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تاسیخ الًطًل59/3/71 :

محمّذحسه أمشایی

*

تاسیخ القبًل59/6/71 :

ّ
الملخض
بنّ نبَطِ استسيبء الطرػٕ٘بت التطاحّٕ٘ مه ؤَم٘ الهًاَط التٓ ؤحطت فٓ القػٕسِ المًبغطِ
يﻠْ وكبﻕ ياسى ييم٘قت زالالتُب المتىً٘يّ ؤمخط مه يمقُب الهبَط .بنّ الطافس السٔىٓ٘ منه
ؤغىٓ الطيافس السرّٕ الرػجّ فٓ حقل المػبزض التطاحّٕ٘ الّتٓ استمس٘ مىٍ الطبيط محمنًز
زضئص لٕغتطف مه ؤغًاض المبؾٓ ئػل ثٍ حبؾطٌ مًج٘طاً يه مطبيطٌ الجىبءِ المستططفّ
لﻠمستقجل المإمًل الًغًل بلٍَٕ .صا المقبل ثباليتمبز يﻠٓ المنىُذ الًغن ٓ يالتحﻠٕﻠنٓ
ُٔسف بلٓ زضاسّ ضرػٕ٘بت األوجٕبء(و) المرتبضِ المستسيبِ يىس محمًز زضئص يالتًجٕط
يم٘ب تحمﻠٍ َصٌ الطرػٕ٘بت السٔىّٕ٘ مه مًبن يزالالت ضمعّٔ٘.
الکلمات الذليلية :الطًط الًطثٓ المًبغط ،التطاث ،آزم يحًاء(و) ،ؤضًٕب يبضمٕنب ،محمنًز
زضئص.

* قبلت السمتًضا ،فطو الﻠغّ الًطثّٕ يآزاثُب ،ربمًّ ضاظْ ،مطمبوطبٌ ،أطان.
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المقذهة
التطاث مه ؤغىٓ المػبزض التٓ تًًز بلُٕب الطبيط المًبغط؛ لٕغتطف مه مىبَﻠُب ئتنعي٘ز
ثصذبئطَب؛ ألوٍّ ًٔطف قٕمتٍ ال ىّٕ٘ يزيضٌ فٓ اضتقنبء األحنط يبيكبئنٍ الحًٕٔ٘نّ ياةغنبلّ .بنّ
يًزِ الطبيط المًبغط بلٓ التطاث يًزِ فىّٕ٘ ،ال تقًم يﻠنٓ ؤسنبا المتبثًنَّ ،نً ٔسنتﻠُم
التطاث فٓ منتسجبتٍ األزثّٕ ،لًٕجط ثُب يه ذًالزٍ الًرساوّٕ ييه تزبضثٍ الطًّطّٔ٘ .التنطاث
غىٓ٘ ثبلمؿبمٕه يالسالالت يالطمًظ المرتﻠ ّ الّتٓ تسبيس الطّبيط لﻠتًجٕنط يم٘نب ٔرنتﻠذ فنٓ
و سٍ ثطنل ٔٔخٕط شَه المتﻠّقٓ لﻠجحج ينه ال حنًْ ،يؤٔؿن ًب ٔح نم الطنبيط منه القُنط
السٕبسٓ٘ ياالرتمبيٓ٘ الحبمم يﻠٓ المزتمى(وهطْ ييلٕئٓ ،استسيبء ضرػٕ٘بت الطًطاء فٓ
ضًط محمًز زضئص.)23 :
لقس احتﻠت الطمًظ يالحنبٔبت ياألسبقٕط ثنلّ مستﻠعمبتُب حٕ٘عاً ياسًبً فٓ األزة الًطثنٓ
الحسٔج ثبيتجبضَمب «رعءٖ مه التطاث اةوسبوٓ يبمّ يالتطاث الًطثٓ ذبغنّ يَمنب ًٔن نبن
فٓ األزة ةؾبءِ التزطثّ ال ىّٕ٘ يبؾ بء التزطثّ ثًساً رسٔساً ،لٕرطد األزة مه مؿغ الػًض
المجتصلّ يالحسّٕ٘ يلٕجتًس الطبيط يه اةغطاﻕ فٓ الصاتّٕ٘ المحؿّ ئنتست الًمل األزثنٓ
وًيبً مه المًؾًيّٕ يالًمق ال ىٓ٘»(ؤغالوٓ ياٖذطين ،الطمع ياألسنكًضِ يالػنًضِ الطمعٔنّ
فٓ زًٔان ؤثٓ مبؾٓ.)2 :
بنّ محمًز زضئنص منه الطنًطاء المًبغنطٔه النصٔه يىنًا ثتًنٕنف التنطاث ثإوًايُنب
المرتﻠ ّ مه الطمًظ ياألسبقٕط يالقػع القطآوّٕ يالتًضاتّٕ٘ ي  ...فٓ ضًطٌ .يلٍ غنﻠّ يحٕقنّ
ثبلتطاث ،حٕج تنطّض يضيز الطرػٕ٘بت ياألسمبء مىُب :رﻠزبمص ييًلٕس ييىبت يالمتىجنٓ
يغالح السٔه يؤسمبء األوجٕبء يالطسل(و) ...بلد ،فٓ ضًطٌ؛ لمنب فُٕنب منه مطنبثُّ الػنًضِ
لﻠًاقى السٕبسٓ٘ ال ﻠسكٕىٓ٘ يالًطثٓ٘ التٓ يعّ نًُضَب فٕنٍ يؤغنجا اسنتسيبئَب ؤمنطاً مﻠح٘نبً
ٔ تقس بلٓ ؤمخبلُب فٓ ياقًىب المًبغط يتطنل مًبزالً مًؾًيٕبً لمب ٔطًط ثٍ .منه المالحنم
ؤنّ التطاث رعء ال ٔتزعؤ مه األزة ال ﻠسكٕىٓ٘ المًبغنط ،سنٕ٘مب محمنًز زضئنص ،حتّنٓ
تحً٘ل استرسامٍ بلٓ سمّ مه سمبتٍ األسﻠًثّٕ ،ثحٕج مه ٔﻠنق وهنطِ ينبثطِ بلنٓ ضنًطٌ
ٔزسٌ مﻠٕئبً ثبلقػع القطآوّٕ ياألسبقٕط يالىػًظ األزثّٕ٘ ياستحؿبض الطرػٕ٘بت؛ يًَ مه
ثٕه الطرػٕ٘بت المستسيبِ فٓ ضنًطٌ ،اسنتﻠُم منه الطرػنٕ٘بت الُٕمسنالمّٕ(الًُٕزٔ٘نّ
يالمسٕحّٕ٘ ياةسالمّٕ٘ يﻠٓ التًالٓ) استرسامبً ؤمخط زين اٖذطٔه .ؤذص الطبيط َصا التنطاث
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مه مػبزضٌ المتىًيّ يثكطﻕ تًجٕطّٔ مرتﻠ ّ .يمه َصا المىكﻠق ،اضتقت القػنٕسِ الًطثٕنّ
الحسٔخّ بلٓ مستًٔبت بثسايّٕ مجتنطِ متكً٘ضِ تتنًاظْ منى ؤيهنم األضنًبض الًبلمٕنّ فنٓ
القطن الًططٔهَ .صٌ السضاسّ تسًٓ بلٓ تسﻠٕف الؿًء يﻠٓ ؤَنم٘ الطرػنٕبت المسنتﻠُمّ
يتكً٘ضَب الساللٓ فٓ ضًط محمًز زضئص يمنبوتٍ الُبمّ٘ فٓ ذطٔكّ الطًط الًطثٓ.
ﺳﺎبقية البذث
َىبك الًسٔس مه السضاسبت ياةغساضات الًطثّٕ يال بضسّٕ التٓ تىبيلت محمًز زضئنص
يالنخٕط مىُب ٔتًﻠّق ثمًؾًو التىبظ يالتطاث يالطمًظ فٓ ضًطٌ ،مىُب« .1 :الطمًظ التإضٔرٕ٘نّ
يالسٔىّٕ٘ ياألسكًضّٔ٘ فٓ ضنًط محمنًز زضئنص» (2010م) مقنبل لﻠنبتنت محمنس فنااز
السﻠكبن ،ذػػت لسضاسّ الطمًظ األسكًضّٔ يؤَمٕتُب يؤسنكًضِ الطمنع يؤضننبل تًنٕنف
الطمع األسكًضْ٘« .2 .الطمعّٔ المٕخًلًرّٕ٘ فٓ ضًط محمًز زضئص يالػنطاو يﻠنٓ شامنطِ
المنبن» (التإ) مقبل لﻠجبحج الﻠجىبوٓ نبفط مقسازْ ،متت الجبحج يه ضمعٔنّ المٕخًلًرٕنب
فٓ ضًط محمًز زضئص ثمىبسجّ مطيض يبم يﻠٓ ضحٕﻠٍ« .3 .التىبظ السٔىٓ يالتإضٔرٓ فٓ
ضننًط محمننًز زضئننص»(1428ﻕ2007 -م) ،ؤقطيحننّ ق نس٘متُب الكبلجننّ اثتسننبم مًسننٓ
يجسالنطٔم ؤثً ضطاض لىٕل زضرّ المبرستٕط فٓ قسم الﻠغنّ الًطثٕنّ فنٓ يمنبزِ السضاسنبت
الًﻠٕب فٓ ربمًّ الرﻠٕل يقس وبقطت الجبحخّ فٓ محتًٔبتُب التىبظ النسٔىٓ٘ يجنط ضنرًظ
القػّ السٔىّٕ٘ ،ممب زضا مصلل التىبظ التإضٔرٓ٘ يالتطنٕل الزمنبلٓ٘ فنٓ بقنبض التىنبظ
السٔىٓ٘ يالتإضٔرٓ٘ فٓ ضًط محمًز زضئص« .4 .التًضاتٕنبت فنٓ ضنًط محمنًز زضئنص»
لﻠجبحج ؤحمس ؤضقط(2005م)« .5 .التطاث الغعلٓ فٓ ضًط محمًز زضئنص يقٕػنط امنٕه
ثًض» لمحم٘سضؾب يعٔعْ(1391ش)« .6 .نبَطِ التىبظ فٓ لغّ محمًز زضئص الطنًطّٔ٘»
لﻠجبحخّ اةٔطاوّٕ٘ مطؾّٕ ظاضو ظضزٔىٓ(1388ش) .يغٕطَب مه السضاسبت المتىبحطِ فٓ حىبٔنب
النتت يالمزالت المىطًضِ فٓ المًاقى اةلنتطيوّٕ التنٓ ضث٘منب رنبءت ثإضنٕبء مُم٘نّ ينه
استسيبء الطرػٕ٘بت يتكًضاتُب الساللّٕ٘ ،فبتتُب ؤضٕبء ؤذطْ ال تقلّ ؤَمّٕ٘ يىُب ،يضغم شلل
لم وًخط يﻠٓ زضاسّ ضبمﻠّ يافٕنّ مطمنعِ لمًؾنًو المقنبل :اسنتسيبء ضرػنٕ٘بت األوجٕنبء
يالطسل(و) يتكً٘ضَب السلّبلٓ٘ فٓ الطًّط ال ﻠسكٕىٓ٘ المقبيم(محمًز زضئص ومًشربً) ،الﻠُنم٘
بالّ َىبك ثًؽ السضاسبت السبثقّ التٓ سبيستىب يؤسُمت فٓ بذتٕبضوب لُصا المًؾنًو َنٓ:
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«استسيبء الطرػٕ٘بت التطاحّٕ٘ فٓ الطنًط الًطثنٓ٘ المًبغنط» لﻠجبحنج يﻠنٓ يطنطْ ظأنس
ي«ؤضنبل التىبظ الطًطْ(زضاسّ فٓ تًنٕف الطرػٕ٘بت التطاحّٕ٘)» لﻠجبحج ؤحمس مزبَنس
ي«استسيبء ضرػٕ٘بت الطًطاء فٓ ضًط محمًز زضئص» مقبل لﻠسمتًض يﻠٓ وهطْ ئًوس
يلٕئَٓ .صٌ السضاسبت يؤذطْ ؤسُمت فٓ تحسٔس مسبض يبحطائٍ فنبونت ذٕنط ينًن لىنب .ال
ٔ ًتىب ؤنّ َصا المقبل ٔرتﻠف يه َصٌ السضاسبت مﻠُّب يالسضاسبت األذطْ المطتجكّ فٓ َصا
المزبل؛ ألوٍّ ٔرتع٘ ثتىبيل استحؿبض ضرػنٕ٘بت األوجٕنبء يالطسنل(و) فنٓ ضنًط محمنًز
زضئص فقف ال غٕطُ.
