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 قال تعاىل:

 

َنُكْم َوأُوِحَي ِإََله ﴿*  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَ ُر َشَهاَدًة ُقِل اَّللهُ َشِهيٌد بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
َىَذا اْلُقْرآُن ِِلُْنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَ َلَغ أَئِنهُكْم لََتْشَهُدوَن َأنه َمَع اَّللِه آِِلًَة 

                   .(1)﴾ا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َوِإنهِِن بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكونَ ُأْخَرى ُقْل ََل َأْشَهُد ُقْل ِإّنهَ 
بُوَك فَ ُقْل َل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنْ ُتْم بَرِيُئوَن ِمها َأْعَمُل ﴿ * َوِإْن َكذه

                                                        . (2)﴾َوَأََن بَرِيٌء ِمها تَ ْعَمُلونَ 
                 . (3)﴾َفِإْن َعَصْوَك فَ ُقْل ِإّّنِ بَرِيٌء ِمها تَ ْعَمُلونَ ﴿ *
أَْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ُقْل ِإِن افْ تَ َريْ ُتُو فَ َعَليه ِإْجَراِمي َوَأََن بَرِيٌء ِمها ﴿ *

                                                              . (4)﴾ُُتْرُِمونَ 
ِإْن نَ ُقوُل ِإَله اْعتَ َراَك بَ ْعُض آِِلَِتَنا ِبُسوٍء َقاَل ِإّّنِ ُأْشِهُد اَّللهَ ﴿ *

       . (5)﴾َواْشَهُدوا َأّّنِ بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكونَ 
                                                

                                                           
 .11( اِلنعام: 1)
 .41( يونس: 2)
 .216( الشعراء: 3)
 .35( ىود: 4)
 .54( ىود: 5)



ٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالهِذيَن َمَعُو ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنَ ﴿ *
َنُكُم  نَ َنا َوبَ ي ْ ِإَنه بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِمها تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه َكَفْرََن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

                                    . (1)﴾اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحَّته تُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِه َوْحَدهُ 
ا ﴿ * ُه فَ َلمه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِىيَم ِِلَبِيِو ِإَله َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإَّيه

َ َلُو أَنهُو َعُدوٌّ َّللِِه تَ بَ رهأَ ِمْنُو ِإنه ِإبْ َراِىيَم َِلَوهاٌه َحِليمٌ                         . (2)﴾تَ بَ َّيه
         .(3)﴾َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِىيُم ِِلَبِيِو َوقَ ْوِمِو ِإنهِِن بَ رَاٌء ِمها تَ ْعُبُدونَ ﴿ *
أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالهِذيَن آَذْوا ُموَسى فَ بَ رهأَُه اَّللهُ ِمها  ﴿َّيَ  *

 . (4)َقاُلوا وََكاَن ِعْنَد اَّللِه َوِجيًها﴾

َي َوإِ ﴿ * ُذوّن َوأُمِّ ْذ َقاَل اَّللهُ ََّي ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنهاِس اَّتِه
ِإَِلََّْيِ ِمْن ُدوِن اَّللِه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن َل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس َل ِِبَقٍّ 

َوََل َأْعَلُم َما ِف نَ ْفِسَك ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُو فَ َقْد َعِلْمَتُو تَ ْعَلُم َما ِف نَ ْفِسي 
ُم اْلغُ  ي ِبِو َأِن اْعُبُدوا اَّللهَ  ِ ا قُ ْلُت َِلُْم ِإَله َما أََمْرتَن   وِب. مَ  يُ  ِإنهَك أَْنَت َعَّله

َتِِن ُكْنَت  ا تَ َوف هي ْ َرّبِّ َوَربهُكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمه
 .(5)﴾َب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ أَْنَت الرهِقي

                                                           
 .4( املمتحنة: 1)
 .114( التوبة: 2)
 .26( الزخرف: 3)
 .61( اِلحزاب: 4)
 .117-116( املائدة: 5)
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 مقّدمتـال

 
جد ػينا، كيػم فاشػػف بينهجد التخالي ػي - اسػػواؿ النػػي أحػف -ر ػػػالناظ 

 ،رػكالتدابي  ،نكالتالعي  ،مػكالتشاتي  ،ضم التباغي ػادرنا، فيشيع بينهػم نػػق بينهالتوافي 
 ،مػػػػكالَباحي  ،فػكالتالطي  ،فػم التعاطي ػدر بينهػػػنػكي ؛لػكالتقاتي  ،بكالتضاري  ،كالتعادم

 م.ػكالتسالي  ،شكالتعايي  ،كالتآخي ،فاكي ػكالتع
 ىو ٨بالفة ا٢بٌق، ك٥بذه ا٤بخالفة صوراتف: ،كللتخالف سبب رئيس 

٨بالفْب للحٌق، كرجلْب يتضارابف على ماؿ  اف كالٮباأف يكوف ا٤بتخالف -1
 غّبٮبا؛ ليسرقاه، فهما ٨بالفاف للحٌق، كمتخالفاف.

ا للحٌق،  للحٌق، كيكوف اآلخر موافقن  اأف يكوف أحد ا٤بتخالفْب ٨بالفن  -2
ريد سرقتو، ، أحدٮبا صاحب ا٤باؿ، كالثآف لٌص يي كرجلْب يتضارابف على ماؿو 

 فصاحب ا٤باؿ موافق للحٌق، كاللٌص ا٤بعتدم ٨بالف للحٌق.
يف كٌل صور التخالف، كلو أٌف كٌل  ،فمخالفة ا٢بٌق ىي السبب األكرب 

ا. - خطوة من خطواهتميف كٌل  - الناس عملوا ٗبقتضى ا٢بقٌ   ٤با ٚبالفوا أبدن
أمر  - يف كثّب من أحوا٥بم كأحياهنم - كلكٌن ٨بالفة أكثر الناس للحقٌ  

 :، ىيكإ٭ٌبا تكوف ا٤بخالفة؛ لثالثة أسباب رئيسة .كن إنكارهكاقع، ال ٲبي 
ىو ا٣بلل يف صفة العلم، كالناس ليسوا سواء يف العلم، فمنهم  اجلهل: -1

 تعٌلم، كمنهم ا١باىل.العاَف، كمنهم ا٤ب
سبٌياف، فقد تعلم ما ٯبهلو غّبؾ، كقد ٘بهل كالعلم كا١بهل أمراف نً 
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يعلمو غّبؾ، كقد تعلم اليـو ما كنت ٘بهلو أمس، كقد ٘بهل اليـو ما كنت  ما
 .تعلمو أمس

كالنسياف كالسهو كالغفلة أمور ال يكاد ٱبلو منها إنساف، كىي أبرز صور 
صيب هبا، أك ببعضها، يف يـو ا، أي نها أحدان يومن ا١بهل العارض؛ فإف خال م
صيب هبا، أك ببعضها، يف ساعة أخرل، كإف خال آخر، كإف خال منها ساعة، أي 

 صيب هبا غّبه.منها إنساف، أي 
كا١بهل على درجات، كما أٌف العلم على درجات، كالناس متفاكتوف يف  

 االٌتصاؼ ببعض ا يفدرجات العلم، كدرجات ا١بهل، كلكٌنهم مشَبكوف عمومن 
 ا١بهل، كببعض العلم.

، ٌف من ٯبهل ا٢بقٌ فإمن أسباب ٨بالفة ا٢بٌق؛  ،كا١بهل سبب رئيس 
ككامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ ماؿ غّبه، كىو ٰبسبو مالو، غالبناسيخالفو

ٯبهل براءة الربمء، فيحكم عليو ابإلدانة،  ككقاضو  ؛غّبىا، كىي ٙبسبو طفلها
، فيحكم عليو ابلرباءة.  أك ٯبهل إجراـ اجملـر

كن أف يفعلو جهل اجملنوف، كجهل األٞبق، كجهل كلك أف تتصٌور ما ٲبي  
الطفل، كجهل السكراف، كجهل النعساف، كجهل الناسي، كجهل الساىي، 

تعٌلم، حْب ٯبهالف بعض كجهل الغافل، كجهل غّب ا٤بتعٌلم، كجهل العاَف كا٤ب
 يعلمو غّبٮبا من ا٢بٌق.   ما
ىو ا٣بلل يف صفة الرغبة، كالناس ليسوا سواء يف الرغبة، فمنهم من  اذلوى: -2

يرغب يف فعل ا٣بّب، كمنهم من يرغب يف فعل الشٌر، كمنهم من ٲبيل إُف ا٢بٌق، 
 كمنهم من ٲبيل إُف الباطل، كمنهم ا٤بذبذب بينهما.

سبٌياف، فقد ترغب اليـو يف فعل كالرغبة السٌيئة أمراف نً  ،ا٢بسنةكالرغبة 
ا ٫بو  .ا٣بّب، كترغب غدنا يف فعل الشرٌ  كقد ٲبيل قلبك اليـو ٫بو ا٢بٌق، كٲبيل غدن
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، كا٣بّب ،ا يف ا٢بقٌ راغبن  - يف غالب أحوالك كأحيانك -كقد تكوف  ؛الباطل
 .، كالػمنكػركالباطل ،رٌ ػػػي الشػا فراغبن  - ي الغالبػف -وف ػد تكػػػكق كالػمعركؼ؛

ٲبيل قلبو عن  منٌف فإمن أسباب ٨بالفة ا٢بٌق؛  ،كا٥بول سبب رئيس 
 . ، غالبنايف عملو ،سيخالف ا٢بقٌ  ،العمل اب٢بٌق، إُف العمل ابلباطل

 كللهول عٌدة درجات، أبرزىا:
يلبث  كىو ىول ال يكاد ٱبلو منو إنساف، كلكٌن صاحبو ال اذلوى العارض: -أ

 أف يعود برغبتو إُف ا٢بٌق.
كىو ىول تغٌلب على صاحبو، فخضع لو يف معظم  اذلوى الغالب: -ب

يعود برغبتو إُف ا٢بٌق، فيندـ على  - يف أحياف قليلة -أحوالو كأحيانو، كلكٌنو 
 الباطل. اتٌباعو ىواه، مثٌ ال يلبث أف يعود برغبتو إُف

كىو ىول استفحل، كاستحكم، فاستحوذ على صاحبو،  اذلوى الدائم: -ج
حاؿ من أدمن على الشٌر كالباطل،  ذه صٌده عن ا٤بوعظة كالنصيحة، كىحٌٌب 

 فاستحٌبهما على ا٣بّب كا٢بٌق، فأعرض عن كٌل انصح.
 كىو ىول الطغاة كالبغاة، الذين ال يكتفوف ٗبا ىم عليو من اذلوى الطاغي: -د

اتٌباع ا٥بول، بل يسعوف إُف إفساد من سواىم من الناس، كصٌدىم عن نصح 
الناصحْب، ككعظ الواعظْب، كيعادكف أىل ا٢بٌق كا٣بّب، كٰباربوهنم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكوف ٥بم السلطاف يف األرض.
ىو ا٣بلل يف صفة القدرة، كالناس ليسوا سواء يف القدرة، فمنهم  الضعف: -3

 لضعيف، كمنهم ا٤بريض، كمنهم العاجز. القوٌم، كمنهم ا
سبٌياف، فقد تقدر على ما يضعف عنو غّبؾ، كالقدرة كالضعف أمراف نً 

كقد تضعف عٌما يقدر عليو غّبؾ، كقد تقدر اليـو على ما كنت تضعف عنو 
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  .أمس، كقد تضعف اليـو عٌما كنت تقدر عليو أمس
ها إنساف، كىي كا٤برض كالتعب كا١بوع كالعطش أمور ال يكاد ٱبلو من

صيب هبا، أك ا، أي أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خال منها أحدان يومن 
صيب هبا، أك ببعضها، يف ساعة ببعضها، يف يـو آخر، كإف خال منها ساعة، أي 

 صيب هبا غّبه.أخرل، كإف خال منها إنساف، أي 
كالضعف على درجات، كما أٌف القدرة على درجات، كالناس متفاكتوف  

يف  - اعمومن  - ت القدرة، كدرجات الضعف، كلكٌنهم مشَبكوفيف درجا
 االٌتصاؼ ببعض القدرة، كببعض الضعف.

ٌف من يضعف عن فإمن أسباب ٨بالفة ا٢بٌق؛  ،كالضعف سبب رئيس 
 . ، غالبناالعمل اب٢بٌق، سيخالفو

 كللضعف عٌدة صور، أبرزىا:
 كالتعباف.ـ، كا٤بريض، كضعف الطفل، كا٥برً   ّي،ـالضعف البدن -أ

 كضعف الفقّب، كا٤بسكْب، كا٤بدين.  ّي،ـمالـالضعف ال -ب
 ح.يف مواجهة ا٤بسل   ،، كضعف األعزؿيّ ـالضعف اآلل -ج
 يف مواجهة ا١بمع. ،كضعف الواحد  الضعف العددّي، -د
 كضعف السجْب، كاألسّب، كالكسّب، كا١بريح.  الضعف القسرّي، -ه
 جهة الرجل.يف موا ،كضعف ا٤برأة  الضعف النوعّي، -و
 كضعف العبد، كاللقيط، كالطريد.   الضعف االجتماعّي، -ز

كينشأ بسبب صورة، أك أكثر، من صور  )اخلوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حْبمن مواجهة الرجاؿ ا٤بسل   ،خوؼ الرجل األعزؿك  الضعف ا٤بذكورة آنفنا،

  .فرٌٗبا ٞبلو خوفو على مطاكعتهم، يف الباطل، كإف كاف كارىنا
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ن ػف بيػي التخالي ػف ،رػبػب األكػبػي السػٌق ىػػػحػفة الػخالػت مي ػانػا كإذػف 
اجتماع ثالثة أسباب  - حصوؿ التوافق بينهمػل - اس؛ فإٌف من الواجبػالن

 رئيسة، ىي: 
 (.العلم الصحيح، والقدرة الكافية، والرغبة احلسنة)

كن بو ٙبديد كلتحقيق العلم الصحيح ٯبب أٌكالن معرفة ا٤بعيار الذم ٲبي  
يزعم كٌل كاحد منهم أنٌو صاحب ا٢بٌق،  - يف ا٤بناىج -ا٢بٌق؛ فإٌف ا٤بتخالفْب 

 دكف من سواه، كيرمي ٨بالفيو ابتٌباع الباطل.
 ا منهجاف:كلتحديد ا٢بٌق عمومن  

يرل أصحابو أٌف ٙبديد ا٢بٌق إ٭ٌبا يكوف ابالعتماد على ّي: ـمنهج دين -1
معصـو من أسباب  -عندىم  -ة األحكاـ الدينيٌ ة؛ ألٌف مصدر األحكاـ الدينيٌ 

 ٨بالفة ا٢بٌق الثالثة: ا١بهل، كالضعف، كا٥بول.
يرل أصحابو أٌف ٙبديد ا٢بٌق إ٭ٌبا يكوف ابالعتماد على  منهج عقلّي: -2

ا  -عندىم  -األحكاـ العقلٌية؛ ألٌف عقل اإلنساف  يستطيع ٙبديد ا٢بٌق، بعيدن
 عن اٌدعاءات أىل األدايف، كاختالفاهتم.

 - يف كٌل زماف، كيف كٌل مكاف - كمن ىنا كجدان أٌف ا٤بتخالفْب 
بعو، أك ، سواء أكاف بعضهم يعلم ا٢بٌق، فيتٌ يتخالفوف يف الظاىر، يف ٙبديد ا٢بقٌ 

 أـ كاف ٯبهل ا٢بٌق، فيخالفو. ؛يعلم ا٢بٌق، كلكٌنو ٱبالفو
لتحديد ا٢بٌق. كقد  ؛ىو ا٤بعيار الوحيد -عند ا٤بسلمْب  -كاإلسالـ  

 إلخراج الناس من ظلمات الشٌر كالباطل، إُف نور ا٣بّب كا٢بٌق. ؛جاء
لنبٌيْب أف ظهرت مطاعن يف ىذا ككاف من آاثر ظهور رسالة خامت ا

إُف يومنا ىذا،  ،الدين، منذ اليـو األٌكؿ للدعوة العلنٌية، كما زالت ا٤بطاعن قائمة
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 يقودىا بعض الدينٌيْب، كبعض الالدينٌيْب، نيابة عٌمن سواىم.
ن ػػطاعػن مػػم (،راءة اإلسالـػػب)بات ػى إثػإل ،رةػيػة كبػػػحاجػكلذلك كانت ال 
معيار ػن ذلك الػػػع ،ها الناسػي يصٌدكف بػالت ،حواجزػهدـ الػن؛ لػالطاعني

 ق.ػػػػالدقي
وف، ػػػػاـ، كالظنػػػػػواء، كاألكىػػػػػػاء، كاألىػػػػػطػن األخػػػػم - (راءة اإلسالـػػػػب)إٌف  

وب، كالنقوص، كالعيوب، كالتناقض، كالتعارض، كاالختالؼ، كاالختالؽ، ػكالري
 - نػػػمطاعػر، كالشبهات، كالػػػاطيػرافات، كاألسػػخػل، كالػػاطيػب، كاألبػاذيػكاألك

ي ػمقتضاىا، فيطعنوف فػر من الناس، فال يعملوف بػ، يهجرىا كثي(حقيقة كبّبة)
م، ػهػبتي ػم، ككي ػهػتهم، كأقالمػنػػواىهم، كألسػم، كأفػهػلوبػم، كقػهػولػ، بعق(الـػػػػػاإلس)

هم، كقصصهم، ػهم، كخطبهم، كركاايتػكمقاالتهم، كرسائلهم، ػفهم، ك٦باٌلتحي كصي 
م، ػهػم، كمسلسالتػم، كمقاطعهػالمهػم، كأفػهػالػػم، كأمثػارىػعػػػكأقاصيصهم، كأش

هم، ػجهم، كقنواتػهم، كأخبارىم، كبرامػومهم، كألعابػػكمسرحٌياهتم، كأغانٌيهم، كرس
 هم، كمؤٛبراهتم.م، كصفحاهتم، كمنتدايهتم، كنواديهم، ك٧بافلػهم، كمواقعهػكإذاعات
الٍب ٛبنع  ،صيب ٗبرض من األمراضا يطعن الطاعن يف اإلسالـ، إذا أي كإ٭بٌ  

 من قبوؿ ا٢بٌق، كىي: ،صاحبها
قد ٯبهل اإلنساف براءة اإلسالـ من ا٤بطاعن، فيحملو جهلو  مرض اجلهل: -1

 على الطعن يف اإلسالـ. 
يٌتبع ىواه؛ ألٌف ىواه قد يعلم اإلنساف براءة اإلسالـ، كلكٌنو مرض اذلوى:  -2

 ٱبالف أحكاـ اإلسالـ، فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسالـ.
اؼ ػخػي ،قد يعلم اإلنساف براءة اإلسالـ، كلكٌنو ضعيفخوف: ـمرض ال -3

ي اإلسالـ؛ ػعلى الطعن ف ،بطش سادتو، من أعداء اإلسالـ، فيحملو خوفو
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 أىلو، من بطشهم، كأذاىم. يسلم ليسلم ىو، ك 
ا. فمنها:  كاألسباب»ن القٌيم: قاؿ اب  ا٤بانعة من قبوؿ ا٢بٌق كثّبة جدًّ

ا١بهل بو، كىذا السبب ىو الغالب على أكثر النفوس، فإٌف من جهل شيئنا 
ه اب٢بٌق، غض من أمرى عاداه، كعادل أىلو. فإف انضاؼ إُف ىذا السبب بي 

ك إلفو، كمعاداتو لو، كحسده، كاف ا٤بانع من القبوؿ أقول. فإف انضاؼ إُف ذل
قوم ا٤بانع. فإف  ،ٌبو كيعظٌموكعادتو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن ٰبي 

عي إليو ٰبوؿ بينو كبْب جاىو، كعزٌه، و أٌف ا٢بٌق الذم دي انضاؼ إُف ذلك توٮبُ 
ا. فإف انضاؼ إُف ذلك خوفو  مقو  ،كشهواتو، كأغراضو ا٤بانع من القبوؿ جدًّ

 ،نفسو، كمالو، كجاىو، كما كقع ٥برقل من أصحابو، كعشّبتو، كقومو، على
ازداد ا٤بانع من قبوؿ ا٢بٌق قٌوة،  ،ملك النصارل ابلشاـ، على عهد رسوؿ هللا 

ابلدخوؿ يف اإلسالـ، فلم يطاكعو قومو، كخافهم  م  فإٌف ىرقل عرؼ ا٢بٌق، كىى 
 لو ا٥بدل... كمن أعظم على نفسو، فاختار الكفر على اإلسالـ، بعد ما تبٌْب 

قد  اسودى  األسباب: ا٢بسد؛ فإنٌو داء كامن يف النفس، كيرل ا٢باسدي ىذه 
نظّبه، فال يدعو ا٢بسد أف ينقاد لو، كيكوف من  َف يؤتى  ل عليو، كأكيت ماضًٌ في 

ل ضًٌ ٌما رآه قد في ػإاٌل ا٢بسد؟! فإنٌو ل ،أتباعو. كىل منع إبليس من السجود آلدـ
الكفر على اإلٲباف، بعد أف كاف بْب  ريقو، كاختاربً  ص  ع فوقو، غى فً عليو، كري 

ا٤بالئكة. كىذا الداء ىو الذم منع اليهود، من اإلٲباف بعيسى ابن مرٔف، كقد 
أنٌو رسوؿ هللا، جاء ابلبٌينات كا٥بدل؛ فحملهم  - علمنا ال شٌك فيو - علموا

حسد على أف اختاركا الكفر على اإلٲباف، كأطبقوا عليو، كىم أٌمة فيهم ػال
كالعلماء كالزٌىاد كالقضاة كا٤بلوؾ كاألمراء. ىذا؛ كقد جاء ا٤بسيح ٕبكم األحبار 

ـ رًٌ حي  بشريعة ٚبالفها، كَف يقاتلهم، كإ٭ٌبا أتى بتحليل بعض ما التوراة، كَف أيتً 
، كجاء مكمًٌ  ؛عليهم الن لشريعة التوراة، كمع ىذا، فاختاركا  ٚبفيفنا كرٞبة كإحساانن
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يكوف حا٥بم مع نيٌب، جاء بشريعة مستقٌلة  كٌلهم الكفر على اإلٲباف. فكيف
جنا رً تنا ٥بم بقبائحهم، كمناداين على فضائحهم، ك٨بانسخة ١بميع الشرائع، مبكًٌ 

كيظفر  ،ر عليهمنصى ٥بم من دايرىم، كقد قاتلوه كحاربوه، كىو يف ذلك كٌلو يي 
هبم، كيعلو ىو كأصحابو، كىم معو دائمنا يف سفاؿ. فكيف ال ٲبلك ا٢بسد 

غي قلوهبم؟! كأين يقع حا٥بم معو من حا٥بم مع ا٤بسيح، كقد أطبقوا على كالب
يف رٌد  كاؼو   -كحده  - ٥بم ا٥بدل! كىذا السبب الكفر بو، من بعد ما تبٌْب 

 .(ُ)«ا٢بٌق؛ فكيف إذا انضاؼ إليو زكاؿ الرايسات كا٤بآكل كما تقٌدـ؟!
 فذكر مرض ا١بهل، كمرض ا٣بوؼ، صراحة، كَف يذكر مرض ا٥بول، 

ه اب٢بٌق، كمعاداتو لو، غض من أمرى : بي ، كىياب٠بو الصريح، بل ذكر أبرز صوره
ٌبو، كيعٌظمو، كحسده، كإلفو، كعادتو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن ٰبي 

عي إليو، ٰبوؿ بينو، كبْب جاىو، كعزٌه، كشهواتو، و أٌف ا٢بٌق الذم دي كتوٮبُ 
 كأغراضو، كىذه أبرز صور ا٥بول.

 ؛هامن آثر الدنيا من أىل العلم كاستحبٌ  كلٌ »ابن القٌيم أيضنا: كقاؿ 
 ألفٌ  ؛يف خربه كإلزامو ،يف فتواه كحكمو ؛يقوؿ على هللا غّب ا٢بقٌ  أف بدٌ  فال

ما أىل كال سيٌ  ،ا ما أتيت على خالؼ أغراض الناسسبحانو كثّبن  أحكاـ الربٌ 
 ، ٗبخالفة ا٢بقٌ ٥بم أغراضهم إاٌل  م ال تتمٌ فإهنٌ  ؛اتو بعوف الشهسة كالذين يتٌ ائالر 

ذلك  لو للشهوات َف يتمٌ  ابعن متٌ  ،سةائللر  ا٧ببًّ  فإذا كاف العاَف كا٢باكم ؛اكدفعو كثّبن 
فق الشبهة فتتٌ  ،ما إذا قامت لو شبهةكال سيٌ  ،ه من ا٢بقٌ  بدفع ما يضادٌ إاٌل 

 كإف كاف ا٢بقٌ  !كينطمس كجو ا٢بقٌ  ،فيخفى الصواب ،كيثور ا٥بول ،كالشهوة
 .ِف ٨برج ابلتوبة :كقاؿ ،أقدـ على ٨بالفتو ،ة فيوهشب كال ،ا ال خفاء بوظاىرن 

                                                           
 .ُْ-ّٗ( ىداية ا٢بيارل: ُ)
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ةى ﴿: كيف ىؤالء كأشباىهم قاؿ تعاُف فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الص الى
فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه كىرًثيوا اٍلًكتىابى ﴿ :كقاؿ، (ُ)﴾كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاتً 

ا اأٍلىٍدْفى كىيػىقيوليوفى سىيػيٍغفىري لىنىا كىًإٍف أيىٍهًتًٍم عىرىضه ًمثٍػليوي أيىٍخيذيكهي أىلى  ٍم ػأيىٍخيذيكفى عىرىضى ىىذى
اري  يػيٍؤخىٍذ عىلىٍيًهٍم ًميثىاؽي اٍلًكتىاًب أىٍف الى يػىقيوليوا عىلىى اَّللً  ًإال  ا٢بٍىق  كىدىرىسيوا مىا ًفيًو كىالد 

يػٍ  م أخذكا العرض فأخرب سبحانو أهنٌ  ؛(ِ)﴾ره لًل ًذينى يػىتػ قيوفى أىفىالى تػىٍعًقليوفى اآٍلًخرىةي خى
كإف عرض ٥بم عرض  !ر لناغفى سيي  :كقالوا ،مع علمهم بتحرٲبو عليهم ،األدْف
كذلك ىو ا٢بامل ٥بم على أف يقولوا  ،كف على ذلكصرٌ فهم مي  ؛أخذكه ،آخر

دينو  يعلموف أفٌ  كىم !رعو كدينوىذا حكمو كش :فيقولوف ،على هللا غّب ا٢بقٌ 
 !ذلك دينو كشرعو كحكمو ال يعلموف أفٌ  أك ،كشرعو كحكمو خالؼ ذلك

 .(ّ)«كاترة يقولوف عليو ما يعلموف بطالنو ،ال يعلموف فتارة يقولوف على هللا ما
مصاابن ٗبرض ا١بهل، فيحملو جهلو  -يف أٌكؿ أمره  -كقد يكوف الطاعن  

و يبقى على طعنو يف شفى من مرض ا١بهل، كلكنٌ مٌث يي على الطعن يف اإلسالـ، 
 اإلسالـ؛ ألحد سببْب:

صاب ٗبرض ا٥بول، فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسالـ؛ ألٌف ىواه أف يي  -1
 ٱبالف أحكاـ اإلسالـ.

صاب ٗبرض ا٣بوؼ، فيحملو خوفو على الطعن يف اإلسالـ؛ ألنٌو أف يي  -2
 ٱباؼ بطش أعداء اإلسالـ.

و يبقى على طعنو، شفى من مرض ا٥بول، لكنٌ سبب ىواه قد يي كالطاعن ب 

                                                           
 .ٗٓ( مرٔف: ُ)
 .ُٗٔ( األعراؼ: ِ)
 .ُْٔ-ُْٓ( الفوائد: ّ)
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 ي اإلسالـ.ػعلى الطعن ف ،خوؼ، فيحملو خوفوػمرض الػصيب بإذا أي 
و يبقى على شفى من مرض ا٣بوؼ، لكنٌ كالطاعن بسبب خوفو قد يي  

 صيب ٗبرض ا٥بول، فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسالـ.طعنو، إذا أي 
من كاف يعلم براءة اإلسالـ؛ فإٌف العلم صاب بو كمرض ا١بهل قد يي  

صاب درجات، فقد يطٌلع اإلنساف على شبهات، ال ٯبد ٥با جواابن شافينا، فيي 
كن سيٌب، ال يكاد ينجو منو إنساف، حٌٌب العلماء ٲبي ٗبرض ا١بهل، كىو جهل نً 

 أف ٯبهلوا بعض ما يعلمو غّبىم من الناس.
مناسب، فمرض ا١بهل دكاؤه كلكٌل مرض من ىذه األمراض الثالثة دكاء  

 التعليم، كمرض ا٥بول دكاؤه التهذيب، كمرض ا٣بوؼ دكاؤه التشجيع.
ـٌ،  كللقضاء معنا؛  ،ال بٌد من ىذه األدكية الثالثة ، كأىلو،على الباطلالتا

التشجيع؛ دكاء التهذيب، ك دكاء م يصاحبو لػالتعليم، إف دكاء فال يكفي 
التشجيع؛ دكاء التعليم، ك دكاء حبو م يصاػالتهذيب، إف لدكاء يكفي  كال
 التهذيب. دكاء التعليم، ك دكاء م يصاحبو ػػػػالتشجيع، إف لدكاء يكفي  كال

: سالح العلم، ، ىيبثالثة أسلحة ،كلذلك تتسٌلح الدعوة إُف اإلسالـ
 عطيفسالح العلم يي  .عطيوفاقد الشيء ال يي  كسالح التقول، كسالح القٌوة؛ ألفٌ 

دكاء  ا٤بصاب اب٥بول عطيدكاء التعليم، كسالح التقول يي  ا٤بصاب اب١بهل
 دكاء التشجيع. ي ا٤بصاب اب٣بوؼعطالتهذيب، كسالح القٌوة يي 
 اإلسالـ، كما يػمثٌلو الذم - اإللػهيٌ  الػمنهج ىذا»قاؿ سٌيد قطب: 

 من تنزٌلو، بػمجٌرد الناس، دنيا فػي األرض، فػي يتحٌقق ال - ٧بٌمد  بو جاء
 اإللػهٌي، ابلقهر يتحٌقق كال. كبيانو للناس، إبالغو بػمجٌرد يتحٌقق كال. هللا عند
 كترُتب الكواكب، كسيػر الفلك، دكرة فػي انموسػو، هللا يػيمضي ما نػحو على

 البشػػػػر، من مػجموعػة، تػحمػلو أبف يتحٌقػق إنٌػما.. الطبيعٌية أسبابػها على النتائج
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،  إيػمانػنا بػو تؤمن  كظيفة كتػجعلو -طاقتها  بقدر -عليو  كتستقيمكامالن
 حياتػهم كفػي اآلخرين، قلوب يف لتحقيقو، كتػجهد آمالػها، كغاية حياتػها،
ا، تستبقي ال بػحيث الغاية، لػهذه كتػجاىد كذلك، العملٌية، .. طاقة كال جهدن
 كأنفس يف أنفسها، البشرٌم، كا١بهل البشرٌم، كا٥بول البشرٌم، الضعف تػجاىد
 كجو فػي للوقوؼ كالػجهل؛ كالػهول، الضعف، يدفعهم الذين كتػجاىد .اآلخرين

 .(ُ)«الػمنهج ىذا
كدكاء التعليم، كإف َف يكن كافينا، لكٌن لو أثرنا كبّبنا يف التخٌلص من ىذه  

األمراض الثالثة، أك التقليل من ضررىا؛ ألٌف الكثّب من الطاعنْب، إ٭ٌبا يطعنوف 
مرض ا١بهل. كدكاء التعليم ىو الدكاء الشايف من مرض يف اإلسالـ؛ بسبب 

 ا١بهل.
 أتباع ا٢بٌق، كقل   رى ، كثػي جهلهم من ،رض ا١بهلٗبفي ا٤بصابوف فإذا شي  

سبباف كبّباف، من أسباب  :كقٌلة أتباع الباطل ،ككثرة أتباع ا٢بقٌ  ؛أتباع الباطل
أتباع الباطل،  كقٌلة ،تشجيع ا٣بائفْب، فحْب يرل ا٣بائفوف كثرة أتباع ا٢بقٌ 

 سيتشٌجعوف، فيٌتبعوف ا٢بٌق، كيوالوف أىلو، كيتجٌنبوف الباطل، كيعادكف أىلو.
شيفي الػمصابوف ك من جهلهم،  ،جهلػمرض الػمصابوف بػفي الفإذا شي  

 ؛، يغلبوف هبا أىل األىواءا٢بٌق كثرةن  أتباعي  رى كثػي   ، من خوفهم،خوؼػمرض البػ
من أىوائهم، من الذين  ،ض أىل األىواءفكانت تلك الكثرة سببنا يف شفاء بع

 م تستحوذ عليهم أىواؤىم. ػل
 - ي شفائهمػف - الذين استحوذت عليهم أىواؤىم، فلن ينفع أكلئكأٌما 

  هذيب.ػت أمُ 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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إ٭ٌبا ىو عند العلماء الصادقْب الناصحْب ا٤بتقنْب، دكف من  ،كدكاء العلم 
 سواىم، من مٌدعي العلم، من عمالء الشيطاف، كجنود أعداء اإلسالـ.

 :، ىيهنا إُف أربعة أصناؼ من الناسكلذلك كاف ىذا الكتاب موج   
 ،على الطعن ،، فيحملو جهلو(براءة اإلسالـ)الذم ٯبهل : (الطاعن) -1
 .(اإلسالـ) يف
 .(براءة اإلسالـ)عن األدٌلة الكافية؛ إلثبات  ،الذم يبحث: (الباحث) -2
خشى عليو ، فيي (اإلسالـ)عن مطاعن الطاعنْب يف  ،الذم يغفل: (الغافل) -3

 ر هبا، إف اطٌلع عليها يومنا.ػالتأثُ 
، كٰباكؿ الدفاع عن اإلسالـ، كلكٌنو (براءة اإلسالـ)الذم يعلم : (مـالعال) -4
 يف الدفاع عنو. ،يٌتبع ا٤بنهج الصحيح ال

، كاإلسالـ دين، كليس (٧باكمة اإلسالـ)إٌف بعض الطاعنْب يدعوف إُف  
؛ فال ٲبي   م الناس بعضهم بعضنا. كن ٧باكمتو، كما ٰباكً إنساانن

راد منها إجراء ٧باكمة علمٌية، يسعى الطاعنوف فيها، إُف فالعبارة ٦بازيٌة، يي 
؛ ألهٌنم يٌتهمونو ابختالؽ ٧بٌمد أهٌنم يدعوف إُف ٧باكمة إبطاؿ ىذا الدين؛ فك

 اإلسالـ، كانتحاؿ بعض حقائقو.
 ؛(ُ)ٌد ابطلةعى فإٌف الدعول تػي  - حريك الدعولػقبل ت - يفٌػم إذا تو متٌػهى ػكال

ا، يف عصران ىذا، لدعا الطاعنوف إُف ٧باكمتو، حيًّ  ٧بٌمد كلذلك لو كاف 
 !!!٦بـر حرب٧باكمة جنائٌية، كما ٰباكموف 

ىو اإلسالـ، دكف ما  ٧بٌمد ، يف همٌما كاف السبب الوحيد ٤بطاعنػكل
ىي إبطاؿ ىذا الدين؛ كليس  -من ااكمة  -سواه؛ فإٌف الغاية الوحيدة ٥بم 

                                                           
 .ٖٕ( انظر: مبادئ ااكمات ا١بزائٌية: ُ)



17 

لوال أنٌو جاء هبذا الدين، كلوال أٌف ىذا  ،٧بٌمد ٥بم أدْف اىتماـ، ابلطعن يف 
، مؤثٌػرن  ا يف الناس؛ قد دخل يف عقر دايرىم، فانتشر الدين ما زاؿ حيًّا، قوايًّ

، كمنهم رجاؿ، كانوا يف أٌكؿ  ،فيها، كما زاؿ ا٤بقبلوف عليو يزدادكف يومنا بعد يـو
 أمرىم، من ألٌد أعدائو، الطاعنْب فيو.

حاكمة علمٌية، ػالـ، مػػخشوف ٧باكمة اإلسػمسلموف الصادقوف ال يػكال
ا؛ لقبو ػكلكٌنهم يشت و: أف تكوف ػمحاكمة، كىػائج ىذه الػؿ نترطوف شرطنا كاحدن

  .العليا، الػميتٌػفىق عليها ةػمحاكمة العادلػعلى مبادئ ال ،مبنٌيةالعلمٌية حاكمة مي ػال
العادلة العليا؛  مبادئػق، لعشرة من تلك الػػي ىذا الكتاب تفصيل دقيػكف

، أك بغينا، أك خوفنا، كىي  ؛كبّبة، يهجرىا كثّب من الناس  حقيقةثبات إل جهالن
 )براءة اإلسالـ( من األابطيل:     

الٍب أنتجها بعض )أعداء اإلسالـ(، مػٌمن يصٌرحوف بػمعػاداة )اإلسالـ(،  -1
 سٌيما من أتباع الػمناىج الثالثة: )الالدينػٌي، كاليهودٌم، كالػمسيحٌي(. كال
حوف بػمػواالة )اإلسالـ(، الٍب أنتجها بعض )أبناء اإلسالـ(، مػٌمن يصرٌ  -2

 قدٲبنا كحديثنا، كال سٌيما من أتباع الػمناىج الركائٌية: )القائمة على الركاايت(.
فاإلسالـ برمء كٌل الرباءة، من أابطيل األبناء، قبل أابطيل األعداء؛ ألٌف  

كن أف يكونوا من ٝبلة أابطيل األبناء أخطر من أابطيل األعداء؛ فاألبناء ٲبي 
دًكيٍم األعداء ، كما يف قولو تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ًإف  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى

 . (ُ)عىديكًّا لىكيٍم فىاٍحذىريكىيٍم﴾
 -بال ريب  -ىم )أعداء الداخل(، كىم  :حاؿػي ىذه الػفاألبناء ف 

قت ي منجاة من )عدٌك ا٣بارج(، إف غلٌ ػأخطر من )أعداء ا٣بارج(؛ ألٌنك ف

                                                           
 .ُْ( التغابن: ُ)
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يستطيع أف يدخل عليك ا٢بصن؛ ٖبالؼ )عدٌك الداخل(،  أبواب حصنك، فال
، أك بغينا، أك خوفنا. الذم ٲبي   كن أف يفتح أبواب حصنك، ألعداء ا٣بارج؛ جهالن

كىذا ىو ا٢باصل، قدٲبنا كحديثنا؛ فكثّبة ىي الثغرات، الٍب فتحها بعض 
خذكىا مداخل؛ ليقتحموا )أبناء اإلسالـ(، كحاكؿ بعض )أعداء اإلسالـ( أف يتٌ 

حصن )اإلسالـ(؛ كلذلك كجب الكشف ابألدٌلة القطعٌية عن )براءة اإلسالـ(، 
 طئوف، يف التأليفات، كالتطبيقات.من أخطاء ا٤بنسوبْب إليو، حْب ٱبي 
كلػى من الدفاع عن اآلراء، كاألشخاص؛ ألٌف فالدفاع عن )اإلسالـ( أى 

ٖبالؼ  ؛تعاُف، فهو معصـو من الباطل)اإلسالـ( ىو الدين ا٤برضٌي، عند هللا 
)اآلراء(، فبعضها حٌق يوافق )اإلسالـ(، كبعضها ابطل ٱبالف )اإلسالـ(؛ 

 طئوف.صيبوف، كٱبي كٖبالؼ )األشخاص(، فإهٌنم بشر، يي 
كٌل من كانت   -بكثّب من مباحث ىذا الكتاب  -كلذلك لن يرضى 

سالمٌية، ككٌل من يرل أٌف عنايتو ابآلراء كاألشخاص أكرب من عنايتو اب٢بقائق اإل
مذىبو ىو كحده الذم يطابق )اإلسالـ(، دكف ما سواه من ا٤بذاىب، كأٌف 

 مذىبو معصـو من األخطاء كاألىواء كاألابطيل.
، التأليفٌية كالتطبيقٌية الثغرات أكرب وافتح كىؤالء ا٤بتعٌصبوف ىم أبرز الذين

 .حصن )اإلسالـ( حاـالقتأف يٌتخذكىا مداخل؛  اإلسالـ أعداءبعض حاكؿ ف
كلذلك كجب التنبيو على أٌف )تربئة اإلسالـ( من )أابطيل األعداء( لن 

  .تكوف ٥با قيمة حقيقٌية، إاٌل بعد )تربئة اإلسالـ( من )أابطيل األبناء(
   

 وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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 مبدأ ألاّول ـال

 حّق الدفاع

 
الذين  - مػأعٌب اجملرمْب يف العالم، حٌٌب حٌق الدفاع مضموف ألٌم متٌػهى  

ٰبٌق ٥بم عند ااكمة الدفاع عن  - تكوف جرائمهم كاضحة، كٌل الوضوح
 . (ُ)أنفسهم، أك توكيل من يدافع عنهم

م: الطعن يف أىلٌية القاضي، كتفنيد أدلٌة كٰبٌق للمحامي ا٤بدافع عن ا٤بتٌػهى 
م، يف ؛ لضماف حٌق ا٤بتٌػهى (ِ)االٌدعاء، كتقدٔف أدٌلة الرباءة، كغّبىا من ا٢بقوؽ

 هة إليو.م ا٤بوج  هى إثبات براءتو، من التػُ 
عة، نو   هللا تعاُف، ك٥بم طرائق مي صيهم إاٌل كا٤بدافعوف عن اإلسالـ ال ٰبي 

، من تلك (براءة اإلسالـ)كأدٌلة كثّبة، كمسائل عديدة، ٰباكلوف فيها إثبات 
 .اإلسالـ(، كإبطاؿ الشبهات الٍب ييثّبىا )أعداء مطاعنػال

ا من أكلئك ا٤بدافعْب،  - ي ىذا الكتابػف - كقد رغبتي  أف أكوف كاحدن
  .كلكن بطريقة، غّب الطرائق ا٤بعركفة

مة، الٍب ٙبسم مسألة ااكمة، ابالعتماد ػعُب ابألصوؿ ا٢باسطريقة تي إهٌنا 
 ي اإلسالـ، بلػخالفنا فيها أكلئك الطاعنوف فػمبادئ العادلة، الٍب ال يػعلى ال

مبادئ، فما أحراه أف ٰبتكم إليها، كىو ػإٌف كثّبنا منهم ال ينفٌك يتشٌدؽ بتلك ال
 !!!يدعو إُف ٧باكمة اإلسالـ

 كتقـو ىذه الطريقة على أصوؿ كبّبة، أبرزىا:  

                                                           
 .َْٗ-ْٕٔا١بنائٌي الدستورٌم: ، كالقانوف ُْٓ-ُْٕ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
 . َُٔ، ُُٗ، ُُٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ِ)
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 إيػجاب القطع فػي األدٌلة.  -1
 اسػتػبػعاد التجػػريػم الػخػػاٌص. -2
 التذكيػر بشخصٌية الػجريػمة. -3
 ء ابألصػػوؿ قبل الفركع.البػػػد -4
 التحريش بْب الطاعنْب. -5
 تػحكيم الػمقاـ يف تسويغ األحكاـ. -6
 مػهاجػمة مناىج الطاعنْب.   -7

 بتحقيق عٌدة أمور، أبرزىا: - إذا ريكعيىتٍ  - إٌف ىذه الطريقة كفيلة 
 استبعاد الشبهات القائمة على أدٌلة غّب قطعٌية.  -1

يشهد  - الٍب ييثّبىا أعداء اإلسالـ - لواقع الشبهات ،كاالستقراء الدقيق
أٌف معظم تلك الشبهات ىي من ىذا الصنف، الذم ال يستطيع ميثّبكىا أف 

 ييقدًٌموا أٌم دليل قطعٌي عليها.
 استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصٌية.  -2

لطعن يف كفيل اب  - مخالفْبػي تقؤف الػف -فإٌف ٙبكيم النظرة الشخصٌية 
كٌل ٨بالف، كبذلك ال تبقى أدْف قيمة للحقائق االتٌفاقٌية، الٍب ٯبب االحتكاـ 

 إليها، دكف التحُكمات الشخصٌية النًٌسبٌية االختالفٌية.
 استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.  -3

فال يصٌح الطعن يف دين من األدايف، بذريعة أٌف بعض ا٤بنسوبْب إليو 
تكبوف األخطاء؛ فيجب حصر التخطئة، فيمن يستحٌقها، كىو من ارتكبها، ير 

ينهى صراحةن، عن  -الذم يينسىب إليو الػميخًطئ  -سٌيما إذا كاف الدين  كال
 تلك األخطاء. 
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الذين يٌتخذكف من األمور الفرعٌية  ،مشاغبْبػقطع الطريق على الطاعنْب ال -4
، لبػػمػج ، فييوًىػموف (الفٌيةاالختػٌيات ػرعػالف)ا فػي ػٌيمػػػس بهاتػهم، كالػاء شػػػنػاالن

 الػمخدكعْب أٌف إاثرة تلك الشبهات: كفيلة إببطاؿ الػحقائق اإلسالمٌية. 
كالواقع يشهد أٌف اإلسالـ قائم على األصوؿ الكربل، الٍب ال يستطيع 

ا منها، كلو كاف بعضهم لبعض ظهّبنا  .الطاعنوف كٌلهم أف ينقضوا أصالن كاحدن
التحريش بْب الطاعنْب؛ لينشغل بعضهم ببعض، كيكٌفوا عن إثػارة  -5

 .( ال ٯبمعهم إاٌل الطعن فيواإلسالـ)ي ػهم؛ فإٌف الطاعنْب فػشبهات
إُف التحريش بْب الطاعنْب؛ لوجدكا أٌف  ،فلو عمد ا٤بدافعوف عن اإلسالـ

م ػوف التُػهى ػكسيتقاذفخبيث، ػرض الػن ذلك الغػػرٌقوف، عػفػتػيػن سػؤالء الطاعنيػى
عن اإلسالـ،  كالشبهات كا٤بطاعن، فيطعن بعضهم يف بعض؛ فيصرؼ هللا 

 كعن ا٤بسلمْب شر ىم، كشر  شبهاهتم ا٣ببيثة.
إبطاؿ الشبهات القائمة على استبعاد الػمقاـ؛ ببياف القيمة الكربل لتحكيم  -6
ا، اهتيف تسويغ األحكاـ؛ فإٌف الطاعنْب قد قطعوا األحكاـ عن مقام ،مقاـػال

أٌف بعض األحكاـ اإلسالمٌية العملٌية الكربل  :من الناس ،مخدكعْبػموا الػفأكى
 فة للحٌق كالعقل كالفطرة، فوصفوىا ابلقسوة كالظلم كالوحشٌية.٨بالً 
ة مناىجهم الكشف عن فضائح الطاعنْب، كفظائعهم، كشناعاتػهم، كحقيق -7

الؽ؛ ليتبٌْب أٌف ػكاألخ ،اؿػكاألعم ،ي االعتقاداتػارىا العقيمة، فػالسقيمة، كآث
 مناىج الطاعنْب ىي الٍب تستحٌق الذـٌ كالطعن كاالنتقاص.

هم السقيمة، ػأف تيسًقط شبهات :نػكمن شأف مهاجػمة مناىج الطاعني 
ىج، عن الصور ا٤بوج هة إُف اإلسالـ، كأف تكشف للمخدكعْب بتلك الػمنا

فيها الطاعنوف الػحقيقٌية  .القبيحة، الٍب ٱبي
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 مبدأ الثاويـال

 أهلّيت القاض ي

 
من غّب  ،كن أف تنعقد ٧باكمةالقاضي ركن من أركاف ااكمة، فال ٲبي  

ٯبب أف يٌتصف القاضي بثالث صفات،  ،؛ كلكي تكوف ااكمة عادلةقاضو 
، (ِ)، كا٤بعرفة(ُ)منها، ىي: ا٢بيادكن أف يتحٌقق العدؿ، إذا فقد كاحدة ٲبي  ال

 .(ّ)كالشجاعة
إُف أحد الطرفْب  ،الذم لو ىول ،ل القاضيقبى فال يي  حياد:ـصفة ال -1
مع  ،مع أكلياء اإلسالـ، أـ كاف ىواه ،متخاصمْب، سواء أكاف ىواهػال

 اإلسالـ. أعداء
كن أف يكوف القاضي منتمينا إُف اإلسالـ؛ ألٌف انتماءه كلذلك ال ٲبي 

 هة إليو.م ا٤بوج  هى سيدفعو إُف الدفاع عن اإلسالـ، كا٢بكم برباءتو، كرٌد التػُ 
يعادم أتباعو  ،كن أف يكوف القاضي منتمينا إُف أٌم دينككذلك ال ٲبي 

ا٤بسيحٌية،  كن أف يكوف منتمينا إُف اليهوديٌة، كالاإلسالـ، كيطعنوف فيو، فال ٲبي 
أٌم دين ٨بالف لإلسالـ يعِب إعالنو عن كال إُف أٌم دين آخر؛ ألٌف انتماءه إُف 

  .موافقتو لذلك الدين
؛ ها، كحكم عليها ابلضالؿل  كي   خالفةى مي ػال األدايفى  (اإلسالـي )قد أبطل ك 

 ،أف يكوف حيادايًّ  :خالف لإلسالـػم ،ى أٌم دينػمنتمي إلػكلذلك ال يستطيع ال

                                                           
 .ّٗٔ، كالقانوف ا١بنائٌي الدستورٌم: ُُٓ-ُُْ، َُٖ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
  .ُُّ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ِ)
 .ُُُ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ّ)
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 واه، بال ريب.ػػهػميت ًبعنا ل؛ ألنٌو سيكوف حكم عليوػ، كال(ة اإلسالـػحاكمػم)ي ػف
قاؿ تعاُف: ﴿كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى الن صىارىل حىٌب  تػىت ًبعى ًمل تػىهيٍم قيٍل 
ًإف  ىيدىل اَّللً  ىيوى ا٥ٍبيدىل كىلىًئًن اتػ بػىٍعتى أىٍىوىاءىىيٍم بػىٍعدى ال ًذم جىاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى 

 . (ُ)ٍن كىِفٌو كىالى نىًصّبو﴾ًمنى اَّللً  مً 
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة  ٍسالى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً كقاؿ تعاُف: ﴿كىمىٍن يػىبػٍ

 . (ِ)ًمنى ا٣بٍىاًسرًينى﴾
، (الالدينٌيوف)ككذلك أكلئك الذين ال دين ٥بم، الذين ٘بمعهم عبارة: 

 - يف معظمها - ا فيو، بل إٌف مطاعنهمفإهٌنم من أكثر أعداء اإلسالـ طعنن 
  .على الطعن يف اإلسالـ، دكف ما سواه من سائر األدايف ،تكاد تكوف مقصورة

ا منهم؛ ألٌف ٲبي  فال كن أف يكوف القاضي ا٤بطلوب اكمة اإلسالـ كاحدن
 اٌتصافو اب٢بياد أشبو ابٌتصاؼ النار ابلربكدة. 

يٌتصف اب٢بياد أمر ٩بكن، كلكٌن ذلك ليس يف  فا٢باصل أٌف كجود قاضو 
٧باكمة اإلسالـ؛ ألنٌو إٌما أف يكوف منتمينا إُف اإلسالـ، فيميل إُف الدفاع عنو، 
كإٌما أف يكوف منتمينا إُف غّب اإلسالـ، فيكوف من ٝبلة ا٤بنتمْب إُف ا٤بناىج، 

 نٌية.الٍب يطعن أتباعها يف اإلسالـ، كاليهوديٌة، كا٤بسيحٌية، كالالدي
ب منو أف ٰباكم طلى كن أف يكوف منتمينا إُف اإلسالـ، مٌث يي فالقاضي ال ٲبي 

 ، اإلسالـ؛ ألٌف انتماءه إليو دليل على دفاعو عنو، كلذلك لن يكوف حيادايًّ
مهما حاكؿ؛ كحٌٌب لو استطاع، فإٌف الطاعنْب يف اإلسالـ لن يسٌلموا ٕبياده، 

 من ا٤بطاعن.علن براءة اإلسالـ سٌيما بعد أف يي  كال

                                                           
 .َُِ( البقرة: ُ)
 .ٖٓآؿ عمراف:  (ِ)



24 

ابلعدؿ، كلو على أنفسهم، كلو   ،أمر الذين آمنوا صحيح أٌف هللا 
أعدائهم، فقاؿ تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا  إُف ٌر منفعة كانت ٜبرة العدؿ ٘ب

اءى اًبٍلًقٍسًط كىالى ٯبىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال   تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا  كيونيوا قػىو اًمْبى َّللًً  شيهىدى
 . (ُ)ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػ ٍقوىل كىاتػ قيوا اَّلل ى ًإف  اَّلل ى خىًبّبه ٗبىا تػىٍعمىليوفى﴾

ا٤بنسوبْب إليو، فا٤بنسوب إُف بْب كلكٌن ىناؾ فرقنا كبّبنا بْب اإلسالـ، ك 
ابلعدؿ،  كن أف ٰبكم ألعدائوإذا كاف صادقنا عادالن كرعنا تقيًّا، فإنٌو ٲبي  ،اإلسالـ

  .كلو جٌر األذل إُف نفسو
كن بغّب الرباءة؛ كلذلك ال ٲبي  ،كن أف ٰبكم على دينوكلكٌنو قطعنا ال ٲبي 

 أف يكوف قاضينا يف ٧باكمة اإلسالـ. 
ككذلك ىو الشأف يف ا٤بخالفْب، الذين لن يسٌلم ا٤بدافعوف عن اإلسالـ،  

  .ٕبيادىم يف ٧باكمة اإلسالـ
، فإٌف حياده سيكوف فإذا افَبضنا أٌف أحدىم   -زعم أنٌو سيكوف حيادايًّ

م؛ ألٌف حكمو سيكوف إدانة أشبو ٕبياد ا٣بصم مع ا٤بتٌػهى  - يف نظر ا٤بدافعْب
  .اإلسالـ قطعنا؛ ألنٌو ينتمي إُف ما ٱبالف اإلسالـ

فتربئتو لإلسالـ تعِب طعنو يف الدين الذم ينتمي إليو، أك ا٤بنهج الذم 
 قد حكم على كٌل ما ٱبالفو ابلبطالف. ينتسب إليو؛ ألٌف اإلسالـ

ينتمي إُف ما ٱبالف اإلسالـ، كأف  -كلو افَبضنا افَباضنا أٌف قاضينا  
أعلن بعد ااكمة براءة  - يكوف منسوابن إُف اليهوديٌة، أك ا٤بسيحٌية، أك الالدينٌية

 اإلسالـ من ا٤بطاعن، فماذا سيقوؿ عنو الطاعنوف يف اإلسالـ؟
م ػ: إنٌو كاف قد أسلم من قبل، ككتم إسالمو؛ كلذلك لمنهم من سيقوؿ 

                                                           
 .ٖ( ا٤بائدة: ُ)
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، يف ٧باكمة اإلسالـ؛ ألٌف انتماءه إليو  وجب يي  -كلو يف السٌر  -يكن حيادايًّ
 يف ا٢بقيقة. ،عليو تربئة الدين الذم ينتمي إليو

، أغرقو ا٤بدافعوف عن اإلسالـ، ابألمواؿ، كمنهم من سيقوؿ: إنٌو مرتشو  
 ىوائهم.فكاف حكمو على كفق أ

كمنهم من سيقوؿ: إنٌو خائف، ىٌدده ا٤بدافعوف عن اإلسالـ بقتلو،  
 كبقتل أىلو، إف ىو حكم إبدانة اإلسالـ.

أعلن  - ينتمي إُف اإلسالـ -لو افَبضنا أٌف قاضينا  ،ككذلك ىو األمر 
 بعد ااكمة إدانة اإلسالـ، فماذا سيقوؿ عنو ا٤بدافعوف عن اإلسالـ؟

م ػإنٌو كاف قد ارتٌد، من قبل، ككتم ارتداده؛ كلذلك لمنهم من سيقوؿ:  
 -يكن حيادايًّ يف ٧باكمة اإلسالـ؛ ألٌف انتماءه ا١بديد إُف ما ٱبالف اإلسالـ 

 وجب عليو إدانة الدين الذم ٱبالف ما ينتمي إليو.يي  -كلو يف السٌر 
، أغرقو الطاعنوف يف اإلسالـ، ابألمواؿ، كمنهم من سيقوؿ: إنٌو مرتشو  

 فكاف حكمو على كفق أىوائهم.
كمنهم من سيقوؿ: إنٌو خائف، ىٌدده الطاعنوف يف اإلسالـ بقتلو، كبقتل  

 أىلو، إف ىو حكم بتربئة اإلسالـ.
تقتضي ٧باكمة اإلسالـ أف يكوف للقاضي معرفة صحيحة صفة ادلعرفة:  -2

ن، ا٤بخالفة ٥بذا الدي ،كا٤بناىج ،ابإلسالـ، كمعرفة صحيحة بسائر األدايف
ة، ا٤بنسوبة إُف اإلسالـ، كأبرزىا: ة، كابلعلـو الدينيٌ كمعرفة صحيحة ابللغة العربيٌ 

القرآف، كعلـو ا٢بديث، كعلم الكالـ، كعلم األصوؿ، كعلم الفقو، كمعرفة  علـو
 ابلتاريخ القدٔف، كالتاريخ ا٢بديث. 

 كن أف نقطع أبٌف أمثلتها ٧بصورة يف بعض العلماء ا٤بنتمْبكىي معرفة ٲبي 
 إُف اإلسالـ، دكف ما سواه من األدايف، كا٤بناىج ا٤بخالفة. 
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كن ٲبي  عندىم أمر ال أٌما الطاعنوف يف اإلسالـ، فإٌف اجتماع ىذه ا٤بعارؼ
التسليم بو، كلو لبعضهم، كال سٌيما أٌف ا٤بطلوب أف تكوف ا٤بعرفة صحيحة؛ ألٌف 

الذم  - تقٌدـ للقاضيرة ا٤بكتوبة، أبيدم أعداء اإلسالـ، لن ا٤بعارؼ ا٤بزك  
 ىة، ٩بلوءة ابلتحريف، كالتزييف، كالتضليل.  صورنا مشو  إاٌل  - يبحث عن ا٤بعرفة

فلن  -كىو افَباض مستحيل قطعنا  -إف سلمت من آاثر ا٥بول  ،فإهٌنا
إُف ا١بهل بسائر ا٤بعارؼ  فضو ة مي تسلم من آاثر ا١بهل، فإٌف ا١بهل ابلعربيٌ 

 ما ا١بهل ابلقرآف، كبعلومو، كتفسّبه. سيٌ  ا٤بكتوبة ابلعربٌية، كال
 ،حيادػاٌتصف ابل - من القضاة -افَبضنا أٌف قاضينا  إذا صفة الشجاعة: -3
كن فهل ٲبي  -ا كىو افَباض مستحيل قطعن  -، يف ٧باكمة اإلسالـ معنا معرفةػلابك 

بصفة الشجاعة؛  - مع ىاتْب الصفتْب - ، يٌتصفأف نفَبض كجود قاضو 
ٱباؼ  دافعْب عن اإلسالـ، إف ىو حكم إبدانة اإلسالـ، كالٱباؼ بطش ا٤ب فال

   !!بطش الطاعنْب يف اإلسالـ، إف ىو حكم بتربئة اإلسالـ؟!
أٌف ٧باكمة اإلسالـ، إف  - ال يشوبو أدْف شكٌ  - كمن ىنا نقطع بيقْب

 كقعت، فإهٌنا ستقع على إحدل صورتْب:
كوف حيادايًّ قطعنا، كلن مة؛ ألٌف القاضي لن يأف تكوف ٧باكمة ظالً  -األوىل

 تكوف معرفتو صحيحة، كلن تكوف لو الشجاعة الكافية للحكم ابلعدؿ.
عادؿ، يٌتصف  ة، نفَبض فيها كجود قاضو أف تكوف ٧باكمة افَباضيٌ  -الثانية

تكوف ا٤ببادئ األخرل على أف حياد كا٤بعرفة كالشجاعة، ػابلصفات الثالث: ال
 ىي الٍب توٌجو ااكمة ٫بو العدؿ.  :للمحاكمة العادلة

عادؿ، يٌتصف هبذه الصفات، فيكوف  لذلك سنفَبض كجود قاضو  
 . ا من آاثر ا٥بول كا١بهل كا٣بوؼ، كىو افَباض ال مصداؽ لو يف الواقعسليمن 
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مبادئ، كإاٌل، فإٌف انتفاء ػمناقشة سائر الػراض؛ لػكلكٌننا سنقبل ىذا االفت
 ،حاكمة اإلسالـػمحاكمة العادلة، كبذلك تبطل مػاء الالقاضي العادؿ يعِب انتف

.  أصالن
القاضي، يف ٧باكمة اإلسالـ، فهو أشبو  أٌما أف يتقٌمص الطاعني شخصٌيةى 

القاضي؛ ليحاكم  شخصٌيةى  - يف حلم من أحالـ اليقظة -ق عاٌؽ بتقُمص مراىً 
 كالديو؛ بسبب حرمانو من التدخْب كالُسكر كالعربدة.

 ؿ الشاعر:اق
 ا إذا كاف خصمو القاضيمن و ي  جى النجاةي لو ػمي ال ييرتػخصكال
 - قديػمنا، كحديثنا -و ػػػن فيػداء اإلسالـ(، من الطاعنيػػٌك )أعػفػا انػػػكم 

القاضي(، كٰبكموف إبدانة اإلسالـ، مستندين إُف أىوائهم  يتقٌمصوف )شخصٌيةى 
ى دفاع ػالسقيمة، كأحقادىم العقيمة، كأفكارىم األثيمة، فال يستمعوف إل

 ،حقدػهم قد امتألت ابلػكإف تظاىر بعضهم ابالستماع؛ فإٌف قلوب ؛مدافعْبػال
 ع.ها، من االنتفاع، آباثر االستما ػمنع أصحابػعلى اإلسالـ، إُف درجة ت

﴿كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًمعي إًلىٍيكى كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم أىًكن ةن أىٍف قاؿ تعاُف:  
يػىٍفقىهيوهي كىيف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا كىًإٍف يػىرىٍكا كيل  آيىةو الى يػيٍؤًمنيوا هًبىا حىٌب  ًإذىا جىاءيكؾى ٯبيىاًدليونىكى 

ا   .(ُ)ًإال  أىسىاًطّبي اأٍلىك ًلْبى﴾ يػىقيوؿي ال ًذينى كىفىريكا ًإٍف ىىذى
﴿كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًمعي إًلىٍيكى حىٌب  ًإذىا خىرىجيوا ًمٍن ًعٍنًدؾى قىاليوا كقاؿ تعاُف:  

لًل ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى مىاذىا قىاؿى آنًفنا أيكلىًئكى ال ًذينى طىبىعى اَّلل ي عىلىى قػيليوهًبًٍم كىاتػ بػىعيوا 
  .(ِ)ىيٍم﴾أىٍىوىاءى 

                                                           
 .ِٓاألنعاـ:  (ُ)
 .٧ُٔبٌمد:  (ِ)
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 مبدأ الثالثـال

 راءةـافتراض الب

 
ائننا من كاف، ك  -م متٌػهى ػفال ؛ىذا مبدأ من أعظم مبادئ ااكمة العادلة 

  .ى تثبت إدانتوػىو برمء، حتٌ  - هة إليوم ا٤بوج  هى كمهما كانت التػُ 
كاف يف الواقع   إذاى ػل معاملة الربمء، حتٌ م يعامى متٌػهى ػال أفٌ  كالػمعُب

جرمنا، إُف أف تثبت إدانتوػم
 . كإثبات اإلدانة ال يكوف ابالٌدعاء، بل ابألدٌلة.(ُ)

م، كااكمة ال تعِب اإلدانة، كإ٭ٌبا االٌدعاء فاالٌدعاء ال يكفي إلدانة ا٤بتٌػهى  
ا٣بطوة الثالثة،  أتيت ا٣بطوة الثانية، كىي ااكمة، مثٌ  أتيت ىو ا٣بطوة األكُف، مثٌ 

 كا٢بكم قد يكوف ابإلدانة، كقد يكوف ابلتربئة. ؛كىي ا٢بكم
م معاملة الربمء، حٌٌب حْب يكوف ل ا٤بتٌػهى كلذلك يقتضي العدؿ أف يعامى  

ة الكافية على ، إاٌل إذا قامت األدلٌ (ِ)ا، إيقاانن خاصًّا، إبدانتوالقاضي موقنن 
 داف.ل معاملة ا٤بمعاملة الربمء، بل يعامى  حينئذ لإدانتو، فال ٯبوز أف يعامى 

فلو دخل رجله غريبه قريةن، كيف يـو دخولو قيًتل أحدي رجالػها، فاٌدعى 
لىما كاف الٌدعائهم أدْف  ؛أىلي القرية كُلهم أجػمعوف أٌف الغريب ىو قاتل القتيل

، شهدكا جريػمة  قيمة، فػي نظر القاضي العادؿ؛ إاٌل إذا كانوا شهودنا عدكالن
 القتل، أك كانت لػهم أدٌلة كافية، تيثًبت أٌف الغريب ىو قاتل القتيل.

عائهم؛ فإٌف الرجل الغريب عوف ابألدٌلة الكافية على ادًٌ دٌ مي ػكما لػم أيًت ال 
فال ييػحبىس،  ، يقيننا؛وتثبت إدانتي  إلػى أفرمء؛ ػل معاملة البػامى ػييع لػهىم ابلقتالػمتػٌ 

                                                           
 .ِّٕ-ُِٕ، كالقانوف ا١بنائٌي الدستورٌم: ُِٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
 .ُْٔ( انظر: مبادئ ااكمات ا١بزائٌية: ِ)
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 .، كالسعي ابتغاء الرزؽحوػع من رعاية مصالمنى ػييضرىب، كال ييسىٌب، كال يي  كال
اصًّا، ابالعتماد على كثرة كال ٯبوز أف يبِب القاضي يقيننا نفسيًّا خ 

على ىذا اليقْب النفسٌي ا٣باٌص؛  عْب، كال ٯبوز أف يتسرٌع يف حيكمو، بناءن ا٤بدٌ 
دانة ابنتفائها، فعيوًمل ف انتفت أدٌلة اإلدانة، انتفت اإلإكإ٭ٌبا العربة ابألدٌلة؛ ف

 هىم ابألصل، كىو )افَباض الرباءة(. الػمتػٌ 
كاألصل ال ٰبتاج إُف دليل؛ كلكن إف كيًجدت األدلٌة الكافية الدالٌة على 

 هىم، كإاٌل، فال إدانة. ين الػميتػٌ ، كأيد)تغُّب األصل(، أيًخذ بػها
 كمن ىنا نقوؿ:  

إف كانت  ،محاكمةػكال ؛حاكمة اإلسالـ ال تعِب إدانة اإلسالـػإٌف م
 يلتـز فيها القاضي العادؿ، الذم افَبضنا كجوده، ٗببادئ ااكمة العادلة عادلة

  فإٌف اإلسالـ برمء، حٌٌب تقـو األدلٌة الكافية، على إدانتو.  
ثبت صٌحة مطاعنهم؛ فإٌف الطاعنوف، ابألدٌلة الكافية، الٍب تي  م أيتً ػكما ل 

دكف ٥با، ر ا٤بردًٌ ر أصحاهبا، كمهما كثي رت، كمهما كثي تلك ا٤بطاعن، مهما كثي 
 ليست إاٌل اٌدعاءات، ال قيمة ٥با، يف نظر القاضي العادؿ.
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 مبدأ الرابعـال

ت
ّ
 قطعّيت ألادل

 
كبعد  (،ة القاضيأىليٌ )ي ػف ،بعد الطعن - حتكم إليوػعظيم ن إكأٌكؿ مبد 

  (.قطعٌية األدٌلة)ىو مبدأ  -( افَباض الرباءة) إمبدػالتذكّب ب
حٌٌب تثبت إدانتو، كعبء  ،م برمءالسابق، فا٤بتٌػهى  إم للمبدكىو مبدأ متمًٌ 

 .(ُ)ماإلثبات يقع على ا٤بٌدعي، فعليو أف أييت ابألدٌلة الكافية؛ إلثبات إدانة ا٤بتٌػهى 
ل قبى ٯبب أف تكوف قطعٌية؛ فال يي  - لإلدانة - كلكي تكوف األدٌلة كافية 

  .يًّا، أك دكف ذلكأٌم دليل غّب قطعٌي، سواء أكاف دليالن ظنػٌ 
تكوف ابلظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ، بل تكوف ابألدٌلة القطعٌية  فاإلدانة ال

 .(ِ)اليقينٌية، الٍب ال ٱبتلف فيها اثناف من العقالء
اإلدانة أمر جسيم، فكذلك ٯبب أف تكوف األدٌلة الداعية إُف فكما أٌف  
 :، فإٌف إدانة أٌم فرد، أك أٌم ٝباعة، أك أٌم دين، أك أٌم منهجكإاٌل  ؛اإلدانة

  .مستكوف أمرنا ميسورنا، يف كٌل زماف، كيف كٌل مكاف، كيف حٌق أٌم متٌػهى 
 من اإلدانة أمُ  إنساف، قدٲبنا كحديثنا، كلن يسلم فلن يسلم من اإلدانة أمُ 

كلذلك كاف ؛ منهج، قدٲبنا كحديثنا دين، قدٲبنا كحديثنا، كلن يسلم من اإلدانة أمُ 
 .واىاػػس دكف مافقط،  ،(األدلٌة القطعٌية)على  (،ااكمة العادلة)ي ػاالعتماد ف

                                                           
انوف ، كالقُٔٔ، كمبادئ ااكمات ا١بزائٌية: ُِٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)

 .ِِٗا١بنائٌي الدستورٌم: 
، كالقانوف ُٕٔ، كمبادئ ااكمات ا١بزائٌية: ُِٕ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ِ)

 .ّٗٔ، ُّّ-َُّ، ِٔٗا١بنائٌي الدستورٌم: 
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ل معاملة الربمء، م يعامى َف يتمٌكن ا٤بٌدعي، من تقدٲبها، فإٌف ا٤بتٌػهى  ذافإ
أدٌلة غّب قطعٌية يقٌدمها، حٌٌب إذا كاف يف نفسو يعتقد أٌف  أمُ  ا٤بٌدعيى كلن تنفع 

 ما ٪با من اإلدانة أحد. دين الناس، ابعتقادات خصومهم، لى م مداف؛ فلو أي ا٤بتٌػهى 
أٌف ىذه  :يػجد الناظركف الػمينًصفوف ، يف أدلٌة الطاعنْب،كابلنظر الدقيق 

 بصفة )القطعٌية(.األدٌلة بعيدة، كٌل البعد، عن االٌتصاؼ 
كلكٌن الطاعنْب يف )اإلسالـ( ٱبادعوف سائر الناس، كال سٌيما العاٌمة  

 منهم؛ فييوٮًبوهنم أهٌنم يعتمدكف على أدٌلة قطعٌية، ال يشوهبا أدْف شٌك.
كلذلك كاف كاجبنا على ا٤بدافعْب عن )اإلسالـ( أف يزنوا كٌل دليل من  

عن سقامة تلك األدلٌة،  ،يكشفوا للعاٌمةك  ؛ٗبيزاف )القطعٌية( ،أدٌلة الطاعنْب
 يف ذلك ا٤بيزاف الدقيق؛ كبذلك تبطل دعاكل الطاعنْب، من أساسها. ،كضعفها
 كاألدٌلة القطعٌية على عٌدة صور، أبرزىا: 

رة تفسّبنا مفس  ػال (،النصوص القرآنٌية)كتشمل  ،(القطعّيات الشرعّية) -1
 رة تفسّبنا قطعيًّا.مفس  ػ، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كال(متواترةػالسٌنة النبويٌة ال)قطعيًّا، ك

 الٍب اتٌفقت عليها العقوؿ، يف كٌل زماف كمكاف. ،(القطعّيات العقلّية) -2
 الٍب اتٌفقت عليها ا٢بواٌس، يف كٌل زماف كمكاف. ،(القطعّيات احلّسّية) -3
 قة من الطبقات. بطريق التواتر، يف كٌل طبا٤بنقولة  ،(القطعّيات التارخيّية) -4
 الثابتة ابألدٌلة العلمٌية التجريبٌية القطعٌية. ،(القطعّيات العلمّية) -5
 كىي أصوؿ اللغة العربٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا. )القطعّيات اللغويّة(، -6

أٌما ما يينسىب إُف الشرع، كالعقل، كا٢بٌس، كالتاريخ، كالعلم، كاللغة، من  
ًنسبٌية، غّب قطعٌية، ابلقطع ا٤بطلىق؛ فال يصٌح أف يػىعيد ىا الطاعنوف ة أمور اختالفيٌ 

 أدٌلة كافية، على مطاعنهم يف اإلسالـ.
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كلك أف تيدرًؾ قيمة االحتكاـ إُف األدلٌة القطعٌية، حْب ٘بد اتكمْب  
إليها مت فقْب، كٌل االتٌفاؽ؛ ك٘بد الػميعًرضْب عنها ٨بتلفْب، كال سٌيما حْب ٰبتكم 

 لػميعًرضوف إُف أدٌلة ًنسبٌية، بعيدة كٌل البعد، عن القطع ا٤بطلىق.ا
ثالثة قيضاة، اجتمعوا  لً ثى الػمحتكمْب إلػى )األدٌلة النًٌسبٌية(، كمى  لي ثى كمى  

 للحكم، فػي )قضٌية قتل كاحدة(، ككاف الػمٌدعوف ثالثة رجاؿ. 
)أخو القتيل( فاٌدعى )أبو القتيل( أٌف )أخا القتيل( ىو )القاتل(، كاٌدعى 

 القتيل( ىو )القاتل(، كاٌدعى )ابن القتيل( أٌف )أاب القتيل( ىو )القاتل(. أٌف )ابن
أبدٌلة ًنسبٌية  - الثالثة هىمْب،، الػميتػٌ ٌدعْبمي ػالىؤالء من  - كجاء كُل كاحد 

 ر قطعٌية؛ لتأكيد صدؽ اٌدعائو. ػاختالفٌية، غي
إُف أدلٌة الػميٌدعي األٌكؿ، كاحتكم القاضي الثآف  كاحتكم القاضي األٌكؿي 

إُف أدٌلة الػميٌدعي الثالث؛  إُف أدٌلة الػميٌدعي الثآف، كاحتكم القاضي الثالثي 
كلذلك كانت أحكاـ القضاة الثالثة ٨بتلفة؛ ألٌف أصحاهبا قد احتكموا إُف أدٌلة 

 اختالفٌية ًنسبٌية، غّب قطعٌية، ابلقطع ا٤بطلىق.
مطلىق، تكشف عن حقيقة ػابلقطع ال ،أبدٌلة قطعٌية ،رابعه  عو جاء ميدٌ فإذا 

و ػن أكجب الواجبات، كىػم :ى تلك األدٌلة القطعٌيةػالقاتل؛ فإٌف االحتكاـ إل
ـٌ، بْب القضاة الثالثة، فػي تعيْب الػميجػاحتكاـ كفيل ب رًـ، ػحصوؿ االتٌفاؽ التا

  .عليو ابإلدانةحكم ػكال
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 مبدأ الخامطـال

 فقّي اخجريم الخو ال

 
على كصف  ،ٯبب أف يكوف التجرٔف توافقيًّا، ٗبعُب أف يتوافق الناس كٌلهم 

، أك (مشركعٌيةػال)ي يقتضيها مبدأ ػالت ،مة، كىو من ا٤ببادئػجريػالفعل ابل
، كالنٌص ٯبب أف يكوف (ُ)، فال جرٲبة، كال عقوبة، إاٌل بنصٌ (ا١بنائٌية الشرعٌية)
 منا.لزً يكوف صادرنا من جهة توافقٌية؛ ليكوف مي منا، ٗبعُب أف لزً مي 

ٌد جرٲبة، عند عاٌمة الناس، عى ال يػي  - ألكل ٢بمها - مثالن  فذبح البقرة
دين غّبه؛ ألنٌو فهل ٰبٌق للهندكسٌي أف يي  ؛(ِ)عٌد جرٲبة عند ا٥بندكسلكٌنو قد يي 

 !!!ذبح بقرة، كأكل من ٢بمها؟
، م ا٥بندكسي ػتسالى  ذافإ ؛ألـز بو نفسوـ غّبه، ٗبا لزً قطعنا، ال ٰبٌق لو أف يي  

يف إدانة بعضهم بعضنا بذلك،  ،كتوافقوا، على ٘برٔف ىذا الفعل، فإهٌنم أحرار
 كلكن ليس ٥بم أدْف حٌق، يف ٧باكمة غّبىم، فضالن عن إدانتهم.

ـ بعض أحكاـ رٌ ٯبأف  :يف ٧باكمة اإلسالـ ،كلذلك ليس من حٌق أحد 
 اإلسالـ، ابالعتماد على نظرتو ا٣باٌصة، بل ٯبب أف يكوف التجرٔف توافقيًّا. 

: قتل اإلنساف الربمء جرٲبة، توافق  الناس كٌلهم؛  - على كصفها -فمثالن
  .كلكٌن احتشاـ ا٤برأة ليس كذلك

بفرض االحتشاـ  ،كيٌتهمو أبنٌو يظلم ا٤برأة - فالذم يطعن يف اإلسالـ

                                                           
، ُُِ/ُ، كالتشريع ا١بنائٌي اإلسالمٌي: َُْ-ُّٖ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)

 .ّٔ-ُّدستورٌم: ، كالقانوف ا١بنائٌي الُّٔ-ُٔٓ
 .ِٕٔ/ِ( انظر: ا٤بوسوعة ا٤بيٌسرة يف األدايف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة: ِ)
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ليس منصفنا؛  - يصف ىذا ا٢بكم اب١برٲبة، كما يفعل بعض الطاعنْبعليها، ك 
عند كثّب من الناس، قدٲبنا كحديثنا، من أىل األدايف، كمن  -ألٌف احتشاـ ا٤برأة 

 فضيلة، كليس رذيلة. - غّبىم
كآاثر االحتشاـ شاىدة على أنٌو فضيلة، كآاثر التربٌج شاىدة على أنٌو 

كيف جعلوا الفضيلة جرٲبة، كالرذيلة حقًّا من كالعجب من الطاعنْب:   ؛رذيلة
 !!حقوؽ اإلنساف؟!

ة الٍب عا١بها القرآف ج يف ا١باىليٌ ىذه ىي صور الترٌب »قاؿ سٌيد قطب: 
بعد عنو عوامل الفتنة، كدكاعي كيي  ،من آاثرىا ،ر اجملتمع اإلسالميٌ ليطهٌ  ؛الكرٔف
كنقوؿ: ذكقو.. فالذكؽ راتو كمشاعره كذكقو كذلك! كيرفع آدابو كتصوٌ  ،الغواية

 من غّب -كىو  ،غليظ ب ٗبفاتن ا١بسد العارم ذكؽ بدائيٌ عجى الذم يي  اإلنسآفٌ 
ب ٔبماؿ ا٢بشمة ا٥بادئ، كما يشي بو من عجى من الذكؽ الذم يي  طٌ حأ - شكٌ 

طئ يف معرفة كىذا ا٤بقياس ال ٱبي  ة، كٝباؿ ا٤بشاعر.ٝباؿ الركح، كٝباؿ العفٌ 
ىذا  كلكنٌ ؛ اا رفيعن  حقيقيًّ مو. فا٢بشمة ٝبيلة ٝباالن كتقدٌ  ارتفاع ا٤بستوم اإلنسآفٌ 

 ٝباؿ الغليظ، الذم ال يرل إاٌل  دركو أصحاب الذكؽ ا١باىليٌ ا١بماؿ الراقي ال يي 
 .(ُ)« ىتاؼ اللحم ا١باىراللحم العارم، كال يسمع إاٌل 

كلو أٌف كٌل إنساف جٌرـ أفعاؿ اآلخرين، أك جرـٌ أحكاـ بعض األدايف، 
ا ما ٪با من ما ٪با من التجرٔف أحد من الناس، كلى على نظرتو ا٣باٌصة، لى  معتمدن

 التجرٔف حكم من األحكاـ الدينٌية. 
هو الطاعنوف إُف )اإلسالـ(: ٲبيكن  فسالح )التجرٔف ا٣باٌص( الذم يوجًٌ

هو ال ى )مطاعنهم( ػى )الطاعنْب( أنفسهم، كإلػمدافعي عن )اإلسالـ(، إلػأف يوجًٌ

                                                           
 .ُِٖٔ/ٓ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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 مطاعنهم.  ػخاٌص(، للطاعنْب، كلػم اإلسالمٌي الػابالعتماد على )التجريأنفسها؛ 
على )التجرٔف ا٣باٌص(؛  ،كمن ىنا كاف كاجبنا استبعاد الشبهات القائمة

 كثّبنا،  اتٌفاؽ، بْب الناس كٌلهم؛ الختالؼ الناس ألهٌنا ال ٲبكن أف تكوف ٧بل  
 م.ػي صور التجريػف

ر ـى كُل ػا٣باٌص، يف ىندكسٌي كيهودٌم، جفماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف 
ر، تػجرٲبنا خاصًّا. فجرـ  ا٥بندكسُي اليهودم ؛ ألنٌو أكل من ٢بم كاحد منهما اآلخى 

؛ ألنٌو أكل من ٢بم ا٣بنزير؟   البقر. كجرـ  اليهودُم ا٥بندكسي 
كماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف ا٣باٌص، يف يهودٌم كمسيحٌي، جر ـى كُل 

؛ ألنٌو قاؿ بالىوت نهما اآلخى كاحد م ر، تػجرٲبنا خاصًّا. فجرـ  اليهودُم ا٤بسيحي 
 ػهم ا٤بسيح ابلكذب؟ ا٤بسيحُي اليهودم ؛ ألنٌو اتٌ  ا٤بسيح. كجرـ 

ييلزًمهم  :ى مبادئهمػموج و إلػال ،خاٌص(ػم الػمن )التجري ،إٌف فرار الطاعنْب
و وج  مي ػخاٌص(، الػم الػعلى )التجري ي )اإلسالـ(، ابالعتمادػعن الطعن ف ،الكف  

 . (حقائق اإلسالـ)إُف بعض 
على )اإلسالـ(،  ،هجـوػي مقاـ الػخاٌص(، فػم الػفإف أصٌركا على )التجري

هم بذلك ػعن مبادئهم؛ فإنٌ  ،ي مقاـ الدفاعػخاٌص(، فػم الػكاستنكركا )التجري
 عن السبب ا٢بقيقٌي، الكامن كراء مطاعنهم، كىو )اتٌباع ا٥بول(. ،يكشفوف

، إذا كاف ىو التطفيفى  ري ػػكػنػتػسػن يػػم لً ثى م يف ذلك، كمى هي لي ثػى فيكوف مى 
 .، إذا كاف ىو البائعى ىالرض ، كيرضى ابلتطفيف، كل  شَبمى مي ػال

 .اًس يىٍستػىٍوفيوفى ػال ًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى الن   .نى ػ﴿كىٍيله لًٍلميطىفًًٌفيى: ػقاؿ تعال
كىًإذىا كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ٱبيًٍسريكفى﴾

(ُ).  

                                                           
 .ّ-ُ( ا٤بطفًٌفْب: ُ)
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 مبدأ الضادشـال

 شخصّيت الجريمت

 
السابق، فإذا ثبت كصف فعل من األفعاؿ  إيعتمد ىذا ا٤ببدأ على ا٤ببد 

أبنٌو جرٲبة، كصفنا توافقيًّا، مثل قتل اإلنساف الربمء؛ فإٌف ىذه ا١برٲبة إ٭ٌبا تتعٌلق 
م ػبفاعلها، دكف من سواه، من أىلو كأقاربو كجّبانو كمعارفو كأصحابو، ما داموا ل

 يشاركوا اجملـر يف ارتكاهبا.
؛ ألٌف الشخص الذم (ة ا٤بسؤكلٌيةشخصيٌ )سٌمى ىذ ا٤ببدأ أيضنا: كيي  

  .(ُ)ارتكب ا١برٲبة ىو الوحيد ا٤بسؤكؿ عنها
؛ ألٌف (شخصٌية العقوبة)م، ىو مبدأ آخر متمًٌ  مبدأه  إكيقـو على ىذا ا٤ببد

؛ فاجملـر ىو الشخص الوحيد الذم يستحٌق (ِ)العقوبة ىي جزاء ا٤بسؤكلٌية
 العقوبة، دكف من سواه. 

كال إدانة  ؛ٔبرٲبة ارتكبها أبوه ،مة إنساف٧باك :فليس من اإلنصاؼ 
ٔبرٲبة ارتكبها قريبو؛ فإٌف  ،كال معاقبة إنساف ؛ٔبرٲبة ارتكبها صديقو ،إنساف

العدؿ يقتضي ٚبصيص ااكمة كاإلدانة كالعقوبة، ٗبن يستحٌقها، كىو اجملـر 
 من األىل كاألقارب كاألصدقاء. ،الذم ارتكب ا١برٲبة، دكف من سواه

التفريق بْب ثالث صور، منسوبة  (:٧باكمة اإلسالـ)ي ػف ،جبػكلذلك ي 
 .إُف اإلسالـ، ىي: الصورة التنزيلٌية، كالصورة التأليفٌية، كالصورة التطبيقٌية

                                                           
، ٖٕ، كمبادئ ااكمات ا١بزائٌية: ّٕٗ-ّْٗ/ُ( انظر: التشريع ا١بنائٌي اإلسالمٌي: ُ)

 .ُٕٗكالقانوف ا١بنائٌي الدستورٌم: 
 .ِّٗ( انظر: القانوف ا١بنائٌي الدستورٌم: ِ)
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 سيلّيتـالصورة الخى

 

ؿ، على كىي منسوبة إُف التنزيل، كىو لفظ يشّب إُف الوحي اإل٥بٌي ا٤بنز  
 . النبويٌة كيشمل: القرآف الكرٔف، كالسٌنة ، ل، ٧بٌمدالنيٌب ا٤برسى 

فأٌما القرآف الكرٔف، فإنٌو األصل األٌكؿ للهداية اإل٥بٌية. قاؿ تعاُف: ﴿ًإف   
ـي كىيػيبىٌشػًري اٍلميٍؤًمًنْبى ال ًذينى يػىٍعمىليوفى الص ا٢ًبىاًت أىف   ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى ىىذى

ّبنا﴾٥بىيٍم أىٍجرنا كىبً 
(ُ)  . 

ديٌة، كما يف قولو قى كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعٌية العى 
تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللً  كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب ال ًذم نػىز ؿى عىلىى رىسيولًًو 

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً كىاٍلًكتىاًب ال ًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّلل ً  ًئكى  كىمىالى
الن بىًعيدنا﴾  . (ِ)اآٍلًخًر فػىقىٍد ضىل  ضىالى

ة، كما يف قولو تعاُف: كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعٌية العمليٌ 
ًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا َّللًً  قىانًًتْبى﴾  . (ّ)﴿حىاًفظيوا عىلىى الص لىوىاًت كىالص الى

ة، كما يف قولو تعاُف: قيٌ لي مل على بياف األحكاـ الشرعٌية ا٣بي كاشت
أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كىًثّبنا ًمنى الظ نًٌ ًإف  بػىٍعضى الظ نًٌ ًإمٍثه كىالى ٘بىىس سيوا كىالى  ﴿ايى 

مى أىًخيوً  ُب أىحىديكيٍم أىٍف أيىٍكيلى ٢بٍى تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا اَّلل ى  يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أىٰبًي مىيػٍ
 . (ْ)ًإف  اَّلل ى تػىو ابه رىًحيمه﴾

                                                           
 .ٗ( اإلسراء: ُ)
 .ُّٔ( النساء: ِ)
 .ِّٖ( البقرة: ّ)
 .ُِ( ا٢بجرات: ْ)
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كاشتمل على بياف بعض أنباء الغيب، كما يف قولو تعاُف: ﴿كىًإٍذ قىالىًت 
ًئكىةي ايى مىٍرٔفىي ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىاًؾ كىطىه رىًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنسىاًء اٍلعىالىًمْبى.  اٍلمىالى

مىٍرٔفىي اقٍػنيًٍب ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الر اًكًعْبى. ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو  ايى 
ٍيًهٍم ًإٍذ  مىهيٍم أىيُػهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقالى إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

 . (ُ)ٱبىٍتىًصميوفى﴾
ا اٍلقيٍرآفى ك  اشتمل على أمثاؿ مضركبة، كما يف قولو تعاُف: ﴿لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدًٌعنا ًمٍن خىٍشيىًة اَّللً  كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلن اًس 
لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى﴾

(ِ) . 
، كما يف قولو تعاُف: ﴿كىًمٍن كاشتمل على بياف بعض آايت ا٣بالق 

تًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم  تىًشريكفى. كىًمٍن آايى تًًو أىٍف خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو مثي  ًإذىا أىنٍػتيٍم بىشىره تػىنػٍ آايى
نىكيٍم مىوىد   تو ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ ايى ةن كىرىٍٞبىةن ًإف  يف ذىًلكى آلى

ؼي أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم  تًًو خىٍلقي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى لًقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى. كىًمٍن آايى
تًًو مىنىاميكيٍم اًبلل ٍيًل كىالنػ هىاًر كى  تو لًٍلعىاًلًمْبى. كىًمٍن آايى ايى ابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن ًإف  يف ذىًلكى آلى

تًًو ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا  تو لًقىٍوـو يىٍسمىعيوفى. كىًمٍن آايى ايى فىٍضًلًو ًإف  يف ذىًلكى آلى
تو لًقىٍوـو  ايى كىيػينػىٌزًؿي ًمنى الس مىاًء مىاءن فػىييٍحًيي ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإف  يف ذىًلكى آلى

يػىٍعًقليوفى﴾
(ّ) . 

و، كما يف قولو مي عى ، كىي نً كاشتمل على بياف بعض آالء ا٣بالق 
رىجى ػػاءن فىأىخٍ ػػػاًء مى ػػنى الس مى ػػزىؿى مً ػػقى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍ ػػلى ػػًذم خى ػتعاُف: ﴿اَّلل ي ال  

                                                           
 .ْْ-ِْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُِ( ا٢بشر: ِ)
(ّ :  .ِْ-َِ( الرـك
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ٍجرًمى يف اٍلبىٍحًر أبًىٍمرًًه كىسىخ رى لىكيمي رًٍزقنا لىكيٍم كىسىخ رى لىكيمي اٍلفيٍلكى لًتى  نى الث مىرىاتً ػػػًو مً ػػػبً 
. كىسىخ  ػاأٍلىنٍ  . ػرى لىكيمي الل ٍيلى كىالنػ هى ػػًن كىسىخ  ػػٍ رى دىائًبىيػمي الش ٍمسى كىاٍلقىمى ػرى لىكي ػػهىارى ارى

كيٍم ًمٍن كيلًٌ مىا ٍنسىافى ػوهي كىًإٍف تػىعيُدكا نًٍعمىتى اَّللً  الى تي ػػأىٍلتيمي ػػسى  كىآاتى ٍحصيوىىا ًإف  اإٍلً
اره﴾ػػف  ػوـه كى ػػلي ػظى ػلى 

(ُ) . 
كاشتمل على الَبغيب يف فعل ا٣بّبات، كما يف قولو تعاُف: ﴿ًإف  
ؿو عىلىى اأٍلىرىاًئًك  أىٍصحىابى ا١بٍىن ًة اٍليػىٍوـى يف شيغيلو فىاًكهيوفى. ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم يف ًظالى

ـه قػىٍوالن ًمٍن رىبٌو رىًحيمو﴾ميت ًكئيوفى. ٥بىيٍم ًفيهىا فى   . (ِ)اًكهىةه كى٥بىيٍم مىا يىد عيوفى. سىالى
رات، كما يف قولو تعاُف: ﴿كىأىم ا مىٍن كاشتمل على الَبىيب من فعل ا٤بنكى  

تىًِب لى  الًًو فػىيػىقيوؿي ايى لىيػٍ ا  ٍم أىٍدًر مىا ًحسىابًيىوٍ ػٍم أيكتى ًكتىابًيىٍو. كىلى ػأيكيتى ًكتىابىوي ًبًشمى تػىهى . ايى لىيػٍ
كىانىًت اٍلقىاًضيىةى. مىا أىٍغُبى عىِبًٌ مىالًيىٍو. ىىلىكى عىِبًٌ سيٍلطىانًيىٍو. خيذيكهي فػىغيُلوهي. مثي  
ا١بٍىًحيمى صىُلوهي. مثي  يف ًسٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا سىبػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍسليكيوهي. إًن وي كىافى الى يػيٍؤًمني 

يمه. كىالى  اًبَّللً  اٍلعىًظيًم. كىالى ٰبىيُض عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكًْب. فػىلىٍيسى لىوي اٍليػىٍوـى ىىهينىا ٞبًى
ـه ًإال  ًمٍن ًغٍسًلْبو. الى أيىٍكيليوي ًإال  ا٣بٍىاًطئيوفى﴾ طىعىا

(ّ) . 
قد  كأٌما السٌنة النبويٌة، فإهٌنا األصل الثآف للهداية اإل٥بٌية؛ ألٌف هللا 

 ، أمر بو الرسوؿ ، فيكوف مصدر كٌل ما طاعة الرسوؿفرض على ا٤بؤمنْب 
ؿ، فلم يكن بالغ ىو الوحي اإل٥بٌي ا٤بنز   :موو، كما حر  كما هنى عنو، كما أحل  

 بتالكة القرآف فقط، بل كاف بالغنا مبيننا. ، الرسوؿ
هداية؛ ػمبْب يكوف ابلتعليم، كالتبيْب، كالتفصيل، كالتزكية، كالػكالبالغ ال

                                                           
 .ّْ-ِّ( إبراىيم: ُ)
 .ٖٓ-ٓٓ( يس: ِ)
 .ّٕ-ِٓ( ا٢باٌقة: ّ)
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 اإلسالـ، كىدايتو. ى نورػإل الػجاىلٌية، كضالالتػها، من ظلمات ،الناس إلخراج
قاؿ تعاُف: ﴿مىٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّلل ى كىمىٍن تػىوىُف  فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى 

 . (ُ)عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا﴾
ى  لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىت ًبٍع غىيػٍرى كقاؿ تعاُف: ﴿كىمىٍن ييشىاًقًق الر سيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْب 
سىًبيًل اٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىٌلًًو مىا تػىوىُف  كىنيٍصًلًو جىهىن مى كىسىاءىٍت مىًصّبنا﴾

(ِ) . 
كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد مىن  اَّلل ي عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن 

تًًو كى  ليو عىلىٍيًهٍم آايى انيوا ًمٍن قػىٍبلي أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ يػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىًإٍف كى
ؿو ميًبْبو﴾  .(ّ)لىًفي ضىالى

ى لًلن اًس مى ػػكقاؿ تعاُف: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌكٍ  ٌزًؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىل هيٍم ػا ني ػرى لًتػيبػىْبًٌ
يػىتػىفىك ريكفى﴾

(ْ) . 
ديكنىوي مىٍكتيوابن كقاؿ تعاُف: ﴿ال   ًذينى يػىت ًبعيوفى الر سيوؿى الن يب  اأٍليمًٌي  ال ًذم ٯبًى

ُل ٥بىيمي  يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كىٰبًي ًعٍندىىيٍم يف التػ ٍورىاًة كىاإٍلً٪بًٍ
ؿى ال ًٍب كىانىٍت عىلىٍيًهٍم الط يًٌبىاًت كىٰبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىاًئثى كىيى  ضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغالى

فىال ًذينى آمىنيوا ًبًو كىعىز ريكهي كىنىصىريكهي كىاتػ بػىعيوا الُنورى ال ًذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي 
 . (ٓ)اٍلميٍفًلحيوفى﴾

ي ػف - دػجػأنٌنا ال ن :)حيٌجٌية الُسٌنة النبويٌة(على  ،كمن الدالئل القاطعة

                                                           
 .َٖ( النساء: ُ)
 .ُُٓ( النساء: ِ)
 .ُْٔعمراف:  ( آؿّ)
 .ْْ( النحل: ْ)
 .ُٕٓ( األعراؼ: ٓ)
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ي الصلوات، ػف ،األحكاـ التفصيلٌية، كأعداد الركعات بعضى  - الكرٔف القرآف
دليل قاطع على أٌف  - يف السٌنة النبويٌة - لةن فمجيئها مفص   .كىيآت الصلوات

 ؿ.الوحي اإل٥بٌي ا٤بنز  ىو مصدرىا 
ي أٌم ػد: فػػالفاسوؿ ػػذا القػل ىػػائػأؿ قػكنس: »األندلسيٌ  اؿ ابن حـزػق

الركوع على  كجد أٌف الظهر أربع ركعات، كأٌف ا٤بغرب ثالث ركعات، كأفٌ  ،قرآف
كبياف  ،صفة كذا، كالسجود على صفة كذا، كصفة القراءة فيها، كالسالـ

 ،لػػكاإلب ،مػكالغن، ةكالفضٌ  ،بػاة الذىػػة زكاف كيفيٌ ػػكبي ،ي الصـوػب فتنى ٯبي  ما
كبياف  ،مأخوذةػكمقدار الزكاة ال ،ا٤بأخوذ منها الزكاة كمقدار األعداد ،كالبقر

كرمي  ،فةزدلً مي ػكب ،هاػكصفة الصالة ب ،من كقت الوقوؼ بعرفة ،حجٌ ػأعماؿ ال
اع ػػػكصفة الرض ،كقطع السارؽ ،ب فيوجتنى ػا يي ػػكم ،كصفة اإلحراـ ،مارجً ػال
 ،حدكدػكأحكاـ ال ،كالضحااي ،الذابئح تاكصف ،مآكلػـ من الر  ػحػي كما ي ،ـحرًٌ مي ػال

 ،يػػػػداعػكالت ،ةػيػضػكاألق ،اػػػػاف الربػػػػيػكب ،وعػػػػػيػاـ البػػكػكأح، الؽػوع الطػػكق ةػػػكصف
ا يف القرآف كإ٭بٌ  .كسائر أنواع الفقو ،كالصدقات ،رلمٍ كالعي  ،كاألحباس ،مافػيكاأل
 ي كلٌ ػف -مرجوع إليو ػما الػكإنٌ  .كيف نعمل فيها  :م ندرً ػل ،ىانا كإايٌ ػكٍ ًر ػلو تي  ،له ٝبيى 

قد  ،ا ىو على مسائل يسّبةإ٭بٌ  ،ككذلك اإلٝباع . النقل عن النيبٌ  - ذلك
فمن أراد الوقوؼ  "،ا٤براتب"سـو بكتاب و كىو ا٤ب ،ها يف كتاب كاحدٝبعناىا كلٌ 

 امرأن  أفٌ كلو . ضركرةن  ،من الرجوع إُف ا٢بديث فال بدٌ  ؛فليطلبها ىنالك ،عليها
كلكاف  ؛ةإبٝباع األمٌ  ،الكاف كافرن  "، ما كجدان يف القرآفال أنخذ إاٌل " :قاؿ
 ؛كأخرل عند الفجر ،إُف غسق الليل ،ما بْب دلوؾ الشمس ، ركعةيلزمو إاٌل  ال

 .(ُ)«...لألكثر يف ذلك كال حد   (،صالة)ما يقع عليو اسم  ذلك ىو أقلٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َٖ-ٕٗ/ِ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: ُ)
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كاستقال٥با  ،رةة ا٤بطه  ة السنٌ يٌ ثبوت حجٌ  ا٢باصل أفٌ »كقاؿ الشوكآٌف: 
لو يف دين   من ال حظٌ ال ٱبالف يف ذلك إاٌل  ،ةبتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌ 

 .(ُ)«اإلسالـ
 - كىو األذاف - أٌف النداء إُف الصالة :كمن الدالئل القاطعة على ذلك 

 قد ثبت ابلسٌنة النبويٌة، ال ابلقرآف الكرٔف.
للنداء إُف الصالة، إاٌل يف آيتْب، كليس يف  كره  ذً فليس يف القرآف الكرٔف

ط منهما أٌف النداء حكم شرعٌي، كاقع ستنبى ىاتْب اآليتْب تشريع للنداء، كإ٭ٌبا يي 
اثبت، قبل نزك٥بما؛ فالقرآف الكرٔف دٌؿ على شرعٌية النداء، لكٌن تشريع النداء 

 اثبت ابلسٌنة النبويٌة.
دىيٍػتيمٍ  ًة اٚب ىذيكىىا ىيزيكنا كىلىًعبنا ذىًلكى أبًىنػ هيٍم قػىٍوـه  قاؿ تعاُف: ﴿كىًإذىا انى ًإُفى الص الى

 . (ِ)الى يػىٍعًقليوفى﴾
ًة ًمٍن يػىٍوـً ا١بٍيميعىًة  كقاؿ تعاُف: ﴿ايى  ا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلص الى أىيُػهى

تيٍم تػىٍعلىميوفى﴾فىاٍسعىٍوا ًإُفى ًذٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ذىًلكيٍم  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ خى
(ّ) . 

 كىي قولو جل   ،: كفريضة اتسعة عشرةقلتي »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ 
ًة﴾ :عز  ك  دىيٍػتيٍم ًإُفى الص الى يف ىذه  إاٌل  ،يف القرآف كره لألذاف ذً ليس  ،﴿كىًإذىا انى

يف ىذه  -جاء يف سورة ا١بمعة، فمخصوص اب١بمعة، كىو  ا ماالسورة؛ أمٌ 
ـٌ ل - السورة  . (ْ)«جميع الصلواتػعا

                                                           
 .ُٖٗ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ُ)
 .ٖٓ( ا٤بائدة: ِ)
 .ٗ( ا١بمعة: ّ)
 .ِْْ/ٕ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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 -( الوحي القرآٓفٌ )غّب  - ة كحينا آخرػمٌ ػكالقرآف الكرٔف شاىد على أٌف ث
 . يتلٌقاه من هللا النيٌب كاف 

ًديثنا فػىلىم ا نػىب أىٍت ًبًو  قاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ أىسىر  الن يبُ ًإُفى بػىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى
اَّلل ي عىلىٍيًو عىر ؼى بػىٍعضىوي كىأىٍعرىضى عىٍن بػىٍعضو فػىلىم ا نػىب أىىىا ًبًو قىالىٍت مىٍن أىنٍػبىأىؾى كىأىٍظهىرىهي 

ا قىاؿى نػىب أىٓفى اٍلعىًليمي ا٣بٍىًبّبي﴾  .(ُ)ىىذى
يداٌلف  فقولو: ﴿كىأىٍظهىرىهي اَّلل ي عىلىٍيًو﴾، كقولو: ﴿نػىب أىٓفى اٍلعىًليمي ا٣بٍىًبّبي﴾

  .قد علم إبفشاء السٌر، من طريق الوحي النيٌب ى أٌف عل ،بوضوح
، النيٌب على  ، كٌلو، تضٌمنت ما أظهره هللا،  كليس ٜبٌة آية يف القرآف

غّب  - آخر إ٥بٌي(، كحي)من ىذا األمر، فكاف ىذا دليالن قاطعنا، على كجود 
 -بال ريب  - وكمن ؛، من هللا يتلٌقاه كاف النيٌب   - (ِ)(يٌ ػالوحي القرآن)
 .(السٌنة النبويٌةأعِب: )، (الوحي النبومٌ )

، الوحي اإل٥بٌي ا٤بنز ؿ على ٧بٌمد  من يٌدعي ا٫بصارى  فال يصٌح اٌدعاءي 
من قبلي، فقد أكحى إُف  ،إُف أنبيائو فكما أكحى هللا يف القرآف الكرٔف فقط؛ 

 .خامت النبٌيْب 
نىا إًلىٍيكى  قاؿ تعاُف:  يػٍ نىا ًإُفى نيوحو كىالن ًبيًٌْبى ًمٍن بػىٍعًدًه ﴿ًإان  أىٍكحى يػٍ كىمىا أىٍكحى

نىا ًإُفى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإ٠ٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىيُوبى  يػٍ كىأىٍكحى
نىا دىاكيكدى زىبيورنا﴾ كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ

(ّ). 
نىا ًإُفى ميوسىى ًإًذ ﴿كىقىط  كقاؿ تعاُف:  يػٍ ٍعنىاىيمي اثٍػنػىٍبىٍ عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا أي٩بىنا كىأىٍكحى

                                                           
 .ّ( التحرٔف: ُ)
 .ّّٓ/ِٖ( انظر: تفسّب التحرير كالتنوير: ِ)
 .ُّٔ( النساء: ّ)
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ننا قىٍد  اٍستىٍسقىاهي قػىٍوميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى ا٢بٍىجىرى فىانٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ
ـى  كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلمىن  كىالس ٍلوىل كيليوا عىًلمى كيُل أيانىسو مىٍشرىبػىهيٍم كىظىل ٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلغىمىا

 .(ُ)ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميوانى كىلىًكٍن كىانيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى﴾
نىا ًإُفى ميوسىى كىأىًخيًو أىٍف تػىبػىو آ لًقىٍوًمكيمىا ٗبًٍصرى بػيييواتن كقاؿ تعاُف:  يػٍ ﴿كىأىٍكحى

ًر اٍلميٍؤًمًنْبى﴾كىاٍجعىلي  ةى كىبىشًٌ لىةن كىأىًقيميوا الص الى وا بػيييوتىكيٍم ًقبػٍ
(ِ). 

﴿كىأيكًحيى ًإُفى نيوحو أىن وي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإال  مىٍن قىٍد آمىنى كقاؿ تعاُف: 
تىًئٍس ٗبىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى  ًينىا كىالى ٚبيىاًطٍبًِب يف ال ًذينى كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىحٍ  .فىالى تػىبػٍ

 .(ّ)ظىلىميوا إًنػ هيٍم ميٍغرىقيوفى﴾
كلذلك، فا٤بسلموف ىم )أىل القرآف كالسٌنة(، كليسوا )أىل القرآف(، دكف 

 )السٌنة(، كال )أىل السٌنة(، دكف )القرآف(.
على ا٤بدح اترة، كعلى  ،طلق أىل الكتابكأي »قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

 .(ْ)« على ا٤بدحة ال ينطلق إاٌل كأىل القرآف كالسنٌ  ؛أخرل الذـٌ 
ة فيجب على طالب العلم أف يلتـز ابلقرآف كالسنٌ »كقاؿ ابن عثيمْب: 

م ػل ،إذا انكسرا ،كا١بناحْب للطائر  - طالب العلم :أم - الصحيحة، كٮبا لو
 كتغفل عن ،(ٓ)القرآف يكتغفل عن القرآف، أك تراع ،ةالسنٌ  يتراع لذلك ال؛ رٍ ػطً يى 

ة كشركحها كرجا٥با، كمصطلحاهتا ة، فكثّب من طلبة العلم يعتِب ابلسنٌ السنٌ 

                                                           
 .َُٔعراؼ: ( األُ)
 .ٕٖ( يونس: ِ)
 .ّٕ-ّٔ( ىود: ّ)
 .ُٔ/ّ( تفسّب البحر ايط: ْ)
 ( يف ا٤بطبوع: )تراعي( يف ا٤بوضعْب، كالصواب: )تراًع(.ٓ)
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 هبا، كىذا لرأيتو جاىالن  ،كتاب هللا ، لكن لو سألتو عن آية مناعتناء كامالن 
 .(ُ)«اي طالب العلم ،ة جناحْب لكأف يكوف الكتاب كالسنٌ  بدٌ  غلط كبّب، فال

لالحَباز من الركاايت السقيمة، ا٤بنسوبة إُف كقولو: )السٌنة الصحيحة(؛ 
)السٌنة النبويٌة(؛ فإهٌنا من أكرب الصوارؼ الٍب صرفت كثّبنا من ا٤بنتسبْب إُف 

 عن )ىداية القرآف(. -من ا٤بؤلٌفْب، كا٤بتعٌلمْب، كالعاٌمة  -)اإلسالـ( 
ٱبضعوف للركاايت السقيمة،  - مؤٌلفْبػمن ال -جد كثّبنا ػكلذلك ت

  !!!مسحور لساحرهػعجيبنا، كخضوع الوعنا ضخ
كإذا  ؛، لػجأ إُف بعض )الركاايت السقيمة(اد أحدىم أف يفٌسر آيةفإذا أر 

كإذا أراد أف  ؛أراد التأليف يف )العقائد(، اغَبؼ من بعض )الركاايت السقيمة(
ييفٍب من يستفتيو، توٌجو إُف بعض )الركاايت السقيمة(؛ حٌٌب أعرض كثّب منهم 

 عن )ىداية القرآف(، كٌل اإلعراض.
 كميرًشدىا، األٌمة، ىذه ميعلًٌم ىو القرآف ىذا إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 حاؿ عن هاػل يكشف كىو. الطريق طوؿ على طريقها، كحادم كرائدىا،
 ظٌلت كلو. كٌلو هللا، ىدل مع اترٱبهم، كعن ًجًبٌلتهم، كعن معها، ،أعدائها

 فػي كتشريعاتو، قواعده، كتيقيم توجيهاتو، كتسمع قرآنػها، تستشّب األٌمة ىذه
 حْب كلكٌنها.. ـاألايٌ  من يـو يف منها، ينالوا أف أعداؤىا استطاع ما حياتػها،
 تزاؿ ما كانت كإف -مهجورنا  القرآف اتٌػخذت كحْب رهٌبا، مع ميثاقها نقضت

 . (ِ)«أصاهبا ما أصابػها -! كأدعية كريقى، كتعاكيذ، ميطرًبة، ترانيم منو تٌتخذ

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔ/ِٔ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بٌمد بن صاٌف العثيمْب: ُ)
 .ٖٗٓ/ِ: يف ظالؿ القرآف (ِ)
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 الصورة الخأليفّيت

 
كىي منسوبة إُف التأليف، كىو لفظ يشّب إُف ا٤بؤٌلفات ا٤بتعٌلقة 
ابإلسالـ، كاب٤بنسوبْب إليو، من األفراد، كا١بماعات؛ كىي أربع صور فرعٌية: 

التأليفٌية  الصورةك ة االختالفٌية، الصورة التأليفيٌ ك ة االتٌفاقٌية، التأليفيٌ الصورة 
 ة.الصورة التأليفٌية التعطيليٌ ك التضليلٌية، 

ىي صورة أتليفٌية قدٲبة، اتٌفق فيها ا٤بؤٌلفوف  الصورة التأليفّية االتّفاقّية: -1
 آالؼالقدامى كٌلهم، فلم ٱبتلفوا فيها، أدْف اختالؼ، مع أهٌنم قد اختلفوا يف 

حٌٌب لقد خطٌأ بعضهم بعضنا، كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،  ؛ا٤بسائل
 فقد اتٌفقوا يف مسائل كثّبة، كَف ٱبتلفوا فيها أدْف اختالؼ.

تٌفاؽ ا٤بؤٌلفْب القدامى، كٌلهم، ا٤بنسوبْب إُف ا٤بذاىب كمن أمثلتها: ا
على أعداد ركعات الصلوات  الفرديٌة، كا١بماعٌية،الفقهٌية ا٤بختلفة، كٌلها، 

 أدْف اختالؼ.  ،ا٣بمس، فلم ٱبتلفوا يف أعدادىا
. الصلوات ا٣بمس فرائض فقوا على أفٌ اتٌ : »األندلسيٌ  قاؿ ابن حـز

كعلى . صبح للخائف كاآلمن ركعتاف يف السفر كا٢بضرصالة ال فقوا على أفٌ كاتٌ 
فقوا على كاتٌ . صالة ا٤بغرب للخائف كاآلمن يف السفر كا٢بضر ثالث ركعات أفٌ 
 .(ُ)«للمقيم اآلمن أربع ركعات اآلخرة، صالة الظهر كالعصر كالعشاء أفٌ 
ىي صورة أتليفٌية قدٲبة، اختلف فيها  الصورة التأليفّية االختالفّية: -2

ا٤بؤٌلفوف القدامى، فلم يٌتفقوا فيها، كما اتٌفقوا يف الصورة السابقة، فاختلفوا يف 
 ا٤بسائل، كخطٌأ بعضهم بعضنا فيها. آالؼ

                                                           
 .ْٕ( مراتب اإلٝباع: ُ)
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جلْب، عند م الرًٌ ػػي حكػف ،ي التأليف الفقهٌي: االختالؼػف ،كمن أمثلتها 
 مسح. ػالوضوء، بْب الغسل، كال

الكتاب  ع عليو بنصٌ مى غسل الرجلْب يف الوضوء ٦بي »ا٤باكردٌم:  قاؿ
 الشيعة إُف أفٌ  كذىبت .دكف ا٤بسح ،ة الفقهاء الغسلة. كفرضهما عند كافٌ كالسنٌ 

فأكجب  ،بْب األمرين دكف الغسل، كٝبع ابن جرير الطربمٌ  ،الفرض فيهما ا٤بسح
 .(ُ)«غسلهما كمسحهما

القرآف نزؿ  فإفٌ  ،جلْبقولنا يف الرًٌ ا كأمٌ : »األندلسيٌ  كقاؿ ابن حـز
رئ ٖبفض كسواء قي  .(ِ)﴾كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ ﴿قاؿ هللا تعاُف:  ،اب٤بسح

 ،ا على اللفظ: إمٌ الرؤكسعطف على  :حاؿ ىي على كلٌ  ،بفتحها أك ،الالـ
ا٤بعطوؼ اؿ بْب و ال ٯبوز أف ٰبي ألنٌ  ؛ا على ا٤بوضع، ال ٯبوز غّب ذلككإمٌ 
اس: نزؿ القرآف كىكذا جاء عن ابن عبٌ  أة.بتدى ة مي بقضيٌ  ،معطوؼ عليوػكال
مسح على الرجلْب ٝباعة ػكقد قاؿ ابل ،يف الوضوء ،جلْبيف الرًٌ  :يعِب ،مسحػابل

 ،كعكرمة ،حسنػكال ،اسعبٌ  كابن ،طالب بن أيب عليٌ  :من السلف، منهم
 .(ّ)..«كيت يف ذلك آاثر.، كري كٝباعة غّبىم، كىو قوؿ الطربمٌ  ،كالشعيبٌ 

ىي صورة أتليفٌية حديثة، اختلقها بعض  ة التضليلّية:الصورة التأليفيّ  -3
 ا٤بستشرقْب، كمن كافقهم من ا٤بستغربْب؛ لتضليل الناس عن اإلسالـ. 

لقد رٌكب أكلئك ا٤بختلقوف صورة قبيحة، من أخطاء بعض ا٤بؤٌلفْب، كمن 
أخطاء بعض ا٤بطٌبقْب، ابالعتماد على الركاايت السقيمة، كالتفسّبات السقيمة، 

                                                           
 .ُِّ/ُالكبّب: ( ا٢باكم ُ)
 .ٔ( ا٤بائدة: ِ)
 .َُّ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ّ)
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كاآلراء السقيمة، كالتطبيقات السقيمة، كزادكا عليها تفسّبات سقيمة جديدة، 
، إُف اإلسالـ؛ لتقبيح كآراء سقيمة جديدة، مٌث نسبوا تلك الصورة القبيحة

 صورتو، يف أنظار الناس، من ا٤بنسوبْب إليو، كغّبىم.
بوجوه كثّبة،  ، كمن أبرز كسائلهم؛ للتضليل: الطعن يف رسوؿ هللا

ة؛ كمنها: اٌدعاء أنٌو  ة، كليس شخصٌية حقيقيٌ منها: اٌدعاء أنٌو كاف أسطورة خرافيٌ 
كأٌف ا٣بنازير أكلت من  كر،كاف ٦بهوؿ النسب، كأٌف موتو كاف يف نوبة سي 

ر، كالشهوانٌية، ػحػػر، كالسوُ ػرع، كالتهػػجنوف، كالصػهامو ابلػجسمو؛ كمنها: اتٌ 
كالوحشٌية، كاالنتهازيٌة، كالسوداكيٌة، كالكذب، كا٣بداع، كالغدر، كااابة، 

مهى كالفظاظة، كالكرب، كا١بنب، كالنفاؽ، كالنػ  
(ُ) . 

ليـو أف نستمع إُف ىذا التحذير؛ كما أجدران ٫بن ا»قاؿ سٌيد قطب: 
من اليهود  -نركح نستفٍب ا٤بستشرقْب  -يف بالىة منقطعة النظّب  -ك٫بن 

ى عنهم اترٱبنا، كأنمنهم يف أمر ديننا، كنتلقٌ  -كالنصارل كالشيوعٌيْب الكٌفار 
ونو من شكوؾ يف دراساهتم لقرآننا، على القوؿ يف تراثنا، كنسمع ٤با يدسٌ 

بنا يتلٌقوف عنهم علـو رسل إليهم بعثات من طاٌل كسّبة أكائلنا؛ كني نا، كحديث نبيٌ 
لينا مدخوِف العقل كالضمّب. إٌف إاإلسالـ، كيتخٌرجوف يف جامعاهتم، مٌث يعودكف 

 ،ىذا القرآف قرآننا. قرآف األٌمة ا٤بسلمة. كىو كتاهبا ا٣بالد الذم ٱباطبها فيو رهٌبا
أىل الكتاب، كالكٌفار ىم الكٌفار. ٗبا تعملو كما ٙبذره. كأىل الكتاب ىم 

 . (ِ)«كالدين ىو الدين
من أعماؿ  - كىذا الذم نٌدد هللا بو سبحانو»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

                                                           
 ( انظر: موسوعة بياف اإلسالـ، القسم الثآف، الرسوؿ.ُ)
 .ُّٔ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ِ)
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حٌٌب اللحظة  ،ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتها - أىل الكتاب، حينذاؾ
مثٌ  ،ا٢باضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأكا منذ اللحظة األكُف

يف الَباث  -مع األسف  -اتبعهم الصليبٌيوف! كيف خالؿ القركف ا٤بتطاكلة دٌسوا 
يف ىذا  ،ابلباطل  ٔبهد القركف! كلبسوا ا٢بقٌ اإلسالمٌي ما ال سبيل إُف كشفو إاٌل 

أبد  ،الذم تكٌفل هللا ٕبفظو ،محفوظػ ىذا الكتاب الإاٌل  ،اللهمٌ  -الَباث كٌلو 
ى فضلو العظيم. دٌسوا كلبسوا يف التاريخ اإلسالمٌي كا٢بمد  عل -اآلبدين 

كدٌسوا كلبسوا يف ا٢بديث النبوٌم، حٌٌب قٌيض هللا لو رجالو  ،كأحداثو كرجالو
وا كلبسوا يف كدسٌ  ،الذين حٌققوه كحٌرركه، إاٌل ما نٌد عن ا١بهد اإلنسآٌف ادكد

فيو إُف معاَف الطريق.  ال يكاد الباحث يفيء ،حٌٌب تركوه تيهنا ،التفسّب القرآٓفٌ 
كدٌسوا كلبسوا يف الرجاؿ أيضنا. فا٤بئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الَباث 

كتالميذ ا٤بستشرقْب، الذين  ،يزالوف يف صورة ا٤بستشرقْب كما ،اإلسالميٌ 
، يف البالد الٍب يقوؿ أىلها: إهنٌ يشغلوف مناصب القيادة الفكريٌ  م ة اليـو
ات ا٤بدسوسة على األٌمة ا٤بسلمة، يف صورة يٌ مسلموف. كالعشرات من الشخص

من  - أبطاؿ مصنوعْب على عْب الصهيونٌية كالصليبٌية، ليؤٌدكا ألعداء اإلسالـ
ما ال ٲبلك ىؤالء األعداء أف يؤٌدكه ظاىرين! كما يزاؿ ىذا الكيد  - ا٣بدمات

تاب قائمنا كمطٌردنا. كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ هبذا الك
 . (ُ)«الستشارتو يف ا٤بعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف ؛كالعودة إليو ،افوظ

ىي صورة أتليفٌية حديثة، ٯبتمع أصحاهبا  الصورة التأليفّية التعطيلّية: -4
 ، كلو جانباف ابرزاف:(ا٢بقائق اإلسالمٌية)على أمر كاحد، ىو تعطيل بعض 

، كتعطيل بعض أحكاـ الصالة، كتعطيل (األحكاـ الشرعٌية)تعطيل بعض  -أ

                                                           
 .ُْٓ-ُْْ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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 كشرب ،غاءكالبً  ،ابفأابح بعضهم الرًٌ  .بعض التحرٲبات، كتعطيل بعض العقوابت
 عقوبة الشرعٌية(، كال سٌيما العقوابت)بعض كعطٌلوا . التعٌرمالتربُج، ك ك  ،ا٣بمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم يف  رى كغيػ  )قطع يد السارؽ(. عقوبة )جلد الزآف(، ك 
 . (ُ)ركعاهتا، كيف كيفٌياهتا أعداد كيف أكقاهتا، كيف

القرآنٌية، كاختالؽ تفسّبات  نصوصتعطيل بعض التفسّبات الصحيحة لل -ب
 . (ِ)القرآنٌية من القصص الغيبٌية،جديدة بديلة، كال سٌيما يف ا١بوانب 

يف أمر  ،أشتات متفرٌقوف، ٯبتمعوف -يف ا٢بقيقة  -( أىل التعطيل)ك 
  .التعطيلذلك ، كٱبتلفوف يف مصاديق (التعطيل)كاحد، ىو 

ليست ٩بٌا أٝبعوا عليو، تصرٰبنا؛ فمنهم من صرٌح  غاء مثالن فإابحة البً 
ر مات أخرل،  م يصرٌح إبابحتوػإبابحتو، كمنهم من ل ؛ كلكٌنو صر ح إبابحة ٧بي

  كالتربُج كالتعٌرم.
أكلئك ا٤بنحرفوف، كمن أبرز ا٤بنسوبْب، الذين يٌتبعوف منهج )التعطيل(:  

برمء منهم، كمن  -يف ا٢بقيقة  -الذين ييسم وف: )القرآنٌيْب(؛ كالقرآف الكرٔف 
 آرائهم، كمن تفسّباهتم، كمن منهجهم، كٌل الرباءة!!!

فإٌف ىؤالء ا٤بنحرفْب أنكركا حٌجٌية السٌنة النبويٌة، كزعموا أهٌنم يكتفوف  
ت ٙبريفٌية، ليآايت القرآنٌية؛ لتعطيل  ابلقرآف الكرٔف؛ مٌث عمدكا إُف إنتاج أتكيال

 كثّب من األحكاـ الشرعٌية.
، كبْب إنكار نسبة بعض (حٌجٌية السٌنة النبويٌة)كالفرؽ كبّب بْب إنكار  

                                                           
 .ُِٕ-ِٕٓ، َٗ-ٖٔ( انظر: العصرانٌيوف بْب مزاعم التجديد كميادين التغريب: ُ)
، ٓٗٓ-ّٗٓ، ِِْ-ُِِالقرآنٌيوف العرب كموقفهم من التفسّب دراسة نقديٌة: ( انظر: ِ)

ّٕٔ-ُْٔ ،ٕٕٔ-ُُٕ. 
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 األحاديث إُف السٌنة النبويٌة، مع اإلقرار ٕبٌجٌية السٌنة النبويٌة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا.
الؼ األحاديث ا٤بوضوعة، ا٤بنسوبة إُف فكثّبكف ىم العلماء الذين رٌدكا آ 

 -يف ا٢بقيقة  -السٌنة النبويٌة؛ كلػم يكن رُدىم ٥با يعِب ردًّا للسٌنة النبويٌة، بل ىم 
ـٌ بْب  -هبذا الرٌد  -ٱبدموف السٌنة النبويٌة  خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل التا

أكليائهم، من  ٌي، الذم ييوحي بو الشياطْب، إُفػالوحي النبوٌم، كالوحي الشيطان
 دجاجلة الركاايت ا٤بوضوعة.   

علماء أنفسهم، يف رٌد بعض األحاديث؛ فليس رُد الحْب ٱبتلف  ،ككذلك 
بردًٌىم  - ما ىمػيعِب ردًّا للسٌنة النبويٌة، كإنكارنا ٢بيٌجٌيتها؛ كإنٌ  :من رد ىا منهم

 طئوف.صيبوف، كقد ٱبي ٦بتهدكف، قد يي  - لتلك األحاديث
كالفرؽ كبّب بْب )القرآنٌيْب ا٢بقيقٌيْب(، الذين يتٌبعوف القرآف الكرٔف، اتٌباعنا  

صحيحنا، كيفٌسركنو ابلتفسّب العريٌب القطعٌي السليم، كبْب من يٌدعوف االنتساب 
 إُف )القرآف(، مثٌ يعمدكف إُف ٙبريفو؛ اتٌباعنا ألىوائهم!!! 
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 خأليفّيتسيلّيت والصور الـً الصورة الخىـموازهت بيـال

 
 أٌف الصورة يتبٌْب  :ة األربعموازنة بْب الصورة التنزيلٌية، كالصور التأليفيٌ ػابل 
 :، ٮباعلى قسمْب - عمومنا - التأليفٌية

: كمصدرىا الوحيد الفريد ىو وافقة للصورة التنييلّيةادلتأليفّية الصورة ال -1
ٌي، كالفهم ػللوحي القرآنؿ، أم: الفهم السليم الفهم السليم للوحي اإل٥بٌي ا٤بنز  

 السليم للوحي النبوٌم. 
ك٥با عٌدة مصادر سقيمة، خالفة للصورة التنييلّية: ادلة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزىا: القراءات السقيمة، كاألحاديث السقيمة، كالتفسّبات السقيمة، كالشركح 
 السقيمة، كالركاايت السقيمة، كاألخبار السقيمة، كاآلراء السقيمة.

فأٌما الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإهٌنا موافقة للصورة التنزيلٌية قطعنا؛ ألٌف  
ا٤بسائل غّبىا، كمنها مسائل يسّبة؛ فلم يكن  آالؼا٤بٌتفقْب فيها قد اختلفوا يف 

على ٨بالفيهم، فكاف بعضهم حريصنا على  ،ا٤بؤٌلفوف القدامى يسكتوف عن الردٌ 
ف بعضهم يَبٌبص ٗبخالفيو، ينتظر منهم الزٌلة نصرة ا٢بٌق، كرٌد الباطل؛ ككا

 لّبٌد عليهم. ؛كا٣بطأ
كمن يطٌلع على ا٤بسائل ا٤بختلف فيها، كدرجات االختالؼ، كصور  

يظٌن أٌف ا٤بسائل الٍب اتٌفق فسالتخطئة كالتفسيق كالتكفّب كالطعن يف ا٤بخالفْب، 
 معدكمة، أك اندرة. :عليها ا٤بؤٌلفوف القدامى

ى أٌف اتٌفاؽ ىؤالء ا٤بختلفْب ما كاف ليكوف، لوال كجود كىذا دليل عل 
كن أف يراتبوا فيها، أدْف ارتياب؛ فلم يكن األدٌلة الشرعٌية القطعٌية، الٍب ال ٲبي 

كإاٌل، فما الذم يدعو إُف أف يٌتفق  ؛اتٌفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!ا٤بؤٌلفوف كٌلهم، ا٤بنتسبوف إُف فرؽ متخالفة متنازعة؟!
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الفرديٌة،  فإذا اتٌفق ا٤بؤٌلفوف، كٌلهم، من ا٤بذاىب الفقهٌية ا٤بختلفة، كٌلها، 
أدْف اختالؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليالن على  يف مسألة فقهٌية، بال كا١بماعٌية،

 موافقة الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.
ة ا٤بختلفة، كٌلها، يف ديٌ قى كإذا اتٌفق ا٤بؤٌلفوف، كٌلهم، من ا٤بذاىب العى  

أدْف اختالؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليالن على موافقة الصورة  ديٌة، بالقى مسألة عى 
 التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.

