ايباب ا٭ٍٚ
َكدَ١

ايؿصٌ ا٭ :ٍٚخًؿ ١ٝايبشح
يكد خًل اهلل ايٓاع رلًٛقني بهتابِٗ ايهس ٖٛٚ ِٜايكسإٓ ايرٜ ٟهَٗٓ ٕٛر سٝاتِٗ
ٖٚد ٣هلِ ٚيريو ٜتطُٔ عٔ ايٓصٝشٚ ١املٛعع ١احلطٓ ١اييت  ٫تٓتٗ ٢إىل أ ٟشَإ.
٭ْ٘ َٔ أَس صعب إذا نإ اإلْطإ ٜسٜد إٔ ٜعسف نٌ َا ذنس يف ايكسﺁٕ ٚنػـ مجٝع
َعاْ.٘ٝ
ٚايكسإٓ ٖ ٛن ّ٬اهلل اير ٟأْصٍ عً ٢ايٓيب ذلُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚيٝظ
رلًٛقاَ ٖٛٚ .هتٛب يف املصشـ ٚذلؿٛظ يف ايصدز أ ٣ايكًبَٚ ،كس ٩ٚبايًطإ
َٚطُٛع با٭ذٕ ٜٚعد عباد ٠بتٚ٬ت٘ نُا قاٍ ايٓيب ذلُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َعِٔ عَبِد
طعُٛدٕ زض ٞاهلل عَٜٓ٘ ,ك ٍُٛٝقٜاٍَ َزضُ ٍُٛايًٓ - ٜٔ٘صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ –
ايًِٓ ٜٔ٘بَٔ َ ِ
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ػ ٢س ٜأَِجَأيَٗا ٜ ٜ٫أق ٍُٛٝامل سسِفْ
" َِٔ ٜقسَأَ ٜس ِسؾٟا َِٔٔ نٔتَابٔ ايًٜٓ ٜٔ٘ؾٔ ًُٜ٘ب٘ٔ سَطَََٓٚ ٠١اٞيشَطََٓٔ ٝ١بعَ ِ
َٜٚي ٔهِٔ ٜأئـْ َسسِفْ  ّْٜ٫َٚسَسِفْ ََ َِْٝٔٚسسِفْ".1
أِٖ عٓاصس ايكسإٓ يػ ٖٞٚ ١ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝدا٥ت ؾ ٢نتاب اهلل ايعصٜص ؾ ٢أنجس
َٔ َٛضع ٜػري إىل إٔ ايكسإٓ أْصٍ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝذيو ػد ؾ ٢ضٛزٜٛ ٠ضـ ٚايسعد
ٚايٓشٌ نُا قاٍ اهلل تعاىل " :إْٖ٢ا ٜأِْ َصيَٓٞاٝ ُٙقسِآّْا َعسَبٔ٘ٝا ٜي َعً٤هَ ِِٝتعِٔكًَٚ 2 َٕٛٝنَ ٜرئوٜ ٜأِْ َصيَٓٞاُ ُٙس ٞهُّا
ذََُٖٔٚ ٙٞرَا
َعسَبٔ٘ٝاَٚ 3يٜكٜدِ َْ ِعًٜ ُِٜأُِِْٖٗ ٝ َٜكٛي٢ َٕٛٝإَُْٖا ُٜعًَِّ ُُُ٘ بَػَسْ ئطَإُ اي٤رًُٜٔٞ ٟشٔدُ٢ َٕٚإي ِٜٔ٘ٝأِ ٜع َ
ئطَإْ َعسَبَُٔ ٙٞبٔنيْٚ ،" 4ايعدٜد َٔ اآلٜات ايت ٢أغازت إٔ ايكسإٓ تٓصٍ بايًػ ١ايعسب. ١ٝ
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ايًػ ١ايعسب ١ٝإسد ٣ايًػات يف ايعامل اييت هلا َكاّ َِٗ ٭ْٗا يػ ١ايكسإٓ ٚأعً٢
دزد َٔ ١ايؿصاسٚ ،١أزؾع زتب ١يف ايب٬غٚ ،١ؾصاس ١ايكسإٓ ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛإعذاش،ٙ
ٚيؿصاست٘ ايعايٚ ،١ٝب٬غت٘ ايسؾٝع.١

