسنإلانأبىري
:ًالثمةفلتخمتاحلطصمروطتلاةيرظنىلعنوملسملاءاملعلاقلطأنيحلا
.«ليمكتلا»وأ،«ىرخألاولتةرمرهظتيتلاةمكحلا»
رشعسداسلانينرقلايفبرغلاىلإنيملسملانييئوشنلاتاروصتتلصودقل
كلتىلوأدجنثيح.كانهنيركفملابترثأيتلامجارتلاقيرطنعرشععباسلاو
نوفوبو،)1892–1744(كرامالدنعروطتلاةيرظنراكفأيفتاريثأتلا
اهسسأعضويتلاروطتلاةيرظنداورنمناربتعُينيذللا)1788–1707(
دعب.)1913–1823(سالافو،)1882–1809(نيورادنملكدعباميفةثيدحلا
ءاملعلاأدب،رشععساتلانرقلايفيمالسإلاملاعلاىلإنيورادراكفأتلصونأ
يناغفألانيدلالامجناكف.ةيرظنلاهذهلضراعموديؤمىلإنومسقنينوملسملا
اذهانمويىتحو.ةيرظنلاهذهلنيملسملانيضراعملالوأنم)1897–1838(
ثيح،ةيداموداحلإالإيهامةينورادلاةيرظنلانأنيملسملاءاملعلاضعبىري
نأبنونمؤينوضراعملاءالؤهف.اهتروريصواهدوجوديدحتباهسفنةداملاموقت
.نوكلااذهلقلاخكهللادوجويغلتروطتلاةيرظن

١٣٥روطتلا



تاسسؤمعمبنجىلإاًبنجلمعتايكرتيفةيديلقتتارايتوةينيدتاعامجكانه
ةيقلخلانععفادتوةينورادلاةيرظنلاضحدىلعةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
ريزاييدمحدمحمكرابكءاملعىريكلذنمسكعلاىلع.يكذلاميمصتلاو
داضتكانهسيلهنأب)1971–1882(نمليبيحوصنرمعو،)1942–1878(
.يمالسإلاداقتعالاوةينورادلاةركفلانيبضقانتوأ

رادقريبدمحم

)ةيحيسمرظنةهجونم(يندملانوناقلاوةينيدلاميلاعتلا
نيدلانيبةقالعلاريمضلاوداقتعالاةيرحأدبممظنيةيناملعلاةيروتسدلاةلودلايف
ثيحنمةماعلاهتيعرشبنوناقلادوسياًيدئاقعواًينيدةدياحمةلوديفو.ةلودلاو
.ةلودلاهذهاياعرنيباًينوناقةقالعلاميظنتلالخنمىرخألاريياعملاىلعأدبملا
،ةيفسلفوأةينيدرداصمىلعةزكترملاريياعملاكلتىلعةخسارنوناقلاةيولوأو
تكرتيتلاو،)اًنايحأةفينعلا(ةينيدلاتاعارصللةجيتنيبرغلاملاعلاخيراتيفيه
عمتجملايفف.ةيسايسلاوةيفاقثلاةركاذلاىلعثيدحلارصعلاةيادبعماهرثأ
صوصخبدحاويأربةلودلادارفأكرتشيالاًيفسلفواًينيديددعتلاوثيدحلا
ميلاعتلاةّيهامو،هـللادوجونعو،صالخلاىلإةيدؤملاقيرطلانعلاؤسلا
ةلودلانوكتامدنع.يعمتجملاشياعتلايفمهسياهنمٌّلكو،ةحيحصلاةيفسلفلا
هسفنيسايسلاماظنلانوكيساهنيح،ةنيعمةينيدرظنةهجووأةعامجبةدَّدحم
اهتمهمبمايقلاةلودلاناكمإبنوكينلاهدنعو.ةلصاوتمتاعارصلاًردصم
)ينيدلا(صالخلااياضقنوكتكلذل.يلخادلاملسلانامضيفةلثمتملاةيقيقحلا
صاصتخانوكيو.ةيسايسلاةدايسلابةقلعتملاكلتنعةلصفنمةيناملعلاةلودلايف
اياضقف؛ةيوامسلارومألابسيلو،نوناقلاونمألاومالسلاكةيويندلارومألابةلودلا
.نينطاوملاةيرحراطإيفكرتُتةقيقحلاونيدلا
ىلعهتردقيفءرملاةيرحاهيناعملمشأيفينعتريمضلاوداقتعالاةيرحنإ
سراميفيكو،نمؤياذامبو،اًساسأنمؤيناكنإو،حيحصهنأبنمؤيامديدحت
.ةينيدميلاعتلاًقفوهتايحطمنددحيو،نيرخآعمةعامجنمضوأ،هدرفمبهناميإ
ىلعيتاذلاهرهوجبرداقلاناسنإلاةماركباًضيأةلودلافرتعتكلذلالخنمو
هذهتناكءاوس،هريمضمامأاهتيلوؤسملمحتوةيقالخألاتارارقلاذاختا
نأامك.ىرخألارارقلاعنصرداصموأنيدلاىلعةدنتسمةيريمضلاتارارقلا
ىلإ–ةنيعمفورظيف–يريمضلارارقلاروطتةيناكمإاًضيأمرتحتةلودلا
لخدتال.ةلودلاريياعمعمضقانتتةينيدريياعمللاثتمالاىلعيمازلإرابجإ
نوناقلانأل،عارصيفةيناملعلاةلودلايفًةداعيندملانوناقلاوةينيدلاميلاعتلا
ضرفتةيناملعلاةلودلاالف:ةفلتخمعيضاومىلعزكرتةينيدلاميلاعتلاويندملا

يندملانوناقلاوةينيدلاميلاعتلا١٣٦



لكشديدحتك،ةتحبةينيداياضقنعاهتيلوؤسمنلعتالو،نيعمناميإروتسد
بلاطتىرخأةهجنمةلودلانأامبنكلو.ًالثمينيدلاميلعتلاوأةدابعلاسوقط
امدنع،مادصىلإكلذفالخبرمألالصيدق،يندملانوناقلللاثتمالابماعلكشب
نوناقلاهمظنييذلايرهاظلانينمؤملاكولسىلعةدنتسمةينيدلاميلاعتلانوكت
ميلاعتلاباسحىلعوأةلودلانوناقباسحىلعالإهلحنكميالٌعارص،اًضيأ
ينيدلاعيرشتلاىظحيةيداحتالاايناملأةيروهمجلينوناقلاماظنلايفو.ةينيدلا
نمءافعإلاىلعاًديكأتنمضتيهنأةجردل،ةلودلانيناوقلباقمةزرابةناكمب
)اًيلاحةلّطعملا(4ةداملاصنت:يروتسدقحكةلودلانوناقللاثتمالابمازتلالا
نععانتمالانكميهنأىلع]يناملألاروتسدلا[يساسألانوناقلايف3ةرقفلانم
ءارجإكوهنأالإ.ريمضلاوداقتعالاةيرحبقلعتتبابسألةيركسعلاةمدخلاءادأ
ةدملانعديزتةليدبةمدخةيركسعلاةمدخلاءادأيضفارىلعضرُفيضيوعت
دييقتوأكاهتناةيعرشىدموهانهفالخلاعضومو.ةيركسعلاةمدخللةينمزلا
ةمكحملاتغلأدقف.ةينيدلاميلاعتلاىلإدانتساللةجيتنكىرخألاةيساسألاقوقحلا
يفمدلالقنضفرجوزلةيئانجةنادإاياضقلاىدحإيفةيداحتالاةيروتسدلا
مدلالقنتضفردقةجوزلاتناكو–اهتايحذاقنإلهتاجوزىدحإلىفشتسملا
.ةيلقعلااهاوقلماكبيهواًضيأكلذبًةحّرصمةينيدبابسألاهيلإ
يندملانوناقلللاثتمالابقلعتياميفاًينيدةرَّربمتاءانثتسابفارتعالالاحيفو
تاءانثتسادوجوبًالثمحمسُيامدنعف:رابتعالانيعبةاواسملاأدبمذخأةلودلاىلعف
حبذ(ةينيدبابسألريدختنودبتاناويحلاحبذىنستيلناويحلاةيامحنوناقل
نيرازجلاقحنمطقفءانثتسالااذهنوكينلاهنيح،)ةيدوهيلايف«هطيحشلا»
.اًضيأنيملسملاولب،مهدحودوهيلا
ءاضقلاماكحأىظحتيندملانوناقلاوةينيدلاميلاعتلانيبمداصتلاثدحيامدنع
اذهرهظيو.لصفلاةملكلااياضقلاهذهيفاهلنوكياماًبلاغو،ةصاخةيمهأب
تشقونيتلاةيضقلا،سرادملايفةينيدلاةلالدلاتاذسبالملاةيضقيفاًيلج
حرُط.تاملسملاتاملعملاسأرءاطغةيضقيهوالأ،ايناملأيففثكملكشب
رتوتلانمةلاحتهجاويتلاةيروتسدلائدابملانمديدعلاثحبلاةلواطىلعانه
يتاوللاتاملعمللةيباجيإلاداقتعالاةيرحنيباهلنزاوتقلخةلودلاىلعناكو
نهلةبسنلاباذهف،ةسردملايفسيردتلاءانثأىتحسأرللءاطغءادترابنبغري
نوكيسسأرلاءاطغليموكحرظحيأنإفيلاتلابواًمِزلماًينيداًرايعمّلثمي
ىرخأةهجنمو؛ةهجنماذه،نهتنهمةسراممنمنهعنمةباثمبنهلةبسنلاب
نأمهنكمينيذلامهئايلوألةيبرتلاقحوتاذيملتلاوذيمالتللةيبلسلاداقتعالاةيرح
دايحلاأدبمعمقفاوتيٍلكشبةيوبرتلااهتفيظوبةلودلامايقبوجوىلعاوّرصي
بجومبهنأىلعةيداحتالاةيروتسدلاةمكحملاتدكأدقو.يجولويديألاوينيدلا
لصفلاىنعمبيجولويديألاوينيدلادايحلامهفبجيال]روتسدلا[يساسألانوناقلا

١٣٧يندملانوناقلاوةينيدلاميلاعتلا



ةيرحمعديًالماشواًحتفنماًفقومهرابتعابامنإو»،ةلودلاوةسينكلانيبمراصلا
BvR،ةيناملألاةيروتسدلاةمكحملا(.«فئاوطلاةفاكلداقتعالا 1436/02 2(.
اهسفنب)2003ماعل(سأرلاءاطغبقلعتملااهمكحيفةيروتسدلاةمكحملاددحتملو
تبلاًةصاخو،يليصفتلكشبةسردملايفاهبحومسملاةينيدلاتالالدلامجح
ةدايسلاىلعًءانب،كلذديدحتتكرتلب،للخلاباًباصميسردملامالسلارابتعاب
ةينيدلاتالالدلامجحديدحتنعةلوؤسملاتايالولاتاناملربل،تايالوللةيفاقثلا
نمطيلخىلإمكحلاىهتناكلذلةجيتنو.ةدحىلعةيالولكنوناقيفاهبحومسملا
ماعل(سأرلاءاطغبقلعتملاريخألااهمكحيفو.ةفلتخملاةيداحتالاتاعيرشتلا

صنيذلاو–ايلافتسيونيارلالامشةيالويفسرادملانوناقنأشب)2015
هتاذتقولايفتربتعااهنكل،-سأرلاءاطغءادتراىلعمراصرظحىلع
ةيداحتالاةيروتسدلاةمكحملاتمكح،اهباًحومسمةيدوهيلاوةيحيسملازومرلا
ءادترانأل،ةملعملاىدلداقتعالاةيرحعمهقفاوتنكمياللماشلارظحلانأب
سوملمديدهتلاحيفطقفهرظحنكميينيدبجاوءادأهرابتعابسأرللءاطغ
BvR(ةلودلادايحلوأيسردملامالسلل)يونعمديدهتدرجمسيلو( 471/10 1(.
دضوروتسدللاًفلاخماًكاهتناةينيدلاتالالدللةيواستملاريغةلماعملاربتعُتامك
.ةاواسملابقلعتملايساسألانوناقلا
يناملعلاهئدبمبةيداحتالاايناملأةيروهمجليروتسدلاماظنلانإلوقلانكميًالامجإ
–حيتي،اًيجولويديأواًينيدةلودلادايحأدبميأ،هسفنتقولايفنايدأللقيدصلاو
دعتمحبصأٍعمتجميفاًضيأ

ةلودلايفيناملعلانوناقلانيبنزاوتقلخ–اًينيداًدِّ
ثدحتننأبسانملانمو.عمتجملايفةينيدميلاعتةنعرشبتابلاطموةيطارقميدلا
.ةلودلاونيدلانيبيررحتلصفكأدبملااذهنع

نياتشهنيت
.ةالصلاةمدخ؛ةينيدلاةسرامملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةهلآلادّدعت
لاكشألانمو.ةهلآلانمديدعلادوجوبينيدلاداقتعالاىلإةهلآلادّدعتريشي
ةيثونيهلاكانهاهضعبعمةلخادتمتارايتنماهلاموةهلآلاددعتلةصاخلا
«Henotheism»)كلذكو)ىرخأةهلآةدعسأرىلعىلعأهلإةدابعيهو
.)ىرخأةهلآدوجوراكنإنوددحاوهلإةدابع(«Monolatrism»ةيرتالونوملا
دحاولاهلإلاةدابعوأةينادحولايفاًيئزجنابصتةيرتالونوملاوةيثونيهلا
«Monotheism»،اًقلاخىلعألاهلإلالاثملاليبسىلعربتعُيامدنعكلذو
ىلعألاهلإلاصئاصخلرهاظمنعةرابعةهلآلاهذهنأو،ىرخألاةهلآلل
.دحاولاهلإلاةدابعلالخىرخأةهلآدوجوراكنإمتيامدنعوأ،ةفلتخملاهتاردقو

ةهلآلادّدعت١٣٨



وأ«Monism»ةيدحاولايفةينادحولانمةنيعملاكشأبصتنأنكميلباقملاب
أدبمكدحاولاهلإلاىلإًالثمرظنُيامدنعكلذو،«Pantheism»دوجولاةدحو
ةروكذملاعاونألاهذهنيبحضاولكشبلصفلااًمئادنكميالكلذل.هلمكأبعقاولل
ةلأسميفحوضوبتبلانكميالامك.نايدأللشاعملاعقاولايفهـللابناميإلل
ةليصأةينادحوٍةركفلاًفّرحمًالكشًالثمهرابتعابةهلآلاددعتليخيراتلافينصتلا
يلصألالكشلاةهلآلاددعترابتعايأ،سكعلاوأ)1954–1868،تيمشملهليف(
.)1776–1711،مويهدفياد(نيدلل
داقتناناكو،اًيرتالونومةيادبلايفناكيربعلاسدقملاباتكلايفهـللامهفنإ
ةهلآلةيسقطلاليئارسإينبةدابعدضاًهجوم)عشوهوأايليإلثم(ءايبنألاضعب
)داليملالبقسداسلانرقلالالخ(يلبابلايبسلاةرتفيفمهفلااذهلّوحتو.ىرخأ
ٍضفرلةهلآلانمديدعلاةدابعتضرعتاًدعاصفةرتفلاكلتذنمو.ةينادحولاىلإ
يفرمتسايذلارمألاوهو،)ناثوألاومانصألاةدابعلثم(ةلطابةدابعكيلدج
كلذعمو.)1:23ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر:ًالثمرظنا(اًضيأديدجلادهعلا
ناميإلالكشبةلثمتمةهلآلاددعتلةيلمعلاتامسلاضعبلريثأتكانهلازيال
اًريثكهنأامك.نيسيدقلاميركتبناوجضعبيفوأنيطايشلاوسيلبإوةكئالملاب
ةيمالسإلاوةيدوهيلارظنلاةهجونمدقنلليحيسملاثولاثلاميلعتضّرعتام
.ةهلآلاددعتىلإةدوعوةساكتناهرابتعاب
ىلإاًيئزجريونتلارصعذنمةينادحولاوةهلآلاددعتنيبيلدجلاضراعتلالّوحت
لباقملابةينادحوللىزعيو،ةهلآلاددعتلنآلاىزعُيحماستلاحبصأثيحب،ضيقنلا
ئطختاماًبلاغةيجولويديألاتاضقانتلاهذهنكلو.ينيدلافنعلاوبصعتللليملا
ةلخادتملاتارايتللكلذكونيينيدلاحماستلاوأبصعتلابابسأتاديقعتلاهريدقتيف
ةقيقحلانأباًيتوهالواًيفسلفكلذىلعناهربلانكميو.ةيحلاةنايدلايفهـللاموهفمل
رخآءيشيأزواجتتامدنعةديحوةقيقحةيقطنمبابسألنوكتنأدبالةيهلإلا
لب،ةيددعلاةيحانلانممهفُتالةينادحولاهذهوأدّرفتلااذهنأالإ.)هيلعومست(
هنأاملاط،ةيزمرلاوأةقفاوملاتاليثمتلانمةعونتمةعومجملحمسيٍزّيمتىنعمب
.هيلإزمريامعملثمملازمرلانيبطلخلامتيال

لكيولتيمشيريب
.ثولاثلا؛قوفتلا/ومسلا؛زمرلا؛ةينادحولا؛ةينثولا؛هـللا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(تاجوزلادّدعت
لجرلهعمنكمييذلاجاوزلانمعونلاكلذوهاًمومعتاجوزلادّدعتبدوصقملا
يفجوزنمرثكأةأرمالنوكينأكلذكودحاونآيفةجوزنمرثكأهيدلنوكتنأ
امهو،تاجوزلاددعتلطقفناتصاخناتلاحسدقملاباتكلايفكانه.هتاذتقولا

١٣٩تاجوزلادّدعت



رفس(قالطلاةلاحيفةبقاعتملاتاجوزلاددعت:ميدقلادهعلايفطقفناتدوجوم
نمازتملاتاجوزلاددعتكلذكوةجوزلاةافوةلاحيفوأ)4–24:1عارتشالاةينثت
باجنإنامضلجأنمهتاذتقولايفةجوزنمرثكأبجاوزلالجرلانّكمييذلا
ميدقلادهعلايفاذهتاجوزلاددعتعيرشتو.)16،29نيوكتلارفس(لافطألا
ددعتضفرو.قالطإلاىلعةيحيسملاهانبتتملطقفميهارباةلاحيفىورييذلاو
دهعلايفةقحالةرتفيفديحوتلاموهفملاخدإباًقيثواًطابترااًطبترمهدجنتاجوزلا
يفاًيزمرهضرعمتليئارسإراتخملاهبعشعمدحاولاهـللانيبدهعلاف.ميدقلا

ددعتوتاجوزلاددعتنيبطبرلاىلإرشابمريغلكشبىدأاذهو،جاوزلاةروص
ةيحيسملايفرظنُيناكميدقلاليئارسإبعشفالخبو.هتبراحمبجتيذلاةهلآلا
ميلاعتعمقفاوتملاديحولاجاوزلالكشهنأىلعيداحألاجاوزلاىلإاهتايادبذنم
ةيرورضلاةقفاوملاعمتاجوزلاددعتةركفضقانتتةيحيسملاةديقعللاًقفوو.عوسي
اعدامكلماكتملاولدابتملايصخشلابحلادوجوعموةجوزلاوأجوزللةلماكلاو
نكلو.)12–19:3ىتمبسحبليجنإلا(ةأرملاولجرلانيبةقالعلايفعوسيهيلإ
ةينيدلاعاضوأللطقفسيلهدوجوبنيديجاوزلالاكشأنملكشيأنأامب
يفةلماعيديأىلإًالثمةجاحلاك،اًضيأةيداصتقالاوةيعامتجالاولبةيقالخألا
ةطاسببتاجوزلاددعتضفرمتيالأبجي،لافطألاباجنإةيمهأوأةرسألا
نيسنجللحيتتةيداصتقاوةيعامتجالكايهدادعإهسفنتقولايفبجيلب،ةطرفم
.لدابتملاامهصالخإونيصخشنيببحلاهساسأديحوجاوزيفاًعمشيعلا

ربورغرتنوغزناه
.ةيسنجلاةايحلا،ةبحملا؛ةجوزلا؛ةأرملا؛ةرسألا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(تاجوزلاددعت
ددعتلاامأ،دحاوتقويفةجوزنمرثكألجرلاجوزتينأوهتاجوزلاددعت
اماذهويبرعلاعمتجملايفاًرشتنمتاجوزلاددعتناك.زئاجريغوهفةأرملل
ددعتبيصوتنآرقلايفةيآدجوتالهنأالإ،ةفلاسلاتاراضحلاهيلعتناك
يفًالصأذختتيتلا4ءاسنلاةروسنم3ةيآلانأىتح،هيلعزفحتوأتاجوزلا
.ىماتيلاتانبلاقوقحةيامحلفدهت،ددعتلاعيرشت
نيبينوناقلاىوتسملاىلعةيحالصلااهلنوكتنأددعتلاةركفتعاطتساكلذعمو
ىلإدوعيببسلاو،يلاحلاتقولاىلإيمالسإلاخيراتلاةيادبذنمنيملسملا
قيبطتلايفلاثملاليبسىلعاذهرهظيو،نآرقلايناعمنعةديعبلاتاريسفتلا
ىلإعوجرلانودوةيرحباًيبسنسراميددعتلانأوهو،ملسملاعمتجملايفيلمعلا
اًيفاضإاًءزجلثميالتاجوزلاددعتنأحيضوتللو،نآرقلااهعضويتلاطورشلا
ددعتلامكحجارختساتالواحماًراركتواًرارممتت،ةيلماعتلاتادابعلانمضجردني

تاجوزلاددعت١٤٠



،اهيلععمجملاريغلئاسملانمةلأسملاهذهدعتكلذمغرو،ةدحىلعةلاحلكنم
ريغتبريغتتتاجوزلاددعتةيفيكف،اهلةدحومةيقيبطتةسراممبايغىلإىدأامم
،اًينوناقددعتلاءاغلإلصحسنوتوايكرتكنادلبلاضعبيفف،ةقطنملاوعمتجملا
صخياميفةمهمدويقضرفترصمونانبلوايروسكىرخألانادلبلاضعبيفو
ميلستوأةمكحملانماهتعجارممتيةيعامتجإلاةلاحلابةقيثويفرارقإلاوهوددعتلا
.ةأرملاةهجنمرارقإ
جاوزلاوهيداحألاجاوزلانأرضاحلاوأيضاملايفءاوسنيملسملابلغأىري
ددعتاًضيأديؤتةملسملاةيعامتجإلاتاقبطلانمريثكلانأحيحص.عورشملا
ةيفاقثلالكايهلاولاكشألانأالإ،يهقفلاوينيدلاروظنملانمتاجوزلا
دييقتىلإتدأيتلابابسألانمو،تاجوزلاددعتلًةضفارىقبتةيعامتجإلاو
يفف،ةيداصتقإلاوةيعامتجإلاوةينوناقلاعناوملايهتاجوزلاددعتةسرامم
رومألانمربتعيوهف،ةمكاحلاةبخنلانمددعتلاةسرامممتت:ًالثمايزيلام
ةيضرفلافالخىلعو.فيرلايفبخنلادنعاًضيأرهظتةسرامملاهذه،ةيلامكلا
يفامأ،ةردانلاتاسرامملانمايقيرفإبونجيفتاجوزلاددعتدعُيةروهشملا
ةيلاعتاجوزلاددعتراشتناةبسننإف،جيلخلاةقطنميفديدحتلابو،ةيبرعلالودلا
يتلااياضقلانمتاجوزلاددعتىقبينهارلاتقولايفو.ىرخأنادلبعمةنراقملاب
.ةيناملعلاوةيئاسنلاوةيوثادحلاوةيديلقتلاتاشاقنلاراطإيفةداحتاشاقنريثت

ركوتناسحإ
.سنجلا؛ةرسألا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(فارعألاوناميإلاميلعت
ةسينكلاميلاعتسسألعماجلاحلطصملاوهفارعألاوناميإلاميلعتريبعتّنإ
فئاوطلايفو.كلذنمقّقحتييذلاّيلاثملاّيحيسملاكولسلاوةّينومضملا
عماجمترارقّدعت)ةّيتناتستوربلا،ةّيسكذوثرألا،ةّيكيلوثاكلا(ىربكلاةّيحيسملا
اًساسأ)451(ةينوديقلخو)431(سسفأ،)381(ةّينيطنطسقلا،)325(ايقين
ميناقألانماًدحاو،عوسيّنأبناميإلاتارارقلاهذهنّمضتت.ناميإلاروتسدل
ميرمنمدولومّقحٌناسنإوّقحٌهلإءاوسّدحىلعوه،دحألادحاولاهللةثالثلا
رهوجلاةّيهامءارقتساةّيلاثمةقيرطبنكميعوسيكولسلالخنمو.ءارذعلا
يفهبناجىلإفقتورخآلاناسنإلامرتحتةيهانتمالةّبحم:ّيقيقحلاّيناسنإلا
طيخكو.)48–5:43ىتمرظنا(هلاًّودعرخآلااذهناكولىّتحةّدشلاتاظحل
نيياقلهللالاؤسنماًءدب«؟كوخأنيأ»:سّدقملاباتكلايفلاؤسلاّدتميحضاو
:25ىتمرظنا(ةمايقلاموينّايدلالاؤسىلإًالوصو)4:9نيوكتلارفسرظنأ(

ّنأل،اًضعبانضعبّبحنل]ءابحألاةوخإلااهّيأ[»:وهيراسلارمألاف.)36–34

١٤١فارعألاوناميإلاميلعت



ملّبحيالنمو.هللافرعيوهللانمِدلُودقفّبحينمّلكو،هللانميهةّبحملا
ديحولاهنبالسرأدقهللاّنأ:انيفةّبحملاترهُظأاذهب.ّةبحمهللاّنأل،هللافرعي
ىقالتيحيسملاعوسيب.)9–4:7ىلوألاانحويةلاسر(«هبايحنيكلملاعلاىلإ
عوسيف؛)«بآلاىأردقفينآرنم».14:9اّنحويرظنا(هللاعميلاتلابرشبلا
يفتوهاللاطبتريببسلااذهل.ةّيرشبلاوةّيهولألانيبسامتلاّطخوهحيسملا
ةّقلعتملاةسوململاتاميلعتلاعيمجف.قيثولكشيفناسنإلاملعبةّيحيسملاميلاعتلا
–345(نيطسغوأّربعامك،ةّبحملاّةيصولّيجهنممعربتىوساًذإتسيلكولسلاب

اماًبلاغةهفاتتاميظنتّنأركننالو.«ءاشتاملعفاوَّبحأ»:هلوقبكلذنع)430
تاّرمتّدأوّيساسألاهّجوتلاوحنَةرظنلاقيبطتلاوةسرامملاةّيلمعيفتقاعأ
لّوحيذلارمألا؛ّيهاونلاواياصولاءوضىلعكولسللهيفغلابمديدحتىلإةديدع
ىلإ،اًضيأةّيدوهيلاكولسلاةرفيشىلإامّدحىلإدانتسالابو،بيرالبةّيحيسملا
ملعقتاعىلعةاقلملاةلجعتسملاةّمهملاّنإفكلذل.يهاونلاواياصوللةنايد
.قالخألاوناميإلاميلاعتبلصيفديدجنمّةبحملاعضويهريشبتلاوتوهاللا

ستنأرتيب
.ناميإلاروتسد:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ريسفتلا
دحألةبسنلاب،سّدقملاباتكلااًصوصخو،ٍتابوتكمليوأتملعوّنفوهريسفتلا
.ديدجلاوميدقلاهيدهعيفسّدقملاباتكلابدأليوأتوهةّيحيسملايفو.نايدألا
اهتّيجروتيلواهتوهالىلإاهتايادبذنمةّيحيسملايفصوصنلاليوأتيمتنيو
أرقتو.ةفلتخمقرطبميدقلادهعلاصوصننولّوؤيديدجلادهعلاباّتكف،اهاوقتو
عوسيصخشءوضىلعسّدقملاليئارسإباتكأدبملايفىلوألاةّيحيسملا
ةءاضإلاوهنعنالعإلاّمتاًنّيعماًرضاحّنأصوصنلاهذهيفدجتيهف،حيسملا
اًدئاردهعلابعشلوحسّدقملاباتكلاديلقتراتختو،حيسملاثدحلالخنمهيلع
يفةمدختسملاليوأتلاتّايلمعّنإ.ةّصاخلااهقالخأوةّصاخلاتاذلامهفلاًّيداشرتسا
ىلإتالّيختلابىألمةثيدحلاسيياقمللاًقفورهظتوريبكلكشبةرّيغتمراطإلااذه
ّيخيراتلاىزغملابلاوحألابلغأيفاًريثكّمتهتالاهنوكةّيفسعتوريبكّدح
ناكيذلاعساولاحوتفملاىدملاقفاوتاهّنأالإ.ّيبدألاقايسلابوأّيلصألا
توهالوأسوريموهدئاصقليوأتلاحوهامكةميدقلاروصعلايفاًدوهعم
.ةثيدحلاةّيدوهيلاصوصنلا
نمةّيوبنةرابعوهو:دعولاقيقحتجذومنةلوادتملاليوأتلاتّايلمعتحتجردنيو
ةروصلاف:ّيطمنقباطتىلإرظُنياماًبلاغو.حيسملاعوسيباهطبرّمتميدقلادهعلا
ّلدت)ّنملا،ءارحصلايفليئارسإينبةلحر،قداصيكلم(ميدقلادهعلايفةّيطمنلا

ريسفتلا١٤٢



يفةسينكلاةلحر،حيسملاعوسي(ديدجلاداحتالايفةقباطملااهتروصىلعاًقبسم
دهعلابسحتاراعتسالاوتازاجملابستكتو.)اّيتسراخفإلا،يضرألانمزلا
تاطابتراةدعاقىلعاًّينفهليلحتّمتيسّدقملاباتكلاّصنف،ربكأةّيمهأديدجلا
همهفنكمييذلاليوأتللةّدامهرودبمّدقيهّنأامك،رضاحلانمزلابةّيزمرّةيوغل
.حيسملابناميالالالخنم
ةّيحيسمةءارقنعريبعتوهصوصنللىلوألاةسينكلاليوأتّنإفببسلااذهل
ماثللاطيميديدجلادهعلاو،هيفرضاحوميدقلادهعلايفنماكحيسملا:ةّيناحيسمو
ةّيصولاّدعتو.)18–3:12ةيناثلاسوثنروكرظنا(ميدقلادهعلاىزغمنع
باتكللبسانمليوأتحاتفمبيرقلاوهللاةّبحمىلإةوعدلايفةلثمتملاةجودزملا
–22:37ىتم؛10–13:8ةيموررظنا(هللماكلاىزغملااهيفّفثكتيسّدقملا

نيبلصفييذلاّيخيراتلايعولارّوطتثيدحلارصعلالئاوأيفطقف.)40
اذهيف(رضاحلانمزلايفبولطملاىزغملاوّيلصألاّيخيراتلاىزغملا
تاعماجلايفاهسفنليوأتلاتاّيلمعتضرفنيحيفف.)ّيدقن–ّيخيرات:لاجملا
ّدضاًبلاغو–رشععساتلاورشعنماثلانينرقلانّابإةّيتوهاللاةّيتنتستوربلا
تقلغأ،نيّيداعلاسّدقملاباتكلاءاّرقوةسينكلايفةّيلوؤسملاباحصأةمواقم
ىّتحرمألااذهمادو،ّيدقنلاّيخيراتلاليوأتلامامأبابلاةّيكيلوثاكلاةسينكلا
قارتخالاقّقحتو.1943ماعرشعيناثلاسويبابابللسدقلاحورلاماهلإروشنم
)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملاديىلعّةيكيلوثاكلاةسينكلايفّيئاهنلا
Deiهللاةملك(ّيهلإلايحولايفيدئاقعروتسدلالخنم Verbum(ماعيف

لامكتساّمتيفةّيبدألاوةّيفسلفلافراعملاريثأتبوثيدحلارصعلايفاّمأ.1965
خيراتلامكةءارقلاةّيلمعوئراقللميقتبيلاسأبّيخيراتلاهّجوتلاتاذبيلاسألا
ّيتوهاللامهفلابةيانعلاوةّيخيراتلاليوأتلاتاّيلمعبستكتكلذبو.اًريبكاًنزويّقلتلا
.اًديدجًالولدم

سواهكابتونك
.يدقنلايخيراتلاجهنملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ريسفتلا
اممهريغنعهبلدتسيامبىنعملاراهظإو،ضومغلافشكوهريسفتلافده
قوطنملاظفللانعماهبإلاةحازإيفلذبُتيتلادوهجلاكلتوهريسفتلاف.هبطبتري
نمضولوألاماقملايفريسفتلابدصُقي.هيناعموهدصاقمحيضوتلبوتكملاوأ
هوجونايبو،هيناعمربدتو،ميركلانآرقلايناعمحيضوتةيمالسإلامولعلاراطإ
.ةميركلاهتايآهيلعتوطناامحرشو،هيفزاجعإلاوةغالبلا
صاخملعدعباميفميركلانآرقلاتايآريسفتيفةلوذبملادوهجلانعأشندقلف

١٤٣ريسفتلا



نآرقلاتايآريسفت)1:تايوتسمةثالثىلإمسقنيريسفتلاملعف.ريسفتلاملعىعُدي
وأ،تافلؤملا)3،نآرقلاريسفتيفعبتُتيتلاقئارطلاوئدابملاملع)2،ميركلا
،ةوبنلاةيادبعمنآرقلاريسفتأدبدقل.نآرقلاتايآرسفتوحضوتيتلاريسافتلابتك
نيبيوحضويناكدقف،نآرقلللوألارسفملاوهاًدمحميبنلانأبرثألايفءاجدقلف
يبنلاتاريسفتمويلادجنثيح،نآرقلاتايآنممهيلعلكشأوضمغامهباحصأل
يبنلاةباحصضعبماقدعباميفو.ريسفتلابابيفثيدحلابتكيفنآرقللدمحم
ريسفتيفاًمهماًروداهانعمبعلييتلاتاملكلاريسفتبسابعنبامهسأرىلعو
لغشيلةعساوتاوطخوطخينيعباتلارصعيفريسفتلاملعذخأدقل.نآرقلا
،دمحميبنلاتاريسفتتدجوثيح،ةيمالسإلامولعلالاجميفربكأًةحاسم
.نيودتلاىلإاهقيرطنيعباتلاوهتباحصو
بعليثيح:ةغللاوخيراتلاامهوالأ،نييرهوجنييوتسمنآرقلاريسفتملعمضي
كلذكودمحميبنلاىلعنآرقلاهيفلزنيذلانمزللةيخيراتلاتايطعملايفثحبلا
ةيلمعيفاًريبكاًرودكاذنآةيبرعلاةغللااهبزيمتتتناكيتلاتايصوصخلا
نمزبقلعتتنأنكميةميركلاتايآلايناعمنإفساسألااذهىلعو.ريسفتلا
نكمياليتلاةدعاقلاوساسألاةداملالكشتةيوغللاوةيخيراتلاتاساردلاف.اهلوزن
يبرعناسلبلزنهنألمهتعيبطبنآرقلانومهفيةباحصلاناكدقل.اهنعءانغتسالا
ىلع،يبنلارسفيملكلذلوهنممهيلعلكشأامعدمحميبنلانولأسياوناكونيبم
نآرقلاتايآريسفتيفةدراولاثيداحألاف،نآرقلالك،ملعلالهألاوقأنمحجارلا
يفةبوعصنودجياوأدبدقفنورخأتملانوملسملاامأ.نآرقلاىلإةبسناًدجةليلق
تناكفتايآلاقايساولهجمهنألكلذويغبنيامكهدصاقمىلإلوصولاونآرقلامهف
ةلازإيفنيعمريخميركلانآرقلاتايآلنيعباتلاوةباحصلاتاريسفتوتاحيضوت
.بعاصملاهذه
ريسفتلا:امهو،نيقيرطنعميركلانآرقلاريسافتلةيملعلاةداملاعمجمتدقل
روثأملاريسفتلابناجىلإو.نيعباتلاوةباحصلانعدرواملكوهو:روثأملا
كلذيفنيدنتسمنوفلؤملاهعضواموهو:يداهتجإلاريسفتلابفرعُيامكانه
قئاقحىلعنورسفملاءالؤهدمتعاثيح،نيعباتلاوةباحصلالاوقأىلإاًضيأ
امىلإتايآلافرصيفليوأتلاأدبمىلعمهدامتعاىلإةفاضإ،ةيوغلوةيخيرات
.يناعملانمهلمتحت
،ةيفوصو،ةيئاضقو،ةيهقفريسافتةيملعلانيرسفملاتاصاصتخالاًقبِطتأشندقل
لوأ)767/150ماعىفوتملا(ناميلسنبلتاقمريسفتدعُيو.ةيملعو،ةيفسلفو
.نآرقلاريسافتنمتائملاتفُلأنيحلاكلذذنمو.انيلإلصونآرقلللماكريسفت

قريبلآصلاخ
.ريسفتلا؛يدقنلايخيراتلاجهنملا:ةلصتاذعيضاوم

ريسفتلا١٤٤



)ةيحيسمرظنةهجونم(ديلقتلا
ةريبكةيمهأوذوهو.ةثراوتملاةينيدلاتاياورلالمجملماعحلطصموهديلقتلا
رايتخاريسفتنكميالفاطملاةياهنيفف.هريسفتوسدقملاباتكلامهفلةبسنلاب
ىلإرظنلاباذهحضتيو.ديلقتلالالخنمالإسدقملاباتكلانوّكتيتلاصوصنلا
نمتاعومجمثالثنمنوكتتيتلاوسدقملاباتكلانمةيربعلارافسألا
مللباقملابو.ىرخأرافسأوءايبنألاو)ةسمخلاىسومرافسأ(ةاروتلا:صوصنلا
ةيدوهيلارافسألانمىوتحملاوبولسألاثيحنمةهيبشىرخأصوصنعضوت
تاباتكلاهذهنملمشأةعومجماًضيأكانهو.سدقملاباتكلايفميدقلادهعلايف
ةنسيلاوحدوهيلااهبتكيتلا)ةينيعبسلاةمجرتلا(ميدقلادهعللةينانويلاةخسنلايف
عوشيو،يناثلاولوألانييباكملايَرفس(صوصنلاضعبيوتحتوداليملالبقةئم
صناهلفرعُيالوسدقملاباتكلانمميدقلادهعلايفدرتاليتلا،)ًالثمخاريسنب
نمضتيسدقملادوهيلاباتكنأوهلاحةيأىلعحيحصوهام.يلصأيربع
صوصنلاةفاكىلعةيولوأاهعيمجلو،نورقةدعىلادوعتةفلتخماًصوصن
ةاروتلايفنوريدوهيلانأل،اهدحوةمساحتسيلكلذعماهنكلو.ىرخألا
يأ،ةيوفشلاةاروتلاعمهتاذىوتسملابهنوعضييذلاوبوتكملايهلإلايحولا
امنيبو.هـللاىدللوبقملاوحيحصلاكولسلابقلعتياميف،ثراوتملاينيدلاديلقتلا
،يداليملالوألانرقلايفيئاهنلكشبسدقملاباتكلانمةيربعلارافسألاعمجّمت
ةرتفلايفارامجلايفًالوأ،اًدجليوطنمزباهدعبالإةيوفشلاةاروتلانيودتمتيمل
نيب(دوملتلايفارامجلاوانشيملانمجيزميفمث،ثلاثلاويناثلانينرقلانيب
باتكلثمىرخأتاريسفتاًقحالكانهتأشنو،)سداسلاوسماخلانينرقلا
.)رشعسداسلانرقلا(«خوراعناحلوشךורעןחלוש»
ةخسنلا:مجحلابنيتفلتخمميدقلادهعللنيتعومجمنورقةدعليحيسملاديلقتلالقن
ةرتفيفو.ةينيعبسلاةمجرتلللوطألاةخسنلاويربعلاميدقلادهعلانمرصقألا
نيحيف،رصقألاةخسنلا)1546–1483(رثولنترامراتخاينيدلاحالصإلا
.لوطألاةخسنلابةيكيلوثاكلاةسينكلامازتلا)1563–1545(تنيرتعمجمنلعأ
فاضت.دوهيلاعمهسفنسدقملاباتكلابرصقألاةخسنلايفنويحيسملاكرتشي
كلذكو،ميدقلادهعلللوطألاةخسنللىرخألاصوصنلاكيلوثاكللةبسنلاباهيلإ
27ةريخألاصوصنلاهذهمضت.نييحيسملاعيمجلةبسنلابديدجلادهعلاصوصن
،)لوسرلاسلوبنماهمظعم(ةلاسر21ولسرلالامعأوليجانأةعبرأ:اًرفس
يحيسملاديلقتلاراتخادقو.لوسرلاانحويىلإبوسنملاايؤرلارفسنعًالضف
نمضاهريغنوداهلعجوةهباشملاصوصنلانمريبكددعنيبنمصوصنلاهذه
ايؤرلارافسأوألئاسرلاوأليجانألاةفاكربتعُتملنيحيف،سدقملاباتكلا
اذهبو.سدقملاباتكلانماًءزجتسيليلاتلابو،ةسدقمةيلصأاًرافسأىرخألا

١٤٥ديلقتلا



دهعلانأنيحيف،ميدقلاوديدجلانيدهعلانييحيسملاىدلسدقملاباتكلالمشي
.سدقملادوهيلاباتكوهيربعلاميدقلا

ستنأرتيب
.ةاروتلا؛ةيلوصألا؛سدقملاباتكلا؛ميدقلادهعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ديلقتلا
ديلقتلانمضييمالسإلامهفللاًقفو.تايكولسوريياعموةنيعمميقلقنةيلمعوهديلقتلا
.ليجىلإليجنمةّنسلاونآرقلابسحةرَّوطملاةيمويلاتاسرامملاوركفلالقن
متامك،ةيمويلاةايحلاةسرامموريكفتلانأنمضيديلقتلانإف،يمالسإلامهفللاًقفوو
ظافحلانأامك،ليجىلإليجنماهميلستمتي،ةّنسلاونآرقلاساسأىلعاهريوطت
ديلاقتلاةنايصلىوصقلاةيمهألاهلةقحاللالايجأللاهلقنوةيرشبلاةفاقثلاىلع
اهنولكشيلب،بسحفديلاقتلالقنبنوموقيالنيملكتملانأرظنللتفلملاو.ةينيدلا
.اًضيأ
يفءاملعلاىدلاًمهماًرودماكحأللةفلتخملاةينيدلارداصملابعلت،ىرخأةهجنم
عامجإلالاثملاليبسىلعاهنمركذنو.ديلقتللةيساسألاصئاصخلابفيرعتلا
ىلعمئاقديلقتلانإلوقلانكميكلذل،فرعلاوناسحتسإلاوسايقلاوداهتجإلاو
ربتعتاذهبو.امهريسفتكلذكو،ةّنسلاونآرقلاامهو،مالسإللةيرهوجلارداصملا
.ديلقتلااهيلإهجوتييتلاةتباثلاطاقنلايهرداصملاهذه
،ةروكذملاعيرشتلاقرطىلإعوجرلاعمامةيضقيفداهتجاللءاجتلإلامتاذإو
سرادملانألاثملاليبسىلعركذنانه.رييغتللةعضاخديلاقتلانأنيبتياهنيحف
.ديلاقتلاريغتةيلباقرهظتوتقولارورمبريغتتتاسسؤمنعةرابعةيهقفلا
ةقيقدةعجارمدعبهذخأربتعيو،رابخإوألقنةيلمعهنأىلعديلقتلامالكلاىري
لوقلانوعمتسينيذلا﴿:ةيتآلاةينآرقلاةيآلاىلإعجارةيجهنملاهذهساسأو.زئاج
ريياعمريوطتبجينسحلاعابتالو.)18ةيآلا39رمزلاةروس(﴾هنسحأنوعبتيف
سايقيغبنيمث.أطخلاوحيحصلاورشلاوريخلاوحيبقلاونسحلالثم،ةّنيعم
لجأنم.ريياعملاهذهبلقنلاةيلمعبهريوطتمتيذلاديلقتلاوةلوقنملاتاياورلا
ريمضلاولقعلاساسأىلعةقحاللالايجأللةلوقنملاديلاقتلاريوطتدعُيكلذ
عوجرلارطخلضرعتلاّمتيالإو،ةيرهوجلاتامهملانمحيحصلايرشبلامهفلاو
.2ةرقبلاةروسنم170ةيآلايفاًديدحتونآرقلاهدقناماذهو،ءابآلاديلقتىلإ
نمربتعُتكلذل،ةنُسلاونآرقلاىلعةمئاقريغةيفاقثديلاقتدجوتىرخأةهجنمو
.ةيمازلإريغينيدلاروظنملا

نوـگزوديلعنابعش
.يلبنحلاهقفلاولثمم؛ةنسلا؛ةيعرشلامولعلا؛ةيوامسلابتكلا؛قلخلا:ةلصتاذعيضاوم

ديلقتلا١٤٦



)ةيحيسمرظنةهجونم(ميوقتلا
ةيروطاربمإلايفف.مهطيحميفمدختسملاميوقتلااًمومعنويحيسملاىنبت
abامورةيادبميوقت(امورسيسأتدعبتاونسلاباسحبَئِدُبةينامورلا urbe

condita(.اهرابتعابامورسيسأتدعب753ةنسباسحمتسداسلانرقلايفو
يذلاو،حيسملا)داليم(دعبتاونسلاباسحلميوقترولبتاذكهو.عوسيةدالوةنس
،نمزلارورمعماًيملاعاًرايعمحبصأورشعيداحلانرقلايفامورةسينكهتنبت
ةيخيراتلاةعجارملامامأاهدومصبعصيةبوسحملاداليملاةنستناكنإوىتح
ليجنإلايفتدروامكةدالولانأل،اهلقيقدباسحءارجإبعصيامكةقيقدلا
امنيب،.م.ق4ةنستاميذلاسدوريهمكحنمزيفتثدح2:1ىتمبسحب
ايروسيلاو،سوينيريكمكحنمزيف2:2اقولبسحبليجنإللاًقفوتثدح
.ةيداليم6/7ةنسيفالإهبصنمملتسيمليذلا،ةيدوهيلاو
رصيقسويلويهضرفيذلاينايلويلاميوقتلابيمسامناكتاونسلاميسقتلةبسنلاب
هنأىتح،اًقيقداًميوقتاذهنكيملهنأالإ.لوألافلألايفاًدئاس).م.ق44–100(
يروغيرغلاميوقتلا)1585–1502(رشعثلاثلاسويروغيرغابابلادمتعاامدنع
ربوتكأ/لوألانيرشتنمرشعسماخلاوعبارلانيبمايألاتطقسهمسابىمسملا
،يروغيرغلاميوقتلادامتعاىلإةيكيلوثاكلانادلبلاتعراسنيحيفو.1582ماع
ماعايكرتيفو1924ماعنانويلايفو1918ماعالإايسوريفكلذثدحيمل

يفاًدمتعممويلاىتحيجروتيللالاجملايفلازيالينايلويلاميوقتلانأديب.1926
،ينايلويلاميوقتللاًعبتحصفلاديعدعومبسحتقرشلاسئانكةفاكف.قرشلاسئانك
نكلو،يروغيرغلاميوقتلابسحبهدعومعماًنايحأنمازتيدقهدعومنأفيلاتلابو
دايعألابلفتحتةيقرشلاسئانكلاضعبنأامك.رثكأوأعوبسأـبهدعبيتأياماًبلاغ
نيرشعلاوسماخلالافتحامتييلاتلابو،ينايلويلاميوقتللاًقفوددحملاخيراتلاتاذ
نمعباسلايفنآلاينايلويلاميوقتللاًقفو)داليملاديع(ربمسيد/لوألانوناكنم
.يروغيرغلاميوقتللاًقبطرياني/يناثلانوناك
نأامبو.ةنسلاةيادبربتعيينايلويلاميوقتلايفرياني/يناثلانوناكنملوألاناكو
ةرتفنملوألادحألاعمأدبت]ةيكيلوثاكلاةسينكلايف[ةيجروتيللاةمدخلابتك
وأةيجروتيللاةنسللةيادبمويلااذهربتعي،]داليملالبقعبارلادحألا[برلاءيجم
.ةيسنكلا
نإوىتح،عوبسألامايألوأيحيسملاويدوهيلاباسحللاًقفودحألامويربتعيو
ةيادبنوك.ملاعلانمةريبكءازجايفديدجلاعوبسألاعلطمنينثإلامويرُبتعا
طقفسيلهتيمهأهل،سمشلابورغدنع،دوهيلاىدلنمزلاباسحلاًقفو،مويلا
لب،)حصفلاديع(ماقوتاموعوسياهيفملأتيتلاةثالثلاحصفلامايألةبسنلاب

١٤٧ميوقتلا



لافتحالاأدبييتلا،ةيسيئرلادايعألامايأيفودحألاموييجروتيللالافتحاللةبسنلاب
.)يهلإلاساّدقلاو،بورغلاةالص(قباسلامويلاةيشعاهيف

دنالرنواهديرفنيف
.سقطلا؛عوسي:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ميوقتلا
عمو،ةيبرعلاةريزجلاهبشيفيرمقلاميوقتلامادختسامتمالسالالبقامةرتفيف
عقودقف.ثادحألاخيراوتديدحتاهلالخنممتيةتباثقالطناةطقنكانهنكيملكلذ
،ةركاذلايفتيقبيتلاىربكلاثادحألالالخنمرصعلاكلذيفخيراوتلاديدحت
داليملادعب571ةنسلايفألاةطساوبةشبحلاشيجموجهلاثملاليبسىلعركذن
ماعلاكلذيمسكلذل،ةكملهألاًماهاًثدحموجهلااذهناكو.ةبعكلاريمدتلجأنم
.ليفلاماعبخيراتلايف
ديدحتةيغبميوقتللاًقلطنميحولانمىلوألاتاونسلايفةثداحلاهذهتذختادقو
تاونسةدعاذهثدحدقل»:ةرابعلاهذهتجرخُتسااهنمو،ةيخيراتلاعئاقولاخيرات
هتفالخلالخ644/23ةنسىفوتملارمعةفيلخلالواحدقو.«ليفلاماعدعبوألبق
دعب643ةنسيفو.ميوقتلاعجرمرييغتداليملادعب644ةنسو634ةنسنيب
مويلاكلذيفو.ميوقتلاةيادبديدحتلوحًةيراشتساًةسلجرمعةفيلخلادقعداليملا
ذاختابيراشتسالاسلجملايفاًوضعناكيذلا661/40ةنسىفوتملايلعحرتقا
اذهلِبُقدقو،ميوقتلايفةنسلوألاًعجرمةنيدملاىلإةكمنمدمحمةرجه
متمث.ديدجلاميوقتلارهظ،دمحمةافونماًماعرشعدحأدعب،اذكهو.حارتقالا
ضعبلا،اًرهش12نمةنسلافلأتت.يونسلاميوقتلايفلوأاًرهشمرحُمرهشذاختا
354نمةيرمقلاةنسلانوكتت،اًموي30ىلعىرخألاواًموي29ىلعيوتحياهنم
ةنسلانمرصقأةيرمقلاةنسلانوكتكلذل.ةيناث36وةقيقد48وتاعاس8واًموي
اذهو،ةنسلاتاقوأعيمجربعرهشألالكلقنتتو،اًموي11وأ10يلاوحبةيسمشلا
يلايللاوةينيدلادايعألامايأو،جحلامايأو،ناضمرمايصلارهشباًضيأقلعتيام
.ةسدقملا
ميواقتلامعتسامتكلذعمو،اًيمسريرجهلاميوقتلاجاردإّمترمعةفالخةرتفيفو
ىتح،ميدقلايسرافلاميوقتلاىلعدامتعإلامتةيقوجلسلاةلودلانمزيفو.ىرخأ
داليملادعب1304ةنسىفوتملاوداليملادعب1295ةنسدولوملاناخنازاغنأ
ىلعكلذكدمتعا،مالسإللةقنتعملاةيناخلإلاةيلوغنملاةيروطارمإلانيطالسدحأ
.يسمشلاماظنلاىلعمئاقلاميوقتلا
نيصلانممثكارتألانماهتقودمتعملااًناويح12وذيكرتلاميوقتلالمعتساامك
ةنسيلاوحمالسإلاتقنتعاايسآطسويفةمكاحةلالسيهو،نيويناخارقلالبقنم

ميوقتلا١٤٨



ةنسلانوكتت.رشعيناثلانرقلاىلإميوقتلااذهىلعدامتعإلاماد.داليملادعب950
نمزيفةرملوأللمعتسادقفيمورلاميوقتلاامأ.اًرهش24نمميوقتلااذهلاًقفو
دعب1807ةنسو1789ةنسنيبهمكحةرتفلالخثلاثلاميلسينامثعلاناطلسلا
ماقمث.نامورلانمهدامتعاّمتمثرصمىلإميوقتلااذهلصأدوعيو.داليملا
نوناك/ريانيرهشنملوألامويلاديدحتهدعبمت،يميوقتحالصإبرصيقسويلوي
ميوقتلاثيدحتمت،دعباميف،داليملالبق45ةنسيفكلذناكو،ةنسلاةيادبليناثلا
ثلاثلاسويروغيروغابابلاديىلعداليملادعب1582ةنسيفكلذو،ديدجنم
اهنمو،داليملادعبوأيروغيرغلاميوقتلاىلعةيبرغلابوعشلاتدمتعا.رشع
نيرشت/ربمفون26ذنمميوقتلااذهىلعاًيمسردمتعتيتلاةيكرتلاةيروهمجلا
.داليملادعب1925ةنسيناثلا

ريمدزوأدمحم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(نيسيّدقلاميركت
موهفمبسحو،نيذلانيّفوتملانينمؤملاراكذتةّيحيسملايفنيسيّدقلاميركتبدصُقي
ميركتلااذهعبنيو.هللاعمةلماكلاةعامجلايفمهتريسلالخنماوحبصأ،ةسينكلا
ايؤر(صالخلاةعامجللماشّينامزوّيناكمّزيحاهّنأىلعةسينكلايعونم
دسجءانبيفعيمجلامهاسيةدعاسملاوةالصلابمئاقلانماضتلايف.)5:9ّانحوي
هدحويذلاهللاىلإهّجوتينيسيّدقلاميركتّنإ.)12ىلوألاسوثنروك(حيسملا
ىلإلّسوتللاًدييقتالواًّيوامساًّيعجرماًقيرطسيلةعافشلابلطف.ةدابعلاّقحتسي
ىلعلاثملانوسيّدقلامّدقي.نماضتلاىلإةراشإوهامّنإو،)7:25نّييناربع(عوسي
حنمّنأباهتاذلةسينكلانماًكاردإّدعيمهميركتنإفيلاتلابو،ةّصاخلامهتوعدلّبقت
.ّيلجلكشبلوانتملايفوسوملمرمأوههتسينكلصالخلاحيسملا
لالخنمنيرخآلانيسيدقلاوءادهشلاةافودعبًالّوأنيسيّدقلاميركتبءدبلاّمتيو
.ايتسراخفإلالافتحا
–890غروبسغوأنوفشيرلوأ(ابابلالَبِقنمةسادقللّوألاّيمسرلانالعإلادعب

.ّينلعلاميركتللطرشكةّيلمعلاهذهلّينوناقءارجإرّوطت993ماعلايف)973
.ةّيملاعلاةسينكلا)يسيّدق(وةّيلحملاةسينكلا)يّيوابوط(ميركتنيبزييمتلاردجيو
ّيرورضلانمحبصأ1983ماعيفرداصلاءارجإلااذهلديدجلاماظنلاىلعءانبو
.اًّيوابوطهميركتلوأهتسادقنالعإلةزجعمصخشلاحارتجاىلعليلدميدقت
،سيّدقلانفدمدنعةريغصةسينكوأةسينكدييشتيفهسفنةسادقلانالعإزربيو
،اهلمحورئاخذلاضرعو،نيسيدقلادايعأةمانزوريفجاردإلاو،رئاخذلاعيزوتو
.ّجحلاتالحروةّينيدلابكاوملاءانثأتانوقيألاو،ليثامتلاةماقإو
ةيكيلوثاكلاةسينكلاءادهشباتكبىعدُتةحئاليفنيسيّدقللّةيمسرلاةحئاللادجوت

١٤٩نيسيّدقلاميركت



ميوقتلاوةّيسنكلاةنسللّيساسألاماظنلاةّيناملألابىّمسياميفيأ)2004(
.)2004(ديدجلاّيساسألايكيلوثاكلا
ةرادإلادّكؤتو.ةسادقلانالعإلّيمسرءارجإةّيسكذوثرألاةسينكلايفدجويال
ميركتلحالصإلاركفةهجنمرداصلاداقتنالاّنإ.لصاحلاميركتلاىلعةّيسنكلا
سّدقملاباتكلايفهيلعةراشإالوحيسملالّسوتوهللاةدابعضّوقيّهنأبنيسيّدقلا
راكذتلانوبجوتسينوسيّدقلاف.ىطسولانورقلايفهذهميركتلاةّيلمعبهلأدق
ةالصضفرّمتدقل.ناميإلانوّوقيوىلعألالاثملاةفيظونولّكشيذإ،ركشلاو
يفهناكمدجييذلا«ناميإلادوهشراكذت»نعمالكلاّمتيذإ،ةعافشلابلط
ايناملأيفةّيليجنإلاةسينكللءامسألاةمانزورىلإكلذيفعوجرلانكميو.ةظعلا
)1984(

لغيافتربرون
.ةظعلا؛ديهشلا؛ةسينكلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ريفكتلا
يفنلابهفصوورفكلاىلإىرخأةديقعىلإيمتنيامصخشةبسنوهريفكتلاىنعم
ةيسايسلاتاعازنلاعمتطبارتومالسإللىلوألابقحلايفتروطتدقل.راكنإلاو
تاعامجلاىلإاوبستنانيذلاجراوخلاىأرصوصخلاهجوىلعف.ةيمالكتاشقانم
نيذلاكئلوأمهرافكلانأبةيدئاقعلاوةيسايسلاتاهاجتإلاتاذةركبملاةيمالسإلا
تعبنيتلاىرخألاتاعامجلاو،ةنُّسلاو،ةعيشلاامأ.لتقلاك،بونذلارئابكاوفرتقا
نايحألاضعبيفاوفصودقف،ةيسايسلاتاروطتلانماًساسأةيمالكلامهتاهاجتا
،هللاتافصو،ردقلاو،رئابكلاصخياميفمهئارآنعفلتختءارآاولثمنيذلاكئلوأ
يفمهفلاخنملكاوربتعاةعيشلانأاًضيأفورعملانمو.رفكلاب،ىرخأاًرومأو
هلتناكنملكاورَّفَكدقفةلزتعمللةبسنلابلاحلاوهاذكو،اًرفاكةمامإلاةلأسم
.هللامالكصخياميفمهئارآنعةفلتخمءارآ
يذلاو»:لدابتملاريفكتلابةصاخلاتاشقانملارداصممهأنماًدحاوثيدحلارَبَتْعُي
ناتنثاوةنجلايفةدحاوفةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأَّنقرتفتلهديبدمحمسفن
رظنا(«يباحصأوهيلعانأاملاق؟هللالوسراييهنمو:اولاق،رانلايفنوعبسو
ثيدحلااذهىلإاًدانتساوةنُّسلالهأءاملعماقدقل.)ةجامنباننسو؛يذمرتلاننس
كلتركذمدعببسبو.ةيجانلاةقرفلامهسفنأاوربتعاثيح،ىرخأتارايتريفكتب
درويتلاةيجانلاةقرفلايهاهسفنةقرفلكتربتعاكلذل،ةحارصةيجانلاةقرفلا
ريفكتلاأدبمقيبطت)1111/505ماعىفوتملا(يلازغلادقتنادقل.ثيدحلايفاهركذ
هسفنتقولايفنكل.هسفننيدلاعبتتتاعامجلاوقرفلالكنألكلذو،لدابتملا
.رفكلابطاقنلاضعبيفهيأراوفلاخنيذلانيملسملاةفسالفلاضعبمهتا

ريفكتلا١٥٠



تروطتيتلاةديقعلالئاسمصخياميفةيمالكلاتاهاجتإلانمهاجتالكدنتسي
ةيهقفلاماكحألانمطبنتسملاريفكتلاناكف.داهتجالاىلإةيسايسلاثادحألاببسب
هذهببسبو.ةيداصتقإلاو،ةيعامتجإلاو،ةيسايسلاتابوقعلاضرفيفاًببس
هذهانمايأيفىتحو.عمتجملانعرفكلاباومِهُّتانيذلاكئلوألزعمتتابوقعلا
ىلعنورطيسينيذلاكئلوأىريذإ.رفكلابٌسانأةيمالسإلانادلبلاضعبيفمَهَُّتي
ىلعمهفقومنكيملنإو،اًقلطمةحيحصمهرظنةهجونأبيريفكتلاباطخلا

ةيعرشلاةفصءافضإلو.ةلصبةقيقحلاىلإتمتالنيرخآلاءارآنأو،باوص
دكأدقل.ةنطيشلابمصخلافصوةيمالكلاتارظانملايفمتيةيتاذلاميهافملاىلع
نيرخآلاتعنينأ،ناكامهمصخشيألحامسلامدعو،ةديقعلاةيرحىلعنآرقلا
.رفكلاب

نَسأرمعم
.نايدألاةيرح؛نيدلانعلّوحتلا؛داحلإلا؛ناميإلا؛ةيجانلاةقرفلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
،2640ثيدحلامقر،ةمألاهذهقارتفايفءاجام18باب،ناميإلاباتك،يذمرتلاننس.1

.ةريرهيبأنع
نبسنأنع،3993ثيدحلامقر،ممألاقارتفا17باب،نتفلاباتك،ةجامنباننس.2

.كلام

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ريونتلا
ناّبإأشنّيبوروألاّيركفلاخيراتلايفراّيتلّوألاماقملايفريونتلاحلطصمبدصُقي
ةّيساسألاهراكفأكلذكدصقُيعسوأىنعميفو.رشعنماثلاورشععباسلانينرقلا
ليبسىلع(ىرخأةّيفاقثرئاودوةقباسروصعيفاهحمالمدجوتيتلاةّيقبتملا
لعفباسنرفوارتلكنايفًالّوأّيبوروألاريونتلاأشن.)ّيمالسإلاملاعلايفلاثملا
–1711مويهدفياد،1704–1632كولنوج(كانهةفسلفلايفةّيبيرجتلاتايادبلا

طناكليئونامعفّرعيو.)1650–1596تراكيدهينير(ةّينالقعلاو)1766
ىلإهسفنلهبلجيذلاّيلقعلاروصقلاةلحرمنمناسنإلاجورخهّنأبريونتلا
ماع؟ريونتلاوهامةلاقم(ةعاجشلاومادقإلاقيرطنعهسفنبهلقعلهمادختسا

ةّيديلقتلابلاطملاعيمجريربتيفنانمكياًذإهفدهوريونتلابلطمف.)1784
ىلعةّينيدلاّةيعجرملاوةّيضرألاةطلسلاوةّيقيبطتلاريياعملاوةّيرظنلاةقيقحلل

يفامك،بجيثيحاهذبنواهداقتنايفو،ةّيرشبلاةّينالقعلاسيياقمءوض
ّيعيبطلادامتعالاةدعاقىلعناسنإلاريرحتهبلطميفريونتلاّقفتيو.اهميطحت
موهفملاقفوف.ةّيحيسملايفناسنإلاةروصعمّكشنودنمةّيلقعلاهتردقىلع
ةّرحلاهتدارإوريخألااذهلقعيفناسنإلايفهلاثموهللاةروصّىلجتتّيحيسملا

١٥١ريونتلا



ريونتلالبوق.لماكلكشبارّمديملامهّنأالإ،ةئيطخلاربعنهولاامهباصأنيذللا
ةّيحيسملاةمواقملاتناكو.ةفينعةمواقمتاكرحبّيحيسملابناجلانمرمألاةيادب
زيفحتّمتدقف،ةّيساسأةّيحيسمئدابمّدضاًضيأةهّجوموةدّدعتمتلازاموريونتلل
ىلعظافحلايفةبغرلانماًقالطناوةّيسنكلاةطلسلالبقنماًبلاغةمواقملاهذه
.ةوطسلا
دافتسادقلو.ةّيحيسملاعمريونتلامجسنيّيرشبلالقعللّيباجيإلاميوقتلاةيحاننم
تازاجنإعمّةيباجيإلاةهجاوملانم،مئادلكشبنكلواًّرخأتم،ّيحيسملاتوهاللا
نماًعبطةّيحيسملاتنّكمتىرخأةهجنم.فينعلكشباهتبراحمتّمتيتلاريونتلا
اًبلاغهرصحّمتيذلاوّيكيسالكلاريونتلايفلمعتسملالقعلاحلطصمءانغإ
.ّينالقعلاكاردإلاب
حوتفمّيحيسملارّوصتلاقفوّيناسنإلالقعلاّنإفريونتلافقومنمسكعلاىلعو
نعاهزجعبواهبّرقموهتاردقدودحلكردموةّيساسألاةايحلاتاربخىلعاًبلاغ
ّنأريونتلايرّكفمضعبربتعيّيبوبرلافقوملاهاجتةطقنلاهذهلوح.هللاكاردإ
هللاكرتيامدنع،ّيحيسملاناميإلاىضتقمبهلقعةيّرحىلعلصحيالناسنإلا
ةقالعيفطقفاهيلعلصحيّهنإلب،هبمامتهالانعفّقوتيوهريصملَناسنإلا
.هللاعممئادلاّيصخشلاراوحلا

رنروتنترام
.لقعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ريونتلا
،ةينيدلاو،ةيفسلفلاهداعبأبروطتيذلاريونتلاومالسإلانيبةقالعلانإ
نماثلانرقلايفيبرغلاركفلايفةيجولويديألاىتحوةيسايسلاو،ةيعامتجإلاو
غلاباًعوبنيريونتلاحبصأدقل.ةفلتخمتاهاجتانماهيفثحبلانكميرشع
درفلالمحتوةيرحلانملصأتملاهفقومببسبكلذوثيدحلاركفللةيمهألا
ةينالقعلاىلإدنتسياليوطلسفقوملكلهتضراعمببسبو،ةيلوؤسملل
لوؤسملالماعتلاوةعاجشلابيلحتلابدرفلكاهتبلاطمىلإةفاضإلاب،ةفرعملاو
دوجويفاًببسةينيدلاةيؤرلاربتعُت.ينالقعلاويرذجلارييغتلاولوحتلالجأنم
دوجوبناميإلاوةيبوبرلانمدتمتثيح،يريونتلاركفلايفةفلتخمتاهاجتا
تلازاموتناكدقل.داحلإلابًءاهتناوةيفسلفلاةيكوكشلاباًرورمدحاولاقلاخلا
نمةقلطنملاويمالسإلاركفلاوريونتلانيبوأمالسإلاوريونتلانيبةقالعلا
ماعىفوتملا(دشرنباكنيركفملاضعبتاماهسإنعةجتانلاوةيخيراتلاةيوازلا

.روطتلاىلعةيلباقلااهلثحبللةدام)1198/595

ريونتلا١٥٢



ريغورشابملكشبيمالسإلاملاعلايفترثأدقةيريونتلاةيركفلاةورثلانأكشال
.ريونتلاةكرحلةيزاومةكرحةفلتخمبابسألومالسإلايفنكتملذإ،رشابم
ظَحُالتيتلاتاسناجتلاوتاهباشتلاضعبيرظنلاديعصلاىلعكانهفنكيامفيكو
مالسإلااهلثمييتلاةيقالخألاوةيفرعملافقاوملانيبوةهجنمريونتلاةفسلفنيب
.ىرخأةهجنم
ةوعدلاو،ةلضافلاقالخألابيلحتلاوةفرعملاىلعناسنإلاثحييذلانآرقلانإ
فقوملانماذهببرتقيتارارقلاذاختاةيلوؤسملمحتوريكفتلاةيرحىلإ
ربتعننأاننكميالفكلذنممغرلاىلعنكلو،ظوحلملكشبوريونتلليساسألا
.فالتخايأنودقباطتتةدحاوةلمعلناهجويريونتلاركفلاويمالسإلاركفلا
تاهاجتإلاحضوننأناكمبةيمهألانمفريونتلاومالسإلانيبةقالعلامِّيقُنامدنعف
ةيكوكشلابهذمتاهاجتاضفريمالسإلانأنيحيفف،مالسإلابترثأيتلا
،يريونتلاركفلايفةدوجوملاوةدحلملاتاهاجتإلاكلذكو،ةيداملاو،ةيفسلفلا
يحولاةقيقحىلإلوصولايفمهلوقعمادختسإبدارفألاتقولاسفنيفبلاطي
هللادوجونعثدحتتيتلاةيرهوجلاةلئسألاحرطقيرطنعكلذوليزنتلاو
ةقالعلاددحتساسألااذهلاقبطو.ةيقالخأةيلوؤسممهيلعضرفياذهبوهو،ًالثم
عباطاذاًيريونتاًهاجتادحاولاقلاخلادوجوبناميإلاوةيبوبرلانيبومالسإلانيب
سفنيفضفريمالسإلانكلو،ةينالقعلاةلأسمىلعنازكرينيهاجتإلاالِكف،ينيد
هللابناميإلاوةينالقعلانألكلذو،عطاقلكشبةيهلإلاتاذلاراكنإةلأسمتقولا
ةلأسمضفريمالسإلاف،ءاوسدحىلعةيمالسإلاةلاسرلازكرمنالكشيىلاعت
يريونتلاركفلالخادةيهلإلاتاذلاراكنإ
الوأ،ةينالقعلاعمقفتياليذلاداقتعالاميركلانآرقلاضفريكلذىلإةفاضإلاب
ئدابمىلعةمئاقلاةينالقعلاىلعتقولاسفنيفزكريو،ةلصبةينالقعللتمي
نيتللاةفرعملاوةينالقعلانأتقولاسفنيفىريو،اهنعنلعأيتلاداقتعالا
.ساسأيأىلإنادنتستالو،ناتقيضو،ناتيلازتخاامهنأىلعيحولاناركنت
ةفرعملانماًءزجوأاًينالقعاًقباسهركذمتامُرَبَتُْعييمالسإلاروظنمللاًقبطف
نأنممغرلاىلعف،ةيئاهنتسيلناسنإلااهعضويتلاريياعملانأبدكؤتيتلا
هقلاخلهرمأعجارقولخمهنأالإ،ةفرعملاباعيتساوريكفتلاىلعةردقلاناسنإلل
.هميلاعتوهرماوأبمزلموىلاعت
اميفيريونتلاركفلاومالسإلانيبرفانتوقفاوتكانهنإفعوضوملاةصالخو
ةيلوؤسملالمحتوةفرعملايفًالثمقفاوتكانهف،ةيدرفلاميقلاضعبصخي
ةيريونتلاتاهاجتالليئدبملكشبومالسإلاضفرصخياميفرفانتو،ةيقالخألا
ىلاعتهللابناميإلالالخنمةدايقلانألكلذو،دحاولاهللابناميإلاركنتيتلا

ريونتلانعانثدحتاماذإف.ةيقالخألاوةيفرعملالثملاقيقحتلاهنمدبالةرورض
يوضهنلافقوملادعبتسنوأركنننأاننكميالف،مالسإلايفريونتلاوأ،يمالسإلا

١٥٣ريونتلا



حصنيامدنعو.اهنعدايحلانكميالةمزالةرورضديحوتلاةلأسمربتعييذلا
ديحوتلايفىريهنإف،ةيوطلسلاوةرربملاريغفقاوملادضفوقولايفمالسإلا
.ايلعلالثملاقيقحتيفةيهلإةكرب

ربـچرديعسدمحم
.ةيلوصألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ديحوتلا
ّةلعلاهنأوقلطمهلامكويدمرسنئاكهنأباًيفسلفهـللافيرعتيرورضلانمهنأل
ينالقعلاريكفتللةبسنلابكلذىلعبترتي،هنعجراخوهدعبنئاكءيشلكلىلوألا
ةينثولاةميدقلاروصعلاةفسالفثدحتكلذل.اذهكطقفدحاوأدبمبلوبقلاةيناكمإ
مهنأىتح).م.ق322–384وطسرأ(يهلإلاأدبملاةينادحونع)ةهلآلاةددعتملا(
ىلإو.)ةديدجلاةينوطالفألا(قلطمللًالضفماًحلطصمةقلطملاةدحولانماولعج
ةديقعربتعتيتلايحولاتانايدلاًضيأةيحيسملايمتنتمالسإلاوةيدوهيلابناج
.)12:29سقرمبسحبليجنإلا؛6:4ةينثتلارفس(اهيفاًيساسأاًءزجةينادحولا
الةيصاخكهيلإرظنُيهـللادّرفتنأبداقتعالاوهةينادحولليحيسملامهفلازيميام
دقو.اًيرهوجهنمضتتلب،)يهلإلاثولاثلالخادوأرشبلاعم(طابترالادعبتست
اذهنكيملو.ةيحيسملا–ةيدوهيلاةينادحولاءوشنلينيدلاخيراتلايفاذهرهظ
ىلعيساكعنالعفدرلةجيتنلب،هـللاةعيبطىلعيجهنميرظنساكعنالًةجيتن
.هـللةديرفلاليئارسإبعشةفرعم
ةيأهبناجىلإنكيملهنأىنعمباًديحواًهلإلصألايفهوهيميدقلادهعلاهلإنكيمل
اًيصخشواًيرصحةلوؤسمةيهلإةيعجرمهنأبرثكأاًفورعمناكلب.ىرخأةهلآ
هلاعفألالخنمصاخلكشبهتبثأاماذه.)5:3جورخلارفس(ليئارسإبعشىلع
نيبدهعلادّرفتنعريبعتلامتو.)جورخلارفس(رصمنمجورخلاءانثأةردتقملا
ةركبملاةبقحلاهذهيفو.جاوزلاةقالعهبشتةيزمرةقالعكهوهيههلإوبعشلا
ىنعملاب(ةينادحولانعثيدحلانمرثكأديحوهلإةدابعنعثيدحلانكمي
هوهيةكرح«ـبىمستامرهظتملو.)ىرخأةهلآدوجولدِعبتسُمـلاقيقدلايفسلفلا
متةكرحلاهذهراطإيفو.).م.ق539–598(يلبابلايبسلاةمزألالخالإ«هدحو
ةهلآلاددعتليأدبمزواجتنيبوةايحلاديقىلعليئارسإبعشءاقبنيبطبرلا
صالخلابلمألا:)4:35ةينثتلارفس(هخيراتيفةيرصحةيوهديدحتةظحلك
.ديحولاهقلاخوملاعلاديسوهدحاوهلإلالخنمالإمتينأنكميالةاجنلاو
ام.ةيدوهيلاةينادحولاىلعاودكأديدجلادهعلاباّتكوعوسينأهيفكشالاممو
حيسملاعوسيصلخملاةيهولأبناميإلانيبقيفوتلاةيفيكةلكشمروهظىلإىدأ
يهـلإلاثولاثلاةديقعوهكلذىلعباوجلاو.ةينادحوللةيساسألاةديقعلاو

ديحوتلا١٥٤



الباوجلااذهلالخنمو.ةيحيسملاةينادحولاةيصوصخلّكشييذلا،ةيديلقتلا
هـللانلعيامدنع.يقئالعيلصاوتعقاوكامنإويعوضومونكاسعقاوكهـللرظُني
يفهذهنالعإلاةيناكمإنمضتتنأاهنيحبجي،ديحولاهنأبهسفننعخيراتلايف
ةرورضلابيحوةنايدكةيحيسملايفهـللادّرفترابتعابجي،اًذإ.دحاوهلإكهتعيبط
.ةبحملايفةيثالثةقالعك

رنروتنترام
.ثولاثلا؛مونقألا؛يحولا؛ةيدوهيلا؛هوهي؛مالسإلا؛هـللا؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ديحوتلا
مُكُهٰـَِلإَو﴿هللاريغهلإكانهسيلهنأبرقييذلاويرهوجلاداقتعإلاأدبموهديحوتلا
؛73ةيآلا5ةدئاملاةروس؛163ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾َوُهَِّالإَهٰـَِلإَّالٌدِحاَوٌهٰـَِلإ
.)1ةيآلا112صالخإلاةروس(﴾ٌدََحأَُهّللٱَوُهلُق﴿،)19ةيآلا6ماعنألاةروس
يقابنعمالسإلازيمتيتلاةيساسألاةدعاقلادحاولاهللابناميإلاوديحوتلالكشي
دحاوهلاعفأوهتافصو،هرهوجبهللانألكلذو،ةهلآلاددعتبنمؤتيتلاتادقتعملا
،عيمسلا،قازرلا،تيمملا،ييحملا،كلاملا،ئشنملا،رطيسملا،قلاخلاوه،دحأ
وههللانأبنونمؤملانمؤي.نوكلاربدم،دحاولا،دوبعملا،عراشلا،يهانلا،رمآلا
26ءارعشلاةروس(هلكيرشالدحاووهف،امهنيباموضرألاوتاومسلابر
ةروس؛31–30ةيآلا9ةبوتلاةروس؛116ةيآلا16لحنلاةروس؛24،26ةيآلا
نإ.ةيبوبرلاوديحوتلابمالسإلايفةيهلإلاةفصلاهذهىعدُت،)3ةيآلا39رمزلا
لكيفو،هدقتعميفهيلإئجتليو،ناسنإلاهلجييذلارهوجلاكلذوهديحوتلاأدبم
الاذهو،دحاولاهللاةدابعيفهاوساممهبلقىلإبحأنوكيثيح،ةينيدلاهلامعأ
ىعدُيالو،هريغدبعُيالثيح،هللةدابعلادارفإيهةيهولإلاف،هللاتاذبالإقيلي
ةروس(هللاالإهلإكانهسيلف،مالسإلارهوجديحوتلاأدبملكشياذهبو.هاوس
.)40ةيآلا12فسويةروس؛18ةيآلا10سنوي
،هتاقولخموقلاخلانيبيدوجولافالتخالاهتافصوىنسحلاهللاءامسأنيبت
هديبو،هكيلموءيشلكبروهف،نوكلاقلاخوههللانأينعتهللاةينادحوف
ربدملاوقلاخلاوهف،نوكيفنكهللوقينأاًئيشدارأاذإهرمأو،ءيشلكتوكلم
.)54ةيآلا7فارعألاةروس؛82ةيآلا36سيةروس(

شاتنتلآناضمر
.هلالجلجهللا؛ةداهشلا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

١٥٥ديحوتلا



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةاروتلا
يوتحتو.ميلعتلاوةديقعلانمفلأتتو:ليئارسإينبلميدقلانيدلاردصميهةاروتلا
ميلعتلانمةاروتلانوكتت.ناسنإلاوهـللانيبدهعكةيدوهيلاسيسأتخيراتىلع
رافسأيفهثراوتمتيذلاوءانيسيفىسومهاقلتريخألااذهو،بوتكملاويوفشلا
ةاروتلاةديقعلرمتسملاقيبطتلاىلإيتاذلاةيدوهيلامهفدنتسيو.ةسمخلاةعيرشلا
اهثيدحتمتيلب،روصعلاعيمجلاًتباثواًقلغماًنومضمتسيليهف.اهميلاعتو
لوصأهباشتنمقلطنييدوهيلامهفلاو.اهرداصمريسفتلالخنمرارمتساب
لاوقألاةفاكو.اهتباتكلةينمزلاةرتفلاتوافتمغرصوصنللةثراوتملارداصملا
ثدحهرابتعاب«يحولا»حلطصمةيلدجراثتكلذبو.ةيدرفءارآىلإاًساسأدنتست
يفلوفكمهرودبيحولاو،يحولاىلإاهساسأبدوعتديلقتلاةطلسف.هعوننمديرف
لصأنعلاؤسلاىلعٍضرملكشباًيملعةباجإلانكميالكلذل.اًرصحديلقتلا
ةيدوهيلالاكشأديلقتللصاوتملاروطتلاةاروتلارسفتىرخأةيحاننم.ةديقعلا
لكشتيديلقتلاف.ةصاخديلاقتبسحباهنمٌّلكرَّوطتولَّكشتيتلااهتيويحو
نكميالكلذل.ةددحمةلاحليهلإيحوكاهتيمهأوةاروتلاىزغمنعلاؤسلاب
متيىرحألابلب؛يئاهنلكشبالوحضاولكشبةاروتلاةلاسرىنعمديدحت
وهنيملعتمللةدامكدوملتلاو.يهتنتالملعتلاوميلعتلانمةيلمعيفهجاتنتسا
ثلاثلانينرقلانيباماتأشننيتللانيتريبكلاصوصنلايتعومجملةيمست
يفو)يلبابلادوملتلا(لبابدالبيفةيدوهيلاميلعتلاروُديفنييداليملاسداسلاو
نيودتةجيتنامهناتعومجملاناتاهو.)يميلشروألاوأينيطسلفلادوملتلا(نيطسلف
ةلمكتلاو)انشيملاהָנְׁשִמ(ةينثتلاوأراركتلا:نيتوطخيفةيلصألاةيوفشلاةديقعلا
يدوهيلارّسفمللةمئادلاةمهملايهةيلوؤسمباهقيبطتو.)ارامجلاארמג(مامتإلاو
.قلخلاةيلمعمامتإيفمهاسييلاتلابو،ملاعلايفهـللاةئيشماهلالخنمققحييذلا
:ةيمسرءازجأةثالثنميربعلاميدقلادهعلانوكتييحيسملايسنكلانوناقلايف
םיִבּותְּכ(ةيخيراتلارافسألاو)ميئيفينوأمئيبينםיִאיִבְנ(ءايبنألاو)ةاروتلا(ةديقعلا
ةظفلتلكشتتاملكلاهذهلىلوألاةيربعلافورحلانمو.)ميفوتيخوأميبوتيك
نألالخنميدوهيلامهفلانعفلتخياهليحيسملامهفلاو.«خانتך״נת»
نوناقلاليكشتماتخعمو،هـللانميحوكرافسألاهذهةعومجممهفتةيحيسملا
رييغتلااذهلو.ميدقلادهعلاىلعديدجلادهعلاميدقتمت،سماخلانرقلايفيباتكلا
امكاهمهفمتيالةسمخلاىسومرافسأف؛اًضيأنومضملاثيحنمةاكاحميلكشلا
نمهلاوقأوهـللادوعولينيديحوكامنإو،يموقخيراتنيودتوةديقعكةيدوهيلايف
.ةيخيراتلاعفألالخ

نامستنياهليئاشيم
.يحولا؛ةيدوهيلا؛دهعلا؛ميدقلادهعلا:ةلصتاذعيضاوم

ةاروتلا١٥٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةاروتلا
بتكبسح،ىسومىلعلزنأيذلا،سدقملادوهيلاباتكىلعةاروتلامسإقلُطي
،ةعبرألاةيوامسلابتكلامدقأةاروتلاربتعُت.ةيمالسإىرخأعجارموثيداحألا
،نآرقلايفءاجاملاًقفوو.نآرقلاوليجنإلاوروبزلا،ةاروتلاىلاةفاضايهو
ملهنأالإ.دمحمىلعنآرقلاو،دوادىلعروبزلاو،ىسيعىلعلزنأليجنإلانإف
ةاروتلانإلوقلانكميرمألاةقيقحيفو.ةاروتلاهيلعتلزنأيذلايبنلاديدحتمتي
،اذهل،ىسوممهنمو،ليئارسإينبءايبنأىلعيحولاةطساوبلزنأاملكمسايه
يأرلاحبصأ،كلذعم.ةاروتلاهيلعلزنأيذلايبنلامساركذيملنآرقلانأدجن
.ىسومىلعتلزنأةاروتلانأةيناميإلاوةيمالسإلاميلاعتلاوتادقتعملايفاًتباث
ةخسننأبنيملسملابلغأنمؤي،ةينآرقلاتايآلاضعبتاريسفتنماًقالطنإ
ةاروتلابًةنراقمفيرحتاهيلعأرطدوهيلالبقنممويلاةلمعتسملاةاروتلا
ةيآلايفركُذاماذهو،رونوىدهيهةاروتلانأىلعدكؤينآرقلانكل.ةيلصألا

ةروسنم40ةيآلاو،5ةدئاملاةروسنم48ةيآلاو،46فاقحألاةروسنم12
اليتلاصوصنلاكلتاًديدحتو،عيرشتللردصمةاروتلانأءاملعلاىري.2ةرقبلا
نأوهللانمتلزنأةاروتلانأنآرقلاحّضوامك.ةينآرقلاتايآلاعمضقانتت
.اًقحالإنولوقيالةاروتلايفةدوجوملادعاوقلانوقبطييذلاءايبنألاورابحألا
نم44ةيآلايفكلذو،ةاروتلاجهنمعابتاىلعدوهيلاثحينآرقلانأدجناًريخأو
مأفيرحتاهيلعأرطةاروتلانأركذيملنآرقلانأركذلابريدجلاو.5ةدئاملاةروس
ةايحةرتفيفدوهيلاةزوحبناك،ةيمالسإلارداصملايفتاياورلاحضوتامك،ال
دباعملايففئافلىلعظافحلامتدقو،ةاروتلانمةطوبرموةفوفلمخسندمحم
يبرعلاخرؤملاىورامكو.دوهيلانيدلالاجرلبِقنمةءارقللاهطسبّمتيةيدوهيلا
ةاروتلاةءارقددصبناكيدوهينمدمحمبلط822/207ةنسىفوتملايدقاولا
مسقيهكرتمث،عقوتميبنلفصووههنعثدحتيامناكاذإامعهربخينأةفافلنم
.ةلوهجمتيقبةباجإلانكل،لاؤسلانعبيجينألبقسدقملاهباتكب
،ةاروتلاةمرحيعارياًمئادناكاًدمحميبنلانأيدقاولاربخي،هسفنقايسلايفو
ةاروتلاباتكلامعتسانسحأيبنلانأركذيامك.هللانملزنمباتكاهنألكلذو
ىرخأةياوريفو.ةيدوهيلاةينيدلاسرادملاىدحإلهترايزلالخهلمدقيذلا
يفتطقسامدعبدوهيلاىلإةاروتلاخسنضعبعجرأاًدمحمنأحضتييدقاولل
.داليملادعب628ةنسربيخةوزغرثإنيملسملايديأ

مدآيقاب
.روبزلا؛ةيدوهيلا؛ةسدقملابتكلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.681و680ةحفص،2ءزج،يزاغملا،يدقاولا

١٥٧ةاروتلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(رأثلا
نيبلدابتملالتقلاةيلمعنمذختتيتلاةسرامملاوةيلقعلاكلتيهرأثلاةرهاظ
ةريزجلاهبشنأفورعملانم.مهسفنألماقتناةليسوتالئاعلاوأ،رئاشعلاولئابقلا
تايلمعبةقراغ،دئاسلاوهةليبقلاماظنناكثيح،ةيلهاجلارصعيفتناكةيبرعلا
ةيلمعبنذباهلمكأبةريشعلاذخؤتنأكاذنآاًنكممناكدقلف.ةيعامجلاماقتنإلاورأثلا
ةيلهاجلارصعيفاًدئاساًقيبطتناكيذلارأثلاميركلانآرقلالطبأكلذل،ةيدرفلتق
نورخآذخؤيالأوطقفيناجلاةبقاعمىلعصنييذلاوصاصقلانوناقهلحملحأو
.صاصقلاىلعمالسلاوحفصلاميركلانآرقلامدقدقلفكلذىلإةفاضإ،هتريرجب
فرُعلاهذهتمرحةديدجةيئاقودعاوقعضودقمالسإلانأنممغرلاىلعو
عفاودلابعلتثيح،ةملسملاتاعمتجملايفسرامُيلظرأثلانأالإيلهاجلا
ةلاحلادعُت.كلذيفاًرودةيدرفلاعفاودلاىلإةفاضإلاب،ةيفاقثلاو،ةيداصتقإلا
يشفتو،يضارألاعطقدودحديدحتببسبةمئاقلاتاعازنلاو،ةيداصتقإلا
نمةيصخشلاحلاصملانعةئشانلاتاعارصلاىلإةفاضإ،رقفلاو،ةلاطبلا
رأثلاتايلمعبقلعتياميفامأ.رأثلاتايلمعاهنعجتنتيتلاةيسيئرلابابسألا
،ءاسنلاببسبتاعارصلاوأ،تايتفلافطخنعةجتانيهفةيدرفلاوةيعامتجإلا
ةفاضإ،ةيصخشلاةلادعلاقيبطتىلإحونجلاو،ةلوجرلابةصاخلاميقلاببسبوأ
نأنممغرلاىلعو.مهافتلاءوسو،ثرإلاو،فرشلابةصاخلاتاروصتلاىلإ
تاعمتجملايفسرامُترأثلاتايلمعنأبدجناننأالإكلذمّرحدقيمالسإلانيدلا
.اذهانمويىتحةملسملا

ركوتناسحإ
.ةيلهاجلارصع؛فنعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ثولاثلا
روحم)حيسملاعوسييفهـللادسجت(دسجتلابناجىلإيهلإلاثولاثلاربتعُي
نئاكوههـللا»(ةيناميإلاةقيقحلاهذهةغايصنأالإ.هـللانعيحيسملاموهفملا
،يخيراتيدئاقعروطتةجيتنربتعت)«سدقلاحورلاونبالاوبآلايهةثالثميناقأب
ربتعيملعوسينأنممغرلاىلعو.ةوقبةرضاحهيفةينانويلاةفسلفلاتامستناك
تافصديدجلادهعلارافسأيفهيلإتدنُسأ،ثولاثلايفيناثلايهلإلامونقألاهسفن
عوسييفلماكلكشبهسفننعفشكهـللانأبناميإلاو.هتوقوهـللاةعيبطنم
عمجملايفاهفيرعتمتيتلا(عوسيةيهولألوبقفاطملاةياهنيفبلطتي،حيسملا
يف(اًضيأسدقلاحورلاةيهولأفيرعتعمو.)325ماعةيقينيفلوألاينوكسملا
:ثولاثلاةديقعلةيميهافملاةغايصلاعضومت)381ماعلوألاةينيطنطسقلاعمجم
لكشبلثمتتةزيممةفصتددحتمونقألاموهفمعمو.ميناقأةثالثيفدحاونايك

رأثلا١٥٨



ةدحاوةدحونولكشيامنإو،ةهلآةثالثاوسيلحورلاونبالاوبآلا:ةقالعلانمنيعم
اًمامتإلكشتيتلاةقالعلالالخنمطقفضعبلامهضعبنعاوزيمتينأمهنكميو
طباروةبحملاةحفنوهسدقلاحورلاو،بآلانمدولومنبالاف.ةقلطملاةبحملل
هانعموسدقملاثولاثلليميهافميرظنتوهاليأرهوجو.ةدحولاهذهيفةبحملا
اًيويحاًديسجتامنإو،ةايحلانماًدرجماًنئاكسيلهـللانأةفرعميفىلجتينأبجي
.ةقلطملاةيصخشلاةبحمللتاجردلاىلعأبو

رنروتنترام
.ةينادحولا؛ةبحملا؛دسجتلا؛سدقلاحورلا؛هـللةونبلا؛بآلاهـللا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ثولاثلا
نبإلاوبآلامهوصاخشأةثالثهللانأىريةيحيسملايفينيددقتعموهثولاثلا
باتكلانمعضوميأيفمدختسيملحلطصملااذهنأمغرو.سدقلاحورلاو
اُوبَهْذٱَف»:ثولاثلادقتعمساسأدعتةيلاتلاةيآلانإف،حيرصلكشبسدقملا
ىتمليجنإ(«ِسُدُقْلٱِحوُّرلٱَوِنْبِالٱَوِبْالٱِمْسٱِبْمُهوُدِّمَعَوِمَمْالٱَعيِمَجاوُذِمْلَتَو

عبارلانرقلايفهلليحيسملاروصتلاروحمثولاثلاحلطصمحبصأ.)28:19
نأةميدقلاسئانكلاعماجملبِقنمرارقلاذاختاّمتةرتفلاكلتيفو.داليملادعب
ءالؤهو.ءاوسدحىلعنوَهّلؤممه)سدقلاحورلاونبإلاوبآلا(ثولاثلاصاخشأ
ميناقأةثالثهللانأةلمجلاةغايصتمتدقو.دحاوهلإمهو،صاخشأةثالث
.)صاخشأ(
ةنراقم،نييحيسملاوةيحيسملانمصاخلكشببيرقمالسإلانأنممغرلاىلع
ناكرأمهأنمدعُييذلاثولاثلاروصتلاًدقنهميلاعتيفدجناننإف،ىرخأنايدأب
مهنأبدقتعملااذهبنوفرتعينيذلاكئلوأفصيوهو.ةيحيسملاةنايدلايفناميإلا
هللانإاولاقنيذلارفكدقل﴿:ةدشبثولاثلاةيرظنضفرينآرقلانألكلذو،رافك
.)73ةيآلا5ةدئاملاةروس(﴾دحاوهلإالإهلإنماموةثالثثلاث
ىلعنآرقلايففصويثولاثلاميناقأيناثنييحسملادنعلثمييذلاىسيعنأامك
:يبنورشبلاينبنمهنأ
ىَسيِعُحيِسَمْلااَمَِّنإَّقَحْلاِّالإَِهّللاَىلَعاُولوُقَتَالَوْمُكِنيِديِفاُولْغَتَالِباَتِكْلاَلَْهأاَي﴿
َالَوِِهلُسُرَوَِهّللاِباُونِمآَفُهْنِمٌحوُرَوَمَيْرَمَٰىِلإاَهاَقَْلأُهُتَِملَكَوَِهّللاُلوُسَرَمَيْرَمُنْبا
دقل.)171ةيآلا4ءاسنلاةروس(﴾ٌدِحاَوٌهِۖلإَُهّللااَمَِّنإْمَُكلاًرْيَخاوُهَتْناٌةَثَالَثاُولوُقَت
يِّبَرَوُهََهّللانإ﴿:رمألااذهردصأامدنعاهيلعدكأوةقيقحلاهذهاًضيأىسيعركذ
.)36ةيآلا19ميرمةروس(﴾ٌمِيقَتْسُّمٌطاَرِصاَذۖهُهوُدُبْعاَفْمُكُّبَرَو
لكشبنكيملنإو،يحوينآرقلاهركذييذلاثولاثلادقتعملهجوملادقنلانإ
اماذهو،سدقلاحورلانمًالدبثولاثلانمءزجاًضيأيهميرمنأب،حضاو

١٥٩ثولاثلا



ِساَّنِللَتلُقَتَنَأأَمَيْرَمَنْباىَسيِعاَي﴿:5ةدئاملاةروسنم116ةيآلاهيلإتراشأ
)نبالا(ىسيعو)بآلا(هللانأمهفنانهنمو﴾ِّهللاِنوُدنِمِنْيَهـَِلإَيُِّمأَويِنوُذِخَّتا
،ةيآلاهذهربتعتكلذعم.سدقلاحورلانعاًضوعميرممساعمامهركذعقودق
ميرملنييحسملاريقوترهظياًدقن،ثولاثلادقتعملهجوملادقنلانعرظنلافرصب
.سيدقتلانماًعونهبشييذلا

رتاقدمحم
.ميرم،ىسيع،ديحوتلا،ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيهلإلاةلادعلاوأايسيدويثلا
Gottfriedستينبيالملهليفديرفتوغهغاصحلطصموهايسيدويثلا Wilhelm

Leibniz ريدقهلإبناميإلانيبقيفوتلاةلكشمىلإريشيو.)1716–1646)
ةلكشملاهذهلةغايصمدقأدوعتو.ملاعلايفملألاورشلادوجوو،لداعوحلاصو
«ايسيد-ويث»حلطصمريشيو.).م.ق271–341(روقيبأيقيرغإلافوسليفلاىلإ
ىلإريشيالةقيقحلايفهنكلو.ةملأتملاهتقيلخىلإرظنلابهريربتوهـللالدعىلإ
قايسيفايسيدويثلاةلكشمةيمهأتريغتدقو.هـللابناميإلاريربتامنإو،هـللاريربت
نيهاربدقنلوألاماقملايفانهلصافلالماعلاناكو.ريبكلكشبثيدحلانمزلا
نأعمو،اًيقطنمهـللادوجوتابثإةيناكمإنمقلطناءرملانأاملاطو.هـللادوجو
اذهبقاوعنأالإ،اًضيأهسفنحرطيناكرشلابهـللاحامسيفببسلانعلاؤسلا
دوجوتابثإةيناكمإمدعنمقلطناءرملانأدرجمبو.اًيبسنةيشماهتيقبلاؤسلا
رشلالوحتف.اذهلكرّيغت،ةيعطقتسيلهدوجونيهاربنأل،عطاقلكشبهـللا
يحيسملاديلقتلايفو.هـللادوجوبناميإلاىلعريطخيداحلإجاجتحاىلإملألاو
اًطبترميديلقتلايحيسملالحلاءاجو.ةلكشملاهذهةجلاعملةفلتخمتالواحمتلُذب
ملو.ملألانماًيلاخاًمـلاعلصألايفقلخهـللانإلوقيو،ةيلصألاةئيطخلاةديقعب
متةقيرطلاهذهب.ناسنإلاةئيطخببسبالإملاعلاىلإتوملاوملألاورشلالخدي
هعنصييذلارشلاىرخألولحديعتو.ناسنإلاباسحىلعامٍدحىلإهـللاريربت
ةميقتلّثميتلاةدارإلاةيرحىلإ،ءوسلاوأيقالخألارشلابىمسيام،ناسنإلا
رشلاريسفتمتيو.اهنعجتانلارشلاكلذكوةئيطخلابهـللاحامسترّربوةزيمتم
ةدئاسلاةيعيبطلانيناوقللةجيتنكضارمألاوةيعيبطلاثراوكلانعمجانلايعيبطلا
تايدحتيقيقحلاملاعلايوتحيملألانميلاخلاسودرفلاملاعفالخبو.نوكلايف
نيّككشمنييتوهاللانمريثكلافقوذإ،يقالخأويحورروطتىلإتّدأرطاخمو
لحىلعاًيرظنةردقلامدعباوّرقأوتاباجإلانمعونلااذهنمتالواحممامأ

ةيهلإلاةلادعلاوأايسيدويثلا١٦٠



نأو.ملألاورشلادوجوريسفتيفنمكتالناميإلاةمهمنأنورياوناكو.ةلكشملا
.ةملؤمبراجتيفيحورلاويلمعلاداهجلاوه،كلذنمًالدب،ناميإلا

رنياركنيمرآ
.توملا؛سودرفلا؛ملألا؛رشلاوريخلا؛لدعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(هـللامكح/ةيطارقويثلا
هيفدوعتمكحلكشىلإريشتوةيسايسلاةيرظنلايفحلطصموهةيطارقويثلا
دعبتسمةيسايسلارئاصملابرشابملاهـللامكحتنأامبو.هـللاىلإةيسايسلاةطلسلا
ربعيهلإمكحبةيطارقويثلاتايجولويديألاوأةمظنألابلاطت،حضاولكشب
هـللانمّوعدمهنأكوًالثمهسفنمكاحلاحبصيف.صاخشأوأٍتايعجرمنمٍةطاسو
تاباتكىلإةيسايسلاتارارقلاوتايلمعلادنتستنأوأ،هندلنمردحنيهنأىتحوأ
تاكباشتلانمديدعلادوجومغرو.اهردصمهنأسانلانمؤيوهـللانماهبىحوم
يف)هباشامو،ًالثميهلإلاروطاربمإلاقحك(ةيسايسلاةطلسلاوةينيدلاةديقعلانيب
الإكانهنكتملهنأّالإ،ثيدحلارصعلانمةرخأتمةرتفىتحةيحيسملاخيرات
ةيطارقويثلثم(ةحيرصلاةيحيسملاتايطارقويثلانماًدجةردانتالاح
لصفلايفًالوأكلذيفببسلانمكيو.)15نرقلايفاسنرولفيفالورانوفاس
نيدلالجر(ةيلكيهلامهتاجردو،نييسايسلاو،نيدلالاجرنيبةيحيسملاتايادبيف
ذيفنتيونتةيحيسملانكتملقمعأىنعمبنكلو.)روطاربمالاوابابلا،مكاحلاو
نأىلعحيرصلكشبدكأعوسينأل،ةسايسلايفرشابملكشبةيهلإلاةئيشملا
انحويبسحبليجنإلا(«َِملاَعْلااَذهْنِمْتَسَْيل»اهبرشابووهاهنلعأيتلاهـللاةكلمم

نأل،اهريغيلبةيسايسلامكحلالكايهىلعيلوتسيالهـللاتوكلمف.)18:36
هـللاتوكلميف«نيلوأ»نونوكيس«نيريخألا»نيعضتملاوءارقفلاونيمورحملا
كشالبرظنيعوسينأامبو.)20:16ىتمبسحبليجنإلا(عوسيهبزركييتلا
ةياهندعبةيناثلاةايحلايفالإققحتياللماكعقاوكيأ،ةيورخأةميقكهـللامكحىلإ
عوسيف،خيراتلانمرضاحلانمزلايفالإهبعورشلانكميالعقاولااذهو،خيراتلا
:22ىتمبسحبليجنإلا(«رصيقل»هميدقتيغبنياموهـللوهامنيبةقدبزّيمي

اوناكنيذلاعيمجلامآاًدمعبّيخدقو.ةيسايسلاةطلسلاقاطنيفعقياميأ،)21
.كاذنآاذوهيةكلمملينامورلالالتحالادضةيسايسةروثلاعشإهنمنوعقوتي
نييسايسلاضيوفتاًدبأيحيسملاىنعملابزوجيالتامدقملاهذهنماًقالطناو
ضعبيفةوقلامادختسابىتحامبرو،لماكلكشبملاعلايفهـللاةئيشمذيفنتب
ّتمتالاًمتحاهنأبةيطارقويثلالاكشألكضفُرتنأبجيكلذل.فورظلا
يحيسمعفادتاذةسايسةيأفدهنوكينأبجيىرحألابلب.ةلصبةيحيسملل

١٦١هـللامكح/ةيطارقويثلا



تناكنإوىتح،ةيرحبمهتادقتعمتارارقذاختانمرشبلاعيمجنيكمتوه
.ةيحيسملاعمةضراعتم

رنروتنترام
.يساسألانوناقلا/روتسدلا؛توهاللا؛ةلودلا؛ةظعلا؛ةسايسلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللامكح/ةيطارقويثلا
ىلع،يسايسلامكحللةيهلإةيعرشىلعلوصحللةلواحمكةيطارقويثلارهظت
.نيدلالاجرمكحبقلعتتيتلاوةيطارقوريهلاوهلوألالكشلا.ةفلتخملاكشأ
ناكهئافلخودمحميبنلانمزيف،دقتعيامك،مكحلانأةحصلانعٍراعوهامو
يناثلالكشلاامأ.نيدلالاجرنماونوكيملءافلخلاويبنلانألكلذو.اًّيطارقوريه
ىلعةسادقلاهتيصخشحنممتييذلاكلملانوكيثيح.ةيكلملاوهفةيطارقويثلل
لظبةيمالسإلاتافاقثلانمديدعلايفيزاجملاريبعتلابكلملابقلي.ةلودلاسأر
يفو)داليملادعب1258–750(يسابعلارصعلايفًةصاخو،ضرألايفهللا
عمو،بقللااذهنولمحيماكحلاناك)داليملادعب1923–1299(ةينامثعلاةلودلا
مكحةقيرطيفدجوتالو،اًينيداًمكحيكلملاماظنلاةيمالسإلاعجارملاىرتالكلذ
وهوثلاثلالكشلايتأيمث.يكلملاماظنلاعمةكرتشمئدابميأدمحميبنلا
تالاجملاعيمجيفةيماظنلانوؤشلاريستثيح،ماعلاموهفملابةيطارقويثلا
ماظنلانمعونلااذهو.يهلإلايحولانمًةرشابمًةدمتسمميلاعتلاًقبطةيعامتجإلا
يتلاةينآرقلاتايآلانأكلذىلعليلدلاو،مالسإلايفاًدوجومناكيطارقويثلا
ةرتفلويمالسإلاخيراتلايفلثمتاًيركسعواًيسايساًدئاقدمحمناكامدنعتلزن
لاكشأنملكشيأددحيالهسفننآرقلانأالإ.ةينوناقلاتاءارجإلاساسأةليوط
ةفلتخملاكشأروهظىلإىدأاماذهو.ةلودلاهيلعريستنأبجييذلامكحلاماظن
ىتحو.تامامإلاوةنطلسلاوةفالخلالثم،يمالسإلاخيراتلاربعةمظنألانم
ةطلسلاةبيكرتحنمةداعإىلإفدهتاًدوهجيسايسلامالسإلالذبينهارلاتقولا
فشكتةضراعمتاوصاكانه،كلذعم.ةيسايسلاةايحلايفةيولوألاةيطارقويثلا
اًمهفتمهُفدقنوكتاذهبوبسانمريغلكشبةسايسلاهذهبرشتنتةيطارقويثلانأ
.اًميقس
مكحلاماظنبقلعتتو،ةيورخأًةغبصلمحتيتلاةيطارقويثللعبارلكشكانهو
يفو.اًيلاثمًالبقتسمينبيسهللانأىلعانهنمكتةركفلاو،لبقتسملايفيهلإلا
.يدهملاببقلملا،نامزلارخآيفّصلخملاروهظداقتعإدجويةيمالسإلاةيورخألا
.طقفيعيشلامالسإلايفاًرودبعليدقتعملااذهنأالإ

هللامكح/ةيطارقويثلا١٦٢



ًةغبصلمحتمكحةمظنأىلعةمئاقلاةيمالسإلالودلاضعبدجوتاذهانمويىتح
يفةيطارقويثلامييقتلوحنيملسملاءاملعنيبمئاقلالادجلانأامك.ًةيطارقويث
.اًرمتسملازامةيمالسإلاديلاقتلا

ركوتناسحإ
.ةلودلا؛ىروشلا؛ةسايسلا؛ةفالخلا؛نيدلاةطلس:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيزجلا
،نيملسملاةمذيفاولخدنيذلاطقفنيملسملاريغىلعتضرُفةبيرضيهةيزجلا
ةبيرضلاهذهعفدىلعصنتيتلاةيآلاتلزندقل.ةمذلالهأنومسيءالؤهو
نيملسملانيببرحلانابإ،9ةبوتلاةروسنم29مقرةيآلايهو،ةدوجوملا
دعبو.يداليم630ةنسكوبتةوزغدعبكلذوةيطنزيبلاةيروطارمإلاولئاوألا
قحك،ةملسملاريغتاعامجلاقوقحةيامحنيملسملاىلعنيعتيةبيرضلاهذهعفد
.دقتعملاةيرحقحوةيكلملاقحومالسبشيعلا
عسوتءارجوىراصنلاودوهيلانمةمذلالهأتاعامجتفلأترمألاءىدابيف
سودنهلاكىرخأتاعامجىلعةيزجلاضرفعقوىرخأقطانميفنيملسملا
نوعفدينوملسملاناكامنيب.ربربلاونيينثولاونييصونغلاونييرماسلاونييذوبلاو
اهرادقمددحيمكاحلاناكيتلاةيزجلايدؤتةملسملاريغتاعامجلاتناكةاكزلا
.ةرملكيف
،حالسلالمحوأةيركسعلاةمدخلانمنيملسملاريغعنمتةيعضولاهذهتناكو
مهلحمسيالوةفيلخلاريغتبريغتتتناك،مهبةصاخسابلدعاوقمهلناكامك
نيملسملاريغلاجرلاىلعطقفةيزجلاتضرُف.ةيمومعلافئاظولاةسراممب
يوذوءارقفلاونايبصلاوءاسنلاىلعضرفُتالثيح،ةددحملاتاورثلايوذ
ريغةدعاسممكحلابجاونمناكتالاحلاهذهيف.ةيدسجلاوأةيلقعلاةقاعإلا
نمنيقتعمةّيسنكلابَتُرلاووذوةسواسقلاناككلذبناجىلإ.مهتدناسمونيملسملا
لكنعةديعبةلماعمنييمذلاةلماعمىلإنيملسملادمحماعدامك.ةيزجلاعفد
.دواديبأننسيفدرواماذهومهقوقحةيامحىلعصرحلاوملظلالاكشأ
يفنوشيعينيذلانيملسملاريغلقيرطلادهمنمآخانمقلخيفةيزجلاتمهاس
رهظمبواهبفرتعمةيفاقثوةينيدتايوهءانبنمةيمالسإلاةيروطاربمإلالظ
تاعامجلافلتخمىلعرسياماذهو،نيملسملانيبًالوبقمناكعونتموددعتم
نيلقتسممهلعجاًبسانماًروطتمهديلاقتومهفارعأوةينيدلامهميهافمريوطتةينيدلا
نيملسملاريغعاطتسايشياعتلاخانملااذهلثميفو.ةيلخادلاوةينيدلامهنوؤشيف
نيذهركِذنكميأدبملااذهلجذومنكو.اهراهظإومهتيوهىلعظافحلانورقلاربع

١٦٣ةيزجلا



ةلودلااضيأوةنس800ةدملنيملسملامكحتحتتناكيتلاسلدنألادالب:نيلاثملا
.نيملسملاريغنماًبيرقتاهبعشفصنناكوةنس600تماديتلاةينامثعلا

يجـچاـپدمحم
.ةلودلا؛ةينيدلاةيلقألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيرفعجلا
ةنسىفوتملاقداصلارفعجميلاعتىلعةينبملاةيعيشلابهاذملادحأةيرفعجلالثمت

نألكلذو،ةيمامإلاوأةيرشعينثإلاةعيشلاباًضيأةفئاطلاهذهفرعتو765/148
مسإقلطُي.ةيرشعينثإلاةيمامإلاميلاعتىلعموقتةسردملاهذهعابتأةديقع
ةلدأكانهنأنمؤتيتلاتاعامجلاوصاخشألاعيمجىلعاًمومعةيرفعجلا
دمحمدعب661/40ةنسىفوتملابلاطيبأنبيلعةفالخىلعةحيرصوةحضاو
رشعينثالاةمئألاةطساوبكلذو،ملاعلاةياهنةياغىلإاًرمتسملظيسهمكحنأو
.بلاطيبأنبيلعةجوزودمحمتنبةمطافنمنورّدحتينيذلا
ةفلتخمتاهجوتةيرفعجلاةفئاطلالخادتنوكتداليملادعبعساتلانرقلاةيادبيف
رابخألاىلعدامتعالاةركفلاًديؤمناكنممهنمفةيهقفلااياضقلاةجلاعمىلعلمعت
هذهربتعت.ةيرابخإلاةسردملابفرعُتيهوماكحألاطابنتسايفتاياورلاوأ
رقابلادمحملةبوسنملاتاياورلاكلتاميسالو،ةمئألاودمحملاوقأنأةسردملا
جارختسالعجرملاوردصملايه،قداصلارفعجو735/114ةنسىفوتملا
.ةيعرشلاماكحألا
ىرخألاةقرفلاامأ،يداليملارشاعلانرقلافصتنمةياغىلإذوفنرايتلااذهلناكو
ةررقملااهرداصمنمةيعرشلاماكحألاطابنتسايفداهتجإلاجهنمعبتتيتلا
داهتجإلاولقعلانأةسردملاهذهىرت.ةيلوصألاةسردملايهفةنُسلاونآرقلاك
نآرقلاهدكأاماذهو،اهبقوثوملارداصملانميعرشلامكحلاطابنتسايفسايقلاو
يهقفملِعلساسألارجحاوعضودقنونوكيركفلااذهبو،مهيأربسحةنُسلاو
.لقتسم
اوناكيلاتلابو،لوألايركفلاهجوتلااوراتخامقةنيدمنمءاملعكانهنكلو
فعضبو.يلدجلاريكفتلاويسايقلالالدتسإلاوداهتجإلالاكشألكلنيضراعم
ديفملاخيشلاهيفبعليذلايمالكلاراهدزالارصعبفورعملارصعلاأدباهذوفن
وبأو1044/436ةنسىفوتملاىضترملافيرشهذيملتو1022/413ةنسىفوتملا

اوماقنيذلامهعابتأاًضيأو،اًمهماًرود1055/447ةنسىفوتملايبلحلاحالص
واًديدجاًرصعيرفعجلابهذملاشاع.نييلوصألاباوبقلكلذبومهتافلؤمحرشب
ىفوتملايسوطلانسحلانبيلعنبنسحلانبدمحمرفعجيبأروهظدنعكلذ
حمطيناكامك.نيبهذملافوفصديحوتىلإدعباميفىعسيذلا1067/460ةنس

ةيرفعجلا١٦٤



ةينسلاةيهقفلابهاذملاجذومنرارغىلعيعيشلاهقفلايفماظنقلخلاًضيأ
.ةعبرألا
يذلاةيوفصلاةلودلالالخاًمهماًروطتةيرفعجلاةيهقفلاميلاعتلاوةديقعلاتدهش
مهو،نويوفصلارهظأ.داليملادعب1722ةنسىلإ1501ةنسنماهمكحدتما
بهذمللًاليم،ليبدرأيفاًديدحتوناريإلامشيفتأشننايوفصلآنمةلالس
هاشلامكحلالخو.1460/864ةنسىفوتملادينجلاةماعزءانثأكلذويرفعجلا
ةلودللاًيمسراًبهذميرفعجلابهذملارارقإمت1524/930ةنسىفوتملاليعامسإ
.ةيوفصلا
اًراهظتساىرخألاقَرِفلاىلعيداهتجالاجهنملاعابتأرهظتسارصعلااذهيفو
ماكحألاطابنتساةيعيشلاةعامجلاىلعنأوهويأرلااذهاورشنكانهواًدجاًيوق
وأءاملعلاروهظبجوكلذلاًقبطو،ريخألامامإلاةبيغءانثاءاملعلاةطساوب
.ديلقتلاجهنمبىمسياموهوددحمِملاعلعوضخلا
دئاقاهبحاصربتعييتلاهيقفلاةيالوميلاعتترهدزا،يركفلاجهنملااذهلاًدانتساو
ينيمخلاىري.1989ةنسىفوتملاو1902ةنسدولوملاينيمخلاةيناريإلاةروثلا
كالتمااًضيأومهتمهمزاجنإمهيلعكلذل،يبنلارودلداعينأيغبنيءاملعلارودنأ
نوقفاوياليرفعجلابهذملاعابتأنأامك،رشعيناثلامامإلاةبيغيفيسايسذوفن
يفًالثمرهظيفالتخإلاف،ىرخأةيهقفبهاذمنمةيتآلاةنيعمرظنتاهجويف
جاوزبجوزتملالجرللحمسييذلاةعتملاجاوزيرفعجلابهذملاباحصأدييأت
يرفعجلابهذملاديؤيامك،نمزلانمةددحمةرتفلةلمرأوأةجوزتمريغةأرم
.نوموصعمةمئألاةيرظنوسمخلاتاولصلاعمجزاوج
مظعمشيعيكلذل،ةلودللاًيمسراًبهذميرفعجلاركفلامويلايناريإلاروتسدلارقي
ناجيبرذأوقارعلاكىرخألوديتأتمث،ناريإيفيرفعجلابهذملاباحصأ
،دنهلاوشيدالغنبوناتسكابوةيدوعسلاوناتسناغفأوةيروسونيرحبلاونانبلو
ووذكارتأكانهفريدغإوناهادرأوصراقةنيدميفاًديدحتوايكرتيفامأ
ةقرفلاكلذكو،ةيرفعجلاةيهقفلاميلاعتلاوةديقعلاراصنأنمةيناجيبرذألوصأ
ناينبتتناتللايوفصلاماسوللناتلماحلاةيشاتكبلاةعامجوةيشابلزقلاةيولعلا
موقيوهف،اماًعونًةيزمرًةروصلمحيينبتلااذهنأالإ،يرفعجلابهذملااًضيأ
هميلاعتىلإعوجرلانودقداصلارفعجلةيركفلاةدايقلابفارتعإلاىلعطقف
.ةيهقفلا

ولتوقزمنوس
.ةيهقفلابهاذملا؛ةفالخلا؛ىوتفلا:ةلصتاذعيضاوم

١٦٥ةيرفعجلا



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةعامجلا
كرتشمناميإيفاًرّذجتماًداحتاّيوغللاةسينكلالامعتسايفةعامجلاربتعُت
.ةالصلاةمدخبلافتحالانوميقيوحيسملاعوسيليجنإبنوفرتعيصاخشأل
ةعماجلاةسّدقملاةدحاولاحيسملاعوسيةسينكلّيناكملاّيلجتلايهةعامجلاف
ديدجلادهعلاصوصنيف)ةعامج،ةسينك(ايزيلغياحلطصملمحيو.ةّيلوسرلا
وأناكمىنعمبيناثلاوةلماكةعامجلاىنعمبةسينكلاوهلّوألا،اًجودزمىنعم
اهديكأتّمتيوةّيدومعملالالخنمةعامجلايفلوبقلاةّيلمعيرجتو.ةعامجلاتيب
ىلإةبسنلاب.)12–11ىلوألاسوثنروك(ّديسلاءاشع/ايتسراخفإلالافتحايف
.)27–12:12ىلوألاسوثنروك(حيسملادسجيهةعمتجملاةعامجلافسلوب
لالخنمةعامجلاةلكيهّمتتو.ندملايفىلوألاةّيحيسملاتاعامجلاتأشن
ئداباهديحوتىرجةدّدعتمتاّيليكيهتلّكشتىلوألاروصعلايفف.ةنّيعمفئاظو
ةلصاحلاتارييغتلاعيمجيفمئادلكشبةظفاحملاتّمتّهنأالإ.اًّيجيردتءدبيذ
نمساّمشلاونهاكلاوفقسألاةبترّدعت.ةّيوناثلاوّةيفرشلاوةسيئرلابترلاىلع
تاعامجلاىلعةدمتعمحالصإلاةّيلمعتداقدقل.انمّايأيفةفورعملابترلاّمهأ
ةّيبتارتلانعيدامتملالالقتسالانمثناكف،ةّيناكملاةعامجلاديطوتىلإةّيسايسلا
اهنوكيفةعامجلاموهفمقّقحّيكيلوثاكلالاجملايف.ةلودلاذوفنيفٌةدايزةّيسنكلا
كلذلبقف،)1965–1962(ًالّوأيناثلاّيناكيتافلاعمجملايفةّيعونلاهتلقنةعامج
ةياعرلاوةرادإلاةدحولّيناكملاوّيتاسّسؤملاّينوناقلابناجلاىلعديكأتلاّمتيناك
وأةيعرلاف.لصاحلاّريغتلااذهاًثيدحةئشانلاةّيعرلاةعامجةيمستّنيبتو.ةّيحورلا
،ّةيسنكلاةّيلخادلاةايحلاشاعنإلديدجلاّيرايعملاجمانربلاتناكةعامجلاةسينك
رفاضتلاىلإةفاضإلابميمصتلايفةلوؤسملاةكراشملاولاّعفلاروضحلاىحضأف
تفّقوتكلذنوضغيف.ّيعامتجالاةعامجلالكشيفةّيرهوجرصانعّيصخشلا
ببسبوةنهكلاددعيفولاملايفصقنلاببسبّيحالصإلاعورشملااذهتالجع
قفأدوجونودنمةّيحورةياعرزكارمدييشتّمتيو.اًضيأةّيعامتجالاتاّريغتلا
لّقنتلاةّيكرحّنإ.ةسينكللّيعامتجالالكشلابّقلعتياميفةديدجةّطخةسايسل
ةطبترملاريغةديدجلالصاوتلالاكشأوةلّمجملاطاسوألاخاسنتساوةيلاعلا
موهفملةنهارلاتايّدحتلالّكشتديلاقتللةدّدعتملاميطحتلاتاّيلمعامكناكمب
ةفالخّةيفيكيفةبسانملاتارايخلانيوكتةعامجلانمبولطملاىقبيو.ةعامجلا
.ةّصاخنيجاتحملاوءارقفلابمامتهالايفكلذكوعوسي

تغوفسوكرام
ةسدنهلا؛ةّيوعرلا؛ةالصلاةمدخ؛ليجنإلا؛ةسامشلا؛ةّيسنكلابترلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةّيدومعملا؛ةّينيدلاةّيرامعملا

ةعامجلا١٦٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةعامجلا
ةعامج،لككعمتجملابةنراقم،فصييعامتجاحلطصموهةعامجلاحلطصم
بولسأو،ميقلاسفنمهيدلودحاودقتعمبنونمؤينيذلاسانلانمةسناجتمةريغص
ةيصخشوةقيثوةلصمهطبرتو،راكفألاسفنليبسيفنيبئادنولمعيو،فرصتلا
.اًضعبمهضعبب
عمةالصلاةريعشنوميقينيذلاكئلوأمالسإلايفةعامجلاحلطصمفصي
،ةعمجلاةالصةماقإوهوالأةعامجلاىلععقياًّينيداًبجاوكانهنإذإ،ةعامجلا
اًضيأةيمويلاسمخلاتاولصلاةماقإكلذكنسحتسُيو،ةعامجيفنيديعلاةالصو
يفنمكتةعامجلاعمةالصلاةماقإىلإةوعدلانمةياغلاف.دجسملايفةعامجلاعم
ميدقتيفو،مهبراجتومهتاربخلدابتيفو،اًرارماًضعبمهضعبلنيملسملاةيؤر
.اهجاتحينملةدعاسملا
ةنُّسلالهأ»حلطصمنمءزجكةعامجلاحلطصميتأيكلذىلإًةفاضإ
.دمحميبنلاةنُسعبتييذلايسيئرلارايتلانولثمينيذلاكئلوأمهو،«ةعامجلاو
.ةديدجلاةينيدلاتاعامجلافصولاًنايحأمدختُسيةعامجلاحلطصمنإفمويلاامأ

ولغوأيجـپاـچناسحإ
.ةيهقفلابهاذملا؛ةّنسلا؛نماضتلا؛نيدلا؛تابجاولا؛ةلبِقلا:دايعالا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةعمجلا
نوميقينيملسملانألطقفسيلمايألالضفأومهأنممالسإلايفةعمجلامويدعُي
ثادحألامهأنألاًضيأامنإوةعمجلاةالصرئاعشعوبسألكنممويلااذهيف
ةيمالسإلاعجارملايفدرودقل.ةعمجلاموييفلصحتفوسوأتلصحةينيدلا
نعملسمحيحصيفدرودقف.ةعمجلاةالصةكربيفوةعمجلامويلضفيفريثكلا
هيففةعمجلامويسمشلاهيلعتعلطمويريخ»:لاقهنأدمحميبنلانعةريرهيبأ
موقتهيفوتامهيفوهيلعهللاباتهيفواهنمجرُخأهيفوةنجلالخُدأهيفومدآِقلُخ
ركذلابهللاهفرشدقفكرابملامويلااذهلضفلو.)ملسمحيحصرظنأ(«ةعاسلا
هذهيفهللاثحي.ةعمجلاةروسىمسُتةلماكةروسلزنأثيحنآرقلايفءانثلاو
ةالصللنذؤملايدانيامدنعةعمجلاةالصةادأىلإيعسلاىلعنينمؤملاةروسلا
ةالصلوأامأ.)9ةيآلا62ةعمجلاةروس(ةالصلاءانثأءارشلاوعيبلاكرتىلإو
،ءانوناريداوىعدُيداويفةنيدملاىلإهترجهءانثأتناكدقفدمحميبنللةعمج
دقفةعمجلاةالصدعاوقصخياميفامأ.نيملسملاببطخوةعمجلاةالصماقأثيح
نوكتت.هدعبنمءاهقفلااهلوصأتبثو،اهلهقيبطتلالخنمدمحميبنلااهعضو
صخياميفامأ،امهلبقةبطخلاوناتعكرامهونيساسأنينكرنمةعمجلاةالص
.رهظلاوهاهتقونأىلإروهمجلابهذف،كلذيفءاملعلافلتخادقفةعمجلاتقو

١٦٧ةعامجلا



فهكلاةروسةءارقو،دمحميبنلاىلعةالصلانمراثكإلاةعمجلامويننسنمو
لبقُيةعمجلاموينمةعاسكانهو.بايثلالمجأسبلو،بيطتلاو،لاستغالاو،18
تاكربنمو.مويلااذهيفءاعدلانمرثكينأملسملاىلعبجيكلذل،ءاعدلااهيف
لاقدقلف،نيتعمجلانيباماياطخوماثآنماوبكتراامهدابعلرفغيهللانأمويلااذه
مامإلاغرفيىتحتصنأمثهلردقامىلصفةعمجلاىتأمثلستغانم»دمحميبنلا
«مايأةثالثلضفوىرخألاةعمجلانيبوهنيبامهلرفغهعمىلصيمثهتبطخنم
.ءاسنلاىلعبجتالةعمجلاةالصنأىلعءاهقفلاقفتادقل.)ملسمحيحصرظنأ(
ال.ةيمالسإلانادلبلاضعبيفةعمجلامويةالصلاباًنايحأنكرتشيءاسنلانكل
نباننسرظنا(نيملسملالكلرركتمديعمويامنإوةحارمويةعمجلامويربتعُي
.)ةجام

لانوأدلاخ
؛كربتلاغيص؛ةفاظنلابادآ؛ةينيدلاضئارفلا؛ةأرملا؛دايعألا:ةلصتاذعيضاوم
.ةئيطخلابفارتعالا
:ثيدحلارداصم
يبأنع،1977:ثيدحلامقر،ةعمجلامويلضف18باب،ةعمجلاباتك،ملسمحيحص-1

.ةريره
:ثيدحلامقر،ةبطخلاىلإتصنأوعمتسانملضف26باب،ةعمجلاباتك،ملسمحيحص-2

.ةريرهيبأنع،1987
:ثيدحلامقر،ةعمجلامويلةمألاهذهةياده22–21بابةعمجلاباتك،ملسمحيحص-3

.ةريرهيبأنع،1981
،دحاوموييفناديعلاعمتجااميفءاجام166باب،تاولصلاةماقإباتك،هجامنباننس-4

.سابعنبانع،1311:ثيدحلامقر

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةّنجلا
.هـللاةئيشمبسحبيرشبلادوجولاةلاحليزاجمريبعتوهمعألاىنعملابةّنجلا
يفاًريبكاًرييغتحلطصملااذهدهشيحيسملا–يدوهيلاينيدلاخيراتلارمىلعو
اًرّوسماًناكمينعتيتلاو،ةميدقلاةيسرافلاةغللانمةليخدةملكسودرفلاف.هانعم
يفامك،ميدقلادهعلايفتدروو،)ةيكلملاةقيدحلااميسالو(ضرألاىلعةقيدحوأ
،بسحفمكاحلاءاخرتسالجأنمةيكلملاةقيدحلانكتمل.4:13داشنألاديشنرفس
ملاعلابطاحملايكلملاطالبلاهمظنييذلانوكللاًيسقطاًزمراًضيأتناكولب
ةيلمعقايسيفةيربعلاهتخسنيفسدقملاباتكلالوقي.مَّظنملاريغويوضوفلا
ناكملضفأك«ندعةّنج«ـبتيمسامرشبلانمنيجوزلوألقلخهـللانإقلخلا
ميدقلادهعللةينانويلاةمجرتلايفو.)3–2نيوكتلارفس(ضرألاىلعنكسللنكمم
ةّنجو.«سودرف»حلطصمىلإ«ندعّةنج»ةمجرتتمت)ةينيعبسلاةمجرتلا(

ةّنجلا١٦٨



امبريحوي)14–2:1نيوكتلارفس(يفارغجعقوموراجشأنماهيفامبندع
اهيفلمعلللوألاناسنإلانييعتكلذكو،سدقلاةنيدمنمةّنجلاعقومبرقب
ىلعةوالع.ميدقلاقرشلايفةيكلملاقئادحلاةأشنمةقيدحلاهذهلباقت،اهتسارحو
ةرجشوةايحلاةرجشدجوتندعةقيدحيفهنأيباتكلاصنلاركذيامدنعهنإفكلذ
تافصروضحلاًيريوصتاًريبعتالإسيلاذهنإف،]رشلاوريخلاةفرعم[ةفرعملا
مدآدرُطنيترجشلانيتاهنملكألامدعبهـللاةيصوزواجتببسبو.كانهةيهلإ
.سودرفلانمةياهنلايفءاوحو
،سودرفلااذهنإف)ةنونيدلاموي(دبألاو)قلخلاةيادب(لزألاقفاوتموهفملاًرظنو
يويحلانطوملاةداعتسابءاجرلابطبترم،ةيدوهيلاةيادبنمزوميدقلادهعلايف
ءءايعشإرفس(ةيدبأنكاسمىلإاًريخأنييدفملالوصووةنمزألاةياهنيفيلاثملا

ركُذديدجلادهعلايفو.)اهدعبامو25:4يبويثإلاخونخأرفس؛9–11:6
ىتوملاناكم23:43اقولبسحبليجنإلايفوهف.طقفتارمثالثسودرفلا
هنأامك.)2:7انحويايؤررفس(ةايحلاةرجشنمراربألاهيفلكأيس.ءايقتألا
ةلاحيفالإهيلإلوخدلاناسنإلانكميالويحولاناكمويهلإلانكسملا
سوثنروكىلإةيناثلالوسرلاسلوبةلاسر(لماكلكشبيحورلافاطتخالا

تاروصتينعيالسودرفلاحلطصمنأىوصقلاةيمهألانم،اًيتوهال.)12:4
روصتنإفىنعملااذهبو.يقالخأينيدهجوتىلإريشيلب،ةداعسللةطبضنمريغ
.ةيهلإلاةلادعلاةركفبعبُشأدقيباتكلاديلقتلايفسودرفلا

تينرأنترام
.ةنونيدلا؛ءاجرلا؛ةلادعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةنجلا
ربتعُتامك.اًحلاصاًنسحًالمعلمعونمآنملءازجوةرخآلاةداعسناكميهةنجلا
.دئادشلاومالألاعاونألكنمةيلاخوهللامَعِنلكاهيفةيدبألاةايحلاراداًضيأ
ةروسنم107مقرةيآلااهنم،نآرقلانماًعضوم147يفةنجلاةملكتركُذ
تافدارمةدعبتدرودقو.23نونمؤملاةروسنم11مقرةيآلاو18فهكلا
نم22مقرةيآلاو31نامقلةروسنم8مقرةيآلايفميعنلاةنجوأميعنلاك
ةيآلاو13دعرلاةروسنم23مقرةيآلايفندعةنجو،83نيففطملاةروس
ةيآلايفكلذومالسلارادباًضيأةنجلاتيمُسامك،20هطةروسنم76مقر
نآرقلاراشأامك.10سنويةروسنم25مقرةيآلاو6ماعنألاةروسنم127مقر
يرجتناكميهةنجلانأ55نامحرلاةروسنم66و50مقرةيآلايفاًديدحتو
ركُذدقفنارمعلآةروسنم198و195و136و15مقرةيآلايفامأ.نويعلااهيف
ةروسنم68مقرةيآلاو12ىلإ11مقرةيآلايقو.يرجتاًراهنأةنجلاتحتنأ

١٦٩ةنجلا



ركذ56ةعقاولاةروسنم32مقرةيآلاةياغىلإ28مقرةيآلانمو55نامحرلا
ذلتاموسفنألاهيهتشتامدجويكانهف.تاتابنلاعاونأىتشوةهكافةنجلايفنأب
ةروسنم32مقرةيآلا؛43فرخزلاةروسنم71مقرةيآلا(نيعألا
يفركذيملءاوحمسإ(هتجوزومدآنأنآرقلاربخيكلذبناجىلإ.)41تلصف
كلذوامهلاًرقتسمضرألاتلعُجواهنماجرُخأامهنكلوةنجلايفاشاع)نآرقلا
.امهنايصعببسب
ةروثأملاصوصنلاوةينآرقلاتايآلايفتفصوةنجلاةمظعنأنممغرلاىلعو
اهكاردإىلعزجاعناسنإلالقعنإف،ايندلاةايحلايفةيهلإلامعنلاىلأاًدانتسإ
ْنِمْمَُهلَيِفُْخأاَمسْفَنَملْعَتَالَف﴿ةيتآلاةينآرقلاةيآلايفكلذىلعليلدلاواهباعيتساو
يراخبلاهاورثيدحاًضيأدجويامك،)17مقرةيآلا32ةدجسلاةروس(﴾نُيَْعأةَّرُق
الونذأتعمسالونيعَرتملامةنجلايفنيحلاصلاهدابعلدعأهنأهللاهيفرّبخي
.رشببلقىلعرطخ
روهمجنيبفالتخإاهيففةنجلايفهللاىلإرظنلاةيناكمإةلأسمبقلعتياميفامأ
.سكعلانوريفةلزتعملاامأ،كلذبنورقيةنسلالهأف.ءاهقفلا
زايتجاىلعاًرداقهلعجتناسنإللةقاطحنميةنجلالوخديفلمألاروعشنإ
ةناكميركفلاهيجوتلايطعينيدمالسإلاو.ةيحضتللاًدعتسموايندلابعاصم
لوخدنوكياذهبو.هللااضرلبيئاهنلافدهلادُعيالةنجلللوصولانأةماه
.هللانمةيفاضإةمعنةنجلا

لانوأيقحليعامسإ
باقعلا؛سنجلا؛رانلاوءامسلانيبامناكملا؛نيدلاموي؛ةرخآلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةأفاكملاو

)ةيمالسإرظنةهجونم(داهجلا
ةاضرملكلذولعفوألوقنمناسنإلاةقاطوعسويفامغارفتساولذبوهداهجلا
لاتقلامضيالوهو،هللاليبسيفيئانثتسالايعسلاوهف،ناسنإلاداعسإلوهللا
هقفلايفدرودقل.ةيحوروةيقالخأةلداجموأ،ةرظانملكاًضيأامنإو،طقف
الأةملكلارذجسفننمقتشمرخآحلطصمداهجلاحلطصمبناجىلإيمالسإلا
نيدلاريسفتومهفيفةيركفلاوةينالقعلادوهجلاكلتمضيداهتجإلاف،داهتجإلاوهو
.ةايحلاو
رمأثيح،)52ةيآلا25ناقرفلاةروس(يفةرملوألنآرقلايفداهجةملكتدرو
.هللانمرصنودييأتبىظحيفوسهنإورافكلادهاجينأاًدمحميبنلاهللا
هسفنبهتقالعاهيفنوكتةايحناسنإلاشيعينأىلإلوألاماقملايفمالسإلافدهي
ىلعيغبنيروظنملااذهنمو.جهنملاةمزاحوةيقالخأهقلاخبكلذكونيرخآلابو

داهجلا١٧٠



داجيإبمزلمناسنإلاف.هقلاخةفرعمبدهتجينأو،هدودحفشكتسينأناسنإلا
ىلعنآرقلادكأدقلف.اهيلإهدوقتنأنكمييتلاةعونتملالبسلاكاردإبو،ةقيقحلا
.)69ةيآلا29توبكنعلاةروس(ىدسبهذينلنيملسملاداهجنأ
يفدرودقلف.ناسنإلادوجوىنعمنيبوداهجلاحلطصمنيبةديطوةقالعكانه
نأناسنإلاعيطتسييكلو،نيدلاهلاًصلخمهللادبعييكلقلُخدقناسنإلانأنآرقلا
هفدهنوكينأو،هدبعييذلاقلاخلارهوجفرعينأهيلعبجييغبنيامكهبردبعي
لكلغتسينأو،ةنكمملاداهجلاريبادتلكذختينأناسنإلاىلعف.هللاةفرعملوألا
ةمعنمعنلاهذهىلُوأنمو،بسانملكشباهايإهللاهحنميتلاتاردقلاوتايناكمإلا
.ريكفتلا
نمريثكلاهللاىلإهبرقتيتلاةليضفلاوةقيقحلاداجيإلهتلحريفناسنإلايقالي
ةقيقحلاهذهتدسجتدقلف،اهعملماعتينأبجييتلاةيجراخلاوةيلخادلاتابقعلا
داهجلانماوعجرمهنأبتاوزغلاىدحإنمعوجرلادعبثيح،يبنلاثيدحيف
.)ينولجعلارظنأ(ةيلخادلاتابقعلايطختبوجويأ،ربكألاداهجلاىلإرغصألا
تاديدهتلادضعورشمويقالخأعافدلكوهداهجلانأبقبساممحضتيكلذبو
نأينعياذهو،هنطوو،هتلئاعو،هنيدو،ناسنإلاةماركدضةهجوملاتامجهلاو
سفنلانععافدلاكةيئانثتسالاتالاحلايفةعورشموةرربماًبرحربتعُيداهجلا
اهيفرربمالبرحىلإوعدييذلاداهجلاكلذامأ.)39ةيآلا22جحلاةروس(
ريغنيملسملابَنوَعْدُينيذلاكئلوأدضمأ،نيملسملاريغدضتناكءاوس
مالسإلانألكلذو،ءيشيفنيدلانمسيلوةحيحصريغةلأسمهنإف،نينمؤملا
.ءانهلاوةنينأمطلاومالسلاىلإفدهيةايحجهنمىلإوعديهرهوجيف

مدرأنيـگـنأ
.ةقيقحلا؛ةسايسلا؛برحلا؛فنعلا؛يسايسلامالسلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ص،سانلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافخلافشك:ينولجعلا

.1362:ثيدحلامقر،486

)ةّيحيسمرظنةهجونم(مّنهج
تاديدحتّيحيسملاموهفملابسحتسيلرخآلاملاعلالوحلاوقألاعيمجّنإ
مّنهجّيحيسملاناميإلارّوصي.ناسنإلادوجوةقيرطلوحلاوقأيهلب،ةّيناكم
ىلإلصفنمّيتاذلاهتوربجيفناسنإللدوجوهّنإ:ءامسللضيقنكةّيزاجمةقيرطب
.هللانعاهؤاغلإنكميالةّيئاهنةقيرطبودبألا
ىطسولانورقلايفهتروصىلإةفاضإلابسّدقملاباتكلايفملاعلاةروصلاًقفوو
عقاولاملظملاّيلفسلاملاعلارّوّصتباًضيألصألايفّمنهجطبرتءاوسّدحىلع

١٧١ّمنهج



بسحلالظكمهدوجوتاومألاعباتيثيح،)لوؤش،انيهيج(ضرألاحطستحت
ةّيدبألارانلارّوصتّنإف،ميدقلادهعلارّوصتوهاذهّنأنيحيفو.ّيبعشلاداقتعالا
موهفميفمساحلاو.ديدجلادهعلانمزيفعقاولايفرشتناثيدحرّوصتوهباقعك
كانهرشبلاّنأو،هيلعوّيلفسلاملاعلايفاًضيأةردقلاهلهللاّنأسّدقملاباتكلا
هتايحبسحّلك،ةفلتخمقرطبكانهنودوجوممهّنكلو،هللانعنيلوصفمباوسيل
.ضرألاىلع
،ّمنهجريبعتلّيكلفلاّيروصلاىنعملاءاغلإّمتءامسلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك
.ةنعلليأ،هللانعّيدبألالاصفنالاةلاحلةّيغالبةراعتساطقفنآلاىحضأيذلا
مهمّنهجيفنينوعلملانأىلعّةيحيسملاةّيؤرلايفاًراركتواًرارمديكأتلابجيو
رمألااذه.مهتنونيكمهحنميٍقابٍقلاخكهللاو،كلذكنوقبيوهللاتاقولخماًضيأ
سيلًالّوأمّنهج.هللانمماقتنالابةّيعامجوأّةيصخشرعاشملقننودًالئاحفقي
لوقلةملظملاةّيصخشلاةّيناكمإلايهامّنإو،كلذكنوربتعينموأرارشألاعقاو
نمؤملاوأناسنإلاذخأدادزااّملكف.هنععوجراللكشبوةّيرحيف«ال»ةملك
ةّيناكمإلاهذهلهرابتعادادزااّملك،ّدجلالمحمىلع)ّيصخشلاهنوكليأ(هتّيرح
اًّيئاهنلاصفنالاصاخلاهتوربجيفناسنإلاديرينأاًنكممناكاذإامو.ةملظملا
ّيألنكميالرمأاذهف،هدوجوىلعهلنانتمالاهيجوتهسفنتقولايفو،هللانع
نكمياللكشب،ّيحيسملاناميإلايفهللاةروصلاًقباطمنوكيسو.هتفرعمناسنإ
.هنعدعتبينأناسنإّيألهتّبحمميظعيفهللاحمسيالامدنع،هتضراعم

شيبنامريهوتوأ
.صخشلا؛ةّبحملا؛ءامسلا؛ةّيلكةردقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(منهج
هيفبقاعُيفوسيذلاوةرخآلايفناكملاكلذوه،يمالسإلاموهفمللاًقبِط،منهج
ةروس(ةيآ77يفنآرقلايفاهتافدارمومنهجةملكتدرودقل.نومثآلاونودحلملا
101ةعراقلاةروس؛39ةيآلا79تاعزانلاةروس؛39،81،126ةيآلا2ةرقبلا
منهجلنأبنآرقلايفءاجامنمضنمو.)6ـ4ةيآلا104ةزَمُهلاةروس؛9ةيآلا
يهفنآرقلايفترِكُذةبوقعرثكأامأ.)44ةيآلا15رْجِحلاةروس(باوبأةعبس
رِكُذاميفو،)35ةيآلا9ةبوتلاةروس؛131ةيآلا3نارمعلآةروس(رانلاةبوقع
موُمَّسلاباذعو،)19ةيآلا22جحلاةروس؛70ةيآلا6ماعنألاةروس(ميمحلااًضيأ
.)27ةيآلا52روطلاةروس(
يتلايه،ةرحلاةدارإلانعةعبانلاوناسنإلااهبموقييتلالامعألانأنآرقلاىري
يفنوبَّذَُعينيذلاسانلانمنافنصكانهف.ةنجلاىلإوأرانلاىلإاهبحاصلِخُْدت
لالخنمهعئارشوهللادودحاودعتنيذلاكئلوأمضيفلوألافنصلاامأ؛منهج

منهج١٧٢



ملاذإف.قافنلاوناميإلابمهرهاظتو،ىرخأةهلآمهتدابعو،ىلاعتهدوجولمهراكنا
لخديفوسهنإفاهنعدتريولاعفألاهذهىلعهمدنايندلاهذهيفناسنإلارِهُْظي
4ءاسنلاةروس؛140ةيآلا3نارمعلآةروس؛24ةيآلا2ةرقبلاةروس(رانلا
نيصاعلاءالؤهنأبتايآلاضعبلوقت.)73ةيآلا33بازحألاةروس؛145ةيآلا
؛116ةيآلا3نارمعلآةروس؛39ةيآلا2ةرقبلاةروس(رانلايفنودلخيفوس
نأنيملسملاءاهقفلاضعبىري.)6ةيآلا98ةنيبلاةروس؛68ةيآلا9ةبوتلاةروس
رانلايفدولخلانعنآرقلاثدحتيامدنعف.يدبألادولخلاينعيالدولخلاحلطصم
نممهريغنملوطأةدمرانلايفنوقبيفوسسانلاضعبنأبينعياذهف
ءاملعلاضعبيأريفثحبتليوطتقوذنمةمئاقةشقانمكانهو.نيصاعلا
.ةياهنةبوقعللنأبلئاقلانيملسملا
.نيرخآلاقوقحاوسخبنيذلانينمؤملانمنوكتيفرانلالهأنميناثلافنصلاامأ
،ةيكلمو،ةايحبو،مهتئيببررضلااوقحلأنيذلاكئلوأفنصلااذهلهأنمّدَعُيانهو
،ةانزلاو،نيكاّفألاو،ةاغطلاو،صوصللاو،ةلتقلاك،دصقنعنيرخآلافرشوأ
5ةدئاملاةروس؛93ةيآلا4ءاسنلاةروس(خلإ،نيعداخملاو،نيزاّمللانيزاّمهلاو
رُمُّزلاةروس؛29ةيآلا18فهكلاةروس؛22ةيآلا14ميهاربإةروس؛38ةيآلا

رونلاةروس؛68ةيآلا25ناقرفلاةروس؛10ةيآلا4ءاسنلاةروس؛60ةيآلا39
.)4ةيآلا24
درودقلف،ةرفغملاعساوهللانإفاوبنذأامىلعمهتايحيفسانلاءالؤهمدنيامدنع
فَكُنُهنَعَنوَهُنتاَمَرِئاَبَكْاُوبِنَتجَتنإ﴿:نآرقلاتايآىدحإيف

مُكِتاـِّيَسمُكنَعرِّ
يصاعملاىلعرصأنمف.)31ةيآلا4ءاسنلاةروس(﴾اًميِرَكًالَخدُّممُكْلِخدُنَو
ءاملعنيبيأرلايفريبكعامجإةمثنكلو.رانلايفباذعلادشألانيفوسهنإف
ىلعنوبَقاعيسانلاءالؤهنأ،هدافمسانلانمفنصلااذهصوصخبنيملسملا
لاقثمملظيالهللانأنآرقلايفءاجدقلف.رانلانمهللامهجرخُيمثمهيصاعمردق
قلطملاهللالدعلاًقبِطو.)44ةيآلا10سنويةروس؛40ةيآلا4ءاسنلاةروس(ةرذ
تابوقعددهتامنيب،ةنجلابزوفلاتاحلاصلانولمعينيذلانونمؤملاكئلوأعيطتسي
.نيصاعلاو،نيقفانملاو،نيدحلملارانلا

لانوأيقحليعامسإ
.ةئيطخلابفارتعإلا؛ةيصعملا؛باقعلاوباوثلا؛ةاجنلا:ةلصتاذعيضاوم

١٧٣منهج



)ةيمالسإرظنةهجونم(بحلا
اًضيأوناسنالاوهللانيبةقالعلاساسأوهف،اًدودحفرعتالةبرجتوهبحلا
يفةروكذملاةمحرلامهفنكميقلطنملااذهنمو،رشبلانيبامطبرتيتلاةقالعلا
:بحلاىنعملمحياًباطخدمحمهللااهيفبطاخييتلا107مقرةيآلا21ةروسلا
لًةَمحَرَِّالإَكٰـَنلَسَرأاَمَو﴿

ِ
.﴾َنيَِملٰـَعّل

بحلاىلعلدتيتلاهتمحرنأدجناذل،يرورضرمأىلاعتهللادنعبحلانإ
ِهِسفَنَٰىلَعَبَتَك﴿:12مقرةيآلا6ماعنألاةروسيفدرواماذهو،ءيشلكتعسو
.﴾ٍءىَشَّلُكتَعِسَوىِتَمحَرَو﴿:156مقرةيآلا7فارعألاةروسيفو.﴾َةَمحَّرلٱ
ىنعملانألكلذو،بحلابةروكذملاتايآلايفةدراولاةمحرلاةملكريسفتنكميو
ةيمارآلاوةيبرعلاكةيماسلاتاغللالكيفةلمعتسملاةمحرلاةملكليساسألا
.ريسفتلااذهديؤيتايآلاهذههيفتدرويذلاقايسلانأىتح.بحلاوهةيربعلاو
هللابحراثآنوكلايفهلكقلخلانأونيدلاساسأوهبحلانأىلجتياذهىلعو
يأةمحرلابةداعسلاوريخلاةيناسنإلاحنميءيشلكقلخيهللاف،دودحهلسيليذلا
.قلخللهللابحتامالعنمةمالعءاطعلااذهربتعي
لدتلتلمعتسادقو،نآرقلايفاًعضومنيعستوةعبسيفتركُذدقةمحرةملكنإ
نوكتاذهبو،ءايبنألاونآرقلاوثيغلاك،ناسنإلاىلعهللااهبمعنأمَعِنةدعىلع
لكف،﴾هتمحرومكيلعهللالضف﴿انلهبحوهتمحرةمالعالإرخآءيشالمعِنلا
اذكهو،هلةياهناليذلاهبحىلعليلديهناسنإلاىلعقلاخلااهاضفأيتلامعِنلا
هنمو،رذجلاسفننمناقتشمنامساامهوميحرلانامحرلاهنأبهسفنهللافصو
نأىلعرداقدحأاليأ،بحلاوههللانألوقلانكميموهفملااذهبو.ةمحرةملك
ةروسيفتدرويتلا﴾نيمحارلامحرأ﴿ةرابعىنعماذهوهبحةجردقوفي
21ءايبنألاةروسو92و64ةيآلا12فسويةروسو151ةيآلا7فارعألا
11دوهةروسيفةرم،نيترمنآرقلايفتركُذدقفدودولاةرابعامأ.83ةيآلا
.14ةيآلا85جوربلاةروسيفو90ةيآلا
نمريثكلاهيفدهتجإمث،نيدلايفبحلابناجثيداحأةدعيفدمحمركذدقل
ةمئاقلانآرقلاميلاعترشنىلعتلمعيتلاةيفوصلاتاعامجلاةصاخونيملسملا
.بحلاىلع
دقفيصخشلكنإف،بّرغتلاةلاحنميناعيهللابهتلصدقفييذلاناسنإلانإ
نمةيناسنإلاهتلاحىلادوعينأعيطتسيالةلاحلاهذهءارجشيعلايفةبغرلا
نأامك.يوامسنيدلكةزيكربحلانوكياذهىلعو،بحلاقيرطنعالإديدج
يفبحلاعرزلفدهينيدمالسإلانأل،لماشلاقايسلااذهيفالإمهُفيالبحلا
.مهريصمددحيأدبمكهنالعإورشبلابولق

ريمدقآحلاص
.نيدلا؛نيرخآلابح؛قزرلا؛نآرقلا؛ةمعنلا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

بحلا١٧٤



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةسدقملانكامألاةرايز،جحلا
ناكمىلإةلحربمايقلاوأرفسلاوهجحلاوأةسدقملانكامألاةرايزبدوصقملا
يذلاسيدقلاىلإوأكانههبىفتحملاصالخلاثدحلاًيلخادهّجوتلافدهبسّدقم
سوقطلالخنمبلطيوةسدقملانكامأللرئازلادشني.ناكملاكلذيفهميركتمتي
ةسرامملاهذهلصأدوعيو.ةفئاطلاوأيسنكلاخيراتلاهلدهشييذلاصالخلاةنيعم
هسفننعنلعأهـللانأب،)اًضيأيدوهيلاو(يحيسملاناميإلاسسأىلإاهتيعرشو
يفيهلإلانالعإلاىلعفرعتللهذهكنكامأتلوحت.ةددحمنكامأيفخيراتلاربع
ءانبببوقعيلهـللافيلكتًالثمرظنا(ةرايزلاةريثكةدابعزكارمىلإميدقلادهعلا
ديدجلادهعلاةداهشلاًقفوو.)35:1نيوكتلارفس:هلهروهظناكميفسدقمدبعم
:ًالثمسدقلالكيهىلإجحلاك(يدوهيلاجحلاديلاقتىلعظفاحياًضيأعوسيناك
يفكانهسيلمالسإلايفوهاملاًفالخنكلو.)52–2:41اقولبسحبليجنإلا
ةيعاوىركذلاًذيفنتهرابتعابو.جحلابمايقللضرفوأةمزلمةيصوةيحيسملا
ناكملاراوزلنيقفارملانينمؤملاةعامجاهتدهشىركذ،صالخلاثادحأل
ملولىتح،ةيزعتوةنوعمةيئانثتساةيصخشةلاحيفجحلامّدقينأنكميسدقملا
ربتعتقمعأىنعمبو.ةرايزلابةطبترملاوةدوصقملاتابغرلاوتابلطلاققحتت
ناسنإلاةايحةكرحوصالخلاخيراتقيرطلاًيزمراًمهفةسدقملانكامأللةرايزلا
يتوهاللاديلقتلايفةراشإلامتتببسلااذهل.يهلإلاصالخلاهاجتابخيراتلاربع
يناكيتافلاعمجملايفركُذامك(«جاحلاهـللابعش»ـكاهسفنةسينكلاةعامجل
.)ًالثم8ممألارونةسينكلاروتسد،]1965–1962[يناثلا
محلتيباتنيدم(عوسياهيفشاعيتلاندملايهفتارايزللةلضفملانكامألاامأ
نيروهشمنيسيدقميركتنكامأكلذكو)امور(ةركبملاةيحيسملاعقاومو)سدقلاو
تاروهظلابىمستنكامأ،ةريخألاةنوآلايفو،)اليتسوبموكيدوغايتناس(
.)لاغتربلايفةمطافواسنرفيفدرولاتنيدم(ةيميرملا

