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أ .د .عبذ الرزاق لسىم
أستار الفلسفة والفكر اإلسالهي  -الجسائر

دراسات
وهماالت

تـعـويـن وتـعـويـك هنطـك الحـىار
بيـن الوسلـويـن على األسـس اإلسـالهيـة

تسى هللا انرحًٍ انرحيى
الومذهة:
وُ  ٠ظبة اٌّ غٍُ ا ٌٛاػ ،ٟثبٌغض ١بْ ٚ ،ػ١ك
ُخؼِغ ٚا لغ األ ِخ اإل عالِ١خ –
اٌ ظذس ،ػ ٕذِب ٔ
اٌ ٌٍ -َٛ١زأ ًِٚ ،اٌز شخ١ض ،فٕ١ى شف ٌٗ ٚا لغ
ِزأصَ ِإٌُ ٛ٘ ،اٌز٠ ٞـجغ ؽبي أِزٕب.
فٙزا اٌشزبد٘ٚ ،زٖ اٌفشلخ٘ٚ ،زا اٌزٕبثض
ثبألٌ مبةٚ ،األٔ غبةٚ ،اٌّز٘ج ١خٚ ،اٌـبئف ١خ،
اٌز ٟرش ٖٛطٛسح ػم١ذرٕب ٚأِزٕب ،رّضً وٍٙب
ابا،
اباٚ ،اٌؾىّا
ابعغ اٌؼٍّا
اب ،رم اغّ ِؼا
ِّ٘ٛا
ٚاٌؼ مالا ف ٟأِز ٕب خظ ٛطب  ٟ٘ ٚرّ ٍه فٟ
ابػش
اٛي اٌشا
اب ٠ما
االطٚ .وّا
اجً اٌؼا
اب عا
وزبثٙا
اٌمذ:ُ٠
َّ خ لشة «اٌذٚاا»
ُ ع
 ِٓٚاٌؼغبئت ٚاٌؼغبئت
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ِٚب ئٌٚ ٗ١طٛي
وبٌؼ١ظ ف ٟاٌج١ذاا ٠مزٍٙب اٌظّب ٚاٌّبا
فٛق ظٛٙس٘ب ِؾّٛي
ٌزٌه ثب رذ اٌؾب عخ ِب عخ ئ ٌِ ٝؼبٌ غخ ل ؼ١خ
اٌ ؾٛاس ا ٌز ِٛ ٛ٘ ٞػٛػٕب ٘زا ،فِ ٟؾبٌ ٚخ
ٌزشااخ١ض اٌااذااٚ ،اٌىشااف ػاآ إٌاابعغ ِاآ
اٌذٚاا.
ػ ٍ ٝأْ ٘زا إٌ مبػ اٌّف زٛػ اٌ  َٛ١ؽٛي
اٌ ؾٛاس ،ال ٕ٠ج غ ٟأْ ٕ٠مض ِٓ اٌغ ٛٙد ،اٌ زٟ
ِب فزئ  ٠جزٌٙب اٌـ١ج ْٛاٌّخٍظ ْٛف ٟأِزٕب،
ِٕز صِٓ ؿٌٍ ً٠ٛزٛػ١خ ثغغبِخ اٌؼمجبد اٌزٟ
ر مف ف ٚ ٟعٗ اٌ ؾٛاسٌٍٚ ،ى شف ػٓ اٌّىٔ ٛبد
اٌؼّ١مخ ألعجبة اٌزأصَٚ ،اٌؼ ًّ ػٍ ٝرغبٚص٘ب
ثأ٠غش اٌغجًٚ ،ألً اٌزؼؾ١بد.
ف٘ ٟزا إٌّؾ ٝإٌّٙغ ،ٟرأرٚ ٟسلزٕب ٘زٖ
وّؾبٌ ٚخ ِٕٙغ ١خ ٌٍزٛػ ١خ ث جٛاؿٓ ا ٌذاا،
ٚس عُ ِ ؼبٌُ إٌ زبئظ اٌ ّأِٛي رؾم١م ٙب ِٓ
أعً رؾذ٠ذ ٔجً اٌٙذف اٌزٚ ٛ٘ ٞؽذح اٌظف.
ٚال ٔ خبي ث ٍٛؽ ِ ضً ٘زٖ اٌغب ٠خ ثبٌّّ ٙخ
اٌغٍٙخٔ ،ظشا ئٌ ٝرشبثه اٌؼٛاًِ اٌز ٟرغُٙ
اخ
ا ٛاٌفشلا
از٘ ٞا
اأصَ اٌا
إغ اٌزا
ا ٟطا
اب فا
وٍٙا
ٚاٌ شزبد ٌٚ ،ىٓ ِ ز ٝرٛفشد إٌٛا ٠ب اٌؾ غٕخ
اٌ ز٠ ٟفش ػٙب ػٍٕ ١ب دٕ ٕ٠بٚ ،ػٛا ًِ اٌز ؼبِٓ
اٌ ز ٟ٘ ٟاٌّ م َٛاألعب عٌ ٟزالؽُ أِز ٕب ،أِ ىٓ
اعزغٙبي اٌظؼت ٌجٍٛؽ إٌّ.ٝ
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ئْ اِ ٢بي إٌّ ٛؿخ ثّ ضً ٘زا اٌٍ مبا ا ٌزٞ
٠ؼُ وٛوجخ ِٓ أً٘ اٌؾً ٚاٌؼمذ ،ػٍ ٝاخزالف
صمبفزٚ ُٙعٕغ١بر١ٌ ،ُٙذػ ٛئٌٚ ٝعٛة اٌزؾٍٟ
