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ّعللْت ؿللٌ ٘ي: لللَ اّى الوزؤّهللف  للٖ صٌبا٘للخ الالللبة ّالضللْاة  للٖ الٌـللْؽ الولّكطللخ لٜتٗللبى ال زبث٘للخ  ٗزجللّ٘ي 

 -ثبطلزضٌب  الٌـلْؽ اًٝغ٘ل٘لخ  -ؿٌف تًْٕ٘ ّؿٌف أخزّٕ؛   ٖ هب ٗزالق ثبلـٌف اّٛل ًؼ٘ز اللٔ أّى   

ًِللذ عٌبؿلز الطج٘الخ ّهْاُلب ّطلباز  ٌٗشل علبثَ ثو ّذثٖ اًٛج٘ب  ّهلطِكِٗن  ّ ٖ هب ٗزـف ثِذٍ الوظؤلخ

الوخلْهبد الوزا٘خ ّغ٘ز الوزا٘خ ثؤتّار ثبلغخ اُٛوّ٘خ   للن ر لي ّطل٘لخ عللبة الِلٖ  ؾظلت  ّاًّولب ضبًلذ أٗللب 

مِللبرح لللٜرف هللي  ظللبت اًٝظللبى ّرغكٗللكا للخلللق ّ للق أطللض عكٗللكح ؽٌ٘للب  ّؽٌ٘للب  خللز ضبًللذ هْع للخ ٗـلل٘ت 

ٗن هضلوب كف هي هجلَ. أّهب الـٌف الضبًٖ   ِْ علبة غ٘جٖ لن ٗزؾلّق سهي اللبرة ؽ وزِب   ٠ ٗلف الطزٗق اللْ

اللْؽٖ ّالللّكعْح  الغبٗلخ هٌللَ رزُ٘لت هلللْة الو لذث٘ي ّالؼللبض٘ي. أّهلب الضللْاة  الغٌّلخم    بًللذ الغبٗلخ هللي اثللزاسٍ 

 رزغ٘ت الاجبت  ٖ اٝٗوبى هي عِخ  ّرْم٘ك تعباوَ  ٖ هلْة الوئهٌ٘ي.

اّى الزغبرة الٌجْٗخ  ٖ الٌـْؽ الولّكطخ لٜتٗبى ال زبث٘لخ عللٔ اخز٠ ِلب اػلززضذ  لٖ اللكعْح اللٔ رغٌّلت 

هظبلك الؼ٘طبى  ّكزّرح ارجبع اًٛج٘ب   ثبعزجبرُن الووضل٘ي الـبته٘ي هلل. ّ ٖ ُلذا الظل٘بع عولكد الٌـلْؽ 

ّٛل سااف ٟ ٗكّم  ّالضبًٖ خبلك ٟ ٌٗللٖ  الولكطخ الٔ اعزجبر الشهي الكًْٕ٘ هزؽلخ روِّك للشهي اٛخزّٕ   ب

 ّاذا ثبل ْس هلززى ثشهي غ٘ز الشهي الكًْٕ٘  هكارٍ عبلن الغ٘ت. 

ث٘ك أًَّ هي الو ٘ك  ٖ ُلذا الوغلبل اٝػلبرح اللٔ أّى الٌـلْؽ الولّكطلخ الض٠صلخ  الاِلك الللكٗن  الاِلك الغكٗلك  

لْة ً ظلَ  ّللن رِلكل اللٔ رؾل٘لق غبٗلبد هؼلززضخ  ّٗالْت اللز ىم لن رزخذ  ٖ هابلغزِب لِذا الابلن الغ٘جٖ اٛطل

 اٛهز  ٖ ذلك الٔ اخز٠ل اٛطجبة الكا اخ الٔ ًؼؤح ُذا الابلن الغ٘جٖ  ٖ ُذا الٌؾ أّ  ٖ ذلك الٌؾ.

ّ ٖ ُذا الجؾش  ًظأ الٔ رجّ٘ي أُن ّعلٍْ اٟخلز٠ل اللباولخ ثل٘ي الٌـلْؽ الولّكطلخ  لٖ هلب ٗزـلف ثِلذٍ 

عِخ أخزٓ ًلف عٌك أُن الٌزباظ الوززرجخ علٔ اخز٠ ِب  الٌـْؽ الولّكطلخم  ُّلْ أهلز الوظؤلخ هي عِخ  ّهي 

ٗلزلٖ هٌّب رؾكٗك الوزعا٘بد الوؼ لّخ ل ف رإٗخ تٌٗ٘خ  ّهـك رؾل٘ق ُلذٍ الولبؿلك ًلْسع الوللبل عللٔ عٌبؿلز 

الاٌـلز ًالبلظ تّر ًخـؾ اّٛل للٌ ز  ٖ هبُ٘خ الضْاة ّالالبة اٛخزّٕ  ٖ الاِك اللكٗن  ّ ٖ ُذا : ص٠صخ

اٛؽكاس الزبرٗخ٘خ  ٖ اًؼلب  الوللْٟد الكٌٗ٘لخ الِْ٘تٗلخ. أّهلب  لٖ الضلبًٖ   ٌظلزطزع  ٘لَ اللٔ هٌشللخ الجالش صْاثلب 

ّعلبثب  ٖ الٌـْؽ اًٝغ٘لّ٘خ  ّذلك ثبلْهْل عٌك أُّن رّا ك الوْاهف اًٝغ٘لّ٘خ هي الجاش. أّهب الاٌـز الضبلش  

ًبد الغٌّخ ّالغؾل٘ن ّهـلباز   َ٘ ًابلظ الوْهف اللز ًٖ هي  ّْ الجاش  ّذلك ثبلٌ ز  ٖ أُّن الكٟٟد الوزاللخ ثو 

طبضٌٖ ضف تار هٌِوب  ّ ٖ صٌبٗب الاٌـز ًاّزط علٔ الكّر الوِّن الّذٕ ًِلذ ثَ الضلب خ الازث٘خ ّالج٘ئخ الغبُل٘خ 

  ّالوْرّس ال  زٕ ّالالباكٕ  ٖ رؤص٘ش الغٌّخ ّالغؾ٘ن  ٖ الٌؾ اللز ًٖ.



 

  

 يالجزء الثان

1

ٗاّك الؾكٗش عي اٙخزح  ٖ "الاِك اللكٗن" طوخ هو٘لشح ل زلزاد هزلؤخزح هلي ًؼلؤح الغوبعلخ الِْ٘تٗلخ  ّذللك 

ثبلٌ ز الٔ ال لب  الضلب ٖ الذٕ رؼّ لذ  ٖ أؽللبًَ الوازللكاد الِْ٘تٗلخ  اذ اخزللف تارطلْ الِْ٘تٗلخ  لٖ رؾكٗلك 

"ْٗم الزة" الّذٕ ػبع  ٖ أط بر اًٛج٘ب    لئي ذُت أغلجِن الٔ اعزجلبرٍ تاٟ  تٟٟد الززض٘ت اٟطوٖ ثبٝكب خ

ّهللؤرٔ ُللذا  علللٔ ٗللْم تً٘للْٕ   للبّى رُطللب هللي الجللبؽض٘ي رأٓ  ٘للَ تٟلللخ علللٔ ٗللْم أخللزّٕ ٗللل  خللبرط الزللبرٗ .

للولئهٌ٘ي  اٟخز٠ل أّى الٌـْؽ الزْرار٘خ لن رؾكصٌب عي عٌّخ طوبّٗخ أّ هغِْلخ  ٖ عبلن غ٘جٖ ر ْى هـل٘زا 

طل ز الز لْٗي اعزجلز الغٌلخ  للب  أركل٘ب ثبهز٘لبس  ّ ٖ هب ٗزالق ثِلذٍ الوظلؤلخ ٠ًؽلع أىّ 
1
ّ لٖ هلب ٗزاللق ثِلذٍ  

م ّهـللطلؼ الغٌّللخ ثْؿلل ِوب هللي Paradisالوظللؤلخ ًللزعؼ أْى ٗ للْى اطللزخكام الوـللطلؼ ال برطللٖ  للزتّص  

كؼ الوابلن  لٖ الاِلك الللكٗن  ّٟطل٘وب  لٖ هـلخ الوززات بد عباك الٔ أهزٗي: أّلِوب أّى ه ِْم الظوب  لن ٗ ي ّا

.-أغلت ال ّيّ  -عكى أرك٘خ الخلق   غٌخ
2
٘للخ أّهب اٛهز الضبًٖ   ٘زوضلف  لٖ ضلْى هلْللخ ال لزتّص ُلٖ هلْللخ تخ 

. ّٕ  علٔ ال  ز الّكٌٖٗ الِْ٘ت

ٌلخ ّّكل  للك ارخذد الغٌّخ  ٖ هْاك  عكٗكح هي" الاِلك الللكٗن" تٟٟد هزجبعلكح اخزل لذ ثلبخز٠ل اٛسه

 ثٌٖ اطزاا٘ف  ٖ ث٠ت ضٌابى؛   ٖ أط بر هب هجف الّظجٖ ضبًذ الغٌّخ تالخ علٔ هابى عكٗكح هٌِب:

  ٖاٝؽبلللخ علللٔ  لللب  أركلل
3
ُللْ ثوٌشلللخ ؽكٗلللخ هززاه٘للخ اٛمللزال ّضض٘ للخ اٛػللغبر رغلللت علِ٘للب  

الخلللزح 
4
ع ّ ِ٘للب طللْاهٖ  ... ى ـ ِللٖ "الجظللبر٘ي ـال  علل  هاللّكح ل٠ًؼللزاػ ّاللللذاد ّهٌِللب عٌّللبد الولللك طللل٘وب 

ٌّٗبث٘ ".
5
 

   طلن  لٖ طل ز الزّ لْٗي ثل "عٌخ علكى"  ُّلٖ ال للب ُّ اٝؽبلخ علٔ ال لب  الذٕ اؽزلي خللق  تم  ّهلك 

 الذٕ عـٔ  َ٘  تم أّاهز الّزة اٝلَ.

                                                           
ّْف  -ّطباز أط بر هب هجف الّظجٖ –ًؼ٘ز  ٖ هب ٗزالق ثِذٍ الوظؤلخ الٔ أّى ط ز الز ْٗي  -1  لٖ ال زلزح الزلٖ رللذ الالْتح هلي  -رظزخكم هـطلؼ الغٌخ الذٕ عل

 ثبل زتّص. -الظجٖ

تٗبًبد الؼلزع اّٛطلن ؽ٘لبح اٙلِلخ ثبهزجلبص ؿلْر هلي ؽ٘لبح ع ولب  ُلذٍ اللكً٘ب   زال٘غ اٙلِلخ  رزوضّف: "عٌّخ   603 ٖ هاغن ال٠ُْد ال زبثٖ ؽ ًلزأ -2

 ثزٌّان  ٖ هـْر ثِب ؽكااق ٗغزٕ  ِ٘ب هب  الؾ٘بح". 

 2/5الاِك اللكٗن  ط ز الغبهاخ  -3

الطوؤًٌ٘لخ ّاٛتٗلبى  ّذللك ثلبلٌ ز اللٔ هلب ٗؾزوللَ الللْى اٛخللز هلي اؽبللخ عللٔ  اعزجبر الخلزح طوخ هلي طلوبد الغٌّلخ علبه  هؼلزز  ثل٘ي الضلب لبد اىّ  -4

 ّى الجبؽلشعللٔ أ 133  ؽ 2007  تهؼلق طلْرٗخ  1ّالؼاْر ثبلزاؽخ. راع  الغوف  ثّظبمم: ل٘لخ اللكر  ٖ الوزخّ٘ف اٝط٠هٖ هئطظخ الللكهْص الضلب ٘لخ م 

 بّى هب غلت علٔ رهْسٍ هلي تٟٟد  للّْى اٛخلز  ّلغ٘زٍ هي اٛلْاىم. "كزّرح ر ٌظ٘ت الكٟٟد الزهشٗخ هك ثّ٘ي  ٖ الِبهغ الخبهض هي الـ ؾخ ً ظِب

لوغللبً٘ي ث زًظللب اثّللبى الاـللز الْطلل٘ن هللي ذلللك أّى ا. اٗغبث٘لخ  للٖ الاكٗللك هللي الضلب للبد ٟ ٗؾغللت عٌّللب ثالق الللكٟٟد الظلللجّ٘خ الوظللز بتح هللي رهشّٗللخ ُللذا الللْى

ّٖ ضبًْا ٗزركّى ص٘بثب خلزا  ًَّٛ ٗازلك ثؤّى هْٓ ػ٘طبًّ٘خ ؽلّذ ثِن ّط ٌذ  ِ٘ن".  اّٛرث

 276- 275ذضزٍم  ؽ ؽ  ولكص   طجقهبهْص ال زبة ال عجك الولك  ثطزصم: -5
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ٟى اٛرف هي هغزت  لب  ٗؾزلي ُذا اًٝظبى الوؼزت الوطزّت الٔ عٌّخ عكٗلكح  اىّ  ّْ ُبر٘ي الكٟلز٘ي رؾ

رلْم ثكٟ هي عٌّزَ الو لْتح "عٌّخ عكى". ّ ٖ ُذا الظ٘بع  ًؼ٘ز الٔ أّى الِْ٘ت ّؿل ْا "أرف ضٌالبى" ثـل بد 

  ظف...ر ٘ق ثبلخ٘زاد هي لجي ّع رزلبم  ه  ؿ بد عٌّخ عكى   بذا ثؤرف ضٌابى
6
لن ر ا ك "أرف ض ٌ ابى"   

"أرف الو ٘  ابت"  ؾظت  ّاًّوب أكؾذ أٗلب اٛرف الولّكطخ   للك ؽّف الّزة اٝلَ ث٘ي ػلاجَ الوخزلبر   اّولكٍ 

ّعّوك اٛرف الزٖ ؽّف  ِ٘ب الؼات 
7
ُّْ هب ٗاٌٖ ثبللزّرح أّى ؽلْلَ ثٌِ٘ن عالِن ٟ ٗزّى  ٖ الوْد اًزلبٟ  

ضبى اًزلبٟ هي الؾزضخ ّال اف الٔ الغوْت ّالّظ ْى. هي عبلن الٔ  خز  ثف
8
  

 لللئي ضللبى "الوللْد ٗاٌللٖ الللذُبة الللٔ أرف الوللْرٔ الزللٖ ٟ عللْتح هٌِللب تّى أْى ٗ للْى ٌُللب  صللْاة أّ 

علبة" 
9
 بًَّ ثبٛطبص اًزلبل هي الؾ٘بح اللٔ الالكم  

10
رد"  -ٟ طل٘وب اّٛللٔ-ذللك أّى الٌّـلْؽ الزّْرارّ٘لخ  ّْ ؿل

ـ بع ل ـ ٜرفع."اٗفـ...ع الِ 
11
 

ر  ّْ ّٟ ٗ ْرٌب  ٖ ُذا الظ٘بع  اٝػبرح الٔ أًٌّب ًغك عٌك ػلاْة الّؼلزع اٛتًلٔ الللكٗن رـلْرا هخبل لب للزـل

الِْ٘تٕ  اذ رأد عولخ هي ػاْة الؼزع  هـز  الازاع ..م  ٖ الوْد اًزلبٟ هي ؽ٘بح الّكً٘ب اللٔ ؽ٘لبح أخلزٓ 