 1ذلُد قُشاز ,ٟايربٖإ يف ػٜٛد ايكسإٔ  ًٜ٘ٝٚزضاي ١يف ؾطا ٌ٥ايكسإٓ ( .املهتب ١ايجكاؾ .١ٝبريٚت ) 2006 .ص 85
2ضٛزٜٛ ٠ضـ آ2 ١ٜ
 3ضٛز ٠ايسعد آ37 ١ٜ
 4ضٛز ٠ايٓشٌ آ103 ١ٜ
 5إمساع ٌٝضٚٛازدٜٚ ٟهه ,ٞعًِ ايًػ ١ايعساب ١ٝيف املدازع اإلضٜٛ ( ١َٝ٬غٝانستا  ) 2016ص 21
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ٚيهػـ بدٜع ١يػ ١ايكسإٓ يف نٌ آٜات٘ جيب عً ٢املطًُني إٔ ٜتعًُٛا ٜٚؿُٗٛا عًِ
ايب٬غ .١ايب٬غَٓ ٖٞ ١اضب ١ايه ّ٬٭سٛاٍ ايطاَعنيٚ ,ايعًِ ايرٜ ٟبشح ؾٜ ٘ٝطُ٢
عٓد ايعًُا ٤ايب٬غ :١عًِ ايبٝإ ,عًِ املعاْٚ ٞايبدٜعٚ .إسد ٣عٓاصسعًِ ايبدٜع
ٚايبٝإ املٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ٖ ٞاملكابًٚ ١ايتػب ٘ٝايًتإ ػدإ يف ضٛز ٠ايهٗـ ٚجيعًُٗا
ايباسح َٛضٛعا يف ٖرا ايبشح.
ٚقد ْصٍ ايكسإٓ بًػ ١قسٜؼ ٚاضتعًُٖٛا يف خٛبتِٗ بصٛز ايبٝاْ ١يد ٣ايعسب,
ٚايتػب َٔ ٘ٝتًو ايصٛز اييت اعتُد عًٗٝا ايكسإٓ ايهس ِٜيف تٛضٝح املعٓٚ ٢تكسٜب ايد٫ي١
ٚبٝإ املكصٛد يًُداطبني ٚعاَ ١املطًُني.
ايبٝإ ٖ ٛإٜطاح املعٓ ٢بعبازٚ ٠اضشٜٚ ,١كصد بعًِ ايبٝإ ٖ ٛإٜطاح املعٓ٢
ايٛاسد بعبازات ا ٚصٛز رلتًؿ ,١ؾا٭دٜب ٜعرب عُا يف ْؿط٘ إَا بعبازَ ٠باغسٚ ٠إَا
بعباز ٠غري َباغس ٠عٔ طسٜل ايتػبَ ٘ٝج ٬ؾاملعٓ ٢ايٛاسد نايػذاع ١قد ْعربعٓ٘ بايًؿغ
املباغس ؾٓك :ٍٛخايد غذاع أ ٚبايتػب ٘ٝؾٓك ٍٛخايد نا٭ضد.
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6ضًطً ١تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝاملطت ٣ٛايسابع ايب٬غٚ ١ايٓكد ( املًُه ١ايسب ١ٝايطعٛد ) 1994 : ١ٜص 126
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ٚقد بًػت ايتػبٗٝات يف ايكسإٓ ايهس ِٜقُ ١ايتعبري ايبٝاْٚ ٞايطُ ٛايب٬غ ٞ٭َٛز
نجريَٗٓ ٠ا:
 إظٗاز املعٓ ٢اخلؿ ٞيف صٛز ٠ذلطٛض ١تدزنٗا ايعني يٝه ٕٛذيو أبًؼ يفإدزاى املعٓ٢
 إخساز َا مل ٜعسف بايبد ١ٜٗإىل َا ٜعًِ بٗا -تػب ٘ٝا٭َس احملطٛع بأَس  ٫تدزن٘ سٛاع اإلْطإ
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ؾٓ ٕٛايب٬غ ١ٝاييت تتعًل بتآيـ ايصٛت ٞبني ا٭يؿاظ ٚبتآيـ املعٓ ٖٞٚ ٟٛتٓشصس
ؾُٝا ٜطُ ٘ٝايب٬غ ٕٛٝبعًِ ايبدٜع ٜٚعتُد ايتآيـ عً ٢أضاع َٓٗا املكابً ١إٔ ٪ٜت ٢مبعٓٝني
أ ٚأنجس ثِ ٪ٜت ٢مبا ٜكابًُٗا عً ٢ايرتتٝب ٖٞٚ ,تطاعد عً ٢تٛضٝح املعٓٚ ٢نػـ
احلكا٥ل ٭ْٗا قا ١ُ٥عً ٢ايتطاد.
ٜٚطتددّ عًُا ٤ايًػ٪َٚ ١يـ املعادِ ايتطاد يف غسح ايهًُات ايًػٚ ١ٜٛتكسٜب
َعٓاٖا إىل ا٭ذٖإ َجٌ يف ضٛز ٠ايهٗـ عٔ آٜات قص ١ذ ٟايكسْني آٜاتٗا باضتعُاٍ
املكابًٚ ١ممهٔ إلزغاد ايد٫ي ١أ ٟاملكصٛد َٔ ٖر ٙاآلٜات عً ٢تصٜٛس طبٝعٚ ١غدص١ٝ
7ضًطً ١تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝاملطت ٣ٛايسابع ايب٬غٚ ١ايٓكد ( املًُه ١ايسب ١ٝايطعٛد ) 1994 : ١ٜص 130
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طِٛفَ ُْعَرُٚب ُ٘ ثُِٖ ُٜسَدٗ ٢إي ٰ٢ٜزَٚب٘ٔ ؾُٜٝعَرُٚبُ٘ عَرَابّا ُْ ٞهسّا
ذ ٟايكسْني  " :ٖٞٚقٜاٍَ ٜأَٖا َِٔ ٜظً َِٜؾَ ٜ
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طسّا." 9
َٜٚأَٖا َِٔ آََٔ َ َٚعٌَُٔ صَأيشّا ٜؾَ ًُٜ٘دصَا ّ٤اٞيشُطََِٓٚ ٰ ٰ٢ضََٓكٜ ٍُٛٝيُ٘ َِٔٔ ٜأَِ ٢سَْا ِ ُٜ
املكابً ١أضًٛب يف ايتعبري ٜك ّٛعًَ ٢بدأ إقاَ ١تطادٓ بني ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ
ٚا٭ؾهاز ٚايصٛز ؼكٝكا ٟيػاٜات ب٬غٚ ١ٝق ِٝؾهس ٖٞٚ .١ٜتُعدٓ َٔ ا٭ضايٝب ايبازش٠
اييت جي ٤ٞا٫عتُاد عًٗٝا عٔ قصدٚ ،يف َٛاضع نجري َٔ ٠ايكسإٓ ايعع ِٝنُا إٔٓ ا٭دب
ايعسب ٞبػعسْٚ ٙجس ٙقد متٓٝص بٗاٚ ،غاصٓ ١ايػعس اجلاًٖ.ٞ
يف ضٛز ايكسإٓ ٚآٜاتٗا ؼت ٟٛعً: ٢
 ايعكا٥د ا٭خ٬م ايؿط١ًٝ اإلزغاد إىل اإلْراز ٚايتبػري قصص ا٭ٚيني إؾسادا ٚأمما -أسهاّ ايعًُ ١ٝاييت تتصٌ بأَٛز ايٓاع

 8ضًطً ١تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝاملطت ٣ٛايسابع ايب٬غٚ ١ايٓكد ) املًُه ١ايسب ١ٝايطعٛد ) 1994 ١ٜص 106
 9ضٛز ٠ايهٗـ آ88-87 ١ٜ
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يكد قص اهلل تعاىل قصص ا٭ْٝباٚ ٤ايسضٌ يف ايكسإٓ يٝأخر احلهُ ١ايٓاع َٓٗا
ٚته ٕٛتسب ١ٝهلِ بأخر ايعرب َٔ ٠سٝا ٠ايكدَا ٤ملصًش ١سٝا ٠املطتكبٌ يف ايدْٝا ٚاآلخس.٠
نُا قاٍ اهلل تعاىلَٚ " :نًًّٝا َْكٝصٗ َعًِٜٝوٜ َِٔٔ ٜأِْبَا ٔ٤اي ٗسضُ ََ ٌ٢ا ُْجَبٚتُ بٔ٘ٔ ٝؾَ٪ادَىَٚ ٜدَاَ٤ىٜ
ش ٗل ََِٛٚعٔ ٜعَٚ ٠١ذٔ ٞنسَٔ٣ئَٓٔ٪ِ ُُ ًٞنيَ ".
ؾَٖٔ ٞرٔ ٔٙاٞي َ
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ٚنريو ناْت قص ١زا٥ع ١يف ايكسإٓ عٔ قص ١ذ ٣ايكسْني  ٖٞٚايكص ١ايسابع ١يف
ضٛز ٠ايهٗـ ,ؾكد ٚزد ذنسٖا بعد قص ١أصشاب ايهٗـ ٚقص ١صاسب اجلٓتني
ٚقصَٛ ١ض ٢بٔ عُسإ َع اخلطسٖٚ ,ر ٙايكص ١تبدأ باآل ١ٜايجايجٚ ١ايجُاْني َٔ ضٛز٠
ضأِٜتًَ ٛٝعًِٜٝه َُِ٘ٓٔ ِِٝذٔ ٞنسّا "
و َعِٔ ذٔ ٟايٜ ٞك ِسَِْ ٰ ٢ٔٝقَ ٌِٝ
ط ٜأٝيٜ َْٛ
ايهٗـ ِ َٜٚ " :ٖٞٚ
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صٛزت ٖر ٙايكص ١إٔ ذا ايكسْني زدٌ صاحل  َٔ٪َٚ٭ْ٘  َٔ٪ٜباهلل ٚنُايو
عادٍ ي٘ صؿ ١ايسمح ١يًٓاع ٚساضسا ملٔ حيتاز إيٚ ٘ٝأداب٘ ايعع ِٝبا٭خ٬م ايهسمي.١
ٚقد تعًكت قص ١ذ ٣ايكسْني أٜطا غرب ٜأدٛز َٚأدٛز ُٖٚا ع َٔ ١َ٬عَ٬ات ايطاع١
ايهربٚ ٣خسٚدُٗا َٔ ايطد اير ٟبٓا ٙذ ٚايكسْني بكسب  ّٜٛايكٝاَٚ ,١يريو  ٫عذب إٔ