ضزورة وأهمية البذث
ثمب ؤنّ الطًطاء ال ﻠسكٕىٕٕه ؤيلً اَتمبمبً مجٕطاً ثبلمًكٕبت السٔىّٕ٘ الّتٓ تتًطؼ لﻠًُٕز
يرطائمُم ياستغﻠًا مه المًضيث السٔىٓ المًاقف الخًضّٔ٘ ،الّتٓ يق ت فٓ يرٍ الهﻠم يالقُط
يقس مبوت ضرػٕ٘بت األوجٕبء يالطسنل(و) منه ؤمخنط الطرػنٕ٘بت السٔىٕ٘نّ حؿنًضاً لخطائُنب
السلّبلٓ٘ يقبقبتُب اةٔحبئّٕ٘ الُبئﻠّ يقسضتُب يﻠنٓ حمنل ؤثًنبز التزنبضة الطنًطّٔ المًبغنطِ
يقطثُب مه مًبوبِ يَمًم الطّبيط المًبغط تزبٌ يقىٍ ،وحه ضغ٘سوب مهبَط َصا االستﻠُبم فٓ
ضًط محمًز زضئص ثبلسضاسّ يالتىقٕت.
هذف البذث
ُٔسف َصا المقبل بلٓ زضاسّ ومبشد يمقتك بت ضًطّٔ مه محمًز زضئنص فنٓ ؾنًء
الطمًظّٔ ،شلل لتهُط مسْ فبيﻠّٕ الػًض الطمعّٔ يالطرػٕ٘بت اةٔحبئّٕ التطاحّٕ فنٓ بحنبضِ
المربقت يمسْ تإحٕطَب فٓ بلقبء يتًغٕل الطسبلّ األزة الىؿبلٓ بلٓ المتﻠقٓ.
أﺳئلة البذث
 .1مب َٓ ؤَم٘ الطمًظ الطرػّٕ٘ التطاحّٕ٘ التٓ اسنتمسَ٘ب الطنبيط محمنًز زضئنص منه
مًضيحٍ الطًطْ؟
 .2مٕف يج٘ط محمًز زضئص يه تزطثتٍ الطًّطّٔ٘ مه ذالل َصٌ الطرػنٕ٘بت السٔىٕ٘نّ
المستسيبِ فٓ ضًطٌ؟
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فزضيﺎت البذث
 .1بنّ محمًز زضئص مغٕطٌ مه الطًطاء المﻠتعمٕه ثقؿّٕ القنسا يفﻠسنكٕه تىنبيل
الطرػٕ٘بت الطمعّٔ٘ المرتﻠ ّ منه الًُٕزٔ٘نّ يالمسنٕحّٕ٘ ياةسنالمّٕ٘ يغٕطَنب فنٓ ضنًطٌ
ياستحؿطَب لتزسٕس غًضِ مه غًض المقبيمّ ،زفبيبً يه مٕىًوتٍ ئًَتٍ القًمّٕ٘ يالًقىّٕ٘
يمقبيمّ ؾس الًسي٘ الػًُٕوٓ٘ الّصْ رطّز ال ﻠسكٕىٓ مه ؤضؾٍ.
ٔ .2تّؿا ؤنّ ال طؾّٕ الطئٕسّٕ٘ التٓ ٔحبيل َصا المقنبل بحجبتُنب ،فُنٓ ؤنّ الطرػنٕ٘بت
المستسيبِ فٓ ضًط زضئص ال تحمل زاللنّ حبثتنّ تًن ٘س مطازفن ًب لُنب فنٓ النًيٓ الزمًنٓ
فحست ،ثل ؤذص الطبيط الطمًظ الطرػّٕ٘ ،حنم٘ قبزَنب يسنبقُب بلنٓ المىهنًضات المًبغنطِ
الطاَىّ.
هنهجية البذث
بنّ َصا المقبل ؤذتبض المىُذ التًغٕ ٓ يالتحﻠٕﻠٓ ،فٓ سجٕل بوزبظ زضاستٍ يثًس تكطّﻕ
مًرع بلٓ ثًؽ المقسمبت المستﻠعمّ فٍٕ يفقنبً لﻠنتبثنّ الزسٔنسِ ،استقػنٓ بلنٓ تحﻠٕنل
يزضاسّ مقتك بت ضًط محمًز زضئص ثغّٕ بظاحّ الستبض يه منسْ تًنبلق الطمنع ياألزة
المقبيم .يًَ ؤوزع مُمتٍ ثسضاسّ الطرػٕبت الطمعّٔ المًًُزِ منه التًضاتٕنّ يالمسنٕحّٕ
يالًُٕزّٔ ياةسنالمّٕ يالنىًبوٕنّ ؤيالً حنم٘ ضمنع يﻠنٓ زضاسنّ يتجٕنٕه بٔحبئبتُنب الربغنّ
يتكًضاتُب الساللّٕ المرتﻠ ّ.
أهمية اﺳﺘذػﺎء الشخظيﺎت الﺘزاثية فی الشؼز المؼﺎطز
لﻠتطاث ؤَمّٕ ثبلغّ فٓ تطنٕل ضرػّٕ الطبيط المًبغط يتكًٔط ؤفنبضٌ .لقنس رنبء فنٓ
مالم يﻠٓ يططْ ظأس مب ٔسلّ يﻠٓ تًنٕف التطاث فٓ الًػط الحبؾط ،حٕنج ٔقنًل« :لقنس
ل الًػًض ثبلىسجّ لﻠطنبيط المًبغنط َنً الٕىجنًو المت ز٘نط ثإغنل القنٕم
مبن التطاث فٓ م ّ
يؤوػننًُب يؤثقبَننب ياألضؼ الػننﻠجّ التننٓ ٔقننف يﻠُٕننب ٔجىننٓ فًقُننب حبؾننطٌ الطننًطْ
الزسٔس»(يططْ ظأس ،تًنٕف التطاث الًطثٓ فٓ ضًطوب المًبغط.)7 :
تنمه ؤَمّٕ٘ التطاث َىب فٓ مًوٍ مػسضاً زائمبً ال ٔىؿت ،ثنلّ القٕم ال نطٔ٘نّ يالطيحٕ٘نّ
الطاسرّ التٓ ًًٔز بلُٕب الطبيط المًبغط لٕجىٓ تزطثتٍ الطًطّٔ.
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ٔصَت محم٘س فااز السﻠكبن لُصا القًل ثإنّ« :استسيبء الطرػٕبت التطاحّٕ فٓ الحقٕقنّ
محبيلّ لقطاءِ ياقًىب المًبغط لىًطف مه ذالل َصٌ المقبضوّ ثٕه المبؾٓ يالحبؾنط ،مقنساض
الرﻠل الصْ ؤغبة األمّ٘ فٓ حبؾطَب يتقسٔم حﻠًل لُنصٌ المطنبمل منه ذنالل اسنتﻠُبم
التطاث»(السﻠكبن ،الطمًظ التإضٔرّٕ يالسٔىّٕ٘ ياألسكًضّٔ فٓ ضًط محمًز زضئنص .)3 :بنّ
يًزِ الطّبيط المًبغط بلٓ َصا التطاث اةوسبوٓ٘ الستىجبـ مب فٍٕ مه قٕم ضيحٕ٘نّ يبوسنبوّٕ٘
ضاسرّ فٓ ييٓ َصا الطبيط تمخّل زيبمّ تزطثتٍ الطًطّٔ٘ ياألزثّٕ٘ يالطثف ثٕه ظمىٕه مبؼ
يحبؾط لتحقٕق المستقجل.
لﻠتطاث ؤَمّٕ٘ ثبلغ فٓ الحٕبِ الًبمّ لإلوسبن يلﻠطبيط المًبغط ثػ ّ ذبغّ؛ بش ٔمخّل لٍ
رصيضٌ الممتسِ فٓ ؤيمبﻕ المبؾٓ ثنلّ مب فٍٕ مه ثكًالت يَعائمٔ ،تّرصَب ضمعاً لإلضنبزِ
ياالفتربض ثمبؾٍٕ ممب تطنل غًضِ مجكىّ لﻠحهّ الطاَىّ ،فًُ بشا رسط ممتس٘ ٔنطثف ثنٕه
حالحّ ؤظمىّ مبؼ ،حبؾط ،مستقجل ،يشلل مه ذالل زمذ المبؾٓ ثبلحبؾط ؤي اسنتﻠُبم منب
ٔىبست التزطثّ الطًطّٔ٘ الربغّ ثبلطبيط يفقنبً لجٕئتنٍ ينطيفنٍ يضثكُنب ثبلﻠحهنّ الطاَىنّ
لﻠتًجٕط يه المستقجل ت بئالً ثٍ ؤي تطبئمبً مىٍ.
وهطاً ألَمّٕ٘ َصا التطاث ٔتّرص الطبيط المًبغط رمﻠّ مه المطاحل يالركًات فنٓ تًنٕ نٍ،
يفٓ استسيبئٍ لطرػٕ٘بتٍ ثطنل ذبظ ئترﻠل َصٌ المطاحل اسنترسامٍ ٖلٕنبت يؤومنبـ
متًسزِ تجطظ قسضتٍ فٓ استحؿبضٌ يالتًغّل فٓ ؤغًاضٌ»(سًٕسِ زثبخ ،استسيبء الطرػنٕ٘بت
التطاحّٕ٘ فٓ ضًط حسٕه ظٔسان.)11 :
استسيبء الطرػٕ٘بت ًَ ؤحس يىبغط التنطاث يمًكنٓ منه مًكٕبتنٍ يتقىٕنّ اسنتسيبء
الطرػٕ٘بت التطاحّٕ٘ تًس٘ بحسْ الًسبئل التًجٕطّٔ٘ التٓ ٔﻠزإ بلُٕب الطبيط المًبغط؛ لتحسٔج
ثىّٕ القػٕسِ الًطثّٕ قػس الًغًل بلٓ تطنٕل ضئاٌ لﻠًبلم يلﻠنًن يالتًجٕط يم٘ب ٔحنس٘ ثنٍ
مه مًبوبِ ؤمتٍ الًطثّٕ يؤظمتُب ،األمط الصْ ٔسلّ يﻠنٓ منأشﻕ اةوسنبن الًطثنٓ فنٓ يبلمىنب
المًبغط(وهطْ ييلٕئٓ ،استسيبء ضرػٕ٘بت الطًطاء فٓ ضًط محمًز زضئنص23 :؛ مىقنًالً
يه يجنسالطحٕم حمنسان .)3 :اسنتسيبء الطرػنٕ٘بت ثبلىسنجّ لﻠطنبيط لنٕس مزنطز شمنط
لﻠطرػّٕ٘ ؤي األذجبض يىُب فحست ،ثل المًطفّ الًايّٕ ثمالما تﻠنل الطرػنٕ٘بت يؤثًبزَنب
الساللّٕ يمه حم٘ المقبثﻠّ ثٕه تﻠل المالما يالقؿبٔب ،التٓ ًٕٔطُب الطّنبيط فنٓ ياقًنٍ ،حنم٘
التًجٕط يه َصا الًاقى مه ذالل الطرػّٕ٘ المستسيبِ ثكطﻕ تًجٕطّٔ مرتﻠ ّ تجتًس مخٕنطاً
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يه مزطز شمط الطرػّٕ٘ ،ؤي سطز ؤحساحُب ،ممب يضزت فٓ متت التنإضٔد يالتنطاث(المػنسض
و سٍَ .)27 :صا المقبل ٔطغس ضرػٕ٘بت الطسل ياألوجٕبء(و) المرتبضِ المستسيبِ يتكً٘ضاتُب
الساللّٕ٘ فٓ ضًط محمًز زضئص.