هبد الؾ٘بح هي هآضف ّألجظخ...رل  رؾذ اٛرف؛  ولْ  ثبثف ضبًْا ٌُٗللْى  ّْ الٔ الوْد هـؾْث٘ي ثغو٘  هل
12
 

ًٖ طلل ز الزّ للْٗي ّطللباز أطلل بر الزّللْراح لللن ٗؼللّ لْا رإٗللخ  ّّ ُّللْ أهللز ٗلْتًللب ثبللللزّرح الللٔ اللللْل  اّى هللك

ّٕ هجلف هزؽللخ الظلجٖ   ؛   لٖ أطل بر هلب هجلف رللك الوزؽللخ ضلبى الولْدL’eschatologieّاكؾخ للابلن اٛخزّ

 . ثوب ُْ ؽ زح  ٖ اٛرف ٟ ؽ٘بح  ِ٘ب ّٟ ؽزضخ اًزلبل اًٝظبى الٔ" ػْ٘ل" ٗزوضّف  ٖ

ّٖ الوزوضّلف  لٖ اًلطلبع الؾزضلخ ّاًز لب   ّٗجكّ أّى الؾكٗش عي "الؼْ٘ل" ضبى هؾبّللخ ل ِلن الؾلكس الجْ٘للْع

لَ الٔ ضزلخ غ٘ز  بعلخ أّ هز بعلخ أّ هٌ الخ ه  الاْالن الوؾ٘طخ ثِل ّْ ب.  ِلٖ للن رلز  لٖ الّزّػ ّعوْت الغظك ّرؾ

ذلك ال لب  عؾ٘وب أّ هل ْرب للؼ٘طبى أّ الاذاة  ثف ُْ ؽ٘ش للاكم الوؾق. 
13
 

                                                           
 6/3ّط ز الزّضٌ٘خ  3/17ز الخزّط ط  الاِك اللكٗن: -6

 ًؼ٘ز الٔ أّى هكٌٗخ اللّكص أؿجؾذ هكٌٗخ هلّكطخ لكٓ الِْ٘ت عٌكهب ًلف الِ٘ب تاّت ربثْد الّزّة.  -7

ٗ لْى علبلن اٛهلْاد  38/18ّطل ز اػلا٘ب   115ّالوشهلْر  88ًغك  ٖ هْاك  عكٗكح هي الاِك اللكٗن ؽكٗضب غبهلب علي علبلن اٛهلْاد    لٖ الوشهلْر  -8

 َ.هي ضّف  اف طبضٌب ٟ ؽزضخ  ٘ خبل٘ب

 99 ؽ  2الوظ٘زٓ عجك الُْبةم: هْطْعخ الِْ٘ت ّالِْ٘تٗخ ّالـًِْ٘٘خ"الوْعشح"    طجق ذضزٍم  ط -9

 م.94/115/ 88أّى عبلن الوْد عبلن ٟ  اف  َ٘ لًٞظبى  الوشهشّر ثاق الٌـْؽ هي الاِك اللكٗنرأد  -10

 114   ؽ1999  ث٘زّد لجٌبى  1ّالٌجْح  تار الطل٘اخ للطجبعخ ّالٌؼز  م الْؽٖ ّاللز ى  -الغش  اّٛل-عا٘ن  ُؼبمم:  ٖ الظ٘زح الٌجْٗخ -11

اػ   زاصم:هغبهزح الالف اّٛلٔ -12 ّْ   294 تراطخ  ٖ اٛططْرح: طْرٗب أرف الّزا كٗي    طجق ذضزٍم  ؽ الظ

ٕ أًّلَ للن ٗ لي ه بًلب للضلْاة ّالاللبة ٗزظلبّٓ  ٘لَ رل  ػلْ٘ل اّهلب رؾلذ اٛرف أّ رؾلذ الولب  أّ رؾلذ هبعلكح الغجلبلـ...ع ّرازجلز ػلْ٘ل ه بًلب هؾبٗلكا أ -13

علكد ُّ  ل٘ظلذ اٟ ؿلْرح ػلبؽجخ   الولْ  ّالابهخ ّاٛصزٗب  ّال لزا  ّالظبتح ّالاج٘كـ...ع ثف ٗ بت ٗ ْى هغزت ه لبى لللك ي ـ...ع اّى ؽ٘لبح هلب ثالك الولْد  اْى 
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اّى ُذا الطّزػ ضبى هزٌبطلب ه  طباز الولْٟد الّكٌّٗ٘خ اٛخزٓ  ّأُن ُذٍ الوللْٟد ؽللْل اللّزة اٝللَ ثل٘ي 

اعبتح ثٌب  رلك الوطبرؽبد  ٟط٘وب  ػاجَ  ث٘ك أّى ال  ز الكٌٖٗ الِْ٘تٕ ّعك ً ظَ  ٖ  ززاد ٟؽلخ هلطزا الٔ

ل هجف الو٠٘ت. ّّ   ٖ اللزّى الخوظخ الووزكح هي اللزى الظبتص هجف الو٠٘ت الٔ اللزى اٛ

اّى اعزجلبر الضّلْاة  -للك ؽبّلذ الِْ٘تّٗخ الٔ ؽكّت رلك ال ززح عاف الالبة ّالضّْاة أهزٗي هزالّل٘ي ثبللّكً٘ب  

االلزح ر ظلل٘ز الِ٘للْت لٜؽللكاس الزّبرٗخّ٘للخ الزللٖ عبػللُْب هللي طللجٖ ُّللشاان ّالالللبة هللي ػللئّى الللّكً٘ب ٗللكخف  للٖ ت

عظ زٗخ...  ُّْ رـْر ؽب  ذ علَ٘ أغلت ال زع الِْ٘تٗخ الؾلْل٘خ  ّلالف أّكلؼ ُلذٍ الوْاهلف هْهلف  زهلخ 

كّه٘٘ي الذٗي ً ْا ثْكْػ هلْلخ الجاش  ـّ -ال
14
 بلؾزّة ّالِشاان ّالّظجٖ 

15
... ُٖ ه بُز طخن اٗلف ّغللجَ 

اجَ. أّهب  ٖ  ززح الّظجٖ   غ زاى الّزة اٝلَ خطبٗب ثٌٖ اطزاا٘ف ٗزوضّف  ٖ اعبتح ػاجَ الٔ أّرػل٘ن  ّثِلذا هي ػ

َِِن الِْ٘ت هزطْم هْرع اٛخوٌٖ٘ الوازّل ثلْرع اٛضجز  د بتر  ٖ  530الوأٌ  َ ـّ ع م   ِْ  537ع مم ال

ؿكهَ.ّ اٝلِٖ الذٕ ضب ؤ ثَ الّزة اٝلَ رْثخ الؼات عٌكُن الغشا 
16
 

ّهي ه بُز ذلك أّى الاْتح الٔ الوكٌٗخ الولّكطخ أّرػل٘ن ضبًذ هـؾْثخ ثٌِلخ رّؽّ٘لخ ّتٌّٗ٘لخ رغلّلذ  لٖ 

م. عللٔ أّى اً ظلبر ... رغّ٘زاد عكٗكح ػولذ ال ض٘ز هي الوغبٟد  ثوب  ٖ ذلك ملْص الاجبتح  الـل٠ح  اللزثلبى 

  ت الذ ثلبل  ز اللكٌٖٗ اللٔ اثز لبر هلْللخ الغٌلخ اهزلكا  أؽ٠م الغوبعخ  ٖ عكٗك هي الوْاك  ّ ٖ  ززاد هزجبٌٗلخ

ّ ٖ ُذا الظ٘بع ثبد اللْل اّى " للغٌّخ الوظزابتح هي ؽلباق اٙخزح  للن ٗالزل عٌِلب ػلات  ثبل زتّص ال برطٖ 

    ٖ اخزجبرٍ الزبرٗخٖ اّٟ ظ٠ٟ"
17
ّٕ لغٌِّن ٗزّن  ِ٘ب الخ٠ؽ الٌِّباٖ هي اٛخط  بر   ٠  بذا ثبلغٌّخ هلبثف هبت

ؽزّة ّٟ أعكا  
18
للك أكؾذ الغٌّخ الزّاْٗق الوبتٕ لوب أؿبة الغوبعخ هي خ٘جبد. 

 
 

للك ضبى ُّن الغوبعخ الجؾش عي ال لب  اٙهلي اللذٕ ٗط٘لت  ٘لَ الال٘غ تّى خلْل هلي علكّ ٗزلزثؾ ثِلب؛ 

هلي ذللك أّى أًج٘لب   زلزح هلب   بلؾزّة ّالِشاان ّالّظجٖ ُعّكد لشهي مْٗف ه بُز طخن اٗف ّغلجَ هلي ػلاجَ.

                                                                                                                                                                                              
رلذُت ـضلذا ي ٗلذُتع رّؽلَ ّعظلكٍ اللٔ أرف الولْرٔ" الوظل٘زٓ  عجلكالُْبةم: هْطلْعخ  لِذٍ الؾ٘بح رزظن ثٌْع هي ًلـبى الؾْ٘ٗلخ ّؽل٘ي ٗولْد الولز 

 103   ؽ2   طجق ذضزٍم ط -الوْطْعخ الوْعشح  -الِْ٘ت ّالِْ٘تٗخ ّالـًِْ٘٘خ

 225   ؽ1998هـز     اللبُزح1ؽظي أؽوك هؾّوك خل٘ خم: ربرٗ  الكٗبًخ الِْ٘تٗخ  تار هجب للطجبعخ ّالٌؼز ّالزْسٗ   م  -14

ّخللزاة اللللكص ّرِللكٗن ُ٘ لِللب   راعلل  ه للبُز رللؤص٘ز الظللج٘٘ي  للٖ ؽ٘للبح  Exilالو٠ؽللع أّى الٌّـللْؽ الِْ٘تّٗللخ رزؾللّكس  للٖ أغلللت اٛؽ٘للبى عللي الظللجٖ  -15

رؾزلبط اللٔ اعلبتح ً لز   ولب هلي ّص٘للخ ربرٗخّ٘لخ رئضلك خلزاة  ّٗجكّ أّى ُلذٍ الوظلؤلخ م.409هاغن ال٠ُْد ال زبثٖ  هبتح "الظجٖ"  ؽ  الغوبعخ الِْ٘تٗخ  ٖ

ّٕ ت ّى غ٘لزٍ هلي ػلاْة اللكص ّرِكٗوِب علٔ ًؾْ هب رلّكهَ الٌّـْؽ الِْ٘تّٗخ. أكف الٔ ذلك أّى الّظجٖ علٔ هب ٗجكّ لن ٗ لي هظلؤلخ رزالّلق ثبلّؼلات الِ٘لْت

 الوٌطلخ  ًذا ..

ؽْل تّا   ارخلبذٍ لِلذا الوْهلف  ُلف هلزت ُلذا الزّالبمف الّؼلاْر ثبلوابًلبح الزلٖ عبػلِب الِ٘لْت  لٖ  اّى رابمف هْرع ه  الِْ٘ت ٗطزػ رظبإٟد عكٗكح -16

 أم أّى هْه َ ضبى هغبساح عي تّر ًِق ثَ الِْ٘ت  ٖ اطلبم ثبثف؟ ثبثف

17-  ّٖ  603   ؽ1991  ث٘زّد لجٌبى  3م  تار الوؼزع  ًغ٘ت  أًطٌْ٘صم: هاغن ال٠ُّْد ال زبث

رد الغٌخ ث -18 ّْ  م2/20ّط ز ُْػ   9-11/6ّ 2/4ث٘ي الجؼز ّالطج٘اخ ّالؾْ٘اًبد  الاِك اللكٗن: ط ز اػا٘ب   بعزجبرُب أركب للظ٠مؿ
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هجف الّظجٖ
19
ًبتّا ثبلزّْثخ الزٖ هي ػؤًِب أْى روٌؼ ػات اطزاا٘ف الوغ زح الزٖ رزغلٔ  ٖ اٛهي ّاٟطزلزار   لبذا  

 ثبلالبة ّالضّْاة هي اٛهْر الّكًْ٘ٗخ الوؾلخ. 

را ّاكؾب لابلن اٛهْ ّْ هٌؼلؤ هلْللخ  اد  ذللك أىّ ّ ٖ ُذا الولوبر ًؼ٘ز الٔ أّى "الاِك اللكٗن" لن ٗلّكم رـ

للزاعبد اٝهل٘وّ٘للخ ّالّكّل٘للخ الزللٖ  ـّ الجاللش الِْ٘تٗللخ رللبرٗخٖ ط٘بطللٖ؛  بلغوبعللخ الِْ٘تٗللخ لللن ر للي ثواللشل عللي ال

)ع م 721-ع م  722(اٙػْرٕ  عز زِب هٌطلخ "الّؼزع اٛتًٔ اللكٗن"  ّهك ضبى للظجٖ
20
عبم (ّالّظجٖ الجبثلٖ  

.اٛصز الجبلغ  ٖ ال  ز الك )ع م 587 ّٕ ٌٖٗ الِْ٘ت
21
  

ّهك ؽبّل أًج٘ب  ثٌٖ اطزاا٘ف رلكٗن ر ظ٘زاد ُْٟرّ٘خ لِذٍ اٛؽكاس  ّع٘ب هٌِن ثوب رض٘زٍ ُذٍ اٛؽلكاس هلي 

ظ٠ل ػّك ؽْل هلْٟد عكٗكح ُعّكد هي رضباش الوٌ ْهلخ الّكٌّٗ٘لخ الِْ٘تّٗلخ  هضلف هلْللخ اٟخز٘لبر ّهلْللخ الاِلك 

كرَ لِن.ّهلْلخ ؽلْل الزة اٝلَ ث٘ي ػاجَ ّهظبً
22
 : ّهي أثزس الزّال٠٘د الزٖ هُّكهذ ًذضز 

 .َُ٘خ٘بًخ الِْ٘ت للاِك اٝلِٖ ّرٌ زُن للّزة اٝلَ ثاـ٘بى أّاهزٍ ّخزع ًْا 

 .َظبت أخ٠ع الِْ٘ت ه  الّزة اٝل 
23
 

 .عجبترِن  لِخ غ٘زٍ هضف ثاف ّغ٘زٍ هي  لِخ الّؼاْة الوغبّرح
 24

 

اٝؿ٠ؽّ٘خ ثبلْهبا  الّظ٘بطّ٘خ؛   بى الِْ٘ت هكعْٗي اللٔ اعلبتح الٌّ لز  لٖ للك اؿطكهذ ُذٍ الٌّشعخ الّكٌّٗ٘خ 

Jour du Seigneur"ٗلْم اللّزّة"  هلْٟرِن ال٠ُْرّ٘خ  ّ لٖ ُلذا الوغلبل اثز لزّا ه لبُ٘ن عكٗلكح أُوِلب هلْللخ
 

الذٕ أؿجؼ ْٗهب ػبه٠ لغو٘  اٛهن 
25
ِللك اللّزة ُّْ ٗلْم هزعلت لٜعلكا  ػلكٗك اللْم  عللٔ ً ْطلِن    ٘لَ ُٗ  

                                                           
 ّاػلا٘ب  ّه٘خلب ًّلبؽْم ّؿل ٌ٘ب ّاره٘لب ّؽجللْع  أّهلب ًج٘بلب الّظلجٖ  ِولب ؽشه٘لبل ّتاً٘لبل الللذاى ثّؼلزا ُّْػل  أًج٘ب  هب هجف الّظجٖ ُن: ًْٗلبى ّعلبهْص -19

ٌّٗ٘لخ ّى ػزّم أّ هْ٘ت. أّهب أًج٘ب  هب ثاك الّظجٖ  ِن ؽغلٖ ّسضزٗلب ّعْثلكٗب ًّؾو٘لب ّعلشرا ّه٠خلٖ ّْٗا٘لف  ّهلك ّرضلشّا عللٔ رٌ ل٘ن الؾ٘لبح الكّ ثبلخ٠ؽ ت

 ّالّؼابازّٗخ.