بْب الصورة التنزيلٌية،  الدقيق التفريق - كٌل الوجوب -جب ػكمع ذلك ي 
  .ة ىي الصورة األصيلةالتنزيليٌ ة؛ فإٌف الصورة ة االتٌفاقيٌ كالصورة التأليفيٌ 

ة، الٍب رآة الصافية النقيٌ مً ػال لً ثى ة االتٌفاقٌية، إاٌل كمى الصورة التأليفيٌ  لي ثى كما مى 
 نة. سى حى ػتعكس الصورة ال

، إ٭بٌ كا٢بي  سن الوجو، ا٤بعكوسة صورتو، ا ىو حي سن يف ا٤برآة ليس أصيالن
سن، كأف تسلم تعكس ذلك ا٢بي رآة الصافية فخرنا أهٌنا استطاعت أف مً ػكيكفي ال

 الٍب تشٌوه الصورة ا٤بعكوسة! ،من الشوائب
كأٌما الصوراتف: التأليفٌية التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية، فإهٌنما ٨بالفتاف  

للصورة التنزيلٌية، ٨بالفة قطعٌية، بال أدْف شٌك؛ فإٌف الغرض منهما تضليل الناس 
 نية أشٌد خطرنا من األكُف. عن اإلسالـ، كتعطيل حقائقو، كالثا

كالفرؽ بينهما كالفرؽ بْب كيد الكافر، ككيد ا٤بنافق، فكيد ا٤بنافق أشٌد 
خطرنا من كيد الكافر؛ ألٌف ا٤بنافق منسوب إُف اإلسالـ، كحقيقتو خافية على 

 الكثّبين، ٖبالؼ الكافر، فإنٌو عدٌك، صريح العداكة.
 ،عوا اإلٲبافكادٌ  ،أظهركا اإلسالـا مٌ ػم لفإهنٌ  ؛كا٤بنافقْب»قاؿ ابن ابز: 

 - إُف غّب ذلك ،الناس كجاىدكا مع ،وا مع الناسكحجٌ  ،وا مع الناسكصلٌ 
كا٤بسلموف يف جانب؛  ،بل ىم يف جانب ،هم يف الباطن ليسوا مع ا٤بسلمْبكلكنٌ 
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ركف ٤با جاءت بو الرسل يف الباطن، متظاىركف بوف  كرسولو، منكً م مكذًٌ ألهنٌ 
أكذهبم هللا يف ذلك، كصاركا   - ك٤بقاصد معركفة ،٢بظوظهم العاجلة ؛ابإلسالـ

 ن أعلن كفره، ك٥بذا صاركا يف الدرؾ٩بٌ  ، بل صاركا أكفر كأشرٌ الن اٌل ا ضي ارن فٌ كي 
 ،م إخوتوأهنٌ  ا٤بسلم يظنٌ  ألفٌ  ؛خطرىم أعظم  ألفٌ األسفل من النار، كما ذاؾ إاٌل 

كا ا٤بسلمْب كخانوىم، سرار، فضرٌ ا أفشى إليهم بعض األكرٗبٌ  ،م على دينوكأهنٌ 
 . (ُ)«كضررىم أعظم ،فصار كفرىم أشدٌ 

رجلْب خبيثْب، عمدا إُف  لً ثى ىذين الصنفْب من أعداء اإلسالـ، كمى  لي ثى كمى  
ا٣ببيث  كأٌما .األٌكؿ، فقد ىجم عليها؛ ليغتصبها نفسهاا٣ببيث فتاة عفيفة. أٌما 

فقد دافع عنها، أٌكؿ األمر، كطرد ا٤بهاجم، فلٌما اطمأٌنت إليو، راكدىا  ،الثآف
 ليزٓف هبا. ؛عن نفسها

فغاية ا٣ببيثْب كاحدة، كلكٌنهما اختلفا يف الوسائل، ككسيلة الثآف أخطر  
 من كسيلة األٌكؿ، بال ريب.

 كأٌما الصورة التأليفٌية االختالفٌية، فهي قسماف: 
 فّية موافقة للصورة التنييلّية. صورة أتليفّية اختال -أ

 صورة أتليفّية اختالفّية خمالفة للصورة التنييلّية.  -ب
من الصور التأليفٌية  ،ورةػقة أٌم صافو مػب (،قطلى مي ػالقطع ال)مكن ػيي  كال

ة قريػطع بػػيقط اػػمػنٌ و إػنٌ ع بذلك، فإػػن يقطػػػزيلٌية؛ كمػورة التنػػالفٌية، للصاالختػ
 . (قطلى مي ػلالقطع ا)بطريقة  ، ال(سيبٌ النًٌ  القطع)

؛ ألٌف االعتماد سيبٌ ق، دكف القطع النًٌ طلى مي ػىو القطع ال : يف القطعكا٤بعتربى 
 ريب. ضات، كىو ابطل، بالفضي إُف القطع اب٤بتعارً يي  :سيبٌ على القطع النًٌ 

                                                           
 .َِ-ُٗ/ّ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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مختلفْب قد يقطع كٌل كاحد منهم، ٗبوافقة ػمؤٌلفْب الػكبياف ذلك أٌف ال
 - الٍب اختلفوا فيها - كثّب من مسائلهمالالتأليفٌية للصورة التنزيلٌية، ك صورتو 

حكم على ػى أف نػسيٌب مؤٌداين إلمسائل متعارضة، فيكوف قبولنا ٢بكم القطع النًٌ 
 متعارضة ابلصٌحة، كىو حكم ابطل، بال خالؼ. ػاآلراء ال

 على القوؿ إبابحة الشيء، كعلى القوؿ بتحرٔف ،فكيف ٫بكم مثالن 
  !!الشيء نفسو، ٕبكم كاحد، كىو موافقة الصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية؟!

ق، ٗبوافقة أٌم طلى مي ػمختلفْب اٌدعاء حصوؿ القطع الػفليس ألحد من ال 
كن أف يقطع صورة، من ىاتْب الصورتْب، أك ٨بالفتها، للصورة التنزيلٌية، كلكٌنو ٲبي 

  .سيبٌ بطريقة القطع النًٌ  ،بذلك
ا على أدٌلة، ارتضاىا ىو، كلكن خالفو فيها غّبه،  و يقطع معتمً ٗبعُب أنٌ  دن
للقطع  سيٌب، على حديث، يرل أنٌو كاؼو ي قطعو النًٌ ػمؤٌلف فػكأف يعتمد ال
اعتمد عليو  كيرل من ٱبالفو من ا٤بؤٌلفْب أٌف ما ؛٤بخالفةالقطع اباب٤بوافقة، أك 

 يف القطع. ،كن االعتماد عليوٲبي  ال :القاطع
 اإلضافٌية، األمور من ىو ظنٌػٌية: أك قطعٌية، ا٤بسألة كوف»قاؿ ابن تيمٌية: 

 سػمع كمن لو، القاطع الدليل لظهور قطعٌية؛ رجل عند مسألةػال تكوف كقد
 عن فضالن  ظنٌػٌية، تكوف ال رجل كعند منو؛ مراده ، كتيٌقن الرسوؿ من النٌص،

 مُكنوػت لعدـ أك عنده، ثبوتو لعدـ أك إاٌيه، النص بلوغ لعدـ قطعٌية؛ تكوف أف
 .(ُ)«بداللتو العلم من

 ىو الذم - القياس يف ا٤بذكورة ا٤بقٌدمة أفٌ  كذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 مطابقة، تكوف أف ٥با الذايتٌ  فالوصف إضايٌف. ككصف ذايٌت، كصف هاػل -مثل 

                                                           
 .ُٔٗ/ِّ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
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. فتكوف مطابقة، تكوف ال أك صدقنا، فتكوف  يف ا٤بذكورة ا٤بقٌدمات كٝبيع كذابن
 فكوهنا اإلضايٌف، الوصف كأٌما. العا٤بْب ربٌ   كا٢بمد صدؽ، ىي القرآف أمثاؿ

. ينضبط ال أمر فهذا مسل مة، غّب أك مسل مة، أك مظنونة، أك زيد، عند معلومة
 أف عن فضالن  جهولة،ػم كىي علمها، قد شخص، عند يقينٌية ىي مقٌدمة فريب  

 أك يقينٌية، غّب أك يقينٌية، مقٌدمةػال فكوف يعلمها؛ مػل من عند مظنونة، تكوف
 كإضافٌية ًنسبٌية، أمور مسل مة: غّب أك مسل مة، أك مشهورة، غّب أك مشهورة،

 يف اجملهولة بل -ا٤بظنونة  تنقلب ك٥بذا. هبا اإلنساف شعور ٕبسب تعرض ٥با،
 .(ُ)«٩بنوعة كا٤بسل مة بل مسل مة؛ كا٤بمنوعة معلومة، يقينٌية -حٌقو 

كقػػد تكػوف أدلٌػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النًٌسبػٌي سليمة، فػي الواقػػػػػػػػع؛ فتكػػوف  
 سليمة، موافقة للصورة التنزيلٌية. -الٍب قطع هبا  -آراؤه 

كقػػد تكػػوف أدلٌػػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػبػٌي سقيمة، فػي الواقػػػع؛ فتكػػوف  
 سقيمة، ٨بالفة للصورة التنزيلٌية. -الٍب قطع هبا  -آراؤه 

كمن ىنا كاف إللزاـ ا٤بخالف طريق كحيد فريد، ىو االعتماد على أدلٌة  
إُف أدلٌة  -يف ا٢بقيقة  -ق؛ فإٌف أدٌلة القطع النًٌسيٌب السليمة ترجع طلى مي ػالقطع ال
أل٤بعٌي، ق، كلكٌن بياف رجوعها إليها ٰبتاج إُف جهد العالًػم اجملتهد اطلى مي ػالقطع ال

 الذم يستطيع الكشف عن ىذه العالقة ا٣بفٌية ا٤بفيدة.
م ػل اعتماد الطاعنْب، على ما - يف ٧باكمة اإلسالـ - كمن ىنا ال يصحٌ 

ى ػهة إلهمة موج  ػللصورة التنزيلٌية، ثبواتن قطعيًّا؛ كلذلك تبطل كٌل ت ،تثبت موافقتو
ة، ة االختالفيٌ لصور: التأليفيٌ من ا صورةن  الفريد الوحيد رىا، يكوف مصدي (اإلسالـ)

 التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية.  كالتأليفٌية

                                                           
 .ّٓ-ّْ/ِ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
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 -تسقط  (شخصٌية ا١برٲبة) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إفباالعتماد على مبد 
هة إُف اإلسالـ، كىي ٨بالفة للصورة التنزيلٌية، كأٌم أٌم هتمة موج   - من االعتبار

 مستندة إُف صورة غّب قطعٌية. هة إُف اإلسالـ، كىيهتمة موج  
، أك بيح بعض صور الزْفقد يٌدعي بعض الطاعنْب أٌف اإلسالـ يي  ،فمثالن  

ت، أك سٌمى: الزكاج ا٤بؤق  ؛ كالطاعن إ٭ٌبا يقصد ما يي بعض الصور القريبة من الزْف
متعة النساء، أك متعة النكاح؛ لتمييزه  :سٌمىالزكاج ا٤بنقطع، أك زكاج ا٤بتعة، كيي 

 اختصارنا. (،ا٤بتعة)من متعة الطالؽ، كمن متعة ا٢بٌج. كىو مشهور ابسم 
منسوبْب إُف اإلسالـ قد اتٌفقوا على ػمؤٌلفْب الػمهور الػجواب: إٌف جػكال 

يف مؤٌلفات  -عمومنا  - حصورةػمتعة. أٌما إابحتها، فهي مػالقوؿ بتحرٔف ىذه ال
  .مؤٌلفْب ا٤بنسوبْب إُف اإلسالـػبعض ال

كن أف فا٤بسألة ليست من مسائل الصور التأليفٌية االتٌفاقٌية؛ كلذلك ال ٲبي 
ة، فتكوف ىذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليٌ الطاعن، أبهنٌ  بيح، كالمي ػيقطع ال
 إُف صورة أتليفٌية اختالفٌية، غّب قطعٌية. مستندةن 
النظر، عن اتٌفاؽ ٝبهور ا٤بؤٌلفْب،  كيف يغضٌ   :كالعجب من الطاعن 

على القوؿ بتحرٔف ىذه ا٤بتعة، فال ينسب ٙبرٲبها إُف اإلسالـ، كيعمد إُف رأم 
م الناس أٌف وىً بعض ا٤بؤٌلفْب، ٩ٌبن خالفوا قوؿ ا١بمهور، يف ىذه ا٤بسألة؛ ليي 

 !!متعة حكم إسالمٌي، كليس رأاين فقهيًّا، لبعض ا٤بؤٌلفْب؟!ػإابحة ال
قد غفل، أك تغافل، عن الردكد الكثّبة، الٍب كٌجهها ٝبهور  كالطاعن

ى القائلْب إبابحتها، كما غفل، أك تغافل، عن األدلٌة الكثّبة، الٍب ػا٤بؤٌلفْب، إل
 !!ساقها ا١بمهور؛ إلثبات ٙبرٲبها!

ليست ٖبالؼ نظرة الطاعن؛ فإهٌنم  - إُف ا٤بتعة -فنظرة ا١بمهور 
ا يطعن ىو؛ كلكٌن الفرؽ بينهما أٌف ا١بمهور إ٭ٌبا يطعنوف يف القوؿ إبابحتها، كم



58 

إُف رأم فقهٌي، كالطاعن يوٌجو مطاعنو إُف الشريعة  ممطاعنه وفيوٌجه
 وىم الناس أٌف إابحة ا٤بتعة حكم شرعٌي إسالمٌي.اإلسالمٌية؛ ألنٌو يي 

كالفرؽ كبّب بْب الرأم الفقهٌي، كا٢بكم الشرعٌي؛ فالرأم الفقهٌي من 
صيب إذا كافق الصورة التنزيلٌية يف أتليفو يي  :الفقهٌي، كىو بشره  إنتاج ا٤بؤٌلف
 .الفقهيٌ  طئ إذا خالف الصورة التنزيلٌية يف أتليفوالفقهٌي، كٱبي 

، كىو حكم  على النيبٌ  ،ؿأٌما ا٢بكم الشرعٌي؛ فهو ا٢بكم ا٤بنز   
، ٖبالؼ الرأم الفقهٌي؛ فإنٌو قد يكوف من ٝبلة األخطاء، إمعصـو من ا٣بط

حْب يعتمد ا٤بؤٌلف على ا٤بصادر السقيمة، ا٤بخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
 ؿ.الفهم السليم للوحي اإل٥بٌي ا٤بنز  

 -تسقط  (شخصٌية ا١برٲبة) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إكابالعتماد على مبد 
 هة إُف اإلسالـ؛ ألهٌنا هتمة مستندة إُف، ا٤بوج  (إابحة ا٤بتعة)هتمة  - من االعتبار

  .صورة غّب قطعٌية؛ فهي صورة من الصور التأليفٌية االختالفٌية
كألٌف )إابحة الػمتعة(، إذا عيٌدت جريػمة، فالػجريػمة شخصٌية، تتعٌلق 
أبصحاهبا، كىم من أفتػوا إبابحتها، من الػمنسوبْب إلػى )اإلسالـ(، دكف من 

تينسىب بعد ذلك  سواىم، من جػمهور الػمؤٌلفْب، الذين قالوا بتحرٲبها؛ فكيف 
 كٌلو، إلػى )الشريعة اإلسالمٌية(؟!!!
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 مباحث الخأليفّيتـً الحقائق ؤلاصالمّيت والـالفروق بي

 

حقائق اإلسالمٌية، ػككبّبة، بْب ال ،جب التنبيو على كجود فركؽ كثّبةػي 
 (.اإلسالـ)كا٤بباحث التأليفٌية، ا٤بنسوبة إُف 

سليمة كٌل السالمة، بريئة كٌل ة، صحيحة كٌل الصحٌ  :فا٢بقائق اإلسالمٌية
 من األخطاء، كاألكىاـ، كاألابطيل. الرباءة،

؛ فإهٌنا (، الٍب تتعٌلق ببياف )ا٢بقائق اإلسالمٌية(ا٤بباحث التأليفٌية)ٖبالؼ 
 طئوف. صيبوف، كٱبي ، يي من أتليف ا٤بؤٌلفْب، كىم بشره 

سالمٌية(، كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ ا٤بهٌمة الدقيقة، بْب )ا٢بقائق اإل
  الفركؽ:تلك كأبرز ك)ا٤بباحث التأليفٌية(. 

 كا٤بباحث التأليفٌية ا٤بتعٌلقة بو، كتشمل: ،الفركؽ بْب القرآف الكرٔف -أّواًل 
  .الفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كقراءات القرٌاء -1
 . الفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كتفسّبات ا٤بفٌسرين -2
 . اايت أسباب النزكؿالفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كرك  -3
 . الفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كأقواؿ الناسخ كا٤بنسوخ -4
 .يٌ ػالفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كركاايت ا٤بٌكٌي كا٤بدن -5
 .الفركؽ بْب القرآف الكرٔف، كآراء بعض ا٤بؤٌلفْب يف اإلعجاز -6

 كتشمل: ،كا٤بباحث التأليفٌية ا٤بتعٌلقة هبا ،الفركؽ بْب السٌنة النبويٌة -اثنًيا
 . الفركؽ بْب السٌنة النبويٌة، كاألحاديث -1
 . الفركؽ بْب السٌنة النبويٌة، كشركح ا٢بديث -2
 .الفركؽ بْب السٌنة النبويٌة، كمباحث علـو ا٢بديث -3
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 كتشمل: ،كا٤بباحث التأليفٌية ا٤بتعٌلقة هبا ،الفركؽ بْب الشريعة اإلسالمٌية -اثلثًا
 .ديٌةقى ديٌة، كاآلراء العى قى الفركؽ بْب األحكاـ الشرعٌية العى  -1
 .الفركؽ بْب األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء األصولٌية -2
 .الفركؽ بْب األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء الفقهٌية -3
 .قٌيةلي ة، كاآلراء ا٣بي قيٌ لي الفركؽ بْب األحكاـ الشرعٌية ا٣بي  -4

 .الفركؽ بْب الواقع اإلسالمٌي، كاألخبار التارٱبٌية -رابًعا
 .الفركؽ بْب النٌص األصيل، كترٝبة النصٌ  -خامًسا

من ىذه  ،دينقلًٌ مي ػة الويٌ شٍ حى ػة على الجٌ كاآلية حي »قاؿ ٧بٌمد رشيد رضا: 
ا ذلك دينن  كٯبعلوف كلٌ  ،آبراء الناس ،ؿمنز  ػال حقٌ ػالذين ٱبلطوف ال ،ةاألمٌ 
 .(ُ)«اهيًّ ػا إلكشرعن  ،ماكايًّ ػس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيٌ  بيد أفٌ »قػاؿ مػحٌمد الغزالػٌي: ك  
ىذا العناء   ال تستحقٌ  يكى ، ضخمةأكقااتن  تدا غريبة، استنفا٤بسلمْب جهودن 

يـو  ة، فكلٌ طريق معوجٌ  ىذه الدراسة سارت يف ىى من ذلك أفٌ و. كاألدكلٌ 
راد يي  مالذ ،النصٌ  ضى رٍ كاف عى   ا٤بفركضى  خطوة. كذلك أفٌ  دىا عن ا٢بقٌ بعً يي  يػمرٌ 
 ىو حدث الذم لكنٌ  فهمو. يف ،ر كجهات النظرذكى تي  مٌ ػماىّب بو، ثا١ب أخذي 

 تسجيلها ثػمٌ  كالسٌنة، الكتاب من األيكُف، أدلٌتها عن الػمختلفة، األفهاـ انفصاؿ
 كتنٌقلت نفسو، الدين أهٌنا على كشركحهم، ،العلماء أقواؿ فديكًٌنت. حدة على
رة، األجياؿ بْب  مكعذرىا الذ ؛كالسٌنة الكتاب من أصلها، عن مقطوعةن  ا٤بتأخًٌ

العلماء الذين كتبوا ىذه  ا، كأفٌ همم ٚبرج عن كاحد منػا لهنٌ أتسّب بو بْب الناس: 
ابلنسبة إُف  - مدكف عناء، كأهنٌ  ،ؿ أحكاـ هللاة تناكي ركا على العامٌ الشركح يسٌ 

                                                           
 .ّّّ/ّ( تفسّب القرآف ا٢بكيم: ُ)
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 ما قيل: ك  - صاحب الرسالة 
 مػيى ا من الدًٌ فن رٍ أك غى  ،ا من البحرفن شٍ رى   سه لتمً هم من رسوؿ هللا مي ككلٌ 

، يٌ ها أبو حنيفة، كمالك، كالشافعػبذل الٍب ،جهودػكال ،اتكمع تقديران للنيٌ 
عصور اإلسالـ الزاىرة، فنحن  يف ،حنبل، كغّبىم من فقهاء األمصار كابن

، لكانوا يٌ ثوا اليـو أحياء، كرأكا ما صنع األخالؼ بَباثهم الفقهعً م لو بي نعتقد أهنٌ 
، معناه "يٌ أان حنف": قوؿ رجل من ا٤بسلمْب أعرؼ أفٌ  ِبؿ الثائرين عليو. إنٌ أكٌ 
أرفض أف يبقى  ِبفإنٌ ، . كمع ذلك حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا بع فهم أيباتٌ  وأنٌ 

 ،كثر بالد اإلسالـأ شر يفتين مالذ على النحو ا٤بذىيبٌ  ،ةتدريس الفركع الفقهيٌ 
كاحدة منها  كلُ   تٍ قد سجنى  ،م ا٤بسلمْب ٝباعاتقسًٌ إشارة تي  مٌ كأرفض أ

 ،س الدين نفسودر  كأرل أف يي  .أك صغارىم ،ها، كراء رجل من كبار الفقهاءنفسى 
ت للعلماء عن   ساؽ ٝبيع األفهاـ الٍبتي  رة، مثٌ طه  مي ػة الكالسنٌ  ،الكتاب الكرٔف :مأ

 مٌ ة. مع تبيْب أبعد ىذه النصوص الشرعيٌ  ،رينللعلماء ا٤بتأخًٌ  مْب، أك تعنُ ا٤بتقدًٌ 
ة ق األمٌ ىجر األصوؿ عل   باع كاحد منها على مسلم. إفٌ  اتٌ ىذه األفهاـ ال يتعٌْب 
ـ جاءت أايٌ  مٌ ػقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار. ثتعلٌ  مٌ ػآبراء الرجاؿ الكبار. ث
 مٌ ػكمنابع اإلسالـ مهجورة. ث ،مةبهى ، كالنصوص مي بةستغرى أصبحت فيو السنن مي 

تهم بوف ألئمٌ ة يتعصٌ صبح أتباع ا٤بذاىب الفقهيٌ أإذ  ؛كقعت األضحوكة الكربل
ال قيمة ٥با. كعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذىبيٌ  ا أعمى. كٰبتبسوف يفبن تعصُ 

 ٍف. كأفٌ إا.. اآلخر أف يكوف مالكيًّ ك  ،ايًّ فريد لبعضنا أف يكوف حنأي  ،ابألزىر
كانت ا١بماعة   ،ة بعض شعائر اإلسالـ! كإُف عهد قريبسبة العلميٌ ىذه النًٌ 

حدرت ا٣بالفات ػان مٌ ػمذاىب األربعة؟ ثػعلى ال ،مسجد الواحدػال ػيف ،ددٌ تتع
 ،ةات طائفيٌ لت إُف عصبيٌ إذ ٙبوٌ  ؛ى ىاكية أعمقػإل ،من سنْب طويلة ،ةمذىبيٌ ػال

كسوء  ،كبالدة العاطفة ،مود الذىنػمن ج ،متحاقدة. يصحبها قدر كبّب
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 ىذا إاٌل  ،كرسولو ،عن قوؿ هللا ،ر من الذىوؿنتظى عجب! فهل يي  العشرة. كال
ة كمرٌ  ىذا االنقطاع؟ إاٌل  ،على آراء الرجاؿ ،ر من العكوؼنتظى ع؟ كىل يي التقطُ 

 مى ػكلً يداف؟ غّب م ىذا النشاط يف مى ػ؟ كلً غّب عدكٌ  ىذا القتاؿ يف مى ػأخرل نسأؿ: لً 
ا خصوصن  ،و اإلسالميٌ ػللفق ،ةمباحث الفرعيٌ ػال يػف ،ركالتقعُ  ،افػػىذا اإلدم

 ،ةأخذ العامٌ  دراسة األصوؿ، أك يف ؿ يفذً نصف ىذا ا١بهد بي  ادات؟ لو أفٌ العب
 .(ُ)«كأزىر! ،كفضائلو، لكانت حاؿ ا٤بسلمْب اليـو أنضر ،آبداب اإلسالـ

 على أينزًلت منذ تتغيػٌػر، ال اثبتة، اإلسالـ كحقائق»قاؿ ٧بٌمد قطب: ك 
 كسٌنة ا٤بنز ؿ، هللا كتاب ىو فيها ا٤برجع .الساعة قياـ ، إُف هللا رسوؿ
 كالتفسّب، ابلشرح يتناكلوهنا -جيل  كلٌ  يف - األٌمة علماء كلكنٌ  ؛ رسولو

 حدث كما نوازؿ، من فيو جد   كما جيل، كلٌ  يعيشو الذم الواقع، خالؿ من
على  ،هااألجياؿ كلٌ  حسٌ  يف تظلٌ  يلك ؛أك السلوؾ ،الفهم يف ،ا٫براؼ من فيو

نعيش فيو  مجيلنا الذ كإفٌ . كال ا٫براؼ ،ال يعَبيها غبش ،كاستقامتها ،كضوحها
 يػالت ،ؼ على حقائق دينو، بسبب الغربةإُف التعرُ  ،هو من أحوج األجياؿػل
 .(ِ)«...قلوب أىلو ػيف ،ت ابإلسالـمٌ ػأل

 
 

 

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ( كيف نفهم اإلسالـ: ُ)
 .ٔ-ٓركائز اإلٲباف: ( ِ)
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 ً القرآن الكريم، وقراءاث القّراءـبيالفروق 

 
ليست كٌل القراءات صحيحة، كال سٌيما القراءات الشاٌذة؛ كليست كٌل 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعٌية، كال سٌيما ا٤بباحث ا٣بالفٌية.
ا٤بسألة الثانية عشرة: اتٌفقوا على أنٌو ال ٯبوز يف »قاؿ الفخر الرازٌم: 

مثل قو٥بم: "ا٢بمد "، بكسر الداؿ من  ،جوه الشاٌذةالصالة قراءة القرآف ابلو 
"ا٢بمد"، أك بضٌم الالـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلقنا؛ 

م ػٌما لػلوجب بلوغها يف الشهرة إُف حٌد التواتر، كل ،ألهٌنا لو كانت من القرآف
ي ػف ،عدلنا عن ىذا الدليلا ػها ليست من القرآف، إاٌل أنٌ ػيكن كذلك، علمنا أنٌ 

على  - ي الصالةػف -ها ػخارج الصالة، فوجب أف تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (ُ)«منعػأصل ال

ا٤بسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ه ا نقوؿ: ىذػالقراءات ا٤بشهورة منقولة ابلنقل ا٤بتواتر، كفيو إشكاؿ: كذلك ألنٌ 

فإف كاف  ؛أك ال تكوف ،القراءات ا٤بشهورة، إٌما أف تكوف منقولة ابلنقل ا٤بتواتر
فْب بْب ىذه األٌكؿ، فحينئذ قد ثبت ابلنقل ا٤بتواتر أٌف هللا تعاُف قد خٌّب ا٤بكل  

كاف ترجيح بعضها على   ،القراءات، كسٌول بينها يف ا١بواز، كإذا كاف كذلك
ثابت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إُف البعض كاقعنا على خالؼ ا٢بكم ال

لكٌنا نرل  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبْب للتفسيق، إف َف يلزمهم التكفّب
 من القراءة، كٰبمل الناس أٌف كٌل كاحد من ىؤالء القرٌاء ٱبتٌص بنوع معٌْب 

إٌف  كأٌما إف قلنا: .عليها، كٲبنعهم من غّبىا، فوجب أف يلـز يف حٌقهم ما ذكرانه

                                                           
 .َٕ/ُ( التفسّب الكبّب: ُ)
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فحينئذ ٱبرج القرآف عن   ،ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر، بل بطريق اآلحاد
ا للجـز كالقطع كاليقْب، كذلك ابطل ابإلٝباع يب كلقائل أف ٯبي  .كونو مفيدن

فيقوؿ: بعضها متواتر، كال خالؼ بْب األٌمة فيو، ك٘بويز القراءة بكٌل  ،عنو
ض القراءات من ابب اآلحاد، كاحد منها، كبعضها من ابب اآلحاد، ككوف بع

 . (ُ)«يقتضي خركج القرآف بكٌلٌيتو عن كونو قطعيًّا ال
كا١بواب الصحيح أٌف القراءة الشاٌذة مردكدة؛ »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

ألٌف كٌل ما كاف قرآانن كجب أف يثبت ابلتواتر، فحيث َف يثبت ابلتواتر، قطعنا 
 .  (ِ)«أنٌو ليس بقرآف

بطل القراءة ا٤بتواترة، فنحن القراءة الشاٌذة ال تي »الرازٌم أيضنا: كقاؿ الفخر 
يف إثبات مذىبنا. كأيضنا القراءة الشاٌذة ليست ٕبٌجة  ،نتمٌسك ابلقراءة ا٤بتواترة

، لكانت متواترة...ػعندان؛ ألنٌ  ، إذ لو كانت قرآانن  . (ّ)«ا نقطع أهٌنا ليست قرآانن
ي القراءات الشاٌذة ا٤بذكورة يف ىذه فهذه ى»كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

اآلية. كاعلم أٌف اٌققْب قالوا: ىذه القراءات ال ٯبوز تصحيحها؛ ألهٌنا منقولة 
بطريق اآلحاد، كالقرآف ٯبب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوزان إثبات زايدة 

القرآف؛  يف القرآف بطريق اآلحاد، ٤با أمكننا القطع أبٌف ىذا الذم ىو عندان كلٌ 
لت قً ما ني  - مع كوهنا من القرآف -ا جاز يف ىذه القراءات، أهٌنا ػمٌ ألنٌو ل

من  - وف ىذه القراءاتػػز كػجويػرىا ذلك؛ فثبت أٌف تػي غيػاز فػػابلتواتر، ج
ج ًر ػخػرآف، كذلك يي ػى القػإل ،كالتغيّب ،كالنقصاف ،ؽ جواز الزايدةطرًٌ يي  - القرآف

                                                           
 .ُٕ-َٕ/ُ( التفسّب الكبّب: ُ)
 .ُٗ/ٔ( التفسّب الكبّب: ِ)
 .ِّّ/ُُ( التفسّب الكبّب: ّ)
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، فكذلك مػمٌ ػكل ؛ةػجٌ عن كونو حي  ،القرآف  .(ُ)«ا أٌدل إليوػػا كاف ذلك ابطالن
 :ع عليهامجمى ػرة الػمعتبى ػكاعلم أٌف القراءات الصحيحة ال»كقاؿ أبو شامة: 

لتصٌديهم  ؛ىم، كاشتهر نقلها عنهمكري ـ ذً قد  مي ػال ،رٌاءػى السبعة القي ػإل ،قد انتهت
من  ،مػي كٌل علػف -ها، كما اشتهر ػماع الناس عليهم، فاشتهركا بػكإج ،لذلك

 - حنػٌوؿ فيها عليهم. كنهم، كعي ػدم بأئٌمة، اقتي  - كالعربٌية ،كالفقو ،حديثػال
ٌمن ػفلسنا م - قلتكعنهم ني  ،سبت: إٌف القراءات الصحيحة إليهم ني (ِ)إف قلناف

ق طلى كم عنهم ما يي ل قد ري ػهذه الصفة، بػكم عنهم يكوف بميع ما ري ػيقوؿ: إٌف ج
مذكور، ابختالؿ بعض ػعن الضابط ال ،خركجوػكشاٌذ، ب ،عليو أنٌو ضعيف

ختلفة يف ػم - ي القراءات السبعػف -مصٌنفْب ػاألركاف الثالثة، ك٥بذا ترل كتب ال
الذم  - رىا، كالصحيح ابالعتبارػي غيػف ،ما سقط كري ذلك، ففي بعضها ذً 

بكٌل  ر  ػتى غينبغي أف يي  ى. فالػإف شاء هللا تعال ،ميعهاػي جػموجود ف -ذكرانه 
ق عليها لفظ الصٌحة، طلى من ىؤالء األئٌمة السبعة، كيي  ،ى كاحدػعزل إلتي  ،قراءة

ال ينفرد  ،ي ذلك الضابط، كحينئذو ػف ،إاٌل إذا دخلت ،(ّ)كإف ىكذا أنزلت
لت عن قً ره، كال ٱبتٌص ذلك بنقلها عنهم، بل إف ني ػعن غي ،بنقلها مصٌنف

اد على ػػن الصٌحة. فإٌف االعتمػػػع ،اػجهخرً ػي رٌاء، فذلك ال يػػػمن القي  ،غّبىم
ى  ػإل ،منسوبةػب إليو. فإٌف القراءات النسى اع تلك األكصاؼ، ال عٌمن تي ػػاستجم

ر ػكالشاٌذ، غي ،ع عليوجمى مي ػى الػإل ،منقسمة - كغّبىم ،من السبعة - كٌل قارئ
 - همػقراءتي ػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػلشهرت -أٌف ىؤالء السبعة 

                                                           
 .ٕٓ/ِِ( التفسّب الكبّب: ُ)
 ( يف ا٤بطبوع: )فإف قلنا(، كالصواب: )كإف قلنا(.ِ)
 ىكذا أينزًلت(.( يف ا٤بطبوع: )كإف ىكذا أنزلت(، كالصواب: )كأهٌنا ّ)
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 . (ُ)«...مػرىػػن غيػػػل عنقى ا يي ػػػقل عنهم، فوؽ ما ني ػػػى مػإل ،ن النفسػػترك
كقد شاع على ألسنة ٝباعة من ا٤بقرئْب ا٤بتأٌخرين »كقاؿ أبو شامة أيضنا: 

كٌل فرد، فرد، ٩بٌا   :كغّبىم من ا٤بقٌلدين أٌف القراءات السبع كٌلها متواترة، أم
 - من عند هللا ،لةأبهٌنا منز   -السبعة، قالوا: كالقطع ة كم عن ىؤالء األئمٌ ري 

كاجب. ك٫بن هبذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غّب نكّب لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فال أقٌل من 
اشَباط ذلك، إذا َف يٌتفق التواتر يف بعضها. فإٌف القراءات السبع ا٤براد هبا 

كذلك ا٤بركٌم عنهم منقسم إُف كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء ا٤بشهورين، ري  ما
فيت لف فيو، ٗبعُب أنٌو ني ٝبع عليو عنهم، َف ٱبتلف فيو الطرؽ، كإُف ما اختي أي  ما

 ،نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ. فا٤بصٌنفوف لكتب القراءات ٱبتلفوف يف ذلك
اختالفنا كثّبنا، كمن تصٌفح كتبهم يف ذلك، ككقف على كالمهم فيو، عرؼ 

: إٌف القراءات السبع متواترة، صٌحة ما ذكرانه. كأ ٌما من يهٌوؿ يف عبارتو قائالن
نزؿ على سبعة أحرؼ، فخطؤه ظاىر؛ ألٌف األحرؼ السبعة ا٤براد ألٌف القرآف أي 

ئل ىذا هبا غّب القراءات السبع، على ما سبق تقريره يف األبواب ا٤بتقٌدمة. كلو سي 
إُف حصرىا، كإ٭ٌبا  َف يهتدً ك  ،القائل عن القراءات السبع الٍب ذكرىا، َف يعرفها

إف كاف من أىل  -ىي شيء طرؽ ٠بعو، فقالو غّب مفٌكر يف صٌحتو، كغايتو 
يب ٗبا يف الكتاب الذم حفظو. كالكتب يف ذلك كما ذكران أف ٯبي  -ىذا العلم 
سٌيما كتب ا٤بغاربة كا٤بشارقة، فبْب كتب الفريقْب تباين يف مواضع   ٨بتلفة، كال

نكرت، ككم فات كتابو من قراءة صحيحة و من قراءة قد أي كثّبة، فكم يف كتاب
م ٯبسر على إطالؽ ىذه ػل ،طرت، على أنٌو لو عرؼ شركط التواترسي  فيو ما

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ( ا٤برشد الوجيز: ُ)
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ا لسنا ٩ٌبن يلتـز التواتر يف ػإنٌ  :يف كٌل حرؼ من حركؼ القراءة. فا٢باصل العبارة
قسمة إُف متواتر ف فيها بْب القرٌاء، بل القراءات كٌلها منٝبيع األلفاظ ا٤بختلى 

 ٤بن أنصف كعرؼ كتصٌفح القراءات كطرقها. كغاية كغّب متواتر، كذلك بْبًٌ 
كإدغاـ أيب عمرك، كنقل ا٢بركة لورش،   - بديو مٌدعي تواتر ا٤بشهور منهايي  ما

أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ، الذم  - كصلة ميم ا١بمع، كىاء الكناية البن كثّب
هد نفسو يف استواء الطرفْب كالواسطة، أف ٯبي  سبت تلك القراءة إليو، بعدني 

يف كٌل فرد، فرد، من  ، أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إُف النيبٌ  إاٌل 
ل إاٌل آحادنا، إاٌل اليسّب نقى ب العربات، فإهٌنا من مٌث َف تي سكى ذلك، كىنالك تي 

 ،ر"، كنقلنا فيوػي "كتاب البسملة الكبيػف ،أيضنا ،منها. كقد حٌققنا ىذا الفصل
عْب، مشنًٌ ػو البى ما تالشى عنده شي  - نْبتقً مي ػمن األئٌمة ال - ٌذاؽحي ػمن كالـ ال

 . (ُ)«كاب التوفيق
كاعلم أٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف، فالقرآف »كقاؿ الزركشٌي: 

كالقراءات ىي اختالؼ  ؛للبياف كاإلعجاز ، ؿ على ٧بٌمدىو الوحي ا٤بنز  
 .ألفاظ الوحي ا٤بذكور يف كتبة ا٢بركؼ أك كيفٌيتها؛ من ٚبفيف كتثقيل كغّبٮبا

ىهنا أمور: أحدىا أٌف القراءات السبع متواترة عند ا١بمهور، كقيل: بل  مثٌ 
"، كال إبنكار " ك"مصرخيًٌ مشهورة، كال عربة إبنكار ا٤بربٌد قراءة ٞبزة: "كاألرحاـً 

ىم شركائهم". أكالدى  كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتلي   مغاربة النحاة
ففيو نظر؛  ، يٌ ػا تواترىا عن النبأمٌ  ؛عن األئٌمة السبعة ،أهٌنا متواترة :كالتحقيق

فإٌف إسناد األئٌمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، كىي 
استواء الطرفْب كالواسطة، يف  ،م تكمل شركط التواترػل ،نقل الواحد عن الواحد

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ( ا٤برشد الوجيز: ُ)
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كىذا شيء موجود يف كتبهم، كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو 
 .(ُ)«"ا٤برشد الوجيز" إُف شيء من ذلك

قلت: كما أفٌب بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
٘بوز القراءة يف ا٤بهٌذب عن أصحاب الشافعٌي، فقاؿ: قاؿ أصحابنا كغّبىم: ال 

، ألٌف القرآف ال يثبت  الصالة كال غّبىا ابلقراءة الشاٌذة؛ ألهٌنا ليست قرآانن
، له أك جاىً  طه ابلتواتر، كالقراءة الشاٌذة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غّبه، فغالً  إاٌل 

نكر عليو قراءهتا يف الصالة كغّبىا، كقد اتٌفق فقهاء فلو خالف كقرأ ابلشاٌذ، أي 
استتابة من قرأ ابلشواٌذ. كنقل ابن عبد الرٌب إٝباع ا٤بسلمْب على أنٌو بغداد على 

 .(ِ)«صٌلى خلف من يقرأ هباال ٘بوز القراءة ابلشواٌذ، كال يي 
كليست اختياريٌة،  ،ةالثالث: أٌف القراءات توقيفيٌ »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

ر مع اختيار خالفنا ١بماعة منهم الز٨بشرٌم، حيث ظٌنوا أهٌنا اختياريٌة، تدك 
" اب٣بفض؛ كمثل كاجتهاد البلغاء. كرٌد على ٞبزة قراءة: "كاألرحاـً  ،الفصحاء

أكا ٞبزة يف قراءتو: كي عن أيب زيد كاألصمعٌي كيعقوب ا٢بضرمٌي أف خطٌ حي  ما
" بكسر الياء ا٤بشٌددة، ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو "كما أنتم ٗبصرخيًٌ 

م الراء دغى م". كقاؿ الزٌجاج: إنٌو خطأ فاحش؛ كال تي كالراء عند الالـ يف: "يغفل  
م الزائد يف دغى ألٌف الراء حرؼ مكٌرر، كال يي  ؛" بكذاِف  رٍ : "مي يف الالـ إذا قلتى 

دغمت الالـ يف الناقص لإلخالؿ بو؛ فأٌما الالـ فيجوز إدغامو يف الراء، كلو أي 
 . (ّ)«. كىذا ٙباميله...تهىلـز التكرير من الراء. كىذا إٝباع النحوٌيْب. ان ،الراء

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ّّّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ِِّ-ُِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ما لً  ؛كعن اإلماـ أٞبد بن حنبل أنٌو كره قراءة ٞبزة»كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
 .(ُ)«ما كرىهالى  ،فيها من طوؿ ا٤بٌد كغّبه، فقاؿ: ال تعجبِب، كلو كانت متواترة

ق عليها طلً أي  ،ركن من ىذه األركاف الثالثة كمٌب اختلٌ »كقاؿ ابن ا١بزرٌم: 
 ؛ن ىو أكرب منهمأـ عمٌ  ،أك ابطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأك شاذٌ  ،ضعيفة

 .(ِ)«...من السلف كا٣بلف ،ة التحقيقىذا ىو الصحيح عند أئمٌ 

                                                           
 .َِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ٗ/ُ: لنشر يف القراءات العشر( اِ)
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 مفّضريًـً القرآن الكريم، وجفضيراث الـالفروق بي

 
صحيحة، كال سٌيما تفسّبات الغالة؛  ا٤بفٌسرين ليست كٌل تفسّبات

 كليست كٌل مباحث علم التفسّب صحيحة قطعٌية، كال سٌيما ا٤بباحث ا٣بالفٌية.
كا٤بقصود ىنا التنبيو على مثار االختالؼ يف التفسّب، »قاؿ ابن تيمٌية: 

الٍب دعت أىلها إُف أف حرٌفوا الكلم عن  ،كأٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة
ريد بو، كأتٌكلوه على غّب أتكيلو، بغّب ما أي  ، مواضعو، كفٌسركا كالـ هللا كرسولو

كأنٌو ا٢بٌق، كأف  ،فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه
ث يعرؼ أٌف تفسّب السلف ٱبالف تفسّبىم، كأف يعرؼ أٌف تفسّبىم ٧بدى 

ع، مٌث أف يعرؼ ابلطرؽ ا٤بفٌصلة فساد تفسّبىم، ٗبا نصبو هللا من األدلٌة دى مبت
 .(ُ)«على بياف ا٢بقٌ 

ؼ عرى كال بٌد يف تفسّب القرآف كا٢بديث من أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
م كالمو، فمعرفة العربٌية فهى ما يدٌؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ، ككيف يي 

عْب على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكالمو، ككذلك معرفة ا يي الٍب خوطبنا هبا ٩بٌ 
داللة األلفاظ على ا٤بعآف؛ فإٌف عاٌمة ضالؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإهٌنم 
صاركا ٰبملوف كالـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ِ)«كذلك، كٯبعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ٦بازنا
إحداٮبا: قـو اعتقدكا معآف، مٌث أرادكا ٞبل »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ريده بكالمو ألفاظ القرآف عليها. كالثانية: قـو فٌسركا القرآف ٗبجٌرد ما يسوغ أف يي 

                                                           
 .ُْٗ/٦ُّبموعة الفتاكل:  (ُ)
 .ٖٕ/ٕ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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ؿ منز  ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإُف ال ،من كاف من الناطقْب بلغة العرب، من غّب نظر
ى ػإل ،الذم رأكه، من غّب نظر ،معُبػف راعوا الب بو. فاألٌكلو مخاطى ػعليو، كال

 ،جٌرد اللفظػمن الداللة كالبياف. كاآلخركف راعوا م ،تستحٌقو ألفاظ القرآف ما
 ،ريد بو العريٌب، من غّب نظر إُف ما يصلح للمتكٌلم بوٯبوز عندىم أف يي  كما

كلسياؽ الكالـ. مٌث ىؤالء كثّبنا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك ا٤بعُب يف 
اللغة، كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم، كما أٌف األٌكلْب كثّبنا ما يغلطوف يف 
صٌحة ا٤بعُب الذم فٌسركا بو القرآف، كما يغلط يف ذلك اآلخركف، كإف كاف نظر 

ن إُف اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: اترة األٌكلْب إُف ا٤بعُب أسبق، كنظر اآلخري
 ،ريد بو، كاترة ٰبملونو على ما َف يدٌؿ عليوكأي  ،يسلبوف لفظ القرآف ما دٌؿ عليو

، رى كَف يػي  د بو، كيف كال األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من ا٤بعُب ابطالن
يف الدليل،  فيكوف خطؤىم يف الدليل كا٤بدلوؿ، كقد يكوف حقًّا، فيكوف خطؤىم

 . (ُ)«ال يف ا٤بدلوؿ
ككثّب منهم إ٭ٌبا ينظر من تفسّب القرآف كا٢بديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيتأٌكؿ أتكيالهتم، فالنصوص الٍب توافقهم  ،فيما يقولو موافقوه على ا٤بذىب
ٰبتٌجوف هبا، كالٍب ٚبالفهم يتأٌكلوهنا، ككثّب منهم َف يكن عمدهتم يف نفس األمر 

 . (ِ)«نٌص أصالن  اتٌباع
فما قالو الناس من األقواؿ ا٤بختلفة يف تفسّب »ة أيضنا: كقاؿ ابن تيميٌ 

دكف قوؿ، بال علم، كال يكٌذب  ،القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يصٌدؽ بقوؿ
ريد  إذا عرؼ ا٢بٌق الذم أي كن إاٌل يط بعلمو، كىذا ال ٲبي بشيء منها، إاٌل أف ٰبي 

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،ابطل، فيكٌذب ابلباطلابآلية، فيعلم أٌف ما سواه 
حط بشيء منها علمنا، فال ٯبوز لو التكذيب بشيء ػم يعرؼ معناىا، كَف يي ػل

منها، مع أٌف األقواؿ ا٤بتناقضة بعضها ابطل قطعنا، كيكوف حينئذ ا٤بكٌذب 
، كفساد ابلقرآف كا٤بكٌذب ابألقواؿ ا٤بتناقضة، كا٤بكٌذب اب٢بٌق كا٤بكٌذب ابلباطل

 . (ُ)«الالـز يدٌؿ على فساد ا٤بلزـك
كيف التفسّب من ىذه ا٤بوضوعات قطعة كبّبة، »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 ،يف فضائل سور القرآف ،مثل ا٢بديث الذم يركيو الثعليٌب كالواحدٌم كالز٨بشرمٌ 
 سورة، سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم. كالثعليٌب ىو يف نفسو كاف فيو خّب

 ،من صحيح ،ي كتب التفسّبػكدين، ككاف حاطب ليل، ينقل ما كجد ف
ابلعربٌية؛ لكن ىو أبعد  ،صاحبو كاف أبصر منو كالواحدمٌ  ؛كموضوع ،كضعيف

تفسّبه ٨بتصر من الثعليٌب، لكٌنو صاف  كاتٌباع السلف، كالبغومٌ  ،عن السالمة
ي كتب ػضوعات فمو ػعة. كالعن األحاديث ا٤بوضوعة، كاآلراء ا٤ببتدى  ،تفسّبه

 . (ِ)«التفسّب كثّبة...
ككثّبنا ما يشحن ا٤بفٌسركف تفاسّبىم من »كقاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

ذلك اإلعراب، بعلل النحو، كدالئل أصوؿ الفقو، كدالئل أصوؿ الدين، ككٌل 
، كإ٭ٌبا يؤخى ىذا مقر   منا يف علم التفسّب، دكف ذ ذلك مسل  ر يف آتليف ىذه العلـو

عليو، ككذلك أيضنا ذكركا ما ال يصٌح من أسباب نزكؿ، كأحاديث يف استدالؿ 
الفضائل، كحكاايت ال تناسب، كتواريخ إسرائيلٌية، كال ينبغي ذكر ىذا يف علم 

كمن أحاط ٗبعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الَبكيب، كعلم كيفٌية  .التفسّب

                                                           
 .ُِٖ/ُٕ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .َُٗ/ُّ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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كقبحو، فلن ٰبتاج يف فهم تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إُف ٛبييز حسن تركيبها 
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إُف مفٌهم كال معٌلم، كإ٭ٌبا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا 

ينا الكالـ كقد جرٌ  .الذم ذكرانه، فلذلك اختلفت أفهامهم، كتباينت أقوا٥بم
يومنا مع بعض من عاصران، فكاف يزعم أٌف علم التفسّب مضطٌر إُف النقل يف 

و، ابإلسناد إُف ٦باىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم، كأٌف فهم فهم معآف تراكيب
اآلايت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثّبة االختالؼ، 

كنظّب ما ذكره ىذا ا٤بعاصر  .متباينة األكصاؼ، متعارضة ينقض بعضها بعضنا
ار يتكٌلم بتلك اللغة،  صإفرادنا كتركيبنا، حٌٌب  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحدان مثالن لغة الَبُ 

كيتصٌرؼ فيها نثرنا كنظمنا، كيعرض ما تعٌلمو على كالمهم، فيجده مطابقنا 
م عن حجً ؾ، فيي للغتهم، قد شارؾ فيها فصحاءىم، مٌث جاءه كتاب بلساف الَبُ 

الَبكٌي،  اكعن فهم ما تضٌمنو من ا٤بعآف، حٌٌب يسأؿ عن ذلك سنقرن  ،رهتدبُ 
كٌل آية   عٌد من العقالء؟ ككاف ىذا ا٤بعاصر يزعم أفٌ يي ، ترل مثل ىذا اسنجرن  أك

إُف  ،إُف أف كصل ذلك ،عن سلف، ابلسند ،خلفه  نقل فيها التفسّبى 
 .(ُ)«الصحابة...

األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاهتا كثّبة، مآخذ التفسّب لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 
 الضعيف من ا٢بذر ٯبب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :ميموٓفٌ ػال قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثّب. فإنٌو كا٤بوضوع؛ فيو،

 ،مغازمػال أصوؿ: ٥با ليس ،كتب ثالث: يقوؿ ،حنبل بن مدػأح معتي ػس
 هاػأنٌ  الغالب أفٌ  كمراده: أصحابو من ،قوفحقًٌ مي ػال قاؿ كالتفسّب. ،مالحمػكال

                                                           
 .َُْ/ُ( تفسّب البحر ايط: ُ)
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 .(ُ)«ر...ػكثي ذلك من صحٌ  فقد ،كإاٌل  مٌتصلة، ،صحاح ،أسانيد هاػل ليس
 ذلك من صحٌ  الذم: قلتي »بنا على كالـ الزركشٌي: عقًٌ كقاؿ السيوطٌي مي 

ا، قليل  آخر كٌلها، كسأسردىا القٌلة، غاية يػف ،منو مرفوعػال أصل بل جدًّ
 .(ِ)«الكتاب

 يف ريكم ما أكثر أفٌ  كٌلو ىذا من كغرضنا»كقاؿ ٧بٌمد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليو، كشاغل القرآف، على حجاب كثّبه: أك ا٤بأثور، التفسّب
لوف للعقوؿ، ا٤بنٌوًرة لألنفس، الػمزٌكية العالية  عن شاغل ٥بم ا٤بأثور للتفسّب فا٤بفضًٌ

ا، لػها قيمة ال التػي الركاايت، بكثرة القرآف، مقاصد  أفٌ  كما موضوعنا، كال سػػػندن
لْب  .(ّ)«تقٌدـ كما عنو، أخرل صوارؼ ٥بم التفاسّب لسائر ا٤بفضًٌ

 اآلايت أخضع األثرمٌ  التفسّب إفٌ : أقوؿ كأكاد»كقاؿ ٧بٌمد الغزاٌِف: 
  الرسوؿ ألفٌ  الصحيحة؛ يف األسانيد ،طبيعيًّا يكوف قد كىذا. لألحاديث

 يف جاءت الٍب - األحاديث بعض أفٌ  :مشكلةػال لكنٌ  ربٌو؛ عن بْبًٌ مي ػال ىو
 .(ْ)«...السند ضعيفة تكوف - مأثورػابل التفسّب

 قصص يف اجملالس عرائس" الثعليٌب: كتاب إفٌ »كقاؿ صالح ا٣بالدٌم: 
 التفسّب، كتب يف مرجعنا يكوف أف يصلح كال عند العلماء، مرفوض" األنبياء

 ،موضوعة :فيو الٍب ،كالركاايت ،كاألخبار ،ا٢بكاايت كمعظم األنبياء، كقصص
. الباطلة ا٤بردكدة ،اإلسرائيلٌيات عن مأخوذة ر،ػكأساطي ،خرافات كىي كمردكدة،

                                                           
 .ُٔٓ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ِِٖٓ/ٔالقرآف: ( اإلتقاف يف علـو ِ)
 .َُ/ُ( تفسّب القرآف ا٢بكيم: ّ)
 .ُٖٗ( كيف نتعامل مع القرآف: ْ)
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ه الفادم الٍب ، كاألساطّب ،و ضمن ا٣برافاتألنٌ  ؛كمردكد ،ابطله  :منو (ُ)كما أخذى
، من أخطاء ،مجالس"ػي "عرائس الػل القرآفي ما فٍت كتابىو! كال يتحم  مألى 

 .(ِ)«كأابطيل! ،كخرافات
 يف القرآف مع نبقى أف علينا فالواجب»كقاؿ صالح ا٣بالدٌم أيضنا: 

 الٍب ماتا٤ببهى  بعض نبٌْب  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أهبمها  إُف كذىبوا ذلك، يفعلوا مػل ا٤بفٌسرين من كثّبنا كلكنٌ  !عمدن

 هبا كفٌسركا الكالـ، تفٌصل الٍب كاإلسرائيلٌيات تثبت، مػل كالركاايت الٍب األخبار
 .(ّ)«القرآف أهبمها الٍب ماتا٤ببهى  هبا كبٌينوا هللا، كالـ

                                                           
(. كقد رٌد صالح ا٣بالدٌم، على ( ىُ) و اسم مستعار ًلمن أل ف كتاب )ىل القرآف معصـو

 (.القرآف كنقض مطاعن الرىبافىذا الكتاب، بتأليفو كتابو: )
 .ٔٓ-ٓٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ِ)
 .ُٖٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ّ)
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 سولـً القرآن الكريم، ورواياث أصباب الىـالفروق بي

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف، كالكثّب  ،ليست تلك الركاايت بثابتة

ركاايت مكذكبة موضوعة مفَباة،  - عند بعض ا٤بؤلٌفْب -من تلك الركاايت 
ليس أكثر  :لبعض ركاايت أسباب النزكؿ قيمة ٥با. كتصحيح بعض ا٤بؤٌلفْب ال

 فيد الظٌن عند من يركن إليو، كليس تصحيحنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا.من اجتهاد، قد يي 
 ابلركاية كال ٰبٌل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتاب، إاٌل »قاؿ الواحدٌم: 

كالسماع، ٩ٌبن شاىد التنزيل، ككقف على األسباب، كٕبث عن العلم كجٌد يف 
 . (ُ)«د كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار، يف ىذا العلم ابلنارالطالب. كق

، »مٌث قاؿ:  كأٌما اليـو فكٌل أحد ٱبَبع ليآية سببنا، كٱبتلق إفكنا ككذابن
 . (ِ)«ملقينا زمامو إُف ا١بهالة، غّب مفٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية

النزكؿ أهٌنم كمن عجيب شأف ركاة أسباب »د رشيد رضا: كقاؿ ٧بمٌ 
ٲبزٌقوف الطائفة ا٤بلتئمة من الكالـ اإل٥بٌي، كٯبعلوف القرآف عضْب متفرٌقة، ٗبا 

قة يفٌككوف اآلايت، كيفصلوف بعضها من بعض، كٗبا يفصلوف بْب ا١بمل ا٤بوثى 
، كما ٯبعلوف لكٌل آية من  يف اآلية الواحدة، فيجعلوف لكٌل ٝبلة سببنا مستقالًّ

انظر ىذه اآلايت ٘بد إعجازىا  .ة كاحدة سببنا مستقالًّ اآلايت الواردة يف مسأل
شعر بو يف ضمن أف مٌهدت لألمر بتحويل القبلة، ما يي  ،يف بالغة األسلوب

حكاية شبهة ا٤بعَبضْب، الٍب ستقع منهم، كبتوىْب ىذه الشبهة إبسنادىا إُف 
 السفهاء من الناس، كإيرادىا ٦بملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر

                                                           
 .ٔٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ُ)
 .ٖٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ِ)
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ىداية الصراط ا٤بستقيم، الذم ال التواء فيو، كال اعوجاج، كال تفريط عند 
سالكيو، كال إفراط، كبذكر مكانة ىذه األٌمة بدينها، كاعتدا٥با يف ٝبيع أمرىا، 

يف جعل القبلة األكُف قبلة، مٌث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف  ،كببياف ا٢بكمة
يٌدعوف اإلٲباف، عن دينهم؛ افتتاانن من ارتداد بعض من  ،عٌما سيكوف ،اإلخبار

حٌٌب ال يعظم  ؛يف سياؽ بياف ا٢بكمة ،ابلتحويل، كجهالن ابألمر، إذ أكرد ا٣برب
 ،م عليهمعلى غّب ا٤بنعى  ،كا٤بؤمنْب، كببياف أٌف ا٤بسألة كبّبة ،على النيبٌ  ،كقعو

٤بسائل، ٗبعرفة دالئل ا ،اب٥بداية اإل٥بٌية، الٍب سبق ذكرىا، كىي اإلٲباف الكامل
،  الثابتْب على اتٌباع الرسوؿ ،كحكم األحكاـ، مٌث بتبشّب ا٤بؤمنْب ا٤بهتدين

إباثبة هللا إاٌيىم، برأفتو كرٞبتو، كفضلو كإحسانو. كبعد ىذا كٌلو أمره ابلتحٌوؿ 
 -أمرنا صرٰبنا، كما سيأيت يف تفسّب بقٌية اآلايت. أفيصٌح يف مثل ىذا السياؽ 

قاؿ: إٌف  فنا، كيي تػى فنا، نػي تػى ل نػي عى و، كٯبي قى ثػي أف نفٌك كي  - و ببعضق بعض ٝبلو كآايتا٤بوثى 
ٝبلة منو نزلت ٢بادثة حدثت، أك كلمة قيلت، كإف أٌدل ذلك إُف قلب  كلٌ 

، كجعل آايت التمهيد متأٌخرة يف النزكؿ  الوضع، كجعل األٌكؿ آخرنا، كاآلخر أٌكالن
القرآف عضْب؛ ألجل أبف ٪بعل  ،عن آايت ا٤بقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين

رؼ من اتريخ عي  كإف قيل: إٌف إسناد بعضها قوٌم، ٕبسب ما ،كيتركاايت ري 
 . (ُ)«؟!الراكين
زكؿ ػػباب نػػبتطٌلب أس ،مفٌسرينػن الػر مػػػع كثيػػكلأي »كقاؿ ابن عاشور:  

نزلت ألجلها؛ لبياف  - من القرآف -ركل أٌف آايت يي  ،القرآف، كىي حوادث آم
 ،ي ذلك، كأكثركاػحو ذلك، كأغربوا فػأك ٢بكايتها، أك إنكارىا، أك ن ،حكمها

نزلت على  - من القرآف -وىم الناس أٌف كٌل آية ى كاد بعضهم، أف يي ػحتٌ 

                                                           
 .ُُ/ِ( تفسّب القرآف ا٢بكيم: ُ)
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 - ي بعض آم القرآفػف -جد ػا نػما ذكركا. بيد أنٌ ػب ،ى رفعوا الثقةػسبب، كحتٌ 
 ،أسباابن  - لبعض اآلم -جد ػها، كنػى نزكلػالٍب دعت إل ،ى األسبابػإشارة إل

ر أسباب نزكؿ ػػػثبتت ابلنقل، دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل، فكاف أم
كإرساؿ حبلو  - كاإلسراؼ، ككاف يف غٌض النظر عنو ،القصد رنا بْبػػقرآف دائال

ى خوض ػإل ،يػػرآف. فذلك الذم دعانػػػم القػػي فهػر عظيم، فػػػخط - على غاربو
 ،محيصوػى تػإل ،اجةػحػٌدة الػػػػػور شػػػر؛ لظهػػػمقٌدمات التفسي يػف ،ىذا الغرض

عند عركض تلك  ،كلالستغناء عن إعادة الكالـ عليو ر،ػػاء التفسيػػػػنػػي أثػف
ها. كأان عاذر ػجمع شتاتػي ،رأاين  - ي ذلكػف -مٌدخر ما أراه  رػمسائل، غيػال
ن ػػٌل مػػػك  أبفٌ  - فاستكثركا منها - باب النزكؿػي أسػف ،واػػالذين أٌلف ،متقٌدمْبػال

ع فيو، حٌبة التوسُ ػمتلكو مػت ،عر مشبى ػغي ،يف موضوع ،كتاب يتصٌدل لتأليف
ا ػػػمػو، فّبضى بػػػػسفى ٌد نػى مً ػو، كيي ػػػسبى ذكي قػى ليي  ؛ن ملتقطاتوػػػم ،تزيدػػفال ينفٌك يس

ر ىٌياب ػغي ."ي من حديثك، اي سعدػزدن"د، رضى الصٌب ابلوعد، كيقوؿ: ػػػجػي
ب؛ ػػلك القلػػإذا امت ،عػػػػأف الولػػػػػك شػاذر، ككذلػػػذرة عػػػػمتطٌلب مع لعاذؿ، كال

 ،مفٌسرين، الذين تلٌقفوا الركاايت الضعيفة، فأثبتوىاػأساطْب ال أعذر ي الػٌ كلكن
م ينٌبهوا على مراتبها، قٌوة كضعفنا، حٌٌب أكٮبوا كثّبنا من الناس أٌف ػي كتبهم، كلػف

القرآف ال تنزؿ آايتو، إاٌل ألجل حوادث تدعو إليها، كبئس ىذا الوىم؛ فإٌف 
بو صالح األٌمة، يف أصناؼ الصالح، فال يتوٌقف  القرآف جاء ىاداين إُف ما

ى تشريع األحكاـ. نعم إٌف العلماء ػالداعية إل ،حوادثػنزكلو على حدكث ال
طائفة شاٌذة، اٌدعت  ، إاٌل "سبب النزكؿ ال ٱبٌصص إفٌ "توٌجسوا منها، فقالوا: 

ما التخصيص هبا، كلو أٌف أسباب النزكؿ كانت كٌلها متعٌلقة آبايت عاٌمة، لى 
وا: ػػػػن قالػحي ،وؿػػػػػػػة األصػد أراحنا أئمٌ ػػػػػدخل من ذلك ضٌر على عمومها؛ إذ ق

ها ػراـ ركات ،باابن كثّبةػػخصوص السبب"، كلكٌن أسػب ال ،ظػػػرة بعمـو اللفػػػ"العب
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ـٌ، أك تقييد مطلق، أك إلػراد، من تػػن مػتعيي حمل، فتلك ػجاء إُف مػخصيص عا
ي التفسّب، قبل التنبيو على ضعفها، أك ػأماـ معان ،ىي الٍب قد تقف عرضة

 . (ُ)«أتكيلها
 الٍب التارٱبٌية، األخطاء ىذه نظائر استعرضنا كلو» كقاؿ صبحٌي الصاٌف:

لت ، ٞبي  بنا لطاؿ ينطق، َف ٗبا القرآفى  كأنطقت النزكؿ، أسباب على ٞبالن
 السرٌ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزىا كإ٭ٌبا التجواؿ، بنا كامتدٌ  االستعراض،

 بدٌ  ال أف العلماء أكثر ظىنُ  -نظران  يف - فهو األخطاء، ىذه كراء الكامن،
 أسباهبا معها ديفنت الٍب ا٤باضية، األمم كقائع يف حٌٌب  نزكؿ، سبب من آية لكلٌ 

 سبب التماس لزامنا كاف فإف كعواقبها؛ مقٌدماهتا رموسها يف كطيويت كنتائجها،
 من أكانوا سواء الكرٔف، الرسوؿ عهد على ابألحياء، متعٌلقنا فليكن ٥با، نزكؿ

 . (ِ)«الكتاب أىل من أـ ا٤بشركْب، من أـ ا٤بؤمنْب،
 ا٣بلط، ىذا بعض عن النظر غضضنا كإذا»كقاؿ صبحٌي الصاٌف أيضنا:  

 أسباب يف ا٤باضية، الوقائع إبدراج ا٤بفٌسرين، مبالغة من الناشئ ا٤بقصود، غّب
 األسباب، هبذه ا٤بتعٌلقة الركاايت، صيغ يف أخرل، عقبات كاجهنا النزكؿ،
 األحواؿ، ٝبيع يف النزكؿ، سبب يف بياف نصًّا، الصحيحة الراكم عبارة فليست

 .(ّ)«...كسواه السبب، ٰبتمل ما كفيها الواضح، النصٌ  فيها بل

                                                           
 .ْٔ/ُ( تفسّب التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُّٗ( مباحث يف علـو القرآف: ِ)
 .ُِْ-ُُْ( مباحث يف علـو القرآف: ّ)
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أقوال الىاسخ والـالفروق بي  ميضوخـً القرآن الكريم، و

 
ليست تلك األقواؿ بثابتة ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف؛ بل إٌف 

 أكثر تلك األقواؿ عند بعض ا٤بؤٌلفْب: متعارضة، أك ضعيفة، فال قيمة ٥با.
قد يكوف من  - النسخيف  -كتصحيح بعض ا٤بؤٌلفْب لبعض األقواؿ 

قبيل االجتهاد، فهو ليس تصحيحنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا، فإٌف اختالؼ ا٤بؤٌلفْب 
 كاضح كٌل الوضوح. - يف مسألة النسخ، كمواضعو، كركاايتو -القدامى 

من ساءلكم عن بياف  :فالتقدير ،قيل: ا٣بطاب لليهود»قاؿ ابن ا١بوزٌم: 
 :قاؿ لكم، فعلى ىذاٗبا ٙبٌبوف أف يي  كٌلموىم  :فاصدقوه، كقيل: أم ، ٧بٌمد

اآلية ٧بكمة. كقيل: ا٤براد بذلك مساىلة ا٤بشركْب يف دعائهم إُف اإلسالـ، 
ـٌ،  (الناس)؛ ألٌف لفظ عده فاآلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف. كفيو بي  عا

 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار ٰبتاج إُف دليل
سوخة آبية السيف، كليس زعم قـو أهٌنا من»كقاؿ ابن ا١بوزٌم أيضنا: 

و َف أيمر ابلعفو، مطلقنا، بل إُف غاية، كمثل ىذا ال يدخل يف بصحيح؛ ألنٌ 
 . (ِ)«ا٤بنسوخ

قاؿ بعضهم: ىذا يقتضي نوع مساىلة »كقاؿ ابن ا١بوزٌم أيضنا: 
ألٌف من شرطها التنايف، كال تنايف،  ؛سخ آبية السيف. كىو بعيدار، مٌث ني الكفٌ 

 . (ّ)«كأيضنا فإنٌو خرب

                                                           
 .ُٓ( ا٤بصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( ا٤بصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ِ)
 .ُٔ( ا٤بصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ّ)
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وقعوا فتنة، قيل: ا٤براد ابآلية اتٌقاء ا٤بشركْب أف يي »كقاؿ ابن ا١بوزٌم أيضنا: 
سخ ذلك آبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، مٌث ني وجب القتل، فالفي أك ما يي 

عتقد، إذا أكرىوا ا٤بؤمنْب على الكفر ابلقوؿ، الذم ال يي  ،كإ٭ٌبا ا٤براد جواز تقواىم
 . (ُ)«غّب منسوخ كىذا ا٢بكم ابؽو 

ا٤بسألة الثانية: قاؿ بعضهم: ىذه اآلية منسوخة »كقاؿ الفخر الرازٌم: 
مذكور  (ِ)آبية السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف قولو: ﴿مثي  ذىٍرىيٍم يف خىٍوًضًهٍم يػىٍلعىبيوفى﴾

ألجل التهديد، كذلك ال ينايف حصوؿ ا٤بقاتلة، فلم يكن كركد اآلية الداٌلة على 
 . (ّ)«ة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية، فلم ٰبصل النسخ فيوكجوب ا٤بقاتل

قاؿ مقاتل كالكليٌب: ىذه اآلية منسوخة آبية »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا ٢بكم ا٤بنسوخ، كمدلوؿ 

الثواب كالعقاب، ىذه اآلية اختصاص كٌل كاحد أبفعالو، كبثمرات أفعالو من 
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ، فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه 

 . (ْ)«اآلية، فكاف القوؿ ابلنسخ ابطالن 
جٌرد ػل معى ز أف ٯبي ػجي ػم يػل ،كلو كاف من أخبار اآلحاد»كقاؿ ابن تيمٌية: 

ا من القرآف فلم يثبت أٌف شيئن  ،جملةػخرب غّب معلـو الصٌحة انسخنا للقرآف. كابل
 .(ٓ)«سخ بسٌنة، بال قرآفني 

                                                           
 .ِِ( ا٤بصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٗ( األنعاـ: ِ)
 .ْٖ/ُّ( التفسّب الكبّب: ّ)
 .َُْ/ُٕ( التفسّب الكبّب: ْ)
 .ُِٖ/َِ( ٦بموعة الفتاكل: ٓ)
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كبعض ا٤بفٌسرين يقوؿ: ىذه اآلية منسوخة آبية »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
السيف، كىذا يتوٌجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي 

م تتعٌرض لذلك ىنا، ػكيف، كاآلية ل  ؛منسوخنا، ليس ٝبيع أنواع الصرب منسوخة
مر كال إثبات؟! بل الصرب كاجب ٢بكم هللا، ما زاؿ كاجبنا، كإذا أي ال بنفي، 

بتلى من قتا٥بم ٗبا ىو أعظم من  اب١بهاد، فعليو أيضنا أف يصرب ٢بكم هللا، فإنٌو يي 
مر لي بو يـو أحد كا٣بندؽ، كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أي كالمهم، كما ابتي 

 . (ُ)«بو من ا١بهاد
ا؛ ألٌف النسخ ال يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:   ،صار إليوكىذا ضعيف جدًّ

 . (ِ)«بيقْب؛ كأٌما ابلظٌن، فال يثبت النسخ إاٌل 
كقد غلط يف السورة خالئق، كظٌنوا أهٌنا منسوخة آبية »كقاؿ ابن القٌيم: 

السيف؛ العتقادىم أٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ٥بم على دينهم، كظٌن آخركف 
على دينهم، كىم أىل الكتاب، ككال القولْب غلط ٌركف، قى أهٌنا ٨بصوصة ٗبن يػي 

٧بض، فال نسخ يف السورة، كال ٚبصيص، بل ىي ٧بكمة، عمومها نٌص 
٧بفوظ، كىي من السور الٍب يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموهنا، فإٌف أحكاـ 

 . (ّ)«يستحيل دخوؿ النسخ فيو - الٍب اتٌفقت عليو دعوة الرسل - التوحيد
 ا٤بكل ف؛ على ثبتت إذا األحكاـ أفٌ  كىو آخر، وككج»كقاؿ الشاطيٌب: 

 أٌكالن  ا٤بكل ف على ثبوهتا ألفٌ  ٧بق ق؛ أبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ فاٌدعاء
 اقًٌقوف أٝبع كلذلك ٧بق ق، ٗبعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوهتا العلم بعد فرفعها ٧بق ق؛

                                                           
 .ُٓٗ/ٖ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٔ/ُِ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ُ( بدائع الفوائد: ّ)
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 بو للمقطوع رفعه  ألنٌو ا٤بتواتر؛ ا٣برب كال القرآف، ينسخ ال الواحد خرب أفٌ  على
 نسخو، (ُ)يدعي ا٤بٌكٌية األحكاـ من كاف ما أفٌ  فاقتضى ىذا اب٤بظنوف؛

 ا١بمع كنٲبي  ال ٕبيث ابلنسخ، قاطع مع إاٌل  فيو، الدعول تلك قبوؿ ينبغي ال
 األحكاـ سائر يف يقاؿ .. كىكذا.فيهما اإلحكاـ دعول كال الدليلْب، بْب

 .(ِ)«مدنٌية أك كانت، مٌكٌية
ن ػػػػم ،رػػػػو كثيػػػػج بػػػػػهػا لػػػػف مػػن ضعػٌ ق تبيػػهذا التحقيػكب»كقاؿ الزركشٌي: 

أهٌنا منسوخة آبية السيف، كليست   - يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف -مفٌسرين ػال
 أمر كرد ٯبب امتثالو، يف كقت ما،، ٗبعُب أٌف كٌل ػػإسى نٍ مي ػكذلك، بل ىي من ال

إُف حكم آخر، كليس  ،وجب ذلك ا٢بكم، مٌث ينتقل ابنتقاؿ تلك العٌلةلعٌلة تي 
ا  . (ّ)«بنسخ، إ٭ٌبا النسخ اإلزالة، حٌٌب ال ٯبوز امتثالو أبدن

ألٌف القرآف انسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
، كىو قليل، بٌْب    هللاأييت بعده انسخ لو، كما فيو من انسخ كمنسوخ، فمعلـو
ي ػف ،انسخو عند منسوخو، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ، كالعٌدة كالفرار

حٌقق علمنا ابلنسخ، علم أٌف غالب ػر ذلك، فمن تػػحوه، كأٌما غيػجهاد كنػال
ٌق ػػػي حػل فػػبيػػل، كالسػػمجمػحكم الػا يرجع لبياف الػػػ، كمنو مإسى نٍ مي ػمن ال ،ذلك

 - ٌدعى نسخو ابلسٌنةٌما يي ػم ،السٌنة، ككٌل ما يف القرآفاآلتية ابلفاحشة، فبٌينتو 
م القرآف، كقاؿ سبحانو: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى ػػحكػاف لػػػفهو بي - عند من يراه

                                                           
 ( كذا يف ا٤بطبوع، كالصواب: )ييد عى(.ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( ا٤بوافقات: ِ)
 .ِْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ى لًلن اًس﴾ لًتػيبػىْبًٌ
فليس بنسخ؛  ،على ما ظٌنو كثّب من ا٤بفٌسرين ،، كأٌما ابلقرآف(ُ)

لوقت ا٢باجة، أك خطاب قد  ،ر بيانوخًٌ ل أي جمى ػمي  كأتخّب، أك ،(ِ)كإ٭ٌبا ىو نسأ
، أك حكم عاـٌ  ،حاؿ بينو  كبْب أٌكلو خطاب غّبه، أك ٨بصوص من عمـو

ي معُب. كأنواع ا٣بطاب كثّبة، فظٌنوا ذلك ػف ،مداخلة معُبػخاٌص، أك لػل
نسخنا، كليس بو، كأنٌو الكتاب ا٤بهيمن على غّبه، كىو يف نفسو متعاضد، كقد 

 . (ّ)«هللا حفظوتوٌُف 
 ،جٌسدتػت -هللا  مع -حقًّا  األدب إساءة لكنٌ »كقاؿ صبحٌي الصاٌف: 

 مػػػرغ كا٤بنسوخ، ابلناسخ القوؿ من ،اإلكثار يػف النسخ، أصحاب تساىيل يػف
 رب،ػػأق اءػػػػاإلنس ىػإل وػػى :كالتأكيل ،ثػػػابلبح ،يواجهونو ما أبفٌ  ،يٌ ػاليقين علمهم

 ببو،ػػػس زاؿ مٌ ػث لسبب، بو؛ أيمر ما منسوخػال يػف سلكوا ألصق. فقد وػكب
 ،(ْ)هللا لقاء وفػػػللذين يرج رة،ػمغفػكابل ،رػابلصب كالقٌلة، ،الضعف حْب رػػػػػكاألم

 من ضرب ىو ماػكإنٌ  شيء؛ يػف ،النسخ من ىذا كليس السيف، آبية نسخو مٌ ػث
 .(ٓ)«حاجةػال كقت ىػإل ،البياف رػكأتخي الن ٍسء،

 - الدعوة اتػػػػآي نػػػػم - ةػػ( آيَُِ) أبفٌ  مػػػكالزع»كقاؿ ٧بٌمد الغزاٌِف: 
 - مسلمةػال جماىّبػال أفٌ  على دٌلت غريبة، ماقةػح ىو :السيف آبية ،نيسخت

 هبذا كنسوا القرآف، جهلوا -حضارتنا  يف ،العلميٌ  أك ،العقليٌ  التخٌلف أاٌيـ يػف
                                                           

 .ْْ( النحل: ُ)
 ذا يف ا٤بطبوع، كالصواب: )نىٍسء(، هبمزة على السطر، بال ألف؛ لسكوف ما قبلها.( كِ)
 .ْْ-ّْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
( كذا يف ا٤بطبوع، كالصواب: )ال يرجوف(. قاؿ تعاُف: ﴿قيٍل لًل ًذينى آمىنيوا يػىٍغًفريكا لًل ًذينى الى ْ)

انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]ا١باثية:  ـى اَّللً  لًيىٍجزًمى قػىٍومنا ٗبىا كى  [.ُْيػىٍرجيوفى أىاي 
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ٓ)
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 ماذجػن يضعوف ككيف الدعوة، حرٌكوفػي ككيف هللا، إُف يدعوف كيف جهلػال
 اإلسالمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. حسنػال للعرض ،حسنة

 ىو السيف أفٌ  ظين   رسالتها، أداء عن - كثّبة أاٌيـ يف - الدعوة ىذه ككقوؼ
 أك -النسخ  فقٌصة. العقالء ابتٌفاؽ ،ابطل كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اآلايت، بعض بتحنيط ا٢بكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن ،لتعيطًٌ  إهٌنا ييقاؿ: أف مكنػي ي آية، أبدن
الذم  ىو حكيمػال لكنٌ  تعمل، أف مكنػي ي آية كلٌ .. ابطل ىذا.. موتػابل عليها
 ،القرآف آايت تيوز ع كبذلك اآلية، فيها تعمل أف مكنػي ي يػالت ،الظركؼ يعرؼ
 .(ُ)«حسنةػال موعظةػكال ،حكمةػابل ،رػػالبش أحواؿ على

تفاسّب  بعد مراجعة مئات ا٤براجع ا٤بعتمدة، من»كقاؿ مصطفى الز٤بٌي: 
القرآف، كا٢بديث الشريف، كشركحو، ككتب أصوؿ الفقو، كا٤بؤٌلفات القدٲبة 

قرآنٌية، أك سٌنة من آية  -كا٢بديثة، بشأف النسخ يف القرآف: َف أجد دليالن قطعيًّا 
ٌتاب الوحي، البالغ عددىم أكثر نبويٌة متواترة، أك إٝباع الصحابة، أك أقواؿ كي 

يدٌؿ على نسخ آية معٌينة آبية أخرل، أك بسٌنة متواترة.  -من أربعْب صحابيًّا 
جنا من أخبار فنا فيو، مستنتى ليس إاٌل دليالن ظنٌػيًّا ٨بتلى  -كقيل  -فكٌل ما كيتب 

االجتهادات الشخصٌية، أك الدالالت الظنٌػٌية للنصوص. فقد أٝبع اآلحاد، أك 
. على أٌف ما ثبت ابليقْب ال يزكؿ إاٌل ابليقْب -قدٲبنا كحديثنا  -علماء اإلسالـ 

كىناؾ أسباب أخرل كثّبة، أييت بيانػها، كتفصيلها، كدعمها، أبدٌلة نقلٌية، 
 .(ِ)«كعقلٌية، إبذف العلٌي العظيم...

                                                           
 .ْٖ: ( كيف نتعامل مع القرآفُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)
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 ،حكمػي الػف ،منسوخةػكعدد اآلايت ال»لز٤بٌي أيضنا: كقاؿ مصطفى ا
عند ابن ا١بوزٌم،  ،( آيةِْٕمصاحف: )ػي الػدكف التالكة، كىي تيقرىأ ف

ي جعفر النٌحاس، ػعند أب ،( آيةُّْعند ابن سالمة، ك) ،( آيةُِّك)
( آية، كرٌد َِيف ) ،القاىر البغدادٌم. كحصرىا السيوطيٌ  عبد عند ،( آيةٔٔك)

 ،، كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة"الشيخ ٧بٌمد ا٣بضرمٌ " ،م األصوِفٌ ػعليو العال
موسى جواد "مس آايت، كأثبت األستاذ ػي خػف ،منها، كحصرىا مصطفى زيد

 ،ة العقلٌيةػػابألدلٌ  -د أثبتنا ػػػخمس. كقػعدـ صٌحة نسخ تلك اآلايت ال "عفانة
عدـ  -رآف" ػػػػي القػخ فػػػػع غموض النسػػػػلرف افػػػػا: "التبيػػابنػػتػػي كػف ،كالنقلٌية

 .(ُ)«ي القرآف الكرٔفػف ،منسوخة ،دةػػػػكاح ،ة قرآنٌيةػػػود آيػػػػكج

                                                           
 .َّْ-ِْٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو ا١بديد: ُ)
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ّي والـً القرآن الكريم، ورواياث الـالفروق بي
ّ
 مدوّي ـمك

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف؛ كليست   ،ليست تلك الركاايت بثابتة

كٌل آراء ا٤بؤلٌفْب يف ىذه ا٤بسألة صحيحة قطعٌية، بل ىي اجتهادات، قد 
 طئوف، كإف كانت يف عمومها صحيحة.صيب أصحاهبا، كقد ٱبي يي 

 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»قاؿ أبو بكر الباقالٌٓف:  
، القرآف من عليو نزؿ ما على لصحابتو نص   قد الرسوؿ أفٌ  ا١بملة  نزؿ كما أٌكالن

 ظاىرنا ذلك، يف قوؿه  منو كاف كال مدنٌيو، كسائر مٌكٌيو، ٝبيع كعلى آخرنا، منو
 من أيضنا جعلو كال بو، كالتدُينى  و،حفظى  األٌمةى  ألـز كال التأكيل، ٰبتمل ال جليًّا،
 على كحركفو، كلماتو كترتيبى  القرآف، سور نٍظمى  ألزمهم أنٌو كما دينهم، نوافل
، كحدٌ  ٨بصوص، كجو  كالعدكؿ تغيّبه، من كمنعهم لزكمو، عليهم أخذ مرسـو
 كما يكن، َف ما نقل ٯبب ككيف عنو، ذلك نقلي  كينتشر يظهر أف ٯبب لػم: عنو
 ذلك كاف كإذا! كانتشاره ظهوره، كجوب عن فضالن  بو، كاإلخبار لو، أصل ال

 ما: قالوا فإف .تموهمػتوىٌ  ما كزكاؿ عنو، سألتم ما سقوطي  ابف فقد كذلك،
 من عليو ما أينزًؿ أٌكؿ ًذكر على نص   الرسوؿ من يكن لػم أنٌو على الدليل

 كيىٍدعيهم ذلك، األٌمة ًعٍلمى  ييلزًـ مػل كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،
 العلم كإلزامهم ككلماهتا، ،السور آايت ترتيب على ،نٌصو حسب معرفتو، إُف
 على الدليل: ٥بم تالكهتا؟ قيل يف عليو كنص   شرعو، الذم ا٤بنهج كلزـك هبا،

 كفرضيو ،سواءن  كقع قد على األمرين ونصٌ  ككاف ،تٌدعوف كما كاف لو وأنٌ  ذلك
 نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب ، معتدالن متماثالن  حصوالن  حصل قد ةاألمٌ  على ٥بما

 ،عليو ا٤بنصوص خالف من كأتثيمي  ،كعلميهم بو لو، ةاألمٌ  كًحفظي  ،هكظهوري  ،ذلك
 كٯبرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة عن ،الواجب عن عدؿى  مىن كٚبطئةي  ذلك، يف
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 للقرآف حفظو  من ،عليو أمريىم جرل حسب ما على كٚبطئتو ذلك يف أمريىم
 حفظىهم أكجب ما كجو كعلى آايتو ككلماتو، كترتيب ،نظمو كمعرفة نفسو،
 يف منها ييفعىل كما ا،رن كمتأخًٌ  منها امن يكوف متقدًٌ  أف ٯبب كما ،صلواهتم لَبتيب
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغّب دكف النهار، الليل كيف الليل، دكف النهار

 ذلك يكن مػل امٌ كلى  .اذائعن  اشائعن  اكقوعن  ٥بم عليها النصُ  كقع كالٍب عليهم،
 كرذً  على نص   قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  دٌعً يى  مػكل ،كذلك

 يكن مػكل ًعلمو، فػىٍرضي  اظاىرن  ،اجليًّ  انصًّ  ،كآخره القرآف من عليو أينزؿ ما ؿأكٌ 
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أفٌ  يف اختالؼ لفهاخك  ةاألمٌ  سلف بْب
 قرأ إذا ،فيو للنظر التارؾ أيمث كال عنو، كالسؤاؿ ،علمو عن اإلبطاء يسعي  ا٩بٌ  وكأنٌ 

 هبذه عيًلم: منو يينًقص مػكل ،فيو يزد مػكل ،نظمو يغٌّبه عن مػكل ،كجهو على القرآف
 كآخره، ،ذلك من ،عليو أينزؿ ما ؿأكٌ  على قاطع ،الرسوؿ من نصٌ  ال وأنٌ  ا١بملة
 يدؿُ  ك٩بٌا. حاكلتموه ما بطل ،ذلك ثبت كإذا و،كمدنيٌ  ،ويٌ مكٌ  تفصيل كعلى
 يركف ال - الصحابة من - ذلك يف ا٤بختلفْب أفٌ  قلناه ما صٌحة على أيضنا

 اىمأدٌ  كما ،أنفسهم عن بذلك ربكفٱبي  اإ٭بٌ  بل ، هللا رسوؿ عن فيو اختالفهم
 عن ،ذلك يف همبعضي  ركل كإف ؛رػػاألم بظاىر ،همػكاستداللي  ،ىماجتهادي  إليو

 للتأكيل ةن كقصٌ  ،٧بتمالن  قوالن  عنو كىٰبي  اكإ٭بٌ  ا،قاطعن  انصًّ  يركه مػل ،اشيئن   النيبٌ 
 أف كال سبيلو، ىذه ما على فاقهماتٌ  ٯبب كليس ،كطريقه  سبيله  عليها ،كالظنوف

 إذا ،امنتشرن  اظاىرن  لاتمً  الكالـ من ىذا الباب يف ،منو ٠بعوه مالً  همنقلي  يكوف
 أراد ا٩بٌ  ىو كال ة،ا٢بجٌ  بو تقـو من ٕبضرة ،انن ا معلى كقوعن  الرسوؿ من يقع مػل كاف

 ،لوبى قً  من كينتشر ،عنو ذاعيي  أف - كاالثنْب ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا إبظهاره، ةا٢بجٌ  كإقامةى  وإذاعتى  كيقصد ،دهكيردٌ  رهيكرٌ  حٌٌب 

ؿ يف أكٌ  ،كمىن بعدىىم ،كقد اختلف الصحابة. قلتموه ا٩بٌ  شيء ٯبب مػل ،كذلك
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  .(ُ)«ها ٧بتملة للتأكيلكلٌ   ،يف ذلك ركاايت كريكيىتٍ  كآخره. ،ما أينزؿ من القرآف
، فإٌف خذ على إطالقو، ففيو نظره إف أي  ،كىذا القوؿ»قاؿ الزركشٌي: ك 

أىيُػهىا  ، كفيها: ﴿ايى (ِ)سورة البقرة مدنٌية، كفيها: ﴿ايى أىيُػهىا الن اسي اٍعبيديكا رىب كيمي﴾
الن  طىيًٌبنا﴾ الن اسي كيليوا ٩ب ا يف اأٍلىٍرًض حىالى

. كسورة النساء مدنٌية، كفيها: ﴿ايى (ّ)
ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم أىيُػهىا الن اسي﴾(ْ)أىيُػهىا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي﴾ . كسورة (ٓ)، كفيها: ﴿ًإٍف يىشى

. فإف أراد (ٔ)حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾ػال
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكي   ؛الغالب ذلك، فهو صحيح مفٌسركف أفٌ ػال

ـٌ، كف أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا﴾.  مٌكٌية: ﴿ايى ػر من السور الػكثي  ػياألكثر، كليس بعا
 . (ٖ)«انتهى

                                                           
 .ُِٗ-ُُٗ/ُالربىاف يف علـو القرآف: كانظر:  ،ِّٗ-ِّٕ/ُ( االنتصار للقرآف: ُ)
 .ُِ( البقرة: ِ)
 .ُٖٔ( البقرة: ّ)
 .ُ( النساء: ْ)
 .ُّّ( النساء: ٓ)
 .ٕٕ( ا٢بٌج: ٔ)
 .ُِٖ/ُا٥بداية إُف بلوغ النهاية:  ( انظر:ٕ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ٖ)
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فين فـً القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي ؤلاعجازـمؤل

 
؛ كلكٌن آراء أصل اإلعجاز، يف كجود ا٤بسلمْبال ٱبتلف اثناف من 

ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا، كثبوت ف ؛كٌلها ٧بٌل اتٌفاؽا٤بؤٌلفْب يف اإلعجاز ليست  
طئوف، صيب أصحاهبا، كقد ٱبي القرآف الكرٔف؛ ألهٌنا عبارة عن اجتهادات، قد يي 

 .ل، كاالٌتكاء على الظنوفف كالتمحُ سٌيما عند التكلُ  كال
يف  نكر أفٌ نكره، ال ني يف ا٢بقيقة ال ني  فاإلعجاز العلميٌ »قاؿ ابن عثيمْب:  

لكن غاُف بعض الناس يف اإلعجاز  ؛رةالقرآف أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة ا٤بتأخٌ 
 فنقوؿ: إفٌ  و كتاب رايضة، كىذا خطأ. رأينا من جعل القرآف كأنٌ ، حٌٌب العلميٌ 

ة على قد تكوف مبنيٌ  ىذه ال تنبغي؛ ألفٌ  ا٤بغاالة يف إثبات اإلعجاز العلميٌ 
 تبٌْب  ة، مثٌ  على ىذه النظريٌ ت ٚبتلف، فإذا جعلنا القرآف داالًّ ت، كالنظرايٌ نظرايٌ 
داللة القرآف صارت خاطئة، كىذه  ة خطأ، معُب ذلك أفٌ ىذه النظريٌ  أفٌ  بعدي 

  .(ُ)«مسألة خطّبة جدًّا
منها  ة كثّبة،كعلميٌ  ،ةكيف القرآف إشارات كونيٌ  ،ىذا»كقاؿ ٧بٌمد قطب: 

، كىي تي حٌٌب  ،م يكشف عنوػكمنها ما ل ،ما كشف عنو العلم ت بدليل ثبً  اليـو
ى لبشر أف و ما كاف يتأتٌ من عند هللا العليم ا٢بكيم، كأنٌ  ،ىذا القرآف قاطع أفٌ 
 العلمٌية، الكشوؼ كراء ،٪برم أف ٫بتاج ال كلكٌنا؛ من عند نفسو ،ينطق بو

 للقرآف، العلميٌ  اإلعجاز إلثبات محدىثْب؛ػال الكيٌتاب بعضي  يصنع كما  ،نى ػالىثي
ا، كشفنا مػػالعل فػػػػكش ٌلمافكي   !لػػبػق نػم ،عنو رآفػػالق حٌدثػت دػػػلق: الواػق جديدن
 مرحلة يف ،زالت ما الكشوؼ ذاهتا ىذه ألفٌ  ذلك؛ نصنع أف حتاجػن ال

                                                           
 . ِٖ/ِٔ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بٌمد بن صاٌف العثيمْب: ُ)
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 نربط أف ٯبوز فال. هنائٌيةن  علمٌيةن  حقيقةن  بعدي  حػييصبً  لػم منها ككثّب اإلثبات،
 يثبت قد الٍب بة،ا٤بتقلًٌ  النظراٌيت هبذه القرآف، يف ،الكونٌية لإلشارات تفسّبان
 ،من الكثرة كالثبوت كالقطع ،دالئل اإلعجاز يف القرآف كألفٌ ؛ الغد يف ،خطؤىا

نا ما زلنا يف حاجة إُف مزيد كأنٌ   ،تٕبيث ال ٫بتاج إُف الركض كراء ىذه النظرايٌ 
بل إشارة  ،ةو حقائق هنائيٌ ا ما أثبتو العلم على أنٌ كيكفينا جدًّ من اإلثبات! 

 .(ُ)«كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز

                                                           
 .ّٕٓ( ركائز اإلٲباف: ُ)
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ت الىبوّيت، وألاحاديثـالفروق بي
ّ
 ً الضى

 
صحيحة،  - الػمنسوبة إلػى النبػٌي  -الػمركيٌة  ليست كٌل األحاديث

لبعض  ،مؤٌلفْبػ. كليس تصحيح بعض ال(موضوعةػاألحاديث ال)سٌيما  كال
  .من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي القطعيٌ :  الػمنسوبة إلػى النبػيٌ األحاديث 

أحاديث كثّبة، اختلفوا يف تصحيحها، كٜبٌة أحاديث صٌححها فثٌمة 
 . بتبديل بعضهم بركاية، كصٌححها آخركف بركاية مغايرة، بزايدة أك بنقيصة، أك

 . نفس األمريف ،بو مقطوعكليس تصحيح ا٢بديث دليالن على أنٌو 
أٌف ا٢بديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإاٌيم  -اعلم »قاؿ ابن الصالح: 

ينقسم إُف صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما ا٢بديث الصحيح: فهو ا٢بديث 
ا٤بسند الذم يٌتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إُف منتهاه، 

. كيف ىذه األكصاؼ اكال يكوف شاذًّا، كال معل   ل، كا٤بنقطع، حَباز عن ا٤برسى الن
ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع أييت كا٤بعضى 
م لو ابلصٌحة، كى . فهذا ىو ا٢بديث الذم ٰبي تبارؾ كتعاُفإف شاء هللا  ،ذكرىا

خالؼ بْب أىل ا٢بديث. كقد ٱبتلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛  بال
ىذه األكصاؼ فيو، أك الختالفهم يف اشَباط بعض ىذه الختالفهم يف كجود 

ل. كمٌب قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل األكصاؼ، كما يف ا٤برسى 
سنده مع سائر األكصاؼ ا٤بذكورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف 
 نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار الٍب أٝبعت

 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

                                                           
 .َٖ-ٕٗ( معرفة أنواع علـو ا٢بديث: ُ)
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كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة يف كٌل اندو، كيف كٌل كادو، 
الكثّبكف، فكانت ىذه الغفلة، كذاؾ التغافل  -أك تغافل  -كغفل عن بطالهنا 

 سببْب من أسباب اال٫براؼ عن ا٢بٌق، كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرٔف.
كاف ٝباىّب أئٌمة السلف يعرفوف صحيح ا٤بنقوؿ   كقد»قاؿ ابن ا١بوزٌم: 

كيستنبطوف علمو، مثٌ  ،من سقيمو، كمعلولو من سليمو، مٌث يستخرجوف حكمو
فقٌلدكىم فيما نقلوا، كأخذكا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدىم

ال يفرٌقوف بْب  ،إُف أف آلت ا٢باؿ إُف خلف ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامالن  ما
م، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال أيخذكف الشيء من معدنو، صحيح كسقي

فالفقيو منهم يقٌلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، كا٤بتعٌبد ينصب ألجل حديث 
ـٌ األحاديث ا٤بنكرة، كيذكر ٥بم ما لو  ال يدرم من سطٌره، كالقاٌص يركم للعوا

ـٌ من عنده يتدارسوف ال باطل، فإذا أنكر شٌم ريح العلم ما ذكره، فخرج العوا
، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخربانػ)قالوا: قد ٠بعنا ىذا ب ،عليهم عاَف

من ا٣بلق ابألحاديث ا٤بوضوعة، كم من لوف قد اصفٌر اب١بوع، ككم ىائم على 
بيح، ككم اترؾ ركاية العلم زعمنا منو كجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 

د، كىو حٌي، ككم م أكالده ابلتزىُ ػوتً يف ذلك، ككم مي  ،٨بالفة النفس، يف ىواىا
 .(ُ)«ال يوفٌيها حٌقها، فهي ال أٌٔف، كال ذات بعل ،ض عن زكجتوعرً مي 

األحاديث الضعيفة،  ا٢بديث ا٤بوضوع شرٌ  اعلم أفٌ »: ابن الصالح كقاؿ
 .(ِ)«كضعو ببياف  مقركانن إاٌل  ،معُب كاف يف أمٌ  ،وحالى  مى لً عى  ،ركايتو ألحد كال ٙبلٌ 
االستقالؿ  - يف ىذه األعصار - فقد تعٌذر: »أيضنا كقاؿ ابن الصالح 

                                                           
 .ٖ/ُ( ا٤بوضوعات: ُ)
 . َُِ( معرفة أنواع علـو ا٢بديث: ِ)
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من ذلك، إاٌل ك٘بد  ،ٗبجٌرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،إبدراؾ الصحيح
شَبط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عرايًّ عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

يف معرفة الصحيح  - كاإلتقاف. فآؿ األمر إذف ،كالضبط ،الصحيح، من ا٢بفظ
يف تصانيفهم ا٤بعتمدة  ،عليو أئٌمة ا٢بديث إُف االعتماد على ما نص   - كا٢بسن

 . (ُ)«من التغيّب كالتحريف - لشهرهتا - ن فيهاا٤بشهورة، الٍب يؤمى 
كالشيخ  ،يٌ ػهمدانػحافظ أبو العالء الػهذا تنازع الػكل»كقاؿ ابن تيمٌية: 

ظ ػحافػر الػػوع؟ فأنكػد حديث موضسنى مي ػي الػل فػ: ىوزمٌ ػػجػرج ابن الػػالف وػأب
ن ػ ػكبي ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسنى مي ػي الػالعالء أف يكوف ف أبو
ا٤بوضوع يف  فإفٌ  ؛ا ابطلة؛ كال منافاة بْب القولْبأهنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

ث بو محدًٌ ػىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل، كإف كاف ال :اصطالح أيب الفرج
 :ي ا٤بوضوعاتػف ،ي كتابوػهذا ركل فػبل غلط فيو؛ كل ،م يتعٌمد الكذبػل

 ،ٌما ذكرهػمن ىذا النوع، كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثّب م ،أحاديث كثّبة
ثبوت بعض ذلك، لكٌن ٌما يقـو دليل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ػكقالوا: إنٌو ليس م

 .(ِ)«ابتٌفاؽ العلماء ،ي ا٤بوضوعات أنٌو ابطلػالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ػف ،على التشديد ،هذا أكثر األئٌمةػقلت: ل»كقاؿ الذىيٌب: 

ي الفضائل كالرقائق، فيقبلوف ػف - صرخُ ػال كٌل الت - رخيص قليالن ػاألحكاـ، كالت
 -موضوعة ػث الػم ركاتو، فإٌف األحاديػػهً ػا اتُ ػػػم اده، الػنػا ضعف إسػػػك مػي ذلػف

ر منها، ػػػللتحذي ؛هاػل يرككنػػها، بػال يلتفتوف إلي - نػػث الشديدة الوىػكاألحادي
ة، خائن ن  على السُ  ها، فهو جافو ػسها، أك غٌطى تبيانها، فمن دل  ػحالػهتك لػكال

                                                           
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو ا٢بديث: ُ)
 .ُٖٕ/ُ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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سلوا أىل  ،جهل، كلكنػر ابلعذى جهل ذلك، فقد يي ػكرسولو. فإف كاف ي ،
 .(ُ)«تعلموف إف كنتم ال ،الذكر

هذا ػم بػعالً  ،م، بل ىو صدكؽيم ٗبتٌػهى عى كما أبو نػي »الذىيٌب أيضنا:  كقاؿ
أعظم من ركايتو لألحاديث  -كهللا يعفو عنو  -، ما أعلم لو ذنبنا الفنٌ 

 .(ِ)«يسكت عن توىيتها مٌ ػيف تواليفو، ث ،ا٤بوضوعة

                                                           
 .َِٓ/ٖ( سّب أعالـ النبالء: ُ)
 .ُْٔ/ُٕ( سّب أعالـ النبالء: ِ)
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ت ـالفروق بي
ّ
 الىبوّيت، وشروح الحديثً الضى

 
صحيحة، كال سٌيما شركح  ا٣باٌصة ابألحاديث: ليست كٌل الشركح

الغالة؛ فإهٌنم قصدكا إُف شرح األحاديث الصحيحة، كغّب الصحيحة، بطريقة 
 ٙبريفٌية؛ لتكوف على كفق أىوائهم.

كاالختالؼ يف الشركح حاصل كثّبنا، حٌٌب عند غّب الغالة؛ ألٌف الشرح  
 لفهم ا٢بديث، كبياف ا٤براد منو. ،من اجتهاد الشارح ليس أكثر

، الذم ثبت صدكره منو، ثبواتن قطعيًّا، ٌي ػكالفرؽ كبّب، بْب كالـ النب 
 كبْب كالـ الشارح، حٌٌب إذا كاف عاًلمنا من العلماء الصا٢بْب.

ككذلك كقع من الذين صٌنفوا يف شرح ا٢بديث كتفسّبه »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«ين، من جنس ما كقع فيما صٌنفوه من شرح القرآف كتفسّبهمن ا٤بتأٌخر 

ككثّب منهم إ٭ٌبا ينظر من تفسّب القرآف كا٢بديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
فيما يقولو موافقوه على ا٤بذىب، فيتأٌكؿ أتكيالهتم، فالنصوص الٍب توافقهم 

عمدهتم يف نفس األمر م يكن ػٰبتٌجوف هبا، كالٍب ٚبالفهم يتأٌكلوهنا، ككثّب منهم ل
 . (ِ)«اتٌباع نٌص أصالن 

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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ت الىبوّيت، ومباحث علوم الحديثـالفروق بي
ّ
 ً الضى

 
قطعٌية، كال سٌيما  اثبتة صحيحة (:حديثػعلـو ال)ث ػليست كٌل مباح

 .(، الٍب امتألت هبا الػمؤل فات الػحديثٌيةخالفٌيةػمباحث الػال) تلك
، أبرزىا: (حديثػعلـو ال)من  ،رةػكثيي مباحث  ػف ،مؤٌلفوفػفقد اختلف ال 

حديث ػالصٌحة ، ك (ِ)نعى نػٍ عى مي ػحديث الػالصٌحة ، ك (ُ)قل  عى مي ػحديث الػصٌحة ال
  .(ْ)لمرسى ػحديث الػالصٌحة ، ك (ّ)نػػػ  نؤى مي ػال

 ،م أحدٮبا على اآلخرػي تقديػفاختلفوا جرح كالتعديل، ك ػي الػكاختلفوا ف
 يف قبوؿ، ك (ٔ)سدلًٌ مي ػكاختلفوا يف قبوؿ ركاية ال .(ٓ)كاحد يف راكو  ،عند اجتماعهما
كاختلفوا يف بعض طرؽ  .(ٖ)عبتدً مي ػ، كيف قبوؿ ركاية ال(ٕ)ا٢باؿركاية ٦بهوؿ 

 .(ٗ)ناكلةمي ػكال ،جادةل، كالوً التحمُ 
ي ػمؤٌلفْب، فػي اختالؼ الػ، فكبّبنا  هذه االختالفات أثرناػي أٌف لػكال ريب ف 

 ي تضعيفها. ػتصحيح األحاديث، كف

                                                           
 .ََُ-ٗٗ( انظر: نزىة النظر: ُ)
 .ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓ( انظر: نزىة النظر: ِ)
 .ِٕ، كشرح ا٤بنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ّ)
 .َُِ-َُُ( انظر: نزىة النظر: ْ)
 .ِٕ، كشرح ا٤بنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ٓ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ٔ)
 .ُِٔ( انظر: نزىة النظر: ٕ)
 .ُِٖ-ُِٕ( انظر: نزىة النظر: ٖ)
 .ُُٔ-ُٗٓنظر: ( نزىة الٗ)
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دّيتـالفروق بي
َ
دّيت، وآلاراء الَعق

َ
 ً ألاحكام الشرعّيت الَعق

 
 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغالة.قى ليست كٌل اآلراء العى 

بل كبعض  - فكثّب من أتباع ا٤بتكٌلمة كا٤بتفلسفة»قاؿ ابن تيمٌية: 
يقبل قوؿ متبوعو فيما  - ا٤بتفٌقهة كا٤بتصٌوفة، بل كبعض أتباع ا٤بلوؾ كالقضاة

كإفساد بعضها،  ،من االعتقادات ا٣بربيٌة، كمن تصحيح بعض ا٤بقاالت ،رب بوٱبي 
 . (ُ)«بعض، بال سلطاف من هللا كذـٌ  ،كبعض القائلْب ،كمدح بعضها

 ،ركالتدبُ  ،ركالتفكُ  ،كاالعتبار ،كهللا قد أمر ابلنظر»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 :كعلمائها ،ةة السنٌ كال أئمٌ  ،ةمن سلف األمٌ  ،عن أحد ؼعرى كال يي  ،ي غّب آيةػف
 ،من النظر ،ٗبا جاءت بو الشريعة ،فقوف على األمرهم متٌ بل كلٌ  ،و أنكر ذلكأنٌ 

 "،ي لفظ "النظرػراؾ فػكلكن كقع اشت ،كغّب ذلك ،ركالتدبُ  ،كاالعتبار ،ركالتفكُ 
من ابطل  ،موفا٤بتكلًٌ م أنكركا ما ابتدعو فإهنٌ  ؛كلفظ "الكالـ" ،االستدالؿ""ك

ـ إلنكار جنس ستلزً إنكار ىذا مي  فاعتقدكا أفٌ  ؛كاستدال٥بم ،ككالمهم ،نظرىم
 :كضعو سٌمي ماكىذا كما أٌف طائفة من أىل الكالـ يي كاالستدالؿ.  ،النظر

هللا بو  سٌمى بو فيو من فساد الدين مامي ػكال ،"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم
ل: قد أنكركا أصوؿ الدين. بطً مي ػقاؿ ال ،كالسٌنة ذلك عليم. فإذا أنكر أىل ا٢بقٌ 

سٌمى أصوؿ الدين، كإ٭ٌبا أنكركا ما ٠بٌاه ىذا: نكركا ما يستحٌق أف يي م يي ػكىم ل
ما أنزؿ هللا هبا من  ،، كىي أ٠باء ٠ٌبوىا ىم كآابؤىم أب٠باء"أصوؿ الدين"

ى  ،سلطاف، فالدين ما شرعو هللا كرسولو كمن ااؿ أف  أصولو كفركعو، كقد بْب 
ى  ر ىذا ػي غيػف ،نا ىذاكما قد بيٌ . دكف أصولو ،فركع الدين يكوف الرسوؿ قد بْب 

                                                           
 .ٕٔ/ُ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
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ة ىذه امٌ ػ. كع"االستدالؿ"ك "،ارػاالعتب"ك "،رػػػالنظ"ظ ػفهكذا لف ؛موضعػال
 . (ُ)«ةم يعتصم ابلكتاب كالسنٌ ػن لا تطرؽ مى إ٭بٌ  ،الضالالت

الذم اثر بْب علماء  ،الكالميٌ جدؿ ػكما كاف ال: »كقاؿ سٌيد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌ ة، إاٌل حوؿ ىذه التعبّبات القرآنيٌ  ،مسلمْبػال

ة ة العربيٌ عند اليهود كالنصارل، عند ٨بالطتها للعقليٌ  ،ةمباحث الالىوتيٌ ػكال
 يف ،أف نقع -حن اليـو ػن -ة الناصعة.. كما كاف لنا ة اإلسالميٌ الصافية، كللعقليٌ 

 . (ِ)«!!بقضااي علم الكالـ ،كٝباؿ القرآف ،د ٝباؿ العقيدةفسً ىذه اآلفة، فني 

                                                           
 .ّٖ/ْ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٓ/ُ :( يف ظالؿ القرآفِ)
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 ً ألاحكام الشرعّيت العملّيت، وآلاراء ألاصولّيتـالفروق بي

 
 الغالة. ، كال سٌيما آراءقطعٌية ليست كٌل اآلراء األصولٌية صحيحة

نوع  - يف كالمها - إاٌل كقع ،طائفة من ا٤بتأٌخرين كقل  »ة: قاؿ ابن تيميٌ  
 - د يف كثّب من ا٤بصٌنفاتوجى غلط؛ لكثرة ما كقع من شبو أىل البدع؛ ك٥بذا يي 

من  - كا٢بديث ،كالتفسّب ،كالزىد ،كالفقو ،كأصوؿ الدين ،يف أصوؿ الفقو
، كالقوؿ  ،يذكر يف األصل العظيم عٌدة أقواؿ كٰبكي من مقاالت الناس ألواانن
ره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ٤با عليو الذم بعث هللا بو رسولو ال يذك

 . (ُ)«الرسوؿ
كمثل ىذا الغلط كقع فيو كثّب من ا٣بائضْب يف »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

كإنكار  .أك التحرٔف ،أك اإلٯباب ،ل العقلأصوؿ الفقو، حيث أنكركا تفاضي 
كأمثا٥بما، لكٌن ا١بمهور  ،كابن عقيل ،ل يف ذلك قوؿ القاضي أيب بكرالتفاضي 

هارٌم، ػحٌمد الرببػي مػحسن التميمٌي، كأبػي الػعلى خالؼ ذلك، كىو قوؿ أب
 .(ِ)«ي ا٣بطٌاب، كغّبىمػي يعلى، كأبػكالقاضي أب

  ل، فإفٌ مى جي ػعلى ال ،مقصود ىنا التنبيوػما الػكإنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  
ي ػكأصوؿ الفقو، بل ف ،أصوؿ الديني ػف ،فةكثّبنا من الناس يقرأ كتبنا مصن  

الذم  ،جد فيها القوؿ ا٤بوافق للكتاب كالسٌنةػحديث، كال يػتفسّب القرآف كال
معقوؿ، ػكصريح ال ،منقوؿػموافق لصحيح الػعليو سلف األٌمة كأئٌمتها، كىو ال

، كٌل منها فيو نوع من الفسادػبل ي ض، فيحار: ما الذم يؤمن كالتناقي  ،جد أقواالن

                                                           
 .ِٖٖ/ٓ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ُّٓ-ُّْ/ٕ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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م ػكالصدؽ؟ إذ ل ،حقٌ ػالذم جاء بو الرسوؿ؟ كما ىو ال  ىذا الباب؟ كمايف ،بو
 .(ُ)«فيما جاء بو الرسوؿ ،ل بو ذلك. كإ٭ٌبا ا٥بدلٰبصٌ  ما  تلك األقواؿيف ٯبد

ا كاف ىو العلم الذم أيكم مٌ علم "أصوؿ الفقو" لى  فإفٌ »كقاؿ الشوكآٌف:  
ٙبرير ا٤بسائل، كتقرير الدالئل، يف أ إليو عند لجى إليو األعالـ، كا٤بلجأ الذم يي 

مة عند كثّب ذ مسل  رة، تؤخى رة، كقواعده ار  غالب األحكاـ، ككانت مسائلو ا٤بقر  
أحدىم  فإفٌ  ؛فْبكتصانيف ا٤بصنًٌ  ،راه يف مباحث الباحثْبتمن الناظرين، كما 

ما قالو بكلمة من كالـ أىل األصوؿ، أذعن لو ا٤بنازعوف، كإف  إذا استشهد لً 
، سة على ا٢بقٌ قواعد مؤس   مسائل ىذا الفنٌ  العتقادىم أفٌ  ؛كانوا من الفحوؿ

ر عن القدح يف من ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ، تقصي  ،ةة علميٌ ا٢بقيق ابلقبوؿ، مربوطة أبدلٌ 
كهبذه الوسيلة صار كثّب من  .يف الطوؿ تٍ الفحوؿ، كإف تبالغى  شيء منها أيدم

م يعمل بغّب علم ػو لأنٌ  راية، كىو يظنٌ  أعظمى  ا لوا يف الرأم، رافعن أىل العلم كاقعن 
على ىذا  - يػلمن أىل العلم  ،ماعةػبعد سؤاؿ ج - ملِب ذلكػح .الركاية

ا بو إيضاح راجحو، من مرجوحو، التصنيف، يف ىذا العلم الشريف، قاصدن 
إليو، كما ال يصلح  ما يصلح منو للردٌ ا لً حن ، موضًٌ سقيمومن صحيحو كبياف 

ها الصواب، ػضح لو بيتٌ  ،ي علموػف ،على بصّبة مي ػللتعويل عليو، ليكوف العالً 
 .(ِ)«ا٢بقيق ابلقبوؿ حجاب يبقى بينو كبْب درؾ ا٢بقٌ  كال

رأم   لو أفٌ كالذم يطالع علم أصوؿ الفقو يتبْب  » كقاؿ القرضاكٌم:
ا٣بالؼ ا٤بنتشر يف كثّب من ما يرل من القاضي كمن كافقو ىو الراجح، كذلك لً 

 ت إبطالؽ، كانؼو ثبً ف فيو بْب مي ة ما ىو ٨بتلى مسائل األصوؿ، فهناؾ من األدلٌ 

                                                           
 .ٗٓ/ُٕ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ِ)
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لة، كاالستحساف، مرسى ػمصاٌف الػي الػإبطالؽ، كقائل ابلتفصيل. مثل اختالفهم ف
 ،ـوػػػػو معلػػػا ىمٌ ػرىا. مػكغي ،، كاالستصحابيٌ ػوؿ الصحابػػػن قبلنا، كقكشرع مى 

لدل ا٤بذاىب  ،ةة األربعة األساسيٌ كالقياس كىو من األدلٌ  دارس لألصوؿ. لكلٌ 
 اإلٝباع حٌٌب  كغّبىم. ،ةمن الظاىريٌ  ،ا٤بتبوعة، فيو نزاع ككالـ طويل الذيوؿ

القواعد  ى أفٌ ػىذا إل تو.يٌ ٱبلو من كالـ حوؿ إمكانو ككقوعو، كالعلم بو، كحجٌ  ال
من  ،لضبط الفهم، كاالستنباط ة ىذا العلم،الٍب كضعها أئمٌ  - كالقوانْب

 ،خالؼػم تسلم من الػل - ة"ْب: "الكتاب كالسنٌ ْب القطعيٌ مصدرين األساسيٌ ػال
ـٌ ػف ،ضح ذلكض كجهات النظر، كما يتٌ كتعاري  ق ، كا٤بطلى كا٣باصٌ  ي مسائل العا
، كالناسخ كا٤بنسوخ.كا٤بقي   بو  ا ٚبتصٌ  عمٌ . كغّبىا، فضالن .د، كا٤بنطوؽ كا٤بفهـو
سواء   من خالؼ حوؿ ثبوت اآلحاد منها، كشركط االحتجاج هبا، ،ةالسنٌ 

 .حديثػق بقبوؿ الا يتعلٌ مٌ ػأـ يف ا٤بًب، كغّب ذلك م ،ا يف السندكانت شركطن 
ي علم ػف ،ي ذلك أمر معلـو مشهور، نلمس أثره بوضوحػكاختالؼ ا٤بذاىب ف

كإذا كاف مثل ىذا  ي علم أصوؿ الفقو.ػف ،حديث، كما نلمسوػأصوؿ ال
على  ،يٌ ػي أصوؿ الفقو، فال نستطيع أف نوافق اإلماـ الشاطبػف ،اخالؼ كاقعن ػال

 ،ع مثل ىذا االختالؼػػال يس ة. فالقطعيٌ مسائل األصوؿ قطعيٌ  اعتبار كلٌ 
 . (ُ)«...حتملوػي كال

                                                           
 .ٗٔ-ٖٔ( االجتهاد يف الشريعة اإلسالمٌية: ُ)
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 ً ألاحكام الشرعّيت العملّيت، وآلاراء الفقهّيتـالفروق بي

 
 ، كال سٌيما آراء الغالة.قطعٌية ليست كٌل اآلراء الفقهٌية صحيحة

 - يف عرؼ أىل زمانو - فهذا ابن تيمٌية يفٌرؽ بْب ثالثة استعماالت
  ؿ.، كالشرع ا٤ببد  )ا٤بتأك ؿ( ؿؿ، كالشرع ا٤بؤك  ، ىي: الشرع ا٤بنز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدف ا٢بكيم ، فيعِب بو الشريعة اإلسالمٌية ا٤بنز  (ؿالشرع ا٤بنز  )فأٌما 
. كىي شريعة معصومة  الصادؽ األمْب ،ليم ا٣ببّب، على الرسوؿ الكرٔفالع

 ف مستطيع. من األخطاء، كالعمل ٗبقتضاىا كاجب على كٌل مكل  
صيبوف فيها، ؿ، فيعِب بو اجتهادات العلماء، الٍب قد يي كأٌما الشرع ا٤بؤك  

العمل بو لـز الناس ابجتهاد أحد العلماء، بل طئوف. كليس ألحد أف يي كقد ٱبي 
؛ كاإلنكار على ، ٤بن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة، أك ٤بن ساغ لو تقليدهجائز
 ف فيها غّب جائز. ا٤بخالً 

كا بنصوص ءؿ، فيعِب بو ٙبريفات ا٤ببطلْب، الذين جاكأٌما الشرع ا٤ببد  
 كأقواؿ كتفسّبات كآراء، ٨بالفة للصورة التنزيلٌية.

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( شرعال)فلفظ  ،اكأيضن : »قاؿ ابن تيمٌية
ؿ: الكتاب كالسٌنة، ؿ. فا٤بنز  ؿ، كشرع مبد  ؿ، كشرع متأك  : شرع منز  ثالثة معافو 

على  ،على كٌل كاحد، كمن اعتقد أنٌو ال ٯبب اتٌباعو ،فهذا الذم ٯبب اتٌباعو
الٍب تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهادفهو كافر. كا٤بتأك   ،بعض الناس

من ساغ لو تقليده، ػأك ل ،٤بن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة ،أحد اجملتهدين جائز
فكثّب  . هللا إاٌل رسوؿ ،اتٌباع أحد بعينو - على عمـو ا٤بسلمْب -جب ػكال ي

من ا٤بتفٌقهة إذا رأل بعض الناس من ا٤بشائخ الصا٢بْب، يرل أنٌو يكوف الصواب 
ع ذلك، كغّبه قد خالف الشرع، كإ٭ٌبا خالف ما يظٌنو ىو الشرع، كقد يكوف م
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ا ظٌنو خطأ، فيي  ثاب على اجتهاده، كخطؤه مغفور لو، كقد يكوف اآلخر ٦بتهدن
 ،فمثل األحاديث ا٤بوضوعة، كالتأكيالت الفاسدة ،ؿ٨بطئنا. كأٌما الشرع ا٤ببد  

ـ أيضنا. كىذا من مثار النزاع، فإٌف  ر  ـ، فهذا ٰبي كالتقليد ار   ،كاألقيسة الباطلة
وجب على كثّب من ا٤بتصٌوفة كا٤بتفٌقرة اتٌباع قد يي  ،كثّبنا من ا٤بتفٌقهة كا٤بتكٌلمة

ابطننا كظاىرنا، كيرل خركجو  ،، كتقليد متبوعو، كالتزاـ حكم حاكمومذىبو ا٤بعٌْب 
ول ذلك ديٌة، كىذا جهل منو كظلم، بل دععن ذلك خركجنا عن الشريعة امٌ 

على اإلطالؽ كفر كنفاؽ. كما أٌف كثّبنا من ا٤بتصٌوفة كا٤بتفٌقرة يرل مثل ذلك يف 
عٌما  ،شيخو كمتبوعو، كىو يف ىذا نظّب ذلك. ككٌل من ىؤالء قد يسوٌغ ا٣بركج

ا،  جاء بو الكتاب كالسٌنة، ٤با يظٌنو معارضنا ٥بما، إٌما ٤با يسٌميو ىذا ذكقنا ككجدن
إٌما ٤با يسٌميو ىذا قياسنا كرأاين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل كمكاشفات ك٨باطبات، ك 

يف ٝبيع  ، ذلك من شعب النفاؽ، بل ٯبب على كٌل أحد تصديق الرسوؿ
ما أخرب بو، كطاعتو يف ٝبيع ما أمر بو، كليس ألحد أف يعارضو بضرب 

 .(ُ)«فهو خطأ كضالؿ ،آبراء الرجاؿ، ككٌل ما عارضو األمثاؿ، كال
على  - يف عرؼ الناس -قاؿ يي  (الشرع)كلفظ »: أيضنا تيمٌيةقاؿ ابن ك 

كىذا ٯبب اتٌباعو، كمن  ، ؿ: كىو ما جاء بو الرسوؿ: الشرع ا٤بنز  ثالثة معافو 
 ،ؿ: كىو آراء العلماء اجملتهدين فيهاخالفو كجبت عقوبتو. كالثآف: الشرع ا٤بؤك  

ـ، كليس ألحد حر  ػال يي جب، ك ػك٫بوه. فهذا يسوغ اتٌباعو، كال ي ،كمذىب مالك
ؿ: منع عمـو الناس منو. كالثالث: الشرع ا٤ببد  ػـ عمـو الناس بو، كال يلزً أف يي 

حوىا، ػبشهادات الزكر، كن ،كرسولو، أك على الناس ،كىو الكذب على هللا
اؿ: ػزاع. كمن قػبال ن ،رػفقد كف ،رع هللاػػىذا من ش إفٌ  :فمن قاؿ. كالظلم البْبًٌ 

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓ/٦ُُبموعة الفتاكل: ( ُ)



115 

 .(ُ)«...حو ذلكػكن ،يػبػىذا مذى :و قاؿػكل ،ميتة حالؿػالدـ كال إفٌ 
ابن تيمٌية أٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ٗبنزلة األحكاـ الشرعٌية؛  كبٌْبى 

كأٞبد بن حنبل هنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:
كتقليد غّبه من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم  ،تقليده

لن يسلموا أف يغلطوا. كقاؿ: ال تقٌلدٓف، كال مالكنا، كال الثورٌم، كال الشافعٌي. 
كقد جرل يف ذلك على سنن غّبه من األئٌمة، فكٌلهم هنوا عن تقليدىم، كما 

د أٞبد كغّبه يف قل  فكيف يي  ؛لعلماءكتقليد غّبه من ا ،هنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أيب داكد السجستآٌف، كإبراىيم ا٢بريٌب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أٞبد

كعثماف بن سعيد الدارمٌي، كأيب زرعة، كأيب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن 
، كابنيو ٨بلد، كأيب كعبد هللا، كعبد هللا بن عبد الرٞبن  ،حػصال :بكر األثـر

الذين ىم من أكابر أىل العلم  ،مٌي، ك٧بٌمد بن مسلم بن كارة، كغّب ىؤالءالدار 
يقبلوف كالـ أٞبد كال غّبه إاٌل ٕبٌجة يبٌينها ٥بم، كقد ٠بعوا  ال - كالفقو كالدين

العلم كما ٠بعو ىو، كشاركوه يف كثّب من شيوخو، كمن َف يلحقوه أخذكا عن 
ها من يعرؼ أحواؿ اإلسالـ أصحابو الذين ىم نظراؤه، كىذه األمور يعرف

 .(ِ)«كعلمائو
قد هنوا الناس عن   كىؤالء األئٌمة األربعة»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

حنيفة: ىذا  أبو تقليدىم يف كٌل ما يقولونو، كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ
ٌما اجتمع ػرأيي كىذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأم خّب منو قبلناه؛ ك٥بذا ل

فسألو عن مسألة الصاع، كصدقة  ،ٗبالك - أبو يوسف -أفضل أصحابو 

                                                           
 .ُٖٔ/ّ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ-ُِٗ/ٔ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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ا٣بضراكات، كمسألة األجناس، فأخربه مالك ٗبا تدٌؿ عليو السٌنة يف ذلك، 
لرجع  ،رأيت اي أاب عبد هللا، كلو رأل صاحيب ما ،: رجعت إُف قولك(ُ)فقاؿ

خطئ، صيب كأي ، أي إُف قولك كما رجعت. كمالك كاف يقوؿ: إ٭ٌبا أان بشره 
ا قوِف على الكتاب كالسٌنة، أك كالمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: فاعرضو 

فاضربوا بقوِف ا٢بائط، كإذا رأيت ا٢بٌجة موضوعة على  ،إذا صٌح ا٢بديث
ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب ػل -ٌي ػمزنػختصر الػفهي قوِف. كيف م ،الطريق

كتقليد  ،هنيو عن تقليدهقاؿ: مع إعالمو  -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 
 ،كال تقٌلدكا مالكنا ،غّبه من العلماء. كاإلماـ أٞبد كاف يقوؿ: ال تقٌلدكٓف

كال الثورٌم، كتعٌلموا كما تعٌلمنا. ككاف يقوؿ: من قٌلة علم الرجل  ،الشافعيٌ  كال
أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم لن يسلموا من أف 

يف ٝبيع  ،لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌية يغلطوا...
و، كيلزمو كٌل ما يعجز عنو من التفقٌ  أموره، فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو، ال

 . (ِ)«ما يقدر عليو...
 على كرسولو، ،هللا كالـ حملػي أف دػػػػألح كليس»: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية

 ،هللا مراد على يدؿٌ  ما - كرسولو هللا كالـ من - يتبٌْب  مػل إف مذىبو؛ كفق
 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو ،تعاُف هللا لقوؿ ،اتبعة العلماء فأقواؿ ،كإاٌل  كرسولو؛
 .(ّ)«...همػألقوال اتبعنا كرسولو
حكم ػالواجب االتٌباع، كال ،ؿمنز  ػحكم الػكالفرؽ بْب ال»ابن القٌيم: كقاؿ  

                                                           
 ( إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ُ)
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٦بموعة الفتاكل: ّ)
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ؿ: الذم أنزلو حكم ا٤بنز  ػأٌف ال - يكوف جائز االتٌباعالذم غايتو أف  -ؿ مؤك  ػال
كحكم بو بْب عباده، كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه. كأٌما  ،هللا على رسولو

 ،ركف  الٍب ال ٯبب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين ا٤بختلفةا٢بكم ا٤بؤك  
حكم هللا كرسولو، بل قالوا: ق من خالفها، فإٌف أصحاهبا َف يقولوا: ىذا فس  يي  كال

موا بو األٌمة. بل قاؿ لزً اجتهدان برأينا، فمن شاء قبلو، كمن شاء َف يقبلو؛ كَف يي 
 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاءان ٖبّب منو قبلناه. كلو كاف ىو عْب حكم هللا أبو

استشاره الرشيد  ،يوسف ك٧بٌمد كغّبٮبا ٨بالفتو فيو. ككذلك مالك ٤با ساغ أليب
، فمنعو من ذلك، كقاؿ: قد تفٌرؽ أصحاب إعلى ما يف ا٤بوطٌ  ،مل الناسأف ٰب
غّب ما عند اآلخرين. كىذا  ،يف البالد، كصار عند كٌل قـو علمه  ، هللا رسوؿ

إذا جاء ا٢بديث  ،وصيهم بَبؾ قولوينهى أصحابو عن تقليده، كيي  الشافعيٌ 
كدٌكهنا، كيقوؿ:  ،ر على من كتب فتاكيونكً يي  ،ٖبالفو. كىذا اإلماـ أٞبد

، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فالانن  كال ،تقٌلدٓف ال أٌف   كال فالانن
٢بٌرموا على أصحاهبم ٨بالفتهم، ك٤با ساغ ألصحاهبم  ،ٯبب اتٌباعو ،أقوا٥بم كحي

كل فٍب ٖبالفو، فّبي مٌث يي  ،فتوا ٖبالفهم يف شيء، ك٤با كاف أحدىم يقوؿ القوؿأف يي 
كأكثر من ذلك. فالرأم كاالجتهاد أحسن  ،ألة القوالف كالثالثةعنو يف ا٤بس

خرج ػكال ي ،خالفوػمسلم أف يػحٌل لػؿ ال يمنز  ػحكم الػأحوالو أف يسوغ اتٌباعو. كال
ٰبٌل تنفيذه،  فال - كىو ا٢بكم بغّب ما أنزؿ هللا - ؿمبد  ػحكم الػعنو. كأٌما ال

 . (ُ)«بْب الكفر كالفسوؽ كالظلميسوغ اتٌباعو، كصاحبو  العمل بو، كال كال
و أبنٌ  ،كرسولو هللا،على  ،فٍب أف يشهدال ٯبوز للمي »كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 

ما يعلم أٌف األمر فيو  ػ لً إاٌل  ؛أك كرىو ،وأك أحب   ،أك أكجبو ،موأك حر   ،أحل  كذا

                                                           
 .ِْٕ-َْٕ( الركح: ُ)
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أك   ،جابوػأك إي ،موػحريػأك ت ،على إابحتو ،كرسولو هللا، ا نص  مٌ ػم ،كذلك
فليس لو أف  ،ده دينوعٌمن قلٌ  ،اهالذم تلقٌ  ،ا ما كجده يف كتابوكراىتو، كأمٌ 

 هللاٌر الناس بذلك، كال علم لو ٕبكم ػكرسولو بو، كيغ ،يىشهد على هللا
 .(ُ)«..كرسولو.

