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 (*)عمر عبيد حسنهاألتساذ  
 

االئففر  اا الا تئفف   : العنففو لالرفففاه ةففتداخ  رفف اسب بفف خ وئفف تت ا يافف، مت ل فف اب ت ت   نمففت
  لإجيتا الرغف ة الااب ة ول ال ين ة للظلم لالفغ تن  ل ت يفازه ذلك ليارر عه  ن لالظلم االجرمتب 

الرحفف  و الافتة ففة لال ين ففة لاففتلالو اذ منففة ل ففحلي  اذ،يففة  ت فف  يرحففتلو ا  فف  املمترئففتو ل 
 .لال ئ  ب للخالج إال ابحل،ار لالا،رى  لقتية لبالجت  .. لالفتغ،و لاالترالل

 

م،ا؛ فف ة ا احل تخ  للاقع  اففففففنة ك،ي ة لتف فة ب ،ل،ج ة  تضففففففففففلاالسراله ئن،ع رال
          : وصب اخللق لالرك،ين ألهنت  ر،ل خ  ن

            
 

 

           
 

   

ة لمثاا ت  ت ميكن ون يفلق ففففففللعب  ن ل،ازم دحه احلف ف(.. 41-40:ةتطا)  
اليت حتكممت ي،ا  س لق،ايني احلاكة االجرمتب ة لب،ا ب  «ئنة الر اةع احلضتري»: بل ه
نفة الر اةفع دحه  ؤاي ب لردت إىل  ت ميكن  ام ره فففففففففلئ.. فتريففففففف،ط لالنم،ض احلضفففففالا
ال لراو »ول  ت وطلق بل ه بعضمم  «الر الل احلضتريئنة »ول  «تاكة احلضترخ»بف

 . «احلضترية
ني إن الر اةع احلضتري  ول ئنة امل اةعة  ل ا  بمل فة ب ا فة باف،ا  ة لإحتفت حتكممفت قف،اي

لااكتو اجرمتب ة يرفل  الرعت ب  عمت الفمم لاالئر عتت لالف رخ بلى الرافخ،  الفيت  ؤدفب 
ملغتل ففة قففتي،ن  سففا  ول قفف ر بففف ر  لوففحا الفمففم لاالئففر عتت يرضدففب ا ياففتن إىل االضفففالع 
فه ملاف،خ احلضفترخ  لحت،يفب الرنف،ع لاالسفراله إىل  رف ر إ فاا ٍء ابل لر احلضتري الفتبب  لامل،ج ِّ

                                                 

 (.قطر.. )مركز البحوث والدراسات مدير( *)
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لإغنففتٍء لةاففحة  نففتةس ل  فف ان  كت ففب ل عففتيً لحتففتلر لصفف،ال  إىل بنففتء املافف كتو ا ياففتي ة  
لالعمففب بلففى االبفف اه ب،جفف،ا الرنفف،ع املفففار ذصففب اخللففق  الففحي يرفف   الف فف،ل ابخلر،صفف تو  
ول اذفففف، و الافتة ففففة  ول الففففحاو احلضففففترية  لاالقرنففففتع ذن ذلففففك دفففف، ئفففف   الر،الفففف  لالر،ل فففف  

 .ق  لالنم، لاال ر اا لاالر فتءلالرال
ذلففك ون ئففنن امل اةعفففة بففني املرن،بففتو لاملخرلفففتو دفف  املممففتز احلضففتري  لئفف  ب النمفف، 
لاحلااك لاالر ففتء لالرفتبب لالفتبل ة  لإضفتةة بف،ٍل إىل بفب  لسفرباو إىل سفربخ  إذ ال ميكفن 

ن ذلففك يعفففب قفف،ايني احل ففتخ بفففال  لال لاقعفففت  ون يكفف،ن اخللففق ياففخة لاتففف خ ا كففب  فف ء؛ أل
 . لاألت تء لالركت ب لينتقض وصب ق تم احل تخ االجرمتب ة

لقففف  يكففف،ن  فففن مثفففااو امل اةعفففة ال فففترزخ  بكفففب ااكت فففت لق،اي نمفففت االجرمتب فففة  الرففف الل 
  ةتحلضففففففترخ ًر  فففففت  (862:آل بمفففففاان)     احلضفففففتري 

ع  حلاكفة فففففففففففففول ل،ن ول جغااة ت  لإحتت سضتاكة اا مفة ل رح،لة  مل  كن تكاا  بلى جنس 
الرغ فف، املاففرما لتففب االئففر  ال  ةكافف،  ففن احلضففتراو ئففتاو م اباو  لئفففف  بنفف  ت 
لصفففل  إىل  اتلفففة وصففف ح   عمفففت بفففتجلخ بفففن الرغ ففف، لالرك فففو لاالر ففففتء  كمفففت ون الكاففف، 

 اففف، ت  للفففحلك   نمففت ئففففف  م هنضففف   ل اضففف  لوصفففتوت الفف،دن م  عتةففف  لائفففرضيف 
 . ق،اي نه لب،ا له املؤ اخ ا الاف،ط لالنم،ض

لقفف   كفف،ن ا  ففكتل ة الك فف،خ  ًر  ففت    رمحفف،رخ تفف،ل الف فف،ل وففحا االسففراله لالرنفف،ع  
لك ف ة إاار ه  ول ك ف ة الرعت ب  عه  لإاارخ بمل ة امل اةعة احلضترية  لق ،ل الاااكة ا يافتي ة 

 ،جففف،ا بمل فففت   لدففف، بف  عففة اسرالةفففه يافففكب ااضفففت  ( اآلسففا)ع ون  ففن ت ففف  امل ففف و  لاالقرنفففت 
تضتر    لويه  اتدم تضتري  ل اترك ا بنتء احلضترخ  لون ئفتتة الفعفب احلضفتري   ف ان 

 .يراع ملاتبفة ا م ع  للعفتء ا م ع
لائففرفااء ًريففض احلضففترخ يفف لب بلففى ويففه  ففت  ففن و ففة  ففن األ ففم إال ل رلففك  ففت  ف  ففه 
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  ئففف،اء بلفففى  افففر،ى إيافففتهنت  لدففف، وصفففب احلضفففترخ لدففف ةمت للئففف لرمت  ول بلفففى تضفففتر   
 ار،ى ال  ئة لا غااة ت لاملنتخ لامل،ارا لاخلت تو  لتب األئ،اق االئرمالك ة  اليت ئ،ه 

ول املرلفف  الفحي ( املافرف ِّب)حتاك بجلة الرف م لا يرتج  ول دف  بلفى األقفب افب الائفتلة 
بلفى كفب األتف،ال  فايك تضفتري بمل فت   ئف،اء كفتن ( اآلسفا)ةفف . .يرم  ن سالله الرغ ف،

 ففن و ففة االئففرجتبة  املففؤ ن ابلففف م احلضففترية يفاففمت  ول كففتن  ففن و ففة الفف ب،خ  اففب طففا  
لل، كتن اخللق يافخة لاتف خ  رب فة بلفى ةعفب لاتفٍ  ملفت كفتن دنفتك ااع .. الف م ل فتبلمت

 . للن ،خ لالرغ ، لا صال 
ري دفف، ئففتتة الرفتبففب احلف ف ففة  الففيت يفففا   ففن سالذففت كففب إياففتن لكففب لالرنففتةس احلضفففت

و فففة لكفففب تضفففترخ  فففت بنففف دت  لحتفففتلل وفففت  رلفففك  فففن ا  كفففتن لب،ا فففب ا قنفففتع ق فففتاخ املاك فففة 
ةتلاتتة احلضترية املا كة اٌب لل  تن لال الغ لال ةتع بفن الفف م  لب فتن الا ف   فن . احلضترية

 .عتاخ ال اايةالغ   لا غااء وت ة ه ئ
لكن إاارخ دحه امل اةعة لالرعت ب  عمت محل  ًر  ت  و كتال  لول،اان   ن الفعب 
ائُرخ    ة ه كب األئلحة لال،ئت ب املتاية لاملعن،ية  لياضو ت،له ةلافتو  رع اخ 

  (اآلسا)ل رن،بة  تب ق  لصل  بن  بعضمم الئرخ ام العنو لالف،خ ا اتللة  لغتء 
             : يف،ل  عتىل

 
 

 
 

              

  
 

              

              

 (.42-40:املت  خ)         
لدكحا ب و الرتريض ا ياتين  لحتاك  بجلة احلضترخ  لئترو ئنن امل اةعة تب 

 ف  إىل املار،ى ا ياتين ل ا كس إىل  ار،ى  ايعة امل،اجمة   ا ف  ل ا كس   ا 
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        : الغتت  ت   الفاتا لئفك ال  تء

 (.42:ال فاخ) ...  

 : فكرة الصراع -
ال بففففف   فففففن االبففففف اه ون اللجففففف،ء إىل الفففففف،خ لالعنفففففو لامل،اجمفففففة لالرحفففففترت لا ربفففففتت 

ليراففع لكنففه ال ينففففع  لففه ةلافففت ه لا ردففتت كففتن لال يففلال  الز ففت  ملافف،خ احلضففترخ  يضفف ق 
لبفففف م ا قففففاار وفففففه ا ال،جفففف،ا ( اآلسففففا)ل ربرا ففففه لتففففب تضففففترا ه الففففيت قت فففف  بلففففى إلغففففتء 

لاحل ففتخ  وافف،غتو لذرا ففع لةلافففتو  افف عة دفف  يفاففمت ابل د فف  لال ب فف   لالافف،اد  ا 
صفففب ا ال،اقففع وكاففا  ففن ون حترففى  تففب لصففب األ ففا بفف عض الفلافففتو إىل ابر ففتر ون األ

احل ففتخ دفف، احلففات لاملغتل ففة ابلففف،خ  لون ةفف او الاففلم ال نففاج بففن ك،هنففت د يففة  ؤقرففة ملعففتلاخ 
 . االئرع اا حلالت وساى

ففففففتج إىل كافففف،  ففففن املافةففففتحلالت لامل،اجمفففففتو ال فففف،م وص حففففف  ال حترفففف ف ف ،غتو  ةففففف  ف
فففاالئ احلات»،غ الع لان  ن ق  ب فففففلحتو بج  ة لغاي ة  افابُر ب  ذت  رف   «ر تق ةف

ففففاذج»ول  ف فففففال ة»ول   «تب فف،م ال ةففف ف ف ففففااليرر»ول  «،  فتع اذجففف ففففتر حلففف،ق ا ياف ف ف   «تنف
لنافا »  ول « جيفتا املفالذاو ا يافتي ة»ول  «محفتية األقل تو»  ل« قاار احلا و»ول 

عففض الفالئفففة لدكففحا  ل رجففة ون ب... «حملتربففة ا ردففتت»ول  «قفف م احلايففة لال ميفااط ففة
روى ا احلففالت يعمففة ملعت ففة  اففكلة الففل اخ الاففكتي ة املفففااخ الففيت  اففترك ا اقراففتم 
ل كايس الففا ا س،او األرض  ألن اخل،او  نم، وت يامى الالالة الع اية ال ف ئة 

 . ب نمت الرلاي  الاكتين ينم، وت يامى الالالة اذن ئ ة ذاو الففااو الن،ب ة
ن دففحا كلففه ةلافففتو سففف،خ  ففؤ ن بفكففاخ الرففااع لامل،اجمففة لاذ منففة لإلغففتء للففف   ،لفف  بفف

  ل ،جفه بجلفة احلضفترخ لرتلفة العلفم ل يرففتج الرففحي إىل  فت سففق ذفت الاف فاخ لاذ منففة (اآلسفا)
 . لغل ة الف،خ  لا يرتج األايب لالافتا ملت يائض ذت ةلافة الف،خ ليا،غمت
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 ردففتت ةففتداخ  رفف خ ًر  ففت    ضفف ق ل راففع  ن فف، ل رففف   إذن ةففتداخ العنففو لامل،اجمففة لا
لكففن ال  نففففع  للفف س ذففت د،يففة ول  كففتن لز ففتن ول ايففن  دفف  ةففتداخ راةففف  ال،جفف،ا ال اففاي 
بلفففى األرض  لدففف  صفففنتبة بافففاية ولال  لوسففف،ا  تفففب لففف،  ،رئففف  ابئفففم الفففف م ال ين فففة  لجفففتءو 

 . ا ل ا،يغ االئر  اا لالرالطةلافرمت مثاخ  لل،ٍن  ن الر ين املغا،ش للرربي
االئففرك تر  لاالغفف ار ابلففف،خ  ل ففم،خ : للعففب  ففن وسفففا الاةففع دففحه املغتل ففة احلضففترية

  لاتللففة ا ففغ ايففن ول تضففترخ ول و ففة ابلعنففو للصففممت اب ردففتت  (اآلسففا)اذ منففة بلففى 
 تففب ياففكب ذلففك  افف،غت  للرفف سب ا  ففضهنت لالافف فاخ بلففى  ،ارادففت لالففرحكم ورفف،دت؛
لففحلك  رففا الل اذ منففة لاالغفف ار ابلففف،خ لابرمففتا ئ تئففة الراففلط لاالئففرعمتر بلففى بفف م 
لضع لابرمتا  عايفتو ا اخ للعنو لالرفاه لا ردتت املفرف،ا  األ فا الفحي ميكفن ذفت 

.. ون  ضع د  الن ئت ا اخللفق الرفاف،او لاملاف،غتو الفيت  نتئف مت ل افكب ذفت الحريعفة
تلل ون  فاض ي،بت   ن ا ردتت الفكاي لرفترا كب  فن سفتلل لل س ذلك ةفط  لإحتت حت

ون ي حفف  الظففتداخ  لسففار  فم، مففت لينظففا ا وئفف توت  ليففف،م وفتربففة ل فتريففة ملمترئففرمت 
ليرت جمت  ل رممه ذيه بحلك العمب امل،ضف،ب  يافكب  اف،غت  لاابمفت  ل ردفتت لالرففاه  

ت؛ أليفففه برعايففففه ل ردفففتت لب تيفففه ل ئففف تت لقففف   لحففففه ابملرففففاةني  ل التففففة بكفففب وئفففلحرم
 . املنائة له ينغص بل مت طعت مت ليكاو وئتل  مت اخلف ة

لففففحلك بف فففف   فففففتد م الرفففففاه لالعنففففو لا ردففففتت لالرعرفففف  بت مففففة ل لر اففففة ل رلفففففة 
لك ف ة  لد  وقات ل  ف ت   نمفت لل،اقفع  لالفحي يرجفاو لسفتلل  نتقافرمت كضيفه ياف، ا تففب 

ال يام  بحلك إال لعمالء احلضترخ املم منة املرافلفة يفافمت  الفحين ال  اجف،ن  ولغفتم  ت  
 . بن ةفمتء الالفتن الظتمل ول  افف  الالفتن املار  

لالففففحي نفففف  ون يؤكفففف ه ابرفففف اء  وينففففت يفففف ين العنففففو لالرفففففاه لا ردففففتت  إىل آسففففا دففففحه 
 متبففتو ول الرنظ مففتو الفت مففة  ففن املرفففلحتو   ففن وي جمففة جففتء  ئفف،اء   ففن األةففااا ول ا
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ول الففف لل  لحتففف  وي  اففف،غ ول ئففف   ول  فففربر  لكفففن ذلفففك ال مينعنفففت وبففف ا   فففن ارائفففة دفففحه 
الظ،ادا لالرفر ً بن وئف توت ا اتللفة للرحففق  فن لج،ادفت ةعفال  ل فن م ك ف فة ال،صف،ل إىل 

ل رفف   احلفب  ذلففك ون احلففب األ ففحي الففحي  ففت يففلال  عرمف ا  بففادن بلففى ةاففله لبجففله بففب حتفف،ل 
 . ئ  ت  ل ،ق ا   اثرخ الرفاه لصنتبره

ةففففتلظ،ادا املعلنففففة يفاففففمت وتجففففة إىل الرحفففففق  ففففن لج،ادففففت لتجممففففت ل ففففن م األئفففف تت 
الكت نفففة لراءدفففت  لحتايادفففت  فففن االلر فففت  املفرففف،ا وففففتد م ا مفففتا ذد اةفففه املعلنفففة لالففف ةتع بفففن 

ب دفففحه الظففف،ادا  تفففتل لج،ادفففت الفففنفس لاملفتل فففة لالتفففرالل لرا العففف لان  ل فففت إىل ذلفففك  لدففف
ةعففال   دفف  ط  ع ففة ا تضففتر نت ل رمعت نففت وم وهنففت  رففن،بة لراففكب ذرا ففع ل افف،غتو العفف لان 

 لاذ منة بل نت  تب لل، كتن بعض والا ت  ن بحي جل  نت؟ 
اي الففحي ُسففتط كفففففففففففففذيففه قفف  يكفف،ن دفففحا املنففتخ  ففن ا ردففتت الف: ترع إىل الففف،لفففففففففففففففففففففففففليا
    لبفحل فففففففففففففففمى ال ،م ابلرفاه لا ردتت  ليُفترا به كب  فكفا لابتف  بفن الافففففففبه  ت يا

ا مففف،ا لالقررففففتر ا النظففففا بلفففى اآلاثر  دفففف، بافففف   ون الافففمت  ابل حفففف  ا األئفففف تت قفففف  
فر،ى ال للففة ففففففففففففففذلففك بلففى  ا،اء كففتن فففففففففو الفتبففب احلف ففف   ول ا ردفففتيب احلف ففف   ئفففففففففففففيكا

ول األةففااا ول ا متبففتو  ةففذذا ابلففحي يفف ب  اتربفففة ا ردففتت ول يعلففن احلففات بلففى ا ردفففتت 
بتمل ففففت  مفففف ه  رل اففففت  اب ردففففتت ل افففف  ت  لففففه  ذلففففك ون االقررففففتر بلففففى النظففففا ا يرففففت   لآاثر 

آسففا إىل الففف ض بلففى  ا ردففتت يففؤذن  ففن جتيفف  ابئففرمااره ل فففتء وئفف تبه  ليففؤاي  ففن جتيفف 
الفر فففب لزم ففففله ل كف نفففه لإبفففففتء الفت فففب بلففففى ق ففف  احل ففففتخ ميفففتر  االئففففرماار ا بمل فففة الفرففففب  

... ل افففرما ا العفففتمل األتفففلان لالف،اجفففع لا اايفففة لالغافففتلاو الفففيت حتففف،ل الن كافففو الفت فففب
 . ل غ    الا   الحي ال ب  ون يعاه ل  فب العج 

كفففاي لالا تئففف   لك فففب اال ت فففتو املرعففف اخ لكفففب  فففن إن إ فففتبة جففف،  فففن ا ردفففتت الف
ستلل ال حف  ا وئف تت ا ردفتت  لا ت فه ذيفه يرعمف  إجيفتا املاف،غتو ل ردفتت  قف  يكف،ن 
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 ااه اخل،ه  ت ي    بلى ذلك  فن إئففتط األقنعفة املليففة  لإبفااز ال،جفه احلف فف  ملفن يرفنع 
اآلسففاين  لاسفف اق ئفف تااو الفف لل   ا ردففتت ول يرفففنعه ل كفف،ن  افف،غت  للرفف سب ا  ففؤلن

ل ؤئات ت األ ن فة  لويظمرمفت املتل فة  ل نتدجمفت الرعل م فة  لا بال  فة  لإبفتاخ  افك لمت لةفق 
 .ئ تئره ل فتةره ابئم اتربة ا ردتت

م تو  ول ويفففففة ةفففففتداخ فففففففتداخ العنفففففو لالرففففففاه لا ردفففففتت  بلفففففى  رلفففففو الراففففففففففإن ة
كب ل ر لف،ر ل نمف، ل رف  فففففل  ة  ال ميكفن ون  رافففففتب ة كتيف  وم ئفجيفتي ة  إفففففتب ة ول إيافاجرم

تبل تو لالفااغتو  ول ف تت املر،ةاخ لالفففففففففففة لاألئفالط املال مففففففففف ت مل ز  املنتخ املنتئ  لالا
الفجففف،او الفففيت  افففم  ذفففت ابلرافففكب  لفففحلك ةفففذن الرعت فففب  فففع وي ةفففتداخ : إن  فففئ  ةففففب
ال يرحفق إال ابلنظا إىل ج،اي مت  ن زلا   رع اخ للب مفت  لا تتطفة بعلممفت؛ باكب ئل م 

 لك ا تتطة املفر،اخ اليت  عفحي ارائفرمت لحتل لمفت إىل بنتصفادت األئتئف ة لوئف توت الا  افة 
ل ففففففن م قااء ففففففت قففففففااءخ صففففففح حة  كففففففن  ففففففن ةمممففففففت  للضففففففع اخلفففففففة ول إن  ففففففئ  ةفففففففب 

 . لة الن ا ر اادت ا تتل سف،ر ت لال  ء وعت رمتاالئ ا  ج ة حملتصا ت لاحل ل، 
ذلك ون الكا،  ن املرعت لني  ع الظف،ادا االجرمتب فة لالا تئف ة لا يافتي ة بفن جمفب 

قففف  يفففحد ،ن باتيفففة   رافففاخ إىل  فففا  م اآلاثر لالنففف،ا   بنمفففت   -كمفففت وئفففلفنت   -ول بفففن قرففف  
قضفتء بل مفت  الن الرن فه إىل األئف تت لالر،دم ذن الفضتء بلى اآلاثر ول ك   الظفتداخ دف، 

املنائة اليت  اكب احملاكتو األئت  ذفت  لون العفالج احلف فف  يرفلف   بعف  ارائفة الظفتداخ 
لا تتطة بعلممت  الر،جه إىل  عت فة األئف تت املنافئة  ضفمن سففة   رلئفة برف،ة، كفب  فت 

 . نظا ا   ى متبة احلل،ليرفل ه العالج  ن َوَجٍب لوالاو ل ااتب لاسر تراو    اي ة لل
لال  ففك ون الظففتداخ  ويففة ةففتداخ  تففب  راففكب ل ر لفف،ر ل  فف و ابلظمفف،ر  ياففتدم برك،ينمففت 
 م،بففففة وئفففف تت لب،ا ففففب لالاةففففع ل فففف اسالو  ر اسلففففة  لففففحلك ةففففذن ا تتطففففة بعلففففم الظففففتداخ 

عالجففتو لحتل لمففت إىل بنتصففادت األلىل لوئفف تت يافف، مت لا ففرالك الففف رخ بلففى إبرففتر احللفف،ل لال
املنتئفف ة لاألبعففتا امل اك ففة ذففت ال يرحفففق ا النظففا إل مففت  ففن بُعففٍ  لاتفف  ول نرففص لاتفف   لإحتففت 
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يرفلففف   ففف،ةا  م،بفففة نررفففتو بلم فففة ل عاة فففة  كففف،ن واتبفففة احلففف،ا  املرعففف اخ   رضفففتةا   عفففت  
 لرافففك ب العففففب ا معففف  الففففتار بلفففى إبرفففتر لإيرفففتج احلفففب النضففف    لفففحلك ةل اففف  املافففكلة ا
 فف ياان دف  ا االقررفتر بلفى  عت ففة الظفتداخ وحتصفاخ آاثردفت ول ب  فف م آاثردفت  فع ا بففتء بلففى 

تر بلى النظا إل مت  ن سفالل بعف  لاتف   ول نرفص لاتف   ول فاألئ تت املنائة ذت  ول االقرر
 . بفب لات ؛ ةلكب ةتداخ ودب تلمت لبف دت  كمت يفتل

 : التعامل مع الظاهرة -
 :ب  ع الظ،ادا بمل ت  ميكن ون أيسح  ال ة ازتدتولالرعت 
ينفلع إىل الفا اخ لائرافااه املافرف ب لاتللفة قفااءخ ال،اقفع لاملفف  تو ب قفة  ل فن م  اجتذه

يضففففع اخلفففففط لالففففربا   الافتة ففففة لالا تئفففف ة لاالقررففففتاية لاالجرمتب ففففة للح ل،لففففة الن  اففففكب 
 ؛ (لضع سفط لقت  ة)الفرتل لالضحت  الظتداخ الال  ة  لبحلك يكف  هللا املؤ نني 

جيرمفف  ا اتصففاخ اآلاثر الاففل  ة لالنفف،ا   الضففترخ لإيفتةمففت  الففه ا ذلففك  اففب  ففن  واجتااذه
يفففف م إئفففعتةتو ولل فففة ل،قفففو النففففله  ل فففن م حتل فففب الظفففتداخ لارائفففة األئففف تت املنافففئة ذفففت  

 ااردت؛ ل عت ة  لك األئ تت  لاخلل،ص إىل العرب اليت  كن  ن ب م  ك
ئة ذت فففففففتداخ لاألئ تت املنافب امل اك ة للظفتر لإاراك الع،ا فففففال يرمكن  ن إبر واجتذه

لاملنتخ الحي مس  اب ر اادت لحتف،دت  أليه ال يارف ع ون يرجتلز  اتلة ا تات   اثردت  
ع  لالعففتت  لفحلك  نرمف  رتيرفه بنف   عت فة اآلاثر إ فت ابلرعف،يض املفتب ول ابلك ف   لاملنف

ل ترئفة احلب األ حي  الحي ق  يغ  ِّ  الظتداخ  ؤقرت  لكنه كمفت دف،  اففتد  ال يعت مفت لال 
 . سفق ال،قتية  نمت  ارف ال  

ذن الرعت فففب  فففع دفففحه الظففف،ادا بلفففى العمففف،م ي ففففى  رضرجحفففت  بفففني : للعلنفففت يفففف،ل دنفففت
 : ذدن رني
ت لتجممففففت لآاثردففففت لبفففف م لبفففف م ا اراك ألئفففف تو  هنيااااة الا ااااتسه وا تساساااا ذ  -

      الاففففففع  ال ففففففرالك األالاو لالرخررففففففتو ل تتطففففففة بعلممففففففت 
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  لإحتت االقررتر بلى  ،اجمرمفت ابحلمتئفتو لالافعتراو لالافج  (41:ي،يس) 
لا ااانو لالنفف لاو لاملففؤ ااو الافف تت ة  الففيت قفف   نرمفف  إىل إضففتبة العمففا لاملففتل لتففب 