ثبٌّٛػااٛػ١خ فاا ٟاٌزؾٍ١ااًٚ ،اٌشااغبػخ فااٟ
اٌزشخ١ضٚ ،اٌؾىّخ ف ٟئ٠غبد اٌذٚااِ ٛ٘ٚ ،ب
ٔؾ زبط ئٌ  ٌٍٛ ٗ١طٛي ئ ٌ ٝاٌّم ظذ األ عّ،ٝ
ٚاٌٙذف إٌّشٛد.
 -4هنطك الحىار بين الوسلوين:
ئْ ِٕـك اٌؾٛاس وأعٍٛة ئٔغبٔ ٟؽؼبسٛ٘ ،ٞ
ِب ١ ّ٠ض اٌؼ مً اإلٔ غبٔ ،ٟا ٌز٠ ٞج م ،ٝو ّب
آ١
اّخ ثا
ا١با لغا
اذي األسا
افخ ،أػا
اٛي اٌفالعا
٠ما
اٌ ٕبط .ئ ٔٗ عّ ٛثبإلٔ غبْ ػٓ اٌؾٛ١أ ١خ،
ٚأداح إل ٠غبد األ ٔظ ث ٓ١سخ ظ ،ٓ١أ ٚؿبئفز،ٓ١
أِ ٚغ ّٛػزٚ ،ٓ١ثبٌ زبٌِ ٟف زبػ ٌٍ ؾٛاس ثٓ١
ازالف.
اجبة االخا
ابٚص أعا
اخ رغا
ا ،ٓ١ثٕ١ا
اٌّخزٍفا
فبٌؾٛاس ا ٌزٕ٠ ٞز غٗ اٌؼ مً ٛ٘ ،ػ ٕذٔب ػ ٍٝ
ؽذ رؼج ١ش اٌف ٍ١غٛف اٌّغش ث ٟػ جذ اٌ غالَ
٠بع« :ٓ١دػٛحٚ ،اٌذػٛح ٔذااٚ ،إٌذاا طٛد،
ئ ِب أْ ٠شر فغ ِؼٍ ٕب خ جشا ِّ ٙبٚ ،ئ ِب أْ
٠ىٌ ْٛغـب ٘ٚزسا».
 ٠ٚؼ١ف ػ جذ اٌ غالَ ٠ب عٚ« :ٓ١اٌ ؾٛاس ػ ٕذٔب
ٔؾٓ اٌّغٍّ ،ٓ١عذاي ثبٌز ٟ٘ ٟأؽغِٓٚ ،مذِخ
اٌ غذاي ِٛٚ ،ػٛػٗ ِٚ ،ؼّٚ ،ٗٔٛغب ٠زٗ ئ عّبع
ا ٌذػٛح .ئْ وب ٔذ اٌ ز ٟ٘ ٟأؽ غٓ ،رذٌٕب ػ ٍٝ
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اٌٍ ٓ١ف ٟاٌمٛيٚ ،ػٍ ٝاٌظذع ثبٌؾك ،ال ٔخبف
ف ٟهللا ٌِٛخ الئُ .فاْ ؽىّاخ ادع ئٌا ٝعاجً١
سثه رؼـٕ١ب اٌخؾٚ ،اٌّغبسٚ ،اٌٙذفٌ ،ىا١ال
ٔذٚس ؽٛي اٌّم ظٛد ٔٚ ،ؾٛس( .» )1لبي ر ؼبٌ:ٝ
ادع ئٌاا ٝعااج ً١سثااه ثبٌؾىّااخ ٚاٌّٛػظااخ
اٌؾغٕخٚ ،عبدٌ ُٙثبٌز ٟ٘ ٟأؽغٓ. )2(
ئْ اٌ ؾٛاس ل جً أْ  ٠ى ْٛأ عٍٛثب ئ عالِ١ب
ساابِال ٚواابِال٘ ،اا ٛأعااٍٛة ئٔغاابٔ١ّ٠ ،ٟااض
اٌّزؼبٍِ ٓ١ثٗ ػٓ اٌؾٛ١أ١خ اٌٛؽش١خ.
فارا وبٔذ ٘زٖ خظبئض اٌؾٛاس ػِّٛبٚ ،ػٕذ
اٌّغٍّ ٓ١خظٛطب ،أِىٓ اعزٕجبؽ لبػذح ػمٍ١خ
٘بِخ ٘ ٟاٌز ٟأوذ ػٍٙ١ب اإلعالَ ٟ٘ٚ ،لبػذح
االخزالف.
ف مذ ع ؼً اإل عالَ اال خزالف لب ػذح أعب ع١خ
ٌٍٛعٛد اإلٔغبٔ٠ .ٟمٛي هللا رؼبٌٚ« :ٝال ٠ضاٌْٛ
ِخزٍف ،ٓ١ئال ِٓ سؽُ سثهٌٚ ،زٌه خٍم.)3(»ُٙ
ِ ٚب  ّ٠ىٓ اٌزأو ١ذ ػٍ  ٗ١ف٘ ٟزا اٌّ غزٜٛ
ِاآ اٌزؾٍ١ااً٘ ،اا ٛاٌزّ١١ااض ثاا ٓ١االخاازالف
ٚاٌخالف ،فبالخزالف ٌغخ ال ٠ؾًّ ِؼٕ ٝإٌّبصػخ
ٚاٌّ شبلخ ،ئٔ ّب ٚا لغ اٌ ٕبطٔٚ ،ف ٛعٟ٘ ُٙ
اٌ ز ٟال رؾز ًّ ر ٌه ٚ ،طذٚسُ٘ اٌ ز ٟر ؼ١ك ػٓ
ِخبٌ فخ غ ١شُ٘ ٌ  ،ُٙرغ ؼً ٘زا اال خزالف عججب
ئٌ ٝإٌّبصػخ(.)4
ٚلذ أفبع اٌجبؽض ِٓ ْٛاٌّغٍّ ٓ١فِٛ ٟػٛع
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اٌزفش لخ

