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 قبل اإلسالم العرب ديانة
 دراسة في بيان القرآن الكريم

 1عبد الناصر سلطان محسن .د
 

ذكريريبعً اءري لًا يريري اودًوا ملوري  ًؼبريري ًثنيني،ًوهريصًوفريرًبريري  ًصًمري ًوصفريريرً ريببًاإلريريمًا  ري  ًكثريااًً
إل  غريذً ًطريهًهريلعًا  و عريذً نريري ًب ؼبًو قري ًاتمريء ًملة ريذًهريلاًا ا ري ااتإلطري ً إلري مل بًب  وثري  ،ً

ًً، ً اريبًا ملوريري  ً"وثري""ًتضكرينًعيبوريذًا يطريصاًأخريبىًربءااري ًفري ذًملة ريذًهنري  ،ً كري ًا ريإلض 
طريريصاً قيريري ةًا عمريري  ًمريري ًتاريرياًا نيبوريريذًا ريري ًتبوريري ًأ ًت كريري ًتً،ا ريري و ًوعتريري ت ًدب اريريص ًوا ري ًتريريبتإله
ًوأعريري ،ًحبمري ًع ريبًأفري  بًهريلعًا نيبوريذًيري ًا  عمري  ًهريصًخري  لًا  ريري و اً يصطيري ،ا صثنيريذًإ ًا

ظب وو ًً ًضضي.ا  و ً ًأفا ًملو ًًوا ًوُ ابًأ ًً،ًومن اهًملًوبثًملون ًً
وفريري ابًب  تريريريب ًاملًًو ريريببًاإلريريريمًا  ريري  ًبريري  صثنيني،ًبريريمًًآ ًوا مريرينذا قريريًبًهريريلاًوملًو ريرير

ا َّريِلوَ ًوًَ  ًَّا َِّلوَ ًآَمنُصاإًِ﴿طينء ًأش اًإ ًا ملو  ًا  ً باا ًا ضببًوات اصاًهب ً ًاص  ًتض  :ً
ا َِّلوَ ًَأْشريبَُكصاًِإ ًَّا اَّريَ ًوريْ ِ ريُمًبرييريرينريُاْبًوريريْصَ ًا ِقيَ َمريِذًِإ ًَّا اَّريَ ًوًَ اْ َءُجصسًَوًَ  َاىا نَّ ًَوًَ ا  َّ بِِئنيًَوًَ َه مُلوا
ًو كريري ًً تريريب أوًاًا ك ريريب(،ًإ ًاة رييد ا ًا قريريبآكً كاءريريذ17ً)اغبريري :ً﴾ُكريريمشًَشريريْيٍلًَشريريِاي ًٌىًًاري ًَ

ك ريريريبًهريريصًا يغطيريريريذً اريريريىً فريريريمًا ،ًأيًربريريريصلًا يصطيريري ًإ ًوثنيريريريذًو ريريريينًا ضكريرين،ًاعيبوريريذًا يصطيريريري 
،ًأم ًا   ذًا ث عيذًوهيًا تب ،ًاايًتتريا2ًا تيلًوا مرتً  ،ًاك  ًا ك ابًمغطشيً اىًااإل 

ًأهنبًك عصاًو منص ًب ً زًوجمًوهبضاص ًمض ًشبك ل.إ ً
ومري ًذ ريرياًااريريبًً،أفريريمًملو عريريذًا ضريببًاإلريريمًا  ريري  ا إل ري ً ًإ ًًو ري  ًهريريلعًاؼبق  ريريذ

ذ،ًومصاجاذًشريإلاذً  اريذًتري ثبًا  ري  ًب  صثنيري تًا مري بقذً ايري ،ًمصارًا    ًم ًهلعًا  و ع
مبطاريذًميطريصاةًوع ضريجذً اري و ًا ريليًكري  ًشري دض ًً نري ًا ضريببًً يًايا ًأ ًا    ًيبثريموا  ًملًُ

ً.وهصًا صثنيذ
ً
ً
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 .المنهج التاريخي للدراسة
اًأعري ًاريري ًشريريوةًً،يبثريريمًأفري وًفريصاةًوأوثقاريري ًؼبضيقري اتًا ضريريببًاإلريمًا  ري  ًإ ًا قريبآ ًا كريبم

ًك  ً اي ًا ضببًًو تًا  ًعز  ً ًهلعًا  رتةاآلً  فبًا  رتةًاؼبكيذ،ًاضكم  -فصاةً ء 
وكريري  ً ريريبضًهريريلعًا  ريريصاةًإمريري ً،ًمريري ًا يقريري ملً-ا مريريصاملًا  يريريبًمريري ً ريري مضيًا قريريبآ ا ريريلو ًكريري عصاً

ًكريريريريري عصاً ايريريريريري ،ًأوًبتريريريريريكمًضريريريريريء"ً ريريريريري ًطبوريريريريريلًتقبوريريريريريبًا ضقيريريريريريري ةً بتريريريريريكمًفريريريريريبورًوذ ريريريريرياًبريريريريريلكبًمريريريريري 
وت نيريريريريريريري ً يق  يريريريريريريريري هبًمصضريريريريريريريصعًتن وريريريريريريري ،ًًطيريريريريريريري ًكريريريريريريري  ًهريريريريريريري ةلًاؼبضيقريريريريريريري ،ًا  ريريريريريريري ي ذ،ًأوًت ريريريريريريري ير

ا ريريرييدباجً قيريريري ةًا ضريريريببًاإلريريريريمًا  ريريري  ًمريريري ًا قريريريبآ ًهريريريريصًأ ًًإمك عيريريريريذوا ريريريليًو كريريري ًًو ق دريريري هب،
مريري ًمضريري ا ًًممريرييء اًًًذاًأثريريبًإةًطينءريري ًوكريريص ًصاريري دلً ريري ًوكريريص اػبطري بًا قريريبآكً ريري ًا مريريصاًوا 

وم ًملام ًً،ىًا م مضنيقبآ ًملًتك ًغبوإلذً اا ًأ ًأ   ظً،ًوهلاًوض"مضا ًا م مضنيًوميمق ًً
ً. نا ًا اك اًا  ً ربت اىًوجصملًمل ي ًًًً اىًا امًهلعًا    ظًمضبواذًا ًب ًأ ًتكص 

هريريريريريصًاؼب ريريريري اًا    ريريريريرييًًكء ريريريريري اًتريريريري اىبيًًاؼب ريريريريري اًا قريريريريبآك ًوهكريريريريلاًاريريريريرييءك ًا قريريريريصلًإ
ً اة يءري ملً اياريريًارييءك ًمري ًاؼب ريري ملاًأمريري ًمري ًملوعري ًوا  ري يرً  اريبً ق دري ً ريريببًاإلريمًا  ري  ،

مضباريذًاؼبني ريمًمناري ،ًويبكري ًمضباريذًم ًخ لًا ط اًا ي اىبيًا قبآك،ًا ليًيبكري ًمري ًخ  ري ً
صبريلًبضري ًاؼبضيقري اتًا ري ًتإلري وًًأوضري ًًم ًخ   ًًم  صة  ًاػب يذًوا غ مضذًواؼبضطببذ،ًويبك 

اريري ًًاقريريهًيريريذطيريري ًإ ًاة يءريري ملً اريريىًاؼب ريري ملاًا خريريبىًك  بواوريري تًا ي اىبمين اضريريذً ًا يريري هب.ً
،ًأوًت يقريبًإ ًاؼبناجيريذًوا يء  ريرياً صاري دلًمينريري ثبةًصبضري ًًً ريببًاإلريمًا  ريري  ملاا ريذً ق دريري ًًجضريم
برينيًاة يقري ملًبصجريصملًا عإليري لً اريىًاأ ريابًإبريباهيبً ايري ًا مري  ً نري ًا ضريببًكءري ًًاضريطباب ًًأظاريبً

بًضطبااة،ًأيًىت اًةًأخًبً،ًوبنيًوضضيذًا  و ت اةًًًواملً ًا قبآ ًا كبمًوا بواو تًا خإل اوذ
مري ًً،ًا مريبًا ريليًأملىًإ ًاعيقري لًبضري ًا إلري طثنيًمري ًوباريصًؽبريببنيًعيبوذًا ريصطيًوعيبوريذًا يطريصا
ً.ص ووباضًص ًم ًوت ؤ ا  ملونيذ،ًايقإلاًببض ًهلعًاؼب  ملاً ي  يبًعيبويا
،ًطيري ًتضطرييًفريصاةًملايقريذًؼبري ًبتريكمًخري صً و ااؼبكيريذًومري ًهنري ًتري مهًأنبيريذًاآلوري تً

أوادريريريمًأظب دريريري ًوفريريري  ت ً،ًًو ريريريزًوجريريريمً(ا)ً  ريريري ًاعب  ريريريذًذكريريريبخ صفريريري ًًً،مناريريري ًو ريري عًاؼبمريريرييءضص 
عريري ًةًيبكري ًوضريريلًا دءريريذًفري يرًأًااءريري ًهري ةلً نريري ً ريزًوجريريم.ا ريصااملةًاياريري ،ًطيري ًتضكريرينًمري ً

 مريريصاًا قبآعيريريريذ،ً كريري ً ًظريريريمًوجريريصملًبضريريري ًا بواوريري تًا  ريريري ي ذًوؿبيريريصىًبضريريري ً رتتيريريري ًاًملايقريريذ
ض ًأهبًوا إل او تًتًوب او تًاآلو تًطم ًا نزول،ًا مصاا مصاًيبك ًسبييزًم ًعزلًم ًأوادمً
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ضريريريري كًاؼباءريريريريذًا ريريريريري ًتاق هريريريري ً ريريريريببًاإلريريريريريمًجريريريريزلً ًا رتتيريريريري ،ً اريريريريىًا يإلريريريريري اًمضباريريريريذًبريريريري لًا   ريريريريري ظًواؼب
ً.ا    

 آلوريري تًاؼبكيريذً ادريريبوجًب ريريصاةًتضريبًكريريمًمريري ًً"ا ي مرياًاؼبصضريريص ي"ًملواذ ريرياًبضريري ًوري مهً
تًاؼبصضصعًا صاط ًضء ًمبك ًعيبيًاآلو تًذاًصبلً  ًطبولً،ًوذ اواملً ًا يق ملًا ضبب

يقريري ملًا ضريبب،ً اريريىًا ن ريريصًا ريليًوا ريري عًاؼبياقريريص ً،ً اصفريريصلًإ ًفريصاةًميك ماريريذًؼبريري ً ايري ًا واطري 
ً  ري ًغاهريريًملو ًت مرياًاآلوريريذًممرييقاذوذ رياًًمإل شريبةًطيري ًكري عصاًوضريريص ًخا يريذًمري ًواقريريىً اريياب.

ي ًبض ًاؼب مبو ،ًفب ًهلاًا نصعًم ًا ي ماًا ليًذه ًإ ،ًم ًاآلو تًذاتًاؼبصضصعًا صاط 
ًك عصاً اي ًا صفرًاػب طئإ ًًأملى  اريىًاؼبري ثصاًمري ًًا يق ملًا ضببًاإلمًا    ،ًممين و ًؼب 

ًا بواو تً اىً    .
يبك ً ؼبضباذًأفصؽب ًا  ونيذ،ً،ً ًإط اه ًا ي اىبيًملو عذًا ضببًاإلمًا    طبحًوهكلًا
ًب     . ًو  ايا 

ً
ًأصل ديانة العرب قبل اإلسالم

ًكري عصاًوريريبو ًأ ًمريري ًهريريبً ايري ًمريري ًا يقريري ملًوضريريصملًإ ًملو عريذًتي ريريمًبريري ً ريريزً إ ً ريببًاإلريريمًا  ريري  
(،28ً)ا  ريبا :ً﴾ًا اَُّ ًأََمبَعَ ًهِبَ ..وًًَ..﴿وجم،ًاق ًذكبًا قبآ ًطك وذً نابًأاصاؽببًاآلتيذً

ًَكريِلبً .. ًَ ارييريَبىَأًً﴿ ا اَّريُ ًَمري ًَأْشريبَْكنَ ًيريُقصُلًا َّريِلوَ ًَأْشريبَُكصاَ ري﴿(،8ً) ريإل :ً﴾ًَاىًا اَِّ   ةًَوًَ  ريْصًَشري لًَ
ا ريبَّضْبَُ ًَمري ًَ إلريْ عَ ُهبًمَّري ًًاري  ُصاً ريصًْوًَ﴿(،148ًً)ا عضري  :ً﴾ًْمنري ًِمري ًَشريْيٍلً..بَّطًَ ةًَوًَ بَ ُؤعري آ َشري لًَ

ىَبُْبُفريريص  ً ريريببًأ ً(،ًويإلريرينيًمريري ًهريريلعًاآلوريري ت20)ا زخريريب :ً﴾ؽَبرُيبًبريريَلِ َاًِمريريْ ًِ اريريٍبًِإْ ًُهريريْبًِإةًَّ
ًوضيق و ًب و ًوي مًب ً زًوجم.ًك عصاًًا لو ًوف صاًب  صثنينيًا    ًاإلم

،ًااريريريبًوضيقريري و ًبنريريريزولًا ب ريري ةتًمريريري ً  صطيبريريًبتإلهتريريريًهريريريلعًا  و عريريذطإليضريريذً ًبريريمًوياريريريبًأ
أُعريزَِلًَ اَيريِ ًا ريلشْكُبًأًَ﴿ًًاريصؽبب:ًلاًمري ًاً ريإل  ع ،ًوذ رياًواضريرً ا مء ل،ًوؾبيلًاآلو تًوا ن ري

ً﴾ ُقريريريريريْبآُ ًَ اريريريريريريىًاَُجريريريريريريٍمًمشريريريريريَ ًا َقريريريريريريْبورييرينْيًَِ ِيريريريريريرييبااريريريريريري  ُصاً ريريريريريْصةًعريريريريريريريزشَلًَهريريريريريريَلاًوًَ﴿ً(،9ص:)ً﴾ِمريريريريريْ ًبريْينِنريريريريريري 
أَْاَمريريريُءصاًبِ  اَّريريريِ ًَجْاريريريَ ًَأيْبرَيريري هنِِْبً ريريريِئ ًَجريري َلُهْبًعريريريِلوٌبً ََّيُكريريريصُع ًََّأْهريريريَ ىًِمريريريْ ًِإْطريريريَ ىًوًَ﴿(،3ً)ا زخريريب :

تريريْ  ِِبًبرييريشنريريُذًَمريري ًِ ًا   ريريريُ ِرًا ُوَ ًاريري  ُصاً ريريْصةًوَْ تِينريري ًبًِوًًَ(.42)اريري طب:ً﴾با َُمريري ً﴾آوريريٍذًمشريري ًاَّبشريريِ ًأَوملًَْ
و قريري ًاملتً اريرييابًاآلوريريذً)ا خريرياة(ًميمريري داذً ءريري ًإذاًملًوك اريريبًمريري ًوبوعريري ًمريري ً"(،133ًً)طري :
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تطري بلًوتصااريريلًبريرينيًا قريريبآ ًا ريليًوياريريىً اريرييابًومريري ً ًا كيري ًاؼبنز ريريذًا و ًمريري ًاً اريريىًا ريريا ً
ونطصيً.ًوه"3ا م بقني وإعزالًً اىًكصهنبلاًا بمًل ةًونكبو ًاًتض  ًو  ملت ً ًإا  لًا ب ًم

ً يًأهريريمًا كيريري بًهريريصًمريري ًذ ريرياًمريري ًجاريريريذا كيريري ً اريرييابًمريري ًجاريريذ،ًوةًهبااريريص ًأ ًمريري ً ًأوريري
َوُكريريريري ًؽبَّرُيريريريْبًآوريريريريريًذًَأ ًوريْضَاَءريريريريُ ًُ َاَءريريريري لًُأًَ﴿،ًوهريريريريلاًظريريريري هبً ًاص ريريريريري ًتضريريريري  :ًأخريريريريبى ً﴾بريريريريِ"ًِإْ ريريريريريبَادِيمًوملًَْ
وفب ًً،ي بًو اء لًب"ًٍإ باديمك عصاًوثقص ً ً ابًأهمًا ك،ًوهلاًوض"ًأهنبًً(197ًضبال:)ا ت

اًوك عصاًم ًج لًا مبًا م بقذًم ًذكبًاًوكيإل ًآلمنًصًسب"ًا ضببً صًج لهبًوزو ًا مبًت كي اًً
ِ نَ عَ ًِذْكباًًمشَ ًا َوَِّ نَي،ًْصًَأ ًَّ ًَِإ ًَك عُصاً َيريُقص ُصَ ،ًوًَ﴿ إل مًلاًـبا نيًًوط ع،ًوقصلًاًتض  :ً

ْدَاِ نَي،ً ًَ
ُ
ً.(170ً-168)ا   ا ت:ً﴾َكَ ُبواًِبِ ًَاَمْصَ ًوريْضَاُءص ًَاًَُكنَّ ًِ إلَ مَلًا اَِّ ًاؼب

،ًمناريري 4ً ريريببًاإلريريمًا  ريري  ًونيءريريص ًإ ًملوريري ًظبريري ويبريري  ًًتريريصطيوهنري  ًإشريري ااتًابآعيريريذً
رً ريري مضيًصفري،ًا(3)ا ريريا :ً﴾َ بَبِيري ً  شَقريريْصٍ ًوريْضَاُءريص ًًَيريري ٌبًُا شريَاْ ًآوَ تريريُ ًاريْبآعري ًًكًِ﴿تضري  :ً ًاص ري

ًكري  ً ايريري ًاؼبدريري طإلص ًا ضريببًأوًع ءريري ؤهبً اريريىًً"وضاءريص "ًا قريبآ ًبريري هنب ونطريريصيً اريريىًفريصاةًؼبريري 
ًكري   ارياريْبًوري َّبريَُّبواًا َقريْصَلًأَْ ًَجري َلُهبًأًَ﴿ً: ًاآلوريذً ري الًا يضجري ًا امًم ًا  اريبًوا ملاا ،ً ريلا

وَْ ِتًآ وريْضبِاُصاًَاُ صؽَبُْبًاريُاْبًَ ُ ًُمنِكُبو ًَأًَبَ َلُهُبًا َوَِّ نَي،ًمَّ ًملًَْ ً(.68ً،69)اؼب منص :ً﴾ْ ًملًَْ
مَّري ً﴿بقص ري ًتضري  :ًًا قصلًأ ًا ضببًملًت  بًا   ذًم ًاإلمًا ريي ةةًًإ ً ..ً ِيُنريِلَاًاريْصمري ًً

 ًاواويريري ً ريري ًابريري ًًا إلغريريصيًو مريبع(،3ًج ة:)ا مريريً﴾أَتري ُهبًمشريري ًعَّريريِلوٍبًمشريري ًاريإْلاريَاً ََضاَُّاريريْبًوريْايريريُ و ًَ
 ًً"اريريص " ًووريريبىًا طريريربيًأ ً  ريريً،5مريري  أهنريري ًتضريري"ًا  ريريرتةًبريرينيً يمريريىًوؿبءريري ً اياءريري ًا ً إلريري س

وهلاًا قصلًأكثبً،6ًا لو ًملًو  بًا صلًاإلمًؿبء ًفاىًاً اي ًو اباآلوذًتض"ًاص ًابوشً
ً دذًإ ًطنيًعزولًا قبآ .ت اودًابوشًةًوبتقيًإ ًأكثبًم ًبضلًم،ًطي ًإ ًوج هذ

وضريريريصملً ًًاإلريريمًا  ريريري  ًويبكريري ًا قريريريصلًبضريري ًذ ريريرياًأ ًا ريريري و ًا ريريليًكريريري  ًوضيقريري ًبريريري ً ريريريبب
مريريري ًكريريري  ً اريريريىًملوريريري ً"وقريريريصلًأبريريريصً إليريريري ةً:ً،ً"اغبن يريريريذ"هريريريصًملوريريري ًًوً،أفريريا ً بريريريباهيبً ايريريري ًا مريريري  

وري ًإبباهيبًااصًطنيرً ن ًا ضبب،ًوك  ً إل ةًا وث  ً ًاعب هايذًوقص ص :ًكبري ًطن ري لً اريىًمل

                                                 
3
ج2ً،1421)باوت:ًًملااًا غببًا   مي،ًط،ًًا ي ماًاغب و ؿبء ً زة،ًًًملاوعة    ً.220ً،ًص3ًه(ً،

4
  ي مهًذكبًهلعًاآلو تًةطق ً.   

5
2ً،1407ً)باوت،ًملااًاؼبضباذ،ًطًمض ملًا ينزوم،ًًربقيلًخ   ًا ضا،ًمبوا ً صاا،ًًصملًا إلغصي،ًاغبمنيًب ًممضًونيب:    ًً(، 1987هرًي
  .497،ًص3ًًج

6
)باوتجا طربيًؿبء ًب ًجبوبًب ًوزو ،ًينظر:      .89،ًص21ًً(،ًجهري1405:ًملااًا  كب،ً ملًا إلي  ً  ًت وومًآيًا قبآ ً،



 5ً

ذُكريريبًأ ًأطريريري ًا طنريري  ً)وهريريصًوفريريرًأطاقريريري ًا خإلريري اوص ً اريريىًمريري ًظاريريريصاً.ًواريري ً"7إبريريباهيبً...
وري ًمضتريبًاريبوش،ًوا ريليًع مرييًبيري ع،ًمري ًأفريإلرًأطري ًمرينكبً":ًميءمكنيًب غبن يذ(ًا لً قبوش

ًب ً يريري ًؽبريريريًوصمريري ًًًاريريبوشًاجيءضريريصاً،ًواريري ًواملً ًا مريرياةًا نإلصوريريذًأ "8 اريريىًملوريري ًإبريريباهيبًغريرياي..
ًكريري عصاًوضيءصعريريري ًوون ريريبو ً ريريري ،ًووضك ريريص ً نريري ع،ًاريريري عي ىًج عإلريري ًأابضريريريذً نريري ًفريرينبًمريريري ًأفريري ن ماب،

مريناب،ًوهريريبًوااريريذًبري ًعصاريريم،ًو ثءريري  ًبري ًاغبريريصوبث،ًو إليريري ًاًبري ًج ريريش،ًوعوريري ًبري ً ءريريبوًبريري ً
تضاءريريصاًواًمريري ًاريريصمكبً اريريىًشريرييل،ً قريري ًأخطئريريصاًملوريري ًأبريرييابًإبريريباهيبً..ًوريري ًاريريص ًًع يريمً ًاريري  صا:

ًم ًأعيبً اىًشرييل،ًاي باريصاً ًا إلاري ا ًوايءمريص ًاغبني يريذ،ًملوري ًا يءمصاً ع مكب،ًاإعكبًوا
ً.9إبباهيب

ت م ًً ًا كي ًا اغصوذًوا بواو تًا ي اىبيذًأ ًمضىنً"اغبنير"ً ًم اريص ً إ ًهن  ًات  ا ًً
ا ضببًاعب هايني،ًهصًا عم  ًا ليًعإللً إل ملةًا فن  ًوا وثري  ،ًو ري دبًا ضإلري ملات،ًواتإلريلًماريذً

ًكإلريريرياةًمريري ًهريري ةلًاغبن ريريري ل10إبريريباهيبًو ريريني  أميريريذًبريريري ًأ ًً،ًوذكريريريبتًهريريلعًاؼب ريري ملاًأظبريريري لًؾبءص ريريذ
ذكريريريريريريبً ًشريريريريريريضبعًإبريريريريريباهيبًوإظب  يريريريريريريمًواغبني يريريريريريريذًوطريريريريريب ًاػبءريريريريريريب،ًوشريريريريريرياً ًًذاكريريريريريريبةًأعريريريريري ،ًا  ريريريريريا 
ابري ًًايءري ًا  ري ًمري ًشريضب،ًايءري ًاواعً.ًواويًأ ًا نري ًفرياىًاً ايري ًو ريابًاري ًفري ا 11ا وثري  
ً:اًفاىًاً اي ًو ابًف وًأميذً ًاص  ًأ ًا صلً-اضيًاً ناء ً– إل سً

ًوا نمبًا خبىًو ي ًمبف ًًًاجمًوثصاًرب ًاجمًيبين ًًًًًًًًًًًًً
عًواملً ًشضًبوا ً.12ًوهلعًف ذًضباذًا ضبشًواق لًا صلًاًفاىًاً اي ًو اب،ًف 

ً: ًاغبني يذًاص  
13ًواكمًملو ًوص ًا قي مذً ن ًاًإةًملو ًاغبني ذًًعًًًًًًًًًًً

                                                 
7
ًجملااًاؼبض ا )ً م  ًا ضبب،ًاب ًمنيصا،    ً.1026،ًص2ًً(،

8
،2ً،ًجً( 1986ً-هري1ً،1407ًً الًإظب  يمًب ً ءب،ًا إل اوذًوا نا وذ،ً)باوت:ًملااًا  كب،ًطاب ًكثاًاغب ا ً ء ملًا  و ًأ ًا     