٠ل الوظلج٘٘ي  ًؼ٘ز  ٖ ُذا الظ٘بع الٔ أّى الّظجٖ ثوب ُْ اطزاجبت لللْم الوِشّه٘ي ًّ ِ٘ن الٔ أرف أخزٓ  هك ضبًلذ للَ غبٗلخ اهزـلبتّٗخ رزوضلف  لٖ اطلزغ -20

 . ثبٝكب خ الٔ اكابل الٌّ ض اللْهٖ لكِٗن

ذ ػلْ٘ل الو لبى الّلذٕ ٌٗز لز  ٘لَ الولْرٔ ٗلْم الؾظلبة ؽل٘ي ُٗجاضلْى ثؾ٘ش أؿجؾ  ثاك الاْتح هي الظجٖ الجبثلٖ "ظِزد   زح الضْاة ّالالبة ال زتٗ٘ي -21

  2   طلجق ذضلزٍم  ط -لولْعشح الوْطلْعخ ا -ػْ٘ل الٔ أهظبم هخزل خ" الوظ٘زٓ عجكالُْبةم: هْطْعخ الِْ٘ت ّالِْ٘تٗلخ ّالـلًِْ٘٘خل٘ؾبطجْا. ّلذا هُّظوذ 
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ٗلل٘ن ثل٘ي ػلاجَ  م  ُّلْ اللٔ عبًلت ذللك 15/3ّ 14/14ٗللف هل  ػلاجَ  الاِلك الللكٗن  طل ز الخلزّط  ًذّضز ثؤّى الّزة اٝلَ ضبى عٌك الِ٘لْت الِلب هؾبرثلب -22

 ٖ ربرٗ  ثٌٖ اطزاا٘ف ٗوضف ؽلْر اٝللَ  لٖ رلبرٗ  ػلاجَ ّاع٠ًلَ علي ركخللَ الوجبػلز  لٖ الزلبرٗ  لؾوبٗلخ  الوخزبر هي خ٠ل ربثْرَ   ؾلْر ربثْد الّزةّ 

ُْ اعزكا  علٔ الّزة ذارَ    ٖ ؽبتصخ اطز٠٘  ال لظطٌ٘٘٘ي علٔ ربثْد الّزة ًّللَ الٔ أػُكَّت ّّكاَ الٔ عْار الِِلن ػاجَ  ّضّف اعزكا  علٔ ربثْد الّزة 

 م.12-1/ 5تاعْى ًغك الّزة اٝلَ ٗزْلّٔ ثٌ ظَ هابهجخ ال لظطٌ٘٘٘ي ّالِِن   الاِك اللكٗن  ط ز ؿوْا٘ف اّٛل 

 27-5/18الاِك اللكٗن  ط ز عبهْص  -23

 ع مم.1150الاِك اللكٗن  اٝؿؾبػ الضّبًٖ هي ط ز الللبح ّهب ثاكٍ  ٟط٘وب هب رالّق ثلـخ عكعْى  د -24

 4-2/1ّط ز اػا٘ب  18-3/9ّ 15-2/4ط ز ؿ ٌ٘ب  الاِك اللكٗن: -25
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اٝلَ أعكا ٍ  ّ ٖ الولبثف ٗ ْى ْٗم ًْر ّ زػ لؼلات اللّزة 
26
لبلؾخ ّٗغلّكت هاِلب اللّزة   ـّ اذ رٌغلْ الغوبعلخ ال

اٝلَ الاِك.
27
   

رٍ ثْؿل َ ْٗهلب  ّْ ّهب ٗظززعٖ اًٟزجلبٍ  لٖ الزّـلْر الِ٘لْتٕ لل "ْٗم اللّزّة" أّى أغللت اٛطل بر ظلّلذ رـل

تًّْ٘ٗب؛  ِْ ْٗم ٗل   ٖ  خز الّشهي.
28
ّٕ  لٖ هلب ٗزالّلق    زغن أّى عبهْص ُّْػ  هك علّكتا الطّلزػ اللّكٌٖٗ الِ٘لْت

ثبل  ز اٛخزّٕ   بًِّوب لن ٗزرل٘ب ثزـلْرارِوب اللٔ ترعلخ ٗو لي هاِلب اعزجلبر"  خلز اّٛٗلبم"
29
ْٗهلب ٗلل  خلبرط  

؛ اذ ر ف "هكٌٗلخ تاّتـ...ع ًظلخخ ًبهـلخ هلي ـأّرػلل٘ن الّظلوبّّٗخ الزلٖع ّٕ الّشهي الّكًْ٘
 

ِب ـاللّزّة اٝللَع طل "ٌٗشل

علٔ اٛرف".
30
 

هب هي ػّك أّى الكٗبًخ الِْ٘تٗخ ضبًذ تٗبًخ ربرٗخ٘خ ثؼ ف أّ ثآخز  اذ راِكد هلْٟرِب ال٠ُْرّ٘خ ثبلوزاعالخ 

ل  ّّ ّٖ ّه٠ثظبرَ  ّهي ع٠هلبد ذللك أّى أًج٘ب ُلب هلك عولكّا  لٖ الللزى اٛ ّالزغّكت ّ ق هزطلجبد ال ّزل الزّبرٗخ

تح ؿ٘بغخ هلْلخ "ْٗم الّزّة" ثطزٗلخ هخبل لخ لولب طلبت  لٖ الللزّى اٛرثالخ الّظلبثلخ. ّهلك هلّز هجف الو٠٘ت الٔ اعب

 ال  ز الكٌٖٗ الِْ٘تٕ ثوزؽلز٘ي ثبرسر٘ي  ٖ هب ٗزالّق ثبٙخزح  ُّبربى الوزؽلزبى رزّْسعبى علٔ الٌّؾْ اٙرٖ:

هلي الللزى الظلبتص اللٔ هٌزـلف الللزى الضلبًٖ  ّ لٖ ُلذٍ الوزؽللخ ًزجلّ٘ي ثالق  الوزؽلخ اّٛللٔ: اهزلكد 

 . ّٕ  اٝػبراد الزٖ هي ػؤًِب أى رئّتٕ الٔ اللْل ثْعْت عبلن  خز خبرط ؽكّت الّشهي الكًْ٘

ل هجف الو٠٘ت  ّ ٖ ُذٍ الوزؽلخ ًغك  ّّ الوزؽلخ الضبً٘خ: ثكأد هي الٌـف الضبًٖ هي اللزى الضّبًٖ ّاللزى اٛ

ّٕ ؽك ٗضب ّاكؾب علي علبلن اٙخلزح ثْؿل َ عبلولب ٗلل  خلبرط ؽلكّت اللّشهي اللّكًْ٘
31
ّ ٗلخ ذللك أًٌّلب أؿلجؾٌب هل   

اٛط بر الزإّْٗٗخ 
32
ّٕ اللٔ Rétributionاسا  هلوْى عكٗك لو ِْم الغشا      ّذلك ثبًزلبلٌب هي الغلشا  اللّكًْ٘

ّٕ   ؤؿجؼ "ػْ٘ل" الو بى الذٕ ٌٗز ز  َ٘ الوْرٔ  ْٗم الؾظبة  ؽل٘ي ٗجاضلْى لُ٘ؾبطلجْا"الغشا  اٛخزّ
33
ثالك  

                                                           
 20-5/18ّط ز عبهْص  2/11ف ّط ز ْٗا٘ 8 – 34/4ط ز اػا٘ب   الاِك اللكٗن: -26

 2/14ّط ز ُْػ   36/34ط ز ؽشه٘بل ّ 46/10ّط ز اره٘ب  34/8ط ز اػا٘ب   الاِك اللكٗن: -27

 ,Le Talmud de Jérusalem traduction par Moïse Schwab, édition , G.P Maisonneuve et Larose, Parisراعل  ضلذلك  -28

France, 1981, vol2 ; ch 1; p278.  
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 هظزْٓ الّكٟلخ.

 126ربثْد الاِكم   طجق ذضزٍم  ؽ هاغن ال٠ُْد ال زبثٖ  هبتح   راع  ًغ٘ت أًطٌْ٘ص  ٖ -30

ّٕ    َ٘ ر زوف رـْراد الخطبة الّكٌٖٗ الِْ٘تٕ اٛخلزّٕٗاّك ط ز تاً -31   اذ ٘بل أضضز أط بر الاِك اللكٗن ّكْؽب ّتهّخ  ٖ هب ٗزالّق ثوظباف الابلن اٛخزّ

 ًاضز  ٖ أؿؾبؽبرَ علٔ ؽكٗش ّاكؼ عي الجاش ّعي ه٘بهخ اٛهْاد ّرـٌ٘ ِن  ٟط٘وب  ٖ اٛؿؾبػ الضبًٖ عؼز هي الّظ ز.

ع مم  ّعوللبت ُللذٍ اٛطلل بر الٌّشعللخ الاز بًّ٘للخ الزإّْٗٗللخ  ّأثللزس ُللذٍ اٛطلل بر طلل ز اره٘للب ّطلل ز  1ع م الللٔ ع 6طلل بر أًج٘للب   هللي ع ًاللذ ُٗطلللق علللٔ أ -32

   ؽشه٘بل.
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أّى ضبى  لب  للاكم. ّثبد هلي الْاكلؼ أّى ؽ٘لبح الؾلّق رلل   لٖ سهلي أخلزّٕ 
34
ُّلْ هلب رطلّلت الللْل ثْعلْت  

ْٕ اٛرف. ؛ أ ّٕ  لب  خبرط ال لب  الّكًْ٘
35
 

ؿلٌ ٘ي  هلآل ّهب ٗوّ٘ش ُذٍ الؾ٘بح الغكٗكح أًِّب هظلجْهخ ثؾظلبة عظل٘ز ٗلزّن هلي خ٠للَ رـلٌ٘ف الجؼلز اللٔ 

ل الغٌّخ  ّهـ٘ز الضبًٖ عٌِّن  ُّْ الٔ عبًت ذلك ْٗم خ٠ؽ ثبلٌظجخ الٔ ػلاجَ الوخزلبر   لبلٌ ز  ّّ ٌف اٛ ـّ ال

ُلٖ اًٟزللبم للغوبعلخ  خـباؾ ذلك الْ٘م ّهب ٌٗغشٍ الزة اٝلَ  َ٘ ٗغالٌب ًلّز ثؤّى أُّن طوخ روّ٘ش ذلك الْ٘م  ٖ

 هي هلطِكِٗب؛   ٖ ذلك الْ٘م ٗـزػ الزة اٝلَ ثبًزـبرٍ لغوبعخ ثٌٖ اطزاا٘ف. 

2

عالذ الٌـْؽ اًٝغ٘ل٘لخ الوظل٘ؼ اللكّٗبى ّالؼل ٘  اٛخلزّٕ هلي عِلخ  ّهلي عِلخ أخلزٓ رّضلش الخطلبة 

ْد الظلوبّٕ. ّ لٖ ُلذا الوغلبل  ًؼل٘ز اللٔ أّى الٌـلْؽ اًٝغ٘ل٘لخ هلك اُزّولذ اًٝغ٘لٖ علٔ ّؿف أُف الول ل

 ثبلزؽوخ اٝلِ٘خ  ٖ أضضز هي هْك  هلي الوْاكل  الوزالّللخ ث٘لْم الؾظلبة  هّولب ٗغالِلب  الزؽولخم هاٌلٔ را٘ظلب

 ثْكللْػ  للٖ ضضللزح الوللْامي الزللٖ ٗؾلللز  ِ٘للب اطللن   للزح الالللبة  للٖ الوظللزْٓ الللكٟلٖ  ّٗزغلّللٔ ذلللك ٗللْاسٕ

 "هل ْد الزة" هلبرًخ ثبطن الغؾ٘ن  ّذلك علٔ الٌؾْ الذٕ ًجّ٘ي  ٖ الضجذ اٙرٖ: 

 انمجمىع ٌىحنّا مرقس نىقا متّى  انمصطهح / اإلنجٍم

 1 0 0 0 1 انجحٍم

 12 0 3 1 8 جهنّم

 114 2 16 42 54 مهكىت انرب/ مهكىت انسماوات

 انمتّصهة بانثىاب وانعقاب فً انعانم األخروي فً اننصىص اإلنجٍهٍّة جدول بأهّم انمصطهحات

را هٌزؼللزا ثلل٘ي عو٘لل  الِ٘للْت؛  ّْ اّى اللللْل اّى الِ٘للْت اعزجللزّا ٗللْم الللزة ُللْ ٗللْم أخللزّٕ لللن ٗ للي رـلل

ً ْا ثاش اٛهْاد  ٖ عبلن  خز. -عٌك الجاق عش  هي ال زٗظ٘٘ي  –ّاٛطٌْ٘٘ى   بلـكهْ٘٘ى
36
ّٗجكّ أّى أغلت  

ر الـللكه٘٘ي  هللي ذلللك أّى الِ٘للْت الللذٗي عبؿللزّا ٗظللْع لللن ٗللزّا  ٘للَ غ٘للز هخلّللؾ  ّْ الِ٘للْت ضللبًْا علللٔ رـلل

اٟطزاوبر الزّهبًٖ.  الوبػ٘ م هي
37
  

                                                           
34- Voir Poupard (Paul): Dictionnaire des religions, P U F, 2 

éd
, Paris, France, 1985, Art Shéol, p1572.  