                                                           
 .ِٕ/ٌٔقعْب: ( إعالـ ا٤بو ُ)
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قّيتـالفروق بي
ُ
ل
ُ
قّيت، وآلاراء الخ

ُ
ل
ُ
 ً ألاحكام الشرعّيت الخ

 
 ، كال سٌيما آراء الغالة.قطعٌية قٌية صحيحةلي ليست كٌل اآلراء ا٣بي 
ـ   يُ قد يسمع العامٌ »قاؿ ابن ا١بوزٌم:   ،مجيدػي القرآف الػف ،الدنيا ذ

س عليو لبًٌ فيي  ،كال يدرم ما الدنيا ا٤بذمومة ،هاالنجاة تركي  فّبل أفٌ  ،كاألحاديث
إُف  ،فيخرج على كجهو ؛ بَبؾ الدنياإاٌل  ،ي اآلخرةػك ال تنجو فأبنٌ  ،إبليس
ىذا  ل إليو أفٌ ي  كٱبي  ،كيصّب كالوحش ،عة كا١بماعة كالعلممي فيبعد عن ا١بي  ،ا١بباؿ
كعن فالف  ،و ىاـ على كجهوكقد ٠بع عن فالف أنٌ  ،كيف ال  ،ىد ا٢بقيقيٌ ىو الزُ 

 ،فبكت لفراقو ،أك كالدة ،فضاعت ،ا كانت لو عائلةكرٗبٌ  ،د يف جبلو تعب  أنٌ 
ٱبرج  ػمل ،مػا كانت عليو مظالً كرٗبٌ  ،يكما ينبغ  ،م يعرؼ أركاف الصالةػا لكرٗبٌ 

ن جهلو رضاه كمً  ،ة علمولقلٌ  ؛على ىذا ،ن إبليس من التلبيسا يتمكٌ كإ٭بٌ  .منها
الدنيا  فو أفٌ لعر   ،يفهم ا٢بقائق ،حبة فقيوق لصي فًٌ و كي كلو أنٌ  ،عن نفسو ٗبا يعلم

 ،كما ىو ضركرة يف بقاء اآلدميٌ  ، تعاُف بوهللا ن  ما مى  ـُ ذى يف يي كك  ،لذاهتا ـُ ذى تي  ال
 ،كملبس ،كمشرب ،من مطعم ،كالعبادة ،حصيل العلمػعلى ت ،ي إعانتوػفكسبب 
على  ،أك تناكلو ،ومن غّب حلٌ  ،ا ا٤بذمـو أخذ الشيءكإ٭بٌ  .ي فيوصلٌ يي  ،كمسجد

 ،هاػمقتضى رعوانتػفيو ب ؼ النفسى صرًٌ كيي  ،حاجةػال على مقدار ال ،كجو السرؼ
 .(ُ)«...ال إبذف الشرع

 ؾي رٍ ىد تػى الزُ  هم أفٌ وٮًب و يي أنٌ  :كمن تلبيسو عليهم»: أيضنا قاؿ ابن ا١بوزمٌ ك 
 .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة .بز الشعّبفمنهم من ال يزيد على خي  ؛ا٤بباحات

 ،بلبس الصوؼ ،ب نفسوكيعذٌ  ،بس بدنوػيػػ يحٌٌب  ،ل ا٤بطعمقلًٌ كمنهم من يي 

                                                           
 .ُْٓ( تلبيس إبليس: ُ)
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 .كأتباعهم ،كال طريق أصحابو، كما ىذه طريقة الرسوؿ  .كٲبنعها ا٤باء البارد
 .(ُ)«...أكلوا ،فإذا كجدكا ؛اإذا َف ٯبدكا شيئن  ،ا كانوا ٯبوعوفكإ٭بٌ 

كىكذا ىو الواقع يف أىل مٌلتنا، مثلما ٪بده بْب »قاؿ ابن تيمٌية: ك 
أىل األصوؿ كالفركع؛  الطوائف ا٤بتنازعة يف أصوؿ دينها، ككثّب من فركعو، من

ة، ٌباد؛ ٩ٌبن يغلب عليو ا٤بوسويٌة، أك العيسويٌ كمثلما ٪بده بْب العلماء كبْب العي 
اللتْب قالت كٌل كاحدة: ليست األخرل على  ،حٌٌب يبقى فيهم شبو من األٌمتْب

شيء، كما ٪بد ا٤بتفٌقو ا٤بتمٌسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة، كا٤بتصٌوؼ 
و ليس من اؿ ابطنة، كٌل منهما ينفي طريقة اآلخر، كيٌدعي أنٌ ا٤بتمٌسك منو أبعم
عرض عنو إعراض من ال يعٌده من الدين؛ فتقع بينهما العداكة أىل الدين، أك يي 

هللا أمر بطهارة القلب، كأمر بطهارة البدف، ككال  كالبغضاء. كذلك: أفٌ 
ييرًيدي اَّلل ي لًيىٍجعىلى الطهارتْب من الدين الذم أمر هللا بو كأكجبو، قاؿ تعاُف: ﴿مىا 

ًو ػػ، كقاؿ: ﴿ًفي(ِ)عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًيدي لًييطىهًٌرىكيٍم كىلًييًتم  نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم﴾
رًينى﴾ػػػحً ػي ريكا كىاَّلل ي يػُبوفى أىٍف يػىتىطىه  ػحً ػاؿه يي ػػػرًجى  ًحُب ػاؿ: ﴿ًإف  اَّلل ى يي ػػػػ، كق(ّ)ُب اٍلميط هًٌ

رًينى﴾ػنى كىيي ػالتػ و ابًي ريىيٍم ػػػػ، كق(ْ)ًحُب اٍلميتىطىهًٌ قىةن تيطىهًٌ اؿ: ﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٥ًبًٍم صىدى
هىا﴾ػكىتػيزىكًٌيًهٍم بً 

رى قػيليوبػىهيٍم﴾ػ، كقاؿ: ﴿أيكلىًئكى ال ًذينى لى (ٓ) ، (ٔ)ٍم ييرًًد اَّلل ي أىٍف ييطىهًٌ

                                                           
 .ُْٔ( تلبيس إبليس: ُ)
 .ٔ( ا٤بائدة: ِ)
 .َُٖ( التوبة: ّ)
 .ِِِ( البقرة: ْ)
 .َُّ( التوبة: ٓ)
 .ُْ( ا٤بائدة: ٔ)
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﴾ػمىا اٍلميٍشرًكيوفى نى ػكقاؿ: ﴿إًن   جىسه
مي ػػػٍذًىبى عىٍنكي ػ، كقاؿ: ﴿ًإ٭ب ىا ييرًيدي اَّلل ي لًيي (ُ)

رنا﴾ػػػيػػرىكيٍم تىٍطهً ػػػًت كىييطىهًٌ ػلى اٍلبػىيٍ ػػػػسى أىىٍ ػػالٌرًجٍ 
. فنجد كثّبنا من ا٤بتفٌقهة كا٤بتعٌبدة، (ِ)

. كيَبؾ من  إ٭ٌبا ٮبٌتو طهارة البدف فقط، كيزيد فيها على ا٤بشركع؛ اىتمامنا كعمالن
، كال يفهم من الطهارة إاٌل ذلك. طهارة القلب ما أي  ، أك استحباابن مر بو إٯباابن

ك٪بد كثّبنا من ا٤بتصٌوفة كا٤بتفٌقرة، إ٭ٌبا ٮبٌتو طهارة القلب فقط؛ حٌٌب يزيد فيها 
. كيَبؾ من طهارة البدف ما أي  ،على ا٤بشركع ، أك اىتمامنا كعمالن مر بو إٯباابن

. فاألٌكلوف  ٱبرجوف إُف الوسوسة ا٤بذمومة يف كثرة صٌب ا٤باء، كتنجيس استحباابن
ع اجتنابو، مع اشتماؿ قلوهبم على أنواع شرى ما ليس بنجس، كاجتناب ما ال يي 

من ا٢بسد كالكرب كالغٌل إلخواهنم، كيف ذلك مشاهبة بٌينة لليهود. كاآلخركف 
علوا ا١بهل ٗبا حٌٌب ٯب ،ٱبرجوف إُف الغفلة ا٤بذمومة، فيبالغوف يف سالمة الباطن

من سالمة الباطن، كال يفرٌقوف  -الذم ٯبب اتٌقاؤه  - ٘بب معرفتو من الشرٌ 
ا٤بنهٌي عنو، كبْب سالمة القلب من معرفة  بْب سالمة الباطن من إرادة الشرٌ 

قد ال ٯبتنبوف النجاسات،  ،ا٤بعرفة ا٤بأمور هبا، مٌث مع ىذا ا١بهل كالغفلة ،الشرٌ 
 ؛كتقع العداكة بْب الطائفتْب. مضاىاة للنصارل ،بةقيموف الطهارة الواجكيي 

 ،اا تفريطن إمٌ  ،حدٌ ػجاكزة الػكالبغي الذم ىو م ،وػركا بكًٌ ا ذي ػمٌ ػم بسبب ترؾ حظٌو 
 . (ّ)«.. للظلم.كفعالن ، ا عدكاانن ، كإمٌ ا للحقٌ كتضييعن 

                                                           
 .ِٖ( التوبة: ُ)
 .ّّ( األحزاب: ِ)
 .ُٔ-ُٓ/ُ( ٦بموعة الفتاكل: ّ)
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اقع ؤلاصالمّي، وألاخبار الخاريخّيتـالفروق بي  ً الو

 
. الةػار الغػٌيما أخبػػ، كال سقطعٌية خٌية صحيحةػار التاريػليست كٌل األخب

يًّا، أك جزئيًّا؛ ٕبيث ػ، كلٌ التارٱبٌيةمعظم األخبار  افيفارق كالوىم الكذبيكاد  فال
  من آاثر األىواء كاألكىاـ. ساًلمنا،يندر أف ٘بد خربنا 
كليعلم »رة: اثن عن براءتو من األخبار التارٱبٌية ا٤بستنكى متحدًٌ  ،قاؿ الطربمٌ 

ي ػأنٌ  ه فيو ٩بٌا شرطتي ذكرى  الناظر يف كتابنا ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما أحضرتي 
ىا فيو، كاآلاثر الٍب أان ري من األخبار الٍب أان ذاكً  و فيو؛ إ٭ٌبا ىو على ما ركيتي را٠بي 

ر النفوس، كى نبط بفً جج العقوؿ، كاستي ؾ ٕبي درً ىا إُف ركاهتا فيو، دكف ما أي دي سنً مي 
كما ىو كائن  - اليسّب القليل منو، إذ كاف العلم ٗبا كاف من أخبار ا٤باضْبإاٌل 

ؾ زماهنم، درً كَف يي  ،م يشاىدىمػغّب كاصل إُف من ل - من أنباء ا٢بادثْب
ر كى ين، كنقل الناقلْب، دكف االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً إبخبار ا٤بخربً  إاٌل 

٩بٌا  ،عن بعض ا٤باضْب ،كرانهمن خرب ذ  ،النفوس. فما يكن يف كتايب ىذا
م يعرؼ لو كجهنا يف الصٌحة، ػو، من أجل أنٌو لو، أك يستشنعو سامعي يستنكره قارئي 

بل يت من قً بلنا، كإ٭ٌبا أي يف ذلك من قً  م يؤتى ػكال معُب يف ا٢بقيقة، فليعلم أنٌو ل
 .(ُ)«ٌدم إليناا إ٭ٌبا أٌدينا ذلك على ٫بو ما أي ػبعض انقليو إلينا؛ كأنٌ 

اب ػػب كتػػصاح -ار ػػػن بكٌ ػر بػػيػـو أٌف الزبػمعلػن الػػكم»اؿ ابن تيمٌية: ػكق
 ،حوٮباػكصاحب الطبقات، كن ،كاتب الواقدمٌ   ،ك٧بٌمد بن سعد ،"األنساب"

هذا الباب، كأصدؽ فيما ػأعلم ب - كاالٌطالع ،كالثقة ،معركفْب ابلعلمػمن ال
ق الذين ال يوثى  ،خػػبعض أىل التوارين ػػكم ،كالكٌذابْب ،جاىلْبػمن ال، ينقلونو

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( اتريخ الرسل كا٤بلوؾ: ُ)
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صدقهم، بل قد يكوف الرجل صادقنا، كلكن ال خربة لو ابألسانيد،  كال ،بعلمهم
منا ابلكذب، أك ئ ا٢بفظ، أك متٌػهى حٌٌب ٲبٌيز بْب ا٤بقبوؿ كا٤بردكد، أك يكوف سيٌ 

كاف مثل مؤٌرخْب، ال سٌيما إذا  ػد يف الركاية، كحاؿ كثّب من اإلخبارٌيْب، كالابلتزيُ 
كأمثالو. كمعلـو أٌف الواقدٌم نفسو خّب عند الناس  ،بن ٰبٓب لوط فنى خٍ ػمً  يػأب

لم كالـ كأمثا٥بما، كقد عي  ،كأبيو ٧بٌمد بن السائب ،بن الكليبٌ  من مثل ىشاـ
ستأنس بو، كأٌما عتضد بو كيي الناس يف الواقدٌم، فإٌف ما يذكره ىو كأمثالو إ٭ٌبا يي 

 .(ُ)«يف العلم، فهذا ال يصلحاالعتماد عليو ٗبجٌرده 
م من أجهل الناس ٗبعرفة ا٤بنقوالت، ما أهنٌ ك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ا عمدهتم يف كإ٭بٌ كضعيفها،  ،كاألحاديث، كاآلاثر، كالتمييز بْب صحيحها
ا٤بنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد، ككثّب منها من كضع ا٤بعركفْب ابلكذب، 

لوط بن ٰبٓب، ف نى خٍ ػمً بل كابإل٢باد، كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أيب 
 ،عند أىل العلم ،د بن السائب، كأمثا٥بما من ا٤بعركفْب ابلكذبكىشاـ بن ٧بمٌ 

إذ كانوا يعتمدكف  ؛من يعتمدكف عليو يف النقل أمثاؿ ىؤالء ىم من أجلٌ  مع أفٌ 
ر يف الكتب، كال يعرفو أىل ذكى ن ال يي ٩بٌ  ،على من ىو يف غاية ا١بهل كاالفَباء

 .(ِ)«العلم ابلرجاؿ
ا عمٌ  ،لةقبل األجوبة ا٤بفصٌ  - قاؿأف يي  :كا١بواب»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

أحدٮبا  :فهو نوعاف ،ا٤بثالبل عن الصحابة من نقى ما يي  فٌ إ - ر من ا٤بطاعنذكى يي 
ؼ قد دخلو من الزايدة كالنقصاف ما ا ٧بر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب

 ،كأكثر ا٤بنقوؿ من ا٤بطاعن الصرٰبة ىو من ىذا الباب .كالطعن الذـٌ  رجو إُفٱبي 

                                                           
 .ِْٕ/ِٕ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ-ٖٓ/ُ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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كمثل  ،ف لوط بن ٰبٓبنى خٍ ػمثل أيب مً  ،ا٤بعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ُ)«...ابْبكأمثا٥بما من الكذٌ  ،بن السائب الكليبٌ  دىشاـ بن ٧بمٌ 

ر ػيى فْب يف األخبار كالتواريخ كالسًٌ ا ٝبهور ا٤بصنًٌ أمٌ ك »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ،أك غّب حافظ ،مهى منهم من ىو يف نفسو متػٌ  ،من رجاؿ ا١برح كالتعديل ،ًبى كالفً 

كإسحاؽ بن  ،السائب الكليبٌ  بن دكىشاـ بن ٧بمٌ  ،ف لوط بن ٰبٓبنى خٍ ػكأيب مً 
 ،خّب من ملء األرض مثل ىؤالء بل الواقدمٌ  ،ابْبمن الكذٌ  ،كأمثا٥بم ،بشر

ككذلك  ،ن نقلر عمٌ نظى لكن يي  ،ثقة ود بن سعد كاتبك٧بمٌ  ،م ما قيل فيولً كقد عي 
فليسوا من علماء  ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،كأمثالو ،أبو ا٢بسن ا٤بدائِبٌ 

 .(ِ)«مقبوالن  ه:رك نكً م يي ػكل ، يكوف ما رككهحٌٌب  ،ا١برح كالتعديل
 ،التميميٌ  :قاؿكيي ٌم، سيداألي  ،يٌ ػٌ الضب ،سيف بن عمر»كقاؿ الذىيٌب: 

ىو   كغّب ذلك. ،ةكالردٌ  ،توحف الفي مصنًٌ  .الكويفٌ  ،السعدمٌ  :قاؿ، كيي يٌ ٝبالربي 
، عن ىشاـ بن عركة، كعبيد هللا بن عمر، كجابر ا١بعفيٌ  ميرك  .كالواقدمٌ 
س، جبارة بن ا٤بغلٌ  :ركل عنو ا. عارفن كاف أخبارايًّ  مجهولْب.ػمن ال ،كخلق كثّب

اس، عن ٰبٓب: قاؿ عبٌ  ، كٝباعة.اد العتكيٌ ، كالنضر بن ٞبٌ يٌ معمر القطيع كأبو
 .يءكقاؿ أبو داكد: ليس بش خّب منو. سه لٍ ، عن ٰبٓب: فػى كركل مطٌْب  ضعيف.

ة : عامٌ كقاؿ ابن عدمٌ  م ابلزندقة.هً ػاف: اتُ كقاؿ ابن حبٌ  كقاؿ أبو حامت: مَبكؾ.
  .(ّ)«رنكى حديثو مي 
 

                                                           
 .ُٖ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ٕٕ/ُ( تلخيص كتاب االستغاثة: ِ)
 .ِٓٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ: ّ)
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 ً الىّص ألاصيل، وجرجمت الىّص ـالفروق بي

 
، كال سٌيما ترٝبات دقيقة اثبتة قطعٌية صحيحة :ماتػليست كٌل الَبج

 للنصوص القرآنٌية. اإلسالـ(، أعداء)
أبشهر  رجم القرآف يف ىذه القركف األخّبةكقد تي »قاؿ ٧بٌمد رشيد رضا:  

 ،من غربٌية كشرقٌية، فكانت ترٝبتو مثارنا للشبهات ،لغات الشعوب الكبّبة
كسببنا للمطاعن، أكثر ٩بٌا كانت سببنا لالىتداء إُف اإلسالـ. فإف قيل: إٌف مثار 

تالىف ابلَبٝبة فيها، كذلك يي  إالشبهات َف يكن من الَبٝبة، بل من ا٣بط
طعن َف يكن إاٌل سوء قصد من أعداء الصحيحة الٍب ندعو إليها، كإٌف سبب ال

 أك ا٤بالحدة، كىؤالء يطعنوف يف القرآف العريبٌ  ،من دعاة النصرانٌية ،اإلسالـ
أقوؿ: إٌف الَبٝبة أكرب عوف على  ،ؿ أيضنا. قلت: إٌٓف على علمي هبذاا٤بنز  

بٌية، إٌما أف يكوف ضعيفنا يف اللغة العر  ،ؿاألمرين، فإٌف الذم يطعن يف القرآف ا٤بنز  
حاذقنا ٥با راسخنا فيها، فاألٌكؿ شبيو ٗبن ٰباكؿ فهم القرآف من الَبٝبة، أكثر  أك

يكابر بو  ،ما يؤتى من جهلو ابللغة، كأٌما الثآف فهو يتكٌلف الطعن تكٌلفنا
كجدانو، كيغالب ذكقو كبيانو، فيجيء طعنو ضعيفنا سخيفنا، كيكوف الرٌد عليو 

ما يكوف الدفاع عن الَبٝبة كذلك، كإف  كاضح ا٤بنهج، كقلٌ  ،سهل ا٤بسلك
أك اآلايت  ،إاٌل يف بعض ا١بمل ،كانت صحيحة، كلن تكوف صحيحة

القصّبة، دكف السور كاآلايت الطويلة. بل بعض ا٤بفردات تتعٌذر ترٝبتها 
من  ،د يف كٌل لغةوجى تؤٌدم ا٤براد منها، كإنٌو ليي  ،ٗبفردات من اللغات األخرل

ي كالـ بعض ػي لغة أخرل. كفػها مرادؼ فػد لوجى يي  الٍب ال ،مفرداتػىذه ال
ة كغّبىا من اللغات ا٤بشهورة ما يدٌؿ على أٌف العربيٌ  ،العارفْب ابللغة العربٌية

 ،مجازػي فنوف الػف ،ها من ا٣بصائصػما ل عٍ مفردات، دى ػهذه الػأغناىٌن ب
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كا٤بسلم الصحيح قد تكٌرر يف كالمنا ا١بـز بتعٌذر ترٝبة القرآف، ... كالكناايت
 ،اإلسالـ ال ٰبتاج إُف دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أبٌف القرآف معجز للبشر

ؿ، كما أنٌو معجز هبدايتو كإصالحو للبشر، كقد كنظمو العريٌب ا٤بنز   ،أبسلوبو
فثبت  ،العرب هبذا اإلعجاز، كٙبٌدل ا٤بسلموف بو من بعدىم  ٙبٌدل النيبٌ 

: ﴿قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًٍنسي  كصدؽ قولو عجز ا١بميع عن اإلتياف ٗبثلو،
ٍتيوفى ٗبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو  ا اٍلقيٍرآًف الى أيى ٍتيوا ٗبًٍثًل ىىذى كىا١بًٍُن عىلىى أىٍف أيى

إاٌل إذا كانت مثل األصل، فاآلية نٌص  ،تكوف صحيحة مة الػ. كالَبج(ُ)ظىًهّبنا﴾
عن اإلتياف ٗبثلو، كلو كاف بعضهم عوانن  ،نس كا١بنٌ قطعٌي على عجز اإل

ا لبعض، فكيف ٲبي   .(ِ)«أك ٝباعة؟!... ،كن أف أييت ٗبثلو فردكمساعدن
 جزء من النصٌ  النظم العريبٌ  فق علماؤان على أفٌ اتٌ »كقاؿ ٧بٌمد الغزاٌِف: 

القرآف إُف لغة م رجً لو تي  ،اا أبدن ى كحين سمٌ كن أف يي كال ٲبي  ي،جزء من الوح ،القرآٓفٌ 
دقيقة، كمهما كاف كفاؤىا اب٤بعآف. يستحيل أف  أخرل، مهما كانت الَبٝبة

ى تفسّب القرآف ابللغة سمٌ القرآف، يي  ى: معآفسمٌ . يي منظـو قرآانن ػى ىذا السمٌ يي 
ة القرآف ميٌ ا. عالى  عربيًّ القرآف ال يكوف إاٌل  ٍف، لكنٌ إة.. أك الفرنسيٌ  ،ةاإل٪بليزيٌ 

م ٥بم َبجى كاألىداؼ للناس. كما حاجة الناس إُف أف يي  بطريق ترٝبة ا٤بعآف أتيت
. ٗبعُب: األصل العريبٌ   يفظ إاٌل لحى كن أف تي ال ٲبي  الٍب ا ا٤بعآفو، انقصن القرآف كلٌ 

.. فهذه .عطيها الكلمةتي  الٍب ،ة غّب ا٤بعآفاثنويٌ  العلماء قالوا: ىناؾ معافو  أفٌ 
ات ػػى لغػإل ،مع ترٝبة القرآف الكرٔف ،ام أبدن َبجى مكن أف تي ػة ال يي الثانويٌ  معآفػال

مت، مة، كتقدٌ ػأخرل. الذين يشتغلوف ابلَبٝبة اآلف، يقولوف: مهما رقيت الَبج

                                                           
 .  ٖٖ( اإلسراء: ُ)
 .ّْٕ-ّْٔ/ٗ( تفسّب القرآف ا٢بكيم: ِ)
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ا من ا٢بقيقة يضيع، جزءن  ألفٌ  ؛كاملة  عن األصل، كتنقل ا٤بعآف غِبكن أف تي ال ٲبي 
 حرصوف على ا٤بعآفػالذين يا من لذلك نرل كثّبن  ؛أثناء النقل من لغة إُف أخرل

كالتعامل السليم  .م لغتهاعن تعلُ  ،ال مندكحة ٥بم :كاألىداؼ ا٤بطلوبة ،الدقيقة
 ،شعر شكسبّب كإدراؾ مقاصده كمراميو. ،النصٌ  مى هٍ فػى  ييقتض القرآٓفٌ  مع النصٌ 

لو، أص قيمتو يف ة؟ ألفٌ يفقد نصف قيمتو األدبيٌ  ،ةم إُف اللغة العربيٌ رجً إذا تي 
ة، كالَبٝبات ٝبيع اللغات لألصل قيمة خاصٌ  القيمة عندان ٫بن.. كيف كليست

 ،ا، بلغة العربالقرآف نزؿ عربيًّ  ٚبضع لتحريفات كثّبة. نعود إُف القوؿ أبفٌ 
 يٌ ػخطاب القرآنػكن أف يكوف الفكيف ٲبي  ،ةميٌ كعالى  ،كرسالة القرآف رسالة شاملة

ار ػػة؟ أثوف العربيٌ ػرفػواـ اآلخرين ال يعػاألق ع أفٌ ػػة، مة العربيٌ ػػو ابللغػا، كىميًّ عالى 
 يػف يػغنراجم تي ػالت : إفٌ ري كأجاب عنو، قاؿ فيما أذكي  ،السؤاؿ نفسو مٌ الز٨بشر 
 ككونو ينزؿ ٔبميع ،أف ينزؿ بلغة من اللغات بدٌ  البالغ ال حالة، لكن يفػىذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛الن مث ئة نيبٌ و ٰبتاج إُف مأنٌ  لغات األرض دفعة كاحدة، فهذا يعِب
أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة، كعن طريق ىذه  بدٌ  موا بلغات أقوامهم. الكيتكلٌ 

ر عن طريق الَبٝبة صد  ، كقياـ أىلها ابلفهم، يي اللغة الوحيدة، كاستيعاهبا للمعآف
. .القرآف كالبياف ١بميع اللغات األخرل، كهبذا ٲبكن أف أنقل للناس معآف

ٲبكن نقلها بدكف حرج..  ،ة، ك٧باكر، أك أحكاـأىداؼ رئيسيٌ القرآف فيو أمراف: 
 ؛األصل يػو، يبقى فكلٌ   يٌ ػمن األسلوب القرآن ،ع ىذه األحكاـا ما يصنأمٌ 

ة : ا٤بواريث، ا٢بدكد، خالصة للقصٌ ترجم مثالن ٙبتاج األمم األخرل إليو. فأي  فال
ا، كلكن من ػ مَبجى س قرآانن ـ للناقدًٌ فال أي  .ترجم خالصات ألشياء كثّبة..ة. أي القرآنيٌ 

 .(ُ)«ات ا٤بطلوبة فقطا، كبعض السلوكيٌ من يى ا كقً ر أحكامن صدًٌ ـ ٥بم، كأي قدًٌ أي 

                                                           
 .ُِٗ-َُٗكيف نتعامل مع القرآف:  (ُ)
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 الدليل العملّي على جلك الفروق

 

ىو  - على تنٌبو ا٤بؤٌلفْب القدامى على تلك الفركؽ - كأكرب دليل عمليٌ 
 كمن أمثلة ذلك: .يف كثّب من ا٤بباحث التأليفٌية ،اختالفهم

 االختالف يف بعض القراءات: -1
أة: رى ػػة القى ػامٌ ػو عػرأتػراءة ذلك، فقػػػي قػف ،أةرى ػػف القى ػلػتػكاخ»رٌم: ػػاؿ الطبػق

م ٗبا كضعت من غّب ػلً عن نفسو أنٌو العا ، خربنا من هللا (ُ)﴿كىضىعىٍت﴾
ا ٗب. كقرأ ذلك بعض ا٤بتقٌدمْب: "كهللا أعلم (ِ)قيلها: ﴿رىبًٌ ًإٌٓفً كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىى﴾

ـٌ مرٔف أهٌنا ىي القائلة: كهللا أعلم ٗبا  ،"كضعتي  على كجو ا٣برب بذلك عن أ
، مٌِب. كأكُف القراءتْب ابلصواب ما نقلتو ا٢بٌجة مستفيضة فيها قراءتو كلدتي 

ا كىضىعىٍت﴾بينها، ال يتدافعوف صٌحتها، كذلك قراءة من قرأ: ﴿كاَّلل ي أىٍعلىمي ٗبى 
(ّ) .

 . (ْ)«عَبض ابلشاٌذ عنها عليهاكال يي 
أة رى أة يف قراءة ذلك، فقرأتو عاٌمة قػى رى اختلفت القى »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

ابلياء ٝبيعنا، ردًّا على صفة  (ٓ)الكوفة: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍّبو فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾
كينهوف عن ا٤بنكر.  ،أبهٌنم أيمركف اب٤بعركؼ - جٌل ثناؤه -القـو الذين كصفهم 

يف ا٢برفْب ٝبيعنا:  ،أة الكوفة ابلتاءرى أة ا٤بدينة كا٢بجاز كبعض قػى رى كقرأتو عاٌمة قػى 
 ،". ٗبعُب: كما تفعلوا أنتم أيٌها ا٤بؤمنوف من خّبه"كما تفعلوا من خّب فلن تكفرك 

                                                           
 .ّٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .ّٔعمراف: ( آؿ ِ)
 .ّٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .ّّٔ/ٓ( جامع البياف: ْ)
 .ُُٓ( آؿ عمراف: ٓ)
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تْب يف ذلك جائزنا ابلياء أة البصرة يرل القراءرى فلن يكفركموه رٌبكم. ككاف بعض قػى 
كالتاء يف ا٢برفْب. كالصواب من القراءة يف ذلك عندان: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍّبو 

ابلياء يف ا٢برفْب كليهما، يعِب بذلك ا٣برب عن األٌمة القائمة،  (ُ)فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾
ايت خرب التالية آايت هللا. كإ٭ٌبا اخَبان ذلك؛ ألٌف ما قبل ىذه اآلية من اآل

إذ كاف ال داللة فيها تدٌؿ على االنصراؼ عن  -عنهم، فإ٢باؽ ىذه اآلية 
 . (ِ)«أكُف من صرفها عن معآف ما قبلها :ٗبعآف اآلايت قبلها -صفتهم 

قونو"، طو  كأٌما قراءة من قرأ ذلك: "كعلى الذين يي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 
حد من أىل اإلسالـ فقراءة ٤بصاحف أىل اإلسالـ خالؼ، كغّب جائز أل

نقالن ظاىرنا قاطعنا  ، كراثة عن نبٌيهم ،االعَباض ابلرأم على ما نقلو ا٤بسلموف
شٌك فيو أنٌو من  للعذر؛ ألٌف ما جاءت بو ا٢بٌجة من الدين ىو ا٢بٌق الذم ال

هللا، ابآلراء  عَبض على ما قد ثبت، كقامت بو حٌجة أنٌو من عندعند هللا، كال يي 
 .  (ّ)«كاألقواؿ الشاٌذةكالظنوف 
ن ػؽ بيرًٌ ػػن: "ال يفػمتقٌدميػن الػػماعة مػرأ جػػد قػػكق»رٌم أيضنا: ػاؿ الطبػكق

 ،ي ذلك عندانػف ،اػػرىػز غيػػتجيػػي ال نسػابلياء... كالقراءة الت ،لو"ػػأحد من رس
ت ػػامػػي قػالت ،راءةػػػا القػهػ؛ ألنٌ (ْ)ًو﴾ػلً ػػػٍن ريسي ػػدو مً ػػػػنى أىحى ػػٌرًؽي بػىيٍ ػػفى ػػوف: ﴿الى ني ػػػابلن

 ،كالسهو ،كالتواطؤ ،رمتنع معو التشاعي ػالذم ي ،مستفيضػابلنقل ال ،هاػحٌجت
. "لوػػػن رسػػد مػػػن أحػٌرؽ بيػػوف ال نفػػيقول"ن: ػػػػم ،اػػا كصفنػػػػى مػمعنػط، بػػكالغل

                                                           
 .ُُٓ( آؿ عمراف: ُ)
 .َُٕ-ََٕ/ٓ( جامع البياف: ِ)
 .َُٖ/ّ( جامع البياف: ّ)
 .ِٖٓ( البقرة: ْ)
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 . (ُ)«ةػػككراث ،نقالن  ،ٌجةحي ػالو ػاءت بػػج اػعلى م ،راءةػن القػػػاٌذ مػػػبش ،رضػعتيي  كال
عن  -كيت عن ا٢بسن، فقراءة كأٌما القراءة الٍب حي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

شاٌذة، ككفى بشذكذىا عن قراءهتم دليالن على بعدىا  - أةرى قراءة ا٢بٌجة من القى 
 . (ِ)«من الصواب

على ا٤بخاطبة، كقرأ  (ّ)كقرأ ٝبهور الناس: ﴿تػىت ًبعيوفى﴾»كقاؿ ابن عطٌية: 
النخعٌي، كإبراىيم، كابن كاٌثب: "إف يٌتبعوا"، ابلياء، حكاية عنهم. قاؿ القاضي 

 .(ٓ)...«(ْ): كىذه قراءة شاٌذة، يضٌعفها قولو: ﴿كىًإٍف أىنٍػتيٍم﴾ أبو ٧بٌمد
كقرأ أبو ا١بوزاء أكس بن عبد هللا الربعٌي: »القرطيٌب: أبو عبد هللا كقاؿ 
ص حياة". قاؿ النٌحاس: قراءة أيب ا١بوزاء شاٌذة. قاؿ غّبه: صى "كلكم يف القى 

ٰبتمل أف يكوف مصدرنا كالقصاص. كقيل: أراد ابلقصص القرآف، أم: لكم يف  
 . (ٔ)«حياة، أم: ٪باة - الذم شرع فيو القصاص - اَّللٌ  كتاب

ديكا كىاتًبنا﴾ػقولو تعاُف: ﴿كىلى »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ  ، قرأ (ٕ)ٍم ٘بًى
يٌب ك٦باىد اس كأي رجل يكتب. كقرأ ابن عبٌ  :قرأ ا١بمهور: ﴿كىاتًبنا﴾ ٗبعُب

". قاؿ أبو بكر األنبارٌم: فٌسره ػكالضٌحاؾ كعكرمة كأبو العالية: "كل م ٘بدكا كتاابن
كم عن ابن يعِب يف األسفار. كري  ،فإف َف ٘بدكا مدادنا :فقاؿ: معناه ،٦باىد

                                                           
 .ُُٓ-َُٓ/ٓ( جامع البياف: ُ)
 .ٗٗ/ٗ( جامع البياف: ِ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ّ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ْ)
 .َّٔ/ِاٌرر الوجيز: ( ٓ)
 .َٗ/ّ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ٔ)
 .ِّٖ( البقرة: ٕ)
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". قاؿ النٌحاس: عٌباس: "كي  ىذه القراءة شاٌذة، كالعاٌمة على خالفها، كقٌلما ٌتاابن
؛ "بكاتً "إاٌل كفيو مطعن، كنسق الكالـ على  ،ٱبرج شيء عن قراءة العاٌمة

يقتضي  "ٌتابكي "، ك(ُ)قبل ىذا: ﴿كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كىاًتبه اًبٍلعىٍدًؿ﴾  هللا قاؿ
 . (ِ)«ٝباعة

دل نوح ان"ك  :ة بن الزبّبكقرأ عرك »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ 
كىي  ، ابن امرأتو، كىي تفسّب القراءة ا٤بتقٌدمة عنو، كعن عليٌ  :ريديي  ،ابنها"

 . (ّ)«ق عليها ٥باحٌجة للحسن ك٦باىد؛ إاٌل أهٌنا قراءة شاٌذة، فال نَبؾ ا٤بتٌػفى 
 ،رنا"مٍ كركل عصمة عن األعمش: "كقي »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ 
إاٌل أٌف  ،م يكن فيهاػػاٌذة، كلو لػػػميم؛ كىذه قراءة شػكإسكاف ال ،بضٌم القاؼ

حكيو ػا يػػقاؿ: ال تكتبوا م -ي كقتو ػف ،مسلمْبػكىو إماـ ال -بن حنبل  مدػأح
بذكر ما يركيو  ،يٌ ػم السجستانػػػع أبو حاتػػػكلكقد أي  .الذم يركم القراءات ،عصمة

 .(ْ)«عصمة ىذا
 التفسريات:االختالف يف بعض  -2

اختلف العلماء يف ا٤براد ابستهزاء هللا هبم على تسعة »قاؿ ابن ا١بوزٌم:  
 ،قغلى فيي  ،سرعوف إليوفيي  ،كىم يف النار ،ح ٥بم ابب من ا١بٌنةفتى أقواؿ: أحدىا أنٌو يي 

كم عن فيضحك منهم ا٤بؤمنوف، ري  ،قغلى فيي  ،سرعوففيي  ،ح ٥بم ابب آخرفتى مٌث يي 
 ،كما ٘بمد اإلىالة  ،ٝبدت النار ٥بم ،و إذا كاف يـو القيامةعٌباس. كالثآف أنٌ  ابن

                                                           
 .ِّٖ( البقرة: ُ)
 .ْٓٔ/ْ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ِ)
 .ُّٕ/ُُ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ّ)
 .ُْٔ/ُٓ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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كم عن ا٢بسن البصرٌم. كالثالث أٌف فتنخسف هبم، ري  ،فيمشوف ،يف القدر
 ،ابطنو فيو الرٞبة ،رب بينهم كبْب ا٤بؤمنْب بسور لو اببإذا ضي  ،االستهزاء هبم

﴿اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم قاؿ ٥بم: فيي  ،فيبقوف يف الظلمة ،بلو العذابكظاىره من قً 
 ،ٯبازيهم على استهزائهم :، قالو مقاتل. كالرابع أٌف ا٤براد بو(ُ)فىاٍلتىًمسيوا نيورنا﴾

فهو كقولو تعاُف: ﴿كىجىزىاءي سىيًٌئىةو  ،كإف خالفو معُب ،فقوبل اللفظ ٗبثلو لفظنا
سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا﴾

ا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل ، كقولو: ﴿فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديك (ِ)
: (ّ)عىلىٍيكيٍم﴾  ، كقاؿ عمرك بن كلثـو

 اػػلينجاىً ػال لً ػػػػػجه وؽى ػػػػف لى ػػػػهػجنى ػف     اػػػنػيػلػع ده ػػػػػػػػػػػػأح نٍ ػػلى ػهػػػػجػأال ال يى 
من عقوبتو. كا٣بامس أٌف االستهزاء من هللا التخطئة  ظأراد: فنعاقبو أبغل

ي اإلقامة على كفرىم. ػم فهجٌهلػكالتجهيل، فمعناه: هللا ٱبٌطئ فعلهم، كي ،٥بم
كالسادس أٌف استهزاءه: استدراجو إاٌيىم. كالسابع: أنٌو إيقاع استهزائهم هبم، كرٌد 

األقواؿ ٧بٌمد بن القاسم األنبارٌم. كالثامن:  هخداعهم كمكرىم عليهم. ذكر ىذ
كىو يف غاية الذٌؿ: ﴿ذيٍؽ إًن كى  ،يف النارقاؿ ألحدىم أٌف االستهزاء هبم أف يي 

ٌما أظهركا من ػي كتابو. كالتاسع: أنٌو لػف ،يخناػػػ، ذكره ش(ْ)أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرٔفي﴾
ي اآلخرة، كاف  ػف ،مػهػبطن لخالؼ ما أي  - ي الدنياػف -أحكاـ إسالمهم 

 .(ٓ)«تهزاء هبمػػػكاالس

                                                           
 .ُّ( ا٢بديد: ُ)
 .َْ( الشورل: ِ)
 .ُْٗ( البقرة: ّ)
 .ْٗ( الدخاف: ْ)
 .ّٔ-ّٓ/ُ( زاد ا٤بسّب: ٓ)
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 االختالف يف بعض األحاديث: -3
ركف؛ فإٌف ػػػفو آخا، كيضعًٌ نن ػثنا معيٌ ػديػن حػمؤٌلفيػح بعض الػيصحًٌ ن ػحي

كا٢بديث  ،على تنٌبههم على الفرؽ بْب السٌنة النبويٌة ،اختالفهم ىذا دليل عمليٌ 
بعض قدامى ا٤بؤلٌفْب يرفض السٌنة النبويٌة،  تصٌور أفٌ ، فال يي  ا٤بنسوب إُف النيبٌ 

 صٌحة نسبة ذلك ا٢بديث إُف السٌنة النبويٌة.ر نكً كإ٭ٌبا ىو بتضعيفو للحديث يي 
فهذا ٩بٌا  ،كأٌما تصحيح ا٢باكم ٤بثل ىذا ا٢بديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 

كىي  ،كقالوا: إٌف ا٢باكم يصٌحح أحاديث ،أنكره عليو أئٌمة العلم اب٢بديث
بن  عند أىل ا٤بعرفة اب٢بديث، كما صٌحح حديث زريب ،موضوعة مكذكبة

 كر كصٌي ا٤بسيح، كىو كذب ابتٌفاؽ أىل ا٤بعرفة، كما بٌْب فيو ذً  الذم ،برٜبلي
 ،كغّبٮبا، ككذا أحاديث كثّبة يف مستدركو ،كابن ا١بوزمٌ  ،ذلك البيهقيٌ 

موضوعة، كمنها ما يكوف  - عند أئٌمة أىل العلم اب٢بديث -كىي  ،يصٌححها
د تصحيح موقوفنا يرفعو. ك٥بذا كاف أىل العلم اب٢بديث ال يعتمدكف على ٦برٌ 

فهو صحيح، لكن ىو يف ا٤بصٌححْب  ،ا٢باكم، كإف كاف غالب ما يصٌححو
ٗبنزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإف كاف الصواب أغلب عليو. كليس فيمن 

 . (ُ)«يصٌحح ا٢بديث أضعف من تصحيحو
 ديّة:ق  االختالف يف بعض اآلراء الع   -4

 ،ٌنة: أٌف األنبياءى السُ ػنتسبْب إل٤بمن ا ،ماعةػكقد ذكر ج»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،مالئكةػى تفضيل الػمعتزلة إلػمالئكة. كذىبت الػأفضل من ال :ح البشرػكصال

على البشر، كأتباع األشعرٌم على قولْب: منهم من يفٌضل األنبياء كاألكلياء، 
كي عن بعض متأٌخريهم أنٌو ماؿ كال يقطع فيهما بشيء. كحي  ،كمنهم من يقف

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
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 . (ُ)«كيواليها ،عن بعض من يٌدعي السٌنة ،كي ذلكما حي ػكربٌ معتزلة، ػإُف قوؿ ال
 ،منع  ال تي  :اػػمفردىػوؿ من يقوؿ: إٌف الركح بػػكق: »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

حياة، كىذا يقولو طوائف من أىل الكالـ، من ػما الركح ىي الػب، كإنٌ عذ  تي  كال
رىم؛ ػر، كغيػػػػي بكػ، كالقاضي أبحسن األشعرمٌ ػي الػمعتزلة، كأصحاب أبػال
ل، خالفو األستاذ ػػػوؿ ابطػػػراؽ البدف، كىذا قػػػػبعد ف ،نكركف أٌف الركح تبقىكيي 

 . (ِ)«كغّبه... ،جويِبٌ ػي الػمعالػال أبو
 االختالف يف بعض اآلراء األصولّية: -5

الطريق ا٣بامس: القياس على النٌص كاإلٝباع. كىو »قاؿ ابن تيمٌية:  
حٌٌب  ،عند ٝباىّب الفقهاء، لكٌن كثّبنا من أىل الرأم أسرؼ فيو ،حٌجة أيضنا

بو النصوص، كحٌٌب استعمل منو  استعملو قبل البحث عن النٌص، كحٌٌب رد  
ره رأسنا، كىي نكً كمن أىل الكالـ كأىل ا٢بديث كأىل القياس من يي  ؛الفاسد

 . (ّ)«مسألة كبّبة، كا٢بٌق فيها متوٌسط بْب اإلسراؼ كالنقص
 - ٔبميع أكصافو -مسألة: يف جواز تعليل الشيء »قاؿ الزركشٌي: ك  

اب يف ا٤بلٌخص، مبٌِب على أٌف خالؼ، حكاه ابن فورؾ، كالقاضي عبد الوىٌ 
شرط العٌلة التعٌدم، فمن شرطو منعها ىنا، كمن جٌوزه اختلفوا على قولْب: 

ثٌر بعض حٌق العٌلة التأثّب، كال بٌد أف يكوف ا٤بؤ  يصٌح؛ ألفٌ  أحدٮبا ال
 ،األكصاؼ، دكف بعض؛ فتعليلو ٔبميعها ال يصٌح، فلو اتٌفق أٌف ٝبيعها مؤثٌرة

                                                           
 .ُِٖ/ْ( ٦بموعة الفتاكل: ُ)
 .ُْٕ/ْ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٖ/ُُ( ٦بموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)« يتعٌدل، كذلك ال ٲبنع صٌحتهاأكثر ما فيو أاٌل  يصٌح؛ ألفٌ  جاز. كالثآف
 االختالف يف بعض اآلراء الفقهّية: -6

اختلف أىل العلم فيمن بٌدؿ ماشية لو قبل ا٢بوؿ، »قاؿ ابن ا٤بنذر: 
ٗباشية آلخر؛ فرارنا من الصدقة. فكاف الشافعٌي، كأبو ثور، كأصحاب الرأم 

فيما قبض من صاحبو، حٌٌب ٰبوؿ على  ،زكاة على كٌل كاحد منهما يقولوف: ال
من يـو اشَباه. كقاؿ الثورٌم كذلك، غّب أنٌو َف يذكر الفرار من  ،ما اشَبل حوؿ

يد بى مد، كإسحاؽ، كأبو عي ػكأح ملك،ػالصدقة. ككاف مالك، كاألكزاعٌي، كعبد ال
 ،كاختلفوا يف ٟبس من اإلبل... يركف يف ذلك الزكاة، إذا كاف فرارنا من الصدقة

يد عنو، كبو قاؿ بى فقاؿ مالك: فيها شااتف يف حكاية أيب عي  حاؿ عليها حوالف.
، فيما حكاه أىل العراؽ عنو، كقاؿ ٗبصر: فيها يد، كأٞبد، كالشافعيٌ بى أبو عي 

 .(ِ)«عليو شاة دٮبا: كما قاؿ ىؤالء، كاآلخر: أفٌ قوالف، أح
 قّية:لخ االختالف يف بعض اآلراء اخلخ  -7

اعلم أٌف الناس اختلفوا يف ذلك، فقاؿ قائلوف: »الغزاٌِف: أبو حامد قاؿ 
أفضل من الشكر، كقاؿ آخركف: الشكر أفضل، كقاؿ آخركف: ٮبا  (ّ)متالص

سٌياف، كقاؿ آخركف: ٱبتلف ذلك ابختالؼ األحواؿ؛ كاستدٌؿ كٌل فريق بكالـ 
شديد االضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فال معُب للتطويل ابلنقل، بل ا٤ببادرة 

 . (ْ)«أكُف، فنقوؿ... إُف إظهار ا٢بقٌ 

                                                           
 .َُٕ/ٓ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِ/ّ( اإلشراؼ على مذاىب العلماء: ِ)
 ( يف ا٤بطبوع: )الصمت(، كالصواب: )الصرب(.ّ)
 .ُُْٖ( إحياء علـو الدين: ْ)
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تدٌؿ  - أبضعاؼ مضاعفة ،كغّبىا أكثر منها - ا٤بختارة فهذه األمثلة 
داللة كاضحة، ال ريب فيها، على أٌف ا٤بؤٌلفْب القدامى كانوا مٌتفقْب على كجود 

كبّبة، بْب ا٢بقائق اإلسالمٌية، كا٤بباحث التأليفٌية، كلكٌنهم كانوا ك  كثّبة،  فركؽ
 يف التعيْب كالتحديد.  ،ٱبتلفوف
ٚبطئة  الك  ،بعضهاتصويب  - صمن سرد ىذه النصو  -كليس يعنينا  

ليس  - من سردىا -، كال ترجيح بعضها على بعض؛ ألٌف الغرض اخالفه ما
الذم يعِب  ،على كجود االختالؼ ،بياف كجو الصواب فيها، بل االستدالؿ هبا

بْب ا٢بقائق اإلسالمٌية،  ،هْب على الفركؽمختلفْب كانوا متنبًٌ ػأٌف ال :بوضوح
 كا٤بباحث التأليفٌية.
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فيـسيلّيت مً أخطاء الـبراءة الصورة الخى
ّ
 ًـمؤل

  
رٌاء، كالركاة، كاٌدثْب، الصورة التنزيلٌية بريئة، كٌل الرباءة، من أخطاء القي 

ن، ػن، كاألخالقٌييػاء، كاألصولٌييػػػمتكٌلمْب، كالفقهػرٌاح، كالػػمفٌسرين، كالشػكال
 كا٤بؤٌرخْب، كاللغوٌيْب، كا٤بَبٝبْب. 

على رأم، ذىب إليو  (،اإلسالـ)كليس من ا٢بٌق اعتماد الطاعنْب يف 
عوا عليو، فإٌف اختالفهم دليل على نفي بعضهم نسبة مً م ٯبي ػبعض ا٤بختلفْب، كل

 .(اإلسالـ)ذلك الرأم إُف 
إُف  -فا٤بطاعن ا٤بستمٌدة من اآلراء ا٣بالفٌية ليست ٔبديدة؛ فقد سبقهم 

هوهنا إُف اآلراء ا يوجٌ لرافضْب ٥با، كلكٌنهم إ٭بٌ بعض ا٤بؤٌلفْب ا - فيها الطعن
 منها. (اإلسالـ)ئوف رًٌ ػبالعلمٌية، كيي 

حديث، أك خرب، أك ركاية، أك تفسّب، أك شرح، أك رأم، قراءة، أك فكٌل 
، أف يٌتخذه ماٌدة للطعن يف ٲبي  ال :٨بتلف فيو ؛ (اإلسالـ)كن للطاعن، أصالن

ا، على صٌحة نسبتو إُف  ألنٌو ال  . (اإلسالـ)ٲبلك دليالن قطعيًّا كاحدن
أف يكوف تكرارنا،  - يف رأم من اآلراء - كلذلك ال يعدك طعن الطاعن

للطعن الذم كٌجهو بعض ا٤بؤٌلفْب، من قبل، إُف ذلك الرأم نفسو، فهو طعن 
 يف الرأم، كليس طعننا يف الدين.

كن ال ٲبي  -اكتسبت صفة القبوؿ عند مقٌلديهم الٍب  -كأخطاء ا٤بؤٌلفْب 
أف تيعٌد جزءنا من )ا٢بقائق اإلسالمٌية(؛ ألهٌنا يف ا٢بقيقة: أخطاء إنسانٌية؛ فالفرؽ  
ا بْب )الواقع اإلسالمٌي ا٢بقيقٌي(، كبْب )االعتقاد اإلنسآٌف الذىٌِب(،  كبّب جدًّ

 أك )االستمساؾ اإلنسآٌف ا٤بذىيٌب(. 
، حٌٌب لو آمن بو الناسي  كالباطل يف الواقع  . أٝبعوف همكلُ   ،يبقى ابطالن
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 الصورة الخطبيقّيت
 

كىي منسوبة إُف التطبيق، كىو لفظ يشّب إُف تطبيقات ا٤بنسوبْب إُف 
 اإلسالـ، من األفراد، كا١بماعات، يف االعتقادات، كاألعماؿ، كاألخالؽ.

إذا كانت صيبوف كا٤بنسوبوف إُف اإلسالـ ليسوا ٗبعصومْب، فقد يي  
طئوف إذا كانت تطبيقاهتم ٨بالفة تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيلٌية، كقد ٱبي 

 للصورة التنزيلٌية.
كن أف تتعٌدل إُف غّبه، من كمن أجـر منهم، فجرٲبتو ٚبٌصو ىو، كال ٲبي  

ب إُف الدين، نسى األىل كاألقارب كا١بّباف كاألصدقاء كا٤بعارؼ، فضالن عن أف تي 
 ـ.جرً مي ػليو الب إنسى الذم يي 
 - قدٲبنا كحديثنا - منسوبْب إُف اإلسالـػر أٌف بعض النكً فال أحد يي  
ب جرائم نسى كلكن ليس من العدؿ أف تي  ؛فمنهم القاتل كالزآف كالسارؽ ؛٦برموف

بوف إليو، كال سٌيما حْب ٪بد يف أحكاـ الدين ما نسى اجملرمْب إُف الدين، الذم يي 
 ينهى عن ىذه ا١برائم، صراحة.

. كىالى تػىٍقتػيليوا  قاؿ تعاُف: ﴿كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌْفى   إًن وي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيالن
النػ ٍفسى ال ًٍب حىر ـى اَّلل ي ًإال  اًب٢بٍىقًٌ كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًًٌو سيٍلطىاانن فىالى 

ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل إًن وي كىافى مىٍنصيورنا﴾
(ُ) . 

، كال ٯبمع (مليار إنساف)اليـو أكثر من  (اإلسالـ) إُف (ا٤بنسوبْب)إٌف  
، (مسلمػال)التسمية االصطالحٌية: تلك ، إاٌل أمر كاحد، ىو (ا٤بنسوبْب)ىؤالء 

ن ػػػع ،اسػا النػهػرؼ بػػحػة، كٌل اإليهاـ، انػمػوىً كىي تسمية مي  (؛مسلموفػال) أك

                                                           
 .ّّ-ِّ( اإلسراء: ُ)
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 . ٌي(ػرعػػالشي: )األصل ػ، أعنللداللة عليو ؛ضعتالذم كي  ،األصل الصحيح
يٌتخذكف من ىذه التسمية  - من الطاعنْب فيو -كما زاؿ أعداء اإلسالـ 

م يزعموف أٌف ا٤بنسوبْب إُف اإلسالـ االصطالحٌية ذريعة للطعن يف اإلسالـ؛ ألهنٌ 
ىم التطبيق الواقعٌي لإلسالـ، فإذا أجـر بعض ا٤بنسوبْب، فمصدر إجرامهم ىو 

 !!بوف!نسى دينهم، الذم إليو يي 
بطالف ىذه الذريعة؛ فإٌف العمل ٗبقتضاىا يعِب  - كٌل الوضوح  - كاضحك 

ب إُف اليهوديٌة، كجرائم ا٤بنسوبْب نسى جرائم ا٤بنسوبْب إُف اليهوديٌة ٯبب أف تي  أفٌ 
  .ب إُف ا٤بسيحٌيةنسى إُف ا٤بسيحٌية ٯبب أف تي 

كهبذا ال ينجو دين من ا٤بطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسالـ، 
 !!بوف؟!نسى الٍب إليها يي  ،وٌجهونو إُف أدايهنمبسالح ي

، (اإلسالـ)ق على عٌدة أقساـ من ا٤بنسوبْب إُف طلى تي  (ا٤بسلم)إٌف كلمة 
 أبرزىا:

 :ة، كىذه حاؿ الرسل كاألنبياء، كمنهمنسبة مثاليٌ  ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -1
  . إبراىيم

ًنيفنا ميٍسًلمنا  قاؿ تعاُف: ﴿مىا كىافى إًبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدايًّ كىالى  نىٍصرىانًيًّا كىلىًكٍن كىافى حى
كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى﴾

(ُ) . 
نسبة كاقعٌية، كىذه حاؿ الصا٢بْب، من الذين يكثر  ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -2

كأبرزىم: السابقوف  ،سارعوا إُف التوبة ،كإذا أخطأكا ؛صواهبم، كيقٌل خطؤىم
  ، كالذين اتٌبعوىم إبحساف.نصارن كاأليا٤بهاجر  األٌكلوف، من

قاؿ تعاُف: ﴿كىجىاًىديكا يف اَّللً  حىق  ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم 

                                                           
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ُ)
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يف الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو ًمل ةى أىبًيكيٍم إًبٍػرىاًىيمى ىيوى ٠بى اكيمي اٍلميٍسًلًمْبى ًمٍن قػىٍبلي كىيف ىىذىا 
ةى كىآتيوا  لًيىكيوفى الر سيوؿي  اءى عىلىى الن اًس فىأىًقيميوا الص الى ا عىلىٍيكيٍم كىتىكيونيوا شيهىدى شىًهيدن

كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍوُفى كىنًٍعمى الن ًصّبي﴾  . (ُ)الز كىاةى كىاٍعتىًصميوا اًبَّللً  ىيوى مىٍوالى
 نسبة ظاىريٌة، كىذه حاؿ ا٤بنافقْب، الذين ىم يف ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -3

  .الباطن أعداء للدين، فإسالمهم يف الظاىر، كقلوهبم خاكية، ال إٲباف فيها
ٍم تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىم ا ػقاؿ تعاُف: ﴿قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىن ا قيٍل لى 

ٲبىافي يف قػيليوًبكيٍم كىًإٍف تيًطيعيوا اَّلل ى كىرىسيولىوي الى  ئنا ًإف  يىٍدخيًل اإٍلً يىًلٍتكيٍم ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم شىيػٍ
 . (ِ)اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾

 ألفٌ  ؛ة لبعض األعرابفاآلية خاصٌ  ؛كاب١بملة: »القرطيبٌ أبو عبد هللا قاؿ 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا كمعُب  كما كصف هللا تعاُف.  ،كاليـو اآلخر ،منهم من يؤمن اب

م ألهنٌ ؛ القتل كالسيب، كىذه صفة ا٤بنافقْب خوؼ؛ استسلمنا :أم ،(ّ)أىٍسلىٍمنىا﴾
ا ؤمن قلوهبم، كحقيقة اإلٲباف التصديق ابلقلب. كأمٌ تكَف  ،أسلموا يف ظاىر إٲباهنم

 . (ْ)«يف الظاىر، كذلك ٰبقن الدـ ، فقبوؿ ما أتى بو النيبٌ  ،اإلسالـ
 - كا مظهرين اإلسالـءا جامٌ ػل ،فهؤالء األعراب»كقاؿ ابن عاشور: 

هبم هللا يف كذٌ   - م حديثو عهد بوألهنٌ  ؛ة لعقائد اإلٲبافككانت قلوهبم غّب مطمئنٌ 
 إاٌل  ،ابإلسالـ عتدٌ و ال يي على هللا، كأنٌ  ابطنهم م ٱبفى ػم لليعلموا أهنٌ  ؛اآمنٌ  :قو٥بم

 :ماف بدكف إسالـػبدكف اآلخر، فاإلي ،ي أحدٮباػغنماف، فال يي ػإذا قارنو اإلي

                                                           
 .ٖٕ( ا٢بٌج: ُ)
 .ُْ( ا٢بجرات: ِ)
 .ُْ( ا٢بجرات: ّ)
 .ُِْ/ُٗ( ا١بامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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 .(ُ)«كرسولو  ،جمعهما طاعة هللاػنفاؽ، كي :مافػعناد، كاإلسالـ بدكف إي
 :كلذلك كجهاف معركفاف عند العلماء أظهرٮبا عندم»كقاؿ الشنقيطٌي: 

الصحيح، كاإلسالـ  اه الشرعيٌ سمٌ عنهم يف ىذه اآلية ىو مي  اإلٲباف ا٤بنفيٌ  أفٌ 
 ،ستسالـ كاالنقياد اب١بوارحالذم ىو اال ،ت ٥بم فيها ىو اإلسالـ اللغومٌ ثبى مي ػال

ا٢بقيقة  مع أفٌ  ،ة ىنا على اإلسالـا٢بقيقة اللغويٌ  ا ساغ إطالؽكإ٭بٌ  دكف القلب.
الشرع الكرٔف جاء ابعتبار  ألفٌ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويٌ ة مقدٌ الشرعيٌ 
كاللساف  ،فانقياد ا١بوارح يف الظاىر ابلعمل ل السرائر إُف هللا.كأف توكى  ،الظاىر

ك٥بذا ساغ إرادة   على الكفر.ا، كإف كاف القلب منطواين كتفى بو شرعن ابإلقرار يي 
انقياد اللساف كا١بوارح  ألفٌ ؛ (ِ)﴿كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا﴾ ة يف قولو:ا٢بقيقة اللغويٌ 

انقياد  ككلٌ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى بو شرعن  ،يف الظاىر إسالـ لغومٌ 
 .(ّ)...«لغةن  (،اإسالمن ) :ىسمٌ ذعاف يي كاستسالـ كإ

 ؛فاألعراب ا٤بذكوركف منافقوف ،كعلى ىذا القوؿ»مٌث قاؿ الشنقيطٌي: 
 .(ْ)«...ار يف الباطنم مسلموف يف الظاىر، كىم كفٌ ألهنٌ 
ة، كىذه حاؿ أكثر الناس، كال سٌيما يف نسبة كراثيٌ  ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -4

فليس ٥بم من اإلسالـ يف غالب أحوا٥بم، إاٌل النسبة إليو، كىو  ؛العصر ا٢بديث
 برمء منهم، كىم برآء منو. 

خمر، ػي، كيشرب الػيزن :(الػمنسوبْب الوراثٌيْب)الواحػػد، مػن ىػؤالء د ػفتج

                                                           
 .ِْٔ/ِٔ( تفسّب التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُْ( ا٢بجرات: ِ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٕ( أضواء البياف: ّ)
 .ٕٓٔ/ٕ( أضواء البياف: ْ)
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كقد ترؾ  ل؛ا قتكرٗبٌ  ،الراب، كٱبوف األمانة كيسرؽ، كيكذب، كيغٌش، كأيكل
أبقذع األلفاظ،  ،ا سٌب هللا الصالة كالزكاة كالصياـ، كسائر العبادات، كرٗبٌ 

، (مسلمنا)، كيسٌميو الناس: (مسلمنا)التوبة؛ مٌث يسٌمي نفسو: يف  ،كَف يفٌكر يومنا
 !!؟!(اإلسالـ)إُف  ،كرذائلو ،؛ لينسبوا جرائمو(الطاعنوف)األعداء أييت مثٌ 

، كنسوا، (اإلسالـ)إُف  ،منسوبْبػٌرىم عدد الػػد سمتفاخرين قػإٌف بعض ال 
تناسوا قولو تعاُف: ﴿فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يػىنػٍفىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي  أك

﴾  . (ُ)يف اأٍلىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي اأٍلىٍمثىاؿى
إنٌو من أسلم  (...ا٤بسلم)لكلمة الشرعٌي ا٤بعُب  - أك تناسوا - كنسوا 

 .كعمل الصا٢بات ،، كآمن كجهو 
اُف: ﴿كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإُفى اَّللً  كىىيوى ٧بيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة عقاؿ ت

 .(ِ)اٍلويثٍػقىى كىًإُفى اَّللً  عىاًقبىةي اأٍليميوًر﴾
 إًن ًِب  كىقىاؿى  صىا٢ًبنا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإُفى  دىعىا ٩ب نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ قاؿ تعاُف: ﴿ك 

 .(ّ)﴾اٍلميٍسًلًمْبى  ًمنى 
ةى كىآتيوا الز كىاةى كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍّبو قاؿ تعاُف: ﴿ك  كىأىًقيميوا الص الى

ديكهي ًعٍندى اَّللً  ًإف  اَّلل ى ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه  لىٍن يىٍدخيلى ا١بٍىن ةى ًإال  مىٍن كىافى ىيودنا كىقىاليوا  .٘بًى
تيٍم صىاًدًقْبى  بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى  .أىٍك نىصىارىل تًٍلكى أىمىانًيُػهيٍم قيٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كينػٍ
 .(ْ)﴾ٰبىٍزىنيوفى  كىٍجهىوي َّللًً  كىىيوى ٧بيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيمٍ 

                                                           
 .ُٕ( الرعد: ُ)
 .ِِ( لقماف: ِ)
 .ّّ( فٌصلت: ّ)
 .ُُِ-َُُ( البقرة: ْ)
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كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص ا٢ًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىن اتو ٘بىٍرًم قاؿ تعاُف: ﴿ك 
ا كىٍعدى اَّللً  حىقًّا كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اَّللً  ًقيالن  اًلًدينى ًفيهىا أىبىدن  .ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

ٍد لىوي ًمٍن لىٍيسى أبًىمىانًيًٌكيٍم كىالى  أىمىآفًٌ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٯبيٍزى ًبًو كىالى ٯبًى
كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص ا٢ًبىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه  .ديكًف اَّللً  كىلًيًّا كىالى نىًصّبنا

كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩ب ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًً   .ّبنافىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى ا١بٍىن ةى كىالى ييٍظلىميوفى نىقً 
ًليالن  ًنيفنا كىاٚب ىذى اَّلل ي إًبٍػرىاًىيمى خى  .(ُ)﴾كىىيوى ٧بيًٍسنه كىاتػ بىعى ًمل ةى إًبٍػرىاًىيمى حى

مة ا ٧بر  مسلموف يشربوف ا٣بمر، كىم يعلموف أهنٌ »قاؿ علٌي الطنطاكٌم:  
 ا٠بو، كال ٲبٌتوف إليو بصلة أكثق عرفوف من اإلسالـ إاٌل يف دينهم! مسلموف ال ي

ة كبلد كأسرة إسالميٌ  من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب إسالميٌ 
، كأيمر اب٤بنكركٰبي  ، يتجاكز حدكد هللا، فيحرـٌ ما أحلٌ رجالن  إسالميٌ  ، ٌل ما حرـٌ

يقـو إُف الصالة  كينهى عن ا٤بعركؼ؟! كأين ىو اإلسالـ يف رجل يستحيي أف
؟ كأين ىو اإلسالـ يف و رجعيٌ إنٌ  :خشية أف يقولوا ؛بْبإذا كاف يف القـو ا٤بهذ  

ا من أف خوفن  ؛إذا شتمو كانؿ منو ا١باىلوف ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينو
  إُفاإلسالـ سلسلة متماسكة األجزاء، ال سبيل لكم إاٌل  إفٌ  ب؟رمى ابلتعصٌ يي 

كم تؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض، أك رفضها ٝبلة، أٌما أنٌ  ،قبو٥با ٝبلة
فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإال  ًخٍزمه يف ا٢بٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىُدكفى ﴿

اًب كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليوفى  ة، اإلسالـ كالنصرانيٌ كليس . (ِ)﴾ًإُفى أىشىدًٌ اٍلعىذى
كيعَبؼ  ،من أف ٰبضر صلواهتا ،صاحبو ما يكفي صاحبها كليس يكفي

 ،لقى حبلها على غارهبايي  ،يعيش يف ا٢بياة كالسائمة سها كبطارقها، مثٌ سي لقي 

                                                           
 .ُِٓ-ُِِ( النساء: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 مٌتبعيو كلٌ نّب لً كأفادىا كآذاىا! بل اإلسالـ دين كامل يي  ،فَبعى ما ضٌرىا كنفعها
غاية فيها ٥بم صالح كىدل؛ فهو  خطوة من خطى ا٢بياة، كيد٥ٌبم على كلٌ 

ا أف كال اثلثة ٥بما، إمٌ  ،ها القـوفهما ثنتاف أيٌ  شيء. دين، كىو قانوف، كىو كلٌ 
كىزلكم، كبيوتكم ك٦بامعكم، كيف   كمتكونوا مسلمْب يف سرٌكم كجهركم، كجدٌ 

كٚبلعوا  ،ٚبرجوا من اإلسالـا أف كإمٌ  ؛ككقت من أكقاتكم ،أمر من أموركم كلٌ 
كم كافركف إنٌ  :تقولوا للناس أايديكم، مثٌ  كتنفضوا منو ،تو من أعناقكمقى بػٍ رً 

 -كال ٱبسر اإلسالـ  ،إذ ٚبسركف اإلسالـ ،شيء كإذف ٚبسركف كلٌ  ؛مرتٌدكف
ال يضّبه أف ٱبرج  ،ا تعٌهد هللا ٕبفظودينن  ا. كإفٌ إذ ٱبسركم شيئن  - د٧بمٌ  كربًٌ 

 . (ُ)«ام يدخلوا فيو أبدن ػم لعلم هللا أهنٌ  ،منو أقواـ
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا ىؤالء الناىضْب»كقاؿ علٌي الطنطاكٌم أيضنا: 

كافرين   ،كألقاهبم ،مسلمْب أب٠بائهم ،كراء قـو ال شٌر كراءه! كأٌم شرٌ  ،ةاألمٌ 
رمضاف، قيموف الصالة، كال يؤتوف الزكاة، كال يصوموف كأعما٥بم؛ ال يي  ،أبفعا٥بم

م مسلموف، كأنت ترل إهنٌ  :! يقولوفكإف استطاعوا إليو سبيالن  ،ٰبٌجوف البيت كال
ا، كتراىم أبعد عن كسفورن  ،اػن جػفَبل تفرني  ،كأقرابءىم ،كأكالدىم ،كنساءىم، بيوهتم

بدم مسلم امرأتو سافرة، تي  كاألرض عن السماء! ،عن الباطل ا٢بقٌ  من ،اإلسالـ
ة إفر٪بيٌ  ،مسلم أكالده ابدية عوراهتم كساقيها!، راعيهاكذ ،كسحرىا ،للناس ٫برىا

عليو صالة هللا  ،دا يعرفوف عن ٧بمٌ أكثر ٩بٌ  ،مدارسهم، يعرفوف عن ا٤بسيح
يدخل فيو  ال ،ايلبث يومن  ة يف العاـ، كال! مسلم يدخل ا٤بسجد مرٌ كسالمو
تقوؿ ، فيقوؿ لك: أىي ابلصالة؟ مسلم تقوؿ لو: قم فصلًٌ  ا!أك مسرحن  ،مقهى
؟ تقوؿ: اذكر هللا ، فيقوؿ لك: أىومٍ لو: صي  د، فيقوؿ: على ٧بمٌ  كصلًٌ  ،ابلصـو

                                                           
 .ِٗ-ُٗ( البواكّب: ُ)
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م يكن الدين ػاللخناء، اي أٞبق! إذا ل ابن د؟ فياكالصالة على ٧بمٌ  ،أىي ابلذكر
كاألذكار، فهل يكوف  ،م يكن ابلسننػكإذا ل ،م يكن ابلصـوػكإذا ل ،ابلصالة

ريد أف ال، ٫بن ال ني  إُف موائد ا٣بمر؟ كا١بلوس ،ٕبضور حفالت الرقص ،الدين
مسلم ػال  للناس أفٌ ريد أف نبٌْب نا ني على اإلسالـ، كلكنٌ  ،همحمل الناس كلٌ ػن

لنسائو  كىو مسلم، كال يستطيع أف يسمح ،خمرػيستطيع أف يشرب ال ال
من ىؤالء ا٤بسلمْب  ،ن براءة اإلسالـعلً ريد أف ني كىو مسلم! ني  ،ابلسفور
كأ٠باء اآلابء، ككافركف فيما  ،يف تذاكر النفوس ،الذين ىم مسلموفْب، ا١بغرافيٌ 

 .(ُ)«ريد أف نعود إُف الدينكراء ذلك. ني 
كيف ا٫بسر مفهـو اإلسالـ يف نفوسنا إُف ىذا »كقاؿ ٧بٌمد قطب: 

اىاهتا، بل يف ٝبيع ا٘بٌ  ،ةكيف ا٫بسر من مفهـو شامل للحياة البشريٌ  ؟؟ا٢بدٌ 
د صبح ٦برٌ للكوف كا٢بياة كاإلنساف، لكي يي  -يف ا٢بقيقة  -مفهـو شامل 

ة.. بل  ابلنيٌ  إاٌل ل أحياانن ل على ٫بو من األ٫باء، بل ال تؤدٌ عبادات تؤدٌ 
يدكر يف  يظلٌ  ة.. مثٌ كال بغّب النيٌ  ،ة على اإلطالؽ، ال ابلنيٌ ل أحياانن تؤدٌ  ال

 كيف ا٫بسر من دستور صادقو اإلسالـ؟ ،نا مسلموفأنٌ  -مع ذلك  -أخالدان 
ها، ػاتكاجتماعيٌ  ،هاػتحكم اقتصادايٌ ػمها: يكينظٌ  ،هاة كلٌ شامل ٰبكم ا٢بياة البشريٌ 

يف  ،كمشاعرىا، كسلوكها العمليٌ  ،كأفكارىا ،ها، كسياستهاػاتكركحانيٌ  ،هاػتايٌ كمادٌ 
من الواقع.. مشاعر  ال رصيد ٥با ،د مشاعر ىائمةصبح ٦برٌ كاقع ا٢بياة، لكي يي 

 ،غّب مسلم ي ٦بتمعػف ،كىو يعيش -دارت  إف -ي نفس صاحبها ػتدكر ف
كىو  -إف دارت  -كال ٰباكؿ تغيّبه. كتدكر يف نفسو  ،يستنكر ا٢بياة فيو كال

ة. فتقاليده غّب كال العامٌ  ،ةيف حياتو ا٣باصٌ  ،مسلمْبػذاتو ال يسلك سلوؾ ال

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗ( البواكّب: ُ)
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 ٲبتٌ ال  ة، كسلوكو اليوميٌ راتو غّب إسالميٌ ة، كتصوٌ ة، كأفكاره غّب إسالميٌ إسالميٌ 
أك الفرد  ،أك الفرد اب١بماعة ،بصلة إُف اإلسالـ، سواء يف عالقة الفرد ابلفرد

كيف ا٫بسر من حياة كاملة قائمة على  ...اب٤برؤكسابلدكلة، أك عالقة الرئيس 
، تشمل الدنيا كاآلخرة كاألرض لو كسلوكو الواقعيٌ ثي مبادئ اإلسالـ كأفكاره كمي 

ات صبح جزئيٌ كا٤برأة كاألسرة كاجملتمع، لكي يي كالسماء كا٢باكم كاكـو كالرجل 
يف نسيج غّب متناسق  ،داللة فيها، كالرقعة الشائهة كال ،ال رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م اإلسالـكيف نبتت تلك األفكار العجيبة الٍب تقسٌ  األجزاء؟
 أفٌ ر تفصل بْب ىذه كتلك، كتتصوٌ  من انحية أخرل، مثٌ  ،اا عمليًّ كسلوكن  ،انحية

كيف دار يف  ٗبعزؿ عن السلوؾ؟! ،اكن أف تكوف إسالمن ا٤بشاعر كحدىا ٲبي 
نظاـ على  من أمٌ  ،هتمم يستطيعوف أف يستوردكا اقتصادايٌ أخالد ا٤بسلمْب أهنٌ 

ة فكرة من أيٌ  ،، كيستوردكا أصوؿ ٦بتمعهم كقواعدهغّب إسالميٌ  ،كجو األرض
٦بتمع على كجو  من أمٌ  ،ىمة، كيستوردكا تقاليدغّب إسالميٌ  ،على كجو األرض

ر كيف أمكن أف يتصوٌ  وا مع ذلك مسلمْب؟!يظلٌ  غّب مسلم، مثٌ  ،األرض
ها، شيء، كٱبوف أماانتو كلٌ  يف كلٌ  ،وو يستطيع أف ٱبالف تعاليم ربٌ ا٤بسلم أنٌ 

مة، كيقبل إُف ا٤بتعة ارٌ  ،كيكذب كٱبوف كٱبدع، كيتجاكز ا٤بتاع ا٤بباح فيغشٌ 
 ،لي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع ا٤بسلما على ىذا ا٤بتاع، كٱبي حرصن  ؛كا٤بهانة الذؿٌ 

يف إقامة  ،وكيشارؾ بذلك كلٌ  أك ابلدعوة إُف ذلك اجملتمع، ،سواء بسلوكو الذايتٌ 
 ر بعد ذلك أفٌ يتصوٌ  ٦بتمع غّب مسلم، قائم على الظلم كاال٫براؼ كا٤بعصية.. مثٌ 

ط عنو تبعاتو سقً كن أف تي ٲبي  -أك غّب ٨بلصة  ،٨بلصة -بضع ركعات يف النهار 
ا ر ا٤بسلمة أهنٌ كيف أمكن أف تتصوٌ  كتسلكو يف عداد ا٤بسلمْب؟! ،أماـ هللا

كتكذب كٙبقد كتغتاب..  كٚبوف أماانتو: فتغشٌ  ،اتستطيع أف ٚبالف تعاليم رهبٌ 
لي كجسد شهواف، كٚبي  ،عْب هنمة لكلٌ  ،تعرض فتنتها يف الطريق ،كٚبرج عارية
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يف ذات نفسها،  ،فسها من تبعة إقامة اجملتمع ا٤بسلم، سواء ابلسلوؾ ا٤بستقيمن
و يف اجملتمع.. كتشارؾ بذلك كلٌ  أك بَببية أبنائها عليو، أك ابلدعوة إُف ذلك

يدكر يف  قائم على الظلم كاال٫براؼ كا٤بعصية.. مثٌ  ،إقامة ٦بتمع غّب مسلم
ط عنها تبعاهتا سقً كن أف تي قلبها ٲبي بة يف داخل ة الطيٌ النيٌ  خلدىا بعد ذلك أفٌ 

من أين أتت تلك األفكار الغريبة الٍب  كتسلكها يف عداد ا٤بسلمات؟! ،أماـ هللا
تقوؿ: ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما للدين كاالقتصاد؟ ما للدين كعالقات الفرد 

اليد؟ يف كاقع ا٢بياة؟ ما للدين كالتق للدين كالسلوؾ العمليٌ  ابجملتمع كابلدكلة؟ ما
؟ ما للدين كالصحافة ة مالبس ا٤برأة؟ ما للدين كالفنٌ كخاصٌ  ،ما للدين كا٤بلبس

كابختصار.. ما للدين كا٢بياة؟ ما للدين كالواقع  كاإلذاعة كالسينما كالتلفزيوف؟
 كثّبة ٥بذا اال٫بسار ىناؾ أسباابن  أفٌ  ال شكٌ  الذم يعيشو البشر على األرض؟!

فلم يكن كذلك اجملتمع ا٤بسلم حْب   س ا٤بسلمْب.يف نفو  ،الذم يعانيو اإلسالـ
 .(ُ)...«كاف ٲبارس حقيقة اإلسالـ

قدٲبنا  ،نسبة مذىبٌية، كىذه حاؿ كثّب من الناس ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -5
 .كحديثنا، ٩ٌبن يلتزموف يف غالب أحوا٥بم أبحكاـ اإلسالـ، كيتوبوف إذا أخطأكا

طئوف حْب يركف أٌف ا٤بذىب كلكٌنهم ٱبي كليس ا٣بطأ يف انتساهبم ا٤بذىيٌب، 
الذم ينتموف إليو ىو اإلسالـ، دكف ما سواه من ا٤بذاىب، فيدافعوف عن آرائهم 

  .ا٤بذىبٌية، أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلسالـ
بغضوف من ٱبالفوهنم يف ا٤بذىب، كيطعنوف فيهم، كقد ك٘بد كثّبنا منهم يي 

كتقاتلوا، فكأهٌنم نسوا، أك تناسوا األمر  ركف بعض ٨بالفيهم، كرٌٗبا تدابركا،يكفٌ 
  !!ابالعتصاـ، كالنهي عن التفٌرؽ!

                                                           
 .ٖ-ٓ( ىل ٫بن مسلموف: ُ)
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قاؿ تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى حىق  تػيقىاتًًو كىالى ٛبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم  
يعنا كىالى تػىفىر قيوا تيٍم  ميٍسًلميوفى. كىاٍعتىًصميوا ًٕبىٍبًل اَّللً  ٝبًى كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى  ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍ اءن فىأىل فى بػىٍْبى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى أىٍعدى
تًًو لىعىل كيمٍ  ي اَّلل ي لىكيٍم آايى تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه  الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىْبًٌ

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى.  يىٍدعيوفى ًإُفى ا٣بٍىٍّبً كى
أيكلىًئكى ٥بىيٍم كىالى تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كى 

 . (ُ)عىذىابه عىًظيمه﴾
 كللمنتسبْب إُف )اإلسالـ( عمومنا أربعة مواقف ٨بتلفة، يف ىذا ا٤بقاـ: 

، كأخّبنا، كال شيء غّب اإلسالـ. -أ  اإلسالـ أٌكالن
، كا٤بذىب اثنينا. -ب  اإلسالـ أٌكالن
، كاإلسالـ اثنينا. -ج  ا٤بذىب أٌكالن
، كأخّبنا، كال شيء غّب ا٤بذىب. -د  ا٤بذىب أٌكالن
نسبة عصريٌة، كىذه حاؿ بعض ا٤بعاصرين ا٤بتأثٌرين  ،ا٤بنسوب إُف اإلسالـ -6

  العصرانٌيْب )ا٤بعطًٌلْب(. ابلغربٌيْب، كابلتنويرٌيْب
يف  ،فتجد أحدىم يلتـز ببعض األحكاـ، كرٌٗبا حافظ على الصلوات

للحصوؿ على فرصة ألداء  غّبه ا٤بساجد، كتشٌوؽ إُف صياـ رمضاف، كانفس
كلكٌن ىذا كٌلو ال ٲبنعو من تعطيل بعض األحكاـ، أك  ؛ا٢بٌج، أك العمرة

  !!!تناسيها، أك التساىل فيها
كاشفة عن شعرىا ك٫برىا، كأعلى صدرىا،   -كىو يرل  -فتخرج ابنتو 

كتعطٌرت ابلعطور، كلبست القميص الضٌيق، كذراعيها، كقد تزيٌنت ابألصباغ، 

                                                           
 .َُٓ -َُِ( آؿ عمراف: ُ)
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كالبنطاؿ الضٌيق، كرٌٗبا كشفت عن ساقيها، أك عن ركبتيها، كرٌٗبا ظهر شيء من 
   !!بطنها، أك ظهرىا؟!

ٍحفىٍظنى فػيريكجىهين  ػكىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىن  كىيى ﴿قاؿ تعاُف:  
ًهن  كىالى يػيٍبًدينى ػً ييوبػخيميرًًىن  عىلىى جي ػً ًإال  مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى بكىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهين  

ًء بػيعيولىًتًهن  أىٍك أىبٍػنىائًًهن  أىٍك أىبٍػنىاًء بػيعيولىتً  ئًًهن  أىٍك آابى ًهن  أىٍك زًينػىتػىهين  ًإال  لًبػيعيولىًتًهن  أىٍك آابى
اػًهن  أىٍك ًنسىائًًهن  أىٍك مىا مىلىكىٍت أىيٍ ػً ي أىخىوىاتػًهن  أىٍك بىنً ػً ًإٍخوىان يػً ًهن  أىٍك بىنػً ًإٍخوىان هين  نيػمى

ٍربى ػً ًر أيكلػٍ نى غىيػػأىًك الت اًبًعي ريكا عىلىى ػػػٍم يىٍظهى ػػػػنى لى ػًل ال ًذيػػاًؿ أىًك الطًٌفٍ ػػػػنى الٌرًجى ػػػًة مً ػػي اإٍلً
ٍخًفْبى ًمٍن زًينىًتًهن  كىتيوبيوا ًإُفى اَّللً  ػكىالى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  لًيػيٍعلىمى مىا يي ٍورىاًت النًٌسىاًء ػػعى 
 .(ُ)﴾ًميعنا أىيُوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى ػى ج

ييٍدًنْبى  أىيُػهىا الن يبُ قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنْبى  ﴿ايى كقاؿ تعاُف:  
بًيًبًهن  ذىًلكى أىٍدْفى   أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىالى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا عىلىٍيًهن  ًمٍن جىالى

رىًحيمنا﴾
(ِ). 

                                                           
 .ُّ( النور: ُ)
 .ٗٓاألحزاب:  (ِ)
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 مبدأ الضابعـال

 
ُ
 جراج

 
 مـهَ ـب الخ

 
م أبكثر من هتمة، فالواجب البدء أبخطرىا، كأف يكوف م ا٤بتٌػهى هً ػإذا اتُ  

، فإف ا بقتل رجل، من متٌػهى  كٔبرحو، فالواجب البحث يف ثبوت جرٲبة القتل أٌكالن
م، فال داعي إُف البحث يف ثبوت جرٲبة ا١برح؛ ألٌف عقوبة دين ا٤بتٌػهى ثبتت، كأي 

 .(ُ)بٌ جى ػغنية عن عقوبة ا١برح، اعتمادنا على نظريٌة الالقتل مي 
أٌما إذا ثبتت براءتو من جرٲبة القتل، فيجب بعدىا البحث يف ثبوت  

جرٲبة ا١برح، فإف ثبتت إدانتو هبا، عوقب ابلعقوبة ا٤بناسبة، كإف ثبتت براءتو، 
 فال إدانة، كال عقوبة.

كليس من ا٢بكمة البدء اب١برٲبة الصغرل، قبل ا١برٲبة الكربل؛ ألنٌو قد  
ب ابلعقوبة ا٤بناسبة، مٌث تثبت إدانتو ٔبرٲبة القتل، تثبت إدانتو ٔبرٲبة ا١برح، فيعاقى 

؛ (ِ)ابلقصاص، كيف ذلك ٝبع لعقوبتْب، كىو إفراط يف العقابب فيعاقى 
 غنية عن عقوبة ا١برح. دامت عقوبة القتل مي  ما

كقد يطوؿ البحث يف إثبات جرٲبة ا١برح، أك يف نفيها، كيدخل القاضي  
محامي يف تفصيالت، كتفصيالت، كال ٜبرة من كرائها، إاٌل إنكار ػمٌدعي كالػكال

 مٌدعي، كحّبة القاضي.ػكإصرار المحامي، ػم كالا٤بتٌػهى 
فما الفائدة  ؛ٯبب العناية ابألصوؿ، قبل الفركع (٧باكمة اإلسالـ)كيف  

، كبياف ا٢بكمة من كٌل حكم، (األحكاـ اإلسالمٌية)من ٧باكلة إثبات صٌحة 

                                                           
 .ٓٗ-ِٗ/ُُ، كا٤بوسوعة الفقهٌية: ْٕٓ/ُاإلسالمٌي: ( انظر: التشريع ا١بنائٌي ُ)
 .ْٕٓ/ُ( انظر: التشريع ا١بنائٌي اإلسالمٌي: ِ)
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 !!نكر أصالن كبّبنا، من األصوؿ الكربل، الٍب تقـو عليها األحكاـ؟!كالطاعن يي 
هة إُف الفركع،  اعن أف يصرؼ النظر عن ا٤بطاعن ا٤بوج  فالواجب على الط 

كأحكاـ مّباث األنثى، كلباسها، كتعٌدد الزكجات، كالعقوابت، كأمثا٥با من 
 .الٍب ىي أركاف دين اإلسالـ ،األحكاـ، كأف يقصر نظره على األصوؿ الكربل

 :ىذه األصوؿ كأكرب
 خالق.ـوجود ال -1
 خالق.ـىداية ال -2
 . حّمدـرسالة م -3
 شرعّية القرآن. -4

ال جدكل من اإلجابة عن  - نكركف كجود ا٣بالقالذين يي  -فالطاعنوف  
نكركف األصل األٌكؿ الذم تقـو عليو سائر شبهاهتم ا٤بتعٌلقة ابلفركع، ألهٌنم يي 

يف بعض أحكاـ ا٤بّباث، إف   ،فما قيمة ٧باكمة اإلسالـ ؛األصوؿ، ككٌل الفركع
؟! كاف األصل األٌكؿ الذم  !!يقـو عليو دين اإلسالـ ابطالن

كلذلك ندعو الطاعنْب من أتباع ا٤بنهج اإل٢بادٌم، الذين يزعموف أهٌنم  
نكركف األصل األٌكؿ، كالطاعنْب من أتباع ا٤بنهج الالأدرٌم، الذين يزعموف أهٌنم يي 

عنا، ثبتوف إثبااتن قاطيي  نكركف إنكارنا قاطعنا، كاليي  يتوٌقفوف يف األصل األٌكؿ، فال
ىي عقيدة  :(اإلسالـ)ى ػهة إلموج  ػال ،ى مطاعنهمػكلى أف تكوف أي ػندعوىم إل

 .(خالقػال كجود)
فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعٌية الداٌلة على بطالف ىذه العقيدة،  

داعي للخوض يف ا٤بطاعن الفرعٌية؛ ألهٌنم استطاعوا تقويض األصل  كبذلك ال
 فتسقط بتقويضو سائر األصوؿ، ككٌل الفركع. ؛األٌكؿ
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كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة ا٤بطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على األدٌلة  
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من  ؛الداٌلة على صٌحة ىذا األصل ،القطعٌية

 فإف آمنوا بو، انتقلنا إُف األصل الثآف، كإف أصٌركا على ما ىم ؛األصل األٌكؿ
من  ،دكلػػجػر، كانتفت الػػل التناظي ػبي ػسي  - بيننا كبينهم - عليو، انقطعت

 مطاعن الفرعٌية.ػي الػف ،خوضػال
نكركف يي  بويٌب، الذين يزعموف أهٌنم الكندعو الطاعنْب من أتباع ا٤بنهج الرُ  

، (ىداية ا٣بالق)نكركف األصل الثآف، كىو األصل األٌكؿ، كلكٌنهم يزعموف أهٌنم يي 
ىي عقيدة  (اإلسالـ)هة إُف ا٤بوج   ،كُف مطاعنهمندعوىم إُف أف تكوف أي 

 .(ا٣بالق ىداية)
فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعٌية الداٌلة على بطالف ىذه العقيدة، كأٌف  
بعد خلقهم، ٰبكموف أنفسهم  ،قد ترؾ الناس -كما يزعموف   -ا٣بالق 

، كال عقاب؛ فإف استطاعوا تقدٔف حالؿ، كال حراـ، كال ثواب أبنفسهم، فال
مطاعن الفرعٌية؛ ألهٌنم استطاعوا تقويض األصل ػداعي للخوض يف ال األدٌلة، فال

 .، ككٌل الفركع تسقط بسقوط ىذا األصلالثآف
كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة ا٤بطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على األدٌلة  
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من ؛ الداٌلة على صٌحة ىذا األصل ،القطعٌية

فإف آمنوا بو، انتقلنا إُف األصل الثالث، كإف أصٌركا على اإلنكار،  ؛األصل الثآف
خوض يف ػجدكل من الػر، كانتفت الل التناظي بي سي  - بيننا كبينهم -انقطعت 

 مطاعن الفرعٌية.ػال
الدين  كندعو الطاعنْب من أتباع الدين اليهودٌم، كالطاعنْب من أتباع 

نكركف األصل الثآف؛ كلكٌنهم نكركف األصل األٌكؿ، كال يي مسيحٌي، الذين ال يي ػال
نكركف األصل الرابع، كىو ؛ فيي ( رسالة ٧بٌمد)نكركف األصل الثالث، كىو يي 
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 (اإلسالـ)هة إُف ا٤بوج   ،كُف مطاعنهمندعوىم إُف أف تكوف أي  (؛شرعٌية القرآف)
 . (شرعٌية القرآف)مثٌ عقيدة  (، رسالة ٧بٌمد)ىي عقيدة 

ة الدالٌة على بطالف ىاتْب العقيدتْب؛ فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعيٌ  
داعي للخوض يف ا٤بطاعن الفرعٌية؛ ألهٌنم  فإف استطاعوا تقدٔف األدٌلة، فال

؛ كبتقويضهما ال ٲبيكن أف تبقى للفركع استطاعوا تقويض األصلْب الثالث كالرابع
 .حقيقٌية أٌم قيمة
كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة ا٤بطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على األدٌلة  
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من  ؛الداٌلة على صٌحة ىذين األصلْب ،القطعٌية

إبٲباهنم  -فإف آمنوا هبما، انتفت ا٤بطاعن كٌلها؛ ألهٌنم  ؛ىذين األصلْب
 ؛ كإف أصٌركا على اإلنكار، انقطعت(سالـاإل)قد آمنوا بدين  - األصلْب ذينهب
ر، كانتفت ا١بدكل من ا٣بوض يف ا٤بطاعن الفرعٌية؛ ل التناظي بي سي  - كبينهم بيننا -

 فإٌف فركع الشريعة اإلسالمٌية قائمة على أصو٥با.
كىكذا ٪بد أٌف مطاعن الطاعنْب ال قيمة ٥با، يف ٧باكمة اإلسالـ،  

، إذا  كال  ،عن تقدٔف األدلٌة القطعٌية ،عجز الطاعنوفداعي للخوض فيها أصالن
فإٌف عجزىم ىذا يعِب عجزىم عن تقدٔف  ؛الداٌلة على بطالف األصوؿ األربعة

هم كىو اهٌتام ،ما أٝبعوا عليو لٍب ٯبب أف أيتوا هبا؛ لييثبتوا صٌحةا ،األدٌلة القطعٌية
 ، ابلكذب. لرسوؿ هللا 

ا، فتكوف   (الرباءةافَباض ) إيكوف العمل ٗببد ،كبعجزىم ىذا  كاجبنا أكيدن
هة إُف اإلسالـ غّب اثبتة، فتنتهي بذلك ٧باكمة اإلسالـ، كٌل ا٤بطاعن ا٤بوج  

  .عند عجز ا٤بٌدعْب عن تقدٔف ما يؤيٌد اٌدعاءاهتم
من الزماف؛ ليأتوا  آخر، ٌدعْب قرانن مي ػالالطاعنْب إمهاؿ  :كليس من العدؿ
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 .(ُ)واؿ أربعة عشر قرانن ها، طى ػاإلتياف بي عجزكا عن ػمطلوبة، التػأبدلٌتهم ال
الطاعن الذم يتشٌبث ابلفركع، كيتهٌرب من ا٣بوض يف األصوؿ،   لى ثى إٌف مى  

امرأة، أبغضت زكجها، بعد أف علمت أنٌو سيتزٌكج امرأة أخرل؛ فافَبت  لً ثى كمى 
عليو، فاهٌتمتو بسرقة أموا٥با، فشكتو إُف القاضي، فلٌما أنكر الزكج، طالبها 
القاضي ابألدٌلة القطعٌية، فأخذت تبكي، كتقوؿ: قبل سنة ضربِب زكجي، كقبل 

أنٌو  ، كقبل يـو علمتي م يكٌلمِب أاٌيمنا، كقبل أسبوع شتمِبػشهر ىجرٓف، كل
 سيتزٌكج امرأة أخرل؛ كلذلك سرؽ أمواِف؛ ليينفق منها على زكاجو الثآف.

ر ػػذت تذكػػاءات، كأخػػػهذه االٌدعػ، باضيى ػالق مرأةي ػذه الػػى تٍ غلى ػفش
منها إبثبات هتمة السرقة؛ حٌٌب نسي  عالقة ألمٌو  تفصيالت، كتفصيالت، ال

 القاضي أٌف التهمة األصلٌية ىي السرقة. 
فطالت ااكمة أاٌيمنا، كالكالـ ٧بصور يف ىذه األمور؛ ككٌلما طالبها 
اامي، بتقدٔف األدٌلة القطعٌية، على القضٌية الكربل )السرقة(، هترٌبت، كأصٌرت 

 :أٌف ضرهبا، كىجرىا، كشتمها، كاستعداده للزكاج عليها على ما ذكرت، مٌدعيةن 
 ٲبيكن أف تكوف أدٌلة على ارتكابو جرٲبة السرقة!!!

أف يطرد ىذه ا٤برأة ا٤بفَبية، كأف  -يف ىذا ا٤بقاـ  -فا٢برٌم ابلقاضي 
 ق ىذه القضٌية، ليقطع ألسنة السوء. ٱبٌلي سبيل الزكج، لّبعى مصا٢بو؛ كييغلً 

محامي تذكّب القاضي أبٌف ػن ذلك، كجب على الفإف غفل القاضي ع
مٌدعي ابألدٌلة ػمْب، حٌٌب أييت المتٌػهى ػي معاملة الػف ،)افَباض الرباءة(، ىو األصل

م القطعٌية، الداٌلة على صٌحة االهٌتاـ؛ كٖبالفو يكوف االستمرار يف ٧باكمة ا٤بتٌػهى 
 صورة من صور الظلم.

                                                           
 .ُْٔ-ُْْ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
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سائل الفرعٌية؛ للدفاع عن ليس من ا٢بكمة ا٣بوض يف تفصيالت ا٤بف 
م يٌتفق عليها  ػ، كال سٌيما إذا كانت ا٤بطاعن يف األمور االختالفٌية، الٍب لاإلسالـ
  منتسبْب إُف اإلسالـ.ػكٌل ال

يف أنظار ا٢بيارل  - إظهار ا٤بطاعن :فإٌف من شأف ىذه التفريعات
كمن شأف صى؛ ٰبي  ٗبظهر ا١بيش ذم العدد، الذم ال - كالغافلْب كا٤ببتدئْب

ذلك إدخاؿ الرىبة يف قلوهبم، كالضعف يف نفوسهم، كالتشٌتت يف عقو٥بم؛ 
  !!فيشعركف بغلبة خصومهم، قبل أف يهاٝبوىم!

أٌم ٜبرة  -الطاعن، كا٤بدافع  -كا٣بوض يف التفريعات لن يقٌدـ للفريقْب  
انفعة؛ ألٌف الطاعن سييصٌر على مطاعنو، كا٤بدافع سييصٌر على دفاعو؛ كلذلك 

فإف سٌلم هبا الطاعن، فال أبس بعد ذلك من ابب ا٤بعرفة  ؛كجب البدء ابألصوؿ
 أف يتطرٌقا إُف الفرعٌيات االتٌفاقٌية، دكف الفرعٌيات االختالفٌية.

إٌف حصن )اإلسالـ( قائم على األصوؿ اإلسالمٌية القطعٌية الكربل،  
 كعليها تقـو الفركع اإلسالمٌية القطعٌية الكربل. 

المٌية(؛ ػػلك )القطعٌيات اإلسػدـ تػالـ(؛ فليهػن )اإلسػدـ حصػػد ىن أراػػفم
ا تلك الػمحاكالت البائسة، لػهدـ بعض  عجزى  فإفٍ  عن ىدمها؛ فلن تنفعو أبدن

 ،حصْبػحصن الػيف متانة ذلك ال ،لن يؤثًٌراآلراء االختالفٌية(؛ فإٌف ىىٍدمىها )
 .)اآلراء االختالفٌية(، ال على تلك على )القطعٌيات الكربل( يقـو الذم

كمن ظىن  أنٌو يستطيع ىدـ حصن )اإلسالـ(، هبدـ بعض اآلراء 
 لً ثى إاٌل كمى  ،ة(فما مىثىلي )اآلراء االختالفيٌ  ؛، أك ميغاًلطه طه االختالفٌية، فإنٌو غالً 

 .، فمنها صور ٝبيلة، كمنها صور قبيحةا٢بصنعلى جدراف  ،الصور ا٤برسومة
قادر على ىدـ ا٢بصن، ٗبحو تلك الصور فقط؛ كلو أٌف العدٌك زعم أنٌو 

على جدراف ا٢بصن  الصور ا٤برسومة؛ ألٌف قبل أعدائو ،منو أصدقاؤه سىًخرى ل
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يى ينهدـ من أركانو؛ كلذلك ال ،ليست ركننا  ا١بميلة حٌٌب  - ت تلك الصور، إذا ٧بي
 قائمة. :كسقوفو ،كجدرانو ،بل يبقى قائمنا، ما دامت أصولو )أيسيسو( - منها

 أصوؿ اإلسالـ قائمة على )الوحي الػمينز ؿ(، ال على اآلراء االختالفٌية.ك 
 ؛قٌ الذم أنزلو هللا اب٢ب ،اإلسالـ يضع الكتاب إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

ة. فيما اختلفوا فيو.. يضع ىذا الكتاب قاعدة للحياة البشريٌ  ،ليحكم بْب الناس
ت قائمة عليها، فهذا ىو فقت مع ىذه القاعدة، كظلٌ ا اتٌ ٛبضي ا٢بياة. فإمٌ  مثٌ 

كقامت على قواعد أخرل، فهذا ىو الباطل.. ىذا  ،ا خرجت عنهاكإمٌ  .ا٢بقٌ 
يف فَبة من فَبات التاريخ. فالناس ليسوا  ا.كلو ارتضاه الناس ٝبيعن  ،ىو الباطل

، كليس الذم ره الناس ىو ا٢بقٌ كالباطل. كليس الذم يقرًٌ  ىم ا٢بكم يف ا٢بقٌ 
فعل الناس  على أساس أفٌ  ،نظرة اإلسالـ تقـو ابتداءن  دين. إفٌ ره الناس ىو اليقرًٌ 

 ،ايل ىذا الشيء حقًّ لشيء، كقو٥بم لشيء، كإقامة حياهتم على شيء.. ال ٙبي 
كال ٘بعلو التفسّب  ، من أصوؿ الدينكال ٘بعلو أصالن  ،ا للكتابإذا كاف ٨بالفن 

كىذه ا٢بقيقة  امت عليو.. متعاقبة قأجياالن  ره ألفٌ كال تربًٌ  ،٥بذا الدين الواقعيٌ 
لو عليها الناس! كيف التاريخ دخً ا يي عمٌ  ،ة كربل يف عزؿ أصوؿ الدينيٌ ػذات أٮبٌ 

ىذا اال٫براؼ  قاؿ: إفٌ كينمو.. فال يي  ،ينمو  كقع ا٫براؼ، كظلٌ مثالن  اإلسالميٌ 
 ! إفٌ ة لإلسالـ! كاٌل فهو إذف الصورة الواقعيٌ  ،كقامت عليو حياة الناس ،مٌب كقع

 ،اكا٫برافن  ىذا الذم كقع خطأن  . كيظلٌ ا من ىذا الواقع التارٱبيٌ بريئن  اإلسالـ يظلٌ 
ة أف ريد استئناؼ حياة إسالميٌ كمن كاجب من يي  .كال سابقة ،ةال يصلح حجٌ 

 ،ليحكم بْب الناس ؛الذم أنزلو هللا اب٢بقٌ  ،لو، كأف يعود إُف الكتاببطً لغيو كيي يي 
 .(ُ)«فيما اختلفوا فيو

                                                           
 .ُِٕ/ُيف ظالؿ القرآف:  (ُ)



147 

 مبدأ الثامًـال

 
ُ
 ط حضاق

 
 مـهَ ـالخ

 
م، ا٤بوج هة إُف ا٤بتٌػهى  مهى التػُ ر يسعى ىذا ا٤ببدأ إُف الكشف عن حقيقة تكاثي  

بنسبة كٌل هتمة إُف مٌدعيها، مٌث معرفة ما أٝبع عليو ا٤بٌدعوف، كما اختلفوا فيو؛ 
م، بكٌل تٌػهى لئاٌل يظهر ا٤بٌدعوف ا٤بختلفوف، ٗبظهر ا٤بٌدعْب ا٤بٌتفقْب، على اهٌتاـ ا٤ب

 ا٤بذكورة يف الدعول، كا٢باؿ أهٌنم ٨بتلفوف يف ذلك. م هى التػُ 
، فالقانوف (ُ)كيعتمد ىذا ا٤ببدأ اعتمادنا كبّبنا على مبدإ )ا٤بساكاة القانونٌية( 

كليس من العدؿ أف ٰباكىم  ؛م، فإنٌو ميلزًـ للمٌدعي أيضناإذا كاف ميلزًمنا للمتٌػهى 
ا٤بٌدعي فيو، مٌث ييَبىؾ ا٤بٌدعي، بال ٧باكمة؛ فإٌما أف ييعٌد ىذا م بفعل يشاركو ا٤بتٌػهى 

م م كا٤بٌدعي معنا، أك ال ييعٌد جرٲبة، فييبػر أ ا٤بتٌػهى الفعل جرٲبة، فيحاكىم بسببو ا٤بتٌػهى 
 من التجرٔف، كما ييبػر أ ا٤بٌدعي. 

أحد رات جرٲبة قانونٌية، فهل يصٌح أف يتقٌدـ فمثالن إذا كاف تعاطي ا٤بخدًٌ  
ا٤بتعاطْب، إُف القاضي، يطالبو ٗبحاكمة رجل آخر، بتهمة التعاطي، مٌث ييَبىؾ 

 ا٤بٌدعي ا٤بتعاطي حرًّا، فال ٰباكىم كال ييداف، مع أٌف تعاطيو كاضح للعياف؟!!!  
 هة إُف اإلسالـ قسماف:م ا٤بوج  هى التػُ كمن ىنا نقوؿ: إٌف  

 ىي ثالثة أقساـ فرعٌية:م تتعٌلق ٗبا ليس جزءنا من اإلسالـ، ك هى ػتي  -1
مؤٌلفْب ا٤بنسوبْب إُف اإلسالـ، كىذه أخطاء ػم مصدرىا أخطاء بعض الهى ػتي  -أ

ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسالمٌية األصيلة ػأتليفٌية، م
 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(مةػشخصٌية ا١بري)ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 

                                                           
 .َُٕ-َُّ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
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ي اإلسالـ، كىذه أخطاء ػمؤٌلفْب الطاعنْب فػأخطاء بعض ال مصدرىام هى ػتي  -ب
ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسالمٌية األصيلة ػأتليفٌية، م

 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(ة ا١برٲبةشخصيٌ )ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 
اإلسالـ، كىذه أخطاء م مصدرىا أخطاء بعض ا٤بطٌبقْب ا٤بنسوبْب إُف هى ػتي  -ج

ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسالمٌية األصيلة ػتطبيقٌية، م
 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(ة ا١برٲبةشخصيٌ )ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 

 تتعٌلق ٗبا ىو جزء من اإلسالـ، كىي قسماف فرعٌياف:م هى ػتي  -2
، كمّباثها، األنثىن األحكاـ الشرعٌية، كلباس هة إُف ما ىو جزء مموج  م هى ػتي  -أ

   د الزكجات، كالعقوابت.كتعدُ 
هة إُف ما ىو جزء من القصص القرآنٌية، كقٌصة أصحاب موج  م هى ػتي  -ب

  الكهف، كقٌصة ذم القرنْب.
 ثالثة: - مهى الذين يوٌجهوف ىذه التػُ  - كأبرز الطاعنْب 

ىو الطاعن الذم ال ينتسب إُف أٌم دين؛ ألنٌو يزعم أنٌو  الطاعن الالدييّن: -1
 يرل أٌف الدين فكرة من اخَباع البشر، كىو ثالثة أقساـ ابرزة:

نكر كجود ا٣بالق؛ كلذلك ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو يي  الطاعن اإلحلادّي: -أ
 عة.يزعم أٌف الدين فكرة بشريٌة ٨بَبى 

نكر كجود ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو ال يستطيع أف يي  الطاعن الالأدرّي: -ب
ابلدليل  ،ثبت كجود ا٣بالقابلدليل القاطع، كما ال يستطيع أف يي  ،ا٣بالق

يزعم أٌف الدين  - مع ىذا الزعم -يف ىذه ا٤بسألة؛ كلكٌنو  ،القاطع، بل يتوٌقف
 عة.فكرة بشريٌة ٨بَبى 

 -ثبت كجود ا٣بالق؛ كلكٌنو ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو يي  بويّب:الطاعن الر   -ج
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نكر ىداية عة؛ ألنٌو يزعم أنٌو يي زعم أٌف الدين فكرة بشريٌة ٨بَبى ي - مع ىذا الزعم
بعد أف خلقهم، ٰبكموف أنفسهم  ،ا٣بلقى  ترؾى  - يف زعمو -فا٣بالق  ؛ا٣بالق

 حالؿ كال حراـ، كال ثواب كال عقاب. أبنفسهم، فال
 ب إُف اليهوديٌة.نسى ىو الطاعن الذم يي  عن اليهودّي:الطا -2
 ب إُف ا٤بسيحٌية.نسى ىو الطاعن الذم يي  الطاعن ادلسيحّي: -3

م ػ؛ كلكٌنهم ل(اإلسالـ)ي ػعلى الطعن ف ،لقد اجتمع ىؤالء الطاعنوف 
فمطاعنهم متعارضة متضاربة  ؛عوا على رأم كاحد، يف أكثر مطاعنهمجمً ػي ي

 متساقطة متهافتة.
، (مهى ب التػُ تراتي ) إم الطاعن اإل٢بادٌم، كما ذكران يف مبدهى تػي فال قيمة لً  

، الٍب يزعم ىو (كجود ا٣بالق)ثبت ابألدٌلة القطعٌية بطالف عقيدة بعد أف يي  إاٌل 
 نكرىا.أنٌو يي 

هة إُف ا٤بوج   ،كُفعلى أهٌنا التهمة األي  ،كلو حاكؿ أف يطرح ىذه العقيدة 
  .ٗبعارضة كٌل من سواه من الطاعنْب - يف ا٢بقيقة - واإلسالـ، فإنٌو سيواجى 

 ،فبدالن من انشغاؿ ٧بامي الدفاع عن اإلسالـ، ٗبناقشة الطاعن اإل٢بادمٌ 
اء الطاعن ػػػن شركػػم - اعػػػحامي الدفػ، يطلب م(خالقػود الػػكج)ألة ػػي مسػف

تهم فيها، كأدلٌ مسألة، كبياف آرائهم الصرٰبة ػي ىذه الػمناقشتو ف - حادمٌ ػاإلل
 القطعٌية الداٌلة على ما يركف من رأم. 

كسيجد الطاعن اإل٢بادٌم أٌف الطاعن الالأدرٌم ٱبالفو يف إنكاره القاطع  
ف يف ا٤بسألة، كما توٌقف ىو؛ كأٌف الطاعن ، كيسألو التوقُ (كجود ا٣بالق)٤بسألة 

ف يف ا٤بسألة، التوقُ بويٌب ٱبالفهما معنا، كيرٌد عليهما اإلنكار القاطع، أك الرُ 
 .(كجود ا٣بالق)كيسوؽ األدٌلة القطعٌية الداٌلة على 
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مسيحٌي، اللذاف ػهما: الطاعن اليهودٌم، كالطاعن الػخالفة لػكأشٌد منو م
حقيقة الكربل يف الوجود، ػسيسوقاف األدٌلة القطعٌية، على صٌحة ما يركف أنٌو ال

 كُف يف الدين.كالعقيدة األي 
الٍب يوٌجهها  -( خالقػكجود ال)مة ا٤بتعٌلقة بعقيدة كلذلك تكوف الته

بويٌب، كالدين منهج الرُ ػى الػإل ،هة أيضناموج   - ى اإلسالـػحادٌم إلػالطاعن اإلل
 ا٤بسيحٌي.  اليهودٌم، كالدين

، (ا٤بالئكة)، الٍب تتضٌمن االعتقاد بوجود (خالقػىداية ال)كيف عقيدة 
 -( اإلسالـ)حامي الدفاع عن ػسيطلب م، (إنزاؿ الكتب)، ك(إرساؿ الرسل)ك

الثالثة،  الالدينٌيْبى  مناقشة الطاعنْبى  - كالطاعن ا٤بسيحيٌ  ،من الطاعن اليهودمٌ 
لى ػة عػالدالٌ  ،ة فيها، كأدلٌتهما القطعٌيةػحػاف آرائهما الصريػمسألة، كبيػذه الػيف ى

 . فيها يركف ما
ن ػكالطاع ،ودمٌ ػأٌف الطاعن اليه (الثالثة الطاعنوف الالدينٌيوف)كسيجد 

، كيسوقاف األدٌلة القطعٌية (ىداية ا٣بالق) عقيدةٱبالفاهنم يف إنكارىم ل :ا٤بسيحيٌ 
، كعقيدة (إرساؿ الرسل)، كعقيدة (كجود ا٤بالئكة)الداٌلة على صٌحة عقيدة 

 .(إنزاؿ الكتب)
ن من ، كما تتضمٌ (ىداية ا٣بالق)قة بعقيدة كلذلك تكوف التهمة ا٤بتعلًٌ 

الٍب يوٌجهها  -( إنزاؿ الكتب)، ك(إرساؿ الرسل)، ك(كجود ا٤بالئكة)عقائد: 
إُف الدين اليهودٌم،  ،هة أيضناموج   -( اإلسالـ)الطاعنوف الالدينٌيوف الثالثة إُف 

 مسيحٌي. ػكالدين ال
ى ػإل ،(الطاعنوف الالدينٌيوف الثالثة)الٍب يوٌجهها  ،(مطاعنػال)ر من ػػككثي

د ػػػجػي - (ةػيٌ ػرآنػص القػصػالق)، ك(رعٌيةػػاـ الشػػاألحك)من  - (الـػػػاإلس قػػائػحق)
، أك اقهطابً ما يي  :، كال سٌيما فػي )العهد القديػم((سقد  مي ػالكتاب ال)ي ػع فطالً مي ػال



151 

 :فتكوف مطاعن الالدينٌيْب الثالثة؛ اهػبقارً ما يي  ، أكارىناظً ، أك ما يي اههػشابما يي 
 .(اإلسالـ)هة إُف ا، كما ىي موج  أيضن  ،ةاليهوديٌة، كا٤بسيحيٌ هة إُف موج  

 لو نظر نظرة الناقد - ر الغيبٌياتنكً الذم يي  - يٌ ػبل إٌف الطاعن الالدين
هها ،، لنسي مطاعنو(مػالعهد القدي)يف قصص  الطاعن، إُف قصص  الٍب يوجًٌ

  القرآف الكرٔف، أك تناساىا.
، الذين ال ٲبتلكوف األدٌلة القطعٌية؛ الثالثة الالدينٌيْبى  كإذا تركنا الطاعنْبى 

كانتقلنا  (؛ىداية ا٣بالق)، ك(كجود ا٣بالق): ْبً ػيى رى ػٍػػبإلبطاؿ ىاتْب العقيدتْب الكي 
كجدان أٌف الطاعن  (،شرعٌية القرآف)كعقيدة  (، رسالة ٧بٌمد)إُف عقيدة 

 عقيدتْب.يطعناف يف ىاتْب ال :مسيحيٌ ػاليهودٌم، كالطاعن ال
كلكٌن الطعن كحده ال يكفي، بل ال بٌد من األدٌلة القطعٌية على صٌحة 

 ،ا٤بسيحيُ  شاركو الطاعني الذم يي  - يٌدعيو الطاعن، كإاٌل فإٌف الطاعن اليهودمٌ  ما
ي ػيف عٌدة عقائد مسيحٌية؛ بل إنٌو يطعن ف ،صراحةن  يطعن - يف ىذا الطعن

،  ،  ا٤بسيح  ؛كما يراه ا٤بسلموف، فّبميو ابلكذبنفسو، كال يراه رسوالن
  !!!ىػرة، كيرميها ابلزنطه  مي ػيقة الالصدًٌ  ، كىي مػو مريكيطعن يف أمٌ 

أفّبضى الطاعن ا٤بسيحٌي، ٗبطاعن الطاعن اليهودٌم، أـ أنٌو سيطالبو 
  !!رة؟!طه  مي ػيقة المرٔف الصدًٌ يف على مطاعنو يف ا٤بسيح، ك  ،بتقدٔف األدٌلة القطعٌية

عند  ،يٌ ػ: مصدر دين(جديدػال)، ك(مػالقدي)، بعهديو (مقٌدسػالكتاب ال)ك
ليس جزءنا من  (جديدػالعهد ال)كلكٌن  ؛، عمومنا(مسيحٌيةػال)ى ػمنسوبْب إلػال
 .(اليهوديٌة)منسوبْب إُف ػ، عند ال(مقٌدسػال الكتاب)

، كما (العهد ا١بديد)كىذا يعِب أٌف الطاعن اليهودٌم يطعن يف شرعٌية 
  .(القرآف الكرٔف)عن يف شرعٌية يط

ي شرعٌية ػمطاعن الطاعن اليهودٌم، فػمسيحٌي، بػفإذا رضي الطاعن ال
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، من غّب أدٌلة قطعٌية، فعليو أف يرضى ٗبطاعن الطاعن اليهودٌم، (القرآف الكرٔف)
 داف! ، من غّب أدٌلة قطعٌية، أيضنا، فكما تدين تي (العهد ا١بديد)يف شرعٌية 

 يف ىاتْب العقيدتْب - مسيحيٌ ػكالطاعن ال ،اليهودمٌ  إٌف طعن الطاعن
ىو الضامن الوحيد، لبقاء  -( شرعٌية القرآف)ك (، رسالة ٧بٌمد): اإلسالمٌيتْب

 فْب. محر  ػىذين الدينْب ال
هارت اليهوديٌة، ػالن (، رسالة ٧بٌمد)فلو أٌف أتباع اليهوديٌة أقٌركا بعقيدة 

جاء بو القرآف، من  يعِب تصديق ما :رسوالن   ديف ٢بظات؛ ألٌف اإلٲباف ٗبحمٌ 
الكشف عن فضائح أسالفهم، كقتلهم األنبياء، كأكلهم الراب، كإفسادىم يف 

 ، كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم. األرض، كما يعِب كجوب طاعتهم للرسوؿ
ي ػمسيحٌية، فػهارت الػهذه العقيدة، النػمسيحٌية أقٌركا بػكلو أٌف أتباع ال

يعِب تصديق ما يف القرآف، من  :رسوالن   ماف ٗبحٌمدػألٌف اإلي٢بظات؛ 
مسيح، كما يعِب كجوب ػالكشف عن أابطيلهم، كعقيدة الصلب، كأتليو ال

 ، كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم. طاعتهم للرسوؿ
عْب، على ىدؼ مجتمً ػيف اإلسالـ، ٗبظهر ال ،كىكذا يظهر الطاعنوف

ما ىم  كل   - ابألدٌلة القطعٌية - ذم أبطلي اإلسالـ، الػكاحد، ىو الطعن ف
 . حقائق اإلسالمٌيةػخالف الػٌما يػعليو، م

فتتساقط  ؛ي بعضػى أبف يطعن بعضهم، فػكلأى  - حقيقةػي الػف -كلكٌنهم 
يف كٌل زماف كمكاف؛  ،هم، كتتهافت، حْب ٯبدكف اإلسالـ منتصرنا عليهممطاعني 

 . د بنصر هللاألنٌو مؤي  
ا٢بقيقٌي ىو انتصار )اإلسالـ(، كىو )نور هللا(، الذم  االنتصارإٌف 

أبفواىهم؛  طفئوهأف يي  -كما زالوا ٰباكلوف  -حاكؿ )أعداء اإلسالـ(، منذ قركف 
 .خائبْب خاسرين -يف كٌل مرٌة  -كلكٌنهم ينقلبوف 
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أيىٍَبى اَّلل ي   ًإال  أىٍف ييًتم  قاؿ تعاُف: ﴿ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى اَّللً  أبًىفٍػوىاًىًهٍم كى
نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى. ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى 

 . (ُ)الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى﴾
إذا  منسوبْب إليو، كال سٌيما ػك)انتصار اإلسالـ( ال يستلـز انتصار ال

ها ػ، أك كراثٌية، أك عصريٌة، أك مذىبٌية، تصل أبصحابةكانت النسبة إليو ظاىريٌ 
ى ػمذاىب األخرل؛ فأنٌ ػخالفيهم، من الػى مواالة )أعداء اإلسالـ(؛ لقتاؿ مػإل
 هم االنتصار؟!!!ػل

نازؿ يي  ا، كىذا شيعيٌ يقاتل شيعيًّ  يٌ ػنٌ ىذا سي »قاؿ ٧بٌمد رشيد رضا: 
ة على يقيس الشافعيٌ  ة، كىذا حنفيٌ غرم التتار اب٢بنفيٌ يي  ا، كىذا شافعيٌ إابضيًّ 
  .(ِ)«فلى بع طريقة الس  كف من ات  ادٌ ف، ٰبي لى دة ا٣بى قلًٌ ة، كىؤالء مي يٌ الذمٌ 

بًٌٍت ػٍم كىيػيثى ػػرٍكي ػػػريكا اَّلل ى يػىٍنصي ػػصي ػنٍ ػػوا ًإٍف تى ػػني ػنى آمى ػًذيػا ال  ػػأىيُػهى  اػ﴿يى : ىػاؿ تعالػق
امىكيمٍ  كىال ًذينى كىفىريكا فػىتػىٍعسنا ٥بىيٍم كىأىضىل  أىٍعمىا٥بىيٍم﴾ .أىٍقدى

(ّ).  
كينالوا  ، يقوموا ابلشرط، حٌٌب ا٤بؤمنوف هللاى  ري نصي ككيف يى »قاؿ سٌيد قطب: 

ؾ شرً  تي د لو، كأاٌل ي نفوسهم أف تتجر  ػ ف إفٌ  ٥بم من النصر كالتثبيت؟ طى رى ما شى 
ا، كأف كال شيئن  ،ا تستبقي فيها معو أحدن ا، كأاٌل أك خفيًّ  ،اا ظاىرن كن ًشر ا، بو شيئن 

مو يف رغباهتا كهتول، كأف ٙبكًٌ  بٌ ما ٙبيً  كمن كلٌ  ،إليها من ذاهتا أحب   يكوف هللاي 
كخلجاهتا.. فهذا  ،وتها، كنشاطها كلٌ ىا كعالنيٌ كحركاهتا كسكناهتا، كسرٌ  ،كنزكاهتا

ا للحياة، تقـو على قواعد كمنهاجن  يعةن  شر  كإفٌ  يف ذكات النفوس. ،هللا نصري 

                                                           
 .ّّ-ِّ( التوبة: ُ)
 .ِٗٓ/ِ( تفسّب القرآف ا٢بكيم: ِ)
 .ٖ-ٕ( ٧بٌمد: ّ)
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ق بنصرة هللا يتحقٌ  كللحياة. كنصري  ،وللوجود كلٌ  ر خاصٌ م كتصوُ يى كموازين كقً 
 بدكف استثناء، فهذا نصري  ،هاكمنهاجو، ك٧باكلة ٙبكيمها يف ا٢بياة كلٌ  ،شريعتو

أماـ قولو تعاُف: ﴿كىال ًذينى قيًتليوا يف سىًبيًل  ،كنقف ٢بظةن  .حياةػي كاقع الػف ،هللا
﴾ كحالة  ،حالة القتل :كلتا ا٢بالتْب  كيف ،ريكا اَّلل ى﴾ػػصي ػنٍ ػػكقولو: ﴿ًإٍف تى  .(ُ)اَّللً 

ا كثّبن   ة، كلكنٌ كيف سبيل هللا. كىي لفتة بديهيٌ  ،ط أف يكوف ىذا شَبى يي  ،النصرة
يف بعض األجياؿ. كعندما  ،عندما تنحرؼ العقيدة ،ي عليهاغطٌ من الغبش يي 

ص، كتنحرؼ عن معناىا خ  رى كتػي  ،جهادػكال ،كالشهداء ،ن كلمات الشهادةهى متػى ػتي 
يف  ، حْب يكوف ا١بهادة، إاٌل جهاد، كال شهادة، كال جنٌ  و الإنٌ  الوحيد القؤف.

 ،النفسموت يف سبيلو كحده، كالنصرة لو كحده، يف ذات ػسبيل هللا كحده، كال
هدؼ ىو أف ػ حْب يكوف الإاٌل  ،ةال جهاد كال شهادة كال جنٌ  حياة.ػكيف منهج ال

 ،يف ضمائر الناس ،كمنهاجو ،ن شريعتوهيمً ػتكوف كلمة هللا ىي العليا. كأف تي 
كليس  على السواء. ،كنظامهم ،كتشريعهم ،كسلوكهم، كيف أكضاعهم ،كأخالقهم

د ستشهى جاىد يف سبيلو من ٯباىد، كيي ػىنالك من راية أخرل، أك ىدؼ آخر، ي
 ىذا ا٥بدؼ. كإاٌل  ، تلك الرايةإاٌل  ،ةلو كعد هللا اب١بنٌ  د، فيحقٌ ستشهى دكنو من يي 

 .(ِ)«من راايت كأ٠باء كغاايت ،رمنحرفة التصوٌ ػج يف األجياؿ الرك  ما يي  من كلٌ 

                                                           
 .ْ( ٧بٌمد: ُ)
 . ِّٖٖ/ٔ( يف ظالؿ القرآف: ِ)
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 مبدأ الخاصعـال

 مقامّي ـالدضويغ ال

 
مقاـ، دكف مقاـ، فالقتل يف مقاـ االعتداء عٌد جرائم، يف بعض األفعاؿ تي  

جرٲبة، لكٌنو يف مقاـ القصاص عقوبة، كليس جرٲبة، ككذلك يف مقاـ الدفاع 
ٌرت امرأة إُف قتل من ٰباكؿ أف يقتلها، أك من ٰباكؿ أف عن النفس، فإذا اضطي 

 يغتصبها نفسها، فقتلها لو ليس جرٲبة، بل ىو منع للجرٲبة.
ٌي مبدأ مهٌم من مبادئ ااكمة العادلة، فال ٯبوز فمبدأ التسويغ ا٤بقام 

ضطٌر إُف ا٤ببعد ااكمة، كال يصٌح إدانة  ،ف بتنفيذ العقوبة الصادرةإدانة ا٤بكل  
 .(ُ)قتل من حاكؿ االعتداء عليو؛ للدفاع عن نفسو، أك للدفاع عن أىلو كعرضو

من  - قبل ا٢بكم على بعض األحكاـ -كيف ٧باكمة اإلسالـ، ال بٌد  
 ذ فيها ىذه األحكاـ، كمن أمثلتها:نف  الٍب تي  ،النظر يف ا٤بقامات

األصل يف اإلسالـ ىو السلم كالسالـ ككٌف األذل، كالدعوة  :(هادج  ـال) -1
بٌد  إُف سبيل هللا اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة؛ كلكٌن ىناؾ مقامات خاٌصة، ال

ها قد ٙبٌولوا إُف كحوش ضارية، فيها من ا٤بواجهة كالقتاؿ؛ ألٌف أعداء اإلسالـ في
 يعرفوف معُب الرٞبة كالسالـ. ال

صرت أنت كزكجك ، كقد حي لو دخل بيتك أسد ضارو  :فماذا تفعل مثالن  
 ككاف قريبنا منك سالح؟ ؛يف زاكية من زكاايه، فال تستطيعوف ىرابن  ،كأطفالك

خاطب ػراؾ تعليكم؛ ليفَبسكم، أـ تي  ،اؾ تنتظر ىجـو األسد الضارمأفَبي 
ادر على ػا قػو: أنػكتقوؿ ل ،ده ابلسالحهدًٌ ػعو بَبككم، أـ تقنً األسد الضارم؛ لتي 

                                                           
 .ْٖٕ-ْٕٕ/ُ( انظر: التشريع ا١بنائٌي اإلسالمٌي: ُ)
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 !!م؟!ػػاىي ػفػكالت ،ةػبٌ ػمحػكال ،الـػػق السػػػار طريػػػي أختػات، كلكٌننػػحظػي لػف ،قتلك
أٌم شيء يف ال أظٌن إاٌل أٌنك ستسارع إُف قتل األسد، من غّب تفكّب  

ا٤بعرفة أٌف األسد لن يفهم ما تقولو، كلو فهم، ٤با التفت آخر؛ ألٌنك تعرؼ حٌق 
 ٢بظة إُف قولك، كلباغتك، كىجم عليك كعلى زكجك كأطفالك.