كفففن ون يُعرفففحر ألصففحتوت  فففن النففف،ا  الافففل مة؛ لال يففف ري ك فففو األجففا  بلفففى الفففاغم  فففت مي
ميكففففن دنففففت إزاء دففففحه ا  ففففكتل تو الك فففف،خ لاخلففففف،خ ون يُعرففففحر للفاففففب ابلنفففف،ا  الاففففل مة  
لك و ميكن ون  ،صو ابلال مة تب لل، ويرجف  بمفال   غا، فت  غف، ئفل م  لوصف ح  

فففف،ا لاملااجعففة لحتف فففق العفففربخ ذريعففة للفففرخلص  ففن املافففؤلل ة  لتجففف  بمل ففتو النفففف  لالر
لالامت  اب ر اا تتالو الغفلة ل غ    ال،ب  ل  ،ع الغ،غت  ة  اليت ق   ك،ن  ن ل،ازم 

 ذدن ة االئرامتل  ا كا،  ن األت تن؟
بعففض  -دنففت للرفل ففب  «قفف »ل -لا املفتبففب قفف  مفف   : هنيااة الا تسااال وا تسااا ذلة -

  ن الرم،يب  ةرفع ا  ت يامى بحدن ة االئرحتلة  الحدن تو اليت  رعت ب  ع الظتداخ بكا،
بافف ٍ   ففن العجففل بففن إاراك تجممففت احلف ففف   لاةرفففتا ضفف ط النافف  ا العنتصففا املك،يففة 

فة بفففففني ففففففففففففترية لامل،اء ففففففففففففت  لالرف،يففففففم لاملففففففففففففكن  فففففن الف فتر لففففف الاو الفففففيت  فففففففففففففففففذفففففت  لاالةرف
تي تو  األ فففففففا الففففففففُم،قع ا تتلفففففففة اخلفففففففلي لالعجفففففففل  ل فففففففن م اذفففففففالت كفففففففففففففف تو لا  فففففففففففاأل ن

 بفففالن العجفففل لائفففرج اء احلفففب  األ فففا ( اآلسفففا)لااليافففحتت ول اللجففف،ء لاالر فففتء صففف،ت 
الفففحي قففف  يفففؤاي إىل  كفففايس الظفففتداخ  ل كفففايس تتلفففة العجفففل بفففن الرعت فففب  عمفففت لإبرفففتر 

 . للحمتية لال،قتية( اآلسا)ائر بتء  امل اسب احلف ف ة للرعت ب  عمت  لامي، ة احلتجة إىل
ل  فف   ت   قفف  يففاى ون املاففكلة  ا الرعت ففب  ففع الظفف،ادا لاألز ففتو لا صففتابو لتففتالو 
االئرعرفتء لالعجففل النتزففة بنمففت  إحتفت دفف، بافف   بفف م اسفف،ل ال  ف،و  ففن وب،اوففت  كمففت يفففتل  

ودففب تلمففت :  ففئ  ةفففبذلففك ون لكففب إ ففكتل ة ول وز ففة ول ةففتداخ وب،اوففت ل فت  حمففت  ول إن 
لبفففف دت  لدفففم الفففحين يافففكل،ن  م،بفففة الرخررفففتو  الفففيت  رلفففك األالاو الفففيت  كفففن  فففن 
إاراك الظفففففتداخ  ففففففن كفففففب ج،اي مففففففت  لا تتطفففففة بعلممففففففت  لإاراك وئففففف توت  لإبرففففففتر  تطادففففففت  
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لاالدرفففف اء  فففففن سفففففالل دفففففحه الرخررففففتو لاألالاو إىل طفففففاق تلمفففففت ل عت رمفففففت  ول تافففففن 
 و  ن آاثردت  للضع سفة ط،يلة األجب ملعت فة وئف توت و ف  يف ب ة مفت كفب إاار ت  لالرخف

صفتت  اسررففتص لسفربخ بفف ل،ه  ليفرم الرفف الل لاملاتقففة لالراففتلر لاملفتربفة بففني اآلراء لل،صفف،ل 
 .إىل الاوي الرت   لاخلفة النض جة

ابففف  لكفففن املافففكلة ا لاقعنفففت الاففففتا  كمفففن ا غ فففتت وات املعاةفففة لزفففتلز وبافففط ق، 
  ت ف  الكاف،  نفت  فت يفلال «احلكم بلى الا ء ةاغ بفن  رف،ره»ذن : املنفق  اليت  ف،ل

         : يفُففف، وففت لفف س لففه بففه بلففم  لكففضن دففحه اآليففة

 فررففا ا صفف،ر الرفف ين الففيت ( 44:ا ئففااء)       
ال بلى االئرلااخ  ن نن بل مت بلى املنتبا لو تكن ال،بظ لا ر تا  ول ا وتان األت، 

ط تبففة الكرفف  لاألئفففتر  الففيت ال يرفف   لنففت  نمففت إال الف تبففة  ول االكرفففتء بففراللخ اآليففة 
ا تافففنتو  بفففااءخ كففب تففاه  نمففت قففااءخ بففال ةفففه  لبففحلك  راففات فففففللحرففف،ل بلففى با

ا ا إل نت بلب الر ين  ن األ م الاتبفة  الحين كتي،ا ال يفاولن الكرفتت إال  و فتين؛ ل افرم
ت ت نففت ل عت لنففت  ففع قضففت ان تتلففة الرخلففو  الففيت  ففنعكس بلففى ةممنففت لف منففت ا الكرففتت 
لالافففنة  لي ففففى يعففف ً تتلفففة لالرخلفففو لالعت  فففة  ت ففف  اكفففتن الفايفففة ئففف،ق امل ينفففة  كمفففت 

 . يف،ل ودب االقررتا  ة عض الاجتل بن ان  ت يلال،ن  التم  يفمم،ن كب   ء
و لاألز فففتو ول ا  فففكتل تو ميكفففن ون  كففف،ن  فففاا دفففحا بفففاللخ بلفففى ون بعفففض ا صفففتاب

تففففتالو ةاايففففة  ول تففففتالو بترضففففة انزففففة بففففن را ةعففففب آين  مل  رففففب إىل  اففففر،ى الظففففتداخ 
لتجممفت  لإحتففت دفف  ةفاه طففترف ول را ةعففب ال يل ف  ون ينرمفف  ابيرمففتء ئف  ه  لكففن املاففكلة 

عففب  ففن احل ففة ق ففة  ول ذدن ففة إحتففت دفف  ا ذدن ففة الرم،يففب لالرضففخ م الففيت و ففاان إل ففه  الففيت قفف  ز
الرم،ين اليت ال  فف ر األ فا تفق قف ره ل ف رك وبعفتاه  ة فؤاي ا افتل إىل الرففتقم لالرفضزم لتففا 

ل عظفم النفتر  فن »..  اى بم ق ا اجملرمفع  وي يرحف،ل  فن و فا بفترض مل يُرف ارك إىل ةفتداخ
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 . « اررغا الاار
 :الثقافة البديلة -

ل فففن احلتلفففة الحدن فففة ( ذدن فففة الرمففف،ين لاالئرافففمتل)ص  فففن لا  فففف ياان ون طايفففق اخلفففال
  لا كل ممففت  فف ففو لةففف ان  ففف،ازن (ذدن ففة الرم،يففب لالرضففخ م لاالئففرحتلة لالعجففل)املفتبلففة 

لادرلاز للنا   إحتت يرفل  العمب بلى بنتء  فتةة ب يلفة   فؤ ن ذا فة االسررفتص لضفالر ه  
ال،ئفففف لة لاألالاو لفمففففم الظفففف،ادا لحتل لمففففت إىل ل اففففق ابخلففففربخ  لك ففففو ون ذلففففك دفففف، الافففف  ب ل 

بنتصففففادت لوئفففف توت األلىل  لالنظففففا ا ج،اي فففففمت  ففففن الففففللا    فففففعت   لدفففففحا ال يرففففض ى إال برفففف،ة، 
االسررتصففتو املرعلفففة  م ففع ا ،ايفف   و فف   ُففاى الظفف،ادا  ففن   ففع زلا دففت  ت فف  ميك ِّففن 

ز فففتو املر،قعفففة  لإاار فففت و نفففتء لق،بمفففت  ذلفففك  فففن إبرفففتر احلفففب لاملخفففاج الرفففح   لرجنففف  األ
 .ل عت رمت بع  لق،بمت ذقب ق ر  ن ا صتابو

لقففف  يكففف،ن املفلفففف،ت ا الافتةفففة ال  يلففففة ون  ا كفففل بلففففى احلففف،ار بففففني دفففحه الرخررففففتو 
تء  فرفففف،   ففففرالق  ة ففففه ذدن ففففة الرمفففف،ين  ففففع ذدن ففففة فففففففايفة ون يكفففف،ن احلفففف،ار ا ةضفففففففف  عففففت    

ذدن ففة االبرفف ال  ول  فتةففة االبرفف ال لايضفف تط النافف   لبفف م اسففرالل  الرم،يففب  ل نففر  ذلففك
    فتةفففة فو ففف  يُفَعمففم ذلفففك ل رفف( 1:الابفف )      املفففتايا 

و ة لل س رتية خن ة لوصحتت اسررتصتو  غلفة بلى يفامت  لبحلك لت ه  ااُّ األ ف،ر 
 ك،ن ط  ع ة ا اباف  إىل يرتوت  لنلص  ن تتلة الرا،يً لالف،ضى الحدن ة  اليت ق 

األ ففففا ا تتلففففة ائففففرف تذت للظففففتداخ ول ا  ففففكتل ة ول األز ففففة  ل رفففف   غفففف، ط  ع ففففة تتلففففة 
ائففرمااردت بلففى دففحه احلففتل الن ون  ففاا  إىل ودففب االسررففتص لالنظففا لل،صفف،ل إىل تلفف،ل 

         :  ية  يفففففف،ل  عفففففتىلفففففففففففتو  فت فففففففل ع

            ... 
  ذلففك ون املمففم دفف، الففاا إىل ودففب العلففم لالرخرففص  لبففف م االئففرماار ا (14:الناففتء)
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ا ذابففففة لا  فففففتبة لررحفففف،ل  ففففن تفففففتلة ط  ع ففففة ا بفففف  مت إىل تتلففففة غ،غت  ففففة ة،ضفففف،ية ا 
 .ائرمااردت لا ر اادت

 : صناعة الظواهر -
االجرمتب ففففة  لقففف  يكففف،ن  ففففن املف ففف  ون يعففففاض لفضففف ة  لنففففن برففف ا النظففففا ا الظففف،ادا

لا ياتي ة اليت  فف، بلى ئفف  اجملرمعفتو بفني تفني لآسفا  دفحه الفضف ة دف  ون الكاف،  فن 
ر فففه الاففففتا  الظففف،ادا الفتة فففة قففف    ففف ل ةففف،ادا غاي فففة بفففن جغااة فففة ال لففف  لاميغااة فففة اجملرمفففع ًل
  لاحلضفففتري لق مففففه ال ين ففففة  دففف  ةفففف،ادا اس لففففة بلففففى اجملرمفففع ليافففف جه االجرمففففتب  لالافففففتا

 اففكب بضفف،ا  غاي ففت   لرلبففت  ا غفف، جافف ه  لي رففت  ياففتزا  ي،ضففع ا غفف،  ابرففه  ل اففكب ذلففك 
( الفففففحاو)ذريعفففففة ل اففففف،غت  لرحف فففففق وغفففففااض لودففففف اه سف فففففة لغففففف،  نظففففف،رخ؛ بلفففففى  افففففر،ى 

فتطمت  ةكففم فففففففففع،ت لق ففتم احلضففتراو لإئففففففففففففلدففحا لفف س غاي ففت  ا ًريففض األ ففم لالا( اآلسففا)ل
م الرحايفففا  لدففف  ا ففففففففففح تو ابئفففففففففففففرك املفرعلفففة الفففيت يكففف،ن لق،ادفففت الكاففف،  فففن الرض فففن املعفففت
 ة  ففففففففف تئففففففففف،ل إىل احللفف،ل الافففففففففلال،ص( اآلسففا) بتء فرففففففففففففففايك لائففففففففففمت إحتففت اةرعلفف  للرحفتف فرفف
ت تو العم لففة  ففففففففففففف،م  ول بنففتء اللبفة بلففى اخلرفف  املعففترك االيرختب ففة  ول حتف ففق الغل ففففففففففففففول كا

 . ول  رف ة احلاتابو ال لل ة لا قل م ة ب  تء اآلساين
ل ففت وكاففا لوئففمب صففنتبة الظفف،ادا الاففل  ة لاألز ففتو  لاملعففترك املفرعلففة  لالرفف ا تو 

ا إطففففففتر األ ففففففم  ااادت فففففففففففف ة  لائفنت الرتر فففففففة لاملعاة ففففففة لالفت ف ففففففة  لإيفففففففت  الفففففففففففففففاملحد  
لالاففع،ت املرخلفففة؛ ألهنففت رصفف   جففتدل ذجاففتادت لغ  ففة رتلئففمت  لذلففك يظمففا باففكب 

لال يعفحي دنففت غف، املرعلمفني األ  يففة  لإحتفت يعففحي )ت  جمففتال  فجلف  بنف  ت يرخففح النفت  رتلئف
لم،ن النفت   فت ال يعلمف،ن ة فرفف،ا ا فة عف( تء لاحلكمفتء لاخلففرباءفغف، املرخررفني  فن الففمف

لُّ،ا  يففففف،ل الائفففف،ل وا فففف لُّ،ا لُيضِّ فففف ًِْاَ اع ااااذ » :ق املاففففت ب َة ضِّ ِبْل اْلِمْ ااااَز ا ْقاااا ِإنَّ اَّللََّ   سَا
ذ ا ََّاَ   ًِ َعذِلم ا ْبا ْ سْا َْ ذِىإ َحا َّ ِإَ ا  ْبِل اْلْمَ َما َِْقا ْقِبااْل اْلِمْ اَز  َه اْلِمَباذِ  َوَلِناْه سَا َاِ ْعْه ِما نْا سَا
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ََْسا ِ  ذ  إ  ذ ْج َّا َََُّا وتا َوَلَوا وتاالنَّذْس رْْىوتس  إ  ِِْ ِعْ ازف ََا ِْ َََْااَاْتا  ََا ه ف  ذلفك ون الففف(1)«ْ تا 
لالعلم لالفرف،ى ال يفررفا بلفى محفب الفنص الافاب  لتفظفه لإحتفت يرعف ى ذلفك إىل الف،ب  

هف »: يف،ل لالففه  لالائ،ل  َِْقا اِل  َِْقهف ِإََل َمْه ْهَت َلَْاَقْه ِمْناْهإ َوْربَّ َحذِما ََاْربَّ َحذِماِل 
َِْفِقيهف لَ   .(2)«ْيَس 

للعفففففب ذلفففففك يفافففففا الكاففففف،  فففففن املعفففففترك لامل،اجمفففففتو املفرعلفففففة  الافتة فففففة لالا تئففففف ة 
لالعاكاية  اليت   لر رتتدت بلى ورض ا ئالم لاملالمني ال ،م  ت ف  يفف م ذفت األرض 
لاملتل لتب ا ياتن  لُ تر  بل نت  لد  و  ه  ت  ك،ن بعف،ا إذبتن ابلنا ة لنت  ت   

س تر لنت ة مت؛ ألينت ال حترلك ة مت رو   لال إرااخ   تب للف،  ،انفت ذلفك  لالفيت ال  كفتا  ال
 . نل،  نمت بفعة  ن بالا املالمني باكب ول  سا

لق  ال يرفل  األ فا كاف،ا   فن النظفا الكرافته ون  عظفم الظف،ادا الفيت قفحة  وفت تف فة 
،  ففن اجملرمعففتو  وفف ه الرمكففني للم منفففة الع،ملففة  لوحلففف  العفف لى لالفف،ابء الغايفف  ابلكاففف

لالرافففلط لائفففر،اا احللففف،ل لاخلفففرباء  دففف  ةففف،ادا غاي فففة بفففن  ابفففة اجملرمفففع لياففففه احلضفففتري 
ر فففففه لق مففففففه ال ين فففففة ل فتل ففففف ه االجرمتب فففففة  دففففف  وقفففففات  فففففت  كففففف،ن إىل و ففففف ت  لولدفففففتم  ًل

هنت  رن،بة لراف، ق ذ: لن،يفتو لس تالو لص،ر بع  خ بن احلف فة لال،اقع  ليكف  الف،ل
ا بففالا املاففلمني   هنففتك قفف، م  لائففرنفتا  فف،ارادم  لائففرماار نلفمففم لضففعفمم لتففتجرمم 

 (.اآلسا)إىل 
ةفففف  كاففف،  فففن األت ففففتن  لبلفففى األسفففص ا  اتلفففة غ  ففففة الففمفففتء لاخلفففرباء  ودفففب العلففففم 

اذ،جففففتو لالرخرففففص لال رفففف،خ النتةففففحخ  لبففففالز اخلف ففففتء لزبت ففففتو الاففففعتراو لاحلمتئففففتو ل 
لالائفففم ابلففففااغ  نفففرلط األ ففف،ر  لنفففاج بفففن الاففف فاخ لا تتطفففة  ليلفمفففت ئففف،ء الرفففف يا  ل ففففاو 
ذ ففف  و ستطئفففة  ةرضسفففح وكفففرب  فففن تجممفففت  ل افففرنف  الفتقفففتو لاأللقفففتو  ل كففف،ن و ففف ه 

                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب العلم (1)
 . َحِديٌث َحَسنٌ : أخرجه الترمذي، وقال (2)
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بفحففففن املففففتء ول طفففف،اتني اذفففف،اء  لبففففحلك  رحفففف،ل اجملرمعففففتو  لستصففففة املرخلفففففة  إىل   ففففتاين 
ر ل ةكفففففتر لاألئفففففلحة لوئففففف،اق لالئفففففرمالك  ل رحففففف،ل  فففففن ا بففففف اع لا يرفففففتج زفففففترت لاسر فففففت

لاالر فففتء إىل االئففر،اا لالركفف يس لإبففتاخ إيرففتج الرخلففو  وي  عفف ً  اتلففة ضففالل الاففع ؛ 
 .لا  كتل ة دنت وهنت ق  حتا  وهنت حتان صنعت  

اتلفة انفتذ  )لوسفا  ت  ففازه املاتلفة  ول احلتلفة  دف  انفتذ زبت فتو اين فة لئ تئف ة 
 فن الفحين ...( الاتل  ا متل الن  ؤدب  با   تليب ول طت ف  ول  حديب ول بنرفاي

ينتط وم  ف يفم احلب لدم ا احلف فة وئت  املاكلة؛ دحه املاتففلة اخلفف،خ حتفب ابأل فة ول 
حترففففلمت  لبنففف دت يرحففف،ل احلفففب إىل  اففففكلة  لبنفففف دت  فففت وئفففمب صفففنتبة الظففف،ادا لإقت فففة 

م  ففن و فف ت   ،د، ففة  جيففتا املافف،غتو للم منففة لالغففلل لاالتففرالل ل كمفف م ويرففتت لوزال
األةففففف،اه لإ فففففتبة اخلففففف،ه لائفففففر بتء املعتدففففف او ال ةتب فففففة  لبفففففحلك يرحففففف،ل االئفففففرعمتر 
املكاففف،ه للففف عض  املافففرنف  للمففف،ارا لاخلت فففتو  إىل ائفففرعمتر  افففك،و بنفففه   فلففف،ت 

للح ل،لفففة الن الرفففاه لا ردففففتت  ل فف ة،ع األجفففا  س،ةففت   فففن تاكففة األ ففف ت  لاأللدففتم  
لذلفك إحتفت يكف،ن بنف  ت يرف   ال يف ري ون دففحا االئفرعمتر ا  يف  دف، الفحي  ف، ه  ففن 
األ  ت  ليرنع ص،ر الرفاه  ليم، ِّل  ن سفادت  ل اكب ذلك  ا،غت  ل،ج،اه لد منره 
 لحتكمففففه  لبففففحلك  رحفففف،ل امل،اجمففففة ل  فففف اهنت لبنتصففففادت لركفففف،ن بففففني ال للففففة لبففففني األ ففففة
لالاع   ة لااا ا هنتك  لُ  ض وئف تت العنفو لالرففاه  ليكافا وئفلحرنت ذيف ينت  ليففع 

   : بعلفففب الرففف ين الفففيت وئففففف  األ فففم الافففتبفة الن ون يكففف،ن ولب برففف،خ

 (.4:احلاا)       
ل فففن األالاو الفففيت  عفففني بلفففى ةففففه الظففف،ادا االجرمتب فففة لالرعفففاه إىل وئففف توت  الفففيت قففف  

ا العفففب ال ففتطن  ول الفف،ب  ال ففتطحي  لالففيت يرعففني الرنف فف  بل مففت لاتللففة ائرحضففتردت  غ فف  
الفنتبففففة ولال  ذن النظفففا ا ويففففة : لفمفففم الظفففتداخ ل ففففن م ك ف فففة الرعت ففففب  عمفففت باففففكب صفففح  

ةفففتداخ لإسضفففتبمت لل رائفففة الن ائرحضفففتر الفففف م  الفففيت  افففكب املاجع فففة ل فففرحكم ا ئفففل،ك 
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 ففع إيرتجمففت األايب لواب ت ففت ا  رلففو   ففتاين الفكففا لبنففتء احلضففتراو  اجملرمعففتو لاأل ففم ل 
  ل ففن م النظففا ا ًريففض دففحه اجملرمعففتو ا (بففتمل األةكففتر)وي الففف م لالرفتل فف  الففيت  ففؤ ن وففت 

 فففااه العفففتم  الن الر،قفففو بنففف  بعفففض النففففتط الفففيت ميكفففن ون  عرفففرب  فففتذخ ول ان فففلخ بفففن دفففحا 
يفف،ع  ففن زل ِّفف  الظففتداخ لزافف  دت ا ال،اقففع  لبالزدففت  ففن اخلفففتء إىل اجملففاى؛ ألن الرففتريض دفف، 

الع ففتن  ل ففن الفكففا إىل العفففب  ل ففن النظايففة إىل املمترئففة  ل ففن امل ففتاف إىل الففربا    ةافف،ه 
 .  ىن ال رائة ابلفاب

لل س دحا ةفط  لإحتت ويضت   رفل  امل،ض،ب ُة ائفركمتل وضفالع  الف  النظفا  لذلفك 
رف ب املتضفف   لدفف، مثفففاخ للرففتريض  لحت يفف   كتيففه فففففففففال،اقففع ول احلتضففا؛ أليففه  اواففن قففااءخ 

تكم إل مففت  ذلففك ون الظفف،ادا  ب قففة  ففن الرففتريض  ل ففن  نظ، ففة الففف م الففيت  ففؤ ن وففت األ ففة لحُتفف
دفففف  ا هنتيففففة املفففففته إةففففااز  فففففتا  ول  اففففك ب  فففففتا  ول  ففففتكلة  فتة ففففة لكففففب  ففففن الففففف م 

ب بففففني ذلفففك لبففففني كففففب  كفففف،انو ففففففففففتا لالرفتبفففففففففض لالر ففففتال املعفففاا لالافلاملاجع فففتو لالرففففتري
 .ال،اقع  دحا إضتةة إىل ةمم ئنن لق،ايني احلاكة االجرمتب ة

ر مففت الف،يففب  لغاي ففة بففن  بففتمل )ةففذذا   ففني ون الظففتداخ غاي ففة بففن قفف م األ ففة لاجملرمففع ًل
 ابرمففت احلضففترية  بكففب  نرجت ففت الرتر  ففة  باففكب بففتم  ل ،رل مففت لب ئرمففت الافتة ففة ل ( وةكتردففت

ةمففف  بفففال ريففف  ةفففتداخ غاي فففة   رفففن،بة طتر فففة  ول بترضفففة   نرفففتت األ فففم كحفففتالو  اضففف ة  
( اآلسفا) ،ل و ا  ابرمت با   الضعو لالرحلب لالرخلو لاالنففتط لالففااغ  الفحي ميك ِّفن 

لعففف لل املمترئفففني حلاائفففة  فففن اال رففف اا لالع ففف  وفففف راو األ فففة كمفففت يايففف   لغ فففتت العلمفففتء ا
احلف فففة لاالئففرفت ة  النففتةني للغلفف، لالرحايففو لالرضليففب لا نفف،  بكففب و ففكتله  الفففتارين بلففى 

 .إبتاخ األ ة للجتاخ لال  ضتء النف ة
ليعرففف  ويففه  ففت  ففن و ففة ول تضففترخ إال لراةففق  افف، ت وحتففتط  ففن الغلفف، لالرفففاه لاخلففالج 

بنف  بعفض املنعفففتو لالنكافتو لرالا األةعفتل  للف س لالرا ا؛ ألهنت تتالو  نرفتت األ فة 
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األةعففتل  لكففن ا هنتيففة املفففته  فففت  احلضففتراو بففف ر ت بلففى الرجففتلز لالررففح   لالررففت  
لالفففف رخ بلفففى اتصفففاخ بفففؤر الغلففف، لالعنفففو لالرففففاه لا ردفففتت  ليفففف  ( اآلسفففا) فففع يفافففمت ل

 م ة مففت اثبرففة ل عرفف، ة فعففتي، لالففف ا لالرج يفف   ستصففة بنفف  ت  كفف،ن املفي،ابفف  الافف،ء  لالرجفف
 . لسترجة بن لضع ا ياتن يفاه  الحي د، اب دحه الظ،ادا

لالعنفففففو لالغلفففففف، لا ردفففففتت ا احملرففففففلة النمت  فففففة ةففففففتداخ  فتة فففففة ئفففففففل،ك ة   افففففففكن ا 
األبمتق  لأتيت مثاخ ملت  علمنته لروينته   ت  ك ب ذاكا نفت لصفنع   لرنفت  ت ف  الافتةفة دف   