رنروتنترام
؛يسنكلاسقطلا؛ميرم؛ةدابع؛عوسي؛سدقلا؛ةسدقملاعقاوملا:ةلصتاذعيضاوم
.زمرلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(جحلا
ناكرألانمنكرىمسُيامكوهف،مالسإلايفةيرهوجلاتادابعلانمجحلادعُي
جحلانأدمحمهيفحضويملسمهاورثيدحلةيمستلاهذهببسدوعيو.ةسمخلا
اذإ،هيلعبجي،ىثنأوأناكاًركذ،ملسملكف.لقألاىلعرمعلايفًةدحاوًةرمبجي
ةنيعمكسانمءادألىنموتافرعمثةكمةرايز،ةيتايحلاهلاوحأهلتحمس
يناثلارهشلاوهويرمقلارهشلانمرشعثلاثلاونماثلانيبامكلذوةضورفم

١٧٥ةسدقملانكامألاةرايز،جحلا



رحغلابلقاعملسمصخشلكىلعًةضيرفجحلاربتعي.ةجحلايذنمرشع
،قيرطلانمأاًضيأجحلاطورشنمو،ضرغلااذهلةيندبلاوةيلاملاةردقلاكلتمي
.ىرخأعناومتدجولاحيفجحلاكرتباًروذعمصخشلاربتعيامك
تاداعلاًقفوىدؤُتتناكثيح،مالسإلالبقامروصعلاىلإجحلاةريعشدوعت
يأ،ةرجهلانمةعساتلاةنسلايفاًديدحتو،مالسإلادعبتضرفدقو.نيكرشملا
ىغلأاهنيحو،3مقرةروسلانم97و96نيتيآلالوزنرثإاًيداليم631ةنسيف
يبأنعيوراملاًقفواذهو،نيكرشملاتاداعىلعةمئاقلاجحلاكسانمدمحم
رئاعشللاًقبِطكلذو،جحلاةضيرفءادألةكمىلإدمحمدصقةيلاتلاةنسلايفو.دواد
.ةيمالسإلا
مارحإلاسبالمعضوةطساوبجحلايونينأجاحلاىلعنيعتيءاملعلايأرلاًقبطو
اذإو،هيلعصوصنمناكميفونيعمتقويفةلصتاذضئارفءادأبنرتقملا
نمعساتلامويلايفو.ةبعكلالوحةيحتلافاوطهلنسُي،يكملامرحلاجاحلالصو
نمبيرقلاةفرعلبجىلعفوقولاجاحلاىلعبجييرمقلارشعيناثلارهشلا
ةقيرطلابةبعكلالوحاًددجمفوطيدعباميفو،هللاىلإءاعدلابهيفكعفروةكم
ىلعتارمجلايمروةفلدزمبتيبملااًضيأجحلاكسانمنمو.اهيلعصوصنملا
امهوةورملاوافصلانيبيعسلايتأيمث،ةيزمرلالئاسملانمدعُييذلاناطيشلا
سبالمعلخلبقهريصقتوأرعشلاقلحوهةريخألاكسانملانمو،ناريغصنالبج
.ةكملهأريغىلعاًبجاودعييذلاةبعكلالوحعادولافاوطكلذكومارحإلا
ىدمسكعتيتلاضئارفلانمًةضيرفءيشلكلبقىدأدقفجحلادصقنمنإ
ةلحرلاجئاتنيفربدتلاةصرفجحلاةلحرحنمتكلذىلإةفاضإلابو،هللاجهنمعابتإ
مويةروصبجاحلاركذتةلحرلاهذهف،ناسنإلكرظتنتيتلاةرخآلامويىلإىربكلا
بنجىلإاًبنجنوفوطيمهوةصاخ،نينمؤملاجاجحلاةرثكببسبكلذو،ةمايقلا
نعرظنلاضغبتافرعلبجىلعنوعديوجحلاضئارفنودؤيوةبعكلالوح
رظنيامدنعةبعكلارِكَذُت.مهتاورثوأةيعامتجإلامهتناكمومهنولومهقرعومهسنج
،رشبلاةمدخيفاوناكنيذلانيرخآلاءايبنألاعيمجودمحميبنلابجاحلااهيلإ
اهيفسمغنااذإيتلاةسدقملانكامألاهذهيفدئاسلايناحورلاوجلاىلإةفاضإلاب
ريوطتيفاًرمتسمهلعجتاًتباثاًهجوتهللاىلإهجوتلايفةردقلاهتطعأجاحلا
.هتيصخش

لانُوأيقحليعامسإ
.يلهاجلارصعلا؛ةينيدلاضئارفلا؛ةيحضألا؛ةبعكلا؛ةسدقملانكامألا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
نبنامثعنع،2030مقر،ةبعكلالوخديفباب،95كسانملاباتك،دواديبأننس.1

.ةحلط

جحلا١٧٦



ىلعمالسإلاينبملسوهيلعهللاىلصيبنلالوقباب،21ناميإلاباتك،ملسمحيحص.2
.رمعنبهللادبعنع،113مقر،سمخ

يبأنع،3257مقر،رمعلايفةرمجحلاضرفباب،412جحلاباتك،ملسمحيحص.3
.ةريره

)ةيحيسمرظنةهجونم(برحلا
ةيسايستاعومجموألودلانيبةفينعةهجاومةيأماعلكشببرحةملكنممهفن
دقلبال،ةميسجرارضأعِقوتلةيركسعلئاسومادختساببرحلارادتو.ةريبك
.هتاذدحبفدهوهلتقلانوكيدقو،اًيدسجهمصخلفرطلكةيفصتىلإلصت
ًالثمسفنلانعاًعافدنوكتنأك،ةقلتخماهفادهأوبرحلابابسأنوكتدقانهنمو
وأةيميلقإبساكملوأدترمموجهلامتحانمةياقولاوأتامزأقطانمةئدهتوأ
.طقفةيدامعلسىلعءاليتسالاىتحوأنييسايسنيضراعمىلعءاضقلا
تاسسؤملانأشبنيناوقةيأةيحيسملاعّرشتملةسينكلاوةلودلانيبلصفلاببسبو
،يسيئرلالاؤسلانأالإ.اهثودحةيفيكوأاهبمايقلاوأبرحلانالعإاهلقحييتلا
،اًينوناقاًرمأّدعيماعلكشببرحبمايقلاناكاذإاموه،يتوهاللاويقالخألاهيقشب
يحيسملاثارتلالخاددوسيناكاًيتوهال.فورظةيأيفف،كلذكناكاذإو
قلطمضفرنمكلذحوارتيو.بورحلانمعونيأدضددشتمظفحترارمتساب
ةريخأةليسوكبرحلامادختسابحمستدقةمارصلايفةياغطورشميدقتىتحو
نمديدعلابموسوملاةيحيسملاخيراتلّكشُيلاحلاةعيبطبو.تاعازنلاةيوستل
.ةيساسألاةيتوهاللاةيؤرلاهذهعماًداحاًضقانتبورحللتاوعدلاوأبورحلا
ربتعُياماًريثكذإ.هسفنسدقملاباتكلايفهدجنفنعاللاىلإبرحلانملاقتنالاف
؛20:2ةاضقلارفس:يفامك(ميدقلادهعلايف)اًضيأطشنو(برحريمأكهسفنهـللا
نأبهـللادعويفلمألااًضيأىلجتيهسفنتقولايفنكلو.)14:14جورخلارفسو
–4:1اخيم(مالسلاةكلمميفمايألارخآيف«ةثارحللككسىلإفويسلا»لوحتت
لصيوفنعاللابلماكلكشبزيمتيفديدجلادهعلايفيقالخألاعوسيميلعتامأ.)4
نإ.)48–5:43ىتمبسحبليجنإلا(ءادعألاةبحمةيصويفىصقألاهدحىلإ
«رسيألادخلاليوحت«ولب،بسحفداضملافنعلانعيلختلامدعبعوسيبلط
هكولسيفلماكلكشبهفّظو،)41–5:38ىتمبسحبليجنإلا(يدتعمللاًضيأ
ةمواقمةيأبهيلعمكحلاوهبيذعتوهيلعضبقلاهجاويملهنأطقفسيل،يصخشلا
لجأنمىلصو)26:52ىتمبسحبليجنإلا(ةمواقملانمهعابتأعنمولب،ركذت
خيراتيفكانهتناككلذعمو.)23:34اقولبسحبليجنإلا(اًضيأهيدهطضم
ينيوكألااموتو)430–354(سونيطسغأتافلؤميفامك(يحيسملاتوهاللا
برحةيأرابتعاةيناكمإبةقلعتملاءارآلانمديدعلا)ًالثم)1274ماعىفوتملا(

١٧٧برحلا



مهفُيامدنعطقفاًيتوهالةيعرشنوكتنأءارآلاهذهلثملنكميو.ةلداعاًبرح
فدهكةيورخأةلاحاًفلسنمضتييذلاىنعملابعوسيىدلقلطملافنعاللا
اهيلعدقعُتورضاحلاتقولايفةقلعملازتالةلاح،صالخلليخيراتلاروطتلل
برحةيأربتعُتسملاعلاةياهندعبةيورخألاةلاحلاهذهغولبىتحو.ًالبقتسملامآلا
ةلداعبرحيهفيلاتلابو،اًفرطتتالاحلارثكأيفةعورشماًبرحطسولحك
برحلالوبقلالخنمالإحاورألاىلعظافحلاوأمالسلانامضنكميالامدنع
رظنةهجونماًّرشبرحلاربتعتتالاحلالكيفنكلو.نيّرشلانوهأاهرابتعاب
ةديقعنأنييحيسملانمريثكلاىريكلذل.ناكمإلاردقاهبنجتبجيةيحيسم
ةيموجهلابرحلاالهنأهيفكشالاممنكلو.لدجللةريثماًضيأةلداعلابرحلا
وأةعورشمنوكتنأنكميةيحيسملاةديقعلانماهتارربمعمةيئاقولابرحلاوأ
يفقحلانأنعكيهان.ةيحيسملاميقلارشنوأعافدلاضرغلاهبمايقلازوجيىتح
هـللاىدلطقفاًظوفحمىقبينأبجيرشلاوريخلانيبيورخألاعارصلابءدبلا
.هسفن

رنروتنترام
؛ناسنإلاقوقح؛ةيبيلصلابورحلا؛فنعلا؛يسايسلامالسلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم
.ناسنإلاةمارك

)ةيمالسإرظنةهجونم(برحلا
ثالثتدرودقو،نيتلودوأنيتسايسنيتئفنيبحلسملاعارصلاينعتبرحلا
داهجلاوبرحلا(يهوىنعملااذهلمحتنآرقلانمعضاومةدعيفتاملك
ليبسيفلذبيدوهجموأيعسلكنعربعُيحلطصموهًالثمداهجلاف.)لاتقلاو
.ةيملسةقيرطباًضيأنوكيوهللا
يفمكحلالوحيسايسعارصةجيتندمحمدهعيفتبشنيتلابورحلاتناك
ةطبترم،برحلايأ،ضرغلااذهلةلزنملارماوألاوتايآلانوكتكلذلةقطنملا
تقولاكلذيفتثدحيتلابورحلاةيمستنأمهفُيانهنمو،ةيخراتفورظب
يهبرحلانأنوريمالسإلاءاهقفنأىتح،اًحيحصدعُيالةينيدلابورحلاب
نأنكمييتلالاوحألالوحشاقنلاعقوراطإلااذهيفو.حلاصمبراضتةجيتن
برحلايفعبتتنأبجييتلاةيقالخألادعاوقلاو،بورحلاىلعاًيعرشيضفت
نيملسملاريغونيملسملانيبسيل،ةحلسمتاعازنىلإريشينآرقلاف.اهدعبو
يفّحلسملاعارصلانمعونلااذهركذءاجوةملسملاتائفلانيباًضيألببسحف
.9مقرةيآلا49تارجحلاةروس
ةياوريفءاجاماذهوخويشلاوىضرملاونايبصلاوءاسنلالتقنعدمحمىهن
الإ،لدابتلاأدبمبسحمهعملماعتلاعقيفبرحلاىرسأبقلعتياميفامأ،دواديبأ

برحلا١٧٨



اًقبطاذهولدابتلاةيلمعنودمهنعجارفإلارايخمامأاًحوتفمبابلاكرتنآرقلانأ
نيملسملاةلودلخادمهبفارتعإلامتينأوأ4مقرةيآلا47دمحمةروسل
ىتحونيملسملالكنإفامبرحلدونجدشحبجواذإو.رارحأنينطاومك
لاحيفنكلو،كلذىلإةجاحلاتضتقالاحيفةكراشملابنورومأـمءاسنلا
ةروسيفدرواماذهو،ةيقبلانعضرفلااذهطقسيبرحلايفشيجةكراشم
الإبرحلاعرشتالمالسإلاءاهقفةيبلغأيأرىلعًءانبو.71مقرةيآلا4ءاسنلا
اًدبأواًمئادوهلدابتملايملسلالماعتلانأل،نيملسملاىلعءادتعالامتلاحيف
.يهيجوتلاأدبملا

ناجروتبلاط
.ةسايسلا؛فنعلا؛داهجلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةينوكسملاةكرحلا
اهضعبنعةلصفنملاةيحيسملاسئانكلاةعومجمىلإ«ةينوكسملا»ةملكريشت
:ارسيوسيفاهمسا(ةميدقلاةيكيلوثاكلاةسينكلاو،ةيكيلوثاكلاةسينكلاك،ضعبلا
)ةيتناتستوربلا(ةيليجنإلاوةيسكذوثرألاسئانكلاو،)ةيكيلوثاكلاحيسملاةسينك
نعكيهان–اهطيحميفةريبكسئانكاهضعبو–ةريغصلاسئانكلانمديدعلاو
ىلعبلغتلافدهباهنيباميفرواحتتسئانكلاهذهو،ةقرفتملاةيسنكلاتاعامجلا
.ةميدقلاتاماسقنالا
ةينانويلاةملكلاف.ةمسقنملاسئانكلانيبعضولابهلةقالعالةملكلالصأ

oikumene،ةينوكسمةسينكلا»ةرابعنأامك.هرسأبملاعلاينعت،ةنوكسملا»
يف:نمزلاكلذفراعمبسحبو،«ايندلاعاقصألكيفةرشتنمةسينكلا»:ينعت
.طسوتملاضيبألارحبلابةطيحملانادلبلالك
يفةيتناتستوربلاةيريشبتلاتايعمجلاةطشنأراطإيفىرخأةرمةملكلاترهظو
ماسقنالانأًةكردمتايعمجلاهذهتناكو.رشععساتلانرقلانميناثلافصنلا
يفريشبتلامامأةيسيئرةبقع)لازيالو(ناكسئانكلانيبةكرشلللدابتملامرحلاو
كلذكواهنيبةينوكسملاةكرحلاتأشنامناعرساذكهو.ةيحيسمريغقطانمولود
يفيريشبتلارمتؤملاناكو.ةيادبلايفةقثلامدعةدايسدعب،ةكراشملاسئانكلانيب
ةيادبوةيلحرمتاروطتدعبوكلذلةجيتنو.ةزرابلااهتطشنألوأ1910ماعهربندإ
سلجم.1948ماعمادرتسمأيفيملاعلاسئانكلاسلجمسيسأتءاجديدجراسم
1961ماعةعّسوملاةيساسألاهتغيصلاًقفوربتعيامنإو،ىلعأةسينكسيلسئانكلا
حيسملاعوسيبفرتعتيتلاسئانكلاةكرش»)يهلدوينيفةماعلاهتيعمجيف(
تيعُدامقيقحتلًةعمتجمىعستيلاتلابو،اًّصلخمواًهلإسدقملاباتكلابسحب
.«سدقلاحورلاونبالاوبآلاهـللادجموهو،هلجأنم

١٧٩ةينوكسملاةكرحلا



،فطاعتومامتهاباًمئادةينوكسملاةكرحلاىلإرظنتةيكيلوثاكلاةسينكلاتناك
كلذو.اهيفةكراشملارارمتسابضفرت–ةرركتملاتاوعدلامغر–تناكاهنكلو
هذهكًةكراشمنأبةلثمتملاةمهتللضّرعتلانوضفرياوناك)كاذنآ(اهيلثممنأل
حيسملاعوسيةسينكاهنوربتعييتلامهتسينكليتاذلامهفلانعمهداعتباينعتس
نمكراشتاهنكلو،سئانكلاسلجميفاًوضعتسيلكلذليهو.ةديحولاةيقيقحلا
،سلجمللةيسيئرلاناجللايفتيوصتلاقحمهلنيّفلكمكيلوثاكنييتوهاللالخ
Faith(ماظنلاوناميإلاةنجلةصاخو and Order(.
ةسينكلايفجارفنالاءاج)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملاعمو
ةسينكلاتمضنا1964ماععمجملل«ةينوكسملاةكرحلا»رارقعمو.ةيكيلوثاكلا
اهطاشنكلذيفاهعجش–ةرملوألةينوكسملاةكرحلاىلإاًيمسرةيكيلوثاكلا
اًقفوناكاهمامضناو–ةقباسلادوقعلالالخيريضحتلاينوكسملايتوهاللا
ةيملاعلاوةينطولاةينوكسملاناجللاو.اهئدابموةينوكسملاةكرحلاطورشل
نمديدعلاةساردباهنيحتماقدعباميفتلّكشتيتلاينوكسملالمعلاتاعومجمو
مويلاىتحلازتالتناكاذإاميفوةميدقلاتافالخلاةعجارماهيفتمتيتلاقئاثولا
لوحكرتشملانالعإلاوهنآلاىتحقئاثولاهذهمهأو.سئانكلاةكرشاًيّدجعنمت
نيرشت31خيراتبةيكيلوثاكلاةسينكلاويملاعلايرثوللاداحتالانيبريربتلاةديقع
ةيتوهاللاتاغايصلامغر:ةيساسألااهتركفنعرّبعُتو،1999ربوتكأ/لوألا
يأكانهسيلهـللاعمناسنإلاةقالعلةيساسألائدابملابناميإللاًقفوةعونتملا
ةمسقنمنكتملاهنأولامك،مويلاسئانكلانيبىرخأةرملصفلاىلعرداققاقشنا
.اًقبسم

شيبنامريهوتوأ
.راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيبيلصلابورحلا
ىلإفدهتتناكىطسولاروصعلايفةيركسعتايلمعيهةيبيلصلابورحلا
شويجةطساوبةيحيسملاةدايسلاىلإنيملسملاةرطيسنمىندألاقرشلاةداعتسا
يناثلانابروأابابلاناكةيبيلصلابورحلاةركفنلعأنملوأ.ةيبرغلاابوروأنم
يضارألاىلإةّحلسمةينيدةرايزلكشىلعنومريلكعمجميف)1099–1088(
Deus»نيفتاهسامحبةركفلاهذهبعشلالبقتسا.)ديدحتلابسدقلاىلإ(ةسدقملا

lo vult»ةيبيلصتالمحعبسوأتسكانهتناكف.«هـللاةئيشماهنإ»يأ:
،1099–1096ىلوألاةيبيلصلاةلمحلا–
،1149–1147ةيناثلاةيبيلصلاةلمحلا–
،1192–1189ةثلاثلاةيبيلصلاةلمحلا–

ةيبيلصلابورحلا١٨٠



،1204–1202ةعبارلاةيبيلصلاةلمحلا–
،1229–1228ةسماخلاةيبيلصلاةلمحلا–
،1254–1248ةسداسلاةيبيلصلاةلمحلا–
.1272–1270ةعباسلاةيبيلصلاةلمحلا–
دقف،خيراتلامولعيفهيلعقفتمريغاهخيرأتواهدادعتنأىلإةراشإلاردجت
ةفصاًيمسراهعيمجىلعقلطيالوريثكبكلذنمرثكأةيدرفتاردابمتثدح
امك،ىوتسملاوعيفرءالبناهدوقيناكةيبيلصلاتالمحلاهذه.ةيبيلصتالمح
يفنورياوناكاماًبلاغف.ابوروأيفاًضرأنوكلتميالنوريثكءالبناهيفكراش
هنأىتح،دحاونآيفمهنيدلجأنمومهتحلصملجأنملمعللةديجةصرفكلذ
مهتأفاكمتناكبورحلاهذهيفاولتقاذإو.كلذءارجنمءايرثأاوحبصينأمهنكمي
يذلارمألا.)توكلملايف(هـللاةرضحيفمهدوجوبةنومضمةيناثلاةايحلايف
لافطأللةيبيلصةلمح1212ماعتمُّظنهنأىتح،اًريبككلذلسانلاسامحلعج
ةيركسعلاتايلمعلاةفاك«ةيبيلصبرح»حلطصملمشامناعرسو.اًضيأ
يأنعًالضف)ًالثمقيطلبلايف(ةينثولاقطانملاىلعتاوزغلانشك،ىرخألا
ةينيدلاراثاكلاةكرحىلعةيبيلصلابرحلاك(نيدترملاوةقطارهلادضحلسملمع
ةرطيسقطانمةماقإناككلذلكنمفدهلاو.)ًالثم1229–1209اسنرفبونج
برحءارمأاهمكحيةيبيلصتاليودةسدقملايضارألايفىرنكلذل.ةصاخ
نأالإ.ناملأنابهرناسرفةدايقبقيطلبلايفةلثاممةرطيسقطانمىرنكلذكو
.مئادلكشبةيعسوتلاعيراشملاهذهنماًيأفلاحيملحاجنلا
اًعيرذًالشفتتبثأةيبيلصلاطسوألاقرشلاتالمحنأىرنخيراتلاىلإةرظنبو
ةفاقثلاعمحقالتلالالخنميفاقثلاءارثإلاتالاحكلذكوةتقؤملاتاحاجنلامغر
ةدعاسملًالصأةررقمتناكةيبيلصلابورحلانأنممغرلاىلعو.ةيمالسإلا
روهدتيفتمهاساهنأالإ،نيملسملادضاهبرحيفةيطنزيبلاةيروطاربمالا
بابسأدحأو.ةينيتاللاامورةسينكوةيسكذوثرألاةيحيسملانيبتاقالعلايفريبك
مهروبعلالخةيبرغلاةيبوروألاتاوقلليراضحلاريغولذتبملاكولسلاناككلذ
ىتحنوثدحتينوريثكسكذوثرأنويحيسملازالكلذل،ةيطنزيبلاةيروطاربمإلا
ماعةينيطنطسقلاىلإنيينيتاللانييحيسملالوخدنعريبكءاردزاباذهانموي

نيبةقالعلابرارضإلابةيبيلصلابورحلاتببستكلذىلعةوالع.1204
ركذتةرصاعملاةيبرعلارداصملانأمغرو.قيمعلكشبنيملسملاونييحيسملا
مهُفت،نيددضسيلوٍبعشدضاًيركسعاًعازنكلذبدصقتوودعكةجنرفلا
نأامك.نيملسملاونييحيسملانيببرحاهنأىلعمويلاةيبيلصلاتالمحلا
نيبةقالعللةبسنلابةياغللةيبلسفاطملاةياهنيفتناكةيبيلصلاتالمحلا
مهرعاشمنعةيرحبنوّربعينويبيلصلاناكاماًريثكهنألدوهيلاونييحيسملا
لوأناكوةسدقملاضرألاىلإمهتالمحةيادبلبقةيبوروألامهدالبيفةيئادعلا

١٨١ةيبيلصلابورحلا



هذهنمةيكيلوثاكلاةسينكلاتملعتةياهنلايف.ابوروأدوهيمهمامأاياحضلا
دوجوةركفنعنكممٍدحدعبأىلإاهيلختدعبكلذو،اًسردةيبيلصلاتالمحلا
لالخف.ريشبتلاىلعكلذنمًالدبزيكرتلاباهتبغرومالسإلاعميركسععازن
تماقةريخألاو،ةيناكسيسنرفلاوةيناكينمودلاريشبتلاتاينابهرترهظةرتفلاهذه
نماًشيج1219ماعقفاريذلايزيسألاسيسنرفةينابهرلاسسؤمبًءادتقاكلذب
ةزاركلالالخنمةيحيسملاةلاسرللربكأحاجنبدعوورصمىلإاًهجوتمنييبيلصلا
.حلسملاعارصلالالخنمسيلوةبحملاب
ىلعمايألاهذهيفرارمتسابهمهفءاسُيابوروأيفةيبيلصلاتالمحلانعثيدحلا
تاعارصلاوعاضوألافيصوتبنجتلّضفُيكلذل،يعسوتويئادعوهوبشمهنأ
.ةنهارلا
ءاقللايفةيساسحرثكألاةيضقلاتحبصأةيبيلصلابورحلانأاذهلكنمحضتي
نيبيملسلاشياعتلابنيمتهملاعيمجىلعكلذل.نيملسملاونييحيسملانيب
.ليبقلااذهنمةنراقمةيأاوبنجتينأملاعلايفنيملسملاونييحيسملا

ستنأرتيب
.ريشبتلا؛ةّيماسللءادعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيّرحلا
نايكىلعرّثؤتيتلادويقلالاكشأعيمجمادعنازربألااهموهفميفةّيرحلابدصُقي
نمعونلااذهّصتخيو.)رهوج(ّيلخادوأ)فورظ(ّيجراخلماعةكرحو
ةيوازنمّةيّرحلانعمالكلااندرأاذإاّمأ.هدحويهانتماللاهللابةقلطملاّةيّرحلا
نمةّصاخلانئاكلاةعيبطنيكمتوهانهدوصقملاّنإف،ةدودحملاةيهانتملاتانايكلا
طعمّيجراخهاركإنودنماهتاذقيقحت

ةبوهوملاةّيحلاتانئاكلاةلاحيفو؛لِّ
ناسنإلاملعرظنةهجونم.اهسفنباهفّرصتواهكولسريرقتدوصقملانوكياًّيركف
امدنعطقفاًزئاجةدارإلاةّيرحنعمالكلانوكيو.ناسنإلاةدارإيفةّيرحلازكرمتت
ةّيئاقلتةقيرطبهتدارإيعسهّجويوامفدهحالصةّيلقعلاهتردقربعناسنإلادّدحي
.هيلإلوصولل
هللاكولسريوصتّمتنيحيف،مسالابسّدقملاباتكلاصوصنيفةّيرحلاركذُتمل
،رصمنمجورخلاف.عضاوملانمريثكيفريرحتلعفهّنأىلعاًمئاديصالخلا
،15–1:1جورخلارفس(هللاعمميدقلادهعلابعشةبرجتيفاًيرهوجربتعييذلا

ىفنملايفنجسلانمذاقنإوداهطضالانمةّيساسأريرحتةّيلمعكهيلإرظُني،)21
سقرم(عوسياهبىصوأيتلا،بيرقلاةّبحمفدهتو.ةّيلالقتسالاىلاهبريسو

طقسيتلادويقلانمناسنإلاريرحتىلإءيشّلكلبق،اهسرامو)34–12:28
اهفرتقايتلاهماثآلعفبكلذكوةقبسملاماكحألاوةّيعامتجالاتاّيلكيهلالعفباهيف

ّةيّرحلا١٨٢



ّمتيذلاناسنإلاةزيمبةحارصةيّرحلاسلوبدّدحي.)ةئيطخلا(هتّيلوؤسملماكب
:)ّيحورلا(هللاروضحلكاردإةمالعكرهظتةّيرحلاةبرجتّنإ.هللاةمعنبهصالخ
.)3:17ةيناثلاسوثنروكرظنا(«ةدوجومةّيرحلانوكت،نوكيهللاحورثيحف»
ةمعنفدهاهّنأىلعتوملاوةئيطخلانماهعمجأبةقيلخلاريرحتةلأسممّدقيسلوبف
ةّيرحلامءالتت.)23–3:18ةيمور(حيسملاعوسييفلعافلاّيهلإلاصالخلا
سيلّنأيهوتايقالخألادعاوقىدحإعمكلذكسلوبقفوهللاةمعنبةبوهوملا
رارصإبهيعسهّجويوهلب،ًالعفّرحلاناسنإللاًّيطابتعاهبحومسمءيشّلك
ةّيرحلاّةيقالخأف؛ةّيرحلاهذهيفًالّوأهتعضويتلاكلتهللاةّبحمىلإةماقتساو
.ةّبحملاّةيقالخأنوكتنأبجي
ةروصىلعناسنإلاأدبمبىطسولانورقللّيتوهاللاديلقتلايفّةيرحلاليلعتّمتدقل
ىلإيئاهنلاناسنإلاهّجوتّنإ)1274ماعيّفوت(ّينيوكألااموتقفوف.هلاثموهللا
ّقلعتيامّلكنمناسنإلارّرحييذلاىمسألاوقلطملاحالصلالمعوهو،هللا
.ةيهانتملاملاعلاتاكلتمموتاّيئزجب
رّرضتىدمّةيضقةشقانمتّمت)1546–1483(رثولنترامحالصإراطإيفو
نمهّجوتلاناسنإللاًنكممدوعيالثيحب،ةّيلصألاةئيطخلالالخنمةدارإلاةّيرح
ىّدأصالخلاثدحيفةدرفنملاةمعنلالعفىلعرثولديدشتّنإ.صالخلاىلإهتاذ
)سوقطلاوةسينكلا(ةّيجراخلاةّيتاسسؤملاتّايعجرملانادقفىلإرشابمريغلكشب
رصعلايفناسنإلاريرحتيفّىلجةمهاسمرثولفقوممّدقكلذبو،اهتيّمهأل
ّنأنممغرلاىلعو.ةّيسنكلاوةّيموكحلاتاسسؤمللةرئاجلاةطلسلانمثيدحلا
اهعبتتيتلاّةيصخشلاةّيرحلاقوقحقيبطتهاجتاًضيأةريبكةمواقمتدبأسئانكلا
ةّيمتحةجيتنةلوداذكهيفةقّقحتملاوةنومضملاةّيرحلاىقبت،ةثيدحلانوناقلالود
.ةميزهللةلباقلاريغناسنإلاةماركلوحّيحيسملارّوصتلل

رنروتنترام
.لقعلا؛ايسيدويثلا؛ردقلاوءاضقلا؛ّرشلاوريخلا؛ةمعنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةّيّرحلا
نمديدعلاكانهنأالإ،اًيفرحنآرقلايفدريملةيرحلاحلطصمنأنممغرلاىلع
،هلاعفأيفةيقالخألاناسنإلاةيلوؤسمىلإيلجلكشبوريشتيتلاةينآرقلاتايآلا
موهفمللاًقبِطبعلتةيرحلاف،كلذيفيساسأطرشكةيناسنإلاةيرحلاعضتو
ةيفيكىلعدمتعياذهو،ةيقالخألاةيلوؤسملالمحتيفاًمهماًروديمالسإلا
ىرينآرقلانإفرخآىنعمبوأ،هتعيبطوهتدارإلاًقبِطةيرحلابناسنإلافرصت
ىلعنإنآرقلالوقي.ناسنإلاةيرحىدمددحييذلالصفلايهناسنإلالاعفأنأ
ةيآلا75ةمايقلاةروس(ىهنُيوأرمؤُينأنودىًدسقلُخدقهنأبنظيالنأناسنإلا

١٨٣ّةيّرحلا



لزنأولسرلالسرأفلمعورابتخاوءالتبارادايندلاةايحلاهللالعجدقف،)36
ةيآلا67كلملاةروس(ًالمعنسحأمهيأهقلخربتخيلةايحلاوتوملاقلخوبتكلا
ىلعيمالسإلاروصتللاًقبطدنتسترشبلاينبنمهدابعوهللانيبةقالعلانإ.)2
ذاختانمناسنإلاعنمينأىلعرداقةيناسنإلاةعيبطلايفءيشكانهسيلف،ةيرحلا
راتخيًةدارإوًةئيشمواًرايتخاناسنإلللعجدقهللانألكلذو،رحلكشبهتارارق
ىلعبساحياهساسأىلعو،ديرياملعفياهبو،رشلاقيرطوأريخلاقيرطاهب
،هللانمًةمحروًةرفغمنوكتنأامإفهيديبهترخآررقييذلاوهناسنإلاف،هلمع
.هللانماًطخسواًبضغنوكتنأامإو
اذهانمويىتحتلازامومالسإلاةيادبذنمناسنإلاةدارإةيرحةلأسمتناكدقل
زكرتتيتلاويهقفلاويمالكلاويفسلفلاعباطلاتاذةيساسألاةداملاف،لدجعضوم
يأىلإو،هلاعفأيفًالعفرحناسنإلانأله:هدافمًالاؤسحرطتةشقانملااهيلع
دجتلاؤسلااذهنعةباجإلانإ؟ةداهشلاوبيغلاملاعهللاعمةيرحلاهذهقفتتىدم
قلاخوهناسنإلانأنورينيذلاةلزتعملابًأدبةيهقفلاسرادملايفةعونتمجهانم
هلاعفأىلعروبجمناسنإلانإنولوقينيذلاوةصلاخلاةيربجلابًءاهتناوهلاعفأ
نيجهنملاالِكنأتابثإلو.رايتخاالوهلةيرحالفحيرلابهميفةشيرلاك
رايتلانولثمييذلاوةنُّسلاءاملعىنبتقلخلابوةيهلإلاةدارإلابناطبترمنيقباسلا
نإوناسنإلانأببسكلاةيرظنرهوجلثمتي.بسكلاةيرظنمالسإلايفيسيئرلا
،هلةرودقموهللةقولخمهلاعفأنأالإ،اهنعًالوؤسموهلاعفأيفةدارإلارحناك
ءاملعلاضعبربتعادقل.هللاوهيقيقحلالعافلانأيأ،اهباستكاريغاهيفهلسيلو
.ةيربجلابهذموةلزتعملابهذمنيباًطسوتبسكلاةيرظن
ةيوازنمكلذكوةيساسألاناسنإلاقوقحةيوازنمةيرحلاىلإرظننامدنع
،ركفلاوةديقعلاويأرلاةيرحو،ةايحلايفقحلانأبدجناننإفةيساسألاتايرحلا
مالسإلائدابمنميقرعزييمتيأنودةراجتلاةسرامموةيكلملايفةيرحلاو
لكيفتايهيدبلانمربتعُتالتايرحلاهذهنإفكلذنممغرلاىلعو.ةيساسألا
.نامزوفقوم

ربـچرديعسدمحم
.ةدارإلاةيرح؛ةيلوؤسملا؛ردقلاوءاضقلا؛ةاجنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةدارإلاةيرح
.ةيرشبلاتاذلاقيقحتلنيتليسوامهرابتعابةدارإلاوركفلانيبيفسلفلاثارتلازيمي
يلمعلايعسلاىلإةدارإلافدهت،ةقيقحللةيرظنلاةفرعملاىلعركفلازكريامنيبو
فدهلاوهامفرعينأهريكفتمادختسابعيطتسيناسنإلانألو.ريخلالعفل
ناسنإلاةدارإنإ.ريخلاىلإهسفنبهتدارإهيجوتىلعرداقوهف،هلاعفألحيحصلا

ةدارإلاةيرح١٨٤



بلسبةيجراخةطلسلاًدبأحمستالوةزيرغلالالخنمالاًفلسةدَّدحمتسيل
يدوهيلاناميإلايفدجويفسلفلامهفلااذهو.هاركإلابكلذناكنإوىتح،اهتيرح
نأةركفنمةيتوهاللااهتيعرشلانتةدارإلاةيرحولقعلاف.قمعأاًساسأيحيسملاو
لمعلالخنمو)1:26نيوكتلارفس(هلاثموهـللاةروصوههقلخبسحبناسنإلا
ةلاسر(«ِهللاِدَالَْوأِدْجَمِةَّيِّرُح»ىلإناسنإلاعفترايصالخلاحيسملاعوسي
.)هـللانوناقلعضاخلاناسنإلليتاذلالالقتسالا()8:21ةيمورلسلوبلوسرلا
قلخلاةصقنمةيادبميدقلادهعلايفةدوجوملاةديدعلااياصولاويهاونلانإ
،ديدجلادهعلايفةبحملاةيصويفاهتورذتغلب)رشعلااياصولايفةصخلملاو(
بجيو،هنكمينئاكهنأىلعناسنإلامهفطرتشتةئيطخللةيتوهاللاةيصاخلاىتحو
)1274–1225(ينيوكألااموتءاج.هـللامامأةرحلاهلاعفأةيلوؤسملمحتهيلع
)يحيسملاناميإلايفضرتفملاو(طورشملاريغناسنإلاهّجوتدرجمنأةركفب
هيفهنّكميفقوميفناسنإلاعضيىمسألاوقلطملاريخلاهرابتعابهـللاوحن
هتراشإبو.ةيويندلاوةددحملاوةدودحملاريخلالاكشأبقلعتياميفةيرحبرايتخالا
نأّملعي)1546–1483(رثولنترامناك)430–354(سونيطسغأراكفأىلإ
ةئيطخلايفهطوقساهدسفأهقلخامدنعناسنإللهـللااهحنميتلاةدارإلاةيرح
الإ،ةيويندلارومألايفةيرحبرارقلاذاختاىلعهتردقمغرناسنإلانأةجردل
لب،هيدلةدارإلاىوقةكرحةيرحلالخنمهـللامامأربلالينعيطتسيدعيملهنأ
وأينيوكألااموتةيكيلوثاكلاةسينكلاملعمناكنإنكلو.هـللاةمعنةطساوبطقف
يصخشلاريمضلانأةركفبةوقبنانثالاكسمتدقف،رثوليتناتستوربلاحلصملا
اذهلضفبو.ةيقالخألااهتميقوناسنإلالاعفأديدحتلىلعألاةيعجرملاوهدرفلل
.يصخشلادادبتسالانعةدارإلاةيرحفلتختريمضلاةيرحيفرذجتملاساسألا

رنروتنترام
.رشعلااياصولا؛ةعاطلا؛ريمضلا؛ةيردقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةدارإلاةيرح
،هتاياغوهاياونلاًقفوهلامعأزاجنإوديدحتىلعصخشلاةردقيهةدارإلاةيرح
،يسايسدعُبو،هللابناسنإلاةقالعنمقلطني،يتوهالدعُباهلةدارإلاةيرحنأامك
تاقالعىلإرظنلاّمتاذإ،يعامتجإدعُبو،ناسنإلاوةلودلاعوضومبرمألاقلعتاذإ
،يجولوبورثنألادعبلادجنةيرشبلاةعيبطلاصخيامبو،عمتجملايفناسنإلا
.كلذىلأةفاضأ
رهوجةلأسمجلاعت،ةدارإلاةيرحلوحيمالسإلاركفلاخيراتيفتاشاقنتراد
،ناسنإللةدارإلاةيرحدودحعوضومىرخأةهجنمو،ةهجنمةيهلإلاةدارإلا

١٨٥ةدارإلاةيرح



ةلثامتملاريغةقالعلابتدقتعا،ةلزتعملاادعام،ةيمالكلاتارايتلاعيمجنأامك
.ةيناسنإلاةدارإلاوةقلطملاهللاةردقنيب
قرفلاتلوانتامنيب،اهلاًقلطنمناسنإلاةيلوؤسموةيهلإلاةلادعلاةلزتعملاتذخأ
هتدارإويلزألاهملعوةقلطملاهللاةردقيهو،رخآقلطنمنمةيضقلاىرخألا
حنماذهل،ةيهلإلاةدارإلارهوجنالثميةمكحلاولدعلانأةلزتعملاىرت.ةيدبألا
.هتدارإةيرحوهعادباوهلقعمادختسإلًةحسف،هلامعأنعلوؤسملا،ناسنإلاهللا
امو،ةقلطملاةيهلإلاةدارإلارارقإوهفةرعاشألادنعرهظيذلايناثلايأرلاامأ
.لبقنمناسنإلاةدارإدّدحيهللانأوهةيرظنلاهذهنمجتني
كلذل،لقعلاوةردقلالعافتةجيتننعةرابعوهيدارإلالمعلانأةلزتعملاىري
ةدارإلابدصقي،قايسلااذهيفو.ةبغرلاوينمتلاىنعمبةدارإلاةملكاومدختسا
هذهنمو.ءاغتبالاوةبغرلاينعتفةيرشبلاةدارإلاامأ،رمألاوقلخلاةيلمعةيهلإلا
.لبقنمهللااهددحيملهلامعأنأوةدارإلاةيرحبعتمتيناسنإلانأجتنتسي،ةيؤرلا
ىرخأةهجنمو،ةهجنمهتمكحوهلدعوةقلطملاةيهلإلاةردقلانآرقلادكؤي
نأفشكياماذهو،ةيلوؤسمللهلمحتعمةدارإلاةيرحبستكاناسنإلانأحضوي
.ةيرشبلاةدارإلاةيرحيصقتالةقلطملاهللاةئيشم

نالسآميهاربإ
.هللاةدارإ؛لقعلا؛ةيلوؤسملا؛ةيرحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةّينيدلاةيرحلا
دوجولاهدوجوبدوعتيتلاةيساسألاناسنإلاقوقحنمداقتعالاةيرحربتعت
اًّملسماًرمأتسيلداقتعالاةيرحنأالإ.ةيملاعاهتناكمربتعتكلذل.هسفنناسنإلا
نأىلإهجوألاةددعتموةدقعموةليوطةيلمعىلإرمألاجاتحادقف.كلذكنكتملوهب
نايكهلدرفكناسنإلارابتعامتويعولاىلإسانلاعيمجنيبةاواسملاتلغلغت
لتحييلاتلابوطقفهسفننعًالوؤسمهـللامامأفقيناسنإلاف.ةيرحلادودحم
يفةدوجومناسنإللمهفلااذهروذجنأمغرو.ىلعألاةناكملاهذههتيدرفب
ئدابيفلوعفملايراسمهفلااذهحبصأ،يحيسملايدوهيلايناميإلاثارتلا
لكايهخيسرتىلعقباستلاوريونتلاقيرطنعةيناملعلاتاءاضفلايفرمألا
.ةيطارقميد
.داقتعالاةيرحلوبقلةريبكتابوعصنملازتالويناعتةيديحوتلانايدألاتناك
نوكيسةقلطملاةقيقحلاكالتماباهقحنأريربتيأنودبوكلذيفتدجودقف
لب،ةيعوضومةقيقحىلعمكحلامدعيضتقتداقتعالاةيرحنأل،لؤاستعضوم
يتلا،اًضيأةيحيسملانإفاذهمهفلاءوسببسبو.ناسنإلليصخشقحببلاطت
ىلعبلغتلامتيمل،اًيكيلوثاك.مزحبداقتعالاةيرحتبراح،ةيرحلانيداهسفنربتعت

ةّينيدلاةيرحلا١٨٦



،عبارلانرقلايفأدبدقناكيذلاو،ٍحاونةدعنمةريطخلاهبقاوعباذهمهفلاءوس
Dignitatis(داقتعالاةيرحنالعإعمالإ Humanae(يناكيتافلاعمجملايف
ةيليجنإلاةسينكلايفمت،ينيدلاحالصإلاعقاوىلعءانبو.)1965–1962(يناثلا
اًضيأكلذنكلو.حماستللةوعدكًالوأتأدب–داقتعالاةيرحيفةيادبلاذنمثحبلا
اهانعمباهتاذخيسرتنمةركفلاهذهنكمتتنألبق،نيرشعلانرقلاىتحقرغتسا
.اًضيأيصخشلااهدعببامنإو،ةسسؤمكنيدلاةيرحكطقفسيل،لماشلا
اًطبترمناسنإلالعجهـللانأةقيقحيفداقتعالاةيرحلتباثلاساسألانمكي
.هلاعفأنعهـللامامأًالوؤسمناسنإلانوكيل.لاصفنالالبقياللكشبهريمضب
بلطمىلعٍدرك،ناميإلالعفيفلثمتملا،يصخشلاهرارقنوكينأبجيكلذل
.ناعطاقتيالنارمأهاركإلاوناميإلاف.ةيصخشلاهتيرحنماًعبانًالمعهـللا
نمهعنماًضيأزوجيالنكلو.هريمضدضكولسلاىلعناسنإلاهاركإزوجيال»
Dignitatis(«نيدلابقلعتياملكيفةصاخو،هريمضلاًقفوكولسلا

Humanae3ةرقف،لوألاءزجلا(.
قحلّنإف،يعامتجانئاكوههرهوجيفناسنإلانأامبو

اًدعبداقتعالاةيرحيفهِّ
نمررحتينأطقفدرفلاىلعسيل،بجيهنأكلذنمجتنتسن.اًضيأاًّيعامتجا
ةيرحيفقحلااهلاًضيأةينيدلاتاعامجلالب،ةينيدلارومألايفهاركإلا
هذهبةصاخريياعملاًقفوةماعلاةدابعلاةسرامميفقحلالمشياذهو.داقتعالا
يفكلذكو،اهنملكلةينيدلائدابمللاًقفوةصاخلاامهتايحميظنتيفو،تاعامجلا
.ماعلاماظنللةعورشملاحلاصملاكاهتنامدعطرشبنكلو.ةيرحباهئاسؤررايتخا
اهقحدقفتساهنإف،اهدارفأىدلداقتعالاةيرحلةينيدةعامجمارتحامدعلاحيفو
كاردإلاىلإةيمتحةرورضبتارابتعالاهذهيدؤتو.داقتعالاةيرحيفةعامجك
اهقيقحتنكميالداقتعالاةيرحنأل،نيقباطتمانوكينأنكميالةلودلاونيدلانأب
.اًينيدةدياحمةلوديفالإ
.ناسنإلاةماركىلعءاضقلاونيدللهيوشتالإداقتعالاةيرحنعليدبلاامو

نامستنياهدراشتير
قوقح؛ريمضلا؛ةيرحلا؛ريونتلا؛ةيسنكلابترلا؛ةقيقحلاءاعّدإ:ةلصتاذعيضاوم
.ةلودلا؛ةيناملعلا؛مونقألا؛ناسنإلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلاةيرحلا
دقتعموأةينيدراكفأنمءاشيامقانتعايفناسنإلاةيرحةينيدلاةيرحلابدصقي
نأةقيقحلاهذهنآرقلانَّيَب.تابجاووقوقحك،كلذنمجتنيامبمازتلإلاو،هراتخي
نيدىلإءامتنإلاسيلرمألايفمهملاو،ينيدلارايتخإلايفةيرحلالماكناسنإلل
يفدرواماذهو،حلاصلالمعلايفوميقعضويفنايدألاعابتأسفانتلب،نيعم

١٨٧ةينيدلاةيرحلا



كلذدعبلعجوةايحلاوتوملاهللاقلخ،نآرقللاًقفوو.5ةدئاملاةروسنم48ةيآلا
دكأ.67كلملاةروسنمةيناثلاةيآلاهتنيباماذهو،سانلاربتخيلباسحلاموي
.256ةيآلا2ةرقبلاةروسيفليلدلا،نيدلايفهاركإالهنأحضاولكشبنآرقلا
،نمؤيالوأهيبنىلعهللاهلزنأامبنمؤينأرايتخإلاهلناسنإلانأمهفُيانهنمو
مدعبدمحمنارمأتفناتيلاتلاناتيآلاامأ،29ةيآلا18فهكلاةروسيفليلدلاو
اًعيِمَجْمُُهّلُكِضْرَْألايِفْنَمَنَمََآلَُكّبَرَءاَشَْولَو﴿:نيدلاقانتعاىلعدحأهاركإ
كَذَف﴿)99ةيآلا10سنوي(﴾َنيِنِمْؤُماُونوُكَيىَّتَحَساَّنلاُهِرْكُتَتَْنأََفأ

َتَْنأاَمَِّنإْرِّ
كَذُم

.)22–21ةيآلا88ةيشاغلا(﴾ٍرِطْيَسُمِبْمِهَْيلَعَتَْسلٌرِّ
،نيدلاقانتعاىلعاًدحأيبنكاًماعنيرشعونينثالالخدمحممِزلُيملكلذلجأنم
يبنلاةمدختحتتناكيتلاةيركسعلاوةيرادإلاةدايقلاباحصأنمتبثيملامك
ِةَنَسَحْلاِةَظِعْوَمْلاَوِةَمْكِحْلاِبَكِّبَرِليِبَسَىِلإُعْدا﴿:يبنلارمأيهللاف.اذهكاًكولس
فقوملانأمهفيانهنمو.)125ةيآلا16لحنلا(﴾ُنَسَْحأَيِهيَِتّلاِبْمُهْلِداَجَو
حنمتيتلايهةيرحلانإف.مالسإلائدابمعمضراعتينيدلارومأيفيعمقلا
عمقلاوأهاركإلاامأ،هضراعيوأنايدألانماًنيدديؤياًرارقذخأينأدرفلا
لمحتةيلمعلاةايحلايفةلثمأدوجونممغرلاب.ةينيدلاةيرحلاقيبطتضقانيف

ىلعدكؤيةنسلاونآرقلاىلعدمتعملانيملسملاءاملعلالوقنإفةسكاعمةروص
.لطابهاركإلابنيديأقانتعانأ
.ةيقيقحلاهاياونءافخإيفهعفديوناسنإلاةيصخشيفعادخلاىلإيدؤيهاركإلاف
يفاًديدحتو،اًديدشاًدقننآرقلايفاهدقنمتيتلاقافنلاةلصخىلإهبدوقياماذهو
رهظتيتلانادلبلاضعبدجوتكلذمغرنكلو.2ةرقبلاةروسنم10و8ةيآلا
نأةلودلاىلعبجيةمزألاهذهزواجتلو،ةينيدلاةيرحلاأدبمقيقحتيفاًزجع
،ًةيدايحًةجلاعمةينيدلااياضقلاةجلاعمومارتحالابمستيًالماعتنايدألاعملماعتت
.نيرخآلاقوقحكهتنتالوماعلاماظنلابلختالاهنأاملاط

لانُوأيقحليعامسإ
ةيلقألا؛ةيناملعلا؛قانتعإلا؛جامدنإلا؛قافنلا؛ةأرملا؛فيدجتلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةينيدلا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ناسنإلاقوقح
ينبلهئامتنادرجملناسنإلااهبعتمتييتلاةيساسألاقوقحلايهناسنإلاقوقح
وأةيعامتجاةقبطوأةنيعمةيقرعةعومجملهئامتنانعرظنلاضغبكلذو.رشبلا
هلويموأهسنجنعرظنلاضغبكلذكو،يسايسعّمجتوأايجولويديأوأنيد
ديرتامك،ملاعلاءاحنألكيفاهتيعرشضرفلناسنإلاقوقحىعستو.ةيسنجلا
يفوأ،اًيرظناهبةينوناقلااهتمظنافرتعتاليتلاقطانملايفىتحاهقيبطتمتينأ

ناسنإلاقوقح١٨٨



اًقفوناسنإلاقوقحميسقتنكميو.عقاولاضرأىلعاًيلمعاهلهاجتمتييتلانكامألا
:تاعومجمثالثىلإاهتايوتحمل
ناسنإلاةايحةيامحوةلودلاهاجتدرفلاكولس(ةيلاربيللاعافدلاوةيرحلاقوقح–

،)ريبعتلاةيرحوةينيدلاةيرحلاوةيكلملاوةيصوصخلاقوقحو،هتمالسو
،)ةيطارقميدلا(ةيسايسلاةكراشملاقوقح–
يعامتجالانامضلاوةيناسنإلالمعلافورظ(ةيعامتجالاةكراشملاقوقح–

ةئيبيفقحلاكلذكوةيوغللاوةيفاقثلاةيلالقتسالاوةيواستمةيميلعتصرفو
.)ةفيظن
سيلناسنإقوقحيسايسلايقالخألاباطخلايفًةحارصمويلاهيلعقلطنامو
اينيجرفةعرش:1776(ةثيدحلاةيناملعلاةينالقعللزاجنإامنإو،امةنايدنومضم
بستكتملو.)نطاوملاوناسنإلاقوقحليملاعلانالعإلا:1789،ناسنإلاقوقحل
قوقحليملاعلانالعإلاعم1948ماعالإةيملاعلااهتيمهأناسنإلاقوقحةركف
ةعيرشضرفريربتلجأنم،نالعإلااذهدنتسيو.ةدحتملاممأللعباتلاناسنإلا
دحىلعرشبلاعيمجاهبعتمتييتلاةيناسنإلاةماركلاىلع،اًيملاعناسنإلاقوقح
.ءاوس
هذهلثمتت)1804–1724طناكليوناميإفوسليفلا(ةيناملألاريونتلاةفسلفلاًقفوو
.لقاعنئاكهنألةيرحبهريصمريرقتىلعرداقناسنإلكنأةقيقحيفةماركلا
فاطملاةياهنيفاهخيسرتنمدبالناسنإلاقوقحةيمتحىلعظافحلالجأنمو
قوقحليئاهنلاساسألااذهو.ةيماساًراكفأيلاتلاباهرابتعاوقلطملادعبلايف
ةرتفدعبيحيسملاتوهاللافشتكاهتهجنمف.همدقتنأنايدأللنكميناسنإلا
نمديدعلاعمةقفتمطقفتسيلناسنإلاقوقحنأةنادإلاوضفرلانمةليوط
ةيحيسملايفناسنإلاةروصلةيمتحتاعبتعمولب،ةيحيسملاقالخألاتايساسأ
لكنإلئاقلايأرلاةجيتنناسنإلاقوقحربتعُتةيحيسملارظنلاةهجونمو.اًضيأ
هتماركىقبتو)1:26نيوكتلارفس:عجار(يحلاهـللاةروصوههقلخمكحبدرف
ةماركليماستملاليلعتلااذهنألو.ةقلطملاهـللاةبحملالخنمطقفةنوصم
ىقلتنأنكمي،صاخلااهبولسأبةنايدلكهمدقتنأأدبملاثيحنمنكميناسنإلا
اهريوطتمتيواًضيأةيحيسمريغتانايدلةيفاقثطاسوأيفاًناسحتساناسنإلاقوقح
.رثكأ

رنروتنترام
.ةديقعلاةيرح:ةلصتاذعيضاوم

١٨٩ناسنإلاقوقح



)ةيمالسإرظنةهجونم(ناسنإلاقوقح
ّقحتيتلاةيامحلابةريدجلاةينوكلاتاجايتحإلاوقوقحلاكلتيهناسنإلاقوقح
امهتقالعلدئاعكلذواًعماًبلاغبجاولاوقحلاناحلطصملامدختسُي.ناسنإلكل
يفهناوخإقوقحةيامحيفةكرتشملاةيلوؤسملللمحتمناسنإلكفنذإ.ةقيثولا
اًملاعنوكينأهيلعصخشلكنأوهاًضيأةلثامملاتابجاولانمو.ةيناسنالا
.هريغقوقحوأهقوقحبًءاوس
ةيمالسإلاديلاقتلايفلوادتمرخآحلطصمناسنإلاقوقحثيدحلاحلطصملاقفاوي
هذهلمشت.سمخلاتايرورضلاحلطصموهوالأنآرقلايفروكذمو
يفاهُظفِحربتعُيو.نيدلاولقعلا،ضرعلا،ةيكلملاوألاملا،سفنلا:تايرورضلا
قوقحلحورشةدعيفمالسإلايفاهركذعقوميقلاهذهنإف.بجاومالسالا
ريغباهلتقميرحتمتاذهبوةيناسنإلاسفنلاةمرحىلعنآرقلادكؤيثيح.ناسنإلا
ةروسو178مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفميرحتلااذهوةمرحلاهذهنايبءاج.قح
مقرةيآلا6ماعنألاةروسو33مقرةيآلا5ةدئاملاةروسو29مقرةيآلا4ءاسنلا

مّرحدمحمنأملسمىوركلذبناجىلإو،33مقرةيآلا17ءارسالاةروسو151
مَّرحياًنوصماًضيأربتعُيدارفأللةيكلملاقحنأامك،بيذعتلاورأثلالاكشألك
مئارجيبكترملتابوقعلاعاونأدشأةيمالسإلاةعيرشلاتددحكلذل،هكاهتنإ
سانلاكالمأذخأكلذكو،38مقرةيآلا5ةدئاملاةروسيفاهيلإراشملاةقرسلا
هذهنإ.188مقرةيآلا2ةرقبلاةروسلاًقبِطاذهواًميظعاًبنذدعُيقحريغب
ةيمالسإلاةعيرشلايفاهلكجردنتهمارتحإوهفرش،ناسنإلاةيدرف:تارابعلا
اهببقاعيتابوقعلانمةعومجمنآرقلاددحاهتنايصلو،ةماركلاحلطصمتحت
ةيآلا17ءارسالاةروسيفدرواماذهوبايغتسإلاوانزلاكيصاعملابكترإنم
يطاعتورمخلابرشاًضيأتامرحملانمو.4مقرةيآلا24رونلاةروسو32مقر
ةيركفلاهتاردقمدختسينأناسنإلاىلعف،لقعلاومسجلارضتاهنأامب،تاردخملا
.ةكلهتلاىلإهسفنبيقلينأنودهتدارإبسحلمعينأو
ةددشملاةيدسجلاتابوقعلاىلعصنتيتلاةينآرقلاتايآلاريسفتمتياذهانموييفو
نوناقلايكهتنملىغلتالةضورفمتابوقعكانهنكلو،ناسنإلاقوقحقايسيف
تاروصتريوطتوهجهنملااذهءاروةركفلاو،ةلادعلاقيبطتضرففدهبكلذو
.قيبطتلاةيفيكوةيعونلاثيحنمةفلتخمتابوقعنَسةطساوبةلادعلا
الهنأ،﴾نيدلايفهاركإال﴿256مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفةينآرقلاةيآلاحضوت
لوؤسمناسنإلكنأوريمضلابةطبترمتارارقذخأدنعطغضلاةسرامميغبني
دكؤيةروكذملاةسمخلاةيساسألاميقلاىلإةفاضالاب.هدقتعمرايتخايفهسفننع
ةيآلا24رونلاةروسيفكلذودرفللةصاخلاةايحلاظفحةيمهأىلعاًضيأنآرقلا
.58و27مقر

ناسنإلاقوقح١٩٠



.رحلصاوتنامضلاذهوةيصخشلاتاراوحللعمسلاقارتسازوجيالًالثمف
نمرارسألاءاشفإوةميمنلاوسسجتلاربتعيدرفللةيصخشلاقوقحلاظفحلو
كلذك،12مقرةيآلا49تارجحلاةروسيفهركذمتاماذهوةمرحملالامعألا
.ناسنإلاةماركولاملاوسفنلاةمرحةيعادولاهتبطخيفحضوادمحم
ةيمالسإتاعومجمولودملاعلاءاحنألكيفمويلادجوتلازتالكلذمغرنكلو
.ناسنالاقوقحمرتحتالةيمالسإريغو

لانُوأيقحليعامسإ
؛ةينيدلاةيلقألا؛ناسنإلاةمارك؛ةيسنجلاةيلثملا؛ةأرملا؛فرشلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةينيدلاةيرحلا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةقيقحلا
اذهو.)يلقعلاريغ(عقاولاعم)مالكلاوأ(ركفلاقفاوتوهةقيقحلليفسلفلافيرعتلا
ةياهنيفةريخألااهتلعنمكتيتلاهتعيبطلاًقفوعقاولاةفرعمةيناكمإضرتفي
نوكينأهسفنتقولايفنكميالهنأامبو.هتاذدحبدوجولاةيهاميففاطملا
نإف،هسفنقايسلايفدوجومريغودوجومهنأبلوقلانكميالامك،نوكيالوءيش
روصعلاذنميحيسملاديلقتلانأنممغرلاىلعو.ناقباطتمدوجولاوةقيقحلا
،ةميدقلاةينانويلاةفسلفلانمدرجملايرظنلاةقيقحلاموهفمىقلتةرخأتملاةميدقلا
ةقيقحلليلصألااهمهفب)صالخلاخيرات(ةيخيراتوةيدوجووةيصخشاًداعبأنإف
ىوتسمىلعاًيلجاذهرهظدقو.ةقيقحلاموهفمددحتيتلايهسدقملاباتكلانم
يتلاو،«ْتِِمإ»ةملكةقيقحةملكلباقتيربعلاسدقملاباتكلايفف:تاحلطصملا
اهيعّدتيتلاةقيقحلانأعمو.ةنامألاوءافولاوقدصلالوألاماقملايفينعت
ةلاسر:ًالثمرظنا(ٍةيمهأبكشالباًضيأعتمتتيحوةنايدكاهسفنلةيحيسملا
اليتلا(ةيهلإلارارسألاةفرعمبةطبترم)2:4سواثوميتىلإلوسرلاسلوب
نماًمئادَنلعُتناميإلاةقيقحنأامبنكلو،)اهيلإلوصولاًةداعناسنإللنكمي
ةمساهتعيبطلاًعبتةقيقحلاهذهلنوكي،حيسملاعوسيوهـللاعميراوحءاقللالخ
دوجولا»يفلب،ةفرعملالاكشأنمةعومجميفاهلوبقرهظياملقكلذل.ةيصخش
هدعبيفناسنإلاددحيالاذهو.)18:37انحويبسحبليجنإلا:رظنا(«قحلايف
هلاعفأويلخادلاهفقوميفاميسال،هدوجوداعبأةفاكيفلب،بسحفيركفلا
موهفملةيحيسملابصاخلايدوجولايصخشلاويساسألامهفلااذهو.ةيلمعلا
ُّقَحْلاَوُقيِرَّطلاَوُهاََنأ»:اهلريظنالةغايصبهسفنبعوسيهنعرّبعيةقيقحلا
مهلىحوملاوةفسالفلاعيمجفالخبو.)14:6انحويبسحبليجنإلا(«.ُةاَيَحْلاَو
امنإو،بسحفاهلقنيوقئاقحلافرعيحيسملانكيملنيرخآلانايدألايملعمو
وهةيحيسملاةقيقحلليسيئرلانومضملا.ةقيقحلاهنأباًيصخشهسفناًضيأفّرع

١٩١ةقيقحلا



ةقيقحلانأبكلذنعريبعتلانكميو.يجذومنلاهـللا-ناسنإللةيدرفلاةايحلاراسم
يفةقباطتميهو،اًضيأينادجو-يفطاعرهوجاهللب،ةيرظندرجمتسيلةايحك
ىؤرلالخنمةيويحلاةقيقحلاهذهقيقحتنكميالو.ةبحملاعم)ثولاثلا(هـللا
دوجولاوهاذه.يدرفلاقيرطلابديدجلادهعلايفىمسيامبلب،طقفةيرظن
ةمهملاو.هـللاهاجتابيهتنيليهلإلاصالخلاهأدتبايذلاودرفكناسنإلليخيراتلا
باطخلابيصخشلايدوجولادعبلااذهطبريهيحيسملاتوهاللةزيمتملا
جراخلاهاجتابوأنمؤمللةبسنلابلخادلاهاجتابناكءاوس،ةقيقحلليرظنلا
.ىرخأدئاقعونايدأيفةقيقحلاكالتماتاءاعدالوحلادجللةبسنلاب

رنروتنترام
.مونقالا؛ةبحملا؛هـللاةفرعم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةقيقحلا
.ةداهشلاهذهبقطنيوعقاولادوجوبءرملادهشينأاًمومعمالسإلايفةقيقحلاينعت
هللاءامسأنممساوهو،ةقيقحلانعاًضوعقحلاةملكلمعتسينآرقلانأامك
نيتيآلايفهيلإريشأاماذهو،عقاولااهنم،ىرخأيناعمقحلاةملكلمشت.ىنسحلا
نم81ةيآلايفدراولاقدصلاوهفرخآلاىنعملاامأ.22جحلاةروسنم62و6
حيحصلارمألاطقفينعتالةقيقحلاةملكنإلوقلانكمياذهبو.17ءارسإلاةروس
.يفرعمويلالدطبارتامهلقحلاوةقيقحلاناتملكلاف.عقاولاعممالكلاقفاوتو
عقاولاةفرعماًضيأمضي،عقاولابطبترمةقيقحللموهفمنممالسإلاقلطني
،ةيبيرجتلاوأةيداملاةفرعملاتالاجميفةقيقحلارصحنتالاذهبو.يقيزيفاتيملا
ةرخآلاوقالخألاوهللالثم،تحبيعقاولكشبجلاعتنأنكميلئاسمكانهنإلب
لاجملانأةيعقاولادكؤت،قايسلااذهيفو.باسحلاوباقعلاوةمايقلامويو
ةحصيفريكفتلااًدبأنكميالهنأينعياذهو،عقاولانمءزجيقيزيفاتيملا
ةيضارتفإلاهذهنأامكو.يجولوطنألاديعصلانعلقتسملكشبضارتفإلا
ةيضارتفإف،لقعلاوةغللانعًالقتسماًعقاواهتيقادصملجاتحت«دوجومملاعلا»
اًقحدوجومهللاناكاذإالإةحيحصربتُعتال«ءيشهلثمكسيلودوجومهللا»
المالكلانأةقيقحلاصخيامبيأرلااذهحضويببسلااذهلو.دحأهلثمكسيلو
ينعملالَبِقنمعقاولاضرأىلعهديكأتعقواذإالإاًحيحصاًيعوضومربتعي
.رمألاب
ةردقلاعميلالدلاطخلاسفنىلعةقيقحلاعضوبحَمسُياليمالسإلاروظنملانمو
ةلماكةعومجموأةقيقحلاتناكولوىتح.ناسنإللةصقانلاوةدودحملاةيفرعملا
ةفرعملازواجتتقئاقحاًضيأةّمثف.اًيئزجًةحاتمةيناسنإلاةفرعملاقئاقحنم
متيال،ةقيقحلاىلإيفرعملالوصولاةيناكمإناسناللظفحُتاميفو.ةيناسنإلا

ةقيقحلا١٩٢



نأوحيحصلكشبةقيقحلاكردينأىلعتقويأيفرداقناسنإلانأبمعزلا
تسيلةقيقحلليئاهنلاسايقملانألكلذ.عقاووهاملكبةطاحإلاهللوختهتفرعم
دودحملاريغهللاملعيهلب،ءاطخأللةلماحلاوةدودحملاةيرشبلاةفرعملاكلت
مسانيبمالسإلايفةيرورضةقالعكانهنأمهفنانهنمو.أطخلانمموصعملاو
موقتيتلاهللاةمحرراثآنميحولادعُيىرخأةيحاننمو.ةقيقحلاوقحلاهللا
قيرطلاىلإ،ةقيقحلالوحةدودحمةفرعمللماحلاوموصعملاريغ،ناسنإلاةيادهب
ناسنإلارمأتيتلا،هللانمةلزنملاقئاقحلانمًةلمجلثمييحولانأامبو.ميقتسملا
ردصمعمضقانتيالولقعلاةردققوفيالاًيئدبمهنإف،لقعلالامعتسإبةدشب
.ةقيقحلا

ربـچرديعسدمحم
.ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةقلطملاةقيقحلا
نكمياليتلاةقلطملاةورذلاةطقنيهةّيحيسملاّنأةعانقنمةقيقحلاءاعّداأشني
لحارماّمإيهىرخألانايدألاعيمجف.نيدلاخيراتلامتكااهّنأواهيلإةفاضإلا
امةّيحيسمللسيلف.ةّيحيسملانعةّدترمةديدجتالّكشتيهوأاهزواجتّمتيةيديهمت
اهنعاهرهوجبتلصفنااهنوك،ىرخألاتانايدلانملاحّلكىلعهّملعتت
.ةقلطمموهفملااذهقفوتحبصأو
ّيررحتلا/يلاربيللايتناتستوربلاتوهاللابىّمسياميفةّيرظنلاهذهترّوطتدقل
،ءيشّلكلبق،مهتردقباهولّثممنمآو.رشععساتلانرقلانميناثلافصنلالالخ
كراشتملو.نايدأللةيخيراتلاةنراقملاقايسيفيأاًّيخيراتاهيلعةنهربلاىلع
ّكشىندأنودنمةعنتقماهنوكشاقنلااذهيفاهتوهالكلذكوةيكيلوثاكلاةسينكلا
يهةّيكيلوثاكلاةسينكلااًضيأولبةّيحيسملاةنايدلاطقفسيلنأبةيدئاقعبابسألو
ةمتاخوىوصقلاةطقنلايهنوكتكلذبو،ةّيقيقحلاحيسملاعوسيةسينكاهدحو
عمجملاباقعأيفةّصاخونيرشعلانرقلليناثلافصنلانماًءدب.نايدألاخيرات
لودجىلعةقيقحلاءاعّداعوضومرهظ)1965–1962(يناثلايناكيتافلا
توهاللاّنأنيحيفف.نايدألانيبراوحلاراطإيفّيعدرلاثمكنكلولامعألا
اًقرط،أدبملاثيحنم،نايدألاعيمجرابتعاىلارخألتقونمليمييتناتستوربلا
يفةّيكيلوثاكلاةسينكلاثحبت،)ّينيدلاتوهاللاّةيدّدعت(صالخلاوحنةئفاكتم
فارتعالاّةيناكمإنعةّيحيسملاريغنايدألابةسينكلاةقالعحيضوتباقعأ
صرفكاردإو،اهئوضىلعّصاخلادقتعملامهفو،نايدألايفهللاةقيقحب
.ملاعلايفةلادعلاومالسلالجأنمنواعتلا

١٩٣ةقلطملاةقيقحلا



ةطساوبكلذبموقيهنإفهتنايدباًمامتعنتقمنمؤمّلكّنأ:ةركفلاتيبثتّيعقاولانمو
يههتنايدّنأدقتعي–ىثنأمأناكاًركذ–هّنأيأةقيقحللّيعوضومريغءاعّدا
ىتحنايدألانيبراوحيفداقتعالااذهنعيلختللاًّدعتسمسيلوةقلطملاةقيقحلا
رودينأنكميةقيقحلاءاعداةّيساسألاانترابععوضوميفف.تّقؤملكشيفولو
نكميكلذىلإةفاضإ.ّيعوضوملاّقحلاةّيناكمإمدعوأةّيناكمإلوحرمألا
كلمينمب،ناميإلابّيعوضوماللامراصلاكّسمتلالماكمغرنيهاربلابةلداجملا
ملألالصأنعاًحوضورثكألايناسنإلاباوجلاوأهللاًمهفرثكألاةروصلاًالثم
قثاولابلقللهيفهاركإالّرحلعفاًمئادوهناميالاّنأامكنكلو.هيّطختةّيفيكو
،ناميالااهيلعقفاويالنيهاربربعهتابثإنكمملاةقيقحلاءاعداّنإف،ّديؤملالقعلاو
ّدحىلاهيلعقفاوتملاانمايأتوهالرّوصتقفوزئاجلاف.هتعيبطىلعءانبليحتسم
هتّوقلبستكملارابتخاللعضاخلاسوردملارارقلاطقفوهسئانكلاعيمجنيبريبك
ىلإةيناثلاسلوبةلاسر(«تنمآنمبملاعينّنإ»:ّكشلاوضقنلاقيرطنع
.)1:12سواثوميت

شيبنامريهوتوأ
.نايدألاتوهال؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةقلطملاةقيقحلا
يفرّبعُتومالسإلارهوج«هللاالإهلإال»نأأدبمىلعةمئاقلاديحوتلاةديقعلثمت
الفةيرهوجلاناميإلاةقيقحوهأدبملااذهنأامبو.ةقلطملاةقيقحلانعلوألاماقملا
ةيرايعملاو،تايفرعملاملِعنمضتيوهف،لاكشألانملكشيأبهبكيكشتلانكمي
،ايلعلاميقلاوىرخألاقئاقحلالكرشابمريغوأرشابملكشبهنعجتنتو،ةقلطملا
ددحييذلارايعملاوهمالسإلارظنيفيرهوجلاأدبملااذهنإفرخآىنعمبو
نإفهيلعو.يمالسإريغوأيمالسإوهاملكاًضيأددحيو،أطخلاوباوصلا
ديحوتلاأدبمعماًمغانتمنوكينأبجيمالسإلايفلمعوألوقلكيفباوصلا
ةطيسبةفرعمكانهف.ديعبوأبيرقنمهضقانيالأو،«هللاالإهلإال»نأىلعمئاقلا
ةقيقحلاعمتضراعتاماذإةقيقحنوكتالةقيقحةيأنأاهدافمةدعاقىلعموقت
.ةقلطملاةقيقحلانيعموحنىلعرقتنأبجيةقيقحلكنإفهيلعو،ةقلطملا
كلذكوقلطملاهللاملعنيبيوهف،ةقلطملاةقيقحلادهاشلاهرهوجيفيحولالثمي

يفةقيقحلاءاعدانمضتي.يناسنإلالقعلايفهللاهعضويذلاةفرعملاباوص
الوىلاعتههبشياليذلادحألادحاولاهللادوجوأدبم،اًقباسانبرمامكو،مالسإلا
ةقيقحلاءاعداف.هتافصيفالوهئامسأيفالوهتاذيفالهتاقولخمنمءيشهلثامي
يأدوجومدعبرقي،لجوزع،هيلاعتوهللاةينادحوىلعموقييذلاومالسإلايف
الهنأىلعصنييذلاةيوهلاقباطتأدبمبىمسياماذهو،ههباشيوأهيواسيءيش

ةقلطملاةقيقحلا١٩٤



ناكرتشيوضعبلاامهضعبنعنالصفنمنانايكوأنآيشكانهنوكينأنكمي
تايهيدبنمديدعللاًطرشنوكيةيوهلاقباطتأدبمنأثيح،صئاصخلاعيمجب
وهقولخملاو،هقلخنعينغلادحاولاقلاخلاوهقلاخلاف،ةيساسألادوجولا
.هقلاخىلإةجاحباًمئادنوكييذلاقولخملا
لكشيقولخملاوقلاخلانيبيدوجولافالتخإلانأبلوقلااننكميكلذلاًقبطو
نيبقرفينأهلالخنمقولخملاعيطتسييذلايعقاولاروصتللاًيزاوماًروصت
ناميإلانيبكلذكو،رشلاوريخلانيبو،لهجلاوملعلانيبو،أطخلاوباوصلا
ملعديعصو،ىنعملاديعصىلعالثم(،ةددعتمةدعصأىلعكلذو،رفكلاو
.)تايقالخألاكلذكوتايفرعملا
اذهبو،لوقلكباوصوةلالدلاًيقيقحاًكاردإةيفسلفلاةيحانلانممالسإلالثمي
اذهىلعف،اهنعءانغتسإلانكميالةقلطمةقيقحكىلاعتهللامالسإلاروصي
نوملسملاءاملعلاىأردقفاذهلو،ىرخألانايدألاىلإمالسإلارظنيساسألا
ةقيقحكىلاعتهللمهكاردااوربتعاو،ةيددعتلاوأةيبسنلاتاكاردإلاضفربوجو
.ةيوامسلانايدألالخادةيساسأ

ربـچرديعسدمحم
.هلالجوهللاومس؛ةيددعتلا؛ةيناملعلا؛ةينادحولا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلبانحلا
وهو855/241ةنسىفوتملالبنحنبدمحأهسسؤمىلإبسنييلبنحلابهذملا
.ةلبانحلابهعابتأبقلُيو،ةنُسلالهأدنعىربكلاةعبرألابهاذملانمبهذمثدحأ
عمجبهرودبماقدقو،ةنودملاثيداحألااهيفترشتناةرتفيفلبنحنباشاع
نكيمليكيسالكلارصعلايفو.دنسملاهمساباتكيفاهفنصوةريثكثيداحأ

لبقثيدحلاءاملعلةيولوألايطعيناكهنألكلذ،مزاجوحنبءاهقفلاةمئاقنمض
ذخأامنإو،هلوصأوهقفلايفاًباتكفلؤيمللبنحنبانأمولعملانمو.هقفلاءاملع
هناونعباتكيفدعباميفاهرشنواهعمجمتيتلاهئارآنمهبهذمهباحصأ
يف923/311ةنسىفوتملالّالخلاركبيبأىلإلضفلادوعيامكو.«لئاسم»
لالخلادوهجلضفبو،يكيسالكلاهقفلاماظنقفاوياًبيترتلبنحنبامولعبيترت
.يلبنحلابهذملاسسؤمببقلهنأىتح،ًالقتسماًبهذملبنحنباهقفحبصأ
يناثلانرقلاةياهنيفيهقفبهذمربكأحبصيورهدزينأيلبنحلاهقفلاعاطتسا
سيردتلاطقفسيلبهذملااذهراشتناوتابثىلإىدأاممو.داليملادعبرشع
ذخأتكلذل،ةيفلسلاةديقعلاسسؤملبنحنبانأاًضيألب،تاياورلافينصتو
ةيدئاقعلافقاوملاءارجو.اهلهيجوتكيلبنحلاهقفلااًمومعةيفلسلاتاعامجلا
.اًضراعماًبهذمهسيسأتةرتفلالخربتعابهذملااذهاهذختايتلاةيسايسلاو

١٩٥ةلبانحلا



بهذملالان.خيراتلاربعءاضقلايفاولمعنيذلاةلبانحلانمضعبلاكانهنأمغر
ىلعمهئاليتساونيينامثعلادضدوعسلآدرمتدعبةيمسرلاةوظحلاهذهيلبنحلا
.مكحلا
،عرشموليلدلوأكنآرقلاىلعدمتعتيهف،بهذملااذهلوصأبقلعتياميفامأ
ريسفتلانأىتح،ليوأتلادنعداهتجإلاويأرلاىلعدامتعإلاانهزوجيالنكلو
تاياورلاعيمجنومضماهنأبةنُسلاةلبانحلافّرعي.مهدنعلوبقمريغيوحنلا
حجرتامك.ةفيعضثيداحأربَتعُتيهفةنسلادنسيفللخدجواذإنكلو،ةدوجوملا
،عيرشتيفةجحكعامجإللنوليميالمهنأمغرو،سايقلاىلعثيداحألاةلبانحلا
ىلعةمئاقلبنحنباءارآنأينعياذهو،اًمزلماًردصمدعباميفاهوربتعامهف
.ةمزلميلاتلابيهف،اهنعجورخلازوجياليتلانيعباتلاودمحمباحصأميلاعت
عامجإلاوةنسلاونآرقلاىلعماكحألاعيرشتيفاًذإيلبنحلابهذملادمتعي
سكعىلعو.ماكحألاطابنتسارداصميهف،نيعباتلاودمحمباحصأتاياورو
مهضفريفةصاخنوزيمتيةلبانحلاف،ةرورضلادنعهيلإراصيناكيذلاسايقلا
تادابعلالكفصوىلإىدأامم،اًمراصاًديقتصوصنلابديقتلاويأرلابعيرشتلل
ىلإتعجارتصوصنلاعملماعتلايفمهتدشنأالإ.ةعدبلابصنلااهعرشيمليتلا
.ناسنإلاتايكولسمييقتلرايعمكدصقملاوةينلامهذاختابكلذو،امدح

ناجروتبلاط
.ةيهقفلابهاذملا؛ةيفلسلا؛ةيلوصألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيفنحلا
767/150ةنسىفوتملاةفينحوبأليلجلاِملاعللبستنييمالسإبهذميهةيفنحلا
ةسردملاهذهترهظامك،ةيهقفلاماكحألاطابنتسايفهباًصاخاًجهنمعبتييذلا
يفكلذناكو،هقفلايفنيتصصختملانيتيسيئرلانيتقرفلانمةدحاوكةيهقفلا
بهذملااذهعابتأىلعقلُطيامك.قارعلايفةدوجومةقطنميهوةفوكلاةنيدم
ةنسىفوتملاليذهلانبرفظةفينحيبأةذمالتنولثمينيذلاءالؤهنمو.فانحألاب

ينابيشلانسحلانبدمحمو798/183ةنسىفوتملافسويوبأو775/158
بهذملامايقوسيسأتيفاًمهماًرودءالؤهبعلدقو،805/189ةنسىفوتملا
.يفنحلا
يداحلانرقلارخاوأيفسرادملاسيسأتوجضنلاروطىلايفنحلابهذملالصو
عيمجتبنوموقييفنحلابهذملاءاملعهيفناكيذلاتقولايفف.يداليملارشع
ةلودلالعج،ىرخأةهجنممهاس،ةهجنمنيودتللةمهملاتاياورلالكنيودتو
.يهقفلاهيجوتلااذهميلعتلسرادمءوشنيف،اهلاًيمسراًبهذميفنحلاهقفلاةيسابعلا
ةلودلارارقإوهقايسلااذهيفاًريبكاًرودتبعليتلاىرخألالماوعلانمو

ةيفنحلا١٩٦



ثادحألاهذهلكتمهاس.اهلاًيمسراًبهذميفنحلابهذملاةينامثعلاوةيقوجلسلا
.ىرخألابهاذملانماًراشتنارثكأيفنحلابهذملانوكينأب
ةلجملاهذهربتعت.يفنحلابهذملاميلاعتىلعًةصاخةيلدعلاماكحألاةلجمدمتعت
.ينامثعلارصعلايفرشععساتلانرقلايفةئشانلاةينوناقلاىلوألاتانودملانم
ةيفنحلاتناك:ةيلاتلاطاقنلايفىرخألاةيهقفلاسرادملانعيفنحلابهذملازيمتي
اًجهنمعبتتوءاضقلايفةنُسلاىلإدنتستوماكحألاطابنتسايفيأرلاىلعدمتعت
رداصملايقابلنالصألاامهةنسلاونآرقلانأنوريفانحألاف،سايقلاىلعاًمئاق
ققحتلاوةنسلافينصتببهذملااذهموقيبهاذملانمهريغلاًفالخهنأالإ.ىرخألا
رودوأيليمكتلارودلابعلتنأنكميالثيداحألانأربتعيكلذل،هتحصنم
.ةينآرقلاماكحألاباًديقموهباًقوثومواًدكؤمنتملاناكاذإالإ،خسنلا
لاوقألاددعتةلاحيفو،ًةمزلمًةجحةباحصلاعامجإدعيةفينحيبأيأرلاًقفوو
ملاًذإفانحألاف،لاوقألانملوقرايتخاةيلمعىلإءاجتلإلامتيةدحاوةيضقلوح
ردصمكدمحمباحصألاعفأولاوقأاًضيألب،طقفثيداحألاعيمجةنسلانمذخأت
يففانحألادهتجيذئنيحف،صنةلأسميفدجويملاذإو.ةيعرشلاماكحألاطابنتسال
.اًبسانماًسايقاهيلعساقُينأنكمييتلاةنُسلاونآرقلانمماكحألاىلعروثعلا
نأجتنتسنانهنمو.لبقتسملايفاهعوقولمتحييتلاماكحألاءايحإباوماقاذهبو
ةوقنيبيرخآرشؤمدجويامك.فانحألالئاسومهأنموهسايقلاىلعدامتعإلا
حيجرتلاةادأباًضيأةناعتسإلاوهويأرلابماكحألاجارختساةقيرطبفانحألاقلعت
ةادألاهذهنأفانحألاىريامك.ناسحتسإلابفرعُتيتلاوةرسفملاةلدألادحأك
أدبملانعجورخلاعميأرلابمكحلاطابنتساحيجرت:امهو،نينثانيينعملمشت
وهفيناثلاىنعملاامأ،امةلأسمبقلعتمدوجومصاخليلدبذخألاوهو،ماعلا
نآرقلايفماكحأبايغةلاحيفكلذو،ماكحألاجارختساليأرلاىلإهيقفلاءاجتلا
.اهيلعساقينأنكميةنسلاو
لاجمحتفوهىرخألابهاذملانعفانحألااهبزيمتييتلاصئاصخلامهأنمو
ريوطتبةيفنحلاءاهقفماقكلذىلإةفاضإلاب،عيرشتلانعنيدلالصفليمريعسوأ
ينوناقلاركفلانماًدجاًبيرقاهنومضمدعي،ةأرملاقوقحودرفلاةيرحبةقلعتمءارأ
.ثيدحلا

ناجروتبلاط
.ةيلقعلاميلاعتلاولثمم؛ةيهقفلابهاذملا؛هقفلا:ةلصتاذعيضاوم

١٩٧ةيفنحلا



)ةّيحيسمرظنةهجونم(راوحلا
اًمومع)أ
لكشبتلّخدتفارطأةّدعوأنيفرطنيبثيدحىلعراوحلاحلطصمقلُطي
نّمضتيسوغول–ايدّينانويلاريبعتللاًقفو.هذهلدابتلاةّيلمعيفّيصخش
.كرتشملاكاردإلاتاّيلمع)سوغول(ريبعتىلعهيفىنبُتًالدابتماًمالكراوحلا
ءاكرشىلإجاتحيوهو،تاميلعتوألصاوتءوشنىلإراوحلايّدؤيةيحانلاهذهنم
.ّصاخلامهباوجلالخنماهنوعّسويوهتملكنوّقلتيفرخآلاصخشنورّدقي
حتفنمصخشنيب)1965–1878(ربوبنتراملةبسنلابراوحلايرجيو
املاّزيحضعبلااهضعبعمفشكتستوةقالعيفهفارطألخدتو.حتفنمصخشو
رخآلاصخشللمارتحالاروعشقلغيو.تنألاوانألانيبزجاوحلااهيّطختبنيب
ىريامك،راوحلاءاهنإبجيالكلذىضتقمب.اًقبسمهديدحتّةيلمعمامأبابلا
هّنإفكلذلو.مهريكفتلغشتّةيرهوجةلئسأهيفءاكرشلاحرطياملاط،ربوبنترام
قّرطتلابجيلب،ةّيقالخأةلئسأبهرصحنايدألانيبراوحلايفلوبقملاريغنم
نمنايدألانيبراوحللةّصاخّةيلاكشإكانه.ةّيزكرملاةّيتوهاللاةلئسألاىلإاًضيأ
تقولايفو.ةقيقحلاءاعّداوةقيقحلاةلأسمىلإرظنلابأشنتةّيحيسمرظنةهجو
حبصأدقو،اهدعبامىلإيّدؤتةلئسأبيقليامدنعاًضيأاًحجانراوحلانوكيهسفن
ةّيجهنمةدعاق)حيسملالبق399يّفوت(طارقسماّيأذنمثيدحلانمعونلااذه
ةفرعملادودحكاردإبةّيطارقسلاتاراوحلايهتنتاماًبلاغو.ّةيبرغلاةفسلفلل
.عسوأقفأيفىرخأةلئسأىلإلّصوتلاوأةموعزملا
هنمجرختوظّفحتالبفارطألاهلخدتّملعتلعفربوبنتراملةبسنلابراوحلاّلثميو
يفتاذلافاشتكالاًيجولوبورتنااًدعباًمئاداذههموهفمنّمضتياذل.ترّيغتدقو
يفلوخدهّنأىلعراوحلامهفلهسفنتقولايفليلعتلاوهدعبلااذهو،رخآلاةآرم
نايدألانيبوأتافاقثلانيبراوحنعثيدحلاّمتي.ةقبسمطورشنودنمةقالع
راوحّبلطتيو.ةفلتخمّةيفاقثرئاودىلإةيمتنمةكراشملاهفارطأنوكتامدنع
ةغلبةنيابتملالدابتلاةّيلمعءارجإ،هتّايئزجبىّمسيامبناجىلإ،نايدألا
دودحزواجتتةّمتهمةرظنبمسّتترخآلافرطلابةصّصختمةفرعمامك،ةكرتشم
.ّيصخشلاناميإلا
.ّينوكسملاراوحلامساسئانكلانيببهاذملادودحليّطختملاثيدحلاىلعقلُطيو
عمىرجُي)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملاذنمراوحلااذهدعيملو
ةلئسأّنأالإ،ةّيقرشلاةّيسكذوثرألاسئانكلاعماًضيألب،طقفةّيليجنإلاسئانكلا
ةدحولاىلإلوصوللاهنعةباجإلابجوتوهسفنتقولايفزربتةّيرهوجةّيتوهال
لكشلاتاذ)اننامزيف(هتقيثوربععمجملااعدكلذىلإةفاضإلاب.ةّينوكسملا
ّلكلبقةهّجومةوعديهو؛ةّيحيسملاريغتانايدلاعمّيتوهالراوحىلإديدجلا
سلجملاءاشنإ1988ماعناكيتافلايفّمتاهلجأنمومالسإلاوةّيدوهيلاىلإءيش

راوحلا١٩٨



تزّكرتو.نيملسملاعمتاقالعللةنجلهيلإتّمضنانايدألانيبراوحللّيوبابلا
ةكرتشملااياضقلالوحراوحىلعةيضاملاتاونسلايفسلجملااذهةّمهم
طيحملاعمةقالعلايفةّيرايعملاعيضاوملابامكقالخألاوةفاقثلاخيراتبةّقلعتملا
لازامىرخألاتانايدلاتّايرظنشقانياًّيتوهالاًراوحّنإثيحب،ّيعامتجالا
.رضاحلاتقولايفاًدودحم

فارغرتيب

نايدألاراوح)ب
تأدبًةرهاظ،ةفلتخمنايدأنعنيلّثممنيبٍقالتةّطحمك،نايدألانيبراوحلاّدعي
.ةيمانتمةيّمهأةقحاللادوقعلارورمعمتبستكاونيرشعلانرقلاتاّينيّتسيف
ماعًالثمّيملاعلاسئانكلاسلجملبقنمراوحلاتارمتؤمّمهأىلوأتدقعناو

يدناكةنيدميف1967ماعو،غنوكغنوهو)نانبل(اناّمربةدلبيف1966
1971ماعو،خيروزو)نانبل(توريب/نوتلجعةدلبيف1970و،)اكناليريس(
ةّيرثكألانولّكشينّويحيسملانولّثمملاناكاهموي.)ايبويثأ(ابابأسيدأةنيدميف
زكترتتاريسفتىلإتارمتؤملاهذهيفلّوألاماقملابقّرطتلاّمتدقو.حضاولكشب
يفراتافأكحيسملاةلالدًالثم(ىرخألاتانايدللّيتوهاللاميوقتلانمعونىلع
تدّدح1965ماعيفو.)مالسإلايفّيبنكوةّيذوبلايففسادوبك،ةّيسودنهلا
ةقالعلابّقلعتياميفّيعمجملااهنالعإربعّيراوحلااهفقومةّيكيلوثاكلاةسينكلا
عيمجلمزلموحضاولكشبتنلعأذإ،)اننامزيف(ةّيحيسملاريغتانايدلاعم
هذهيفسّدقموةقيقحوهاماًتاتبضفرتالةّيكيلوثاكلاةسينكلاّنإ»:كيلوثاكلا
.)2مقر(«نايدألا
مهضعبعماوقتلاهيفنيكراشملانّيينعملانيّلثمملاّنأّيراوحلاءاقللاخيراترهُظي
ىلعلب.هتاعانقنعّيلختللقيرفّيأّرطضُينأنودنمو،قئافمارتحابضعبلا
نيبةلدابتملاتاماهتالاصيلقتمدخيراوحلاّنأخيراتلااذهرهظي،كلذنمسكعلا
رخآلااذهكرديةقيرطبرخآللهتنايدفرطّلكضرعينأىلإلّصوتلاوهفارطأ
مادختساةءاسإبوجومدعىلإلّصوتلابرمألاّقلعتيكلذىلإةفاضإلاب.اهيفهسفن
كّرحتلاومادختسالااذهءوسكرديسدحريوطتىلإوةّيسايسفادهألنيدلا
.هتهجاومل
ميدقتةردقمىلإراوحلايفلوصولاوهدوشنملافدهلاّنإفاطملاةياهنيف
.نايدألاقوسيفةسفانتملاضورعلاىلإرظنلابّصاخلاناميإلالوحتامولعملا
ريشبتىلإالوةدّحومةّيملاعةنايدىلإىعسيالمهفُيامكنايدألانيبراوحلاّنإ
يقتلي،ربوبنترامموهفمبسحاًضيأاًراوحسيلوهو.نيرخآلاراوحلافارطأ
يفلوخدللةحوتفمةّيلمعةدعاقىلعةفلتخمةّيفاقثلوصأنمصاخشأهيف

١٩٩راوحلا



ةحاروةداعسلجأنمكرتشملالمعلاولدابتملامهفلانعثحبيهّنإلب،ةقالعلا
.مهنيبمالسلاوةلادعلاونماضتلازيزعتلجأنمورشبلا

ستنأرتيب
؛ةّينيدلاةّيرحلا؛ةّينيدلاتاّيلقألا؛يهاونلاواياصولا؛ةقيقحلاءاعّدا:ةلصتاذعيضاوم
.ةقيقحلا؛يناثلايناكيتافلاعمجملا

)ةيمالسإرظنةهجونم(نايدألاراوح
اميفةفلتخملاتافاقثلاونايدألاعابتأاهلذبييتلادوهجلانعةرابعوهنايدألاراوح
عيسوتلةيعامجلالولحلانعثحبلاو،فراعملالدابتوبراقتلالجأنممهنيب
نإ.اًّيقالخأواًّيناسنإاًمعدبلطتتةلأسمنايدألاراوحف،ةيتايحلامهتاربخكرادم
لكشبورقينآرقلانألكلذو،نيملسملاىلعةبيرغلابتسيلةلأسمنايدألاراوح
صخياميفسانلامسقيوهف،)ةيباتكلانايدألالثم(ىرخألاتادقتعملادوجوبيلج
،باتكلالهأيناثلامسقلاو،نيكِرشُملامضيلوألامسقلا:ماسقأةثالثىلإمهتادقتعم
اًدمحمنأبنونمؤينيذلاكئلوأمهنوملسملاو.نوملسملامهفثلاثلامسقلاامأ
نوكرشملاامأ.هبرشبيذلايمالسإلانيدلادعاوقلاًقبِطنوشيعيوهللالوسر
نيذلاكئلوأمهفباتكلالهأامأ.ءارظنوهللاعمًادادنأنولعجينيذلاكئلوأمهف
ءاملعلاضعبىريو،نويحيسملاودوهيلامهو،سدقمباتكىلعمهناميإزكتري
ميركلانآرقلاركذدقل.باتكلالهأنماًضيأمهةيتشدارزلاوةئباصلانأنيملسملا
لمعلاو،رخآلامويلابناميإلاو،هللاديحوتيهوالأ،نيدللةثالثلاةيسيئرلائدابملا
كانهنأدجنئدابملاهذهىلععلّطنامدنعف.)62ةيآلا2ةرقبلاةروس(حلاصلا
ىلعنيملسملاميركلانآرقلاثحيكلذل،باتكلالهأونيملسملانيباًريبكاًهباشت
َنيَِذّلٱَِّالإُنَسَحأَىِهىَِتّلٱِبَِّالإِبٰـَتِكلٱَلَهأْاُولِدٰـَُجتَالَو﴿:باتكلالهأعمراوحءارجإ
َُهلُنحَنَوٌدِحٲَومُكُهٰـَِلإَواَنُهٰـَِلإَومُكَيِلإَلِزُنأَواَنَيِلإَلِزُنأىَِذّلٱِباَّنَماَءْاُولوُقَومُهنِمْاوَُملَظ
ٍةَِملكَٰىِلإْاَولاَعَتِبٰـَتِكلٱَلهَأٰـَيلُق﴿،)46ةيآلا29توبكنعلاةروس(﴾َنوُِملسُم
اًضعَباَنُضعَبَذِخَّتَيَالَواًئـيَشۦِهِبَكِرُشنَالَوََهّللٱَِّالإَدُبعَنََّالأمُكَنيَبَواَنَنيَبِءاَوَس
3نارمعلآةروس(﴾َنوُِملسُماََّنأِبْاوُدَهشٱْاُولوُقَفْاَوّلَوَتِنإَفَِهّللٱِنوُدنِّماًباَبَرأ
.)64ةيآلا
ةماقإىلإرخآلاونيحلانيبتداقنآرقلااهيلعصنييتلاتاهجوتلاهذهنإ
يفدجنذإ،راوحلللدابتىلإونييحيسملاو،دوهيلاو،نيملسملانيبةديجتاقالع
دمحميبنلاأدبةيوبنلاةرجهلادعبف،كلذىلعةلثمأيمالسإلاخيراتلاعجارم
ةدهاعممربأدقلف.دوهيلاةصاخوىرخألاتادقتعملاباحصأبلاصتالاب
ماعيفف.ةيسايسةدحوىلإدوقتوةديجلاتاقالعلاةماقإىلإدنتستةيعامتجا
راوحءارجإليبنلاىلإ)نميلا(نارجنييحيسمنماًصخشنوتسدفو)631(

نايدألاراوح٢٠٠



مهعميبنلاثدحتثيح،حيسملاةيصخشاهنمةدععيضاوميفيأرلللدابتو
نبارظنا(دجسملايفةالصلاةماقإبمهلحمسهنأةجردلاًفايضمناكو،ًاليوط
.)تاقبطلادعس
نأفورعملانمف.يبنلاجهنىلعروصعلارمىلعنوملسملاءافلخلاراسدقل
ءارجإلنايدألافلتخمنمءاملعمضيناكيسابعلارصعلايفةفالخلارصق
فصتيعمتجماينابسإيفسلدنألاييومأدهعيفداسكلذكو،ةينيدلاتاشقانملا
دوهيلاونيملسملانيبراوحلاةغلىلإدنتسيوينيدلاشياعتلابوكرتشملاشيعلاب
لدابتللهأمهنيملسملانأىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإو.نييحيسملاو
ىلعتاشقانملاءارجإلكلذكو،مهعمشياعتللو،ةفلتخملانايدألاعمراوحلا
نايدألاراوحنأركذلابريدجلانمو.يفاقثلاويداصتقإلاويسايسلاىوتسملا
قيرطنعوةدعصألافلتخمىلعونادلبلانمريثكلايفديازتلابذخآمويلا
.قيبطتلاعضومعضويثيحةفلتخملاتامظنملا

مدآيقاب
.ةيدوهيلا؛ةيحيسملا؛هللابكرشلا؛ةنيدملاةقيثو؛ةيماسللةاداعملا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.٢٦٨ص،١باب،تاقبطلا،دعسنبا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيسنجلاةايحلا
ةايحلاو.ةأرماوألجركهنايكوناسنإلاةعيبطنماًيساسأاًءزجسنجلاربتعي
ةوهشلالوحتتثيحب،هسفننعسنجلااهلالخربعييتلاةقيرطلايهةيسنجلا
نمةبهةيسنجلاةايحلاربتعُتسدقملاباتكللاًقفوو.سوملمعقاوىلإةيسنجلا
لثماهلثمةبذاجةنماكةقاطنمضتتاهنأل،ناسنإلانيوكتلةسامةجاحوهـللا
ليئومصرفس(ريمدتلاىلإيدؤتسفةقاطلاهذهلنانعلاقالطإلاحيفو.فوخلا
ةيويحللاًردصملباقملابحبصتسفاهبيذشتواهتنصخشتمتاذإامأ،)11يناثلا
ةيسنجلاةايحلايفسدقملاباتكلارظنةهجوزيمتتو.)داشنألاديشنرفس(حرفلاو
:ةيساسأةيجولوبورثنأتالوقمةعبرأبناسنإلاىدل
رفس(اهتاذةيصخشلاةماركلابناعتمتيوهـللاةروصامهةأرملاولجرلا–

؛)1:27نيوكتلا
:1نيوكتلارفس(يهلإلاقلخلاماظنيفاًديجواًيباجيإاًءزجربتعينيسنجلاأدبم–

؛)2:18؛27
؛)1:28نيوكتلارفس(هـللاةكرببعتمتتورشبلارثاكتيفديفتةيسنجلاةايحلا–
رفس(اًدحاواًدسجةأرملاولجرلاريصينأبماتلكشبناسنجلالماكتيو–

.)2:24نيوكتلا

٢٠١ةيسنجلاةايحلا



كلذناكو.ةيحيسملاخيراتةيادبيفداسةيسنجلاةايحلانمفوخلانأريغ
ةيسنجلاةوهشلابةسينكلاءابآنظءوسو،ةيحيسمريغةيونثميلاعتنمتاريثأتب
ةنيجسحورلالعجتةيسحلاتاذللانأنمنوشخياوناكذإ.صوصخلاهجوىلع
ةمئاشتملاةرظنلاهذهليتوهاللاريسفتلاو.هـللاهاجتابيماستلانماهعنمتودسجلا
لثمييسنجطاشنيأناكف.)430–354(سونيطسغوأهدروأةيسنجلاةايحلانع
ةايحلاسَرامتامدنعالإرشلااذهريربتنكميالو.أدبملاثيحنماًرشهرظنيف
ةيباجيإلارظنلاةهجوْدُسَتملو.باجنإللهَّجوُتامدنعوجاوزلاراطإلخادةيسنجلا
امدنع،نيرشعلانرقلالالخالإةيسنجلاةايحلالوحسدقملاباتكلاعمةقفاوتملاو
نيبلدابتملابحلا–يحيسملاجاوزلاةديقعريوطتقايسيف–ةرملوألرُِقأ
يسنجلاءاقللامارتحامتامدنعو،جاوزلليساسألاىزغملاهرابتعابنيجوزلا
ةيؤرحوضوبهلالخنكمأروطتىلإىدأكلذو.بحلااذهنعريبعتكامهنيب
نييتوهاللانأمغرو.صخشكناسنإلاةميقيفيرشبلايسنجلاكولسلا
تاقالعللعورشملاديحولاناكملانأىلعنيقفتمنولازيالواوناكنييحيسملا
لضفأىلعسنجلاميقنعريبعتلاىلعهتردقببسب،جاوزلاوهةلماكلاةيسنجلا
يضاملايفناكيذلارشبلاىدلةيسنجلاةايحلاريسفتنعاًديعب،نآلاهنأّالإ.هجو
اًقاطنكانهنأىلعًةحارصديكأتلامتي،طقفيرشبلاسنجلارثاكتوحناًهجوم
ةيسنجلاةكارشلاقبست،ةتوافتمٍريبعتلاكشأوٍةفاثكب،ةيسنجلاتاقالعلانماًعساو
.ةلماكلا

ربورغرتنوغسناه
.ةراعدلا؛تاجوزلاددعت؛صخشلا؛ةيسنجلاةيلثملا؛ةجوزلا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيسنجلاةايحلا
نيبلدابتملاباذجنالاوةبغرلاومامتهالابروعشلاساسأىلإةيسنجلاةايحلاريشت
فئاظونمف،ةيفطاعوةيجولويببناوجةيرشبلاةيسنجلاةايحللو.ةأرملاولجرلا
ةيرارمتسا،ىرخألاةيحلاتانئاكلايفلاحلاوهامك،ًالثمةيرشبلاةيسنجلاةايحلا
ةيسنجلاةايحلللب،بسحفاذهسيلنكلو.لسانتلاقيرطنعيرشبلاعونلا
ةنيكسلاونمألاوبحلاردصمنيجوزلليهف،ةعونتمىرخأتاريثأتوفئاظو
نممكلقلخنأهتايآنمو﴿:ةيلاتلاةيآلايفنآرقلاهدكأاماذهو،ةداعسلاومغانتلاو
يفو)21ةيآلا30مورلا(﴾ًةمحروًةدوممكنيبلعجواهيلإاونكستلاًجاوزأمكسفنأ
جاوزنأدجنكلذىلعًءانبو.اًهباشماًفصودجن7فارعألاةروسنم189ةيآلا
مزلينآرقلانأاًضيأىرنلب.نآرقلااهيلعثحييتلارومألانمةأرملاولجرلا
جاوزلانسيفمهنيذلاءاسنلاولاجرلاعيمجلجاوزلاةدعاسمميدقتىلععمتجملا
ةروسنم32ةيآلايفهركذءاجاماذهو،جاوزلاتابلطتمبءافولانوعيطتسيالو

ةيسنجلاةايحلا٢٠٢



ةيسنجلاةسرامملاوجاوزلااًراركتواًرارمدمحميبنلافصوامك.24رونلا
امك.ملسمهاوراماذهو،ةدابعلاعاونأنمعونبةيجوزلاةايحلاراطإنمض
هربتعيالوةيسنجلاةسرامملانععانتمإلالجأنمجاوزلابنجتمالسإلاضفري
ةينيدلاتادقتعملاونايدألاضعبسكعىلعاذهو،ىوقتلاتامالعنمةمالع
اذهو،ةنجلايفةيسنجةايحدوجونعثدحتينآرقلانأاًضيأدجنلب.ىرخألا
.52روطلاةروسنم20ةيآلاو2ةرقبلاةروسنم25ةيآلايفدروام
ةيقالخألاوةينيدلاتالمأتـلابابيفةجردنمةيادبلاذنمةيسنجلاةايحلاتناكو
حبصتلتروطتاهنأةجردبةينوناقلاوةيسايسلادعاوقلاراظنأطحمو،ةيفسلفلاو
يعامتجإلاطيحملاومنيفةيسنجلاةايحلاريثأتىلإكلذببسدوعيو.ةيفاقثةرهاظ
طلسيمالسإلانأىرن،هسفنقايسلايفو.ةيناسنإلاةيصخشللءزجكاهليثمتو
ةيسنجلاةسرامملاربتعت،قدأىنعمب.تاحابملانمرثكأتامَّرحملاىلعءوضلا
ةايحلاعوضوميفف.ةمَّرحمجاوزلاراطإجراختاقالعلالاكشأنملكشيأوأ
يفحابمءيشلكنإلوقتيتلاةماعلاةيقالخألاةدعاقلاكلتقبطنتالةيسنج
تاقالعلاوأتاسرامملاربتعتالو.حيحصحيرصصنبالإميرحتالولصألا
نمضوفلتخمسنجنمنيصخشنيبتناكاذإالإةعورشموةحابمةيسنجلا
6ماعنألاةروسنم151ةيآلايفاًديدحتو،نآرقلافصودقو.جاوزلاراطإ
انزلايأجاوزلاراطإجراخةيسنجلاتاقالعلا،17ءارسإلاةروسنم32ةيآلاو
ىلعو،ةحيبقلاوةعينشلاوةمَّرحملالامعألانماهنأباهيلإةلصوملابابسألالكو
ةيسنجلاتاسرامملاعاونألكنعدعبلاواهطبضوسفنلايفمكحتلاسكع
تامسنمًةيرهوجًةمسربتعتيتلاةيعرشريغةعونتملااهلاكشأبتاقالعلاو
اذإالإةمرحمسنجلاةسراممربتعت،مالسإلاميلاعتلاًقفوو.ةيمالسإلاقالخألا
دقعىلعةينبمتناكاذإالإًةعورشمنوكتاليهف،جاوزلاراطإنمضتناك
مليذلاقاقرتسإلاراطإنمضةيسنجلاةسرامملانعرظنلافرصباذه.جاوز
ةايحلايلويمالسإلانإ.هبةقلعتملاماكحألاكلذكورضاحلاتقولايفاًقبطمدعي
.ةيندبوةيسفنةجاحكاًضيألب،بسحفلسانتللةليسوكسيل،ةيمهأةيسنجلا

ناجروتبلاط
ددعت؛ةيسنجلاةيلثملا؛ةيعرشلاريغةيسنجلاةسرامملا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيصعملا؛تاجوزلا
:ثيدحلارداصم
.رذيبأنع،2329مقر،...ةقدصلامسانأنايبباب،ةاكزلاباتك،ملسمحيحص

٢٠٣ةيسنجلاةايحلا



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ناتخلا
عيمجيفاًعئاشسيلوهو،ّيركذلاوضعلاةلرغةلازإلةّيحارجةّيلمعوهناتخلا
نيّيباؤملاونّيينوّمعلاونيّيمودإلاونيّيرصملاالخ،ميدقلاقرشلاتافاقث
نيّيروشألاونيّيلبابلادنعسيلامّنإو،)اهيليامو9:24ءايمرإ(نيّيليئارسإلاو
نيحةقهارملاّنسيفًةداعهبمايقلاّمتيّيرئاعشسقطبرمألاّقلعتيو.نّييتسلفلاو
ةلرغلاميدقتىلعيوطنتلصألايفةّيلمعلاهذهتناكاذإامو.ةلوجرلاّنسغولب
الو؛طقفتانيمختلابابنمىقبتاّهنإف،ةّيلوجرلاةلوحفلانامضلجأنمةيحضأ
.قايسلااذهيفرودّيأبعلتنأّةيحصلابابسألابضرتُفي
دعبّينثولاطيحملانعّةيرهوجزييمتةمالعليئارسإبعشىدلناتخلاىحضأدقل
ّدعتوةدالولادعبنماثلامويلايفاًديدحت،ةلوفطلاّنسيفلصحت،ّيلبابلارسألا
اذهكرتاّمأ،)اهيليامو12:48جورخلارفس(ّبرلاحصفيفةكراشمللاًطرش
ةرورضلابةلوفطلاّنسيفناتخلاسيلو.ةعامجلانعءاصقإلاهبقاوعفديلقتلا
ىلإراشُيو.رسألالبقامىلإدوعيسقطلاًقفاومهنوكردقبّيلبابلارسأللاًديدجت
ءارجإنمزعاجرإّمت)14–17:9(نيوكتلارفسيف.ّنهناتخّمتيالتايتفلاّنأ
نمزلايفو.ميهارباعمّيهلإلادهعلابهريربتولئاوألاءابآلانمزىلإناتخلا
نيّيقولسلاكلمماقامدنعمادعإلاببقاعُيناتخلاناكميدقلادهعللقحاللا
)داليملالبق164–175(رهاظلاعبارلاسويخوطنأنّييويسآلابرغنيّيروسلا
نمريثكأجلدقو،همكحقطانميفةّينيدلاتاسرامملاديحوتةلشافلاهتلواحمب
دهعلايفرودي.ةّيعانطصاةلرغبيكرتةداعإىلإةتّقؤمةرتفلالخدوهيلا
ّلكلبقاًّمهماًرودبعلتيتلا1اقوليفحيسملاناتخةّيلمعنعثيدحلاديدجلا
اوبلاطءالؤهّنإنوكةّيحيسملاّةيدوهيلارئاودلاعمسلوبلوسرلالادجيفءيش
ميهاربالسنىلإمهّمضل)5:3؛2:3ةيطالغ(اًضيأنّييممألانيّيحيسملاناتخب
.ًالماكّيدوهيلاسومانلابدّيقتلاىلعماغرإللمهنمةريخأةلواحميفيلاتلابو
ةبسنبلاف،سلوبىلإدوهيلاريغنيّيحيسملاىلعناتخلاّةيلمعقيبطتمدعدوعيو
لالخنمنوّيحيسملاحبصينيحأشنيميهاربالسنّنألناتخلابهللارمأيالهيلإ
.حيسملاعماًدحاوناميإلا
دهعلايفةروكذملابولقلانتخةروصىلإسلوبلوسرلاقّرطتيلباقملايف
؛10:16ةينثتلارفسرظنا؛29–2:25ةيمور(«حورلابناتخلا»وأ،ميدقلا
زمرلّيحورلالّوحتلانعاًديجًالاثمناتخلاّدعيةهجولاهذهنم.)9:26ءايمرإ
.ّيديلقتّيسقطينيد

تينرأنترام
.زمرلا؛ّينيدلاسقطلا؛سلوب؛دهعلا/قاثيملا:ةلصتاذعيضاوم

ناتخلا٢٠٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(ناتخلا
داقتعإللاًقبطو،يركذلاوضعلانمةفشحلايطغتيتلاةفلغلاعطقوهناتخلا
حبصأو،ةيدوهيلاةنايدلاهنعاهتذخأيتلاوميهاربإةنُسوهناتخلانإفيمالسإلا
هيديفحناتخبرمأاًدمحميبنلانأبيقهيبلايفءاجدقل.مالسإلادعبنيملسمللةّنُس
.)يقهيبلارظنا(مايأةعبسانبإامهونيسحلاونسحلا
عيمجاهعبتييتلاننسلانمةنُسربتعيهنكلو،ميركلانآرقلايفناتخلاركذتأيمل
ةيهقفلاسرادملاضعبىرتو،ةقهارملانسلبقدالوألاناتخمتيثيح،نيملسملا
ناتخيمالسإلاثورومللاًقبطوءابآلابجاونمف.ةينيدةرورضناتخلايف
متتثيح،دالوألاغولبنسىلعةمالعوهناتخلاف.ةقهارملاةنسلبقمهدالوأ
سبالمنوتخملايبصلاسبليوءاقدصألاولهألامضيلافتحإبناتخلاةيلمع
اًيفاقثاًثورومربتعُيهنإفبوعشلاضعبدنعثانإلاناتخصخياميفامأ.ةيلافتحإ
.يمالسإلانيدلابةقالعهلسيل

لانوأدلاخ
.ةنسلا؛ةراهطلا؛ةينيدلاضئارفلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.17563ثيدحلامقر،56ص،8باب،ىربكلاننسلا،يقهيبلاننس

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةالصلاةمدخ
يفعوبطملاناميإللكرتشملافتحايه)ّيهلإلاساّدقلاوأ(ةالصلاةمدخ
ىلإةالصلاةمدخّدعتو.ةالصلابو)سّدقملاباتكلا(هللاةملكباًّيرهوجةّيحيسملا
ىقتلانأقبسدقل.اهاياعروةسينكللاًّيساسأءارجإبيرقلاةّبحموةراشبلابناج
نيهامتمةالصةمدخباًذإاولفتحاف،زبخلارسكوةالصللحصفلادعبعوسيذيمالت
؛13:2؛2:42.46لسرلالامعأرظنا(ةّينيدلاليئارسإبعشوعوسيةسراممب
اًثدحةسينكلاحبصتةالصلاةمدخبلافتحالاءانثأ.)اهيليامو11ىلوألاسوثنروك
هللامامأاًعمنوفقيونوعمتجيفمهيلعةادانملاّمتتهللابنيدّمعملاّنأرابتعاب،ّوتلل
ةمدخبتالافتحالاعيمجلةّيساسألاةّمهملاهذهىلعءانبف.هلاّولصيوهيلإاوعمتسيل
سّدقملاباتكلانمتاوالتلاسيئرلكشبةّيحيسملاةالصلاةمدخنّمضتتةالصلا
.هللاةبطاخماهبّمتتيتلاةالصلاو
ةمّظنملاايجروتيللاتالافتحانمةّيكيلوثاكلاسئانكلايفةالصلاةمدخنّوكتت
تامدخو)تاّيشربألاايجروتيلبةاّمسملا(ةّيسنكلاهبشةالصلاتامدخامك،اًّيمسر
،بعشلاىدلاًدجةبوبحملاةالصلاةمدخلاكشأتسيلو.ةّيوقتلاةّيبعشلاةالصلا
نيرامت(ةّيعوساتلاةالصلاوةريثكلافاوطلابكاوموةريصقلاتاولصلالثم
ّدحىلإةرثأتميهاّمنإو،يمورلاديلقتلانمةئشان،)ماّيأةعستلةّدتمملاةالصلا

٢٠٥ناتخلا



ايجروتيللاسقطلةّمهمةلمكتيلاتلابلّكشتو،ةّيلحملافارعألاوتاداعلابديعب
يناثلاّيناكيتافلاعمجملانمزىتحةّينيتاللاةغللابماقيناكيذلاسيئرلا
.هيفةلاّعفلاةكراشملابنيلفتحمللأدبملايفحيتينكيملو)1965–1962(
دعبّدحىلإمّسجتتوةحضاولااهتاّيلكيهاهلاًّيمسرةمّظنملاايجروتيللاّنأنيحيف
اًضيأاهلنوكينأىرخألاةالصلاتامدخلنكمي،ةدّدحملاصوصنلالالخنم
ةّصاخةالصتامدخلاكشأرّوطتّةينيدتاعامجنآلاكانهف.ةّيرحرثكألاكشأ
لهسألاكشأنعةّوقبثحبلاّمتيو.اهيفاًناكمةّيوفعلادرفلاةالصلنوكيثيحب،اهب
تامدخيفةّيرودةفصبنوكراشيالنيذلاىلإرابتعالاهيجوتبةالصلاةمدخل

.ةمدخلاهذهىلإمهلوصوريسيتلكلذواودّمعتيملنيذلاىلإوأةسينكلاةالص
دنالرنواهديرفنيف

.سقطلا؛ايجروتيللا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(عادولاةبطخ
ةمحرلالبجنمةفرعمويدمحميبنلااهاقلأيتلاةبطخلاكلتيهعادولاةبطخ
،رهشأةثالثبهتافوليبُقو623ماععادولاةجحيفكلذناكونيملسملافالآمامأ
.اهيفنيملسملاعدودمحميبنلانألمسإلااذهبةجحلاهذهتيمُسو
،اماع23ترمتسايتلاوهتوعدىوحفعادولاةبطخيفدمحميبنلاصخل
مهتابجاوونيملسملانوؤشنمديدعلاهتنمضتاميفةبطخلاهذهتنمضتف
هباوكرشيالوهدحوهللاباونمؤينأبمهرمأف.مهايندومهنيدرومأومهقوقحو
دحألنكميالةمرحهضرعوهلاموهتايحوناسنإلاةماركنأدكأو،ائيش
هدنعناكنملكرمأو،عمتجملايفةلادعلاونمألاساسأوهكلذو،اهبساسملا
المهلاومأسوؤرسانللو،ابرلامَّرحو،اهيلعهنمتئانمىلإاهيدؤينأةنامأ
كلذو،مهتيلهاجيفلئابقلانيبتناكيتلاتاراثلالطبأو،نوَملْظُيالونوِملْظَي
يفلداعلاصاصقلابرّكذو،شيعلايفهتماركوناسنإلاةايحديدهتىلإيدؤتاهنأل
نيبتابجاولاوقوقحلانعثدحتو.بنذملاةريرجبءيربلاذخؤيالأو،لتقلا
،ةيعامتجاةسسؤممهأدعُييذلاجاوزللةخساروةدلصةدعاقكهجوزوءرملا
نسحأنهتلماعمومهجاوزأقوقحمارتحاوةاعارمىلعيلجلكشبلاجرلاثحو
.ةلماعم
رمأنمهيلعناكاملكنأبخراصحيرصتوحضاولكشبعادولاةبطختصندقل
.ناطيشلاةنتفةمواقمىلعنينمؤملاتثحو،رابتعايأهلقبيملولطبدقةيلهاجلا
نعالإهيخألامئرماللحيالوةوخإنينمؤملانأبةبطخلاهذهيفيبنلادكأدقل
اليكلهبماصتعإلاوهللاباتكبكسمتلانيملسملاىلعيغبنيو.هنمسفنبيط
مكابأنإودحاومكبرنإسانلااهيأ»اًضيألاقو.ميقتسملاقيرطلانعاوديحي

عادولاةبطخ٢٠٦



قرفالفطشملانانسأكةيساوسمكلكو،بارتنممدآومدآلمكلكف،مدآوهودحاو
ثاريملاميسقتيهوالأةمهمةلأسمكلذكدكأو.«ىوقتلابالإيمجعأىلعيبرعل
يبنلانأركذلابريدجلانمو.«ثاريملانمهبيصنثراولكلمسقدقهللانإ»لاقف
دكأو،هتبارقوهتيبلهأبوهسفنبًالوأعادولاةبطخنيماضمقيبطتيفأدبدقدمحم
.نوناقلاوةلادعلاقوفهتوظحوهتلزنمتناكامهمدحأكانهسيلنأب

يجـچابدمحم
.ةبطخلا؛دمحم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةئيطخلا
ءانثأهسسأهـللاعضويذلاريخلاماظندضنايعاولالعفلاورارقلايهةئيطخلا
نكميوةنكممةئيطخلاحبصتو.يباتكلايحولاوصالخلاخيراتيفهنلعأوقلخلا
هتدارإكالتماهنكمينايككناسنإللرظنُيامدنعطقفيقطنملكشباهنعثيدحلا
،قالطإلاىلعًالعفتسيليلاتلابةئيطخلاف.ةيلقعلاهاوقلماكبوةيرحبهتافرصتو
ريمضو.ةنيعمةلاحيفةئيطخلابكتريناسنإلالعجتيتلاةيتاذلاةينلاامنإو
ريمضلاو.ةئيطخهنأىلعمكحلانكميامفاطملاةياهنيفررقيهدحوناسنإلا
امدنعف.ريخلليداشرإليلدكوايلعةيرادإةيعجرمكهقلخامدنعناسنإللهـللاهحنم
.ةنيعمةلاحيفاًئطخمهريمضناكولىتح،ئطخينل،هريمضناسنإلاعبتي
ليمبابسأدحأهنأىلعهتيدودحمبفارتعالاناسنإلاضفرلرظنلانكميو
نأيحالصإلايتناتستوربلاتوهاللاضرتفي.ئطاخلالعفلاباكترالناسنإلا
ئطاخيساسأنوناقلالخنماًقبسمةموكحماًيلعفةئطاخلاناسنإلالاعفأةفاك
نمطقفنكمماذهو.ةيهلإلاةبحملاةيرحيفشيعينأهيلعليحتسملانملعجي
ريغةبحمكهسفننعهـللانالعإىلعءانبو.نييهلإلاريربتلاوةمعنلالالخ
اهنأبناسنإلافرتعيامدنع،اياطخلالكرفغيهتمحرلالخنمهنإف،ةطورشم
نأعيطتسيالهـللانأامك.يهلإلانارفغلاىلعةيرحبحتفنيو)ةبوتلا(اياطخ
اياطخلاىلعيدبألاباقعلانأيفببسلاوهاذهو،هنعاًمغراًناسنإّصلخي
مكحينموهناسنإلانكلو،أدبملاثيحنماًيرظناًنكممىقبينأبجي)ميحجلا(
.ةئيطخلايفهرارمتسالالخنمكلذبهسفنىلع

رنروتنترام
.ريربتلا؛صالخلاخيرات؛ريمضلا؛ةيرحلا:ةلصتاذعيضاوم

٢٠٧ةئيطخلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةئيطخلا
ىلإيدؤتدقوةرخآلامويىلإهتيلوؤسمءرملالمحتيلعفوهةئيطخلاباكترا
امك.ةينيدلاضئارفلالامهإوتامرحملايفعوقولادنعبكترتةئيطخلاف.باقعلا
ضعبلااهضعبنعفلتختةئيطخلانعريبعتللةفلتخمتاملكنآرقلالمعتسي
ةئيسلاوحانجلاورزولاوبنذلاومثإلاك،ىنعملاثيحنماًفيفطاًفالتخارخآلا
.بوحلاو
لعفلاىلعاًضيأقبطنياذهو.ةئيطخدوصقملاريغكولسلارابتعانكميال
كرتاذإاًروذعمصخشلادعُياذهلو،ةدوصقمريغةجيتنىلإىدأيذلادوصقملا
ءرملالمحتيالامك.دمعتمريغوأاًيسانةيصعميفعقووأضورفلانماًضرف
وأتابودنملانممالسإلاءاملعاهارييتلالامعألايفطيرفتلاةيلوؤسم
.تاهوركملا
،ينوناقلاىنعملابةيويندةميرجاياطخلاعيمجرابتعانكميال،ىرخأةيحاننمو
نمو.ةئيطخنوناقلانعجراخكولسلكرابتعانكمياليأ،اًضيأدراوسكعلاو
هبحاصنوصياًنامضيويندلانوناقلاماظنعممجسنملاكولسلادعيالكلذلجأ
.تاينلابلامعألانأةيهلإلاةدعاقلاىلإدوعياذهو،باسحلامويةيلوؤسملانم
.يجراخلالكشلابلوألاماقملايفمتهتةيوندلاماكحألاامنيب
ىلإريشأ.امهنيبقرفلاددحيملهنأالإ،ةريبكلاوةريغصلابونذلانيبنآرقلاقّرفي
ةروسنم49ةيآلاو4ءاسنلاةروسنم31ةيآلا:ةيلاتلاتايآلايفبونذلاهذه
.53مجنلاةروسنم32ةيآلاو42ىروشلاةروسنم37ةيآلاو18فهكلا
رحسلاوكرشلايهو،رئابكلانمربتعتيتلالامعألاضعبىلإثيداحألاريشت
ةمدخلاضفرولطابلابميتيلالاملكأوابرلالكأوةيجوزلاةنايخلاولتقلاو
اهلعجيتاداعلانماهلعجورئاغصلاىلعرارصإلانأامك.ةبيغلاوةيركسعلا
اًمئادصخيءرملاهتيلوؤسملمحتييذلابنذلانأركذلابريدجلاو.ةريبكحبصت
.ةينوناقلاوأةينيدلاةيوازلانمكلذناك،درفلا
الإرفغيالوهف،اهربكأوبونذلامظعأ،نيملسملاءاملعقافتاب،كرشلاربتعيامك
نودبونذلامظعمرفغينأنكميهللانأءاملعلاةيبلغأنمؤتكلذك.هبحاصباتاذإ
يفدرواماذهو،اًعيمجبونذلارفغيسهللانأاًضيأركذينآرقلاف.بنذملاةبوت
ةيمازلإةيضيوعتلامعأكانه،كلذىلإةفاضإلابو.39رمزلاةروسنم53ةيآلا
.اياطخلاةرفغممدختمالسإلايف

ناجروتبلاط
.ةئيطخلابفارتعإلا؛ضيوعتلا:ةلصتاذعيضاوم

ةئيطخلا٢٠٨



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيلصألا/ةّيّدجلاةئيطخلا
جرخييتلاهللةّيساسألاةفلاخملااهّنأىلعَّةيلصألاَةئيطخلاُّيحيسملاُناميإلامهفي
يفةعئاشةّيلصألاةئيطخلاةملكّنإ.ةايحلاىلإءانثتسانودنمناسنإّلكاهعم
ىلعلمحتاهنألعوضومللمهفلاءوسنمةلاحىلإاًريثكيّدؤتوةّيناملألاةغللا
نموةسينكللةّينيتاللاةغللايفف؛ّينيجلاللخلاىنعمًالثميّدؤيرخآرمأداقتعا
ّمتي،ةّينوسكسولكنألاةغللااًضيأاهنيبنمو،ىرخألاتاغللاعيمجيفاهدعب
نمةئيطخلا(أشنملاوألصألاةئيطخـبةّيناملألاةغللاىلإمجرتُتةرابعلامعتسا
دصقُيامعقاو،سّدقملاليئارسإباتك،ميدقلادهعلامهفيو.)أشنملاوألصألالالخ
ببسبءاوحومدآطوقسةّصقىزغمف.ةرهاظلٌفصوهّنأىلعةّيلصألاةئيطخلاب
نمزذنمةأطخمّكنإرشبلااهّيأ:وه)3نيوكتلارفس(ةّنجلانمامهدرطوةئيطخلا
قلخهللا!كلذلةجيتنوهةايحلاهذهيفٍنضموهامّلكف،مكلرذعالوقيحس
لابودادتماةّيفيكيفميدقلادهعلارّكفياللباقملايف.ميوقتنسحأيفناسنإلا
.ءدبلاذنمرشبلاعيمجىلإّماعلاةئيطخلا
سلوبلوسرلاةراشإيفيهةّيلصألاةئيطخلالوحّةيحيسملاةّيرظنلاروذجّنإ
«أطخأعيمجلا»ّنألحيسملاةطساوبصالخلاىلإنوجاتحيرشبلاعيمجّنأىلإ
ملاعلاتلخدةئيطخلاّنأبهذههتراشإّللعيو،)5:12ةيمورلهأىلإسلوبةلاسر(
قايسيف.)21–5:13ةيمورلهأىلإسلوبةلاسر(توملالخدةئيطخلابو،مدآب
هرّبجتببسبتناكمدآةئيطخّنأةّيرظنترّوطتةميدقلاةيجولويبلاتارّوصتلا
ىلعةئيطخلاهذهتبحسناو،هللاةّيصونعهلجورخلّوأيهوهتاذلهديجمتو
يفرثكأتحّضوتةّيرظنلاهذه.مدآلّوألاناسنإلالسننممهنوكرشبلاعيمج
سماخلاوعبارلانينرقلاناّبإةرصاعملاةفسلفلايفدسجللةيداعملاتاراّيتلاقايس
،ةريرشةّيسنجةوهشلالخنمىلوألاامهتئيطخابكتراءاوحومدآّنأب،داليملادعب
عيمجىلإ)هرشلاءاهتشالا(ةوهشلاهذهلقنّمتو،ةّيرحلاأدبميغلتالاّهنكلو
ةّيسنجةوهشهتبيكرتيفودلويلفطّلكّنإف،اذل.ةقحاللالايجألايفتاّيرذلا
لّخدتتمللاحيفةّيصخشلاهتئيطخلالخنماهلًةّيحضاًمتحعقيسو،ةعورزم
دوعياليأةّيلصألاةئيطخلاهللارفغيامدنعلصحياذهو.هذقنتوهللاةمحر
يأناسنإلايفاهرثأوبقاوعلاءافتناينعيالرمألااذهّنأالإ؛اًبنذاهربتعي
.تاذلاديجمتلوهللانعداعتباللاًّيساسأًاليمهرشلاءاهتشالا
يفتاحيحصتىلعوسدقملاباتكلالوحلضفأةديدجةّيملعفراعمىلعءانب
رّوصتلانعّةيحيسملاسئانكلاعيمجيفثيدحلاتوهاللاّىلختايجولويبلاملع
مدآ:ةوهشلابّمتتيتلاةثيبخلاحيقلتلاةّيلمعةطساوبةئيطخلالاقتنابلئاقلاميدقلا
لكشيفرهوجلاةلوقم(ّماعلكشبرشبلاامنإولّوألاناسنإلانالّثميالءاوحو
نيحّمتيةّيلصألاةئيطخلالاقتناّنإ.)ةيناربعلاريكفتلاةقيرطقفوةيادبلاةلوقم
،ّيخيراتقلطنمنمانلأسنإف.ءاعمجةّيرشبلالمشتةئيطخيفناسنإّلكدلوي

٢٠٩ّةيلصألا/ّةيّدجلاةئيطخلا



ــلوتاذلاديجمتوّةينانأللّيلصألاكّرحملالوحةباجإلايفريكفتلاروحمتي
لسنكّيسوهوّيلسلستلعافتيفرشتنييذلا)3:4نيوكتلارفس(«هللاكانوكت»
ةئيطخللروهظلقحنعيأّيرهوجدادترانعانلأسنإو.ءاعمجةّيرشبلايف
اذهيف.فنعلاةطساوباهتسرامموةطلسلاىلإةعزنلاوهباوجلاّنإف،ةّيلصألا
لماوعبّيساسألكشيفنآلادعبّةيلصألاةئيطخلاّقلعتتالديدجلاموهفملا
.هجئاتنبيلاتلابوًالامجإناسنإلاءالعتسابلب،)ّةيسنجلاةايحلا(ةيجولويب
ّنأرابتعالانيعبذخألابجيةّيلصألاةئيطخلالوحتالّمأتلاوراكفألاعيمجيف
.حيسملاعوسييفصالخلابناميإللةملظملاّةيفلخلارودبعلتراكفألاهذه
لالخنموةّبحمهّنأىلعهللابناميإلالالخنمّمتيةّيلصألاةئيطخلايّطختف
.هللابناميإلاقيرطكولسبقّقحتتيتلانيرخآلاوهللاةّبحمةّيصو

شيبنامريهوتوأ
.ةئيطخلا؛ناسنإلا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(صالخلا
ريسفتّمتيموهفملااذهيفو.ةّيصالخٌةنايديه،اهسفنمهفتامك،ةّيحيسملاّنإ
ريخألااذهىلعرّذعتيةموؤشمرَبَتعُتةلاحنمناسنإلارّرحيهللاّنأبصالخلا
خيراترّوصتةّيحيسملاصالخلاةركفطرتشت.ةّصاخلاهتردقباهنمجورخلا
جذومنلاف.هللاعمميدقلادهعلاِليئارسإِبعشةربخيفهّروّطتةّيفيكيفصالخلا
رصميفةّيدوبعلانمنييليئارسإلاريرحتيفّلثمتيّيصالخلاهللاكولسلّيلصألا
الوللصحيلناكامرمأ،ةدوعوملاةسّدقملاناعنكضرأىلإمهتدايقو)جورخلا(
ّيصالخلالعفلااذهرّكذتنّكمدقل.اهلوصحبحمسيتلاةبوجعألاوهللاةدعاسم
يفهتقثعضوبكلذوةبعصلاتاقوألايفاًقحالةاجنلاىلعىقبينأنمهللاَبعش
.هلهللاةدعاسم
يفوأاّهلكةعامجلاةايحيفّيصالخريثأتجورخلاةبرجتلىقبيكلذلالخنم
ةّبحمنماًحضاوقّقحتلاّمتيهلامعأيفوعوسيبةراشبلايفو.دارفأصاخشأةريس
ءارقفلاةّصاخهبيظحيذلا،ّيصالخلاّيهلإلافّرصتلاةدعاقاّهنأىلعبآلاهللا
يتلاةّبحُملاهللاةملكلالخنمةأطخلاواًّيعامتجانوذوبنملاونودهطضملاو
هنمَصّلخييذلا،ليولاّنأديدجلادهعلاليجنإيفحضّتي.عوسياهايإمهحنم
سانلانمهللوبقدوجومدعنمهفوخوأناسنإللةميلألاةبرجتلاوه،ناسنإلا
موقي.همدعوأّيصخشلاهبنذببسبكلذناكأءاوس،ّىتحهللانموأنيرخآلا
.ةباّوتلاهللاةّبحملالخنمطورشملاريغلوبقلالوصحبدعولايفصالخلا
ةّيرشبلاعيمجصالخللّوألاماقملايفبيلصلاىلععوسيتومسلوبرّسُفيو
توملاوةئيطخلايفاهطوقسنمةقيلخلاعيمجلامكنيّينثولاودوهيلانمةنّوكملا

صالخلا٢١٠



لاجملااذهيفهمهفنكمييذلارمألا،)ةيمورلهأىلإةلاسرلايفءيشّلكلبق(
توملايفقلطملاّيهلإلاّيلختلاةظحليفىّتحهللاةردقبهميلستوعوسيةقثّنأ
.َصّلخُملاناسنإللّيلصألاجذومنلايهبيلصلاىلع
ىلعهريسفتّمتْنإةّيصالخلابيلصلاىلعتوملاةلالدلمهفءوسأشنيسبيرالب
لاحلاوهامك،هللاىلإناسنإلااههّجوةناهإنمعوننعاًضيوعتتمّدُقةيدفهّنأ
هذهقفوف.)1109–1033(يربرتناكملسنألةميخولارابتعالادرةّيرظنيف
،اهسفنهللاةبترمهلنملالخنمهللاةماركبّسملانعضيوعتلانكميّةيرظنلا
صالخللمهفلانمعونلااذه.كلذلجألةّيرورضهللانبابةيحضتلالعجام
امهنوكعطاقلكشبةّيلكلاةردقللوهللاةّبحملّيحيسملارّوصتلاوضراعتي
.رابتعالاّدروماقتنالاىلعقلطملكشبنيتيماستم

رنروتنترام
.ةئيطخلا؛بنذلا؛عوسيةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةفالخلا
ةيسايسلافورظلاببسبدمحميبنلاةافودعبأشنماظننعةرابعيهةفالخلا
مغرلاىلعو.نيملسملاةدايقيفمكحلابيلاسأنمبولسأو،ةسسؤمكةيعامتجإلاو
رذجلانمةقتشمتاملككانهنأالإ،نآرقلايفدريملةفالخلاحلطصمنأنم
ةيآلا6ماعنألاةروس؛30ةيآلا2ةرقبلاةروس(«ةفيلخلا»ىنعملمحتوهسفن

ةيآلا35رطافةروس؛62ةيآلا27لمنلاةروس؛73ةيآلا10سنويةروس؛165
ةردقنعاهبداهشتسإلامتيتلاتايآلاثدحتت.)26ةيآلا38صةروس؛39
حلطصمدرودقو.ضرألاهجوىلعةطلسلاومكحللهتسرامميفناسنإلا
نعةنيفسهاوراميفةيوبنلاثيداحألادحأيفيسايسلاهانعمب«ةوبنلاةفالخ»
ماهماولوتنيذلاكئلوأىلعتِقلُْطأدعباميفو.)دواديبأننسرظنأ(دمحميبنلا
ةفالخماهمتلمشدقل.نينمؤملاريمأوأ،مامإلاو،ةفيلخلاكتايمستةدعةدايقلا
ةسراممةفيلخلاماهمنمناكف،ةيوبنلاماهملاءانثتسابةدايقلاماهملكدمحميبنلا
رومألالكةدايقكلذكو،ضرألاىلعةينيدلانيناوقلاقيبطتو،ةيويندلاتاطلسلا
موهفملايفامأ.هللالوسرةفيلخةيمستاًضيأةفيلخلاىلعقلُطأكلذلو.ةيويندلا
.ةفالخلاةيمستنمًالدبةمامإلاةيمستمدْخَتْسُتفيسايسلا
خيراتلايفةيسايسلاتاشقانملاىلوأ)632(دمحميبنلاةافودعبتعلدنادقل
لوحرودتتاشقانملاتناكف،ةفالخلابصنميلوتبةصاخلاويمالسإلا
هذهباختنامتيفيكو،ةفالخلابصنمىلوتتنأيغبنييتلاةيصخشلا
اوناكنيذلاةعيشلاامأ.اهبعتمتتنأيغبنييتلاتافصاوملايهامو،ةيصخشلا
اوناكف،قباسلاةفيلخلاةدارإىلإكلذكو،نآرقلاىلإدنتستةفالخلانأنوري

٢١١ةفالخلا



يأراوفلاخدقفجراوخلاامأ.باختنالاقيرطنعةفيلخلارايتخاأدبمنوضفري
اوفلاخكلذكو،نييعتلاىلإكلذكو،باتكلاىلإدنتستةفالخلانأبلوقييذلاةعيشلا
،دمحميبنلاةريشعنمردحنينأبجيمامإلاوأةفيلخلانأبلوقييذلاةنُّسلايأر
.شيرقنميأ
ماهمةسرامميفهللامامأطقفًالوؤسمةفيلخلانوكي،ةينُّسلاةيسايسلاةيرظنللاًقبِط
هتارارقوهفقاومريربتبَبلاطُمريغهنإفهلةحونمملاةطلسلاىلإاًدانتساو،هبصنم
.هرماوأللاثتمإلاوناطلسلاةعاطةيعرلاىلعو.ةيعرلل
ثيح،ةيسايسلاةطلسلابةينيدلاةطلسلاطلخمالسإلليسايسلاثوروملايفمتدقل
قايسنمضةينيدلاةطلسلااهنمطبْنَتْسُتنأنكمييتلاةينآرقلاتايآلاترِّسُف
.ةيسايسلاةطلسلا
،ةيعامتجإلاتارورضلاببسبامنإو،ةينيدلاتارورضلاببسبطقةفالخلاأشنتمل
براجتلابةركفلاهذهتمِعُدثيح.ةيسايسةسسؤمالإيهامةفالخلافكلذلو
امأ.)داليملادعب661–632(ةعبرألانيدشارلاءافلخلارصعبًءادتباةيخيراتلا
.اًيلمعدجوتةفالخلادعتملفمويلا

نيتـچةعبار
.ىروشلا؛ةوبنلا؛ةسايسلا؛مامإلا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ةنيفسنع،4646ثيدحلامقر،ءافلخلايف9باب،ةنُّسلاباتك،دواديبأننس

)ةيحيسمرظنةهجونم(قلخلا
ةلمجلايفدرواموهو،)يدوهيلاو(يحيسملاناميإللةيساسأةمسقلخلاربتعُي
نيوكتلارفس(«َضْرَألاَوِتاَواَمَّسلاُهللاََقلَخِءْدَبْلايِف»:سدقملاباتكلانمىلوألا
هـللاداجيإلعفىلإ«قلخ»ةملكريشتيحيسملايوغللامادختسالابسحبو.)1:1
ملاعلاةيمستو.هـللاهدجوأيذلاملاعلاوهولمعلااذهةجيتنىلإكلذكوملاعلل
نإلوقلاداريكلذبو.ملاعلليحيسملاموهفمللةبسنلاباًيساسأاًرمأربتعُيةقيلخلاب
يفوأةينثولاتانايدلاداقتعايفوهامك(اًيهلإوأاًيدبأسيل)هنماًءزجوأ(ملاعلا
ةينمزةرودلعضخيهنأاذهينعيالةقيلخملاعلارابتعابو.)ةيفسلفلاميهافملاضعب
يفامهةينمزةياهنوةيادباتطقنهليّطخيخيراتراسمللب،دبألاىلإةرركتم
لكبستكيلب،هسفنءيشديعيالةقيلخلايفف.هتياهنونامزلاةيادبهسفنتقولا
لوقننأ«ءيشالنمملاعللهـللاقلخ»ةديقعيفاننكمياهنيح.دّرفتلاةيصاخءيش
نكيململاعلاقلخنأبداقتعالاو.دوجولامدعودوجولالمشتهـللةقلطملاةردقلانإ

،ةيحيسملايفًاليلعتاًضيأدجي،ةيلكلاهـللاةردقليعوطلمعدرجملباًيرورض
اهقلخيتلاداعبألالكب«ٌنسح»يلاتلابملاعلانأوهـللاةئيشملاًقفوثدحقلخلانأب

قلخلا٢١٢



رفسيفقلخلاةصقيفهسفنهـللااهركذيتلاةرركتملاةرابعلاعجار(هيفهـللا
ةفسلفلاموهفملاًفالخو.)«ٌنَسَحُهََّنأَِكلذُهللاَىأَرَو»:لوالاحاحصإلا،نيوكتلا
اًقفودودحملاوقلطملانيبيرهوجلاقرفلانإف،ًالثمةيصونغلاوةينوطالفألا
قلاخلانيبلب،يحورلاويدسجلادوجولانيبسيلةيحيسملاقلخلاةديقعل
،ٌنسحهنأبدجووةرحلاهتئيشمبملاعلاقلخهـللانأبداقتعالانمو.ةقيلخلاو
ةنمزألاةياهنيفملاعلاّصلخيسقلاخلاهـلإلانأباًضيأءاجرلاةيحيسملادمتست
ةقيلخلاجاتوهلاثموهـللاةروصكو.يئاهنلاهلامكىلإهلصويورورشلاةفاكنم
يفةدايسلاةمهم(ملاعلابمكحتلاهناكمإبوةقّالخلاهـللاةوقيفاًضيأناسنإلاكرتشي
اوَُطّلَسَتَو،اَهوُعِضَْخأَو،َضْرَألااوُألْماَواوُرُثْكاَواوُرِمَْثأ»:1:28نيوكتلارفس
لُكَىلَعَوِءاَمَّسلاِرْيَطَىلَعَوِرْحَبْلاِكَمَسَىلَع

املاط،)«ِضْرَألاَىلَعُّبِدَيٍناَوَيَحِّ
ىلعظافحلا(اهمعديلب،يلبقتسملاويلصألاضرألاحالصرمديالناسنإلانأ
.)ةقيلخلا

رنروتنترام
.ءاجرلا؛ةيلكلاةردقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(قلخلا
عيمجنيدتنأبجينمل:لاؤسلااذهىلعةباجإلانمقثبنيقلخلاموهفمنإ
يفويرورضرمأهللادوجوبرارقإلانإ؟اهدوجوب،هللاادعام،ةيحلاتانئاكلا
ةيادبهلنوكتنأنكميالهنأيأةيادبالوةياهنهلسيلهللانأبناميإلاهتاذتقولا
نوكتنأنكميناكوةياهناهليتلاتاقولخملاسكعىلعاذهو.يدمرسيلزأوهو
لقتسمببسلجاتحتومدعلاودوجولانعةفاسملاسفنبدعبتيهف.ةدوجومريغ
نيبتليوأتللةلباقتاحلطصمةدعنآرقلايفدجوي.اهدوجوققحتيىتحاهنع
نأىلاريشتيتلاةيادبلاةرابعتمدختسالوألاماقملايفو.يهلإلاقلخلاةيلمع
.هلليثماللكشب،مدعلانمءيشلكدجوأهللا

،قلطملاقلاخلاوههللانأىلعاوعمجأنوملكتملاونيملسملاةفسالفلانأحيحص
ةئيشمدعبتءاجمأدوجولاةبجاوتناكله،قلخلاداجيإةلأسميفاوفلتخامهنكلو
يذلاوههللا.يلزأرمأقلخلاداجيإنأنوريفوصتلالهأوةفسالفلاف.ةيهلإ
اًضيأهتافصنمودوجولابجاووهف.لامجلاولامكلابةقلطملاهتاذفصتت
موهفملااذهىلعًءانبو.ةحارتسإيأنودملاعلااذهقلخاذهبو.دوجلاومركلا
نوملكتملاامأ.اهئشنمواهعدبمواهقلاخدعييذلاهللاىلإهدوجولضفبملاعلانيدي
،نكيملأشيملامو،ناكهللاءاشامنأو،ةيهلإةئيشميهقلخلاداجيإنأنوريف
دعباميفملاعلاأشنأمث،هدحوهللاناكقلخلاداجيإلبقف.ملاعلااذهقلخهنمو

٢١٣قلخلا



ثيحنمكلذناكًءاوس،هللادعبملاعلادجُودقنوكيروظنملااذهنم.هتئيشمب
.نمزلاوأدوجولا
ةيلمعرثإيساسألارييغتلانأحضاولانمحبصينيقباسلانييأرلالالخنمو
.مدعنمدوجولازيحلاهلوخددنعكلذو،ةقيلخلالب،هللاهيلإضرعتيملقلخلا
لب،بسحفمدعنمداجيإلاةرهاظقلخلاثادحأنمضتتال،كلذىلإةفاضإلاب
،رمتسمرمأقلخلاةيلمعنأبجتنتسيىنعملااذهبو.ملاعلاةيرارمتساوظافحلااًضيأ
نملمعيالهلكقلخلاف.29ةيآلااًديدحتو،55نامحرلاةروسهيلإتراشأاماذهو
كسمي،اًعطقدوجولاةبجاوتاذك،هللاف،كالهللاًضرعمناكاملالإو،هسفنءاقلت
هلقولخمهنأةفرعمىلعرداقلاديحولانئاكلاناسنإلادعيامك.لوزتنأتانئاكلا
ىلعظافحلاوقلخلاثادحأنيبتتاحلطصمنآرقلايفدجوتكلذل،ةياهنوةيادب
ةيقالخألامهتايلوؤسموةيجولوطنألامهتناكمبسانلاريكذتاهنأشنمو،ملاعلا
.ةيهلإلاةردقلاو

مدرأنيـگـنأ
.ريثأتلاةوق؛ناسنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(نآرقلاةيخيرات/نآرقلاقلخ
يتلاةلأسملاكلتبمتهيوةيمالكلاتاشقانملايفدريحلطصميهنآرقلاقلخنإ
نآرقلاقلخةلأسمتريُثأدقل.هللادنعنماًقولخموأاًّيدمرسنآرقلانوكيفثحبت
دحأبةصاخلاةيمالكلاتاشقانملاىدحإقايسنمضىلوألامالسإلاروصعيف
دوهيلابنيملسملاءاقتلالالخنماًضيأةشقانملاهذهترثأتو.ىنسحلاهللاءامسأ
.كاذنآةدئاستناكيتلاةيفسلفلاتارايتلابكلذكو،نييحيسملاو
نملوأوهونآرقلاقلخباًعنتقم)736/118ماعىفوتملا(مهردنبدعجلاناك
ثيح)745/128ماعىفوتملا(ناوفصنبمهجكلذدعبهعبتو.ةلأسملاهذهبمتها
/8نرقلا(ةلزتعملانأاًضيأدجنكلذىلإةفاضإو.ةشقانملاهذهلةيجهنمعضوبماق
اورسفمهنألكلذو،ةيهلإلاتافصلادوجوتابثإاوفننيذلا)9/3نرقلاو–2
اوناكامنإويدمرسنآرقلانأبنونمؤياونوكيمل،مراصٍلكشبهللاةينادحو
ىفوتملا(نومأملايسابعلاةفيلخلالواحدقل.هللادنعنمقولخمهنأبنودقتعي
بيذعتمتثيح،مكاحملاماقأوةيمسرةديقعةيرظنلاهذهلعج)827/212ماع
ماعىفوتملا(لبنحنبدمحأمامإلاكنآرقلاقلخةديقعباوفرتعيملنيذلاءاملعلا

،)7/1نرقلا(جراوخلانآرقلاقلخةديقعباًضيأاونمآنيذلانمو.)855/241
قلخةلأسمنإ.)10–8نرقلا(ةعيشلانمءزجو)8/2–7/1نرقلا(ةئجرملاو
تحتويديزلابهذملاكبهاذملاضعبيفاذهانمويىلإةدوجومتلازامنآرقلا
ماعىفوتملا(سنأنبكلامجهنماوعبتنيذلانويفلسلاءاملعلاامأ.ةفلتخمتايمسم

نآرقلاةيخيرات/نآرقلاقلخ٢١٤



نآرقلاتاملكنأبطقفاوريملةلزتعملانمسكعلاىلعومهنإف)795/179
.هتءارقةقيرطاًضيأامنإوةيدمرس
ةفينحيبأمامإلاكلئاوألاةنسلاءاملعلاذخأنيددشتملانيرايتلانيذهنيبو
يبساحملاو،)854/240ماعىفوتملا(بّالُكنباو،)767/150ماعىفوتملا(
يواحطلاو،)936/324ماعىفوتملا(يرعشألاو،)875/243ماعىفوتملا(
،اًطسواًفقوم)944/333ماعىفوتملا(يديرتاملاو،)933/321ماعىفوتملا(
ريغنآرقلاوةقولخمهتءارقوةقولخمهتباتكوقولخمنآرقلاظفلنأباولاقثيح
فحاصملايفىلاعتهللامالكنآرقلا»:ةفينحوبألاققايسلااذهيفو.قولخم
،قولخمنآرقلابانظفلو...،ءورقمنسلألاىلعو،ظوفحمبولقلايفو،بوتكم
قلخةلأسمنإ.«قولخمريغنآرقلاو،ةقولخمهلانتءارقو،ةقولخمهلانتباتكو
.اذهانمويىلإشاقنردصمتلازامنآرقلا

نَسآرمعم
.هللامالك؛نآرقلا؛يدقنلايخيراتلاجهنملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(دولخلا
ريشي–ةقلطملاةقيقحلاهنوك–هـللةبسنلابف.اًحضاوسيلدولخلاحلطصمنإ
الوهلةيادباليدمرسهـللاو.ةيدودحملاوتوملايفنىلإ،ةيحاننم،دولخلا
اذهنإف،ىرخأةيحاننمو.ناكملاونامزلايتصاخلعضخيالو،ةياهن
توملادعبىرخأةايحدوجولامتحاكانهناكاذإاميفلاؤسلابقلعتيحلطصملا
نوكيو،ناكملاونامزلادودحيفيحلاوةيرشبلاهتعيبطببسبتئاملاناسنإلل
،ناسنإلاىدلقيمعقوتنعرّبعتيتلا،ةلكشملاهذهتناكاملو.اًدلاخىنعملااذهب
ةفاكيفةينيدوةيفسلفتالواحمكانهترهظ،ةنمزألامدقأنمةيرشبلالغشت
.ناسنإلايفةيدودحملاوةيدبألانيبعمجللخيراتلالحارم
نوطالفأىلإةدنتسملاةيفسلفلاتاريسفتلاكلذكوخسانتلاميلاعتنمديدعلاضرتفي
ةينيدلاةيئانثلابنمؤمملاعلةروصراطإيف،).م.ق348/347ماعىفوتملا(
نمءزجيهدسجلافالخبسفنلانأ،حورلاوةداملانيبلماكلكشبلصفيو
.اهتعيبطمكحبةدلاخيلاتلابيهو،ةموميدلاوةيدبألا
لب،اًيدمرسسيلملاعلانإذإ.يرذجلكشبكلذنعفلتخيفيحيسملامهفلاامأ
نمامنإو،سفنودسجنمنوكتياليذلاناسنإلاىلعاًضيأقبطنياذهو.هـللاهقلخ
يضرألادوجولايهتنيكلذل.هـللاةئيشمبسحبةداموحورنمةيلخادةدحو
دوجوةيناكمإنماًبناجالإسيلدييقتلااذهنأريغ.توملابلماكلكشبناسنإلل
.ىرخأةرمهـللاىلإهتدوعودوجوللهـللاقلخةيباجيإوهرخآلابناجلا.ناسنإلا
ببسبلب،يجولويبلاتوملاببسبكشعضومنوكتالةيساسألاةزيملاهذهو