كاستكربكا  ،، الذين اتٌبعوا أىواءىم(أعداء اإلسالـ)كىكذا ىو الشأف يف  
يف األرض، كأفسدكا فيها، كطغوا، كأىلكوا ا٢برث كالنسل، كمنعوا الدعاة من 

كأذاقوىم  ، سبيل هللا، كاضطهدكا من أسلموا من الناس، كعٌذبوىمالدعوة إُف
، كىٌددكىم، كأرىبوىم، واسلمم يي ػالويالت، كقتلوا كثّبنا منهم، كصٌدكا من ل

؛ فكانوا  (اإلسالـ)عن  ،ر الناسكأتباعو، بكٌل ما ينفٌ  ، هموا الرسوؿػكاتٌ 
 .  كالوحوش الضارية الٍب ال تعرؼ الرٞبة

قضاىا ا٤بسلموف األكائل يدعوف إُف سبيل هللا ابلكلمة  ،ةثالث عشرة سن 
الطٌيبة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كيصربكف على أذل األعداء، كىم يرجوف ألعدائهم 

 كاستكبارنا كإجرامنا.  ،ا٥بداية، كلكٌن األعداء يزدادكف طغياانن ككفرنا
عوا ٌركا إليها؛ ليحفظوا هبا من بقي منهم، كيرداضطي  ،فكاف ا١بهاد كسيلة

عدٌكىم، كيشٌجعوا من كتم رغبتو يف اإلسالـ؛ خوفنا من بطش األعداء. كلو أٌف 
م ٲبنعوىم من الدعوة، ٤با رفع ػأعداء اإلسالـ خٌلوا بْب الدعاة كالناس، كل

 ا٤بسلموف سيفنا على أحد؛ ألٌف الدعوة اآلمنة تؤيت ٜبارىا على أحسن كجو. 
ابلكلمة، ككاف السيف كسيلة م ينتشر ابلسيف، بل انتشر ػفاإلسالـ ل

بوف ىً ٢بفظ الكلمة، حْب يقف أعداء الدعوة، ضٌد الدعوة، فّبي  ؛اضطراريٌة
 كاعن الدعوة، كيقتلوف من أتثٌر  ،هم، كيصٌدكف الناسػهم، كٲبنعونػالدعاة، كيقتلون

 ها، كيهٌددكهنم.ػب
م يكن ىو الذم ٞبل الناس على الدخوؿ يف اإلسالـ، ػكسيف اإلسالـ ل
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خوؼ  ؛أٌما الذين دخلوا يف اإلسالـ .ذم ٞبل الصادقْب منهم ىو الكلمةبل ال
السيف، فهؤالء ليسوا بصادقْب يف إسالمهم، إاٌل بعد أف يدخل اإلٲباف يف 

 قلوهبم، كاإلٲباف ال يدخل بقٌوة السيف، بل بقٌوة الكلمة. 
فا١بهاد ابلسيف؛ إ٭ٌبا ىو ٢بماية الدعوة، كحفظ الكلمة، كسالمة 

من أذل أعداء الدين، ك٢بماية ا٤بقبلْب على ىذا الدين، الداخلْب فيو،  الدعاة،
ليخلو الدعاة ابلناس،  ؛كتشجيع من يرغب يف الدخوؿ، برٌد كيد األعداء

 فيدعوىم ابلكلمة ا٤بؤثٌرة، كا٤بوعظة ا٢بسنة.
 ،كابلدعاة ،تفتك ابلناس ،م يكن أعداء اإلسالـ كحوشنا ضاريةػفلو ل

مل ػإُف ح ؼ معُب التفاىم كالتساَف كالتعايش؛ ٤با كاف ٜبٌة داعو بهم، كال تعر رىً كتي 
جدكف ما يصٌد ػال ي - ي كٌل مكاف كزمافػف - كلكٌن أعداء اإلسالـ ؛السيف
ملكوف من الوسائل ػهم ال يػكالطغياف؛ ألنٌ  ،عن اإلسالـ، إاٌل القسوة ،الناس

 ما يصٌدكف بو الناس عن ا٢بٌق.  - الكلمة ا٤بؤثٌرة كا٤بوعظة ا٢بسنةك  - السلمٌية
قاؿ تعاُف: ﴿كىمىا لىكيٍم الى تػيقىاتًليوفى يف سىًبيًل اَّللً  كىاٍلميٍستىٍضعىًفْبى ًمنى الٌرًجىاًؿ 
ًذًه اٍلقىٍريىًة الظ اَفًً أىٍىليهىا كىاٍجعىٍل  اًف ال ًذينى يػىقيوليوفى رىبػ نىا أىٍخرًٍجنىا ًمٍن ىى كىالنًٌسىاًء كىاٍلوًٍلدى

 .(ُ)نىا ًمٍن لىديٍنكى كىلًيًّا كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصّبنا﴾لى 
لقد جاءت ىذه العقيدة يف صورهتا األخّبة الٍب جاء »قاؿ سٌيد قطب: 

هبا اإلسالـ؛ لتكوف قاعدة للحياة البشريٌة يف األرض من بعدىا، كلتكوف منهجنا 
يادة البشريٌة يف طريق هللا كفق ىذا عامًّا للبشريٌة ٝبيعها؛ كلتقـو األٌمة ا٤بسلمة بق

ا٤بنهج، ا٤بنبثق من التصٌور الكامل الشامل لغاية الوجود كٌلو، كلغاية الوجود 
ؿ من عند هللا. قيادهتا إُف ىذا ، كما أكضحهما القرآف الكرٔف، ا٤بنز  اإلنسآفٌ 

                                                           
 .ٕٓ( النساء: ُ)
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 ،ستولمػي مناىج ا١باىلٌية ٝبيعنا، كرفعها إُف ىذا الػف ،ا٣بّب الذم ال خّب غّبه
تبلغو إاٌل يف ظٌل ىذا ا٤بنهج، كٛبتيعها هبذه النعمة الٍب ال تعد٥با نعمة،  الذم ال

ـ منها، كال يعتدم عليها رى حْب ٙبي  ،ككٌل فالح ،كالٍب تفقد البشريٌة كٌل ٪باح
أبكثر من حرماهنا من ىذا ا٣بّب، كا٢بيلولة بينها كبْب ما أراده ٥با خالقها  معتدو 

من الرفعة كالنظافة كالسعادة كالكماؿ. كمن مٌث كاف من حٌق البشريٌة أف تبلغ 
إليها الدعوة إُف ىذا ا٤بنهج اإل٥بٌي الشامل، كأاٌل تقف عقبة أك سلطة يف كجو 

ؾ الناس َبى من حٌق البشريٌة كذلك أف يي  التبليغ أبٌم حاؿ من األحواؿ. مٌث كاف
يف اعتناؽ ىذا الدين؛ ال تصٌدىم عن اعتناقو  ،بعد كصوؿ الدعوة إليهم أحرارنا

م يكن لو أف يصٌد ػعقبة أك سلطة. فإذا أَب فريق منهم أف يعتنقو بعد البياف، ل
عطي من العهود ما يكفل ٥با الدعوة عن ا٤بضٌي يف طريقها. ككاف عليو أف يي 

بال  ،رٌيٌة كاالطمئناف؛ كما يضمن للجماعة ا٤بسلمة ا٤بضٌي يف طريق التبليغا٢ب
نوا عنها أبٌم فتى عدكاف.. فإذا اعتنقها من ىداىم هللا إليها كاف من حٌقهم أاٌل يي 

ال ابألذل كال ابإلغراء. كال إبقامة أكضاع من شأهنا  ،كسيلة من كسائل الفتنة
الستجابة. ككاف من كاجب ا١بماعة كتعويقهم عن ا ،صٌد الناس عن ا٥بدل

ا٤بسلمة أف تدفع عنهم ابلقٌوة من يتعٌرض ٥بم ابألذل كالفتنة؛ ضماانن ٢برٌيٌة 
العقيدة، ككفالة ألمن الذين ىداىم هللا، كإقرارنا ٤بنهج هللا يف ا٢بياة، كٞباية 
ـٌ. كينشأ عن تلك ا٢بقوؽ الثالثة كاجب  للبشريٌة من ا٢برماف من ذلك ا٣بّب العا

 ،آخر على ا١بماعة ا٤بسلمة؛ كىو أف ٙبٌطم كٌل قٌوة تعَبض طريق الدعوة
كأف  ،كتفًب الناس عنها ،كإبالغها للناس يف حرٌيٌة، أك هتٌدد حرٌيٌة اعتناؽ العقيدة

لقٌوة يف األرض،  ،صبح الفتنة للمؤمنْب اب غّب ٩بكنةحٌٌب تي  ،تظٌل ٘باىد
كلكن ٗبعُب استعالء دين  ؛على اإلٲباف كيكوف الدين .. ال ٗبعُب إكراه الناس

ريد الدخوؿ؛ كال ٱباؼ قٌوة ٱبشى أف يدخل فيو من يي  هللا يف األرض، ٕبيث ال
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يف األرض تصٌده عن دين هللا أف يبلغو، كأف يستجيب لو، كأف يبقى عليو. 
 ،كٕبيث ال يكوف يف األرض كضع أك نظاـ ٰبجب نور هللا كىداه عن أىلو

كأبيٌة أداة. كيف حدكد ىذه ا٤ببادئ العاٌمة   ،أبيٌة كسيلة ،هللاضٌلهم عن سبيل كيي 
كاف ا١بهاد يف اإلسالـ. ككاف ٥بذه األىداؼ العليا كحدىا، غّب متلٌبسة أبٌم 

٢بمايتها من ا٢بصار؛  ؛أبٌم شارة أخرل. إنٌو ا١بهاد للعقيدة ىدؼ آخر، كال
 ،كإقرار رايتها يف األرض كٞبايتها من الفتنة؛ كٞباية منهجها كشريعتها يف ا٢بياة؛

قبل االعتداء؛ كٕبيث يلجأ إليها كٌل  ،ٕبيث يرىبها من يهٌم ابالعتداء عليها
تتعٌرض لو أك ٛبنعو أك تفتنو. كىذا  ،ٱبشى قٌوة أخرل يف األرض ال ،راغب فيها

ثيب عليو؛ كيعترب الذين قرٌه كيي ىو ا١بهاد الوحيد الذم أيمر بو اإلسالـ، كيي 
 . (ُ)«شهداء؛ كالذين ٰبتملوف أعباءه أكلياءلوف فيو قتى يي 

ماؿ يدفعو غّب ا٤بسلمْب، لبيت ا٤باؿ؛ ليعيشوا يف البالد  :(يةي  ج  ـال) -2
 اإلسالمٌية، أبدايهنم، آمنْب، كأموا٥بم ٧بفوظة. 

مسلمْب أنفسهم يدفعوف الزكاة، لبيت ا٤باؿ، ػكيكفي أف تتذٌكر أٌف ال
يقابلو كجوب الزكاة على ا٤بسلمْب،  - على غّب ا٤بسلمْب -فوجوب ا١بزية 

 ،كالفريقاف يعيشاف يف البالد اإلسالمٌية، آمنْب على أنفسهم كأعراضهم كأموا٥بم
 من كيد الكائدين، كمن اعتداء ا٤بعتدين.

فعقد الذٌمة عقد عظيم، يناؿ بو أىل الذٌمة حقوقنا عظيمة، كليس ضريبة 
 سالـ.مة، كما يصٌورىا الطاعنوف يف اإلإقطاعٌية ظالً 

م ألهنٌ  ؛ا علينا ٥بموجب حقوقن ة يي عقد الذمٌ  الفرؽ أفٌ  كسرٌ »قاؿ القرايٌف: 
فمن  ؛كدين اإلسالـ ، ة رسولوكذمٌ  ،ة هللا تعاُفكذمٌ  ،كيف خفارتنا ،يف جواران

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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أك نوع من أنواع  ،أك غيبة يف عرض أحدىم ،كلو بكلمة سوء - اعتدل عليهم
ة كذمٌ  ، ة رسولوكذمٌ  ،ة هللا تعاُفذمٌ  عفقد ضيٌ  - أك أعاف على ذلك ،ةاألذيٌ 

من كاف يف  أفٌ  :ككذلك حكى ابن حـز يف مراتب اإلٝباع لو دين اإلسالـ.
كجب علينا أف ٬برج لقتا٥بم  ،كجاء أىل ا٢برب إُف بالدان يقصدكنو ،ةالذمٌ 

ة كذمٌ  ،ة هللا تعاُف ٤بن ىو يف ذمٌ صوانن  ؛ك٭بوت دكف ذلك ،ابلكراع كالسالح
كحكى يف ذلك إٝباع  .ةتسليمو دكف ذلك إٮباؿ لعقد الذمٌ  فإفٌ ، رسولو 

 -؛ صوانن ٤بقتضاه عن الضياع تالؼ النفوس كاألمواؿإم إُف يؤدٌ  - قده عف .ةاألمٌ 
 .(ُ)«إنٌو لعظيم

ا خاطبت التتار يف مٌ ػي لػهم أنٌ كقد عرؼ النصارل كلٌ »كقاؿ ابن تيمٌية: 
فسمح  ،اطبت موالم فيهمكخ ،كأطلقهم غازاف كقطلوشاه ،إطالؽ األسرل

فهؤالء  ،أخذانىم من القدس ،ي: لكن معنا نصارلػقاؿ ل ،إبطالؽ ا٤بسلمْب
الذين ىم أىل  ،من معك من اليهود كالنصارل قوف. فقلت لو: بل ٝبيعطلى يي  ال
ة. كال من أىل الذمٌ ، ةال من أىل ا٤بلٌ  ،اكال ندع أسّبن  ،هم نفتكٌ تنا؛ فإانٌ ذمٌ 

كا١بزاء على هللا.  ،شاء هللا. فهذا عملنا كإحساننا كأطلقنا من النصارل من
 ،كرٞبتنا ،أحد إحساننا يعلم كلٌ  ،من النصارل ،ككذلك السيب الذم أبيدينا

 .(ِ)«...كرأفتنا هبم؛ كما أكصاان خامت ا٤برسلْب
م من ىذا ا٢بكم فهى لكيال يي  ؛كلذلك ٯبب أف نفهم حكم ا١بزية يف مقامو

ا١بزية دليل على ا٣بضوع لدكلة اإلسالـ، كما أٌف ما ىو غّب مراد، فإعطاء 
 عطي الزكاة، فإنٌو بذلك ٱبضع لدكلة اإلسالـ. ا٤بسلم حْب يي 

                                                           
 .ُٓ-ُْ/ّ( الفركؽ: ُ)
 .ّّٔ/ِٖ( ٦بموعة الفتاكل: ِ)
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كإعطاء ا١بزية فرصة ٢بقن الدماء ككقف القتاؿ، كٗبعاشرة ا٤بسلمْب قد 
 يدخل اإلٲباف يف قلوهبم، فتفعل الكلمة ما ال يفعلو السيف.

ـ، الٍب ٙبتاج إُف األمواؿ قطعنا؛ كا١بزية كسيلة إلغناء دكلة اإلسال
فليس  ؛لإلنفاؽ على ا٤بصاٌف العاٌمة للسٌكاف، من ا٤بسلمْب، كمن غّب ا٤بسلمْب

من ا٤بعقوؿ كال ا٤بقبوؿ أف يكوف عبء اإلنفاؽ على ا٤بصاٌف العاٌمة ٧بصورنا يف 
 ا٤بسلمْب، كا٢باؿ أٌف تلك ا٤بصاٌف ٤بنفعة ا١بميع، كمنهم غّب ا٤بسلمْب قطعنا. 

كالشرط الذم يشَبطو النٌص للكٌف عن قتا٥بم ليس »اؿ سٌيد قطب: ق
عطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف.. كلكن أف يي  ؛موا.. فال إكراه يف الدينسلً أف يي 

فما حكمة ىذا الشرط، ك٤باذا كانت ىذه ىي الغاية الٍب ينتهي عندىا القتاؿ؟ 
قادنا كسلوكنا؛ كما حرب على دين هللا اعت -بصفاهتم تلك  -إٌف أىل الكتاب 

ٕبكم طبيعة التعارض كالتصادـ الذاتٌيْب بْب  ،أهٌنم حرب على اجملتمع ا٤بسلم
كفق ما  -لة يف عقيدة أىل الكتاب ككاقعهم كمنهج ا١باىلٌية ا٤بمث   ،منهج هللا

كما أٌف الواقع التارٱبٌي قد أثبت حقيقة التعارض كطبيعة   -تصٌوره ىذه اآلايت 
اف التعايش بْب ا٤بنهجْب؛ كذلك بوقوؼ أىل الكتاب يف التصادـ؛ كعدـ إمك

، كإعالف ا٢برب عليو خالؿ الفَبة  ،كعلى أىلو بال ىوادة ،كجو دين هللا فعالن
ى اليـو أيضنا! كاإلسالـ ػإل ،هاػالسابقة لنزكؿ ىذه اآلية، كخالؿ الفَبة الالحقة ل

طلق إلزالة العوائق بٌد أف ين ال -بوصفو دين ا٢بٌق الوحيد القائم يف األرض  -
ا٤باٌديٌة من كجهو؛ كلتحرير اإلنساف من الدينونة بغّب دين ا٢بٌق؛ على أف يدع 
لكٌل فرد حرٌيٌة االختيار، بال إكراه منو، كال من تلك العوائق ا٤باٌديٌة كذلك. 

لضماف إزالة العوائق ا٤باٌديٌة، كعدـ اإلكراه على  -كإذف فإٌف الوسيلة العملٌية 
ىي كسر شوكة السلطات القائمة على غّب  - يف الوقت نفسو ،سالـاعتناؽ اإل

. كعندئذ دين ا٢بٌق؛ حٌٌب تستسلم؛ كتي  علن استسالمها بقبوؿ إعطاء ا١بزية فعالن
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، بضماف ا٢برٌيٌة لكٌل فرد أف ٱبتار دين ا٢بٌق عن اقتناع.  تتٌم عملٌية التحرير فعالن
٥با أف لتحقيق عٌدة أىداؼ: أكٌ  ؛بقي على عقيدتو، كأعطى ا١بزية ،م يقتنعػفإف ل

للدعوة إُف دين هللا  ،كعدـ مقاكمتو ابلقٌوة ا٤باٌديٌة ،علن إبعطائها استسالمويي 
 ،ا٢بٌق. كاثنيها أف يساىم يف نفقات الدفاع عن نفسو كمالو كعرضو كحرماتو

صبحوف يف ذٌمة فيي  ،الٍب يكفلها اإلسالـ ألىل الذٌمة، الذين يؤٌدكف ا١بزية
أك من  ،من الداخل ،ريد االعتداء عليهاكضمانتهم، كيدفع عنها من يي  ا٤بسلمْب

 ،مسلمْبػي بيت ماؿ الػمساٮبة فػمجاىدين من ا٤بسلمْب. كاثلثها الػابل ،ا٣بارج
ما يف ذلك أىل ػلكٌل عاجز عن العمل، ب ،كاإلعاشة ،الذم يضمن الكفالة
 . (ُ)«مسلمْب دافعي الزكاةػكبْب ال ،الذٌمة، بال تفرقة بينهم

لوف يف قتى األسرل نتيجة من نتائج معظم ا٢بركب، كىم أانس ال يي  :(الرقيق) -3
 ذكف أحياء. أرض ا٤بعركة، بل يؤخى 

ر، فإٌف معظم الناس، سيختاركف ػػػػكاألس ،ن القتلػاف، بيػر اإلنسػػػػًٌ يو خي ػفل
موت، ػجزع من الػألٌف النفس اإلنسانٌية، ت -على مرارتو كشٌدتو  -ر ػػاألس

 حياة.ػحرص على الػكت
 للدماء، كىو األصل يف دعوة اإلسالـ، كيف األسر كسري  كيف األسر حقنه 

ن ن يف أيدم األعداء، مً الستنقاذ مى  شوكة العدٌك، كدفع شرٌه، كيف األسر إمكافه 
 مسلمْب.ػأسرل ال

ق سراحو، كبْب البقاء يف األسر، طلى  األسّب بْب دفع ا٤باؿ، ليي ّبًٌ كلو خي 
، فماذا لو خي  الختار دفع  بْب ّبًٌ ا٤باؿ قطعنا، كلكٌنو قد يكوف فقّبنا، ال ٲبلك ماالن

 ا٢ببس، كبْب العيش ا٣باٌص، مع الناس يف بالد اإلسالـ؟

                                                           
 .ُّْٔ-ُّّٔ/ّ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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فما  ؛حبس، كالعيش مع الناسػمن ال ،خركجػالاألسيػري سيختار  ،قطعنا
 خاٌص؟ ػذلك الوضع ال

، كلكٌنو أىوف خادـػكىو كضع صعب، أشبو بوضع ال ..إنٌو كضع الرقيق
سٌيما إذا علمنا أٌف اإلسالـ أكصى ابلرقيق خّبنا،  قطعنا، كال ،من كضع ا٢ببس

ل ػػن، كدخػن آمػػحريرىم من ىذا الوضع، كال سٌيما مػعلى ت ،مسلمْبػكحٌث ال
 ي اإلسالـ منهم.ػف

ليوا فػىتىٍحرًيري قاؿ تعاُف: ﴿كىال ًذينى ييظىاًىريكفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم مثي  يػىعيوديكفى ًلمىا قىا
رىقػىبىةو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاس ا ذىًلكيٍم تيوعىظيوفى بًًو كىاَّلل ي ٗبىا تػىٍعمىليوفى خىًبّبه﴾

(ُ) . 
ا ػً مىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم بػٍ ي أىيػقاؿ تعاُف: ﴿الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّلل ي اًبلل ٍغًو فً ك  مى

ـي عىشىرىًة مىسىاًكْبى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك  عىق ٍدمتيي اأٍلىٲٍبىافى  فىكىف ارىتيوي ًإٍطعىا
ـو ذىًلكى كىف ارىةي أىٲٍبىاًنكيٍم ًإذىا  ثىًة أىاي  ـي ثىالى ٍد فىًصيىا ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ٙبىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىٍن َفٍى ٯبًى

لىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوا أىٲٍبىانىكيٍم كىذى  تًًو لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى﴾حى ي اَّلل ي لىكيٍم آايى  . (ِ)ًلكى يػيبػىْبًٌ
ٍيًن ًإٍحسىاانن كىبً ػًو شى ػوا بً ػرًكي ػديكا اَّلل ى كىالى تيشٍ ػى: ﴿كىاٍعبي ػاؿ تعالػكق ئنا كىاًبٍلوىاًلدى ًذم ػيػٍ

ا١بٍينيًب كىالص اًحًب اًب١بٍىٍنًب اٍلقيٍرَبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىا١بٍىاًر ًذم اٍلقيٍرَبى كىا١بٍىاًر 
ُب مىٍن كىافى ٨بيٍتىاالن فىخيورنا﴾ كىاٍبًن الس ًبيًل كىمىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم ًإف  اَّلل ى الى ٰبًي

(ّ). 
أىٍك  .فىُك رىقػىبىةو  .كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلعىقىبىةي  .كقاؿ تعاُف: ﴿فىالى اقٍػتىحىمى اٍلعىقىبىةى 

ـه يف يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو   . (ْ)أىٍك ًمٍسًكيننا ذىا مىتػٍرىبىةو﴾ .يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبىةو  .ًإٍطعىا

                                                           
 .ّ( اجملادلة: ُ)
 .ٖٗا٤بائدة:  (ِ)
 .ّٔ( النساء: ّ)
 .ُٔ-ُُ( البلد: ْ)
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قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍلعىاًمًلْبى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىل فىًة  كقاؿ تعاُف: ﴿ًإ٭ب ىا الص دى
كىاٍلغىارًًمْبى كىيف سىًبيًل اَّللً  كىاٍبًن الس ًبيًل فىرًيضىةن ًمنى اَّللً  كىاَّلل ي قػيليوبػيهيٍم كىيف الرًٌقىاًب 

عىًليمه حىًكيمه﴾
(ُ) . 

تػىغيوفى اٍلًكتىابى ٩ب ا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف  كقاؿ تعاُف: ﴿كىال ًذينى يػىبػٍ
يػٍرنا كىآتيوىيٍم ًمٍن مىا كيٍم كىالى تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى ًؿ اَّللً  ال ًذم آاتى

تػىغيوا عىرىضى ا٢بٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهين  فىًإف  اَّلل ى ًمٍن بػىٍعدً   اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٙبىىُصننا لًتػىبػٍ
 . (ِ)ًإٍكرىاًىًهن  غىفيوره رىًحيمه﴾
الـ ا٤بسلمْب، إبطالؽ سراح األسرل، كرٌدىم م أيمر اإلسػكلكن... ٤باذا ل

 إُف دايرىم كأىليهم؟
فاألصل يف اإلسالـ ىو السلم  ؛مقاـػىذا سؤاؿ سائل، يغفل عن ال
من  ،حماية الدعوة كالدعاة كالناسػل ؛كالسالـ كاألماف، كالقتاؿ أمر طارئ

 - على مرارتو -كاألسر نتيجة من نتائج القتاؿ، كىو  ؛إرىاب أعداء الدين
 حْب الحبس، ػأىوف من ال - على مرارتو -رقاؽ ػأىوف من القتل، كاالست

م يبالوا بو، فلم يدفعوا ػر أف يدفع ماالن للفداء، أك أٌف قـو األسّب لػع األسيييستط
 مسلمْب.ػبرٌد بعض أسرل ال ،الستنقاذه، كال استنقذكه

عداء فهل من ا٢بكمة أف يرٌد ا٤بسلموف أسرل أعدائهم، بينما يعمد األ
  !!!إُف تقتيل أسرل ا٤بسلمْب، أك تعذيبهم، أك حبسهم، أك اسَبقاقهم؟

تقوية لألعداء،  - حالةػي ىذه الػف - إٌف يف رٌد األسرل إُف األعداء
 كإضعافنا للمسلمْب، كخذالانن ألسرل ا٤بسلمْب، الذين ينتظركف االستنقاذ.

                                                           
 .َٔ( التوبة: ُ)
 .ّّ( النور: ِ)
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المٌية، إٌما كاألصل يف اإلسالـ أف يكوف أسر األعداء؛ ١بلب مصلحة إس
ٕبقن دـ األسّب، كاسَبقاقو؛ ليعيش بْب ا٤بسلمْب، فيتعٌرؼ اإلسالـ، كيدخل 
ا من ا٤بسلمْب، بعد أف كاف معدكدنا من أعدائهم،  اإلٲباف يف قلبو، فيغدك كاحدن

 كيف ىذا مصلحة كبّبة، بال ريب.
كإٌما أبف يكوف أسر األعداء؛ الستنقاذ أسرل ا٤بسلمْب من أيدم 

 ف يسٌلم ا٤بسلموف أسرل األعداء، كيسٌلم األعداء أسرل ا٤بسلمْب.أعدائهم، أب
كإٌما أبف يدفع األعداء األمواؿ؛ الستنقاذ أسراىم، فينتفع ا٤بسلموف هبذه 

خيل؛ ػكرابط ال ،مسلمْب، أك يف إعداد السالحػاألمواؿ، يف استنقاذ أسرل ال
 مسلمْب من كيد أعدائهم.ػ٢بماية ال

عن ىذه ا٤بصاٌف اإلسالمٌية، يف ا٤بقاـ الذم ٲبي فليس من ا٢بكمة تفويت 
 فيو أعداء اإلسالـ، يف الكيد كالبغي؛ للنيل من ا٤بسلمْب.

كيف ا٤بقابل ٘بد ا٤بعاملة اإلسالمٌية الصحيحة، الٍب يلتـز فيها ا٤بسلموف، 
أبحكاـ اإلسالـ، يف معاملة الرقيق، ذلك اإلنساف الذم نسيو قومو، أك تناسوه، 

ا؛ الستنقاذه؛ فأعطاه اإلسالـ فرصة للعيش  كأٮبلوه، فلم يكٌلفوا أنفسهم جهدن
 بْب ا٤بسلمْب، كتلك نعمة أف يكوف العيش كسيلة ٥بدايتو إُف سبيل هللا القؤف.

، فقد كاف األمر أمر كضع اجتماعٌي »قاؿ سٌيد قطب:  كأٌما يف الرٌؽ مثالن
يف استخداـ الرقيق، ك  ،مٌي يف اسَبقاؽ األسرلاقتصادٌم، كأمر عرؼ دكٌِف كعالى 

قبل  ،٤بقٌوماهتا كارتباطاهتا ،كاألكضاع االجتماعٌية ا٤بعٌقدة ٙبتاج إُف تعديل شامل
تعديل ظواىرىا كآاثرىا. كالعرؼ الدكٌِف ٰبتاج إُف اتٌفاقات دكلٌية كمعاىدات 

م يرد يف القرآف نٌص على اسَبقاؽ ػم أيمر اإلسالـ ابلرٌؽ قٌط، كلػٝباعٌية.. كل
 ،ميٌ ميًّا يقـو عليو االقتصاد العالى فوجد الرٌؽ نظامنا عالى  ،لكٌنو جاءاألسرل. ك 

أف  ككجد اسَبقاؽ األسرل عرفنا دكليًّا، أيخذ بو ااربوف ٝبيعنا.. فلم يكن بد  
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كالنظاـ الدكٌِف الشامل. كقد اختار  ،يَبٌيث يف عالج الوضع االجتماعٌي القائم
 ،مع الزمن ،حٌٌب ينتهي هبذا النظاـ كٌلو ،هاإلسالـ أف ٯبٌفف منابع الرٌؽ كموارد

كن ضبطها كال قيادهتا. كذلك ال ٲبي  ،إُف اإللغاء، دكف إحداث ىزٌة اجتماعٌية
مع العناية بتوفّب ضماانت ا٢بياة ا٤بناسبة للرقيق، كضماف الكرامة اإلنسانٌية يف 

كنسل  ،فيما عدا أسرل ا٢برب الشرعٌية ،حدكد كاسعة. بدأ بتجفيف موارد الرؽٌ 
األرقٌاء.. ذلك أٌف اجملتمعات ا٤بعادية لإلسالـ كانت تسَبٌؽ أسرل ا٤بسلمْب 
حسب العرؼ السائد يف ذلك الزماف. كما كاف اإلسالـ يومئذ قادرنا على أف 

رب اجملتمعات ا٤بعادية على ٨بالفة ذلك العرؼ السائد، الذم تقـو عليو قواعد ٯبي 
اء األرض. كلو أنٌو قٌرر إبطاؿ اسَبقاؽ النظاـ االجتماعٌي كاالقتصادٌم يف أ٫ب

الذين يقعوف يف أيدم  ،لكاف ىذا إجراء مقصورنا على األسرل ،األسرل
م الرٌؽ ىناؾ. ػا٤بسلمْب، بينما األسارل ا٤بسلموف يالقوف مصّبىم السٌيء يف عال

يف أىل اإلسالـ.. كلو أنٌو قٌرر ٙبرير نسل  ،كيف ىذا إطماع ألعداء اإلسالـ
ك١بميع  ،قبل أف ينظٌم األكضاع االقتصاديٌة للدكلة ا٤بسلمة ،ا٤بوجود فعالن  األرقٌاء

أكاصر  لَبؾ ىؤالء األرقٌاء بال مورد رزؽ كال كافل كال عائل، كال ،من تضٌمهم
فسد حياة اجملتمع الناشئ.. الذم يي  ،قيٌ لي قرَب تعصمهم من الفقر كالسقوط ا٣بي 
م ينٌص القرآف على اسَبقاؽ األسرل، بل ػ٥بذه األكضاع القائمة العميقة ا١بذكر ل

ؽى  نػٍتيميوىيٍم فىشيُدكا اٍلوىاثى قاؿ: ﴿فىًإذىا لىًقيتيمي ال ًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرًٌقىاًب حىٌب  ًإذىا أىٍثخى
اءن حىٌب  تىضىعى ا٢بٍىٍربي أىٍكزىارىىىا﴾ فىًإم ا مىنًّا بػىٍعدي كىًإم ا ًفدى

م ينٌص ػ.. كلكٌنو كذلك ل(ُ)
حسب ما تقتضيو  ،ل أسراىاعامً مسلمة تي ػعلى عدـ اسَبقاقهم. كترؾ الدكلة ال

طبيعة موقفها. فتفادم من تفادم من األسرل من ا١بانبْب، كتتبادؿ األسرل 

                                                           
 .  ْ( ٧بٌمد: ُ)
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من الفريقْب، كتسَبٌؽ من تسَبٌؽ كفق ا٤بالبسات الواقعٌية يف التعامل مع أعدائها 
ا كمتنٌوعةك  -ااربْب. كبتجفيف موارد الرٌؽ األخرل   يقلٌ  - كانت كثّبة جدًّ

العدد.. كىذا العدد القليل أخذ اإلسالـ يعمل على ٙبريره ٗبجٌرد أف ينضٌم إُف 
كيقطع صلتو اب٤بعسكرات ا٤بعادية. فجعل للرقيق حٌقو كامالن  ،ا١بماعة ا٤بسلمة

يكاتب عليها سٌيده. كمنذ ىذه اللحظة الٍب  ،يف طلب ا٢برٌيٌة بدفع فدية عنو
صبح أجر عملو فيها ا٢برٌيٌة ٲبلك حرٌيٌة العمل كحرٌيٌة الكسب كالتمٌلك، فيي  ريديي 

صبح  نٌو يي أ :أم -ليحصل على فديتو  ؛لو، كلو أف يعمل يف غّب خدمة سٌيده
صبح لو نصيبو من مٌث يي  -كٰبصل على أىٌم مقٌومات ا٢برٌيٌة فعالن  ،كياانن مستقالًّ 

فوف بعد ىذا أف يساعدكه اب٤باؿ ف مكل  بيت ماؿ ا٤بسلمْب يف الزكاة. كا٤بسلمو 
كبعض   ،على اسَبداد حرٌيٌتو.. كذلك كٌلو غّب الكٌفارات الٍب تقتضي عتق رقبة

، كفدية اليمْب، ككٌفارة الظهار.. كبذلك ينتهي كضع الرٌؽ إحاالت القتل ا٣بط
 ال ضركرة ،ألٌف إلغاءه دفعة كاحدة كاف يؤٌدم إُف ىزٌة ؛هناية طبيعٌية مع الزمن

٥با، كإُف فساد يف اجملتمع أمكن اتٌقاؤه. فأٌما تكاثر الرقيق يف اجملتمع اإلسالمٌي 
بعد ذلك؛ فقد نشأ من اال٫براؼ عن ا٤بنهج اإلسالمٌي، شيئنا فشيئنا. كىذه 

ب ذلك سى ٰبي  مسؤكلة عنو.. كالػحقيقة.. كلكٌن مبادئ اإلسالـ ليست ىي ال
يف بعض العهود؛ ال٫براؼ الناس  ،صحيحناق تطبيقنا طب  الذم َف يي  ،على اإلسالـ

عن منهجو، قليالن أك كثّبنا.. ككفق النظريٌة اإلسالمٌية التارٱبٌية الٍب أسلفنا.. 
عٌد عٌد األكضاع الٍب نشأت عن ىذا اال٫براؼ أكضاعنا إسالمٌية، كال تي تي  ال

و ف إُف مبادئضى كَف تي  ،كذلك. فاإلسالـ َف يتغٌّب   ،حلقات يف اتريخ اإلسالـ
فلم يعد لو عالقة  ،ىم الناس. كقد بعدكا عنو :مبادئ جديدة. إ٭ٌبا الذم تغٌّب 

كَف يعودكا ىم حلقة من اترٱبو. كإذا أراد أحد أف يستأنف حياة إسالمٌية،  ،هبم
على مدل  ،ا٤بنتسبة إُف اإلسالـ ،فهو ال يستأنفها من حيث انتهت ا١بموع
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من أصوؿ اإلسالـ  ،تمدادنا مباشرناالتاريخ. إ٭ٌبا يستأنفها من حيث يستمٌد اس
سواء من كجهة التحقيق النظرٌم، أك  ،الصحيحة.. كىذه ا٢بقيقة مهٌمة جدًّا

كللمنهج اإلسالمٌي. ك٫بن نؤٌكدىا للمرٌة  ،النمٌو ا٢بركٌي، للعقيدة اإلسالمٌية
يف تصٌور  إالثانية يف ىذا ا١بزء هبذه ا٤بناسبة، ٤با نراه من شٌدة الضالؿ كا٣بط

كمن شٌدة  ؛ظريٌة التارٱبٌية اإلسالمٌية، كيف فهم الواقع التارٱبٌي اإلسالميٌ الن
 ؛يف تصٌور ا٢بياة اإلسالمٌية ا٢بقيقٌية كا٢بركة اإلسالمٌية الصحيحة إالضالؿ كا٣بط

كٖباٌصة يف دراسة ا٤بستشرقْب للتاريخ اإلسالمٌي، كمن يتأثٌركف ٗبنهج ا٤بستشرقْب 
 . (ُ)«! كفيهم بعض ا٤بخلصْب ا٤بخدكعْب!يف فهم ىذا التاريخ ،ا٣باطئ

 االستكثار، من العصور، بعض كقػػع فػي مػػا أٌما»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 
 القصور، يف ك٘بميعهنٌ  كالنخاسة، كا٣بطف، الشراء، طريق اإلمػاء، عن من

 قطعاف بْب ا٢بمراء، اللياِف كٛبضية البهيمٌي، ا١بنسيٌ  لاللتذاذ كسيلة كاٌٚباذىنٌ 
 األخبار إلينا نقلتو ما آخر إُف.. كالغناء كالرقص السكر كعربدة اإلماء،

 كليس. اإلسالـ ىو فليس كٌلو، ىذا أٌما.. السواء على فيها كا٤ببالىغ الصادقة،
سىب أف ٯبوز كال. اإلسالـ إٰباء كال اإلسالـ، فعل من  النظاـ على ٰبي

 .(ِ)«اإلسالمٌي...
يطعن بعض الطاعنْب يف بعض أحكاـ ا٤بّباث الٍب ٚبٌص  :(مرياث األنثى) -4

األنثى من ا٤بسلمْب، فيزعموف أٌف اإلسالـ ظلم األنثى يف ا٤بّباث، غافلْب عن 
 مقاـ التشريع، أك متغافلْب.

 - يف بعض ا٢باالت -فاإلسالـ الذم جعل للذكر مثل حٌظ األنثيْب  

                                                           
 .ُِّ-ِِٗ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
 .ّٖٓ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ِ)
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م ػعلى األنثى من مالو، كلنفق ىو اإلسالـ نفسو الذم فرض على الذكر أف يي 
 نفق على الذكر.يفرض عليها أف تي 

قاؿ تعاُف: ﴿الٌرًجىاؿي قػىو اميوفى عىلىى النًٌسىاًء ٗبىا فىض لى اَّلل ي بػىٍعضىهيٍم عىلىى 
بػىٍعضو كىٗبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىا٥بًًٍم﴾

(ُ) . 
و، كجٌدتو نفق أيضنا على أختو، كأمٌ و، كابنتو، كيي تنفق على زكجفالرجل يي 

نفق عليهٌن غّبه؛ كلذلك يكوف الرجل م يكن ٜبٌة من يي ػكعٌمتو كخالتو، إف ل
 أحوج إُف نصيب أكرب من نصيب ا٤برأة يف ا٤بّباث.

فلو مات رجل، ككرثو ابن كاحد، كابنتاف اثنتاف، فإٌف االبن أيخذ نصف 
االبن الوارث ا٤باؿ ا٤بوركث، كأتخذ كٌل ابنة منهما ربع ا٤باؿ ا٤بوركث؛ ألٌف ىذا 

ـ قطعنا لزى نفق عليهما، كىو مي م يكن ٜبٌة من يي ػـ ابإلنفاؽ على أختيو، إف للزى مي 
 و، كأبنائو، كبناتو. تابإلنفاؽ على زكج

كليس األمر يف ىذا أمر ٧باابة ١بنس على حساب »قاؿ سٌيد قطب: 
وين جنس. إ٭ٌبا األمر أمر توازف كعدؿ، بْب أعباء الذكر كأعباء األنثى يف التك

ف إعالتها كل  العائلٌي، كيف النظاـ االجتماعٌي اإلسالمٌي: فالرجل يتزٌكج امرأة، كيي 
فإٌما أف  ،قة منو.. أٌما ىييف كٌل حالة، كىي معو، كىي مطل   ،كإعالة أبنائها منو

كليست  ،تقـو بنفسها فقط، كإٌما أف يقـو هبا رجل قبل الزكاج كبعده سواء
 - على األقلٌ  -ف لألبناء يف أٌم حاؿ.. فالرجل مكل  فة نفقة للزكج كال مكل  

ضعف أعباء ا٤برأة يف التكوين العائلٌي، كيف النظاـ االجتماعٌي اإلسالمٌي. كمن 
ي ىذا التوزيع ا٢بكيم. ػف ،ـرٍ م كالغي نٍ مٌث يبدك العدؿ كما يبدك التناسق بْب الغي 

من  ،سوء أدب مع هللاك  ،جهالة من انحية - ي ىذا التوزيعػف - كالـ  كيبدك كلُ 

                                                           
 .ّْ( النساء: ُ)
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 . (ُ)«ال تستقيم معها حياة ،انحية أخرل، كزعزعة للنظاـ االجتماعٌي كاألسرمٌ 
األصل يف اإلسالـ أف يٌتخذ الرجل امرأة كاحدة، زكجنا  :(د اليوجاتتعد  ) -5

لو، كلكٌن الرجل يف بعض ا٤بقامات ٰبتاج إُف أف يتزٌكج أبكثر من امرأة، كأف 
كُف مريضة، غّب ريد الذرٌيٌة، أك تكوف زكجتو األي عاقرنا، كىو يي كُف تكوف زكجتو األي 

 قادرة على القياـ ٕبقوؽ الزكج. 
أقٌل من عدد النساء،   - يف بعض ا٤بقامات -كقد يكوف عدد الرجاؿ 

لْب للزكاج، أك قٌلة الرجاؿ الصا٢بْب، كما يف حالة ا٢برب، أك قٌلة الرجاؿ ا٤بؤى  
 . ، أك الذين ترضى النساء هبم أزكاجناصاىرهتمٗبالنساء  أكلياءي  يرضىالذين 

كحاجة ا٤برأة إُف الزكاج أكثر من حاجة الرجل؛ الحتياجها إُف رعاية 
نفق عليها، من نفق عليها، كٰبميها من األذل، كال سٌيما إذا فقدت من يي رجل يي 

 أب، أك أخ، أك ابن، أك زكج.
ج الرجل الواحد يكوف ا٢بٌل أبف يتزكٌ  - يف بعض ا٤بقامات -كلذلك 

كأكجب  .هوناػلكيال يكوف األمر عبثنا، كل ؛أكثر من امرأة، كلكن بشركط معركفة
لبعض الزكجات،  ىذه الشركط ىو العدؿ، فإف خاؼ الرجل أف يقع منو ظلمه 

 كجب االقتصار على زكجة كاحدة.
مىا طىابى لىكيٍم قاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػيٍقًسطيوا يف اٍليػىتىامىى فىاٍنًكحيوا 

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت  عى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى ثى كىريابى ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػُبى كىثيالى
 . (ِ)أىٲٍبىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدْفى أىال  تػىعيوليوا﴾

الطاعنْب  كُف من معاشرة البغااي، كلكنٌ د الزكجات أى كال ريب يف أف تعدُ 

                                                           
 .ُٗٓ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
 .ّ( النساء: ِ)
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د ا٤بشركط، كيسكتوف عن جرائم يف اإلسالـ يعيبوف على اإلسالـ إابحة التعدُ 
د ؛ فييجيزكف تعدُ هدـ البيوتػالٍب ت ،جنسٌية ا٤بوبوءةػالفجور كالعهر كالعالقات ال

 !!؟!د ا٢بليالتا٣بليالت، كيعيبوف تعدُ 
. يتوافق إٌف اإلسالـ نظاـ لإلنساف. نظاـ كاقعٌي إٯبايبٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

مع فطرة اإلنساف كتكوينو، كيتوافق مع كاقعو كضركراتو، كيتوافق مع مالبسات 
كشٌٌب األزماف، كشٌٌب األحواؿ. إنٌو نظاـ كاقعٌي  ،حياتو ا٤بتغٌّبة يف شٌٌب البقاع

إٯبايٌب، يلتقط اإلنساف من كاقعو الذم ىو فيو، كمن موقفو الذم ىو عليو، 
 ،عد، إُف القٌمة السامقة. يف غّب إنكار لفطرتومرتقى الصاػلّبتفع بو يف ال

ر؛ كيف غّب إغفاؿ لواقعو أك إٮباؿ؛ كيف غّب عنف يف دفعو أك اعتساؼ! تنكُ  أك
ؼ ا٤بائع؛ كال على ا٤بثالٌية إنٌو نظاـ ال يقـو على ا٢بذلقة ا١بوفاء؛ كال على التظرُ 

اإلنساف ككاقعو مة، الٍب تصطدـ بفطرة ات ا٢بالً الفارغة؛ كال على األمنيٌ 
ق اإلنساف، كنظافة لي كمالبسات حياتو، مٌث تتبٌخر يف ا٥بواء! كىو نظاـ يرعى خي 

ق، كتلويث لي اجملتمع، فال يسمح إبنشاء كاقع ماٌدٌم، من شأنو ا٫بالؿ ا٣بي 
اجملتمع، ٙبت مطارؽ الضركرة الٍب تصطدـ بذلك الواقع. بل يتوٌخى دائمنا أف 

ق، كنظافة اجملتمع، مع أيسر جهد يبذلو لي نة ا٣بي يساعد على صيا ،نشئ كاقعنايي 
كيبذلو اجملتمع. فإذا استصحبنا معنا ىذه ا٣بصائص األساسٌية يف النظاـ  ،الفرد

.. أٌف اإلسالمٌي، ك٫بن ننظر إُف مسألة تعٌدد الزكجات.. فماذا نرل؟ نرل.. أكٌ  الن
ك فيها زايدة تبد -اترٱبٌية كحاضرة  -ىناؾ حاالت كاقعٌية يف ٦بتمعات كثّبة 

عدد النساء الصا٢بات للزكاج، على عدد الرجاؿ الصا٢بْب للزكاج.. كا٢بٌد 
ؼ اترٱبيًّا أنٌو ٘باكز عرى م يي ػاألعلى ٥بذا االختالؿ الذم يعَبم بعض اجملتمعات ل

نسبة أربع إُف كاحد. كىو يدكر دائمنا يف حدكدىا. فكيف نعاًف ىذا الواقع، 
دم فيو ب ٨بتلفة. ىذا الواقع الذم ال ٯبي الذم يقع كيتكٌرر كقوعو، بنس
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اإلنكار؟ نعا١بو هبٌز الكتفْب؟ أك نَبكو يعاًف نفسو بنفسو؟ حسب الظركؼ 
ج ىذا ػكا٤بصادفات؟! إٌف ىٌز الكتفْب ال ٰبٌل مشكلة! كما أٌف ترؾ اجملتمع يعال

ال يقوؿ بو إنساف جاٌد، ٰبَـب نفسو، كٰبَـب ا١بنس  - حسبما اتٌفق -الواقع 
شرٌم! كال بٌد إذف من نظاـ، كال بٌد إذف من إجراء.. كعندئذ ٪بد أنفسنا أماـ الب

أف يتزٌكج كٌل رجل صاٌف للزكاج امرأة من  -ُ احتماؿ من ثالثة احتماالت:
 -حسب درجة االختالؿ الواقعة  - الصا٢بات للزكاج. مٌث تبقى كاحدة أك أكثر

أف يتزٌكج كٌل  -ِ الرجاؿ! ال تعرؼ - أك حياهتنٌ  -بدكف زكاج، تقضي حياهتا 
أك يسافح  ،مٌث ٱبادف ،زكاجنا شرعيًّا نظيفنا ،رجل صاٌف للزكاج كاحدة فقط

 ؛مقابل يف اجملتمع من الرجاؿ أكثر، من ىؤالء اللوايت ليس ٥بنٌ  أك ،كاحدة
أف يتزٌكج الرجاؿ  -ّ أك خليالن يف ا٢براـ كالظالـ! ،فيعرفن الرجل خديننا

كأف تعرؼ ا٤برأة األخرل  ،أكثر من كاحدة - بعضهمكٌلهم أك   -الصا٢بوف 
 يف ا٢براـ كالظالـ! ،ال خدينة كال خليلة ،الرجل زكجة شريفة، يف كضح النور

يف  ،تعرؼ الٍب ال ،االحتماؿ األٌكؿ ضٌد الفطرة، كضٌد الطاقة، ابلقياس إُف ا٤برأة
من استغناء ا٤برأة يدفع ىذه ا٢بقيقة ما يتشٌدؽ بو ا٤بتشٌدقوف  حياهتا الرجاؿ. كال

ا يظٌنو ىؤالء السطحٌيوف عن الرجل ابلعمل كالكسب. فا٤بسألة أعمق بكثّب ٩بٌ 
ا٤بتحذلقوف ا٤بتظرٌفوف ا١بٌهاؿ عن فطرة اإلنساف. كألف عمل، كألف كسب 

غِب ا٤برأة عن حاجتها الفطريٌة إُف ا٢بياة الطبيعٌية.. سواء يف ذلك مطالب تي  ال
ركح كالعقل، من السكن كاألنس ابلعشّب.. كالرجل ا١بسد كالغريزة، كمطالب ال

ٯبد العمل كٯبد الكسب؛ كلكٌن ىذا ال يكفيو، فّبكح يسعى للحصوؿ على 
فهما من نفس كاحدة! كاالحتماؿ الثآف ضٌد  ،يف ىذا ،العشّبة، كا٤برأة كالرجل

اٌ٘باه اإلسالـ النظيف؛ كضٌد قاعدة اجملتمع اإلسالمٌي العفيف؛ كضٌد كرامة 
رأة اإلنسانٌية. كالذين ال ٰبفلوف أف تشيع الفاحشة يف اجملتمع، ىم أنفسهم ا٤ب
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ألهٌنم ال ٯبدكف من يردعهم  ؛موف على هللا، كيتطاكلوف على شريعتوالذين يتعالى 
 عن ىذا التطاكؿ. بل ٯبدكف من الكائدين ٥بذا الدين كٌل تشجيع كتقدير!

٤بواجهة  ؛دةره رخصة مقي  االحتماؿ الثالث ىو الذم ٱبتاره اإلسالـ. ٱبتاك 
ينفع فيو ىٌز الكتفْب؛ كال تنفع فيو ا٢بذلقة كاالٌدعاء. ٱبتاره  الذم ال ،الواقع

بفطرتو كظركؼ  -متمٌشينا مع كاقعٌيتو اإلٯبابٌية، يف مواجهة اإلنساف كما ىو 
ق النظيف كاجملتمع ا٤بتطٌهر، كمع منهجو يف التقاط لي كمع رعايتو للخي  -حياتو 

من السفح، كالرقٌي بو يف الدرج الصاعد إُف القٌمة السامقة. كلكن يف اإلنساف 
 ،قدٲبنا كحديثنا - يسر كلْب ككاقعٌية! مٌث نرل.. اثنينا.. يف اجملتمعات اإلنسانٌية

كاقعنا يف حياة الناس، ال سبيل إُف  - إُف آخر الزماف ،كابألمس كاليـو كالغد
إلخصاب يف الرجل ٛبتٌد إُف سٌن نرل أٌف فَبة ا ،٘باىلو أك ،إنكاره كذلك

أك حواليها.  ،عند سٌن ا٣بمسْب ،السبعْب أك ما فوقها. بينما ىي تقف يف ا٤برأة
ال مقابل  ،من سِب اإلخصاب يف حياة الرجل ،فهناؾ يف ا٤بتوٌسط عشركف سنة

 :مٌث التقائهما ،٥با يف حياة ا٤برأة. كما من شٌك أٌف من أىداؼ اختالؼ ا١بنسْب
ياة ابإلخصاب كاإلنساؿ، كعمراف األرض ابلتكاثر كاالنتشار. فليس امتداد ا٢ب

٩بٌا يٌتفق مع ىذه السٌنة الفطريٌة العاٌمة أف نكٌف ا٢بياة عن االنتفاع بفَبة 
اإلخصاب الزائدة يف الرجاؿ. كلكن ٩بٌا يٌتفق مع ىذا الواقع الفطرٌم أف يسٌن 

 ،ىذه الرخصة - اف كاألحواؿا٤بوضوع لكاٌفة البيئات يف ٝبيع األزم -التشريع 
ـٌ الذم يليٌب ىذا  ال على سبيل اإللزاـ الفردٌم، كلكن على سبيل إٯباد اجملاؿ العا

الواقع الفطرٌم، كيسمح للحياة أف تنتفع بو عند االقتضاء.. كىو توافق بْب كاقع 
ملحوظ دائمنا يف التشريع اإل٥بٌي. ال يتوافر عادة يف  ،الفطرة كبْب اٌ٘باه التشريع

درؾ ٝبيع التشريعات البشريٌة، ألٌف ا٤بالحظة البشريٌة القاصرة ال تنتبو لو، كال تي 
كالبعيدة، كال تنظر من ٝبيع الزكااي، كال تراعي ٝبيع  ،ا٤بالبسات القريبة
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ما نراه أحياانن  -لسالفة ا٤برتبطة اب٢بقيقة ا -االحتماالت. كمن ا٢باالت الواقعٌية 
 ،لعائق من السنٌ  ؛من رغبة الزكج يف أداء الوظيفة الفطريٌة، مع رغبة الزكجة عنها

ككراىية  ،مع رغبة الزكجْب كليهما يف استدامة العشرة الزكجٌية ،أك من ا٤برض
فكيف نواجو مثل ىذه ا٢باالت؟ نواجهها هبٌز الكتفْب؛ كترؾ كٌل  ؛االنفصاؿ

ؼ كالتظرُ  ،بط رأسو يف ا١بدار؟! أك نواجهها اب٢بذلقة الفارغةمن الزكجْب ٱب
ؼ ال ٰبٌل مشكلة. كا٢بذلقة كالتظرُ  -كما قلنا   -السخيف؟ إٌف ىٌز الكتفْب 

جد ػحقيقٌية.. كعندئذ نػها الػحياة اإلنسانٌية، كمشكالتػمع جٌديٌة ال ،يٌتفقاف ال
أف نكبت  -ُ الت:أماـ احتماؿ من ثالثة احتما -رٌة أخرل ػم -أنفسنا 

كقٌوة السلطاف!  ،بقٌوة التشريع ،عن مزاكلة نشاطو الفطرمٌ  ،كنصٌده ،الرجل
 ،الٍب عندؾ ،اي رجل! إٌف ىذا ال يليق، كال يٌتفق مع حٌق ا٤برأة ،كنقوؿ لو: عيب
 ٱبادف كيسافح من يشاء من النساء! ،طلق ىذا الرجلأف ني  -ِ كال مع كرامتها!

كنتوٌقى طالؽ الزكجة  -كفق ضركرات ا٢باؿ  -د التعدُ بيح ٥بذا الرجل أف ني  -ّ
كُف. االحتماؿ األٌكؿ ضٌد الفطرة، كفوؽ الطاقة، كضٌد احتماؿ الرجل األي 

كقٌوة السلطاف  ،إذا ٫بن أكرىناه ٕبكم التشريع -العصيٌب كالنفسٌي. كٜبرتو القريبة 
ىي كراىية ا٢بياة الزكجٌية الٍب تكٌلفو ىذا العنت، كمعاانة جحيم ىذه  -

ا٢بياة.. كىذه ما يكرىو اإلسالـ، الذم ٯبعل من البيت سكننا، كمن الزكجة 
قٌي، كضٌد منهجو يف ترقية لي كاالحتماؿ الثآف ضٌد ا٘باه اإلسالـ ا٣بي  أنسنا كلباسنا.

صبح الئقة ابإلنساف الذم كٌرمو كتطهّبىا كتزكيتها، كي تي  ا٢بياة البشريٌة، كرفعها
هللا على ا٢بيواف! كاالحتماؿ الثالث ىو كحده الذم يليٌب ضركرات الفطرة 

برعاية الزكجٌية،  ،كُفقٌي، كٰبتفظ للزكجة األي لي الواقعٌية، كيليٌب منهج اإلسالـ ا٣بي 
ر على سًٌ يى ػػكرايهتما، كيي كعلى ذ  ،يف اإلبقاء على عشرهتما ،كٰبٌقق رغبة الزكجْب

يقع يف حالة عقم  ،يف رفق كيسر ككاقعٌية. كشيء كهذا ،اإلنساف ا٣بطو الصاعد
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ال اثلث  ،يف النسل. حيث يكوف أمامو طريقاف ،الزكجة، مع رغبة الزكج الفطريٌة
يف  ،تليٌب رغبة اإلنساف الفطريٌة ،ليستبدؿ هبا زكجة أخرل ؛أف يطٌلقها -ُ ٥بما:

كقد  كُف.مع الزكجة األي  ،بقي على عشرتوأك أف يتزٌكج أبخرل، كيي  -ِ النسل.
كلكٌن ؛ إبيثار الطريق األٌكؿ -كمن ا٤بتحذلقات  -يهذر قـو من ا٤بتحذلقْب 

سيتوٌجهن ابللعنة إُف من  ،من كٌل مئة -على األقٌل  -تسعنا كتسعْب زكجة 
بال عوض  ،وهتنٌ بي شّب على الزكج هبذا الطريق! الطريق الذم ٰبطٌم عليهنٌ يي 

ككثّبنا ما ٘بد  ،راغبنا يف الزكاج -  عقمهاكقد تبٌْب  - فقٌلما ٘بد العقيم، منظور
الزكجة العاقر أنسنا كاسَبكاحنا يف األطفاؿ الصغار، ٘بيء هبم الزكجة األخرل من 

 كف عليهم الدار حركة كهبجة، أايًّ كاف ابتئاسها ٢برماهنا ا٣باٌص.ؤ زكجها، فيمل
صغي تي  ٗبالبساهتا العملٌية، الٍب ال ،ذىبنا نتأٌمل ا٢بياة الواقعٌيةكىكذا حيثما 

ع ا٤بنحٌل يف للحذلقة، كال تستجيب للهذر، كال تسَبكح للهزؿ السخيف كالتميُ 
.. كجدان مظاىر ا٢بكمة العلويٌة، يف سى  ٌن ىذه الرخصة، مواضع ا١بٌد الصاـر

عى  دة بذلك القيد: ﴿فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيمٍ مقي   ثى كىريابى ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػُبى كىثيالى
 ،. فالرخصة تليٌب كاقع الفطرة، ككاقع ا٢بياة(ُ)فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدىةن﴾

 -ٙبت ضغط الضركرات الفطريٌة كالواقعٌية ا٤بتنٌوعة  -كٙبمي اجملتمع من ا١بنوح 
الزكجٌية من الفوضى كاالختالؿ،  إُف اال٫بالؿ أك ا٤بالؿ.. كالقيد ٰبمي ا٢بياة

بدكف  ،كٰبمي الزكجة من ا١بور كالظلم؛ كٰبمي كرامة ا٤برأة أف تتعٌرض للمهانة
كاحتياط كامل. كيضمن العدؿ الذم ٙبتمل معو الضركرة  ،ئةلجً ضركرة مي 

ا يي  د يقوؿ: إٌف التعدُ  درؾ ركح اإلسالـ كاٌ٘باىو الكمقتضياهتا ا٤بريرة. إٌف أحدن
 ،ر من ضركرة فطريٌة أك اجتماعٌية؛ كبال دافعبال مربًٌ  ،بٌ ستحى تو، مي مطلوب لذا

                                                           
 .ّ( النساء: ُ)
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ل بْب الزكجات، كما يتنٌقل ا٣بليل بْب ا٣بليالت. ذ ا٢بيوآٌف، كإاٌل التنقُ إاٌل التلذُ 
تواجو ضركرة، كحٌل يواجو مشكلة. كىو ليس مَبككنا للهول،  ،إ٭ٌبا ىو ضركرة

يف النظاـ اإلسالمٌي، الذم يواجو كٌل كاقعٌيات ا٢بياة. فإذا  ،كال حدٌ  ،بال قيد
إذا راح رجاؿ يٌتخذكف  ،يف استخداـ ىذه الرخصة ،ا٫برؼ جيل من األجياؿ

إذا أمسوا  ،إلحالة ا٢بياة الزكجٌية مسرحنا للٌذة ا٢بيوانٌية ؛من ىذه الرخصة فرصة
إذا أنشأكا ا٢برٔف يف  ،كما يتنٌقل ا٣بليل بْب ا٣بليالت  ،يتنٌقلوف بْب الزكجات

ىذه الصورة ا٤بريبة.. فليس ذلك شأف اإلسالـ؛ كليس ىؤالء ىم الذين ٲبثٌلوف 
م ػاإلسالـ.. إٌف ىؤالء إ٭ٌبا ا٫بدركا إُف ىذا الدرؾ؛ ألهٌنم بعدكا عن اإلسالـ، كل

حكمو ػي ي ٦بتمع الػدركوا ركحو النظيف الكرٔف. كالسبب أهٌنم يعيشوف فيي 
٦بتمع ال تقـو عليو سلطة مسلمة، تدين  ،طر فيو شريعتواإلسالـ، كال تسي

كتقاليده.  ،كقوانينو، كآدابو ،لإلسالـ كشريعتو؛ كأتخذ الناس بتوجيهات اإلسالـ
ىو ا٤بسؤكؿ األٌكؿ عن  :ا٤بتفٌلت من شريعتو كقانونو ،إٌف اجملتمع ا٤بعادم لإلسالـ

ىو  ،مريبةػابطة الحرٔف يف صورتو ا٥بػىو ا٤بسؤكؿ األٌكؿ عن ال ،ىذه الفوضى
صلح ا٤بسؤكؿ األٌكؿ عن اٌٚباذ ا٢بياة الزكجٌية مسرح لٌذة هبيمٌية. فمن شاء أف يي 

فلّبٌد الناس إُف اإلسالـ، كشريعة اإلسالـ، كمنهج اإلسالـ؛ فّبٌدىم  ،ىذه ا٢باؿ
فلّبٌد الناس إُف  ،إُف النظافة كالطهارة كاالستقامة كاالعتداؿ.. من شاء اإلصالح

حياة كٌلها. فاإلسالـ نظاـ ػي منهج الػي ىذه ا١بزئٌية، كلكن فػال ف ،اإلسالـ
 . (ُ)«إاٌل كىو كامل شامل ،ال يعمل ،متكامل

األصل يف فرض العقوابت ىو الردع: ردع من ارتكب : (العقوابت) -6
اظور، لئاٌل يعود إُف ارتكابو، إف أمن العقاب، كردع من َف يرتكب اظور، 

                                                           
 .ِٖٓ-ٕٗٓ/ُ( يف ظالؿ القرآف: ُ)



177 

تسٌوؿ لو نفسو ارتكاب اظور، كال سٌيما حْب يرل ا٤برتكبْب يف لكٌنو ٩ٌبن 
 مأمن من العقاب.

ي تنفيذ ػف ،حاكلوف أف يصٌوركا للناس الوحشٌيةػي اإلسالـ يػكالطاعنوف ف 
 مقاـ الذم استدعاىا.ػالعقوابت، غافلْب، أك متغافلْب، عن ال

 :عقوبة القصاص يف جرمية القتل 
يكوف تنفيذىا ٢بقن الدماء، فلوال  - ٲبة القتليف جر  -فعقوبة القصاص  

 قنت الدماء، من عٌدة جهات، أبرزىا:إقامة القصاص، ٤با حي 
، ٤بنع أكلياء ا٤بقتوؿ من قتل غّب القاتل أثرنا، كالثأر من أكلياء القاتل ظلمه  -أ

 يؤٌدم إُف أف يرٌد أكلياء القاتل، فرٌٗبا قتلوا من ال يستحٌق القتل، كىكذا.
ؿ لو نفسو اإلقداـ على القتل، فحْب يعلم أٌف عقوبة القاتل سوًٌ ٤بنع من تي  -ب

ر كارتكاب ىي القتل، فإٌف حرصو على حياتو، سيكوف رادعنا لو، عن التهوُ 
 ا١برٲبة، كال سٌيما حْب يرل أٌف أصحاب األمر ال يتساىلوف يف إقامة القصاص.

 قتلى  الذم إفٍ  ،فهي القصاص العادؿ ،كُففأٌما األي »قاؿ سٌيد قطب:  
. حياة بكٌف يد (ُ)فقد ضمن ا٢بياة لنفوس ﴿كىلىكيٍم يف اٍلًقصىاًص حىيىاةه﴾ ،نفسنا

الذين يهٌموف ابالعتداء على األنفس، كالقصاص ينتظرىم، فّبدعهم قبل اإلقداـ 
فيثأركا،  ،على الفعلة النكراء. كحياة بكٌف يد أصحاب الدـ أف تثور نفوسهم

يقفوا عند القاتل، بل ٲبضوا يف الثأر، كيتبادلوا القتل، فال يقف ىذا الفريق  الك 
ى ػكحياة أبمن كٌل فرد على شخصو كاطمئنانو إل ؛ تسيل دماء كدماءحٌٌب  ،كذاؾ

 . (ِ)«ي حياةػنتج، فإذا األٌمة كٌلها فكيي  ،يعمل ،عدالة القصاص، فينطلق آمننا

                                                           
 .ُٕٗ( البقرة: ُ)
 .ِِِٓ-ِِِْ/ْ( يف ظالؿ القرآف: ِ)
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 :عقوبة اجللد يف جرمية اليىن 
كجلد الزانية كالزآف ليس عقوبة، فرضها السلطاف؛ ليتلٌذذ بتعذيبهما،  

شبع شهواتو الوحشٌية، ابلنظر إليهما، كٮبا يف حالة التعذيب؛ كإ٭ٌبا ىي عقوبة كيي 
 مفركضة شرعنا، للردع. 

هلك مرض كبّب، خطّب، يهدـ البيوت، كٱبٌرب اجملتمعات، كيي  فالزْف
و عليها ا١باىل، نب  كفظائعو أكضح من أف يي  شيع يف األرض الفساد،األمم، كيي 

 كأبْب من أف يتغافل عنها ا٤بتغافل.
كىو يضع ىذه العقوابت الصارمة ا٢با٠بة  -كاإلسالـ »قاؿ سٌيد قطب: 

أك ٰبارهبا.  ،م يكن يغفل الدكافع الفطريٌةػل - رة الشائنةلتلك الفعلة ا٤بستنكى 
 ،يف دفع ىذه ا٤بيوؿ، كال خّب ٥بم يف كبتها ،فاإلسالـ يقٌدر أنٌو ال حيلة للبشر

أك قتلها. كَف يكن ٰباكؿ أف يوقف الوظائف الطبيعٌية الٍب رٌكبها هللا يف كياهنم، 
كجعلها جزءنا من انموس ا٢بياة األكرب، يؤٌدم إُف غايتو من امتداد ا٢بياة، 

اربة كعمارة األرض، الٍب استخلف فيها ىذا اإلنساف. إ٭ٌبا أراد اإلسالـ ٧ب
ا٢بيوانٌية الٍب ال تفٌرؽ بْب جسد كجسد، أك ال هتدؼ إُف إقامة بيت، كبناء 
عٌش، كإنشاء حياة مشَبكة، ال تنتهي ابنتهاء اللحظة ا١بسديٌة الغليظة! كأف 

قيم العالقات ا١بنسٌية على أساس من ا٤بشاعر اإلنسانٌية الراقية، الٍب ٘بعل من يي 
، كبتعبّب شامل التقاء إنسانْب، تربط نفسْب كقلبْب كركحْب :التقاء جسدين

بينهما حياة مشَبكة، كآماؿ مشَبكة، كآالـ مشَبكة، كمستقبل مشَبؾ، يلتقي 
الذم ينشأ يف العٌش ا٤بشَبؾ، الذم  ،يف الذرٌيٌة ا٤برتقبة، كيتقابل يف ا١بيل ا١بديد

 ْفيفَبقاف. من ىنا شٌدد اإلسالـ يف عقوبة الز  يقـو عليو الوالداف حارسْب ال
طيح بكٌل ىذه األىداؼ؛ بوصفو نكسة حيوانٌية، تذىب بكٌل ىذه ا٤بعآف، كتي 

كترٌد الكائن اإلنسآٌف مسخنا حيوانيًّا، ال يفٌرؽ بْب أنثى كأنثى، كال بْب ذكر 
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 ،يف ٢بظة عابرة. فإف فٌرؽ كمٌيز ،مسخنا كٌل ٮبٌو إركاء جوعة اللحم كالدـ ،كذكر
، كليس كراءىا عمارة يف األرض، كليس كراءىا فليس كراء اللٌذة بناء يف ا٢بياة

كال إرادة نتاج! بل ليس كراءىا عاطفة حقيقٌية راقية، ألٌف العاطفة ٙبمل  ،نتاج
يفرٌقها من االنفعاؿ ا٤بنفرد ا٤بتقٌطع، الذم ٰبسبو  طابع االستمرار. كىذا ما

العاطفة  يتزاٌي بزمٌ  ،يتغٌنوف هبا، كإ٭ٌبا ىي انفعاؿ حيوآفٌ  ،الكثّبكف عاطفة
كال  ،يف بعض األحياف! إٌف اإلسالـ ال ٰبارب دكافع الفطرة ،اإلنسانٌية

يستقذرىا؛ إ٭ٌبا ينٌظمها كيطٌهرىا، كيرفعها عن ا٤بستوم ا٢بيوآٌف، كيرقٌيها حٌٌب 
صبح اور الذم يدكر عليو الكثّب من اآلداب النفسٌية كاالجتماعٌية. فأٌما تي 

د ىذا ا٤بيل الفطرٌم من كٌل الرفرفات الركحٌية، فيجرٌ ، كٖباٌصة البغاء ،الزْف
يف اتريخ البشريٌة  ،كاألشواؽ العلويٌة؛ كمن كٌل اآلداب الٍب ٘بٌمعت حوؿ ا١بنس

كما ىو يف ا٢بيواف، بل أشٌد غلظنا من   ،بديو عاراين غليظنا قذرناالطويل؛ كيي 
يف حياة زكجٌية ا٢بيواف. ذلك أٌف كثّبنا من أزكاج ا٢بيواف كالطّب تعيش متالزمة، 

يف بعض  ،كٖباٌصة البغاء ،شيعها الزْفمة، بعيدة عن الفوضى ا١بنسٌية الٍب يي منظ  
ىذه النكسة عن اإلنساف ىو الذم جعل اإلسالـ يشٌدد  بيئات اإلنساف! دفعي 

.. ذلك إُف األضرار االجتماعٌية الٍب تعارؼ الناس ذلك التشديد يف عقوبة الزْف
الـ عن ىذه ا١برٲبة، من اختالط األنساب، كإاثرة على أف يذكركىا عند الك

األحقاد، كهتديد البيوت اآلمنة ا٤بطمئٌنة.. ككٌل كاحد من ىذه األسباب يكفي 
كىو دفع النكسة ا٢بيوانٌية عن الفطرة  ،لتشديد العقوبة. كلكٌن السبب األٌكؿ

ظة على الٍب ٘بٌمعت حوؿ ا١بنس، كااف ،البشريٌة، ككقاية اآلداب اإلنسانٌية
من ا٢بياة الزكجٌية ا٤بشَبكة القائمة على أساس الدكاـ  ،أىداؼ ا٢بياة العليا

ىذا السبب ىو األىٌم يف اعتقادم. كىو ا١بامع لكٌل األسباب ، كاالمتداد
إاٌل بعد  ،يشٌدد يف العقوبة ىذا التشديد الفرعٌية األخرل. على أٌف اإلسالـ ال
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ٙبقيق الضماانت الوقائٌية ا٤بانعة من كقوع الفعل، كمن توقيع العقوبة، إاٌل يف 
الٍب ال شبهة فيها. فاإلسالـ منهج حياة متكامل، ال يقـو  ،ا٢باالت الثابتة

على العقوبة؛ إ٭ٌبا يقـو على توفّب أسباب ا٢بياة النظيفة. مٌث يعاقب بعد ذلك 
غّب  ،كيتمرٌغ يف الوحل طائعنا ،ميٌسرةػالمن يدع األخذ هبذه األسباب 

 . (ُ)«مضطرٌ 
 عقوبة الرجم يف جرمية اليىن: 

، فهي ليست ٩بٌا اتٌفقت فيو كلمة ا٤بؤٌلفْب أٌما عقوبة الرجم يف جرٲبة الزْف
  القدامى، كإف كاف ٝبهور ا٤بؤٌلفْب يركف أهٌنا عقوبة اثبتة شرعنا.
 كيينسىب إنكار الرجم، إُف طائفتْب من القدامى، ٮبا: 

 .خوارجػال -1
 معتزلة. ػال -2

فييفهىم من عبارات  كقد اختلفت عبارات ا٤بؤٌلفْب يف بياف تلك النسبة.
 بعض ا٤بؤٌلفْب أٌف فرؽ ا٣بوارج كٌلها قد أٝبعت على إنكار الرجم. 

اعتٌلوا أبٌف الرجم ليس كا٤بعتزلة، ك  ،كدفع ا٣بوارج الرجم»قاؿ ابن بطٌاؿ: 
 . (ِ)«يف كتاب هللا تعاُف...

فهو حٌد مشركع يف حٌق  ،كأٌما الرجم»السرخسٌي: مشس األئٌمة كقاؿ 
هم ػنكركف الرجم؛ ألنٌ هم يي ػخوارج؛ فإنٌ ػن، اثبت ابلسٌنة، إاٌل على قوؿ الحصى مي ػال

 . (ّ)«م تكن يف حٌد التواترػال يقبلوف األخبار، إذا ل

                                                           
 .ِْٖٗ/ْ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/ٖ( شرح صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّٔ/ٗ( ا٤ببسوط: ّ)
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 البكر، الزآف جلد يف األمصار، علماء ٱبتلف كَف»كقاؿ القاضي عياض: 
 النظٌاـ - معتزلةػال كبعض خوارج،ػال إليو ذىب ما إاٌل  الثٌيب، يػالزان كرجم

 .(ُ)«الرجم حكم إبطاؿ من - كأصحابو
ا٤بسألة الثالثة: ا٣بوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم، »كقاؿ الفخر الرازٌم:  

مة نصف ما على ا٢برٌة هبذه اآلية، كىو أنٌو تعاُف أكجب على األى كاحتٌجوا 
مة نة الرجم، لـز أف يكوف الواجب على األى نة، فلو كجب على ا٢برٌة اصى اصى 

نصف الرجم، كذلك ابطل، فثبت أٌف الواجب على ا٢برٌة ا٤بتزٌكجة ليس إاٌل 
 . (ِ)«ا١بلد، كا١بواب عنو ما ذكرانه يف ا٤بسألة ا٤بتقٌدمة...

ا٤بسألة األكُف: ا٣بوارج أنكركا الرجم كاحتٌجوا »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا:  
، فلو (ّ)فيو بوجوه، أحدىا: قولو تعاُف ﴿فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت﴾

ن، لوجب نصف الرجم على الرقيق، لكٌن الرجم كجب الرجم على اصى 
كاثنيها أٌف هللا سبحانو ذكر يف القرآف أنواع ا٤بعاصي من الكفر  .نصف لو ال

؛ يف أحكامها، كما استقصى يف بياف أحكاـ الزْف م يستقصً ػكالقتل كالسرقة كل
، مٌث توٌعد عليو (ْ)﴾بقولو: ﴿كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌْفى  أال ترل أنٌو تعاُف هنى عن الزْف

ذكر ا١بلد اثلثنا، مٌث خٌص ا١بلد بوجوب  اثنينا ابلنار، كما يف كٌل ا٤بعاصي، مثٌ 
إحضار ا٤بؤمنْب رابعنا، مٌث خٌصو ابلنهي عن الرأفة عليو بقولو: ﴿كىالى أتىٍخيٍذكيٍم 

                                                           
 .َْٓ/ٓ( إكماؿ ا٤بعلم: ُ)
 .ٔٔ/َُ( التفسّب الكبّب: ِ)
 .ِٓ( النساء: ّ)
 .ِّ( اإلسراء: ْ)
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﴾ هًبًمىا رىأٍفىةه يف ًديًن اَّللً 
ٜبانْب  خامسنا، مٌث أكجب على من رمى مسلمنا ابلزْف (ُ)

الكفر، كٮبا أعظم منو، مثٌ جلدة، كسادسنا، َف ٯبعل ذلك على من رماه ابلقتل ك 
ا﴾ ، مٌث ذكر اثمننا من رمى زكجتو ٗبا (ِ)قاؿ سابعنا: ﴿كىالى تػىٍقبػىليوا ٥بىيٍم شىهىادىةن أىبىدن

وجب التالعن، كاستحقاؽ غضب هللا تعاُف، مٌث ذكر اتسعنا أٌف الزانية يي 
ود ٨بصوص ابلشه أك مشرؾ، مٌث ذكر عاشرنا أٌف ثبوت الزْف ،ينكحها إاٌل زافو  ال

قليالن ككثّبنا، ال ٯبوز إٮباؿ ما  ،األربعة؛ فمع ا٤ببالغة يف استقصاء أحكاـ الزْف
كأعظم آاثرىا. كمعلـو أٌف الرجم لو كاف مشركعنا، لكاف  ،ىو أجٌل أحكامها

أعظم اآلاثر، فحيث َف يذكره هللا تعاُف يف كتابو، دٌؿ على أنٌو غّب كاجب. 
كىالز آف فىاٍجًلديكا﴾كاثلثها قولو تعاُف: ﴿الز انًيىةي 

، يقتضي كجوب ا١بلد على كٌل (ّ)
يقتضي ٚبصيص عمـو  - ٖبرب الواحد -الزانة، كإٯباب الرجم على البعض 

ٖبرب الواحد، كىو غّب جائز؛ ألٌف الكتاب قاطع يف متنو، كخرب الواحد  ،الكتاب
تهدين غّب قاطع يف متنو، كا٤بقطوع راجح على ا٤بظنوف. كاحتٌج ا١بمهور من اجمل

 . (ْ)..«.فعل ذلك  ما ثبت ابلتواتر أنٌون؛ لً على كجوب رجم اصى 
 رجالن  اصىن، الزآف على الرجم كجوب يف»كقاؿ ابن قدامة ا٤بقدسٌي: 

 بعدىم كمن كالتابعْب، الصحابة، من العلم أىل عاٌمة قوؿ كىذا. امرأة أك ،كاف
 فإهٌنم ا٣بوارج، إاٌل  ٨بالفنا فيو نعلم كال األعصار، ٝبيع يف األمصار، علماء من

 كىاًحدو  كيل   فىاٍجًلديكا كىالز آف  الز انًيىةي : ﴿تعاُف هللا لقوؿ كالثٌيب، للبكر ا١بلد: قالوا

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .ْ( النور: ِ)
 .ِ( النور: ّ)
 .ُّٓ/ِّ( التفسّب الكبّب: ْ)
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ةو  ًمئىةى  ًمنػٍهيمىا  بطريق الثابت تعاُف، هللا كتاب ترؾ ٯبوز ال: . كقالوا(ُ)﴾جىٍلدى
 نسخ إُف ييفضي ىذا كألفٌ  فيها؛ الكذب ٯبوز آحاد ألخبار كاليقْب، القطع

،  هللا رسوؿ عن الرجم ثبت قد أنٌو كلنا .جائز غّب كىو ابلسٌنة، الكتاب
 على ، هللا رسوؿ أصحاب عليو كأٝبع التواتر، تيشبو أخبار كفعلو، يف ،بقولو

 تعاُف، هللا أنزلو كقد تعاُف، هللا شاء إف مواضعو، يف الباب، أثناء يف سنذكره ما
 .(ِ)«حكمو... دكف و،مي ػرس خنيسً  كإ٭ٌبا كتابو، يف

فييفهىم من ىذه العبارات أٌف فرؽ ا٣بوارج كٌلها قد اتٌفقت على إنكار 
ا٣بوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم، »الرجم، كال سٌيما عبارة الفخر الرازٌم: 

 ؛ فهي صرٰبة يف نسبة االتٌفاؽ إليهم.«...كاحتٌجوا هبذه اآلية
قد  -ال كٌلها  -مؤلٌفْب آخرين أٌف بعض فرؽ ا٣بوارج كييفهىم من عبارات 

خوارج، أك ىم ػنكرم الرجم ىم طائفة من الى إنكار الرجم، كأٌف مي ػذىبت إل
 معظم ا٣بوارج.

 أك وارج،ػخػال نػم ،طائفة مػػػالرج رػفأنك»ٌي: ػر العسقالنػجػاؿ ابن حػق
 .(ّ)«معتزلةػال كبعض معظمهم،

 كىذا يعِب كجود بعض ا٣بوارج، الذين أقٌركا ابلرجم، فوافقوا ا١بمهور. 
كىم أصحاب زايد بن  -أٌف فرقة )الُصٍفريٌة(  بعض ا٤بؤلٌفْبكقد ذكر 

 .(ْ)قد أقٌرت ابلرجم -األصفر 

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .َّٗ/ُِ( ا٤بغِب: ِ)
 .ُْٖ/ُِ( فتح البارم: ّ)
 .ُّْ/ُ( انظر: ا٤بلل كالنحل: ْ)
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، كىم من ا٣بوارج (،األزارقةإنكار الرجم، إُف فرقة )بعض ا٤بؤٌلفْب كنسب 
  .(ُ)أصحاب انفع بن األزرؽ

كليست ىذه النسبة دليالن قطعيًّا، على انفراد فرقة )األزارقة(، هبذا 
اإلنكار؛ كالدليل عبارات ا٤بؤٌلفْب، الٍب ييفهىم منها أٌف إنكار الرجم ىو مذىب 

 .ا٣بوارج، كٌلهم، أك معظمهم
، لكٌن مؤٌلفي (ِ)كينسب كثّب من ا٤بؤلٌفْب فرقة )اإلابضٌية(، إُف ا٣بوارج

 .(ّ)يتربٌؤكف من ىذه النسبة، صراحة -، أك بعضهم كٌلهم  -اإلابضٌية 
كقد أقٌر ابلرجم: ٧بٌمد بن يوسف الوىيٌب، كىو كاحد من أشهر ا٤بؤٌلفْب 

 . (ْ)ادىثْب، يف الفقو اإلابضيٌ 
 كالزانية للزآف اب٢بجارة كالرجم الواجبة، السنن من كىو»قاؿ الوىيٌب:  

  .(ٓ)«النكاح... بعقد اصىنْب،
 كغّبه كالرجم كالقصاص اب٢بدكد يتعٌلق ما كأٌما»كقاؿ الوىيٌب أيضنا: 

 القاذؼ، كٯبلد السارؽ، كيقطع الزآف، اصىن معهم فّبجم كا١بلد، كالقطع
 .(ٔ)«أمثا٥با، فال أبس يف ا٤برتٌد، رقبة كيضرب

                                                           
ملل ػالفصل فػي الك ، ْٖؽ: رى ؽ بْب الفً رٍ ، كالفى ُّٕ/ُ( انظر: مقاالت اإلسالمٌيْب: ُ)

، كشرح ُُٓ/ُكالنحل:  مللػ، كالَٓي الدين: ػ، كالتبصّب فُْْ/ْكاألىواء كالنحل: 
 .ّْٓ/ُٕالنيل: 

 .ِٕؽ: رى ؽ بْب الفً رٍ ، كالفى ُّٖ/ُ( انظر: مقاالت اإلسالمٌيْب: ِ)
 .َُٗ-ُّٖ( انظر: اإلابضٌية بْب الفرؽ اإلسالمٌية: ّ)
 .ُٔٓ/ٕ( انظر: األعالـ: ْ)
 .ُّٓ/ٕ، كانظر: ٕ/ِ( شرح النيل: ٓ)
 .ْٔٓ/ُٕ( شرح النيل: ٔ)
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ة م من السنٌ لً كما عي   ،فحكمو الرجم ،نا اصى مٌ أك »كقاؿ الوىيٌب أيضنا: 
 .(ُ)«كسورة ا٤بائدة ،كما تراه يف سورة النساء  ،كغّبىا

ككذلك اختلفت عبارات ا٤بؤٌلفْب، يف نسبة إنكار الرجم، إُف ا٤بعتزلة، بْب 
 قائل ٗبا ييفهىم منو التعميم، كقائل ٗبا ييفهىم منو التخصيص.

كا٤بعتزلة،  ،كدفع ا٣بوارج الرجم»ؿ ابن بطٌاؿ: و قفمن عبارات التعميم 
 . (ِ)«لرجم ليس يف كتاب هللا تعاُف...كاعتٌلوا أبٌف ا

 علماء ٱبتلف مػكل»كمن عبارات التخصيص قوؿ القاضي عياض: 
 ا٣بوارج، إليو ذىب ما إاٌل  الثٌيب، الزآف كرجم البكر، الزآف جلد يف األمصار،

 .(ّ)«الرجم حكم إبطاؿ من - كأصحابو النظٌاـ - ا٤بعتزلة كبعض
 أك ا٣بوارج، من طائفة الرجم فأنكر»ككذلك قوؿ ابن حجر العسقالٌٓف: 

 .(ْ)«ا٤بعتزلة كبعض معظمهم،
ف القوؿ ابلتعميم أٌف الز٨بشرٌم قد أقٌر ابلرجم، مع أنٌو من ضعًٌ ك٩بٌا يي 

 . (ٓ)أشهر ا٤بؤٌلفْب ا٤بنسوبْب إُف ا٤بعتزلة
 حكم أـ كالزكآف، الزانة ٝبيع حكم أىذا: قلت فإف»: قاؿ الز٨بشرمٌ 

 حكمو اصىن فإفٌ  منهم؛ ٗبحصىن ليس من حكم ىو بل: قلت بعضهم؟
 .(ٔ)«الرجم

                                                           
 .ُُٖ/ُُ( ٮبياف الزاد: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/ٖ( شرح صحيح البخارٌم: ِ)
 .َْٓ/ٓ( إكماؿ ا٤بعلم: ّ)
 .ُْٖ/ُِ( فتح البارم: ْ)
 .ُُٓ/َِ( انظر: سّب أعالـ النبالء: ٓ)
 .ِٕٓ/ْ( الكٌشاؼ: ٔ)



186 

مع  -، كلكٌننا (ُ)(االعتزاؿ)مؤٌلفْب إُف ػماكردٌم، ينسبو بعض الػكىذا ال
 ٌر ابلرجم، صراحة.ػ٪بده ٩ٌبن ييقً  -ذلك 

 لقولو بياانن  إٌما ابلسٌنة، الرجم فحٌدٮبا اصىناف، فأٌما»قاؿ ا٤باكردٌم: 
 ٯبىٍعىلى  أىكٍ  اٍلمىٍوتي  يػىتػىوىف اىين   حىٌب   اٍلبػيييوتً  يف  فىأىٍمًسكيوىين  ﴿: النساء سورة يف تعاُف

 .(ّ)«آخرين قوؿ على فرض، ابتداء كإٌما فريق، قوؿ على ،(ِ)﴾سىًبيالن  ٥بىين   اَّلل ي 
دليالن قطعيًّا، على : كأصحابو (،النظٌاـ) إُف ،إنكار الرجم كليست نسبة
، من (الرجم)ىو أٌكؿ من أنكر  (النظٌاـ)فجائز أف يكوف  .انفرادىم، هبذا القوؿ

آخركف،  -أك بقو٥بم  -أصحابو، مٌث أتثٌر بقولو  - على ذلك - ا٤بعتزلة، ككافقو
 من سائر فرؽ ا٤بعتزلة.

 -مع ذلك  -م، لكٌنو ػػمسبوقنا، إُف إنكار الرج (النظٌاـ)كجائز أف يكوف 
ى ػمؤٌلفْب، بنسبة اإلنكار إليو، كإلػبعض الرين؛ كلذلك صرٌح نكً مي ػٌد من أبرز اليػيعى 

 حصر.ػأصحابو، على سبيل التمثيل، ال على سبيل ال
مٌث اعلم أٌف العلماء أٝبعوا على كجوب حٌد »قاؿ بدر الدين العيٌِب: 

من  ،أحده  يف ىذا م ٱبالفػكىو الثٌيب، كل ،نالزآف البكر مئة، كرجم اصى  جلد
كالنظٌاـ   ،كبعض ا٤بعتزلة ،عن ا٣بوارج ،كغّبه ،ضيأىل القبلة، إاٌل ما حكى القا

 .(ْ)«....م يقولوا ابلرجمػفإهٌنم ل ؛كأصحابو

                                                           
، كميزاف ٕٔ/ُٖ، كسّب أعالـ النبالء: ّٖٔ/ِ( انظر: طبقات الفقهاء الشافعٌية: ُ)

 .ُٓٓ/ّاالعتداؿ: 
 .ُٓ( النساء: ِ)
 .ّٖٗ، ّٖٔ/ٗ. كانظر: ا٢باكم الكبّب: ُٕ/ْ( النكت كالعيوف: ّ)
 .ُّٗ/ٖ( عمدة القارم: ْ)
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أٌف من ا٤بعتزلة  «النظٌاـ كأصحابو، ككبعض ا٤بعتزلة»فييفهىم من عبارة: 
 قد ذىبوا إُف إنكار الرجم؛ فإٌف كاؼى  -غّب النظٌاـ، كغّب أصحابو  -آخرين 

 التشبيو للتمثيل، ال ا٢بصر.
 صنفاف: -عمومنا  -كأقٌر ٝبهور ادىثْب ابلرجم، كأنكره منهم  

ا٤بؤٌلفوف ا٤بستغربوف، الذين أتثٌركا اب٤بستشرقْب، كال سٌيما أىل التعطيل،  -1
الذين أنكركا حٌجٌية السٌنة النبويٌة، كابتدعوا ٙبريفات كثّبة، للنصوص القرآنٌية، 

ج، كصرٌح بعضهم لراب كا٣بمر كالترُب كعطٌلوا أحكامنا شرعٌية كثّبة؛ فاستحٌلوا ا
 إبابحة التعٌرم كالبغاء، كعطٌلوا ا٢بدكد الشرعٌية... إٍف.

ا٤بؤٌلفوف الفقهٌيوف، الذين اعتمدكا على أدٌلة ًنسبٌية، كجدكىا كافية للقطع  -2
 إبنكار الرجم، أك كافية لَبجيح إنكاره، على اإلقرار بو. 

م ترد يف القرآف الكرٔف، كإ٭ٌبا ػلكعقوبة الرجم »مٌي: ػقاؿ مصطفى الزل
، على عدد قليل، ٩ٌبن ارتكبوا ىذه ا١برٲبة، من ا٤بتزٌكجْب طٌبقها الرسوؿ 

كا٤بتزٌكجات، طبقنا ٤با كرد يف التوراة، كإبقرار من ا١بآف، كمطالبتو بتطبيق حكم 
هللا عليو، مٌث حصل ا٣بالؼ بْب علماء اإلسالـ، يف أٌف عقوبة الرجم: ىل ىي 

كُف للمتزٌكج كا٤بتزٌكجة، كالثانية ابقية إُف جانب عقوبة ا١بلد، على أساس أٌف األي 
. كإذا أخذان بقوؿ من قاؿ (ُ)﴾كىالز آف  الز انًيىةي ﴿لغّبٮبا، أك أهٌنا نيسخت آبية: 

أبهٌنا ابقية، كما ىو رأم ا١بمهور، فإٌف بقاءىا يكوف كعدـ البقاء، من الناحية 
خالؼ ػن، ال ييوجىد الػاؿ عادليػػمة، بشهادة أربعة رجػجريػثبت الم تػالعملٌية، ما ل

 .(ِ)«هم...ػن إفاداتػبي

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .ُْٓ-ٖٓ، كانظر: ٦بموعة األٕباث القرآنٌية: َْ( أسباب إابحة األعماؿ ا١برمٌية: ِ)
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متزٌكجة: ىي اإلعداـ ػمتزٌكج كالػكعقوبة ال»مٌي أيضنا: ػكقاؿ مصطفى الزل
ابلرجم، عند بعض الفقهاء. كعند البعض اآلخر: الرجم منسوخ اب١بلد؛ ألٌف 

 .(ُ)«كالثآف ابلقرآف، كىذا ما نرٌجحواألٌكؿ ثبت ابلسٌنة النبويٌة، 
 لتنتفييف مسألة معٌينة،  - بْب القدامى -كيكفي كجود االختالؼ 

بياف الصواب، بل  - يف ىذا ا٤بقاـ -ا٢باجة إُف ا١بواب فيها؛ فليس الغرض 
، كقد ذكران أٌف ا٤بسائل الٍب اختلف (قطعٌية األدٌلة) إالتنبيو على مبدىو الغرض 

ف كن أف توصى قة، لكن ٲبي ف ابلقطعٌية ا٤بطلى كن أف توصى ٲبي  ال فيها القدامى،
 ة.سبيٌ ابلقطعٌية النًٌ 

يقطعوف بذلك، كالذين  - كىم ا١بمهور - فالذين يركف مشركعٌية الرجم
 يرفضوف ىذا القطع. - كىم قٌلة قليلة - يركف مشركعٌية الرجم ال

الصواب يف ا٤بسألة؛ ال يعنينا بياف رأينا، أك بياف  - يف ىذا ا٤بقاـ -ك٫بن 
ليست البحث يف ا٤بسائل ا٣بالفٌية، بل الغاية  - من ىذا الكتاب -ألٌف الغاية 

ا عن االختالؼ، كتعٌدد اآلراء، ىي  الدفاع عن اإلسالـ، أبكجز الطرائق، بعيدن
 يف ا٤بسألة، لتنتفي ا٢باجة إُف ا١بواب. القدامى فيكفي إثبات اختالؼ

يب، يف ىذه أف ٯبي  - برأم ا١بمهور -كمع ذلك كٌلو، يستطيع القائل 
جرٲبة شنيعة، فظيعة، خطّبة، تفعل يف  ا٤بسألة، فيقوؿ: إٌف جرٲبة الزْف

اجملتمعات، كالبيوت، ما تفعلو األكبئة، كا١براثيم، كاألمراض الفٌتاكة؛ فالردع عنها 
 كاجب، كٌل الوجوب. 

، أم: كوف الزانية متزٌكجة، (اإلحصاف)فإذا انضاؼ إُف ذلك كٌلو صفة 
 كأخطر، من عٌدة جهات: ،كأفظع ،مة أشنعػي متزٌكجنا، كانت ا١بريػكوف الزان أك

                                                           
 .ُّٓ( ا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسالمٌية يف ٭بط جديد: ُ)
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خيانة الزكج الزآف لزكجتو العفيفة، كخيانة الزكجة الزانية لزكجها العفيف،  -أ
ج كن أف يقٌدمو الزك كالزكجاف شريكاف يف تربية األطفاؿ كتقوٲبهم، فما الذم ٲبي 

ا٣بائنة  الزانية كن أف تقٌدمو الزكجةا٣بائن لزكجتو كأطفالو، كما الذم ٲبي الزآف 
 !!!لزكجها كأطفا٥با؟

اختالط األنساب، فالزكجة ا٣بائنة الزانية الٍب أتيت الفاحشة مع رجل آخر  -ب
كن أف ٙبمل من الرجل الثآف، كزكجها غافل عن ذلك، فّبيٌب غّب زكجها، ٲبي 

 .زْف بنت، أك حجره ابن زْف الرجل الغافل يف
الزكجة ا٣بائنة، إف َف تكن مبغضة لزكجها قبل ا٣بيانة، فإٌف ا٣بيانة ستجٌرىا  -ج

، كقد يقود ذلك إُف بغض زكجها، كعشق الرجل الذم يشاركها يف رذيلة الزْف
وقع الرجل الطالؽ، كيف ىذا تدمّب لألسرة، إُف الطالؽ، كاختالؽ ا٤بشاكل؛ ليي 

 األطفاؿ؛ أك تبقى الزكجة عشيقة لرجل، كخائنة لزكجها. كتقويض لَببية
لغفلة  ؛الزكجة الٍب تتجرٌأ، فتخوف زكجها، كتكوف يف مأمن من العقاب -د

كن أف تتمادل يف ا١برأة، فتعاشر أكثر من رجل، فتكوف زكجها عن جرٲبتها، ٲبي 
 مرتعنا موبوءنا للزانة.

الزكج الزآف ا٣بائن قد يكوف كسيطنا، لنقل األمراض الفٌتاكة، إُف زكجتو  -ه
العفيفة الربيئة، كإُف ا١بنْب الذم يف بطنها؛ ككذلك الزكجة الزانية ا٣بائنة قد 
تكوف كسيطنا، لنقل األمراض الفٌتاكة، إُف زكجها العفيف الربمء، كإُف 

 .(ُ)جنينها
فنرل أٌف »على رأم ا١بمهور:  قاؿ سٌيد قطب، كىو ٩ٌبن يرل الرجم 

ن ىي الرجم. ذلك أٌف الذم سبق لو عقوبة البكر ىي ا١بلد، كعقوبة اصى 

                                                           
 .ُْٖ-ُُّا١بنسٌية أسباهبا كعالجها: ( انظر: األمراض ُ)
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قد عرؼ الطريق الصحيح  ،كىو مسلم حٌر ابلغ ،يف نكاح صحيح ،الوطء
يشي بفساد فطرتو كا٫برافها، فهو جدير  بو، فعدكلو عنو إُف الزْفالنظيف كجرٌ 

ٌر، الذم قد يندفع ٙبت ضغط ا٤بيل ل الغً فٍ الغي بتشديد العقوبة، ٖبالؼ البكر 
ن ذك ٘بربة فيو ٘بعلو كىو غرير.. كىناؾ فارؽ آخر يف طبيعة الفعل. فاصى 

٩بٌا يتذٌكقو البكر. فهو حرٌم بعقوبة كذلك  ،كيستجيب لو بدرجة أعمق ،يتذٌكقو
 . (ُ)«أشدٌ 

فسد كيي  ،فسد األخالؽو يي ألنٌ  ؛فاحشة ىػفالزن»كقاؿ ابن عثيمْب: 
من  ،كمصداؽ ىذا ما ظهر يف اآلكنة األخّبة .د األمراضوجً كيي  ،األنساب

أك  ى،ػ"اإليدز". ىذا سببو الزنػى بسمٌ كيي  ،ا٤برض ا٣ببيث الذم ىو "فقد ا٤بناعة"
كن أف يكوف . ال ٲبي كساء سبيالن  ،اه هللا فاحشةمٌ ػ. ك٥بذا سأكرب أسبابو الزْف

 .(ِ)«هلكمي  ردو سد مي و طريق فاألنٌ  ؛ا للمسلمْب أبدن سبيالن 
ال يكوف  :عن أٌف تنفيذ عقوبة الزْف - أك يتغافلوف - كيغفل الطاعنوف 

ابألقاكيل كاألكاذيب كاالفَباءات، بل ال بٌد من شهادة أربعة رجاؿ عدكؿ، 
، كصفات الزآف، كصفات يشهدكف شهادة مفٌصلة، ٤با رأكه من كيفٌية الزْف

 خشية االشتباه بغّبٮبا.الزانية، كمكاف ا١برٲبة، كزماهنا؛ 
ذلك كٌلو، فإٌف ىذا يدٌؿ على االستهتار بفإف كقعت شهادة مفٌصلة 

، أك اجملاىرة ابلفاحشة، كإاٌل، فلو كاف الزانياف قد احتاطا، كأغلقا عليهما ابلزْف
إبحكاـ، ٤با استطاع الشهود األربعة رؤية  ،ابب الدار، أك ابب الغرفة

 التفصيالت كٌلها. 

                                                           
 .ِْٕٖ/ْ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
 .ِْٗ/ٕ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بٌمد بن صاٌف العثيمْب: ِ)
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معاقبة ا٤بستهَبين كاجملاىرين يؤٌدم إُف أف يتجرٌأ من  كالسكوت عن
سي حاؿ ا٤بنسوبْب إُف اإلسالـ، كحاؿ أعداء سواىم، فتكثر الفواحش، حٌٌب ٛبي 

 ،كمعابدىم ،كنواديهم ،ي دايرىمػف ،اإلسالـ، الذين ال يبالوف ابنتشار الفواحش
 كطرقاهتم.

ف برؤية الفعل، قٌرك لذلك يطلب شهادة أربعة عدكؿ يي »قاؿ سٌيد قطب: 
ا، ظى أك اعَبافنا ال شبهة يف صٌحتو. كقد يي  ٌن أٌف العقوبة إذف كٮبٌية ال تردع أحدن

قيم بناءه على العقوبة، ال يي  ،كما ذكران  ،ألهٌنا غّب قابلة للتطبيق. كلكٌن اإلسالـ
بل على الوقاية من األسباب الدافعة إُف ا١برٲبة؛ كعلى هتذيب النفوس، كتطهّب 

ثّبىا يف القلوب، فتتحرٌج من اإلقداـ على كعلى ا٢بٌساسٌية الٍب يي الضمائر؛ 
جرٲبة تقطع ما بْب فاعلها كبْب ا١بماعة ا٤بسلمة من كشيجة. كال يعاقب إاٌل 

أك  ؛فّباىا الشهود ،ا٤بتبٌجحْب اب١برٲبة، الذين يرتكبوهنا بطريقة فاضحة مستهَبة
 . (ُ)«الذين يرغبوف يف التطٌهر إبقامة ا٢بٌد عليهم...

تطعن يف اإلسالـ؛ بسبب فرضو عقوبة على  - أيٌها الطاعن -فإذا كنت  
نشئن الزانة، فاستمتع، كأنت تنظر إُف زكجتك، كأختك، كابنتك، كىٌن يزنْب، كيي 

  ، كبنات الزْف!!!، كأبناء الزْفكالزكآف أجياالن من الزانة
هٌن، ػضربى ػهٌن، كإاٌيؾ أف تسارع إلػكإاٌيؾ أف تغضب؛ بسبب أفعال

ثبت للناس ى بيتك؛ لتي ػهدكء، كسٌهل أمر دخوؿ الزانة، إلػانتهارىٌن، بل الـز ال أك
أٌنك إنساف مثاٌِف، مثٌقف، متفٌتح، متحٌرر، متنٌور، تعرؼ قيمة حقوؽ اإلنساف، 

 !!كمنها حقوؽ زكجتك، كأختك، كابنتك، يف معاشرة الزانة!
بل  ؛للقضاء على ىذا الوابء إٌف إنكار القلب كاللساف ليس رادعنا كافينا؛

                                                           
 .َِْٗ/ْ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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داكاة النفس مي ػفإهٌنا كفيلة ب ؛، إقامة صحيحةحٌد الشرعيٌ ػبٌد من إقامة ال ال
، كتػخليصها، من اإلدماف، كاالستهتار، كتوجيهها نػحو ابلسوء كالفحش األٌمارة

يف ى سينتشر ػكإاٌل، فإٌف الزن ؛ إلشباع الرغبة ا١بنسٌية؛)الزكاج( الطريق الشرعيٌ 
 !!!انتشار النار يف ا٥بشيمالبيوت كالطرقات كالنوادم كاألسواؽ، 

 :عقوبة اجللد يف جرمية القذف 
كأٌما عقوبة القذؼ، فليست قتالن ٢برٌيٌة الرأم، كحرٌيٌة التعبّب، بل ىي ردع  

كلك أف تتخٌيل أيٌها الطاعن فداحة  .للتطاكؿ على األعراض ٗبقالة السوء
 ،كزكجتك ،كخالتك ،كعٌمتك ،القذؼ، حْب تسمع القاذؼ يٌتهم أٌمك

كابنة  ،كابنة خالتك ،كابنة عٌمتك ،كابنة خالك ،عٌمك كابنة ،كابنتك ،كأختك
 -فهل ترل  ؛يف كٌل اندو  ،أختك، ابرتكاب الفاحشة، كينشر ذلك كابنة ،أخيك

 !!يف إبداء الرأم؟! ،حقوقو حقًّا من -٥بٌن  يف قذفو
كىٌن  ،م على اصناتهى لقي التػُ إٌف ترؾ األلسنة تي »قاؿ سٌيد قطب:  

بدكف دليل قاطع، يَبؾ اجملاؿ فسيحنا لكٌل  ،ثٌيبات أك أبكارنا ،العفيفات ا٢برائر
صبح بتلك التهمة النكراء؛ مٌث ٲبضي آمننا! فتي  ،من شاء أف يقذؼ بريئة أك بريئنا

 ،مثة، كإذا كٌل فرد فيها متٌػهى حة، ك٠بعتها ملو  سي، كإذا أعراضها ٦بر  ا١بماعة كٛبي 
د ابالهٌتاـ؛ كإذا كٌل زكج فيها شاٌؾ يف زكجو، ككٌل رجل فيها شاٌؾ يف أك مهد  

 ،د ابالهنيار. كىي حالة من الشٌك كالقلق كالريبةأصلو، ككٌل بيت فيها مهد  
وحي إُف النفوس ا٤بتحٌرجة من م يي هى طاؽ. ذلك إُف أٌف اطٌراد ٠باع التػُ تي  ال

قدـ عليها ث، كأٌف الفعلة فيها شائعة؛ فيي لو  ارتكاب الفعلة أٌف جٌو ا١بماعة كٌلو مي 
بكثرة تردادىا، كشعوره أبٌف   ،من كاف يتحرٌج منها، كهتوف يف حٌسو بشاعتها

اعة يف منع كقوعو؛ كا١بم دم عقوبة الزْفكثّبين غّبه أيتوهنا! كمن مٌث ال ٘بي 
ث ا٤بوحي ابرتكاب الفحشاء. صبح، كىي تتنٌفس يف ذلك ا١بٌو ا٤بلو  سي كتي ٛبي 
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م، كٞباية ألصحاهبا من اآلالـ الفظيعة الٍب ٥بذا، كصيانة لألعراض من التهجُ 
شٌدد القرآف الكرٔف يف عقوبة القذؼ، فجعلها قريبة من عقوبة  :تصٌب عليهم

كُف الوصم ابلفسق. كالعقوبة األي مع إسقاط الشهادة، ك  ،ٜبانْب جلدة ،الزْف
ر قوؿ القاذؼ، هدى كالثانية أدبٌية يف كسط ا١بماعة؛ كيكفي أف يي  ،جسديٌة

 ،مناكٲبشي بينهم متٌػهى  ،ذ لو بشهادة، كأف يسقط اعتباره بْب الناسيؤخى  فال
فهو منحرؼ عن اإلٲباف خارج عن طريقو  ،ق لو بكالـ! كالثالثة دينٌيةيوثى  ال

 ،ا٤بستقيم. ذلك إاٌل أف أييت القاذؼ أبربعة يشهدكف برؤية الفعل، أك بثالثة معو
على صاحب  ع حٌد الزْففيكوف قولو إذف صحيحنا، كيوقى ؛ إف كاف قد رآه

كما ٚبسر   ،قةٚبسر ابلسكوت عن هتمة غّب ٧بق   الفعلة. كا١بماعة ا٤بسلمة ال
هٌتاـ كالَبٌخص فيو، كعدـ التحرٌج من اإلذاعة بو، كٙبريض الكثّبين بشيوع اال

على ارتكاب الفعلة الٍب كانوا يستقذركهنا، كيظٌنوهنا ٩بنوعة يف  ،من ا٤بتحٌرجْب
 ،صيب ا٢برائر الشريفاتالٍب تي  ،أك اندرة. كذلك فوؽ اآلالـ الفظيعة ،ا١بماعة

كطمأنينة  ،ليها يف حياة الناسكاألحرار الشرفاء؛ كفوؽ اآلاثر الٍب تَبٌتب ع
 . (ُ)«البيوت
 :عقوبة قطع اليد يف جرمية السرقة 

كأٌما قطع يد السارؽ، فإهٌنا عقوبة رادعة كٌل الردع، عن جرٲبة السرقة،  
ابلقضاء على السرقة؛ فليس  - ٌبقت، التطبيق الصحيحلو طي  -كىي كفيلة 

لقطع مناسبة لعظم جرٲبة للحبس من قٌوة الردع ما للقطع. كقٌوة الردع يف ا
 السرقة، كمناسبة ٣بطرىا يف اجملتمع.

كلك أف تتخٌيل ذلك، بعد أف تكسب ماالن بشٌق األنفس، كتذىب إُف  

                                                           
 .ُِْٗ-َِْٗ/ْ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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فيعدك عليك سارؽ، فيسلبك  ؛السوؽ؛ لتشَبم الطعاـ لك كلزكجتك كأطفالك
، خالينا، خائبنا ما فتبيتوف  ؛كسبت يف يومك ىذا، فتعود إليهم يف ا٤بساء، خاكاين

 .ليلتكم جياعنا
مٌث ٯبد السارؽ أنٌو يف مأمن من العقاب، فبدالن من أف يعمل كما تعمل 
أنت، يٌتكل على سرقة جهودؾ، كجهود أمثالك، فيقتدم بو آخركف، فيكثر 

ي ػف ،مسركؽػاللصوص، كيسطوف على البيوت، كتقول جرأهتم، فرٌٗبا آذكا ال
 ا بعض أطفالو.جسده، ليسرقوا منو مالو، كرٌٗبا سرقو 

ب إُف اإلسالـ، نسى كحشٌية، تي  - بقطع أيديهم - فليس عقاب اللصوص
ؼ على صرى الزكاة على ا٤بستطيعْب، لتي  سٌيما إذا علمنا أٌف اإلسالـ فرضى  كال
  .كغّبىم ،كالغارمْب ،مساكْبػكال ،من الفقراء ،محتاجْبػال

، أك هكرى كىو جاىل، أك غافل، أك مي  - كالذم أيخذ من ماؿ غّبه
ع يده قطى ع يده؛ بل الذم تي قطى ال تي  - جائع، ال يقول على الكسب مضطٌر، أك
م يكن ػحالؿ، كلػعلى الكسب ال ،ادرػػة، كىو قػػذ السرقة حرفػػخػىو من اتٌ 

 .عليها ىناإُف السرقة، أك مكرى  ،مضطرًّا
على  -إٌف اجملتمع ا٤بسلم يوٌفر ألىل دار اإلسالـ »قاؿ سٌيد قطب: 

ما يدفع خاطر السرقة عن كٌل نفس سويٌة.. إنٌو يوٌفر ٥بم  -عقائدىم اختالؼ 
ضماانت العيش كالكفاية. كضماانت الَببية كالتقؤف. كضماانت العدالة يف 
التوزيع. كيف الوقت ذاتو ٯبعل كٌل ملكٌية فرديٌة فيو تنبت من حالؿ؛ كٯبعل 

ؤذيو.. كمن أجل ىذا كٌلو تنفع اجملتمع كال ت ،ا٤بلكٌية الفرديٌة كظيفة اجتماعٌية
يدفع خاطر السرقة عن كٌل نفس سويٌة.. فمن حٌقو إذف أف يشٌدد يف عقوبة 
السرقة، كاالعتداء على ا٤بلكٌية الفرديٌة، كاالعتداء على أمن ا١بماعة.. كمع 

حٌٌب  ؛مفهو يدرأ ا٢بٌد ابلشبهة؛ كيوٌفر الضماانت كاملة للمتٌػهى  ،تشديده
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ثابت.. كلعٌلو من ا٤بناسب أف نفٌصل شيئنا يف ىذا ذ بغّب الدليل اليؤخى  ال
م حكمة ا١بزئٌيات فهى ، فال تي متكامله  اإلٝباؿ.. إٌف النظاـ اإلسالمٌي كل  

ر يف طبيعة النظاـ كأصولو كمبادئو نظى إاٌل أف يي  ،التشريعٌية فيو حٌق فهمها
نظاـ  ذ الإاٌل أف يؤخى  ،كضماانتو. كذلك ال تصلح ىذه ا١بزئٌيات فيو للتطبيق

؛ كيي  من  إل بو ٝبلة. أٌما االجتزاء ٕبكم من أحكاـ اإلسالـ، أك مبدعمى كامالن
عٌد ا١بزء ا٤بقتطع مبادئو، يف ظٌل نظاـ ليس كٌلو إسالميًّا، فال جدكل لو؛ كال يي 

منو تطبيقنا لإلسالـ؛ ألٌف اإلسالـ ليس أجزاء كتفاريق. اإلسالـ ىو ىذا النظاـ 
كٌل جوانب ا٢بياة.. ىذا بصفة عاٌمة. أٌما ابلنسبة ا٤بتكامل الذم يشمل تطبيقو  

٤بوضوع السرقة، فاألمر ال ٱبتلف.. إٌف اإلسالـ يبدأ بتقرير حٌق كٌل فرد، يف 
اجملتمع ا٤بسلم يف دار اإلسالـ، يف ا٢بياة. كحٌقو يف كٌل الوسائل الضركريٌة ٢بفظ 

ف لو بيت ا٢بياة.. من حٌق كٌل فرد أف أيكل كأف يشرب كأف يلبس كأف يكو 
كعلى  -كٌنو كيؤكيو، كٯبد فيو السكن كالراحة.. من حٌق كٌل فرد على ا١بماعة يي 

أف ٰبصل على ىذه الضركراٌيت.. أٌكالن عن طريق  -الدكلة النائبة عن ا١بماعة 
كالدكلة النائبة عن  -كعلى ا١بماعة  -ما داـ قادرنا على العمل  -العمل 

تيٌسر لو العمل، كأداة العمل.. فإذا  مو كيف يعمل، كأفأف تعلٌ  -ا١بماعة 
يًّا، ػلعدـ كجود العمل، أك أداتو، أك لعدـ قدرتو على العمل، جزئيًّا أك كلٌ  ؛تعٌطل

كقتيًّا أك دائمنا، أك إذا كاف كسبو من عملو ال يكفي لضركراٌيتو، فلو ا٢بٌق يف 
ض لو شرعنا فرى الن من النفقة الٍب تي استكماؿ ىذه الضركراٌيت من عٌدة كجوه: أكٌ 

على القادرين من أىل ٧بٌلتو. كاثلثنا من بيت ماؿ  على القادرين يف أسرتو. كاثنينا
الزكاة فرضت الدكلة  ا٤بسلمْب من حٌقو ا٤بفركض لو يف الزكاة. فإذا َف تكفً 

ما ٰبٌقق الكفاية  - ذة لشريعة اإلسالـ كٌلها يف دار اإلسالـمنفًٌ ػال -مسلمة ػال
واجدين؛ ٕبيث ال تتجاكز ىذه ا٢بدكد، كال تتوٌسع يف غّب للمحركمْب يف ماؿ ال
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ضركرة. كال ٘بور على ا٤بلكٌية الفرديٌة الناشئة من حالؿ.. كاإلسالـ كذلك 
يتشٌدد يف ٙبديد كسائل ٝبع ا٤باؿ؛ فال تقـو ا٤بلكٌية الفرديٌة فيو إاٌل من حالؿ.. 

ثّب حقاد الذين ال ٲبلكوف؛ كال تي ثّب ا٤بلكٌية الفرديٌة يف اجملتمع ا٤بسلم أكمن مٌث ال تي 
أطماعهم يف سلب ما يف أيدم اآلخرين. كٖباٌصة أٌف النظاـ يكفل ٥بم الكفاية؛ 
كال يدعهم ٧بركمْب. كاإلسالـ يريٌب ضمائر الناس كأخالقهم؛ فيجعل تفكّبىم 
يٌتجو إُف العمل كالكسب عن طريقو؛ ال إُف السرقة كالكسب عن طريقها.. 

لتوفّب ضركراٌيهتم، أعطاىم حٌقهم ابلوسائل  ؛لعمل، أك َف يكفً د اوجى فإذا َف يي 
فلماذا يسرؽ السارؽ يف ظٌل ىذا النظاـ؟ إنٌو ال يسرؽ  ،النظيفة الكرٲبة.. كإذف

ب طلى لسٌد حاجة. إ٭ٌبا يسرؽ للطمع يف الثراء من غّب طريق العمل. كالثراء ال يي 
اإلسالـ، كٰبرمها الطمأنينة  يف دار ،من ىذا الوجو الذم يركٌع ا١بماعة ا٤بسلمة

الٍب من حٌقها أف تستمتع هبا. كٰبـر أصحاب ا٤باؿ ا٢بالؿ أف يطمئٌنوا على 
مالو من  بى سى كى   - هم ا٢بالؿ. كإنٌو ٤بن حٌق كٌل فرد يف مثل ىذا اجملتمعػمالً 

من راب، كال من غٌش، كال من احتكار، كال من أكل أجور العٌماؿ،  حالؿ، ال
من حٌق كٌل  - كقٌدـ ما قد ٙبتاج إليو ا١بماعة من بعد الزكاة مٌث أخرج زكاتو،

باح ىذا ا٤باؿ للسرقات فرد يف مثل ىذا النظاـ أف أيمن على مالو ا٣باٌص، كأاٌل يي 
أك لغّب السرقات. فإذا سرؽ السارؽ بعد ذلك كٌلو.. إذا سرؽ كىو مكفٌي 

اآلخرين، ألٌف   حرمة ا١برٲبة، غّب ٧بتاج لسلب ما يف أيدما٢باجة، متبٌْب 
م ٯبمعوىا من حراـ.. إذا سرؽ يف مثل ىذه ػكل ،م يغصبوا أموا٥بمػاآلخرين ل

مٌب ثبتت عليو  ،يسرؽ كلو عذر. كال ينبغي ألحد أف يرأؼ بو األحواؿ، فإنٌو ال
ـٌ يف اإلسالـ ىو وجى ا١برٲبة. فأٌما حْب تي  د شبهة من حاجة أك غّبىا، فا٤ببدأ العا

نظامو  م حدكد اإلسالـ، يف ظلٌ فهى كىكذا ينبغي أف تي ... درء ا٢بدكد ابلشبهات
على حساب طبقة.  ،ال لطبقة ،الذم يضع الضماانت للجميع ؛متكاملػال
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ب عاقً خذ أسباب العقوبة. كالذم ال يي قبل أف يتٌ  ،خذ أسباب الوقايةكالذم يتٌ 
 .(ُ)«ر لالعتداءبال مربًٌ  ، ا٤بعتدينإاٌل 

 ،ةفظٌ  ،قد تبدك قاسية ،اإلسالـ عقوابت رادعةر يقرٌ »قطب:  ٧بٌمدقاؿ ك 
 حٌٌب  ،اقها أبدن و ال يطبًٌ كلكنٌ  ؛كال تفكّب ،نمعُ ػبال ت ،اسطحيًّ  امن أيخذىا أخذن لً 

 ،ررًٌ ػبدكف مي ، قد ارتكبها - مةػجريػالذم ارتكب ال -الفرد  أفٌ  الن يضمن أكٌ 
كىناؾ  ،اا أبدن و ال يقطعهر قطع يد السارؽ، كلكنٌ فهو يقرًٌ  شبهة اضطرار. كال

 .(ِ)«...جوعػالسرقة نشأت من ال شبهة أبفٌ 

                                                           
 .ّٖٖ-ِٖٖ/ِ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
 .ُّٓ-ُِٓ شبهات حوؿ اإلسالـ: (ِ)
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 مبدأ العاشرـال

 موازهت العادلتـال

 
ل اامي عامى كيعِب أف يي  ،(ُ)(صرى تكافؤ الفي ) إيعتمد ىذا ا٤ببدأ على مبد 

ص متساكية، رى كا٤بٌدعي معاملة متساكية، تضمن حصوؿ كٌل كاحد منهما على فػي 
فكما ٰبصل ا٤بٌدعي على فرصة كافية ليطرح اٌدعاءه، ، (السالح القانوٓفٌ )يف 

كأييت ابألدٌلة على ما يٌدعيو، فكذلك ٰبٌق للمحامي أف يناؿ فرصة كافية؛ 
  هة إليو.م ا٤بوج  هى م من التػُ إلثبات براءة ا٤بتٌػهى 

، ٗبعُب أف يقـو (ا٤بوازنة العادلة) إكن اشتقاؽ مبدٲبي  إكمن ىذا ا٤ببد 
م، كسّبة ا٤بٌدعي؛ ليطٌلع القاضي على الفرؽ  سّبة ا٤بتٌػهى اامي اب٤بوازنة بْب

 بينهما، فيعلم من يستحٌق اإلدانة منهما.  
فماذا لو تقٌدـ إُف القاضي العادؿ ثالثة رجاؿ موصوفْب ابلكذب كالظلم 

دين رجالن موصوفنا ابلصدؽ كالعدؿ كالفجور كا٣بيانة كا٣ببث، يسألونو أف يي 
  !!ة؟!كالعٌفة كاألمانة كالطيب

ماذا لو كاف ىؤالء الثالثة يٌتهموف الرجل الصاٌف أبضداد صفاتو، الٍب 
 !!ىي يف ا٢بقيقة صفاهتم السٌيئة؟!

 الصادؽى  اب١بنوف، كيٌتهم الكاذبي  العاقلى  ىل يصٌح أف يٌتهم اجملنوفي 
ابلفجور، كيٌتهم  العفيفى  ابلظلم، كيٌتهم الفاجري  العادؿى  مي ػابلكذب، كيٌتهم الظال

 !!اب٣ببث؟! الطٌيبى  اب٣بيانة، كيٌتهم ا٣ببيثي  األمْبى  ا٣بائني 
ر ػىػػيػي سً ػمقلوبة، فػمكذكبة الػالاألثيمة لقد حدثت أمثاؿ ىذه االٌدعاءات 

                                                           
 .ُُٗ-َُٖ، َُٓ، ْٕانظر: دليل ااكمة العادلة:  (ُ)
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 دائمنا.  ،الصا٢بْب، ككاف الطاعنوف فيهم من شرار الناسيف سّب ك  ، األنبياء
إُف أقوامهم انصحْب، فاهٌتمهم  ، ل نوح كىود كصاٌفرسً فقد أي 

  !!!أقوامهم ابلكذب كالضاللة كالسفاىة
ا، كٮٌبوا بتحريقو، ككٌذبوه، بعد أف   كىذا إبراىيم أراد بو قومو كيدن
  !!!غلبهم اب٢بٌجة البٌينة
راكدتو امرأة العزيز، عن نفسها، فاستعصم، فلٌما   كىذا يوسف

د هبا سوءنا، فمكث يف السجن حضر سٌيدىا، اٌدعت أٌف يوسف ىو الذم أرا
 !!دين ٗبا ىو برمء منو!بضع سنْب، كىو العفيف األمْب، كأي 

اليهود  اري كاهٌتم كفٌ  ؛ابلسحر كالكذب  و موسىكأتباعي  كاهٌتم فرعوفي 
، كىي الصٌديقة ابلزْف  ابلسحر كالكذب، كاهٌتموا أٌمو مرٔف  عيسى

 !!!رة ا٤بصطفاةالعفيفة ا٤بطه  
اكعرفت قريش ٧بمٌ  ق العظيم، كعرفتو لي ابلصدؽ، كاألمانة، كا٣بي  ، دن

، اهٌتموه ابلشعر كالسحر فلٌما دعاىم إُف هللا  ؛ا، ال يقرأ، كال يكتبأٌميًّ 
  !!!كا١بنوف كالكذب كالكهانة، كبتلٌقي العلم عن بعض البشر

م، بل لو ا٢بٌق في ااكمة العلمٌية ال يكتفي اامي، ابلدفاع عن ا٤بتٌػهى ف 
؛ فإٌف خّب  يف ٧باكمة ا٤بٌدعي، أم: االنتقاؿ من حالة الدفاع، إُف حالة ا٥بجـو

، إذا كاف ا٤بقاـ مناسبنا لذلك.   كسيلة للدفاع ىي ا٥بجـو
من  - كىي ٧باكمة علمٌية، بال ريب - كلذلك ال بٌد يف ٧باكمة اإلسالـ

مخالفة، كأبرزىا ثالثة مناىج، ػالمناىج ػر الػىػي، كسً (سّبة اإلسالـ)موازنة بْب ػال
 ب إليها أبرز الطاعنْب، ىي: الالدينٌية، كاليهوديٌة، كا٤بسيحٌية.نسى يي 

كٯبب التنبيو على أٌف سّبة ا٤بنسوبْب إُف اإلسالـ ال ٛبٌثل سّبة اإلسالـ،  
نسبة مذىبٌية،  بوف إليو، نسبة ظاىريٌة، أك نسبة كراثٌية، أكنسى كال سٌيما الذين يي 
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طئوف، كأخطاؤىم حاصلة؛ بسبب صيبوف، كٱبي ، يي بة عصريٌة؛ ألهٌنم بشره أك نس
 ب إليو.نسى ٨بالفتهم ألحكاـ اإلسالـ، فال ٯبوز أف تي 

ىو الصورة  (سّبة اإلسالـ)فا٤بصدر الوحيد الذم نعتمد عليو يف عرض  
 التنزيلٌية، دكف ما سواىا، من الصور ا٤بنسوبة إُف اإلسالـ. 

موافقتاف للصورة التنزيلٌية، فليستا ػالتأليفٌية كالتطبيقٌية، الأٌما الصوراتف 
 ٗبصدرين أصيلْب، كإ٭ٌبا ٮبا مفتاحاف لفهم الصورة التنزيلٌية، ال أكثر.

كن االعتماد يف عرض سّبة اإلسالـ، على أٌم فمن ابب أكُف، ال ٲبي  
الصور  عنصر مستمٌد، من أٌم صورة ٨بالفة للصورة التنزيلٌية، سواء أكانت من

كن االعتماد على أٌم التأليفٌية، أـ كانت من الصور التطبيقٌية؛ ككذلك ال ٲبي 
ق، سواء طلى مي ػعنصر مستمٌد من أٌم صورة اختالفٌية، غّب اثبتة، ابلقطع ال

 أكانت من الصور التأليفٌية، أـ كانت من الصور التطبيقٌية.
يكوف سمسيحٌية(، ػكاليهوديٌة كال: )الالدينٌية الثالثةمناىج ػػىػر اليككذلك سً  
ا اب  تلك ا٤بناىج. كا٤ببادئ، الٍب يعَبؼ هبا أصحابي  ،العتماد على ا٤بصادربياهني
فا٤بنهج الالديٌِب قائم على مبدإ )إنكار ىداية ا٣بالق(، كالفرع اإل٢بادٌم  

. كابالعتماد على ىذين  ،منو قائم صراحة على مبدإ )إنكار كجود ا٣بالق( أصالن
ا٤ببدأين ستكوف ٧باكمة )ا٤بنهج الالديٌِب(، بفركعو الثالثة: )الفرع اإل٢بادٌم(، 

 ك)الفرع الالأدرٌم(، ك)الفرع الرُبويٌب(.
تقديس )العهد القدٔف(، كاالستمداد منو؛ على  كا٤بنهج اليهودٌم قائم 

 (،العهد القدٔف)نصوص  ابالعتماد على بياف ما يف ،كلذلك ستكوف ٧باكمتو
 كفظائع. ،كأكاذيب ،كأساطّب ،من خرافات

ا١بديد؛ كلذلك العهد ك  ،كا٤بنهج ا٤بسيحٌي قائم على تقديس العهد القدٔف 
 ة من ىذين العهدين.ا٤بستمدٌ  ،ةبعرض أبرز العقائد ا٤بسيحيٌ  ،ستكوف ٧باكمتو
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 رة ؤلاصالمـصي

 
ما  أٌما .عند هللا  ،مرضيٌ ػاإلسالـ ىو الدين األٌكؿ كاألخّب كالوحيد ال 

  بال ريب. ة،ابطل ي أدايففه ،عداه من األدايف
خالقو ػالضعيف الفقّب الصغّب، لمخلوؽ ػعبارة عن خضوع ال اإلسالـك 

 القوٌم الغٌِب الكبّب. 
كىذا ا٣بضوع ليس من ٨بتٌصات اإلنساف، بل إٌف اإلنساف يف ا٢بقيقة ىو 

  . أقٌل ا٤بخلوقات خضوعنا للخالق
 .مة لو، خاضعة لو، منقادة ألمرهسلً مي  :فكٌل ٨بلوقات هللا 

قاؿ تعاُف: ﴿أىفػىغىيػٍرى ًديًن اَّللً  يػىبػٍغيوفى كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
 . (ُ)طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىإًلىٍيًو يػيٍرجىعيوفى﴾

هار ػحار كاألنجباؿ كاألكدية كالبػفالشمس كالقمر كالنجـو كالكواكب كال 
كالرايح كاألشجار كالثمار كالزركع كا٤بالئكة كالدكاٌب كالطيور كا٢بشرات، كٌلها 

 :  ية ساجدة.صلًٌ حة حامدة، مي سبًٌ مة خاضعة، منقادة طائعة، مي سلً مي 
٥بييٍم  َّللًً  يىٍسجيدي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىًظالى قاؿ تعاُف: ﴿كى

 . (ِ)اًبٍلغيديكًٌ كىاآٍلصىاًؿ﴾
ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ييسىبًٌحي لىوي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالط يػٍري ػ﴿أىلى كقاؿ تعاُف:  

تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىاَّلل ي عىًليمه ٗبىا يػىٍفعىليوفى﴾ صىاف اتو كيل  قىٍد عىًلمى صىالى
(ّ) . 

                                                           
 .ّٖ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٓ( الرعد: ِ)
 .ُْ( النور: ّ)
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الس مىاكىاتي الس ٍبعي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهن  كىًإٍف ًمٍن كقاؿ تعاُف: ﴿تيسىبًٌحي لىوي 
ًليمنا غىفيورنا﴾  .(ُ)شىٍيءو ًإال  ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًن وي كىافى حى

 ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ػأٌما الناس، فمنهم ا٤بسلم، كمنهم غّب ا٤بسلم، قاؿ تعاُف: ﴿أىلى  
يىٍسجيدي لىوي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالُنجيوـي كىا١ٍبًبىاؿي 
كىالش جىري كىالد كىاُب كىكىًثّبه ًمنى الن اًس كىكىًثّبه حىق  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىٍن ييًهًن اَّلل ي فىمىا لىوي 

يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي﴾ ًمٍن ميٍكرًـو ًإف  اَّلل ى 
(ِ) . 

مْب كقاسطْب. سلً كا١بٌن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإهٌنم انقسموا على مي  
ا.  قاؿ تعاُف: ﴿كىأىان  ًمن ا اٍلميٍسًلميوفى كىًمن ا اٍلقىاًسطيوفى فىمىٍن أىٍسلىمى فىأيكلىًئكى ٙبىىر ٍكا رىشىدن

طىبنا﴾كىأىم ا اٍلقىاًسطيوفى فىكىانيوا ١ًبىهىن مى حى 
(ّ) . 