 م.7/9ّط ز أْٗة  88/10م ّلي ٗـاكّا هٌِب   أثكا الاِك اللكٗن  الوشهْر31/14ّؽشه٘بل 38/18 ا٘ب ٌُب  ٌٗشل ضف اٛؽ٘ب   الاِك اللكٗن: ط ز اػ -35

 225  ؽ 1998     ت مم 1ْسٗ   م الكٗبًخ الِْ٘تّٗخ  تار هجب للطجبعخ ّالٌؼز ّالز هؾّوك خل٘ خم: ربرٗ   ؽظي أؽوك -36

 70 الٌجْح  ٖ اٛتٗبى ال زبث٘خ  ؽالوؼزهٖ  أؽوكم:  -37
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ًّؾي اذا هب رؤّهلٌب الٌـْؽ اًٝغ٘لّ٘خ أل ٌ٘بُب رجّ٘ي الل٘ن ّالو بُ٘ن الزٖ ًبتٓ ثِب الوظ٘ؼ  ّتعب الٌلبص اللٔ 

ح ...م.اٝٗوبى  ّْ ّ ٖ الولبثف تعذ الٔ رز  ضلف اللل٘ن اٛخ٠ه٘لخ الوذهْهلخ الزلٖ ٗالّك ػل ٠ هلي  ثِب  الوؾجّخ  اٛخ

أػ بل الخطبٗب الزٖ ٗوضف الغظك هـكرُب الزا٘ض. ّ ٖ ظف ُذٍ الزإٗلخ للن ٗالّك صّولخ "ه لبىـ للغظلكع  لٖ الؾ٘لبح 

اٙخزح".
38
  

اخز٠ ِللب  للٖ هظللزْٓ الللكٟٟد الوزالّلللخ ثبلجاللش   ث٘للك أّى هللب ٗل للذ اًٟزجللبٍ  للٖ ًـللْؽ "الاِللك الغكٗللك"

ثبخز٠ل اٛؽْال؛   ٖ الوْاك  الوزالّلخ ثبلوظ٘ؼ ضلبى الجالش هخـْؿلب ثجٌلٖ اطلزاا٘ف الّلذٗي ًازلْا ثلبلخزال 

اللللبلخ.
 39

 بًّللَ رالللق  ست علللٔ ذلللك أّى اٙٗللبد اًٝغ٘لّ٘للخ لللن رجللّ٘ي هـللباز اٛهللن اٛخللزٓ. أّهللب الـللٌف الضللبًٖ  

ًللزأ: "ضلف هلي  20/15  ٖ الزإٗب   -ا  الز٠ه٘ذ ّالزطف   ٟ ط٘وب الزطْل ثْلض ّالزطْل ثطزصثوْاهف ّ ر

لن ُْٗعك اطوَ ه زْثب  ٖ طغّف الؾ٘بح مُزػ  ٖ ثؾ٘زح الٌبر"  ّ ٖ الولبثف ضبًذ الغٌّخ هـ٘زا للوئهٌ٘ي ثزطلبلخ 

 لللب  طللوبّٕ  ُّللٖ  -الوظلل٘ؼ   ثـللزل الٌ للز عللي أؿللْلِن اٝصٌّ٘للخ
40
بلخ اّٛلللٔ الللٔ هللئهٌٖ ّ للٖ الزطلل 

 ضبًذ هـباز الجؼز رؾّكت ثاك ه٘بهزِن روِ٘كا لـاْتُن الٔ الظوب . 22-15/12ضْرًضْص 

رٗي هخزل ٘ي؛   ٖ اًٛبع٘ف ضبًذ أهْال الوظ٘ؼ -اّى الاِك الغكٗك هّكم    ٖ رلكٗزًب ّْ تالخ علٔ أّى الجالش  رـ

   بى الجاش ػبه٠ للجؼز عو٘اب.هزالق ثبلِْ٘ت تّى غ٘زُن. أّهب رطباف الزطف ّالز٠ه٘ذ  

ثؾلش  ٗزؼّ ف علٔ ٗك ثلْلض ّثطلزص  ّذللك  لٖ طل٘بع تعباوَ الز٠ه٘ذ  ثكأ اّى الوْهف الغكٗك الّذٕ أرطٔ

عكٗك هي عِخ  ّهي عِلخ أخلزٓ ضلبى للز٠ه٘لذ تّر هِلن  لٖ رؾكٗلك تٟٟد الجالش   الز٠ه٘ذ عي  لب  عغزا ٖ

ّ للب  الغلشا  ّالاللبة.سهلي الجالش   لئي لن ٗؼز الوظ٘ؼ ثْكلْػ اللٔ
41
 لبّى الز٠ه٘لذ أطظلْا رإٗلخ ّاكلؾخ  

ّ ٖ هب ٗزـف ثِذٍ الوظؤلخ ًؼ٘ز الٔ أّى هْاهف الز٠ه٘ذ ضبًذ هؾبّلخ هٌِن لولٌؼ ًِبٗلخ الوظل٘ؼ هِشّهلب . للجاش

ل ثولزللبُب هلي هخلّلؾ تً٘لْٕ اللٔ هخلّلؾ أخلزّٕ  ّثلبد الغظلك الوـللْة  ّْ علٔ الـل٘ت تٟلخ أخزٓ رؾل

عي كزّرح الزخلّؾ هي الٌبطْد ضٖ رزّن ه٠هلبح الوظل٘ؼ  لٖ الظلوبّاد  ّ لٖ ُلذا الظل٘بع طلأ  راج٘زا رهشٗب

الز٠ه٘ذ الٔ الزخلّؾ هي طلطخ الغظلك   للن ٗالك الوظل٘ؼ ًج٘لب هلي أًج٘لب  ثٌلٖ اطلزاا٘ف  اًٟزولب  الازهٖ/اًٟزولب  

                                                           
  105 ؽ ثْؽكٗجخ  عجك الُْبةم  -38
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اكؾخ علٔ ّعْت عبلن أخزّٕ  ُلْ الغظكٕم  ّاًّوب أؿجؼ الِب هزغّظكا  ٖ ه٘بهزَ ّؿاْتٍ الٔ الظوب  تٟلخ ّ

الابلن الؾل٘لٖ.
42
 الغؾُ٘ن. أّهب اٛرف   ِٖ ثِذا الوأٌ 

راد ِْٗتٗلخ ّْ ر الغكٗك علٔ أًلبف رـل ّْ رللْم عللٔ هلبثللخ ثل٘ي الللكٗن ّالغكٗلك؛  ّهك ثٌٔ الز٠ه٘ذ ُذا الزـ

"اًّللٖ ُللب أًللب أخلللق طللوبّاد عكٗللكح ّأركللب : خبمللت الللزة اٝلللَ ثٌللٖ اطللزاا٘ف هللبا٠ 65/17  للٖ طلل ز اػللا٘ب  

عكٗكح"  علٔ أّى للظوبّاد الغكٗكح ّاٛرف الغكٗكح  ٖ رـْر رطف الوظ٘ؼ تٟٟد هخبل خ للزـْر الِْ٘تٕ  

رغكٗك الزة اٝلَ عِكٍ لجٌٖ اطزاا٘ف   بّى   لئي ظلذ الظوب  الغكٗكح ّاٛرف الغكٗكح  ٖ ط ز اػا٘ب  تالخ علٔ

ر رطف الوظ٘ؼ تٟلخ هخـْؿخ هزاللخ ثابلن غ٘ز الابلن اٛركٖ. ٛرف الغكٗكح  ّٖا للظوبّاد الغكٗكح ّْ  رـ

الْاهل  الوال٘غ الّلذٕ  ٗئضك أّى هبُ٘خ الغٌّخ ّعِلٌّن ُلٖ  لٖ اٛؿلف هْهلف هلي اّى الزـْر اًٝغ٘لٖ للجاش

 ثٌلب  رإٗلخ هز بهللخر ّظزد  َ٘ أؽ٠م الِْ٘ت  ٖ الخ٠ؽ هي اٟطزاوبر الزّهلبًٖ  ُّلْ هلب أّتٓ ثبلز٠ه٘لذ اللٔ 

علي الٌبطلْد    لف الغظلك  لٖ اٛرف  لٖ ؽل٘ي غلبتر  ٗ ْى  ِ٘ب الوظ٘ؼ الِب هزغّظكا ثـلجَ اً ـف ال٠ُلْد

ر رزرّلت عل٘لَ الللْل اّى الخل٠ؽ الؾل٘للٖ ٗزوضّلف  لٖ اٟلزؾلبع ّْ  ثبلوظل٘ؼ  ّ لٖ ال٠ُْد الٔ الظوب   ُّلْ رـل

ٌُب  . الّذٕ ـضذاع ٗلللِن ـ....ع ؽ٘ش الْؽغ ّالٌجٖ الّكعبل الٌغبح هي "ثؾ٘زح الٌبر" الزٖ "ٗطزػ ـ ِ٘بع اثل٘ض

طْل ٗاّذثْى ًِبرا ّل٠٘ الٔ أثك اٙثكٗي".
43
 

اّى اعزجبر اًٛج٘ب  الّكعبل٘ي  الظؾزح  الازا ْى ..م طلّ بًب لغِلٌّن ُلْ ػل ف هلي أػل بل الزاج٘لز عولب ّاعِلَ 

لز٠ه٘لذ رطف الوظل٘ؼ هلي ؿلاْثبد؛  بلظلؾزح ضلبًْا أضضلز الٌلبص هالبتاح ل
44
ُّلْ هلب رغلّلٔ  لٖ الزؾلكٗبد الزلٖ  

ث٘ي ثاق الّزطلف ّالّظلؾزح   للك ّاعلَ  لُوْاعِبد ص٠س تارد   ٖ "أعوبل الّزطف" ذضزّكاُْب أهبم الزطف  

َُْٗؽٌبب  ٖ الّظبهزح َّ   الظبؽز ط٘وْى  ٘لِجُّض ّثُْطُزص 
45
ّثلْلض الظلبؽز ثَبْرَُٗؼلْع  ّ ٖ هجلزؽ ّاعلَ ثزًبثلب 

46
 

رؾّكٓ أثٌب  ط بّا الزطْل ثْلض ّطاْا الٔ راغ٘شٍ ر ذٗجب لَ. ّ ٖ أ ظض
47
 

اّى الوْاعِللبد الزللٖ خبكللِب الز٠ه٘للذ الوجّؼللزّى ثبلوظلل٘ؼ هللك مبلللذ هللكًب هخزل للخ ثالللِب ٗللل   للٖ هول للخ 

ٗل  ّرا  الجؾبر هجزؽ  رّهب ...م. ّٗاْت ذللك اللٔ طلاٖ الز٠ه٘لذ اللٔ  اطزاا٘ف  الظبهزح ..م  ّثالِب اٙخز

                                                           
 9-21/1ّ 3/12ّالزإٗب  3/13ضبً٘خ رطبلخ ثطزص ال الاِك الغكٗك: -42
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وللخ الوظلل٘ؼ  للٖ أرعللب  عكٗللكح هللي الاللبلن  ّ للٖ ذلللك هخبل للخ لوْهللف الوظلل٘ؼ الّللذٕ عللّك ً ظللَ ًج٘للب خبؿللب ًؼللز ضل

ثبلخزال الللبلخ  ّ لٖ هلب ٗزـلف ثِلذٍ الوظلؤلخ ًؼل٘ز اللٔ أّى الوْاهلف الظللج٘خ الزلٖ ارخلذُب الِ٘لْت هلي الزطلف 

هل للْد  هللب هللبت الللٔ اللللْل اىّ  الوطللبرتح ّهؾبّلللخ اللزللف ...م ت اللذ ثِللن الللٔ اًٟ زللبػ علللٔ أهللن أخللزٓ  ُّللْ 

 ل٘ض ؽ زا علٔ ثٌٖ اطزاا٘ف.  الظوبّاد

3
48

 ّٕ ر "الاِك اللكٗن" هـباز الجؼز  ٖ عبلن أخلزّ ّْ  لٖ أطل برٍ الاللبة اٝلِلٖ  ثلف ضلبى هلكار الظلزت  لن ٗـ

الٔ ضْى هلْلخ اٙخزح لن ر ي هي  الكًْٕ٘ الوظلن علٔ الوزوزتٗي علٔ طلطبًَ أّ هلطِكٕ ػاجَ  ّٗاْت ذلك

ثف اّى عوبعخ اطلزاا٘ف للن رغول  عللٔ ّعلْت علبلن غ٘جلٖ اّٟ  لٖ  كوي الولْٟد الزؤط٘ظ٘خ  ٖ الال٘كح الِْ٘تٗخ 

هزؽلللخ هزللؤّخزح. رغللن أّى ضض٘للزا هللي الكراطللبد هللب اً ّ للذ رئضللك أّى ؽلللبراد الؼللزع اللللكٗن  ٟطلل٘وب الؾلللبرح 

جللٖ  ث٘للك أّى ُللذا الاللبلن الغ٘جللٖالوـللزٗخ هللك ّعللذ ثْعللْت عللبلن غ٘
49
ظللف عبلوللب كللّ٘لب كلل٘ق اللؾللْت ٟ ٗ للبت  

 ٗزغبّسُب.

 ٖ ؽ٘ي روّ٘ش الخطبة اللز ًٖ ثزـْٗزٍ لوـلباز الجؼلز  لٖ علبلن غ٘جلٖ  ؿلٌّف  ٘لَ الٌلبص اللٔ أؿلؾبة 

 الٌا٘ن ّأؿؾبة الغؾ٘ن  ّهك رّضش الٌؾ اللز ًٖ  ٖ هْامي ضض٘زح علٔ خـباؾ ال لب  اٛخزّٕ.

الوجؾللش  ًلللّكم هللزا ح هللْعشح للزـللْر اللز ًللٖ للغٌللخ ّالغؾلل٘ن  ّ ٘للَ ًؾللّكت الا٠هللخ اللباوللخ ثلل٘ي ّ للٖ ُللذا 

  ال لب  الكًْٕ٘ ّال لب  اٛخزّٕ  ًّجّ٘ي رؤص٘زُوب  ٖ عولخ اٛؽكاس الوزخّ٘لخ  عبلن اٙخزحم.

 اننص انقرآنً انجنّة ودالالتها فًأشكال حضىر 

الؾللْر الو ضّلف للغٌّلخ الزلٖ ُذضلزد أضضلز هلي هئلخ ّأرثال٘ي هلزح  ّهلك اّى الوزؤّهف  ٖ "اللز ى" ٗزجلّ٘ي للَ 

 رّْسعذ الوْاك  اللز ً٘خ الوزاللخ ثبلغٌخ علٔ الٌّؾْ اٙرٖ:

 أضضز هي طجا٘ي هّزح. :  ٖ ؿ٘غخ الو زتأّوال

 اد.طج  هزّ  :  ٖ ؿ٘غخ الوضٌٔثانٍا

 :  ٖ ؿ٘غخ الغو  هب ٗلبرة الضوبً٘ي هّزح.ثانثا

                                                           
خم الغلبثزٕ الجاش ّالغشا  ُْ الوْكْع الزا٘ض للوزؽلخ الضبً٘خ هي خطبة اللز ى الوّ ٖ  ّذللك ثالك الؾلكٗش علي الزْؽ٘لك  الٌجلْح  الزثْث٘لخ  ّاٛلُّْ٘ل -48

ؽكح الازثّ٘خ  م الز ظ٘ز الْاكؼ ؽظت رزر٘ت الٌشّل  هؾّوك عبثكم:  ِن اللز ى َْ  140 ؽ  2008بى    ث٘زّد لج1ٌ اللظن اّٛل  هزضش تراطبد ال

ر الوـلزٗ٘ي للؾ٘لبح ثالك الولْد -49 ّْ  هلي ثبرًلكر  ع لزٕ م:الوازللكاد الكٌٗ٘لخ للكٓ الؼلاْة  47ّؽ 46ّؽ٘لبح اًٝظلبى  لٖ الالبلن اٙخلز  ؽ راعل  رـل

 1993 ْٗذ ّاٙتاة  الالوغلض الْمٌٖ للضلب خ  طلظلخ عبلن الواز خ  رزعوخ اهبم عجك ال زبػ اهبم  هزاعاخ عجك الغ بر ه بّٕ 
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  ُذٍ الوْاك  هك ّرتد هاز لخ  اّهلب ثلؤتاح الزّازٗلف  اٛللف ّالل٠مم ّالو٠ؽع أّى عو٘
50
ّاّهلب ثبٝكلب خ 

 

"عٌّبد عكى" ّ"عٌّبد ال زتّص" ّ"عٌّبد الٌّا٘ن" ّ"َعٌبزِٖ".
51
 : ّذلك علٔ الٌؾْ اٙرٖ 

 انمضاف إنٍه ضمٍر انمضاف إنٍه اسم   نىع انمضاف إنٍه

 مرات 5 مرة 88 عدد انمّرات

 مرة 33 انمجمىع

 جدول بانمىاضع انقرآنٍة انتً ورد فٍها اسم انجنة معرفا باإلضافة.