الشخظيﺎت المسﺘذػﺎة فی شؼز هذمىد درويش
النبی ّ
هذمذ(ص)= الظمىد واإلطزار والثىرة ػلی الظلن
ٔستسيٓ الطبيط الطرػٕبت التطاحّٕ٘ السٔىّٕ ؤمخبل :آزم يقبثٕنل يَبثٕنل يونًح يؤٔنًة
ئًسف يَبرط يذسٔزّ(و) يالىجٓ٘ محم٘س(ظ) ،حٕج ٔستسيٓ ضرػّٕ٘ الىجنٓ ؤٔنًة(و)
يىسمب ٔطًط ثبلؿٕبو ياأللم الطنسٔس ،فٕقنًل« :ؤٔنًة منبتٓ»(زضئنص ،النسًٔان ،د)17 :2
متًذّٕبً ؤن غجط ال ﻠسكٕىٕٕه اوتُٓ.
يؤم٘ب الىجٓ محمس(ظ) فٕقًل يىٍ يىسمب ٔطٕط بلنٓ مبؾنٓ فﻠسنكٕه يتقنس٘ا ؤضؾنُب
يمًطاد الىجٓ٘ فُٕب:
يَصا غًًز ال تٓ الًطثٓ بلٓ الحﻠم يالقسا...
سٕ٘ستٓ االضؼ
فٓ ضُط ؤشاض تستٕقم الرٕل ...
(المػسض و سٍ ،د)644 :1
يؤٔؿبً ٔستسيٍٕ فٓ قػٕستٍ «وطٕس» لٕطنً بلٓ محم٘س(ظ) مه سزىٍ يتططّزٌ يو ٍٕ،
فٕطضسٌ الىجٓ محم٘س(ظ):
تحس٘ السزه يالسزبن
فةن حاليِ اةٔمبن
تصٔت مطاضِ الحىهل
(المػسض و سٍ ،د)151 :1
اسننتﻠُم زضئننص ثًننؽ ضمننًظٌ مننه «التننطاث الننسٔىٓ٘ اةسننالمٓ٘ يمننب ٔتًﻠّننق ثحٕننبِ
محم٘س(ظ) ،حٕج استرسم ضمعاً ضبمالً لإلوسبن الًطثٓ٘ سًاء فٓ اوتػبضٌ ؤي يصاثنٍ»(قبقنّ،
زًٔان األيًض السربل يالغطثبء .)41 :بنّ الطبيط ظي٘ز وػًغٍ الطنًطّٔ ثإضننبل مرتﻠ نّ منه
ؤل بل القطآن يمًبوٍٕ يقػػٍ التٓ ًٔذ٘ ثُب الطًط الًطثٓ المًبغط .مه َنصا المىكﻠنق ،بوّنٍ
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ينّف ضرػّٕ٘ الىجٓ محم٘س(ظ)  -التٓ او طز ثُب القطآن النطٔم -ؾمه بضبضات ضمعّٔ ،مه
ذالل تًنٕف اسم الطُٕس الك ل محم٘س السضِ٘ تبضِ يتًنٕف الىع القطآوٓ تبضِ ؤذطْ ،ممب
والحم فٓ وُبّٔ الىع(فبغًٕٓسٕ الٓ سٙنسضِ المٔىْتَُنٓ)؛ لٕزس٘نس ضمنعاً ةغنطاض الٕسنًو فنٓ
الًغًل بلٓ الُسف الًقىٓ يالسٕبسٓ يًَ الػمًز ياةغطاض يالخًضِ يﻠٓ الهﻠنم ،سنٕ٘مب ؤنّ
الهبلم ًَ و سٍ يَم الًُٕز .حٕج الطبيط ال ﻠسنكٕىٓ النجٕنط محمنًز زضئنص قنس ضحنٓ
الك ل محمس السضِ فٓ شمطاٌ فٓ قػٕسِ قًٔﻠّ مًىًوّ ثِن«محم٘س» يمىُب:
مٔحمّٓسٕ
ًٔٔٓطّٙصٔ فٓ حٙؿهِ يالسٌ ٙقبئطاً ذبئ بً
مٙهْ رحٕمِ السمبء :ٙاحمىٓ ٔب ضث٘ٓ
مٙهْ الكَٕطانِ بلٓ فًﻕ بنَّ رىبحٓ
غغٕطٌ يﻠٓ الطٔاِ  ...يالؿًءٔ ؤسًٕٓزٕ ...
مٔحمّٓسٕ،
ٔطٔسٔ الطرًوٓ بلٓ الجٕت ،ٙمٙهْ زين زٓضّٓارّ ...ؤي قمٕعٍ رسٔسٕ ...
ٔٓسًٔو غغٕط ٔىبمٔ ئحﻠمٔ فٓ
قَﻠْتِ ؤٔقًوٍّ
غٔىًٙتٕ مه وحبإ
يمه غُػٕه ظٔتًوّ
يمه ضيح ضًت تزسّٓزٕ
مٔحمّٓسٕ ،زٓمٗ ظازٓ يه حبرِّ األوجٕبءٙ
بلٓ مب ٔٔطٔسين ،فبغًٕٓسٕ
الٓ سٙسضِ المٔىْتَُٓ
ٔب مٔحمّٓسٕ!»
(زضئص ،السًٔان ،د)584 :1
ًٔنّف محمًز زضئص ثجطايّ مبمﻠّ التطاث اةسالمٓ٘ فٓ حبزحّ «اةفل» لٕػً٘ض منسْ
المًبوبِ التٓ ٔﻠقبَب اةوسبن ال ﻠسكٕىٓ٘ يالمتمخّﻠّ فٓ الجحط يالمًد يالغطﻕ الصْ ٔطمنع ثنٍ
لﻠطحٕل مه وبحّٕ يلﻠًسي٘ الػًُٕوٓ٘ يمه ٔق ًن يضاءٌ مه وبحّٕ ؤذطْٔ ،قًل:
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ؤلفٔ ضُجّٓبك يﻠٓ الجحطِ الصْ قس ؤغطَﻕَ اةغطٔقَ
مٓ ٔٔغطقىب الطيمبنُ
ثٕؿبءٔ َٓ الزسضانُ
ظضقبءٔ َٓ المًرُّ
سًزاءٔ َٓ الجُزُّ
يال نطُِ مطآُِ السمبء الكبئطٍٕ
فﻠتُحٓبمَمٕ يبئطٍٕ
يلتُجٓطَّؤْ يبئطٍٕ
آٌ ،ال ضٓء ٔخٕط الطيح فٓ َصا المنبنِ
(المػسض و سٍ ،د)154 :2
تتساذل ضرػّٕ٘ الىجٓ محم٘س(ظ) مى تزطثّ محمًز زضئص؛ لنىٍّ لم ٔجﻠغ مه الًمق
يالنخبفّ يالجطيظ مب ثﻠغتٍ ضرػٕ٘بت ؤذطْ مطرػّٕ٘ ًٔسف يالمسٕا يﻠُٕمب الس٘الم منخالً،
يقس ًًٔز شلل بلٓ مسْ االوسزبم ثٕه الطرػّٕ٘ يثٕه الحبلّ الى سّٕ٘ التٓ ًٕٔطُب الطبيط
ئنًن شلل وبثًبً مه بحسبسٍ تزبٌ شاتٍ ؤي تزبٌ الًاقى؛ بش ٔقنًل مسنتسيٕبً الًﻠنم محمنس
ضمعاً فٓ قػٕسِ «مى محمس»:
ؤلً
ؤضٔس محمس الًطة
وًم! مه اوت؟
سزٕه فٓ ثالزْ
ثال ؤضؼ
ثال يﻠم
ثال ثٕت
ضمًا ؤَﻠٓ الٓ المى ٓ
يربئيا ٔطتطين الىبض مه غًتٓ
ألذطد مه نالم السزه
مب افًل؟ ئزٕجٍ الطسًل الًطثٓ :تحس٘ السزه يالسزبن
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فبن حاليِ اةٔمبن
تصٔت مطاضِ الحىهل
(المػسض و سٍ ،د)151 :1
ياؾا َىب ،بوٍّ ٔستحؿط الىجٓ محم٘ساً(ظ) مٓ ٔحخٍّ يﻠٓ مقبيمّ قبمًٍٕ .يالم بضقّ ؤوٍّ
لٕس ًَ الصْ ٔقطّض ثى سٍ الخًضِ يمقبيمّ قبمًٍٕ يبومب ٔستسيٓ محم٘نساً(ظ) منٓ ٔحخّنٍ
يﻠٓ المقبيمّ.
ٔستًٕه الطبيط ثحنمّ الىجٓ محم٘س(ظ) ثًغ ٍ حنبمالً لطسنبلّ سنمبئّ٘ تحمنل فنٓ
سجٕﻠُب يقجبت السَ٘ط يلم ٔىخهِ ؤمبم الًطاقٕل التٓ تًتطؼ سنجٕﻠٍ يمنه َىنب تننًن َنصٌ
الطرػّٕ٘ رسٔطِ ثإن تُستَﻠُٓم الحنمّ يتُستمس٘ الًجطِ مه س طَب الربلس ،فﻠٕس لىجٓ٘ آمنه
ثطسبلتٍ يؤغطّ يﻠٓ وططَب متركّٕبً ملّ السجل بالّ ؤن ٔحجّ ال ﻠسكٕىٓ٘ يﻠٓ التحسْ٘ حنبمالً
ضسبلتٍ الًقىّٕ ،مامىبً ثحتمّٕ تًغٕﻠُب ،فمه َىب ٔىتُٓ المًقنف ثبألذنص ثحنمنّ الىجنٓ
محم٘س(ظ) التٓ ٔػًغُب الطبيط« :تحس٘ السزه يالسزبن فةن حاليِ اةٔمبن تنصٔت منطاضِ
الحىهل» يمه َىب ٔنًن الطمع "محم٘س الًنطة" قنبزضاً يﻠنٓ حمنل شامنطِ المتﻠقنٓ بلنٓ
المبؾٓ العاذط ثبلًجط فٓ بقبض العمه الحبلٓ؛ بش ؤن الطمع فٓ ضؤْ ؤزيوٕس «مب ٔتٕا لىب ؤن
وتإمل ضٕئبً آذط يضاء الىّع٘ ،فًُ ثًس ذ ٓ يبٔحبء»(ؤزيوٕس ،ظمه الطًّط)160 :
َصا ًَ محمًز الصْ ٔىحبظ فٓ ملّ مب غسض يىٍ بلٓ فقطاء الًقه ،يالنصْ تجػ٘نط مىنص
ت تحٍ ثبلطئّٔ الخًضّٔ٘ يتسﻠّا ثبل نط االضتطامٓ التقس٘مٓ ،يمتا منه المنًضيث ال ﻠسنكٕىٓ٘
يالًطثٓ٘ يالًبلمٓ٘ المى تا ،فًلذ يبلم الطًط ياحقبً غبزقبً مرﻠػبً مامىبً ثًسالّ قؿٕتًٍٔ ،نبوٓ
ئتحسْ ئسزه مه ؤرﻠُب .بوٍ ضبيط مإسبِ .فﻠسكٕه َمٍ٘ يَبرسٍ ًٔننف ألرﻠُنب منل
قبقبتٍ الطًطّٔ يمل قبقتٍ ال ىّٕ ثػًض ضائًّ ي"مجىٓ استًبضْ" رمٕل متزسز يمًسٕقٓ
يصثّ زافقّ يم طزات ؤوٕقّ متىبغمّ مىسزمّ فٕػٕط الًبزْ ثٕه ٔسٍٔ زَطّ ٔﻠنتحم األونب
ثبلقؿّٕ ،يتىسغم الصات ثبلًقه ،ئمتعد الربظ ثبلًبم ،ئتًحس الًسل ثبلحطٔنّ ،يال وُبٔنّ
لﻠىؿبل ال ﻠسكٕىٓ ألوٍ يبزل حتٓ التحطّض فُب ًَ ٔقًل فٓ قػٕستٍ المًىًوّ ثِن«تحس٘»:
مﻠًٕن يػ ًض
يﻠٓ ؤغػبن قﻠجٓ
ٔرﻠق الﻠحه المقبتل
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ًٔنّف الطبيط «ضمع الطرػّٕ٘ فٓ القػٕسِ الحسٔخّ ئسنقف األثًنبز المًبغنطِ لﻠطئٔنّ
الطًطّٔ٘ يﻠٓ مالما تﻠل الطرػّٕ٘؛ بش تًحٓ َصٌ المالما بٔحبء ضمعٔ٘بً ثبلطئّٔ المًبغطِ».