فإذا نظران يف إسالـ اإلنساف رأينا أٌف اإلسالـ ىو الدين الوحيد الذم  
إُف  - يف ا٢بقيقة - لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كٌلهم يدعوف ارتضاه هللا 

 دين كاحد، ىو اإلسالـ.
ماعيل، كإسحاؽ، كيعقوب، كيوسف، ػفنوح، كإبراىيم، كلوط، كإس 

بعد أف  كالسحرة  - كأتباعهم،  كعيسىكموسى، كىاركف، كسليماف، 
 كٌلهم كانوا مسلمْب.   - ، كا٢بوارٌيْبإ بعد أف آمنت، كملكة سبآمنوا

رى ػػػػبي ػافى كى ػػػٍوـً ًإٍف كى ػػػػًو ايى قى ػػػاؿى ًلقىٍومً ػػوحو ًإٍذ قى ػػأى ني ػػبى ػػٍم نى ػػػلي عىلىٍيهً ػػػقاؿ تعاُف: ﴿كىاتٍ  
لٍ ػػػرًم آًبيى ػػاًمي كىتىٍذًكيػػعىلىٍيكيٍم مىقى  ٍم ػػرىكي ػػوا أىمٍ ػػًمعي ػتي فىأىجٍ ػاًت اَّللً  فػىعىلىى اَّللً  تػىوىك 

ريكًف. فىًإٍف ػػي  كىالى تػيٍنظً ػم  اٍقضيوا إًلى ػػةن ثي ػػٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيم  ػػم  الى يىكي ػرىكىاءىكيٍم ثي ػػكىشي 

                                                           
 .ْْ( اإلسراء: ُ)
 .ُٖ( ا٢بٌج: ِ)
 .ُٓ-ُْ( ا١بٌن: ّ)
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تيٍم فىمى  نى ػػوفى مً ػػػٍرتي أىٍف أىكي ػػػرًمى ًإال  عىلىى اَّللً  كىأيمً ػػرو ًإٍف أىجٍ ػػػٍن أىجٍ ػػأىٍلتيكيٍم مً ػػا سى ػتػىوىل يػٍ
نى﴾ػًلًميػػاٍلميسٍ 

(ُ) . 
كقاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ يػىٍرفىعي إًبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإ٠ٍبىاًعيلي رىبػ نىا تػىقىب ٍل  

بػ نىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍْبً لىكى كىًمٍن ذيرًٌي ًتنىا أيم ةن ميٍسًلمىةن ًمن ا إًن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلعىًليمي. رى 
نىا إًن كى أىٍنتى التػ و ابي الر ًحيمي. رىبػ نىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن  لىكى كىأىرانى مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ

ًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلكً  ليو عىلىٍيًهٍم آايى تىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىيػيزىكًٌيًهٍم إًن كى أىٍنتى اٍلعىزًيزي ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ
نىاهي يف  ا٢بٍىًكيمي. كىمىٍن يػىٍرغىبي عىٍن ًمل ًة إًبٍػرىاًىيمى ًإال  مىٍن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ

ًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي ًلرىبًٌ الُدنٍػيىا كىإًن وي يف اآٍلًخرىًة لىًمنى الص ا٢ًبًْبى. ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُوي أىسٍ 
اٍلعىالىًمْبى. كىكىص ى هًبىا إًبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي ايى بىًِب  ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىى لىكيمي الدًٌينى فىالى 

اءى ًإٍذ حىضىرى يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قى  تيٍم شيهىدى اؿى لًبىًنيًو ٛبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى. أىـٍ كينػٍ
ًئكى إًبٍػرىاًىيمى كىًإ٠ٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى  مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإ٥بىىكى كىإًلىوى آابى
تيٍم  ا كى٫بىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت ٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسىبػٍ ًإ٥بىنا كىاًحدن

فى عىم ا كىانيوا يػىٍعمىليوفى. كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًمل ةى كىالى تيٍسأىليو 
نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإُفى  ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى. قيوليوا آمىن ا اًبَّللً  كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ  إًبٍػرىاًىيمى حى

ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى إًبٍػرىاًىيمى كىًإ٠ٍبىاًعيلى كى 
الن ًبُيوفى ًمٍن رىهبًًٌٍم الى نػيفىٌرًؽي بػىٍْبى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كى٫بىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. فىًإٍف آمىنيوا ٗبًٍثًل مىا 

ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىإً  تيٍم ًبًو فػىقىًد اٍىتىدى ٭ب ىا ىيٍم يف ًشقىاؽو فىسىيىٍكًفيكىهيمي اَّلل ي كىىيوى الس ًميعي آمىنػٍ
اٍلعىًليمي. ًصبػٍغىةى اَّللً  كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللً  ًصبػٍغىةن كى٫بىٍني لىوي عىاًبديكفى. قيٍل أىٙبيىاُجونػىنىا يف 

ٍخًلصيوفى. أىـٍ تػىقيوليوفى ػٍحني لىوي مي ػٍعمىاليكيٍم كىنى نىا كىلىكيٍم أى ػاَّللً  كىىيوى رىبُػنىا كىرىُبكيٍم كىلىنىا أىٍعمىالي 
ودنا أىٍك نىصىارىل ػػػوا ىي ػاني ػػبىاطى كى ػػػوبى كىاأٍلىسٍ ػػاؽى كىيػىٍعقي ػػػلى كىًإٍسحى ػػمىاًعيػمى كىًإسٍ ػًإف  ًإبٍػرىاًىي

                                                           
 .ِٕ-ُٕ( يونس: ُ)
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هي ًمنى اَّللً  كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو ػػمى شى ػػم ٍن كىتى ػٍن أىٍظلىمي مً ػػمي أىـً اَّلل ي كىمى ػػػٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلى ػػػقي  هىادىةن ًعٍندى
 . (ُ)وفى﴾ػػعىم ا تػىٍعمىلي 

كقاؿ تعاُف: ﴿فىأىٍخرىٍجنىا مىٍن كىافى ًفيهىا ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى. فىمىا كىجىٍدانى ًفيهىا غىيػٍرى  
بػىٍيتو ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى﴾

(ِ) . 
نى اٍلميٍلًك كىعىل ٍمتىًِب ًمٍن أتىًٍكيًل اأٍلىحىاًديًث  مً كقاؿ تعاُف: ﴿رىبًٌ قىٍد آتػىيػٍتىًِب  

  ميٍسًلمنا كىأى٢ٍبًٍقًِب فىاًطرى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍنتى كىلًيًٌي يف الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة تػىوىف ًِب 
 . (ّ)اًبلص ا٢ًبًْبى﴾

ًو عىلىى خىٍوؼو ًمٍن ًفٍرعىٍوفى فىمىا آمىنى ًلميوسىى ًإال  ذيرًٌي ةه ًمٍن قػىٍومً كقاؿ تعاُف: ﴿ 
كىقىاؿى ميوسىى  .كىمىلىًئًهٍم أىٍف يػىٍفًتنػىهيٍم كىًإف  ًفٍرعىٍوفى لىعىاؿو يف اأٍلىٍرًض كىإًن وي لىًمنى اٍلميٍسرًًفْبى 

تيٍم ميٍسًلًمْبى﴾ تيٍم اًبَّللً  فػىعىلىٍيًو تػىوىك ليوا ًإٍف كينػٍ تيٍم آمىنػٍ ايى قػىٍوـً ًإٍف كينػٍ
(ْ) . 

 .كىأيٍلًقيى الس حىرىةي سىاًجًدينى  .فػىغيًلبيوا ىينىاًلكى كىانٍػقىلىبيوا صىاًغرًينى ؿ تعاُف: ﴿كقا 
تيٍم ًبًو قػىٍبلى أىٍف آذىفى . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  .قىاليوا آمىن ا ًبرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  قىاؿى ًفٍرعىٍوفي آمىنػٍ

ا لىمىٍكره مىكىٍرٛبييوهي يف اٍلمى  . لىكيٍم ًإف  ىىذى ًدينىًة لًتيٍخرًجيوا ًمنػٍهىا أىٍىلىهىا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى
يصىلًٌبػىن كيٍم أىٍٝبىًعْبى. قىاليوا ًإان  ًإُفى رىبًٌنىا  ؼو مثي  ألى يقىطًٌعىن  أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخالى ألى

ًت رىبًٌ  نىا لىم ا جىاءىتٍػنىا رىبػ نىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍنىا صىبػٍرنا مينػٍقىًلبيوفى. كىمىا تػىٍنًقمي ًمن ا ًإال  أىٍف آمىن ا آًبايى
كىتػىوىفػ نىا ميٍسًلًمْبى﴾

(ٓ) . 

                                                           
 .َُْ-ُِٕ( البقرة: ُ)
 .ّٔ-ّٓ( الذارايت: ِ)
 .َُُ( يوسف: ّ)
 .ْٖ-ّٖ( يونس: ْ)
 .ُِٔ-ُُٗ( األعراؼ: ٓ)
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كقاؿ تعاُف: ﴿كىجىاكىٍزانى بًبىًِب ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا  
أىن وي الى إًلىوى ًإال  ال ًذم آمىنىٍت ًبًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كىعىٍدكنا حىٌب  ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آمىٍنتي 

كىأىانى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى﴾
(ُ) . 

كقاؿ تعاُف: ﴿ًإان  أىنٍػزىٍلنىا التػ ٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٰبىٍكيمي هًبىا الن ًبُيوفى ال ًذينى  
نًُيوفى  كىاأٍلىٍحبىاري ٗبىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اَّللً  كىكىانيوا عىلىٍيًو أىٍسلىميوا لًل ًذينى ىىاديكا كىالر اب 

يت ٜبىىننا قىًليالن كىمىٍن لى  اءى فىالى ٚبىٍشىويا الن اسى كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريكا آًبايى ٍم ٰبىٍكيٍم ٗبىا ػشيهىدى
أىنٍػزىؿى اَّلل ي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾

(ِ) . 
اُف: ﴿ًقيلى ٥بىىا اٍدخيًلي الص رٍحى فػىلىم ا رىأىٍتوي حىًسبػىٍتوي ١بي ةن كىكىشىفىٍت عىٍن كقاؿ تع 

سىاقػىيػٍهىا قىاؿى إًن وي صىرٍحه ٩بيىر ده ًمٍن قػىوىارًيرى قىالىٍت رىبًٌ ًإٌٓفً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى 
سيلىٍيمىافى َّللًً  رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى﴾

(ّ) . 
تعاُف: ﴿فػىلىم ا أىحىس  ًعيسىى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإُفى اَّللً  كقاؿ  

 . (ْ)قىاؿى ا٢بٍىوىارًيُوفى ٫بىٍني أىٍنصىاري اَّللً  آمىن ا اًبَّللً  كىاٍشهىٍد أبًىان  ميٍسًلميوفى﴾
ا يب كىًبرىسيوِف قىاليوا آمىن ا كقاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي ًإُفى ا٢بٍىوىارًيًٌْبى أىٍف آًمنيو  

كىاٍشهىٍد أبًىنػ نىا ميٍسًلميوفى﴾
(ٓ) . 

 ؛إُف اليهوديٌة ،كبِب إسرائيل ،كا٤بصرٌيْب ،فرعوفى   موسى فلم يدعي 
بل األصل ىو الدعوة إُف  ؛إُف ا٤بسيحٌية ،بِب إسرائيل  دعا عيسى كال

                                                           
 .َٗ( يونس: ُ)
 .ْْ( ا٤بائدة: ِ)
 .ْْ( النمل: ّ)
 .ِٓ( آؿ عمراف: ْ)
 .ُُُ( ا٤بائدة: ٓ)
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فتاف، عن اإلسالـ، الذم دعا اإلسالـ؛ كما اليهوديٌة كا٤بسيحٌية إاٌل صوراتف ٧بر  
 . عيسىك إليو موسى 

نػىنىا سىوىاءو  كىًلمىةو  ًإُفى  تػىعىالىٍوا اٍلًكتىابً  ايى أىٍىلى  قيلٍ قاؿ تعاُف: ﴿ نىكيمٍ  بػىيػٍ  أىال   كىبػىيػٍ
ئنا ًبوً  نيٍشرًؾى  كىالى  اَّلل ى  ًإال   نػىٍعبيدى  ابن  بػىٍعضنا بػىٍعضينىا يػىت ًخذى  كىالى  شىيػٍ  فىًإفٍ  اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  أىٍرابى
 كىمىا إًبٍػرىاًىيمى  يف  ٙبيىاُجوفى  لًػػػمى  اٍلًكتىابً  يىػا أىٍىػلى  ميٍسًلميوفى. أبًىان   اٍشهىديكا فػىقيوليوا تػىوىل ٍوا

يلي  التػ ٍورىاةي  أيٍنزًلىتً  ءً  ىىا أىنٍػتيمٍ  تػىٍعًقليوفى. أىفىالى  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  ًإال   كىاإٍلً٪بًٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 مىا تػىٍعلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي  كىاَّلل ي  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٙبيىاُجوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ 
ًنيفنا كىافى  كىلىًكنٍ  نىٍصرىانًيًّا كىالى  يػىهيوًدايًّ  إًبٍػرىاًىيمي  كىافى   ًمنى  كىافى  كىمىا ميٍسًلمنا حى

ا اتػ بػىعيػػػوهي  لىل ًذيػنى  إبًًبٍػرىاًىيػػمى  الن اسً  أىٍكلىػى ًإف   اٍلميٍشرًًكْبى.  كىاَّلل ي  آمىنيػػوا كىال ًذيػنى  الن بًػيُ  كىىىػذى
 . (ُ)﴾اٍلميٍؤًمًنْبى  كىلًػيُ 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى ال ًذينى أيكتيوا ك  قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  الدًٌينى ًعٍندى اَّللً  اإٍلًٍسالى
ًت اَّللً  فىًإف  اَّلل ى اٍلًكتىابى ًإال  مً  نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر آًبايى ٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ

سىرًيعي ا٢بًٍسىاًب. فىًإٍف حىاُجوؾى فػىقيٍل أىٍسلىٍمتي كىٍجًهيى َّللًً  كىمىًن اتػ بػىعىًن كىقيٍل لًل ًذينى 
يًٌْبى أىأىٍسلىمٍ  ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىًإ٭ب ىا عىلىٍيكى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىاأٍليمًٌ تيٍم فىًإٍف أىٍسلىميوا فػىقىًد اٍىتىدى

غي كىاَّلل ي بىًصّبه اًبٍلًعبىاًد﴾ اٍلبىالى
(ِ) . 

ذ الناس، من جنوف نقً ن أف يي كً الذم ٲبي كاإلسالـ ىو الدين الوحيد،  
التحريف قد اإل٢باد، ككالية الشيطاف، كجرائم اإلنساف؛ ألٌف كتابو افوظ من 

 ذ اإلنساف.نقً اشتمل على ما يقمع اإل٢باد، كيهـز الشيطاف، كيي 
فلو أقبل الناس، كٌل الناس، على اإلسالـ؛ لينتفعوا ٕبقائقو االنتفاع  

                                                           
 .ٖٔ-ْٔ( آؿ عمراف: ُ)
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ر كالسالـ كاألمن ػخيػحٌق كالػماف، كانتشر بينهم الػهم ابإليػاألمثل، المتألت قلوبي 
اٌب ػػف كالتحػف كالتالطػم كالتعاطػػم كالَباحػي كالتسالي ػاكف كالتآخػػػة كالتعػركػكالب

كاإلحساف كالتسامح كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة كالرٌب كالتقول كالورع كاإلخالص 
 كاإليثار كالتواضع كالكـر كالعٌفة، كسائر الفضائل. 

كلو عمل الناس، كٌل الناس، أبحكاـ اإلسالـ، ٣بلت األرض من جرائم 
رات ش، كمن الراب كالسرقة كالغٌش، كمن ا٤بخدًٌ كسائر الفواح ،ىػالقتل كالزن

كا٣بمور، كمن االستعباد كاالضطهاد كا٢بركب كاجملاعات، كالعدكاف كالتباغض 
كالتناحر كالباطل كالشٌر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب 

اننٌية يبة كالنميمة كاإلساءة كاألكالظلم كا٣بيانة كالفجور كا١بشع كا٢بسد كالغً 
 كاالستكبار كالبخل، كسائر الرذائل. 

إٌف ىذا الكالـ ليس اٌدعاء، ال مصداؽ لو، فالقرآف الكرٔف موجود، كىو  
شاىد صادؽ على عظمة اإلسالـ، كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن ا٢بقيقة، 

 لتجد أٌف اإلسالـ أيمر اب٤بعركؼ، بكٌل صوره، كينهى عن ا٤بنكر، بكٌل صوره. 
أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ قاؿ تعاُف  : ﴿كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإُفى ا٣بٍىٍّبً كى

كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ُ) . 

ريكفى ػػػػػأيىٍمي ضو ػعٍ ػػاءي بى ػػػػػػى يػٍم أىٍكلً ػهي ػػػاتي بػىٍعضي ػػنى ػوفى كىاٍلميٍؤمً ػػاؿ تعاُف: ﴿كىاٍلميٍؤًمني ػػكق 
ةى كىيػيٍؤتيوفى الز كىاةى كىييًطيعيوفى اَّلل ى  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الص الى

كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍرٞبىيهيمي اَّلل ي ًإف  اَّلل ى عىزًيزه حىًكيمه﴾
(ِ). 

                                                           
 .َُْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٕ( التوبة: ِ)
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 رة الالدييّيتـصي

 
حالة الالدينٌية، ػحٌولوا إُف الػقد ت - اسكٌل الن  - سنتخٌيل أٌف الناس 

 بوبٌية.بدرجاهتا الثالث: اإل٢باديٌة، كالالأدريٌة، كالرُ 
لن يغٌّب ا٢بقيقة الواقعة،  - يف ىذه الدرجات الثالث -إٌف التفاكت 

لن يطٌبق  - مهما كانت درجتو يف ا٢بالة الالدينٌية - كىي أٌف اإلنساف الالديِبٌ 
 عات الناس.أحكاـ ا٣بالق؛ ألنٌو يزعم أٌف ىذه األحكاـ من ٨بَبى 

أربعة  لً ثى اإلنساف الديٌِب، كاإلنساف الالديٌِب بدرجاتو الثالث، كمى  لي ثى كمى 
يف دار عامرة ابلطعاـ كالشراب كالثياب،  - حْب بلغوا - إخوة، كجدكا أنفسهم

 كبكٌل ما ٰبتاج إليو اإلنساف للعيش الكرٔف.
ا، كإف ل م نره من قبل، بُب ػأٌما األخ األكرب، فقد قاؿ ٥بم مرٌة: إٌف لنا كالدن
؛ ليي  خربان بذلك، كمعو لنا ىذه الدار، كمألىا اب٣بّبات، كقد أرسل إلينا رسوالن

كصااي، من كالدان، إف ٛبٌسكنا هبا، كٌنا يف خّب كعافية كأماف، كإف أعرضنا 
 عنها، خسران ا٣بّب كٌلو.

م نلد ػالثآف: أٌما أان، فأصٌدؽ أف يكوف لنا كالد، ألنٌنا ل فقاؿ األخ
أف يكوف ىو من بُب لنا ىذه الدار، كأعٌد لنا ىذه أصٌدؽ أنفسنا، أبنفسنا، ك 

نا يلإم نفعل من ذلك شيئنا؛ كلكٌنِب ال أصٌدؽ أنٌو أرسل ػا٣بّبات، فنحن قطعنا ل
، كأرسل معو كصااي، ٯبب أف نلتـز هب وؿ كاذب، أك مكذكب بل الرس ا؛رسوالن

عليو، كاألحكاـ ليست من كالدان؛ ألنٌو تركنا، كما نشتهي، ٫بكم أنفسنا، 
 أبنفسنا، فال ٧بظورات، كال كاجبات. 

ا، كأنٌو ىو  كقاؿ األخ الثالث: أٌما أان، فال أستطيع أف أقطع أبٌف لنا كالدن
أنفي ذلك من بُب لنا ىذه الدار، كأعٌد لنا ىذه ا٣بّبات، كما ال أستطيع أف 
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نفينا قاطعنا، فاألمراف متساكايف عندم، كال مرٌجح ألحدٮبا، على اآلخر؛ 
كلكٌنِب أكافق أخي، كٌل ا٤بوافقة؛ فالرسوؿ كاذب، أك مكذكب عليو، كالوصااي 

 مكذكبة، كليس من حٌق أحد أف يفرض علينا أحكامو. 
 -  شكٌ ال يشوبو أدْف - كقاؿ األخ الرابع: أٌما أان، فإٌنِب أقطع، بيقْب

عتاف، اخَبعهما الرسوؿ، أك من أٌف فكرة الوالد، كفكرة الوصااي فكراتف ٨بَبى 
أرسلو، كليس ببعيد أف يكوف أخوان األكرب ىو من اخَبعهما، كاٌدعى أنٌو رأل 

 ذلك الرسوؿ، كتلٌقى منو ىذه الوصااي. 
 :بدرجاهتم ا٤بتفاكتة رين،ا٤بنكً  فا٤بتأٌمل يف ىذا ا٤بثل ٯبد أٌف اإلخوة الثالثة

قد أعرضوا عن العمل بتلك األحكاـ، كاهٌتموا الرسوؿ الذم جاء هبا، أك من 
 أرسلو، ابلكذب كاالخَباع.

كىذا ىو شأف اإلنساف الالديٌِب، الذم أعرض عن تطبيق األحكاـ 
 الدينٌية؛ ألهٌنا بزعمو من اخَباع الناس، فال قيمة ٥با.

على تقييد اإلنكار أبنٌو زعم، يزعمو اإلنساف صٌر، كٌل اإلصرار، ا أي كإ٭بٌ 
الالديٌِب، بدرجاتو الثالث؛ ألٌف ٜبٌة فرقنا كبّبنا، بْب ما يف ابطن اإلنساف، كما يف 

 ظاىره.
ر كجود ا٣بالق إنكارنا قاطعنا، كلكن نكً فاإلنساف اإل٢بادٌم يزعم أنٌو يي 

 أحد يستطيع اإليقاف أبٌف ىذا الزعم حقيقة كاقعة.  ال
يكوف موقننا بوجود ا٣بالق، كلكٌنو يزعم إنكاره؛ ليتهٌرب من تبعات فقد 

حنا لوجوده، أك شاكًّا يف كجوده، كلكٌنو اإلقرار بوجوده؛ كقد يكوف مرجًٌ 
، فمرٌة يي ذبذى يستطيع أف يقطع؛ كقد يكوف مي  ال وقن بوجوده، كمرٌة تعرض لو ابن

 شبهات، فيشٌك. 
كجود ا٣بالق، على كجو القطع  كا٢بقيقة الواقعة شاىدة على أٌف إنكار
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يدرم ما يقوؿ،  كن أف يصدر، إاٌل من سكراف، أك ٦بازؼ، الال ٲبي  :كاليقْب
الداٌلة على  ،من األدلٌة القطعٌية ،م يطٌلع، يف حياتو، على أٌم دليلػغافل ل أك

 كجود ا٣بالق، كال سٌيما دليل العناية، كدليل االخَباع.
الكتاب العزيز عليها، كدعا الكٌل من  الطريق الٍب نٌبو»قاؿ ابن رشد: 

دت تنحصر يف جنسْب: أحدٮبا طريق جً قرم الكتاب العزيز، كي ابهبا، إذا استي 
 :ىذه سمًٌ الوقوؼ على العناية ابإلنساف كخلق ٝبيع ا٤بوجودات من أجلها، كلني 

دليل العناية. كالطريقة الثانية ما يظهر من اخَباع جواىر األشياء ا٤بوجودات، 
دليل  :ىذه سمًٌ خَباع ا٢بياة يف ا١بماد كاإلدراكات ا٢بٌسٌية كالعقل، كلني مثل ا

فتنبِب على أصلْب: أحدٮبا أٌف ٝبيع ا٤بوجودات  ،كُفاالخَباع. فأٌما الطريقة األي 
قة ىي ضركرة، قة لوجود اإلنساف؛ كاألصل الثآف أٌف ىذه ا٤بوافى الٍب ىهنا موافً 

قة كن أف تكوف ىذه ا٤بوافى مريد؛ إذ ليس ٲبي  ،بل فاعل قاصد لذلكمن قً 
فيحصل اليقْب بذلك ابعتبار  ،قة لوجود اإلنسافابالتٌفاؽ. فأٌما كوهنا موافً 

قة األزمنة قة الليل كالنهار كالشمس كالقمر لوجود اإلنساف. ككذلك موافى موافى 
قة  افى ا مو األربعة لو، كا٤بكاف الذم ىو فيو أيضنا، كىو األرض. ككذلك تظهر أيضن 

مثل األمطار كاألهنار  ،كثّب من ا٢بيواف لو كالنبااتت كا١بماد كجزئٌيات كثّبة
كالبحار، كاب١بملة األرض كا٤باء كالنار كا٥بواء. ككذلك أيضنا تظهر العناية يف 

قة ٢بياتو ككجوده. كاب١بملة كأعضاء ا٢بيواف، أعِب كوهنا موافً  ،أعضاء اإلنساف
داخلة يف ىذا ا١بنس. كلذلك كجب  - وجوداتأعِب منافع ا٤ب - فمعرفة ذلك

على من أراد أف يعرؼ هللا تعاُف ا٤بعرفة التاٌمة أف يفحص عن منافع ٝبيع 
فيدخل فيها كجود ا٢بيواف كٌلو، ككجود النبات  ،ا٤بوجودات. كأٌما داللة االخَباع

ككجود السماكات. كىذه الطريقة تنبِب على أصلْب موجودين ابلقٌوة يف ٝبيع 
عة. كىذا معركؼ بنفسو يف ا٢بيواف ر الناس: أحدٮبا أٌف ىذه ا٤بوجودات ٨بَبى طى فً 
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ابن كىلىًو  كالنبات، كما قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  ال ًذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللً  لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيابى
 مٌث ٙبدث فيها ا٢بياة، فنعلم ،ا ٝباديٌة. فإاٌن نرل أجسامن (ُ)اٍجتىمىعيوا لىوي﴾ اآلية

ا للحياة كمنعً وجً قطعنا أٌف ىهنا مي  منا هبا، كىو هللا تبارؾ كتعاُف. كأٌما السماكات دن
رة لنا. بل حركاهتا الٍب ال تفَب، أهٌنا مأمورة ابلعناية ٗبا ىهنا، كمسخ  فنعلم، من قً 

فهو أٌف كٌل  ،ضركرة. كأٌما األصل الثآف ،بل غّبهع من قً ر ا٤بأمور ٨بَبى كا٤بسخ  
عنا لو. كيف ع. فيصٌح من ىذين األصلْب أٌف للموجود فاعالن ٨بَبً ًر ػفلو ٨بت ،ع٨بَبى 

عات. كلذلك كاف كاجبنا على من أراد ىذا ا١بنس دالئل كثّبة على عدد ا٤بخَبى 
ليقف على االخَباع ا٢بقيقٌي يف  ؛معرفة هللا حٌق معرفتو أف يعرؼ جواىر األشياء

م يعرؼ حقيقة االخَباع. ػل ،الشيء م يعرؼ حقيقةػٝبيع ا٤بوجودات؛ ألٌف من ل
ٍم يػىٍنظيريكا يف مىلىكيوًت الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا ػكإُف ىذا اإلشارة بقولو تعاُف: ﴿أىكىلى 

ع معُب ا٢بكمة يف موجود، ن تتب  . ككذلك أيضنا مى (ِ)خىلىقى اَّلل ي ًمٍن شىٍيءو﴾
ية ا٤بقصودة بو، كاف لق، كالغاموجود، أعِب معرفة السبب الذم من أجلو خي 

 .(ّ)«مٌ ػكقوفو على دليل العناية أت
 :لق صدفة؟ نشوء حياتنا ىذه كدكامهام خي ػىل العالى »قاؿ ٧بٌمد الغزاٌِف: ك 

من القوانْب الدقيقة، ٰبكم العقل ابستحالة كجودىا  ،يقوماف على ٝبلة ضخمة
لو  ،نةعلى مسافة معيٌ  ... مثٌ مثالن  ،ىكذا جزافنا! فوضع األرض أماـ الشمس

الحَبقت أنواع األحياء من نبات ، قرهبا من الشمس ٕبيث ازداد، نقصت
األرض، كىلك كذلك  كجوى  كالصقيعي  ا١بليدي  لعم   ،كلو بعدت ا٤بسافة ؛كحيواف

                                                           
 .ّٕ( ا٢بٌج: ُ)
 .ُٖٓ( األعراؼ: ِ)
 . ُُٓ-َُٓ( مناىج األدلٌة: ّ)
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جاء خبط  ،لتنعم ٕبرارة مناسبة ؛إقامتها يف مكاهنا ذاؾ الزرع كالضرع.. أفتظنٌ 
قمر!! أفما كاف من ا٤بمكن أف يقَبب كا١بزر الٍب ترتبط ابل عشواء؟ كحركة ا٤بدٌ 

ي بو كجو اليابسة  يغطٌ  ،فيسحب أمواج ايطات سحبنا و أكثر،القمر من أمٌ 
شيء؟ من الذم أقاـ القمر على ىذا  كقد تالشى كلٌ  ،ينحسر عنها ها، مثٌ كلٌ 

نا على سطح ىذه ال مصدر ىالؾ؟ إنٌ  ،ليكوف مصدر ضوء ؛ا٤بدل ادكد
الكربوف" الناشئ اثٓف أكسيد كنطرد " ،لنحيا بو ؛ْب"األرض نستنشق "األككسج

 كما أكثرىم - من احَباؽ الطعاـ يف جسومنا. ككاف ينبغي أف يستنفد األحياء
اىذا العنصر الثمْب يف ا٥بواء، فهم ال ينقطعوف عن التنفٌ  - الذم  لكنٌ  ؛س أبدن

عطي بدلو كيي  ،الكربوف" اثٓف أكسيدالنبات األخضر أيخذ " يقع أفٌ 
 ،يبقى التوازف يف طبيعة الغالؼ ا٥بوائيٌ  ،"أكسجْب"، كهبذه ا٤بعاكضة الغريبة

الذم ٰبيا يف جوفو اللطيف ا٢بيواف كالنبات ٝبيعنا!! أفتحسب ىذا التوافق 
طة بعشرات ح الطرؼ يف زىرة ٨بطٌ  أحياانن أسرٌ حدث من تلقاء نفسو؟! إٓفٌ 

الطالعة يف إحدل  ،ىارمن بْب مئات األز  ،ألتقطها أبصابع عابثة ،األلواف
ا ليست ألواف قت ىذه األلواف؟ إهنٌ سٌ ريشة ني  أسأؿ نفسي: أبمٌ  ا٢بدائق.. مثٌ 

فة، كىنا األلواف الٍب تبدك ىنا ٧بف   نا مزيج رائق ساحر مالطيف كحدىا. إهنٌ 
الذم  ،طة. كأنظر إُف أسفل، إُف الَباب األعفرطة، كىنا منق  لة، كىنا ٨بط  مظل  
ع أصباغها. و بيقْب ليس راسم ىذه األلواف، كال موزٌ األلواف؛ إنٌ  لع على ىذهاطٌ 

 ،ا٤برء يكوف غبيًّا جدًّا صدفة؟ إفٌ  ىل الصدفة ىي الٍب أشرفت على ذلك؟ أمٌ 
ة ر األمور على ىذا النحو... كألواف الزىرة ىذه مالحظة شكليٌ عندما يتصوٌ 

إنشاء ا٢بياة يف  إفٌ ة ا٢بياة يف أدْف صورىا. ابلنسبة إُف مالحظة قصٌ  ،ساذجة
ر الفوضى قادرة على ا٢بمق تصوُ  ب نظامنا ابلغ اإلحكاـ. كمنة يتطلٌ أصغر خليٌ 

أك  ،ق جهازىا ا٥بضميٌ ل عن خيف جسم دكدة حقّبة؟ فضالن  ،زمء"ق "جي لخ
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ما ابلك  ا٥بائل الكياف. مثٌ  ،. فما ابلك ٖبلق ىذا اإلنساف الرائع البنيافالعصيبٌ 
أف  - طنا أنيقناإذا رأيت ثوابن ٨بيٌ  - ب مٌِب طلى الرحب؟؟ ٤باذا يي م ػٖبلق ذلكم العالى 

ثقب إبرة، اشتبكت من تلقاء  يف ،ر خيطنا قد دخل من تلقاء نفسوأتصوٌ 
يف نسيج الثوب، أك أخذت تعلو كهتبط صانعة الصدر كالذيل كالوسط  ،نفسها

األمور على إحالة  إفٌ  إٍف. ،كاألكماـ كاألزرار، كالفتحات كالزركشة كااسن
اآللة  ، يرفضو أكلو األلباب.. لنفرض أفٌ ا٤بصادفات ضرب من الدجل العلميٌ 

، "عمر"مكتوب عليها اسم ، جدت ٔبوارىا كرقةكي  ،الكاتبة يف أحد الدكاكين
خبّبنا ابلكتابة طبع  ىو أفٌ  ،أقرهبما إُف البداىة :ماذا يعِب ىذا...؟ أحد أمرين

 ،كتالقت ،بتكترتٌ  ،عتحركؼ االسم ٘بمٌ  أفٌ  االسم على الورقة. كاألمر الثآف
 ءة ما أييت: االبتداالفرض األخّب معناه من الناحية العلميٌ  جزافنا. إفٌ  ،ىكذا

 ٯبوز بنسبة ،دكف كعي ،بكتابة العْب، أك سقوط حرفها كحده على الورقة
ة. كسقوط حريف العْب كا٤بيم كىو عدد حركؼ ا٥بجاء العربيٌ  ،(ِٖإُف ) (ُ)

بعوامل الصدفة  ،كنزكؿ ا٢بركؼ الثالثة ،(ِٖ × ِٖ( إُف )ُبنسبة )ٯبوز 
 إُف( ُ)بنسبة  :أم ،(ِٖ × ِٖ × ِٖ) إُف (ُ) اضة ٯبوز بنسبة

كيؤثر عليو  ،ن يَبؾ الفرض الوحيد ا٤بعقوؿ٩بٌ  ،كليس أغىب فكرنا(. ُِِٓٗ)
... ةبْب اثنتْب كعشرين ألف مرٌ  ،ة مرٌ إاٌل  ،ر كقوعوتصوٌ يي  ال ،فرضنا آخر

ر من تصوُ  ،أقرب إُف الذىن "،عمر"على القرطاس كلمة  ٚبطٌ  كالصدؼ حْب
 يف الصحارم ،ة رمليف ايطات الغامرة، أك حبٌ  ،ٚبلق قطرة ماء ،الصدؼ ىذه

ل من أحكاـ رسً ٤با يي  العلم برمء من مزاعم اإل٢باد، كمضادٌ  الشاسعة.. إفٌ 
  .(ُ)«بلهاء

                                                           
 . ُٖ-ُٔ( عقيدة ا٤بسلم: ُ)
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دث ٰبا أف ث نفسو، كإمٌ دً ا أف ٰبي ىذا الكوف إمٌ  ألفٌ »كقاؿ ابن عثيمْب: 
 ث نفسو مستحيل؛ ألفٌ دً فكونو ٰبي  ؛ كىو هللا ،ثو خالقدً ا أف ٰبي صدفة، كإمٌ 

كن ٲبي  كال .افكيف يكوف خالقن  ،و قبل كجوده معدـكالشيء ال ٱبلق نفسو؛ ألنٌ 
ىذا كجوده على  ث، كألفٌ دً لو من ٧بي  حادث ال بدٌ  كلٌ   ألفٌ  ؛د صدفةوجى أف يي 

 ،باهتابْب األسباب كمسب   ،كاالرتباط ا٤بلتحم ،كالتناسق ا٤بتآلف ،النظاـ البديع
إذ  أف يكوف كجوده صدفة، اتًّ ا ابٲبنع منعن  ،كبْب الكائنات بعضها مع بعض

ا حاؿ يكوف منتظمن  فكيف ،ا٤بوجود صدفة ليس على نظاـ يف أصل كجوده
د وجى كال تي  ،ا٤بخلوقات نفسها بنفسها د ىذهوجً كن أف تي م ٲبي ػره؟ كإذا لبقائو كتطوُ 

  .(ُ)«العا٤بْب د، كىو هللا ربٌ  أف يكوف ٥با موجً تعٌْب  ،صدفة
م ػمنا كبّبنا، ينتسب إُف أىل اإل٢باد، كيقوؿ بقو٥بم، كلػفإذا كجدت عال

فاعلم أنٌو إٌما أف  ؛يكن سكراف، كال غافالن عن دليل العناية، كدليل االخَباع
، كإٌما  ؛ كلكٌنو ليس ذلك ا١بنوف ا٤بألوؼ ا٤بعركؼ، يكوف كاذابن أف يكوف ٦بنوانن

 .، كأخطرمنو بل ىو جنوف أعظم ؛ر صاحبوعذى الذم يي 
فاجملنوف اإل٢بادٌم قادر على إعماؿ عقلو؛ للنظر يف أدٌلة )كجود ا٣بالق(، 
لكٌنو أيَب اإلفادة من عقلو، يف ذلك؛ فيكوف كمن يينكر كجود الشمس، بعد 

 مثٌ أيَب فتحهما، حٌٌب ال يرل الشمس الطالعة الساطعة!!! أف ييغمض عينيو،
كلذلك ييعرض اجملنوف اإل٢بادٌم، كٌل اإلعراض، عن آالؼ األدلٌة القطعٌية 
الداٌلة على )كجود ا٣بالق(، متظاىرنا أبنٌو يعتمد على عقلو، يف رفض تلك 

 بوجود ا٣بالق.منا غّبه أبنٌو ال يرل تلك األدٌلة كافية لالعتقاد ػاألدٌلة، موىً 
كالسبب األكرب إلعراضو عن تلك األدٌلة ىو )الًكرٍب(، كىو أخطر صور 

                                                           
 . ِٗ/ِٔ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بٌمد بن صاٌف العثيمْب: ُ)
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ا٥بول؛ فإنٌو ٲبنع صاحبو من اإلقرار اب٢بٌق، حٌٌب حْب يكوف ا٢بٌق كاضحنا، كٌل 
الوضوح، ال خالؼ فيو، بْب العقالء؛ فيكوف إبعراضو من ا٤بتناقضْب؛ ألنٌو 

 ل عقلو فيما ٱبالف ىواه!!!   ل عقلو فيما يوافق ىواه، كيعطٌ ييعمً 
تً  يف  ٯبيىاًدليوفى  ال ًذينى  ًإف  ﴿قاؿ تعاُف:  ىيمٍ  سيٍلطىافو  ًبغىٍّبً  اَّلل ً  آايى  يف  ًإفٍ  أىاتى

 ٣بىىٍلقي  اٍلبىًصّبي. الس ًميعي  ىيوى  إًن وي  اًبَّلل ً  فىاٍستىًعذٍ  بًبىالًًغيوً  ىيمٍ  مىا ًكبػٍره  ًإال   صيديكرًًىمٍ 
 .(ُ)﴾يػىٍعلىميوفى  الى  الن اسً  أىٍكثػىرى  كىلىًكن   الن اسً  خىٍلقً  ًمنٍ  أىٍكبػىري  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً 

أَب، كاستكرب، كعصى  حْب اللعْب أٌكؿ ا٤بتناقضْب؛ إبليسكقد كاف 
!!! كىذا ىو ا١بنوف الذم الذم عصاه ،أقسم بعزٌة خالقو خالقو العظيم، مثٌ 

 !!!اجملنوف اختيارنا، حْب يٌتبع ىواهييعذىر صاحبو؛ ألنٌو جنوف ٱبتاره  ال
ًئكىةً  رىُبكى  قىاؿى  ًإذٍ ﴿قاؿ تعاُف:   سىو يٍػتيوي  فىًإذىا ًطْبو. ًمنٍ  بىشىرنا خىاًلقه  ًإٌٓفً  لًٍلمىالى

ًئكىةي  فىسىجىدى  سىاًجًدينى. لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي   ًإال   أىٍٝبىعيوفى. كيُلهيمٍ  اٍلمىالى
 ًلمىا تىٍسجيدى  أىفٍ  مىنػىعىكى  مىا ايى إًبًٍليسي  قىاؿى  اٍلكىاًفرًينى. ًمنى  كىكىافى  اٍستىٍكبػىرى  إًبًٍليسى 

.ػاٍلعىالًي ًمنى  كيٍنتى  أىـٍ  أىٍستىٍكبػىٍرتى  بًيىدىم   خىلىٍقتي  يػٍره  أىانى  قىاؿى  نى لىٍقتىن ًمٍنوي  خى  نٍ ػػمً  يػً خى
رو  لىٍقتىوي  انى  ىػًإلى  يػً لىٍعنىت عىلىٍيكى  كىًإف   رىًجيمه. فىًإن كى  نػٍهىامً  فىاٍخريجٍ  اؿى ػقى  نو.ػًطي ًمنٍ  كىخى

 ىػإًلى  اٍلميٍنظىرًينى. ًمنى  فىًإن كى  قىاؿى  يػيبػٍعىثيوفى. يػىٍوـً  ىػإًلى  يػً فىأىٍنًظٍرن رىبًٌ  قىاؿى  الدًٌيًن. ٍوـً ػيى 
. تً ػاٍلوىقٍ  يػىٍوـً  ٍعليوـً يٍغوًيػىنػ هي  كى ػز تً ػفىًبعً  اؿى ػػقى  اٍلمى .ػيػً عػى مػأىجٍ  مٍ ػألى  مي ػػًمنػٍهي  ادىؾى ػبى ػعً  ًإال   نى

 .(ِ)﴾اٍلميٍخلىًصْبى 
الرافض ٤با يعلم؛ ألٌف ىواه على  ،م؛ لكٌنو ا٤بعاندػأجل، إنٌو جنوف العالً 

ا من  .خالؼ ما يعلم  .ا٤بستكربين اجملانْب أكابرككاف فرعوف كاحدن

                                                           
 .ٕٓ-ٔٓ( غافر: ُ)
 .ّٖ-ُٕ( ص: ِ)
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ي  ايى أىيُػهىا ًفٍرعىٍوفي  كىقىاؿى ﴿قاؿ تعاُف:   غىٍّبًم إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  عىًلٍمتي  مىا اٍلمىألى
 كىًإٌٓفً  ميوسىى ًإلىوً  ًإُفى  أىط ًلعي  لىعىلًٌي صىٍرحنا ِف  فىاٍجعىلٍ  الطًٌْبً  عىلىى ايى ىىامىافي  ِف  فىأىٍكًقدٍ 
ىظيُنوي  نىا نػ هيمٍ أى  كىظىُنوا ا٢بٍىقًٌ  ًبغىٍّبً  اأٍلىٍرضً  يف  كىجينيوديهي  ىيوى  كىاٍستىٍكبػىرى  اٍلكىاًذًبْبى. ًمنى  ألى  إًلىيػٍ

هي  يػيٍرجىعيوفى. الى  ىيمٍ  كىجينيودىهي  فىأىخىٍذانى  عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فىاٍنظيرٍ  اٍليىمًٌ  يف  فػىنػىبىٍذانى
 . (ُ)﴾الظ اًلًمْبى 
صاب بو إاٌل أكابر اجملرمْب، الذين يعلموف أٌف كجود جنوف اإل٢باد ال يي ف

يف الوجود؛ كلكٌن اإلقرار هبذه ا٢بقيقة يعِب التغيّب،  ،ا٣بالق ىو ا٢بقيقة الكربل
فيحاكلوف بكٌل كسائلهم القذرة ٙبويل  ؛الذم أيبوف ا٣بضوع لو، كٌل اإلابء

 الناس كٌلهم، إُف دين جديد، ىو دين اإل٢باد.
كاجملنوف اإل٢بادٌم يعٌطل عقلو، كٌل التعطيل، حْب يسألو ا٤بؤمنوف عن 

 األسباب(، الٍب لوال اجتماعها، بتقدير حكيم، )ا٣بالق(، الذم خلق )ماليْب
 كميزاف قؤف، ٤با ظهر ذلك )اجملنوف اإل٢بادٌم(، بصورتو اإلنسانٌية ا٤بعركفة!!!

يقوؿ:  -أيٌها اجملنوف  -إٌف العلم التجرييٌب ا٢بديث، الذم تتقٌبل معطياتو 
ل قب -جنيننا يف بطن أٌمك؛ كلكٌنك  -يف كقت من األكقات  -إٌنك كنتى 

 كنت خلٌيتْب منفصلتْب متباعدتْب، ٮبا:  -ذلك الوقت 
 حيمن يف جسد أبيك، خرج مع ماليْب ا٢بيامن، كدخل يف جسد أٌمك. -أ

 حيامن أبيك؛ فأخصبها.   بويضة يف جسد أٌمك، دخل فيها أحدي  -ب
صىبة كاحدة؛ مٌث نى   ابالنقساـ؛  البويضةي  تً ػمى فكنتى يف بطن أٌمك بويضة ٨بي

فكنتى جنيننا يف بطن أٌمك؛ مٌث خرجتى بعد ٫بو تسعة أشهر، من بطن أٌمك 
ا رضيعنا؛ مثٌ كربتى شيئنا ا من ٦بانْب اإل٢باد!!! ،كليدن  فشيئنا، حٌٌب صرتى كاحدن

                                                           
 .َْ-ّٖ( القصص: ُ)
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فهل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 د حيمن أبيك؟!!!ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي ييوجى 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تيوجىد بويضة أٌمك؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ة خاٌصة؟!!!ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي يكوف حيمن أبيك، بصفات كراثيٌ 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تكوف بويضة أٌمك، بصفات كراثٌية خاٌصة؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 أبيك يف جسد أٌمك؟!!! ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تدخل حيامني 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي يسبق ا٢بيمني ا٤بخًصبي سائرى ا٢بيامن؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 البويضةي ا٤بخصىبةي سائرى البويضات؟!!! ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تسبق

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
صب حيمني أبيك بويضةى أٌمك؟!!!  ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي ٱبي

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ؛ لكي تنقسم البويضة ا٤بخصىبة، كتنمو؟!!!ٯبب أف تكوف موجودة

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تتحٌوؿ البويضة ا٤بخصىبة، إُف جنْب؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 موجودة؛ لكي يعيش ذلك ا١بنْب، يف بطن أٌمو؟!!!ٯبب أف تكوف 
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كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي ٱبرج ذلك ا١بنْب، من بطن أٌمو؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 موجودة؛ لكي يعيش ذلك ا٤بولود، خارج بطن أٌمو؟!!!ٯبب أف تكوف 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب كاف  
 ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي ينمو ذلك ا٤بولود، حٌٌب يبلغ مرحلة الشباب؟!!!

اف كىل تعلم شيئنا عن األسباب ا٤باٌديٌة، كاألسباب غّب ا٤باٌديٌة، الٍب ك 
ٯبب أف تكوف موجودة؛ لكي تيبصر، كتسمع، كتلمس، كتتذٌكؽ، كتشٌم، 
 ، كتتنٌفس، كأتكل، كتشرب، كتبلع، كهتضم، كتلبس، كٚبلع، كتناـ، كتقـو
كتقعد، كتقف، ك٘بلس، كٛبشي، كهتركؿ، كتركض، كتقفز، كتسبح، كتلعب، 

، كتتكٌلم، كتضحك، كتبكي، كتصرخ، كتفٌكر، كتعمل، كٙبمل، كتصنع، كتزرع
ك٘بمع، كٛبيسك، كترمي، كأتخذ، كتيعطي، كتطرؽ، كتضرب، كتكتب، كتقرأ، 

 كٙبفظ، كتتذٌكر، ك٘بامع، كتغتسل، كتبوؿ، كتتغٌوط؟!!!
 فإف كنتى ال تدرم، فتلك ميصيبةه،     كإف كنتى تدرم، فالػميصيبةي أعظىمي 

أف تينكر كجود )ا٣بالق العظيم(، الذم  -أيٌها اجملنوف  -أليس عجيبنا  
كجد األسباب الالزمة لوجودؾ؛ كيف الوقت نفسو تيقٌر بوجودؾ الناقص، الذم أ

 ما كاف لو أف يكوف، لو انعدـ سبب كاحد، من تلك األسباب؟!!!  
ٍنسىافي  يػىرى  أىكىلىػمٍ ﴿قاؿ تعاُف:  لىٍقنىاهي  أىان   اإٍلً  خىًصيمه  ىيوى  فىًإذىا نيٍطفىةو  ًمنٍ  خى

ٍلقىوي  نىًسيى كى  مىثىالن  لىنىا كىضىرىبى  ميًبْبه. ـى  ٰبيٍيً  مىنٍ  قىاؿى  خى  ٰبيًٍييهىا قيلٍ  رىًميمه. كىًىيى  اٍلًعظىا
 الش جىرً  ًمنى  لىكيمٍ  جىعىلى  عىًليمه. ال ًذم خىٍلقو  ًبكيلًٌ  كىىيوى  مىر ةو  أىك ؿى  أىٍنشىأىىىا ال ًذم

رنا اأٍلىٍخضىرً   كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  خىلىقى  ال ًذم أىكىلىٍيسى  تيوًقديكفى. ًمٍنوي  أىنٍػتيمٍ  فىًإذىا انى
ؽي  كىىيوى  بػىلىى ًمثٍػلىهيمٍ  ٱبىٍليقى  أىفٍ  عىلىى ًبقىاًدرو  ئنا أىرىادى  ًإذىا أىٍمريهي  ًإ٭ب ىا اٍلعىًليمي. ا٣بٍىال   أىفٍ  شىيػٍ
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 كىإًلىٍيوً  شىٍيءو  كيلًٌ  مىلىكيوتي  بًيىًدهً  ال ًذم فىسيٍبحىافى  فػىيىكيوفي. كينٍ  لىوي  يػىقيوؿى 
 . (ُ)﴾تػيٍرجىعيوفى 

مصنوعات الطبيعٌية(، ػي )الػعن النظر ف ،أليس تعطيالن لعقلك أف تصرفو
 الداٌلة داللة قطعٌية، على )كجود ا٣بالق(؟!!!

 خضار،ػ، كالػحبوب، كالكالوقود هواء، كالػماء، كالػمعادف،ػي صنع الػانظر ف
ملح، ػكالزيػت، كالدىن، كال ر،ػػحريػن، كالػب، كالقطػخشػكالار، ػكاألزىػار، كالثم

 .(ِ)كالػجلد، كالصوؼ، كالوبر، كالشعركالبيػض، كاللحم،  كاللبػن،كالعسل، 
 انظر يف ىذه )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(، مثٌ اسأؿ نفسك:

 ىل )ا٤بصنوعات الطبيعٌية( كاجبة الوجود، ال ٙبتاج إُف صانع؟
 من الذم صنع )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(؟ 

 عات الطبيعٌية( أنفسها أبنفسها؟ىل صنعت )ا٤بصنو 
 ىل )ا٤بصادفة العمياء( ىي الٍب صنعت )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(؟

 ىل يستطيع )اإلنساف ا٢بديث( أف يصنع )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(؟
إٌف )اإلنساف ا٢بديث( ييدرؾ يقيننا أٌف صنع ىذه )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(: 

الكيميائٌية(، الٍب تَبٌكب منها ىذه ا٤بصنوعات؛ ال يكوف إاٌل بعد صنع )العناصر 
كبعد صنع )القوانْب الفيزايئٌية(، الٍب ٙبكم حركة العناصر كا٤برك بات؛ كبعد صنع 
)الطاقة الكونٌية(، الٍب ٙبٌرؾ العناصر كا٤برك بات؛ كبعد صنع )ا٣برائط الَبكيبٌية(، 

 الٍب تشٌكل خصائص )ا٤بصنوعات الطبيعٌية(.
ا بْب )صنع ا٣بالق(، ك)صنع اإلنساف(!!!فالفرؽ كبّب   جدًّ

                                                           
 .ّٖ-ٕٕ( يس: ُ)
 . ِّٕ-ّّّ( انظر: قٌصة اإلٲباف: ِ)
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فا٣بالق ىو الذم صنع العناصر الكيميائٌية، كىو الذم صنع القوانْب 
 الفيزايئٌية، كىو الذم صنع الطاقة الكونٌية، كىو الذم صنع ا٣برائط الَبكيبٌية.

فإذا استطاع )اإلنساف ا٢بديث( صنع بعض )ا٤بصنوعات(؛ فإنٌو سيعتمد 
مًّا على كٌل ما صنعو ا٣بالق، من عناصر كيميائٌية، كقوانْب فيزايئٌية، اعتمادنا ات

 كطاقة كونٌية، كخرائط تركيبٌية؛ فأين صنع ا٤بخلوؽ من صنع ا٣بالق؟!!! 
 كإذا نظران يف صنع ا٤بخلوؽ كجدانه على صورتْب ابرزتْب:

، ابالعتماد على خلٌية من -1  الصورة االستنساخٌية، كاستنساخ نعجة مثالن
 خالاي نعجة ٨بلوقة. فأين صنع ا٤بخلوؽ من صنع ا٣بالق؟!!!

الصورة التقليديٌة، كصناعة السٌيارة، كصناعة الطٌيارة، كصناعة الغٌواصة،  -2
 كسائر الصناعات القدٲبة كا٢بديثة، كمنها صناعة ما يسٌمونو: )اإلنساف اآلٌِف(.

)اإلنساف ا٢بديث(  كإذا نظران يف صنع )اإلنساف اآلٌِف(، كجدان أٌكالن أفٌ  
م يصنع العناصر الكيميائٌية، كال القوانْب الفيزايئٌية، كال الطاقة الكونٌية، بل  ػل

حديث( ىو ا٣بريطة ػكٌلها موجودة من قبل؛ كإ٭ٌبا الذم صنعو )اإلنساف ال
الَبكيبٌية، فقط، مع اعتماده اعتمادنا كبّبنا على )ا٣بريطة الَبكيبٌية اآلدمٌية(. كىذا 

 حيويٌة(، أك )تقليد الطبيعة(.ػحاكاة المي ػسٌمى: )الأبرز أمثلة ما يي  مثاؿ من
ككجدان اثنينا الفركؽ الكثّبة كالكبّبة، بْب )اإلنساف اآلٌِف(، الذم صنعو  

 )اإلنساف ا٢بديث(؛ ك)اإلنساف اآلدمٌي(، الذم صنعو )ا٣بالق العظيم(؟!!!
العجيبة؛ فأنت تيقٌر يف تناقضاتك الشيطانٌية  -مجنوف ػأيٌها ال -فانظر  

بوجود صانع )اإلنساف اآلٌِف(، كتصفو ابلعلم كالقدرة؛ كلكٌنك تينكر كجود 
 صانع )اإلنساف اآلدمٌي(، كتنسب صنعو إُف ا٤بصادفة العمياء؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )ا٤بصباح الصغّب(، الذم يينّب الغرفة؛ كلكٌنك  
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)الشمس(، الٍب سراج الوٌىاج(، كىي )ا٤بصباح الكبّب(، أك )ال تينكر كجود صانع
 تينّب األرض كٌلها؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )آلة التصوير(، الٍب تلتقط الصور؛ كلكٌنك تينكر  
 كجود صانع )العْب البصريٌة(، الٍب ىي أعجب آالت التقاط الصور؟!!!

صورة كأنت تيقٌر بوجود صانع )اللوحة الفنٌػٌية الػمٌيتة(، الٍب اشتملت على  
شجرة، مرسومة ابأللواف، أك ابألصباغ، على الورؽ، أك على القماش؛ كلكٌنك 

ود ػػػػة داللة قطعٌية، على كجػرة الػحٌية(، الدالٌ ػجػع )الشػانػود صػػػػر كجػػػكػنػتي 
 صانعها؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )التمثاؿ الػمٌيت(، ا٤بصنوع على صورة إنساف،  
ا٣بشب، أك ا٤بعدف، أك الشمع؛ كلكٌنك تينكر كجود  من الصخر، أك ا٣بزؼ، أك

 صانع )اإلنساف الػحٌي(، الداٌؿ داللة قطعٌية، على كجود صانعو؟!!!
مٌيتة(، كالسٌيارات أبنواعها، ػرٌيٌة الػمراكب البػكأنت تيقٌر بوجود صانع )ال 

، أعِب حٌية(ػمراكب الربٌيٌة الػكالدرٌاجات أبنواعها؛ كلكٌنك تينكر كجود صانع )ال
 حمّب، كاإلبل؟!!!ػخيل، كالبغاؿ، كالػال

مٌيتة(، كىي السفن، ػمائٌية الػمراكب الػكأنت تيقٌر بوجود صانع )ال 
مائٌية(، كاأل٠باؾ ػكالقوارب، كالغٌواصات؛ كلكٌنك تينكر كجود صانع )األحياء ال

 كا٢بيتاف؟!!!
يعلموف أٌف كجود صاب بو إاٌل أكابر اجملرمْب، الذين جنوف اإل٢باد ال يي ف

  ل ىذه ا٢بقيقة، كٌل اإلابء؟!!!تقبُ أيبوف كلكٌنهم  ،ا٣بالق ىو ا٢بقيقة الكربل
حاد، فإٌف معظمهم كاذبوف، مراكغوف، إذا ػمنتسبْب إُف اإللػائر الػػأٌما س

ىربوا إُف  الدالٌة على )كجود ا٣بالق(، ابألدٌلة القطعٌية، ،كاجههم ٨بالفوىم
؛ فإذا خلوا (بوبٌيةالرُ )اثرت عليهم أدٌلة ا٤بخالفْب، ىربوا إُف ، فإذا تك(الالأدريٌة)
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ركا، كاستأسدكا، كاستنسركا، كعادكا إُف إعالف اإل٢باد، ابلغافلْب، كا٤براىقْب، تنمٌ 
 كالدعوة إليو، كالطعن يف ٨بالفيهم.

 أىًشح ةن فيهم: ﴿ الذين قاؿ هللا  ،ل أكلئكن مثى ػػم ،بػػػهم قريلي كمثػى 
 يػيٍغشىى كىال ًذم أىٍعيػينػيهيمٍ  تىديكري  إًلىٍيكى  يػىٍنظيريكفى  رىأىيٍػتػىهيمٍ  الٍػخىٍوؼي  جىاءى  فىًإذىا عىلىٍيكيمٍ 

ادو  أبًىٍلًسنىةو  سىلىقيوكيمٍ  الٍػخىٍوؼي  ذىىىبى  فىًإذىا اٍلمىٍوتً  ًمنى  عىلىٍيوً  يػٍػرً  عىلىى أىًشح ةن  ًحدى  الٍػخى
 . (ُ)﴾يىًسيػرنا اَّلل ً  عىلىى ذىًلكى  كىكىافى  أىٍعمىالىػهيمٍ  اَّلل ي  فىأىٍحبىطى  يػيٍؤًمنيوا لىػمٍ  أيكلىًئكى 

قد ٙبٌولوا  - كٌل الناس  - كلنا أف نتخٌيل ما الذم ٰبدث، لو أٌف الناس
 إُف ا٢بالة الالدينٌية؟!

كن أف نتخٌيلو أف يتحٌوؿ الناس إُف ا٢بالة ا٢بيوانٌية، فالقوٌم أىوف ما ٲبي 
أيكل الضعيف، كما أيكل الذئب الشاة، كاألقوايء يتنافسوف على ا٤بزيد من 

 الفرائس، كما تتنافس السباع على الفريسة. 
كلكٌن ا٢بقيقة أٌف الناس سيتحٌولوف إُف حالة دكف ا٢بيوانٌية، كما قاؿ 

ٍنًس ٥بىيٍم قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى هًبىا كى٥بىيٍم تعاُف: ﴿كىلىقىٍد ذى  رىٍأانى ١ًبىهىن مى كىًثّبنا ًمنى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً
أىٍعْبيه الى يػيٍبًصريكفى هًبىا كى٥بىيٍم آذىافه الى يىٍسمىعيوفى هًبىا أيكلىًئكى كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىُل 

 . (ِ)أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى﴾
اُف: ﴿أىـٍ ٙبىٍسىبي أىف  أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإال   كقاؿ تع

﴾  . (ّ)كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىُل سىًبيالن
فحْب يتحٌوؿ الناس إُف ا٢بالة الالدينٌية، ستنعدـ من ا٢بياة تلك القيم 

                                                           
 .ُٗ( األحزاب: ُ)
 .ُٕٗ( األعراؼ: ِ)
 .ْْ( الفرقاف: ّ)
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ألدايف ارٌفة، كاليهوديٌة، الدينٌية العليا، الٍب ال يكاد ٱبلو منها أٌم دين، حٌٌب ا
 - كحٌٌب ا٥بندكسٌية، كىو دين كثٌِب، كالبوذيٌة، كىو دين كضعيٌ  - كا٤بسيحٌية

تتضٌمن بعض القيم الدينٌية العليا، الٍب تنفع يف ٚبفيف حٌدة الفساد البشرٌم،  
 كما ينفع الدكاء يف ٚبفيف حٌدة اآلالـ.

 ،كالسالـ ،رػخيػكال ،حقٌ ػالانعداـ  :قطعنا يعِب (القيم الدينٌية العليا)كانعداـ 
 ،حامي ػكالتس ،فػكالتالطي  ،فػكالتعاطي  ،مػراحي ػكالت ،مػالي ػكالتس ،يػكالتآخ ،فكالتعاكي 

 ،الصػػػكاإلخ ،ورعػػػػػػػكال ،ولػػػػقػػكالت ،رٌ ػػػػػػبً ػػكال ،ةػػانػػػكاألم ،دؿػػػػػكالع ،دؽػػصػكال
 كالزىد، كالقناعة، ة،ػكالنزاى ،ةػفٌ كالعً  ،ـرػػكالك ،عكالتواضي  ،ارػثػكاإلي ،افػسػكاإلح

 ر الفضائل. ػائػكس
كسيكوف الناس يف ا٢بالة الالدينٌية متساكين يف انعداـ ىذه القيم؛ كلكٌنهم 
سيظٌلوف متفاكتْب يف الغُب كالفقر، كيف ا١بماؿ كالقبح، كيف القٌوة كالضعف، كيف 

الذكورة كاألنوثة، كيف الطفولة كا٤براىقة مرض، كيف القٌلة كالكثرة، كيف ػالصٌحة كال
 كالشباب كالشيخوخة.

فإٌف  ؛كانوا أسوأ حاالن من ا٢بشرات  ،م تكن ٜبٌة قوانْب ٙبكمهمػل ذافإ
  .، كالنمل، كالنحلاللحشرات قوانْب ٙبكمه

 كانت ٥بم قوانْب، فثٌمة أسئلة ٙبتاج إُف أجوبة:  ذاكإ
 من الذم كضع تلك القوانْب؟  -أ

 حْب كضعها؟  ،لياالعي  ها القيمى عي ى كاضً ىل راع -ب
 ا٣باٌصة؟ منافعى ػكال ها األىواءى عي ىل راعى كاضً  -ج
 ض؟هم عليها، فال معَبً كلُ   الناسي  قى ىل توافى  -د
 ها؟ػمعارضْب لػمن ال ،هاػما موقف الراضْب ب -ه
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ال ريب يف أٌف كاضع القوانْب سيكوف من طبقة األقوايء األغنياء،  
أنٌو لن يراعي القيم العليا، بل سّباعي األىواء كا٤بنافع ا٣باٌصة لو ريب يف  كال

كن كقوعو، كلكٌن الويل، كٌل الويل ق عليها ال ٲبي ريب يف أٌف التوافي  كألقرانو، كال
 فْب.من طبقة الضعفاء ا٤بستضعى  ،للمعارضْب؛ ألهٌنم بال ريب

األقوايء يف استعباد كىكذا سيتفاْف الضعفاء يف خدمة األقوايء، كسيتلٌذذ  
الضعفاء، كلن يَبكوا كسيلة من كسائل االستعباد، إاٌل كتوٌسلوا هبا؛ لتكثّب 

  .ع اب٤بلٌذات، كتقوية السلطاتاألمواؿ، كالتمتُ 
 ىػل كاالضطهاد كاالغتصاب كالزنػل كالتعذيب كالتنكيػر بذلك القتػفيكث

 !!!الدعارةرات كأفالـ مخدًٌ ػخمور كالػكاللواط كالسحاؽ كالراب كالغٌش كالسرقة كال
إهٌنا حياة دكنٌية قذرة، تسمو عليها ا٢بياة ا٢بيوانٌية؛ حٌٌب يف أقذر صورىا  

هذه ػجد الباحث مثاالن لػحيواف، كأقساىا، كأبشعها، لن يػم الػمعركفة يف عالى ػال
     !!حياة الدكنٌية القذرة!ػال

اَّللً  الُصُم اٍلبيٍكمي ال ًذينى الى يػىٍعًقليوفى. كىلىٍو قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  شىر  الد كىابًٌ ًعٍندى  
ى٠ٍبىعىهيٍم كىلىٍو أى٠ٍبىعىهيٍم لىتػىوىل ٍوا كىىيٍم ميٍعًرضيوفى﴾ يػٍرنا ألى عىًلمى اَّلل ي ًفيًهٍم خى

(ُ) . 
إٌف ىذه ا٢بياة الدكنٌية القذرة تؤٌكد ا٢باجة الكبّبة إُف ىداية ا٣بالق؛ فإٌف  

د من نقطة ولى دة، يف أنٌو يي مشاىى ػائر ا٤بخلوقات ا٤بعركفة الاإلنساف ٱبالف س
من  ،ما أكدعو هللا فيومكن أف يرقى إُف أعلى الدرجات؛ لً ػي الصفر؛ كلكٌنو ي

 كعقلٌية. ،قدرات بدنٌية
درؾ ذلك إذا نظرت إُف الفرؽ الكبّب بْب طفل اإلنساف، كفرخ كلك أف تي  

، فاألٌكؿ يي  يف بدنو، ضعيفنا يف عقلو، فقدراتو بدرجة د ضعيفنا ولى الدجاجة، مثالن

                                                           
 .ِّ-ِِ( األنفاؿ: ُ)
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الصفر، كالثآف ال يلبث بعد خركجو من البيضة، إاٌل كقتنا قصّبنا، مٌث يتصٌرؼ يف 
 م بكٌل ما ٰبتاج إليو. ػؼ العالً حياتو تصرُ 

ا، بعد أف ٱبرج من البيضة، كليس  كحٌٌب حْب يعيش فرخ الدجاجة كحيدن
ؼ ا٤بناسب، ككأنٌو على علم بكٌل ؼ التصرُ بقربو أحد من بِب جنسو؛ فإنٌو يتصرٌ 

 !!ما يتعٌلق بنظاـ حياتو!
من بِب  ،كن أف يستغِب عن رعاية من يرعاهأٌما اإلنساف، فإنٌو ال ٲبي 

جنسو، كىو يف حياتو يتدرٌج يف القدرات البدنٌية كالعقلٌية، حٌٌب يصل إُف 
 دة.مشاىى ػمعركفة الػمخلوقات الػمن ال ،كن أف يصل إليها من سواهدرجات ال ٲبي 

كما أ٪بزه يف عصران،  ،درؾ ذلك أف تنظر فيما أنتجو اإلنسافكيكفي لتي 
مٌية، كحواسيب ٧بمولة، كىواتف ٧بمولة، من أقمار صناعٌية، كشبكات عالى 

 !!ة!يٌ كجوٌ  ،كٕبريٌة ،ةكأسلحة مدٌمرة، ككسائل نقل عمالقة: برٌيٌ 
كال القركد،  ،إليو األسودكن أف تصل إٌف ىذا الرقٌي العلمٌي الذم ال ٲبي 

نتج ما ٲبأله؛ كن لإلنساف أف يي كلو بعد ماليْب القركف، يقابلو خواء ديٌِب، ال ٲبي 
كلو حاكؿ إنتاجو، النتكس إُف تلك ا٢بياة الدكنٌية القذرة؛ ألنٌو ٰبتاج إُف نظاـ 

 إ٥بٌي، لتنظيم حياتو، كما احتاجت إليو سائر ا٤بخلوقات.
عطي االختيار؛ فلو أف يقبل النظاـ اإل٥بٌي، فيناؿ كالفرؽ أٌف اإلنساف قد أي 

عرض عنو، فيناؿ عقاب اإلعراض؛ ألنٌو ٨بلوؽ قد ثواب القبوؿ؛ كلو أف يي 
 اختٌصو خالقو ٖبصائص بدنٌية كعقلٌية؛ ليكوف خليفة يف األرض.

كليس النظاـ اإل٥بٌي إاٌل نظاـ اإلسالـ، كىو نظاـ كاحد، كلكٌن صوره  
ت هللا كثّبة، كلكٌل ٨بلوؽ صورة خاٌصة مناسبة؛ كلذلك كثّبة؛ ألٌف ٨بلوقا

حة؛ ألٌف تسبيح كٌل ٨بلوؽ منها على يفقو اإلنساف تسبيح ا٤بخلوقات ا٤بسبًٌ  ال
ـٌ الذم ٯبمع الصور كٌلها كاحد.  صورة خاٌصة، كا٤بعُب العا
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ا٤بريض  لً ثى عرض عنها، كمى نكر ىداية ا٣بالق، أك يي اإلنساف الذم يي  لى ثى إٌف مى 
قٌر بعلم الطبيب عرض عنها، فبدالن من أف يي نكر ىداية الطبيب، أك يي الذم يي 

قٌر مضطرًّا، كلكٌنو ال يعمل إبرشاده، مثٌ نكر ذلك كٌلو، أك يي كقدرتو كنصحو، يي 
  !!يبحث لنفسو عن دكاء ألمراضو!
نكر قٌر ىذ ا٤بريض بوجود الطبيب، كبْب أف يي كلذلك ال فرؽ بْب أف يي 

ألٌف النتيجة كاحدة، كىي إعراض ا٤بريض عن إرشاد الطبيب، كٕبثو عن  كجوده؛
ا على معرفتو البائسة!بديل، يي   !!نتجو بنفسو، معتمدن

نكر كجود ا٣بالق، كلكٌنو الذم يزعم أنٌو ال يي  ،بويبٌ اإلنساف الرُ  لى ثى إٌف مى 
ا اشَبل لولده األث لً ثى نكر ىدايتو، كمى يزعم أنٌو يي  ّب عنده سٌيارة من يزعم أٌف كالدن

حديثة، تسٌر الناظرين، مٌث أٮبل إرشاده طريقة قيادهتا، كىو يعلم يقيننا أٌف كلده 
كنو أف يستنبطها، كيعلم أف ليس ٜبٌة من يستطيع يعرؼ طريقة قيادهتا، كال ٲبي  ال

كن أف يتوٌقف يف منتصف الطريق، إرشاده يف ذلك، غّبه، كيعلم أٌف كلده ال ٲبي 
ي الطريق ػف ،هكالدي  وي كى رى ٌم تػى ػارة؛ ليصل إُف غايتو؛ ثيقود السيٌ بل ال بٌد من أف 

!ػمصّب الػيواجو ال ،ممزدحً ػال  !!محتـو
ال ريب يف أٌف ىذا الزاعم يسعى بزعمو ىذا، إُف الطعن يف ذلك الوالد، 

نعم على كلده، بتلك السٌيارة، لكاف خّبنا لو كلولده، فالعطٌية م يي ػالذم لو ل
سٌمى نعمة، إذا أٌدت إُف ضٌد ما ىي لو يف األصل، بل ىي نقمة، كن أف تي ٲبي  ال
 تصدر إاٌل من عدٌك، أك من عابث، أك من غافل. ال

نىا الى تػيٍرجىعيوفى. فػىتػىعىاُفى  لىٍقنىاكيٍم عىبػىثنا كىأىن كيٍم إًلىيػٍ تيٍم أى٭ب ىا خى قاؿ تعاُف: ﴿أىفىحىًسبػٍ
 .(ُ) ىيوى رىُب اٍلعىٍرًش اٍلكىرًًٔف﴾اَّلل ي اٍلمىًلكي ا٢بٍىُق الى إًلىوى ًإال  

                                                           
 . ُُٔ-ُُٓ( ا٤بؤمنوف: ُ)
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بويٌب أىوف من اإلنساف من يظٌن أٌف اإلنساف الرُ  كلذلك ليس صواابن ظنُ 
بويٌب قد نسب إُف ا٣بالق ما ال يليق بو، من عداكة ٨بلوقاتو، اإل٢بادٌم؛ ألٌف الرُ 

 !!كبّبنا!كالعبث هبم، كإٮبا٥بم، كالغفلة عنهم، تعاُف هللا عٌما يقولوف علوًّا  
كىم طائفة من ، وفؿ الدىريٌ الصنف األكٌ »قاؿ أبو حامد الغزاٌِف: 

م يزؿ ػم لػالعالى  م القادر، كزعموا أفٌ ػر، العالً دبًٌ مي ػالصانع ال جحدكا ،األقدمْب
حيواف من النطفة، كالنطفة من ػم يزؿ الػبنفسو، بال صانع، كل ،كذلك اموجودن 

 كالصنف الثآف . كىؤالء ىم الزاندقة.احيواف، كذلك كاف، ككذلك يكوف أبدن ػال
 ،حيوافػكعن عجائب ال ،م الطبيعةػعن عالى  ،كىم قـو أكثركا ٕبثهم، وفالطبيعيٌ 

. فرأكا فيها من عجائب يف علم تشريح أعضاء ا٢بيواف ،٣بوضكالنبات، كأكثركا ا
إُف االعَباؼ بفاطر حكيم،  ،كا معورٌ صنع هللا تعاُف، كبدائع حكمتو، ما اضطي 

ع ػافػػػمن ائبى ػػ، كعجحى ػػع التشريػػطالً كال يي  .اػكمقاصدى ،ورػػػػع على غاايت األملً طٌ مي 
لبنية  ،يػبكماؿ تدبّب البان ،كٰبصل لو ىذا العلم الضركرمٌ  إاٌل  ،عه ػػػطالً اء مي ػػاألعض

 ،ن الطبيعةػع ،حثهمػرة بػػىؤالء لكث  أفٌ إاٌل  .ما بنية اإلنسافسيٌ  حيواف، الػال
 وا أفٌ يف قواـ قول ا٢بيواف بو، فظنٌ  ،مزاج أتثّب عظيمػعندىم العتداؿ الر ػػػظه
 ،ها تبطل ببطالف مزاجوػا، كأنٌ أيضن  ،مزاجوػة العاقلة من اإلنساف اتبعة لالقوٌ 

، كما زعموا، فذىبوا إُف أفٌ ػل إعادة العقى فال يي  ،تإذا انعدم نعدـ، مثٌ تف  معدـك
حشر ػكال كالنار، ،ةجنٌ ػفجحدكا اآلخرة، كأنكركا ال ،كال تعود ،موتػالنفس ت

للمعصية  عندىم للطاعة ثواب، كال حساب، فلم يبقى ػكالنشر، كالقيامة، كال
 هماؾ األنعاـ.ػنا - يف الشهوات -همكوا ػللجاـ، كانعنهم ا حلٌ ػعقاب، فان
 .(ُ)«...زاندقة اكىؤالء أيضن 

                                                           
 .ٕٕ-٤ٕٔبنقذ من الضالؿ: ( اُ)
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 كىو أفٌ  - كالالديٌِب عمومنابويٌب خصوصنا، كالدليل الذم يتمٌسك بو الرُ 
ليس ٕبٌجة مقنعة؛ ألٌنك إذا أيقنت  - تعارض األدايف دليل على اختالقها

وقن ابألصل الثآف، كىو ، فال بٌد أٌنك ستي (كجود ا٣بالق)ابألصل األٌكؿ، كىو 
؛ كإاٌل فإٌف إنكارؾ لألصل الثآف، يعِب إنكارؾ لألصل األٌكؿ؛ (ىداية ا٣بالق)

ف كن أف يوصى ال ٲبي  :عظيم العليم ا٢بكيم ا٣ببّب القدير الكبّبألٌف ا٣بالق ال
 !!بصفات النقص البشرٌم، من غفلة، كإٮباؿ، كعبث، كلعب!

ًعبػػى مػهي ػػنى ػػيٍ ػػا بى ػػػػػاءى كىاأٍلىٍرضى كىمى ػػػمى ػػػنىا الس  ػقٍ ػلى ػا خى ػػػػى: ﴿كىمى ػػالػعػاؿ تػػػػػق ٍو ػػػنى. لى ػيػػػً ا الى
ت  ػػػهٍ ػذى لى ػػػنػىت خً  ا أىفٍ ػػػأىرىٍدنى  ًذؼي ػقٍ ػػٍل نى ػػػػنى. بى ػػيػلً ػاعً ػن ا فى ػػا ًإٍف كي ػدين  ػٍن لى ػػػػػاهي مً ػػٍذنى ػخى ػونا الى
ا ػػػػم  ػلي مً ػػػػٍ وىيػػمي الٍ ػػػػػػكي ػػقه كىلى ػػػػػػً وى زىاىػػػػػًإذىا ىي ػػػػوي فى ػػػػغي ػػػٍدمى ػػػيى ػػػػًل فى ػػػاطً ػػبى ػػالٍ  ىػػلى ػػقًٌ عى ػػػػػػحى ػاًبلٍ 
 . (ُ)وفى﴾ػػػػػػػفي ػػصً ػتى 

فإذا أيقنت ابألصل الثآف، كجب عليك البحث عن الدين الصحيح، 
وقن بو عقوؿ العقالء، الذين سلموا من آاثر ا١بهل كا٥بول كا٣بوؼ، الذم تي 

 كليس الصواب أبف هترب من البحث؛ ألٌنك رأيت األدايف متعارضة.
الدكاء الشايف، الذم يشفيك من مرضك ىل ستهرب من البحث عن 

ا٣بطّب، بعد أف أنبأؾ الطبيب ٗبرضك، إذا كجدت أٌف الصيادلة قد اختلفوا يف 
   !!الدكاء؟!

كن أف يكوف سببنا لنجاتك، ال أراؾ إاٌل ستجتهد يف البحث، عٌما ٲبي 
كستبحث أٌكالن عن الصيدالٌٓف ا٣ببّب الناصح األمْب؛ فإذا كجدتو كاطمأننت 

 نقذ نفسك.ريب يف أٌنك ستأخذ منو الدكاء؛ لتي  فال إليو،
فما أحراؾ أف ٘بتهد مثل ىذا االجتهاد؛ إلنقاذ نفسك من شركرىا، كقد 

                                                           
 .ُٖ-ُٔ( األنبياء: ُ)



229 

 إف أردتى  -علم اليقْب أٌف ا٣بالق موجود، كأٌف ىدايتو موجودة، كأنٌو  علمتى 
 فسيهديك إُف الصراط ا٤بستقيم!  - أنت االىتداء

ـً كىمىٍن ييرًٍد قاؿ تعاُف: ﴿فىمىٍن ييرًًد ا َّلل ي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلإٍلًٍسالى
أىن  ػييًضل وي يى  أىفٍ  ًلكى يى ػػً مىا يىص ع دي فػٍجعىٍل صىٍدرىهي ضىيًٌقنا حىرىجنا كى ٍجعىلي اَّلل ي ػي الس مىاًء كىذى

 . (ُ)الٌرًٍجسى عىلىى ال ًذينى الى يػيٍؤًمنيوفى﴾
ًن ػػًو اَّلل ي مى ػً نه. يػىٍهًدم بػابه ميًبيػػوره كىًكتى ػنى اَّللً  ني ػػٍم مً ػػاءىكي ػجى ٍد ػػقاؿ تعاُف: ﴿قى ك 

ـً كىيي  ى ػى الُنوًر إبًًٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم إًلى ػليمىاًت إًلى ػٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُ ػاتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس الى
ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾

(ِ) . 

                                                           
 .ُِٓ( األنعاـ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( ا٤بائدة: ِ)
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 رة اليهودّيتـصي

 
ريب يف  قد ٙبٌولوا إُف اليهوديٌة، فال - كٌل الناس  - ٌيلنا أٌف الناسكلو ٚب

فة أٌف الفارؽ كبّب بْب ا٢بياة الالدينٌية، كا٢بياة اليهوديٌة؛ فإٌف اليهوديٌة صورة ٧بر  
، كىذا يعِب أهٌنا قد اشتملت على  عن اإلسالـ، الذم دعا إليو موسى

ٙبريفات كاختالقات، أدخلها بعض سالمٌية، كلكن مع اإلقائق بعض ا٢ب
 سٌيما من ا٤بنسوبْب القدامى إُف اليهوديٌة. ا٤بفَبين، كال

يف نفوس من  ،كمن شأف ىذه التحريفات أف تنشر بعض األمراض القذرة
خداع ػحقد كالنفاؽ كالنميمة كالػحسد كالػيعتقد بصٌحة نسبتها إُف الشرع، كال

 كالغٌش كالبغضاء كقسوة القلب.
 بعض صفات النقص البشرٌم، أبرزىا: ا إُف هللا لقد نسبو 

ًلًو ال ًذم عىًملى. ػػػكىفػىرىغى هللاي يف اٍليػىٍوـً الس ابً » راحة من العمل:ـاالست - ًع ًمٍن عىمى
رىؾى هللاي اٍليػىٍوـى الس ابً ًع ػػػالس ابً فىاٍستػىرىاحى يف اٍليػىٍوـً  ًلًو ال ًذم عىًملى. كىابى يًع عىمى عى ػػػًمٍن ٝبًى

ًلًو ال ًذم عىًملى هللاي خىالًقنا يًع عىمى  . (ُ)«كىقىد سىوي، أًلىن وي ًفيًو اٍستػىرىاحى ًمٍن ٝبًى
أتىىس فى يف » ف:حين والتأس  ـال - ٍنسىافى يف اأٍلىٍرًض، كى فىحىزًفى الر ُب أىن وي عىًملى اإٍلً

ٍنسىافى مىعى حيو عىٍن كىٍجًو اأٍلى ػقػىٍلًبًو. فػىقىاؿى الر ُب: أىمٍ  لىٍقتيوي، اإٍلً ٍنسىافى ال ًذم خى ٍرًض اإٍلً
تو كىطيييوًر الس مىاًء، أًلىٌٓفً حىزًٍنتي أىٌٓفً عىًمٍلتػيهيمٍ ػبى  ابى ائًمى كىدىاب   .(ِ)«هى

خيٍبثو لًيػىٍقتػيلىهيٍم يف ا١ٍبًبىاًؿ، ػًلمىاذىا يػىتىكىل مي اٍلًمٍصرًيُوفى قىائًًلْبى: أىٍخرىجىهيٍم بً » الندم: -
. ػٍرًجٍع عىٍن حي اكىيػيٍفًنيػىهيٍم عىٍن كىٍجًو اأٍلىٍرًض؟  ـٍ عىلىى الش رًٌ ًبشىٍعًبكى ، كىاٍندى ميوًٌ غىضىًبكى

                                                           
 .ّ-ِ، اآليتاف ِ( الكتاب ا٤بقٌدس، ترٝبة فاف دايك، سفر التكوين، الفصل ُ)
 .ٕ-ٔ، اآليتاف ٔ( سفر التكوين، الفصل ِ)
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: هيمٍ ػٍم بًنػىٍفًسكى كىقػيٍلتى لى ػهي ذٍكيٍر إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىًإٍسرىائًيلى عىًبيدىؾى ال ًذينى حىلىٍفتى لى ا
ًذًه اأٍلىٍرًض ال ًٍب تىكىل ٍمتي ػأيكىثًٌ  ري نىٍسلىكيٍم كىنيجيوـً الس مىاًء، كىأيٍعًطي نىٍسلىكيٍم كيل  ىى

ـى الر ُب عىلىى الش رًٌ ال ًذم قىاؿى إًن وي يػىٍفعىليوي  عىنػٍهىا فػىيىٍمًلكيونػىهىا ًإُفى اأٍلىبىًد. فػىنىًد
 .(ُ)«ًبشىٍعًبوً 

ئًيلي ًلريٍؤيىًة شىاكيؿى ًإُفى يػىٍوـً مىٍوتًًو، أًلىف  صىميوئًيلى انىحى عىلىى ٍم يػىعيٍد صىميو ػكىلى »
. كى  ـى أًلىن وي مىل كى شىاكيؿى عىلىى ًإٍسرىائًيلى  لر بُ اشىاكيؿى  .(ِ)«نىًد

، كىجىب ارو ميعىيًٌطو ًمنى   لر بُ ا ٍستػىيػٍقىظى افى » النوم واالستيقاظ: - نىائًمو . خىٍمرً ػلٍ اكى
اءىهي ًإُفى   .(ّ)«. جىعىلىهيٍم عىارنا أىبىًدايًّ ٍلوىرىاءً افىضىرىبى أىٍعدى

صىارى ًإُفى  ل ًذما لر بًٌ اقػىٍوؿي » :والـح فاء والعخر يوالنَّحيب النـَّو ح والو ل و لة  -
ـى كىآحىازى كىحىزىًقي ا ميليوًؾ يػىهيوذىا،  ٍلميورىٍشًٍبًٌ اًميخىا  ـً ييواثى  لس اًمرىةً ارىآهي عىلىى  مل ذً ايف أىاي 

يعيكيٍم. أىٍصًغي أىيػ تػيهىا  لُشعيوبي اكىأيكريشىًليمى: ا٠ٍبىعيوا أىيُػهىا  كىًمٍلؤيىىا. كىٍليىكيًن  أٍلىٍرضي اٝبًى
ا عىلىٍيكيمي،  لر بُ ا لس يًٌدي ا ٱبىٍريجي ًمٍن  لر بُ اًمٍن ىىٍيكىًل قيٍدًسًو. فىًإن وي ىيوىذىا  لس يًٌدي اشىاًىدن

ٙبىٍتىوي، كىتػىٍنشىُق  ًجبىاؿي ػلٍ افػىتىذيكبي  أٍلىٍرًض،ا وىاًمخً ٍمًشي عىلىى شى ػمىكىانًًو كىيػىٍنزًؿي كىيى 
في ا ـى  لش ٍمعً اكى   ٍلًوٍدايى ا ا ًمٍن أىٍجًل ًإمثًٍ  ٍلميٍنصىبًٌ ا ٍلمىاءً ا. كى لن ارً اقيد  يف ميٍنحىدىرو. كيُل ىىذى

، كىًمٍن أىٍجلً  ؟خىًطي ًة بػىٍيًت ًإٍسرىائًيلى. مىا ىيوى ذىٍنبي يػى  يػىٍعقيوبى أىلىٍيسى ىيوى  ٍعقيوبى
خىرًبىةن  لس اًمرىةى اكىمىا ًىيى ميٍرتػىفىعىاتي يػىهيوذىا؟ أىلىٍيسىٍت ًىيى أيكريشىًليمى؟ فىأىٍجعىلي  لس اًمرىةى؟ا

، كىأيٍلًقي ًحجىارىتى  رًٌي ًة،ػٍلبى ايف  ا ًإُفى ػمىغىاًرسى لًٍلكيريكـً كىأىٍكًشفي أيسيسىهىا.  ٍلوىاًدم،ا هى
يعي ٛبىى  يعي أىٍصنىاًمهىا أىٍجعىليهىا  لن اًر،ٙبيىط مي، كىكيُل أىٍعقىارًىىا ٙبيٍرىؽي ابً  ٍلمىٍنحيوتىةً ا اثًيًلهىاكىٝبًى كىٝبًى

                                                           
 .ُْ-ُِ، اآلايت ِّ( سفر ا٣بركج، الفصل ُ)
 .ّٓ، اآلية ُٓ( سفر صموئيل األٌكؿ، الفصل ِ)
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، أًلىن   دي. ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى أىنيوحي تػىعيو  لز انًيىةً اكىًإُفى عيٍقًر  ،ٝبىىعىتػٍهىا لز انًيىةً اهىا ًمٍن عيٍقًر ػخىرىاابن
. أىٍصنىعي نى  انن اًفينا كىعيٍرايى . أىٍمًشي حى بػىنىاًت آكىل، كىنػىٍوحنا كىرًعىاًؿ ػكىأيكىٍلًوؿي ـً اًحيبنا كى . لنػ عىا

فىاًء،امىةي ػهىا عىًديػأًلىف  ًجرىاحىاتً  ًب ػأًلىن   لشًٌ هىا قىٍد أىتىٍت ًإُفى يػىهيوذىا، كىصىلىٍت ًإُفى ابى
 . (ُ)«أيكريشىًليمى  ُفى شىٍعيب إً 

هي، كىصىارىعىوي إًٍنسىافه حىٌب  طيليوًع » : مصارعة يعقوب - فػىبىًقيى يػىٍعقيوبي كىٍحدى
ًذ خىلىعى حيُق فىخً ػًذًه، فىانٍ ًدري عىلىٍيًو، ضىرىبى حيق  فىخً اٍلفىٍجًر. كىلىم ا رىأىل أىن وي الى يػىقٍ 

: الى يػىٍعقيوبى يف ميصىارىعىًتًو  . فػىقىاؿى : أىٍطًلٍقًِب، أًلىن وي قىٍد طىلىعى اٍلفىٍجري مىعىوي. كىقىاؿى
: الى ييٍدعىى ػٍم تػيبىارًٍكًِب. فػىقىاؿى لىوي: مىا اسٍ ػأيٍطًلقيكى ًإٍف لى  . فػىقىاؿى : يػىٍعقيوبي ؟ فػىقىاؿى ميكى

 ،عى هللًا كىالن اسً بىٍل ًإٍسرىائًيلى، أًلىن كى جىاىىٍدتى مى  ،ميكى ًفيمىا بػىٍعدي يػىٍعقيوبى ػاسٍ 
: أىٍخبً  . كىسىأىؿى يػىٍعقيوبي كىقىاؿى : ًلمىاذىا تىٍسأىؿي عىًن ا٠بًٍي؟ ػٍرنً ػكىقىدىٍرتى . فػىقىاؿى ي اًب٠بًٍكى

. فىدىعىا يػىٍعقيوبي اٍسمى اٍلمىكىافً  رىكىوي ىينىاؾى : أًلىٌٓفً نىظىٍرتي هللاى كىٍجهنا  ،فىًنيًئيلى  :كىابى قىاًئالن
 .(ِ)«يىٍت نػىٍفًسيػجًٌ ػًلوىٍجوو، كىني 

ـً اٍلكىًثّبىًة أىف  مىًلكى ًمٍصرى » ميثاق بعد نسيانو:ـر التذك   - كىحىدىثى يف تًٍلكى اأٍلىاي 
. كىتػىنػىه دى بػىنيو ًإٍسرىائًيلى ًمنى اٍلعيبيوًدي ًة كىصىرىخيوا، فىصىًعدى صيرىاخيهيٍم ًإُفى هللًا ًمٍن  مىاتى

هللاي أىنًينػىهيٍم، فػىتىذىك رى هللاي ًميثىاقىوي مىعى إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى أىٍجًل اٍلعيبيوًدي ًة. فىسىًمعى 
. كىنىظىرى هللاي بىًِب ًإٍسرىائًيلى   . (ّ)«كىعىًلمى هللاي  ،كىيػىٍعقيوبى

 بعض الرذائل، أبرزىا: - كأبناء األنبياء، كبناهتم - كنسبوا إُف األنبياء
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خىرىجيوا  ل ًذينى اكىكىافى بػىنيو نيوحو » خمر:ـالتعّري، وشرب ال  نسبوا إىل نوح -
ًء  ٍلفيٍلكً اًمنى  نػٍعىافى. ىىؤيالى ـه ىيوى أىبيو كى . كىحىا فىثى ثىةي اسىامنا كىحىامنا كىايى ىيٍم بػىنيو  لث الى

ًء تىشىع بىٍت كيُل  . كىًمٍن ىىؤيالى حنا كىغىرىسى كىٍرمنا. . أٍلىٍرضً انيوحو أى نيوحه يىكيوفي فىال  كىابٍػتىدى
ـه أىبيو ،فىسىًكرى  ،شىًربى ًمنى ا٣بٍىٍمرً كى  ا نػٍعىافى عىٍورىةى  كىتػىعىر ل دىاًخلى ًخبىائًًو. فىأىٍبصىرى حى كى

فىثي الٌرًدىاءى كىكىضىعىاهي عىلىى أىٍكتىاًفًهمىا  ـه كىايى أىبًيًو، كىأىٍخبػىرى أىخىوىٍيًو خىارًجنا. فىأىخىذى سىا
تػىرىا عىوٍ  كىكىٍجهىاٮبيىا ًإُفى اٍلوىرىاًء. فػىلىٍم يػيٍبًصرىا عىٍورىةى  ،رىةى أىبًيًهمىاكىمىشىيىا ًإُفى اٍلوىرىاًء، كىسى

: ػأىبًيًهمىا. فػىلىم ا اٍستػىيػٍقىظى نيوحه ًمٍن خى  ٍمرًًه، عىًلمى مىا فػىعىلى ًبًو ابٍػنيوي الص ًغّبي، فػىقىاؿى
: ميبى  نػٍعىافي! عىٍبدى اٍلعىًبيًد يىكيوفي إًلٍخوىتًًو. كىقىاؿى . كىٍليىكيٍن  مىٍلعيوفه كى ارىؾه الر ُب إًلىوي سىاـو

ا لى  نػٍعىافي عىٍبدن نػٍعىافي ػفػىيىٍسكينى فً  ،هيٍم. لًيػىٍفتىًح هللاي لًيىافىثى ػكى ، كىٍليىكيٍن كى ي مىسىاًكًن سىاـو
ا لى   . (ُ)«هيمٍ ػعىٍبدن

كىحىدىثى جيوعه يف اأٍلىٍرًض، » الكذب والدايثة:  نسبوا إىل إبراىيم -
ا. فىا٫ٍبىدىرى  ، أًلىف  ا١بٍيوعى يف اأٍلىٍرًض كىافى شىًديدن ـي ًإُفى ًمٍصرى لًيػىتػىغىر بى ىينىاؾى أىبٍػرىا

كىحىدىثى لىم ا قػىريبى أىٍف يىٍدخيلى ًمٍصرى أىن وي قىاؿى ًلسىارىامى اٍمرىأىتًًو: ًإٌٓفً قىٍد عىًلٍمتي أىن ًك 
ًذًه اٍمرىأىتيوي. ػاٍلًمٍصرًيُوفى أىن   اٍمرىأىةه حىسىنىةي اٍلمىٍنظىًر. فػىيىكيوفي ًإذىا رىآؾً  هيٍم يػىقيوليوفى: ىى

يػٍره ًبسىبىًبًك كىٙبىٍيىا نػىٍفًسي  فػىيػىٍقتػيليونىًِب كىيىٍستػىبػٍقيونىًك. قيوِف إًن ًك أيٍخًٍب، لًيىكيوفى ِف خى
ـي ًإُفى ًمصٍ  ٍرأىةى أىنػ هىا أىكي رى أىف  اٍلًمٍصرًيًٌْبى رى ًمٍن أىٍجًلًك. فىحىدىثى لىم ا دىخىلى أىبٍػرىا ا اٍلمى

ٍرأىةي ًإُفى  ا. كىرىآىىا ريؤىسىاءي ًفٍرعىٍوفى كىمىدىحيوىىا لىدىل ًفٍرعىٍوفى، فىأيًخذىًت اٍلمى حىسىنىةه ًجدًّ
ّبه كىعىًبيده  يػٍرنا ًبسىبىًبهىا، كىصىارى لىوي غىنىمه كىبػىقىره كىٞبًى ـى خى بػىٍيًت ًفٍرعىٍوفى، فىصىنىعى ًإُفى أىبٍػرىا

تو عىًظيمىةن ًبسىبىًب سىارىامى  كىًإمىاءه  . فىضىرىبى الر ُب ًفٍرعىٍوفى كىبػىيػٍتىوي ضىرىابى كىأيتينه كىًٝبىاؿه
ا ال ًذم صىنػىٍعتى يب؟ ًلمىاذىا لى  : مىا ىىذى ـى كىقىاؿى ـى. فىدىعىا ًفٍرعىٍوفي أىبٍػرىا ٍم ٚبيٍربٍٓف ػاٍمرىأىًة أىبٍػرىا
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: ؟ ًلمىاذىا قػيٍلتى ٍذتػيهىا ِف لًتىكيوفى زىٍكجىًٍب؟ كىاآٍلفى  أىنػ هىا اٍمرىأىتيكى ًىيى أيٍخًٍب، حىٌب  أىخى
! خيٍذىىا كىاٍذىىٍب! فىأىٍكصىى عىلىٍيًو ًفٍرعىٍوفي رًجىاالن فىشىيػ عيوهي كىاٍمرىأىتىوي كىكيل  مىا   ىيوىذىا اٍمرىأىتيكى

 .(ُ)«كىافى لىوي 
،  ١بٍىنيوًب،اإًبٍػرىاًىيمي ًمٍن ىينىاؾى ًإُفى أىٍرًض  نٍػتػىقىلى اكى » كىسىكىنى بػىٍْبى قىاًدشى كىشيورى

. كىقىاؿى إًبٍػرىاًىيمي عىٍن سىارىةى  : ًىيى أيٍخًٍب. فىأىٍرسىلى أىبًيمىاًلكي ٍمرىأىتًوً اكىتػىغىر بى يف جىرىارى
ا أىٍنتى كىقىاؿى لىوي: ىى  لل ٍيلً اًإُفى أىبًيمىاًلكى يف حيٍلًم  هللاي مىًلكي جىرىارى كىأىخىذى سىارىةى. فىجىاءى 

ٍرأىةً امىيًٌته ًمٍن أىٍجًل  . كىلىًكٍن لى  ل ًٍب ا ٍلمى ٍذتػىهىا، فىًإنػ هىا ميتػىزىكًٌجىةه بًبػىٍعلو ٍم يىكيٍن أىبًيمىاًلكي ػأىخى
: ايى سىيًٌدي، أىأيم ةن  قٍػتػىرىبى اقىًد  ر ةن إًلىيػٍهىا، فػىقىاؿى ٍم يػىقيٍل ىيوى ِف: إًنػ هىا أيٍخًٍب، ػتػىٍقتيلي؟ أىلى  ابى
ا. كىىً  مىًة قػىٍليب كىنػىقىاكىًة يىدىم  فػىعىٍلتي ىىذى يى أىٍيضنا نػىٍفسيهىا قىالىٍت: ىيوى أىًخي؟ ًبسىالى

مىًة قػىٍلًبكى فػى ٢بٍيٍلمً ايف  هللاي فػىقىاؿى لىوي  ا. كىأىانى  عىٍلتى : أىانى أىٍيضنا عىًلٍمتي أىن كى ًبسىالى ىىذى
 ٍمرىأىةى اريد   آٍلفى امىُسهىا. فى ػٍم أىدىٍعكى تى ػ، ًلذىًلكى لى أىٍيضنا أىٍمسىٍكتيكى عىٍن أىٍف ٚبيًٍطئى ًإِفى  

يى أًلىٍجًلكى ػفىًإن وي نىبً  لر جيًل،ا
أىن كى  ٍعلىمٍ افػىتىٍحيىا. كىًإٍف كيٍنتى لىٍستى تػىريُدىىا، فى  ،ي ، فػىييصىلًٌ

. ، أىٍنتى كىكيُل مىٍن لىكى يعى عىًبيًدًه،  دً ٍلغى افػىبىك رى أىبًيمىاًلكي يف  مىٍواتن ٛبىيوتي كىدىعىا ٝبًى
ا  ـً اكىتىكىل مى ًبكيلًٌ ىىذى ا. مثي  دىعىا أىبًيمىاًلكي  لٌرًجىاؿي ايف مىسىاًمًعًهٍم، فىخىاؼى  ٍلكىالى ًجدًّ

جىلىٍبتى عىلىي  كىعىلىى  حىٌب   ،إًبٍػرىاًىيمى كىقىاؿى لىوي: مىاذىا فػىعىٍلتى بًنىا؟ كىٗبىاذىا أىٍخطىٍأتي إًلىٍيكى 
بٍػرىاًىيمى: ٩بىٍ  لىكىًٍب خىًطي ةن عىًظيمىةن؟ أىٍعمىاالن الى تػيٍعمىلي عىًمٍلتى يب. كىقىاؿى أىبًيمىاًلكي إًلً

ا  : لىٍيسى يف ىىذىا  لش ٍيءى؟امىاذىا رىأىٍيتى حىٌب  عىًمٍلتى ىىذى فػىقىاؿى إًبٍػرىاًىيمي: ًإٌٓفً قػيٍلتي
 بٍػنىةي اأىٍيضنا ًىيى أيٍخًٍب  ٢بٍىًقيقىةً . كىابً ٍمرىأىيت افػىيػىٍقتػيليونىًِب أًلىٍجًل  ٍلبػىت ةى،ا هللاً خىٍوؼي  ٍلمىٍوًضعً ا

ىىًِب  بٍػنىةى اأىيب، غىيػٍرى أىنػ هىا لىٍيسىًت  ًمٍن  هللاي أيمًٌي، فىصىارىٍت ِف زىٍكجىةن. كىحىدىثى لىم ا أىاتى
ا مىٍعريكفيًك ػلى  ٍلتي بػىٍيًت أىيب أىٌٓفً قػي  تىٍصنىًعْبى ًإِفى : يف كيلًٌ مىكىافو أنىٍيت إًلىٍيًو  ل ًذماهىا: ىىذى

                                                           
 .َِ-َُ، اآلايت ُِالتكوين، الفصل ( سفر ُ)



235 

: ىيوى أىًخي. بٍػرىاًىيمى،  قيوِف عىِبًٌ ا كىًإمىاءن كىأىٍعطىاىىا إًلً فىأىخىذى أىبًيمىاًلكي غىنىمنا كىبػىقىرنا كىعىًبيدن
امى ٍمرىأىتىوي اكىرىد  إًلىٍيًو سىارىةى  : ىيوىذىا أىٍرًضي قيد  . . كىقىاؿى أىبًيمىاًلكي يف مىا حىسينى  ٍسكينٍ اكى

. كىقىاؿى ًلسىارىةى: ًإٌٓفً قى ػفً  نػىٍيكى . ىىا ىيوى لىًك ٍلًفض ةً اأىٍعطىٍيتي أىخىاًؾ أىٍلفنا ًمنى  دٍ ي عىيػٍ
ًؾ كىًعٍندى كيلًٌ كىاًحدو، فىأيٍنًصٍفًت. فىصىل ى إًبٍػرىاًىيمي  ًغطىاءي عىٍْبو ًمٍن ًجهىًة كيلًٌ مىا ًعٍندى

كىافى قىٍد أىٍغلىقى كيل    لر ب  ا ف  كىجىوىارًيىوي فػىوىلىٍدفى. أًلى  ٍمرىأىتىوي اأىبًيمىاًلكى كى  هللاي فىى فىشى  ،هللاً ًإُفى 
 .(ُ)«إًبٍػرىاًىيمى  ٍمرىأىةً اًبسىبىًب سىارىةى  ؛رىًحمو لًبػىٍيًت أىبًيمىاًلكى 

ـى » الكذب والدايثة:  نسبوا إىل إسحاق - . ػي جى ػًإٍسحىاؽي فً  فىأىقىا رىارى
: اٍمرىأىيت ػػىػلأى ػكىسى  : ًىيى أيٍخًٍب. أًلىن وي خىاؼى أىٍف يػىقيوؿى  ؛وي أىٍىلي اٍلمىكىاًف عىًن اٍمرىأىتًًو، فػىقىاؿى

أًلىنػ هىا كىانىٍت حىسىنىةى اٍلمىٍنظىًر. كىحىدىثى  ؛لىعىل  أىٍىلى اٍلمىكىاًف: يػىٍقتػيليونىًِب ًمٍن أىٍجًل رًفٍػقىةى 
، ًفلىٍسطً ـي ىينىاؾى أىف  أىبًيمىاًلكى مىًلكى الٍ ًإٍذ طىالىٍت لىوي اأٍلىاي   يًنيًٌْبى أىٍشرىؼى ًمنى اٍلكيو ًة كىنىظىرى

ًعبي رًفٍػقىةى اٍمرىأىتىوي. فىدىعىا أىبًيمىاًلكي ًإٍسحىاؽى  : ًإ٭ب ىا ًىيى  ،كىًإذىا ًإٍسحىاؽي ييالى كىقىاؿى
: ًىيى أيٍخًٍب؟ فػىقىاؿى لىوي  ! فىكىٍيفى قػيٍلتى : لىعىلًٌي أىميوتي اٍمرىأىتيكى : أًلىٌٓفً قػيٍلتي ًإٍسحىاؽي

ٍضطىجىعى أىحىدي  ا ال ًذم صىنػىٍعتى بًنىا؟ لىٍوالى قىًليله الى : مىا ىىذى ًبسىبىًبهىا. فػىقىاؿى أىبًيمىاًلكي
يعى الش ٍعًب قىاًئالن  ،الش ٍعًب مىعى اٍمرىأىًتكى  نىا ذىنٍػبنا. فىأىٍكصىى أىبًيمىاًلكي ٝبًى : فىجىلىٍبتى عىلىيػٍ

ا الر جيلى أىًك اٍمرىأىتىوي مىٍواتن يى ػال ًذم يى   .(ِ)«ميوتي ػمىُس ىىذى
ـٍ ِف آًلكيلى ًمٍن صىٍيًد اٍبًِب » شرب اخلمر:  نسبوا إىل إسحاق - : قىدًٌ فػىقىاؿى

ـى لىوي فىأىكىلى، كىأىٍحضىرى لىوي ٟبىٍرنا فىشىًربى   .(ّ)«حىٌب  تػيبىارًكىكى نػىٍفًسي. فػىقىد 
: ايى » الكذب واالحتيال: نسبوا إىل يعقوب  - أىيب.  فىدىخىلى ًإُفى أىبًيًو كىقىاؿى

                                                           
 .ُٖ-ُ، اآلايت َِ( سفر التكوين، الفصل ُ)
 .ُُ-ٔ، اآلايت ِٔ( سفر التكوين، الفصل ِ)
 .ِٓ، اآلية ِٕ( سفر التكوين، الفصل ّ)
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. قىٍد فػىعىٍلتي   ا. مىٍن أىٍنتى ايى اٍبًِب؟ فػىقىاؿى يػىٍعقيوبي أًلىبًيًو: أىانى ًعيسيو ًبٍكريؾى : ىىأىنىذى فػىقىاؿى
. فػىقىاؿى ًإٍسحىاؽي كىمىا كىل ٍمتىًِب. قيًم اٍجًلٍس كىكيٍل ًمٍن صىٍيًدم ًلكىٍي تػيبىا رًكىًِب نػىٍفسيكى

: ًإف  الر ب  ًإ٥بىىكى قىٍد يىس رى ِف.  ا ال ًذم أىٍسرىٍعتى لًتىًجدى ايى اٍبًِب؟ فػىقىاؿى اًلبًٍنًو: مىا ىىذى
؟  ـٍ أًلىجيس كى ايى اٍبًِب. أىأىٍنتى ىيوى اٍبًِب ًعيسيو أىـٍ الى : تػىقىد  فػىقىاؿى ًإٍسحىاؽي لًيػىٍعقيوبى

ـى يػىٍعقيوبي ًإُفى ًإٍسحىاؽى أىبًيًو، فىجىس وي فػىتػىقى  ، كىلىًكن   ،د  : الص ٍوتي صىٍوتي يػىٍعقيوبى كىقىاؿى
ا ًعيسيو. كىلى  ٍيًن يىدى انػىتىا ميٍشًعرىتػىٍْبً كىيىدىٍم ًعيسيو أىًخيًو، ػاٍليىدى ٍيًو كى ٍم يػىٍعرًٍفوي أًلىف  يىدى

: ىىٍل أىٍنتى ىيوى اٍبًِب  : أىانى ىيوى  فػىبىارىكىوي. كىقىاؿى  .(ُ)«ًعيسيو؟ فػىقىاؿى
يعلم،  أسكراته، وىو ال هماـأنّ و مضاجعة ابنتيو،  نسبوا إىل لوط  -

كىصىًعدى ليوطه ًمٍن صيوغىرى كىسىكىنى يف ا١بٍىبىًل، كىابٍػنػىتىاهي مىعىوي، أًلىن وي خىاؼى » فحبلتا منو:
. فىسىكىنى يف اٍلمىغىارىًة ىيوى  كىابٍػنػىتىاهي. كىقىالىًت اٍلًبٍكري لًلص ًغّبىًة:  أىٍف يىٍسكينى يف صيوغىرى

أىبيوانى قىٍد شىاخى، كىلىٍيسى يف اأٍلىٍرًض رىجيله لًيىٍدخيلى عىلىيػٍنىا كىعىادىًة كيلًٌ اأٍلىٍرًض. ىىليم  
انى ٟبىٍرنا ٮبيى  ،نىٍسًقي أىابى . فىسىقىتىا أىابى ا ٟبىٍرنا يف كىنىٍضطىًجعي مىعىوي، فػىنيٍحًيي ًمٍن أىبًينىا نىٍسالن

لىًة، كىدىخىلىًت اٍلًبٍكري كىاٍضطىجىعىٍت مىعى أىبًيهىا، كىلى  اػتًٍلكى الل يػٍ كىالى  ،ٍم يػىٍعلىٍم اًبٍضًطجىاًعهى
ًبًقيىاًمهىا. كىحىدىثى يف اٍلغىًد أىف  اٍلًبٍكرى قىالىٍت لًلص ًغّبىًة: ًإٌٓفً قىًد اٍضطىجىٍعتي اٍلبىارًحىةى 

لىةى أىٍيضنا اٍضطىًجًعي مىعىوي، فػىنيٍحًييى ًمٍن أىبًينىا  ،فىاٍدخيًلي ،مىعى أىيب. نىٍسًقيًو ٟبىٍرنا الل يػٍ
ٮبيىا ٟبىٍ  . فىسىقىتىا أىابى لىًة أىٍيضنا، كىقىامىًت الص ًغّبىةي نىٍسالن كىاٍضطىجىعىٍت  ،رنا يف تًٍلكى الل يػٍ

اػمىعىوي، كىلى  ًبلىًت ابٍػنػىتىا ليوطو  كىالى  ،ٍم يػىٍعلىٍم اًبٍضًطجىاًعهى ًمٍن أىبًيًهمىا.  ،ًبًقيىاًمهىا، فىحى
ًت اٍلًبٍكري ابٍػننا ، كىىيوى أىبيو اٍلمي  :كىدىعىًت ا٠ٍبىوي  ،فػىوىلىدى . كىالص ًغّبىةي ميوآبى وآبًيًٌْبى ًإُفى اٍليػىٍوـً

ًت ابٍػننا  .(ِ)«ًإُفى اٍليػىٍوـً  ،ًبٍن عىمًٌي، كىىيوى أىبيو بىًِب عىُموفى  :كىدىعىًت ا٠ٍبىوي  ،أىٍيضنا كىلىدى
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كىلىم ا رىأىل » صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل: نسبوا إىل ىارون  -
كىقىاليوا  ،زيكًؿ ًمنى ا١بٍىبىًل، اٍجتىمىعى الش ٍعبي عىلىى ىىاريكفى الش ٍعبي أىف  ميوسىى أىٍبطىأى يف النػُ 

ا ميوسىى الر جيلى ال ًذم أىٍصعىدىانى ًمٍن  ،لىوي: قيًم اٍصنىٍع لىنىا آ٥ًبىةن  تىًسّبي أىمىامىنىا، أًلىف  ىىذى
، الى نػىٍعلىمي مىاذىا أىصىابىوي. فػىقىاؿى ٥بىيٍم ىىاريكفي: اٍنزًعي  وا أىقٍػرىاطى الذ ىىًب ال ًٍب يف أىٍرًض ًمٍصرى

تيوٓف هًبىا. فػىنػىزىعى كيُل الش ٍعًب أىقٍػرىاطى الذ ىىًب ال ًٍب أٍ كى  ،آذىاًف ًنسىاًئكيٍم كىبىًنيكيٍم كىبػىنىاًتكيمٍ 
ٍزًميًل، كىصىنػىعىوي  ،يف آذىاهًنًمٍ  كىأىتػىٍوا هًبىا ًإُفى ىىاريكفى. فىأىخىذى ذىًلكى ًمٍن أىٍيًديًهٍم كىصىو رىهي اًبإٍلً

 . ًذًه آ٥ًبىتيكى ايى ًإٍسرىائًيلي ال ًٍب أىٍصعىدىٍتكى ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى ًعٍجالن مىٍسبيوكنا. فػىقىاليوا: ىى
. فػىبىك ريكا فػىلىم ا نىظىرى ىىاريكفي بػىُبى مىٍذٕبىنا أىمى  ا ًعيده لًلر بًٌ : غىدن دىل ىىاريكفي كىقىاؿى امىوي، كىانى

مىةو. كىجىلىسى الش ٍعبي ًلأٍلىٍكًل كىالُشٍرًب  ًئحى سىالى يف اٍلغىًد كىأىٍصعىديكا ٧بيٍرىقىاتو كىقىد ميوا ذىابى
 ال ًذم شىٍعبيكى  فىسىدى  قىدٍ  وي أًلىن  . اٍنزًؿٍ  اٍذىىبً : ًلميوسىى الر بُ  . فػىقىاؿى مثي  قىاميوا لًل ًعبً 

تػيهيمٍ  ال ًذم الط رًيقً  عىنً  سىرًيعنا زىاغيوا. ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىٍدتىوي   ٥بىيمٍ  صىنػىعيوا. ًبوً  أىٍكصىيػٍ
 ال ًٍب  ًإٍسرىائًيلي  ايى  آ٥ًبىتيكى  ىىًذهً : كىقىاليوا لىوي  كىذىٕبىيوا لىوي  كىسىجىديكا مىٍسبيوكنا، ًعٍجالن 

ا رىأىٍيتي : ًلميوسىى الر بُ  كىقىاؿى . ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىدىٍتكى   ىيوى  كىًإذىا الش ٍعبى  ىىذى
ىؾى  كىأيٍفًنيػىهيٍم، عىلىٍيًهمٍ  غىضىيب  لًيىٍحمىى اتٍػريٍكًِب  فىاآٍلفى . الر قػىبىةً  صيٍلبي  شىٍعبه   شىٍعبنا فىأيصىّبًٌ
ـى  ميوسىى فػىتىضىر عى . عىًظيمنا ًًو، الر بًٌ  أىمىا  عىلىى غىضىبيكى  ٰبىٍمىى رىبُ  ايى  ًلمىاذىا: كىقىاؿى  ًإ٥بى
ةو؟ كىيىدو  عىًظيمىةو  ًبقيو ةو  ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍخرىٍجتىوي  ال ًذم شىٍعًبكى   يػىتىكىل مي  ًلمىاذىا شىًديدى

 اأٍلىٍرًض؟ كىٍجوً  عىنٍ  كىيػيٍفًنيػىهيمٍ  ا١ٍبًبىاًؿ، يف  لًيػىٍقتػيلىهيمٍ  ًٖبيٍبثو  أىٍخرىجىهيمٍ : قىائًًلْبى  اٍلًمٍصرًيُوفى 
، ٞبييوًٌ  عىنٍ  اٍرًجعٍ  ـٍ  غىضىًبكى  كىًإٍسحىاؽى  إًبٍػرىاًىيمى  اذٍكيرٍ . ًبشىٍعًبكى  الش رًٌ  عىلىى كىاٍندى

 كىنيجيوـً  نىٍسلىكيمٍ  أيكىثًٌري : ٥بىيمٍ  كىقػيٍلتى  بًنػىٍفًسكى  ٥بىيمٍ  حىلىٍفتى  ال ًذينى  عىًبيدىؾى  كىًإٍسرىائًيلى 
 ًإُفى  فػىيىٍمًلكيونػىهىا عىنػٍهىا تىكىل ٍمتي  ال ًٍب  اأٍلىٍرضً  ىىًذهً  كيل   نىٍسلىكيمٍ  كىأيٍعًطي اًء،الس مى 
ـى . اأٍلىبىدً   كىنػىزىؿى  ميوسىى فىاٍنصىرىؼى  .ًبشىٍعًبوً  يػىٍفعىليوي  إًن وي  قىاؿى  ال ًذم الش رًٌ  عىلىى الر بُ  فػىنىًد
فً  لىٍوحىافً : يىًدهً  يف  الش هىادىةً  كىلىٍوحىا ا١بٍىبىلً  ًمنى  انًبػىٍيًهمىا عىلىى مىٍكتيوابى  كىًمنٍ  ىينىا ًمنٍ . جى
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 عىلىى مىنػٍقيوشىةه  هللاً  ًكتىابىةي  كىاٍلًكتىابىةي  هللًا، صىنػٍعىةي  ٮبيىا كىالل ٍوحىافً . مىٍكتيوبػىٍْبً  كىاانى  ىينىا
عى . الل ٍوحىٍْبً   يف  ًقتىاؿو  صىٍوتي : ًلميوسىى فػىقىاؿى  ،ىيتىاًفوً  يف  الش ٍعبً  صىٍوتى  يىشيوعي  كى٠بًى
 صىٍوتى  بىلٍ  اٍلكىٍسرىًة، ًصيىاحً  صىٍوتى  كىالى  الُنٍصرىةً  ًصيىاحً  صىٍوتى  لىٍيسى : فػىقىاؿى . اٍلمىحىل ةً 

مىا كىكىافى . سىاًمعه  أىانى  ًغنىاءو  ، اٍلًعٍجلى  أىٍبصىرى  أىن وي  اٍلمىحىل ةً  ًإُفى  اقٍػتػىرىبى  ًعٍندى  كىالر ٍقصى
ٍيوً  ًمنٍ  الل ٍوحىٍْبً  كىطىرىحى  ميوسىى، غىضىبي  يى فىحىمً   مثي  . ا١بٍىبىلً  أىٍسفىلً  يف  كىكىس رىٮبيىا يىدى
ًعمنا، صىارى  حىٌب   كىطىحىنىوي  اًبلن اًر، كىأىٍحرىقىوي  صىنػىعيوا ال ًذم اٍلًعٍجلى  أىخىذى   عىلىى كىذىر اهي  انى
ا ًبكى  صىنىعى  مىاذىا: ٥ًبىاريكفى  ميوسىى كىقىاؿى  .ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  كىسىقىى اٍلمىاًء، كىٍجوً   ىىذى

. سىيًًٌدم غىضىبي  ٰبىٍمى  الى : ىىاريكفي  فػىقىاؿى  عىًظيمىةن؟ خىًطي ةن  عىلىٍيوً  جىلىٍبتى  حىٌب   ،الش ٍعبي 
 ىىذىا أًلىف   أىمىامىنىا، تىًسّبي  آ٥ًبىةن  لىنىا اٍصنىعٍ : ِفى  فػىقىاليوا. شىروٌ  يف  أىن وي  الش ٍعبى  تػىٍعًرؼي  أىٍنتى 

، أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىدىانى  ال ًذم الر جيلى  ميوسىى : هيمٍ ػلى  فػىقيٍلتي . أىصىابىوي  مىاذىا نػىٍعلىمي  الى  ًمٍصرى
ا فىخىرىجى  ،الن ارً  يػفً  فىطىرىٍحتيوي . يػً كىيػيٍعًطن ،فػىٍليػىٍنزًٍعوي  ،ذىىىبه  لىوي  مىنٍ   .(ُ)«اٍلًعٍجلي  ىىذى
بيوتي » :الرقص داود نسبوا إىل  - مىًدينىةى دىاكيدى،  لر بًٌ اكىلىم ا دىخىلى اتى

ـى  ٍلمىًلكى اكىرىأىًت  ٍلكيو ةً اأىٍشرىفىٍت ًميكىاؿي بًٍنتي شىاكيؿى ًمنى  دىاكيدى يىٍطفيري كىيػىٍرقيصي أىمىا
،ا بيوتى  ٍحتػىقىرىٍتوي افى  لر بًٌ يف كىسىًط  كىانًوً  مى كىأىٍكقػىفيوهي يف  لر بًٌ ايف قػىٍلًبهىا. فىأىٍدخىليوا اتى
ـى  ل ًٍب ا ٣بٍىٍيمىةً ا مىةو.  لر بًٌ انىصىبػىهىا لىوي دىاكيدي. كىأىٍصعىدى دىاكيدي ٧بيٍرىقىاتو أىمىا ًئحى سىالى كىذىابى

ًئًح  ٍلميٍحرىقىاتً ادىاكيدي ًمٍن ًإٍصعىاًد  نٍػتػىهىىاكىلىم ا  مىةً اكىذىابى رىؾى  لس الى رىبًٌ  ٍسمً ابً  لش ٍعبى اابى
يًع نيودً ١بٍي ا عىلىى كيلًٌ ٝبيٍهيوًر ًإٍسرىائًيلى رًجىاالن كىًنسىاءن، عىلىى   لش ٍعًب،ا. كىقىسىمى عىلىى ٝبًى

. مثي  ذىىىبى كيُل  كيُل كىاًحدو   لش ٍعبً اكيلًٌ كىاًحدو رىًغيفى خيٍبزو كىكىٍأسى ٟبىٍرو كىقػيٍرصى زىبًيبو
دىاكيدى،  ٍسًتٍقبىاؿً ًميكىاؿي بًٍنتي شىاكيؿى اًل  فىخىرىجىتٍ تىوي. بػىيػٍ  ؾى ًإُفى بػىٍيًتًو، كىرىجىعى دىاكيدي لًيػيبىارً 

ً ًإمىاًء  ٍليػىٍوـى احىٍيثي تىكىش فى  ٍليػىٍوـى،اكىقىالىٍت: مىا كىافى أىٍكرىـى مىًلكى ًإٍسرىائًيلى  يف أىٍعْبي
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: إًن  لُسفىهىاءً اعىًبيًدًه كىمىا يػىتىكىش في أىحىدي  اػ. فػىقىاؿى دىاكيدي ًلًميكىاؿى ـى  مى  ل ًذما لر بًٌ اأىمىا
 لر بًٌ اعىلىى شىٍعًب  ،ي رىئًيسناػلًييًقيمىنً  ؛بػىٍيًتوً  كىديكفى كيلًٌ  ،ديكفى أىبًيكً  ،يػً ٍختىارىنا

ـى  يف عىيػٍِبىٍ  ،كىأىكيوفي كىًضيعنا ،ديكفى ذىًلكى  ،ي أىتىصىاغىري ػً . كىإًنٌ لر بًٌ اًإٍسرىائًيلى، فػىلىًعٍبتي أىمىا
مىاءً ا دى نػىٍفًسي، كىأىم ا ًعنٍ  مىج دي. كىَفٍى يىكيٍن ًلًميكىاؿى بًٍنًت شىاكيؿى ػفىأىتى  ،ذىكىٍرتً  ل ًٍب ا ،إٍلً
اػً كىلىده ًإُفى يػىٍوـً مىٍوت  . (ُ)«هى

ابمرأة أوراّي احلّثّي، وحبلت منو، وختّلص من  أنّو زىن نسبوا إىل داود  -
كىكىافى يف » زوجها، جبعلو يف وجو احلرب الشديدة، وتركو وحده؛ ليموت:

ًلًك، فػىرىأىل ًمٍن  ـى عىٍن سىرًيرًًه كىٛبىىش ى عىلىى سىٍطًح بػىٍيًت اٍلمى كىٍقًت اٍلمىسىاًء أىف  دىاكيدى قىا
يلىةى اٍلمىٍنظىًر ًجدًّا. فىأىٍرسىلى دىاكيدي عىلىى الس ٍطًح اٍمرىأىةن تىٍستىًحمُ  ٍرأىةي ٝبًى . كىكىانىًت اٍلمى

ـى اٍمرىأىةى أيكراي   ٍرأىًة، فػىقىاؿى كىاًحده: أىلىٍيسىٍت ىىًذًه بػىٍثشىبىعى بًٍنتى أىلًيعىا كىسىأىؿى عىًن اٍلمى
؟ فىأىٍرسىلى دىاكيدي ريسيالن كىأىخىذىىىا، فىدىخىلىٍت إًلىٍيوً  كىًىيى ميطىه رىةه  ،، فىاٍضطىجىعى مىعىهىاا٢ٍبًثًٌيًٌ

ٍرأىةي، فىأىٍرسىلىٍت كىأىٍخبػىرىٍت دىاكيدى  ًبلىًت اٍلمى ًمٍن طىٍمًثهىا. مثي  رىجىعىٍت ًإُفى بػىٍيًتهىا. كىحى
. : أىٍرًسٍل ًإِفى  أيكراي  ا٢ٍبًثًٌي  فىأىٍرسىلى  كىقىالىٍت: ًإٌٓفً حيبػٍلىى. فىأىٍرسىلى دىاكيدي ًإُفى ييوآبى يػىقيوؿي

مىًة  مىًة ييوآبى كىسىالى ييوآبي أيكراي  ًإُفى دىاكيدى. فىأىتىى أيكراي  إًلىٍيًو، فىسىأىؿى دىاكيدي عىٍن سىالى
. ػجىاًح الٍ ػالش ٍعًب كىنى  : اٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتكى كىاٍغًسٍل رًٍجلىٍيكى حىٍرًب. كىقىاؿى دىاكيدي أًليكراي 

ـى أيكراي  فىخىرىجى أيكراي  ًمٍن بػى  ٍيًت اٍلمىًلًك، كىخىرىجىٍت كىرىاءىهي ًحص ةه ًمٍن ًعٍنًد اٍلمىًلًك. كىانى
ًب بػىٍيًت اٍلمىًلكً  يًع عىًبيًد سىيًًٌدًه، كىلى  ،عىلىى ابى ٍم يػىٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتًو. فأىٍخبػىريكا دىاكيدى ػمىعى ٝبًى

: أىمىا ًجٍئتى ًمنى الس فىًر؟ فىًلمىاذىا فػى  ٍم يػىٍنزًٍؿ أيكراي  ًإُفى بػىٍيًتًو.ػقىائًًلْبى: لى  قىاؿى دىاكيدي أًليكراي 
اكيدى: ًإف  الت ابيوتى كىًإٍسرىائًيلى كىيػىهيوذىا سىاًكنيوفى يف ػلى  ؟ فػىقىاؿى أيكراي  ًلدى ٍم تػىٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتكى

زًليوفى عىلىى كىجٍ  ، كىسىيًًٌدم ييوآبي كىعىًبيدي سىيًًٌدم انى ًو الص ٍحرىاًء، كىأىانى آيت ًإُفى ا٣ٍبًيىاـً
                                                           

 .ِّ-ُٔ، اآلايت ٔسفر صموئيل الثآف، الفصل  (ُ)
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، الى أىفٍػعىلي ىىذىا  بػىٍيًٍب آًلكيلى كىأىٍشرىبى كىأىٍضطىًجعى مىعى اٍمرىأىيت؟ كىحىيىاًتكى كىحىيىاًة نػىٍفًسكى
ـى أيكراي   . فىأىقىا ا أيٍطًلقيكى : أىًقٍم ىينىا اٍليػىٍوـى أىٍيضنا، كىغىدن . فػىقىاؿى دىاكيدي أًليكراي  يف اأٍلىٍمرى

هي. كىدىعىاهي دىاكيدي فىأىكىلى أىمىامىوي كىشىًربى كىأىٍسكىرىهي. كىخىرىجى ًعٍندى  أيكريشىًليمى ذىًلكى اٍليػىٍوـى كىغىدى
ًعًو مىعى عىًبيًد سىيًًٌدًه، كىًإُفى بػىٍيًتًو لى  ٍم يػىٍنزًٍؿ. كىيف الص بىاًح  ػاٍلمىسىاًء لًيىٍضطىًجعى يف مىٍضجى

: كىتىبى دىاكيدي مىٍكتيوابن  . كىكىتىبى يف اٍلمىٍكتيوًب يػىقيوؿي  ًإُفى ييوآبى كىأىٍرسىلىوي بًيىًد أيكراي 
ًة، كىاٍرًجعيوا ًمٍن كىرىائًوً ػاٍجعىليوا أيكراي  يف كىٍجًو الٍ  . كىكىافى  ،حىٍرًب الش ًديدى فػىييٍضرىبى كىٲبىيوتى

يف اٍلمىٍوًضًع ال ًذم عىًلمى أىف  رًجىاؿى اٍلبىٍأًس  يف ٧بيىاصىرىًة ييوآبى اٍلمىًدينىةى أىن وي جىعىلى أيكراي  
، فىسىقىطى بػىٍعضي الش ٍعًب ًمٍن عىًبيًد دىاكيدى،  ًدينىًة كىحىارىبيوا ييوآبى ًفيًو. فىخىرىجى رًجىاؿي اٍلمى

. كىأىٍكصىى ٢بٍىٍربً افىأىٍرسىلى ييوآبي كىأىٍخبػىرى دىاكيدى ًٔبىًميًع أيميوًر . كىمىاتى أيكراي  ا٢ٍبًثًٌُي أىٍيضنا
مىا تػىٍفرىغي ًمنى  لر سيوؿى ا : ًعٍندى ـً اقىاًئالن يًع أيميوًر  ٍلمىًلكً امىعى  ٍلكىالى فىًإًف  ٢بٍىٍرًب،اعىٍن ٝبًى
: ًلمىاذىا دىنػىٍومتيٍ مً  ٍلمىًلًك،اغىضىبي  ٍشتػىعىلى ا لًٍلًقتىاًؿ؟ أىمىا عىًلٍمتيٍم  ٍلمىًدينىةً ا نى كىقىاؿى لىكى

؟ أىَفٍى تػىٍرًمًو  لُسوًر؟اأىنػ هيٍم يػىٍرميوفى ًمٍن عىلىى   ٍمرىأىةه امىٍن قػىتىلى أىبًيمىاًلكى ٍبنى يػىريبُوشىثى
؟ ًلمىاذىا دىنػىٍومتيٍ ًمنى  لُسورً اًبًقٍطعىًة رىحنى ًمٍن عىلىى  : قيلٍ فػى  لُسوًر؟افىمىاتى يف اتىابىصى

كىدىخىلى كىأىٍخبػىرى دىاكيدى ًبكيلًٌ مىا  لر سيوؿي اأىٍيضنا. فىذىىىبى  ٢ٍبًثًٌيُ اٍبديؾى أيكراي  قىٍد مىاتى عى 
. كىقىاؿى  نىا  لر سيوؿي اأىٍرسىلىوي ًفيًو ييوآبي اكيدى: قىٍد ٘بىىبػ رى عىلىيػٍ نىا ًإُفى  ٍلقىٍوـي اًلدى كىخىرىجيوا إًلىيػٍ

 لُسوًر،اعىًبيدىؾى ًمٍن عىلىى  لُرمىاةي ا. فػىرىمىى ٍلبىابً اخىًل فىكين ا عىلىٍيًهٍم ًإُفى مىدٍ  ٢بٍىٍقلً ا
ًلًك،اًمٍن عىًبيًد  ٍلبػىٍعضي افىمىاتى  أىٍيضنا. فػىقىاؿى دىاكيدي  ٢ٍبًثًٌيُ اكىمىاتى عىٍبديؾى أيكراي   ٍلمى