 10ضٛز ٠اهلٛد آ120 ١ٜ
11

ضٛز ٠ايهٗـ آ83 ١ٜ
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ناْت ٖر ٙايكص ٖٞ ١ختاّ املطو يف ضٛز ٠ايهٗـ ٚؾُٝا َٔ ايعذا٥ب ٚاآلٜات ملٔ
تدبسٖا ٖٚر ٙايكص ١أٜطا  ٫تٛدد يف أ ٟضٛز ٠يف ايكسإٓ إ ٫يف ضٛز ٠ايهٗـٚ .يف
قص ١ذ ٟايكسْني ناْت ايًػٚ ١ايتعبري ٚا٭ضايٝب ايبدٜع ١هلا املص ١ٜاخلاصَٗٓ ١ا املكابً١
ٚايتػب ٘ٝاييت تتعًل ٖر ٙاآلٜات بػدص ١ٝذ ٟايكسْني ايعذٝب.١
ؾًريو ايباسح ٜسٜد إٔ ٜبشح عٓٗا بعُٝل عٔ أضايٝب ايًػ ١يف آٜاتٗا ٭ٕ نجري
َٔ يػاتٗا باضتعُاٍ ايب٬غَٗٓ ١ا املكابًٚ ١ايتػب ٘ٝاملتعًك ١بتصٜٛس ْؿطٚ ٞطبٝع ١ذٟ
ايكسْني يف زس٬ت دعٛت٘.
ٜٚأخر ايباسح ايعربٖ َٔ ٠ر ٙايكص ١إٔ قد ظٗس نجري َٔ أغساط ايطاع١
ٚؼكل َا أخرب ب٘ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٖٚرا نًٗا َٔ دْ ٌ٥٫بٛت٘ ٚآٜات صدق٘
ٚشٜاد ٠اإلميإ ٚايٝكني اخلايص٫ ١بد إٔ ته ٕٛداؾع ١ملصٜد َٔ ايعٌُ ايصاحل ٚاإلضتعداد
يًكا ٤اهلل ,ؾايدْٝا ٚاآلخس ٠سطبٚ ١اسدٚ ٠طسٜل ٚاسد٫ٚ .عذب إٔ ختُت قص ١بٓا٤
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ذ َُعَِٓاُِِٖ
طُِِٗ َٔ٦َ ِٛ ٜرٕ َُُٜٛزُ ؾَٔ ٞبعِضَُْٚ ٣ؿٔخَ ؾٔ ٞايصٗٛز ٢ؾَ ٜ
ايطد بكٛي٘ تعاىلََٚ " :تسَنَٓٞا َبعِ َ
َد ُِعّا*  َٚعَ سَ ضِ َٓا دَ َٗ ٖٓ َِ  ٔ٦َ ِٛ َٜرٕ ئ ً ٞهٜاؾٔ س َٔ ٜ٢عَ سِ ضّا" 12
ايرتب ١ٝاإلضَٗٓ ١َٝ٬ا أضاع ايعكٝد ٚ ٠ا٭خ٬م ايهسمي ١يتذٓب
ايتأثريات ايطًب ١ٝيف ٖرا ايصَإ ايعاصس .تبدأ أ ٣تعٗس سطٔ اإلْطإ بتأثري
ا٭خ٬م ايهسميٚ .١بأُٖ ١ٝا٭خ٬م أ ٚا٭داب جيب عًٓٝا إٔ ْتعً ِ ْٚعًِ
ْٗٚتِ نجريا عٔ تسب ١ٝاإلض ١َٝ٬با٭خ٬م ايهسمي ١ي٬ضتعداد قبٌ املٛت بعٌُ
ايصاحل ٭ٕ ايرتبَ ١ٝؿتاح يٓ ٌٝايعً ٖٞٚ ّٛؼت ٟٛعً ٢ث٬خ َساسٌ:
 ايت ٠ٚ٬تعين قسا ٠٤ايكسإٓ ٚؾُٗ٘ تصن ١ٝايٓؿظ تعً ِٝايهتب ايطٓ١ايرتب ١ٝتصبح ايٓاع اسطٔ ا٭َٚ ١ته ٜٔٛؾِٗ غسٜع ١اإل ض ّ٬ناَ٬
برتب ١ٝايسٚسٚ ١ٝايؿهسٚ ١ٜايعًُ ١ٝيف سٝاتِٗ ٚجيعً ٕٛاهلل اهلا ٚاسدا
٫ٚتػسنٛا ب٘ بأ ٟغٚ ٧ٝهلِ ايٓعُ ١ايعع ١ُٝيف ايدْٝا ٚاآلخس.٠

12ضٛز ٠ايهٗـ آ100 - 99 ١ٜ
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ٚنإ ايسض ٍٛصً ٢١اهلل عٌ ٚ ٜ٘ضًٚ ،ِ١ايصشاب ١زض ٞاهلل عِٓٗ َٔ ،أٚاٌ٥
ايدعا ٠اير ٜٔؼًٛ١ا با٭خ٬م ايٓبٚ ،١ًٝمما ٜدٍ عً ٢ذيو ٚصـ اهلل -تعاىل -يٓب ٘ٝذلُدٕ
صً ٢١اهلل عًٚ ٘ٝضً ،ِ١بك ٍٛاهلل تعاىل٢َٚ " :إَْٓوٜ ٜي َعًُ ٢ٜخ٣ ًٝل عَعٔ َٔٚ13 ،" ِ٣ ٝايٛادب عً٢
نٌٓ َطًِ ٣ا٫قتدا ٤بأخ٬م ايسضٛي٘.

14

ملاذا يف ٖر ٙايكص ١صٛز ايكسإٓ آٜات قص ١ذ ٟايكسْني باضتعُاٍ املكابًٚ ١ايتػب٘ٝ
ٚ,ملاذا اعتربت غدص ١ٝذ ٟايكسْني باملكابًٚ ١ايتػب٘ٝ؟
٭ْٗا ٜعٔ ايباسح أْٗا تتعًل بصؿ ١املص ١ٜايٓؿط ١ٝير ٟايكسْني اييت
تصٛزغدصٝت٘ ٚطبٝعت٘ ايعذٝب ٚهلا إغاز ٠عً ٢د٫ي ١ايرتب ١ٝاإلض ,١َٝ٬ؾًريو
ايباسح ٜسٜد إٔ ٜبني ٜٚعُل ايبشح عٔ ٖر ٙايكص ١قص ١ذ ٟايكسْني َٔ ْاس ١ٝاملكابً١
ٚايتػب.٘ٝ
إلدابٖ ١ر ٙا٭ضٜ ١ً٦ك ّٛايباسح عً ٢تًو امل٬سع ,١ؾٗرا ايبشح أِٖ ددا
يهػؿٗا يهٜ ٢عسف املص ١ٜاخلاص َٔ ١ايتعبري ٚأضايٝبٗا يف آٜات قص ١ذ ٟايكسْني
13ضٛز ٠ايكًِ ،آ.4 :١ٜ
14سطٔ اخلًل ،www.saaid.net ،اطً١ع عً ٘ٝبتازٜخ  .2018-10-2بتصسٓف.
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باضتعُاٍ املكابًٚ ١ايتػب ٘ٝاملتعًك ١بٓؿطٚ ١ٝطبٝعٚ ١غدص ١ٝذ ٟايكسْني عً ٢زلاح
ايرتب ١ٜٛاإلض ١َٝ٬با٭خ٬م ايهسميٚ ١بأخر ايك ِٝايرتب َٔ ١ٜٛقص ١ذ ٣ايكسْني يف ضٛز٠
ايهٗـ بدزاض ١ؼً ١ًٝٝب٬غٚ ١ٝضٝبشح عٓٗا ايباسح ؼت املٛضٛع " املكابً١
ٚايتػب ٘ٝيف ضٛز ٠ايهٗـ (دزاض ١ؼً ١ًٝٝب٬غ ١ٝيف قص ١ذ ٣ايكسْني ٚايك ِٝايرتب١ٜٛ
ؾٗٝا) "
ايؿصٌ ايجاْ :ٞؼكٝل ايبشح
ؼكٝل ايبشح ٖ ٛاخل٬ص َٔ ١خًؿ ١ٝايبشح ٚتهتب بهًُ ١ايتشً ٌٝايت٢
تتصٛز بني عٓاصس ايبشح ,ؾٝشتاز ايباسح إيٗٝا يتدصٝص املطأيٚ ١يطٗٛي ١ايؿِٗ يهٌ
َٔ حيتاز إيٗٝاٚ ،يريو جيُع ايباسح يف ٖرا ايبشح إىل َطأي ١ايبشح نُا : ٢ًٜ
َ .1ا ٖ ٞايك ِٝيًُكابً ١يف قص ١ذ ٟايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ ؟
َ .2ا ٖ ٞايك ِٝيًتػب ٘ٝيف قص ١ذ ٟايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ ؟
َ .3ا ٖ ٞايع٬ق ١بني املكابًٚ ١املص ١ٜايٓؿط ١ٝير ٟايكسْني؟
َ .4ا ٖ ٞايع٬ق ١بني ايتػبٚ ٘ٝاملص ١ٜايٓؿط ١ٝير ٟايكسْني؟
َ .5ا ٖ ٞايك ِٝايرتب ١ٜٛيف قص ١ذ ٣ايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ ؟
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ايؿصٌ ايجايح :أٖداف ايبشح ٚؾٛا٥دٙ
يف ٖرا ايبشح ي٘ أٖداف ٚؾٛا٥د َ ٖٞٚا : ٢ًٜ
أٖداف ايبشح
.1