(يططْ ظأس ،تًنٕف التطاث الًطثٓ فٓ ضًطوب المًبغط .)207 :فبلطرػٕ٘بت الطمعّٔ٘ تتمٕ٘ع
ثبمتسبثُب السمّ٘ اةٔحبئّٕ٘ القبزضِ يﻠٓ بغىبء ال نطِ يبمسبثُب ضنالً مغبٔطاً لػنًضتُب األيلٕ٘نّ
ئحبيل بزضامُب ثرٕبلٍ بلٓ ربوت يقﻠٍٔ .قًل الطنبيط مسنترسمبً الطمنع "ؤحمنس الًطثنٓ"
يسٕﻠّ بٔحبء:
اٖن ؤممل فٕل ؤُغىٕتٓ
يؤشَت فٓ حػبضكٕ
ياٖن ؤممل فٕل ؤسئﻠتٓ
يؤيلس مه غجبضك ...
ؤمﻠّمب وَُٓسٓتٕ س طرﻠٌّ وسٕتٔ حسيز قﻠجٓ
يالتزإتٔ بلٓ حػبضٍ مٓ ؤحسّٙز قبمتٓ
ٔب ؤحمس الًطثّٓٔ؟ لم ٔنصة يﻠٓ٘ الحت ....
(زضئص ،السًٔان ،د)616 :1
فبلطبيط اقتىع مه المبؾٓ مب ٔتىبست مى بضنبالت الحبؾط ،فًٕٕص الىع٘ المقتنىع
زاذﻠٍ يتحلّ نطيفٍ فٓ و سٍ يتﻠتحم ثةحسبسبتٍ يالطبيط َىب ٔقتىع رعئٕبً أٖنّ و سنُب
المتّػﻠّ ثِن"حزّ٘ الًزاو" .ئستسيٓ الًﻠم "ؤحمنس الًطثنٓ٘" يالطسنبلّ التنٓ ٔحمﻠُنب َنٓ
األغىّٕ ياألسئﻠّ يَٓ تًبزل المطًاض الىؿبلٓ المجصيل فٓ سجٕل الًقه ي"ؤحمس الًطثنٓ٘"
ٔمخّل ال ﻠسكٕىٓ٘ حبمالً ضسبلتٍ يمىتػطاً يﻠٓ الػمت يلًلّ حطف الىنساء المقتنطن ثنصلل
الطمع ٔمسٌ٘ ثمنبوّ متمٕ٘عِ ئًلٍٕ مُمّ٘ مب ت ػا يه تﻠل المنبوّ.
آدم ّ
ودىاء(ع)= الفلسطينی والفلسطينية
غً٘ض الطًطاء ال ﻠسكٕىًٕن يمق الػطاو اةوسبوٓ٘ مه ذالل ضرػٕ٘تٓ آزم يحً٘اء يق ًا
ؤحىبء شلل ؤمبم مًبوبِ يرًزّٔ يتزطثّ بوسبوّٕ٘ ماحطِ ،يضغ٘نسيا تﻠنل المًبونبِ يجنط النعمه؛
يزضئص ياحس مه ؤَم٘ الطًطاء ال ﻠسكٕىٕٕه النصْ اسنتإوس ثُنبتٕه الطرػنٕتٕه؛ لمنب
ع
لمسٍ مه قًاسم و سّٕ٘ مطتطمّ تػنكسم ثًرساونٍ يتقنبضة ؤفننبضٌ؛ مم٘نب ؤمسنت الن ّى ٘
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المجتسو مالما ذبغّ٘ ،تزمى مب ثٕه الىػنٕه المتمبس٘نٕه يتتػنل ثبلنصاتٓ٘ ياالرتمنبيٓ٘
ياةوسبوٓ فٓ آن يتقبضة ثٕه الطرػٕ٘بت اةوسبوّٕ٘ يجنط ؤظمىنّ متجبينسِ؛ يشلنل ثةٔزنبز
غ بت مطتطمّ ثٕىُمب تخٕطَب ثًؽ المًبلم يالهنطيف المتػنﻠّ ثنأزم يحنًاء يمنه تﻠنل
المًبلم حقٕقّ الرﻠق؛ بش استﻠُم زضئص َصٌ ال نطِ لًٕجط يه الًرنًز ال ﻠسنكٕىٓ٘ يقنًِ٘
التالحم ثبألضؼ التٓ رجل مىُب يمبوت لٍ منبن يرًز؛ بش ٔقًل:
َىب" ،ال ؤوب"
ٔتصمَّطُ آزٓمٔ غٓﻠْػٓبلٍَٔ
سٕمتسّٔ َصا الحػبضٔ بلٓ ؤن وًﻠّٙم ؤَيساءوب
ومبشدٓ مه ضًٕٙطوب الزبَﻠٓ
(زضئص ،حبلّ الحػبض)11 :
َُىب مًطمّ لﻠجقبء يالجقبء ؤْ ٔنًن لل ًَّٔ لتسلّ يﻠٕل ييىسمب تحػل يﻠٓ مب ٔنسلّ
يﻠٕل ،سٕنًن مه المطٔى فقساوٍ؛ ألنّ شلل ًٔىٓ الؿٕبء يالاليرًز(ضبَٕه ،التّﻠقّٓ يالىع٘
الطًّطْ٘ .)19 :فبلتًجٕط يه الًرًز فٓ الطًط ٔزس متّسًّ يجط الطمًظ يالكٕه فنٓ السنٕبﻕ
السبثق ضمع لًرًز ال ﻠسكٕىٓ٘ ئًَّ٘ ثقبئٍ ،فةن مبن ًٔىٓ ثبلىسجّ ٖزم(و) حقٕقّ الرﻠق،
فﻠًﻠٍّ ًٔىٓ ثبلىسجّ لﻠطبيط الًرًز ياالوتمبء تحت لُٕت االحنتالل يتحنت يقنإِ الحػنبض
الى سٓ يالمبزْ يﻠٓ األضؼ ،فبلطبيط ًٔنس لحهّ تإضٔرّٕ٘ حطرّ مه حٕبِ ال ﻠسنكٕىٓ٘
زاذل يقىٍَُ .ىب فٓ المقكًيّ السبثقّ ٔزس٘س الطبيط لحهبت الحػنبض الكّنبغٓ فنٓ "ضام
اهلل" ياسم اةضبضِ «َىب» ٔستًطؼ لحهّ سننًن المبؾنٓ فنٓ النىّ س ياسنتًبزِ شلنل
المبؾٓ فٓ لحهبت اةحسبا ثبلًرًز فٓ غمطِ الؿٕبو يﻠٓ ؤضؼ الًرًز ،مىطنإ الطّنبيط.
بوُّب لحهّ تزسٕس لﻠنٕىًوّ المﻠُمّ لﻠقًِ٘ ،ئإتٓ شلل ثبلتىبظ مى أٖنّ القطآوٕنّ تنطتجف
ثقػّ آزم(و) يَٓ ٔتّؿا فٓ قًلٍ تًبلٓ:
ك لِل ِ َن َلائ ِ َك ِة إِنِّي خَ ال ِ ْق َب َش ّرا ِّمً َصل ِ َصال ِّم ًِ َح َنإ مَّ ِسيُوٌ﴾ (الحزط)28 :
﴿ َوإ ِ ِذ َق َ
ال َرب ُّ َ
يَل ٔطمع آزم(و) بلٓ غٕط ال ﻠسكٕىٓ٘ المتطوّا لﻠحطّٔ يﻠٓ ثقًّ يرًزٌ يتنًٔىٍ؟
فٓ مزبل آذط ،والحم محمًز زضئص ٔتىبظ ضًطٌ مى الزبوت المتّػل ثقًلنٍ تًنبلٓ
الصْ ًٔس٘ رعءاً مه قػّ آزم(و):
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ِ
ِ
َهال َب ِىو ِ ُِهون ِي ب َِة ِس َهنا ِء َا ُِ َلها ِء ِإٌ ُْ ِيه ُ ِه
﴿ َو َعل ََّه َتدوَ الأَ ِس َن َاء كُلَّهَا ث ُ َّه َع َر َضهه ُِه َعََها ال َن َلائ ِ َكه ِة ََل َ
ين﴾ (الجقطِ)31 /
َصا ِد ِق َ
فقس استمس٘ الطبيط فنطِ الىع٘ القطآوٓ٘ يلغتٍ شات الػﻠّ ثبلقػّ السٔىّٕ٘ ،حٕج ٔقًل:
وحه الخىبئّٓٔ السمبء -األضؼٔ ،ياألضؼ -السمبءٔ
يحًل سًضٗ يسًضٗ
مبشا يضاء السًض؟
يﻠم آزٓم األسمبءٓ مٓ ٔتَ تا السط النجٕطُ
يالسطُّ ضحﻠتىب بلٓ السطّْٓ
بن الىبآ قٕطٌ ال تكٕطُ
(زضئص ،السًٔان ،د)454 :2
«تطٕط التسمّٕ٘ َىب بلٓ ثسئّٕ المًطفّ ؤيالً يبلٓ تزصٔط الًُٔنّ يبحجنبت الًرنًز حبوٕنبً،
فبلطبيط ٔحبيل تسمّٕ األضٕبء مه رسٔس؛ لٕمىحُب ضئٔتٍ ال نطّٔ»(غىبٔم ،مطأب فٓ الىقنس،
زضاسبت فٓ األزة ال ﻠسكٕىٓ )123 :ئنطف محمًز زضئنص ينه َنصٌ التسنمّٕ منه
ذالل تًﻠٕم األسمبءٓ ،فن"آزم" ًَ ال ﻠسكٕىٓ٘ فٓ قطٔقٍ وحً آمبلٍ يؤَسافٍ.