 .245صً

9
 .1ً/140 (،ملااًاب ًكثا)ربقيلًم ط ىًا مق ًوآخبو ً،ًةًا نإلصوذ،ا مًاًاب ًهت  ًأبصًؿبء ً إل ًاؼباا،   

10
 210،ًص1ًاؼبامًوا ن م،ًجً   

11
 .120،ًص4ًجًً)ملااًا كي (ًا غ ك،أبى الفرج علي بن الحسن،  األصبهاني   

12
ً.128،ًص4ً،ًجًا م بل   

13
ا ك ت ،ًا  ً  ًوشبحًطصاشي ،ً يرًا  و ًا ك ت ،ًأميذًب ًأ ًا  ا ،ًملوصا ًشبحً    ) إلن  ،ًباوت:ًمنتصااتًملااًأضب ً   ً 

 .47صًًمكيإلذًاغبي ة(،
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ً: ًاً زًوجمًواص  
ًإ ًا ع  ًا  و ًاًكاابًًًًًًهصًا ماطيهًاصوًا اضًمميطبًًًًًًًًًًً
14ًو ينًوإلقىً صج ًاًـُبيالًًًإةًا مء لًوإةًا اضًوا َكَ بًًًًًًًًًًً

ًواص  :
ًوابًا با ي تًم ًاعبإل لًًًإ  ًا ض ؼبنيًوكمًأاضًًًًًًًًًًًً
ًب ً ء ًوبو ًوةًطإل لًًًً إلض ًش املاًًبن ه ًوابي"ًًًًًًًًًًًً
ًم ًا تءنًاؼبضيئذًاؽب لًًًًو ريريريريريصاه ًوعوناري ًبنصاًًًًًًًًًًً
ًمريريريريريباميا ًأشري ًم ًا ن  لًًًوم ًشا ًتأل تً ًملج ه ًًًًًًًًًًًً
ًوأهن ااًم ًا ضلبًا زةلًًًوشريلًا اضًا قبإل ً يصع ًًًًًًًًًًًًً
ًك  ًم ًطبثًوم لًًًوعكيًهب ًوب ا ً ًعصاطيا ًًًًًًًًًًًً 15ًم 

ًواص  ً ًوفرًاؼب دكذ:
ًكبوبيذًمنابًاكصعًو ج ًًم دكذًةًو رتو ً إل ملةًًًًًًًًًًًً
اصوًويب َّملًًًام ج هبًةًوبالًا  هبًًًًًًًًًًًً ًاأ  ًوضيبًاب ًً
وبململًآةلًا   ًووبء ًريًًوااكضابًوبنصً  ًا  هبًخ شًًًًًًًًًًً ًً  ً
ً ًاعبن طنيًاأ  ًومنًًًًًًًًًًً 16ًًوك ملً لكبىًاب ًوي ّ  ًًًابًُمارٍّ

ًً: ًا إلض ًواغبم بًواص  
ًا  ملً  بقا أكرً ي"ًًوًًًًب ت ًنبصميًتمبيًطصاااا ًًًًًًًًًًًًً
ًأوتًببأةًوق يًع طقا ًًًًًًًًًفب ًأت كًم ًا يقنيًوملًًًًًًًًًًًًًً
ًهًهببً باملاا ؿبيًًًأ ًم ًتاييً اي ًواا ةًا ن اًًًًًًًًًًًًًً
ًم  صاذًمب ااا ًًا ببااًأ ًأ ك ًاعبنذًا  ًو  ًًًًًًًًًًًًً
ًا ةًتميصيًطبادقًًًا  ء لًةًوميصيًاؼبنزة ًوةًًًًًًًًًًًًً
ًط  ًهببًط ادقا ًًًاعبنذًً:ًاباذًت خمنب ًابوق  ًًًًًًًًًًًًً

                                                 
14

 .40،ًصًا م بل   

15
ً.61ً،62ا م بل،ًصً   

16
ً.35،ًصًا م بل   
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17ًام ل بًمبااقا ًًًًًًا ن اًًواباذًمنابًأملخا ًًًًًًًًًًًًًً
ً ًا ذًإبباهيبًواظب  يمً اياء ًا م  ً ًا لبرًوا   ال:واص  ً

ً اًخ يلا فربًا اًًًًًًاب"ًإكًعلاتاًًش ي  ًًًًًًًًًًًًً
ًي  لكمًشئًًغاًاعًًًًًًًا ج بًا غ  ًأ ًا لًاي ًًًًًًًًًًًًً
ً  ًملميًأ ًيبمم ً بب يلًًا ا ًم ًا ًعلات ًًواك رًًًًًًًًًًًًً

18ًاك ًاب ًبكإلشًط لًًًًًًًًوبينء ًىبالًا مباوومً ن ًًًًًًًًًًًًً
و ًف يرًممابً  ًا بشي ًب ً صو ًا ل:ًاملا ًا صلًاًفاىًاً اي ًو اب،ًاق ل:ً
ًا لًهي ،ًا عت ت ًبييً ،ًاق لً ًاقا ًعضب: ًب ًأ ًا  ا ًشيل؟ ًأميذ همًمضاًم ًشضب

ًبييً ،ًاق ل،ًهي ،ًطىتًأعت ت ًم ً ًأعت ت  .ً"19 دذًبي ،ًاق ل:ً"ك ملً يمابً ًشضبعهي ،
،ًو ي خمًابولًاعبنذًوك  ًوب واًأب ً  ي  ًووقصلً  :ً"واًو ًأب ً  ي  ،ً نإلضث ً ً ن   نب

ًوابولًا ن ا ،20ً ًا ليًعزلً ًاص  ًتض  ً. ًا َِّليً﴿وا ًأصبض ًا ي   اًأع  َواْتُمًَ اَْيِاْبًعريإلََ 
ًمًِ ًاَ عَمَاَد ًآوَ تِنَ  ًَوَ ِكنَُّ ًآترييرينَ ُع ًهِبَ  ًَ بَاريْضنَ ُع ًِشئرينَ  ًَو َْص ً ًاْ غَ وِوَ  ًِمْ  ًَاَك َ  ًا تَّْيطَ ُ  ًاَ َتريإلريَضُ  نريَا 

ًَهَصاعًُ ًاَ ْاِضًَواتريَّإَلَل ًِإَ  ًً﴾ً..َأْخَاَ  وذ اًطي ًاويًأع ًآم ً(،175ً،176ً)ا  با :
ًك  ً ايًغض ً قيمًاؼبتبكنيً ًغزوةًب اب  ن ،ً   ،ًوايمًأع ًك  ًوطءلً ً،ًابجلًإ ًم 

ً.21وا م  ًوطق ً اي ا   ةًا نإلصة،ًا م ًا ب صلً اي ً
أكثبًم ًعم ًإ ًهلاًًو "وولكبًأط ًاؼب اخنيًايء ًعم ًإ ًأميذًم ًشضبًوقصل:ً

ًومضيق اتًًوآا ت  بًم ً ًوا ن ااال ًواعبنذ ًا قي مذ ًكإلاً،وفرً يص  ًوتط بلً ًا بأيًتت ب 
ًوت  ي ًً ًوًاصباذ ًؼب  ًا كبم، ًا قبآ   ً ً نا  ًا يد ام ًًمل ًأميذ ًشضب  ً ًقب  ًبم     ظًً،

ًكي ب  ً  ًوكص ًأً–ب  طإللًً–،ًا ًيبك ًاًواغب و ًا نإلصيًاإلمًاؼبإلض ًوتباكي ًوااملة
ا ًيبك ًأ ً،ًضذًاؽبجبوذ،ًوأم ًبض ًا منذًا ي  ملًوك ًمنزًةًوصمئل،أميذًا ًاايإلنًم ًا قبآ 
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 53ا م بل:ًصً  

18
64ًا م بل،ًصً   

19
ًكي بًا تضب     (.2255،ًاابً)ف يرًمماب،

20
 .209،ًص2ًا إل اوذًوا نا وذ،ًج،ًاب ًكثا  

21
)اًونيب:ًا إلغ املي،   .ًوونيب:121ً،ًص1ً (ًج1967ً كي بًا ضب ً، إل ًا ق ملاًب ً ءب،ًخزاعذًا ملب،ًربقيلً إل ًا م  ًه او ً،

 .122،ًص1ًا ماةًا نإلصوذ،ًجًاب ًهت  ،
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،ًو  ًوكص ًهلاًا  بضًاابًوتا ًبقيذًا صطيً، ع ًملًوك ًطي ًًً،وكص ًا ًاايإلنًمن ًأوض ًً
م ًا بواةًملًولكبًأ ًأميذًو ني مًمض كًا قبآ ًوونمإلا ًمقإلصًةً ًهلعًاغب لً..ً ًإ ًأط اًً

ًك   ن م  ًو ص ًذ اً،   ً ً ك ًاؼبماءص  ًؼب  ًاضم ًا   ض نيًا  ًأول ًا ب صل ًو ك   ،
بًأميذًوضصملًإ ًا يق ملًه ةلًا طن  ًب و عذًإبباهيبًإ ًهلاًا يت ب ًاؼبصجصملً ًشضًً."22  

ً اي ًا م  ،ًوا  ًج لًا    ًامي املاًًؽب .
ا  ًويإلضا ًؿبء ًًا  ادبً اقبآ ًب  ًماذًإبباهيبً اي ًا م  ًا يلكاإ ًم ً إللًو ك عًً

ًا شبكصاًب ،ً، صااصاًوب ًّواًوطبًّغاًّ لو ًزبيارً ء ً اي ًه ةلًا ضببًاً اي ًا   ةًوا م  
ًوقصلًاً زًوجم ًَك َ ً﴿: ًَوَم  ًَك َ ًَطنِي ً ًُمْمِاءً  ًَوَ ِكْ  ًَوةًَعْ بَاعِيًّ  ًوريُاصمِلوًّ  ًإِبريبَاِهيُب ًَك َ  َم 

ًَك َ ًِمْ ًاْ ُءْتبِِكنيًَ﴿،ً(67)ً﴾ِمْ ًاْ ُءْتبِِكنيًَ ًَوَم  ً﴾ُاْمًَفَ َوًا اَُّ ًاَ تَّإلُِضصاًِماََّذًإِبريبَاِهيَبًَطنِي ً 
َوَم ًً﴿،ً(95آلً ءبا :ً) ِماََّذًإِبريبَاِهيَبًَطنِي  ًً اَِيء ًً ًِإَ ًِفبَاٍطًُمْميَِقيٍبًمِلون ًً ُاْمًإِعَِّ"ًَهَ اِكًَا ش

ًاْ ُءْتبِِكنيًَ ًِمْ  ً)ً﴾َك َ  ً(161ا عض  : ً ِاَِّ ًَطنِي ً ًوملًََْوُكْ ًِمَ ً﴿، ًَك َ ًأُمًَّذًاَ عِيً  ًإِبريبَاِهيَب ِإ َّ
ً.(120ا ن م:ً)ً﴾بِِكنيًَاْ ُءتًْ

 ًًءريريريري ًاإلريريريمًا  ريريريري  ،ًوظاريريريريبتمصجريريريصملةًايًوويضريريريرًمريريريري ًهريريريلاًأ ًا صط اعيريريريريذًا ريريري ًك عريريريري 
طيريري ًعريريريّ ً،ًهريرييًاميريريري املًملو عريريذًإبريريريباهيبً ايريري ًا مريريري  ًا تريريضبًأوً ًاؼببووريريري تًا ي اىبيريريذً ا ن ريريري ل

بًا  ونيريريذًا قريبآ ًا كريبمً اريريىًأ ًاغبن ري لًملًوكصعريريصاًواريصملاًًوةًع ريري اى،ًوأهنريبًونيءريريص ً ً قيري  
ًكءريريريري ًوباريريريريصً اءميتريريريريبانيًًا صط اعيريريريريذًملًتكريريري وًً.إ ًإبريريريباهيبً ايريريريري ًا مريريريري   اذبريريريري عًأوًطبكريريريريذًع شريريريئذ

ًكإاهريريري صً اريري  صةًا  ريريري ميذًأو اػبا يريريريذًا ريريري ًا مريريري ً اياريريري ًًوبضريري ًا إلريريري طثنيًاؼبمريريرياءنيًوفريريري ا 
مًإ ًا ريريريريري و عينيًا مريريريريري ميينيًا يصطيريريريريري وينيًب عيتريريريريري انب ً ًا قإل دريريريريري"ووإلطريريريريريمًكريريريريريل اًا قريريريريريصل:ًًا ريريريري  صة.

ًك عي ًم ًأوادمًا ضصاممًا  ًملاض ًإ ًت ميدًا صثنيذًا ضببيذً  ري  ً قيري ةًا يصطيري ًوإ ً ا ضببيذ
ً."23ا يب  ًب  يض ملوذًا ؽبيذ إان عًا ضببًوخ فذً ق دابًوطكء دابًبمدر

ا ض مريريذً يجمريريريي ً قريري ًأخريريلًا ضريريببًبيضريري ملًا وثريريري  ،ًواريري ًأبقريري هبً اريريىًمريري ًهريريريبً ايريري ًميريريمً
ا  كريبيًبريمًًخ  يريذًمري ًاؼبضريءص ًًاريبًتكري ًوثنيريذًا ضريببا،ً ري دهًوا بمريصعمري ًخري لًا ًصًا غيإليري ت

                                                 
22

 .384ً،385،ًص5ًاؼب  م،ًجًي،جصاملً ا  

23
اؼببكزوذ،ابوشًخايمً إل ًا كبم،ً   ً.106ص،ً(ملاا ين ً انتب)ا ق هبة:ًًم ًا قإلياذًإ ًا  و ًذ
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.ًو ريريين24ً ًآبريري داب ريريليًواثريريصعً ريملوريري ًاً ريريزًوجريمًاًك عري ً قيريري ةًامريبًهبريري ًا ضريريببًاؼبتريبكص 
ك عريري ًتضريرييشًاياريري ًا قإل دريريمًوؼبيااريري ًًًعييجريريذًغب  ريريذًتتريريي "كءريري ًذهريري ًإ يريري ًمص ريريك مهًهريلاًا يضريري ملًً

 ًكريريمًا مريريبًا ق يبريريذًا إل اديريذًمناريري ًواؼبي ضريريبةًمثريريمًًا  يضريري ملًهريريلاًوجري ، "25ا غ  ري ًإ ًا ي ريريبو
ًا مرباطصاو تًا كإلاةًواؼبء  ا.

ً
 اهلل عند عرب قبل اإلسالم

ؿب و ريذًا يصفريريمًإ ًا  ريريصاةًا ريري ًاظباري ًا قريريبآ ًً ريريزًوجريمًمريري ًخريري لًأوادريريمًًهنريري إ ًمري ًاؼباريريبً
 ت ًا ريصااملةً ًأوادريمً اىًمصضلً   ًاً زًوجريمًوأولًفري وا رتكيزًًاآلو تًا قبآعيذً ًمكذ،

اآلوري ت،ًوذ ريرياًمريري ًخريري لًمضريريءص ًا مريريصاةًواؼببج ريري تًا قصوريريذًمريري ًا ط ملوريري ًا نإلصوريريذ،ًطيريري ً
ع ًتيضء ًم ًا  ًك ا  ًا ما ًا قبآ ًًوًواؼب مرًا    يذً  ً إل  ع ًيبك ًاػببوجًب   صاة

اًأنبيريريذًذ ريريريًمريريصعيجءبيًواتًو كريريري ا ي ريري ير،ًًو ًطبوريريريلًا يريريلكاًأهريريصًمريري ا ً ريريري ىًا ضريريبب،ً ريري
تضطريريرييًاآلوريري تًا و ًاعطإل  ريريري ًب هنريري ًمصجاريريريذً قريريريص ًو منريريص ًبريريري ،ًوأ ًكريري  ًهريريريلاًا يبريريري  ً"ًبقص ريري :

ًا كثاًم ًا هب  ًواةاتإل   ً."26وتصب 
ًكء ًواملتً ن ًاواةًاؼبماءنيًإ ًاة يء ملً اىًتبتي ًعزولًا  ت ضيًإ ًعييجذًمصا

ب لًظاصاً   ًاعب  ذًاًً ًا رتتي  27 ؼب ط ً ًأغا ًاواو تًاؼبماءنيغاًمنطقيذ،ًا
ًا يكصوب ًا م مل ذ،ً ًآوذً صاة ًا َض َ ِءنيًَوًَ﴿ً: ًا مصاة ً﴾َم ًَتَت لُوَ ًِإةًََّأ ًَوَت َلًا اَُّ ًَاب 

ًوأواعب وبًب  لكبًأ ًصبيلًم ًذكبً ًتبتي ًا مصاًإم ًاواو تًايا ًضضرً(،29ًا يكصوب:ً)
ً.28غاًمي لً ايا 

                                                 
24

 ةطق ً.ًذكبً قي ةًذبم ًا غي ً ن ًا ضبب ييبً   

25
ً.176صًً،( 1997اؽبيئذًاؼب بوذً اكي بًًذًا ق يبذ،ًتبصبذًا مي ًوضقصب،ً)ا ق هبة:ض ااتًا م مياغبًمص ك مهً إليينص،   

26
ً.83صً(،ً 2002ً، بوذً اكي باؽبيئذًاؼب)ا ق هبة:ً،ًطمنيً يمى،ًتبصبذً إل ًا بضب ًا تيدً، ًمكذًؿبء ً،واتًمصعيجءبي.ًو   

27
إ 25ًًصً(ملااًا رتاث)ًلًا  و ًب ً إل ًا بضب ،ًا تق  ً ً اص ًا قبآ ،ج ً،ًونيب:ًا ميصطيا ميصطيً ن ًث ثذًاواو تهن  ً   

27،ًً ً ن  ًا قبآ ،ا زقب كواواوذ ًت اود ًا زقب ك، ًونيب: ًوا يصعول)ً، ً انتب ًوشبك ع 56ًصً(اغبا  اب ً،ًونيب:ًع ماب ًاواوذً ن ً،57ً،
ً.40ًصً( 1996هري1416ًً،1طًً،ملااًا كي ًا ضاءيذ)باوتً إلن  :ًًا ن م،ًا  اب  ،

28
ًكايذؿبء ًؿبء ً إل ًاًإظب  يم،ًمصارًا قبآ ًم ًاؼبتبكني،ً)ا   ذًم جمياًامبً    (،ً 1957ج مضذًا ق هبةًملااًا ضاص ،ًًا تبوضذ،

85ًصً
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ًطيري ًا مري  ،29إ ًاؼب ري ملاًا ي اىبيريذًبينيً ًتبتيري ًا مريصاغريًبؿبري وةتًا ًو ق ًاايقبت
ضاريريىً ريإليمًاؼبثريري لًأ ًذكريريبًاً اريىًاجياريري ملاتًومضري واًتضبضريري ً انقري ًمريري ًاإلريمًبضضريريابًا ريإلض ،

  ريريري ًً ًربريريّصلًبضريري ًذ ريرياًإ ً ريريزًوجريريمًكريريري  ًوريريبملً ًمني ريريرًا ضاريري ًاؼبكريريرييًا ول،ً"ا"  ريري ً
 ريزًوجريريمًملًوريبملً اريريىًً"ا"  ريري ًً،ً ًمق بريريمًذ رياًهنريري  ًمري ًطريري ولًأ ًوثإلري ًأ 30"ا ريبضب "

 م  ًا ن ًفاىًاً اي ًو ابً ًأولًعإلصتري ،ًوأ ًا رتتيري ًا ريزم"ً مريصاًا قريبآ ًوري لً اريىًأ ً
أ ًأوادريريمًمريري ًعريزلًمريري ًا قريريبآ ً ريريينًايريري ً"آخريريبًًع ريريبًو!،31ًكري  ًوضريريربً نريري ًبريري  بضب ً ًأولًا مريب

ً."32إش اةًإ ًتصطي ًاً إل  ع 
ايقريريذً رتتيري ًا مريريصاًطمريري ًا نريزول،ًو كريري ً ًظريريمًفري يرًأعريري ًةًيبكريري ًوضريلًا دءريريذًمل

ا ري ًت كري ًأو يريريذًتبتيري ًا نريزول،ًواؼبضاصمري تًاؼبيريريصابةًًبج ري تًا قصوريذًمري ًا ط ملوريري ًا  ري ي ذاؼب
واؼبإلري ملئًا ض مريذًوا شري ااتًيبكريري ًإوضري حًجصاعري ًمناريري ،ًومناري ًمضباريذًم هيريريذًا يقري ملً ريببًاإلريريمً

ًا    ًب ً زًوجم.
بووريريريريذً ريريريصاةًا ضاريريريريلًأو ًا مريريريصاًتبتيإلريريريري .ًواؼبيإلريريري ملاًأ ًذ ريريريرياًتضريريريلًصبيريريريلًتبتيإلريريريري تًا مريريريصاًاؼب

بمريإل ًكريص ًاآلوريري تًاػبءرينًا و ًمناري ًهريرييًأو ًآوري تًا قريريبآ ًعريزوةً اريىًمريري ً ايري ًاعبءاريريصا.ً
م ًو لً اىًكصهن ًأو 33ًًوا ًاوىًا إلد ايًوممابً  ً  دتذًاضيًاً نا ً ًا ذًا غ ا

ًبًتبجيرًهلعًا و يذ.ًًًًًًًًًاآلو تًا قبآعيذًعزوة.ًكء ًأ ًمضءصهن ًواا
إ ًأولًآوذً ًا قبآ ،ًتصجي ً اءميءلًأهن ًا   ذًم ًا ببًا ليً ب ًب  ذًاػبال،ً
وهريصًاً نريري ًا ضريريببًكءريري ًأوضريري  ً ريري ةًآوريري تًابآعيريريذًأ ًا ضريريببًوضرتاريريص ًأ ًةًخريري  لًإةًاً

 ًأيبريريريري هنبً ريريريزًوجريريريم،ًو قريريريري ًأواملًا ريريريبواةًفريريري ذًاػباريريريريلًً ريريريزًوجريريريريمً نريريري ًا ضريريريببًاإلريريريريمًا  ريريري  ً
،ًوم ًخ لًملاا ًذ34ومل  دابًوا  داابًوأملهببًوط ا ًكي ًا ي اودًهبلعًا اصالًوا ضإل اات

                                                 
29

 .127صً (،1999ً)ا  ااًا ض ؼبيذً اكي ًوا نتب،ًًا قبآ ،ًا  ا عً  ونيب:ً إل ًا بضب ًب وي،ً   

30
 ونيب:ًا م بل.   