ايو النمت     ت ي ففى ا بفلنفت ال فتطن  فن الف لاةع لاحملاكفتو للافل،ك لآل فة الرعت فب ا الرع
 .  ع امل،اقو  بع  ون يناى  ت  علمنت
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 الصراع في الحضارة الغربية
  :فلسفة الصراع -

لفففحلك ةفففف  يكففف،ن  فففن املف ففف  ون يففففر  بعفففض الن،اةفففح بلفففى  اففف،خ احلضفففترخ الغاب فففة  الفففيت 
ض النمففتذج الفكايففة لالاففل،ك ة بلففى املفف،رلل الافففتا الغففايب  لعلمففت ليففف م بعفف( اآلسففا) اففكب 

 ف   الفترف لال تت  ا  فا، الكا،  ن إةاازا ت لب،ا ب  اك لمت لصفنع  فتكلرمت الافتة فة  
الفففيت  عمفففب بل مفففت ل رعت فففب  فففن سالذفففت؛ ألن الافتةفففة دففف  ال ،صفففلة احلف ف فففة لرح يففف  ال،جمفففة 

 . ل غحية احلاكة
يعفففاض ذفففحه األلففف،ان  فففن العنفففو لالرفففااع لامل،اجمفففة  الفففيت ط عففف  احلضفففترخ  لنفففن بنففف  ت

الغاب ففة لراةففف   افف، ت لال  ففلال  لكففن ذ ففكتل لولفف،ان  اففرح  ة ل فف اخ  ال يفرفف  بففحلك 
  لجففاان إىل (اآلسفا)ال ا فق الكال ف  لائفر  ال احلف،ار ابمل،اجمفة  لالاففف،ط ة مفت يفااا لنفت  فن 

تلنفففففت  بفففففف ر  فففففت دففففف  اتللفففففة لرافففففم ب الرفاففففف، لالفمفففففم لاملفتربفففففة  فففففت يايففففف   لصفففففنتبة رالا وةع
 .لاالئرنرتج  لعب ذلك سفق الا  ب للفمم لالرفتدم لال،قتية احلضترية

و ت ق رخ احلضترخ الغاب ة بلى الرج ا  لالرجفتلز  لصفنتبة املاف،غتو  لصفنتبة األبف اء  
لا يرتج  لبجلان بن الرجفتلز  ل ن املعترك حت   ب املام تو  لااضتو الرف م لا ب اع 

 . ةلحلك وئ تت ل تالو وساى
لاحلف فة اليت ال  ف ب الل س ون ياق احلضفترخ الغاب فة  ول بافكب واق الافتةفة الغاب فة 
وخرلفففو ولففف،ان ط فمفففت الففف يحي لالا تئففف    فففن كفففت ،ل ك  إىل ور ،ذكاففف  إىل بال افففرتييت  

  وكافا  فن ون حترفى  لئف،ه ليت بلفى ل ن إقفتب  إىل ا  اك  إىل رومسفتب  لالاف،اد
حتتذج  نمت  إحتت قفتم بلفى ةكفاخ الرفااع  وعفىن ون ج ل فة احل فتخ ا الافتةفة الغاب فة إحتفت دف  
الرففااع لامل،اجمففة  لائففرمااردت احلضففتري يففف ض ول يرفلفف  اةفف اض لجفف،ا العفف ل احملففاض 

م لج،ا ب ٍل يؤاي للحاكة  الضت ن للرمتئك لب م االيفجتراو ال اسل ة  لا تتل ب 
 .دحا ال لر ةلُ رنع الع ل  تب لل، لات  
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ول  فتةة ون الاتية ال ين ة  ول العف ف خ ال ين فة ا احلضفترخ الغاب فة  مل  فربوففففلاألسفا ا دحه الا
 ارف ع ون  رنففله بفن ةكفاخ الرفااع  ت ف   نفلفق  ،رلاث فت  فن الفكفا ال ف،انين لالال فتين   فن 

لالرفااع بفني ا يافتن لاآلذفة  تفب لفف  ايرمفى األ فا ابلكاف،  فن املفكفاين  الرفااع بفني اآلذفة 
ةففضاى  «ي راففه»الففحي وُبلففن بلففى لاففتن ة لافف،ةمت الك فف،   « فف،و ا لففه»: إىل إبففالن صففاي 

 .األ ا ة مت بع  احل ا ة إىل امل،و املفلق  ل ا ؤ ا ياتن
يفففف،م بلفففى إلغفففتء لإهنفففتء  لالرفففااع وصفففال   -لج ل فففة دفففحه احلضفففترخ الفت مفففة بلفففى الرفففااع 

لففففرحكم  فتةففففة  -كمففففت وئففففلفنت   -ايفلففففف   ففففن الفكففففاخ ال ين ففففة  -لإئفففففتطه صففففايعت  ( اآلسففففا)
ا ياففتن لةلافففره بففن الكفف،ن لا ياففتن لاحل ففتخ  لففحلك مفف  ون احملاكففتو احلضففترية لاملاففتلك 

كفب الانت  فتو ةمفن الرفااع بفني اآلذفة ا  .. ال ااية لالرعتط   ع احل تخ  افك،ن برلفك ا  ل فة
ا الرففتريض الفف يحي الفف، حي  ففن  اففب الرففااع بففني آذففة النفف،ر لالظلمففة  لاخلرفف  لا فف ت  لاخلفف، 
لالاففا  لدكففحا  دففحا الرفف،ارل الافففتا لاالجرمففتب  مياففب ا ففحلر لاملاجع ففتو للمفف،رلل الفف يحي 

خ ل ن فة  دف  ا وصفلمت بف ف  «ي رافه»اليت و اان إل مفت بنف   « ،و ا له»تب ةكاخ .. الغايب
ت فف  كففتن العفففب ال فف،انين سكففم وفف،و بعففض اآلذففة؛ لل افف  بف فف خ الففف اء بففن طايففق وتفف  
اآلذة سترجة بن دفحا املف،رلل  بفب دف   ،جف،اخ ويضفت  ا ال، ن فتو الف ميفة  كمفت يفحكا الاف، 

 .«صخاخ احلق»ا كرتبه  «آر ا ةن الي»
ال إلففه لاحل ففتخ  -ةكففاخ إلغففتء ا لففه إن الرففااع بففني ا ياففتن لاآلذففة قففتا العفففب الغففايب إىل 

ةرفففب الفف ين بفففن  فف ب، الففف ي ت  ةرففب النتئففف،و بففن الالدففف،و  إىل ةكففاخ الرفففااع  فففع  - ففتاخ
الف  عفففة لقمفففا الف  عفففة  لالرفففااع بفففني الف ففففتو  لالرفففااع بفففني األلففف،ان  لالرفففااع بفففني الفففف ين 

لبففني الاجففب لاملففاوخ  لالعلففم  لبففني رجففتل الكن اففة لرجففتل الا تئففة  لبففني األجنففت  لاألبففااق  
لاملتركافففففف ة لالاومستل ففففففة  إىل صففففففااع األا ن  لصففففففااع الف،  ففففففتو لاأل ففففففم لالافتةففففففتو  لصففففففااع 

الففحي ابرففرب هنتيففة  «ة،ك،  ففت»ل ففن ق لففه ول  ففن بعفف ه  «صففت ،  ب دنرنغرفف،ن»احلضففتراو بنفف  
 . رمتء الرتريضالرتريض ا ياتين ا ايررتر الاومستل ة ا صاابمت  ع   ع وب ا مت لصابمم  لاي
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للعفففب  فففن الف  عففف  ون ي،لففف  الرففففاه ا وتافففتء دفففحه احلضفففترخ ول ا رمحمفففت  ليافففر ب  
 . ذلك ابرمتا ون الا،رخ لالعنو لا ردتت لالرفاه لا ربتت د، احلب

 : للنضيت بلى بعض النمتذج لاأل الة
 مفففني املرففففاه ةفففف  ب ئفففة دفففحه احلضفففترخ يافففضو الفت ففف ة لالنتزيفففة لالالئفففت  ة لاالئفففرتل ن ة لال

ل  ففففع النظففففااو العنرففففاية  الففففيت  عرففففرب اذ منففففة لالراففففلط لالففففف،خ لامل،اجمففففة دفففف  ئفففف  ب الرعت ففففب 
 ، فت  »ول كمفت يفف،ل الف لاف،ه ا يكل فلي   «ال ففتء ل قف،ى»لالرف،ق  لالافعتر املاةف،ع اا مفت  

ت لالكففب ا تففا   ا ياففتن ل ياففتن ذ فف »: ا ب تر ففه املاففم،رخ( م8401-8411) «دفف،بل
... لاحل ففتخ  ففتل للففف،خ ال تطاففة ابلنافف ة ل قفف، ء  «ضفف  الكففب  لال،اتفف  ا تففات ضفف  اجملمفف،ع

  «ةائفففتن املع ففف »اخلترقفففة ل «بففففا  النتئفففك»لال  فففلال  ففف  املخ لفففة األلرلب فففة صففف،ر لقففف راو 
لوئففتط، ال ففف،الو ل ففالالو الفف  تء ا احلففالت الرففل   ة  الففيت ائففرماو قففايني  ففن الل ففتن  وففت 

رت باففففاخ وج ففففتل  ليناففففض ا ياففففتن ل راففففكب  فتةرففففه ا دففففحا املنففففتخ  ا الرعلفففف م لا بففففالم يفففففت
 . إخل... لالرتريض لالالاية لاألات لالفرة لاحلكت و الاع  ة

لمل  كففففن  لففففك األةكففففتر ا إطففففتر املعففففتره ال ففففتراخ  لإحتففففت  ففففف،رو إىل  اففففر،ى العفت فففف  
ا احلمففالو الرفففل   ة لقرففب اآلسففاين لالفرففك  ال ين ففة  الففيت تاكفف   ليفف ا   ففن ا نفف،ا لالخنففااط

وفففم  ففففااب  إىل هللا  ل فففت  فففلال حتفففاض ل ففف ةع الرحاكفففتو ا  يففف خ لاالئفففرعمتر ا  يففف  لصفففنتبة 
األب اء ا  ا  ل اكل،ا وئ تاب  ل ا،غت  للر سب لملليف   فن ا يرفتج العافكاي ل فن احلمفالو 

 . العاكاية  اليت  عررب قمة العنو
ذن ةكفففاخ الرففففااع  فففع ا لفففه لالف  عففففة لاحل فففتخ لاحلضفففتراو لالافتةففففتو  : يعففف،ا إىل الفففف،ل

لةلافففره ون ال فففتء ل قفف،ى ا  ففتر لاألكاففا بفاففت  لاأل لففك ألئففلحة الفنففتء ال اففاي  دفف، ياففق 
 فففتا لتضففتري يرفلفف  اا مففت  إ ففتبة الفلففق لياففا تففتالو اخلفف،ه لالابفف  لالرفف، ا لصففنتبة 

( اآلسففففا) لة امل اةعففففة احلضففففترية ا  فتبففففب فففففففففففذلففففك دفففف، لئاألبففف اء ل ترئففففة امل،اجمففففتو؛ ألن 
لحة الفاايفففة إىل فففففففففابرففف اء   فففن احلفففالت احملل فففة لا قل م فففة إىل احلفففالت العتمل فففة  ل فففن إبففف اع األئ

 .إيرتج وئلحة ال  تر الات ب



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -614 -

 : الصراع في الممارسة -
ا ائففرعااض الفلافففتو لقفف  يكفف،ن  ففن املف فف   بعفف  ون ولف نففت يظففاخ بلففى بففتمل األةكففتر  

لالرنظ مففتو املرفاةففة  ففن انزيففة إىل ةت فف ة إىل ال ئففت  ة إىل كففب  نظمففتو ال مففني املرفففاه  ون 
كتر لاملاجع ففتو ول اخللف ففتو ف،خ الففيت  عرففرب زل ففتو ذففحه األةفففتو اخلففففيففحكا طاةففت   ففن املمترئفف

 . الفكاية ذحا الناق الافتا
رت جمفففت  لالفففيت قتادفففت لتفففاض بل مفففت رجفففتل الففف ين ةفففتحلمالو الرفففل   ة  بكفففب وئففف توت لي

لامللففف،ك الفففحين سمففف،ن الففف ين لميالففف،ن إرااخ هللا بلفففى األرض لاةع،دفففت ابزفففته العفففتمل ا ئفففال    
لاآلاثر اخلفففففف،خ الففففيت راةفرمففففت ليرجفففف  بنمففففت سففففالل قففففايني  ففففن الل ففففتن   ففففن أتجفففف   األتفففففتا 

 .ال ين ة   ت  لال  فعب ةعلمت ا العفب الغايب
ذن  ت لقع ا ئتتة ب   املف   لتف دت  فن الضفحت  قف  زفتلز : ا نت ون يف،للت

 ففت : الراففعني ولفففت  تففب غففاق األقرففى ابلفف  تء  دففحا ترففب ذئففلحة  لففك األ م  ليففف،ل
يلال املخ تل الغايب بت ة  اف عت  بال  احلالت الرل   فة؛ ل  ة،بت  وت  دحه الال  لالافتةة 

ا نفففاال غففف،رل بنففف  ت اسفففب ا افففق )تفففالت االئفففرعمتر احلففف ي   ففت ل اففف  ون راةفرمفففت ا 
  (اآلن ايرم  احلالت الرل   ة: للقو بلى قرب صال  ال ين األي،يب لقتل ق،لره الام،خ

ل ت يالتظه  ن ةلرتو الفم ل ت ي  ل  ن األة،اه بمت نف  الر لر ق ب ون يفرحكم ة مفت 
اا حلففات صففل   ة  للفف س ذلففك ةفففط بففب اللاففتن ليك  ِّفمففت   ففن لئففم امل،اجمففتو ذهنففت ا رفف 

دفف  تففات صففل   ة  ئفف،اء بلففى  اففر،ى وكففرب الا فف،ز الا تئفف ة ول الفكايففة ول وكففرب الا فف،ز 
الائفففففف،م )ال ين فففففة  لتفففففب ابو  اخفففففف،  ففففففتالو الففففففن لا بففففففالم ذفففففت بفففففني تفففففني لتفففففني 

     : حت  بلففففففى  ففففففت نف ففففففه الرفففففف لرفففففففففففاا  لاضففففففففففف فؤ ( الكتريكت ،ريففففففة
 (. 881:آل بماان)      
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لئفف،ه ياففرما الرففااع  ففن لجمففة يظففادم؛ أليففه مياففب ج ل ففة احل ففتخ  تففب ينرمفف  الرففتريض 
ابلنرفففففا لئففففف تاخ الفففففف م احلضفففففترية الغاب فففففة  بع ففففف ا  بفففففن  ففففففتد م الرعفففففتيً لالرعفففففتلن لالافففففااكة 

ةففذن  احلضففترية  لتففب بنفف  ت يرعففاض ائففرخ ا مم للففف،خ ألي ايركتئففة ا بفف م بلفف،غ اذفف ه 
لئ،ه لن ي،قف،ا الرااع تفب يلغف،ا .. ذلك يعلى إىل الرفر، ا ب م ائرعمتل الف،خ الكتة ة

 (. 842:ال فاخ)    ...  ليؤ ن بف ممم لئ تا م ( اآلسا)

 : الصراع وقود حضاري  -
امل،اجمة لالرااع ل فن احلفالت دف، لقف،ا دفحه احلضفترخ  ت ف  مل يفررفا ذلفك ا بعفض 

املغففتيا ا الفف ين لالافتةففة لاحلضففترخ لإحتففت ا رفف  لرففااع  ففع وبنففتء الافتةففة ( اآلسففا)األت ففتن بلففى 
 . ال،ات خ لال ين ال،ات 

م   لففك 8111ل ففت  ففلال الففحاكاخ حتمففب صفف،را  بففن احلففات ا ئفف تي ة األ ايك ففة بففتم 
احلففات الففيت  مفف و الافف  ب و ففتم الرحففتلو األ ايكفف  الربيفففتين ا الفففان العاففاين سففالل 

تمل رني  لك ففو  ففكل  دففحه احلففات يفففففة حتفف،ل تف ف فففة ا الرففتريض احلفف ي   إذ تففابني بفف
 فففم و ةمففف،ر الففف،ال و املرحففف خ األ ايك فففة كفففف،خ بتمل فففة  رففف   فت عمفففت ا  رباط،ريفففة بفففرب 

 . العتمل   عه
 : لال ين  بن ذلك

 (.م8014-8004)تات االئرفالل األ ايك ة  -
ولفو  022ت   ئفط إابهنفت تف،اب ( م8141-8144)لاحلات األدل ة ا ئ تي ة  -

ولفو  فخص ا الغفتراو  84ولو  خص  لقرب  42 خص ا املعفترك  كمت وب م ت،اب 
 . ا ،ية
ت ف  بلفغ بف ا ضفحت   لفك احلفات ( م8144-8148)لاحلات األدل فة األ ايك فة  -

 .رجب 422.222األدل ة ت،اب 
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 (.م8144-8181)لاحلات األدل ة الالئ ة  -
 (. م8124-8126)الالئ ة ال تابي ة  لاحلات -
 ل ف،ن جنف ي   44ت ف   ف   ع ئفة تف،اب ( م8181-8186)لاحلات العتمل فة األلىل  -

 .  ل ،ن الالر 418.110 اليني جن ي  لق رو الكلفة االقررتاية  1لبلغ ب ا الفرلى 
ل فففت ائفففرخ م ة مفففت  فففن وئفففلحة الففف  تر ( م8164-8141)لاحلفففات العتمل فففة الاتي فففة  -

لافففت ب  ت ففف  ولف ففف  الفنتبفففب الحريفففة بلفففى  ففف ينيت د،ل ففف مت لانغفففتزاك  ال فففتابي رني  ل فففم  ا
ففففففا خ  العففففففتمل ولل ضففففففحت  ائففففففرخ ام الاففففففال  الففففففحري  الففففففحي  ففففففتيلال بفففففففت   اضففففففته بلففففففى وئِّ

 رففففتاب   40644قرفففف ال   ل 01842للففففف  قفففف ر بفففف ا ضففففحت  د،ل فففف مت بففففف .. املارافففف تو
وضفففو إىل دفففحه األرقففتم ال،ة فففتو الففيت تففف    ير جفففة  فففف،ا   84222إصففتابو سفففف،خ  ل 

 . ل  عتع الحري بع  ذلك
ه  فففن فالل العفففااق ل فففت  ،قعففففتةة إىل احلفففات األ ايك فففة الف رنت  فففة لتفففات اترففففدفففحا إضففف -
 .  ضحت 

للعففب  ففت كافففره ارائففة ًر  ففة ةايافف ة ت ياففة  ففن ون ئففلفتو االئففرعمتر الفايافف ة  
ولففو جلا ففاي كفئففاان  64 ت ففة ل ال ففني ئففنة  ائففرخ    الففيت اترلفف  ا لا ففا ألكاففا  ففن 

م  لقتل  84/82/8142زترت ا  فج،دت ولىل قنتبلمت الن،لية ا صحااء ا لا ا  ا 
إن ةايات وجفاو الرجفابرني ا بلف خ احلم،ايفة  لج فب بلف  بفلف   يافكب انةفحخ : ال رائة

رعمتر احلففف ي   الفففحي وسفففاى بلفففى  ترئفففتو العنفففو لا كفففااه لالظلفففم لالرففف،تً ا االئففف
يعرربه كا،لن ا ر ااا  للحالت الرل   ة ل فتةرمت  لا ر ااا  لفلافة الرااع لامل،اجمة  اليت 
 عررب احملاك األئت  للافتةفة لاحلضفترخ األلرلب فة للريارمفت الافتةفة األ ايك فة   ممفت تتللف  

ة تففف،ق ا ياففتن الرخففف  لراء  ففعتراو الرحفف ي  لالرمفف ين لياففا قفف م ال ميفااط ففة لمحتيفف
 . إخل... ل فايا املر، لاحلاية ال ين ة
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تو ففففففففففففرعااضه  ففن األةكففتر لاملعرففف او لاألةعففتل لاملمترئففففففففلنففن ال يايفف  وففت و  نففت بلففى ائ
تين فففففففففففففون يغمففط احلضففترخ الغاب ففة تفمففت لالردففت ا جيففتيب ا الكاففو لاالبركففتر لا بفف اع ا يا

ة ا بالادففت   ففن  اففتتتو احلايففة لتففف،ق ا ياففتن  الففيت يع اففمت إياففتهنت ل ففت لةا ففه  لستصفف
لاملففففف م ة مففففت  لكنففففت وراان ون يففففف م بعففففض النمففففتذج لالن،اةففففح الففففيت  كففففن  ففففن الفففففااءخ ذ  يففففة 
صفح حة لل،صفف،ل إىل األئف تت لالفف لاةع احلف ف ففة ذفحه احلففالت لامل،اجمففتو  ل فت  ضففماه  ففن 

اففلمني  و فف  وصفف   لكضيففه إكافف، احل ففتخ لرلففك احلضففترخ  تففب العفف لان املاففرما بلففى بففتمل امل
إن دفففحه العففف الخ لقعففف  ا كاففف،  فففن األت فففتن ا محفففضخ بمفففى األلففف،ان  ةضةفففف  ت : ،لفوينفففت لنفففف

الرم  فففل  ة ففف وو  فلفففق وتكت فففت  بت فففة دففف  وقفففات للعت  فففة  فففن العلم فففة  ةففف ى كفففب املافففلمني 
لففى الففاغم  ففن ا ااانو ذففحه األبمففتل  لوكاففا إردففتب ني  أتسففحدم  ايففاخ ةعففب بعففض األةففااا  ب

 ن ذلك  ال،ق،ع ا ال،رطتو الافتة ة  اليت زتلزو كب بفب ل نفق  بفا   فعتراو الفت ف ة 
 ا ئال  ة  لابر تر ال ين ا ئال    ن ع ا ردفتت  ل رفنع ا ردفتت  لإن رئف،له األ فني 

 !  مل أيو إال ابل ليع لالا،ء لا ربتت لا ردتت
ك حت،لفف  احلففات  الففيت ةتدادففت احلففات بلففى ا ردففتت  إىل احلففات بلففى ا ئفففالم  لففحل

لالافففع  القفففرالع ل ففففب كفففب ةكفففا ول هنففف  ول  فتةفففة ول  تبفففة ول يافففتط ول ابففف،خ  ففف   إىل 
للفففف، كففففتن ذلففففك .. ا ئففففالم برففففلة  كففففب ذلففففك يففففرم ابئففففم زف ففففو  نففففتبع العنففففو لا ردففففتت

ال فففف يب الرففففح   الاففففل م املعرفففف ل  للكففففن صففففح حت  القرضففففى األ ففففا بفففف م الرعمفففف م  للضففففع 
املفرفف،ا لفف س زف ففو  نففتبع ا ردففتت لإحتففت زف ففو  نففتبع ا ئففالم  لاتللففة تابففه لاقرالبففه 
بفال  صفل   ة ائففرعمترية تتقف خ  لكففن دفحه املففاخ بف لن رةففٍع لافعتر الرففل    تفب ال يكفف،ن 

 .دنتك ائرفلاز لائرنفتر لك ، حت ٍ 
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 من أسباب العنف ومحركاته

 : ظاهرة مركبة -
ذن العنففو لا ربففتت لالرفففاه دفف، ةففتداخ إياففتي ة ال نففص اينففت  ول : يعفف،ا إىل الرضك فف 

تففب بنفف  ت  رفف،ةا ذففت الفلافففتو  الففيت  عف مففت املافف،غ  .. جناففت  ول لفف،ان  ول ط  عففة ول جغااة ففت
ت  رن،بفة ةم  ولال  لوس،ا  ةتداخ  فتة ة  اك ة ول  عف خ  ياتدم براك لمت ب خ بنتصا لوئ ت

ل،ك ففففففففففففف كمن لراء الا( 16:ا ئااء)     : لرر    تكلة  فتة ة
   وطمفففففففتع ةفففففففتداخ ول سف فففففففة؛ لون دففففففحه الظفففففف،ادا ففففففففففففففففففففاملغففففففتيا با( اآلسففففففا)العفففففف لاين بلففففففى 

ة لرففف،ةا ةفففاله  ع نفففة  ففففففففففففففففففففففففففففتة ة ول احلفففتالو قففف  ميفففا وفففت األةفففااا لالففف لل لاأل فففم ير جففففففففففففففففففففالا
ئة ذففت  ففففففففففف تت املنافففففففففففففبنفف  الرعت ففب  ففع الظففتداخ ون ينظففا ا األئ -كمففت وئففلفنت-لففحلك ال بفف  

،ه ففففففففففففففففففففففففلبفففف م االقررففففتر بلففففى  عت ففففة اآلاثر؛ ألن ائففففرماار الظففففتداخ لزففففحردت ل ،ضففففعمت ئ
نافففئة ذفففت  لدفففحا ال يعفففحي الر،قفففو ول العففف لل بفففن  عت فففة تملت ائفففرماو األئففف تت املفيافففرما طففف

ته الضفالري للمفايض  لكفن فت دف، ميافب تتلفة ا ئعففاآلاثر؛ ألن  عت ة اآلاثر لف س س فترا  لإحتف
الج النفففتج  لال،قتيفففة  فففن املففففاض فففففففففففففففراتري ينظفففا ا العففففففففففففال مينفففع ذلفففك  فففن باضفففه بلفففى ائ

 .لاحل ل،لة الن إز تيه
ب األ حي لظتداخ العنو ي فى  فل،اب  كعالج  ؤق  س،ل الن ا ر اا اآلاثر  تب احل

تب لل، مل ياكب تال   لكن ب م الر،ازن ا الرعت ب  عه لبف م إاراك املافتةة ب نفه لبفني 
 .ت لا تف،ق ا ياتن ق  ينرم  به ألن يك،ن  اكلة ب ل ون يك،ن تال  