فٓ مزبل آذطٔ ،ستسيٓ الطبيط ضرػّٕ آزم استسيبءاً مجبضنطاً ئتىنبظ مًُنب ثػنًضِ
مربل ّ؛ بش ٔطْ ؤنّ قؿّٕ آزم(و) يذطيرٍ مه الزىّّ ترتﻠف يه قؿٕتٍ يذطيرٍ القسطْ
مه ثٕطيت ،حٕج ٔقًل:
لستٓ آزمٓ مٓ ؤقًل ذطرتٓ مه ثٕطيت
مىتػطاً يﻠٓ السوٕب يمىُعمبً ؤمبم اهلل
(زضئص ،السًٔان ،د)73 :2
بنّ محمًز زضئص ٔصمط ذطيد آزم(و) مه الزىّّ غًضِ مطنبثُّ لرنطيد ال ﻠسنكٕىٓ٘
مه "ثٕطيت" ،حٕج ٔطفؽ الطبيط وهطٔ٘بً مجسؤ الرطيد ئًتقس ؤنّ َعٔمّ آزم(و) ؤمنبم اهلل
تًبلٓ تنًن مىكقّٕ٘ قجًّٕٕ٘ مه وبحّٕ يمتًقًّّ مه وبحّٕ ؤذطْ ،ؤم٘ب ذنطيد ال ﻠسنكٕىٓ٘
مه ثٕطيت فﻠٕس لٍ مب ٔجطضٌ سًْ اةرحبف يالُٕمىّ اةستًمبضّٔ ،مه َىب ٔطفؽ الطبيط
الُعٔمّ ؤمبم يسيٌ٘ ئمقت شلل الًسي٘ ملّ المقت .استحؿط زضئنص فننطِ ذنطيد آزم(و)
مه الزىّّ ثػٕبغّ رسٔسِ ،فٓ قػٕستٍ المًىًونّ ثِنن"تًنبلٕم حًضٔ٘نّ" التنٓ ؤذنصت مىُنب
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المقكًيّ رعءٖ مه سٕطتٍ زاذل الًقه ئطٕط بلٓ الرطيد مىٍ غٕط منطِّ ،حٕنج ٔتؿنبيف
فُٕب فًل الكطز:
ال يٓقْتٓ حًٕٓلَل ٙلﻠنالم الًبقِّٓ ٙ
يٓزٓىْت ٙثبلحٓجٓقِ الهُٕطَِ مُﻠَُّب
يٓذَجٓعْت لﻠسٔمّٓبﻕِ
ئطْفٓ السٔٙل ؤَيٕطِفٔ مب ٔٔرَطِّةٔ قﻠجٓل ٙالمٓخْقًُةٓ
ثبلكبييا ،مٔىْصُ قُطِزٕت ٙحبوًّٕ مه ال طزيا
(زضئص ،لمبشا تطمت الحػبن يحٕساً)79 :
ضجٍ الطبيط الًسي٘ الػًُٕوٓ ثبلكبييا فٓ مزبل نﻠمٍ ياؾكُبزٌ فنٓ فﻠسنكٕه ممنب
ضجٍ ؤضؼ ال ﻠسكٕه ثبل طزيا الم قًز ٖزم(و) الصْ ؤذطرُب منه ٔنسٌ .يؤٔ٘نبً منبن منه
المًىٓ المرتجئّ يضاء الىع ،فحؿًض القػّ السٔىّٕ٘ المتّػﻠّ ثطرػنٕ٘تٓ آزم يحنًاء ٔنإتٓ
مستﻠُمبً مه القطآن النطٔم يالتًضاِ ،وهطاً لﻠتطبثٍ ثٕه األفنبض الًاضزِ فٓ َصٔه المػسضٔه،
يبن مبن ثًؽ مالما أٖبت القطآوّٕ ؤمخط تزﻠّٕبً.
ً
ً
ً
إﺳمﺎػيل(ع)= وضؼية الفلسطينی هغﺘزبﺎ وهﺘضذيﺎ وهﺘجذرا فی تأريخه
بنّ «ضرػّٕ٘ بسمبيٕل ًٔتجط ياحساً مه السالالت التٓ اوحنسض مىنب الًنطة»(المﻠنًحٓ
يآذطين ،وطإِ الًبلم يالجطنطّٔ زضاسنّ مًبغنطِ فنٓ سن ط التننًٔه .)76 :فﻠنصلل ٔننًن
استحؿبضَب مًؾًيب لﻠتىبظ مًج٘طاً يه تإضٔرّٕ ال ﻠسكٕىٓ يؤغل يرًزٌ ،ممنب ًٔج٘نط ينه
مطبيط االغتطاة يالًؾًّٕ الى سّٕ التٓ ًٕٔطُب ال ﻠسنكٕىٓ٘ مطنبثُبً لٙةسنمبيٕل(و) .فقنس
استﻠُم زضئص تﻠل الطرػّٕ ثًؾًح فٓ قػٕستٍ «يًز بسمبيٕل» الًاضزِ تحنت يىنًان
"فؿبء َبثٕل" يقس تنطّض فٓ مته تﻠل القػٕسِ استسيبء الًﻠم بسمبيٕل سجى منطّات يفنٓ
تﻠل القػٕسِ «ٔنًن الغىبء ثمػنبحجّ ؤيتنبض ينًز بسنمبيٕل اسنتًبضِ السنم رنس٘ الًنطة
بسمبيٕل ثه بثطإَم يبيبزِ تمخٕﻠّٕ٘ لﻠتنًٔه األيل»(حبتم الػ٘نط ،مطأب وطسنٕس األومنبـ
الىًيّٕ٘ يالتّطنٕالت الجىبئّٕ٘ لقػٕسِ الس٘طز الحسٔخّ)169 :؛ حٕج ٔقًل الطبيط:
مسبفًّ تن ٓ لتى زطَ القػٕسُِ
مبن بسمبيٕلُ
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ُٔجف ثٕىىب ،لٕالً ئٔىطسٔٔ :ب غطٔ ٔ
ت
ؤَوب الغطٔتٔ يؤَوت مىٔ ّٓٙب غطٔتٔ! فتطحٓلُ
الػحطاءٔ فٓ النﻠمبت يالنﻠمبتٔ تُُٕمٙلُ قًَُِّٓ
األضٕبء ٙئسٕ ٔب ئًزٔ ...
ثبلم قًز ،ٙياشثحٕىٓ
يٓﻠٍَٕٕ ،ٙمه الجًٕس بلٓ الجًٕس ...
فٓ ئًز ٙبسمبيٕلَ ٔطت ىٔ العَفَبفٔ السًٔمٓطِّْٔ
بلٓ ؤَقبغٓ السٕٕٓف ٙال يٓسٓمٗ َىبك
يال يرًزٗ مس٘ىب ضجق بلٓ التنًٔه... :
(زضئص ،لمبشا تطمت الحػبن يحٕساً)48 :
بن الطبيط بش ًٔبوٓ حبلّ حعن ضبمﻠّ تمتس٘ منه المبؾنٓ٘ بلنٓ الحبؾنط ٔحنبيل بينبزِ
التنًٔه يجط يًز بسمبيٕل؛ بش ٔطسم ت بغٕل المطُس ثزًﻠنٍ "بسنمبيٕل" ٔحمنل ينًزٌ
مىطساً فٓ قػٕستٍ(المػسض و سٍٔ« :)54 :ب غطٔت ،ؤوب الغطٔت ،يؤوت مىّٓ ٔب غطٔنت» يمنه
َىب ٔنًن استحؿبض ضرػّٕ٘ بسمبيٕل(و) تًجٕطاً يه الغطثنّ ،فبل ﻠسنكٕىًٕ٘ن ياةسنمبيٕل
ًٕٔطًن االغتطاة فٓ ؾًء مﻠ ًنبت الطبيط السنبثقّ ي فنٓ ؾنًء الًاقنى التنإضٔرٓ لننلّ
مىُمننب ،فمربقجننّ الغطٔننت ثبلىننساء بضننبضِ بلننٓ ال ﻠسننكٕىٓ٘ يالؿننمٕط "ؤوننب" ٔطننٕط بلننٓ
"بسمبيٕل" ضامعاً لﻠ ﻠسكٕىَُٓ٘ .ىب زضئص ؤضاز ؤن ٔقًل مﻠىنب غطثنبء يﻠنٓ األضؼ ،مىنص
قطز آزم(و) .يًَ غطٔت يﻠٓ َصٌ األضؼ التٓ ٔحٕب يﻠُٕب ماقتبً بلنٓ ؤن ٔسنتكٕى الًنًزِ
بلٓ رىتٍ األيلٓ.
فٓ مزبل آذط فٓ محكبت مه قػنٕسِ «فؿنبءٔ َبثٕنل  -ئنًزٔ بسنمبيٕل» ٔسنتسيٓ
محمًز زضئص ،ضرػّٕ٘ بسمبيٕل فٓ َٕإِ مغهٍ ًٔعف يًزٌ ئًٕس تطنٕل الحٕبِ ثغىبئٍ
ئزطْ الًرًز يﻠٓ األضؼ ئمنىٍ يسف الال ممنه ،حٕج ٔقًل:
مُلّ ضٓء سًف ٔجسؤ مه رسٔسٙ
ٔتحطَّكٔ المًىٓ ثىب ...
فىكٕطُ مه سٓ ْاٍ بلٓ
سٓ اٍ ضٔذَبمٓ٘ يوطمُؽٔ ثٕه َبئِٓتَٕٕهِ ظٓضٕقبئهِ
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ال ؤَحالمٔىب تػحً يال حٓطَأ المنب ِ
ن
ٔغبزضين فؿبءٓ بسمبيٕلَ ال ؤَضؼٗ َىبكٓ
يال سمبءٗ مٓسّٓىب قطةٗ رٓمٓبيٓٗ ؤَمبمٓ
الجٓطْظٓخِ المػىًوِ مٙهْ يتَطَٕٔه بسمبيٕلُ ...غَهِّ
لىب لٕػجا مُلُّ ضٓء ٚمٔمٕنٙىبً قُطْةٓ الًرًز...ٙ
(المػسض و سٍ)47 :
َُىب ضمع "بسمبيٕل" ؤحس يىبغط القػّ السٔىّٕ التإضٔرّٕ التنٓ يلنسَب فننط محمنًز
زضئص الطًطْ لمًامجّ ياقًٍ المحسث.
فٓ منبن آذط ،فٓ قػٕسِ «مإسبِ الىطرس ،مﻠُبِ ال ؿنّ» ٔسنتﻠُم محمنًز زضئنص
قؿّٕ ال ساء يالتؿحّٕ المتًﻠّقّ ثقػّ بثطإَم(و) يالرالف مب ثٕه التًضاِ يالقنطآن الننطٔم
حًل مًن االثه الصثٕا بسمبيٕل ؤي بسنحبﻕ(اثنه مخٕنط ،قػنع األوجٕنبء،)102 – 103 :
ٔقًل:
لم ٔسإلًا يمب يضاء مػٕطَم يقجًضَم مب ضإوُم ثًس القٕبمّ؟
مب ضإوُم بن مبن بسمبيٕلُ ؤم بسحقُ ضبًِ لإللٍٔ؟
َصا الزحٕم ًَ الزحٕمٔ ...
(زضئص ،السًٔان ،د)423 :2
لم ٔنه استﻠُبم ال نطِ مه ؤرل بحبضِ الرنالف فنٓ شاتنٍ يال منه ؤرنل بحنبضِ ذنالف
مستمس٘ مه الًاقى ،فﻠًﻠٍّ بضبضِ بلٓ مطحﻠّ ظمىّٕ٘ ٔتًغ٘نل فُٕنب ال ﻠسنكٕىٓ٘ الحنبلم بلنٓ
َسفٍ غٕط مجبل ثبلتؿحٕبت يثمه ٔؿح٘ٓ؛ يبوّمب وطًتٍ ثبلًغًل بلٓ حﻠمنٍ تىسنٍٕ آالمنٍ
يتؿحٕبتٍ يلًلّ "ضبِ لإللٍ" َىب ضبِ الًقه ،بشا مب مبن اهلل فٓ ضؤْ زضئنص ٔإذنص اسنمبً
رسٔساً ًَ الًقه ،اهلل ًَ الًقه.