ا  نػىٍيكى ىىذى : الى يىسيٍؤ يف عىيػٍ ا تػىقيوؿي لًييوآبى ،الًلر سيوًؿ: ىىكىذى أيىٍكيلي  لس ٍيفى اف  أًلى  أٍلىٍمري
ا . شىدًٌٍد ًقتىالىكى عىلىى  ىىذى عىًت  ٍلمىًدينىةً اكىذىاؾى أيكراي   ٍمرىأىةي اكىأىٍخرًبٍػهىا. كىشىدًٌٍدهي. فػىلىم ا ٠بًى

بىٍت بػىٍعلىهىا. كىلىم ا مىضىًت  أىٍرسىلى دىاكيدي كىضىم هىا  ٍلمىنىاحىةي اأىن وي قىٍد مىاتى أيكراي  رىجيليهىا، نىدى
فػىقىبيحى يف  ،دىاكيدي  لىوي فػىعى  ل ًذما أٍلىٍمري ا. كىأىم ا بٍػننااكىكىلىدىٍت لىوي  ٍمرىأىةن اًإُفى بػىٍيًتًو، كىصىارىٍت لىوي 

فى  الر بُ  فىأىٍرسىلى  .لر بًٌ اعىيػٍِبًى  اثى فً رىجي  كىافى : لىوي  كىقىاؿى  إًلىٍيوً  فىجىاءى . دىاكيدى  ًإُفى  انى  يف  الى
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ةو، مىًدينىةو  ا كىًثّبىةه  كىبػىقىره  غىنىمه  لًٍلغىًِبًٌ  كىكىافى . فىًقّبه  كىاآٍلخىري  غىًِب   ًمنػٍهيمىا كىاًحده  كىاًحدى . ًجدًّ
ىىا اقٍػتػىنىاىىا قىدً  صىًغّبىةه  كىاًحدىةه  نػىٍعجىةه  ًإالى  شىٍيءه  لىوي  يىكينٍ  فػىلىمٍ  اٍلفىًقّبي  كىأىم ا بػي  كىرىاب   رىتٍ كىكى
يعنا بىًنيوً  كىمىعى  مىعىوي  ًتوً  ًمنٍ  أتىٍكيلي . ٝبًى ـي  كىٍأًسوً  ًمنٍ  كىتىٍشرىبي  ليٍقمى  ًحٍضًنًو، يف  كىتػىنىا

ابٍػنىةو  لىوي  كىكىانىتٍ  ، الر جيلً  ًإُفى  ضىٍيفه  فىجىاءى . كى  كىًمنٍ  غىنىًموً  ًمنٍ  أيىٍخيذى  أىفٍ  فػىعىفىا اٍلغىًِبًٌ
يًٌئى  بػىقىرًهً   لًلر جيلً  كىىىي أى  اٍلفىًقّبً  الر جيلً  نػىٍعجىةى  فىأىخىذى  إًلىٍيًو، جىاءى  مال ذً  لًلض ٍيفً  لًيػيهى

ا، الر جيلً  عىلىى دىاكيدى  غىضىبي  فىحىًميى . إًلىٍيوً  جىاءى  ال ًذم فى  كىقىاؿى  ًجدًّ  ىيوى  حىي  : لًنىااثى
، اٍلفىاًعلي  الر جيلي  يػيٍقتىلي  إًن وي  الر ُب، ا فػىعىلى  أًلىن وي  ؛أىٍضعىاؼو  أىٍربػىعىةى  النػ ٍعجىةى  كىيػىريدُ  ذىًلكى  ىىذى
في  فػىقىاؿى . ييٍشًفقٍ  مٍ ػلى  كىأًلىن وي  ،اأٍلىٍمرى  اثى اكيدى  انى ا! الر جيلي  ىيوى  أىٍنتى : ًلدى  إًلىوي  الر بُ  قىاؿى  ىىكىذى

، يىدً  ًمنٍ  كىأىنٍػقىٍذتيكى  ،ًإٍسرىائًيلى  عىلىى مىًلكنا مىسىٍحتيكى  أىانى : ًإٍسرىائًيلى   كىأىٍعطىيػٍتيكى  شىاكيؿى
، يف  سىيًًٌدؾى  كىًنسىاءى  ،سىيًًٌدؾى  بػىٍيتى   كىًإفٍ . كىيػىهيوذىا ًإٍسرىائًيلى  بػىٍيتى  كىأىٍعطىيػٍتيكى  ًحٍضًنكى
، ذىًلكى  كىافى  ا لىكى  أىزًيدي  كيٍنتي  قىًليالن ا كىذى ـى  اٍحتػىقىٍرتى  ًلمىاذىا. كىكىذى  لًتػىٍعمىلى  الر بًٌ  كىالى
نػىٍيًو؟عى  يف  الش ر   هي  اٍمرىأىةن، لىكى  اٍمرىأىتىوي  كىأىخىٍذتى  اًبلس ٍيًف، ا٢ٍبًثًٌي   أيكراي   قػىتػىٍلتى  قىدٍ  يػٍ  كىًإاي 

 أًلىن كى  اأٍلىبىًد، ًإُفى  بػىيػٍتىكى  الس ٍيفي  يػيفىارًؽي  الى  كىاآٍلفى . عىُموفى  بىًِب  ًبسىٍيفً  قػىتػىٍلتى 
ا. اٍمرىأىةن  لىكى  لًتىكيوفى  ا٢ٍبًثًٌيًٌ  أيكراي   اٍمرىأىةى  كىأىخىٍذتى  اٍحتػىقىٍرتىًِب  ا: الر بُ  قىاؿى  ىىكىذى  ىىأىنىذى

، ًمنٍ  الش ر   عىلىٍيكى  أيًقيمي  ـى  ًنسىاءىؾى  كىآخيذي  بػىٍيًتكى نػىٍيكى  أىمىا ، كىأيٍعًطيًهن   عىيػٍ  لًقىرًيًبكى
رًٌ  فػىعىٍلتى  أىٍنتى  أًلىن كى . الش ٍمسً  ىىًذهً  عىٍْبً  يف  ًنسىاًئكى  مىعى  فػىيىٍضطىًجعي   كىأىانى  اًبلسًٌ

ا أىفٍػعىلي  ـى  اأٍلىٍمرى  ىىذى ا يعً  قيد  ـى  ًإٍسرىائًيلى  ٝبًى ا فى  دىاكيدي  فػىقىاؿى . الش ٍمسً  كىقيد   قىدٍ : لًنىااثى
في  فػىقىاؿى . الر بًٌ  ًإُفى  أىٍخطىٍأتي  اثى اكيدى  انى ًطيػ تىكى  عىٍنكى  نػىقىلى  قىدٍ  أىٍيضنا الر بُ : ًلدى  الى . خى

ا جىعىٍلتى  قىدٍ  أىن كى  أىٍجلً  ًمنٍ  أىن وي  غىيػٍرى . وتي ٛبىي  اءى  اأٍلىٍمرً  هًبىذى  يىٍشمىتيوفى، الر بًٌ  أىٍعدى
في  كىذىىىبى . ٲبىيوتي  لىكى  اٍلمىٍوليودي  فىااًلٍبني  اثى  ال ًذم اٍلوىلىدى  الر بُ  كىضىرىبى . بػىٍيًتوً  ًإُفى  انى
ٍتوي  اكيدى  أيكراي   اٍمرىأىةي  كىلىدى ، أىٍجلً  ًمنٍ  هللاى  دىاكيدي  فىسىأىؿى . فػىثىًقلى  ًلدى ـى  الص يبًٌ  دىاكيدي  كىصىا

تى  كىدىخىلى  صىٍومنا، ـى . اأٍلىٍرضً  عىلىى ميٍضطىًجعنا كىابى  عىنً  لًييًقيميوهي  عىلىٍيوً  بػىٍيًتوً  شيييوخي  فػىقىا
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، اٍلوىلىدى  أىف   عً ػػالس ابً  اٍليػىٍوـً  يف  كىكىافى . خيبػٍزنا مىعىهيمٍ  أيىٍكيلٍ  مٍ ػكىلى  يىشىٍأ، فػىلىمٍ  اأٍلىٍرضً   مىاتى
 اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا ىيوىذىا: قىاليوا أًلىنػ هيمٍ  مىاتى  قىدٍ  اٍلوىلىدى  أبًىف   ٱبيٍربيكهي  أىفٍ  دىاكيدى  عىًبيدي  فىخىاؼى 

! أىشىر   يػىٍعمىلي  لىدي؟اٍلوى  مىاتى  قىدٍ : لىوي  نػىقيوؿي  فىكىٍيفى . ًلصىٍوتًنىا يىٍسمىعٍ  فػىلىمٍ  ،كىل ٍمنىاهي  حىيًّا
هي  دىاكيدي  كىرىأىل : لًعىًبيًدهً  دىاكيدي  فػىقىاؿى . مىاتى  قىدٍ  اٍلوىلىدى  أىف   دىاكيدي  فػىفىًطنى  يػىتػىنىاجىٍوفى، عىًبيدى
ـى . مىاتى : فػىقىاليوا اٍلوىلىدي؟ مىاتى  ىىلٍ   كىبىد ؿى  كىاد ىىنى  كىاٍغتىسىلى  اأٍلىٍرضً  عىنً  دىاكيدي  فػىقىا
، الر بًٌ  بػىٍيتى  كىدىخىلى  ثًيىابىوي  . فىأىكىلى  خيبػٍزنا لىوي  فػىوىضىعيوا كىطىلىبى  بػىٍيًتوً  ًإُفى  جىاءى  مثي   كىسىجىدى
ا مىا: عىًبيديهي  لىوي  فػىقىاؿى  ؟ ال ًذم اأٍلىٍمري  ىىذى  صيٍمتى  حىيًّا اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا فػىعىٍلتى

،  حىيًّا اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا: فػىقىاؿى . خيبػٍزنا كىأىكىٍلتى  قيٍمتى  اٍلوىلىدي  مىاتى  كىلىم ا كىبىكىٍيتى
 قىدٍ  كىاآٍلفى . اٍلوىلىدي  كىٰبىٍيىا الر بُ  يػىٍرٞبىيًِب  اػى ريٗب   يػىٍعلىمي؟ مىنٍ : قػيٍلتي  أًلىٌٓفً  كىبىكىٍيتي  صيٍمتي 
،  يػىٍرًجعي  فىالى  ىيوى  كىأىم ا ،ٍيوً إًلى  ذىاًىبه  أىانى  بػىٍعدي؟ أىريد هي  أىفٍ  أىٍقًدري  ىىلٍ  أىصيوـي؟ فىًلمىاذىا مىاتى

فىدىعىا  بٍػننا،امىعىهىا فػىوىلىدىًت  ٍضطىجىعى اكىدىخىلى إًلىيػٍهىا كى  ٍمرىأىتىوي،اكىعىز ل دىاكيدي بػىٍثشىبىعى . ًإِفى  
فى  لر بُ ا، كى "سيلىٍيمىافى " :٠ٍبىوي ا اثى ًمٍن  "يىًديًداي  " :٠ٍبىوي اكىدىعىا  ،لن يبًٌ اأىحىب وي، كىأىٍرسىلى بًيىًد انى

 .(ُ)«لر بًٌ اأىٍجًل 
كىأىحىب  اٍلمىًلكي » ّما شاخ:ـأنّو عبد األواثن ل نسبوا إىل سليمان  -

سيلىٍيمىافي ًنسىاءن غىرًيبىةن كىًثّبىةن مىعى بًٍنًت ًفٍرعىٍوفى: ميوآبًي اتو كىعىُمونًي اتو كىأىديكًمي اتو 
. ًمنى ػكىًصيديكنًي اتو كىًحثًٌ  ًم ال ًذينى قىاؿى عىنػٍهيمي الر ُب لًبىًِب ًإٍسرىائًيلى: ػػػػاأٍليمى  ي اتو

ًيليوفى قػيليوبىكيٍم كىرىاءى آ٥ًبىًتًهٍم.  ،تىٍدخيليوفى إًلىٍيًهمٍ  الى  كىىيٍم الى يىٍدخيليوفى إًلىٍيكيٍم، أًلىنػ هيٍم ٲبي
ًء اًبٍلمىحىب ًة. كىكىانىٍت لىوي  اًت،  فىاٍلتىصىقى سيلىٍيمىافي هًبىؤيالى سىٍبعي ًمئىةو ًمنى النًٌسىاًء الس يًٌدى

، فىأىمىالىٍت ًنسىاؤيهي قػىٍلبىوي. كىكىافى يف زىمىاًف شىٍيخيوخىًة سيلىٍيمىافى  ثي ًمئىةو ًمنى الس رىارًمًٌ كىثىالى
ًًو كىقىٍلًب ٍم يىكيٍن قػىٍلبيوي كىاًمالن مىعى ػأىف  ًنسىاءىهي أىمىٍلنى قػىٍلبىوي كىرىاءى آ٥ًبىةو أيٍخرىل، كىلى  الر بًٌ ًإ٥بى
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يديكنً  يًٌْبى، كىمىٍلكيوـى رًٍجًس ػدىاكيدى أىبًيًو. فىذىىىبى سيلىٍيمىافي كىرىاءى عىٍشتيورىثى ًإ٥بىىًة الصًٌ
، كىلى ػاٍلعىُمونً  اكيدى أىبًيػيًٌْبى. كىعىًملى سيلىٍيمىافي الش ر  يف عىيػٍِبًى الر بًٌ بىًع الر ب  ٛبىىامنا كىدى ًو. ٍم يػىتػٍ

جىاهى ػجىبىًل ال ًذم تي ػًحينىًئذو بػىُبى سيلىٍيمىافي ميٍرتػىفىعىةن ًلكىميوشى رًٍجًس اٍلميوآبًيًٌْبى عىلىى الٍ 
ا فػىعى ػػعىمُ  يػً ًس بىنػأيكريشىًليمى، كىًلميولىكى رًجٍ  ائًًو اٍلغىرًيبىاًت ػػجىًميًع ًنسى ػً لى لػػوفى. كىىىكىذى

ًتًهن . فػىغىًضبى الر ُب عىلىى سيلىٍيمىافى ػٍحنى آًللً ػكىيىٍذبى ي كين  ييوًقٍدفى ػػً الل وىات أًلىف  قػىٍلبىوي  ؛هى
ا اأٍلىمٍ ػػً اهي فػػًن، كىأىٍكصى ػوي مىر تػىيٍ ػػال ًذم تػىرىاءىل لى  ،مىاؿى عىًن الر بًٌ إًلىًو ًإٍسرىائًيلى   ال  أى  ،رً ػػي ىىذى

 ًمنٍ : ًلسيلىٍيمىافى  الر بُ  . فػىقىاؿى أىٍكصىى ًبًو الر بُ  اػمى  ٍحفىظٍ ػهىةن أيٍخرىل، فػىلىٍم يى ػعى آلً ػػيػىت بً 
، ذىًلكى  أىف   أىٍجلً   أيمىٌزًؽي  فىًإٌٓفً  هًبىا، أىٍكصىيػٍتيكى  ال ًٍب  كىفػىرىاًئًضيى  عىٍهًدم ٙبىٍفىظٍ  مٍ ػكىلى  ًعٍندىؾى

ٍزًيقنا عىٍنكى  اٍلمىٍملىكىةى  ، يف  ذىًلكى  أىفٍػعىلي  الى  ًإٌٓفً  ًإال  . لًعىٍبًدؾى  كىأيٍعًطيهىا ،ٛبى ًمكى  ًمنٍ  أىاي 
، دىاكيدى  أىٍجلً   اٍلمىٍملىكىةى  ًمٍنكى  أيمىٌزًؽي  الى  أىٌٓفً  عىلىى. أيمىزًٌقػيهىا ابًٍنكى  يىدً  ًمنٍ  بىلٍ  أىبًيكى

ا ًسٍبطنا أيٍعًطي بىلٍ  كيل هىا، ، كىاًحدن  ال ًٍب  أيكريشىًليمى  كىأًلىٍجلً  عىٍبًدم، دىاكيدى  أًلىٍجلً  اًلبًٍنكى
 .(ُ)«اػى اٍختػىٍرهتي 

ا فػىتىحى أىيُوبي فىاهي كىسىب  يػىٍومىوي، كىأىخىذى » :الـجيع أيّوب نسبوا إىل  - بػىٍعدى ىىذى
: لىيػٍتىوي ىىلىكى  : قىٍد  ل ًذما لل ٍيلي اكيًلٍدتي ًفيًو، كى  ل ًذما ٍليػىٍوـي اأىيُوبي يػىتىكىل مي فػىقىاؿى قىاؿى

. لًيىكيٍن ذىًلكى  ً ًبًو  ٍليػىٍوـي احيًبلى ًبرىجيلو منا. الى يػىٍعًبى ، كىالى ييٍشرًٍؽ عىلىٍيًو هللاي ظىالى  ًمٍن فػىٍوؽي
. لًيىٍمًلٍكوي ػنى  ـي اهىاره . لًتػىٍرعىٍبوي كىاًسفىاتي ٍلمىٍوتً اكىًظُل  لظ الى . لًيىحيل  عىلىٍيًو سىحىابه
ـً  لُدجىى،افػىٍلييٍمًسٍكوي  لل ٍيلي ا . أىم ا ذىًلكى لنػ هىارً ا يىٍدخيلىن   كىالى  لس نىًة،اكىالى يػىٍفرىٍح بػىٍْبى أىاي 

ًد  . لًيػىٍلعىٍنوي  لل ٍيلي ا. ىيوىذىا ذىًلكى لُشهيورً ايف عىدى لًيىكيٍن عىاًقرنا، الى ييٍسمىٍع ًفيًو ىيتىاؼه
ًعنيو  يقىاًظ  ٍلميٍستىًعُدكفى ا ٍليػىٍوـً االى تىًظًر نًٌْبً لتًٌ اإًلً كىالى  لُنورى ا. لًتيٍظًلٍم ٪بييوـي ًعشىائًًو. لًيػىنػٍ
 لش قىاكىةى اٍم يىٍسَبيً ػٍم يػيٍغًلٍق أىبٍػوىابى بىٍطًن أيمًٌي، كىلى ػأًلىن وي لى  لُصٍبًح،ايػىرى ىيديبى  كىالى يىكيٍن، 
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مىا خىرىٍجتي مً  لر ًحًم؟اٍم أىميٍت ًمنى ػمى لى ػعىٍن عىيػٍِبى . لً  أيٍسًلًم ٍم ػمى لى ػلً  ٍلبىٍطًن،انى ًعٍندى
،اًلمىاذىا أىعىانػىٍتًِب  لُركحى؟ا  آٍلفى احىٌب  أىٍرضىعى؟ أًلىٌٓفً قىٍد كيٍنتي  لُثًدمُ امى ػكىلً  لرُكىبي

 ل ًذينى ا أٍلىٍرًض،اٍمتي ميٍسَبىًٰبنا مىعى ميليوؾو كىميًشًّبم ػً ميٍضطىًجعنا سىاًكننا. ًحينىًئذو كيٍنتي ن
 ، بػيييوتػىهيٍم ًفض ةن، أىٍك   ٍلمىالًًئْبى ابػىنػىٍوا أىٍىرىامنا أًلىنٍػفيًسًهٍم، أىٍك مىعى ريؤىسىاءى ٥بىيٍم ذىىىبه

عىًن  ٍلمينىاًفقيوفى اٍم يػىرىٍكا نيورنا. ىينىاؾى يىكيُف ػكىًسٍقطو مىٍطميورو فػىلىٍم أىكيٍن، كىأىًجن ةو لى 
ًيحي  لش ٍغًب،ا يعنا، الى يىٍسمىعيوفى صىٍوتى  أٍلىٍسرىلا. عىبيوفى ٍلميتػٍ اكىىينىاؾى يىٍسَبى ًئُنوفى ٝبًى يىٍطمى
رً ا ، كى  ٍلكىًبّبي اكىمىا   لص ًغّبي ا. ٍلميسىخًٌ مى يػيٍعطىى ًلشىًقيٌو ػحير  ًمٍن سىيًًٌدًه. لً  ٍلعىٍبدي اىينىاؾى

، كىحىيىاةه ًلميٌرًم  ، كىٰبىٍفً  كىلىٍيسى  ٍلمىٍوتى ايػىنػٍتىًظريكفى  ل ًذينى ا لنػ ٍفًس؟انيوره ريكفى عىلىٍيًو ىيوى
تىًهجيوا،  ٍلمىٍسريكرًينى ا ٍلكينيوًز،اأىٍكثػىرى ًمنى  ديكفى قػىبػٍرنا!  ٍلفىرًًحْبى اًإُفى أىٍف يػىبػٍ مىا ٯبًى ًعٍندى

حىٍولىوي. أًلىن وي ًمٍثلى خيٍبزًم أيىٍيت أىنًيًِب،  هللاي ًلرىجيلو قىٍد خىًفيى عىلىٍيًو طىرًيقيوي، كىقىٍد سىي جى 
فىزًٍعتي ًمٍنوي جىاءى  ل ًذمافىأىاتىٓف، كى  ٍرتػىعىٍبتي ا ٍرتًعىاابن ا تػىٍنسىًكبي زىفٍػرىيت، أًلىٌٓفً  ٍلًميىاهً اكىًمٍثلى 

. لى   .(ُ)«زي لُرجٍ اأىٍسَبىًٍح، كىقىٍد جىاءى ٍم ػكىلى ٍم أىٍسكيٍن ػٍم أىٍطمىًئن  كىلى ػعىلىي 
نسبوا إىل رأوبني بن يعقوب أنّو اضطجع مع بلهة سّريّة أبيو، وأّن  -

كىحىدىثى ًإٍذ كىافى ًإٍسرىائًيلي سىاًكننا يف تًٍلكى اأٍلىٍرًض، أىف  » مسع بذلك:  يعقوب
عى ًإٍسرىائًيلي  ،كىاٍضطىجىعى  ،رىأيكبػىٍْبى ذىىىبى  كىكىافى بػىنيو يػىٍعقيوبى . مىعى بًٍلهىةى سيرًٌي ًة أىبًيًو، كى٠بًى

: بػىنيو لى ػػعىشى  يٍ ػثٍػنى ا ئىةى: رىأيكبىيػرى ، كىشػري يػىٍعقي ػػًبكٍ  ،ني ػٍ يػٍ ًكم ،وفي ػٍمعي ػً وبى  ،وذىاػكىيػىهي  ،كىالى
يىاًمْبي. كى  ،رىاًحيلى: ييوسيفي  بٍػنىااكىزىبيوليوفي. كى  ،كىيىس اكىري  جىارًيىًة رىاًحيلى:  ،بًٍلهىةى  بٍػنىااكىبػىنػٍ

ًء بػىنيو يػىٍعقيوبى  ،جىارًيىًة لىيػٍئىةى: جىادي  ،زًٍلفىةى  بٍػنىااتىاِف. كى كىنػىفٍ  ،دىافي   ل ًذينى ا ،كىأىًشّبي. ىىؤيالى
ـى  ،كيًلديكا لىوي  اًف أىرىا  .(ِ)«يف فىد 
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نسبوا إىل يهوذا بن يعقوب أنّو زىن بثامار كّنتو، وحبلت منو، وولدت  -
. كىكىافى ًعّبه ًبٍكري يػىهيوذىا ًشرًٌيرنا يف كىأىخىذى يػىهيوذىا زىٍكجىةن لًًعّبو » توأًما: مىاري ًبٍكرًًه ا٠ٍبيهىا اثى

فى: اٍدخيٍل عىلىى اٍمرىأىًة أىًخيكى كىتػىزىك ٍج  ، فىأىمىاتىوي الر ُب. فػىقىاؿى يػىهيوذىا أًليكانى عىيػٍِبًى الر بًٌ
في أىف  الن ٍسلى الى  . فػىعىًلمى أيكانى  يىكيوفي لىوي، فىكىافى ًإٍذ دىخىلى عىلىى هًبىا، كىأىًقٍم نىٍسالن أًلىًخيكى

اٍمرىأىًة أىًخيًو أىن وي أىٍفسىدى عىلىى اأٍلىٍرًض، ًلكىٍيالى يػيٍعًطيى نىٍسالن أًلىًخيًو. فػىقىبيحى يف عىيػٍِبًى 
 بػىٍيًت يف  الر بًٌ مىا فػىعىلىوي، فىأىمىاتىوي أىٍيضنا. فػىقىاؿى يػىهيوذىا لًثىامىارى كىن ًتًو: اقٍػعيًدم أىٍرمىلىةن 

: لىعىل وي ٲبىيوتي ىيوى أىٍيضنا كىأىخىوىٍيًو. فىمىضىٍت أىبًيًك حىٌب  يىٍكبػي  رى ًشيلىةي اٍبًِب. أًلىن وي قىاؿى
مىاري كىقػىعىدىٍت يف بػىٍيًت أىبًيهىا. كىلىم ا طىاؿى الز مىافي مىاتىًت ابٍػنىةي شيوعو اٍمرىأىةي يػىهيوذىا. مثي   اثى

ًمُي. ػً فىصىًعدى ًإُفى جيز اًز غىنىًمًو ًإُفى ت تػىعىز ل يػىهيوذىا ٍمنىةى، ىيوى كىًحّبىةي صىاًحبيوي اٍلعىُدالى
مىاري كىًقيلى ٥بىىا: ىيوىذىا ٞبىيوًؾ صىاًعده ًإُفى ت ٍمنىةى لًيىجيز  غىنىمىوي. فىخىلىعىٍت عىنػٍهىا ػً فىأيٍخربىٍت اثى

نىأًفى ال ًٍب عىلىى ثًيىابى تػىرىُمًلهىا، كىتػىغىط ٍت بًبػيٍرقيعو كى  تػىلىف فىٍت، كىجىلىسىٍت يف مىٍدخىًل عىيػٍ
بػي ٍمنىةى، أًلىنػ هى ػً طىرًيًق ت ٍم تػيٍعطى لىوي زىٍكجىةن. فػىنىظىرىىىا يػىهيوذىا ػرى كىًىيى لى ا رىأىٍت أىف  ًشيلىةى قىٍد كى

انىٍت قىٍد غىط ٍت كىٍجهىهىا. فىمىاؿى  :  كىحىًسبػىهىا زىانًيىةن، أًلىنػ هىا كى إًلىيػٍهىا عىلىى الط رًيًق كىقىاؿى
نػ تيوي.ػىىايت أىٍدخيٍل عىلىٍيًك. أًلىن وي لى  فػىقىالىٍت: مىاذىا تػيٍعًطيًِب ًلكىٍي تىٍدخيلى  ٍم يػىٍعلىٍم أىنػ هىا كى

: ًإٌٓفً أيٍرًسلي جىٍدمى ًمٍعزىل ًمنى اٍلغىنىًم. فػىقىالىٍت: ىىٍل تػيٍعًطيًِب رىٍىننا حىٌب   ؟ فػىقىاؿى  عىلىي 
: مىا الر ٍىني ال ًذم أيٍعًطيًك؟ فػىقىالىٍت: خىاتى  ميكى كىًعصىابػىتيكى كىعىصىاؾى ػتػيٍرًسلىوي؟ فػىقىاؿى

ًبلىٍت ًمٍنوي. مثي  قىامىٍت كىمىضىٍت كىخىلىعىٍت  . فىأىٍعطىاىىا كىدىخىلى عىلىيػٍهىا، فىحى ال ًٍب يف يىًدؾى
ًلهىا. فىأىٍرسىلى يػىهيوذىا جىٍدمى اٍلًمٍعزىل بًيىًد صىاًحًبًو عىنػٍهىا بػيٍرقػيعىهىا كىلىًبسىٍت ثًيىابى تػىرىمُ 

: أىٍينى  ٍدىىا. فىسىأىؿى أىٍىلى مىكىاهًنىا قىاًئالن ٍرأىًة، فػىلىٍم ٯبًى ًميًٌ لًيىٍأخيذى الر ٍىنى ًمٍن يىًد اٍلمى اٍلعىُدالى
نىأًفى عىلىى الط رًيًق؟ فػىقىاليو  ٍم تىكيٍن ىىهينىا زىانًيىةه. فػىرىجىعى ًإُفى ػا: لى الز انًيىةي ال ًٍب كىانىٍت يف عىيػٍ

: لى  ٍم تىكيٍن ىىهينىا زىانًيىةه. فػىقىاؿى ػٍم أىًجٍدىىا. كىأىٍىلي اٍلمىكىاًف أىٍيضنا قىاليوا: لى ػيػىهيوذىا كىقىاؿى
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ا ا١بٍى  ٍم ػٍدمى كىأىٍنتى لى يػىهيوذىا: لًتىٍأخيٍذ لًنػىٍفًسهىا، لًئىال  نىًصّبى ًإىىانىةن. ًإٌٓفً قىٍد أىٍرسىٍلتي ىىذى
 ، نػ تيكى مىاري كى ثىًة أىٍشهيرو، أيٍخرًبى يػىهيوذىا كىًقيلى لىوي: قىٍد زىنىٍت اثى ٍدىىا. كىلىم ا كىافى ٫بىٍوي ثىالى ٘بًى

. أىم ا ًىيى فػىلىم ا كىىىا ًىيى حيبػٍلىى أىٍيضنا ًمنى الزًٌْفى  . فػىقىاؿى يػىهيوذىا: أىٍخرًجيوىىا فػىتيٍحرىؽى
ًذًه لىوي أىانى حيبػٍلىى! كى أيٍخرًجىٍت  يهىا قىائًلىةن: ًمنى الر جيًل ال ًذم ىى قىالىٍت: أىٍرسىلىٍت ًإُفى ٞبًى

، ػحىقًٌٍق ًلمىًن ا٣بٍىاتى  : ًىيى أىبػىُر ًمِبًٌ ًذًه. فػىتىحىق قىهىا يػىهيوذىا كىقىاؿى مي كىاٍلًعصىابىةي كىاٍلعىصىا ىى
دىهًتىا ًإذىا يف ٍم أيٍعًطهىا ًلًشيلىةى اٍبًِب. ػأًلىٌٓفً لى  ا أىٍيضنا. كىيف كىٍقًت كالى فػىلىٍم يػىعيٍد يػىٍعرًفػيهى

 .(ُ)«بىٍطًنهىا تػىٍوأىمىافً 
كىجىرىل بػىٍعدى » نسبوا إىل أمنون بن داود أنّو اغتصب أختو اثمار نفسها: -

، فى  مىاري يلىةه ا٠ٍبيهىا اثى بػ هىا أىٍمنيوفي ٍبني ذىًلكى أىن وي كىافى أًلىٍبشىاليوـى ٍبًن دىاكيدى أيٍخته ٝبًى أىحى
مىارى أيٍخًتًو أًلىنػ هىا كىانىٍت عىٍذرىاءى، كىعىسيرى يف  دىاكيدى. كىأيٍحًصرى أىٍمنيوفي لًلُسٍقًم ًمٍن أىٍجًل اثى
دىابي ٍبني مًشٍعىى  ئنا. كىكىافى أًلىٍمنيوفى صىاًحبه ا٠ٍبيوي ييوانى عىيػٍِبىٍ أىٍمنيوفى أىٍف يػىٍفعىلى ٥بىىا شىيػٍ

ًلًك أىًخي دى  ا. فػىقىاؿى لىوي: ًلمىاذىا ايى اٍبنى اٍلمى دىابي رىجيالن حىًكيمنا ًجدًّ اكيدى. كىكىافى ييوانى
؟ أىمىا ٚبيٍربيٓف؟ فػىقىاؿى لىوي أىٍمنيوفي: ًإٌٓفً أيًحُب  ا ًمٍن صىبىاحو ًإُفى صىبىاحو أىٍنتى ضىًعيفه ىىكىذى

دى  مىارى أيٍختى أىٍبشىاليوـى أىًخي. فػىقىاؿى ييوانى : اٍضطىًجٍع عىلىى سىرًيرًؾى كىٛبىىارىٍض. كىًإذىا اثى ابي
مىارى أيٍخًٍب فػىتىٍأيتى كىتيٍطًعمىًِب خيبػٍزنا، كىتػىٍعمىلى أىمىاًمي  جىاءى أىبيوؾى لًيػىرىاؾى فػىقيٍل لىوي: دىٍع اثى

، فىجىاءى اٍلمىلً  ـى أًلىرىل فىآكيلى ًمٍن يىًدىىا. فىاٍضطىجىعى أىٍمنيوفي كىٛبىىارىضى كي لًيػىرىاهي. الط عىا
تػىٍْبً فىآكيلى ًمٍن  مىارى أيٍخًٍب فػىتىٍأيتى كىتىٍصنىعى أىمىاًمي كىٍعكى فػىقىاؿى أىٍمنيوفي لًٍلمىًلًك: دىٍع اثى
: اٍذىىيب ًإُفى بػىٍيًت أىٍمنيوفى أىًخيًك  مىارى ًإُفى اٍلبػىٍيًت قىاًئالن يىًدىىا. فىأىٍرسىلى دىاكيدي ًإُفى اثى

مىاري ًإُفى بػىٍيًت أىٍمنيوفى أىًخيهىا كىىيوى ميٍضطىًجعه. كىاٍعمىًلي لىوي طىعىامن  ا. فىذىىىبىٍت اثى
، كىأىخىذىًت  بػىزىًت اٍلكىٍعكى ًت اٍلعىًجْبى كىعىجىنىٍت كىعىًملىٍت كىٍعكنا أىمىامىوي كىخى كىأىخىذى
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ةى كىسىكىبىٍت أىمىامىوي، فىأىَبى أىٍف أيىٍكيلى. كىقىاؿى أىٍمنيوفي: أىٍخرًجيوا .   اٍلًمٍقالى كيل  ًإٍنسىافو عىِبًٌ
: ايت ي اًبلط عىاـً ًإُفى اٍلًمٍخدىًع فىآكيلى ػػً فىخىرىجى كيُل إًٍنسىافو عىٍنوي. مثي  قىاؿى أىٍمنيوفي لًثىامىارى

مىاري اٍلكىٍعكى ال ًذم عىًملىٍتوي كىأىتىٍت ًبًو أىٍمنيوفى أىخىاىىا ًإُفى  ًمٍن يىًدًؾ. فىأىخىذىٍت اثى
ااٍلًمٍخدىًع. كىقى   ،ًي اٍضطىًجًعي مىًعيػهىا: تػىعىالى ػكىقىاؿى لى  ،د مىٍت لىوي لًيىٍأكيلى، فىأىٍمسىكىهى

ا يف ًإٍسرىائًيلى.  ايى  أيٍخًٍب. فػىقىالىٍت لىوي: الى ايى أىًخي، الى تيًذل ًِب أًلىن وي الى يػيٍفعىلي ىىكىذى
ًذًه اٍلقىبىاحىةى. أىم ا أىانى  الى  فىأىٍينى أىٍذىىبي ًبعىارًم؟ كىأىم ا أىٍنتى فػىتىكيوفي كىوىاًحدو  ،تػىٍعمىٍل ىى

. فػىلىٍم يىشىٍأ أىٍف ػًمنى الُسفىهىاًء يف ًإٍسرىائًيلى! كىاآٍلفى كىلًًٌم اٍلمىًلكى أًلىن وي الى يى  ٍمنػىعيًِب ًمٍنكى
م  أىبٍػغىضىهىا أىٍمنيوفي ًبٍغضىةن ػا. ثي يىٍسمىعى ًلصىٍوهًتىا، بىٍل ٛبىىك نى ًمنػٍهىا كىقػىهىرىىىا كىاٍضطىجىعى مىعىهى 

ىىا كىانىٍت أىشىد  ًمنى اٍلمىحىب ًة ال ًٍب  ا، حىٌب  ًإف  اٍلًبٍغضىةى ال ًٍب أىبٍػغىضىهىا ًإاي  ةن ًجدًّ شىًديدى
ىىا. كىقىاؿى ٥بىىا أىٍمنيوفي: قيوًمي اٍنطىًلًقي. فػىقىالىٍت لىوي: الى  بػ هىا ًإاي  ا أىحى ! ىىذى الش ُر  سىبىبى

مى ىيوى أىٍعظىمي ًمنى اآٍلخىًر ال ًذم عىًمٍلتىوي يب. فػىلىٍم يىشىٍأ أىٍف يىٍسمىعى ٥بىىا، بىٍل  ًبطىٍرًدؾى ًإاي 
: اٍطريٍد ىىًذًه عىِبًٌ خىارًجنا مىوي ال ًذم كىافى ٱبىًٍدميوي كىقىاؿى كىأىٍقًفًل اٍلبىابى كىرىاءىىىا.  ،دىعىا غيالى

ارىل كين  يػىٍلبىٍسنى جيب اتو ًمٍثلى كىكىافى عىلىيػٍهىا ثػى  ًلًك اٍلعىذى ٍوبه ميلىو فه، أًلىف  بػىنىاًت اٍلمى
مىاري رىمىادنا  ،ىىًذًه. فىأىٍخرىجىهىا خىاًدميوي ًإُفى ا٣بٍىارًجً  كىأىقٍػفىلى اٍلبىابى كىرىاءىىىا. فىجىعىلىٍت اثى

م عىلىيػٍهىا، كىكىضىعىٍت يىدىىىا عىلىى رىٍأًسهىا عىلىى رىٍأًسهىا، كىمىز قىًت الثػ ٍوبى اٍلميلىو فى ال ذً 
كىكىانىٍت تىٍذىىبي صىارًخىةن. فػىقىاؿى ٥بىىا أىٍبشىاليوـي أىخيوىىا: ىىٍل كىافى أىٍمنيوفي أىخيوًؾ مىعىًك؟ 

ا اأٍلىٍمًر. . الى تىضىًعي قػىٍلبىًك عىلىى ىىذى فىأىقىامىٍت  فىاآٍلفى ايى أيٍخًٍب اٍسكيًٍب. أىخيوًؾ ىيوى
عى اٍلمىًلكي دىاكيدي ًٔبىًميًع ىىًذًه اثى  مىاري ميٍستػىٍوًحشىةن يف بػىٍيًت أىٍبشىاليوـى أىًخيهىا. كىلىم ا ٠بًى

ا. كىلى  لًٌٍم أىٍبشىاليوـي أىٍمنيوفى ًبشىرٌو كىالى ًٖبىٍّبو، أًلىف  أىٍبشىاليوـى أىبٍػغىضى ػاأٍليميوًر اٍغتىاظى ًجدًّ ٍم ييكى
مىارى أيٍختىوي أىٍمنيوفى ًمٍن أىٍجًل أىن    .(ُ)«وي أىذىؿ  اثى
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اغى ل، فػى ا جىرى مىًلكي ًبكيلًٌ مى اكيدي الٍ عى دى ٠بىً كى »كيف نسخة اثنية:   ًكٍن لى  ،ًضبى ًجدًّ
 .(ُ)«ري ًبكٍ الٍ  نيوي وى ابػٍ هي ، فػى ُبوي افى ٰبيً كى   ن وي وفى، أًلى ني مٍ ًنًو أى ي ةى ابٍ ذً ٍأ أى يىشى  مٍ ػلى 

عى دى كى »كيف نسخة اثلثة:   ظنا اظى غىيٍ اٍغتى ، فى ورً مي اأٍلي  هً ذً يًع ىى مىًلكي ًٔبىمً الٍ اكيدي ٠بًى
ا، كى شىدً  ُبوي كى   ، أًلىن وي ًنوً وفى ابٍ زًٍف نػىٍفسى أىٍمني ٰبيٍ  مٍ ػلى  ًكن وي لى يدن  .(ِ)«ريهي ًبكٍ  أًلىن وي  افى ٰبًي
 نسبوا إىل أبشالوم بن داود أنّو دخل إىل سرارّي أبيو، أمام بين إسرائيل: -
أىٍبشىاليوـي أًلىًخيتيوفىلى: أىٍعطيوا مىشيورىةن، مىاذىا نػىٍفعىلي؟ فػىقىاؿى أىًخيتيوفىلي أًلىٍبشىاليوـى: كىقىاؿى »

اٍدخيٍل ًإُفى سىرىارًمًٌ أىبًيكى الل وىايت تػىرىكىهين  ٢ًبًٍفًظ اٍلبػىٍيًت، فػىيىٍسمىعى كيُل ًإٍسرىائًيلى أىن كى 
، فػى  . فػىنىصىبيوا قىٍد ًصٍرتى مىٍكريكىنا ًمٍن أىبًيكى يًع ال ًذينى مىعىكى تػىتىشىد دى أىٍيًدم ٝبًى

يًع  ـى ٝبًى أًلىٍبشىاليوـى ا٣بٍىٍيمىةى عىلىى الس ٍطًح، كىدىخىلى أىٍبشىاليوـي ًإُفى سىرىارًمًٌ أىبًيًو أىمىا
ـً كىمىٍن يىٍسأىؿي ًإٍسرىائًيلى. كىكىانىٍت مىشيورىةي أىًخيتيوفىلى ال ًٍب كىافى ييًشّبي هًبىا يف تًٍلكى اأٍلى  اي 

يعنا ا كيُل مىشيورىًة أىًخيتيوفىلى عىلىى دىاكيدى كىعىلىى أىٍبشىاليوـى ٝبًى ـً هللًا. ىىكىذى  .(ّ)«ًبكىالى
 على ألفاظ الفحش كالفجور:  أيضنا، كاشتمل العهد القدٔف، 

ـى، عىرًٌٍؼ أيكريشىًليمى ًبرىجىاسىاهًتىا،  ٍبنى اقىائًلىةن: ايى  لر بًٌ اكىكىانىٍت ًإِفى  كىًلمىةي » آدى
ا قىاؿى  نػٍعىافى. أىبيوًؾ  لر بُ ا لس يًٌدي اكىقيٍل: ىىكىذى أًليكريشىًليمى: ٨بىٍرىجيًك كىمىٍوًلديًؾ ًمٍن أىٍرًض كى

ديًؾ يػىٍوـى كيًلٍدًت فػىلىٍم تػيٍقطىٍع سير تيًك، كىلى  ٍم تػيٍغسىًلي ػأىميورًم  كىأيُمًك ًحثًٌي ةه. أىم ا ًميالى
ًٍليحنا، كىلى ػلًلتػ نىُظًف، كىلى  ٍلمىاءً ابً  ٍم تىٍشفيٍق عىلىٍيًك عىٍْبه ػٍم تػيقىم ًطي تػىٍقًميطنا. لى ػٍم ٛبيىل ًحي ٛبى

ةن ًمٍن ىىًذهً  ًبكىرىاىىًة  ٢بٍىٍقلً اعىلىى كىٍجًو  طيرًٍحتً ًلَبىًؽ  لىًك، بىٍل  ؛لًتىٍصنىعى لىًك كىاًحدى
ًمًك، فػىقيٍلتي لىًك: ًبدىًمًك  ًلٍدًت.نػىٍفًسًك يػىٍوـى كي  فىمىرىٍرتي ًبًك كىرىأىيٍػتيًك مىديكسىةن ًبدى
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ًمًك ًعيًشي. جىعىٍلتيًك رىبٍػوىةن  نػىبىاًت الٍ   ،ًعيًشي، قػيٍلتي لىًك: ًبدى حىٍقًل، فػىرىبػىٍوًت ػكى
ًف. نى  بػيٍرًت، كىبػىلىٍغًت زًينىةى اأٍلىٍزايى ًؾ، كىنػىبىتى شىٍعريؾً ػكىكى نىةن  ،هىدى ثىٍدايى كىقىٍد كيٍنًت عيٍرايى

. فػىبىسىٍطتي ذىيًٍلي عىلىٍيكً   ،كىعىارًيىةن. فىمىرىٍرتي ًبًك كىرىأىيٍػتيًك، كىًإذىا زىمىنيًك زىمىني ا٢بٍيبًٌ
كىسىتػىٍرتي عىٍورىتىًك، كىحىلىٍفتي لىًك، كىدىخىٍلتي مىعىًك يف عىٍهدو، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب، 

تيًك اًبٍلمىاًء، كىغىسىٍلتي عىٍنًك ًدمىاءىًؾ، كىمىسىٍحتيًك اًبلز ٍيًت، ي. فىحىم مٍ ػػً فىًصٍرًت ل
ل يػٍتيًك  كىأىٍلبىٍستيًك ميطىر زىةن، كىنػىعىٍلتيًك اًبلُتخىًس، كىأىز ٍرتيًك اًبٍلكىت اًف، كىكىسىٍوتيًك بػىزًّا، كىحى

ٍيًك كىطىٍوقنا يف عيني  ، فػىوىضىٍعتي أىٍسوًرىةن يف يىدى ًقًك. كىكىضىٍعتي ًخزىامىةن يف أىٍنًفًك اًب٢بٍيًليًٌ
كىأىقٍػرىاطنا يف أيذينػىٍيًك كىاتىجى ٝبىىاؿو عىلىى رىٍأًسًك. فػىتىحىل ٍيًت اًبلذ ىىًب كىاٍلًفض ًة، كىلًبىاسيًك 

ا ، كىٝبىيٍلًت ًجدًّ ٍلًت الس ًميذى كىاٍلعىسىلى كىالز ٍيتى . كىأىكى ا،  اٍلكىت افي كىاٍلبػىُز كىاٍلميطىر زي ًجدًّ
فىصىليٍحًت ًلمىٍملىكىةو. كىخىرىجى لىًك اٍسمه يف اأٍليمىًم ١ًبىمىاًلًك، أًلىن وي كىافى كىاًمالن بًبػىهىاًئي 
ال ًذم جىعىٍلتيوي عىلىٍيًك، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. فىات كىٍلًت عىلىى ٝبىىاًلًك، كىزىنػىٍيًت عىلىى 

ًؾ عىلىى   كيلًٌ عىاًبرو فىكىافى لىوي. كىأىخىٍذًت ًمٍن ثًيىاًبًك كىصىنػىٍعًت ا٠بًًٍك، كىسىكىٍبًت زانى
كىأىخىٍذًت أىٍمًتعىةى  ٍم يىكيٍن.ػٍم أيىًٍت كىلى ػلًنػىٍفًسًك ميٍرتػىفىعىاتو ميوىش اةو، كىزىنػىٍيًت عىلىيػٍهىا. أىٍمره لى 

نػىٍفًسًك صيوىرى ذيكيورو كىزىنػىٍيًت زًينىًتًك ًمٍن ذىىىيب كىًمٍن ًفض ًٍب ال ًٍب أىٍعطىيػٍتيًك، كىصىنػىٍعًت لً 
هًبىا. كىأىخىٍذًت ثًيىابىًك اٍلميطىر زىةى كىغىط ٍيًتهىا هًبىا، كىكىضىٍعًت أىمىامىهىا زىٍيًٍب كىٖبىيورًم. كىخيٍبزًم 

اًئحىةى ال ًذم أىٍعطىيػٍتيًك، الس ًميذى كىالز ٍيتى كىاٍلعىسىلى ال ًذم أىٍطعىٍمتيًك، كىضىٍعًتهىا أىمىامىهىا رى 
ا كىافى، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. أىخىٍذًت بىًنيًك كىبػىنىاًتًك ال ًذينى كىلىٍدهًتًٍم ِف،  سيريكرو. كىىىكىذى

ًؾ أىن ًك ذىٕبىًٍت بىًِب  كىجىعىٍلًتًهٍم ٯبىيوزيكفى يف ػكىذىٕبىًٍتًهٍم لى  هىا طىعىامنا. أىىيوى قىًليله ًمٍن زانى
ًؾ لى هىا؟ كىيف ػالن اًر لى  نىةن ػ كيلًٌ رىجىاسىاًتًك كىزانى ـى ًصبىاًؾ، ًإٍذ كيٍنًت عيٍرايى ٍم تىٍذكيرًم أىاي 
ًمًك. كىكىافى بػىٍعدى كيلًٌ شىٌرًًؾ. كىٍيله، كىٍيله لىًك! يػىقيوؿي  ،كىعىارًيىةن  كىكيٍنًت مىديكسىةن ًبدى

 . الس يًٌدي الر ُب، أىن ًك بػىنػىٍيًت لًنػىٍفًسًك قػيب ةن كىصىنػىٍعًت لًنػىٍفًسًك ميٍرتػىفىعىةن يف كيلًٌ شىارًعو
ٍسًت ٝبىىالىًك، كىفػىر ٍجًت رًٍجلىٍيًك ًلكيلًٌ عىاًبرو يف رىٍأًس كيلًٌ طىرًيقو بػىنػىٍيًت ميٍرتػىفىعىتىًك كىرىج  
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ًؾ  ًظ الل ٍحًم، كىزًٍدًت يف زانى ًؾ. كىزىنػىٍيًت مىعى ًجّبىاًنًك بىًِب ًمٍصرى اٍلًغالى كىأىٍكثػىٍرًت زانى
ا قىٍد مىدىٍدتي يىًدم عىلىٍيًك، كىمىنػىٍعتي عىٍنًك فىرًيضىتىًك، كىأىٍسلىمٍ  غىاظىًٍب. فػىهىأىنىذى تيًك إًلً

يًنيًٌْبى، الل وىايت ٱبىٍجىٍلنى ًمٍن طىرًيًقًك الر ًذيلىًة. كىزىنػىٍيًت ًفلىٍسطً ًلمىرىاـً ميٍبًغضىاًتًك، بػىنىاًت الٍ 
ًؾ يف  ثػ ٍرًت زانى ، ًإٍذ كيٍنًت َفٍى تىٍشبىًعي فػىزىنػىٍيًت هًبًٍم، كىَفٍى تىٍشبىًعي أىٍيضنا. كىكى مىعى بىًِب أىُشورى

نػٍعىافى  انً  أىٍرًض كى ٍلدى ا أىٍيضنا َفٍى تىٍشبىًعي.ػًإُفى أىٍرًض اٍلكى مىا أىٍمرىضى قػىٍلبىًك،  يًٌْبى، كىهًبىذى
ا ًفٍعلى اٍمرىأىةو زىانًيىةو سىًليطىةو، بًًبنىاًئًك قػيبػ تىًك يف  يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب، ًإٍذ فػىعىٍلًت كيل  ىىذى

، كىصيٍنًعًك ميٍرتػىفىعىتى  . كىلى رىٍأًس كيلًٌ طىرًيقو ٍم تىكيوٓف كىزىانًيىةو، بىٍل ٧بيٍتػىقىرةن ػًك يف كيلًٌ شىارًعو
اأٍليٍجرىةى. أىيػ تػيهىا الز ٍكجىةي اٍلفىاًسقىةي، أتىٍخيذي أىٍجنىًبيًٌْبى مىكىافى زىٍكًجهىا. ًلكيلًٌ الز كىآف يػيٍعطيوفى 

بًٌيًك ىىدى  ٍيًتًهٍم لًيىٍأتيوًؾ ًمٍن كيلًٌ ىىًدي ةن، أىم ا أىٍنًت فػىقىٍد أىٍعطىٍيًت كيل  ٧بًي ًؾ، كىرىشى اايى
ًؾ، ًإٍذ لى  جىاًنبو لًلزًٌْفى  ٍم يػيٍزفى كىرىاءىًؾ، ػًبًك. كىصىارى ًفيًك عىٍكسي عىادىًة النًٌسىاًء يف زانى

ةي بىٍل أىٍنًت تػيٍعًطْبى أيٍجرىةن كىالى أيٍجرىةى تػيٍعطىى لىًك، فىًصٍرًت اًبٍلعىٍكًس. فىًلذىًلكى ايى زىانًيى 
ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ًمٍن أىٍجًل أىن وي قىٍد أيٍنًفقى ٫بيىاسيًك  : ىىكىذى ـى الر بًٌ ا٠ٍبىًعي كىالى
ًؾ ٗبيًحبًٌيًك كىًبكيلًٌ أىٍصنىاـً رىجىاسىاًتًك، كىًلًدمىاًء بىًنيًك ال ًذينى  كىاٍنكىشىفىٍت عىٍورىتيًك ًبزانى

ٍلًتًهٍم ٥بىىا، ًلذىًلكى ىىأىنى  ٍذًت ٥بىيٍم، كىكيل  ال ًذينى بىذى بًٌيًك ال ًذينى لىذى يعى ٧بًي ا أىٍٝبىعي ٝبًى ذى
أىٍحبػىٍبًتًهٍم مىعى كيلًٌ ال ًذينى أىبٍػغىٍضًتًهٍم، فىأىٍٝبىعيهيٍم عىلىٍيًك ًمٍن حىٍوًلًك، كىأىٍكًشفي عىٍورىتىًك 

، ٥بىيٍم لًيػىٍنظيريكا كيل  عىٍورىًتًك. كىأىٍحكيمي عىلىٍيًك أىٍحكىا ـى اٍلفىاًسقىاًت الس اًفكىاًت الد ـً
ـى الس ٍخًط كىاٍلغىيػٍرىًة. كىأيسىلًٌميًك لًيىًدًىٍم فػىيػىٍهًدميوفى قػيبػ تىًك كىيػيهىدًٌميوفى  كىأىٍجعىليًك دى

نى  أيىٍخيذيكفى أىدىكىاًت زًينىًتًك، كىيػىتػٍريكيونىًك عيٍرايى ةن ميٍرتػىفىعىاًتًك، كىيػىٍنزًعيوفى عىٍنًك ثًيىابىًك، كى
كىيػىٍقطىعيونىًك ًبسيييوًفًهٍم،  ٢بًٍجىارىةً كىييٍصًعديكفى عىلىٍيًك ٝبىىاعىةن، كىيػىٍرٝبييونىًك ابً  .كىعىارًيىةن 

ـى عيييوًف ًنسىاءو كىًثّبىةو. كىأىكيُفًك  لن اًر،كىٰبيٍرًقيوفى بػيييوتىًك ابً  ا كىٯبيٍريكفى عىلىٍيًك أىٍحكىامنا قيد 
،اعىًن  بػىٍعدي. كىأيًحُل غىضىيب ًبًك فػىتػىٍنصىًرؼي غىيػٍرىيت عىٍنًك،  ٍجرىةن تػيٍعًطْبى أي  كىأىٍيضنا الى  لٌزانى

ٍطًتًِب ػفىأىٍسكيني كىالى أىٍغضىبي بػىٍعدي. ًمٍن أىٍجًل أىن ًك لى  ـى ًصبىاًؾ، بىٍل أىٍسخى ٍم تىٍذكيرًم أىاي 
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ا أىٍيضنا أىٍجًلبي طىرًيقىًك عىلىى رىأٍ  ًذًه، فػىهىأىنىذى فىالى  لر ُب،ا لس يًٌدي ا قيوؿي ًسًك، يػى يف كيلًٌ ىى
ًذًه   .(ُ)«فػىٍوؽى رىجىاسىاًتًك كيلًٌهىا لر ًذيلىةى اتػىٍفعىًلْبى ىى

 كاشتمل العهد القدٔف، على تصويرات إابحٌية خليعة فاجرة: 
ًف ابٍػنػىتىا أيـوٌ » ـى، كىافى اٍمرىأىاتى : ايى اٍبنى آدى ـي الر بًٌ قىاًئالن ةو،  كىكىافى ًإِفى  كىالى كىاًحدى

. فً ػكىزىنػىتىا بً  مىا زىنػىتىا. ىينىاؾى ديٍغًدغىٍت ثيًديُػهيمىا، كىىينىاؾى تػىزىٍغزىغىٍت تػىرىاًئبي ػي ًصبىاىي ػًمٍصرى
انػىتىا ِف، كىكىلىدىاتى بىًنْبى  عيٍذرىهًتًمىا. كىا٠ٍبيهيمىا: أيىيولىةي اٍلكىًبّبىةي، كىأيىيولًيبىةي أيٍختػيهىا. كىكى

. كىا٠ٍبى  اٮبيىا: الس اًمرىةي أيىيولىةي، كىأيكريشىًليمي أيىيولًيبىةي. كىزىنىٍت أيىيولىةي ًمٍن ٙبىًٍٍب كىبػىنىاتو
ةن كىًشحىننا، كيُلهيٍم شيب افي  ًبًسْبى اأٍلى٠ٍبىا٪ٍبيوٓف  كيالى بًٌيهىا، أىُشورى اأٍلىٍبطىاؿى الال  كىعىًشقىٍت ٧بًي

فػىعىٍت ٥بىيٍم عيٍقرىىىا ًلميٍختىارًم بىًِب أىُشورى كيلًًٌهٍم، شىٍهوىةو، فػيٍرسىافه رىاًكبيوفى ا٣بٍىٍيلى.  فىدى
ىىا ًمٍن ًمٍصرى أىٍيضنا،  كىتػىنىج سىٍت ًبكيلًٌ مىٍن عىًشقىتػٍهيٍم ًبكيلًٌ أىٍصنىاًمًهٍم. كىَفٍى تػىتػٍريٍؾ زانى

ىيٍم. ًلذىًلكى أًلىنػ هيٍم ضىاجىعيوىىا يف ًصبىاىىا، كىزىٍغزىغيوا تػىرىاًئبى ًعٍذرىهًتىا كىسىكىبي  وا عىلىيػٍهىا زانى
سىل ٍمتػيهىا لًيىًد عيش اًقهىا، لًيىًد بىًِب أىُشورى ال ًذينى عىًشقىتػٍهيٍم. ىيٍم كىشىفيوا عىٍورىتػىهىا. أىخىذيكا 

منا. بىًنيهىا كىبػىنىاهًتىا، كىذىٕبىيوىىا اًبلس ٍيًف، فىصىارىٍت ًعبػٍرىةن لًلنًٌسىاًء. كىأىٍجرىٍكا عىلىيػٍهىا حيكٍ 
ىىا أىٍكثػىرى  فػىلىم ا رىأىٍت أيٍختػيهىا أيىيولًيبىةي ذىًلكى أىٍفسىدىٍت يف ًعٍشًقهىا أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا، كىيف زانى

،  ًمٍن ًزْفى  ًبًسْبى أىٍفخىرى لًبىاسو حىنى اأٍلىٍبطىاؿى الال  ةى كىالشًٌ أيٍخًتهىا. عىًشقىٍت بىًِب أىُشورى اٍلويالى
ٍيلى كيُلهيٍم شيب افي شىٍهوىةو. فػىرىأىٍيتي أىنػ هىا قىٍد تػىنىج سىٍت، كىًلًكٍلتػىٍيًهمىا فػيٍرسىاانن رىاًكًبْبى ا٣بٍى 

ىىا. كىلىم ا نىظىرىٍت ًإُفى رًجىاؿو ميصىو رًينى عىلىى ا٢بٍىاًئًط، صيوىري  طىرًيقه كىاًحدىةه. كىزىادىٍت زانى
انًيًٌْبى ميصىو رىةو ٗبيٍغرىةو، مينىط ًقْبى  ٍلدى ٗبىنىاًطقى عىلىى أىٍحقىائًًهٍم، عىمىائًميهيٍم مىٍسديكلىةه عىلىى  اٍلكى

انًيًٌْبى أىٍرضي  ٍلدى ًبلى اٍلكى ريؤيكًسًهٍم. كيُلهيٍم يف اٍلمىٍنظىًر ريؤىسىاءي مىرٍكىبىاتو ًشٍبوي بىًِب ابى
ىيٍم، كىأىٍرسىلىٍت إًلى  نػىيػٍهىا ًإاي  ًدًىٍم، عىًشقىتػٍهيٍم ًعٍندى لىٍمًح عىيػٍ ٍيًهٍم ريسيالن ًإُفى أىٍرًض ًميالى

                                                           
 . ّْ-ُ، اآلايت ُٔ( سفر حزقياؿ، الفصل ُ)
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ىيٍم، فػىتػىنىج سىٍت هًبًٍم،  ًبلى يف مىٍضجىًع ا٢بٍيبًٌ كى٪بى سيوىىا ًبزانى ىىا بػىنيو ابى انًيًٌْبى. فىأىاتى ٍلدى اٍلكى
ىىا كىكىشىفىٍت عىٍورىتػىهىا، فىجىفىتػٍهىا نػىٍفًسي، كىمىا جىفىٍت  كجىفىتػٍهيٍم نػىٍفسيهىا. كىكىشىفىٍت زانى

. نػىٍفًسي أي  ـى ًصبىاىىا ال ًٍب ًفيهىا زىنىٍت أبًىٍرًض ًمٍصرى ىىا ًبذًٍكرًىىا أىاي  ٍختػىهىا. كىأىٍكثػىرىٍت زانى
ميهيٍم كىلىٍحًم ا٢بٍىًمًّب كىمىًنيُػهيٍم كىمىًِبًٌ ا٣بٍىٍيًل. كىافٍػتػىقىٍدًت  كىعىًشقىٍت مىٍعشيوًقيًهًم ال ًذينى ٢بٍى

يًٌْبى تػىرىائًبىًك أًلىٍجًل ثىٍدًم ًصبىاًؾ. أًلىٍجًل ذىًلكى ايى رىًذيلىةى ًصبىاًؾ ًبزىٍغزىغىًة اٍلًمٍصرً 
ا أيىىيًٌجي عىلىٍيًك عيش اقىًك ال ًذينى جىفىتػٍهيٍم  ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ىىأىنىذى أيىيولًيبىةي، ىىكىذى

ًبلى كىكيل  اٍلكىٍلدى  انًيًٌْبى، فػىقيودى كىشيوعى نػىٍفسيًك، كىآيت هًبًٍم عىلىٍيًك ًمٍن كيلًٌ ًجهىةو: بىًِب ابى
ةه كىًشحىنه كيُلهيٍم ريؤىسىاءي مىرٍكىبىاتو  ، شيب افي شىٍهوىةو، كيالى كىقيوعى، كىمىعىهيٍم كيُل بىًِب أىُشورى
 ، تو كىشيهىرىاءي. كيُلهيٍم رىاًكبيوفى ا٣بٍىٍيلى. فػىيىٍأتيوفى عىلىٍيًك أبًىٍسًلحىةو مىرٍكىبىاتو كىعىجىالى

شيعيوبو ييًقيميوفى عىلىٍيًك التُػٍرسى كىاٍلًمجىن  كىا٣بٍيوذىةى ًمٍن حىٍوًلًك، كىأيسىلًٌمي ٥بىيمي كىًٔبىمىاعىًة 
اًمًهٍم.ػالٍ  فػىيػيعىاًمليونىًك  ،ي عىلىٍيكً ػً كىأىٍجعىلي غىيػٍرىت حيٍكمى فػىيىٍحكيميوفى عىلىٍيًك أبًىٍحكى

اًبلس خىًط. يػىٍقطىعيوفى أىنٍػفىًك كىأيذينػىٍيًك، كىبىًقيػ تيًك تىٍسقيطي اًبلس ٍيًف. أيىٍخيذيكفى بىًنيًك 
أيىٍخيذيكفى أىدىكىاًت زًينىًتًك.  كىبػىنىاًتًك، كىتػيؤٍكىلي بىًقيػ تيًك اًبلن اًر. كىيػىٍنزًعيوفى عىٍنًك ثًيىابىًك، كى

نػىٍيًك إًلىٍيًهمٍ  ،تىًك عىٍنكً كىأيبىطًٌلي رىًذيلى  ، فىالى تػىٍرفىًعْبى عىيػٍ ًؾ ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى كىالى  ،كىزانى
ا أيسىلًٌميًك لًيىًد ال ًذينى  ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ىىأىنىذى تىٍذكيرًينى ًمٍصرى بػىٍعدي. أًلىن وي ىىكىذى

أيىٍخيذيكفى كيل  أىبٍػغىٍضًتًهٍم، لًيىًد ال ًذينى جىفىتػٍهيٍم نػىٍفسيًك. فػى  يػيعىاًمليونىًك اًبٍلبػيٍغضىاًء كى
ًؾ. أىفٍػعىلي  ًؾ كىرىًذيلىتيًك كىزانى نىةن كىعىارًيىةن، فػىتػىٍنكىًشفي عىٍورىةي زانى تػىعىًبًك، كىيػىتػٍريكيونىًك عيٍرايى

ا أًلىن ًك زىنػىٍيًت كىرىاءى اأٍليمىًم، أًلىن ًك تػىنىج ٍسًت أبًىٍصنىاًمًهٍم. يف   طىرًيًق أيٍخًتًك ًبًك ىىذى
ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: إًن ًك تىٍشرىًبْبى كىٍأسى أيٍخًتًك  سىلىٍكًت فىأىٍدفىعي كىٍأسىهىا لًيىًدًؾ. ىىكىذى
  ، ٍتىًلًئْبى سيٍكرنا كىحيٍزانن اٍلعىًميقىةى اٍلكىًبّبىةى. تىكيوًنْبى لًلض ًحًك كىًلاًلٍسًتٍهزىاًء. تىسىعي كىًثّبنا. ٛبى

ينػىهىا كىتػىٍقضىًمْبى كىٍأسى  ٍتىصًٌ الت حىُّبً كىا٣بٍىرىاًب، كىٍأسى أيٍخًتًك الس اًمرىًة. فػىتىٍشرىبًينػىهىا كىٛبى
ا قىاؿى  ، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. ًلذىًلكى ىىكىذى شيقىفىهىا كى٘بىٍتػىثًٌْبى ثىٍديػىٍيًك، أًلىٌٓفً تىكىل ٍمتي
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نىًسيًتًِب كىطىرىٍحًتًِب كىرىاءى ظىٍهرًًؾ، فػىتىٍحًمًلي أىٍيضنا  الس يًٌدي الر ُب: ًمٍن أىٍجًل أىن كً 
ًؾ. ـى، أىٙبىٍكيمي عىلىى أيىيولىةى كىأيىيولًيبىةى؟ بىٍل  رىًذيلىتىًك كىزانى كىقىاؿى الر ُب ِف: ايى اٍبنى آدى

ـه  ، كىزىنػىتىا أبًىٍصنىاًمًهمىا كىأىٍيضنا أىٍخربٮبيىا ًبرىجىاسىاهًتًمىا، أًلىنػ هيمىا قىٍد زىنػىتىا كىيف أىٍيًديًهمىا دى
ا: ٪بى سىتىا  ىيٍم ِف الن ارى أىٍكالن ٥بىىا. كىفػىعىلىتىا أىٍيضنا يب ىىذى أىجىازىاتى بىًنيًهمىا ال ًذينى كىلىدىاتى

ا ، أىتػىتىا يف مىٍقًدًسي يف ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىدىن سىتىا سيبيويت. كىلىم ا ذىٕبىىتىا بىًنيًهمىا أًلىٍصنىاًمًهمى
ٍلتيمىا  ا فػىعىلىتىا يف كىٍسًط بػىٍيًٍب. بىٍل أىٍرسى سىاهي. فػىهيوىذىا ىىكىذى ذىًلكى اٍليػىٍوـً ًإُفى مىٍقًدًسي لًتػينىجًٌ

كا. ىيمي ال ًذينى ءي ًإُفى رًجىاؿو آًتْبى ًمٍن بىًعيدو. ال ًذينى أيٍرًسلى إًلىٍيًهٍم رىسيوؿه فػىهيوىذىا جىا
، كىجىلىٍسًت عىلىى سىرًيرو أًلىٍجًلًهًم اٍستىحٍ  نػىٍيًك كىٙبىىل ٍيًت اًب٢بٍيًليًٌ مىٍمًت كىكىح ٍلًت عىيػٍ

ةه مينىض ضىةه، كىكىضىٍعًت عىلىيػٍهىا ٖبىيورًم كىزىٍيًٍب. كىصىٍوتي ٝبيٍهيورو  فىاًخرو أىمىامىوي مىاًئدى
كىارىل ًمنى اٍلبػىرًٌي ًة، ال ًذينى جىعىليوا ميتػىرىفًًٌهْبى مىعىهىا، مىعى أيانىسو ًمٍن رىعىاًع ا٣بٍىٍلًق. أييتى ًبسى 

جى ٝبىىاؿو عىلىى ريؤيكًسًهمىا. فػىقيٍلتي عىًن اٍلبىالًيىًة يف الزًٌْفى  : اآٍلفى أىٍسوًرىةن عىلىى أىٍيًديًهمىا كىاتى
. فىدىخىليوا عىلىيػٍهىا كىمىا ييٍدخىلي عىلىى اٍمرىأىةو زىانًيىةو.  يػىٍزنيوفى ًزْفن  ا دىخىليوا مىعىهىا كىًىيى ىىكىذى

دًٌيقيوفى ىيٍم ٰبىٍكيميوفى  . كىالٌرًجىاؿي الصًٌ ٍرأىتػىٍْبً الز انًيػىتػىٍْبً عىلىى أيىيولىةى كىعىلىى أيىيولًيبىةى اٍلمى
ـه. أًلىن وي  ، أًلىنػ هيمىا زىانًيػىتىاًف كىيف أىٍيًديًهمىا دى عىلىٍيًهمىا حيٍكمى زىانًيىةو كىحيٍكمى سىف اكىًة الد ـً

ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ًإٌٓفً أيٍصًعدي عىلىٍيًهمىا ٝبىىاعىةن كىأيسىلًٌميهيمىا لًٍلجىٍوًر كىالنػ ٍهًب.ىىكى   ذى
كىتػىٍرٝبييهيمىا ا١بٍىمىاعىةي اًب٢بًٍجىارىًة، كىيػيقىطًٌعيونػىهيمىا ًبسيييوًفًهٍم، كىيىٍذٕبىيوفى أىبٍػنىاءىٮبيىا كىبػىنىاهًتًمىا، 

 ،ًميعي النًٌسىاءً ػهيمىا اًبلن اًر. فىأيبىطًٌلي الر ًذيلىةى ًمنى اأٍلىٍرًض، فػىتػىتىأىد بي جى كىٰبيٍرًقيوفى بػيييوتػى 
ًف خى ػا، فػىتىٍحمً ػا رىًذيلىتىكيمى ػريُدكفى عىلىٍيكيمى ػػا. كىيى ػلى رىًذيلىًتكيمى ػػػػػنى ًمثٍ ػػػيػىٍفعىلٍ  كىالى  ا ػػى ايػطى ػالى

 . (ُ)« الس يًٌدي الر بُ أىٍصنىاًمكيمىا، كىتػىٍعلىمىاًف أىٌٓفً أىانى 
على شعر غزؿ ماجن، يف  - فوؽ ذلك كٌلو -كاشتمل العهد القدٔف 
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 : (ُ)(نشيد األنشاد)سفر كامل، ىو 
ًت فىًمًو، أًلىف  حيب كى أىطٍيىبي : ًلسيلىٍيمىافى  ل ًذما أٍلىٍنشىادً انىًشيدي » لًيػيقىبًٌٍلًِب ًبقيٍبالى

بػ ٍتكى  ٠ٍبيكى ا. لط يًٌبىةً ا. ًلرىاًئحىًة أىٍدىىاًنكى ٣بٍىٍمرً اًمنى  ، ًلذىًلكى أىحى ارىلاديٍىنه ميٍهرىاؽه . ٍلعىذى
. أىٍدخىلىًِب  الًًو. نػىبػٍ  ٍلمىًلكي ااٍجذيٍبًِب كىرىاءىؾى فػىنىٍجرًمى . نىٍذكيري  تىًهجي ًإُفى ًحجى كىنػىٍفرىحي ًبكى

يلىةه ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى،  ٰبيً  ٢بٍىقًٌ . ابً ٣بٍىٍمرً احيب كى أىٍكثػىرى ًمنى  . أىانى سىٍودىاءي كىٝبًى ُبونىكى
، كىشيقىًق سيلىٍيمىافى. الى تػىٍنظيٍرفى ًإِفى  ًلكىٍوٓف سىٍودىاءى، أًلىف   ارى قىٍد  لش ٍمسى اكىًخيىاـً ًقيدى

طيورىةى  فػىلىٍم أىٍنطيٍرهي.  ًميأىم ا كىرٍ . ٍلكيريكـً الىو حىٍتًِب. بػىنيو أيمًٌي غىًضبيوا عىلىي . جىعىليوٓف انى
ُبوي نػىٍفًسي، أىٍينى تػىٍرعىى، أىٍينى تػيٍرًبضي ًعٍندى  . ًلمىاذىا أىانى أىكيوفي  لظ ًهّبىةً اأىٍخربٍٓف ايى مىٍن ٙبًي

؟  ٍخريًجيافى  لنًٌسىاًء،ابػىٍْبى  ١بٍىًميلىةي اًإٍف َفٍى تػىٍعًريف أىيػ تػيهىا  كىميقىنػ عىةو ًعٍندى قيٍطعىاًف أىٍصحىاًبكى
ًر  اءىًؾ ًعٍندى مىسىاًكًن  ٍرعىيٍ اكى  ٍلغىنىًم،اعىلىى آاثى ًبيبىًٍب  .لُرعىاةً اًجدى لىقىٍد شىبػ ٍهتيًك ايى حى

ًئدى! نىٍصنىعي لىًك  ، كىعينػيقىًك بًقىالى ٍيًك ًبسيميوطو ًبفىرىسو يف مىرٍكىبىاًت ًفٍرعىٍوفى. مىا أىٍٝبىلى خىد 
ًسلى ًمٍن ذىىىبو مىعى ٝبيى  ـى سىالى رًًديًِب  ٍلمىًلكي اافو ًمٍن ًفض ةو. مىا دىا يف ٦بىًٍلًسًو أىفىاحى انى

. طىاقىةي فىاًغيىةو حىًبييب ِف يف كيريكـً  ٍلميرًٌ ارىاًئحىتىوي. صير ةي  حىًبييب ِف. بػىٍْبى ثىٍديىي  يىًبيتي
ًبيبىًٍب، ىىا أىٍنًت ٝبىً  يلىةه ايى حى . ىىا أىٍنًت ٝبًى نىاًؾ ٞبىىامىتىاًف.عىٍْبً جىٍدمو ىىا أىٍنتى  يلىةه. عىيػٍ

. أىانى  ، كىرىكىاًفديانى سىٍركه . جىوىائًزي بػىٍيًتنىا أىٍرزه ، كىسىرًيريانى أىٍخضىري يله ايى حىًبييب كىحيٍلوه ٝبًى
ًبيبىًٍب بػىٍْبى   لش ٍوؾً ابػىٍْبى  لس ٍوسىنىةً ا. كى أٍلىٍكًديىةً انػىٍرًجسي شىاريكفى، سىٍوسىنىةي   كىذىًلكى حى

 ٍشتػىهىٍيتي ا. ٙبىٍتى ًظلًًٌو ٍلبىًنْبى اكىذىًلكى حىًبييب بػىٍْبى   ٍلوىٍعرً ابػىٍْبى شىجىًر  لتُػف احً اكى  .ٍلبػىنىاتً ا
، كىٜبىىرىتيوي حيٍلوىةه ٢ًبىٍلًقي. أىٍدخىلىًِب ًإُفى بػىٍيًت  كىعىلىميوي فػىٍوًقي ٧بىىب ةه.  ٣بٍىٍمًر،اأىٍف أىٍجًلسى

فىًإٌٓفً مىرًيضىةه حيبًّا. مًشىاليوي ٙبىٍتى رىٍأًسي  لتُػف اًح،. أىٍنًعشيوٓف ابً لز بًيبً اأىٍسًنديكٓف أبًىقٍػرىاًص 
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى ابً  ًينيوي تػيعىانًقيًِب. أيحى ًئًل  لظًٌبىاءً كىٲبى أبًىايى أىال  تػييػىقًٌٍظنى  ٢بٍيقيوًؿ،اكى
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قىاًفزنا  ١ٍبًبىاًؿ،اءى. صىٍوتي حىًبييب. ىيوىذىا آتو طىاًفرنا عىلىى حىٌب  يىشىا ٢بٍىًبيبى اكىالى تػينػىبًٌٍهنى 
ؿً اعىلىى  ًئلً اأىٍك ًبغيٍفًر  لظ يٍبً . حىًبييب ىيوى شىًبيوه ابً لتًٌالى اًئًطنىا، أٍلىايى . ىيوىذىا كىاًقفه كىرىاءى حى

كىقىاؿى ِف: قيوًمي  ،حىًبييب . أىجىابى لش بىابًيكً ايػيوىٍصًوصي ًمنى  ٍلكيوىل،ايػىتىطىل عي ًمنى 
يلىًٍب كىتػىعىاِفىٍ. أًلىف   ايى  ٝبًى ًبيبىًٍب، ايى تىاءى احى .  ٍلمىطىرى اقىٍد مىضىى، كى  لشًٌ  لُزىيوري امىر  كىزىاؿى

عى يف أىٍرًضنىا.  ٍليىمىامىةً اكىصىٍوتي  ٍلقىٍضًب،ا. بػىلىغى أىكىافي أٍلىٍرضً اظىهىرىٍت يف   لتًٌينىةي ا٠بًي
يلىًٍب  ٍلكيريكـً اًفج هىا، كىقػيعىاؿي  أىٍخرىجىتٍ  ًبيبىًٍب، ايى ٝبًى تػىهىا. قيوًمي ايى حى تيًفيحي رىاًئحى

ًعيًِب  ٍلمىعىاًقًل،ايف ًسٍَبً  لص ٍخًر،اكىتػىعىاِفىٍ. ايى ٞبىىامىًٍب يف ٧بىىاًجًئ  أىرًيًِب كىٍجهىًك، أى٠بًٍ
يله  يفه صىٍوتىًك، أًلىف  صىٍوتىًك لىطً  ،اخيذيكا لىنىا  .كىكىٍجهىًك ٝبًى  لثػ عىاًلبى ا لثػ عىاًلبى

غىارى ا ةى ا لصًٌ ،ا ٍلميٍفًسدى بػىٍْبى  لر اًعياحىًبييب ِف كىأىانى لىوي.  أًلىف  كيريكمىنىا قىٍد أىقٍػعىلىٍت. ٍلكيريكـً
ًزـى  لنػ هىاري ا. ًإُفى أىٍف يىًفيحى لس ٍوسىنً ا ،اكىتػىنػٍهى ؿي ًبييب  ٍرًجعٍ ا لظًٌالى أىٍك  لظ يٍبى ا كىأىٍشًبٍو ايى حى

ًئلً اغيٍفرى  ُبوي نػىٍفًسي.  لل ٍيلً ا. يف ٍلميشىع بىةً ا ١ٍبًبىاؿً اعىلىى  أٍلىايى عىلىى ًفرىاًشي طىلىٍبتي مىٍن ٙبًي
ًدينىًة،اطىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. ًإٌٓفً أىقيوـي كىأىطيوؼي يف   لش وىارًًع،اكىيف  أٍلىٍسوىاؽً ايف  ٍلمى

ُبوي نػىٍفًسي. طىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. كىجىدىٓف  ًدينىًة،ايف  لط اًئفي ا ٢بٍىرىسي اأىٍطليبي مىٍن ٙبًي  ٍلمى
ُبوي  ُبوي نػىٍفًسي؟ فىمىا جىاكىٍزتػيهيٍم ًإال  قىًليالن حىٌب  كىجىٍدتي مىٍن ٙبًي : أىرىأىيٍػتيٍم مىٍن ٙبًي فػىقيٍلتي

ًبلىٍت يب.  نػىٍفًسي، فىأىٍمسىٍكتيوي كىَفىٍ  ٍلتيوي بػىٍيتى أيمًٌي كىحيٍجرىةى مىٍن حى أىٍرًخًو، حىٌب  أىٍدخى
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى ابً  ًئًل  لظًٌبىاءً أيحى أبًىايى  ٢بٍىًبيبى اأىال  تػييػىقًٌٍظنى كىالى تػينػىبًٌٍهنى  ٢بٍىٍقًل،اكى

، ميعىط رىةن ابً   ةً ٍلبػىرًٌي  اًمنى  لط الًعىةي احىٌب  يىشىاءى. مىٍن ىىًذًه  ةو ًمٍن ديخىافو  لُلبىافً اكى  ٍلميرًٌ كىأىٍعًمدى
ىيوىذىا ٚبىٍتي سيلىٍيمىافى حىٍولىوي ًسُتوفى جىب ارنا ًمٍن جىبىاًبرىًة ًإٍسرىائًيلى.   لت اًجًر؟اكىًبكيلًٌ أىًذر ًة 

ًذًه ًمٍن ىىٍوًؿ ى فىخً سىيػٍفيوي عىلى  . كيُل رىجيلو ٢بٍىٍربى اكيُلهيٍم قىاًبضيوفى سيييوفنا كىميتػىعىلًٌميوفى 
تىوي ًفض ةن، ا. لل ٍيلً ا نىافى. عىًملى أىٍعًمدى ٍلمىًلكي سيلىٍيمىافي عىًملى لًنػىٍفًسًو ٚبىٍتنا ًمٍن خىشىًب ليبػٍ

، كىكىسىطىوي مىٍرصيوفنا ٧بىىب ةن ًمٍن بػىنىاًت أيكريشىًليمى.  هي أيٍرجيواانن هي ذىىىبنا، كىمىٍقعىدى اٍخريٍجنى كىرىكىاًفدى
ٍتوي ًبًو أيُموي يف يػىٍوـً  ل ًذما لت اجً سيلىٍيمىافى ابً  ٍلمىًلكى ا ٍنظيٍرفى اايى بػىنىاًت ًصٍهيػىٍوفى، كى  تػىو جى
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نىاًؾ  يلىةه! عىيػٍ ًبيبىًٍب، ىىا أىٍنًت ٝبًى يلىةه ايى حى عيٍرًسًو، كىيف يػىٍوـً فػىرىًح قػىٍلًبًو. ىىا أىٍنًت ٝبًى
نػىقىاًبًك. شىٍعريًؾ كىقىًطيًع ًمٍعزو رىاًبضو عىلىى جىبىًل ًجٍلعىادى. أىٍسنىانيًك   ٞبىىامىتىاًف ًمٍن ٙبىٍتً 

ميٍتًئمه، كىلىٍيسى ًفيًهن  عىًقيمه.  ةو كيُل كىاًحدى   لل وىايت ا ٍلغىٍسًل،اًمنى  لص اًدرىةً ا ١بٍىزىائًزً اكىقىًطيًع 
ًفٍلقىًة ريم انىةو ٙبىٍتى نػىقىاًبًك.  ٍلًقٍرًمًز،اشىفىتىاًؾ كىًسٍلكىةو ًمنى  . خىُدًؾ كى كىفىميًك حيٍلوه

بػيرًٍج دىاكيدى  ٍبًِبًٌ اعينػيقيًك كى ١بٍىبىاًبرىًة. اًلأٍلىٍسًلحىًة. أىٍلفي ٦ًبىنٌو عيلًٌقى عىلىٍيًو، كيُلهىا أىتٍػرىاسي  ٍلمى
يىةو، تػىٍوأىمىٍْبً يػىٍرعىيىاًف بػىٍْبى  ًؾ كىًخٍشفىٍبىٍ ظىبػٍ ًزـى  لنػ هىاري ا. ًإُفى أىٍف يىًفيحى س ٍوسىنً لاثىٍدايى كىتػىنػٍهى

،ا ؿي ًبيبىًٍب لىٍيسى ًفيًك لُلبىافً اكىًإُفى تىلًٌ  ٍلميرًٌ اأىٍذىىبي ًإُفى جىبىًل  لظًٌالى يله ايى حى . كيُلًك ٝبًى
، مىًعي ًمٍن ليبػٍنىافى!  .يػٍبىةه عى  رىٍأًس أىمىانىةى، ًمٍن  ٍنظيرًماىىليمًٌي مىًعي ًمٍن ليبػٍنىافى ايى عىريكسي

. قىٍد سىبػىٍيًت قػىٍليب لُنميورً اًمٍن ًجبىاًؿ  أٍليسيوًد،اًمٍن رىٍأًس شىًنّبى كىحىٍرميوفى، ًمٍن خيديكًر 
ةو ًمٍن عينيًقًك.  ٍحدىل. قىٍد سىبػىٍيًت قػىٍليب إبًً ٍلعىريكسي اايى أيٍخًٍب  دىةو كىاًحدى نػىٍيًك، ًبقىالى عىيػٍ

! كىكىٍم رىاًئحىةي ٣بٍىٍمرً ا! كىٍم ٧بىىبػ تيًك أىٍطيىبي ًمنى ٍلعىريكسي اًٍب مىا أىٍحسىنى حيب ًك ايى أيخٍ 
ا. ٙبىٍ أٍلىٍطيىابً اأىٍدىىاًنًك أىٍطيىبي ًمٍن كيلًٌ   تى ! شىفىتىاًؾ ايى عىريكسي تػىٍقطيرىاًف شىٍهدن

ًة ليبػٍنىافى. أيٍخًٍب  جىن ةه ميٍغلىقىةه،  ريكسي ٍلعى اًلسىاًنًك عىسىله كىلىنبىه، كىرىاًئحىةي ثًيىاًبًك كىرىاًئحى
عىٍْبه ميٍقفىلىةه، يػىنػٍبيوعه ٨بىٍتيوـه. أىٍغرىاسيًك ًفٍردىٍكسي ريم افو مىعى أىٍٜبىارو نىًفيسىةو، فىاًغيىةو 

رًًدينو  رًًدينو. انى . قىصىًب  كىانى . مير  كىعيوده مىعى  لُلبىافً اكىًقٍرفىةو، مىعى كيلًٌ عيوًد  لذ رًيرىةً اكىكيرٍكيمو
. اٍستػىٍيًقًظي أٍلىٍطيىابً اأىنٍػفىًس  كيلًٌ  ، بًئػٍري ًميىاهو حىي ةو، كىسيييوؿه ًمٍن ليبػٍنىافى . يػىنػٍبيوعي جىن اتو

! ىىيبًٌ عىلىى جىن ًٍب فػىتػىٍقطيرى أىٍطيىابػيهىا. لًيىٍأًت ١بٍىنيوبً اكىتػىعىاِفىٍ ايى رًيحى  لش مىاًؿ،اايى رًيحى 
أيىٍكيٍل  . قىطىٍفتي ٍلعىريكسي ا. قىٍد دىخىٍلتي جىن ًٍب ايى أيٍخًٍب لن ًفيسى اٜبىىرىهي حىًبييب ًإُفى جىن ًتًو كى

أىيُػهىا  كيليواميٌرًم مىعى ًطييب. أىكىٍلتي شىٍهًدم مىعى عىسىًلي. شىرًٍبتي ٟبىٍرًم مىعى لىبىًِب.  
ئًمىةه كىقػىٍليب ميٍستػىٍيًقظه. صىٍوتي أٍلىًحب اءي اأىيُػهىا  ٍسكىريكااكى  ٍشرىبيواا. أٍلىٍصحىابي ا . أىانى انى

ٞبىىامىًٍب، ايى كىاًملىًٍب! أًلىف  رىٍأًسي  ًبيبىًٍب، ايى حىًبييب قىارًعنا: افٍػتىًحي ِف ايى أيٍخًٍب، ايى حى
ى ا ،اًمنى  ٍمتىألى ؟ قىٍد . قىٍد خىلىٍعتي ثػىٍويب، فىكىٍيفى أىٍلبىسيوي لل ٍيلً اكىقيصىًصي ًمٍن نيدىل  لط لًٌ
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هي ًمنى  ًبييب مىد  يىدى خيهيمىا؟ حى ، فىكىٍيفى أيكىسًٌ فىأىن ٍت عىلىٍيًو  ٍلكىو ًة،اغىسىٍلتي رًٍجلىي 
امى تػىٍقطيرىاًف ميرًّا، كىأىصىاًبًعي مير  قىاًطره   عىلىىأىٍحشىاًئي. قيٍمتي أًلىفٍػتىحى ٢ًبىًبييب كىيىدى

مىا . فػىتىٍحتي ٢ًبىًبييب، لى ٍلقيٍفلً امىٍقبىًض  . نػىٍفًسي خىرىجىٍت ًعٍندى ًكن  حىًبييب ٙبىىو ؿى كىعىبػىرى
. طىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. دىعىٍوتيوي فىمىا أىجىابىًِب. كىجىدىٓف  . ٍلمىًدينىةً ايف  لط اًئفي ا ٢بٍىرىسي اأىٍدبػىرى

. أيحى  أٍلىٍسوىارً ا حىفىظىةي ضىرىبيوٓف. جىرىحيوٓف.  لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى رىفػىعيوا ًإزىارًم عىِبًٌ
ا  ًبيبيًك ًمٍن حىًبيبو أىيػ تػيهى ًإٍف كىجىٍدتين  حىًبييب أىٍف ٚبيٍربٍنىوي أبًىٌٓفً مىرًيضىةه حيبًّا. مىا حى

ا!لنًٌسىاءً ابػىٍْبى  ١بٍىًميلىةي ا ًبيبيًك ًمٍن حىًبيبو حىٌب  ٙبيىلًًٌفينىا ىىكىذى حىًبييب أىبٍػيىضي  ! مىا حى
. قيصىصيوي ميٍستػىٍرًسلىةه حىاًلكىةه كى كىأى  . ميٍعلىمه بػىٍْبى رىبٍػوىةو. رىٍأسيوي ذىىىبه إًٍبرًيزه . ٍلغيرىابً اٍٞبىري

نىاهي كى  اـً اعىيػٍ ً،مىٍغسيولىتىاًف ابً  ٍلًميىاًه،اعىلىى ٦بىىارًم  ٢بٍىمى جىاًلسىتىاًف يف كىقٍػبػىٍيًهمىا.  لل نبى
ًحْبى ذىًكي ةو. شىفىتىاهي سيٍوسىنه تػىٍقطيرىاًف ميرًّا مىائًعنا. كىأىٍتالى  لطًٌيبً اكىخىًميلىًة   اهي خىد   ـً رىايى

، ميرىص عىتىاًف ابً  ٍلقىتىاًف ًمٍن ذىىىبو اهي حى  ٍليىاقيوتً . بىٍطنيوي عىاجه أىبٍػيىضي ميغىل فه ابً لز بػىٍرجىدً يىدى
، ميؤىس سىتىاًف عىلىى قىاًعدى  ا. سىاقىاهي عىميودى أٍلىٍزرىؽً ا ليبػٍنىافى. ريخىاـو تػىٍْبً ًمٍن إًٍبرًيزو. طىٍلعىتيوي كى

ًليًلي، ايى بػىنىاًت أٍلىٍرزً افػىٌبن كى  ا خى ا حىًبييب، كىىىذى . ىىذى كىةه كىكيُلوي ميٍشتػىهىيىاته ٍلقيوي حىالى . حى
ًبيبيًك أىيػ تػيهىا  ًبيبيًك فػىنىٍطليبىوي أىٍينى تػىوىج وى حى  لنًٌسىاًء؟ابػىٍْبى  ١بٍىًميلىةي اأيكريشىًليمى. أىٍينى ذىىىبى حى

كىٯبىٍمىعى  ١بٍىن اًت،الًيػىٍرعىى يف  لطًٌيًب،امىعىًك؟ حىًبييب نػىزىؿى ًإُفى جىن ًتًو، ًإُفى ٟبىىاًئًل 
ًبيبىًٍب  لس ٍوسىنً ابػىٍْبى  لر اًعيا. أىانى ٢ًبىًبييب كىحىًبييب ِف. لس ٍوسىنى ا يلىةه ايى حى . أىٍنًت ٝبًى

نػىٍيًك فىًإنػ هيمىا قىٍد  كىَبٍصىةى، حىسىنىةه كىأيكريشىًليمى، ميٍرًىبىةه كىجىٍيشو أبًىٍلًويىةو. حىوًٌِف عىِبًٌ عىيػٍ
 ًدرةو يف ًجٍلعىادى. أىٍسنىانيًك كىقىًطيًع نًعىاجو صىا لر اًبضً ا ٍلمىٍعزً اغىلىبػىتىآف. شىٍعريًؾ كىقىًطيًع 

ةو ميٍتًئمه كىلىٍيسى ًفيهىا عىًقيمه. كىًفٍلقىًة ريم انىةو خىُدًؾ ٙبىٍتى   لل وىايت ا ٍلغىٍسًل،اًمنى  كيُل كىاًحدى
ةه ًىيى ٞبىىامىًٍب   نػىقىاًبًك. ىين  ًسُتوفى مىًلكىةن كىٜبىىانيوفى سيرًٌي ةن كىعىذىارىل ًبالى عىدىدو. كىاًحدى

ةي اكىاًملىًٍب.  . رىأىتٍػهىا أًلي  ٍلوىًحيدى هًتىا ًىيى . عىًقيلىةي كىاًلدى فىطىو بٍػنػىهىا.  ٍلبػىنىاتي امًٌهىا ًىيى
ٍحنػىهىا. مىٍن ًىيى  لس رىارًمُ اكى  ٍلمىًلكىاتي ا يلىةه كى  لص بىاًح،اًمٍثلى  ٍلميٍشرًفىةي افىمىدى  ٍلقىمىًر،اٝبًى
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أًلىٍنظيرى ًإُفى خيضىًر  ١بٍىٍوزً اُفى جىن ًة ميٍرًىبىةه كىجىٍيشو أبًىٍلوًيىةو؟ نػىزىٍلتي إً  لش ٍمًس،اطىاًىرىةه كى 
: ىىٍل أىقٍػعىلى  ٍلوىاًدم،ا ٍرـي؟اكىأًلىٍنظيرى فػىلىٍم أىٍشعيٍر ًإال  كىقىٍد جىعىلىٍتًِب  لُرم افي؟اىىٍل نػىو رى  ٍلكى

. اٍرًجًعي،  .  ٍرًجًعيانػىٍفًسي بػىٍْبى مىرٍكىبىاًت قػىٍوـً شىرًيفو  ًجًعيرٍ ا ٍرًجًعي،اايى شيولىمًٌيثي
،  مىاذىافػىنػىٍنظيرى ًإلىٍيًك.  رىٍقًص صىف ٍْبً؟ مىا أىٍٝبىلى رًٍجلىٍيًك  ًمٍثلى تػىرىٍكفى يف شيولىمًٌيثى

ٍيًك ًمٍثلي ! دىكىائًري فىخً ٍلكىًرٔفً اايى بًٍنتى  لنػ ٍعلىٍْبً ابً  ،اذى . سير تيًك   ٢بٍىًليًٌ صىنػٍعىًة يىدىٍم صىن اعو
. لس ٍوسىنً كىٍأسه ميدىك رىةه، الى يػيٍعوًزيىىا شىرىابه ٩بىٍزيكجه. بىٍطنيًك صيبػٍرىةي ًحٍنطىةو ميسىي جىةه ابً 

ؾً ثى  نىاًؾ كى   ٍدايى . عىيػٍ بػيرٍجو ًمٍن عىاجو يف  ٍلربىؾً اكىخىٍشفىتػىٍْبً، تػىٍوأىمىٍي ظىبػٍيىةو. عينػيقيًك كى
نىافى حىٍشبيو  بػيرًٍج ليبػٍ ًب بىثًٌ رىبًٌيمى. أىنٍػفيًك كى . رىٍأسيًك  لن اًظرً افى ًعٍندى ابى ٘بيىاهى ًدمىٍشقى

. مىًلكه قىٍد أيًسرى ابً  ٍلكىٍرمىًل،اعىلىٍيًك ًمٍثلي  . مىا أىٍٝبىلىًك ٣بٍيصىلً كىشىٍعري رىٍأًسًك كىأيٍرجيوىافو
ًؾ أىيػ تػيهىا  ًؾ  لن ٍخلىًة،! قىامىتيًك ىىًذًه شىًبيهىةه ابً اتً لل ذ  ابً  ٢بٍىًبيبىةي اكىمىا أىٍحالى كىثىٍدايى

: ًإٌٓفً أىٍصعىدي ًإُفى ٍلعىنىاًقيدً ابً  ًؾ كىعىنىاًقيًد ًقهىاكىأيٍمًسكي ًبعيذيك  لن ٍخلىةً ا. قػيٍلتي . كىتىكيوفي ثىٍدايى
،ا ٍرـً  ٍلميرىٍقرًقىةي ا لس ائًغىةي ا ٢ًبىًبييب  .٣بٍىٍمرً اكىحىنىكيًك كىأىٍجوىًد  لتُػف اًح،اكىرىاًئحىةي أىٍنًفًك كى  ٍلكى
حىًبييب لًنىٍخريٍج ًإُفى ٍشًتيىاقيوي ا. أىانى ٢ًبىًبييب، كىًإِفى  لن ائًًمْبى اعىلىى ًشفىاًه  لس اًئحىةي ا . تػىعىاؿى ايى
،ا. لًنػيبىكًٌرىف  ًإُفى ٍلقيرىلاكىٍلنىًبٍت يف  ٢بٍىٍقًل،ا : ىىٍل  ٍلكيريكـً ٍرـي؟ا أىٍزىىرى لًنػىٍنظيرى ىىٍل تػىفىت حى  ٍلكى
؟ا .  لُرم افي؟اىىٍل نػىو رى  ٍلقيعىاؿي لُلف احي يػىفيوحي رىاًئحىةن، كىًعٍندى أىبٍػوىابًنىا  اىينىاًلكى أيٍعًطيكى حييبًٌ

حىًبييب. لىيػٍتىكى كىأىخو ِف  لنػ فىاًئسً اكيُل  ٍرتػيهىا لىكى ايى ةو كىقىًدٲبىةو، ذىخى  لر اًضعً اًمٍن جىًديدى
كىأيقػىبًٌلىكى كىالى ٱبيٍزيكنىًِب. كىأىقيوديؾى كىأىٍدخيلي ًبكى بػىٍيتى  ٣بٍىارًجً اٍديىٍي أيمًٌي، فىأىًجدىؾى يف ثى 

ًؼ ريم آف. مًشىاليوي ٙبىٍ  ٍلمىٍمزيكجىةً ا ٣بٍىٍمرً اأيمًٌي، كىًىيى تػيعىلًٌميًِب، فىأىٍسًقيكى ًمنى   تى ًمٍن سيالى
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى أىال  تػييػىقًٌٍظنى كىالى تػينػىبًٌٍهنى  ًينيوي تػيعىانًقيًِب. أيحى  ٢بٍىًبيبى ارىٍأًسي، كىٲبى

ًبيًبهىا؟  ٍلبػىرًٌي ةً اًمنى  لط الًعىةي احىٌب  يىشىاءى. مىٍن ىىًذًه  ةن عىلىى حى شىجىرىًة  ٙبىٍتى ميٍستىًندى
،  لتُػف احً ا . اٍجعىٍلًِب  شىو قٍػتيكى ، ىينىاؾى خىطىبىٍت لىكى كىاًلدىتيكى ىينىاؾى خىطىبىٍت لىكى أيُمكى

. أًلىف   ، كىخىامتًو عىلىى سىاًعًدؾى  ٍلغىيػٍرىةي ا. ٍلمىٍوتً اقىوًي ةه كى  ٍلمىحىب ةى اكىخىامتًو عىلىى قػىٍلًبكى
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ًيبػيهىا. ٥ٍبىاًكيىةً اقىاًسيىةه كى  ًر لىظىى  ٥بى اهه كىًثّبىةه الى تىٍستىًطيعي أىٍف تيٍطًفئى . ًميى لر بًٌ ا٥بىًيبي انى
ٍنسىافي االى تػىٍغميريىىا. ًإٍف أىٍعطىى  لُسييوؿي اكى  ٍلمىحىب ةى،ا  ٍلمىحىب ًة،اكيل  ثػىٍركىًة بػىٍيًتًو بىدىؿى   إٍلً

ًف. فىمىاذىا نىٍصنىعي أًليٍختً ٍحًتقىارنااٙبيٍتػىقىري  نىا يف يػىٍوـو . لىنىا أيٍخته صىًغّبىةه لىٍيسى ٥بىىا ثىٍدايى
ابن فػىنىٍحصيريىىا أبًىٍلوىاًح  ؟ ًإٍف تىكيٍن سيورنا فػىنػىٍبًِب عىلىيػٍهىا بػيرٍجى ًفض ةو. كىًإٍف تىكيٍن ابى ٚبيٍطىبي
مىةن. كىافى  نػىٍيًو كىوىاًجدىةو سىالى بػيٍرجىٍْبً. ًحينىًئذو كيٍنتي يف عىيػٍ مى كى أىٍرزو. أىانى سيوره كىثىٍدايى

ٍرـه  ٍرـى ايف بػىٍعلى ىىاميوفى. دىفىعى ًلسيلىٍيمىافى كى ًإُفى نػىوىاًطّبى، كيُل كىاًحدو يػيؤىدًٌم عىٍن ٜبىىرًًه  ٍلكى
لىكى ايى سيلىٍيمىافي، كىًمئػىتىاًف  أٍلىٍلفي اِف ىيوى أىمىاًمي.  ل ًذما. كىٍرًمي ٍلًفض ةً اأىٍلفنا ًمنى 
ا لث مىرً الًنػىوىاًطًّب  يىٍسمىعيوفى صىٍوتىًك،  أٍلىٍصحىابي ا اًت،١بٍىن  ايف  ١بٍىاًلسىةي ا. أىيػ تػيهى

ًعيًِب. اٍىريٍب ايى حىًبييب، كىكيٍن كى  ًئلً اأىٍك كىغيٍفًر  لظ يٍبً افىأى٠بًٍ  «. أٍلىٍطيىابً اعىلىى ًجبىاًؿ  أٍلىايى
 كاشتمل )العهد القديػم(، على الكثّب من ا٣برافات كاألكاذيب، منها:

ًت  ٢بٍىي ةي اكىكىانىًت » الـحّية الـملعونة: - يػىوىاانى يًع حى  لر بُ اعىًملىهىا  ل ًٍب ا ٍلبػىرًٌي ةً اأىٍحيىلى ٝبًى
لىوي،ا ٍرأىًة: أىحىقًّا قىاؿى  إٍلً ٍرأىةي افػىقىالىًت  ١بٍىن ًة؟االى أتىٍكيالى ًمٍن كيلًٌ شىجىًر  هللاي فػىقىالىٍت لًٍلمى  ٍلمى

: هللاي فػىقىاؿى  ١بٍىن ةً ايف كىسىًط  ل ًٍب ا لش جىرىةً اكىأىم ا ٜبىىري أنىٍكيلي،  ١بٍىن ةً الًٍلحىي ًة: ًمٍن ٜبىىًر شىجىًر 
. فػىقىالىًت  ! بىًل  ٢بٍىي ةي االى أتىٍكيالى ًمٍنوي كىالى ٛبىىس اهي لًئىال  ٛبىيواتى ٍرأىًة: لىٍن ٛبىيواتى عىاَفه أىن وي  هللاي لًٍلمى

ًف ًمنٍ  ًف كى تػىنػٍفىًتحي أىٍعيػينيكيمى  وي يػىٍوـى أتىٍكيالى . فػىرىأىًت لش ر  اكى  ٣بٍىيػٍرى اعىارًفػىٍْبً  ً اا كىتىكيوانى
ٍرأىةي ا جىةه لًٍلعيييوًف، كىأىف   لش جىرىةى اأىف   ٍلمى ةه ًلأٍلىٍكًل، كىأىنػ هىا هبًى يًٌدى شىًهي ةه لًلن ظىًر.  لش جىرىةى اجى

 نٍػفىتىحىتٍ اضنا مىعىهىا فىأىكىلى. فى كىأىٍعطىٍت رىجيلىهىا أىيٍ  ٍت،فىأىخىذىٍت ًمٍن ٜبىىرًىىا كىأىكىلى 
عىا  . كى٠بًى ًف. فىخىاطىا أىٍكرىاؽى ًتْبو كىصىنػىعىا أًلىنٍػفيًسًهمىا مىآزًرى انى أىٍعيػينػيهيمىا كىعىًلمىا أىنػ هيمىا عيٍرايى

لىوً ا لر بًٌ اصىٍوتى  ـي كى  ٍختػىبىأى افى  لنػ هىاًر،اًعٍندى ىيبيوًب رًيًح  ١بٍىن ةً امىاًشينا يف  إٍلً ًمٍن  ٍمرىأىتيوي اآدى
لىوً ا لر بًٌ اكىٍجًو  لىوي ا لر بُ ا. فػىنىادىل ١بٍىن ةً ايف كىسىًط شىجىًر  إٍلً ـى كىقىاؿى لىوي: أىٍينى  إٍلً آدى

ٍعتي صىٍوتىكى يف  : ٠بًى ؟ فػىقىاؿى فه فى  ١بٍىن ةً اأىٍنتى ، أًلىٌٓفً عيٍرايى : ٍختػىبىٍأتي افىخىًشيتي . فػىقىاؿى
فه؟ ىىٍل أىكىٍلتى ًمنى  مىٍن أىٍعلىمىكى  أىٍكصىيػٍتيكى أىٍف الى أتىٍكيلى  ل ًٍب ا لش جىرىةً اأىن كى عيٍرايى
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ـي:  ٍرأىةي اًمنػٍهىا؟ فػىقىاؿى آدى .  لش جىرىةً اجىعىٍلتػىهىا مىًعي ًىيى أىٍعطىٍتًِب ًمنى  ل ًٍب ا ٍلمى فىأىكىٍلتي
لىوي ا لر بُ افػىقىاؿى  ا  إٍلً ٍرأىًة: مىا ىىذى ٍرأىةي افػىعىٍلًت؟ فػىقىالىًت  ل ًذمالًٍلمى غىر ٍتًِب  ٢بٍىي ةي ا: ٍلمى

. فػىقىاؿى  لىوي ا لر بُ افىأىكىٍلتي يًع  عىٍلتً لًٍلحىي ًة: أًلىن ًك فػى  إٍلً ا، مىٍلعيونىةه أىٍنًت ًمٍن ٝبًى ىىذى
يًع كيحيوًش  ٍلبػىهىائًمً ا ـً . عىلىى بىطًٍنًك تىٍسعىٍْبى كىتػيرىاابن أتىٍ ٍلبػىرًٌي ةً اكىًمٍن ٝبًى كيًلْبى كيل  أىاي 

اكىةن بػىيػٍنىًك كىبػىٍْبى  ٍرأىًة،احىيىاًتًك. كىأىضىعي عىدى كىبػىٍْبى نىٍسًلًك كىنىٍسًلهىا. ىيوى يىٍسحىقي  ٍلمى
ٍرأىًة: تىٍكًثّبنا أيكىثًٌري أىتٍػعىابى حىبىًلًك، ابً   ٍلوىجىعً رىٍأسىًك، كىأىٍنًت تىٍسحىًقْبى عىًقبىوي. كىقىاؿى لًٍلمى

دنا. كىًإُفى رىجيًلًك يىكيوفي  تىًلًدينى  ـى: أًلىن كى  ٍشًتيىاقيكً اأىٍكالى كىىيوى يىسيودي عىلىٍيًك. كىقىاؿى آًلدى
: الى أتىٍكيٍل ًمنػٍهىا،  ل ًٍب ا لش جىرىةً اكىأىكىٍلتى ًمنى  ٍمرىأىًتكى الًقىٍوًؿ  ٍعتى ٠بىً  أىٍكصىيػٍتيكى قىاًئالن

. ابً  أٍلىٍرضي امىٍلعيونىةه  . كىشىوٍكنا كىحىسىكنا  لتػ عىبً ًبسىبىًبكى ـً حىيىاًتكى أتىٍكيلي ًمنػٍهىا كيل  أىاي 
أتىٍكيلي عيٍشبى  ، كى . ًبعىرىًؽ كىٍجًهكى أتىٍكيلي خيبػٍزنا حىٌب  تػىعيودى ًإُفى ٢بٍىٍقلً اتػيٍنًبتي لىكى

، كىًإُفى تػيرىابو تػىعيودي. كىدى  ل ًٍب ا أٍلىٍرضً ا ـي أيًخٍذتى ًمنػٍهىا. أًلىن كى تػيرىابه  ٍمرىأىتًوً ا ٍسمى اعىا آدى
. كىصىنىعى  لىوي ا لر بُ احىو اءى أًلىنػ هىا أيـُ كيلًٌ حىيٌو ـى كى  إٍلً أىٍقًمصىةن ًمٍن ًجٍلدو  ٍمرىأىتًوً اآًلدى

لىوي ا لر بُ اكىأىٍلبىسىهيمىا. كىقىاؿى  ٍنسىافي ا: ىيوىذىا إٍلً  ٣بٍىيػٍرى اقىٍد صىارى كىوىاًحدو ًمن ا عىارًفنا  إٍلً
أيىٍخيذي ًمٍن شىجىرىًة  آٍلفى ا. كى لش ر  اكى  هي كى أيىٍكيلي كىٰبىٍيىا ًإُفى  ٢بٍىيىاةً الىعىل وي ٲبىيُد يىدى أىٍيضنا كى
لىوي ا لر بُ ا. فىأىٍخرىجىوي أٍلىبىدً ا أيًخذى ًمنػٍهىا. فىطىرىدى  ل ًٍب ا أٍلىٍرضى اًمٍن جىن ًة عىٍدفو لًيػىٍعمىلى  إٍلً
،ا ٍنسىافى ـى شى  إٍلً كى٥بىًيبى سىٍيفو ميتػىقىلًٌبو ٢ًبًرىاسىًة طىرًيًق  ٍلكىريكبًيمى،اٍرًقي  جىن ًة عىٍدفو كىأىقىا

 . (ُ)«٢بٍىيىاةً اشىجىرىًة 
ا ًلسىاانن  كيُلهىا اأٍلىٍرضي  كىكىانىتً » برج اببل: - ةن  كىليغىةن  كىاًحدن  يف  كىحىدىثى . كىاًحدى

 بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى . ىينىاؾى  كىسىكىنيوا ًشنػٍعىارى  أىٍرضً  يف  بػيٍقعىةن  كىجىديكا أىنػ هيمٍ  شىٍرقنا اٍرًٙبىا٥بًًمٍ 
ننا نىٍصنىعي  ىىليم  : لًبػىٍعضو   ٥بىيمي  كىكىافى  ا٢بٍىجىًر، مىكىافى  اللًٌنٍبي  ٥بىيمي  فىكىافى . شىيًّا كىنىٍشوًيوً  لًبػٍ
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. اًبلس مىاءً  رىٍأسيوي  كىبػيٍرجنا مىًدينىةن  أًلىنٍػفيًسنىا نػىنٍبً  ىىليم  : كىقىاليوا. الطًٌْبً  مىكىافى  ا٢بٍيمىري 
 لًيػىٍنظيرى  الر بُ  فػىنػىزىؿى . اأٍلىٍرضً  كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى نػىتػىبىد دى  لًئىال   ا٠ٍبنا أًلىنٍػفيًسنىا كىنىٍصنىعي 
ٍينً  كىاٍلبػيرٍجى  اٍلمىًدينىةى  ـى  بػىنيو كىافى  الل ذى  كىاًحده  به شىعٍ  ىيوىذىا: الر بُ  كىقىاؿى . يػىبػٍنيونػىهيمىا آدى
ا ١ًبىًميًعًهٍم، كىاًحده  كىًلسىافه  اؤيىيمٍ  كىىىذى ٍتىًنعي  الى  كىاآٍلفى . اًبٍلعىمىلً  ابًٍتدى  مىا كيلُ  عىلىٍيًهمٍ  ٲبى
انػىهيمٍ  ىينىاؾى  كىنػيبػىٍلًبلٍ  نػىٍنزًؿٍ  ىىليم  . يػىٍعمىليوهي  أىفٍ  يػىنػٍويكفى   ًلسىافى  بػىٍعضيهيمٍ  يىٍسمىعى  الى  حىٌب   ًلسى
 بػينػٍيىافً  عىنٍ  فىكىُفوا اأٍلىٍرًض، كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى ىينىاؾى  ًمنٍ  الر بُ  فػىبىد دىىيمي . بػىٍعضو 

ًدينىًة، ًبلى؛ ا٠ٍبيهىا ديًعيى  ًلذىًلكى  اٍلمى  كىًمنٍ . اأٍلىٍرضً  كيلًٌ  ًلسىافى  بػىٍلبىلى  ىينىاؾى  الر ب   أًلىف   ابى
 .(ُ)«ٍرضً اأٍلى  كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى الر بُ  بىد دىىيمي  ىينىاؾى 

ئىةى  بٍػنىةي اكىخىرىجىٍت ًدينىةي » :دينة وشكيم - تٍػهىا لًيػىٍعقيوبى لًتػىٍنظيرى بػىنىاًت  ل ًٍب الىيػٍ كىلىدى
مىعىهىا  ٍضطىجىعى اكىأىخىذىىىا كى  أٍلىٍرًض،ارىئًيًس  ٢بًٍوًٌمًٌ اٞبىيورى  ٍبني افػىرىآىىا شىًكيمي  أٍلىٍرًض،ا

،يػىٍعقي  بٍػنىةً اكىأىذى٥ب ىا. كىتػىعىل قىٍت نػىٍفسيوي ًبًدينىةى  طىفى  ٍلفىتىاةى اكىأىحىب   وبى . فىكىل مى ٍلفىتاةى اكىالى
ًذًه  : خيٍذ ِف ىى هي قىاًئالن عى يػىٍعقيوبي أىن وي ٪بى سى ًدينىةى  لص ًبي ةى اشىًكيمي ٞبىيورى أىابى زىٍكجىةن. كى٠بًى

يػىٍعقيوبي حىٌب  جىاءيكا.  فىسىكىتى  ٢بٍىٍقًل،اأىم ا بػىنيوهي فىكىانيوا مىعى مىوىاًشيًو يف . كى بٍػنػىتىوي ا
 ٢بٍىٍقلً افىخىرىجى ٞبىيوري أىبيو شىًكيمى ًإُفى يػىٍعقيوبى لًيػىتىكىل مى مىعىوي. كىأىتىى بػىنيو يػىٍعقيوبى ًمنى 

عيوا. كىغىًضبى  ا أًلى  ٍغتىاظيوااكى  لٌرًجىاؿي اًحْبى ٠بًى ن وي صىنىعى قػىبىاحىةن يف ًإٍسرىائًيلى ًجدًّ
ا الى  بٍػنىةً اٗبيضىاجىعىًة  ، كىىىكىذى : شىًكيمي  يػىٍعقيوبى  ٍبًِب اييٍصنىعي. كىتىكىل مى ٞبىيوري مىعىهيمى قىاًئالن

ىىا زىٍكجىةن بٍػنىًتكيمٍ قىٍد تػىعىل قىٍت نػىٍفسيوي ابً  . تػيٍعطيونػىنىا بػىنىاًتكيٍم،  . أىٍعطيوهي ًإاي  كىصىاًىريكانى
أتىٍخيذيكفى لىكيٍم بػىنىاتًنىا. كىتىٍسكينيوفى مىعىنىا، كىتىكيوفي  امىكيمي.  أٍلىٍرضي اكى ريكااكى  ٍسكينيوااقيد   ٘بً 

 أىٍعييًنكيٍم. ًفيهىا كىٛبىىل كيوا هًبىا. مثي  قىاؿى شىًكيمي أًلىبًيهىا كىإًلٍخوىهًتىا: دىعيوٓف أىًجٍد نًٍعمىةن يف 
كىمىا تػىقيوليوفى ِف.   يى تػىقيوليوفى ِف أيٍعًطي. كىثًٌريكا عىلىي  ًجدًّا مىٍهرنا كىعىًطي ةن، فىأيٍعطً  ل ًذمافى 
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هي ػفىأىجىابى بػىنيو يػىٍعقيوبى شىًكيمى كىحى  زىٍكجىةن. ٍلفىتىاةى اكىأىٍعطيوٓف   ،مىٍكرو ػً ب ،ميورى أىابى
هيمىا: الى نىٍستىًطيعي أىٍف نػىٍفعىلى ػج سى ًدينىةى أيٍختػىهيٍم، فػىقىاليوا لى ػفى قىٍد نى أًلىن وي كىا ؛كىتىكىل ميوا

ا  ا نيواتًيكيمٍ ػً اره لىنىا. غىيػٍرى أىنػ نىا بػػأًلىن وي عى  ؛أىٍف نػيٍعًطيى أيٍختػىنىا ًلرىجيلو أىٍغلىفى  ،أٍلىٍمرى اىىذى  ،هىذى
ٍتًنكيٍم كيل  ػبً  ،ٍم ًمثٍػلىنىاػػًإٍف ًصٍرتي  أنىٍخي  ،رو. نػيٍعًطيكيٍم بػىنىاتًنىاػػذىكى  خى ذي لىنىا بػىنىاًتكيٍم، كىنىٍسكيني ػكى
ا. كىًإٍف لى ػكىنىًصي ،مىعىكيمٍ   ،بٍػنػىتػىنىاا خيذي ٍختىًتنيوا، أنىٍ ػٍم تىٍسمىعيوا لىنىا، أىٍف تى ػري شىٍعبنا كىاًحدن

ميهيمٍ  ٍمًضي.ػكىنى  نى ػً ف ،فىحىسينى كىالى . كىلى ػٍي شىًكيمى ٍبًن حى ػعىيػٍنى ي ػكىفً  ،ميورى ػٍي حى ػي عىيػٍ ٍم ػميورى
ـي ايػىتىأىخ ًر  . كىكىافى أىٍكرىـى جى  بٍػنىةً أًلىن وي كىافى مىٍسريكرنا ابً  ؛أٍلىٍمرى اأىٍف يػىٍفعىلى  ٍلغيالى ًميًع ػيػىٍعقيوبى

مىا مىا أىٍىلى مىًدينىًتهً مىا، كىكىل  اًب مىًدينىًتهً ػى بى ػإًلى  ،بٍػنيوي ا مي ػًكيػوري كىشى ػػػمي ػبػىٍيًت أىبًيًو. فىأىتىى حى 
ًء  كىيػىت ًجريكا ًفيهىا. كىىيوىذىا  ،أٍلىٍرضً اميسىاًلميوفى لىنىا. فػىٍليىٍسكينيوا يف  ٍلقىٍوـي اقىائًلىٍْبً: ىىؤيالى

يػٍرى كىنػيٍعًطيًهٍم بػىنىاتًنىا. غى  ،زىٍكجىاتو  ًهمٍ ػً تأىمىامىهيٍم. أنىٍخيذي لىنىا بػىنىا لط رىفػىٍْبً اكىاًسعىةي  أٍلىٍرضي ا
ا فػىقىٍط ييواتًينىا ػً أىن وي ب ا: ب ؛مىعىنىا لس كىنً اعىلىى  ،ٍلقىٍوـي اهىذى ٍتًننىا كيل  ػً لًنىًصّبى شىٍعبنا كىاًحدن خى
لىنىا؟  ائًًمًهمٍ كىكيُل بػىهى  ،كىميٍقتػىنىاىيمٍ  ،ٍختيونيوفى. أىالى تىكيوفي مىوىاًشيًهمٍ ػكىمىا ىيٍم مى   ،ذىكىرو 

 ،خىارًًجْبى ػلٍ اًميعي ػجى  بًٍنوً احىميورى كىشىًكيمى ػً فػىيىٍسكينيوفى مىعىنىا. فىسىًمعى ل ،نيواتًيًهٍم فػىقىطٍ 
ًب  ًدينىًة،اًمٍن ابى ًب  خىارًًجْبى ػلٍ اكيُل ذىكىرو. كيُل   نى ػى ٍختىتاكى  ٍلمى ًدينىةً اًمٍن ابى فىحىدىثى  .ٍلمى

ًعي ًإذٍ  ،لث اًلثً ا ٍليػىٍوـً اي ػفً  ، شً  يٍ ػبٍػنى ا أىف   ،نى ػكىانيوا ميتػىوىجًٌ ًكمى ػيػىٍعقيوبى أىخىوىٍم  ،ٍمعيوفى كىالى
ا كيُل كىاًحدو سىيػٍفىوي  كىقػىتىالى كيل  ذىكىرو. كىقػىتىالى  ،أبًىٍمنو  ٍلمىًدينىةً اكىأىتػىيىا عىلىى  ،ًدينىةى، أىخىذى

ا ًدينىةى  لس ٍيًف،احىدًٌ ػبً  ،بٍػنىوي اميورى كىشىًكيمى ػحى  م  ػخىرىجىا. ثي كى  ،ًمٍن بػىٍيًت شىًكيمى  ،كىأىخىذى
لىىاأىتىى بػىنيو يػىٍعقيوبى عىلىى   ،ج سيوا أيٍختػىهيٍم. غىنىمىهيمٍ ػهيٍم نى ػأًلىن   ٍلمىًدينىةى،اهىبيوا ػكىنى  ،ٍلقىتػٍ

 ،أىخىذيكهي. كىسىبػىٍوا ،حىٍقلً ػلٍ ا يػكىمىا فً  ،ٍلمىًدينىةً اي ػكىكيُل مىا فً  ،رىىيمٍ ػًميػكىحى  ،كىبػىقىرىىيمٍ 
فػىقىاؿى . ٍلبػيييوتً اي ػكىكيل  مىا فً  ،ًهٍم، كىًنسىاءىىيمٍ ػكىكيل  أىٍطفىالً  ،ًهمٍ ػً ثػىٍركىتهىبيوا كيل  ػكىنى 

مى ًعٍندى سيك اًف يػىٍعقيوبي ًلشً  ًكم: كىد ٍرٛبيىآف بًتىٍكرًيًهكيمىا ًإاي   أٍلىٍرضً اٍمعيوفى كىالى
نػٍعىانًيًٌْبى ا ٍجتىًمعيوفى عىلىي  كىيىٍضرًبيونىًِب، فىأىبًيدي أىانى كىأىانى نػىفىره قىًليله. فػىيى  ٍلًفرًزًيًٌْبى،اكى  ٍلكى
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: أىنىًظّبى زىانًيىةو يػىٍفعىلي أبًيٍخًتنىا؟  .(ُ)«كىبػىٍيًٍب. فػىقىاالى
نًًو كى » أاتن بلعام: - ـي صىبىاحنا كىشىد  عىلىى أىاتى ـى بػىٍلعىا . ٍنطىلىقى افػىقىا  مىعى ريؤىسىاًء ميوآبى

ؾي  هللاً فىحىًميى غىضىبي  لًيػيقىاًكمىوي كىىيوى  لط رًيقً ايف  لر بًٌ اأًلىن وي ميٍنطىًلقه، كىكىقىفى مىالى
مىاهي مىعىوي. فىأىٍبصىرىًت  نًًو كىغيالى في ارىاًكبه عىلىى أىاتى ؾى  أٍلىاتى  لط رًيقً اكىاًقفنا يف  لر بًٌ امىالى

في ا مىالىتً كىسىيػٍفيوي مىٍسليوؿه يف يىًدًه، فى  . فىضىرىبى ٢بٍىٍقلً اكىمىشىٍت يف  ط رًيقً لاعىًن  أٍلىاتى
ـي  فى ابػىٍلعىا ؾي لط رًيقً الًيػىريد ىىا ًإُفى  أٍلىاتى ، لىوي  لر بًٌ ا. مثي  كىقىفى مىالى يف خىٍندىؽو لًٍلكيريكـً

. فػىلىم ا أىٍبصىرىًت  في احىاًئطه ًمٍن ىينىا كىحىاًئطه ًمٍن ىينىاؾى ؾى  أٍلىاتى زىٞبىىًت  لر بًٌ امىالى
،ا ـى ابً  ٢بٍىاًئطى ؾي  ٍجتىازى افىضىرىبػىهىا أىٍيضنا. مثي   ٢بٍىاًئًط،كىضىغىطىٍت رًٍجلى بػىٍلعىا  لر بًٌ امىالى

. فػىلىم ا  ًيننا أىٍك مًشىاالن أىٍيضنا كىكىقىفى يف مىكىافو ضىيًٌقو حىٍيثي لىٍيسى سىًبيله لًلُنكيوًب ٲبى
في ا تً أىٍبصىرى  ؾى  أٍلىاتى ،امىالى ـى كىضىرىبى رىبىضى  لر بًٌ ـى. فىحىًميى غىضىبي بػىٍلعىا ٍت ٙبىٍتى بػىٍلعىا

فى ا ًف،افىمى  لر بُ ا. فػىفىتىحى ٍلقىًضيبً ابً  أٍلىاتى ـى: مىاذىا صىنػىٍعتي ًبكى حىٌب   أٍلىاتى فػىقىالىٍت لًبػىٍلعىا
؟ فػىقى  آٍلفى اضىرىبٍػتىًِب  ثى دىفػىعىاتو ًف: أًلىن ًك  اؿى ثىالى ـي ًلأٍلىاتى يب. لىٍو كىافى يف  ٍزدىرىٍيتً ابػىٍلعىا

في اقىٍد قػىتػىٍلتيًك. فػىقىالىًت  آٍلفى ايىًدم سىٍيفه لىكيٍنتي  نىكى  أٍلىاتى ـى: أىلىٍستي أىانى أىاتى  ل ًٍب الًبػىٍلعىا
ا  ؟ارىًكٍبتى عىلىيػٍهىا ميٍنذي كيجيوًدؾى ًإُفى ىىذى ا؟  و ٍدتي ىىٍل تػىعى  ٍليػىٍوـً أىٍف أىفٍػعىلى ًبكى ىىكىذى

: . مثي  كىشىفى  فػىقىاؿى ؾى  لر بُ االى ـى، فىأىٍبصىرى مىالى  لط رًيقً اكىاًقفنا يف  لر بًٌ اعىٍن عىيػٍِبىٍ بػىٍلعىا
ؾي  ا عىلىى كىٍجًهًو. فػىقىاؿى لىوي مىالى : ًلمىاذىا لر بًٌ اكىسىيػٍفيوي مىٍسليوؿه يف يىًدًه، فىخىر  سىاًجدن

نىكى  ؟  آٍلفى اضىرىٍبتى أىاتى ثى دىفػىعىاتو ا قىٍد خىرىٍجتي لًٍلميقىاكىمىًة أًلىف  ثىالى  لط رًيقى اىىأىنىذى
في اكىٍرطىةه أىمىاًمي، فىأىٍبصىرىٍتًِب  ٍل  آٍلفى اكىمىالىٍت ًمٍن قيد اًمي  أٍلىاتى . كىلىٍو َفٍى ٛبًى ثى دىفػىعىاتو ثىالى

اًمي لىكيٍنتي  تػيهىااقىٍد قػىتػىٍلتيكى كى  آٍلفى اًمٍن قيد  ًؾ بػىٍلعى  . فػىقىاؿى ٍستػىبػٍقىيػٍ ـي ًلمىالى : لر بًٌ اا
. ًإٌٓفً َفٍى أىٍعلىٍم أىن كى كىاًقفه تًٍلقىاًئي يف  نػىٍيكى  آٍلفى ا. كى لط رًيقً اأىٍخطىٍأتي ًإٍف قػىبيحى يف عىيػٍ

                                                           
 .ُّ-ُ، اآلايت ّْ( سفر التكوين، الفصل ُ)
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ؾي  ـى:  لر بًٌ افىًإٌٓفً أىٍرًجعي. فػىقىاؿى مىالى ل مي ابً  لٌرًجىاًؿ،امىعى  ٍذىىبٍ الًبػىٍلعىا ـً كىًإ٭ب ىا تػىتىكى  ٍلكىالى
ؽى  ٍنطىلىقى اأيكىلًٌميكى بًًو فػىقىٍط. فى  ًذمل  ا الى ـي مىعى ريؤىسىاًء ابى  . (ُ)«بػىٍلعىا

فىالى  ٍبنه،اًإذىا سىكىنى ًإٍخوىةه مىعنا كىمىاتى كىاًحده ًمنػٍهيٍم كىلىٍيسى لىوي » خملوع النعل: -
. أىخيو زىٍكًجهىا يىٍدخيلي عىلىيػٍهىا كىيػىت ًخذيىىا  ٍلمىٍيتً ا ٍمرىأىةي اتىًصًر  ًإُفى خىارًجو ًلرىجيلو أىٍجنىيبٌو

أىًخيًو  ٍسمً تىًلديهي يػىقيوـي ابً  ل ًذما ٍلًبٍكري ا. كى لز ٍكجً الًنػىٍفًسًو زىٍكجىةن، كىيػىقيوـي ٥بىىا ًبوىاًجًب أىًخي 
أىًخيًو،  ٍمرىأىةى اأىٍف أيىٍخيذى  لر جيلي ا. كىًإٍف َفٍى يػىٍرضى ًمٍن ًإٍسرىائًيلى  ٠ٍبيوي الًئىال  ٲبيٍحىى  ٍلمىٍيًت،ا

: قىٍد أىَبى أىخيو زىٍكًجي أىٍف ييًقيمى  لُشييوخً اًإُفى  ٍلبىابً اأىًخيًو ًإُفى  ٍمرىأىةي اتىٍصعىدي  كىتػىقيوؿي
. فػىيىٍدعيوهي شيييوخي ٍكجً لز  ايف ًإٍسرىائًيلى. َفٍى يىشىٍأ أىٍف يػىقيوـى ِف ًبوىاًجًب أىًخي  ٠ٍبنااأًلىًخيًو 

ـي  ذىىىا. تػىتػىقىد  : الى أىٍرضىى أىٍف أىٚبً  أىًخيًو  ٍمرىأىةي امىًدينىًتًو كىيػىتىكىل ميوفى مىعىوي. فىًإٍف أىصىر  كىقىاؿى
 ً ـى أىٍعْبي  حي صىرًٌ كىٚبىٍلىعي نػىٍعلىوي ًمٍن رًٍجًلًو، كىتػىٍبصيقي يف كىٍجًهًو، كىتي  لُشييوًخ،اإًلىٍيًو أىمىا

ا يػيٍفعىلي ابً  : ىىكىذى يف ًإٍسرىائًيلى  ٠ٍبيوي االى يػىٍبًِب بػىٍيتى أىًخيًو. فػىييٍدعىى  ل ًذما لر جيلً كىتػىقيوؿي
 . (ِ)«لنػ ٍعلً ابػىٍيتى ٨بىٍليوًع 