ث ٓ١اال خزالف ٚاٌ خالف،

ف مبي أ ثٛ

اٌىفش ٞف ٟوٍ١برٗ:
أ -ئْ اال خزالف ٘ ٛأْ  ٠ى ْٛاٌـش ٠ك ِخزٍ فب
ٚاٌّم ظٛد ٚا ؽذٚ ،أ ِب اٌ خالف ف  ٛٙأْ  ٠ىْٛ
والّ٘ب – أ ٞاٌـش٠ك ٚاٌّمظٛدِ -خزٍفب.
ة -االخزالف ِب ٠غزٕذ ئٌ ٝدٌٚ ،ً١اٌخالف ِب
ال ٠غزٕذ ئٌ ٝدٌ.ً١
د -اال خزالف ِٓ آ صبس اٌشؽ ّخٚ ،اٌ خالف ِٓ
آصبس اٌجذػخ(.)5
فارا أخ ؼؼٕب ٚا لغ األ ِخ اٌّ غٍّخ ٌ ٙزا
اٌزّ١ ١ض أِىٕ ٕب اٌ مٛي

ثأْ

ِب ٔؼبٔ  ٗ١ال

 ّ٠ىٓ ثأ ٠خ ؽبي ِٓ األ ؽٛاي أْ  ٠ى ْٛخال فب،
ٚئٔ ّب ٘ ٛا خزالفٚ ،ر ٌه أـال لب ِٓ اٌؼٛا ًِ
اٌزبٌ١خ:
ـ