ْٕ "الغٌّخ" هك ارخذ  لٖ رللك الوْاكل   ّهب ٗل ذ اًٟزجبٍ  ٖ الوزضجبد اٟطوّ٘خ ثبٝكب خ أّى الولبل  ِ٘ب؛ أ

ػ ل٘ي  ّرت  لٖ اّٛل ه لزتا  هضلف "َعٌبلخُ اْلُخْللِك"
52
 "ٓ َّ ّ"َعٌبلخُ اْلَولؤْ

53
الٌبِالِ٘ن". ّ"َعٌبلخِ  

54
أّهلب  لٖ الضلبًٖ    لبى  

"عٌّبد"  هضف "َعٌببُد الٌبِاِ٘ن" -أغلت الوْاك  اللز ًّ٘خ  -عواب 
55
ّ"َعٌببُد َعْكٍى" 

56
ِص".  ّْ ّ"َعٌببُد اْل ِْزَت

57
 

اّى الوزضجبد اٟطو٘خ ثبٝكب خ  ٗ ْى  ِ٘لب الوللبل ال٘لَ كلزثب هلي كلزّة الزّلكه٘ق  لٖ ّؿلف الغٌّلخ. 

َ أى ْٗؽٖ لللبرة أّ الوظزو  ثْعْت أؿلٌبل عكٗلكح هلي الغٌلبى   ضّولخ عٌلبى ال لزتّص ّصّولخ ُّْ أهز هي ػؤً

 عٌبى عكى ّصّوخ عٌبى الٌّا٘ن.

ّٖ ٗ لْى  "عٌّبد"هللب ب  لٖ رزض٘لت اطلو ّٖ ّالغكٗز ثبلو٠ؽ خ  لٖ ُلذا اٝملبر علكم اطلزخكام اللٌّّؾ اللز ً

 "عٌّبد الخلك". ض٘ت اٙرٖ:الخلك  َ٘ هلب ب الَ٘  اذ ٟ ًاضز  ٖ"اللز ى" علٔ الزّز

علٔ هـزاعِ٘ب  اذ ٟ ًظزجاك أْى ر ْى الوظؤلخ عباكح الٔ ضْى "الخلك" ؿل خ  ُّْ أهز ٗ زؼ أثْاة الزّؤّٗف

هبرح ّهبطوب هؼززضب ث٘ي ُذٍ اللزّة هي الغٌبى؛  بلخلك ؿ خ رزالّق ثبلّشهبى أضضز هي رالّلِب ثبل للب   ّعل٘لَ 

اذ رجكّ أضضز اٛطوب  الزٖ أُمللذ علٔ الغٌّلخ  هو٘شح لـٌف تّى  خز هي الغٌبى عكم اعزجبر الخلك طوخ  عبس لٌب

هزالّلخ ثـ برِب   ِٖ "الولؤّٓ" 
58
ُّلٖ الوللبم اٛهل٘ي 

59
ّالالبلٖ. 

60
ث٘لك أًٌّلب ًغلك  لٖ ثالق اٛؽبتٗلش الٌجْٗلخ  

                                                           
 هزح. 54ّرت اطن الغٌخ هاز خ ثبٛلف ّال٠م  -50

 89/30 طْرح ال غز -51

 25/15طْرح ال زهبى  -52

 53/15طْرح الٌغن -53

 26/85طْرح الؼازا  -54

 31/8طْرح للوبى -55

 35/33طْرح  بمز -56

 18/107طْرح ال ِف  -57

 79/41طْرح الٌّبسعبد -58

 44/12طْرح الّكخبى  -59

 88/10ّطْرح الغبػ٘خ  69/22ؾبهخ طْرح ال -60
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 ٖ "ه لزتاد   ِبًٖاػبراد الٔ أّى  ٖ راكت اٛطوب  اخز٠ ب  ٖ ترعبد الغٌبى  هي ذلك هب رّاٍ الّزاغت اٛؿ

أل للبظ اللللز ى" "هللبل اثللي عجللبص ركللٖ   عٌللَ اًوللب هللبل: "عٌللبد"  ّذلللك  للٖ هْلللَ راللبلٔ: ضبًللذ لِللن عٌللبد 

م ثل ع الغول  ل لْى الغٌلبى طلجاب: عٌلخ ال لزتّص  ّعلكى  ّعٌلخ الٌال٘ن  107/  ال ِف طْرح ال زتّص ًشٟ 

ّتار الخلك  ّعٌخ الوؤّٓ  ّتار الظ٠م  ّعل٘٘ي".
61
 

ّالطّزٗللف  للٖ اٛطللوب  الوزاللكتح الزللٖ اعزوللكُب "اللللز ى"  للٖ اٝػللبرح الللٔ الغٌّللخ  أًِّللب رؾ٘لٌللب علللٔ صلل٠س 

 ُٖ:ّ تٟٟد هخزل خ 

 ٖالكٟلخ اّٛلٔ: ضبًذ الغٌّخ  ِ٘ب  لب  أرك
62
ٗوزبس ث ضب خ الضّوبر  هضف الٌّخ٘ف ّاٛعٌبة. 

63
  

 اْى ؿؼ أًِّب عٌّخ طوبّّٗخ -هجف الِجْم  الّكٟلخ الضّبً٘خ: رزالّق ثبل لب  الذٕ عبع  َ٘  تم-.
64
  

  الّكٟلخ الضّبلضخ: ُٖ اٛضضز ؽلْرا ّرزالّق ثبل لب  الذٕ طْل ٗخللك  ٘لَ الوئهٌلْى ثالك اًلطلبع ؿللزِن

ثابلن اٛرف.
65
 

اللز ًّ٘خ" ّهظبالِب ثبلٌّ ز  ٖ هؾْرٗي را٘ظل٘ي رّضلش علِ٘ولب اللٌّؾ  ّٗو ي لٌب أى ًزٌبّل خـباؾ"الغٌّخ

ًبد الغٌّخ ّؿ بد أُلِب. اللز ًٖ  ُّوب: ّْ   ه 

 مكّىنات انجنّة

ّؿللف "اللللز ى" الغٌّللخ ّؿلل ب ته٘لللب هخبمجللب عولللخ هللي الؾللْاص 
66
ً٘للخ هللك ػللولذّ  ٙٗللبد اللز  الاكٗللك هللي  رلللك ا

ًبد تالخ علٔ  ّْ ًبد الغٌّخ  ُّٖ ه  ّْ ًا٘ن أُلِب ه 
67
اذ رّن الزّزض٘ش علٔ هلب ٗـل٘جَ أُلف الغٌّلخ هلي هللّذاد رلؤرٖ  

ٟ ط٘وب ؽبطلخ اللّذّع  الّؼلزاة ّالاظلف...م ّؽبطلخ الجـلز الٌّ ز اللٔ الؾلْر...م   – علٔ عو٘  الؾْاص رلزٗجب

                                                           
  1986 طلزبًجْل رزض٘لب ُل م:الو زتاد  لٖ غزٗلت الللز ى ال لزٗن  تار هِزهلبى للطجبعلخ ّالٌؼلز ّالزْسٗل   ا 396 د  اٛؿ ِبًٖ أثْ اللبطلن الّزاغلتم -61

 284ؽ   1ط

62- Thiollier(Marguerite-Marie):Dictionnaire des religions, Larousse, Paris, 1985, p      

 40-18/35ّطْرح ال ِف  17/91طزا ّطْرح اٝ 6/99طْرح اًٛابم  -63

 2/35طْرح الجلزح  -64

 98/6ّطْرح الجٌّ٘خ  64/9لزّغبثي طْرح ا -65

 25-56/20ّطْرح الْاهاخ  21-76/13ّطْرح اًٝظبى 35/33طْرح  بمز -66

 طلجق   الغلبثزٕ  هؾّولك عبثلكم:  ِلن الللز ى هي هظؤلخ الجالش ّالوالبت ّض٘ ٘زلَ  الغظلك/الزّػم  لّٖالوز لّو٘ي الوظلو٘ي راع  اخز٠ل هْاهف ال ٠ط خ  -67

 205 الٔ ؽ 192هي ؽ  ذضزٍم 
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 -ّؽبطلللخ الّظلللو   ٗظلللواْى ...م
68
 ثبٝكلللب خ اللللٔ رلللْ ز عو٘للل  الطّّ٘جلللبد عللللٔ اخلللز٠ل أًْاعِلللب ّألْاًِلللب 

". هؤضْٟد ...م   جِذا الوأٌ أؿجؾذ الغٌّخ " ّل٘وخ لغو٘  الؾْاص
69
  

ّهلب هٌل  هٌلَ اًٝظلبى  لٖ تار    هلب ؽلّزم.... ّال للخ ّاللذُت الؾْر الال٘ي ّلؾلن الط٘لز ّالض٘لبة ال لبخزح

أْى  اًٝظلبىالكً٘ب  أُر٘ؼ لَ الزوز  ثَ  ٖ اٙخزح  الكً٘ب ّ ق ُذا الوْهف لؾ خ عبثزح ّلؾ خ اهزؾبى عظ٘ز عللٔ 

 . ٗؾظي الزـّزل  ِ٘ب ضٖ ٗ  ز ثبلؾ٘بح الكااوخ

ّ ٖ ُذا الظ٘بع  ٗؼّك اًزجبٌُب أّى عٌبؿز اٝهزبع الزٖ ٗـ٘جِب اًٝظبى  لٖ الغٌّلخ ر لف هل٘للخ الؾللْر  لٖ 

الٌّؾ اللز ًٖ هلبرًخ ثبلؾلْر الو ضّف لاٌـز الوب    للوب  أُو٘خ ّاكؾخ  ٖ عبلن اٙخزح ثغٌّزَ ًّلبرٍ  ذللك 

ّلاّف أؿكع هضبل علٔ أُو٘خ الوب   أّى الوْاك  الزٖ ٟ ُٗذضز  ِ٘ب عٌـز الوب   ٖ صٌبٗب ّؿف الغٌّخ ًشر هل٘ف 

 ثوب ُْ عٌـز الؾ٘بح الزا٘ض.

ر" اللز ى" ؽبعلخ أُلف الٌّلبر ال٘لَ تّى غ٘لزٍ هلي الاٌبؿلز    لٖ اٙٗلخ الخوظل٘ي هلي  ّْ ّ ٖ ُذا الوغبل ؿ

ًَبَتٓ أَؿْ طْرح اٛعزال ًلزأ: " لب َرَسهَُ لُن ّ ُ هَلبلُْْا َّ ّْ ِهوب ٌَْ٘لب ِهلَي اْلَولب  أَ َؾبُة الٌببِر أَْؿَؾبَة اْلَغٌبِخ أَْى أَ ُِ٘لْْا َعلَ

َهَُِوب َعلَٔ اْلَ ب ِِزَٗي".  اِىب ّ َ َؽزب

للللك رّضللش "اللللز ى" علللٔ الولبثلللخ ثلل٘ي الغٌّللخ ّعِللٌّن 
70
   ٘للَ  لللئي ضبًللذ الغٌّللخ  لللب  للؾ٘للبح اٛثكّٗللخ ٗزوزّلل 

   بّى عٌِّن ثٌبرُب هك هضّلذ  للب  طللج٘ب ٗ للك -ّأثزس رلك الٌّان "الوب " -الوئهٌْى ثظباز أؿٌبل الولذاد ّالٌّان

ٟ ُلن ّ عذاة   وب ُن ثؤؽ٘ب ّ  َ٘ اًٝظبى عو٘  هز  الؾ٘بح ّهلذارِب  ست علٔ ذلك هب ٗغكٍ أُف الٌّبر هي هابًبح

ثؤهْاد.
 71

 

ّرجلغ الولبرًخ ذرّرِب عٌكهب ٗاوك الٌّؾ اللز ًٖ الٔ ث٘بى الاٌبؿز الوؼ لّخ ل ّف هي ال لب ٗي   لئي ضبًذ 

ًبد الغٌّخ ّأضضزُب رْارزا.  ّْ ًبد عٌِّن   بّى الوب  أثزس ه  ّْ  الٌّبر أثزس ه 

                                                           
 ٟط٘وب ؽبطخ الّذّع  الّؼزاة ّالاظف...م  ّؽبطخ الجـز الٌّ ز الٔ الؾْر...م  ّؽبطخ الّظو . -68

 106  ؽ 2000  رًْض  1ار ط٘زاص  م عجك الُْبةم: الغٌظبً٘خ  ٖ اٝط٠م  رازٗت هؾوك علٖ هللك  هزاعاخ عجك الُْبة ثْؽكٗجخ  ت ثْؽكٗجخ -69

 م42/7م ؽٌ٘ب  ًّل٘لب تٟل٘ب للّظا٘ز ؽٌ٘ب  خز طْرح الّؼْرٓ 8-40/7ُؽّولذ الغٌّخ  ٖ اللز ى تٟٟد عالذ هٌِب ًل٘لب تٟل٘ب للغؾ٘ن  طْرح غب ز  -70

 96-26/91طْرح الّؼازا   -71
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 األنهار -انماء 

ّهلب الضبً٘لخ   ِلٖ ؿل٘غخ عول  الللّلخ ذضز "اللز ى" الوب   ٖ ؿ٘غز٘ي رزوضف اّٛلٔ  ٖ اطلن علٌض "الولب ". أ

ل٘غخ الضّبً٘لخ عللٔ اّٛللٔ الزلٖ للن رلزت اّٟ  لٖ هْكلا٘ي  ُّولب: هْللَ رالبلٔ  لٖ  ـّ "اًِٛبر"  ّالو٠ؽع غلجلخ ال

ًَِْبٌر ِهي: "47/15طْرح هؾّوك  أَ َّ ِْ٘ز  ِطٍي  ب  َغ ي هب ًَِْبٌر هِّ ِعَك اْلُوزبلَُْى  َِِ٘ب أَ ُّ لبجٍَي لبْن َٗزََغ٘بلْز مَْاُولَُ  َهضَُف اْلَغٌبِخ البزِٖ 

 َّ لَُِلْن  َِِ٘لب ِهلي ُضلفِّ الضبَولَزاِد  َّ ـَ ًّّٔ  ْي َعَظٍف هُّ ًَِْبٌر هِّ أَ َّ بِرثَِ٘ي  ٍح لِّلؼب ْي َخْوٍز لبذب ًَِْبٌر هِّ أَ َّ َْ ِِلْن َضَولْي ُُل ثِّ لي رب َهْغ ِلَزحٌ هِّ

ب  َلَطبَ  أَ  ُطلُْا َهب  َؽِو٘وًّ َّ  :-الوْكل  الضلبًٖ – 56/31ْهَالب ُُْن". ّهْللَ رالبلٔ  لٖ طلْرح الْاهالخ َخبلٌِك  ِٖ الٌببِر 

ْظُ ْة". َهبٍ  هب َّ " 

ّالو٠ؽع أّى الولب   لٖ اٙٗلخ اّٛللٔ ّرت رو٘٘لشا لًِٜلبر  ّضلؤّى الا٠هلخ ثٌِ٘ولب ُلٖ ع٠هلخ الغلش  ثبل لّف  

ٌٗبلِب أُف الغٌّخ   بًِٛبر أؿٌبل  ٖ ُذٍ  بل ّف/ أًِبر أظِز ّأثزس  اذ ٗزت الوب   ِ٘ب  ٖ صٌبٗب راكٗك الوز  الزٖ 

 اٙٗخ   ِٖ هي الاظف الوـ ٔ ّهي اللّجي ّهي الخوز ّهي الوب .