31
ًوا نتب،تبصبًا ضببً ً صاو ًاإلمًا    ،ًاوني ًملومص،ونيب:ً   صًً(، 1959ًذً إل ًاغبءي ًا  واخاي،ً)ا ق هبة:ًعبنذًا ي  يرًوا رتصبذ
133.ً

32
ؿبم    .139ء ً ًمكذ،ًصصعيجءبيً،

33
ًكي بف يرًا إلد اي   اغب و ًا تبور)ًب لًا صطي،ًب بًكيرًك  ًب لًا صطي،ً،  .1،ًص(مص ص ًذ

34
ً.168ص(،ً 1988هريً،2ً،1408وا نتب،ًطًًت ا اا  ،ً)باوتً إلن  ،ًاؼب  مذًاعب مضيذًأملو  ًا ضببًاإلمًا    ً،ملاوملًجبجن  

34
ًكي بًب لًا صطي،ًب بًكيرًك  ًب لًا صطي،ف يرًا إلد اي   اغب و ًا تبور)ً،  .1صً،(مص ص ًذ
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وفبريريريري ًهريريريصًجريريريري وبًب ؼب طيريريريذًواةهيءريريريري  ًأ ً"أشريريريض اً ريريريريببًاإلريريريمًا  ريريريري  ًوقريريريصلًأطريريريري ًا إلريريري طثني:ً
اؼبتريبكنيًأع مرياب،ً اريريىًا ريبغبًمريري ًا يقري ملهبًاؼبيريرينيً ًمقري اةًا وثريري  ،ًملًوريبملً ريري ًأطري ًمريرينابً

 ً ريريزاًاػباريريلًإ ًفريرينبًأوًإ ًا فريرين  ًؾبيءضريريذًبريريمًإهنريريبًكريري عصاًوقريريبو ًبريري  ًاًهريريصًا ريريليًأعتريري ًأعري
اري لًابري ً طيريذً"(3ً)ا ضاريل:﴾ًاَب ريَاًاَ ْكريبَ وًَ...﴿أمري ًاص ري ً ريإل  ع ًً."35ا كريص ،ًوخاريلًا نري س

..ًوابرياًا كريب ً اريريىًجاريذًا يريري عينًك عري ًوقريصلًامريريِ ًؼبري ًأمريريبتًبري ًوابرياً ريريينًكاريلعًا ابريري بً
ً."36ا كب ًا ليًةًوا ق ًعق بمًهصً

ومريريريريري ًاؼبريريريريريريبجرًأ ًتريريريريريري مهً ريريريريريريصاةًا   ربريريريريريريذًت  يريريريريريريذًؽبريريريريريلاًاؼبطاريريريريريريلًاريريريريريرييءك ًا قريريريريريريصلًأهنريريريريريري ًتريريريريريريبتإلهً
ْمريِبًا اَّريِ ًا ريبَّضْبَِ ًِبًً﴿ ًاص ري ًً"ا"ب  يا ؽب ،ًا غبلًطا ًا قبالةًب  بًابرياًب ظبري ً ريزًوجريمً

هريريريصًت كيريريري ًوكتريريريرً،ًًو-37ءاريريريصاكصهنريريري ًآوريريريذً ًا مريريريإللًاؼبثريري كً نريريري ًاعب-(1ً)ا   ربريريريذ:ً﴾ا ريريبَِّطيبًِ
ة بًهلاًا ببًاػب  لًطىتًةًوكص ًمري   ةً يًتقريصل.ًهريلعًا  ة ريذًا شري اوذًت كري ه ًبضري ً

تريلكبًأ ً ريصاة38ًًا بواو تًوا  ةدمًا كثبًوضصط :ًاان  ًاواوذًمضزوةًإ ًاب ً إلري سًوؾب هري 
طري يًووفريرًا   ربذًهيًأولًم ًعزلًم ًا قبآ .ًوهن  ًطري و ًمب ريمًأخبجري ًا إلياقرييًوا صا

اج  ري ًب  ثقري تً ري ًأ ًميمريبةً ءريبوًبري ًشريريبطإليمً ري ًا نري ًفرياىًاً ايري ًو رياب،ًأ ًا   ربريريذً
ًك ع ًهن  ًأط ملو ًف ي ذًمناري ًطري و ًاواعًا إلدري ايً ري 39ًأولًم ًعزلًم ًا قبآ  .ًوؼب 

اريرييءك ًأ ً"  دتريذًاضرييًاً ناري ًتريريلكبًأ ًمطاريلً ريصاةًا ضاريلًهريرييًأو ًآوري تًا قريبآ ًعريزوة،ً
لًا إلياقرييً اريىًأو يريذً،ًو اري"40اوذًأو يذً صاةًا   ربذً اىًأهنري ًأو ًا مريصاًا ي مريذًعريزوةًًربءمًاًو

،ً"41إ ًك  ًؿب صظ ًاي يءمًأ ًوكص ًخرباً ري ًعزوؽبري ًبضري ًمري ًعز ري ًأاريبأًواؼبري ثبعزوؽب ًاق ل:ً"

                                                                                                                                            

ً.191صً
35

ا ضببيذًامبًا اغذً-ا ضاي ا  اا  تًًكايذ-ا املعيذ)ا   ذًملكيصااع،ًاعب مضذًا عم  ً ًا تضبًاعب هاي،ًً،  طرًؿبء ًم ط ىًكنض    
ً.240صً(، 1997ً،وآملاهب 

36
ًمكيإلذًاب ًتيءيذ)لً إل ًا بضب ًؿبء ًا  بًا نج ي،ًربقي،ًؾبءصعًاي وىًاب ًتيءيذً:ًاب ًتيءيذًأضب ًب ً إل ًاغبايب،ونيب   ،16ًًج(،
ً.296صً

37
 .289ً،ًص1ًجًا ي ماًاغب و ،ملاوعةً،  

38
ا قبآ ،ًً،ا ميصطي    .69ا تق  ً ً اصً 

39
 .70ً،71ا م بل،ً  

40
ا ي ماًاغب و ،ًجملاوعة   ص1ًً، ،ً17. 

41
 .71ص،ًا تق  ،ً ميصطيونيب:ًا  
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،ً"42ذهري ًأكثريبًاؼب مريبو ًإ ًأ ًأولً ريصاةًعز ري ًا ربريذًا كيري ب"واري لًا طيري ً ًا كتري  :ً
 ًتبتيريري ًعريريزولًا مريصاًاواوريريذً  ًا  ضريريمًجض ريبًبريري ًؿبءريري ًا قبشرييً ريري ً اريرييًبريري ًأ ًواري ًواملً

،ًوهرييًهنري ًمق مريريذً اريىً ريصاةًا ضاريلً كري ًاؼبريبجرًكءري ً ريريإلل43ًط  ري ًبري أتًب    ربريذً ًا ضاريل
ؽبريريريريري ،ًوو كريريريريري ًومضريريريريريءص ً ريريريريصاةًا   ربريريريريريذًوبءريريريريريمً نريريريري وو ًا ريريريريري  صةًوا ب ريريريريري  ذًكءق مريريريريذًًأو يريريريريذًا ضاريريريريريل.

ًك عًأ إلقييا ًأوض ،ًأ  ًكري  ً ًا  ري  ًفري ةً" ًسب اسًمنلًب لًا   صةًا   ة وملًوب  ًأع 
ً".44بغاًا   ربذ

ْمريريريريِبًا اَّريريريريِ ًا ريريريريبَّضْبَِ ًِبًً﴿وواملًهنريريري ً  ريريريري ًاعب  ريريريريذً ولًمريريريبةً ًا إلمريريريريءاذًواآلوريريريريذًا ريريريري ًتاياريريري ً
ًا َض َ ِءنياا بَِّطيِب،ً َابش  صاةً(،ً)هلاً ًط  ذً   ًا يا لًمطال2ًً،1)ا   ربذ:ً﴾غبَْْءُ ً ِاَّ ًِ

ًكءريري ً ا ضاريلًب  إلمريءاذً ًا إلري ل(،ًوأنبيريريذًذكريبًهريلاًاة ريريبً ًأولً ريصاةًت مريذًعز ريري ًمري ًا قريبآ ،
ًاؼبصطيًب  ب   ذً إل  ع ًوتض  .ًذكبًأةًوكص ًم   ةً يًتقصل،ًوكترً  

اظبريريرينيًً ريريريزًوجريريريمًنبريريري ًا ريريريريبضب ًً-كصهنريريري ًأولًآوريريريذً ًا مريريريصاة-واريريري ًتضريريريءن ًا إلمريريريءاذً
(.ً ًتكبا3ً)ا   ربذ:ً﴾ بَّضْبريَِ ًا بَِّطيبا﴿ث عيذً ًع نًا مصاةًًوا بطيب.ًوتكباًهلو ًاةظبني

 ًم ييرًكمً صاةًبض ًذ ا،ًإ ًا بًا بطيبًف ذًً زًوجمًمثا ًمثمًب ايًا    تًا  ً
ًا قبآ ،ًوإ ًك  ًوضضا ً ًا إلمءاذًوبض ًا بًا بضب ً  ًملة ذًخ فذ. ًتن وؽب 

 ًأولًمريري ًتاقريري ًا ريريصطيًةًتضريريب ًأوًةً قري ًذهريري ًبضريري ًاؼب مريريبو ًإ ًأ ًاريريبوشًكصهنريري
 كريري ًاريريبالةً ريريإلض ًاآلوريري تًا ريري ًجريري لتً،45ً ريريإل  ع ً"ا"ك ة ريريذً اريريىًًً"ا ريريبضب "تري م ًبا ريري ً
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 70صًا م بل، ونيب:  

43
ا قبآ ،ًً،جي بي،ً إل ًاًاظب  يمًا   ويًآاثب   اػب قبي،ًطًً)م ب،اظب  يمًا   وي،ًً إل ًامباجضذًمق مي  ً ً اصً  ،2ًمكيإلًذ

ً.15-13صً( 1954
44

 .30صً،ًا تق  ، ميصطيونيب:ًا  

ًكثرياً ًممري  ذًا يقريري ملًا ضريببًبري  بضب ،ًااريصًتري اةًوقريصل:ً"  45 ا ضريببًةًتضريب ًا ريبضب ًطريريىتًاملًاًًأ واريري ًع ريبًبضضريابً قري ًاضريطببًابري 
ري ًتريْ ُ صاًاريَاريُ ًاَ ظْبري ُلًاغبُْمريىَن.."ً)ا  ريبال:ًِمًامْلُ ريصاًا اَّريَ ًَأِوًامْلُ ريصاًا ريبَّضْبَ ًَاري"ذ رياًبقص ري :ً ارييابً مَّ ؼبري ًً:ك ري اًاريبوشًوريص ًاغب وإليريذًًل.ًواري (11أَوري ً 
".ًفري يرًـبي ريبًت مرياًابري ًًطيباقري  صا:ًةًعضريب ًا ريبضب ًوةًا ريًبً،بمريبًاًا ريبضب ًا ريبطيبً:ًاكيري صلًاًفاىًاً اي ًو ابً ضايا لًا 
م،ًاؼبري عضنيً،ًو ًت ماعً آلوذًولكبًاب ًكثا:ً"وقصلًتض  :ًامًو ًؿبء ًؽب ةلًاؼبتبكنيًاؼبنكبو ًف ذًا بضبريذًً ريزًوجري32،ًص1ًجًكثا،

اضب ًوري ًاطرييبًاقري ل:ًإعري ًًاآلوذ(..،ًوا ًاوىًمك صلًواب ً إل سًأ ًاج ًم ًاؼبتبكنيًظبلًا ن ًوقصلً ً جصملع:ًو م ًتمءيي ًب  بضب ً)
ِإَذاًِايريَمًؽَبرُيُبًاْ ريُجُ واً ِاريبَّضْبَِ ًوًَو ًت مرياعً آلوريذً"ً.1176ً،ًص2جًاثننيًا عزلًاًهريلعًاآلوريذ".ًا مري بل،ًًع ًو  صًواط ا،ًوهصًو عأوز بً
ًكثريا:ً"أيًةًعضريب ًا ريبضب ،ًوكري عصاًونكريبو ًأ ًومريءىًاًب ظبري ً(ًو60عَامَلُهْبًعريُ صااً"ً)ا  باري  :وًَ َم ًا بَّضْبَُ ًأَعَْمُجُ ً َِء ًَت ُْمبُعَ وًَ اَ ُ صا قريصلًابري 

َن ًِإ َْياًَاًََلِ َاًأَْاَ ْاَن َ ًِ ًأُمٍَّذًكًَو ًت ماعً آلوذً"ًً.1284ً،ًص2جًا بضب ".ًا م بل،ً ُاَصًَ َاْيِاُبًا َِّليًَأْوَطيريْ  ْ ًَخَاْ ًِم ًاريإْلِاَا ًأَُمٌبً شَييريْ
ُهريَصًَ َاْيريِ ًتريصَكَّْاري ًُُهْبًَوْكُ ُبوَ ًبريوًَ ًةًَِإ ريَ ًِإةًَّ (ًوقريصل:ً"أيًهريلعًا مريذًا ري ًبضثنري  ًارييابًوك ريبو 30ًِإ َْيريِ ًَمَيري بِ"ً)ا ب ري :وًَ   بَّضْبَِ ًاريْمًُهريَصًَا ش
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طك وريذً اريريىً مري  ً ريريببًاإلريمًا  ريري  ًتإلريرينيً كرينًمريري ًذكبتري ًا بواوريري ت،ًاقريبوشًذكريريبتًا ريريبً
ا ريبَّضْبَُ ًَمريري ًَ إلريْ عَ ًاريري  ُصاً ريصًْوًَ﴿ا ريبضب ً ًاص ري ًتضري  :ً ُهبًمَّري ًؽَبرُيبًبريريَلِ َاًِمريْ ًِ اريٍبًِإْ ًُهريريْبًِإةًََّشري لًَ

وا ن  اىًا ضببًا  صا:20ً)ا زخب :ً﴾ىَبُْبُفص  َ  اًًُ إْلَ  َعُ ًَبْمًِ إلَ مٌلًوًَ اَ  ُصاًازبَََّلًا بَّضْبَ ًُوًَ﴿(ً،
،ًوجري لً اريريىً مري  ًأفريري  بًا قبوريذً ً ريريصاةًورينًاريريصؽببً اءب ريرياني:ً(26ا عإليريري ل:)ً﴾م ْكبَُمريص ًَ

َبَتريٌبًمشثرياُنري   ًُصاريً﴿ َتْكريِلبُص ًَوًَ اًَمري ًأَعريُيْبًِإةًَّ (.15ً)ورين:ً﴾َمري ًأَعريَزَلًا ريبَّضْبَُ ًِمري ًَشريْيٍلًِإْ ًأَعريُيْبًِإةًَّ
 ًك ع ًتطالً اىًاًا بًا بضب ،ًوأ ًا بضب ًملًوكري ًإؽبري ًًوهلاًو ك ًأ ًا ضببًاإلمًا   

إلريصملًيبري"ًاريرًكري  ًومريءىًا ريبضب ،ًغرياًأ ًهنري  ًمض"ً:ـبيا ً ً ن ًكء ًع بًبض ًا  ملوننيًبقص  
ً."46اؼبضإلصملًا تء يلًا ليًك  ًومءىًإلًأوًا

واري ًكريري  ً"وأكري ًبضري ًاؼبري اخنيًفريرياذًهريلاًاة ريبًبريري ً ريزًوجريمً نري ًا ضريريببً ًاص ري :ً
أهمًمكذً اىً ابًب  بضب ،ًوةًشريا،ًب ت ري ؽببًبري  يء ًوبري  ياصمل.ًو ضااريبًا رييد مصاًا كاءريذً

إ ًذ رياًوضري"ً"ملًا ريبًا ريبضب ً ًشريضبًمري ًاإلريمًا  ري  :ًوًًافري ملًًوً،ًوولكبً "47 ًمضىنًا
أ ًاصمري ًمريري ًاعبري هاينيًكريري عصاًوري ونص ًبضإلريري ملةًا ريبضب .ًوفبريري ًو وري ًهريريلاًا ريبأيًمريري ًواملًمري ًأ ًبضريري ً

ً".48عب هايذًظبصاًأبن لهبً إل ًا بضب أهمًا
ًك ع ًتضريب ًاًب ظبري ًا ريبضب ،ًوهريلاًمري ًمااثاري ًا ري و"ًمري ًإًوهكلاًاإ  بريباهيبًابوتً 

 ايري ًا مريري  ًوكريل اًا ضريريبب،ًاقريري ًواملًذكريبًا ريريبًا ريبضب ًطك وريريذً ريري ًإبريباهيبً ايريري ًا مريري  ً ً
ًَكري َ ً ِاريريبَّوريريً﴿اآلوري تً تريْضإلريِ ًا تَّريريْيطَ َ ًِإ ًَّا تَّريريْيطَ َ  ًَأَخريري ُ ًَأ ًوريِ ًَ ِ ريريي  ،ًضْبًَ ًأَبريريِ ًةًَ  ًأَبريريِ ًِإكش

(.ًواري ًذكريريبًهريلاًاة ريريبً 45ً)ا عإليريري ل:ً﴾ ِيري وًَ  ِاتَّريريْيطَ  ًًِيَبَمَّريَاً ريريَلاٌبًمشريَ ًا ريريبَّضْبَِ ًاريَيُكريص ًَ
ا قريريبآ ً اريريريىً مريريري  ًبضريريري ًا عإليريري لًمثريريريمًهريريري او ًو ريريريايء  ً اياءريري ًا مريريري  ،ًواؼبريريري مننيًا مريريري بقنيً

                                                                                                                                            

ًكريري عصاًوري ع ص ًمريري ًوفريرًاًبري  بضب ًا ريريبطيب".ًا مري بل، ا ريريبأيً ًً.ً كنريري ًوري مهًبضكريرينًذ ريا935ً،ًص2ًجًبري  بضب ًةًوقريبو ًبريري ،ً هنريب
(ً"وا يري هبًأ ًإعكري اهبًهريلاًإمبري 60ًعَامَلُهريْبًعريُ ريصااً"ً)ا  باري  :وًَ َم ًا بَّضْبَُ ًأَعَْمُجُ ً َِءري ًَت ُْمبُعري وًَ ِإَذاًِايَمًؽَبُُبًاْ ُجُ واً ِابَّضْبَِ ًاَ ُ صاوًَت ماعً آلوذً"

و ن ملًوتضن ً ًك بهب،ًاإع ًا ًوج ً ًأشض اهبًاعب هايذًتمءيذًا ج صمًل ووقصلً ًاص  ً"أَعَْمُجُ ًً،1ً/32ًتض  ًب  بضب "ًا م بل،ًهًص
ً.1284ً،ًص2ًجً َِء ًَت ُْمبُعَ "ًأيً"جملبملًاص ا"ًا م بل،

ً.121صً(، 1996هري1416ًً،1،ًطًم بصيلًا  غا)ا ق هبة:ًا ن ًإبباهيبًوا ي اودًاجملاصل،ًً، ي ًؿبءصملًا قء"  46
47

 .37ً،38،ًص6ًًج،ً(ج مضذًبغ امل2ًط)إلمًا    ،ً مً ًت اودًا ضببًااؼب ،ًجصاملً اي  

48
 .38ً،39ً،ًص6ًجا م بل،ً  
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وهلاًو ك ًأفري  ذًهريلاًاة ريبً ًاؼبنطقريذًا ضببيريذ،ًوأ ً إل ملتري ًً اىًا    ًكءبمًوم م ًون.
ً."49بتًبنيًاعب هاينيًبي ثاًا ياصملوذًوا ن باعيذًبينابظا" يم ًكء ًوبىًبض ًاؼبميتبانيً

ًا ضري َ ِءنيًَ" ً صاةًا   ربذًفري ذًً ريزًوجريمًوهرييًًتوا ًوامل ،ًووري مهًهنري ًت كيري ً"َابش
ة ريريريبًاً ريريريزًوجريريريريمً نريريري ًا ضريريريريببًوفريريري ي ً نريريريري ًغريريرياهب،ًطيريريريري ًتضريريري ملتًا ابريريريري بًبريريرينيًا اريريريريصا ً

ًكريريمًو  ريريري ًابريري ًً ريري ًأوًأكثريريريب،ً كريري ًابًا ضريريري ؼب نيًظريريمً ًمضيقريري ا بًملة ريريريذً اريريىًا قريريريصةًوا تريريضصب،
ا ضيءىًا ض ااذًاػب  قذًاؼب ببةًا باعاذًاييذًاؼبءييريذ،ًوا ريليًملًىبياريرً ايري ًماءري ًاخياريرًاظبري ً

،51ً ًا  تينيريذًوا يصع عيريريذً"ذوريصس"،ًو50 ًاؽبنريري ً"أو "بيريناب.ًااريصًاًأوًإوريريمً نري ًا مري ميني،ًو
نبًكري  ًدبكريذ،ًأوًأعري ًإ ري ًأهريمًاًهريصًا ريبًفري ًإبضري ًاؼبميتريبانيًًوهلعًا إل اوذًت ط ًاصل

ؾب مل ي ًأهمًمكذًم ًإاريبااهبًبري  ًاًهريصًبًم ًا قبآ ًا كبمً ًـب طإلي ًًوا م ًوً،ًب  يممكذ
ً.52خ  لًهلاًا كص 

مري ًوضيقري عًهري ةلًا ضريببً ًاً ريريإل  ع ،ًوهكريلاًضباري ً ريصاةًا   ربريذ ًثري كً ريصاةًعريزوةًً
ً. ًب ًوب ظب ًا بضب ًوف ي ًا بطيبًوأع ًابًا ض ؼبنيطي ًخصطإلصاًب  بًاًا ليًوضيق ًو

ًوينريري ولًا قريريبآ ًا كريريريبمًممريري  ذًإثإلريري تًوجريريريصملًاً ريريإل  ع ،ًوإمبريري ًتضريريريبضً لاتريري ًب  يإلريريري اًمل
،53ًأوضري ً و ئرياًا ريلو ًوياقريص ًا ب ري  ذًء ًفاىًاً ايري ًو ريابًومضبواري ًًًمضبوا ًًًوجصملعًأمباًً

ًك عصاًوضيق و ًأ ًاً زًوجريمًخاقاريبا بتريءصلًا اتري ًوكصعري ًاؼبي ريب ًًوضيقري و و ريصاهب،ًًوًق 
اؼبطاريريلً ًكريريريمًشريريرييل،ًوأعريريري ًجضريريريمًؽبريريريبًمريريري ً ًا مريريريء لًوا اضًممريريريدبًؽبريريريب.ًوقريريريصلًاًتضريريري  :ً

ًوريْ َاُكريريص ًَوًَ﴿  ريِئ ًَ ري َْ يريُابًمَّريريْ ًوًَ﴿(،87ً)ا زخريب :ً﴾ ريِئ ًَ ري َْ يريُابًمَّريْ ًَخاََقُاريريْبً َيريُقريصُ  ًَّا اَّريُ ًاريَ فَّ
  ريِئ ًَ ري َْ يريُابًمَّريْ ًَخاريَلًا مَّريَءَصاتًِوًًَ﴿،ً(25: قءري  )ً﴾اَ ْاَضً َيريُقريصُ  ًَّا اَّري ًُوًَ َصاتًَِخاريَلًا مَّريءًَ

َبًا تَّريريْءنًَوًَ اَ ْاضًَوًَ ًوريْ َاُكريريص ًًَ ًُاْ َقَءريريَبً َيريُقريريصُ  ًَّا اَّريوًَ َ ريريدَّ  ريريِئ ًَ ريري َْ يريُابًمَّريري ًعريَّريريزََّلًِمريريَ ً...ًوًَاريريَ فَّ
اََ ْطيَ ًبًِ وريًًَ ًِا مََّء ِلًَم لًً ًْضِقاريصَ ﴾اَ ْاَضًِمْ ًبريْضِ ًَمْصِ َ ً َيريُقصُ  ًَّا اَُّ ًُاِمًاغَبْءريُ ً ِاَّريِ ًبريْمًَأْكثريريُبُهْبًةًَ

يريُقص ُصَ ً ِاَّريِ ًاريريْمًَ ريريَمريري ًاِيَاري ًِإ ًُكنريريُيْبًتريْضَاُءريصَ ،ًوًَ َ ْاضًُاَءريريِ ً شً ماري﴿ً(،63ً-61)ا ضنكإلريصت:

                                                 
49

 .40ً،ًص6ا م بل،ًجً  

50
ًآب ملًاؽبن ،ًًربقيلًم ً اان ،ًأبصًاوب  ،ًا إلاوك   ًري1377وذًمطإلضذًؾبانًملادبةًاؼبض ا ًا ضثء  )طي ا  .135صً (،1958ًه،

51
 .151صً (،1965ً)م ب،ًملااًا ناضذ،مزيً إل عًجبجنً،تبصبذًًاً،ا  و عذًا يصع عيذًا ق يبذًهري.ج.ًاوع،  

52
 .24ً،ًص6ًج،ًاؼب  مً، ايجصاملًًونيب:  

53
 .139صًمصعيجءبيًوات،ًؿبء ً ًمكذ،ً  
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َتلَكَُّبوَ ،ً ًااًُأََا ًَ ًا َضْبِشًا َضِيرييِب،ًوًَ  مََّءَصاِتًا مَّإْللًِْمًَم ًاَّب  ترييريَُّقريصَ ،ًيريُقص ُصَ ً ِاَّريَ ريَاب  ِ ًاريْمًأَاري ًَ
ًُكريمشًَشريْيلًٍاري يريُقص ُصَ ً ِاَّريِ ًاريْمًَ ري ُاًَ اَيريِ ًِإ ًُكنريُيْبًتريْضَاُءريصَ ،ًهُبري ةًَوًَ ُهريَصًهبُِرياًُوًَ ْمًَمريْ ًبِيريِ ِعًَمَاُكريصُت

ًُتْمريريَ ُبو ًَ اَ ْاِضًأَمَّريري ًيَبْاريريُاًوًَ ْمًَمري ًوريريريْبعُُاُكبًمشريريَ ًا مَّريريَء لًِاريري﴿(،89ًً-84ص :)اؼب منريريً﴾اريَ فَّ
َيش ًِوًَ ا َْبَ  اًَوًَ ا مَّْءلًَ

ًِمَ ًاؼب َيشريَ ًِمريَ ًاغبرييًشوًَ َم ًىُبْبُِجًاغَبيَّ
َمري ًوريَ بريشُبًا َْمريَبًَاَمرييريُقص ُصَ ًوًَ ىُبريبُِجًاؼب