َعسؾ ١ايك ِٝيًُكابً ١يف قص ١ذ ٟايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ

.2

َعسؾ ١ايك ِٝيًتػب ٘ٝيف قص ١ذ ٟايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ

.3

َعسؾ ١ايع٬ق ١بني املكابًٚ ١املص ١ٜايٓؿط ١ٝير ٟايكسْني

.4

َعسؾ ١ايع٬ق ١بني ايتػبٚ ٘ٝاملص ١ٜايٓؿط ١ٝير ٟايكسْني

َ .5عسؾ ٖٞ ١ايك ِٝايرتب ١ٜٛيف قص ١ذ ٣ايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ
 .2ؾٛا٥د ايبشح
أ .ايؿٛا٥د ايٓعس: ٖٞ ١ٜ
 .1إعٛا ٤املعًَٛات ٚاملٛاد حلٌٓ ؾِٗ آٜات ايكسإٓ َٔ ٚد ٙٛعًِ
ايب٬غ ١يف دلاٍ ايبشح املُاثٌ ،ضٛا ٤نإ يًباسح أٚ
ايكاز.٨

12

 .2تٛضع دلاٍ ايدزاض ١اإلضَٗٓٚ ١َٝ٬ذ ١ٝايتعً ِٝعٔ َػانٌ
ايعكٝدٚ ٠ا٭خ٬م بكصص ايكسآْ١ٝ
ٜ .3سدٖ ٛرا ايبشح ٜهَٓ ٕٛبع املسادع يًباسح اآلخس عٔ
ايبشح ايرٜ ٟتعًل بتٜٛٛس دزاض ١ؼً ١ًٝٝب٬غ.١ٝ
ب .ايؿٛا٥د ايعًُ١ٝ
 .1تٜٛٛس املٗازات ٚايكدز ٠عً ٢ؼً ٌٝقصص قسآْ ١ٝبدزاض١
ؼً ١ًٝٝب٬غ. ١ٝ
 .2تٜٛٛس إبداع املدزضني عٔ إؾادٚ ٠ضا ٌ٥ايدزاض ١ؾ ٢تعًِٝ
ايعكٝدٚ ٠ا٭خ٬م .
ٜ .3سدٖ ٢را ايبشح ٜطٌٗ اي٬ٛب يف تعً ِٝايرتب ١ٝاإلض١َٝ٬
ٚايعكٝدٚ ٠ا٭خ٬م.
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ايؿصٌ ايسابع :ايبشٛخ ايطابك١
قد نجست ايبشٛخ ايعًُ ١ٝبدزاض ١عًِ ايب٬غٚ ١ايكصص يف ايكسإٓ ,يهٔ أيػادز
إٔ ٜك ّٛبايبشح ايعًُ ٞبدزاض ١ذاْو ايعًُني َعا ٫ٚضُٝا ايبشح ايعًُ ٞايكسإٓ ايهسِٜ
بدزاض ١عًِ ايب٬غٚ . ١دد ايباسح عد ٠ايبشٛخ َٔ ايدزاض ١ايطابكَٗٓ ١ا:
 .1سبٝب ذلُد َٓصٛز ( )2013يف زضايت٘ " اإلْػا ٤ايًٛيب يف ضٛز٠
ايهٗـ (دزاض ١ؼًَ ١ًٝٝعاْ ،" )١ٝقطِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
Yogyakarta

UIN Sunan

 .Kalijagaايػسض َٔ ٖرا ايبشح ملعسؾ ١أْٛاع

أضايٝب َٚعاْٗٝا احملتٜٛات ؾٗٝا اإلْػا ٤ايًٛيب يف ضٛز ٠ايهٗـ
باضتدداَ ١ؼً ١ًٝٝايتؿات  ٖٞٚإسد َٔ ٣أْٛاع َٛضٛع ايب٬غ ١ٝجيُع
ٜٚبني ايباسح ايبٝاْات املتعًك ١باإلْػا ٤اي٬ٛب َٔ ٞضٛز ٠ايهٗـ.15
 .2ؾٛش ٟؾريدٜاْػاح ( )2012يف زضايت٘ "دٓاع ٚطبام يف ضٛز ٠ايهٗـ
(دزاض ١ب٬غ ,")١ٝقطِ تسب ١ٝايًػ ١ايعسب١ٝ
15

UIN Sunan Ampel

زايف أْدز" ،٣ضٝهٛيٛد ١ٝتدزٜظ َٗاز ٠ايه ،Vol. II ،OKARA ،"ّ٬ايطٓ ١ايجآَْٛ( ١ؾُبري،)2013 ،رلٛٛط.

ٚ , .112أٜه ٞشان ١ٝؾٛس ايٓطا " ,٤تعًَٗ ِٝاز ٠ايه( ّ٬دزاضٚ ١صؿ ١ٓٝمبعٗد ايٓاد ١ٝباْدْٚر) باجلاَع ١اإلض ١َٝ٬احله١َٝٛ
باْدْٚر  ,26( ,أٚغطٛظ )2016 ,رلٛٛط.9 .
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 .Surabayaايػسض َٔ ٖر ٙايسضاي ١ملعسؾ ١اجلًُٚ ١أْٛاع اجلٓاع
املٛدٛد ٠يف ضٛز ٠ايهٗـ ٚعددٖا َٗٓ 44ا دٓاع تاّ ٚدٓاع غري تاّ
ٚأَا طبام عددْٛ َٔ 14 ٙع طبام ايطًب ٚاإلجياب.16
 .3سبٝب زمحٔ ( )2013يف زضايت٘ " ق ١ُٝايرتب ١ٝاملطُ ١ْٛيف قص١
َٛضٚ ٢خطس (دزاض ١ضٛز ٠ايهٗـ آٜات  82─60يف تؿطري املصباح
ٚاملساغ " )ٞقطِ ايًػ ١ايعسب١ٝ

UIN Sunan Kalijaga

 .Yogyakartaايػسض َٔ زضايت٘ يهػـ ق ١ُٝايرتب ١ٝاملطُ ١ْٛيف
قصَٛ ١ضٚ ٢خطس  ٖٞٚق ِٝايرتب ١ٝيف دلاهلا ,عً ٢ايعاّ ٖ ٛا٭َس
يًٛب ايعًِ َٔ املٗد إىل ايًٗد ٚتسق ١ٝمحاض ١دزاض ١اي٬ٛب ٚؼطني
ايٛبٝع ١ايط ١٦ٝٝستٜ ٢هْٛٛا ط٬با ممتاش ٜٔبا٭خ٬م ايهسميٚ ١هلِ
املعًَٛات عٔ أُٖ ١ٝطًب ايعًِ .17
ؾٗر ٙايبشٛخ نًٗا تػري اىل تٛبٝل مناذز رلتًؿ ١يف دزاض ١ب٬غ ١ٝعٔ ضٛز٠
ايهٗـ ٚتتعًل ؾٗٝا ايرتب ١ٝاإلضٚ .١َٝ٬ايؿسم َٔ نٌ ٖر ٙايبشٛخ أْٗا تبشح َٔ ْاس١ٝ
16

سطٔ ضٝـ اهلل" ,ا٭يعاب ايًػ14 ."١ٜٛ
17

Hasan, Jauhar. Ilmu Balaghah Dalam Memahami Ayat Al-Quran. (Pustaka
Ilmu Surabaya .2012) Halaman 45
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اإلْػاٚ ٤ايًٛيب ٚاجلٓاع ٚايٛبام أَا ايباسح ٜبشح عٔ املكابًٚ ١ايتػبٚ ٘ٝقص١
املبشٛث ١يف ايبشٛخ ايطابك ١أٜطا عٔ قصَٛ ١ضٚ ٢خطس ٚأَا ايباسح ٜبشح عٔ قص١
ذ ٟايكسْني .ؾًريو ٜعٗس إٔ ٖرا ايبشح ٜؿسم َع ايبشح اآلخس ٚمل جيد ايباسح عٔ
ايبشٛخ مبٛاضع َتطاَ ١ٜٚع ٖرا ايبشح.
ايؿصٌ اخلاَظ :اإلطاز ايؿهسٟ
ايدزاض ١ايتشً ١ًٝٝايب٬غ ١ٝيف ؾِٗ آٜات ايكسإٓ َُٗٚ ١ضٗٛي ١ايٛض١ًٝ
باضتعُاٍ ايعٓاصس ايب٬غ :ٖٞٚ ١ٝعًِ ايبٝإ ٚعًِ املعاْٚ ٞعًِ ايبدٜعٜٚ .طتعًُٗا
ايباسح سطب املٛضٛع املتعًك ١بايبشحَٛٚ .ضٛع ايبشح يف ٖر ٙايسضاي" ٖٛ ١املكابً١
ٚايتػب "٘ٝيف ضٛز ٠ايهٗـ ٚؾٗٝا أٜطا ايكصص ايكسآْ ١ٝاملتعًك ١بايرتبَٗٓ ١ٝا قص ١ذ٣
ايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ.18
ضٛز ٠ايهٗـ ضٛز ٠نسميَ ١ه ١ٝتستٝبٗا يف املصشـ ايػسٜـ ايجآَ ١عػس٠
ٚآٜاتٗا َاٚ ١٥إسد ٣عػس( ٠بصسَٚ )ٟاٚ ١٥عػس آٜات (نٛيف)  َٔ ٖٞٚضٛز ايهسمي١
اييت ابتدأت عُد اهلل ٚايجٓا ٤عً ٘ٝغأْٗا يف ذيو غإٔ ضٛز سمظ أخس ٖٞ ٣ايؿاؼ١
Muhammad Surendi, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab )Ataba Bandung

18

th.2002 ) Halaman 96
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ٚا٭ْعاّ ٚايهٗـ ٚايطبأ ٚايؿاطس ٚنًٗا تبدا ٤عُد اهلل عص ٚدٌ ٚتعرتف ي٘ بايععُ١
ٚايهربٜا َٔ ٖٞٚ ٤ايطٛز ايهسمي ١اييت حيسص امل َٕٛٓ٪عً ٢قسا٤تٗا  ّٜٛاجلُع ١ملا هلا َٔ
ؾطٌ ععٚ ِٝثٛاب نبريٚ .قد تٓاٚيت ايطٛز ٠ايهسمي ١أزبع قصص َٔ أععِ ايكصص
ايكسآْ :ٖٞٚ ١ٝقص ١أٌٖ ايهٗـٚ ,قص ١زدًني َٔ بين إضساٚ ٌٝ٥قصَٛ ١ض ٢عً٘ٝ
ايطَ ّ٬ع اخلطس عً ٘ٝايطٚ ّ٬ؾص ١ذ ٟايكسْني.

19

يف قص ١ذ ٣ايكسْني ق ِٝتسبَٗٓ ١ٜٛا ا٭خ٬م ايهسميٚ ١ايعكٝد ٠نٜ ٞعتُد ايٓاع
اعتُادا غدٜدا عًٗٝا ستٜ ٫ ٢ػسنٛا باهلل ٚهلِ ايعكٝد ٠ايطًٜٚ ١ُٝعسؾٛا ٜٚؿُٗٛا عٔ
أُٖ ١ٝايرتب ١ٝاإلض ١َٝ٬يٓ ٌٝايٓذاح يف ايدْٝا ٚاآلخس.٠
ٚغسض ايرتب ١ٝيؿِٗ غسٜع ١اإلض ّ٬٭ٕ ايرتبَ ١ٝؿتاح ايعًٚ ّٛبٗا ته ٜٔٛؾسد
املطًِ ٚتصنْ ١ٝؿط٘ ٚيرتب ١ٝأ٫ٚدْا ستٜ ٢هْٛٛا زدا ٫صاحلني ذلبني باهلل ٚزضٛي٘.
٫ٚضُٝا اآلٕ يف ايصَإ احلاضس نجري َٔ ايتأثري ٠ايطًبٚ ١ٝايط٫ٚ ١٦ٝٝبد عًٓٝا إٔ ْداؾعٗا
با٭ضاع ايعكٝد ٠ايطًٚ ١ُٝا٭خ٬م ايهسميٜٓٚ ١بػ ٞعًٓٝا ٚأ٫ٚدْا إٔ ْعد ايعٌُ ايصاحل
حلٝا ٠اآلخس ٠بهجس ٠ايعبادٚ ٠ايدعٜ ٠ٛدع ٛايٓاع إىل ا٭َٛز اخلري.١ٜ

19ذلُد سطني ض .١َ٬اإلعذاش ايب٬غ ٞيف ايكسإٓ ايهس ( .ِٜايػسن ١ايدٚي ١ٝيًٛابع ) 2002 ١ص 178
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ٖٚر ٙايكص ٖٞ ١ختاّ املطو يف ضٛز ٠ايهٗـ ٚؾٗٝا ايعذا٥ب ٚاآلٜات ملٔ
تدبسٖا ٖٚر ٙايكص ١أٜطا  ٫تٛدد يف أ ٟضٛز ٠يف ايكسإٓ إ ٫يف ضٛز ٠ايهٗـٚ .يف
قص ١ذ ٟايكسْني ايًػٚ ١ايتعبري ٚا٭ضايٝب ايبدٜعٚ ١املص ١ٜاخلاصَٗٓ ١ا املكابًٚ ١ايتػب٘ٝ
اييت تتعًل ٖر ٙاآلٜات بػدص ١ٝذ ٟايكسْني ايعذٝب.١
املكابً ١يف عًِ ايب٬غْٛ ٖٞ ١ع َٔ أْٛاع احملطٓات ايبدٜع ١ٝاملعٓ ١ٜٛاييت ٜتِ ؾٗٝا
اضتدداّ َعَٓ َِٔٝٝتكابًني أ ٚأنجس عً ٢إٔ  ًَٜٞذيو َعٜٓ ٢كابٌ ذيو َٔ سٝح ايرتتٝب.
ٖٚدفُ ٖر ٙاملكابً ١يتشطني دٛد ٠املعٓ.٢
يريو ؾكد سسص عًُا ٤ايب٬غ ١عً ٢دعًٗا َطتكً ١١براتٗا بعد إٔ َسٓ ٚقت
ط ٌٜٛعً ٢اخت٬طٗا بايٛبامٜٚ ،عٛد ايؿطٌ يكداَ ١ابٔ دعؿس يف ايتهًِ عٓٗا ٭َ ٍٚس٠
ٚصٓؿٗا عً ٢أْٗا ؾٔ عد ذات٘ ٜطتشلٓ ا٫ضتكْٚ ،ٍ٬عسّا ٭ُٖٝتٗا ؾإْٓٗا تصٜد َٔ ق١ُٝ
ايعٌُ ا٭دب.ٓٞ
ايػسض ايب٬غ َٔ ٞاملكابً ١أْٗا أثس يف املعٓٚ ٢ا٭ضًٛب .ؾاملعٜٓ ٢صداد ق٠ٛ
ٚٚضٛسا سٝح تعسض املتطادات يف ْطل ٜجري اْ٫تبا ٙإىل ايؿهس ٠ؾتصداد ٚضٛسا ٚق٠ٛ
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يف ايعكٌٜٚ ،ػتد قبْ ٍٛؿظ هلا ٚزضٛخٗا ؾ ،٘ٝثِ تهطب ايه ّ٬صٛتا َٛضٝكٝا تستاح
ي٘ ا٭ذٕ ٚتًتر ي٘ ايٓؿظ.
زأ ٣عًُا ٤ايبدٜع إٔ أعً ٢زتب املكابًٚ ١أبًػٗا َا نجس ؾ ٘ٝعدد املكاب٬ت يهٔ
بػسط ا٫بتعاد عٔ ايتهًـ ٚا٫ضساف ؾٚ .٘ٝقد اغرتط ايطٓهان ٞإٔ تكتصس املكابً١
عً ٢ا٭ضداد ؾشطب.
ايتػبٜ :٘ٝعين ايد٫ي ١عًَ ٢ػازن ١أَس آلخس يف َعٓ ٢بإسد ٣أدٚات ايتػب،٘ٝ
أ ٚبٛد٘ ُٜٓب ٧عٓ٘ نكٛيو َجًٟا :ذلُد نا٭ضد غذاع.١
ؾا٭َس ا٭ :ٍٚيف ٖرا املجاٍ ذلُد  ٖٛٚاملػب٘ٚ .ا٭َس ايجاْ :ٞا٭ضد  ٖٛٚاملػب٘
ب٘ٚ ،أدا ٠ايتػبٖٓ ٘ٝا ايهاف نا٭ضد.
ٚاملعٓ ٢املستبط با٭َس ٜٔاملػب٘ ٚاملػب٘ ب٘ ٖ ٛايػذاعُٜٚ ،١عسف بٛد٘ ايػب٘
ٜتهًِ ايباسح عٔ أزنإ ايتػبَٗٓ ٘ٝا:
 أٚهلا :املػب٘ ٖٛٚ :ا٭َس ايرُٜ ٟساد إحلاق٘ بػري.ٙ ثاْٗٝا :املػب٘ ب٘ ٖٛٚ :ا٭َس ايرُٜ ٟساد إحلام غري ٙبُٜ٘ٚ ،طُ ٢نٌ َٔ املػب٘ٚاملػب٘ ب٘ طسؾا ايتػب.٘ٝ
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 ثايجٗاٚ ٖٛ :د٘ ايػب٘ ٖٛٚ ،املعٓ ٢اجلاَع ايرٜ ٟػرتى ؾ ٘ٝايٛسؾإٜٚ ،هٕٛيف املػب٘ ب٘ أعسف ٚأغٗس َٓ٘ يف املػب٘ٚ ،غايبّا َا ٜه ٕٛيف املػب٘ ب٘ أق٣ٛ
ٚأنٌُ أٜطّا َٔ املػبْ٘ٚ ،ك ٍٛغايبّا; ٭ْٓا ضٓس ٣إٔ ا٭َس ٜه ٕٛعً ٢عهظ
ذيو يف بعض ا٭سٝإ.
 زابعٗا :أدا ٠ايتػب ٖٞٚ ،٘ٝايًؿغ ايرٜ ٟسبط بني ايٛسؾنيٜٚ ،دٍ عً٢ايتػب.٘ٝ
 خاَطٗا :ايػسض َٔ ايتػب ٖٛٚ ،٘ٝاهلدف أ ٚايؿا٥د ٠اييت َٔ أدًٗا ٜطٛماملتهًِ ايتػبٚ ٘ٝايػا ١ٜاييت ٜٓػدٖا َٔ ٚزا ٖٛٚ ،٘٥اير ٫ ٟذنس ي٘ يف
ايه ،ّ٬ؾاملعترب ذنس ٙيف ايه ّ٬إذٕ َٔ ٖر ٙا٭زنإ ٖ ٞا٭زبع ١ا٭ٚىل; ٭ٕ
ايػسض ٖرا أَس ُٜطُس ٙاملتهًِ يف ْؿط٘.
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َٓ20اٖر داَع ١املد ١ٜٓايعامل ١ٝايبٝإ ٚايبدٜع ( .داز ايعًِ بد ٕٚايطٓ ) ١ص 25
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ط ٜأٝيَْٛوَ ٜعِٔ ذٟٔ
ذ ٚايكسْني َرنٛز يف ضٛز ٠ايهٗـ بدّ٤ا َٔ قٛي٘ تعاىل " ِ َٜٚ
ضأٜتًَِ ٛٝعًِٜٝه َُِ٘ٓٔ ِِٝذٔنٞسّا "ٚ 21ايسادح عٓد ايعًُاٚ ٤املؿطسٚ ٜٔاحملدثني أْ٘ نإ
ايٜ ٞك ِسَِْ ٢ٔٝقَ ٌِٝ
ًَهٟا َطًُّا أعٛا ٙاهلل املًوٚ ،أضبؼ عً َٔ ٘ٝايعًِ ،ؾٖٛٛز َٔ ًَهات٘ٚ ":أتبع ضببّا ".
ٚزد عٔ دلاٖد أْ٘ قاًٍَ :و ا٭زض َػسقٗا َٚػسبٗا أزبعْ ١ؿسَٓ٪َ :إ
ٚناؾسإ ،ؾاملَٓ٪إ :ضًُٝإ بٔ داٚد ٚذ ٚايكسْنيٚ ،ايهاؾسإ :غتٓصس ٚمنسٚد بٔ نٓعإ،
مل ميًهٗا غريِٖٚ ،22دا ٤أْ٘ نإ عبدّا َطًُّا صاحلٟا ،طاف ا٭زض َػسقٗا َٚػسبٗا،
ٜدع ٛإىل اإلضٜٚ ،ّ٬عًِِّ اجلاًٖني ُٜٚعني املعًَٛني.
ايك ِٝايرتب ١ٜٛيف قص ١ذ ٟايكسْني مما ٚزد َٔ آٜات يف ضٛز ٠ايهٗـ َٓٗا:
 أٚيٟا :يكد آت ٢اهلل عص ٚدٌ ذا ايكسْني َٔ املٛاٖب ٚايعًٖٚ ،ّٛر ٙأٚىلايًُشات ايرتب ١ٜٛاييت جيب إٔ ْكـ عٓدٖا ٖٞٚ ،إٔ أ ٍٚأضباب ايتُهني يف
ا٭زض ايعًِ ٚاملعسؾ٢ " ١إْٖا َهٖٓ٤ا ٜيُ٘ ؾٔ ٞايٜ ٞأزِضَٚ ٢آتََِٓٝا َِٔٔ ُٙن ٌٚٝغَ ٕ٤ِٞضَبَبّا ";
إٕ ايطٝاد ٠عً ٢ا٭َِ ٚبٓا ٤احلطازات ٫ ،ته ٕٛإ ٫بايعًِ ٚا٭خر بأضباب٘;