لذلك  ًازلك أّى ذضز اطن الغٌض"الوب "
72
اهزلبٍ راكٗك هلذاد الغٌّخ ّم٘جبرِلب  ّرو٘٘لش ثاللِب هلي ثالق.  

ًلبد الغٌّلخ؛  بلولب  الوظل ْة  ُلْ أّهب  ٖ اٙٗخ الضبً٘خ   ٘زت ذضز الوب  للكٟلخ علٔ ؽبلخ هبرح   ّْ ى هلي ه  ّْ ٖ ه 

هب  "تاان الغزٗبى".
73
 

هأٌ ذلك أّى ذضز الوب   ٖ ُذٍ اٙٗخ  لن ر ي الغبٗخ هٌَ اثزاس الوب  ثْؿ َ ه٘وخ أطبط٘خ لؾ٘بح أُف الغٌّلخ  

علبلن الغٌّلخ ثولب رزغلت  لٖ  -ُّلٖ ه ّ٘لخ -ثلكر هب ًِق ّؿف الوب  ثبلكٟلخ علٔ تٗوْهخ الٌّاوخ  ّضؤًٌّب ثبٙٗلخ

 ٗؾولَ هي ؿ بد رلْم ًل٘لب للوْعْت هي ػّؼ للوب .

ل بد اٝٗغبثّ٘لخ  علٔ أّى ذضز الوب   ٖ الوْكلا٘ي ـّ "  ضلذا اٛهلز ثبلٌّظلجخ اللٔ ه لزتحّ اهزلزى ثغوللخ هلي ال

أًِبر".
74
ظلْاُز  بلوب  تال  ٖ الٌّّؾ اللز ًٖ علٔ تٟٟد عكٗلكح  ًلذضز هٌِلب: الخللق ّثالش الؾ٘لبح...  ثلف اّى  

مج٘اّ٘خ ضض٘زح  ٖ عزل الجؼز ضْارس ٗزظجت  ِ٘ب الوب  
75
رـجؼ  ٖ الزّـْر اللز ًٖ ظْاُز اٗغبث٘خ  هي ذلك  

أّى الطْ بى هك غكا  ا٠ هٌ٘زا  اذ عّك خللب عكٗكا للجؼزٗخ ّرطِ٘زا لٜرف هّوب علق ثِب هي ثزاص٘ي ال ظبت.
76
 

                                                           
  الوب   ٖ اللّغخ الازثّ٘خ هي أطوب  الغٌض ُّْ تال علٔ الللّخ ّال ضزح  ٖ اٙى ً ظَ. -72

ّٕ الغل٘ف هي هؾبطي الزؤّٗف   طجق ذضزٍم  -73  535ؽ  اللبطوٖ هؾوك عوبل الّكٗيم: ر

"اللز ى" ٗظزخكم عجبرح "اًِٛبر"  ٖ ّؿف ه ًْبد الغٌّخ أضضز هلي اطلزخكام  ؿ٘غخ الغو "أًِبر" ُٖ ؿ٘غخ هي ؿ٘غ عو  الللّخ  ّالغكٗز ثبلّذضز أىّ  -74

 "  لك ذضزد أضضز هي أرثا٘ي هّزح. عجبرح "الوب "    "الوب " ذضز هزر٘ي أّهب "اًِٛبر

75  - Durand(Gilbert):Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Bordas,Paris,   4, p     

 28-71/25ّطْرح ًْػ 44-11/35راع  أؽكاس الطّْ بى  ٖ طْرح ُْت -76
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ـّ بد اٝٗغبثّ٘خ للَ هٌطلللبد صلب ٘لخ رزالّلق ثطج٘الخ اّى رزض٘ش اللز ى علٔ عٌـز الوب  ّّطوَ ثغولخ هي  ال

ّٖ الٔ الؾ٘بح  ثلف اًٌّلب لظلٌب هلي الّؼلطن  لٖ ػلٖ  اذا هلب اعزجزًلب  ؽ٘بح عزة الؾغبس؛  بلوب  ٗخزشل ؽبعخ الغبُل

ّٖ  ٖ أرف عّش  ِ٘ب ال ٜ ّالوزعٔ. الوب  أً ض هب لكٓ الغبُل
77
 

الّظلوب  الزلٖ روضّلف ّ زا هلب ٗاللك ؿل٠د ّم٘لكح ثل٘ي الولب أكف الٔ هلب رللّكم ذضلزٍ  أّى اللٌّؾ اللز ًلٖ ضض٘ل

الوـكر الْؽ٘ك للوب  الذٕ ٗؾٖ٘ اٛرف ّهي علِ٘ب؛
78
ؾزا  ّتًّلَ ٟ ؽ٘لبح   ـّ  بلوب  اضظ٘ز الؾ٘بح ُّهخـت ال

 ّٟ ثلب .

ست علٔ ذلك هب ٗذضزٍ "اللز ى" هي ؿلخ للوب  ثبهلل   لللك "َضلبَى َعْزػلَُ َعلَلٔ اْلَولبِ "
79
ثالزع   ـللخ الولب  

ًلبد علبلن الغ٘لت  ّ الّزؽوبى ّْ ًلب را٘ظلب هلي ه  ّْ هب رْؽٖ ثَ ُذٍ الا٠هخ هي تٟٟد رهشّٗخ للوب   رغاف هٌَ ه 

ّعلٔ ّعَ الّكهخ عبلن اٝلَ.
80 

 صفات أهم انجنّة

رُلللّكم الغٌّللخ  للٖ "اللللز ى" ثْؿلل ِب هْمٌللب لخلللْت الوللئهٌ٘ي 
81
ّهللك طللأ الللٔ اثللزاس تٗوْهللخ ُللذا الخلللْت  

ّذلك  ٖ أضضز هي هْك  هز ًٖ.  " أثكا ِ٘ب  خبلكٗيثبطزخكام الوزضت ػجَ اٝطٌبتٕ: " 
82
 

ّالطّزٗف أّى "اللز ى" اطزخكم الوزضت ً ظَ  ٖ ّؿف خلْت الوؼزض٘ي  ٖ الٌّلبر.
83
ث٘لك أّى هلب ٗوّ٘لش أُلف  

الغٌّخ أًِّن "ُن ال باشّى".
84
 

ًغك  ٖ "اللز ى" ثاق اٙٗبد الزٖ رض٘لز أطلئلخ ؽلْل ُْٗلخ أُلف الغٌّلخ   لٌؾي ٟ ًاللن اى ضبًلذ الغٌّلخ  اًٌّب

 ؽ للزا علللٔ هؾوللك ؿلللّٔ   عل٘للَ ّطلللّن ّهللْي رجاللَ  أم أّى أثْاثِللب ه زْؽللخ أهللبم أُللف ال زللبة عو٘اللب هللي الِ٘للْت

 الٌّـبرٓ.؟ّ

                                                           
 ٖ ُذا الوغبل علٔ الّؼاز الازثٖ اللكٗن ّهب ٗزلوٌَ هي اػبراد الٔ الوب . أكف الٔ ذللك هـلؾ الالزة ؽلْل اٙثلبر هضلف ثئلز سهلشم  ثلف اّى  ًؾ٘ف -77

 الوظؤلخ رزغبّس ذلك لزؼوف اللـؾ اللز ًٖ هـخ ُبعز ّاثٌِب اطوبع٘فم.

 24/18ّطْرح الوئهٌْى  22/63ّطْرح الؾّظ  20/53ّطْرح مَ  65ّ 16/10طْرح الٌّؾف  -78

 11/7طْرح ُْت  -79

ّؽ  72اللٔ ؽ  69ؽ    هلي2001 رٌلبّل الّظلا ٖ ّؽ٘كم:الاغ٘ت ّالغزٗلت  لٖ ر ظل٘ز الللز ى ر ظل٘ز اثلي ضض٘لز أًوْذعلب  تار رجلز الّشهلبى  رلًْض  -80

 ّؿلزَ ثابلن الغ٘ت.  . ثاق الغْاًت الوزالّلخ ثبلوب 426

 ّهـبازُن. هي ػؤى اطزخكام اللز ى لٞٗوبى ثكٟ هي اٝط٠م أى ٗك اٌب الٔ الّظئال عي هٌشلخ أُف الولف ال زبثّ٘خ -81

 64/9ّطْرح الزّغبثي 98/6ّطْرح الجٌّ٘خ  58/22ّطْرح الوغبتلخ  2/81الجلزح  طْرح -82

 72/23ّطْرح الغّي  2/82طْرح الجلزح  -83

 59/20ّطْرح الؾؼز 3/185 ل عوزاى  طْرح -84
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طلْرح الٌّظلب   ٔ الؾ٘زح  هي ذلك هْلَ رابلٔ  لٖ"اللز ى" ًغك اػبراد ضض٘زح رجاش عل   ٖ  ٗبد عكٗكح هي

ًَِْلبُر َخبلِلِكَٗي  َِِ٘لب أَ : 122-25/ 4 بلَِؾبِد َطٌُْكِخلُُِْن َعٌببٍد رَْغِزٕ ِهي رَْؾزَِِب اَٛ ـب َعِولُْْا ال َّ البِذَٗي  َهٌُْْا  َّ ْعلَك " َّ ا  ثَلكًّ

َهْي أَْؿَكُع ِهَي ّ ِ ه٠ًِّ٘  َّ َْ٘ض ثِؤَهَ  ّ ِ َؽلًّّب  َٟ َِٗغْك لََُ ِهلي ُتِّى لب َّ  َِ ا ُْٗغَش ثِ ُِْف اْلِ زَبِة َهي َْٗاَوْف ُطْ ًّ ِّٖ أَ ٟ أََهبًِ َّ بًُِِّ٘ ْن 

ّْ أًُضَلٔ بلَِؾبَد ِهلي َذَضلٍز أَ ـب َهي َْٗاَوْف ِهَي ال َّ ا  ٘زًّ ـِ ًَ َٟ َّ لًِّّ٘ب  َّ لَئِلَك َٗلْكُخلَُْى اْلَغٌبلخَ ّ ّ ِ  ّْ ُ َْ ُهلْئِهٌي  َؤ ُْٗ لَُولَْى َٟ ّ ُُل

ارب  َّ َُِ٘ن َؽٌِ٘ ًّب  َْ ُهْؾِظٌي ّاربجََ  ِهلبخَ اِْثَزا ُُ َّ ْعََُِ هلل  َّ ْي أَْطلََن  وب َهْي أَْؽَظُي ِتًٌّٗب هِّ َّ ا  َُِ٘ن َخل٠ًِّ٘".ًَلِ٘زًّ  َخَذ ّ ُ اِْثَزا

الغٌّخ  ٖ اللز ى ًلل٘ق للٌّلبر هلي عِلخ 
85
ُّلٖ ًلل٘ق للٜرف هلي عِلخ أخلزٓ  

86
ثِولب ث٘لك أّى ع٠هزِلب  

رخزلف اخز٠ ب ثٌّ٘ب   لئي ضبًذ الٌبر عذاثب ّػلب    بّى اٛرف  لب  الوابًبح ّالو بثكح الزٖ ٗكر   ِ٘ب اًٝظلبى 

 هاٌبٍ   وزٔ ًؾذ ض٘بًَ ّأطض ذارَ ّؽّكت هاٌبٍ ّلظ الغؾ٘ن أّ الغٌّخ.

ح ضؼف "اللز ى" هٌذ ثكاٗبد الّكعْح الوؾّوكّٗخ عي رـْر هز بهف ّهزٌبطق لابلن اٙخز
87
 للك عّكد هلْللخ  

الجاللش ّالؾظللبة ّثاللش اٛهللْاد هللي الولللْٟد اّٛلللٔ الزللٖ رٌبّلِللب "اللللز ى"  للٖ امللبر هغبتلزللَ لوؼللزضٖ 

هزٗغ 
88
 لن ٗ ي الوْد ُبعظب ثبعضب علٔ الللق ّالؾ٘زح ػؤى 

89
"أطبم٘ز الؼزع اٛتًٔ"  ّلن ٗ ي الوْد ثبثلب  

ررَ الِْ٘تّٗخ اّٛ ّْ  لٔ  ثف ضبى ثكاٗخ ل "لؾ٘بح الؾل٘لّ٘خ".للاكم ّالّظ ْى علٔ ًؾْ هب ؿ

ل "اللز ى" الوْد هي ؽبتس هزثك الٔ  اف هزغْة  َ٘  رٌؼكٍ عوبعلخ الولئهٌ٘ي  الغِلبت ّالزّللؾ٘خ  ّْ ؽ

  ٖ طج٘ف   ًّـزح رطْلَم.

بد للك رجّ٘ي لٌب ثاك الْهْل علٔ عزجبد الغٌّخ  ٖ "اللز ى"  أّى هابلغخ الغٌّخ ّهظبالِب  ٖ عشلخ عي الّظ٘به

الٌّؾ الولّكص رؾْل تّى اترا  ضٌِِب  ذلك أّى الٌؾ  لٖ ؽبللخ رؼلبضف هل   الؾلبرٗخ ّالزّبرٗخّ٘خ الزٖ ًؼؤ  ِ٘ب

 ّاهاَ. 