 عففففف خ  ال يعففف،ا  افففك لمت لاففف   لاتففف  كلة ول ا  فففكتل ة  ون العنفففو ةفففتداخ فففففةتملا
 . إخل... لإحتت لر،ةا  م،بة وئ تت  ئ تئ ة لاقررتاية لاجرمتب ة ل اب ة ل اب،ية

و ففففت ون يُفففف  غ ا ئففففالم ول بففففتمل املاففففلمني ول العففففتمل ا ئففففال   ابلرفففففاه لا ردففففتت الن 
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تئمت فففففففففففففففئففففففففت ا العفت فففففففف  لاألا ن لاجملرمعففففففففتو ةففففففففحلك يعفففففففف،ا مل،اقففففففففو لالاةففففففففع دفففففففف  ا وئ
  إىل جتيفف  الفف لاةع االقررففتاية لالا تئفف ة  ةمفف  ل افف   ،ضفف،ب ة  بلففى كففب «وي ي،ل،ج ففة»

تففتل  كمفففت ون احل ل،لفففة الن الرفرففف ً بفففن األئففف تت احلف ف فففة ل ردفففتت دففف، يففف،ع  فففن الرغف فففة 
بلففففى اجملففففام احلف ففففف   ول احملففففاك احلف ففففف   ول كاففففو املافففف   احلف ففففف   تففففب وينففففت يعرففففف  ون 

بلففى  عت ففة اآلاثر يرحفف،ل ل رفف    اففتاة ئففل  ة  ففؤاي إىل إسفففتء ا اميففة لالاففمت  االقررففتر 
 . للعنو ابال ر اا

 فففن دنفففت ميكفففن  فاففف، إ فففتبة  نفففتخ ا ردفففتت الفكفففاي  لاملافففتاة  يمفففتم كفففب  فففن سفففتلل 
ال حفف  بففن الافف   ويففه يافف،غ ا ردففتت لي،جفف  لففه املففربراو  و فف   رفف   احملرففلة املاففتاة 

تت  لق  يك،ن دحا  فر،اا   جيتا  اف،غ للحفات لالرف سب لالرعافو لاذ منفة برنتبة ا رد
 . إخل... لالع لان بلى ًريض األ ة ل فتةرمت لبف   ت ل نتدجمت

لا  ف ياان ون بالج ةتداخ العنو لالرفاه لا ردتت  الفيت بف وو أتسفح  فكال  بتمل فت   
 ،ض،ب ة ل رضي ة غ،  نحتزخ   فن ق فب لال،قتية  نمت  يرفل  إسضتع دحه الظ،ادا ل رائتو 

 رخررففني باففع  املعاةففة االجرمتب ففة لا يافففتي ة   عففت   لا  ففف  رمت ال رائففتو الافففاب ة؛ 
ألن دحه الظ،ادا  عف خ ل اك ة  بع  ا  بن احلل،ل لاملف تتو االرزفتل ة  الفيت قف  ال نفاج  فن 

 نمففت يعت مففت احلمتئفف ،ن ابلرفف،و قايفف  ول بع فف  بففن احلففب األ ففحي  الففحي يعت مففت ابلافف،ط ب
 . لالضج   لا ااية

إن  عظم احللف،ل تفب اآلن  فاي فت   كفتا  نحرفا وعت فة اآلاثر  لفحلك : لاب  كتن الف،ل
 . يالتظ ون ةتداخ العنو لالرفاه لا ردتت اا مة االيفجتر ل ا حة لالئرماار

مني  لغففم ا كافف،  ففن األت ففتن لاحلففب األ ففحي املعرمفف  ملعت ففة ةففتداخ العنففو ا بففالا املاففل
،اب  لاأل ففففففف،ال ففففففففففففففلحة لالافففففففففففرخ م لفففففففه األئفففففففففففالم  لاملفترقفففففففة اخلفففففففف،خ ون ُ افففففففففففففففوعفففففففتااخ ا ئ

إن  عت فة : ا ئال  ة  األ ا الحي مل يلا العنو إال  ضاالخ لا ر ااا  لا ر ااا   بب ميكن الفف،ل
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ألئ تت الا  افة ا ائفر بتء العنفو لائفرماار العنو ابلعنو ميكن ون يرمحض ل ك،ن وت  ا
امل،اجمفففتو ال ا  فففة  لال وال بلفففى ذلفففك  فففت دففف،  امفففف،ا ا بعفففض الففف الا ا ئفففال  ة  بفففب ا  
كلمت  لكن ذق ار لول،ان  رفتل فة؛ ت ف  بففب الافحا  ل  فني ون ا ئفالم دف، املافرم ه ا 

 س  بلففى الففاغم  ففن كففب ال،ئففت ب احملرففلة النمت  ففة  لون بففتمل املاففلمني دفف،   فف ان العنففو الففا 
لاحللففف،ل األ ن فففة ول  فففت يففففع ا إطتردفففت؛ ألن ا ئفففالم لبفففتمل املافففلمني دففف، الفففحي اسرففف، العففف ل 

 . ال  يب حلضترخ الرااع  بع  ئف،ط املتركا ة
لنن وحا ال ياي  ون يعف  املالمني ول بالا املالمني  ن ة،ادا العنفو لالراف ا لالغلف، 

( اآلسففففا)لالفت ف ففففة لالعنرففففاية  الففففيت ميكففففن ون  اففففكب وئفففف تاب  ميرفففف  وففففت لالفااغففففتو املحد  ففففة 
 . ل اكب له رجع الر ى

ةتحلف فة ون  فتةة العنو  ول ةتداخ العنو  د   ن الظ،ادا املعف خ امل اك ة الفيت  اف ك 
ا  ك،ينمففت وئففف تت ااسل فففة لسترج فففة   رضفففتةا   عففت  لرافففك ب ال بفففة املن رفففة للعنفففو لالرففففاه 

 . ردتت لالغل، لالرا الا 
 : األسباب والمحركات -

لللظففففتداخ وئفففف تت بت ففففة  ول إن  ففففئ  ةفففففب  افففف كة   الز مففففت ت امففففت لجفففف و  لدنففففتك 
 .إضتةة لحلك وئ تت ستصة بكب بل  لو ة لبف  خ ل فتةة

 : االستفزاز والتحدي -
الن  لا  فففف ياان ون  فففن ودفففم وئففف تت الظفففتداخ ا بفففالا العفففتمل ا ئفففال    الفففيت وصففف ح 

رالل ل ت يرتت ه  ن ةاض وحتتط لبفتااو ل فتةفتو فاتت  للعنو لاالتفففففت ا بالا العتمل  افففففففففففئ
رغالل للمف،ارا لاملف،اا األلل فة لاخلت فتو  ل فت ميترئفه فففففففففففلتب ق م اين ة  ل ت يم ه إل فه  فن ائ

رفلازاو لالرحف  و الافتة فة لال ين فة فففففففففففف ن اذ منة لالفمع لالفمفا لالفففا  دفحا إضفتةة إىل االئ
لاالئففففرمتية لاففففتلالو  ففففحلي  اذ،يففففة  لةففففاض  نتدجففففه لبتاا ففففه  لاترفففففتر بففففتااو األ ففففة  



 
 
 
 
 
 
 

 عبيددددد حسددددن عمددددر الشدددديس األسددددتا                                     يصددددنس ادسددددتبداد  العنددددف   عندددددما

 

 -614 -

رفلازاو لحت  و لااكتو لااضفتو ففففففففففكب ائفففت ادت ال ين ة  كب ذلك يافمت ل عفبعف   
لالرحففار لاالئففرفالل لاخلفففالص لففال  األ ففة لرجمففع طتقت ففت للم اةعففة لامل،اجمففة لاليعرففتق 

 . ال،طحي  لدحه املفتل ة لإن كتي  بن فة األااء إال وهنت  االبة لل ةتع بن النفس
إن بتمل املالمني  ول ورض املالمني بافكب بفتم  كتيف  لال  فلال : لاب  كتن الف،ل

و اففال  لالئففرعمتر لالعفف لان  الففف ا لاحلفف ي  لاألتفف ل  لففحلك مل  ر،قففو ة ففه امل،اجمففت
راةفمفت  ففن  لتفتالو الف ةتع لاملفتل ففة ل ف،راو الرحايففا  ابرف اء   فن احلمففالو الرفل   ة ل ففت

غفلل باففكاي لاقررففتاي ل فففتا لئ تئفف    ففالرا  ابالئففرعمتر احلفف ي   الففحي مل  ففن   نففه 
وي بلفففف   للصفففف،ال  إىل إقت ففففة إئففففاا  ب الففففيت  اففففب الفتبفففف خ املرف  ففففة لاملاففففرماخ لالئففففرعمتر 

 «تف فففة الع،ملفففة»رمفففتء  ال ففف،م ابالئفففرعمتر األتففف ل  لدففف،  فففت وطلفففق بل فففه االئفففر فتين  لاي
ت   اذ منة الا تئ ة لالافتة ة لا بال  ة لاالقررتاية لالرجترية لل لل األقف،ى  لحت،يفب 
ال لل إىل  ر ر للخت تو لالفتقتو لوئف،اق لالئفرمالك  لحت،يفب لجمفة ئف،اب  وبنت مفت 

بف،ل وبنت مت  لرر  سربا ت ا  ااكل ارائتو ص،ت  عت ب ل رتيع تضترخ األق،ى  ل 
 .احلضترخ املم منة ل تبادت
ذن إئفففاا  ب  كفتبففف خ ائفففرعمترية  رف  فففة  كتيففف  لال  فففلال بفففؤرخ : لاب  كفففتن الفففف،ل

العنو لالر، ا لالرفاه لإردتت ال للة  ذلك وهنت ائرعمتر  ن ي،ع ستص  ائرعمتر قت م 
ئفففرفلاز لالرحففف ي  فففت ة فففه  إضفففتةة إىل ق ت مفففت بلفففى بلفففى الاتيفففة ال ين فففة  لا دفففحا  فففن اال

االئففر فتن الففحي يعففحي اقففرالع ودففب األرض لائففر  اذم  ةمفف، حتففٍ  ايففحي ل ففففتا لتضففتري 
 .إخل.. للطحي لاقررتاي لئ تئ 

للففففحلك  وسففففحو املفتل ففففة ًر  ففففت  و ففففكتال   ففففن امل،اجمففففتو  لستصففففة بعفففف  ون ةاففففل  
  لطفتراو سرف، مت بلفى وئفت  الرحايفا  لا فاو األيظمة اليت قت   بلفى وئفت  الرحايفا

احلا و ابئم الرحايا  لوهنك  االقررتا ابئم الرحايا  لكمم  األة،اه لطفتراو احلفا و 
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لةاضففف  ويظمفففة الفففف،ارف  ابئفففم الرحايفففا ويضفففت   ةلفففم يفففلا ذلفففك األ فففا إال س فففتال   ةجفففتءو 
الفيت ةافل  ا الرحايفا  تاكتو الرحايا لاملفتل ة ك  يب  ةتصف    ابلكاف،  فن األيظمفة 

لالفففففيت حت،لففففف  بمل فففففت  لرافففففكب طففففف،ق محتيفففففة  ئفففففاا  ب   نتصففففف  تاكفففففتو املفتل فففففة العففففف اء 
لاخلر، ة لاملالتفة ملرلحة إئاا  ب  ة  وو امل،اجمتو بفني الافع  لاحلك، فة  بفني األ فة 
لال للففففة  بففففني  ؤئاففففتو األ ففففن لالعاففففكا ل تةادففففت لبففففني  ؤئاففففتو اجملرمففففع املفففف ين  بففففني 

بني الاف،اب  لاألا غفة  بفني : ،بني لاملفم،رين لبني الظلمة لاملار  ين  لإن  ئ  ةفباملفم
،ج فلمني  الففففحي ميففففففففففففففففم املافلدكففففحا يكففففتا يكفففف،ن تففففتل بتلفففف... ةففففففففففففففة لاملعاةففففففففففالففففف،خ ال تطا

 : ابلعنو لاالضفاات  لال ير،رع الكا،  ن املاؤللني ة ه بن كاا وئلحره ذي ي وبنت ه
 (.4:احلاا)         
 : تدوسال ظذهرة اإلرهذب -

لاألسفففففا ال فففف،م اففففتلالو  فففف ليب ةفففف،ادا ا ردففففتت  لب،ملرففففه  لزرابرففففه ا كففففب ونففففتء 
املعمففف،رخ  بفففالن تفففات بتمل فففة ج يففف خ  لاخلفففالج بفففه بفففن وئففف تبه ل افففكب  اففف،غ  ففف سب 

. باففعتراو ج يفف خلإبففتاخ ائففرعمتر للعففتمل باففكب بففتم لالعففتمل ا ئففال   باففكب سففتص  
لفففحلك ةتمل،اجمفففة تتلفففة  افففرماخ  لا مفففتا  فففتٍض  لا ئفففالم دففف، الففف رع ال،اق فففة ل  فففة  فففن 
الفففحلابن  لالفففف،خ ال اةعفففة للرحفففار  ةفففتلا،راو لاحلاكفففتو لاملفتل فففتو كتيففف    عمفففت حترمففف  
اب ئالم  ل نفلق  نه  لكتن ا متا د، النافغ املمر  الحي يم  األ ة احل تخ؛ َضفمِّن لال 

لال يضففففمن ذفففت االئففففرماار  لسففففق ذففففت الرفففم،ا  لميفففف دت ابلفتقفففتو اذت لففففة ا امل،اجمففففة يففف
 .لال ةتع  كمت مي دت ابملاالب ة لال اةع ة لالئرامتا

ةت مففتا كففتن الففال  الففيت تتلفف  الن ائففرفاار االئففرعمتر ابلعففتمل ا ئففال    لففحلك كففتن 
ج يففف  دفف،  افف،يه  فمفف،م ا مفففتا  ا  ولل  ففت ير،جففه إل ففه لياكففل بل فففه االئففرعمتر لاذ منففة  ففن

اتللففة الغر ففتل ل افف،يه  فتةففة األ ففة  لإطففففتء ةتبل رمففت  ل ففن م  فف ج نمت لالافف فاخ بل مففت  ول 
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اتر،ا مفت بلففى وقفب  ففف يا  لإجيففتا طفتب،ر سففت س  فن املاففففني  الففحين ميترئف،ن العمتلففة الافتة ففة 
ئففف ة  لال يعففف م األ فففا لجففف،ا بعفففض ا بفففالا املافففلمني  ليافففكل،ن ئففف،قت  را جفففة للعمتلفففة الا ت

ةفمتء الالفتن  الحين جيمللن الفرتلى الالز ة  لميترئ،ن بحلك الر ل س لالرضل ب لالف ليض 
كمت ال يع م لج،ا بعض الفم،م املع،جة لالرفا،او اخلتطئفة لفف م الف ين  الفيت قف  .. املفل،ت

لكفن الاتبف  ًر  فت  .. ،غ ف،ا وصفحتوت ملمترئفتو  فتذخ  اف  بلفى يف  العف ل ل ،جف  لفه املاف
 . ون دحا ال ين ينف  بنه اخل   كمت ينف  الك، س   احل ي 

لاحلف فففة ون ًريففض االئففرعمتر ذ ففكتله لول،ايففه   ففن ايرفف ات إىل يظففتم ال،صففتية  ت فف  
العتمل ا ئال   الن ئن الا   لد، وتجفة إىل األلصف تء لايرف ات الاا ف ين ل ف بالا  فضيه  

 االئففرعمتر االئففر فتين  كففتن الافف   الففا  س لراء نلففو العففتمل ا ئففال   إىل االتففرالل إىل
لاضففاابه ل فاقفه إىل ةفاق ل ففحاد  ل ف ع لط،ا فو  غفحادت املاففرعما لررف   ولغت فت   ،ق، ففة 
قتبلفة لاليفجفتر ا كففب تفني يايفف ه  فن ميافك،ن ابلفر ففب؛ ةفتبل فة العنففو لالرففاه لاحلففالت 

الرعرففف  ة ا وئتئفففمت إحتفففت  عرفففرب  فففن زرابفففة املافففرعما لصفففنتبره الفت ف فففة لاملحد  فففة لالعاق فففة ل 
لزتر فففه  تفففب لفففف  لصفففب األ فففا إىل وسففففا ارجفففتو االترففف،اء لاالسففف اق  لذلفففك اب فففرالك 
الففف رخ بلففى  ،ة ففو ا مففتا لاملفتل ففة لاالئففرع اا للرضففح ة لررفف   اففال  لررففف ة احلاففتابو 

لكفففن بعففف  ائفففرنفتا الغفففاض لحتف فففق اذففف ه  ال لل فففة لا قل م فففة بففف  تء اجملتدففف ين املافففلمني؛
دفحا بف ا )!( يرح،ل ا متا لاجملتد لن ل ر ح،ا  رففاةني  راف اين سففاين بلفى العفتمل كلفه

بن ا م،ا الافتة ة لالا تئ ة لا بال  ة لاالقررفتاية لراف،يه  عفىن ا مفتا لا غفه ابلرففاه 
 .لا ردتت لالعنو  لالرخ،يو  ن  اا طاته

بلفففى  ففففتراخ لاتصفففاخ اجملتدففف ين لاملففففتل ني  بلفففى املافففر،ى العفففتمل    لمل يفررفففا األ فففا
لا غففااء وففم  للصففممم ذباففع النعفف،و  لرئففم صفف،ر  افف،دة لفعلمففم  لالراففك ك بنفف،ا دم  
لال ينكففا دنففت ذن وبفف اء ا مففتا ائففرفتب،ا ون   قفف،ا اةتبففتو املاففلمني  ليرففنع،ا بفف اسلمت 



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -614 -

: و غ، املاالبة  ل ك،ن ذلك  ا،غت  ذجمفرمم  يف،لالكا،  ن الر،ر املا،دة لاملمترئت
مل يفررا األ ا بلى  فتراخ اجملتد ين وينمت كتي،ا  ل ا،يه ص،ر م  لإبفالن احلفات بلف مم  
لإحتففت زففتلز األ ففا  حتفف   اففمى اتربففة ا ردففتت  إىل الرعفف ي بلففى  نففتد  الرعلفف م لال ب ففة 

و  نفتبع العنفو لالرففاه لا ردفتت  لكفتن لا بالم ل ؤئاتو العمب اخل،ي  ب ب،خ زف 
ا  ف  ة ذلك اتللفة اقفرالع قف م ا مفتا  لإئففتط آ  فه لوتتايافه لو، فه لارلئفه لكفب  فت 
يررب به بلى  ار،ى الرعلف م لا بفالم لالافتةفة  لاال رف اا بعف  ذلفك إىل  ؤئافتو العمفب 

رمت  ل فففففتراخ الفففففت مني اخلفففف،ي  لا ت مففففت كلمففففت برغحيففففة ا ردففففتت لالرفففففاه لاتصففففاخ رئففففتل
 .بل مت

لًر ففه ابلرفففاه  للفف س ذلففك ةفففط  لإحتففت زففتلز األ ففا إىل ا فففتم ا ئففالم لرئفف،له 
    -كمففت وئففلفنت-لا ردففتت  لويففه  ن ففع ا ردففتت ل رففنعه  للعففب ةلرففتو الفففم 

 كتيففففففف  الففففففف ل ب لالافففففففتد  النظفففففففاي  إىل (881:آل بمفففففففاان)    
رم ه لكتيفففف  النفففف،ا  فففففففففف، كففففتن ا ردففففتت لالعنففففو دفففف، املاجتيفففف  املمترئففففة العمل ففففة؛ ةلفففف

صح حففففة لكفففتن األ فففا يعفففحي  افففج ع  نفففتد  االبرففف ال  لالرضك ففف  بلفففى الفففف م ا يافففتي ة  
لفففف، كتيفففف  النفففف،ا  : لإبففففااز صفففف،ر الراففففت   لالرعففففتيً ا احلضففففترخ ا ئففففال  ة  بففففب يففففف،ل
ألهنفففت لتففف دت الكف لففففة صفففح حة لصفففتاقة لافففع،ا إىل أتصفففف ب لأتئففف س الفففف م ا ئففففال  ة  

وحتصففاخ ا ردففتت ل م اففه لإلغت ففه  لألةاففح،ا اجملففتل للعلمففتء العفف لل  الففحين ينففتط وففم 
كاال حيماال ها ا الم از ماه  »: محب ق م ال ين الرفح حة ليفف  الرحايفو لالرضليفب لاملغفتالخ

ن   لكف(1)«سنفتن عنه أتوسال اجلذه نيإ واًا ذ  املبط نيإ وحترساف الَاذلنيخ ف عْدوْلهإ 
املاففففففكلة ون ا ئففففففالم دفففففف، املاففففففرم ه  لدفففففف، العفففففف ل ال فففففف يب  لففففففحلك كتيفففففف  امل،اجمففففففتو 
لالر ا تو لاجملتدف او لاملفتل فتو  الفيت  ف  للف ةتع بفن الفف م ا ئفال  ة  ئف،اء وصفتب  

                                                 

 . أخرجه البيهقي (1)
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ا ةعلمت وم وسفضو ال،ئ لة؛ لكتن االترالل لاالئرعمتر  بكب ًر ه  د، الا   الفا  س 
لراء كفففب  فففت ميكفففن ون يكففف،ن  فففن  ،اجمفففتو ل رفففتا تو  بفففب دففف، ئففف   األئففف تت   عفففت  

 . ل ترئتو ل تد او ل ،راو حتايا   ن ت   امل  و

 :االستهداف للوعي اإلسالمي -
ففففففة يرفلدنففففتك تف ففففف ف ف ف ف ف ف ف ف تداخ العنففففو لال حفففف  ا فالم بففففن ةفففففع  زتلزدففففت بنفففف  الكففففف

فففوئ ف ف ف ف الم كفتن لال يفلال يافكب رل  فة  دحه احلف فة د  ون ا ئففحلردت العم فف توت ول جف
فففاملفتل ة لالئرعمتر لاالترالل  ل لن الرض ف ف ف ف ح تو  لون  ،راو الرحايا ل الا املالمني ف

املارعَماخ كتي  ا تف فرمت  ،راو جمتاية إئال  ة  لل، ون يرت جمت ُئاق  ا  اتلة 
ا ئفالم ًر  فت   فك ب   ت بع  االئرعمتر إال ون ذلك مل يُغ، ِّ  ن احلف فة  ف ئت   كمفت ون

ة  فففففن الرفففففحلي  ا لجفففففه افففففتلالو االئفففففرعمتر الاففففففتا لاذ منفففففة فة ل  فففففف،ن املتيعففففففاحلرففففف
 . احلضترية

،ر ت األلضففففف  ا فففففففففففففففففكمفففففت ون صففففف،ر املفتل فففففة لامل،اجمفففففتو لاجملتدففففف او املعتصفففففاخ  لص
تو الفيت وسفح ت   فن ةلافني ل فتل ة االئرعمتر االئر فتين  بلى  رلو األمسفتء لالرافم 

 ففف،راو إىل وبمفففتل ة ا  فففة إىل  فتل فففتو لايرفتضفففتو  كتيففف  كلمفففت  فففؤطاخ اب ئفففالم  الفففحي 
اا  ب  بكفب فففففففففإن إقت فة إئ: ماخ  تفب لنكفتا يفف،لفرفففففففففكب ااكمفت للق،ادفت لرلتمفت املاففففففففيا

تل  فففت مسففف  ابلرفففح،خ  فففت محلففف   فففن ائفففرفلاز لحتفففٍ   بلفففى الاتيفففة ال ين فففة  كتيففف  لراء اي عففف
ا ئففففال  ة  ول تاكففففة الفففف،ب  ا ئففففال    ل  لمففففت إىل العاففففكاخ لالعمففففب ا مففففتاي الففففف ا    
الحي ب و يُ،صو ابلرا ا لالرفاه م اب ردتت  و   وص   يُ،ئم به كب  فن ينرمف  إىل 

 .ا ئالم ول ي ب، إل ه   ممت كتي  لئت له
م لوب ا فففه  لدففف  ون إ فففكتل رمم ة مل  كفففن غت  فففة بفففن سرففف،م ا ئفففالفلدفففحه احلف فففف
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احلف ف ة د   ع ا ئالم  كمك، ِّن لافتةة األ فة لتضفتر ت لًر مفت  لكمحفا ِّك ملفتل رمفت 
لجمتادففففت  ةكففففتن ال بفففف   ففففن الرحضفففف، بلففففى املاففففر، و كتةففففة ل،ضففففع تاكففففتو الفففف،ب  

  ا مت املتل فففة  لاخل،يفففة ا غت  فففةفمت الا تئففف ة لا متايفففة ل ؤئات ففففا ئفففال    برنظ مت ففف
ستيفففة الرففففاه؛ لا  ف  فففة دفففحا الرحضففف، احملفففتلالو ال ا مفففة السففف اق دفففحه احلاكفففتو  
لائفففرفلازدت  لإتااجمفففت  سااجمفففت إىل  ترئفففتو  اففف، ِّه صففف،ر ت ل ظمادفففت وظمفففا العنفففو 

 . لا ردتت لالرفاه
للعففب ا  ففكتل ة األسفففا ال فف،م ون سرفف،م ا ئففالم لوبفف اءه ائففرفتب،ا  لإىل تفف  بع فف   

لإقنففتع بعففض الف ففتااو  ففن الفففت مني بلففى الاففضن الا تئفف  ون الرم يفف  ذففم لاخلففف،رخ ن،يففو 
بلى  ،اقعمم لويظمرمم إحتت د   فن االزتدفتو لاملؤئافتو ا ئفال  ة الفيت  افكب ذفم ولغت فت  
 ،ق، ففة ئفف،ه  نفجففا وففم  لاليعفف م وبفف اء ا ئففالم ا إ  ففتو ذلففك  ففن  ففف ا حتففتذج  رففن،بة 

 -ت  لون الاففف  ب إىل احلمتيففة  ففن الراففف ا لالرفففاه  ليفف ا   ففن االيفرففت  ل م ففضخ للفف لر املفلفف، 
األ ففا الففحي ايرمففى إىل إتتطففة ويفاففمم لقرفف،ردم  -لااليفرففت  يعففحي الرحفف ي لاذ منففة احلضففترية