21ضٛز ٠ايهٗـ83 :
22ايٛرب ٟتؿطري زٚح ايبٝإ ( بريٚت ضٓ )1987 ١ز  5ص 234
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إذ ٖ ٛسٝا ٠أًٖ٘ٚ ،ب٘ ٜطتشك ٕٛصؿ ١احلٝاٜٚ ،٠دزنَ ٕٛعٓ ٢ايٛدٛد،
ٚغريِٖ أَٛات ٜ ٫عبأ بِٗ  ٫ٚق ١ُٝهلِٚ ،هلرا مس ٢اهلل تعاىل اجلٌٗ َٛتّا يف
غري َٛضع َٔ نتاب٘ ،ؾكاٍ عص ٚدٌ  ":أ ََِٔٚ ٜنٜإَ َِٝتّا ٜؾأٜسََِِٓٝٝا" 23.ُٙ
ايعًِ ْٛز ا٭َِ ْٚرباضٗا ايرٜ ٟصٓع احلٝا ٠ايساقٚ ،١ٝئ تتكدّ ا٭َ ١إ ٫باٖ٫تُاّ
ضً ِ٤اٖتُاَات ا٭َِ.
بايعًِ ٚايتعًٚٚ ،ِٝضع ايعًِ يف املهاْ ١اي٥٬ك ١ب٘ يف ُ
 ثاّْٝا :يف قٛي٘ تعاىل ٜ ":ؾأٜتِبَعَ ضَبَبّا " إغازٚ ٠اضش ١إىل ضع ٞذ ٟايكسْني يفتٜٛٛس ذات٘ ٚإَهاْاتَ٘ٛٚ ،اٖب٘ اييت ٖٚب٘ اهلل إٜاٖاٚ ،املٖٛبَ ١ؿٗ ّٛحيٌُ
َعٓ ٢اَت٬ى ايؿسد ملٝصَ ٠اُٜٚ ،كصد بٗا اضتعداد طبٝع ٞٝأ ٚطاق ١ؾٛس١ٜ
نآَ ١غري عاد ١ٜيف دلاٍ أ ٚأنجس َٔ دلا٫ت ا٫ضتعداد اإلْطاْ ٞاييت ؼع٢
بايتكدٜس ا٫دتُاع ٞيف َهإ ٚشَامنعني ،يهٔ ٚدٛد ٖر ٙاملٖٛبٚ ١سدٖا ٫
ٜهؿ ،ٞبٌ  ٫بد َٔ ايطع ٞإىل انتػاؾٗا ٚتٜٛٛسٖاٚ ،اضتجُازٖا يف ْؿع
ايٓؿظ ٚايٓاعٚ ،ايٛاضح إٔ ذا ايكسْني نإ َٖٛٛبّا يف أنجس َٔ دلاٍٚ ،أِٖ
دلا٫ت َٖٛبت٘ ايكٝادٚ ٠ايكدز ٠عً ٢ايتأثريٚ ،أٜطّا ايكدز ٠ايعطهس ١ٜاييت

23ضٛز ٠ا٭ْعاّ122 :
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يٖ٫ٛا َ -ع قدز ٠اهلل ٚمته - ٘ٓٝيُٜا اضتٛاع إٔ ميًو ايػسم ٚايػسب،
ٚأخريّا ايعًِ ايدَْ ٟٛٝجٌ ايهُٝٝا ٤اييت ٚضشت يف طسٜك ١بٓا ٘٥يطد ٜأدٛز
َٚأدٛز.
إٕ انتػاف املٛاٖب ٚتُٓٝتٗا ٚتٜٛٛسٖا خُ ٠ٛٛيف طسٜل ايتؿٛم يًؿسد ذات٘
ٚيٛطٓ٘ٚ ،أصشاب املٛاٖب إذا ٚددٚا زعاٚ ١ٜؼؿٝصّا قادز ٕٚبع ٕٛاهلل عً ٢اختصاز
ايهجري َٔ ايصَٔ يًٛص ٍٛإىل اهلدف.
ظ َٚدَدََٖا َت ِػسُبُ ؾٔ ٞعَ٣ِٔٝ
ػُِ ٢
 ثايجّا :يف قٛي٘ تعاىل  ":سَتٖ ٢إ٢ذَا َبًٜؼَ َ ِػ ٢سبَ اي َٖسَََُٔٚٚ ٕ١٦دَدَ عِٔٓدََٖا ٜق َِّٛا ٝقًَٓٞا َٜا ذَا ايٜ ٞك ِسَِْ٢ ٔ٢ ٝإَٖا ٜإِٔ تُعَرٚبَ ٢َٚإَٖا ٜإِٔ تَٖتدٔرَ ؾِِٔ٢ٗٝ
طِٛفَ ُْعَرٚبُُ٘ ثُِٖ ُٜسَدٗ ٢إي ٢ٜزَٚب٘ٔ ؾُٜٝعَرُٚبُ٘ عَرَابّا ُْ ٞهسّا
سُطِّٓا * قٜاٍَ ٜأَٖا َِٔ ٜظً َِٜؾَ ٜ
* َٜٚأَٖا َِٔ آََٔ َ َٚعٌَُٔ صَأيشّا ٜؾَ ًُٜ٘دصَا ّ٤اٞيشُطََِٓٚ ٢ضََٓكٜ ٍُٛٝيُ٘ َِٔٔ ٜأَِ ٢سَْا
طسّا " - 24حمل ٠١إىل ْعس ١ٜايجٛاب ٚايعكاب عٓد ذ ٟايكسْني ٖٞٚ ،حمل ٫ ١بد
ِ ُٜ
إٔ ٜطتؿٝد َٓٗا املسب ٕٛيف نٌ َطتٜٛاتِٗ.