                                                           
 91-26/89ّطْرح الّؼازا   50ّ 7/44ّطْرح اٛعزال  5/72ّطْرح الوباكح  82-2/81 ّطْرح الجلزح 59/20طْرح الؾؼز  -85

َم ًٌََظلبُُْن َضَولب :" البلِذَٗي اربَخلُذّْا ِتٗلٌَُِْن لَ 7/51رؤّهف الولبثلخ الزٖ ُٗل٘وِب اللز ى ث٘ي الؾ٘بح الّكً٘ب ّاٙخزح  ٖ اٛعزال  -86 ْْ ًَْ٘ب  َلبْلَ٘ ْرُُِن اْلَؾَ٘لبحُ اللكُّ َغلزب َّ لَِاجًّلب  َّ ا  ًّْ ِْل

 ّٕ َهب َضبًُْْا ثِآَٗبرٌَِب َْٗغَؾُكَّى" ًّ ض الزّـْر ًغكٍ  ٖ الؾكٗش الٌّجْ َّ ِِْن ََُذا  ِه ْْ َعٌبخُ الَ ب ِِز". هظلن الٌ٘ظ: ًَُظْْا لِلَب  َٗ َّ ًْ ٘ َب ِطْغُي الُوْئِهِي  بثْرٕ  أثلْ الؾظل٘ي "الكُّ

. ّهللب ذضللزٍ 7343  الؾللكٗش رهللن 573مم: ؿللؾ٘ؼ هظلللن  ضزللبة الشُللك ّالزهللباق  تار الزطللبلخ  ث٘للزّد لجٌللبى   تدم  ؽ 876ُلل /261ثللي الؾغللبطم  رلل 

  اذ هلبل رطلْل  :"الٌّلبص " ّلاّف رلك الؾ٘بح ُٖ الوْد67  ؽ1973الغشالٖ أثْ ؽبهكم: الوٌلذ هي الل٠ل  تار اًٛكلض للطجبعخ ّالٌؼز  ث٘زّد لجٌبى  

 اٙى". ً٘بم   بذا هبرْا اًزجِْا.  لاّف الؾ٘بح الّكً٘ب ًْم ثبٝكب خ الٔ اٙخزح   بذا هبد اًٝظبى ظِزد لَ اٛػ٘ب  علٔ خ٠ل هب ُٗؼبُكُب

87- Blachère(Régis):Le Coran, traduit de l’Arabe par Blachère, Paris,    0, pp    -    

َٖ َرِهٌ٘ن".36/78لَ رابلٔ  ٖ طْرح ٗض راع  هْ -88 ُِ َّ َٖ َخْللََُ هَبَل َهْي ُْٗؾِٖ٘ اْلِا َبَم  ًَِظ َّ َكَزَة لٌََب َهض٠ًَّ  َّ  ": 

ل ّعِلخ  86  ؽ1997  1ثي ط٠هخ  رعب م: الوْد ّملْطَ هي خل٠ل ؿلؾ٘ؼ الجخلبرٕ ّهظللن  تار الغٌلْة  م  -89 ّْ "ُلذٍ الزـلْراد اٛخزّٗلخ رؾل

اعلكح أّ هزّْعلكح  لبّى ً ز الوظلن هي الوْد الؾل٘لٖ الّذٕ ٗلؾلَ الٔ عبل ن  خز ثاكٍ هلٖ  ثؤؽكاس هض٘لزح ٗالجِلب الغلشا  أّ الاللبةـ....ع أ  لبرا هطوئٌلخ أّ ّ

راد اٛخزّّٗخ راْت الٔ ضًِْب روٜ الاكم الّذٕ ٗززضلَ الولْد ّرا  ّْ ٍ  زجٌلٖ  ْهلَ علْالن أخلزٓ رؼلّك اًزجلبٍ الوظللن ّرغاللَ  لٖ ػلبغف علي ؽ٘برلَ ًغبعخ الزّـ

 .الكً٘ب ّعي هْرَ"
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   انعـــــقـــاب

اّى رطّزع الٌؾ اللز ًٖ لوآل اًٝظبى  ٖ اٙخزح  ٗالّك اهزلكاتا هٌطلّ٘لب لولب هلبم ثلَ  لٖ تار اللكً٘ب  ّ لٖ ُلذا 

هـ٘ز اًٝظبى؛   ض٘زا هب ٗزّن الغو  ثل٘ي أهلزٗي  ُّولب رلذض٘ز  ثكّر هِن  ٖ ثٌب الوغبل رٌِق هـؾ اًٛج٘ب  

 زتا ضبى أم عوبعخ ثز ذٗجَ لِذا الٌجٖ أّ ذا  هي عِخ  ّاعزجلبر اعزاكلَ علي اللكعْح  ال ب ز ّالوؼز  اًٝظبى

. الٌجْٗخ طججب  ٖ ٠ُضَ هي عِخ صبً٘خ
90
اطلزِشا  اٛهلْام  هْامي أخزٓ اػبراد ّاكلؾخ اللٔ علٔ أًٌّب ًغك  ٖ 

. ثبًٛج٘ب  الوزطل٘ي ًٝذارُن
91
  

ح هؾّوك هك رّو٘شد عي غ٘زُب ثبلغو  ث٘ي اًذار اللْم الوؼزض٘ي ّاٝػبرح  ّْ ّ ٖ ُذا الظ٘بع  ًؼ٘ز الٔ أّى ًج

ٌَْ٘لب اِلَ  َؽ ّْ َضلَذلَِك أَ َّ ْ٘لَك الٔ ثاش الاجبت ّهؾبطجزِن  ّذلك  لٖ هْللَ رالبلٔ  لٖ اٙٗلخ الظلبثاخ هلي طلْرح الؼلْرٓ: "

َِ  َِزٌٗق  ِٖ اْلَغٌب  َْٗت  ِ٘ َٟ َر َم اْلَغْوِ   ْْ رٌُِذَر َٗ َّ لََِب  ْْ َهْي َؽ َّ   َِزٌٗق  ِٖ الظبِاِ٘ز".ّ خِ هُْز ًًّب َعَزثًِّّ٘ب لِّزٌُِذَر أُمب اْللَُزٓ 

 اّى الغو  ث٘ي ض ز اللْم ثبلٌجٖ ّتخْلِن عٌِّن  هك رشاهي  ٖ أضضلز هلي هْكل  هل  اثلزاس اٛطلجبة الكاع٘لخ

الٔ الظخزٗخ ثبًٛج٘ب    بذا ُْ الغزّر ّؽّت الكً٘ب
92
ا   ّهللّذارِب ّغْاٗلخ الؼل٘طبى اللذٕ" أََكلفب ِهلٌُ ْن ِعلج٠ًِّّ َضضِ٘لزًّ

َم ثَِوب ُضٌزُْن رَْ  ُُزَّى".  ْْ َُب اْلَ٘ ْْ ٍِ َعٌَِبُن البزِٖ ُضٌزُْن رَُْعُكَّى اْؿلَ أَ َلَْن رَُ ًُْْا رَْالِلَُْى َُِذ
93
  

ٗوّ٘ش الٌؾ اللز ًٖ  ٖ ُذا الظ٘بع رزض٘لشٍ عللٔ أهلزٗي  اّٛل رٌبّللَ لوـل٘ز أُلف ال زلبة  اذ علٔ أّى هب 

ْٛتَخْلٌَب َّ ِِْن  ٌُِْْن َطِّ٘ئَبرِ ْا لََ  بْزًَب َع ْْ اربلَ َّ َُْف اْلِ زَبِة  َهٌُْْا  ْْ أَىب أَ لَ َّ ُُْن َعٌببِد الٌبِالِ٘ن"ٗلْل رابلٔ  ٖ ػؤًِن: "
94
ّ"لبلَلْك  

لب َٗلُْلُلْىَ َض ََز الب  اِى لبلْن ٌَٗزَُِلْْا َعوب َّ اِؽٌك  َّ ٍَ اِٟب اِلٌََ  َهب ِهْي اِلَ َّ ٌُِْْن ِذَٗي هَبلُْْا اِىب ّ َ صَبلُِش ص٠ََصٍَخ  ليب البلِذَٗي َض َلُزّْا ِهل  لَََ٘وظب

َعَذاٌة أَلٌِ٘ن '
95

هَلبَل  . أّهب اٛهز الضبًٖ  زٌبّلَ لوْاهلف اٛهلْام الولكعْح لٞٗولبى هلي الجالش َّ  لٖ طلزتٍ ٛهلْالِن: "

ِخَزِح ـ....ع ْٙ ثُْا ثِلِلَب  ا َضذب َّ َِ البِذَٗي َض َُزّا  ِه ْْ ُ ِهي هَ َٜ ْخَزُعلَْى  اْلَو لب أًَبُ لن هُّ ِع َبهًّ َّ ُضٌلزُْن رَُزاثًّلب  َّ أَ َِٗاُكُضْن أًَبُ ْن اَِذا ِهلزُّْن 

ٟب َؽَ٘  َٖ اِ ُِ َِْ٘بَد لَِوب رَُْعُكَّى اِْى  َِْ٘بَد َُ ٟب َرُعلٌف اْ زَلَزٓ َعلَلٔ َُ َْ اِ َهب ًَْؾُي ثَِوْجُاْصَِ٘ي اِْى ُُ َّ ًَْؾَ٘ب  َّ ًَْ٘ب ًَُوُْد  برٌَُب الكُّ

َه  ب ًَْؾُي لََُ ثُِوْئِهٌَِ٘ي". َّ ِ َضِذثًّب   ب
96
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 يالجزء الثان

ح ّهٌشلخ اٝٗوبى   لئي ضبى اٝٗوبى ثبلغ٘لت ّالجالش هب ّْ طلوب اّى هي ػؤى ُذٗي الوغبل٘ي أْى ٗؾّكتا هبُ٘خ الٌج

هؼززضب ث٘ي اٝط٠م ّالوظ٘ؾ٘خ   بّى هب ٗوّ٘ش ثٌِ٘وب ه ِْم الزْؽ٘لك؛  بلوظل٘ؾ٘خ رأد ّ لق الزّاٗلخ اللز ً٘لخ "ّ َ 

 صَبلُِش ص٠ََصٍَخ"  ٖ ؽ٘ي أً ز الوؼزضْى الجاش.

 ٌ لٖ للجالش ّهلب ٗؾزْٗلَ هلي   بذا ثبل  ز ؽ٘بت عي الزْؽ٘لك الللْٗن ّكل٠لخ هلب ثالكُب كل٠لخ  أّهلب الؼلز  

ح ه٘وزِب الكٟل٘خ ثوب رزلوٌَ هي تعْاد لزلْٓ   ّملت ركْاًَ ّال  ز ثبلغٌّخ.ع ّْ  لبة ّصْاة  هوب ٗ لك الٌج

هبم الٌؾ اللز ًٖ ٗك   الؼز  ّال  ز ّٗئّضك اػززا  اًٛج٘لب   لٖ هللوْى تعلْارِن   لبذا ُلن ٗلكعْى اللٔ 

 رْؽ٘ك   ّاٝٗوبى ثَ ّاهزار الجاش ّْٗم الؾظبة.

وغبل ٟ ٗاكّ اٟخلز٠ل ث٘لٌِن أْى ٗ لْى اخز٠ لب  لٖ اللشهي ّال للب  ّالُوزطلِف ّالُوزَطلِف ال٘لَ  ّ ٖ ُذا ال

ّثذلك ً ْى اسا  ًجْح ّاؽكح عُْزُب اٝٗوبى ثبهلل الْاؽك  ّٗ ْى الؾكس الُوزخّ٘ف ؽّغخ الٌجٖ  ٖ اهٌبعَ للْهلَ  

 ضبى غ٘ج٘ب هزرلجب.هؾظْطب  ٖ عْالن الُوزطف الِ٘ن أم  طْا  ضبى ذلك الؾكس الوزخّ٘ف

ّ ٖ ُذا الوغبل  ًؼ٘ز الٔ أّى "اللز ى" هك ّظّف هزخّ٘ف أؽكاس ْٗم الؾظبة  ضلٖ ٗولٌؼ اللكعْح الوؾّوكٗلخ 

ر الغؾل٘ن ّالغٌّلخ رزُ٘جلب ّرزغ٘جلب ضلٖ ٗلك   ثبلوؼلزض٘ي اللٔ ارجلبع  ّْ هظطب هي اٝهٌبع   بذا ثلبلٌؾ اللز ًلٖ ٗـل

 الغٌّخ ّالغؾ٘ن هي تؽق ٛمزّؽبد أُف ال زبة ّهازلكارِن.هؾّوك. ست علٔ ذلك هب أل ٌ٘بٍ  ٖ صٌبا٘خ 

ع٠هلخ اللٌؾ اللكٌٖٗ  رلك ثاق ه بُز رْاػظ اللٌؾ الوللكص اٝطل٠هٖ هل  الْاهل  اللذٕ ًؼلؤ  ٘لَ  ثلف اىّ 

 الؾظبة.ّ ثبلزبرٗ  رزغبّس الٌّ ز الٔ ؿلخ هؾوك ثبلظبثق هي اًٛج٘ب  لزطْل هٌشلخ الجاش

عللٔ  -الولب -ثلبثزاس ؿللخ الولب  ثبلّظلوب   اذ للن ٗلزـلز ذضلز ُلذا الاٌـلز ث٘ك أّى اللٌّؾ اللز ًلٖ للن ٗ زلف

ّؿف الغٌّخ  ثف أل ٌ٘بٍ هذضْرا  ٖ ّؿف عذاة أُف عٌِّن.
97
 

 ظل٘بُن "هب  َؿِكٗك" ّ"هب  ؽو٘ن"  ّ ٖ الززض٘ج٘ي عو  ث٘ي عٌبؿز هزٌب زح تٟل٘ب؛   لٖ اّٛل عول  ثل٘ي 

الوللب  رهللش للؾ٘للبٍح  "الوللب " ّ"الـللكٗك"  ُّللْ عولل  غزٗللت  ذلللك أىّ 
98
 بلوللب  أؿللف ضللّف هخلللْع تاثللخ ضللبى أم  

ثؼزا.
99
ُِْف الٌببِر ِهْي الكبمِ ":  ِْ أّهب الـكٗك   اللَِ٘ؼ". َهب َِٗظُ٘ف ِهْي أَ َّ

100
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أّهب الززض٘ت الضبًٖ" هب  ؽو٘ن"   بّى "الؾو٘ن" "الوب  الّؼلكٗك الؾلزارح" 
101
ًغلكٍ ؽبكلزا  لٖ  ُّلْ هاٌلٔ 

ِكٗكِ  الٌؾ اللز ًٖ هي خ٠ل ـب اْللِِ٘ؼ".ّ عجبراد أخزٓ  هٌِب " الوِف" الّذٕ ُعّزل ث ؤًَّ اطن عبه " لل
102
 

اّى الٌّاذ "ؿكٗك/ ؽو٘ن" ّالوؼجَ ثَ "الوِف" عو٘اب رؼزز   ٖ خزّعِب عي الوأٌ الوزكاّل للولب ؛  لللك 

ّ لٖ ذللك الزّـلْٗز  ر رل لٔ ػلّكرَ   لبذا ثولب  الغؾل٘ن ًلبّ ؽبتد ثبلّكٟلخ الوؤلْ خ الٔ الّكٟلخ علٔ خلْت الالذاة

رهلش  -رزُ٘ت لٌ ْص الوؼزض٘ي ّرزط٘  ٛهكام الوظلو٘ي   بذا ُن ل٘ظْا ثبٛؽ٘ب  ّل٘ظْا ثؤهْاد  ٗظللْى الولب 

 ضٖ ٗشتاتّا عذاثب.  -الؾ٘بح

انــــنّـــــــار
103
   

ؽّوف الٌّؾ اللز ًٖ الٌّبر عولخ هي الّكٟٟد الزٖ ٗالْت ثاللِب اللٔ أؿلف الخللق   ِلٖ أؿلف اثلل٘ض    لٖ 

ْرًَبُضْن صُنب هُْلٌَب لِْلَوٚاَِ ِخ اْطُغُكّْا َٙتَم  ََظلَغُكّْا اِٟب اِ  12-7/11اٛعزال ْب لَلَْك َخلَْلٌَبُضْن صُنب َؿ َّ ْثلِلَ٘ض لَلْن ٗلْل رابلٔ: " 

َخلَ َُٗ ي هِّ  َّ ٌَُْ َخلَْلزٌَِٖ ِهي ًببٍر  ٌْ٘ز هِّ بِعِكَٗي هَبَل َهب َهٌََاَك أَٟب رَْظُغَك اِْذ أََهْزرَُك هَبَل أًََبْ َخ  ْلزََُ ِهي ِمٍ٘ي". َي الظب

ل الوْعْت الٔ عكم  اٛعظبم/ رهبتم  ّالٌبر رهش للطِز  بذا ثبلغؾ٘ن رؤضف طبضٌِ٘ب  ضلٖ رزطِلز  ّْ الٌبر رؾ

 اًِن.ً ظِب هي أتر

ّلاّف الل٘بص الذٕ أهبهَ اثل٘ض ثٌَ٘ ّث٘ي اًٝظبى  ّهب ٌٗطْٕ علَ٘ ُذا الل٘بص هي ر لق لّٜاهلز اٝلِّ٘لخ 

ّعل٘لَ  ل٠ غزاثلخ أى ر لْى الٌّلبر أتاح الاللبة اٝلِلٖ ل لّف هؼلز  أّ ضلب ز أّ  هك عاف هلي الٌلبر عٌـلزا طللج٘ب 

 . ظبلن...