ئْ األعابط اٌاز٠ ٞغّاغ اٌّغاٍّ٘ ،ٓ١اٛ

اٌزٛؽ ١ذ ا ٌزٞ

٘ ٛأط اٌّؼز مذٚ ،ثبٌ زبٌٟ

فٛؽذح اٌّغٍّ ٓ١رجم ٟ٘ ٝإٌّـٍك ٚاٌّظت.
ا

وً

ِب

ف ٟو زبة اٌّ غٍّ ٓ١ا ٌزٞ

٘ٛ

اٌمشآْ ٠ذػ ٛئٌ ٝاٌزؼبٚ ،ْٚاٌزؼبِٓ ٚاألخٛح
ئّٔب اٌّإِٕ ْٛئخٛحٚ ،)6(ئْ ٘ازٖ أِازىُ
أِااخ ٚاؽااذحٚ ،أٔااب سثىااُ فاابرم،)7(ْٛ
ٚاٌّإِٕااٚ ْٛاٌّإِٕاابد ثؼؼاا ُٙأ١ٌٚاابا
ثؼغ ٌٛ ،)8(أٔفمذ ِب فا ٟاألسع عّ١ؼاب ِاب
أٌفذ ث ٓ١لٍٛثٌٚ ،ُٙىٓ هللا أٌف ث.)9(ُٕٙ١
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اذٚس
اخ ؽا
ا ٝئِىبٔ١ا
اشآْ ئٌا
اب اٌما
ـــ ٕ٠جٕٙا
اال خزالف ا ٌز ٛ٘ ٞأ ِش ؿج ١ؼٌٚ ،ٟى ٕٗ ٠ذٌٕب
ػٍ ٝؿش٠مخ رغبٚص ٘زا االخزالفٚ ،ا٠٢بد وض١شح
ف ٟاٌذال ٌخ ػ ٍ ٝر ٌه ّ٠ٚ ،ىٓ أْ ٔ غٛق ػ ٍٝ
عج ً١اٌّضبي ا٠٢بد اٌزبٌ١خِٚ :ب اخزٍفازُ
ف ِٓ ٗ١سٟا فؾىّٗ ئٌ ٝهللاٚ ،)10(أٔاضي ِؼٙاُ
اب
ابط ،فّ١ا
ا ٓ١إٌا
ا١ؾىُ ثا
ابٌؾك ٌا
ابة ثا
اٌىزا
اخزٍفٛا فِٚ ،)11(ٗ١ب وابْ إٌابط ئال أِاخ
ٚاؽذح فبخزٍفٛا.)12(
ا ف ٟع١بق ٘زا اال خزالف٠ ،ذػ ٛاٌ مشآْ ئ ٌٝ
أدة اٌ ؾٛاس ؽ زِ ٝغ اٌّ خبٌف ،ٓ١ف ؼال ػٓ
اٌّخزٍفاا ٓ١داخااً اٌٍّااخ اٌٛاؽااذح .فؼاآ
اٌّ خبٌفٕ ٌ ٓ١ب٠ ،ذػٔٛب اٌ مشآْ ئ ٌ ٝد ػٛرُٙ
ثبٌؾىّخ ٚاٌّٛػظخ اٌؾغٕخٚ ،اٌّغبدٌخ ثبٌزٟ
٘ ٟأؽغآ  :أدع ئٌا ٝعاج ً١سثاه ثبٌؾىّاخ
ٚاٌّٛػظااخ اٌؾغاإخٚ ،عاابدٌ ُٙثاابٌز٘ ٟااٟ
أؽغٓ ،)13(فارا وبْ األِش ثبٌٕغاجخ ٌالخازالف
اٌذاخٍ ،ٟفاْ األِش ٠ظجؼ أ٠غش ٛ٘ٚ ،االؽزىبَ
ئٌ ٝسش٠ؼخ هللاٚ ،رؾظ ٓ١اٌؼمً ػذ اٌٚ .ٜٛٙئٌٝ
رٌه ٠ش١ش ل ٌٗٛرؼبٌ :ٝفاْ رٕبصػزُ ف ٟسٟا
فشد ٖٚئ ٌ ٝهللا ٚاٌش عٛي ،ئْ و ٕزُ رإِ ٕ ْٛثبهل
ٚاٌ١اا َٛا٢خااش ،رٌااه خ١ااش ٌىااُٚ ،أؽغاآ
رأ٠ٚال .)14(ئْ أدة اٌؾاٛاس وابْ أ٠ؼاب ٘اٛ
األ عٍٛة ا ٌز ٞؿ ٍت ِٓ س عٌٕٛب األػ ظُ ،أْ
 ٠غٍىٗ ِغ أِ زٗٚ ،خب طخ ِغ اٌّخزٍ ف ِ ٓ١ؼٗ.
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فـبٌجٗ اٌمشآْ ثم :ٌٗٛفبػف ػٕٚ ،ُٙاعزغفش
ٌٚ ،ُٙسبٚسُ٘ ف ٟاألِشٚ .)15(وزٌه اٌؾبي ػٓ
ػاللخ اٌّغٍّ ٓ١ثؼؼ ُٙثجؼغ٠ ،خبؿجٕب هللا ثٙزٖ
ا٠٢خٚ :لً ٌؼجبد٠ ٞمٌٛٛا اٌز٘ ٟا ٟأؽغآ،
ئْ اٌ ش١ـبْ ٕ ٠ضع ث  ،ُٕٙ١ئْ اٌ ش١ـبْ وبْ
ٌإلٔغبْ ػذٚا ِجٕ١ب.)16(
ِٓ ٘ ٕب ٠زغ ٍٕ ٌ ٝب ،أ ٔٗ ٌ ى٠ ٟإر ٟاٌ ؾٛاس
صّش رٗ ،ال ثذ ِٓ اٌزشو ١ض ػ ٍِ ٝؼبٌ غخ ِ ٛػٛع
اال خزالف ػ ٍ ٝاأل طٛي ٚاٌىٍ ١بد ٚ ،ػذَ اٌ ؼ١بع
ااْ
ابي فا
اب ٠ما
اشٚعٚ ،وّا
ابد ٚاٌفا
ا ٟاٌغضئ١ا
فا
"اٌش١ـبْ ٠غىٓ ف ٟاٌفشٚع".
فارا عٍّٕب ث ٙزا اٌّؼ ـ ٝأِ ىٓ ر ز٠ٛظ
ػٍّ ١خ اٌ ؾٛاس ،ث ٛؽذح اٌ ٙذف ٚٚ ،ؽذح اٌ ظف
اٌ ز ٟ٘ ٟاٌمب ػذح اٌ ظؾ١ؾخٌ ،ج ٕبا اإلٔ غبْ
اٌّؾظاآٚ ،اٌغاا ٞٛداخااً اٌّغزّااغ اإلعااالِٟ
األف ؼً ،ا ٌز٠ ٞؼ زض ثبٔزّب ئٗ٠ ٚ ،زٚد ػٓ
آالئٗ١ٌ ،غ ُٙثؾك ف ٟرؾظ ٓ١أعغٗ ٚثٕبئٗ.
 -2األسس المرآنية للحىار بين الوسلوين:
ئْ اٌذاسط ٌٍمشآْ اٌىش٠ ٛ٘ٚ ،ُ٠مِٓ - َٛ
خالي ا٠ ٢بد اٌؼذ ٠ذح -ث ٛطف أص ِبد اإلٔ غبْ
ٚاٌّغز ّغ ،ر غزٛلفٗ ٌ ٛؽبد ث١بٔ ١خا  ِٚؼبِٓ١
ئٔغبٔ١خ ،ثبٌغخ اٌذلخ ٚاٌؼّك.
فبٌمشآْ ئر  ٠غزجـٓ ٔ فٛط أث ٕبا اٌّغز ّغ
اإلٔ غبٔ ٟػِّ ٛبٚ ،اإل عالِ ٕٗ ِ ٟػ ٍ ٝاٌخ ظٛص،
ٛ٠عٗ ا٘زّبِٕب ئٌِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌؾمبئك ّ٠ىٓ
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ئعّبٌٙب ف ٟاٌّؼبٔ ٟاٌزبٌ١خ:
أ -اٌزٕٛع داخً اٌٛؽذح.
ة -اٌىٍّااخ اٌـ١جااخ وغغااش ثااِ ٓ١ىٔٛاابد
اٌزٕٛع.
د -اٌؼالط إٌبعغ ألعجبة اٌفشلخ ٚاالخزالف.
ف ّٓ ؽ ١ش اٌز ٕٛع دا خً اٌ ٛؽذح ٔ ،غزٕجؾ
ػب ًِ اٌ مٛح ف٘ ٟزا اٌز ٕٛع .ر ٌه أْ اٌز ٕٛع
دا خً األ ِخ اإل عالِ١خ ال ٠ؼ ىظ خال فب ف ٟاٌّ جذأ
ٚاٌغب ٠خٚ ،ال اخزال فب ف ٟاٌّؼز مذ ٚاٌّ ظ١ش،
ٚئٔ ّب ٘ ٛر ٕٛع  ٠ظٕؼٗ االعز ٙبد اٌؼم ٍِٓ ،ٟ
أ عً

رأِ ٓ١ؽ غٓ األداا ٌٍ شؼبئش اإل عالِ١خ،

ٚاالل زذاا – ِب أِ ىٓ -ثبٌ مذٚح اٌّض ٍ ،ٝاٌ زٟ
ّ٠ضٍ ٙب س عٌٕٛب األػ ظُ ٚا ٌز ِ ٓ٠ؼٗ ِٓ عٍفٕب
اٌظبٌؼ.
و ّب أْ اٌز ٕٛع ٚ ،عٍ١خ ،ر فزؼ أ ِبَ أ ً٘
اٌ ؾً ٚاٌؼ مذ ِٓ ػٍّبئ ٕب ٚأئّز ٕب ف ٟاٌج ؾش
ػٓ أ ٠غش اٌ غجً ٌ زذ ٓ٠األ ِخٚ ،رؾ ظ ٓ١ا ٌزاد
اإل عالِ١خ ثبأل عظ اإلّ٠بٔ ١خ اٌؼمذ ٠خ ،ػذ وً
أٔاااٛاع اٌٙاااضاد ٚاٌضػااابصع ٚاٌاااضالصي
اضٚ
اب لٕ اٛاد اٌغا
ا ٟرؾٍّٙا
اخ اٌزا
اإل٠ذٌٛٛ٠ع١ا
اٌفىشٚ ،ٞاٌضمبفٚ ،ٟاإل٠ذٌٛٛ٠ع.ٟ
ٕ ٘ٚب رٍز م ٟثبٌىٍ ّخ اٌـ ١جخ ،اٌ ز ٟرأرٟ
ٌغ غً اٌم ٍٛةٚ ،ؿّأ ٔخ إٌ فٛط ٚ ،ثش اٌّؾ جخ
ث ٓ١طبٔؼ ٟاٌز ٕٛع ،فز ى٘ ْٛزٖ اٌىٍ ّخ وغ غش
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ث ٓ١اٌغّ ١غ ،ر ش١غ ف ُٙ١األٌ فخٚ ،اٌ ٛئبَ،
ٚرغزأ طً