ّ
ّ
اإلنسﺎنية
المضذی هن أجل
المسيخ(يسىع)(ع)= الذكين
ٔإتٓ فٓ قﻠًٕنّ الطمنًظ السٔىٕ٘نّ ياألسنكًضّٔ٘ المًنّ نّ فنٓ القػنٕسِ الحسٔخنّ ضمنع
مسٕا(و) يلٕنه لٕس مه قجٕل المجبلغّ بشا قٕل «بنّ مه الىّبزض ؤن وزس ضنبيطاً ال ًٔنّنف
َصٌ الطرػّٕ٘ يمب ٔطتجف ثُب مه زالالت تىسزم مى الًاقى الصْ ًٕٔطٍ»(سﻠٕمبن ،نبَطِ
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الغمًؼ فٓ الطًط الحطّ)72 :؛ ئتّؿا ؤنّ «مه الطرػٕ٘بت المقسسنّ التنٓ يمنس الطنًطاء
ال ﻠسكٕىًٕن المًبغطين بلٓ استسيبئُب ضرػّٕ٘ المسٕا(و) التنٓ ؤحنس٘ الطنًطاء بظاءَنب
ؤوُّم ؤمخط حطّٔ ،يمه حم٘ ؤقﻠقًا ألو سُم الًىبن فٓ تإئل مالمحُنب ياوتحبلُنب ألو سنُم،
يتﻠل الطرػنّٕ٘ فنٓ الطنًط ال ﻠسنكٕىٓ٘ مسنتمسِ٘ منه المنًضيث المسنٕحٓ يذػًغنبً
«الػﻠت» ي«ال ساء» ي«الحٕبِ مه ذالل المًت»(الجىساضْ ياٖذنطين ،التىنبظ فنٓ الطنًط
ال ﻠسكٕىٓ٘ المًبغطٔ .)257 :ست ٕس محمًز زضئص منه َنصٌ النسالالت المتىً٘ينّ التنٓ
ت ٕؽ ثُب ضرػّٕ٘ مسٕا(ٔسًو)(و) لٕسٔط حًاضاً مًٍ ،فٕقًل:
ؤلً
ؤضٔس ٔسًو
وًم  ..مه ؤوت؟
ؤوب ؤحنٓ مه بسطائٕل
يفٓ قسمٓ٘ مسبمٕط ..يبمﻠٕل
مه األضًاك ؤحمﻠٍ
فإْ سجٕل؟
ؤذتبض ٔبثه اهلل  ..ؤْ سجٕل؟
ؤؤم ط ثبلرالظ الحﻠً ؤم ؤمطٓ؟
يلً ؤمطٓ يؤحتؿطُ
ؤقًل لنم  ..ؤمبمب ؤُٔ٘ب الجطط
(زضئص ،السًٔان ،د)150 :1
ٔزٕجٍ المسٕا(و)« :ؤمبمب ؤُٔ٘ب الجطط» ؤْ يﻠٍٕ ييﻠٓ الطًت ال ﻠسنكٕىٓ٘ ؤن ٔتحم٘ﻠنًا
الطسائس ئتزبيظيا اٖالم يالمًبوبِ.
فقس ؤضاز الطبيط َىب يجط ضرػّٕ٘ المسٕا(و) ؤن ٔػًض الػنطاو القنبئم زاذنل الى نًا
ال ﻠسننكٕىّٕ٘ الحننبئطِ فننٓ زضثُننب يؤن ٔستطضننس ثحنمننّ األوجٕننبء الطافؿننٕه لالستسننالم،
فبل ﻠسكٕىٓ٘ ًٔبوٓ يصاثبتٍ حبئطاً مىتهطاً يالزِ فزط رسٔس مطتُه ثإثكبل متزنس٘زٔه؛ يثنصا
ٔحبيل الطبيط فﻠسكٕىٕ٘بً ؤن ٔستمس٘ قًتٍ مه المسٕا الحنٕم المؿح٘ٓ مه ؤرل اةوسبوّٕ٘،
الخبثت ضغم المًبوبِ ،يلٕس مم٘ه ٔمﻠل َصٌ القسمبت بالّ ؤن ٔحخٍّ يﻠنٓ مًاغنﻠّ المسنٕط،
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يالطبيط ٔﻠزإ بلٓ شلل مامىبً ثإنّ تﻠل الطرػّٕ٘ ضمع لﻠقًِ٘ يالتحسْ٘ يؤحىبء شلل ٔستسيٓ
اةضننبضات السالننّ يﻠُٕننب« :المسننٕا»ٔ« ،سننًو»« ،اثننه اهلل» ئػ نً٘ض مًبوننبِ ال ﻠسننكٕىٓ٘
ثبستحؿبضٌ بضبضات ؤذطْ زالّّ يﻠٍٕ يمىُب« :مسنبمٕط» ي«بمﻠٕنل منه ؤضنًاك»(المػنسض
و سٍ ،د .)150 :1لقس تؿمه وع٘ َصٌ المقكًيّ الطًطّٔ استسيبء لطرػنّٕ٘ المسنٕا(و)
يمب ٔنتى ُب مه اٖالم ي الًصاة مسقكبً تﻠل الطرػّٕ٘ يﻠٓ ياقى الطًت ال ﻠسنكٕىٓ يمنب
ٔطظح تحتٍ مه سزه يقتل يتططٔس .فبلطنبيط الًطثنٓ النصْ ًٔنٕص فنٓ األضؼ المحتﻠّنّ
ٔحس٘ ؤوٍّ مػﻠًة يضًجٍ يؤضؾٍ يثبلتبلٓ فبلمسٕا يمب يبوبٌ يىس الػﻠت ٔطنٕط بلنٓ الزنً٘
الى سٓ الصْ ًٕٔص فٍٕ الطبيط ممب ٔطٕط ؤٔؿبً ثقنًِ٘ بلنٓ المإسنبِ ال ﻠسنكٕىّٕ٘ يثبلتنبلٓ
فطرػّٕ٘ المسٕا تسيًٌ لﻠىؿبل مه ؤرل المستقجل اةوسبوٓ ،فﻠٕس َصا يقتبً لالستسنالم
يالتطرى يالقُقطْ .يتنًن يجبضِ «ؤمبمب ؤُٔ٘ب الجطط» مًج٘طِ يه اةغطاض يﻠٓ مًاغﻠّ النسضة
ضغم المًبوبِ ياأللم .يفٓ َصا االقتساء ثطرػّٕ٘ المسٕا(و) الصْ لم ٔىخهِ يﻠٓ غﻠٕجٍ ،ثنل
نلّ مىتػت الُمّ٘ يالُبمّ.
بنّ القػٕسِ الحسٔخّ لُب تطنٕﻠُب الربظ المطتنع يﻠٓ ؤسبلٕت مﻠتًٔنّ ،ؤثطظَنب الطمنًظ
الربؾًّ ٖلٕبت مرتﻠ ّ يضمع المسٕا ٔتحطك زاذنل النىع٘ الطنًطْ٘ مًج٘نطاً ينه حطٔنّ
اةثساو فٓ العمه الحساحٓ٘ ،يًَ يىس زضئص ٔسُم فٓ تحطٔل يىبغط القػنٕسِ ياالتّػنبل
ثُب ئزس٘س تزطثتٍ ئﻠج٘ٓ ضإيٌ؛ بش ٔقًل:
ؤَوب يالمسٕأ يٓﻠَٓ حٓبلٙىَب:
ٔٓمًٔتٔ ئحٕب ،يفٓ وَ ْس ٍٙٙمطٔمٔ
يؤَحٕب يؤَحٕﻠُمٕ حبوًّٕ ؤَوىٓ ؤَحﻠُمٔ
يلنهَّ حٔﻠْمٓ سطٔىٗ مجطقٍّّٕٓ
تُصَمّٙطُوٓ ثبألذًُِِّٓ ثٕه السمبيات ياألضؼ
(زضئص ،سطسط الغطٔجّ)96 :
بنّ الطبيطَُ ،ىب ًٔاظْ حبلتٍ ثحبلّ المسٕا(و) مامساً يﻠٓ التكبثق الى سٓ٘ ثٕىُمب يلم
ٔﻠزإ بلٓ التًّح٘س ؤي القىبو ثقًلٍ« :ؤَوب يالمسٕأ يٓﻠَٓ حٓبلٙىَب» بنّ زضئنص مٔػنطٌّ يﻠنٓ الحﻠنم
مستﻠُمبً مًاغ بت المسٕا(و) ،ف ٓ السكط الخبوٓ ضثف المًت ثبلحٕبِ يلًﻠٍّ َىنب ٔسنتﻠُم
فنطِ القٕبمّ استﻠُبمبً ثًٕساً يه المجبضطِ؛ بش ًٔتقسين المسٕحًٕن ؤنّ المسٕا(و) قبم مه
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األمًات فٓ ًٔمٍ الخبلج(الًُس الزسٔس ،اةغحبح السبثى يالًططين .)55 :يالصْ ٔقطّة َنصٌ
ال نطِ قًلٍ فٓ السكط الخبلج «يؤَحٕب يؤَحٕﻠُمٕ حبوًّٕ» ،فبلحٕنبِ َىنبلم تقتنطن ثنبلمًت ممنب
السكط الخبوٓ يالقٕبمّ يًزِ زائمّ لﻠحٕبِ يالمنًت يالحٕنبِ ثبلىسنجّ لﻠىجنٓ٘ المسنٕا(و) ال
ًٔىٕبن غٕط الساللّ الحقٕقّٕ .ؤم٘ب المًت يالحٕبِ ثبلىسنجّ لﻠطّنبيط فﻠًﻠُّمنب تزنبضة الحٕنبِ
المتطايحّ ثٕه األمل يالٕإا يلًلّ الحﻠم ًَ الًسٕﻠّ بلٓ الحٕبِ ثم ًُمُب المًىًْ .فﻠًنلّ
المسبفّ الطبسًّ ثٕه السمًات ياألضؼ ت طؼ مسبفّ ضجُّٕ ثٕه الطبيط يؤمﻠٍ فٓ تحقٕق
ؤحالمٍ.
قس ٔمخّل «ضمع المسٕا(و) فٓ تزبضة ثًؽ الطًطاء مخنبالً لنطثف حبلنّ الهﻠنم يالقُنط
يوؿننبل اةوسننبن فننٓ حٕبتىننب المًبغننطِ ثننبلًاقى القننسٔم لىؿننبل المسننٕا(و) مننه ؤرننل
اةوسبن»(ضًج ،األسكًضِ فٓ الطًط ال ﻠسكٕىٓ المًبغط .)113 :فمًبوبِ المسنٕا(و) ثمنب
تطمل يﻠٍٕ مه تػًضات تىسﻠد يﻠٓ ال ﻠسكٕىٓ يتًجط يه مًبوبتٍ ثػنًضِ ؤيمنق ،يتنإتٓ
تﻠل المًبوبِ مػحًثّ ثمًبوٓ التسبما يالحت٘ ياةوسبوّٕ يال ساء فٓ مقبثل الهﻠنم يالرٕبونّ
يالمربتﻠّ.
ثمب ؤنّ المسٕحًٕ٘ن «ًٔتقسين ؤنّ آزم(و) ؤيل آزم اضتنت ذكٕئّ ثًػنٕبوٍ اهلل تًنبلٓ،
يثصلل ٔػجا منلّ ؤفنطاز شضٔتنٍ ذكنبِ؛ لنصا ٔنإتٓ المسنٕا(و) لٕ نسْ الجطنط ئحمنل
ذكبٔبَم»(مهُط ،قػّ الس٘ٔبوبت)413 -414 :؛ يثصلل «تننًن المسنٕحّٕ يىػنطاً حمٕىنبً،
ث نطتُب يه ضرل ٔمًت فًﻕ غﻠٕت مه ؤرل ذكبٔب الجطط»(مًله ،الطًط يالػنًفّٕ.)55 :
يالػﻠٕت ضمع ٔطتجف ثن"فﻠسكٕه" القسٔمّ يقس ؤمخطَ زضئص مه استرسامٍ يتًنٕ نٍ فنٓ
وػًغٍ الطًطّٔ؛ مم٘ب ٔىم٘ يه مسْ اَتمبمٍ ثبلخقبفّ السٔىّٕ٘ ئجنٕ٘ه الزنً الى سنٓ النصْ
ًٕٔطٍ(الىّقبش ،محمًز زضئص ضبيط األضؼ المحتﻠّنّ .)211 :فمنه ٔكّﻠنى يﻠنٓ زيائنه
زضئنص مجتنسئبً ثسًٔاونٍ األي٘ل «يػننبفٕط ثنال ؤرىحنّ» ٔكننبلى ضمنع المسنٕا(و) يقؿننّٕ
"الػﻠٕت" يمتًﻠّقبتٍ قس غكّٓ مسبحّ ضبسًّ مه زيائىٍ .لقس تطز٘زت يىس زضئص ؤل بل
زالّّ يﻠٓ َصا الطمع ،مخل" :قﻠجبن" ي"غنﻠٕت" ي"ٔػنﻠت" ي"مػنﻠًة" ي"غنﻠجًوٓ" ي،...