٢١٥دولخلا



لاصفنالااذهىلعبلغتلالالخنمو.هـللانعناسنإلاداعتبااهرابتعابةئيطخلا
يفف؛ناسنإللامنإوسفنللسيلدولخلاةيناكمإنمكت،ناميإلالعفيفهـللانع
يذلاهسفنهـللاعمةكرشلابةيدبألاةايحلايفناسنإلاكراشيهتيصخشوهتيوه
.اهبدعو

نامستنياهدراشتير
.توملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(دولخلا
يف،اًراشتنإرثكألايهو،يمالسإلاروصتلاىلعةمئاقلادولخلاةيرظنلوقت
يفةيدباةايحةّمثضرألاىلعةكلاهلاةايحلالباقمنأ،ةيمالسإلاتاعمتجملا
اًديدحت،نآرقللاًقفو،ةيويندلاةايحلاةياهنناسنإللةبسنلابتوملالثميو.ةرخآلا
دجويالاذهب.)185ةيآلا3نارمعلآ(﴾توملاةقئاذسفنلك﴿:ةيلاتلاةيآلايف
ةايحلاوحنهجتتةيويندلاةايحلانأامك،ايندلاهذهيفةيدبألاةايحلابدِعُودقدحأ
ناسنإلارمأتطباوضلمحت،ناحتماراداًساسأةينافلاةايحلاربتعتكلذل.ةيدبألا
ةروسنم35و34ناتيآلاهيلإتراشأاماذهو،رشلاوريخلانيبراتخينأب
لئاسملانمةرخآلايفةياهناللاوةيدبألاىنعميقبنإوىتح.21ءايبنألا
نآرقلاامأ.رانلاوأةنجلالهألًءاوسةدلاخودبتةايحلاهذهنإف،ليوأتللةعضاخلا
ةهجنمو.اًرارمتايآلايفتركذ،ًةيرهوجًةميقةرخآلابناميإلاىطعأدقف
اذإاميفصاخءازجكاهيلعلصحيالوةميقدولخلاةرهاظلمحتالىرخأ
نوكياذهبو.ريخألاباسحلاوثعبلامويأدبتيتلاةرخآلاةايحنماًءزجتناك
وأاًريرشناكًءاوس،اًضيأناسنإلامهتيتلالئاسملانمباقعلاوءازجلاموي

ةايحةيدبأهنأىلعدولخللينآرقلاموهفملاليوأتنكميال،اذهعمو.اًحلاص
امدحىلإلثمييذلاةرخآلاموينأرابتعإلانيعبذخأاذإاذه.بسحفحورلا
.دسجلاءايحإينعيةرخآلاةايحةيادب
ءايحإةيناكمإلوانتتيتلاةلمتحملاكوكشلالكحضاولكشبنآرقلاضفريامك
ماظعييحينأىلعرداق،مدعنمءيشلكأشنأيذلاهللانأدكؤيو،دسجلا
.36سيةروسنم83ىلإ78ةيآلانمدرواماذهو،ميمريهوناسنإلا
وهفاهتومدعبضرألاىيحأامكاًمامتهللانألوقلااذهينعيةيزمرتارابعبو
اماذهو،ضرألاتحتدجاوتملاميمرلاناسنإلامسجييحينأىلعاًضيأرداق
ييحيويحلانمتيملاجرخيوتيملانميحلاجرخي﴿:ةيلاتلاةيآلاهيلإتراشأ
يأىلعنآرقلايوتحيال،لباقملايف)19ةيآلا30مورلا(﴾اهتومدعبضرألا
ىلعدكؤتتايآكانهنأوه،حصيامو.اهدولخوحورلاةدامصختتاحيضوت
نأىلعاًديكأتكانهنكل.هحورنمناسنإلايفخفنهللانأنيبتو،حورلادوجو

دولخلا٢١٦



ةروسنم72ةيآلاهدكؤتاماذهو.اهتداموحورلاةلأسملوحدودحمناسنإلاملع
روهظىلإىضفأدودحملاملِعلااذه.17ءارسإلاةروسنم85ةيآلاو،38ص
تسيلحورلانأدقتعتيتلاةيئانثلاةبراقملاباًءدب،يمالسإلاركفلايفةفلتخمءارآ
.ةيداملاحورلاباًرورموةدامب
نأىرييذلا1037/437ةنسىفوتملاانيسنبافوسليفلالاثملاليبسىلعركذنو
مهلنوملكتمكانهىرخأةهجنم.ةيدامريغومسجلابةلصتمريغوةلقتسمحورلا
دقف1111/505ةنسىفوتملايلازغلاامأ.فيطلمسجحورلانأوهو،رخآيأر
ركذدقف.ةيفسلفتاليلعتبناجبةيتوهالاًحورشهتفاضإبكلذوًةسكاعمًةهجوذختأ
قرطتتملببسلااذهل.هللاقلخاهنألكلذوًةيدامنوكتنأنكميالحورلانأ
لب،مسجلانعةلقتسمةدامحورلانألهةيضقلةفسالفلاعميلازغلاةهجاوم
دجنةيضقلاهذهيفو.الامأيمسجدوجواهلتوملادعبةايحلانألهةلأسملوانت
ءايحإةقيقحضراعينأنكمييفسلفليلددجويالهنأاًمومعىرييلازغلانأ
نكميتايرظنلاهذهلكلةسارددعبو.حيرصلكشبنآرقلايفتدرويتلادسجلا
نماًحوضورثكألادعتيتلاةبراقملاهذهىلعةمئاقلاةصالخلاهذهىلإءوجللا
ًةرمهبلصتتمث،توملادنعندبلانعلصفنتحورلانأوهويمالسإلاروظنملا
.ةرخآلايفءايحإلادنعىرخأ

ربـچرديعسدمحم
.توملا؛لجألا؛ةرخآلا؛ةداهشلا؛حورلا؛ثعبلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ّرشلاوريخلا
اًّيفطاعهتدارإتّمتاذإامدوجولاىلعزوحتيتلاةّيعونلاكلتريخلارّوصي
هّنأ:هيلعقبطنيرمأوهريخلاف.ةايحلاىلعاًزّفحمهنوك،اًّيلقعهيلعةقفاوملاو
هنوكقلطملاريخلاّهنأهللاربتعيكلذلةجيتن.نوكيّالأىلعنوكينألضفألانم
لعفيفهسفننعناسنإلامالعإبهرارقأشنيهحالصوهللاريخيف.دوجولاءلم
لبقاذهيرسي.قلطملاهريخيفةّصحهلهللانعردصيامّلكف.صالخلاوقلخلا
.دوجولاىلإمدعلانمهللااهاعدتسايتلا)ةّيونعملاوةّيداملا(ةقيلخلاىلعءيشّلك
ءايحأللةيلاتتملاتاجردلاميدقلادهعلايفقلخلاّصنيفتاذلابهللاربتعادقلو
،1:4نيوكتلارفسرظنا(«ٌنسحّهنأهللاىأرو»:ءاوسّدحىلعةحلاصوةّريخ
:حيسملاعوسييفصالخلالعفلّيئاهنلافدهلاريخلاّدعيو.)ىرخأعضاومو10
نوّوعدممهنيذلا،هللانوّبحينيذللريخللاًعملمعتءايشألاّلكّنأملعننحنو»
«هنباةروصنيهباشماونوكيلمهنّيعفقبسمهفرعفقبسنيذلانأل.هدصقبسح
.)29–8:28ةيمور(

٢١٧ّرشلاوريخلا



دوجولايفاًصقنّدعيوهلب،هبّصاخدوجوّرشللسيلريخلانمسكعلاىلعو
ةّيناكمإّنإ.قلخلالعفنماًءزجسيلوهوّيتاذأدبمىلإاًذإجاتحيالف،ريخلاو
يلاتلابهلحمسوٍّرحٍنئاككَناسنإلاهللاقلخاماذإقّقحتتريخلانمطوقسكّرشلا
.ّرشلااهنمقثبنييتلاةءاسإلاهذه؛ةّيرحلامادختساَةءاسإةرشابمريغةقيرطبو
ّنإ.هتّيئاهنبفارتعالاهضفرنمناسنإلادنعسيئرلكشبّرشلاوحنليملانّوكتي
ًالّسوتسلوبهمهفي)6:13ىّتم(ريّرشلانمةيجنتللانابألاةالصيفعوسيلّسوت
ةيموررظنا(ريخلالالخنمهيّطختوّرشلاةمواقمناسنإللحيتتيتلاةمعنلاكلتل

12:21(.
رنروتنترام

.صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(رشلاوريخلا
.نيروظنملالخنميمالسإلاثوروملايفرشلاوريخلاةيلاكشإضارعتسامتي
مسْقُترشابمريغلكشبناسنإلاصختيتلاورضلاوأعفنلابلجتيتلاثداوحلاف
.لاّعفلكشبناسنإلااهلمعبموقيةريرشلامعأوأةريخلامعأىلإ

رشلاوريخلابلجتيتلاثداوحلا)أ
فصوتامنيب،ناسنإلاىلععفنلابدوعتيتلاثداوحلالكىلإريخلاحلطصمزمري
ناميإلائدابمنمف.ةئيسلالامعألابررضلابهيلعدوعتيتلاثداوحلالك
عنصنمرشلاوريخلانمهيفامونوكلانأبداقتعإلاوهمالسإلايفةيرهوجلا
اهعيمجثداوحلانأامبو.ناميإلاناكرأنماًدحاواًضيأأدبملااذهرَبَتْعُيكلذل.هللا
ىتحو.هلويموناسنإلااياونلاًقبِطاهقلخىلاعتهنأبينعياذهف،هللادنعنميتأت
نإف،ناسنإلاةدارإنعلقتسملكشبرهظتيتلارشلاوأريخلاثداوحلةبسنلاب
لامعألاقايسيفتاحلطصملاهذهمدْخَتْسُتامدنعف.هللادنعنماهنأبدقتعيناسنإلا
اهيلإهدابعهللاوعدييتلالامعألالكرَبَتُْعت،دصقنعناسنإلااهبيتأييتلا
اهاضرياليتلالامعألانإفكلذنمسكعلاىلعو.ةحلاصًالامعأمهلاهاضريو
.ةريرشلامعأاهنأىلعفصوتباقعلاوموللااهبحاصىلعرجتيتلاوهللا
،رشلاوريخلاىلإريشتيتلاتافصلانأنويديرتاملاوةلزتعملامالكلاءاملعىري
امأ.اهكردينأيناسنإلالقعللنكميثيحءيشلكرهوجيفًالصأةدوجوم
نيدوجومريغرشلاوريخلانأب،كلذنمسكعلاىلعو،نوريمهنإفةرعاشألا
.هللاةدارإلالخنمامهفينصتمتيامنإو،ءيشلكرهوجيف
تناكنإ،اهجئاتنبسحبسانلالبقنمةيعامتجإلاوةيعيبطلاثداوحلامييقتمتي
؛ةيدايحلاحلاةعيبطبرَبَتْعُتةيعيبطلاثداوحلاف.رشفاًرشتناكنإو،ريخفاًريخ

رشلاوريخلا٢١٨



هيلعو.ةريرشلامعأو،ةريخلامعأىلإاهفنصيواهُمِّيَقُييذلاوهناسنإلانكلو
مَّيَقُتامنإو،ناسنإلاىلعريثأتلاسفنكلمتالةيعامتجإلاوةيعيبطلاثداوحلانإف
مكف،ةظحالملالالخنمةبوعصرثكأمييقتلاحبصيثيح،ةعونتمروصبكَرْدُتو
نممكو؛ةّيلبحبصتللوحتتتقولارورمعموةريخةيادبلايفودبتدقرومألانم
يفريخلابيتأتنأنكميةملؤمنحموبئاصماهنأىلعفَّنَصُتيتلارومألا
نزحيووكشيو،هباصأٍريخلكبناسنإلاحرفينأبعصلانمفكلذل.ةياهنلا
هذهلثميفىرننألضفألانمف.ةبوقعهربتعيثيحهباصأٍرشلكىلع
ْاوُهَركَتَنأٰىَسَعَو﴿:نيتيلاتلانيتينآرقلانيتيآلاقايسنمضثداوحلاتالاحلا
َالمُتَنأَوَُملعَيَُهّللٱَومَُكّلٌّرَشَوُهَوائيَشْاُوّبِحُتَنأٰىَسَعَومَُكّلٌريَخَوُهَواًئـيَش
اًئـيَشْاوُهَركَتَنأٰىَسَعَفَّنُهوُمُتهِرَكِنإَف﴿،)216ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾َنوَُملعَت
ىدمملعيدحأالفكلذل.)19ةيآلا4ءاسنلاةروس(﴾اًريِثَكاًريَخِهيِفَُهّللٱَلَعجَيَو
ءارونماكلارشلاىدمملعيدحأالكلذكو،امرودقموأباصمءارونماكلاريخلا
هتردقبىريهللاف؛هللاالإهفرعياليقيقحلاءايشألارهوجنإ.ريخلاهرهاظرمأ
.رومألاىرجمنمىفخياماًضيأالعولجفرعيوثدحياملك

تْرَمطيحم

ةحيبقلالامعألاوةنسحلالامعألا)ب
فرصتلاقايسيفيتأيًالثمف،ةفلتخمتاقايسيفنآرقلايفنسحلاحلطصمدري
تاناعإلاميدقتوأ،ةكربلاو،ةجهبلاو،هللاةدابعو،ريخلالمعو،نسحلا
ٍةدحاوٍةيآيفكلذنمسكعلاىلعيتأيهنإفحبقلاحلطصمامأ.ةيعامتجإلا
.)42ةيآلا28صصقلاةروس(سانلانمنيتوقمملانيكلهملانعثدحتت
امأ.رشلاوريخللةيقالخأتافينصتكينيدلابدألايفتاحلطصملاهذهمَدْخَتُْست
قايسنمضمَّيَقُتولوادَتُتتاحلطصملاهذهنإفةيمالسإلاقالخألاةفسلفلاجميف
غيصف.أطخلاوباوصلاقايسنمضكلذكو،لطابلاوقحلاو،ةليذرلاوةليضفلا
كلتامأ؛ريخلالاعفأنمرَبَتْعُتهللااهاضرييتلالامعألاو،راكفألاو،ناميإلا
نكميالامنيبف.ةريرشلامعأاهنإفباقعلاوموللااهبحاصىلعرجتيتلالاعفألا
.هللاعئانصبنرتقمريخلانأظحالن،ةلالجلاظفلبرشلانرتقينأ
نمرشلاوريخلاةفرعمةيناكمإةشقانمنمضمالكلايفنيحلطصملاالِكدرودقل
هللاثحءيشلكنأىلعلئاوألاةنُّسلالهأءاملعةيبلغأتقفتادقلف.لقعلالالخ
ةسردملايلثممضعبءاملعلاءالؤهكراشدقو.رشهمرحءيشلكو،ريخهيلع
تاهاجتاكانهنإفكلذنمسكعلاىلعو.دعباميفتأشنيتلاةيديرتاملاةيفنحلا
ةيديرتاملاةيفنحلاةسردملاءاهقفضعبو،ةعيشلاو،ةلزتعملااهسأرىلعوىرخأ
نمفكلذلاًقبِطو.لقعلاباهكاردإنكميةلأسمرشلاوريخلانأهدافماًيأرلثمت
ةلزتعملاامأ.لقعلاقيرطنعهللاهددحيذلارشلاوريخلافَرْعُينأنكمملا

٢١٩رشلاوريخلا



أدبمىلعرشلاوريخللمهفيرعتيفنودكؤيمهنإفينوكلاماظنلاىلإنوريشينيذلا
اذهساسأىلعلمعييذلاولقعلاببوهوملاناسنإلانأىلعاونهربمهف.ةلادعلا
.هيلعرابغاليقالخأٍلكشبفرصتلاىلعرداقأدبملا
ةلأسمرشلاوريخلانأهدافماًطسواًيأراوذختانورخآنوملسمنوركفمكانهو
ولف.ىرخأًةراتنيدلاميلاعتلالخنمو،ًةراتلقعلالالخنماهتفرعمنكمي
نإو.ةريرشلاوةريخلالامعألانيبزيمننأانعطتسااملهدحولقعلاانمدختسا
انفرعاملليزنتلاالولاننإفلقعلالالخنمرشلاوريخلاىلعفرعتننأانعطتسا
ةيقالخألاحيبقلاونسحلاتافينصتةشقانمتمتدقل.مَّرحمرشلاو،َلّلحمريخلانأب
ىفوتملا(يبارافلانإ.دوجولاملعرظنةهجونماًضيأنيملسملاةفسالفلالبقنم
ريخلانأىلإابهذنيذللا)1037/428ماعىفوتملا(انيسنباو)950/339ماع
رهوجنمسيلرشلانأبايأرلقعلالالخنماهتفرعمنكميةلأسمرشلاو
.تاقولخملا

نَسأرمعم
.ةدارإلاةيرح؛ايسيدويثلا؛ةينيدلاضئارفلا؛ليزنتلا؛ةلادعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(برحلاراد–مالسإلاراد
رادو،مالسإلارادامهونيفنصىلإاهتاموكحبسحبدالبلايديلقتلاهقفلامسقدقل
ىلإىزعُتنأنكميالو،نآرقلايفدرتملتاميسقتلاهذهلثمنأباًملع.برحلا
ميلقإلاوأدلبلايصاصتخاحلطصمكمالسإلارادحلطصمفصي.ةيوبنلاةنُّسلا
.ةيمالسإلاماكحألاهيفيرجتيذلاويمالسإلامكحلادودحنمضدجاوتييذلا
الإ،ةفلتخمتاموكحلبقنماًّيلعفرادُتتناكةيمالسإلاميلاقألانأنممغرلاىلعو
فصيحلطصموهفبرحلارادامأ.دحاودلبكمالسإلارادربتعييديلقتلاهقفلانأ
انهو.ةيمالسإلاماكحألااهيفيرجتالونيملسملاناطلسبمَكْحُتاليتلاميلاقألا
.دحاودلبكدالبلالكهقفلاربتعياًضيأ
نوكينأبجيمالسإلارادبفصوييذلاميلقإلانأىلعةيمالسإلابهاذملاقفتت
ميلاقألالوحءارآلايفنيابتةمثنكلو.دئاسلاةلودلانيدوهيمالسإلانيدلاهيف
يهامف،برحللارادحبصتلكلذدعبتعجرومالسإلارادباماًمويتفصتايتلا
نأيعفاشلابهذملاءاملعىري؟ميلاقألاهذهىلعقبطنتنأيغبنييتلاطورشلا
دقفولوىتح،لاوحألانمٍلاحيأببرحرادريصتنأنكميالمالسإلاراد
نمهعبتنمو)767/150ماعىفوتملا(ةفينحوبأامأ.اهيلعةرطيسلانوملسملا
رفوتتملامبرحرادهنأبميلقإلاكلذوأةقطنملاكلتىلعنومكحيالمهنإفءاملعلا
يمذالوملسمميلقإلاكلذيفىقبيالنأو،مكحلاماظنرييغتك،طورشلاضعبهيف
ماظنومكحلاماظنرييغتنأبنوريمهنإفءاهقفلامظعمامأو.هلاموهتايحىلعاًنمآ

برحلاراد–مالسإلاراد٢٢٠



دقفدقل.مالسإلارادلبرحلارادوأ،برحلارادلمالسإلارادلوحيلٍفاكنوناقلا
نرقلانميناثلافصنلايفصوصخلاهجوىلعهتدعاقبرحلارادحلطصم
.ةيلودلاتاقالعلايفةيعيبطلاةلاحلاوهمالسلاحبصأنأدعبكلذورشععساتلا
يديلقتلايهقفلاميسقتلااذهمدختستمويلاىتحتلازامجُهُنكلانهنأفورعملانم
ٍنمزذنماًمئاقدعيملميسقتلااذههيفأشنيذلايخيراتلاقايسلانأنممغرلاىلع
سيلهنأبلوقلاانيلعبجيكلذلو.ةيملعلاةيحانلانمةبئاصريغجُهُنلاهذهف،ديعب
رادحلطصمبةيمالسإلاتاعمتجملالبقنمفصويةطيسبلاهجوىلعدلبكانه
.ساسألااذهىلعمَّيَقُيوأ،يديلقتلاهقفلاقايسنمضبرحلا

ناجروتبلاط
.حلصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(يساسألانوناقلا/روتسدلا
ةلودلليساسألاماظنلاوهيساسألانوناقلاو.ةيطارقميدلاةركاذروتسدلاربتعي
ةفاكعيرشتهنماًقالطنامتيو،عمتجمللةيساسألائدابملامظنييذلاةيناملألا
ةقلعتملاةنهارلالئاسملاىلعاًدودريساسألانوناقلايطعيو.ىرخألانيناوقلا
ديعبلاىدملاىلعةمِزلُمـلايرشبلاشياعتللةيساسألائدابملارايعملاًقفونوناقلاب
ىلعمتيدعاوقةلودلاروتسدعرشيو.اهبساسملانكميالوةمواسمللةلباقلاريغو
اهمازلإوةلودلاةزهجأضيوفتو،اهميظنتوةلودلاةطلسسيسأتاهساسأ
يفاهنومضمديدحتو،فرصتلاتاطلسباهديوزتو،تاءارجإوتايحالصب
ىلعةيولوأبروتسدلاىظحيأدبملاثيحنمو.ةلودلافادهأوةيساسألاقوقحلا
.ىرخألاقوقحلا
نأشبمزلملكشبةثوروملاةيسايسلاىؤرلاوةينوناقلاةربخلاروتسدلاددحيو
ةفاقثباًموعدمروتسدلاناكاذإالإعورشملااذهقيقحتنكميالو.لبقتسملا
ةيرحلاومالسلا–ةيساسألاةيروتسدلااياضقلاةيويحىلعظفاحيوةماعةينوناق
عانتقانعكلذو–ةيعامتجالاةيلوؤسملاونوناقلامامأةاواسملاوةيطارقميدلاو
.اهنومضمةحصبماع
مهفىلإةغللاةينالقعيفىعسيوةبوتكمةقيثويفةمِزلُمـلاهتوقروتسدلابستكيو
نمةبوجأداجيإو،ةيديلقتلاةينوناقلاتاحلطصملابينوناقلاعمتجملاتاعارصمهأ
.فنعلامادختسابسيلوراوحلاربعطقفشاقنلالالخ
.يومنتلاحاتفنالاوةيرحلاوحماستللمِزلُمـلاينوناقلاراطإلاىلعروتسدلاصنيو
بلطتيلب،ةنانرلاتاملكلانوقدصينيذلاكئلوأراتهتساينعيالانهحماستلاو
نكمييذلاوةمواسملالبقيالامنيبو،شهلاوبلصلانيبلصفللاًيوقاًيركفًالمع
.هطبضنكمييذلاوددحملاريغنيبو،هؤارش

٢٢١يساسألانوناقلا/روتسدلا



ىلعناسنإلاةردقلالخنمهتيلاعفىلعدكؤيوهسفنيروتسدلانوناقلارربي
ةروصلابو.لبقتسمللةمزلُمجئاتنهاؤروهبراجتنمطبنتسيوهتاذجراخريكفتلا
ايجولونكتانملعتيتلا،عمتجملايفةينوناقلاةلاحلابمويلااهلالخنمفرتعنيتلا

ةربخلاكرتتاذكه،اهانربخواهانفرعاننأل،اهتدايقبمكحتلاوتارايسلاةعانص
اًبرحدهشنمو.ةديجةسايسلطرشكاًضيأيروتسدلانوناقلاىلعاهرثأةريصبلاو
.ةطلسلاركتحتاهلعجوةلودسيسأتيلاتلابومالسللدادعإلاهيلعنأفرعيةيلهأ
نوناقلاةدايسلالخنمةلودلاىلإىعسيس،يموكحدادبتساوعمقنمىناعنمو
ّبلطتيلذلاو.ةيساسألاقوقحلابيداممازتلايأنمفّفخيوتاطلسلانيبلصفلاو
متيعمتجملاكسامتنأّملعتعوجلاوةيهاركلاةبرجتنأامك.عيمجللةماركلانامض
نزاوتبويعامتجاءامتنابقحهنعجتنينأبجيو،كرتشميقالخأماظنلالخنم
.عمتجملايفقيقد
ذيفنتلازيحهلوخدعمو.تاربخلاهذهبريبكلكشبرثأتميناملألايساسألانوناقلاو
لالذإداعبتساودادبتسالامكحءاهنإيناملألابعشلادارأ1949ويام/رايأ23يف
ريربتنامضو،يئاهنلكشببرحلاوةعاجملاءاهنإو،لبقتسملايفمهعمقوسانلا
ةطساوبةيطارقميدلاةيعامتجالاةيهافرلاونوناقلاةلوديفةلودلاةطلسلمئاد
ةحلصملانامضكلذكو،ةيناملربلاتاعيرشتلاقيرطنعةلودلاديدجتو،بعشلا
.ةيرحلاساسأىلععمتجمللوداصتقاللوةلودلليومنتلاحاتفنالاودرفللةيتاذلا
ديحوتةداعإءانثأاًديحواًّيدوجواًرابتخازواجتدقيناملألايساسألانوناقلاناك
ناردجلاناتيداعتمناتيناملأناتلودتطقسأامدنع،1989/1990يفايناملأ
تبثأكلذبو.ىرخأةرماًيملساتّدحوتوةالصلاورهاظتلاوةملكلاةوقبطقفامهنيب
لضفألاقيقحتيفبعشلاةدارإوينوناقلاركفلاةوقيناملألايساسألانوناقلا
.ناسنإلاقوقحبومالسلالالحإبقلعتياميفعانقإلاىلعةردقلاةوقكلذكو

فوهشريكلواب
.داقتعالاةيرح؛ناسنإلاقوقح؛عمتجملا؛نوناقلا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(روتسدلا
يتلاةلودلاةزهجأو،ةيسيسأتلائدابملاضرعتةيساسأةينوناقةقيثووهروتسدلا
طبضتدعاوقىلعروتسدلايوتحي،كلذىلعًةوالع.اهفئاظولاًقبطةطلسلاسرامت
دعباهتباتكتمتيتلاةنيدملاةفيحصربتعت،قايسلااذهيفو.نيدلابةلودلاةقالع
دوعيببسلاو،يمالسإلاخيراتلايفروتسدلوأداليملادعب622ةنسدمحمةرجه
،ةيساسألااهرصانعضرعتو،ةلودسيسأتنلعتيتلاةقيثولاهذهىوتحمىلإ
كلذعم.تايرحلاو،ةفلتخملاةيساسألاقوقحلاو،اهترادإةيفيكو،ةلودلاةزهجأو
ةيادبهتاذتقولايفدعتال،ىوتحملاولكشلاثيحنم،ةقيثولاهذهنأتابثإمت

روتسدلا٢٢٢



ىلعهتيحالصةفيحصلاىوتحمَدَقَف،كلذىلإةفاضإلاب.ةنودملاريتاسدلاديلاقت
ينوناقصندجويالهنأالإ.هدعاوقلةنيدملادوهيكاهتنإدعبكلذو،عقاولاضرأ
نعثيدحلانكمينكلو.نيعباتلاوءافلخلاةرتفيفوأدمحمةايحيفرهظلثامم
ةلودلاك،ةيمالسإلالودلاونيدشارلاءافالخلاةبقحيفتزربةيوفشريتاسد
.ةيقوجلسلاةلودلاوسلدنألايفةيومألاةلودلاوةيمطافلاوةيسابعلاوةيومألا
تايرحلاوةيساسألاقوقحلاواهفئاظوواهتاسسؤموةلودلاةزهجأديدحتدعبنم
ةّنُسلاونآرقلايهو،اًمهماًروديمالسإلاهقفللوعيرشتللةيرهوجلارداصملابعلت
ماظنلانإلوقلانكمياذهل.فرُعلاوةحلصملاوناسحتسالاوسايقلاوعامجإلاو
ئدابملاامأ،ةّنسلاونآرقلانمةدمتسمةيساسأئدابملاًقبطهطبضمتيينوناقلا
رداصميفاهنعثحبلامتيف،ةروكذملارداصملايفةدوجوملاريغىرخألا
.ةنُسلاونآرقلاضراعتالاهنأاملاط،ىرخأ
يتلاقطانملايفروتسدلانيودتلىلوألايعاسملارهظتتأدب،يمالسإلاملاعلايف
داليملادعب1861روتسدلاثملاليبسىلعركذن،ةينامثعلاةلودللةعضاختناك
يتلاةينوناقلاتاحالصإلاركذتكلذك.سنوتةنيدميفهيلعةقداصملاتمتيذلا
نوناقلاةباتكىلإتضفأيتلاوةلودلالخادةينامثعلاتاميظنتلاةرتفيفترهظ
.داليملادعب1876ةنسةينامثعلاةلودلاروتسدوهويساسألا
الإ.يبرغلاجذومنللاًقفوريتاسدةغايصتمتةيمالسإلالودلامظعملالقتسادعب
ةدمتسملاةلماشلائدابملايفحضتياماذهو،اًتباثلازامةيمالسإلاديلاقتلاريثأتنأ
يذلافرعلانماًضيأو،اهلةينوناقلاةيضرألالثمتيتلاو.ةنُسلاونآرقلانم
لاثملاليبسىلعةلودلادئاقةفيظوتناكدقف.ةعبرألاءافلخلانمزىلإعجري
ةفيلخلانيواودجذومناًضيأعبتييرادإلاماظنلاو،دمحمةّنُسعابتاىلعةمئاق
تاسرامملانمةاقتسمريزولاةفيظوو،644/23ةنسىفوتملارمعيناثلا
.داليملادعب1258ةنسو750ةنسنيبيسابعلارصعلايفةيرازولا
صني.ةيمالسإلالودلاريتاسدلاًقبطةلودللاًتباثاًنيددعُيمالسإلانإف،مويلاامأ
ةلودلالصفىلعداليملادعب1937ةنسهيلعقداصملاةيكرتلاةيروهمجلاروتسد
ريتاسدلاسكعىلعاذهو.اذهانمويىلإةلودلاهذهيفيرسياماذهو،نيدلانع
صنتيهف،داليملادعب1924ةنسوداليملادعب1921ةنساهتغايصتمتيتلا
رثأىلعو.يموقلاناملربلايفشقانتتحبصأامدعبةعيرشلانيناوقذيفنتىلع
.نيناوقلانَسةيلمعيففئاظولانمةلمجناملربلاحنمأدبيناملعلاركفلالاخدإ
نمهبةقلعتملاتامدخلاوينيدلانيوكتلاوةينيدلاةيبرتلاتحبصأىرخأةهجنم
تاجاحةيبلتوهةسايسلاهذهنمدصقلاو،يروتسدلانامضللةعضاخلانوؤشلا
ريفوتةينيدلانوؤشلاةسائرقتاعىلعتحبصأيتلاتامهملانم.بعشلا
دقتعملابةقالعاهليتلاتالاجملالكلةيرشبدراومريطأتوةينيدلاتامدخلا
مقرنوناقىضتقمباذهو،ةيمالسإلاتايقالخألاوةينيدلاتاسرامملاويمالسإلا

٢٢٣روتسدلا



روتسدلااهنمضيىرخأةينيدنوؤشكانهو.داليملادعب1924روتسدنم429
ةيلكءاشنإاهنم،داليملادعب1924روتسدنم430مقرنوناقلاىضتقمب،اًضيأ
متهتةصصخمرداوكنيوكتزكرموءابطخلاوةمئألاريضحتسرادموتايهلإلا
صنيو.بعشلاتاجاحةيبلتلىعسيميظنتلااذهلكو.اهتامدخوةينيدلاةيبرتلاب
ريفوتىلع،24لصفللاًقفو،ايكرتيفاًيلاحدَمتعملا،داليملادعب1982روتسد
،ةيوناثلاوةيئادتبإلاسرادملاعيمجيفقالخألاوةينيدلامولعلاةداميفسوردلا
ةسرامملانأركذلابريدجلاو.ةماعةيميلعتةدوجىلعلوصحللىعستيتلاو
ةيمالسإلاريغلودلاسكعىلعاذهو،ةفلتخمةيمالسإلالودلايفةيروتسدلا
روتسدللاضيأنوملسملاعضخيكانهيساسألاأدبملااهيفروتسدلانوكييتلا
ىلعقافتاىلإلصوتلابتاعازنلادنعنومزلممهو،اهبلومعملانيناوقلاو
.ينوناقساسأ

نُسوتلامج
.ةلودلا؛ةسايسلا؛ةيناملعلا؛ةيطارقميدلا؛ةنيدملاةفيحص:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ناميإلاروتسد
:ّيحيسملاّيوغللامادختسالايفناميإلاروتسدينعي
دعباًمينرتوأاًمالكةّيعرلاةباجإاًديدحتوّيهلإلاساّدقلارصانعنماًرصنع:ًالّوأ
ةسينكلايف(ساّدقلابمئاقلاوأنهاكلالبقنمةظعولاءاقلإوليجنإلاةوالت
نمؤأ(فِرتعمّيعطقلكشبّةيعرلادّدعتاهيفو)ةظعولاءاقلإلبقةّيتناتستوربلا
.ناميإللةّيسيئرلانيماضملا)...ـب
اًصوصخو،ناميإلاةقيقحبّماعلاوأّصاخلاةداهشلالعفناميإلاروتسدينعي:اًيناث
.ناميإلابةّقلعتملاداهطضالاتالاحيفّينالعإوحضاولكشب
ساّدقلالالخناميإلابّيمسرلافارتعالاورارقإلاّصنناميإلاروتسدلّثمي:اًثلاث
ناميإلاروتسد:هلةّيمسرةّيصنغيصةثالثّيحيسملاديلقتلافرعيو.ّيهلإلا
امورةسينكىدلدامعلاسقطلالخناميإلابفارتعالالصألايفوه(ّيلوسرلا
هتغايصتّمتيذلا(ريبكلاناميإلاروتسد،)عباسلانرقلاىلإيلاحلاهلكشدوعيو
عمجميف381ماعّةيلاحلاهتغيصىلإهعيسوتّمتو325ماعةيقينعمجميف
نرقلايففورعمريغبتاكاهعضوةغيصيهو(ّيسويسانثألاو،)ةّينيطنطسقلا
يفاًرضاحناكيذلا)373–295(سويسانثأفقسألاىلإتبُسناهّنأالإسماخلا
ّينومضملاءانبلايفاهعيمجكراشتتةثالثلاةّيناميإلاريتاسدلاهذه.)ةيقينعمجم
حيسملاعوسيبرارقإلاّمثنمهللابناميإلابفارتعالاّمتيءدبيذئدابف.هسفن
،ةنونيدلامويهتدوعوهتمايقوهتوملّيصالخلاىزغملابةّصاخ،ّيصالخلاهلعفو

ناميإلاروتسد٢٢٤



رهظيوةّيدومعملاوةسينكلارهظتهلعفبيذلاسدقلاحورلابفارتعالاّمتيكلذيفو
.ةّيدبألاةايحلاامكتاومألاةمايقبلمألا
روتسدروحمتيو.ةّيخيراتلاّةيصالخلاعئاقولاىلعّيلوسرلاناميإلاروتسدزّكري
يأدّسجتلابفارتعالالوح،«ةديقعلا/وديرك»ـبرصتُخييذلا،ريبكلاناميإلا
لادجلالعفبفارتعالااذهّمتو،ةّقحلاهتّيناسنإوةّقحلاحيسملاعوسيةّيهولأب
لّصفملانايبلاهللةّيثولاثلاةدحولاّدعتو.هعضوةّيلمعتقبسيتلاتاعازنلاو
.ّيسويسانثألاروتسدلايفّصاخلاو
وأًّالترمىربكلادايعألاماّيأوّيهلإلادحألاساّدقىلإريبكلاناميإلاروتسديمتني
امكّيكيلوثاكلايهلإلاساّدقلايفهلادبتسانكميو.ّيعامجلكشبهباًقوطنم
روتسدلااّمأ.هنومضمقفاوتةليترتبوأّيلوسرلاناميإلاروتسدبيتناتستوربلا
نماًدحاوّدعيهّنأريغ،ةّيعرلاسيدادقيفهيلإقّرطتلامتيالفّيسويسانثألا
.ةّيرثوللاسئانكلايففارتعالاصوصن
ًالماكناميإلاروتسدةغايصبصوصخلااذهيفاًضيأةقحاللاعماجملاتماقدقل
امك،هيلععيقوتللةرورضلابابنمةعزانتملافارطألامامأهتعضووىرخأةّرم
هذهّنأالإ،)1439(اسنرولفعمجموأ)1215(عبارلانارتالعمجميفىرج
هسفنرمألايرسيو.ايجروتيللاةمدخيفعضوتاًصوصنحبصتملتاغايصلا
ريبعتلاةلواحماهيفتّمتيتلاواًّيبدأواًّيتوهالاهتغايصةداعملاناميإلاريتاسدىلع
.يلاحلارصعللةقفاومتاملكبنكلوةقباسلااهتغيصيفةميدقلاناميإلاةقيقحنع
يفناميإروتسد.انلمأ:ناونعبايناملأيفةفورعملاةقيثولاكلذىلعًالاثمّدعيو
–1972(ةّيداحتالاايناملأةّيروهمجيفتاّينارطملاسدونيسعيمجلانرصع

1975(.
شيبنامريهوتوأ

.ايجروتيللا؛دّسجتلا؛تاومألاةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةالصلا/ءاعدلا
ىنعملايفو.هتبطاخموهللاىلإناسنإلاهّجوتيهقّيضلاىنعملايفةالصلا
لاحيف،ةالصلانمعونامّهنأىلعرّكفتلاوّيحورلالّمأتلامهفنكميعسوألا
همتتخاوةحضاوةالصباًّيئدبمهلّمأتحتتفاو،هدوقتةّيحورعفاودلهسفننمؤملاكرت
باتكلانمةّيحورلاةءارقلاّنإذإ،اًضيأّيسنكلاديلقتلايفرمألاوهاذكهو.اهب
سانأمهديدجلاوميدقلانيدهعلايفنوعرولا.ةالصلابةداعلايفةنّمضمسّدقملا
ىتم(ّيلصيناكهّنأعوسيلوحةّدعتاّرمليجانألايفثيدحلاراددقل.نّولصم

.)اهيليامو9:18،28؛5:16،12اقول؛1:35سقرم؛44–26:39؛14:23
ببسلااذهليتلا،يذلاانابأةالصمهّملعوةالصلابهذيمالتعوسيىصوأكلذك

٢٢٥ةالصلا/ءاعدلا



قرعألاةالصلايهو)4–11:1اقول؛13–6:9ىتم(ةّينابرلاةالصلابىعُدت
ريبعتلالاكشأىلإةالصلايمتنتءدبلاذنمو.نّييحيسملاعيمجنيبةكرتشملاو
رّوصترودقملابنكيملو.ةّيسنكلاتاعّمجتلاودرفلاّيحيسمللةّيهيدبلاّينيدلا
لامعأ(ةالصنودنمدهعلاةثيدحلاةسينكلايفةّمهمترارقذاختاةّيلمع
.)6:6؛1:24لسرلا
ثدحرهوجلايفهّنإلب،تاولصلابطقفاًعوبطمّيحيسملاّيهلإلاساّدقلاسيل

لالخنمنلعُتو،بآلاىلإأدبملايفهجوتتّةيمسرلاّةيحيسملاةالصلاف.ةالص
ةالصةّيحيسملاةالصلاّدعتةلاحلاهذهيف.سدقلاحورلابّمتتونبالاحيسملا
ربعةالصلايديدجدهعلانمزلايففرعيالّيحيسملاديلقتلاّنأريغ.ةّيثولاث
،)اهيليامو7:59لسرلالامعأ(حيسمللةالصلااًضيألب،طقفهعموحيسملا
.سدقلاحورلاىلإةرشابمهّجوتتتاولصدجوتاّملقو
ةدلاوميرمىلإاًصوصخ،نيسيّدقلاىلإةيعدأكلذكّةيحيسملاديلاقتلاضعبفرعت
ّنأل،هللاىلإتاولصلانعحضاولكشبتاولصلاهذهزييمتبجيهّنأالإ،هللا
لكشّيأوأةمحرلابلطاّمأ،ةعافشلابلطلجأنمطقفّمتينيسيّدقلاىلإءاعدلا
.هدحوهللانماهتبلطّمتتفةاجنلاوصالخلالاكشأنم
نورقلاعيمجىلإدوعتةالصصوصنّيهلإلاساّدقلاتاولصبناجىلإدجوتو
يفةطبترمتسيلةّيحيسملاةالصلاّنأالإ.ّيصخشلكشباهتوالتبنونمؤملاماق

هتارابعبهللاىلإةالصلاهنكميّيحيسمّلكف،اًقبسمةغوصمصوصنبةّماعةفص
ةعاسىدلوءاسملاوحابصلايفةالصلاعئاشلانمةسينكلارجفذنمو.ةّصاخلا
.ماعطلاتابجو

دنالرنواهديرفنيف
.ةالصلاةمدخ؛ةمعنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ءاعدلا
ربعيثيح،هقلاخوناسنإلانيبراوحلاعاونأنماًّدجصاخعونوهءاعدلا
هتابغرو،هركشو،هبحو،هللانوعلهتجاحو،هناميإنعءاعدلالالخنمناسنإلا
يفءاعدلاف.نزحلاوةداعسلابهروعشو،ةرفغملايفهئاجرو،هطابتراو،هاغتبمو
دقل.)77ةيآلا25ناقرفلاةروس(نينمؤملالامعأنملمعلكساسأوهمالسإلا
كلذكو،نيحلاصلاوءايبنألاءاعدنعثدحتتةيآةئامنمرثكأنآرقلايفتدرو
ًةيلاثموًةيجذومناًصوصنربتْعُتيتلاروسلاوتايآلاضعبكانهو.ممألاءاعدنع
كلذوءاعدلايفركذُتيتلاةينآرقلاصوصنلارثكأنميهةحتافلاةروسف،ءاعدلل
ريثأتوةقيرطوةغيصجلاعتاهنإفنآرقلاتايآضعبامأ.ةعكرلكيفأرُقتاهنأل
.ءاعدلا

ءاعدلا٢٢٦



يذلاهئاعدأدبينأيهاهيعارينأناسنإلاىلعيغبنييتلاءاعدلابادآنمنإ
ةيآلا17ءارسإلاةروس(هيلعءانثلاوهللادمحببنذلابهفارتعاوهمدننعهبربعي

هللادمحبهءاعديهنينأاًضيأهيلعيغبني،ديريامَهللالأسينأدعبو،)110
يفصلخينأناسنإلاىلعيغبنيكلذكو،)10ةيآلا10سنويةروس(هركشو
؛29ةيآلا7فارعألاةروس(هبلقوهلقعوهحوربهللاىلإهجوتيثيحهللهئاعد
ةينالعواًرسهللاىلإلسوتينأو،)14،65ةيآلا40رفاغ/نمؤملاةروس
7فارعألاةروس(ةباجإلاىلعهللاةردقبنيقيوةقثىلعوهوهيلإعرضتيو
هجوتيالأاًضيأءاعدلابادآنمو.)110ةيآلا17ءارسإلاةروس؛56–55ةيآلا
نقويوقثينأو)186ةيآلا2ةرقبلاةروس(هللاىلإالإهئاعديفناسنإلا
اميفيذمرتلاننسيفدرودقل.)60ةيآلا40رفاغ/نمؤملاةروس(ةباجتسالاب
ءاعدلانمىلاعتهللاىلعمركأءيشسيللاقهنأدمحميبنلانعةريرهوبأهاور
ناميإولمأهلكوءاعدلايفحلينأناسنإلاىلعيغبنيكلذل،)يذمرتلاننسرظنأ(
،ملسمحيحصرظنأ(هعديوءاعدلانعرسحتسيفةباجإلائطبتسيالأوةباجإلاب
.)يذمرتلاننسو
نأىلإبهذيداقتعاكانهنأالإءاعدللةتباثتاقوأكانهسيلهنأنممغرلاىلع
،دجسملايفةالصلاةماقإورجفلاناذأنيباًديدحتورجفلادنعباجتسُيءاعدلا
امدنعو،ةجاحلاو،ضرملاو،موصلاءانثأو،رطملادنعو،دوجسلادنعكلذكو
ءاعدو،مهئانبألنيدلاولاءاعدباجتسُيكلذىلإةفاضإ.ةعامجيفءاعدلانوكي
لكشبءاعدلانوكينأنكميو.نيمولظملاءاعدو،فويضلاءاعدو،رفاسملا
فطعلاحنمتةعامجلانألكلذولضفيعامجلاءاعدللنكلو،ىدارفوأيعامج
.ضعبلااهضعبلةوقلاو
الودعُتاليتلاهمعنىلعهللهركشوناسنإلاةعاطنعربعتتاملكوهءاعدلا
ربتعيفرصتلاىلإوتاملكلاىلإرطاوخلانملوحتييذلاكاردإلااذهف.ىصُحت
يذلاناسنإلانألكلذو،ةيعامتجالاهتاقالعلوناسنإللكرحملاوعفادلاعوبنيلا
ميمحلاروعشلاذهسكعينأىلعرداق،هقلاخعمةيصخشةقالعينبينأعيطتسي
ةداعسلابوقيمعلامالسلابءاعدلاءانثأناسنإلارعشيكلذىلإةفاضإ.هتافرصتيف
نمهسفنررحينأعيطتسيثيح،هرهجوهرسملعييذلاهللانمبرقلابوةغلابلا
.ةيبلسلاتارثؤملالك

ولغوأيجـپاـچناسحإ
.ةئيطخلابفارتعالا؛ةعمجلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
نع،3371ثيدحلامقر،ءاعدلالضفيفءاجام1باب،تاوعدلاباتك،يذمرتلاننس.1

.كلامنبسنأ

٢٢٧ءاعدلا



نع،6935ثيدحلامقر،يعادللباجتسيهنأنايب91باب،ركذلاباتك،ملسمحيحص.2
.ةريرهيبأ
.ةريرهيبأنع،3479ثيدحلامقر،65باب،تاوعدلاباتك،يذمرتلاننس.3

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةزانجلا/نفدلا
توملاّنألو.تاعمتجملامظعميفمهبجاووءابرقألاةّيلوؤسموهتّيملانفد
بسحًةداعّمتتىتوملانفدةّيلمعّنإف،ةايحلاىزغملوحاًيدوجوًالاؤسحرطي
مهسفنأنوّيحيسملاربتعاءدبلاذنم.سوقطلابسحّلقألاىلعوأةّينيدلاةقيرطلا
اذهل،توملادعبىّتحضعبلامهضعبهاجتاهيفةّيلوؤسملانولمّحتيةدحاوةلئاع
رفسرظنا(ةمحرلعفدّرجمةّيسنكلاةعامجللةبسنلابىتوملانفدنكيملببسلا
،نفدللةّصاخةفاقثةسينكلارّوطتملكلذنوضغيف.)اهيليامو1:16ايبوط
.صوصنلاةوالتوةالصلاةماقإيفعئاشلاوّيداعلاكولسلاىلإتراشأاّمنإو
ىلإةّيكيلوثاكلاةسينكلاهيلعتظفاحامك،ةّيديلقتلاّيحيسملانفدلامسارمقلطنت
لزنمةداعلايفناكملااذهنوكيو.شعنلاىلعىّفوتملاعضوناكمنم،هذهانماّيأ
ىّفوتملاةبكاومّمتتةزانجلالالخو.نفدملايفشعنلاةعاقمايألاهذهيفو،ىّفوتملا
مأهدسجاًرضاح،اهيفهلساّدقماقيةّطحمةسينكلانوكتنأنكميثيحب،هربقىلإ
رخآتقويفوأنفدلادعبعمتجتنلةنوزحملاةيعرلاتناكلاحيفكلذو،اًبئاغ
ةمدخهّنأىلعّيسنكلانفدلاةّيكيلوثاكلاُةسينكلامهفتو.ايتسراخفألاّرسبلافتحالل
ةسينكلاّنأةجردل،توملادعبصالخلالجأنمنماضتلاموهفمفرعتوىّفوتملا
.هللامامأنيّفوتملااهئاضعأنععافدللفقت
لب،ىّفوتمللساّدقلاةماقإطقفضفرتاليهفيتناتستوربلاحالصإلاسئانكاّمأ
ّلكلبقنفدلاايجروتيليفىرتو،ىودجالبنيّفوتملالجأنمةالصلادجتاهّنإ
شُبمهلجأنمنيذلانينوزحملاةمدخءيش

ةيوقتومهئازعلجأنموليجنإلابرِّ
.مهناميإ
ةّيلقعبتطبُر،رشععساتلانرقلاةياهنذنمتلخديتلا،تّيملاقرحةداعنألو
قرحلاعنمبرارقردص)ىتوملاةمايقراكنإ(ةّيحيسمللةيداعموأةسينكللةفلاخم
بابسأنمعبنيالقرحلاةّيلمعرايتخاّنأاملاط،1963ماعهعفرّمتكيلوثاكلل
عمبارتلايفىّفوتملانامثجنفدةّيكيلوثاكلاةسينكلالّضفتو.ناميإللةفلاخم
.عوسينامثجنفدلةاعارم

دنالرنواهديرفنيف
.ايتسراخفإلا؛تاومألاةمايق:ةلصتاذعيضاوم

ةزانجلا/نفدلا٢٢٨



)ةيمالسإرظنةهجونم(ثودحلاليلد
اذهفصينوكلاىلإةرظنبف.نوكلاثودحةيلمعىلإثودحلاليلدريشي
تابثإيفةلواحمرَبَتْعُتةركفلاهذهف.دوجولاىلإمدعلانمرورملاحلطصملا
مالكلايفثودحلاليلدحلطصممِدْخُتسادقل.ةقيلخلالالخنمقلاخلاهللادوجو
ىقلتو.)736/118ماعىفوتملا(مهردنبدعجلاِلَبِقنمةرملوأليمالسإلا

دعبامنمزيفامأ.ةرصبلايفةلزتعملاِلَبِقنمدعباميفةعنقملاةيقطنملاهتغيص
عمةيوسثودحلاليلدحلطصممِدْخُتسادقلف)1111/505ماعىفوتملا(يلازغلا
ةيناكمإلاليلدوهوالأ،رركتملكشبةفسالفلاهمدختسايذلاحلطصملاكلذ
ةريغتمتادوجوملالكنأىلعثودحلاليلددنتسي.ةيلكلاةقيقحلاقاطننمضو
دوجوتابثإلو.هتنمالوريغتمريغببسىلإةجاحكانهنإفكلذل،لاوزللةليآو
قرط،ءاهتناللةليآلاءايشألانماًقالطناو،نيملسملانيملكتملاضعبمدختساهللا
ِلَبِقنمعساولكشبوتمِدْخُتْسادقفسايقلاقرطامأ.لالدتسإلاوسايقلا
،يديرتاملاِلَبِقنميسيئرلكشبوتمِدْخُتسادقفلالدتسإلاقرطامأو،ةرعاشألا
هنإفلالدتسإلاقرطاوراتخانيذلاءاملعلاموهفملاًقبِط.ةلزتعملاِلَبِقنمكلذكو
مَدْخَتْسُتنأناكمبأطخلانمهنإفكلذل،هللانيبونوكلانيبهباشتيأكانهسيل
ءايشألانيبةقالععنصيسايقلانألكلذو،ثودحلاليلديفسايقلاقرط
ىلإةلماكلاةقيقحلاوزعتيتلالالدتسإلاقرطاومدختساكلذنمًالدبو.ةهباشتملا
.هللا
لكرَبَتُْعي)1:ةيركفلحارمثالثىلعثودحلاليلدةيلمعنوملكتملاىرجأدقل
ةكرحلاأشنتنأنكميال)2.ريغتلاولوحتلاىلإاًعضاخواًيكرحنوكلايفءيش
نأنكميءيشكانهسيلهنألكلذو،ةيتاذةقيرطبنوكلايفةمئادلاةروريصلاو
قلاخلالخنمنوكينأبجينوكلايفثدحيءيشلكنإ)3.هتاذلاًببسنوكي
كلذو،هتدارإلالخنمدوجومءيشلكف،ةياهنالوهلةيادباليدمرسئشنمو
لوخدلانودوةقيقحلاحيضوتيفديحولاقيرطلاوهاذهو.بِّبَسُمببسلكلنأل
جهنلااذهلاًقبِطنوكلاف.يئاهناللابابسألالسلستكةغرفملاةرئادلانيهاربيف
ةيادباهليتلاتايلاعفلالكلوينوكلادوجولليلكلاعومجملانعةرابعيركفلا
ةقيلخلاأدبمنعثودحلاليلدعفادي.ءيشلكلئشنملاقلاخلاوههللاو،ةياهنو
ليلدبةصاخلادوهجلادنتست.نوكلالالخنميقطنملكشبكلذللعيوينآرقلا
امنإو،هللابىمعأيدئاقعناميإببلاطيالنآرقلانأبةلئاقلاةيرظنلاىلإثودحلا
نمولقعلادودحنمضهللادوجوةفرعمةيناكمإىلإكلذنمسكعلاىلعووعدي
.جاتنتسالاو،ربدتلاو،ركفتلالالخ

نالسآميهاربإ
.ملاعلا؛ةلالجلاظفل:ةلصتاذعيضاوم

٢٢٩ثودحلاليلد



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةلودلا
ذنمةيموقةلودلكشباًبلاغتناكو،عمتجمللمظنملايسايسلالكشلايهةلودلا
يدؤيدق،ءالولاباهيضارألخاددرفلكبلاطتةلودلانأامبو.رشععساتلانرقلا
اًعويشرثكألالاثملالعلو.ةسينكلادارفأبلاطموةلودلابلاطمنيبرتوتىلإاذه
،ةيسنرفلاةروثلادعبنويسنرفنيدلاجرهفرعيذلاعارصلاناككلذىلع
.ةسينكلالَبِقنماًضوفرمناكيذلاةلودلاروتسدىلعمسقلامهئادأب
ناطلسسيلهنإلوقيسلوبف:لحللةفلتخماًقرطةلاحلاهذهيفديدجلادهعلاىري
ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر(هلعضختنأسفنلكىلعوهـللانمالإ)ةلودلل(

ُهللاَعاَُطيَْنأيِغَبْنَي»:ةنهكلاسيئرعمجممامألسرلاوسرطبلوقيو؛)13:1
ىتمبسحبليجنإلايفعوسيلوقيو؛)5:29لسرلالامعأ(«ِساَّنلاَنِمَرَثَْكأ

يحيسملاديلقتلاصلختسادقو.«ِهللِهللاَمَوَرَصْيَِقلَرَصْيَِقلاَماًِذإاوُطَْعأ»:22:21
رربينأسلوبىلإاًدانتساعاطتسادقف.خيراتلارمىلعكلذنمةفلتخمتاجاتنتسا
لاثملاليبسىلعوهاذه(اهلةعاطلاءالوميدقتبةبلاطملاوةيحيسملاةلودلادوجو
؛)ةيرصيقلاايسوريفرّوصتلاكلذكوةلودلل)1546–1483(رثولنترامرّوصت
ةلودلابلاطمةمواقميفدرفلاقحيحيسملاديلقتلارربلسرلالامعأىلإاًدانتساو
سئانكلاوةيكيلوثاكلاةسينكلايفةلودلاةيرظنلثم(ةلوبقمريغاهرابتعاب
اًدانتساديلقتلااذهعاطتساةريخألاةنوآلايفو؛)ةينيفلاكلا/ةيحالصإلاةيليجنإلا
ةيحاتفملاةملكلا(ةسينكلاوةلودلانيبلصفلاىلعدكؤينأعوسيةرابعسابتقاىلإ
ةلودلاىلعهنأمويلاّدكؤملانمو.)ةيسنرفلاlaïcitéةملكنم،ةيناملعلا:انه
ةيقالخألاميقلاةيامحوةيعامتجالاةلادعلاقلخوداقتعالاةيرحنامضبجاو
.ىرخألابوعشلاعميملسلاشياعتلانيمأتلجأنميعسلانعًالضف

ستنأرتيب
؛داقتعالاةيرح؛ةسايسلا؛عمتجملا؛ةيطارقميدلا؛ةلودلاةطلس:ةلصتاذعيضاوم
.هـللامكح/ةيطارقويثلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلودلا
ىلإاهيفوعديدمحمناكيتلاةكميفلئابقلانيبدئاسلايسايسلاماظنلاناك
اذهةنراقمنكميالكلذعم.نزاوتلاةسايسىلعاًمئاقاًماع13ةدملمالسإلا
ىلعدمتعيينمأزاهجيفريكفتلاناكامنإ،ثيدحلاىنعملابةلودلاماظنبماظنلا
نماهلعجييأةيولوألاةراجتلاحنميوةكمبةيعامتجإلاةايحلايفرثؤيوديلاقتلا
.اهيلعزيكرتلامتيناكيتلارومألا

ةلودلا٢٣٠



ةكميفدمحمىلعةلزنملاةينآرقلاتايآلااهيلإتعسيتلاةيسيئرلافادهألانم
ىلإةيمارتقولاكلذيفةلوذبملادوهجلاتناكثيح،ناميإلارونبسانلاهيجوت
.يهلإلاديحوتلاىلعموقتةينيدةديقعرشن
لثامياًيسايساًبصنم،يبنكهرودبناجب،اًريخأدمحمىلوتةيندملاةرتفلايف
طباوضددح،لئابقلافلتخمعمقاثيمعضوبدمحمماق.ةلودلاسيئربصنم
اذهيفو.ةنيدملاقاثيممساتحتخيراتلايفلخدهنأةجردبةيعامجلاةايحلا
عقاولاضرأىلعذفنتوقبطتنأبجييتلاةيرهوجلائدابملاحيضوتّمتقاثيملا
ةينيدلافئاوطلافلتخمنيبنمألاولدعلااهيلعميخي،شياعتلانمءاوجأقلخةيغب
سيسأتلاتامسىلجتتقاثيملااذهيفو.ةنيدملاعمتجملخادةيقرعلاتاعامجلاو
تناكةلودلارصانعلكنألاذهو،دمحمةدايقلظيفةلودلليساسألازاهجلل
ددحميميلقإلاجمرفوتوعمتجملادارفأنمددحمددعدجاوتيهو،ةدوجوم
.ةيسايسةدايسروهظو
ماربإيهو،يسايسماظنءانبءارويعسللاًرشؤمربتعُتىرخأدوهجتدجُوامك
ماظنلابةقلعتمةدعاصتمتامازتلاديدحتوشيجسيسأتوىرخألودعمدوقع
عمتجملاًهجومناكنآرقلانأامك.بئارضلانمعونضرفاًضيأو،ينوناقلا
.مهطيحميفةلادعلاثبوهو،دوشنملامهفدهقيقحتىلإنوعسيدارفأنمبكرم
ىلالوصولالجأنمةلودلاةموظنملاًددحماًجذومنمدقتتايآةّمثدجنالكلذعم
ئدابمبةطبترملاةيسايسلانوؤشلايفضوخلانأىلعلدياذهو.ةبولطملاةبغرلا
صوصخلاهجوىلعريبادتلاهذهلمشتو.رشبللةكورتملارومألانموهةنيعم
نمةلودلانوؤشةيوستوةلادعلاىلعةظفاحملاىلإةيمارةثيثحتاراوحءارجإ
.لاعفينوناقماظنقلخبجيةلادعلانامضلجأنمو.ةءافكيوذصاخشألبق
ةيفلخلمحتاهنأضرتفملا،ةينآرقلاتايآلامهفنكميال،هذهرظنلاةهجونمو
ةينوناقةيضرأقلخىلإةفداهةيلوأدوهجكاهباعيتسابجيلب،اًيفرحاًمهف،ةينوناق
دعتالعوضوملااذهرولبتيتلاةينآرقلاتايآلانأمغرو.عمتجملاةدئافلجأنم
.ةلودلانايكبايغيفرمتستالةمألانأبحّولتاهنإفةحضاوتاراشإ
ريثكلانأىلجتيسهنإف،ةقدبدمحمةافورثإترهظيتلاثادحألاكلتليلحتّمتاذإو
يففرصتلاةيرحاهنم،رشبلااهبلفكتيةمهمكتقولاكلذيفتدَّدحرومألانم
يبنلاءافلخنيبنمو.تاجاحلاوديلاقتلاوتاداعللاًقفواهباعيتساوةيسايسلانوؤشلا
ىلعهلوصحدعبداليملادعب634ةياغىلإ632ةنسنمركبوبأمهنييعتّمتنيذلا
ةفالخلاىلوتيذلارمعةفيلخلايتأيمث،دمحمباحصألبقنمتاوصألاةيبلغأ
يليو،ركبيبأةحيصنىلعًءانبداليملادعب644ةنسىلإداليملادعب634ةنسنم
دعب656ةنسةياغىلإداليملادعب644ةنسنممكحلاىلوتيذلانامثعرمع
فيلحنمنيملسملاتاوصأةيبلغأتناكاًريخأو.باختنإلاسلجمرارقرثإداليملا
.داليملادعب661ةياغىلإداليملادعب656ةنسنمةفالخلاىلوتيذلايلع

٢٣١ةلودلا



يف،لماكوأيئزجلكشب،ةيراسنكتملةينيدلاطباوضلانأةتباثلارومألانمو
يفةلاعفاًضيأتناكلب،بسحفنيملسملالبقنمةسسؤملاوةفلاسلالودلا
اًضياغلبيذلاثيدحلارصعلايفيكيئاللاركفلارهظىتحةريخألاروصعلا
ضعبلاكانهو.ةيضقلاهذهبةقلعتمةديدجاًراكفأمهيدلثدحأونيملسملانيفقثملا
دعب1928ةنسدولوملانوكرأدمحملاثملاليبسىلع،نيملسملانيفقثملانم
نيدلانعةلودلالصفةركفنوديؤينيذلا،داليملادعب2010ةنسىفوتملاوداليملا
.ةيساسألاةينآرقلائدابملانعيلختلانود

تانوأنسح
؛ىروشلا؛ةسايسلا؛ةيكئاللا؛ةفالخلا؛ةيطارقميدلا؛ةنيدملاقاثيم:ةلصتاذعيضاوم
.روتسدلا؛ةيطارقويثلا

)ّةيحيسمرظنةهجونم(ةّيطارقميدلا
اهسرامتوةلودلابعشنمةلودلاتاطلسّدمتستّيسايسمكحماظنيهّةيطارقميدلا
باختنالاةّيلمعلالخنمامهتفيظوةموكحلاوعّرشملارّربيو.بعشلااذهلجأنم
.زئافلاوهنمّةيبلغألادّدحتوّلقألاىلعنيلامتحانيبةلودلابعشاهيفراتخييتلا
باختنالاةّيلمعلاهسفنصرفلابظفتحيواًّيمحمباختنالاةّيلمعيفرساخلانوكيو
.ةلودلاوةموكحلانيبيتاسّسؤمنيابتيفةيطارقميدلاشيعتو.ةمداقلا
ناملربلااهيفذخّتيّةيليثمتةّيناملربةّيطارقميدكةثيدحلاةّيطارقميدلاّحتفتت
ّصختيتلاةّيرهوجلالئاسملانأشبتارارقهلةعضاخلاةلوؤسملاةموكحلاو
ةّيطارقميد(ةّيرهوجلالئاسملالوحبعشلانمةرشابمرارقلاذاختاّنإ.بعشلا
اهريرقتبجاولاةيسايسلااياضقلاف.دودحمقاطنيفطقفةنكمم)ّماعلاءاتفتسالا
.الوأمعنبةباجإلارايخيفاهرصحواهطيسبتنكميالثيحبةّدقعمنوكتاماًبلاغ
لقنينموهاًبلاغرارقلاذختينمّنإفةّثيدحلامالعإلالئاسوهبّعتمتتيذلاذوفنلابو
قوقحةيامحف.هسفنبعشلاسيلو،ةلودلابعشىلإلئاسملاحرطعوضوم
بعشيأ،يطارقميدلاّيدايسلارّرقلاحيففعضلابباصتسدارفألاوتاّيلقألا
.ةرشابمةقيرطب،ةلودلا
ّلكلامك،ّةيناملربلاةضراعمللنمضتتاّيلقألاقوقحلةّيطارقميدلاةيامحلاّنإ
صخشللةّيصخشلاةّيناسنإلاقوقحلايمحتوةّصاخلااهقوقح،ّةيعمجوبزح
ريثأتلاةسراممو،ةّيرحبريبعتلايفوّةيرحبريكفتلايفّقحلاناسنإّلكل.درفلا
ةّيرحبرشنلايفّقحلاو،ةّرحلاةّينلعلاحيراصتلالالخنمعمتجملاوةلودلاىلع
لالخنمديريامكتامولعملاىلعلوصحلايفوةّيمالعإةّيرحراطإنمض
دقعُةّيرحوتاعّمجتلاليكشتُةّيرحيطعتو.ّماعلكشبةحاتمرداصم
.اًضيأةّيطارقميدلاةلودلاىلعكرتشملاريثأتلايفَةّوقلاناسنإللتاعامتجالا

ّةيطارقميدلا٢٣٢



ةبلاطملاناسنإّيألنكميثيحبتاطلسلانيبًالصفةّيساسألاقوقحلاهذهطرتشتو
نععافدلااًضيأهنكميو،ةلودلاةطلسعمةيواستمصرفبةمكحملامامأهقوقحب
.هقوقحلةلودلاتاكاهتنا
وأةمواقمبّبسينأنكميرارحألااهينطاوملبقنمةلودةطلسلداقتناّلك
ةلودلاةطلسنيبنيابتلاةّدحنمفّفختنأةّيطارقميدلالواحتاذل.ةضافتنا
اًضيأنكلو،اهبعشبةلودلاةطلسلمئادلااهطبرلالخنماهلنيعضاخلاةطلسو
ريغوةبرجتلايفّقحلاكلذكمّدقتةّيرحلاف:ّرمتسملكشبةلودلاديدجتلالخنم
.نآلاىّتحهبريكفتلاّمتيملاموفولأملا
تاباختنالاعملضفأنيناوق-لثمألاجذومنلاوهامك–يناملربلاماظنلاعّقوتي
.ةديدجلا
ةلودلاروتسديفف.سانلانمةّيفاقثةعومجمةلودلابعشىلعةّيطارقميدلاينبتو
الباًنكاسعبقيزاّفقلاف.ديلاعمزاّفقلاامكاهبعشعمةلودلافّرصتتّيطارقميدلا
ةكايحيفاًذإةلودلاروتسدّنفنمكي.ةكرحلاهيطعتوديهيفلخدتنأىلإكارح
بعشيأ،ديلامرحينأنودنم،للبلاوعيقصلاوحورجلانميمحيلزاّفقلااذه
.مادقإلاةّذلوةكرحلانم،ةلودلا
يذلارمألاو.ةّصاخلااهتفاقثةلودلارّوطتنيحةديدعتالّكشتةّيطارقميدلافرعت
ىلعةرطيسلاو،باختنالاأدبموهةّيطارقميدلاىلإةبسنلابهنعلزانتلانكميال
ناسنإلاقوقحنامضو،هسفنتقولايفتاّيلقألاةيامحعمةّيبلغألامكحو،نمزلا
زوف(درفلّثممىلععقيباختنالاناكاذإامو.تاطلسلالوصفمماظنيف
بعشةّيصاخبّقلعتيرمألاف،)ةّيبسانتلا(بزحلاىلعوأ)اًتاوصأرثكألاصخشلا
،ةسائرلاتاباختناوةّيناملربلاتاباختنالا،ةّيباختنالاةّيلمعلاّنأامك.هتفاقثوةلودلا
نأنكمييتلاّةيسايسلاتافاقثلادّدعتعبطت،ةّيناملربةّيكلمءوشنتّايناكمإمّدقتيتلا
.ةّيطارقميدلاأدبميفرّوطتت

فوهشريكلواب
.ّيساسألانوناقلا/روتسدلا؛ةلودلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيطارقميدلا
.بعشلانمةطلسلاعبنتثيح،ةثيدحلاةلودلامكحلاكشأنملكشوهةيطارقميدلا
ةيلمعيفةكراشملابويأرلاءادبإببعشلاقحوهةيطارقميدلليساسألاأدبملاف
نمو،رشابمريغوأرشابملكشبةلودللةيدايقلاةزهجألابةصاخلاتارارقلاذاختا
ذاختاةيلمعيفةكراشملاكلذكو،باختنالاقحاضيأةيطارقميدلالاكشأ
.يندملاعمتجملاتاسسؤملالخنمتارارقلا

٢٣٣ةيطارقميدلا



ثوروممالسإلايفناكنإو،ةموكحلالاكشأنماًددحمًالكشمالسإلاددحيمل
،ةلودلاةرادإيفيبنلاقيبطتىلعربكألكشبدمتعيوميركلانآرقلاىلإدنتسيميدق
.كلذيفعبتمودحومديلقتكانهسيلف
امأ،باختنالاقحىلإدنتسييذلاةموكحلالكشةلزتعملاوةيضابإلااتسردمديؤت
مكاحنييعتيفةيمامإلاموهفمىلعنودمتعيكلذنمسكعلاىلعمهفةعيشلا
ساسملانكميالةسسؤمةلودلانأقلطنمنمنولمعيمهفةنُّسلالهأامأو.ةلودلا
ةلودلانأيأ،ةلودلامكحينمسيلولوألاماقملايفيتأتةلودلانإفهيلعو،اهب
.ةيساسألائدابملانمةموكحلاةعاطنأىلإةفاضإ،ةلئازةموكحلاوةيقاب
ءافلخلاباختناةقيقحنأالإ،اًدئاقتقولاسفنيفوًاّيبندمحمنوكنعرظنلاضغب
.ةيطارقميدلاىلعمالسإلاحاتفنإىلعًاليلدربتعُت)661–632(ةعبرألانيدشارلا
نأبينعيالاذهنأالإ،اًيثارويومألارصعلاذنمحبصأدقمكحلاماظننأامبو
ةلأسمشَقانُتالةيمالسإلاةعيرشلاروظنملاًقبطف.ماظنلااذهبنوطبترمنيملسملا
ةلادعلاوقحلائدابمبعلتانهو،اهسفنمكحلاةيلمعشَقانُتامردقبمكحلاماظن
ىروشلاأدبموهدمحميبنلامكحيفيساسألاأدبملاناكدقل.اًمهماًرودةاواسملاو
رظنا(هبلمعللماكحلاوةالولاهبحصنيذلاو،ميركلانآرقلايفدرويذلا
بعشلابختنييذلاجهنلاضراعتالةيساسألاةيمالسإلاعجارملاف.)يذمرتلا
نأينعياذهو،هيلثمملالخنمتارارقلاذاختايفكراشيو،هتموكحهلالخنم
.يندملاعمتجملاتاسسؤملالخنمةنيعمتارارقىلعرثؤينأعيطتسيبعشلا
ىلععمتجتالهتمأنأبلاقامنيح،بعشلانمةيبلغألاةدارإدمحميبنلانّمثدقل

يأ،مظعألاداوسلاقافتابحصنهنإفيأرلايففالتخاكانهناكاذإو،ةلالض
.)هجامنبا:رظنا(سانلانمةبلاغلاةيبلغألا

نُسوتلامج
.روتسدلا؛ىروشلاأدبم؛ةيسايسلا؛ةفالخلا؛عمتجملا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةريرهيبأنع،2266ثيدحلامقر،78باب،نتفلاباتك،يذمرتلا.1
نبانع،1714ثيدحلامقر،ةروشملايفءاجام35باب،داهجلاباتك،يذمرتلا.2

.دوعسم
.كلامنبسنأنع،3950ثيدحلامقر،مظعألاداوسلا8باب،نتفلاباتك،ةجامنبا.3

)ةيحيسمرظنةهجونم(نيدلا
رصعذنمةينيتاللاةغللانمةيبوروألاتاغللاىلاتلخديتلاreligionةملكنإ
ةيدوهيلاوةيسودنهلاوةيحيسملاوةيذوبلاك(دئاقعلةعئاشةيمستيه،ريونتلا
:ةفلتخماًداعبألمشتو)ًالثممالسإلاو

نيدلا٢٣٤



امدوجوبناميإلاوميقلاماظنوملاعلاونوكلانعتاروصتلالثم(يفرعملادعبلا)أ
،)يعيبطلاءارو
،)تاربخلاوفقاوملاوةينيدلارعاشملايأ(يفطاعلاوأينادجولادعبلا)ب
يحاضألاكةيعامتجالاتاداعلاوسوقطلالثم(يكولسلاوأيزيرغلادعبلا)ج
،)تاوعدلاوذيواعتلاوتاولصلاو
،)ةعامجدوجولثم(يعامتجالادعبلا)د
يعامتجالاويئيبلاطيحملابوناكملاونامزلابنيدلاّقلعتلثم(يفاقثلادعبلا)ه
.)يفاقثلاو
دجويذلاreligareينيتاللالعفلابةيحيسملايفreligionةملكطبترتاماًبلاغ
ثلاثلانرقلاةياهنيف،)Laktanz(يقيرفألاسويتناتكاليحيسملابتاكلاهيف
طابترانأكردأيلاتلابو،هـللاىلإناسنإلاةدوعةقالع،نييداليملاعبارلاةيادبو
نايدألثم،ةيحيسملاةنايدلانإفهيلعو.ةيساسألانيدلاةمسوههـللابناسنإلا
يذلارمألا،هبناسنإلاطابتراةدوعةفرعموهـللابناميإلايه،اهريغىرخأ
نكلو،اهسوقطلالخنمهبلفتحتوةيحيسملاةسينكلايفةنيدتملاةعامجلاهشيعت
بولسألةيسيئرلاطوطخلاقثبنتهنمواًضيأيصخشلاديعصلاىلعمتتهتسرامم
أزجتيالاًءزج–دحللاىلإدهملانم–اهلمكأبةايحلاربتعُتاذكهو.اًضيأدرفلاةايح
،ةيدومعملا/ةدالولا(ةايحلاتاطحمةفاكزيمتتهيلعءانبو.هـللاىلإعوجرلانم
ًالضف.ةصاخسوقطب)ةزانجلا/جاوزلاو،نوريملا/تيبثتلا:غولبلاةلحرمةيادبو
يلاتلابو.عوسيةايحلحارممهألاًراكذتةينيددايعأبمَسوييونسلاميوقتلانأنع
يذلارمألاو.اهلحارملكبهـللهتايحّملسيو،هـللامامأهلامعألكبنمؤملافقي
،ةنونيدلاموييفناسنإلالامعأةيمهأىدموهنييحيسملانيبفالخعضوملكشي
.ةيناثلاةايحلايفناسنإلالبقتسمىلعهـللامكحىلعاهريثأتىدمو

ستنأرتيب
.سدقملارسلا؛يسنكلاسقطلا؛هـللا؛دايعأ:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(نيدلا
رشبلاعيمجلةهجوملاةيهلإلاةلاسرلانعيمالسإلاموهفملابنيدلاحلطصمرّبعُي
ذاختاىلعةينبملاةلاسرلاهذهيدؤتوةدارإلاولقعلابعتمتتيتلاتاقولخملاوأ
لمكأىلعناسنإللنيبتيهف،ريخلاىلإيعوضوملكشب،ةيرحلكبتارارقلا
حتفتيتلاو،قالخألاوةعيبطلاءاروامبةطبترملاتاداقتعإلانمةعومجمهجو
.ةايحللريخألاىنعملاةلأسمةرولبللاجملا
يفلامعتسإلاامأ.ةايحلاطمنوقيرطلاوتاداعلاةيبرعلاةغللايفنيدلاةملكينعت
اذهسكعيو.ةدابعلاوةرطفلاوباسحلامويوكلملايهوةدعيناعمرهظيفنآرقلا

٢٣٥نيدلا



اًساسأرمألامضينكلو،نيدلاةملكلىنعملاتايوتسمعونتفلتخملامادختسإلا
نيبتيانهنمو.هديبعنمدبعوهيذلاناسنإلاعمهللاةقالعيفةفلتخمتايوتسم
عميناثلاوهللاعمةقالعهللوألاىنعملا،نييساسأنيينعملمحيحلطصملانأ
يفيعاسمءاملعللتناك.لامكلااًعمناققحيناتكباشتمناتقالعامهف،ناسنإلا
ىنعملانأملعلاعمو.«ةعيرشلاونيدلا»نييبرعلانيحلطصملابنيينعملاحيضوت
رخآلامويلاوةوبنلاوهللاديحوتكرييغتللةلباقلاريغناميإلابعشلمشيلوألا
نيذلاءايبنألالوأمدآناكو.ءايبنألاعيمجلبِقنمسانللاهنعغالبإلامتيتلاو
نيدلاةرابعلمحتاذهل.ءايبنألامتاخبغيلبتلاةيلوؤسمتهتنإمث،غيلبتلاةمهماولوت
ةيصاخورييغتلاةيلباقمدعورارقتسإلابعتمتتةيرهوجةيقيزفاتمةيقالخأئدابم
ةعيرشلايههذهو.رييغتلللباقئدابملاهذهليلمعلاقيبطتلانأالإ.ريظنلاةعطقنم
.ةلاسرلاهيلإثعبُتيذلاموقلاويبنلاريغتبريغتتيتلا
اذإةيعامتجإلاةايحلاوحلاصلالمعلاوةدابعلاىلعلديىنعمنيدلاحلطصملمحي
،نآرقلالمجميفنيدلاةملكبلمأتلاّمتاذإو.ناسنإلابنآرقلايفموهفملاطبترا
امهضعبنالمكي،ناسنإلابطبترملارخآلاوهللابطبترملاىنعملا،نيينعملانأنيبت
.رخآلاضعبلا
نم30ةيآلاهنيبتاماذهوهيلإءوجللاىلعروطفمناسنإلاواًماتاًنيدهللالزنأ
نعديعبوهوةردقلاوةقاطلاقوفرماوأنملاخنيدلااذهو،30مورلاةروس
.2ةرقبلاةروسنم256ةيآلاو22جحلاةروسنم78ةيآلايفليلدلاو،هاركإلا
ةلعىلعفرعتلللقعلالامعتساىلعناسنإلاثحيهللاىرنكلذنمسكعلاىلعو
دقفلامعتسإلاةيفيكنعامأ،2ةرقبلاةروسنم164ةيآلايفدرواماذهوهدوجو
نيدلاوهللاجهنمعبتينأناسنإلاىلعيغبنيكلذدعبو،هلسرقيرطنعهللااهنيب
ببسلاو،10سنويةروسنم105ةيآلاهحضوتاماذهوةرخآلامويراظتنايف
52ةيآللاقفواذهو،ةطلسىلعألثميونيدلليقيقحلاردصملاوههللانأىلإدوعي
ةحتافلانمةعبارلاةيآلانأامك.39رمزلاةروسنم3ةيآلاو16لحنلاةروسنم
هتمظعكردينأهيلعناسنإلاف،باسحلامويددحييذلاوههللانأىلإريشت
،هدحوهللاةدابعرمأىلعيقيقحلانيدلايوتحي.صالخإبهبذولينأوهتلالجو
رمألااذهنوعبتينيذلاسانلاىريامكو،40ةيآلا12فسويةروسيفدريامك
.11ةيآلا9ةبوتلاةروسيفىنعملااذهحيضوتءاجو،ةوخإمهنأ
شيعقرطوةايحللةيؤرنيوكتىلاقيرطلادهمينآرقلايفنيدلامهفنأامك
دجينأىلااًينهذواًيفطاعناسنإلالهؤتةدمتعماًفورظقلخينيدلانأامك.ةبسانم
جاهتناىلعناسنإلادعاسياًذإنيدلاف،نوكلاوهدوجوبقلعتتةلئسأنعتاباجإ
.قولخمكهبقيلتةيملسةايحبولسأ

يجيلاقدمحم
.ةدارإلاةيرح؛لقعلا؛ةعيرشلا؛ةرطفلا؛ةوبنلا:ةلصتاذعيضاوم

نيدلا٢٣٦



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةنونيدلا
ناسنإلكليئاهنلارارقلانعةيانكيه،ريخألامكحلاوأةمايقلامويوأ،ةنونيدلا
عمةديعسةيدبأةكارشبيهتنتةيباجيإتناكءاوس،هـللاعمةيصخشلاهتقالعنأشب
ناسنإلكتومعمذختُيرارقلااذهو.هنعملؤميدبألاصفنابيهتنتةيبلسوأ،هـللا
ةيرحبهضفروأ،ةيرحبناميإلايفهـللاةبههلوبقدعبضرألاىلعهتايحلاًقفو
عابتايفهـللاةئيشمدضعاولكشبلمعهنأينعياذهو؛ةئيطخلايفهـللاةبهل
،ةيرشبلاخيراتةياهنيفهرسأبملاعلامامأهنالعإمتيسهسفنرارقلااذهو.هاياصو
.رخآمكحيأهعبتينليذلاريخألامكحلاوأةنونيدلامويبةيمستلاتءاجانهنم
بعشناميإف.ةيباتكلاتاداهشلاوصوصنلايفمهمروطتىلإةركفلاهذهدوعت
لعافعتمتنعاًمئادٍضارلداعلاهـللانأةركفعمحماستينأهنكميالليئارسإ
نزاوتبقثيهـللابنمؤملاو.ةاناعملاوسؤبلالّمحتلرابلارارطضاوةداعسبرشلا
باقعلابرارشألاىلعمكحلانأناكمبةيمهالانمو.اياحضلاوةانجلانيبلداع
نمحضاوهنألو.ةيضرألاةايحلاهذهيفاًساسأهقيقحتعقوتُيةأفاكملابراربألاو
ةيواهلايفةلاعفىقبتولب،توملادودحدنعيهتنتالهـللاةردقنأىرخأةهج
ديزياياحضلاوةانجلانيبنزاوتدوجوبنينمؤملانإف،)139رومزم:رظنا(اًضيأ
مويراظتناىلعدكؤيولمألااذهبكراشيلعوسيءاجو.توملادعبةايحبمهلمأ
ذنمقفاوتتةايحبوهـللاتوكلملولحبناميإلابةلقمتملااهريياعماًددحمةنونيدلا
–25:31ىتمبسحبليجنإلا(ةمحرلالامعأاميسالو،هـللاتوكلمعمنآلا

.ةيحيسملاديقعلاميمصنمهراظتناوةنونيدلامويبناميإلاربتعُيكلذل.)46
نمدبال،رّمدممهفءوسنماهتيامحوحيحصلكشبراكفألاهذهمهفلجأنمو
:يليامةظحالم
نالعإ(ديدهتةلاسرةازاومب)ليجنإلا(اًراساًربخيحيسملاناميإلانلعيال.1
نيذللليجنإلانمرخآلاهجولاالإتسيل،ةمايقلامويوأ،ةنونيدلاف.)ةنونيدلا
.مهتيرحلماكبهنوضفري
ملاعلاةروصبةطبترملاةحضاولاتاياورلاكلتتسيلةنونيدلاةركفىزغمنإ.2
دوسينأوهىزغملالب،اهلهذيفنتوةنونيدلالجأنمحيسملاءيجمنعاهنيح
.خيراتلاةياهندعبوتوملادعبناسنإلاةايحلسايقمكيئاهنلكشبهليجنإوعوسي
ناسنإلامكحياميهلب،هبؤبنتلانكميالاًبقترماًفيخماًمكحتسيلةنونيدلا.3
ةفلاخملاةرحلاهتارارقلالخنم،هيفةعجراليئاهنلكشبهسفنىلعهسفنب
ظعولانمديحولاىزغملاالإمتاقلالامتحالااذهنمريذحتلاامو.هـللاةئيشمل
.ةنونيدلانعيحيسملا

٢٣٧ةنونيدلا



اهنأوهيحيسملاموهفملانمةنونيدلانعهلوقنكميامرخآولوأنإفكلذل.4
.هتمحروهـللاةبحمليئاهنلاراصتنالا

شيبنامريهوتوأ
.ةبحملا؛ءاجرلا؛ةمعنلا؛ايجولوتاخسالا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيويندلا
يفنوةيضرألااياضقلاوةيويندلارومألابمامتهإلاىلإريشياًدقتعمةيويندلاربتعُت
زييمتنمدبالانهنمو،رخآلامويلاوهللايفلمأتلاوةايحلانوؤشنعفوزعلا
يفىريامبناجىلإ.ةلودلاونيدلانيبلصفلاىنعمبةيناملعلانعموهفملااذه
ةيؤرلابسحةيضرألاةايحلااهيفامبو،يويندوهاملكبعليرهاظلاعقاولا
ناسنإلانأزربُتةيويندلانأالإ.مهأعقاوىلإليحييذلاطيسولارود،ةيمالسإلا
اًذإةيويندلاف،اهتميقوةيضرألاةايحلاوايندلليقيقحلاىنعملاكاردإهرودقمبسيل
.تاياغلاولئاسوللةيساكعناةيلمعنعةجتانةرهاظاهنأىلعاهيلإرظُني
اهلوةددحمةياغلوةيهلإةدارإبدوجولاىلإءاجملاعلاف،يمالسإلاروظنملانمامأ
.ةينيدةميقوةيمهأ
رمأبالومهوبتسيلاهنكلو،ءاقبرادتسيلوةلئازةقيقحلايفةيضرألاةايحلا
نودءيشدجويالكلذكف،هللاةدارإريغبدجوينأنكميءيشالنأامكف،هفات
اهيلإرظنينأهيلعلب،ايندللهرهظريديالأناسنإلاىلعيغبنييلاتلابو،ىنعم
.رورسلاوةداعسلااهرمغتيتلاةيدبألاةايحلابزوفلالجأنملمعللةديحوةصرفك
ةايحلاىلعزيكرتلاوةيضرألاةايحلاىلإةرظنلاهذهدعاست،نآرقللاًقبطو
ةيويندلاةايحلانأل،لئازلاىلعيقابلاليضفتىلعناسنإلاحيجرتو،ةيورخألا
ىنعملصفنكميالكلذل،ةرخآلاىلإدرفلالهؤتيتلارابتخإلاةطحمدعتةلئازلا
.ةرخآلايفةايحلانعًةلقتسماهلعجوايندلاةايحلاةميقو
دوعيببسلاو،ةرخآلايفةيدبألاةايحلاوحنةهجومةيويندلاةايحلاةميقوىنعمنإ
نيبةيقيقحةقالعكانهنأيعقاولاهفقومبمالسإلاىري.يويندلاعقاولاءانفىلإ
لثمتيتلاةرخآللاًريضحتدعتوناحتمارادةينافلاايندلانأيهوةرخآلاوايندلا
.ًةيعقاوًةقيقحنوكتنأايندلاىلعبجيكلذلو،ةيدبألاةقيقحلا
ةيدبألاىنعمبعوتستنأ،طيسبريبعتب،ةيويندلاعيطتستال،مالسإلاروظنمنمو
تسيليهىرحألابوأةيويندلاىرتالاذهبو،ايندلايفناسنإلاةايحبةطيحملا
امم،ةرخآلايفةيدبألاةايحللناحتماوليهأتراداهناىلعايندريسفتىلعةرداق
هذهىلعو.اهماقمةلئازلاةيويندلاةايحلاموقتنأوةيدبألاةايحلابايغىلإيدؤي
يتلاةيبيغلارومألاودوجولاىنعمبةياردنودشيعينأناسنإلاىلعبجيةلاحلا
كاردإنود،ايندلاةايحلانأانههجاتنتسانكميامو.ةيويندلانوؤشلازواجتت

ةيويندلا٢٣٨



ثيحنمةظقيلاومونلانيبةلاحيفناسنإلاعضوىلإدوقت،ةيبيغلايناعملا
ًةايحشيعيوكرديناسنإلانأىرخأةيحاننمينعياذهو.قالخألاوةفرعملا
ناسنإلايفريثيامم،هتمكحبهللاهعضويذلافدهلانودوهللانودًةيويند
.ةيلخادلاةدحولاوةيصخشلاةلزعلاروعش

ربـچرديعسدمحم
.ةيطارقويثلا؛ةلودلا؛ةيكئاللا؛ةرخآلا؛رفكلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(بنذلا
يذلاصخشلالاعفأيفٍمثإنعةيلوؤسملاىلإًالوأماعلكشببنذلاحلطصمريشي
اًيعوضوماًبناجحلطصملااذهنمضتيو.نورخآاهبهّصخيوأهسفنباهلمحتي
اًنيعماًفدهكانهنأينعيبنذلاضعبرخآصخشليمحتو.اًيفطاعاًيتاذرخآو
هرابتعابيقطنملكشببنذلانعثيدحلانكميالو.هكاردإيفئطخينأنكمي
.املمعءادأبمازتلاوأيعوضومقحكانهنوكيامدنعالإٍفدهكاردإمدع
بنذلالعافهنأىلعلعفلابمئاقلاىلإريشيحلطصملليساسألاىنعملانكلو
.لوؤسمنايككناسنإلابطبترمهنأاملاط،يفطاعيتاذرمأبنذلاف.هلماحو
اًمزالاًردصمهتريصبولعافلاصخشلاةدارإةيرحنوكتنأاذهيفطرتشيو
لعافلاولعفلاىلإريشيال«بنذ»حلطصمف.ةثلاثةيصاخروديتأيانهو.هلاعفأل
:بنذلاباهمامأصخشلااذهرعشييتلاةهجلاىلإهسفنتقولايفلب،بسحف
فورعموهاملعفنعاًدمعناسنإلاعانتمالاحيفو.هـللا،ريمضلا،سانلا
مامأاًيقالخأاًبنذمنوكيس،رشلابنجتنعهعانتماو،ديجوحيحصهنأباًيقالخأ
نئاككهريصمديدحتيففاطملاةياهنيفلشفيو،هبنيطيحملانيرخآلاوهسفن
هاغتبماهيفدجييتلاهـللاةدارإيحيسملامهفللاًقفواًضيأفلاخيكلذبو.يقالخأ
بلطملااذهنألو.طورشمريغيقالخأبلطمكهريمضيفاهربتعيو،يقالخألا
يفةجودزملاةيصولايفعوسيقالخألاًقفويسايقملاهريثأتدجيطورشملاريغ
–بنذلانمكي،)40–22:37ىتمبسحبليجنإلا(بيرقلاةبحموهـللاةبحم
بيرقلاوهـللاهاجتةبجاولاةبحمللجودزملاضفرلايف–سدقملاباتكلابسحب
البنذلانعيحيسملاباطخلارهوجنإ.)37–10:25اقولبسحبليجنإلا(
نارفغبءاجرلايفىرحألابلب.ةئيطخكهتنادإوهنعفشكلانمفوخلايفنمكي
عوسيةبهىلعًءانبقثينأنمؤملاعيطتسيهبو.)11–3نيوكتلارفس(هلهـللا
ىلإاًضيأهـللافوقوةيسيئرلايحيسملاناميإلاسسأنمو.ةيصالخلاحيسملا
ةمزاللاطورشلاو.بنذلانمهريرحتوقافخإلاولشفلاتاقوأيفناسنإلابناج
لوألاماقملايفهدادعتساءادبإبلب،طقفهلعفيوناسنإلاهبموقياميفنمكتالكلذل

٢٣٩بنذلا



ةلاسر(هـللاةمعنبرربتلابهناميإو)32–15:11اقولبسحبليجنإلا(ةبوتلاومدنلل
.)21–2:11ةيطالغىلإلوسرلاسلوب

ربورغرتنوغسناه
.ريربتلا؛ةمعنلا؛ريمضلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ابرلا
،تالاجمةدعيفًالامعأنيبتلنآرقلايفترهظٍناعمةدعابرلاحلطصملمحي
ةيلمعهنأىلعاًعرشابرلافرعُيامك.تايقالخألاوداصتقالاونوناقلااهنيبنم
ريدجلاو.ءارشدوقعماربإدنعرخآفرطباسحىلعامفرطلةملاظحبر
ريغلكشب،مهاسمالسإلالبقعمتجملايفاًدجاًدئاسناكيذلاابرلانأركذلاب
.ةعزوملاةيكلملانزاوتلالتخاىلإىدأاماذهو،ءارقفلاداهطضايف،لداع
هنيبتاماذهو،اًيجيردتهميرحتعقويعرشريغًءارثإابرلالكأّدعيببسلااذهلو
،3نارمعلآةروسنم130ةيآلاو،30مورلاةروسنم39ةيآلا:ةيلاتلاتايآلا
.2ةرقبلاةروسنم281ةيآلاىلإ275ةيآلانمو
لثمةنيمثلانداعملالدابتلةيفاضإموسرعفراًضيأابرلاربتعُيدمحملةبسنلاب
لماكديدستىلعحلملاورمتلاوريعشلاوحمقلالثمعلسلاوأ،ةضفلاوبهذلا
تقويفءاهقفلاعسوو.ملسمحيحصيفدرواماذهو،طاسقأىلعوأ،نمثلا
داهتجإلاةطساوبو.ىرخأاًعلساذهبلمشتلسايقلاةطساوبميرحتلاةرئادقحال
لدابتوأضارتقادنعنزولاوأليكلارييغتوهوابرلانمرخآاًعونءاملعلاددح
الإقلعتيال،ةيكيسالكلامالسإلاةرتفيف،ابرلاميرحتنإ.هسفنعونلانمعلسلا
ةميقتاذعلسلايأ،ةيقيقحةميقاهليتلا)ةيعيبطلاعلسلاوةنيمثلانداعملا(علسلاب
ابرلاربتعيىرخأةهجنم.ةضفلاوبهذلاةراجتكلذلمشو،ةسوملمكالهتسا
هذهنمو.ةيقيقحلااهتميقزواجتتةميقبةعاضبلاةميقريدقتيفةغلابملاكلذك
،لاثملاليبسىلع،ابرهنأىلعةميقلانادقفنعضيوعتلامييقتيغبنيال،ةيحانلا
يغبنياليلاتلابو،ةلمعلاةميقضافخناومخضتلالثمةيداصتقالاتاروطتلاببسب
الضئافلاةثيدحلاةيداصتقإلامولعلايفىمسيامنأركذلابريدجلاو.اهميرحت
.ابرلامساتحتجردني
ساسأاليتلاحابرألاعمقيمالسإلاخيراتلايفابرلاميرحتفادهأمهأنيبنمو
لولحقيرطنعتاليهستضرعو،سانلارقفلالغتساعنمو،ةلداعلاريغواهل
،ةيراجتلاتالماعمللةلداعدعاوقعضوو،ةئراطلاتالاحلاهذهنمسانلاجرخت
يفلاملاسأررامثتساو،رخآلاضعبلامهضعبةدعاسميفسانلاةبغرزيزعتو
.ةيجاتنالاةردقلاةدايز

لوـگاضريلع

ابرلا٢٤٠



.داصتقإلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.يردخلاديعسوبأنع،4064مقر،82فرصلاباب،ةاقاسملاباتك،ملسمحيحص

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيسنكلابترلا
بترلاىلع،ةّيرارمتسالاىلعسّسؤمّيعامتجانايكّلكنأش،ةسينكلادمتعت
ىضتقمبطقفأشنتالةّيسنكلابترلاّنأالإ.اهتايحوةّيعرلامدختيتلاةّيسنكلا

يذلاحيسملاعوسيلالخنمةسينكلاةسّسؤميفرّذجتتلب،ةّيعامتجاةرورض
ءايبنألاولسرلاساسأىلعةمئاقةسينكلاف.ةّيلوسرلابصنميفهذيمالتّنيع
لكشباهبترريوطتوةيمنتةيناكمإىلعرّفوتتساسألااذهىلعو)2:20سسفأ(
.زيامتم
ةيموررظنا(ةمدخاهّنأىلعةّيلوسرلاةفيظولافصوتاماًبلاغديدجلادهعلايف

مدخيلءاجيذلاّديسلاىلإةراشإنوكتكلذبو)4:1ةيناثلاسوثنروك؛11:13
ةبترلالالخنمهذههتمدخلصاوتتو،)20:28ىتم؛10:45سقرمرظنا(
نورقلايفةدّحومنكتملاهيفةئشانلابترلاوةّيسنكلاةّيعرلاّةيلكيهّنإ.ةّيسنكلا
اًضيأرهظيكلذبناجىلإ.لوسرلانمنّيعمّفلكموألوسراهسوسيدقف،ىلوألا
أدبمىرساًبيرقت170ماعىتحو.نيعمتجمةّيعرنوسوسينيذلا)ةنهكلا(خويشلا
.اهلةّيلوسرلاةمدخلاسراميدحاوفقسألالخنمّيمسرلكشبةّيعرلاةسايس
ّمتييلاتلابو،ةّيسقطةالصوديلاعضوباهولمحيلنيرخآلةبترلافقسالاحنميو
.اًّيئدبمةايحلاىدملّةيسنكلاةمدخلايفّةيسقطلاةمايسلالالخنمءالؤهباعيتسا
بناجىلإف.ةّيثالثلاةّيسقطلاةّيسنكلاةبترلاتلّكشتيناثلانرقلاةياهنيلاوحو
ذخؤيو.ىرخأةجرديفساّمشلاهيليةيناثةمايسةجرديفنهاكلادجويفقسألا
دقو.عبّتملاديلقتلاىلعءانبّةيسقطلاةمايسلاةبتريفرابتعالانيعبطقفلاجرلا
انمويىلإبترلاةّيلكيهىلعةّيقرشلاسئانكلاعيمجوّةيكيلوثاكلاةسينكلاتظفاح
هسيركتهلّوخي،ةّيلحمةسينكماظتنابسوسي،لوسرلاةفيلخوهفقسألاو.اذه
عملباًدرفنمفقسألالمعيالو.هللاةملكنالعإوةعبسلاةّيسنكلارارسألابمايقلا
لّكشي.ةدرفنملاسئانكلانمعسوأةطلستاذةّيعمجمةزهجأنمضنيرخآةفقاسأ
مهفئاظوبنوموقيوهسأرىلعابابلافقياًدحاواًعمجمكيلوثاكلاةفقاسألا
عمجملخاددجوي.مظتنملكشبنيرخآلاكيلوثاكلاةفقاسألاوابابلاعمكارتشالاب
سيلوةّيفيظولاةبترلاىلإسايقلابجّردت،ةنراطملاعومجمىّمسيامك،ةفقاسألا
ىلعنوفقينيذلاةكراطبلاوابابلامهةفقاسألاءاسؤرف.ّيرئاعشلافيلكتلاىلعءانب
ةفقاسألابناجىلإ.ةّيميلقإةسينكةّيعرلسيئركتيلوبرتملاوةّيقرشةسينكسأر
مهف،ىرخأةّيسنكماهمبنوموقيةفقاسأاًضيأكانهةّيلحمةسينكنوسوسينيذلا

٢٤١ّةيسنكلابترلا



سيئرلاةمدخيفبصانمنولغشيوأتاّيشربألاةفقاسأنودعاسينيسّركمك
ىلعوأايروكلاةفقاسأىلعةّيكيلوثاكلاةسينكلايفّماهملاهذهقبطنتو.ّيسنكلا
هبشلكشبةفقاسألانييعتّمتيّةيبرغلاةّيكيلوثاكلاةسينكلايف.نيّيوبابلاءارفسلا
ةّيكيلوثاكلاقرشلاسئانكيفامك،ّةيقرشلاسئانكلايفاّمأ،ابابلالبقنمّيرصح
نععانتمالاربتعيو.ةفقاسألاعمجميفةّيباختناةّيلمعربعماظتنابمهنييعتّمتيف
ريغةّيقرشلاسئانكلايفامكّةيكيلوثاكلاةسينكلايففقسألاةبترلاًطرشجاوزلا
مهف،حيسملاعوسيةايحةقيرطباهليلعتّمتيةنهكلاوةفقاسألاةّيلوتبف.ّةيكيلوثاكلا
.ةّيحورلاةمدخللماتلكشبنوغّرفتيوةّيعرلامامأاهنودّسجي
فقسأللبرقألانودعاسملامهف،ةّيسقطلاةبترلانمةيناثلاةجردلاةنهكلالّكشيو
بترلاةمايسالخ،رارسألاعيمجبلافتحاللّيئدبملكشبةّيسقطةءافكووذو
مهتمدخنوسراميمهو.ةّصاخةّيحالصىلإاهبمايقللنوجاتحييتلاةّيتونهكلا
يفةنهكلامظعمطشنيو.رخآىلعأسيئروأفقسألاةبقارموفارشإتحتاًمئاد
ريثكلغشي.ةّيسنكلاتّايعمجلاوأةّيلحملاتاّيعرلاداشرإوةّيحورلاةياعرلالاجم
ةّيعرلاينمؤمليبسيفنولّمحتيوّلقتسمةّيعرسئاسيأ،سيّسقلاةبترمهنم
ّيرابجإلكشبةّيلوتبلاطبترتو.ةرادإلاوسيدقتلاوةملكلانالعإةمدخةّمهم
ةمايسّمتيفةّيقرشلاسئانكلايفاّمأةّيبرغلاّةيكيلوثاكلاةسينكلايفتونهكلاب
.ةنهكنيجّوزتملاجر
سيئرلاروحملازّكرتيو.ةّيتونهكلاةمايسلايفةجردثلاثيهةيساّمشلاةجرد
ةياعروةّيسنكلاتاكلتمملاةرادإف؛ةدعاسملاتامدخفلتخمىلعساّمشلاطاشنل
موقينأساّمشللنكميو.ةّصاخلاةّيمهألاتاذتاّمهملالوقحنماتناكءارقفلا
موقينأاًضيأهنكميّةيبرغلاةّيكيلوثاكلاةسينكلايفو،ّيلافتحالاةّيدومعملاسقطب
ةداعلاقوفّصاخنذإربعدنُستنأنكميتامدخلاهذهّنأالإ.جاوزلاسقطمامتإب
ةّيحالصلاىلإرظنلابّيناملعلانعاًريثكفلتخيالساّمشلاّنأةجردلنيّيناملعىلإ
دوقعةّدعنمرثكألّةيكيلوثاكلاةسينكلايفةّيسامشلاتناكنأدعبو.ّةيسقطلا
عمجملاىطعأ،ريبكلكشبنهاكلاةمايسىلإيّدؤملابردلاىلعروبعةّطحم
نكميو.ّةلقتسمةيساّمشليكشتةداعإلعفادلا)1965–1962(يناثلاّيناكيتافلا
ةّيسامشلانيبثاحبألايفزييمتلاّمتي.اًضيأةسمامشنيجّوزتملاجرةمايس
اهتداعإلوحثيدحلالازامويتلا،اًّيخيراتةفورعملاةأرملاةّيساّمشوّةيسقطلا
.دوقعةعضبذنماًرئاد
،ةسينكلايفىرخألابترلانمريبكددعاًضيأكانهةّيسقطلابترلابناجىلإ
تئشُنأةمدخّةيأاهّنأبةسينكلاةبترلافصييراسلاّيكيلوثاكلاةسينكلانوناقف
اًضيأنكمييلاتلابو.ةّيحورلاةياغلابروعشلامدختوّيسنكوأّيهلإبيترتب
اهليفكيلب،ةّيسقطةّيحالصىلإاهتسراممجاتحتالةّيسنكبترلغشنّييناملعلل
ةّماعةسيئرةبترنمّدتميوعساوةسينكلايفنّييناملعلابترقاطنف.ّيسنكفيلكت

ّةيسنكلابترلا٢٤٢



سلجمرّرقم(غّرفتمةّيوعرفّظومىّتحوةّيفقسأراشتسمىلإّةيئاسنّةيعمجل
.)ّيوعروأّيسنك
رداقدّمعمصخشّلكف،ةّيسقطلابترلاماظنفرعتاليهفةّيليجنإلاسئانكلااّمأ
ّرسوةّيدومعملا(سوقطلارارسألابلافتحالاوهللاةملكةمدخةفيظوةسراممىلع
ةقفاومىلإجاتحيوهفكلذبمايقلانمّيحيسملادرفلانّكمتييكلو.)سّدقملانابرقلا
ليكوتلاةّيلمعيفماظتنابكلذيرجيو.لوؤسملبقنمنييعتىلإوأةّيعرلا
ةّصاخبيرقلايضاملاذنمو.ءاسنلاامكلاجرلاةمايسنكميو،ةّيحورلاةمدخلاب
الإ،ةفقاسأةّيرادإلاةّيسنكلابترلايلماحةيمستةّيليجنإلاسئانكلانمريثكيفّمتي
وهامكةبترلاجّردتوأّيسقطلاعباطلاموهفمبرّسفُتنأبجيالّةيلمعلاهذهّنأ
ةّرحلاةّيليجنإلاسئانكلاقاطنيف.ةّيقرشلاسئانكلاوأةّيكيلوثاكلاةسينكلايفرمألا
.اًمومعدّحومريغاهموهفمّنكلو،اًضيأبترعقاولايفدجوت
دالبلايف.اهسفنةسينكللاًّصاخاًنأشةّيسنكلابترلالغشّدعيّيسنكلاموهفملاقفو
اماًريثكخيراتلاّرمىلعو.ّقحلااذهلضّرعتُيالاهيفنايدألاةّيّرحمارتحاّمتييتلا
ضعبيفيرجيرمألااذهوّةيسنكلاةبترلالمحينمةّيبرغتاّيعجرمتدّدح
.لاثملاليبسىلعارتلكناةيسنكك،اذهانمويىلإنكامألا

غنيريهنافيتش
.سّدقملاّرسلا؛ةّيبتارتلا؛ةّيعرلا:ةلصتاذعيضاوم

)ّةيحيسمرظنةهجونم(ءاجرلا
ةّيرهوجلانّييحيسملاصئاصخثلاثّةبحملاوناميإلابناجىلإءاجرلالّكشي
فقومةّيتوهاللاةيحانلانمءاجرلابرّوصي.)13:13ىلوألاسوثنروك(
رشبلاهيحويفسّدقملاباتكلاهلإهبدعويذلاصالخلاكلذبقثاولاراظتنالا
يتلادودحلااًّيرهوجزواجتيهّنأّيحيسملاءاجرلايفّزيمملارمألاو.ًالبقتسم
لصتممساحّيورخأىنعميلاتلابهلو،رشبلاةئيطخوملاعلاّةيئاهناهتعضو
لاكشأعيمجيّطختواياطخلاةرفغمهللانمّيحيسملاوجري.نامزلاةياهنب
يفتوملانم)ةلماكةقيلخلا(ريرحتكلذكو،بويعلاوملظلاوبورحلاوفّسعتلا
لصتملاهانعمرّوطينأءاجرللنكميّيورخألاهّجوتلاطورشتحتطقفو.ةياهنلا
هنوّبحينيذللريخللاًعملمعتءايشألاهللالعجبةقثلاوناميإلاب:ّيويندلاملاعلاب
ملاعلاسؤبربصبطقفىّطختيالنأيفةّوقلاّيحيسملابستكي)8:28ةيمور(
صالخلادعوبحرفلانماًقالطناهتايحغوصينأيفنكلو،هنحمويضرألا
حويملهللاّنأبناميإلانمّصاخلاهريربتّيحيسملاءاجرلابستكي.ّيهلإلا
ةايحبةيادبلاذنمهقبتسالبميدقلادهعلاءايبنألالخنمطقفيتآلاصالخلاب
ةايحلاّنأعوسيةمايقيفكرديّيحيسملاّنألطقف.حيسملاعوسيةمايقوتومو

٢٤٣ءاجرلا



ىلعاًضيأهتايحينبينأناسنإللنكميف،هللانماهانعملءالتماتوملادعبدهشت
اًضيقنءاجرلاّدعيدوجولاىلعةحتفنملاهتفيظوىلإرظنلابو.فورعمريغلبقتسم
ةّيتوهاللاةيحانلانمءاجرلادييشتّمتي.اهصالخرصانعوةايحللدّدهملافوخلل
يذلاهللاةردقىلإةرظنلايفعوجرلابهللالالخنمتومللّيعطقلازواجتلاىلع
ءاجرلاداقتعاضرتفيةّيفسلفلاةيحانلانمو.)4:17ةيمور(مدعلانمملاعلاقلخ
ةّيلمعيهلب،ّيرودلكشباًّيدبأرّركتتالملاعللةّينمزلاةروريسلاّنأّيحيسملا
.ّيضرألانمزلاجراخعقيفدهوحنمّدقتللةميقتسمّةيئاهن

رنروتنترام
.نمزلا؛ةّبحملا؛ناميإلا؛عوسيةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةمحرلا
فطعلاروعشىلعقلطُتوّيناسنإلاةبرجتلاملاعرهاوظنمةرهاظةمحرلاربتعُت
ةأطونمفيفختلاىلعلمعينيجاتحملاونيزوعملاهاجتكولسنعجتانلاةقفشلاو
تاديدحتّمهأىدحإميدقلادهعلايفةمحرلاتّدُعدقلو.اهتحتنوحزرييتلاةلاحلا
ناسحإلاريثكوبضغلاءيطب،فوؤروميحرٌهلإّبرلا»:هلعفوهللارهوج
:34جورخلارفس(«ةيصعملاومثإلارفاغ،ٍفوُلأىلإناسحإلاظفاح،ءافولاو
امنودثدحتواًتاتبئطختالةمحرلاّنأامبو.)103:8رومزماًضيأرظنا؛6
بضغلانعثيدحلانيحريثمضراعتيفرهظتاهّنإف،اهعّقوتنكميالوببس
ءادنلاف.هللايفةمحرلاةّيولوأبةطورشمعوسيةراشبتناك.هللاباقعوةلادعلاو
ةمحرلاكلتنيرخآلاعممهكولسيفمهنيعأبصناوعضينأبرشبلاعيمجلهّجوم
ىرينيحيفو.)ةمحرلاميدعدبعلالثم:35–18:21ىتم(هللانماهوربخيتلا
عوسيربتعي،ةّيهلإلاةمحرلليّقلتملاوهّيدوهيلادهعلابعشّنأاًبلاغميدقلادهعلا
لالخنمةّيدوجووأةّيدامةنحمباولُتبانيذلاكئلوأىّتحكلذكو،ءايربأعيمجلا
نينوزحملا،نيجاسملا،ىضرملا،ءارقفلا،عايجلا(ةمحرلاىلإنوجاتحيمهفمهمثإ
ىلإاًديدحتةّيهلإلاةمحرلانعّمنتيتلاهلاعفأوهتراشببعوسيهّجوتي.)نيبّذعملاو
زّكرتي.)يناوزلاونوراّشعلا21:31ىتم(عمتجملانمنيدورطملاونيذوبنملا
اهّنأىلعاًّيتوهالهللاةلادعمهفىلعسلوبلوسرلاتوهاليفّيروحملافدهلا
ّيرشبلكّنأنمةّيرظنلاهذهقلطنت.ئطاخلاريربتّةيرظنراطإيفهتمحر
ىلعناسنإلااذهناكولامكهللاهيلإرظناذإالإُصلخَينأنكميالوئطاخ
مهكولسّنأمغر،اوصلخينأ،ةأطخللامك،نّيينثوللودوهيللنكمياذكهو.ّقح
ّيليجنإلامالكلااذهليوأتحبصأدقلو.)11:32ةيمور(كلذبجوتالمهلاعفأو
.يتناتستوربلاتوهاللايفةّيزكرمةطقنهللاةمحرلوح

رنروتنترام
.ريربتلا؛عمتجملا؛ةلادعلا:ةلصتاذعيضاوم

ةمحرلا٢٤٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةمحرلا
ىلإحلاصملاوعفانملالاصيإىلإناسنإلاعفدتيتلاةدارإلاكلتيهةمحرلا
ةروس(ىلاعتهتمحرراثآنمرثأكملاعلاهللاقلخةدارإلاهذهلاًقبطو،نيجاتحملا
ةروس؛63ةيآلا27لمنلاةروس؛28ةيآلا42ىروشلاةروس؛50ةيآلا30مورلا
يفاهشيعنيتلاىلاعتهللاتافصنمةفصيهةمحرلاف.)73ةيآلا28صصقلا
قلخنأىلعنوملسملاةفسالفلاونوفوصتملامهفدقل.يسيئرلكشبايندلاةايحلا
ببسبو،يهلإلاءايضلليلجتكو،هللانمةمئادةمعنكوةمحركُرَبَتْعُينوكللهللا
لمشتىلاعتهللاةمحرف.دوجولازيحىلإتاقولخملاعيمجوملاعلاءاجيلجتلااذه
ةروس(نينمؤمريغوأنينمؤممهنوكنعرظنلاضغبرشبلاعيمجوءايشألالك
هتدارإيدبُينأناسنإلاىلعبجيىلاعتهللاةمحرلينلو،)156ةيآلا7فارعألا
ةروس؛33ةيآلا31نامقلةروس؛5ةيآلا33بازحألاةروس(كلذيفةقداصلا
.)14ةيآلا57ديدحلا
اذهيفىلاعتهللاةمحربةقثلالكاوقثينأىلعنينمؤملاميركلانآرقلاثحي
،)156ةيآلا7فارعألاةروس(ءيشلكىلاعتهللاةمحرتعسودقلف.نوكلا
ريبعتالإيهامةسدقملاةيوامسلابتكلاوهللاءايبنأنأيمالسإلاركفلاىريكلذل
ةيآلا:7فارعألاةروس؛154،157ةيآلا6ماعنألاةروس(ىلاعتهللاةمحرنع

19ميرمةروس؛98ةيآلا18فهكلاةروس؛28،58ةيآلا11دوهةروس؛154
.)21،53ةيآلا
هيتأيثيحنامألكبهمأنطبيفنينجلاومنناكموهومحرلاةملكلمأتنامدنع
ةبيرقاهدجنهومنهيلإهجاتحياملكهيفدجيو،ةوقالوهنملوحالبهيفقزرلا
31نامقلةروس؛6ةيآلا3نارمعلآةروس(ةمحرلانمةيبرعلاةغللايفاًقاقتشا
.)24ةيآلا
ةروس(جاوزألانيببحلاميركلانآرقلايفتدرويتلاىلاعتهللاةمحرعاونأنم
نمو.)73ةيآلا28صصقلاةروس(راهنلاوليللابقاعتو،)21ةيآلا30مورلا
،ىتوملاءايحإكلذكو،امهتومدعبةعيبطلاوضرألاءايحإاًضيأىلاعتهتمحرراثآ
ناقرفلاةروس(دابعلاقزرو،ةقدلايفيهانتملاولماكتملاملاعلاماظنىلإةفاضإ

ةروس؛50ةيآلا30مورلاةروس؛63ةيآلا27لمنلاةروس؛49–48ةيآلا25
لكتعسوىلاعتهللاةمحرنألو.)3ةيآلا67كلملاةروس؛28ةيآلا42ىروشلا
دنتستو،تافالخلاوتاعازنلايفتختنأبيرحناكف،ناسنإلامهيفامبتانئاكلا
عوبنيامهةمحرلاوريخلانإفهيلعو،بحلاىلعسانلانيباميفةيناسنإلاتاقالعلا
سانلانيعأبصنةيهلإلاةمحرلاىقبتيكلو.)3ةيآلا67كلملاةروس(ةايحلا
نمحرلاهللامسب»ةلمسبلايويندوينيدلمعلكةيادبيفنوملسملاركذياًمئاد

٢٤٥ةمحرلا



أدبت،٩مقرةبوتلاةروسادعام،نآرقلاروسلكنإفكلذىلإةفاضإلاب،«ميحرلا
.ةلمسبلاب

زيندزوبريـگ
.بحلا؛ةلمسبلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيعامتجالاةياعرلا
لامعألاىلإريشتو.تاعامجلاوأدارفألاُةيهافرةيعامتجالاةياعرلابدوصقملا
اليتلاناسنإلاةماركيفةياعرلاهذهريسفتنمكيو.نيجاتحملاةدعاسملةفلتخملا
ضعبتضرفكلذل.اهلاكشألكبةيداملاصقاونلالالخنمىتحاهكاهتنازوجي
نماضتلالاكشأوريخلالامعأوتاقدصلاميدقتةثادحلالبقامروصعيفنايدألا
ةياعرلاةطشنأةسسأممتثيدحلاعمتجملايفو.يمازلإلكشبىرخألا
ةيفارتحاةطشنأاهلعجواًيميظنتاهزييمتواًينوناقاهتيامحتمتيأ،ةيعامتجالا
.اهتصاصتخالالخنم
يعامتجإلانامضلانمةيساسألاكشأةثالثنيبةيعامتجالاةياعرلاثاحبأزيمتو
ةلودلابصاخلايخيراتلاجيزملاىلإاًيئزجكلذعجريو،ثيدحلاعمتجملايف
:ةيحيسملافئاوطلانمةينعملا
يجذومنلكشبقَّقحتامك،ةلودلاةدايستحتيطارقميدلايعامتجالاجذومنلا–

زكريو،ةيرثولةيفلخ–فئاوطلاخيراتلرظنلاب–هلو،ةيفاندنكسالالودلايف
.معادلااهرودبتايعمجلاطشنتامنيب،ةلودلاصاصتخانمهنأىلع
،ةريبككوكشعم،ضراعييذلايلاربيللاجذومنلاوهسكاعملاجذومنلاو–

مدقتيتلاقوسلالالخنمةيعامتجالاةياعرلاجاتنإيفةيموكحلاتالخدتلا
تدبأانهةموكحلاف.اهنيبرايخللتانامضلاوتانيمأتلانمةعونتمتاجتنم
مهتيلوؤسمىلعودارفأللةيتاذلاةردابمللًالاجمطعتملو،اًريبكاًظفحت
يفهقيبطتمتييذلا–موهفملااذهلةيخيراتلاةيفئاطلاروذجلانإ.ةصاخلا
.ينيفلاكلابهذملااهغاص–ةيكيرمأ-ولغنألاةقطنملا
يفصاخلكشبهجوأغلبيذلاظفاحملايوباقنلاجذومنلاوهثلاثلاجذومنلا–

ةلودلاةسينككةمظنملاةيرثوللانمنوكملايخيراتلاجيزملايفف.ايناملأ
ةماعلاةيعامتجالاةياعرلليسيئرلامامتهالانوكيةيتاسسؤملاةيكيلوثاكلاو
تايعمجفلتخمل،يوناثظفحتب،كلذعملاجملاحسفتيتلاةموكحلاىدل
.اًيباقنةمظنملاةيعامتجالاتانيمأتلاوةيعامتجالاةياعرلا
تحتوهو،هرسأبيبرغلاملاعلايفلب،ايناملأيفطقفسيلاًيلاحدئاسلاهاجتالا
ةصخصخيأ،ةيعامتجالاةياعرلاريرحتىلإًالوصو«ةلئاسملاوعيجشتلا»راعش
.ةيعامتجالاتاردابملاورطاخملا

ةيعامتجالاةياعرلا٢٤٦



ةماهءازجأيف،هفصواًنايحأنكمييذلا،ثيدحلاداصتقالايفيروحملالاؤسلاو
دراوملامادختسانكميفيكوه،ةيعامتجالاةياعرلاداصتقاهنأىلع،هنم
نمنكممددعربكأتاجايتحاةيبلتلجأنمناكمإلاردقلاّعفلكشبةحيحشلا
يفو.ةيعامتجالاةياعرللىصقألادحلاربتعتةيدرفلادئاوفلاعومجمو.سانلا
اًرمأيقالخأراطإبةيعامتجالاةياعرلاطبرناكةيديلقتلاةيداصتقالاةيرظنلا
مهُفسانلانمددعربكألىمظعلاةداعسلانعلاؤسلانماًقالطناو.اًيهيدب
هلهاجتمتيقالخألادعبلاو.فدهلااذهىلإلوصوللةليسوهنأىلعداصتقالا
تارارقيفرحلاعمتجملايفمهسفنأبدارفألاهررقينأيغبنيذإ،درطضملكشب
يعسللةيقالخألاةميقلاساقُتو.ماعلكشبهديدحتمتيالو،مهلمعومهئارشناكم
يعامتجالايرشبلاروطتلللماشمهفيفٍفاكلكشبةجمدماهنوكيفةيهافرلاىلإ
.همدعنميفاقثلاويجولوكيإلاو

تغوفسوكرام
؛ةيلاملانوؤشلا؛)ةيتناتستوربلا(ةيعامتجالاةمدخلاةيعمج؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم
.ريخلالمع/ناسحإلا؛يعامتجالاماظنلا؛عمتجملا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناضمر
ركُذيذلاديحولارهشلاوهو،يرجهلاميوقتلايفعساتلارهشلاوهناضَمَررهش
َضِرُفرهشلااذهيفو،ةيلهاجلامايأنميهناضمرةيمستنأامك،نآرقلايف
نأاًضيأدكؤتيتلا2ةرقبلاةروسنم185ةيآلايفليلدلاونيملسملاىلعمايصلا
.ناقرفلاوىدهلانمتانيبوسانللىدهنآرقلاهيفلزُنأيذلارهشلاوهناضمر
ةليلديدحتلابو،ةليلناضمريفكانهنأحضوتف97ردقلاةروسنم3ةيآلاامأ
نكميةليللاهذهنعىرخأليصافتركذمتو،رهشفلأنمريخيهيتلاردقلا
رهشوهتمأرهشهنأبناضمردمحمفصي.اًفنآةروكذملاةروسلايفاهتءارق
باوبأحتفُترهشلااذهيفنأاًضيأنيبامك،هننسيفيئاسنلاهاوراماذهوكرابم
اًضيأرهشلااذهتازيممنمو،يراخبلاهاوراماذهورانلاباوبأهيفقلغُتوةنجلا
نمرجألابلطينأمئاصللنكميامك،رفغتمئاصلابونذنممدقتامعيمجنأوه
دكؤتيبنلاثيداحأكلذكوةروكذملاةينآرقلاتايآلاعيمجنأمهفُيانهنمو.هللا
.هتيسدقوةزيمملاناضمررهشةلزنمىلع
تايآلاةوالتلناضمريفةنسلكليربجودمحمعمتجيناكيراخبلاةياورلاًقفوو
ىلإنيملسملاةفاقثيفةداعلاهذهتروطتكلذدعبو،تقولاكلذيفةلزنملاةينآرقلا
يفامإةوالتلاتاقلحمظنت،قايسلاسفنيفوناضمريفًالماكنآرقلاةوالت
ديلاقتلاوتاداعلاهذهونيملسملانمةعومجمهيفعمتجيتيبيفوأدجسملا
.رضاحلاانتقوىلإًةيحتلازام

٢٤٧ناضمر



يفةلوادتملاتاسرامملانماًءزجلثمتةحلاصلامعأوةصاختادابعدجوت
نمةليللكيفةيعامجةالصمايقو،همتخونآرقلاةوالتةرثكاهنم،ناضمر
يفالإىدؤتاليتلاحيوارتلاةالصبةفورعملا،ءاشعلاةالصدعبناضمريلايل
ءارقفللتاقدصلاءاطعإاًضيأناضمريفةلوادتملالامعألانمو،ناضمررهش
عامتجإلاوناضمرنمرخاوألارشعلايفدجسملايففاكتعالاورطفلاديعلبق
.ءارقفلاراطفإوباحصألاعم
،اًريبكاًريثأتةيمالسإلاةفاقثلايفةدوجوملاةيعامتجإلاةايحلايفموصلارهشرّثأ
يفو،ديعلابوناضمررهشبةصاخىقيسومروهظىلإلاثملاليبسىلعىدأامم
لالختايركذوفئارطودئاصقنمةيبدأراثآقايسلااذهيفتجتُنأتقولاسفن
ىلإةفاضإلاب.ةيبعشراعشأاًضيأتبتُكامك،ةيضاملاروصعلايفناضمررهش
بورغدعبراطفإلالالخنميعامجلالكألاةفاقثيفموصلارهشّرثأكلذ
.روحسلابىمسياميأرجفلالبقروطفلاةبجووسمشلا

وصنيرسميدندمحأ
.يحولا؛نآرقلا؛موصلا؛كلملا؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةريرهيبأنع،2108مقر،ناضمررهشلضفباب،5مايصلاباتك،يئاسنلاننس.1
يبأنع،1899مقر،...ناضمرلاقيلهباب،5مايصلاباتك،يراخبلاحيحص.2

.ةريره
،38مقر،ناميإلانمباستحاناضمرموصباب،28ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص.3

.ةريرهيبأنع
يفنوكيملسوهيلعهللاىلصيبنلاناكامدوجأباب،7مايصلاباتك،يراخبلاحيحص.4

.سابعنبانع،1902مقر،ناضمر

)ةيحيسمرظنةهجونم(سفنلا/حورلا
.يعيبطلا)دسجلا(مسجلاطيشنتأدبمةيمومعرثكألايفسلفلاىنعملابسفنلابدصُقي
تاشاقنيفكلذكو).م.ق322–384(وطسرأهددحيذلالماشلامهفلااذهيفو
سفنتاناويحلاوتاتابنللىتحىزعُت،ىطسولاروصعلايفةيسردملاةفسلفلا
دسجللةايحلاساسأاهنأىلعسفنلامهفنددحمىنعمبنكلو.)ةساسحوةيتابن(
ىظحت،يديرجتيركفكاردإنيوكتيهناسنإلاساوحةفيظونأامبو.يرشبلا
سفنلاطبترتةايحساسأكاهتفيظولالخنمو.ةيحورةعيبطبةيرشبلاسفنلا
ذنمو.دسجلانعسفنلالاصفناهنممهفُييذلاتوملاموهفمعماًقيثواًطابترا
سفنلاتناكنإةلأسملوحيلدجشاقنرودي).م.ق347–427(نوطالفأنمز
)سفنلادولخىنعمب(ةايحلاةلصاومىلعةرداقتوملاءانثأدسجلانعاهلاصفناب

سفنلا/حورلا٢٤٨



لالخنمطقف،اهنكميوأاًضيأيهىشالتتدسجلانعاهلاصفنابسفنلانأمأ
نمةمايقلليحيسملاىنعملاب(ةلماكةايحللوصولانم،دسجلاباًددجماهداحتا
ملاعلاقلخامدنعناسنإلايفهـللاخفنيباتكلاموهفملابسحبو.)تاومألانيب
نكل.)2:7نيوكتلارفس(سفنلليفسلفلاموهفملاعمقفاوتياذهو.ةايحلاساسأ
psycheةملكىلإاًقحالمجرُتيذلا،]nép̄eׁשֶפֶנ[يربعلاnepesحلطصم
كلذكوةيفطاعلاةينادجولاناسنإلاىوقىلإىرحألابريشي،«ةيسفنوأسفن»
ثارتلايفتزرب،كلذلةجيتن.)27:12ريمازملارفسيفامك(اًضيأةيناوهشلا
ةموهفملاو)ةيهاركلاوبحلا(ريرشلاوحلاصلاىنعملابةدارإلاتاعزنيحيسملا
نيحلانيب.ةيركفلاوةيلقعلاىوقلابناجىلإةاواسملامدقىلعسفنلاحلطصميف
ريبعتللسدقملاباتكلانمةيربعلارافسألايف«سفن»حلطصممدختسُيرخآلاو
ليجنإلا(هـللاعمةميلسلاةقالعلانمضلّكشتييذلاناسنإلليصخشلالامكلانع
لاحةيأبالو،متيالاذهبو.)10:27اقولبسحبليجنإلا؛10:45سقرمبسحب
سفنلاةيئانثىنعمب،ةلقاعلاسفنلاىلعناسنإلاراصتخاىلعديكأتلا،لاوحألانم
ىلإيدوجولاهلامكيفناسنإلاهجوتىلعانهزيكرتلانوكيىرحألابلب.دسجلاو
بسحبليجنإلا(سفنلاصالخنععوسيثدحتيىنعملااذهبو.يهلإلاصالخلا
موهفمللاًقفوو.«سوفنلاصالخ»ةرابعيتوهاللاديلقتلاركذيو.)8:35سقرم
.اهتاذدحيفةدلاخوأةيدبأتسيليلاتلابيهوسفنلاقلخنموههـللا،يحيسملا
دسجلابيرهوجلكشبةطبترمسفنلاربتعُت،قلخلانمهـللادصقبسحبو
يموهفمةيحيسملاضفرتكلذل.ةديرفلاناسنإلاةيصخشنّوكتتهعمداحتالابو
تيظحاماذإو.ناسنإلاةيدرفىلعظفاحتالاهنأل،اًضيأصمقتلاوحاورألاخسانت
ةايحسفنللهـللابهواذإالإثدحينأنكميالاذهنإف،توملادعبةايحبسفنلا
يفدسجلاوسفنلانيبداحتاكناسنإلانيوكتديعينأبكلذو،هندلنمةيدبأوةديدج
ةيدهيهلب،سفنلاةعيبطصاوخنمتسيلهذهتاومألاةمايقنأالإ.يدبألامك
.ناميإلابالإاهيقلتنكميالهـللانم

رنروتنترام
.صمقتلا؛مونقألا؛تاومألاةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(حورلا
يفاًضيأرهظياماذهو،ٍناعمةدعبيركفلاخيراتلايفحورلاةملكتمدختسأ
كلذكو،يحولاولمألاوحيرلاوةحئارلاىنعمبحورلاةملكتدروثيح،نآرقلا
هللانأنآرقلاربخيامك،حورلابقلعضاوملاضعبيفليربجكلملاىلعقلطأ
نم9ةيآلايفهركذءاجاماذهو،هحورنم،ىثنأوأناكاًركذ،ناسنإلايفخفن
نألاقي،كلذىلإةفاضإلاب.38صةروسنم72ةيآلايفو32ةدجسلاةروس

٢٤٩حورلا



سكعىلعاذهو،هللاالإاهملعياليتلارومألانملصألايفحورلاةعيبط
ءارسإلاةروسنم85ةيآلايفليلدلاو،ًاليلقالإحورلانعملعياليذلاناسنإلا

17.
زربأنمو،حورلليمالسإلامهفلايفاًيوقناكينانويلايفسلفلاريثأتلانأرهظيو
لبق348/347ةنسىفوتملانوطالفأكلذيفاورثأنيذلانيينانويلاةفسالفلا
يقاورلايفسلفلابهذملاكلذكو،داليملالبق322ةنسىفوتملاوطسرأو،داليملا
اهيملاعتلناكدقف،ةفسلفلاهذهاهبتزيمتيتلاتافرحنإلاضعبنعرظنلافرصب
ديؤتةفسالفروهظىلإىدأامم،يمالسإلاركفلاىلعركذيريثأتةيساسألا
1198/595ةنسىفوتملادشرنباو872ةنسىفوتملايدنكلانماًءدب،ةيونثملا
ةنسىفوتملايدرورهسلابًءاهتناو950/339ةنسىفوتملايبارافلاباًرورم

وأةيئاشملاةسردمللنيبستنملاةفسالفلانماوناكءالؤهلك.1191/587
دسجلاوحورلانإلوقييذلا«يونثملا»يفسلفلابهذمللنيلثمملاوةيقارشإلا
ىلعناسنإلاةيوهنيوكتيفاًرودبعلتحورلانأو،ناتلصفنمناتدامامه
.يركفلاديعصلا
ةنسىفوتملايلازغلاو1037/427ةنسىفوتملاانيسنباويبارافلاويدنكلاناك

اًحورناسنإلكلخاديفنإةلئاقلاةيفسلفلاةرظنلاىلععالطاىلع1111/505
.ةهباشتمتافصبةيرشبلاحاورألاعيمجعتمتتةداملاثيحنمنكلو،هبةصاخ
سكعىلع،حورلاف.مهيأربسحىلعةداملايهةيدرفلاةزيمحورللحنميامو
.ةدلخموةتباث،دسجلا
دولخلابمستتعيمجلالخادةدحاوسفنوأحوردجوتدشرنباميلاعتبسحو
يقلدقو.سكعلاسيلودسجلايفرثؤتحورلانأامك.رشبلاعيمجاهيفكراشيو
ناميالاوهضقانتبكلذواًضفرًةدحاواًحورحاورألالعجييذلادشرنبايأر
حورلاعماهدحوتمث،توملادنعدسجلانعحورلالاصفنادرجمبو.رخآلامويلاب
نبالبِقنمحضويملفةرخآلايفءازجلاعوضومامأ.ةيدرفلااهتمسدقفت،ةدحاولا
ةنسيلاوحىفوتملايريوجهلالثمةفوصتمونوملكتمدجوي،لباقملايفو.دشر

ةنسىفوتملاةيميتنباو،1072/465ةنسيلاوحىفوتملايريشقلاو،1072/464
،حورلاناسنإلايفخفنهللانأربختيتلاةينآرقلاتايآلانماًقالطنا.1328/728

حورلانأاوأرنيذلا،فوصتلاءاملعةصاخو،نيملسملاءاملعلاضعبرهظ
ثدحتتيتلاكلتلثم،ىرخأميلاعتتروطتموهفملااذهلالخنمو.ةيهلإةفيطل
.ناسنإلادسجيفيهلإلالولحلااًضيأوةيرشبلاحورلاوهللانيبداحتإلانع

رادقريبدمحم
.دولخلا؛ناسنإلا؛ةايحلا:ةلصتاذعيضاوم

حورلا٢٥٠



)ةّيحيسمرظنةهجونم(سدقلاحورلا
قفوف،هللّيحيسملارّوصتلايفّيساسأرصنعوهسدقلاحورلابناميإلاّنإ
حورلااهيفلّكشي)ثولاثلا(ميناقأةثالثنمهللانّوكتيّيحيسملاناميإلاروتسد
حورلاةاواسمّنإ.ثلاثلامونقألا)حيسملاعوسي(نبالاوبآلاعماًدّحوتمسدقلا
عمجميفكلذو381ماعلايفةسينكلالبقنممزلملكشباهديدحتّمتهللابسدقلا
ناكاذإاملوحلاؤسلاىّدأدقلو.)يناثلاّينوكسملاعمجملا(لّوألاةّينيطنطسقلا
ىلإاًعمنبالاوبآلانموأبآلانمقثبنمثولاثلاةلداعملخادسدقلاحورلا
ذنمةّيقرشلاةّيسكذوثرألاةسينكلاوةّيبرغلاةيكيلوثاكلاةسينكلانيبديازتمدعابت
ةفاضإلااذهانمويىّتحعطاقلكشبضفرتّةيقرشلاةسينكلاف.سداسلانرقلا
ّنأب)نبالانمسدقلاحورلاقاثبنابةاّمسملا(ّينيتاللاناميإلاروتسديفةقحاللا
يفةدّدعتمقرطبواًبلاغثيدحلارودي.اًضيأنبالانمقثبنيسدقلاحورلا
ميدقلادهعلاةغليفو.)حيسملاعوسيو(هللاحورلوحسّدقملاباتكلاصوصن
يفاهلالخنمّمتيوّثنؤملاةغيصبددصلااذهيف)خاور(ةظفللمعتستةّيربعلا
هّنأىلعمهفُيهللاحورّنأهنمجتنتسُيام،سَفَنلاوءاوهلانعريبعتلاةديدعتالاح
ءايبنألايفمهلملاهللارضاحثدحُيوهف؛اهيلعظفاحتوةايحلاحنمتةدّيقمريغةّوق
هؤلمينوكلاءاضفرئاسيفورومألاعيمجيفلبال،بعشلاعيمجوةداقلاو
دهعلارّوصُي.)1:7ناميلسلةمكحلارفس(ضعبلاهضعبعماًطبارتمهلعجيو
يذلارمألا،سندنودنمحيسملاعوسيباهنبابلمحلاميرمدسجيّقلتديدجلا
حورلاّنأعوسيةّيدومعميفركذُيو،)1:35اقول(سدقلاحورلاهقّقحوهحاتأ
يفسدقلاحورلاريوصتّمتينيحلاكلذذنمو.ةمامحلكشىلعهقوفرهظسدقلا
)ةرصنعلا(عوسيةمايقدعبنيسمخلامويلايفو.ةمامحلكشىلعّيحيسملاّنفلا
لكشيفلسرلاىلعهبدعويذلاسدقلاحورلالزنءامسلاىلإهدوعصلبقو
ةراشبنالعإىلعةردقلامهحنمو)13–2:1لسرلالامعأ(رانلانمةنسلأ
يفاًّيديلقتةرصنعلابلافتحالاّمتيو.ممألاعيمجلاًرهجعوسيةمايق)ليجنالا(
يفسدقلاحورلابكسثدحرّسفُي.سدقلاحورللاًديعةّيحيسملاسئانكلا
لعافلاروضحلااذهسلوبمهفيو.هتسينكيفاًرضاحهللاءاقبىنعمبةرصنعلا
:ةقالخةقيرطباًمئادّةيتاسسؤملاوةّيوغللاتاديدحتلاعيمجقرختةّيكيمانيدحورلاب
حورلاروضحو،)3:17ةيناثلاسوثنروك(«ييحيحورلاّنكلولتقيفرحلا»
صخشّلكيفهنّطوتلالخنمحنميو)3:17ةيناثلاسوثنروك(ّةيرحلانمضي
سوثنروك(مائولاثادحإومالكلاوزييمتلاوءافشلاوناميإلاوةمكحلاةبهومدّمعم
ببسهّنإف)3:8انحوي(«ءاشيثيحّبهي»حورلاّنأامبو.)31–12:1ىلوألا
لكشيفنايعللاًحضاونورهظيالثيح،كانهةسينكلاوحيسملاوهللادوجول
ذنموةّيديلقتلاثولاثلاةّيرظنيفسدقلاحورلافيرعتّمتيىنعملااذهيف.ةسّسؤم
نوكتنأنكميةّبحملاّنألو.)نبالاوبآلانيب(ةّبحملاطابرهّنأىلعةسينكلاءابآ

٢٥١سدقلاحورلا



ّنأىلعّلدياذهف،ةقيقحلاامهحيسملاوهللاّنأًةحارصفرعتالةنكمأيفشاعتو
ّنأفسؤملانمو.دّيقملاريغّينوكلاهللاروضحةقيرطولكشوهسدقلاحورلا
ديدجتلكَردمردصمكهانعماًبلاغبستكيملهيلعحاتفنالاوسدقلاحورلابلّمأتلا
.ّيتوهاللاملعلاوةسينكلاةايح

رنوتنترام
.ملعلا؛ثولاثلا؛دايعألا؛ليجنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيويؤرلا
مهنيعأبصنةدّدعتمتانايدعابتأعضيذإ،ةّينيدلاةايحللةّيفيثكتةلاحيهةّيويؤرلا
ريبكلكشبةعوبطمتسيليهو،ايؤرلاتالاحىلإاًدانتساةرخآلارادلاةقيقح
مقافتوريبكسامحبهعملماعتلاّمترّوصتيهامردقبةدّدحمةّيناميإنيماضمب
ّيوامسلاّيحولالابقتسايفّقحلا:يهفاهتامساّمأ.ّرمتسملكشبهثيدحتربع
،ىؤر(يحوللةقراخلاكشأ–)فشكلاينعيوةّينانويلانمءاجةّيويؤرلاريبعت(
–)رابكنيدلاجرلنامزلاةياهنلوحةفشتكمتاباتك-رخآلاملاعلاىلإتالحر
،ريّرشلا/بيطلا،يضرألا/ّيوامسلانيبةزرابّةيئانث–ملاعلايفهللّيلكروضح
لاكشأوبورحروهظ–ّيخيراتلاّيصالخلارّوطتلاضفر–ّيناطيشلا/ّيهلإلا
نمضكلامملاوملاعلاخيراتفينصت–ةّيورخألاايؤرلابةّقلعتم)ةكئالم(ّةينونيد
بوعشتاعارص،ةّينوكثراوكلالخنمةياهنلابارتقانالعإ–ةدّدحمبقح
ءادعألاقحسوةنونيدلالالخنمةلماكلاةّيهلإلاةردقلاضرف–ّيفاقثلالحناو
.نيّقبتملاءايفوألاةأفاكمو
يتلاةّيساّيسلاتامزألاىلعلعفةّدركةّيويؤرلاتاراّيتلارهظتنايحألابلغأيف
ةردقةطغاضلاكيكشتلاوفّوختلاتاقوأيفتارّايتلاهذهسّركتف،اهلقثبيمرت
ةبوجأمّدقتيهف.اًّيدوجواًنازوتوتاراشإلاريسفتةردقو،لّمحتلاوربصلاىلع
.اهيلإنوضّرعتييتلاةنحملايفنينمؤملاقهرتيتلا؟دعبمكو؟اذاملةلئسأنع
.رضاحلاعيوطتنمرثكألبقتسملابنّهكتلايفاًروديّدؤتةلاحلاهذهيفو
تالواحمىلعديلقتللةّيفوتاعامجلعفةّدركّةيدوهيلايفةّيويؤرلاتأشندقل
عاضخإلةفينعلا)داليملالبق164–175(عبارلاسويخوطنأّيروسلاكلملا
عمّيويؤرلالادجلااذهسكعنيو.ّةينّيلهلاةفاقثلاىلإهتدابعوّيدوهيلابعشلا
ةنايدلاتمّدقدقل.ةثيدحلاميدقلادهعلاصوصندحأ،لاينادرفسيفةمدصلاهذه
–يماخاحلاتوهاللاقيبطتىتحوةثالثلانورقلاذنمىلوألااهتلحرميفّةيدوهيلا
ليبسىلع(ةّيويؤرلارافسألانماًريبكاًددع–اًضيأامورعمعارصلاريثأتتحت
رهظتو.)ىسومةّيصو،عبارلاارزعرفس،خورابىؤر،خونخأىؤرلاثملا
.ّيويؤرلارّوصتلابريبكلكشباهّرثأتىدمنارمقتاطوطخم

ةّيويؤرلا٢٥٢



اهتركفتحوتساّيئزجلكشبّةيويؤرتاراّيتتشعتناّيحيسملالسرلارصعيف
نمتدمُتعاو.حيسمللٍناثءيجمراظتناوةمايقلاوأحصفلاديعبراجتنم
رظنا،سلوبايؤروسرطبايؤر(ىلوألاّةيحيسملاروصعلايفىؤرلاعومجم
.اًقيمعاًرثأتّدلويتلاو،ديدجلادهعلاباتكيفاّنحويايؤرطقف)سمرهيعار
يفسسأىلإدانتسالاب،اًرارمّةيويؤرلاتارّوصتلاتثدحأنمزلاىرجمعمو
نكلوفنعلاوهركلاةّيبوسنمعفريفاًدّطوموأاًفّرطتماًرثأ،اماًعونليجنإلا
كلذك.هللةفلاخمةشيعمىوقنيزاومهاجتةّيلخادةمواقمموهفمراطإيفاًضيأ
ذإ،اًتباثمدقئطومةّيويؤرلاعفاودلاّلتحت)فوخلاخيراتو(ةثيدحلاةفاقثلايف
ّيرهوجلالاؤسلاّنأالإ.نامزلارخآتامالعوثراوكلاتاهويرانيسدوست
ةرئادنمبحسنيةّيهلإلاةطلسلاةنميهواياحضللةلادعلالوحةّينيدلاةّيويؤرلل
.ةروصلاةّيفلخىلإءوضلا

سواهكابتونك

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيويؤرلا
قتشمحلطصموهسبيلاكوبأوأملاعلاةياهنبىمسُياموأ،ةيويؤرلاحلطصمنإ
نإفيويؤرلاثورومللاقبطو.ءاطغلاعفروأباجحلافشكينعيوةينانويلانم
ثيح،ةبيرقلاملاعلاةياهنرارسأمهلفشكهدابعنماًسانأىفطصادقىلاعتهللا
نمهملعينأمهريغدحأليغبنياليذلاملِعلااذهنيفَطصملاءالؤههللاىطعأ
ةيماسلاةفاقثلالخاديويؤرلابدألاأشندقل.مانملايفاهنودهاشييتلاايؤرلالالخ
صوصنلاتذخأثيح،ينيدلافيلأتلاناولأنماًصاخاًنولحبصأىتحةميدقلا
يفلاينادرفسف.م.ب200ماعلاو.م.ق250ماعلانيبامةرتفلايفديازتتةيويؤرلا
نييحيسمللامنإوبسحفدوهيللسيليويؤرلابدألاىلعالاثمدعُيميدقلادهعلا
بدأللرخآًالاثمربتعُييذلاوديدجلادهعلايفانحويايؤررفسنعكيهان،اًضيأ
ايؤراًضيأكانهنإفركذلاةدراولاصوصنلاىلإةفاضإلاب.نييحيسملليويؤرلا
ىلإلوخدللاًذفنمدعباميفبدألااذهدجودقل.ارزعباتكوأخورابوشونأ
،نتفلاناونعتحتفيرشلايوبنلاثيدحلايفديدحتلابويمالسإلاثوروملا
نإوةلاحمالةبيرقتحبصأىلاعتهللااهددحيتلانامزلاةياهننإفكلذلاًقبِطو
اماوبكتراوهبمهرمأاميفهللااوصعرشبلاينبنألكلذو،رَّمدُيفوسملاعلا
فوسو،نيحلاصلاورايخألاىلعاًبرحنونشيفوسرارشألانإو.هنعمهاهن
عَضُّرلاكرتُيو،ةلهجللةملكلانوكتوءامكحلاتكسيفوسو،مهيلعنورصتني
،قئارحلاكثراوكلالصحتو،لاجدلارهظيو،مامتهاوأةيانعةيأنود
يفو.امهيراسمنعسمشلاورمقلاجرخيفوسو،تاعاجملاوتاناضيفلاو

٢٥٣ةيويؤرلا



يهنيلوهللادودحميقيلذقنملاحيسملارهظيفوسعئاقولاوثادحألاهذهلكمضخ
.منغلاعمبائذلاعترتىتح،ضرألاىلعنامألامعيفةلعتشملابرحلاهذه
مالسلامعيسهمودقبوصلخملاوهيدهملانأىلعةفيرشلاةيوبنلاثيداحألالدت
هنإف،منغلاعمبائذلاو،رقبلاعمدوسألاعترتىتح،ضرألاىلعلدعلادوسيو
.اًروجتِئلُمامكًالدعضرألاألميفوس
هللامكحيلروبقلانمىتوملاثعبوأ،روشنلاةلأسمايؤرلاصوصنتجلاعدقل
دبعلايزاجيالو،دحأرزوادحألمحيالو،ةرذلاقثمملظيالفقلطملاهلدعبمهنيب
ىفضأدقفةيعرشلاةفصملاعلاةياهنبةصاخلاصوصنلاءاطعإلو.هبنذنمرثكأب
نأبلوقلااننكمياذكهو،ميدقلادهعلانماروصنايحألابلاغيفاهباحصأاهيلع
.وحنلااذهىلعتيوُردقعوضوملااذهبةصاخلاةيوبنلاثيداحألانمريثكلا
ىلعف،ةيزمرلاةغللامادختسابملاعلاةياهننعثدحتتيتلاصوصنلاةغلزاتمت
يلاعتلاىلإضيبألانوللازمريو،لامكلاىلإةعبسددعلازمريلاثملاليبس
اضيأاهدجنةيزمرلاةغللاهذهو.فنعلاومدلاىلإرمحألانوللازمريو،ةءاربلاو
رفاوظحنيزمركنيعبسددعلاكلذكوةعبسددعللناكثيح،فيرشلاثيدحلايف
.ثيداحألاهذهيف

يجـچابدمحم
.ةعاسلاطارشأ؛حيسملا؛ةمايقلاموي:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ءايرلا
،ًالعفوًالوقهللاقيرطعابتاوىوقتلابرهاظعابطنالةدوصقمةراثإءايرلابمهُفي
عوسيتانادإريشت.اّهلكةايحلاةقيرطللماشلاّيلخادلاعقاولاقفاويالهّنأريغ
اقول؛15:7ىّتم؛7:6سقرمًالثم(ديدجلادهعلايفهنمريذحتلاوءايرللةريثكلا

ّمهملاّنأامبف.نيدلاىلإةبسنلابرطاخملامظعأنموهءايرلاّنأىلإ)20:20
الكلذبهّنإف،هللافرشالّيتاذلاهفرشلّيجراخلارهظملاّيئارملاىلإةبسنلاب
هفادهأةمدخلةحيبقةقيرطبنيدلاوهللامدختسيهّنإلبهروحمنمناميإلادّرجي
اًرهاظيحويءايرلاّنألهسيندتونيدلاةناهإّمتتكلذلةجيتن.ةهيزنلاريغةّصاخلا
ّرضينأءايرللنكميببسلااذهل.هللاعمةموعزمةميمحةقالعبءايحنودنمو
وأىرخأةنايدعابتأمامأًالثم(نيرخآلامامأاهتميقوةنايدةعمسبغلابلكشب
ةلاحيفاًدجاًريبكةنايدلفرحنملاّيئايرلاكولسلارطخنوكيو.)نيدحلملا
ّيتايحلاعقاولانيبوةنايدلةّيسقطلاوةّيقالخألاتاقاقحتسالانيبريبكزيامتدوجو
دّيقتيامدنعةّيسنجلاقالخألالاجمنمضكلذثدحينأنكميو.ناسنإللسوململا
اًّيتوهالزيامتلااذهحالصإّمتيملنإو،ةّيسنكلااياصولابنينمؤملانماًدجليلقددع
لكشبرسختوةفرصةّيلكشىلإةنايدلارّدحنتسفةّيحورلاةياعرلالالخنموأ

ءايرلا٢٥٤



ةلصاومىلعةنايدةردقمدعلةجيتنءايرلانوكياماًبلاغ.اهدوجوّةيمهأديازتم
نكميو.ةبسانمةقيرطبناسنإلاتاجايتحاوةلّوحتملاةّيتايحلافورظلاريوطت
ناسنإللنكميةّيلخادةّيدوجوةبرجتديدجنمناميإلاريصيامدنعءايرلايّطخت
.حالصلاوحنةلّوحتمةقيرطبملاعلاوهتايحميمصتاهنماًقالطنا

رنروتنترام
.فرشلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ءايرلا
هبحاصيغبياليذلافرصتلاكلذهنأىلعيمالسإلاثوروملايفءايرلافَرْعُي
سفنيفةنيعمةجاحلسانلاةاضرموباجعإامنإو،هللاةاضرمهئارونم
،ةيصخشلاةهازنىلعاًبلسرثؤييقالخأزجعوهءايرلاف.قفانملاصخشلا
ال،نيرخآلاءانثوباجعإىلعلوصحلاءاغتباريخلالامعأبموقينمنألكلذو
.رشهنألطقفرشلاكرتيالو،ريخلالجألطقفريخلاعنصي
،نيشمفرصتهنأىلعيبنلاةنُسكلذكونآرقلاهضفرييذلاءايرلامالسإلاىري
4ءاسنلاةروس(سانلاءايرةالصلانوميقينيذلاكئلوأنآرقلايفهللارجزدقلف
ةروس(مهلامعأطبحيفوسهللانأومهتاقدصنولطبيكلذبمهنأو،)38ةيآلا
اًدمحميبنلانأيلجلكشبوثيدحلايفاًضيأدرودقلو.)264ةيآلا2ةرقبلا
هذهفصوو،لاعفألاولاوقألاعيمجيفءايرلاهتمأىلعفاخيامرثكأناك
.)يقهيبلاو؛ةجامنباننسرظنأ(رغصألاكرشلاوأيفخلاكرشلابلامعألا
لهاورظنافايندلايفنوؤارتمتنكامىلإاوبهذا»:نيئارمللةمايقلامويهللالوقي
.«اًريخمهدنعنودجت
بجيف.هلامعأيفوهناميإيفاًمزاحواًقداصنوكينأىلعناسنإلامالسإلاثحي
ةوادعلاببسيفرصتلايفءايرلاف.هللاةاضرملينلاًمئادرباثينأناسنإلاىلع
رسلايفريخلالمعنآرقلايفهللاعرشدقل.كرشلانمدشأكلذبوهوءاضغبلاو
،دحاوقايسيفنيعونلاالِكحدمو،نينمؤمللاًماعاًكولسامهيلكلعجونلعلاو
ةيآلا2ةرقبلاةروس(لمعلااذهبءادتقإلاىلعنيرخآلاعجشيةينالعريخلالمعف