ِٓ

طفٛفُٙ

وً

ثزٚس اٌ ٕضاع أٚ

اٌخظبَ.
 ٚفٟ

٘زا اٌ غ١بق ٕ٠ج غ ٟأْ ٕ ٠ذسط ػب ًِ

اٌز ٕٛع اٌ ّز٘ج ،ٟأ ٚاٌض مبف ،ٟأ ٚاٌٍ غ،ٞٛ
اخ
اذاٚي ؽبٍِا
ا ٟئال عا
ابد ،ئْ ٘ا
ازٖ االخزالفا
فٙا
ٌّ ١بٖ ػز ثخٚ ،ر ظت ف ٟإٌ ٙش اإل عالٌِٓ ٚ ..ٟ
٠غااإٌٔب هللا ٠اا َٛاٌم١بِااخ ػاآ ِااز٘جٕب،
ٚصمبفز ٕب ٌٚ ،ىٓ ػٓ ِؼز مذٔبٚ ،ػٍّ ٕبِ ٚ ،ذٜ
رـج١مٕب ألٚاِش وزبثٕب ٚعٕخ ٔجٕ١ب.
ِٓ ٕ٘ب عباد دػٛح اٌمشآْ ،ثّؼبٌغخ أعجبة
اٌفش لخٚ ،اال خزالف ،ػ ٍ ٝأ عبط اٌز ٕٛع دا خً
اٌ ٛؽذح اإل عالِ١خ اٌ ز ٟ٘ ٟاٌؼب طُ ٌ ٕب ِٓ
اٌزٚثبْٚ ،اٌؼؼف.
ٚأ ٌٝ ٚأ ٔٛاع ا ٌذٚاا ف ٟاٌ ٛطفخ اٌمشآٔ ١خ
ٌ ٕب٠ ،زّ ضً ف ٟاألٌ فخ ث ٓ١اٌم ٍٛة ثب ٌزاد،
فارا ائزٍ فذ اٌم ٍٛة ٚوب ٔذ أٌفز ٙب ػ ٍٝ
لٕب ػخ ،وب ٔذ طّبَ األ ِبْ ٌ ىً ث ٕبا  ٕ٠غض.
ٚلذ وبْ اٌمشآْ –ٚالؼ١ب -وؼبدرٗ ف ٟاٌؼالط،
ئر ٔجٕ ٙب ئ ٌ ٝؽم ١مخ ٘ب ِخ ف ٟلِ ٌٗ ٛخبؿ جب
ٔجٕ١ب ِؾّاذ(ص)ٌ :ا ٛأٔفماذ ِاب فا ٟاألسع
عّ ١ؼب ِب أٌ فذ ث ٓ١ل ٍٛث ٌٚ ،ُٙىٓ هللا أ ٌف
ث ،ُٕٙ١ئٔٗ ػض٠ض ؽى.)17(ُ١
اذ٠بد
اٛسح اٌزؾا
اشآْ ،ثخـا
ازسٔب اٌما
اب ؽا
وّا
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ٚاأل سٛان اٌّضس ٚػخ ف ٟؿش ٠ك األٌ فخ ،فأ ػذاا
اإل عالَ ِ ٕز ثذا ٠خ اٌ فزؼ اإل عالِ ٟئ ٌ ٝػ ظش
اإلعااالِٛفٛث١ب ،ال ٠ضاٌاا٠" ْٛى١ااذ ْٚو١ااذا"
٠ٚزّبد ْٚفِ ٟىشُ٘ ،وّب لبي هللا رؼابٌٚ :ٝال
٠ضا ٌ ٠ ْٛمبرٍٔٛىُ ؽ ز٠ ٝشدٚوُ ػٓ د ٕ٠ىُ ئْ
اعزـبػٛا.)18(
ئْ اٌؼااالط اٌؾم١مااٌّ ٟمبِٚااخ ِؾاابٚالد
اإل عالِٛفٛثٚ ،ٓ١١ئف شبٌٙب،

٘ٛ

٘زٖ األٌ فخ

اٌز ٟوزجٙب هللا ٌٕبٚ ،ػ" ٟاٌؼبطُ" ٌٕب ِٓ وً
صًٌ.
ٌ ٙزا أ ٘بة ث ٕب س عٛي هللا (ص)
اٌ ظؾ١ؼ

ؽٓ١

ف ٟؽذ ٠ضٗ

لبي ٌ ٕب «ال رشع ؼٛا –ث ؼذ-ٞ

وفبسا ٠ؼشة ثؼؼىُ سلبة ثؼغ».
«ف ّٓ خ ظبئض اٌ غٍٛن اإلٔ غبٔ ،ٟاإل عالِ،ٟ
ئرجب ػٗ ا ٌشٚػ اٌغّبػ ١خ اٌ ز ِ ِٓ ٟؼبِٕٙ١ب
األ ٔظٚ ،اٌؼ ـفٚ ،ا ٌٛدٚ ،اٌشؽ ّخٚ ،اإلؽ غبْ،
ٚاٌزغبِؼ»(.)19
 ٚف٘ ٟزا اٌ غ١بق عباد ع ٛٙد اٌّخٍ ظِٓ ٓ١
أِزٕااب ،اٌاازٚ ٓ٠ػااٛا ٚالااغ رااأصَ األِااخ،
فأ٘بثٛا ثغّ١غ أثٕبئٙب ِٓ خالي ٍِزم ٝاٌفىش
اإلعالِ ٟاٌز ٞػمذ ٖٚثبٌغضائش ؽٛي ٚؽذح األِخ
اإل عالِ١خ( ِٓ ٚ .)20خالي "ئ ػالْ اٌغضا ئش" ا ٌزٞ
أج ضك ػٓ اٌٍّز م ،ٝأ ٘بثٛا ثبأل ِخ اإل عالِ١خ
أْ رؼاا ٟؽم١مزٙااب اٌضبثزااخ فاا ٟلاا:ٌُٙٛ
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«اٌّ غٍّْٛ