ًست   يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ اكىكىافى بػىٍعدىهي مشىٍجىري ٍبني عىنىاةى، فىضىرىبى ًمنى »بطولة مشجر:  -
 .(ّ)«. كىىيوى أىٍيضنا خىل صى ًإٍسرىائًيلى ٍلبػىقىرً اًمئىًة رىجيلو ٗبًٍنسىاًس 

 بػىنىاتً  ًمنٍ  ٛبٍػنىةى  يف  اٍمرىأىةن  كىرىأىل ٛبٍػنىةى، ًإُفى  مشىٍشيوفي  كىنػىزىؿى » مششون ودليلة: -
هي  كىأىٍخبػىرى  فىصىًعدى . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ   بػىنىاتً  ًمنٍ  ٛبٍنىةى  يف  اٍمرىأىةن  رىأىٍيتي  قىدٍ : كىقىاؿى  كىأيم وي  أىابى
،ًفلىٍسطً الٍ  اىىا فىاآٍلفى  يًنيًٌْبى  ًإٍخوىًتكى  بػىنىاتً  يف  أىلىٍيسى : كىأيُموي  أىبيوهي  لىوي  فػىقىاؿى . اٍمرىأىةن  ِفى  خيذى

 اٍلغيٍلًف؟ يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ًمنى  اٍمرىأىةن  لًتىٍأخيذى  ذىاًىبه  أىن كى  حىٌب   اٍمرىأىةه  شىٍعيب  كيلًٌ  كىيف 

                                                           
 .ّٓ-ُِ، اآلايت ِِ( سفر العدد، الفصل ُ)
 .َُ-ٓ، اآلايت ِٓ( سفر التثنية، الفصل ِ)
 .ُّ، اآلية ّ( سفر القضاة، الفصل ّ)
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ىىا: أًلىبًيوً  مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى   أىف   كىأيُموي  أىبيوهي  يػىٍعلىمٍ  كىَفىٍ . عىيػٍِبى   يف  حىسينىتٍ  أًلىنػ هىا ِف  خيذٍ  ًإاي 
، ًمنى  ذىًلكى   اٍلوىٍقتً  ذىًلكى  كىفًػي. يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  عىلىى ًعل ةن  يىٍطليبي  كىافى  أًلىن وي  الر بًٌ
 ٛبٍنىةى، ًإُفى  كىأيُموي  كىأىبيوهي  مشىٍشيوفي  فػىنػىزىؿى . ًإٍسرىائًيلى  عىلىى ميتىسىلًًٌطْبى  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  كىافى 
، ريكحي  عىلىٍيوً  فىحىل  . لًًلقىائًوً  يػيزى٦بًٍري  أىسىدو  ًبًشٍبلً  كىًإذىا. ٛبٍنىةى  كيريكـً  ًإُفى  كىأىتػىٍوا  فىشىق وي  الر بًٌ

هي  ٱبيٍربٍ  كىَفىٍ . شىٍيءه  يىًدهً  يف  كىلىٍيسى  ا١بٍىٍدًم، كىشىقًٌ  ٍرأىةى  كىكىل مى  فػىنػىزىؿى . فػىعىلى  ٗبىا كىأيم وي  أىابى  اٍلمى
ـو  بػىٍعدى  رىجىعى  كىلىم ا. مشىٍشيوفى  عىيػٍِبىٍ  يف  فىحىسينىتٍ   يػىرىل ًلكىيٍ  مىاؿى  أيىٍخيذىىىا، ًلكىيٍ  أىاي 

 عىلىى ًمٍنوي  فىاٍشتىارى . عىسىلو  مىعى  اأٍلىسىدً  جىٍوؼً  يف  الن ٍحلً  ًمنى  دىبٍػره  كىًإذىا اأٍلىسىًد، رًم ةى 
أيىٍكيلي، ٲبىًٍشي كىكىافى  كىف ٍيًو، وً  أىبًيوً  ًإُفى  كىذىىىبى  كى ، كىأىٍعطىاٮبيىا كىأيمًٌ  أىن وي  ٱبيٍربٮبيىا كىَفىٍ  فىأىكىالى

ٍرأىًة، ًإُفى  أىبيوهي  كىنػىزىؿى  .اٍلعىسىلى  اٍشتىارى  اأٍلىسىدً  جىٍوؼً  ًمنٍ   مشىٍشيوفي  ىينىاؾى  فػىعىًملى  اٍلمى
ا أًلىن وي  كىلًيمىةن، ثًي أىٍحضىريكا ،رىأيكهي  فػىلىم ا. اٍلًفتػٍيىافي  يػىٍفعىلي  كىافى  ىىكىذى  ًمنى  ،نى ػثىالى

يحىاًجيػىن كيمٍ : مشىٍشيوفي  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى . مىعىوي  فىكىانيوا اأٍلىٍصحىاًب، لىٍلتي  فىًإذىا أيٍحًجي ةن، ألى  ميوىياحى
ـً  سىبػٍعىةً  يف  ِف  ةً  أىاي  ًثْبى  أيٍعًطيكيمٍ  كىأىصىبػٍتيميوىىا، اٍلوىلًيمى ًثْبى  قىًميصنا ثىالى . ثًيىابو  حيل ةى  كىثىالى

ًثْبى  أىنٍػتيمٍ  تػيٍعطيوٓف  لًػي، تىػحيُلوىىا أىفٍ  تػىٍقًدريكا َفىٍ  كىًإفٍ  ًثْبى  قىًميصنا ثىالى . ثًيىابو  حيل ةى  كىثىالى
 كىًمنى  أيٍكله، خىرىجى  اآٍلًكلً  ًمنى : ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى . فػىنىٍسمىعىهىا أيٍحًجيػ تىكى  حىاجً : لىوي  فػىقىاليوا
كىةه  خىرىجىتٍ  ا١بٍىايف  ثىةً  يف  األيٍحًجي ةى  ٰبىيُلوا أىفٍ  يىٍستىًطيعيوا فػىلىمٍ . حىالى ـو  ثىالى  يف  كىكىافى . أىاي 
 األيٍحًجي ةى، لىنىا ييٍظًهرى  ًلكىيٍ  رىجيلىكً  ٛبىىل ًقي: مشىٍشيوفى  ةً اًلٍمرىأى  قىاليوا أىنػ هيمٍ  الس اًبعً  اٍليػىٍوـً 
؟ أىـٍ  دىعىٍوٛبييوانى  أىلًتىٍسًلبيوانى . بًنىارو  أىبًيكً  كىبػىٍيتى  ٫بيٍرًقىكً  لًئىال    مشىٍشيوفى  اٍمرىأىةي  فػىبىكىتً  الى
ٍيوً  ُبًِب  كىالى  كىرًٍىتىًِب  ًإ٭ب ىا: كىقىالىتٍ  لىدى مى  أيٍحًجي ةن  شىٍعيب  بىًِب  حىاجىٍيتى  قىدٍ . ٙبًي  مٍ ػلى  كىًإاي 
ؾً  فػىهىلٍ  أيٍخربٮبيىا، َفىٍ  كىأيمًٌي أىيب  ىيوىذىا: ٥بىىا فػىقىاؿى . ٚبيٍربٍ  ٍيوً  فػىبىكىتٍ . أيٍخربي؟ ًإاي   لىدى

ـً  الس بػٍعىةى  ا أىن وي  الس اًبعً  اٍليػىٍوـً  يف  كىكىافى . اٍلوىلًيمىةي  ٥بىيمي  كىانىتٍ  ًفيهىا ال ًٍب  اأٍلىاي   أىٍخبػىرىىى
 اٍليػىٍوـً  يف  اٍلمىًدينىةً  رًجىاؿي  لىوي  فػىقىاؿى . شىٍعًبهىا لًبىًِب  األيٍحًجي ةى  فىأىٍظهىرىتً  ضىايػىقىٍتوي، أًلىنػ هىا

 ًمنى  أىٍجفىى كىمىا اٍلعىسىًل، ًمنى  أىٍحلىى شىٍيءو  أىمُ : الش ٍمسً  غيريكبً  قػىٍبلى  الس اًبعً 
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 عىلىٍيوً  كىحىل  . أيٍحًجي ًٍب  كىجىٍدمتيٍ  لىمىا ًعٍجلىًٍب، عىلىى ٙبىٍريثيوا لىػمٍ  لىوٍ : ٥بىيمٍ  اؿى فػىقى  اأٍلىسىًد؟
ًثْبى  ًمنػٍهيمٍ  كىقػىتىلى  أىٍشقىليوفى  ًإُفى  فػىنػىزىؿى  الر بًٌ  ريكحي  ، ثىالى  كىأىٍعطىى سىلىبػىهيمٍ  كىأىخىذى  رىجيالن

يى . األيٍحًجي ةً  ًلميٍظًهرًم ا٢بٍيلىلى   اٍمرىأىةي  فىصىارىتً . أىبًيوً  بػىٍيتً  ًإُفى  كىصىًعدى  غىضىبيوي  كىٞبًى
ـً  يف  ميد ةو  بػىٍعدى  كىكىافى . ييصىاًحبيوي  كىافى  ال ًذم ًلصىاًحًبوً  مشىٍشيوفى   أىف   ا٢ٍبًٍنطىًة، حىصىادً  أىاي 
 كىلىًكن  . حيٍجرىهًتىا ًإُفى  اٍمرىأىيت  ًإُفى  أىٍدخيلي : كىقىاؿى . ًمٍعزنل ًٔبىٍدمً  اٍمرىأىتىوي  افٍػتػىقىدى  مشىٍشيوفى 

ىىا ٍعوي  َفىٍ  أىابى ا قىدٍ  إًن كى  قػيٍلتي  ًإٌٓفً : أىبيوىىا كىقىاؿى . يىٍدخيلى  أىفٍ  يىدى تػيهىا كىرًٍىتػىهى  فىأىٍعطىيػٍ
 فػىقىاؿى . عىنػٍهىا ًعوىضنا لىكى  فػىٍلتىكينٍ  ًمنػٍهىا؟ أىٍحسىنى  الص ًغّبىةي  أيٍختػيهىا أىلىٍيسىتٍ . ًلصىاًحًبكى 

 كىذىىىبى . شىرًّا هًبًمٍ  عىًمٍلتي  ًإذىا يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ًمنى  اآٍلفى  بىرًمءه  ًإٌٓفً : شيوفي مشىٍ  ٥بىيمٍ 
ثى  كىأىٍمسىكى  مشىٍشيوفي  ، ًإُفى  ذىنػىبنا كىجىعىلى  مىشىاًعلى  كىأىخىذى  آكىل، اٍبنً  ًمئىةً  ثىالى  ذىنىبو
رنا اٍلمىشىاًعلى  أىٍضرىـى  مثي   اٍلوىسىًط، يف  ذىنػىبػىٍْبً  كيلًٌ  بػىٍْبى  مىٍشعىالن  كىكىضىعى   بػىٍْبى  كىأىٍطلىقىهىا انى
،ًفلىٍسطً الٍ  زيريكعً  : يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  فػىقىاؿى . الز يٍػتيوفً  كىكيريكـى  كىالز رٍعى  اأٍلىٍكدىاسى  فىأىٍحرىؽى  يًنيًٌْبى
ا؟ فػىعىلى  مىنٍ  ، ًصٍهري  مشىٍشيوفي : فػىقىاليوا ىىذى . ًلصىاًحًبوً  كىأىٍعطىاىىا رىأىتىوي امٍ  أىخىذى  أًلىن وي  التًٌٍمًِبًٌ

ىىا كىأىٍحرىقيوىىا يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  فىصىًعدى  ا فػىعىٍلتيمٍ  كىلىوٍ : مشىٍشيوفي  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى . اًبلن ارً  كىأىابى  ىىذى
 نػىزىؿى  مثي  . عىًظيمنا ضىٍرابن  ذو فىخً  عىلىى سىاقنا كىضىرىبػىهيمٍ . أىكيفُ  كىبػىٍعدي  ًمٍنكيٍم، أىنٍػتىًقمي  فىًإٌٓفً 
ـى   يف  كىتػىفىر قيوا يػىهيوذىا يف  كىنػىزىليوا يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  كىصىًعدى  .ًعيطىمى  صىٍخرىةً  شىقًٌ  يف  كىأىقىا
يو   مشىٍشيوفى  نيوًثقى  ًلكىيٍ  صىًعٍدانى : فػىقىاليوا عىلىيػٍنىا؟ صىًعٍدمتيٍ  ًلمىاذىا: يػىهيوذىا رًجىاؿي  فػىقىاؿى . ٢بٍى

ثىةي  فػىنػىزىؿى . بًنىا فػىعىلى  كىمىا ًبوً  لًنػىٍفعىلى  ؼً  ثىالى  صىٍخرىةً  شىقًٌ  ًإُفى  يػىهيوذىا ًمنٍ  رىجيلو  آالى
نىا؟ ميتىسىلًٌطيوفى  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  أىف   عىًلٍمتى  أىمىا: ًلشىٍمشيوفى  كىقىاليوا ًعيطىمى،  فىمىاذىا عىلىيػٍ
ا يب  فػىعىليوا كىمىا: ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى  بًنىا؟ فػىعىٍلتى   ًلكىيٍ  نػىزىٍلنىا: لىوي  فػىقىاليوا. هًبًمٍ  تي فػىعىلٍ  ىىكىذى
 أىنٍػتيمٍ  أىن كيمٍ  ِف  اٍحًلفيوا: مشىٍشيوفي  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  يىدً  ًإُفى  كىنيسىلًٌمىكى  نيوثًقىكى 

 كىقػىٍتالن  يىًدًىٍم، ًإُفى  كىنيسىلًٌميكى  نيوثًقيكى  كىلىًكنػ نىا. كىال  : قىائًًلْبى  فىكىل ميوهي . عىلىي   تػىقىعيوفى  الى 
لىٍْبً  فىأىٍكثػىقيوهي . نػىٍقتػيليكى  الى  ٍينً  ًٕبىبػٍ ، ًإُفى  جىاءى  كىلىم ا. الص ٍخرىةً  ًمنى  كىأىٍصعىديكهي  جىًديدى يو  ٢بٍى
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، ريكحي  عىلىٍيوً  فىحىل  . لًًلقىائًوً  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  صىاحى  فً  فىكىافى  الر بًٌ افً  ا٢بٍىٍبالى  عىلىى الل ذى
ؽي  فىا٫ٍبىل   اًبلن اًر، أيٍحرًؽى  كىكىت افو  ًذرىاعىٍيوً  ٍيوً  عىنٍ  اٍلًواثى يى  كىكىجىدى . يىدى ، ًٞبىارو  ٢بٍى  طىرايًّ

هي  فىمىد   هي  يىدى  كيومىةن  ًٞبىارو  بًلىٍحيً : مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى . رىجيلو  أىٍلفى  ًبوً  كىضىرىبى  كىأىخىذى
ـً  ًمػنى  فػىرىغى  كىلىم ا. رىجيلو  ٍلفى أى  قػىتػىٍلتي  ًحػمىارو  بًلىٍحيً . كيومىتػىٍْبً   ًمػنٍ  الل ٍحيً  رىمىى اٍلكىالى

" "رىمىتى  اٍلمىكىافى: ذىًلكى  كىدىعىا يىًدًه، يو ا عىًطشى  مثي   .٢بٍى  إًن كى : كىقىاؿى  الر ب   فىدىعىا ًجدًّ
ا عىٍبًدؾى  بًيىدً  جىعىٍلتى  قىدٍ  صى  ىىذى  كىأىٍسقيطي  اٍلعىطىشً  ًمنى  أىميوتي  كىاآٍلفى  اٍلعىًظيمى، ا٣بٍىالى
، يف  ال ًٍب  اٍلًكف ةى  هللاي  فىشىق  . اٍلغيٍلفً  بًيىدً  يو  كىرىجىعىتٍ  فىشىًربى  مىاءه، ًمنػٍهىا فىخىرىجى  ٢بٍى

يو  يف  ال ًٍب  ىىُقورًم" "عىٍْبى  ا٠ٍبىوي: دىعىا ًلذىًلكى . فىانٍػتػىعىشى  ريكحيوي  ا ًإُفى  ٢بٍى . اٍليػىٍوـً  ىىذى
ٍسرىائًيلى  كىقىضىى ـً  يف  إًلً  غىز ةى، ًإُفى  مشىٍشيوفي  ذىىىبى  مثي  . سىنىةن  ًعٍشرًينى  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  أىاي 
. ىينىا ًإُفى  مشىٍشيوفي  أىتىى قىدٍ : لًٍلغىزًٌيًٌْبى  فىًقيلى . إًلىيػٍهىا فىدىخىلى  زىانًيىةن  اٍمرىأىةن  ىينىاؾى  كىرىأىل

بً  ًعٍندى  كيل وي  الل ٍيلى  لىوي  كىكىمىنيوا ًبوً  فىأىحىاطيوا أيكا. اٍلمىًدينىةً  ابى : قىائًًلْبى  كيل وي  الل ٍيلى  فػىهىدى
ـى  مثي   الل ٍيًل، ًنٍصفً  ًإُفى  مشىٍشيوفي  فىاٍضطىجىعى . نػىٍقتػيليوي  الص بىاحً  ضىٍوءً  ًعٍندى   ًنٍصفً  يف  قىا
بً  ًمٍصرىاعىيٍ  كىأىخىذى  الل ٍيلً  تػىٍْبً  اٍلمىًدينىةً  ابى  كىكىضىعىهىا اٍلعىارًضىًة، مىعى  كىقػىلىعىهيمىا كىاٍلقىائًمى
ًتفىٍيوً  عىلىى بػٍريكفى  ميقىاًبلى  ال ًذم ا١بٍىبىلً  رىٍأسً  ًإُفى  هًبىا كىصىًعدى  كى  أىن وي  ذىًلكى  بػىٍعدى  كىكىافى  .حى

 كىقىاليوا يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  أىٍقطىابي  إًلىيػٍهىا فىصىًعدى . دىلًيلىةي  ا٠ٍبيهىا سيورىؽى  كىاًدم يف  اٍمرىأىةن  أىحىب  
لًًو، نيوثًقىوي  ًلكىيٍ  ًمٍنوي  نػىتىمىك ني  كىٗبىاذىا اٍلعىًظيمىةي، قػيو تيوي  ٗبىاذىا كىاٍنظيرًم ٛبىىل ًقيوً : ٥بىىا ٍذالى  إًلً

 ٗبىاذىا أىٍخربٍٓف : ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . ًفض ةو  شىاًقلً  كىًمئىةى  أىٍلفنا كىاًحدو  كيلُ  فػىنػيٍعًطيىكً 
؟ تيوثىقي  كىٗبىاذىا اٍلعىًظيمىةي؟ قػيو تيكى  ًلكى ٍذالى بػٍعىةً  أىٍكثػىقيوٓف  ًإذىا: مشىٍشيوفي  ٥بىىا فػىقىاؿى  إًلً  ًبسى
رو  ، َفىٍ  طىرًي ةو  أىٍكاتى ف   أىٍقطىابي  ٥بىىا فىأىٍصعىدى . الن اسً  ًمنى  كىوىاًحدو  كىأىًصّبي  أىٍضعيفي  ٘بًى

رو  سىبػٍعىةى  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ، َفىٍ  طىرًي ةو  أىٍكاتى ف  ًبثه  كىاٍلكىًمْبي  هًبىا، فىأىٍكثػىقىٍتوي  ٘بًى  يف  ًعٍندىىىا الى
رى  فػىقىطىعى . مشىٍشيوفي  ايى  عىلىٍيكى  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ : لىوي  فػىقىالىتٍ . ا٢بٍيٍجرىةً   يػيٍقطىعي  كىمىا اأٍلىٍكاتى

، شىم   ًإذىا اٍلمىشىاقىةً  فىًتيلي   قىدٍ  ىىا: ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . قػيو تيوي  تػيٍعلىمٍ  كىَفىٍ  الن ارى



268 

تػىٍلتىًِب   ًٕبًبىاؿو  أىٍكثػىقيوٓف  ًإذىا: ٥بىىا فػىقىاؿى  تيوثىقي؟ ٗبىاذىا اآٍلفى  فىأىٍخربٍٓفى  اًبٍلكىًذًب، كىكىل ٍمتىًِب  خى
ةو   ًحبىاالن  دىلًيلىةي  فىأىخىذىتٍ . الن اسً  ًمنى  كىوىاًحدو  كىأىًصّبي  أىٍضعيفي  تيٍستػىٍعمىٍل، َفىٍ  جىًديدى
ةن  ًبثه  كىاٍلكىًمْبي  مشىٍشيوفي، ايى  عىلىٍيكى  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ : لىوي  كىقىالىتٍ  هًبىا، كىأىٍكثػىقىٍتوي  جىًديدى  الى

 اآٍلفى  حىٌب  : ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . كىخىٍيطو  ًذرىاعىٍيوً  عىنٍ  فػىقىطىعىهىا. ا٢بٍيٍجرىةً  يف 
تػىٍلتىًِب   سىٍبعى  ضىفىٍرتً  ًإذىا: ٥بىىا فػىقىاؿى . تيوثىقي؟ ٗبىاذىا فىأىٍخربٍٓف  اًبٍلكىًذًب، كىكىل ٍمتىًِب  خى
 ،عىلىٍيكى  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ : لىوي  كىقىالىتٍ . اًبٍلوىتىدً  فىمىك نػىتػٍهىا الس دىل. مىعى  رىٍأًسي خيصىلً 

 تػىقيوؿي  كىٍيفى : لىوي  فػىقىالىتٍ . كىالس دىل الن ًسيجً  كىتىدى  كىقػىلىعى  نػىٍوًموً  ًمنٍ  فىانٍػتػىبىوى . مشىٍشيوفي  ايى 
ثى  ىيوىذىا مىًعي؟ لىٍيسى  كىقػىٍلبيكى  أيًحُبًك، تػىٍلتىًِب  قىدٍ  مىر اتو  ثىالى  قػيو تيكى  ٗبىاذىا ٚبيٍربٍٓف  مٍ ػكىلى  خى
ًمهىا تيضىاًيقيوي  كىانىتٍ  كىلىم ا. اٍلعىًظيمىةي   ًإُفى  نػىٍفسيوي  ضىاقىتٍ  عىلىٍيًو، كىأى٢بى تٍ  يػىٍوـو  كيل   ًبكىالى
 ًمنٍ  هللاً  نىًذيري  أًلىٌٓفً  رىٍأًسي ميوسىى يػىٍعلي  َفىٍ : ٥بىىا كىقىاؿى  قػىٍلًبًو، كيل   ٥بىىا فىكىشىفى  اٍلمىٍوًت،

 رىأىتٍ  اكىلىم  . الن اسً  كىأىحىدً  كىأىًصّبي  كىأىٍضعيفي  قػيو يت  تػيفىارًقيًِب  حيًلٍقتي  فىًإفٍ  أيمًٌي، بىٍطنً 
: كىقىالىتً  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  أىٍقطىابى  فىدىعىتٍ  أىٍرسىلىتٍ  ًبقىٍلًبًو، مىا ًبكيلًٌ  أىٍخبػىرىىىا قىدٍ  أىن وي  دىلًيلىةي 

 أىٍقطىابي  إًلىيػٍهىا فىصىًعدى . قػىٍلًبوً  كيل   ِف  كىشىفى  قىدٍ  فىًإن وي  اٍلمىر ةى  ىىًذهً  اٍصعىديكا
مىٍتوي . بًيىًدًىمٍ  اٍلًفض ةى  كىأىٍصعىديكا يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ   كىحىلىقىتٍ  رىجيالن  كىدىعىتٍ  ريٍكبػىتػىيػٍهىا عىلىى كىأىانى

أىتٍ  رىٍأًسًو، خيصىلً  سىٍبعى  لًًو، كىابٍػتىدى  عىلىٍيكى  يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ : كىقىالىتً . قػيو تيوي  كىفىارىقػىٍتوي  إبًًٍذالى
 أىف   يػىٍعلىمٍ  كىَفىٍ . كىأىنٍػتىًفضي  مىر ةو  كيلًٌ  حىسىبى  أىٍخريجي : كىقىاؿى  نػىٍوًموً  ًمنٍ  فىانٍػتػىبىوى . مشىٍشيوفي  ايى 

نػىٍيًو، كىقػىلىعيوا يًنُيوفى ًفلىٍسطً الٍ  فىأىخىذىهي . فىارىقىوي  قىدٍ  الر ب    كىأىٍكثػىقيوهي  غىز ةى  ًإُفى  ًبوً  كىنػىزىليوا عىيػٍ
ًسلً  ٍجنً  بػىٍيتً  يف  يىٍطحىني  كىكىافى . ٫بيىاسو  ًبسىالى أى . السًٌ  أىفٍ  بػىٍعدى  يػىنػٍبيتي  رىٍأًسوً  شىٍعري  كىابٍػتىدى

اجيوفى  عىًظيمىةن  ذىبًيحىةن  لًيىٍذٕبىيوا فىاٍجتىمىعيوا يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  أىٍقطىابي  كىأىم ا .حيًلقى  ًًهمٍ  ًلدى  ًإ٥بى
 ٦بى ديكا الش ٍعبي  رىآهي  كىلىم ا. عىديك انى  مشىٍشيوفى  لًيىًدانى  إًلىػهينىا دىفىعى  قىدٍ : كىقىاليوا كىيػىٍفرىحيوا،

ثػ رى  أىٍرضىنىا خىر بى  ال ًذم عىديك انى  لًيىًدانى  ًإ٥بىينىا دىفىعى  قىدٍ : قىاليوا أًلىنػ هيمٍ  ًإ٥بىىهيٍم، انى  كىكى . قػىٍتالى
 ًمنٍ  مشىٍشيوفى  ٍوافىدىعى . لىنىا لًيػىٍلعىبى  مشىٍشيوفى  اٍدعيوا: قىاليوا أىنػ هيمٍ  قػيليوبػيهيمٍ  طىابىتٍ  لىم ا كىكىافى 
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ٍجًن، بػىٍيتً  ةً  بػىٍْبى  كىأىٍكقػىفيوهي . أىمىامىهيمٍ  فػىلىًعبى  السًٌ ـً  مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى . اأٍلىٍعًمدى  لًٍلغيالى
ةى  أىٍلًمسً  دىٍعًِب : بًيىًدهً  اٍلمىاًسكً  . عىلىيػٍهىا أًلىٍستىًندى  عىلىيػٍهىا قىائًمه  اٍلبػىٍيتي  ال ًٍب  اأٍلىٍعًمدى

ٍليوءنا اٍلبػىٍيتي  كىكىافى  يعي  ىينىاؾى  كىكىافى  كىًنسىاءن، رًجىاالن  ٩بى ،ًفلىٍسطً الٍ  أىٍقطىابً  ٝبًى  كىعىلىى يًنيًٌْبى
ثىةً  ٫بىٍوي  الس ٍطحً  ؼً  ثىالى  الر ب   مشىٍشيوفي  فىدىعىا. مشىٍشيوفى  لًٍعبى  يػىٍنظيريكفى  كىاٍمرىأىةو  رىجيلو  آالى

، سىيًًٌدم، ايى : كىقىاؿى   نػىٍقمىةن  فىأىنٍػتىًقمى  فػىقىٍط، اٍلمىر ةى  ىىًذهً  هللاي  ايى  ٍدٓف كىشىدًٌ  اذٍكيٍرٓف  الر ب 
ةن  طىٍْبً  اٍلعىميودىٍينً  عىلىى مشىٍشيوفي  كىقػىبىضى . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ًمنى  عىيػٍِبى   عىنٍ  كىاًحدى  اٍلميتػىوىسًٌ
ٍينً  . بًيىسىارًهً  كىاآٍلخىرً  بًيىًميًنوً  اٍلوىاًحدً  عىلىٍيًهمىا كىاٍستػىنىدى  عىلىٍيًهمىا، قىاًئمنا اٍلبػىٍيتي  كىافى  الل ذى
 ،اٍلبػىٍيتي  فىسىقىطى  ،ًبقيو ةو  حىُبى ػكىانٍ . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  مىعى  نػىٍفًسي لًتىميتٍ : مشىٍشيوفي  كىقىاؿى 
 يف  أىمىاتػىهيمٍ  ال ًذينى  - اٍلمىٍوتىى فىكىافى  ًفيًو، ال ًذم الش ٍعبً  كيلًٌ  كىعىلىى ،اأٍلىٍقطىابً  عىلىى
 ،أىبًيوً  بػىٍيتً  كىكيلُ  ،ًإٍخوىتيوي  فػىنػىزىؿى . حىيىاتًوً  يػفً  ،أىمىاتػىهيمٍ  ال ًذينى  ًمنى  أىٍكثػىرى  - مىٍوتًوً 
، صيٍرعىةى  بػىٍْبى  كىدىفػىنيوهي  ،ًبوً  كىصىًعديكا ،مىليوهي ػكىحى   قىضىى كىىيوى . أىبًيوً  مىنيوحى  قػىرٍبً  يف  كىأىٍشتىأيكؿى

ٍسرىائًيلى   .(ُ)«ةن سىنى  ًعٍشرًينى  إًلً
ٍسرىائًيلى. كىكىافى »ابنا صموئيل:  - كىكىافى لىم ا شىاخى صىميوئًيلي أىن وي جىعىلى بىًنيًو قيضىاةن إًلً
. كىلى  ٍسمي اييوئًيلى، كى  ٍلًبٍكرً ا بًٍنوً ا ٍسمي ا نًيًو أىبًي ا. كىاانى قىاًضيػىٍْبً يف بًٍئًر سىٍبعو ٍم يىٍسليًك ػاثى
ا رىٍشوىةن كىعىو جىا  ٍلمىٍكسىًب،ايف طىرًيًقًو، بىٍل مىاالى كىرىاءى  بٍػنىاهي ا   ٍجتىمىعى ا. فى ٍلقىضىاءى اكىأىخىذى

كىقىاليوا لىوي: ىيوىذىا أىٍنتى قىٍد  ،لر امىةً اكيُل شيييوًخ ًإٍسرىائًيلى كىجىاءيكا ًإُفى صىميوئًيلى ًإُفى 
، كى  لىنىا كىسىائًًر  ٍقًضيلىنىا مىًلكنا يػى  ٍجعىلٍ ا آٍلفى ا. فى َفٍى يىًسّبىا يف طىرًيًقكى  بٍػنىاؾى اًشٍختى

يف عىيػٍِبىٍ صىميوئًيلى ًإٍذ قىاليوا: أىٍعًطنىا مىًلكنا يػىٍقًضي لىنىا.  أٍلىٍمري ا. فىسىاءى لُشعيوبً ا
كيلًٌ   يف  لش ٍعبً اًلصىٍوًت  ٠ٍبىعٍ اًلصىميوئًيلى:  لر بُ ا. فػىقىاؿى لر بًٌ اكىصىل ى صىميوئًيلي ًإُفى 

 ، مى رىفىضيوا حىٌب  الى أىٍمًلكى عىلىٍيًهٍم.  أًلىنػ هيمٍ مىا يػىقيوليوفى لىكى َفٍى يػىٍرفيضيوؾى أىٍنتى بىٍل ًإاي 
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ا  ل ًٍب احىسىبى كيلًٌ أىٍعمىا٥بًًًم   ٍليػىٍوـً اعىًمليوا ًمٍن يػىٍوـً أىٍصعىٍدتػيهيٍم ًمٍن ًمٍصرى ًإُفى ىىذى
ا ىيٍم عىامً  ًلصىٍوهًتًٍم.  ٠ٍبىعٍ ا آٍلفى اًبكى أىٍيضنا. فى  ليوفى كىتػىرىكيوٓف كىعىبىديكا آ٥ًبىةن أيٍخرىل، ىىكىذى

ًٍلكي عىلىٍيًهٍم. فىكىل مى صىميوئًيلي  ل ًذما ٍلمىًلكً اكىلىًكٍن أىٍشًهدىف  عىلىٍيًهٍم كىأىٍخربٍىيٍم ًبقىضىاًء  ٲبى
ـً  طىلىبيوا ل ًذينى ا لش ٍعبى ا ،اًمٍنوي مىًلكنا ًٔبىًميًع كىالى ا يىكيوفي قىضىاءي  لر بًٌ : ىىذى كىقىاؿى
ًٍلكي عىلىٍيكيٍم: أيىٍخيذي بىًنيكيٍم كىٯبىٍعىليهيٍم لًنػىٍفًسًو، ًلمىرىاًكًبًو كىفػيٍرسىانًًو،  ل ًذما ٍلمىًلكً ا ٲبى

ـى مىرىاًكًبًو. كىٯبىٍعىلي لًنػىٍفًسًو ريؤىسىاءى  فى فػىيػىرٍكيضيو  أيليوؼو كىريؤىسىاءى ٟبىىاًسْبى، فػىيىٍحريثيوفى أىمىا
أيىٍخيذي بػىنىاًتكيٍم  ٍرًبًو كىأىدىكىاًت مىرىاًكًبًو. كى حىرىاثػىتىوي كىٰبىٍصيديكفى حىصىادىهي، كىيػىٍعمىليوفى عيد ةى حى

أيىٍخيذي حيقيولىكيٍم كىكيريكمىكيٍم كىزىيٍػتيونىكيٍم،ازىاتو عىط ارىاتو كىطىب اخىاتو كىخىب   أىٍجوىدىىىا  . كى
أيىٍخيذي  ري زيريكعىكيٍم كىكيريكمىكيٍم، كىيػيٍعًطي ٣ًبًٍصيىانًًو كىعىًبيًدًه. كى كىيػيٍعًطيهىا لًعىًبيًدًه. كىيػيعىشًٌ

ري غىنىمىكيٍم  ّبىكيمٍ كىٞبىً  ٢بًٍسىافى اعىًبيدىكيٍم كىجىوىارًيىكيٍم كىشيب انىكيمي  كىيىٍستػىٍعًمليهيٍم ًلشيٍغًلًو. كىيػيعىشًٌ
ا. فػىتىٍصريخيوفى يف ذىًلكى كىأىنٍػتي   ل ًذماًمٍن كىٍجًو مىًلًككيمي  ٍليػىٍوـً اٍم تىكيونيوفى لىوي عىًبيدن

أىٍف  لش ٍعبي ا. فىأىَبى ٍليػىٍوـً ايف ذىًلكى  لر بُ اأًلىنٍػفيًسكيٍم، فىالى يىٍستىًجيبي لىكيمي  ٍختػىٍرٛبييوهي ا
، فػىنىكيوفي ٫بىٍني أىٍيضنا  يىٍسمىعيوا ًلصىٍوًت صىميوئًيلى، كىقىاليوا: الى بىلٍ  نىا مىًلكه يىكيوفي عىلىيػٍ

كىيػىٍقًضي لىنىا مىًلكينىا كىٱبىٍريجي أىمىامىنىا كىٰبيىاًربي حيريكبػىنىا. فىسىًمعى  لُشعيوًب،اًمٍثلى سىائًًر 
ـً   يلي صىميوئً   ٠ٍبىعٍ اميوئًيلى: ًلصى  لر بُ ا. فػىقىاؿى لر بًٌ اكىتىكىل مى بًًو يف أيذيٓفًى  لش ٍعبً اكيل  كىالى

كيُل كىاًحدو   ٍذىىبيوااًلصىٍوهًتًٍم كىمىلًٌٍك عىلىٍيًهٍم مىًلكنا. فػىقىاؿى صىميوئًيلي ًلرًجىاًؿ ًإٍسرىائًيلى: 
 . (ُ)«ًإُفى مىًدينىًتوً 

اكيدى  شىاكيؿي  كىقىاؿى »مهر ميكال:  - ىىا أيٍعًطيكى  مىيػٍرىبي  اٍلكىًبّبىةي  ابٍػنىًٍب  ىيوىذىا: ًلدى  ًإاي 
 يىًدم تىكينٍ  الى : قىاؿى  شىاكيؿى  فىًإف  . الر بًٌ  حيريكبى  كىحىاًربٍ  أبىٍسو  ذىا ِف  كينٍ  ًإ٭ب ىا. اٍمرىأىةن 

، مىنٍ : ًلشىاكيؿى  دىاكيدي  فػىقىاؿى . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  يىدي  عىلىٍيوً  لًتىكينٍ  بىلٍ  عىلىٍيًو،  ًىيى  كىمىا أىانى
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 ًإٍعطىاءً  كىٍقتً  يف  كىكىافى . اٍلمىًلًك؟ ًصٍهرى  أىكيوفى  حىٌب   ًإٍسرىائًيلى  يف  أىيب  كىعىًشّبىةي  حىيىايت 
اكيدى  شىاكيؿى  ابٍػنىةً  مىيػٍرىبى   ابٍػنىةي  كىًميكىاؿي . اٍمرىأىةن  اٍلمىحيوِفًٌ  لًعىٍدرًيًئيلى  أيٍعًطيىتٍ  أىنػ هىا ًلدى
، فىأىٍخبػىريكا دىاكيدى، أىحىب تٍ  شىاكيؿى  نػىٍيوً  يف  اأٍلىٍمري  فىحىسينى  شىاكيؿى : شىاكيؿي  كىقىاؿى . عىيػٍ
ىىا أيٍعًطيوً  اكيدى  شىاكيؿي  كىقىاؿى . عىلىٍيوً  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  يىدي  كىتىكيوفي  شىرىكنا لىوي  فػىتىكيوفي  ًإاي   ًلدى
نًيىةن  هي  شىاكيؿي  كىأىمىرى . اٍليػىٍوـى  تيصىاًىريٓف : اثى  قىدٍ  ىيوىذىا: قىائًًلْبى  ًسرًّا دىاكيدى  مىعى  تىكىل ميوا: عىًبيدى
، ًبكى  سير   يعي  اٍلمىًلكي  عىًبيدي  فػىتىكىل مى . اٍلمىًلكى  صىاًىرً  فىاآٍلفى . أىحىُبوؾى  قىدٍ  عىًبيًدهً  كىٝبًى

ا دىاكيدى  أيذيٓفىٍ  يف  شىاكيؿى  ـً  هًبىذى  أىٍعييًنكيمٍ  يف  ميٍستىخىف   ىيوى  ىىلٍ : دىاكيدي  فػىقىاؿى . اٍلكىالى
ا ٗبًٍثلً : قىائًًلْبى  عىًبيديهي  شىاكيؿى  فىأىٍخبػىرى  كىحىًقّبه؟ ًمٍسًكْبه  رىجيله  كىأىانى  اٍلمىًلكً  ميصىاىىرىةي   ىىذى
ـً  ا: شىاكيؿي  فػىقىاؿى . دىاكيدي  تىكىل مى  اٍلكىالى اكيدى  تػىقيوليوفى  ىىكىذى  اٍلمىًلكً  مىسىر ةي  لىٍيسىتٍ : ًلدى

ـً ًلاًل  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ًمنى  غيٍلفىةو  ٗبًئىةً  بىلٍ  اًبٍلمىٍهًر، اءً  ًمنٍ  نًٍتقىا  شىاكيؿي  كىكىافى . اٍلمىًلكً  أىٍعدى
ا دىاكيدى  عىًبيديهي  فىأىٍخبػىرى . يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  بًيىدً  دىاكيدى  ييوًقعى  أىفٍ  يػىتػىفىك ري  ، هًبىذى ـً  فىحىسينى  اٍلكىالى
ـي  ـي  تىٍكميلً  كىَفىٍ . اٍلمىًلكى  ييصىاًىرى  أىفٍ  دىاكيدى  عىيػٍِبىٍ  يف  اٍلكىالى ـى  حىٌب   اأٍلىاي   كىذىىىبى  دىاكيدي  قىا

، ًمئػىٍبىٍ  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً الٍ  ًمنى  كىقػىتىلى  كىرًجىاليوي  ىيوى   فىأىٍكمىليوىىا ًبغيلىًفًهمٍ  دىاكيدي  كىأىتىى رىجيلو
 كىعىًلمى  شىاكيؿي  فػىرىأىل. اٍمرىأىةن  ابٍػنػىتىوي  ًميكىاؿى  شىاكيؿي  فىأىٍعطىاهي . اٍلمىًلكً  ًلميصىاىىرىةً  لًٍلمىًلكً 

ُبوي  كىانىتٍ  شىاكيؿى  ابٍػنىةي  كىًميكىاؿي . دىاكيدى  مىعى  الر ب   أىف    دىاكيدى  ٱبىىاؼي  شىاكيؿي  كىعىادى . ٙبًي
اكيدى  عىديكًّا شىاكيؿي  كىصىارى  بػىٍعدي، ـً  كيل   ًلدى  .(ُ)«اأٍلىاي 

ٍعًتًِب، » تعّري شاول: - : ًلمىاذىا خىدى فىأىٍطلىٍقًت عىديكًٌم حىٌب  فػىقىاؿى شىاكيؿي ًلًميكىاؿى
: ىيوى قىاؿى ِف  ،٪بىىا فػىهىرىبى دىاكيدي  أىٍطًلًقيًِب، ًلمىاذىا أىقٍػتػيليًك؟: فػىقىالىٍت ًميكىاؿي ًلشىاكيؿى

. كىذىىىبى ىيوى  لر امىةً اكى٪بىىا كىجىاءى ًإُفى صىميوئًيلى يف  كىأىٍخبػىرىهي ًبكيلًٌ مىا عىًملى ًبًو شىاكيؿي
ييوتى يف كىصىميوئًيلي كى  . فىأيٍخربى شىاكيؿي كىًقيلى لىوي: ىيوىذىا دىاكيدي يف انى ييوتى أىقىامىا يف انى
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،  أٍلىنًٍبيىاءً اشىاكيؿي ريسيالن أًلىٍخًذ دىاكيدى. كىلىم ا رىأىٍكا ٝبىىاعىةى  ٍرسىلى . فىأى لر امىةً ا يػىتػىنػىب أيكفى
عىلىى ريسيًل شىاكيؿى فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا.  هللاً كحي كىصىميوئًيلى كىاًقفنا رىئًيسنا عىلىٍيًهٍم، كىافى ري 

، فىأىٍرسىلى ريسيالن آخى  فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا. مثي  عىادى شىاكيؿي فىأىٍرسىلى  رًينى،كىأىٍخبػىريكا شىاكيؿى
لًثىةن، فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا. فىذىىىبى ىيوى أىٍيضنا ًإُفى   ٍلعىًظيمىةً ا ٍلًبٍئرً اجىاءى ًإُفى كى  لر امىةً اريسيالن اثى

: أىٍينى صىميوئًيلي كىدىا ل ًٍب ا ييوتى يف  كيدي؟ًعٍندى ًسيخيو كىسىأىؿى كىقىاؿى فىًقيلى: ىىا ٮبيىا يف انى
ييوتى يف لر امىةً ا فىكىافى  ،هللاً فىكىافى عىلىٍيًو أىٍيضنا ريكحي  لر امىًة،ا. فىذىىىبى ًإُفى ىينىاؾى ًإُفى انى

ييوتى يف  كىتػىنػىب أى ىيوى  ابىوي . فىخىلىعى ىيوى أىٍيضنا ثًيى لر امىةً ايىٍذىىبي كىيػىتػىنػىب أي حىٌب  جىاءى ًإُفى انى
ـى صىميوئًيلى، كى  انن ذىًلكى  ٍنطىرىحى اأىٍيضنا أىمىا . ًلذىًلكى يػىقيوليوفى: لل ٍيلً اكيل وي كىكيل    لنػ هىارى اعيٍرايى

 .(ُ)«أٍلىنًٍبيىاًء؟اضنا بػىٍْبى أىشىاكيؿي أىيٍ 
اكيدى: ييشىٍيبى بىش بىثي  ل ًذينى ا أٍلىٍبطىاؿً اىىًذًه أى٠ٍبىاءي » أبطال داود: -  لت ٍحكىميوٓفُ اًلدى

ثىةً ارىئًيسي  هي أىلًعىازىاري ٍبني لث الى ةن. كىبػىٍعدى  . ىيوى ىىز  ري٧ٍبىوي عىلىى ٜبىىاًف ًمئىةو قػىتػىلىهيٍم دىفٍػعىةن كىاًحدى
ثىةً اديكديك ٍبًن أىخيوًخي، أىحىدي  كىانيوا مىعى دىاكيدى ًحينىمىا عىيػ ريكا   ل ًذينى ا أٍلىٍبطىاؿً ا لث الى

ـى  ٍجتىمىعيواا ل ًذينى ا يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ ا ىينىاؾى لًٍلحىٍرًب كىصىًعدى رًجىاؿي ًإٍسرىائًيلى. أىم ا ىيوى فىأىقىا
 لر بُ الس ٍيًف، كىصىنىعى حىٌب  كىل ٍت يىديهي، كىلىًصقىٍت يىديهي ابً  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ اكىضىرىبى 

صنا عىًظيمنا يف ذىًلكى  ،اخىالى كىرىاءىهي لًلنػ ٍهًب فػىقىٍط. كىبػىٍعدىهي مشى ةي ٍبني  لش ٍعبي اكىرىجىعى  ٍليػىٍوـً
ٍليوءىةن  جىٍيشنا، كىكىانىتٍ  يًنُيوفى ًفلىٍسطً لٍ ا ٍجتىمىعى ا. فى ٥ٍبىرىارًمُ اأىًجي  ىينىاؾى ًقٍطعىةي حىٍقلو ٩بى

كىأىنٍػقىذىىىا،  ٍلًقٍطعىةً ا. فػىوىقىفى يف كىسىًط يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ اًمٍن أىمىاـً  لش ٍعبي افػىهىرىبى  سنا،عىدى 
،ًفلىٍسطً لٍ اكىضىرىبى  صنا عىًظيمنا. كىنػىزىؿى  لر بُ افىصىنىعى  يًنيًٌْبى ثىةي اخىالى ًثْبى اًمنى  لث الى  لث الى

ـى، كىجىٍيشي  ُفى إً  ٢بٍىصىادً ارىئًيسنا كىأىتػىٍوا يف  زًؿه يف  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ ادىاكيدى ًإُفى مىغىارىًة عىديال  انى
ًحينىًئذو يف  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ اكىحىفىظىةي  ٢بًٍٍصًن،ا. كىكىافى دىاكيدي ًحينىًئذو يف لر فىائًيًٌْبى اكىاًدم 
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. فػىتىأىك هى  مو : مىٍن يىٍسقً  بػىٍيًت ٢بٍى مو  يًِب دىاكيدي كىقىاؿى  ٍلبىاًب؟اًعٍندى  ل ًٍب امىاءن ًمٍن بًٍئًر بػىٍيًت ٢بٍى
ثىةي ا أٍلىٍبطىاؿي افىشىق   مو  ٍستػىقىٍوااكى  يًنيًٌْبى ًفلىٍسطً لٍ ا٧بىىل ةى  لث الى ًعٍندى  ل ًٍب امىاءن ًمٍن بًٍئًر بػىٍيًت ٢بٍى

:  كىٞبىىليوهي كىأىتػىٍوا ًبًو ًإُفى دىاكيدى، فػىلىٍم يىشىأٍ  ٍلبىاًب،ا ، كىقىاؿى أىٍف يىٍشرىبىوي، بىٍل سىكىبىوي لًلر بًٌ
ـي  ا دى ! ىىذى رىُب أىٍف أىفٍػعىلى ذىًلكى خىاطىريكا أبًىنٍػفيًسًهٍم. فػىلىٍم  ل ًذينى ا لٌرًجىاؿً احىاشىا ِف ايى

ا مىا فػىعىلىوي  ثىةي ا يىشىٍأ أىٍف يىٍشرىبىوي. ىىذى صىريكيىةى  ٍبني اكىأىبًيشىامي أىخيو ييوآبى  .أٍلىٍبطىاؿي ا لث الى
ًث ًمئىةو قػىتػىلىهيٍم، فىكىافى لىوي  ا ىىز  ري٧ٍبىوي عىلىى ثىالى ثىةو. ىىذى ثىةً ابػىٍْبى  ٍسمه اىيوى رىئًيسي ثىالى . لث الى

ـٍ عىلىى  ثىةً اأىَفٍى ييٍكرى ثىةً ا أىن وي َفٍى يىًصٍل ًإُفى فىكىافى ٥بىيٍم رىئًيسنا، ًإال   لث الى . أٍليكىؿً ا لث الى
دىاعى،  ىيو ٍبني يػىهيوايى ، كىًثّبي  ٍبني اكىبػىنىاايى  ل ًذماًمٍن قػىٍبًصًئيلى، ىيوى  أٍلىفٍػعىاًؿ،اًذم أبىٍسو

، كىىيوى  . لثػ ٍلجً انػىزىؿى كىضىرىبى أىسىدنا يف كىسىًط جيبٌو يػىٍوـى  ل ًذماضىرىبى أىسىدىٍم ميوآبى
ريٍمحه، فػىنػىزىؿى إًلىٍيًو ًبعىصنا  ٍلًمٍصرًمًٌ اًمٍصرايًّ ذىا مىٍنظىرو، كىكىافى بًيىًد  وى ضىرىبى رىجيالن كىىي 

دىاعى،  ٍلًمٍصرًمًٌ اًمٍن يىًد  لُرٍمحى اكىخىطىفى  ىيو ٍبني يػىهيوايى ا مىا فػىعىلىوي بػىنىاايى كىقػىتػىلىوي ًبري٧بًًٍو. ىىذى
ًثْبى،اكىأيٍكًرـى عىلىى  أٍلىٍبطىاًؿ،ا ثىةً لث الى ابػىٍْبى  ٍسمه افىكىافى لىوي  ًإالى أىن وي َفٍى يىًصٍل ًإُفى  لث الى

ثىةً ا  .(ُ)«. فىجىعىلىوي دىاكيدي ًمٍن أىٍصحىاًب ًسرًٌهً لث الى
ـى يف  ٍلمىًلكي اكىشىاخى » :مّيةـلشوناأبيشج  - ـً ادىاكيدي. تػىقىد  ثًٌريكنىوي أٍلىاي  . كىكىانيوا ييدى
عىلىى فػىتىاةو عىٍذرىاءى،  ٍلمىًلكً افػىلىٍم يىٍدفىٍأ. فػىقىاؿى لىوي عىًبيديهي: لًيػيفىتًٌشيوا ًلسىيًًٌدانى  لثًٌيىابً ابً 

ـى  يف ًحٍضًنكى فػىيىٍدفىأى سىيًٌديانى  كىٍلتىٍضطىًجعٍ كىٍلتىكيٍن لىوي حىاًضنىةن  ٍلمىًلكً افػىٍلتىًقٍف أىمىا
يلىةو ٍلمىًلكي ا يًع ٚبييوـً ًإٍسرىائًيلى، فػىوىجىديكا أىبًيشىجى . فػىفىت شيوا عىلىى فػىتىاةو ٝبًى ًي ةى،ايف ٝبًى  لُشو٭بى

ا، فىكىانىٍت  ٍلفىتىاةي ا. كىكىانىًت ٍلمىًلكً افىجىاءيكا هًبىا ًإُفى  يلىةن ًجدًّ . ٍلمىًلكً ا حىاًضنىةى ٝبًى
اػلى  ٍلمىًلكى اكىكىانىٍت ٚبىًٍدميوي، كىلىًكن    .(ِ)«ٍم يػىٍعرًفٍػهى
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: أىمىا قػيٍلتي لىكى إًن وي الى يػىتػىنػىب أي » روح الكذ ب: - فػىقىاؿى مىًلكي ًإٍسرىائًيلى لًيػىهيوشىافىاطى
يػٍرنا بىٍل شىرًّا؟ ـى  ًإذىفٍ  فىا٠ٍبىعٍ : كىقىاؿى  عىلىي  خى  عىلىى جىاًلسنا الر ب   رىأىٍيتي  قىدٍ : الر بًٌ  كىالى

ٍيوً  كيقيوؼه  الس مىاءً  جيٍندً  كىكيلُ  كيٍرًسيًًٌو، ًيًنوً  عىنٍ  لىدى  مىنٍ : الر بُ  فػىقىاؿى . يىسىارًهً  كىعىنٍ  ٲبى
ا فػىقىاؿى  ًجٍلعىادى؟ رىاميوتى  يف  كىيىٍسقيطى  فػىيىٍصعىدى  أىٍخآبى  يػيٍغًوم ا، ىىذى  ذىاؾى  كىقىاؿى  ىىكىذى
ا ـى  كىكىقىفى  الُركحي  خىرىجى  مثي  . ىىكىذى  ٗبىاذىا؟: بُ الر   لىوي  كىقىاؿى . أيٍغوًيوً  أىانى : كىقىاؿى  الر بًٌ  أىمىا
 تػيٍغوًيوً  إًن كى : فػىقىاؿى . أىنًٍبيىائًوً  ًميعً ػى ج أىفٍػوىاهً  يف  ،كىًذبو  ريكحى  كىأىكيوفي  ،أىٍخريجي : فػىقىاؿى 

، ا كىافٍػعىلٍ  فىاٍخريجٍ  كىتػىٍقتىًدري  أىفٍػوىاهً  يف  كىًذبو  ريكحى  الر بُ  جىعىلى  قىدٍ  ىيوىذىا كىاآٍلفى . ىىكىذى
يعً  ًء، أىنًٍبيىاًئكى  ٝبًى  .(ُ)«ًبشىروٌ  عىلىٍيكى  تىكىل مى  كىالر بُ  ىىؤيالى

 ٍمرىأىةه اكىيف ذىاًت يػىٍوـو عىبػىرى أىلًيشىعي ًإُفى شيوّفىى. كىكىانىٍت ىينىاؾى » إحياء الصيّب: -
ًيلي ًإُفى ىينىاؾى لًيىٍأكيلى خيبػٍ  ٍتوي لًيىٍأكيلى خيبػٍزنا. كىكىافى كيل مىا عىبػىرى ٲبى زنا. عىًظيمىةه، فىأىٍمسىكى

نىا دىائًمنا. فػىٍلنػىٍعمىٍل  ل ًذما قىد سه مي  ،هللاً فػىقىالىٍت ًلرىجيًلهىا: قىٍد عىًلٍمتي أىن وي رىجيلي  ٲبىيُر عىلىيػٍ
صىًغّبىةن كىنىضىٍع لىوي ىينىاؾى سىرًيرنا كىًخوىاانن كىكيٍرًسيًّا كىمىنىارىةن، حىٌب  ًإذىا  ٢بٍىاًئطً اعيلًٌي ةن عىلىى 

ًيلي إًلىيػٍهىا. كىيف ذىاًت يػىٍوـو جىاءى ًإُفى ىينىاؾى  نىا ٲبى  ٍضطىجىعى اكى  ٍلعيلًٌي ةً اكىمىاؿى ًإُفى  جىاءى إًلىيػٍ
ًمًو:  ًي ةى ا ىىًذهً  دٍعي اًفيهىا. فػىقىاؿى ١ًبًيٍحزًم غيالى . فىدىعىاىىا، فػىوىقػىفىٍت أىمىامىوي. فػىقىاؿى لُشو٭بى

ا  نٍػزىعىٍجتً الىوي: قيٍل ٥بىىا: ىيوىذىا قىًد  لىًك؟ ىىٍل  نىعي فىمىاذىا ييصٍ  ٍنزًعىاًج،اًل اًبسىبىًبنىا كيل  ىىذى
٭ب ىا أىانى سىاًكنىةه يف فػىقىالىٍت: إً  ١بٍىٍيًش؟اأىٍك ًإُفى رىئًيًس  ٍلمىًلكً الىًك مىا يػيتىكىل مي ًبًو ًإُفى 

: فىمىاذىا ييٍصنىعي ٥بىىا؟ فػىقىاؿى ًجيٍحزًم: إًن وي لىٍيسى ٥بىىا  كىرىجيليهىا  ٍبنه،اكىٍسًط شىٍعيب. مثي  قىاؿى
: اخى قىٍد شى  ا ٍلبىابً ا. فىدىعىاىىا، فػىوىقػىفىٍت يف ٍدعيهىاا. فػىقىاؿى : يف ىىذى ٫بىٍوى  ٍلًميعىادً ا. فػىقىاؿى
. الى تىٍكًذٍب عىلىى هللاً . فػىقىالىٍت: الى ايى سىيًًٌدم رىجيلى بٍػننااٙبىٍتىًضًنْبى  يىاةً ٢بٍى ازىمىاًف 

ًبلىًت  . فىحى ٍرأىةي اجىارًيىًتكى كىمىا قىاؿى   ٢بٍىيىاًة،ا٫بىٍوى زىمىاًف  ٍلًميعىادً ايف ذىًلكى  بٍػنناا لىدىتً كىكى  ٍلمى
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،ايػىٍوـو خىرىجى ًإُفى أىبًيًو ًإُفى . كىيف ذىاًت ٍلوىلىدي ا٥بىىا أىلًيشىعي. كىكىربى  كىقىاؿى أًلىبًيًو:  ٢بٍىص اًدينى
 : ـً ٍلوي ارىٍأًسي، رىٍأًسي. فػىقىاؿى لًٍلغيالى ًو، فىجىلىسى  ًإُفى  ٞبًٍ ًو. فىحىمىلىوي كىأىتىى ًبًو ًإُفى أيمًٌ أيمًٌ

. فىصىًعدىٍت كىأىٍضجىعىٍتوي عىلىى سىرًيًر رىجيًل  لظٍُهرً اعىلىى ريٍكبػىتػىيػٍهىا ًإُفى   ،هللاً كىمىاتى
ا ًمنى  دىٍت رىجيلىهىا كىقىالىٍت: أىٍرًسٍل ِف كىاًحدن  ٍلًغٍلمىافً اكىأىٍغلىقىٍت عىلىٍيًو كىخىرىجىٍت. كىانى

: ًلمىاذىا تىٍذىى  ،هللاً فىأىٍجرًمى ًإُفى رىجيًل  ،أٍليتينً اكىًإٍحدىل   ٍليػىٍوـى؟اًبْبى إًلىٍيًو كىأىٍرًجعى. فػىقىاؿى
ـه. كىشىد ٍت عىلىى  ،رىٍأسي شىٍهرو  الى  . فػىقىالىٍت: سىالى ًف،اكىالى سىٍبته ًمهىا:  أٍلىاتى كىقىالىٍت لًغيالى

. كى  لرُكيوبً اكىالى تػىتػىعىو ٍؽ أًلىٍجًلي يف  رٍ سيٍق كىسً  حىٌب  جىاءىٍت  ٍنطىلىقىتٍ اًإٍف َفٍى أىقيٍل لىكى
بىًل  هللاً ًإُفى رىجيًل  ًمٍن بىًعيدو قىاؿى ١ًبًيٍحزًم  هللاً . فػىلىم ا رىآىىا رىجيلي ٍلكىٍرمىلً اًإُفى جى

ًمًو: ىيوىذىا تًٍلكى  ًي ةي اغيالى ـه  آٍلفى ا كيضً ٍر ا. لُشو٭بى ـه لىًك؟ أىسىالى لًًلقىائًهىا كىقيٍل ٥بىىا: أىسىالى
ـه. فػىلى  ـه لًٍلوىلىًد؟ فػىقىالىٍت: سىالى  ١بٍىبىلً اًإُفى  هللاً م ا جىاءىٍت ًإُفى رىجيًل ًلزىٍكًجًك؟ أىسىالى

ـى ًجيٍحزًم لًيىٍدفػىعىهىا، فػىقىاؿى رىجيلي  : دىٍعهىا أًلىف  نػىٍفسىهىا هللاً أىٍمسىكىٍت رًٍجلىٍيًو. فػىتػىقىد 
ًمٍن سىيًًٌدم؟  بٍػننااعىِبًٌ كىَفٍى ٱبيٍربٍٓف. فػىقىالىٍت: ىىٍل طىلىٍبتي  أٍلىٍمرى اكىتىمى   لر بُ امير ةه ًفيهىا كى 

ٍعًِب؟ فػىقىاؿى ١ًبًيٍحزًم:   ٍنطىًلٍق،اٍشديٍد حىقىوىٍيكى كىخيٍذ عيك ازًم بًيىًدؾى كى اأىَفٍى أىقيٍل الى ٚبىٍدى
ٍبوي. كىضىٍع عيك ازًم عىلىى  رىكىكى أىحىده فىالى ٘بًي ا فىالى تػيبىارًٍكوي، كىًإٍف ابى كىًإذىا صىادىٍفتى أىحىدن

، إًن نً  ر ُب،ػلاوى ػي  ىي ػ: حى يًٌ ػلص بً االىٍت أيـُ . فػىقى يًٌ ػلص بً اكىٍجًو  ي ػكىحىي ةه ًىيى نػىٍفسيكى
ـى كىتىبً  الى  . فػىقىا عىلىى كىٍجًو  ٍلعيك ازى ا. كىجىازى ًجيٍحزًم قيد امىهيمىا كىكىضىعى عىهىاأىتٍػريكيكى
،ا تىًبًو  لص يبًٌ : َفٍى يػىنػٍ . فػىرىجىعى لًًلقىائًًو كىأىٍخبػىرىهي قىاًئالن . لص يبُ افػىلىٍم يىكيٍن صىٍوته كىالى ميٍصغو

مىٍيته كىميٍضطىجعه عىلىى سىرًيرًًه. فىدىخىلى كىأىٍغلىقى  لص يبًٌ كىًإذىا ابً  ٍلبػىٍيتى اكىدىخىلى أىلًيشىعي 
 لص يبًٌ افػىٍوؽى  ٍضطىجىعى ا. مثي  صىًعدى كى لر بًٌ اكىصىل ى ًإُفى عىلىى نػىٍفسىٍيًهمىا ًكلىٍيًهمىا،  ٍلبىابى ا

ٍيًو، كى  ٍيًو عىلىى يىدى نػىٍيًو، كىيىدى نػىٍيًو عىلىى عىيػٍ عىلىٍيًو فىسىخينى  ٛبىىد دى كىكىضىعى فىمىوي عىلىى فىًمًو، كىعىيػٍ
رىةن ًإُفى ىي  ٍلبػىٍيتً ا. مثي  عىادى كىٛبىىش ى يف ٍلوىلىدً اجىسىدي  ، كىصىًعدى كىٛبىىد دى اتى رىةن ًإُفى ىينىاؾى نىا كىاتى

، مثي  فػىتىحى  لص يبُ اعىلىٍيًو فػىعىطىسى  نػىٍيًو. فىدىعىا ًجيٍحزًم كى  لص يبُ اسىٍبعى مىر اتو دٍعي ا: قىاؿى عىيػٍ
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ًذًه  ًي ةى اىى :  لُشو٭بى ًليافىدىعىاىىا. كىلىم ا دىخىلىٍت إًلىٍيًو قىاؿى تىٍت كىسىقىطىٍت . فىأى بٍػنىكً ا ٞبًٍ
    . (ُ)«كىخىرىجىتٍ  بٍػنػىهىاامثي  ٞبىىلىًت  أٍلىٍرًض،اعىلىى رًٍجلىٍيًو كىسىجىدىٍت ًإُفى 

فى ًإُفى أىٍشديكدى، ًحْبى أىٍرسىلىوي سىٍرجيوفي مىًلكي » تعّري إشعياء: - يًء تػىٍراتى يف سىنىًة ٦بًى
عىٍن يىًد ًإشىٍعيىاءى ٍبًن  لر بُ اتىكىل مى  ٍلوىٍقتً ايف ذىًلكى  فىحىارىبى أىٍشديكدى كىأىخىذىىىا، ،أىُشورى 

 : .  ٍخلىعٍ اعىٍن حىٍقوىٍيكى كى  ٍلًمٍسحى اٍذىىٍب كىحيل  اآميوصى قىاًئالن اءىؾى عىٍن رًٍجلىٍيكى ًحذى
اًفينا. فػىقىاؿى  ا كىمىشىى ميعىرًّل كىحى  ميعىرًّل شىٍعيىاءي : كىمىا مىشىى عىٍبًدم إً لر بُ افػىفىعىلى ىىكىذى

ا يىسيوؽي مىًلكي  ، ىىكىذى ثى ًسًنْبو، آيىةن كىأيٍعجيوبىةن عىلىى ًمٍصرى كىعىلىى كيوشى اًفينا ثىالى كىحى
،  ،أىُشورى سىيٍبى ًمٍصرى  ءى كيوشى ي ػً كىمىٍكشيوف ،كىحيفىاةن  ،عيرىاةن  لُشييوخى،اكى  ٍلًفتػٍيىافى اكىجىالى

. فػىيػى  ؛أٍلىٍستىاهً ا عيوفى ًخٍزاين ًلًمٍصرى ًمٍن أىٍجًل ًمٍن أىٍجًل كيوشى رىجىائًًهٍم، كى  ؛جىليوفى خٍ ػكىيى  ،ٍراتى
ا . ًمٍصرى فىٍخرًًىمٍ  ا مىٍلجىأيانى ٍليػىٍوـً ايف ذىًلكى  ،لس اًحلً اكىيػىقيوؿي سىاًكني ىىذى : ىيوىذىا ىىكىذى

، فىكىٍيفى نىٍسلىمي ٫بىٍني؟ ؛ىىرىبٍػنىا إًلىٍيًو لًٍلمىعيونىةً  ل ًذما  .(ِ)«لًنػىٍنجيو ًمٍن مىًلًك أىُشورى
 كىديٍخننا كىعىدىسنا كىفيوالن  كىشىًعّبنا قىٍمحنا لًنػىٍفًسكى  أىٍنتى  كىخيذٍ » الكعك والـخخر ء: -

ـً  كىعىدىدً  خيبػٍزنا لًنػىٍفًسكى  كىاٍصنػىٍعهىا كىاًحدو، ًكعىاءو  يف  كىضىٍعهىا كىكىٍرسىن ةى   تػىت ًكئي  ل ًٍب ا اأٍلىاي 
ثى . جىٍنًبكى  عىلىى ًفيهىا  أتىٍكيليوي  ال ًذم كىطىعىاميكى . أتىٍكيليوي  يػىٍومنا كىًتٍسًعْبى  يػىٍوـو  ًمئىةً  ثىالى

 اٍلمىاءى  كىتىٍشرىبي . أتىٍكيليوي  كىٍقتو  ًإُفى  كىٍقتو  ًمنٍ . شىاًقالن  ًعٍشرًينى  يػىٍوـو  كيل  . اًبٍلوىٍزفً  يىكيوفي 
ٍيًل، أتىٍكيلي . تىٍشرىبيوي  كىٍقتو  ًإُفى  كىٍقتو  ًمنٍ  ا٥بًًٍْب، سيٍدسى  اًبٍلكى . الش ًعّبً  ًمنى  كىٍعكنا كى

ٍنسىافً  ًمنى  ٱبىٍريجي  ال ًذم ا٣بٍيٍرءً  عىلىى ـى  ٚبىًٍبزيهي  اإٍلً ا: الر بُ  كىقىاؿى . عيييوهًنًمٍ  أىمىا  أيىٍكيلي  ىىكىذى
 سىيًٌدي  ايى  آًه،: فػىقيٍلتي . إًلىٍيًهمٍ  أىٍطريديىيمٍ  ال ًذينى  اأٍليمىمً  بػىٍْبى  الن ًجسى  خيبػٍزىىيمي  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو

 فىرًيسىةن، أىكٍ  ،ًميتىةن  آكيلٍ  مٍ ػلى  ،اآٍلفى  ًإُفى  ًصبىامى  كىًمنٍ . تػىتػىنىج سٍ  مٍ ػلى  نػىٍفًسي ىىا الر ُب،

                                                           
 .ّٕ-ٖ، اآلايت ْ( سفر ا٤بلوؾ الثآف، الفصل ُ)
 .ٔ-ُ، اآلايت َِ( سفر إشعياء، الفصل ِ)
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 بىدىؿى  اٍلبػىقىرً  ًخٍثيى  لىكى  جىعىٍلتي  قىدٍ . ٍنظيرٍ ا: ِف  فػىقىاؿى . ًجسه ػنى  ٍحمه ػلى  فىًمي دىخىلى  كىالى 
ٍنسىاًف، خيٍرءً  ـى، اٍبنى  ايى : لًػي كىقىاؿى . عىلىٍيوً  خيبػٍزىؾى  فػىتىٍصنىعي  اإٍلً ا آدى ري  ىىأىنىذى ـى  أيكىسًٌ  ًقوىا
، اًبٍلوىٍزفً  ا٣بٍيبػٍزى  فػىيىٍأكيليوفى  أيكريشىًليمى، يف  ا٣بٍيٍبزً  ٍيلً  اٍلمىاءى  كىيىٍشرىبيوفى  كىاًبٍلغىمًٌ  يػٍرىًة،كىاًب٢بٍى  اًبٍلكى
يػ ريكا كىاٍلمىاءي، ا٣بٍيبػٍزي  يػيٍعوًزىىيمي  ًلكىيٍ    .(ُ)«إبًًٜبًًٍهمٍ  كىيػىٍفنػىٍوا كىأىخيوهي  الر جيلي  كىيػىتىحى

فلك أف تتخٌيل أخالؽ اإلنساف، الذم يعتقد بشرعٌية كٌل ما كرد يف ىذا  
  !!الكتاب، كيطلب ا٥بداية منو؟!

عدىا كنتانتها، كبي كقذارتػها،  كسيخفها، كلك أف تتخٌيل سقامة عقائده،
 ،كاألابطيل ،كاألكىاـ ،(، الػميبػر أة من األىواءالػمينز ؿ هيٌ ػاإلل عن )حقائق الوحي

 كاألساطّب؟!!! ،خرافاتػكال ،كاألكاذيب
فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيٍم لىعىن اىيٍم كىجىعىٍلنىا قػيليوبػىهيٍم قىاًسيىةن ٰبيىرًٌفيوفى ﴿قاؿ تعاُف: 

ًلمى عىٍن مىوىاًضًعًو كىنىسيوا حىظًّا ٩ب ا ذيكًٌريكا ًبًو كىالى تػىزىاؿي تىط ًلعي عىلىى خىائًنىةو ًمنػٍهيٍم ًإال   اٍلكى
ُب اٍلميٍحًسًنْبى     .(ِ)﴾قىًليالن ًمنػٍهيٍم فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإف  اَّلل ى ٰبًي

الكتاب النازؿ  نعتقد أفٌ  - ْبمسلمػال - حنػكن»حٌمد الغزاٌِف: ػقاؿ م
 ،مٌ أتليف بشر  يفه ،ةحاليٌ ػا التوراة الأمٌ  .ء من ىذا اللغومبر  :على موسى

ف بو، وصى أف يي  يما ال ينبغػب ،كصف هللا -ؿاألكٌ  سيطرت عليو أمور ثالثة:
. اا كبّبن ا يقولوف علوًّ عمٌ  ،، سبحانو كتعاُفة على ذاتوة معتلٌ كإسقاط صورة ذىنيٌ 

حياة، كغاية ػكسّب الإم، ك ػحور العالػم همػككأنٌ  ،إسرائيل إبراز بِب -الثآف
 يػعوا فنازى جوز أف يي ػال ي ،كالقيادة ،مختار للسيادةػالشعب ال مي الوجود.. فهي 

حاؽ أشنع ػر األمم األخرل، كإرخاص حقوقها، كإلػحقيػت -الثالث ذلك.

                                                           
 .ُٕ-ٗ، اآلايت ْحزقياؿ، الفصل ( سفر ُ)
 .ُّ( ا٤بائدة: ِ)
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 يمن الوح ،األمور بقاايل ىذه كقد تتخلٌ  ها.ػكقادت ،كأبنبيائها ،هاػاألكصاؼ ب
األسفار الشائعة اآلف تغلب عليها  أة، بيد أفٌ ر  ػبمي ػالصادؽ، كالتوجيهات ال

 .(ُ)«الحظناىا الٍب ،الصبغة
القارئ  لو أفٌ ك النصوص ا٤بذكورة،  تقبيحي ػف ،رناػػرٝبة أثػفإف قيل: إٌف للت

قد ييفهىم منها ما ال  قرآفنصوص الكما أٌف   ؛استقبحهاما ة، لى ريٌ ػٍ بقرأىا ابللغة العً 
 ييراد، إذا تيرًٝبىٍت إُف لغة أخرل، غّب العربٌية.

 : كلكٌنو ، (العهد القديػم، يف بعض نصوص )صٌح ىذا االفَباضي قدقلتي
 ال ٲبكن أف يصٌح يف نصوصو كٌلها.

، كما نسبوه إُف رأكبْب كيهوذا كأمنوف فما نسبوه إُف لوط كداكد  
، كابنٍبى لوط: فوا حش ميستنكىرة، يتورٌع كثّب من الفيٌساؽ، عن ارتكاهبا، كأبشالـو

 فحٌٌب فػي )العهد القديػم( ٘بد استبشاعنا، كاستنكارنا، ٥بذه الفواحش الكربل:
عىٍورىةى أىبًيكى كىعىٍورىةى أيمًٌكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا أيُمكى الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى » -
،  ٍمرىأىةً ا . عىٍورىةى أيٍخًتكى بًٍنًت أىبًيكى أىٍك بًٍنًت أيمًٌكى أىبًيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا عىٍورىةي أىبًيكى
،ا بٍػنىةً اخىارًجنا، الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى  ٍلمىٍوليودىةً اأىًك  ٍلبػىٍيتً ايف  ٍلمىٍوليودىةً ا أىًك  بًٍنكى
. عىٍورىةى بًٍنًت بًٍنًتكى الى تىٍكًشٍف عىٍورى  بٍػنىةً ا ًمٍن  ٍلمىٍوليودىةً اأىبًيكى  ٍمرىأىةً اتػىهىا. ًإنػ هىا عىٍورىتيكى

ا. إًنػ هىا أيٍختيكى  . عىٍورىةى أيٍخًت أىبًيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا قىرًيبىةي أىبًيكى الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهى
ا قىرًيبىةي  . عىٍورىةى أيٍخًت أيمًٌكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هى . عىٍورىةى أىًخي أىبًيكى الى  أىبًيكى أيمًٌكى

. عىٍورىةى كىن ًتكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا  ٍمرىأىتًوً اتىٍكًشٍف. ًإُفى   ٍمرىأىةي االى تػىٍقَبىًٍب. إًنػ هىا عىم تيكى
. ٍمرىأىةً ا. الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى بًٍنكى ا  أىًخيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا عىٍورىةي أىًخيكى

ا لًتىٍكًشفى  بٍػنىةى اأىًك  بًٍنهىا،ا بٍػنىةى اكىبًٍنًتهىا الى تىٍكًشٍف. كىالى أتىٍخيًذ  ٍمرىأىةو اعىٍورىةى  بًٍنًتهى

                                                           
 .ِّ( قذائف ا٢بٌق: ُ)
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رًٌ لًتىٍكًشفى  ٍمرىأىةن ا. إًنػ هيمىا قىرًيبػىتىاىىا. إًن وي رىًذيلىةه. كىالى أتىٍخيًذ ٍورىتػىهىاعى  عىلىى أيٍخًتهىا لًلضًٌ
 .(ُ)«حىيىاهًتىا عىٍورىتػىهىا مىعىهىا يف 

نًًٌس » - ٍتىًلئى  أٍلىٍرضي ابًتػىٍعرًيًضهىا لًلزًٌْفى لًئىال  تػىٍزٓفى  بٍػنػىتىكى االى تيدى  .(ِ)«رىًذيلىةن  أٍلىٍرضي اكىٛبى
ًف   ٍمرىأىةً ارىجيله مىعى  ٍضطىجىعى اكىًإذىا » - أىبًيًو، فػىقىٍد كىشىفى عىٍورىةى أىبًيًو. إًنػ هيمىا يػيٍقتىالى

ٮبيىا. دىميهيمىا عىلىٍيًهمىا. كىًإذىا  ٮبيىا.  ٍضطىجىعى اًكالى ًف ًكالى رىجيله مىعى كىن ًتًو، فىًإنػ هيمىا يػيٍقتىالى
 .(ّ)«ًهمىاقىٍد فػىعىالى فىاًحشىةن. دىميهيمىا عىلىيٍ 

ًو، كىرىأىل عىٍورىتػىهىا كىرىأىٍت ًىيى عىٍورىتىوي، كىًإذىا أىخىذى رىجيله أي » - ٍختىوي بًٍنتى أىبًيًو أىٍك بًٍنتى أيمًٌ
ً بىًِب شىٍعًبًهمىا. قىٍد كىشىفى عىٍورىةى أيٍخًتًو. ٰبىًٍملي  ـى أىٍعْبي . يػيٍقطىعىاًف أىمىا فىذىًلكى عىاره

 .(ْ)«ذىنٍػبىوي 
، يػيٍقتىلي  ،ٍمرىأىةو اًإذىا كيًجدى رىجيله ميٍضطىًجعنا مىعى » - ًة بػىٍعلو  لر جيلي ا: ثٍػنىافً اًل ازىٍكجى
ٍرأىًة،امىعى  ٍلميٍضطىًجعي ا ٍرأىةي اكى  ٍلمى  .(ٓ)«ًمٍن ًإٍسرىائًيلى  لش ر  ا. فػىتػىٍنزًعي ٍلمى

، (القصص الػميستنكىرة)تلك  تٍ ة السقيمة: ىي التػي اختلقى فهل التػرٝب 
، توككنٌ  يهوذاك  ،كرأكبْب كسرٌيٌة أبيو لوط كابنتيو، كداكد كامرأة أكراٌي، :الػمنسوبة إُف

 كأمنوف كأختو، كأبشالـو كسرارٌم أبيو؟!!! 
ا٣بمر،  ربى شي  وح كإسحاؽػػى نػإل تٍ كىل التػرٝبة السقيمة: ىي التػي نسبى 

  األكاثف؟!!! العجل، كإُف سليماف عبادةى  نعى إُف ىاركف صي  تٍ كنسبى 

                                                           
 .ُٖ-ٕ، اآلايت ُٖ( سفر الالكٌيْب، الفصل ُ)
 .ِٗ ة، اآليُٗ( سفر الالكٌيْب، الفصل ِ)
 .ُِ-ُُ، اآلايت َِ( سفر الالكٌيْب، الفصل ّ)
 .ُٕ ة، اآليَِالالكٌيْب، الفصل  سفر( ْ)
 .ِِ، اآلية ِِسفر التثنية، الفصل  (ٓ)
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 لً ثى كمى   حٌق قليل، كابطل كثّب،، يف اشتمالو على إٌف مىثىلى )العهد القديػم(
  :وفي مع فيو مؤلًٌ ػج ،(كبّب  )كشكوؿ

  .ٌيةايت القرآناآل القليل من -ُ
  .القراءات الشاٌذة كثّب منال -ِ
  .األحاديث الصحيحةالقليل من  -ّ
 .كثّب من األحاديث ا٤بوضوعةال -ْ
 .الصحيحة اتالتفسّب القليل من  -ٓ
 .السقيمة اتكثّب من التفسّب ال -ٔ
 .الصحيحة تالعىقىدايٌ القليل من  -ٕ
 .السقيمةالعىقىداٌيت كثّب من ال -ٖ
 .الصحيحة اتالفقهيٌ القليل من  -ٗ

 .السقيمةالفقهٌيات ر من ػكثيال -َُ
 .الصحيحة اتخيليقيٌ ػالالقليل من  -ُُ
 .السقيمةالػخيليقٌيات ر من ػكثيال -ُِ
 .الصحيحة اتخيٌ ػالتاريالقليل من  -ُّ
 .السقيمةالتاريػخٌيات ر من ػكثيال -ُْ
 .اإليػمانٌية شعاراألالقليل من  -ُٓ
 .الشيطانٌيةشعار األالكثّب من  -ُٔ

س(، قد  كلذلك ال يصٌح أف ييسٌمى ىذا )الكشكوؿ(: )الكشكوؿ الػمي  
يف كيتيب  تػجتمعال  األابطيلك الػحقائق ألٌف حقائق؛ ػكإف اشتمل على بعض ال
 غُض النظر،كن ، فال ٲبي بشرمٌ يف كتاب  تفإذا اجتمع )الوحي اإللػهٌي الػمنز ؿ(؛

 !!!؟يوعلحٌٌب إف كانت قليلةن، فكيف كىي الغالبة  عن األابطيل الٍب فيو،
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كمن يطالع )العهد القديػم(، يػجد فيو الكثّب من األمور، الٍب ال عالقة  
 األمثلة:منز ؿ، ال من قريب، كال من بعيد. كإليك بعض ػ٥با ابلوحي اإللػهٌي ال

ًة  لر بُ اكىكىل مى » -  لث آف ا لش ٍهرً ايف أىك ًؿ  ٍجًتمىاًع،اًل اميوسىى يف بػىرًٌي ًة ًسينىاءى، يف خىٍيمى
: أىٍحصيوا كيل  ٝبىىاعىًة بىًِب ًإٍسرىائًيلى  لث انًيىةً ا لس نىةً ايف  ٣ًبيريكًجًهٍم ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى قىاًئالن

ئًًهٍم،ييوًت ًبعىشىائًرًًىٍم كىبػي  ًد  آابى ًعٍشرًينى سىنىةن  ٍبنً اكيل  ذىكىرو ًبرىٍأًسًو، ًمًن   أٍلى٠ٍبىاًء،اًبعىدى
ا، كيل  خىارًجو لًٍلحىٍرًب يف ًإٍسرىائًيلى. ٙبىٍسيبػيهيٍم أىٍنتى كىىىاريكفي حىسىبى  فىصىاًعدن

، رىجيله ىيوى  ئًًو. كىىىًذًه  ٍأسه رى  أىٍجنىاًدًىٍم. كىيىكيوفي مىعىكيمىا رىجيله ًلكيلًٌ ًسٍبطو لًبػىٍيًت آابى
. ًلًشٍمعيوفى  ل ًذينى ا لٌرًجىاؿً اأى٠ٍبىاءي  يٍػئيورى يىًقفيوفى مىعىكيمىا: ًلرىأيكبػىٍْبى أىلًيصيوري ٍبني شىدى

. لًيىس اكىرى نػىثػىنىائًيلي ٍبني  ينىادىابى شىليوًميًئيلي ٍبني صيورًيشىد ام. لًيػىهيوذىا ٫بىٍشيوفي ٍبني عىمًٌ
يهيودى،  بٍػِبىٍ . ًلزىبيوليوفى أىلًيآبي ٍبني ًحيليوفى. اًل رى صيوغى  : أًلىفٍػرىأًفى أىلًيشىمىعي ٍبني عىمًٌ ييوسيفى

افى أىًخيعىزىري ٍبني  يىاًمْبى أىبًيدىفي ٍبني ًجٍدعيوٓف. ًلدى . لًبػىنػٍ كىًلمىنىس ى ٝبىًٍليًئيلي ٍبني فىدىٍىصيورى
عيٍكرىفى. ١ًبىادى أىلًيىاسىاؼي ٍبني دىعيوئًيلى. لًنػىٍفتىاِف  فىٍجًعيًئيلي ٍبني  عىمًٌيشىد ام. أًلىًشّبى 

ًء ىيٍم مىشىاًىّبي  ئًًهٍم. ريؤيكسي  ١بٍىمىاعىًة،اأىًخّبىعي ٍبني ًعينىنى. ىىؤيالى ريؤىسىاءي أىٍسبىاًط آابى
ءً  تػىعىيػ نيوا أبًى٠ٍبىائًًهٍم، كىٝبىىعىا   ل ًذينى ا لٌرًجىاؿى ا أيليوًؼ ًإٍسرىائًيلى. فىأىخىذى ميوسىى كىىىاريكفي ىىؤيالى

ًد  نٍػتىسىبيواافى  لث آف،ا لش ٍهرً ايف أىك ًؿ  ١بٍىمىاعىةً اكيل   ئًًهٍم ًبعىدى ًإُفى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا ًبريؤيكًسًهٍم، كىمى  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاًء،ا عىد ىيٍم ميوسىى. فػى  لر بُ اأىمىرى  اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

يف بػىرًٌي ًة ًسينىاءى. فىكىافى بػىنيو رىأيكبػىٍْبى ًبٍكًر ًإٍسرىائًيلى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم 
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا،   ٍبنً اًبريؤيكًسًهٍم، كيُل ذىكىرو ًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اكىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ًلًسٍبًط رىأيكبػىٍْبى ًست ةن كىأىٍربىًعْبى أىٍلفنا  ًمنػٍهيمٍ  ٍلمىٍعديكديكفى اكىافى كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  

ئًًهًم،  كىٟبىٍسى ًمئىةو.  ٍلمىٍعديكديكفى ابػىنيو مًشٍعيوفى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ًد  ا، كيُل خىارًجو  نً بٍ اًبريؤيكًسًهٍم، كيُل ذىكىرو ًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اًمنػٍهيٍم ًبعىدى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثي ًمئىةو. مًشٍعيوفى ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط  ٍلمىٍعديكديكفى الًٍلحىٍرًب،   ًتٍسعىةه كىٟبىٍسيوفى أىٍلفنا كىثىالى
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ًد  بػىنيو ئًًهٍم، ًبعىدى  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اجىادى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب، عً  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط جىادى ٟبىٍسىةه  ٍلمىٍعديكديكفى اٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

بػىنيو يػىهيوذىا، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت  .سيوفى كىأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىًسُت ًمئىةو كىٟبىٍ 
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  نً بٍ اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اآابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

،  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط يػىهيوذىا أىٍربػىعىةه كىسىبػٍعيوفى أىٍلفنا كىًسُت ًمئىةو. ٍلمىٍعديكديكفى ا بػىنيو يىس اكىرى
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ًعٍشرًينى سىنىةن  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اتػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط يىس اكىرى أىٍربػىعىةه كىٟبىٍسيوفى  ٍلمىٍعديكديكفى افىصىاًعدن
ًد  أىٍلفنا كىأىٍربىعي ًمئىةو. ئًًهٍم، ًبعىدى بػىنيو زىبيوليوفى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  نً بٍ اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً ا ًمنػٍهيٍم  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
: بػىنيو أىفٍػرىأًفى، تػىوىالًيديىيٍم  .ئىةو ًلًسٍبًط زىبيوليوفى سىبػٍعىةه كىٟبىٍسيوفى أىٍلفنا كىأىٍربىعي مً  بػىنيو ييوسيفى
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا،   ٍبنً اًمًن  ٠ٍبىاءً أٍلى احىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

 ًمئىةو. سي ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط أىفٍػرىأًفى أىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىٟبىٍ  ٍلمىٍعديكديكفى اكيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب، 
ًد  بػىنيو ئًًهٍم، ًبعىدى  ٍبنً اًن مً  أٍلى٠ٍبىاءً امىنىس ى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،   ثٍػنىافً اًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط مىنىس ى  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثيوفى أىٍلفنا كىًمئػىتىاًف. ئًًهٍم،  كىثىالى يىاًمْبى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى بػىنيو بػىنػٍ

ًد  ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اًبعىدى  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثيوفى أىٍلفنا كىأىٍربى  يىاًمْبى ٟبىٍسىةه كىثىالى بػىنيو دىافى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى  ًمئىةو. عي ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط بػىنػٍ

ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا، كيُل خىارًجو  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اعىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
بػىنيو أىًشّبى،  كىًسُتوفى أىٍلفنا كىسىٍبعي ًمئىةو. ثٍػنىافً اًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط دىافى  ٍلمىٍعديكديكفى الًٍلحىٍرًب، 

ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ينى سىنىةن ًعٍشرً  ٍبنً اًمًن  أٍلى٠ٍبىاءً اتػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط أىًشّبى كىاًحده كأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا  ٍلمىٍعديكديكفى افىصىاًعدن

ًد  كىٟبىٍسي ًمئىةو. ئًًهٍم، ًبعىدى  أٍلى٠ٍبىاءً ابػىنيو نػىٍفتىاِف، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
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ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثىةه كىٟبىٍسيوفى أىٍلفنا كىأىٍربىعي  ًء ىيمي  .ًمئىةو نػىٍفتىاِف ثىالى عىد ىيٍم ميوسىى  ل ًذينى ا ٍلمىٍعديكديكفى اىىؤيالى

يعي عىشى  ثٍػنىااكىىىاريكفي كىريؤىسىاءي ًإٍسرىائًيلى،  ئًًو. فىكىافى ٝبًى ، رىجيله كىاًحده لًبػىٍيًت آابى رى رىجيالن
ئًًهٍم ًمًن  ٍلمىٍعديكًدينى ا ا،   ينى ًعٍشرً  ٍبنً اًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى حىسىبى بػيييوًت آابى سىنىةن فىصىاًعدن

يعي  ثىةى ًست  ًمئىًة أى  ٍلمىٍعديكًدينى اكيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب يف ًإٍسرىائًيلى. كىافى ٝبًى ٍلفو كىثىالى
ؼو كىٟبىٍسى ًمئىةو كىٟبىًٍسْبى. كىأىم ا  ًكيُوفى اآالى ئًًهٍم فػىلىٍم يػيعىُدكا  لال  حىسىبى ًسٍبًط آابى

نػىهيٍم، ًإٍذ كىل مى  ًكم فىالى ٙبىٍسيبيوي كىالى تػىعيد هي بػىٍْبى  لر بُ ابػىيػٍ : أىم ا ًسٍبطي الى ميوسىى قىاًئالن
ًكيًٌْبى اكىكًًٌل ًإٍسرىائًيلى. بىٍل  بىًِب  يًع أىٍمًتعىًتًو كىعىلىى   لش هىادىةً اعىلىى مىٍسكىًن  لال  كىعىلىى ٝبًى

 ٍلمىٍسكىنً اكىكيل  أىٍمًتعىًتًو، كىىيٍم ٱبىًٍدميونىوي، كىحىٍوؿى  ٍلمىٍسكىنى اكيلًٌ مىا لىوي. ىيٍم ٰبىًٍمليوفى 
ًكيُوفى ايػينػىزًٌليوي  ٍلمىٍسكىنً ا ٍرًٙبىاؿً ايػىٍنزًليوفى. فىًعٍندى  ييًقيميوي  ٍلمىٍسكىنً اكىًعٍندى نػيزيكًؿ  لال 

ًكيُوفى ا بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كيل  يف ٧بىىل ًتًو كىكيل   ؿي يػىٍقَبىًبي يػيٍقتىلي. كىيػىٍنزً  ل ًذما أٍلىٍجنىيبُ ا. كى لال 
ًكيُوفى اًعٍندى رىايىًتًو أبًىٍجنىاًدًىٍم. كىأىم ا  ًلكىٍي الى يىكيوفى  لش هىادىةً اٍسكىًن فػىيػىٍنزًليوفى حىٍوؿى مى  لال 

ًكيُوفى اسىخىطه عىلىى ٝبىىاعىًة بىًِب ًإٍسرىائًيلى، فػىيىٍحفىظي  . لش هىادىةً ا ٍسكىنً شىعىائًرى مى  لال 
 .(ُ)«ميوسىى كىذىًلكى فػىعىليوا لر بُ اًإٍسرىائًيلى حىسىبى كيلًٌ مىا أىمىرى  فػىفىعىلى بػىنيو

يعى أىٍمًتعىًتًو،  ٍلمىٍسكىًن،اكىيػىٍوـى فػىرىغى ميوسىى ًمٍن ًإقىامىًة » - كىمىسىحىوي كىقىد سىوي كىٝبًى
يعى أىٍمًتعىًتًو كىمىسىحىهىا كىقىد سىهىا، قػىر بى ريؤىسىاءي ًإٍسرىائًيلى، ريؤيكسي بػيييوًت  ٍلمىٍذبىحى اكى  كىٝبًى

ئًًهٍم، ىيٍم ريؤىسىاءي  ـى ٍلمىٍعديكًدينى اكىقػىفيوا عىلىى  نى ل ًذيا أٍلىٍسبىاطً اآابى . أىتػىٍوا ًبقىرىابًيًنًهٍم أىمىا
تو ميغىط اةن، كى لر بًٌ ا عىشىرى ثػىٍورنا. ًلكيلًٌ رىئًيسىٍْبً عىجىلىةه، كىًلكيلًٌ  ثٍػِبىٍ ا: ًست  عىجىالى

ـى  ، كىقىد ميوىىا أىمىا : خيٍذىىا ًمنػٍهيٍم  لر بُ ا. فىكىل مى ٍلمىٍسكىنً اكىاًحدو ثػىٍوره ميوسىى قىاًئالن
ًكيًٌْبى، ًلكيلًٌ كىاًحدو حىسىبى  ٍجًتمىاًع،اًل افػىتىكيوفى لًعىمىًل ًخٍدمىًة خىٍيمىًة  كىأىٍعًطهىا ًلال 
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تً اًخٍدمىًتًو. فىأىخىذى ميوسىى  ًكيًٌْبى:  لثًٌّبىافى اكى  ٍلعىجىالى تً اًمنى  ثٍػنػىتىافً اكىأىٍعطىاىىا ًلال   ٍلعىجىالى
تً اأىٍعطىاىىا لًبىًِب جىٍرشيوفى حىسىبى ًخٍدمىًتًهٍم، كىأىٍربىعه ًمنى  لثًٌّبىافً اًمنى  بػىعىةه رٍ كىأى   ٍلعىجىالى

أىٍعطىاىىا لًبىًِب مىرىارًم حىسىبى ًخٍدمىًتًهٍم بًيىًد إًيثىامىارى ٍبًن ىىاريكفى  لثًٌّبىافً اكىٜبىىانًيىةه ًمنى 
كىانىٍت عىلىٍيًهٍم، عىلىى   ٍلقيٍدسً ايػيٍعًطًهٍم، أًلىف  ًخٍدمىةى  فػىلىمٍ . كىأىم ا بػىنيو قػىهىاتى ٍلكىاًىنً ا
ـى  ٍلمىٍذبىحً الًتىٍدًشًْب  لُرؤىسىاءي اكىقػىر بى  كىانيوا ٰبىًٍمليوفى.  أٍلىٍكتىاؼً ا يػىٍوـى مىٍسًحًو. كىقىد 
ـى  لُرؤىسىاءي ا سنا رىئًيسنا يف كيلًٌ يػىٍوـو ًلميوسىى: رىئًي لر بُ ا. فػىقىاؿى ٍلمىٍذبىحً اقػىرىابًينػىهيٍم أىمىا

نىوي يف  ل ًذماكى  .ٍلمىٍذبىحً ايػيقىرًٌبيوفى قػىرىابًينػىهيٍم لًتىٍدًشًْب  ٫بىٍشيوفي ٍبني  أٍلىك ؿً ا ٍليػىٍوـً اقػىر بى قػيٍرابى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى  ، ًمٍن ًسٍبًط يػىهيوذىا. كىقػيٍرابى ينىادىابى ثيوفى عىمًٌ

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ًكٍلتىاٮبيىا   ٍلقيٍدًس،ا شىاًقلً شىاًقالن
ٍليوءه  ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى ٍليوءىاتى ٩بى

 كىتػىٍيسه بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو،  ٍبني اٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده 
ًة  ٍلمىعىزً اكىاًحده ًمنى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي  لس الى

في ٫بىٍشيوفى  ا قػيٍرابى .تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى ينىادىابى  لث آف ا ٍليػىٍوـً اكىيف  ٍبًن عىمًٌ
ا ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي  نىوي طىبػىقنا كىاًحدن . قػىر بى قػيٍرابى قػىر بى نػىثػىنىائًيلي ٍبني صيوغىرى رىئًيسي يىس اكىرى
ةن ًمٍن ًفض ةو سىٍبًعْبى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ، كىًمٍنضىحىةن كىاًحدى ثيوفى شىاًقالن ًمئىةه كىثىالى

ًف دىقً  ٍلتىاٮبيىاكً   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ا عىشىرىةى شىوىاًقلى ٩بى يقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحننا كىاًحدن
ا  ٍليوًّا ٖبىيورنا، كىثػىٍورنا كىاًحدن ا حىٍولًيًّا  ٍبنى اًمٍن ذىىىبو ٩بى ا كىخىريكفنا كىاًحدن بػىقىرو كىكىٍبشنا كىاًحدن

اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسنا  بًيحىًة خىطً  ٍلمىٍعزً اًمنى  كىاًحدن ًة ًلذى بًيحى مىةً اي ةو، كىًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةى   لس الى
. في نػىثػىنىائًيلى ٍبًن صيوغىرى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاحً  لث اًلثً ا ٍليػىٍوـً ا ده ًمٍن ًفض ةو رىئًيسي بىًِب زىبيوليوفى أىلًيآبي ٍبني ًحيليوفى. قػيٍرابى
ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ثيوفى شىاًقالن كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى

فً ًكٍلتىاٮبيىا ٩بىٍ   ٍلقيٍدًس،ا دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  ليوءىاتى
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بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده ًمٍن ذىىىبو ٩بىٍ 
ٍعزً اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًة  بًيحىةً ًلذى  ٍلمى بًيحى مىةً اخىًطي ةو، كىًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي   لس الى

في أىلًيآبى ٍبًن ًحيليوفى.ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو  ا قػيٍرابى كىيف  حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو  لر اًبعً ا ٍليػىٍوـً ا . قػيٍرابى يٍػئيورى رىئًيسي بىًِب رىأيكبػىٍْبى أىلًيصيوري ٍبني شىدى

، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعي  ثيوفى شىاًقالن وفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ٩بى

ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٩بى
ًة  ٍلمىٍعزً اٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى ًلمي  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي   لس الى

. يٍػئيورى في أىلًيصيورى ٍبًن شىدى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن رىئًيسي بىًِب  ٣بٍىاًمسً ا ٍليػىٍوـً ا  مًشٍعيوفى شىليوًميًئيلي ٍبني صيورًيشىد ام. قػيٍرابى

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ثيوفى شىاًقالن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزى  اٮبيىاًكٍلتى   ٍلقيٍدًس،اشىاًقًل  ٍليوءىاتى ٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي ٩بى

ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده  ٍبني اشىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى
ًة  ٍلمىٍعزً احىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف  لس الى

في شىليوًميًئيلى ٍبًن  ا قػيٍرابى كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي  لس اًدسً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  صيورًيشىد ام. رىئًيسي بىًِب جىادى أىلًيىاسىاؼي ٍبني دىعيوئًيلى. قػيٍرابى

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض   ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ثيوفى شىاًقالن ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى
فً ًكٍلتىاٮبيىا ٩بىٍ   ٍلقيٍدًس،اشىاًقالن عىلىى شىاًقًل  دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه  ليوءىاتى

ٍليوءه ٖبىيو  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده  ٍبني ارنا، كىثػىٍوره كىاًحده كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى
بًيحىةً لً  ٍلمىٍعزً اكىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  بًيحىًة  ذى خىًطي ةو، كىًلذى

مىةً ا في ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو.  لس الى ا قػيٍرابى ىىذى
يهيودى.  لس اًبعً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  أىلًيىاسىاؼى ٍبًن دىعيوئًيلى. رىئًيسي بىًِب أىفٍػرىأًفى أىلًيشىمىعي ٍبني عىمًٌ
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، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو  ثيوفى شىاًقالن نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى قػيٍرابى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو،  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،ااًقالن عىلىى شىاًقًل سىبػٍعيوفى شى  ٍليوءىاتى ٩بى

ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه  ٍبني اكىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى
بًيحىًة خىًطي ةو،  ٍلمىٍعزً اةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقى  ًلذى

ًة  بًيحى مىةً اكىًلذى ا  لس الى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
في أىلًيشىمىعى ٍبًن عىمًٌيهيودى. س ى ٝبىًٍليًئيلي ٍبني رىئًيسي بىًِب مىنى  لث اًمنً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  قػيٍرابى

، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه  ثيوفى شىاًقالن نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى . قػيٍرابى فىدىٍىصيورى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،اًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ٍليوءىاتى ٩بى

ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده لًتػى  بػىقىرو  ٍبني اٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى
بًيحىًة  ٍلمىٍعزً اكىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًلذى

ًة  بًيحى مىةً اخىًطي ةو، كىًلذى اًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو ثػىٍورى  لس الى
. في ٝبىًٍليًئيلى ٍبًن فىدىٍىصيورى ا قػيٍرابى يىاًمْبى  لت اًسعً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  حىٍولًي ةو. ىىذى رىئًيسي بىًِب بػىنػٍ

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه  ،  أىبًيدىفي ٍبني ًجٍدعيوٓف. قػيٍرابى ثيوفى شىاًقالن كىثىالى
ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ًف  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،اكىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ٍليوءىاتى ٩بى

ٍليوءه ٖبىيورنا،  دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى
بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ٍبني اًحده كىثػىٍوره كىا

ٍعزً ا ًة  ٍلمى بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو  لس الى
في أىبًيدىفى ٍبًن ًجٍدعيوٓف. ا قػيٍرابى رىئًيسي  ٍلعىاًشرً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئى  ثيوفى بىًِب دىافى أىًخيعىزىري ٍبني عىمًٌيشىد ام. قػيٍرابى ةه كىثىالى
ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ًكٍلتىاٮبيىا   ٍلقيٍدًس،اشىاًقالن

ٍليوءه  ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٩بى ٍليوءىاتى ٩بى
بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه  ٍبني ااًحده ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كى 
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ًة  ٍلمىٍعزً اكىاًحده ًمنى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي  لس الى
في  ا قػيٍرابى  ٍليػىٍوـً اكىيف  أىًخيعىزىرى ٍبًن عىمًٌيشىد ام.تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو  ٢بىاًدما عىشىرى رىئًيسي بىًِب أىًشّبى فىٍجًعيًئيلي ٍبني عيٍكرىفى. قػيٍرابى
، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شى  ثيوفى شىاًقالن اًقًل كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى

ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ٩بى
ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٩بى

ًة  ٍلمىٍعزً ااًحده ًمنى ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي   لس الى
. في فىٍجًعيًئيلى ٍبًن عيٍكرىفى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو الث آف عىشىرى رىئًيسي بىًِب نػىٍفتىاِف أىخً  ٍليػىٍوـً ا ّبىعي ٍبني ًعينىنى. قػيٍرابى
، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقالن عىلىى شىاًقًل  ثيوفى شىاًقالن كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىالى

ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو كىصىحٍ  اًكٍلتىاٮبيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى نه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ٩بى
ٍليوءه ٖبىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٩بى

ٍعزً اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًة  ٍلمى بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو. كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٟبىٍسىةي   لس الى
في أىًخّبىعى ٍبًن ًعينىنى.كً  ا قػيٍرابى ا  بىاشو كىٟبىٍسىةي تػيييوسو كىٟبىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى ىىذى

، كىمىنىاًضحي  ثٍػنىاايػىٍوـى مىٍسًحًو ًمٍن ريؤىسىاًء ًإٍسرىائًيلى. أىٍطبىاؽي ًفض ةو  ٍلمىٍذبىحً اتىٍدًشْبي  عىشىرى
ثيوفى شىاًقلى ًفض ةو،  ثٍػنىاا عىشرىةى، كىصيحيوفي ذىىىبو  ثٍػنػىتىااًفض ةو  ، كيُل طىبىقو ًمئىةه كىثىالى عىشىرى

يعي ًفض ًة وفى كىكيُل ًمٍنضىحىةو سىبػٍعي  . ٍلقيٍدسً اأىٍلفىاًف كىأىٍربىعي ًمئىةو عىلىى شىاًقًل  آٍلنًيىةً ا. ٝبًى
ٍليوءىةه ٖبىيورنا، كيُل صىٍحنو عىشىرىةه عىلىى شىاًقًل  ثٍػنىاا لذ ىىبً اكىصيحيوفي  . ٍلقيٍدسً اعىشىرى ٩بى

يعي ذىىىًب  . كيُل  لُصحيوفً اٝبًى عىشىرى ثػىٍورنا،  ثٍػنىاالًٍلميٍحرىقىًة  لثًٌّبىافً اًمئىةه كىًعٍشريكفى شىاًقالن
، كى  ثٍػنىاا ٍلًكبىاشي اكى   ٍلمىٍعزً امىعى تػىٍقًدمىًتهىا، كىتػيييوسي  عىشىرى  ثٍػنىاا ٢بٍىٍولًي ةي ا ٣بًٍرىاؼي اعىشىرى
ًة  ثٍػنىاا بًيحى بًيحىًة  لثًٌّبىافً ا. كىكيُل ٣بٍىًطي ةً اعىشىرى ًلذى مىةً اًلذى كىًعٍشريكفى ثػىٍورنا،  ةه أىٍربػىعى  لس الى
ا تىٍدًشْبي  ٢بٍىٍولًي ةي ا ٣بًٍرىاؼي اًسُتوفى، كى  لتُػييوسي اًسُتوفى، كى  ٍلًكبىاشي اكى   ٍلمىٍذبىحً ا ًسُتوفى. ىىذى
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ًة  بػىٍعدى مىٍسًحًو. لًيػىتىكىل مى مىعىوي، كىافى يىٍسمىعي  ٍجًتمىاعً اًل افػىلىم ا دىخىلى ميوسىى ًإُفى خىٍيمى
بيوًت  ل ًذما ٍلًغطىاءً اييكىلًٌميوي ًمٍن عىلىى  لص ٍوتى ا  ٍلكىريكبػىٍْبً،اًمٍن بػىٍْبً  لش هىادىةً اعىلىى اتى

 .(ُ)«فىكىل مىوي 
ـي، » - ، نيوحي، آدى مىكي رًدي، أىٍخنيوخي، مىتيوشىاٌفىي، الى ، ًقينىافي، مىٍهلىٍلًئيلي، ايى ، أىنيوشي ًشيتي

ؿي كىمىاًشكي  كىافي كىتيوابى : جيومىري كىمىاجيوجي كىمىادىامي كىايى فىثى . بػىنيو ايى فىثي ـي، ايى ـي، حىا سىا
ٍرمىةي  : أىٍشكىنىازي كىرًيفىاثي كىتيوجى . كىبػىنيو جيومىرى كىافى: أىلًيشىةي كىتػىٍرًشيشىةي كىًتّبىاسي . كىبػىنيو ايى

: سىبىا  كىًكتًٌيمي كىديكدىانًيمي. نػٍعىافي. كىبػىنيو كيوشى ـى: كيوشي كىًمٍصرىأًفي كىفيوطي كىكى بػىنيو حىا
تىا كىرىعىمىا كىسىبػٍتىكىا. كىبػىنيو رىعىمىا: شىبىا كىدىدىافي. كىكيوشي كىلىدى ٭بٍريكدى   ل ًذماكىحىوًيلىةي كىسىبػٍ

أى ا : ليوًدٔفى كىعىنىاًميمى كى٥بىىابًيمى كىنػىٍفتيوًحيمى لىدى . كىًمٍصرىأًفي كى أٍلىٍرضً ايىكيوفي جىب ارنا يف  بٍػتىدى
: ًصيديكفى  ل ًذينى اكىفػىتػٍريكًسيمى كىكىٍسليوًحيمى،  نػٍعىافي كىلىدى ٍفتيورٔفي. كىكى خىرىجى ًمنػٍهيٍم ًفًلٍشًتيمي كىكى

يًِب  اكى  ٍلعىٍرًقي  اكى  ٢بًٍوًٌم  اكى  ١بًٍٍرجىاًشي  اكى  أٍلىميورًم  اكى  بيوًسي  ٍليػى اًبٍكرىهي، كىًحثًّا كى   أٍلىٍركىاًدم  اكى  لسًٌ
اًثي  اكى  لص م ارًم  اكى  ـي كىعيوصي ٢بٍىمى ـي كىأىُشوري كىأىٍرفىٍكشىادي كىليودي كىأىرىا ـى: ًعيالى . بػىنيو سىا

. كىأىٍرفىٍكشىادي  اثػىري كىمىاًشكي . كىلًعىاًبرى كيًلدى  كىحيوؿي كىجى  بٍػنىافً اكىلىدى شىاٌفىى، كىشىاٌفىي كىلىدى عىاًبرى
ًمًو قيًسمىًت  ٍلوىاًحدً ا ٍسمي ا أىًخيًو يػىٍقطىافي. كىيػىٍقطىافي  ٍسمي ا. كى أٍلىٍرضي افىاًفىي، أًلىف  يف أىاي 

ـى كىأيكزىاؿى كىًدقٍػلىةى كىًعيبىاؿى كىأىبًيمىاًيلى  رىحى كىىىديكرىا : أىٍلميودىادى كىشىالىفى كىحىضىٍرمىٍوتى كىايى كىلىدى
ـي، أىٍرفىٍكشىادي، شىاٌفىي،  ًء بػىنيو يػىٍقطىافى. سىا . كيُل ىىؤيالى بى كىشىبىا كىأيكًفّبى كىحىوًيلىةى كىييوابى

ـي، كىىيوى إًٍبراًىيمي. رىحي، أىبٍػرىا ، اتى ، فىاًفىي، رىعيو، سىريكجي، انىحيوري بٍػنىا إًبٍػرىاًىيمى: ا عىاًبري
اري كىأىدىبًٍئيلي  ًإٍسحىاؽي كىًإ٠ٍبىاًعيلي. ، كىًقيدى ىىًذًه مىوىالًيديىيٍم. ًبٍكري ًإ٠ٍبىاًعيلى: نػىبىاييوتي

ـي كىًمٍشمىاعي كىديكمىةي كىمىس ا كى  ًء ىيٍم كىًمٍبسىا ًفيشي كىًقٍدمىةي. ىىؤيالى حىدىدي كىتػىٍيمىاءي كىيىطيوري كىانى
افى  بػىنيو ًإ٠ٍبىاًعيلى. كىأىم ا بػىنيو قىطيورىةى سيرًٌي ًة إًٍبراًىيمى، فىًإنػ هىا كىلىدىٍت: زًٍمرىافى كىيػىٍقشىافى كىمىدى

                                                           
 .ٖٗ-ُ، اآلايت ٕسفر العدد، الفصل  (ُ)
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فى كىًيٍشبىاؽى كىشيوحىا. كى  فى: عىيػٍفىةي كىًعٍفري يػىٍقشىافى: شىبىا كىدىدى  بٍػنىااكىًمٍدايى افي. كىبػىنيو ًمٍدايى
اعي كىأىٍلدىعىةي. فىكي  . كى  لُ كىحىنيوؾي كىأىبًيدى ًء بػىنيو قىطيورىةى. كىكىلىدى إًبٍػرىاًىيمي ًإٍسحىاؽى  بٍػنىااىىؤيالى
: ًعيسيو كىًإٍسرىائًيلي. ـي كىقيورى  ًإٍسحىاؽى حي. بػىنيو ًعيسيو: أىلًيفىازي كىرىعيوئًيلي كىيػىعيوشي كىيػىٍعالى

ـي كىًقنىازي كىٛبٍنىاعي كىعىمىالًيقي. بػىنيو رىعيوئًيلى:  ٍعثىا : تػىٍيمىافي كىأيكمىاري كىصىًفي كىجى بػىنيو أىلًيفىازى
ؿي كىًصبػٍعيوفي كىعىُبى كىًديشيوفي  ٫بىىثي كىزىارىحي كىمشى ةي كىًمز ةي. كىبػىنيو سىًعّبى: ليوطىافي كىشيوابى

: لي  بٍػنىااكىإًيصىري كىًديشىافي. كى  ؿى ـي. كىأيٍختي ليوطىافى ٛبٍنىاعي. بػىنيو شيوابى وطىافى: حيورًم كىىيومىا
ـي. كى  . ا ي ةي ًصبػٍعيوفى: أى  بٍػنىااعىٍليىافي كىمىنىاحىةي كىًعيبىاؿي كىشىًفي كىأيكانى ٍبني عىُبى ًديشيوفي، كىعىُبى

: بًٍلهىافي كىزىٍعوىافي كىيػىٍعقىافي. كىبػىنيو ًديشيوفى: ٞبىٍرىافي كىأىٍشبىافي كىيًثٍػرىافي كىكىرىافي. بػىنيو إً  يصىرى
ًء ىيمي  ًديشىافى: عيوصي كىأىرىافي. بٍػنىااكى  لىمىا  ل ًذينى ا ٍلميليوؾي اىىؤيالى مىلىكيوا يف أىٍرًض أىديكـى قػىبػٍ

. كى  ًلعي ٍبني بػىعيورى لً  ٍسمي امىلىكى مىًلكه لًبىًِب ًإٍسرىائًيلى: ابى ابىةي. كىمىاتى ابى عي فىمىلىكى مىًدينىًتًو ًدنٍػهى
بي ٍبني زىارىحى ًمٍن بيٍصرىةى. كىمىاتى يي  بي مىكىانىوي ييوابى ـي ًمٍن أىٍرًض  وابى فىمىلىكى مىكىانىوي حيوشىا

دى لتػ ٍيمىآفًٌ ا ـي فىمىلىكى مىكىانىوي ىىدىدي ٍبني بىدى ًد   ل ًذما. كىمىاتى حيوشىا فى يف ًبالى كىس رى ًمٍدايى
، كى  . كىمىاتى ىىدىدي فىمىلىكى مىكىانىوي ٠ًبٍلىةي ًمٍن مىٍسرًيقى مىًدينىًتًو عى  ٍسمي اميوآبى . كىمىاتى ةى وًيتي

. كىمىاتى شىاكيؿي فىمىلىكى مىكىانىوي بػىٍعلي لنػ ٍهرً ا٠ًبٍلىةي فىمىلىكى مىكىانىوي شىاكيؿي ًمٍن رىحيوبيوًت 
فى فىمىلىكى مىكىانىوي ىىدىدي، . كىمىاتى بػىٍعلي حىاانى فى ٍبني عىٍكبيورى مىًدينىًتًو فىاًعي،  ٍسمي اكى  حىاانى

. كىمىاتى ىىدىدي. فىكىانىٍت أيمىرىاءي  طىٍبًئيلي مىًهي ٍمرىأىتًوً ا ٍسمي اكى  بًٍنتي مىٍطرًدى بًٍنًت مىاًء ذىىىبو
، أىًمّبي أيىيولًيبىامىةى، أىًمّبي أىيٍػلىةى، أىًمّبي ًفيني  وفى، أىديكـى: أىًمّبي ٛبٍنىاعى، أىًمّبي عىٍلوىةى، أىًمّبي يىًتيتى

، أىمً  ، أىًمّبي تػىٍيمىافى ًء أيمىرىاءي  ّبي أىًمّبي ًقنىازى ـى. ىىؤيالى ، أىًمّبي ٦بىًٍديًئيلى، أىًمّبي ًعّبىا ًمٍبصىارى
 .(ُ)«أىديكـى 

ًكم كىيػىهيوذىا، يىس اكىري كىزىبيوليوفي، دىافي، » - ًء بػىنيو ًإٍسرىائًيلى: رىأيكبػىٍْبي، مشىٍعيوفي، الى ىىؤيالى
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يىاًمْبي، نػىٍفتىاِف، جىادي كىأىًشّبي.ييوسيفي  لىةي. كيًلدى  كىبػىنػٍ في كىشىيػٍ بػىنيو يػىهيوذىا: عىيػٍري كىأيكانى
ثىةي ا نػٍعىانًي ةً اًمٍن بًٍنًت شيوعى  لث الى  لر بًٌ ا. كىكىافى عىيػٍري ًبٍكري يػىهيوذىا ًشرًٌيرنا يف عىيػٍِبًى ٍلكى

نػ تيوي كىلىدىٍت لى  مىاري كى : ٟبىٍسىةه. ا اوي فىارىصى كىزىارىحى. كيُل بىًِب يػىهيوذى فىأىمىاتىوي. كىاثى بٍػنىا فىارىصى
. كىبػىنيو زىارىحى: زًٍمرًم كىأىيٍػثىافي كىىىٍيمىافي كىكىٍلكيوؿي كىدىارىعي.   ١بٍىًميعي احىٍصريكفي كىحىاميوؿي

:  ٍبني ا. كى اـً ٢بٍىرى اخىافى يف  ل ًذماكىٍرًمي عىخىاري ميكىدًٌري ًإٍسرىائًيلى   ٍبني اٟبىٍسىةه. كى  أىيٍػثىافى
مي. ل ًذينى ا. كىبػىنيو حىٍصريكفى عىزىٍرايى  ـي كىكىليوابى ـي كىلىدى  كيًلديكا لىوي: يػىٍرٞبىًٍئيلي كىرىا كىرىا

 ، ينىادىابي كىلىدى ٫بىٍشيوفى رىئًيسى بىًِب يػىهيوذىا، كى٫بىٍشيوفي كىلىدى سىٍلميوى ، كىعىمًٌ ينىادىابى عىمًٌ
: ًبٍكرىهي كىسىٍلميو كىلىدى بيوعىزى  ، كىبيوعىزي كىلىدى عيوبًيدى، كىعيوبًيدي كىلىدى يىس ى، كىيىس ى كىلىدى

، كىأىبًينىادى  ،اكىمًشٍعىى  لث آف،ا ابى أىلًيآبى ،اكىرىد امى  لر اًبعى،اكىنػىٍثًنًئيلى  لث اًلثى كىأيكصىمى  ٣بٍىاًمسى
،ا كىأىبًيجىاًيلي. كىبػىنيو صىريكيىةى: أىٍبشىامي  . كىأيٍختىاىيٍم صىريكيىةي لس اًبعى اكىدىاكيدى  لس اًدسى

ثىةه. كىأىبًيجىا ٠ٍبىاًعيًليُ اكىلىدىٍت عىمىاسىا، كىأىبيو عىمىاسىا يػىثٍػري  ًيلي كىييوآبي كىعىسىائًيلي، ثىالى  .إٍلً
ًء بػىنيوىىا ٍمرىأىتًوً اكىكىالىبي ٍبني حىٍصريكفى كىلىدى ًمٍن عىزيكبىةى  . كىىىؤيالى شىري كىًمٍن يىرًيعيوثى : ايى

بي كىأىٍرديكفي. كىمىاتىٍت عىزيكبىةي فى  .   ٚب ىذى اكىشيوابى كىالىبي لًنػىٍفًسًو أىفٍػرىاتى فػىوىلىدىٍت لىوي حيورى
كىحيوري كىلىدى أيكرًمى، كىأيكرًم كىلىدى بىصىٍلًئيلى. كىبػىٍعدي دىخىلى حىٍصريكفي عىلىى بًٍنًت مىاًكّبى أىيب 

ًئّبى،  ٍبني اكىىيوى  ٚب ىذىىىااًجٍلعىادى كى  . كىسىجيوبي كىلىدى ايى ًستًٌْبى سىنىةن فػىوىلىدىٍت لىوي سىجيوبى
ثه كىًعٍشريكفى مىًدينىةن يف أىٍرًض ًجٍلعىادى. كى  ًئّبى  أىخىذى كىكىافى لىوي ثىالى ـى حىُوكثى ايى جىشيورى كىأىرىا
ًء بػىني  و مىاًكّبى أىيب ًجٍلعىادى. كىبػىٍعدى كىفىاًة ًمنػٍهيٍم مىعى قػىنىاةى كىقػيرىاىىا، ًستًٌْبى مىًدينىةن. كيُل ىىؤيالى

كىكىافى  تػىقيوعى. ابى حىٍصريكفى أىٍشحيورى أى  ٍمرىأىةي احىٍصريكفى يف كىالىًب أىفٍػرىاتىةى، كىلىدىٍت لىوي أىبًي اهي 
ـى، مثي  بيونىةى كىأىٍكرىفى كىأىٍكصىمى كىأىخً  ٍلًبٍكري ابػىنيو يػىٍرٞبىًٍئيلى ًبٍكًر حىٍصريكفى:   ٍمرىأىةه اي ا. كىكىانىًت رىا

ـى ًبٍكًر يػىٍرٞبىًٍئيلى: مىعىصي  ٠ٍبيهىااأيٍخرىل لًيػىٍرٞبىًٍئيلى  ـى. كىكىافى بػىنيو رىا عىطىارىةي. ًىيى أيـُ أيكانى
ْبي كى  . كىكىافى  ٲبًى دىاعى. كى  بٍػنىااكىعىاقػىري ـى: مشى امى كىايى . كى  بٍػنىااأيكانى دىابى كىأىبًيشيورى  ٍسمي امشى امى: انى
. كى  ٍمرىأىةً ا : سىلىدي كىأىف أًفي.  بٍػنىااأىبًيشيورى أىبًيحىاًيلي، كىكىلىدىٍت لىوي أىٍحبىافى كىميولًيدى دىابى انى
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ًشيشىافى  ٍبني ايىٍشًعي ًشيشىافي، كى  ٍبني اأىف أًفى يىٍشًعي، كى  ٍبني ابىًنْبى. كى  كىمىاتى سىلىدي ًبالى 
مي. كى  دىاعى أىًخي مشى ا بٍػنىااأىٍحالى في. كىمىاتى يػىثػىري ًبالى بىًنْبى. كى ايى اثى  بٍػنىاامى: يػىثػىري كىييوانى

ًء ىيٍم بػىنيو يػىٍرٞبىٍ  فى: فىالىتي كىزىازىا. ىىؤيالى اثى . ًئيلى ييوانى . كىَفٍى يىكيٍن ًلًشيشىافى بػىنيوفى بىٍل بػىنىاته
 ٍمرىأىةن،الًيػىٍرحىعى عىٍبًدًه  تىوي بٍػنػى ايػىٍرحىعي، فىأىٍعطىى ًشيشىافي  ٠ٍبيوي اكىكىافى ًلًشيشىافى عىٍبده ًمٍصرًم  

في كىلىدى زىاابى  اثى فى، كىانى اثى ؿي  دى،فػىوىلىدىٍت لىوي عىت امى. كىعىت امي كىلىدى انى ، كىأىٍفالى ؿى دي كىلىدى أىٍفالى كىزىاابى
، كىعىزىٍرايى كىلىدى حىالىصى  ىيو كىلىدى عىزىٍرايى ، كىايى ىيوى ، كىحىالىصي كىلىدى عيوبًيدى، كىعيوبًيدي كىلىدى ايى

كىلىدى يػىقىٍميىةى،  وـي كىلىدى إًٍلعىاسىةى، كىإًٍلعىاسىةي كىلىدى ًسسىمىامى، كىًسسىمىامي كىلىدى شىُلوـى، كىشىلُ 
.  كىيػىقىٍميىةي كىلىدى أىلًيشىمىعى. كىبػىنيو كىالىبى أىًخي يػىٍرٞبىًٍئيلى: ًميشىاعي ًبٍكريهي. ىيوى أىبيو زًيفى

بػٍريكفى: قيورىحي كىتػىُفوحي كىرىاقىمي كىشىامىعي. كىشىامىعي كىلىدى كىبػىنيو مىرًيشىةى أىيب  بػٍريكفى. كىبػىنيو حى حى
ـى. كىرىاقىمي كىلىدى مشى امى. كى  .  ٍبني ارىاقىمى أىابى يػىريقٍػعىا مشى امى مىعيوفي، كىمىعيوفي أىبيو بػىٍيًت صيورى

. كىًعيفىةي سيرًٌي ةي كىالىبى كىلىدىٍت: حىارىافى كىميوصىا كى  . كىحىارىافي كىلىدى جىازًيزى جىازًيزى
. كىأىم ا مىٍعكىةي سيرًٌ  كىبػىنيو ـي كىًجيشىافي كىفػىلىطي كىًعيفىةي كىشىاعىفي   ي ةي يػىٍهدىامى: رىجىمي كىييواثى

 كىالىبى فػىوىلىدىٍت: شىبػىرى كىتػىٍرحىنىةى. كىكىلىدىٍت شىاعىفي أىابى مىٍدمىن ةى، كىشىوىا أىابى مىٍكًبينىا كىأىابى 
بػىعىا. كىبًٍنتي كىالىبى عىٍكسىةي. ؿي  جى ًء ىيٍم بػىنيو كىالىبى ٍبًن حيورى ًبٍكًر أىفٍػرىاتىةى. شيوابى ىىؤيالى

ؿى  . كىكىافى ًلشيوابى ، كىحىارًيفي أىبيو بػىٍيًت جىاًديرى مو أىبيو قػىٍريىًة يػىعىارٔفى كىسىٍلمىا أىبيو بػىٍيًت ٢بٍى
. كىعىشىائًري قػىٍريىًة يػىعىارٔفى: أىيب قػىٍريىًة يػىعىارٔفى بػىنيوفى: ىىريكى   ٍليػىٍثرًمُ ااهي كىحىًصي ٮبى نيوحيوتى

ًء خىرىجى ٍلمىٍشرىاًعيُ اكى  لش مىايتُ اكى  ٍلفيويتُ اكى  . بػىنيو سىٍلمىا: أٍلىٍشتىأيكِفُ اكى  لص ٍرًعيُ ا. ًمٍن ىىؤيالى
مو كى  . كىعىشىائًري لص ٍرًعيًٌ ا ٍلمىنيوًحيًٌ اًصي كىعىٍطريكتي بػىٍيًت ييوآبى كىحى  لن طيوفىايتُ ابػىٍيتي ٢بٍى

تػىبىةً ا : تػىٍرعىاتًيمي كىمشىٍعىاتًيمي كىسيوكىاتًيمي. ىيمي  ٍلكى ًمٍن  ٣بٍىارًجيوفى ا ٍلًقيًنُيوفى اسيك اًف يػىٍعًبيصى
 .(ُ)«ٞبى ةى أىيب بػىٍيًت رىكىابى 
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حىٍيثي تػىرىاءىل  ٍلميراي  اًليمى، يف جىبىًل يف أيكريشى  لر بًٌ اكىشىرىعى سيلىٍيمىافي يف بًنىاًء بػىٍيًت » -
فى  ًر أيٍرانى اكيدى أىبًيًو، حىٍيثي ىىي أى دىاكيدي مىكىاانن يف بػىٍيدى يف  ٍلًبنىاءً ا. كىشىرىعى يف ٍليػىبيوًسيًٌ اًلدى

: هللاً ًلميٍلًكًو. كىىىًذًه أىس سىهىا سيلىٍيمىافي لًًبنىاًء بػىٍيًت  لر اًبعىةً ا لس نىةً ا يف  لث آف ا لش ٍهرً ااثىٓف 
 لٌرًكاؽي اًعٍشريكفى ًذرىاعنا. كى  ٍلعىٍرضي اًسُتوفى ًذرىاعنا، كى  أٍلىك ؿً ا ٍلًقيىاسً اعىلىى  لذًٌرىاعً ابً  لطُوؿي ا
ـى  ل ًذما ا ًمئىةه كىًعٍشريكفى،  تًفىاعيوي رٍ اًعٍشريكفى ًذرىاعنا، كى  ٍلبػىٍيتً احىسىبى عىٍرًض  لطُوؿً اقيد 

. كى  غىش اهي ًٖبىشىًب سىٍركو، غىش اهي  ٍلعىًظيمي ا ٍلبػىٍيتي اكىغىش اهي ًمٍن دىاًخلو ًبذىىىبو خىاًلصو
ًسلى. كىرىص عى  يالن كىسىالى ، كىجىعىلى عىلىٍيًو ٬بًى  ٲبىةو ًٕبًجىارىةو كىرً  ٍلبػىٍيتى اًبذىىىبو خىاًلصو

: أىٍخشىابىوي كىأىٍعتىابىوي كىًحيطىانىوي ٍلبػىٍيتى اذىىىبي فػىرىكىأًفى. كىغىش ى  لذ ىىبي الًٍلجىمىاًؿ. كى 
، كىنػىقىشى كىريكبًيمى عىلىى  اًس،اكىعىًملى بػىٍيتى قيٍدًس  .٢ٍبًيطىافً اكىمىصىارًيعىوي ًبذىىىبو  أٍلىٍقدى

اعنا، كىغىش اهي ًعٍشريكفى ًذرىاعنا، كىعىٍرضيوي ًعٍشريكفى ًذرى  ٍلبػىٍيتً اطيوليوي حىسىبى عىٍرًض 
،  ٍلمىسىاًمّبً اًبذىىىبو جىيًٌدو ًستًٌ ًمئىًة كىٍزنىةو. كىكىافى كىٍزفي  ٟبىًٍسْبى شىاًقالن ًمٍن ذىىىبو

ِف  اكىغىش ى  . ٍلعىالى يىاغىًة،اكىريكبػىٍْبً صىنىاعىةى   أٍلىٍقدىاسً اكىعىًملى يف بػىٍيًت قيٍدًس  ًبذىىىبو  لصًٌ
. كىأىٍجًنحىةي  ٟبىٍسي  ٍلوىاًحدي ا ١بٍىنىاحي اطيو٥بيىا ًعٍشريكفى ًذرىاعنا،  ٍلكىريكبػىٍْبً اكىغىش اٮبيىا ًبذىىىبو

. آٍلخىرً ا ٍلكىريكبً اٟبىٍسي أىٍذريعو ٲبىىُس جىنىاحى  آٍلخىري ا ١بٍىنىاحي اكى  ٍلبػىٍيًت،اأىٍذريعو ٲبىىُس حىاًئطى 
ٟبىٍسي  آٍلخىري ا ١بٍىنىاحي اكى  ٍلبػىٍيًت،اسي أىٍذريعو ٲبىىُس حىاًئطى ٟبىٍ  آٍلخىرً ا ٍلكىريكبً اكىجىنىاحي 

ٍيًن آٍلخىرً ا ٍلكىريكبً اأىٍذريعو يػىت ًصلي ًٔبىنىاًح   ٍشريكفى مينػٍبىًسطىةه عً  ٍلكىريكبػىٍْبً ا. كىأىٍجًنحىةي ىىذى
. ا ًإُفى دىاًخلو ًمٍن  ٢بًٍجىابى اكىعىًملى  ًذرىاعنا، كىٮبيىا كىاًقفىاًف عىلىى أىٍرجيًلًهمىا كىكىٍجهيهيمى

ـى  ، كىجىعىلى عىلىٍيًو كىريكبًيمى. كىعىًملى أىمىا  ٍلبػىٍيتً اأى٠ٍبىا٪ٍبيوٓفوٌ كىأيٍرجيوافو كىًقٍرًمزو كىكىت افو
ثيوفى ًذرىاعنا، كى  افً ا لت اجىافً اعىميودىٍيًن، طيو٥بييمىا ٟبىٍسه كىثىالى عىلىى رىٍأسىٍيًهمىا ٟبىٍسي  لل ذى

. كىعى  ًسلى كىمىا يف أىٍذريعو كىعىًملى  ٍلعىميودىٍيًن،اكىجىعىلىهىا عىلىى رىٍأسىًي  ٍلًمٍحرىابً اًملى سىالى
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ًسلً اًمئىةى ريم انىةو كىجىعىلىهىا يف  ـى  ٍلعىميودىٍينً ا. كىأىٍكقىفى لس الى ا عىًن  ٥ٍبىٍيكىًل،اأىمىا كىاًحدن
ا عىًن  ٍليىًمْبً ا ًكْبى  :أٍلىٲٍبىنً ا ٍسمى ا اكىدىعى  ٍليىسىاًر،اكىكىاًحدن  .(ُ)«بيوعىزى  :أٍلىٍيسىرً ا ٍسمى اكى  ،ايى

ًء ىيٍم بػىنيو » - ،اًمٍن سىيٍبً  لص اًعديكفى ا ٍلكيورىةً اكىىىؤيالى سىبىاىيٍم  ل ًذينى ا ٍلمىٍسًبيًٌْبى
ًبلى، كىرىجىعيوا ًإُفى أيكريشىًليمى كىيػىهيوذىا، كيُل كىاحً  ًبلى ًإُفى ابى دو ًإُفى نػىبيوخىٍذانىص ري مىًلكي ابى

بً  ل ًذينى امىًدينىًتًو.  ، ميٍردىخىامي،  لى،جىاءيكا مىعى زىرياب  ايى ، رىٍعالى يىشيوعي، ٫بىىٍميىا، سىرىاايى
، ًبٍغوىامي، رىحيوـي، بػىٍعنىةى. عىدىدي رًجىاًؿ شىٍعًب ًإٍسرىائًيلى: بػىنيو فػىٍرعيوشى  بًٍلشىافي، ًمٍسفىاري

عي  ثٍػنىافً اأىٍلفىاًف كىًمئىةه كى  ثي ًمئىةو كى كىسىبػٍ . بػىنيو آرىحى بػٍعيوفى كىسى  ثٍػنىافً اوفى. بػىنيو شىفىٍطيىا ثىالى
سىٍبعي ًمئىةو كىٟبىٍسىةه كىسىبػٍعيوفى. بػىنيو فىحىثى ميوآبى ًمٍن بىًِب يىشيوعى كىييوآبى أىٍلفىاًف كىٜبىىافي 

ـى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كىأىٍربػىعىةه كىٟبىٍسيوفى. بػىنيو زىُتو ًتٍسعي ًمئىةو  ثٍػنىااًمئىةو كى  . بػىنيو ًعيالى عىشىرى
ٓف ًسُت ًمئىةو كى  كىأىٍربػىعيوفى.  ثٍػنىافً اكىٟبىٍسىةه كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو زىك امى سىٍبعي ًمئىةو كىًسُتوفى. بػىنيو ابى

ثىةه كى  مى ًسُت ًمئىةو كىثىالى ابى كىًعٍشريكفى.  ثٍػنىافً اًعٍشريكفى. بػىنيو عىٍرجىدى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كى بػىنيو ابى
ـى سً  ًمئىةو كىًست ةه كىًسُتوفى. بػىنيو ًبٍغوىامى أىٍلفىاًف كىًست ةه كىٟبىٍسيوفى.  تُ بػىنيو أىديكنًيقىا

ي ا ٜبىىانًيىةه كىًتٍسعيوفى. عىاًدينى أىٍربىعي ًمئىةو كىأىٍربػىعىةه كىٟبىٍسيوفى. بػىنيو آًطّبى ًمٍن ٰبىىزىقً  بػىنيو
ثىةه كىًعٍشري  بػىنيو ثي ًمئىةو كىثىالى . بػىنيو حىشيوـى  ثٍػنىاا. بػىنيو ييورىةى ًمئىةه كى كفى بًيصىامى ثىالى عىشىرى

ثىةه  مو ًمئىةه كىثىالى . بػىنيو ًجب ارى ٟبىٍسىةه كىًتٍسعيوفى. بػىنيو بػىٍيًت ٢بٍى ثىةه كىًعٍشريكفى ًمئػىتىاًف كىثىالى
ًمئىةه كىٜبىىانًيىةه كىًعٍشريكفى.  كفى. رًجىاؿي نىطيوفىةى ًست ةه كىٟبىٍسيوفى. رًجىاؿي عىنىاثيوثى كىًعٍشري 

ثىةه  ثٍػنىافً اعىٍزميوتى  بػىنيو كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو قػىٍريىًة عىارٔفى كىًفّبىةى كىبىًئّبيكتى سىٍبعي ًمئىةو كىثىالى
 ثٍػنىافً اكى  ًمئىةه ًمئىةو كىكىاًحده كىًعٍشريكفى. رًجىاؿي ٨ًبٍمىاسى  كىجىبىعى ًستُ  لر امىةً اكىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو 

ثىةه كىًعٍشريكفى. بػىنيو نػىبيو   ثٍػنىافً اكىًعٍشريكفى. رًجىاؿي بػىٍيًت إًيلى كىعىامى ًمئػىتىاًف كىثىالى
ـى  كىًمئػىتىاًف كىأىٍربػىعىةه أىٍلفه  آٍلخىرً اكىٟبىٍسيوفى. بػىنيو مىٍغًبيشى ًمئىةه كىًست ةه كىٟبىٍسيوفى. بػىنيو ًعيالى
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ثي ًمئىةو كىًعٍشريكفى. بػىنيو ليودى بػىنيو حىاًديدى كىأيكنيو سىٍبعي ًمئىةو  كىٟبىٍسيوفى. بػىنيو حىارٔفى ثىالى
ؼو  ثىةي آالى ثي ًمئىةو كىٟبىٍسىةه كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو سىنىاءىةى ثىالى كىٟبىٍسىةه كىًعٍشريكفى. بػىنيو أىرٰبىا ثىالى

ثيوفى.كىًسُت ًمئى  ثىةه ٍلكىهىنىةي اأىم ا  ةو كىثىالى : فػىبػىنيو يىٍدًعيىا ًمٍن بػىٍيًت يىشيوعى ًتٍسعي ًمئىةو كىثىالى
كىٟبىٍسيوفى. بػىنيو فىٍشحيورى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كىسىبػٍعىةه  ثٍػنىافً اكىسىبػٍعيوفى. بػىنيو ًإمًٌّبى أىٍلفه كى 

.كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو حىارٔفى أىٍلفه كىسىبػٍعىةى عى  ًكيُوفى اأىم ا  شىرى : فػىبػىنيو يىشيوعى كىقىٍدًميًئيلى ًمٍن لال 
 بػىنيو آسىاؼى ًمئىةه كىٜبىىانًيىةه كىًعٍشريكفى. ٍلميغىُنوفى ابىًِب ىيوديكايى أىٍربػىعىةه كىسىبػٍعيوفى. 