لبال فففمم بكفففب اخلفففترجني بلفففى ا ئفففالم  املختصفففمني لفففه  ةكفففتن ذلفففك إذكفففتء للعنفففو لز اخ 
 . الفني بله

خ  فففن امل،اجمفففة لالرففففاه  لا فففرعل  املعاكفففة الفففيت  حففف،رو لدنفففت بففف وو صففف،ر سفففف، 
رتتدت ا بالا املالمني  بني األيظمة لالاع،ت  لكتي  النرت   الفتجعة ال ف،م ون الفت فب 

 !لاملفر،ل  ن املالمني
 :تحالف الجبت والطاغوت -

للعفففففب  اتلفففففة  فففففت بعففففف  االئفففففرعمتر  لال يفففففف،ل االئفففففرفالل لالرحايفففففا  كتيففففف  األسففففففا 
  ذلففك ون دففحه املاتلففة امللحفففة وصففال  ابالئففرعمتر  لالففيت ئففتدم االئففرعمتر ابسر ففتر لاأل فف 

زبمت مففت لال رفف اا بائففتلره  لالف ففتم وممرففه ابل،كتلففة لالن تبففة بنففه  ت فف  وُغر لفف  لُوجمضفف  
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تا ف  بلى ي دم تاكتو املفتل ة لا متا ل ،راو الرحايا  الفيت كتةحف  ابئفم ا ئفالم  ل 
 ن مثااو بملمت  ل ضيت ال  يب العم ب امل بف،م  ن االئرعمتر  امل،اب له  الفحي ال ميكفن ون 
سكفففففم ول يافففففرما إال ملفففففق وجففففف،اء  فففففن ا ردفففففتت  لالابففففف   لالفمفففففع  لويظمفففففة الفففففف،ارف  

 .لاالئر  اا الا تئ   لائرخ ام العنو لا قرتء لاملفتراخ
ويظمة د  و  ه  ت  ك،ن ابملخفتةا ل ؤئافتو لمني فلف   اك االئرعمتر ا بالا املا

ا بلى ربتيرمت لابممت بكب  ت  رفل ه  ت   كتن املفف،م األئفت  ملمترئفرمت  األ ن  لَئمِّ
دفففف، ائففففرخ ام الففففف،خ ال تطاففففة لا ردففففتت لا ربففففتت لالعنففففو مل،اجمففففة اخلرفففف،م  لك ففففرمم  

 كفب  ف ء  بف ا لالرغل  بل مم ذيفة لئف لة  لكفتن ذلفك  كايافت  للرخلفو االجرمفتب  ا
والاو الفمفع لا ردفتت لوئفتل  ه  لاالئفر  اا الا تئف   لغ فتت احلايفة لاملافتلاخ ل كفتةؤ 
الفاص  لايا اا وقن ة املاتركة الاع  ة  ل ت ي،ر ه ذلك  ن االترفتن الا تئ  ل رتارخ  
كاا فففة النفففت  لإدفففتيرمم  ل ففففتراخ كفففب صفففتت  روي لبففففب  ل فففف ا وصفففحتت الاففففة للففف،  

الابففتع لالر،اةففه  ل فففتراخ ودففب اخلففربخ لالعلففم لاالسررففتص  لإيرففتل النففت  إىل كففتي،ا  ففن 
تفففتالو  فففن ا ت فففتط لال فففض  لاالئفففرفلاز  األ فففا الفففحي ئففف،ه يففف ةعمم بافففكب ط  عففف  
لبففف،ي إىل اللجفف،ء إىل الففف،خ ل ترئففة العنففو  ةتلففففت مني بلففى قمعمفففم لقمففادم مل يرف،قفف،ا 

لف،ا بلفف مم ابلفففف،خ  ةفف ةعمم دففحا إىل اللجففف،ء إىل بلفف مم بعلففم ول  عاةففة لتكمفففة لإحتففت  افف
 .الف،خ لالعنو

لا ةب دحا املنتخ  الحي يرام ابيع ام  عىن امل،اطنة لتف،ق امل،اطن  لد ر كاا ره  
لحت،يله إىل كت ن  فم،ر   فم،ع   ال،ت احلاية   ممً    فس  ةتقف  للف مفة لاالبر فتر 

لال ةتع بن املعتين لاحلفف،ق الفيت جيف  ون ي،ةادفت لاأل ب  يفرف  دحا امل،اطن رل  املفتل ة 
بن  تذا وقتلم لوااةع؛ ةتلعف ل ال : له ال،طن  ة فا  بلى يفاه ل ن ت،له الاؤال الك ،

جيفف   ففت ياففل حي إ ه  ةمففت بنففف ي  ففت وساففى بل ففه  دفففحا إن مل يكففن العفف ل وكاففا رمحفففة ا 
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 بعض األت تن؟
لالنففف  لاملااجعففة  ك نفف   ئففاا  ب  لضففمن   ذن احلايففة لال ميفااط ففة: لفحلك ميكففن الففف،ل

ائففرمااردت لقففف ر ت بلففى  عت فففة وسفت مفففت  لون االئففر  اا لالفمفففع لالفمفففا وئففس ذلميفففة الففف لل 
 . العاب ة ل ،اب ايركتئت ت ل كايس نلفمت

للففف س االئفففرئاتر ابلافففالخ لاالئفففرغالل للجمففف،ا ال افففاية  و ففف  يرحففف،ل اجملرمفففع إىل كرلفففة 
دفحه الرف،رخ الفيت كتيف  لال  «يعملف،ن لال أيكلف،ن  لوان  أيكلف،ن لال يعملف،نوان  »: وتفتا

 فلال  افكب  ن عففت  للحفف  لاالترففتن لالظلففم لاالجرمفتب    ف،رل ولغت ففت  اجرمتب فة  ،ق، ففة  ال 
 ل فففف  ون  نفجففففا بنفففففت  ل فاةففففت  لإردففففتاب  لعرا  لايرفت ففففت ؛ لال  عفففف م ا ال،قفففف  يفاففففه  ففففن إجيففففتا 

تب ة  لتفب الافاب ة  ةفتلظلم االجرمفتب   فنجم لرففايض ا ردفتت لالرففاه  املا،غتو االجرم
لال  ففلال صفف،ر العنففو لا ردففتت لتجففم الضففحت  الففيت اةعرمففت ال اففاية بافف   ائففرغالل احلففف  
الف ففف   ففن ق ففب الافف،رخ الافف ،ب ة  فف  الففحاكاخ  لئفف،ه  ركففار  فف،راو ا  ففتع لاملظلفف، ني طتملففت  

 . كتي  وئ توت  ،ج،اخ
 : لطاغوت السياسيا -

ل، تتللنت ائرفااء ًريض ت،اب يرو قان  فن ًريفض بتملنفت ا ئفال    ت ف  إن  لفك 
الف خ كتي   اكب يففة الرح،ل ا الكا،  ن اجملرمعتو لودلمفت لف س،ل العرفا  لوًتف  
ذففففت ا ةففففتاخ  ففففن زتروففففت  لبنففففتء  ؤئاففففت ت  ل اق ففففة  ففففع،وت  لاالر فففففتء ذيظمرمففففت الرعل م ففففة 

 الرفن ة  لا ةتاخ  ن االيفرت  ل ،رخ املعل، تو  لبنتء االئرفاار  ل 
ل، تتللنت ائرفااء يرو قان  ن ب ء ق تم إئاا  ب بلى العنو لا ردتت  كفتب خ 
 ارماخ لالئرعمتر  ل ت الز مت ا العفتمل العفايب  فن االيففالابو لاالضففااابو لا يففتق 

للزع  ن اال ت تو لا ااانو لالرخ،ينفتو   العاكاي  ل ت ُك ِّ  با  مت  ن احلا و 
ل ت صنع  ن اللبت تو املغا، ة  ل ت  تع  ن ا ردتت الفكاي لاالئفر  اا الا تئف  
لالفمففا لالظلففم االجرمففتب   ل رففتارخ احلففا و  لإدفف ار تففف،ق ا ياففتن  لإبفف ام   فف و 
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ذلفك  فن كفرم   كتةؤ الفاص  ابئفم الرحضف، للمعاكفة لاالئفرع اا للرحايفا  ل فت ائفرر ع 
كففففب ةففففم  ل عف ففففب كففففب بفففففب  لباففففكاخ اجملرمعففففتو العاب ففففة لباففففكاخ الفل ففففة لالعمففففتل 
لالفالتني ل ت إىل ذلك  لالر،رخ املرخلففة الفيت  افكل   فن سالذفت  ؤئافتو األ فن  
ت ففف   افففكب  عظفففم رجتذفففت لالففففت مني بل مفففت  فففن العفففتطلني بفففن العمفففب  الفت فففلني ا 

ال تتاني بن الالفة ملعت ة  اكف  الفنفص  لفحلك  ارائرمم  احلتق ين بلى كب انج  
ةتلكا،  نمم ابو غ،  ؤدب ملممره  لغتل ت   ت ي ةعه الاضر لاحلف   يحاء النت   بف لن 
تففق  لبففحلك يرحفف،ل إىل بفف ء بلففى النظففتم يفاففه  يليفف   ففن ولزاره لاتصففا ه لبللرففه  

 .  لتب كااد ره
وصفففحتت املفففؤدالو العتل فففة لالففنفففة لاقفففة  ُنرفففتر  فففن( اآلسفففا)ب نمفففت دفففحه العنتصفففا بنففف  

 .املالتظة لا لان الاخر ة  يظاا  لف  عة لسف،رخ املممة املن،طة وت
لإذا وضفففففنت إىل ذلففففك ون نايفففف  املؤئاففففتو الرنظ م ففففة األدل ففففة لالاففففع  ة لاس اقمففففت  
كتيفف  لال  ففلال  اففكب اذففتجس الفف ا م  ئففاا  ب لائففرفااردت  لون ا مففتا لا ئففالم كففتن 

اء امل،اجمتو   عفت   لون الر،جفه إىل  اف،يه  ففتد م ا مفتا لاسف اق الرنظ مفتو العت لفة لر 
ا  فففتل املافففتب او اخل،يفففة لالففف ب،خ دففف، الاففف  ب لضفففمتن املافففرف ب لفتبففف خ االئفففرعمتر  
ألاركنت ملتذا يعتالن ا ئالم  ليفترالن ا متا لاجملتد ين  لستصالن  ؤئاتو ا غت ة  

 الرفتو لالنع،و؟ لينعر،هنم بكب 
فرعمتر  ل فففت و فففتبره  فة املعاففففكاخ  ا  اتلفففة  فففت بعففف  االئففف فرعمتر لاأليظمففف ةتالئففف
فرمااردت  كفتن لراء   ن االئر  اا الا تئ  لالظلم االجرمتب  للرمففكني ل فت مفت لائف

إىل آسففففا األلصفففففته لامل ااةففففتو الففففيت بفففف و .. جفففففب االضفففففااابو لالعنففففو لالرفففففاه
 . الرراي  بحلك ي،ئم وت ا متا  الن

ا دففحا املنففتخ الفتئفف    ففن االئففر  اا الا تئفف  لالظلففم االجرمففتب  لا  ففااء بففال ئفف    
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ل كفففففايس األتففففففتا  لالرضصففففف ب لالرضئففففف س لكفففففب الرنتقضفففففتو ا اجملرمفففففع  لغ فففففتت املافففففالب ة 
بفف   الكففربى  لايرفففتص األ فف،ر ا ت عففة  لايفجففتر األلغفففتم الفت فففف ة لاملحد  ففة لالعنرففاية  كففتن ال

لألهنفت كلمفت حتفتلل ون  ففرً ..  ن يا،ء ص،ر لحتتذج ل ترئتو بن فة  ألئ تت لالاةع  فب
بفففن  افففالب رمت لبفت مفففت ال ا ففف  لالرفففتر   لالف مففف  كتيففف   افففرظب ابملظلفففة ا ئفففال  ة  الفففيت 

 . محل  قتةلرمت الغ  لالامني  لدحا ط  ع 
ت زلرا  لورتان  بعمف،ا االئفرفالل  ا ةب األيظمة امللحفة ابالئرعمتر  اليت وُطلق بل م

ل ترئففت ت الفمع ففة  الففيت جعلفف  الاففع،ت حتففن لعمفف،ا االئففرعمتر؛ ألهنففت كتيفف  زفف  بلففى 
األقب  اتتتو  ن األ ن لاأل تن لات ام تفف،ق ا يافتن  اب ف  الافع،ت  ف ةع ضفاي ة 

أليظمففففة االئففففرفالل  ففففن ا مففففت لطعت مففففت لو نمففففت لتايرمففففت  لكتيفففف  ا ااانو األلىل ذففففحه ا
املاففرلحفة ابالئفففرعمتر وهنفففت ئفففاق   وعتليفففة االئففرعمتر  مثفففااو  ففف،راو لتاكفففتو الرحايفففا 
الفف،طحي  الففيت كففتن ا ئففالم ااكمففت لااةعمففت لتت  مففت  ل نكففاو لفف  تء الاففم اء لودفف اةمم 
لقففف م األ فففة ل اجع ت فففت لًر مفففت احلضفففتري  ل عفففتااخ  عتالفففة األ فففة االجرمتب فففة لالافتة فففة 

تب جتء  عظم قتاخ احلف   ا  اتلة  فت بعف  االئفرعمتر   فن العافكا؛ تفب لًر مت  
للفف، سلعفف،ا ول اففرمم العاففكاية ةففذهنم مل ينخلعفف،ا  ففن بفل ففرمم ل ترئففت م الفمع ففة؛ لكتيفف  
امل،اجمفففتو  الفففيت قفففف   كففف،ن و فففف   فاةفففت  لبنففففت  ملفففت يففف اسلمت  فففن ا ت فففتط لس  فففة الظفففن 

 اتلففة االئففرعمتر؛ لألن ةلففم ذلي الفففاا و فف   ففاارخ    لالفف اي إىل  اتلففة و فف  ئفف،ءا   ففن
كتيفف  امل،اجمففتو لكففتن العنففو  لكففتن الفمففع  لكمففت وئففلفنت  بفف وان  اتلففة سففف،خ  بفف وان 

الن ون يففف ري ودفففب العمتلفففة الافتة فففة لالا تئففف ة ( اآلسفففا)يكافففا وئفففلحرنت ذيففف ينت لرفففت  
 . ع  ائرنفتا الغاض  نممذهنم  ن ورسص النت   لوهنم ئ،ه يُلَفظ،ن لفظ الن،اخ ب

لكفففتن  فففن الف  عففف  جففف ا  ا  نفففتخ دفففحه األز فففتو املرالتففففة  الفففيت أيسفففح بعضفففمت باقفففتت 
بعففض  لدففحه امل،اجمففتو العن فففة لاملاب ففة لاملرفاةففة  الففيت قفف   اففر    كففب اففام ا ئفف  ب حتف ففق 



 
 
 
 
 
 
 

 عبيددددد حسددددن عمددددر الشدددديس األسددددتا                                     يصددددنس ادسددددتبداد  العنددددف   عندددددما

 

 -424 -

ح ة لالافمتاخ   الفيت  لكف  قف م الرضف« فتةة امل،اجمة»الغل ة بلى اخلرم  ون يناض  ت يامى بف 
لامل،و  ا ال،ق  الحي ق  ُ افط بلى اخلرم  لد، اخلرفم الا تئف   كفب صففتو األبف اء 
ل غااء و،اجمره   ن ولصته الكفتر لاملنفتةفني لالظلمفة لاملرافلفني  لابلرفتب  افر    الف  تء 

ك ال بف  لاأل ،ال لاألطفتل لالناتء ل فت إىل ذلفك؛ ألهنفت  عرفرب ذلفك  فن األ ف،ر املافتي خ  لفحل
 . ن    ،دت إهنتكت  للخرم

الففففيت  ففففتر  إردففففتت ال للففففة ( برع فففف، واق)لمل  كففففن  ترئففففتو ويظمففففة الفمففففع ول اخلفففف،ه 
ذتاففن تفففتال   ففن  ترئفففة بعففض الرنظ مفففتو لاألةفففااا  ةففف  ا رففف  إردتوففت إىل النافففتء لالاففف ،خ 

 ففف ا  بفففن وي لاألطففففتل  ل ترئففف  وئففف،و ويففف،اع املمترئفففتو ال،تاففف ة ك،ئفففت ب ضفففغط لإهنفففتك بع
لدكفحا   ف لر ا بفالا العفتمل ا ئفال   الف لا ا ا منم فة بفني وبنفتء األ فة ...  فم،م للمافؤلل ة

ال،ات خ  ليرح ا العنو لالرفاه لئ لة لات خ  بفني األ فة لال للفة  لالافع،ت لاحلك، فتو  
 .لبحلك يع،ا إىل ابتلى ا تدل ة لخن،ا ت ليفجا كب ولغت مت

 :الجبت الكهاني -
  يكفف،ن  ففن األئفف تت  ول  ففن ا  ففكتل تو الك فف،خ ا دففحا ا فف، األزا  ل ففت يناففئه لقفف

  الفففحي يغ  ففف  بف  عفففة احلفففتل العلمفففتء العففف لل  (ضزلمفةكفففا  ففف) فففن ةكفففا األز فففة لةففففه األز فففة 
الحين يا  لن النت   ليع،الن وم إىل تتلة االبر ال  لينف،ن بفن الفف م  فت وحلفق وفت ةكفا 

رحايففو لالرفففاه لااليرحففتل  إضففتةة إىل غ ففتت الففففه الاففاب  الاففل م  األز ففة  ففن الغلفف، لال
ل ت يارر عه ذلك  ن الع   ابألتكتم الااب ة لإئفتطمت بلى غ، اتذفت  لرافكب  اف،غت  

 . للممترئتو املرفاةة  لإبفت مت غفتء   اب ت  
ليضفعو    كمفت اصففلحنت بلفى  افم ره  ي اجفع«األزا»لحلك  ا دحا املنتخ املضزلم ول 

أت ، املؤئاة ال ين ة باكب بتم لالامس ة باكب ستص  ل رمحض  ممرمفت ا  اف،يغ وبمفتل 
وجملخ الفمع لالظلم الامس ة  لإبفت مت املاالب ة لالفر،ى  لإال ةا،ه ينفتل رجتذفت  فت ينفتذم  
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ذن : للافففلفة  ل فففن دنفففت يفففف،ل «رو  بففف، ني»لبفففحلك  رحففف،ل بفففن وصفففب  ممرمفففت لررففف   كفففف
لامس فففة ائفففرفتب  ون  اففف س املؤئافففة ال ين فففة ا ال،قففف  الفففحي مل  افففرفع املؤئافففة األيظمفففة ا

ال ين ففة ون  فف ي ِّن ئ تئففة ال للففة  إن صفف  الرع فف،  لبففحلك ةففف و رئففتلرمت لةففف و الكافف،  ففن 
الافة وت  لبجلو بن الف تم ب لردت  لكتيف  الاف   الفا  س ا ايففالو الفففه لق فتم الفرفتلى 

 . العنو لالرفاه لاالنااه ا تدلة اليت ق   لك 
للففف س وقفففب  فففن ذلفففك سفففف،رخ ق فففتم زبت فففتو اين فففة ا املفتبفففب  اكففف  األز فففتو ليف،ادفففت 

 . الاترع  ل  حي زبت رمت بل ه  لحتتلل ون نفو ئلفة ال للة بف،خ الاترع
دففحه اللبت ففتو ول الف ففتااو ل افف  وقففب سفففف،رخ ا ا قفف ام بلففى ةرففتلى سففف،خ  رضففتء 

ائرماار اللبت ة  لل، كتن ة مت دالك و ة؛ ألن اللب م ال يحي دف، األ فة  لدف،  الاترع  لضمتن
ق ر األ ة  ةلم يع  بحلك  رلو بفن احلفلت الفت ف   لالفت ف  امللمفم  لالفلب م األلتف   لال ففب 

؛ اسففرالٌه ا العنففتلين لا فففتٌق ا املمترئففتو لاملضففت ني  ل عفففتالة صففع ة  ابطففب ...الفت فف   ل
 .اجه ابطال   لاأل ة بني تجاي الاتىيرترع ول ي، 

 :الفكر األزيم -
لاألسفا  ن ذلفك  فت وي ررفه  ابفة العنفو لامل،اجمفتو  فن و فااء  فؤ نني جف اا   زفاولا 

( ب عففة ا  ت ففة العظمففى)كتم الاففايعة بففال بلففم لال ةفففه   وسففحلا ال  عففة أليفاففمم فبلففى وتفف
ي  رفل فففتو ال  عفففة  ةفففضبف،ا أليفافففمم ؤلل تو  ففف،از فففففففففالن ون ميرلكففف،ا ويفففة  ف، فففتو ول  ا

احلففق ا إبففالن احلففات لا مففتا  لائففر تتة احملففام  ففن الفف  تء لاأل فف،ال لاألبففااض  لاحلكففم 
ل ة لالااخ  ةا،غ ذم ذلك إ اله املمرلكتو العت فة  لقرفب فتو ابلكفا لا تدفبلى اجملرمع

تكففتم لإئفففتطمت بلففى الناففتء لاألطفففتل؛ ألن اخلرفف،م ير ئفف،ن ةفف مم  لبفف و الع فف  ا األ
 .غ، اتذت
  لوجفف،اء امل،اجمففة ةفمففتء ال بلففم «األزا»لففف  جففتء  ففن سففالل الفكففا املرففضزم  ول : يففف،ل
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ذففم   ففنمم الفتلفف   ل ففنمم العت ففب  ل ففنمم صففتت  احلاةففة  ل ففنمم ل ففنمم  ففن ال بالقففة ذففم 
كاففا  ففن ل فففت  ابلففففه لالاففاع  لكففب بضففتبره ايراففتبه إىل  نظففف م إئففال    لمل يرفلفف  ذلففك و

 . عني ل كب   ل
و فففااء  تبففففتو  فففتر  العنفففو لالفففففرب لالغففف ر  ل فففرمم كفففب  فففن يفففاى غفففف، رويمففففت ابملمففففتألخ 
لالنففتق  لق  ياك  امل،جة ليارغب الاعفتراو ا ئفال  ة ليارففخ  مت ا حتايفك األ فة  فن ال 

بة دفحه الرف،ر املاف،دة لرفنت( اآلسفا)ةففه له لال اين  بفب قف  يكف،ن بف لا    ئ،ئفت   فن ق فب 
 .  جمتض الف م ا ئال  ة لةف  الافة وت

إن إئففففتط الفففف م ا ئففففال  ة بلفففى غفففف، اتذفففت  لالع ففف  ة مففففت بلفففى ويفففف ي بعفففض ا ملففففة 
لامل ئ،ئفففني  فففن قل لففف  العلفففم لالفففففه  ول اتللفففة  ففف جني الفففف م ا ئفففال  ة لاألتكفففتم الافففاب ة 

دف، يف،ع  فن اتربفة الفف م لالن فب  نمفت  بلفى ويف ي  لرت  الالفتو الفتغ ة الغتمشفة املافر  خ 
وبنت مففت  وكاففا  ففت ينففتل  نمففت وبفف اتدت  للفف س  اففر ع ا  ا اففتلالو االسفف اق دففحه ون ياففتدم 
األبففف اء برفففنتبة دفففحه الرففف،ر املاففف،دة  ألن ذلفففك يافففكب الافففال  األ ضفففى ا اتربفففة الفففف م 

: الصفففمت  بلفففى طايففففة املافففب الفت فففبا ئفففال  ة  رك فففلخ تضفففترخ األ فففة ل عفففف  و لمفففت  لرجفففتء س
 . «اقفع،ا الاجاخ بفاع  نمت»

إن بفف م إاايففة دففحه االجرمففتااو لامل،اجمففتو لصفف،ر العنففو  لافف   ول آلسففا  بحريعففة 
ون ذلففك ميكففن ون يرفف  ا  رففلحة وبفف اء الفف ين لالفف،طن  ليففؤاي إىل سلخلففة الرففف،ه  

لاففففة ابلفففف م ا ئفففال  ة  للصفففممت قففف  كلفنفففت الكاففف،  فففن الففف  تء لاأل ففف،ال  لواى إىل ايعففف ام ا
 .ابالن تز تب بن  بعض املرعتطفني  عمت

ذن األب اء ائرفتب،ا ون سفف،ا  آروم ة نفت  لون  افب دفحه الرف،ر املاف،دة : للعلنت يف،ل
بففن قفف م الفف ين  الففيت  ففتر   ففن ق ففب بعففض ا ملففة  ففن وبنت ففه ول  ففن بعففض الا فف،ز لوصففحتت 

غ ففتن  دفف  وسفففا ا احلاففتت النمففت   بلففى ا ئففالم لاملاففلمني املافف،  ال ين ففة املافف،غني للف
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 ففن وب ا ففه؛ ألهنففت  ترئففتو ال ياضففى وففت بفففب لال ايففن  لاألسففففا  ففن ذلففك  ،اطفففضخ  فف ،خ 
 . ا متد، احلت  خ ول زبت تو الا،ارع

إن الرضل ب ال يحي لالافتا يرعتةم ليار  سفاه وكاا ةضكاا بن  ت يرح،ل بف ا  فن 
و الففف ين إىل ئففف ية لالئفففر  اا الا تئففف  ل اففف،غني لفعلفففه  لبفففحلك يلفففرحم سملففف،ن مسفففت

ب نمت يحد  ب ا آسا  ن وصفحتت الائف،م ال ين فة .. ا    ال يحي لالفتغ،و الا تئ 
إىل  تبفففتو الرففففاه لا ربففففتت لامل،اجمفففة  ابحلففففق لابل تطفففب  ةفففتلرحم ا  فففف   فففاخ اثي ففففة 

ينففتزل ال تطففب  ليعففم ةكففا األز ففة  فتةففة  ابلفففتغ،و ذي اللفف،ن ا مففتد،ي  لياففرما ال تطففب
ل حففق األ فن لالافالم  لبنف  دفحه ( اآلسفا)اجملرمع  لي  و الرآكب لاالنالل لاللجف،ء إىل 

رعمتر حلفففظ األ ففن؛ للفف س ذلففك ةفففط فر بتء االئففففففففففالفف لرخ احلضففترية يرففب احلففتل إىل ائ
 . لإحتت د، ال ،م ائرعمتر  االع   ة،ع األجا  لهلل األ ا
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 لعالمينلرحمة .. ضارة النبوةح
لئفففع ت   نفففت الئفففركمتل الرففف،رخ  بعففف  ون  كلمنفففت بفففن ةلاففففة احلضفففترخ الغاب فففة لك فففو ون 
ج ل رمت قت مة بلى ةكفاخ الرفااع  لو  نفت لفحلك ابألالفة  فن بفتمل وةكتردفت  كمفت و  نفت بلفى ةفر  

ئف،اء  قف  يكف،ن  فن  ي،اةح ل طاللة  نمفت بلفى  ترئت ففمت ول بفتمل و  ت ففمت لوةكتردفت بلفى تف ٍ 
املف فف  بعفف  دففحا ون نففتلل ا املفتبففب  لبففف ر  ففت ياففم  بففه اجملففتل  ون ليت بلففى ذكففا ةلافففة 
احلضترخ ا ئال  ة  ول  ت ميكن ابر تره ةلاففة الن ف،خ اخلت فة  الفيت ايرمف  إل مفت وصف،ل الن ف،او 

 ط ففف  ا بففتمل النففت  ا احلضففترخ لالرففتريض ا ياففتين؛ إضففتةة إىل بعففض الرجل ففتو العمل ففة الففيت
لال  لال تب ي، نت دحا  بلى الاغم  فن تتلفة الرخلفو لال اجفع الفيت يع افمت املافلم،ن ال ف،م  
لك ففو وهنففت  ففت  ففلال  غففاي إياففتن احلضففترخ املعتصففاخ  بلففى  رلففو  ،اقعففه ا الاففلم احلضففتري  

معففففتو ا الاففففلم اببرنففففتق ق ممففففت لا ميففففتن وففففت لا بجففففتت بف ممففففت ل عف ت ففففت   ففففن وا  اجملر
احلضفففتري إىل ورقتدفففت ا املافففر،ى املفففتاي  دفففحا بلفففى الفففاغم ويضفففت   فففن صففف،ر الراففف،يه لالرلي فففو 

 . لامل،اجمة اليت ميترئمت وب اء ا ئالم
 :الرحمة للعالمين -

إن الفتبففف خ األئفففت   ول الاك فففلخ األئفففت  الفففيت  فففف،م بل مفففت ةلاففففة : للعلنفففت يفففف،ل دنفففت
نمففففت ل اففففكب  فرفففف ا  ذففففت  وعففففىن وهنففففت  نفلففففق  نمففففت ل اففففعى احلضففففترخ ا ئففففال  ة ل نفلففففق  

  بكب وبعتادت ل  ل،ال ت  تفب لفف  ترفا «الامحة»: لرحف فمت بلى  ار،ى ا ياتن  د 
     : الففففففاآن الكفففففاا رئفففففتلة الن ففففف،خ اخلت فففففة لتففففف ا دففففف ةمت بف،لفففففه

فليب  ففففففلفه وا  إملفتم ابلعاب فة  لغفة الرنفتملني دففنت ملفن ففففففففففلالع(.. 820:تءفففففففففففففففاألي  ) 
 : تىلفتن لإحتت  رجتلز إىل الع،امل األساى   عت   يف،ل  عفففففففففففا بلى بفتمل ا يافففففففففففال  فرر

            
 

  
 

  

  تفففب جعفففب هللا ئففف حتيه ل عفففتىل املخل،قفففتو  بلفففى  ن،بمفففت بضففف،   (41:األيعفففتم)  
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: ةم   رجتياة  رآس ة   اةفة ذصب املنافض  يفف،ل  عفتىل.. للة فة   ناضدت لوصلمت لات 
                  

 (.64:الن،ر)               
ةتلامحففة  لدفف  وبلففى ارجففتو الاففم، لالاقفف  لالرعففتطو لاحلنفف، لالاوةففة لا تاففتن  لدفف  

  عففت   دفف  غتيففة الاففايعة لقتبفف  ت  ةففتل اتم بففني النففت  دففف،   ن ففع صفففتو لسرففت ص اخلفف،
الرَّاِِحْااتَن سَاااْرَِحْْ ْز »: ئف    نفففلل رمحففة هللا بلفف مم  لرمحففة هللا  فرضفف  ويضففت  الفف اتم بفني النففت 

ال  ة   ةتلامحففة ا احلضففترخ ا ئفف(1)«الاارَِّْحَْهإ اْرَِحْااتا َمااْه ِر اأَلْرِر سَاااْرَِحْْنْز َمااْه ِر السَّااَمذىِ 
: د   ع فتر الافل،ك الااقف  املاف، لالقرف اء  احلت فب الن الفاف،خ لا ففتء لااليرففتص  قفتل  عفتىل

آل )                
 (. 841:بماان

  :الرِحة ع ى لرر املمركة -
لق  ال يارغات ا تضترخ ا ئفالم إذا بلمنت ون الامحة د   ن وبلى الفف م املفل،بفة 

ورض املعاكة  ورض امل،اجمفة لالاف،كة لالرع ئفة النفاف ة لالعمل فة  ت ف  ال جيف،ز تب بلى 
ال جي،ز ون يُفرب طفٌب ول ا اوخ ول   ض ك ف، ول بتبف   نفففع : ا املعاكة اخلالج بن الف م

لا دحا اجملتل حتتذج كا،خ  عالةة .. لع تا ه  لوال يُففع  جا  لال يُعفا ت ،ان إال ملضكلة
ال  ة؛ تففب احلففالت يفاففمت ال يففربر  ففنمت ا ف، احلففالت لالغففللاو ا ئففف ففن ئفف متفا  ظتيفف

ل،لة الن الضفففغ،ط فة  لحتف ففففت  حلايفففة االسر فففتر  لاحل ففففالم إال اةتبفففت  بفففن  ففف ،ع الامحففففا ئففف
     : لا كاادفففففففففففففففففتو لالعنفففففففففففففففففو  يفففففففففففففففففف،ل  عفففففففففففففففففتىل

 .ى  ت ال  رتر  وي تب ال يكاه إياتن لجُيرب ليُعنو لُ حمب بل(41:األيففتل)

                                                 

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال (1)
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 :الرِحة ابحليتان -
فال  ة لد ةمت  ال  فررا بلى بتمل ا ياتن فففففففففترخ ا ئففففة  اليت د   ا كل احلضفلالامح

ِر ْكاالِّ َكِبادف »: لإحتت  رجفتلز إىل الكف،ن كلفه  و ،اان فه لي تً فه  يفف،ل  -كمت وئلفنت-
رَّةف َ َخَ ِت اْمَرلَ »:   ليفف،ل(1)«َرْطَبةف َلْجر   ََا   (لاذفاخ  فن الاف تع)ة  النَّاذَر ِر ِها ذإ  َ ا َرَْطَاْا

 . (2)«ِهَي َلْطَمَماْاَ ذ َو  ِهَي َلْرتَسَ اْاَ ذ أَتْْكاْل ِمْه َخَشذِش اأَلْرِر َح َّ َمذَتْت َهْ    
نَااذ رَْجااال  َِِْشااي ََذْ ااَادَّ َعَ ْياا»: لي،بفف  املاففلم بفف س،ل ا نففة إذا ويفففح كل ففت   ففن العفففً ِه َْاياْ

َف سَاْ َ اااْ   َْْكااااْل ال اَّاااَر  ِماااَه  َ اااذإ ذَّ َخاااَرَك ََاااِ َ ا ْهاااَت َِْنْ ااا َََشاااِرَب ِمناْ ااار ا  اْلَمطَاااْف ََانَااااَ َ  ِْ اْ
َََمااأَ ْخفَّااْه ذَّ َلْمَسااَنْه ِِْفيااِهإ ذَّ رَِ ااَي : اْلَمطَاافإ ََاَقااذ َ  إ  ُِ ََ ََ َهااَ ا ِم ْاااْل الَّااِ ِب َْا َاا َلَقااْد َْا َاا
إ  ََ َََفَر َلهْ َََسَقى اْلَنْ  ْ َلهْإ ََا  . (3)«َََشَنَر اَّللَّ

 : الاسخِ وا رتفذق -
للفف س ذلففك ةفففط  بففب الاففع،ر ابملاففؤلل ة زففته محتيففة املااةففق لبفف م  ل، مففت لا  ففف  رمت 
الاةفق ابحل ف،ان  تففب لفف  لصفل  احلضففترخ ا ئفال  ة إىل ون  رفص ودلمففت ولقتةفت  للح فف،اانو 

 . املايضة
كفب  ك،ان فت ل ،ج،اا فت  ةفال أتل فه ملظفتدا الف  عفة ل عف فب لعففب ةتلرآس   فع الف  عفة ب

: ا ياففففتن  لال صففففااع  ففففع الف  عففففة لقمففففا ذففففت لإحتففففت  اففففخ، لار فففففتق  تاففففتن  يففففف،ل  عففففتىل
                

           (84:ا ت  فففففففففففففففففففففة)

              

                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب المساقاة (1)
 . أخرجه مسلم، كتاب التوبة (2)
 . البخاري، كتاب المساقاة أخرجه (3)



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -482 -

             

            

ِإنَّ  »:   ليففففففف،ل الائفففففف،ل (86-84:النحففففففب)     
ََََْحِسااْنتا  ََََْحِسااْنتا اْلِقااْ َااَةإ َوِإَ ا َ َوْااْاْز  ََ اإِلْحَسااذَن َع َااى ْكااالِّ َ ااْيىفإ ََااِ َ ا  َااَاْ ااْاْز  َ َكاَاا اَّللَّ

ِِْحْ  ْوََةإ َوْلْيِ دَّ َلَحدْْكْز َ ْفَرتَْه َوْل  .(1)«َ ِْيَ َاهْ  ال ِِّ
لإن هللا ئفففت ب املاففففلم يفففف،م الف ت ففففة بففففن وي إ فففاله مل،جفففف،ااو الف  عففففة  تففففب العرففففف،ر 

َماْه  َااَااَل ْعْفاْفتر ا َعبَا  اذ َعاَلَّ ِإََل اَّللَِّ َعا َّ َوَجاالَّ سَااْتَ  »: ياك، إىل هللا الع   ب  ه  يفف،ل 
َْ ًن   َااَاَ ِن : اْلِقَيذَمِة سَاْقت ْ  إ ِإنَّ  َفَمةف ََي َربِّ ْ سَاْقاْاْ ِن ِلَمناْ   .(2)« َعبَا  ذ َوَْ

ل نفلففق الامحففة   عمففت وضففترخ ا ئففالم دفف، هللا  اففب ا ميففتن  دفف، الففامحن الففات م  للفف س 
 .الع ل الفتدا املارم ه ل ياتن  امل،اجه له  املررترع  عه

 : ووحدة األصل.. األخوة -
ون ال ااية   عت   نح رخ  ن وئاخ ت  ا تضترخ ا ئالم لةلافره فل ن الاكت ل األئ

     : لات خ  لون ا ياتن وس، ا ياتن  وت  وم كاه  يف،ل  عتىل
 

 
 

               

      : تىلفتل  عف  لق(8:الناتء)    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

     
 (.84:احلجااو)

لالففففف،ارق بافففف   اللفففف،ن لا ففففنس لالففففف،م لالففففحك،رخ  لبففففحلك ةففففال  ففففتل للرعففففتب لالرم  ففففل
لاألي، ففففة  ةتلراففففتلي  فففففار ذصففففب اخللففففق  لوصففففب املرفففف ر ال،اتفففف   لالرفتضففففب إحتففففت يكفففف،ن 

                                                 

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وَقالَ  (1)
 . أخرجه النسائي، كتاب الضحايا (2)
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  ةفال (الرفف،ى)ابلرنتةس لالكاف  ا إطفتر  كفتةؤ الففاص؛ ل  فلان الكاا ففة العففتء األةضفب 
لإحتفففففت الرفتضفففففب ابلعمفففففب  ق مفففففة ا ا ئفففففالم للفففففف،ارق الفافففففاية الفففففيت ال يففففف  ل يافففففتن ة مفففففت 
ْاْز َْانْاات  »: يففف،ل لالكافف   ةتلرفتضففب لاملفتضففلة كافف  ة  لاألكففام األ فففى  لالائفف،ل  َلًْااا

ْه تْاااَرابف  َتا   »:   لينمففى بففن الرفففتسا ابألتاففتت لاألياففتت(1)«آَ َ  َوآَ ْ  ِماا نَيَّ َل ْااا َاِ اا لَيَاناْ
َتَن َع َااى اَّللَِّ  ْهَّ َلْهاا ًت ذ ف َلْو لََيْناا َرْهْز ِْرَِجاا ذ ََْخاا ًِْفَ اا َِ   ََْ اْد َه اجلِْْماا ِن الَّااَِ تَا َِِْز ِماا ْه ِعاادَّ  ِماا

 َ َ ا  لكففتن الرضك فف  بلففى دففحه الاكففت ل لالاففمتو احلضففترية  ففن آسففا لصففت ه .. (2)«الناَّاا
سف فففة تجفففة الففف،ااع  ت ففف  الرضك ففف  بلفففى  ف، فففتو تضفففترخ ا ئفففالم  لةلاففففرمت  لوا فففة 

بففحلك ي رففا  ففت ئفف،ه يكفف،ن ا املاففرف ب  ففن   محتيرمففت  لبفف م  ،د نمففت  لكففضن الائفف،ل
  .ايرمتكتو ذحه احلف،ق الف  ع ة

كمفت ون  فن احلفففت ق املففارخ  ففابت  للاقعفت  ا تضففترخ ا ئفالم لةلافففره لجف،ا الرنفف،ع ا 
اخللفففق بعت فففة لال افففا ستصفففة  لويفففه ئفففنة ك،ي فففة لَسلوفِّ فففة ئفففترية ا احل فففتخ  لويفففه ئففف  ب النمففف، 

تيه ل عتىل جعلنت  ذصفب اخللفق   فع،اب  لق ت فب  فب امل اةعة  ةتهلل ئ حلال ق  لاال ر اا  لا
   : لجعفففففففب  فففففففن آ  فففففففه اسفففففففراله ولافففففففنرنت لول،اينفففففففت  يفففففففف،ل  عفففففففتىل

            

:   ليففففففففففففففففف،ل(44:الففففففففففففففففالم)    
       

  (881-881:دففففففف،ا)           
فففة اخللففففق لغتيرففففه  لبعففففض املفاففففاين يففففحد  ا  عففففىن اآليففففة ون هللا سلفمففففم لالسففففراله  ةعِّل ف

اسففراله الرنفف،ع  الففحي بففه يكفف،ن ا غنففتء لا  ففااء لالر ففتال املعففاا لالافففتا لالنمفف، لاالر فففتء 
 ففففن لفففف،ازم ائففففرماار احل ففففتخ  لجفففف ل رمت  ( اآلسففففا)ة،جفففف،ا .. لالرنففففتةس لالرحففففايض احلضففففتري

                                                 

 . أخرجه أبو داود، كتاب األدب (1)
 . أخرجه اإلمام أحمد (2)
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 . الاايفةلئننمت ا امل اةعة لاملنتةاة لاملغتل ة 
 : التنوع سبيل التكامل -

ل رم ل تضترخ ا ئالم لةلافره بن غ،دت اببر تر ون دفحا الرنف،ع لاالسفراله لالر فتين 
    : إحتفففففففففت دففففففففف، ئففففففففف  ب الرعفففففففففتيً لالرعفففففففففتلن لالركت فففففففففب لالرعفففففففففتره

    :   ةففتأل  ل لاألكففام لاألةضففب دفف، األكاففا بفففتء  لإتاففتان  

 فن سف، : إىل هللا  األيفع للنت   ئئب رئ،ل هللا    لون األقات  األت   
 .(1)«لًف  النذس ل نذس» :النت ؟ قتل

لا ياتن ا تضترخ ا ئالم  لف،ق  كفام  فضفب ذصفب اخللفق  الن النظفا إىل ل،يفه 
  (02:ا ئففااء)      : ول جنافه ول تففب  عرفف ه  يففف،ل  عفتىل

تت ففففففق إذا رلبففف  ذي بنففو ول إربفففففففففففففتي ة ال  رحففففففففة ا يافلدففحا الركففاا ا ذفف  لالكاا فف
فتر  ففففففففففم لحتف ففق الكاا فففة  فف،ةا تايففة ا رااخ لاالسر ففففففففففول إكففااه  ذلففك ون  ففن لفف،ازم الركايف

تء ول إلغففففتء ففففففففففففع ول إقرففففففففففففةفففففضي إكففففااه ول إجففففف تر ول بنفففففو ول إردففففتت ول ن،يففففو ول قم
اففتي ة ا ياففتن  لإلغففتء لكاا رففه  لأتلففه لل اففا بلففى ال اففا  لابرفف اء بلففى بفف لاٌن بلففى إي

لت ففف  إن ا يافففتن  لففف،ق بتقفففب  لبفففحلك ةمففف،  ففففكلو .. إرااخ هللا  دتيفففة سلففففه املكفففام
 افففؤلل  ةففذن  ففن لفف،ازم املاففؤلل ة احلايففة  إذ ك ففو ُياففل  ا ياففتن تايففة ا رااخ لالعمففب 

 ! رتر  ت يفعب ليعرف ؟ل ن م ُياضل بمت يفعب  إن كتن ال  
: لحلك كتن  فعتر تضفترخ ا ئفالم لةلاففره لسفتبفه إىل النفت    عفت  

 
 
ت ففف   فررفففا رئفففتلة املافففلم الافففت ا بلفففى ارت الن ففف،خ  بلفففى ب فففتن طايفففق الا فففف  لا غفففااء 

،  ن تن لتايره لالرنفففففففتا لكاا ة ا يافففففاب  تبفه  لب تن طايق الغ  لالظلم لا كااه لا ةا
                                                 

سلسههههلة األحاديههههث ، وصههههححه النههههيل ياصههههر الههههدين األلبههههايي مههههي 4/421/4أخرجههههه الطبرايههههي مههههي المع ههههم ال بيههههر،  (1)
 . الصحيحة
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 . ئل،كه
: تىل  ةك فو لهللا يفف،لف تان  أللا فا هللا  عففة ا كااه برففففلوحا االبر تر  ك،ن  ترئ

 
لنفففن حتفففتر  ا كفففااه ابئففففم الففف ين لطتبففففة هللا؟ ةمفففب ُيففففتع هللا وعرففف ره؟  

: ت   ال ميكفن للمافلم ون يافمع قف،ل هللا  عفتىل
 

تر  ا كفااه؛    ل فن م مُيف
دفف، طتبففة هلل لائففرجتبة ( الفف ين) رنففتع بففن إكففااه النففت  لإج ففتردم بلففى كمففت يكفف،ن اال

 . أل اه
لطتملففففت وينففففت ئففففلمنت وف فففففة الرنفففف،ع لاالسففففراله ا اخللففففق ة لففففلم بففففن ذلففففك  نفففف،ع األا ن 

  للف،ال لجف،ا  فن ال يفؤ ن ملفت  ( ن،ع االسر تراو)لالافتةتو لاألةفكتر لاملفحاد  لاملفلب لالنحب 
:  عتىلكتن دنت ااع لف،له 

   
 . لال،اقع ال ب ذلك  

لسافففف ة ون سمفففب تففف ُّ اخلففف، للنفففت  املفففؤ َن  الفففحي يافففف، بلفففى قففف م الن ففف،خ  بلفففى 
جففتء الرحففحيا لالنمفف  ا ذفف  لحتففف ي  املممففة ( بفففتء الن فف،خ)إكففااه النففت  البرنففتق احلفففق 

   :   ليففف،ل(14:النحففب)      : ب قفففة  يففف،ل  عففتىل

  ليففففف،ل  عففففتىل  افففرنكاا   فففت ُسرمفففب (81:العنك ففف،و)     
          : ون يففففع  تفففب للففف، بففف اةٍع سففف،  

 
 
 

  
 

   :   ليفففف،ل(11:يففف،يس)    

      : ه  عفففففتىلفم األ فففففا بف،لفففففف  لُساففففف(44:الغت ففففف ة)   

إىل آسففففا اآل و ذاو (... 64:ق)        
فففاملا فففففف،خ ا الففففففاآن  تفففففب يكففففف،ن املافالك ففففف توفتتفففففف ففففففلم بلفففففى تفف ف ف حر لب نفففففة  فففففن و فففففاه فف

 . لوئل،ت اب، ه
إحتففت ُ ففاع ا مففتا وصففال  لرحف ففق تايففة االسر ففتر لاحل ل،لففة الن ا كففااه  : لففحلك يففف،ل
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إ فت بلفى الففالض الكفت  فة  -ةتملالم ا تضترخ ا ئالم لةلافره يُفاض بل ه ون جيتدف  
ة ففف م يفاففه ل تلففه ا ئفف  ب حتف ففق تايففة االسر ففتر للنففت     -لع ن ففةلإ ففت بلففى الفففالض ا

: لمحتية إراا فمم  لتفظ كاا رمم   عتره إضفتةة إىل ق،لفه  عفتىل
 

: ق،لفه  عفتىل 
 (. 41:األيفتل)      

لالفرنفففة ا وال  عتي مفففت دففف   ترئفففة العنفففو لا كفففااه بلفففى النفففت  حلملمفففم بلفففى س فففتراو 
قنتبرمم  ةضين  فم،م ا متا  ن ا ردتت لالعنو لالرفاه  لدف، إحتفت جفتء  لوةعتل ل ا   ن

 حلمتية النت   ن ا ردتت لالعنو لالرفاه؟
لقفف  ال يراففع اجملففتل للحفف ي  بففن وبعففتا ا مففتا ل  تاينففه للئففت له الكافف،خ لاملرعفف اخ 

تلفففففة لاملرفففففف،رخ  لون ا مفففففتا وعفففففىن الفرفففففتل دففففف، إتففففف ى لئفففففت له لبعفففففض   تاينفففففه  لدففففف، احل
االئففففرانت  ة لففففاا العفففف لان لاةففففع الظلففففم بففففن األلطففففتن لا ياففففتن  لاحل ل،لففففة الن ايرفففففتص 

لا متا غتل ت   ت يااع ليم ه إىل محتية اجملرمع لمحتية ا ياتن لل س .. إياتي ره لكاا ره
   :  قت ة اجملرمع لبنتء ا ياتن  ةلفحلك  تدف او للئفت ب وسفاى  يفف،ل  عفتىل

  ةفففففففففففففففتلفاآن بكفففففففففففففففب (44:لفاقفففففففففففففففتنا)      
 ضففت  نه لسفتبففه لوطالتت ففه ل اب رففه النفافف ة لالعفل ففة لوتكت ففه الففم ففة  إحتففت دفف،   اففتق 
اجملتد خ؛ ل عجلخ ا ئالم ل ا  بفعب العرت لق، فمت لال وف  الا و لةتبفل ره لال ابلفف،خ 

 حففف،رو تففف،ل بنفففتء املتايفففة  لإحتفففت  عجل فففه املافففرماخ دففف  املعجفففلخ الفكايفففة املعاة فففة  الفففيت 
 . ا ياتن الرت  لإبتاخ  اك له

 :حضارة المعرفة -
إن تضترخ ا ئفالم لةلاففره إحتفت  حف،رو تف،ل املعاةفة  لايفلفف  : لحلك ميكن الف،ل

لمل  نففففلل آيفففة الاففف و لال امل،اجمفففة إال بنففف   :  نمفففت  ةكفففتن ولل  فففت يفففلل  فففن الففف،ت 
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آيففة الافف و لففاا العفف لان  ذلففك ون املعاةففة   عففاض اجملرمففع ا ئففال   إىل العفف لان  ل ففاب 
د  الف،خ احلف فف ة  د  الف،خ املاية  اليت  اقى بعفب ا ياتن ل  حي إراا فه  ل رف،ت  نفففه  

لالففففااءخ لا قففففااء لالعلفففم لالففففرعلم دففف   اففففتتة اجملتدففف خ احلف ف ففففة .. لحتففففظ كاا رفففه ل كتيرففففه
 . لا متا األكرب

ن سففالل ا ففغااة ت ول اللفف،ن ول ا فنس ول الف فففة  لإحتففت ةتأل فة املاففلمة مل نفاج للنففت   ف
وساجففف  ل افففكل   فففن ذلفففك   عفففه   افففكل   فففن سفففالل 

   فففن سفففالل املعاةفففة   
ر  ففففت   الفففيت  افففكل   فففن سففففالل   املرتتفففة للنفففت    عفففت   لدفففف  األ فففة ال،ت ففف خ  تضفففتر   ًل

ال افاي  بكفب كرتت  لا رف و ل ،ئفع   فن سفالل الفكفاخ  لائفرفف   كفب ويف،اع ا فنس 
جغااة رففه لول،ايففه لولضتبفففه االجرمفففتب ة  ةجفففتءو تضففترخ إيافففتي ة  لكففب جففنٍس ول لفف،ن ول 

 .جغااة ت ة مت ير  

تين  لالركت ففففففففب ا ياففففففففتين  لالرعففففففففتيً ا يافففففففففتين فففففففففففففففف ك ا يافترخ املافففففففففففففففففففةمفففففففف  تض
ت   ت فف  اب ةفف    لي ، ففت اخلت فففة  اففب املاففف ك الن فف،ي  ول  افف ك الن فف،خ ًر  فف

ابلن ففف،او الافففتبفة  لإل مفففت ايرمففف  وصففف،ذت  لدففف  الفففيت كملففف  ال نفففتء الن ففف،ي ل غففف ل  اففف كت  
     إياففففففتي ت  ًر  ففففففت   لكففففففتن  ففففففن آسففففففا  ففففففت يففففففلل  ففففففن الفففففف،ت  

لايرمفى  ةت كمتل لاالكرمفتل إحتفت دف، للف ين الفحي بف و  ام  ل فا ابألي  فتء   عفت  ( 4:املت  خ)
ا ااذ  ِإنَّ َم َِ ااي َوَم َاااَل األًَِْبيَااذِى ِمااْه  َاْبِ ااي َكَم َاااِل رَْجااالف َْاااَ  »: يففف،ل الائففف،ل إىل ا ئففالم   َْاياْ

بْاااتَن لَاااْه  َُ ْاااتَن ِْاااِه َوسَاْم َمااااَل النَّاااذْس َسْطَت َُ ََ ْه عَاِوسَاااةفإ  َ  لَِبنَاااةف ِمااا َنْه َوَلْلَ َاااْه ِإ  َمْتِوااا ََََْحَسااا
 .(1)«ًَََََن ال َِّبَنْة َوَلًَن َخذِِتْ النَِّبيِِّنيَ : ؟ قَتلَ َنةْ َه  ْوِوَمْت َهِ ِه ال َّبِ : َوسَاْقتْلتنَ 

لاملا ك الن ،ي  لاملا ك احلضتري  لحلك ةذن رئتلرمت  ةم  ي ،خ املا ك ا ياتين 

                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب المناقب (1)
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األلىل ال الغ امل ني  لإحلتق الامحة ابلعتملني  ل تد  ت اةع للظلم لالع لان لاحل ل،لة الن 
      : و لاالضفففففففففففففففففففمتاالفمففففففففففففففففففع لالفمففففففففففففففففففا لالعنفففففففففففففففففف

؛ ألن إلغفتء إرااخ االسر تر لايرفتص إياتي ة ا ياتن لإلغت فه لإكاادفه و ف  (41:األيفتل)
  (.480:ال فاخ)      بل ه  ن الفرب 

إن  ن األ ف،ر اخلفف،خ ال ف،م  اف،يه ودف اه ا مفتا ل عتي فه  ل ترئفة اخللفط : لحلك يف،ل
م ا مففتا ل فمفف،م ا ردففتت لالعنففو لالرفففاه؛ لا مففتا إحتففت  ففاع لالرفف ل س املرعمفف  بففني  فمفف، 

  .ملعت ة ذلك لاحل ل،لة الن لق،به
تو الرعل م لالافتةة لا بالم لاملنتد  وجة زف فو فإن اتللة إلغتء ا متا  ن  ؤئا

 نتبع ا ردتت  الن  اج ع ول  ف ا  لل ف يب املعففر ل  ول  رف،ي  بعفض ا نف،  ال،اقفع 
ر،قفففع؛ دففف،  افففتاة ا أتجففف   ا ردفففتت ل افففج عه؛ ةفففتأل ا الفففحي مل يعففف  ستة فففت  ون ول امل
تت لالعنفففو لالرففففاه  لرت ضفففترخ انةعفففة  ت ففف  فالم دففف، املافففرم ه للففف س ا ردففففا ئففف

ئففففتدم لياففففتدم ذلففففك ب فظففففة األ ففففة  لإبرففففتر وبفففف ا مت  لاالئرماففففتك بف ممففففت  ل  اةعففففة 
 . سر، مت

  لاالر ففففتء وفففت  لضففف ط  افففتردت  للففف س و فففاا  لا مفففتا دففف، إتففف ى لئفففت ب  اب فففة األ فففة
ة ال   ففل  لإحتففت للجمففتا آاات لوتكففتم لودفف اه ال بفف  ففففف نفلرففت   لال تاكففة قفف،خ بم ففتء ابطا

 .  ن االلرلام وت  لد، ب تاخ  ن وبلى الع تااو  ةم، رو  ئنتم ا ئالم
تالو ففففففففففت ،لففففففففففلففففففحلك ة،قفففففف،ع بعففففففض ا نففففففف،  ول اخلفففففففض ا   فففففففتاين املعاكففففففة  ول تر

ائففرانت  ة  ول الرعاففو ا ائفففرعمتل بعففض احلففف،ق لاملمترئفففتو ل ف  ففق األتكففتم  ال  غففف، 
 ن تف فة ا متا   ئت   لال  ف،ا إىل العمب بلى إلغفتء ا مفتا  لإحتفت إىل  رف،ي   ترئفت ه؛ 

ا إن ا مففت: ألن الغتيفة ال  ففربر ال،ئفف لة ا  ففايعة ا ئففالم؛ لا ضفف،ء ذلففك كلففه ميكففن الففف،ل
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ةعففب تضففتري إياففتين للفف س بمففال  إردتب ففت  بن فففت ؛ لإن ا رفففتء بعففض وصففحتت الففففه الفل ففب 
لالففاتى الفتصففاخ لاملرحماففني خل فف،ل ا مففتا لإبففالن ويفاففمم و ففااء للجمففتا  ميترئفف،ن  كففف، 
املاففففففلمني  بافففففف   بعففففففض األسفففففففتء لاخلفففففففت   ليافففففففف،ن بلفففففف مم وتكففففففتم آ و الكفففففففتر 

لا  لاأل ففف،ال لاأل فففن  ليال ِّبففف،ن اجملرمعفففتو  ليفرلففف،ن بففف لن    فففل  لاملنفففتةفني  ليع اففف،ن ابألر 
لياففففففر  ح،ن ا ففففففتء األلالا لالناففففففتء ل ففففففت إىل ذلففففففك  لُيافففففففف،ن األتكففففففتم الاففففففاب ة بلففففففى 
اجملرمعتو  للصممت ذهنت اار تات ول اار جتدل فة  ل فت إىل ذلفك  ل اف،غ،ا ةعلفرمم  ةمفحا 

ه لآاابففففه ل فتصفففف ه  قفففف  يكفففف،ن ألبفففف اء  افففف،يه حلف فففففة ا مففففتا  لب فففف  ذتكت ففففه ل فم، فففف
 . ا ئالم ير   ا صنتبة ذلك  تب لل، ئفط ا ةختسمم بعض بافتء املالمني

لي فففى ون يافف، إىل ون األصففب ا ا ئففالم حتف ففق الاففلم لاأل ففن ل ياففتن لاجملرمففع  لون 
        : ا ذن ابلفرتل  لدف، ائفرانتء  يفف،ل  عفتىل

 
 

إحتففت  ففاع اةعففت  لالبرفف اء  لرةعففت  للظلففم  لمحتيففة ل  ففن   (41:احلفف )   
الففففف ب،خ ابحلكمفففففة ( اآلسفففففا)لحتف ففففففت  حلايفففففة االسر فففففتر  لارءا  للفرنفففففة  لون لئففففف لره ا سففففففتت 

لامل،بظة احلانة  لون ابرمفتا املعاةفة لحتف فق االقرنفتع دف، لئف لة دفحا الف ين ل  ف ان  تد ا فه  
 . اال احلضتري ل نتء احلضترخ ا ياتي ةلون واا ه لئالته الفلم  ةم، احمل

ةت ئفففالم ايفففن الافففالم  لالففف س،ل ا الاففففلم لالافففالم ل ففف،ة، األ فففن لاأل فففتن لائففففر  ال 
احلفف،ار ابمل،اجمففة دفف،  ففنم  ابفف،خ ا ئففالم  لدففحا لفف س س ففترا  ا ا ئففالم لإحتففت دفف، ايففن  ففن 

       : الففففف ين  لائفففففرجتبة أل فففففا هللا   عفففففتىل بف،لفففففه

(.. 421:ال فففاخ)          
ةتلالم لالافالم لاأل فتن  فن سرفت ص املفؤ نني لولا فا الفامحن  لالعف لل بنفه ئفف،ط ا طايفق 

           ل فففنم  الافففف فتن 

 (. 44:الن،ر)  
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تب إذا اضففا املافلم،ن لف س،ل الفرفتل بافالطه لوتكت فه املعالةفة ا  ظتهنفت  فن كرف  
املعاكفة رغف  بف لدم ا اذ يفة لإيففته الفرفتل  ةمفت بلفى املافلمني إال ون  الففه  لبع  اس،ل

  (48:األيففففففففتل)         : يافففففففرج  ،ا أل فففففففا هللا
تففب للفف، كففتن النرففا ل فف كت  لالغل ففة  لفف،  ا وةففق املعاكففة  ةحتلففة الاففلم كتيفف  لال  ففلال دفف  

للف س الفف،خ لالفمفا لاحلافتم  لمل يكفن ا  املنتخ املال م لل ب،خ  ألن لئ لرمت احلجففة لالربدففتن 
العنفففو سففف، ا كفففب الظفففاله لاألتففف،ال  لهللا يعفففف  بلفففى اللفففني  فففت ال يعفففف  بلفففى الاففف خ  

ِْ ااااْ  ًَاْفَسااااْه ِعْنااااَد »: يففففف،ل لالائفففف،ل  َااااذ الشَّااااِدسْد الَّااااِ ِب َِ لَااااْيَس الشَّااااِدسْد اِبلفوااااَرَعِةإ ِإدَّ
 َِ َََُّااا ا ئفففالم ايرافففا ا كفففب العفففتمل  فاي فففت  لال يفففلال  بلفففى    لاالئفففرفااء يؤكففف  ون(1) «....اْل

 . الاغم  ن ضعو لأتسا املالمني  ابحلجة لال ب،خ لالالم لل س ابلفر  لالفرتل لاحلات
ذن  فف،ة، األ ففن لالاففالم لاأل ففتن دفف   ففن  فتصفف  : لياففرف ع الففف،ل بكففب اطمئنففتن

الفففر  )عففتىل مسففى صففل  احل ي  ففة الفف ين  لاملنففتخ املال ففم ال رفف اا ا ئففالم  ةففتهلل ئفف حتيه ل 
  لون ةتبل ففففة لئففففت ب لوالاو  نففففتخ الاففففلم لاحلايففففة لئففففالتمت احلجففففة دفففف، األقفففف،ى (امل ففففني

لاأل ضفففى  فففت حتملفففه ةففف او امل،اجمفففة لالافففال   الفففيت قففف  سملنفففت بل مفففت وبففف اء ا ئفففالم  
لا ففربلو ة تحلافتابو ال اففاية ال افف فة لاالئففرفااء الرففتر   يفف رك وهنففم دففم األ لففك للففف،خ 

لنففن األ لففك للحجففة لالع الففة  لففحلك ةففذن اخلفف، اا مففت  ا ون يكففف  هللا املففؤ نني الفرففتل  
           : املكاله إئال  ت   يفف،ل  عفتىل

     :   ليففففففففففففففف،ل(44:األتففففففففففففففلات)   

 (.  484:ال فاخ) 
رمتب   ات  ن َوَجب ِّ ةتلافالم لاأل فن  ئف،اء ا ذلك األ فن الاف تئف  ول االج

فففالنعم ا ا ئالم  ت   ا نت هللا بلى قايً  الفتب خ ال ا : الم  بف،لهففففاية لنفللل ا ئفف
                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب األدب (1)
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  ةتأل ن لالالم لاناتر العنو لال ليع لا ردتت لا ربتت  ن ودم (6-4:قايً) 
ات  ع تر احلضترخ  ن بعض ال،ج،ه  بب  ن   مسفتو اجملرمفع املرحضا  ول إن  ئ  ةفب

 . كب ال،ج،ه
مس ففف  ال  ففف  احلفففاام  لدففف  الفففيت يرجمففف،ن ( لجمفففرمم)لالالةففف  تففففت  ون ق لفففة املافففلمني   

إل مففت كففب يفف،م تففس  ففااو  لسجفف،ن إل مففت  ففاخ ا العمففا بلففى األقففب  ليعرمففالن كلمففت و  حفف  
لاتفففة للافففلم لاأل فففن  يفففف،ل  عفففتىل ذفففم الفاصفففة  لدففف  بكفففب ولصفففتةمت ل ،اصففففت ت لوتكت مفففت 

  ةتلفرففففتل لاالبرفففف اء لقفففففع الاففففجا (10:آل بمففففاان)      : باففففضهنت
دففحه املعففتين الك فف،خ يع اففمت احلففتج لاملعرمففا  .. لبفففا احل فف،ان لصفف  ه كلمففت اظفف،راو ا احلففام

سففتء  ت   مياب احل  ةف خ  ف ريٍ  بلفى الافلم لاأل فن  ل رف،يٍ  للماف،خ  لاخنفالٍع  فن األ
لالعلمية بلى ب م العف،ا  ت ف  يف سب ا يافتن وفحا النافك الرف ري  ا قضفتء ةف خ ئفلم  فع 
الفففنفس لال  ئفففة لاجملرمفففع ل  فففع املخل،قفففتو  ل افففكب ذلفففك وحت،ذجفففت  ياففف ا  عتي فففه كلمفففت  ،جفففه 

 . للحام ا صال ه ي،  ت    ن طل،ع الفجا إىل غاق الل ب
ئالم  لدم  تاخ ا ئالم لقتب  ه األلىل لل س ذلك ةفط  ةلف  باه العات ق ب ا 

اليت محلره للنت   وربعة و ما  امى بن دم األ ما احلام   اكب  ل  الانة   عررب ة خ 
ام لوقادت  فففففف  دحه احلفففففالم وكفففففففففتكمت  لملت يلل ا ئففففففففف،ز ايرمففففففف   ال جيفففففففالم  ففففففففد ية لئ
   : قتل  عتىل

 
      

 
    

  (44:الر،بة)     
       

     
 (. 480:ال فاخ) 

ةتلاالم لب م العنفو لامل،اجمففة دف، األصفب  لامل،اجمففة لالعنفو دف  االئفرانتء  لال   فت  
اففلمة لاالئففرفااء الرففتر    لقففااءخ احلتضففاخ  ؤكفف  ون األ ففة امل.. إال لففاا العفف لان ل  اةعففة الظلففم
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لاحلضفففترخ ا ئفففال  ة ًر  ففففت  كتيففف  لال  ففففلال افففب ائفففرم اه لبفففف لان لائفففرعمتر  لون األ ففففة 
املاففلمة ائففرفتب  ون  اففكب  ففن امل اةعففة بففف م ا ئففالم قفف،خ  تيعففة  ففن الاففف،ط لالففحلابن  
لااةعفففففة للنمففففف،ض لالرجفففففتلز حلفففففتالو الففففف،دن لا هنفففففتك  تفففففب ون الفففففف م احلضفففففترية ا ئفففففال  ة 

ذن املغلففف،ت اا مفففت   ،لفففع برفل ففف  : فلففف  املعتالفففة ول املافففل مة احلضفففترية الفت لفففةائفففرفتب  ون  
الغتلفف ؛ و ففت ا ًريففض احلضففترخ ا ئففال  ة ةكتيفف  تضففترخ املغلفف،ت لق مففه وقفف،ى  ففن ئفف،اب  

 .الغتل  لق، ه  ةرح،ل الغتل  ل ؤ ن بف م املغل،ت ليناادت
 : سمات حضارية -

ترخ ا ئففالم لةلافففره  ول قفف م ا ئففالم ا الكرففتت ذن تضفف: لبلففى العمفف،م ميكففن الفففف،ل
 : لالانة
     :  فففففففففففف ه إىل إحلففففففففففففتق الامحففففففففففففة ابلعفففففففففففتملني -

 (.820:األي  تء)
        :  افففب املاففف ك ا يافففتين لعففففتء الن ففف،خ امل يففف  -

 
 

   
 

         ...  
 (.4:املت  خ)        (84:الا،رى)

 : اية ك،ي ة  كمت  ؤ ن ابالسرالهف ؤ ن ابلرن،ع ال ااي كحف فة با -
  

               
 (. 881-880:د،ا)

   فففففؤ ن ابلرعفففففتيً لالرعفففففتلن لالركت فففففب بفففففني احلضفففففتراو لالافتةفففففتو  -

 (.84:احلجااو)   
ملنتقافة لاملاتقفففة لالفف ب،خ  ل عرففربه  ،اطنفت  ا  رمعمففت لافب احلفف،ار لا( اآلسفا) عف ه بففف  -
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َل  َماْه ظَ َااَز » :ل ف ب،ه ابحلكمفة لامل،بظفة احلافنة  لزتالفه ابلفيت دفف  وتافن  لحتف م  ،اطنرفه
ًَََن  إ ََااا َِ ًَاْفاااسف ِِْ ِطيااا اإ َلِو اًْااَاَقَفاااْهإ َلْو َك ََّفاااْه ََااااْتَق طَذ َاِاااِهإ َلْو َلَخاااَ  ِمْناااْه َ اااياْ  ذ ََِْااا ْمَمذِهاااد 

ْه سَاْتَ  الْ  ُْ ي ُِ  .(1)«ِقَيذَمةِ َح
ة لاملفكاين ا تضترخ الغفات ال ف،م  فا،  ن الفالئففلال وال بلى ذلك  ن ون الك

 ففن الفف ابني إىل احلفف،ار بففني احلضففتراو  سففتلل،ن ائففرلمتم رل  جت عففة قاط ففة األي لافف ة 
كفففففضحت،ذج ( ا الففففففترخ األلرلب فففففة)ال   ا إئففففف تي ت فتا ة بنففففف  ت كفففففتن احلكفففففم ا ئففففففالراففففف

ب نمفففففت وقت ففففف  ق فففففتاخ  فففففت يافففففمى وفففففالت االئففففف ااا  الفففففيت وبف ففففف  احلكفففففم للرعفففففتيً  
ا ئال    احملترق لاتكم الرفر ً  ل ترئ  الرعحي  لاحلاق لالرمجف، لكفب  غفتيا ا 

 .ال ين لاملحد 
لمني ففففففففف،ا للمافففففففتية لالرب لالعف ل لآلساين  الحين مل يرعاضفففففف م األ فن لاحلمفففففف ف -

              : ذى لاالبر اءابأل

  
 

   
 

 (.1:املمرحنة)     
لمني  ل ففؤ ن لففه ال،صفف،ل ففففففففرج، لالالجففو لاحملرمفف  ابملاففففففففففف ففف م احلمتيففة لاأل ففن للما -

   : إىل  ض نفففففه
 

        

 (.4:الر،بة)  
: ن لاتففففففف ام إراا فففففففه فففففففؤ ن وايفففففففة االسر فففففففتر لكاا فففففففة ا ياففففففففت -

   
  

 (. 444:ال فاخ)
:  ففففففففففففففففففؤ ن ابألسففففففففففففففففففف،خ ا يافففففففففففففففففففتي ة -

           
 (.84:احلجااو)

                                                 

 . أخرجه أبو داوود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء (1)
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:  ففؤ ن ون ا ياففتي ة  نحفف رخ  ففن وصففب لاتفف  -
 

      

 (. 8:الناتء)   
: ال  افففففففاع الفففففففففرتل لامل،اجمففففففففة إال لفففففففاا االبرففففففف اء -

 
   

 
 
 

 
 

 
 

        
 
 (. 812:ال فاخ)

:  ارافففففعا ابملافففففؤلل ة زفففففته الكففففف،ن لا يافففففتن لاحل ففففف،ان لاحل فففففتخ -
 

  
 

   

 
 

 
 

َ َخَ ِت اْمَرَلة  النَّاذَر »  (41:األيعفتم)       
َ ذ أتَْْكااْل ِماهْ  (لاذفاخ  فن الاف تع)ِر ِهارَّةف  َ اذ َو  ِهاَي َلْرتَساَ ااْ َ اذإ ََا  ِهاَي َلْطَمَمااْ َخَشااذِش  َرَْطَااْ

 .(1)«اأَلْرِر َح َّ َمذَتْت َهْ    
 عرفففرب املفففاوخ  فففايكة الاجفففب ا بنفففتء احل فففتخ  ةمففف   رلفففك األدل فففة الكت لفففة كمفففت  رلفففك  -

تايفففة ا رااخ لاسر فففتر الفففللج لإبفففاام بفففف  الفففللاج  لذفففت تفففق اخللفففع لاالةففف اق  كمفففت ذفففت تفففق 
 اخ  ال جيففف،ز بضفففلمت ففففففففففففؤلن األئفففففففففف،رخ ا إاارخ  فففففففففاملا

 
  (81:النافففتء)  

          : لال إكاادمففففففففففففت ا ااسففففففففففففب األئففففففففففففاخ

 (. 444:ال فاخ) ...
ل فار ذن املاوخ اٌب للركتل و الااب ة لاالضفالع ابل،ةفت و االجرمتب فة لودل فة  -

      : املففففففففففففففففف،االخ ا الا تئفففففففففففففففففة لا اارخ لاحلاففففففففففففففففف ة

  ل ؤ ن ل  اةع ل نتصا ل  تيع (08:الر،بة)      
      : إخل... ل ففففففففففففففتجا

 
     

 (.82:املمرحنة)   

                                                 

 . أخرجه مسلم، كتاب التوبة (1)
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       :  عرمفففففففففف   ع ففففففففففتر ون األكففففففففففام دفففففففففف، األ فففففففففففى -
 (.84:احلجااو)

 : نفسيةمعرفية و مرتكزات  -
إضففتةة إىل  ففت ئفف ق  ففن مسففتو للحضففترخ ا ئففال  ة  ميكففن ون يافف، إىل بعففض املا كففلاو  

لفففيت يفففف،م بل مفففت ال نفففتء احلضفففتري لالفففيت  افففكب األئفففس النفاففف ة لاملعاة فففة لل نفففتء الاففففتا لالفعفففب ا
احلضفففتري  لالرفففف،ى  فففن ا ردفففتت لالعنفففو لالرففففاه  لحتف فففق الناففف   االجرمفففتب  املرجفففتيس  

 : بع  ا  بن احلف  لالفما لايرفتص تف،ق ا ياتن  لأييت ا  ف  رمت
ا يافففففتن وسفففففف، ا يافففففتن  لا الفففف ا اخ ا ميففففففتي ة لبنففففففتء : يةاألخااااتة ر الااااادالرة المااااااذمل -

ََّ »      األحتففف،ذج املنفففر  املاففف، لالقرفف اء    ساْااْمِمْه َلَحاادْْكْز َحاا َّ حيِْاا
َو لِنَاْفِسهِ   . (1)«أَلِخيِه َمذ حيِْ

تب  د، فر،ى الا تئ  لاالجرمف  ذلك ون غ تبه بلى املاالمد  ح  م  اخلفت  -
: ب العنو لالرفاه فةر

 
   (12:النحب)      

   (1:املت  خ)          
 (. 844:األيعتم)        
  لدففف،  ا  فففة ةففف،ق  ا  فففة العففف ل  ت ففف  العففف ل يعفففحي إًتفففة  كفففتةؤ الففففاص اإلحساااذن -

ب يرنفتزل لإبفتء كب ذي تق تفه  ب نمت ا تاتن يعحي وال يكرف   بفتء النفت  تفف،قمم بف
ََ اإِلْحَسذَن َعَ ى ْكالِّ َ ْيىف »: ذم بن بعض تفنت َ َكَا  . (2)«ِإنَّ اَّللَّ

     : لدفف  الغتيففة الففيت جففتءو  ففن وجلمففت الاففايعة :الرِحااة -

                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب اإليمان (1)
 . يحٌ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصحِ : أخرجه الترمذي، وقال (2)
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 . 
  (811:األبففففففااه)         : المفااااات -

 . (1)«ا هبتا ًََاز الط قذى»
        :لد،  فض ب اآلسفا بلفى الفنفس: اإلس ذر -

 (. 1:احلاا)  
َو لِنَاْفِسهِ »: احلَ - ََّ أَلِخيِه َمذ حيِْ  .(2)«  سْاْمِمْه َلَحدْْكْز َح َّ حيِْ
ْ آَ َ  ِمْه تْاَرابف »: املسذواة - ًَ اَّللَّ  .(3)«النَّذْس َْاْنت آَ َ  َوَخَ 
فففت فففف  ل عها  ابلَ هي لحساالدَ - ففففاو اب تا اءففففف الاو لاالبرفة العفف ف فف ف : تنفف

 

               

  
  (.46:ةرل )  

    : وجمذ لاه ابلَ هي لحسه( اآلخر)ا عرتاف ْا  -

 (. 64:العنك ،و)     
       : الدعتة ابحلنمة واملتعظة احلسنة -

 (. 844:النحب)  
لاتللة االيفالق  ن ورض  رجتياة  لبنتء : ةااعامذ  احلتار والا ا  ل ب املمَر -

آل )           : املا ك ا ياتين
 (. 46:بماان

                                                 

 . مي متح مكة من خطبة الرسول  (1)
 . أخرجه البخاري، كتاب اإليمان (2)
 . َهَذا َحِديٌث َغِريبٌ : أخرجه الترمذي، وقال (3)
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لدكحا  ةذن االئرفااء ا ذلك يف،ل ليف،ل  لكن  ت و  نفت بلفى ذكفاه دف، حتفتذج لي،اةفح 
ل طاللفففة  نمفففت بلفففى تضفففترخ ا ئفففالم ل فتةرفففه  لدففف  ل اففف  ق مفففت  س تل فففة  اتل فففة برففف ة بفففن 

رف  ففق  لإحتففت دففف  حتففتذج لالقرففف اء  تفلفف  وففت  اففف،خ احلضففترخ ا ئفففال  ة ا كففب برففف،ردت  ال
 ضفففف ق ل راففففع لكنمففففت مل  نففففففع  لركفففف،ن الفففف ال  بلففففى سلفففف،ا ا ئففففالم لق ر ففففه بلففففى ا يرففففتج 

 . احلضتري ا كب ز تن ل كتن لإياتن
 : وقاية وعالج.. في الشورى  -

إااريفة  بف ءا   فن األئفاخ ل فالرا  ابمل رئفة الا،رى كف مة اجرمتب ة لئ تئف ة ل اب،يفة ل 
لا ت عففة لاملعمفف  لالنففتاي ل نفففتد  ال ب ففة لالرعلفف م لا بففالم ل ؤئافففتو  ففت ياففمى ال ففف،م 
وؤئاففتو اجملرمفففع املففف ين لا  ف  فففة ذلفففك كلففه املؤئافففتو الا تئففف ة   عرفففرب  فففتع األ فففا  