يلًلّ ؤمخطَب تطزازاً ل م "الػﻠٕت" يﻠٓ ؤوٍّ الطًّبض يالطمع فٓ الًقٕسِ المسٕحّٕ٘ يتنطز٘زت
يىسٌ بضبضات ؤذطْ تنطتجف ثحنسث "الػ٘نﻠت" يﻠنٓ ؤوُّنب منه ؤزياتنٍ مخنل" :الرطنجّ"
ي"القًٕز" ي"بمﻠٕل الطًك "...؛ بش يؾى يﻠٓ ضؤا المسٕا بمﻠٕل مه الطًك قجل الػ٘ﻠت
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يملّ تﻠل الطمًظ تطنل ثمزمًيُب حسحبً تإضٔرٕ٘بًٔ ،حمل فٓ مىٍُ ثًساً ٔخٕنط فنٓ النى س
ذﻠزبتُب الطيحّٕ٘ المطزّٕ يتنبز تزتمى َنصٌ الطمنًظ فنٓ قػنٕسِ ياحنسِ يىنسمب ٔقنًل
الطّبيط:
وَػٓجًا الػّٓﻠٕتٓ يﻠٓ الزساض
فنًّا السّٓالسلَ يه ٔسْ
يالسًّٓـ مٙطيٓحّ ...
يزقّبت الىًّٙبل
لحهٌ ٔػ ّط:
سٕسْ ئقًلُ لﻠمًتٓ حٓصاض!
ٔب ؤوتٓ
قبلَ وجبحٔ يحص:
ؤيكٕلٓ زضثٓلٓ لً سٓزٓستٓ
ؤمبم يطضٓ سزستٕهْ!
يلخمت م ٓ ،فٓ حٕبء ،مطتٕهْ
ؤي ...
تًتﻠٓ ذطت الػﻠٕتِ
ضُٕس ؤغىّٕ ..ي ضمسٕ!
مب مىتٔ ؤيل حبمل بمﻠٕل ضًك...ٙ
(زضئص ،السًٔان ،د)98 -99 :1
الػﻠٕت ضمع تجطّضٌ مإسبِ الطبيط يمإسبِ يقىٍ يمه َىب ٔننًن َنصا الطمنع فنٓ يمﻠٕنّ
الىؿبل قسضِ تحطٔؿّٕ ،تهُط مسْ قسضِ الزمبيّ يﻠنٓ استحؿنبض المبؾنٓ ٔجنطظ الطنبيط
مًبوبتٍ فٓ الىع٘ ئستحؿط الىع٘ اةوزٕﻠٓ٘ يﻠٓ لسبن يسيٌ٘ المطمًظ لٍ ثنبلًحص .يشلنل
ثقًلٍ« :ؤيكٕلٓ زضثٓلٓ لً سٓزٓستٓ ؤمبم يطضٓ سنزستٕهْ!» .ف نٓ النىع٘ اةوزٕﻠنٓ٘ ٔإذنص
"بثﻠٕسٔ" المسٕا(و) بلٓ رجل يبل ئطٍٔ رمٕى ممبلل الًبلم يمزسَب ،قبئالً لٍ :ؤيكٕنل
َصٌ رمًُٕٓب بن ذطضتٓ يسزستٓ لٓ فطفؽ المسٕا السزًز بشا لﻠنطة٘(النتنبة المقنسا،
ع ثمنب ٔىسنزم منى الًاقنى،
اةغحبح الطاثى .)7 :10 ،مه َىنب ٔحنً٘ل الطنبيط زاللنّ النى ٘
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فن"بثﻠٕس" ٔنًن ضمعاً لﻠمحتل مستجسالً ل نم "النًحص" ثنٍ يالمسنٕا(و) ٔننًن غنًضِ
لﻠطبيط الصْ ٔرٕ٘طٌ المحتّل ثٕه السزًز يالرىًو لٍ مه وبحّٕ يثٕه المًت يﻠٓ الػنﻠٕت
مه وبحّٕ ؤذطْ ئنًن السزًز مقبثل ؤن ًٔكٍٕ المحتلّ زضثٍ؛ ؤْ مقبثنل ترﻠٕػنٍ منه
ظوعاوبت الػًُٕوٓ.
نىح(ع)= رهز البذث ػن المظيز والهذف
ثبةؾبفّ بلٓ استﻠُبم ضرػّٕ٘ سٕسوب محم٘س(ظ) التٓ ؤذنصت زالالت متىً٘ينّ مخٕنطِ
فٓ قػبئس الطًطاء المحسحٕه ،يمس ثًؽ الطًطاء بلٓ اسنتسيبء ضرػنٕ٘بت زٔىٕنّ مقسسنّ
يَصا مب وزسٌ يىس محمًز زضئص يىسمب استسيٓ ضرػّٕ٘ وًح (و) فٓ قػٕستٍ المًىًونّ
ثِن«مكط»:
ٔب وًح!
ال تطحل ثىب
بن الممبت َىب سالمّ
بوّب رصيض ال تًٕص ثغٕط ؤضؼ..
ي لتنه ؤضؾٓ قٕبمٍ
(زضئص ،السًٔان ،د)110 -111 :1
فقس استحؿط محمًز زضئص ضرػّٕ٘ وًح(و) مه ؤيمبﻕ المًضيث النسٔىٓ يزفنى ثُنب
يﻠٓ سكا الػٕبغّ فٓ م بضقّ غطٔجّ ؤيحت ثبلتًتّط الىنبرم فنٓ القػنٕسِ .فمًقنف وجٕ٘ىنب
وًح(و) ؤوٍّ حبيل ؤن ٔ طّ ثإتجبيٍ ذًفبً مه الكًفبن ئستقطّ ثُم فٓ مإمه ثًٕس فنٓ حنٕه
ؤنّ الطبيط قس قبم ثبوعٔبح زاللٓ٘ بظاء قػتٍ التإضٔرّٕ٘ ياتّرص مًق بً مغنبٔطاً لﻠمًقنف النسٔىٓ٘
تحمﻠٍ ضئٔتٍ لﻠمًؾًو؛ بش ؤوٍّ ٔطفؽ فنطِ الطحٕل ؤي الُطية منه مًقىنٍ ،فنبلُطية منه
يقىٓ ًٔىٓ المًت .بشا مبن س ٕىّ وًح(و) فٓ قػنّ الكًفنبن يسنٕﻠّ لﻠىزنبِ ،فُنٓ فنٓ
القطن الًططٔه يسٕﻠّ لﻠطحٕل يه الس٘ٔبض ،فقس اتّرصت قػنّ الكًفنبن يىنس زضئنص ثًنساً
ضًًضٔ٘بً آذط ٔنمه فٓ الجحج يه يسٕﻠّ لﻠىزبِ زين الطحٕل يه ؤضؼ الًقه الصْ قغنٓ
يﻠٍٕ قًفبن األيساء(ؤثًضبيض ،تكً٘ض االتّزبٌ الًقىٓ٘ فنٓ الطّنًط ال ﻠسنكٕىٓ٘ المًبغنط.)32 :
ئإتٓ السكط الطاثى لًٕﻠل ضئّٔ الطبيط مسترسمبً ؤسﻠًة التًمٕس لٕىعو ملّ الطنًك التنٓ
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ٔمنه ؤن تزًل ثربقط مسبمًٍٔ .ستﻠُم الطبيط ؤحىبء شلل الحنسث المتمخّنل فنٓ بضسنبل
وًح(و) لﻠحمبمّ لٕستنطف الكًّفبن فإتتٍ ثًضﻕ العٔتًن ،ييرًز الحمبمّ يغػنه العّٔتنًن
فٓ السٕ٘بﻕ ٔطمع بلٓ ظيال الكًّفبن يلنىٍ لٕس قًفبن وًح(و) يبوّمب قًفبن األيساء.
ّ
ّ
يىﺳف(ع)= فلسطين أو ّ
الممزق المﺘزدي
األهة الؼزبية
لقس يرس ثًؽ الطًطاء ال ﻠسكٕىٕٕه المًبغطٔه فٓ المًضيث السٔىٓ٘ مب ًٕٔنىُم يﻠنٓ
تإمٕس قؿبٔبَم ال نطّٔ ي قٕ٘مُم الطيحٕ٘نّ ،يثربغنّ فٕمنب ٔتًﻠّنق ثقؿنّٕ الػنطاو الًطثنٓ
الػننًُٕوٓ٘ يتًمٕقُننب فننٓ ييننٓ المتﻠقّننٓ يمىحُُننب ثًننساً ضننمًلٕبً لننصلل ؤيلننًا الطننًطاء
ال ﻠسكٕىًٕن اَتمبمبً مجٕطاً ثبلمًكٕبت السٔىّٕ٘ ،الّتٓ تتًطؼ لﻠُٕنًز يرنطائمُم يمنصلل
استغﻠًا مه المًضيث السٔىٓ٘ المًاقف الخًضّٔ٘ الّتٓ يق ت فٓ يرٍ الهﻠم يالقُط يقنس مبونت
ضرػٕ٘بت األوجٕبء يالطسل(و) مه ؤمخط الطرػٕ٘بت السٔىّٕ٘ حؿًضا لخطائُب الساللٓ٘ يقنسضتُب
يﻠٓ حمل ؤثًبز التزبضة المًبغطِ يقطثُب مه مًبونبِ يَمنًم الطنبيط المًبغنط(الجىنساضْ
ياٖذطين ،التىبظ فٓ الطًط ال ﻠسكٕىٓ٘ المًبغط ،)247 :ثةمنبوىنب ؤن وطغنس مهنبَط َنصا
االستﻠُبم فٓ ضًط محمًز زضئص ،حٕج وطاٌ ٔستسيٓ الطبيط ضرػّٕ الىجنٓ ًٔسنف(و)
ئترصَب قىبيبً لى سٍ ،ئقًل فٓ قػٕسِ «ؤوب ًٔسف ٔب ؤثٓ» ئتًطؼ لﻠًنطة النصْ ثنبيًا
القؿّٕ ال ﻠسكٕىّٕ٘ ممب ثٕى ًٔسف مه قجل اذًتٍ:
ؤَوَب ًٔٔسٔفٗ ٔٓب ؤَثِٓ
ٔٓب ؤَثِٓ
بِذًْٓت ٓٙلَب ٔٔحٙجًّٔوَىٓٙ
الَ ٔٔطٔسٔيوَى ٓٙثٕٕٓىَُٔم ٔٓب ؤَثِٓ!...
ًٔٓتسٔينَ يٓﻠَّٓٓ يٓٔطْمًٔوَى ٓٙثِبلحٓػٓٓ يٓالنَﻠَبمِ
ٔٔطِٔسٔيوَى ٓٙؤَنْ ؤَمًٔتٓ لٙنَٕٓ
ٔٓمٕسٓحًٔو ..ٓٙيَٓٔمٕ ؤَيٕغٓسٔيا ثٓبة َثٕٕٓتٙلٓ زٔيو..ٓٙ
(زضئص ،السًٔان ،د)359 :2
استسيٓ زضئص ضرػّٕ٘ الىجٓ ًٔسف(و) ثىّٕ لمب حلّ ث ﻠسكٕه ،حٕج ٔطنجٍ٘ ونجنّ
ثﻠسٌ فﻠسكٕه يقؿّٕ ضًجٍ التٓ ترﻠّت يىُب السيل الًطثّٕ ثقؿّٕ ًٔسف الصْ ترﻠّٓ يىنٍ
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بذًتٍ ثًس ؤن غسضيا ثٍ يؤلقًٌ فٓ غٕبَت الزت٘ .منه َنصا المىكﻠنقٔ ،طننً الطنبيط منه
الًطة يبمّ لمًق ُم المرعْ تزبٌ فﻠسكٕه ؤيالً ياتّزبٌ القؿبٔب الًطثّٕ المػٕطّٔ؛ بش ؤوُنم
يمﻠًا مل ضٓء فٓ سجٕل مًتٍ ،مًت القؿّٕ ال ﻠسكٕىّٕ يالقؿبٔب الًطثّٕ المػٕطّٔ ،حٕج
ضمًٌ فٓ غٕبَت الزت٘ ياتُّمًا الصئت ثسمٍ مصثبً.
بنّ زضئص استﻠُم مه ضرػّٕ٘ ًٔسف (و) يرًﻠُب قىبيبً لى سٍ حٕج يرنس ثإونٍ منه
الػًت ؤن ًٔج٘ط يه تزطثتٍ الطًطّٔ ثًرُُب الحقٕقنٓ فٕنإتٓ الطمنع األسنكًضْ٘ لﻠتًمٕنّ
ياالثتًبز يه يٕه الطقٕت مه ذالل ؤؾالل غحطاء الطمع يالطمعّٔ .قس اترص الطنبيط الىجنٓ٘
"ًٔسف" – يﻠٍٕ السالم ضمعاً لﻠتًجٕط يه اةوسبن ال ﻠسكٕىٓ ،فتحً٘ل "ًٔسنف"  /الطنبيط
بلى ومًشد لالرئ ،ال قٕط ،المىجًش ،يغسا فُٕب وبققبً ثبسم القؿّٕ ال ﻠسكٕىّٕٔ ،طسم غًضِ
غبزقّ لمًبوبِ َصا الطًت.
نﺘيجة البذث
محمًز زضئص مه الطًطاء المًبغطٔه الصٔه تمٕ٘عيا فٓ تًنٕف التطاث ئًتجط التنطاث
مػسضا غىٕ٘ب مه مػبزض بلُبمنٍ الطنًطْ٘ .اسنترسم زضئنص مًبلمنبً منه ضرػنّٕ٘ الىجنٓ٘
محم٘س(غﻠّٓ اهلل يﻠٍٕ يآلٍ يسﻠّم) يآزم يحًاء(و) يبسمبيٕل(و) ئًسف(و) ي ...تىسزم مى
الطئّٔ الزُبزّٔ٘ لسْ الطبيط وهطاً لﻠتإحٕط الُبئل الّصْ تتطمٍ الطمنًظ السٔىٕ٘نّ ياستحؿنبضَب
يﻠٓ المربقت يالمتﻠقّٓ.
استحؿط محمًز زضئص منه الطرػنٕ٘بت السٔىٕ٘نّ الطرػنٕ٘بت التنٓ تحمنل زالالت
بٔحبئّٕ٘ يضمعّٔ٘ تتىبست ؤفنبض الطبيط يقطيحبتٍ.
استكبو محمًز زضئص ؤن ٔحً٘ل الﻠّغّ الطّنًطّٔ بلنٓ الﻠّغنّ الطمعٔ٘نّ تسنتمس٘ قنسضتُب
اةٔحبئّٕ٘ الُبئﻠّ مه تزبيظَب لﻠًاقى .استكبو محمًز زضئص ؤن ٔحٕل ملّ الطمًظ المًنّ ّ
فٓ ضًطٌ بلٓ الطمًظ الىؿبلّٕ يضمًظ التحسْ٘ فٓ سجٕل السفبو يه الًقه.
لم ٔقتػط محمًز زضئص يﻠٓ استسيبء الطرػٕ٘بت اةسالمّٕ٘ فحست ،ثنل امتنس٘ بلنٓ
ضرػٕ٘بت ثبقٓ األزٔبن السمبئّ٘ فٓ الًبلم ياَتم٘ ثبل نط اةوسبوٓ٘ يبمّ .اسنترسام محمنًز
زضئص لﻠطمًظ اةوسبوّٕ٘ المتًس٘زِٔ ،جطظ ضيح التسبما السٔىٓ٘ يىنسٌ .بنّ محمنًز زضئنص
مه ذالل استسيبء الطمًظ التًضاتّٕ٘ فٓ ضًطٌ ؤمنبـ الﻠخنبم ينه يرنٍ التنإضٔد يممبضسنبت
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الػُبٔىّ فٓ ال ﻠسكٕه ياألضؼ المحتﻠّّ .ثسا حؿًض أٖبت القطآوّٕ متطمنعاً ثطننل رعئنٓ٘
فٓ ضًط زضئص يقس تنطّضت آٔبت قطآوّٕ٘ ثًٕىُب لسٍٔ ،ؤم٘ب األس بض التًضاتّٕ٘ فقس ؤحطت فنٓ
ؤيمبل ضًطّٔ٘ زين ؤذطْ؛ فقس مبن لن«س ط الزبمًّ» ي«وطٕس األوبضنٕس» ي«معامٕنط زايز»
األحط األمجط فٓ ثﻠًضِ يًاقف الطّبيط يبيبزِ غٕبغتُب.
لقس ؤحط الطمًظ السٔىّٕ٘ يالتإضٔرّٕ٘ فٓ الزبوجٕه :المًؾنًيٓ يال ىنٓ٘ فنٓ ضنًط محمنًز
زضئص يلًلّ الزبوت المًؾًيٓ٘ مبن ؤمخط تإحّطاً مه الزبوت ال ىٓ٘ .يلقس ثسا التإحّط ثبلزبونت
ال ىٓ ؤحٕبوبً سﻠجٕبً؛ يذبغّ فٓ الطمًظ التإضٔرٕ٘نّ ياألسنكًضّٔ٘ ،حٕنج سنبقت ضنًطٌ بلنٓ
الغمًؼ ؤحٕبوبً.
بنّ الطمًظ الّتٓ اقتىبَب محمًز زضئص تتالئم مى الًاقى الزسٔس النصْ تًٕطنٍ الجﻠنسان
الًطثّٕ ،ثحٕج تتًبقف مًُب الطًًة يتستمس٘ مه زالالتُب الطمعٔ٘نّ فنٓ مًارُنّ األوهمنّ
االستجسازّٔ ياالستنجبضّٔ.
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المظﺎدر والمزاجغ
القشآن الکشیم.
الکتاب المقذس(ؤس بض الًُسٔه القسٔم يالزسٔس)1996 .م ،متطرمّ منه الﻠغنبت األغنﻠّٕ ،ضنتًتغبضت،
ؤلمبوٕب :وساء الطربء.
اثه مخٕط .ز.ت ،قظض األوبیاء ،ذطد ؤحبزٔخٍ محم٘س ثًٕمٓ ،يجنساهلل المىطنبيْ ،محم٘نس ضؾنًان مُىنب،
ز.ـ ،المىػًضِ :منتجّ اةٔمبن.
ؤثًضبيض ،سًسْ2003 .م ،تطًّس االتّجاٌ الًطىیّ فی الشّعش الفلسطیىیّ المعاطش ،الكجًّ األيلٓ ،ذبن
ًٔوس ،فﻠسكٕه :منتجّ القبزسّٕ لﻠسضاسبت يالىطط يالتًظٔى.
ؤزيوٕس .ز.ت ،صمه الشّعش ،الكجًّ السبزسّ ،زاض السبقٓ.
الجٕبتٓ ،يجسالًَبة1967 .م ،دیًان المجذ لألطفال يالضیتًن ،مػط :زاض النتبة الًطثٓ.
رحب ،مٕطبل1999 .م .الشعش العشبی الحذیج مه أحمذ شًقی إلی محمًد دسيیش ،مقسمّ بحسبن
يجبا ،الكجًّ األيلٓ ،ثٕطيت :زاض الًًزِ.
ّ
زثبخ ،سًٕسِ2015 .م ،استذعاء الشخظیّات الﺘزاثية فی شعش حسیه صیذان ،ربمًّ محمنس ذٕؿنط
ثسنطِ.
زضئص ،محمًز1990 .م ،أری هﺎ أريذ ،ـ ،1ثٕطيت :زاض قًثقبل لﻠىطط.
زضئص ،محمًز1999 .م ،الذیًان ،د ،2الكجًّ الخبوّٕ ،ثٕطيت :زاض الًًزِ.
زضئص ،محمًز2000.م ،الجذارية ،الكجًّ األيلٓ ،ثٕطيت :ضٔبؼ الطّٔ٘س لﻠنتت يالىّطط.
زضئص ،محمًز2002 .م ،دﺎلة الحظاس ،ثٕطيت :زاض الًًزِ.
زضئص ،محمًز2000.م ،سشیش الغزيبة ،الكجًّ األيلٓ ،ثٕطيت :ضٔبؼ الطّٔ٘س لﻠنتت يالىّطط.
زضئص ،محمًز .ز.ت ،الذیًان ،د ،1ثٕطيت :زاض الًًزِ.
زضئص ،محمًز .ز.ت ،لمارا تشكت الحظان يحیذاً ،الكجًّ األيلٓ ،ثٕطيت :زاض الًًزِ.
ظأس ،يﻠٓ يططْ1980.م ،تًظیف التشاث العشبی فی شعشوا المعاطش ،ثٕطيت :الُٕئّ المػنطّٔ الُبم٘نّ
لﻠنتت.
ّ
السًٕس الًضقٓ2005 .م ،لغة الشعش العشبیّ ،مقًّماتها الفنية يطاقاتها اإلبذاػية ،مػط :زاض المًطفّ.
ضبَٕه ،شٔبة2004 .م ،التّلقّی يالىضّ الشّعشيّ ،الكجًّ األيلٓ ،بضثس :زاضالنىسْ٘ لﻠىطط يالتًظٔى.
ضًج ،ؤحمس رجنط2002 .م ،األسطًسة فی الشعش الفلسطیىیّ المعاطرش ،الكجًنّ األيلنٓ ،ذنبوًٕوس:
منتجّ القبزسّٕ لﻠىطط يالتًظٔى.

ّ
ّ
البنﺎئيةة لقظریذة السّرشد
النىػيةة يالتّشرکیتت
الػ٘نط ،حنبتم1999 .م ،مشایا وشسیس األومرا
الذذيثة ،الكجًّ األيلٓ ،ثٕطيت :الماسسّ الزبمًّٕ٘ لﻠسضاسبت يالىطط يالتًظٔى.
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قبقّ ،ضبشل1969 .م ،دیًان األعًس الذجال يالغشباء ،ثٕطيت :منتجّ الحٕبِ.
الكُطاوٓ ،وبزضوهبم ييايم ،سنًٕس1387 .م ،شزسات مه الىّظم يالىّثش فی العظرش الحرذیج ،الكجًنّ
الخبوّٕ ،قُطان :ربمًّ الًالمّ الكجبقجبئٓ.
غىبٔم ،محمًز2000.م ،مشایا فی الىقذ ،دساسات فی األدب الفلسرطیىی ،الكجًنّ األيلنٓ ،م طقنطو:
مطمع زضاسبت األزة الًطثٓ ،زاض الُسْ.
ّ
فًظْ ،بٔمبن2001 .م ،فی الظذة النفسية ،القبَطِ :منتجّ ظَطاء الططﻕ.
مًله ،يلسًن1972 .م ،الشعش والظةىفية ،تطرمنّ يمنط النس٘ٔطايْ٘ ؤثًحزﻠنّ ،الكجًنّ األيلنٓ ،ثٕنطيت:
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