، بػىنيوٍلبػىو اًبْبى ا بػىنيو حىًطيطىا،  : بػىنيو شىُلوـى، بػىنيو آًطّبى، بػىنيو طىٍلميوفى، بػىنيو عىُقوبى
مى،  بػىنيو ثيوفى. ١بٍىًميعي اشيوابى : بػىنيو ًصيحىا، بػىنيو حىسيوفىا، لن ًثيًنيمي ا ًمئىةه كىًتٍسعىةه كىثىالى
، بػىنيو ًسيعىهىا، بػىنيو فىاديكفى، بػىنيو لىبىانىةى، بػىنيو حىجىابىةى،  بػىنيو ، بػىنيو ًقّبيكسى طىبىاعيوتى
، بػىنيو مشىي  بػىنيو ، بػىنيو حىاجىابى ، عىُقوبى فى، بػىنيو جىًديلى، بػىنيو حىجىرى مى، بػىنيو حىاانى الى

ـى، بػىنيو عيز ا، بػىنيو فىاًسيحى، بػىنيو بًيسىامى،  نيوبػى  ، بػىنيو رىًصْبى، بػىنيو نػىقيودىا، بػىنيو جىز ا رىآايى
، بػىنيو حىقيوفىا، بػىنيو حىٍرحي  ، بػىنيو أىٍسنىةى، بػىنيو مىعيونًيمى، بػىنيو نػىفيوًسيمى، بػىنيو بػىٍقبيوؽى ورى

ا، بػى  بػىنيو يدى ، بػىنيو ٧بًى مىحى،  نيوبىٍصليوتى ، بػىنيو ًسيسىرىا، بػىنيو اثى حىٍرشىا، بػىنيو بػىٍرقيوسى
،  نىًصيحى، بػىنيو حىًطيفىا. بػىنيو بػىنيو عىًبيًد سيلىٍيمىافى: بػىنيو سىٍوطىامى، بػىنيو ىىُسوفػىرىثى
جىدًٌيلى، بػىنيو شىفىٍطيىا، بػىنيو حىطًٌيلى، فػىريكدىا، بػىنيو يػىٍعلىةى، بػىنيو دىٍرقيوفى، بػىنيو  بػىنيو
يعي  لظًٌبىاًء،افيوخىرىًة  بػىنيو ثي ًمئىةو كى  ٍيمىافى كىبىًِب عىًبيًد سيلى  لن ًثيًنيمً ابػىنيو آًمي. ٝبًى  ثٍػنىافً اثىالى

ًء ىيمي  كىًتٍسعيوفى. ، أىد   ل ًذينى اكىىىؤيالى افي، ًإمًٌّبي، صىًعديكا ًمٍن تىلًٌ ًمٍلحو كىتىلًٌ حىٍرشىا، كىريكبي
 ، ايى ئًًهٍم كىنىٍسلىهيٍم ىىٍل ىيٍم ًمٍن ًإٍسرىائًيلى: بػىنيو دىالى كىَفٍى يىٍستىًطيعيوا أىٍف يػيبػىيًٌنيوا بػيييوتى آابى

، ٍلكىهىنىةً اكىٟبىٍسيوفى. كىًمٍن بىًِب  ثٍػنىافً اًمئىةو كى  تُ بػىنيو طيوبًي ا، بػىنيو نػىقيودىا، سً  : بػىنيو حىبىاايى
مى بػىنيو ىىُقوصى  مى  ٍمرىأىةن اأىٍخذى  ل ًذما، بػىنيو بػىٍرزال  كىتىسىم ى  ١ٍبًٍلعىاًدمًٌ اًمٍن بػىنىاًت بػىٍرزال 

ًء فػىت شيوا عىلىى ًكتىابىًة أىٍنسىاهبًً ٠بًًٍهمٍ ابً  . كىقىاؿى ٍلكىهىنيوتً افػىلىٍم تيوجىٍد، فػىريًذليوا ًمنى  مٍ . ىىؤيالى
ٍشىااثى ا٥بىيمي  يمً احىٌب  يػىقيوـى كىاًىنه ًلأٍليكرًًٔف كى  أٍلىٍقدىاسً اا ًمٍن قيٍدًس أىٍف الى أيىٍكيليو  لَبًٌ .  لُتمًٌ
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ثي ًمئىةو كىسً  ثٍػنىافً امىعنا  ١بٍيٍمهيورً اكيُل  فىٍضالن عىٍن عىًبيًدًىٍم  ُتوفى،كىأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىثىالى
ثى ًمئىةو كى  ؼو كىثىالى ًء كىانيوا سىبػٍعىةى آالى ًثْبى، كى٥بىيٍم ًمنى كىًإمىائًًهٍم فػىهىؤيالى  ٍلميغىنًٌْبى اسىبػٍعىةن كىثىالى

ثيوفى. ًبغىا٥بييٍم ًمئػىتى  ٍلميغىنًٌيىاتً اكى  ليهيٍم سىٍبعي ًمئىةو كىًست ةه كىثىالى يػٍ كىٟبىٍسىةه  افً ًمئػىتىاًف. خى
ثيوفى. ؼو  كىأىٍربػىعيوفى. ًٝبىا٥بييٍم أىٍربىعي ًمئىةو كىٟبىٍسىةه كىثىالى ّبيىيٍم ًست ةي آالى كىسىٍبعي ًمئىةو  ٞبًى

ءً اًمٍن ريؤيكًس  ٍلبػىٍعضي اكى  كىًعٍشريكفى. يًئًهٍم ًإُفى بػىٍيًت  آٍلابى يف  ل ًذما لر بًٌ اًعٍندى ٦بًى
قىامىًتًو يف مىكىانًًو. أىٍعطىٍوا حىسىبى طىاقىًتًهٍم ٣ًبًزىانىًة  لر بًٌ اأيكريشىًليمى تػىبػىر عيوا لًبػىٍيًت  إًلً

ا كىًستًٌْبى أىٍلفى ًدٍرىىمو ًمنى  ٍلعىمىلً ا ًؼ مىننا ًمنى  لذ ىىًب،ا كىاًحدن كىًمئىةى  ٍلًفض ًة،اكىٟبىٍسىةى آالى
ـى  ًكيُوفى اكى  ٍلكىهىنىةي اقىًميصو لًٍلكىهىنىًة. فىأىقىا  ٍلبػىو ابيوفى اكى  ٍلميغىُنوفى اكى  لش ٍعبً اكىبػىٍعضي  لال 

 .(ُ)«ٍسرىائًيلى يف ميديهًنًمٍ يف ميديهًنًٍم كىكيُل إً  لن ًثيًنيمي اكى 
بسالسل النسب، كأسػماء األكالد،  (،الوحي اإللػهٌي الػمنز ؿ)فما عالقة  

، كطوؿ القرابْبك  ،ثّبافالك  الت،جى العى  عدد، ك األفرادكأسػماء الزكجات، كعدد 
ي، كأعداد عبيدىم، ػماء العائدين من السبػ، كعرضو، كأس(قدس األقداس)بيت 

 هم، كٞبّبىم؟!!!ػالكًٝب  ،همػهم، كخيلهم، كبغالػياتيهم، كمغنٌ كمغنٌ كإمائهم، 
  ، كمن ىنا نيدرًؾ يقيننا أٌف ما ييسٌمونو: )العهد القديػم( ليس إاٌل كشكوالن

كقػػػد اشتمػػل على )حػػٌق قليػل(، منػثػػػور  ؛اشَبؾ يف أتليفو الكثّبكف، طىواؿ قركف
 ، كاألساطّب، كالػخرافات، كالتفاىات!!!بيػن )أابطيل كثيػرة(، مػػػن األكاذيب

ا ًمٍن ػفػىوىٍيله لًل ًذينى يىٍكتػيبيوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًديًهٍم ثي ﴿قاؿ تعاُف:   م  يػىقيوليوفى ىىذى
تػىبىٍت أىٍيًديًهٍم كىكىٍيله لى ػٍم مً ػي هػمىننا قىًليالن فػىوىٍيله لى ػًعٍنًد اَّللً  لًيىٍشتػىريكا ًبًو ثى  م ا ػٍم مً ػي هػم ا كى

  .(ِ)﴾يىٍكًسبيوفى 

                                                           
 .َٕ-ُ، اآلايت ِسفر عزرا، الفصل  (ُ)
 .ٕٗالبقرة:  (ِ)
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 مضيحّيتـرة الـصي

 
قد ٙبٌولوا إُف ا٤بسيحٌية، ٤با كجدان  - كٌل الناس  - كلو ٚبٌيلنا أٌف الناس

ر؛ ألٌف ا٤بنسوب إُف ا٤بسيحٌية يشارؾ ا٤بنسوب إُف اليهوديٌة، يف عقيدة ذكى ا يي فرقن 
شرعٌية العهد القدٔف؛ كلذلك فإنٌو حْب يطالع تلك التحريفات، لن يكوف ٗبنجاة 

 من آاثرىا، إف اعتقد بشرعٌيتها. 
ككعد  ،أكحى هللا ابلتوراة كاإل٪بيل»ؿ القٌس منيس عبد النور: اق
ا يصدؽ كعده. كيت ضح حفظو من التحريف كالتبديل، كىو دائمن  ،ٕبفظهما

  ٔٔما يشتمالف على بْب التوراة كاإل٪بيل. فمع أهنٌ  ،فاؽ التاـٌ لوحيو من االتٌ 
يف  ،ىذه األسفار كلٌ    أفٌ إاٌل  ،اة كثالثْب نبيًّ ، لستٌ قرانن  ُٔأيكحي هبا يف  ،كتاابن 

ة ينتشلهم من عبوديٌ  ،فادو كرٔفبواسطة  ،يف إعالف فداء البشر ،فاؽغاية االتٌ 
، كىي: كتاابن   ّٗكتشتمل أسفار التوراة أك )كتب العهد القدٔف( على  ة.ا٣بطيٌ 

ًكيًٌْب، كالعى ري خي ػين، كالوً كٍ الت   وث، ضاة، كراعي وع، كالقي شي ية، كيى نً ثٍ د، كالتػ  دى كج، كالال 
كالثآف،  ،ؿـ األكٌ كالثآف، كأخبار األايٌ  ،ؿوؾ األكٌ لي مي ػكالثآف، كال ،ؿيل األكٌ وئً مي كصى 
يد شً عة، كنى ّب، كاألمثاؿ، كا١بامً زامً مى ػوب، كالحىٍميا، كأىٍسًتّب، كأيُ ػرا، كنى زٍ كعى 
ع، وشى و ات ًحٍزًقياؿ، كدانًيآؿ، كىي بػي راثيو، كنػي كمى  ا،يو ات ًإشىٍعياء، كًإٍرمً بػي شاد. كنػي نٍ األى 
بػىُقوؽ، كصىفىٍنيا، يخا، كانحي انف، كمً و اي، كيي دٍ وبى وس، كعي يل، كعامي وئً كيي  ، كحى ـو

 ،الٍب حافظوا عليها ،سةي. فهذه كتب بِب إسرائيل ا٤بقد  الخً ، كمى ايٌ رً كى كحىج ي، كزى 
س، قي رٍ ، كمى كىي: إ٪بيل مٌب   ،ِٕفعددىا  ،ا كتب العهد ا١بديدأمٌ  غاية ا٢برص.بً 

كما، كرسالتاه إُف  الرسوؿ إُف ري ل. كرسائل بيوليس سي ا. كأعماؿ الرُ نٌ وحى وقا، كيي كلي 
ًطي ة، كأىفىسيس، كًفيًلب ي، كرسالتاه إُف ػًٌ كيورًنٍػثيوس، كرسالتو إُف غىالى ي، ككيوليوسًٌ

كيس، كرسالتو إُف تًيطيس، كًفًليميوف، كالًعبػٍرىانًيًٌْب،  تىسىاليونًيًكي، كرسالتاه إُف تًيميواثى
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ا الثالث، كرسالة نٌ وحى نية، كرسائل يي كالثا ،كُفرسالة يعقوب، كرسالتا بطرس األي  مثٌ 
كىو كتب  ،ؿ )التوراة(ك بنو إسرائيل ابلقسم األكٌ كيتمسٌ  ا.نٌ وحى يهوذا. كرؤاي يي 

 (،التوراة) :كوف ابلقسمْبفيتمسٌ  ،وفا ا٤بسيحيٌ كاألنبياء. أمٌ  ،مزامّبػكال ،موسى
 .(ُ)«مضموف التوراة كاإل٪بيل كاحد ألفٌ  ؛كٮبا مرجعهما يف العقيدة ،(اإل٪بيل)ك

اػلػم ي ،كمن ىنا  ،هاماتػي تصحيح االتٌ ػف ،جد القٌس منيس حرجن
ي أتكيد ػيستثمرىا فيؤكًٌدىا، ك ، بل أخذ مػاألنبياء، يف العهد القديى ػمنسوبة إلػال

ى أنبياء ػى أٌف البشر كٌلهم خطٌاؤكف، حتٌ ػمعنػ(، بالعاٌمة خطيئة البشريٌةػفكرة )ال
  !!! إُف الفادم -بزعمو  -(؛ كلذلك ٰبتاجوف مػعهد القديال)

ذ ػخػكات  " (:ُٗ: ْتكوين)رض: يقوؿ ػمعتػقاؿ ال»قاؿ القٌس منيس: 
نقوؿ:  كللردٌ  أبكثر من كاحدة؟ ،بيح هللا الزكاجفهل يي  ."المك لنفسو امرأتْب

آلدـ الواحد  ،اء كاحدةمن كاحدة، فخلق حوٌ  ،اختار هللا للبشر الزكاج
طيعوف ما اختار هللا (. كاستمر  البشر يي ِٓ-ُِ: ِك) (،ِٕ: ُ)تكوين
 ،و قتل رجالن إنٌ  : جاء المك ا٣باطئ الذم قاؿ المرأتيوحٌٌب  ،(ُ: ْ)تكوين

 ،كًصل ة. كأمر هللا ،عادة :دتْبكىو الذم تزك ج من السيٌ  .(ِّ: ْكفٌب )تكوين
 يىزيغى قلبيو لئاٌل  ؛و نساءن ػػكثًٌر لإسرائيل ال يي  يػبن كى لً مى  أفٌ  :ي شريعة موسىػف

رغم األمر  ،ج من كثّباتكتزكٌ  ،ك سليماف(. كقد أخطأ ا٤بلً ُٕ: ُٕ)تثنية
كال يدخلوف  ،تدخلوف إليهم ال" :كالذم يقوؿ ،ٖبصوص عيب اد الوثن ،اإل٥بيٌ 

يلوف قلوبكمإليكم، ألهنٌ   :حمسيػ(. كقاؿ الِ: ُُملوؾُ) "كراء آ٥بتهم ،م ٲبي
(. كعل منا اإل٪بيل ْ: ُٗ)مت "ا كأنثىالذم خلقهما من البدء خلقهما ذكرن "

ىي الٍب تكوف على مثاؿ عالقة  - بْب الزكج كزكجتو -ة العالقة النموذجيٌ  أفٌ 

                                                           
 .ُّ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقٌدس: ُ)
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كالكنيسة  ،مسيح كاحدػ(. كالِّك ،ُّ: ٓمسيح ابلكنيسة )أفسسػال
من أكثر من كاحدة، كلكن بسبب قساكة  ،ا ابلزكاجم أيمر هللا أبدن ػكاحدة!.. كل
من  ألفٌ  ؛أبكثر من كاحدة ،ع الزكاجػػو منم بذلك. بل إنٌ ػهػمح لػس ،قلوب البشر
من تعد دت  كلٌ   . كقد رأينا من التوراة أفٌ عن الربٌ  ،يىزيغ قلبيو ،ييكثر النساء

منا علًٌ كنكد. كتي  ،ي خصاـػف ،، كنشأ أكالدههنٌ ػكحيات ،تنغ صت حياتو ،زكجاتو
معقوؿ، كذلك بسبب تساكم عدد ػىو األمر ال :الزكاج من كاحدة الطبيعة أفٌ 

 .(ُ)«مع الرجاؿ ،النساء
 أفٌ  (:ُّ-ُُ: ُِتكوين)معَبض: جاء يف ػقاؿ ال»كقاؿ القٌس أيضنا: 

ليكوف ِف خّب بسببك، " ؛ا أختوإهنٌ  :إبراىيم طلب من زكجتو سارة أف تقوؿ
على تقليد  ،حادثة القارئى ػىذه ال ذًكري . أال يدفع "كٙبيا نفسي من أجلك

نقوؿ: لو كاف موسى )كاتب سفر التكوين(  كللردٌ  كارتكاب الكذب؟ ،إبراىيم
ًجل جد ه األكرب. كلكنٌ  ،ة٢بذىؼى ىذه القصٌ  ،ا بتفكّبه الشخصيٌ مدفوعن   الٍب ٚبي

ا ىدؼ الركح لها. أمٌ ليسجًٌ  ؛ركح هللا ىو الذم ساقو ًذكرىا دليل على أفٌ 
و ال فرؽ، إذ ألنٌ  ؛اؤكفالبشر خطٌ  كلٌ   رينا أفٌ فهو أف يي  ،من تسجيلها ،القدس

مسيح. كليس ػالذم بيسوع ال ،بنعمتو ابلفداء ،اانن جٌ ػا١بميع أخطأكا.. متربًٌرين م
الٍب  ،ة هللاحبٌ ػ الواحد، يسوع ا٤بسيح. كىذا يكشف لنا مإاٌل  ،ىناؾ إنساف كامل

 -ة عنا على التوبة. فال توجد خطيٌ الراجع إُف هللا، كما يشجًٌ  ،ب اب٣باطئرحًٌ تي 
ة خطيٌ  كمن ا٤بؤسف أفٌ  عند التوبة عنها. ،ٙبرمنا من رٞبة هللا - متمهما عظي 

 -مع زكجتو رفقة. كما كاف يعقوب  ،من كلده إسحاؽ ،رتإبراىيم ىذه تكرٌ 
ة، خطيٌ ػلنا شناعة ال تو بو هللا إليو. كىذا يكشف حٌٌب  ؛اخادعن ػم - حفيد إبراىيم

                                                           
 .ٔٓ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقٌدس: ُ)
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ة عن خطيٌ  ،دافعواكقد حاكؿ البعض أف يي  ما يقتدكف بوالديهم. ااألبناء كثّبن  فإفٌ 
 ،غّب شقيقة ،اا كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختن ػػهػإنٌ  :همػبقول ،إبراىيم

 ،أبيضو :ودين الكذب كلٌ س يي مقد  ػالوحي ال إلبراىيم. كىذا صحيح. لكنٌ 
 تستحقٌ  ،ةها خطيٌ ػعلى أنٌ  ،كأسوده، كقد سج ل لنا ىذه الكذبة البيضاء

 .(ُ)«اإلدانة
 ،هتاالنصارل قبلوا ىذه األسفار على عاٌل  بيد أفٌ »قاؿ ٧بٌمد الغزاٌِف:  

تْب تقـو عليهما ا ٚبدـ قضيٌ ألهنٌ  ٤باذا؟.. س!كجعلوىا شطر الكتاب ا٤بقدٌ 
 ،العا٤بْب ؿ ربٌ د اإللو، كإمكاف أف يتحوٌ ٘بسُ ة قضيٌ  :كُفاألي . ة الشائعةالنصرانيٌ 

ا البشر ٝبيعن  ة أفٌ قضيٌ  :الثانية إٍف. .إُف شخص أيكل كيصارع كٯبهل كيندـ..
 يك  ؛م ٧بتاجوف ٤بن ينتحر من أجلهمكأهنٌ  ،كأصحاب مفاسد ،أرابب خطااي

 .(ِ)«ر خطاايىمغفى تي 
عن  ،ضررناحريفات زائدة، ال تقٌل ػعلى ت ،(جديدػالعهد ال)كاشتمل 

بعقائد شيطانٌية، مضاٌدة لدعوة  ،فوفحرًٌ مي ػ؛ فجاء ال(مػالعهد القدي)حريفات ػت
، (عقيدة التأليو)، ك(دعقيدة التجسُ )، ك(عقيدة الفداء)سٌيما  ، كال عيسى

 .(ٌوةػني ػبي ػعقيدة ال)، ك(عقيدة التثليث)ك
رد يف ا٤بعصية، كطي  ،ٌما سقط اإلنسافػل»قاؿ األنبا يؤانس أسقف الغربٌية: 

كعرٌب عن ذلك ابالعَباؼ  ،ر الندـظهً ٧بكومنا عليو اب٤بوت، بدأ يي  ،من الفردكس
كالصلوات كتقدٔف الذابئح. كمعُب الذبيحة الٍب قٌدمها اإلنساف أنٌو أحٌس ٕباجتو 

                                                           
 .ّٔ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقٌدس: ُ)
 .ّْ( قذائف ا٢بٌق: ِ)
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ىذا الفادم كاف دكره ىو دكر الوسيط بينو كبْب هللا. لكٌنو كاف  .(ُ)دمإُف فا
ض يف الوسيط فَبى وف ا٢بيواف كسيطنا بْب اإلنساف كهللا!! ألنٌو يي مستحيالن أف يك

أف يكوف يف مكانة أ٠بى كأرفع من اإلنساف، كلو داٌلة عند هللا. كىكذا أدرؾ 
الذابئح الٍب كانت  زمانو بعد. كما م أيتً ػل ،آدـ كذرٌيٌتو أهٌنم ٕباجة إُف كسيط

اجتو إُف ىذا الوسيط ابلذات، ٕب ،إاٌل ٦بٌرد تذكرة لإلنساف ،ـ ابستمرارقد  تي 
ا أفٌ الذم أي   (.ُٓ: ّ)تك نسل ا٤برأة يسحق رأس ا٢بٌية عطي آدـ عنو كعدن

كسائر البشر، بزكاج رجل   ،بطريقة طبيعٌية م أيتً ػكنسل ا٤برأة ىو ا٤بسيح الذم ل
ينسى اإلنساف حاجتو إُف ىذا الوسيط أمرت الشريعة بتقدٔف  ابمرأة. كحٌٌب ال
كن أٌف دـ ثّباف ألنٌو ال ٲبي " :ذلك يقوؿ القٌديس بولس الرسوؿالذابئح. كيف 

ا بنفس الذابئح كٌل سنة كتيوس يرفع ا٣بطااي... ألٌف الناموس... ال  ،يقدر أبدن
كرغم  (.ُ، ْ: َُ)عب "ل الذين يتقٌدموفأف يكمٌ  :الٍب يقٌدموهنا على الدكاـ

استمٌركا يقٌدموهنا. كما  كن أف يرفع ا٣بطااي، فقدأٌف دـ الثّباف كالتيوس ال ٲبي 
ال إُف كسيط، بل إُف ىذا  ذلك إاٌل للتذكرة الدائمة ا٤بتكٌررة أٌف اإلنساف ٕباجة

الذم كانت تلك الذابئح الدمويٌة ترمز إليو. كانت الذابئح الٍب أمرت  ،الوسيط
كقٌدـ  ،الذم أتى ،هبا شريعة العهد القدٔف يف ٝبلتها ترمز إُف ذبيحة ا٤بسيح

كىكذا أتى ا٤بسيح من  (.ِٔ: ٗ)عب "بطل ا٣بطٌية بذبيحة نفسوليي " ؛ذاتو
نقذ آخر. هبذا ا٤بعُب كاف كمعُب الفداء أٌف ىناؾ كسيطنا يي . أجل فداء اإلنساف

، كما يقوؿ إشعياء النيٌب قدٲبنا الرٌب كضع " :بركح النبٌوة ،ا٤بسيح كسيطنا كفاداين
مات يف  ،ا بعد ضعفاءألٌف ا٤بسيح إذ كنٌ " (؛ٔ: ّٓ)إش "عليو إمث ٝبيعنا

ى .. ٌجار.ألجل الفي  ؛الوقت ا٤بعْب   مات  ،٧بٌبتو لنا، ألنٌو ك٫بن بعد خطاة هللا بْب 

                                                           
 ( يف ا٤بطبوع: )فادم(، كالصواب: )فادو(.ُ)
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ليس ألحد حٌب " :ا حبيب الربٌ . كيقوؿ يوحنٌ (ٖ، ٔ: ٓ)رك "ا٤بسيح ألجلنا
لكن  (.ُّ: ُٓ" )يوائوألجل أحبٌ  ؛أف يضع أحد نفسو ،من ىذا ،أعظم

بكلمة  ،كٱبٌلصو كيفديو ،٩بكننا أٌف هللا يرحم اإلنسافم يكن ػيقوؿ قائل: أل
ا بشرايًّ كيتألٌ  ،كاحدة ب صلى م كيي ػمن فيو، دكف أف يلجأ إُف أف أيخذ جسدن

 :كأف يرٞبو هللا بكلمة كاحدة ،أٌف فداء اإلنساف :كٲبوت؟! كالرٌد على ىذا
"  ٛبوتمواتن " :يتعارض مع احَبامو لعدلو، كا٢بكم الذم نطق بو لإلنساف األٌكؿ

فالسماء كاألرض " كا٢بكم الذم صدر منو. ،فا ٰبَـب كلمتو(. ُٕ: ِ)تك
" تزكالف أيسر من أف تسقط كلمة كاحدة أك حرؼ كاحد ٩بٌا نطق بو هللا

من ىنا كاف ا٢بٌل الوحيد ىو أف  (.ّّ: ُِ؛ لوُّ: ُّ؛ مرّٓ: ِْ)مت
كيٌتخذ شكلو ٧بتجبنا يف جسد، كيقبل يف ىذا ا١بسد  ،أيخذ هللا صورة اإلنساف

 ؛نفس ا٢بكم الصادر على اإلنساف. كيف ىذا كٌل الرٞبة ككٌل العدؿ. كٌل الرٞبة
من أف يقبل هللا على ذاتو القٌدكسة أف  ،ألنٌو ليس حٌب أعظم، كال رٞبة أكسع

ا ترابيًّا، كيقبل منو كٌل صنوؼ الضعف كا٥بواف كا٤بذ م ػٌلة كاألليٌتخذ لو جسدن
كالصلب كا٤بوت. ككٌل العدؿ ألف ليس أدٌؿ على ىذه العدالة ا٤بطلقة من أف 

على اإلنساف.  ،الذم أصدره ىو بنفسو ،يقبل هللا على نفسو تنفيذ ا٢بكم
شٌك يف أٌف قبوؿ هللا ذلك معُب العدالة كاحَباـ ا٢بكم الصادر منو على  كال

لح أف يكوف بديالن لإلنساف ا٤بذنب، قاـ م ٯبد ما يصػٌما لػاإلنساف، حٌٌب أنٌو ل
الذم اٌٚبذه... كخالصة القوؿ أٌف  ،يف جسده ،ىو نفسو بتنفيذ ىذا ا٢بكم

الفداء كاف ضركرة. كا٣بالص ابلصورة الٍب مٌت هبا ابلصليب كاف ضركرة. كلو  
حسب تعبّب ػلذلك، أك ب ما كاف ىنا داعو لى  ،غّب ىذا ،كاف ىناؾ طريق آخر

بدكف  :أم (،ُِ: ِب" )غلبال سب ،مسيح إذف ماتػفال" :بولس الرسوؿ
كالوسيط   ،عن ا٤بسيح ،يس بولس الرسوؿىكذا نفهم كلمات القدٌ  !!داعو 
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اإلنساف يسوع  :بْب هللا كالناس ،ككسيط كاحد ،د إلو كاحدوجى ألنٌو يي " ؛الوحيد
كلعٌلنا  (.ٔ، ٓ: ِ: ِتػيُ) "ألجل ا١بميع ؛ا٤بسيح. الذم بذؿ نفسو فدية
. كىذا التعبّب لتأكيد "اإلنساف يسوع ا٤بسيح" :نالحظ ىنا أٌف الرسوؿ يقوؿ

حينما  ،ٌم الفداءػي جسده، كأتػف ،اقتبل اآلالـ - مجدػلو ال -ا٤بفهـو أٌف ا٤بسيح 
 . (ُ)«أيضنا ،يف جسده ،أف ينٌفذ العقوبة - إبرادتو -قبل 

عندما  ،ا يف ا٤بسيح يسوعىكذا جاء هللا إلين»كقاؿ األنبا يؤانس أيضنا: 
ا، ككي  حل   لد مثل سائر يف أحشاء البتوؿ العذراء الطاىرة مرٔف، كأخذ منها جسدن

بْب كٌل ما  )الالىوت(، بكٌل ما  ،حادػحدث اتٌ  ،ي ا٤بسيح يسوعػف البشر.
اػا١بسد كالنفس. كعندما اتٌ  :لإلنساف أم جعل قٌوة ا٢بياة  ،خذ هللا لو جسدن

ا" :اٌٙبادنا كامالن  ،اإل٥بٌية تٌتحد هبذا ا١بسد كرأينا  ،كحٌل بيننا ،الكلمة صار جسدن
، ما خال ا٣بطٌية ،لقد اٌٙبد هللا بكٌل ما للطبيعة البشريٌة (.ُْ: ُ)يو "٦بده

كلكٌنها من  ،كا٣بطٌية شيء دخيل على اإلنساف. كا٣بطٌية ليست من صنع هللا
ىو  -ابلطبيعة اإلنسانٌية  ،حاد الالىوتػاتٌ  -حاد ػاف ىذا االتٌ صنع اإلنساف. ك

معرفة؛ ألنٌو ارتضى أف يٌتحد ػ٧بٌبة فائقة ال ،عن ٧بٌبتو لإلنساف ،إعالانت هللا أىمٌ 
 ،حد الالىوتػابلعنصر اإلنسآٌف، بكٌل ما فيو من جسد كنفس. كعندما اتٌ 

 ،لكن كضعت ذاتك" ،دةبطبيعتنا البشريٌة، اكتسبت ىذه الطبيعة خواٌص جدي
. أريتِب فيك، كأكملت انموسك عٌِب  ،كأخذت شكل العبد. كابركت طبيعٍب

ة القياـ من سقطٍب... أزلت لعنة الناموس. أبطلت ا٣بطٌية اب١بسد. أريتِب قوٌ 
كصار  ،حادػٌما حدث ىذا االتٌ ػ. كل"سلطانك... أهنضت الطبيعة ابلكلمة

حصل على ػريد أف يجسد ابن هللا حيًّا، كقهر ا٤بوت ابلقيامة، أصبح كٌل من يي 

                                                           
 .ُٔ-ُِ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ُ)
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كالقيامة،  ،ليناؿ التجديد ؛معموديٌةػي الػف ،حياة جديدة، عليو أف يٌتحد بو
 ،عطى عناصر ا٢بياةقٌدس(، فيي مي ػال )التناكؿ :ي األفخارستياػف ،ايًّ كيٌتحد بو سرٌ 
 ،تتٌم كلمات القٌديس بطرس الرسوؿ وت. كبذاكالقيامة من ا٤ب ،كعدـ الفساد
أك كما تقوؿ  (.ْ: ُبطِ) أنٌو يصّب شريك الطبيعة اإل٥بٌية :عن اإلنساف

أخذ الذم لنا كأعطاان  ىو" :يف التسبحة السنويٌة ا٤بقٌدسة ،ثيثوطوكٌية يـو ا١بمعة
كأعطاان بركات  ،. كا٤بعُب أنٌو أخذ ا١بسد"الذم لو، نسٌبحو ك٭بٌجده كنزيده علوًّا

إُف هللا  ،أحٌبائي، ىذه ىي الطريقة الوحيدة لعودة اإلنساف هٌية. ايػالطبيعة اإلل
 ،يف األزمنة السابقة ،بتجديد طبيعتو. كىذه العودة ليست مثل عودة اإلنساف

اده ػػحػمن اإلنساف، كاتٌ  ،راب هللاػفيها اقت ،ة، بل ىي عودةكإطاعة الوصيٌ  ،ابلتوبة
 .(ُ)«اب الطبيعة اإلنسانٌية...ػػالذم أص ،ادػػلفسالج اػػلع ؛بو

 :يحػػمسػوف الػػب كػى جانػو إلػأنٌ  :مسيحٌيوفػن الػػكيؤم»كقاؿ األنبا أيضنا: 
 ،م يكن منظورناػجسد. ىو هللا الذم لػي الػف ،فهو هللا الظاىر "،حيٌ ػهللا ال ابن"

مسيح. ٗبعُب أنٌو ىو ػالي ػف ،جديدػي العهد الػف ،م، كصار منظورناػيف العهد القدي
 . (ِ)«مسيحػي الػف ،منظور، كقد صار منظورناػغّب ال ،هللا

كمنذ بدء  ،كاليـو ،أمس مسيحٌيْبػميع الػج»كقاؿ األنبا أيضنا: 
مسيح. فعلى الرغم من ػعوف على االعتقاد بالىوت الجمً ػمي  :مسيحٌيةػال

ي نطاؽ ػف ،مختلفةػمذاىب الػكال ،بْب الكنائس ،االختالفات العقائديٌة
مسيح. ػختٌص بالىوت الػفيما ي ،مسيحٌيوف على اتٌفاؽ اتـٌ ػمسيحٌية، فالػال
كبركتستانت. كأيٌة طائفة تنتسب  ،ككاثوليك ،بْب أرثوذكس ،ي ذلكػفرؽ ف ال

                                                           
 .ِٔ-ِْ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ُ)
 .ّْ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ِ)
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على  ،يحٌيةػىي ليست مس ،مسيحػرؼ بالىوت الػكال تعت ،مسيحٌيةػى الػإل
 . (ُ)...«"يهوه شهود" :همػػػوف أنفسمُ ػػػسيي ن ػػػم مػػن أمثلتهػػػالؽ، كمػػاإلط

 ،ال يستند :مسيحػكجدير ابلذكر أٌف إثبات الىوت ال»كقاؿ األنبا أيضنا: 
أك  ،سقطت ىذه اآليةحيث إذا أي ػمقٌدس، بػجيل الػي اإلنػف ،إُف آية كاحدة

مسيح!! لكٌن حقيقة الىوت ػثّبت حو٥با الشكوؾ، زالت صفة األلوىة عن الأي 
ى ػإل ،فر التكوينػػن أٌكؿ سػػػم ،كٌلو  ،مقٌدسػي الكتاب الػف ،اثبتة راسخة مسيحػال

جيء ػكال م ،جديدػمسيح ليست بدايتو العهد الػكالىوت ال ر الرؤاي.ػفػػػر سػػػآخ
، منذ سمقد  ػمع بداية الكتاب ال، اإلشارة إليو تبدأ كتعليمو، بل إفٌ  ،مسيحػال

 .(ِ)«آدـ...
 ،مسيحيٌ ػماف الػي اإليػف ،تناقض (ّ)ٌمةػليس ىناؾ ث»كقاؿ األنبا أيضنا: 

كذاتو.  ،يف جوىره ،بْب القوؿ ابلوحدانٌية، كالقوؿ ابلثالوث القٌدكس. فا كاحد
 .(ْ)«ثالثة أقانيم - جوىر الواحدػيف ىذا ال -د وجى كلكن يي 

كمن ذلك يتبٌْب أٌف األقانيم ىي صفات يف ذات هللا، »كقاؿ األنبا أيضنا: 
جوىر كاحد، كلكٌن الصفات الذاتٌية ػفال ،ها. كعلى ذلكػبدكن ،يقـو كيانوال 

 .(ٓ)«كالركح القدس ،كاالبن ،اآلب :ثالثة، نسٌميها
من  -مسيح ػكالسٌيد ال ،كهللا ىو العقل األعظم»كقاؿ األنبا أيضنا: 

                                                           
 .ِْ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ُ)
 .ْْ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ِ)
 ( كذا يف ا٤بطبوع، ٝبع ا٤بؤٌلف بْب )ىناؾ(، ك)ٜبٌة(، كىو خطأ شائع.ّ)
 .ُِٕعقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح:  (ْ)
 .ُٕٓ-ُْٕ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ٓ)
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 .(ُ)«(...ِ: ُ)عب مْبىو عقل هللا، الذم بو خلق العالى  - حيث الىوتو
هٌي الواحد، ػجوىر اإللػي الػف ،فاآلب كاالبن معنا»أيضنا:  كقاؿ األنبا

 .(ِ)«ى األبدػكإل ،كالذات اإل٥بٌية الواحدة، بغّب افَباؽ منذ األزؿ
ىو  - من حيث الىوتو -مجد ػمسيح لو الػالسٌيد ال»كقاؿ األنبا أيضنا: 

ما ىو ػنٌ كمن جوىره. فهو ليس شبيهنا بو، كإ ،ابن هللا، ٗبعُب أنٌو من طبيعة هللا
ٌمة اختالؼ بْب ػكليس ث ،هٌية كاحدةػي ذات إلػف ،من طبيعة ذاتو. فاآلب كاالبن

 .(ّ)«يف الطبيعة كا١بوىر كالذات ،اآلب كاالبن
كىي كوف  ،ٌمة مالحظة ٯبب اإلشارة إليهاػكث»كقاؿ األنبا أيضنا: 

كال  مسيح ىو األقنـو الثآف. ليس معُب ذلك أنٌو أقٌل من اآلب يف ا١بوىر،ػال
أبٌف األب  ،حو مفهومنا البشرمٌ ػعلى ن ،ي الزمافػف ،ر عن اآلبألٌف االبن متأخًٌ 

معرفة البشر ػيف الزماف. لكٌن ىذا الَبتيب يرتبط ب ،جسدٌم سابق على ابنوػال
، ذلك "االبن". فهم يعرفوف هللا بصفة كونو اآلب، قبل أف يعرفوه بصفة كونو 

عن الركح  ،مفهـو حينما نقوؿػيف الزماف. كنفس الرنا د جاء متأخًٌ ألٌف التجسُ 
 ؛ي الزمافػف ،بَبتيب األسبقٌية (ْ)إنٌو األقنـو الثالث، فليس ذلك مرتبط :القدس

مسيح ػكما قاؿ ال  ،ٌي أبدٌم، كهللا نفسو ركحػكذلك ألٌف الركح القدس أزل
حياة ػنٌو اليقـو الوجود. إ - كعليو ،الذم بو - حيٌ ػ. إنٌو ال(ِْ: ْ)يو للسامريٌة

                                                           
 .ُٖٕ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ُ)
 .ُٕٗ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف ا٤بسيح: ِ)
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 .(ُ)«حياة. إنٌو هللا ذاتو...ػكأصل ال ،هاػذات
 أبرز ، بقلم كاحد من(مسيحٌية الكربلػعقائد الخالصة )ىذه ىي 

عد عن أسوأ من اليهوديٌة، يف التحريف، كيف البي  - ريب بال -ها، كىي ػرجال
 حٌق. ػالدين ال

ًديًنكيٍم كىالى تػىقيوليوا عىلىى اَّللً  ًإال  قاؿ تعاُف: ﴿ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا يف 
ًلمىتيوي أىٍلقىاىىا ًإُفى مىٍرٔفىى كىريكحه ًمٍنوي  ا٢بٍىق  ًإ٭ب ىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرٔفىى رىسيوؿي اَّللً  كىكى

يػٍرنا لىكيٍم ًإ٭ب ى  ثىةه انٍػتػىهيوا خى ا اَّلل ي إًلىوه كىاًحده سيٍبحىانىوي أىٍف فىآًمنيوا اًبَّللً  كىريسيًلًو كىالى تػىقيوليوا ثىالى
. لىٍن يىٍستػىٍنًكفى  يىكيوفى لىوي كىلىده لىوي مىا يف الس مىاكىاًت كىمىا يف اأٍلىٍرًض كىكىفىى اًبَّللً  كىًكيالن

ًئكىةي اٍلميقىر بيوفى كىمىٍن يىٍستػىٍنًكٍف عىنٍ  ا َّللًً  كىالى اٍلمىالى ًعبىادىتًًو  اٍلمىًسيحي أىٍف يىكيوفى عىٍبدن
يعنا﴾ كىيىٍستىٍكربٍ فىسىيىٍحشيريىيٍم إًلىٍيًو ٝبًى

(ِ). 
كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى قيٍل فىمىٍن 

ئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرٔفىى كى  ًٍلكي ًمنى اَّللً  شىيػٍ أيم وي كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ٲبى
نػىهيمىا ٱبىٍليقي مىا يىشىاءي كىاَّلل ي عىلىى كيلًٌ  َّللًً  ميٍلكي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ يعنا كى ٝبًى

 . (ّ)شىٍيءو قىًديره﴾
كىقىاؿى كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى 

 اٍلمىًسيحي ايى بىًِب ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا اَّلل ى رىيبًٌ كىرىب كيٍم إًن وي مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللً  فػىقىٍد حىر ـى اَّلل ي 
 عىلىٍيًو ا١بٍىن ةى كىمىٍأكىاهي الن اري كىمىا لًلظ اًلًمْبى ًمٍن أىٍنصىارو. لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى 

ثىةو كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإال  إًلىوه كىاًحده كىًإٍف لى  ًلثي ثىالى تػىهيوا عىم ا يػىقيوليوفى لىيىمىس ن  ال ًذينى  ػاثى ٍم يػىنػٍ

                                                           
 .ُٕٖ-٤ُٖٔبسيح: ( عقيدة ا٤بسيحٌيْب يف اُ)
 .ُِٕ-ُُٕ( النساء: ِ)
 .ُٕ( ا٤بائدة: ّ)
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كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه. أىفىالى يػىتيوبيوفى ًإُفى اَّللً  كىيىٍستػىٍغًفريكنىوي كىاَّلل ي غىفيوره رىًحيمه. مىا 
ًف اٍلمىًسيحي ا ٍبني مىٍرٔفىى ًإال  رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الُرسيلي كىأيُموي ًصدًٌيقىةه كىاانى أيىٍكيالى

ًت مثي  اٍنظيٍر أىْف  يػيٍؤفىكيوفى. قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف  ي ٥بىيمي اآٍلايى ـى اٍنظيٍر كىٍيفى نػيبػىْبًٌ الط عىا
ًٍلكي لىكيٍم ضى  رًّا كىالى نػىٍفعنا كىاَّلل ي ىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي. قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب اَّللً  مىا الى ٲبى

الى تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى ا٢بٍىقًٌ كىالى تػىت ًبعيوا أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىُلوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىُلوا كىًثّبنا 
كىضىُلوا عىٍن سىوىاًء الس ًبيًل﴾

(ُ). 
ذيكٓف كقاؿ تعاُف : ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّلل ي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرٔفىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلن اًس اٚبً 

يى ًإ٥بىىٍْبً ًمٍن ديكًف اَّللً  قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ِف أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ِف ًٕبىقٌو ًإٍف  
كىأيمًٌ

ـي كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف  نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًن كى أىٍنتى عىال 
اٍلغيييوًب. مىا قػيٍلتي ٥بىيٍم ًإال  مىا أىمىٍرتىًِب ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّلل ى رىيبًٌ كىرىب كيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم 

تىًِب كيٍنتى أىٍنتى الر قً  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىم ا تػىوىفػ يػٍ يبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ شىًهيدن
شىٍيءو شىًهيده. ًإٍف تػيعىذًٌبٍػهيٍم فىًإنػ هيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٥بىيٍم فىًإن كى أىٍنتى اٍلعىزًيزي 

 . (ِ)ا٢بٍىًكيمي﴾
كمن ا٤بعلـو أٌف ىذه األٌمة ارتكبت ٧بذكرين عظيمْب، »قاؿ ابن القٌيم: 

حٌٌب جعلوه  ،ٌو يف ا٤بخلوؽلي أحدٮبا الغي  :رفةكال مع ،يرضى هبما ذك عقل ال
ا لو. كالثآف نً شريك ا٣بالق، كجزءنا منو، كإ٥بنا آخر معو، كأى  فوا أف يكوف عبدن

عن  سبحانو كتعاُف - ص ا٣بالق كسٌبو كرميو ابلعظائم، حيث زعموا أنٌوتنقُ 
أة، كأقاـ نزؿ من العرش عن كرسٌي عظمتو، كدخل يف فرج امر  - قو٥بم علوًّا كبّبنا

ىناؾ تسعة أشهر، يتخٌبط بْب البوؿ كالدـ كالنجو، كقد علتو أطباؽ ا٤بشيمة 

                                                           
 .ٕٕ-ِٕ( ا٤بائدة: ُ)
 .ُُٖ-ُُٔ( ا٤بائدة: ِ)
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يف  ف  كالرحم كالبطن، مٌث خرج من حيث دخل، رضيعنا صغّبنا، ٲبٌص الثدم، كلي 
ل على األيدم مى كدع السرير، يبكي كٯبوع كيعطش كيبوؿ كيتغٌوط كٰبي ط، كأي مي القي 

اليهود خٌديو، كربطوا يديو، كبصقوا يف كجهو، كالعواتق، مٌث صار إُف أف لطمت 
، كألبسوه إكليالن من الشوؾ، (ُ)لصبْببْب  ،كصفعوا قفاه، كصلبوه جهرنا

حٌق، الذم ػكىو اإللو ال ،كرجليو، كجٌرعوه أعظم اآلالـ؛ ىذا ،ٌمركا يديوػكس
 ة مسجود لو. كلعمر هللا، إٌف ىذه مسبٌ ػال ،معبودػم، كىو الػتقنت العوالً أي  ،بيده

 .(ِ)«من البشر، قبلهم، كال بعدىم... ،ها أحدػسٌبو ب ما - سبحانو -
إُف ما أينف أسقط  - سبحانو -فنسبوا اإللو ا٢بٌق : »ابن القٌيم مٌث قاؿ 

ب نسى ٌباد األصناـ أف تي الناس كأقٌلهم أف يفعلو ٗبملوكو كعبده، كإُف ما أينف عي 
، كغفر لو  يف كونو اتب على آدـ ،إليو أكاثهنم، ككٌذبوا هللا سبحانو

خطيئتو، كنسبوه إُف أقبح الظلم، حيث زعموا أنٌو سجن أنبياءه كرسلو كأكلياءه 
بسبب خطيئة أبيهم، كنسبوه إُف غاية السفو، حيث خٌلصهم من  ؛يف ا١بحيم

العذاب، بتمكينو أعداءه من نفسو، حٌٌب قتلوه كصلبوه كأراقوا دمو، كنسبوه إُف 
حيث عٌجزكه أف ٱبٌلصهم بقدرتو، من غّب ىذه ا٢بيلة، كنسبوه  غاية العجز،

كابنو، ففعلوا بو ما فعلوا.  ،على نفسو ،ى غاية النقص، حيث سٌلط أعداءهػإل
ٌبتو ػا سػمػهها، بػكإل ،ودىاػكمعب ،هاػٌ ٌبت ربػم، سػػمن األم ،ةػػػجملة، فال نعلم أمٌ ػكابل

 .(ّ)«ةػػذه األمٌ ػػو ىػب

                                                           
جيل متٌػى، ػ، إن١بديدا عهدالًن(، انظر: ػٍ مطبوع: )ًلٍصبػىٍْبً(، كالصواب: )ًلص يػي الػ( فُ)

 .ّٖ، اآلية ِٕ الفصل
 .َُِٓ-َُُٓ/ِ( إغاثة اللهفاف: ِ)
 .َُْٓ/ِ( إغاثة اللهفاف: ّ)
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يف صفوؼ أعداء  - كىو يقف اليـو - الطاعن ا٤بسيحيٌ ال عجب من ف
ا الطاعن اليهودٌم، كالطاعن الالديٌِب، يف مطاعنهم، ا٤بوج  اإلسالـ، مؤيًٌ  هة إُف دن

الالديٌِب، مطاعن مطاعن اليهودٌم، ك  - أك تناسى - اإلسالـ؛ حٌٌب لقد نسي
يعرؼ شيئنا عن ككأنٌو ال  ؛ رة مرٔفكيف أٌمو الصٌديقة ا٤بطه   ، يف ا٤بسيح

  !!منزلة ا٤بسيح، كمنزلة مرٔف، يف اإلسالـ!
ًئكىةي ايى مىٍرٔفىي ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىاًؾ كىطىه رىًؾ  قاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى
كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنسىاًء اٍلعىالىًمْبى. ايى مىٍرٔفىي اقٍػنيًٍب ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى 

مىهيٍم الر اكً  ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقالى ًعْبى. ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى
ًئكىةي ايى مىٍرٔفىي ًإف   ٍيًهٍم ًإٍذ ٱبىٍتىًصميوفى. ًإٍذ قىالىًت اٍلمىالى أىيُػهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى

لً  ريًؾ ًبكى مىةو ًمٍنوي ا٠ٍبيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرٔفىى كىًجيهنا يف الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة اَّلل ى يػيبىشًٌ
كىًمنى اٍلميقىر ًبْبى﴾

(ُ) . 
هم ػٌمن يركف اإلسالـ أخطر عليهم، كعلى أبنائهم كبناتػفماذا نتوٌقع م

ٌمن يركف اإلسالـ أخطر ػكماذا نتوٌقع م ؟!حادػكأحفادىم كأىليهم، من اإلل
  !!رات، كا٣بمور، كالدعارة؟!عليهم، من شياطْب ا٢بركب، كا٤بخدًٌ 

حاكلة النيل منو، كمن ػإاٌل معاداة اإلسالـ، كم ،ال نتوٌقع منهم قطعنا
هم، كالقضاء على أىوائهم، ػأتباعو؛ ألٌف يف انتشار اإلسالـ ذىاب سلطان

 !!كالكشف عن فضائحهم، كفضائح أسالفهم!

                                                           
 .ْٓ-ِْ( آؿ عمراف: ُ)
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 دالئل الىبّوة

 
سىل ٍمنا ببطالف ا٤بناىج: الالدينٌية، كاليهوديٌة، كا٤بسيحٌية، بعد  :فإن قيل 

ائحها، كقبائحها، ضػرىا السقيمة، العقيمة؛ كالنظػر فػي فػى االٌطالع على ًسي
كفظائعها، كشنائعها؛ كلكٌننا لن نيسىلًٌم بشرعٌية )اإلسالـ(، إاٌل إذا اطٌلعنا على 

)نبٌوة نبٌيكم(، كٖبالؼ ذلك سيظٌل الطاعنوف األدٌلة القطعٌية، الدالٌة على شرعٌية 
 كم ابلكذب؟يرموف نبي  
: إٌف األدلٌة القطعٌية على )شرعٌية النبٌوة الػميػحٌمديٌة( أكثري من أف قلتخ  

 الناس، قديػمنا كحديثنا.  يػيحصيىها الػميحصوف، كإف أنكرىا أكثري 
 أسباب، ىي: إنٌػما يينًكر الػمينًكركف تلك األدٌلة؛ لواحد من ثالثةك 

 حْب يػجهل الػمينًكري تلك األدلٌة، أك يػجهل قيمتها اإلثباتٌية. الـجهل: -1
تلك األدلٌة، كيستيقن قطعٌيتها، كلكٌنو يينًكر  حْب يعلم الػمينًكري  الـهوى: -2

 قيمتها اإلثباتٌية؛ ألٌف ىواه ٱبالف )أحكاـ اإلسالـ(.
، كيستيقن قطعٌيتها، كلكٌنو يينًكر تلك األدلٌة حْب يعلم الػمينًكري الـخـوف:  -3

 قيمتها اإلثباتٌية؛ ألنٌو ٱباؼ بطش )أعداء اإلسالـ(.
 يػمكن تقسيم تلك األدٌلة، على قسمْب:ك 

، يف مكاف ىو دليل الصحابة، الذين عاشوا مع النيٌب الدليل الـخاّص: 
 بٌوتو. كاحد، كزماف كاحد، كشاىدكا من األدٌلة الػحٌسٌية ما يكفي؛ لالستيقاف بن

ثػٌم جاء بعدىم التابعوف، كمن جاء بعدىم، كىؤالء اطٌلعوا على تلك  
 األدٌلة، من طريق الػخرب الػمركٌم، كليس الػخرب كالػميعايىنة.

ا إُف النبٌوة اٌمديٌة، يف كٌل زماف، الدليل العاّم:  ىو الدليل الذم يكوف مرشدن
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 ى: )الػميعًجزة الػخالدة(.كيف كٌل مكاف، كىو )القرآف الكرٔف(، الذم ييسمٌ 
 ككجوه )إعجاز القرآف( على أقساـ، أبرزىا: 

البيافي القرآنػُي العربى عن اإلتياف ٗبثلو.  أف ييعًجزى  ىواإلعجاز البيانـّي:  -1
 فقد عجز غّبي العرب، من ابب أىكُف. -كقد عجزكا  -كإذا عجز العرب 

ٌي الفصيح، أك ػ، إاٌل العرب)اإلعجاز البيآٌف( ن أف ييدرًؾ قيمةى كً كال ٲبي  
 الػميستعًرب الفصيح، الذم تعٌلم العربٌية، حٌٌب صار كالعريٌب الفصيح، يف إتقاهنا.

كلذلك ال ييعتىُد إبنكار غّب العربػٌي الفصيح، كغّب الػميستعًرب الفصيح،  
العربٌية، ٥بذا الوجو اإلعجازٌم؛ ألٌف الػمينًكر منهم، إٌما أف يكوف قاصرنا عن تعُلم 

رنا يف تعُلمها.  أك ميقصًٌ
إُف )فيصحاء العربٌية(، كقد  -مقاـ ػيف ىذا ال - كإ٭ٌبا يكوف االحتكاـ 

  .هم حيٌجةن على من سواىمفكاف إٝباعي  ؛معوا على )اإلعجاز البيانػٌي(ػأج
، إذا أٝبعوا على )حقيقة طبٌػٌية(، (علماء الطبٌ ) لً ثى كمى   يف ذلك، مهي لي ثػى كمى 

 ، على من سواىم.هم يكوف حيٌجةن إٝباع فإفٌ 
ٌي(؛ ألٌف ػكىذا يعِب أٌف أكثر الناس ال يستطيعوف إدراؾ )اإلعجاز البيان

من )اإلعجاز(؛ كيستوم يف ىذا  ،جهل هبذا الوجوػالػجهل ابلعربٌية ميفضو إُف ال
 كاألعجمُي غّبي الػميستعًرب. -كال سٌيما الػمعاصر  -الػجهل: العربػُي العاٌمُي 

التشريعاتي القرآنٌيةي الناسى كل هم، عن  ىو أف تيعًجزى اإلعجاز التشريعّي:  -2
اثًليها،اإلتياف   .، يف الدنيا، كاآلخرةلإلنساف ٙبقيق السعادة ا٢بقيقٌية يف بقوانْب ٛبي
يز )أىلي القانوًف( ٙبكيمى القىتىلة، كاللصوص، كالػميغتًصبْب، يف ككما ال ٯبي  

كالسرقة، كاالغتصاب؛ فكذلك ال ٯبوز ٙبكيمي أىل األىواء، تقؤف قوانْب القتل، 
   )التشريعات القرآنٌية(.ػي تقؤفف
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ي، ػاة، كالزكانػػنػن، كاللصوص، كالز ميرابيػفما الذم نتوٌقعو، من القىتىلة، كال
 رات كا٣بمور كالشذكذ؟!!!بْب، كميدمِب ا٤بخدًٌ غتصً مي ػكال

ات القرآنٌية(، كمعاداهتا، كمعاداة كٌل ال نتوٌقع منهم إاٌل الطعن يف )التشريع 
 من يدعو إليها، كيعمل ٗبقتضاىا.

ؾ قيمة )اإلعجاز التشريعٌي( إاٌل من كاف عاًلمنا صادقنا، كلذلك ال ييدرً  
ًحبًّا للخّب ػبريئنا من األىواء، حريصنا على ٙبقيق )السعادة اإلنسانٌية ا٢بقيقٌية(، مي 

 ا٤بستضعىفْب، من اضطهاد ا٤بستكربين.حٌق كالعدؿ، ساعينا إُف ٚبليص ػكال
ىو اشتماؿ القرآف على أنباء غيبٌية، يعجز البشر عن اإلعجاز الغيبـّي:  -3

عند  ،قبل نزكؿ القرآف، كأنباء ما حدث ،كتشمل أنباء ما حدث .اإلتياف ٗبثلها
 بعد نزكؿ القرآف. ، كيػحدث، كسيحدث،نزكؿ القرآف، كأنباء ما حدث

 اإلعجازٌم أكثر من صورة، أبرزىا صوراتف:ك٥بذا الوجو  
 ؾ قيمةى أف يكوف ا٢بدث الذم أنبأ عنو القرآف حداثن خاصًّا؛ كلذلك ال ييدرً  -أ

، أك  ىذا اإلعجاز إاٌل من كاف على علم بذلك ا٢بدث، كأف ييًسر  أحديىم قوالن
ًسُر أٌف أمرنا، يف نفسو، ثػٌم ينزؿ القرآف؛ للكشف عٌما يف نفسو؛ فييدرًؾ ذلك الػمي 

 .الوحي اإل٥بٌي ىو مصدر القرآف، الذم نزؿ على ٧بٌمد 
أف يكوف ا٢بدث الذم أنبأ عنو القرآف حداثن عامًّا، كما يف اإلنباء عن  -ب

 يف بضع سنْب.  -بعد أف غيًلبوا  -غلبة الرـك 
بو،  هللاي  ما كعدى  ٌم شهدكا ٙبُققى ػآايت ىذا اإلنباء، ث فالذين شهدكا نزكؿى 

اإلعجاز الغييٌب، يف ىذا األمر، سواء أكانوا من ا٤بؤمنْب،  أهٌنم أدركوا قيمةى  ال بدٌ 
 أـ كانوا من غّب ا٤بؤمنْب.

ٌي( من الوجوه النًٌسبٌية، فمن لػم يكن من ػكلذلك يكوف )اإلعجاز الغيب 
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ـٌ، فإنٌو لن ٯبد طريقنا إُف ىذا  أىل ا٢بدث ا٣باٌص، كال من أىل ا٢بدث العا
 يق ا٣برب ا٤بركٌم، كليس ا٣برب كا٤بعاينة.الوجو، إاٌل طر 

ٌي قد انتفت، يف العصر ا٢بديث، ػكال يعِب ىذا أٌف قيمة اإلعجاز الغيب 
الٍب اشتمل القرآف على ذكرىا، كسيكوف الكشف  (،األنباء الغيبٌية)فكثّبة ىي 

 ي بعدىم.ػعن صدقها، كدقٌتها، من نصيب الػميحدىثْب، كمن سيأت
ىو اشتماؿ القرآف، على إشارات دقيقة، إُف حقائق  اإلعجاز العلمّي: -4

 علمٌية، لػم يصل إليها العلماء، قبل العصر ا٢بديث؛ فكاف ذلك االشتماؿ دليالن 
 .الذم نزؿ على ٧بٌمد  ،على أٌف الوحي اإل٥بٌي ىو ا٤بصدر الوحيد للقرآف

كال ريب يف أٌف ىذا الوجو اإلعجازٌم ٨بصوص أبىل العصر ا٢بديث،  
ياؿ الٍب تليو؛ فلم يكن البشر يف عصر النبٌوة قادرين، على إدراؾ ا٢بقائق كاألج

 العلمٌية ا٢بديثة، كلػم يكن مطلوابن منهم إثبات ذلك. 
، ألىل  فكاف ىذا الوجو اإلعجازٌم زادنا ٧بفوظنا، طىواؿ أربعة عشر قرانن

من األجياؿ؛ ليكوف بديالن عن اإلعجاز  ،العصر ا٢بديث، كًلمن سيأيت بعدىم
 ٌي، الذم ال ييدرًؾ قيمتىو، يف العصر ا٢بديث، إاٌل قٌلة قليلة. ػالبيان

ىو اٌتصاؼ القرآف، أبنظمة عدديٌة عجيبة، يف ألفاظو، اإلعجاز العددّي:  -5
على  كمعانيو، يعجز البشر عن اإلتياف ٗبثلها؛ فتكوف ىذه األنظمة العدديٌة دالٌةن 

 عن طريق ا٤بصادفة. ،تقاف الػميعًجز(، الذم يستحيل أف ينشأ)اإل
، حْب تدخل قصرنا كبّبنا، ك٘بد أٌف أجزاء القصر موضوعة، على   فمثالن

كفق أنظمة عدديٌة، يف الطوؿ، كالعرض، كاالرتفاع، كالُسمك، كا٢بجم، كالوزف، 
، إُف تلك األنظمة ئ القصر قاصده، كٌل القصدنشً كالكٌم؛ فإٌنك تيدرًؾ يقيننا أٌف مي 

 ، ابلبحث كالنظر.أنتى  العدديٌة، الٍب أدركتىها
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، كٌل ىذا التنظيم، عن كن أف يٌدعي عاقله أهٌنا جاءت منظ مةن كال ٲبي  
ا، يٌتبع ىواهطريق ا٤بصادفة، إاٌل إذا كاف ميعانً   ؛ فال ييعتىُد ٖبالفو، كاٌدعائو.دن

ينشأ عن طريق ا٤بصادفة، كن أف ال ٲبي  -ما العددٌم كال سيٌ  -فالنظاـ 
 .كمنو عةن  ،كعجيبةن  ،و كثّبةن سٌيما حْب تكوف أمثلتي  كال

من أمثلة األنظمة العدديٌة، يف  الكثّبى، (ابحثوف معاصركف)كقد اكتشف 
حواسيب(، كبعد ػحديثة )الػالقرآف الكرٔف، بعد االستعانة ابألجهزة اإلحصائٌية ال

 ابتة ثبواتن قطعيًّا.االعتماد على القوانْب ا٢بسابٌية، الث
كلذلك تكوف ىذه األنظمة العدديٌة دليالن قطعيًّا، على شرعٌية القرآف، 

الػمنز ؿ؛ فليس القرآف قوؿ  ٗبعُب أٌف ا٤بصدر الوحيد للقرآف: ىو الوحي اإللػهيٌ 
 البشر، كال اقتباسنا من الكتب القدٲبة، كما يزعم الطاعنوف!!! 

 ة خصائص، أبرزىا:كيػختٌص )اإلعجاز العددٌم( بعدٌ  
عن القرآف أف ييثًبت  سهولة التعليم، كسهولة التعُلم؛ فيستطيع الػمدافعي  -1

 .العاشرةأبمثلة معدكدة، حٌٌب إذا كاف ا٤بخاطىب صبيًّا، يف  ،)إعجاز القرآف(
من أخطاء الفهم، كأخطاء التعبّب؛ ألٌف  ،سهولة الَبٝبة، كضماف سالمتها -2

 .ى األعداد، كالقوانْب الػحسابٌيةعل قائمةه  أمثلة )اإلعجاز العددٌم(
أف  -حٌٌب األعجمٌي  -يف تعُلم العربٌية  سهولة التحُقق، فيستطيع ا٤ببتدئي  -3

 . يٌ ػحاسوبػالشخصٌي، أك ابإلحصاء ال يتحٌقق من األنظمة العدديٌة، ابإلحصاء
نٌية، كمن ٌدة من األنظمة العدديٌة القرآة، الػمستمحقائق الػحسابيٌ ػثبوت ال -4

 . ؛ فهي بعيدة، كٌل البعد، عن التغيّب كالتغيُػر كالنًٌسبٌيةالقوانْب الػحسابٌية القطعٌية
لذلك ندعو الطاعنْب، إُف تدبُر أمثلة )اإلعجاز العددٌم(، حق  التدبُر؛  

 هم!!!فإهٌنا أدٌلة قطعٌية على )النبٌوة اٌمديٌة(، ال يينًكرىا إاٌل ا١باحدكف، كأتباعي 
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 الخاجمت

 
 منها: ٜبٌة حركب كثّبة، شرقٌية كغربٌية، مشالٌية كجنوبٌية، قدٲبة كحديثة، 

 ـ(. ُّْٓ-ُّّٕ)حرب مئة عاـ:  -1
 ـ(.ُْٖٓ-ُْٓٓحرب الوردتْب: ) -2
 ـ(.  ُْٖٔ-ُُٕٓالدينٌية األكربٌػٌية: )ب ك ر ا٢ب -3
  ـ(.    ُِْٗ-ُِِٔا٢بركب األمريكٌية ا٥بنديٌة: ) -4
 ـ(.ُُٓٔ-ُِْٔاألىلٌية: ) اإل٪بليزيٌة ا٢برب -5
 .(ـُّٕٔ-ُٕٔٓ)حرب السنوات السبع:  -6
 ـ(.ُُٖٓ-َُّٖا٢بركب النابليونٌية: ) -7
 .(ـُْٖٖ-ُْٖٔ): ا٤بكسيكٌيةاألمريكٌية ا٢برب  -8
 .(ـُٖٓٔ-ُُٖٔ): ا٢برب األمريكٌية األىلٌية -9

  .(ـُٕٖٔ-ُُٖٔ): ةة ا٤بكسيكيٌ ا٢برب الفرنسيٌ  -11
 .ـ(ُْٓٗ-ُّٕٗـ(، )ُٖٓٗ-ُْٖٗ: )ةة الصينيٌ الياابنيٌ  ا٢برب -11
 ـ(.ُّٔٗ-ُّٓٗـ(، )ُٖٔٗ-ُٖٓٗ: )ا٢برب اإليطالٌية اإلثيوبٌية -12
 ـ(.ُٖٖٗاألمريكٌية األسبانٌية: ) ا٢برب -13
 ـ(.ُُّٗ-ُٖٗٗاألمريكٌية الفلٌبينٌية: ) ا٢برب -14
 ـ(.َُٓٗ-َُْٗ: )ا٢برب الركسٌية الياابنٌية -15
 (.ـُُٖٗ-ُُْٗ): كُفمٌية األي العالى ا٢برب  -16
 .(ـُْٓٗ-ُّٗٗ): مٌية الثانيةا٢برب العالى  -17
 .(ـُّٓٗ-َُٓٗ): ا٢برب الكوريٌة -18
 .ـ(ُٕٓٗ-ٌُٓٓٗية: )فيتنامالرب ا٢ب -19
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، (اإلسالـ)، يف (الطاعنْب الثالثة)، إُف أسئلة مهٌمةو ريد اآلف أف أكجًٌ كأي 
( اإلسالـ) صارت كلمة ، حٌٌب (اإلرىاب)، أبنٌو دين (اإلسالـ)الذين يٌتهموف 

 - عندىم -( اإلرىاب)، كصارت كلمة (اإلرىاب)مرادفة لكلمة  - عندىم -
 !(!!اإلسالـ)مرادفة لكلمة 

مجرموف ػب إليها النسى ي يي ػالت (،األدايف)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -1
 معتدكف يف تلك ا٢بركب؟ػال
جرمو ػب إليو منسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -2
 ؟(التفتيش حاكمػم)

 ،مجرموفػب إليو النسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -3
 ؟ (حمرػا٥بنود ال)الذين أابدكا 

مجرموف، ػب إليو النسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -4
، فقتلتا عشرات (مدينتْب ايابنٌيتْب)على  (،قنبلتْب ذرٌيٌتْب)الذين أمركا إبلقاء 

 فْب؟مستضعى ػمن األبرايء ال ،اآلالؼ
ى ػ، إل(حركبػتلك ال)ي ػف (،معتدينػجرائم ال)ىل تستطيعوف أف تنسبوا  -5
 بوف إليها؟نسى الٍب يي  (،األدايف)

 : األسبآٌف، كالربتغاٌِف،(االحتالؿحركب )ىل تستطيعوف أف تزعموا أٌف  -6
كاأل٤بآٌف، كاإليطاٌِف، كالركسٌي،  كالبلجيكٌي، اإل٪بليزٌم، كالفرنسٌي، كا٥بولندٌم،ك 

ٌدين؛ لكٌنها كانت رحيمة كانت شديدة على الطغاة ا٤بستبً   :كاألمريكٌي، كالياابٓفٌ 
 فْب؟ابألبرايء ا٤بستضعى 

دكا ػػن أكقػػم مػػى (اإلسالـ)ى ػإل (منسوبْبػال)ىل تستطيعوف أف تزعموا أٌف  -7
 ؟(حركبػتلك ال)نّباف 
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 ،فْبعلى األبرايء ا٤بستضعى  (اعتداء اجملرمْب)ىل تستطيعوف أف تزعموا أٌف  -8
، إاٌل إذا صدر من أحد (إرىاابن )عٌد مكن أف يي ػيي  ال :ي تلك ا٢بركبػف
 ؟(اإلسالـ)إُف  (،منسوبْبػال)

 ماذا تقولوف يف جرائم )ىتلر(، كعصابتو النازيٌة؟ -9
 ماذا تقولوف يف جرائم )موسوليِب(، كعصابتو الفاشٌية؟  -11
 ماذا تقولوف يف جرائم )لينْب(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -11
 ماذا تقولوف يف جرائم )ستالْب(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -12
 لشيوعٌية؟تسي(، كعصابتو ا ماذا تقولوف يف جرائم )ماك -13
 ماذا تقولوف يف جرائم )بوؿ بوت(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -14
 ماذا تقولوف يف جرائم )تيتو(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -15
 ماذا تقولوف يف جرائم )رادكفاف(، كعصابتو الصربٌية؟ -16
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصليبٌية؟ -17
 نٌية؟ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصهيو  -18
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت البوذيٌة؟ -19
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت العنصريٌة؟ -21
 ماذا تقولوف يف جرائم )كورتيز(، ضٌد شعب )األزتك( ا٥بندٌم؟ -21
 (، ضٌد شعب )اإلنكا( ا٥بندٌم؟بيزاركماذا تقولوف يف جرائم ) -22
 ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلْب األكربٌػٌيْب، ضٌد الشعوب اإلفريقٌية؟ -23
 ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلْب األكربٌػٌيْب، ضٌد الشعوب اآلسيويٌة؟ -24
 ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلْب األكربٌػٌيْب، ضٌد الشعوب األسَبالٌية؟ -25
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش األ٤بآٌف، للنساء األكربٌػٌيات؟ -26
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 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش اإليطاٌِف، للنساء األكربٌػٌيات؟ -27
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش الفرنسٌي، للنساء األكربٌػٌيات؟ -28
 كربٌػٌيات؟ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش الركسٌي، للنساء األ -29
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش األمريكٌي، للنساء األكربٌػٌيات؟ -31
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش الربيطآٌف، للنساء األكربٌػٌيات؟ -31
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيش الياابٌٓف، للنساء اآلسيواٌيت؟ -32
 بٌية، للنساء اآلسيواٌيت؟ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيوش الغر  -33
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيوش الغربٌية، للنساء اإلفريقٌيات؟ -34
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود ا١بيوش الغربٌية، للنساء العربٌيات؟ -35
 ماذا تقولوف يف التنصّب اإلجبارٌم، للشعب الفلٌبيٌِب؟ -36
 عوب اإلفريقٌية؟ماذا تقولوف يف التنصّب اإلجبارٌم، للش -37
 ماذا تقولوف يف إجبار الشعوب، على اعتناؽ الشيوعٌية؟  -38
 مستضعىفة؟ػماذا تقولوف يف هنب خّبات الشعوب ال -39
 ؟ماذا تقولوف يف )ا١برائم األمريكٌية(، القدٲبة كا٢بديثة -41

الٍب قامت بْب ٝباعات   القدٲبة كا٢بديثة، نكر ا٢بركب الكثّبة،إنٌنا ال ني  
نكر أٌف أكثر ىذه ا٢بركب كانت من أجل كثّبة، منسوبة إُف اإلسالـ، كال ني 

 - يف ىذه ا٢بركب - السلطة كا٤باؿ كاالستبداد؛ كلكٌننا نؤٌكد أٌف ا٤بعتدين
 ٦برموف، كٌل اإلجراـ، قد خالفوا أحكاـ اإلسالـ. 

قد  -قدٲبنا كحديثنا  - كال نينكر أيضنا أٌف بعض ا٤بنسوبْب إُف )اإلسالـ(
اعتدكا على الكثّب، من ا٤بخالفْب، ا٤بساًلمْب، ا٤بستضعىفْب؛ فسفكوا دماءىم، 

 كاغتصبوا نساءىم، كهنبوا أموا٥بم، كأفسدكا يف بالدىم. 
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ال تعِب شيئنا؛ ألٌف  (اإلسالـ)ا٤بعتدين إُف اجملرمْب نسبة أكلئك لكٌن 
إاٌل ابجتماعهما معنا، كلو  (إسالـ)ال ك  ؛كالعمل الصاٌف ،دين اإلٲباف (اإلسالـ)

يف  -كن أف يكوف صاحبها على درجات متفاكتة؛ كلكٌنها درجات رفيعة، ال ٲبي 
، ٤بن ال عالقة لو هبذا الدين - عقائده كأعمالو كأخالقو  .مشاهبنا، أك مقارابن

فاإلسالـ دين االكتساب، ال دين االنتساب؛ كاالكتساب يكوف ابإلٲباف 
، كالع مل الصاٌف اثنينا؛ فمن انتسب إُف )اإلسالـ(، بلسانو، كَف يصٌدؽ أٌكالن

انتسابىو اكتسابي ا٢بسنات، كعمىلي الصا٢بات، بل اكتسب السٌيئات، كعًملى 
 أعماؿ )أعداء الدين(؛ فاإلسالـ برمء منو، كمن انتسابو، كٌل الرباءة!!!

 إًن ًِب  كىقىاؿى  صىا٢ًبنا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإُفى  دىعىا ٩ب نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ ﴿قاؿ تعاُف: 
 ال ًذم فىًإذىا أىٍحسىني  ًىيى  اًبل ًٍب  اٍدفىعٍ  الس يًٌئىةي  كىالى  ا٢بٍىسىنىةي  تىٍستىًوم كىالى  اٍلميٍسًلًمْبى. ًمنى 

نىوي  بػىيػٍنىكى  اكىةه  كىبػىيػٍ يمه  كىِف   كىأىن وي  عىدى   .(ُ)﴾ٞبًى
ُلوا الى  آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاُف:  ـى  الش ٍهرى  كىالى  اَّلل ً  شىعىائًرى  ٙبًي  كىالى  ا٢بٍىرىا

ًئدى  كىالى  ا٥ٍبىٍدمى  ـى  اٍلبػىٍيتى  آمًٌْبى  كىالى  اٍلقىالى تػىغيوفى  ا٢بٍىرىا  كىًإذىا كىرًٍضوىاانن  رىهبًًٌمٍ  ًمنٍ  فىٍضالن  يػىبػٍ
لىٍلتيمٍ  ـً  اٍلمىٍسًجدً  عىنً  صىُدككيمٍ  أىفٍ  قػىٍوـو  شىنىآفي  ٯبىٍرًمىن كيمٍ  كىالى  فىاٍصطىاديكا حى  أىفٍ  ا٢بٍىرىا
 ًإف   اَّلل ى  كىاتػ قيوا كىاٍلعيٍدكىافً  اإٍلًمثًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىالى  كىالتػ ٍقوىل اٍلربًٌ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا تػىٍعتىديكا

  .(ِ)﴾اٍلًعقىابً  شىًديدي  اَّلل ى 
 ،كالفجور كالنهب، فالعدكاف، كاالضطهاد، كالظلم، كالفساد، كالسرقة، 

فإف صدرت من بعض ا٤بنسوبْب  ؛يف شيء (اإلسالـ)ليست من  :كاالغتصاب
 .برمء منهم، كٌل الرباءة (اإلسالـ)؛ فإٌف (اإلسالـ)إُف 

                                                           
 .ّْ-ّّفٌصلت:  (ُ)
 .ِا٤بائدة:  (ِ)
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أبف نقاتل الذين يقاتلوننا؛ ألٌف االستسالـ ٥بم يعِب  لقد أمر هللا  
ناس، عن الدخوؿ طهم، على أتباع ىذا الدين، كإابدهتم ٥بم، كصٌدىم التسلُ 

 عن االعتداء.  - مع ذلك كٌلو - هناان فيو؛ كلكٌن هللا 
قاؿ تعاُف: ﴿كىقىاتًليوا يف سىًبيًل اَّللً  ال ًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا ًإف  اَّلل ى الى 

ُب اٍلميٍعتىًدينى. كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرًجيوىيٍم  ًمٍن حىٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم ٰبًي
نىةي أىشىُد ًمنى اٍلقىٍتًل كىالى تػيقىاتًليوىيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً حىٌب  يػيقىاتًليوكيٍم ًفيًو فىًإٍف  كىاٍلًفتػٍ

مه. قىاتػىليوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذىًلكى جىزىاءي اٍلكىاًفرًينى. فىًإًف انٍػتػىهىٍوا فىًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحي
كىقىاتًليوىيٍم حىٌب  الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًً  فىًإًف انٍػتػىهىٍوا فىالى عيٍدكىافى ًإال  عىلىى 
ـي اًبلش ٍهًر ا٢بٍىرىاـً كىا٢بٍيريمىاتي ًقصىاصه فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم  الظ اًلًمْبى. الش ٍهري ا٢بٍىرىا

ًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم كىاتػ قيوا اَّلل ى كىاٍعلىميوا أىف  اَّلل ى مىعى اٍلميت ًقْبى﴾فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًثٍ 
(ُ) . 

فهو  ؛ةػعنى مى ػاالعتداء ٗبثلو ليس اعتداء للظلم، بل إنٌو اعتداء للردع كال كردُ 
اعتداء ؛ كلوال م ىو ا٤بعتدم، ابتداءػكالظالً  ؛اعتداء العقوبة العادلة، كا١بزاء الرادع

 الظا٤بْب، ٤با رفع )اإلسالـ( سيفنا على أحد.
كاإلسالـ برمء، كٌل الرباءة، من افَباءات الطاعنْب، الذين ينسبوف إليو 

على )اعتناؽ الدين(؛ فإٌف الذم أدخل الصادقْب يف  ،مخالفْب(ػهتمة )إكراه ال
 داؿ ا٢بسن.دين هللا أفواجنا ىو ا٢بكمة، كا٤بوعظة ا٢بسنة، كالكلمة الطٌيبة، كا١ب

ى  قىدٍ  الدًٌينً  يف  ًإٍكرىاهى  الى قاؿ تعاُف: ﴿  يىٍكفيرٍ  فىمىنٍ  اٍلغىيًٌ  ًمنى  الُرٍشدي  تػىبػىْب 
ـى  الى  اٍلويثٍػقىى اًبٍلعيٍركىةً  اٍستىٍمسىكى  فػىقىدً  اًبَّلل ً  كىيػيٍؤًمنٍ  اًبلط اغيوتً  يعه  كىاَّلل ي  ٥بىىا اٍنًفصىا  ٠بًى

 . (ِ)﴾عىًليمه 

                                                           
 .ُْٗ-َُٗ( البقرة: ُ)
 .ِٔٓ( البقرة: ِ)
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مىنى  رىُبكى  شىاءى  كىلىوٍ ﴿كقاؿ تعاُف:  يعنا كيُلهيمٍ  اأٍلىٍرضً  يف  مىنٍ  آلى  أىفىأىٍنتى  ٝبًى
 . (ُ)﴾ميٍؤًمًنْبى  يىكيونيوا حىٌب   الن اسى  تيٍكرًهي 

 كىجىاًد٥ٍبيمٍ  ا٢بٍىسىنىةً  كىاٍلمىٍوًعظىةً  اًب٢بًٍٍكمىةً  رىبًٌكى  سىًبيلً  ًإُفى  ادٍعي ﴿كقاؿ تعاُف: 
 أىٍعلىمي  كىىيوى  سىًبيًلوً  عىنٍ  ضىل   ٗبىنٍ  أىٍعلىمي  ىيوى  رىب كى  ًإف   أىٍحسىني  ًىيى  اًبل ًٍب 

 . (ِ)﴾اًبٍلميٍهتىًدينى 
كأقول دليل كاقعٌي اترٱبٌي قطعٌي، على بطالف هتمة )اإلكراه(: أٌنك ٘بد 

مسيحٌية(: قد عاشوا، كما زالوا ػى )الػمنسوبْب إلػى )اليهوديٌة(، كالػمنسوبْب إلػال
؛ يعيشوف، يف البالد،  الٍب حكمها ا٤بنسوبوف إُف )اإلسالـ(، ٫بو أربعة عشر قرانن

ك٘بد معابدىم، ككنائسهم: ابقية، كمتجدًٌدة، مع أهٌنا مشتملة على ٨بالفات 
 منز ؿ.ػصرٰبة للوحي اإل٥بٌي ال

ى )اإلسالـ( قادرين على إكراه ا٤بخالفْب، من ػمنسوبوف إلػفهل كاف ال
عن إكراه ا٤بخالفْب،  ،ريقٌية؛ كلكٌنهم كانوا عاجزيناألمم اآلسيويٌة كاألكربٌػٌية كاإلف

 يف بالد العراؽ كالشاـ كمصر؟!!!
إٌف )اإلسالـ( يدعوان إُف )قتاؿ الػميعتدين(، حٌٌب لو كانوا من ا٤بنسوبْب 

 إُف )اإلسالـ(؛ كينهاان عن )قتاؿ الػميساًلمْب(، حٌٌب لو كانوا من ا٤بخالفْب.
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتػىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنْبى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإفٍ ﴿قاؿ تعاُف:   فىًإفٍ  بػىيػٍ

اٮبيىا بػىغىتٍ   فىاءىتٍ  فىًإفٍ  اَّلل ً  أىٍمرً  ًإُفى  تىًفيءى  حىٌب   تػىٍبًغي ال ًٍب  فػىقىاتًليوا اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا بُ  اَّلل ى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا اًبٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ  . (ّ)﴾اٍلميٍقًسًطْبى  ٰبًي

                                                           
 .ٗٗيونس:  (ُ)
 .ُِٓالنحل:  (ِ)
 .ٗا٢بجرات:  (ّ)
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 ٱبيٍرًجيوكيمٍ  كىَفىٍ  الدًٌينً  يف  يػيقىاتًليوكيمٍ  َفىٍ  ال ًذينى  عىنً  اَّلل ي  يػىنػٍهىاكيمي  الى ﴿كقاؿ تعاُف: 
رًكيمٍ  ًمنٍ  بُ  اَّلل ى  ًإف   إًلىٍيًهمٍ  كىتػيٍقًسطيوا تػىبػىُركىيمٍ  أىفٍ  ًدايى  اَّلل ي  يػىنػٍهىاكيمي  ًإ٭ب ىا اٍلميٍقًسًطْبى. ٰبًي
رًكيمٍ  ًمنٍ  كىأىٍخرىجيوكيمٍ  الدًٌينً  يف  قىاتػىليوكيمٍ  ال ًذينى  عىنً   أىفٍ  ًإٍخرىاًجكيمٍ  عىلىى كىظىاىىريكا ًدايى

 .(ُ)﴾الظ اًلميوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  يػىتػىوى٥ب يمٍ  كىمىنٍ  تػىوىل ٍوىيمٍ 
 ال ًذينى  ًإال   أىٍحسىني  ًىيى  اًبل ًٍب  ًإال   اٍلًكتىابً  أىٍىلى  ٘بيىاًدليوا كىالى ﴿كقاؿ تعاُف: 

نىا أيٍنزًؿى  اًبل ًذم آمىن ا كىقيوليوا ًمنػٍهيمٍ  ظىلىميوا  كى٫بىٍني  كىاًحده  كىًإ٥بىيكيمٍ  كىًإ٥بىينىا إًلىٍيكيمٍ  كىأيٍنزًؿى  ًإلىيػٍ
 .(ِ)﴾ميٍسًلميوفى  لىوي 

ـي  الط يًٌبىاتي  لىكيمي  أيًحل   اٍليػىٍوـى ﴿كقاؿ تعاُف:   ًحل   اٍلًكتىابى  أيكتيوا ال ًذينى  كىطىعىا
 ال ًذينى  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  اٍلميٍؤًمنىاتً  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  ٥بىيمٍ  ًحل   كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ 
 كىالى  ميسىاًفًحْبى  غىيػٍرى  ٧بيًٍصًنْبى  أيجيورىىين   آتػىيػٍتيميوىين   ًإذىا قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا

افو  ميت ًخًذم ٲبىافً  يىٍكفيرٍ  كىمىنٍ  أىٍخدى  ًمنى  اآٍلًخرىةً  يف  كىىيوى  عىمىليوي  حىًبطى  فػىقىدٍ  اًبإٍلً
 . (ّ)﴾ا٣بٍىاًسرًينى 

فالتعايش مشركع يف )اإلسالـ( بْب أىل ا٤بٌلة، كأىل الذٌمة، ما داموا 
مساًلمْب، خاضعْب، غّب معتدين، كال خائنْب؛ كحقوقهم الٍب أكجبها اإلسالـ 

فىظ ٥بم، كمن خاهنا، فقد خاف هللا كرسولو.    ٯبب أف ٙبي
ٌد من ا٤بخالفْب؛ فإٌف اإلسالـ قد أكجب ا١بهاد؛ لر  ،معتدكفػأٌما أكلئك ال

يف الدين، بل ألهٌنم معتدكف؛ كلكٌنهم إذا ألقوا  ،خالفوفػهم مػاعتدائهم؛ ال ألنٌ 
 الس لىم، ككٌفوا أيديهم عن االعتداء، فال ٰبٌل قتا٥بم.

                                                           
 .ٗ-ٖا٤بمتحنة:  (ُ)
 .ْٔالعنكبوت:  (ِ)
 .ٓا٤بائدة:  (ّ)
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 تػىت ًخذيكا فىالى  سىوىاءن  فػىتىكيونيوفى  كىفىريكا كىمىا تىٍكفيريكفى  لىوٍ  كىُدكا﴿قاؿ تعاُف: 
 حىٍيثي  كىاقٍػتػيليوىيمٍ  فىخيذيكىيمٍ  تػىوىل ٍوا فىًإفٍ  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  اًجريكايػيهى  حىٌب   أىٍكلًيىاءى  ًمنػٍهيمٍ 

نىكيمٍ  قػىٍوـو  ًإُفى  يىًصليوفى  ال ًذينى  ًإال   نىًصّبنا. كىالى  كىلًيًّا ًمنػٍهيمٍ  تػىت ًخذيكا كىالى  كىجىٍدٛبييوىيمٍ   بػىيػٍ
نػىهيمٍ   كىلىوٍ  قػىٍومىهيمٍ  يػيقىاتًليوا أىكٍ  يػيقىاتًليوكيمٍ  أىفٍ  صيديكريىيمٍ  حىًصرىتٍ  جىاءيككيمٍ  أىكٍ  ًميثىاؽه  كىبػىيػٍ

 إًلىٍيكيمي  كىأىٍلقىٍوا يػيقىاتًليوكيمٍ  فػىلىمٍ  اٍعتػىزىليوكيمٍ  فىًإفً  فػىلىقىاتػىليوكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  لىسىل طىهيمٍ  اَّلل ي  شىاءى 
. عىلىٍيًهمٍ  لىكيمٍ  اَّلل ي  جىعىلى  فىمىا الس لىمى   أيىٍمىنيوكيمٍ  أىفٍ  ييرًيديكفى  آخىرًينى  كفى سىتىًجدي  سىًبيالن

أيىٍمىنيوا نىةً  ًإُفى  ريُدكا مىا كيل   قػىٍومىهيمٍ  كى  إًلىٍيكيمي  كىيػيٍلقيوا يػىٍعتىزًليوكيمٍ  َفىٍ  فىًإفٍ  ًفيهىا أيرًٍكسيوا اٍلًفتػٍ
 لىكيمٍ  جىعىٍلنىا كىأيكلىًئكيمٍ  ثىًقٍفتيميوىيمٍ  حىٍيثي  كىاقٍػتػيليوىيمٍ  فىخيذيكىيمٍ  أىٍيًديػىهيمٍ  كىيىكيُفوا الس لىمى 
 . (ُ)﴾ميًبْبن  سيٍلطىاانن  عىلىٍيًهمٍ 

فا١بهاد كاجب يف )اإلسالـ(؛ لرٌد اعتداء ا٤بعتدين، كال سٌيما الستنقاذ 
 ا٤بستضعىفْب، الذين ال حيلة ٥بم؛ لرٌد االعتداء عنهم.

 الٌرًجىاؿً  ًمنى  كىاٍلميٍستىٍضعىًفْبى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيقىاتًليوفى  الى  لىكيمٍ  كىمىا﴿قاؿ تعاُف: 
افً  كىالنًٌسىاءً   كىاٍجعىلٍ  أىٍىليهىا الظ اَفًً  اٍلقىٍريىةً  ىىًذهً  ًمنٍ  أىٍخرًٍجنىا رىبػ نىا يػىقيوليوفى  ال ًذينى  كىاٍلوًٍلدى

  .(ِ)﴾نىًصّبنا لىديٍنكى  ًمنٍ  لىنىا كىاٍجعىلٍ  كىلًيًّا لىديٍنكى  ًمنٍ  لىنىا
)اإلرىاب( الوحيد الذم أمر بو )اإلسالـ(؛ ألنٌو  ك)إرىاب ا٤بعتدين( ىو

)إرىاب ٧بمود(، يردع )ا٤بعتدين(، كيكسر شوكتهم؛ لكيال يطمعوا يف االعتداء، 
 على األنفيس كاألعراض كاألمواؿ. 

ٖبالؼ )أعداء اإلسالـ(؛ فإهٌنم ييرىبوف األبرايء ا٤بستضعىفْب، من األمم 
 كاضطهادىم، كاستالب أموا٥بم. كالشعوب كالقبائل كالقرل؛ الستعبادىم،

                                                           
 .ُٗ-ٖٗالنساء:  (ُ)
 .ٕٓالنساء:  (ِ)
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طً  كىًمنٍ  قػيو ةو  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا ٥بىيمٍ  كىأىًعُدكا﴿قاؿ تعاُف:   ًبوً  تػيٍرًىبيوفى  ا٣بٍىٍيلً  رابى
 ًمنٍ  تػيٍنًفقيوا كىمىا يػىٍعلىميهيمٍ  اَّلل ي  تػىٍعلىميونػىهيمي  الى  ديكهًنًمٍ  ًمنٍ  كىآخىرًينى  كىعىديك كيمٍ  اَّلل ً  عىديك  
 ٥بىىا فىاٍجنىحٍ  لًلس ٍلمً  جىنىحيوا كىًإفٍ  تيٍظلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  إًلىٍيكيمٍ  يػيوىؼ   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  شىٍيءو 

  .(ُ)﴾اٍلعىًليمي  الس ًميعي  ىيوى  إًن وي  اَّلل ً  عىلىى كىتػىوىك لٍ 
اإلسالـ(، من كٌل  يتبٌْب لكٌل عاقل متدبٌر منصف )براءةي  ،كمن ىنا

 (.يٌ ػاإلجرام همة اإلرىابػٌيما )تػالطاعنوف، كال سأعداؤه كج هها إليو  ،همةػت
ما كلو أٌف الطاعنْب كصفوا بعض ا٤بنسوبْب إُف )اإلسالـ( ابإلرىاب، لى 

أنكران ذلك؛ فإٌف كثّبنا من )ا٤بنسوبْب(: ىم يف ا٢بقيقة )إرىابٌيوف(، بال ريب؛ 
سىب على )اإلسالـ(، كإ٭بٌ  سىب على مى كلكٌن إرىاهبم ال ٰبي ن أمرىم بو، ا ٰبي

 كدعاىم إليو، كسٌهل ٥بم األمور؛ حٌٌب ظلموا العباد، كأفسدكا يف البالد.
ي ػىي الت -معادية لإلسالـ ػها من دكؿ الغرب، الػكأذانب -كأمريكا 

ادة، ػػػػػادة، كالسػػػػػػن، كالقػوزراء، كالسياسٌييػػػاء، كالػػػػػػػن الرؤسػػجٌندت عمالءىا، م
ن ػػم ،رىمػػن؛ كغيػن، كاإلعالمٌييػفٌييػاب، كالصحػػػػٌ ن، كالكيتػود، كالفٌنانيػػػػػػػجنػكال
مستَبين؛ ػمشهورين، كالظاىرين، كالػمغمورين، كالػمخدكعْب، كالػن، كالػػادعيػػخػال

 ليسٌوغوا إلصاؽ تلك التهمة بدين )اإلسالـ(.
)السّبة اإلرىابٌية(؛ لتجد كيكفي أف تيوازًف بْب )السّبة اإلسالمٌية( كبْب 

كالفرؽ بْب ا٢بٌق كالباطل، ككالفرؽ بْب ا٣بّب كالشٌر، ككالفرؽ بْب   ،الفرؽ بينهما
 العدؿ كالظلم، ككالفرؽ بْب األمانة كا٣بيانة، ككالفرؽ بْب اإلصالح كاإلفساد.

فماذا ينقم الطاعنوف من )اإلسالـ(؛ ليعادكه، كيعادكا أكلياءه، كيطعنوا 
 كسائلهم القذرة؟!!!فيو، بكٌل 

                                                           
 .ُٔ-َٔاألنفاؿ:  (ُ)
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إذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف اإلٲباف ابألصوؿ الغيبٌية؛ فلماذا يقتصركف 
هم ػي )الغيبٌيات اإلسالمٌية(، كال ينقموف من سائر الناس إٲبانػعلى الطعن ف

 ابلغيبٌيات كاألابطيل كاألساطّب كا٣برافات؟!!!
ـ الشرعٌية، الكفيلة كإذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف العمل ابألحكا 

مجتمع كاألرض، من كٌل ا١برائم؛ فلماذا يعادكف أسباب ػبتطهّب الفرد كال
ي ػرة، التػػن البشريٌة، البديلة، الناقصة، القاصػوف على القوانيػػئػاإلصالح، كيٌتك

 ن القضاء على ا١برائم؟!!!ػػػعجزت ع
ل؛ فإهٌنم بذلك كإذا كانوا ينقموف منو األمر ابلفضائل، كالنهي عن الرذائ 

ييريدكف أف ٯبٌردكا اإلنساف من إنسانٌيتو ا٢بق ة؛ ليحٌولوه إُف ا٢بيوانٌية، أك اآللٌية؛ 
 أدْف نصيب من )اإلنسانٌية(!!! - بعد ٘بريده من األخالؽ -فليس لو 

ـً  صىٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يػىٍهًديىوي  أىفٍ  اَّلل ي  ييرًدً  فىمىنٍ ﴿قاؿ تعاُف:   أىفٍ  دٍ ييرً  كىمىنٍ  ًلإٍلًٍسالى
 الٌرًٍجسى  اَّلل ي  ٯبىٍعىلي  كىذىًلكى  الس مىاءً  يف  يىص ع دي  كىأى٭ب ىا حىرىجنا ضىيًٌقنا صىٍدرىهي  ٯبىٍعىلٍ  ييًضل وي 
  .(ُ)﴾يػيٍؤًمنيوفى  الى  ال ًذينى  عىلىى

 ًإال   ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ  أىف   ٍحسىبي ػتى  أىـٍ ﴿كقاؿ تعاُف: 
 . (ِ)﴾سىًبيالن  أىضىلُ  ىيمٍ  بىلٍ  كىاأٍلىنٍػعىاـً 

 يف ا٤بسلمْب على ينقموف يكونوا مػل الكتاب أىل إفٌ »د قطب: قاؿ سيٌ 
 أفٌ  إاٌل  اإلسالمٌي، البعث طالئع على اليـو ينقموف ال ، كىمالرسوؿ  عهد

 عليو ؽصدٌ  كما قرآف، من إليهم هللا أنزلو كما اب، يؤمنوف ا٤بسلمْب ىؤالء
 ا٤بسلمْب يعادكف إهٌنم ..الكتاب أىل كتب من قبل، من هللا، أنزلو ٩بٌا قرآهنم،

                                                           
 .ُِٓاألنعاـ:  (ُ)
 .ْْالفرقاف:  (ِ)
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 فاسقوف الكتاب أىل كألفٌ . نصارل كال يهودنا، ليسوا ألهٌنم! مسلموف ألهٌنم
 ابلرسالة يؤمنوف ال أهٌنم كا٫برافهم فسقهم كآية ؛إليهم هللا أنزلو عٌما منحرفوف
 يؤمنوف كال -كحرٌفوه  ابتدعوه ما ال - أيديهم بْب ًلما مصدًٌقة كىي األخّبة،
 إهٌنم .أٝبعْب هللا لرسل معظًٌم يديو، بْب ًلما مصدًٌؽ كىو األخّب، ابلرسوؿ
 ٱببي  مػكل قٌط، أكزارىا تضع مػل الٍب ،الشعواء ا٢برب ىذه ا٤بسلمْب ٰباربوف
 مدينة،ػال يػف ،كياف للمسلمْب قاـ أف منذ عاـ، مئة كأربع ألف طواؿ أكارىا

 ا٤بستقٌل، دينهم من انشئ مستقٌل، كجود ٥بم كأصبح شخصٌية، ٥بم مٌيزتػكت
 يشٌنوف إهٌنم .الفريد هللا منهج ظلٌ  يػف ا٤بستقٌل، كنظامهم ا٤بستقٌل، كتصٌورىم

 مسلموف، -شيء  كلٌ  قبل -هم ػألنٌ  مشبوبة؛ػال حربػال ىذه مسلمْبػال على
 دينهم، عن ا٤بسلمْب يرٌدكا أف إاٌل  مشبوبة،ػال حربػال ىذه ييطفئوا أف كنٲبي  كال

 ثىػمٌ  كمن ؛فاسقوف أكثرىم الكتاب أىل أفٌ  ذلك.. مسلمْب رػغي فيصبحوا
  .(ُ)!«ا٤بسلمْب من ملتزمْب،ػال مستقيمْبػال حٌبوفػيي  ال

)أعداءى اإلسالـ(، من األيصالء، كالعيمالء؛  ود )أمريكا( اليوـى ػػػػػكلذلك تق
خ يف )اإلعالـ(، كيف  محاربة )اإلسالـ(،ػل بكٌل الوسائل القذرة؛ لكي تيرسًٌ

)األذىاف(: أٌف )الشريعة اإلسالمٌية( ىي كحدىا )شريعة اإلرىاب العالىمٌي(، 
 كأٌف )أمريكا( ىي كحدىا )راعية السالـ العالىمٌي(!!!

، (اإلعالـى األمريكيٌ )وـى ػػػػػالـ( اليػػػى )اإلسػن إلػمنسوبيػره من الػػػكيؤيٌد كثي
فيواطئونو، على ىذا )الزعم الباطل(، كيدافعوف عنو؛ غافلْب، أك متغافلْب، عن 

 تلك )السّبة األمريكٌية اإلرىابٌية ا٣ببيثة(.
معرفة تلك )السّبة اإلرىابٌية ا٣ببيثة(: أف يراجع ىؤالء ا٤بؤٌيدكف ػكيكفي ل

                                                           
 .ِْٗ/ِيف ظالؿ القرآف:  (ُ)
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ي ػيٌة(، فب عن )التدُخالت األمريكٌية(، كال سٌيما )التدُخالت العسكر كيتً  ما
وا،  ػػػػػاراجػػادكر، نيكػػفػلػػػالس دكراس،ػػواتيماال، ىنػػك، جػيػػكسػمػدكؿ: الػػذه الػػى

 كولومبيا،، جرينادا،  بورتوريكوي، الدكمينيكاف، ػكوستاريكا، بنما، كواب، ىايت
ن، ػن، الفلٌبيػالصيا، ػػػكورياف،  ػالياب وام،ػػػيلي، أكرجػػتشبوليفيا، بّبك، اإلكوادكر، 

إيراف، أفغانستاف، لبناف، تركيا، اـ، كمبوداي، الكس، يوغوسالفيا، اليوانف، ػػػفيتن
 ليبيا، السوداف، الصوماؿ، العراؽ.

ؾ بوضوح أٌف )أمريكا( ىي الدكلة الوحيدة، الٍب إٌف العاقل ا٤بنًصف ييدرً 
 :(مذمومةػاأللقاب ا٣ببيثة ال)فاقت كٌل دكؿ العالىػم، يف الفوز هبذه 

 )راعية اإلرىاب العالىمٌي(. -1
 )راعية اإلجراـ العالىمٌي(. -2
 )راعية االضطهاد العالىمٌي(. -3
 )راعية اإلفساد العالىمٌي(. -4
 )راعية التدمّب العالىمٌي(. -5
 )راعية االحتكار العالىمٌي(. -6
 )راعية الراب العالىمٌي(. -7
 )راعية االستغالؿ العالىمٌي(. -8
 )راعية التجويع العالىمٌي(. -9

 )راعية النهب العالىمٌي(. -11
 )راعية التحُكم العالىمٌي(. -11
 )راعية التدُخل العالىمٌي(. -12
 )راعية التجُسس العالىمٌي(. -13
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 حياز العالىمٌي(.ػ)راعية االن -14
 )راعية التحريض العالىمٌي(. -15
 )راعية التزييف العالىمٌي(. -16
 .)راعية النفاؽ العالىمٌي( -17
 )راعية الغدر العالىمٌي(. -18
 .)راعية اإل٢باد العالىمٌي( -19

مستحيل، بل ىو اليقْب القريب؛ ألهٌنا ػإٌف تدمّب )أمريكا( ليس ابلوىم ال 
 .أسس التدمّب، من كفر كظلم كفسق كفجور كاستكبار قائمة على كلٌ ة ػأمٌ 

 فىحىق   ًفيهىا فػىفىسىقيوا ميتػٍرىًفيهىا أىمىٍرانى  قػىٍريىةن  نػيٍهًلكى  أىفٍ  أىرىٍدانى  كىًإذىا﴿قاؿ تعاُف:  
ىىا اٍلقىٍوؿي  عىلىيػٍهىا   .(ُ)﴾تىٍدًمّبنا فىدىم ٍرانى

 رذي كني . حاؿػال ىذه عن تقلٌ  ال أمريكا يػف كا٢باؿ» د قطب:قاؿ سيٌ  
 عوامل كلكنٌ . رذي للنُ  تتتلفٌ  ال ،عنفواهنا يف ةاألمريكيٌ  ةكاألمٌ . تتواُف السوء

 بسرعة، كتعمل ،الظاىرمٌ  الركاء ىذا من ،الرغم على ها،ػكيان يػف تعمل التدمّب
 . (ِ)«...ةا٣بارجيٌ  الظواىر كلٌ  من الرغم على ،الداخليٌ  الدمار بسرعة يشي ا٩بٌ 

 الن صىارىل كىالى  اٍليػىهيودي  عىٍنكى  تػىٍرضىى كىلىنٍ ﴿ى: ػمة بقولو تعالػخاتػكأختم ال
 ال ًذم بػىٍعدى  أىٍىوىاءىىيمٍ  اتػ بػىٍعتى  كىلىًئنً  ا٥ٍبيدىل ىيوى  اَّلل ً  ىيدىل ًإف   قيلٍ  ًمل تػىهيمٍ  تػىت ًبعى  حىٌب  

 . (ّ)﴾نىًصّبو  كىالى  كىِفٌو  ًمنٍ  اَّلل ً  ًمنى  لىكى  مىا اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءىؾى 
 ن.ــميالعال   هلل ربّ   حمدخ ـال دعواان أن   رخ ــوآخ  

                                                           
 .ُٔ( اإلسراء: ُ)
 .َّشبهات حوؿ اإلسالـ: ، كانظر: ّٔٔ/ِ( يف ظالؿ القرآف: ِ)
 .َُِ( البقرة: ّ)
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 مراجعـمصادر والـلا

 
ـ، مكتبة َُٖٗاإلابضٌية بْب الفرؽ اإلسالمٌية، علٌي ٰبٓب معمر، ت* 

 ـ.ُٕٖٗالضامرٌم، سلطنة عماف، 
، الػمدينة ٦بمع ا٤بلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل* 

 ق.ُِْٔ، الطبعة األكُفا٤بنٌورة، 
الكويت، الطبعة ، القرضاكٌم، دار القلم، ةالشريعة اإلسالميٌ  االجتهاد يف* 

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكُف، 
ق، دار اآلفاؽ ْٔٓت ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز األندلسيٌ * 

  ـ.ُّٖٗق/َُّْا١بديدة، بّبكت، 
، بّبكت، َٓٓت ،إحياء علـو الدين، أبو حامد الغزاِفٌ *  ق، دار ابن حـز

 ـ. ََِٓق/ُِْٔالطبعة األكُف، 
ق، دار الفضيلة، الرايض، الطبعة األكُف، َُِٓت ،إرشاد الفحوؿ، الشوكآفٌ * 

  ـ.َََِق/ُُِْ
ـ، دار نشر َُِٔ، مصطفى الزلػمٌي، تةأسباب إابحة األعماؿ ا١برميٌ * 

  ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكُف، 
ق، دار ا٤بيماف، الرايض، الطبعة ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ * 

 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكُف، 
ق، مكتبة مٌكة الثقافٌية، ُّٗت ،مذاىب العلماء، ابن ا٤بنذراإلشراؼ على * 

 ـ.ََِْق/ُِْٓرأس ا٣بيمة، اإلمارات، الطبعة األكُف، 
ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو ا١بديد، مصطفى الزلػمٌي، ت* 

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكُف، 
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مكٌرمة، ػ، مٌكة الم الفوائدػـ، دار عالُّٕٗت ،أضواء البياف، الشنقيطيٌ * 
  ق.ُِْٔالطبعة األكُف، 

 ا٣بامسة للماليْب، بّبكت، الطبعة العلم ـ، دارُٕٔٗت األعالـ، الزركلٌي،* 
 ـ.ََِِ عشرة،

ق، دار ابن ا١بوزٌم، الدٌماـ، الطبعة ُٕٓت ،إعالـ ا٤بوٌقعْب، ابن القٌيم* 
 ـ. ََِِق/ُِّْاألكُف، 

مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػر عالق، دإُٓت ،إغاثة اللهفاف، ابن القٌيم* 
  ق.ُِّْالطبعة األكُف، 

، دار الوفاء، مصر، قْْٓت ،عياض، القاضي إكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم* 
 .ـُٖٗٗ/قُُْٗالطبعة األكُف، 

األمراض ا١بنسٌية، أسباهبا كعالجها، ٧بٌمد علٌي البار، دار ا٤بنارة، جٌدة، * 
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة الثانية، 

عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقالٓفٌ ، االنتصار للقرآف* 
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكُف، بّبكت -حـز  ابن
ق، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ْٕٗت ،البحر ايط يف أصوؿ الفقو، الزركشيٌ * 

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْاإلسالمٌية، الكويت، الطبعة الثانية، 
 مكٌرمة.ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،مبدائع الفوائد، ابن القيٌ * 
ق، مكتبة دار الَباث، القاىرة، ْٕٗت ،الربىاف يف علـو القرآف، الزركشيٌ * 

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالطبعة الثالثة، 
منارة، جٌدة، الطبعة األكُف، ػـ، دار الُٗٗٗ، تالبواكّب، علٌي الطنطاكمٌ * 

 ـ.ََِٗق/َُّْ
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معارؼ، القاىرة، الطبعة ػق، دار الَُّت ،مٌ اتريخ الرسل كا٤بلوؾ، الطرب * 
 ـ.ُٕٔٗق/ُّٕٖالثانية، 

 ، بّبكت،م الكتبػعال، قُْٕت ،ر األسفراييِبٌ مظفٌ ػأبو ال، التبصّب يف الدين* 
 .ـُّٖٗ/قَُّْالطبعة األكُف، 

ـ، دار َُِٔالتبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، ت* 
 ـ.َُِْق/ُّْٓ نشر إحساف، الطبعة األكُف،

 ،التشريع ا١بنائٌي اإلسالمٌي مقارانن ابلقانوف الوضعٌي، عبد القادر عودة* 
 ـ، دار الكاتب العريٌب، بّبكت. ُْٓٗت
ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓت ،تفسّب البحر ايط، أبو حٌياف األندلسيٌ * 

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْبّبكت، الطبعة األكُف، 
ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،عاشور تفسّب التحرير كالتنوير، ابن* 

 ـ. ُْٖٗ
منار، القاىرة، ػـ، دار الُّٓٗت ،تفسّب القرآف ا٢بكيم، ٧بٌمد رشيد رضا* 

 الطبعة الثانية.
ق، دار الفكر، بّبكت، الطبعة األكُف، َٔٔالتفسّب الكبّب، الفخر الرازٌم، ت* 

 ـ. ُُٖٗق/َُُْ
 ق.َُّْار القلم، بّبكت، ق، دٕٗٓتلبيس إبليس، ابن الػجوزٌم، ت* 
ق، مكتبة ِٖٕ)الرٌد على البكرٌم(، ابن تيمٌية، ت تلخيص كتاب االستغاثة* 

 .رةمنو  ػمدينة الػالالغرابء األثريٌة، 
مصر، الطبعة األكُف،  -ق، دار ىجر، ا١بيزة َُّت ،جامع البياف، الطربمٌ * 

 ـ.ََُِق/ُِِْ
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ق، مؤٌسسة الرسالة، ُٕٔت ،القرطيبٌ أبو عبد هللا ا١بامع ألحكاـ القرآف، * 
 ـ.ََِٔق/ُِْٕبّبكت، الطبعة األكُف، 

ق، دار الكتب العلمٌية، بّبكت، الطبعة َْٓت ،ماكردمٌ ػا٢باكم الكبّب، ال* 
  ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكُف، 

ة، ػيػة الثانػدف، الطبعػػػػو الدكلٌية، لنػػػمة العفة، منظٌ ػمحاكمة العادلػل الػدلي* 
 ـ.  َُِْبٌية، مة العر ػالَبج
ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػمركائز اإلٲباف، * 

 ـ.ََُِق/ُِِْ، األكُف
مكٌرمة، الطبعة األكُف، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم* 

 ق.ُِّْ
مكتب اإلسالمٌي، بّبكت، الطبعة ػق، الٕٗٓت ،مسّب، ابن ا١بوزمٌ ػزاد ال* 

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 
ق، مؤٌسسة الرسالة، بّبكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعالـ النبالء، الذىبػسي* 

  األكُف.
ـ، دار الشركؽ، القاىرة، َُِْت ، مػحٌمد قطب،شبهات حوؿ اإلسالـ* 

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْ، ا٢بادية كالعشركفالطبعة 
ور، كنيسة قصر شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقد س، القٌس منيس عبد الن* 

 ـ.ُٖٗٗالدكابرة اإلنػجيلٌية، مصر، الطبعة الثالثة، 
ق، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة ْْٗت ،شرح صحيح البخارٌم، ابن بطٌاؿ* 

 ـ.ََِّق/ُِّْالثانية، 
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ـ، دار الثراٌي، الرايض، الطبعة ََُِت ،منظومة البيقونٌية، ابن عثيمْبػشرح ال* 
  ـ.ََِّق/ُِّْالثانية، 

ـ، دار الفتح، ُُْٗالنيل كشفاء العليل، ٧بٌمد بن يوسف الوىيٌب، ت حشر * 
مكتبة اإلرشاد، جٌدة، الطبعة الثانية،  -دار الَباث العريٌب، ليبيا  -بّبكت 
 ـ.   ُّٕٗق/ُّّٗ -ـ ُِٕٗق/ُِّٗ

 ،ةر اإلسالميٌ ػػائػػدار البش، قّْٔت ،الحػابن الص، ةافعيٌ ػقهاء الشػات الفػطبق* 
 . ـُِٗٗق/ُُّْ الطبعة األكُف،، بّبكت

العصرانٌيوف بْب مزاعم التجديد كميادين التغريب، ٧بٌمد حامد الناصر، مكتبة * 
 ـ. ََُِق/ُِِْالكوثر، الرايض، الطبعة الثانية، 

هضة مصر، الطبعة الرابعة، ػـ، نُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمسلم، مػعقيدة ال* 
 ـ.ََِٓ

يح، األنبا يؤانس، مطرانٌية األقباط األرثوذكس، مسػي الػن فػمسيحٌييػعقيدة ال* 
 ـ.ُٖٓٗابلغربٌية، 

ق، بّبكت، دار الكتب العلمٌية، ٖٓٓت ،عمدة القارم، بدر الدين العيِبٌ * 
  ـ.ََُِق/ُُِْالطبعة األكُف، 

 معرفة، بّبكت.ػق، دار الِٖٓت ،فتح البارم، ابن حجر العسقالٓفٌ * 
ريٌة، ػػمكتبة العصػق، الِْٗت ،دادمٌ ػػػور البغػػػػمنصؽ، أبو رى ػػػن الفً ػؽ بيرٍ ػػالفى * 

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٔبّبكت،  -صيدا 
مكتبة ، قْٔٓت ،بن حـز األندلسيٌ كالنحل، ا كاألىواء الػملل فػي الفصل* 

 .  القاىرة ،ا٣با٪بيٌ 
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مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الفوائد، ابن القٌيم* 
 ق.ُِْٗاألكُف 

ـ، دار الشركؽ، بّبكت، الطبعة ُٔٔٗت ،يف ظالؿ القرآف، سٌيد قطب* 
 ـ. ََِّق/ُِّْالثانية كالثالثوف، 

سركر، دار الشركؽ، القاىرة،  جنائٌي الدستورٌم، أٞبد فتحيٌ ػالقانوف ال* 
 ـ. ََِِ

ـ، دار القلم، دمشق، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػحٌق، مػقذائف ال* 
 .ـُٕٗٗق/ُُْٖالثانية، 

الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالدمٌ ػصالح ال، القرآف كنقض مطاعن الرىباف* 
 .ـََِٕ/قُِْٖ ،األكُف

القرآنٌيوف العرب كموقفهم من التفسّب دراسة نقديٌة، ٝباؿ بن ٧بٌمد بن أٞبد * 
 ـ.َُِٓق/ُّْٔىاجر، دار التفسّب، جٌدة، الطبعة األكُف، 

ـ، الػمكتب اإلسالمٌي، بّبكت، َُٖٗتقٌصة اإليػماف، نديػم الػجسر، * 
 ـ.ُٗٔٗق/ُّٖٗالطبعة الثالثة، 

ـ، مؤٌسسة الرسالة ُُْٗت، ميٌ ػماؿ الدين القاسػقواعد التحديث، ج* 
 ـ.ََِْق/ُِْٓانشركف، بّبكت، الطبعة األكُف، 

 مة فاف دايك. ػس، ترجمقد  ػالكتاب ال* 
  مة الكاثوليكٌية. ػس، الَبجمقد  ػالكتاب ال* 
 مشَبكة. ػمة الػس، الَبجمقد  ػكتاب الال* 
ق، مكتبة العبيكاف، الرايض، الطبعة األكُف، ّٖٓالكٌشاؼ، الز٨بشرٌم، ت* 

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ
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، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نتعامل مع القرآف، * 
 ـ.ََِٓ، السابعةالقاىرة، الطبعة 

، القاىرة، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نفهم اإلسالـ، * 
 ـ.ََِٓ، الثالثةالطبعة 

، دار العلم للماليْبـ، ُٖٔٗ، تالصاٌف صبحيٌ ، مباحث يف علـو القرآف* 
 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بّبكت، 

جامعٌية، ػمؤٌسسة الػحٌمد جعفر، الػجزائٌية، علٌي مػمحاكمات الػمبادئ ال* 
 ـ. ُْٗٗبّبكت، 

معرفة، بّبكت، ػق، دار الّْٖت ،السرخسيٌ ألئٌمة شػمس امبسوط، ػال* 
  ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ

 ،نػثيميػح العػد بن صالػحمٌ ػخ مػيػػل فضيلة الشػػائػوع فتاكل كرسػػػجمػم* 
 ق.ُُّْـ، دار الوطن، الرايض، الطبعة األخّبة، ََُِت
ـ، دار القاسم، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم* 

 الرايض، الطبعة األكُف.
ـ، دار نشر َُِٔمػجموعة األبػحاث القرآنٌية، مصطفى الزلػمٌي، ت* 

  ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكُف، 
منصورة، الطبعة ػاء، الػػػػق، دار الوفِٖٕت ،الفتاكل، ابن تيمٌية ةجموعػم* 

 ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ِْٓت ،بن عطٌية األندلسيٌ محٌرر الوجيز، اػال* 

  ـ.ََُِق/ُِِْبّبكت، الطبعة األكُف، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، ْٔٓت ،محٌلى ابآلاثر، ابن حـز األندلسيٌ ػال* 
  ـ.ََِّق/ُِْْبّبكت، الطبعة الثالثة، 

، مصطفى الزلػمٌي، مط جديدػي نػف ،مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمٌيةػال* 
 ـ.َُِْق/ُّْٓـ، دار نشر إحساف، الطبعة األكُف، َُِٔت
، بّبكت، ْٔٓت ،مراتب اإلٝباع، ابن حـز األندلسيٌ *  ق، دار ابن حـز

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكُف، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال* 

 ـ.ََِّق/ُِْْبّبكت، الطبعة األكُف، 
ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػأبكٌف أىل الرسوخ، ابن المصٌفى ػال* 

 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔبّبكت، الطبعة الثانية، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو ا٢بديث، ابن الصالح* 

 ـ.ََِِق/ُِّْبّبكت، الطبعة األكُف، 
الطبعة  ق، دار عالػم الكتب، الرايض،َِٔالػمغنػي، ابن قدامة الػمقدسٌي، ت* 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕالثالثة، 
 -ق، الػمكتبة العصريٌة، صيدا ِّْاإلسالمٌيْب، األشعرٌم، ت مقاالت* 

 ـ.  َُٗٗق/ُُُْبّبكت، 
، دار الكتب العلمٌية، بّبكت، الطبعة قْٖٓكالنحل، الشهرستانػٌي، ت الػملل* 

 ـ.  ُِٗٗق/ُُّْالثانية، 
جلو مصريٌة، القاىرة، الطبعة ػألنق، مكتبة آٗٓت ،دػػػمناىج األدٌلة، ابن رش* 

 ـ. ُْٔٗالثانية، 
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ق، دار األندلس، الطبعة َٓٓالػمنقذ من الضالؿ، أبو حامد الغزاٌِف، ت* 
 ـ.ُٕٔٗالسابعة، بّبكت، 

ق، جامعة ٧بٌمد بن سعود، الرايض، ِٖٕت ،منهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية* 
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكُف، 

، الطبعة األكُف، ربى خي ػق، دار ابن عٌفاف، الَٕٗت ،الشاطيبٌ موافقات، ػال* 
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ

 هضة مصر. ػموسوعة بياف اإلسالـ، ١بنة، دار ن* 
 موسوعة الفقهٌية، كزارة األكقاؼ، الكويت. ػال* 
مذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة، مانع ا١بهٌِب، ػميٌسرة يف األدايف كالػموسوعة الػال* 

 ق.َُِْة، الطبعة الرابعة، يٌ مػدار الندكة العال
ق، مكتبة أضواء السلف، الرايض، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال* 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالطبعة األكُف، 
، دار ا٤بعرفة، بّبكت، قْٖٕت ،الذىيبٌ ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ* 

 .ـُّٔٗ/قُِّٖالطبعة األكُف، 
ق، مطبعة سفّب، الرايض، الطبعة ِٖٓت ،نزىة النظر، ابن حجر العسقالٓفٌ * 

  ـ.ََُِق/ُِِْاألكُف، 
، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف* 

 بّبكت.
مؤٌسسة الكتب  ة،دار الكتب العلميٌ ، قَْٓت ،ماكردمٌ ػال، النكت كالعيوف* 

 .بّبكت الثقافٌية،
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٦بموعة ٕبوث ، قّْٕت، أيب طالب بن يٌ مكٌ ، ا٥بداية إُف بلوغ النهاية* 
 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكُف، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب كالسنٌ 

مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،ىداية ا٢بيارل، ابن القٌيم* 
 ق. ُِْٗالطبعة األكُف، 

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػىل ٫بن مسلموف، م* 
 ـ.ََِِق/ُِّْالسادسة، 

ـ، كزارة الَباث القومٌي، ُُْٗىػمياف الزاد، مػحٌمد بن يوسف الوىيٌب، ت* 
 ـ.ُُٗٗق/ُُُْسلطنة عماف، 
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 محخوياثـال
 

 

 ٓ مقّدمتـال
 ُٗ الدفاعمبدأ ألاّول: حّق ـال
 ِِ مبدأ الثاوي: أهلّيت القاض يـال
 ِٖ زاءةـالبمبدأ الثالث: افتراض ـال

تـال
ّ
 َّ مبدأ الزابع: قطعّيت ألادل

 ّّ مبدأ الخامظ: الخجزيم الخوافقّي ـال
 ّٔ مبدأ الطادص: شخصّيت الجزيمتـال

 ّٕ شيلّيتـالصورة الخى
 ْٔ الصورة الخأليفّيت

 ِٓ شيلّيت والصور الخأليفّيتـً الصورة الخىـمواسهت بيـال
 ٗٓ مباحث الخأليفّيتـً الحقائق إلاضالمّيت والـالفزوق بي

 ُُٖ الدليل العملّي على جلك الفزوق
فينـبزاءة الصورة الخنزيلّيت مً أخطاء ال

ّ
 ُِٕ مؤل

 ُِٖ الصورة الخطبيقّيت
 َُْ مه  مبدأ الطابع: جزاجب الت  ـال
 ُْٕ مه  الت  مبدأ الثامً: حطاقط ـال
 ُٓٓ مقامّي ـمبدأ الخاضع: الدطويغ الـال

 ُٓٓ الجهاد
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 ُٗٓ الجشيت
 ُِٔ الزقيق

 ُٖٔ ىـزاث ألاهثـمي
 َُٕ د الشوجاثحعد  

 ُٕٔ العقوباث
 ُٕٕ عقوبت القصاص في جزيمت القخل

 ُٖٕ عقوبت الجلد في جزيمت الشوى
 َُٖ عقوبت الزجم في جزيمت الشوى
 ُِٗ عقوبت الجلد في جزيمت القذف

 ُّٗ الطزقتعقوبت قطع اليد في جزيمت 
 ُٖٗ مواسهت العادلتـمبدأ العاشز: الـال

 َُِ زة إلاضالمـضي
 َِٖ زة الالدييّيتـضي
 َِّ زة اليهودّيتـضي
 ِٔٗ مطيحّيتـزة الـضي

 013 دالئل الىبّوة

 ُّٓ الخاجمت
 ِّٗ مزاجعـمصادر والـال

 



 