ف ٟأس عبا اٌ ؼبٌُ أ ِخ ٚا ؽذح،

رإِٓ ثبهل رجبس وذ أ عّبؤٖ ٚ ،ثبٌٕج ٟاٌ خبرُ
ِؾ ّذ (ص)ُ٘ ٚ ،

ف ٟػم ١ذرٚ ،ُٙر شش٠ؼبرُٙ

٠ؼزّااذ ْٚػٍاا ٝاٌمااشآْ اٌىااشٚ ،ُ٠اٌغاإخ
اٌّـٙشح».
 ٠ٚؼ١ف اإل ػالّْ ِٙٚ« :ب اخزٍ فذ

ِزا٘جُٙ

اٌفم١ ٙخٚ ،آساؤ ُ٘ ف ٟاالعز ٙبد ،ف  ُٙئ خٛح
٠زٛاطااا ْٛثااابٌؾك٠ٚ ،زٛاطااا ْٛثبٌظاااجش،
٠ٚزؼب ْٛٔٚػٍ ٝاٌجش ٚاٌزم٠ٚ ،ٜٛشفؼ ْٛسفؼب
ربِب أْ ٠ى ْٛاٌخالف االعزٙبدِ ٞضبس ٔضاع أٚ
فش لخ أ ٚرىف ١ش٠ ٚ ،ذػٛا اٌ ّإرّش ْٚف ٟخ زبَ
ئػالٔ  ُٙئ ٌٝ

ِب  ٠ٚ ٍٟ ٠شغجْٛ

ٌزم غ ُ١األ ِخ أٚ

سغٍٙب

وً ِؾبٌ ٚخ

ػٓ أداا س عبٌزٙب

اٌى جش ...ٜو ّب ٠ذػ ْٛئ ٌ ٝا عزئٕبف س عبٌخ
اٌزمش٠اات ثاا ٓ١اٌّاازا٘ت اإلعااالِ١خ ،ػٍّ١ااب
ٚػٍّ ١ب ف ِ ٟغبي اٌزضو ١خٚ ،اٌف مٗٚ ،األ طٛي
االعزٙبد٠ااخٚ ،ػمااذ اٌّااإرّشاد اٌؼٍّ١ااخ
اٌّزخظظخ ،ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛاألعبط ف ٟرٌه رؼّ١ك
االرفبق ػٍ ٝاٌضٛاثذ»(.)21
 -3تعوين وتعويك الحىار:
ِ ٚب دِ ٕب ٔؼ ًّ ػ ٍ ٚ ٝػغ اٌمٛا ػذ اٌ ظٍجخ
ٌٍ ؾٛاس ث ٓ١اٌّ غٍِّ ٚ ،ٓ١ب دِ ٕب ٔ غٍُ ثأْ
ا ٌٕض ا ٌذ ٟٕ٠اٌّ مذط ٘ ٛأ عبط وً ِؾبٚالر ٕب
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ف ٟاٌؾٛاس ،فأٗ ٌزؼّٚ ُ١رؼّ١ك ٘زا اٌؾٛاس
ال ثذ ِٓ ئ ػذاد اٌ مبئّ ٓ١ػ ٍ٘ ٝزا اٌ ؾٛاس،
ثبوز غبة اٌف  ُٙاٌغ ١ذ ٌٍٕ ظٛصٚ ،ال ثذ

ِٓ

اٌزؾ ٍ ٟثف مٗ ا ٌذٚ ٓ٠ف مٗ اٌ زذٚ ،ٓ٠ثبٌ زبٌٟ
ال ثذ ِٓ االر فبق ػ ٍ ٝأ عبط اٌّشعؼ ١خ اٌذ١ ٕ٠خ
اٌىفٍ١خ ثؼّبْ رؼّٚ ُ١رؼّ١ك اٌؾٛاس.
ئْ رؾم١ك ٘زٖ اٌّؼـ١بدّ٠ ،ش ؽزّب ثارجبع
خ ـٛاد ِؼٕ ١خ ،صبث زخ٘ٚ ،بد ئخ ِ ،ضً :اٌ ٛلٛف
ػ ٍ ٚ ٝعـ١خ ر ى ْٛو ؾً ِٓ سأٔٗ اٌزمش ٠ت ثٓ١
اٌّخزٍفٚ ،ٓ١رؼ١١ك ٘ٛح اٌخالفٚ ،االرفبق ػٍٝ
ِب ٠مزٕغ ثٗ ر ٚٚاألٌجبة.
٠ ٌٓٚزُ ٘زا ئال ثّؼبٌغخ إٌفٛط ٚاٌؼمٛي،
ِٓ داا اٌزؼ ظتٚ ،اٌ ٚ ٜٛٙاٌٍ غبطّ ِ ،ب ٠إدٞ
ئ ٌ ٝد ؽغ األثبؿ ٚ ً١و شف د ػب ٜٚاٌّجـ ٍ،ٓ١
ٚئس عبا اٌؼ مً ػ ٍ ٝلب ػذح طٍجخ ٟ٘ ،لب ػذح
اٌؾك اٌزٍٔ ٞزم ٟؽ ٌٗٛعّ١ؼب(.)22
ٌ مذ أدث ٕب اإل عالَ ثأد ثٗ اٌؼم ٍ ،ٟفغ ؼً
«اٌؾى ّخ ػبٌخ اٌ ّإِٓ ،أّٔ ٚ ٝعذ٘ب ف  ٛٙأ ؽك
ث ٙب»ٚ ،ع ؼً اٌ ّإِٓ ؿب ٌت ؽك ٚ« ،ؿب ٌت اٌ ؾك
وّب ٠مٛي ؽغخ اإلعالَ أث ٛؽبِذ اٌغضاٌ ٟال ثذ
أْ  ٠ى ْٛوٕب سذ ػبٌخ ،ال  ٠فشق ث ٓ١أْ رظ ٙش
اٌؼبٌخ ػٍ٠ ٝذٖ ،أ ٚػٍ٠ ٝذ ِٓ ٠ؼب [ ٗٔٚأٚ
اٗ
٠خبٌفا