.ءايرلارطخناسنإلايشخاذإاًرسريخلالمعىلعثحينآرقلانأالإ؛)271
ةروس(هتيناسنإو،هرعاشموهتماركظفحيفاهذخآلةحلصميرسلاقافنإلايفف
وأهدحولهنوكنعرظنلاضغبونمؤملاناسنإلانألكلذو،)271ةيآلا2ةرقبلا
ةفاقثلاثحترخآريبعتبو.جهنملامزاحواًقداصنوكينأمزلمهعمتجميف

٢٥٥ءايرلا



نأامإ»:ليقامكو،عنصتنودوهامكاًيعيبطناسنإلانوكينأىلعةيمالسإلا
.«ودبتامكنكوأتنأامكودبت

لانوأيقحليعامسإ
ريمضلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
يبأنع،4204ثيدحلامقر،ةعمسلاوءايرلا21باب،دهزلاباتك،ةجامنباننس.1

.ةريره
.ديبلنبدومحمنع،6412ثيدحلامقر،154ص،9باب،ناميإلابعش،يقهيبلا.2
.دروتسملانع،4881ثيدحلامقر،ةبيغلايف40باب،بدألاباتك،دواديبأننس.3

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةاكزلا
امك.ةبوتكملاةالصلادعبتادابعلامهأوةسمخلامالسإلاناكرأدحأةاكزلادعُت
اًركذ،ءايرثألانماًينوناقربتعييذلا،ءرملاذخأبوجواًحالطصاةاكزلاينعت
.ةصّصخموأةنيعمةعامجلةنسلايفًةرمهلامنماًنيعماًرادقم،ىثنأوأناك
اًضيألب،طقفًةدابعةاكزلادعتال.نيعملامنمنيعمءزججارخإيهاًذإةاكزلاف
.بئارضلاعاونأنماًعون
43ةيآلا(ًةيآنيثالثيلاوحيفميركلانآرقلايفةالصلابةاكزلاةملكتنرُقدقو
4ءاسنلاةروسنم162و77ةيآلاو2ةرقبلاةروسنم277و177و110و
يفنآرقلامدختسي،كلذىلإةفاضإلاب.)..خلإ9ةبوتلاةروسنم103و60ةيآلاو
عقويفنحلابهذملايفو.ةاكزلاةضيرففصولةقدصلاةملكعضاوملاضعب
ىريثيح،ةاكزلابجتنمىلعةلأسمحاضيإوةاكزلليناميإلابناجلازاربإ
.نونجملاويبصلالاميفبجتالةاكزلانأبهذملااذهعابتأ
كلامنوكينأبجي-1:يتآلاكرهظت،ةاكزلابوجولاًطورشءاملعلاددحامك
،ومنللًالباقلاملانوكينأبجي-2،هريغبلاملاّقلعتياليأًاّرقتسمهكلميلاملا
يعرشلاباصنلاكلتمينأناسنإلاىلعبجي-4،ةيلصألاجئاوحلانعلضفلا-3
دادسزاوجامأ.لماكماعباصنلاكالتماىلعرمينأهانعمو:لوحلا-5،لاملل
ةينلاروضحبالإةاكزلاحصتالو.ملعلالهأنيبفالخلحمهنإفةاكزلانمنيدلا
غلبتامك.ةاكزلاهلتعفديذلاصخشلاحبصيكلاملانأيأجارخإلاةيلمعمامتإو
.رشعلاعبراًيئدبمةيدقنلالاومألاةاكزةبسن
نم60ةيآلايففانصأةينامثيفاهرصحو،ةاكّزلافراصمنآرقلانّيبدقل
ةيرورضلاتاجاحلانممهيفكيامالإنودجيالنيذلاءارقفلامهو،9ةبوتلاةروس
ةفلؤملاو،ةاكزلاعمجنولوتينيذلاةاكزلاىلعنولماعلاونيكاسملاو،ةايحلل
فراصمنمو،نومراغلاوباقرلاو،مالسإلاىلإهبيبحتدارينميأمهبولق

ةاكزلا٢٥٦



،زاتجملارفاسملاصخّشلاوهوليبسلانباوهللاليبسيفنودهاجملااًضيأةاكزلا
.هدلبىلإلصييكل،تغرفدقهتقفننوكتيذلاو
،دافحألاوءانبألاودادجألاوءابآلاوةجوزلاكبراقأللةاكزلاعفدزوجيالامك
ريغوءاينغألانماًينوناقنوربتعينيذلاصاخشأللاهئاطعإزوجيالكلذكو
نعنيملسملاريغةدعاسمنكميىرخأةهجنمو.يبنلابراقأبرقأونيملسملا
.تاقدصلاقيرط

ناجروتبلاط
.ةينيدلاضورفلا؛ةيكلملا؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ّةيحيسمرظنةهجونم(جاوزلا
ّيعامتجالاشياعتلامّظنياًّيتايحًالكشليوطتقوذنمةّيحيسملايفجاوزلاّدعي
لالخنمأشنيوةّيرارمتسالاوءافولاىلعىنبُيو،مزلموّيرايعملكشبنيسنجلل
ّبحلاامهللّكشينيذللانيجوزلالبقنمةحارصاهنعرَّبعملاةّرحلاةدارإلا
ّمهألافدهلامهتيبرتولافطألاباجنإبوةايحلالكاشمىلعّبلغتلابامهمازتلاو
باتكلاتاداهشيفاًقبسمجاوزلاموهفملةّيرهوجلارصانعلاهذهدجوتو.هيف
اًفادهأهتاذيفعمجيهنوك،ةريبكةميقوذرمأّهنأىلعهريوصتّمتثيح،سّدقملا
لدابتملانوعلاو)1:28نيوكتلارفس(لسنلانامض:اًّيعامتجااهباًفرتعمةورثو
انزلالعفبّنجتىلإةفاضإلاب)2:18نيوكتلارفس(ةأرملاولجرلانيب
جاوزلانيّيسيرفلاعمهلادجيفحيسملارّسفيكلذك.)7:2ىلوألاسوثنروك(
امهئافوونيجوزلاّبحىلعةّينبمةحلاصةسّسؤميلاتلابوهف،هللاهدارأاًرمأ
يفّيباجيإلاميوقتلااذهنعرظنلاضغبو.)12–10:2سقرم(لّدبتياللكشب
نورقلانمةمّدقتمةلحرمّىتحيقبةّيحيسملايفجاوزلاّنإف،سّدقملاباتكلا
فقوملااذه.لّمرتلاتالاحوةّيرذعلالباقميفةميقلاليلقاًّيتايحًالكشىطسولا
ةّيسنجلاةايحلاهاجتظّفحتلانمعونهبجوتساجاوزلانمةبيرلابءيلملاّيساسألا
رهظيملو.هللاوحنرشابملاهّجوتلامامأاًقئاعجاوزلالّكشينأنمفوخلاو
–رشعيناثلانرقلايفالإجاوزلاةركفلدودحماللاوهيزنلاّيباجيإلارّوصتلا
جاوزلاّرسىلإةركفلاترّوطتذإ،)430–354(سونيطسغوأسيدقلاميلاعتبِقع
حيسملاثدحّنأىلإهذهةّيتوهاللاةّيرظنلليساسألادصقلابهذيو.سّدقملا
ّرِسَكَف.دّدحمّيناسنإجاوزىلعّلديةايحلاةقيقحيف)هتمايقوهتوم،هتدالو(
ًةمالعوةسينكلاعمحيسملاداحتالاًديسجتّيحيسملاجاوزلاّدعيسّدقم
ّلكباهنوفّقلتينيذللةمعنلامّدقييذلاةمايقلايفّيصالخلاثدحللاًراضحتساو
.ةرادج

٢٥٧جاوزلا



اذه.ةنكمملاصالخلاةبرجتلدّدحمناكموهةأرملاولجرلاداحتاّنإ:ينعياذه
نترامّنبتيملو.لالحنالللباقريغ،اًمامتهلثموه،ّيهلالاداحتاللدّسجملاداحتالا
ةبسنلابجاوزلاف،ةّيرظنلاهذهةّيتناتستوربلاسئانكلاالو)1546–1483(رثول
هّنأالإ،ةكرابمةناكموذهللانمعوضومٌسّدقماًضيأّهنكلوّيويندرمأمهيلإ
.ّيقيقحلاىنعملاباًسّدقماًّرسسيل
تارّوطتلاّدضحفاكتوّيندملاعيرشتلاةطساوبجاوزلاةيامحببلاطتةّيحيسملاّنإ
ريرحتتارّوطتلاهذهتحتجردني.هّتيراكتحادّدهتيتلاةّدجتسملاةّيعامتجالا
)ةّيحابإلاوهجراخوجاوزلالبقةيسنجلاتاقالعلاًالثم(ةّيسنجلاةايحلا
ةكرتشملاةايحللةّيقوقحلاةاواسملاو،قالطلاًالثم(جاوزلاقوقحيفتارييغتلاو
تاونسلايفهسفنضرفّيعامتجالالّوحتلاّنإ.)جاوزلاعماًّيسنجنيّيلثملانيب
سئانكلاىّتح؛ضعبلاامهضعبعمنيسنجلانيبةقالعلالاجملماكلاطيلةريخألا
ةّيقوقحلاةاواسملانعمويلاعفادتيهف،هنمربعلاتصلختسادقاهسفنةّيحيسملا
.اهيلعلجرلاةموميقلّيديلقتلارّوصتلانعيلاتلابّتلختوةأرملاولجرلانيب
ّتلختدقّةيحيسملاسئانكلاّنإفةفلتخمنايدأوفئاوطنيبجاوزلاىلإرظنلابو
.نكممّدحدعبأىلإاًحتفنماًفقومتّنبتوهلضفارلامراصلااهفقومنع

ستنأرتيب،ربورغرتنوغسناه
؛ةّبحملا؛ةّيسنجلاةّيلثملا؛ةلئاعلا؛ّيسنكلاجاوزلا/سّدقمّرسكجاوزلا:ةلصتاذعيضاوم
.قالطلا؛تاجوزلادّدعت

)ةيمالسإرظنةهجونم(حاكنلا/جاوزلا
،ةينوناقو،ةيقالخأو،ةيعامتجاةسسؤمماعلايمالسإلاموهفمللاًقبطجاوزلاربتعُي
اًيندماًدقعهقفلابسحبربتعُيو،يعامتجالاءانبلاو،ةيرسألاةطبارلاساسأوهف
نيبومهنيبًالئاحفقتقئاوعكانهنوكتالامدنعةأرملاولجرلانيبمرُبي
.امهجاوز
هلقلخامنإو،ضرألاهجوىلعاًديحومدآكرتيملهللانأنآرقلايفءاجدقل
مدآناكسإةصقاهيفهللاركذيتلاةيآلاف.)1ةيآلا4ءاسنلاةروس(ءاوحهجوز
نُكسٱُمَداَءـٰـَيَو﴿ةلئاعكهجوزعمامنإو،هدحولةنجلاهنكسيملهللانأنمضتتةنجلا
.)19ةيآلا7فارعألاةروس(﴾َةَّنَجلٱَكُجوَزَوَتَنأ
ساسأيهفناسنإلاةعيبطيفةدوجومةلأسمنيسنجلاالِكنيببذاجتلانإ
ةسسؤملةريبكةميقنيملسملاةيبلغأيطعيكلذل،يرشبلاسنجلاةيرارمتسا
ةيفطاعلاهزئارغعبشينأاهلالخنمعيطتسيناسنإلانألكلذو،جاوزلا
ليبسلاكولسقفوةنينأمطلاونامألاو،ةقثلاو،سنجلاو،بحلاكةيدسجلاو
.ميقتسملا

حاكنلا/جاوزلا٢٥٨



ىلعمهثحيوجاوزلاىلعسانلانمتاوابزعلاوُبْزُعلاميركلانآرقلاعجشي
.)33–32ةيآلا24رونلاةروس(جاوزلالبقسنجلاةسرامممدعوفافعتسالا
امنإو،بسحفةايحلاكيرشرعاشمطقفحرجيالهنألكلذوانزلانآرقلامرحدقلف
.عمتجملاوةلئاعللينوناقلاو،يقالخألاو،يعامتجالاءانبلاىلعاًبلسرثؤياًضيأ
،هلوسروهللاننُسنمةّنُسجاوزلانأبسانلاهثيداحأنمريثكلايفدمحميبنلاَمّلع
لمعيملنمف)ص(هننسنمةنُسحاكنلانأبةشئاعنينمؤملامأهتوراميفلاقدقلف
هاوراميفيراخبلاحيحصيفاًضيأءاجو.)ةجامنباننسرظنأ(هنمسيلفهتنسب
بابشلارشعماي»:ًالئاقبابشلارشعمىلإثدحتثيحدمحميبنلانعدوعسمنبا
هقفلابسحبحاكنلل.)يراخبلاحيحصرظنا(«جوزتيلفةءابلامكنمعاطتسانم
الإحاكنلادقعنيالف،دوهشلاطورشلاهذهنمف،اهبالإحصيالناكرأوطورش
لبقنمامهرايتخامتي،نيتأرماولجرروضحبوأ،لاجرلانمنيدهاشروضحب
ىلعنيملسملاةيبلغأثحت.حاكنلادقعىلعادهشيلامهرايتخاضحمبونيجوزلا
نمطوغضلاةسرامممدعونيفرطلااضربوةدارإلاضحمبةايحلاكيرشرايتخا
ًالوؤسمةقهارملانسىدعتلقاعناسنإلكنأىريمالسإلانألكلذو،ةلئاعلالبق
ةيمهأىلعنارقلادقعصخياميفدمحميبنلادكأكلذل.هتافرصتوهلامعأنع
معديالنآرقلانأنممغرلاىلعو.)يراخبلاحيحصرظنا(،ةأرملاةقفاوم
تاجيزلانمريثكلاكانهنأالإلاكشألانملكشيأبةيرابجإلاتاجيزلا
.ةيرابجإلا
،يحورلاويويحلاناسنإلاروطتلقالطإلاىلعلضفألاطيحملاةلئاعلاربتعُت
ةروس(هللادوجوىلعًاليلدوةمالعجاوزألانيبةمحرلاوبحلانآرقلاىريو
يفءاجامكو،هللاحمسدقلفتاجيزلاعاونأصخياميفامأ.)21ةيآلا30مورلا
لجربةملسملاةأرملاجاوزتقولاسفنيفمرحوةيباتكلاةأرملابجاوزلابنآرقلا
دقفمالسإلانيدبنونيدياللاجربتاملسملاجاوزصخياميفامأ.ملسمريغ
.ديدجنمشقانُتنأبجييتلالئاسملانمنادلبلاضعبيفهذهانمايأيفحبصأ

لانوأيقحليعامسإ
.سنجلا؛قالطلا؛ةينيدلاةرطفلا؛عمتجملا؛ةأرملا؛ةلئاعلا؛انزلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
نع،1864:ثيدحلامقر،حاكنلالضفيفءاجام1باب،حاكنلاباتك:ةجامنباننس.1

.ةشئاع
،5066:ثيدحلامقر،مصيلفةءابلاعطتسيملنم3باب،حاكنلاباتك:يراخبلاحيحص.2

.دوعسمنبانع
.ةريرهيبأنع،5136:ثيدحلامقر،حكنيال42باب،حاكنلاباتك:يراخبلاحيحص.3

٢٥٩حاكنلا/جاوزلا



)ةيحيسمرظنةهجونم(سّدقملارسلا
ةّيسنكتامدخنمددحمددعىلإةيحيسملاسئانكلاةفاكيفمويلارسةملكريشت
هلوقتاملاًقفو،ةصاخةقيرطبصالخلااهيلعنولصاحلاىقلتياهلالخنم،ةصاخ
امك،سدقملاباتكلانمسيل«رس»حلطصملقيقدلاىنعملااذه.ةيحيسملاةديقعلا
.ةسينكلاخيراتنمةيناثلاةيفلألايفالإهدامتعامتيملهنأ
mysterionةملكلةمجرتةينيتاللاsacramentumةملكتناكةيادبلايف
ملو.هـللاةطساوبصالخلالمعاهبدصُقيو،«رس»ةطاسببينعتيتلاوةينانويلا
،ىطسولاروصعلايفالإةددحمةيسنكتامدخىلإريشيلحلطصملاىنعمصلقتي
ناكمكحضاولاريغنملازيالنكلو–اًزومروأةيزمرًالاعفأاهرابتعابكلذو
ددعدامتعامتيملو.«اًرس»هتيمستيغبنياهنمٌّيأوةيسنكلاتامدخلاهذهددع
ةيدومعملا:يهو،رشعثلاثلانرقلايفالإ،لقأالورثكأال،ةعبسلارارسألا
ةحسموفارتعالاوةبوتلاوسدقملانابرقلاوأايتسراخفألاو]نوريملا[تيبثتلاو
طقفةعبسلاةيسنكلالاعفألاهذهبهنأنونمؤملاىريو.جاوزلاوتونهكلاوىضرملا
كلذو،نينمؤملانيقلتملاىلإهـللاةمعنحنمو)يزمرلعف(زمرلانيبلصولامتي
هـللاالإةقالعلاهذهليعفتعيطتسيالو–حيسملاعوسيليصخشلّخدتةطساوب
حالصإلاللعياهسفنةجحلابو.ةسينكلاتسيلو،حيسملاعوسيلالخنمهدحو
ةيدومعملا:امهدمتعانيذللانيّرسلارشعسداسلانرقلايفيتناتستوربلاينيدلا
يفهـللاىلإةدوعهرابتعاب(فارتعالارسميجحتعم،طقفسدقملانابرقلاو
ةعبرألاوأةسمخلارارسألليباتكلاليلعتلابككشحالصإلانأل–)ةيدومعملا
ىلعنييحالصإلافالخب)1563–1545(تنيرتعمجمدكأكلذعمو.ىرخألا
ةيكيلوثاكلاسئانكلايفهباًفرتعملازياليذلاددعلاوهو،ةعبسيهرارسألانأ
.اذهانمويىتحةيسكذوثرألاو
ةيخيراتلاتاساردلاقيبطتلالخنمققحتيذلاسدقملاباتكلاملعيفمدقتلا
هتايحلالخاًيصخشرمأيملهسفنعوسينألوبقبمويلاحمسيصوصنللةيدقنلا
يأسيسأتبضرألاىلع

نم–ايتسراخفألاءانثتسابامبر–ةعبسلارارسألانمٍّ
مويلالافتحالامتياذكهو.نينمؤمللاهميدقتتارابعةغايصواهسقطديدحتلالخ
عوسيميلاعتساسأىلعتلكشتيتلاةسينكلاقفارموديلاقتربتعتيتلارارسألاب
تسسأترارسألانإلوقنلةيلاحلاةيتوهاللاةيؤرللاًقفواًمامتيفكياذهو.هلاعفأو
قحبمتيويصالخلاحيسملالمعةطساوب

.همساباهبلافتحالاٍّ
لمعتاهنأبةيبعشلاناميإلاةايحيفرارسألامهفاًنايحأمتينأبرغتسملانمسيلو
نمنيبقارمىدلريثياذهو.يصخشلاناميإلادهج،ريبعتلازاجنإ،رخّدتواًيتاذ
ىلعهطاقسإب،اذهنكلو.اًرحسنوكت،امٍدحىلإ،داكترارسألانأبكشلاجراخلا
)زمرلا(يزمرلالعفلانيبطبرلانإ.غلابمهفءوسربتعُي،ةيلعفلاةيسنكلاميلاعتلا
صالخللاًزيكرترثكألادعولارسلانملعجيسدقملانابرقلاميدقتةغيصو

سّدقملارسلا٢٦٠



لكشبدعولااذههلوقياملحمسينم.ةسينكلاةطساوبرسلااذهيقلتملهّجوملاو
رسلالانيس:قدأمالكبو،رمثملكشبرسلااذهلانيس،هبنمؤيو،لعفينأبيزمر
.هلىنعمالاًغرافاًسقطالإىقلتيالكلذفالخبو–هداعبألكب

شيبنامريهوتوأ
ةحسم؛ةمعنلا؛ريخألاءاشعلا،سدقملانابرقلا/ايتسراخفإلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيدومعملا؛ىضرملا

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةلودلاةطلس
.رخآصخشريثأتوةّوقولعفوةملكبصخشفرتعيامدنعةطلسرشبلابستكي
نوقنتعيو،هتربخوهتفرعميفنورخآهكراشيامدنعاًنأشوةبيهناسنإلابستكيو
نوكيو.امهمّدقينيذللانامألاوةيامحلابنوعّتمتيو،هريياعموةايحلاىلإهترظن
ّنألهبنوقثيمهف،هلنيعضاخلادنعةفولأمدعاوقلاحبصتامدنعاًيراسنوناقلا
نوناقتاذةعومجملّصاخلايأرلاّنألو،ةعّرشمةطلسكمهنمهبفَرتعمهعضاو
ةطلسلارّربيّيملسماظنيفةدارإلاوةربخلاوملعلاوقالخالاونيدلالوحدحاو
ةطلسنعثحبلاىضماميفّمتيناك.اهسفنلةلودلااهزيجتيتلاةّيرصحلا
ةعيبطيفاهفاشتكاّمتاًقحالو،هللانمعّرشمنوناقيفروتسدلاونوناقلا
هيفلزانتيّيعامتجادقعةطساوبرمألالصحثيدحلاخيراتلايفو.ناسنإلا
.مالسلالجأنممهتيّرحنمءزجنعدحاولانوناقلاتاذةعومجملادارفأعيمج
حضاولكشبةعيبطلاباتكةءارقنكميالذإ،ّيناسنإعنصنموهنوناقلاّنأالإ
وهّينوناقموهفمىلععيمجلامهافتف.هنمةلودروتسدقاقتشاةّيناكمإىلإلّصوتلل
ةركفكلذك.حلاصملاةيدّدعتنمهيفامبّرحعمتجميفاًدبأقّقحتيالضحملايخ
ىلإةبراضتملاراكفألاطسونيكراشملاذخأهنمىجُريّرمتسمحوتفمراوحةماقإ
فطاوعلابءيلمملاعيفهكاردإنكميالاًمهاواًرّوصتىقبت،حيحصلانوناقلا
هكردينأّرحعمتجملنكميفيكف.ةيهاركلاوّبحلاب،ةبيخلاولمألاب،تاظّفحتلاو
يفنامألاروعشمّدقينلهّنإف،لهجلاباجحبراوحلااذهةيطغتنكمأولىّتح؟اًذإ
فارتعالاَّمتنإو.لوهجملاىلإهعفدتتالجعىلعنوناقلاعضيسامّنإو،نوناقلا
اًروتسداًقبسمضرتفتةركفلاهذهّنإف،ةعّرشملاايلعلاةطلسلاهتفصبةلودلابعشب
روتسدلاوةلودلابسكتال.ةّيحالصواًضيوفتةلودلابعشناحنميةّيطارقميدو
،ّةيطارقميد(ةرَبتخملائدابملاباًّيلمريكفتلاضرفىلعرشبلاةردقنمالإامهتطلس
ةلودلاف.)ةاواسملا،ةّيرحلا(ةبّرجملانيناوقلابو)ةّيعامتجالاةلودلا،نوناقلاةلود
ديحونماضكاهتدايسّدتمتو،هذيفنتونوناقلاضرفةطلسىلعرّفوتتةّيدايسلا
روتسدّنأديب.نوناقلاقيبطتلجأنمّيدسجلافنعلالامعتساىلإّىتحمالسلل
هفئاظووهتطلسّدمتسيهتاذنمو،هذهتاطلسلالدابتةّيلمعيفهسفنّديقيةلودلا

٢٦١ةلودلاةطلس



نّمؤتو،ّةيطارقميدةقيرطبدودحلااهلعضتوةلودلاتاطلسعيمجرّربتيتلا
عيمجلةّيعامتجاةقيرطبلفكتو،ةّيرحبةلودلاةطلسنعاًديعبهتطلسناسنإلل
اًصرفوةشيعمللىندألاّدحلاَطورشةلودلايفمهتقثنوعضينيذلاسانلا
نوناقلاومالسلاوةيبرتلاوةلئاعلاةدعاقيهةطلسلا.مهتاوذقيقحتلةيواستم
اّهنكلو،ملعلاوداصتقالاةدعاقيهامك،ةلودلايفتاميظنتلاولمعلاعيزوتو
ّلك.طقفاهبكسمينمةدارإباهسفننعرشتنأتدارأولاًدادبتساواًملظلّوحتت
.اهمرتحيواهرّربيواهنعشّتفينمةفاقثيفرذجتتيتلاتاّيثيحلاىلإجاتحتةطلس

فوهشريكلواب
.ةلودلا؛ةّيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلاةطلسلا
نيدلخادةينيدلانوؤشلاريديوددحييذلاصخشلاوبصنملاةينيدلاةطلسلالثمت
حلطصماًضيأةيمالسإلاةينوناقلاعجارملايفمدختسُيكلذبناجىلإ.نايدألانم
مظنتيتلانيناوقلاعيرشتبموقييذلاصخشلاوهو«عرشملا»وأ،«عراشلا»
لجوهف،ةقلطملاةينيدلاةطلسلاىلاعتهللالثمي.ةيعرشلاوةيئاضقلالئاسملا
12فسويةروس(ىلاعتهللمكحلاف،نيدلايفيسيئرلاوىلعألاعراشلاهنأش
ىلعةقلطملاىلاعتهللاةطلسدنتستثيح،)52ةيآلا16لحنلاةروس؛40ةيآلا
يفلثمتىلاعتوكرابتهتدايسف.نوكلااذهلربدملاو،مكاحلاو،قلاخلاهنأشلجهنأ
ةروس(رمألاوقلخلاهلوهرمأبرخسمءيشلكف،ةقلطملاهتردقعوبنيدوجولاملع
بستكتساسألااذهىلعو.)54ةيآلا7فارعألاةروس؛120ةيآلا5ةدئاملا
يبنلاربتعُيكلذىلإةفاضإ.ةيهلإلاةدارإلاىلإدنتسياًعباطيهاونلاورماوألا
،ميركلانآرقلايفتءاجيتلايهاونلاورماوألاغلبهنألكلذواًعراشدمحم
ربتعُييبنلاناكنإو.نيملسمللةيفاضإاًماكحأكلذبناجىلإاًضيأوهعَّرشو
يتلاةينيدلايهاونلاورماوألانألكلذو،يزاجملاىنعملابعراشهنأالإ،اًعراش
ةدارإىلإدنتستتناكامنإويصخشلاهيأرنعةرداصنكتملنيملسمللاهعَّرش
الكلذل،ةيملعةطلسيهفةيعرشلاةمظنألايفءاربخلاةطلسصخياميفامأ.هللا
ةيكلاملاءاملعدحأيبطاشلايضاقلالاقدقل.عراشلاةفصمهيلعقلطننأعيطتسن
امدحىلإربتعُينأنكميدهتجيامدنعيضاقلانأب)1338/790ماعىفوتملا(
عيرشتقيرطنعىلاعتهللاةدارإغيلبتيفيبنلالعفبيدتقيهنألكلذو،اًعِّرشُم
نإفيبطاشلايأرلاًقبطو.نينمؤملارومأيفهداهتجابسحاهبمكحييتلانيناوقلا
ةيداهتجااًماكحأنوردصيالمهنألكلذو،عراشلالمعنولمعينيدهتجملاءالؤه
ةقباسلاةيئاضقلاوةيعرشلاماكحألالكىلإدانتسإلابنوموقياًضيأامنإوبسحف
ماكحألاكلتمييقتبنوموقيثيح،مهيديأنيبيتلاةلأسملاكلتبةقالعاهليتلاو

ةينيدلاةطلسلا٢٦٢



ميركلانآرقلارمأامكو.ةبسانملاماكحألارادصإىلإاولصوتييكلاهتلدأسسأو
تاعمتجملايفرمألايلوأةعاطبكلذكرمأهنإف،هيبنةعاطبوىلاعتهللاةعاطب
يلوألنأىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإو.)59ةيآلا4ءاسنلاةروس(ةملسملا
ال،يمالسإلاموهفمللاًقبطو،ةطلسلاهذهنكلو،ملسملاعمتجملاىلعةطلسرمألا
دئاقيأعيطتسيالفكلذل،يسايسعباطتاذةطلسامنإو،ةينيدةطلسربتعُت
نمضوفمهنأبيعدينأ،ةفيلخلابقلهسفنىلعقلطأنإو،مكاحوأ،يسايس
.همسإبمكحيهنأو،ىلاعتهللا

ناجروتبلاط
أدبم؛ةعيرشلا؛ةيمالسإلاةعيرشلايفيضاقلا؛نيدلا؛ةفالخلا:ةلصتاذعيضاوم
.هللاةدارإ؛ةيطارقويثلا؛ىروشلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيفلسلا
وأىضقناوىضمامينعتيهوفلسلاةيبرعلاةملكلانمةيفلسلاحلطصمقتشي
صاخشألاىلعلصألايففلسلاةملكقلطتكلذل.ةبارقلايوذوءابآنممدقتنم
يضاملايفًةصاخفلسلاحلطصمقلطيرمألاعقاويفو.لبقنماوشاعنيذلا
نيملسملانملوألاليجلايأنيعباتلاودمحمباحصأنملئاوألانيملسملاىلع
ثبشتيوفلسلاجهنمعبتيصخشلكبستنيكلذلاًقبِطو.ةباحصلادعبرهظيذلا
يبنلاراثآعابتأيأرثألالهأك،نييفلسللىرخأباقلأدجوتامك.ةيفلسللمهمولعب
ًالاصتاثيدحلابةعامجلاهذهلاصتاببسبو.هدعبنمتءاجيتلاتايصخشلاو
ًةعومجمهللتبثتاهنأامب،ةيتافصلاببقلتكلذكو،ثيدحلالهأباًضيأىمستاًقيثو
.تافصلانم
ةلحرملا:اهروطتيفةيفلسلااهبترمةزيمتملحارمثالثنيبزيمننأاننكمي
رشععبارلاوثلاثلانينرقلانيبامىطسولاةلحرملامث،عساتلانرقلايفىلوألا
باحصأةيفلسلاعابتإىدأ.رشعلاعساتلانرقلايفةرخأتملاةلحرملااًريخأو
مهف،لقعلاىلالقألكشبو،ثيداحألاىلاءيشلكلبقدانتسإلاىلإفلسلا
ىلعةيفلسلاءاملعرظنيببسلااذهلو.يأرلاوسايقلابلمعلاىلعنوضرتعي
ىفوتملاسنأنبكلاممامإلاو767/150ةنسىفوتملاةفينحيبأللاثملاليبس
.بايتراوكشبمهاعبتأو795/179ةنس
855/241ةنسىفوتملالبنحنبدمحأروهظدنعةيقيقحةيمهأةيفلسلاتبستكا
ئدابمتغاصيتلاتايصخشلانمربتعيثيح،يلبنحلابهذملاهيلإبستنملا
نبدمحأهيجوتفصولاًبلاغةيفلسلاحلطصممدختسيببسلااذهلو،يفلسلاركفلا
نباةرتفيفًةصاخ،قحالتقويفمتفرايتلااذهريوطتوميظنتامأ.هعابتأولبنح

٢٦٣ةيفلسلا



ةنسىفوتملاةيزوجلاميقلانباهذيمالتزربأو،1328/728ةنسىفوتملاةيميت
.ركفلااذهلجهنمعضويفريبكلكشبمهاسيذلا1351/751

ةينالقعلليطعياًديدجاًمهفجهتنينيتيصخشلانيتاهروهظدعبيفلسلاركفلاذخأ
نمصوصنلارهاوظبذخأتةقباسلاروصعلايفتناكامدعب،عسوأًالاجمةينيدلا
فرتعت.ةنسلاونآرقلاقايسيفاًمئادىقبيروطتلااذهنأالإ،ةنسلاونآرقلا
تايآلاريسفتيفًةصاخو،لقعلاىلعدمتعملايصنلاريسفتلاباًمومعةيفلسلا
ةقيرطيفةبلاغلاةمسلارذحلاوأقفرلاناكامدعبروطتلااذهءاجو،ةهباشتملا
ةرتفيفىنعمنمرثكألمتحتيتلاتايآلاوأةهباشتملاصوصنلاعملماعتلا
يرورضريغرمأتايآلاهذهليوأتنأاًضيأنوريمهو،لئاوألافلسلا
هذهلنأداقتعالاوناميإلابءافتكالاوهمهيأردحىلعحيحصلاو،حيحصلاو
نوريببسلااذهلو،ريسفتلايفقمعتلاوبعشتلاىلإءاجتلالانوديناعمتايآلا
ريغرمأقلخلابهللاةهباشمرهظتيتلاةينآرقلاتايآلالوحلادجيفضوخلانأ

دي﴿صةروسنم75ةيآلايفلاثملاليبسىلعةهباشملاهذهركذءاج.يرورض
شرع﴿ةرابعاًضيأتدروو﴾هللاهجو﴿ةرقبلاةروسنم115ةيآلايفو﴾هللا
.10سنويةروسنم3ةيآلاو7فارعألاةروسنم54ةيآلايف﴾هللا
دقف،ةهباشتملاتايآلاتاليوأتوريسافتةفرعمبنيمزلممهسفنأنويفلسلادجيمل
هلسيلوهتاقولخمنمدحأهلثاميالوهللاهبشيءيشسيلنأباًديدحتنينمؤماوناك
تاذلاميسجتبانتجا:يتآلاكيفلسلاجهنملاصيخلتنكمي،قايسلااذهيفو.ريظن
زجعلابفارتعالاو،تافصلاوءامسألانمهسفنلهتبثأاملكهللتابثإلاوةيهلإلا
.لئاسملاهذهيفةرورضالبناضوخيبلقلاوناسللاكرتمدعويتاذلا
،قحالتقويفالإةهباشتملاتايآلليفرحلاليوأتلاقيرطنوكلسينويفلسلاأدب
يفعوقولاىلإىدأاماذهو،صنلليرهاظلاىنعملاذخأباوعرشامدنعكلذو
تافصلاكيناعملاةددعتملاةيهلإلاتافصلابقلعتياميفًةصاخوةنراقملاةيلمع
.هجولاوديلابةطبترملا
كلذو،نيدلاءايحإةداعإةيغبًةيديدجتًةيمدقتًةيحالصإًةكرحيفلسلاركفلاشاع
نيدلالامجةدايقتحتداليملادعبرشععساتلانرقلانميناثلافصنلايف
–1865(اضرديشرو)1905–1849(هدبعدمحمو)1897–1838(يناغفألا

باهولادبعنبدمحمميلاعترضاحلاتقولايفنوعبتينييفلسلانأالإ،)1935
لمحي.ةيميتنباولبنحنبدمحأعابتأنماًضيأوهناكيذلا)1787–1703(
امنيب،ديدجتلاىلعاًحتفنماًيفلساًركفةيحالصإلاةكرحلااوداقنيذلانويفلسلا
.ينيدلاديدجتلانمعونلكضراعتىرخألاةيفلسلا

نَسأرمعم
.ةلبانحلا؛ةيومالسإلا؛ةيمالكلابهاذملا؛ةيلوصألا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

ةيفلسلا٢٦٤



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ءامسلا
مادختسالايفةدوجومةيغالبةراعتساوه)ءامسلايفدوجولا(ءامسلاريبعت
يفّيضرألاتوملادعبناسنإلادوجوىلعةلالدللّيمويلاّيحيسملاّيوغللا
كلذلو)13:12ىلوألاسوثنروك(«هجولاًهجو»هللاعمةلمتكملاةعامجلا
ريبعتّنإفرصتخملكشبو.لمتكمبسانمملاعيفوةّماتةداعسيفاًدوجونوكي
ةظحالملاردجتو.هللاىدلةّيدبألاةايحلاىلعةلالدللّةيغالبةراعتساوهءامسلا
ىطسولانورقللامكسّدقملاباتكللةّيكلفلاتارّوصتلاراطإيفءامسلاّنأىلإ
،)سّدقملاباتكلاموهفميف(ءامسلاةّبققوف:يضرألاملاعلاقوفناكملاىلإريشت
نورقلاموهفميف(ضرألاصرقبطيحتيتلاةريخألاءامسلاةرشققوفو
نمرخآلابناجلاىلعو،ةهولألاشرعبصتنيءامسلاةّبققوف.)ىطسولا
هللرخآاًمساءامسلاريبعتحبصينألبقو.هللاطقفدجويةريخألاءامسلاةرشق
قوفهلإلااًّيفرحهيلعقلطأامىلعًالاثمىضماميفةّيكلفلاملاعلاةروصتناك
رصعلايفةّيكلفلاتافاشتكالادعبملاعللّيروصلاموهفملااذهيغُلأدقل.ّيويندلا
.هللابنيدحتملارشبلاةعامجلرخآمساطقفنآلايهاًريبعتءامسلاف.ثيدحلا

شيبنامريهوتوأ
.ةنونيدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةَّنُسلا
امك،ةيقلخةفصوأريرقتوألعفوألوقنمدمحميبنلانعدرواملكيهةَّنُسلا
مّسقي.دمحمةيصخشاهلمحتيتلاةيقلخلاوةينيدلاةوسألااهنأىلعاهمهفنكمي
ةنُسلاوةيلعفلاةنُسلاوةيلوقلاةنُسلا:فانصأةثالثىلإةيوبنلاةنُسلانيملسملاءاملع
.ةيريرقتلا
نينمؤملارمأيهللانألكلذو،نيدلايفنآرقلادعبمهملايناثلاردصملاةنُسلالثمت
ةيآلايفدرواماذهو،اهبىذتحيًةودقهذاختاوهعابتاودمحمهبءاجامقيدصتب

ءاسنلاةروسنم80و64و59و14و13ةيآلاو3نارمعلآةروسنم32و31
اذهو،نآرقلاحيضوتبهللاهرمأدقفدمحمامأ.33بازحألاةروسنم21ةيآلاو4
هللافصي68ملقلاةروسنم4ةيآلايفو.16لحنلاةروسنم44ةيآلايفركذام
اذهلةيصخشلابناوجلاىلإاًضيأريشيوميظعقلخوذناسنإهنأىلعاًدمحم
.ًةودقذختُتنأبجييتلا،يبنلا
632ةنسدمحمةافودعبىلوألاةثالثلانورقلايفاهيلعقلطيةَّنُسلاةملكتناك
حبصتلةرابعلاراصتخإةيلاتلادوقعلايفّمتمث.هللالوسرّةنُسةرابعداليملادعب
/814ةنسىفوتملايدهملانبنامحرلادبعِملاَعلاقَّرف.ةدئاسلايهةّنُسلاةملك

ةدايسيوذصاخشأنعاًضيأثدحتهنكلو.ةّنُسلالهأوثيدحلالهأنيب198

٢٦٥ءامسلا



ءاملعةّمثناكهنأحضوياماذهو.نيصاصتخإلاالِكيفةيلاعةفرعمبنوعتمتي
اذه»ةلمجلاهذهنأىتح.ثيدحلاوأةّنُسلاةساردىلعامإاوزّكرتقولاكلذيف
لبنحنبدمحأبتكيفةمدختسملا«اهبىدتقُيننسةسمخىلعيوتحيثيدحلا
نيبزييمتلاّمتهنأىلإريشت،يلبنحلابهذملاسسؤم،855/241ةنسىفوتملا
نيبزييمتلاأدبعساتلانرقلاةيادبيفو.نماثلانرقلايفثيدحلاوةنسلاحلطصم
.نيتفدارتمنيتملككنالمعتسياحبصأىتحاًئيشفاًئيشرمضينيحلطصملا
عمقيثولاصتابسردُتنأبجي،نيدللمهملايناثلاردصملايهةّنُسلانأامبو
،ةيقيبطتتاسراممىلإةينآرقلارماوألالّوحتيتلاةنسلانيبءاملعلاقرفي.نآرقلا
رماوأفشكتيتلاّةنسلااًضيأدجوتامك.ةينآرقلاتايآلارسفتيتلاةنُسلاو
ثالثلاننسلاهذهبةياردىلعنكيملنمو.نآرقلايفركذُتمل،ةديدجتامرحمو
ةالصلانأ،لاثملاليبسىلع،دجن.حيحصلكشبهقبطيومالسإلامهفينأنكميال
.ةيوبنلاةنسلاةقيرطنعالإاهئادأةيفيكحضوتملكلذل،ليصافتنودتضرف
هسفن،ةيقالخألاوةينيدلارومألايفهبىذتحيًالاثمناكيذلا،دمحمحنميمل
اذإهباحصأرواشيناكو.ةصاخًةربخوأةًءافكبلطتتيتلالئاسملايفةيولوألا
ضعبنععجارتهنأدجنكلذل.ةيركسعوأةيحالفوأةيبطلئاسمبرمألاقلعت
،ملسمةياورلاًقبطو.هباحصأةحيصنبلطنأدعبةلوقعمتاحارتقإلبقوهراكفأ
نيذلاهباحصأةجلاعملتقولاكلذيفءابطألارهشألاثملاليبسىلعيبنلارضحأ
لبقشيجلاتابيترترييغتبيبنلاماق،يدقاولاةياورلاًقفوو.ضرملامهيفلزن
هسفنردصملايفو.هباحصأدحأنمحارتقاهءاجامدعب،624/2ةنسردبةوزغ
بحاصناكو،قدنخلاةوزغىمستةيركسعةهجاومرثإقدنخلارفحبماقهنأدجن
حيقلتبهتاحارتقاتناكامدنعو.656/36ةنسىفوتملايسرافلاناملسةركفلاهذه
نمدمحمنكيمل،داصحلاىلعيبلسرثأاهلةرونملاةنيدملايفليخنلاراجشأ
اماذهو،مهايندرومأبهنمملعأسانلانأبفرتعالب،يصخشلاهيأربنيكسمتملا
.ملسمحيحصيفرِكُذ
،كلذلجأنم.ريكفتولمأتنوددمحملامعأديلقتبجيالهنأةصقلاهذهحضوتو
اهنمتطبنتسايتلاهلاعفأودمحملاوقأعبتينأبجينمؤملانأىلعءاملعلادكأ
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةينيدلالئاسملابرمألاقلعتاذإالإاذه،ةماعلائدابملا
لكألايفهتاداعك،هكولسوهلاوقأنعجرخاملكيهو،ةمزلمريغننس
عمتجملاعمفيكتتيتلاهبادآو،ةيناسنإلاهصئاصخوهسبالمو،برشلاو
نماهلامعتساسيلو،هطيحميفةلوادتملاةيمويلامادختسإلاتاودأوهفارعأو
.ةيمازلإلاننسلا
نألكلذ.دمحمنعةلطابلالاوقألاراشتناعنمنماًدوهجمءاملعلالذبدقو
لثماهتيامحّمتتمل،ةقحاللالايجألاىلإةّنُسلالقناهلالخنممتيتلاثيداحألا

ةَّنُسلا٢٦٦



هذهمييقتل.ةعوضومثيداحأةيمالسإلاتافلؤملاضعبيفدجوتو.نآرقلا
.يهيجوتأدبمكنآرقلاىلإءوجللايه،اًنامأرثكأةقيرطجاهتنامتيثيداحألا

لانوأيقحليعامسا
.ديلقتلا؛ةيوبنلاةريسلا؛دمحم؛ثيدحلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.رباجنع،5745مقر،73...ءادلكلباب،مالسلاباتك،ملسمحيحص.1
.53ةحفص،1ءزجلا،يزاغملا،يدقاولا.2
.445ةحفص،2ءزجلا،يزاغملا،يدقاولا.3
نبعفارنع،6128مقر،141...لاثتمالابوجوباب،لئاضفلاباتك،ملسمحيحص.4

.جيدخ

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةروسلا
114ىلعنآرقلايوتحي.ةينآرقلاتايآلانماًددعمضتيتلاةدحولاةروسلاينعت
اهرصقأوةيآ286نمنوكتتيتلاةرقبلاةروساهلوطأ،لوطلاةفلتخمةروس
مسااهيلعقلطيىلوألاةروسلاف.اًمساةروسلكلمحتامك.108رثوكلاةروس
ةيرهوجتاملكنمروسلاءامسأطبنتست.«سانلا»ةريخألاةروسلاو«ةحتافلا»
نكميامك.يبنمساتالاحلاضعبيفوأنيعمناسنإمساك،روسلايفتمدختسا
يذلافرحلانوكيوألامعألانملمعوأةددحمةيضقنعربعتةملكنوكتنأ
نمةعامجمسانمكلذكروسلاءامسأجرختست.اهلةيمستةروسلاهبأدبت
روسلاضعبكانه.تاناويحلاءامسأنموأبكاوكلانمبكوكوأتاعامجلا
روسلاءامسأنأنورينيملسملانمريثكلانأامك،مسانمرثكألمحتيتلا
.دمحملَبِقنمتدّدُحنآرقلايفاهبيترتو
تلزنيتلايهو،ةيكملاروسلا:نيفنصىلإروسلامسقنت،يحولاخيراتىلإاًدانتسا
.ةرجهلادعبتلزنيتلايهو،ةيندملاروسلاو،داليملادعب622ةنسةرجهلالبق
ةروس86دجوت،يمالسالاديلقتلايفةيادبلاذنمهبفرتعملاميسقتلااذهلاًقفوو
ةلأسمحضوتتايآىلعمومعلايفةيكملاروسلايوتحت.ةيندمةروس28وةيكم
لمحتوةريصقيهو،ةيقالخأتاعوضوموءايبنألاصصقوةرخآلاوهللابناميإلا
متهتف،يدرسلابولسألابةمستملا،ةيندملاروسلاامأ.باجعإللةريثموةيوقاًظافلأ
.ىرخألاةينيدلاتاعامجلاعمتاقالعلاوةيقوقحلااياضقلاوتادابعلاةلأسمباًبلاغ
طبترملاميسقتلاعماًمئادقفاوتيالةروس114ىلإنآرقلاميسقتنأركذلابريدجلاو
ةيلاحلاةخسنلايفو.ةفلتخمعيضاوماهسفنةروسلايفاًنايحأدجنلب،امعوضومب
ددعركذعقيامك.ةيندموأةيكميهلهو،اهتيادبلبقةروسلامسادجوينآرقلل
متياماًبلاغو.ةالصلاوأتادابعلايفنآرقلانماًروسنولمسملاأرقي.ةروسلاتايآ

٢٦٧ةروسلا



ةروسكلذكو،ةالصلاروسبةفورعملا،ةريصقلاروسلانمرخاوألارشعلاةءارق
.67اهمقروكلملاةروسو36اهمقروسيةروسو1اهمقرو،ةحتافلا

رلَزوـگءارسإ
.ةمالعلا؛نآرقلا؛ةسدقملابتكلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةسايسلا
ةهجونمو.خيراتلارمىلعةديدعتاريغتةسايسلاوةيحيسملانيبةقالعلاتدهش
،ةيعقاولاجذامنلاويرايعملايتوهاللاروظنملانيبزييمتلابجيةيحيسمرظن
نيبةقالعللجذامنيلياميف.ةيتوهالتاريربترارمتسابدجتتناكةريخألاهذهو
نعةزيامتمتسيلاهنكل،أدبملاثيحنماهفالتخامغرو،ةسايسلاوةسينكلا/ةديقعلا
.اهضعب
نورقلالالخاميسالو،ةيويندلالامعألاكلتلضفروأةسايسلانعيلكداعتبا.1
يفاًيمسراًنيدةيحيسملانيطنطسقكلملانالعإلةقباسلاىلوألاةثالثلا
.ةينامورلاةيروطاربمإلا
اميسالو،ةيهيدباهنأىلعاهيلإرظنُيناك،ةسايسلاوةسينكلانيبةلصأتـمةدحو.2
لجأنمعارصىلإرشعيداحلانرقلانماًءدبتدأيتلاو،ىطسولاروصعلايف
.ةيويندلاوةيسنكلاةطلسلانيبيسايسلاقوفتلا
مهسفنأمهانهنويسنكلاةداقلاناكاماًبلاغو،ةسايسلاىلعةسينكلاةنميه.3
.اًضيأةسينكلاةدايقمهسفنألاوعدا)نويحيسم(ماّكحوأ،نويسايسءامعز
هبزيمتتتناكو«ابابلاـروطاربمإلا»حلطصميفناككلذنوكيامحضوأو
اًضيأتناكةيحيسملاةيلوصألاوأةيلماكتلانكلو.ةريثكةيسكذوثرأسئانكنم
.هاجتالااذهىلإليمت
اهتيادبةنميه،اًيحيسماهلوبقبعصيناكهذهو،ةيحيسملاىلعةسايسلاةنميه.4
نيدلا»ةسايستناكو.)ةلودلانم(يئادعداحلإاهتياهنوقاطنلاعساواًزييمتتناك
.لدتعملاجذومنلا«ةيصخشةلأسم
ريرحتباقعأيف،امهنيبينواعتلاشياعتلاوأ،ةسينكلاوةلودلانيبلصفلا.5
ةدعدعبحبصأوثيدحلارصعلايفأدباذهو.ةيحيسملاةنميهنمعمتجملا

جذامنةثالثزييمتانهنكميو.نيرشعلانرقلايفدئاسلاجذومنلاتاعارص
:لقألاىلعةليدبةيساسأ
،)ًالثماسنرفيف(ةيناملعلا–
،)ًالثمةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف(يحيسملا-يدوهيلايندملانيدلاو–
.)ًالثميموكحلايسنكلااهنوناقوايناملأيفامك(ءاّنبلاشياعتلاو–

ةسايسلا٢٦٨



ةرتفلايفةصاخو،لقتسموعساويتاسسؤملكيهاهلةقلغمةيفئاططاسوأ.6
ةرحلاةيليجنإلاتاعامجلاضعب.نيرشعلاورشععساتلانينرقلانيبةيلاقتنالا
.هتاذهاجتالااهيدلةينيسمخلاسئانكلاو
:يلياميفهصيخلتنكميفةيليجنإلاسئانكلاوةيكيلوثاكلاةسينكلافقومامأ

listeٌدعبهللب،بسحف)دقتعملاةيرح(ةيصخشةلأسمسيليحيسملاناميإلا
لالخنمةصاخو،ةماعلاةايحلاىلعريثأتهلنوكينأيغبنيواًضيأيسايس
ًةرشابمةيسايستافصووأفقاومةيأطابنتسازوجيالنكلو.نييحيسملاكولس
.ناميإلااذهنم
ناميإلاوأليجنإلانمةدمتسملاةيقالخألاتامازتلالانعاًضيأثيدحلانكميو
.ةيئاوشعنكتملنإوىتح،ةعونتمةيسايستارايخىلإيدؤتدقاهنكلو،يحيسملا
ةيليجنإلاةسينكلازكرتددصلااذهيفو.ةلوبقمريغًالثمةيرصنعلانوكتكلذبو
ىلعكلذنعرّبع)1965–1962(يناثلايناكيتافلاعمجملاو.ةيديقعاياضقىلع
:يلاتلاوحنلا
نكلو.ةددحمةلاحيفاًنيعمًالحرومأللامةيحيسمةرظنحرتقتاماًبلاغ»
مكحىلإةيعرشلاوصالخإلانماهسفنةجردلابنولصوتيدقنيرخآنييحيسم
ىلإنوريثكنورخآرظنيامدنعو.اًبلاغلاحلاوهامك،اهتاذةيضقلايففلتخم
ةحضاوةجيتناهنأىلعةلوهسب،نيفرطلاةبغردضتناكنإو،ةكرتشملالولحلا
هذهكتالاحيفكلميدحأالنأبديكأتلاباًحضاونوكيساهنيح،ليجنإلاةلاسرل
.)43مقر،ءاجروحرف(«.يصخشلاهيأربوهسفنبةسينكلاةطلسرصحيفقحلا
ًالثمةيعامتجالاةيوبابلاتاروشنملايفهدجنددحملكشبفقوملااذهنعريبعتلاو
.ةيتناتستوربلاةيعامتجالاقالخألايفوةيكيلوثاكلاةسينكلايفةهباشمقئاثوو
ميلعتلا(ًالثمليلعتلالكشك،ةيليصفتاياضقيفسئانكلانيبتافالتخاكانه
وأكلذبةطبترملاةطلسلالكشو،)سدقملاباتكلابناجىلإيعيبطلاقحلاو
ةسينكلااهضفرتامًةداعرومألاهذهو،نيينيدلاءامعزلليسايسلاطاشنلالكش
.ةيكيلوثاكلا

رلومسيناهوي
.ةلودلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةسايسلا
ةمدخوعمتجملاةدحونامضواهرييستوةلودلانوؤشميظنتنفيهةسايسلا
اًيلكيهةسايسلارهظُت.بعشلامكحوسانللماعلاريخلاةياعروةماعلاةحلصملا

نمورخآىلإرصعنمفلتختةسايسلاميظنتةيلمعنأيأ،ًةيكيمانيدًةغبص
تاءارجإلاةفاكعتمتتالببسلااذهلو،رخآىلإعمتجمنموىرخأىلإةقطنم

٢٦٩ةسايسلا



عمتجملخادوروصعلانمرصعيفاهذاختامتاذإةلماشلاةيحالصلابةيسايسلا
.نيعم
،ةحورطمةيسايسعيضاومصوصخبددحمهيجوتىلعيوتحيالًالثمنآرقلاف
لئاسماًضيأحضوتنأنكمييتلاةماعئدابملوححئاصنلانمةلمجبيفتكيوهف
لكيفذيفنتللًةلباقنوكتوسانلاعيمجنماهكاردإنكميلكشبيسايسلالاجملايف
لحورزآتلاوةاواسملاوةلادعلاوةيرحلاركذنئدابملاهذهنمو،ناكمونامز
يفدرواماذهو،قدصلابيلحتلاوةيلوؤسملالمحتورواشتلاةطساوبلكاشملا
ةروسنم8ةيآلاو16لحنلاةروسنم90ةيآلاو4ءاسنلاةروسنم58ةيآلا
.3نارمعلآةروسنم159ةيآلاو42ىروشلاةروسنم38ةيآلاو5ةدئاملا
يبلتميقنمةعومجمىلعزكرتةسايسبيصوينآرقلانأانههجاتنتسانكميامو
.ةددحمتابلطتمبكاوتوةنيعمتاجايتحا
نوسرامينيذلاصاخشألاىَّمسينيملسملادنعةيسايسلاديلاقتلايفهنأامك
بهذملاباحصأىنبتي.نينمؤملاءارمأوأءافلخلاوةمئألابةيدايقلافئاظولا
بهاذملاتذخأمث،مامإلاوةمامإلالكشيفمكاحلاومكحلاةيضقيعيشلا
عقودقفةيسايسلاةطلسلاامأ.ةعيشلااهتددحيتلاتايمسملاهذهدعباميفىرخألا
نأةعيشلانمريثكلاىري.ةدايسلاباحصأنعثحبلاةيلمعنمضاهلوحلادجلا
ركنأنملكنأنوريامك،نيدلالوصأدحأيهةطلسلابعتمتتيتلاةمامإلا
كلذل،نيدلالصأمهيأربسحاًذإةمامإلادعت.نيدلاسسأدحأركنأدقفةمامإلا
ىرتةعيشلاءانثتسإب.بعشلاتارايتخاوءاوهألًةضرعكرتتنأحمُسيال
.ةيعامتجاةرورضةسايسلانأىرخألابهاذملا
مامإلاوأةفيلخلانوكينأةرورضةلأسميفةنسلالهأيأرجراوخلاتضراع
ىلعبجيهنأنورينيذلاةعيشلالهأيأراًضيأوشيرقنميأدمحمةيرذنم
رهصومعنبااًّيلعنأةنُسلالهأىري.ةنسلاونآرقلاساسأىلعنيعُينأةفيلخلا
ةيعرشلاصوصنلاساسأىلعالاًمامإحبصأ661/40ةتسىفوتملادمحميبنلا
حيحصلاقيرطلانوكياذهلوةحضاوماكحأدجوتالةيضقلاهذهيفف.ةيثارولاالو
وهبعشلانأةنُسلالهأىريانهنمو،ةيباختناةيلمعةطساوبمامإلانييعتوه
مكاحلانأىرتةينسةقرفاًضيأترهظ،كلذبناجىلإ.ةيسايسلاةطلسلاردصم
ةنُسلالهألةيسايسلاةيرظنلاريشتامك،شيرقةليبقنمنوكينأبجييسايسلا
مامأنكلومهمامأةيلوؤسملالمحتيالبعشلانمهتعيابمتمتيذلامكاحلانأىلإ
.مكاحلاةعاطبعشلاىلعبجيةلاحلاهذهيفو.هللا
ةيسيئرلاهفادهأنمو.بعشلانمهتيعرشدمتسياًينوناقاًدعبلمحتةسايسلانأالإ
اًينيدًأدبمدعُتالةسايسلاف.ناسنإلاقوقحةيامحوملظلاىلعءاضقلاوةلادعلاقلخ
نوكتنأيغبنييلاتلابو.ةينوناقوةيعامتجاوةيناسنإةرورضيهلب،اًيساسأ

ةسايسلا٢٧٠



نمةياقولانكميجهنملااذهبو،نيدلانعةلقتسمةيلاثملاةيحانلانمةسايسلا
.ةفينعلاوةداحلاتاعارصلانمنيدلالالغتسا

نيتـچةعبار
؛ةيمالسإلابهاذملا؛برحلا؛ةفالخلا؛جامدنالا؛فنعلا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم
.روتسدلا؛ةيطارقويثلا؛ىروشلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيوبنلاةريسلا
درواملكعمجبصتخييذلايملعلالاجملاىلعةيوبنلاةريسلاحلطصمقلُطي
.عوضوملااذهجلاعتيتلاةيباتكلالامعألاىلعاًضيأو،دمحمةايحيفعئاقونم
نمنيلوألانينرقلالاوطةيوبنلاةريسلانعاًضوع«ٍزاغم»ةملكتمدختساامك
اًعباتاًّيعرفاًملعيزاغملالوحدعباميفتافلؤملاتحبصأمث،مالسإلاخيرات
ربتعت،هسفنتقولايف.دمحماهداقيتلاتاوزغلالكنييبتبموقيةيوبنلاةريسلل
نيعمصصختىلعقلطياًمسإةيكيسالكلاةّيعرشلاتافلؤملايفةيوبنلاةريسلا
نيملسملاريغعملماعتلايفاًجهنمعضتيتلاطباوضلاوبورحلاعيمجلوانتي
يفةيوبنلاةريسلاحلطصملامعتساىقبيكلذمغرو،ةيلودلاتاقالعلاىوتسمىلع
.دمحمةريسبمتهتيتلاتافلؤمللناونعكةيمالسإلاديلاقتلا
اذهةأشنيفةيمهأرثكألالماعلاربتعياماذهودمحملًةغلابًةيمهأنآرقلاىلوأ
،نيملاعللةمحرثعُبهنأنيبوةيلاعلاهقالخأحدمنآرقلاف.يملعلاصاصتخالا
.21ءايبنألاةروسنم107ةيآلايفدرواماذهو
كلذو،دمحمةريسثادحألعوجرلابالإمهُفيالنآرقلانأنوكردينوملسملاناك
ةركاذلايفيحجذومنكىقبتنأبجييتلاةعيفرلاةودقلاةيصخشلادعُيهنأل
مامتهابهلاوقأودمحمةايحتيظحكلذلجأنمو.ليجدعبًاليجلايجألااهثراوتت
.مالسإلاردصرصعيفهلوحةحاتملاتامولعملالكعمجىلإىضفأ
نعًالقتسماًباتكنودنملوأدادغبيف767/150ةنسىفوتملاقاحسإنبادعُي
عمو،دمحماهشاعيتلافقاوملاوثادحألاىلعءوضلاهيفطلسيةيوبنلاةريسلا
قبتمردصممدقأ833/218ةنسىفوتملاماشهنبالةيوبنلاةريسلاربتعُتكلذ

ٍّ،
.قاحسإنباهملعميأهقبسنمباتكنمةيخيراتتامولعمذخأبماقثيح
دمحمبسن:ةيتآلاةيساسألاعيضاوملاةريسلانعىلوألاتافلؤملاهذهلمشت
ةنيدملاىلإةرجهلاوةيوبنلاةلاسرلانمةيكملاةرتفلاوهبابشةرتفوهتلوفطو
هذهلمشترابخألاوةيخيراتلاتاياورلابناجب.هتافووهتاراصتناوهتاوزغو
دقعيذلاةيبيدحلاحلصوةنيدملاقاثيماهنم،تايقافتاوتاباطخاًضيأتافلؤملا
مالسإلاىلإمهوعدتىرخأبوعشماكحلتثعبيتلاتالاسرلاوةكميكرشمعم
.دمحميبنللعادولاةبطخاًريخأو

٢٧١ةيوبنلاةريسلا



ثيح،اًديدشاًنيابتةقحاللاروصعلايفةيوبنلاةريسلالوحبتكلانومضمدهش
جلاعتيتلالامعألاف،ةفلتخماياوزنماًدمحمفصتةلقتسمتافلؤمترهظ
هشيعبولسأوهرهظمفصتدمحمةيصخشيفدوجوملايناسنإلابناجلا
لئالدتافلؤماًضيأةيمالسإلاةفاقثلايفدجوتكلذبناجىلإو،ةصاخلاهتايحو
ىلإًالصاوتدهشييديلقتلابولسألااذهودمحمةوبنتابثإىلإاهباتكىعسيةوبنلا
بولسأبضرعتةريسلابتكيفةفوصوملادمحمةروصنأامك.رضاحلاتقولا
يهو،اهيفغلابمصصقكانهثيح،نيدلاهاجتبتاكلاروعشعمقفاوتيفلتخم
لوألاماقملايفنيبتىرخأصصقدجوتهنأالإ،ةعيبطللًةقراخًةوقاًدمحمحنمت

ةيخيراتلاتاياورلاكلذلالخنمحرشتويعامتجإلاهكولسوةيرشبلاهتافص
.اماًعوناًينالقعاًحرش

تروقزوبةدهان
.ةياورلا؛ةوبنلا؛دمحم؛ةنيدملاقاثيم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيعفاشلا
ىفوتملايعفاشلاسيردإنبدمحمىلاةبسنيعفاشلابهذملاىلعةيعفاشلاقلُطت
مولعيهوثيدحلالهأءارآىلعمئاقديدجهقفسيسأتبماقيذلا،820/204ةنس
هنأهسفنيعفاشلاىري.نييعفاشلابنوعدُيبهذملااذهعابتأنأامك.ةلبانحلاعابتأ
ُقلهنأىتح،ثيدحلالهأعابتأنم

.ةنُسلاجهننععفادملاببِّ
هقفلالوصأميلعتلنازكرمسسأتاهيفو،قارعلاوزاجحلايفهقفلايعفاشلاسرد
ينابيشلاديىلعيفنحلاهقفلاسرددقناكو.داليملادعبعساتلاونماثلانرقلايف
كلذكو،767/150ةنسىفوتملاةفينحيبأذيملتدعييذلا805/189ةنسىفوتملا
.795/179ةنسىفوتملاسنأنبكلامنمًةرشابميكلاملاهقفلايعفاشلاىقلت
يفةلاسرلا»هباتكيفهسفنيعفاشلانمتنوُدةيهقفلايعفاشلاءارآنأركذياممو
«مألا»باتكيفاًضيأو،عيرشتلايفطابنتسإلالوصألصفتيتلا«هقفلالوصأ
باتكدعي.هذيمالتلبقنمهرشنوهعمجمتيذلاو.هقفلالوصأكلذكهيفجلاعييذلا
اًيخيراتيعفاشلابهذملارمدقو.هقفلالوصأيففنصيباتكلوأ«ةلاسرلا»
يهىلوألاةلحرملادعت:ةيهقفلامولعلاريوطتىلعيعفاشلاامهيفلمعنيتلحرمب
ةلحرملاامأ،رصمىلإهليحرمويىلإتدتمايتلاوميدقلاهبهذمروهظروط
يعامتجإلاطيحملاريثأتتحتديدجلاهبهذمريوطتبيعفاشلااهيفماقدقفةيناثلا
.ديدجلا
سايقلاىريهنأالإ،يأرلاىلإدانتسإلاهطابنتسالوصأيفيعفاشلامامإلاضفري
لهأفلاخيكلذمغرو.اهبلمعلالبقيوةيلقعلامولعلاباحصأكًةيساسأًةدعاق
بايغةلاحيفالإهيلعلوعينأنكمياليأرلانأيف،سايقلاةيضقيفلقعلا

ةيعفاشلا٢٧٢



ةنسلالهأاهانبتةيرهوجئدابميعفاشللنأامك.ةنُسلاونآرقلايفةحيرصججح
،هدحوهللاةدارإىلإسانلالاعفأىلعمكحلاليكوتًالوأاهنمو،هتافودعبةعامجلاو
أدبماًيناثو.ماكحألاهذهلثمجارختسايفةيحالصيأاهلسيلناسنإلاةدارإو
يهلإمكحدجويلمعلكىلعف،هللامكحلةلباقريغلامعأدوجومدعبناميإلا
ةقيرطبطبنتسينأهلوقبسحىلعطقفهللاهديريمكحلكلنكميهنأ،اًثلاثو.قبسم
لمعلاةطساوبةرشابمريغةقيرطبوأ،عامجإلاوةنُسلاونآرقلاةطساوب،ةرشابم
.سايقلاب
يعفاشلابهذملانأامك،سايقلابلمعلايفطقفنمكيداهتجإلانأيعفاشلاىري
لوبقف.عيرشتلادنعةنسلاونآرقلانمصوصنلارهاظبكسمتلاةدشبفرعي
باوبأقالغإىلإىدأةيعفاشلادنعيأرلابذخألاضفرواًمومعثيداحألا
دسوصوصنلارهاظبكسمتلااًضيأودصقملاىلعءوضلاطلسييذلاريسفتلا
.مهئدابمديرجتباب

ناجروتبلاط
.ةيلقعلاميلاعتلاولثمم؛ةيهقفلابهاذملا؛ةيعرشلامولعلا؛ثيدحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيلاملانوؤشلا
نوؤشلاماظنّدعُي.اهيلعلوصحلاولاومألاريفوتّةيلمعبةّيلاملانوؤشلافّرعُت
هنوكيفلاملانّمؤي.ريبكدحىلإاًدّقعمداصتقالايفوةثيدحلالودلايفةّيلاملا
ماظنللةّيومدلاةكرحلا»وهف،ّيداصتقالارّوطتلاةّيمانيدةميقلاظفحلولدابتللةادأ
ّماهملاليومتلجأنمف.)1991–1890غننيورب–لِننوفدلافزوأ(ّيداصتقالا
ةّيهافرلالوديفاًبلاغلّكشتيتلاّةينطولاّةيلاملانوؤشلاىلإجاتحُيةّماعلا
جاتنإلافصننمرثكأ،هيلإّيعامتجالانامضلاةفاضإّمتاماذإ،ةّيبرغلا
بئارضلانمةّيلاملاةلودلادراومنمربكألاءزجلاليصحتّمتي.ّيموقلا
ةدّدعتملاتاداريإلانممغرلاىلعو.تاكارتشالاوموسرلاوّيعامتجالانامضلاو
.لودلانمديدعىدلةّينويدملاةبسنيفاًدعاصتماًيمانتةظحالمنكمي
زكارميهو،ةّيلاملاقاوسألاباًدجةّرثأتماذهانموييفةّيلاملانوؤشلاّةيكيمانيدّنإ
ةطبترملاريغةّيلبقتسملاتاّقحتسملابتابلاطملاولاملالدابتاهيفّمتيّةيراجت
قاروألاقاوسأوّةيلاملاتاسّسؤملاعضتو.ةّيداملوصألمادختسابوأكالمأب
يفتاداريإعّقوتتيتلاةلعافلافارطألادئاوفلباقمّةيفاضإًالاومأةّيلاملا
.اًّيلاحكلمتاّممرثكألامفرصمويلاديرتاهّنأالإلبقتسملا
لكشبنيرشعلانرقلاتاينيعستلئاوأذنمدّدحتةّوقةّيلاحلاةّيلاملاقاوسألاّدعتو
ريغلكشبةّيهافرلاوّومنلالوصحتحاتأةهجنميهف،داصتقالاةروريسٍمانتم
لبقىّتحتلصحةمخضةّيداصتقالكاشمىلإتّدأىرخأةهجنماهّنكلوقوبسم

٢٧٣ةّيلاملانوؤشلا



قاوسألايفةجردملاتاكرشلااهرابجإبلاثملاليبسىلعكلذو،ةريخألاةمزألا
.ةريصقةرتفلمودتحابرألانمردقربكأقيقحتىلعةّيلاملا
رّوطترطاخمنمليوطتقوذنمةّيحيسملاةّيعامتجالاقالخألاولّثممرّذحدقل
نمو،لمعلاولاملاسأرنيبقيسنتلاءوسنملاثملاليبسىلع،ّةيلاملاقاوسألا
.ةّيكلمللّيعامتجالامازتلالالامهإنمو،ّيقيقحلاداصتقالانعلاملاقاوسألصف
يعسلانمتجتنةقيمعّةيراضحًةمزأةريخألاةّيلاملاةمزألانوريثكربتعيو
.كالهتسالاوّومنلاوحندودحماللا
نم.رشبلانمديدعلاةايحصرفاًّيمويملاعلالوحرودتيتلاةّيلاملاتاقّفدتلاعبطت
ةلوؤسملاةّيلاملانوؤشلاىلإةبسنلابّمهملانمهّنإفّةيحيسملاقالخألارظنةهجو
انمّايأيفلاملاربتعي.ةنامضلاولاملاىلعلوصحلانيبمزلملكشبطبرلاّمتينأ
ءاربخلانمديدعلابلاطيكلذلجأنم،ّةيعامتجالاةكارشلاطورشنماًطرشهذه
،ناسنإلاقوقحنماًّقحلاملاسأرىلعلوصحلارابتعابنيملسملاونيّيحيسملا
ليبسىلع(رقفلاةحفاكملةادأكةّينواعتّةيلامةمظنأرهابحاجنبنورّوطيمهو
ضورقلاموهفمو،رشععساتلانرقلايفنزيآفيارملهليفشيرديرفلاثملا
رتشنتوامك.)ثلاثلاملاعلاعمنواعتلاعيجشتةسّسؤملوأنيمارغكنبلةريغصلا
لاملارمثتستّيقالخأعباطتاذتارامثتساتاسّسؤملاوسئانكلايفديازتملكشب
نيبطبرلاهبأدّةيلامنوؤشلةادأّهنأىلعةّيقالخأوةيئيبوةّيعامتجاريياعمقفو
.ةّيلوؤسملاوقوسلاداصتقا

تغوفسوكرام
.ةدئافلا؛ةّيهافرلا؛داصتقإلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(صخشلا
سنجللجذومنكناسنإلاوهصخشةملكليمويلايوغللامادختسالابدوصقملا
ذإ؛اًيرذجاًفالتخافلتخيفيتوهاللايفسلفلاحلطصملاامأ.هنعلثممكويرشبلا
ةيدرفبعتمتملادرفلابلب،ماعيحالطصاىنعمبةماعةيرشبًةلاحناسنإلابمتهيال
.طقفهسفنالإلّثميالثيحب،ةفرطتم
،درفكسيلو،يرشبلاسنجلاناكةميدقلاروصعلايفةينانويلاةفسلفلاديلقتيف
ىلإةرظنلاو.يدرفلاموهفملاىلعةيولوأماعلاموهفمللناكدقف.ريكفتلاروحم
يدوهيلاينيدلاركفلالالخنمتأدبدارفأكمهدوجوةناكمودارفأكرشبلا
يحولارافسأةداهشلاًقفوهسفننعهنالعإيفهجتاهـللانأعمو.يحيسملا
.درفلاوهفاطملاةياهنيفبَطاخملانأالإ،سانلانمةعامجىلإسدقملا
اًددحماًمهفنمضتيوبلطتيهنكلوةصاخايجولوبورثنأهسفنلقلخياليحولا
لكو.هتاذنعهنلعيوهـللاهفشكيامليقلتمكانهنوكينلهنودب،ناسنإلل

صخشلا٢٧٤



ةبحمةيصواهلقأتسيل–سدقملاباتكلايفةدراولاواًيتوهالةلصلاتاذاياضقلا
ناسنإلافقيسو.ةيرحلادودحماًدرفناسنإلانوكينأضرتفت–بيرقلاوهـللا
عمهـللاخيراتنإ.ٍدرفكامنإوهسنجلثمينئاككسيلهاياصووهـللامامأًالوؤسم
لغلغتعمو.دنللّدنلا،ةيصخشتناكامهتقالعو،راوحلاىلعموقيناكناسنإلا
رولبت،هسفنبهتفرعمبطبتراوناسنإلايعوىلإكلذبطبترملايحولانومضم
دوجولةيئاهنلاةلعلاو.سدقملاباتكلانيودتلةيلاتلاةرتفلايف«مونقأ»حلطصم
ساسأاهرودبلّكشتيتلاهـللاعمةقالعلايفنمكتهتيتاذوناسنإلاةيصخش
.يحيسملاناميإلا
ةيأنماًيلكٌدرجمهنمناسنإلاجرخييذلازكرملاو.هعوننمديرفنئاكناسنإلا
،درجملكشباًصخشددحينأقالطإلاىلعدحألنكميالو.ةيعوضومةرظن
وأملعلاُمسااًيوغلهنعّربعيو.اًماعاًحلطصمحبصينأاًدبأهنكمياليلاتلابو
،هـللابةيراوحةيسكعةقالعبطبترمصخشلادوجونأامبو.يصخشلاُريمضلا
نكميالرخآلانودبو.ةيرشبللنيمتنملادحأساسألايفوهصخشكناسنإلانإف
ىزغمهتاذيفدرفلااذهلمحيكلذلو،هتيوهوهتيدرفبدرفلاديريهـللا.انألارّوصت
لب،قوفتمعمتجميفامةفيظولًالماحسيللوألاماقملايفوهو.هدوجوفدهو
يأنعهانعمدعبيةروصلاهذهبهمهفو.ةيصخشلاهتاذلىرحألابوههدوجو
توملادودحاًزواجتميصخشلاهلامكومئادلاهدّرفتةيناكمإساسأو.رخآفيظوت
،لامكلااذهللوصولاناسنإلارودقميفو.قلخلانمهـللادصقيفقمعبرذجتم
ساسأو.هسفنلثمييلاتلابو،هسفننعءيشلكفرعيسهسفنلهلمأتلالخنمهنأل
لصألااذهنمو.تاذللةيصخشلاةفرعملايفنمكيةيرحبريصملاريرقتةيناكمإ
هذهلنإفقالخألاملعقاطنيفو.هنمةيصخشةيلوؤسموةردابمبناسنإلالمعي
هنأكواًيتاذئطاخلاريمضلاةيرحكلذكوةيرحلاةديقعيفاههباشيامةلاحلا
–لتحتهتيتاذوصخشلادوجونإفيلاتلابو.يقالخألاكولسللةريخألاةجردلا
.اهتمربةيعقاولاةقيقحلايفةبترمىلعأ–اًيدوجو

نامستنياهدراشتير
.هـللا؛ةيرحلا؛قالخألاملع:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(فرشلا
ديفيورشبلانيبكرتشملاّيعامتجالاشياعتلالاجمنمحلطصموهفرشلا
ميقلارّوصتريبكّدحىلإقفاويهرابتعابناسنإلاهلانييذلاريدقتلاوأفارتعالا
ةميقّنإف،ّيعامتجانئاكناسنإلاّنأامبو.نّيعمعمتجمىدلةبولطملاّةيفاقثلا
ّيأرابتعاهلنكميكلذلجأنم.هّتيوهنماًءزجلّكشتهلةحونمملافرشلا

٢٧٥فرشلا



ةّيصخشلاهتمالسىلعمّجهتّكشالبهّنأىلعهعمتجمفرشلكاهتناوأضفر
.ةبسانملاةّيعافدلالعفلاةّدربمايقلايلاتلابو
يفّيوناثلكشبهقيرطدجوّمثنموّيعامتجاحلطصمكفرشلاأشنرمألائداب
توهاللايفف.ةّيتوهاللاصوصنلاوسّدقملاباتكلاصوصننمةليلقعضاوم
ةناكمّنإّكشالبو.ركذُتةزرابةميقّةيأّيعامتجالافرشللسيلّيحيسملا
رودياًديدحتسّدقملاباتكلايفف.ضومغلاوضقانتلااهّفليةّيحيسملايففرشلا
،)يلاعألايفهللدجملا:2:14اقولو19:2رومزملاًالثم(هللافرشلوحمالكلا
يفنكلو،هللاىلإةمّدقملاةّيسقطلاةدابعلاّيلّوألاموهفملابانهّينعملاّنإيلاتلابو
امهيلإهّجوتيناذللاهلامكوهللادجموهانهّينعملاّنإةرابعللّيفرحاللاموهفملا
موهفمديدجلادهعلايفلعفلابدجويّيعامتجالافرشلابّقلعتياميفو.ليجبتلا
نعرَثؤيذإفرشللدئاسلايعامتجالارّوصتللفلاخمّيدقنّينيدوّيعامتجا
فرشلاىلعاولصحيملنيذلاسانلاىلإاًمامتهنامزعمتجميفهّجوتّهنأعوسي
نيذوبنملاوىضرملاوءابرغلاوءارقفلاًالثم(نامزلاكلذريياعملاًقفوّيعامتجالا
نيلّوألانيّقلتملاعوسيىأرمهيفف،)ءاسنلاولافطألاونوراّشعلاوتارهاعلاو
ةّيلمعربكأنمبيلصلاىلعهتوميفهسفنوهىناعفاطملاةياهنيف.هتراشبل
يتاذلاهللالالذإّدعينيّيحيسملاناميإقفوو.اهرّوصتنكميفرشلانمديرجت
نيدّرجملايفاًصوصخهسفنرهظييلاتلابهللاّنإذإ،ةمايقلاثدحلاًيرهوجاًبناج
سيلف.ةّيتوهالةبترمكاًّيبسنفرشلاسايقّمتيانهنم.ءافعضلايفوفرشلانم
ةيحضتلالب،رشبلانيبشياعتلليساسألاأدبملاهرابتعابجيامنآلادعبفرشلا
بستكُملاهفرشبناسنإلاسايقّمتيالّيحيسملارّوصتلايف.ّبحلايفتاذلاب
ةروصىلعنئاككةمواسملالبقتاليتلاوهلةاطعملاهتناكمبلبهلحونمملاو
.ّيعامتجالاىوتسملاىلعةناكملاهذهرابتعاّمتيملولوىّتح،هلاثموهللا

رنروتنترام

)ةيمالسإرظنةهجونم(فرشلا
،يعامتجاو،ينيدو،يرهوجحلطصموهيمالسإلاقايسلايففرشلانإ
هنأالإ،ميركلانآرقلايفدريملفرشلاحلطصمنأنممغرلاىلعو.يقالخأو
يفلادتعالاو،عوشخلاو،حالصلاو،ةنامألاوقدصلاو،لئاضفلاباًمومعطبترم
يفءاجامىلعرصتقيملفرشلاحلطصمىنعمنإ.مسجلاةروعةيطغتو،سبلملا
ةيعامتجالاتاروطتللةجيتنواًضيأامنإو،بسحفةنسلاونآرقلاكةينيدلاعجارملا
.ةفلتخمتاقايسيفوديدجنمحلطصملااذهفيرعتمتةفلتخملا
راودأديدحتيفةيعامتجالاتاقايسلانمضبلغألاىلعفرشلاحلطصممدختُسي
تاقالعلاةبقارمبةقالعةملسملاتاعمتجملايففرشلاحلطصملف.نيسنجلا

فرشلا٢٧٦



نمةسدقملاةيمالسإلارداصملانيبفرشلاحلطصمرهظأدقل.اهلكشوةيسنجلا
ةقالعلاًةراتىرخأةيحاننمةرخأتملابقحلايفعمتجملاعقاونيبوةيحان
تافالتخالاىتحولب،طاقنلاضعبيفتافالتخالاىرخأًةراتو،ةيزاوتملا
تايآلاريسفتمت،ةدئاسلايهةيلوجرلاتاعمتجملاتحبصأامنيبف.ةيرذجلا
تعضُوثيح،ديدجنمجاوزلاتاروصتبةصاخلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلا
فرشلاةلأسميفقرفتالةينآرقلاتايآلانأاًملع،زكرملايفةيسنجلاةأرملاةايح
حلطصملوحتدقلفكلذعمو.)31–30ةيآلا24رونلاةروس(ةأرملاولجرلانيب
هريياعمبيوبألاماظنلالوصأىلإةدنتسملاةيفاقثلاتاريثأتلالالخنمفرشلا
كلتىلإوأ،مالسإلالبقةدئاستناكيتلاةيعمتجملالوصألاىلإكلذكو،ةيلوجرلا
.ةأرملاىلعةيبلسلاتارثؤملانمعونىلإ،مالسإلابةقالعاهلسيليتلالوصألا
نكميثيح،ةأرملادضفنعلامعأىلإيدؤتتلازاموتاروطتلاهذهتدأدقلف
تابوقعلاضرفيفاًببسةيسنجلااهتايحبةطبترملاةأرملاتافرصتنوكتنأ
لمعلااهيفىشالتيةجردل،يفاقثلاثوروملايفةخسرتملاوةفلتخملاةيبيدأتلا
بسانتتالةلاحلاهذهنإ.اهكاهتناوأ،اهلهاجتمتيىتحولب،ةينيدلااياصولاب
يفبكترُتتلازاميتلافرشلامئارجف،ناسنإلاقوقحلةيرصعلاميهافملاو
ةيأبهلتمتالونآرقلاىلإدنتستالاهنأذإ،كلذىلعلاثمحضوأيههذهانمايأ

تاريثأتللةجيتنالإيهاممويلافرشلاحلطصمةشقانمنإفكلذىلإةفاضإ.ةلص
.ليثمهقبسيملفثكملكشبعمتجملاوةفاقثلانعةجتانلاةيوعمجلا

ركوتناسحإ
ةيوعمجلا؛ناسنإلاقوقح؛ةأرملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللابكرشلا
،هتيهولأوهتيبوبريفهنأشلجهللءاكرشوأكيرشلعجوهىلاعتهللابكرشلا
مدعوىلاعتهللاةينادحولكشت.ةيهلإلاهصئاصخيفقلاخلابقولخمللهيبشتوهف
كاردإلاساسأ،هلاعفأوهتافصوأ،هئامسأيفالو،هتاذيفالهقلخلهتلثامم
نأو،هلكيرشالدحاوهللانأبميركلانآرقلايفءاجدقلف.هلليمالسإلا
ددعتنإفكلذىلإةفاضإ.هلليثماليذلادحألادحاولاهنأبينعتىلاعتهتينادحو
عاونأنمعونوهو،لجوزعهلليرهوجلانآرقلاكاردإعمضقانتيةهلآلا
كرشلاميركلانآرقلاّجاحدقل.ةلصبةيقطنملاوةينالقعللتمياليذلاداقتعإلا
ةروس(هماظنلتخاونوكلادسفلهللاالإةهلآكلانهناكولف،ةيلقعةلدأبهللاب
مهرابتعاونيحلاصلاسيدقتنإميركلانآرقلالوقي.)22ةيآلا21ءايبنألا
ىلإدوقياماذهو،ةيهولألاةفصمهيطعي،هدابعنيبوىلاعتهللانيبءاطسوك
كاردإللاًقبطو.قلطملاهدوجويفوهلاعفأيفوهرهوجيفىلاعتهللابكارشإلا

٢٧٧هللابكرشلا



ىلعميركلانآرقلادكؤيببسلااذهلو،هبرودبعلانيبءاطسوكانهسيلفيمالسإلا
ةروس(ىرخألاةثلاثلاةانموىزعلاوتاللاكدحاولاهللاعمةهلآسانلاذاختإنأ
مهبرقتلمالسإلالبقاهنودبعيبرعلاناكيتلاولبهو،)20–19ةيآلا53مجنلا
.ديعبنمالوبيرقنمالةلصةيأبقطنملاولقعلاىلإتمتالىفلزهللاىلإ
اليتلابونذلامظعأو،رئابكلاربكأوهميركلانآرقللاقبطىلاعتهللابكرشلاف
.)13ةيآلا31نامقلةروس؛48،116ةيآلا4ءاسنلاةروس(اًدبأهللااهرفغي

نالسآميهاربإ
ديحوتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(عرشلا/ةعيرشلا
يفهّجوم،ّيناسنإلاكولسلابطبترملقعللّيميظنتءادأوهّماعلاىنعملابعرشلاّنإ
.اًنأشوًةناكماهلقّقحيةّيعجرمةطلسنمجردُموامةعامجلةّماعلاةحلصملاليبس
ةّيتايحةرورضّيعامتجالاشياعتلالجأنمةّيرهوجلاهتفيظويفعرشلاّدعيو
دهعلايفساسألااذهىلععرشلامهُفدقف،اًرخآسيلو.ءاقبلانمضياًّيتايحاًزّفحمو
ميدقلادهعلاصوصنلمجمف.هللاةئيشمربُتعاوهللّمهألاّيلجتلاّهنأىلعميدقلا
بعشنوزخمّنإ.)ةاروتلا:ةّيربعلاةغللايف(ةعيرشلاةظفلاهيلعقلُطأةسّدقملا
اياصولا»عابتاىلعاسُّسأداعيملاضرأوحنّيصالخلايخيراتلاهقيرطوليئارسإ
دهعللّةيساسألادعاوقلاّمضتاياصولاهذهف.)17–20:2جورخلارفس(«رشعلا
ىوتحملاربتعيو.ةّيعامتجالاىنبلاودرفلانيبةقالعللوناسنإلاوهللانيب
،هللانععقاولايفردصيةعيرشلاّنأديدجلادهعلايفعوسينالعإلّيرهوجلا
ماقكلذل.ةعيرشلاىلعاًيماستمّةبحمكتاذلابهرهوجيفىقبيريخألااذهّنأالإ
48–5:23ىّتم(بيرقلاوهللاةّبحمىلإميدقلادهعلااياصوةيدّدعتلازتخابعوسي
يحالصإلايرثوللاتوهاللااًضيأهباقعأيفو(سلوبدّدشيو.)ىرخأعضاومو
،سيماونلابدّيقتلاقيرطنعصالخلاىلعلصحيالناسنإلاّنأىلع)اًصوصخ
لخاديأرلازربيو.)4و3ةيمور(ةعساولاهللاةمحرلَبِقنمهلىطعُيلب
ةّيلمعيفّةيرايعمًىنباًضيأّديشدقهللاّنأءيشّلكلبقةّيكيلوثاكلاةسينكلا
كولسللاًساسأاهرابتعانكميواًّيعيبطاًنوناقّيرشبلالقعلااهكردأقلخلا
.فّرصتلاو

رنروتنترام
.عمتجملا؛يهاونلاواياصولا:ةلصتاذعيضاوم

عرشلا/ةعيرشلا٢٧٨



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةعيرشلا
يذلاناكملاوأهايملادرومًةغلةملكلاينعت.ةددعتميناعمةعيرشلاحلطصملمحي
ةيحالطصإلافيراعتلاامأ.ميقتسملاحضاولاقيرطلاوأردحنيوءاملاهنمباسني
عئارشلاهذهو،ءايبنألاىلعرماوأنمهللاهلزنأوهعرشاموهـأ:يتآلاكرهظتف
دعاوقوئدابمىلعمئاقلا،ءاضقلاوهـب.ممألاوةنمزألاريغتبسحبريغتت
ةينيدئدابمقيبطتوريسفتوهـت.ةعامجلاودرفلاةايحمظنييذلا،ةيمالسإ
ةغايصوعسوأموهفمبو.يعامتجإلاقايسلابسانتونامزلابكاوتةقيرطب
نعهللااهددحيتلايهاونلاورماوألاينعتةعيرشلانإلوقلانكمي،ىرخأ
.يناسنإلالقعلاةدناسمىلإيمرتيهو،ةددحمروصعيفهلسرقيرط
نماذه،مالكلاملعنماًءزجدعتاذهبو،ناميإلاناكرأةجلاعمبةعيرشلاينتعت
ىلعاهرودبموقتيتلاماكحألانمةعومجمةعيرشلانمضتتىرخأةهجنموةهج
نمو.هقفلاملعنماًرصنعاهلعجيامم،ةيلمعلاهتايحنوؤشلكيفملسملاةدعاسم
مث.ةنسلااًضيألب،عيرشتللديحولاردصملاسيلنآرقلانأنيبتيملعلااذهلالخ
عامجإلايهو،ةيعرشلاماكحألاطابنتسايفمهاستيتلاىرخألارداصملايتأت
،ملعللثلاثلاردصملااهنأبةعيرشلامالكلافصي،حضوأتاملكبو.سايقلاو
.ةيسحلاةفرعملاولقعلابناجىلإاذه،ربخلااًضيأاهيلعقلطيو
امهنأةجردب،ةعيرشلاونيدلايحلطصمنيبقيثوطابتراكانههنأظحاليو
مدآلوألايبنلاىلعهلوزنأدبيذلايحولالالخنمو.نيفدارمكاًبلاغنالمعتسي
نمةدمتسمةتباثوةماعئدابمبسانلاغالبامت،دمحمءايبنألامتاخروهظبىهتناو
نمةعومجماًضيأيحولالمشيامك.رخآلامويلابوهتينادحوبوهللادوجوبناميإلا
ركذلابريدجلاو.ةيقالخألاميقلاثيحنمًةميقتسمًةشيعوًةميلسًةايحققحترماوألا
اذإامأ.اًّيرظنئدابملاهذهنعثيدحلامتاماذإلاحيفمدختستنيدلاةملكنأانه
ةرابعلمعتستانهف،ةدحىلعأدبملكلةيقيبطتلاتاسرامملاىلإقرطتلاعقو
.ةعيرشلا
،نيدلانأىلع،ةددحمروصعيفةيرشبلاىلعهللانملزنملا،يحولاعونتلدي
ديدجتلليفاقثلاويخيراتلاروظنملانمعضاخ،ريغتيالهلصأيفوهيذلا
ام،يهلإلادارملامهفىلعدعاستًةماعًةيضرأنيدلادعييلاتلابو.ليوحتلاو
ةيهلإلاةدارإلاةعيرشلاحضوتامنيب،ناسنإلاوهللانيبةقالعءانبلقيرطلادهمي
هللااهيفبطاخييتلاةيلاتلاةيآلانمصلختسيامك.ةنّيعمةيخيراتفورظتحت
يذلاواًحونهبىّصوامنيدلانممكلعرش﴿رييغتللمالسإلاعوضخمدعاًّدمحم
.(13ةيآلا42ىروشلا)﴾ىسيعوىسوموميهاربإهبانيّصواموكيلإانيحوأ
اهنأيهو،ةمسلاسفنلمحتةقباسلاىرخألاتانايدلانأانهركذلابريدجلاو
نيدلاسكعىلعلمحتةعيرشلاةملكنأصلختسيليلحتلااذهدعبو.ةيفيقوت

نيدةروصاهتقيرطبةعيرشلكرهظتو.نآرقلايفاهركذمتةعونتماًروص

٢٧٩ةعيرشلا



اذهو،يخيراتلاقايسلايفيهلإلادارملاحضوتنأاهنأشنميتلاةقيقحللةقباطم
يكيمانيدلامدقتلااذهببسدوعيو.5ةدئاملاةروسنم48ةيآلايفهيلإريشأام
اماذهو،ةمئادتاريغتلةعضاخلاسانلاتاجايتحاىلايهلإلادارملامهفبقلعتملا
يذلارمعكاردإتاياورلافشكت،لاثملاليبسىلعو.رشبلاةحلصمبهنعرَّبعي
ةعيرشلانأوهوةقيقحلاهذهداليملادعب644ةياغىلإ634ةنسنمةفالخلاىلوت
اهركذءاجيتلاديلاعطقيهو،ةقرسلادحةماقإفقوأامنيحكلذو،رييغتللةلباق
.5ةدئاملاةروسنم38ةيآلايف
تددحيتلاةيعيرشتلاصوصنللليوأتلاوداهتجإلابابنإلوقلانكمي،ماتخلايفو
،نهارلاتقولاىلإءاملعللاًحوتفملازامهقفلاملعيسسؤملبقنمنورقذنم
.رصعلافورظوتابلطتماهيلإتضرعتيتلاتاريغتلامكحبكلذو
زوجيالهنإفاًحوتفملازامةيعيرشتلاصوصنللداهتجإلاوديدجتلابابنأامبو
امهنمدحاولكىعسينيسفانتمنيليدبامهنأيناملعلايندملانوناقلاوةعيرشلامهف
.رخآلاءاصقإىلإ

نالسآميهاربإ
.بهاذملا؛يضاقلا؛نيدلا؛هقفلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناتداهشلا
.هناميإنعدرفلاهلالخنمنلعييذلاحلطصملاكلذامهمالسإلايفناتداهشلا
هدبعاًدمحمنأدهشأوهللاالإهلإالنأدهشأ»:يليامىلعناتداهشلاصنتو
بناجىلإ.اًملسمدرفلاحبصينأللوألاطرشلارَبَتْعُينالعإلااذهف.«هلوسرو
الأ،ديحوتلاةملكنالعإنعكلذكّرِبَعُتةيناثةغيصكانهىلوألانيتداهشلاةغيص
.امهيرهوجيفةدحاونيصنلاالِكةلاسرف،«هللالوسردمحمهللاالإهلإال»:يهو
ةغيصلاهذهتيِّمُسنيترم«...دهشأ»ريبعتىلعلوألاصنلاءاوتحاببسبو
اتلكنإفكلذبو،ءاوسدحىلعنيتغيصلااتلكبناميإلازاجيإمتدقل.نيتداهشلاب
قطننمو.هللاةينادحونعربعييذلارصتخملاوقيقدلاريبعتلانانِّوَكُتنيتغيصلا
هناميإدكؤيهللاالإهلإالهنأبدهشينمف.اًملسمواًنمؤمدَعُينيتغيصلانيتاهىدحإب
هلوسروهللادبعاًدمحمنأبفرتعييذلاملسملاو.هللاةينادحوو،ةلالجو،دوجوب
دمحميبنلاىلعتلزُنأيتلاوىرخألاناميإلائدابمباًضيأكلذلالخنمفرتعي
دمحميبنلاماقدقلف؛رخآلامويلاو،ةلزنملابتكلاو،ةكئالملاو،لسرلابناميإلاك
ماقيتلارماوألالكباًضيأرقيهللالوسربنمؤينمنإ.سانللئدابملاهذهغيلبتب
ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةريثكعضاوميفنآرقلايفءاجدقأدبملااذهف.اهغيلبتب

ةيآلا4ءاسنلاةروس؛2،6،18،62،144ةيآلا3نارمعلآةروس؛163
ةيآلا48حتفلاةروس؛106ةيآلا6ماعنألاةروس؛73ةيآلا5ةدئاملاةروس؛87

ناتداهشلا٢٨٠



دمحميبنلالعجدقف،ةيوبنلاثيداحألايفاًضيأنيتداهشلاةغيصتدرودقل.)29
رظنأ(مالسإلايفىلوألاةبترملايفنيتداهشلانكرةيوبنلاثيداحألادحأيف

نأبمالسإلاقنتعينأديرييذلاناسنإلاىلعبجيةنُّسللاًقبِطو.)ملسمحيحص
ثارتلايفترهظدقفعوضوملاهذهصخياميفو.ًالوأنيتداهشلابقطني
.ةلأسملاهذهبىنعتةينغرداصميمالسإلا

نََسأرمعم
.ناميإلاناكرأ؛ناميإلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ثيدحلامقر،سمخىلعمالسإلاَيِنُب)ص(يبنلالوق21باب،ناميإلاباتك،ملسمحيحص

.رمعنبهللادبعنع،113

)ةيحيسمرظنةهجونم(ديهشلا
دوعتةيبوروألاتاغللانمريثكيفةلباقملاتامجرتلاروذج(ديهشحلطصمريشي
دَّدهملانمؤملاىلإةيحيسملايف)نيتينانويلا«ةداهش»و«دهاش»يتملكىلإ
.همدبهلاًدهاش،هناميإبتوملاىتحكسمتييذلاوداهطضإلاب
لوألانيباكملايرفسيفةداهشلاروذجىلعسدقملاباتكلايفروثعلانكميو
نوناقلازواجتيَرايخيدوهيلابعشلاهجاوامدنع،لاينادرفسيفوًالثميناثلاو
عوسيةايحىلعدهاشلاىلإماعلكشبديهشلاريشيديدجلادهعلايفو.توملاوأ
اًيرصححلطصملااذهطبترايداليملايناثلانرقلافصتنمذنم.)هلسرلثم(
ةلاسريفسوبراكيلوبداهشتساةرملوأل:رظنأ(داهشتسإلاوأ،مدلاةداهشب
لمشو.)ةيداليم160ماعيلاوح،نويليموليفةسينكىلإانريمسةسينك
.اًضيأةيفئاطلاتاماسقنالايفمدلاءادهشينيدلاحالصإلانماًءدبحلطصملا
ةمسلا)7:60–6:8لسرلالامعأ(سونافيتساديدجلادهعلايفلوألاديهشلالثمي
ةداهشوةمكاحملاءانثأةملكلاةداهش:ةجودزمةداهشبيحيسملاديهشللةزيمملا
هباشيهتومبواًنلعهناميإبفرتعيديهشلاف.مكحلاذيفنتءانثأهتايحبةيحضتلا
،ةركفدرجملديهشلاتوميالنإذإ.هتوملةرشابملاهتاكاحملالخنمحيسملا
ناميإلانأانلحضتياذهبو.ملاعلااذهلجأنمتاميذلاحيسملاعمتوميامنإو
لبقنمحيسمللفينعلاضفرللاًرظنو.هتمايقوحيسملاتومىلعمئاقيحيسملا
نكلو.حيسملاعوسيءاجرىلعهـللاديلوانتميفاًيلكهسفنديهشلاعضيناسنإلا
نأبيحيسملاءاجرلاوةيهلإلاةبحملاىلعاًدهاشهسفنتقولايفديهشلالعجياذه
.هيلعفنعلاوتومللناطلسالهللا
لافتحإلاوههميركتوسيدقلاىركذليلصألاناكملاو،سيدقلكلةودقوهديهشلا
امك.توكلملايفيقيقحلاهداليمديعربتعييذلاهتافوموييفيهلإلاركشلارسب

٢٨١ديهشلا



ايجروتيللاوسئانكلاءانبوتانوقيإلانفىلعمئادريثأتهلءادهشلاميركتنأ
كلذكو)ةقباسلاةيحيسملاروصعلاراثآوةسدقملاتارايزلاويسنكلاميوقتلا(
.ةيدرفلاوةيبعشلاىوقتلاىلع

لغيافتربرون
.)ينيدلا(حالصإلا؛ةحيبذلا؛نيسيدقلاميركت؛ناميإلا؛مدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ديهشلا
.دهش،ربخأ،رضاح،زهجم،دهاش:ةيتآلايناعملالمحيلعفنمةقتشمديهشةملك
ديهشلاحورف.هللاليبسيفتامناسنإلكىلعديهشةفصقلطتفمالسإلايفامأ
ىلعًاليلدنوكيهداهشتساوهعمةرضاحنوكتةكئالملاولَتقُيامدنعهللاىلإلصت

درواماذهوهللاتافصنمةفصيهديهشةملكنأةينآرقتايآتلد.هناميإقدص
5ةدئاملاةروسو33ةيآلا4ءاسنلاةروسو98مقر3ةيآنارمعلآةروسيف
ناسنإلاهلمعياملكةباتكبتلِكُويتلاةكئالملاىلعاًضيأقلُطتامك،117ةيآلا
.50،21ةيآلاقةروسيفركُذاماذهو،رشوأريخنم
ةروسيفاًديدحتوءايبنألاىنعمبنآرقلايفمدختستديهشةملكنأكلذكظحُالي
مقرةيآلا22جحلاةروسو89مقرةيآلا16لحنلاةروسو41مقرةيآلا4ءاسنلا

مقرةيآلا100تايداعلاةروسو282و143مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفامأ،78
حضاولانمهنأامك.ةدعءايشأىلعنودهشينيرخآسانأىلإديهشةملكريشتف7
نملكفصتلعمجلاةغيصيفةينآرقلاتايآلاضعبيفتلمعُتساديهشةملكنأ
ءاسنلاةروسو140مقرةيآلا3نارمعلآةروسيفءاجاماذهوهللاليبسيفلِتُق
ديلاقتلايفىلوألاةجردلابداهشتسالايفدوصقملانأمهفُيانهنمو،69مقرةيآلا
«هللاليبسيف»ةرابعلاهذهو،هللاليبسيفناسنإلاةايحنادقفوهةيمالسإلا
ناسنإلاىلايزاجملاريبعتلايفداهشتسإلابسنُيًالثمف،اًعساواًموهفملمشت
كلذكو،تاعاطلاوتادابعللهئادأءانثأوأملظلكدضحافكلاءارجيفوتيذلا
حفاكيوأسانلانيبلدعلاوطسقلاةماقإللضانيوهوهتايحدقفيذلاصخشلل
.ةليبنلاقالخألاكةيلاعىرخأميقومولعلارشنلهتايحريخستوملعلابلطل
لجأنملمعلايفسانلابيغرتوهديهشةملكلعساولاموهفملااذهنمضرغلانإ
ممستلاوأقيرحلاوأمدهلاوأقرغلاوأعوجلاببسبتوملانأىتح،ميقلاهذه
ناويحنمموجهوأيباهرإلمعةيحضناكنموهاًضيأديهشلا.اًداهشتساربتعُي
ءادألهقيرطيفوهورمتعملاوأجاحلاوةدالولادنعتاهمألاةافوكذكو،يشحو
هذهلك.كسانملاهذهءادألالخةايحلانادقفاًضيأو،ةرمعلاوأجحلاكسانم
نيذلاصاخشألانأالإ.هتافودنعديهشلاةفصاهبحاصحنمتفقاوملاوتالاحلا
.اًقالطإءادهشنوربتعيالءايربألانوفدهتسيمهومهفتحاوقل

ديهشلا٢٨٢



ءايحأةقيقحلايفمهنأل،تيملابهللاليبسيفلتُقناسنإلكةيمستنآرقلامَّرح
ةروسو154مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفهركذمتاماذهو،نورعشيالسانلانكلو
اهاوريتلادمحمثيداحألاًقبطو،170ةيآلاىلا169ةيآلانم3نارمعلآ
ةنجلايفهدعقمىريوهمدنمةعفدلوأيفهلرفغُيديهشلانإفهجامنبإويراخبلا
ةفاقثيفديهشلاعتمتياذهبو.باسحلامويعزفلانمنمأيوربقلاباذعنمراُجيو
.ةيلاعةيلاثمةميقبةيمالسإلاتاعمتجملا

ناجروتبلاط
.توملا؛ةسايسلا؛ةنجلا؛نيدلاموي؛ةرخآلا؛داهجلا؛ةمايقلاموي:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.داهجلاباتك،ةجامنبا؛كلمنبسنأ؛داهجلاباتك،يراخبلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ىروشلا
ميدقتبمتهييذلاسلجملاكلذكو،امعوضوميفنيرخآلاءارآذخأينعتىروشلا
قفاوتلاققحتةقيرطىروشلانوكتموهفملااذهبو.تارارقلاذاختاوتاراشتسإلا
يعامجلارواشتلانإ.صخشنمرثكأسمتيتلااياضقلانمةلمجيفيعامجلا
امك.لقعلاةطساوبةجيتنلامهفيفعيمجلانيعيوةقيقحلاىلعروثعلاةيلمععّرسي
تلزن)38ةيآلا42ىروشلا(﴾مهنيبىروشمهرمأو﴿:ةيتآلاةيآلانأىوري
.دمحميبنلابايغيفرادشاقندعباًرارقاوذختانيذلاةنيدملايفنيملسملاحدمتل
ىلعثحت)159ةيآلا3نارمعلآ(﴾رمألايفمهرواشو﴿ةيصولاهذهنأامك
.ةيوبنلاةنسلاهذهرشن
ةيعامتجالئاسميفنيرخآعماًمئادرواشتيناكيبنلانأاًضيأىوريامك
،تادابعلالئاسمبمتهتيتلايهو،ةصاخلاةينيدلارومألاءانثتساب،ةيسايسو
يعامجلارواشتلاأدبمنعيلختلاعقويبنلاةافودعبو.يذمرتلاهاورامبسح
ةمئاقةيربجتاميظنتريوطتكلذنعاًضوعو.ةيعامتجإلالكاشملالحلبولسأك
روهظىلإىروشلانعيلختلاىدأ.ةيرئاشعحلاصماهسأرتةيدرفتاردابمىلع
خيراتلايفةيلهألابورحلاليتفتلعشأاهنيباميفةنيابتمةيسايسبازحأ
.يمالسإلا
اًفالتخاًةفلتخمًالاكشأذخأيرواشتلاأدبمتاب،ذوفنلاتاذتاعامجلاطغضتحتو
ناكف،ةعونتمبيكارتذختادقىروشلاسلجمنأدجنف،نمزلارورمعماًريبك
،ءاملعونييركسعةداقونييرادإنيلوؤسموةداقنمنايحألاضعبيففلأتي
تائيهةوعدمتهنأًالثمدجنةيسابعلاةرتفلاءانثأو.ءاملعلانمطقفاًنايحأو
.رصموناسارخةقطنموقارعلايفديدحتلابكلذناكو،ةيراشتسا

٢٨٣ىروشلا



ةداقلاباختنااهلالخنممتيةيميظنتةدعاقىروشلادعُت،يسايسلاروظنملانمو
ىروشلامدقت.ةيعامتجإلانوؤشلارييستبىروشلاسلجمهيفموقيخانمقلخو
هيبشتنمًالدبو.ةيسايسلاةفاقثلاريوطتلةبلصةيضرألثمت،ةياغللًةمئالمًةغيص
فاطملارخآيفيهو،ةيفرحلاةءارقلاساسأىلعةيطارقميدلابًةرشابمىروشلا
يفىروشلاماظنيفلمأتلاوهلضفألاجهنلانإف،نآرقللةيخيراتريغةءارق
لدعلاقيقحتاًديدحتو،ةموكحلاوينوناقلاماظنللةيساسألادصاقملاليلحتقايس
نمألاولدابتملامارتحالاوةيرايتخإلاأدبموحماستلاوةيفافشلاوفاصنإلاو
ئدابمقلخلةبصخلاضرألالثميىروشلاماظننأحضوياممو.ينوناقلا
وأةيصخشلاةنميهلاروهظيفاًعنامنوكييذلاشياعتلاققحتةيرهوج
تقويفكلذناكو،سانلانمحصنلابلطيفيبنللهللاةيصويه،ةيسسؤملا
.مكاحكهبفارتعإلامتامدعبويحولايقلت
يفةكراشملاقحةيمالسإلاتاعمتجملايفعيمجلاحنميأدبمىروشلاربتعُت
لئاسملايفمهبلاطمبراهجإلاةصرفتاعامجلافلتخملحيتيو،يأرلا
ةيدلبلاسلاجموتانملربلادعترضاحلاتقولايفو.ةيرادإلاوةيعامتجإلا
ةيمالسإلانادلبلاضعبيفًءاوس،عساوقاطنىلعةدجاوتملاراوحلاتايدتنمو
.ىروشلاأدبمةروصسكعتجذامن،ةملسمتائيهلكشىلعايناملأيفوأ

نوـگزوديلعنابعش
.روتسدلا؛ةسايسلا؛ةيطارقميدلا؛ةينيدلاةطلسلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.دوعسمنبانع،1714مقر،ةروشملايفءاجامباب،35داهجلاباتك،يذمرتلاننس

)ةيحيسمرظنةهجونم(ناطيشلا
دهعلاباتكهيمسي.يصخشلكشبءرملااهروصتييتلارشلاةوقوهناطيشلا
وأ«مِهَّتُمـلا»وهميدقلادهعلايفناطيشةملكبدوصقملاو.«ناطيش»يربعلاميدقلا
ريسفتمتيلب،هـللةلباقمةوقانهناطيشلالكشيالو.«برحلايفيداعُمـلا»
رهظيملو.هباشاموهـللابضغًالثماهنأىلعةايحلاتاربخلةيبلسلابناوجلا
دوجومعباتيوامسنئاككيبسلادعبةبوتكملاصوصنلايفالإةيادبلايفناطيشلا
دارفأدحأبويأرفسنميناثلاولوألانيحاحصالابسحبوهف.هـللاةرضحيف
اًمساقايسلااذهيفناطيشلامسانكيملو.هوهيهلإلابةطيحملاةيوامسلاةيشاحلا
نأبناسنإلاوهـللانيبضيرحتلاتناكهتفيظوو.هلاًيفيظواًمساناكلب،دعباًملع
ميظعلانهاكلاناطيشلاججاحي2–3:1ايركزرفسيفو.بويأىوقتبككش
مايألارابخأرفسنماًءدبالإملعمساكناطيشلادجنالو.برلاكالممامأعشوهي
.)24:1يناثلاليئومصرفس(بعشلاددعءاصحإبدواديوغيوهف.21:1لوألا

ناطيشلا٢٨٤



هفيرعتمتيو،باتغُموبِّرجمكرهظي–ديدجلاوميدقلا–نيدهعلانيبامةرتفلايفو
رفس:عجار(نيطايشلاو،ةكئالملاو،بكاوكلاةهلآلاةصاخوةبيرغلاةهلآلاعم
متطقفانهو.)10ليبويلارفسو؛8–6خونخأرفس؛اهدعبامو14:12ءءايعشإ
2:24ةمكحلارفس(سيلبإنيبو)3نيوكتلارفس(ندعةنجيفةيحلانيبطبرلا
سأرتييذلاةعيبطللقراخلاهـللامواقموهديدجلادهعلايفناطيشلا.)اهدعبامو
هنمهتوقعزتنُتوهعدرمتينكلو،عوسيلمصخكرهظيو.نيطايشلانماًشيج
–4:1ىتمبسحبليجنإلا؛اهدعبامو3:22؛1:13سقرمبسحبليجنإلا(

ةريصقةرتفناطيشلاحنمُيايؤرلارفسيفو.)11:20اقولبسحبليجنإلا؛10
دهطضيوةيحيسملاةلاسراهلالخقيعي،حيسملاعمديدجلارصعلاأدبينأىلإ
لوسرلاسلوبةلاسر:عجار؛14–12:12؛11–2:9ايؤرلارفس(ةسينكلا
.)اهدعبامو5:8ىلوألالوسرلاسرطبةلاسر؛2:18يكينولاستىلإىلوألا
امأ.)13–6:11سسفأىلإلوسرلاسلوبةلاسر(سيلبإةمواقمنييحيسملاىلعو
دمتعيف،هـللاعمضراعتيأدبمكوأةيصخشةوقكاذهاننمزيفرشلاريوصتىدم
.هـللاةروصىلعفاطملاةياهنيف

تينرأنترام
.هـللابضغ؛باقِعلا؛هوهي؛كالملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناطيشلا
عمو،ريخلادضفقتيتلارشلاىوقلاًديسجتةسدقملابتكلايفناطيشلاربَتعُي
مالسإلايفناطيشلادعُي.ةيهلإلاةدارإللةعضاخىوقفاطملارخآيفىقبتكلذ
نم50ةيآلايفدرواماذهو،مدآلدوجسلانععنتماوهللارمأضراع،نجلانم
هللانمًةبيرقتناكيتلاهتناكمنمهطاقسإعقوكلذلًةجيتنو.18فهكلاةروس
.ناسنإللاًودعهلعجو
،ىلوألاهتئيطخومدآقلخقايسيفركُذيذلاسيلبإمسانئاكلااذهىلعقلُطي
امك.7فارعألاةروسنم16–11ةيآلاو2ةرقبلاةروسنم34ةيآلايفاًديدحتو
قيرطلانعرشبلاينبداعبإلهيعاسمبرمألاقلعتاذإناطيشلاةملكلمعتُست
مغرو،اًعابتأناطيشللنأىلإنآرقلايفعمجلاةغيصلامعتسإريشي.حيحصلا
،نجلانميأ،هتليبقنمناطيشلاعابتأنألهوهو،شاقنلحملاؤسلالازامكلذ
لازاميدسجلكشاذناطيشلانوككلذك؟حاورألاورشبلاينبنممهوأ
.نيملسملاءاملعنيبنملدجعوضوم
الإ،هلاًميركتمدآلتدجسوهللارمألةكئالملاتعاصنا،ةينآرقلاتايآللاًقفو
ىأركلذبو،راننمقلخهنأهئاعدابدوجسلارمأذيفنتنعربكتساوىبأسيلبإ
اذهو،نيرغاصلانمهللاهلعجرابكتسإلااذهءارجو.ناسنإلانملضفأهنأهسفن

٢٨٥ناطيشلا



هللاهدرطكلذىلإةفاضإلاب.7فارعألاةروسنم13ةيآلايفهركذمتامبسح
دعبيىتحةمايقلامويىلإهرخؤينأهللانمناطيشلابلطاهدعبو.هتمحرنم
،حيحصلاقيرطلانعهللاةمحرنعهداعبإوهدرطببسناكيذلاناسنإلا
15و11ةيآلايفدرواماذهو،ءاقبلاةصرفهحنموناطيشلابلطهللاباجتساف
نعسانلافرصىلإناطيشلاىعسيةباجتسالاكلتذنمو.7فارعألاةروسنم
نمامهجارخإيفببستوامهاوغأامدنعهتجوزومدآبأدبثيح،ميقتسملاطارصلا
ةيآلاةياغىلإ20ةيآلانمو2ةرقبلاةروسنم36ةيآلايفدرواماذهو،ةنجلا

ءاوغإاهنم،ةميمذلاعفأةدعناطيشللنأنآرقلانَّيب.7فارعألاةروسنم22
ءارسإلاةروسنم64ةيآلاو6ءاسنلاةروسنم120ةيآلايفةروكذم(سانلا

)27لمنلاةروسنم24ةيآلايفةروكذم(حيحصلاقيرطلانعمهداعباو)17
6ماعنألاةروسنم43ةيآلايفةروكذم(ةنسحرهظتلةحيبقلالامعألانييزتو
ةروسنم38ةيآلاو27لمنلاةروسنم24ةيآلاو16لحنلاةروسنم63ةيآلاو
ةروسنم19ةيآلايفةروكذم(هللاركذنعسانلافرصو)29توبكنعلا
5ةدئاملاةروسنم91ةيآلايفةروكذم(سانلانيبةنتفلاعرزو)58ةلداجملا
ديكنمهللابةذاعتسإلانآرقلاضرفكلذل.)17ءارسإلاةروسنم53ةيآلاو
يمالسإلاموهفمللاًقفوو.7فارعألاةروسنم200ةيآلايفكلذو،ناطيشلا
لوقىلإهوعديامك،هفعضطاقنيفهمجاهيوناسنإلانمبيرقناطيشلانإف
ريغقرطىلعمهلديوسانلانيببضغلاوقاقشلاعرزيو،حيبقلامالكلا
هدوعوبيوغيودهتجيوىعسيناطيشلادجتضرغلااذهل.لاملاحبرلةعورشم
22ةيآلايفدرواماذهو،سانلاسوفنيفبذاكلالمألاعرزيو،اهبيفياليتلا
ينإ﴿:اهنيحناسنإلللوقيهفدهناطيشلاققحيامدنعو.14ميهاربإةروسنم
نوكياذهبو.)16ةيآلا59رشحلاةروس(﴾نيملاعلابرهللافاخأينإكنمءيرب
.مهاوغأنيذلاسانلاةرصننعىلختدقناطيشلا
نونمؤملامهنمملعيلسانلالضينأبناطيشللهللاحمس،ةيمالسإلاميلاعتلابسح
عمو.مهزئارغومهتاوهشءانجسمهنيذلاكئالوأمهنمو،هللاجهنمبنوكسمتملا
هللالسرأةياغلاهذهل.نيطايشلاةسوسونمهدابعهتاذتقولايفهللارَّذحكلذ
عابتانمًالدب،ةزيرغلاوسفنلاىوهعابتانمسانلارذنأوبتكلالزنأوءايبنأ
هللاجهنمبنيكسمتملاىلعناطلسيأهلسيلناطيشلانأهللاربخأامك.هللارماوأ
.16لحنلاةروسنم100و99ةيآلايفهركذءاجاماذهو،هقيرطىلعنيتباثلاو

رتاقدمحم
.ةكئالملا؛ءاوحومدآ:ةلصتاذعيضاوم

ناطيشلا٢٨٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةعيشلا
كلتىلعقلطُيماعمساوه،يلععابتأوأيلعةعيشباًضيأنوفرعُيةعيشلا
661/40ةنسىفوتملايلعقحنمدمحميبنلاةفالخنأىرتيتلاتاعامجلا
/669ةنسىفوتملانسحلانادلوهلناكو،هرهصودمحممعنبايلعناك.هتيرذو

.680/61ةنسىفوتملانيسحلاو49
ىلوتينمةلأسملوحرودتيتلاةمامإلاةيعيشلاميلاعتلايفتايصوصخلانمو
كرتُيّالأقلطملاهللالدعنمنأةعيشلاهاريامو.ةينيدلاوةيسايسلانيملسملاةدايق
هلاًمامإنيسحلاونسحلاويلعةيرذنمثعبيوهف،ضرألاىلعاًديحوناسنإلا
عيمجلنييحورًةداقاونوكيلةمئألافلختسياذهبوةيعرشلاةفالخلايلوتيفقحلا
نملصأيهو،ةداقلاءالؤهىلإجاتحيرصعلك،مهلوقبسح،نأل،سانلا
هددحاماذهوةمامإلابصنميلوتيفقحلامهيدليلعءافلخنأنيدلالوصأ
.ثيداحألاونآرقلايألقنلامهيأربسح
ةلأسمليصافتلوحةيعيشلاتارايتلافلتخمنيبعامجإلابايغنممغرلاىلعو
.ةمامإلايلوتيفقحلامهلنممهيبنلاتيبلهأنألوحقفاوتكانه،ةمامإلا
دعبماكحلاعيمجنأىريتاءانثتسإلاضعبعميعيشلابهذملانأدجنيلاتلابو
مكحنوضفريثيح،نييعرشريغتيبلالهألنوبستنيالنيذلاودمحمةافو
ةنسىفوتملاركبوبأمهودمحمدعبًةرشابمةفالخلااولوتنيذلاةثالثلاءافلخلا

مهو،656/35ةنسىفوتملانامثعو644/23ةنسىفوتملارمعو634/13
.ةفالخلايفيلعقحاوبصتغاءالؤهنأةجحبيأرلااذهبنوذخأي
.ةيديزلاوةيليعامسإلاوةيمامإلايهو،ةيسيئرتارايتثالثىلإةعيشلامسقني
وهاهروهظليسيئرلاببسلادعُيوخيراتلارادمىلعتارايتلاهذهتسسأت
ثدحامدنعًالثمف.مامإلكليعرشلاثيرولاةلسلسلوحرظنلاتاهجوفالتخا
رقابلااًدمحمتراتخاةيليعامسإلاوةيمامإلانأدجنعبارلامامإلاةفيلخلوحلادج
/740ةنسىفوتملايلعنبديزتراتخاةيديزلاامنيب،733/114ةنسىفوتملا

.ةمامإلابصنميلوتل120
مهأنمو.ةيدوعسلاونميلايفًةصاخمويلايديزلابهذملاباحصأشيعي
مامإلاةيعرشقايسيفثدحيذلاقاقشنالاكلذوهةعيشلاخيراتيفتاقاقشنالا
هلةيلاومةعومجمترهظثيح،765/148ةنسىفوتملاقداصلارفعجسداسلا
ًالدبهتيرذوتقولاكلذيفيفوتدقناكيذلاليعامسإربكألادلولاةمامإبتفرتعا
ةعومجملاهذهتقشنااذهبو،ةايحلاديقىلعتقولاكلذيفناكيذلاىسومنم
.ةيليعامسإلاىمستةقرفحبصتلةيسيئرلاةعامجلانم
عباتييذلامكاحلارودبعليمامإلاف،نيدلالوصأنمًالصأةعيشلادنعةمامإلادعُت
لاكشألكءاهنإيفهتمهمنمكتثيح،ايندلاونيدلارومأيفيبنلاةيلوؤسم
،سانلاعيمجنيبلدعلاةماقإوفنعلاعاونألكليدصتلاوسانلانيبةوادعلا

٢٨٧ةعيشلا



ةعيشلايأرلاًقفوو،ةوبنلافادهألاًرارمتساالإتسيلةمامإلانإفةيحانلاهذهنمو
ةمئألاةفيظونأامبو،يبنللةفيلخكاًمامإهللابصنينأتايرورضلانمناك
مهلوتالاجملالكيفةقيمعةفرعمبنوعتمتيمهف،دمحمةيصوذيفنتيفنمكت
ملعلانوكلميمهف،ةينطابلااضيأنكلو،ةرهاظلاةينآرقلايناعملابطقفسيلةيارد
.ةيداعريغلاصخبنوبوهوموءاطخألالكنمنوموصعممهويهلإلا
نسحلايفوتامدنعف،دمحملنوبسُنياًمامإرشعينثاكانهنأةيمامإلاىريو
ةمامإلابصنمدمحمهدلوىلوت874/260ةنسرشعيداحلامامإلايركسعلا
تقولايفمامإلااذهدجاوتيةعيشلاتادقتعملاًقفوو،رشعيناثلامامإلانوكيل
ىلعفنعلاءاهنإلىرخأًةرممايألانماًمويجرخيسو،بيغلاملاعيفرضاحلا
.لدعلاةماقإوضرألا
1989ةنسىفوتملاو1902ةنسدولوملاينيمخلارهظىتحروصتلااذهرمتساو
مكحىلوتينيدِملاعنمسأرُينأيغبنيبعشلانأوهو،ركفلااذهرشنيذلا
فارتعالابجيامك،بيغلاملاعيفدوجوملامامإلاجورخىتحنيملسملاوةلودلا
اذاًملاعواًمهشاًيقتاًضيأنوكينأو،بعشلاةيبلغأنمهلوبقمتيوميعزلااذهب
.هرصعرومأبةياردهلةريصب
يف680/61ةنسيفدمحميبنلاديفحنيسحلالتقمعمعييشتلاسيسأتأدبي
ةفاقثلالخادىرخأعيضاومنمديدعلاجمدنيةروطسألاهذهعمو،ءالبرك
ءاروشاعموينيسحلالتقملىركذكنزحوءازعمسارمميظنتعقيامك،ةيعيشلا
كانهناكيضاملايف.يرجهلاميوقتلايفمرحمرهشنمرشاعلامويللقفاوملا
ةيعيشتاعامجاهيفشيعتايسآوايقيرفإوطسوألاقرشلايفقطانمةدعاًمئاد
ناتسكابودنهلاوقارعلاوناريإيفةعيشلابلغأشيعيفمويلاامأ،ةفلتخم
.جيلخلالودونانبلوناجيبرذأو

ناترفظم
.ىوتفلا؛ةضفارلا؛يدهملا؛ةفالخلا؛مامإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةقدصلا
،ةفأرلالعفوةقفشلاينعتونيزوميليإةّينانويلاةملكلانمّقتشمةقدصلاحلطصم
لمعتسُتاماًبلاغّيحيسملاديلقتلايفو.ءارقفللةصّصخمةيطعأىلعقلُطتو
زّكرياقولف.تافدارتملكشىلعةمحرلالاعفأوأريخلالامعأ،ةقدصلاتارابع
ءاطعإبمازتلالاىلعّصاخلكشب)لسرلالامعأوليجنإلا(جودزملاهلمعيف
ةمحرةاكاحملبروحملايهّيوامسلارجألاةركفنوكتالهيلعءانبو،ةقدصلا
اًّيزمرواًيّدامّربعتهسفنتقولايفو،ةلادعلانماًّيرورضاًءزجةقدصلالّكشت.هللا

ةقدصلا٢٨٨



سلوبتاوعديفكلذحّضتيامكضعبلااهضعبعمةّيحيسملاةّيعرلارفاضتنع
.تاعّربتلاعمجىلإلوسرلا
اّماعاًمازتلاةلعافلابيرقلاّةبحمأدبمنماًقالطناّيحيسملاديلقتلادجوأدقل
ةّيتابنتاجوتنمبعّربتلاقيرطنعكلذقّقحتو.ةقدصلاربعنيجاتحملاةدعاسمل
عّزوتةّيسنكبئارضوأاياطعقيرطنعوأةريبكلادايعألايفعمجُتّةيناويحوأ
ةفاضإ،ءارقفللنّييلاثمةامحكّصاخلكشبةنراطملاليجبتّمتو.ءارقفلاىلعاًقحال
عمجملالكوأدقل.ءارقفلاةياعريفةّماهةمهاسمةريدألامّدقتوتمّدقكلذىلإ
ءارقفللةّصاخةياعرةّمهمةنهكلاىلإاًضيأ)1965–1962(يناثلايناكيتافلا
بناجىلإرقفلاميوقتّمتدهزلاديلاقتيفامكينابهرلاديلقتلايف.نيجاتحملاو
–لاثملاليبسىلع–ةدعاقلاكلذناكو،ةنبهرلاةايحلاًساسأةعاطلاوةّفعلا
ّيدئاقعروظنمنمّيعامتجالازوعلاةحفاكمّدعت.جاّجحلاونيلّوستملانابهرلل
ةمدخيأ،ةّيسنكةمدخوهةقدصلاءاطعإ.ةسينكلاثعبةّمهمنماًّيرهوجاًءزج
ةسينكلامامتهاةمسّنإ.)46–25:31ىتمرظنا(جاتحملابيرقلاليبسيفهلل
لعجةشّمهملاتائفلاعاونأعيمجوّنسلايفنيمّدقتملاوءارقفلاوىضرملابمئادلا
،ّةيتوهاللاةيحانلانم،سكعتاهنوكةسينكلانايكنماًءزجةقدصلاءاطعإنم
.اهقاقحتسابجيوأنكمياليتلا،ةيهانتماللاوةبوهوملاهللاةمحر
ًالّوأةقدصلاءاطعإةركفلامكتساّمتةرصاعملاةّيعامتجالاةسينكلاميلاعتيف
مهّنأوأنّيعمماظنيفءافعضمهنيذلاكئلوأعمنماضتلا.نماضتلاحلطصمب
وأردقلابئاوننعضيوعتهّنأىلعمهفُينأبجيالنماضتلااذه.كلذكنودبي
ةّيناكمإلريوطتوهامردقبةّيداصتقالاةسفانملايفحاجنلازارحإيفصقنلانع
نأوةّيعامتجالاةلودلايفءاّنبلكشباًخّسرتمنوكينأبجاولانمف.ةكراشملا
ةقدصلاةركفقّمعتتكلذلالخنم.تاذلاةدعاسملزيزعتكةقالخلاتاردقلاقلُطي
ءادألاةردقلاًّيلكاًّيعمتجماًفيظوتوّينوناقلاءارقفلاّقحعاطتسملاردقحبصتل
.نيريثكلاىدلءادألاةدارإو

تغوفسوكرام
.ةّيهافر؛ّيعامتجاماظن؛بيرقلاةّبحم؛ةسامش:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةقدصلا
ريغبنيجاتحمللهؤاطعإمتياملكاهنأىلعةنسلاونآرقلايفةقدصلافرعُت
يلاملامعدلايهف،هتاضرميفاًعمطوىلاعتهللاىلإبرقتلالجأنمضوع
ةقدصلاموهفمحبصأدقل.ضورفمبجاوكوأ،يعوطلكشبهءاطعإمتييذلا
ىلعيهف.اًعوطءارقفللءاينغألاهمدقييذلايلاملامعدلاباًطبترمتقولاعم
سكعلاىلعكلذكو،نيملسملانمنيروسيملاىلعةضورفملاةاكزلانمسكعلا

٢٨٩ةقدصلا



اذإف.ىلاعتهللاىلإلامعألابحأنممالسإلايفةقدصلاربتعُت.رطفلاةقدصنم
نمقدصتينأعيطتسيهنإف،مهتقفنهمزلتنمةنوؤمىلعدحأدنعلاملادازام
رثكأنمةقدصلانإ،هحيحصيفيراخبلاهاوراميف،دمحميبنلالاقدقلف.هلام
ًالثم،تاقدصلانمةديدععونأكانه.)يراخبلارظنأ(ةكربللاًبلجلامعألا
قفارملاءاشنإك،ناسنإلاتومدعباهباوثرمتسييتلاكلتيهو،ةيراجلاةقدصلا
،نيجاتحملاءاويإنكاسمو،روسجلاوسرادملاودجاسملاءانبلثمماعلاعفنلاتاذ
ىلإةفاضإلاب،ءارقفللةيناجملاتابجولامدقتيتلامعاطملاو،ةيناجملاتامامحلاو
ةبلطلانمنيجاتحملليلاملامعدلاميدقتبموقتيتلاوةيفقولاتاسسؤملاءاشنإ
يبنلالاقدقل.ةماعلاتامدخلانومدقينيذلاصاخشأللوأ،ماتيألاولمارألاو
نمالإهلمعهنععطقناناسنإلاتاماذإ»:هحيحصيفملسمهاوراميفدمحم
حيحصرظنا(«هلوعديحلاصدلووأ،هبعفتنيملعوأ،ةيراجةقدصنمالإ:ةثالث
يفمهلاومأنوقفنينيذلاكئلوأىلعزيزعلاهباتكيفىلاعتهللاىنثأدقل.)ملسم
لامعألانأو،ىذألاونملانماهدسفيواهصقنيامباهنوعبتيالو،هللاةعاط
ضرألايفهرذبنملعرزلايمنيامكاهباحصأللجوزعهللااهيمنيةحلاصلا
نوقفنينيذلاكئلوأكلذكوهللاليبسيفنوقفنيالنيذلاءاينغألابتاعو،ةبيطلا
2ةرقبلاةروس(ىذألاونملابمهتاقدصنوعبتينيذلاكئلوأوأسانلاءائرمهلاومأ
ةينالعلاقافنإورسلاقافنإميركلانآرقلايفهللاعرشدقل.)274–261تايآلا
يفنأالإ،دحاوقايسيفنيعونلاالِكحدمو،نينمؤمللاًماعاًكولسامهيلكلعجو
ةرقبلاةروس(هتيناسنإو،هرعاشموهتماركظفحيفاهذخآلةحلصميرسلاقافنإلا
.)271ةيآلا2
موهفمتحتطقفيوطنتالةقدصلانأيراخبلاهاوراميفدمحميبنلاانربخأدقل
،ةقدصوهناسنألاهيخألناسنألاهعنصيفورعملكامنإو،بسحفيلاملامعدلا
سوفنيفاًبيطارثأثدحتوعماسلارستيتلاةبيطلاةملكلاو،ةقدصيهةماستبالاف
.)263ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةقدصنيرخآلا

ناـجروتبلاط
:ثيدحلارداصم
1426:ثيدحلامقر،بلقرهظنعالإةقدصال18باب،ةاكزلاباتك:يراخبلاحيحص.1
1631:ثيدحلامقر،ناسنإلاقحليام14باب،ةيصولاباتك:ملسمحيحص.2
6021:ثيدحلامقر،ةقدصفورعملك33باب،بدألاباتك:يراخبلاحيحص.3

ةقدصلا٢٩٠



)ّةيحيسمرظنةهجونم(هللاتافص
ّصتختيتلاتاديدحتلاكلتاهّنأىلعهللاتافصبتوهاللاملعيففيرعتلاّمتي
ّيناسنإلالقعلاىلإةبسنلابهللاهنككاردإمدعةلأسمّدعتو.هلامكوهللارهوجب
.تافصلاهذهلْقَعىلإلّصوتينأاًمومعناسنإللنكميفيكذإ،ةمساحدودحملا
بلاغلايفناطبترم(ناراسمّيحيسملاديلقتلايفأشنصوصخلااذهيفو
نمف.يحولاتوهالراسمواًّيفسلفّللعملاراسملاامهو،)ضعبلاامهضعبب
دعبىلعةمئاقراكفأربعاهسفنهللاتافصةيمستنعرشتةّيفسلفلاةيحانلا
ةقيرطبقلخلاملاعيفدوجوموهامّلكف:قلخلاوقلاخلانيبّيسايقلاةقالعلا
هجردتنأنكمي،ٍهانتماللامتكاباًقبسمّيهلإلاقلاخلاهيلعرّفوتييذلاوةدودحم
،نكلو.قلاخلاهلإلاتافصتحت،اهتّيئاهننمةدّرجم،قلخللةّيباجيإلاصئاصخلا
نيبفالتخالاّنأرابتعالانيعبذخألااًمودبجاولانم،ّيهلإلاّرسلاىلإرظنلابو
اًحالطصافّرعُيهللاّنأامبف.امههباشتنمربكأةّيويندلاتافصلاوةّيهلإلاتافصلا
وهامّلككالتمابهلَدَهُشيْنأّيرورضلانمف،قلطملالماكلانئاكلاهّنأىلع
اًقفو،اذكهو.صقانوهامّلكهتاذنعيفنيهّنأو،رخآٌدحأهكلميالامولضفأ
نمةلسلسهللاحلطصمنمّدلوتتلامكلاموهفمىلعةمئاقلاهذهريكفتلاةدعاقل
الهللاّنأل،ةرئاديفولامكاًبيرقتراودألالدابتت،يهتنتاليتلاةنكمملاتافصلا
تافصلابيترتيفةقيرطلاهذه.رهوجلايفاهلٍواسموهلب،طقفتافصلاكلمي
.ّيمايقلاتوهاللاراكفأبءيشّلكلبقترثأتّيحيسملاديلقتلايفةّيجهنمةقيرطب
:ىلوألااّنحويةلاسر(هللىلوألاةّيرهوجلاةفصلا«ةّبحملا»ّدعتديدجلادهعللاًقفوف
يفةّيدبألاةدارإلاوّيدبألاكاردإلاةدحونمنّوكتتةّيهلإلاةّبحملاةقيقحف.)4:8
ماودلاىلعاهنمقثبنينمزلالماعلةعضاخريغةّيثولاثةايحيفقّقحتتيهف،هللا
،ّةبحمهّنأىلع،هللّيرهوجلاديدحتلانمًالوأأشنياًذإ.سدقلاحورلاونبالاوبآلا
تافصفينصتّمتيهللاّةينادحوتحتو.ّيحيسملاهلإلاىلإّةينادرفلاةفصةبسن
اميف؛ةردقلاوةّيسدقلا،ّريغتماللا،يماستلا،ةطاسبلا،ةّيدبألا،رهاطلانايكلا:اهّمهأ
ةّيناحورلا،ّةيلكلاةفرعملا،ةقيقحلاب)1:1ّانحويرظنا(«ةملك«ـكنبالاّصتخي
،ةّيرحلا،ةعادولا،حالصلا،ةّبحملاهتاذيفسدقلاحورلاعمجيو.لامجلاو
بسحاهنيباميفراودألالدابتتاهعيمجتافصلاهذه.ةّيويحلاوّّيلكلاروضحلا
يفةّيهلإلاتافصللّيثولاثلاقاقتشالاّنإ.لدابتملاّيثولاثلالولحلابىّمسيام
تانّهكتعضومتسيلهللاتافصّنأنعاًضيأريبعتءيشّلكلبقوهةّيحيسملا
ّيخيراتلاةمايقلاموهفميفف.ةرفاولاهللاةايحنعنالعإكاهشيعبجيلبةدّرجم
هتافصهللاعّزوي،حيسملاعوسيهللانبادّسجتيفهتورذغلبييذلا،ّيصالخلا
ىقبتهسفنتقولايفاّهنأالإ،سوململكشباهنوشيعيةقيرطبنيعمجأرشبلاىلع

٢٩١هللاتافص



نماًقالطنا،هللاتافصنعّيرشبلامالكلانوكيةيحانلاهذهنم.اًقلطماًّرس
.تافصلاهذهليّرسلاعباطلاىلعظافحلاطرشبنكلواًّيعرش،يحولابناميإلا

رنروتنترام
.ثولاث؛صخش؛ةّيلكةردق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللاتافص
زع،هتاذف،هسفنىلاعتاهبفصويتلاةيهلإلاتاذلانعىلاعتهللاتافصرِّبَعُت
نآرقلانأركذلابريدجلانمو.دحأهيفهكراشياليذلاقلطملالامكلاةلماك،لجو
نيدلاءاملعمدختسيكلذل،ءامسألانعامنإوتافصلانعثدحتيالميركلا
ىنسحلاءامسألاهللنأميكحلاركذلايفءاجدقف،نيحلطصملاالِكنوملسملا
هللاتافصبةصاخلاتاشقانملاصخياميفامأ.)180ةيآلا7فارعألاةروس(
نايدألاءاقتلاقيرطنعامنإو،ميركلانآرقلالالخنمأشنتملاهنإفىلاعت
.هتديقعنععفادينأمالسإلاىلعبجوامدنعو،ةددعتملاتافاقثلاو
،بسحفمالكلايفطقفسيلةيسيئرلاعيضاوملانمىلاعتهللاتافصعوضومدعُي
فصوىلعءيشلكلبقوتاشقانملازكرتثيح،ةفسلفلالاجميفاًضيأامنإو
ادجةفلتخمميهافمينبتمتانهو.ىلاعتهللاةينادحوىلعظافحلاعمةيهلإلاتاذلا
لجفصييتلاىلاعتهللاتافصوةهجنمةيهلإلاتاذلانيبةقالعلايفثحبت
ةشقانمللاًعوضوماماًمويةيهلإلاتاذلانكتملذإ.ىرخأةهجنماهبهسفنهنأش
.تافصلانيبوةيهلإلاتاذلانيبةقالعلاىلعطقفتاشقانملاتزكرامنإو،طق
ةفينحيبأمامإللربكألاهقفلاباتكلثمةميدقلاةيهقفلابتكلاىلععلطنامدنع
/944ماعىفوتملا(يديرتامللديحوتلاباتككلذكو،)767/150ماعىفوتملا(

:يهو،ماسقأةثالثىلإنيملكتملالبقنمتفنُصدقىلاعتهللاتافصنأدجن)333
.ةيلعفلاتافصلاو،ةتبثملاتافصلاو،ةيبلسلاتافصلا
ديقتلاكصقنلاتافصيهو،هتاذنعهناحبسهللاهافناموهفلوألامسقلاامأ
هتاذلىلاعتهللاهتبثأاميهف،تافصلانميناثلامسقلاامأ.نامزلاوناكملاب
نمثلاثلامسقلاامأ.ميلعلاوريدقلاكهتافصلامكوهللاتاذىلعلدتيتلاو
.هيفامونوكلاقلخيفهتردقوهللاعادبإنيبتيتلاتافصلاكلتيهف،تافصلا
لكقلخييذلاقلاخلاةفصتحتيوطنتيتلاةيهلإلاتافصلانمديدعلاكانهو
كانهنإفقبساملةفاضإلاب.قباسلاثمريغىلعءايشألادِجوُيو،مدعنمءيش
نأنكمياليتلاو،ميركلانآرقلايفتدرويتلاوىلاعتهللاتافصنمرخآفنص
اماذهو،ءاوتسإلاوسولجلاوأ،نيعلاو،هجولاو،ديلاك،يفرحلااهانعمباهذخأن
هيزنتو،ءيشيأبىلاعتهللاهيبشتمدعوميسجتلاأدبمتاقايسنمضَجلاعُي
ملاعتعنيملف،نيقولخملافاصوأةلثاممنعهناحبسهلةتباثلالامكلافاصوأ

هللاتافص٢٩٢



فاصوألةلثاممفاصوأبةيهلإلاتاذلاقالطإلاىلعاماًموينيملسملاءاملعنم
،ءاوتسالاكىلاعتهللاتافصنعثدحتتيتلاميركلانآرقلاتايآرَّسَفُتملو،رشبلا
كاردإلانعريبعتالإيهامتايآلاهذهف،يفرحلكشبخلإ...،ديلاو،هجولاو
.يناسنإلا
اهنإىلعلب،دوجولاملعيفةقيقحاهنأىلعهنأشلجهللاتافصةلزتعملاربتعيال
،لضفألكشبهالعيفلجهللاةفرعميفناسنإلاداهتجإنعتجتنةيركفبراجت
.العولجهللانعثيدحلايفرشبلاينبىلعرمألاليهستوهتافصلاهذهةمهمف

نيتـچةعبار
.هللاةملك؛هللاةردق؛هللاةدارإ؛هلالجوهللاومس:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(حلصلا
ةّيئادعلالامعألابايغوهّيبلسلاهموهفميف)ةّيسايسلاةيحانلانم(حلصلا
قفوةلودلاهيلإىعستنأبجييذلارمألاوهو،بورحلاوتابارطضالاو
لعفلابهغولبنكميةّيباجيإلاةيحانلانمموهفملااذهّنأالإ.ّيحيسملاموهفملا
ءودهلاقّقحتيامدنعوةلودلايفهتايحلهميمصتوناسنإلاّةيرحقّقحتتامدنع
.ةّوقلاةطلسوداهطضالانعاًديعبّيلخادلا
يفلصاوتلاعاطقناةجيتنوهمالسلامادعناوأعازنلاّنإفةّيتوهاللاةيحانلانمو
اذإالإهزواجتنكمياليذلارمألا،ةئيطخلالالخنمةكرتشملاةّيناسنإلاتاقالعلا
نبغلاّنأومهتّبحموسانلامارتحايفطقفنمكيصالخلاّنأىعووناسنإلالّقعت
مدعوتاعازنلاىلإيّدؤينيرخآلاىلعمراصلادّحوملاطمنلاّطلستوّينانألا
.اضرلا

ستنأرتيب
.ةلود؛ةسايس:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(حلصلا
نيبمحالتلاونواعتلانعربعيوهف،نيرخآلاعموانسفنأعممغانتلاكلذوهحلصلا
تاعمتجمللةيعيبطلاةلاحلاكلتاًضيأوهو،ماظنلاونمألامعيثيحعمتجملادارفأ
هاجتهتافرصتيفًالداعنوكينأيعامتجانئاككناسنإلاعفدتيتلاوةيناسنإلا
ديحولانامضلاوهحلصلانألكلذو،فنعلاعاونألكنعدعتبينأوهعمتجم
.هتيندمماودوةيناسنإلاةيامحلفكييذلاديكألا
ىلعينآرقلامادختسإلاىلإاًدانتسإحلصلانوُفِّرَعُيمهنإفنوملسملانورسفملاامأ
.امناكميفلحعازنوأعارصدعبمتتةدهاعموأقافتاهنأ

٢٩٣حلصلا



ةرقبلاةروسيفءاجدقلفةددعتمغيصبنآرقلايفحلصلاحلطصمدرودقل
حلطصمءاسنلاةروسيفو،)208ةيآلا2ةرقبلاةروس(«ملِّسلا»حلطصم
لكضفريومالسلاىلإنآرقلاوعدي.)128ةيآلا4ءاسنلاةروس(«حلُّصلا»
لكبداسفلاعاقيإمدعىلعنيملسملاثحيو،تاموصخلاوتاعازنلاعاونأ
لمكألاهجولاىلعهللااهحلصأيتلاضرألايفلاومألاولوقعلاداسفكهعاونأ
نأباًدمحميبنلاىلاعتهللارمأدقفكلذىلإةفاضإ،)56ةيآلا7فارعألاةروس(
لافنألاةروس(ةحلاصملاوةملاسمللنوكرشملاحنجاماذإهيلإليميوحلصلالبقي
سمتاهنأدجناهنعةمجانلاىضوفلاىلإوبورحلاىلإانرظناماذإو.)61ةيآلا8
لحلاوهمالسلانأنآرقلاىريكلذل،رشبلاينبحلاصمردهتوناسنإلاةمارك
ةروس؛208ةيآلا2ةرقبلاةروس(نامألاوةنينأمطلاهؤلمملاعللثمألاولضفألا
نممساوهمالسلانأبفرعننأمالسلاةيمهأزاربإليفكيو.)128ةيآلا4ءاسنلا
رشحلاةروسيفدحاوعضوميفنآرقلايفمسالااذهدرودقف،ىنسحلاهللاءامسأ
تسيلاهنألكلذومالسلارادبتيِّمُسدلخلاةنجنأو،)23ةيآلا59رشحلاةروس(
،رشببلقىلعرطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالاماهيفف،رايدلانماهريغك
سنويةروس؛127ةيآلا6ماعنألاةروس(ةنينأمطلاورارقتسالاونمألاراديهف

ىتحمالسلابنآرقلااهيفلزنيتلاةكرابملاردقلاةليلهللافرشدقل.)25ةيآلا10
هللادابعىلعملستةكئالملانأورشةكرابملاةليللاهذهيفسيليأ،رجفلاعلطم
نأىسننالو.)5ةيآلا97ردقلاةروس(رجفلاعلطمىتحوةليللاةليطنينمؤملا
عوشخنعهللارماوألةعاطلاودايقنالاوهف،مالسلانمقتشمهسفنمالسإلا
مهأنمنإ.يدبأوميقمميعننمةرخآلايفهللادنعاميفةبغروعوضخو
يفحلصلاربتُعيكلذلومالسلاىلعظافحلااهامسأونمؤملاناسنإلاتابجاو
هسفنيفناسنإلادجواماذإو.لئاضفلالبنأوىمسأنمةيمالسإلاتايقالخألا
دقل.هعمتجملخادمالسلارشنيفًالاعفاًرصنعنوكيفوسهنإفمغانتلاومالسلا
فلأيالنميفريخالو،فلأمنمؤملا»:لاقهنأدمحميبنلانعةريرهوبأىور
.)لبنحنبدمحأمامإلادنسمرظنأ(«فلؤيالو
هذهف،مائولاومالسلاريخلالعفىلعنواعتلابوربلابمعنتيتلاتاعمتجملايفدوسي
5ةدئاملاةروس(تاعارصلاوداقحألاونئاغضلانعةيناسنإلابعفترتتاعمتجملا
ىلإدايقنالاعمتجملادارفأنمبلطتيمالسلاىلإدوقييذلاقيرطلانإ.)2ةيآلا
امهسكعييذلاحماستلاونيرخآلاءاطخأنعزواجتلاف،مالسللقوتلاوةقيقحلا
كلذل،مالسلاظفحىلعصرحتيتلاةيساسألامالسإلائدابمنمناربتعينآرقلا
دقناسنإلانأل،وفعلاوحماستلاُقلُخىلعمهسفنأاوبرينأنينمؤملانآرقلاثحي
املكسانلانعوفعيُقلُخلااذهبفصتييذلانكلو،تارمحماسيالوةرمحماسي
.)199ةيآلا7فارعألاةروس(هرودقمبكلذناك

حلصلا٢٩٤



ناسنإلاةايحسدقييذلالدابتملامارتحالاكلذوهةيرهوجلامالسلاطورشنمنإ
وهبحلاوحماستلاوةفرعملاىلإدنتسييذلاهللابناميإلانإو،هتيرحوهتماركو
ةيزكرملاناسنإلاةيلوؤسمنإفهيلعو.مالسلاقيقحتيفديكألاولثمألانامضلا
.ناسنإلكهيفشيعلاعيطتسيملاسمعمتجمقْلَخيفنمكتىلاعتهقلاخهاجت

ناخورسميلسديفم
حماستلا؛ةسايسلا؛برحلا؛فنعلا؛برحلاراد؛مالسإلايفةالصلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةريرهيبأنع،9187:ثيدحلامقر،400ص،لبنحنبدمحأمامإلادنسم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةيسقطلاةالصلا
ّيهلإلاساّدقلا.ةّيجروتيللاةالصلايهقّيضلاىنعملايفةيسقطلاةالصلاّنإ
يفف.ةتباثلاتاولصلانماًددعنّمضتياذلوةالصثدحرهوجلايفوهّيحيسملا
روديةّيقرشلاسئانكللةّيتسراخفإلاسوقطلايفوّيكيلوثاكلاساّدقلالافتحا
حيدمنمنّوكتتيتلاوةّيمهأرثكألاةّيتسراخفإلاةالصلابىّمسياملوحروحملا
هللاىلإحيبستلاوحيدملامّدقُيةالصلللّوألامسقلايف.ءاعدوركشوحيبستوأ
ةّيصالخلاهللالاعفألراضحتسالااذهربتعُيو.خيراتلايفهلامعأىلعركُشيو
.اهنميناثلامسقلايفيلييذلاءاعدللرّربملاةقباسلا
تالافتحاللةّيجروتيللاتاولصلاساسأيفاًضيأةجودزملاةّيلكيهلاهذهدجوت
ةّيتونهكلاةمايسلاءانثأسيركتلاةالص،امّدحىلإ،ّنيبتاذكهو.ىرخألاّةيسقطلا
ءانثأنيسورعلاىلعوةّيدومعمللصّصخملاءاملاىلعكيربتلاتاولصامك
يضاملايفةيصالخلاهللالامعأبعوبطمّيحيسملاّيهلإلاساّدقلاّنأجاوزلا
يفاهراضحتساىلإةفاضإلاباهبهللاريكذتّمتيامكاهرّكذتبةّيعرلاموقتيتلاو
بلطىلعَّةيعرلايضاملايفهللالامعأُرّكذتعفديهسفنتقولايف.ساّدقلالافتحا
.اًضيأرضاحلاتقولايفهللانمةدعاسملاوةمحرلا
اماًعونلّكشتيتلاةّيرئاعشلاغيصلايهسيدادقلاةّيحالصيفّيساسألارمألاّنإ
.ىربكلاتاولصلانماًءزج
ةالصف،اًضيأّةيحيسملاةّيبعشلاىوقتلايفعسوألاىنعملابةّيسقطتاولصدجوتو
لوانتيهللاةدلاوىلإةهّجومةالصلراركتّةيلمعاهرهوجيفنّمضتتةحبسملا
ايكيلعمالسلا»(اهبتاباصيلاوليئاربجكالملااهبطاختاملكلّوألااهمسق
سئانكلايفعوسيةالصكلذىلإفاضي.)1:28،42اقولرظنا».«ميرم
نبااي،حيسملاعوسيّبرلااهّيأ»:ًالثم(هسفنءاعدللّيسقطراركتيهف،ةيقرشلا
.)10:47سقرمرظنا«ينمحرا،هللا

٢٩٥ةيسقطلاةالصلا



يفةّيرئاعشلاةالصلانمّيحيسملاديلقتلايفةّيمويلاتاولصلابىّمسيامبرتقي
امئادنّمضتتوةميدقلاةسينكلايفنونمؤملاحصنُيناكىلوألاهذهب.مالسإلا
.)يذلاانابأ(ةّينابرلاةالصلا
حابصلايفاًصوصخ،يذلاانابأةوالتبناجىلإةليوطةرتفلاًعئاشناكو
دجملا(ريغصلاحيبستلاوناميإلاروتسدوميرمايكيلعمالسلاةوالت،ءاسملاو
.)نيمآ.نيرهادلارهدىلإوناوأّلكونآلا،سدقلاحورلاونبالاوبآلل
ةّيسنكلاليتارتلاّتلحذإ،ركُذياًرودةّيتناتستوربلايفةّيسقطلاتاولصلابعلتالو
ةءارقلاّتلتحاكلذىلإةفاضإلاب.ّةيسقطلاتاولصلافئاظوضعبّلحماهيف
ةعوضومتاولصةوالتنمربكأةّيمهأةليوطةرتفلوسّدقملاباتكللةّيمويلا
.ةدّدحم