 24ضٛز ٠ايهٗـ 88 - 86 :
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ؾكد خري ٙاهلل عص ٚدٌ بني إٔ ٜعرب أ ٚحيطٔ ,ؾًِ خيرت خٝازّا عً ٢إط٬ق٘ ،بٌ
قطِ ايٓاع إىل قطُني:
 ا٭ َٔ: ٍٚظًِ ،ؾٗ ٤٫٪ضٛف ٜعاقبٚ ٕٛايًػٜ ٕٜٛٛعًَُ ٕٛعٓ ٢ضٛف إذ ؾٗٝاتأد ٌٝيًعكٛب ١عًٜ ِٗٝعٛد ٕٚعٔ ظًُِٗ ،يهٔ يف ْؿظ ايٛقت ٖٓاى زبط بني
عكٛب ١ايدْٝا ٚعكٛب ١اآلخس ٠اييت ٖ ٞأغد ٚأبك.٢
 ايجاْ ََٔ : ٞآَٔ ٚعٌُ صاحلٟا; نعاد ٠ايكسإٓ ٜسبط بني اإلميإ ٚايعٌُ ايصاحل،ٜٚكسٕ بُٗٓٝا; إذ  ٫إميإ ب ٬عٌُ ٫ٚ ،ؾا٥د َٔ ٠عٌُ ب ٬إميإ ١ْٝٚ
ٚإخ٬ص ،ثِ ٜرنس اجلصاَ ٤باغس " ٠ؾً٘ دصا ّ٤احلطٖٓ ،"٢هرا دٕٚ
تطٜٛـ  ٫ٚتأد ،ٌٝبٌ ٖٓاى ؼؿٝص ٚتػذٝع آخسٚ" :ضٓك ٍٛي٘ َٔ أَسْا
ٜطسّا "
إٕ املسب ٫ ٞبد إٔ ٜه ٕٛؾّٓٛا يٛبٝعٜ َٔ ١سبَٚ ِٗٝساسًِٗ ايطٓ ،١ٝؾّٓٛا ٭سٛاٍ
ايبػس ٚطبا٥عِٗ ،ؾٗٓاى َٔ جيدَ ٟع٘ ايٓصح ٚايًني ٚايتػذٝع ٚاملهاؾأ ٠عً ٢اخلري،
ٖٓٚاى َٔ  ٫جيدَ ٟع٘ ض ٣ٛايتٗدٜد بايعكاب ،يهٔ يف نٌ ا٭سٛاٍ ا٭ؾطٌ إٔ ْعذٌ
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باملجٛبْٗٚ ١دد بايعكاب ٪ْٚدٚ ،ً٘ٚنُا ٜكاٍ :ايتٗدٜد بايعكٛب ١أٚقع َٔ ايعكٛبْ ١ؿطٗاٚ ،قد
ٚزد عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ" :عًكٛا ايطٛط سٝح ٜسا ٙأٌٖ ايبٝت".

25

 زابعّا :يف قٛي٘ تعاىل " ثُِٖ أٜتِبَعَ ضَبَبّا * سَتٖ ٢إ٢ذَا َبًٜؼَ بَِ َٔٝايطٖدَِٖٚ ٢ٜٔدَدَ َِٔٔدَُُٗ٢ْٔٚا قَِّٛ ٜا يٜا َٜهٜادَُٜ َٕٚؿٞكٜ َُٕٜٛٗقِٛيٟا * قٜايٛٝا َٜا ذَا ايٜ ٞكسَِِْ٢ ٔ٢ ٝإٕٖ َٜأٞدُٛزَ ََٚأٞدُٛزَ
ذعٌََ بَََِٓٓٝا َٚبَ َُِِِٗٓٝضَد٘ا
ذعٌَُ يٜوَ ٜخسِدّا َعً ٢ٜأَ ِٕٜت ِ
َُؿٞطٔدُ َٕٚؾٔ ٞاٞي ٜأزِضٜ ٢ؾٌَِٗ َْ ِ
* قٜاٍَ ََا َه ٞٚٓ٤ؾٔ ٔ٘ٝزَب ٞٚخَِٝسْ ٜؾأٜعٔ ُْٞٔٛٓٝبٔك ٕ٠ٖٛ ٝأِ ٜدعٌَِ بََِٓٝهَٚ ِِٝبَ َُِِِٗٓٝزَ ِدَّا *
آُت ْٞٔٛشَُبسَ اٞيشَدٜٔدٔ سَتٖ ٢إ٢ذَا ضَا ٣َٚبَِ َٔٝايصٖ َدؾ ٔ٢ ِٜٝقٜاٍَ اِْ ٝؿدُٛا سَتٖ ٢إ٢ذَا َدعًَُٜ٘
َْازّا قٜاٍَ آُتٝ ْٞٔٛأٞؾ ٢سؽِ َعً ِٜٔ٘ٝقٔ ٛٞسّا".
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إغازات عع ١ُٝإىل ضع ١عًِ ذ ٟايكسْنيٚ ،عدّ غ ً٘ٞبٗرا ايعًِ عً ٢غريٙ
تعًُّٝا ٚتٛبٝكٟاٚ ،ؾٗٝا دزع تسب ٟٛعع ِٝيًُسبني بإٔ ٜػسنٛا َٔ ؼت أٜد ِٜٗيف ايعٌُ;
إذ إٕ ذا ايكسْني مل ٜهتـٔ ظٝػ٘ ؾكط يف ايعٌُ ،بٌ اضتعإ مبٔ ضأي ٙٛاملطاعدٚ ،٠اضتجُس
قٛاِٖ ايبػس ١ٜيف محٌ املعادٕ ٚايٓؿخ عًٗٝا.
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إٕ نٌ ٚضا ٌ٥ايرتب ١ٝاحلدٜج ١تدع ٛإىل إغساى ايٛايب يف ايتٛصٌ إىل املعً،١َٛ
ٚممازض ١ايعًِ ٚتٛبٝك٘ٚ ،ي ٛقاّ ذ ٚايكسْني بايػسح هلٚ ٤٫٪تعًْ ُِٗٝعسٜ٘ا نٝؿ ١ٝصٓاع١
ٖر ٙايطبا٥و ايؿ٫ٛذ ،١ٜملا اضتٛاعٛا  ٫ٚعًُٛا ،يهٓ٘ عًٚ ُِٗ٤أغسَنِٗ يف ايعٌُ ْٚؿ٤ر
أَاَِٖٗٚ ،ر ٙإضرتاتٝذٝاتئُا ٜعسف اآلٕ بايتعًِ ايٓػط.
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ؾًرايو نإ ايػسض َٔ ٖرا ايبشح َٖ ٛعسؾ ١عٓاصس ايب٬غ :١ٝعًِ ايبٝإ
ٚايبدٜع اييت ت٪ثس َعٓ ٢اآلٜات عٔ قص ١ذ ٟايكسْني يف ضٛز ٠ايهٗـ َ ٖٞٚتعًك١
بػدصٝت٘ ايعذٝبٚ ١ي٘ املص ١ٜاخلاص ١بٓؿط ٘ٝست ٢نتب اهلل أٜات عٔ قصت٘ بإسد٣
عٓاصسعًِ ايب٬غ ٖٞٚ ١املكابًٚ ١ايتػبٚ ١ٝقصص ايكسإٓ عٔ ذ ٣ايكسْني ٚايك ِٝايرتب١ٜٛ
اإلض ١َٝ٬ؾٗٝا.
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ٚايباسح ضٝشًٌ عج٘ ظُع ايبٝاْات ٚصٛز اإلطاز ايؿهس ٟايتاي:ٞ
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قص ١ذ ٟايكسْني

ايتػب٘ٝ

املكابً١

ايك ِٝايرتب١ٜٛ