ترييريَُّقريريص ًَ ُقريريصُ  ًَّيريًَاَ ْاَضً ًَوًَ  ريِئ ًَ ريري َْ يريُابًمَّريريْ ًَخاريريَلًا مَّريريَءَصاتًِوًَ﴿(،31ً)وريريصعن:ً﴾ا اَّريُ ًاريُقريريْمًأَاريري ًَ
ً(.9)ا زخب :ً﴾َخاََقُا ًَّا َضزِوُزًا َضاِيبًُ

.ً ايءريريري ًًًوآخريريبًآوريريريذًتريري لً اريريريىًأهنريريبًملًوكصعريريريصاًهبااريريص ًفريريري  تًاػبريري  لًمثريريريمًكصعريري ً زوريريريزاًً
صدريمً ًكريمًأمريب،ًوواجئريص ًإ يريري ،ًوكري عصاًوضيقري و ًبري  ًاًهريصًاؼبضري ذًا  يريب،ًواؼبري ثبًا كريرب،ًواؼب

وهبري او ًب ة ريرييغ ثذًبريري ًطينءريري ًربري وًهبريريبًا خطريري ا،ًويبمريريابًا ضريب،ً ًةًويصا ريريص ً ريري ًا ضريريصملةً
ْمًَمريريريري ًاريريريً﴿ًإ ًشريريريبكابًبضريريري ًأ ًوكتريريريرً ريريريرينابًا ضريريريبًووإلضريريري ً ريريرينابًاػبطريريريريب،ًوقريريريصلًاًتضريريري  :

ُخْ يريًذً َّريريِئْ ًَأقبَ عريري ًِمريريْ ًَهريريِلِعً ََنُكريريصَع ًَِّمريريَ ًوًَ   ًًاْ إَلْ ريريِبًَتْ ُ صعريريُ ًَتَضريريبً وًَ وريَنجشرييُكبًمشريري ًظُُاَءريري ِتًا إلريريريبًش
ً ًَكريْبٍبًُ ًَّ َوِمري  وريَنجشرييُكبًمشنريَاري  ا اَّري ًًُاريمًِا تَّري ِكبِو ،ًَ ،ً(63ً،64ا عضري  :)ً﴾ُتْتريبُِكص ًَ أَعريُيبًُْكريمش

ًَكريريلَّبريُيْبًَاَمريريْص ًَاري﴿ ً ريريْصةًمُل ريري ؤُُكْبًاريَقريْ  ِبُكريْبًَا ش (،ًوقريريصل77ً)ا  باريري  :ً﴾َوُكريصُ ًِ زَامريري ًًًْمًَمريري ًوريْضإلريري ًُ
هرييًبمريريإليمًا شري اةًإ ًا ريريرتا ًاؼبتريبكنيًبريري ًً] ريصةًمل ريري دكب[وفبري ًويإلريري ملاً نري ًأ ًصباريريذً"ملاوعةً

اػبريريريري  لًا إلريريريريري ائًابًا كريريريريريصا ًومل ريريريريري دابًإوريريريريري عًوطريريريريري عًطينءريريريريري ًو ريريريريرييإلابًا ضريريريريريبًفبريريريريري ًطكيريريريريري ًآوريريريريري تً
ً."54  و ة

مريريري ً ً  ًهنريريري  ًشريريريبك لًبريريريً قريري ًكريريري  ًشريريريب ًا ضريريريببًا يقريري مل ًا ببصبيريريذً ريريريزواًإ ياريريري ًبضضريريري ًً
ف  تًاًوأظب د ،ًوش اكصعً ًا ي باًواغبكبًوا يتبولًوغاًذ اًم ً ريصاع ًا ببصبيريذ،ًومري ً ً

تريريريب ً ريريريينً ًا وهريريلاً،ً"متريريريبكني"مريريريلً إلريريري مل بً،ً ريريلاًظبريريري هبًاًًًتقببريري ًًً إلريري وه ًومل صهريريري 
ًظريمًاػبري  لًا صاطري ًطي ،55ا قصلًكء ً إللًًف ذًاػبالًةت  وًاؼبتبكنيًب  ًاػبالًًوط ع
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 .105،ًص3ًًجًا ي ماًاغب و ،ً،ملاوعة  

 يصطي ًا ببصبيذًأع ً"ا يق ملًأ ً ق ًع يًاب ًتيءيذًأ ًهن  ًتض مًل ًا ببصبيذ،ًوأ ًا تب ًك  ًاقهً ًا  صهيذ،ًطىتًذه ً ًتضبو  55ًًً
،ًو  اً اىًذ اًكثاًم ً اء لًا مارً ًتضبو ابً اببصبيذ،ًوقصلًأط هب:130ًص ض مل"ًملالًتض اضًا ضقمًوا نقم،ًاًوط عًخالًا

"ًف حًملو ًوملعي هصًاػب  لًاؼبصج ً ضإل ملعًا ق دبًبرتبييابًوإف طاب،ًاؼبيك مًب  طابًم ًخالًواعوًو  ايذًوإً"ا ببً إل  ع ًوتض  
ا رتاثًا   ميً)ا ق هبة:ًً،ه اوذًاؼببو ً ي  يمًمض كًكي بًا يصطي ًاؼب ي ً،تقيًا  و ًأضب ًب ً ايًاؼبقبوزي هريً،1414مكيإلًذ

ً.9صً،ً( 1993
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وقريريصلًاًتضريريري  :ًً،ب  نمريريريإلذً ألابريري بًا ريريري ًأؽبريري ًمضريريري ًأوًملوعريري ًدبنز ريريريذًا ريريببًا  اريريريىًاً ريريإل  ع 
ُهريريَصًوًَ َغيريريَبًا اَّريِ ًأَْبغرييًاَبري ً أًَْمًاري﴿،ً(39)وص رير:ً﴿ا اَّريُ ًا َصاِطريُ ًا َقاَّري اًًُأََأْابري ٌبًم يريَ بشاريصَ ًَخيريريٌبًأَ ًِ

ًُكريمشًَشري ريُلواًَأْطإلري َاُهبًْا﴿(،164ً)ا عضري  :ً﴾ْيلَاب  اْ َءِمرييَرًوًَ مشري ًمُلوِ ًا اَّري ًًُِاْهإلري عريُاْبًَأْابَ بري ًًوًَ زبَّ
و ي مهًبض ًاايمً إل ًهلاًا تب ًم ًخري لًا يقري ملً ريببًاإلريمًً(.31)ا يصبذ:ً﴾ًاْبَ ًَمْبمََ..

ًا    ًب ؼب دكذ.
ا كريريريربً إلريريري اةً ريريري ًفريريري ذًؾبمريريري ةًًمضإلريريريصملًاريريريبوش57ًمْضريريريأوًبري56ًًَمْضريريريإلريًَهًُمًأوًإلريريريهًًُو قريريري ًكريريري  

لعًا  ريريريريريري ذ،ً إلهبريريريريري ملًواػب ريريريريريري ً اريريريريريريببًا  اريريريريريريىًأوًاً ًا يقريريريريريري ملًاؼبتريريريريريبكني،ًع ريريريريريري ًكبمريريريريريريزًؽبريريريريريري
وهريصًوضري"ً "59هإلريمًأ ريمًُ"اق ًع ملتًاريبوشًبضري ًأ قري بًغريزوةًأطري ًواة ين  ا،58ًً   يمق ل

ًكإلريرياًآؽبياريري ، يمًوا ريريري  ً،60كريري  ًهإلريريمًمريريري ًأ يريريبًأفريرين  ًاريريبوش"كءريري ًواملً نريريري ًأهريريمًا خإلريري اوًًأعريري 
ًكص ًهإلمًامزاًً وأعري ًةً   ذًؾبم ةًم ًف  تًاً إل  ع ًو ينًإؽب ًمق ريصملاً ًذاتري ،ً  اى

ك عري ًوري عً"مري ًتترياًإ يري ًا بواوري تً ًوفري  ًوزو ًأمبعً  ًكصعري ًامريزاًًملوري"ًؾبمري اًً إل ري ًا غيري ً
وو كريري ًهريلاًا رتميريريزًا ري و"ً ريري ًً،"61ا يءريىنًمكمريريصاة،ًا ملاكيري ًاريريبوشًاجضاري ً ريري ًوري اًمريري ًذهري 

إ ًا   طاًا  ًعمجا ً)ا ضب (ًطصلً"ولًا صث ًب ط ً ًا   طاًا ضببيذًاإلمًا    ًطًب
ا ن ري ًتري لًفريباطذً اريىًأعريري ًملًوضإلري ًا ريصث ًمضيقري اًأعري ًخ  قريري ًأوًخري  لًا ك دنري ت،ً عري ًتريري اةً

اجريري لتً.ً"62وميقمريبً نريري ًا ريريصث ،ًوتريري اةًأخريبىًومريريإل ًووتريرييء ،ًومريريبةًث  ثريذًو كاريري ًواريري ًاجمل  ريريذ
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ً.188ً،ًص12جً،ً( 1994هرًي2ً،1415ملااًاعبيم،ًطًً)باوت،ًم    تًجبجيًعو ا ًا ك ماذ،  
57

وهكلاً 335ً،ًص3ًجً،ًا مصسًايه،316،ًص1ًجًاب ًوم  ك ً" م  ًا ضبب،ًً:"بضمًا تيلًوامًل ًكي ًا اغذًأ ًوا    .ً
ًك ع ً  يذًبضمًتض"ًا ببًوا   ط ،ًف اًا بًاؼبصضلًًب ايًا ااج تًا م ميذًوض"ً"م  اًوف ط ًوابً ًا ااج تًا م ميذ.. وؼب 

بض ه ،ًوبملًبض ً)بضم(،ًايق ل:ًبضمًفصا،ًوبضمً إلن  ،ًوبضمًغء ا .ًأم إذاًواملتًا ا يذًمميقاذًملو ًذكبًا بًاؼبصضلًاؼبنمصبًإ ياً   ً
ً.25ً،ًص6ًجايض"ً ن دلًابًوإ  "ًجصاملً اي،ًاؼب  م،ً

.ًا  كاءريذ338ًصً مءصاتًاغب ماذً اءطب.ًمص ك مه،ًاغبضري ااتًا مري ميذًا ق يبريذ،واملً   ًبضمً ًا نقصشًا  ونيذًا ق يبذًدبضىنًابًا  58
ًكاءريذًبضريريمًتطاريلً اريىًكريمًا ااضرييًاؼبزاو ريذًا ريري ًةً ًأفرياا ًةًربءريمًفريي غذًوثنيريذً ريل اًواملً" نريري ًبضري ًاؼب مريبو ًوأفري  بًاؼبضري جبًأ 

تمقى.ًوا يضءا ًكاءذًبضمً ًا    ً ي لً اىًأاضًةًتمقى،ًأيًةًتمقىًب  صا ريطذ...ًواري ًابطري ًكيري ًا  قري ًوكيري ًاػبريباجًكاءريذً
وبتإلهًبضبوإلذًا ضتصاًا  ًت ريبضً اريىًا عيري جًا زاا ريي".ًخ  ري ًا ضمريياي،ًملاا ري تً ًتري اودًبضمًدبضىنًأاضًمزاوعًةًتمقى،ًوخ فذًايء ً

300ًا ضبب،ًصً
59

 .3/93ً اةًاب ًهت  ،  

60
اؼبنلاًهت  ًب ًؿبء ًا كا ،    .27صًً(، 1924هرًي1323مطإلضذًملااًا كي ًاؼب بوذً)ا ق هبة:ًربقيلًأضب ًعكيًب ش ،ًً،ا فن  ًأبًص

61
ً.28صًًا فن  ،.ًا كا ً،1/119ً (،1979هرًي1399ملااًا ثق اذًباوتً إلن  3ًًط)مكذ،ًًأخإل اًا عااي،  

62
 .107صًً(، 1937مطإلضذًعبنذًا ي  يرًوا رتصبذًوا نتبً)ا   طاًا ضببيذًاإلمًا    ،ًًؿبء ً إل ًاؼبضنيًخ  ،  
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ًكقريريريريصلًإ يريريريري سً قصمريريريري ًا ب ريريريريمً ينريريريري  تريريريريَلُاوَ ًَأْطَمريريريريريَ ًوًَ تريريريريْ ُ صَ ًبريْضريريريري ًًَأًً﴿ملًدبريريريري ًأطريريريري ثًا نريريريري س،
ًآبًَوًَ  اََّ ًاَبَُّكبًْا،63ًاػبَ  ِِقنيًَ ً.(125ً،126)ا   ا ت:ً﴾ ِدُكُبًا َوَِّ نَيًَابَّ
ً

 
 المالئكة عند عرب قبل اإلسالم

ًكري  ًم" ب ًا ضببً ًاعب هايذًاؼب دكذ،ًاكاءذًمااًوم دكذً مرييضء ً ًا امري  ًا ضريب ًفب 
ًكري  ًم اريريص ًا  ة ريريذً نريري ًا ضريريبب وكري  ًا قريريبآ ًواضريري  ًً ًأعريري ًىبريريربًً."64اإلريمًعريريزولًا قريريبآ ،ًوفبريري 

 ريري ًاريريصىًوـباصاريري تًوضريريريرت ًا مريري مضص ًبصجصملهريري ًوفريريري    ،ًدبريري ًوقريري ابًمريريري ًوقريريباعًا قريريبآ ً ناريريري ،ً
ً.بقطلًا نيبً  ً ق دابًا  ونيذًايا 
ا ضريببًبري  ًا ب ريمًا ريلو ًوإلضريثابًاًؼبد طإلريذًا نريري سً نري ًًاًًوريصاملًا قريبآ ًأ ًهنري  ًا يقري مل

كري  ًًً"ماريا"واري ًوكريص ًتضءرييبًاؼبضريىنًا اغريصيًة ريبًً،  مذً ًأمصاًا  و ًإمب ًهريبًمري ًاؼب دكريذ
..ً﴿كءريري ًاريري لًتضريري  :ًًًتضريري"ًا ب ريصل،ًاؼباريرياًطيريري ًإ ًكاءريذمري ًضريريء ً صامريريمًهريلاًاة يقريري مل،ً

 ِدَكريِذًُاُ ريً ...
َ
،ًواريري ًً(1)اؼبب ري ت:ً﴾اْ ُءْبَ ري ِتًُ ْباري وًًَ﴿ل:ً(،ًواري 1)اري طب:ً﴾ًَج  ريِمًاؼب
أكثريريريبًاؼب مريريريريبو ً اريريريىًأ ًاة ريريريريبًمتريريرييلًمريريري ًا  صكريريريريذًدبضريريريىنًا ب ريريريري  ذًوأ ًا كاءريريريذًتضريريريري"ً"ذهريريري ً
ً."65ا ب م

ومري ًاريصةًومصاهريري ًً،مريري ًطإليضريذًغرياًطإليضريذًا إلتريريبًب ريصلا ًاقري ًكري  ًا ضريببًو رتضريريص ًأ ًوكريص ً
ً ايريريري ًأ ريريريإل بًواريريريصاابًمريري ًا نريريري ًفريريرياىًا ريريريإلإلً ًمريري ًًذ ريريرياًاريريصوًاريريريصىًا إلتريريريبًومريريصاهإلاب،ًوكريريري  
َمريري ًَمنريريَلًا نَّريري َسًَأ ًوريْ ِمنريريصاًِإْذًَجريري َلُهُبًاؽبرُيريَ ىًوًَ،ًوقريريصلًاًتضريري  :ًو ريريابًمصاريريرًاؼبكريريلبًاؼببتريري ب

َأ ًاريري  ُصاًأَبريًَ اريري  ُصاًَمريري ًؽِبرَيريَلاًا بَُّ ريريصِلًوَْ ُكريريُمًوًَ﴿(،94ًً-90)ا  ريريبال:ًضريريَ ًا اَّريريُ ًَبَتريريباًًاَُّ ريريصًة﴾ِإةًَّ
..ًأَْوًَجري لًَ﴿ً(،7)ا  با  :ً﴾ْ َصاِوً َْصةًأُعزَِلًإِ َْيِ ًَمَاٌاًاريَيُكصَ ًَمَضُ ًَعِلوبايبَِْتيًِ ًا ًَوًَ  طََّض  ًَا

 ِدَكريُذًُمْقرَتِعرينيًَ﴿(،12ً)هصمل:ً﴾ًَمَضُ ًَمَاٌا...
َ
َمَضُ ًاؼب ْصًَمري ً ري﴿(،53ً)ا زخريب :ً﴾..ًأَْوًَج لًَ

 اريىًا يقريري ملًاريبوشًمريري ًًو ًاملًا قريريبآ ً(.7)اغبجريب:ً﴾ِمريَ ًا  َّريري مِلِانيًنريري ًَتَْ تِينري ًبِ ْ َء ِدَكريِذًِإ ًكًُ
                                                 

ِإْذًزَبُْاُلًِمَ ًوًَض"ًا  نلًوا يق وبًو ينًا هب ملًم ًا ض  ً قص  ًتض  ً"وهب اًا ينصو ًهن ًأ ًذكبًاآلوذً   ًاػبالً ً"َأْطَمَ ًاػبَ  ِِقنَي"ًت  63
ًَكَاْيَئِذًا طَّْاًِبِِإْذِك"ً)اؼب د ة: ً(.110ا طشنِي

64
ً.465،ًص1ًجًًملاوعة،ًًا ي ماًاغب و ،   

65
 .464ً،ًص1ًجا م بل:ً   
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ًَماريٌا...اُصُلًَ ُكْبًإًَِأً ةًَوًَ..﴿ًوتاًإ ًاة يق مل،ًوقصلًاًتض  : َمري ًوًَ﴿ً(،50)ا عضري  :ً﴾ًكش
ع ريريصِطيًإِ ريريريْيِاْبًاَ ْ ريريري َ ُصاًَأْهريريَمًا ريريريلشْكِبًِإ ًً اَِجريريري ةًً تريْضَاُءريريصَ ،ًَأْاَ ريريْانَ ًاريإلرياريريريَاًِإةًَّ َمريريري ًَجَضْانريريري ُهْبًوًَُكنريريريُيْبًةًَ

وريْ ُكاُصَ ً ةًَّ ًَكري عُصاًَخ  ريِ و وًَ  طَّضريري  ًَاَجَمري اً  مشريري ًوًًَ﴿،ً(7ً،8)ا عإليريري ل:ًً﴾َمريري   ََقريْ ًَأْاَ ريريْانَ ًُاُ ري ًً
مض فريبيًًوهريلاًاة يقري ملًملًوقي ريبً اريىً(.38)ا ب ري :ً﴾ً.. ُذاشوَّريذًًوًَ َجَضْانري ًؽَبرُيْبًَأْعَواجري ًًوًَ اريإْلارياًَ

ا ب ريريصلً ايريري ًا  ريري ةًوا مريري  ،ًبريريمًواملتًآوريري تًتتريرياًإ ًوجريريصملًهريريلاًاة يقريري ملً نريري ًاريريص ًعريريصحً
ً،ًوأ ًهلاًاة يق ملًميصااثً ء ً إلقابًأوضً .66و  ملًوشبصمل

ًويإلنيًم ًتااًاآلو تًتكريبااًطك وريذًطاري ًا ريينزالًاؼب دكريذ،ً ًفري ملًا ري  صة،ًتإلايغري ًً
ص ،ًوةًوريريريري كاص ًا طضريريري  ًوةًيبتريريريص ً ًا  ريريريريصاو،ًوةً،ًوكريريريص ًا ب ريريريريمًخ  ريريري و ًةًيبصتريريريأوًت ويريريري اًً

ويزوجص ًو يم ً  وابًذاوذ،ًطي ًو لًهلاً اىًاعبزلًا كإلاًا ليًك  ًوتريغا ًاؼب دكريذً ً
أذهريريريري  ًا ضريريريريريببًاإلريريريريريمًا  ريريريريري  ،ًوا يقريريريريري ملهبًبصجريريريريصملهب،ًوفريريريريريايابًواخي  فريريريريريابًبريريريريري ،ًوكريريريريريصهنبً

و و ًا ن ًفاىًاً اي ًو ابًًمن ليًأوامبعًوأف  بًاغبيصةً  و .ًطي ًإ ًا ينزالًماا
ووكريريص ًمضريريري ًعريريلوباًو كريريري ًا يقريريري ملًاؼبتريريبكنيًبصجريريريصملًفريرياذًبريريرينيًاؼب دكريريريذًوبريرينيًاًتضريريري  ًوطيريريريص بً

ً  و ًواي مابًخب مي ً إل  ع ًوتض  .
هريريلاًاة يقريريري ملًوإلريريري وًأعريريري ًاريريري ًتص ريريري ًمريري ًت مريريريااتًملونيريريريذً آلبريريري لًوا كانريريريذًواػببااريريري تًا ريريري ً

ات،ًوا ريري ًملااتًطريصلًعريزولًاؼب دكريذً اريىًإبريباهيبًوا عإليريري لًثقاري ًا ريله ًا ري و"ً ًتارياًا  ريرًت
َاَكريريرينْيًِوًًَ..﴿ اريرييابًا مريريري  ،ًوطريريريصلًعريريزولًاؼباكريريرينيًهريريري اوتًومريري اوتً ًب بريريريمً

َ
َمريريري ًأُعريريزَِلًَ اريريريىًاؼب

اريْاَ ًَط َشً ِاَِّ ًَمري ًوًًَ﴿(،ًوم ًايمً ًصب لًاؼب دكذ102ً)ا إلقبة:ًً﴾ًَم ُاوت..وًَ بإلَ ِبَمًَه ُاوتًَ
َمَاٌاًَكِبمًٌَتباًًِإْ ًَهَلاًإًَِهَلاًبًَ ً(.31)وص ر:ً﴾ةًَّ

اريريريريريري لًاًتضريريريريريري  :ًاؼب دكريريريريريريذًبنريريريريريري ت،ًوأ ًؽبريريريريريري ًفريريريريريرياذًأبصوريريريريريريذًبريريريريريري ،ًًو قريريريريري ًع ريريريريريريبًا ضريريريريريريببًأ 
 ةًََأًً﴿(،100ً)ا عضري  :ً﴿تريضري َ ًَ ءَّري ًَوِ ريُ ص وًَ برينري ٍتًبِغريْاًِِ اريٍبًُ ريإْلَ  َع ًُوًَ َخبَاُصاً ريُ ًبَنرينيًَوًَ..﴿
َجَضاريريصاًوًَ﴿(،151ً،152ً)ا  ري ا ت:ً﴾َكري ِذبُص ًَ ًَإِعريَُّاريْبًوًَ  ريَ ًا اَّريري ًُوًَإِْاِكِاريْبً َيريُقص ريصَ ،ًعريَُّاريبًمشريْ ًإًِ

َ ِدَكَذًا َِّلوَ ًُهْبًِ إلَ مُلًا بَّضْبًَ
ريَلًوًَ اََ ْفَ  ُكْبًاَب ُكريبًبري ْ إلَِننيًََأًً﴿،ً(19)ا زخب :ً﴾ًِ ًإِعَ ثً ...اؼب ازبَّ

 ِدَكريريِذًإِعَ ثريريً ...
َ
ْ ًَخاَْقنريري ًأًَؽَبرُيريُبًا إلرينريريصَ ،ًوًَ ْبًأَِ بَبشريريَاًا إلرينريري تًُ ْ ريرييريْ يِاًِاًَ﴿(،40ً)ا  ريريبال:ً﴾ًِمريَ ًاؼب

 ِدَكَذًإِعَ ث ًً
َ
ً(.149،150)ا   ا :ً﴾ُهْبًَش ِهُ و وًَ اؼب

                                                 
66

ً(.14(،ً)ا ا :31ً(،ً)هصمل:24ً)اؼب منص :ً   
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وكريريريري  ًمريريريري ًعييجريريريريذًا ي ووريريريريمًاػبريريريري طيلً ملوااًاؼب دكريريريريذًكب ريريريريمً اإلتريريريريبوذ،ًوا  اريريريريبًا    ريريريريري ً
،ًبصوياريري ً ًأفريإلغصاً اياري ًا  صهيريريذًاضإلري وه ًمريري ًملو ًا ريإل  ع ًأ ًا يقريري ًا ضريببًبًبً نمريإليا ً

 ِدَكريذًَوري ةًَوًَ﴿وقريصلًاًتضري  :ً
َ
أَوريْ ُمبُُكبًبري ْ ُكْ ِبًبريْضريَ ًِإْذًأَعريريُيبًوًَ ْ ُمبَُكْبًَأ ًترييَِّدريُلواًاؼب ا نَّإلِيشرينَيًَأْابَ بري ًً

وريُقريريريصُلً ِْاَء ِدَكريريريريِذًصبًًَِوريريريريريْصَ ًوَبُْتريريريُبُهبًْوًَ﴿ووقريريريريصلً ريريريإل  ع :ًً(،80)آلً ءريريريبا :ًً﴾م ْمريريريِاُءص ًَ يضريريريري ًُ ًَّ
ًَك عُصاًوريْضإُلُ و  ً(.40) إل :ً﴾َأَهُ ةِلًإِوَّ ُكْب