دنالرنواهديرفنيف
.سّدقملاّرسلا؛ةالصلاةمدخ؛ةّيسقطلاةالصلا؛ةالصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةالصلا
نعهلالخنمنوملسملاربعييدسجويحورينيدقيبطتنعةرابعيهةالصلا
ةضيرفلاكلتيهةالصلاةريعشنإ.هللابلاصتايهف،هللمهركشومهسيدقتومهبح
نآرقلاضرفدقف.سدقملانيملسملاباتكيفاًراركتواًرارماهركذءاجيتلا
ةروس؛103ةيآلا4ءاسنلاةروس(اهتاقوأددحونينمؤملاىلعةالصلاةريعش
ةروس؛58ةيآلا24رونلاةروس؛78ةيآلا17ءارسإلاةروس؛114ةيآلا11دوه
يبنلااهددحدقفةقيقدلاسمخلاتاولصلاتاقوأامأ.)18–17ةيآلا30مورلا
.)ملسمحيحصو،يراخبلاحيحصرظنأ(ةالصلاةضيرفلهقيبطتلالخنمدمحم
مالسإلاناكرأهيفحضوأيذلادمحميبنلاثيدحيفةالصلاةضيرفتءاجدقل
رظنأ(مالسإلايفةميظعةناكمنماهلاملةداهشلادعبةيناثلاةبترملايفةسمخلا

.)ملسمحيحص
ثيح،مدآيبنلادهعذنمفورعمينيدقيبطتوهةالصلاةريعشنأنآرقلاركذي
،نامقلو،ايركزو،بوقعيو،قحسإو،طولو،ليعامسإو،ميهاربإو،حونو،مدآنأ
ةالصلاعاضوأةدععضاوميفونآرقلانَّيَبدقل.ةالصلااوماقأىسيعو،ىسومو
اهتاعكرددعواهطورشوةالصلاتاقوأصخياميفامأ،دوجسلاوعوكرلاومايقلاك
دمحميبنلااهنّيبدقفةالصلاةيفيكامأ.ةيوبنلاثيداحألايفتءاجدقفاهتماقإو
.)يراخبلاحيحصرظنأ(هباوذتحينأمهرمأوكلذنعهولأسنيحهباحصأل
ةالصو،سمشلاعولطلبقرجفلاةالص:يهو،مويلايفاًسمختاولصلاددعغلبي
تيقاومصخياميفامأ.ءاشعلاةالصو،برغملاةالصو،رصعلاةالصو،رهظلا
صخياميفامأ،اهيلتيتلاةالصلاتقولوخدبجرخيةالصلاتقونإف،ةالصلا

ةالصلا٢٩٦



كلذكو،رصعلاورهظلايتالصاًنايحأعمجيدمحميبنلاناكدقفتاولصلاعمج
ةالصامأ.)سنأنباكلامنعيراخبلاحيحصرظنأ(ءاشعلاوبرغملايتالص
.رهظلاةالصتقواهتقونوكيو،ةعامجبالإحصتالوضرفيهفةعمجلا
ىلإةالصلايفهجوتلاو،ناكملاةراهطو،ءوضولااهبادآوةالصلاطورشنم
تءاجيتلاةالصلاطورشبمزتلينأيلصملاىلعبجيو.ةالصلاةماقإو،ةبعكلا
ناسنإلانيبجسماليثيح،دوجسلاو،عوكرلاو،سولجلاو،مايقلاكنآرقلايف
ثيحهللايدينيبفقاوهنأبىسنيالأاًضيأيلصملاىلعو.دوجسلادنعضرألا
ةروس(نيحلفملانممهنأبعوشخبنولصينمنآرقلارشبدقلف.عوشخلكبفقي
.)2–1ةيآلا23نونمؤملا
ناسنإلانأو،)يذمرتلاننسرظنأ(نيدلادامعةالصلانأبدمحميبنلالاقدقل
حضوأيهةالصلانإ)دواديبأننسرظنأ(دجاسوهوهللانمنوكيامبرقأ
كلذىلإةفاضإ،يقالخألاجوضنلايفمهاستيهف،هقلاخلناسنإلاةدابعنعريبعت
ةروس(ركنملاوءاشحفلاباكترانعناسنإلاىهنتةالصلانأنآرقلايفدرودقف
وأةعامجبىلُصتنأنكميفىرخألاتاولصلاامأ.)45ةيآلا29توبكنعلا
.درفلاةالصىلعةعامجلاةالصلضفدمحميبنلانكلو،ىدارف

لانوأيقحليعامسإ
ديلقت؛ةراهطلا؛دجسملا؛هللدبعكناسنإلا؛ةداهشلا؛ةعمجلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(بيلصلا
ةملؤممادعإةادأاًيخيراتربتعيةيحيسملايفصالخللاًزمرحبصأيذلابيلصلا
بوعشلانمريثكلاونييقينيفلاىدلةرملوألتفشُتكا،راشتنالاةعساوةعدارو
الو،باقعةادأكداليملالبقثلاثلانرقلاذنمهنومدختسينامورلاناكو.ةميدقلا
نالعإدعبو.ةنطاوملاقحنوكلميالنيذلاةيروطاربمإلاناكسلوديبعللاميس
.ةبوقعلانمعونلااذهءاغلإمتةينيطنطسقلايفاًيمسراًنيدةيحيسملا
يرصانلاعوسيبلُص،ينامورلاةيدوهيلامكاح،يطنبلاسطاليبمكحةرتفيف
بولصملاسأرقوفةحوللاو.سدقلابرقةثجلجلاةلتىلعم30ماعنظُيامك
هيلعنامورلاءاعداينوناقساسأكتركذ)«دوهيلاكلميرصانلاعوسي»(
هلعفاموعوسينيبدعاصتملاعازنلاناكو.كلملاحيسملاهنأبودرمتلابهماهتاو
دوهيلانيدلالاجرنيبو)19–11:15سقرمبسحبليجنإلا(لكيهلايفاًرخؤم
توكلمبارتقانععوسيةلاسرتناكفبلصلليسيئرلاببسلاامأ.بلصللاًعفاد
عمهلمكأببعشلاتلمشيتلاةلاسرلا،ةبوتلاىلعليئارسابعشثحوهـللا
.ينيدلاهزكرم

٢٩٧بيلصلا



ءاشعلايفهبلصةيشعهسفنعوسيةراشإىلعةيحيسملايفبيلصلاتوهالدنتسي
بسحبليجنإلا؛25–11:23سوثنروكىلإىلوألالوسرلاسلوبةلاسر(ريخألا
نأالإ،)عوسي(ردتقملاهلَسرمضفرهنأنممغرلاىلع:)25–14:22سقرم
ءايمرإ:عجار(يبنللهنلعأيذلاصالخلادهعبكسمتيلب،هبعشضفريالهـللا

–52:13ءءايعشإ:عجار(هتصاخلجأنمهتايحملسأحيسملانأل،)34–31:31
برلاصخشلزمرك–بيلصلاةناكمربتعتسلوبلوسرللةبسنلاب.)53،12
هسفنمّدقحيسملانألو؛ناميإللاًروحم–نآلايحلاوتوملانممئاقلاوبولصملا
هـللانعناسنإلاتدعبأيتلاةئيطخلاكلذبلمح،رشبلالجأنمبيلصلاىلع
نمو.ةسدقملاهـللاةقيقحباباًحتافوةحلاصملاةمدخانلاًيطعمًةرافكهسفنلعجو
كرتشياهلمجمبناميإلاةايحلالخنماًريخأو،ينابرلاءاشعلاوةيدومعملالالخ
رطنُيكلذك.بولصملاعماًيدوجوو]ةسدقملارارسألاةطساوب[اًيّرسيحيسملا
عضويهنكلو،اًضيأيراّفكلالمعلالالخنمليجانألايفبيلصلاتومىلإ
عوسيتومف،ليجانألايفةدراولاعوسيةايحلالخنماًعاستارثكأروظنمب
نأىرناذكهو.رشبلالجأنمشاعيذلاكاذلةيقطنملاةياهنلاوهيصالخلا
بسحبليجنإلا(ناسنإلاتررحيتلاةميزهلا،رشلاناطلسةميزهلزمريبيلصلا
بسحبليجنإلا(ليئارسإلهـللادعولنامزلارخآيفيحولالعفىلإو،)سقرم
حيسملابءادتقاللسانلاوعدييذلايجذومنلايحلاصتلاتوملاىلإو،)ىتم
بآلاىلإقيرطلاحتفييذلاءاقترالاىلإزمرياًريخأو،)اقولبسحبليجنإلا(
.يئاهنلاهقمعىلإلصيانحويليجنإيفبيلصلاىنعمو.)انحويبسحبليجنإلا(
اًزمر(ةّيحةراشإ–يرشبلاريغهانعمليرذجلّوحتيف–بيلصلاحبصيذإ
ِلْجَألُهَسْفَنٌدََحأَعَضَيَْنأ:اَذهْنِمُمَظَْعأٌّبُحٍدَحَألَسَْيل»:هـللاةبحمل)اًيقيقح
.)15:13انحويبسحبليجنإلا(«.ِهِئاَّبَِحأ

سواهكابتونك
؛ةحيبذلا؛برلاءاشع/ريخألاءاشعلا/ايتسراخفألا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيدومعملا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةروصلا
لكشبةرشتنمةيهلإلاتافصلااهيلإبسنُتيتلاروصلاوةمسجملالاكشألاتناكدقل
امدنعقيبطتلااذهميركلانآرقلادقتناثيح،ميركلانآرقلالوزننابإاًدجريبك
ءايشألاهيلأتوأ،ةدامكهلعجوهللاريوصتمَّرحوىلاعتهللاةيدبأوومسىلعزكر
ملميركلانآرقلايفءاجيذلاميرحتلانإ.ناسنإلاوىلاعتهللانيبءاطسوكاهلعجو
.هللاةلزنماهلازنإوروصلاهذههيلأتيفناسنإلاةيندضامنإوريوصتلادضهجوي
ميرحتدنتسيامنإو،روصلارشابملكشبومرحتميركلانآرقلايفةيآكانهسيلف

ةروصلا٢٩٨



لكدنتست.ةفلتخملاكشأباهريسفتمتيتلاوةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاىلإروصلا
نيثيدحلاىلعكلذنماًطسواًفقومذختتوأ،هللحتوأ،ريوصتلامرحتيتلاءارآلا
دوعسمنباهاوراميفيراخبلاحيحصيفدروام:لوألاثيدحلا،نييلاتلانيفيرشلا
رظنأ(«نوروصملاةمايقلامويهللادنعاًباذعسانلادشأنإ»:لاقهنأيبنلانع
ايندلايفةروصرّوَصنم»:يئاسنلاننسيفدرواميناثلاثيدحلاو،)يراخبلا
ماعىفوتملا(يربطلالاقدقل.«هخفانبسيلوحورلااهيفخفنينأةمايقلامويفلك

هذهبينعملانإ)1451/855ماعىفوتملا(ينيعلانيدلاردبكلذكو،)923/310
دمحميبنلاةايحيفروصلانكتملذإ.ةدابعلاضرغلمانصألاعانصمهثيداحألا
روصولاكشأاهيلعتزرُطدئاسولمعتستةشئاعتناكدقلف،اًماتاًميرحتةمرحم
656ماـعىـفوـتـمـلا(ناـمـيـلانـبةـفـيذـحـكةـباـحـصـلاضـعـبناـكدـقـل.)مـلـسـمحـيـحـصرـظـنأ(
ىفوتملا(ةريرهيبأو،)662/663ماعىفوتملا(يرعشألاىسوميبأو،)36/
كلذىلإةفاضإلاب.تاناويحروصاهيلعةروفحممتاوخنوسبلي)678/58ماع
ىّتشملارصقو،)715–711(ةرمعرصقكيومألارصعلاروصقضعبيفدجن
،ايروسيف)727–724(يبرغلاريحلارصقكلذكو،ندرألايف)744–743(
ةيندملاقفارملانعكيهان،ةيبرغلاةفضلايف)748–743(رجفملاةبرخو
شوقنلاهتلتيتلابقحلايفويسابعلارصعلايفاهدييشتمتيتلاةيركسعلاو
نيملسملانأفورعملانمف.تاناويحلاكلذكوناسنإلاروصمسجتيتلاوةزرابلا
خيراتلاضرعتسنامدنعو.روصبةنيزمءايشأةيمويلامهتايحيفنومدختسي
ثيح،تايلصملاودجاسملايفطقفيعوردقروصلاميرحتنأدجنيمالسإلا
فراخزمسرمتف،دجاسملليلخادلازيحلانييزتيفةيئرملانونفلاتمدخُتسا
ةباتكيفيبرعلاطخلامادختساىلاةفاضإ،ةيسدنهلافراخزلاكلذكوراهزألا
ءامسأضعبو،ىنسحلاهللاءامسأو،ةيوبنلاثيداحألاو،ميكحلاركذلانمتايآ

.دمحميبنلاةباحص
رادنودرداقلادبع

:ثيدحلارداصم
:ثيدحلامقر،ةمايقلاموينيروصملاباذع89باب،سابللاباتك:يراخبلاحيحص.1

5950
مقر،ةمايقلامويروصلاباحصأفلكيامركذ113باب،ةنيزلاباتك:يئاسنلاننس.2

5360:ثيدحلا
مقر،ةروصالوبلكهيفاتيبةكئالملالخدتال92باب،سابللاباتك،ملسمحيحص.3

.ةشئاعنع،5528:ثيدحلا

٢٩٩ةروصلا



)ةيحيسمرظنةهجونم(ناسنإلاةروص
نعةيعاولاريغوةيعاولاراكفألالمجموه«ناسنإلاةروص»حلطصمبدوصقملا
دحمتناكاذإناسنإلا

ةايحلاتالاجمفلتخموأنيعمملعوأنيدوأةفاقثلةدِّ
يفناسنإلاةروصنعثدحتننأًالثماننكميىنعملااذهبو.ةيعامتجالاةيسايسلا
نعكلذكو،نوناقلاوأبطلايفوأامةلودروتسديفوأ،مالسإلايفوأةيحيسملا

انهيرورضلانمو.اًضيأةنيعمةيسايسةكرحوأامينفهاجتايفناسنإلاةروص
يتاذلااهمهفلاًقفوريشتعونلااذهنمةنيعمةيناسنإةروصتناكنإفرعننأ
عيمجيفةيملاعةيعورشماهسفنليعّدتاهنأمأدودحمونيعملاجمىلإاهئاعداو
ةيناسنإلاروصلاةلاحلاثملاليبسىلعيهىلوألاةلاحلا.ةايحلاودوجولاتالاجم
دحأيفناسنإلاةروصوأ،طقفةينعملاةلودلايفهقيبطتمتييذلاةلودلاروتسديف
اموناسنإلاىلعأدبملاثيحنمةرصتقمنوكتيتلاو،ًالثمبطلاك،مولعلاعورف
ةيعورشملانأنيحيف.ريسفتىلاجاتحتالاهنأىلإةفاضإ،هدسجةحصبقلعتي
ثيحنمنايدألايفةيناسنإروصيسيئرلكشباهيعّدتةيناثلاةلاحلايفةيملاعلا
ةيوناثةينالقعةيعرشهدعبتستالام(رسفتيلاتلابو)يهلإلا(يحولاىلإدنتستاهنأ
.)فارعألاضعبيفيمازلإلكشباهببلاطتولب،ناسنإللةينيدةروصلكيف
اهفينصتو،ناسنإللةددحمةيحيسمةروصنعثيدحلاىنعملااذهباننكميو
قلخيحيسملاموهفملابسحبهـللانأينعياذهو.ةيصخشلايهيساسألا
عميراوحلاهئاقلبكلذِللُكوحورلاودسجلانيبةلماكتمةدحويفدرفكناسنإلا
توملادعبىتحدرفلاةايحرارمتسابدعولالالخنمو.هـللاعمورشبلانمهريغ
ناسنإلاةروصدانتسالةجيتنكو.قلطملبقتسمبناسنإلانييحيسملاهلإئفاكي
ىلع)ةيناملعلاةيريونتلاةفسلفلايفناسنإلاةروصعمةطبترملاو(اًيحيسم
رثؤتنآلاناسنإلاةروصتتاب،ناسنإلاقوقحوةماركلديدجلايثادحلاموهفملا
ةطبترملاريغكلتىتح،ةيويحلاتالاجملانمةعونتمةعومجمىلعريبكلكشب
رظحو،تابوقعلاذيفنتوءاضقلاماكحأةنسنأ:لاثملاليبسىلع(ةحارصنيدلاب
.)كلذىلإامويعامتجالازييمتلا

رنروتنترام
.يعيبطلانيدتلا؛مونقألا؛فنعلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(موصلا
ةّينمزةرتفلماعطلانمءزجلوانتنعّيعوطلاّيلختلاهّنأىلعموصلامهُفي
ةيلاعّةيساسحةبسنقيقحتىلإاًّينيدزّفحملاموصلافدهياماًبلاغو.ةدّدحم
ّلكو،بلطملااذهنعجتانلاىنعملامهفىلإوهللاعمّيناسنإلادوجولاةقالعل
اماًريثك،اذل.ّيمويلاّةيلمعلاةايحلاماظنيفعاطقناورييغتءارجإلالخنمكلذ

ناسنإلاةروص٣٠٠



ةّيصخشلا(رييغتلاوعاطقنالاتالاحلوحسّدقملاباتكلايفثيدحلارودي
ةّيمهأموصلابستكيو.)ةحلاصم،ةبوت،ةراهط،نزح(موصلل)ّةيعامتجالاو
رمألا،هللاةاقالملريضحتةّيلمعك)34:28جورخلارفس(ىسومىدلىربك
بسحب.عوسيمايصبّقلعتياميفديدجلادهعلايفةياورلاهيلإتدنتسايذلا
يفاًديحواهاضقاًموينيعبرأعوسيماص4:2اقولو4:2ىتميليجنالا
عوسيمايصلّيجراخلارهظملافدهدقل.هتبرجتباهلالخسيلبإماق،ءارحصلا
ّنأانهمزجلانكميو.نلعملاهرثأىلعمّدقتو،هثعبوهتلاسرلّيلخادلاحيضوتلاىلإ
راطإيفعوسيلطقفحّضتتملّةبحمهلإكهّيلجتلةقراخلاوةديدجلاةروصلاهذه
ضفرلةاعارمنودنمّيهلإلاّيلجتلانالعإىلعاًضيأمزعهّنإلب،مايصلانمز
مالآلاًقابتسااًضيأّينيعبرألاموصلاةرتفّدعُتببسلااذهل.مهتضراعملوهيرصاعم
ةّدملهمايصلاثمبكلذكماعّلكنّويحيسملاكّسمتيموهفملااذهقفوو،عوسي
مويهتورذغلبيودامرلاءاعبرأمويأدبييذلاحصفلاديعلاًريضحتاًموينيعبرأ
ءايحإلاًمويةّيديلقتلاةيحانلانمعوبسأّلكنمةعمجلامويّدعُيو.ةميظعلاةعمجلا
ّنأوهّيحيسملاموهفملايفمساحلارمألاو.بيلصلاىلععوسيتومىركذ
ىلإةبوتلاباًنرتقمنوكينأوةقداصةّينبلصنماًعباننوكينأبجيموصلا
دعاوقفّفخدق،هسفنبماصهّنأنممغرلاىلعو،حيسملاّنألو.بيرقلاةّبحموهللا
سقرم(هللاربعصالخلابةداعسلاأدبمنماًقالطناهذيمالتنعةمراصلامايصلا
الوةياغلاقيقحتلطقفةليسووهةّيحيسملايفموصلاّنأحضاولانمف،)2:19
.هبدهزلاىلعمئاقملاعللضفربهتنراقمبّجوتي

رنروتنترام
.دايعألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(موصلا
عولطنمةيجوزلاةرشاعملاوبارشلاوماعطلالوانتنعكاسمإلاوهموصلا
نإ.مالسإلاناكرأنمعبارلانكرلاوهو،ةينلاعمسمشلابورغىتحرجفلا
.مالسإلالبقةينيدلاديلاقتلاوتاثوروملايفسراُمتتناكيتلاسوقطلانمموصلا
اَهَُّيأٰـَي﴿ةرقبلاةروسيفىلاعتلاقثيح،نآرقلايفةدععضاوميفموصلاَرِكُذدقل
ةروس(﴾َنوُقَّتَتمَُكّلََعلمُِكلبَقنِمَنيَِذّلٱَىلَعَبِتُكاَمَكُماَيِّصلٱُمُكَيلَعَبِتُكْاُونَماَءَنيَِذّلٱ
رداقغلابلقاعملسملكىلعةضورفمةضيرفمايصلانإ.)183ةيآلا2ةرقبلا
ملنملراطفإلاصخرو،هنوقيطينيذلاكئلوأىلعموصلاهللاضرفثيح،ميقم
:يهموصلامدعلةحيبملاةيعرشلاراذعألانمو،يعرشرذعلموصلاعطتسي
قاهرإو،مرهلاوةخوخيشلاو،ضيحلاو،عاضرإلاو،لمحلاو،رفسلاو،ضرملا
كلذكو،اًدجةبعصفورظتحتلمعيناكنملديدشلاشطعلاو،طرفملاعوجلا

٣٠١موصلا



ةيعرشلاراذعألاطوقسدنعو.موصلابلاتقلانعفعضلانوفاخينيذلادونجلا
امأ.ناضمررهشمايأريغرُخأمايأنماهرطفأيتلامايألاةدعمايصناسنإلاىلعف
مهنإفمهؤافشىجرُيالنيذلاضيرملاوةضيرملاو،ريبكلاخيشلاوريبكلازوجعلا
الةبلاغلاةداعلايفمهيلهأهنمنومعطيامطسوأنماًنيكسممويلكنعنومِعُطي
ةروس(مهيلعءاضقكانهسيلو،ًالامكلذرادقمباوقدصتينأوأ،هاندأالوهالعأ
كرابملاناضمررهشيفموصلاةضيرفبناجىلإ.)185–183ةيآلا2ةرقبلا
هموصينأملسمللبحتسُيثيحدمحميبنلانعدرويذلاعوطتلامايصكانه
هللاةعاطىلعسفنلاةيبرتيفاًميظعاًرودموصلابعلي.)يراخبلاحيحصرظنأ(
ةوقوربصلاىلعسفنلايبريموصلاف،تاوهشلانعاهئالعتساوربصلاباهتيكزتو
تاوهشلانعسفنلاسبحطقفسيلموصلانمدوصقملاف،ةميزعلاوةدارإلا
نعدعبلاىلعسوفنلااهيفىبرتةسردموهامنإو،تافولأملانعاهماطفو
دمحميبنلالاقدقلف.هيلإبرقتلاوهيهاونوهللارماوأللاثتمإلاىلعوتاحابملا
هللااهصتخايتلالامعألاورئاعشلانممالسإلايفموصلانأبهللانعهيورياميف
)يراخبلاحيحصرظنأ(هبيزجيوهوهللهنإفدابعلالامعأنيبنمهسفنل

ناجروتبلاط
باقعلاوباوثلا؛ناضمر:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
:ثيدحلامقر،رضحلايفىحضلاةالص،33باب،دجهتلاباتك،يراخبلاحيحص.1

.ةريرهيبأنع،1178
:ثيدحلامقر،مِتُشاذإمئاصينإلوقيله،9باب،موصلاباتك،يراخبلاحيحص.2

.ةريرهيبأنع،1904

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ريمضلا
ريمضلا)أ
هرمأتوّرشلاوريخلانيبزييمتلاهلّوختيتلاناسنإلايفّةيعجرملاكلتوهريمضلا
اذهلعفا:هللوقييذلاّيلخادلاتوصلاكلذّهنإ.ّرشلاكرتيوريخلالعفينأب
يفىلوألاةّرمللريمضلاحلطصمرهظزّيمملايقالخألاىنعملااذهب!كاذبّنجتو
روصعلايفاّمأ.ةثيدحلاةّيقاورلاةرتفيفكلذو،داليملالبقلّوألانرقلا
يفلاحلاوهكلذكو،حلطصملااذهرهظياّملقفةميدقلاةّينانويلاّةيكيسالكلا
ةرهاظفرعيعقاولايفميدقلادهعلاف.سّدقملاباتكللّيربعلايوغللاقاطنلا
ءايمرإ؛16:7رومزملا(بلقلاحلطصملاجملااذهيفمدختسيهّنأالإ،ريمضلا

ةّيقالخأةناخنمضاًجردُمريمضلاحبصأةّيحيسملاعميقالتلابوطقف.)31:33
هيلإةبسنلاف.رمألااذهلقيرطلادّهمنملّوأسلوبلوسرلاّدُعي.ةّيزكرمةّيتوهال

ريمضلا٣٠٢



عمكولسلاقفاوتبقارتناسنإلايفةّيدايحةمكحموهءدبئدابريمضلاّنإ
هذه.رشبلابولقيفبوتكملاولقعلانمكَردُملايقالخألاسومانلاتاّبلطتم
امكيقالخألالقعلانعاًضيأيهةفلتخملمعلاةماقتساىلعةقّدصملاّةيعجرملا
نالعإاهنكميامكماهتالاهيجوتءاوسّدحىلعاهنكميذإ،ّيناميإلاكاردالانع
تقولايفريمضلاودبيةّيتوهاللاةهجولانمو.)اهدعبامو2:14ةيمور(ةءاربلا
اليتلاكلتةريخألاهتّيوهبهلّرقيرشبلامامأهللانعًاليكوسلوبىلإةبسنلابهسفن
فّرعُيموهفملااذهب.)4:4ىلوألاسوثنروك(هسفنءاقلتنماهبستكينأنكمي
توصّهنأىلعاًضيأَريمضلاةقحالنورقةّدعدعب)430–354(سونيطسغوأ
ةّيلوؤسملاىلإهيفّوعدمهّنأدرفلاناسنإلاربتعييذلاناكملاوناسنإلايفهللا
يف،هذهريمضلاماكحأةّيصاخنمعبنت.هكولسىلإرظنلابهللامامأةرشابملا
.هّتيرحيفّقحلاوريمضلاةمارك،ةرشابمصالخلايفريرقتلاىلإءادناهنوك
.هريمضهيلعهيلميامسكعفّرصتلاىلعناسنإلارابجإيفّقحلاهلَدحأالف
ّكشالبو.ناسنإلاىلعقلطملاهّقحهللابلسينألواحيّهنإفكلذبموقينمو
ذإ،هيلعيعوضوملاّيريمضلانيوكتلامّدقتّيتاذلاّيريمضلاطبارتلاطرتشي
ّنإفكلذل.ةّنيعمتافّرصتلهصّصخييذلاىنعملايفئطخينأريمضللنكمي
ّقحلانعةيانعبثحبيوبسانملكشبهريمضهيجوتىلإاًمئادىعسينم:وهذفانلا
نمناكولىتحوهريمضماكحأيفهمارتحابةبلاطملاهنكمينموه،ريخلاو
.أطخىلعّةيعوضوملاةهجولا

ربورغرتنوغ–سناه

يريمضرارق)ب
امةفرعمرشبلاىلعاهيفبّجوتيةنّيعمتالاحيفّيرورضّيريمضلارارقلاّنإ
نكميو.هبمايقلايفمهنوبغريامبوأمهنمبلطُيامبمايقلامهلاًحومسمناكاذإ
نأنكمملانمف.ةّيصخشلاةايحلايفامكةّيلمعلاةايحلايفلصحينأرمألااذهل
فقومىلإةّينيجلاثوحبلاوأةّيبرحلاةعانصلالاجميفنوثحابلاضّرعتي
عانتمالامهيلعبّجوتيوأثحبلاةلصاومبمهلاًحومسمناكاذإاّمعهيفنولءاستي
.ةّيريمضبابسأنماًقالطنالمعلابمايقلانع
ةياقولالئاسومادختساعوضوميففقوماذكهدجويةّصاخلاةايحلالاجميفو
ىلإهّجوتينأهسفنبرّرقينأصخشّلكىلعبجيةلاحلاهذهيفف.لمحلانم
ةباجإمّدقيالسّدقملاباتكلاّنأحضاولانم.ةباجإنعاًثحبةّيسنكةّيعجرم
ئدابملانيباًمئادقّفوينأةباجإلامّدقينمىلعف.نيتلاحلااتلكىلعةحضاو
ةباجإلاهيفنوكتلكشبتاذلابةلاحلاهاجتهتارّوصتوّةيحيسملاميلاعتللةّماعلا
.اًرياغماًرمأةّينعملاةلاحلايفنورخآرّرقينأدعبتسملانمسيلكلذك.ةنكمم
يفّيدرفلاهريمضمامأّةيلوؤسملالّمحتينأصخشلكىلعبجيءاوسّدحىلعو

٣٠٣ريمضلا



الو)ًالثمةّيسنكلاةّيميلعتلاةطلسلا(ةبيرغةهجنعرداصلارارقلايّنبتبّقلعتيام
اذهلك.ةّينعملاةّيعجرملاىلعاهئاقلإبةّيلوؤسملانمةطاسبلكبلّصنتلاهنكمي
نمكانهسيلو،ةلاحلكنأشبدّدحمرارقذاختايفاًدوجوماًشماهكانهّنأّنيبي
ةجيتنهّنإفهذاختاّمتيذلارارقلاناكامهمو.رارقّلكةّحصصوصخبقلطمنيقي
يتلاةّماعلاكولسلائدابمعمطبارتلاباًضيأّيفطاعلاامّدحىلإوّينالقعلارايتخالا
ةردقنمٍفاكردقكانهنوكينأّيرورضلانمف.ةلاحللاًقفواهطبضبجي
قيرطنعرمألااذهناكأءاوس،ّينيدديلقتّيأهنملّصنتيالمكحىلإلّصوتلا
.ّصاخلاريمضلاىلعءانبمأّةيعجرملا

ستنأرتيب
ةّيرح؛ةّيلوؤسم؛ةّينيدةّيرح؛صخش؛قالخأ؛ّرشوريخ؛قالخأ:ةلصتاذعيضاوم
.ةدارإلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ريمضلا
ةوقهنأىلعرصاعملايمالسإلاركفلايفنادجولابىمسُياموأريمضلافَّرَعُي
،هلاعفأو،هلاوقأو،هراكفأىلعمكحينأاهلالخنمدرفللنكمييتلالقعلاوبلقلا
دَعُيريمضلانإفهيلعو.رشلاوريخلانيبحضاولكشبوزييمتلاىلعهدعاستثيح
يفدريالريمضلاحلطصمنأنممغرلاىلع.ةمهملاقالخألارداصممهأنم
،ةرطفلاكةدوجوملاريباعتلاعمقيثوقايسنمضيتأيهنأالإ،يلجلكشبنآرقلا
.بلقلاو
قيرطنعةيمالسإلاقالخألاةفسلفيفريمضلاةملكىنعمةشقانمتمتدقل
.نآرقلايفةدراولاوىنعملايفةبراقتملاتاحلطصملاكلذكوةيوبنلاثيداحألا
،بابلألايلوأـكةينآرقلاتايمستلانأىلإنيملسملاءاملعلانمريثكلاراشأثيح
.ريمضلاحلطصملةرشابمريغوأةرشابمتاريسفتالإيهامةريصبلاو،سفنلاو
نمكتيتلاثداوحلانمريثكلاىلإريشتيتلاةينآرقلاتايآلاكلذىلعةلثمألانمف
نارمعلآةروس(اهقئاقحبءايشألاةيكذلالوقعلااهلالخنمكَردُتتامالعاهءارو
،)24ةيآلا6ماعنألاةروس(مهسفنأىلعاوبذكدقنيكرشملانأو،)190ةيآلا3
مدنلابنورعشيمهلعجت،ةمهمةيعامتجاةضيرفءادأمدعيفنيملسملايعونأو
9ةبوتلاةروس(مهسفنأمهيلعقيضتو،تبحرامبمهيلعضرألااهبقيضتةجردل
يتلاتايآلااوضفرسانلاضعبنأاهدافمةقيقحركذمتدقفكلذكو.)118ةيآلا
مهبولقنأنممغرلاىلعمهتفرجعببسباهباودحجودمحميبنلاىلعهللااهلزنأ
تايآلاهذهلثمف.)14ةيآلا27لمنلاةروس(هللادنعنماهنأاًنيقياوملعواهتنقيأ
.ريخلالعفىلإهعفديناسنإلانماًيرهوجاًءزجربتعُييذلاريمضلانعثدحتت

توكروقلونَش
ريخلالامعأ؛ةحنجلا؛ةيلوؤسملا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم

ريمضلا٣٠٤



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةعاطلا
نكميثيحب،ايلعةّيعجرموحنةدارإلاوفّرصتلاتارارقهيجوتةعاطلابمهُفي
وأاًصخشوأ،ةّينيدةّيصووأ،)ّةيقالخأوأةّينوناق(ةدعاقنوكتنأةريخألاهذهل
رارقنمعبنتةعاطلاهذهتناكاذإامّيرهوجلالاؤسلاىقبيو.هسفنهللاىّتح
نمبولطملاةّحصيفّبصتوّينالقعلكشبرّربمكاردإنموّرحّيدارإ
نمةثيدحلاوةّيكيسالكلاتاغللانمريثكيفةعاطةملكّقتشُت.ىلعألاّةيعجرملا
ىلعحيرصلكشبقاقتشالااذهبحسنيّيحيسملاموهفملايفو،ءاغصإلاوعمسلا
.ةالصللّيلخادلاراوحلاوسّدقملاباتكلايفيرجتتاملكبهسفنهللايحويعو
نكميالف،راوحلايفكيرشلاةيّرحطرتشييحوللّيراوحلاثدحلااذهّنأامبو
ّنأعم،كلذساسأىلعاهضرفوأهاركإاهّنأبّيحيسملاىنعملابةعاطلامهفاًدبأ
.اذهانمويىّتحوّيحيسملاخيراتلانمةّدعنورقذنموحنلااذهىلعيرجيرمألا
نمسكعلاىلع–ّهنإهيفليقذإةّيحيسملاةعاطللىلعألالثملاحيسملاعوسيّدعي
؛2:8يبليف؛5:19ةيمور(هبّملأتاّممةعاطلاّملعت–مدآلّوألاناسنإلانايصع
ناميإلابلصاحلاريبخلالّكوتلابعطاقملاهذهيفةعاطلاطبترت.)8؛5نييناربع
عوضخنعاًتاتبرّبعتالاهّنأالإ،دوجولاتالاحبعصأيفىتحهللاةدعاسمىلع
نمأشنيو.هللاةّبحميفةميمحلابرقلاةقالعنعلب،ءايمعةرمآةطلسىلإ
تالاحلاكلتيفةبجاوطقفنوكتةعاطلاّنأهلاثموهللةروصكناسنإلاةمارك
ريمضلاانهىقبيو.حضاولكشببولطملاىزغمناسنإلااهيفكردييتلا
طاقنلا)1247يّفوت(ّينيوكألااموتعضيو.ةريخألاةّيعجرملاّرحلاّيصخشلا
«ةّيرحكانه،ّبرلاحورُثيحو»:ةركفلاهذهبّقلعتياميففورحلاىلع
.ّصاخلاهفّرصتّةلعنوكييذلاكلذوهّرحلاف.)3:17ةيناثلاسوثنروكرظنا(
الرخآفرطنمرّيسُينمو.ّةيرحبفّرصتيامّنإهسفنءاقلتنمفّرصتينم]...[
وه،هللاةّيصونماًقالطنالبّرشهّنألسيل،ّرشلاّبنجتييذلاو.ّةيرحبفّرصتي
ةلاسرحرش(«لعفلابّرحلاوهاذه،ّرشهّنأل،ّرشلابّنجتييذلاطقف.اًّرحسيل
.)112مقر،ةثلاثلاةيآلا،ثلاثلاحاحصإلا،سثنروكلهأىلإةيناثلاسلوبسيدقلا
سانلانمرثكأةبجاوهللاةعاطّنأ،ةعاطللّيحيسملاموهفملابلطمفدهي
يتلاةطلسلاتاءاعّدانمةياهنلايفناسنإلاريرحتىلإ،)5:29لسرلالامعأ(
ىّمسياّممةدحاوينابهرلاديلقتلايفةعاطلاتحضأو.قلطملكشباهسفنضرفت
ةّينابهرلاةعامجلاعابتأمسقييتلاةّفعلاورقفلابناجىلإةثالثلاةّيليجنإلاحئاصنلاب
ةسينكلاسيئرهاجتاًمئادةبولطملاةعاطلاىلإرظنلابوكلذك.اهبمازتلالاىلع
ةّيموصعمبّقلعتياميفلدجللريثملاًةّصاخةّيكيلوثاكلاةسينكلايأروهو
،ءيشّلكنممغرلاىلعو،ّلقألاىلعبجاولانمف،أطخلانعّيوبابلابصنملا
ءادألاًطرشنوكينأليفكيهدحواذهو،حلاصوٍدجموهبولطملاّنأبداقتعالا
.ةعاطلا

٣٠٥ةعاطلا



يلاتلابوهدحوهللامامأةرشابملوؤسمناسنإلاّنإفةّيليجنإلاسئانكلايأرقفوو
.ةطساونودنمهلةعاطلاميدقتىلإّوعدموه

رنروتنترام
.ةّيلوؤسملا؛ةّبحملا؛ّرشلاوريخلا؛ريمضلا؛ةّيرحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةعاطلا
كلذكو،رمألاذيفنتو،دايقنالااهنمةدعيناعمةيبرعلاةغللايفةعاطلاةملكلمحت
ةعاطلاف،رايتخإلاضحمبواًعوطامصخشيهاونوأرماوأعابتايفةبغرلا
.ةرحلاناسنإلاةدارإلعضخيكولسامهةيصعملاو
كلذكوهئايبنأوهللاةعاطىلعسانلاثحثيحنآرقلايفةعاطلاحلطصمدرودقل
.)59ةيآلا4ءاسنلاةروس(مهديدحتمتيمل«رمألايلوأب»مهامسأنيرخآصاخشأ
ىلاعتهللاةعاطىلعروطفمتاقولخملانمهيفاملكونوكلانإفنآرقللاًقبِط
بلاطمنوكلااذهيفيئانثتسإلاهعقومببسبوناسنإلانإفهيلعو.ةقلطمةوقك
ةعاطبةطبترمهللاةعاطعضاوملابلغأيفتءاجدقل.ةرحةدارإبهللاةعاطب
نمرثكألب،مهيلعلزنيذلايحولالالخنمةعورشمءايبنألاةعاطف،هئايبنأ
ةلزنملاسفنباًبيرقتهئايبنأةعاطوىلاعتهللاةعاطتءاجتايآلاضعبيففكلذ
سانلااونكممهتايحيفاهقيبطتباوماقوهللارماوأاوغلبامدنعءايبنألانألكلذو
مهلرمأو«رمألايلوأب»نآرقلامهاعدنيذلاكئلوأصخياميفامأ.هللاةعاطإنم
دقل.يمالسإلاركفلايفةفلتخمءارآكانهفهلوسروهللاةعاطبناجىلإةعاطلاب
ةطلسلانوكلتمينيذلاصاخشألاب«رمألايلوأ»نوملسملانيدلاءاملعضعبرسف
نمرخآلاضعبلاامأ.ةفيلخلاوأمامإلاىلإريشيريبعتلااذهنإاولاقو،ةيسايسلا
ءاربخلااًضيأامنإو،نييسايسلاةداقلاطقفسيل«رمألايلوأ»نأبىأردقفءاملعلا
غوسملايهمهلامكو،مهملعو،مهتءافكف.ءاملعلاةصاخو،ىرخألاتالاجملايف
يلوأ»يلجلكشبوتفصوىرخأةيآكانهنألكلذو،تاطلسلاهذهلثمةعاطل
تابجاولايوذيبنلاةباحصكيلاثمٍلكشبوٍلقعبنولماعتينيذلاكئلوأب«رمألا
.)83ةيآلا4ءاسنلاةروس(ةيدايقلا
نمؤملاناسنإللزيمملافرصتلامالسإلايفةعاطلالثمتقايسلااذهنمضف
نينمؤملانألكلذو،)51ةيآلا24رونلاةروس؛1ةيآلا8لافنألاةروس(
ةيآلا4ءاسنلاةروس(مهناميإومهتعاطىلعةمايقلاموينوباثيفوسنيعئاطلاو

ىلإدنتستيتلاةعاطلاكلتبنآرقلاحصني.)71ةيآلا33بازحألاةروس؛13،69
لامعألايفالإَبلْطُتنأنكميالةعاطلاف،ةليضفلاو،ةفرعملاو،ةينالقعلا
ئدابملاعمةمغانتمنوكتنأبجينآرقلاةرظنلاًقبِطةعاطلانإ.ةحلاصلا
نإفهيلعو،يعامتجالامحالتلاو،ةيناسنإلامدختثيحةيلومشلاةيقالخألا

ةعاطلا٣٠٦



ىلإدوقتاهنإفكلذلو،هللااهدجوأيتلاةيقالخألاميقلاكاهتناينعتةيصعملا
ىلعديدشتلامتساسألااذهىلعو.يعامتجإلابارطضإلاويقالخألاروهدتلا
.ماعلاحلاصلاو،قالخألاو،ةينالقعلافلاختيتلارومألايفةعاطلامدع

يآدومحم
.ةدارإلاةيرح؛قالخألا؛ةينيدلاةطلسلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(قالطلا
رظحييذلاعوسيميلعتىلإجاوزلانعيحيسملامهفلايفةيساسألاةركفلادوعت
يفناك.)12–10:2سقرمبسحبليجنإلا(جاوزلاطابركفةيناكمإوقالطلا
دقعنماهئاصقإوهتجوزلقالطباتكءاطعإبلجرللحمسُيةميدقلاليئارسإ
هذهعوسيدقتنا.)4–24:1عارتشالاةينثترفس(ةنيعماًبابسامدقيامدنعجاوزلا
ةجوزللصالخإلاوبحلالباقملابعضووسانلابولقةواسقلةجيتنةسرامملا
.قالطلاوانزلاعمقفاوتيالماظن،ناسنإلاقلخذنمهـللاهدارأماظنكةايحلاىدم
ةيرثوللاةيتناتستوربلاكلذكوةيقرشلاسئانكلايفعوسيلميلعتلااذهدهشامنيبو
هذهلكنإذإ–هـللاةمحرةركفىلعزكري،ساسألاباًيوعراًريسفتةيحالصإلاو
مت،–مدنلاوةبوتلانمةرتفدعبديدجنمجاوزلاوقالطلاةيناكمإبّرقتسئانكلا
نوناقكهعملماعتلاورشعسداسلانرقلاذنمةيكيلوثاكلاةسينكلايفقالطلاريسفت
،بابسألانمببسيألوةيرشبةوقةيأعيطتستالكلذىلعءانبو.مراصيقوقح
رسالاننْيَيحيسمنيبينوناقلكشبمربملاجاوزلاطابركف،توملاءانثتساب
ءاقبإلاعم–ريرسلاولكأملايفنيجوزلالاصفنابحامسلامغرو.ةيدومعملا
جاوزلابحمسُيالهنأالإ،ةنيعمةيوقبابسأرفوتتامدنع–جاوزلاطابرىلع
نل،ديدجيندمجاوزىلعنيقلطمكيلوثاكنييحيسممادقإلاحيفو.ىرخأةرم
ةسينكلادشنتةمراصلاتاسرامملاهذهب.سدقملانابرقلالوانتبمهلحمسي
كفةلاحتساةديقعمهستدقو.يتاسسؤملكشبجاوزلازيزعتيفلمألاةيكيلوثاكلا
ةايحلاحاجنةيناكمإةركفىلعيلعفلااهديكأتلالخنمامٍدحىلإجاوزلاطابر
يتلاةدارإلا،نيكيرشلالبقنمةمزلمةدارإبةموعدمنوكتامدنعطقفةيجوزلا
.ةيرشبلاتاقالعلالكيفهبؤبنتلاوهريدقتنكميالامولبقتسملاورضاحلالمشت
ةبلاطملادادزتقالطللعوسيرظحلمراصلاينوناقلاذيفنتلاةهجاوميفنكلو
عماًحلاصترثكأجهنب،اًضيأةيكيلوثاكلاةسينكلايفو،دوقعةعضبذنمرارمتساب
ميلعتحرطتاليتلاةسرامملاوهبولطملا.ىرخأةرماوجوزتنيذلانيّقلطملا
ةسرامملاتسيلاًضيأاهنكلو؛شاقنللجاوزلاطابركفةيناكمإمدعبلثمتملاعوسي

٣٠٧قالطلا



مدنلاةيناكمإةقيقحدجلالمحمىلعذخأتوتاجيزلانمريثكلالشفبيلابتاليتلا
.عوسيدعولاًقفوامهنارفغةيناكمإوبنذلاولشفلاىلع

ربورغرتنوغسناه
.ةبوتلا؛تاجوزلاددعت؛بلقلا؛جاوزلا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(قالطلا
يفو.بابسألانمببسيألنيجوزلانيبدوجوملاجاوزلادقعلحوهقالطلا
اًعمةجوزلاوجوزلااهيفىعسي،ةايحلاىدمةمئادةيجوزلاةايحلانأىرُي،ساسألا
حرفلارعاشملدابتوءارضلاوءارسلايففتاكتلاواهتابوعصلكبةايحلاةهجاومل
،ةيوازلاهذهنمو.يفطاعلاءفدلاوةيامحلارفوياًناكمنوكتةرسأءانبوةاناعملاو
نودضعبلاامهضعبنعنيجوزلالاصفنإدعياذهل،ًةيئانثتساًةلاحقالطلاربتعي
اًديدحتونآرقلاف.دمحميبنلاوهللاهلبقيالاًرمأقلطميئاوشعلكشبوأعنقمرربم
ةفلتخماًقوقحةأرملاولجرلانملكلنأنيبي2ةرقبلاةروسنم228ةيآلايف
نهورشاعو﴿ةيلاتلاةيآلاًالثمهيلإوعدتاماذهو،امهتقالعميظنتلفدهت
﴾اًريثكاًريخهيفهللالعجيواًئيشاوهركتنأىسعفنهومتهركنإففورعملاب
بلطمدعوربصلابمئادلايلحتلاىلعةينآرقلاةيآلاهذهثحت)19ةيآلا4ءاسنلا(
عازندنعنيمكحثعببيصوتىرخأةيآكانهو.تامزألاجالعللوألحكقالطلا
نوكينأنيمكحلايفطرتشيامك،عدصلانمامهنيبامبأرلكلذو،نيجوزلا
ةروسنم35ةيآلايفدرواماذهو،ةأرملالهأنمرخآلاولجرلالهأنمامهدحأ
وبأهاوريذلايتآلاثيدحلايفيفسعتلاقالطللهضفردمحمنيبامك.4ءاسنلا
الاًرمأقالطلانوكينأنكمينكلو.«قالطلاهللادنعلالحلاضغبأنإ»:دواد
ةجردليأرلايففالتخالاك،اهعمحماستلانكميالرومأثودحةلاحيفهنمرفم
.قلخلاءوسوأانزلاباكتراوأاهزواجتنكميال
ملعيفةلوادتملاوقالطلاةيضقبةقلعتملاتاسرامملاوتاحلطصملامظعملازام
يفةيبرعلاةفاقثلايفةدئاستناكيتلاةداعلاوفرعلانيناوقىلعموقيهقفلا
قحنأتاسرامملاوتاداعلانمتقولاكلذيفناكثيح.يلهاجلارصعلا
ثالثهتجوزقلطاذإ،اًيئاهناًقلطملجرلانوكينأو،جوزلادييفقالطلا
ىرخأًةرمجوزتتنأةأرملاىلعرسعتيناكهنأاًضيأتاداعلانمو.تاقلط
نسيهتقرافمدنعو،ًالوأرخآًالجرجوزتتنأًالثماهيلعناكف،قباسلااهجوزب
.ميدقلااهجوزىلإعوجرلااهل
ريغتالاحلاوتاسرامملاهذهعنمىلإفدهتًةديدجطباوضدعباميفنآرقلاددح
ناكيذلانوناقلاديقدقنآرقلانأًالثم،دجنف.قالطلاةلأسمبةقلعتملاةيعرشلا
مث،هتجوزقلطينألجرللقحيناكثيح،مالسإلالبقامعمتجملايفاًدئاس

قالطلا٣٠٨



ةيآلايفطباضلااذهحيضوتءاجو.ةيفسعتةقيرطبهلكاذهوىرخأًةرماهجوزتي
نيترمدعبهتجوزقلطاذإلجرلانأنآرقلايفركذامك.2ةرقبلاةروسنم231
ةرقبلاةروسنم229ةيآلايفدرواماذهو،كلذدعباهتعجارمكلميالفةثلاثةقلط
قافنإلاكلذكواهتيامحوةرسألاةرادإنعلوؤسملاهقفللاًقفولجرلادعيامك.2
اذهنأبءاعدإلانكميالكلذعمو.لجرلاقحنمقالطلاربتعياذهلو،اهيلع
.مئادلكشبقبطيءارجإلا
نأىلع،65قالطلاةروسنم2ةيآلايفاًديدحتو،لاثملاليبسىلعنآرقلاريشي
الهنأبرقيةيآلاهذهلءاملعلاليوأتنأالإ،بولطمدوهشلانمنينثإمامأقالطلا
هنأهجاتنتسانكميامو.مزلمريغرمأهنأيأ،دوهشمامأقالطلانوكينأطرتشي
تايآلاربتعتكلذعمو،قالطلااهلالخنممتيةعورشمةدحاوةقيرطدجوتال
لدعلابةلماعملابوجويفًةحيرصدمحمثيداحأواهالعأةروكذملاةينآرقلا
رظنلاعقواذإو.هجولمكأىلعنيفرطلاقوقحةنايصويفسعتلاقالطلابنجتو
اذهو،مئالملانمهنأدجنةيعامتجإلاوةيرسألاةينبلاىلعتأرطيتلاتاريغتلايف
ةيديلقتلاقرطلانعيلختلا،مالسإلليلدعلاويئاضقلاموهفملاعمقباطتي
ةديدجنيناوقنسوهبولطملاو.قالطلااهلالخنممتييتلاهقفلايفةدوجوملا
.ةنكممةقيرطلضفأىلعنيفرطلاقوقحةيامحنمضت

لانأيقحليعامسإ
.ةيلهاجلارصع؛ةأرملا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.رمعنبانع،3،2178قالطلاةيهاركيفباب،قالطلاباتك،دواديبأننس

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةراهطلا
قيضلاىنعملابو،ةساجنلانمةفاظنلاكلذكولسغلاوءوضولاةراهطلالمشت
اهيلعصنيتلاةيفيكلابةصوصخمةيدسجءاضعألسغةراهطلاحلطصمينعي
قايسيفو.ةنيعمتادابعلضرفاهنأىضتقمبًةمهمًةناكمةراهطلالتحت.نيدلا
لوألا،نيموهفمنآرقلايفةراهطلاةملكلمحت.دمحمةنسنماًءزجدعت،رخآ
اَي﴿ةيجراخلاوأةيسحلاةراهطلاحضوتةيتآلاةيآلاًالثمف.يونعميناثلاويسح
قفاَرملاىلإمُكيدَيأومكهوُجواُولسغاَفةَالَصلاىلإمتمُقاَذإاونمآنيذلااهَُيأ
5ةدئاملا(﴾اوُرهطاَفاًبنُجمتنُكنإَونيبعَكلاَىلإمكلُجَرأومُكسوُءُرباوُحَسماو
ىلإريشتةريخألاةيآلا.)4ةيآلا74رثدملا(﴾رِّهَطَفَكَباَيِثَو﴿اًضيأو.)6ةيآلا
اًبلاغنآرقلايفةدراولاةراهطلاةملكلمحتاًمومعف،حورلاوسفنلاوبلقلاريهطت
يفاًديدحتةيصعملارشلانعضارعإلاىنعمباهركذءاجكلذكو،ىنعملااذه
.9ةبوتلاةروسنم108و103ةيآلاو33بازحألاةروسنم33ةيآلا

٣٠٩ةراهطلا



طرشاهنأىلعةيهقفلابتكلايفتادابعلابابةيادبيفةراهطلاروضحلدي
.نيدلادومعةراهطلاربتعتاذهل،ةالصلليحورلاويندبلاريضحتلليرورض
ةميلسلاةظفاحملالوانتتيتلارماوألاعيمجةراهطلاةملكلمشتماعلاىنعملابو
.ةلمعتسملاءايشألالكونكسلاناكماًضيأويعامتجإلاطيحملاوةئيبلابةيانعلاو

لانوأدلاخ
.ةنسلا؛ءوضولا؛ةينيدلاةراهطلا؛ضئارفلا؛سابللادعاوق؛مايصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ّةيحيسمرظنةهجونم(ةلئاعلا
أشني.رارقتسالاوةنينأمطلاىلإناسنإلانينحىلعّيخيراتلاباوجلايهةلئاعلا
ىلعناليجشيعيامدنععامتجالاملعموهفمبسحاذهّيعامتجالاةايحلاطمن
.ّرمتسملكشباًّينوناقوأاًّيجولويباطبترانيدلاونمآشنضعبلاامهضعبعمّلقألا
ّيديلقتلاّيعامتجالاطمنلابلباقملايفسّدقملاباتكلايفةلئاعلالولدمطبتريو
اًضيأىّمسملاو،ةلئاعلاةايحولمعلانيبقيثولاطابترالابّزيمتملا«هعمجأبتيبلل»
طمنلااذهناكو.)16:19ىلوألاسوثنروك(ّيداصتقالاطمنلاتاذةلئاعلاب
،مهريغوءابرقألانيبطابترانمةنّوكم،ةلماعيدايألمشييذلاّيعامتجالا
يفهلادبتساّمتينألبقرشعنماثلانرقلاىتحابوروأيفدئاسلاةلئاعلاجذومن
ةروثلالعفبتأشنلفطومأ،بأنمةنّوكملاةاونلا–ةلئاعلابرشععساتلانرقلا
.ةّيعانصلا
نييعتلاموهفموهلّوألالماعلا.ةلئاعللّيحيسملاموهفملازّيمتتامسةّدعكانه
جاوزلاوهةّيحيسملاةلئاعلاساسأّنإذإ،ةلئاعلاوجاوزلانيبلصفنملاريغقيثولا
تسيلةلئاعلايلاتلابولافطألاف.ةأرملاولجرلانيبّبحلاىلعّينبملاطابترالاو
ّقلعتيو.)1:28نيوكتلارفس(طابترالااذهلةجيتنوةّيعيبطةرمثيهلب،اًطرش
برقلابّةيلئاعلاتاقالعلاةميقمسّتت.اهميقوةلئاعلاىزغمجذومنبيناثلالماعلا
عبطييذلاّنإفيبسكلالمعلاملاعنمسكعلاىلعو.ةّيصخشلاةقثلاوّيناسنإلا
،نماضتلاامكةياعرللدادعتسالاراهظإوساسحإلاوهةلئاعلايفةكرتشملاةايحلا
ةمدخيفةرشابمةدوجومةلئاعلاف.ةلدابتملاةدافتسالاوةسفانملاودّرجتلاسيلو
ةايحلاىلعظافحلاورثاكتلاولسانتلالئوماهّنإ.هّتيصخشنيوكتوناسنإلا
ةنينأمطلانمءاضفنيمأتيفةلئاعللةسيئرلاةّمهملانمكتو.ةّيصخشلاةّيناسنإلا
جوضنلاوّومنلانمهيفنونّكمتيثيحب،تاهّمأوءابآواًدالوأ،اهئاضعألةيامحلاو
روظنملانمّةيحيسملاةلئاعلاّنإ،اًماتخو.ّيسفنرارقتساوةّيوهباستكاو
ثيحب،ّيهلإلاتوكلملاءانبيفةكراشمنوكتنأةّوعدمواهلرّدقمّيتوهاللا
ردقبو.ةقحاللالايجألاىلإةّيدبألاةايحلاوىتوملاةمايقبّيحيسملاناميإلالقنت

ةلئاعلا٣١٠



مهضعبعمةلئاعلاءاضعألماعتيفةّيحرشبللهللاةّبحمريصت،كلذقّقحتيام
.ةلئاعلانمضاهبروعشلاّمتيوضعبلا
نيرشعلانرقلاتاّينيعبسذنمّيبرغلاملاعلالوديفةّيلئاعلاتاقالعلاتحضأدقل
.ةّيلاعفنالاتاحورطلاوةنصخشلالماوعلعفبكلذوظوحلملكشبةّرقتسمريغ
ةّيحيسملاتالئاعلااهنيبنمو،تالئاعلاثلثنهارلاتقولايفكّكفتيايناملأيفف
ةايحلانماهيفغلابملاتاعّقوتلاىلإءيشّلكلبقكلذيفببسلادوعيو.اًضيأ
.ةلئاعلاوةّيلمعلاةايحلانيبقيفوتلاءوسوةّيوقلادّرفتلاتاحومطبناجىلإةّيلئاعلا
ةّيرمعلاتائفلاعيمجىدلايناملأيفةلئاعلاعّتمتتتابوعصلاهذهنعرظنلاضغبو
.لوبقلاوّبحللّرقتسمكعطقنيالٍلاعريدقتبومارتحاب

ربورغرتنوغسناه
.صخشلا؛ةّينيدلاةيبرتلا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلئاعلا
مربملاحاكنلادقعبجومبوجاوزلاةطبارامهعمجتةأرماولجرنمةلئاعلانوكتت
ةسدقملاصوصنللاًقبطو.عمتجملاءانبيفةيساسألاةنبللايهةلئاعلاف.امهنيب
خيراتيفةرسألوأءاوحهجوزعممدآلوألاناسنإلاأشنأدقفةيوامسلانايدألل
َكُجوَزَوَتَنأنُكسٱُمَداَئـٰـَيَو﴿هسفننماًنكسواًجوزمدآللعجهللانأذإ.ةيناسنإلا
ءاوحومدآنأبدكؤتةميركلاةيآلانإفاذهبو،)19ةيآلا7فارعألاةروس(﴾َةَّنَجلٱ
يفهللااهعضوةيرطفةلأسمنيسنجلاالِكللدابتملاباذجنالادعُي.ةرسأانّوكدق
تدروثيحاًريبكاًمامتهاةرسألانآرقلاىلوأدقل.ةايحلاةموميدرارمتسإلهقلخ
ىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإو،ةرميتئاميلاوحنآرقلايفةرسألاةيمهأ
ٍةَدِحاَوٍسفَّننِّممُكََقلَخىَِذّلٱُمُكَّبَرْاوُقَّتٱُساَّنلٱاَهَُّيأٰـَي﴿ةرسألابةقئافلامالسإلاةيانع
،)1ةيآلا4ءاسنلاةروس(﴾ًءاَسِنَواًريِثَكًالاَجِراَمُهنِمَّثَبَواَهَجوَزاَهنِمََقلَخَو
لاًجاَوَزأمُكِسُفَنأنِّممَُكلََقلَخَنأۦِهِتٰـَياَءنِمَو﴿

ِ
ًةَّدَوَّممُكَنيَبَلَعَجَواَهَيِلإْاُونُكسَّت

لٍتٰـَيََألَِكلَذىِفَِّنإًةَمحَرَو
ِ
ربتعُت.)21ةيآلا30مورلاةروس(﴾َنوُرَّكَفَتَيٍموَّق

ناسنإلاروطتلةئيبحلصأيهف،ةيعامتجإةسسؤممظعأمالسإلايفةرسألا
يذلالفطلايفسرُغتولثملاوميقلاققحتتاهيفنألكلذو،يلقعلاويعيبطلا
بحلااهدارفأاهيفشيعيةسردمةرسألانإ.ةقحاللالايجألايفهرودباهسرغي
يهةرسألاف.ةيرهوجلاةيقالخألاوةيناسنإلائدابملاوميقلانوبستكيونماضتلاو
ةينادجولاتاجايتحإلاوةيسنجلانيجوزلاتابلطتمبناجىلإيبلتنمريخ
كيهان،يسفنلامعدلاو،ةقثلاو،ةيامحلاو،ءامتنإلابروعشلاو،بحلاكاهدارفأل
لفطلايقتليةرسألاقيرطنعف.لافطألاةيبرتلةسسؤملضفأيهةرسألانأنع
ديلاقتلاو،ةيعامتجإلاميقلابو،تادقتعملابةرملوألهتيصخشروطتلحارملالخ

٣١١ةلئاعلا



ةيندبلاوةيلقعلالفطلاتابلطتميبلتةرسألانأىلإةفاضإ.هعمتجمبةصاخلا
.هروطتيمحتو
فدهتاهنأدجندمحميبنلالاعفأوثيداحأيفو،هللاباتكيفرظنلانعمنامدنع
قوقحلايفيعولاو،لدابتملامارتحالاو،بحلاىلإدنتستيتلاةرسألاءانبىلإ
ثدحتتنآرقلايفتدروةيآيتئاميلاوحكانهنإفركذلافلسامكو.تابجاولاو
ةميقلاىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإو،اهقوقحنعوةرسألاةسسؤمنع
.ةرسأللمالسإلااهلوييتلاةميظعلا

لانوأيقحليعامسإ
ةايحلا؛ناسنإلا؛عمتجملا؛ةأرملا؛ةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيسنجلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناثوألاةدابع
اهفصووةتيممأتناكةًّيحءايشألالكوةهلآلاةدابعىلإناثوألاةدابعزمرت
نيذلابرعلانأبةيمالسإلاخيراتلارداصميورت.ةردقملاوةقراخلاىوقلاب
ةيوبنلاةثعبلالبقنونيدياوناكدعباميفمالسإلااهيفأشنيتلاةقطنملايفاوشاع
اورثأتدقبرعلانكلو.مهئابآنعهوثرويذلاليعامسإوميهاربإنيد،ةيفينحلاب
كانهةنطاقلاتاعمتجملابةرواجملاةيلامشلادالبلاىلإةيراجتلامهتالحرءانثأ
امنإ،ناجلاوحاورألاوةهلآلاطقفاودبعيملف.ةعونتملاةهلآلابنمؤتتناكيتلاو
دبعكلذىلإةفاضإ.ةهلآراجشألاوراجحألاكةمسجملاءايشألانماًضيأاوذختا
مهبطيحتيتلاةعيبطلانأبنودقتعياوناكدقف.مهدادجأومهلاطبأبرعلاضعب
اًّناجنومعزيامكوتناكىوقلاهذهف.مهلةعفاناهلعجنكميةقراخىوقبةنوكسم
ةجردلابمالسإلالبقزاجحلايفبرعلادبعدقل.هللاتانباهنأىلعاهيلإرَظُْني
،)20–19ةيآلا53مجنلاةروسرظنأ(ىّزُعلاو،تاللاو،ةانمةهلآلاىلوألا
هللاتانبيهةهلآلاهذهنأنودقتعيبرعلاناكف.ةانمةهلآلاهذهمدقأتناكو
ةريشعوأةليبقلكتدبعدقفكلذىلإةفاضإ.هدنعمهلعفشتنأنكمييتلا
لكلناككلذكو.اهبصاخهلإككلذهباشاموأ،ةًرجشوأ،ةًرخصوأ،اًحور
رفسبمايقلالبقدوبعملااذهسملبموقيٍدرفلكناكف.اهتيبيفاهبصاخهلإةلئاع
رفسلانمدوعيامدنعةيلمعلاسفنبموقيو،ههجوىلعهيديبكلذدعبحسميثيح
دمحميبنلااهيلإيمتنييتلاشيرقةليبقتناكدقل.لالجإلاوميظعتلانعريبعتك
.لبهةهلآلاهذهزربأنمناكو؛اهلوحوأةبعكلايفاهتعضودقتناكةهلآدبعت
مهنأالإ،ءيشلكقلاخرَبَتْعُييذلاهللادوجوبنوفرتعيبرعلاناكدقفكلذمغرو
فصي.ىفلزهللاىلإمهبرقتةطساوو،مهلةعيفشناثوألاهذهنأبنودقتعياوناك
تابجاومهأنمنإفنآرقللاًقبطو.ةينثولابهللانودنمدَبْعُيءيشلكنآرقلا

ناثوألاةدابع٣١٢



قيبطتىلعلمعلاو،ةينثولاعاونأنمعونلكةبراحميفنمكتتناكءايبنألا
ةروس(ناطيشلالمعنمسجراهنأىلعناثوألانآرقلافصي.ديحوتلاةديقع
نماًرضاهسفننععفدتالو،اًعفناهسفنلمدقتاليتلاةهلآلاف.)90ةيآلا5ةدئاملا
تعنيكلذىلإةًفاضإ.)23،75ةيآلا36سيةروس(اهيدباعرصنتالأىلوأباب
فوسهللانأو،)74ةيآلا6ماعنألاةروس(نيبملالضاهنأبناثوألاةدابعنآرقلا
هعينصىلعهبقاعيفوسو،هبكرشيومانصألادبعينملكةمايقلامويبساحي
23نونمؤملاةروس؛39ةيآلا17ءارسإلاةروس؛167ةيآلا2ةرقبلاةروس(اذه
.)117ةيآلا

تروقزوبةدهان
.هللا؛ةينادحولا؛كرشلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(دوهيللءادعلا/ةّيماسللءادعلا
يفمويلالمعتسُتدوهيلاهركودوهيلاايبوف،ةّيماسللءادعلا،دوهيللءادعلاريباعتّنإ
ريغودوهيلانيبتاعامجللدقحمدقأحجرألاىلعرّوصتواًبيرقتهسفنىنعملا
سنجللءادعأَدوهيلا)120–58(ستيساتّينامورلاخّرؤملاربتعادقف.دوهيلا
نكميدوهيلاهاجتةّيبلسءارآتأشنةّيحيسمللقباسلانمزلايفكلذكو.ّيرشبلا
اذهبابسأنمكت.رتسإباتكيفةّصاخب،سّدقملادوهيلاباتكيفاهردصمةءارق
نأوىرخألابوعشلانعاًفلتخمنوكينأىلعّيدوهيلابعشلارارصإيفرمألا
ةهلآلادّدعتةنايدنملّوحتلايفيهةّيرهوجلاّةلعلاو.اهناميإريغاًناميإقنتعي
.ةّيديحوتلاةنايدلاىلإسّدقملادوهيلاباتكيفاهراثآةحضاولا
لوصأف.دوهيلاةاداعميفةّيحيسملاةمهاسمنأشنمليلقتلامدعردجيلباقملايف
،دوهيلاحيسملاراصنأ،لئاوألانيّيحيسملاّنأيفًالّوأاهتظحالمنكميّرتوتلااذه
قّمعتو.ّةلقتسمةّينيدةعامجىلإنمزلاعمتلّوحتّةيدوهيةعامجءدبلايفاوناك
بلصةّيلوؤسمهليمحتوبنذلابّيدوهيلاّيعمجللماهتاربعنيهاجتالانيبعارصلا
ّنأبرّوصتلاف.هللالتقةميرجهّنأىلعىضماميفهمهفّمتيذلا،ّيرصانلاعوسب
نأديرييذلا،ناطيشلانمّسممهبسانأطقفاهبموقينأنكميةميرجلاهذه
تلصاوتو.دوهيللءادعلابروعشلايمانتلّيساسألاعفادلاناك،ملاعلاىلعرطيسي
هذهنماًقالطناو.ةرماؤملاتّايرظنيفموعزملاّيدوهيلاّيعمجلابنذلاةلداعم
ءانبهللابعشموهفمنمدوهيلانامرحيهوالأ،ةيناثرظنةهجوتّدلوتةركفلا
.ّيقيقحلاهللابعشاهّنأىلعةّيحيسملاةيسنكلابيصنتوّيعمجلابنذلاةّيرظنىلع
راطإيفعقيهّنإلبّيرصنععفاداذنكيملةميدقلاروصعلايفدوهيللءادعلاّنإ
بابسألو،ىطسولاروصعلايفف.فلتخموبيرغوهامّلكلجئارلاراقتحالا
مهّدضةجهنمملاةقحالملالاكشأدوهيللةيداعملاةسينكلاةسايستّروط،ةّينيد

٣١٣دوهيللءادعلا/ةّيماسللءادعلا



تاّيلقألاءايحأيفمهرشحو،ةّيدومعمللعوضخلاىلعمهرابجإيفاهروصّتلجت
ةوادعتنّوكت1492ماعنابسإلادييفسلدنالاطوقسدعب.مهتنطيشو)وتيغ(
ملّمدلاةواقنحلطصممهيلعقبطنيناكنيذلانوّيحيسملاطقف:دوهيلاّدضةّيقرع
اداميكروتيدساموتةطلستحتشيتفتلامكاحمىلإةبسنلابمهباًهبتشمنكي
،ّةينيدلاتافالتخالايفدوهيللنيّيحيسملاةوادعرصحنتملو.)1498–1420(
ةّيداصتقالالاوحألاءوسببسعاجرإبكلذنمدعبأىلإباهذلاّمتامّنإ
.حباذمعوقووةرماؤمتاّيرظنءوشنهنعجتنيذلارمألا،مهيلإةّيسايسلاو
اعد)1543(مهبيذاكأودوهيلانعهتلاسريف)1546–1483(رتولنترام
لمعلاىلعمهرابجإومهزجحومهلزانمومهققشودوهيلادباعمريمدتىلإءارمألا
.مهدرطوّيرسقلا
ءادعلاحلطصمف.ةّيماسللءادعلاىلإدوهيللءادعلاموهفمعّسوتثيدحلارصعلايف
نيماضمبعوتسي–1879ماعرامملهليفىلوألاةّرمللهلمعتسايذلا–ةّيماسلل
موهفمعيسوتيفتفلملا.ةديدجرصانعّمضيورّيغتملكشيفحلطصمللةميدق
ءاجهيلعءانب.ةّيدوهيلانمتأشناّهنألّةيحيسملاّدضنآلابلقناهّنأحلطصملا
ةيداعملاتّايجولويديإلاىلعءوضلاطيلستلاًبسانمةّيماسللءادعلاحلطصم
ّيموقلارصنعلالخدكلذىلإةفاضإلاب.اهنيوكتروطيفتناكيتلاوةّيحيسملل
ارتلكنا،اسنرف،ايسور،ادنلوب،اسمنلا،ايناملأنمّلكيفًالعافحبصأيذلا
ّيدايححلطصمك،ةّيماسللءادعلاحلطصملضرتفملانمناكو.اينامورو
نعرظنلافرصينأ،)ّةيربعلا،ّةيمارآلا،ةّيبرعلا(ةّيوغلةلئاعلّيملعو
ةعومجمكدوهيلاىلعزّكرينأوةّيدوهيللءادعلابةطبترملاةّينيدلاتالخادتلا
روعشةهجنم،رضاحلاتقولايفةضقانتملاتاهاجتالاتطبتراو.ةّينثإةّيرشب
ّيسايسلاوّينيدلافّرطتلاكلذكنايدأللةخّسرتملالاكشألاهاجتيمانتملاةالابماللا
فقاوملانمةديدجلاكشأىلإتّدأوةّيماسللءادعلاب،ىرخأةهجنميمانتملا
ضفر–ةّينويهصلاةاداعملاثملاليبسىلعامك،ةّيدوهيللةيداعملاةّيساسألا
رصانعمالسإلااهيلعبلغيلودتّنبتىلوألاةّيملاعلابرحلادعب.ليئارسإةلود
اهنمضنمتامّظنميفىوقألااهتروصدجنةّيماسلاةاداعملّةيموق–ةّيبوروأ
ءادعلالوحةثيدحلاثوحبلازّيمتو.سامحةكرحونيملسملاناوخإلاةعامج
ةّيماسللءادعلاو)1879–1800(ىلوألاةّيماسللءادعلاةرهاظنيبةّيماسلل
.)1945دعب(ّةيضَرعلاةّيماسللءادعلاو)1945–1879(ةّيقرعلاىلعةمئاقلا
ضفرّمتيامدنعدوهينودنمةّيماسللءادعنعاًضيأمالكلانكميهّنأريغ
.ةّيدوهياهّنأىلعّةيعامتجالويموراكفأوّةيسيئرتامس

نامستنياهليئاشيم
.ةّينيدلاتاّّيلقألا؛ةّيبيلصلابورحلا؛ةّيدوهيلا:ةلصتاذعيضاوم

دوهيللءادعلا/ةّيماسللءادعلا٣١٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيماسللءادعلا
ربعُيموهفملااذهف،دوهيللةيهاركلالاكشألكىلإزمريموهفموهةيماسللءادعلا
تافرصتلاضعبببسبوأ،دوهيمهنألطقف،ببسيأنوددوهيلاةيهاركنع
مهتيهاركىلإعفدتثيحدوهيلالكلةيلومشةرظنكدعُتيتلاودوهيلاضعبلةيدرفلا
.اًمومع
:ًالثم،ةفلتخمتافرصتببسبدوهيلانمتاعامجوأادارفأميركلانآرقلادقتنادقل
النآرقلانكل.دوهعلاضقنوأ،باتكلافيرحتوأ،ميركلانآرقلاتايآبءازهتسإلا
ببسبدوهيلاةاداعمبوأ،يدوهيلانيدلاةاداعمبلاكشألانملكشيأبحمسي
نييحيسملاودوهيلانمنيحلاصلاميركلانآرقلاحدمدقلف.نيدلااذهلمهقانتعا
كلذلو،)115–113:ةيآلا3نارمعلآةروس(نارمعلآةروسيفءاجامكو
ةاداعمليحيسملاموهفملابةنراقمةيماسللءادعللموهفممالكلاملعيفدجويالف
اًيملساًعباطنايحألابلغأيفنيملسملاودوهيلانيبشياعتلاذختادقل.ةيماسلا
لكف.)29ةيآلا9ةبوتلاةروس(نييمذلاةيامحنوناقساسأىلإاًدنتسمواًرمثمو
اهببسنكيملةنيدملايفةيدوهيلالئابقلانيبونيملسملانيبتلصحيتلاتاعازنلا
نيبتاقالعلاتذخأدقل.ةيسايسةعيبطتاذتاعارصتناكامنإوينيدلاءامتنالا
ضعبذاختاةجيتنكلذو،اًيبلساًعباطرضاحلاانرصعيفنيملسملاودوهيلا
وأ،)64،82–60تايآلا5ةدئاملاةروس(لثمميركلانآرقلاتايآتاعامجلا
خرؤملاهدكأاماذهو،ةيسايسضارغألةعيرذك)29ةيآلا9ةبوتلاةروس(
دضئشانلاءادعلانأبلاقنيح)1916ماعدولوملا(سيولدرانربيدوهيلا
بلغأيفنوكيهنإلب،ةينيدعفاوداذنوكياملقةملسملاتاعمتجملايفدوهيلا
يفىتحعفاودلاهذهمهفُتنأبجيهنأىلإفاضأو.ةيسايسعفاوداذنايحألا
نيبتاقالعلاقايسنمضىطسولاروصعلايفكلذكوةرخأتملاةميدقلاروصعلا
.ةيدوهيلاةيلقألاوةملسملاةيبلغألا
مهسفنأنوتعنيالليئارسإتاموكحةسايسنودقتنينيذلانيملسملاكئلوأنإ
ءادعُّنَكُيثيح،ناريإكدلبيفىتحو.ةينويهصلايداعمبامنإوةيماسلايداعمب
ةهجنمةيماسللءادعلاموهفمنيبلقألاىلعاًيلكشولوزييمتلامتي،ليئارسإلريبك
نيذهنيبزييمتلانإفرمأنمنكيامهمو.ىرخأةهجنمةينويهصللءادعلاموهفمو
يداعمضعبنأىلعةلادلاةقيقحلانعانراصبأفرصينأعيطتسيالنيموهفملا
.ةيماسللةيداعمفقاوماًنايحأنوذختيمهسفنأةينويهصلا

مدآيقاب
.ةسايسلا؛ةينيدلاةيددعتلا؛تايلقألا؛ةيزجلا؛ةيدوهيلا؛ةنيدملاةقيثو:ةلصتاذعيضاوم

٣١٥ةيماسللءادعلا



)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةلادعلا
نيذللاَفّرصتلاوَفقوملاّيكيسالكلاةّفعلاباحصأنوناقيفةلادعلارّوصت
نمةّزيممةفصميدقلادهعلايفةلادعلاّدعتو.هلامبناسنإّلكّقحبنافرتعي

ّيميدقدهعلاموهفملانّمضتيةيادبلاذنمف.)33:22ةينثتلارفس(هللاتافص
هللاةياعررّوصيوهف:ّينوناقلادعبلاىّدعتياًعطاقاًّيصالخاًّيخيراتاًدعبةلادعلل
هنأشرغصنممغرلاىلعيذلاو،هيلعهفطعوليئارسإهبعشلةقثلابةريدجلا
.ةراّبجةبيرغبوعشلالخنمةدابإلاوداهطضاللاًحابتسمنوكينلهفعضو
هللاةلادعلموهفملااذهدّدمتديدجلادهعلايفعوسيبةّصاخلالبجلاةظعيفو
ضغبنيدهطضملاونيفعضتسملاعيمجىلإيأ،ءارقفلاىلإلامجإلابةفوطعلا
رخآيفةرظتنملاةلداعلاهللاةنونيدرّوصتّنإ.ّينيدلاوّيقرعلاءامتنالانعرظنلا
ةرفولاىلعةياهنلايفلصحيسناسنإّلكّنأيفلمألانعريبعتيهنامزلا
درفللةّيضرألاةايحلايفاًنكممرمألااذهنكيملولوىّتحةايحلايفةداعسلاو
اًّيحيسماًموهفمةّصاخسلوبّللعيو.لداعلاّيملاعلاماظنلايفللخثودحببسب
بجاولائطاخلاىّتح:ةمحرلاوّةبحملاعمةّيلخادلااهتدحوىلعدّدشيهللاةلادعل
.ةفوطعلاهللاةّبحملالخنمصلخينأهنكمياًّينوناقهتاضاقم

رنروتنترام
.ّيعامتجالاماظنلا؛ةسامشلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلادعلا
هقحتسيامٍدرفلكىطعُينأو،حيحصلاهناكميفءيشلكنوكينأةلادعلاينعت
هللاءامسأنممسالدعلاو.لطابلاوقحلانيبقَّرَفُينأوعّبتُيونوناقلاىعارُينأو
.لدعلاسكعوهيذلاملظلاونايغطلانعىلاعتدقهللانإفنآرقللاًقبِطو.ىنسحلا
نأينعياذهو،ةروطتمةلأسميمالسإلاركفلايفةيهلإلاةلادعلاروصتدَعُيهيلعو
ملاعلانإ.لامكلامامتلماكىلاعتهلدعنأوةلداعةلأسمدَُعيهللاهلعفيءيشلك
هلليثمالماظنوهف،للخوأبيعالوصقنهيفسيلماظنىلعريسيهللاهقلخيذلا
ةمئاقهدابعنيبوهنيبةقالعلاهللالعجدقل.هتدارإوهتمكحلةرشابمةجيتنكربتعُيو
،هباوثىري،اًريخةرذَنْزَوايندلايفَلِمَعنمنأبربخأودابعلاةدارإةيرحىلع
ُهَرَياًريَخٍةَّرَذَلاَقثِملَمعَينَمَف﴿هءازجىرياًّرشةرذَنْزَوايندلايفلمعنمو
.)8–7ةيآلا99ةلزلزلاةروس(﴾ُهَرَياًّرَشٍةَّرَذَلاَقثِملَمعَينَمَو
نأو،)58ةيآلا4ءاسنلاةروس(مهنيباميفلدعلاباومكحينأنينمؤملانآرقلارمأي
ةيآلا60ةنحتمملاةروس(فاصنإلاوةماقتسالاولدعلاباولماعتيومهبناجاونيلي
،)8ةيآلا5ةدئاملاةروس(زايحنإلاوفاحجإلانمنينمؤملانآرقلاعنميو.)8
وأنيدلاولاىلعاهررضداعنإوهللاهجوءاغتباقحلابةداهشلااودؤينأمهرمأيو

ةلادعلا٣١٦



دكؤي.)135ةيآلا4ءاسنلاةروس(ةظوفحماًمئادةلادعلاىقبتكلذبونيبرقألا
هنأو)90ةيآلا16لحنلاةروس(ناسحإلاولدعلابرمأيهللانأىلعاًضيأنآرقلا
.)42ةيآلا5ةدئاملاةروس(نيطسقملابحيىلاعت
ريياعملاخيراتلارمىلعةلادعلابةقلعتملاهرماوأونآرقلاحئاصنتلّكشدقل
ةيامحصخألاىلعبجيو.ةيعامتجالامهتايحيفونيملسملاركفيفةيزكرملا
ةدئافلاذخألعجييذلاقطنملاوهاذهو.ةربابجلاروجوملظنمءافعضلاوءارقفلا
مامأسانلالكلَماعُينأيغبنيف،ةلادعلاأدبمىلعهقفلاموقي.ماثآلانمةيوبرلا
ىتحو.ةلماعملاسفنبنيملسمريغمأنيملسم،ءاينغأمأءارقفاوناكًءاوسةمكحملا
اًريثأتدمحميبنلاقيبطتثدحأدقل.نوناقلاوةلادعلاقوفاونوكيملهتلئاعويبنلا
دحأيفعفشيلءاعفشلادحأهءاجامدنعف.نيملسملاىدلةلادعلاموهفمىلعاًريبك
حيحصرظنأ(اهبقاعلتنجاهسفندمحمتنبةمطافنأولدمحميبنلاهللاقةانجلا
يف)644/23ىفوتملا(رمعيناثلاةفيلخلااهسراميتلاةمكحلاكلذكو.)يراخبلا
،نيدلاءاملعروطدقل.هبىذتحُياًجذومناذهانمويىلإتلازامةلادعلاقيبطت
.ةلادعلاتايرظننمةلسلسنورقلاربعداورلانوملسملانويقالخألاو،ةفسالفلاو
هللاةدارإنيبةقالعلانعاهلاؤسيفتعضودقةلزتعملاةسردمنأًالثمىرنف
.زكرملايفةيهلإلاةلادعلاأدبمىرخأٍةهجنمناسنإلاةيرحنيبوٍةهجنمهتردقو
ةيسايسلاهتفسلفيفروطدقف)950/339ماعىفوتملا(يبارافلافوسليفلاامأ
ىلععمتجملاماظنموقينأيغبنيثيح:«ةلضافلاةنيدملا»مساهيلعقلطأاًجذومن
.رابتعإلانيعبةيقالخألامهتافرصتوةيفرعملاسانلاقافآذخؤتو،ةلادعلا

توكروقلونَش
.هللاةدارإ؛نماضتلا؛هقفلا؛تايقالخألا؛ةيكلملا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.ةشئاعنع،3475:ثيدحلامقر،راغلاثيدح54باب،ءايبنألاثيداحأ،يراخبلاحيحص

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيهلإلاةلادعلا
ةيهلإلاةلادعلاوةمحرلاوةردقلانيبقافوقلخلواحتةيرظنيهةيهلإلاةلادعلا
،رشلاةلكشمةيرظنلاهذهجلاعت،ةرصتخمةرابعب.ملاعلايفرشلادوجوةلأسمو
ةلادعلاةيرظنرفوت،ىرخأةهجنمو.يعيبطلارشلاويقلخلارشلاانهدصقيو
فشكتنايحألاضعبيفاهنكل،ةلاعفريغاًنايحأودبتةلئسأنعتاباجإةيهلإلا
.داحلإلاةيلاكشإ
،نيحلاصلاسانلاىتح،سانلاةاناعميهو،اهسفنةيلاكشإلاهجاوناًضيأنآرقلايف
هحرطهسفنلاؤسلاو.ةقلطمةردقوةمحروذهلإهقلخملاعيفملألاوءاقشلانم

٣١٧ةيهلإلاةلادعلا



هذهىنأ»:اولاقاهنيح،625/3ةنسدحأةوزغرثإدمحمباحصأضعب
.3نارمعلآةروسنم165ةيآلايفدرواماذهو«؟ةبيصملا
ةلادعللتاريسفتةدعةيمالسإلاةفسلفلاومالكلاوثيداحألاوةينآرقلاتايآلايدبت
نآرقلايفةرولبملا،ةيهلإلاةلادعللةفلتخملاتاريسفتلاهذهانعضواذإو.ةيهلالا
عيضاوملارثكأءالتبإلاّنأاندجول،دحاوحلطصمتحت،يمالسإلاركفلاعجارمو
كلذو،ءارولاىلإةوطخذاختإبسانملانمودبينكل.لادجلااهلوحراديتلا
يأةدارإلاةيرحيهو،نآرقلايفةدراولاةيهلإلاةلادعلللوألاريسفتلاحيضوتل
امم،رشلايفوأريخلايفاهلمعتسينأنكمييتلاةدارإلاةيرحبعتمتيناسنإلانأ
ةينآرقلاتايآلانمةيآيفو.يعيبطلارشلااًنايحأو،يقلخلارشلاروهظىلإيدؤي
نم8ةيآلايفرِكُذاماذهو،ريخلاورشلاةوقهقلخدنعناسنإلاىطعأهنأحضتي
ةوقلاهذهلامعتساءرملاءيسيامدنعرصتنملاوهنوكيرشلاف.91سمشلاةروس
نكميةقيقحلاهذه.اهايإهللاهقزريتلاةيرحلانماًءزجةرورضلابربتعتيتلا
لق﴿:لئاوألانوملسملاهحرطيذلالاؤسلاىلعةباجإلانمةلوهسباهجارختسا
لامعتساةءاسإنإف،نآرقللاًقفو.)165ةيآلا3نارمعلآ(﴾مكسفنأدنعنموه
اذهو،يعيبطلارشلاىلإاًضيألب،يقلخلارشلاىلإطقفىلإيدؤيالةّرحلاةدارإلا
.30مورلاةروسنم41ةيآلاهيلإتراشأام
،ةيهلإلاةلادعلانعثيدحلاعقواذإ،نآرقلايفةيرهوجرثكألاةركفلاءالتبإلاىقبي
اذإ،ريبكزّيحةيرحللحيتأاذاملجاجتحإلاورشلاةلأسميفقمعتلالاحىفاذهو
توملاوةايحلاوءامسلاوضرألالاحوهامكو.اًقيثواًطابترارشلابًةطبترمتناك
تارايخلاوةيعيبطلاثراوكلاكلذك،رابتخالاتحتناسنإلاعضولتقلُخيتلا
كلذل.)35ةيآلا21ءايبنألا(﴾ريخلاورشلابمكولبنو﴿:ايندلاةايحلايفةيقالخألا
يفهسفنريوطتلًةصرفهحنمىلإفدهيلب،ناسنإلاىلعاًئبعءالتبإلاربتعيال
يفاهلليثمالةمعنىلعلوصحلاوهلمعلالخنمهتميقعفروةيرحلالظ
﴿:ايندلاناحتماحاجنلضفنيبتيتلاةيلاتلاةينآرقلاةيآلاهدكؤتاماذهو،ةرخآلا

ةيدهربتعيالءازجلااذهنأالإ.)12ةيآلا76ناسنإلا(﴾اوربصامبمهازجو
،ةيلاعلاتاجردلاهذهىلإلصيلناسنإلاهلذبدوهجمةجيتنوهلب،هللانمةيخس
ناسنإلا(﴾اًروكشممكيعسناكوًءآزجمكلناكاذهنإ﴿:ةيلاتلاةيآلايفليلدلاو

نأ،ةلثاممىرخأتاريسفتو،ةيهلإلاةلادعللريسفتلااذهحضوي.)22ةيآلا76
ميقلابرمألاقلعتيلب،هتافصوهللادوجوعمضقانتتالناسنإلااهفرعيتلانتفلا
.ناسنإللةيفرعلاوةيقالخألا

نارايقداصرفعج
.رشلاوريخلا؛فطللا:ةلصتاذعيضاوم

ةيهلإلاةلادعلا٣١٨



)ةيحيسمرظنةهجونم(باقِعلا
يقالخألاماظنلابدّيقتلانعةلوؤسمةيعجرمقحلُتنأوهباقعلابدوصقملا
الماقتنالافالخبو.ةيراسنيناوقكهتناهنألصخشباًدمعررضلاينوناقلاو
ركفلايفرييغتىلإىرحألابلب،ئيسلعفللماكحالصإةداعإىلإباقعلايدؤي
دوعيوهتلعفرشبفرتعينأبَقاعملاصخشلاىلعيغبنييلاتلابو.بنذملليلخادلا
يفيقالخألاماظنلانأامبو.ريخلليقالخألاماظنلايفىرخأةرمهسفنجامدإل
ةئيشملابسحبوهفيلاتلابو،هـللااياصونمدمتسميحيسملايباتكلاديلقتلا
انهو.اًضيأيتوهالقايسيفيقالخأكاهتناىلعباقعلاةرهاظانهجاوت،ةيهلإلا
دهعلاباًرورمميدقلادهعلانمباقعلاموهفمليخيراتلاينيدلاروطتلاذخأبجي
ريبادتذاختاباًنايحأىصوُيميدقلادهعلايفف.ةيسنكلاديلاقتلاىلإًالوصووديدجلا
ناتخ(ةيدسجتاهيوشتنودبنكلو،)مادعإلاةبوقعاهيفامب(اًدجةديدشةيباقع
باصأيذلايخيراتلاليولاريسفتمتيكلذىلعةوالع.)كلذكربتعيالنايبصلا
:يفامك(هنعمهلّوحتومهتنايخببسبمهيلعهـللاهضرفباقعهنأبليئارسإبعش
يتلاةيهلإلاةلادعلاةركفنكلو.)2–3:1سوماعرفس؛6–8:4عشوهرفس
ةركفنإفديدجلادهعلايفامأ.كلذلةيفلخلكشتةبوتلاةيناكمإاًمئادنمضتت
يفامك(باقعللةحضاولاةيفلخلالكشتةرفاغلاهـللاةبحمرابتخاحلاصلباقعلا
دوصقملاناكنإكلذعمو.)32–15:11اقولبسحبليجنإلا:لاضلانبالالثم
–25:31ىتمبسحبليجنإلا:عجار،ةنونيدلاموي(ريخألايهلإلاباقعلاانه
هسفنبهرارقذاختايفةيساسألاناسنإلاةيرحرابتعالانيعبذخؤتساهنيحف،)46
،ميحجلاباًيديلقتىمسملاو،هـللانعيدبألادعبلاربتعيكلذل.هـللادضناكولىتح
اًريثكعبطلابو.ةرفاغلاهـللاةبحمنعهسفنبجحيامدنعهسفنبناسنإلاهقحلُياًباقع
ماقملايفعضوتيسنكلاويتوهاللاديلقتلايفمقتنملاوبِقاعملاهـللاةركفتناكام
ةبعرمةروصقلخىلإىدأويحيسملاناميإلاروحمفرحيذلارمألا،لوألا
ةررحملاةوقلافاشتكاةداعإبجيلباقملايف.ةريطخبقاوعنمكلذعبتاموهـلل
.يقالخألكشبكولسللعفادلااهنأاميسالوةرفاغلاهـللاةبحمل

رنروتنترام
.قالخألا؛ةبحملاةلادعلا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(باوثلاوباقعلا
اذهو،ةيصعموأةميرجباكتراءارجةيذؤموةملؤمةبقاعهنأىلعباقعلافرعُي
ميقلاقفاويلمعدعباهيلإلوصولامتةيباجيإةجيتندَعُييذلاباوثلاسكعىلع
رومألانمانوكينأنكميباوثلاوباقعلانأامك.ةينوناقلاوةيقالخألاوةينيدلا
ثيداحأوةينآرقلاتايآلازربت.ةيناحوروةيورخأةرهاظوأةيداملاوةيويندلا

٣١٩باقِعلا



يفدرواماذهو،هبماقحلاطوأحلاصلمعلكىلعىزجُيناسنإلكنأدمحم
هللارماوأعبتيناسنإلكف.99ةلزلزلاةروسنم8و7ةيآلاوملسمهاورثيدح
امأ.ةرخآلاوايندلايفهللامَعِنوةداعسلاىلعلصحيفوستامرحملابنجتيو
نوكيو،ءاقشلااهرمغيةكنضةيوندةشيعمهلفهتوهشلعبتملاوهللادوجولرِكنملا
نم47ةيآلا:ةيلاتلاتايآلاهيلإتراشأاماذهو،رانلايفنيبذعملانمةرخآلايف
7ةيآلاو7فارعألاةروسنم137ةيآلاىلإ130ةيآلانمو6ماعنألاةروس
ةيألانمو20هطةروسنم127و124ةيآلاو14ميهاربإةروسنم16و15و

لمعلاءازجنأنعحوضوبنآرقلاثدحتي.39رمزلاةروسنم26ةيآلاىلإ24
ىلإاهلاثمأةرشعةنسحلاءازجنأقدأتارابعبفشكيوهو.دودحهلسيلحلاصلا
261ةيآلايفهركذءاجاماذهو،اهلثماهئازجفةئيسلمعنمو،فعضةئامعبس
.6ماعنألاةروسنم160ةيآلاو2ةرقبلاةروسنم
لب،ةيئانثتسإًةلاحنآرقلايفروكذملا،ةاصعلاضعبلفعاضملاباذعلادعُيال
ًةودقنولثميويصاعملاباكتراىلعسانلانوثحينيذلاكئلوألهجومباقعيه
نم38ةيآلايفدرواماذهو،مهّولضأنمرازوأنولمحيمهف،عمتجملايفةئيس
نأوهاًريخأركذلابريدجلاو.11دوهةروسنم20و19ةيآلاو7فارعألاةروس
نعهوفعنأنيحيف،ةحلاصلالامعألاةأفاكمنعاًدبأىلختينأنكميالهللا
.رشبلالكلةماعيهو،هبضغتقبسهتمحرنأل،نكممرمأيصاعملا

ناجروتبلاط
.باقعلابديدهتلاورجألابدعولا؛ةئجرملا؛رخآلامويلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.رذيبأنع،6833مقر،ءاعدلاوركذلالضف22باب،ركذلاباتك،ملسمحيحص

)ةيحيسمرظنةهجونم(لقعلا
وهناسنإلانإوطسرأةلوقميهناسنإللةيساسألاةيفسلفلاتافيرعتلامهأدحأ
ىلإقايسلااذهيفلقعلاىلعةلالدللةمدختسملاLogosةملكريشتو.لقاعنئاك
نأناسنإللنكميثيحب،نوكلابةفورعملاوملاعلايفةدوجوملاةيميظنتلاةينبلا
هذهنويحيسملانوركفملاّملست.ةغللايفموهفمبولسأباهحضويواهبابسأفرعي
.سدقملاباتكلايفةيحيسملاناسنإلاةروصىلإاًدانتسااهولّدعمهنكلو،راكفألا
)ةديدجلا(ةينوطالفألايفلقعلاموهفمنإف)430–354(سونيطسغألةبسنلابو
الثيحب،ةصاخلاهتبرجتىلعةمئاقلاسونيطسغأراكفألالخنمةصاخ،عسوتي
ةيلخادةالصراطإيفالإرحيحورنايككيدرفلاهدوجوقيقحتناسنإلاعيطتسي
هيفسونيطسغأغاصيذلا،«تافارتعا»هباتكعجار(هـللاعمةيصخش–ةيراوح
ناسنإلاداعبأرهظتكلذل.)هـللاىلإةرشابمهباطخيفاًهجوتمهـللانعهراكفأ

لقعلا٣٢٠



هـللاةروصهرابتعاب(ناسنإلاو،ةيركفلاهداعبأعمئفاكتملكشبةيفطاعلا
لقعلاوةركاذلانميثالثلكشبةبّكرمةدحوكهيلإرظنُي)ثولاثلابهتنراقمبو
ةقثبنملاةقيقحلاقبسيعاعشإىلعاًدمتعملقعلاىقبيانهو.)ةبحملاوأ(ةدارإلاو
حورلاقامعأيفهـللادوجوريسفتبسونيطسغأماق.)يهلإلاقارشإلا(هـللانم
ينيوكألااموتبسحبو.يفوصتًىنعمبهريسفتمتقحالتقويفو،ةيرشبلا
ةدارإولقعبهقلخيفنمكتناسنإلايفهـللاةروصنإف)1274ماعيفوتملا(
طقفامنإو،ناسنإللةلقاعلاسفنلاهلةبسنلابلكشتاليذلا،وطسرأفالخبو.ةرح
لكشلاةدحو]تاناويحللةبسنلاب[ةساسحلاو]تابنللةبسنلاب[ةيئامنإلاسفنلا
اًضيأحيرصلكشبسفنلانمركفملاءزجلااموتددحي،دسجلاعمةداملاو
anima«ةركفملاسفنلا»( intellectiva(كلذبو،يرشبلادسجلليساسألكشك
ملعكو.ةميدقلاةينانويلاروصعلايفةدئاسلاسفنلاودسجلاةيونثىلع)اموت(بلغت
،ينيوكألااموتبسحب،لقعلليعيبطلاريكفتلاناكمإبةيسحلاتاكاردإلانمئشان
وأهثولاثةفرعمنودنكلو،ءيشلكلةقلطملاةلعلاهرابتعابطقفهـللاىلعفرعتلا
ردصمنأامبنكلو.يحولاةدامايقبناذللانارمألاامهو،حيسملاعوسييفهدسجت
نوكينألاوحألانملاحّيأبالونكميال،هـللاوهءاوسٍدحىلعناميإلاولقعلا
لقعلاحبصأكلذبو.يعيبطلالقعلاننسعماًضقانتميحولارهوجنمءزجّيأ
نعةفسلفلليعيبطلالقعلاماظناموتّزيماذهب.ناميإللةبسنلابةيلاكشإةيعجرم
ةسينكلايفميلعتلاديلقتنأنيحيفو.توهاللايفةعيبطللقئافلاةمعنلاماظن
يعيبطلالقعلل)ةيلصألا(ةئيطخلافاعضإمغرهنأنمقلطنيةيكيلوثاكلا
هنإبلئاقلايأرلايتناتستوربلاتوهاللايفدجوي،اًيلكرّمدُيملهنأالإ،ناسنإلل
لماكلكشبهتوقهنمةئيطخلاتبلسيذلالقعلالحمهـللاةمعنلالحإبجوتي
يأنأب)1804–1724(طناكليوناميإفقوملاًعبتو.)ةهباشمةيناميإتارايت(
مل)ًالثميديلقتلاةيببسلاأدبم(اننهذصاوخوةيسحلاانتاكاردإنمتقلطناةفرعم
ةيوامستانئاكدوجونعةللعمىؤربسكلجأنملكشلااذهباهداجيإمتي
فاشتكالالخنمو.ةنكمملقعلاةطساوبةيفسلفلاهـللاةفرعمدعتمل،ةيلاعتم
تاهاجتاضعبو)1939–1856(ديورفدنومغيسليسفنلاليلحتلايفيعواللا
ةيبصعتايلمعيفناسنإلليلقعلاطاشنلارصتختيتلاةثيدحلاغامدلاثوحب
اهيلعسسأتيامعمناسنإلاىدلةيرهوجلالقعلاتاددحمبكيكشتلامت،ةيجولويب
توهاللالخدصاخلكشبنيريخألانيفقوملانيذهعمو.فرصتلاةيرحنم
.يويحشاقنيفاًيلاحيحيسملا

رنروتنترام
.ةيحيسملاةفسلفلا؛ناميإلا:ةلصتاذعيضاوم

٣٢١لقعلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(لقعلا
رومألاديرجتوةفرعملاوكاردإلاولصاوتلاوريكفتلاىلعةردقلالقعلابدصُقي
ةملكلمشت.ترارقلاذاختاورومألاطابنتساوقافتإلاوفالتخإلاهجوأفشكو
يناعمّبللاوداؤفلاوبلقلابةينآرقلاتايآلايفاًضيأفصويو،نآرقلايفلقعلا
نآرقللاًقفوو.رعاشملاملاعوريمضلاكلذكو،كاردإلاومهفلاوؤبنتلالثم،ىرخأ
ةيمهأةطشنألاعيمجلحنميلقعلاف.ناسنإللةيساسألاةمسلاةيركفلاةردقلاربتعت
لقعللنأامك،هللارماوأهاجتةيلوؤسملاوتابجاولالمحتلاًيساسأاًرصنعلثميو
.ةفرعملاباستكاةيلمعيفةمهمةتفيظوو،عفانملانماًعساواًقاطن
ةزهجألالخنمتامولعملالبقتسينأناسنإلالّوختةينهذةوقلقعلادعُيامك
ريشتاماذهو،ءاوسدحىلعرهاوظلانيبةيببسةقالعءىشنيواهمّيقتوسحلا
تانايبىلعروثعلااًضيألقعلاراودأنمو،16لحنلاةروسنم78ةيآلاهيلإ

ةروسنم46ةيآلايفدرواماذهو،ةيحلاتانئاكلاعيمجدوجورسلوحةحيحص
نمكتيهفىرخألالقعلاةفيظوامأ.36سيةروسنم42و41ةيآلاو،22جحلا
.3نارمعلآةروسنم7ةيآلايفركُذاماذهو،دودحمدحىلإملِعلالقنيف
هللانيبةقالعءانبةيناكمإنآرقلااهركذيتلالقعللةيمهأرثكألاماهملانمو
تينبدقةقالعلاهذهنأنيبتيتلاتامالعلانمدَعُيًالثمناميإلاف،ناسنإلاو
قرطلالكنعدعبلاىلإلقعلامادختسامدعيدؤيامنيب،لقعلاةوقلضفب
ةقبسملاةيرشبلاماكحألادوجو،نآرقللاًقفو.هللاعمةقالعءانبيفةمهاسملا
اذهو،هللاعمةقالعءانبلشفليسيئرلاببسلاوه،لقعلامامأدومصللةعضاخلا
مادختسإلانإلوقلانكميكلذل.2ةرقبلاةروسنم170ةيآلايفهيلإريشأام
ةيقالخأوةيملسةايحىلإيضفتنأنكمييتلاةيرهوجلاةليسولاوهلقعللميلسلا
10ةيآلايفدرواماذهو،ةرخآلايفةعافشلاىلعلوصحلاوةداعسلاو،ايندلايف
.67كلملاةروسنم
،يحولاوساوحلاةزهجأبناجب،يمالسإلاركفلايفلقعلاربتعي،ىرخأةهجنم
متييتلامولعلالكمييقتوهللامالكمهفلةليسووهف،ملِعللةيرهوجلارداصملانم
ةيمالسإلاديلاقتلايفلقعلادعُيامك.يحولاوأساوحلاقيرطنعاهيلعلوصحلا
اًذإةايحلاف.رشلاوريخلاولطابلاوقحلانيبلصفللةادأو،ةقيقحلاةفرعمردصم
وهلقعلانإلوقلانكميانهنم.ميلسلايعولانماًيلاخًالمعقلختلقعلانود
،نيملسملاةفسالفلانأدجنببسلااذهلو.لئاضفلاوةديمحلاقالخألاردصم
يتلاةيركفلاسرادملامهأنمو.لقعلاةيمهأباًمئاداورقأ،اًضيأنيملكتملاو
.ةلزتعملا،فورعموهامك،ىربكةيمهألقعلاتطعأ

شاتنتلآناضمر

لقعلا٣٢٢



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةديقعلا
نمؤياميهو،كشهيلإقرطتياليذلاعطاقلاهمكحلاومزاجلاناميإلايهةديقعلا
ىّمَسُيهنإفةديقعلائدابمبمتهييذلاملعلاامأ،هريمضوهبلقهيلعدقعيوناسنإلاهب
نايدأللةيساسألاةديقعلائدابمنإفيمالسإلاروصتلانماقالطنا.ةديقعلاملعب
ملذإ،دمحمنييبنلامتاخثعبنأىلإومدآيبنلاهللاقلخنأذنمةدحاوةيوامسلا
هللاةينادحوبناميإلاوهءايبنألااهبغلبيتلاةديقعلارهوجف.رييغتيأاهيلعأرطي
نمؤتينآرقلاروظنمللاًقبطوةيوامسلانايدألالكف.)25ةيآلا21ءايبنألاةروس(
؛36ةيآلا16لحنلاةروس؛62ةيآلا2ةرقبلاةروس(رخآلامويلاو،هئايبنأو،هللاب
2ةرقبلاةروس(ةيوامسلابتكلابو،ةكئالملابكلذكو،)24ةيآلا35رطافةروس
ئدابمنمهرشوهريخردقلابناميإلانأبنييديلقتلاءاهقفلاةيبلغأىري.)285ةيآلا
.ةيوبنلاثيداحألاىلإامنإو،نآرقلاىلإدنتستاليتلاةيرهوجلاناميإلا
نيملسملانيبيبنلاةافودعبتعقويتلاةيسايسلاثادحألاعمنمازتلابوترهظدقل
نايدألاعممالسإلاءاقتلابعلثيح،ةيديقعلالئاسملاعملماعتللاًدجةفلتخمقرط
.ةيمالسإلاةديقعلانيوكتيفاًمساحاًرودةيفسلفلاتارايتلاو،ةفلتخملاتافاقثلاو
بسحوةديقعلائدابمديدحتيفنوملسملاءاهقفلادهتجادقفعونتلااذهلاًرظنو
دوهجترمثأثيح،نيملسملانيبةدَّحومةديقعداجيإلكلذو،ةيلصألااهتالولدم
ىلعةديقعلاعجارممهأنمنإ.ةديقعلاملعنيوكتيفلاجملااذهيفءاهقفلا
ىفوتملا(يواحطلاو،)767/150ماعىفوتملا(ةفينحوبأهفلأاموهقالطإلا
،)اًبيرقت984/373ماعىفوتملا(يدنقرمسلاثيلوبأو،)992/321ماع
نملوألافصنلايفىفوتملا(يفسنلاو،)1085/478ماعىفوتملا(ينيوجلاو
ءارونمفدهلاف.)1355/756ماعىفوتملا(يجيإلاو،)710/رشعيناثلانرقلا
.قيقدلكشبةيناميإلاةديقعلائدابمحيضوتوهةيدئاقعلارداصملاهذه
ءىدابملاىلعتاضارتعإلاشقانتهراطايفو،مالكلاملعنعةديقعلافلتختكلذب
.يلعفلاويلقعلاجاجحلاةطساوبكلذو،ةضافتسإبةيناميإلأ

نَسأرمعم
.توهاللاملع؛ةيمتحلا/ردقلاوءاضقلا؛ةداهشلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ًةسايسةيناملعلا
يتوهاللاحلطصملانمقتشمهنكلو،ةسايسلاملاعنمحلطصمةيناملعلا
نيذلاةسينكلابعشدارفأعيمجمهيتوهاللاموهفملايفنويناملعلاو.«يناملع»
ترهظيسايسرايتكو.)سوريلكإلا(نيدلالاجرهلانييذلاكاًسيركتاوقلتيمل
لالخنمو.رشععساتلانرقلايفاسنرفيفريونتلارصعباقعأيفةيناملعلا
موقتةينيدةديقعةيأماعلكشبريونتلارصعضفرةيناملعلليلاكيدارلاريسفتلا

٣٢٣ةديقعلا



لحميرشبلالقعللرحلامادختسالاّلحينأبجيو،يئارواملايحولاوديلاقتلاىلع
ناكريونتلانأل،ةيمهألاةغلابةيسايسةجيتنةيناملعلاربتعتانهنمو.ةديقعلاكلت
فورظلانأامبو.يسايسلارهقلانمناسنإلاريرحتىلإءيشلكلبقفدهي
،نيدللقّرطتلاباهسفنعّرشتتناكاماًريثكةملاظلاوةيدادبتسالاةيسايسلا
لاجملايفاهيلثممونايدأللذوفنوأةكراشمةيأأدبملاثيحنمةيناملعلاتضفر
صلقتتنأو،اًدجاًصاخاًرمأحبصينأبجينيدلاف.يعامتجالاويسايسلا
هجوتلانوكينأنكمييتلاتالاجملاامأ.ريبكٍدحىلإةينيدلافئاوطلاتازايتما
،يسردملاميلعتلاوعيرشتلاتالاجميهفاهيفاًدجًالاّعفةسايسلليساسألايناملعلا
.ةينيدةيفلخةيأنعةديعبنوكتثيحب
هلوبقاًريخأمتةيناملعلايفنمضتملاةلودلاونيدلانيبحضاولالصفلانإ
نمأشنلصفلااذهو.ةليوطةرتفلتدتماتافالخدعباًيحيسمهببيحرتلاو
اًنايكسيلهقيبطتبرشابوعوسيهبزركيذلاهـللاتوكلمنأبةيناميإلاةركفلا
،)«َملاَعْلااَذهْنِمْتَسَْيليِتََكلْمَم»:18:36انحويبسحبليجنإلا:رظنا(اًيسايس
عمو.ةيحيسملاةديقعلانماًموعدمورشابمريغلكشباًنكمملصفلاحبصأكلذبو
نوكيثيحب،هلجأنموملاعلايفةيلوؤسمنولمحتياًضيأنييحيسملانإفكلذ
لكشباًبولطمناسنإلاوعمتجملاوملاعلليحيسملاموهفمللاًقفويسايسلاصالخلا
نئاككناسنإلانأةقيقحمهفئيستيهفةفرطتملاةيناملعلاامأ.ناميإلابقلطم
ريغوأةينيدتناكءاوسةيجولويديإلاهتاعانقنعاًدبألصفنيالاًضيأيسايس
اهفرطلنايدألابسكتنأصاخلكشبةيناملعلالودلاةحلصمنمكلذل.ةينيد
ةلودلاساسأيهةيرحلاف،اهتميققيقحتوةيرحلاسيسأتليبسيفاهعمكيرشك
.ةيناملعلا

رنروتنترام
.ةلودلا؛ةيناملعلا؛ةينيدلاةيرحلا؛ةسايسلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(اًتوهالةيناملعلا
يذلاو(ينيتاللاsaeculumحلطصمىلإ«ةيناملع»ةملكليوغللارذجلادوعي
لثمتاهنأهيفةيحيسملاتكردأيذلاتقولايفهتيمهأبستكاو.)«رصعلا»ينعي
ةعيبطلاتناكامنيبو.رهدلانعيأ،ملاعلاخيراتنعاهزيمام،صالخلاخيرات
يدعُببفرعُتلازتال،ًالثمةيسودنهلاك،نايدألاضعبيفامكنمزلارورمو
نمهـللانيبقلطملاقرفلاىلعدكؤتلةيحيسملاتءاج،رشابملايهلإلادوجولا
ملاعلا–نيلاجملانيذهديرجتمتهنأعمو.ىرخأةهجنمخيراتلاوملاعلاوةهج
ىلإاًضيأالّوحتيهلإريغعقاوكامهنأالإ،)امهتنملعمتيأ(هلإلانم–خيراتلاو
ةيسايسلااهجئاتنلكبةيخيراتلاةيركفلاةيلمعلاهذهو.اهتاذبةمئاقةيويندةيلالقتسا

اًتوهالةيناملعلا٣٢٤



.ةيمومعاهيناعمرثكأدحأك،ةنملعلاةيمستاهيلعقلطيةيلمعلاوةيعامتجالاو
يحيسملامهفللةيسيئرةجيتنكتزربامنإو،بسحفاهبفرتعتملةيحيسملاو
ةيسايسلاتارايتلاكلتةنملعلابدصُقيةقدرثكأىنعمبو.هـللاوملاعلل
ريرحتىلإ،ةلصبنيديألّتمتالٍرظنةهجونم،وعدتيتلاةيجولويديألاو
لكبةينيدلاتاريثأتلاوتاطلسلانمةيعامتجالاوةيسايسلاةايحلاتالاجمةفاك
ىدأويبوروألاريونتلارصعباقعأيفأشنةيناملعلانملكشلااذهو.اهلاكشأ
ةيسنكلاتازايتمالاءاغلإيفتلثمتيتلاةلودلاةيناملعىلإفاطملاةياهنيفاًضيأ
هطرتشتيذلاةلودلاونيدلانيبلصفلانإ.اهتاكلتمموسئانكلاتاورثةرداصمو
يأو.نيرشعلانرقلاذنممعدوبيحرتعضوميحيسمروظنمنمناكةيناملعلا
طرشبطقفةيحيسملاةديقعلايفقلطملكشبهذاختانكميناسنإللرحيناميإرارق
ةيرحليساسألاطرشلاةلودلاةيناملعحبصتاذهبو.ةلودللنيدكلانهنوكيالأ
تانايدلادارفأنيبيسايسلاشياعتلالجأنمهنعىنغالحبصأيذلارمألا،نيدلا
نأالإ.ةينيدةيددعتتاذتاعمتجميفةنهارلافورظلالظيفاميسالو،ةفلتخملا
اهسفنظفحتالامدنعالإنيدللةيرهوجلاةفيظولاهذهبموقتنأاهنكميالةيناملعلا
نايدألاةفاكللاجملاحتفتلب،ةيدادبتساةيجولويديأىلإلوحتلاوشامكنالانم
.اهسفنةيناملعللةيرهوجربتعتيتلا،ةيرحلابعتمتلل

رنروتنترام
.داقتعالاةيرح؛ةيناملعلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيناملعلا
ةيرحوةينيدلاةيرحلاةيامحودايحلاقيقحتلةلودلاهنمضتيمكحأدبميهةيناملعلا
ىلإةراشإلانكميانهنمو،مهريصمريرقتيفقحلانينطاوملاحنموريبعتلا
اهضفربكلذو،ةيناملعلاموهفمبةلصتمةءارقأرقُتنأنكمينآرقلايفعضاوم
َءاَشَولَو﴿10سنويةروسيف100و99مقرةيآلاك،قلطملاقحلاصاخلكشب
اَمَوَنيِنِمؤُمْاُونوُكَيٰىَّتَحَساَّنلٱُهِركُتَتَنأََفأاًعيِمَجمُُهّلڪِضرَألٱىِفنَمَنَمَألَكُّبَر
دجوتامك.﴾َنُولِقعَيالَنيَِذّلٱَىلَعَسجِّرلٱُلَعجَيَوَِهّللٱِنِذإِبَِّالإَنِمُؤتَنأٍسفَِنلَناَك
هماهمةسراممءانثأةرطيسلاةسايسجاهتنامدعبيبنلارمأتىرخأةينآرقتايآ
ةروسنم22ةيآلايفدروامامأ،50قةروسنم45مقرةيآلايفدرواماذهو
كلذبو.نيدلايفهاركإالجهنمعابتإىلعيبنلامزليكلذكرمأوهف88ةيشاغلا
الأدبمهيفيعاريطيسبولهسبولسأبسانللةقيقحلاغيلبتيفيبنلاةمهمرصحنت
ىنعملاحضتيامك،2ةرقبلاةروسنم256مقرةيآلايفروكذملانيدلايفهاركإ
ْنِمُْؤيْلَفَءاَشْنَمَفْمُكِّبَرْنِمُّقَحْلاِلُقَو﴿18فهكلاةروسنم29مقرةيآلايفهسفن
رابجإحيبييذلاجهنملااذهضفرينآرقلانأنيبتيانهنمو.﴾ْرُفْكَيْلَفَءاَشْنَمَو

٣٢٥ةيناملعلا



الهتعيبطبناسنإلانأكلذيفببسلاو،ةيدادبتسإةقيرطبقحلاقيدصتىلعسانلا
رسيتةفصبنايدألاوتافاقثلاددعتموعونتمعمتجميفالإهتاذروطينأعيطتسي
مكحلااهيفدوسييتلاتاعمتجملايفامأ،بارتغالابروعشلانمهسفنةيامحهل
برتغينأوأةسيعتةلاحيفهعضيلكشبهتيناسنإناسنإلادقفينأنكميفقلطملا
ىلعو.هيفهللااهعدوأيتلاهعبطنعناسنإلالاصفناىلإيدؤياًبارتغاهتاذنع
عمتجمءانبىلعزجعلاةجيتننايغطلاوعمقلاوةيعامجلاتادابإلاةرهاظنوكتاذه
.نايدألاوتافاقثلاعونتوةيددعتلابمستي
عمتجملايفةفلتخمنايدأدوجونأىريوةقلطملاةقيقحلاةسايسضفرينآرقلانإ
لُِكلَو﴿2ةرقبلاةروسنم148مقرةيآلايفهيلإريشأاماذهو،يعيبطرمأدحاولا

ٍّ

لَوُمَوُهٌةَهْجِو
ِ
5ةدئاملاةروسنم48مقرةيآلايفاًضيأو.﴾ِتاَرْيَخْلااوُقِبَتْساَفاَهّي

لُِكل﴿
يِفْمُكَُولْبَِيلْنِكۖلَوًةَدِحاَوًةَُّمأْمَُكلَعََجلَُهّللاَءاَشَْولَواًجاَهْنِمَوًةَعْرِشْمُكْنِماَنْلَعَجٍّ
.﴾َنوُِفلَتْخَتِهيِفْمُتْنُكاَمِبْمُكُئِّبَُنيَفاًعيِمَجْمُكُعِجْرَمَِهّللاَىِلإِتاَرْيَخْلااوُقِبَتْساَفْمُكاَتآاَم
عمتجملب،دحاونيدهيفرهظيعمتجمءاشنإديريالىلاعتهللانأحضتيانهنمو
كلذوءاوسدحىلعاًيناحورتاذلاريوطتوةيوهءانبانلحيتتةئيبقلخىلعرداق
يفةبكترمةيمارجإتايلمعيفنيدلاماحقإبحمسيالاذهىلعو.ةرمتسمةفصب
.همسإبتسرومنإوىتحرضاحلايفوأيضاملا
،نأشلااذهيفيررحتفقومةسدقملارداصملايفًالامجإدجويساسألايفو
ىتمو45ةيآلا10صقرمليجنايفددصلااذهيفلوقييّرصانلاعوسيًالثمف

يفدوصقملاو.«َمُدْخَِيلْلَب،َمَدْخُِيلملاَعلااَذهلِتْأَيَْملِناَسْنِْإلٱَنْبٱَِّنإ»:28ةيآلا20
اهيفعيطتسيةمئالمةئيبقلخاذهبوضرألايفةبحملاومالسلاعرزوهةيآلا
:ددصلااذهيفدمحملاقينولجعللةياوريفو.ةيتايحلاهفادهأقيقحتناسنإلا
ةدعبروكذملاثيدحلاقبسيملأ،لاؤسلاحرطيانهو.«سانللمهعفنأسانلاريخ»
سيلوناسنإلاليبسيفلمعتةلودلا:مايألاهذهيفةربتعملاةلوقلاهذهنورق
نيدلانمقثبنيالرشلانإفكلذىلعًءانبو.ةلودلاليبسيفلمعينمناسنإلا
رودلابعليذلايلاربيللاركفلانإفحضاولانمو.ءىطاخلاريسفتلانمنكلو
105مقرةيآلايفليلدلاونورقذنمنآرقلايفهيلإريشأةيناملعلاةأشنيفمهألا
اَِذإَّلَضنَّممُكُّرُضَيَالمُكَسُفَنأمُكَيلَعْاُونَماَءَنيَِذّلٱاَهَُّيأٰي﴿:5ةدئاملاةروسنم
ةيناملعلاموهفمنأالإ.﴾َنُولَمعَتمُتنُكاَمِبمُكُئِّبَنُيَفاًعيِمَجمُكُعِجرَمَِهّللٱَىِلإمُتيَدَتهٱ
يفالإةيمالسإلاتاموكحلالبقنممامتهإلابىظحيملنآرقلايفةلدأهليذلا
.رشععساتلانرقلانميناثلافصنلا
ةنسيفوتملاو1864ةنسدولوملاربيفسكامعامتجالاملعيفثحابلاتبثأامك

ملةيضاملاروصعلايفتاعمتجملاىلعتلزُنأيتلاةيوامسلابتكلانأ1920
ةمكاحلاتاطلسلاةرطيستحتتناكلب،ةمزلمةرورضلاباهماوقأنمربتعُتنكت
،ملاعللمهليوأتعمىشامتتةدسافتاليوأتلضرعتتتناكاهنأىنعمب،كلذنآ

ةيناملعلا٣٢٦



ةينيدلاصوصنللةئطاخلاتاليوأتلاهذهةطاحإباوماقماكحلانأكلذنمأوسألاو
،ةيلصألاةسدقملاصوصنللةيواسمرمألاةياهنيفاهتلعجةفصبةيسدقلانمةلاهب
لثمتاذل.ةقدنزربتعُتتاليوأتلاهذهنعةديعبةقيقحسامتلإىلعموقتةلواحملك
نم1789ةنسةيسنرفلاةروثلاةياغىلإترمتسايتلاةينمزلاةلحرملاهذه
ةيناملعلاجهانملاتعاطتسإةروثلاهذهدعبو.اًضومغرثكألالحارملا
،ةديدجةراضحءانبلقيرطلادهمتنأوبرغلايفاهسفنضرفتنأةيطارقميدلاو
ىعسيركفلااذهنأيحوييذلاروصتلااذهبةيناملعلاجزماًنايحأعقيكلذعمو
ةلكشميفعوقولاىلإيدؤيجزملااذهنكلو.عمتجملانمنيدلليلكلاءاصقإلل
حمطييركفهيجوتكروصتلااذهبودبتةيناملعلانألكلذو،عقاولانعاندعبتةيلعف
.قلطملامكحلاىلإهتاذب

ريمدقآحلاص
.ةمُألا؛ةعيرشلا؛ةينيدلاةيرحلا؛نيدلا؛ةيددعتلا؛قلطملامكحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(لمعلا
ًالثم،لمعللةدّدعتملاكشأدجوتو.ّيناسنإلاءادأللدّدحموفداهلكشوهلمعلا
جتنيامّلكرابتعاكلذكنكميو.ّيعّوطتلالمعلاوّيلزنملالمعلا،رجألباقملمعلا
نيمأتلّةيرورضةليسوهسفنتقولايفوهلمعلاف.لمعهّنأىلعنّيعمءادأنع
تاذةفصلاهذه.ّيعامتجالاجامدنالاوّيناسنإلانايكلاةيمنتلطيسووتوقلا
،تاذللقيقحتىرخأةهجنمو؛زيجعتوءانع،تاذللّطختةهجنم(نيّدحلا
.ةّيجولوبورثنألاةيحانلانمةّيساسأيه)ةداعسوعادبإ
ناسنإلاف،قلخلاةّيلمعيفةلاّعفةكراشمسّدقملاباتكلاديلقتيفلمعلاّدعيو
هّنأىلعلمعلامهفُيو.قّالخلكشبًالاّعفنوكينأّوعدم،هللاثموهللةروصك
اًقيرفتناسنإللهموهفميفّيحيسملاثارتلافرعيال.قلخللوناسنإللوهللةمدخ
موهفملانمضلخديو.ناسنإلابّصاخردقةمالعّدعيلمعلاف:ءادألاعاونأنيب
ةحارلاولمعلانيبلماكتلااذه.تبسلالالخنمهلدودحعضولمعللّيحيسملا
لص:ةّيتكيدنبلاةنبهرلادعاوقيفةيفاقثلاةّيخيراتلاةيحانلانمهرثأهلناك

لمعاوِّ
عقاولامامتإىلعاًمئادلمعلازّكرتيثيدحلارصعلايف.ةالصلاحوريفلمعاوأ
رصعلاميمصيففقيورّوطتللهاجتالابرقعوهلمعلا.همادختساوعدتبملا
.ّيراضحلامّدقتللوةيهافرللةكّرحملاةّوقلالّكشيوهتّيكرحعبطي،ثيدحلا
اًمئادبجاولانم،ةفداهلاةّيفيظولاوةيتاذلاةّيمقاطلا،ةجودزملاهتمسىلعءانب
ةّيلاعفنيبحيحصلانزاوتلادّدجتملكشبنّمؤينألوقعملاداصتقالاولمعلاماظنل
ةّدعرومأيفرطخللّيناسنإلالمعلاضّرعتيو.ةّيناسنإلاهتروصنيسحتولمعلا

٣٢٧لمعلا



مّظنملالمعلاملاعنيبلصفلابامكلاملاسأرنيبوهنيبلصفلابوهعيزوتبّقلعتت
.ّيصخشلاتاقالعلاملاعواًيداصتقا
اللمعلاةميقّنأانهةموسرملاةّيجولوبورثنألاوةّيتوهاللارظنلاتاهجونعجتني
بجيو.ءاوسّدحىلعهّمتأيذلاذيفنتلامقاطنملب،هجاتنإرعسنمطقفّدمتُست
نمضدّدجتملكشباًيداصتقاهفيظوتولمعلليدجملالماعلانيباًمئادقيفوتلا
وهنيرشعلاويداحلانرقلالئاوأيفزربألايّدحتلاّلعلو.ةّريغتملاطورشلا
زجعلانمسانلانمريبكددعلمئادلاقلقلالالخنمّةيعامتجالاةلأسملاتالّوحت
ةّيعامتجالاةّيرظنلافقتو.لمعلاةنورميمانتىلإةفاضإلاببسكلانع
.ةلداعروجأببلاطتوكلذهجويفّةيكيلوثاكلا

تغوفسوكرام
.ناسحإلا؛داصتقإلا؛نيدلاعامتجاملع؛ناسنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(لمعلا
دهجلالذبف.اًيدسجواًيركفاًدوهجمبلطتتيتلاتاطاشنلاةسراممىلإلمعلازمري
ةيآلا53مجنلاةروس(يناسنإلادوجولايفةيرهوجلارومألانممالسإلايفربتعُي

،درفكهدوجوىلعطقفسيلظفاحينأناسنإلاعيطتسيلمعلالالخنمف.)41–39
ةفاقثهعمتجملخادققحينأعيطتسياًضيألب،اهيمحيوهتيصخشروطينأو
ًالامعأنودؤينيذلاونيرباثملاونينمؤملاكئلوأنآرقلايفهللادعودقل.ةّيندمو
ةنينأمطلاونمألابمهيلعمعنيوضرألايفمهفلختسينأبعفنلابسانلاىلعدوعت
يفمهلامعأىلعنوَزاجيسانلانإفكلذىلإةفاضإ.)55ةيآلا24رونلاةروس(
.)106–105ةيآلا9ةبوتلاةروس؛195ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةرخآلاوايندلا
يفزوفيللمعلايفهقوقحوهتماركىلعظفاحينأولمعينأناسنإلاىلعبجي
النأوايندلابزوفللةرخآلايفطرفيالنأاًضيأناسنإلاىلعو،ةرخآلاوايندلا
؛156ةيآلافارعألاةروس؛201ةيآلا2ةرقبلاةروس(ايندلانمهبيصنىسني
الإنوكيالةرخآلايفدولخلارادبزوفلانألكلذو،)77ةيآلا28صصقلاةروس
.)21ةيآلا52روطلاةروس(ايندلايفةحلاصلالامعألابمايقلاقيرطنع
ةعورشملاقرطلابهتلئاعوهسفنليعيلناسنإلاهبموقييذلالمعلامالسإلامِّيَُقي
ءايبنألاَفِصُودقلفكلذىلإةفاضإ.ةدابعهنأىلعةينيدلاهتابجاوبطيرفتلانود
لمعلايفلماكتملاجذومنلاوىلعألالثملامهنأبنآرقلايفهللادنعنمنولسرملا
يفدمحميبنلادكأدقل.)11ةيآلا34أبسةروس؛55ةيآلا12فسويةروس(
«ةرخآلاةعرزمايندلا»:بسكلاوعادبإلاولمعلاةيمهأىلعةريثكثيداحأ
«هترخآوهايندرمأبمتهييذلانمؤملااًّمهسانلامظعأ»،)ينولجعلا:رظنأ(
يبننإو،هديلمعنملكأينأنماًريخطقدحألكأام»،)هجامنباننسرظنأ(

لمعلا٣٢٨



ديلا»،)يراخبلاحيحصرظنأ(«هديلمعنملكأيناك–مالسلاهيلع–دوادهللا
يفدمحميبنلالمعيناك.)يراخبلاحيحصرظنأ(«ىلفسلاديلانمريخايلعلا
لمعلابماقةيوبنلاةثعبلادعبوةراجتلايفلمعاًباشحبصأامدنعوٍعاركهتلوفط
.هيفشاعيذلاعمتجملانوؤشةرادإىلع
هذهلوأنمف،ةيلمعلاةايحلامظنتةيقالخأوةيرهوجئدابممالسإلاروطدقل
،ثيدحلاو،ريكفتلايفئدابملاهذهةاعارمنإ.فاصنإلاوقدصلائدابملا
ءادأبموقيفصنملاوقداصلاناسنإلاف.ةيقالخألاتامازتلإلانمربتعُتةلماعملاو
سفنبوقبطنيطرشلااذهو.ةيقالخألاوةينفلادعاوقلالكلاًقبطهنعلوؤسملاهبجاو
.ءاوسدحبلماعلاىلعولمعلابرىلعسيياقملا

ولغوأيجـپاـچناسحإ
.ةيلوؤسملا؛ةينيدلاضئارفلا؛مامإلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
،5354ثيدحلامقر،لهألاىلعتاقفنلالضف1باب،تاقفنلاباتك،يراخبلاحيحص.1

.صاقويبأنبدعسنع
.1320ثيدحلامقر،471ص،1ج،ءافخلافشك،ينولجعلا.2
،2143ثيدحلامقر،ةشيعملابلطيفداصتقالا2باب،تاراجتلاباتكهجامنباننس.3

.كلامنبسنأنع
.مادقملانع،2072:ثيدحلامقر،لجرلابسك15باب،عويبلاباتك:يراخبلاحيحص.4
،1472ثيدحلامقر،ةلأسملانعفافعتسالا50باب،ةاكزلاباتك:يراخبلاحيحص.5

.مازحنبميكحنع

)ةّيحيسمرظنةهجونم(فنعلا
دّرجملاىنعملابوةّيناملألاةغللايفّيلصألاهانعمنماًقالطنافنعلاريبعترّوصي
اذل.اًضيأةبيرغوأةّيتاذىوقىلعرّفوتلانّمضتياًّكلمتوأاًرادتقاءيشّلكلبق
ةطلسلاةسرامملّةيحالصكفنعلانيبّيساسألافيرعتلااذهلخادقرفدجوي
ضّرعتملاةدارإلٍفانملكشبّيدسجلاوّيسفنلاهاركإللقيبطتكفنعلاو)مكحلا(
يقالخألالاؤسلاحرطيةريخألاةطقنلاهذهدنعو.)فنعلاةسرامم/شطبلا(هل
اًّيباجيإاًفقومّةيحيسملاقالخألافقت؟اًّيعرشفنعلانوكيطورشّةيأتحت:هسفن
ةينبللاًهِّجومواًّيتاسسؤماًماظنهنوكيففنعلاعماهتقالعيفريبكّدحىلإ
رابخأرفسًالثم(هسفنهللاهبلاقّيميظنتلافنعلانمعونلااذه.ةّيعامتجالا
لكشىلعقلخلاةّيلمعيفناسنإلاىلإهميلستبماقو)29:11لّوألامايألا
ّلبقتبنوّيحيسملايصوأدقل.)1:28نيوكتلارفس(ملاعلاىلعةطلسلابفيلكت
ملةلاحيفماّكحلاىلعضافتنالامدعبوهللانمةاطعماهّنأىلعةّيسايسلاةطلسلا
–13:1ةيمور؛12:17سقرم(ةّيحيسمللاًفالخاوفرّصتوأنيّيحيسمءالؤهنكي

٣٢٩فنعلا



ةّيلاثموأةقلطمةفصءافضإةّبغمنمحيرصلكشبهعابتأعوسيرّذحيكلذعم.)7
يفبالقنااهّنأىلعهتلاسريفةنلعملاهللاةطلسرّوصيهّنأريغ،ةطلسلاىلع
اًماّدخواًديبعاونوكينأبجيءامظعلاوءاسؤرلاّنإذإ،ةطلسلليلاحلاموهفملا
يفنوكينأبجيةطلسلالاكشأنملكشّيأّنألو.)45–10:42سقرم(عيمجلل
اًّيرذجاًضفرءادعألاةّبحمّةيصويفضفريهّنإف،ّةبحملاباًدّدحمعوسيقالخأ
ةطلسّدضّيماقتنالعفّلكف.)48–5:43ىتم(هاركإلاموهفمبفنعلاةسرامم
هللاةنونيدلرمألااذهكرتلب،مهسفنأنورّرضتملاهبموقينأبجيالةّيعرشريغ
ةّيناسنإلاوقأسّدقملاباتكلاديلقتيفدجوتكلذىلإةفاضإلاب.)12:19ةيمور(
ىلإاهعاجرإّمتيو،ةّيناسنإلافنعلالاعفألوصأوبابسألوحةريبكتالالدتاذ
هنايوغتناتللاّكلمتلاةوهشوةّينانألااهءاروفقتيتلاةئيطخلاوحنناسنإلاىحنم
:4نيوكتلارفس:خألالتقاًضيألاثملاليبسىلع(فنعلامعأبمايقلابءدبلاذنم
هسفنىلعزيكرتلانمناسنإلارّرحتهللانمةحونمملاةّبحملاّنألو.)16–1
ةّبحملاقالخأىلإةبسنلاب.فنعلاّرشنماًصالخاهمهفنكمملانمف،اًروحم
رمأوهّيهاركإلافنعلاهوجونمهجوّلكّنإفعوسيىدلفنعلانمةيلاخلا
ماظنلانامضلةّيعرشلاةّيسايسلاةطلسلاةهجنمهقيبطتّمتولوىّتح،ّيلاكشإ
اموتالثم(نيّيحيسمنيّيتوهاللَبِقنمهدييأتّمتقيبطتلااذهّنأمغرو.مالسلاو
فنعللقلطملامادعنالاّنأباًيتوهالهريربتيلاتلابنكميف)1247يّفوت،ّينيوكألا
يلاتلابو.)اًرضاحهيلإلّصوتلاّمتيمل(نامزلارخآروطلقابتساوهحيسملاىدل
،مظعأّرشبّنجتلمدختسملافنعلاةنسنأوهّيلمعلاقيبطتلايفيرسييذلاّنإف
.ةّبحمللىصقألابلطملاىلإرظنلابنكممّدحدعبأىلإكلذو

رنروتنترام
.هللاتوكلم؛ناسنإلاةمارك؛ناسنإلاقوقح؛قالخألا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(فنعلا
وأ،ةطلسلامادختساةءاسإلمشياميفلمشيعساوحلطصمنعةرابعوهفنعلا
مادختساىلإةنيعمفورظلظيفسانلاأجلي.باهرإلاوةناهإلاوأ،طوغضلا
ةيلمعىلعةرطيسلاوىوقلانيبنزاوتلاقيقحتىلإىعسيمالسإلانكلو.فنعلا
كلذبو.اًيلكاهنعيلختلاىلعةوقلامادختساميجحتلضفيمالسإلاف.ةوقلاةسرامم
داهجلاحلطصميتأياماًبلاغ.ةلادعلانزاوتلانعثحبلاةيلمعلكشتنأيغبني
ةملكمادختسانإ.فنعلامادختساعوضومقايسنمضعازنلحمرَبَتْعُييذلا
تدلوتيتلالعفلاةدرلةيلحرمةجيتنكةيادبلايفناكبرحلاقايسنمضداهجلا
يتلارهقلاورسقلاتايلمعكلذكو،نوملسملااههجاويتلاداقحألاوتاقياضملانع
اذإاننكلو،برحلاحلطصملاًفيدررَبَتْعُيداهجلاحلطصمنإفمويلاامأ.هلاوضرعت

فنعلا٣٣٠



ناكلاثملاليبسىلعف.أطخداقتعالااذهنادجنساننإفنآرقلاىلعةرظنانيقلأ
وأ،نيرخآلالَبِقنمتوملابمهديدهتةلاحيفطقفكراعملاضوخبنيلسمللحَمُْسي
يهنذإبرحلاف.)39ةيآلا22جحلاةروس(يشحولكشبمهداهطضاةلاحيف
ْاُولِتٰـَقَو﴿:اًقلطمُرَبَتْعُيالصيخرتلااذهىتحو.يسآملاوملظلاعفديفريخألاذفنملا
2ةرقبلاةروس(﴾َنيِدَتعُملٱُّبُِحيَالََهّللٱَِّنإْاوُدَتعَتالَومُكَنُولِتٰـَُقيَنيَِذّلٱَِهّللٱِليِبَسىِف
ِّالإَنٲَودُعَالَفْاوهَتنٱِِنإَفَِهِّللُنيِّدلٱَنوُكَيَوٌةَنتِفَنوُكَتَالٰىَّتَحمُهُولِتٰـَقَو﴿،)190ةيآلا
برحلايفاًدودحعضيالمالسإلانإ.)193ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾َنيِِملٰـَّظلٱَىلَع
لتقلاك،عمتجملاىلعاًرطخلكشتيتلافنعلالامعأاًضيأعنميامنإوبسحف
.قايسلااذهنمضةينوناقتابوقعروطثيح،باصتغالاو
ةصاخو،ءاسنلادضفنعلامعأةنيفلاوةنيفلانيبةيمالسإلاتاعمتجملايفثدحت

نارثأتملاثوروملاوةفاقثلالالخنمتأشنتازواجتلاهذهف.ةلئاعلادودحنمض
تايقالخألاونيدلااهبلقثننأاننكميالو،عمتجملالخادةأرملاولجرلارودب
ةاعارموبحلااًمئادةيرسألاهتاقالعيفرهظيناكدمحميبنلاف.ةيمالسإلا
.فنعلااًدبأمدختسيملونيرخآلاروعشوقوقح

ركوتناسحإ
.ةسايسلا؛برحلا؛ةأرملا؛يسايسلامالسلا؛فرشلا؛داهجلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ىسيع
ةسمخلامزعلايلوأدحأ،دمحمو،ىسومو،ميهاربإو،حونبناجىلإىسيعّدَعُي
لزُْنأوليئارسإينبىلإىسيعثِعُبدقلف.نآرقلايفاًّصناورِكُذنيذلالسرلانم
ةيوامسلابتكلانمنآرقلاو،روبزلاو،ةاروتلابناجىلإرَبَتْعُييذلاليجنإلاهيلع
نباو،حيسملااهنم،نآرقلااهركذىسيعلءامسأةدعكانهو.ةسدقملاةعبرألا
.هللاحورو،هللاةملكو،ميرم
نيبءارآلايفبراضتلا،بلاغلكشب،ىسيعبةصاخلاةينآرقلاتايآلالوانتت
نمهسفنيحيسملانيدلالخادتاشقانملاكلذكو،ةهجنمنييحيسملاونيملسملا
،بأنودنمءارذعلاميرمنمِدلودقىسيعنأيكحتتايآلاهذهف.ىرخأةهج
اهتيضقاوركنتساوميرمرمأيفاوباترانيذلاكئلوأىلعنآرقلاّدردقفاذهبو
–45ةيآلا3نارمعلآةروس(ةيرفلاباهيمرواهفذقبنيضرعماولاقاماولاقو

دقىسيعنأبرخآعضوميفنآرقلارّكذيو.)22–16ةيآلا19ميرمةروس؛46
هباطخىلإمهلتراشأامنيحف،ةزجعمبميرمىلعاوزواجتنيذلاكئلوأىلعدر
ةروس(اًّيبنهلعجوباتكلاهللاهاتآهللالوسرهنأبىسيعمهللاقدهملايفوهو
.)33–27ةيآلا19ميرم

٣٣١ىسيع



كَُذت
نوكينأهرمأثيح؛هللاةردقبسانلاةيرشبلاةعيبطللةفلاخملاىسيعةدالورِّ
َِهّللٱَدنِعٰىَسيِعَلَثَمَِّنإ﴿مدآقلخةصقبحيسملادلومةصقنآرقلايفنَراقُتو.ناكف
.)59ةيآلا3نارمعلآةروس(﴾َمَداَءِلَثَمَك
ةعفترمضرأىلإامهلزنموامهاوأملعجو،ةوبربدرفنتنأميرملهللاىحوأدقل
رخآناكمىلإهنملقتنتنأىلإجاتحتالثيحبةايحلاتاموقملكاهيفرفوتت
.)50ةيآلا23نونمؤملاةروس(
اًقدصمىسيعلِسُْرأدقلف:لصفملكشبنآرقلايفتدرودقلفىسيعةلاسرنعامأ
لآةروس(اًمرحمناكيذلاضعبّلحأو،ةسدقملاةيوامسلابتكلانمهيدينيبامل
ليئارسإينبىلإءاجدقهنأو.)171ةيآلا4ءاسنلاةروس؛49ةيآلا3نارمع
عِمُْجيثيح.)6ةيآلا61فصلاةروس(هدعبنميتأيلوسربرشبو،ةراشبلاب
ءاجدقل.دمحميبنلاوهىسيعهبرشبيذلالوسرلااذهنأىلعنوملسملاءاملعلا
خفنيفريطلاةئيهكنيطلانمقلخيناكدقف:هللانذإبتازجعملانمريثكلابىسيع
ءابرغلاسانلائبنيو،ىتوملاييحيو،صربألاوهمكألائربيو،اًريطنوكيفهيف
نمو.)49ةيآلا3نارمعلآةروس(مهتويبيفنورخديونولكأياوناكامب
–112ةيآلا5ةدئاملاةروس(ءامسلانمةدئاملوزناًضيأىسيعتازجعم

نورخآلواحو.مهنمليلقلاالإليئارسإينبنمهبنمؤيملكلذعمو،)115
.مهقيرطنعهتحازإيفسئاسدلاريبدت
هللانأو،مهلّهِبُشنكلو،هولتقيملو،ىسيعبلصباوموقيملدوهيلانأنآرقلاركذي
يتلاةيفيكلاركذيملنآرقلانكلو.)158–157ةيآلا4ءاسنلاةروس(هيلإهعفردق
.ةعقاولاهذهاهيفتلصح
هللادبعوهامنإو،هللانباالو،هللاوهسيلهنأو،ىسيعنعةيهولألانآرقلايفني
.)73–17،72ةيآلا5ةدئاملاةروس؛172ةيآلا4ءاسنلاةروس(هيبنو

رتاقدمحم
.ةعاسلاتامالع؛ةوبنلا،هللدبعكناسنإلا؛ميرم؛ليجنإلا؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ىوتفلا
يأىلعهيفمكحياًيباتكوأناكاًيوفشهقفلاملعيفهيقفنمرداصمكحيهىوتفلا
اهنعلأسيةددحمةلأسمدوجوةلاحيفالإىوتفرادصإنكميالو،يرشبلمع
.صاخشأةدعوأدحاوصخش
بلطوةيضقنعلاؤسحرطىنعمبنآرقلايفاهتاقتشموىوتفةملكتركذ
رمألوحمكحبلطويأرلاءادبإىنعمبكلذكوامحيضوتوأرظنةهجوةفرعم
4ءاسنلاةروس:ةيلاتلاتايآلايفهركذءاجاماذهو،مكحنالعإوأرومألانم
ةيآلا27لمنلاةروسو46و43و41ةيآلا12فسويةروسو176و127ةيآلا

ىوتفلا٣٣٢



مالسإلايفىوتفلارادصإعضخي.149و11ةيآلا37تافاصلاةروسو32
اًهيقفواًيتفمىواتفلاردصييذلاصخشلانوكينأبجياًيئدبم:ةنيعمدعاوقل
ةيعرشلاماكحألاطابنتساىلعاًرداقوداهتجإلابيلاسأبةيلاعةياردهل،اًملسم
.ةنُسلاونآرقلانم
عيمجيفلوبقميداهتجاويملعىوتسميوذهقفءاملعليفاكلارفوتلامدعىدأ
جيرختلابولسأبمكحلارادصإةرورضىلإروصعلاربعوةيمالسإلاتاعمتجملا
لبقنمهتجلاعمعقيملنيعمرمألوحىوتفرادصإانهينعيجيرختلا.ديلقتلاوأ
طقفيهفديلقتلابقلعتياميفامأ،يهقفبهذملكيفليلدتلائدابملعلطتلادعبكلذو
نموأيتفملااهيلإيمتنيةيهقفةسردمنمةرداصلاىوتفلابلئاسلاغيلبتةيلمع
.جيرختلاوداهتجالاىلعةردقلاكلتمياليتفملانأببسباذهو،ىرخأةسردم
ةجاحكانهتسيلامك،ةطيسبةيلمعوتايكولسلوحاًميكحتىوتفلارادصإربتعُي
ىوتفلادعتكلذل،ىرخأةيمسرتايحالصيأوأنأشلااذهيفيبعشضيوفتل
ىتحواهبذخألابصخشيأمزلتاليأينوناقلاوينيدلاروظنملانمةمزلمريغ
امبلمعلانكمياًمكحةدحاولاىوتفلالثمتكلذمغرو،يتفتسملاوهلئاسلاناكنإ
.نيملسملاعيمجنماًضيأنكلو،يتفتسملالبقنمطقفسيلهيفءاج
ضرأىلعداهتجإلاباوبأتقلغأواهومنلحارمةيهقفلاسرادملاتهنأامدعب
درفللوأةلودللىواتفلارادصإةمهمىلوتتتاسسؤمةملسملالودلاتأشنأعقاولا
.يمسرلكشبلوعفملاةيراسنوكت
دعتوصخشلليجراخلاكولسلاويلخادلاهجوتلالوحاًيعرشاًمكحىوتفلالمشت
لودلاوتاسسؤملالامعأوتارارقىلعمكحلاردصامةلاحيفًةحلاصاًضيأ
.نييقيقحصاخشأنمنوكتتاهنألاذهو
نماثلانرقلانيباميكيسالكلارصعلاذنمتأشنهالعأةروكذملائدابملاىلإارظن
ةنسلالهأنيبرظنلاتاهجويفةيرهوجتافالتخإيداليملارشعيناثلاو
رثكأاًطورشتعضوًالثمةعيشلاف،ىوتفلابةقلعتملاليصافتلالوحةعيشلاو
عيرشتلاًالثمنوضفريمهفحيحصلايداهتجالاعيرشتلابقلعتياميفًةمارص
ةريخألاةنوآلايفتروطتامك.سايقلابقلطملالالدتسإلانوركنيويأرلاب
رادصإللَّهؤملايأ،عيرشتلايفِملاعلانأاهنومضمو،هيقفلاةيالوةيرظن
.مامإلاةفيظوتقولاسفنيفيدؤيىوتفلا

ناجروتبلاط
.ةعيشلا؛ةيعرشلامولعلا؛مامإلا؛فانحألا؛ةيهقفلابهاذملا:ةلصتاذعيضاوم

٣٣٣ىوتفلا



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلاضئارفلا
ةدمتسموةمزالوةحضاوةلدأىلعةمئاقلاةيعرشلاماكحألاىلعقلطُتضرفةملك
امأ.امءيشلعفبغلابلاملسملامزلُتدعاوقنذإيهف.يمالسإلاعيرشتلارداصمنم
ينعياذهو.ضرفلاىنعملفدارمكبجاولاحلطصمجاردإمتدقفهقفلالوصأيف
.ىنعملاثيحنمبجاولاوضرفلانيبقرفدجويالهقفلالوصأءاملعدنعنأ
يهو،ضئارفلاعاونأنمعونكبجاوةرابعمدختسييذلاةفينحيبأبهذملاًفالخ
ّملعيموهفملااذهنماًقالطنإ.توبثلاوأةلالدلاةينظصوصنبتتبثرماوأديدحتلاب
ىريكلذل.اًقسافربتعُيفبجاولاركنُمامأ،رفكيضرفلاركنينملكنأفانحألا
مزليةالصلاللخدسلولمتحمرمأجحلاوةالصلايفبجاولاكرتنأفانحألا
.ةاشحبذهيلعفجحلاتابجاونماًبجاوكرتنمامأووهسلادوجسنايتإ
ةضيرفلاىمسُت.ةيعامجةضيرفوةيدرفةضيرفىلإنيملسملادنعةضيرفلامسُقت
ةاكزلاومايصلاوةالصلاكملسملكىلعةضورفميهونيعضرفبةيدرفلا
نعطقسنيملسملانمةئفهتدأاذإيذلالمعلاوهفةيافكلاضرفامأ.جحلاو
رظنأ(ةيئانثتساتالاحدجوتةيدرفلاضئارفللةبسنلاب.ةزانجلاةالصكنيرخآلا
.)موصلاوجحلابةقلعتملاةداملا
وهوتامزتلالليجيردتلاميسقتلاًالثمكانه.ضئارفلانمىرخأعاونأاًضيأدجوت
هنأريغضئارفلانمدعُيامكانهنأركذلابريدجلاو.راكنإلاتالآمبىمسيام
.لسغلايفقاشنتسإلاوةضمضملالثم،ةيعطقريغةلدأىلعتباث
مهعبتتلاحيفةنسحلامعاهللادابعاًضيأنولثمينيذلانيملسملاىلعبتكت
ضئارفلاكراتامأ،اًباوثواًرجأمهبسكياماذهوهتاضرمءاغتبإهللارماوأل
.نيدلانعجراخوهفاهركنينمامأواًيصاعربتعُيف
ضئارفلاميسقتعقوبابشلاولافطألاةصاخوةينيدلاتاهيجوتلاسانلاميلعتلو
،ضئارفلاميلعتةيلمعليعفتورييسيتلجأنماذهو.اًرمأ54و32ىلإةينيدلا
لسغلاوءوضولاوناميإلاناكرأبقلعتتاًرمأ32نمنوكتتةيدرفلاضئارفلاًالثمف
ةيلماعتلاتادابعلابقلعتتًارمأ22ًارمأ32ىلافيُضأ.ةالصلاناكرأومميتلاو
ةيلماعتلاتادابعلايفتامازتلإلاهذهنمو،يهاونلانمةلمجاًضيأوةيعامتجإلاو
ابرلاميرحتيهاونلانمو.راوجلانسحوبراقألاعملماعتلانسحونيدلاولارب
.لتقلاوةوشرلاوةقرسلاوةيجوزلاةنايخلاو

لانوأدلاخ
.ةيصعملا؛سوقطلا؛ةراهطلا؛نوناقلاملع؛رمألا:ةلصتاذعيضاوم

ةينيدلاضئارفلا٣٣٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(هقفلا
مامأهلامعأنعدرفلاةيلوؤسمبمتهيلاجميكيسالكلايمالسإلاموهفملابوههقفلا
ناسنإلاتابجاووقوقحرولبييذلاملعلاوهىرخأةهجنموةهجنماذه.هللا
ةايحلارييستلجهانمعضوبنيملسملاءاملعماقدمحميبنلاةافودعبف.عمتجملامامأ
ىلعدامتعإلابةديدجةيضقلكللولحريوطتكلذكو،ةنسلاونآرقلانمةطبنتسم
يرجهلايناثلانرقلاةياهنيفًالقتسمًالاجمعيرشتلامولعتحبصأ.داهتجإلا
.اًيداليم800ماعيلاوحيفيأ،اًبيرقت
عامجإيهفةدعاسملارداصملاامأ،هقفللةماهلارداصملانمةنسلاونآرقلاربتعي
تايئزجنمةثيدحلئاسمىلعماكحأطابنتسايأ،سايقلاوعمتجملاوءاملعلا
اًرودبعليلقعلانأامك،فرعلاوةماعلاةحلصملااًضيأوعيمجللةمولعمةيمكح
ءانبيفهقفللةيرهوجلاةمهملانمكت.رداصمللةيليوأتلاتاسرامملايفاًيسيئر
يفيهيتلاةيعامتجإلافورظلاورييغتللةلباقلاريغةيهلإلاطباوضلانيبةقالع
.اًثيدحترهظلكاشمللولحميدقتاًضيأهماهمنمو،رمتسمريغت
يفبيلاسألافالتخاوهةفلتخمةيهقفبهاذمروهظهيلإدوعييذلاببسلاو
امنيب،ثيداحألاوهللامالكليرهاظلاىنعملامدقينممهنمف،ماكحألاطابنتسا
نأيغبنيفالتخإلااذه.ةيولوألايصخشلايأرلاولقعلاىرخأةعومجمحنمت
ةفلتخملاتاريسفتلابرمألاقلعتامًةصاخ،اًيليمكتاًرودلمحيهنأىلعهيلإرظُني
:نيمسقىلإهقفلاميسقتنكميامك.ةسوململاةيتايحلاعئاقولاوةيوبنلاةنسلاونآرقلل
وهفيناثلامسقلاامأ،ةيساسألائدابملابفرعُتيتلالوصألالمشيلوألامسقلا
مولعللرظنيحبصأتقولارورمعم.ةيدرفاياضقوفقاوملًالولحثحببمتهي
.يناثلامسقلابرثكألصتملاجماهنأىلعةيمالسإلاةيعرشلا
لاصتإلابقلعتتيتلاتادابعلاوةيدرفلاةينيدلاةيلوؤسملابةهجنمهقفلامتهي
تاولصلاوءوضولابناجىلالمشتيهف،هللاعمدرفلاةقالعبيأيدومعلا
ةهجنملمشيلهقفلاعستي.رحنلاةريعشوجحلاوةاكزلاوناضمرمايصوسمخلا
يهفكلذل،ةيقفأةقالعيهف،عمتجملايفوسانلانيبةايحلامظنتتالماعمىرخأ
.ةلدابتملاتابجاولاوقوقحلابقلعتت