اّب،
اب ال خظا
اٗ ِؼٕ١ا
اشِ ٜؼبٔٚا
٠ٚ ،ا

ّفااٗ اٌخـااأٚ ،أظٙااش ٌااٗ
٠ٚشااىشٖ ئرا ػش
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اٌؾك(.»)23
٘ٚىزا فاْ اٌف ُٙاٌغ١ذ ٌٍٕظٛصٚ ،اٌزٛ٘ ٞ
وّب ٚطفٕبٖ أداح فؼبٌخ إلػذاد اٌؼمً ٚإٌفظ
ٌٍ ؾٛاس

ِغ اٌغّ ١غ ،ال

ثذ أْ

ٕ٠ؼىظ

٘زا

اٌف ُٙاٌغ١ذ ٌٍٕظٛص ػٍ ٝعٍٛن طبؽجٗ ف ٟسىً
فمٗ دل١ك ٌٍذٚ ،ٓ٠فمٗ ػّ١ك ٌٍزذ.ٓ٠
فال رضاي أص ِخ اٌؼ مً اٌّ غٍُ ،اٌ ز ٟغبٌ جب
ِب ٔ ظـذَ ث ٙب

ف ِ ٟغبي ِّبس عخ اٌ شؼبئش

اإل عالِ١خ رزغ ٍٕ ٌ ٝب ف ٟعٍٛن دِ ٟٕ ٠ز شذد
٠ـج ؼٗ اٌزؼ ظت٠ٚ ،ؾى ّٗ اٌغ ّٛد ػ ٍ ٝا ٌٕض،
٠ٚش ٕٗ١سفغ وً ِٓ ٠خبٌفِٗٚ ،ب ٘زا ثبٌفُٙ
اٌظؾ١ؼ ٌٍذٚ ،ٓ٠ال ثبٌفمٗ اٌغٌٍٍ ُ١زذ.ٓ٠
ئْ

وً

رذٓ٠

طؾ١ؼ ال ثذٚ ،أْ ٕ٠ـ ٍك

ِٓ

اٌمب ػذح اٌمشآٔ ١خ اٌ ز ٟرذػ ٛئ ٌ ٝاٌز غبِؼ
ف ٟأوضش ِٓ آ٠خ ِضً ل ٌٗٛرؼبٌٚ :ٝئٔاب أٚ
()24

ئ٠بوُ ٌؼٍ٘ ٝذ ٜأٚف ٟػالي ِجآ١

ٚلٌٛاٗ

رؼبٌٚ :ٝاٌز٠ ٓ٠إر ْٚاٌّإِٕٚ ٓ١اٌّإِٕابد
ثغ ١ش

ِب اوز غجٛا ،ف مذ اؽزّ ٍٛا ثٙزب ٔب

ٚئصّب ِجٕ١ب.)25(
اخ
اٍُ ثؾم١ما
اؾ١ؼ٠ ،غا
اذ ٓ٠اٌظا
اب أْ اٌزا
وّا
اٌّشعؼ ١خ اٌذ١ ٕ٠خ اٌ زٍ٠ ٟز م ٟؽٙ ٌٛب

وً

اٌّ غٍّٚ ٓ١اٌ ز ِٓ ٟأع غٙب «اٌى زبة ٚاٌ غٕخ»
ف ٙزٖ اٌىٍ ١بد اٌ ز ٟرٕج ٕ ٟػٍٙ ١ب اٌ ٛؽذح
اإل عالِ١خ ٟ٘ ،اٌ ز ٟعزظً اٌٍّ  ُٙاٌؼ مذ ٌ ٞىً
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ِغٍُ ف ٟأزّبئٗ اٌؾؼبسٚ ،ٞئّ٠بٔٗ اٌؼمذ.ٞ
ف ّب اعزّ ؼذ ػٍ  ٗ١األ ِخ أ ل ٜٛػ ٕذٔب

ِٓ

اإل عٕبد ٌ .ىٓ ث ؼغ اٌّزٕـ ؼ ّٓ ِ ،ٓ١ث ؼبػزُٙ
ف ٟاٌف مٗ ا ٌذِ ٟٕ٠ض عبح،
اٌّفب٘ ُ١فش٘ٛ٘ٛب،

عـٛا ػ ٍ ٝث ؼغ

فىبٔذ ٘زٖ اٌفشلخ اٌزٟ

اذ
ابَ ِؾّا
اش ،اإلِا
ابٌُ اٌغضائا
اب ػا
اٛي ػٕٙا
٠ما
اٌج ش١ش اإلثشا٘ ّٟ ١سؽ ّٗ هللا« :ئْ

ِٓ آ صبس

اٌفش لخ اٌجذػ ١خ ف ٟاأل ِخ اإل عالِ١خ اػز جبس
اٌّ خبٌف ف ٟاٌ ّز٘ت ،وبٌّ خبٌف ف ٟا ٌذ،ٓ٠
٠خزٍااف فاا ٟئِبِزااِٗٚ ،ظااب٘شرٗٚ ،صوبرااٗ،
ُ
ٚسااٙبدرٗ»(ِٚ ،)26ااب رٌااه ئال ٌٍغٍاا ٛفااٟ
االعزماليٚ ،اٌؼؼف ف ٟاالعزذالي.
ِٓ ٘ ٕب عباد اٌؾب عخ ئ ٌ ٝرؼ ّٚ ُ١رؼّ ١ك
اٌ ؾٛاس ا ٌذ ،ٟٕ٠ث ٓ١اٌّ غٍّّ ِٙ ٟ٘ ٚ ،ٓ١خ
 ٠غت أْ  ٠ؼـٍغ ثؾٍّ ٙب ػٍ ّبا األ ِخ،

عؼ١ب

ا،ٓ١
آ اٌّزٕـؼا
اخ ِا
اٗ األِا
ا١ض فما
إٌ ُٙزخٍا
ِا
ٚاٌّزشذدٚ ،ٓ٠اٌغبٌ ،ٓ١ف١ى٘ ْٛإالا اٌؼٍّبا
اٌّ ظفبح اٌ ز ٟر غمؾ اٌ غبلؾٚ ،رج م ٟػ ٍٝ
اٌ ظبٌؼ ٚ ،ف ٟر ٌه ئٔ مبر ٌٍف ىش اإل عالِّ ِ ،ٟب
٠ؼبٔ  ِٓ ٗ١رأصَ ،عججٗ اٌفش لخ ف ٟاٌ ظف،
ٚاٌؼؾبٌخ ف ٟاٌفٚ ،ُٙاٌشزٚر ف ٟاٌزذ.ٓ٠
الخـاتوة:
ف ٟأػ مبة اٌز شخ١ض ٌٛا لغ األ ِخ اإل عالِ١خ
اٌ ٚ ،َٛ١اٌخ ٍٛص ئ ٌٔ ٝز ١غخ ؽزّ ١خ ف ٟرؼ ُّ١
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ٚرؼّ ١ك اٌ ؾٛاس ث ٓ١أثٕبئ ٙبِ ،برا  ّ٠ىٓ أْ
ٔمذَ وٛطفخ دٚااٌ ،شأة اٌظذع؟
ئْ

ِب  ّ٠ىٓ أْ ٠ف ؼ ٝئٌ  ٗ١اعز ّبع

فٟ

اٝ
اضَ ػٍا
اذ ُ٘ٚاٌؼا
ابص ٠ؾا
اً االخزظا
از ٜٛأ٘ا
ِغا
اعزؼبدح األِخ اإلعالِ١خ ٌٛؽذرٙبٚ ،اٌغضَ ػٍٝ
ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌز ٟرمف ػبئمب د ْٚرؾم١ك
غب٠برٙب ،ئْ ِب ّ٠ىٓ اٌخشٚط ثٗ ٘ ٛاٌزأو١ذ
ػٍ ٝاٌّؼـ١بد اٌزبٌ١خ:
 -1ا ٌٛػ ٟثٛا لغ األ ِخٚ ،رٛػ ١خ األع ١بي
ثبٌؾب عخ ئ ٌ ٝرغ١ ١ش ٘زا اٌٛا لغ ٔ ؾ ٛاألف ؼً.
ٚئْ

ِٓ ٔب فً اٌ مٛي أْ

٘زا ا ٌٛػ٘ ٚ ،ٟزٖ

اٌزٛػ١ااخٌ ،اآ ٠اازُ رؾم١مّٙااب ئال ثزؼّااُ١
ٚرؼّ ١ك اٌ ؾٛاس اٌىب ًِ ٚاٌ شبًِ ٌ ىً أ عضاا
أِزٕب.
 -2اٌ غؼ ٟئ ٌ ٝرضج ١ذ اٌّمِ ٛبد اإلّ٠بٔ ١خ
ف ٟل ٍٛة ٚػ مٛي أث ٕبا األ ِخ اإل عالِ١خ ث ٛطف
٘زٖ اٌّمِ ٛبد اإلّ٠بٔ ١خ ٟ٘ ،اٌؼب طُ ِٓ وً
أٔااٛاع اٌٙااضادٚ ،اٌااٛالِ ٟاآ وااً أٌااٛاْ
اٌضػبصع.
 -3اإلّ ٠بْ ث ٛعٛد اٌؼٕب طش اٌ ظبٌؾخ

فٟ

أِزٕااب ٌجٕاابا عبِؼااخ طااؾ١ؾخ ،أؽغبس٘ااب
اٌّإِ ٕ ،ْٛاٌّزؾ ٍ ْٛث ّب عّبٖ ػ جذ اٌ غالَ
ازة،
ا ٟرغا
اخ ،اٌزا
ا١خ اٌّؾجا
ا ٓ١ثّغٕبؿ١غا
٠بعا
ٚر١غش ،فزظؾؼ اٌّفب٘ٚ ،ُ١رؼّك األلبٔ.ُ١
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 -4اٌؼّاً ػٍا ٝعّاغ األِاخ ػٍا ٝاٌّؾجاخ
ٚاٌ ظفباٚ ،االٔ ـالق ِٓ لب ػذح أْ اٌز ٕٛع ٘ٛ
طبٔغ اٌٛؽذح.
 -5اػـالع اٌؼٍّبا ُ٘ٚ ،أً٘ اٌؾً ٚاٌؼ مذ
ف ٟاٌّغزّغ ،ثّّٙخ اٌزٛػ١خٚ ،اٌم١بدحٔ ،ؾٛ
اٌّغزّغ األفؼً.
٘زٖ – ئرْ ٠ -غت أْ ر ى ْٛس عبٌخ اٌّف ىشٓ٠
ٚاٌؼٍ ّبا ِٓ ،ػ مذ وً اٌٍّزم ١بد ،ف١ؼ ّذْٚ
ئ ٌ ٝاٌّ ظبفؾخٚ ،اٌّ ظبسؽخٚ ،اٌّ ظبٌؾخِٓ ،
خالي اٌز شخ١ضٚ ،اٌ ؼالط ،فاْ ٌُ ٠فؼ ٍٛا ،فاْ
عٛٙد ٔب – ال

لذس هللا-

عزز٘ت ٘ جبا ٚ ،عزىْٛ

إٌز١غخ وّٓ ٠ىزت ػٍ ٝاٌّبا.
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