ؽببًامصعاًًطريىتًازبلًا ضببًمك  ،ًدكذًةًويابو ً اإلتبً ًكمًعم  ًوكمًودب ًأ ًاؼب 
إ ًعريريص ني:ًامريريريزًأاضريريي،ًوامريريريزًً،ًواعقمريريريبًهريريلاًا بمريريريزبو إلريري مل ًيبكريري ًتضيريريرييءابًوا يقريريببًإ ريريريياب

ًي.ظب ًو
ا بمزًاغب ضبًا ليًةًوغي ،ًويبك ًأ ًويض ملًا بمزً اءبمريصعًًوضكنإ ًا بمزًا ضيً

.ًإ 67ًأوًوثنريري ًًًأوًفريرينء ًًًا صاطري ،ًوتيضريري ملًأشريريك   ًوطإليضيري ،ًويبكريري ًأ ًومريرييإل ل،ًوومريءىًسبثريري ةًً
واري ًشريبحًما ريريي ًً،"68ةًتري لً اريىًإ ريري ًإمبري ًتري لً اريىًامريريز"ملة ريذًهريلعًا ظبري لًتتريرياًإ ًأهنري ً

يبكري ً اءقري سًأ ًوياريبًع مري ً ً"ا بمزًا  و"ً ًا ملو  ًا ري ًتمريّءىًوثنيريذًبقص ري :ًًإ ي ملًملوا
 هنءري ًذبايريري  ،ًو هنءريري ًوياريبا ًشريرييئ ًمريري ًًطجري اةًأوًأشريريج ا،...إهنء ً يمريري ًمصضريلً إلريري ملةًاضريري ًً

وإمب ًا ك د ًاؼبطال ،ًوهلاًم ًأك عًاب ًكثاً ًت ماعًطي ً"69 ينًهصًةًطجبًوةًشجًب

                                                 
 ك دن تًا طإليضيذًواغبيصاعيذًً ًا خإلري اًا رييًا غ  ري ًإ ً إلري تً كصهنري ًًؽبري ً  اريذًب آلؽبريذً اريىً ريإليمًا يريرب ،ًوةًوري لًأم ًم ًواملً  ًا  67

ًكءري ًأعري ًةًوري لًأ ًا مريبًميضاريلًبنيري  ًطريصطءي.ًوقريصلًأطري ًا إلري طثني:ً"ك عري ًا ضريببً إط ا ً اىًأ ًا نصعًب  بعًهريصًا ريليًكري  ًمضإلريصملا،
ًكء ًوق ًك  ًأهمًتق سًاغبيصا ًوتضإل ع أهمًا طصمتً، ك ًغبضابً ًتق ونًاغبيصا ًو إل ملت ًىبيارً ء ًوق  ًأهمًا طصمت،ًإذ    ًووضإل ًع

مريري ًًا طريصمتًوبمريص ًبضإلري ملةًاغبيريصا ًإ ًإجري لًاآلبريري لًوإكريباماب،ًاكري عصاًمري وننيً اطريصمتًحبيري  بًوفبريري  ب،ً كري ًا ضريببًملًتضيقري ًأ ًطي  ري ًهإلريذ
ًكري  ًا ضريب ًوقري سًاغبيريصا ًووضإلري عً ي  ريمًهإل تًإ  ًطيصاك،ًوةًاأواًفاذًًا طبًبينابًوبنيًاغبيصا ًا طصسبيًكء ًهيً قي ةًاؼبيصطتني،ًبم

ً  ًا ربكذ،ًوشكباًة ريي  ملت ًمنري ً اريىًؾبريبىً ري ملةًا ب ري ةًصبيضري ،ًأمري ًا فرين  ًوغريصثًووضريصوًوعمريبًووضإلريصبًووببريصع،ًاقري ًبينري ًأهنري ًملًتضإلري ً 
ي ةًا ضببًاةجيء  يذ،ًإ ًهيًإةًأظب لًظبصه "ً)ؿبءري ً إلري ًاؼبضيري ًخري  ًا  ري طاًا ضببيريذًاإلريمًا  ري  ًب ملوذًاغبج عًبمًم ًوج ًأثبًؽب ً ًط

(،ًووقصلًملومص:ً" ينًهن  ًمل يمًا طلً اىًا طصسبيذًا إل اديذً نري ًا مري ميني،ًوذ رياًةًونإلغرييًأ ًوكريص ًمصضريلًملهتريذً  ًا صثري دل83ًص
نيءيًإ ً ا ًبضي ًكمًا إلض ً  ًا طصسبيذًا إل اديذ،ًوا  ي ذًعص  ك ًةًوضيقري ً ًهريلعًا ظبري لًا  ً ًمين و ن ،ًماء ًباغ ً ًا ق  ،ًاايًت

ا    ًاؼبكصعذًم ًأظب لًطيصاع تًأوًعإل ت تًأوًمض مل [ًأيًمل يمًو و ًا طصسبيذًا إل اديذً ن ًا م مينيً"ً)اوني ًملومص ا ضببً ًًً،]أيًأظب ًل
عوري ا :ً"أمريري ًتمريءيذًا ضريببًأوةملهري ًبكاريري ًواريبملًومبريبًوأ ريري ..ًاريله ً اء ؤعري ًإ ًأ ًا ضريريببًً(،ًوقريريصلًجبجريي91ًصً، ريصاو ًاإلريمًا  ري  

اأىًك ع ًإذاًو  ً ط هبًب  ًذكبًظب عًفب ًوباعًأوًومءض ًفب ًوي  ّلًب ،ًاإ ًاأىًطجباًت ولًاي ً=ًا ت ةًوا  ري بذًوا إلقري لًوا  ريرب،ًوأ ً
ً.62(ًص3وا    ظًا ضببيذ،ً)ا ق هبة:ًاؽب ل:ًطا  ام ذًا اغصوذًً،ذدإل ًت ولًاي ًطصلًا ضءبًوا صا طذ..."ًجبجيًعو ا 

68
 .16صًً ،1999.ًمكيإلذًم بصيلًا ق هبًة2طا صثنيذًوا ملو  ،ًًم ط يً إل ع،ً  

 .17صً(، 1988ً،1طملااًملمتل.ًً)ملمتل،تبصبذً إل ًاؽب مليً إل س،ًاؼبق سًواؼب عن،ً،ًاؼبق سًواؼب عنًما ي ًإ ي ملي،  69
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اضإلريري واًً، ءريري واًإ ًأفرين  ًازبريريلوه ً اريريىًفريريصاةًاؼب دكريذًاؼبقريريببنيً ًع ءاريريب"ًأ ًا ضريريبب:ًذكريب
تااًا  صاًتنزو ً ل اًمنز ريذً إلري مل بًاؼب دكريذً يتري ضصاًؽبريبً نري ًاًتضري  ً ًع ريبهبًواعااريبً

ً."70وم ًونصهببًم ًأمصاًا  عي 
ً"ا ضريريريريّزى"وً"ا ريريريريّ تريً" قريريري ًاشريريريرييابتً نريريريري ً ريريريريببًاإلريريريريمًا  ريريريري  ًثريريريري ثًإؽبريريريري تًظبيريريريري ًبريريريري

تااًا ظب لًأهن ًامصعً اء دكذ،ً،ًوم ًا صاضرًم ً ي وً صاةًا نجبً ًف ملًذكبً"من ة"و
اؼبتريريبكني،ً ريري ًهريلعًا  ريرياذًبرينيًهريريلعًاؼبضإلريصملاتًا ث ثريريذًوبرينيًاؼب دكريريذً نري ًًا مريي وًكتريريراقري ًً
اريريريري ًا ريريريريينكبتًا مريريريريريصاةًعمريريريريإلذًا فريريريريرين  ًإ ًاً ريريريريإل  ع ًوتضريريريريري  ًبريريريري  إلنصةًواريريريريري ًأشريريريري اتًاآلوريريريريري تًًو

ًكءريريري  مريريريبًإ ًا يقريريري ملهبًأ ًهريريلعًا إلنريريريصةًتضريريريصملًإ ًاؼب دكريريريذ،ًو ريري ًكريريريص ًهريريريلعًاؼبضإلريريريصملاتًًا مريري بقذ
مري ًهريلعًا ضإلري ملةًوهريصًاة يتري  ع،ً ًاعيقريمًًصه ًم ًتاق لًأع مابًوآبري داب،ً ًاؽبري  أظب لًظبً 

،ًوقريريريصلًوأ ًشريري   يا ًةًتغريري"ًشريرييئ ًًًا ريريينك اًمريري ًتمريريءيذًاؼب دكريريذًتمريريءيذًا عثريريى،ا مريريي وًإ ً
اريَاًِإذاًًتًِ ريُ ًا ُعثريى،ًوًَ َ ُكريُبًا ريلََّكبًُأًََمنري َةًا ثَّ  ِثريَذًاُ ْخريَبى،ًوًَاْ ضريزَّى،ًوًَ بَأَوريُيُبًا ري َّتًَاريريَأًً﴿ًاًتض  :

ظبَّإًِِاْمَءٌذًِضيَزى،ً َأظْبَ لًٌ ًآبري ؤُُكبًمَّري ًأَعريَزَلًا اَّريُ ًهِبرَي ًِمري ًُ ريْاطَ ٍ ًِإ ًورييَّإلِضريص ًَوًَ ْيُيُءصَه ًأَعُيبًْْ ًِهَيًِإةًَّ
ا يَّ ًَّ ريُبًاؽبرُيَ ى،ًوًَ َم ًتريْاَصىًا َعُ نًُوًَ ِإةًَّ ،ًأًَ ََقريْ ًَجري َلُهبًمشري ًاَّهبش  ِ ًاآلِخريبَةًُاِاَّرياًَْ ًِ إِلعَمري ِ ًَمري ًسَبرَيىنَّ

ِمريريْ ًبريْضريريِ ًَأ ًوريريْ َذَ ًا اَّريري ًَُوًًا ُوَ ،وًَ ِإةًَّ تريغريريِ"ًَشريريَ  َ يريُاْبًَشريريْيئ ًً ِ َءريري ًًَكريبًمشريري ًمَّاريريٍاًِ ًا مَّريريَءَصاِتًةًَ
وريْ ِمنريصَ ًبري آلِخبَِةً َيًُإًِوريْبَضريريى،ًوًَ َوَتريري لًُ  ِدَكريَذًَتْمريِءَيَذًا ُعثريى،ً ًَّا َّريِلوَ ًةًَ

َ
َمريري ًؽَبرُيبًبريِ ًِمريريْ ًوًََمريريء صَ ًاؼب

ا يَّ ًَّ ًَشْيئ ًًوًَ ِ ْاٍبًِإ ًورييَّإلُِضصَ ًِإةًَّ وريْغِ"ًِمَ ًاغَبلش رًوفب ًوصضري(.28ًً-19)ا نجب:ً﴾ِإ ًَّا يَّ ًَّةًَ
ا بواوريريريريذًا ي اىبيريريريذًاؼبصضريريريص ذ،ًطيريريريري ًُع ريريريبًأ ًا ب ريريريصلً ايريريريري ًًا  ريريرياذًبريريرينيًاؼب دكريريريريذًوتاريريرياًا وثريريري  

،ًا  ري ةًوا مريري  ًمريري حًا ريري تًوا ضريريزوًومنريري ةًووفريري ا ًبريري  غباعيلًا ُضاريريى،ًوأ ًشريري   يا ً رُتذبريريى
،ًوهريريلاًوفريرًأاريريببً"71ا ريبً طريري دبًمري ديًأ ريريصملًأوًأبي ..طري دبًطصوريريمًا قريصادب"وا غبعريصوًهريريصً

ً ري ةتًا مريء ووذ، ًا ذه  ،ًؼب ًج لً ًوفريرًاؼب دكريذًب هنري ًذاتًأجن ريذً ًا ًبً اء دكذ
تنري ا ً ًا مريريي وًا قريريبآكً امريصاةًا ريري ًتريري  صًإ ً اريريىًمريري ًاياري ًمريري ًًهريلعًا بواوريريذًاؼبصضريص ذًو 

اريريىً ريريريإليمًأ ًاوا ريري ًا ريري واًهريريلاًا ريريببهًبريرينيًاؼب دكريريذًوا فريرين  ،ًاكريري  ًاؼبريري حً ا يصطيريري ،ًوإلريري وً
ًم حًاؼب دكذ.
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أم ًا نصعًا ث كًم ًا بمزًوهصًا بمزًا مريء ويًا ريليًازبريلعًا ضريببًامريزاًً اء دكريذ،ًاقري ً
وا ريري ًً"ا ري تًوا ضريزىًومنري ة" اريىًأ ًآؽبري تًا ضريببًا ريريث ث72ًًظاريبًكثرياًمري ًا نقريصسًا ي اىبيريريذ

هريبة،ًأوًكصكريري ًا  ريإل حً نري ًا ضريبب،ًأوً تريي اًأوً ثريريرتًتترياًإ ًكصكري ًا زً ًتصفريرًبإلنري تًا
ًأهن ًأعثىًأوًبن ًا   .تًطم ًأظب دا ً ن ًا م ميني،ًوتتاًأغاإلا ًأوً ترتًو
أ ًا  تًوا ضزىًومن ةًوا  ًهيًأفن  ًاُمزتًإ ًاؼب دكذًا  ًا يربهري ًا ضريببًًووإل وً

إ ًا مريريء لًبنري تًاً ريريإل  ع ًوتضري  ًملًويصاريريرًأمبهريري ً اريىًذ ريرياًاقريه،ًبريريمًفريريض ًهبري ًا ضريريببً
طمريريري ًمريريري ًجريري لً ً ريريريي وً ريريريصاةًا ريرينجب،ًابدبريريري ًوكريريريص ًهريريريلاًببمريريزًأطريريري ًا كصاكريريري ًأوًا نجريريص ،ًًو
واريري ًذكبهري ًاً ً ريريصاةًا رينجبًا ريري ًذكريبًاياريري ًآؽبري تًا ضريريببًا رينجبً نريري ًاريبوشًهريريصًا تريضبى،ً

ًا تشريْضَبىوًَ﴿ًا ريث ثً ًاص ري : ًوتارياًإشري اةً اريريىًفرياذًايءري ًبيناريري .ً(49)ا ريرينجب:ً﴾أَعَّريريُ ًُهريَصًَاب 
كريبً ًكيري ًا خإلري اونيً)ذًُ"،ًو73وضإلري ً ًاعب هايريذوا تضبىًكء ًجري لً ًا ي   رياًكصكري ًكري  ً

و قريريريريريري ًواملً ًا بواوريريريريريريري تًا ي اىبيريريريريريريذًأ ًا ريريريريريري تًوا ضريريريريريريزىًومنريريريريريريري ةًً."74أ (ًاريريريريريريبوشً إلريريريريريري واًا تريريريريريريضبى
أ ًا ضببًكري عصاًونمريإلص ًإ ياري ًا مريض ملةًوا خ ري بًوإهبري ملًعريصعًاؼبص ريصملًًاؼبيءث تًبنجبًا تضبى

ذكريريبًأطريري ًا إلري طثنيً ًأ ريري طاًا ضريريببًًاقري  اريريىًأ ريري سًمطاريلًا ريرينجب،ًًواؼبريريصتًواغبيري ةًوا ريبعو
ك عري ً اضريريزىً  اريذًب  نمريري لًوا ريزواج،ًوهريريلاًمري ًعريباعًمريري ً ري ملاتًا ضريريببًاعب هايريذ،ًاريري لً"ًذ ريا

ًك عري ًتقريصل:ً]وري ًعكري حً ًك ع ًاؼببأةًم ًا ضببًإذاً مبً ايا ًخ طري ًا نكري حً... ا  ص ي:
اؼبريصتً نري ًا ضريببًًًًاري ًمثاري ًمنري ة"،ًو"أبغيًعك حًاإلمًا  إل ح[..أيًاإلريمًطاريصعًقبريبًا  ريإل ح

ًك عري ًسبثريمًاؼبريريصتًوا قري اًأوضري ً نريري ًا إلري بايني،ًواري ًاري  صاً ًخطريري هببًإ ًمنري تصا:ً]وري ًمنريري ةً كءري 
،ًابدب ًج لتًاآلو تً ً صاةًا نجبًاإلمًذكبًقببًا تضبىًاملاًً اىً"75و ًإؽبذًا ق اًواؼبصت[

أَعَّريريُ ًَخاريريَلًوًًََأْطيري ،وًَ أَعَّريريُ ًُهريَصًأََمريري تًَوًَْبَكريى،ًأًَوًَ أَعَّريُ ًُهريريَصًَأْضريَ اًَوًَ﴿ًهريلعًاؼبضيقريري ً ًاص ري ًتضريري  :
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سبُْىَنً،مًِا ُعَثى،ًوًَ ا زَّْوَجنْيًِا لََّكبًَ ًاُ ْخَبى،وًَ ًع ْطَ ٍذًِإَذًا ا نَّْت ََة ًَ اَْي ًِ أَعَُّ ًوًَأَاريىَن،ًوًَ أَعَُّ ًُهَصًَأْغىَنًوًًََأ َّ
ً(.49ً-43)ا نجب:ً﴾ا تشْضَبىًُهَصًَابً 

ا إلنريري ًاؼبق  ريريذًبريرينجبًا ز هريبةًوثريرياًا يمريري ؤلًطريريصلًتمريريءيذًا مريريي ةًًإ ًابريهًبنريري ًا  ريري ًأو
ًا طءذًًا هلاًاة بًا لي"ا طءذًا زهبال"ضيًاً نا ًبري  ينً  ًأفمً ًا منذًً ًطقيقي ًً،

ًأع ًأثبًؾبص يًم ًخ لًشيضذًا  بس. ًوا بوو تًا ي اىبيذ،ًووإل و
،ًواري ًذكريبًذ رياًا  صهيريذً قيري ةًاؼب دكريذً نري ًا ضريببًك عري ًتضريربً ري ًوهكريلاًويإلرينيًأ 

ًأ ً اضري ملًاريريصةًإؽبيريذ،ًوهرييًمري ببةًعبءيريلًمري ً ًا ضريري مل،"ا تاب ريي كًطريصلًات ري وًا ملوري  ًواؼباريمً
 ًإ"ً: ًاص ري ً إل ًا بضب ًب ويً،ًًوهلاًم ًا ينيج ًأوض ًً"76 ن ًا ضببًاؼب دكذً...ً)وهي(

ًوفريريرًضقيري ةًهرييًا ري هريلعًا .ً"77  ري  ًك عري ًخ فريذًب كريبةًاؼب دكريذ قيري ةًا  صهيريذًاإلريمًا
أ يريبًًبرينيًاة ريرتا ًبري ًكإ ري ًص هبءضريًصاطيري ًكري عً"اؼبتريبكني"ا قبآ ًهب ً ببًاإلمًا    ًبري

ًكإلن تًً إل  ع ًوا ا ًوش ض ل، ك  وثري  ًًًم ملوريذًتري اةًؽبري ًامصعاًًًملًجضمًوبنيً إل ملةًاؼب دكذ
يًًشريريريريكا ًاػبريريريري اجظاريريريريبًهريريريريلاًا تريريريب ً ًأ،ًفبريريري ًكريريريرينجبًأوًكصكريريريري ًًوظب ووريريريريذًتريريريري اةًأخريريريبىًوا فريريرين  

ًبضضا ً ًبض .ًكضق د ًمينص ذًـبياطذًومي اخاذ
ً

 عند عرب قبل اإلسالم األنبياء
،ًطي ًإ ًم ًطي ًا طإليضذًبنيًا ب مًوا عإلي لًابوً ًا يق ملًا ضببًيبك ًا قصلًب  ًهن  

،ًبًوا مبًا مري بقذً ًا ن ريصصًا قبآعيريذًا مري بقذ دكذًكء ًج لًطك وذً  ًا ضًبا ب مًهبًم
ً﴿ًكءريري ًاريري لًاًتضريري  :ًً،وباًًمضريري عريريلًهبريرييلًيءثريريياابًوا نإلريري ً ريناب،ًأوبتريريبًوقصمريريص ًبعإليري لًهريريبًوا 
ً﴾ْ َصاِوً َْصةًأُعزَِلًإِ َْيِ ًَمَاٌاًاريَيُكصَ ًَمضريُ ًعريِلوبايبَِْتيًِ ًا ًَوًَ اَ  ُصاًَم ًؽِبََلاًا بَُّ صِلًوَْ ُكُمًا طََّض  ًَوًَ

ً(.7)ا  با  :
ًكاءذًع ً ببيذً  ي ًً ذً ًا اغذ.ً  ًم ملةًا نإل ًوا نإل ةًأفياً ببيذً  ي ًًاايًومضىن،ًًإ 

ًكاءذًواط ةً ًا اغ تًا خبى،ًوهصًةًةًذبًا ليًت ملو ًا نإل ةًضىنو ببيذًمضىن؛ً  ًم ءض 
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ًك  ضبااذًوا ضي اذًوا كا عذًخ اً ً اغ تًا خبى،ًووق لًأ ًا ضربونيً وايإلنًملًمض كًآخبى
ًا كاءذ ًهلع ًك عصاًومءص ًًا ًا يض اوا ًبض ًات  ؽببًهبب،ً هنب م ًا ضببً ًمش لًاعبزوبة

ًإةًمضىنًا علاا ًا مب ًمإل أ  ً ًا نإلصة ًكاءذ ًم  ًو اءصا ًومل ًب آلب ل، ًا ق م ل ًا عإلي ل وقصلً،
ً وم ً اء لًا ملو  ًا غببينيًا لو ًذهإلصاًإ ًاايإل سًا ضربونيًكاءذًا نإلصةًم ًا ضببً"ا ضق مل:

ًوا ًهص تب، ًبض ًا  ي ذ ًا ضربوذ ًملخا ً ًا اغذ   ي ذًمشي تًا الا ًوبج   ًأ ًا كاءذ
ً،ًوهلاًو لً اىًمضباذًا ضببًب  عإلي لًوا نإلصة."78واصملًا قص ً اىًاامطني

ًك   ًك  ًميصاتباًًًوهصًا بصةًخ ف ًًً بباهيبً اي ًا م  ًمق م ًًً ق  ً ن ًا ضببًو مهًفب 
صةًبإبباهيبً اي ًا م  ًم ًطبولًإظب  يم،ًوإ ًا ض ع عينيً ك  ًاغبج عًؽببًفاذًبنًم ًأ 

ْمِاِءنَيًِم ًاريإْلُم...يمشاََّذًأَبِيُكْبًإِبريبَاهًِ...ًً﴿ذ اًتتاًاآلوذً ًاص  ًتض  ً
ُ
ً﴾ًَبًُهَصًظبَّ ُكُبًاؼب

منا ًآوذًمكيذً ً صاةًإبباهيبًهيبإ ًفاذًإبباًوتتاًبض ًاآلو ت،79ًً(78)اغب : ً:دبكذً،
ًوًَ﴿ ًاَ َل ًاًَِإْذ ًآِمنً ..إِبريبَاِهيُب ًا إلريَاَ  ًَهَلا ًاْجَضْم ًً﴾ًبش ًًوً(،35)إبباهيب: ًاؼب عيذًتتا اآلوذ
ًُمَ ا ىوًَ﴿ ًإِبريبَاِهيَب ًِم ًمََّق ِ  ُلوا إ ًوجصملًمق  ً ان ًإبباهيبً ن ً(125ً)ا إلقبة:ً﴾ً... ازبَِّ

ًيبً اي ًا م  .،ًوهكلاًوي اولً ببًاإلمًا    ًعمإلذًا كضإلذًوتق  ي ًاغب ً بباها كضإلذ
ًكي ً ًا م  و  ً  ًإبباهيبًوإظب  يمً اياء  ًومماإلذ ًكثاة مبووذًًا ي ماًاواو ت

ً ًوت بضيابًو اء ل ًو اب ً اي  ًا ًاًفاى ًبض ًأف  بًا صل ا خإل اً ًا   اً  
وايا ً اىًكمًط لًملة ذً اىًأ ًًً  بًا يكصو ، ًوااملغاًمنا ًم ًهصًًا   ميًا ول،

ًًفاىًاً اي ًو ابًاإلمًا إلضثذ.بنط وًوا لً ًبيئذًا ن ًك  ًمي اوةًًً ذكبنب
 ًم ًواملًم ًا  ًوأخإل اًمي اذًب  مبًا م بقذًوأط اثا ً ًا قبآ ًملًوو ط ًأ