ةنجللا
.مثإلا؛ةينالقعلا؛ةيهقفلابهاذملا؛ىوتفلا؛عامجإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيحيسملاةفسلفلا
لوأ).م.ق322–384(وطسرأناك.ةميدقلاةينانويلاروصعلايفةفسلفلاتأشن
اهبابسأوءايشألاللعلةيرظنلامولعلا»وهواًحضاواًفيرعتةفسلفللىطعأنم
نوكتةرابعةيأ.)9–7ب982ىلوألاةلاقملا،«ايقيزيفاتيملا»باتك(«ىلوألا

٣٣٥هقفلا



نألقاعناسنإيأعيطتسي،اهتحصلبابسأكانهتناكاذإطقفةحيحصاًيفسلف
ةروطسألانعاهلزييمتك(اهلئاقةناكمنعرظنلافرصبكلذو،اًيقطنماهمهفي
تالاجميفٍللعنعةفسلفلاثحبتالمولعلانماهريغلاًفالخو.)نيدلانعو
ةثيدحلاروصعلاةيادبعمو.لككدوجوللةريخألاةلعلانعامنإو،ةنيعمةيدوجو
،)ينوكلا(دوجولاعقاولىلوألاللعلانعلوألاماقملايفثحبتةفسلفلادعتمل
يرشبلالقعلل)يعوضوملاريغ(مادختسالادودحوتايناكمإوطورشنعامنإو
.)«ةيلاعتملاةفسلفلا»)1804–1724(طناكليوناميإ(
نأالإ،يجهنملاىنعملابةيفسلفتارابعبهوفتيملعوسينأنممغرلاىلعو
:عجار(سلوبنماًءدبةفلتخملاروصعلاةفسلفيراوحلكشبتسردةيحيسملا
ىلإلوسرلاسلوبةلاسر؛1:22سوثنروكلهأىلإىلوألالوسرلاسلوبةلاسر
اهنأىلعةيحيسملاىلإرُظن)430–354(سونيطسغأعمو.)20–1:19ةيمور
اًقفوو:)72.ص«سونايلويدض»باتكنمعبارلاءزجلا(«ةيقيقحلاةفسلفلا»
ةفاكمعدتنأأدبملاثيحنم«ةيحيسمةفسلف»ةيأيفةيفسلفلاججحلاناكمإبهيأرل
ثولاثلاكاًضيأةديقعلارارسأاهنم(اًضيأاهرسفتولبالاًينالقعتادقتعملا
يناثلانينرقلايفةينيتاللاىطسولاروصعلاىلإوطسرألوصوعمو.)دسجتلاو
عمناميإلاوةفسلفلاضراعتمدعمغرهنأةركفتداسطقفرشعثلاثلاورشع
.نيقباطتماسيلاًضيأامهنأالإ،ضعبلاامهضعب
يدقنلامادختسالاىلعةيعرشىفضأدقف)1274–1225(ينيوكألااموتامأ
ةيلقعلابهاوملانإلوقترظنةهجولالخنمةديقعلايفةفسلفلليباجيإلا
ربتعت.«هلاثموهـللاةروصوهناسنإلا»موهفمنماًبناجربتعتناسنإللةيعيبطلا
تاريثأتلاهذهببسىلإ)ةيقلخلا(تاريثأتلانميقترتاهنألاًيدعاصتاًملعةفسلفلا
لكشبهراكفأدمتسيهنأليلزانتملعوهتوهاللانأنيحيف،قلطملكشبةيلاعتملا
ميلاعتلاثارتىتحوسدقملاباتكلاباًرورميهلإلايحولانماًيلزانتيجاتنتسا
عيطتستال.)3349:مقر1،عبارلاءزجلا«ةيكيلوثاكلاةديقعلاةقيقحنع»(ةيسنكلا
الوهثولاثديدحتعيطتستالاهنكلو،ةقلطملاةلعلاهرابتعابالإهـللاةفرعمةفسلفلا
ناميإلانومضمنوكينألاوحألانملاحيأبنكميالو.حيسملاعوسييفهدسجت
ردصمهتاذردقلابوههـللانأل،يعيبطلالقعلائدابمعمضراعتياًرمأيحولاوأ
لك
De«ةردقلايف»باتك(يحولاوناميإلانمٍّ potentia، 4: هبناجنم.)1
ةديقعلايفةفسلفلامادختسا)1546–1483(رثولنترامينيدلاحلصملاضفر
كلذعمو.ريبكٍدحىلإيرشبلالقعلابتّرضأةيلصألاةئيطخلانأبهضفرًاللعم
.ىوتسملايلاعيفسلفريظنتاًضيأيتناتستوربلاتوهاللايفكانه

رنروتنترام
.ةقيقحلا؛لقعلا؛نيدلاةفسلف؛ةفسلفلاونيدلا؛ةيلصألاةئيطخلا:ةلصتاذعيضاوم

ةيحيسملاةفسلفلا٣٣٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيمالسإلاةفسلفلا
نوملسمةفسالفهبماقيفسلفلمعلكىلعقلطُيماعحلطصمةيمالسإلاةفسلفلا
.يداليملارشععساتلانرقلاونماثلانرقلانيبةينانويلاةفسلفلابمهعالطضاةجيتن
ةفسلفلابةفورعملاىلوألاةبقحلادتمت:نيتبقحىلإةيمالسإلاةفسلفلاخيراتمسقي
امةبقحلاامأداليملادعبرشعثلاثلانرقلاةيادبىلإعساتلانرقلانمةيكيسالكلا
1198/595ةنسيفوتملادشرنبإفوسليفلادعبترهظدقفةيكيسالكلادعب
.داليملادعبرشععساتلانرقلاىلاتدتمإو
اًرودابعلنييسئرنيهاجتاركذنكمي،ةفلتخملاةيركفلاتارايتلانعرظنلاْضَغِب
هعجرماًيفسلفاًركفىنبتتيتلانيئاشملاةسردمامهوةيمالسإلاةفسلفلايفاًيداير
ةفسلفلالثمتيهفىرخألاةسردملاامأ،ينوطالفألاويطسرألاروصتلاوهلوألا
.ةرانإلاوأةءاضإلاقارشإلاينعيةغللايفو.ةيقارشإلا
رايتلااذهعاطتسأدقف،ةيفوصلانماًساسأهراكفأيفسلفلاجهنملااذهدمتسي
دقفنيئاشملاةسردمامأ،ةيكيسالكلادعبامةبقحلايفهدوجوتبثينأيفسلفلا
/870ةنسيفوتملايدنكلااهيلثممزربأنموةيكيسالكلاةلحرملايفةنميهمتناك

يفوتملاانيسنباو950/339ةنسيفوتملايبارافلادوجولاماظنفوسليفو257
ةرتفلايفو.دشرنباو1138/533ةنسيفوتملاةجابنباو1037/427ةنس
.ةيدقنلاهتاليلحتةجيتنكلذوةماهةناكميلازغلارخآبناجنملتحاةيكيسالكلا
مهأنمدعُتهتافلؤمنكلوةفسلفلايلثمملبستنييلازغلانكيملةقيقحلايف
تايضرفلاضعبنأانهركذلابريدجلاو،ةفسلفلاىلعمئاقلاهقفللرداصملا
روصعلايفةيحيسملاةفسلفلاىلعرثأاهلناكنيروكذملانيركفمللةيفسلفلا
.ىطسولا
هباتكيفةدوجوملاانيسنباراكفأيفةيقرشملاةفسلفلاردصمىلعثحبلامت
ةنسيفوتملاليفطنباراكفأبدعباميفركفلااذهرثأتدقلو.ةيقرشملاةمكحلا

،1191/587ةنسيفوتملايدرورهسلاروهظبهتورذلصو،1185/581
اذهيلثمممهأنمو.ةيقارشإلابرايتلااذهتفصويتلاةيصخشلاربتعُييذلاو
،1502/907ةنسيفوتملايناودلاورشعثلاثلانرقلايفيروزرهشلاهجوتلا
وبأمهاًضيأمهركذردجينممو1382/784ةنسيفوتملايزاريشلااردصالمو
1406/808ةنسيفوتملانودلخنباو1164/560ةنسيفوتملايدادغبلاتاكرب
ىلاةفاضإلاب،يفسلفهيجوتلكنعنيلقتسملانيركفملانماًبلاغناربتعينيذللا
هفقاومببسبكلذوةقدنزلابمهُتأيذلاو926/313ةنسيفوتملايزارلاركبيبأ
انيسنباةيفسلفلاثوحبلايرسفمنمىرخألاءامسألانمو.ةيعيبطلامولعلايف
/1274ةنسيفوتملايسوطلانيدلاريصنو1233/630ةنسيفوتملايدمآلاو

هتفسلفبرهتشايذلاو1240/638ةنسيفوتملايبرعلانبااًريخأو672
.دوجولاةدحوهيرظنوةيفوصتلا

٣٣٧ةيمالسإلاةفسلفلا



قالخألاملعوهقفلاونوكلاودوجولاملعكةيساسألئاسمةيمالسإلاةفسلفلالوانتت
قرفلاونوكلاةأشنةيرظنةيرهوجلاتايرظنلانمو،قطنملاوةفرعملاةيرظنو
ناسنإلاوةيرحلاوقلخلاموهفمنأمبو.ءايزيفاتيملاملعوتاذلاودوجولانيب
نيدلاوةيمالسإلاةفسلفلانيبةقالعلانإفةيهقفلاسرادملافالتخابفلتخيرشلاو
.مهمشاقنعوضوملازام
ببسبكلذواًماعاًفارتعإدهشتيتلافوصتلانمةاحوتسملاةفسلفلاسكعىلعو
دصاقموءارأدوجونعجتانماجسنإلااذهو،مالسإلانيدعميخيراتلااهماجسنا
ًالدجنيحلاونيحلانيبنيئاشملاةسردمتايضرفًالثمتراثأ،نيدلاعمقفاوتت
.نيدلاعمةفسلفلاقفاوتنعثحبلاىلإىدأام،نيدلاعماهقفاوتلوحاًّداح
باتكلااهنمةفسالفلاىلعدرتةديدجتاريسفتةيكيسالكلاةبقحلاةياهندعبترهظ
.ةيقارشإلاةسردملانمدودراًضيأوةفسالفلاتفاهتيلازغللروهشملا
يفةصاخو،لصاوتتملةيمالسإلاةفسلفلابفثكملامامتهإلاوةيانعلاهذهنأالإ
ناكف،ةصاخلاهتقيرطبةثادحلايقلتبملسمركفملكاهيفأدبيتلاةرصاعملاةرتفلا
كلذنورربيوةسايسلاعماًمجسنمنيدلالعجىلإنيدهاجنوعسينوركفملا
يفترهظيتلاتايصخشلازربأنمو.ةيعافدةغبصلمحيصاخينيدباطخب
هركفوهرعشناكو،1357/داليملادعب1938ةنسيفوتملالابقإدمحمةبقحلاهذه
.ةيبرغلاةفسلفلاباًريبكاًريثأتاًرثأتمفوصتملا

ناكراتهللارخف
.ةفسلفلاونيدلا؛راوحلاقلُخ:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيفرصملادئاوفلا
لاحيفو.ةددحمةينمزةرتفللاملانمغلبمنعيلختللةراعإمسريهةدئافلا
امدنعو.راجيإلاغلبمنعثيدحلااهنيحنوكي،يداموأينيعلامسأرنعيلختلا
ضرقلاغلبمعضتيهف:اًديدجًالامبسكتاهنإف،اًضورقةيراجتلافراصملامدقت
ةنورمبلاملاريفوتبحمسياذهو.ضرتقملاليمعلليراجلاباسحلايفديصرك
ثالثةدئافلاأدبملو.اًنكممثيدحلاداصتقالاناكاماهنودبيتلا،ةلعافلاتاهجلل
:فئاظو
؛هلامنعلاملاكلاملتقؤملايلختلانعضيوعت)1(
؛ضَرقُمـلالامللضرتقملاديدستمدعةرطاخمنعضيوعت)2(
فراصملالبقنمةدئافلارعسلىندألادحلاديدحتلالخنمداصتقالابمكحتلا)3(
.ةيرودلاداصتقالاتابلقتضيوعتاهنكمييتلاةيزكرملا
نماثلاسويبابابلاهاغلأنأىلإ،ةيكيلوثاكلاةسينكلايفاًيراسةدئافلارظحناك
ضورقلاوةدئافلاماظنهاجتيسنكلاككشتلليباتكلاعجرملا.1830ماعٍةلاسرب

ةيفرصملادئاوفلا٣٣٨



َْوأ،ٍةَّضِفاَبِر،اًبِرِبَكاََخأْضِرْقُتَال»:)23:19عارتشالاةينثترفس(يفدوجوم
؛22:25جورخلارفساًضيأرظنا(«اًبِرِبُضَرُْقياَّمِماَّمٍءْيَشاَبِرَْوأ،ٍماَعَطاَبِر
نيذلاَصاخشألالالغتسانميمحيةدئافلارظحنإ.)37–25:35نييواللارفسو
رصعلايفدئاوفلاوضورقلاةعيبطتريغتدقو.زوعةلاحيفاًئيشنوضرتقي
زوعلاببسبهضارقإمتيالينيعلاويدقنلالاملاسأرنإذإ:ريبكٍدحىلإثيدحلا
تاكرشةنيدَملاةهجلانوكتاماًبلاغو.ةيجاتنإضارغألامنإو،ىلوألاةجردلاب
ىطعيامدنع،ةئيسددصلااذهيفةدئافلاربتعُتالو.هديزتوضرتقملالاملارمثتست
رظحلةسينكلاءاغلإو.ضرتقملالاملانماهينجمتييتلاحابرألانمةصحنئادلل
اًقفواًيقالخأرربمءاغلإيلاتلابوهو،رابتعالانيعبةريغتملافورظلاذخأيةدئافلا
الثيدحلايلاملاماظنللةيقالخألاةيلاكشإلانإ.يحيسملايتوهاللاريسفتلادعاوقل
لاملانمريثكلابسكةيناكمإيفلب،ةروصلاهذهبةدئافلاعميطاعتلايفنمكت
ةميقلالاكشألانملكشيأبمدختاليتلاةيلاملاتابراضملاتالماعتقيرطنع
يهلامللةرمتسملاةدايزلاامنإو،ةدئافلاماظنسيلو.ةفاضملاةقيقحلاةيداصتقالا
ديدحتلابناكةريخألاةيلاملاةمزألابابسأدحأو.ومنللةيلاكشإٍدويقىلإيدؤتيتلا
.ةصيخرضورقميدقتىلإتدأاهنأل،ضفخنملاةدئافلارعسةسايس
نمديدعلابتعفديتلاو،اهلمحتنكمياليتلادئاوفلاونويدلاءبعىلإرظنلاب
يفةوقبومويلاتداع،عقدمرقفىلإيضاملانرقلاتاينيعبسذنمةيمانلالودلا
ةيفرصمةمظنألتاردابمكلذكوةدئافلاماظنلةيرهوجتاداقتناةيحيسملاسئانكلا
لاملانأبانكاردإنإ.ةيعامتجاةيئيبوةيومنتةيسايسريياعملاًقفولاملامدقتةليدب
ملاعلاءاحنألكيفئشنيس،ذوفنلاةيناكمإوةيلوؤسملانمةيلاعةجردبطبترم
.لاومألليقالخألافيظوتللةيمانتماًقوس

تغوفسوكرام
.داصتقالا؛يعامتجالاماظنلا؛ةيلاملانوؤشلا؛ةقدصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةلبِقلا
ىلإريشتيهوةالصللمهفوقوءانثأنوملسملااهيلإهجوتييتلاةهجلايهةلبِقلا
ةالصلاحصتالوةلبقلالابقتساةالصلاةحصطورشنمو،ةمركملاةكميفةبعكلا
ىصقألادجسملاىلإمهتالصيفنوهجوتيمالسإلاةيادبيفنوملسملاناك.هبالإ
يلصيناكلب،طقةبعكلاىلإهرهظهتالصيفيبنلارديملكلذعمو،سدقلايف
ةمرحلاًرابكإوًالالجإ)لبنحنبادنسمرظنأ(هيدينيبةبعكلاوسدقملاتيبوحن
حيحصرظنأ(كلذلهللاوعديوةبعكلاىلإةلبقلالوحتتنأوجريناكو،ناكملااذه
ةروس(هئاعدلهللاةباجتسابيبنلارشبتميركلانآرقلايفةيآتلزنف،)يراخبلا
يبنلاناكامدنعوةرجهللةيناثلاةنسلانمبجررهشيفو.)144ةيآلا2ةرقبلا

٣٣٩ةلبِقلا



نمةلبِقلاليوحتةيآتلزنرهظلاةالصةملسينبدجسميفنيملسملابيلصي
نمنيتعكردعبف.ةبعكلاىلإيأ،مارحلادجسملاىلإسدقلايفىصقألادجسملا
حيحصرظنأ(ةكمىلإمهتالصيفمهونولصملالوحتسدقلاَلَبِقةالصلا
دجسمبةظحللاكلتذنمةملسينبدجسميمُسكلذل،)ملسمحيحصو،يراخبلا
ةكميفنوكينمىلعقبطنياذهوةلبِقلالابقتساةالصلاطورشنمنإ.نيَتلبِقلا
نمو.ةبعكلاىريالوناكناكميأيفاهجراخنوكينمىلعكلذكوةبعكلاىريو
.حبذلادنعكلذكوءاعدلادنعو،نآرقلاةءارقدنعةلبِقلالابقتسااًضيأةيوبنلاةنُّسلا
صخشىلصاماذإو،ةلبقلاهاجتاىلعةلادلاةمالعلادجاسملايفبارحملاربتعُي
عطتسيملاذإو،ةلبِقلاةهجىرحتينأبجيفةلبِقلافرعيالودجسملاجراخام
اذإو،ةلبِقلاةهجاهنأهنظىلعبلغييتلاةهجلاىلإيلصيهنإفهاجتإلاةفرعم
.كلذدعبةالصلاةداعإهمزليالةلبِقلاريغىلعىلصهنأدجووةالصلادعبىرحت
هاجتإلاىلإريدتسينأهيلعفةلبِقلاهاجتاأطخهتالصءانثأيلصملاكردأاذإو
،اهحورواهانعميفدسجتتةالصلانألكلذو،هتالصعطقينأنودحيحصلا
رثكأسفنلاليمحتمدعوتادابعلايفةلوهسلاورسيلامالسإلائدابمنمنألو
ُهجَوَّمَثَفْاُوّلَوُتامنيأفبرغملاوُقِرشَملٱَِهِّللَو﴿:نآرقلايفهللالاقدقلف،اهتقاطنم
يفملاعلاءاحنألكيفنوملسملاهجوتيامدنع.)115ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾َِهّللٱ

طبارتلارصاوأيوقيوززعيكلذنإفهاجتإلاسفنىلإاًدسجواًحورمهتالص
.ءامتنالابمهروعشقمعيومهنيبدضاعتلاومحالتلاو

لانوأدلاخ
.ةبعكلا؛سدقلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
.سابعنبانع،2991ثيدحلامقر،325ص،1باب،لبنحنبادنسم.1
،﴾مُكَنٰـَمِيإَعيِضُِيلَُهّللٱَناَكاَمَو﴿:ىلاعتهلوقو30باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص.2

.بزاعنبءاربلانع،40ثيدحلامقر
مقر،...دحاولاربخةزاجإيفءاجام1باب،داحآلارابخأباتك،يراخبلاحيحص.3

.بزاعنبءاربلانع،7252:ثيدحلا
نبهللادبعنع،1180ثيدحلامقر،ةلبقلاليوحت15باب،دجاسملاباتك،ملسمحيحص.4

.رمع

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيلكلاةردقلا
سّدقملاباتكلاصوصنيفءاوسةّيهلإلاتافصلاّمهأىدحإيهّةيلكلاةردقلا
أدبيّيحيسملاناميإلاروتسد(ّيتوهاللاديلقتلايفمأ)ميدقلادهعلايفةصاخ(
يف.ةّيجروتيللاحيباستلايفكلذكو)«ّلكلاطباضلابآلاهللابنمؤأ»:تارابعب

ةّيلكلاةردقلا٣٤٠



صالخلابو،قلخلابءيشلكلبقًالصّتمىنعمريبعتلااذهكلتميّيحيسملاموهفملا
هللاّنأىلع،قلخلاةّيلمعىلإرظنلاب،ّةيلكلاةردقلالوحثيدحلازّكريو.هخيراتو
مدعلانمملاعلاتبنُينأىلعرداقهللا:ملاعلااذهةقيقحلمجملةديحولاّةلعلاوه
ىأنيراكفألاهذهب.ةقيقحللةّيحورلاامكةّيداملاداعبألاقلخيو
اًينيداًرايتتناكيتلاوةّيصونغلابىّمسيامءارآمامأهسفنبّيحيسملاتوهاللا
نادوعيةّداملاوحورلاّنأنّويصونغلاّملعدقل.ةرّخأتملاةميدقلاروصعلايفاًّيفسلف
ربتعُيمهدنعحلاصلاهللاف.ضعبلاامهضعبنعنيفلتخمنيئدبمىلإامهلصأيف
ريّرشأدبملعفوهّيدسجلاملاعلانأنيحيف،يفاصلاّيحورلاملاعلاقلاخطقف
امّنإوةّيلكلاةّيهلإلاةردقللًالعفّيحيسملاموهفملايفّرشلاربتعيال.هللاًضيقنفقي
ّنأامك.قلخىلإجاتحياليلاتلابوّصاخدوجوهيزاوياليذلاريخلايفاًصقن
ةلاحيفىّتحوأسفانتةلاحيفنافقتاماّملقّةيناسنإلاةّيرحلاوةّيلكلاةّيهلإلاةردقلا
تنّكمتاهّنأيفاهسفنرهظتامّنإةّيلكلاةّيهلإلاةردقلاف.ضعبلاامهضعبعمضقانت
اهريخعمةيواستموةدحاوةّيلكلاةّيهلإلاةردقلاّنألو.ّرحنئاككناسنإلاقلخنم
.قلخلالالخهسفنباهعضويتلاناسنإلاةيّرحّدضاًدبأاهفّظويالهللاّنإفقلطملا
يتلاهللاَةّوقبهنّوبحينيذلادنعّةيلكلاُةردقلاىّمستهخيراتوصالخلاىلإرظنلاب
ةايحلافورظتناكولوىتح)8:28ةيموررظنا(ريخلاىلإءايشألاعيمجدوقت
مهفُتنأنكمُيةيحانلاهذهنم.لوصحلاليحتسمرمألاّنأىلعّلدتةسوململا
ناسنإلاةّيّرحرّمدتالاهّنأوّيهلإلاّبحلاطارفإلبسانمريبعتاهّنأىلعةردقلا
.ّيمتحلااهلامتكاهاجتاباهدوقتامّنإ

تينرأنترام
.ةّيرحلا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيردقلا
)ةّيصخشلا(ةايحلاثادحأةهجاوميفناسنإللّةيتاذءارآةّيردقلابدصُقي
اّملقاهّنأامكةّيحيسملاناميإلابلصنماًمويءارآلاهذهنكتملو.اهعاضوأو
ملاعللةّيردقلاةيؤرلاساسأعجريو.ةّيبوروألاةفاقثلاخيراتيفاهلًالثممتدجو
،اهبنّهكتلانكميالوءايمعةّيقطنمريغردقةدارإعبتتةايحلاّنأرّوصتىلإاّمإ
نكميالةنّيعم)ّةيرورض(ةمراصةّينوناقريياعمىلإةعضاخاهّنأرّوصتىلإاّمإو
ةّيردقلاّدعتةيحانلاهذهنم.اهيلعريثأتلاوأاهبمّكحتلانكمياليلاتلابو،اهقرخ
نأالإناسنإللَقبيملطورشلاهذهتحتف.دّسجتمهلإباهناميإيفّةيهولإللاًضيقن
الةليحتسمردقلاىلعريثأتللةلواحمّلكّنألو.هريصمبةدارإلاَبولسمّملسي
ميلستلاالإناسنإلاةّيرحلسّفنتمنمسيلف،ةاناعملادايدزاالإاهنمىودج
amor(ةّيفخةردقنمهيلعةضورفمةايحةروريسبّيدارإلا fati=ّبح

٣٤١ّةيردقلا



.ةّيحيسمللةّيساسألائدابملاعمةّيردقلاقفاوتتالتامّوقملاهذهنماًقالطنا.)ردقلا
ةّبحملاوريخلاهلإيهةايحودوجوّلكلةّيئاهنلاّةلعلاّنإّيحيسملاناميإللاًقفو
هتمكحوهللاةدارإف.ةيهانتماللاهتمكحبهيدلصالخلاوقلخلاُلعفرَّرقملادّسجتملا
ىلوألاسواثوميت(نيعمجأرشبللصالخلاقيقحتكلذلامهنكميوريخلااتقلطم

2: نأنكميالوّرحلاهللالعفبطبترمهللاةطساوبناسنإلاصالخّنأالإ.)4
نأ،ّيحيسملارّوصتلاقفو،ناسنإللنكميةيحانلاهذهنم.هتدارإنودنملصحي
قلطملاريخلاهّنأىلعهللاىلإههّجوتىضتقمبف،هتايحةريسمىلعاًعبطّرثؤي
بابنمسيلو.ةّيضرألاتارّيخلابّقلعتياميفرارقلاورايتخالاةيّرحهلنوكت
ةّيحيسمللهميدهتوهداقتناطبرب)1900–1844(هشتينشيرديرفموقينأثبعلا
مغر.ةميدقلاروصعلانمّةينثورداصمنمةّدمتسمةّيواسأمةّيردقةركفديدجتب
ةّيحيسمللنكميةّيحيسمىرخأوملاعللةّيردقةيؤرنيبهيّطختبعصلانيابتلااذه
ىلإ)ّيحيسملاءاضفلاجراخ(ناسنإلالّصوتبابسأدحأةّيباجيإةقيرطبطقتلتنأ
يفةايحلاديقىلعءاقبلانمنّكمتللةلواحمكبلاغلايفأشنتيتلاةايحللةّيردقةيؤر
ةّيحيسملاباوجو.ةّيواسأمةيتايحفورظوأ)ردقلاتابرض(ةّيثراكثادحأّلظ
،)8:28ةيمور(«ريخلللمعتءايشألالعجي»هللاّنأبةقلطملاةقثلاوهكلذىلع
ىلإناسنإلارظناذإف.كلذَسكعةّقيضلاةّيصخشلاةرظنللرمألاىحوأولوىّتحو
بئاصمةأطوّفختسف،ّينوكلاّيهلإلاصالخلاةمعنراظنمنمةّصاخلاهتايح
ةحارلاوءودهلا»ُفقومةّيردقلاَناكمرهظياذكهو.ريبكلكشبةّصاخلاةايحلا
يفةّيردقلاسكعىلع.)1327/1328يفوت،ترهكإرتسيام(ملاسملا«ةّيلخادلا
ءودهلاىلعموقيّيحيسملافقوملاّنإف،ملاعللاًساسأةّيقطنمريغةدارإلاهضارتفا
.دّسجتملاهلإلاحالصبةقثلاو

رنوتنترام

)ةيمالسإرظنةهجونم(ردقلاوءاضقلا/ةيردقلا
صنيًالماشاًحلطصميمالسإلاثارتلايفردقلاوءاضقلابناميإلاحلطصمُّدَعُي
هللاءاشامالإدابعللةئيشمالو،هتئيشموهتوقوهللاريدقتبيرجيءيشلكنأىلع
نأىلعصنيوهفاًيزكرماًرودةنيدلاتاشقانملايفةيربجلاحلطصمبعلي.مهل
لكنأواهبحاصلاعفأوكولسيفمكحتلاورايتخإلانعةزجاعةيناسنإلاةدارإلا
يفنيةيربجلاحلطصمنإفساسألااذهىلعو،هتئيشموهللاةدارإبطبترمءيش
.هرايتخاوهتدارإيفناسنإلاةيرح
ىمسُتيتلاوةيربجلاةقرفلاسسؤم)746/128ماعىفوتملا(ناوفصنبمهجُّدَعُي
لعافلانأوةدارإالوهلرايتخاالناسنإلانأبنمؤتيتلاوةيمهجلاةقرفلاباًضيأ
رادقألادياهبلقتحيرلابهميفةشيرالإوهامناسنإلانأو،هللاوهءيشلكل

ردقلاوءاضقلا/ةيردقلا٣٤٢



يونيناسنإلانأىريهنإف)935/324ماعىفوتملا(يرعشألاامأ.ءاشتامفيك
.ناسنإلاهاونيذلالعفلاهللاقلخييونيامدنعو،لعفلا
تناكيمالسإلاثارتلايفردقلاوءاضقلابةقلعتملاتاشقانملاترهظامدنع
ةيسايسلاىوقلاتءاسأثيح.ةرصاعملاةيعامتجإلاوةيسايسلاتاروطتلابةرثأتم
ةلزتعملابراحدقل.ةصاخلااهضارغألاهتلغتساوردقلاوءاضقلاةلأسممادختسا
لاعفأنأوةيساسألاهللاتافصنمةمكحلاوةلادعلانأباورقأوةيربجلاأدبم
دقفةيديرتاملاامأ.ءيشنمكلذيفهللنوكينأنودهرايتخاضحمناسنإلا
لاعفأنإتلاقثيحةيربجلالوقوةلزتعملالوقنيباًطسواًفقومذختتنأتلواح
ةوقلاهللنأبدكؤيهنإفنآرقلاامأ.دابعلابسكنميهوهللةقولخمناسنإلا
نورقمناسنإلكف،لوؤسمورحنئاككناسنإلاقلخهللانأو،ةقلطملاةدارإلاو
؛21ةيآلا52روطلاةروس؛122،124ةيآلا4ءاسنلاةروس(هاديتبسكامب
ةيربجلاأدبمنأىلعلديامنإفءيشىلعاذهلدنإو.)39ةيآلا53مجنلاةروس
امةيربجلاأدبمتاروصتنإفاذهنممغرلاىلعو،نآرقلايفءاجامضقاني
.اذهانمويىلإيمالسإلاملاعلايفةرشتنمتلاز

نالسآميهاربإ
.ةدارإلاةيرح؛هللاةدارا؛ةيهقفلابهاذملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(سدقلا
اًيويحاًعقومربتعتتناكو،نيملسملاونييحيسملاودوهيلاىدلةسدقمةنيدمسدقلا
اًكلمهتمربدلبلاوةنيدملاميدقلادهعلاربتعي.نيرخآلااهيسيّدقوتانايدلاهذهءايبنأل
اهفصييتلاةنيدملاىلعانفّرعتيفانلاًهّجومسدقلليبدألاثارتلاربتعُيامك.هـلل
هذهلهـللادوعوكلذكو،)16لايقزحرفس(هـللانمهتيبرتىّقلتيذلاطيقللالفطلاب
.جاوزلابدعولكشبتغيصيتلاوريمازملايفةنيدملا
رامدعمو.ةرم800ةبارقسدقملاباتكلانمةيربعلارافسألايفسدقلامسادرو
سدقلاتدقفةلودلاةدايسبايغنمكلذىلعبترتامو)م70ماع(يناثلالكيهلا
هذهبةاروتلاتماقاًدعاصفنيحلاكلذنمو.دوهيللينيدزكرمكاهتناكماًضيأ
.دهعلاتوباتاهلبقناكامكىرخأةرملقنتمسّدقمناكمةباثمبتحبصأوةمهملا
مالآةصقلعقومكةمئادةيزكرمةينيدةيمهأبنييحيسملاىدلسدقلاعتمتتلباقملاب
عقوموريخألاءاشعلاةّيلعنمٌّلكعقتديلقتلابسحبو.هبلصوحيسملاعوسي
سدقلامسادريو.ةيلاحلاةنيدملاراوسألخادعوسيربقكلذكو)ةثجلجلا(بلصلا
لبقف.مسالابنآرقلايفركذُتملسدقلانأنيحيف.اًبيرقتةرمةئمديدجلادهعلايف
مهتالصيفمهتلبقسدقلاتناكةكميفةبعكلاوحنمهتالصيفنيملسملاهّجوت
ثلاثىلإسدقلاةناكمعفرنموه)715–705(ديلولاةفيلخلاو.اًبيرقتماعةدمل

٣٤٣سدقلا



ربعةكموةنيدملاىلإاهقيرطيفجاجحلالفاوقريستيكل،مالسإلايفةنيدمسدقأ
.اًيداصتقااهنمةدافتساللسدقلا
اذهيفنمكيمويلاىتحتاريغتلابلفاحلاسدقلاخيراترربيامنأىرنكلذل
.هبةطبترملاةيوطلسلاةيسايسلاحلاصملاوينيدلالتكتلا

نامستنياهليئاشيم
.ةيدوهيلا؛مالسإلا؛ةسدقملانكامألا؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(سدقلا
دجسملامساتحتاهيلإةراشإلاتمتامنإو،اًصننآرقلايفسدقلاةنيدمرَكذُتمل
كلذكو،)1ةيآلا17ءارسإلاةروس(﴾َُهلوَحاَنكَرٰـَبىَِذّلٱاَصقَألٱِدِجسَملٱ﴿ىصقألا
َأَّوَبُم﴿اًضيأكلذكو،)21ةيآلا5ةدئاملاةروس(﴾َةَسَّدَُقـملٱَضرَألٱ﴿مساتحت

دجسملاىلإدنتسيسدقلاىنعمنإفيلاتلابو.)93ةيآلا10سنويةروس(﴾ٍقدِص
.ىصقألا
دجسملانمهبيِرُْسأدقدمحميبنلانأبءارسإلاةروسنمىلوألاةيآلايكحت
يفةفورعمةثداحلاهذهو.سدقلايفىصقألادجسملاىلإةمركملاةكميفمارحلا
ثيداحألايفءاجقايسلااذهنمضو.ءارسإلاةزجعملديكأتكيمالسإلاثوروملا
.)ملسمحيحصو؛يراخبلاحيحصرظنأ(.جارعملاةثداحركذةيوبنلا
اهيلإّدَشُتيتلاةثالثلادجاسملانمضنمىصقألادجسملادمحميبنلاركذدقل
حيحصرظنأ(كانهةالصلاةماقإىلعثحو،)يراخبلاحيحصرظنأ(لاحرلا
ىدلةميظعةلزنمسدقلالتحتنأيفتمهاسدقيناعملاهذهلكف،)يراخبلا
دمحميبنلاناكف.ىلوألانيملسملاةلبِقسدقلانوكنعكيهان.نيملسملا
رشعةعبسةبارقكلذكو،ةكميفاوناكامدنعمهتالصيفنوهجوتينوملسملاو
نمريثكلانطوتسا؛دعباميفو.سدقلاَلَبِقةرونملاةنيدملاىلإةرجهلادعباًرهش
ةعساوةيبدأتاباتكتأشنثيح،ةيملعلامهفراعماوروطيلسدقلانيملسملاءاملعلا
خيراتلاروصعنمرصعلكيفسدقلاتناكدقل.ةنيدملاهذهايازمنعثدحتت
ىلعنيملسملاِلَبِقنمةرايز–ةنيدملاوةكمدعب–ندملارثكأنميمالسإلا
.اذهانمويىتحومهتاقبطفالتخا
،ةيحيسملا،مالسإلا(ةثالثلاةيوامسلانايدألادوجوبسدقلازيمتتكلذىلإةفاضإ
يفو.تاعارصلابلقثملاوكرتشملاشياعتلاةربخاًبلاغضوختيتلاو)ةيدوهيلا
يفاًضيأامنإو،يمالسإلاخيراتلايفطقفسيل،ةصاخةلزنمسدقلل،قايسلااذه
.عمجأملاعلاخيرات

ريمدزوأدمحم
.تازجعملا؛ةلْبِقلا:ةلصتاذعيضاوم

سدقلا٣٤٤



)ةيحيسمرظنةهجونم(نآرقلا
انينثتسااذإاذه،نآرقللبيرقلايضاملاىتحيحيسملاتوهاللاقرطتيمل
عوسيعمهنأبنييحيسملاناميإوهماجحإلااذهيفببسلاو.يعافدلاتوهاللا
نكميالنآرقلانأيفببسلاناكاذهو.رشبللهـللايحولمتكاهتطساوبوحيسملا
راوحلابقلعتياميفامأ.نييحيسمللةبسنلابهتيمهأيلاتلابدقفو،هـللاةملكهرابتعا
شيرديرفلراكونواربرغيدوراهّدعأيتلاك،ةيتوهاللاتاساردلاف،نايدألانيب
يباجيإمييقتباًرخؤمتيظح،ًالثمركريستسناهوستيمشمارتريبوناملوب
.اًقلعملازيالفصالخلاخيراتنمضاًيتوهالهفينصتامأ.نآرقلل

ستنأرتيب
.هـللاةملك؛يبنلا؛يحولا؛صالخلاخيرات؛ةسدقملارافسألا؛راوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(نآرقلا
يذلاباتكلاوهو،ةوالتلاوأةءارقلالعفةيساسألااهيناعمنموةيبرعةملكنآرقلا
تايآلاوروسلامظعمتلوانت.دمحميبنلاىلعلزنيذلايهلإلايحولاهيفعمُج
تادابعلاوقالخألاوناميإلااهنمةدعلئاسميبنللةيكملاةرتفلايفتلزنيتلا
تايآلاوروسلاامنيب،مهماوقأعممهبراجتودمحملبقنيقباسلاءايبنألاصصقو
ةيداصتقإوةيعامتجإاياضقيساسألكشبجلاعتةّيندملاةرتفلايفتلزنيتلا
.ةيسايسوةينوناقو
وحنغلبيوةكمبلزنامهنم،ةروس114ىلإةمسقمةيآ6236ىلعنآرقلايوتحي
تايآهيلعتلزناذإيبنلاناك.ثلثلاوحنغلبيوةنيدملابلزنامهنمونآرقلايثلث
صنلانيودتةيادبتناكدقلو.بلقرهظنعاهوظفحيىتحهباحصأىلعاهأرقي
باتُكةدعكلذبدمحميبنلافلكةرتفلاهذهيفو.ىلوألايحولاتاونسذنمينآرقلا
ةنسيفوتملانافعنبنامثعو665/45ةنسيفوتملاتباثنبديزمهرهشأنم

.656/35ةنسيفوتملابعكنبيبأو656/36
لكهيلعةلزنملاتايآلاعجاريدمحميبنلاناكيراخبلاهاوريذلاثيدحللاًقفو
لبقريخألاناضمررهشيفو.ليربجكلملاعمناضمررهشيفكلذوةرمةنس
يبنلاةافودعب.ةجامنبإةياورلاًقبطاذهو.نيترمنآرقلاةسرادمتمتيبنلاةافو
لكىلعقلطتةيمستيهوفحصملابيمسباتكيفنآرقلاعمجمت632ةنس
يفيبنلاباحصأاهظفحيتلاةينآرقلاتايآلانأينعياذهو،نآرقلانمةخسن

متمث،تباثنبديزفارشإباهعمجمتةعونتمتاودأىلعاهونّودومهرودص
634/13ةنسركبيبأةافودعبو.فحصلاىلايأقاروألاىلااهلقنوةقدباهصحف
هثيروتبماقيذلا644/23ةنسيفوتملارمعهتفيلخىلإفحصملااذهميلستعقو
ناكنافعنبنامثعةفالخءانثأو.665/44ةنسةيفوتملاةصفحهتنبإلىرخأةرم

٣٤٥نآرقلا



فرحىلعةعمجميأةدحومفحاصمخاسنتسإلةدمتعملاةخسنلافحصملااذه
يتلاو،ليكشتلاوطاقنلانمةيلاخفحاصملاهذهفورحتناكةيادبلايفو.دحاو
.دحوملاينآرقلاصنلاىلادعباميفاهتفاضإمت
بسحنكلوينمزلالوزنلابسحةبترمريغيهفةينآرقلاروسلابقلعتياميفامأ
هرخآيفةريصقلاوفحصملالوأيفلاوطلاروسلاتعمُجدقف،رصقلاولوطلا
ةروكذمتايصخشوأاياضقنمنايحألابلغأيفاًدمتسماًمسالمحتةروسلكو
فسويةصقصقتيتلا12مقرةروسلالمحتلاثملاليبسىلعف،ينآرقلاصنلايف
«ميحرلانامحرلاهللامسب»ةلمجلاهذهبيأةلمسبلابأدبتروسلالك.فسويمسإ
دحاوعوضومىلعرصتقتروسكانهفعيضاوملاثيحنمو9مقرةروسلاادعام
اًرومأنأاذهببسناكامبرو،اًمامتةعونتماياضقلوانتتىرخأروسكانهو
.ةددحمةينآرقتايآمهلجأنمتلزننيددحمصاخشألتعقو
عمناسنإلاةقالعاًديدحتوناسنإلايهنآرقلااهجلاعييتلاةيسيئرلاةلأسملانإ
نييبتىلإنآرقلافدهيامك،ةنيعمعئاقووثادحألقرطتيكلذكوىرخألاتانئاكلا
ةلمجىلعباتكلااذهيوتحيفدهلااذهكاردإلجأنمو.قلخلانيبناسنإلاةناكم
ةنينأمطلاروعشناسنإلاحنمتنأاهنأشنميتلاظعاوملاورماوألاوئدابملانم
ةرخآلاوهللاةيضقاهنماياضقةدعنآرقلالوانتيكلذبناجىلإ.ةداعسلاواضرلاو
هنارقإمتياذهلكوقلخلاوقالخألاوقوقحلاوتادابعلاوةقباسلاماوقألابراجتو
فدهنأحضاولانمو.يحولااذههيلإلسرملانئاكلاهرابتعإبناسنإلاعماًمود
ةلاحيفةايحلاهاجتناسنإلافقومتيبثتوهةيوامسلاتالاسرلانمهريغكنآرقلا
.يحوللهعابتإ
ميظعوهتينادحووهللادوجونعلّصفملكشبنآرقلاملكتيكلذبناجىلإو
اذهقايسيفو.نآرقلايفةيرهوجلاةيضقلاناسنإلاىقبيكلذمغرو،هتافص
،نآرقلااهجلاعييتلااياضقلاصختةيسيئرداعبأةعبرأجاتنتسإنكميليلحتلا
يئادبلاقلخلانييبتيفلثمتتيهونوكلاوهللانيبةقالعلا:يتآلاكيهو
ةقالعلا،ناسنإلاوهللانيبةيدوجولاوةيفرعملاوةيجولوطنألاةقالعلا،تباثلاو
نيبةقالعلااًريخأوةيقوقحوةيقالخألئاسملوحرودتاًمومعيهوسانلانيب
نأالإ،تاعوضوملاعيمجلةيساسألاةنيبلاداعبألاهذهلكشت.نوكلاوناسنالا
عمتجملاونوكلابهتقالعثيحنمةمئادةروصبناسنإلاةيضقجلاعينآرقلا
.قئاقحلاةفاكبنورقمقايسيفيأخيراتلاو

قريبلآصلاخ
؛هللامالك؛نآرقلاةمجرت؛ةروسلا؛يحولا؛ةيوامسلابتكلا؛ريسفتلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةمالعلاوأةيآلا

نآرقلا٣٤٦



:ثيدحلارداصم
،1902مقر،ناضمريفنوكي)معلص(يبنلاناكامدوجأ،7،موصلاباتك،يراخبلا.1

.سابعنبإ
.ةريرهوبأ،1769مقر،فاكتعإلايفءاجام،58:مايصلاباتك،ةجابنبإ.2

)ةيحيسمرظنةهجونم(نابرقلا
تناك،اًنابرقهرابتعابتوملابعوسيىلعمكحلاةيحيسملاتافلؤملاترّسفامدنع
ناكيزييمتلاءارجإلااذهنأمهتافاقثراطإيفواهنيحسانلاماهفإكلذبديرت
اماًبلاغةحيبذكعوسيتومنأوهاذهدكؤيامو.اًيصالخاًثدحمهناميإبسحب
ّتلحكلذبو.ةايحلللبتومللتسيلةريخألاةملكلانأيأ،ةمايقلاباًيتوهالطبتري
ساّدقلاايجروتيليفةيهلإةحيبذكينابرلاءاشعلاةماقإسقطيفعوسيمالآ
يذلا(حصفلانابرقبدوهيلالافتحايفليئارسإينبجورخديلقتّلحميكيلوثاكلا
يفيّرسلاءاشعلالافتحاكلذك.)نآلاىتحكلذكسيلوةحيبذبًالافتحانكيمل
جذومنلاباًطبترمهنمةريثكبناوجيفلازيالةيليجنإلاوةيسكذوثرألانيتسينكلا
برشوعوسيدسجلوانتبنونمؤملاكرتشيامدنع،حصفلانابرقلافتحالميدقلا
.اًّيصالخاًثدحهتومنيربتعماًيّرسهمد
الو(هلامعأوهتراشبروحميف–هنأللتُقعوسينأىرنليجانألابسحبنكلو
ريغهـللاةبحمةلاسررشندقناك–)اياطخلابنيلقثمسانأعمهلماعتيفاميس
كلتتناكءاوسمهلهتبحملباقممهلامعألجاتحيالهنأيأ،رشبللةطورشملا
،هـللاةبحملاًساكعنااهدعبةحلاصلالامعألاتحبصأو.اهريغوأةدابعلامعأ
عوسيككشناسنإلااياطخرفغيهدحوهـللانأبناميإلالالخنمو.اهلاًببستسيلو
ةينثولادباعملاةفاكيفماقتتناكيتلانيبارقلاميدقتسوقطنميساسأرصنعب
كفسلالخنممتتناسنإلابنذنعةرافكلاتناكثيح،يتسنلهلارصعلايفاًبيرقت
ةرافكلالاكشأنملكشيألعوسيُضفرهجاوكلذل.يناويحوأيرشبمد
ةاروتللنيصلخملاءادهشلاتومةردقبةيدوهيلايفترهظيتلاةركفلا)ةباينلاب(
روصتلااذهتمدختسادقفكلذعمو.هـللاىدلةمعنلاوةرافكلاراضحتساىلع
جذومنكةميدقلاةسينكلااهدعبنمو)سدقلايف(ىلوألاةيدوهيلاةيحيسملاتاذلاب
.عوسيتومليريسفت
نويتوهالاذهانرصعيفماقيسنكلاديلقتلاوعوسيةلاسرنيبهذهدشلاةيلمعيفو
ةركفنعاًمامتةحيبذلاموهفملصفب)1918ماعدلو(رزيبنغيوألثمنويحيسم
ىلإىرخأةرمةطورشملاريغهـللاةبحمتلّوحوتداعةركفلاهذهنأل،ةراّفكلا
نأدادعتساىلعناكعوسينأينعتنأالإةحيبذللنكميالانهنمو.طورشملمع
اذهنأالإ.ةطورشملاريغهـللاةبحمبةلئاقلاهتلاسررشنليبسيفهتايحلذبي

٣٤٧نابرقلا



ررحتينأبجيانهنمو،ايجروتيللايفةريبكتارييغتبلطتييتوهاللاموهفملا
.ةراّفكلاةركفنماًضيأايتسراخفألابلافتحالا

سنرويرتيبسوالك
؛هـللاةونب؛ةمعنلا؛برلاءاشع/ريخألاءاشعلا/ايتسراخفألا؛مدلا:ةلصتاذعيضاوم
.لكيهلا؛ءادهشلا؛ايجروتيللا

)ةيمالسإرظنةهجونم(نابرقلا
ةيمالسإلاةعيرشلاحالطصايفامأ.بّرقيبرعلالعفلانمنابرقةملكقتشت
ىلإبّرقتلاةينباًبوحصممولعمتقويفنيعمناويححبذنابرقلاةملكينعتف
نيبارقلاميدقتنإ.ةيحضألابًاضيأهللاىلإبّرقتللحوبذملاناويحلافرعُي.هللا
ىرخأةهجنم.تاقاقثلاعيمجيفةرشتنمةريعشةعيبطللقراخنئاكلةيدهك
يأكسنماهللِعُجةمألكنأ22جحلاةروسنم34مقرةينآرقلاةيآلاحضُوت
.نيبارقلاميدقتبترُمأ
يتلاةراشإلاو،هللاىلإبّرقتلالجأنميدهلاىنعمبنيترمنابرقلاةملكتركُذ
ةروسنم183مقرةيآلا(هلكأتءامسلانمرانلوزنةمالعيههلوبقىلعدكؤت
،هللةدابعنابرقلاميدقتربتعُي.)5ةدئاملاةروسنم27مقرةيآلا؛3نارمعلآ
حبذىلعهتميزعتنابتساامدعبميهاربإلهللاهلسرأميظعشبكحبذرثإتعّرُش
.هللارمألاًدايقناهنبا
اماذهونينمؤملااهبرمأودمحماهرقأيتلارئاعشلانمربتعُينابرقلاحبذنأامك
اًضيأدَعُتيهف،37تافاصلاةروسيف102مقرةيآلانمةيادبنآرقلاهيلإراشأ
ببسبكلذو.جحلالالخىدؤتيتلارئاعشلاوتادابعلابقيثوطابترإاهلهللةدابع
ميهارباماقو)127ةيآلا2ةرقبلاةروس(ليعامسإهنباوميهاربإديبتينُبةبعكلانأ
عساتلامويلايفف.هللاىلإاًبّرقتةيحضألاحبذاهنموةبوتكملاجحلاضئارفءادأب
جاجحلافقييرمقلاميوقتللاًقفِوةجحلايذرهشوهورشعيناثلارهشلانم
مثةبعكلالوحفاوطلارشاعلامويلايفوتارمجلايمربنوموقياهدعبو.ةفرعب
.يدهلامساجحلالالخةحيبذلاىلعقلطيو،ةيحضألاحبذاًريخأ
نأوهوةيحضأحبذهيلعناكاذإةيعرشاًطورشيفوتسينأملسملاىلعبجي
ديعمايأيفحبذُتنأيحاضأللنكميامك.ًالقتسمواًغلابوًالقاعواًرحنوكي
.رشعيناثلارهشلانمرشعيناثلاورشعلايداحلاورشاعلامويلاوهوىحضإلا
.ةيانعباهلماعينأاهبحاصىلعوبويعلانمةيلاخنوكتنأةيحضألايفطرتشيو
ءارقفللءزج:ءازجأةثالثىلإةيحضألاميسقتدمحميبنلاننسنمهنأتبثامك
الفاهؤاشحأوةيحضألادلجامأ،تيبلالهألءزجوباحصألاوبراقأللءزجو
.اهبقدصتلالباهعيبزوجي

نابرقلا٣٤٨



نواعتلاوفتاكتلااهيفبعلي،ةريعشوهةعيرشلايفةيحضألاحبذنأكلذنممهُفي
ريغلخدلابسننزاوتيفةمهاسمحبصتاهنأةجردىلإًاريبكًارودلدابتملا
.تاعمتجملايفمالسلاثبياًنزاوتةيواستملا

لانوأدلاخ
.بيغلاملاع؛فتاكتلا؛جحلا؛ةسايس؛مالسلا؛دايعألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةسينكلانوؤشلةلودلانيناوق
ىنعُتةلودلانوناقيفةينوناقدعاوقلةيمستيهةسينكلانوؤشلةلودلانيناوق
نيناوقلانعقيقدلكشباهزييمتبجيو.ةمظنمةنايدةيأوةلودلانيبةقالعلاب
ةيعرشكلتمتويسنكلانوناقلابةسينكلااهيمستيتلاوةسينكلانعةرداصلا
ةيددعتلاةدايزلاًرظنو.ىرخأفئاوطلةينيدلانيناوقلانماهريغلثمطقفةيلخاد
ىلإةريخألاتاونسلايفتلخد،مالسإلاراشتناعماًصوصخو،ايناملأيفةينيدلا
وأ«ينيدلايروتسدلانوناقلا»تاحلطصم«ةسينكلانوؤشلةلودلانيناوق»بناج
نوؤشلةلودلانيناوقةيحالصنأيفلادجالو.مادختسالازيح«نايدألانوناق»
يفتلكشتًةلاحسكعتةيمستلانأالإ.ةيحيسملاسئانكلاىلعرصتقتالةسينكلا
سداسلانرقلاذنماتتابيتلاو،تناتستوربلاوكيلوثاكلانيبيفئاطلاماسقنالاباقعأ
ىلإدوعينيناوقلاهذهليلاحلالكشلاو.نآلاايناملأيفنيتريبكلانيتسينكلارشع
نوؤشلةلودلانيناوقلةينوناقلارداصملاو.1919ماعلراميافةيروهمجروتسد
ةداملا(داقتعالاةيرحليساسألاقحلاعم]روتسدلا[يساسألانوناقلايهةسينكلا
كلذكو)3و2ةرقفلا،7ةداملا(ينيدلاميلعتلابةقلعتملاماكحألاو،)2و1ةرقفلا،4
نوناقلايفةجمدملاوةسينكلانوؤشلةينوناقلاراميافةيروهمجروتسدماكحأ
،تايالولاوةيداحتالاةيروهمجللةطيسبنيناوقو،140ةداملالالخنميساسألا
نم،ايناملأزيمتتو.ةينيدلافئاوطلاوةلودلانيبتايقافتالاكلذكويفرعلانوناقلاو
كلذكو،نيعمنيدبةزيمتمةقالعاهللودنع،ةسينكلانوؤشلةلودلانيناوقلالخ
:اًدعبتسمامهنيبنواعتلانوكيوةلودلاونيدلانيبمراصلكشبلصفتيتلاكلتنع
فقاومذاختاةلودلاىلعرَّظحُي.داقتعالاةيرحبةينيدلاتامظنملاودرفلاعتمتي
دحبنايدأنيبزيمتوأيباحتنأزوجيالذإ.)ةينيدلاةيوهلاديدحتمدعأدبم(ةينيد
.ةيعوضومبابسألزييمتلانمةلودلاعنميالؤفاكتلاأدبمو.)ؤفاكتلاأدبم(اهتاذ
تائيهوةينيدلافئاوطلانيبفالتخالاىلإلوألاماقملايفدنتستهذهكتازييمتو
ةينيدفئاوطلاهحنمنكميوةيفاضإنيناوقبةطبترمةناكملاهذهو.ماعلانوناقلا
،137ةداملا(«اهتموميدنمضياهئاضعأددعواهروتسدناك»اذإاهبلطىلعءانب
ةمظنمةنايدعمةلودلانواعتنإ.)راميافةيروهمجروتسديف2مقر،5ةرقفلا
ةياعرلاوأًالثمينيدلاميلعتلاكتالاجملاضعبيفهنأىتحلبال؛اًزئاجطقفسيل

٣٤٩ةسينكلانوؤشلةلودلانيناوق



نواعتلاف.)يكراشتلانواعتلا(اًضيأيمازلإةنيعمةيموكحتاسسؤميفةيسفنلا
يعامتجالانيلاجملايفكلذكوميلعتلالاجميفاميسالوةريبكةيمهأىلعانه
ةلودلارئاودوةينيدلافئاوطلانيبتاقافتااهليصافتمّظنتاماًبلاغو.يفاقثلاو
.ةينعملا

هكيبوأدنريبناي
.ةلودلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(تاومألاةمايق
ةّيرارمتسالاًّزيمماًرّوصتّةيحيسملاىلإةبسنلابّدعيتاومألاةمايقبناميإلاّنإ
لوحروديّماعّيفسلفوأّينيدرّوصتنعهزييمتردجي،توملادعبناسنإلاةايح
.هتاذّدحبناسنإلايهحورلاّنأربتعيواًّيحيسمسيلريخألارّوصتلاف.حورلادولخ
نأّيدسجلاناسنإلاتوملنكميالف،اًيرهوجناسنإلاّصخيالدسجلاّنأنوكو
اًدلاخىحضأيلاتلابوةدّرجمحورهّنأىلعناسنإلاترصتخاةركفلاهذه.هبّسمي
لبق347/348يفوت(نوطالفأىدلحورلادولخىلعنيهاربلارظنا(هتعيبطيف
ةدحوّيحيسملارّوصتلايفناسنإلالّثميلباقملايف.)نُديافراوحيف)داليملا
امكةّيئاهنوةقولخمحورلاّنأامبف.قلخلاةّيلمعيفهللااهءاشحورلاعمدسجلل
نمةعبانتوملادعبةايحكانهسيلف.ناسنإلالماكبيصيتوملاّنإف،دسجلا
ببسلااذهل(نيتّيهلإلاةمعنلاوةردقللّيصالخلعفيهامّنإوناسنإلاةعيبط
نعاًضوعناسنإللظاقيإ:ةّيبلسلاةرابعلايتوهاللاحالطصالايفلمعتُست
ايحيلب،ةدلاخلاحورلاايحتالرخآلاملاعلايف.)اهتاذيفةمايق:ةّيباجيإلاةرابعلا
ناسنإلاةّيوهىلعظافحلاةفيظواهلحورلاهذه.هحوروهدسجيفهلماكبناسنإلا
ّينوكحورىلإةدلاخاًحوردوعيال،ّيحيسملارّوصتلابسح،ناسنإلاف.نئاكك
روهمج(هللاعمةّيصخشةيراوحةقالعربعنئاككهتايحعباتيامّنإو،ماع
يفدسجلالوخدةقيرطريسفتسلوبذنمّمتعوسيةمايقىلعاًسايقو.)نيسيّدقلا
ّيمايقدسجوهلب،نّفعتملانامثجلاسيلوهتوملانمماقُملادسجف:لامتكالااذه
زييمتلاتوهاللاملعيفّمتيو.)56–15:35ىلوألاسوثنروك(توميالفلتخم
ةياهنيفمهعيمجىتوملاةمايقنيبوهتومدعبةرشابمدحاولاصخشلاةمايقنيب
ىنعملابنمزلانوكنيترتفعباتتكلذبدصقيالو.ةنونيدلامويقايسيفنامزلا
ّنأينعتالاهنامزلةياهناليتلاةنونيدلاةركفف.اًدوجومدعيملةملكلليضرألا
اهعيمجةقيلخلاّنإلب،طقفدحاولاصخشلابّقلعتيتوملانمناسنإلاةمايقثدح
.توملانمترّرحتوتلمتكادقةّيحورلاوّةيدسجلااهداعبألماكب

رنوتنترام
.دولخلا؛توملا؛سفنلا؛ةمعنلا؛ةّيلكلاةردقلا:ةلصتاذعيضاوم

تاومألاةمايق٣٥٠



)ةّيحيسمرظنةهجونم(عوسيةمايق
ةعمجلا(بيلصلاىلعهتومدعب)حصفلا(ثلاثلامويلايفعوسيةمايقبناميإلاّنإ
يفرمألااذهلوحةداهشمدقأرظنا(اهزكرموةّيحيسملالصأوه)ةميظعلا
ىلإةراشإلاتّمتفيكرابتعالانيعبذخألابجيو.)5–15:3ىلوألاسوثنروك
مهفىلإلوصولالجأنمةميدقلاسّدقملاباتكلاصوصنيفىلوألاةّرمللةمايقلا
نعو)8–16:1سقرم(اًغرافربقلافاشتكانعمالكلاّمتدقل.ةركفللبسانم
ّمتيملنكلو،)20–28:16ىتم(هذيمالتوةوسنلاىلعتوملانممئاقلاروهظ
ةملكلليجولويبلاموهفملابةايحلاىلإعوسينامثجةدوعةّيلمعىلإاًدبأقّرّطتلا
ىلعديدشتلاّمتتاياورلايفىّتح.هتوملبقلعفيناكامكرشبلانيبهكّرحتىلإو
ةقلغمباوبأربعةبيجعةقيرطبلخد،اًمامتاًفلتخمناكتوملانممئاقلادسجّنأ
حضاودسجبءامسلاىلإاًقحالدعصو)29–20:11ّانحوي(هسملّمتينأضفرو
ّنأةميدقلاتاداهشلاهذهنمّلدتسُي.)ءامسلاىلإعوسيدوعص؛53–24:50اقول(
وأّيخيراتثدحاهّنأىلعةّيباجيإرثكألاىنعملايفمهفُتنأبجيالحيسملاةمايق
لكشبةّيصخشلاةايحلاّريغتاًدجةّيوقةّيناميإةبرجتبرمألاّقلعتيامردقب،ّيئايزيف
؛9–9:1لسرلالامعأ:سلوبىلعتوملانممئاقلاروهظرظنا(ّيرذج
هّنأىلعحصفلاتاياوريفهسفنغرافلاربقلامّدقيو.)15:8ىلوألاسوثنروكو
توملاو،تومللٌلداعمربقلاف.ةمايقللّيناميإلاىنعملانعاًريبعتّدشألاةروصلا
اهؤاهتناوهتايحقافخإواهنمّرفماليتلاةرهاظلاةياهنلاوهناسنإلاىلإةبسنلاب
ّنإ.ةبرجتلايفعقينأناسنإللنكميةلاحلاهذهيف.هللانعورشبلانعةلزعيف

لثماًمامتنمؤييذللتوملاةّيبلسزواجتةّيناكمإنعرّبعتغرافلاربقلاةروص
ريبعتلاّمتيانهف.ّيهلإلاصالخلاةمعنلعفلّبقتلهتاذحتفيوصالخلاةلوقمبعوسي
ثدحءوضىلعو،توملالالخنمةايحلاديدجتىلعرداقهللاّنأةربخنع
نوكيىنعملااذهبسحو.مامتإولامتكاهّنأىلعاًمئادةايحلاديدجترَّوصُيةمايقلا
اهتدحويفاّهلكةقيلخلاقتعيسًالبقتسمهللاّنأيفلمأللاًساسأعوسيةمايقبناميإلا
اذكه.)8:21ةيمور(ةّيرحلاودجملاىلإاهدوقيوتوملانمّةيحورلاّةيدسجلا
ّيحيسمللرهظتذإ،ملاعلاعيمجصالخلّيلصألاجذومنلاحيسملاةمايقتحبصأ
.)16–8:6ةيمور(توملانممئاقلاحوربهتايحديدجتّةيناكمإوةراشبنمؤملا
ةايحيفمئادلكشبثدحتيهلب،يضاملانماًثدححيسملاةمايقدعتمل،هيلعو
)3:17سسفأ(توملانممئاقلاحيسمللاًنكسمكلذبحبصينمؤملابلقف،نينمؤملا
ةربخلايلاتلابوهحيسملاةمايقبناميإللقمعألاىنعملاّنإ.مئادلاهروضحلاًناكمو

٣٥١عوسيةمايق



ةردقلاناسنإلابهيهللاّنإلب،)توملا(قافخإلاةيئاهنلةحابتسمتسيلةايحلاّنأب
.هنمّرفمالاًّيمتحناسنإلااذهلودبيفرظيفةديدجةيادبىلع

رنروتنترام
.توملا؛عوسي؛دايعألا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةسّدقملابتكلا
ّيناربعلاباتكلاىلعوسّدقملادوهيلاباتكىلعةيادبلاذنمّةيحيسملاتظفاحدقل
نعتعفاداّهنأامكاهباًّصاخاًسّدقماًصنةّينانويلاةّينيعبسلاهتمجرتيفسّدقملا
.ةّيحيسملاةنايدللّيساسألاهاجتالاامّهنأساسأىلعّصاخلاديلقتلايفامهينبت
رودتىرخأةسّدقمرافسأاهّنأىلعةديدجصوصنقاحلإّمتامدنعكلذلصحو
)لسرلالامعأ(ىلوألاةّيحيسملاخيراتو)ليجانألا(عوسيلامعأوةايحلوح
ةيمستتّمتنأدعبو.)اّنحويايؤر(يحولاولسرلااهعضويتلالئاسرلاكلذكو
دهعلاـبةّينانويلاةغللابةبوتكملاواهقاحلإّمتيتلاصوصنللديدجلاعمجلااذه
يذلاّيناربعلاسّدقملاباتكلاىلعاهسفنميدقلادهعلاةيمستتضرف،ديدجلا
ةّينيعبسلاةغيصلاتّمضكلذءاّرج.اًعمنيّيحيسمللودوهيللاًسّدقمربتعُي
رافسأوخاريسنبعوشيرفس(ّيناربعلاسّدقملاباتكلانمرثكأاًصوصن
نيتغيصدوجوىلإنمزلانمنينرقىدمىلعىّدأيذلارمألا،)نيّيباكملا

باتكللاًمجحّلقأّصندامتعارثولرّرقىّتحرمألااذهمادو.نيتفلتخمنيتمخض
رايتخاب)1563–1545(تنيرتعمجمماقنيحيف،اًمزلماًصنّيناربعلاسّدقملا
ّنإفببسلااذهل.ةّيكيلوثاكلاةسينكللمزلمّيهلإيحوكةّينيعبسللةلماشلاةغيصلا
لّكشي.كيلوثاكلاىدلميدقلادهعلانماًمجحّلقأتناتستوربلاىدلميدقلادهعلا
دهعلاولّوألادهعلاةديدجلاةّيوغللاةغيصلايفو–اًعمديدجلاوميدقلانادهعلا
.سّدقملامهّصنيلاتلابونيّيحسملاباتك–يناثلا

ستنأرتيب
.ةسّدقملابتكلاةمجرت؛ديلقت؛سّدقمباتك؛ميدقدهع:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيوامسلابتكلا/ةسدقملابتكلا
اهلزنأيتلاةيوامسلابتكلااهنأىلعةيديحوتلانايدأللاًقبِطةسدقملابتكلافَّرَعُت
لتحتو،قيبطتلاوناميإللةيساسألارداصملالكشتيتلاو،هلسروهئايبنأىلعهللا
راذنإلو.يبنوناسنإلوأيمالسإلاثوروملابسحمدآّدَعُي.ةيلاعةيزمرةناكم
تالاسرلابءايبنألانمريثكلادعباميفهللاثعبميوقلاقيرطلاىلإمهتيادهوسانلا
قحسإلسننمردحنييذلاىسومهللالسرأيمالسإلاداقتعإلابسحف.ةيوامسلا

ةسّدقملابتكلا٣٥٢



دمحميبنلاامأ.ليجنإلاىسيعىلعلزنأو،روبزلادوادىتآو،ةاروتلابميهاربإنب
.نآرقلاهيلعلزنأدقف،ميهاربإلرخآلانبالا،ليعامسإدلونمردحنييذلا
متدقف،ةدحاوةلمجدمحميبنلاىلع،سدقملانيملسملاباتك،نآرقلالزنيمل
اًقبِطنآرقلارَبَتْعُي.تاعفدىلعاًقرفميداليم632ماعىتحو610ماعذنمهلوزن
نمريثكلانمؤيو.ليربجكلملاقيرطنعلَّزَنُميحوهنأبيمالسإلاثوروملل
،دمحميبنلاةايحنابإاهنيودتمتدقنآرقلاتايآلكنأاهدافمةقيقحبنيملسملا
ىلعيوتحيوةروس114نآرقلامضي.بلقرهظنعةباحصلانمريثكلااهظفحو

تايآىلتُتكلذىلإةفاضإ،تادابعلانمهتوالتونآرقلاةءارقرَبَتْعُت.ةيآ6236
ىلإكلذكو،ليجنإلاو،روبزلاو،ةاروتلاىلإنآرقلارظني.ةالصلاءادأءانثأنآرقلا
ةيوامسبتكاهنأىلع،هئايبنأضعبهللااهاتآيتلاوةعسلقأرَبَتْعُتيتلافحصلا
.ءاوسدحىلعنوملسملااهبنمؤيةسدقم

يجـچابدمحم
.ةاروتلا؛ةروسلا؛روبزلا؛ليزنتلا،نآرقلا؛ليجنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(سّدقملاباتكلا
هبفرتعتيذلاعومجملارفسلا،سّدقملانيّيحيسملاباتكوهسّدقملاباتكلا
اًمودعضاخلاونيّيحيسملاعومجملّمهملاّيزمرلانوزخملاّمضييذلاوةسينكلا
.ديدجلادهعلاوميدقلادهعلاىلإمسقنيو،عيوطتللودّدجتملاريسفتلل
يفو،ميدقلادهعلاىلإرظنلابةدّدعتملابهاذملاىدلسّدقملاباتكلامجحفلتخي
ريضيالمجحلايففالتخالااذه.اًضيأديدجلادهعلاىلإرظنلابةّينايرسلاةسينكلا
ةطساوباهلقنّمتيهللاةملكّنأةهجنم،ءيشببهاذملايفرّذجتملايعولاًةداع
.رشبلا
اهدرفماّمأ.بتكلاينعتوايلبيبةينانويلاةملكلانم«Bibel/لبيب»ةيمستيتأتو
يفنانويللتناكيتلا،ّةيقينيفلاسولبيبةنيدمنمُّقتشاّهنأحجرألاىلعفنويلبيب
عمجّةيلمعّسدقملاباتكلاءوشنّمضو.يدربلاقروجاتنإلًةحاسةميدقلاروصعلا
رافسأعمجعمداليملالبقسماخلانرقلايفتأدبيتلاسّدقملادوهيلاباتكرافسأ
تاعامجلانمريبكددعىدلعمجلاةّيلمعتهتناعبارلانرقلايفو.ةاروتلا
سويسانثأسيدقلاةلاسرىلعءانبديدجلادهعللاًصننيرشعوةعبسبةّيحيسملا
دقل.)379(ةنجاطرقعمجمىلعونيثالثلاوةعساتلاةيحصفلا)367(ّيلوسرلا
–85يلاوح(نويقرماهداّورزربأعادخلابتمّستالامعأةّيلمعلاهذهريسقفار

ةّيحيسملاصوصنلانمةعومجمضرفلواحواًداضماًبهذمسّسأيذلا)160
هّنأنيحيف،سلوبللئاسررشعواقولليجنإلةلّدعمةخسننمطقففلأتتةقّثوملا
لعفةّدرتناكو.ةّيحيسملانعبيرغهلإلةقيثوهرابتعاباًمامتميدقلادهعلادعبتسا

٣٥٣سّدقملاباتكلا



لكشبتعّرسباتكلاعمجلهتلواحمّنأالإ.اًّيقوطرهنويقرمتنلعأنأبةسينكلا
يفنيفورعمهلنيّدلقمنويقرمجذومندجوو.ّيحيسملاباتكلاعضوريبك
رخامريالششيرديرف(نيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلاةيتناتستورب

دهعلانوكاودقتنانيذلا)1930–1851كانراهنوففلودأ؛1834–1768
ةداهشىلعسّدقملاباتكلايوتحي.سّدقملانيّيحيسملاباتكنماًءزجميدقلا
ىلعوحيسملاعوسيليجنإىلعسُّسأيذلاّيحيسملاناميإلارّوطتوءوشن
ّيصالخخيراتهّنأىلعمهفُيخيراتلاّنأينعياذه.هيلإداقيذلاهلقباسلاخيراتلا
ًالوصواهبيكرتداعيةّيصخشلاةّينيدلاةّيخيراتلاةروريسلاّنأوأهللاةّطخنمعبان
نيدللرخآخيراتيأبةروريسلاهذهلادبتسانكميالو.ةمايقلادعبامّةيحيسملاىلإ
.ّيقالخألاديحوتلاةمسبعوبطمميدقلادهعلانوك
نورقىلإهئوشنخيراتّدتمملاسّدقملاباتكلاصوصنيفتاوصألادّدعتّنإ
كلذكو،هنعىنغتسُيالّهنأبيتامغودلاّيسنكلانيودتلايفاهسفنتتبثأدقةديدع
مظعممغرةّيحيسمللةّينيدلاةّيقالخألاةهجلانمرمثمّيزمرنوزخمهّنأب
.هتاضقانت

تينرأنترام
ةملك؛ةسّدقملابتكلاةمجرت؛ديلقتلا؛ةّيدوهيلا؛ليجنإلا؛ةّيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم
.هللا

)ةيمالسأرظنةهجونم(ةماركلا
يتلالاعفألاوةيداعلاريغثادحألاهبدصقُي،يفوصحلطصميهةماركلا
طابترااهلسيلو،ءايلوألاةيمالسإلاةفاقثلايفنوّمسينمديىلعهللااهرهُظي
هللايضرنيذلاسانلاديىلعالإرهظتالةماركلانأاًضيأضرتفُيو.يبنلاىنعمب
،ةماركلاةلأسميفاوضوخيملنيملسملاةيفوصلاءاملعضعب.هتيالواولانومهنع
ةرهاظلاهذهنألو،ةريبكةيمهأعوضوملااذهءاطعإمدعىلعنودكؤيمهنأل
ةيقيقحلاةماركلانأىلعاًضيأنودكؤيو.ةكلهموةرطخوّةلضمنوكتنأنكمي
قلخبفرصتلاوةئيسلالامعألاولئاذرلاكرتوصالخإبهللاجهنمعابتايفنمكت
لقعلاودشرلاىلعلوصحلليعسلاوملعلابلطوسفنلاةيبرتوتابثومزحبنسح
.فلتخملكشبةماركلانورسفينيملسملانيرصاعملاءاملعلانأامك.ميلسلا
،هقلخدنعناسنإللتحنُميتلاةلمتحملاةردقلاوةوقلايهةماركلا،روكذمللاًقفو
نم70ةيآلايفدرواماذهو،فقاوملاولامعألايفعونتملكشبرهظتيتلاو
،ةداعللًةقراخًةقاطفقاوملاولامعألاهذهيفلذبيناسنإلاف.17ءارسإلاةروس
ةيصخشلاوةيوبرتلاوةيفاقثلاوةيعامتجإلاوةيسفنلابراجتلابعلتةلاحلاهذهيفو

ةماركلا٣٥٤



كلذو،ةتحبةينيدةرهاظتسيلةماركلانأجاتنتسإلانكميانهنم.اًظوحلماًرود
.ةماركلاراثآرهُظينأنكمي،المأناكاًنمؤم،ناسنإلكنأل
نيبوةزجعملاوةماركلانيبةيعونلاثيحنماًعساشاًقرفانهنأركذلابريدجلاو
وأامهنيبةقالعقلخىلإةيمالسإلاديلاقتلايفاًيعسدجنكلذعمو.ةوبنلاوةيالولا
ال،ةزجعملاسكعىلع،ةماركلانأامهنيبقورفلانمو.تاهباشتىلعروثعلل
،سانلامامأاهبمايقلامتيًالاعفأةزجعملادعُتامك،ةوبنوأينيدنايبتابثإلفدهت
ىصقأىلإعضاوتلاىلعظافحللهبحابيّالأيغبنيوأيرسلعفيهفةماركلاامأ
تاماركنعاًصصقلمحتيتلاةريثملابتكلاوتاعوسوملانمريثكلادجوت.دح
.ءايلوألا

يآدومحم
.لقعلا؛ةوبنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ناسنإلاةمارك
ناسنإلكلنأبةلثمتملاوةيحيسملايفناسنإلاةروصلةبسنلابةيروحملاةركفلا
ةيفاقثلاوةيعامتجالالماوعلانعرظنلاضغباهبساسملانكميالةمارك
ريونتلارصعةفسلفيفةرملوألحيرصلكشبتغيصةركفلاهذه،ةيجراخلا
يذلاكلذةماركلاقحتسي)1804–1724(طناكليوناميإبسحبو.يناملعلا
نكميالهنأكلذىلعبترتيو.«هلباقيامدجوياليلاتلابونمثلكهتميققوفت»
اًمئاداهبفارتعالابجيامنإو،«ىرخأتاياغقيقحتلةليسوك»اًدبأاهمادختسا
هريصمديدحتىلعاًرداقءرملانوكيامدنعطقفنكمماذهو.«اهتاذدحبةياغك»
ىلعبترتيو.لقعلاةمعندوجوضرتفتقالخألللوصولاىلعةردقلاو.ةيرحب
الةماركنوقحتسيةلقاعتانئاكمهرابتعابرشبلالكلب،هدحوناسنإلانأاذه
.اهبساسملانكمي
الةماركطناكليوناميإلاًقفوكلتميهلاعفأيفلقتسمينالقعصخشكناسنإلاف
.ةمواسملالبقياللكشبناسنإلاقوقحلاًقحتسمنوكياهببسبو،اهبساسملانكمي
نمناسنإلاةماركليلعتاًيفاكناكنإلاؤسلاىقبي«طناك»فوسليفلانعاًديعبو
ةيعرشلانمديزملاىلإةجاحبليلعتلااذهنأمأ،ةلقتسملاةينالقعلاهتعيبطلالخ
ركفلابسحبو.قلطملاويماستملادعُبلايفيأ،ةيمتحلادعُبيفنمكتيتلا
ريخألاليلعتلاكلذمدقينأهيلعبجيويغبنيولبال،هدحونيدللنكمييحيسملا
.ةيناسنإلاةماركلليمتحلاو
ينالقعصخشكةمواسملللباقريغلكشبناسنإلااهقحتسييتلاةماركلانإ
ةيحيسملاتادقتعملايفريخألاوقمعألااهدوجوببسدجتنأاهنكميلقتسم
:ةيلاتلاةيساسألا

٣٥٥ناسنإلاةمارك



ةديقعلايفيحلاهلإلااذهو)1:26نيوكتلارفس(يحلاهـللاةروصوهناسنإلا–
لالخنمطقفاهبساسملانكميالناسنإيأةماركلعجييذلاوهةيحيسملا
.ةقلطملاهتبحم
ةقالعلالخنماًضيأهاعدوهـللاهقلخدرفكناسنإلانأبناميإلالالخنم–

ةيناسنإلاةماركلاحبصت،توملادعباملبقتسمىلإهـللاعمةيراوحةيصخش
.دارفأكرشبلابةطبترمحضاولكشبةيحيسملايف
ةديقعلانمقثبنتةيناسنإلاةماركللقلطملاليلعتلاةيناكمإنأنممغرلاىلعو
اهلحمسيعضويفتسيلاًضيأىرخأاًنايدأنأينعيالاذهنأالإ،ةيحيسملا
.هذهكةيناكمإللوصولاب

رنروتنترام
.ةديقعلاةيرح؛مونقألا؛ناسنإلا؛ةيرحلا؛راوحلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ناسنالاةمارك
زيمتيتلاةيرهوجلاةيصاخلالثمتةماركلاف،هتدالوذنمامركمناسنإلكربتعُي
دحأيأللقنتوأهنمبلستنأنكمياليتلاوىرخألاتانئاكلاعيمجنعناسنإلا
اماذهوهللانمءاطعةزيمملاةيصاخلاهذهربتعُتيمالسإلاروصتلابسحو.رخآ
.17ءارسإلاةروسنم70مقرةيآلاهتنيب
ةيلوؤسمبوةيرحبلمعلاوملاعلاليلحتىلعةردقلاهذهرخآاًنئاكقزريملهللانإ
نم72مقرةيآلاهيلعتلداماذهو،ددحميخيراتقايسيفكلذودحاونآيف
ناسنإلاف،قلخللةيهلإةدارإةجيتنيهنذإناسنإلاةماركف.33بازحألاةروس
ميركتراثآنمو،ةيناسنإلاةماركلاتامالعنمةمالعدعُتةدرفتملاصخبعتمتي
درواماذهو،هحورنمهيفهللاخفنرخآنئاككانههنأاقالطإركذُيملهنأناسنإلا
نئاكلاناسنإلالعجهللانأكلذنممهألاو،9مقرةيآلا32ةدجسلاةروسيف
2ةرقبلاةروسيف30مقرةيآلاهيلإتراشأاماذهوضرألايفهتفيلخديحولا
رثكألاقولخملاوهناسنإلاربتُعيكلذلو،6ماعنألاةروسيف165مقرةيآلاو
.قلخلاعيمجىلعاًفيرشت
ربتعُتاهنأل،هبسمُيالنوصمرمأيهف،ناسنإللةيساسألاةيصاخلاةماركلادعُت
يعامتجإلاهعضووهنولوهقرعوهنيدناكامهمناسنإلليلصألارهوجلا
وأءاطخأيفعقونإىتحوناسنإلافّرصتناكامهم.ىرخألاهصئاصخو
.هتماركبساسملابجيالفمئارجبكترا
مهناميإبسحكلذو،تاعومجمةدعىلإسانلامّسقينآرقلاناكنإوىتح
الاذهنإف،رشلالهأةبقاعموريخلالهأةأفاكمريخألايفتمتنإومهقالخأو
ناسنإلكيظَح.ةيلوؤسملابناسنإلاروعشصقنبلب،ناسنإلاةماركبهطبرنكمي

ناسنالاةمارك٣٥٦



ناسنإلاةماركنا.هلامعأريغتبهقالخأةيعونريغتتنيحيف،ةماركلابهتدالوذنم
نأكلذنممهفُيامو.ةبستكُميهفىرخألاناسنإلاصئاصخامأ،ةّيهلاةيطعيه
ريغلامارتحالاقحتسيوةيرهوجقوقحبعتمتيوهفناسنإهنادرجمبدرفلك
.طورشم

كوـچـلسىلعم
.ناسنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةبعكلا
لوأ،يمالسإلاداقتعإلابسح،)لكشلابّعكماًّيفرحةملكلاينعت(ةبعكلاربَتْعُت
ىلعاهنألةيمستلاهذهةبعكلالمحتو.هللاةدابعلعِضوةطيسبلاهجوىلعتيب
امأ،يقرشلانكرلابدوسألارجحلااهيفدجوييذلانكرلاىّمَُسيو.بعكملكش
نكرلابىّمَسُيهنإفيلامشلانكرلاامأو،يماشلانكرلابىّمَسُيفيبرغلانكرلا
اًمهمًءانبةبعكلارَبَتْعُت.يناميلانكرلابىّمَسُيهنإفيبونجلانكرلاامأو،يقارعلا
اهلوحفاوطلاّدَعُيهسفنتقولايفو،ةالصلايفنيملسملاةلْبِقاهنألكلذو،اًسدقمو
.جحلارئاعشنمةريعش
لآةروس؛125ةيآلا2ةرقبلاةروس(هللاتيبباًضيأنآرقلايفةبعكلاىّمَُست
،25،29ةيآلا22جحلاةروس؛37ةيآلا14ميهاربإةروس؛96ةيآلا3نارمع
،لاتقلاهيفمَّرحهللانألمسالااذهبيِّمُسيذلامارحلادجسملايفةبعكلادجوت.)33
ةروس؛143،149،150ةيآلا2ةرقبلاةروس(هراجشأعطقاًضيأمَّرحو،ديصلاو
ةيخيراتلاعجارملاركذتو.)32ةيآلا22جحلاةروس؛1ةيآلا17ءارسإلا
اقبط–ثيش(ثيشومدآو،ةكئالملالَبِقنمتَيِنُبدقةبعكلانأبىلوألاةيمالسإلا
ربخيذإ.)425نيوكتلارفس؛ءاوحومدآلثلاثلانبألاوه–يتاروتلاضرعلل
ةيآلا2ةرقبلاةروس(تيبلانمدعاوقلااعفردقليعامسإوميهاربإنأبنآرقلا

اًنمآاًدلبةبعكلالعجينأهللاميهاربإاعدو.)96ةيآلا3نارمعلآةروس؛127
.جحلابسانللنذؤينأبميهاربإهللارمأو،سانلاهيلإجحي
تناكثيح،قئارحلاو،نافوطلاكثراوكلانمخيراتلارمىلعةبعكلاملستمل
نم،يلاوتلاىلع،ةيمالسإلاةيخيراتلاتاباتكللاًقبِطةبعكلاتَيِنُبدقل.ةرملكرّمَعُت
نبيصقلَبِقنمو،مهرجلَبِقنمو،ةقلامعلالَبِقنمو،ليعامسإوميهاربإلَبِق
ريبزلانبالَبِقنمو،شيرقلَبِقنمو،)داليملادعب480ماعابيرقتىفوتملا(بالك
،)714/95ماعىفوتملا(فسوينبجاجحلالَبِقنمو،)692/72ماعىفوتملا(
.)داليملادعب1640–1612(عبارلادارمينامثعلاناطلسلالَبِقنمكلذكو
ذإ.ةرواجملالودلاتامجهلاًفدهتناكدقفةدابعللناكمكةينيدلاةبعكلاةيمهألو
اًدوزماًشيجزهجدقنميلايفءاعنصىلعاًيلاوناكيذلاةهربأنأنآرقلاركذي

٣٥٧ةبعكلا



رويطتءاجف.دمحميبنلاةدالولْيَبُقكلذناكو،ةبعكلامدهينأدارأثيحةليفلاب
105ليفلاةروس(هشيجوةهربإرسكناكلذبو،ليجسنمةراجحبهتفذقوليبابأ
.)5–1ةيآلا
رهشيفجحلاةضيرفءادألجحلامسوميفةصاخوةبعكلامويلانوملسملاروزي
اموأ،ةرْمُعلاءادألكلذكو،ةيرجهلاةنسلانمرشعيناثلارهشلاوهو،ةجحلايذ
زكرميهو،ةيحورلاوةينيدلانيملسملاةدحولزمريهف.رغصألاجحلابىمُسي
.ديحوتلاةديقع

لانوأدلاخ
.زمرلا؛جحلا؛ةسدقملانكامألا؛ةلْبِقلا؛ميهاربإ:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(رفكلا
يتلاةينيدلاتاعيرشتللراكنإلاكلذكوهللاةينادحوودوجوبدوحجلاينعيرفكلا
مدختسي«رفكلا»نأامك.ناميإلاضيقنرفكلاحبصياذهبو،ءايبنألاىلعهللااهبتك
2ةرقبلاةروسيفدرواماذهواهركشمدعوهللاةمعندوحجىنعمبنآرقلايف
.3مقرةيآلا76ناسنإلاةروسو34مقرةيآلا14ميهارباةروسو152مقرةيآلا
رانلايفدلخيدحاجلايأرفاكلانأورَفغُيالرفكلانأتايآةدعيفنآرقلاربخيامك
4ءاسنلاةروس،162و161مقرةيآلا2ةرقبلاةروس:ةيلاتلاتايآلايفءاجامك
ةروس،36مقرةيآلا5ةدئاملاةروس،169مقرةيآلاىلا167مقرةيآلانم
.34مقرةيآلا47دمحمةروس،40مقرةيآلا7فارعألا
ىرخأةئفىرتامنيب،دبألاىلاموديدحاجلاوأرفاكلاباقعنأبءاهقفلابلغأمزجي
باذعىلعاًضيأقبطنياذهوةدودحمرانلايفثوكملاةدمنأمالسإلاءاملعنم
746/128ةنسيفوتملاناوفصنبمهجلاءاملعلاءالؤهنيبنمو.رانلايفرفاكلا
.ـه235ىلاوح/يداليملانماثلانرقلافصتنميفيفوتملافالعلاليذهلاوبأو
ةسمخىلإهقفلايفرفكلامسُقياذل،راكنإلاةيعونريغتبريغتيرفكلافيرعتنأامك
بلقلارفك،اهبملعلاعمناميالاءىدابملفداهلاراكنإلاوهو،ناطيشلارفك:عاونأ
رفكو،ًالوقئدابملاناميإرهظُييذلاقفانملارفك،لقعلاءىدابملضفارلادينعلا
.لهاجلارفكو،رفكلاىلعهملعمغرّرصييذلا،ربكتملاوأدساحلا
نألكلذو،لقعلايفاًنيقينوكينأوبلقلايفاًخسارنوكينأناميإلاىلعبجي
.لقعلاوبلقلابدوحجرفكلا
رايتخاوهترارقذاختايفرحناسنإلانإيأنايصخشنارمأناميإلاورفكلانإ
مدخياًحلاصًالمعلمعوهرايتخاضحمبنمآنمف،ناميالاوأرفكلاقيرط
اًقبطهدوحجءازجىقليسفرفكلاراتخانملكو،هللانمرجألالانيسفةيناسنإلا
هلامعأيفاًنواهتاهكرتيهنكلوناميالاناكرأبدحجيالنمامأو،ةيمالسإلاةديقعلل

رفكلا٣٥٨



هللاديبلاحلاهذهيفهرمأنوكيو.اًيصاعاًنمؤملباًرفاكربتعيالوهف،ةيدبعتلا
.هبقاعءاشنإوهلمعىلعهأفاكءاشنإيأ

نَسأرمعم
؛ةيصعملا؛ةرطفلا؛ركشلاوحيبستلا؛لوحتلا؛منهج؛بلقلا؛فيدجتلا:ةلصتاذعيضاوم
.)ةيمالسإرظنةهجونم(لقعلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(مالكلا
قايسلايفمالكلاملعبتوهاللاملعةيمستىلإتدأةيخيراتبابسأةثالثدجوت
امأ،لقعلاوةجحلاةيبرعلاةغللايفمالكلاحلطصمينعيءيشلكلبق.يمالسإلا
ببسلاو،نآرقلايفمالكلاىلعرداقلابفصويهللانأوهفةيمستلللوألاببسلا
،ةلدألاولقعلاةطساوبونيدلابطبترملامالكلاحرشىلعمئاقمالكلانأوهيناثلا
.مالكلاملِعقلطنمربتعُيهللامالكوأنآرقلانألاًثلاثو
ىلعيمالسإلامالكلاملعفيرعتنكمي،ةقيرطلاودصقلاورداصمللو،اذهلاًرظن
لامعألاودئاقعلاسسأديدحتبمتهتيتلامولعلادحأوهمالكلاملع:يلاتلاوحنلا
اهلالخنممتي،ةيلقعججحىلعةمئاقلاو،نآرقلانمةدمتسملامالسإلايفةيناميإلا
ملعليساسألاروحملا،اًعم،لمعلاوناميإلالثميكلذل.ىرخأتاروصتعدر
.مالكلا
مويلاوةوبنلا،)هتافصوهتينادحو(هللا:ةيرهوجرصانعةثالثنمناميإلابكرتي
لوصأملعباًضيأيمُسةيلوصألاناميإلاناكرأبمالكلاملعمامتهالاًرظنو.رخآلا
بجييتلاةفرعمللردصمكيحولاوةيسحلاةربخلاولقعلامالكلاملعذختي.نيدلا
ةبستكملاةفرعملازربُينأنمملعلااذهنكمتيىتحمجسنمبولسأبمدختستنأ
.اهنععفاديو
فقاوموتايكولسبمتهيثيح،قالخألابةقالعهلفمالكلاملعليلمعلابناجلاامأ
ةمكحلاوةلادعلالثم،لئاضفلاامأ.ةعيبطلاوناسنإلاهيخأوهسفنهاجتناسنإلا
رواحمنماًروحمتحبصأف،ناسنإلاناميإاهلمحينأيغبنييتلاصالخإلاو
اهيلعثحييتلالامعألاوأقالخألاناونعلمحتيتلاهتافلؤمومالكلاملع
عمةكرتشمرصانعىلعمالكلاملعليلمعلاويرظنلاساسألايوتحيامك،نيدلا
.ىرخأمولع
ريسفتوةينيدلامولعلابمالكلاملعطبرىلإيساسأردصمكنآرقلالوبقىدأ
ينالقعلاريسفتلاوةيعامتجإلامولعلابناسنإلالامعأبةقلعتملاةيناميإلائدابملا
لوحتللةعضاخلاةيفاقثلامولعلاعم،ةيرشبلاةعيبطلاةاعارمتحت،نآرقلاب
اًقفوو.ةيعيبطلامولعلاعميعوضوملاعقاولانمجورخلااًريخأورمتسملا

٣٥٩مالكلا



ةيمالسإلامولعلالوأمالكلاملعّدَعُي1406/809ةنسىفوتملانودلخنباةيرظنل
.ترهظيتلا

نوـگزوديلعنابعش
.هللامالك؛نآرقلا؛هللا؛قالخألا؛ريسفتلا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(هللامالك
فصوانهنمو،مالكلاىلعرداقهللانأىلعريشتيتلاهللاةفصيهةرابعلاهذه
ىلعةردقلامدعسكعىلعاذهو.لامكلاةمالعاهنأىلعةردقلاهذهنوملكتملا
دوجوممالكلانأجاتنتسإلامتةيرظنلاهذهنمو.لامكلامدعىلإريشتيتلامالكلا
.ةيهلإلاتاذلالخاد
اذهيفو.رشلاكرتوريخلالعفبهايإهرمأىلعةمئاقناسنإلابهللاةقالعنإ
اهمدختسايتلاةليسولاناكمالكلاف.مالكلالالخنمهتاذنعهللاربخأقايسلا
نأامك.قلخللمهلسرأوهللامهراتخانيذلاءايبنألاةصاخ،سانلاعملصاوتللهللا
تناك.ءايبنألاقيرطنعسانللتلزُنأيتلاةسدقملابتكلايفًالكشذخأيهللامالك
،بوعشلاعيمجتاغليهو،...خلإةيبرعلاوةيمارألاوةيربعلابتكلاهذهتاغل
انلسرأامو﴿:ةيلاتلاةينآرقلاةيآلانمهمهفناماذهواهنيبنميبناهيلإلسرأيتلا
اًذإناكيحولا.)4ةيآلا14ميهاربإةروس(﴾مهلنيبيلهموقناسلبالإلوسرنم
ًالكوماًكالمكانهنأىلإحضاولكشبريشينآرقلاف.سانللهللامالكلقنلةليسو
ةطساوبهللانمتردصتالاسرلانأحيضوتلليحولااذهلزندقو.يحولالقنب
ةئيبيفمتاذهلكو.يحولالبقتسيهنأسانللنّيبيذلادمحماهرشنمث،كالملا
متكوكشلانعدعُبللو.نجلاوناطيشلاةطساوبلقنيبيغلاملِعلانأبنمؤتتناك
ىلعظفاحيقولخمكاًضيأ،ليربجوأحورلاىمسييذلا،كالملابفيرعتلا
ةباثمبوهسانلليحولالقانوهكلملانأىلعديكأتلانأامك.ةلّزنملاةلاسرلا
ًالثمءايبنألاعيمجف،ةيرشبلاوةيهلإلاتاذلانيبيجولوطنألاقرفلافشكةيلمع
يدوجولاقرفلااذهو.طقفيهلإلايحولانولبقتسييذلارشبلاينبنمنوربتعُي
فصياذهلو.هللاعمهجولاًهجوءايبنألاءاقتلإمدعببسوهناسنإلاوهللانيب
هللاهملكينأرشبلناكامو﴿:يلاتلاكءايبنألاوهللانيبةصاخلاةقالعلاهذهنآرقلا
42ىروشلا(﴾ءاشيامهنذإبيحويفًالوسرلسريوأباجحءارونموأاًيحوالإ
.)51ةيآلا
نكمياذهل.فراعمنمةلمجىلعىرخأةرابعبوأٍناعمىلعهللامالكيوتحي
.يهلإلايحولالابقتسالةلباقمهلوقعنوكتةلاسرنولمحينيذلاءايبنألانإلوقلا
لامعتسانودناسنإللةفرعملاهذهلقننكميالهنألاًيرهوجاًرودنوبعليمهف
ىلعاًديدجاًملِعلمحت،يحولاقيرطنعتاملكنولبقتسيءايبنألانأامك.تاملكلا

هللامالك٣٦٠



نيبةقالعقلخوهانهيبنلارودو.يظفلمالكويسفنمالكنماًبّكرمقالطإلا
لوقلانكمياًريخأو.ةيتاذلاةبغرلابسحسيلوددحمجهنمبيظفللامالكلاوىنعملا
.ليربجةطساوبدمحمىلعلزنيذلاهللامالكوهنآرقلانإ

نوـگزوديلعنابعش
.ةوبنلا؛نآرقلا؛ةسدقملابتكلا؛نآرقلاةيخيرات؛كلملا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(هـللاةملك
.ةفلتخمتالالدتوهاللاونايدألاخيراتقايسيفهـللاةملكنعثيدحلابستكا
راشي،ىنعملااذهىلعًءانبو،اًيحوربتعتسدقملاباتكلارافسأنأبلئاقلايأرلاو
ةيادبلاذنمكانهاهسفنيحولارافسأيفف.مدقألايأرلاسيل،هـللاةملكاهنأباهيلإ
ةملك»حيرصلكشبتيمُسوناسنإللرشابمباطخيفهـللااهلاقتاملكلريركت
ىلوأيهتاداهشلاهذهنأعمو.)اهريغو15:1نيوكتلارفس:ًالثمرظنا(«هـللا
اًنيعماًروصتوةبرجتاهلخاديفاًينمضضرتفتاهنأالإ،اًيخيراتهـللاةملكرهاظم
هـللامهفمتينأطرشبالإاًيقطنمالواًنكممسيلهـللاةملكنعثيدحلاو.هـللانع
«هـللاةملك»حلطصمف.راوحلالالخنمناسنإللهسفننعنلعييصخشنايكك
ةعيبطوذهسفنهـللاو.هسفنهـللارهوجنعنالعإلوألاماقملايفوهاًذإ
هرارقنماًقالطناناسنإللهنلعيوهتمكحيفهديرياملكسكعيهنأل«ةيمالك»
نالعإلنكميال،ةغللايهناسنإلاىدللصاوتللةصاخلاةقيرطلانأامبو.رحلا
اميفةبوتكملاو(ةقوطنملاةملكلالكشيفالإثدحينأهتاذنعيصخشلاهـللا
يفمثنموةالصلليلخادلاراوحلايفًالوأاذهيحولاثدحىلجتيكلذل.)دعب
ىنعمبالإهـللاةملكبمئالملكشبةسدقملارافسألاةيمستنكميالو.ةسدقملارافسألا
نلعيلب،ىرخأتامولعموأتايوتحمةيأنعلوألاماقملايفاهيفنلعيالهـللانأ
نكميهـللاةملكليلصألاىنعملااذهنماًقالطناو.يصخشلاهنايكيفهسفننع
ٍصندرجم–يحيسملاناميإللاًقفو–هـللاةملكءاقبمدعيفببسلامهفاًضيأ
ةملكلريخألاديسجتلااذهو.صخشةروصبدسجتتولب،)سدقملاباتكلارافسأ(
هيلعقلطُيىنعملااذهبو.حيسملاعوسيالإسيلهـللاصخشليتاذنالعإكهـللا
اًقالطناو.)1:14انحويبسحبليجنإلارظنا(اًدسجراصيذلاهـللاةملكاًضيأ
ٍناثمونقأكهـللاةملكبةسينكلاناميإيفاًقحالكلذكو(هـللاةملكلفيرعتلااذهنم
صوصننأنيبت،ةبحملاهنأبهتعيبطنعهـللانالعإعمو)سدقملاثولاثلايف
دنتستو.اهلةلقاندرجمامنإو،هـللاةملكاهسفنيهعقاولايفتسيلةسدقملارافسألا
ةزيممةروصبصوصنلاهذهيفلؤمدّيأهحورعمهـللانأبناميإلاىلعاهتطلس
نمضتتاهبىحوملارافسألاهذهنأ،يضتقيرثكألابلب،دعبتسيالاذهو.)يحولا(
ذخأتواهتباتكلةنيعمةلاحنعتجتناًينمزةددحملاتارابعلانمريثكلااًضيأ

٣٦١هـللاةملك



ىنعملابةسدقملارافسألامهفزوجيالكلذلجأنمو.رابتعالانيعبلئاوألااهنيقلتم
ةيلوصألا،يظفللايحولا(هـللاةملكاهنأىلعاهتاملكنمةملكلكلرشابملا
.هتاذنعهـللانالعإىلعةداهشكلماشلااهانعمءوضيفطقفامنإو،)ةيباتكلا
،يتاذلايهلإلانالعإلاواًينمزةددحملارشبلاةملكنيبةيفافشبزييمتلالجأنمو
يسنكلاديلقتلايفهنعىنغالاًرمأسدقملاباتكلليملعلاويحورلاريسفتلاربتعُي
.نينمؤملاةكرشو

رنروتنترام
.مونقألا؛يحولا؛دسجتلا؛ةسدقملارافسألا؛هـللا؛هـللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيسكذوثرألاسئانكلا
ناكدقف.ةيحيسملاخيراتيفيناثلاريبكلاقاقشنالاةجيتنيهةيسكذوثرألاسئانكلا
:اًبيرقتماعةئمسمخةرتفاهنملكنيبةريبكتاقاقشناةثالثكانه
سماخلانينرقلانيبةيبرغلاةيكلملاةسينكلاوةيقرشلاسئانكلانيبقاقشنالا
،سداسلاو
ةينيتاللاةسينكلاوةيسكذوثرالاسئانكلاىلإةيكلملاةسينكلالخادقاقشنالاو
.رشعيداحلانرقلايفةيبرغلا
سئانكلاىلإةيبرغلاةينيتاللاةسينكلالخادقاقشنالاناكرشعسداسلانرقلايفو
.ةيكيلوثاكلاةسينكلاوةيتناتستوربلا
ىلإماعلكشبةيحاننمريشينأ)يأرلاميقتسملا(«سكذوثرأ»حلطصملنكمي
ميلاعتعمقفاوتتوةيسنكلاعماجملاتارارقديؤتيتلاةحيحصلاةينيدلاةديقعلا
ىلعىرخأةيحاننمحلطصملايوطنيسئانكلاضعبلةيتاذةيمستكو.ةسينكلا
اهنأبكلذلاًقفواهمصويو،ناميإللىرخألاتاريسفتلاهاجتةناهإاًنايحأو،ديدحت
.)ةقطره،ةعدب(ةئطاختاريسفت
ةيبرغلاةينيتاللاةسينكلاوةيسكذوثرألاسئانكلاىلإةيكلملاةسينكلاماسقنادوعيو
ةرتفلبلاطيامورفقسأناك،اًيسايس.لوألاماقملايفةيوغلوةيسايسلكاشمىلإ
ةدايقلابةينيطنطسقلاكريرطبقحعمضراعتيناكيذلاةدايقلاقحبةليوط
امورنمةينامورلاةيروطاربمالاةمصاعلاقتنادعب.)ةيرخفلاهتيولوأرابتعاب(
ىلإاهمسارّيغتعبارلانرقلايفنيطنطسقروطاربمالاةدايقبةطنزيبىلإ
ةباثمبتحبصأودعباميف–)لوبنطسا:اًيلاح(نيطنطسقةنيدم–ةينيطنطسقلا
يدايقلارودلانأةينيطنطسقلاكريرطبىأر،رييغتلااذهقايسيفو.ةيناثلاامور
فقسأهضفريذلارمألا،ةينيطنطسقلاكريرطبىلإهرودبلقتناامورفقسأل
فقسأناكهنأدرجملةيحيسمللاًميعزسيلهنإضفرلااذهلاًرربملاقوامور
لسرلاةماه،سرطبةفيلخهنأللب،ةينامورلاةيروطاربماللةقباسلاةمصاعلا

ةيسكذوثرألاسئانكلا٣٦٢



.ةرياغمتناكددصلااذهبينانويلاقرشلارظنةهجونأالإ.مهمسابثدحتملاو
1453ماعةينيطنطسقلانوينامثعلاازغامدنعهذههترظنىلعاًظفاحمناكو
.ةسينكلاةدايقيفهقحباًضيأ–وكسوم–ةثلاثلااموركريرطباهنيحبلاطو
لثمةيسكذوثرألاسئانكلانأنعانلفشكتيسورلاكريرطبلاىلإةراشإلا
يسورلاكريرطبلابناجىلإدجويكلذل.ةينطوسئانكيهةيقرشلاسئانكلا
يمتنتنممنوريثكمهريغويناركوأرخآويناموررخآويبرصكريرطب
نوكتداكتو،ابوروأقرشيفنييفالسلاونيينانويلانينمؤملاةيبلغأىلإمهسئانك
لثم)يقرشلااهبونجوابوروأقرشيفاميسالو(ابوروأيفاًيددعةيوقسئانك
،ةلقتسمسئانكنودوقيةكراطبلاءالؤهلكنأعمو.ابوروأيفةيكيلوثاكلاةسينكلا
ملو)كلملاوأرصيقلاك(ماّكحلابنيطبترمتالاحلانمريثكيفاًيسايساوناكدقف
لصفلااذهربتعيامنيب،«هـللوهامورصيقلوهام»نيبٍلصفيأاًدبأاودهشي
.ةيبرغلاةيحيسملاتامسىدحإ
ةيبرغلاةينيتاللاةسينكلاوةينوكسملاةينيطنطسقلاةيكريرطبنيبةقالعلاتناك
سرطغتملاروهظلالالخنماميسالوةريخألاةنسفلألايفةلئاهءابعأبةلقثم
اهورمدوةينيطنطسقلااوبهننيذلانييبيلصلاعماهبراجتنعكيهاناموريلثممل
كريرطبعمسداسلاسلوبابابلاءاقلدعبتناكامهنيبتاقالعلاىلوأ.1204ماع
نيسحتبكاذممهاسام،سدقلايف1964ماعساروغانيثأينوكسملاةينيطنطسقلا
سئانكلاةقالعيفتارتوتاًضيأّدلواذهنكلو،نيتسينكلانيبريبكلكشبتاقالعلا
.اهنيباميفةيسكذوثرألا
لصاوتلالكاشمنماًءزجةسينكلايفتانوقيإلاميركتىلعتافالخلاربتعت
متي)نيسيدقلوأميرملوأعوسيلريوصتيهو(ةنوقيألاف.توهاللايفةيوغللا
.ةيبرغلاةسينكلامهتمهتاامكاهنودبعيالو،سكذوثرألادكؤيامك،طقفاهميركت
وأ(تانوقيألاةهجاوف،ةسينكلاءانبيفةيزكرمةناكماهلةنوقيألانأنعًالضف
دوجوناكمنعحضاولكشبسوريلكإلادجاوتناكملصفت)ساطسنوقيالا
مهسأرتيوةفقاسألاوةنهكلاوةسمامشلانمفلأتيسوريلكإلاو.نّيلصملا
لسلستيفمهتاماسرلالخنملسرلالَبِقنمنونيعمءالؤهعيمجو،كريرطبلا
امأ.)اًضيأكيلوثاكلاةفقاسألاوةنهكلالثم()ةيلوسرلاةفالخلا(مهتمدخللصاوتم
ةسينكلاعماجمتارارقبفرتعتةيسكذوثرألاسئانكلاةفاكف،ناميإللةبسنلاب
ماعةينيطنطسقلاعمجمتارارقةغايصيفقيقدقرفكانهطقف،ىلوألاةعبسلا

،«نبالاهلسرأيذلاوبآلانمقثبنملا»:سدقلاحورلاركذاهيفمتيامدنع،381
بآلانمقثبنملا»:ةيلاتلاةغايصلاىلعّرصتةيبرغلاةينيتاللاةسينكلانأنيحيف
ةيكيلوثاكلاةسينكلالثماًضيأةيسكذوثرألاسئانكلانمؤت.«)Filioque(نبالاو
)سدقملانابرقلا(ايتسراخفألاوتيبثتلا/نوريملاوةيدومعملا(ةعبسلارارسألاب
ةسراممروحمايجروتيللاربتعتو.)ىضرملاةحسموتونهكلاوجاوزلاوةبوتلاو

٣٦٣ةيسكذوثرألاسئانكلا



لازتالو،ةيريخلاةسينكلاةطشنأبةطبترمةيعامتجاةديقعيهو،ةينيدلاسوقطلا
.ريوطتلاديق

ستنأرتيب

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيقرشلاسئانكلا
يفعقتتناكاًيديلقتاهراشتناقطانمنألمسالااذهبةيقرشملاسئانكلاىمست
يفو)ايكرتونانبلوندرألاوايروسوناريإوقارعلايفةصاخو(ىندألاقرشلا
مويلانوشيعياهينمؤمنأالإ،)ايريتيرإوايبويثإورصميفاميسالو(ايقيرفألامش
خيراتلايفريبكقاقشنالوأةجيتنسئانكلاهذهتناك.اًضيأاكيرمأوابوروأيف
ةئامسمخللصياهنيبينمزقرافبةريبكتاقاقشناةثالثكانهناكدقف.يحيسملا
.ةيحيسملاخيراتيفاًبيرقتماع
،سداسلاوسماخلانينرقلانيبةيكلملاةسينكلاوةيقرشلاسئانكلانيبقاقشنالا
ةينيتاللاةسينكلاوةيسكذوثرألاسئانكلاىلإةيكلملاةسينكلالخادقاقشنالاو
.رشعيداحلانرقلايفةيبرغلا
سئانكلاىلإةيبرغلاةينيتاللاةسينكلالخادقاقشنالاناكرشعسداسلانرقلايفو
.ةيكيلوثاكلاةسينكلاوةيتناتستوربلا
ةيحانلانمف.ةيسايسوةيتوهالاًبابسأةريبكلاتاقاقشنالاهذهلوأبابسأتناكو
ام،هلامعأوعوسيلوحةفلتخمتاريسفتمّدقتديدجلادهعلارافسأنأىرنةيتوهاللا
.ةفلتخمميلاعتل–دّحومريسفتداجيإلاهيعسيف–ةسينكلاةهجاومدعباميفببست
امعاولءاستوهـللاىلإبرقأنورخآهربتعاو،عوسيةيرشبىلعضعبلادكأدقف
نيطنطسقروطاربمإلانأىتحاًفنعرثكأفالخلاحبصأ.المأهـللاًيواسمناكاذإ
)ايكرتيفIznikيلاحلااهمسا(ةيقينيف)يسنكعمجم(ةفقاسأعامتجاىلإاعد
عوسينأبةيبلاغلاتررقدقو.يئاهنلكشباهمسحوةلأسملاهذهحيضوتلجأنم
.ةجيتنلاهذهباًيضارنكيملنييسويرآلانمرساخلافرطلا.بآلاهـلليواسم
يفةيمهألايفةياغتارارقىلإاًددجمتدأريسفتللىرخأتالواحمكانهتناكو
:ةيسنكعماجمراطإ
اًضيأسدقلاحورلانلُعأثيح،381ماع)ةيلاحلالوبنطسا(ةينيطنطسقلايف–

.ةيساسأةديقعيهـلإلاثولاثلاميلعتحبصأكلذبويهلإمونقأك
يفةيلاحلاريمزإةنيدمبونجاًرتموليك70وحن(سسفأيف431ماعيفو–

.)ةرطاسنلا(هعابتأوروطسنميلاعتدضهـللاةدلاوميرمنالعإمتاهيفو،)ايكرت
،)يويسآلااهمسقيفةينيطنطسقلابرقةعقاولا(ةينوديقلخيف451ماعيفو–

نعنالعإلامتو،ةيرشبلاةيهلإلاعوسيّصلخملاةعيبطعمجملاعوضومناكو
.«يقيقحناسنإويقيقحهلإ»هنأ

ةيقرشلاسئانكلا٣٦٤



ىلإتّدأةينوديقلخوسسفأيعمجمنمتاذلابةريخألاةيناميإلاتانالعإلاهذه
مهضعبهجوباوفقونيذلا)ةكراطبلا(سئانكلاءاسؤرفلتخمنيبةريبكتافالخ
سئانكتناكدقو.اهتيلالقتساًةنلعماهلمكأبسئانكتقشناىتحّتنعتبضعبلا
:سئانكلاهذهنمو.اًضيأيسايسلالالقتسالاىلإاهتعفدام،ريبكٍدحىلإةيموق
نيبامبمويلااهئاضعأددعرَّدقُي(سكذوثرألانايرسللةيكاطنألاةسينكلا–

يفو)نيدبعروط(ايكرتوايروسوناريإوقارعلايف400.000و300.000
.)اكيرمأوابوروأ
11ىلإ5نم–ةمولعملاردصملاًقفو–اهئاضعأددعو(ةيطبقلاةسينكلا–

.)اكيرمأوابوروأيفوىربكلاءارحصلابونجايقيرفأقرشورصميفاًنويلم
يفاًيئزجنونطقياًيكرتواًينمرأاًنمؤمنييالم9ةبارق(ةينمرألاةسينكلا–

.ىرخألاسئانكلاضعبو؛)اكيرمأوابوروأوىندألاقرشلايفواينيمرأ
–موقتوةيجروتيللااهتاولصيفاًضيأةيموقلااهتاغلمدختستسئانكلاهذهتناك
هاجتابةينامورلاةيروطاربمإلادودحجراخريشبتلاب–امٍدحىلإريبكحاجنب
ىلإرصمنموأنيصلاو)ًالثمرابلملانايرسلاةسينك(دنهلاىلإًالوصوقرشلا
مالسإلاراشتنادعبو.)ًالثمةيبويثإلاةسينكلا(ىربكلاءارحصلابونجايقيرفأ
يلاتلابو،اًيلكةحجانلاةيريشبتلااهتطشنأتفقوتايقيرفأوىطسولاايسآهاجتاب
الحجرألاىلعو،ةريغصتاعامجكطقفةايحلاديقىلعةيقرشلاسئانكلاتيقب
نادلبيفاهينمؤملالخنمالإليوطلاىدملاىلعاهتيرارمتسانامضنكمي
.)اكيرمأوابوروأ(برغلا
ةطلسىلعأككريرطبلااهسأرتيثيحةلقتسمسئانكيهسئانكلاهذهمظعمنإ
ةيحيسملاةديقعلارّسفيوهتسمامشوهتنهكوهتفقاسأعمةسينكلاريدي،ةيحور
عاطقنانودبفيلكتلايهو،«ةيلوسرلاةفالخلا»ـبيدانتاهمظعمو.نينمؤملل
.نييلاحلانيلوؤسملاىتحوعوسيلسرنماًءدبسيركتلاوأةماسرلالالخنم
ةسينكلايفسئانكلاهذهجمدلتالواحمخيراتلارمىلعكانهتناكاماًريثك
تظفتحايتلاو،جمدلاكلذنعةجتانلاامورعمةدحتملاسئانكلاو.ةيكيلوثاكلا
يفاقثعونتىلإتّدأ،ةيكيلوثاكلاةسينكلايفةيقرشلااهسوقطوةيجروتيللااهتاغلب
نملاحيأبسيلينيتاللاسقطلانأرهظأةيكيلوثاكلاةسينكلالخاديسقطو
هذهديحوتلاتالواحمتّدأىرخأةهجنمو.ديحولايكيلوثاكلاسقطلالاوحألا
سئانكىلإ،ةيقرشلاسئانكلالخادةديدجتاقاقشناىلإتالاحلانمريثكيفاًضيأ
سئانكلاةفاكيفايجروتيللاربتعت.اهبةطبترمريغىرخأوناكيتافلابةطبترم
.ةينيدلاسوقطلاةسراممروحمةيسكذوثرألاسئانكلايفامكةيقرشلا
نرقلاذنماًريثكحضتافئاوطلانيبراوحلاوةينوكسملاةكرحلاراطإيفو
تناكاماًريثك،ريبكلكشبتزرُبأيتلاو،ةقباسلاةيديقعلاتافالخلانأنيرشعلا
،ةمجرتلايفلكاشموةغايصلايفتافالتخاىلعرارصإومهفءوسىلعدنتست

٣٦٥ةيقرشلاسئانكلا



ةيأيفةيمهأريبكٍدحىلإاهلدعيملهذهلكنأو،ةيفاقثلاتافالتخالانعكيهان
نمكلذل.نورقلاوطلايجألااهلقانتتتناكامكدئاقعللةرصاعمةديدجةغايص
ددعتراطإيفسئانكلانيبةدحولانمديزملاودبينأليوطلاىدملاىلعيقطنملا
.ًالوبقماهلوصأ

ستنأرتيب
.دايعألا؛عوسيةمايق؛حصفلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(يكيلوثاكلاموهفمللاًقفو–ةسينكلا
«ةسينكلا»حلطصمنماهفئاوطلكب)ةيتناتستوربلا(ةيليجنإلاةسينكلامهفتامنيب
)13ةداملا،غروبسغوأرارقإ:عجار(«نينمؤملاةعامج»اهنأبيساسألكشب
ةيكيلوثاكلاةسينكلاىرت،ناميإلليفطاعلالوعفملاىلعكلذلالخنمزكرتو
ةعامجاهيفكراشتتيتلاةرهاظلاةسسؤملااهنأبةسينكلاموهفميفلباقملاب
يفربتعُيةسينكلليجراخلالكشلا.ةسدقملارارسألاوةيهلإلاةملكلايفنينمؤملا
رارمتساباهيلعمثنمو،اهرهوجنماًءزجاًضيأةيتناتستوربلاةيليجنإلاميلاعتلا
قيرطنعنينمؤملاةعامجةمدخلجأنمكلذو،اهدوجوببسيفرظنلاديعتنأ
ةسسؤملاربتعتيتلاةيكيلوثاكلاميلاعتلابسحبحيحصسكعلاو.رارسألاوةملكلا
نمهنأمغرف؛سكعلاسيلو،ليجنإلابناميإلالجأنمةدوجوماًضيأةيسنكلا
ىقبيوأ(ةسينكلايفنمؤمريغاًوضعءرملانوكينأيعرشلاىنعملابنكمملا
نأهركذريدجلانمو.ةيسنكلاةسسؤملاىزغمىلإدقتفيساهنيحهنكلو،)اهيفكلذك
ىلإطقفرظنيهـللانأنافرعي)يكيلوثاكلاويتناتستوربلا(نييتوهاللانيديلقتلا
.نييقيقحلانينمؤملافرعيهدحووهوبولقلا
يناثلايناكيتافلاعمجملاتاحيرصتيهمويلاةسينكلليكيلوثاكلامهفلاددحيام
ددحدقف.ةسينكلاصوصخبعرشلايفدوجوموهاماميسالو،)1965–1962(
كلذذنمنميهتيتلاةثالثلاةيساسألاميهافملاكلتلالخنمةسينكلاةعيبطعمجملا
هـللابعش:يهميهافملاو،ةسينكلامهفبةقلعتملاةيتوهاللاتاشاقنلاىلعتقولا
.ةكارشلاورسلاو
يأ،مهسفنأسانلايهةسينكلانأ«هـللابعش»يباتكلاموهفملانمحضتي
اذهنمدصقُيهسفنتقولايفو.مهيلعوأمهمامأاًضماغاًعقاوتسيلو،نينمؤملا
يحيسملاناميإلانأىرنانهنمو،هـللابعشكليئارسإعمطبرلاكاذموهفملا
.ليئارسإينبناميإىلإهروذجبدوعي
ةفاكللصأويساسأٌرس(رساهرابتعابةسينكللثيدحلافيصوتلالالخنمو
نأبنآلاىتحنوريثكلااهفرعيالةقيرطبديكأتلامتي)ىرخألاةسينكلارارسأ
عوسي–هـللااهتطساوبعمجيةادأكةدوجومامنإو،اهتاذلةدوجومتسيلةسينكلا

يكيلوثاكلاموهفمللاًقفو–ةسينكلا٣٦٦



نمهـللاونينمؤملانيبةكارشسيسأتلةادأيهوهبعش–سدقلاحورلاوحيسملا
.ىرخأةهجنمضعبلامهضعبنيبوةهج
لالخنماًعمكسامتيالاذههـللابعشنأةكارشلاموهفمنمحضتياًريخأو
لب،اهتعاطإهيلعورماوألارادصإلالخنموأهيلعامةيحورةطلسةسرامم
اذهلةكرتشملاقيرطلايفيضمللعيمجلاةكراشمويوخألاءاقللالالخنم
.هـللاىلإةيدؤملاوبعشلا
روتسدلابقلعتياميف–يناثلايناكيتافلاعمجملاىقبأهذهةسينكلاةروصراطإيف
حيسملاعوسينأربتعيعمجملانأل،ثالثلاةيسنكلاتاجردلاىلع–يمرهلا
سامشلا:ةيسنكلاتاجردلاهذهمزلملكشباوسسأنممهديدجلادهعلاةبتكو
ذنمهيلعقلُطأيذلاامورفقسأنوكيةفقاسألاسأرىلعو،فقسألاونهاكلاو
بتارملاهذهل)ينوناقلاو(قيقدلالكشلاو.ابابلامساةركبملاىطسولاروصعلا
اهروطتةجيتنالإسيليلاحلااهلكشىلإتلصوىتحنيحلاكلذذنمةيسنكلا
يكيلوثاكلاتوهاللايفو.تاحالصإلاعاونأفلتخملةلباقاهلعجيام،اًيخيرات
نموسوريلكإلاءالؤهنيبلعافتلااميسالو،رمتسملكشباهتشقانممتتمويلا
.نينمؤملانيبةكرشكةسينكلاموهفمراطإيفنييناملعلابنوَّمُسي
لاجميفقرفهنأكوةفقاسألاو)نييداعلا(ةنهكلانيبقرفلاةيليجنإلاسئانكلاربتعت
هيلعفراعتموهامم،برقأحبصتاذهبو.يتوهالقرفكسيلوةينوناقلاةطلسلا
اهتاقيقشلثمةيليجنإلاسئانكلاو.حيحصلايكيلوثاكلامهفلاىلإ،اًمومع
ملاعلاىلعةيعرشلاامورفقسأةدايسلاكشأنملكشيأضفرتةيسكذوثرألا
انملاعيفكانهنوكينأاًبجاوواًنكممناكاذإاميفلاؤسلا.هرسأبيحيسملا
نودهتمربيحيسملاملاعلامسابثدحتيةينوكسملاةدحوللٌبصنمنآلاملوعملا
ىلعةدمذنمةوقبحورطملاؤسوه،ددحمينوناقراطإبةطبترمةيئاضقةطلس
.نآلاىتحءيشيأكلذنعجتنينأنود،شاقنلاةلواط

شيبنامريهوتوأ
.يناثلايناكيتافلاعمجملا؛ةيكيلوثاكلا:ةلصتاذعيضاوم

٣٦٧يكيلوثاكلاموهفمللاًقفو–ةسينكلا



)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا
ةيحالصإلاسئانكلاموهفملاًقفوةسينكلا.1
رصتخملكشبًالمجمهدجنةيحالصإلاةيسنكلاتاساردلاهيلعموقتيذلاأدبملانإ
Confessio«غروبسغوأرارقإ»نمةعباسلاةداملايف Augustanaماعل

ةسينكلاربتعُتةديقعلاهذهلاًقفوو.حالصإللةيساسألاةديقعلاهنأىلع1530
مهحنموهدحوليجنإلابمهريشبتمتنيذلانينمؤملاةفاكلاًعامتجاةيحيسملا
روتسدحلطصمبطبترممكحلااذهو.ليجنإلاميلاعتبسحبةسدقملارارسألا
يجروتيللاعباطلاصاخلكشبزربُيونيسيدقلاةعامجليلوسرلاناميإلا
ربتعُتحيسملاباهناميإبًةدحتمعمتجتةيجروتيلةعامجلكف.ةسينكللسوململا
.ةعماجلاةسينكلانكتملنإو،ةلماكةسينكاهنإ.ىنعمنمةملكللاملكبةسينك
عمماصفنالللباقريغلكشبةطبترمةيجروتيلةعامجلكربتعُتاهتعيبطلاًقفوهنأل
اهتسادقدوعتيتلاةسينكلا.ناكملاونامزلادودحلكزواجتتيتلاةعماجلاةسينكلا
،ةيهلإلارارسألاوهـللاةملكقيرطنعمّدقملايهلإلاصالخلايفةكراشملل
هذه،سدقلاحورلاةوقبحيسملاعوسيةطساوبهيلإلوصولانكمييذلاصالخلا
لوهأملاملاعلالمشتامنإو،اهريغوأةيقرعوأةيناكمزجاوحةيأاهدحتالةسينكلا
لطبُتهسفنتقولايفو.ةعماجةسينكاهرابتعابجيكلذىلعءانبو،هلمكأب
اهلوصأبةطبترماهسفنىرتو.اهيفةينامزلازجاوحلاةعماجلااهتفصبةسينكلا
.نامزلاةياهنىلإًالوصوهتايادبنمهلمكأبةيرشبلاخيراتنعًالضفةيلوسرلا
ةدحولاقيقحتيرورضلانمسيلةيحالصإلاةيسنكلاتاساردلارظنةهجونمو
تالافتحالابمازتلالالالخنمةيلوسرلاةعماجلاةسدقملاةسينكللةيقيقحلا
ةدحوللٍفاككلذكويرورضوهام.سئانكلالكيفاهتاذةيجراخلاتابيترتلاو
ريبعتلانكميفيكوةسدقملارارسألاوهـللاةملكبقلعتياميفعامجإلاوهةيسنكلا
لكشبةيمسرةيناميإتافلؤميفهقيثوتوكرتشمناميإنوناقيفعامجإلااذهنع
.حيرص

ابوروأيفةيحالصإلاسئانكلاداحتا.2
ةسينكلليمسرلايمرهلالسلستلانعاهلاصفنابببستيذلالوألاقرفللةجيتن
ةيحالصإسئانكسيسأتىلإاهبتدأىرخأتافالتخاكانهتناك،ةيكيلوثاكلا
ةيحالصإلاوةيرثوللانيتسينكلاةلاحيفقلعتتتافالتخالاهذهتناكو.ةلصفنم
)يهلإلاركشلاةحيبذ(ايتسراخفألاديدحتلابو،ةيديقعلاميلاعتلايفةيرهوجلئاسمب
ةلدابتمةيدئاقعتانادإىلإتدأيتلاو،ردقلاوءاضقلاةيلدجوايجولوتسيركلاو
ابوروأيفةيحالصإلاسئانكلاقافتابجومبو.ةيسنكلاةكرشلانماهتدعبتسا
.ةيبهذملاتافالخلاهذهلحمت1973ماعل)غريبنيولقافتا(

ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا٣٦٨



ةيتناتستوربلاوحالصإلا.3
ةفلتخمسئانكليدئاقعداحتاكهسفنابوروأيفةيحالصإلاسئانكلاداحتاربتعي
يسنكلاموهفملا.ةلصفنمنوكتنأنود،ةدحاوةديقعلةفلتخمبناوجلثمتبهاذملا
سئانكلاهلضفتيذلا«حلاصتملافالتخالا»موهفموهغريبنيولقافتاهددحيذلا
لكشباًعّقوتمموهفملااذهناك.ةلماشةينوكسمةرظنلالخنماًضيأةيحالصإلا
تاجاجتحابانرّكذيهنوكمغريذلاةيتناتستوربلاحلطصملالخنميمسر
ةيبهاذملادعبامةبقحيفطقفىهتناهنكلو،1529ماعينيدلاحالصإلاتاكرح
حالصإلاةكرحنعةجتانلاسئانكلاةفاكلمشيماعحلطصملعئاشىنعمىلإ
موهفمبسحب،يرهوجلافالتخالابناجىلإو.ةيسنكلاهبشتاعامجلاو
ةدِّدحمتامسةيلاتلاتامسلاربتعتةيسكذوثرألاوةيكيلوثاكلاعم،ةيتناتستوربلا
:ةيتناتستوربلاموهفمل
،ناميإللماعرايعمكسدقملاباتكلامارتحا
،نينمؤملاةفاكلماعتونهك
،)رارمتسابةسينكلاحالصإةرورضأدبملاًقفو(حالصإللةحضاوةيلباق
،ةيسنكلاتادايقلايفةيراكتحالاتاعلطتلاوةيمرهللدقانيديلقتفقوم
،ةسينكلايفرارسألانمدحلا
،ةيسنكلايفةملكلاةمدخبمساحلامامتهالا
،عاورارقلجأنملجاعفقوم
.دعاصتملازيامتلاودّرفتلاىلإليم
يف–«ةيتناتستوربلا»مساتحتيفختنأبانعدختالأبجيتامسلاهذهنكلو
عباطاهلةعونتمةينيدرهاوظنماًدّقعماًّمك–يعوضوملاويخيراتلااهروظنم
.امٍدحىلإحضاويطمنيفئاط

ةينفلاكلاوةيرثوللاةسينكلا.4
يفينيدلاحالصإلاةكرحنمةقثبنملافئاوطلاوسئانكلاةفاكةيرثوللاىلإبسُنت
مضيو.1580ماعقافولاباتكيهةيرثوللاميلاعتلانعةقيثومهأ.غريبنتيف
:باتكلا
ىمستاموةينيطنطسق-وقينلاوةيلوسرلا(ةميدقلاةثالثلاةيسنكلادئاقعلا
،)ةيسويسانثألاب
بيليفلرارقإلااذهنعيعافدلاباتكلاعم1530ماعلغروبسغوأرارقإ
،)1560–1497(نوتشناليم
Schmalkaldischeدلاكلامشدونببتيمسام Artikel)نتراماهغاصيتلا
يذلااُوتنامعمجميفتيلُتو1537ماعةيتوهالةيصوك)1546–1483(رثول
،))1549–1534(ثلاثلاسلوبابابلاهدقعىلإاعد

٣٦٩ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا



ةغيصبىمستامو،رثولنتراملريغصلاوريبكلايحيسملاميلعتلااباتكاًريخأو
.ةينيبلاةيرثوللاتاعازنلاليتفعزنىلإتعسيتلا1577ماعقافولا
ىلعيساسألكشبةيرثوللاةيسنكلاريتاسدلايفءوضلاطيلستمتيامًةداعهنأالإ
لكشبو.ىرخألاةيديقعلابتكلانيبةيحيسملاميلاعتلايباتكوغروبسغوأرارقإ
ةسينكلايفةديقعكمزلُملايميلعتلاثارتلاةيمستتمتيرثوللابهذملللثامم
نعفلتختةيحالصإلاوأةينفلاكلاسئانكللةيديقعلابتكلانأالإ.اًضيأةينفلاكلا
:ةيمهألاةياغيفطاقنةدعيفةيرثوللاكلت
،ةيسنكلادئاقعلاةفاكيوتحيدحاوباتكيفةعومجمتسيلبتكلا–
،حضاولكشبددحمريغاهددعواهقاطن–
،ةريصقةينمزةرتفلالخرهظتمل–
،اًيناكمواًينامزةددحمنييتوهاللانمةعومجماهفلؤتمل–
.دحاويسيئريتوهالهاجتااهددحياليلاتلابيهو–
يسنكلاثارتلايفةزيمتمةناكمبةيسنكلاةمظنألاىظحتكلذىلإةفاضإ
نأل،رارمتساباًحوتفميحالصإلاميلعتلانوناقءاقبنعًالضف.يحالصإلا
ةيناميإتاداهشيساسألكشبنوكتنأالإاهديرتاليتاذلااهمهفلاًقفودئاقعلا
.نينيعمناكمونامزيفليدعتللةلباق
ديعصلاىلعفلتخملكشبنيتمظنمنيتسينكةينفلاكلاوةيرثولاناتسينكلاربتعت
يطمنلايفئاطلااهعباطىلعاذهانمويىلإاتظفاحدقو،ةيلحملادعصلاويملاعلا
نيبمهافتللةبسنلاب.امهنيباميفداحتالاتالواحملكمغرامٍدحالإحضاولكشب
يفمتيذلايتوهاللاحيضوتلانإفايناملأيفةيحالصإلاوةيرثوللانيتسينكلا
مهأىدحإكةغلابةيمهأبىظحيلازيالوناك1934ماعيتوهاللانمرابعمجم
.ةيزانلاايناملأةبقحيفةيسنكلاةمواقملانعتاداهشلا

ةيناشربألاوةيخيشملاوةيناكيلغنألاسئانكلا.5
ببسلاناكو.ةيحالصإلاسئانكلانيبةقومرمةناكمةيناكيلغنألاةسينكلالتحت
)1547–1491(ارتلكناكلمنماثلايرنهنيبيسايسلافالخلااهئاشنإلديعبلا
سيئر«ـككلملابناملربلافرتعا1534ماعةدايسلانوناقلالخنمو.ةيوبابلاو
يسنكلاينيدلاحالصإلالكشتيملعقاولايفو.«ارتلكناةسينكلضرألاىلعىلعأ
ماعةكرتشملاةالصلاباتكرشنوهزيمملارمألا.ةياغلللدتعملكشبواًيجيردتالإ

ةدحوبارتلكناةسينكنمتقثبنايتلاواًيئاضقةلقتسملاسئانكلاداحتازيمتي.1549
ةيخيراتلاةيلوسرلاةفالخلالوبقنأامك،يسنكلاماظنلاوايجروتيللاوميلعتلا
داحتالتحيو.ةصاخةيمهأبىظحيسئانكلاهذهروتسديفةفقاسألابصنمل
لكنيبةطسوتموةيزكرمةناكميتاذلاهمهفلاًقفوةيناكيلغنألاسئانكلا

نمٍّ

ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا٣٧٠



ام،ىرخأةهجنمةيكيلوثاكلاةينامورلاةسينكلاوةهجنمةيتناتستوربلاسئانكلا
.ةينوكسملاةكرحلابفيثكمازتلالاًزفاحربتعُي
ةسينكلابناجىلإةيناشربألاوةيخيشملاناتسينكلاتروطتارتلكناةسينكفالخب
ةسينكلا.ةيتناتستوربلاةيليجنإلاةيحيسملايفةريبكةيميظنتلاكشأىلإةينادمعملا
يتناتستوربلاديلقتللو)1564–1509(نفلاكنوجلاًيتوهالةعباتلاةيخيشملا
نولغشيةسينكلاخويشنإذإ،صاخلااهعضونماهمساتذختا،يحالصإلا
يفترشتناادنلتكسانماهجورخدعب.يسنكلاماظنلابسحبةيدايقلابصانملا
داقتعالاةيرحئدابمءوضيفو.كانهريبكذوفناهلناكوةيلامشلااكيرمأ
لالقتسانالعإىلعغلابريثأتاهلناكةسينكلاوةلودلانيبلصفلاوريمضلاو
.يسايسلااهروتسدىلعوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
اكيرمأيفمثًالوأارتلكنايفاًريبكاًذوفناًضيأترهظأيتلا،ةيناشربألاةسينكلاامأ
يتلاةيلحملانينمؤملاتاعامجقحنمةلماكلاةسينكلاةطلسنأبّرقتف،ةيلامشلا
ةيخيراتلالوصألادوعت.ميلاعتلاوةسدقملاةدابعلاسوقطةرادإيفةلقتسمربتعت
وأيناتيرويبلايتناتستوربلابهذملاىلإيلاحلااهلكشبةيناشربألاةسينكلل
.يريهطتلا

ةرحلاةيليجنإلاتاكرحلاوحالصإلاةكرحلةيعرفلاتارايتلا.6
لثمةينطابةيحورةيدرفتاليكشتمضتحالصإللةيعرفتارايتباهتيمستنكميام
همسالمحتيتلاةيلاحلاهتسينكو)1561–1489(دليفكنيفشرابساك
اهسسؤملةبسن[نيينيستوسلاةفئاطلثمةيثولاثاللابهذم،«ةيدليفكنيفشلا»
نعيسنكلاميلعتلانإتلاقهـللاهديحوتليبسيفيتلا]ينيستوسويليليلاطيإلا
يفنآلاًالصاوتماهثرإدجنو،سّدقملاباتكللوقطنمللضقانمسّدقملاثولاثلا
يفريبكلكشباهثارتليدعتمتيتلانيينادمعملاةعومجمكلذكو،ةيديحوتلاةفئاطلا
تاكرحلايفةرذجتملاةيلامشلااكيرمأيفطقفسيلةيوقلانيينادمعملاةكرح
.ةّرحلاةيليجنإلاسئانكلاربكأىدحإتسسألب،ةلقتسملاةيناطيربلاةيسنكلا
روطتيتلاةرحلاةيتناتستوربلاسئانكلانمديدعلاكلذكةينادمعملاسئانكلالثمو
تاكرحنمةقثبنموعباطلاةيوَقَتيه،ينيفلاكلاحالصإلاةيضرأىلعاهمظعم
يتلاةيجاهنملاوأةيدوثيملاةسينكلاركذنرصحلااللاثملاليبسىلعو.ةيوضهن
ةايحلايفىوقلامظعأىدحإيهو،رشعنماثلانرقلايفيلسيوناوخألااهسسأ
هاجتالثميايناملأيفيوَقَتلاثرإلاناكامنيبو.ةغللاةيزيلكنإاهنأةصاخوةينيدلا
ةيزيلكنإلاةغللابةقطانلاقطانملايفلّوحت،تاهاجتالانمهريغبناجىلإينيد
يتناتستوربلانّيدتلانمةدئاسةيساسأةزيمىلإةرحلاةيليجنإلاسئانكلالكشيف
ةيليجنإلاسئانكلاىلجتتو.ةرحلاسئانكلاتاعامجنمةريبكدادعأيفرهظتل
نمديدجتلاىلإاهفئاوطىعستيتلاةينيسمخلاةكرحلايفزيمتملكشبةرحلا

٣٧١ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا



ةكرحلاعابتأددعزواجت.ةيتامزيراكلاهبهاوموسدقلاحورلالوبقلالخ
اًيجيردتتدتمااهنأىتح،نيرخآلاتناتستوربلادادعألودلاضعبيفةينيسمخلا
.اًضيأةيكيلوثاكلاسئانكلاراشتناقطانميف

ستنيفرتنوغ
.)ينيدلا(حالصإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(توهاللا
يذلايهلإلايحوللناّيملعلاليلحتلاوريكفتلاوهيحيسملاموهفملايفتوهاللا
ةديقعلاونايدألاةفسلفنعتوهاللازييمتبجيىنعملااذهبو.ناميإلابهاقلتن
ءاقتلانمأشنيحيسملاتوهاللاو.)ةينطابلا(ةيناميإلاةربخلاوةيفسلفلاةيهـلإلا
ناميإلانععافدلالجأنمةيادبلايفناكو.ةميدقلاةينانويلاةفسلفلابةيحيسملا
ريبعتلاو.)يعافدلاتوهاللا(يقطنمناميإهنأىلعنيينثولامامأهريربتوديدجلا
ملاعيفةلوبقموةموهفمحبصتنأنمةيحيسملانّكميملعلادجيفناميإلانع
بستكاامناعرسنكل.)ريشبتلا(راشتنالانماهنّكموةينثولاةفسلفلابموسوم
:هسفنناميإلانمققحتلاىلعموقت)يناميإلارصبتلا(ةيلخادةفيظوتوهاللا
يخيراتلاقايسلااًضيأهيفامب،قايسلاوىنعمللنكميينالقعلاليلحتلالالخنمف
نكمتامةقيرطبحضوتنأ،يناميإلانومضمللصاخلايوغللامادختسالاو
فورظيفةيمهأتاذخيراتلاربعةثراوتملاةيناميإلالاوقألالعجنمنمؤملا
ةديقعلليملعلاقيقحتلانإف،كلذنمسكعلاىلعو.ةرضاحلاهتايحنمةدَّدحم
نمامهتيامحيلاتلابوةريطخةفيظوةيدأتاًضيأهنكمينيتيناميإلاةسرامملاو
.ةياغللةيثراكنوكتونّيدتلالاجميفةلوهسبثدحتنأنكمييتلاتافارحنالا
تاحورطأكدئاقعلالوبق–ةيملعلاهتيفلخءانغإلجأنم–توهاللنكميهنأعمو
ريكفتلاةيلمعيفريسينأهيلع،اًيملعاهتابثإلةجاحلانودىتح،)تايضرفكوأ(
قايسيفو.ناميإلاتازيمةفاكنعاًمامتلقتسملكشباًيجهنمدئاقعلاهذهبيملعلا
هتاحلطصموهلئاسوتوهاللاثّدُحينأاًمئاديرورضلانم،يخيراتلاروطتلا
يخيراتلايحورلاقايسلايفهكاردإنكميواًموهفمءاقبلاىلعاًرداقنوكييكل
تامسلالالخنمهسفننعرّبعييذلاتوهاللاهدحوف.رصاعملارضاحلل
يناميإلاموهفملابهملاعليكشتلكلميةصرفلارصاعملانمزلل)ةيفسلفلا(
.ناميإلابهوجرييذلالبقتسملاىلعحاتفنالاويحيسملا

رنروتنترام
ةفسلفلا؛سلوب؛ريشبتلا؛هـللاةفرعم؛هـللا؛يعافدلاتوهاللا:ةلصتاذعيضاوم
.ملعلا؛ةيحيسملا

توهاللا٣٧٢



)ةّيحيسمرظنةهجونم(لوصألاتوهال
ناكو.ّيكيلوثاكلاّيجهنملاتوهاللاملعيفاًبلاغةدمتعمٌةداملوصألاتوهالّنإ
سكعي.نيدلانعتاّيعافدلاملعمسانيرشعلانرقلاىّتحةّداملاهذهىلعقلُطي
ملعريبعتيحوي.يتاذلاةّداملاهذهموهفميفاًئراطًالّوحتاًضيأةيمستلارييغت
ناميإلاىلعتاضارتعالادينفتباًساسأّقلعتيرمألاّنأبنيدلانعتاّيعافدلا
لوصألاتوهالريبعتعمضرتفملانمناكو.اهيلعّدرلاوّيكيلوثاكلاّيحيسملا
دقل.هنععافدلاال،هليلعتوناميإللّيباجيإلاريربتلاّهلتحيةرادصلازكرمّنإلوقلا
توهالوأنيدلانعتاّيعافدلاملعيف،لازامو،نومضملاةيحاننمرمألاّقلعت
اًّيتوهالاًّيساسأاًملعلوصألاتوهالمهفُيىنعملااذهبو.ناميإلاسسأب،لوصألا
نمضجردني.)نينمؤملاريغ(جراخلاىلإامك)نينمؤملا(لخادلاىلإهّجوتي
ةسينكلا)3(،خيراتلايفّيهلإلايحولا)2(،هللادوجو)1(ملعلااذهتباوث
رظنةهجونم.هراضحتساوّيقيقحلكشبيحولانعنالعإلاهيفّمتاًناكم
ةهجونماّمأ،رضاحلاانتقوىّتحثالثلاتاّيضرفلاهذهتدمصةّيعوضوم
ملعّنأامب.ةدّدعتمتالّوحتعيضاوملاهذهعمةرظانملاتدهشدقلفةّيجهنمرظن
اًعوبطمناكةديدجلاةيكيتسالوكسالاىلإيمتنملالوصألاتوهال/تاّيعافدلا
فلتخمهاجتنيرشعلانرقلايفحاتفنالصح،ّةيطسرألا–ةيئاموتلابريبكلكشب
مكحبسناجتلامدعبعابطنالالوصألاتوهاليطعي.ةثيدحلاةّيفسلفلاتاراّيتلا
ةقالعلاحيضوتعوضومىقبيو.اماًعوناًّدجةفلتخملاةيفسلفلاةّيملعلاطبرلاطاقن
يفسكعنتيتلاةّيزكرملاةطقنلا،قباسلايفناكامك،لقعلاوناميإلانيب
توهال/تاّيعافدلاملعناكاًّيديلقت.ةفلتخملاةّينالقعلاتاّيرظنعمةهجاوملا
ّنأريغ،ىرخألانايدألاوبهاذملاودئاقعلامامأدودحلاعضيهّجوتاذلوصألا
عمجملاتاهّجوتعمطبارتلابف.ديعبّدحىلإكلذءانثأيفهسفنضرفاًّيراوحاًفقوم
يف،انمّايأيف،ّيلوصألاّيتوهاللاريكفتلاعقي)1965–1962(يناثلاّيناكيتافلا

قايسيفيحولاةّيلاكشإَجلاعتو.داحلإلالاكشأفلتخمعميدقنلاراوحلابلص
وهانهةلأسملاهبّقلعتتامةلمجنمو،نايدألاتوهالقايسونايدألانيبراوحلا
ّنإ.ىرخألانايدألايفّيلجتملاّيصالخلاهللاكولساًضيأرهظيىدمّيأىلإ
يأ–يهو،ةّيحيسملالخاديفةّينوكسملاةكرحلاهلّكشتةسينكلاميلاعتقايس
ةروظنملاةدحولاةداعإوةّيسنكلاتاقاقشنالايّطختلةلواحم–ّةينوكسملاةكرحلا
.ةسينكلاىلإ

رنياركنيمرآ
.ةّينوكسملاةكرحلا/ةنوكسملا؛راوحلا؛داحلإلا؛تاّيعافدلا:ةلصتاذعيضاوم

٣٧٣لوصألاتوهال



)ةّيحيسمرظنةهجونم(خيراتلاتوهال
ّيصالخلاهللاكولسنيبةقالعلاطابتراىدميف)ّيحيسملا(خيراتلاتوهالثحبي
ىتحوملاعلاقلخنمةّدتمملاةرتفلايفنمزلاىرجمويحولايفهيلعدوهشملا
نمزلاريسنييعتّنأرابتعالانيعبذخألابّجوتيراطإلااذهيف.رضاحلاتقولا
دصقُيناكو.نمزللّيحيسملارّوصتلانمةّيرذجةروصبهُببسعبنيخيراتّهنأىلع
«هسفنّيدبألادْوَعلل»ّيرودراركتةميدقلاةّينثولاروصعلايفنمزلاىرجمب
هّنأىلعَنمزلاةّيحيسملامهفتكلذلباقميف.)1900–1844،هشتينشيرديرف(
ةياهنةطقنوةيادبةطقنتاذرّركتتالةّيدرفتاظحللميقتسملكشيفرّوطت
نمزلاىرجمبستكيّيحيسملاميقتسملانمزلاموهفمّلظيفطقف.نيتقلطم
ميوقتلااذهزيفحتّمتدقل.خيراتلاحلطصمباهنعفّرعُييتلا،كلتةّيبسنلاهّتيدرف
نمزلاةروريسّنأبرّوصتلالالخنمةّصاخةّيخيراتتاظحللٍةديرفةجيتنكنمزلل
دقو.ّيهلإلايحوللاًّزيمماًناكماهسفنيهتحضأسّدقملاباتكلايفةّيخيراتلا
اًيماحواًقفارمّيسيئرلكشبهوهيهَهلإّيميدقدهعلاليئارسإبعشدهشنأقبس
ةّيلبقتسملاةّيرحلاىلإرصميفةميدقلاةّيدوبعلانمّيخيراتلاهقيرطيفهلًاليلدو
اذهّنإ.اًشيعمهللاروضحةطساوبدّدحملانمزلاحبصياذكه.داعيملاضرأيف
هللاّنأبناميإلايفنّييحيسملاىدلهتورذغلبينمزللّيصالخلاّيخيراتلاموهفملا
:4ةيطالغ(«نامزلاءلمءاج»امدنعحيسملاعوسيباًناسنإنمزلايفلخدهسفن
ةدوععميهتنتودّسجتلاعمئدتبتةّيصالخلاةّيخيراتلانامزلارخآةطقنف.)4
ٍمئادلكشباًمئاقنيابتلاىقبيهسفنتقولايفهّنأالإ.لبقتسملايفةرظتنملاحيسملا
ّنأىلإةهجنم،كلذيفببسلادوعيو.ةّيحيسمرظنةهجونمخيراتلاوهللانيب
اًيماستماًمئادىقبيهّنأالإخيراتلايفّىلجتينأهنكمينمزللٍقلاخودّيسكهللا
ةّيلباقمدعةقيلخلاعممساقتيخيراتلاّنأىلإىرخأةهجنمو؛هقوفاًيلاعتمو
.اًضيأةئيطخللهضّرعتيلاتلابونيمختلا
نعداعتبالاقيرطىلإناسنإللئطاخرارقىلعءانبيّدؤينأخيراتللنكميكلذك
ّيناملعّيرشبخيراتبّقلعتيانهرمألاّنإفّيصالخلاخيراتلانمسكعلاىلعو.هللا
ىلعءانبةئيطخلابماودلاىلعاًدّدهمخيراتلاناكاّملو.هانعميفهللادعبتسي
خيراتلصيامدنعلماكلكشبقّقحتينأطقفهنكميصالخلاخيراتّنإف،هّتيئاهن
،ةمايقلامويرمألااذهلصحيو.ّيورخألاىنعملايفةقلطملاهتياهنىلإّةيرشبلا
زواجتامكّيرشبلانمزلازواجتمويلااذهيفّمتيهّنإفنيّيحيسملاناميإلاًقفوو
نّويحيسملاوعوسينمآدقل.رِّرحمهللانملّخدتبكلذوةّيئاهنلابويعلاعيمج
ودبيو.هيفةرشابمعقييأ،مهرصعيفكيشونامزلارخآلولحّنأبلئاوألا
يذلاىزغملايفقّقحتتملنامزلارخآلولحبةءوبنلاهذهّنأنايعللاًحضاو
هعّقوتبجيالصالخلاّنأوهةّيحيسملاىلإةبسنلابمساحلاّنكلو،هيلإتمر
عوسيدّسجتنيبعقاولاَنمزلانوّيحيسملالّبقتدقل.هتياهنيفلبنامزلايفاًمامت

خيراتلاتوهال٣٧٤



ربصلاولمألابصالخلاعّقوتلاًخيراتّيورخألاةمايقلاموينمزيفهتدوعو
.اًّيبسن

رنروتنترام
.ةنونيدلاموي؛دّسجتلا؛صالخلاخيرات؛ةرخآلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(خيراتلاتوهال
ربتعتيتلاوةيهلإلاةمكحلابطبترملاةقيلخلاخيراتراسمخيراتلاتوهالنمضتي
نمضوخيراتلابهللاةقالعفينصتمتدقل.ةيدمرسلاةيهلإلاةمحرللٍلجتةيلمعك
موقيامنيبف.يليلحتلاخيراتلاويدرسلاخيراتلاامهنيوحنىلعيتوهاللاخيراتلا
يليلحتلاخيراتلايفنعمتلاثحبي،اًينمزاًبيترتثداوحلابيترتبيدرسلاخيراتلا
خيراتلاةباتكةقيرطتمدُختْسادقل.اهتاببسموةيخيراتلاثداوحلاطامنأيف
طبرثيح)1406/809–1332/732(نودلخنباِلَبِقنمةرملوألةيليلحتلا
اذهنعجتانلاموهفملاف.نوكلايفثداوحلامهفلجأنمةيهلإلاةمكحلابخيراتلا
ملاوعلاعمهللانوكيكلذبو،نوكلاموهفملاًمساحاًرشؤمرَبَتْعُييخيراتلاريسفتلا
ىلعةزكترمهللاعئانصنألو.طابتراىلعهخيراتوناسنإلاعمكلذكواهقلخيتلا
ةقالعنإف.ةيلؤافتةقيرطبخيراتلافدهوراسمرَّسَفُينأيرورضلانمف،ةمكحلا
ةقيرطبيلبقتسملاانخيراتغوصننأانمبلطتتهللاةمحربمعفملاخيراتلابهللا
وأـةيويؤرلاملاعلاةياهنلوبقنإفكلذنمسكعلاىلعو.لمألاولؤافتلااهؤلم
ةياهننأبركفننأىلإاندوقتـرشلاتارشؤملاًقبِطخيراتلاريسفت:رخآىنعمب
ثوروملايفاهانيأرامكو،ةيمتحتاعارصتاذنوكتسٍلاحلكىلعخيراتلا
.نتفلاناونعتحتيوبنلاثيدحلايفوأ،يويؤرلا
كلذبو،ملاعلارهوجصخشتيتلاةيخيراتلاعئاقولاىلعخيراتلاتوهالدمتعي
الكلذك.ملاعلاعئاقواهيفيرجتيتلاةيلمعلاىلإيخيراتلاتوهاللاريشي
قلعتملالادجلاقايسنمضنوكلابهللاةقالعيخيراتلاتوهاللاضرعتسي
ةقالعلانمضهللاحضوينألواحيامنإو،نوكلاقلخبوأدولخلاوةيدمرسلاب
.ةيصالخراكفأنوديتأتالةقالعلاهذهلثمف.مظنمنوكيفثدحتيتلاعئاقولاب
راسمددحتوهللاهاجتناسنإلافرصتبقلعتتةيقالخأماظنئدابمدجوتانهو
ناسنإلامزتلااملاطو.اًقاثيمبوعشلاوماوقألانمهللاذخأييلاتلابو.خيراتلا
يفرمألاقلعتيالكلذل.هللانمنوعودييأتىلعلصحيسف،قاثيملااذهطورشب
تاعامجخيراتبوةراتخمئدابمبامنإو،راتخمبعشبيمالسإلاتوهاللاخيرات
.ةايحلائدابملاهذهمهتحنم

نوـگزوديلعنابعش

٣٧٥خيراتلاتوهال



)ةيمالسإرظنةهجونم(فطللا
مهناميإلالخنمقلخلارزأهبهللادشييذلايهلإلامعدلاكلذهنأبفطللافَرْعُي
مدقييذلاهللانوعنكلو.ةرحةدارإبيصاعملابانتجاوهضئارفةيدأتبو،هللاب
نإ.ةيقالخألالاعفألابمايقلايفبِّبسملالكشيالناسنإللزفاحلاومعدلا
يتلافيلاكتلابمالكلايفاهطبرمتةرصنلاو،قيفوتلاو،ةمحرلالثمتاحلطصم
فطللابمعنييذلاوههللانأىلعقفتممالكلانأنممغرلاىلعو.هللااهضرف
اميفةفلتخمءارآكانهنأالإ،ةعاطلاوناميإلاىلإهتوعدلالخنمناسنإلاىلع
ىدمصخياميفكلذكو،نينمؤملاريغلونينمؤمللفطللااذهراهظإةيفيكصخي
امنيبف.هللاىلعفطللابوجونعكيهان،صوصخلااذهبةيهلإلاةردقلادادتما
ةقلعتمةلأسمفطللانأبةنُّسلالهأةيبلغأىري،فطللاهللاىلعةلزتعملابجوأ
.هدحوهللاةدارإب
قيفوتاهنأىلعفصويينيدرمأذيفنتبموقيامدنعناسنإلاهلانييذلافطللانإ
ىمسيهنإفةيصعمكرتبموقيامدنعناسنإلاهبمعنييذلافطللاامأو؛يهلإ
ذيفنتبموقينأديريامدنعهبناجىلإفقيهللانأبنمؤيناسنإلاف.ةمصع
دنعنماًفطلرَبَتْعُيهللادنعنمءايبنألالاسرإىتحو.اهبهللاهرمأيتلاضئارفلا
.هللا
قيرطلاىلإنينمؤملاهللاةيادهلالخنمةلزتعملاموهفملاًقبِطةمحرلادسجتت
فطللا)1025/415ماعىفوتملا(وةلزتعملاءاهقفدحأرابجلادبعمّسقي.ميقتسملا
امأو،ةيهلإلاةرزاؤملايأ،يهلإلاريثأتلامضيهنإفلوألامسقلاامأ:ماسقأةثالثىلإ
ةماقإوريخلالعفىلعسانلاماهلإيفءايبنألاريثأتوفقوممضيهنإفيناثلامسقلا
يتلاوسانلااهبموقييتلاةحلاصلالامعألامضيهنإفثلاثلامسقلاامأو،لدعلا
يقالخألكشبلمعلاىلإمهعفدتونيرخآلايفماهلإلاثعبىلعدعاستنأيغبني
.هجولمكأىلعو
رفكلانماًبلسسانلاقلخهللانأب)767/150ماعىفوتملا(ةفينحوبأىري
هدوحجوهراكنإوهلعفبرفكنمرفكف،مهاهنومهرمأومهبطاخمث،ناميإلاو
هللاقيفوتب،هقيدصتوهرارقإوهلعفبنمآنمنمآو،هايإىلاعتهللانالذخب،قحلا
هلمعلالخنمهناميإتبثيوهللابنمؤييذلاناسنإلاف.هلهترصنوهايإىلاعت
كلذنمسكعلاىلعو.فطللابىمسُياماذهو،هللانمدييأتبىظحي،همازتلاو
ةسردملاهذهموهفملاًقبِطف.هللاتافصنمةفصاهنأىلعفطللاةرعاشألاىري
ىلإمهعفدتيتلاةوقلامهحنموسانلاهللاقلخيففطللاويهلإلاقيفوتلارصحني
.ةعاطلا

نيتـچةعبار
.يهلإلانوعلا:ةلصتاذعيضاوم

فطللا٣٧٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(ةينيدلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤم
ثيح،نيغلابلاميلعتيفةحلمةرورضةمألاهذهلاًّيبنهتفصبدمحملوسرلاىأر
يفيوبنلادجسملانكيملف.ةيولوألاةيمالسإلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤملىطعأ
يبنلااهمدختساةسسؤملوأناكامنإو،بسحفةينيدةسسؤمةرونملاةنيدملا
نميقرشلايلامشلاءزجلاَمِدْخُتسادقل.ميلعتلاقفارمنمقفرمكهباحصأو
،ةيميلعتلاوةيوبرتلاضارغأللناكمكةفُّصلابفرعُيناكيذلاويوبنلادجسملا
لجأنمخيراتلااولخدنيذلا)ةفُّصلاباحصأ(مسابةسسؤملاهذهةذمالتفِرُعو
يفةصاخو،ةيمالسإلارضاوحلاهبتذتحاًالاثمةفُّصلاتحبصأكلذبو،كلذ
مل.ةيميلعتلاوةيوبرتلاتاسسؤملاةفيظودجاسملاتذختاثيح،دادغبوةرهاقلا
تحبصأامنإو،بسحفبطخلاو،ينيدلافيقثتلاو،ةدابعلاىلعاًرصتقمميلعتلاقبي
.هقفلاوثيدحلاملعاهلوأناكف،ةينيدلاعورفلانمريثكلاميلعتلزكارمدجاسملا
ملامدنعو.ةيمسرلاةزاجإلاىلعنيزئاحءاملعلَبِقنمىقُلتتارضاحملاتناكو
ثيح،سرادملاتأشن،ةيميلعتلاتاسسؤملااهيبلتيتلاتابلطتملايبلتدجاسملادعت
مظنلاخيسرتدادغبيف)داليملادعب1067ماع(ةيماظنلاةسردملاسيسأتعمأدب
ميلعتلاةمهماهقتاعىلعسرادملاهذهذخأتمل.اهراشتناىلعلمعلاواهلةيسسؤملا
اهبرقببسبواًضيأتذخأامنإو،بسحفدجاسملاهالوتتتناكيذلايميداكألا
يفسرادملاهذهيفتَسِّرُد.دحوملكشبوبيردتلاةمهمدجاسملانميناكملا
ملعو،تايضايرلاو،بطلاو،ةفسلفلااًضيأةينيدلامولعلابناجىلإرمألالوأ
.بدألاوةغللاهقفىلإةفاضإ،كلفلا
تأدبةطلسلاديلاقم)داليملادعب1481ماعىفوتملا(يناثلادمحميلوتذنم
ةيحالصإلادوهجلاتناكثيح،يملعلاصصختلابةينامثعلاةلودلايفسرادملا
،يملعلاصصختلايفيعسلاىلعلاثمريخنيرشعلانرقلاةيادبيفتلذُبيتلا
ىرُخأسرادمو،ةهجنميديلقتلاينيدلاميلعتلاوةيبرتلابمتهتسرادمتسُِّسأدقف
تويبو،بتكلاعيبتالحمو،تابتكملادعُت.ىرخأةهجنمةينيدلافئاظولابمتهت
مالسإلاخيراتيفتبعليتلاةيميلعتلاتاسسؤملانمطالبلاسرادمو،ءاملعلا
مظنلاخيسرتىرجدقفلافطألابيردتوةيبرتصخياميفامأ.اًمهماًرود
لبقةدوجومتناكبّاتُكلاف،بّاتُكلابىَّمَسُيامقيرطنعضرغلااذهلةيسسؤملا
نمقفرمكبّاتُكلاةسسؤمىلعظافحلاىلإهؤافلخودمحميبنلاىعسدقل.مالسإلا
نوشيعياوناكراغصلانوملعياوناكنيذلابّاتُكلالوأنإ.ميلعتلاوةيبرتلاقفارم
،ةيبرعلاةيدجبألافورحلالافطألاميلعتمهبجاونمناكف،ةرونملاةنيدملايف
ةديقعللةيئدبملالئاسملاىلإةفاضإ،ةباتكوةءارقنآرقلامهميلعتكلذكو
ريوطتيفريبكلالضفلا)644/123ماعىفوتملا(رمعةفيلخللناكو.ةيمالسإلا
.كلذيفًالاعفاًماهسإمهسأثيح،ةيمالسإلاباّتُكلاةفيظورشنو

٣٧٧ةينيدلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤم



،)845/240ماعىفوتملا(نونحسنباو،)869/255ماعىفوتملا(ظحاجلابتك
،ةيبرتلاوبيردتلاقئارطنعتادورُفأ)1014/403ماعىفوتملا(يسيبكلاو
.يمالسإلاميلعتلاوةيبرتلاركفلقيرطلاتعضويتلالامعألاىلوأكلذباوعنصو
ماظنيفبّاتُكلالحمنايبصلابتكمـبفرعُتتناكيتلاوراغصلاسرادمتلتحا
مدقتةيئادتبالاسرادملاتناكف.نيينامثعلاوةقجالسلادهعيفميلعتلاوةيبرتلا
تأدبدقل.مدقتملايسردملاميلعتلااهعبتيكلذدعبو،نيدلابصاخلايلوألاميلعتلا
ميلعتلارومأةلودلااهيفتلوتةبقحيداليملارشععساتلانرقلانملوألاعبرلايف
اهتفيظونادقفبةروكذملاسرادملاتذخأثيح،ينيدلاميلعتلااهقتاعىلعتذخأو
ماع(ةيكرتلاةيروهمجلاسيسأتعمتلوحتوماعلاميلعتللسرادمكيجيردتلكشب

نمماعدعبو.ةيمالسإلاةينيدلاميلاعتلاونآرقلاسيردتلسرادمىلإ)1923
سرادملالحمتميلعتلاديحوتنوناقرادصإببسبو،ةيكرتلاةيروهمجلاسيسأت
ديُعأثيح،يموكحلاميلعتلاماظنبةينيدلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤمجمدوةينيدلا
سرادمتحِتُتفاةينيدلابعشلاتابلطتمةيبلتلو.يرهوجلكشبميلعتلاماظنءانب
.تاعماجلايفتايهلإلاتايلكتئشُنأو،ءابطخلاوةمئألابيردتل

نسوتلامج
.ةيكرتلاتاعماجلايفتايهلإلاتايلك؛ةينيدلاةظعوملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيديرُتاملا
يديرتاملاروصنملايبأاهسسؤمواهمامإىلإبسنُتةيمالكةسردميهةيديرتاملا
دعُييذلايناجزوجلاراديفدنقرمسةنيدميفسرددقلو.944/333ةنسىفوتملا
لئاسمللةيمالكلاوةيفسلفلاسسألاًةصاخاهيفسردُت،فيقثتلاوملعللاًزكرم
مث،767/150ةنسىفوتملاةفينحيبأميلاعتنمةدمتسملاةيهقفلاوةيدئاقعلا
تناكيتلاةفينحيبأميلاعتبةريبكةياردهل،هيقفكاًسردميديرتاملااهيفحبصأ
ةيدئاقعلااياضقلابقلعتياميفامأ.تقولاكلذيفقطانملالكباًريبكاًراشتنادهشت
ةفينحيبأهقفريوطتيفرمتسملاهلمعبو.ةئجرملاةيمالكلاةقرفلاباًرثأتمناكف
رداصمربتعتيديرتاملايأرلاًقفوو.ًةديدجًةيمالكًةسردمسسؤينأعاطتسا
دعُييذلايحولاهنأبربخلارسفيوهف.ربخلاويسحلاكاردإلاولقعلاملعلا
نيبقرفكانهنأىريوهف،نيوكتلامساهللاتافصيفلخدأامك،ملِعلاردصم
نسحوهامبرمأيوهف،هتمكحبءيشلكقلخهللاف،نَّوكملاونيوكتلاثداح
.اهعسوالإاًسفنلمحيالو،حيبقوهاممرحيو
اذهىلعبجيو،صالخإلابىلاعتهقلاخىلإههجوتيفرهظيناسنإلاناميإنإ
ةدارإضحمبنوكينأواهبقوثومةيلقعةلدأىلإاًدنتسمنوكينأناميإلا
لامكطرشوهناميإلا:نافلتخمنارمأامهلمعلاوناميإلانأامك،ناسنإلا

ةيديُرتاملا٣٧٨



هللامهلسرأنيذلاءايبنألاعيمجنأامك.ناميإللاًطرشدعياللمعلانأديب،لمعلا
هللاةدابعبرمأييذلافيلكتلاوةيقالخألائدابملاوةديقعلازئاكرسفناوغلبسانلل
لثميفتادابعلاءادأولكشامأ.نيدلالصأيديرتاملايأربسحدعياماذهو
.يبنلافالتخابفلتختةعيرشلانكلوريغتيالهتاذدحيفنيدلاف.ةعيرشلا
مكاحلاديبيهةيسايسلاةطلسلاامنيب،ءايبنألايديأيفنوكتةينيدلاةطلسلاو
يفيديرتاملادكؤي.نيتفلتخمنيترئادةسايسلاونيدلالكشييلاتلابو،يويندلا
،هلوقدحىلع،نكميهنأامك،نيدلاةرئاديفلقعلالامعتساةيمهأهميلاعت
.هركشموزلوهللادوجووةيرهوجلاةيقالخألاقئاقحلاةفرعم،لقعلاةدعاسمب
نمو.ةقومرمةناكميمالسإلاركفلاخيراتلوحهتافلؤملضفبيديرتاملالتحا
اذهلويفنحلابهذملاباًقيثوًالاصتاًةلصتماهسيسأتذنمتيقبةيديرتاملانأمولعملا
تروطاذهبو،فانحألابقلاًبلاغمهسفنأىلعيديرتاملاعابتأقلطيببسلا
.هبهسفنيكرتلاعمتجملافّرعُياًدقتعمةيفنحلاةيديرتاملا
،اهراكفأروطترارمتساوةيديرتاملاةقرفلاسيسأتيفيديرتاملاتافلؤمتمهاس
نيعملاوبأمهنمو،ةسردملاهذهنوعبتينيذلاءاملعلانمريثكلاكانهناككلذل
امأ.اهحرشوةينيدلايديرتاملاراكفأمهفيذلا1114/508ةنسىفوتملايفسنلا
ىلعلمعوةيديرتاملاراكفألاصيخلتبماقف1142/547ةنسىفوتملايفسنلارمع
يفاًعساواًراشتنإيديرتاملامالكلادهش.ًةيدئاقعًالوصأاهلالخنممدقو،اهرشن
رصعيفةيديرتاملاةسردملاماحقإمتثيح،ةقجالسلاونييناخاراقلارصع
روظنملانماهنكل.ةيكرتةيبهذمةيوهكةديقعلايفةينامثعلاةلودلاوةقجالسلا
ةيهقفلاةسردملاهذهتلازاماذهانموييفو.فانحألانمدعُتيمالسإلايهقفلا
ناتسكيجاطوناتسزيغريقوناتسخازاكوناتسنامكرتوناتسكبزوأيفةدوجوم
ايسوروزاقوقلادالبوايسينودناوايزيلاموناتسكابودنهلاوناتسناغفأوناتسكرتو
.ىرخألانادلبلاضعبوايكرتو

ولتوقزمنوس

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيكلاملا
ىلإدوعياهلصأوةنُسلالهأةعبرألاةريبكلابهاذملانماًبهذمةيكلاملالثمت

ةنسىفوتملاسنأنبكلامىلإًةبسنةيكلاملاببهذملااذهىمسُي.دمحمةباحص
نوعديفبهذملااذهعابتأامأ،ةيهقفلاةسردملاهذهمظنمّدعُييذلا795/179

.ةيكلاملاب
هءارآوتاياورلانمةعومجملمشي،«أطوملا»ىمسياًباتكسنأنبكلامّفلأ
كلذىلإةفاضإلابو.اهبيترتبهذيمالتماقمث،ةيهقفلئاسملةحضوملاةيصخشلا
دقو،ةقحاللالايجألاىلإأطوملاباتكيفةبئاغلامولعلالكلقنورشنباولفكت

٣٧٩ةيكلاملا



.سنأنبكلامةافودعب،نامزلانمنينرقةيكلاملاةسردملانيوكتةرتفتقرغتسا
يفو،داليملادعبرشعثلاثلاوداليملادعبرشاعلانرقلانيبامبهذملااذهروطت
.اًيسسؤمًالكشذخأوهلامكةورذمتأ،رشععبارلانرقلاةياهن
ةيلامشلاايقرفإورصموةيبرعلاةريزجلايفًةصاخ،يكلاملابهذملارشتنا
ردصملاةيكلاملادنعنآرقلاربتعُي.سلدنألادالبكلذكو،ىطسولاوةيبرغلاو
ثيداحألايهلوألافنصلا:نيفنصىلإمسقُتيتلاةنُسلايتأتمث،عيرشتلللوألا
فنصلاامأ،رييغتنودبمهنمريثكددعوةاورلانمعمجاهاوريتلايأةرتاوتملا
.اهتاورددعلقييتلاداحآلاثيداحألايفلثمتيوهفرخآلا
هذهنألكلذو،ماكحألاطابنتساللوألاردصملاًالوأروكذملاثيداحألافنصدعُي
هبذخؤيالفيناثلافنصلاامأ.تفّرُحدقنوكتنأدعبتسيوأنكميالثيداحألا
ةطساوبهتابثإمتوةنيدملالهأتاداععمقفاوتيهنأةلاحيفالإ،عيرشتللردصمك
نمسايقلاناربتعيامهالكف،يفنحلاهقفلابهيبشيكلاملاهقفلانأامك.سايقلا
اًرودبعليةنيدملاءاملععامجانأظحالينكلو،عيرشتللةيساسألارداصملا
نمربكأًةناكمةنيدملالهأفارعأوتاداعلينببسو،ةيكلاملادنعاًزيمم
دمحماهيفشاعيتلاةقطنملادعُتةنيدملانأوهةقرفتملاةيراجلاتاياورلا
ام،دمحمةايحةرتفذنمليجىلإليجنماهتاداعثيروتأدبكلذل،هباحصأو
رداصملاريسفتدنعةنراقمللاهبذخؤييتلاةيحلاةنُسلابةيكلاملاءاملعاهفنص
ةنُسلانأوهعرشكةنيدملافرعبةيكلاملارارقإنمصلختسيامو.عيرشتللىلوألا
.ةيقيبطتتاسرامميهلب،بسحفتاياورلانمةعومجميفةيرظنتالمأتدعتال
ليلداهمكحنايببدريمليتلاةيهقفلالئاسملايفيأرلابلمعلاكلامبهذمذختا

ىمسياموهونيليلدلاىوقأبلوقلاىلعدمتعاانهو،ةنسلاونآرقلايفحيرص
مرحامك.ةلسرملاحلاصملابةفورعملا،ةماعلاةحلصملاةاعارموناسحتسإلا
ررضلاعفدلعئارذلادسناكدقلو.زوجيالامعفدلزوجتلامعأيكلاملابهذملا
بهاذملابةنراقمو.ىرخألابهاذملانمرثكأيكلاملابهذملااهيلعدمتعا
ناككلذىلإةفاضإلاب.عيرشتلايفيأرلابذخألاداورنمةيكلاملاربتعُتىرخألا
.اًدودحمعرشلانعنيدللمهلصف

ناجروتبلاط
.ةيهقفلابهاذملا؛ةيعرشلامولعلا؛ثيدحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيسنجلاةّيلثملا
وأاًرصحةّيسنجلاةوهشلاوّبحلابروعشلاهيفّمتيّيسنجهّجوتيهةّيسنجلاةّيلثملا
ةأرملاولجرلانيبةكارشلاّنأنماًقالطناو.هسفنسنجلانمصاخشأهاجتاًبلاغ
رفس(ّيهلإلاقلخلاةّطخوقفاوتتاهدحولدابتملانوعلاميدقتولسانتلاىلإةفداهلا

ّةيسنجلاّةيلثملا٣٨٠



سّدقملاباتكلايفّةيسنجلاةّيلثملاميقتّمتدقف،)24–2:18؛1:28نيوكتلا
ّنأنيحيفف.ةنيابتمتاريربتبولواًّيبلساًمييقتمئادلكشبّيحيسملاديلقتلاو
هوهيةدابععمةرفانتماهّنأبميدقلادهعلايفاهيلعمكُحّةيسنجلاّةيلثملاتاسرامملا
عمءاشحفلاسراميهللانعداحملاعىلعلعفلابةلالدَهلب،ةجيتنسلوباهربتعاو
يفةعيبطللةفلاخماّهنأىلعتّفنُصدقف،)اهيليامو1:26ةيمور(ضعبلاهضعب
لازامو.اهبديدنتلاواهبجشّمتو،ىطسولانورقلايفوةميدقلاةّيحيسملاروصعلا
اًيسنجّيلثملاليملاواًّيسنجّيلثملاكولسلانيبانماّيأيفدئاسلازييمتلاعوضوم
اًفشكةّيناسنإلامولعلاثوحبتفشككلذءانثأيف.ّيتوهاللاميوقتلاىلعاًبيرغ
رّوطتةجيتنلّكشيالليمىلعأدبملايفمئاقاًّيسنجّيلثملاكولسلاّنأاًحضاو
اًدادعتساةّيسنجلاةرياغملابناجىلإّلثميوهامّنإو،ةّيسنجلاةّيوهللّيضرمّيسفن
الدرفلاّنأينعييلاتلابكلذف.اًّيجولوبورثنااًخّسرتمواًّصاخّةيسنجلاةايحللاًسيئر
لماعتينأبجيطقفامنإو،هّريغينأنكميالو،ةّيرحباًّيسنجّيلثملاهّجوتلاراتخي
تاشاقنللاًعوضوملوؤسملالماعتلااذهّةيفيكّدعتو.ةلوؤسمةّيقالخأةقيرطبهعم
كلذكوةّيكيلوثاكلاةسينكلايفسيردتلاةرئادف،ةرصاعملاّةيقالخألا–ةّيتوهاللا
لويمّنأىلعدّكؤتو،فّفعتلاقيرطكولسبيدانتةّيتنتستوربلاةسينكلانمماسقأ
اًّيسنجّيلثملاكولسلاامّنإو،ةئيطختسيلاهتاذّدحيفاًّيسنجّيلثملاصخشلا
ضيقنلاىلعو.ةديدجةايحباجنإلهّجوتلاهصقنيهنوكةئيطخلاوهاهنعرداصلا
ةسرامملاواًّيسنجّيلثملاهّجوتلاجامدإلنيّديؤملانيّيتوهاللادادعأديازتتكلذنم
ةّيددعتىلإرظنلابكلذو،ةمئادنيسنجلاةلثامتمةّيجوزةكارشةقالعيفةّيلثملا
.ّةيناسنإلاةّيسنجلاةايحلاىنعم
ّيناسنإلادوجولارّوطتلاًدييقتعقاولايفةّيسنجلاةرياغملامامأةّيسنجلاةّيلثملاّلثمت
دقةديدجةايحباجنإكرخآلاسنجلالالخنمءانغإلاةّيلمعّنأرابتعاب،ةهجنم
ةمئاقةكرتشمةايحيفاوقّقحينأاًّيسنجنّييلثمللنكميىرخأةهجنمهّنأالإ.تلاز
عيجشتلابولوبقلابونامألابروعشلابّقلعتياميفٍتاربخّيسنجلالثامتلاىلع
هّجوتلاسيلضرغلااذهلو.ّيصخشلامهرّوطتلّةيمهأتاذبيرالبيهيتلاو
.ةّيلوؤسملالّمحتلدادعتسالاولدابتملاّبحلاسايقملب،مساحلاوهّيسنجلا

ربورغرتنوغسناه
.ةّيسنجلاةايحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيسنجلاةيلثملا
اذهو.هسنجعونيفهنولثاميصاخشأىلإامصخشباذجنايهةيسنجلاةيلثملا
ةيلثملاترُِبتْعادقل.اًيدسجنوكينأامإو،اًينادجونوكينأامإيسنجلاباذجنإلا
اذهحبصأثيح،يسنجذوذشاهنأىلعةثادحلالبقامتاعمتجميفاًبلاغةيسنجلا

٣٨١ةيسنجلاةيلثملا



يفامأ.ةماعلاةايحلايفنيدلاةيمهألاًقبِطتاعمتجملايفاًظوحلمماعلافاحجإلا
ةيعامتجإلاةايحلاءاشنإيفريغتملانيدلارودثدحأدقلفةثيدحلاتاعمتجملا
ةصاخلاوةيبلسلارظنلاتاهجويفةيمتحلاتارييغتلاضعباًضيأةيصخشلاو
اهنأىلعضعبلادنعرَبَتْعُتثيدحلارصعلايفةيسنجلاةيلثملاف.ةيسنجلاةيلثملاب
يسنجرارقاهنأىلعرخآلاضعبلادنعو،هتجلاعمبجييسفنوأ،يدسجضرم
قحاهنأىلعةيسنجلاةيلثملاربتعيرخآيأركانهو.كاردإويعونعهذاختامت
هنأىتح،ىوقأمويلاحبصأهجوتلااذهف.ةيسفنلاوأةيبطلارومألانعاًديعبيساسأ
موهفمللاًقبِطسنجلاطبتري.ةينوناقلاةمظنألاضعبيفةيسنجلاةيلثملازاجأ
ةدحاوسفننمسانلاقلخهللانأنآرقلايفدرودقلف.قلَخلابماعلايمالسإلا
.)1ةيآلا4ءاسنلاةروس(ًءاسنواًريثكًالاجرامهنمرشنواهجوزاهنمقلخو
نألكلذو،ةأرماولجرنيبسَرامُتةيلمعيهقلخلاماظنلاًقبِطةيسنجلاةايحلاف
بذاجتلاوهةأرماكةأرملاقلخوأ،لجركلجرلاقلخءارونمكييذلاضرغلا
.يرشبلارثاكتلاةيلمعنمهبطبتريامونيسنجلاالِكنيبكرتشملايسنجلا
يعيبطوهاملكو.اذهقلَخلاموهفملاًقبِطةمَّمَصُممالسإلايفةيسنجلاقالخألاف
ةيسنجلاةايحلاف.يقالخأوهاملكلوبقلةينوناقلاةدعاقلانِّوَكُيةيسنجلاةايحلايف
كلذنمسكعلاىلعو.جاوزلاىلعينوناقلاموهفملااذهلاًقبِطورصتقتةيعيبطلا
ةيسنجلاةايحلاغيصنمةغيصيمالسإلاموهفملابسحّدَعُتةيسنجلاةيلثملانإف
ةيعيبطلاةيسنجلاةايحلانعاًفارحناواًيسنجاًذوذشرَبَتْعُتيهف.ةضوفرملا
نيذلاطولموقلاثملاليبسىلعنآرقلايفدرواذكهو.ةحيحصلاةيقالخألاو
نودنمةوهشلاجرلانوتأيلاجرلاناكثيح،ةيسنجلاةيلثملانوسرامياوناك
َنِمَناَركُّذلٱَنُوتأََتأ﴿:هدافمًالاؤسنآرقلاحرطيفرصتلااذهببسبو.ءاسنلا
ةروس(﴾َنوُداَعٌموَقمُتَنألَبمُكِجاَوَزأنِّممُكُّبَرمَُكلََقلَخاَمَنوُرَذَتَوَنيَِملٰـَعلٱ
ةيعيبطلاةرطفلانيبةقالعتعِضُوكلذبو.)166ـ165ةيآلا26ءارعشلا
نمةدحاوتناكةيسنجلاةيلثملانأنآرقلايفدرودقل.ةيسنجلاتايقالخألاو
26ءارعشلاةروس؛83–74ةيآلا11دوهةروس(طولموقبباقعلالازنإبابسأ
ىلإدنتستاليمالسإلاموهفمللاًقبِطةيسنجلاةايحلانأامبو.)175–168ةيآلا
اهبابسأدوعتةيلثملاةيسنجلالويملانأدَقَتْعُيكلذل،ةيعيبطةقيقحىلإامنإو،رارق
يفكاردإويعونعجتانلارارقلاذاختانإ.يسفنوأ،يوضع،يويحذوذشىلإ
تاعمتجملانأينعيالاذهنكلو.بونذلانمرَبَتْعُيةيلثمةيسنجةقالعةماقإ
.مهداهطضاوأنييلثملاشيمهتيفقحلاكلذلالخنمكلتمتةملسملا

ناجروتبلاط
.حماستلا؛ةئيطخلا؛ةيعيبطلاةيسنجلاةايحلا؛ةينيدلاةرطفلا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم

ةيسنجلاةيلثملا٣٨٢



)ةّيحيسمرظنةهجونم(عمتجملا
ىلععمتجملالّوألافيرعتلادّدحي)1(.عمتجمللاًّيرهوجنافلتخمنافيرعتدجوي
.ضعبلاهضعبعملماعتيوأشيعيةدّدحمتازّيموذصاخشألانمعومجمهّنأ
لصاوتللّةيقيقحلاةّيعامتجالاةرهاظلاهّنأبعمتجملادّدحيفيناثلافيرعتلااّمأ)2(
ملعىلعةمئاقلاتاموظنملاةّيرظنيف)1989–1927(نامولسالكينلاًقفو(
دنانيدرفعماًبلاغزييمتلاّمتيّيناملألاّيوغللالامعتسالايفو.)هتّصاخعامتجالا
ةبصُعكةعامجلاوفداهّينالقعداحتاكعمتجملانيب)1936–1855(سينوت
.ةكرتشمتاعانقوميقلالخنمةفتاكتم
ةقبطلاةحلصميفّبصيرشععساتلانرقلاناّبإّيندملاعمتجملاحلطصمناك
كلذقايسيفذختاوةّيدادبتسالاةّيريمألاتايالوللّداضمريبعتكةئشانلاىطسولا
رّوصتلااذهةلصاومتّمتو.ةّيلاربيللةّيسايسلاةفسلفلابّقلعتياميفاًّيساسأىنعم
،فدهلاىقبيو.لعافلانينطاوملاعمتجملوأّيندملاعمتجمللةنهارلاميهافملايف
ديكأتلايرجيهّنأامك.ةلودلاةطلسنمّيعامتجالالّكشتلاريرحت،ًالبقناكامك
لماعلاةنميهلباقميفاهترورضوةّيندملاتاماهسإلاّةيناكمإىلعاًبلاغ
ةّيعامتجالاةّيسايسلاريثأتلاصرفّنإ.ّيملاعلاقوسلاعمتجميفّيداصتقالا
ثيدحلاعمتجملاف.ّيندملاعمتجملايفٍمانتملكشبمويلااهزيكرتّمتيةسينكلل
نمةيلاعةجردقّقحتحيتييذلارمألا،ّيفيظولانيابتلاولمعلاعيزوتبدّدحم
بجيةكرتشمميقىلع،نواعتلايأ،طبارتلادانتسامدعةهجنمةيّرحلاوةّيلاعفلا
ةلباقدعاوقىلعدانتسالالب،اًّيعامجاهتبقارمواهبةبلاطملاواهيلعةمواسملا
دوعتالانهو.حلاصملانيبةيوستلاوتاعارصلاةرادإبّقلعتياميفةغايصلل
زوجيالهّنأالإ.كرتشملاشياعتللاًساسأةرورضلابةّيسايسلاوةّينثإلاتاعانقلا
نمةحوتفملاةثيدحلاتاعمتجملايفةعامجلالماعلافغإاًضيأقالطإلاىلع
نمدعبأىدمىلإبهذياهيفطبارتلللّكشتىلعدمتعتيهف:ّةيدّدعتلاةيحانلا
مهستنأةّينيدلاتاعامجللنكميكلذىلعةوالع.ةفداهلاةّينالقعلاتاباسحلا
ىلعرشبلازّفحتتاّيوهوةقيمعٍناعملةفشاكتاربخّدلوتذإاًّمهماًماهسإ
ةّيطارقميدلاايحتاًطرشرشبلاريصيّمثنموةعامجلاونيرخآلالجأنملعافتلا
قالخألاموهفملاًقفوف.اهطئاسووةريخألاهذهةنامضّمتتنأنودنممهب
نأوةّيلقعتاّبلطتمباهسفنلاقثإبّنجتتنأةلودلاىلعبجيّةيحيسملاةّيعامتجالا
ةيامحيفةلودلاقتاعىلععقتةّمهملاّنأالإ.ةّرحةّيناملعبناجلااذهيفىقبت
.هعيجشتوةحجانةايحىلإّيعامتجالاوّيصخشلاّعلطتلاّزيح

تغوفنترام
؛يعامتجإلاماظنلا؛نيدلاعامتجاملع؛ةسمامشلا؛ةيطارقميدلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةّيطارقويثلا

٣٨٣عمتجملا



)ةيمالسإرظنةهجونم(عمتجملا
عوبريفًةيوسنوشيعينيذلاسانلانماًيبسنةريبكةعامجنعةرابعوهعمتجملا
اميفلمعلاميسقتيفو،ةيساسألامهتاجايتحاقيقحتيفنومهاسيوةددحمةقطنم
يعادبانايكاهنأىلعمهفُتيتلاةعامجلاهذهلثمنإ.ةكرتشمةفاقثمهطبرتومهنيب
يفعمتجملانإفكلذنمسكعلاىلعو.ةيفاقثلاوةيويحلارثاكتلاتايلآكلتمت،دقعم
اذهبوهو،ةكرتشملالْثُملاوناميإلابةطبترملاةعامجلاميقىلعدنتسيمالسإلا
ةيعقاوةرظننآرقلالثمي.ةكرتشملاةيقرعلاوةيوغللاروذجلادودحزواجتي
،نوناقلاو،ملعلاكةيعامتجالاةايحللةيساسأئدابمعضيوعمتجملاعوضومل
ناميإلاىلعثحلادعباهيفدرتيتلاةينآرقلاتايآلانمريثكلاكانهف.ةلادعلاو
ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةحلاصلالامعألالعفوةماقتسالاىلإةوعدلاةرشابمهللاب

ضئارفلالوبقيأ،)3–1ةيآلا103رصعلاةروس؛96ةيآلا19ميرمةروس؛62
هاجتمهتيلوؤسمباًمئادةيوسنوشيعينيذلادارفألارَّكَذُي.ةيعامتجالاةيلوؤسملاو
39رمزلاةروس؛10ةيآلا22جحلاةروس؛34ةيآلا17ءارسإلاةروس(نيرخآلا
عيجشتوهكلذءارونمكييذلافدهلاف.)8–7ةيآلا99ةلزلزلاةروس؛7ةيآلا
سانلاعمكلذكو،ناريجلاوبراقألاعموةدحاولاةلئاعلاراطإنمضتاقالعلا
.هتاقبطفالتخاىلعدحاولاعمتجملالخادنيرخآلا
نورثؤيوةينانألاولخبلانومزهيونيجاتحملانودعاسينيذلاكئلوأركذمتدقل
.)9ةيآلا59رشحلاةروس(نورثؤيامىلإةقافوةجاحمهبناكولومهسفنأىلع
دقفنيكاسملاونيجاتحملانوعاريالوةئيسةلماعمىماتيلانولماعينيذلاكئلوأامأ
.)7–1ةيآلا107نوعاملاةروس(اذهمهفرصتببسبداقتنالادشأاودِقُتنا
يفنماضتلاو،كرتشملانواعتلاو،ةلادعلاو،ةمحرلاكميقلاخيسرتبدرفلاَُبلاُطي
–11ةيآلا90دلبلاةروس(عمتجملايفميقلاهذهرشنىلعاًدهاجلمعيمثًالوأهسفن

يفاًضيأمهاستةاكزلاةضيرفجارخإو،مايصلاو،ةالصلاكتادابعلاكلذكو.)17
دمحميبنلاىخآةرجهلاَدْيَعُبف.نامألاومالسلااهؤلمةديعسةايحبمعنيعمتجمداجيإ
مربأو،ةنيدملالهأنمراصنألانيملسملانيبوةكمنمنيرجاهملانيملسملانيب
لاثملاةنيدملاعمتجمضرعي.)ةنيدملاةقيثو(اًدقعىرخألانايدألايلثممعم
تاعامجلافلتخممضتةملاسمةيعامجةايحلجأنمدوهجلالذبيفلوألا
.ةيمالسإلاةراضحلالخاد

ولغوأيجـپاـچناسحإ
.ةينيدلاتايلقألا؛درفلا؛نايدألاراوح؛ةنيدملاةقيثو:ةلصتاذعيضاوم

عمتجملا٣٨٤



)ةيحيسمرظنةهجونم(يناثلايناكيتافلاعَمْجَملا
1962ماعنيرشعلاوثلاثلاانحويابابلاهيلإاعديذلا،يناثلايناكيتافلاعمجملا
خيراتيفثادحألامهأدحأوه،1965ماعسداسلاسلوبابابلادهعيفىهتناو
تاونس،عمجملالبق،دوستتناكو.)ةيكيلوثاكلا(ةيحيسملايفتوهاللاوةسينكلا
نعءاوس،درطضملكشبتوهاللاوةسينكلااهلالختدعتبادوكرلانمةديدع
دبالناكو.يحيسملاناميإلاتايساسأنعوأ،مهنمزيفشاعملاسانلاةايحعقاو
ةريثكىرخأرئاودةيسنكلاةايحلايحانمةفاكيفٍديدجتىلإةجاحلالمشتنأنم
اذهانمويىتحلازتاليتلا(ةمواقمدوجومغرو.ةسينكلاةداقونينمؤملانم
ىلعّتلجتةقيرطبةيكيلوثاكلاةيحيسملاحالصإنكمأ)رئاودلاضعبيفةرمتسم
عمةعيطقلايفكلذكو)ًالثمداقتعالاةيرحك(ةيروحملااياضقلاضعبيفلقألا
ةيلصألارداصملاىلإةدوعلاعمجملاطبرهتارارقلالخنمو.قباسلاميلعتلاديلقت
تاهاجتالاىلعحاتفنالاب)ةسينكلاءابآوسدقملاباتكلارافسأ(يحيسملاناميإلل
لاجملاحاتأهنأكلذنأشنمناكو.)نامزلاتامالع(هاياضقورضاحللةيركفلا
ريتاسدنمةلسلسيفتارواشملاجئاتنمهأترشُندقو.ةيحيسمللةيلبقتسملاةردقلل
Deiروتسديفف.عمجملا Verbum)تّمت)يهلإلايحولايفيدئاقعروتسد
يفهـللا:يداشرإيحولحميلصاوتيحوجذومنلحدقف.يحولامهفةعجارم
لكشباًيصخشهتاذلوألاماقملايفلصويامنإو،ةنيعملئاسرلصوياليحولا
Lumen(«ممألارون»يدئاقعلاةسينكلاروتسديفو.يراوح gentium(دعتمل
نماهيلإرظنُيلب،اًيمرهةمَّظنمبصانمةيلكيهبىلوألاةجردلايفةلثمتمةسينكلا
صالخللةادأوةمالعكضرألايفبرغتملاهـللابعشلةكرشكاهتعيبطلالخ
دحلايلاتلابو،ةفقاسألانيبةلامزلاحورزيزعتيغبنيامك.هـللاةبحمهتحنميذلا
قلعتياميفمت)يلمعلاةسينكلانوناقلاًقفونكيملنإو(اًيتوهال.ابابلاةدايسنم
.نييناملعلاونيدلالاجرنيبلصفلاءاغلإنينمؤملاعيمجلماعلاتونهكلاةركفب
حالصإلالخنمةيسنكلاةايحلايفنينمؤملاعيمجكارشإفادهألادحأناكو
ةغللابنيحلاكلذىتحةمدختسملاةينيتاللاةسينكلاةغللادبتساهيفمت،يجروتيل
ةيحيسملافئاوطلاعمةيباجيإلاةقالعلايفعمجملاثحبامك.دلبلكيفةيكحملا
Nostraموسرم(ةيحيسملاريغنايدألاعمو،)ةينوكسملاةكرحلا(ىرخألا

aetate،كلذناكو.)نيدحلملا(نينمؤملاريغعمىتحو،)«انرصعيف»يأ
«ناسنإلاصخشةمارك»روتسديفةيكيلوثاكلاةسينكلانألطقفاًنكمم
)Dignitatis humanae personae(يفناسنإلكليساسألاقحلابتفرتعا
ةيكيلوثاكلاقالخأللاًحالصإنأىلإةراشإلاردجتكلذعمو.داقتعالاةيرح
متتمل)ةنهكلاىدلةيسنجلاةفعلاةيصو(ةيلوتبلاوجاوزلاوسنجلابةقلعتملا

٣٨٥يناثلايناكيتافلاعَمْجَملا



ريغةديدجةضهنبتببستعمجملاراكفأنأمغرو.ةيوبابتاميلعتلاًقفواهتشقانم
.ةليوطةرتفللماكلكشبةيتوهاللاهجئاتنذيفنتمتيمل،ةيسنكلاةايحلايفةعقوتم

رنروتنترام
.داقتعالاةيرح؛نايدألانيبراوحلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةبحملا
ىلوألاانحويةلاسر(«ةَّبَحَمَهـللا»:ةيحيسملايفهـللاةروصرهوجيهةبحملا
طقفهلالخءرملازوفياًيفطاعبَّرجميتاذلصاوتثودحوهدوصقملاو.)4:8
يفةبحمللقلطمديسجتكهـللامهفن.لباقموأبابسأنوداًيلكهسفنملسُيامدنع
اًيهلإدولوملانبالاهنمقثبنيبآلا:يلاتلالكشلاىلعثولاثلليتوهاللاركفلا
ببسكةبحملاديدحتمتييثولاثلاركفلايفو.سدقلاحورلاطابربهعمدحتيو
لالخنمطقفميناقأحبصتةيهلإلاةايحللةنوكملارصانعلاف.يمونقألادوجولل
ةقلطملاةيهلإلاةبحمللةيصاخكةيدودحماللارهظتو.اهنيباميفةيلصاوتلاةقالعلا
،يماستملايهلإلايتايحلاكولسلالخادةقلغنمىقبتالةبحملاهذهنألالخنم
ملاعلايفمازتلانودبورحلكشبهـللادسجتوملاعلاقلخلالخنمفشكتتامنإو
ةيهلإلاةبحملالذبلىمسألاقيبطتلاوهبيلصلاىلععوسيتومنإ.دودحملا
الو،ةقيلخللهـللاكرتتاجردىصقأيفاهدوجوهـللاةبحمتبثتانهو.اهتاذل
موهفملابسحبوهناسنإلاملأنألو.ملألاتالاحدشأيفىتحناسنإلاكرتت
ةلاسر:رظنا(ملاعلاىلإاًضيأتوملاتلخدأيتلاةئيطخلاجئاتنىدحإيحيسملا
تالاحنمنيتلاحكتوملاوملألاىلإرظنُي،)5:12ةيمورىلإلوسرلاسلوب
نماًبيرقلازيالهـللانأبيلصلاىلععوسيتومنمحضتيو.هـللانعدعبلا
متيةبحملالالخنمَ،اذإ.هذهكهـللانعدعبلابراجتيفةصاخوناسنإلا
.صالخلا
ىمسألاأدبملاةطورشملاريغةيهلإلاةبحملاتحبصأةيقالخألاعوسيميلاعتلاًقفوو
هدوقتالناسنإلانأيفىمظعلاةيصولاهذهنمكتو.هتافرصتوناسنإلاةايحيف
ناسنإلاهيخأعموهسفنعمهتقالعيفامنإو،طقفهـللاهاجتةطورشملاريغةبحملا
يسيئرلكشبةقالعلاهذهلمشتو.)40–22:37ىتمبسحبليجنإلا(اًضيأ
لالخنمف.تابوقعلالازنإنعماجحإلاكلذكواياطخلانارفغىلعةردقملا
ةنونيكلمتكتو.ةعقاوةقيقحةيرشبلاوةيهلإلاةبحملاحبصتميحرلانارفغلا
وأديقنود)ةيرشبوأةيهلإتناكءاوس(ةبحمللهلوبقلالخنماًيلمعناسنإلا
.طرش

رنروتنترام
.مونقألا؛بيرقلاةبحم؛بيلصلا؛صالخلا؛هـللا:ةلصتاذعيضاوم

ةبحملا٣٨٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(نيرخآلاةبحم
مهتداعسليبسيفلذبللهعفدتيتلاناسنإللةيرهوجلاةردقلايهنيرخآلاةبحمنإ
بَحيوبِحينأديرييذلاهللاعدوأكشنودبو.ةبحملاهذهعمقفاوتيٍلمعميدقتو
ةبحملوألاماقملايفوقلخلاعيمجبحنمهنكمتبحلاىلعةردقناسنالايف
قلخسيلناسنإلاربتعيامك.ءيشلكنمهيلإبرقألاقولخملاهنألكلذورشبلا
نعةجتانهتايحنأيأبحةقالعنعاًضيأجتانهدوجونإلب،بسحفبِحملاهللا
ةيآلاهيلإتراشأاماذهو.ةبحملاامهيفهللالعج،ةأرمإولجرنيبكرتشمشياعت

نمهللابلصتمءيشلكوهللاقلخهلكنوكلانأامك.30مورلاةروسنم21
لكعمةهباشتمهتبيكرتنأبرعشهلكاذهيفناسنإلالمأتاذإو،دوجولاثيح
.هسنجينبعمةصاخوقلخلا
ةياغنأدكأيذلانآرقلاىري.ةزيمتمةناكمبيمالسإلاركفلايفةبحملاتيظح
اهيفدجاوتيةبحملانأ)2مقرةيآلا67كلملاةروس(حلاصلالمعلاقلخلادوجو
مهلرِهُظيستاحلاصلااولمعواونمآنيذلانإ﴿:لامعألاهذهلزفاحلاروعشلااذه
سفنيفحلاصلالمعلاربتعُيامك،)96مقرةيآلا19ميرمةروس(﴾اًّدونامحرلا
يتلايأةيعيبطلاةبحملاتاريثأتنماًضيأيهونيرخآلابحىلعًاليلدتقولا
ريغهلمعنوكينمنأةينآرقلاتايآلاضعبزربُت.هعبطبناسنإلااهيلعلِبُج
40مقرةيآلاو3نارمعلآةروسنم140مقرةيآلاك،هللاةبحمنعدَعبُيحلاص
نم77مقرةيآلاامأ،نيملاظلابحيالهللانأنادكؤتيتلا42ىروشلاةروسنم
بحيالهللانأناتبثتف5ةدئاملاةروسنم64مقرةيآلاو28صصقلاةروس
جئاتنلمحتاًضيأمهيلعوةبحملانمةغرافمهبولقءاقبوهءالؤهءازجو.نيدسفملا
ةوسقلاناسنإلايفقلختنأنكميةريرشلالامعألانألكلذو،مهلامعأ
سانلاءالؤهنأهللانيبيكلذلجأنمو.ةيهاركلاوتاعازنلاوتاعارصلاو
.ءيشلكتعسويتلاهتمحرنعداعتبالارطخلنوضرعتم
هّجوملاهلوقيفكلذوةيساسألاةيناسنإلاميقلانميهةبحملانأدمحمدكؤي
اذهيفحضاولاو.«اوباحتىتحاونمؤتالو»:يذمرتلاهاوريذلاهباحصأل
ينبنمنيرخآلابحبيمالسالانيدلايفناسنإلالوخددّيقاًدمحمنأثيدحلا
بحلاف،اًضيأهسفنلوةفاكسانللةبحمهيفتمناًصخشناسنإلاَّبَحأاذإف.رشبلا
.سانلانيبةقرفتلاةببسملاقئاوعلاعيمجليزتةقاطحنمينذإ
ةاخاؤملاىلإفدهتيتلاةبحملاأدبماهماوقةطخةنيدمللهترجهدعبدمحمروط
ةيساسأميقءانباهرثإىلعمتو.ةنيدملاناكسيأراصنألاونيرجاهملانيب
مهزفحاماذهو.ضعبلاامهضعبنعنيتبيرغنيتعامجدارفأحلاصلةكرتشم
رشحلاةروسنم9مقرةيآلايفءاجامك،ددرتنودمهنيبتاورثلاميسقتىلع

٣٨٧نيرخآلاةبحم



أدبممهأحلاصلالمعلانأاًضيأمولعملانمونيرخآلاةبحممّظعُينذإنآرقلا.59
.امهنيبعمجتسانلاةبحموهللابناميالابناجبمالسإلايف

كوـچـلسىلعم
.ةرطفلا؛ةبحملا؛ةيحيسملا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(بيرقلاةبحم
اََنأًةَديِدَجًةَّيِصَو»:بيرقلاةبحمةيصويهةيحيسملاقالخألاددحيامزربأنإ
«اًضْعَبْمُكُضْعَباًضَْيأْمُتَْنأَنوُّبُِحتاََنأْمُكُتْبَبَْحأاَمَك.اًضْعَبْمُكُضْعَباُوّبِحُتَْنأ:ْمُكيِطُْعأ
.هذيمالتلةيسيئرلاعوسيةلاسرهذهتناك.)13:34انحويبسحبليجنإلا(
ميدقلادهعلاف.هنومضميفسيلوهريسفتيفنمكتبلطلااذهلةزيمملاةمسلاو
بيرقلاةبحمنأالإ.)19:18نييواللارفس(بيرقلاةبحمةيصوركذياًضيأ
هـللالمعىلعلعفةدردرجمامنإو،يقالخألاداهتجالاةورذتسيلعوسيلةبسنلاب
الاًطابترابيرقلاةبحمبهـللاةبحمطبترتعوسيلةبسنلابو.رشبلاهاجتقباسلا
اهسمليهتمحروموحرهـللانألو.)10:27:اقولبسحبليجنإلا(هيفلاصفنا
نمردقربكأميدقتلدادعتساىلعاونوكينأاًضيأمهمهيلع،عوسيلامعأيفرشبلا
تقولايفىلجتتبيرقلاةبحميفو.ةيناسنإلايفمهتوخإهاجتةبحملاوةمحرلا
،ِرِغاَصَألاِءَالُؤهيِتَوِْخإِدََحأِبُهوُمُتْلَعَفْمُكََّنأاَمِب»:عوسيلوقيامك،هـللاةبحمهسفن
لالخنمهميلاعتعوسيحّضويو.)25:40ىتمبسحبليجنإلا(«.ْمُتْلَعَفيِبَف
ةسراممنإ.)37–10:25اقولبسحبليجنإلا(حلاصلايرماسلالثملهدرس
وهبيرقلا؟يبيرقوهنمو؟بيرقانأنَمِم:انسفنألأسننأينعتبيرقلاةبحم
ميلاعتدنتست.هليتدعاسمويمامتهاىلإجاتحييذلاواًمئادهبيقتلأيذلاكلذ
يفهجاتحياملكهيطعتيتلاةبحملاهلبلطتورخآلاةنحِمىلعةيقالخألاعوسي
املكلعفتةبحمامنإو،ةيلوطبًةبحمعوسيبلطيال.سوململكشبةايحلاهذه
ربتعترشبلاىلإهـللانمةهجوملاوعوسياهبلطييتلاهذهبيرقلاةبحمف.اهعسوب
فاكيفدوستنأيغبنييتلاةبحمللًالاثمواًرايعمروصعلامدقأذنمةيحيسملايف
.ةيرشبلاةايحلاتالاجم
ةبحمةيصوقايسيفحضاولكشبةيحيسملاقالخألاعضيلوسرلاسلوبكلذك
َّنَأل،اًضْعَبْمُكُضْعَبَّبِحُيَْنأِبَِّالإٍءْيَشِبٍدَحَألَنيِنُويْدَماوُنوُكَتَال»:هلوقيفبيرقلا
ْدَهْشَتَال،ْقِرْسَتَال،ُْلتْقَتَال،ِنْزَتَال›َّنَأل.َسوُماَّنلاَلَمَْكأْدَقَفُهَرْيَغَّبََحأْنَم
َْنأ›:ِةَِملَكْلاِهِذهيِفٌةَعوُمْجَمَيِه،ىَرُْخأًةَّيِصَوْتَناَكِْنإَو،‹ِهَتْشَتَال،ِروُّزلاِب
.)9–13:8ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسر(«‹.َكِسْفَنَكَكَبيِرَقَّبُِحت

ربورغرتنوغسناه
.ةبحملا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم

بيرقلاةبحم٣٨٨



)ةيمالسإرظنةهجونم(دمحم
اًريذنواًريشبريتخايذلامهمتاخوهللاءايبنأنمةيمالسإلاةديقعلايفدمحمربتعُي
ةيكمةلئاعليمتنيناكوةيداليم571ةنسناسين20موييفدمحمدلو.سانلل
فنكيفىبرتف،تاونستسنباوهوهمأدقفو،بألاميتيدلو.ةروهشمةقيرع
ناكوةراجتلانمهمويتوقبسكيدمحمناك.عرعرتثيحهمعهدعبنممث،هدج
.نيمألاببقليناكهنأىتح،عمتجملايفمارتحإلانيعبهيلإرظُني
ةيبرعلاةريزجلاهبشيفةرشتنمتناكيتلاتانايدللءامتنإلابرعشيدمحمنكيمل
اًفينحلبنحنباتاياورضعبلاًقبِطناكلب،ةيتشدرزلاوةيحيسملاوةيدوهيلاك
ملومهلءامتنإلابرعشينكيملةكملهأنمكرشلاعابتألظيفعرعرتهنأمغرو
ناكىحضلاةروسنمةعباسلاةيآلايفنآرقلاريشيامك.مهرئاعشيفمهكراشي
هيلعيحولالوزنمتةلحرملاهذهلالخو.تقولاكلذيفةقيقحلانعثحبيدمحم
ناكيذلالبجلاوهوةكمنمبيرقلارونلالبجيفداليملادعب610ةنسكلذو
ىلإوعديناكسانلاىلعهضرعيناكيذلايحولااذهلالخنمو،اًبلاغهيفولخي
.ةيقالخألاميقلابكسمتلاىلعمهثحياًضيأناكورخآلامويلاودحاولاهللابناميإلا
،ليلقلاالإهبنمؤيملواًديدشاًضفرهجاويهلإلايحولاغيلبتبدمحمأدبامدنعو
يبأبرقملاهبحاصعمدمحمرجاهراكنإلامُظَعوتاضارتعإلاهذهتدتشااّملو
سانللةلاسرلالاصيإقيرطحبصأاهدعبو،داليملادعب622ةنسةنيدملاىلإركب
سوألاك،ةنيدملاناكسعمتاقالعءانببدمحمماقةنيدملايفو.اًرسيماهرشنو
ثالثلاةيدوهيلالئابقلاونيكرشملانمىربكلالئابقلانمناتليبقامهوجرزخلاو
مكحةقطنمسيسأتتاقالعلاهذهتدهم.عاقنيقونبوةظيرقوريضنلاونب:مهو
.ةريغصةلودهبشت
دمحمةناكمّمعداممرمتسملكشبنينمؤملاددععفترإكلذنوضغيفو
دمحمدضاهعابتأوةكميكرشمةوادعللقيملاذهنأالإ،ةيسايسلاوةيعامتجإلا
نأانهركذلابريدجلاو.ةيندملاةرتفلالالخكلذومهدضبرحةدايقلهعفداموهو
حتفنمنكمتكلذدعب.ةيعافدبورحيهدمحماهيفكراشيتلابورحلابلغأ
يتلاتاءارجإلالضفب.ةيمهأرثكألاحتفلادَُعياذهو.ةيدجتاديدهتنودةكم
.صاخشاعضبالإهتايحدحأدقفيملدمحماهذختا
ظعاوماهيفىطعأيتلاداليملادعب632ةنسكلذوعادولاةبطخىقلأجحلالالخو
ةنسناريزح8موييفوتمث،ضرملاهيلعدتشإةريصقةرتفباهدعبو.حئاصنو

.ةنيدملايف632
164مقرةيآلاو3نارمعلآةروسنم144مقرةيآلايفاًديدحتونآرقلاركذي
هلبقاوءاجنيذلانيلسرملاءايبنألانمدحاووهاًدمحميبنلانأ4ءاسنلاةروسنم
.33بازحألاةروسنم40مقرةيآلايفدرواماذهوهسفنتقولايفمهمتاخو
مقرةيآلا،42ىروشلاةروس(ىسيعوىسوميبنلاهاقلتاملثميحولاىقلتدقو

٣٨٩دمحم



ةروس(ةقدلاهجوىلعسانللهغيلبتبماقو.)84مقرةيآلا3نارمعلآةروسو13
وهاًمزلُمدمحمناكرشبلاةيقبلثمًامامتو.)47ةيآلاىلإ44ةيآلانم69ةقاحلا
ةروسنم6مقرةيآلاهيلإتراشأاماذهوهللامامأهتيلوؤسملمحتباًضيأ
،106مقرةيآلا6ماعنألا(هيلإىحوامعابتإاًضيأهيلعبجيامك،7فارعألا
.)109مقرةيآلا10سنوي
.رشبلاةقاطقوفتةقاطكلميالاذهلورشبالإوهنإاًدمحميبنلانأنآرقلادكؤي
مقرةيآلايفركُذاماذهويحولايقلتيهفاهبزاتميناكيتلاةديحولاةيصاخلاامأ

نم6مقرةيآلاو18فهكلاةروسنم110مقرةيآلاو17ءارسإلاةروسنم93
اذااًضيأهرسفيناكلب،بسحفيحولاغيلبتبموقيالدمحمناكامك.تلصفةروس
نينمؤملاملعيناكو)44مقرةيآلا16لحنلا،4مقرةيآلا14ميهاربإ(.مزل
ءىدابملابقلعتياميفكلذوهبىذتحُيهتايحيفًالاثماًضيأوهلاعفأبةينيدلارئاعشلا
ةروس(ةنسحلاةوسألابنآرقلاهفصوكلذل،نآرقلااهيلعصنيتلاةيقالخألا
.)21مقرةيآلا33بازحألا
نأبةيمالسإلاتاياورلادهشتاًضيأناكامك،اًنيمأاًبحاصواًنونحاًّدجدمجمناك
نباوهودمحمجوزت.هبصاخقفروةفأربعتمتياًبأواًحلاصاًجوزناكاًدمحم
،تقولاكلذيفاًمّيأتناكوتاونسةدعبهربكتتناكيتلاةجيدخبنيرشعوسمخ
.تانبعبرأونينبااهنمبجنأدقلو.تتامىتحاهيلعجوزتيملهنأمولعملانمو
لوألاهنبايفوتامك،ميهاربإهمسإاًنباةيرصملاايرامنمبجنأةجيدخةافودعبو
بنيزهتانبامأ،ميهاربإوهللادبعامهوةلوفطلاةلحرميفنارخآنانثامث،مساقلا
.نهجاوزدعبنكلوبابشلاناعيريفةينملانهتكردأدقفةمطافوموثلكمأوةيقرو
عبارناكيذلابلاطيبأنباًّيلعاًنستانبلارغصأتناكيتلاةمطافتجوزت
نيسحلاونسحلاابجنأمث،داليملادعب661ىلإ656ةنسنمكلذودعباميفءافلخلا
امهضرعتوةيسايسثادحألامهتشياعمببسبكلذوةرهشرثكألايبنلااديفحامهو
نيماعةجيدخةافودعباًديحوشاعةعمزتنبةدوسبدمحمجاوزلبقو.تارماؤمل
نسهغولبةياغىلإتاجوزلاددعتمنكيملهنأينعياذهو،اهاركذلًءايحإفصنو
.ةفلتخمبابسألكلذوتارمةدعجوزتاهدعبونيسمخلاوةثلاثلا
تنبةدوس،دليوخنبةجيدخ:يتآلاكينمزلابيترتلابدمحمتاجوزءامسأرهظت
تنببنيز،باطخلانبرمعتنبةصفح،قيدصلاركبيبأتنبةشئاع،ةعمز
،ييحتنبةيفص،ديزتنبةناحير،ةيريوج،شحجتنببنيز،ةملسمأ،ةميزخ
هيفناكيذلانمزلايفو.ثراحلاتنبةنوميمو،ةيرام،نايفسيبأتنبةبيبحمأ
ةينيدلماوعلاًدئاعدمحمىدلتاجوزلاددعتناكاًيعيبطاًرمأتاجاوزلاددعت
ريغءاسنلاتاجايتحإنيمأتليأةيقالخأوةيداصتقاوةيسايسوةيعامتجاو
هتجوزءانثتساب،لمارأوأتاقلطمامإنهعيمجهؤاسنتناكثيح،تاجوزتملا
ريدجلاو.ددعتلااذهمييقتلاًيرورضاًرمأةيسايسلالاوحألارابتعإدعياذهل،ةشئاع

دمحم٣٩٠



ددعتبقلعتتتاداقتنالهيضراعمنمضرعتيملاًدمحمنأرمألارخآيفركذلاب
.اًقالطإتاجوزلا
ناكوةتباثقالخأتاذةنمؤمةمأنيوكتلىعسيلسرلامتاخهرابتعابدمحمناك
هفصوامكونذإدمحمربتعي.رشبلاعيمجلةيلاثملاميقلاهذهراشتنالاًضيأحمطي
22مقرةيآلا،34أبسةروس(ةفاكرشبلللسُرأيذلاةمحرلاوبحلايبننآرقلا
.)107مقرةيآلا21ءايبنألاةروسو

لانُوأيقحليعامسا
.ةوبُنلا؛نآرقلا؛ةرجهلا؛ثيدحلا؛ةنيدملاقاثيم:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(مالسإلايفةيهقفلابهاذملا
لئاسملاةجلاعمتمتنأدعبترهظيتلاتارايتلاعيمجةيهقفلابهاذملالثمت
سرادملاهذهف.عقاولاضرأىلعاهقيبطتوةسايسلاوتادابعلاوةديقعلابةقلعتملا
يفةيملعلاةءافكلايوذنم،نيدهتجملانمةعومجممضتتاعمجمنعةرابعيه
رورمعماهرارقتساوةفلتخمةيهقفبهاذمروهظدعبتنوكتيتلاةينيدلالئاسملا
يناعملمشتاهنأعم،ةقرفةملكلفدارمكيهقفبهذمةرابعمدختست.تقولا
ةصصختملاةيسايسلاوةيدئاقعلاتارايتلاعيمجىلعقلطأيضاملايفو.ىرخأ
نييبتلاةمهمىلإبهذملاحلطصمريشيمويلاو.مالسإلابهاذممساهقفلاملعيف
يففالتخإلاىلإريشيةقرفلاحلطصمامنيب،هقفلاملعوتادابعلالئاسميف
.يسايسلالاجملايفةينيدلااياضقلا
ةايحتقويفو،قرفلانعثيدحلامتنكلونآرقلايفبهذملاحلطصمركذُيمل
ناميإلاناكرأبنمآهنأةلاحيفملسممسإصخشلكىلعقلطيناكدمحم
اهنعتجتنتاميسقتيأكانهنكيملرصعلاكلذيفف.مالسإلايفةيساسألا
نأحضاولانمو،ةينيدءارآوتاعامجوأةيوخأتامظنموأةيمالسإسرادم
اًنايدأسكعتالًةآرمربتعتدعباميفترهظيتلاةعونتملاةيمالسإلابهاذملاهذه
.يمالسإلانيدللةفلتخمتاريسفتطقفسكعتلب،اهضعبنعًةلقتسم
ةهجنمةيهقفلابهاذملاوةهجنمةيمالكلابهاذملانيبقرفدجويمالسإلايف
بهاذملامهأةيدرُتاملاوةيرعشألاوةعيشلاوةئجرملاوةلزتعملالثمتًالثمف،ىرخأ
دنعةيهقفلابهاذملامهأدعتةيلبنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيفنحلاامنيب،ةيمالكلا
جهانملاءارثإبسرادملاهذهموقت.ةيرفعجلاةسردملاةعيشلادنعو،ةنُسلالهأ
بهذملاوهاهنمًّالكنأوةقلطملاةقيقحلااهسفنلمعزتالنأطرشب،ةيهقفلا
تاريسفتلالكاًضيأضفرتالنأو،مالسإلالثمينأيفقحلاهليذلاديحولا
بهاذملاهذهمييقتعقواذإاًبسانتواًمؤالترثكأمهفلانوكيببسلااذهل،ةفلتخملا

٣٩١مالسإلايفةيهقفلابهاذملا



قرطىلععالطإلاولئاسملالحيفةروشمىلعلوصحللةفلتخمبيلاسأك
.ةبسانمةيعامتجإلكايهوةيناسنإتاردابمىلإاًدانتسا،ةيركف
ىلإ،بهاذملاقيرفتوميسقتعقوامةلاحيفمئالمريغلمعلانوكيلباقملايفو
باوصو،لطابوقحىلإوأ،ةينيدتاعامجوةيوخأتامظنموةيمالسإبهاذم
ةيمالسإلابهاذملانألاذهو،كلذهبشامو،عدبلاوةلالضلالهأو،أطخو
مْهَفلجأنمدوهجلارخآبوألكشبسكعتًةآرمفاطملارخآيفدعُتةعونتملا
ىلعهنأبنيعمهقفوأةسردميأفينصتنكميالموهفملااذهبو.ةنُسلاونآرقلا

يتلاةيمالسإلاةديقعلاقيبطتومهفلاوعسينأمهيلعسانلاف،قلطمأطخوأباوص
عيمجىلعبجيامك،نآرقلااهمسرةقيرطبومهتفرعمومهطيحمعمبسانتت
.ليلحتلاودقنلاىلعةحتفنمنوكتنأتاسسؤملاوةيرشبلاتازاجنإلا
ثيح،تارتوتلانمةيلاختاقوألالكيفنكتملفبهاذملاونيدلانيبةقالعلاامأ
نكميكلذىلإةفاضإلابو،ةيسايسضارغألتلمعتسايتلابهاذملاضعبكانه
قاقشلاوةنتفلاعرزل،اًردانرمألااذهناكنإو،تاودأكسرادملاهذهمدختستنأ
ىلعةظفاحملاوةديدجتاريسفتةطساوبنيدلانيصحتنمًالدب،نيملسملانيب
ترجأةنهارلكاشمللولحىلعروثعللتالواحمءارجإنعاًضوعو.هتيلاعف
لكاشموخيراتلاىلعاهيفزكرتنورقىدمىلعتاساردواًثوحبةقحاللالايجألا
ىظحتيتلااياضقلانمورصعلاحورلًةمئالمةرتفذنمدعتمليتلايضاملا
.ةيمهأب

ولتوقزمنوس

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةأرملا
انيلعضرفيةديدعلكاشمبطبترمٌلصفّةيحيسملايفةأرملارودنعلاؤسلاّنإ
نمّيحيسملاناميإلالوصأقفوةأرملارهوجلّيرظنلاّيساسألامهفلانيبزييمتلا
ةّيحيسملااهيلعىغطتتافاقثيفةأرملاهشيعتوهتشاعيذلاقّبطملاعقاولاوةهج
لكشبةماركلابّيحيسملاموهفملاقفواًعيمجرشبلاىواستي.ىرخأةهجنم
سيل»:سنجلاوأةّيعامتجالاةناكملاوأّيقرعلاءامتنالانعرظنلاّضغب،ّيساسأ
يفدحاواًعيمجمكنأل،ىثنأوركذسيل.رحالودبعسيل.ّينانويالوّيدوهي
اهبسنييتلاةأرملاولجرلانيبةواسملاهذه.)3:28ةيطالغ(«عوسيحيسملا
دهعلاةيادبيفّيهلإلاقلخلالعفيفاهليلعتّمتحيسمللّيصالخلالعفلاىلإسلوب
ةأرماوًالجر،ناسنإلابفارتعالاّمتيقلخللىلوألاةّصقلاّصنيف:ميدقلا
اًضقانتّنأالإ،)1:27نيوكتلارفس(هلاثموهللاةروصىلعاًقولخم،يواستلاب
عيمجىلإيلاتلابّدتميو،قلخلاةّصقنميناثلاّصنلايفرهظيةأرملاميوقتيف
:2نيوكتلارفس(مدآعلضنمتقلُخءاّوحىلوألاةأرملا:سّدقملاباتكلاصوصن

ةأرملا٣٩٢



–3:1نيوكتلارفس(هلعوضخلااهتبوقعتناكفةئيطخلابمدآترغأو،)22–21
سواثوميت؛اهدعبامو14:34ىلوألاسوثنروك؛24–5:22سسفأرظنا؛16
ةزاحنمريغةقيرطبءاسنلاىلإههّجوتحيسملانعفرعُيو.)14–2:12ىلوألا
يفف.هّدضتاداقتناراثأيذلارمألا،لاجرلاىلإههّجوتلةلثامموةطورشموأ
تاومألانيبنممئاقلاعوسيروهظلوحةقفاوتمةروصبثيدحلاّمتيليجانألا
يذلارمألا،)24:12اقول؛13–16:1سقرم؛10–28:1ىتم(ءاسنلاىلعًالّوأ
ءدبلائداباوقّدصيملنيذلالاجرلاهجويفريظنلاعطقنمزايتماهّنأىلعمهُفي
.ةمايقلاَةلاسر
دهعلايفةزرابةّيئاسنتّايصخشنعثّدحتتيتلاصوصنلانممغرلاىلعو
ةروصىلعبلغي)تارّشبم،عوسيّمأميرم،تاّيبن(ديدجلادهعلايفامكميدقلا
دّسجتكعوسيّىتح(ّيروكذلاعباطلاسّدقملاباتكلايفتاّيصخشلاىلعامكهللا
اًصوصخ،توهاللاوسئانكلاخيراتيفعقاولااذهخّسرتيو.)لجروههللّيتاذ
ةّيكيلوثاكلاوةّيتناتستوربلاةسينكلايفاًبلاغةروصحملافئاظولاةّيبتارتلاجميف
.لاجرلابةّيسكذوثروألاو
)ليئضلكشبةدوجوماهّنأوأ(ةأرمللقوقحلايفةاواسملايلاحلاتقولايفمدعنتو
)ًاليوطهيلإلوصولابردلازامفدهاًضيأو(بلطميهف،ةسينكلاراطإيف
يواستصوصخباهيفةّيحيسملاةركفلاّدعتيتلاةّيناملعلاةلودلاوّيناملعلاعمتجملا
.اًّمهماًّيساسأاًطرشرشبلاعيمج

رنروتنترام
.ةقيلخلا/قلخلا؛ناسنإلاقوقح:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةأرملا
اهنمقلخيتلاةداملاسفننمًءاسنوًالاجرسانلاعيمجقلخدقهللانأبنآرقلانيبي
نأ.هللنادبعامهالكلجرلاوةأرملاف،)1ةيآلا4ءاسنلاةروس(ءاوحومدآ
7فارعألاةروس(ءاوسدحىلعلاجرلاوءاسنلاىلإهجومينآرقلاباطخلا
لمشتلةرمريغناسنإةملكنآرقلايفتدرودقل.)25–19،22،24ةيآلا
لصألانأدكؤينيسنجلانملكلينيعلافيلكتلانأينعياذهو،لجرلاوةأرملا
،25ةيآلا2ةرقبلاةروس(صيصختيأنودنيسنجللباطخلامومعوهماعلا

وأ،مهسنجساسأىلعسيلسانلانيبلضافتلاوىوقتلانازيمنأو،)82،172
دقل.)13ةيآلا49تارجحلاةروس(مهاوقتساسأىلعامنإو،مهقرعوأ،مهنول
هبتكوهتكئالموهللابنونمؤينيذلاتانمؤملاونينمؤملانآرقلايفهللافصو
.)71ةيآلا9ةبوتلاةروس(ضعبلءايلوأمهضعبنأبهلسرو

٣٩٣ةأرملا



فيلاكتكانهف،حلاصلالمعلاوتادابعلايفةأرملاولجرلانيبمالسإلاقرفيمل
،8ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةاواسملامدقىلعلاجرلاوءاسنلااهيفكرتشيةيعرش
ةأرملانألكلذو،تابجاولاوقوقحلايفاًضيأمالسإلاقرفيملو،)62،177
ليللاةروس؛35ةيآلا33بازحألاةروس(لجرلانعلقتسموهتاذبمئاقناسنإ

ناكًءاوسءازجلايفلجرلاوةأرملانيبمالسإلاىواسكلذكو.)11–3ةيآلا92
تعيابدقل.)15ةيآلا45ةيثاجلاةروس؛46ةيآلا41ةدجسلاةروس(اًباقعوأاًباوث
ىلعرضاحلاانرصعيفثدحلااذهلدنإو.لجرلاعيابامكدمحميبنلاةأرملا
يفدسجتيرخآلاثمكانهو.باختنإلايفقحلاةأرمللنأىلعلديامنإفءيش
اهمدقتببسباهقلطيناديريهنالاهجوزيكتشتدمحميبنلاىلإتءاجيتلاةأرملا
ةروسلاهذهتيِّمُسوةأرملاقحىلعدكؤتةيآتلزنىتحتحربامو،رمعلاب
.4–1ةيآلا85ةلداجملاةروسب
،كلذنمدعبأىلإتبهذامنإو،طقفكلذىلعةأرملاولجرلانيبةاواسملارصتقتمل
بوجولاةيلهأيفو،ةيلاملانوؤشلايفلجرلاوةأرملانيبنآرقلاىواسدقلف
،ةيندملانوؤشلاةفاكةرادإو،فرصتلايفةلماكلاةيرحلااهلتبثأو،ءادألاو
ةيآلا2ةرقبلاةروس(لجرلانيبواهنيبزييمتىندأنود،دوقعلاعيمجماربإو

ثيح،)7ةيآلا4ءاسنلاةروس(ثرإلايفاهقحاهلتبثأو،)43،110،254
يفناكيذلاتانبلادأوركنتساو،ةأرملادضزييمتلالاكشأعيمجهللامّرح
.)9–8ةيآلا81ريوكتلاةروس؛59–58ةيآلا16لحنلاةروس(ةيلهاجلا
ةايحلاتالاجمعيمجيفلجرلاكلمعتنأةملسملاةأرملاعيطتستاًمومع
يمالسإلاخيراتلادهشثيح،نفلاو،ةفاقثلاو،ميلعتلاو،ةسايسلاو،داصتقإلاك
دمحميبنلاثحدقلف.تالاجملافلتخميفنرهتشايتاوللاءاسنلانمريثكلا
نعهجامنباننسيفدرواميفلاقثيحملعلابلطىلعًءاسنوًالاجرنيملسملا
«ةملسموملسملكىلعةضيرفملعلابلط»:لاقهنأدمحميبنلانعكلامنبسنأ
.)هجامنباننسرظنأ(
شيمهتىلعتلمعيتلاديلاقتلاوفارعألانأىلعةيوبنلاةنُّسلاونآرقلادكؤي
،ءيشيفيمالسإلانيدلانمتسيلاهرعاشمبةناهتسإلاواهقوقحبلسوةأرملا
ربتعتيتلاواهبلزنتيتلاتابوقعلاو،اهتداهشو،ةأرملاثرإبةصاخلاتاداعلاامأ
يعامتجإلاوينمزلاقايسلاسكعتتالاحالإيهامفلجرلانعةأرمللاًزييمت
؛282ةيآلا2ةرقبلاةروس(اهيفنآرقلالزنأيتلاةئيبلليداصتقإلاويفاقثلاو
لكشبناسنإلاقوقحنعمالسإلاعافدمغربو.)11،34ةيآلا4ءاسنلاةروس
كولسلاىرنانلزاموخيراتلارمىلعانيأراننإالإصاخلكشبةأرملاقوقحوماع
ضعبعضنامدنعو.داهطضإلاوزييمتلابمستتيتلاوةأرملادضةهجوملالاعفألاو
اننيعأبصنلصحتتلازاموتلصحيتلاوةأرملاقحيفةفحجملاتافرصتلا

ةأرملا٣٩٤



ةيوبألاتاعمتجملانيبوةهجنمةيمالسإلارداصملانيبةريبكةوهكانهنأبنقين
.ىرخأةهجنمةيوطلسلا

لانوأيقحليعامسإ
.تاجوزلاددعت؛دمحم؛سابللابادآ؛مامإلا؛ةلئاعلا؛فرشلا؛جاوزلا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
:ثيدحلامقر،ةبحصلانسحبسانلاقحأنم،2باب،بدألاباتك،يراخبلاحيحص.1

.ةريرهيبأنع،5971
مقر،ملعلابلطىلعثحلاوءاملعلالضف،17باب،ةمدقملاباتك،هجامنباننس.2

.كلامنبسنأنع،224:ثيدحلا

)ةيحيسمرظنةهجونم(ميرم
لخدتنودبءارذعيهواهنبابتلبح،عوسيمأديدجلادهعلاةداهشلاًقفوميرمتناك
.)35–1:34اقولبسحبليجنإلاو،20–1:18ىتمبسحبليجنإلا:رظنا(لجر
ىنعملاباهئوشنقايسيفةداهشلاهذهمهفنكميالنييتوهاللانمريثكلايأرلاًقفوو
يفاًضيأاًفولأمو(اًيوغلاًيريبعتاًبولسأىرحألاباهنوربتعيلب.يجولويبلاويملعلا
هتمهمودولوملاةناكمفصول)كاذنآليئارسإةكلممبةطيحملاتافاقثلا
.عضاومةعضبيفالإحيرصلكشبميرمسدقملاباتكلاركذيال.نيتزيمتملا
نمديحوىزغمءيشلكلبقاهلميرمنعةيباتكلاتاداهشلاهذهنإفيلاتلابو
:حيسملاعوسيبقلعتينيقش
يفنلامغر(ديكأتلامتيةيدوهيةأرمانمةدالولاىلإةراشإلالالخنم–

.عوسيةيرشبةقيقحىلع)يصونغلا
.اهنباةيهولأةقيقحنعاًريبعتميرمةمومأةيلوتبلّكشتلباقملاب–
نأبناميإلالالخنمالإىنعميأميرمنعةيحيسملاتاروصتللنوكيالكلذل
هنيعبناسنإلااذهيفرهظهـللانأو،هـللانبانوكيكلذبوحيسملاوهعوسي
يفهلدوهشملاميرمدادعتسانإ.)1:14انحويبسحبليجنإلا(«اًدَسَجَراَص«و
يفةيهلإلاةملكلادسجلوبقوةيهلإلاةمعنلالمعلاهتدارإعاضخإلسدقملاباتكلا
.ةئيطخلانممهؤادتفامتنيذلاةسينكلاونمؤملليلوأجذومنىلإميرملّوحاهمحر
ةيحيسملافئاوطلايفنيابتملكشبحضاولا(اهليجبتوميرمميركتمهفنكميامك
نكميالكلذعمو.ةيحيسملايفةيمومأةيوثنأرصانعلقوتلانعريبعتك)ةفلتخملا
.ةهـلإاهنأىلعةيحيسملاةديقعلايفميرمرابتعا

رنروتنترام
.عوسي؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

٣٩٥ميرم



)ةيمالسإرظنةهجونم(ميرم
يتلاةديحولايهولجرلخدتنودةيرذعةدالوىسيعتدلويتلاةأرملايهميرم
ميرمعتمتتامك.19مقرةروسلايهواهمسإبةروستيمُسونآرقلايفاهمسإركُذ
ناكنآرقلاهدرسياِملاًقفوو.ةيمالسإلاتادقتعملايفريبكلالجإباهتازيملاًرظن
نم3نارمعلآةروسيفءاجاماذهوميرمابأهتيرذهللاىفطصإيذلانارمع
،دالوأاهيدلنكيمليتلاةنحميرممأىمسُترتاوتملايأرللاًقفوو.36ىلإ33ةيآلا
.هللاًصلاخهلعجتنأترذنوًالفطهللااهقزرينأتعداًزوجعتناكاهنأمغرو
تاياورلابسحو،ايركزاهبيرقةياعرتحتنوكتللكيهللاهتبهوميرمتدلواملو
رشبةئيهىلعكالملااهلرهظامدنعةنس17و13نيبميرمُرمعناكةيمالسإلا
كالملااهأبنأكلذىلعوهوعدتهللاىلإتأجلففوخلابترعشفقوملااذهيفو
.دولومباهرشبيلهللانملسُرأهنأ
اذهنأكالملااهباجأف،﴾لجرينسسميملودلويلنوكيىنأ﴿ميرمهتلأساهنيح
ةروسيفدرواماذهو.﴾نوكيفنك﴿:ءيشللوقينأهيفكيوهللاىلعلهسريسي
هذهدعبو.21ىلا16ةيآلانم19ميرمةروسو47ىلا45ةيآلانم3نارمعلآ
نأعيطتستءىداهناكمنعثحبتتجرخمث،ميرمىلعرهظيلمحلاأدبىرشبلا
اهبلغيمهلعفةدرتناكفاهلفطةلماحاهموقىلإتداعةدالولادعبو،اهلمحهيفعضت
رثإىلعو،دحأاهقدصيملمهعمملكتيسلفطلااذهنأبمهلتراشأاملف.زازئمشإلا
لعفبهللاهاصوأهلوسروهللادبعهنأالئاقدهملايفمهملكيلفطلاأدبفقوملااذه
دقو.35ىلا27ةيآلانم19ميرمةروسيفهركذءاجاماذهو،ةعاطلاوريخلا
ةوبرىلعارقتسااهنبإوميرمنأ50مقرةيآلانونمؤملاةروسيفنآرقلاركذ
عفرمتنأدعبتاونستسةدمتشاعميرمنأربختةيمالسإتاياوراًضيأكانهو
ةفعلاوميظعلاقلُخلاوةدابعللزمركنآرقلايفميرمتفرُعدقل.ءامسلاىلإىسيع
،ىسيعكاًهلإاهلعجيوأاهسيدقتيفغلابينملكلاًدقنهجويتقولاسفنيفهنكلو
.116ةيآلا5ةدئاملاةروسيفءاجاماذهو

رتاقدمحم
.ثولاثلا؛ىسيع؛ةيحيسملا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(دجسملا
ةالصلايأةدابعلاءادألنيملسملاعمجي،ةدابعرادوادوجسللناكموهدجسملا
امأ،هللاهيفدبعُياًناكمينعتدجسمةملكنأنآرقلانيبيامك.دارفناىلعوأةعامج
دجسملاوةكميفمارحلادجسملايهفنآرقلايفاهئامسأبتركُذيتلادجاسملا
ةروسو149و144مقرةيآلا2ةرقبلاةروسيفكلذو،سدقلايفىصقألا
.1مقرةيآلا17ءارسإلا

ميرم٣٩٦



دجسملاىّمسيفهيفةعمجلاةالصءادألسانلاعمجييذلاةحاسمربكألادجسملاامأ
ىلعقلطياًمسإعماجةملكحبصتلةرابعلاراصتخاّمتتقولارورمعمو.عماجلا
عماجةملكنإفيمالسإلاملاعلايفاذهانموييفدجسملامسإراشتنإمغرو.دجسملا
.ةينامثعلاديلاقتلايفةدئاستناكةملكلاهذهنأببسلاوايكرتيفًالوادترثكألايه
نوؤشلاةسائرناايكرتيفًالثمف،رخآىلادلبنمفلتخيدجاسملاءانبنوناقنإ
.دجاسملاةرادإنعةلوؤسملاةهجلايهةينيدلا
نكامأءانبّمتهنأالإ،فيظنرهاطناكملكيفةالصلاءادأاًساسأمالسإلاحيبي
ةعمجلاةالصوةبوتكملاسمخلاتاولصلااهيفىدؤتعيمجللةحوتفمةماعوةيمحم
ةودقدمحمربتُعيرمألااذهلو.ديعلاةالصكلذكو،ةعامجلايفىدُؤتنأبجييتلا
دمحماهيفنكسةنيدملايحاوضنمةيحاضيهوءابقةنيدميفعماجلوأهئانبب
دجسملاىمسيةنيدملايفدجسمءانبيفمهاسكلذدعب.ةيتقوةفصبهترجهدعب
.يوبنلا
يفكلذودجاسملاةيامحبوهللامسإاهيفركذييتلانكامألاريقوتبنآرقلارمأي
دجاسملانأنيبتف72نجلاةروسيف18ةيآلاامأو،40مقرةيآلا22جحلاةروس
ةفاقثلايفرشتناببسلااذهلو،اًدحأهللاعماهيفوعدينأدحألزوجيالوهلل
اهيفركذينأدجاسملاعَنَمنمامأو،هللاتويبدجاسملانأروصتلااذهةيمالسإلا
ةيآلاةرقبلاةروسيفهركذءاجاماذهوقسفلابفصويفاهبارخلىعسوهللامسإ
نيحودمملانممهفاهيلعظافحلاودجاسملاءانبلنوعسينيذلافالخب،114مقر
ىلإةفاضالاباًضيأدجاسملاربتعُت.18مقرةيآلا9ةبوتلاةروسيفدرواماذهو
.ةيعامتجإلاتاطاشنللاًناكمةالصللنكامأكةيلصألااهتمهم

لانُوأيقحليعامسا
.ةبعكلا؛ةسدقملانكامألا؛ةالصلاناكم؛سوقطلا؛ةالصلا؛ةعمجلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيلوؤسملا
لّمحتلاحيفو.هبقاوعبويصخشلالعفلابفارتعاللدادعتسالايهةيلوؤسملا
يقالخألاىنعملابوهف،نيرخآنعوهسفننعةيلوؤسملاهتايحيفصخش
،ةيلوؤسملاحلطصمركذيالسدقملاباتكلانأعمو.لقتسملكشبفرصتي
ةلماشةيلوؤسمةروصيفاميسالواهلالخنمفدهتسملاعضولاركذيهنكلو
فقوملااذهىلعلاثمريخو.)9–146:6ريمازملارفس(بيرغلاةاناعمهاجت
.)37–10:25اقولبسحبليجنإلا(عوسيهلاقيذلاحلاصلايرماسلالثَموه
هتلاحعمبواجتيذلايرماسلاتكّرحصوصلنيمكيفعقويذلارجاتلاةاناعمف
.ةدعاسملاهلمّدقوههاجتةيلوؤسمبرعشوةجرحلا

٣٩٧ةيلوؤسملا



ةأشنقايسيفاًيسيئراًحلطصمةيلوؤسملاحلطصمحبصأنيرشعلانرقلالالخ
اهيفدوسييتلاةثيدحلاتاعمتجملايفف.نيببسلكلذو،ةيحيسملاقالخألاةيرظن
ةعضبنوضغيفًالئاهاًعسوتيناسنإلالمعلاتاناكمإتعسوتايجولونكتلاوملعلا
اًنكممدعيمليتلاواهتايمانيدويقالخألالمعلاتالاحديقعتىلإىدأاذهو.دوقع
نأعمو.تابجاولاوتامهملانم،ةقدب،ددحمراطإبمئالملكشباهتهجاوم
ددصلااذهيفهنكل،هذهكتابجاووتامهملّمحتنمضتيةيلوؤسملاحلطصم
مدعةلاحو)يقالخألا(لمعلاةلاحعمهلمشنكميامدنع،كلذنمرثكأىلإلصي
رخآاًببسكانهنأامك.لعافلاةيلوؤسمتحتهعضوواًضيأاهلةقفارملانيقيلا
لكشلابريبعتلانمنّكمتحلطصملااذهنأيفنمكيةيلوؤسملاحلطصمحاجنل
نيبهيدلةرتوتملاةيلخادلاةقالعلايفناسنإللرصاعملايتاذلامهفلانعلثمألا
هنوكوهتاذليصخشلاهمالستسانيبتافرصتلاىوتسمىلعو،ةيعبتلاوةيرحلا
،ىرخأةهجنمو،ةيرحلاديدجتةهجنمينعيةيلوؤسملالمحتنإ.اًيهلإاًقولخم
ىقلتيامدنعو.ةددعتملااهتايعبتلكباهليكشتواهلوبقوةايحلاتابلطتمةهجاوم
ال،ةيلوؤسملالّمحتةدارإنماًعبانيقالخألاهاوتحملقتسملايناسنإلالعفلا
تايناكمإةفرعمبيأ،جضانبولسأبامنإو،يفسعتلكشبهتيرحناسنإلاسرامي
ةيتاذلاةيلوؤسملاباًروعشواًجضنهعفادنوكييذلالعفلاو.اهتايعبتوهتايحدودحو
لب،بسحفسفنلانعسيل،ةيلوؤسملالمحتلدادعتسالانمضتيعونلااذهنم
.يررحتكولسدرجمنمدعبأنوكيو،اًضيأعمتجملاونيرخآلانعو

ربورغرتنوغسناه
.ريمضلا؛ةيرحلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيلوؤسملا
ةوقورايتخإلاةيرحولقعبعتمتينئاكك،ناسنإلامازتلاةيلوؤسملالمحتبدصقي
نيبةقالعلاىلعاًظفاحمةيلوؤسملاىلإريشينآرقلاف.هلامعأبقاوعب،ةميزعلا
،ةهجنمهتافرصتيفناسنإلليساسألاهجوتلافصيوهو.ةرخآلاوايندلاةايح
دعت.ناسنإلادنعرايتخإلاةيرحبطبترملامزالملارصنعلاىرخأةهجنمو
ةروسنم72ةيآلايفدرواماذهو،هدرفمباَهلمحُناسنإلاَلَّبقتًةنامأةيلوؤسملا
تراشأاماذهو،ًةفداهًةايحناسنإلاحنمتًةياغةيلوؤسملاقلختامك.33بازحألا
بناوجنمنيبناجىلعنآرقلادكؤيامك.75ةمايقلاةروسنم36ةيآلاهيلإ
يفركذاماذهو،ةيدرفةغبصلمحتةيلوؤسملانأوهلوألابناجلا،ةيلوؤسملا
يناثلابناجلاو.17ءارسإلاةروسنم36ةيآلاو،2ةرقبلاةروسنم141ةيآلا
،29توبكنعلاةروسنم2ةيآلايفدرواماذهو،ءالتبإلاناسنإلاقلخةلعنأوه
صخشلكلمحتي،نيأدبملانيذهلاًقبط.51تايراذلاةروسنم56ةيآلاو

ةيلوؤسملا٣٩٨



نعىفعُيناسنإلانأىلأنآرقلاريشيامك.ةيندبلاوةيلقعلاهتاردقلاًقفوةيلوؤسملا
286ةيآلايفدرواماذهو،هاركإلاوأأطخلاوأنايسنلاةلاحيفهلامعأةيلوؤسم
رسفيفمالكلاخيراتامأ.48حتفلاةروسنم17ةيآلاو،2ةرقبلاةروسنم
نمبكرتتةيلوؤسملانأةلزتعملاىريثيح،فلتخملكشبةيلوؤسملا
كلذنممهفُيو.رايتخإلاةيرحىلعموقتاهنألكلذو،لمعلاوملِعلاامه،نيرصنع
اذهو.صخشلاهبمزتلملالمعللةيساسألاةيضرألالثميةيلوؤسملارومأبملِعلانأ
قّرفتكلذلجأنم.يحولاولقعلا:نيردصمىلعيمالكلاروظنملانمزكتري
هذهءادألمَدختُسيًالثملقعلاف.يوامسلافيلكتلاويلقعلافيلكتلانيبةلزتعملا
ةحلصملاةاعارمو،تايرورضلانمةرورضيهو،هللاةفرعميهو،فئاظولا
تامرحمورماوأاهيلعموقتيتلاةيقالخألادعاوقلانأامك.دِسفملاكرتوةماعلا
مهفتالةاكزلاوموصلاوةالصلاكةيرئاعشلاضئارفلاامنيب،لقعلابالإكَردُتالهللا
تايلوؤسممهأنمّدعتهللاةفرعمنأاًضياةلزتعملاءارآنمو.يحولاةطساوبالإ
.ناسنإلا
اهغيلبتعقياليتلاةيهلإلاةدارإلاموهفمبًالصتماًريسفتةيلوؤسملاةرعاشألارسفي
،ةيلقعلاةفرعملاىلعةمئاقتسيلةيلوؤسملانأنوريمهف،لسرلاقيرطنعالإ
.فيلكتلااهيلعزكترييتلاةينيدلادعاوقلليئاهنلاوقلطملاردصملاوههللانألب
يسيئرلاببسلانأامك،يحولاتاعيرشتمهفوهللاةفرعميفلقعلارودرصحني
لصويحولانأللب،لقعلاببوهومهنألسيلهللاهاجتةيلوؤسملاناسنإلالّمحتل
ةيآلاو،17ءارسإلاةروسنم15ةيآللاًقفو،ةيرعشألافصتكلذلجأنمو.هيلإ

لزنيمليتلابوعشلابتلحيتلاةيخيراتلاثراوكلا،4ءاسنلاةروسنم165
لحارمربتعُتيتلاتارتفلاهذهيفو.يحولاعاطقناتارتفاهنأبيحولااهيلع
.نيدلاهاجتهتيلوؤسمنمناسنإلاءافعإمتيةرعاشألالبقنمةيلاقتنا
ةروكذملاةينآرقلاتايآلايفمهركذمتنيذلالسرلانأةيدرتاملاىرت،لباقملايف
ةليسوربتعُييذلالقعلاىلعدنتستةيلوؤسملانألكلذو،لقعلامهبدصقُيهالعأ
،هللاقلخهنأبةياردىلعلقاعناسنإلكنوكياذهبو،أطخلاوحيحصلانيبزييمتلل
تادابعلانأامبو.هللادوجوبوجوةقيقحةفرعمليعسلابهفيلكتمتكلذلجأنمو
اذهبو،نأشلااذهيفةيلوؤسمدجوتالهنإفلقعلابفرعُتنأنكميالةيرئاعشلا
.ناسنإللةمهملارومألانملامعألابطقفقلعتملايحولاعاطقنإنوكي
ركفلايفلقعلاوةيلوؤسملالمحنيبةلصكانهنألوقلانكميراصتخالابو
.لقعلاماوقيحولاربتعُيقايسلااذهيفو،يمالسإلا

نالسآميهاربإ
.لقعلا؛رشلاوريخلا؛ريمضلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم

٣٩٩ةيلوؤسملا



)ةيحيسمرظنةهجونم(اّيسملاوأحيسملا
بقلميدقلادهعلايفًالصأيهو«تيزلابحوسمملا»ينعت«حيشم»ةيربعلاةملكلا
ةسدقمةيلمعراطإيفرّطعمتيزباًكولممهنوحسميةنهكلاناكنيذلااذوهيكولمل
لمحيهيلعءانبو.)39–1:34لوألاكولملارفس؛2:4يناثلاليئوماصرفس(
ريمازملاباهنراق؛اهريغو24:7لوألاليئومصرفس(«برلاحيسم»بقلكلملا
لقُنذإ.بقللااذهىلعلّوحتأرط).م.ق538–587(يلبابلايبسلاعمو.)2:2
ناكيذلا،)45:1ءايعشإرفس(شروقيسرافلاكلملاىلإيرخفبقلكًالوأ
لّكشتميدقلادهعلانمةريخألاةبقحلايف.يلبابلايبسلانمليئارسإقلطيس
ررحيذلاكلملادوادةلالسنمّصلخمراظتنايأ،«حيسمللدوهيلاراظتنا»
اهنمو،ةيكلملاتايصخشلابناجىلإو.كلُمـلادّدجوةيبنجألاةنميهلانمهبعش
همالآوحيسملاتومامأ.اًضيأةيوبنوةيتونهكتايصخشرهظتدق،اًضيأةيركسعلا
ديدجلادهعلارافسأنأنيحيف.حيسملاعوسيءيجملبقةفورعمنكتملفةيريفكتلا
.دوادةلالسلدوعتةيكلملاحيسملاةيصخشنأىلعاًساسأموقت
ال«سوتسيرخ»ةينانويلاةخسنلايفو،يرصانلاعوسيىلإلقتناحيسملابقل
عوسيناكنإدكؤملاريغنمو.اًضيأملعمساكهمادختسامتلب،بسحفاًبقلربتعي
14:61سقرمبسحبليجنإلايفتايآلايفليقاممغرحيسملاهنأفرعيهسفن
نالعإوحصفلادعبنكلو.لدجللريثماًضيأدوادلسننمهلصأنأامك.اهدعبامو
نراق(حيسملاباًفورعمعوسيحبصأ،هتمايقيفرهظيذلاهـللاتوكلميفهناطلس
ةيمورىلإلوسرلاسلوبةلاسرعم14–7:12يناثلاليئومصرفس:يفتايآلا
لاعفأاهنأىلعهتازجعموهميلاعتوعوسيلامعأرِهظُتليجانألاف.)اهدعبامو1:3
؛29–8:27سقرمبسحبليجنإلاو؛11:2ىتمبسحبليجنإلا(رظتنملااّيسملا
ام(ءافخلايفًالوأثدحينأيغبنياذهنكلو،)7:31انحويبسحبليجنإلاو
اقولبسحبليجنإلا(ملأتينأاّيسمللاًضيأدبالنكلو.)يناحيسملاّرسلابىمسي

يفيروثلايسايسلابناجلاامأ.)اهدعبامو3:18لسرلالامعأ؛46–24:26
.)23اقولبسحبليجنإلا(حضاولكشبهضفرمتدقفديدجلادهعلا

تينرأنترام
.ملألا؛عوسي؛هوهي:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةّيحيسملا
)بهاذم،فئاوط،سئانك(تاهاجتالانمريبكددعلعماجحلطصميهةّيحيسملا
ةفلتخملااهتايرظنمغر،ةنايدللسّسؤموةّيعجرمكحيسملاعوسيىلإدنتست
أدبي.نمؤميرايلملايلاوحاذهانموييفاهعومجمّمضيو،ةّيميظنتلااهتاّيلكيهو
هتدالولنيثالثوثلاثلاوأنيثالثلاماعلايفعوسيتومدعباًديدحتةّيحيسملاخيرات

ّايسملاوأحيسملا٤٠٠



ّينامورلامكاحلاةطلسناّبإتوملابهيلعمكُحهّنأدوهيلاهعابتأنلعأامدنع
عوسيماقأهللاّنأو،ةّيدوهيرئاودنمضيرحتب)36–26مكح(ّيطنبلاسطاليب
ّصلخملااّيسملاهّنأو،اًّيحىحضأفتوملانمبيلصلاىلعتاميذلاّيرصانلا
ثّبشتو.تاومألاوءايحألانيديلنامزلاةياهنيفدوعيسيذلاودوهيلاهرظتنييذلا
ةّيروطاربمالاءاحنأعيمجيفةلاسرلاهذهبريشبتلامهيلعّنأمهناميإبعوسيعابتأ
.رمألاىضتقانإءادهشَتوملاوّةينامورلا
ءاحنأعيمجيفدوهيلانيب،ءاسنوًالاجر،اًعابتأةعيرسةروصبةلاسرلاتدجودقل
ىلإمامضنالااودارأنوّينثوودوهيريغاهدعبيتأيلّةينامورلاةيروطاربمالا
عوسينمنيبّرقملابرقأنيبفالخأشنو.حيسملاعوسيبةنمؤملاةعامجلا
نماولّوحتنيذلانيدتهملاناتخبجاولانمناكاذإامةلأسمنأشب)لسرلا(
دعاوقبمازتلالامهيلعناكاذإامو)ّصلخملااّيسملايأ(حيسملاعوسيىلإّةينثولا
يلاوح(لسرلاعمجمبىّمسياميفنيبّرقملاءالؤهلعامتجايفو.ةّيدوهيلالكألا
نيّيحيسملاىلعناتخلاضرفمدعبحجنينأسلوبعاطتسا،)داليملادعب50ماع
ةوطخلّوأبمايقلاّمتاذهبو.مهيلعّيدوهيلالكألادعاوققيبطتمدعبونّيينثولا
ميلشروألكيهرامددعبىرخأتاوطخاهتعبت،ةّيدوهيلانععوسيةكرحلصفل
ليئارسإةنايدثرإعيزوتنمعونّمتذإ،داليملادعب70ماعلايفنامورلالبقنم
البنيّيناملعلانمةنايدىلإترّوطتةّيدوهيلاف:ةّيحيسملاوّةيدوهيلاىلعةميدقلا
ةّيماسلاةّينثإلاهسفنيفعمجياًسّدقماًباتكتحضأ،ةنهكالولكيهيفةدابعسوقط
ةفسلفلاىلعاهدامتعانمرثكأةّيقيبطتلاةيحانلابتّمتهاوسّدقملادوهيلاباتكو
ةميدقلاليئارسإيفةدابعلاديلقتتعباتدقفةّيحيسملااّمأ.ريشبتلانعتفّقوتو
ةغل)هنيوك(ةّماعلاةّينانويلاةغللاتدمتعاو،ّيمرهلكشيفتونهكلاميظنتب
ةفسلفلاتجمدوةّينيعبسلاةمجرتلابسّدقملادوهيلاباتكتأرقو،ةّيسقط
لبق20/10يلاوح(ّيردنكسلانوليفّيدوهيلااهلّثممكلذيفامب،ّةينانويلا
لقحيفاًطشانوعوسيلاًرصاعمناكيذلا)حيسملادعب40/50–حيسملا
ّيدوهيلادبعملايفساّدقلاةمدخيفةكراشملانعةّيحيسملاّتلختو.ريشبتلا
هتلالدحيضوتوهميلاعتوعوسيةايحلوحريسافتلاتنّوك.ّةيملاعةنايدتحضأو
ةمجرتلاعمتلّكشوديدجلادهعلابيّمُسباتكيفاهصوصنتعمُجةدئارتاباتك
تاليوأتلريبكلاددعلاداقو.سّدقملاّيحيسملاباتكلا)ميدقلادهعلايأ(ةّينيعبسلا
رصيقلاماقف،اهحيضوتةرورضىلإىّدأام،ةضقانتمتالوقمىلإعوسيةلالد
يفةعورشمةنايدةّيحيسملابفرتعايذلا،)337–306مكح(نيطنطسق
رارقىلإلّصوتللةفقاسألاعيمجلعامتجاىلإةوعدلاب،ّةينامورلاةّيروطاربمالا
)373–295(سويسانثأهاجتالّوألا،ناهاجتاعامتجالايفناكو.نأشلااذهيف
سويرآناكرخآلاهاجتالاو،هللاعمةدحاوةلزنميفعوسيّنأبدقتعييذلاهعابتأو
هّنكلوقلخلايفةجردىلعأىلعفقيعوسيّنإلوقييذلاهعابتأو)336–260(

٤٠١ّةيحيسملا



ىلعسويرآةنادإتّمتوهسفنسويسانثأهاجتاضرفو.اهسفنهللاةلزنمنمسيل
لخادفينعماسقنالوصحىلإاًقحالىّدأيذلارمألا،ةّللضمةديقعبحاصهّنأ
ةهجنم)داليملاددعب325(ايقينعمجمةّيبلاغهافرطناكةّيحيسملاةنايدلا
ةرتفلايفلّكشريخألافرطلااذه.ىرخأةهجنمسويرآبنودتقملاموصخلاو
ةّينمرألاةسينكلالاثملاليبسىلع(قرشلايفةّيحيسملاسئانكلافلتخمةقحاللا
ّيثولاثموهفمىلإمهميلاعتنّويكلملارّوطنيحيف،)ةّيطبقلاوةّينادلكلاوةّينايرسلاو
الإ.)نبالايأ(اًّقحاًهلإواًّقحاًناسنإعوسيهيففرعُي)سدقحور–نبا–بآ(هلل
،ةفلتخمةّينيدوّةيعامتجاوةيسايسبابسألنيّيكلملانيبةريبكتارّتوتتلصحهّنأ
يذّيسكذوثروأاقرشنيبابوروأبفصاعلاةّيحيسملارّايتتّتفتاهتجيتنتناك
امورفقسأةطلستحتّينيتالبرغوةكراطبلاةطلستحتةّيميلقإسئانك
نورقةسمخيلاوحدعبيأ،1054ماعيفةّيئاهنلاةعيطقلاتلصحو.)ابابلا(
.ّةيقرشلاسئانكلاونّييكلملانيبلّوألاريبكلاماسقنالاىلع
بابسألةّيبرغلاةسينكلايفةّيلخادتابارطضاتلصحىرخأنورقةسمخدعب
ديدجماسقنااهتجيتنتناك،اموريفابابللةمظاعتملاةّيدايقلاةنميهلااهرخآسيل
ةّينامورةسينكوّينامرجلاعباطلااهيلعبلغيةّيتنتستوربةّيحيسمنيبروهظ
رصعللجالبناهّنأىلعريخألاوثلاثلاقاقشنالانوريثكرّسفي.ةّيكيلوثاك
يفّتلحليصأّيطارقميدجذومنتاذتاميظنتلانمًالاكشأّنأل،ثيدحلا
،هسأرىلعابابلافقييذلاّيمرهلاّيتونهكلالسلستلاناكمةّيتناتستوربلا
ةّيمرهلاةمايسلاتضفرونينمؤملاعيمجتونهكىلعتدّدشةّيتناتستوربلاف
.ّماعلكشب
يفقيقدتلاوملعلاعملماعتلاةقيرطيفاًحضاوثيدحلارصعلاجالبناودبيو
ةّيلخادتاعزانمىلإعقاولايفىّدأيذلارمألا،ةّيحيسملاخيراتوسّدقملاباتكلا
.نيّيلاربيللاراّيتونيدّدشتملاراّيتنيبعارصلايفّتلجتّةيتناتستوربلالخاد
يهكلذىلعةلثمألاو؛تارّوطتلااذهنعلزعمبةّيكيلوثاكلاةسينكلانكتملو
يناثلاّيناكيتافلاعمجملاو،نيرشعلانرقلاةيادبيفديدجتلالوحراديذلالادجلا
–1963(سداسلاسلوبابابلالبقنملادجلااذهعملماعتلاو)1965–1962(

سداسلاسوتكيدنبابابلاو)2005–1978(يناثلاسلوباّنحويابابلاو)1978
يتلاديدجتلاتاعارصنعىأنمبةنايدّةيأَقبتملو.)2013–2005(رشع
يتلالودلايفةّيوقوةنّطوتماهنوكةّيحيسملاةنايدلالخادةّصاخاهلقثبيخرت
مولعلاجئاتنعملماعتلاةقيرطىلعيرسيرمألااذه.ديدجتلاةبتعةّمقىلعفقت
،ضرألاةّيزكرملباقمسمشلاةّيزكرملاثملاليبسىلع(ةثيدحلاّةيعيبطلا
ديورفدنومغيسلاثملاليبسىلع(سفنلاملعو)ءايحألاملعلاجميفرّوطتلا
ايجولونكتوّةيسنجلاةايحلالاثملاليبسىلع(قالخألاملعو،))1939–1856(

ّةيحيسملا٤٠٢



،نيسنجلانيبةاواسملالاثملاليبسىلع(ّيعامتجالاماظنلاو)ةئيبلاملعوتانّيجلا
.)ّيعيبطلاجاوزلاباًّيسنجنيذاشلاةايحلّةينوناقلاةاواسملاو
لوحتاراشإبناجىلإف،ًالبقتسمةّيحيسملاهيلإلوؤتسامبنّهكتلابعصلانمو
نّيبتيخيراتلاىلعةرظنءاقلإدّرجمبو.راهدزالالوحتاراشإاًضيأكانهراثدنالا
يفهسفنرمألايرسيو.ترهظةديدجىرخأوترثدناّةيحيسمتاسّدقمّنأ
.هعنموأءاقبلانمضدقميدقلابكّسمتلاضعبنإذإ،ةسكاعملاّةيعضولا
نودنمىقبيالانمايأيفرارقنمسيلف،تالامتحالاىلعاًحوتفملبقتسملاىقبيو
.نكيملوأاًيدجمناكرارقّيأاًقحالنّيبتيسهّنإالإ،تاعبت

ستنأرتيب
؛ةّيزيفونوملا؛حيسملا؛ةّيدوهيلا؛عوسي؛سدقلاحورلا؛دايعألا:ةلصتاذعيضاوم
.يناثلايناكيتافلاعمجملا؛ثولاثلا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيحيسملا
لهأوأ،ليجنإلالهأوأ،ىراصنلابيحيسملانيدلايعبتمميركلانآرقلاتعني
نمباتكلالهأو،نونمؤملانآرقلايفَرِكُذدقلف،باتكلالهأوأ،بيلصلا
ةميركلاةيآلامهيفتءاجثيح.ضعببناجىلإاًضعبدوهيلاو،ىراصنلا
َِهّللٱِبَنَماَءنَمَنيـِبٰـَّصلٱَوٰىَرٰـَصَّنلٱَوْاوُداَهَنيَِذّلٱَوْاُونَماَءَنيَِذّلٱَِّنإ﴿:ةيلاتلا
مُهَالَومِهَيلَعٌفوَخَالَومِهِّبَرَدنِعمُهُرَجأمَُهلَفاًِحلٰـَصَلِمَعَوِرِخَألٱِموَيلٱَو
تقولايف.)69ةيآلا5ةدئاملاةروس:رظنا؛62ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾َنُونَزحَي
مارتحإلاوبحلاهؤلماًديرفاًثيدحميرمهمأوىسيعنعنآرقلاهيفثدحتييذلا
ىسيعنماولعجمهنألنييحيسملانآرقلادقتني،)51–42ةيآلا3نارمعلآةروس(
؛75،79،85ةيآلا2ةرقبلاةروس(ليجنإلافيرحتباوماقوً،اهلإيبنلاوناسنإلا
4ءاسنلاةروس(مهيلإلزُنأيذلاباتكلااوريغو،)78ةيآلا3نارمعلآةروس
ةيآلا5ةدئاملاةروس(اًضعباوسنو،ليجنإلايفءاجامماًضعباوفخأف،)171ةيآلا

14–15(.
نمسكعلاىلعو،ىرن،ىسيعيفتءاجيتلاميركلانآرقلاتايآلمأتنامدنع
اًضيأميركلانآرقلاركذيو.هيبنوهللادبعبهفصودقنآرقلانأب،يحيسملاموهفملا
دَصُمَو﴿هلوسروهللادبعهنأىلعددشهنأبىسيعناسلىلع

لاًقِّ
ِ
َنِمَّىَدَيَنيَباَّم

ََهّللٱْاوُقَّتٱَفمُكِّبَّرنِّمٍةَياـِبمُكُتئِجَومُكَيلَعَمِّرُحىَِذّلٱَضعَبمَُكلَّلِحُِألَوِةۖروَّتلٱ
3نارمعلآةروس(﴾ٌميِقَتسُّمٌطٲَرِصاَذٰـَهُهوُُدبعٱَفمُكُّبَرَوّىِبَرََهّللٱَِّنإِنوُعيَِطأَو
دقنييحيسملانأالإةحضاولاىسيعةلاسرنممغرلاىلعو.)51–50ةيألا
هللاولعجكلذبو،اًهلإ،ميركلانآرقلايفءاجامكو،هيلإهللاهعفرنأدعبهولعج
ةديقعتأشنكلذبو،سدقلاحورلابداقتعإلااذهلدعباميفاوفاضأو،اًكيرشىلاعت

٤٠٣ةيحيسملا



5ةدئاملاةروس(رافكلابمهتعنواهبنمآنملكفنعونآرقلااهركنأيتلاثولاثلا
،ءيشيفةيحيسملانمتسيلاهنألكلذوةنبهرلااًضيأركنأو،)73–17،72ةيآلا
اهتياعرقحاهوعرامفهللاناوضرلينلدعباميفةيحيسملاىلعتلخُدأامنإو
دهزلانعةرابعةيادبلايفةنبهرلاتناكدقلف.)27ةيآلا57ديدحلاةروس(
كلذاولغتسانابهرلاضعبنكلو.ملاعلالازتعاوةيناسنإلاتابغرلانعيلختلاو
الوديقريغنممهوعاطأومهلاوغصأوهللانودنماًبابرأسانلامهذختاثيح
زكريميركلانآرقلاداقتنانأبلفغنالأبجينكلو.)31ةيآلا9ةبوتلاةروس(طرش
.كلذميمعتيغبنيالاذهلوةيحيسمللةرخأتملاةميدقلاروصعلاتاروصتىلع
دقلف،نييحيسملالكىلعهداقتناممعيالميركلانآرقلانإفكلذىلإةفاضإلاب
نيذللةدوملانودبيونوربكتسيالنابهرونيسيسقنعثدحتامةلمجيفثدحت
مهنييحيسملانأىلعدكؤينآرقلانإفكلذبو،)82ةيآلا5ةدئاملاةروس(اونمآ
.ءانثلالكمهيلعينثيو،مهلةدومرثكأونيملسمللبرقأمهو،باتكلالهأنم
نيبميمحلابراقتلاةلصاوميفعناميأكانهسيلفميركلانآرقلاىلإاًدانتساو
.رضاحلاانرصعيفنيملسملاونييحيسملا

رتاقدمحم
.ثولاثلا؛باتكلالهأ؛ميرم؛بحلا؛ىسيع؛ليجنإلا؛نايدألاراوح:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(رهطملا
اهيفّمتيميحجلانعةفلتخمةلحرمكىطسولاروصعلاذنمرهطملاموهفمعاشدقل
هللاملاعىلإلوخدلالبقتوملادعب)حاورألاطقفوأ(ةأطخلاسانلاريهطت
نمديدعىلإموهفملااذهضّرعتتقولاكلذذنمو.)ةّنجلا(كرابملاّيوامسلا
لالخنمةئطاخلاريسافتلاىلإريبكلكشباهبابسأدوعتيتلامهفلاءوستالاح
توهاللاضفردقو.سدقملاباتكلاجراخنمةمداقلاةّينيدلاةّيخيراتلالماوعلا
مادعنالنيّفوتملاىلعحلاصلالمعلاوةالصلارثأورهطملاةركفيتناتستوربلا
رفسيفطقف.سّدقملاباتكلايفحيرصلكشبةرابعلاهذهلساسأدوجو
ةمايقلالبقىتومللريهطتةراّفكلوحثيدحلارودي45–12:42يناثلانييباكملا
«رانبامك»صالخنعثّدحتيسلوبّنأامك،ءايحألانمتابلطبةبوحصم
ّلكّيتوهاللامهفلايفأطخّدعي،لاحّيأىلعو.)3:15ىلوألاسوثنروك(
هتومدعبلماكلكشبَناسنالااهبهللالبقييتلاةّصلخملاةمعنلاّنأربتعيرّوصت
اهبموقييتلاتاءادإلالاكشأنملكشّيأوأرهطملاربعةيقنتلاةجيتنيه
.هللانمةبهطقفوهّيدبألالامتكالاف.ءايحألا
اهيفرّرحتيةجّردتمّةيلمعاهنوكبّيباجيإلاىنعملابتوملادعبةيقنتلاريسفتنكمي
ةئيطخلااهتنّوكواهبتبّبستيتلاهتامواقمنم)ةملؤمةقيرطباًضيأ(ناسنإلا

رهطملا٤٠٤



لامتكالاكلذىلإناسنإلاصخشةدايقّمتتسيلاتلابو.هتايحريسءانثأةّيصخشلا
اًّيئاهنةّيدبألاةداعسلايفةكراشملاهنكميثيحب،ساسألايفهللاهدارأيذلا
.ةّبحملاهلإعمداحتالاةطساوب

رنروتنترام
.ةّنجلا؛ميحجلا؛ةمعنلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةزجعملا
ماعلكشب)أ
اًرييغتناسنإلاةايحيفثدحُتيتلاثادحألاوتاربخلاكلتيهةزجعملابدوصقملا
نكمينأوأ،ثادحألاوتاربخلاهذهلاًببسهسفنوهنوكينأنود،اًمساحاًيباجيإ
.لثامملاجميفثداوحريسفتلمدختسُتامًةداعةيفسلفتالوقملالخنماهمهف
ريسفتمت،ثيدحلارصعلايفةيعيبطلامولعلاروطتلةجيتنكو،هنأنيحيفو
ةردقلاريثأتلالخنمةعيبطلانيناوقلليطعتاهنأبيساسألكشبتازجعملا
نعءايحأنيلثممىتحوأنيرخآنيسيدقوأءارذعلاميرمةطساوباًبلاغ(ةيهلإلا
ريثكبعسوأاًيساسأاًمهفكلتمتسدقملاباتكلارافسأتحبصأ،)ةسينكلا
يفهنعريبعتلاًالصأمتيالسدقملاباتكلايفتازجعملابناميإلاو.تازجعملل
مهؤاّرقوةسدقملارافسألابّاتكناكامك.يروصيوغلقايسيفلب،يملعقايس
ةيعيبطلاثادحألاتافيصوترّوصتىلعةردقملانوكلمينولازيالنورصاعملا
ةايحلاعقاوليدوجويلخادرييغتنعريبعتلالاكشأنملكشكاهمهفوةيجولويبلاو
يف(تازجعملاحبصتاذكهاهريسفتلالخنمو.ناميإلالعفيفناسنإلاهلانييذلا
اهنيناوقىلعواهتاذىلعةقلغنمتسيلناسنإلاةايحنأنعريبعتلا)سدقملاباتكلا
ةحتفنمنوكتديدجلبقتسمىلإاهلقنتنأنماًمئادهـللاةيطعاهنّكمتلب،ةيضرألا
ناسنإلاةايحللبقتسمالوىنعمالهنأةربخىلجتتتازجعملابناميإلايفو.هيلع
نمةمايقلاربتعتكلذل.ةتحبةيويندتامسلظيفةنكممريغهتايحودبتامدنعالإ
ةفرعملارهظتاهيفف:ةيرهوجاهرثكأويحيسملاناميإلايفةزجعمربكأتوملا
ةايحءلمىلإعلطتلاوهيلعبلغتلانكميةايحللةيعيبطدودحكتوملانأبةيناميإلا
صصقربتعتو.ءيشالنمةقيلخلايفةايحلاثعبيذلاهـللاةوقلالخنمةيدبأ
يفىتح،ناسنإلاناكمإبهنأنعاًريبعتاهرهوجيفيحيسملاديلقتلايفتازجعملا
ءاجرلاءلمبوديدجنماًضيأملاعلااذهيفهتايحأدبينأ،لشفلاتاظحلبعصأ
ىلعتازجعملامهفُتالكلذىلعءانبو.ناميإلاباهايإهبهييتلاهـللاةوقلالخنم
ةايحيفناميإللةديدجقلخةوقنعريبعتكلب،ةعيبطلانيناوقلليطعتاهنأ
.ناسنإلا

٤٠٥ةزجعملا



ةيديكأتلاةزجعملا)ب
هـللالامعأاهنأىلعلوألاماقملايفيحيسملايباتكلاديلقتلايفتازجعملامهُفت
،كانهكلذىلإةفاضإو.طيسولَبِقنماًضيأاهمامتإنكمييتلاةيصالخلا
ةطساوبثدحتتايآبىمستامةلسلس،تازجعملانمةصاخةيعرفةعومجمك
ىسومركذدقف.هـللالبقنملسرم)هتلاسروهلامعأ(هنأىلعةقداصمكطيسو
رفس(هبعشمامأهتمهمليتابثإويديكأترودبموقتلهذهكةوقتايآوأةيزمرتايآ
ةفيلخللنكميامك.)13–7:8جورخلارفس(نوعرفمامأوأ)31–4:8جورخلا
قشلالخنمف:ةيديكأتةزجعملالخنمهتيعرشىلعدكؤينأيبنيأليعرشلا
ءايبنألاةقلحيفهناكمذخأينأعاطتسا،ايليإءادرةطساوبندرألارهنهايمعشيلأ
تازجعمعوسيىلإةبوسنملاتازجعملامظعمربتعت.)2:14يناثلاكولملارفس(
عوسيفقومناكو.ةيوناثةيمهأكطقفةيديكأتتازجعمكو،ىلوألاةجردلابءافش
ىتح،اًضيأاًدقاناًفقومديدجلادهعلاةداهشلاًقفوةيديكأتلاتازجعملاهذهلثمنم
.)8:12سقرمبسحبليجنإلا(ةنيعمفورظيفاهضفريببسلااذهلناكهنأ
ىلعدمتعيمهناميإلعجنمسانلاعنمكلذبديريعوسيناكحجرألاىلعو
ىلعةقداصمكءاجنيطايشللعوسيدرطجاردإنأعمو.هذهكةيديكأتتازجعم
سقرمبسحبليجنإلا(تمصلامازتلامهنمبلطهسفنتقولايفهنأالإ،هـللهتونب
انحويبسحبليجنإلايفةيديكأتلاتازجعملاتبستكادقو.)اهدعبامو1:24
يهلإلاهدجمراهظإىلعوعوسيلهلاسرإىلعهـللانمٍةداهشكاًيباجيإاًمييقت
دقيحيسملاناميإللاًقفويحولانأامبو.)11:4و2:11انحويبسحبليجنإلا(
ىنعملابةيديكأتتازجعمةيأكانهنوكينأنكميالف،حيسملاعوسيعممتتخا
.عوسيةمايقدعبةملكلليقيقحلا

رنروتنترام
.يحولا؛ناميإلا؛)تايورخألا(ايجولوتاخسالا؛ةيهلإلاةردقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةزجعملا
ىلإيمريةينوكلاثادحألايفةيهلإلاةردقلالخدتنأةينيدلاديلاقتلانمريثكلاىري
ريغريذحتو،نينمؤملاناميإةيوقتو،ةينيدلاةقيقحلاديكأـتاهنم،فادهأةدعقيقحت
نمزربتةيوامسلاتانايدلايفاًبلاغرهظتيتلاةزجعملانإ.مهتبقاعمونينمؤملا
ديلاقتلايفتازجعملاميهافمنمو.اهزيمتوةوبنلاةيصوصخيمالسإلاروظنملا
لاعفأوثادحأةطساوبهللامهافطصانيذلاءايبنألاةدناسموتابثإةيمالسإلا

ناسنإلاامأ.ةعيبطلانيناوقاًتقؤميغلينأنكمياذهو،يهلإريثأتنمةرداص
.اهديلقتوأةزجعمثادحإىلعةردقلاكلميالف،ءايبنألاسكعىلع،يداعلا
ّمتدقو.ثيداحألايفالونآرقلايفاللمعتستملةزجعملاةملكنأركذلابريدجلاو

ةزجعملا٤٠٦



اماذهو،تامالعلابهللامهثعبءايبنألانأىلعنهربتيتلاةيداعلاثادحألافصو
،7فارعألاةروسنم108ةيآلاىلإ106ةيآلانمو73ةيآلايفًالثمهدجن
ةملكتركذو.28صصقلاةروسنم35ةيآلاو،11دوهةروسنم96ةيآلاو
ةروسنم32ةيآلاو،7فارعألاةروسنم73ةيآلايفةزجعملاىنعمبناهربلا
يفلمعتستناطلسلاةملككلذك.4ءاسنلاةروسنم153ةيآلاو،28صصقلا
76ةيآلايفقحلاةملكاًضيأيتأتمث.ةزجعملاىنعمب11دوهةروسنم96ةيآلا
ةيآلايفناقرفلاةملككلذكو.ةزجعملاىنعمىلإريشتيتلا10سنويةروسنم

ءايبنألاةوبنىلعدكؤتتازجعمنعنآرقلاربخيامك.2ةرقبلاةروسنم53
نم32و31ةيآلاو،3نارمعلآةروسنم49ةيآلايفءاجاماذهو،نيقباسلا
ةرابع.تازجعملاةطساوبسانللهتردقرهظأهللانأىتح.28صصقلاةروس
راودأنمو.ءايبنألانميبننمةرداصةزجعملانأدكؤتةيزاجميهيبنلاةزجعم
.هتدناسمويبنلاةوبنرارقإهللالاعفأنمدعتيتلاةزجعملا
ىلعسانللحيضوتلااًبلاغفدهيتازجعملابمايقلاىلعةردقلاءايبنألاءاطعإنإ
نأامك.ةعيبطللقراخوهامثدحُينأىلعرداقهنأوهلاعفأبدجومهللانأ
هتعزندقفيرركتملاثدحلانألكلذو،رركتتاليبنللتيطعأيتلاةزجعملا
.ةيداعلارومألانمهراركتبحبصيوةعيبطللةقراخلا
ثادحألايهو،ةيسحلاةزجعملاًالوأ:تازجعملانمفانصأةثالثنيبمالكلاقرفي
يحولاتازجعمامأ؛ساوحلاقيرطنعاهتفرعممتتيتلاةعيبطلانوناقلةقراخلا
كانهو.لزنُملايحولاىلعةمئاقيهو،ةيلبقتسمثادحأنعيبنلاتاؤبنتيهف
ةيرشبلاةردقلاةطساوباهكاردإنكميةينوكثادحأيهوةيلقعتازجعماًضيأ
ىلعلزنُملانآرقلانأىلعنيملسملاءاملعقفتإدقو.يقطنملاريكفتلاىلع
اًدمحمنأنوريءاملعكانههنأالإ،ةيلقعةزجعمهنأىلعهزاجعإنهربيدمحم
قاقشنالاثملاليبسىلعاهنمركذن،ةيلقعلاةزجعملابناجبةيسحتازجعمبماق
،624/2ةنسيفردبةوزغيفةكئالملاةدعاسم،جارعملاوءارسإلاةلحر،رمقلا
.ليلقماعطبسانلانمريثكعمجماعطإو
اذهو.طقفغيلبتلايفنمكتهتمهمّنأودمحمةيناسنإىلعنآرقلادكؤيكلذعمو
ىلعًةوالع.ةيسحةزجعمبمايقلاهنمدمحمموصخبلطىلعلعفدروهديكأتـلا
يفنوديريالنيذلاكئلوألةدئافيأبلجتالةعيبطللةقراخلاثادحألانإف،كلذ
حيحصلايرشبلامهفلاولقعلامهيدلنيذلاكئلوأنأنيحيف.اونمؤينألاوحألالك
35ةيآلا:ةيلاتلاتايآلايفنآرقلاهيلإراشأاماذهو،ةزجعمكنآرقلازاجعإمهيفكي
ةروسنم7ةيآلاو،21ءايبنألاةروسنم6و5نيتيآلاو،6ماعنألاةروسنم
نم49و48نيتيآلاو،26ءارعشلاةروسنم5ةيآلاىلإ3ةيآلانمو،13دعرلا

٤٠٧ةزجعملا



51ةيآلاىلإ47ةيآلانمو،17ءارسإلاةروسنم59ةيآلاو،28صصقلاةروس
.29توبكنعلاةروسنم

يآدومحم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(هللاةفرعم
ىوقلاساسأىلعقّقحتتهللاعمةقالعولاصتاةقيرطهللاةفرعمحلطصمبمهُفي
يفيرجتةريخألاف.هللاةربخوهللاةفرعمنيبزييمتلاّمتياهيفو،ناسنإللةّيلقعلا
هللاةربخنمسكعلاىلعف،اًذإ.فّوصتللاًعوضوملّكشتوةّيلاعفناةّينادجوداعبأ
نعاًمغرلمتحموئجافملكشبكلذكواًّيروعشالناسنإلاىلعىغطتيتلا
ناسنإلالواحيكاردإلاويعوللءارجإيههللاةفرعمّنإف،ةحضاولاهيمارم
ةجّردتمةفرعمبستكينأحضاولايجهنملاّيئدبملاريرقتلاساسأىلعهربع
نعجتني.ّيلبقتسملاويضاملاهكولسكلذكوهلامعأوهرهوجوهللادوجولوح
كلذلوٌّيئاهنهتعيبطيفّيناسنإلالقعلاّنأيهوهللاةفرعمبةّصاخلاّةيلاكشإلاكلذ
ةلوقميرستكلذلجأنم.هللّيئاهناللارهوجلاكاردإىلعرداقريغوهف
سيلهّنإف،كردتامدنع»:هللاةفرعملةّيساسأةدعاقك)430–354(سونيطسغوأ
تحتةّيلعفريغهللةفرعمدوجونكمملانمكلذل.)117:3.5ةظعولا(هللا
لاكشأعيمجنعاًّيرذجزيامتتةفرعملاهذهو،هكاردإىلعةردقلامدعةطيرش
ترّوطتدقل.اًّيلعفاهعوضومةفرعمىلإلّصوتتالاهنوكيفىرخألاةفرعملا
،ّيبلسلاتوهاللا:هللةّيلعفريغةفرعماذكهلتالامتحاةثالثّيحيسملاديلقتلايف
.يحولاساسأىلعهللاةفرعموةّيسايقلاهللاةفرعم
نكمملاريغنمهّنأهللاةفرعمىلعةردقلامدعموهفمنمّيبلسلاتوهاللاجتنتسي
هللاتافصتدجودقل؛وهسيلاّمعمالكلانكمينكلو،وهامبهللانعمالكلا
هنعّيئاهنلاوقولخملالامكلامدعةفصيفنلالخنمّيبلسلاتوهاللايفاهناكم
.)...خلإكردُمريغ،ّيئاهنال(
اًعبطتأشنيلاتلابف،ملاعلاقلخدقهللاّنأنمسايقلاةطساوبهللاةفرعمقلطنت
لوحتاجاتنتساصالختساقلخللحيتييذلارمألا،نيقالمعلانيفرطلانيبةقالع
ّنأبأدبملالالخنمهللاكاردإمدعىلعةظفاحملاّمتتكلذلجأنم.ّيهلإلاهلصأ
ءوشنسايقلاحيتي.امههباشتنمربكأهللاتافصوقولخملاتافصنيبهباشتلامدع
يفةنعرشميهو)...خلإةقيقحلا،ريخلا،قلطملارهوجلا:ًالثم(هللةّيباجيإتافص
.)1:20ةيمور(سّدقملاباتكلا
ريغ،هتاذيفكَردُمريغهللاّنأنميحولاساسأىلعةمئاقلاهللاةفرعمقلطنت
اًريخأوبتكلايفةّيتاذلاهتكراشملالخنمهكاردإّةيناكمإنمؤملاناسنإللمّدقهّنأ
اًرمأةّيخيراتلاةّيصخشلاةظحللالّكشت.)1:18انحويرظنا(حيسملاعوسييف

هللاةفرعم٤٠٨



نماًقالطناجّردتملكشبيرجييحولاّنأل،هللاةفرعمنمعوناذكهلاًّيرهوج
هلامتكاّمتيف)2–1:1نييناربع(هنبايفلماكلاهللاّيلجتىّتحوءابآلاعمتايادبلا
ّنأرابتعاىلعاًنوصمانههللارهوجكاردإمدعىقبيكلذىلعءانب.اًّيورخأ
سيلةّيضرألاهللاةفرعمعمزيامتلاف.هللاةيؤرـباهفصوّمتيةّيورخألاهللاةفرعم
ّمتتسامّنإو)ةقيلخلل(اًساكعنانوكينلرخآلاملاعلايفهللاّنأنوك،اًّيعونلب،اًّيمك
ةّيحيسملاخيراتيفلادجلاراثدقل.)13:12ىلوألاسوثنروك(هجولاًهجوهتيؤر
ىلعهسفنبهللاةفرعمقيقحتىلعناسنإلاةردقىدموّةيناكمإعوضوملوح
نيحيفف.)ّيفسلفلاتوهاللا(بتكلايحونعرظنلاّضغب،ّيعيبطلاهلقعساسأ
ّلقألاىلعنكميملاعلاقلخةّيلمعوهللادوجوّنأةّيكيلوثاكلاةّيحيسملاربتعت
ةئيطخببسبنَهَوّيناسنإلالقعلاّنأّيتناتستوربلاموهفملاربتعي،امهكاردإ
.يحولابناميإلالالخنمالإهللاةفرعمبحمسياللكشبطوقسلا

رنروتنترام
توهال؛يحولا؛فّوصتلا؛ءامسلا؛هللادوجوىلعناهربلا؛ةرخآلا:ةلصتاذعيضاوم
.لقعلا؛يلاعتلا؛نايدألا

)ةيمالسإرظنةهجونم(فوصتلايفهللاةفرعم
ةفرعملانماًعوننييفوصلاةغليفمدْخَتْسُتيتلافوصتلايفهللاةفرعَمرَبَتْعُت
يفهللاةفرعمفلتختكلذبو؛كشيأاهبوشياليتلاوةرشابملاةربخلانعةقثبنملا
يفهللاةفرعمءارونمفدهلانإ.ةطَبْنَتْسُمـلاةيرظنلاةفرعملانعفوصتلا
نعكلذو،هتعيبطو،هلاعفأو،هتافصو،هللاءامسأىلإلوصولاوهفوصتلا
هذهف.ةيهلإلاتاذللةينالقعلاةفرعملاىدعتتيتلاةقيمعلاةيناحورلاةربخلاقيرط
ريكفتلاوبتكلالالخنم،نيفوصتملاةعانقبسح،اهيلإلوصولامتيالةفرعملا
ةيناحورلاةربخلاىلإدنتستفوصتلايفهللاةفرعمف.سايقلاقئارطوأ،يقطنملا
لالخنمو،ريكفتلالالخنماهيلإلوصولامتييتلاةيعقاولاةفرعملانعىلاعتتو
:لاقهللانأهدافمةيفوصلامالكيفاًريثكمَدختسُييسدقثيدحكانهف.ثوروملا
رظنأ(«ينوفرعفيبمهتْفَّرَعفاًقلخُتَقلَخففَرُْعأنأُتببحأف،اًّيفخماًزنكُتنك»
َِّالإَسنِإلٱَوَّنِجلٱُتَقلَخاَمَو﴿:ةينآرقلاةيآلانوفوصتملارسفي.)ينولجعلا
تقلخام»يأ،ةفرعملااهنأساسأىلع)56ةيآلا51تايراذلاةروس(﴾ِنوُدُبعَِيل
يفةيادبلانيفوصتملادنعةيتاذلاةفرعملالكشت.«ينوفرعيلالإسنإلاونجلا
«هبرفرعدقفهسفنفرعنم»:لئاقلايوبنلاثيدحلاقباطياذهو،هللةفرعملا
مهسفنأنيفوصتملانأيفنمكتهللاةفرعميفةقرافملانكلو.)ينولجعلارظنأ(
هلزأيفهللانألكلذو،هللارهوجلةقيقدلاةفرعملاىلإلوصولاةلاحتسانوري
.ناسنإلاكاردإدودحىدعتي

٤٠٩فوصتلايفهللاةفرعم



لامعألانعةعبانلوصأهللاةفرعملعَنْصُتنأبجينيفوصتملايأرلاًقبِط
،ةيعامتجإلاةناكملاوأ،يلئاعلاءامتنإلاببسبحَنْمُتالهللاةفرعمف.كلذلةمئالملا
ةيدهو؛هدابعبولقهبهللاءيضيرونو،ةيهلإةمحريهف،رهظملاوأ،لاملاوأ
تاولصلاةماقإدبعلانمرظَتْنُيساسألااذهىلعو.مهافطصانيذلاهدابعل
دوهجلاتناكنإو.هللاةفرعمىلإدعتسيل،ةلفانلاتاولصلاوةضورفملا
ريغاهنأالإةيرورضلارومألانمدبعلاِلَبِقنمثيثحلايعسلاوةيصخشلا
ىظحينمنإفنكيامفيكو؛يعسلالالخنمطقفبَسَتْكُتالهللاةفرعمف،ةيفاك
.كلذلجأنمهدهجىراصقلذبدقنوكيهللاةفرعمب

نامايتمكح
.فوصتلاقيرط؛فوصتلا؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
2016ثيدحلامقر،155ص،2باب،ءافخلافشك:ينولجعلا)1
2532ثيدحلامقر،312ص،2باب،ءافخلافشك:ينولجعلا)2

)ةيمالسإرظنةهجونم(مالكلايفهللاةفرعم
ةدعاسمبولواحتيتلاريكفتلاةقيرطنعةرابعيهمالكلايفهللاةفرعم
لاغتشالاوأ،هتاذنعثدحتلاوهللاةفرعمتايناكمإلاوةيناسنإلاتاحلطصملا
دنتسملامالكلايفهللاةفرعمكاردإفلتخي.هللارهوجةيعونبمتهييذلالاؤسلاب
نأذإ؛ةينادجولارعاشملانعثدحتتيتلاوفوصتلايفهللاةفرعمنعلقعلاىلإ
لوصحلايفءرملااهلالخنمدهتجيةيعاوةيلمعةجيتنيهمالكلايفهللاةفرعم
.هلاعفأو،هتافصو،هللاتاذنعتامولعمىلع
نكميالكلذل،ماتٍلكشبهترطفوهساوحباهيعييتلاءايشألاكردينأناسنإللنكمي
قيرطنعال،رخآيدوجوىوتسميفىلجتييذلاهللافرعينأناسنإلل
تاذلانكتملنإو.رشابمقيرطنعالو،كاردإلاهلاهمدقييتلاتايطعملا
لالخنمعيطتسيناسنإلانأالإ،رشابمٍلكشباهيلعفرعتلانكميةلأسمةيهلإلا
ىفوتملا(يناهفصإلابغارلادكأ.ةنيعمةجرددودحيفاهيلعفرعتينألقعلا
.لامكلايفىوصقلالقعلاةجرددسجتهللاةفرعمنأىلع)1071/425ماع
تاذلايفربدتلاولمأتلاوركفتلانأىلعنوملسملاةفسالفلاونوملكتملاقفتيو
ةلأسممالكلاربتعيذإ.ناسنإلليسيئرلاضرفلالكشتهللاةفرعملجأنمةيهلإلا
ماكحأنوكتثيح،لقعلازيحيفرودياًثدحناسنإلالالخنمةيفسلفلاهللاةفرعم
،طرشكىلاعتهدوجورقتاهنإفهتافصوهللامساةفرعمامأ.لوعفملاةيراسلقعلا
نعكلذكو،يقطنملاريكفتلاقيرطنعةفرعملاهذهىلإلصوتلانكميثيح
.ليزنتلاويحولاقيرط

مالكلايفهللاةفرعم٤١٠



يفةعوضومةيرطفةيلباقكناسنإلالالخنمهللارهوجةفرعمنآرقلاروصي
امدنعف.)30ةيآلا30مورلاةروس؛173–172ةيآلا7فارعألاةروس(ناسنإلا
.هللادوجوةفرعميفةبوعصدجيالةيعيبطلاةرطفلاهذهلاًقبِطناسنإلافرصتي
ىلعةمئاقلاةظحالملاىلعهللاةفرعمصخياميفنآرقلاّثحي،كلذىلإًةفاضإ
امدنعو.هللادوجوىلعاًيلجًاليلدوةيآرَبَتْعُيقولخملكنإفهيلعو.ربدتلاولمأتلا
ناسنإلاىلعقيرطلالِّهَسُيىلاعتهنإفهتاذنعوهدوجونعنآرقلايفهللاثدحتي
.هللاةفرعميف
ىلاعتهنيبةمئاقلاةقالعلاعوننعوةهجنمهرهوجنعوهللانعثيدحلالكشي
روطكلذل.مالسإلايفيزكرملاعوضوملاىرخأةهجنمناسنإلاونوكلانيبو
هللةيلعفلاتافصلاو،ةيتوبثلاتافصلاو،ةيبلسلاتافصلابصتخياًملعنوملكتملا
هللازيمتيتلاوهتاذنعهللااهافنيتلاتافصلاكلتيهفةيبلسلاتافصلاامأ.ىلاعت
﴾ٌءىَشۦِِهلثِمَكَسَيل﴿:انساوحباهكردنيتلاوملاعلايفةدوجوملاتاقولخملانع
؛)3ةيآلا112صالخإلاةروس(﴾َدلوُيَملَوِدلَيَمل﴿؛)11ةيآلا42ىروشلاةروس(
َساَّنلٱُِملظَيَالََهّللٱَِّنإ﴿؛)255ةيآلا2ةرقبلاةروس(﴾ٌمْوَنَالَوٌةَنِسُهُذُخْأَتَال﴿
هللااهافنيتلاةيبلسلاتافصلاصخياميفامأ.)44ةيآلا10سنويةروس(﴾اًئـيَش
نكلو،ةلأسملاهذهيفنيملكتملاعمنوقفتمنيملسملاةفسالفلانإفهتاذنع
لثمتافصكانهنأهدافمنيملكتملايأرعمقفتيالاًرياغماًيأرنولثميةفسالفلا
يتلاوهتاذلهللااهتبثأيتلاةيتوبثلاتافصلاامأو.هللااهبفصوينأنكميلقعلا
،«ميلعلا«ـكىنسحلاهللاءامسألالخنمتدسجتدقاهنإفهتردقوهعادبإىلعلدت
لآةروس؛33،158،253–29ةيآلا2ةرقبلاةروس(«مالسلا»وأ،«ظيفحلا»
ةصاخلاهللاتافصامأ.)133–132ةيآلا4ءاسنلاةروس؛181ةيآلا3نارمع
.ةيلعفلاتافصلابىمستاهنإفةقيلخلاةموميدبو،ةقيلخلابو،نوكلاب

نيتـچةعبار
.هللاومس؛هللاتافص:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيدومعملا
نيتسينكلاميلاعتبسحبةعبسلارارسألانميساسألاولوألارسلايهةيدومعملا
ميلاعتلاًقفو)ةثالثوأ(نيّرسنمدحاواًضيأهنكلو،ةيسكذوثرألاوةيكيلوثاكلا
ينيتاللاوينانويلااهلصأيفةيدومعملاةملكينعتو.ةيتناتستوربلاسئانكلا
)baptismos / baptismus(«يفنآلاةيدومعملامتتو.«ليسغتلاوأسيطغتلا
مسابةفورعملاةصاخو(ةيتناتستوربلاسئانكلاضعبوةيسكذوثرألاسئانكلا
اذهنأنيحيف،ءاملابهلمكأبدّمعملادسجرمغلالخنم)ةينادمعملاةسينكلا

٤١١ةيدومعملا



بكسبةيسيئرلاةيتناتستوربلاسئانكلايفوةيكيلوثاكلاةسينكلايفسرامُيرسلا
.سأرلاقوفءاملا
:يهةيدومعملاسقطلةيساسألارصانعلا
،)باوجولاؤسلكشيف(ناميألاروتسد–
،ناكلكشيأبءاملاعممسجلاسمالت–
يأ،«سدقلاحورلاونبالاوبآلامسابكدمعأ»:ةيثولاثلاةغيصلابىمستام–

.هـلليحيسملامهفلابسحبثولاثيفدحاولاهـللامساب
ةيحيسملاسئانكلاةفاكنيبلدابتملاوةيدومعملابحيرصلافارتعالافقوتيو
ىرجُتالثيحب،ةيثولاثلاةغيصلاوءاملاعمسمالتلايرصنعىلعاًبيرقت
ملام،ىرخأةيحيسمةفئاطىلإةفئاطنملّوحتلالاحيفىرخأةرمةيدومعملا
.)«...مسابكدمعأ،دعبكديمعتمتيملنإ»(ةحضاوريغتالاحيفاًطورشمنكي
ةيحيسملافئاوطلانيبةينوكسملاةكرتشملامساوقلاساسأةيدومعملانوكتكلذبو
.سئانكلانيبةديدجةكارشنعينوكسمثحبلكساسأو
ةيحيسملاسئانكلاةفاكنيباهيلعقفتملاةديقعللاًقفوةيدومعمللةيحورلاراثآلاو
:يه
تحتمئادلاةايحلامتخبعتمتلايلاتلابو،هتمايقوهتوميفحيسملاعمةكرشلا–

،هـللاعمةيدبأةايحبءاجرلاةمالع
،اًضيألبقتسملايفنارفغلابدعولاواياطخلاعيمجنارفغ–
اهيلعبترتيامو،ةيدومعملاةمعننمةدمتسملاةايحللةوقكسدقلاحورلاةبه–

.ةمعنلاهذهلاًقفوشيعلابسدقملامازتلالانم
ةيريضحتةرتفىلوألاةسينكلارصعذنماهقبستف،نيغلابلاةيدومعملةبسنلابامأ
ناميإلاىلعةيدومعملايفبغارلااهلالخفرعتي،«نيظوعوملاةلحرم»ىمست
ةيدومعممتتةميدقروصعذنمو.ةديدجلاةايحللةيقالخألاتامازتلالاىلعبردتيو
طرشبمتياذهناكو.كاردإلانسمهغولبلبقةيحيسملارسألايفراغصلالافطألا

عضومراغصلالافطألاةيدومعمربتعت.نادلاولااهبمزتليةيحيسمةيبرتنامض
ةقفاومأدبملاثيحنمبلطتترارسألالكنأل،ةيحيسملاسئانكلانيبفالخ
ةيدومعملاىرجتاهتيعرشبفرتعتيتلاسئانكلايفو.اهيلوانتملبقنمةيعاو
ةردابمةيأةركفةدعبتسماًمئادانلامعأقبستيتلاهـللاةمعنىلعةداهشاهنأىلع
.ناسنإلاةهجنملمع

شيبنامريهوتوأ
ةكرحلا؛سدقلاحورلا؛ناميإلاروتسد؛ةينيدلاةيبرتلا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم
.سدقملارسلا؛ةينوكسملا

ةيدومعملا٤١٢



)ّةيحيسمرظنةهجونم(كالملا
اًمومع)أ
اّهنأىلعاهتعيبطلاًقفو)ةلاسرلالماح=سولجنأةّينانويلايف(ةكئالملامهُفت
نوكتنأيفّةيلوألااهتّمهمرصحنت،هللانمامّنإةقولخمةفرصةّيحورتانئاك
لوألاكولملارفس(ّيوامسطالبكهدجمسكعتنأوةبقاعملاوأةدعاسملاهللالسر
ةلماحلااهتفيظويفةكئالمللنكميو.)26:53ّىتم؛2:13اقول؛22–22:19
هناكمإبو،ةلصباهتعيبطىلإعقاولايفّتميالّيمهودسجيفروهظلاةلاسرلل
ىلعةّيوقةّينثووةميدقةّيقرشتاريثأتىغطتو.رهظاملثمةعرسبءافتخالا

ىلإاهليميفةّينانويلاةفسلفلاتاريثأتامك،ةكئالمللةّيحيسملاتاروصتلاةغايص
دعب500ماعيلاوحشاعلوحنملايغابويرألاسوسينويد(ةّيمرهلاةّيبتارتلا
يفف.ةّصاخةيّمهأديدجلاوميدقلانيدهعلايفةكئالملابستكتكلذمغر.)داليملا
مغرو–خيراتلايفّيهلإلالعفلاريسفتةّيناكمإكالملارّوصتحرطيميدقلادهعلا
امكةطاسولالخنموأرشابملكشبهللارهظينأنكميذإ،قلطملاهيماست
ةّيخيراتلاةكئالملاتاريثأتّنأىلعديدجلادهعلادّدشيو.ةكئالملاةقفارمب
نمةعوفدملصألايفاهّنأيأ،ةّيناحيسمةقيرطباًموداهريضحتّمتيةيصالخلا
يهيتلاةكئالملاعيمجنمىلعأعضوميففقيعفترملاحيسملاعوسيف:حيسملا
ميركتبّجوتيو.)2:16و1:14نيّيناربعلاىلإلوسرلاسلوبةلاسر(هلماّدخ
ىوقتلالاكشأضفرّمتياذل،حيسملاعوسيوهللادبعُيامكاهتدابعالطقفةكئالملا
.اهبةّقلعتملااهيفغلابملا

رنروتنترام

ةكئالملاءاسؤر)ب
نيوكتلارفسرظنا(ّيوامسلاطالبلايفايلعلاةكئالملاةقبطةكئالملاءاسؤرلّكشي

اذهءاجو.)اهيليامو1:بويأرفس؛148و104رومزملا؛32:2؛28:12
ىلوألاسلوبةلاسرو20:7ةّينانويلاخونخأرفسةمجرتيفىلوألاةّرمللنييعتلا
الدسجلاةمداعةرّوصتمتاقولخميهةكئالملاو.9اذوهيو4:16يكينولاستىلإ
نيطايشلاوحاورألالثمةنيجهلاتاقولخملانعزّيمتتةميظعّةينّابر،ةّيلويه
فرعي.ىؤرللنيرسفموهللالسركاهتفيظولالخنمميفاريسلاوميبوريكلاو
ءوشنلوصأاّمأ،ليئافروليئاكيم،ليئاربج:ةكئالمةثالثمسالابميدقلادهعلا
ةّيدوهينمزيفهعضوّمترّوصتلااذه.هيفةضماغىقبتفةكئالملارّوصت
باتكرظنا:ههجوىلإنورظنيوهللامامأةكئالملاءاسؤرفقيو.يناثلالكيهلا
ينثالاءابآلاتاداهش؛40:9ّةيشبحلاخونخأرفسةمجرتو؛2:18تاليبويلا
تدروةكئالملاءاسؤرةعبسوأةعبرأعملماعتلانكمياهيفيتلاو7–3:5رشع
،ليئروس،ليئاخيم،ليئوصر،ليئافر،ليوراو:يلاتلالكشلاىلعاهؤامسأ

٤١٣كالملا



نيعمتجمناديلقتلادجويو.)20:7ةّينانويلاخونخأرفسةمجرت(ليئوديوليئاربج
؛4:16يكينولاستىلإىلوألاسلوبلوسرلاةلاسررظنا(اًضيأديدجلادهعلايف
،16–15:1؛11،19–8:2؛اهيليامو7:1؛8–6:1؛20–1:4ّانحويايؤر
:12ّانحويايؤر؛9اذوهي(ليئاربجوليئاخيم:نيكالممساركذيامّنإيذلا،)21
لثمتاقولخمّدعتوحيسملاتحتةعوضومانهةكئالملاو.)1:19،26اقول؛7
لكشباهتدابعبنعطلاّمتي)اهيليامو1يسولوكىلإلوسرلاسلوبةلاسر(رشبلا

.مراص
ةرازغحاضيإيفنمكيهرماوألنيلقانوهلللسركةكئالمللّيتوهاللاىنعملاّنإ
.ةدارإالبتيمملاعىلعطقفدوسياليذلايماستملادحاولاهللانايك
،)9:21اًضيارظنا؛اهيليامو8:15لايناد(«هللاةردق»ليئاربجمساينعيو
قحاللابدألايفىقتراّمثنمولاينادلةفلتخمىؤراًرّسفمميدقلادهعلايفزرب
ّانحويةدالوبرّشبيديدجلادهعلايفوهو.ةكئالمسيئرةبترىلإميدقلادهعلل
.)1اقول(عوسيونادمعملا
ةكئالمللىلعألاسيئرلاميدقلادهعلايف)؟هللالثمنم(ليئاخيمكالملاّدعُيو
بعشكالموهفميدقلادهعللقحاللابدألايفاّمأ،)12:1؛10:13،21لايناد(
هديبّصنيو)20:5ةّيشبحلاخونخأرفسةمجرت(ّبرلاشرعمامأهلّثميليئارسإ
يفو.)63–89:61؛16–69:14ّةيشبحلاخونخأرفسةمجرت(ّةيوامسلابتكلا
ايؤر؛9اذوهي(هتكئالموناطيشلاّدضةكئالملاشويجليئاخيمدوقيديدجلادهعلا
.)9–12:7ّانحوي
ةكئالملانماًدحاواًيبوطباتكيف)يفشيهللا(ليئافرةكئالملاسيئرلاخدإّمتو
نكلو،ةقفارملاوةيامحلابهللانمهيلإةلكوملاةّمهملارصحنتونيسّدقملاةعبسلا
.ءافشلابىلوألاةجردلاب
،سّدقملاباتكلاجراختاّيبدالايف)يرونهللا(ليوراوةكئالملاسيئرركذُيو
–72ةّيشبحلاخونخأرفسةمجرت(ّةيوامسلاراونأللدّيسكةّيكلفتاداشرإمّدقي

ايؤر(هللاةمكحممامأىتوملاحاورأدوقيويلفسلاملاعلالافقأمّطحي،)82
.)4:12سرطب

تينرأنترام
.يلاعتلا:ةلصتاذعيضاوم

كالملا٤١٤



)ةيمالسإرظنةهجونم(كالملا
ديهمت)أ
ىلعةردقلامهاطعأوروننمهللامهقلخ،هللاتاقولخمنمقلخمهةكئالملا
لقعلااهكردينأنكميالثيحهللانذإبةفلتخملاكشأبروهظلاوليكشتلا
الو،نولميالو،نومانيالو،ةثونألابالوةروكذلابنوفصويالمهو،يناسنإلا
ىقلتينآرقللاًقبِط.)31ةيآلا74رثدملاةروس(هللاالإمهددعملعيالو،نوبعتي
مهتابجاونودؤيثيح،ناسنإلابو،نوكلابو،هللابةقالعاهلةنيعمتابجاوةكئالملا
دعُيهنإفةكئالملادوجوبناميإلاامأ.ناصقنوأريصقتيأنودوهجولمكأىلع
ةروس؛285ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةيمالسإلاةديقعلائدابمنمأزجتيالاًءزج
عمتجملايفةيمالسإلاةوعدلاءدبنابإميركلانآرقلادقتنادقل.)136ةيآلا4ءاسنلا
نأبيعدتتناكيتلاوكاذنآنيكرشملالوقعيفةخسرتملاميهافملاكلتيبرعلا
43فرخزلاةروس؛150–149ةيآلا37تافاصلاةروس(هللاتانبمهةكئالملا
.)19ةيآلا
تابجاوو،تاردقو،تافصنعثدحتتيتلاةينآرقلاتايآلانمديدعلاكانه
يوامسراوحثدحمدآقلخهللادارأامدنعو،مدآلبقنودوجوممهف:ةكئالملا
الونولكأيالمهفكلذكو،)34–30ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةكئالملاوهللانيب
دقل.)28–24ةيآلا51تايراذلاةروس؛70–69ةيآلا11دوهةروس(نوبرشي
ةروس(ةّنُسلاوباتكلانمةدعنطاوميفةحنجألابو،يديألابةكئالملافصودرو
ةروس(ءامسلايفنودوجوممهو،)1ةيآلا35رطافةروس(،)94ةيآلا6ماعنألا
الو،عاطقنانودهللانوحبسيمهنأاًضيأةكئالملاتابجاونم.)26ةيآلا53مجنلا
؛13ةيآلا13دعرلاةروس؛206ةيآلا7فارعألاةروس(هتدابعنعنوربكتسي
41تلصفةروس؛166ةيآلا37تافاصلاةروس؛20ةيآلا21ءايبنألاةروس
ةروس؛50–49ةيآلا16لحنلاةروس(هرماوأنوعبتيو،هلنودجسيو،)38ةيآلا
،)56ةيآلا33بازحألاةروس(يبنلاىلعنولصيو،)6ةيآلا66ميرحتلا
40رفاغةروس(تانمؤملاونينمؤمللنورفغتسيو،ضرألايفنملنوعديو
تاململايفنينمؤملانودناسيو،)5ةيآلا42ىروشلاةروس؛9–7ةيآلا
ةروس؛9ةيآلا8لافنألاةروس؛125–123ةيآلا3نارمعلآةروس(دئادشلاو
نميفطصيهنإف،ًالسرسانلانمهللاىفطصاامكو.)26،40ةيآلا9ةبوتلا
نولمحيةكئالماًضيأكانهو.)75ةيآلا22جحلاةروس(اًضيأًالسرهتكئالم
رمزلاةروس(مهبردمحبنوحبسيو،شرعلالوحنمنوفحيونمحرلاشرع
ءاسنلاةروس؛17ةيآلا69ةقاحلاةروس؛7ةيآلا40رفاغةروس؛75ةيآلا39
ةروس(اهريبكواهريغصدابعلالامعأنوبتكيةكئالمكانهو.)172ةيآلا4
كُوةكئالماًضيأكانهو،)18–17ةيآلا50قةروس؛80ةيآلا43فرخزلا

تلِّ
يفنيحلاصلاهللادابعبنوبحرينيذلاكئلوأك،ةرخآلايفةفلتخمتابجاومهب

٤١٥كالملا



؛23ةيآلا13دعرلاةروس(ةينابزلاوأمنهجةنزخمهورانلابنولكوملاو،ةنجلا
فلتخادقل.)77ةيآلا43فرخزلاةروس؛72–71ةيآلا39فرخزلاةروس
ءرملاةبساحمنايلوتيناذللاناكلملاامهو،ريكنوركنمنيكلملادوجويفءاملعلا
نكلو،ريكنوركنمركذاًقلطمنآرقلايفدريملف،هيبنوهبرنعهلاؤسو،هربقيف
دقلف،ةيوبنلاثيداحألايفكلذكو،يبعشلاداقتعالايفءيشلكلبقوءاجكلذ
هاتأهربقيفعضُواذإدبعلانإيبنلانعةريرهوبأهاوراميفيذمرتلاننسيفءاج
.)يذمرتلاننسرظنأ(دمحميبنلايأ،لجرلااذهنعهنالأسيوهنادعقيفناكلم

لانوأيقحليعامسإ
:ثيدحلارداصم
.سابعنبانع،347ثيدحلامقر،537ص،1باب،ناميإلابعش:يقهيبلا)1
نع،1071ثيدحلامقر،ربقلاباذعيفءاجام70باب،زئانجلاباتك،يذمرتلاننس)2

.ةريرهيبأ

ةكئالملاءاسؤر)ب
صخياميفامأ.ةكئالملاءاسؤرنمتوملاكلمو،ليفارسإو،لاكيمو،ليربجدعُي
ةيدوهيلايفاًضيألب،مالسإلايفطقفسيلنوفورعممهفلاكيموليربج
ةرقبلاةروس(نآرقلايفتارمثالثةحارصهمسإبليربجركُذدقل.ةيحيسملاو
نميحولابلكوملاكلملاربتعُيوهف.)4ةيآلا66ميرحتلاةروس؛98–97ةيآلا2
لوهليربجف.هللارماوأمهغلبيثيح،نيمألاحورلاوهو،هلسروهتكئالمىلإهللا
،ليربجلةدعباقلأنآرقلايفتدرودقل.دمحميبنلاىلعنآرقلابلزنيذلاكلملا
هللافصو.لوسرلاو،حورلاو،نيمألاحورلاو،سدقلاحورو،ليربجوهف
يوقو،هذيفنتبهللاهرمأامذيفنتىلعيوق،ىوقلاديدشهنأبنآرقلايفليربج
،نطابورهاظلامجو،نسحقلخوةوقوذيأةرموذ،يحولالاصيإىلع
شرعلايذدنعوهو،ةديمحلاهلاصخةرثكوهقالخأمركلميركلابهللاهفصوو
ةنامألاوذنيمألاو،ىلعألاألملايفعاطملاو،ةيلاعلاةلزنملاوةناكملاوذ،نيكم
–19ةيآلا81ريوكتلاةروس؛6–5ةيآلا53مجنلاةروس(هبهللاهرمأامذيفنتيف

اًّيكزاًمالغاهلبهيليوسرشبةروصبميرمللثمتيذلاكلملاوهليربجنإ.)21
حيسملاةدالودعبو،)19–17ةيآلا19ميرمةروس(بونذلانماًرهاطو،اًحلاص
.هترزاؤمبليربجماق
،)7ةيآلا53مجنلاةروس(ىلعألاقفألابوهوةرمليربجدمحميبنلاىأردقل
يتلاهتروصيفماقذإ،)14ةيآلا53مجنلاةروس(ىهتنملاةردسدنعىرخأةرمو
امأ.نينمؤملارصانوهو،دمحميبنلابحاصوهليربجنإ.اهيلعهللاهقلخ
ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةدحاوةرمنآرقلايفركُذدقفليئاكيموأ،ليياكيم،لئاكيم

وهف،ةيعيبطلاثداوحلاميظنتبلكوملاكيمنأبةنُّسلاوثيدحلايفءاجدقل.)98

كالملا٤١٦



هللانأرمألاةقيقحيفو.بصخلاوتابنلاتابنإو،رطملالازنإبهللارمأبفلكم
.لاكيملةمهملاهذهلكوأهنكلو،هدابعىلعثيغلالزنيو،قازرألامسقييذلاوه
امطقفدرولب،نآرقلايفاًصنليفارسإمسإدريمل؛ليفارسإوهفثلاثلاكلملاامأ
فوسيذلاوهف،نامزلاةياهنيفروصلايفخفنلابلكومليفارسإنإ.هيلإهللالكوأ
عزفيثيح،قعصلاوعزفلااهبنوكيسفىلوألاةخفنلاامأ،نيترمروصلايفخفني
،ثعبلاةخفنيهفةيناثلاةخفنلاامأو،نوتوميونوقعصُيمثاهتدشواهلوهلسانلا
ةروس؛87ةيآلا27لمنلاةروس(ءازجلاوباسحللنيملاعلابرلسانلاموقيثيح
.)8–6ةيآلا54رمقلاةروس؛41ةيآلا50قةروس؛68ةيآلا39رمزلا
درولب،نآرقلايفاًصناًضيأهمسإدريملوهو،توملاكلموهفعبارلاكلملاامأ
حاورأضبقيتوملاكلم.)11ةيآلا32ةدجسلاةروس(هيلإهللالكوأامطقف
وهو،تيمملاوييحملاوههللاف.هنذإوهللارمأبنكلو،لجألاروضحدنعقلخلا
ةيآلا:39رمزلاةروس(اهتايحةدمءاضقناواهلجأءانفدنعحاورألاضبقييذلا

اًرارمةيوبنلاثيداحألايفةعبرألاةكئالملاءالؤهتافصوءامسأتدرودقل.)42
.)ةبيشيبأنباويئاسنلاننسرظنا(اًراركتو

نَسأرمعم
.ناطيشلا؛يحولا:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ةكئالملا)أ
سابعنبا،347مقر،1،ناميإلابعش،يقهيبلا
ةريرُهوبأ،1071مقر،ربقلاباذعيفءاجامباب،70،زئانجلاباتك،يذمرتلا
ةكئالملاءاسؤر)ب
يبأنبا،ةشئاع،5521مقر،رانلارحنمةذاعتسإلاباب،56،ةذاعتسإلاباتك،يئاسنلا

تباثنبا،34969مقر،47،دهزلاباتك،ةبيش

)ةيحيسمرظنةهجونم(هـللاتوكلم
تاحلطصملاو.اهفدهوعوسيةزاركليساسألاىوتحملاهـللاتوكلمةلاسرربتعت
وأ«ناطلس»اًساسأينعتهـللاتوكلمبةقلعتملاسدقملاباتكلايفةمدختسملا
اًطابتراميدقلادهعلايفاهروطتوتاحلطصملاهذهءوشنطبتريو.«هـللاةكلمم»
هتيامحوهبعشلهـللارايتخاةبرجتكانهكلذلةيفلخكو.ليئارساينبخيراتباًقيثو
)اًقحال(وهوهيقوفتبناميإلاعمةينادحولاةديقعءوشنءيشلكلبقو،هلهتدايقو
ميهافمللكاذنآةرصاعملالاكشألايفميدقلادهعلابّاتكهنعرّبعاماذه.هتيدرفو
دقو.)ديعبٍدحىلإةبيرغمويلاانلةبسنلابربتعُتيتلاو(ةكلمملانعةميدقلاةيقرشلا
ىلعمهترطيسدعباًيكلماًماظنمهسفنأليئارسإونبىّنبتامدنعهاجتالااذهززعت

٤١٧هـللاتوكلم



هـللاةكلممنيبزييمتلاىلعنودكؤياًمئاداوناكميدقلادهعلاباّتكنكلو.ضرألا
يتلاةقلطملاهـللاةدايسلةيلاثملاةروصلاتناكو.ةيضرألاكلامملاوةيوامسلا
ةطلسللدقانحيحصتولاثمةباثمبةيداعملاةيوضوفلاىوقلاةفاكتعضخأ
ىلإبعشلابرمألاىهتنأوةيخيراتلاليئارسإةكلممتمزُهامدنعو.ةيويندلا
ىلعزّكرتةيمهأهـللاتوكلمبيريشبتلاءايبنألاباطخبستكا،يلبابلايبسلا
دعولابءايبنألاهدصقامنأالإ.يخيراتقلطنمنمنامزلاةياهنولبقتسملا
ةكلممامنإو،ضرألاىلعدوادةكلممةماقإةداعإةطاسببنكيملهـللاةدايسب
رفس:عجار(ةريثكةيورخأوةيويؤرتامساهل،مالسلااهدوسيوعيمجلالمشت
ىلعوهنومضملايفروطتلااذهو.)45–2:31لاينادرفس؛9–11:1ءايعشإ
هتزاركنماًيساسأاًءزجهـللاتوكلمنععوسيثيدحنوكءاروببسلاحجرألا
قرشلايف(ّةيكلملاوةدايسلاموهفمنأمغر،فنعلاذبنومالسلاوةبحملاليجنإب
عوسيميلاعتلتمتاليتلارهقلاوفنعلاميهافمبلماكلكشباًطبترمناك)ميدقلا
توكلموةيويندلاةدايسلانيبنيابتلاىلععوسيدكأاذهمهفلاءوسبنجتلو.ةلصب
بلطنكميامنإو،ناسنإلاسيسأتنمسيلعوسيهدصقييذلاهـللاتوكلمف.هـللا
تبلقناكلذبو.)11:2و17:21اقولبسحبليجنإلا(طقفهـللانمهلولح
:هـللاتوكلمنععوسيركفيفبقعىلعاًسأرةيضرألاةدايسلاتاروصت
ليجنإلا:رظنا(نيمولظملاوءارقفلالب،ءاينغألاوءايوقألااوسيلهيفنوبوطملاف
لكايهوأزومربهسفننعنلعيالهـللاتوكلمنأامك.)6:20اقولبسحب
ليجنإلا(ناسنإلليصالخريرحتويلخادرييغتلالخنملب،ةيجراخةيوطلس
ققحتيالعوسيهبزركيذلاهـللاتوكلملولحراظتناو.)17:20اقولبسحب
بسحبليجنإلا(بيرقيورخألبقتسميفوينآلكشبلب،ةيناثلاةايحلايفطقف
هنأامك،)17:20اقولبسحبليجنإلا(ةبحملااهؤلمةايحبأدبيو)9:1سقرم
ةباثمبذيمالتللةبسنلابتناكعوسيةمايقنأل،ةمايقلادعبامةرتفيفرثكأززعت
رابتعازوجيالو.روفلاىلعققحتيملراظتنالااذهو.هـللاةدايسةيادبلةمالعلوأ
لاوحألانملاحةيأبيناثلاحيسملاءيجمرخأتببسبةئشانلاةيحيسملاةسينكلا
راظتنالااذهلالخ،ةسينكلاىلعنّيعتيلبال.هـللاتوكلملاكشأنمًالكش
ةلاسربةزاركلاةلصاوم،نييحيسملاناميإلاًقفوهـللاتوكلملنآلاىتحرمتسملا
.يناثلاهئيجمبّيحءاجرىلعةظفاحملاوهـللاتوكلمبعوسي

رنروتنترام
.ةبحملا؛عوسي:ةلصتاذعيضاوم

هـللاتوكلم٤١٨



)ّةيحيسمرظنةهجونم(ةّيكلملا
تاّرمسّدقملاباتكلادّكأدقل.عئاضبوكالمأىلعرّفوتلاةّيحالصيهّةيكلملا
2:15جورخلارفسًالثم(ةّماعلاوةّصاخلاةّيكلملاقوقحبفارتعالاىلعةديدع
شاع.ءابرغلاوءارقفلاةيامحلجأنمّيعامتجاميظنتلكشىلعنكلو،)17و
ّيلختلاىحضأو.هنوكلميءيشمهلنوكينأنودنمريبكّدحىلإهذيمالتوعوسي
نيرّشبملاةايحةقيرطعبطوهعابتانماًبولطماًطرشنايحألاضعبيفّةيكلملانع
؛اهيليامو29و10:21سقرم؛62–9:57اقول؛20–1:16سقرم(لئاوألا
نعّيعوطلاّيلختلاأدبمىلوألاّةيميلشروألاةعامجلاتفرعدقل.)14:33اقول
ينيوكألااموتربتعارشعثلاثلانرقلايفو.)47–2:42لسرلالامعأ(ّةيكلملا
ّصختيهفيلاتلابوىلوألاةجردلايفهللةّيكلمقلخلاكالمأ)1274يّفوت(
نم.ةّصاخلاّةيكلمللرشابمّيعيبطّينوناقريربتّيأضفروءاعمجّةيرشبلا
ّنأل،ةّصاخلاّةيكلملاةسينكلاّديؤت–ّيباجيإلاّينوناقلاىوتسملاىلعو–اهتهج
يطاعتلامدختاهّنأامكءادألاةّيلمعلاًزيفحتلّكشتوتاعازنلاففّختةّيكلملانيناوق
نماًدّيقمىقبيةّيكلملابفّرصتلاّقحّنأالإ.اهيلعظفاحيلكشبتاكلتمملاعم
فوسليفلاداقثيدحلارصعلايف.ًالثمءارقفلاهاجتيعامتجالابجاولالالخ
لكشبةّيلاربيللاىلعرّثأّةيكلملاةّيرظنيفّيركفلاجذومنللًالّوحتكولنوج
ةبسنلابف.سفنلانععافدلاةيوازيفةّيكيلوثاكلاةّيكلملاةّيرظنرشحوّيرهوج
ّصاخلادسجلاةّيكلميأ،درفلاىلإرظنلابةّيكلملايفّيعيبطّقحكانهكولىلإ
.ةّيلاربيللانوناقلاةلودلةّيساسأةّمهمةّيكلملاةيامحّدعتو.لمعلاتاجتنمّةيكلمامك
اًقالطناجاتنإلالئاسوّةيكلمّقح)1883–1818(سكراملراكضفرلباقملايف
ّقلعتياميفةّيكيلوثاكلاةّيرظنلاذّختتو.لاّمعللرئاجلالالغتسالاةبرجتنم
نوناقلايفهلاًقيرطدجواًطيسواًعقومّةيكلمللةّماعلاةحلصملابمازتلالاب
يفاًّيعلطتاًهّجوتاذهانموييفمّدقيلازامو)14ةداملا(ّيساسألاّيناملألا
.ىرخأةهجنمةّيعويشلا/ةّيكارتشالاوةهجنمةّيلامسأرلا/ةّيلاربيللانيبعازنلا
تاّيرظنريوطتةعباتملاًمساحاًرصنعةّينوناقلاتانيابتلاعميطاعتلالّكشي
نماًّقحةّيكلملارابتعاىلعيأرلاعامجإدّكؤيو.ةّيكلملاصوصخبةّيسنكلا
عمتجميف.)17ةّداملا،ناسنإلاقوقحلةدحتملاممألانالعإ(ناسنإلاقوقح
ةءاربوفيلأتلاقوقحبفّرعُتيتلا،ةّيركفلاةّيكلملاقوقحبسكتةفرعملا
داوملاوةئيبلالاجميفعارتخالاتاءاربقايسيفو.ةديازتمّةيّمهأ،عارتخالا
اهلقثبّةيحيسملاسئانكلايقلتتانيجلاايجولونكتنوناققايسيفوّةيوضعلا
نيناوقدودحاهرابتعابةايحلاةحابتسامدعوةّماعلاةحلصملابمازتلالامارتحال
نّيعمليجنمدراوملاةّيكلمّنإفةّيحيسملاقلخلاةّيلوؤسمسيياقمقفو.ّةيكلملا
ّقحعباطاًمئادلمحتيهف،طورشملاريغفّرصتلاقوقحنمةرحتسيل
تادئاعلاهذهةموميدّنأاملاطةعيبطلاتادئاعّكلمتبحمسييذلامادختسالا

٤١٩ةّيكلملا



نيناوقلةّماعلاةحلصملالجأنمةّيدقاعتلاةيوستلاةّيلمعّدعتو.اهيلعظفاحم
يداحلانرقلايفاًّيساسأاًطرشّةيعيبطلادراوملاىلإرظنلابمادختسالاوّةيكلملا
ةّيكلملاقالخأصرحت.تاقولخملاورشبلاةهجنمةّيدقاعتلاةملوعللنيرشعلاو
،جّردتلاةفلتخملافّرصتلاقوقحوّكلمتلانيبتانيابتلاءازإ،ريبكلكشبةّيحيسملا
اميفحضاولكشبةمّظنمةبسانملاةيلوؤسملابتامازتلالاوقوقحلاىقبتنأىلع
.اهنيب

تغوفسوكرام
؛ناسحإلا؛داصتقالا؛صخشلا؛ةّيلاملانوؤشلا؛ةسامشلا؛لمعلا:ةلصتاذعيضاوم
.رشعلااياصولا

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيكلِملا
نإفنآرقللاًقبِطو.دوقنوأ،راقعوأ،ضرأنمدرفلاهكلميامعةرابعيهةيكلملا
دقل.ىنسحلاهللاءامسأدحأوهكلملاكلامف،هللكلموهلماشلاموهفملابنوكلا
تحنُميتلاةيويندلاةدايسلاوةطلسلاىنعمبنآرقلايفكلملاحلطصمدرو
ةيآلا12فسويةروس؛102ةيآلا2ةرقبلاةروس(ءايبنألاك،نينيعمصاخشأل

ةيآلا2ةرقبلاةروس(دورمنلثمءايبنألادضاوبراحنيذلاكئلوأكو،)101
ةعيبطنأىلإنآرقلاريشي.)51ةيآلا43فرخزلاةروس(نوعرفو،)258

هللاكلُمامأ،لاحمالةلئازناسنإلاةيكلمنأىلعدكؤيوهف،ةيبسنةلأسمةيكلملا
ل﴿يدمرسودلاخوهف

ِ
ةيآلا40رفاغةروس(﴾ِراَّهَقلٱِدِحاَولٱَِهِّللَموَيلٱُكلملٱِنَّم

16(.
قحنيناوقلارادصإلالخنمةلودلامظنتثيح،ةيكلِملابقحلاناسنإلكل
كلُميفاًمولعماًقحءارقفللنأىلإاًضيأنآرقلاراشأدقل.ةيكلملاهذهبفرصتلا
رركتملكشبوصوصخلااذهبةدعتاحلطصمتدروذإ،ءاينغألاكلِميفو،هللا
،رقفلاةبراحمطقفسيلقافنإلاءارونمفدهلانإ.ةقفنلاو،ةاكزلاو،ةقدصلاك
ةرظننآرقلادقتنيكلذل،مالسلانيمأتو،ةيعامتجالارصاوألازيزعتاًضيأامنإو
.يدامحبرنمرثكأتسيلةيكلملانأربتعتيتلاةايحلا

نوـگزوديلعنابعش
.ةاكزلا؛نماضتلا؛ناسنإلاقوقح؛تاقدصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ّةيحيسمرظنةهجونم(ّيدقنلاّيخيراتلاجهنملا
يذلاوسّدقملاباتكللّيخيراتلاوّيبدألاليوأتلاوهّيدقنلاّيخيراتلاجهنملاّنإ
يفهانعمىزغموسّدقملاباتكلاصوصنل)ّيخيراتلا(ّيلصألاىنعملانيبزّيمي
ةّيلمعاذهانموييفّيخيراتلادقنلاّدعي.)ّيدقنوهكلذلجأنم(رضاحلاتقولا

ةيكلِملا٤٢٠



.ّيتناتنستوربلاتوهاللاىلإامكّيكيلوثاكلاتوهاللاىلإةبسنلابّةيساسألاليوأتلا
ىنعملانّكمتينأدعبكلذوّيخيراتجمانربنيبوهنيبطلخلابجيالهّنأالإ
.ةّيرصحةّيتوهالةميقبةبلاطملابّيخيراتلا
عاونأةعبرأنمىطسولاوةميدقلاروصعلايفسّدقملاباتكلاملعقلطنادقل
:ّصنلاىنعمل
،)لقع:قايسلانماًقالطناّيفرحريسفت(ّيفرحىنعم)أ
،)ناميإ:ّيتوهالريسفت(يزاجموأّيطمنىنعم)ب
،)ّةبحم:ّيقالخأريسفت(ّيقالخأىنعم)ج
.)لمأ:ّيلبقتسملاّيوامسلاملاعلاءوضىلعريسفت(ّيليوأتىنعم)د
تاّيناكمإنعلاؤسلازربّيخيراتلايعولاقافتساامدنعثيدحلارصعلايفطقف
اًئيشفاًئيشةدرفنملاجهانملاترّوطتدقلو.اهبمّكحتلانكميةّيخيراتتاراسفتسال
ّصنلادقنف:نيعرولاسدقملاباتكلاءاّرقونيّيسنكلانيلوؤسملاةمواقملعفب
نعّيبدألادقنلالأسيو.ّيلصألاطوطخمللبرقألاةءارقلاةقيرطيفثحبي
ليجنإنملّكشتاقولليجنإلاثملاليبسىلع(ّصنلااهنملّكشتيتلارداصملا
ليجانألاعمةنراقملابليجنإّلكاهبّصتخييتلاعطاقملاوقةقيثولا،سقرم
جرختسيو،ةّيبدألالاكشألاوّصنلاَعونّيبدألاسنجلادقنجرختسيو.)ىرخألا
.هّصنلهتغايصلالخةدحىلعبتاكّلكاهعبّتايتلاَةسيئرلاَراكفألاةغايصلاُدقن
اذه.ّيليجنإلاتوهاللاراطإيفّيساسألكشبّيدقنلاّيخيراتلاريسفتلارّوطتدقل
ّيسنرفلانهاكلاىدلديدحتلابوّيكيلوثاكلاءاضفلايفاًضيأروذجهلريسفتلا
لبقنمريبكّدحىلإهراكنتساّمتهّنأريغ،)1712–1638(نوميسدراشير
روشنملاعمالإةّيكيلوثاكلاةسينكلاىلإهلاًّيمسراًقيرطدجيملو؛سيردتلاةرئاد
نمو،)1958–1939(رشعيناثلاسويبابابلل«سدقلاحورلاماهلإ»ّيوبابلا
ّيهلإلايحولايفيدئاقعروتسدلالخنماًّيتوهالهقيمعتوهخيسرتّمتاهدعب
Deiهللاةملك( Verbum(.
سّدقملاباتكلاحرشاًدجةربتعملااهتقيثوبةّيوبابلاسّدقملاباتكلاةنجلتدّدحدقل
ليوأتراطإيفكلذواًّيتوهالواًّيجهنمّيخيراتلادقنلا)1993(ةسينكلايف
.ّةيحيسملاصوصنلا
سّدقملاباتكلاريياعمللقفارملاهفاشكتسايفّيدقنلاّيخيراتلاجهنملاةّوقنمكت
بسحّةيخيراتيلاتلابوّةيناسنإةقيرطبّىلجتدقهللانوكف؛راوحلايفكيرشك
روظنملادعبتسيلباقملايف.راسفتسالااذهنعّيلختلانكميالفّيحيسملاموهفملا
رضاحلاتقولايفدارّطاباهلامكإّمتيكلذلو،نيرصاعملاهللاةملكيّقلتمّيخيراتلا
كلذبو.يّقلتلاخيراتوةءارقلاةّيلمعوئراقلاوّصنلاّةيلكيهىلعزّكرتجهانمربع

٤٢١ّيدقنلاّيخيراتلاجهنملا



ةّيخيراتلاةّيليوأتلاةيحانلانماًمامتهاديدجنمةعبرألاةّيكيسالكلابتكلابستكت
.ةّيتوهاللاو

سواهكابتونك
.ةظعلا؛ريسفتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(يدقنلايخيراتلاجهنملا
يلصألالولدملافاشكتسايفمَدْخَتْسُييملعبولسأوهيدقنلايخيراتلاجهنملا
ةينيفثحبيتقولاسفنيفو،يخيراتلاهقايسو،هرداصمفاشكتسالو،امصنل
يملعلاثوروملايفجهنملااذهمِدُْختْسادقل.صنلاكلذةباتكءارونمفلؤملا
ريسفتجهنمًالثمروطاذكهف.ةيسيئرلاةينيدلاصوصنلالاجميفيمالسإلا
ثيح،هيفتلزنيذلاتقولايفةينآرقلاتايآلايناعمةفرعملاًقرطنآرقلا
ةقالعاهليتلاتامولعملانإ.ضرغلااذهلةغللاملعوخيراتلاملعمدختسا
نعو،دمحميبنلانعلقنلاقيرطنعمويلاانتلصودقنآرقلاةغلوخيراتب
هذهىلعاولصحنيذلانيعباتلاقيرطنعكلذكو،هورصاعنيذلاهعابتأ
لَبِقنملقنلاقيرطنعف.اهمييقتباوماقثيحدمحميبنلاعابتأنمتامولعملا

ةيندممأ،ةرجهلالبقتلزنةيكمةيآلاتناكاذإاميفاًحضاوحبصأيبنلاةباحص
ىلإةًفاضإ.ةيآلاهيفتلزنيذلاتقولاو،لوزنلاببسكلذكو،ةرجهلادعبتلزن
ةيفلخنمضىنعملاملعبةصاخلاةلئسألابةقلعتملالمجلاوتاملكلاحيضوتمتكلذ
ةفرعمةلواحمتمتةقيرطلاهذهبو.كاذنآاًدئاسناكيذلايبرعلايوغللامادختسالا
يمالسإلايملعلاثارتلاناككلذل.ةينآرقلاةيآلاءارونمكييذلايسيئرلادصقلا
بسحفكلذىلعرمألارصتقيملو.ةباتكلاقيرطنعثوروملالقنىلعاًصيرح
نرقلاةيادبيفروطتدقل.لوقنملاةيقادصميفقيقدلكشبواًضيأثحبلامتامنإو
،هريسفتوسدقملاباتكلاةساردبىنعُييدقنيخيراتثحببرغلايفرشعنماثلا
رصاعملايمالسإلاركفلايفيخيراتلانآرقلاقايسعوجروهكلذةجيتنتناكو
.داليملادعبنيرشعلانرقلليناثلافصنلاذنمكلذوىرخأةرمةرادصلاىلإ
هبشيفاهبلخديتلاةقيرطلاسفنبةايحلانآرقلالخدةوطخلاهذهلاًقبِطو
نآرقلامهفلوكلذىلعءانبو.داليملادعبعباسلانرقلايفةيبرعلاةريزجلا
ةصاخلاثوحبلانإ.نآرقلليخيراتلاطيحملاةاعارمبجوةحيحصةروصب
تايطعمللةصاخةميقتطعأاذهيثحبلاجهنملانمتقلطنايتلاونآرقلاب
نآرقلارصعلبقةدئاستناكيتلاةيفاقثلاوةيداصتقإلاوةينيدلاوةيعامتجإلا
يلوخلانيمألَبِقنمجهنملااذهمِدْخُتْسادقل.نآرقلالوزنرصعنابإكلذكو
نمحرلادبعةشئاعو،)1998–1916(هللافلخدمحأو،)1966–1913(
.نيرخآءاملعو،)2010–1943(ديزوبأدماحرصنو،)1998–1913(

يدقنلايخيراتلاجهنملا٤٢٢



قئارطنأةركفنمعبانيدقنلايخيراتلاجهنملااذهمادختساءارويعسلانإ
–1919(نمحرلالضفمدقدقلف.ةنهارلاعاضوأللًالحمدقتالةيديلقتلاريسفتلا

ةيلمعدعب:ةلكشملالحيفيلاتلابولسألااًضيأجهنملااذهمدختسايذلا)1988
ئدابمنآرقلانمطبْنَتُْستنأبجينآرقلاتايآليخيراتلاقايسلايفثحبلا
ةلأسمو،ةأرملاقوقحيفةاواسملاكةنهارلالكاشملللولحاهيلعدنتستةيرهوج
.تابوقعلاودئاوفلافيرعتكلذكو،ةدحاوةجوزبنارتقإلاو،ةأرملاةداهش

يجـچابدمحم
.ريسفتلا؛ثيدحلا؛ريسفتلا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(توملا
ةياهنوه–ةيويحلاةيجولويزيفلافئاظولاةفاكليئاهنفقوتنعمجانلا–توملا
يفريخألاببسلانمكي،كلذلرشابملاببسلاناكاًيأو.يحنئاكيألاهنمةدوعال
.دوجوموهاملكلمشيوناسنإلاةيدودحمةقيقحيفتوملاثودحةيناكمإ
ربتعُت،تومللهسفنوههضرعتةركفنمبرهتلاهنكميالناسنإلانأةقيقحو
،ةعجرنودناسنإلانايكيهتنيتوملاعمف.ةيدوجولاةيمهألانمريبكٍردقىلع
لباقملابنكميو.لؤاستعضوميلكويرذجلكشبهتايحىزغمعضويو
تومللرصتخملامهفلااذهبقالطإلاىلعرثأتيالناسنإلانأىلعضارتعالا
هنأودوجولاةقيقحلةلاحدرجمنمرثكأهنأو،ةيبيرجتلاوةيجولويبلانيتيحانلاب
هذهروذجدوعت.ةدلاخلاهسفنلالخنموهساسألايفهدوجونأو،اهنعفلتخم
يفةينيدةيفسلفةكرحيهةيكفروألاو،يجولوثيملاةيكفروألاملاعىلإةحورطألا
يفاهرسفو).م.ق348/347ماعيفوتملا(نوطالفأاهراكفألوانت.ميدقلانانويلا
هنأبتوملارَّسفُيقايسلااذهيفوهو.سفنلاودسجلاةيئانثنعةيلاكيدارلاهتديقع
.ينافلادسجلانمةدلاخلاسفنلا-حورلالاصفنا
،هذهكةيفسلفتاروصتنعيرذجلكشبناسنإلاوملاعلليحيسملامهفلافلتخي
متنآلاىتحتوملانعةيلصألاةيحيسملاتاروصتلانألهاجتيغبنيالهنأمغر
نعةًبيرغةًديقعةيئانثلكربتعُتذإ.ثيدحلاينوطالفألاىنعملاباًروزاهريسفت
نم،ماصفناللةلباقريغ،ةيلخادةدحوكناسنإلاقلخهـللاو.يحولليحيسملامهفلا
يلاتلابو.اهتنونيكوسفنلارهظموهدسجلاودسجلاةقيقحيهسفنلا.ةداموحور
.هتّيلكبناسنإلاةياهندرجمامنإو،سفنلاودسجلانيبًالصفتوملارابتعانكميال
.ناسنإلايفاًيحاًئيشيقُبيالتوملاف
،توملادودحجراخةايحدوجوةيناكمإويضرألادوجولاةياهننعلاؤسلاعمو
يفتوملاركذُيامدنعو.توملاةيلاكشإليلعفلايتوهاللادعبلاةجلاعمدعبمتتمل
توملاىرحألابلب،ناسنإللاًيبطةتبثملاةياهنلاتسيلدوصقملاف،سدقملاباتكلا

٤٢٣توملا



.هـللابناسنإلاةقالعىلإرمألالوحتيةئيطخلاعمو.ةئيطخللةيلعفةجيتنك
.ةايحللةيجولويبلاةياهنلانمأوسأانهيهو،هـللانعلاصفنالاينعتةئيطخلاف
يفربتعي،هـللانعلاصفنالاىلعبلغتلايلاتلابو،ةئيطخلانعضارعإلاو
.هـللاعمةكرشيفةيدبأةايحلين،كلذلةجيتنو،توملاىلعبلغتلاهتاذتقولا
نعثيدحلامتيامدنعدوصقملاوهاذهو.ةيضرألاةايحلايفأدبيعقاولااذهو
ليجنإلا؛3:14ىلوألالوسرلاانحويةلاسر:رظنا(«تاومألانيبنمةمايقلا»
ناميإلاف.)5:5سوثنروكىلإةيناثلالوسرلاسلوبةلاسر؛11:25انحويبسحب
امهدحأدعبتسيناضقانتمنارمأيئاهنلاتومللعوضخلاهتاذتقولايفوهـللاب
.رخآلا

نامستنياهدراشتير
.دولخلا؛سفنلا؛عوسيةمايق:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(توملا
دقو.توملاىلإيدؤيحورلانعمسجلالاصفنإنإ.ةايحلاةياهنينعيتوملا
.حورلاومسجلانيبةقالعلاقايسيفتوملاةلأسمحرشنيملسملاءاملعلواح
ةفصلمحتحورلانأىريلوألافقوملا:نافلتخمنافقومكانه،راطإلااذهيفو
اذهلاًقبط.رييغتللةعضاخريغةداماهنأىلعحورللرظنيفيناثلاامأ،ريغتلا
،ضرعاهنأىلعحورلارسفيلوألاريسفتلا:توملاةرهاظلنيريسفتجتنتسن
اهلاصتاببسبدسجلاتومدعبدوجولايفرمتستنأنكميالاهنأضرتفُيكلذل
،سكعلااهبايغوةايحلاينعيحورلاروضحنإفةيرظنلاهذهلاًقبطو.هبيرورضلا
ربعدقو.ديدجنمناسنإلاثعبدعبالإةايحلاددجتتنأنكميالو.توملايأ
ضرألاوءامسلانأوهوةقيقحلاهذهنعثدحتامدنعروصتلااذهنعنآرقلا
متيذلاناسنإلااذهلمحيكلذعمو،باسحلامويديدجنمقلخُيسناسنإلكو
هذهفصومتدقو،هتيوهيفتروطتيتلااهسفنتامسلاديدجنمهئايحإوهئاشنإ
هتلاحيفهقلخديعأدقنوكياذهبو،14ميهاربإةروسنم48ةيآلايفةلاحلا
.ةلماكلاةيندبلاوةيسفنلا
تسيلدسجلابةلصتملاحورلانأنورخآنوملسمءاملعىري،ىرخأةهجنم
انهنمو،حورلانعدسجلالصفاهنأىلعتوملاةرهاظنومهفيوكالهللةلباق
ءاقبليرورضبسيل،هالعأروكذملايأرلاسكعىلع،دسجلاروضحنوكي
صيلقتمتييأرلااذهلاًقفوو.دسجلانعلقتسمحورلانأينعياذهو،حورلا
تومناكًءاوس،توملانإ.حورلاةمدخيفةلآدرجمحبصيل،دسجلاةيمهأ
ةرهاظنأمالسإلانيبيامك،قولخملكريصم،طقفدسجلاوأحورلاودسجلا
نملاقتنالايأ،رخآزيحيفلوخدلاودوجولازيحنمجورخلاةيلمعيهتوملا

توملا٤٢٤



،ًةياهنوأاًكالهربتعُيالوهف.توملاىلإرظنُياذكه.يورخأملاعىلإايندلاةايح
.يدبألادوجولاىلإينافلادوجولانملاقتناةيلمعلب

نوـگزوديلعنابعش
.دولخلا؛سفنلا؛ةايحلا؛ةرخآلا؛ةمايقلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةّيحيسمرظنةهجونم(دهعلا/قاثيملا
وأسانلانيبةقالعلّينوناقلادعبلاىلعًالصأدهعلاوأقاثيملاريبعتقلُطي
ّنأجاوزلاىلعدقعلاحلطصمقالطإيفحّضتيو.بوعشلاوأتاسّسؤملا
ةّيميمحلاوةّيصخشلاةايحلاةقالعحطسطقفنّوكتتابجاولاوةاطعملاقوقحلا
يفاّيزكرماًريبعتدقعلاحلطصميحضيموهفملااذهب.دقعلاساسأيهيتلا
.خيراتلايفٍلعافّيصخشهلإرّوصتوههطرش،هللاعمليئارسإبعشةبرجت
هلماكباًبعشّمث،)ميهاربإ،حون(اًدارفأاًرشبهللايفطصيميدقلادهعلاةغيصقفو
ىلإهّجوتيهللاّنأدهعلااذهلوحسّدقملاباتكلاثيدحيفدصُقيو.اًدهعهعمميقيل
هدعولاًّيفوىقبيوةّيخيراتلاهقيرطةروريسيفهقفاري،هسفنبهافطصايذلابعشلا
نأدهعلاهلإبلطيلباقملايف.دعولااذهّقحتسيالهّنأبعشلاتبثأولوّىتح،هل
ةداعسلجأنماهعضويتلاهاياصوبكّسمتلاببلاطيوهبعشلديحولاهلإلانوكي
دهعلاتوهالةقيثوءانيسلبجىلعىسوماهاّقلتيتلارشعلااياصولاّدعتو.هبعش
ةناكمبديدجلادهعلايفكيكشتلاّمتيملو.)21–20:1جورخلارفس(ّيقاثيملاميدقلا
هّنأالإ،اهديكأتّمتكلذنمسكعلاىلعلب،قاثيملاوأدهعلابعشكليئارسإبعش
نمهللاكولسهيفدّدُحيديدجقاثيمنعثيدحلالالخنمدهعلاتوهالعيسوتّمت
ءانثأهتيحضتيفعوسيهماقأكولسلااذه.صالخلاوّبحلاواياطخلاةرفغمةيحان
لجأنمدهعلامدكفسيعوسيتومبّهنإةلوقملايفف.)22:20اقول(ريخألاءاشعلا
ّنأامبو.رشبلاوبوعشلاعيمجلمشيلهللادهعدّدمتي)14:24سقرم(نيريثك
ببسلادوعيامّبرلف،ّيحيسملاتوهاللاخيراتيفاًريبكاًّزيحّلتحتالدهعلاةركف
توهاللايفهنعنالعإلاّمتدقناكيذلا،ّةيدوهيلانعىلوألاةّيحيسملازيامتىلإ
.)8:6و7:22نيّيناربعلاىلإةلاسرلا(ديدجلادهعلايفلئاسرلليقاثيملا

رنروتنترام

)ةيمالسإرظنةهجونم(دهعلا/قاثيملا
يذلاو،ناسنالاىلعهللاهذخأيذلادهعلايمالسإلاموهفمللاًقبطقاثيملابدصُقي
قاثيملابستكي.ةيقالخأوةيداقتعإتايلوؤسموتامازتلاهلالخنممهيلعضرفي
ناسنالانيبوىلاعتهللانيبدوهعلاعاونأنماًعونهنأىلعرسُفينأنكمييذلا
نيبيو،هداقتعإوهلاعفأةيلوؤسملمحتيفاًرحناسنإلارابتعالالخنمهتيمهأ

٤٢٥دهعلا/قاثيملا



ءافوومزعنعريبعتوهقاثيملاف.دوهعلايطعيوذخأيهللانأميركلانآرقلا
ءايبنألااهبءاجيتلاميقلابناسنإلالمعيثيح،ةيهلإلاةدارإلابناقلعتملاناسنإلا
يتلاةلثمألانمريثكلاميركلانآرقلايفدجوي.هتايحنمأزجتيالاًءزجاهربتعيو
هللاذخأيتلاةيفيكلاةلثمألاهذهنيبتذإ،هدابعوىلاعتهللانيبقيثاوملانعثدحتت
نيماضمبوليئارسإينبنمو،هئايبنأو،مدآينبنمدوهعلاوقيثاوملااهبىلاعت
4ءاسنلاةروس؛7ةيآلا33بازحألاةروس؛81ةيآلا3نارمعلآةروس(ةفلتخم
.)172ةيآلا7فارعألاةروس؛84–83ةيآلا3نارمعلآةروس؛154ةيآلا
قايسنمضيمالسإلاثوروملايفقاثيملاوأ،دهعلاحلطصمةشقانمتمتدقل
َٰىلَعمُهَدَهَشأَومُهتَّيِّرُذمِهِروُهُظنِمَمَداَءىِنَبنِمَكُّبَرَذََخأِذإَو﴿فارعألاةروس
﴾َنِيلِفٰـَغاَذٰـَهنَعاَّنُكاَِّنإِةَمٰـَيِقلٱَموَيْاُولوُقَتنأاندهشىلباولاقمكبربُتَسَلأمِهِسُفَنأ
دقىلاعتهللانإفةيآلاهذهليديلقتلاموهفمللًاقبِطف.)172ةيآلا7فارعألاةروس(
ىلعو.رشبلاهللاقلخينألبقاًديدحتورخآملاعيفنيعمجأسانلاقاثيمذخأ
لكشبةرصاعملاتاريسفتلاضعبيفقاثيملاحلطصممهفُيكلذنمسكعلا
ةلأسم،دَقَتْعُموهامكو،هدابعىلعهللاهذخأيذلادهعلانأينعياذهو،يزاجم
هدوجوةفرعمىلعةردقلاباهدمأوةيناسنإلاةعيبطلاقلخدقهللانأيأ،ةيزاجم
.ةرطفلالالخنم

نالسأميهاربإ
.ناسنإلاةرطف؛ىلاعتهللدبعكناسنإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةوبنلا
ءاسنلاولاجرلانمءايبنألاىلإميدقلادهعلايفةيربعلا«يبن»ةملكةمجرتريشت
ةمواسمنودب)دعباميفيصالخلاهلمعبو(هتقيقحوهـللاةملكاورشننيذلا
:عجار()اًضيأتازجعماًبلاغوتايآةطساوب(ةوقباودهشوةيتاذلامهتاردقبو
اماًريثكو.)22:14يناثلاكولملارفس؛6:14ايمحنرفس؛8:3ءايعشإرفس
صالخلانيبونهارلاعضولانيبضقانتلانعقيمعلكشبءايبنألاةلاسررّبعت
نومضملايفوأةيوغللاةغايصلايفكلذناكءاوسهـللاهديرييذلايلبقتسملا
قيمعلايتاذلاءايبنألايعوببسبو.اهضرعبولسأوةلاسرلالكشيفاًضيأنكلو
ةردقلااًنايحأمهيدلتناك)مهلهتوعديأ(ةيصالخلاهـللاةئيشمتايمانيدلالخنم
نوأبنتييلاتلابوةيصالخلاهـللاةطخنمضرضاحلاناكملاةفرعمىلع
ةوبنلابريبكلكشبةطبترملا،لبقتسملايفرصبتلاةركفمهفنكميال.لبقتسملاب
يفءاجرلانعريبعتكاهمهفنكميلب،ةفارعاهنأىلع،ةيبعشلاتاروصتلايف
يفليئارسإينبلةبسنلابلثمتييذلاءاجرلا.هـللاهنلعأيذلايلبقتسملاصالخلا
ليلحتنألو.رشلانمصالخلايفرشبلاعيمجلةبسنلابوداعيملاضرأىلإهلوخد

ةوبنلا٤٢٦



سانلاىدلقفانملايتاذلااضرلارصنعجعزأرضاحللاذهملؤملاءايبنألا
اماًبلاغ،اهلزلزو)اهنمةينيدلاوةيويندلاةطلسلابخناميسالو(ةمئاقلالكايهلاو
.تالاحلاأوسأيفمهلتقىتحومهداهطضاومهضفروءايبنألالهاجتمتي
ءايبنأعيمجتاوبنهيفتققحتصخشكحيسملاعوسيىلإرظنُيديدجلادهعلايفو
هريصمهّبشيوةيوبنلاهتلاسرلاًمّهفتمودبيهسفنحيسملاعوسيو.ميدقلادهعلا
.)23:37ىتمبسحبليجنإلا؛6:4سقرمبسحبليجنإلا(ءايبنألاريصمب
:12سقرمبسحبليجنإلا(ليئارسإينبءايبنأرخآهنأىلإراشأحيرصلكشبو
هنأحضوياذهو.هوقبسنيذلاءايبنألاعيمجىلعهتازجعمبقوفتيهنأو)12–1
،كلذنمدعبأبهذهـللانباكهنكلو،ميدقلادهعلاءايبنأثارتيفعوسيدوجومغر
مهفنيبقرفلانمكيانهو.اًيوبناهنلعأيتلاةلاسرلاعماًقباطتمناكهصخشنأل
تفرعكلذعمو.اهلعوسيدّرفتبطبترملاديدجلادهعلامهفوةوبنللميدقلادهعلا
ريثكيفحضتيامك،ؤبنتلاةرهاظهتمايقوعوسبتومدعباًضيأىلوألاةيحيسملا
سلوبلئاسريفو)ثلاثلاويناثلانيحاحصإلا(لسرلالامعأرفسيفعقاوملانم
يفامأ.)14–11سوثنروكىلإىلوألالوسرلاسلوبةلاسر:ًالثمرظنا(لوسرلا
يحولاءاهتناعمتهتناةوبنلانأبرمألايفتبلامتدقفةيحيسملليتوهاللاثارتلا
.حيسملاعوسييف

رنروتنترام
.ةزجعملا؛صالخلا؛)ءايبنألل(ةوعدلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةوبنلا
هللانيبةقالعلاقاطننمضجردنتيتلاتاحلطصملانمةوبنلاحلطصمربتعي
،ةوبنلالئالدلمحينمىلعناقلطتناتملكةيبرعلاةغللايفدجوتامك،ناسنإلاو
وهواًمالكهللاهربخيوهئبنييذلاصخشلاوهيبنلاف.لوسرلاويبنلاامهوالأ
هللايلثمماوسيلءايبنألاف،فذحوأرييغتيأنودهللاهأبنأامبسانلائبنينأهيلع
لاقيكلذلةلاسرلالصأبناميإلاينعيلسرلابناميإلانأمولعملانمو.رشبلاوأ
نموهءايبنألاهلوقياملكسيلهنأركذلابريدجلاوهللاعاطأدقفلوسرلاعطينم
نأكلذنممهفُيامويحولاةرئادنعةجراخلالاوقألاعيمجلمشياذهو،هللادنع
يناعملاضراعيةيرشبلاقوفتافصمهحنموأءايبنألافصويفبانطإلا
.يحولايقلتةردقيهانههؤانثتسانكميامو،نآرقللةيساسألا
يف:نيتقيرطبهللادنعنممهلةهجوملاتالاسرلامهفىلعةرداقسانلانأامك
عقتالةداعللةقراخعئاقوقيرطنعةلاسرلالقانىلعفرعتلانكميىلوألاةلاحلا
سمتيتلاةعيبطللةقراخلاثادحألاهذهىمستو،نيرخآرشبلعقتنأنكميالو
يتلاةلاسرلافصونكميفةيناثلاةلاحلايفامأ،ةيسحلاةزجعملابيرشبلاروعشلا

٤٢٧ةوبنلا



اهدلقينأرشبلاينبنمدحألنكميالهنأاملاط،ةزجعماهنأبهللادنعنماهنإلاقي
يتلاتازجعملاف،ةيلقعلاةزجعملابفرعياماذهو،هسفنءاقلتنماهلعفينأوأ
دمحمةزجعمامأ،ةيسحاهعيمجتناكاًدمحماوقبسنيذلاءايبنألاديىلعتعقو
.نآرقلايهو،ةيلقعتناك
وهفسكعلاىلعلب،لقعلالامهإسيلءايبنألاىلعيحولالوزنفادهأنمنإ
ىذتحُيةلثمأوجذامناوناكءايبنألانأظحاليكلذبناجىلإو.دناسملارودبعلي
عمتجملاراكفأرييغتىلعةردقلامهحنمامم،روذجلاةقيمعتايقالخأقيبطتيفاهب
مههذهكةيرذجتاريغتتققحيتلاةريبكلاةيدايقلاتايصخشلانإ.اًيرذجاًريغت
اوركُذنيذلاءايبنألاددعواًيبنموقلكلثعبهللانأربخينآرقلاف،ءايبنألانم
ةفاضإلاب.ىيحيوىسيعوىسوموميهاربإمهنم،اًيبن25مهنآرقلايفمهئامسأب
لوحلادجلارادونآرقلايفمهركذدرونممةثالثيففالتخالاعقوكلذىلإ
نامقلةروسنم13و12نيتيآلايفهمسإركُذيذلانامقلمهو،ءايبنأللمهئامتنا

ريزعاًريخأو18فهكلاةروسنم83ةيآلايفهركذءاجيذلانينرقلاوذو31
.9ةبوتلاةروسنم30ةيآلايفهركذعقويذلا
دمحمىلإمدآنمةيرشبللثعُبتاياورلاضعبوةيمالسإلاديلاقتلابسحو

تاجردلاتوافتيفقلعتياميفامأ.224000ىرخأتاياوريفواًيبن124000
ةيصخشلافاصوألاصختيهف،نآرقلااهيلإراشأيتلاءايبنألانيبلزانملاو
ةروسنم253ةيآلاهيلإتراشأاماذهو،مهتوبنتاجردتوافتينعتالولسرلل
دعُيءايبنألابناميإلانأامك،ءايبنألامتاخربتعيدمحمنإفنآرقللاًقفوو.2ةرقبلا
.ةيمالسإلاةديقعلاناكرأنماًنكر

تولوبقآدمحأ
.ةزجعملا؛دمحم؛ىسيع؛بوقعي؛ةديقعلا؛دواد:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةاجنلا
ماجسنانعةجتانلاةلصحملاكلتوهنيملكتملاءاهقفلاةيبلاغموهفملاًقبِطةاجنلانإ
ةلأسمدعُتالةاجنلانإفهيلعو.يوسلالماعتلاوقحلاةديقعلاعمةحلاصلاةفرعملا
تائيسلانإ.قاقحتسانعناسنإلااهبىظحينأبجيلب،اًفلساهباًَمّلَسُم
ةرطفلايفهللابَّكردقلف.ناسنإلاةدارإضحمنعةقثبنملامعأتانسحلاو
راشأو.رشلاوريخلاو،لطابلاوقحلانيبقيرفتلاكةيئدبملاتارارقلاةيناسنإلا
سمشلاةروس(هتاذبهأطخفاشتكاىلعلوبجموأ،جمربمناسنإلانأىلإنآرقلا

عضومةيرطفلاةفرعملاهذهعضينألوؤسملاناسنإلاىلعف،)8ةيآلا91
سفنلاةيقنتف،داعبألاددعتمثدحةاجنلانأنيملكتملاةيبلغأىري.قيبطتلا
الويصاعملابكتريوتائيسلالمعييذلاناسنإلاف،اهدحوليفكتالةيناسنإلا

ةاجنلا٤٢٨



لبُقتال،راضتحالاةلاحيفحبصيثيح،هيلعتوملامودقدنعالإمدنيوبوتي
.اهلرثأالواهنمىودجالف،هتبوت
نعتجتنيتلاةيلصألاةئيطخلاوأةثوروملاةئيطخلابفرتعيالمالسإلانإ
عمهللانأىلعصنتكلذبةصاخلاةديقعلانإو،ةنجلانمءاوحومدآجارخإ
.مهسفنألنيرفاكلارذيو،نونسحممهنيذلاواوقتاو،اودهتجاو،اونمآنيذلا
ىلإناسنإلادوقتيهف،يلخادلايحولاعاونأنمعونةينالقعلانأنوملكتملاىري
سسؤميديرتاملارسفدقل.حيحصلااهعضوميفتعضُواماذإةاجنلاىلإوهللا
َالَولَو﴿هللالوق)944/333ماعىفوتملا(ةيديرتاملاةيمالكلاـةيهقفلاةسردملا
،)83ةيآلا4ءاسنلاةروس(﴾ًالِيلَقَِّالإَنٰـَطيَّشلٱُمُتعَبَّتَٱلُهُتَمحَرَومُكَيلَعَِهّللٱُلضَف
سانلانمريثكلاعبتالنآرقلايفو،هلوسرلاسرإيفهللالضفالوللاقثيح
اومواقينأاوعاطتسافهومكحولقعلاباونمآمهنألكلذو،مهنمًاليلقالإناطيشلا
كلذل،ةحلاصلامهلامعأمغرهللالضفبنوقلعتمسانلانمريثكلانأالإ،ناطيشلا
ةاضرملينيفاًمهماًرودجحلاو،موصلاو،ةالصلاكمالسإلايفتادابعلابعلت
بونذلانعريفكتلاأدبميلمعلاعباطلاوذيمالسإلاةاجنلابهذمرهظي.هللا
ميلاعتلاًقبطف.ةيرحلايفناسنإلاقوقحمعدوةاكزلاءاطعإلالخنمةفرتقملا
اًيجاناًيئدبمتاحلاصلالمعيو،رخآلامويلابو،هللابنمؤيناسنإلكربتعُيمالسإلا
ةيآلا46فاقحألاةروس؛69ةيآلا5ةدئاملاةروس؛62ةيآلا2ةرقبلاةروس(

13(.
نوـگزوديلعنابعش

طابرلا؛ةئيطخلابفارتعالا؛ةينيدلاةرطفلا؛ينيدلاضيوعتلا؛ةمحرلا:ةلصتاذعيضاوم
.صالخلا؛يحيسملا

)ةيحيسمرظنةهجونم(يعامتجالاماظنلا
علسلابدوزتلاوةشيعمللىندألادحلانامضىلعيعامتجالاماظنلالمعي
ةيعانصلالودلامظعميفيمحموهوةيفاقثبابسألهبايغفلتخيو.ةيرورضلا
نامضلالكشيايناملأيفف.ةمزاللاةيموكحلاتادعاسمللينوناقنامضلالخنم
نامضلاةكبشيفىندألاىوتسملايعامتجالاماظنلانوناقهمظنييذلايساسألا
نكسملاوءاذغلاصوصخلاهجوىلعةيرورضلاشيعلالبسلمشتو.يعامتجالا
لصاوتلانمىندألادحلانعًالضفةيبطلاةياعرلاوةيلزنملاتاودألاوسبلملاو
.يعامتجالا
،ةشيعمللةيرورضيهوةفلتخمةيعامتجاةيامحماكحأكانهميدقلادهعلايف
امو14:22عارتشالاةينثترفس(ًالثمةقهرمةيموكحموسرنمءافعإلاك
رفس؛اهدعبامو22:25جورخلارفس(نهرلاةلاحيفمهنمقوقحو،)اهدعب

٤٢٩يعامتجالاماظنلا



ةينثترفس(نكسملاةمرحنوناقو،)اهدعبامو12و24:6عارتشالاةينثت
اطيمشوأاتيمشماع»ةعباسلاةنسلايفنويدلانمءافعإلا،)10و24عارتشالا
يفةيبنجألاتاكلتمملاةفاكةداعإ،)3–15:1عارتشالاةينثترفس(«הָטיִמְׁשתַנְׁש
ةينثترفس؛23:11جورخلارفس،55–25:8نييواللارفس(ليبويلاةنس
امو26واهدعبامو21:20جورخلارفس(ديبعلانوناق،)15–15:1عارتشالا
امو23:16عارتشالاةينثترفس؛18–15:12عارتشالاةينثترفس؛اهدعب
بئارضلا،)24:14عارتشالاةينثترفس(رجألابلامعلانوناقو،)اهدعب
نييواللارفس(تاقدصلانوناق،)29–14:22عارتشالاةينثترفس(ةيعامتجالا

لالغتسانأامك.)22–24:19عارتشالاةينثترفس؛23:22؛اهدعبامو19:9
ثارتيفاميسالو،سدقملاباتكلانمةيربعلارافسألايفةدشبدقتُنيءارقفلا
ةيادبيفءاجيجهنملكشبف.ةغلابةيمهأعوسياهيلوييتلا،ةمكحلاوءايبنألا
شَبُأليِنَحَسَمُهَّنَأل،ََّيلَعِّبَّرلاُحوُر»:رمألااذهلةبسنلابعوسيظعو

«َنيِكاَسَمْلاَرِّ
.)4:18اقولبسحبليجنإلا(
موهفملايفريبكنيابتدوجوبمويلايلودلاانعمتجميفةيعامتجالاةلضعملامستت
رايلم1,2وحنشيعياًيلاحف:ةشيعملليرورضوهامليعامتجالارفوتلاويفاقثلا
يفو.اًيموينيرالودنملقأبرايلم2,8واًيمويدحاويكيرمأرالودنملقأبناسنإ
يفعضوينأبجيةشيعمللىندألادحلاورقفلالوحيقالخألايعامتجالالدجلا
يعامتجالاشيمهتلاوةجاحلاسايقنكميالنايحألانمريثكيفهنأرابتعالا
نوكينأبجيكلذلو.رشابملكشباهتنراقماًبلاغنكمياليلاتلابو،لاملاب
لوحماعلايعامتجالالدجلانمأزجتيالاًءزجميركلاشيعلالبسنعلاؤسلا
يعامتجالاديعصلاىلعو.ةيعمتجملاةكراشملاولخدلانعوةلامعلاعيزوت
ىلإيعامتجالامعدلابةلثمتملاةدعاسملاليوحتىلعمامتهالاّبصنييسايسلا
ةيرسألاوةيدرفلاتاردابملابهطبرلالخنمطقفنكمماذهو.تاذلاةدعاسم
اًساسأيقالخألالفاكتلاأدبمربتعُييكيلوثاكلايعامتجالاميلعتلايفو.ةيعمتجملاو
.هذهكةيعامتجاةسايسلاًيجهنم

تغوفسوكرام
؛ةيلاملانوؤشلا؛)ةيتناتستوربلا(؛ةيعامتجالاةمدخلاةيعمج؛لمعلا:ةلصتاذعيضاوم
.ةيعامتجالاةياعرلا

)ةّيحيسمرظنةهجونم(ةمعنلا
ةئلتمملاناسنإلابهللاةقالعاهّنأَةمعنلاّيحيسملاتوهاللاوّيحيسملاناميإلامهفي
ّيساسألاحلطصمللةرصتخملاةغايصلاىلعءانب.ءيشّلكرّربتيتلاواًصالخ
صالخلاوريربتلالثمىرخأةّيساسأتاحلطصمعمةمعنلاريبعتهباشتياذه

ةمعنلا٤٣٠



.54:8ءايعشإ؛5:13رومزم؛33:12جورخلارفسلاثملاليبسىلعرظنا(
،15:10ىلوألاسوثنروك؛1:7ةيمور؛1:14.16ّانحوي؛1:30اقول؛10
يأ،سّدقملاليئارسإبعشباتكيفدرتو.)ةريثكىرخأعضاومىلإةفاضإلاب
كولسلابةّقلعتملاتاحلطصملانمةلسلس)لّوألادهعلا:كلذك(ميدقلادهعلا
صالخلابةئيلملاةقالعلاهذهاًمئادرّوصتيتلاوناسنإلاهاجتهللّيساسالا
فطل(henاًنييعتّلقألاوّمعألاريبعتلاةمجرتتّمتدقل.ةفلتخموةدّدعتمتاربنب
ريبعتب،ميدقلادهعللةّينانويلاةمجرتلايهو،ةينيعبسلابىّمسياميف)ةمحرو
،]ريثأتلاونانتمالاوفورعملاوفطللا[ايستارغةّينيتاللايفينعييذلاسيراخ
وهحيسملاعوسيّنإ.ّيحيسملاتوهاللايفاًّيساسأاًحلطصميلاتلابحبصأو
ناسنإلابيتلاةمعنلابةّيطعلا»نعمالكلاسلوبلنكمأاذل،صخشيفهللاةمحر
.)5:15ةيمور(«حيسملاعوسيدحاولا
لكشبةبوهوملاهللاةّبحمىلعّيساسأحلطصمكّلدتةمحرلاّنأنممغرلاىلعو
حبصأتوهاللاخيراتراسميفتاشاقنوتارّوطتتأرطهّنأالإ،ٌحضاووّيلج
ّصخياملّوألاماقملايفو،اًّصاخاًعوضوملماشلاّيساسألاةمحرلاروظنماهيف
نمهللانمةبوهوموةقولخمًةقيقحةمحرلامهفّمتدقلف.ةّيناسنإلاةّيرحلاباهتقالع
نكميمهفلااذهىلعءانب.ناسنإلاسفنيفةّيعونةميقكلذكو،ةقبسمطورشنود
نأنكميناسنإلاّنأبةياهنلايفةبلاطملاتاوصألاولعتنأوحرطينألاؤسلل
كلذمغرهّنأريغ،هللانمةّيدهاهنوكاًمودةّيومحرلاّةيعونلاهذهعقاولايفكلتمي
اًبوبحم،هللامامأًالداعنوكيلّرحلايصخشلالعفلالالخنماًنهاراهباستكابجي
باتكللّيساسألاحلطصملابسيقاماذإاًبيرقتاًفارحناّدعيرمألااذهو.ًالوبقمو
.سّدقملا
فارحنالااذهاوفشكيذلانيحلصملاتوهالورثولنترامىلإلضفلادوعيو
توهاللاّدرتساو.ّسدقملاباتكللّيساسألاحلطصملاىلإةدوعلابهوزواجتو
ديلقتيفّصاخحلطصمكةمحرلابكّسمتهّنأالإ،فارحنالااذهّيكيلوثاكلا
ّيطسورقلاّيتوهاللاديلقتيفوةسينكلاءابآدحأ)430ماعيّفوت(سونيطسغوأ
توهاللاعملادجلاّدتماامهتدعاقىلعنيذللا)1274ماعيّفوت(ّينيوكألااموت
ناّبإّينوكسملاراوحلاقايسيفوطقف.نيرشعلانرقلاىلإّىتحّيتناتستوربلا
لماشّيساسأروظنمكةمحرلاىلإاًضيأّيكيلوثاكلاتوهاللاداعنيرشعلانرقلا
اًعوضومقباسلايفناكامكيقبّةيرحلاوةمحرلانعلاؤسلاّنأالإ.رصتخمو
لعفّلك:ةضقانتملاةّيساسألاةّيضرفلاىلإةلأسملاليصافتّمضخيفليمياًنهار
.ناسنإلاوهللانمعبانهسفنتقولايفوهناسنإلل
قرشلاسئانكف،ةّيبرغلافئاوطلاسئانكيفهضرعّمتيذلارّوطتلااذهرصحني

٤٣١ةمعنلا



ةّصاخلااهديلاقتراطإنمضتيقبوشاقنلااذهيفاًقلطمكراشتملةّيسكذوثرألا
.اًّيساسأاًحلطصمةمحرلابّقلعتياميف

شيبنامريهوتوأ
.ريربتلا؛ةّينوكسملاةكرحلا؛ةّيرحلا؛ةّبحملا؛صالخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(نيدلادقن
:لاكشأةثالثيفلوألاماقملايفنيدلادقنرهظي
،يتاذلااهمهفلواهتاذدحبةينيدتاسرامملٍدقنيأ،لخادلانمنيدلادقن،ًالوأ–

؛حالصإلاوحناًهجوميلاتلابواًينيدهسفندقنلاعفادنوكيثيحب
الهنكلو،ةينيدحورنمدقنلاعبنياًضيأانهو.ىرخألانايدألادقن،اًيناث–

؛ىرخألانايدألاامنإو،صاخلاينيدلاديلقتلافدهتسي
تادقتعمىلإدتميوةينيدريغةيداحلإةعانقنعرداصنيدلليرذجدقن،اًثلاث–

.ةددحمةينيدتاسرامموةينيد
يتاذدقنكلوألاهانعمبنيدلادقنرهظي،ميدقلادهعلايأ،يربعلاسدقملاباتكلايف
ليئارسإينبةنايخدقتنيوهف.يوبنلانالعإلاتامسنمةيساسأةمسلثميونيدلل
ةدابعىلعاًضرتعم)ىرخأةهلآىلإمهلوحتب(مهعمهـللاهعطقيذلادهعلل
دضناكدقنلاو،ةيهلإةناكمتاذةقولخموةدودحمعئاقورابتعايأ،ناثوألا
ةيلكشلانيدلاةسراممليطعيغيوستيأدضاًضيأهنكلو،ةيهلإلااياصولاكاهتنا
دقنلااذهلوحتيثيحب،هـللاامهبلطيناذللاةمحرلاولدعلاةاعارمنمربكأةيمهأ
دهعلايفةلصاوتمعفاودلاهذهو.اًضيأيسايسويعامتجادقنىلإرارمتسابوانه
يفكاذنآةرصاعملاةيدوهيلاتامسضعبلاًهجومهيفدقنلارهظييذلا،ديدجلا
يفهسفنتقولايفرهظتنكلو.لخادلانميدوهيلانيدلليوبنلايتاذلادقنلاديلقت
ريغتانايدلايفةينيدلاتاسرامملاوراكفألادقنلتايادبديدجلاوميدقلانيدهعلا
.اًضيأةيدوهيلا
غنيسيلميارفإدلوهتوغلثم(نييريونتلانممسقلصاوثيدحلارصعلايف
)زيلكنإلانويبوبرلاو،)1804–1724(طناكليونامإو،)1781–1729(
نكلو.ةيحيسملاةنايدللينالقعديدجتىلإاوعسواًيلخادنيدلادقنديلقتلمهعابتا
وههزييمتنكمينيدلليرهوجلادقنلانمعونأشنهباقعأيفوريونتلارصعلالخ
:ةيساسألاكشأةثالثيفاًضيأ
ةيهلإةقيقحدوجوباهناميإبقلعتياميفةنايدةيأةقيقحلوحلدجكانه،ًالوأ–

.ةيماس

نيدلادقن٤٣٢



ءاوس–يصخشلاناسنإلاروطتلةضراعمةرهاظهرابتعابنيدلادقنمتي،اًيناث–
هسفنتقولايفريشيهنأنيحيف،يعامجلاوأيدرفلاديعصلاىلعكلذناك
.نيدللهجوألاددعتميقالخألشفىلإ
سيلضفرمتي،صوصخلاهجوىلعنيرشعلانرقلايفرهظ،ثلاثلكشيفو–

اهضفرمتيهنأيأ،اهليفرعمىنعميألامنإوةينيدلاتايضرفلاةقيقحلطقف
.ةموهفمريغةيمهومعازماهرابتعاب
هنأباهيفنيدلاريوصتمتيثيحبعفاودلاهذهرركتتديدجلاداحلإلابىمسياميفو
ٍفقومعمضراعتموينالقعريغليموةيسايسلاتاعارصلليساسأردصم
،ةيبيرجتةلدأوةينالقعججحعمنيدلادقنميدقتمتيامدنعو.يساسأيملع
تازفحملاضعبهنعجتنينأنكميثيحب،دجلالمحمىلعاًيتوهالاهنيحذخؤيس
.مئادينيدديدجتلةماهلا

لكيولتيمشيريب
.ريونتلا؛داحلإلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةرجهلا
هعماوناكنيذلانوملسملاودمحميبنلاهاقلتيذلايهلإلارمألاقيبطتيهةرجهلا
ىلإباهذلاوًاليوطترمتسايتلاةدراطملاوداهطضالاببسبةكممهنطوةرداغمل
يف.ناضحألاباهلهأمهلبقتساثيحةرونملاةنيدملابدعباميفتيِّمُسيتلابرثي
ىلإدمحميبنلانمرمأبنيملسملاضعبرجاهيداليم616و615ماوعألا
الإ،مالسإلاخيراتيفةرجهلوأتناكةرجهلاهذهنأنممغرلاىلعو،ةشبحلا
ناكيذلايبنلاىقتلادقل.ةيلعفلاةرجهلاّدَُعتيداليم622ماعبرثيىلإةرجهلانأ
برثيلهأنمرفنبجحلامسوميفةكميفديدشلاداهطضالاوطغضلانميناعي
ةبيرقلاةبقعلايفمالسإلااوقنتعاويداليم622و620يماعنيبةكمىلإاوؤاج
ىلإنوملسملارجاهيداليم)621(ىلوألاةبقعلاةعيبدعب.نيتعيبهوعيابوةكمنم
اورجاهيداليم)622(ةيناثلاةبقعلاةعيبدعبو،ةريغصتاعومجميفبرثي

يفركبوبأهبحاصودمحميبنلالصورمألاةياهنيفو.ةريبكعيماجمنمض
،رطاخملابةئيلمةلحردعببرثيىلإيداليم622ماعلوليأنمنيرشعلاوعبارلا
دمحميبنلاببرثييفراصنألابحر.امهلنيكرشملاتاقحالمو،بعاتملاو
،نوكلمياملكمهومساقومهلاومأومهيلهأمهءارواوكرتنيذلانيرجاهملابو
.نيملسملانيبةّوُخُألاوبحلاىلعلاثملضفأةرجهلاّدَعُتكلذل
ةيآلا8لافنألاةروس(﴾اًّقَحَنُونِمؤُملٱُمُه﴿مهنأبنيرجاهملانآرقلافصودقل

نوعمطيمهنأو،)20ةيآلا9ةبوتلاةروس(هللادنعمظعأةجردىلعمهنأو،)74
مهنعَرَّفَكدقهللانأو،)218ةيآلا2ةرقبلاةروس(هللامهمحرينأنوجريو

٤٣٣ةرجهلا



نميرجتتانجمهلدعأومهنعيضرو،)195ةيآلا3نارمعلآةروس(مهتائيس
.)100ةيآلا9ةبوتلاةروس(راهنألااهتحت
ةديدجةفاقثو،اًديدجاًيعامتجااًماظناوأشنأوبرثييفنوملسملايقبةرجهلادعب
.ةرونملاةنيدملابنمزلارورمعمبرثيتيِّمُسكلذل.رخآلاعمشياعتلاىلإوعدت
ربصلالضفبةديدجةايحعنصةيناكمإيفيحلاروصتلابةرجهلانوملسملاطبري
ىلإةنيدمنميناكملاقتنادرجمينعتالةرجهلاف.تاقياضملاىلعلمحتلاو
نآرقلايفةرجهلاحلطصمدرودقل.يصاعملاوتائيسلاكرتيهامنإو،ىرخأ
،كرشلاو،يصاعملارجهقايسنمضاًضيأامنإو،يناكملاقايسلانمضطقفسيل
،)5ةيآلا74رثدملاةروس(ةميمذلالاصخلاوةئيسلالامعألارئاسو،قافنلاو
رجاهملاةفصهنعهللاىهنامرجهصخشلكىلعدمحميبنلاقلطأثيح
.)يراخبلاحيحصرظنأ(
/1138ماعىفوتملا(ةجابنبايسلدنألافوسليفلاكنيركفملاضعبربتعادقل

عمتجميفنودجاوتينيذلاسانلاشيعينأةيقالخألاتابجاولانمنأ)533
.ةئيبلاديلاقتوتاداعلكنعاًيركفولواودعتبينأوأ،ةلضافةشيعدساف

مدرأنيـگـنأ
.ميوقتلا؛نماضتلا؛دمحميبنلاةباحص؛نايدألاراوح:ةلصتاذعيضاوم
:ثيدحلارداصم
ثيدحلامقر،هديوهناسلنمنوملسملاملسنمملسملا4باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص

.رْمَعنبهللادبعنع،10

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةنيدملاروتسد/ةنيدملاةقيثو
دعبداليملادعب622ماعيفدمحميبنلااهعضويتلاةقيثولاكلتيهةنيدملاةقيثو
اًساسأنوكتل،مالسإلالبقبرثيىعدُتتناكيتلاةرونملاةنيدملاىلإهترجه
رصاوأدطويو،ةيعامتجإلاوةينيدلاةنيدملاتانوكمنيبتاقالعلامظنياًينوناق
بّاتُكلقندقلف،ةقيثولاهذهليلصألاصنلاصخياميفامأ.اهنيباميفةقثلا
ماقثيح،رفوتمريغيلصألاصنلانألكلذو،هنمةفلتخمءازجأنورخأتم
عمةلوقنملاصوصنلاهذهءازجأةنراقمبنيرشعلانرقلاةيادبيفءاملعلاضعب
ةقيثولاصنلناكمإلاردقةقيقدةروصىلعلوصحللكلذو،ضعبلااهضعب
.يلصألا
يبنلالوصولبقاهلوحامو)برثياًميدق(ةرونملاةنيدملايفةنطاقلالئابقلاتناك
اتليبقةمصاختملالئابقلاهذهزربأنمو،نمزلانمنرقةبارقمادءادعيفدمحم
.ةيدوهيلاريضنلاينبوعاقنيقينبوةظيرقينبلئابقوناتيبرعلاجرزخلاوسوألا
ناببسلاامهدئاسلاةليبقلانوناقورأثلانأباهئاربكوةنيدملاخويشضعبىأركلذل

ةنيدملاروتسد/ةنيدملاةقيثو٤٣٤



ثحبلاباوماقمئادلاعارصلااذهءاهنإلو،لئابقلانيبتاقالعلاروهدتيفنايسيئرلا
مسوميفوةليلقماوعأدعبو.ةعزانتملافارطألالكلبقنمةلوبقمةيصخشنع
اوناكوةبقعلايفدمحميبنلابرادلاءامصخجرزخلاوسوألانمدوفوىقتلاجحلا
ًالحدجينأىلعرداقةذفلاهتيصخشوهتلاسرباًدمحميبنلانأبةعانقىلع
ضفيلةنيدملاىلإءيجمللهوعدو،مالسإلااوقنتعاف،ةيلخادلامهتاموصخل
.مهيلإاورجاهاماذإةيامحلانيملسمللوهلاومدقينأبهودعوومهتاعازن
اًديدجاًموهفمتدجوأثيح،صاخزارطنماًيسامولبداًحاجنةنيدملاةقيثوتققح
اهتادقتعمساسأىلعةيعامتجإلاتانوكملاددحيةيبرعلاةريزجلاهبشيفعمتجملل
نورجاهملايِّمُساذكهو،ةيقرعلاوةيلبقلااهتاءامتناساسأىلعال،ةينيدلا
جرزخلاوسوألايتلبقنمنوملسملاونيرجاهملابةكمنمنومداقلانويشيرقلا
نيرجاهملانيبةاخاؤملاةرجهلاديعُبتمتو،ةدحاوةمأاوحبصأف،راصنألاب
نأركذلابريدجلانمو.لبقنملئابقلاهدهعتملاًماظنكلذناكف،راصنألاو
اذهنماًءزجتحبصأ)نيكرشملا(ةددعتملاةهلآلاتاذلئابقلاوةيدوهيلالئابقلا
.عمتجملا
ىلعاهفوجمارحةرونملاةنيدملانأبخيراتلايفةرملوألوةنيدملاةقيثوتنلعأ
ادحعضوو،اهيفنمألانمضو،ةنيدملامرحدنبلااذهددحف،ةفيحصلاهذهلهأ
هبلومعملانوناقلاحبصأو.نامألاوملسلاددهتتناكيتلالكاشملاوتابارطضإلل
نابعلتنيدلاءامتناومدلاةبارقدعتملف،ةيئاضقلاتاعزانملايفلصفلامكحلاوه
ىلعلاثمكو،قالخألاوةلادعلاو،رِبلائدابمىلعاذهلكدنتساف.كلذيفاًرود
.فورعملاأدبمىلعبرحلاىرسأةيدفديدحتيفدامتعالامتدقلفكلذ
مهعمجيىرخأتاعامجودوهيلاونيملسملانمةنوكمةدحوةنيدملاعمتجمناك
تاديدهتلادضمهتنيدمنععافدلايفةيلوؤسملابساسحإلاويعامجلايعولا
.ةنيدملانععافدلافيلاكتلمحتيفءاكرشدوهيلاونوملسملاحبصأف.ةيجراخلا
ثيح،مهبصاخيلامويرادإماظنءانببنوملسملاأدبدقفكلذىلإةفاضإلاب
ةقئاضيفاوعقونيذلانيدلايفمهناوخإليلاملامعدلاةيلوؤسممهعيمجلمحت
.ةيدفلاعفدببسبةيلام
،اهضقنبدوهيلاضعبماقىتحنيتنسلاةبارقةقيثولاهذهبلمعلاقرغتسادقل
يعامجلاشياعتللاًيعامتجااًجذومنةقيثولاهذهتعنصدقفكلذنعرظنلاضغبو
نيملسملانمريثكللهبىذتحيًالاثمدعُتو،مهتافاقثومهنايدأفالتخاىلعسانلانيب
.اذهانمويىتح

يجـچابدمحم
.ينيدلاروتسدلا؛تايلقألا؛ةيدوهيلا؛ةداعلاوفرعلا؛عمتجملا:ةلصتاذعيضاوم

٤٣٥ةنيدملاروتسد/ةنيدملاةقيثو



)ةيحيسمرظنةهجونم(يحولا
لالخنمالإاًديجاهمهفنكميال،ةيحيسملاةديقعلايفةيساسأةمسيحولاربتعي
يحولاو.)4:8ىلوألاانحويةلاسر(ةبحمهنأبهـللةيساسألاةيحيسملاةفرعملا
.ةبِحُمـلاهتعيبطعمقفاوتييذلاوهـلليصخشلالصاوتلالعفوهقمعألاىنعملاب
لماكلكشبيحولانومضممهفاًضيأنكميال،هلببسالةبحملالعفنألو
ىلعثدحيهـلليصخشلصاوتلعفكيحولاو.اًزغلىقبيو،اًيحالطصا
ةظحليفيصخشلالصاوتلااذهثدحيهلإلاثولاثلانمضف:ةفلتخمتايوتسم
لوأملاعلاقلخربتعيو.نبالاوبآلانيبيرواحتةبحملعفكةيهلإلاةملكلاقاثبنا
رظنلاضغبسانلاعيمجلهّجوملانالعإلاكاذ،هتاذنعهـللانالعإليئاهنلكش
سلوبةلاسر؛9–13:1ةمكحلارفس(كلذكهكاردإنكميو،ةينيدلامهتاءامتنانع
نمًةحارصرشبللهتاذنعهـللانالعإنكيمل.)20–1:18ةيمورىلإلوسرلا
هفعضوةئيطخلايفناسنإلاطوقسببسبطقفةسدقملارافسألايفءايبنألالالخ
نإ.اًضيأنالعإلااذهليراوحلاعباطلاىلعزيكرتلالجأنمامنإو،يعيبطلا
نعةرابعوهامنإو،ميلاعتوتامولعملوألاماقملايفمدقياليباتكلايحولا
ةروصىلعبقاوعهلاذهو.ناسنإلاوهـللانيبيويحلالصاوتلانعريبعت
هنأىلعيباتكلايحوللهيقلتلالخنمتبثأناسنإلانأطرتشتيتلاناسنإلا
نإ.هـللاةملكىلعهحاتفناباًمئادزّيمتيناكو،هـللاعمراوحلايفكيرش
هتاذهـللاوهلب،تارابعولمجدرجمسيليباتكلايحولليقيقحلانومضملا
يفىلجتييحولااذهمهفنإفيحيسملاموهفملابسحبو.ناسنإلاىلعهقافشإو
لالخنمسوملميصخشويئاهنلكشبلمتكاهتاذنعهــللانالعإنأبناميإلا
عوسييفناكهماتخويحولاةورذنأبناميإلاو.حيسملاعوسييفهـللادسجت
نمهعملصاوتيدعيملهنأيأ،لماكلكشبناسنإللهسفنمّدقهـللانأينعيحيسملا
قلطملالامتكالاىلعءانبو.هجولاًهجولب،باتكواةملكوألثَموأةروصلالخ
قايسيفطقفةيباتكةنايدةيحيسملاربتعننأنكميهـللادسجتيفيحيسملايحولل
تارابعحبصت،يحولانومضموههتاذنعهـللانالعإنألو.دودحموتقؤم
يحولاتسيلو،يحولالاصيإلةيوناثغيصدرجمناميإلانوناقوسدقملاباتكلا
شيعيلازيالةيحيسملاةديقعلابسحبتوملانممئاقلاحيسملاعوسينوكو.هسفن
ةيلمعىقبتنأنكمي،)3:17سسفإىلإلوسرلاسلوبةلاسر(نينمؤملابولقيف
.ةيراوحلاةالصلالالخنمناسنإلكقامعأيفاًيحاًعقاوهتاذنعهـللانالعإ

رنروتنترام
.ةوبنلا؛ةبحملا؛هـللاةفرعم:ةلصتاذعيضاوم

يحولا٤٣٦



)ةيمالسإرظنةهجونم(يحولا
لبُيةصاخةقيرطوهيحولا

ِ
ظعاوملاوتالاسرلاءايفصألاهئايبنأهللااهبّغ

لاصيإوهيهلإلاغيلبتلانمفدهلاوسانلانيباهرشنمهيلعبجييتلارماوألاو
هللانيبةقالعلاتيبثتبقلعتياميفةيسيئرةيمهأبستكتيتلاسانللةفرعملا
.نوكلايفتاقولخملاوناسنإلاو
نأعيطتسييذلاقحلابناسنإلاهللااهبرّكذُيةصاخةقيرطوةيهلإةكربيحولادعُي
نأنآرقلاركذي.ةصاخلاهتاردقلضفبكلذومولعمردقبولوقئاقحىلعفرعتي
مهومهيلإيحوأنيذلاسانلانمف،ةوبنلالمحياليذلاناسنإلااًضيأهاقلتييحولا
ىتحنأنآرقلاربخييزاجمريبعتبو.ىسيعذيمالتوىسوممأءايبنأاوسيل
نأنييبتوهرابخإلااذهنمدارملاويحولابملعلاتقلتلحنلاوءامسلاوضرألا
حيضوتلاواهقلخيتلاةعيبطلانوناقلوهللاةدارإلاًضيأةعضاختاقولخملاهذه
وهسانلليهلإلايحولاغيلبتنأالإ،قلخلالكوهللانيبةقالعدجوتهنأكلذك
الوقكيلعيقلنسانإ﴿:ةيلاتلاتايآلاهيلعتلداماذهوءايبنألاىلعطقفبجاو
مقرةيآلا74رثدملاةروس(﴾رذنأفمُق﴿.)5مقرةيآلا73لمزملاةروس(﴾ُاليقث
2(.
اَمَكَكَْيِلإاَنْيَحَْوأاَِّنإ﴿:يحولااوقلتهلبقنمءايبنأكانهنأدمحمنآرقلاّرِبخيامك
َبوُقْعَيَوَقاَحِْسإَوَليِعاَمِْسإَوَميِهاَرِْبإَٰىِلإاَنْيَحَْوأَوِهِدْعَبنِمَنيِّيِبَّنلاَوٍحوُنَٰىِلإاَنْيَحَْوأ
4ءاسنلا(﴾اًرُوبَزَدوُواَداَنْيَتآَوَناَمَْيلُسَوَنوُراَهَوَسُنُويَوَبُوَّيأَوٰىَسيِعَوِطاَبْسَْألاَو
ليربجنآرقلايفىمسيكلمةطساوبدمحمىلعيحولاليزنتمت.)163مقرةيآلا
مقرةيآلا26ءارعشلا؛97مقرةيآلا2ةرقبلاةروس(سدقلاحورونيمألاحورلاو

.)102مقرةيآلا16لحنلا؛193
لمعلبةصاخلاهراكفأبيحولاقيرطنعاهاقلتيتلاتاملكلاجزمبدمحممقيمل
ةيآلاىلإ16ةيآلانمةمايقلاةروس(ةيناسنإلايفهناوخإلاًيفرحاهلاصيإىلع
ربَتعُينآرقلايفءاجاملاًقبطو.)47ةيآلاىلإ44ةيآلانم69ةقاحلاةروس؛19
.)40ةيآلا33بازحألاةروس(يحولاليزنتةياهننوكتهبو،ءايبنألامتاخدمحم
ناسنإلاحنملةيعاسلاتاهيجوتلانمةلمجوهفيحولانومضمبقلعتياميفامأ
.ميقتسملالمعلاقيرطوةديدجةايحماظن

قريبلآصلاخ
.ةزجعملا؛ةوبنلا؛كالملا؛ريونتلا:ةلصتاذعيضاوم

٤٣٧يحولا



)ةيحيسمرظنةهجونم(رشعلااياصولا
تيمُسةيربعلايفو،Dekalogيهينانويلالصألايفرشعلااياصولاةيمست
:4عارتشالاةينثترفس،34:28جورخلارفس(«תורבידהתרשעتاملكرشع»
ىمستام،رشعلااياصوللناثراوتمناديلقتسدقملاباتكلايفو.)10:4؛13
:5عارتشالاةينثترفس؛17–20:2جورخلارفس(ةيقالخألارشعلااياصولاب
ةيدابعلارشعلااياصولابةفورعملا)1832–1749(اياصولاةلسلسو)21–6
اهلامو.)34جورخلارفس()1832–1794(هتوغنوفغناغفلوفناهويبسحب
ةثراوتملاةيقالخألارشعلااياصولايهةيحيسملاوةيدوهيلاخيراتبةرثؤمةيمهأ
يرفسيف)ءاهتشالارظحوتبسلاظفحةيصونيبنراق(نيتفلتخمنيتخسنب
تبسلاسيدقتةيصو(اياصونمفلأتتيتلاو،5عارتشإلاةينثتو20جورخلا
قايسيفاهميدقتمتوةفلتخملاوطأبو)«...ال»(يهاونو)نيدلاولاماركإةيصوو
عضُو،نيحولىلعاهشقندعبو.ءانيسيفهـللالبجىلعرشابميهلإيحوكيدرس
15وحننيبزييمتلااننكميذإ،اًحضاوسيلاهدادعت.دهعلاتوباتيفناحوللا
نايدألاوأةفلتخملاةيحيسملافئاوطلايفاًنايحأمتيكلذلاًقفوو.ةفلتخمةيصو
رظح»اياصوو«اهليثامتوىرخألاةهلآلا»ةيصومض)ةيدوهيلاوةيحيسملا(
«َكُهِلإُّبَّرلااََنأ»ةجابيدلارابتعاوأ«ةهلآلاليثامت»ةيصوفذحوأ،«ءاهتشالا
نيبرشعلااياصولازييمتنكمينومضملاثيحنمو.اهتاذدحبةمئاقةيصوك
هاجترشبلانيبةقالعلالوانتتىرخأو)لوألاحوللا(هـللاعمةقالعلامظنتاياصو
مازتلالامدعلتابوقعةيألركذكانهسيلهنأامبو.)يناثلاحوللا(ضعبلامهضعب
لاجمىلإيمتنتالامٍدحىلإةعطاقلااهتغايصبرشعلااياصولانإف،اياصولاب
لب،ىسومنمزىلإدوعتالرشعلااياصولا.يتوهاللاقالخألاملعلامنإونوناقلا
نمزب).م.ق586(يلبابلايبسلالبقةيساسألااهتاليكشتيفتدجُواهنأحّجري
دعباموأيبسلاةرتفيفالإةيئاهنلااهتغيصيفدعباميفرهظتملاهنكلو،ريصق
لبجلاىلعةظعوملاباًمامترشعلااياصولاةلباقمنكميالديدجلادهعلايفو.يبسلا
.ءانيسلبجيفثدحللةريخألاهذهةلباقمبىتحالو)7–5ىتمبسحبليجنإلا(
5:21ىتمبسحبليجنإلا:ًالثمنراق(يناثلاحوللاوههريغلبقهينبتمتامو
.)13:9ةيمورللوسرلاسلوبةلاسرو؛10:19سقرمبسحبليجنإلاو؛27و
بيرقلاوهـللاةبحميفةجودزملاهتيصوىلعحيرصلكشبدكأعوسينأالإ
ةيصولا،)19:19ىتمبسحبليجنإلابنراق؛28–10:25اقولبسحبليجنإلا(
سونيطسغأنمزذنمرشعلااياصولايحولصخلمةباثمبةيحيسملايفربتعتيتلا
اًردصماهرابتعانكميةزجوملااهتغايصواهنومضممكحبو.)430–354(

رشعلااياصولا٤٣٨



سيردتلايفلوألاماقملايفمتيرشعلااياصولامادختسا.ةيملاعتايقالخألاًيخيرات
.فارتعالارسةسراممءانثأو

تينرأنترام
.قالخألا؛ةيدوهيلا؛يهاونلاواياصولا؛قالخألا؛ميدقلادهعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(رشعلااياصولا
ىلع،ةاروتلابسح،ةيدوهيلاةيساسألائدابمللةلماحلارشعلااياصولاتبتُك
رفسيفركُذاماذهو،ءانيسلبجيفىسوميبنلااهاقلتدقو،نييرجحنيحول
ثلاثلارهشلايفاياصولاهذهيقلتّمتدقو.5:6ةينثتلارفسيفو20:2جورخلا
.رصمنمجورخلادعب
ميرحت،ىرخأةهلآسيدقتمدع:ةيلاتلارماوألاىلعرشعلااياصولاهذهيوتحت

مويسيدقت،ًالطابهللامسابقطنلامدع،ةدابعللًةهلآنوكيتوحنملاثمتعنص
روزلالوقوةقرسلاوانزلاولتقلاميرحتو،نيدلولابّربلاو،ةحارمويهذخأوتبسلا
.رخآصخشكلمنوكيءيشيأءاهتشاميرحتو
ةدوجوملاكلتقفاوتةمئاقهيفتسيلو،نآرقلايفرشعلااياصولاةملكلمعتستمل
ةطبترمتاملكنآرقلانمةفلتخمعضاوميفديكأتلكبدجوتكلذعمو.ةاروتلايف
ىسومىقلتامدنعةصاخو،ليصافتنودىسومةصقركذّمتدقف.رشعلااياصولاب
عيمجىلعيوتحتحاولألاهذهتناكدقو،قاثيملااهيفواًموينيعبرأدعبحاولألا
ةيآلانمءاجاماذهو،اهباوديقتينأدوهيلاىلعناكيتلاتامرحملاواياصولا

هللااودهاعليئارسإينبنأىورُيامك.7فارعألاةروسنم145ةيآلاىلإ142
الوءارقفلاوىماتيلاوبراقألاونيدلاولااوربينأو،هايإالإاودبعيالنأىلع
لاقيكلذك.2ةرقبلاةروسنم84و83نيتيآلايفءاجاماذهو،ءامدلااوقهري
نم154ةيآلايفكلذو،تبسلاظفحةيصوكاهتنامدعسانلانمبلطهللانأ
اياصولابديعبدحىلإرقأنآرقلانأحضتيةروكذملاتايآلانمو.4ءاسنلاةروس
عيمجيفاًبيرقتًةدوجومًةينوكاًميقلمحتاهنألكلذو،ةيدوهيلاةنايدلايفرشعلا
يه،تبسلاسيدقتءانثتساب،رشعلااياصولانإف،قايسلااذهيفو.ملاعلاتانايد
هللاةدابعتامازتلإلاهذهنيبنمو.مالسإلايفاًضيأاهبمازتلإلابجيدعاوق
ةروسنم102ةيآلاو19ةيآلاو،2ةرقبلاةروسنم163ةيآلايفكلذو،هدحو
نم151ةيآلاو،4ءاسنلاةروسنم36ةيآلايفهللابكرشلاميرحتو،6ماعنألا
،16لحنلاةروسنم20ةيآلاو،10سنويةروسنم18ةيآلاو،6ماعنألاةروس
ةروسنم8ةيآلاو،17ءارسإلاةروسنم24و23نيتيآلايفنيدلاولاربو
ةروسنم15ةيآلاو،31نامقلةروسنم15و14نيتيآلاو،29توبكنعلا
يفةقرسلاميرحتو،5ةدئاملاةروسنم32ةيآلايفلتقلاميرحتو،46فاقحألا

٤٣٩رشعلااياصولا



ةنايخلاميرحتو،60ةنحتمملاةروسنم12ةيآلاو،5ةدئاملاةروسنم38ةيآلا
72ةيآلايفروزلالوقميرحتو،24رونلاةروسنم31و30نيتيآلايفةيجوزلا
.4ءاسنلاةروسنم36ةيآلايفراجلاةلماعمنسحو،25ناقرفلاةروسنم

رتاقدمحم
.ةينيدلاضئارفلا؛ةيصولا؛قلخلا:ةلصتاذعيضاوم

)ّةيحيسمرظنةهجونم(يهاونلاواياصولا
ّلعلو.ديدجلادهعلانمامكميدقلادهعلانميهاونلاواياصولاةّيحيسملافرعت
20جورخلارفسيفتركُذيتلارشعلااياصولاوهعونلااذهلّمهألاعومجملا
هللاليجبت(هللاهاجتحيحصلاناسنإلاكولساياصولاهذهمّظنت.5ةينثتلارفسو
مّظنتامك)هللاًراكذتعوبسألايفةحارمويبمازتلالاوهمساسيدقت،دحألادحاولا
انزلاولتقلاميرحت،دالوألاولهألانيبةقالعلا(ضعبلامهضعبعمرشبلاتاقالع
تاهيجوتلاهذهعيسوتّمتةسينكلاخيراتنمةدّدحمةنمزأيفو.)بذكلاوةقرسلاو
ةّيدرفتالاحىلعاهطاقسإوناسنإللحيحصلاكولسلااهّنأىلعةّيلاثمةقيرطب
اياضقيفءاتفإلا/يهاونلاواياصولاماكحأىلعءانبكولسلانييعت(ةديدع
:ةّيحيسملاقالخألاةّفاكلّيساسألاهّجوتلالامهإرطخأشننأةجردل)ريمضلا
ةّيصولايههذه.كركفّلكنمو،كسفنّلكنمو،كبلقّلكنمكهلإّبرلاببحأ»
ّقلعتينيتّيصولانيتاهب.كسفنككبيرقببحأ:اهلثمةيناثلاو.ىمظعلاوىلوألا
يقابقيبطتةّيمهأبّقلعتياميفو.)40–22:37ىّتم(«ءايبنألاوسومانلا
ثوحبةّيعورشموةسينكلاةّيعامتجالاميلاعتلاىلإةبسنلابةيراسلارشعلااياصولا
ةداعإتالاجمعيمجوةّيلئاعلاةسايسلاوّيداصتقالاماظنلاوتانّيجلاايجولونكت
لكشبماودلاىلعهتشقانمبجترمألااذهّنإف،ىرخألاةّيرشبلاةايحلاميمصت
نودنموةّيهيجوتتامالعلعسوأقاطنأشنيثيحبهيفتارارقلاذاختاودّدجتم
سيلّيهلإلاماظنلاقيبطتّنأرمألااذهّنيبيو.اًضيأريمضلااياضقيفءاتفإةّيلمع
فورظعماًملقأتمهلعجوةرورضللاًقفوديدجنمهريسفتبجيلب،اًدبأتباثلاب
ةّيتوهاللاتاهاجتالايفوةفلتخملاةّيحيسملاسئانكلايفدجويو.ةسوململاةايحلا
قيبطتةّيفيكلوحلاؤسلاصوصخبةّيلاربيلامكةظفاحمتاصاهرإةدّدعتملا
.ةديدجفقاوميفاياصولا

ستنأرتيب
؛ّيمازلإلاكولسلا؛ريمضلا؛ةّيلاملانوؤشلا؛ةلئاعلا؛قالخألا:ةلصتاذعيضاوم
.رشعلااياصولا؛داصتقإلا

يهاونلاواياصولا٤٤٠



)ةيمالسإرظنةهجونم(ءوضولا
هجولالسغ:يلاتلابيترتلاىلعيهو،ةصوصخمءاضعألسغوهءوضولا
ىلإنيلجرلالسغاريخأوسأرلاضعبحسممث،قفرملاىلإنيدعاسلاو،نيديلاو
يفهيلعصوصنموهو،ةالصللاًيسفنواًيدسجًاليهأتءوضولاربتعي.نيبعكلا
هنكلو،ًةدابعءوضولادعيال.5ةدئاملاةروسنم6ةيآلايفاًديدحتونآرقلا
مالسإلااهحنميتلاةماعلاةفاظنلانمءزجيهف.ةالصلاةحصطورشنمطرش
لامعتسانكميءاملادوجومدعدنعو،ناميإلابعُشنمًةبعُشاهليثمتبًةريبكًةيمهأ
ةراهطاًضيأدجوتامك.حورللًاًريهطتاًضيأّدَعُيومميتلاىمسيوةراهطللبارتلا
،عامجلاوضيحلاوسافنلاةلاحدعبىدؤتيتلاو،لسغلابةفورعملاوًالماكدسجلا
ءوضولاربتعي.موعلبلاىتح،ءاملابندبلاءاضعأعيمجميمعتنعةرابعيهو
وهومويلايفلقألاىلعتارمسمخ،ديدجتللاًزمراًضيأدعيوهللاةدابعلاًريضحت
.ةيحوروةيدسجةراهطكلذك

لانوأدلاخ
.ةراهطلا؛ةالصلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيحيسمرظنةهجونم(عوسي
تاينيرشعيفمضنا.داليملالبق4و7يماعنيبمحلتيبيفيرصانلاعوسيدلو
عوسينكلو،ةبوتلابزركيذلانادمعملاانحويةكرحىلإلوألايداليملانرقلا
برقلابيهلإلابضغللينامزلابرقلالدبتساذإ،اًيرذجاًفطعنمذخأتاهلعج
ّلحمبرقنعهـللاةفرعمعوسيةطساوبّتلحكلذبو.موحرلابآلليصخشلا
ةرِّرحملاهتازجعموةردتقملاعوسيةزاركلالخنمف.كيشولاةنونيدلابارتقا
:عجار(ضرألاىلعىقلتراذبكنآلاهـللاتوكلمأدبيهعابّتاوهعمدجاوتلاو
توكلملالمتكيفوسو،)32–4:26،اهدعبامو1:14سقرمبسحبليجنإلا
عوسيعمجهـللاتوكلمبهتزاركبو.عوسيليناثلاءيجملاعمةريخألاةنونيدلامايقب
ددعك)ًالوسر(اًذيملتةرشعينثامهنمراتخاو،هبنينمؤملاليلجلايفهلوح
ةنسيفو.ضرألاىلعهتايحيفهيلإبرقألاىلوألاةيلخلانوكتل،يزمر
درويزمرلمعلالخنمحصفلاعوبسأيفعوسيرهظاًبيرقتةيداليمنيثالث
هـللااوسنمهنأىريناكنيذلاكئلوأدضسدقلايفناميلسلكيهيفتاءوبنلايف
كلذباًنلعم،)سدقملاناكملامادختساءوسىلععوسيجاجتحايأ،لكيهلاريهطت(
ةبخنعملتاقلاعارصلابوشنلىدأاماذه.هبعشلينيدلازكرملايفهـللاةدايس
–26(يطنبلاسطاليبينامورلاةيدوهيلامكاحاوعفدنيذلايدوهيلاسوريلكالا

هناونعناكو(حيسملامهنأنيعّدملانيدرمتملادحأهنأىلععوسيبلصىلإ)م36
راشأرشعينثالاهذيمالتعمريخألاءاشعلايفو.)دوهيلاكلم:بيلصلاىلع

٤٤١ءوضولا



)53:12–52:13ءءايعشإرفس:عجار(ميدقلادهعلاتاءوبنلاًقفو،هتومىلإعوسي
سلوبةلاسر:عجار(هبعشوهـللانيبهزيزعتودهعلاديدجتلجأنمهسفنباًيحضم
.)25–11:23سوثنروكىلإىلوألالوسرلا
اوجرخ،هيلعضبقلاءاقلإبقعنيروعذمنوبرقملاعوسيذيمالتتتشتنأدعبو
تتابكلذبو.مهنيبيحورلاهروضحوهتمايقىرشبنيلماحةريصقةرتفباهدعب
عمةيصخشةقالعدوجوةرورضباًقيثواًطابتراةطبترمبرقنعهـللاةفرعم
نابرقلابةكراشملاوةيدومعملالوبقلالخنمو.توملانممئاقلاحيسملاعوسي
ةعامجنمةنّوكملاةسينكلاسَّسؤتوةيعقاوةدابعةقالعلاهذهحبصتسّدقملا
لكلةهجوملاةيريشبتلالوسرلاسلوبةلاسرروحمناكو.حيسملابنينمؤملا

نمٍّ
هـللانعدعبلاةوجفدسلجأنمهتمايقوعوسيتوملوحرودينيينثولاودوهيلا
يفاهثيدحتهسفنتقولايفمتوتظفُحاهتاذعوسيةراشب.)ةحلاصملاوةرافكلا(
دحأكهدوجوضرُتفادوقفمصنيهو:قةقيثولابيمساميف(هميلاعتنمةعومجم
يأ(عوسيهلاقاممثوروملاعمجبءدبلامتيملو.)اقولوىتمَّيليجنإرداصم
زيكرتلامتيانحويليجنإيفامأ.اًماعنيعبرأدعبالإاًيتوهالاهريسفتو)ليجانألا
.ّصلخملاويهلإلانلعملاةيصخشىلعريبكلكشب
رابتخايفهـللامهفنكمياذكه،اًيخيراتهدّسجتوهـللابرقنععوسينلعأامكو
لثمملاعوسيرابتعاءوضىلعريثكبىوقألكشبهتاريسفتويحيسملاناميإلا
؛11–2:6يبيليفىلإىلوألالوسرلاسلوبةلاسر:ًالثمعجار(هـلليئاهنلا
حوضورثكأبعوسيىلإرظنُيمزالتملكشبو.)18–1:1انحويبسحبليجنإلا
ثراوتملاناميإلاقئاقحنأامك.روننمرونوهنباوهتروصوهـللاةملكهنأىلع
اقولوىتميليجنإيفةروكذملاو)ءارذعنمهتدالو(عوسيبيهلإلالَبحلانع
،هـللالالخنمالإهتفرعمنكميالعوسينأامكو.يهلإلاهلصأىلإاًضيأريشت
متيملهدجموهـللاةردقف.عوسيةطساوباًققحمخيراتلايفهـللادُّسجتربتعُيكلذك
اهيفانكراشيتلااهنيعةيرشبلاكلتلالخنمامنإو،ناسنإلاجراخامهنعنالعإلا
.فاطملاةياهنيفعوسي

سواهكابتونك
؛حيسملا؛ميرم؛هـللاةونب؛بآلاهـللا؛ليجنإلا؛دهعلا؛عوسيةمايق:ةلصتاذعيضاوم
.هـللاةملك؛لكيهلا؛ةيدومعملا؛سلوب

)ةيحيسمرظنةهجونم(ةيدوهيلا
انهينعتةيدوهيلاو.اًدحوماًعمتجماهخيراتنمةلحرمةيأيفةيدوهيلالكشتمل
مساهسفنىلعقلطأيذلايدوهيلابعشللثارتلاونيدلاوخيراتلاوةفاقثلالماك
اًضيألوانتتاهنكلو.)ليئارسإيانبوأليئارسإماع:ةيربعلاب(«ليئارسإبعش»

ةيدوهيلا٤٤٢



هسفنتقولايفربتعتيتلاوةنايدلاةيدوهيتاعومجمكةفلتخملاةيدوهيلاهجوأ
ميدقلانيدلانمةيدوهيلاتروطت.)ميدوهي:ةيربعلاب(دوهيلانمةفئاطواًبعش
ةيبدألاتايصخشلاباًرورم،حضاولكشبهلوصأديدحتنكمياليذلاليئارسإل
نمةعونتملاكشأىلإاذهانمويىتحو،ءابآلايبأميهارباويبنلاىسوملثم
ةيحيسملاوةيدوهيلانإنايدألاخيراتلرظنلابلوقلانكميو.ةيلاحلاةيدوهيلا
.ليئارسإلميدقلانيدلانمتأشنمالسإلاو
بريلاتلابوةقيلخلابر،دحاوهلإهـللا:يهةيدوهيللةيساسألاةيتوهاللاديقعلا
هتالماعتنعريبعتلامتيو،قلطملاقوفتلابفصتيهتعيبطمكحبهـللاو.ناسنإلا
،سينكلايفتبسلاتاولصيفيساسألاناميإلااذهنعريبعتلامتي.ةيديسجتةغلب
لكلةصصخمءازجأىلتتاهبناجىلإو،»...ليئارسإايعمسا»ةالصاهمهأ
دايعأللاًقفوتاولصلالكشتتو.ةلصلاتاذريمازملاةوالتوةاروتلانمعوبسأ
)عيباسألاديع(توعوفاشوحصفلا:ةثالثلاةيتاروتلادايعألااهنم،هبلفتحملا
ديع(اكوناح:نييتاروتلاريغنيديعلاتاولصكلذكو،)لاظملاديع(توكوسلاو
.ميروفلاوأميروبلاو)راونألا
هبيصنلانيلاًيدوهيءرملانوكينأيرورضلانمسيليماخاحلابدألابسحبو
حونعئارشعمقفاوتتهـللااهلبقيةايحايحينأهيلعنيعتينكلو.ةيناثلاةايحلانم
.عبسلا
صالخإلااذهرايعمنكلو،ةاروتللصالخإلايهةيدوهيللةيساسألاتامسلاىدحإ
اًمئاد)ةاروتلاودوملتلانمةنّوكملا(ةعيرشلاىقبتنيحيف.هدّدجيودوملتلاهرسفي
.ةيدوهيلاقالخألاساسأ
رظنلاضغب،ةيدوهيلايفطشنيريشبتلمعيأكانهسيلمهفلااذهىلعءانبو
تلّكشيتلا،ًالثم.م50و.م.ق150ةنسنيبامةرتفلاك،تاءانثتسالاضعبنع
نملئاوألانويحيسملاناك.اهنيحةينيدلاتابارطضالاةلاحلرظنلاباًموهفماًفقوم
لالخنمرظتنملاايسملاهنأاوفرعو،عوسيبناميإلااوقنتعااًدوهيعوسيعابتأ
حيسملاةيرايعملاةيدوهيلامهفتملهذهةيصخشلارظنلاةهجومامأو.دوهيلاءايبنألا
حيسملاتافصاهلةيعمتجمةيصخشليريبعتزمركامنإو،يصخشلكشب
ريمدتدعب.ةيحيسملاوةيدوهيلانيبيساسألاقرفلاةيؤراننكميانهو.رظتنملا
ةينبءافضإيفيماخاحلايسيرفلاحانجلاحجنةيداليم70ةنسسدقلايفلكيهلا
ةينيدةايحنيوكتنمتاتشلانادلبوىفنملايفًالبقتسماهتنّكمةيدوهيلاىلعةديدج
.ةتوافتمتاجردبتناكنإوىتح،ةلماك
متةيدوهيلاديلاقتللةديدجتاريسفتداجيإيرورضلانمتابءارجإلااذهعمو
.ةيسيئرتاهاجتاةثالثيفاهديسجت

٤٤٣ةيدوهيلا



)م1795ماعذنمحلطصمكرهظ،ةميوقلاةديقعلا(ةيسكذوثرأللرظنُيناكدقف–
.اًنومضموًالكش،ةيدوهيلاحالصإتالواحمةفاكلةضراعمكةيادبلاذنم
.هـللاةملكيهاهلمكأبةاروتلانأىرتةيسكذوثرألاو
نرقلافصتنمذنمررحتلاةكرحىلعلعفدركةظِفاحملاةيدوهيلاربتعُتو–

ةمسلا.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفوأابوروأيفءاوس،رشععساتلا
.سوقطلاوقالخألانيبو،روطتلاوديلاقتلانيبنزاوتاهنأيهاهلةزيمملا
ىلعةظفاحملاةيدوهيلالوصحليسيئرلاببسلانمكينزاوتلااذهيفو
.ملاعلاءاحنألكيفريبكناسحتسا
ّملعتيتلاةيحالصإلاةيدوهيلاةينبيفيقتلتفةيمدقتلاوةيلاربيللاتاهجوتلاامأ–

تايدحتلاةفاكعملماعتيفيكو،هعموملاعلااذهيفشيعيفيكيدوهيلا
هتيوهدقفيالاذهلكعمو،عمتجملانماًءزجحبصيفيكو،ةيويندلا
اًناونع«ءانبلاةداعإ»حلطصمةيدوهيلايفثيدحهاجتاذختاامك.ةيدوهيلا
زيزعتلجأنمةيضرألاةايحلاىلعةدشبهزيكرتلالخنمكلذو،هل
صوصنلامارتحاوةايحلاهذهيفةربخلا.يدوهيلابعشلادوجورارمتسا
.ةديدجفورظيفةميدقلاميقلاريسفتيفريياعملامهأنالكشيةميدقلا
لالخنمنيتفاقثلظيفشيعلاةرورضىلعبيجت«ءانبلاةداعإ»ةيدوهيو
ةميدقلاريطاسألاضرعتتكلذلةجيتنكو.امهيلكنمءارثإلاةيناكمإةركفميدقت
.يعادبإريكفتلةيدوهيلاديلاقتلاعضختامدنعاًضيأضفرلاىتحوأدقنلل

نامستنياهليئاشيم
.ةاروتلا؛مونقألا؛حيسملا؛ةّيماسللءادعلا/دوهيللءادعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةيدوهيلا
هنأالإ.حيرصلكشبةنايدلاهذهنعريبعتكةيدوهيلاحلطصمنآرقلايفدريمل
ةديقعلاميهافمتفِصُودقل.)دوهيلاوأ،اوداه(نيذلابةيدوهيلاةنايدلاعابتأفصو
النآرقلانأامبو.اهميلاعتو،ةلماكلااهتيلكيهضَرْعُتنأنوداهجاهنموةيدوهيلا
ناميإىلعطقفدمتعيهنإفكلذل،يفرعمعجرمكرخآنيديأميلاعتاًساسأمدختسي
ةدوجوملاتامولعملاسكعتالثيح.ةديقعلاكلتىلإدنتسملاقيبطتلاىلعوسانلا
.يدوهيلانيدللةيمسرلاوةيساسألائدابملانآرقلايف
،ةلماكريغو،ةميدقةغيصتاذةديقعاهنأىلعدوهيلاةديقعنآرقلافصي
ةديقعنأاًضيأنآرقلادكؤيو.مدآهبءاجيذلالوألامالسإللاًيئزجةرياغمو
امكوةيدوهيلاف.ةسدقملامهبتكباًضيأفرتعيو،يهلإساسأىلإدنتستدوهيلا
بتكلابو،ةكئالملابو،رخآلامويلابنمؤتةيديحوتةنايديه،نآرقلااهفصو
كلذلوراتخملاهللابعشمهنأبدوهيلانمؤيكلذىلإةفاضإ.ءايبنألابو،ةسدقملا

ةيدوهيلا٤٤٤



مهنإفمهبقاعيفوسهللاناكنإو،ةمايقلامويةصاخةلماعمنولَماعُيفوسمهنإف
سأر،دوملترظنأ؛80ةيآلا2ةرقبلاةروس(ةدودعممايألرانلايفنوثكميفوس
تاروصتلاهذهببسبدوهيلانآرقلادقتنادقل.)أ17تبسلا؛ب33ةنسلا
.ةيقيقحلاةديقعلاىلإمهاعدوةيداقتعإلا
اهبمكحياًرونوىدههيفنأبنآرقلاهنعلاقيذلاسدقملادوهيلاباتكةاروتلانإ
.ةيطابتعاتاريسفتّهلحماّولحأو،مهباتكرماوأباومزتليملدوهيلانأريغ.نويبنلا
مهنأو،)30ةيآلا9ةبوتلاةروس(هللانباوهريزعنأبدوهيلانمؤينآرقللاًقبطو
الةينآرقلاتايطعملاهذهتناكنإو.)97ةيآلا2ةرقبلاةروس(ليربجلءادعأ
ةينآرقلاتايطعملاهذهنأبينعيالكلذنأالإ،مويلاةيدوهيلاةنايدلاىلعقبطنت
نيملسملافقومامأ.كاذنآزاجحلادوهيةديقعىلإدوعتتايطعملاهذهف.ةئطاخ
ّرَقُتنآرقلايفءاجامقباطتيتلالاوقألاف:يلومشوهفةيدوهيلاةنايدلاهاجتمويلا
.ةضوفرماهنإفنآرقلايفءاجامضقانتيتلاكلتامأ،لَبُْقتو

مدآيقاب
.ةاروتلا؛روبزلا؛ةينيدلاتايلقألا؛سدقلا؛ةيماسللءادعلا:ةلصتاذعيضاوم

)ةيمالسإرظنةهجونم(ةمايقلاموي
،دابُيوءيشلكبرطضيثيح،نوكلاماظنريمدتةمايقلامويروصتنمضتي
ثَعْبُيثيح،ةيدبأةديدجةايحأدبتىرخأةهجنمو،ةهجنماهلمكأبةايحلايهتنتو
تايمستبثدحلااذهنآرقلافصي.باسحللهللايدينيبفوقوللسانلاعيمج
،)1ةيآلا54رمقلاةروس(ةعاسلاو،)75ةمايقلاةروس(ةمايقلاموي:ًالثم،ةديدع
56ةعقاولاةروس(ةعقاولاو،)22،24،35ةيآلا13دعرلاةروس(رادلاىبقعو
101ةعراقلاةروس(ةعراقلاو،)3–1ةيآلا69ةقاحلاةروس(ةقاحلاو،)1ةيآلا
30مورلاةروس(ثعبلامويو،)1ةيآلا88ةيشاغلاةروس(ةيشاغلاو،)3–1ةيآلا
.)16،26،53ةيآلا38صةروس(باسحلامويو،)56ةيآلا
مويفصيذإ.مالسإلايفناميإلاناكرأنميناثلانكرلاةمايقلامويبناميإلارَبَتْعُي
ةمايقلامويبناميإلاف.ةيدبأةايحةيادبو،يويندلاملاعلاةياهن،نآرقللاًقبِطو،ةمايقلا
كلذكو،رشحلابناميإلااًضيأامنإو،ملاعلاةياهندعبثعبلابناميإلاطقفينعيال
ىلإامإوةنجلاىلإامإف،ءازجلاوباسحلابو،هللايدينيبدابعلالوثمبناميإلا
تتابةعاسلانأو،ةلاحمالعقاولاةمايقلامويطارشأنعاًضيأنآرقلاربخيو.رانلا
ةيآلا16لحنلاةروس؛1ةيآلا54رمقلاةروس؛18ةيآلا47دمحمةروس(ةبيرق

ملعييذلاوهف،هدحوهللادنعةعاسلاملِعنأبتقولاسفنيفنآرقلادكؤيو،)77
ةروس؛34ةيآلا31نامقلةروس؛187ةيآلا7فارعألاةروس(اهرمأةيلج
هملعليربجثيدحيفدمحميبنلاىفندقلو.)44–42ةيآلا79تاعزانلا

٤٤٥ةمايقلاموي



اهنعلوؤسملاام»ًالئاقيبنلاهباجأفةعاسلانعهلأسوليربجهاتأامدنعف:ةعاسلل
ملعنإفيلاتلابو.)ملسمحيحصو؛يراخبلاحيحصرظنأ(«لئاسلانمملعأب
.هدحوهللاالإهملعيالبيغةعاسلا
،لهملاكءامسلانوكتفوسف:ةمايقلامويلةعورموةلصفمةروصنآرقلامّدقي
ةيآلا70جراعملاةروس(راحبلارَّجَفُتفوسو،بكاوكلاطقاستتورثانتتفوسو
يفنمقَعُْصيَفروصلايفخَفْنُيفوسو،)5–1ةيآلا82راطفنإلاةروس؛10–8
نورَشْحُيو،مهروبقنمسانلاموقيو،هللاءاشنمالإضرألايفنموتاومسلا
ةروس؛13–10ةيآلا75ةمايقلاةروس؛68ةيآلا39رمزلاةروس(باسحلل
اهرشواهريخمهلامعأىلعسانلابَساُحيفوسو،)12–6ةيآلا81ريوكتلا
لمعنمو،اًريخىريفوسفاًريخلمعنمف،)8–6ةيآلا99ةلزلزلاةروس(
ءيشلكنإفنآرقللاًقبِطو.هللاهمحريملنإرانلاىلإهريصمنوكيفوسفاًرش
هناكمقلخيو،هلةياهنعضينأىلعرداقنوكلاقلخيذلاهللاف،هتردقوهللاديب
.رخآاًملاع

نَسأرمعم
.هللاةدارإ؛ةعاسلاطارشأ؛ةمايقلاموي؛ثعبلا:ةلصتاذعيضاوم

:ثيدحلارداصم
يبأنع،50ثيدحلامقر،...ليربجلاؤس37باب،ناميإلاباتك،يراخبلاحيحص.1

.ةريره
.رمعنع،93ثيدحلامقر،مالسإلاوناميإلاةفرعم1باب،ناميإلاباتك،ملسمحيحص.2

ةمايقلاموي٤٤٦



ةيمالسإلاعجارملاةمئاق

،ءازجأ7،توحلافسويلامكقيقحت،راثآلاوثيداحألايففنصملاباتكلا،ةبيشيبأنبا
.ضايرلايف،1409ةعبط،دشرلاةبتكم

.ةيبرعلابتكلاراد،2ءازجألاددع،يقابلادبعداؤفدمحمقيقحت،ننسلا،هجامنبا
،يفلسلاديجملادبعنبيدمحقيقحت،ريبكلامجعملا،يناربطلادمحأنبناميلسمساقلاوبأ

.ةرهاقلايف،ةيميتنباةبتكم،25ءازجألاددع
،ةيمالسإلاتاعوبطملاةبتكم،ةدغوبأحاتفلادبعقيقحت،ننس،يئاسنلانامحرلادبعوبأ

.بلحيف،1986ةعبط،9ءازجألاددع
،1989ةعبط،3ءازجألاددع،سنوجندسرامقيقحت،يزاغملاباتك،يدقاولاهللادبعوبأ

.توريبيفبتكلاملاع
ةعبط،ءازجأ8،اطعرداقلادبعدمحمقيقحت،ىربكلاتاقبطلا،دعسنبدمحمهللادبعوبأ

.توريبيف،1990
يقابلادبعداؤفدمحموركاشدمحمدمحأقيقحت،ننس،يذمرتلاكاحضلاىسيعوبأ

ةعبط،يقابلاىفطصمةعبطموةبتكمةكرش،5ءازجألاددع،ةوطعميهاربإو
.رصميف،1975

ةعبط،اًءزج45،نورخآودشرملداعوطوؤنرألابيعشقيقحت،دنسملا،لبنحنبادمحأ
2001.

،سانلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافخلافشك،ينولجعلاليعامسإ
.2000ةعبطلا.2ءازجألاددع،يوادنهنبفسوينبدمحأنبديمحلادبعقيقحت

،اًءزج45،نورخآودشرملداعواطعرداقلادبعدمحمقيقحت،ىربكلاننسلا،يقهيبلا
.توريبيف،2001ةعبط

يف،2003ةعبط،اًءزج14،دماحديمحلادبعيلعلادبعقيقحت،ناميإلابعش،يقهيبلا
.ضايرلا

يف،ءازجأ4،ةيرصعلاةبتكملا،ديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقيقحت،دواديبأننس
.توريب

ةعبط،ءازجأ4،عيزوتلاورشنللينغملاراد،ينارادلادسأميلسنيسحقيقحت،يمرادلاننس
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف،2000

.توريبيف،1985ةعبط،1ءازجألاددع،يبرعلاثارتلاءايحإراد،أطوملا،سنأنبكلام
يف،1993ةعبط،30ءازجألاددع،ةفرعملاراد،طوسبملا،يسخرسلادمحأنبدمحم

.توريب
راد،رصانلارصانريهزنبدمحمقيقحت،حيحصلاعماجلا،يراخبلاليعامسإنبدمحم

.2002ةعبط،ءازجأ9،ةاجنلاقوط
نسحملادبعنبهللادبعقيقحت،نآرقلايآليوأتنعنايبلاعماج،يربطلاريرجنبدمحم

.ةرهاقلايف،2001ةعبط،رجهلاراد،يكرتلا



راد،ءازجأ5،يقابلادبعداؤفدمحمقيقحت،حيحصلاعماجلا،يروباسينلاجاجحلانبملسم
.توريبيف،ثارتلاءايحإ

،دواديبأننس،يئاسنلاننس،ملسمحيحص،يراخبلاحيحص(فيرشلاثيدحلاةعوسوم
راد،دمحمزيزعلادبعنبحلاص:ةعجارملاوفارشإلا،)هجامنباننس،يذمرتلاننس
.ضايرلايف،2000ةعبط،عيزوتلاورشنللمالسلا

ةيمالسإلاعجارملاةمئاق٤٤٨



نورشانلا

نامستنياهدراشيرروتكدلاروسفوربلا
ّيكيلوثاكلاتوهاللاوةفسلفلاةساردّمتأ،1933ماعديلاوم،نامستنياهدراشير
ىهنأ.خنويموواغسيرب/غروبيارفيفىطسولاروصعلايفةّينيتاللاةغللاهقفملعو
ةّداملدعاقتمذاتسأ.خنويميفةّيذاتسألاةحورطأوتوهاللاملعيفهاروتكدلا
.خنويميفنايليميسكام–غيفدولةعماجيفّيتوهاللاديهمتلاوةّيحيسملاةفسلفلا
.رزيب–نغيوأةسّسؤمسلجمسيئر

ستنأرتيبروتكدلاروتكدلاروسفوربلا
مولعلاوّيكيلوثاكلاتوهاللاونايدألاملعةساردّمتأ،1942ماعديلاوم،ستنأرتيب
ةّيمالسإلامولعلايفهاروتكدلاىهنأ.سيرابوواغسيارب/غروبيارفيفةّيقارشتسالا
نايدألاملعونايدألاخيراتلاجميفةّيذاتسألاةحورطأكلذكونايدألاملعو
ةعماجيفنايدألاملعةّداملدعاقتمذاتسأ.واغسيارب/غروبيارفيفنراقملا
.رزيب–نغيوأةسّسؤمءانمأسلجموضع.رفوناهيفزتينبيال

رنروتنترامروتكدلاروسفوربلا
كلذكوّيكيلوثاكلاتوهاللاوةفسلفلاةساردّمتأ،1970ماعديلاوم،رنروتنترام
ةعماجيفةّيحيسملاةفسلفلاةّداملذاتسأ.خنويميفةّيذاتسألاةحورطأوهاروتكدلا
.رزيب–نغيوأةسّسؤمسلجموضع.خنويميفنايليميسكام–غيفدول

كوـچـلسّىلعمةروتكدلاةروسفوربلا
ةّيلكيف1980ماعاهتساردتهنأ،نيدراميف1956ماعديلاوم،كوـچـلسّىلعم
يفةدعاسمةّيملعةثحاب1983ماعلايفاهنييعتّمتيلةرقنأةعماجيفتاّيهلإلا
كولسلاجذامنعوضوميف1992ماعهاروتكدلاةحورطأتهنأ.اهسفنّةيلكلا
ةّيذاتسألاةحورطأتّمتأ.اهلبقاموةّيئادتبالاةسردملاّنسيفلافطألاىدلّينيدلا
ةديمعبصنمتلغش.1999ماعلايفذاتسأبصنمىلعتلصحو1992ماع
سرامتلازتالثيح،2008و2002يماعنيبةرقنأةعماجيفتاّيهلإلاةّيلك
ّيئاسنوضعلّوأ:ىرخألاةّيرادإلاوّةيميداكألااهفئاظونم.نآلاىتحسيردتلا
ةئيهيفوضع؛)2008-2001(تنايد/ةّينيدلانوؤشلابتكملّينيدلاسلجملايف
ةّيملاعلاةودنلا»يفةلماكةّيوضع؛)2006-2003(«راوحيفتافاقث»وكسنويلا
يفةّيملاعلاتانايدللّةيبوروألاةطبارلا»وضع؛«ميقلاوةّينيدلاةيبرتلالوح



يف،«مالسلاونيدلليملاعلارمتؤملا»ـلّيراشتسالاسلجملاوضع؛«ميلعتلا
.ةمئادلاّةيميلعتلاةنجللا
.ّينيدلاميلعتلا:صاصتخالالاجم

قريبلآصلاخروتكدلاروسفوربلا
ةّيلكيف1978ماعهتساردىهنأ،مورضرأيف1955ديلاوم،قريبلآصلاخ
/ةّينيدلانوؤشلاسلجملايفهطاشناهدعبسراميلةرقنأةعماجيفةعيرشلا
ةعباتلاتايهلإلاةّيلكيفسيردتلابأدبينألبقنيدلاةّداملًاسّردملمع.تنايد
ليوأتةّداميفًادعاسمًّايملعًاثحاب1984ماعلايفهنييعتّمت.ةرقنأةعماجل
ريوطتةنجليفنيماعةّدملًاطاشنسرام.2002ماعًاروسفوربّنيُع.نآرقلا
ًاروسفوربلمع2006-2004يماعنيب.ةّيكرتلاةفاقثلاةرازولةعباتلاجماربلا
يفةعيرشلاةّيلكديمعبئانبصنملغش.ةّيوبابلاانايروغيرغةعماجيفًارئاز
.2008-2002يماعنيبةرقنأةعماج
.نآرقلاليوأت:صاصتخالالاجم

نورشانلا٤٥٠



نويحيسملانوفلؤملا

ةعماجيفنايدألامولعلدعاقتمذاتسأ،ةفسلفلاوتوهاللايفهاروتكد،رتيب،ستنأ
.رفوناهيفستينبيال
؛ريمضلا؛تاروظحملاواياصولا،)ًايسايس(مالسلا؛جاوزلا؛راوحلا؛ةيحيسملا
؛مالسإلا؛جامدنالا؛ةسدقملانكامألا؛ةسدقملارافسألا؛قالخألاوناميإلاميلاعت
سئانكلا؛ريشبتلا؛ةيبيلصلابورحلا؛نآرقلا؛سبالملادعاوق؛ايبوفومالسإ
؛ديلقتلا؛ةلودلا؛بارشلاوماعطلاماكحأ؛نيدلا؛ةيقرشلاسئانكلا؛ةيقرشملا
.ةسدقملارافسألاةمجرت
توهاللاةيلكيفميدقلادهعلاتوهالذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،نترام،تينرأ
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيليجنإلا
؛سودرفلا؛حيسملا؛ةينثولا/ناثوألا؛سدقملاباتكلا؛ناتخلا؛ءاوحومدآ؛ميهاربإ
.رشعلااياصولا؛ناطيشلا
ليوأتلاوديدجلادهعلاريسفتذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،تونك،سواهكاب
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيكيلوثاكلاتوهاللاةيلكيفيباتكلا
.بيلصلا؛عوسي؛يدقنلايخيراتلاجهنملا؛بآلاهـللا؛ريسفتلا؛ليجنإلا؛ةيويؤرلا
ةفلتخملاتافاقثلايفةيبرتلامولعلدعاقتمذاتسأ،ةفسلفلايفهاروتكد،رتيب،فارغ
.كوربانسوأةعماجيف
.ةينيدلاتايلقألا؛جامدنالا؛ةينيدلاةيبرتلا؛راوحلا
لمعلايفيكيلوثاكلاتوهاللاذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،رتنوغسناه،ربورغ
.خينويميفةيكيلوثاكلاةعماجلايفيعامتجالا
؛بيرقلاةبحم؛قالخألا؛ةيسنجلاةيلثملا؛ريمضلا؛ةلئاعلا؛جاوزلا؛ضاهجإلا
.ةيلوؤسملا؛ةيسنجلاةايحلا؛بنذلا؛قالطلا؛تاجوزلاددعت
ذاتسأ،يسنكلانوناقلاوتوهاللايفهاروتكد،يتكدنببهار،نافيتش،غنيريه
ةيلكلايفيسنكلانوناقلاخيراتويرادإلانوناقلاةصاخويسنكلانوناقلا
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفةيكيلوثاكلاةيتوهاللا
.ابابلا؛رخآنيدللّوحتلا؛ةيسنكلابترلا
توهاللاةيلكيفايجروتيللاذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،ديرفنيف،دنالرنواه
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيكيلوثاكلا
ةمدخ؛ةالصلاهاجتا؛ةيسقطلاةالصلا؛ةالصلا؛تالافتحالا/دايعألا؛زينجتلا
.ميوقتلا؛ةالصلا



نايدألاتاساردمسقيفدعاسمثحاب،ةفسلفلايفهاروتكد،ليئاشيم،نامستنياه
.مادستوبةعماجيفةيدوهيلاتاساردلادهعميف
.ةاروتلا؛ةيدوهيلا؛سدقلا؛ةّيماسللءادعلا/دوهيللءادعلا
ةيحيسملاةفسلفللدعاقتمذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،دراشتير،نامستنياه
غيفدولةعماجيفيكيلوثاكلاتوهاللاةيلكيفةيتوهاللاةيديهمتلاةيبرتلاو
.خينويميفنايليميسكم
.دولخلا؛توملا؛ةينيدلاةيرحلا؛مونقألا
ريدمويلمعلاتوهاللدعاقتمذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،رتيبسوالك،سنروي
يفتلوبموهةعماجيفيليجنإلاتوهاللاةيلكيفينيدلاعامتجالاملعدهعم
.نيلرب
.ةحيبذلا
رابكنم،قوقحلايفةيرخفهاروتكدوقوقحلايفهاروتكد،لواب،فوهشريك
ٍضاق،مولعللغريبلدياهةيميداكأسيئر،غريبلدياهةعماجيفنيزرابلاةذاتسألا
.ةيناملألاةيروتسدلاةمكحملايفدعاقتم
.يساسألانوناقلا/روتسدلا؛ةيطارقميدلا؛ةلودلاةطلس
توهاللاةيلكيفيساسألاتوهاللاذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،نيمرآ،رنيارك
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيكيلوثاكلا
.ةيهلإلاةلادعلا؛روطتلا
عامتجالاملعلدعاقتمذاتسأ،ةفسلفلايفهاروتكد،يعوسيبهار،سناهوي،رلوم
.خينويميفةفسلفللةيعوسيلاةيلكلايفةيمنتلاةسايسو
.ةسايسلا
ةعماجيفةرادإلاوماعلانوناقلاذاتسأ،قوقحلايفهاروتكد،دنريبناي،هكيبوأ
.رتسنوميفايلافتسيوملهليف
.ةيسنكلانوؤشللةلودلانوناق
توهاللدعاقتمذاتسأ،ةيرخفهاروتكدوتوهاللايفهاروتكد،نامريهوتوأ،شيب
.غروبماهةعماجيفيليجنإلاتوهاللاةيلكيفيجهنملا
روتسد؛برلاءاشع/ريخألاءاشعلا/ايتسراخفألا؛ةيلصألاةئيطخلا؛ةقيقحلاءاعّدإ
ًاقفو–ةسينكلا؛ةنونيدلا؛ماهلإلا؛دسجتلا؛ميحجلا؛توكلملا؛ةمعنلا؛ناميإلا
؛سدقملارسلا؛ينيدلاحالصإلا؛ريربتلا؛ةينوكسملاةكرحلا؛يكيلوثاكلاموهفملل
.ةيدومعملا
توهالوةينيدلاتاساردللذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،يريب،لكيولتيمش
.رتسنوميفايلافتسيوملهليفةعماجيفيليجنإلاتوهاللاةيلكيفةفلتخملاتافاقثلا
.ينيدلادقنلا؛ةهلآلاددعت

نويحيسملانوفلؤملا٤٥٢



ةيرظنلايفصصختةيسايسلامولعلاةذاتسأ،ةفسلفلايفهاروتكد،هنيت،نياتش
.ليكيفتشيربلأنايتسيركةعماجيفةيسايسلا
.نوناقلاوةينيدلااياصولا
توهاللاةيلكيفةيحيسملاةفسلفلايفذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،نترام،رنروت
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيكيلوثاكلا
؛ةمحرلا؛ريونتلاتاومألاةمايق؛عوسيةمايق؛هـللاتافص؛داحلإلا؛ةيهلإلاةردقلا
؛صالخلا؛ةكئالملا؛فرشلا؛دهعلا؛فيدجتلا؛تانوقيألاميرحت/ةنوقيألا
؛ةعاطلا؛ةيلوصألا؛ةيرحلا؛ةأرملا؛رهطملا؛ةيردقلا؛موصلا؛ايجولوتاخسالا
ىلعناهربلا؛هـللا؛ةديقعلا/ناميإلا؛فنعلا؛نوناقلا؛خيراتلاتوهال؛ةلادعلا
؛صالخلاخيرات؛سدقلاحورلا؛رشلاوريخلا؛هـللاةونب؛هـللاةفرعم؛هـللادوجو
؛ةبحملا؛ملألا؛ةيناملعلا؛برحلا؛نينمؤملاعامجإ؛ةيناثلاةايحلا؛لاجرلا؛ءايرلا
؛ةينادحولا؛ناسنإلاةمارك؛ناسنإلاقوقح؛ناسنإلاةروص؛ناسنإلا؛ميرم
توكلم؛ةوبنلا؛ةسدقملانكامألاةرايز؛ةيحيسملاةفسلفلا؛يحولا؛فّوصتلا
؛توهاللا؛ةيطارقويثلا؛ةئيطخلا؛باقعلا؛سفنلا؛قلخلا؛ةيناملعلا؛هـللا
؛ةدارإلاةيرح؛هـللاةئيشم؛لقعلا؛يناثلايناكيتافلاعمجملا؛ثولاثلا؛حماستلا
.ةتبثملاةزجعملا/ةزجعملا؛هـللاةملك
ةيعامتجالاةيحيسملاقالخألاملعذاتسأ،توهاللايفهاروتكد،سوكرام،تغوف
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيكيلوثاكلاتوهاللاةيلكيف
؛عمتجملا؛ةنمؤملاةعامجلا؛ةيلاملانوؤشلا؛قالخألا؛ةيكلملا؛لمعلا؛ةقدصلا
.ةيفرصملادئاوفلا؛ناسحإلا/ربلا؛ةيئيبلاقالخألا؛يعامتجالاماظنلا
غنيزيارفخينويمةيشربأيعاردعاسم،توهاللايفهاروتكد،تربرون،لغياف
.ةباينلاب
.ديهشلا،نيسيدقلاميركت
توهالدهعمريدم،ةيرخفهاروتكد،توهاللايفهاروتكد،رتنوغ،ستنيف
توهاللاةيلكيفيجهنملاتوهاللامسقذاتسأ،ةينوكسملاةكرحلاولوصألا
.خينويميفنايليميسكمغيفدولةعماجيفيليجنإلا
.ةيحالصإلاسئانكلاوةسينكلا

٤٥٣نويحيسملانوفلؤملا



نوملسملانوفلؤملا

ةرمرمةعماج،تايهلإلاةيلكيفنيدلاةفسلفذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ميحر،راجآ
لوبنطسإـــ
ةيددعتلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفنايدألاخيراتذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،يقاب،مدآ
ةقدصلا،ةاروتلا،ةيدوهيلا،نايدألاراوح،ةيماسللءادعلا
،تايهلإلاةيلكيفنينيدلاةفسلفذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،نيـگـنأ،مدرأ
ةرقنأةعماج
ةرجهلا،ةداهشلا،قلخلا،داهجلا،ريوصتلا،ةلمسبلا،ناسنإلا
،تايهلإلاةيلكيفثيدحلاملعذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،نيمأدمحم،نَرأ
ةرقنأةعماج
ديلقتلا/دانسإلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،ميهاربإ،نالسآ
ةرقنأ
،ةيلوؤسملا،ةعيرشلا،ردقلاوءاضقلا،دهعلا،هللابكرشلا،دوجولابجاوتابثإ
ةدارإلاةيرح،هللاةدارإ
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،رمعم،نَسأ
،مامإلا،جارعملا،رشلاوريخلا،ناتداهشلا،ةداهشلا،ناميإلا،نآرقلاقلخ،ةديقعلا
ناميإلاناكرأ،ةكئالملا،،ةنُّسلالهأ،ةيفلسلا،ةمايقلاموي،رفكلا،ريفكتلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،دمحأ،تولوبقآ
ةوبنلا
،تايهلإلاةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،حلاص،ريمدقآ
ةرقنأةعماج
بحلا،ةيناملعلا
،تايهلإلاةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،صلاخ،قريبلآ
ةرقنأةعماج
يحولا،نآرقلا،ريسفتلاملع،ميركلانآرقلاةمجرت،غيلبتلا
مجنةعماج،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ناضمر،شاتنتلآ
اينوكناكبرأنيدلا
لقعلا،ديحوتلا



ـــسيجرأةعماج،تايهلإلاةيلكيفهقفلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،دلاخ،لانوأ
اقباس،يرصيق
،نابرقلا،ةبعكلا،ةسدقملانكامألا،ناذألا،ةلبقلا،ةعمجلا،نفدلادعاوق،ناتخلا
بارشلاوماعطلابادآ،ءوضولا،ةراهطلا،ةينيدلاضئارفلا
،تايهلإلاةيلكيفثيدحلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،يقحليعامسإ،لانوأ
ةرقنأةعماج
بادآ،مالسإلا،مّنهج،لمألا،ءايرلا،ةالصلا،ةأرملا،ةلئاعلا،ةكئالملا،جاوزلا
ةيرح،جحلا،ةنجلا،)ص(دمحم،دجسملا،ناسنإلاقوقح،ينيدلالّوحتلا،سابللا
حماستلا،ةنسلا،نماضتلا،قالطلا،نايدألا
ةعماج،ةعيرشلاةيلكيفةيمالسإلاةعيرشلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،دومحم،يآ
ةرقنأ
ديكأتلاتازجعم،ةماركلا،ةعاطلا
ةيروهمجلاةيراشتسميفةينيدلانوؤشلاريزو،روتكدلاذاتسألا،دمحم،يجـچاـپ
ةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعذاتسأ،ةيجراخلانوؤشلاراشتسم،ةيكرتلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
جهنملا،ةسدقملابتكلا،ةيويؤرلا،)ع(ءاوحومدآ،عادولاةبطخ،ةنيدملاةقيثو
باتكلالهأ،ةينيدلاتايلقألا،ةيزجلا،ةرخآلا،ةيومالسإلا،يدقنلايخيراتلا
،تايهلإلاةيلكيفقطنملاملعذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،نيدلامجن،ناـڤـلهـپ
ةرقنأةعماج
راوحلاتايقالخأ
،تايهلإلاةيلكيفيمالسإلاخيراتلاةذاتسأ،ةروتكدلاةذاتسألا،ةدهان،تروقزوب
ةرقنأةعماج
ةيوبنلاةريسلا،ناثوألاةدابع
،تايهلإلاةيلكيفةيمالسإلاةفسلفلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،دمحم،رادقريب
ـــةبتيديةعماج،بادآلاوةيعيبطلامولعلاةيلكيفةفسلفلاذاتسأو،ةرقنأةعماج
لوبنطسإ
ةمألا،حورلا،روطتلاةيرظن
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفةيمالسإلاةفسلفلاسردم،روتكدلا،هللارخف،ناكرات
ةرقنأ
ةيمالسإلاةفسلفلا
ةيلكيفمالسإلايفبهاذملاخيراتذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،رفظم،نات
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ةعيشلاــــمالسإلايفةيهقفلابهاذملا

٤٥٥نوملسملانوفلؤملا



ناميلسةعماج،ةعيرشلاةيلكيفهقفلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،بلاط،ناجروت
ةطربسإـــلاريميد
،ةيلثملا،برحلاراد،موصلا،ةينيدلاةطلسلا،ةقدصلا،ةدابعلانكامأ،ضاهجإلا
،ةيفنحلاـــمالسإلايفةيهقفلاسرادملا،ىوتفلا،ديهشلا،برحلا،عامجإلا
،ةيكلاملا:مالسإلايفةيهقفلابهاذملا،ةلبانحلاـــمالسإلايفةيهقفلابهاذملا
.ةاكزلا،ةئيطخلا،باوثلاوباقعلا،ةيسنجلاةايحلا،ةيعفاشلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفةينيدلاةيبرتلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،لامج،نُسوت
ةرقنأ
ةينيدلاميلعتلاوةيبرتلاتاسسؤم،روتسدلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفينيدلاعامتجإلاملعسردم،روتكدلا،ناسحإ،ركوت
ةرقنأ
ةيطارقويثلا،تاجوزلاددعت،فنعلا،فرشلا،رأثلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفقطنملاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،نارايقداصرفعج
نوسماســـسيامـــزوقدنوأ
ةيهلإلاةلادعلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفثيدحلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،لماك،نيقاـچ
يوبنلاثيدحلا
ةيلكيفينيدلاعامتجالاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ناسحإ،ولغوأيجـپاـچ
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ناسحإلا،عمتجملا،ةعامجلا،ءاعدلا،لمعلا
،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعةذاتسأ،ةدعاسمةذاتسأ،ةروتكدلا،ةعبار،نيتـچ
ةرقنأةعماج
ةسايسلا،ةفالخلا،هللاةفرعم،ةمحرلا،ىلاعتهللاتافص
،تايهلإلاةيلكيفةيمالسإلاةفسلفلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،زوبروگ،زيند
ةرقنأةعماج
هللادوجوراكنإ،ةمحرلا
،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،يلعنابعش،نوـگزود
ةرقنأةعماج
،توملا،مالكلا،ىروشلا،لىوأتلا،ماهلإلا،خيراتلاتوهال،ةينيدلارماوألا
ةاجنلا،ةيكلملا،تاسدقملاوتادقتعملاريقحت،هللاةملك،ةئيبلاقالخأ،ديلقتلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفةينيدلاةيبرتلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،يئاجر،ناغود
ةرقنأ
ةيديلقتلاةينيدلاةيبرتلا

نوملسملانوفلؤملا٤٥٦



ةيلكيفيكرتلايمالسإلانفلاخيراتذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،رداقلادبع،رادنود
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ريوصتلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفنيدلاةفسلفذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ديعسدمحم،ربـچر
ةرقنأ
ةقيقحلا،دولخلا،ةيناملعلا،هلالجلجهللا،ةيرحلا،ةضهنلا،ةقلطملاةقيقحلا
،تايهلإلاةيلكيفةيمالسإلاةفسلفلاذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ميلسديفم،ناخورس
ةرقنأةعماج
يسايسلامالسلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفةينيدلاةيبرتلاةذاتسأ،ةروتكدلاةذاتسألا،ّىلعم،كوـچـلس
ةرقنأ
نيرخآلاةبحم،ناسنإلاةمارك
ةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،ميدندمحأ،وصنيرس
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ناضمر،لوزنلابابسأ،دايعألا
يفايجولنكتلالقنيفيلكلازاجنإلابولسأسردم،روتكدلا،لرغطرأ،نيهاش
ـــهتوغةعماج،ةفاقثلاوةغللامولعمسق،يمالسإلانيدلاةفاقثتاسارددهعم
نيامتروفكنارف
يبروألامالسإلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفنايدألاخيراتذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،دمحم،رتاق
،ناطيشلا،)ع(ميرم،)ع(ىسيع،ليجنإلا،ةيحيسملاةنايدلا،)ع(ميهاربإ
رشعلااياصولا،ثولاثلا
ةيلكيفمالسإلايفبهاذملاخيراتذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،دمحم،يجيلاق
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
نيدلا
ةيلكيفمالسإلايفبهاذملاخيراتذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،زمنوس،ولتوق
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ةيرفعجلا،ةيمالسإلاةيهقفلابهاذملا،ةيديرتاملا،ةيلوصألا،ةيولعلا
ةيلكيفةيمالسإلاةفسلفلاذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،لونَش،توكروق
يزاغنامثعرهشيكسأةعماج،تايهلإلا
ريمضلا،ةلادعلا
ةرقنأةعماج،تايهلإلاةيلكيفنيدلاةفسلفذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،بجر،چـيليق
تايقالخألا

٤٥٧نوملسملانوفلؤملا



ةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعةذاتسأ،ةدعاسمةذاتسأ،ةروتكدلا،ءارسإ،رلَزوـگ
ةرقنأةعماج،تايهلإلا
ةروسلا
ةيلكيفميركلانآرقلاريسفتملعذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،اضريلع،لوـگ
يزاغنامثعرهشيكسأةعماج،تايهلإلا
ابرلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيفمالكلاملعسسأذاتسأ،روتكدلاذاتسألا،طيحم،تْرَم
لوبنطسإـــحتاف
رشلاوريخلا
ةعماج،تايهلإلاةيلكيففوصتلاذاتسأ،دعاسمذاتسأ،روتكدلا،تمكح،ناماي
ةرمرم
فوصتلايفهللاةفرعم

نوملسملانوفلؤملا٤٥٨



رزيب-نغيوأ-ةسسؤم
بلغتلانماّنكمتاذإالإةايحلايفرمتسننأاننكميالوراوحلانمزيفشيعننحن»
«.مهافتلاةفاقثقيرطنعةمقافتملاتايدحتلاىلع
رزيبنغيوأ

ريغوةلقتسملا،)www.eugen-biser-stiftung.de(رزيب-نغيوأ-ةسسؤمنإ
ميقلاوملاعلليحيسمٍمهفقلطنمنم–زكرت،2002ماعتسسأتيتلاوةيحبرلا
لجأنمراوحلازيزعتفدهبكلذو،يناسنإلادوجولاتالاجمةفاكىلع–ىلثملا
تايجولويديإلاوملاعلانايدأعممهافتلالجأنموةيحيسملليلبقتسملاروطتلا
.ىرخألاتافاقثلاو
:نيلاجميفاهلمعةسسؤملاسّركتكلذىلعءانبو
كلذكو،ةيعامتجاوةيتوهالرظنةهجونم«ةيحيسملالبقتسم»)أ
تافاقثلاوتايجولويديإلاوملاعلانايدأعم«ليصأيحيسمقلطنمنمراوحلا»)ب
.ىرخألا
اًريسفتمّدقيرزيبنغيوأـبصاخلا«لبقتسملاتوهال»نإف)ألاجمللةبسنلاب
ماهلإردصمكناميإلااذهليعفتةداعأهنكميوانتفاقثعبطييذلايحيسملاناميإلل
ةنهارلالكاشمللةيلاعلارزيبنغيوأةيساسحو.رضاحلانمزلالكاشمىلعبلغتلل
يباحيإلاىنعملاب،اًيرصعاًدئاراًركفمهنمتلعجملاعلاوةسينكلاهجاوتيتلا
،ةيحيسملاطاسوألانمدعبأوهامىلإةيعادبإلاوةيويؤرلاهتردقبهذت،ةملكلل
تمتهاكلذىلعءانبو.عمتجملاوناسنإللةبسنلابةيرهوجةيمهأبستكيهلعجام
هريوطتويفسلفلاويتوهاللاهلمعىلعةظفاحملابرزيبنغيوأةسسؤم
.www(لمعلااذهعجارمةمئاقيفدروامك،هرشنوهتيرارمتساو

bibliographie.eugen-biser-stiftung.de(.ناكامك،ةسسؤملالمعتو
ةيساسألاميقلارشنتيهف؛ةيحيسملالبقتسملجأنم،لمعيهسفنرزيبنغيوأ
تاودنلاوتارمتؤملاوتايلاعفلانمةلسلسلالخنمتازفحممّدقتوةيحيسملل



نمةعساوةحورمنعًالضف،ةصاخلاتايلاعفلاوةينويزفلتلاجماربلاو
.تاعوبطملا
نايدألانيبراوحلاصوصخبو،رزيب-نغيوأ-ةسسؤمنإف)بلاجملابقلعتيامامأ
يفاهدوهجاًيلاحسّركت،«ليصأيحيسمقلطنم»نمهيرجتيذلاتافاقثلاو
ةيمهأللاًرظنكلذو،نيملسملاونييحيسملانيبمهافتلازيزعتللوألاماقملا
مجعم»رشناًيلاحةيولوألاتاذاهعيراشملمشتو.رمألااذهلةقئافلاةيعمتجملا
ليلد»كلذكو،كيدينيبدوجوملا«مالسإلاوةيحيسملانمةيساسأميهافم.راوحلا
شيعللرظنتاهجووتاربخوتايساسأ–ايناملأيفمالسإلاوةيحيسملا
ساردملاوءاربخلاتاعامتجاوةيملعلاتاودنلاقالطإىلإةفاضإلاب،«كرتشملا
لئاسمبةقلعتمةيساسأاياضقلوحتاعوبطمرشنوةيمالسإلا–ةيحيسملاةيفيصلا
.مالسإلاوةيحيسملايفةينيدوةيعامتجاوةيسايسةيساسأ
سيسأتلاديقمهاسملااهلامسأرلازياليتلا–ةسسؤملادمتعت،اهعيراشمليومتلو
.تادعاسملاوتاعربتلاىلع–
سلجملاوةيذيفنتلاةنجللاونويرخفلارزيب-نغيوأ-ةسسؤمةرادإسلجمءاسؤر
سلجمليرخفلاسيئرلا،نامستنياهدراشتيرروتكدلاذاتسألا:مهيراشتسالا
هِنايرام؛ةرادإلاسلجمسيئر،رنروتنترامروتكدلاذاتسألا؛ةسسؤملاةرادأ
ناملربيفوضعلا–نياتشكيبرتنوغروتكدلاو؛ةيذيفنتلاةنجللاةسيئر،رتسوك
.يراشتسالاسلجملاسيئر–ايرافابةيالو
لماحوتوهاللايفروتكدلاذاتسألا:رزيبنغيوأةزئاجبنيزئافلانيبنمو
ىلعلصاحلاو،روتكدلاذاتسألاةفاينو؛ناهدنانيدرفتوهاللابةيرخفهاروتكد
ستنيامةنيدمنارطم،ناميللانيدراكلراك،ةيرخفهاروتكدتاداهشةدع
؛]2018سرام/راذآ11يفيفوت[ناملألاةفقاسألارمتؤملقباسلاسيئرلاو
؛ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملا،لالطنبدمحمنبيزاغريمألاومسلابحاصو
خيشلاو؛كسرهلاوةنسوبلايفقباسلاماعلايتفملا،شتيريسىفطصمروتكدلاو
روتكدلاذاتسألاو؛ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا،يرفجلانيدباعلانيزيلعبيبحلا
سيئر2018رياني/يناثلانوناك1ذنم[يناملألاناملربلاسيئر،ترمالتربرون
.]روانيدأدارنوكةسسؤمةرادإسلجم
خينويم4،80335هِسارتشمياهنبابعراش،رزيب-نغيوأ-ةسسؤم:يديربلاناونعلا

Eugen-Biser-Stiftung, Pappenheimstraße 4, 80335 München
00498918006816:سكاف،00498918006811:فتاه
kontakt@eugen-biser-stiftung.de:ينورتكلالاناونعلا
www.eugen-biser-stiftung.de:ينورتكلالاعقوملا
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