عنو لالرفاه لا ردتت كله  لامل  ان األئت  لر الل الاوي لاحل،ار لا ررتص وئ تت ال
لئت ا و كتل الرعر  لاالترفتن؛ لل س ذلك ةفط لإحتت دف  اللففت  الافتا  فن العنفو 
لالرففففاه  احملففففق للمنتبفففة لال،قتيفففة  ذلفففك ون الاففف،رى دففف  الا فففة الفففيت يرفففنفس ة مفففت الففففاا 

 . لاجملرمع  ةرُح،ل الن ئت ا االسرنتقتو
 : د  والشتر 

 رمفففع    يفففف،ل  عفففتىل لاصففففت  مساااذض حُّاااذرة اإلتسااا  لْااارع خفاااذلع املامااا  املسااا ز و  -
    :   ليففففف،ل  تط ففففت  الائفففف،ل     : املاففففلمني

 . ل،ئ  الفتب خ األئت  ا  رمع املالمني بلى ا ر اا العر،ر
  : نت دفففففففحا الرنففففففففليبفلإذا لضعففففففف

 
 
 

   
 

    - 
باا قاان   ت ف  كفتن احلكفتم إ فت آذفة  ا إطتره الل حي  وي ق ب تاة -بلى سل،اه لا ر ااه

كن  فتلفرمم لال  عترضفرمم لال الرفف م بفني فحين  رااخ هللا  ال ميففول  رح  ني ابئم اآلذة ل نف
ويف يمم؛ ألن ا ذلفك  عرفف ة ل ففتلفة أل ففا هللا  ةجفتء ا ئففالم ل ففك دففحا االر  فتط أللل  ففاخ 
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احلففتكم إىل لضففعه ال اففاي  جيففاي بل ففه كففب  ففت ا ًريففض ال اففاية بففني احلكففم لاألل،د ففة  ليع فف  
جيفففاي بلفففى ال افففا  فففن سففففض لصففف،ات لتتجفففة إىل اآلسفففاين  للضفففع األطفففا الا تئففف ة لالفففف م 
الا تئ ة لاالجرمتب ة ل ح،ل بحلك الن االئر  اا الا تئ  لالظلم االجرمتب   الفحي ي،لف  

 . العنو لالرفاه لا ردتت
رففففتر    واركنففففت ق مففففة دففففحا العففففالج امل كففففا ل،قتيففففة ةففففذذا لضففففعنت دففففحا الرنفففففليب ا إطففففتره ال

 . اجملرمعتو
  ل افففك ب  خرففف ره االئفففرفالل ة  ل فمئنفففه تشااامر الفااار  ْقيمااااه وكيذًاااه و يماااة رلساااه -

بلى  ارف له  الن  فتجآو  ملافتركره ابنفتذ الففاار  لبفحلك يرف   دفحا الففاار  فن اسر فتره  
 .  يات ه  ن بعض ال،ج،ه  لل س  كادت  بل ه؛ أليه ئتدم

  ةتلافففف،رى  اففففكب َرصااااه لاااااداو  اآلراىإ وامل ذ فااااة وارااااذورة واملنااااذظرة واملذ لااااة -
 افففتتة ئ تئفف ة لاجرمتب ففة دففف  و فف ه  ففت  كفف،ن ابملنفففتطق احلففاخ ا االقررففتا  بع فف ا  بفففن وي 
رقتبففففة ول ق فففف   لا دففففحا  ففففت ة ففففه  ففففن الرفففف ري  بلففففى احلايففففة  لةففففر  قنفففف،او الر،اصففففب  ل فايففففغ 

 . الا تئ  لالفكاي لاالجرمتب االترفتن 
  ةم  اجرمتع بف،ل ا بففب  لايضفمتم َرصة لإلَذ ة مه كال اآلراى ر ا ذ  القرار -

 . زترت إىل زابة
  الفحي يفؤاي إىل االئفرئاتر ابلفاوي  لاالئفرئاتر تقُّي ع ى الدكاذتترسة وحناز الفار  -

 . اقتبةابحلكم  لاالئرئاتر ابملتل  لحتفق ائراعتر املاؤلل ة لال
  ل خاج بعف  املافتلرخ رو   جمذ  وميدان إلًُّذك الرلِب ْمد تق يبه ع ى وجتهه ليمذ   -

يضفف جت   رففلان   عرفف ال  بع فف ا  بففن ا ةففااط لالرفففايط  ذلففك ون الرحففتلر لالففرالق  الفكففاي ل  ففتال 
كففب   ةتلاففف،رى   فف ان ال ررففتص.. لجمففتو النظففا ينففر  رو    عرفف ال  بع فف ا  بففن الرفففاه لالغلفف،

و ففففكتل الرمفففاا لالعرففف تن لالعنففففو لالرفففففاه  لحتففففايك لفففآلراء  ل فففاليض للعفففف،ل  لائفففرن تو 
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 . للحل،ل
  ت ففف  ال يفررفففا الردفففت بلفففى اسر فففتر احلفففتكم ةففففط ل اة إل ارة ليااا   ااامون احلياااذة -

ةفففض  الففف الء  ا  فففف ياان  يكمفففن ا غ فففتت  فتةفففة .. لإحتفففت يرجفففتلز  اارخ   فففع  فففؤلن احل فففتخ
لاحل،ار  لغ تت  ترئة الا،رى لاحل،ار بن   فع وياففرنت  ل اكمفت  علففة بلفى املنفتبا الا،رى 

 . لا ئتتتو ال،بظ لا ر تا
لق   ك،ن ا  كتل ة اليت يع امت  كاماخ للرخلفو  ون ت ت نفت حت،لف  إىل  فعتراو يكفت ا وفت 

 ففع الاف،رى كحففتل  ليففتسا  الن ون يكف،ن ذففت يرف   ا ت ت نفت العمل ففة  ت ف  تففتل الففكا،  نفت
 . الحي يارغاق لقره ال ح  ا تكم  ن لت يف، ِّو بل ه وااء لاج   كر،ت

يففلال بعفف  وربعففة باففا قففاان   ام لففة ابلكافف،  ففن املآئفف  لا صففتابو  ير جففة لالئففر  اا  ل فت
دفففب الاففف،رى ُ لل فففة وم الاففف،رى ُ عولِّمفففة؟ ليكرفففف  اب ففف ل تففف،ل : الا تئففف   يففففا  إ فففكتل ة

 . لإبال  رمت لا  ل ت،ل  فتد ممت لاالال ت بن  ترئرمت إللا  ة الا،رى
رنفففله ة مففت طتقت نففت لو ،النففت لو ختصففنت  الن ففففففففلقفف  ياففتق إىل  عففترك ليفف سلمت ليا

ت ففف  الفعفففب لإاارخ  -ون يففف رك وبعتادفففت ب قفففة؛ لكفففم وسفففح  نفففت ذلفففك لقرفففت  لجمففف ا  ل فففتال  
ة  فل  ففففففتن   ففففففلخ الافففففف،رى بففففففن ال ميفااط فففففف -ت، نف ة ب فففففف  سرفففففففففففففف تئفففففاملعاكففففففة الفكايففففففة لالا

ل عترضففرمت لل ميفااط ففة  لاسلنففت  عففترك  فتة ففة لئ تئفف ة ا  ،اجمففة ال ميفااط ففة  ل كففف، 
ابت ت  لكضن املعاكفة بفني ال ميفااط فة لبفني الاف،رى  بع ف ا  بفن ةففه لاقعنفت ب قفة  ذلفك ون 

ا الا تئ  الفتبع ا بالاان  املماك املعاكة احلف ف ة   لر ال ،م بني ال ميفااط ة لاالئر  ا
ر  اا الا تئفف   لاةفتع بنفه   ففئنت فذيفتئفنت  لون وي   اةعفة لل ميفااط فة دفف   كفني لالئف

وم وب نفففت؛ بلمفففت  ذن ال ميفااط فففة دففف  الفففيت  رففف   لنفففت ةاصفففت   فففت يل ففف  ون يغرتذفففت االئفففر  اا 
لفف اارخ لاحلكففم؛ ألهنففت  الا تئفف ؛ للفف س وقففب  ففن ذلففك  ففضان    اةعففة ال ميفااط ففة كفايفففة

ق مففة غاب ففة ل افف   ففن ي ففتو ورضففنت  لكففضن االئففر  اا الا تئفف  لالظلففم االجرمففتب   ففن 



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -441 -

 ! ي،ا    فتةرنت لتضتر نت
لل س وقب  ن ذلك ويضت   ت ويففنت  ن  تل لق  نت  ن رجتل ل ضح تو  ن ق ب ا 

الاومستل ففة  ل ففن م روينففت الم ا  عاكرمففت ضفف  ففففف ،اجمففة املتركافف ة لالافف ،ب ة ملنتقضففرمت ل ئ
 ت ايرمى إل فه تفتل الفحين اةعف،ا الاف ،ب ة ملرفلحة الاومستل فة لك فو حت،لف،ا إىل  فا ني  فن 
يففف،ع سفففتص  ال يرمرعففف،ن وفففف،ق  ا ففف  احلفففات؛ لدكفففحا  ففف لر الاتفففى  ليفففف م  عتركنفففت ا 

اار ةااغفففتو يامسمفففت غففف،ان  ل عففف ً بفففالاان العنفففو لالرففف، ا لالرففففاه كفففذةااز ط  عففف  الئفففرم
 اا قنفففف،او الرع فففف،  ا ال،قفففف  الففففحي ففففففففالفاففففب لا ت ففففتط لغ ففففتت الافففف،رى لاحلفففف،ار لايا

 فففف،رو ة ففه بنفف  اآلسفففاين والاو للئففت ب لولب ففة ائفففرفالبتو الففاوي لائففر  تانو قفففااءخ 
 ،جفه الففاوي العففتم لحت،ال ففه  ةضصف ح  بلمففت  يكففتا ال  فففو؛ ةكاف،  ففن ائففر  تانو الففاوي 

ن النرت   اليت  ر، إل مت االيرختابو  و ت نن ةمت يلال ي  ي ليع    ن   ؤ اا   ا فت  ب
ا إللا  فففة الافففف،رى لإبال  رمففففت  ليافففرما إذففففتتان بع فففف ا  بففففن اجملفففتالو اجمل يففففة لنففففت لأل رنففففت 

 . لحلضتر نت لللعتملني
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 خالصة القول

 اسب تداخ  اك فففة  عفففف خ  رففففاه ةفففففففتداخ العنفففو لالرفففففلنفف  ون يعفففتلا الرضك ففف  ون ة
ةتلعنو الفااي ق  ياا إىل ئف   لاتف  بلفى األغلف   -كمت وئلفنت   -ة مت ب خ وئ تت 

ول وكاففا  لكففن بنفف  ت  رففب ا  ففكتل ة إىل  اففر،ى الظففتداخ ةااُّدففت إىل ئفف   لاتفف  ة فففه 
الكا،  ن الاحاجة لالر ا ط لالرم،ين  الحي ال يفب بن الر،دم لالافحاجة ذن تافممت 

ق ابحلب ال،ات  األ حي  ول ابلعالج األ حي  لبن دت ير   تتلنفت  لاقرالبمت ميكن ون يرحف
 . كتملارج،  ن الا ضتء ابلنتر

 تت الا  اففففففة لنافففففف،ء الظففففففتداخ لحت،دففففففت فلسالصففففففة الففففففاوي ا  ففففففف ياان ون  ففففففن األئفففففف
لفة  لاالئفرئاتر ابلافالخ  لإجيفتا الرغف فة الافاب ة ول ال ين فة  فاتر ابلافاالئرئ: ل  اب ت ت
مت ةررفف   وئفف تاب   ليفف  فرفب بحا فففذلففك لياففرر عه  ففن املمترئففتو الففيت قفف   اففل ففت يفففازه 

الظففففتداخ  عف فففف ا  لزففففحرا  لسففففف،رخ  ل اففففتدم برك ،دففففت ل ،ئفففف ع يفتقمففففت لا رفففف اا آاثردففففت  
 . ك تاجة كاخ الال 
ذن االئر ففففف اا ابلاففففففلفة يافففففر ب  ول ي،لفففف  ول يفرضفففف  االئفففففرئاتر : للعلنففففت يففففف،ل

ففف،رل الفمففففع  لالفمففففا  لا قرففففتء  لالرضلففففه  لا ففففربلو  ابلاففففالخ  ةتالئففففر  اا  الا تئفففف  يُف
تي ة ا يافففففتن  لاذففففف ر لكاا رفففففه  فة اخلففففف،ه لالابففففف   لا لغففففتء  ياففففففلالفغ ففففتن  لإ تبففففف

ل عف ب  لكت ه  ل فترا ه  لك ره  لتا تيه  ن الرفك، احلا ل ترئة الرفكف،  لاياف اا 
تا الففف،خ بفف ل احلجففة  ل ففف ا ودففب فوي  لابرمففتركة ابلففا فوقن ففة الرع فف،  لاحلا ففتن  ففن املافف

فففتكم لت،ا  ه بلى وصفالافة لال،الء للح تع د،اجس اخل،ه  ففففتت اخلربخ لاملعاةة  لا افحف
با   الرجاس بلى  راةتو النت  لوةكتردم  ل ت ير،ل  بن ذلك  ن  ترئتو الاضر 
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الفافففب ا احل فففتخ  ل رفففف ة احلافففتابو لالكفففرب لالرعفففتب ل عففف،يض  اكففف  الفففنفص ل غف فففة
 . ا تاخ

 لن بنفف ه فلني الففحين جيفففر  اا الا تئفف  ي،ب ففتو الفت فففرفف  االئفففتل ت   ففت يافففلغفف
 ترين لال كرت ،ريني دم الحي يارض الن فر  ين لا فذن املا: ،لفكن الففبغ رمم  تب ل م
ط فق لفة  لالنت   ن ت،ذم و  ه ب عض املخل،قفتو الفيت حتف ط وت فب فابلرراه ا الا

احللفففففف،ى  ة افففففففكل،ن ط ففففففففة يافففففففرخفمم احلفففففففتكم املافففففففر   ة حففففففف،ذم إىل قف فففففففع  ليفففففففو  
رخف،يه ةُ رفف  ِّق  فف تمم ل ففت يلففف،ن بل ففه  ففن األلفففتت الكتذبففة   ففن  اففب ا ذففتم فليافف

لال ف،لففففة لالففففحكتء اخلففففترق  لبنفففف دت  رحفففف،ل االيكاففففتراو إىل ايررففففتراو  لالفاففففب إىل 
ةمفف، يففحبن ذففم طل ففت  ل بمفففه ل افففتي  ه .. املر تالففةمففت   لحترففب اجملرمففع  فتةففة الع ،ايففة 

لضففففمتن ائففففرمااره  لدففففم يففففحبن،ن لففففه لضففففمتن  رففففتحلمم ل كتئفففف مم  الففففيت ال  ففففؤدلمم 
إ كتان م الحا  ة للحر،ل بل مت  ةرر    اب،طة ب،ج،اه  لكضيه الازاق احمل   املم ف   

 )!(  يع  دم ليع  ليه
  ة ذلفك احلا فتن ف   كب  ف ء  لا  ففو  الحي يرفتيق  لالعافا دحا ا ، اخل
تي ة   رحفففف،ل وجمففففلخ األ ففففن لا فففف ً  ففففن الفففف ةتع بففففن الفففف،طن لرا ف ففففن الكاا ففففة لا يافففف

األبففف اء لالففففت عني إىل محتيفففة احلكفففم ل ففففتراخ الافففع   لبنففف دت يرحففف،ل ا يافففتن إىل 
لغففم  م ففض لاليفجففتر لالعنففو لالرفففاه لةعففب وي  فف ء؛ أليففه ةتقفف  لكففب  فف ء  ل فففترا 

 .ب   ءا ك
لتفففب يضفففمن االئفففر  اا حتف فففق املنفففتةع   ففف،ش األ  فففتع لبنتصفففا األ فففن لا يففففتق بلفففى 
احملتئ   ال ب  ون يافرض ا ابلافالخ  لبنف دت يرحفتلو ليلفرحم رو  املفتل  فع الا تئفة  لميرف  
الفاففففتا ل نففففتل كففففب يفففف،ات  احل ففففتخ  االجرمتب ففففة لاالقررففففتاية  ل اففففب اجملرمعففففتو  ل ر،قففففو 

تب ففة  ل نففرعً ال فتلففة  ليكاففا احلا ففتن  ليعففم الففففا لالفمففا  لينمفف، احلففف   احملاكففتو االجرم
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ل نرمفففك الفففف م  لُيافففرفل النفففت  ا بفت ففف دم لقففف ممم ل فتل ففف دم االجرمتب فففة  ةفففال  نمففف، ا 
،ى الاذيلففة لا ابت ففة  لال  رففف م إال وجمففلخ الفمففع لالرجاففس  لال  رفف،ةا احلايففة فففففففففففاجملرمففع ئ

 .ذيلةإال ملمترئة الا 
ا دحا املنتخ الفلق ةتقف  الرف،ازن  الفحي سفام النفت   فن احل فتخ الاف،ية  ليغلفق بلف مم كفب 
فففوط   ففتالو احلاكففة لالكافف  لالرع فف، لحتف ففق الففحاو  إىل جتيفف  االئففرفلاز لالرحفف ي  ففن ئِّ
 النت  لربتبمم؛ يرح،ل اجملرمع إىل ئتتة  لرلبفة ابأللغفتم املؤدلفة لاليفجفتر  لإىل باكفتن ك ف،

 . يلف  وممه اليت ق  أتيت بلى األسضا لال تبس
ا دفففحا ا ففف،   نمففف، ال فتلفففة لالفففففا لا ففف،ع لا نففف،  لا فففاا م املنظمفففة لالرافففاا لالرفكفففك 
األئاي لالعرتابو  اليت قف   افرظب بظفب األيظمفة املافر  خ  ابحلفق لال تطفب  ل كافا الفحراو 

 .الرغ،خ اليت  رجمع ل رحتلو لراكب ةتداخ الرفاه
دحا الفتغ،و الا تئ  لاملتب  يرفل  بف  عة احلتل  ،ة، ط فة  ن املاففني اخل،ية 
ملاؤلل ت م لةفمتء الالفتن  الحين ي  ع،ن اينمم بعاض  ن ال ي ت قل ب  ملمترئة الاِّ اية 
لإجيتا املا،غتو الا تئ ة لالااب ة ذحا الفتغ،و  ةلكب طتغ،ٍو كمنره  الحين  اا   

حياان  ن  اات بلب الر ين بن  األ م فالحد  لالفضة  بلى الاغم  ن حتوبنتقمم لكنفل 
  : الاتبفة  اليت كتي  ئ   دالكمم لايفااضمم ت   دلك،ا ابلفتغ ة  يف،ل  عتىل

           

   
 

 
 

       

  آية يلل  ا رجتل الفتغ،و ال يحي لل س ا (46:الر،بة)    
هنم األسفا ا صنتبة الرضل ب  ل غ    ال،ب   ل عف ب الفتبل ة  لبن  ذلك الفغتخ؛ أل

 :  رب األز ة إىل الرحتلو غ، املف    ول الاتل،ل غ، املف    لد،
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  والطاااااذلتض ا جاماااااذعي وا  افاااااذ ِب  االئفففففرئاتر ابلافففففلفة؛ الطاااااذلتض السيذتساااااي
ابلرفاففففف، الففففف يحي لابرففففف اع احل فففففب   االئفففففرئاتر (الكمتيفففففة ال ين فففففة) واجلباااااتاالئفففففرئاتر ابلافففففالخ؛ 

 . الااب ة  اليت  اكب املا،غ لالغفتء الااب  ال يحي لحلك
للففففف س وقفففففب  فففففضان  لسففففففف،رخ  ا صفففففنتبة الرففففففاه لالعنففففففو ل ففففف،ة، وئففففف تبه  ذدن ففففففة 
الرج فف ً  للكففب طففتغ،ٍو ج اففه  لالرحافف    لالرحمفف س  لاخلففف  الاانيففة  لااليفعففتل  

ة وجم،بفففففة  ففففن امل ففففتاف لالاففففعتراو  لإذكففففتء بتطفففففة لإغففففااق الاففففتتة الافتة ففففة لال ين فففف
ا متد، لأتج جمت لربفمت باا و ا متا ل عفامت إىل  ترئة االئرامتا  طمعت  ا ي ب 
الاففف،ات لالفففف،ز اب نفففة  لإاثر فففت لائفففرفلازدت مفففف،رخ ال،اقفففع ل ففففب ضفففغ،طه  ل فففن م  اكمفففت 

ب فففة الافففاب ة حلاكرمفففت  لاخلففففط ملرففف،دت  بعففف  ون حتففففف  اللبت فففتو  الن ون  ضفففع األل 
امل رلئففففة لامل،ضففف،ب ة لفعلمفففت  لالرفففف يا الففف ق ق للظفففاله احمل ففففة لاالئفففرفتبتو املرففف،ةاخ  
ةررحفف،ل إىل ولغففتم  ،ق، ففة  نفجففا دنففت لدنففتك  لقفف   نفجففا بنفاففمت لوجرمعمففت؛ ذلففك ون 

لالرحايففك  ايعفف ام الاتيففة لاالئفف ا  ج ة للعمففب يؤدففب دففحه ا مففتد، املرحماففة لالئففرغالل
لاالسفففف اق  لاالئففففرع اا لرففففف ا الرضففففح تو ا غفففف،  ،اضففففعمت لز تهنففففت ل كتهنففففت   رحفففف،ل 
لرر    لان  للرضح تو لوالاو ُ رف ى ب  ت مت احلافتابو ا قل م فة لال لل فة  كمفت  فففل 

 .بلى وكرتةمت زبت تو ال  فرا ا ائرغالذت ويضت  ل نتء زبت رمت
 :سبيل الخالص -

و لالافا لا ردفتت لالعف لان كفت ن ا  افلط ا يافتن بلفى ا يافتن  لإن إن وصب العنف
 . دحا الرالط لدحه املمترئتو الظتملة وسحو ا الرتريض و كتال  لول،اان   رع اخ

  (وقنتن األرض) مذل  األرر ع ى المذم ني َي ذةرترخ كتي   تر  بر،رخ  -
؛ ل عفاله ًر  فت  دهااااااااااا ني عنااااااااااال ع اى المذماذحَ الممااااااصم فلًرخ  تر  ابئف -

  ت وت ل ذلك  ن ضحت  ل ،راو  
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رخ ابئفففففم  -   لاملرحففففف  ني ابمسفففففه  ة مفففففت مسففففف  بنظفففففتم احلناااااذ إ خ فاااااذى   ر األررًل
   «احلكم الا ،قااط »

رخ  -   ت ف  رجفتل الف ين لالكمنفة  الفحين سركفالن ةمفم متذرس الس طة ابتساز الادسهًل
    لآلرا مم ق ئ ة  لدم ال،ائفة بني هللا لب تاه لف ،ل الر،بة لغففاان الفحي،ت  الكرتت املف

ةكتن دحا  ن و   وي،اع الرالط؛ أليفه مل يفررفا بلفى اي فت ا يافتن بفب ا رف  للفرحكم ورف،ه 
 لآسا ه  
رخ ابئم  -   لال يغ ف  بفن ابلنفت  فت ةعلرفه ة احلقيقية ر ال ترةاة صذحبة املف  االطبقًل

 كا ة لجح ممت الاتي ،ي املتر 
رخ ابئم  -    احل ب احلذكز واحل ب القذلدًل
رخ ابئم  -  (.وملتي ت ة،ق ا م ع)  (النتزية لالفت  ة) المرق املافتقًل
رخ ابئم  -  .     ...الشمَ املخاذرًل

اااااة »و ففففت الرففففف،رخ األتففففف ل ةمفففف  الرافففففلط لإدففففف ار كاا ففففة ا يافففففتن لتف،قفففففه ابئفففففم  حمذْر
 .«اإلرهذب

 . لدكحا يارما الرالط  لمير  الاا لالعنو لا ردتت لا ربتت لالرضله بلى الع تا
لال ميكن للعتمل ون يفنعم ابأل فن لالافالم  فت مل يُ،قفو دفحا الرافلط  ليُنافض أتلفه ا ياففتن 

ة مفت  -بلى ا يافتن  لال يرحفق ذلفك إال ابلعف،اخ إىل اا فاخ ا ميفتن ابهلل ال،اتف   الفحي يعفحي 
ولل  ففت  -ون اخللفق   عفت  تففف،قمم للاج فت م لاتف خ و ت فه  لون دففحه ال،ت اي فة  عفحي  -يعفحي 
 . املاتلاخ - عحي 

ن   فففن ففففففففففف يفتل الفره لمحتيرفففه  فففن الكمفففتن لرجفففففففففففففتن ال بففف   فففن تاائفلكفففن دفففحا ا ميففف
لائفة فمم ال،ات   يررل،ن به  ن غ، فتلى النت  و تم ستلفلفتن  لبحلك يرافةفمتء الا
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لم لبافو لبف لان لإردفتت ا الف ي ت فؤلل رمم و ت فه بفن كفب ةفففففففراعالن  افال اا  ليا
اب   إىل جتيفففف   ف  ففففق األتكففففتم لالللاجففففا لالعففففف،ابو فففففففففففف  الافلكففففب  ففففن يرجففففتلز احلفففف

 .الااب ة
لئ،ه ال ير،قو الاا لالعنو لا ردتت  ت مل  ناض اآلذفة  للكفب برفٍا آذفة لويرفتٌت 

ج   لطتغ،و  لبحلك  رحفق املاتلاخ ل كتةؤ الفاص  ل ر،ةا تاية االسر فتر  لال لير  ل 
 . يك،ن ذلك إال اب ميتن ابهلل لالكفا ابلفتغ،و

           : يف،ل  عتىل
 :   ليف،ل(44:النحب)  

      

     
 (.444:ال فاخ) 

 

 .لاحلم  هلل  ن ق ب ل ن بع 
  

 