ويضرًهلاً ًا ش ااتًاؼبقيضإلذً  ًا عإلي لًوأاصامابً ًً،  ًا م مضنيًإصب ةًًًوك ًغبوإل ًً
ً ًاآلو ت: ًاؼبكيذ ًا مصا ًهًَإًِ﴿أوادم ًا ُوَ ،لًَ َّ ًا   ُ ِر ً َِ ي ًإِبريبَاِهيبًَفًًُا ً﴾ُمصَ ىوًَ ُ ِر

﴿(19ً،18)ا  اى: ِ ًُفُ ِرًُمصَ ى،ًأًًَ، ًدبًَ  ورينإلَّْ  .ً(37)ا نجب:ً﴾ّفًَّوًَ إِبريبَاِهيَبًا َِّليوًَْ ًملًَْ
ً ًب  ب م ًه ةل ًؼبضباذ ًأخبى ًإش اة ًا مصاة ًع ن ًمش ًَهًَ﴿و  ًَعِلوٌب ًا ًًَُلا ً﴾وَ ًا ن ُلِا
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هيًأو ًا ش ااتًإ ًكي ًاًا و ً...ًوأ اصهب ًيبك ًأ ًو لً اىًأ ً"وً.(56)ا نجب:
ًكيإل ًً ًهن   ًأ  ًهبااص  ًة ً ايا ًًا م مضني ًومص ى ًإبباهيب ًومناب ًأعإلي د  ً اى ًعز   إؽبيذ

ًك  ً،"80ا م    نإلينيًم ًفصاةًؽبلو ًاًووإل وًأ ًذكبًأظب داء ً ولًمبةًمي مًخ فذًدب 
ً ًأذه  ًا م مضنيًأكثبًم ًغانب .ًماءذ

ًا قبآ   ً ًوامل ًا  ًا ضببيذًًًبم ًب ؼبنطقذ ًتبتإله ًف غبني ًواج ل ًأعإلي ل ًوأظب ل ا  
ًا م  ًم ً  ملًوشبصملًوا  ً إل ًوِطَكبكق  ًهصملًوف  ً اياء   قء  ،ًوملًًلًاصماء 

ًوا قبيم،ًوويابًم ً ًا يصااة ً ًأ   ا اص ً  ملًوشبصملًًاآلو تًاؼببتإلطذًدب  دب ي وًتبملًهلع
ً.مضباذًا ضببًهبء 

ًًو ًا  ًبكصع  ًا ينزوم ًب اوذ  ً ًا قبآك ًا ق   ًأطصالً"اتمب ًإ  ًمض وملة إش اات
ا م بقني،ً  ملًاؼبتبكنيًبلكبًم  دبًبض ًاؼبكلبنيًوا ط غيني،ًوتثإلي ًا ن ًفاىًاً اي ً

ً﴾ًِ وُ ًُمصَ ى..ْمًأَتَ َ ًطًَهًَ﴿ًوقصلًاًتض  :ً،"81و ابًبلكبًشيلًم ًا  ًاؼبب اني
ًَكْيَرًاريَضَمًاَب َاًبَِض مل،ًَأًً﴿(،15ً)ا ن ع  ت: ًَذاِتًا ِضَء مِلً،إًِملًَْتريَب ًىُبَْاْلًِمثرياَُا ًِ ًملًَْ َِّ ًاًاََ 

ًوًًَا إِل مِل، ًبِ ْ َصامِل، ًا  َّْدَب ًَج بُصا ًا َِّلوَ  ًا َْوتَ مِل،..﴾وًَشَبُصمَل ًِذي 6ً)ا  جب:ًِاْبَ ْصَ  ،10ً،)
اابًأ ًأخإل اً  ملًوشبصملًواآلو تًهلعًا  اصبًاة ي ا ميًا ليًج لتًاي ًاًوهلوغاه ،ً

ً.واب ص ًوآث اهبًوا ضلابًا ليًطمًايابًغاًؾباص ذً ن ً  مضيًا قبآ 
ًك عصاًوضاءص ًم  دبًا اصا ًا م بقذ،ًًوم ً ًاؼبضىنً ًأهنب و ق ًواملتًآو تًواض ذ

ًاآلو ت: ًآث اهب، ًبمًش ه وا ًم ًت ماًاب ك، ًاريإلرياَُابًأًَ﴿ًطمًايا  ًَأْهَاْكنَ  ًَكْب ًؽَبُْب ًوريْاِ  اريَاْب
ً ًَذِ َاًآلوَ ٍتً ُْويِل  ًِ ًِإ َّ ًَمَم ِكنِِاْب  ًِ ًيبَُْتصَ  ًا ُقُبوِ   َ  ملاًًوًَ﴿(،128ً)ط :ً﴾ا نري َاىمشَ 

ًمََّم ِكنِِابًْوًَ شَبُصملًَوًَ ًمش  ًَ ُكب َ ًتريَّإلرينيَّ ًا مَّإلِيمًِوًَ َا   ِ ًَ ًَاَ  َُّهْب ًَأْ َء ؽَبُْب ًا تَّْيطَ ُ  ًؽَبُُب َك عُصاًَوً عَوََّ 
ًَكْبًَأْهَاْكنَ ًِم ًاريإْلاِِابًمًشَأًً﴿(،38ً)ا ضنكإلصت:ً﴾ِ بِو ُمْميإلًْ َ ًا ُقُبوِ ًيبَُْتصَ ًِ ًَوًملًَْوريْاِ ًؽَبُْب

ً ًِ ًَذِ َاًآلوَ ٍتًأََاَ ًَوْمَءُضص ًَإًَِمَم ِكنِِاْب  ََقْ ًأَتريْصاًَ َاىًا َقْبَوِذًاَ ِ ًوًًَ﴿(،26ً)ا مج ة:ً﴾ َّ
وريْبُجصَ ًُعُتصااًً ًَك عُصاًةًَ إِعَُّكْبًوًًَ﴿(،40ً)ا  با  :ً﴾أُْمِطَبْتًَمَطَبًا مَّْصِلًأَاريَاْبًَوُكصعُصاًوريَبْوعريَا ًَبْم

                                                 
80

 .521صً،1ًا م بل،ًجً  

81
ً.293صًًؿبء ً إل ًإظب  يم،ًمصارًا قبآ ًم ًاؼبتبكني،ًؿبء   
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و ً صاةًا نجبًً،(137ً،138)ا   ا ت:ً﴾ْيِمًأََاَ ًتريْضِقاُص ًَبِ  اَّوًَ ََيُءب وَ ًَ اَْيِابًم ْ إِلِ نَي،ً
ً ًتض  : ًمش ًَهًَ﴿اص   ًَعِلوٌب ًا ُوَ ًًَلا ًا قبآك56ً)ا نجب:ً﴾ا ن ُلِا ًب  ًا علاا ًتصكي  ًواآلوذ )

 ًجننًا نلاًا و ًا  ًأا اا ًاً اىً م  ًا ليًوإلاغ ًا ن ً اي ًا   ةًوا م  ًهصًم
ًك  ًا م مضص ًوا ك  اًمنابًوضباص ًخربًا  ةتًا ب مًا م بقنيًك ع ً ًا و نيًوؼب  ا ا 

ًاغبجذًا ًا م ً اياب.
ملًأهمًا ضابًوأهمًا كي بً اىًف ذًفاذًا قبآ ً  يتاإ ًاًو تاآلًوتتاًبض 

ًا ن ًفاىًاً ًا   ذ ًاايًبل اًتتاًإ ًأ ًا ضببًك عصاًب ًتض  ًوف ذ ًو اب،  اي 
ك ع ًاؼببأةًتكص ً"وثقص ً ً ابًأهمًا كي بًو اء لًب"ًٍإ باديمًواط  اب،ًوا ًاويًأع ً

،ًو ًذ اًملة ذً اىًمك عذًا ياصملً"82أ ً صملعً ايجضمً اىًع ما ًإ ً  شًؽب ًو ًمق ت ًً
ًاآلو ت: ًَأاَأَوريُيبًْاًًُ﴿كصهنبًأهمً ابًوكي ب، ًَك ًْم َشِاَ ًَش ِهٌ ًوًَ َكَ ْبمُتًِب ًَِوً ِمْ ًِ نِ ًا اَّ ًًِ ًَِإ 

ًاَآَم ًَ ًِمْثِاِ  ًَ َاى ًِإْ بَادِيَم ًَبِ" ًا يَّ ِ ِءنيًَوًَ مشْ  ًا َقْصَ  ًوريْاِ ي ًَة ًا اََّ  ًِإ َّ ً﴾اْ َيْكإلريْبمتُْ
ًا َض َ ِءنَي،.....وًَ﴿(،10ً)ا طق  : ًَابش ً َيَنزِوُم ًَوُك َأًًإِعَُّ  ؽبَُّْبًآَوًذًَأ ًوريْضَاَءُ ًُ َاَء ُلًَبِ"ًًوملَْ

192ً)ا تضبالً﴾ِإْ بَادِيم ،197ً ًِ ًوًَ﴿(، ًَم  ًبرييريشَنُذ ًتَْ  ِِب ًأَوملَْ ًاَّبشِ  ًمش  ًبِآَوٍذ ًوَْ تِينَ  ً َْصة اَ  ُصا
ًا ُوَ ً 133ً)ط :ً﴾ا   ُ ِر ًملً"( ًإذا ً ء  ًميم داذ ً)ا خاة( ًاآلوذ ً اياب ًاملت و ق 

بوع ًم ًتط بلًوتصاالًبنيًا قبآ ًا ليًوياىً ايابًوم ً ًا كي ًاؼبنز ذًا و ًوك ابًم ًو
ًكص ًا ك  اًةًونكبو ًاًتض  ً ًا بملًونطصيً.... اى ًوهلا ًا م بقني. م ًاً اىًا ا 
ً ًأو يًأهمً ًوةًهبااص ًأ ًم  و  ملت ً ًإا  لًا ب مًوإعزالًا كي ً ايابًم ًجاذ،

ًِمْ ًاريًًَ﴿اص  ًتض  :ً،ًوم ًا مل ذًأوضً ً"83جاذًا كي بًهصًم ًذ اًم  َاءَّ ًَج َلُهُبًاغَبل 
ً َْصةًأُومهًَِمْثَمًَم ًأُومهًَُمصَ ىًأََوًملًََْوْكُ ُبواًدبَ ًأُومهًَُمصَ ىًِم ًاريإْلُمًاًَ ًاَ  ُصا  ُصاًِ ْ بَاِ ً ِ نِ عَ 

ًَك ِاُبو ًَوًَ َتيَ َهبَا إ ًم ًج لًب ًمص ىً اي ًا م  ًوم ًًأي"(48ً)ا ق  :ً﴾اَ  ُصاًإِعَّ ًِبُكمٍّ
ًك ابو ًبكمًمناء ج لًب ًؿبء ًفاىًاً اي ًو ابًً  بًوي هبً ً."84بضض ًبضض ًوإع 
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اغب و ًا تبورً،كي بًاعبا ملًً، ن ًأ ًملاومل    .1422صًً،ب بً ًا  اًوكبًع اىًا    ًمص ص ًذ

83
 .221ً،ًص3ًجا ي ماًاغب و ،ًًملاوعة،  

84
 .320،ًص3ًًجًا م بل،  
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ً ًأ  ًا ق   ًهبلع ًا ضبب ًمضباذ ًو ك  ًط  صت،ًوفب  ًمثم ًا ق   ًأ    فيغذ
ًووصع ًوج  صت، ًم ً غ تًغن.....اخل، ً ببيذ ًأوعا  ًو اى ًمضببذ، ًا قبآ  ًج لتً  اًا 

ًطيء ًً ًا صااملة ًا ضببيذ ًب   يغذ ًوملًتك ًايا  ًوم ًاؼبميإلض ًأ ًتكص ًا ً بب ً ولً ببيذ، ،
ً ًا قبآ ،ًوم ًاؼببجرًأ ًتكص ً بب ًوت او  ًب وعاهن ًا ضببيذًاإلمًعزوؽب .ًوهبلاًو رً مبة

ً ًم إِلنيبًِ﴿أ ًوتءاا  ًَ َبِ ٍّ  هن ًً(ًا ليًج لً ًمضبضًعزولًا قبآ 195)ا تضبال:ً﴾ِاَم ٍ 
ًجزلًمن .

ًو ك  ًا ق  ًأوض ًًًوفب  ًهلع ًًت اول ًا قبآ  ًعزول ًاإلم ًمضببذ ًم  ًتكبا ًطك وذم 
وإ ًا ن ًفاىًاً اي ًو ابًا يكيإلا ًً"أ  طاًا و ني"وف ابًبريً اؼبتبكنيً ًا قبآ ً

ًكء ًج لً ًاآل ًك  ًأع سًوضينصع ً ايا ًوإهنبً صًش لواً ق  صاًمثاا  و تًوهيًسباىً اي ًوإع 
ا َوَِّ نيًَ﴿ َأَ  ِطاًُ ،85ًً(15)ا قاب:ً﴾اَ َلًَأَ  ِطُاًا َوَِّ نيًَ﴿ً،(25)ا عض  :ً﴾...ًِإْ ًَهَلاًِإةًَّ

ًوعلاعً ًا قبآ  ًمق   ًم  ًومءضص  ًك عصا ًا ضبب ًأ  ً اى ًوط ظبذ ًاصوذ ًابونذ ًاآلو ت وهلع
ًك  ًات مً اء ًهببًوك  ًمي اوةًبيناب. ًم  ًوبت دبعًوتلكاات 

إ ًاآلو تًا ض و ةًا  ًاطيصتًملةدمًواباد ً اىًأ ًا م مضنيًك عصاًً اذويبك ًإض
بي ع تًكثاةًًم ًأواملعًاؼب مبو ًم ً،ي لًا  ًتياىً ايابً ًا قبآ وضباص ًأخإل اًا مبًوا عإل

ًطين ًً ًمماإلذ ًا ق  ، ًم  ًا ذ ًكم ً ي و ًطين ًً  ًومقيضإلذ ًا خإل اًً،، ًإ ً اء ل مضزوة
ًطيً،طين ًً ًغاهب ًآخبو اى ًوا كا ًنً  ًوا ض   ، ًوؾب ه ، ًومق تم، ً إل س، ًاب  ،ًمثم

،ًوم ًاؼببجرًأهن ًا قبآكًا ق  وغاهب.ًهلعًا إلي ع تًا ًاطيصتًت  فيمًوجزدي تًطصلً
ًك  ًو واً ًبيئذًا ن ًفاىًاً اي ًو ابًاإلمًا إلضثذ،ًوبض ه ،ًوطصؽب  ً.فب 

ًاآلو ت ًا ضًبًوغاه ًوهلع ًأ  ً اى ًاصوذ ًملة ذ ًا عإلي لًايا  ًأخإل ا ًوضباص  ًك عصا ب
ومضجزا ب،ًطي ًيبك ًأ ًوق لًإ ًطكءذًاًاايض ًأ ًتكص ًا ق  ًمضبواذًم ًاإلمً
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مضىنًاؼب وع تً هن ًإ ًكاءذًأ  طاًةًتقيضيًملادء ًأ ًتضي   ًكء ًهصًم ًم اصم   ،ًاإهن ًا ًت ي ًأوضً  ربًمباملاذً كاءذًا  ًخباايذ
دبضىنًكي ًكء ًهصًوااملً ًا قبآ ً" وَْمطُُبوَ ً")ا قاب:وًَ َوا َْقَابًًِ متيقذًم ً طًب ًوآوذً"1َمً  َا ًَاِاَيًسبًُْوًَ(، ِ نَيًاْكَيَيإلريَ َأَ  ِطُاًاَ وَّ ًاَ ُ صًا َاىًَ َاْيِ 

ً(ًتاابًأ 5ًِفي ً"ً)ا  با  :أًَوًَ ْكبَةًًبًُ ًتض"ً اىًكمًط لًأهنبًومءضص ًأخإل اا اإهن  وك ًم ًأمبهً  هلعًم ًاؼبض كًاؼبق صملًة اكاءذ.ًوماءً 
وفا ًإ ً اءابً  ًا مبًا م بقذ خباايذ.ً)ملاوعة،ًوا  ً  ًك ع ًأًو ًك عصاًوبململو ًهلاًا قصل1ً/169ًا ي ماًاغب و ًًطقيقيذ (،ًاق 

 تكلو ًفاذًاًب  ن ًوف ذًا ينزومًا قبآكًوا   صةًا نإلصوذًواغبي ةًا خبووذ.بق  ً
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ًكاي ًًًا م مضنيًجزدي ًً وي ثبو ًب  مث لًا  ًً،ً  ًا ن سيكص ًا ضربةًوا ضيذًوا ا   ًأش  ًأو
ًعإل ه وضباصهن  ًوضاءص  ًا   ًوا ط اث ًهب، ًفب  ًواؼبثم، ًا ضربة ًًضم ًومازمني، وبل اًاصوني

ًاء وذً يم ًب  ذًج و ةًوإمب ًهيًع نًا   صةًا  ًتميا  ً إان عًا ضببًب  ًا ب   ذ
ًوضباص ًووضرتاص ًب  ًاًتض  ًأا مً ًك عصا ًواابًأ ًا ضبب ًا م بقص ًوهلا ًا عإلي ل ًإ يا  مل  

ً. ل،ًوهصًم ًطكي ً نابًآو تً  و ةاإلمًا ن ًفاىًاً اي ًو ابًأعإلي
 ًم ًأوط عًأتتاًإ ًبآو تًًصاأ ًبض ًاؼب مبو ًاطيجًاعب وبًب  لكبًاغب و م ًًو

ك  ًوضباا ًًًاًتض  ً ان ًفاىًاً اي ًو ابًم ًهلعًا ق  ًهصًم ًأعإل لًا غي ًا  ًم 
ً ًاآلو تًهي ًوهلع ًاإلم، ًم  ًاصم  ًوة ًُكنتًِ﴿هص ًَم  ًإِ َْيَا ًعُصِطيَا  ًا غَْيِ  ًأَعريإلَ ِل ًِمْ  َ ًْاَا

ًأَْع ًَ ًا َض اإَِلَذً ِْاُءيَِّقنيًَْصُمَاًِم ًاريإلًْاريًَ ةًَوًَ تريْضَاُءَا  ًِإ َّ ِ َاًذًَ﴿(..وآوذ49ً)هصمل:ًً﴾ِمًَهَلاًاَ ْفرِبْ
ًإِ َْياًَ ًعُصِطيِ  ًا غَْيِ  ًأَعريإلَ ِل ًَمْبمًََوًَ ِمْ  ًَوْكُ ُم ًأَوري ُاْب ًأَْا َمُاْب ًوريْاُقصَ  ًِإْذ ًَ َ ْوِاْب ًُكنَ  ًُكنَ ًوًَ َم  َم 

ًُكنَ ًوًَ ِ َاًِمْ ًأَعإلَ ِلًا غَْيِ ًعُصِطيِ ًإِ َْياًَذًَ﴿(ً..وآوذ44ً)آلً ءبا :ً﴾َ ْوِاْبًِإْذًىَبَْيِ ُءص ًَ ًَ َم 
و ق ًامبًا إليض ويًأ ًا  ًهلعًً،(102)وص ر:ًً﴾ُهْبًيبَُْكُبو ًَوًَ َ َ ْوِاْبًِإْذًَأصْبَُضصاًأَْمَبُهبًْ

وصبيلًاصم ًجبءيلًا ي  ي تًوأ ًهلاًةًًهصً   ًمضباذًا ن ًفاىًاً اي ًو اباآلو تً
ً.86يبنلًأ ًوكص ً باا ًبضضابًأوً ب ًبضضابًبضضا 
مضباذًا ب صلً اي ًا   ةًوا م  ًبق  ًوا ليًو ك ًم ًذه ًإ ي ًا إليض ويًم ً

ًكصع ًم ًهلعًا إل وهلاًخ  ًم ًاآعًاؼب مبو ًًيئذًا  ًذكبًمضبايا ًهبلعًا ق  ،ا عإلي ل،
ًفاىًاً اي ًو ابًملًوك ًوضابًشيئ ًم ًا ق  ًا  ًك  ًوصطيًإ ي ًا ن ًم ًطي ًإ 
ًاإلمًعزوؽب  ًك  ًوضيشًاإلمًعزولًا صطيً اي ً ًبيئذً،هب  ًو اب  ببيذًًا  ن ًفاىًاً اي 

ًوهن   ًب همًا كي ب، ًوا م   ًا   ة ًووايقيً اي  ًا ضببيذ، ًا ق  ًوا خإل ا ًهلع ًتين ام
ً ًا ناواو ت ًأ  ًتلكب ً ًً  و ة ًم  ًمناب ًوومءل ًهبب ًوي م ًك   ًو اب ً اي  ًا  ًفاى
ا ن ًفاىًًأ ًوق لًأ ااينًم ًاؼبضقصلًً،بإلض ًا    اً اي ًا   ةًوا م  ًب،ًوا  كيإلا

ًك  ً ةًوضب ًشيئ ً  ًا عإلي لًوا ب م،ًوضالًملواعةً اىًاأيًاؼب مبو ًهلاًاً اي ًو اب
ًكن ًوه   ًذ اًآتًم ً ًصإ"بقص  :ً و ينًم ًتض اضًاهًًا صطيًهبلعًا ق  ،ًلًااب
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ج39،ًص2ً(،ًج 1996هري،1416ًً،ً)باوت،ًملااًا  كب، با ت،ًربقيلً إل ًا ق ملاًت ماًا إليض ويونيب:ً    ً.238ً،ًص3ًً،
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ًب   اصبًا ليًأوطي ًب ًوبنيًم ًيبك ً ًمنا  ًا ينزومًإوب لع ًاايض ًطكءذ بنيًوطيًم 
ً."87وو رًأ ًوكص ًا ن ًا ً با ًمنا ًاإلمًعزوؽب 

ًا م  ،ً ًعصحًووص رً اياء  ًهيًتتاًإ ًا ذ ًاؼب مبو  ًهب  ًاطي  واآلو تًا  
ًاصم ًا  ًذكبه ًاً ً صاةًعصحًأفن م ًًك  ًا ضببًوضباص ًا و ق ًً ًأفن   ًعصحًوازبلوا ًذ

ًو ابًواصم ًملًوضباصاًشيئ ًً ًا ًو رًأ ًوكص ًا ن ًفاىًاً اي  ًوا ًذكبتً،منا ًؽبب،
ًعصح ًاايض بًمباتًكثاةًا ذ  صاً،ًمثمً ًا مصاًا  ًعز  ًاإلمًهلعًاآلو تًبي  يمًأو

ًوا تضبال ًوملًوصًوا  با ًوا قءب ًا مصاًمثمًهلاًا يضايلً، ًا ق  ًو ًهلع بملً ًهلع
ً.وفصاب ًًًوا يقيي ًفب ًهبضمًا ي وومًوا يدبو ً  دغ ًً

   ًمضباذًا ضببًا ًوتاًإ ًوهن  ًإشك  يذًأخبىًأ ًبض ًظ هبًاآلو تًا قبآعيذً
ًوهصً ً ايابًا م  ، ًا ًون ا بق  ًا عإلي ل ًًم  ًذهإل ًإ ي  و ًهلاًًاآلو تًا م بقذم 

ًوهلعًاآلو تًهي:ًل،ً ل اًذه ًبض ًاؼب مبو ًإ ًت وواا ،إشك 
- ً ًوريْاَيُ و ًَ﴿اآلوذ ً ََضاَُّاْب ًاريإْلِاَا ًمش  ًعَِّلوٍب ًمش  ًأَتَ ُهب ًمَّ  ًاريْصمً  ً ِيُنِلَا ..﴾ً

ًًو(3)ا مج ة: ًتض"ً، ًأهن  ًاآلوذ ًاوىًا إلغصيً  ًاب ً إل سً ًف ملًهلع  ق 
:ًإهن ًتض"ًكء ًمبً  بق ًًًً لًا طربي.ًوا88ا  رتةًبنيً يمىًوؿبء ً اياء ًا م  

 .89ًا لو ًملًو  بًا صلًاإلمًؿبء ًفاىًاً اي ًو ابً"أيً ينًا ضبب"ًابوت ًً
ًِكيَ ٌبًأَعزَْ نَ ُعًُمإلَ َاٌ ًاَ تَّإلُِضصعًُوًَ﴿اآلوذً - َ ًأُعزَِلًِإً  ًتريُقص ُصاَأًًصَ ،اتريَُّقصاً ََضاَُّكْبًتريْبضبًَُوًَ َهَلا مبَّ

ْوًتريُقص ُصاً َْصًأَعَّ ًأُعزَِلًَأًًِإ ًُكنَّ ًَ  ًمِلاَاَ يِِاْبً َغَ اِِانيًَوًَ َ يرينْيًِِم ًاريإْلاِنَ ا ِكيَ ُبًَ َاىًطَ دًِ
ًا ِكيَ ُبًَ ُكنَّ ًَأْهَ ىًِمنريًْ ا كيًاؼب بوضً"(157ًً-155)ا عض  ً﴾ًُاْبً..َ اَيرينَ 

اوذًهصً   ًإط  ابًوملاا يابًوااءابًهلعًا    اًمإل شبةً اىًا يإل اًأ ًاؽب 
 ."90ةًتيبًإةًبل ا
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 .395ً،1ً/394،ًونيب:ًملاوعة،ًا ي ماًاغب و   

88
 ًً.497،ًص3ًًجًمض ملًا ينزوم،ً،ا إلغصي  

89
ًًونيب،   ص21ًجت ماًا طربي، ،ً89. 