زغ٘لت اًٝظلبى  لٖ الٌّغلبح هلي خل٠ل رزُ٘جلَ؛   لٖ الؾلكٗش ّٟ ٗخ ٔ علٔ اللبرة هلب للٌّلبر هلي تّر  لٖ ر

ٌَْن...".الٌّجْٕ ٗـف الزطْل ًبر عٌِّن هبا٠: " ا ِهْي ًَبِر َعَِ َْ٘ي ُعْش ًّ ْٖ رُْهُِكَّى ُعْشٌ  ِهْي َطْجِا ًَبُر ثٌَِٖ  َتم البزِ
104
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  213ّؽ  132  اٛرّاػ الوئهٌخ" ؽُْ غذا

 20   ؽ4  ط 1997  ث٘زّد لجٌبى  1 الكٗيم: لظبى الازة تار ؿبتر  ماثي هٌ ْر عوبل  -100
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 105  ؽ 6ى الازة   طجق ذضزٍم  ط اثي هٌ ْر عوبل الكٗيم: لظب -102

ًلب هلي ه ًْلبد عِلٌّن  لٖ 21/29الٔ اطلزخكام "الللز ى" " الغؾل٘ن"  ثبعزجلبرٍ هزات لب لل "لٌّبر"  لٖ اًٛج٘لب    ٖ ُذا الولوبر ًؼ٘ز -103 ّْ   ّعاللَ الٌّلبر ه 

لْي  َهلَي ثِل4/55  ست علٔ ذلك اعزجبر الٌّؾ اللز ًٖ الّظا٘ز ه ًْب هي ه ًْبد عٌِّن  ثلْلَ رابلٔ  ٖ طْرح الٌّظب  9/63طْرح الزّْثخ  ٌُِْن هب لي :"  َِو ٌُِْن هب ِهل َّ  َِ
ا"  ّهي ػؤى ُذا الزّاكت  ٖ اٛطوب  أى ٗك اٌب الٔ الظئال عي ال زّع الّكٟل٘خ ثٌِ٘ب؟؟. َض َٔ ثَِغٌَِبَن َطِا٘زًّ َّ  ٌَُْ  َؿكب َع

ؼلبر علْات هالزّل رؾل٘لق ث مم 857ُل /242مم: هْملؤ هبللك  ثزّاٗلخ أثلٖ هـلات الولكًٖ  رل 796ُل /179 رل   أثب عجك   أًضم هبلك راع   ٖ ذلك -104

 173ؽ   2  ط1993  ث٘زّد لجٌبى  2ّهؾوْت هؾوك خل٘ف  تار الزطبلخ  م 
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الظللجت ثبلٌز٘غللخ  للٖ الظللوب  ّاٛرف  الغٌّللخ ّالغؾلل٘ن.... صٌبا٘للبد هزٌللب زح  للٖ ال للبُز هزّـلللخ ارّـللبل 

عُْزُب  عبلن الوزاٖ الوْعْت ّعبلن الغ٘ت الخ لٖ الضلبًٖ اهزلكات للّٜل ّرزعوبًلَ؛   لٖ اٛرف هلْم ٗ لّذثْى 

ّهللْم ٗط٘اللْى ّٗـللّكهْى  الو للّذثْى ٗاللّذثْى ّٗؼللّزتّى ثٌللبر أّ مْ للبى  ّ للٖ اٙخللزح ٗخلّللكّى  للٖ الاللذاة 

ٛرف الـبثزّى  ٖ الجؤطب  الوئهٌْى الـبتهْى  ُّن  لٖ ّٗؾّزهْى. أّهب أؿؾبة الغٌّخ   ِن الووزؾٌْى  ٖ ا

 . اٙخزح ال باشّى ثغٌبد الٌا٘ن

اٙى  ٖ عبلن اٛرف رزٓ أِّٗب اًٝظبى الغ٘ت رجـزٍ هبك٘ب ّلّٔ   بذا ثبٝٗوبى لؾ خ عزق هلي الٌلبر هلي 

 ض ز هِلك  اٝٗوبى هكار ال اف ّالؾكس  ّثبلاوف ثَ ٗ ْى اًٝظبى اًظبًب.

 لق رطلن اللٌؾ الوللّكص ثبلؾلكس الُوزخّ٘لف الالبلن اٙرلٖ    لبى الُوزخّ٘لف أػلك  زٌلخ هلي إٔ لؾ للخ  لٖ ُلذا اٛ

لخ الخللقم ضلبى خبروزلَ  ـّ هلذ خ٘بل علٔ خ٘بل  هزاخ علٔ هزاخ ّعلْت عللٔ ثلك   هلب ضلبى الُوزخّ٘لف  برؾزلَ  ه

  الغٌّخ/ عٌِّنم.

َ اًٝظلبى ثالللَ ّكلو٘زٍ ّّعكاًلَ  ؾظلت  ّؽغْت اًٝظبى هٌذ خللَ الٔ هْرَ  جاضَ عبلن هزخّ٘ف ٟ ٗا٘ؼ

ثآهبلللَ ّموْؽبرللَ  الُوزخّ٘للف الغباللت ٗزطللن الؾبكللز  ّالُوزخ٘للف الوزعللْ ٗزطللن  -ّثبٛطللبص -ّاًّوللب ٗا٘ؼللَ أٗلللب

 الُوزخ٘ف الوا٘غ. 

ثاللك الوللْد  هبالللخ ثجاللش  ثلل٘ي ًؼللؤح اًٝظللبى ّهللب ٌٗز للزٍ -ٟ طلل٘وب اللللز ى  -عواللذ الٌـللْؽ الولّكطللخ 

 ٘لَ هؾبطلجخ الجؼلز ّرـلٌ٘ ِن اللٔ عوبعلبد  ثاللِن  لٖ الغؾل٘ن ُٗؾؼلز  ٘ؼللٔ   اٛهْاد  ٖ عبلن غ٘جلٖ  رلزنّ 

 ّثالِن ٗ ْس ثبلغٌخ  ٌ٘ان ثولذارِب. 

هلك ر لّزتا ثزـلْٗزُوب  -علٔ ّعَ الخـْؽ -ّ ٖ ُذا الؼؤى  ٠ًؽع أّى الٌؾ اًٝغ٘لٖ ّالٌؾ اللز ًٖ 

ٗزغللبّساى الاللبلن اٛركللٖ  ل٘طللْٟ عبلوللب غ٘ج٘للب هؾزغجللب  طللوزَ الخلللْت لاللْالن الغ٘للت   للبذا ثبلالللبة ّالضللْاة 

ٗؾ ٠ى ثبلؾكس الُوزخّ٘ف   بذا ثَ الاٌـز الزا٘ض   ٖ غبٗخ الغّكح ّالطزا خ ّاٛثكٗخ   بذا ثبلالبة ّالضْاة أهزاى

ى لِوب.  ّْ  الو 

ًٛبع٘لف ّالزطلباف الغٌّلخ ّ ٖ ُذا الوغبل  ٗل ذ اًزجبٍ اللكارص اخلز٠ل الٌـل٘ي  لٖ الطلزػ   للئي علّكد ا

عْتح الٔ هل ْد   ال زتّص الو لْت   بّى "اللز ى" للن ٗلز  لٖ الغٌّلخ  زتّطلب ه للْتا أّ عٌّلخ كلّ٘اِب اًٝظلبى 

الغلشا  ػللؤًِب  للٖ ذلللك ػلؤى الغؾلل٘ن. ّٟ ٗ ْرٌللب  للٖ ُللذا  ثللف عللّكُب  ًّغلؼ  للٖ اطللزابترِب ثاللك أْى هؾلب خطبٗبُللب
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ْٖ الغٌّخ ّالغؾ٘ن ّرْظ٘ َ الولوبر اٝػبرح الٔ أّى الٌؾ ا للز ًٖ هك روّ٘ش عي اًٛبع٘ف ثبهبهزَ لولبثلخ ث٘ي عبلو

 عولخ هي الؾْاص رزغ٘جب ّرزُ٘جب.

 -ٟ طل٘وب رطلف الزطلف -اّى الؾكٗش عي سهي أخزّٕ رل  أؽكاصَ  ٖ علبلن غ٘جلٖ هلي خـلباؾ"اًٛبع٘ف"

الغٌّللخ ّعِللٌّن  ْٗزا ته٘لللب  عللبعل٘ي هلليّ"اللللز ى" اللللذٗي طللا٘ب الللٔ رـللْٗز هللآل أُللف الغٌللخ ّأُللف الغؾلل٘ن رـلل

  لبَ ٗي ه بره٘ي لوب  ٖ عبلن اٛع٘بى.

هزى "اللز ى" ث٘ي تعْح اًٛج٘ب   ٖ الكار الكً٘ب ّهـ٘ز اًٝظبى  ٖ اٙخزح   لبذا ثبًٝظلبى ٌٗؾلذ هـل٘زٍ 

ثلبلول ْد   لٖ ثوؾق اراترَ   ٖ ؽ٘ي عوكد اًٛبع٘ف الٔ عاف الوظ٘ؼ ّاٝٗوبى ثؤلُْ٘زَ هلكار  لْس اًٝظلبى 

ُذا الوظزْٓ ًزجّ٘ي أضضز هغبٟد اٟخز٠ل ث٘ي الٌـ٘ي الولّكطل٘ي؛  بًٛبع٘لف عٌلكهب رزخلذ هلي اٝٗولبى ثبلوظل٘ؼ 

ر ْى هك ألغذ ثؼ ف أّ ثآخز هظئّل٘خ اًٝظبى.  بلوؾجلخ اٝلِ٘لخ  الوظلك اّٛل ّاٛخ٘ز لٌ٘ف الول ْد الظوبّٕ 

بح ٗغاف  ال كا م هي اًٝظبً٘خ عوالب  هغلبٟ للغ لزاى ثـلزل الٌ لز ّهب ٗوضلَ  اف ال كا  هي ض برح رطْل الخط

علي مج٘الخ اللذاد اًٝظلبً٘خ  ُّلْ هْهلف رغللبّسٍ "الللز ى" ثلؤْى رّت لًٞظلبى الوؼل٘ئخ ّاٝراتح   للن ٌٗظلت الللٔ 

ل٘لئهي اًٛج٘ب   ع٘ظٔ ...م أ ابٟ أّ أتّارا  اذ ٗلزـز تّرُن علٔ اٗلبػ الـزام الوظزل٘ن للاجلبت   ولي ػلب   

ِّْسَر أُْخللَزٓ. رؾللّكت هٌللبسل الاجللبت ّهللي ػللب   ل٘  للز  ّثبٝٗوللبى ّال  للز اِسَرحٌ  َّ ذلللك أًّللَ "َٟ رللِشُر 
105
ّضللّف ّاؽللك  

ا". ِّْسرًّ َم اْللَِ٘بَهِخ  ْْ "َْٗؾِوُف َٗ
106
رح ثكهلخ هـلباز   ّْ ّ ٖ هب ٗزالق ثِذا الْ٘م  بّى الٌؾ اللز ًٖ  هك هّكم هؼلبُك هـل

 ْاه   ؽ٘بح الازة  ٖ الغبُل٘خم هـك الززغ٘ت ّالززُ٘ت......أُف الكارٗي اطزلبُب هي ال

اّى الٌـللْؽ الولّكطللخ  للٖ هابلغزِللب لوظللؤلخ الضللْاة ّالالللبة  للٖ اٙخللزح  ًظللغذ ؿللْرح ّاؽللكح لغِللٌّن 

 الاللذاة ...م ّللغٌّللخ  الٌالل٘ن ...م  ّل ٌِّللب اخزل للذ  للٖ تٟٟد الـللْرر٘ي هللي عِللخ  ّ للٖ رّا للك رلللك الـللْر 

ضبًذ الغٌّخ ّالغؾ٘ن  ٖ الاِلك الللكٗن ّالاِلك الغكٗلك هْه لب هلي الْاهل  ٗللْم ثبٛطلبص عللٔ هجلكا  ّثْاعضِب   لئي

الزالْٗق  زؾللب ٛثلْاة اٛهللف؛   لٖ الٌـللْؽ الزْرار٘لخ ّاًٝغ٘ل٘للخ كلبهذ اٛرف ثبلاجللبت   طلجلْا ال للزتّص 

 لٖ اللٌؾ اللز ًلٖ ضبًزلب   بًِّولب  ّالول ْد  ٖ عبلن الغ٘ت راْٗللب لولب ّعلكٍ الوئهٌلْى هلي علذاثبد ّهزبعلت

ػ ٠ هي أػ بل هْاعِخ الْاه  ثـزل عْ٘ى الٌبص عي اٛرف  ؽت الوبل ...ي ه٘ن الغبُل٘خم الٔ عبلن غ٘جٖ 

خبلك ٟ رشّل  َ٘ الخ٘زاد ّالٌان. ّثِذا الوأٌ ضبًذ الغٌّخ ّعٌِّن  ٖ اللٌؾ اللز ًلٖ اعلبتح ثٌلب  للوْعلْت هلي 

    الـكهخ ...م.خ٠ل ارطب  ه٘ن عكٗكح  الجذل  الاطب
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 اضزولللذ الٌجللْح ٗللْم اًزـللز هؾّوللك علللٔ أعللكا    ّر لل  راٗللخ الزْؽ٘للك    بًللذ الغٌّللخ ّالغؾلل٘ن خ٘للز أتاح 

ؽكح َْ  ًز٘غخ ؽزو٘خ لْعْت اًٝظبى  ٖ اٛرف.  لن ر ي ػ ٠ هي أػ بل الزاْٗق  ثف ضبًذ. لل

علللٔ الزللزاثن الوٌطلللٖ ثلل٘ي اٛطللجبة  للبذا ثا٠هللخ اٛرف عللبلن اٛع٘للبى ثاللبلن الغ٘للت عٌّللخ ّعؾ٘وللب هباوللخ 

ّالٌزللباظ. هللب ٗشرعللَ اًٝظللبى ٗؾـللكٍ اْى  هللي ًغللب ّظ للز ثوللب اػللزِٔ  ّاذا هللب ضللّذة ّرللْلّٔ   للبّى الغؾلل٘ن ُللٖ 

 الوؤّٓ.

ّهب ؿّكع ّ هي ُئٟ  ّهب ضّذة أّلئك اّٟ ثبلُوزخّ٘ف  ثبلُوزخ٘ف ًؼؤ اٝٗوبى ّال  لز ّثبلُوزخ٘لف ضلبى الضلْاة 

ّالالبة.
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