90
 .192ً،ًص4،ًجًا ي ماًاغب و ً،ملاوعة  
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وَْ ِتًآبَ َلُهُبًا َوَِّ نيًَأًَ﴿ًاآلوذ - ،ً(68)اؼب منص :ً﴾اريَاْبًَو َّبريَُّبواًا َقْصَلًأَْ ًَج َلُهبًمَّ ًملًَْ
ًك بًًو ًمنا ًأهن ًبمإليمًا ينك ا ًاآلوذ،  ق ًتض ملتًزببهب تًاؼب مبو ًؼب ىًهلع

ًا ًج لًآلب دابًم ًوأع  ًج لهبً ينًب    .ًومنا ًأهن 91ً ًاإلما ك ابو ً  ًم 
ًا ا مًا ص  ً ًملو ًآب دابًبنضءي  ًاخي اب ًا  ًا   ً ًك بهب ًا ينك ا بمإليم

 .92ؽب اوياب
ًَغ اِاُص ِ ًً﴿ًاآلو ت - ًاريُاْب ًآبَ ُؤُهْب ًأُعِلَا ًمَّ  ًاريْصمً  6ً)ون:ً﴾يُنِلَا ًوريُقص ُصَ ًأًَ﴿(،  ْ

ًمًَّ ًاريْصمً  ً ِيُنِلَا ًاَّبشَا ًِم  ًاغَبل  ًُهَص ًَبْم ً ََضاَُّاْبًاارييريبَاُع ًاريإْلِاَا ًمش  ًعَِّلوٍب ًمش  ًأَتَ ُهب  
3ً)ا مج ة:ً﴾وريْاَيُ و  ً ََضاَُّاْبً﴿(، ًمش ًاريإْلِاَا ًأَتَ ُهبًمش ًعَِّلوٍب ًمَّ  ًاريْصمً  ً ِيُنِلَا ...
ًاآلوذ:46ً)ا ق  :ً﴾وريَيلَكَُّبو ًَ ًا نءمًهلع ًج لً ً صاة ًأع  ً ًطني ًهلا .)

ًكَبْ ًُوًَ َق ًْ ًَ﴿ ًَهَلا ًا َوَِّ نيًَوًَ ِ ْ عَ  ًَأَ  ِطُا ًِإةَّ ًَهَلا ًِإْ  ًاريإْلُم ًِم  ً﴾آبَ ُؤعَ 
آبَ ُؤعَ ًَهَلاًِم ًاريإْلُمًوًَ ِ ْ عَ ًكَبْ ًُوًَ َق ًْ ًَ﴿(،ًوتكباًهلاً ً صاةًاؼب منص 68ً)ا نءم:

ًِإةًََّأَ  ِطُاًا َوَِّ نيًَ ًَهَلا ك لً ًف ملًا ش"ًوقصلًملاوعة:ً(.83)اؼب منص :ً﴾ِإْ 
ً ً اي  ًأا صاامل ًوق ل ًأ  ًوا ق  ًا ًا  تًهبصع ًونًوا مج ة ًآو تً صاة  

ا زم ًا قبو ًبينء ًآوي ً صامهًا نءمًواؼب منص ًا ًا  ت ًا زم ًا إلضي .ًو ًا زم ً
ًك عصاًوي او ص ًأخإل اعًجي ًً بض ًجيمًأعإلي لً  و و ًم ًجزوبةًا ضببًًا إلضي ًا لي

ًا قبآ ،أ  ً ًذكبوا ًوا  ًايا  ًطاصا ًًو أو نيً اضببًا لو ًومءضص ًووضيربو ًآب ل
 ."93ا قبآ ًمثمًهصملًوف  ًوإبباهيبًوإظب  يمً ايابًا م  

وهكلاًويإلنيًا يق ملًا صثنينيًب  عإلي ل،ًوأ ًهن  ً ًا يق ملهبًابوًبنيًا ب مًوا عإلي لً
ًا  ب مً ًكمًمناب، وو ك ًا يق ملهبًب  عإلي ل،ً،ًم ًاؼب دكذ،ًأم ًا عإلي لًم ًا إلتب ًطإليضذ

إبباهيبً اي ًا م  ،ًواعيم هببًإ ي ،ًواة يق ملًب عإلي لًأهمًا كي بًوثقيابًهبب،ًابًا ن ًاتإل  
ًومضبايابًب طصالًا مبًا م بقذًا  ًأهاك ًبمإل ًك به ًب  عإلي لً ايابًا م  .

ً
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 الشعائر عند عرب قبل اإلسالم
 ونيريذًا مريء ووذًا ًاطي يري ًب  فريصلًإ ًطبوًا يقببًإ ًاً إل  ع ً ن ً ببًاإلريمًا  ري  

ؼب ًملخمًً،ًملًرببورًوجايا ًتإلض ًًوا   ذًا ض مذً اتكمًا    يً  و عذًإبباهيبً اي ًا م  
مري ًمكري  ًًبري ً اىًكثرياًفبري ًتريبتإلهًا تض دبً،ًاق ًط اي مض ً إل  ع ًم ًإشبا ًاآلؽبذً ايا 

ًك غب ًوا زك ةًوا نلاًوا   ةًوا  ي  . ًوعم  ًوف ذ
ا ريريريله بًإ ًا إليريريريري ًاريريريب ً)ا كضإلريريريذ(ً ًمكريريريذ،ًا ريريريليًكريريريري عصاًإ ًاغبريريري ً نريريري ًا ضريريريببًهريريريصً

ًكءريريريريريري ًهريريريريريريصًمتريريريريريريري اًإ يريريريريريري ً ًاآلوريريريريريريذونمريريريريريريإلصع ًإ ًاً ريريريريريريزًوجريريريريريريم ًَهريريريريريريَلاًا إلرييريريريريريريري ًِاريًَ﴿ً، ً﴾ْايريْضإلريريريريريريُ واًَابَّ
إ ي ً إل  ع تقبب(،3ًبوش:)ا طيري ًًآمنري ًًًوجضريمًطبمري ً،ذًهريلاًا إليري ،ًووقريباًا قريبآ ًأ ًا  ريي ًً

،ًوبجريلًذ رياًكاري ًإ ًإبريباهيبًات ري   ًدبن  رياًاغبري ،ًًويري ًا ري م لا قي لًوةًومري اًاةًًوُببش ًاي 
ريُلواًِمري ًمََّقري ِ ًإِبريريبَاِهيَبًُمَ ريا ىوًَ أَْمنري ًًوًَ ِإْذًَجَضْانَ ًا إلريْيَ ًَمثَ َبًذً شانَّ سًِوًَ﴿ً اي ًا م  ،ًاآلو ت:  ازبَِّ

ِإْذًاري َلًوًًَا ب كَّريِلًا م ريُجصمِلً،وًَ اْ ضري ِكِ نيًَوًَ  دِِ نيًَطَاشريبَاًبرييريِ ًَ ِاطَّريً ِإظْبَ ِ يريَمًأًَوًَ َ ِاريْ عَ ًِإَ ًإِبريريبَاِهيبًَوًَ
ًاْجضريْمًَهريَلاًبرياري اًًآِمنري ًً ً﴾ً..يريُمً ًِِإظْبَ وًَ ِإْذًوريْباريُلًإِبريريبَاِهيُبًا َقَصا ريَ ًِمريَ ًا إلرييري ًِوًَ،ًً.. إِبريريبَاِهيُبًَابش

ًُهريً ىً شْاضري َ ِءنَيً،وًَ اَِّليًبإَِلكََّذًُمإلَ اَكري ًًِضَلً ِانَّ ِسً ًَوًَ  ًَّأَوََّلًبريْي ًٍِإًً﴿(ً،127ً-125ا إلقبةً:ً)
ًَكري َ ًآِمنري ًًوًَ يريِ ًآوري ٌتًبرييريشنري ٌتًمََّقري ُ ًإِبريريبَاِهيبًَاًِ  ِاَّريِ ًَ اريىًا نَّري ِسًِطري  ًا إلرييريِ ًَمريِ ًاْ ريَيطَ َعًوًَ َمري ًمَلَخاريُ 

 ريريل اًوضريريض ًً.(96،97)آلً ءريريبا ًً﴾َمريري ًَكَ ريريَبًاريِإ ًَّا اَّريريَ ًغريريِ"عً ريريِ ًا ضري َ ِءنيًَوًَ إِ َيريِ ًَ ريريإلِي ًً
طجريبًً ًًطيري ًاأواًأثريباًًمق  ًإبباهيبً ايري ًا مري  ،ًً ًطب ًا كضإلذًت لً اي ًا ضببً  م ت

ًكريًكإلرياً قري  ًإعمريري عيذ،ًووضيقري و    ًوباريلًاصا ريري ًأعري ًاغبجريريبًا ريليًكري  ًوقريريرً ايري ًإبريباهيبًايءريري 
ًا إلي ًملًإظب  يم.

 ،ًا  قبآ ًوترياًإ ًأ ًإبريباهيبًوإظب  يريمًوتبجلًا ا ذًهلاًا إلي ًإ ًآمل ً اي ًا م 
ااض ًا قصا  ًم ًا إلي ،ًأيًأ ًا إلي ًُوج ًم ًاإلااء ،ًوا ًاعيتبًمنلًآمل ًشكمًهلاًا إليري ً

ًكري  ًوطاريريلً اريىًاؼبضإلريري ً ًا  تينيريذًًكنءريصذجًمقريري سً ري واًا ضإلريري ملة،ًًاؼبكضري  ا ريري ًً(Templum) ريلا
وكريريريري  ًً.  ريريريصاًًبريريرينيًا كاءيريريريرينيًجريريري لًيصااريريريلًا ً،ًاريريري ًيبكريريري ًأ ًوكريريريريص ًهريريريلامصضريريريض ًمببضريريريري ًًً غريريريذًًًتضريريري"

 ًكي بريريريري ًاضريريريريريء  لً"ا يصعريريريري عيص ًوضباريريريريص ًمكريريريريذًووطاقريريريريص ً اياريريريريري ًم كصااوريريريري ًوقريريريريصلًإملوااملًجيإلريريريريص ً
ً.94:ًوهلاًو لً اىً يءذًهلعًا إلا ة"ا مرباطصاوذًا بوم عيذًو قصطا 

                                                 

ا ضب ،ًطًت اودًا  كبًا  و"ًاعب هاي،ًًؿبء ًإبباهيبًا  يصمي،ب،ًوني94ًً ً.405صً،( 1994هرًي4ً،1415)ا ق هبة،ًملااًا  كًب
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وك  ًأطري ًا شريابًا ابضريذًا تابًا ليًوب ًاي ًا ضببًب  بًذيًاغبجذ،ًو ق ًُ ب ً
ذوًا قض ةًوذيًاغبجذًوؿبريب ًوهرييًًهيوهلعًا شابًاغبب ً،ًأيًا  ًوُببّ ًايا ًا قي ل،ًبّمذا

أشريريابًمبتإلطريريذًبريري غب ،ًو ريري مذًاغبجريريريي ،ًا بمريريذًهريريلعًا شريريابًربءريريريمًمضريريىنًربريريبمًا ضريري وا ًايريريري ً
وذ ريريريرياً يكريريريص ًه عريريريذًمق  ريريريذًومريريريرييطيلًا نريريري سً ًظااريريري ًأ ًوريريريلهإلصاً ا ريريريري ًووضريريريصملواًمنريريري ًب مريريري  ،ً

،ًمري ًا قري و ًإ ًمكريذ،ًوا ضريريصملةًإ ً عصاًوريري تص ًإ ًاغبري ًمري ًكريمًع طيريريذا ريلو ًكري يرييءك ًا ضريببً
من عؽببًأثن له ًملو ًخص ًوةًطبج،ًوهيًم ةًتن   ًاؼبم اذًا  ًتتريءمًاؼبنطقريذًا ضببيريذًومري ً

 شًوريريريْ تُصَ ًغبًََْأذش ًِ ًا نَّريريري ِسًبريريري وًَ﴿ج واهريري ،ًوهريريريلاًو كريريري ًمشريريريصلًا ريريري  صةًإ ًاغبريري ً ًهريريريلعًاؼبنطقريريريذً
ًُكمشًَض ِمٍبًوَْ ِتنَيًِم ًُكمشًَا ًٍَّ ِءيلًٍوًَ َج ةًًاًِ ً(.27)اغب :ً﴾َ َاى

،95ًو قريريري ًذكريريريبً ًا خإلريريري اًأ ًا ضريريريببًكريريري عصاًواإلريريريص ً ًطجاريريريب،ًوا ياإليريريريذًإج بريريريذًاؼبنريريري ملي
وذكريبً ًا خإلريري اًفرييريًكثريرياةً ا ري ًطمريري ًمري ًازبريريلًمري ًشريريبك لًمريلًاً ريريإل  ع ًوتضري  ،ًواريري ً

،ًوهريلاًوضري"ًأ ًهريلعًا زوريري اةً ً"96 إليرياًا ااريبً إليريا" ًوهرييًتصطري تًصبيريلًا  رييريً ًا رييا ؽب
اؼبقريري  ًا ولًهريريرييًًا يقريريببًإ ًاً ريريريزًوجريريم،ًااريريريلعًا ياإليريريذًإج بريريريذً نريري الًأوًآذا ًإبريريريباهيبً ايريريري ً

اري ًٍُّكريمشًًًَ اريىًُكريمشًَضري ِمٍبًوريْ ِتنَيًِمري وًَ  شًوريْ تُصَ ًاَِجري ةًًغبًََْأذش ًِ ًا نَّري ِسًبري وًَ﴿ا م  ًبري غب ً انري سً
(،ًوا ًوفرًاً زًوجمًرببورًفيغذًا ياإليذًبقصلًا زواًحبم ًت ما27ً)اغب :ً﴾َ ِءيلًٍ

 َمري ًوريَضيشريْبًُطبَُمري ِتًا اَّريِ ًاريُاريَصًَخيريريٌبً َّريُ ًِ نريَ ًاَبشري ًِوًَ  رياًَذًًَ﴿بض ًاؼب مبو ًوذ اً ًاص  ًتض  :ً
َغيريريريريَبًُمْتريريريبِِكنَيًبريريري ًِطًًُاريريريريريْصَلًا ريريريز وِا،اْجيَنإلريريريصاًوًَ اريريري ْجيَنإلُصاًا ريريريبشْجَنًِمريريريَ ًا َْوثريريري  ًًِ... ً﴾ً.. نريَ ريريري لًَ

اًإةًشريريبواًهريريريصً ريريرياًأيًاريريريصؽببً إليريرياًةًشريريريبواً ريريري"ًطيريريري ًطباريريصعًبقريريريصؽبب(30ً،31ً)اغبريري :
ً."97سباك ًوم ًماا

ملًويصاريرًرببوريريرًا تريض دبًا ريري ًواثصهري ًمريري ًا نريري ًإبريباهيبً ايريري ًا مري  ً ًا ياإليريريذًاقريريه،ًًو
واريرييابً اريريىًذ ريرياًبق وريري ًمريري ً اريري ًإبريريباهيبًوإظب  يريريريمً"عااريريي:ًوقريريصلًا ،ًبريريمًأهنريريبًأضريري اصاًوغريرياوا

وينمريريكص ًهبريري ًمريري ًتضيريرييبًا إليريري ،ًوا طريريصا ًبريري ًواغبريري ًوا ضءريريبة،ًوا صاريريص ً اريريىً باريري ،ًومزمل  ريري ً
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 .3981،ًص5ً،ًج م  ًا ضبب  
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ًً،ت اودًا يضقص أضب ًب ًأ ًوضقصبًا يضقص ً،،ًًو6ً،7صًاب ًا كا ،ًا فن  ، ونيب:ً  ً(، 1960هرًي1379)باوت،ًملااًف ملا،
 .255ً،256ص

97
 .45ً،ًص6جًًا ي ماًاغب و ،ً،ملاوعة   
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 ريل اًاري  ًا  ريري  ًً،"98وهري يًا إلري  ،ًوا هري لًبري غب ًوا ضءريريبةًمريلًإملخري ؽببًايري ًمري ً ريريينًمنري 
 ْمري َ ُصَعَاً ريِ ًاَ ِهاَّريِذًاريْمًِهريَيًَمَصااِيريُ ً ِانَّري سًِوًَ﴿ً:بينقيذًم ً ينًمن ،ًوذ اًكء ً ًاص  ًتضري  

  ْأتريصاًا إلرييريصَتًِمريْ ًأَبريَصاهِبرَيوًَ َ كري ًَّا ريرِبًََّمريِ ًاتريََّقريىوًَ  ريْيَنًا ريرِب ًبريَ  ًتريْ تُصاًا إلرييريصَتًِمري ًظُُاصاَِهري وًَ اغْبري ًشوًَ
ًوريإلرياريريرَيًاؽبرَيريريْ يًُربًَْ ةًَوًًَ..﴿ً(،189)ا إلقريريبة:ً﴾اتريَُّقريريصاًا اَّريريَ ً ََضاَُّكريريْبًتريْ ِاُ ريريريص ًَوًَ ًاُِقريريصاًاُلُوَ ريريريُكْبًَطريريىتَّ

اَّريُ ... َمريري ًورييرياريريىًَ اريريْيُكْبًاريري ْجيَنإلُصاًا ريريبشْجَنً ًَُأِطاَّريريْ ًوًَ...﴿(،196ً)ا إلقريريبة:ً﴾ًؿبَِ ُكريريُبًا َعريضريري ُ ًِإةًَّ
أَاِيُضصاًِمْ ً﴿(،30ً)اغب :ً﴾اْجيَنإلُصاًاريْصَلًا ز واوًَ ِمَ ًا َْوثَ   َطيريُ ًأَاري َضًا نَّري ُسًَواْ رييريْغِ ُبواًُ ًَّ

ً.(199ا إلقبة:ً)ً﴾ا اََّ ًِإ ًَّا اََّ ًَغُ صٌاًاَِطيبًٌ
و قري ًكري  ًهريلاًا ي بوريريرًكريص ًا ضريببًأشريبكصاًاؼب دكريريذًمريلًاً ًا ضإلري ملة،ًا طري ثصاًمريري ً

هن ًويب ا ريريريريًصً ًأهنريريري ًتق  يريريري ًمريريري ًأمريريريبًاًوشريريريب  ،ملًوكيإلاريريري ًاً اريريريياب،ًوكريريري عصاًوضيقريريري ًوًا إلريريري عًمريريري 
ووبرتمصهن ً اىًهلاًاة يإل اًبمإليمًشريكبًاًأوًا يقريببًإ يري ً ي قيريلًمطري  إلابًواغإلري  بًوأهنريبً

ًكريريل اً ري ًآبريري داب،ًوقريريصلًاًتضريري  :ً ُمَكريري لًًوًَ﴿اري ًتاقصهريري  ًَكريري َ ًَفريري تريُاْبًِ نريريَ ًا إلرييريِ ًِإةًَّ  َمري 
ًُكنُيْبًَتْكُ ُبو ًَوًَ وا طصا ً ريباة،ًواري ًأشري اتًاآلوريذً(،35ً ل:)ا ع ً﴾َتْ ِ َوًذًَاُلواريصاًا َضَلاَبًدبَ 

وريريريَصاِايًَ ريْصلَاِتُكبًْوري﴿تضريري  :ًا قبآعيريذً ريل اً ًاص ري ً  اِوتري ًًوًَ  ًبريِ"ًآمَلَ ًاريْ ًأَعزَْ نريري ًَ اريْيُكْبً إلَ  ري ًً
ًُكمًشً ًَبِ"ًآمَل ًَوًَ..ً إلَ ُسًا يريَّْقَصىًوًَ ً(،ًوقصلًا طربىً 32ً،31)ا  با ًً﴾ُخُلواًعِونََيُكْبًِ نَ 

طريري  ًايريري ًواريري ًكريري  ًًك عريري ًاريريبوشًتطريريص ً ريريباةًةًواريريإلنًأطريري هبًثصبريري ًً"ً:هريري تنيًاآلويريرينيًت مريريا
جضااريريريبًوقريريري مص ً اريريريىًا يضريريريبيًإةًأهنريريريبًوُقريريريّب ًومريري ً،ً"99عريري سًمريريري ًا ضريريريببًوطصاريريريص ًب  إليريريري ً ريريريباة

،ًوهريريلاًمل يريريريمً اريريىًشريري ةًتق ومريريريابًطريريريصا ًبثيريري بًاارتاريريصاًا ريريريلع ًهبريري وي بجريريص ًمريري ًا ب  ريريلع ًًو
 بًةًتن  ريري ًمق ماريري ،ًواري ًوكريريص ًهريريلاًرببوريريرًؼبضريريىنًصاًهبريري ًو ارييابًثيريري اكضإلريذ،ًما بريريذًأ ًوطصاريري

 بّ ًاػب صًا ليًواثصعً  
ُ
ً. اي ًا م  ًإبباهيبً إل سًاؼب

و ًؿب و ذً ي ماًا  و ًبن لً اىًا يطصاًم ًا صثنيذًإ ًا يصطيري ً كرينًمري ًت كري عًهريلعً
 ،ًذهري ًأطري ًا إلريري طثنيًأ ًمضيقري اتًا تريضصبًهرييًا ريري ًطبّاري ًا يصطيري ًإ ًإشريبااؼبق  ريذًوهريصً

اغبب ًك  ً  ًفاذًبري  طقنًًأ ًهلا"مضإل ً اتءن،ًطي ًوبىًًهيً ًا فمًا كضإلذإ ًأ ً
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 .116،ًص1ًجًًا عااي،ًأخإل اًمكذ،   
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 .147ً،148،ًص8ًًجًت ماًا طربي،   
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إ ً"،ًووقريريصل:ً"100.ًوك عري ًتري لًعاووريريذًاغبجريبًا  ريصملً اريىًاذبريري عًا تريءنًاؼبتريباذا تءمريي..
ًا ض ب ًإذًوصج ًفاصات ًكبصًا تءنًاؼبتباذ،ًإمبري ًوضريلًجمري عً  صوري ً ًخريهًا نقري طًا كريربى:

هلاًاارتاضًوباضري ًمري ًاشرييابًأ ًا كضإلريذًإ ً،ً"101وكص ًاعبنصبً  ًيبين ،ًوا تء لً  ًيبين 
بيري ًاً ريزًوجريمً نري ًا ضريببً ًا خإلري ا،ًومري ًواملً ري ًإجري لً ريببًا تريء لًواعبنريصبًؼبكريذً

ًك عريريري ًمضإلريري اًً  اتريريريءن،ًوهريريمًهنريريري  ًً ًا نقريريصشًكءريريري ً ريريإللًوملًوريريريبملً ًا خإلريري اًأوًا نقريريريصشًأهنريري 
أ ًا طصا ًا ليًهصً كنًملواا ًا تريءنًكري  ًمري ًاإلريمًطريصا ًمريلًطبكريذًًمل يمً ن عً يثإل 

مشري لًا كضإلريذ،ًهريصًيبرينيًا كضإلريذ،ًوا تري  ًًهرييًأم ًا قصلًإ ًا يء ملواا ًا تءنً اىًا اض،ً
ااريريلعًا يمريريريءيذًإ ًك عريريري ًأتريري ًكيضيريريرينيً  ذب هريريري ت،ًا  غاريريري ًأ ًمضيريري اًاةذبريريري عًهريريريصًا تريريريءن،ًً

،ًوةًملخريريمً ضإلريريري ملةًا تريريريءنً ًتضيريريرينيًاةذبريريري ع،ًوةً اءكريريري  كص ريريياذًؼبضباريريريذًاةذب هريريري تًا ابضريريريذً
ًءيذًا إلا ا .ملخمً اكضإلذًايا ًوإمب ًظبيًبض ًذ اًا بك ًا يء كًوا بك ًا ت ميًبض ًتم

 ًوذ رياًاياري ،ًا قبآ ًأ  بً اريىًاؼبتريبكنيً ري  ًا  ري ةًأوًا ياري و ًوم ًاؼب ط ًأ ً
َفريري َّوًَاريري﴿مريري ًا ري  صة،ًاآلوريري ت:ًًواري ًمإلكريريبًجريري اًً َصوريريٌمًاريًَ﴿(،31ً)ا قي مريريذ:ً﴾اَّىَفريري ةًَوًَ  ًَ

(،ًوقريريصلًا صاطريريري يً ً ريريإل ًعريريريزول5ً)اؼبريريري  ص :ً﴾ َّريريِلوَ ًُهريريريْبً ريري ًَفريريري  ِِْبًَ ريري ُهص ا شْاُءَ ريرياشنَي،ً
ًكريري  ًأبريريريصً"اآلوريريذ:ً اريري لًمق تريريريمًوا كاريري ًعز ريريري ً ًا ضريري صًبريريري ًوادريريمًا مريريايءيًواريريري لًابريري ًجريريريبو :

شرييئ ًاقب ري ًبضضري ًاري عزلًاًتضري  ً  ي  ًب ًطببًون بًكمًأ إلصعًجريزواو ًا تري عًويرييبًامري   ً
واري ًواملتً،ً"102(1ً،2)اؼبري  ص :ً﴾َلِ َاًا َّريِليًوري ُع ًا يَيرييبًَاريًاَأَْوَ ًا َِّليًُوَكريلشُبًبِ  ري شوِ ً،أًَ﴿

ا   ةًاإلمًمإلض ًا ن ًفاىًاً اي ًو ابًا يًاواوريذًممريابًًفب ا ذًشضاةًاواو تًزبربً  
صًذا:ًو ًاب ًأخيًفاي ً نينيًاإلمًمإلض ًا ن ًفاىً  ً إل ًاًب ًا   م ًا ل:ًا لًأب

ً.103اً اي ًو ابًا ل:ًاا ً:ًا و ًكن ًتصج ؟ًا ل:ًطي ًوجا"ًا
اريريريذًوهريريلعًا مل ريريذًتتريرياًإ ًأ ًا  ريري ةًا ريري ًتتريريءمًا قيريري  ًوا بكريريصعًوا مريريجصملًك عريري ًمضبًو

 ًاآلوريريذًً اريىًماريذًإبريباهيبً ايري ًا مري  ،ًطيري ًواملتًفري ذًهريلعًا  ري ةًاإلريمًا  ري  ًوك عري 
بريَّنري ًاًَ﴿(،26ً)اغبري :ًً﴾ا ب كَّريِلًا م ريُجصملًِوًَ اْ َقري ِدِءنيًَوًَ طَاشريْبًبرييريِ ًَ ِاطَّري دِِ نيًَوًَ﴿ا ري ًااتإلطري ًبريلكبعً
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َُ ريريريريريبَِّ ًاَبريَّنريريريريري ً ِيُِقيُءريريريريريصاًا  َّريريريريريري َة...
ًَأْ ريريريريريَكنُ ًِمريريريريري ًُذاشوَّريريريريريِ ًبريريريريريَصامٍلًغريريريريريْاًِِذيًَعاٍْعًِ نريريريريريريَ ًبريْييريريريريريَاًاؼب ً﴾ًِإكش

ًاْجَضاريِ"ًُمِقرييَبًا  َّري ةًِاًًَ﴿(،37ً:)إبريباهيب (،40ً)إبريباهيب:ً﴾تريَقإلَّريْمًمُل ري لًِوًَ ِمري ًُذاشوَّريِ ًاَبريَّنري وًَ بش
ًكثريااًمري ًتض  يءريري ً ًكءري ًأضري  صاًوطباريريصا َداريَرًِمريريْ ًاًَ﴿واري ًتصااثاري ًا ضريريببًبضري ًذ ريا،ًوأضريري  صه 

ًَغي ً ا تََّاَصاِتًاًًَاتريَّإلريُضصاوًَ بريْضِ ِهْبًَخْاٌرًَأَض ُ صاًا  َّ ةًَ ً(.59)مبم:ً﴾َمْصَ ًوريْاَقْصَ 
ًك عري ًمياريباًً اري ًكري  ً" نري ًا ضريبب،ًاقري ًاويًأعري ًًميصااثري ًًًملونيري ًًًووإل وًأ ًف ةًاعبءضريذ

،ًواري ًواملً"104قري لً ري ً ًا اغريذًا ق يبريذًوريص ًا ضبوبريذ،ًوثإلري ًأ ًا مريبًاإلانري ًأمريبواًبري ًاضرياصاً نري وًُ
وملًتمريبًا ضبوبريذًاعبءضريريذًإةًمريلًجريري لًأ ًكضري ًبريري ً ري يًأولًمري ًصبريريلًوريص ًا ضبوبريريذً" ًا خإلري اً

ا    ًوهصًأولًم ًظب ه ًاعبءضذًاك ع ًابوشًذبيءلًإ ي ً ًهلاًا يريص ًايدطريإلابًووريلكبهبً
ً."105دبإلض ًا ن ًووضاءابًأع ًم ًو  عًوو مبهبًب تإل   ًوا يب  ًب 

فبريريري ً بايريري ًا ضريريببًاإلريريمًا  ريري  ًمريري ًماريريريذًًوا غمريريمًمريري ًاعبن بريريذً ًا صضريريصليبكريري ًا قريريصلًإًو
ا مكبيًأ ًا ضببًك ع ًملو ًم ً صاه ًم ًا مب،ًت نلً تبةً"بباهيبً اي ًا م  ،ًإ ذكًب

أشريي لًمناريري :ً ًا ريريبأسًطبمريريذ.ًوهريرييًاؼبضءضريريذًواة ينتريري وًوا مريريصا ًوا  ريريبوًواريري ًا تريري اب.ً
و ًاعبمريري ًطبمريريريذ.ًهريريريي:ًاػبي عريريريذًوطاريريريلًا ض عريريذًوعيريريريرًا بطريريريني،ًوتقاريريرييبًا ظريريري ابًواة ريريريينج ل.ً

واملً ًفري ملًا ريذًإ ريري  ً ءريبًابري ًاػبطري بًأمريريبًاري ًًوً،"106ا مريريبًخ ري ًهبريلاًا ضريبب،ًملو 
ً.107اغيم   ًم ًاعبن بذًطىتًيبنًف ي ذًايا ًآو تًم ًا قبآ ًا كبم

ًكريري  ً ريري ىًا ضريريببً ًاعب هايريريذًمريري ًشريريبادلًو إلريري ملاتًومن  ريرياًؽبريري ًأًوياريريبوهكريريلاً  ًمريري 
اءريريري ًا مريريري  ًفريرياذًمريريري ًابوريريري ًأوًبضيريريري ًب   ريريري  ،ًاريريريإ ًمبجضاريريري ًإ ًملوريريري ًإبريريريباهيبًوإظب  يريريريمً اي

ًضيق ا بً ًاًوم دكي ًوا ا .ش هن ً ًذ اًش  ًم
ً
ً
ً
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ً
 إشكالية االعتقاد باليوم اآلخر 

ا يب  ًب غبي ةًاآلخبةًوم ًويضءن ًم ًبض ً ألجم مل،ًطي ًك  ً اضريببًمصا ري ًًًإشك  يذًوإلقى
ِليًَأْطَءريُلًَأْ ًَوا َّري﴿مغري وباًً ري ًملوري ًإبريباهيبً ايري ًا مري  ،ًوذ رياًكءري ًواملً نري ً ًا قريبآ ًاص ري :ً

ًا  شو ًِ ً ًظ هبًمصا ابًا عك اًوا يضج .،ًاق ًك (82)ا تضبال:ًً﴾وريْغِ َبًيِلًَخِطيَئِ ًوريْصَ 
و كري ًأ ًهنري  ًمضيقري ًخري صًً" ري عي ا" ك ًوفرً ببًاإلمًا    ً ا ي ةًا اضيذًبريري

مًشرييلً،ًااصًا بًوطالً اىًمق بمًشيلًآخبًإمري ًأ ًوكريص ًا قبوري ،ًأوًا  ري م،ًمق بريهبب
َطيَ ترينَ ًا ري  عرييَ ًمَبرُيصتًُِإًً﴿آخبًبضي ًأوًأ اى،ًوقصلًاًتض  ً اىً م هنب:ً َمري ًوًَ كَبْيري وًَ ْ ًِهَيًِإةًَّ

ًَكريِلب ًًِإًًكَبريُ ًدبإلريضريصِثنَي، اَُجريٌمًاارييريريريَبىًَ اريىًا اَّريريِ  ،37ً)اؼب منريريص :ً﴾َمريري ًكَبريُ ً ريريُ ًدبرُيْ ِمِننيوًَ ْ ًُهريريَصًِإةًَّ
َطيَ ترينري ًا ري  عرييَ ًاري  ُصاوًَ﴿(،38ً اري  ُصاًَمري ًِهريَيًوًَ﴿(،29ً)ا عضري  :ً﴾ ًكَبريُ ًدبإلريضريصِثنيَمريوًَ ِإْ ًِهريَيًِإةًَّ

َطيَ ترينري ًا ريري  عرييَ ًمَبرُيريصتًُ ا ريري َّْهبًُوًَ كَبْيريري وًَ ِإةًَّ ِإةًًََّمريري ًؽَبرُيريبًبريريَلِ َاًِمريريْ ًِ اريريٍبًِإْ ًُهريريبًْوًَ َمريري ًوريْاِاُكنريري ًِإةًَّ
َمريري ً ريريُ ًِ ًاآلِخريريبَِةًِمريريريْ ًوًَ  ريري  عرييَ اَاِءريريَ ًا نَّريري ِسًَمريري ًوريُقريريصُلًاَبريَّنريري ًآتِنريري ًِ ً﴿(،24ً)اعب ثيريريذ:ً﴾َويُن ريريص ًَ
"ًصاوثًا ريري وإشري اةً اريىًمري ًايري ًمريً"ا ريري عي "و ًإطري وًهريلاًاة ريبً،ً(200ا إلقريبة:) ﴾َخري وًٍ

ًظب ويًؽبب.
ضيقريري ًواري ً ريري   تًا  ريصاةًا إل هيريريذً ا يريري ةًاآلخريبةً ًمضيقريري ًأهريريمًا كيري بًإ ًخاريريلًاؼب

،ً"108اآلخريبةًوطمري هب ًو ق هبري ًوثصاهبري ًةًوصج ً ًا    اًع ريصصًفريبوبذً ري "اعب و ،ًاإع ً
وةًتصجريريري ً ًكيريريري ًا ضاريريري ًا قريريريري مًا و ًأوريريريذًإشريريري ااتًإ ًبضريريريري ًاؼبريريريصتىًأوًاغبيريريري ةًا ب وريريريريذ،ًإذً"

ًكريريري عصاًو منريريريص ًبريريري  ًا عمريريري   ًوإلريري وًأ ًا ضرباعيريريرينيًا قريريري امىًملًوكصعريريريصاًمريريري ًاؼبريريري مننيًب  إلضريري ،ًوإمبريريري 
جمري ًو ريريىنًبريري ؼبصت.ًوطريريىتًبضري ًأ ًظاريريبتًاكريريبةًخاريريصملًا ريريبوح،ًاريإ ًهريريلعًا  كريريبةًملًتكريري ًبضريري ً
مبتإلطذًب كبةًا إلض ًواػباًوا تبًوا ثصابًوا ضق ب،ًإذًأ ًا بوحًك ع ًتله ًبض ًاؼبصتًإ ً

ً."109مك  ًميابًومءىًشيصل،ًطىتًتإلقىًإ ًا ب 

                                                 
108

 .3/298ا ي ماًاغب و ،ًًملاوعة،  

109
وا  ايصعيذ،ً)ا ق همص ًصً إل ًا صه بًاؼبماي،    وا ياصملوًذ ا ياصمًل  .283ً،ًص5ً (،ًج1999بة:ًملااًا تبوو،ً ًذ
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صت،ًهريصًا يقري ملًبقريري لًا ريبوحًبضريري ً قري ًأفريإلرًم اريريص ًمري ًبضريري ًاغبيري ةًا ري عي ًأيًمريري ًبضري ًاؼبريري
،ً"110ااريريريريريبًوي ريريريريصاو ًأ ًاوحًا عمريريريريري  ًكريريريري د ًممريريريرييقمًإذاًاريريريريري اوًاعبمريريريري ًمريريريريري ت"انريريريري لًاعبمريريريري ،ً

ب ذب عًا ض ملًاآلخبً ع ً ينًشبذً  ملًآخبً ًًةًتبطمًبضي اًًا  بوحً ًا يق ملًاؼبتبكنيًا ضببً
ا ن ًفاىًاً اي ًو ابًإةًمضيق ا ب،ًوإمب ًهيًت ع ًا قرب،ً لاًملًوك ًاعب لًبينابًوبنيً

لبريبة.ًوقريصلًاًًوتكريص ً ي مري ًًًبضري ًأ ًتكريص ًاا تري ًًًج وري اًًً ً ريصملةًا جمري ملًمريبةًأخريبىًخاقري ًً
ًُكنَّري ًِ يَ مري ًًوًَ﴿ًتضري  : َجِ وري اًًوًَ اري  ُصاًأَدريَلا أَدِنَّري ًَ َءإلريُضصثريصَ ًَخْاقري ًً َكريري عُصاًَوً﴿(،49ً)ا  ريبال:ً﴿اُاَ تري ًً

أَدِنَّري ًَ َءإلريُضصثريص ًَوًَ ُكنَّري ًتريبَابري ًًَوً يرينري وريُقص ريصَ ًأَدريَلاًمًِ ُقص ريصَ ًأَدِنَّري ًَ َءريْبمُلومُلوَ ًوريًَ﴿ً(،47ً)ا صااضريذ:ً﴾ِ يَ مري ًً
بَةًًأًَِ ًاغبَ ِابَِةً، ًُكنَّ ًِ يَ م ًًلبَِّ ً﴾ِهَيًاَِميبًٌوًَ اَ َلًَم ًوُبِْييًا ِضيَ  ًَ﴿(،10ً،11ً)ا ن ع  ت:ً﴾ِإَذا
وريإلريَضُ ًا اَُّ ًَم ًيَبُصُت... اَِّ ًَجاًْأَْاَمُءصاًبِ وًَ﴿(،78ً)ون:ً،ً ً(.38ً)ا ن م،ً﴾ًَ ًَأيْبَ هنِِْبًةًَ

ولكبًأط ًا إل طثنيً ًت اودًأملبًتااًا  ريرتةًأ ًهنري  ًا يقري ملً ًبقري لًا ريبوحًبضري ًاؼبريصت،ًأيً
 ًت ريصاهبًبقريري لًوآوريذًذ رياًمري ًتياريبعًأخإلري اهبًوأشريض اهبًمري"أهنري ًةًت ريىنًب نري لًاعبمري ،ًوقريصل:ً

،ًشريريريإلي ًب  إلصمريريريذ،ًونإلضريريري ًمريري ًاأسًاؼبيريريري ،ًأوًمريريري ًجمريريريء ،ًأوًمريريري ًبق وريريري ًشريريريكمًطريريري دبا ريريبوحً ً
111ًبقريريريريريريريربعًأوًب ؼبكريريريريريريري  ًا ريريريريريريريليًملاريريريريريريري ًايريريريريريريري ،ًواريريريريريريري ًمل ريريريريريريريصعًب ؽب مريريريريريريريريذً ي مريريريريريريري ،ًاييريريريريريريريمًمريريريريريريري عًمطي ريريريريريريري ًً

 مريري ًأشريريري اًإ يريريري ً إليريري ًبريريري ًابيضريريريذً ًاثريريري لً،،ًواريريري ًا يتريريريا ًبريريإلض ًا بيريريري تًا تريريريضبوذ"112وا  ريري ى
ًعصاًطيصاا،ًإم ًه م ًوإم ًأف ال.أخي ،ًمضيق اًأ ًمآلًا ن سًصبيض ًأ ًوكًص

 113و ينًا ن سًبض  ً ًعقاًًًًًًًوةًهبًغاًأف الًوه  ًًًًًً
اريري ًوجري تً ًاإلريريصاًجنريريصبً"واري ًو كريري ًهريلاًا ريريبأيًمري ًوجريري ً ًمقريري ببًاؼبنطقريذًا ضببيريريذًاريري 

،ً"114اعبزوبةًطاىًوكئصسًوأخي  ًوأشي لًم ًكمًعريصع،ًوهريلاًوترياًإ ًا يبري  ًب غبيري ةًا خريبى
ًًإ ًبق لًاؼبي ًببوط ًاقهًكء ًمللًأملهببً اىًذ ا.أوًوتا

                                                 
110

 .123،ًص6ً،ًجاؼب  مً،جصاملً اي   

111
اىًاً اي ًو ريابً  ًا    ًاؽب مذًظ هبةًم ًمي هبًا تب ،ًوهنىً  ًاة يق ملًهب ،ًإذًواملً ًاغب و ً  ًأ ًهبوبةًأ ًا ب صلًف   

ًكيري باري ل:"ًةً ري وى  و ًا تريبورًا كيري ًا مريرييذ،ًًا طريري ،ًبري بًاعبريلا ،ًًمص ريص ذًاغبريً،ًوةًطرياةً،ًوةًه مريذً،وةًف ب"فري يرًا إلدري اي،
ً.488ص

112
 .323صً،ا عم  ً ًا تضبًاعب هايً،  طرًؿبء ًم ط ىًكنض     

113
 .203صً،ً)باوت،ً إلن  :ًملااًف ملا(ًملوصا ً إلي ًب ًابيضذ،   

114
اغبض ااتًا م ميذًا ق يبذ،     .166صًًمص ك مهً،
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َطيَ ترينري ًا ري  عرييَ ًمَبرُيصتًُوًَ﴿ًو قري ًااريبًا ريإلض ًأ ًاآلوريذ: َمري ًوريْاِاُكنري ًوًَ كَبْيري وًَ اري  ُصاًَمري ًِهريَيًِإةًَّ
ا  َّْهبًُ َويُن ص ًَِإًًَم ًؽَبُبًِبَلِ َاًِمْ ًِ ْاٍبًِإْ ًُهبًْوًَ ِإةًَّ  وذً ري ًمري ًأظبريصعًطك(ًهي24ً)اعب ثيذ:ً﴾ةًَّ

ا  هبونيًأوًا طإل دضينيًأيًا لو ًوقص ص ًبإ ن ملًاغبصاملثًإ ًا  هبًوا رييق لًا ري هبًب  يري ثا،ً
أعكريريريبواًاػبريريريري  لًوا إلضريريريري ًوا  ريريريري ملةًواريريري  صاًبريريريري  طإللًايريريريرييًوا ريريريري هبً"اقريريري ًذكريريريريبًا تاب ريريريريي كًأهنريريريريبً

اريريري  ضببً ً،ً يذ،.ًومريريري ًاؼبيإلريري ملاًأ ًهريريريلاًا ي مريرياًوااريريريلًربريري ًتريريري ثاًا نز ريري تًا  امريريري"115واؼب ريري"
اعب هايريريريذًوإ ًكريريريلبًبضضريريريابًا ب ريريريمًوأعكريريريبًا إلضريريريري ًكريريري عصاًوقريريريبو ًب ػبريريري  لًوةًونكريريريبو ًوجريريريريصملع،ً
ا آلوريذًع ع ريذً اريىًمري ًوياريريبً ًإعكري اًاؼبتريبكنيً اإلضري ًةً ًإعكريري اهبًاػبري  ل،ًوهريلاًظري هبًمريري ً

َأ ًاري  ُصاًادرييريصاًِإَذاًترييرياريىًَ اريْيِاْبًآوَ ترينري ًبرييريشنري ٍتًمَّريوًَ﴿ا مريي وًا آلوري تًا ري ًتاياري ً ًَكري َ ًُطجَّرييريُاْبًِإةًَّ  
هبًَْاريريًبِآبَ دِنري ًِإ ًُكنريُيْبًَفري مِلِانَي، يُبِيريُيُكْبًُ ًَّ اَوريريَ ًاِيري ًِِمًا اَّريُ ًوُبْيرييُكْبًُ ًَّ  َءُضُكريريْبًِإَ ًوريريْصِ ًا ِقيَ َمريِذًةًَ

وريْضَاُءص ًَوًَ ًَأْكثريَبًا نَّ ِسًةًَ لً اريىًأ ًا عكري اًكري  ً اإلضري ً(،ًاارييًتري 25ً،26)اعب ثيريذ:ً﴾َ ِك َّ
واغبم ب،ًبطا ً صملةًاآلب ل،ً ًتلكاًا قبآ ًؽببًأ ًاًا ليًأطيري هبً ًيبيرييابًهريصًا قري ملاً

اريصؽببًمريري ًوااكنري ًإةًا ريري هبً،ًأمري ً اريىًمريري ًذكبتري ًآوري تًكثريرياةً ًهريلاًا  ريري ملً اريىًذ ريا،ًجبوريري ًً
وب ثري ًهريلاًا يض اري .ًاريإ ًإضري اذً ضاابًوضنص ًأعن ًةًمبصتًإةًبطريصلًا زمري  ًوتض اري ًكباتري ًودبري ً

 ً طً  اي ًا م تذًوا طي لًإ ًبض ًم ًخالًاًةًو لً اىًإعك اًاًا  ن سًكاابًوقص ًص
ً.116 يرًاؽبب ًوطصلًا ضءب

 كري ًا  كريبةًا مريء ووذً ا يري ةًاآلخريبةًظاري ًمصجريريصملةً نري ًبضري ًأوًااريذًمري ً ريببًاإلريريمً
عبنريذًوا نري اًهرييًمري ًا كاءري تًا ضببيريذًا ري ًو ط ًأ ًا قي مريذًوا إلضري ًواغبتريبًوا"ا    ،ًبمً

ويبكري ًااريبًً،"117ةًوميإلض ًأ ًوكص ًؽب ًم اص ًابو ًم ًم اصما ًا  ري ميً نري ًاعبري هايني
ًَم ةًًوًَ اريبَلَْوَ ًا َِّليًَكَ َبًبِآوَ تِنَ أًَ﴿طك وذًأط ًاؼبتبكنيً ًا قبآ ً اىًهلاًا ن صً  اَ َلً ُوترينَيَّ

ً.(77ً،78)مبم:ً﴾َ ًأَِ ًازبَََّلًِ نَ ًا بَّضْبَِ ًَ ْا اًًطََّاَلًا غَيًْأًََوَ  اً،ًوًَ
ً

 الخاتمة

                                                 
115

 .582ً،ًص2ًجًوا ن م،اؼبامًا تاب ي ك،ً  

116
 .150ً،ًص2ًجا  باعًبنيًا    ًوا صثنيذ،ًًنيب،ً إل ًاً اىًا ق يءي،و  

117
 .131ً،ًص6ًججصاملً اي،ًاؼب  م،ً  
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مري ًخريري لًا إليريري  ًا قريريبآكً آلوري تًا ريري ًتن و ريري ً قيريري ةًا ضريريببًً اا ريريذهريريلعًا ًأوضريري  ًوهكريلا
أ ًمضيقريريري اتًا ضريريببًاريريري ًا ريريرييء تًأفريريصؽب ًمريريري ًملوريريري ًظبريري ويًمثريريريمًأاضريريرييذً  و عريريريذًًاإلريريمًا  ريريري  

،ًوظا ً إل ملت ًكء ً إل  ع ًإ  ًأ اىً زًوجمً كن ًك بًاة يق ملًايم ببًاإلمًا    ،ً
كك دنريري تًًًا يبري  ًب ؼب دكريذًمريلًمري ًأغبقريري ًهبري ًمري ًوثنيري ت،ًوبقرييً ريا ًإبريباهيبً ايري ًا مري  م ًا

ًكبمريصعًأاضرييذًوظب ووريذ،ًًظب ووذًغيإليذ  ك ًملًا يق ملًدبك عذًخ فذًأملتًإ ً إل مل  ًوذبمريي ه 
وا يقبً ًأذه هنبًملة ذًاوطيذًب هيذًمله ًاآلب ل،ًوا يءبًا يب  ًب  عإلي لً ك ًم ًخ لً

ً ا ي ةًاآلخبة.
ضبواةًا نيبًإ ًمضيق ًا ضببًاإلمًا    ًم ًع طيذًًخ لًهلعًا  اا ذًويضروم ً

ا ي بورًا ليًطبأً اىًملو عذًظب ووريذًتضريصملًبضاري ه ًإ ًإبريباهيبً ايري ًا مري  ً ًمنطقريذًاعبزوريبةً
والً اىًهلعًا  و عذًم ًشب .ً    ًم    ًًا ضببيذ،ًوم ًا ضبوايًأ ًو مهًا وم ًهن ًًمً 

ًك  ً اي ًا ضببًم ًملو عذ. ًيبك ًإبط لًشإلاذًت ثبًا    ًدب 
ً

ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً


