


 غــــزة     –الجــــامعــــة اإلســــالمـيـــة 

 حث العممي والدراسات العمياـئون البــش

 كمـــيـــــــــــــة أصـــــــــــــول الــــــديــــــــن            
 قسم العقيدة والمذاهب المعاصــرة

 

ىالدكتورى/ىمصطفىىمحمود
ىآراؤهىاالصتقادوة,ىوموقفهىمن

ىالمذاهبىالفكروة,ىوالمللىالمعاصرةى
ىدراسةىوىنقد
ىإصدادىالطالب

ىحسنيىمحمدىأحمدىالعطار
ى111111121الرقمىالجامعي/ى

ىتحتىإشراف
ىاألستاذىالدكتورى/ىسعدىصبدىاللهىصاشورى

 بحث الستكمال متطمبات درجة الماجستير في العقيدة, والمذاهب المعاصرة

 م1034 –ه 3415





 1 

 وتقدير رػػكػػػػػػػػش
أن َمنَّ علي بنعمة اإليمان واإلسالم, وأن جعلني من أتباع نبيه محمد صلل  أوالً وآخراً  الشكر هلل 

 علمه وتبليغه.أمانة فني بحمل هللا عليه وسلّم, وأكرمني بحفظ كتابه, وشرّ 

                                                    (1)"من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" هللا :  رسول قال

 بناًء عليه :

 وحنانها .أينما كنت ووقتما كنت بدعائها  تكرمنيألمي التي  الشكر كل الشكر

 سعد عبد هللا عاشور /الدكتور الفاضل أستاذي إل  وعرفاني تقديري وعظيم شكري بخالص أتقدم

 ,فلي إتمامهلا علل  ملا هلي عليلهملن أرلر كبيلر  وتوجيهاتله هذه الدراسة لما لجهوده عل  المشرف

 لوجهله خالصلاً  عمللي وعملله يجعلل الجهلد خيلر الرلواو, وأن هلذا عل  يريبه أن تعال  هللا وأسأل

 . الكريم

 خالد حسين حمدان . : الدكتور من األستاذ ل  الكريمين كللمناقشين  بالشكر أتقدم كما

 حمدان عبد هللا الصوفي . ستاذ الدكتور :واأل                                                    

 وتوجيهاتهما. هذه الدراسة بنصائحهما, ن أررياي  اللذ

 : المعاصلر  والملذاهو العقيلد  قسلم باللذكر وأخلص, عليهلا والقلائمين اإلسلالمية الجامعلة وأشكر

 ملين .اعميداً وهيئة تدريس, وع

: األستاذ أيمن صلبحي  وخصوصاً  رسالةال هذه إنجاز في العون لي قدموا الذين األخو  كل وأشكر

وابني محمد حسني علل  بباعلة هلذه الدراسلة , عل  دعمه المادي الستكمال الدراسة العليا الدويك

 . وغيرها من األعمال

, والشكر موصول لبقية مواصلة الدراسة في هذا العمر عل  شجعتني التي زوجتي أشكر أنني كما

 . ليل, وبناتي سمية وحنان وإنعامأبنائي أحمد وعبد الرحمن وعبد الج

 ألخي الكبير فيصل الذي أوالني رقته واحترامه. والعرفان ألمي الغالية, والشكر 

ملدير رانويلة الدوحلة األسلتاذ الفاضلل يوسلف وفلي مقلدمتهم أشكر كل ملن دعمنلي ماديلاً ومعنويلاً, 

 زمالئي وبالبي وكل من أحبني .عيس , و

 . الرواو خير لهم وأجزل الجزاء, خير هؤالء كل تعال  هللا جزى

 . الدعاء مجيو سميع إنه

 
                                                 

(1)
. هننحٍ 3/228(ا 2020ْننٖ٘ جُطٍٓنن١ً : ًطننحخ جُرننٍ ٝجُٛننِسا ذننحخ ٓننح ؾننحح كنن٢ جُٗننٌٍ ُٔننٖ  قٓننٖ ئ٤ُننيا ـ )  

 جُط١ًٍٓ : ًٛج قى٣ع ٚك٤ف .  
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 إىػػػػػػداء

 ونفعني ببركة دعائيا ,إلى ُأمي أطاؿ اهلل في عمرىا

 الذي أفتقده كثيرا  و  ,يرحمو اهللإلى أبي 

 إلى زوجتي..

 إلى ابني الحبيب أحمد الذي أفقدتني إياه السياسة

 إلى بقية أبنائي وبناتي

 ؿإلى أخي الحبيب فيص

 إلى كؿ مف أحبني في اهلل

 إلى كؿ مف عممني حرفا  عمى مدار حياتي

 إلى الشرفاء األوفياء مف المجاىديف والمعتقميف والشيداء

 إلى ىذا الوطف الذي ُأحبو كثيرا  

 إلى زمالئي األفاضؿ, وطالبي األحبة
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 بحثممخص ال

 سيدنا محمد . الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ المرسليف
 كبعد :

تناكلػػت  ػػث بحمػػث  مصػػط ى محمػػكد : قراية االعتفاديػػا كمكه ػػا مػػف المػػذا"ب كالملػػؿ المعاصػػرة  
 كما يمي :كالذم جاء  ث مفدما كمبلما  صكؿ، 

المفدمػػا كتحتػػكم علػػى أ"ميػػا المكبػػكع، كأسػػباب اوتيػػارة كالصػػعكبات التػػث كاج  ػػا الباحػػث أمنػػاء 
 حث الذم اتبعتا أمناء الدراسا .بحما، كوطا البحث، كمن ج الب

كوصصػػتا عػػف حيػػاة الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد مستعربػػان أمػػر البي ػػا كالعكامػػؿ  الفصػػؿ األوؿ :
 السياسيا كال فريا كاالجتماعيا  ث حياة الرجؿ، كتفكف مف مبلما مباحث .

ت كالسػػػػمعيا  يػػػػاتلكتناكلػػػػت  يػػػػا مكهػػػؼ الرجػػػػؿ مػػػف الفبػػػػايا االعتفاديػػػا : اإل الفصػػػؿ الثػػػػاني :
 كالنبكات، كتفكف مف ومسا مباحث .

تناكلػػت  يػػا مكهػػؼ الرجػػؿ مػػف الي كديػػا، كالمارفسػػيا، كالكجكديػػا، كالداركينيػػػا،  الفصػػؿ الثالػػث :
 كالب ا يا، كالحبارة الغربيا المعاصرة، كتفكف مف ستا مباحث .

 . ٝضطٟٖٔ  ْٛ جُ٘طحتؽا ٝجُط٤ٚٞحش جُط٢ ضَٞٚ ئ٤ُٜح جُرحقع ٖٓ ن٬ٍ وٌجْطٚ انخاذمح :

شفؿ الدفتكر نمطان جديدان مت ردان  ث الدعكة لديف اهلل اإلسػبلـ، كافػب مػف وبللػا فػؿ مسػتجدات  .1
 العلـ كالتطكر .

فاف مصط ى محمكد مف أعلى األصكات  ث زمانػا ععبلنػان للحػؽ كمناصػرة للفبػايا اإلسػبلميا  .2
 كالفكميا .

ػػد مػػف المفمػػريف  ػػث  هػػٌدـ مصػػط ى محمػػكد للمفتبػػا اإلسػػبلميا فمػػان فبيػػران مػػف الميل ػػات، .3 حتػػى عي
 التأليؼ، كاألفمر انتشاران كمبيعان لفتبا .

 انت ج الدفتكر من ج الكسطيا  ث التعامؿ مع الفبايا ال فريا ما بيف الفبكؿ كالر ض . .4
حارب الرجؿ كبفؿ شراسػا األ فػار الكا ػدة كبػٌيف زي  ػا كبػبلل ا، كفػاف سػدان منيعػان أمػاـ تغلغل ػا  .5

 عربث كمف مـ اإلسبلمث. ث المجتمع المصرم كال
 أمبت الرجؿ صبلحيا اإلسبلـ فعفيدة كشريعا، كعدـ تعاربا مع العلـ كتطكرة . .6

 التوصيات :
وكانث بتفكل اهلل كلزكـ طاعتا . .1  أكصث ن سث كأبنا ث كا 
 أكصث طلبا العلـ بالعلـ النا ع الذم ي يد الديف كاألما . .2
 ا كالي كديا، كهبيا  لسطيف .أكصث بإبراز مكاهؼ مصط ى محمكد الواصا بالص يكني .3
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 انمــقـذمــح

عفَّ الحمد هلل نحمدة كنستعينا كنستغ رة كنعكذ باهلل مف شػركر أن سػنا كمػف سػي ات أعمالنػا 
مف ي دة اهلل  بل مبػؿ لػا كمػف يبػلؿ  ػبل "ػادم لػا، كأشػ د أف ال علػا عال اهلل كحػدة ال شػريؾ لػا 

 كأف محمدا عبدة كرسكلا .. 

 : أما بعد

اهلل باإلنسانيا أف أرسػؿ علػي ـ الرسػؿ كاألنبيػاء، كجعػؿ بػيف  تػرات تكهػؼ مبعػث  مف رحما
الرسؿ كاألنبياء "داة مف النػاس علػى طريػؽ كن ػج "ػيالء الرسػؿ كاألنبيػاء، "ػذا فلػا حتػى ال يتػرؾ 

 اهلل البشر أيسارل للتيا كالحيرة كالببلؿ، كسيطرة الشيطاف كالميؿ لل كل .

المنارات التث تنير للشعكب طريؽ "دايت ا كنجات ػا   تصػل   فانت رساالت "يالء الرسؿ 
 ل ـ ما أ سدتا األياـ كاألزماف كتعيد"ـ على طريؽ الحؽ كالصكاب .

 كاستفماالن ل ذة الرحما، فاف العلماء الذيف ساركا على طريؽ الرسالا كالنبكة.

بعيف ربػث اهلل التػا ثانت ػى ع ػد النبػكة،  فػاف مػف بعػدة زمػف الصػحابا، كالتػابعيف، كتػابع
عػػن ـ أجمعػػػيف، مػػػـ فػػػاف مػػػف بعػػػد"ـ علمػػػاء ر عػػكا لػػػكاء الحػػػؽ كهػػػامكا بكاجػػػب الػػػدعكة ل ػػػذا الػػػديف، 

  نصحكا هلل كلرسكلا كلدينا كلعاما المسلميف .

مػن ـ زمػاف كال مفػاف، يحملػكف علػى عػاتف ـ م مػا  لفد هاـ "يالء العلماء، كالػذيف لػـ يوػؿي 
لحؽ مف الباطؿ، كالػد اع عػف "ػذا الػديف مػف فيػد الفا ػديف، صعبا، م ما الدعكة كالرشاد، كبياف ا

 كحفد الحاهديف ..  ن ع اهلل ب ـ الديف كاألما .

ؿ الػذم مػؤل الػدنيا  ػث زمانػا، جػمف "يالء العلماء فاف الدفتكر مصػط ى محمػكد، "ػذا الر 
عبلمان مر يان كعمبلن ويريان، حتى هيؿ عنا مانث أش ر رجليف  ث مجاؿ   حيػث ،العمػؿدعكة كفتابا كا 

   بيلا الشيخ محمد متكلث الشعراكم علي ـ رحما اهلل .األكؿ فاف 

لفػػػد عػػػاش الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد الحيػػػاة بفػػػؿ مػػػا  ي ػػػا مػػػف متناهبػػػات، كتنفػػػؿ بػػػيف 
التيارات ال فريا كال لس يا حتى استفر  ث كاحا اإليماف، كالتػث مػؤلت عليػا ركحػا، كعفلػا، كهلبػا، 

 .  ان فمير  ي ان اإلشراهات ش  أشاع على مف حكلا مف "ذة

  كالػذم بمتػا العشػرات مػف المحطػات المر يػا،  العمػـ واييمػافلفد فاف لبرنامجا المر ػث   
كعلى مػدار هرابػا أربعما ػا حلفػا، فػاف ل ػذا البرنػامج الػدكر الفبيػر  ػث بػث ركح اإليمػاف، كال دايػا 

 بيف الناس، كعلى مستكل فؿ األ فار، كالتيارات .  
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كمػػا  أدت، التػػث الم مػػار مصػػط ى محمػػكد، ييعتبػػر مػػف الشوصػػيات المعاصػػرة عف الػػدفتك 
كذلػػؾ مػػف وػػبلؿ ترامػػا الغزيػػر دكران بػػارزان كمػػيمران حتػػى بعػػد مكتػػا، كانتفالػػا لجػػكار ربػػا،  تػػيدمزالػػت 

 ات فنا معا أـ اوتل نا معا .  فتبان كبرامج عذاعيا مر يا كمسمكعا، كمشاريع ويريا، 

صػابكا  ػث مكابػع فميػرة ، كفانػت ل ػـ "نػات  ػث مكابػع أوػرل، "يالء الرجاؿ ببل شؾ أ
كمػػػف حف ػػػـ، كحػػػؽ األجيػػػاؿ علينػػػا أف نػػػدرس قمػػػار"ـ التػػػث ول ك"ػػػا،  نيشػػػيد بمػػػا أصػػػابكا، كنمدحػػػا، 
كنعمؿ علػى نشػرة مػف بعػدة، ك ػث ن ػس اللحظػا نيبػيف مكبػع الوطػأ أك مفػاف االوػتبلؼ لعلنػا أف 

 يا كهالكا با،  إف لـ يفف بٌينا الصكاب كالحؽ .نجد ل ـ تكجي ا أك مبرران  يما ذ"بكا عل

"ػذا "ػك مػن ج الولػػؼ مػع السػلؼ  ػػث "ػذة األمػا،  المفتبػا اإلسػػبلميا تعػج بػ الؼ الفتػػب 
 التث تناكلت سيرة كعمؿ السابفيف، كما فتب السير كالطبفات كالمعاجـ عال شا"دان على ذلؾ . 

تابت ػػا  ػػث "ػػذا المجػػاؿ، مػػف بػػاب بف التػػث فيل ػػتل ػػذا أحببػػت أف تفػػكف رسػػالا الماجسػػتير 
 الفياـ بكاجبنا تجا" ـ، كاالنت اع بما ول كة كراء"ـ،  فاف االوتيار ل ذة الشوصيا البارزة .

 . سبب اختيار الموضوع : أول  

فانت  ترة الدراسا المانكيا كالجامعيا لث "ث  ترة السبعينيات مف الفرف المابػث، كفانػت 
 االنتشار كالبركز للدفتكر مصط ى محمكد . "ذة ال ترة كما تبل"ا "ث  ترة

ال تػػرة نشػػر أفمػػر أعمالػػا ال فريػػا، كالتػػث اهتربػػت مػػف الما ػػا فتػػاب، ك ي ػػا فػػاف  تلػػؾ  ػػث 
أش ر برنامج ععبلمث على اإلطبلؽ كعلى مستكل فؿ المحطات المر يا، أال ك"ك برنػامج   العلػـ 

يف كغير المسلميف ، كفنت ممػف يتػابع كاإليماف   ل ذا تعلفت با عفكؿ كن كس الناس، مف المسلم
"ػػذا الرجػػؿ كممػػف حبػػر لػػا أفمػػر مػػف لفػػاء، صػػحي  "ػػك لػػيس وطيبػػان م ك"ػػان، عال أنػػا فػػاف م فػػران 
بارزان، لفد هرأت لا  ث شبابث العشرات مف الفتب، كما زلت أحت ظ  ث مفتبتث بفمير من ا، كعلى 

 لبث .بعب ا بعض التعليفات، من ا ما "ك عيجابث كمن ا ما "ك س
 :َأٌميرً ثاوياً . أٌذاف انذراسح 

 جُطؼ٣ٍق ذًٜٙ جُٗه٤ٛس ٝذ٤حٕ ػٞجَٓ جُ٘ؿحـ ك٢ ق٤حضٜح . .1

 وٌجْس  ػٔحُٚ ٝٓإُلحضٚا ٝذ٤حٕ ٓح  ٚحخ جُكن ك٤ٜحا ٝٓح ؾحٗرٚ جُٛٞجخ . .2

 ذ٤حٕ ػو٤ىزا ٝكٌٍ جٍُؾَ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؼو٤ىز ٝجٍَُْ ٝجُى٣ٖا ٝهٟح٣ح جُٔؿطٔغ . .3

 ج٩ػ٤ٓ٬س ٖٓ ن٬ٍ ًطرٚ ٝذٍجٓؿٚ جُٔطِلُز . ي٣ٞع ًٛج جُٔلٌٍا ٍٖٜٝضٚ .4

 ثانثاً . معُقاخ َصعُتح انذراسح : 

ؼٞذحش جُركع ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع ك٢  ٣ٍٖٓ  ْح٤ْٖ ُٚ  ٖ ُٔ   :ضٌ
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كتنكُّع ػا بػيف ًشػعرو كركايػا كمسػرح  يتممَّؿ  ث اتِّساع دا ػرة أعمػاؿ المرحػكـ األديػب الراحػؿ، :األوؿ
 .علميَّا ف ذة دراسام مَّا التتبُّع كاالستفراء صعبان  ث  ؿي كمحابرة كغير"ا، كفؿُّ أكل ؾ يجعى 

يتممَّػؿ  ػث ًغيػاب مىراًجػع أك ًدراسػات تحليليَّػا سػبفىٍت علػى تنػاكؿ المكبػكع مػف كج ػا نظىػر  :الثاني
 .تداكليَّا تحليليَّا

 . الدراسات السابقة : رابعا  

عػف الرجػؿ، كمػف وػبلؿ  مف وبلؿ البحث كرصد الدراسات كاألبحػاث األفاديميػا كالعلميػا
التكاصؿ مػع مرافػز البحػث العلمػث ج الجامعػات كالميسسػات األفاديميػا األوػرل   مػف وػبلؿ "ػذا 

 فلا كجدت أف الرجؿ لـ ينؿ حفا الذم يستحفا مف الدراسا، كالتفييـ .

  للفاتػب األسػتاذ جػبلؿ العشػرم، نشػرتا  مصطفى محمود شاىد عمى عصره. دراسا بعنػكاف :  1
. أم هبػؿ ك ػاة الػدفتكر مصػط ى محمػكد بفرابػا ومػس  1975ر المعارؼ ػ مصر ػ سػنا مفتبا دا

 ص حا . 288كمبلميف عامان، كتبلغ ص حات الفتاب 

 قسـ المؤلؼ كتابو إلى مقدمة وثالثة أبواب :

 بعنكاف : اهلل أك العلـ كاإليماف . الباب األوؿ

 بعنكاف : اإلنساف أك األدب كال ف . الباب الثاني

 بعنكاف : العالـ أك أدب الرحبلت . ب الثالثالبا

 "ك ب ذة األبكاب عنما يفسـ اإلنتاج ال فرم كالمفا ث على "ذة األهساـ المبلما .

  للفاتبػػا الػػدفتكرة / لػػكتس عبػػد الفػػريـ،  مصػػطفى محمػػود : سػػؤاؿ الوجػػود. دراسػػا بعنػػكاف :    2
، أصػػدرتا هبػػؿ ك ػػاة الػػدفتكر 2009نشػػرتا ميسسػػا أوبػػار اليػػكـ بػػمف سلسػػلا فتػػاب اليػػـك سػػنا 

تناكلػػػت الميل ػػػا  ػػػث فتاب ػػػػا .   صػػػ حا 220مصػػػط ى محمػػػكد بأشػػػ ر هليلػػػا، كتبلػػػغ صػػػ حاتا   
جمعػػت مفػػاالت  مصػط ى محمػػكد الصػػح ث، كالسياسػث، كال يلسػػكؼ، كالصػػك ث، كاألديػب كالعػػالـ.
عػف فػذلؾ تحدمت  مصط ى محمكد التث هاـ بنشر"ا  ث الصحؼ اليكميا، كاألسبكعيا، كالش ريا.

 العبلها اإلنسانيا التث ربطت الفاتبا بالدفتكر مصط ى محمكد.
 . مىٍج انثحث : خامساً 

سػػػأتبع  ػػػث دراسػػػتث "ػػػذة المػػػن ج الكصػػػ ث االسػػػتفرا ث، كفػػػذلؾ المػػػن ج التحليلػػػث أل فػػػار 
الرجؿ، ماذا هاؿ كبمػاذا رد العلمػاء علػى أهكالػا، كمناهشػا ذلػؾ فلػا كتحليلػا كتبينػاف كجػا الحػؽ أك 

 طأ  يا.الو
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 -. أسهُب انثحث َانذراسح :سادساً 

 ػٍٜ ق٤حز جٍُؾَ ٝآغحٌٙ ٝكٌٍٙ ٝآٌجتٚ ذٜٔ٘ؿ٤س ٝٓٞٞٞػ٤س ًح٤ِٖٓ . .1

 ضٍؾٔس ج٧ػ٬ّ جُٔـ٣ٌٖٞٔ جُٞجٌو يًٍْٛ ٖٞٔ جُىٌجْس . .2

 ػُٝ ج٣٥حش ئ٠ُ ٓٞجٞؼٜح ك٢ ًطحخ هللا ضؼح٠ُ ذًًٍ جٌُٓٞزا ٌٝهْ ج٣٥س . .3

 ٝضل٤ٍٓ .ذ٤حٕ ٓح ضكطحؼ ذؼٝ ج٧ُلحظ ٖٓ ض٤ٞٞف  .4

 ضٞغ٤ن جُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ ك٢ جُٜحٕٓ ًح٬ًٓ ك٢ جٍُٔز ج٠ُٝ٧ا ٝٓهطٍٛجً ئيج ضٌٌٍ يًٍٙ  .5

 ػَٔ كٜحٌِ ٣٦ُحش ٝج٧قحو٣ع ٝجٍُٔجؾغ ٝجُٔٛحوٌ . .6

 . خطح انثحث : ساتعاً 

 -ضطأُق نطس جُركع ٖٓ ٓوىٓس ٝغ٬غس كٍٛٞ ٌت٤ٓ٤س  ًٔح ٣أض٢ :

ط٤حٌ جُٔٞٞٞعا ٝجُىٌجْحش  جُٓحذوسا ٜٝٓ٘ؽ جُركنعا ضَٗٔ ػ٠ِ  ٤ٔٛس جُٔٞٞٞعا ْٝرد جن انمقذمح :

 ٝنطس جُركع .

 -: َيشرمم عهى ثالثح مثاحث ,عقيذذًَانفصم األَل : عىُاوً : مصطفى محمُد حياذً َعصري, 

 -حياذً, َصفاذً, َيشمم عهى أرتعح مطانة :مصطفى محمُد انمثحث األَل : 

  ْٔٚ ُٝٓٞىٙا ٝٗٗأضٚ ٝٝكحضٚ . انمطهة األَل :

 وٌجْطٚ ٠ِٝرٚ ُِؼِْ . مطهة انثاوي :ان

 ػِٔٚا ٝٗٗح٠ٚ جُىػ١ٞ. انمطهة انثانث :

 ٚلحضٚ ٝ ن٬هٚ .انمطهة انراتع : 

 غوحكطٚ ٝػو٤ىضٚ.انمطهة انخامس : 

 -, َيشرمم عهى ثالثح مطانة :مصطفى محمُد انمثحث انثاوي : عصر

 جُك٤حز جُى٤٘٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س . انمطهة األَل :

 ُك٤حز ج٤ُٓح٤ْس .ج انمطهة انثاوي :

 جُك٤حز جُػوحك٤س ٝجُؼ٤ِٔس . انمطهة انثانث :

, َمؤنفاذً َمىٍجً, َأقوُال انمعاصوريه هيوً, َيشورمم عهوى مصطفى محمُد انمثحث انثانث : أعمال

 -مطانة : ثالثح

  ػٔحُٚ . انمطهة األَل :

 ٓإُلحضٚ . انمطهة انثاوي :

 ٜٓ٘ؿٚ ك٢ جٌُطحذس ٝجُطأ٤ُق. انمطهة انثانث :

  هٞجٍ جُٔؼح٣ٍٖٚ ك٤ٚ . طهة انراتع :انم

 -, َيشرمم عهى خمسح مثاحث :َمعرقذاذًمصطفى محمُد  ءانفصم انثاوي : آرا
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 . َهيً مطهثان ,: حريح االعرقاد انثحث األَل

 . قو٤وس ق٣ٍس ج٫ػطوحوانمطهة األَل : 

 . ٌ ١ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ك٢ ق٣ٍس ج٫ػطوحوانمطهة انثاوي : 

 -َمعرقذاذً, َهيً مطهثان :صطفى محمُد م ءآراانمثحث انثاوي : 

  وُس ٝؾٞو هللاا ٠ٍٝم ٓؼٍكطٚ . انمطهة األَل :

 ٌ ١ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ك٢  ْٔحح هللاا ٝٚلحضٚ . انمطهة انثاوي :

 -مه انقضاء َانقذر, َهيً مطهثان :مصطفى محمُد انمثحث انثانث : مُقف 

 قو٤وس جُوٟحح ٝجُوىٌ . انمطهة األَل :

 .ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ جُوٟحح ٝجُوىٌ انمطهة انثاوي :

 -انمثحث انراتع : آراء مصطفى محمُد هي انىثُاخ, َيشرمم عهى خمسح مطانة :

 ذ٣ٍٗس جُ٘ر٢ . انمطهة األَل :

 ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ جُٞق٢. انمطهة انثاوي :

 ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ جُٔؼؿُجش . انمطهة انثانث :

 و ٖٓ جُٗلحػس .ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞانمطهة انراتع : 

 -انمثحث انخامس : آراء مصطفى محمُد هي انغيثياخ, َيشرمم عهى سرح مطانة :

 ج٬ُٔتٌسا ٝجُؼٍٔ ٝقِٔس جُؼٍٔ . انمطهة األَل :

 ئذ٤ِّ ٝجُؿٖ . : انمطهة انثاوي

 ٌ ١ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ك٢ جٍُٝـ ٝجُٔٞش  انمطهة انثانث :

 جُو٤حٓسا ٝػ٬ٓحش جُٓحػس .انراتع :  انمطهة

 ٗؼ٤ْ جُؿ٘سا ٝػًجخ جُ٘حٌ. هة انخامس :انمط

 -انفصم انثانث : مصطفى محمُد َمُقفً مه انرياراخ انفكريح انمعاصرج, َهيً سرح مثاحث :

 -مه انيٍُديح انصٍيُويح, َهيً ثالثح مطانة :مصطفى محمُد انمثحث األَل : مُقف 

 قو٤وس ج٤ُٜٞو٣س ج٤ٗٞ٤ُٜٛس . انمطهة األَل :

  كٌحٌ ج٤ُٜٞو٣س ج٤ٗٞ٤ُٜٛس . ْٛ  : انمطهة انثاوي

 ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ ج٤ُٜٞو٣س ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. انمطهة انثانث :

 -مه انشيُعيح, َهيً ثالثح مطانة : مصطفى محمُدانمثحث انثاوي : مُقف 

 قو٤وس ج٤ُٗٞػ٤س . انمطهة األَل :

  ْٛ  كٌحٌ ج٤ُٗٞػ٤س . : انمطهة انثاوي
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 ٤س .ٗوٝ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٤ُِٗٞػ انمطهة انثانث :

 -مه انُجُديح, َهيً ثالثح مطانة : مصطفى محمُدانمثحث انثانث : مُقف 

 قو٤وس  جُٞؾٞو٣س. انمطهة األَل :

  ْٛ  ػ٬ٜٓحا ٝ كٌحٌٛح . : انمطهة انثاوي

 ٌكٝ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ُِٞؾٞو٣س. انمطهة انثانث :

 -مه انثٍائيح, َهيً ثالثح مطانة : مصطفى محمُدانمثحث انراتع : مُقف 

 قو٤وس جُرٜحت٤س. ة األَل :انمطه

  ْٛ ٓؼطوىجش جُرٜحت٤س ٝ كٌحٌٛح . : انمطهة انثاوي

 ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ جُرٜحت٤س. انمطهة انثانث :

  -مه انذارَيىيح, َهيً مطهثان : مصطفى محمُدانمثحث انخامس : مُقف 

 جُطؼ٣ٍق ذىجٌٕٝ ٝجُىج٤٘٣ٌٝس. انمطهة األَل :

 ٞو ٣ُُق جُىج٤٘٣ٌٝس.ًٗق ٓٛطل٠ ٓكٔ : انمطهة انثاوي

 --مه انحضارج انغرتيح, َهيً مطهثان : مصطفى محمُدانمثحث انسادس : مُقف 

 ٓؼحُْ جُكٟحٌز جُـٍذ٤س . انمطهة األَل :

 ٓٞهق ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖٓ جُكٟحٌز جُـٍذ٤س . : انمطهة انثاوي

 طٚ .ضطٟٖٔ  ْٛ جُ٘طحتؽا ٝجُط٤ٚٞحش جُط٢ ضَٞٚ ئ٤ُٜح جُرحقع ٖٓ ن٬ٍ وٌجْ انخاذمح :

 ضٗطَٔ ػ٠ِ : انفٍارس :

 كٍِٜ ج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس ج٣ٌٍُٔس. أَالً.

 . كٍِٜ ج٧قحو٣ع ج٣ٍُٗلس .ثاوياً 

 كٍِٜ كوٍجش جُطٌٞجز . .ثانثاً 

 كٍِٜ ج٧ػ٬ّ جُٔطٍؾْ ُْٜ . . راتعاً 

 كٍِٜ ج٧ٓحًٖ ٝجُرِىجٕ . .خامساً 

 كٍِٜ جُٔٛطِكحش . .سادساً ً

 ًٗق ذحُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ . .ساتعاً 

 كٍِٜ جُٔكط٣ٞحش . .امىاً ث
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 الفصؿ األوؿ
 مصطفى محمود

 حياتو, وعصره, وعقيدتو
 

 ثالثة مباحث :يشتمؿ عمى و 

 . حياتا، كيشتمؿ على ومسا مطالبالمبحث األوؿ : 

 مؿ على مبلما مطالب .تعصرة، كيشالمبحث الثاني : 

  .أعمالا كميل اتا كأهكاؿ معاصريا  ياالمبحث الثالث : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 لمبحث األوؿا
 مصطفى محمود

 حياتو, صفاتو, دراستو, عممو, وعقيدتو
 مف خمسة مطالب :ىذا المبحث ويتكوف 

 اسما، كمكلدة، كنشأتا، كك اتا .المطمب األوؿ : 

 دراستا كطلبا للعلـ .المطمب الثاني : 

 عملا، كنشاطا الدعكم .المطمب الثالث : 

 ص اتا كأوبلها .المطمب الرابع : 

 عفيدتا .مفا تا ك خامس : المطمب ال
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 المطمب األوؿ

 اسمو, مولده, نشأتو, ووفاتو
فيض ل ػذا الػديف مػف يحمػؿ لػكاءة، كينشػر عفيدتػا كيػدا ع عنػا، كهػد شاء اهلل سبحانا أف يي 

يولػؼ عالمػان، منػذ زمػف الصػحابا الفػراـ ربػث اهلل  تتابع العلماء علػى مػدار تػاريخ اإلسػبلـ، عػالـه 
 ننا "ذا .عن ـ حتى زما

 –كمف "يالء الرجاؿ الذيف حملكا علػى فػا"ل ـ "ػذة المسػيكليا الػدفتكر مصػط ى محمػكد 
  ذة الدراسا .ب المعنثك"ك  –رحما اهلل 

كالتعرؼ على عنجازاتا فػاف بػركريان التعػرؼ علػى حياتػا، شوصيتا كحتى تفتمؿ دراستا 
 كعصرة، كعفيدتا، كص اتا، كأوبلها، كمفا تا .

 :أول  : اسمو 

أك موتصػران مػف  ،فميران ما يفكف االسـ الذم يشت ر با شوص ما ليس "ك اسما الحفيفث
الػدفتكر مصػط ى محمػكد، كالػذم اشػت ر ب ػذا االسػـ، مػع أف اسػما  أسػتاذنااسـ فامؿ، ك"ػذا أمػر 

الحفيفث "ػك : مصػط ى فمػاؿ محمػكد حسػيف قؿ مح ػكظ، كيرجػع نسػبا علػى اإلمػاـ علػث بػف أبػث 
 .  2ج  1ج ربث اهلل عن ما، ماـ علث زيف العابديفطالب، عف طريؽ اإل

 كذلؾ النتساب ـ آلؿ بيت الرسكؿ صلى اهلل عليا كسلـ . طلؽ على عا لتا لفب األشراؼ،كفاف يي 

   3ج كمصط ى محمكد "ك االسـ الذم عيرؼ با كطبع على فؿ أعمالا األدبيا كال فريا .

 ثانيا  : مولده :

، ك"ػث تتبػع مدينػا شػبيف  4ج هريػا جميػت واهػاف الفديمػا كلد الدفتكر مصط ى محمػكد  ػث 
 1جالفػػػكـ

بمحا ظػػػا المنك يػػػا، ك"ػػػث مػػػف محا ظػػػات كسػػػط مصػػػر، كفػػػاف مكلػػػدة  ػػػث العشػػػريف مػػػف  
 ـ  .20/12/1921ديسمبر سنا عحدل كعشريف كتسعما ا كألؼ ميبلديا ج

                                                 
 1ج

ػٗننٍ ػ٘ننى ٢ ٌجذننغ ج٧تٔننس ج٩غ٘نن ٛنن،(ا94-38ػِنن٢ ٣َننٖ جُؼحذننى٣ٖ : ػِنن٢ ذننٖ جُكٓنن٤ٖ ذننٖ ػِنن٢ ذننٖ  ذنن٢ ٠حُنند ) 

ٍٟخ ذٚ جُٔػَ ك٢ جُكِْ ٝجٌُٞعا ًحٕ ٣وحٍ ُٚ ػ٢ِ ج٧ٚـٍ ُِط٤٤ُٔ ذ٤٘ٚ ٝذن٤ٖ  ن٤نٚ ػِن٢ ج٧ًرنٍا سا ًحٕ ٣ُ ج٩ٓح٤ٓ

جذنٖ  :جٌُرنٍٟطرونحش جُ جٗظنٍ :) . ُٝى ٝٓحش ك٢ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞزا ُْ ٣ؼود جُك٤ٖٓ ئ٫ ٖٓ ُٝنىٙ ػِن٢ ٣َنٖ جُؼحذنى٣ٖ

 . (4/277 اج٢ًٌُُِ: ٧ػ٬ّ ٝجا 1/320 جذٖ نٌِحٕا:  ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕٝا 5/156ا ْؼى
(2)

 ّ .15/12/2009ػىو  ٤ْى جُكٍج٢ٗا ؾ٣ٍىز ج١ٍُٛٔ ج٤ُّٞا: جُلحٌِ جُٔطٍٔو : ًًٍٓجش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  
(3)

 .68٘  –  قٔى جُؿُجٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف جٗظٍ : 
(4)

ركص ج٥ٕ ٚن حٕ : ئقىٟ هٍٟ ًٍُٓ ٖنر٤ٖ جٌُنّٞ جُطنحذغ ُٔكحكظنس جُٔ٘ٞك٤نسا ضٗنطٍٜ ذحٌُُجػساٝه٤ص نحٓه٣ٍس   

 . ) ٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز (  ؾُحجً ٖٓ جُٔى٣٘سا٢ٛ ٓٓو١ ٌ ِ جُىًطٌٞ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو
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 المالث ألما. أما "ث مالث زكجا ألبيا، ككالدة "ك الزكجك كترتيبا بيف عوكتا "ك المامف، 

 ثالثا  : نشأتو :

كلػػػد مصػػػط ى محمػػػكد كنشػػػأ  ػػػث أسػػػرة طيبػػػا فريمػػػا، كمػػػا أسػػػرع أف انتفلػػػت األسػػػرة مػػػف 
، كيتذفر الرجؿ أيامػا كحياتػا األكلػى  3جعلى الغربيا، كعلى الوصكص على مدينا طنطا  2جالمنك يا

مػف الػذافرة صػكرة كالػدم  ها بلن :  كحػيف أتػذفر تلػؾ الرحلػا المبفػرة مػف حيػاتث تػأتينث كعلػى ال ػكر
ذلؾ الحنػكف الػذم ينتمػث  ػث وػاطرم علػى تفػكيف المبل فػا، فػاف يحتبػننث كيحملنػث علػى فت ػا، 

 . (4)فنت مدلبلن بمعنى الفلما رغـ أف حاؿ األسرة أهؿ مف المتكسط 

ربمػا يعػذر مصػط ى محمػكد لكصػ ا ألبيػا ب ػذا الكصػؼ كذلػؾ لشػدة تعلفػا كحبػا  الباحث
 .  نا ال يفصد الكصؼ الحفيفثلكالدة، كأعتفد أ

سػػػفرتيران  ػػػث مديريػػػا محا ظػػػا الغربيػػػا كيتحػػػدث اإلنجليزيػػػا  ؛عمػػػؿ كالػػػدة مكظ ػػػان حفكميػػػان 
 على الفراءة كشراء الفتب كوصكصان الدينيا من ا . يؿممف ان، يم ،كال رنسيا

تػػػاب، أم أن ػػػا فانػػػت يفػػػكؿ الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد :  ربػػػانث كالػػػدم  ػػػث المسػػػجد كالفي 
دينيا مف الدرجا األكلى، لفد فاف أبث يميؿ على الفماؿ الولفث النادر، كتعلمت منا الفمير ط كلا 

 . (5)مف الفيـ كالممؿ العليا كالنبيلا 

ح ػػػظ الرجػػػؿ الفميػػػر مػػػف سػػػكر الفػػػرقف الفػػػريـ  ػػػث صػػػغرة فعػػػادة النػػػاس  ػػػث زمانػػػا، كتعلػػػـ 
 لغيرة منا .با ـتاب، كفاف مت كهان على أهرانا لدرجا شعكر"العربيا  ث الفي 

الػدعـ األفبػر  ػث "ػذة المرحلػا،  مػف المشػا"د التػث كمما يتذفرة م فرنا هكلا :  أبث شػٌفؿ 
ال أسػػتطيع حتػػى اليػػكـ أف أنسػػا"ا أبػػدان أنػػا بينمػػا فػػاف اآلبػػاء مػػف جيراننػػا يػػدولكف بيػػكت ـ ك ػػث يػػد 

                                                                                                                                            
(1)

ٖر٤ٖ جٌُّٞ : ٓى٣٘س ٣ٍٛٓس ذ١ْٞ جُىُطح ػحٚٔس ٓكحكظس جُٔ٘ٞك٤سا ضط١ْٞ ٓ٘طونس ٌَجػ٤نسا ٣ٞؾنى ك٤ٜنح ؾحٓؼنس  

 ٗننٌٞ جُٓننحوجش ٝقٓنن٠٘ ٓرننحٌىا ػننىو جُٔ٘ٞك٤ننسا ٓننٖ  ٛننْ جُٗهٛنن٤حش جُطنن٢ ُٝننىش ذننحُوٍٟ جُطحذؼننس ُِٔى٣٘ننس جُننٍت٤ّ 

 ( . 2/1074( ٗٓٔس ) جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س 250.000ٌْحٜٗح ٣وحٌخ ٖٓ )
(2 )

جُٔ٘ٞك٤ننس : ٓكحكظننس ضوننغ كنن٢ ؾ٘ننٞخ جُننىُطح ٖننٔحٍ جُؼحٚننٔس جُٔٛنن٣ٍسا ٝٛنن٢ ضوننغ ذنن٤ٖ كٍػنن٢ ٌٖنن٤ى ٝو٤ٓننح٠  

ػنسا ػنىو ْنٌحٜٗح ٣ُ٣نى ػنٖ ػحٚٔطٜح ٓى٣٘س ٖر٤ٖ جٌُنّٞا  ًػنٍ ٓكحكظنحش ٓٛنٍ ًػحكنس ْنٌح٤ٗسا ضؼطٔنى ػِن٠ جٌُُج

  ( . 2/1763 ٌذؼس ٤٣٬ٖٓ ٗٓٔس ك٤ٜح ؾحٓؼس جُٔ٘ٞك٤س . ) جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ، 
(3)

ٓى٣٘س ٠٘طح : ٓى٣٘س ٣ٍٛٓس ١ْٝ جُىُطح ػحٚٔس ٓكحكظس جُـٍذ٤سا ٜٝٓ٘نح ٓونحّ جُٓن٤ى جُرنى١ٝ هطند ٓنٖ  هطنحخ  

س ٠٘طنح ا ضونغ ٖنٔحٍ جُونحٍٛز ٝضرؼنى ػٜ٘نح جُطٛٞفا ٢ٛ ٗوطس ضؿٔغ ٌُِٓي جُكى٣ى٣س ٝجُطٍم جُر٣ٍسا ٜٝٓ٘نح ؾحٓؼن

 ( . 2/1164( ًْ ٢ٛٝ ٖٓ جُٔىٕ ج٣ٍُٛٔس جُوى٣ٔس . ) جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓز ، 90هٍجذس )

 4ج
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧ .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   

 5ج
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧.: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
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أبث لػـ يػدوؿ الكاحد من ـ فيس مف ال اف ا أك الوبار، فاف أبث يترؾ ش كف البيت "ذة ألمث،  
 . (1)البيت أبدان ك"ك يحمؿ ربطا  جؿ، فاف يحمؿ دا مان  ث يديا المجبٌلت كالفتب 

دت  يا منذ صغرة حبػا للفػراءة عف الظركؼ التث أحاطت بالدفتكر مصط ى محمكد هد كلٌ 
 كالعلـ كتعلفا بالفتب، مما فاف لا أمر فبير على تشفيؿ عفليتا كاتجا"ا ال فرم  يما بعد .

ش الػدفتكر مصػط ى محمػكد حياتػا حتػى اللحظػا األويػرة من ػا منفبػان علػى الفػراءة لفد عػا
 . (3)، كم ات المفاالت(2)كالفتابا، ل ذا ال غرابا أف تبلغ فتبا التث فتب ا هرابا الما ا فتاب

كحبػكر حلفػػات الػػذفر  ،(4)كممػا أمػػر  ػث حياتػػا تػػأميران فبيػران هربػػا مػػف مسػجد السػػيد البػػدكم
 على تفكينا الن سث كالركحانث . فبيره  الت المتصك ا كالدراكيش،  فد فاف ل ا تأميره كالمكلد كابت ا

 رابعا  : وفاتو :

أصيب م فرنػا  ػث قوػر حياتػا بالجلطػا، كاسػتمرت رحلػا عبلجػا عػدة أشػ ر حتػى جاءتػا 
"ػ، عف عمر نا"ز 1430ذم الفعدة  12ـ، المكا ؽ 31/10/2009المنيا  ث صباح يكـ السبت 

 ػث جنػازة م يبػا، غلػب   5جبالفػا"رةجمسػجد محمػكد   ةيع جسدة الطا"ر مف مسػجد، كشي عامان   88ج
 (6) نسانيا .اإلطبيا ك الودمات الفدـ ل ـ علي ا البسطاء مف الناس كوصكصان ال  ات التث فاف يي 

كفمػػا تػػذفر ابنتػػا ولػػت جنػػازة كالػػدم مػػف تكاجػػد أم رجػػؿ مػػف رجػػاالت الدكلػػا، حتػػى علػػى 
   7جبتجا"ؿ "ذا الرجؿ حتى  ث لحظا مكتا ان ، كفأف "ناؾ أمر الفا"رة امحا ظمسيكلث مستكل 

 

                                                 
 1ج

 جُكِوس جُػح٤ٗس . ٤ْى جُكٍج٢ٗا: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(2)

 ْأكٍو ٓطِرحً نحٚحً ٌُطد جُىًطٌٞ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو .  
 3ج

 ّ .26/10/2012ٓكحوغس ٛحضل٤س ذ٤ٖ جُرحقع ٝجذ٘س جُىًطٌٞ  َٓ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٣ّٞ   

 4ج
ٛنن،(ا ِٓونند ذننأذ٢ جُؼرننحِ جُرننى١ٝا ٓننٖ ًرننحٌ 675-596جُٓنن٤ى جُرننى١ٝ :  قٔننى ذننٖ ػِنن٢ ذننٖ ئذننٍج٤ْٛ جُكٓنن٢٘ ) 

ٓنٖ جُرِنىجٕا ُنٚ ٖنٍٜز ًر٤نٍز  جً ك٢ كحِ ذحُٔـٍخا ٝٓحش ك٢ ٓٛنٍ ٝوكنٖ ذٔى٣٘نس ٠٘طنحا َجٌ ًػ٤نٍ جُٔطٛٞكسا ُٝى

جذنٖ  جٗظنٍ :ٓٚ جُ٘حِ ٖٓ  ؿِد ذن٬و ٓٛنٍ. إػ٘ى  َٛ جُطٛٞفا ٝك٢ ٍٓٛ ػ٠ِ جُهٛٞ٘ا ُٝٚ ُٓٞى ذحْٔٚا ٣

 . 1/175 -ج٧ػ٬ّ ا ٝج٢ًٌُُِ : 1/465ا ٝوجتٍز جُٔؼحٌف ج٤ٓ٬ْ٩سا 5/345ػٔحو جُك٘ر٢ِ : ًٌٖجش جًُٛد : 
 5ج

جُوننحٍٛز : ػحٚننٔس ؾ٣ٌٜٞٔننس ٓٛننٍ جُؼٍذ٤ننسا ٝ ًرننٍ ٓى٣٘ننس  ك٣ٍو٤ننسا ضوننغ ػِنن٠ ج٤ُ٘ننَا  ٗٗننأٛح ؾننٍٞٛ ػننحّ   

ّ(اًحٕ ٣ك٤طٜنح ْنٌٞ ُنٚ غٔح٤ٗنس  ذنٞجخ جَوٛنٍش ػِن٠ ٓنىجٌ جُطنح٣ٌما ك٤ٜنح ٓونٍ جُؿحٓؼنس جُؼٍذ٤نس ٝجُٔطكنق 969)

( 22جٌُطند جُٔٛن٣ٍس ٝجُٞغحتنا٣ُ٣نى ػنىو ْنٌحٜٗح ػنٖ )ج١ٍُٛٔ ًٝػ٤ٍ ٖٓ جُؿحٓؼحش ٜٓ٘نح ؾحٓؼنس ج٧َٛنٍ ٝوجٌ 

٤ِٕٓٞ ٗٓٔس ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُٔوٍجش جُك٤ٌٓٞس ٝجَُٞجٌجشا ٝك٤ٜح جُٔطحٌ جٍُت٢ٓ٤ ُِىُٝسا ُٝو٠ ٓػِٚ جُٓنٞجـ جُُجتن٣ٍٖ 

 ( . 1366/  2ٍُٔٛ . ) جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓز 
 6ج

 .24جُكِوس  –: ٤ْى جُكٍج٢ٗ جُلحٌِ جُٔطٍٔو 

 7ج
 2011ٓح٣ٞ  ١ٍٛ24 ج٤ُّٞ : ػىو جُػ٬غححا ؾ٣ٍىز جُٔ 
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 المطمب الثاني

 دراستو وطمبو لمعمـ

 رحمة الدراسة :
تػػاب كمدرسػػا جالشػػكفث  نسػػبا لصػػاحب ا الشػػيخ محمػػد بػػدأت رحلػػا م فرنػػا الدراسػػيا مػػف في 

 رقف الفريـ .الشكفث،  ث "ذة المدرسا تلفى علـك العربيا كالحساب كح ظ الفمير مف الف

كعػػف "ػػذة ال تػػرة الزمنيػػا يفػػكؿ م فرنػػا :  فنػػت أحػػب كأعشػػؽ المدرسػػا، كيػػـك الجمعػػا فػػاف 
يػػكـ اإلجػػازة األسػػبكعث مػػف المدرسػػا أك فمػػا فنػػا نسػػميا يػػكـ المسػػامحا، كفنػػت أتمػػٌرد علػػى "ػػذة 

 يػػر، غالتعليمػػات كأذ"ػػب  ػػث الصػػباح كأه ػػز مػػف  ػػكؽ السػػكر علػػى داوػػؿ المدرسػػا حتػػى ال يرانػػث ال
ذاف العصػر مػـ أمبػث علػى أصػدها ث كأهػص علػي ـ أننػث قكأتجكؿ  ث ال صكؿ حتى يحيف مكعػد 

،  يفكلكف غير مصدهيف اليكـ "ك المسامحا  أهكؿ : أنا معنديش مسػامحا  فنت  ث المدرسا اليـك
 . (1)أبدان 

 كمنػػػذ صػػػغرة بػػػدأت عر"اصػػػات مكا"ػػػب مصػػػط ى محمػػػكد األدبيػػػا مػػػـ يكاصػػػؿ الحػػػديث؛ 
أنشأ  ث منزؿ كالدة معمبلن صغيران لصناعا الصابكف كالمبيدات الحشريا ليفتػؿ ب ػا كال فريا، حيث 

الحشػػرات، مػػـ يفػػـك بتشػػريح ا للتعػػرؼ علػػى أسػػرار مفكنات ػػا، كفانػػت "ػػذة  تػػرة أحبلمػػا حيػػث فػػاف 
 . (2)يتمنى أف يصب  عالمان كموترعان فبيران 

 بداياتو األدبية :

ة كهصصػػػػا الفصػػػػيرة مػػػػف وػػػػبلؿ المجػػػػبلت كأمنػػػػاء دراسػػػػتا المانكيػػػػا نشػػػػر بعػػػػض هصػػػػا د
 كاإلذاعا المدرسيا كفاف يلفى مناءن حسنان مف معلميا  ث المدرسا . ،المدرسيا

، ك ي ػا ظ ػرت مكا"بػا الشػعريا الحفكميػاالدراسا المانكيا فانت  ث مدرسا طنطا المانكيا 
كالتجػػػػارب  كاألدبيػػػػا، كفتػػػػب  ي ػػػػا بعػػػػض الفصػػػػص الفصػػػػيرة، عال أف أفمػػػػر ا"تمامػػػػا فػػػػاف بػػػػالعلكـ

العلميا،  كأغرهت ن سث ليؿ ن ار  ث التجارب العلميا كالتػث فانػت سػتكدم بحيػاتث أفمػر مػف مػرة 
بسبب حدكث بعض الحرا ؽ كان جارات صغيرة فؿ  ترة، كأغرهت ن سث بػالعلكـ التػث فنػت شػغك ان 

                                                 
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُػح٤ٗس .:  جُلحٌِ جُٔطٍٔو   1)

(2 
 . 7ا 2010٘ٓكٔى ٌٞٞجٕا وجٌ جُٔؼحٌفا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
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اوتراعػػات  ب ػػا ممػػؿ الف ربػػاء كالبطاريػػات كج ػػاز التفطيػػر كالميفرك ػػكف كالرسػػـ علػػى الػػكرؽ كتن يػػذ
 . (1)ألج زة 

 دراسة الطب :

 كمػػف "نػػا فػػاف "د ػػا أف يلتحػػؽ بفليػػا الطػػب ليتكسػػع  ػػث "ػػذا كيسػػتمر حػػديث الػػذفريات؛ 
بعػػد حصػػكلا علػػى شػػ ادة المانكيػػا العامػػا ك المجػػاؿ الػػذم سػػيطر علػػى ا"تمامػػا كت فيػػرة، كبال عػػؿ 

رس "كايتػػا كبحمػػا الػػدا ب كبػػدأ يمػػاجالفصػػر العينػػث ، بت ػػكؽ، التحػػؽ بفليػػا الطػػب جامعػػا الفػػا"رة، 
عػػف أسػػرار مولكهػػات اهلل،  فػػاف ي حػػص بعنايػػا أجسػػاد المػػكتى طارحػػان تسػػايالتا حػػكؿ سػػر الحيػػاة 

 . (2)كالمكت كالكجكد كالعدـ كالولؽ 

كهد اشت ر بيف زمبل ا بحبا للدراسا كالتشري  حتى أطلفكا عليا لفػب جالمشػرحجث ، ك ػث 
ث األمػػراض الصػػدريا، كعمػػؿ طبيبػػان حتػػى عػػاـ ـ توػػٌرج مػػف فليػػا الطػػب كتوصػػص  ػػ1953عػػاـ 

ـ،  كأمناء دراستا  ث فليا الطب بدأ ينشر مفاالتا كدراساتا كتأمبلتا كهصصا الفصيرة  ث 1960
مجػػبلت الرسػػالا كالتحريػػر كالمفا ػػا ك ػػث صػػحي ا النػػداء التػػث فػػاف يصػػدر"ا الك ػػدم الفبيػػر ياسػػيف 

، كفانػت (6)، كفامػؿ الشػناكم(5)، كأنيس منصكر(4)، كفاف ينشر  ي ا علث محمكد طا(3)سراج الديف
 . (7)كعشركف عامان  اـ، كعمرة ست1947أكؿ هصا ينشر"ا  ث مجلا الرسالا عاـ 

يتحػػدث مصػػط ى محمػػػكد عػػف ن سػػا هػػػا بلن :  كبعػػد ت ػػكهث  ػػػث المرحلػػا المانكيػػا التحفػػػت 
عبا ا على اعتراض  يان مبن ان بفليا الطب جامعا الفا"رة التث فانت دراست ا هاسيا كتحتاج مج كد

أ"لػػث الشػػديد علػػى "ػػذا األمػػر لفػػكن ـ فػػانكا يرغبػػكف  ػػث التحػػاهث بفليػػا الحفػػكؽ التػػث فانػػت توػػرج 

                                                 
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُػح٤ٗسا جٍُٜٝخ ٖٓ جُطلُٞس . ًًٍٓجش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  (1)
(2)

 . 8ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ ٓٛط  
(3 )

ّ(ا ٤ْحْنن٢ ٓٛنن١ٍا ٓننٖ  هطننحخ قننُخ جُٞكننىا ػٔننَ كنن٢ ج٤ُٓحْننس هرننَ 2005-٣1920حْنن٤ٖ ْننٍجؼ جُننى٣ٖ : ) 

ػ٠ِ ضٍى جُؼَٔ ج٤ُٓح٢ْا قط٠ ػحو ئ٤ُٚ ك٢ ٓ٘طٛق جُٓرؼ٤٘حش ك٢  ٛح ٌؿْ ذؼىغْ ّا 1952جُػٌٞز ج٣ٍُٛٔس ػحّ 

 ُخ جُٞكى جُؿى٣ى . ) جُْٔٞٞػس جُكٍز : ٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح (.َٖٓ قٌْ جُٓحوجشا ض٠ُٞ َػحٓس ق
(4)

ػَٔ ٜٓ٘ىْحًا ُٚ ػنىز وٝج٣ٝنٖ ٖنؼ٣ٍسا ٜٓ٘نح : جُٔن٬ـ  اٛ،(ا ٖحػٍ 1369١ٍٛٓ-1321ػ٢ِ ٓكٔٞو ٠ٚ : )  

 (5/21جُطحتٚا ٝ ٌٝجـ ٖحٌوزا ٍٖٝم ٝؿٍخا ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛز ٝوكٖ ك٢ جٌُٔ٘ٛٞز . ) ج٧ػ٬ّ : ج٢ًٌُُِ : 
(5 )

ضِونن٠ ضؼ٤ِٔننٚ قطن٠ جٍُٔقِننس جُػح٣ٞٗننس كنن٢  و٣نند ٝئػ٬ٓن٢ ٓٛنن١ٍا ّ(ا 2011-1924٘ٛننٌٞ : ) ٗن٤ّ ٓكٔننى ٓ 

ٓى٣٘س جٌُٔ٘ٛٞزا جٗطوَ ذؼىٛح ئ٠ُ جُوحٍٛز ُىٌجْس جُلِٓلس ك٢ ؾحٓؼنس جُونحٍٛزا ػٔنَ كن٢ جُطنى٣ٌّ كن٢ ذىج٣نس ق٤حضنٚ 

ذِـص ًطرٚ  ًػٍ ٖٓ ٓحتس ًطحخا  جُؼ٤ِٔسا غْ ضلٍؽ ُِؼَٔ جُٛكل٢ ٝجٌُطحذسا ٖٓ  ًػٍ ج٧وذحح ج٤٣ٍُٖٛٔ ضأ٤ُلحًا قط٠

ًطحذحضٚ نل٤لس ه٣ٍرس ُؼوٍٞ جُٗنرحخا ُٜنًج ٗنحٍ ٖنٍٜز ًر٤نٍزا ُؼند وٌٝجً ًر٤نٍجً كن٢ ٗٗنٍ جُلٌنٍ جُٞؾنٞو١ كن٢ جُؼنحُْ 

 ( .1/328جُؼٍذ٢ . )ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ : ْؼ٤ى جُٓكحٌ ا 
(6 )

ٍٛز ٧ْنٍز ٓؼٍٝكنس ذحُطنى٣ٖا ئ٫  ٗنٚ ُٝنى كن٢ جُونح  و٣ند ٖٝنحػٍ ٓٛن١ٍا ّ(ا1965-1918ًحَٓ جُٗ٘ح١ٝ : ) 

ٓحٍ ئ٠ُ ق٤حز جُطكٌٍ ٝج٫ٗط٬ما ٖحػٍ ٓؼٍٝفا ػَٔ ك٢ جُٛكحكس ٝجٍُْْ ٝجُ٘كص ٝجُط٣ٍٞٛا ُنْ ٣ٌنٖ ِٓطُٓنحً 

 ( .1/258ك٢ ق٤حضٚا ضٍى ػىز ٓإُلحش . ) ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ : ْؼ٤ى ؾٞوز جُٓكحٌ ا 
(7)

 .9ٕا ٘ٓكٔى ٌٞٞج: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
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الكزراء كالباشكات كهت ا، كتحملت فؿ ذلؾ ألنا فػاف لػث أ"ػداؼ أوػرل مػف دراسػا الطػب غيػر أف 
 . (1)أفكف طبيبان 

حصػػف ب ػػا عيمانػػا ماديػػا يي كهػػد فػػاف مػػف بػػمف أ"دا ػػا لدراسػػا الطػػب، الكهػػكؼ علػػى أدلػػا 
كعفيدتػػا، يفػػكؿ  ػػث مكبػػع قوػػر :  كلفػػف مػػف أجػػؿ أف أصػػؿ علػػى يفػػيف يزيػػد مػػف عيمػػانث كفانػػت 
أ فارم أك أسلكب ت فيرم أحد أسباب اوتيارم ل ذة الفليا ك"ك ما تحفؽ بال عؿ  يما بعد،  بعد أف 

الجمػث المكجػكدة  ـأمػاتعر ت على البفتيريػا التػث تسػبب األمػراض، كفي يػا عبلج ػا، كبعػد كهػك ث 
داوؿ المشرحا بالساعات، كجدت نفطا البدايا لئلجابا على فؿ ما يدكر  ث  لؾ الحياة، كفؿ ما 
لى أيف سنذ"ب، كفاف الكهكؼ أما الجمث  ث المشػرحا  يدكر حكلث، كعر ت جيدان مف أيف ج نا كا 

 . (2)البدايا الحفيفيا لئليماف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُػح٤ٗس .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
 جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُكِوس جُػح٤ٗس .  (2)
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 المطمب الثالث

 شاطو الدعويعممو, ون
 مصطفى محمود طبيبا  :

بعػػد أف توػػٌرج مصػػط ى محمػػكد  ػػث فليػػا طػػب هصػػر العينػػث التػػابع لجامعػػا الفػػا"رة عػػاـ 
  أـ المصػػػرييفجـ، متوصصػػػان  ػػػث أمػػػراض الصػػػدر، مػػػارس عملػػػا طبيبػػػان  ػػػث مستكصػػػؼ 1953

 . (1)ـ1960بمصر الفديما  ث مدينا الفا"رة، مـ استفاؿ مف عملا عاـ  ياصدر مراض اللؤل

لمدة عػاميف، انتفػؿ بعػد"ا للعمػؿ  ػث   أـ المصرييفجاستمر عمؿ الدفتكر  ث مستكصؼ 
للحميات،  التث "يأ لث العمؿ ب ا على العزلا لمكهع ا الجغرا ث قنػذاؾ، فػاف  ػث   األماظجمصحا 

الصػػػحراء التػػػث تتسػػػـ بال ػػػدكء كالتأمػػػؿ، كفانػػػت "ػػػذة الظػػػركؼ داعيػػػا ألف يكلػػػد األديػػػب كالم فػػػر 
 . (2)الفامف بداولث  كال يلسكؼ

أمنػػاء دراسػػتا للطػػب بػػدأ يفتػػب مفاالتػػا ؛ ك عملػػا  ػػث م نػػا الطػػب، كمػػف هبػػؿمزاكلتػػا لأمنػػاء 
األدبيا كينشر"ا  ث الجرا د كالمجبلت  ث ذلؾ الكهت، كمف "نا بدأت دا رة عبلهاتا تتسع،  تعرؼ 

المسػػاء كقوػػر مػػف وػػبلؿ جريػػدة  كذلػػؾ (4)، كمػػركت عفاشػػا(3)علػػى الطبيػػب األديػػب يكسػػؼ عدريػػس
سػػػاعا كالتحريػػػر، مػػػـ انتفػػػؿ للعمػػػؿ  ػػػث مجلػػػا ركز اليكسػػػؼ كالتػػػث فػػػاف يػػػرأس تحرير"ػػػا الصػػػح ث 

عنبػر  ، ك اهلل واينسػاف،  ث "ذة األمناء أصدر مجمكعا مف فتبا من ا :  (5)عحساف عبد الفدكس
ة الفتػب  ، كفػؿ "ػذلغز الموت ، ك العنكبوت ، ك شمة األنس ، ك أكؿ عيش ، ك رائحة الدـ ، ك 7

                                                 
(1)

 . 63ا ج٠ُٝ٧ا 1997٘ قٔى ًٔحٍ جُؿُجٌا ٓطرٞػحش  نرحٌ ج٤ُّٞا : وًطٌٞ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف   
(2)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُػحُػس .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(3 )

ُٝى ك٢ كحهِٞ جٍُٗه٤سا ٝضِو٠ ضؼ٤ِٔٚ جُػح١ٞٗ كن٢ ٠ر٤د ٝ و٣د ١ٍٛٓا ّ(ا 1991-1927: ) ٣ْٞق ئو٣ٌّ 

جُُهح٣َنا غْ جٗطوَ ئ٠ُ جُوحٍٛزا ٝوٌِ جُطد ذ٤ٌِس جُوٍٛ جُؼ٢٘٤ا ٓحٌِ ٛٞج٣نس جٌُطحذنس ٝٛنٞ ٠حُند ؾنحٓؼ٢ا غنْ 

حش ٛؿنٍ ٜٓ٘نس جُطندا ٓحٌِ جُٛكحكس ٝض٘وَ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٛكق ج٤ٍُٜٗز ك٢ يُي جُٞهصا ك٢ ذىج٣نس جُٓنط٤٘

ٝهٌٍ  ٕ ٣ؼَٔ ك٢ جٌُطحذس ٝجُٛكحكسا ُٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ػٔحٍ ج٧وذ٤سا جٖطٍٜ ذٌػٍز جُٔؼحٌى ج٧وذ٤سا ٝنٛٞٚنحً 

ْٓٞننٞػس  ػنن٬ّ جُلٌننٍ جُؼٍذنن٢ : ْننؼ٤ى  ). ضإنننً ػِنن٠  كٌننحٌٙ ًػ٤ننٍ ٓننٖ جُٔإجنننًجش جُؼوحتى٣ننسكنن٢  ن٣ٍننحش ق٤حضننٚ 

 .( 1/340جُٓكحٌا 
(4)

ّ(ا ًحضد ٝٚكل٢ ١ٍٛٓا ُٝنى ذحُونحٍٛز ٓنٖ  ْنٍز ٌجه٤نسا ضهنٍؼ كن٢ ج٤ٌُِنس 2012 -1921: ) غٍٝز ػٌحٖس  

ّا ٌ ِ ضك٣ٍننٍ ٓؿِنس )جُطك٣ٍننٍ(ا ضنن٠ُٞ َٝجٌز جُػوحكننس 1952جُكٍذ٤نسا ٖننحٌى جُٟننرح٠ ج٧قننٍجٌ كن٢ غننٌٞز ٤ُٞ٣ننٞ 

ْنؼ٤ى  : ٢ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ ٍٓض٤ٖا ُٚ ػىز ٓإُلحشا هحّ ذطٍؾٔس جٌُػ٤ٍ ٖٓ  ػٔحٍ ؾرٍجٕ ن٤َِ ؾرٍجٕ.)

 ( .1/318جُٓكحٌ : 
(5)

ّ(ا  و٣د ٝٚكل٢ ١ٍٛٓا ُٝنى ذحُؼرحْن٤س كن٢ جُونحٍٛزا ضٍذن٠ كن٢ ذ٤نص 1990-1919ئقٓحٕ ػرى جُوىِٝ : )  

ؾىٙ جُوح٢ٞ جٍُٗػ٢  قٔى ٌٞٞجٕا  ْٓص  ٓٚ ٓإْٓس ٌَٝ ج٤ُْٞق جُٛكل٤سا ضهٍؼ ٖٓ ٤ًِنس جُكونٞما ػٔنَ 

سا ٛٞ ٓنٖ ًٗنق ػنٖ هٟن٤س ج٧ْنِكس جُلحْنىز كن٢ كِٓنط٤ٖ ػنحّ ك٢ جُٔكحٓحزا غْ ضًٍٜح ٤ُؼَٔ ك٢ جُٛكحكس ٝجٌُطحذ

ا ٖٓ جُٔؼحٌى ج٤ُٓح٤ْس  وش ذنٚ ئُن٠ ج٫ػطونحٍ ػنىز ٓنٍجش جً ّا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُوٛٙ ٝجٍُٝج٣حشا نحٜ ًػ1948ٍ٤

 1/312ْٓٞٞػس  ػ٬ّ ج٧وخ جُؼٍذ٢ : ْؼ٤ى جُٓكحٌا  ).  ٣ؼطرٍ  وذٚ ٝكٌٍٙ ٖٓ جُٔهَ ذح٧ن٬م ٝجُو٤ْ ج٤ٓ٬ْ٩س

). 
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تػػػػا امػػػػا عػػػػدا األكؿ من ػػػػا، فانػػػػت ذات عبلهػػػػا بعملػػػػا فطبيػػػػب يمػػػػارس م نػػػػا الطػػػػب، كعػػػػف عبله
 . (1)بالمربى

 نظرتو لمثورة المصرية :

يكليك  ػث مصػر التػث اسػتفبل ا المصػريكف بالبشػرل كاألمػؿ،  23 فؿ "ذا كافب هياـ مكرة 
التمرد على الكاهع "ك مػا يل ػت  ألن ا تممؿ تمرد الجيش كالشعب على النظاـ الملفث ال اسد،  فاف

انتبػػا"ث دا مػػان، كلفػػف وػػذلتنا "ػػذة المػػكرة بعػػد ذلػػؾ،  فػػد حػػررت الدكلػػا المصػػريا السػػتعباد الشػػعب 
 . (2)المصرم 

مػػف "نػػا بػػدأ مصػػط ى محمػػكد يفتػػب مفاالتػػا معاربػػان السػػلطا الجديػػدة مػػف وػػبلؿ مجلػػا 
ستاذ  عحساف عبد الفدكس  مف هبؿ  ركز اليكسؼ ، مما أدل على استدعاء ر يس تحرير المجلا األ

 أج زة األمف كمناهشتا  يما يفتب الصح يكف  ث مجلتا كمف بمن ـ مصط ى محمكد .

، الػػػذم 1957  عػػاـ اهلل واينسػػافحتػػى أصػػدر فاتبنػػا فتابػػا  علػػى ذلػػؾ كاسػػتمر الحػػاؿ 
نار، كالصكاب طرح  يا هبايا لـ يتعكد الفارئ على ممل ا، ممؿ  مسألا الفباء كالفدر، كالجنا كال

كالوطػػأ، كهبػػايا الجبػػر كاالوتيػػار، كالبعػػث كالولػػكد ، كفػػاف طػػرح مصػػط ى محمػػكد ل ػػذة الفبػػايا 
طرحان عفبلنيان، ك"ذا ما لـ يػرؽ لػبعض علمػاء األز"ػر حين ػا،  عاربػكة بمفػاالت ـ التػث تنكعػت مػا 

 م فر عبفرم .ل ان بلدميبالف ر على الت سيؽ على اعتبارة لا ـ بيف مت ً 

حفكميػػػا جدار الجم كريػػػا للنشػػػر ، "ػػػث التػػػث كا فػػػت علػػػى طبػػػع  ان لطريػػػؼ أف دار  مػػػف اك
كحفػؽ الفتػاب ركاجػان فبيػران،  ،(3) أنػكر السػادات الفتاب كنشرة، كفاف يشرؼ علي ا  ػث ذلػؾ الكهػت 

، فاف هد هرأ "ذا الفتاب كأبدل رأيا بػأف "ػذا األسػلكب يبشػر (4) حسف مأمكف كالطريؼ أف الم تث 

                                                 
 1ج

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُػحُػس .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   

 2ج
 جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُكِوس جٍُجذؼس .  

 3ج
ّ(ا ٤ْح٢ْ ٓٛن١ٍا ُٝنى كن٢ ه٣ٍنس ٤ٓنص  ذنٞ جٌُنّٞ ذٔكحكظنس جُٔ٘ٞك٤نسا 1981-1918ٓكٔى  ٌٗٞ جُٓحوجش : )  

ٜ٘ٔنح ٚنىجهسا جٗطونَ ُِؼٔنَ ج٤ٌُِس جُكٍذ٤سا ػَٔ ك٢ ٚؼ٤ى ٍٓٛا ٝٛ٘حى جُطو٠ ذؼرى جُ٘حٍٚا ٝٗٗنأش ذ٤ ك٢ ضهٍؼ

ك٢ جُوحٍٛزا ًحٕ قِوس جَُٞٚ ذ٤ٖ جُٟرح٠ ج٧قٍجٌ ٝقًٍس ج٩نٞجٕ ج٤ُِٖٔٓٔا ٖنحٌى كن٢ جُػنٌٞز جُٔٛن٣ٍس ػنحّ 

ّا ض٘وَ ذ٤ٖ ػىز ٓ٘حٚدا ًحٕ ٜٓ٘ح ٗحتد ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔسا غْ ٌت٤ّ ؾ٣ٌٜٞٔس ٍٓٛ جُؼٍذ٤نسا هنحو قنٍخ 1952

٤ّٞ ٍٗٛ ذّ  غ٘حح جقطلح٫ش ٍٓٛ 1981 ًطٞذٍ ْ٘س  ٤6َ ك٢ ّا جؿط1977ّا َجٌ جُوىِ ػحّ 1973ٌٟٓحٕ ػحّ 

(ا 1957ّ(ا ٝٓؼ٘ن٠ ج٫ضكنحو جُون٢ٓٞ )1958ٜٓ٘ح : ٣نح ُٝنى١ ٛنًج ػٔني ؾٔنحٍ )  ًطٞذٍا ُٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُلحش

ػرننى جُٞٛننحخ : جُْٔٞننٞػس ج٤ُٓحْنن٤س ).  ٝؿ٤ٍٛننحّ(ا 1977ٝجُركننع ػننٖ جُننًجش )ّ(ا 1961ٝهٛننس جُػننٌٞز ًحِٓننس )

 .( 6/73ا ج٠ُٝ٧ا 1991ْٓس جُؼٍذ٤س ٍُِ٘ٗا ذ٤ٍٝشا ج٤ٌُح٢ُ : جُٔإ
 4ج

ّ(ا ٤ٖم ج٧ٍَٛ ج٣ٍُٗقا ُٝى ك٢ جُوحٍٛزا ًٝحٕ ٝجُىٙ ئٓحّ جُِٔيا قلع جُونٍإٓ 1973-1894قٖٓ ٓإٔٓٞ : ) 

كنن٢ ٚننـٍٙ غننْ جُطكننن ذننح٧ٍَٛا ضهننٍؼ ٓننٖ ٓىٌْننس جُوٟننحح ٝػٔننَ هحٞنن٤حً ٖننٍػ٤حًا ٝضوِننى ؾِٔننس ٓننٖ جُٔ٘حٚنند 

ٗن٤هس ج٧َٛنٍ جُٗن٣ٍقا ُنٚ ٓؿٔٞػنس ٓنٖ جُٔإُلنحشا ًنحٕ ُنٚ ٓٞجهنق ػظ٤ٔنس ٓنٖ جقنط٬ٍ ج٤ٍُْٔسا ًحٕ آنٍٛح ٓ
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عالـ كم فػر، كفػاف "ػذا اعترا ػان رسػميان مػف الدكلػا ب ػذا الفتػاب كهيمتػا، كلفػف هبػاة بفاتب فبير ك 
الفتػػاب كمػػاركا ك"ػػاجكا كسػػٌبكا، كهػػالكا "ػػذا الفاتػػب أصػػابا الجنػػكف أك ف ػػر،  االت تػػيش الجػػدد ر بػػك 

كهدمكا مجمكعا مف الشفاكل بدم للفباء كتمت مصادرة النسػخ المعػدكدة المتبفيػا  ػث األسػكاؽ 
مف المصرييف الذيف فانكا يرغبكف  ث مف يفسر ل ـ الظػبلـ  فك ب بعد أف تواط ا الفمير مف الفتا

ن ػـ سػ مكا مػف أف ت ػرض علػي ـ كيطير الو ا يش التث تتزايد داولا كي سر ل ـ حفيفا ما يجرم أل
 . (1)يفبلكة  ان الزم ان األشياء باعتبار"ا كاهع

ليت ػػػرغ لعملػػػا فصػػػح ث ـ، اسػػػتفاؿ مصػػػط ى محمػػػكد مػػػف عملػػػا فطبيػػػب 1960 ػػػث عػػػاـ 
كفاتػػب، كاسػػتمرت حياتػػا علػػى "ػػذا المنػػكاؿ، حتػػى جػػاءت سػػنكات السػػبعينات مػػف الفػػرف المابػػث، 

 كالتث بدأ  ي ا الدفتكر يفرس حياتا فاملا للدعكة كاألعماؿ الويريا .

 اىتماماتو الخيرية :

ادات  أنشأ ميسسا محمكد الويريػا التػث تتفػكف مػف مجمكعػا مػف أفبػر المستشػ يات كالعيػ
جراء   4500جالتوصصيا  ث مصر، كالتث تستفبؿ يكميان    60جمريبان  ث شتى التوصصات كا 

 . (2)مرافز  ابلغ عدد "ذة المرافز المتوصصا ستهد عمليا جراحيا يكميان، فؿ ذلؾ مجانان، ك 

 أما عف عملا  ث البرنامج التل زيكنث  العلـ كاإليماف ،   ذا حديث نترفا لمطلب قور .

 الدعوي :نشاطو 

رحمػا  – (3) الشػعراكم "ك الشيخ  أكل ماامنيف  مانثك ث مجاؿ الدعكة حٌدث كال حرج،  "ك 
، اسػػػتطاعا الن ػػػاذ علػػػى فػػػؿ عفػػػؿ كهلػػػب  ػػػث "ػػػذا العصػػػر،  ميل اتػػػا مػػػف أفمػػػر الفتػػػب تكزيعػػػان، -اهلل

 . (4)كأحاديما يلتؼ حكل ا الصغير كالفبير، كالمتعلـ كغير المتعلـ، كالمسلـ كغير المسلـ 

فتبػػا التػػث فتب ػػا  ػػث مرحلػػا حياتػػا المانيػػا، كفػػذلؾ لفاءاتػػا  مكبػػكعاتكمػػف "نػػا تعػػددت 
، كالتث تػدكر  ػث أغلب ػا  ػث ؛ المصريا كالعربياالتل زيكنيا كمفاالتا  ث أش ر الصحؼ كالمجاالت

                                                                                                                                            

ّا 1988ٓكٔى نلحؾ٢ا ػنحُْ جٌُطندا ذ٤نٍٝشا جُػح٤ٗنسا : ج٧ٍَٛ ك٢  ُق ػحّ )ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖا ٝجُىػٞز ُِؿٜحو . 

٘1/348 ). 
(1)

 جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُكِوس جٍُجذؼس .  
(2)

 ا جٍُٔجًُ جُطر٤س جُطحذؼس ُِؿٔؼ٤س .ٍٗٗز ضٞغ٤و٤س ذؿٔؼ٤س ٓٓؿى ٓكٔٞو  
(3)

ُٝننى كنن٢ ه٣ٍننس هننحوِٝ ػننحُْ  َٛنن١ٍا ٝٓلٓننٍ ُِوننٍإٓ جٌُنن٣ٍْا ّ(ا 1998-1911ٓكٔننى ٓطنن٢ُٞ جُٗننؼٍج١ٝ : )  

ذٔكحكظس جُىه٤ِٜسا ٝك٤ٜح قلع جُوٍإٓا غْ جٗطوَ ئ٠ُ ٓؼٜى جُُهح٣َن جُى٢٘٣ا ك٤ٌِس جُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ ؾحٓؼنس ج٧َٛنٍا 

ٝنحٌؾٜحا غْ ض٠ُٞ ػنىز ٓ٘حٚند كن٢ َٝجٌز ج٧ٝهنحفا جٗطٜن٠ ذنٚ ج٧ٓنٍ ُطن٢ُٞ َٝجٌز  ػَٔ ذحُطى٣ٌّ وجنَ ٍٓٛ

ُنٚ ًطند ًػ٤نٍز ٜٓ٘نح : ضلٓن٤ٍ جُونٍإٓ  اّا ٤ُطلٍؽ ٍُ٘ٗ جُنىػٞز1978ج٧ٝهحف ك٢ ػٜى جُٓحوجشا ضٍى جَُٞجٌز ػحّ 

      ح كن٢ ًطند ٌٝه٤نس .ج٣ٌٍُْا ُْ ٣ٌٖ ٣ٌطد ًطرٚ ذ٘لٓٚا ئٗٔح ًنحٕ ٣ِو٤ٜنح ػِن٠ ٖنٌَ ٓكحٞنٍجش ٣نطْ ك٤ٔنح ذؼنى ضل٣ٍـٜن

 .( 1/260ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ : ْؼ٤ى جُٓكحٌا  )
(4)

 . 70ّا ج٠ُٝ٧ا 1984ٖ٘حٛى ػ٠ِ جُؼٍٛ ػٍٔ ذط٤ٕا  نرحٌ ج٤ُّٞ ا   
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فاف محكر دعكة مصط ى محمكد رسالتا اإليمانيا   لؾ الدعكة لئليماف، كبياف محاسف اإلسبلـ،  
الػػػدعكة علػػػى المكاءمػػػا بػػػيف الػػػديف كالعلػػػـ، أك بمعنػػػى أدؽ أف العلػػػـ ال ينػػػاهض الػػػديف، بػػػؿ عف  "ػػػك

رد علػػى الػػدعاكل التػػث تػػزعـ أف "نػػاؾ الػػاإلسػػبلـ  ػػث جػػك"رة يػػدعك علػػى العلػػـ كالت فػػر كاالبتفػػار، ك 
 تعاربان كتصادمان بيف الديف كالنظريات العلميا، كنحف  ث عصر الموترعات كالمفتش ات العلميػا

 . (1)البا"رة 

،  فانػت كالركحانيػا فمر مػف الفتابػا كالتػأليؼ  ػث المكبػكعات اإليمانيػال ذا نجد الرجؿ يي 
، كتػػبلة رحمتػػي مػػف الشػػؾ إلػػى اييمػػاففتػػاب :   ػػث المرحلػػا المانيػػا مػػف مشػػكار عمػػرة أكؿ فتاباتػػا

ير علػى حرفػا المػد ، ك"فذا تكالت فتاباتا الرا عا كالتث فاف ل ا تأمير فبالطريؽ إلى الكعبةفتاب 
اإلسػػبلمث  ػػث الملػػث األويػػر مػػف الفػػرف العشػػريف كمػػا تػػبلة، لفػػد  فػػرس الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد 

علػػى المسػػتكل ال فػػرم  .هلمػا للػػد اع عػػف اإلسػػبلـ علػى المسػػتكل ال فػػرم كعلػػى المسػتكل السياسػػث
لػػا إلسػػبلـ كالبعػػد عػػف الغلػػك كالتطػػرؼ، كعلػػى المسػػتكل السياسػػث يفشػػؼ محاك ابتكبػػي  صػػحي  

الغػػػرب اآلف تشػػػكيا صػػػكرة اإلسػػػبلـ، كأنػػػا العػػػدك الجديػػػد بعػػػد سػػػفكط االتحػػػاد السػػػك ييتث، فمػػػا أنػػػا 
زاحػػا النفػػاب عػػف كج  ػػا الحفيفػػث، فمػػا يبػػرز دا مػػان أكبػػاع العػػالـ  يتصػػدل لمػػيامرة الصػػ يكنيا كا 

ربػػث، العربػػث، كمػػا  يػػا مػػف انفسػػامات ال يسػػت يد من ػػا عال األعػػداء الػػذيف يمتصػػكف دمػػاء العػػالـ الع
"كيأفلكف مركاتا باوتبلؽ المشاحنات كالوبل ات بيف أبناء العفيدة الكاحدة

(2) . 

ك"فػػذا نجػػد أف مصػػط ى محمػػكد فػػاف شوصػػيا مػػيمرة داوليػػان كوارجيػػان، كعلػػى أفمػػر مػػف 
 اتجاة .

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 . 28ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   

(2)
ا ج٠ُٝ٧ا 2000ذٍِا جُوحٍٛزا  ذٌٍ ئْٔحػ٤َا ٌٓطرس  ُرح: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝوٌٝٙ ك٢ نىٓس ه٤ٟس ًْٞٞكح   

٘17 . 
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 المطمب الرابع

 صفاتو وأخالقو
ا  ػث زماننػا "ػذا اتسـ الدفتكر مصط ى محمكد بجملا مف الص ات كاألوبلؽ، هٌلمػا نجػد"

 ػػث فميػػر ممػػف يتصػػدكف للعمػػؿ الػػدعكم، كهػػد فػػاف للبيػػت الػػذم كلػػد كنشػػأ  يػػا، كتربيػػا الكالػػديف لػػا 
 كإلوكانا بالغ األمر الحسف  ث أوبله ـ .

ك"ػػك يح ػػظ لكالػػدة  ػػث عفلػػا كن سػػا ذفريػػات طيبػػا فميػػرة، فانػػت لػػا  يمػػا بعػػد نبػػراس حيػػاة، 
لويريػػا التػػث هػػاـ بإنشػػا  ا باسػػـ كالػػدة،   ػػك يفػػكؿ عػػف سػػمث فػػؿ الميسسػػات ال ػػذا نجػػدة  يمػػا بعػػد يي 

 لـ يفف ممف ان كال مطلعان على النظريات الحديمػا  ػث علػـ الػن س كالتربيػا، كلفنػا فػاف يجيػد  : كالدة
اللغػػػا ال رنسػػػيا بطبلهػػػا، كفػػػاف رجػػػبلن بسػػػيطان باطنػػػا عػػػامر باإليمػػػاف العميػػػؽ، كحػػػب اهلل، كالحػػػب 

 . (1)كالت كيض كالربا، كالذم فاف يتولؽ بولؽ األكلياء  ال طرم للوير كالرحما كالتسليـ

فػػػػاف الز"ػػػػد كالعزلػػػػا مػػػػف أبرز"ػػػػا  ،وػػػػبلؽاألصػػػػ ات ك ال كفػػػػاف فاتبنػػػػا يتصػػػػؼ بجملػػػػا مػػػػف
  : يلث ماا  ين، ك"ك ما سنبيكالتكابع كالفـر

 : الزىد والبعد عف الترؼأول  . 
"ػػدة  ػػث متػػاع مػػف أبػػرز مػػا يبلحظػػا أم شػػوص يتعامػػؿ مػػع الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد ز 

الدنيا كش كات ا، عف فاف ذلؾ ماالن أك منصبان سياسيان أك طعامان كملبسان أك بيتػان  ػاوران، كفػاف رحمػا 
نفػػػر أننػػػث عشػػػت حيػػػاة متكابػػػعا  ػػػث غريػػػا مػػػا يجػػػد بػػػيف أيػػػدم النػػػاس :  ال أسػػػتطيع أف أي اهلل ال يي 

ا كالمأفػػؿ كالمشػػرب كالملػػبس، منزلنػػا، لفػػف شػػملت ا الراحػػا كالسػػفينا كالطمأنينػػا كالبرفػػا  ػػث المعيشػػ
حفيفػػث لػػـ أفػػف أعػػرؼ السػػيارة أك التافسػػث، كلفػػف الحمػػار  ػػث أحسػػف األحػػكاؿ فػػاف كسػػيلا جميلػػا 
استودم ا حينما فنت أريد أف أذ"ب على الفرل المجاكرة لزيارة أهاربنا كمعار نا، كفاف طريفػث علػى 

 ػػث  ػػث المدرسػػا فانػػت تنتظػػر"ـ علػػى المدرسػػا أهطعػػا سػػيران علػػى األهػػداـ يكميػػان، كال أنسػػى أف زمبل
باب المدرسا سيارات  ار"ا لتكصيل ـ علػى منػازل ـ، لفنػث لػـ أعفػد مفارنػا مطلفػان بينػث كبيػن ـ، لػـ 
أحلـ يكمان بأف يفكف لدم سيارة أك هصر كلـ يوطر ببالث بركرة أف أفكف غنيان،  فد فنت أعيش 

الفيـ كالممػػؿ العليػػا، كملي ػػان بػػالبطكالت، بفػػؿ فيػػانث  ػػث عػػالمث الوػػاص، ك"ػػك فػػاف عالمػػان ملي ػػان بػػ
 . (2)كاالنتصارات، كدا مان فاف بداولث انتصار الوير على الشر  ث "ذة الحياة 
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"ػػذة حػػاؿ ط كلتػػا،  مػػا بالنػػا حينمػػا يفبػػر كتفبػػر معػػا منظكمػػا الفػػيـ كاألوػػبلؽ التػػث تربػػى 
 امتكابػعش  ػث شػفا صػغيرة علي ا، ل ذا ليس غريبان أف يترؾ حياة الفصكر كالبيكت ال ار"ا كيعػي

ملحفػا بػالمرفز اإلسػبلمث  ؛تتفػكف مػف حجػرة كصػالابالنسبا لمفانتا كمرفزة العلمث كاالجتماعث، 
 . (1)بالفا"رة، ك"ك الفادر على أف يمتلؾ أ وـ البيكتالذم أسسا  ث منطفا الم ندسيف 

ف، ك ػػث جبنػػا كمربػػى كعػػيش كشػػام بلػػبهطعػػا  كفػػاف طعامػػا المعتػػاد يكميػػان  ػػث اإل طػػار 
 . (2)الغداء هطعا سمؾ مشكم كت احا كهطعا عيش 

 رفضو لممناصب والمراكز العميا:

ك ػث كزارة المفا ػا أك كزارة األكهػاؼ،  :كهد عرض عليا الر يس السادات أفمػر مػف منصػب
يفكؿ مصط ى محمكد عف "ذا المكهؼ :  ككجدتا يفكؿ  ػث جديػا أنػا محتػاج لػؾ "ذا الوصكص 

لى ال كر : طلباتؾ أكامر يا ريس،  كج ت با يعرض علث أفمر مف كزارة يا مصط ى،  فلت لا ع
 . (3)جالمفا ا أك األكهاؼ ، كلفف لـ يفف مف بمن ا كزير الصحا أك اإلعبلـ فما شاع  ث كهت ا 

كيفكؿ  ث مكبع قور :  أنا مصط ى محمكد، مش عارؼ عف ن سث غير راجؿ بيعرؼ 
فػر  ػػث فكافػب ال بػاء، ألعػػب بالميفركسػفكب، كأشػػغؿ يفػرأ كيفتػب، أشػػغؿ ن سػث  ػث المرصػػد كأ 

ن سث بالبركتكف كالنكاة، أشػٌرح نباتػان أك حيكانػان كأهارن مػا بترفيػب اإلنسػاف، أحبػر جلسػا صػك يا، 
أهرأ جز ث هرقف كت سير"ما، لفف أف أفكف كزيران، أنا أعانث مف عشريف سنا مػف السػلطا كروامت ػا 

 كتسلط ا،  جأة فدة أدوؿ اللعبا  .

بعػد يػكميف كهػاؿ يكم ػا : أريػدؾ أف تفػكف ر يسػان   السػادات اتصؿ بث الر يس مـ يفكؿ :  
بػالغ  جر حػلمجلس عدارة دار ال بلؿ باإلبػا ا علػى فكنػؾ مستشػاران لػث، كبػالطبع كجػدت ن سػث  ػث 

مف فؿ "ذة المفا الزا دة  ث، كمػف فػؿ "ػذة المناصػب التػث "بطػت علػٌث مػف السػماء، كهلػت لػا : 
يػػس بفػػؿ صػػراحا  شػػلت  ػػث عدارة أصػػغر كحػػدة  ػػث المجتمػػع ك"ػػث زكاجػػث  فيػػؼ تتصػػكر أنػػا يػػا ر 

أننػػػث يمفػػػف أف أنجػػػ   ػػػث عدارة ميسسػػػا فاملػػػا تحػػػكم قال ػػػان مػػػف المػػػكظ يف، كاألد"ػػػى أف أتحمػػػؿ 
 . (4)مسيكليت ا االجتماعيا كأتحاسب على اللث حففتا كاللث  شلت  يا هداـ ربنا 

دة عال عند الفلا الذيف ربط اهلل على هلكب ـ،  لـ تعػد "ػذة "ذا نمكذج مف الز"د نادران ما نج
الدنيا تسػاكم عنػد"ـ شػي ان، كألن ػـ علمػكا أف ل ػـ رسػالا محػددة يفكمػكف بتأديت ػا،  ػالتزمكا ب ػا دكف 
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النظػػر علػػى غير"ػػا، كعلػػـ الرجػػؿ أنػػا سػػينت ث الفاتػػب كالداعيػػا عنػػدة مػػع أكؿ يػػكـ يفػػكف  يػػا مػػديران 
، كال شؿ ليس ، عن ا الحفيفا مع الن سجفما ذفر مصط ى محمكد عف ن سا  كسيفكف مديران  اشبلن 

 . نتيجا العجز كالج ؿ بؿ نابعان مف الز"د

 : عزلتو عف الناسثانيا  . 
 ػػث  ان ظ ػرت بػكادر حػػب مصػط ى محمػػكد للعزلػا منػػذ ط كلتػا، ك"ػذة العزلػػا لػـ تفػػف بػع 

 ث الت رد بالن س، كالولكة بالذات،   ػك لفث  ث جسما، بؿ "ث رغبا الترفيبا الن سيا، أك لعيب وى 
  يحػػف دا مػػان علػػى العزلػػا كالولػػكة مػػع ن سػػا، كالتأمػػؿ كمحاسػػبا ن سػػا مػػف كهػػت آلوػػر، حػػيف ناهشػػتا

 ث مسرحيا المسيخ الدجاؿ، هاؿ : فتبت ا  ث ألمانيػا  ػث جبػؿ  ػكؽ  جالبمير يعكد على الميلؼ 
، ان كحػػدة مطلفػػا، ال تسػمع كال تػػرل أحػػدمفػاف يسػػمى الغابػا السػػكداء، صػػمت ر"يػب كعزلػػا جميلػا ك 

 .(1)ك"ك جك محبب لن سث جدان 

كهد الزما ميلا للعزلا منذ ط كلتا،   ػك يفػكؿ :  ل ػذا لػـ يفػف غريبػان أف يفػكف لػث عػالمث 
الوػػاص، ألتجػػكؿ  يػػا مػػا بػػيف البطػػكالت كاالنتصػػارات بدايػػا مػػف السػػندباد كرحبلتػػا التػػث فانػػت ال 

اء، كفانت أحبلمث فل ا بطكالت سكاء بطكالت عسفريا ممػؿ والػد بػف ت ارهنث، كالمفتش يف كالعلم
الػػذم فتبػػت  يمػػا بعػػد مسػػرحيا تحمػػؿ اسػػما أك بطػػكالت علميػػا ممػػؿ  (3)كاالسػػفندر األفبػػر (2)الكليػػد

 . (6)   5)كأديسكف (4)مارفكنث

يتػردد علػى وبلل ا كالمبلحظ أف "ذة العزلا فانت عزلا عيجابيا كليست عزلا سلبيا، فاف 
تاب كعلى المسجد كييدم الصلكات جماعا  ث مسجد جسيدم عػز الرجػاؿ  بطنطػا، كفػاف  ػث لفي ا
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 . 82 قٔى جُؿُجٌا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف   
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ْن٤ق هللا جُٔٓنٍِٞا ٓنٖ  ٖنٍجف هن٣ٍٕا قنحٌخ جُٔٓن٤ِٖٔ قطن٠ ٚنكحذ٢ ؾ٤ِنَا نحُى ذٖ ج٤ُُٞنى ذنٖ جُٔـ٤نٍز :  

ٛ، ا ٖحٌى ذؼىٛح ك٢ ًنَ جُٔؼنحٌى ذؿحٗند جُٔٓن٤ِٖٔ ؾ٘نى٣حً ٝهحتنىجًا ضن٠ُٞ 7س ٍٔز جُكى٣ر٤سا  ِْْ هرَ كطف ٌٓس ْ٘ػُ 

ٛن،ا ١ٌٝ 22ذؼى ٓٞش جُ٘ر٢ ؾ٤ٞٔ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ قٍخ جٍُوزا هحضَ ٤ِٓٓٔس ُٝٛٓٚا ٓحش ك٢ قٔنٙ ذحُٗنحّ ػنحّ 

 .( 2/300ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ )قى٣ػحًا ًطد ػ٘ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُطد ٝجُىٌجْحش .  18ُٚ 
(3)

جذٖ جُِٔي ك٤ِ٤د جُػح٢ٗا ًحٕ ٌِٓحً ػ٠ِ ٓوى٤ٗٝحا ضطًِٔ  قى ِٓٞى ج٤ُٞٗحٕام.ّ(ا  323-356ًرٍ : )ج٩ٌْ٘ىٌ ج٧  

ػ٠ِ ٣ى  ٌْطٞا  نٟغ جُػٌٞجش جُط٢ هحٓص ئغٍ ٝكحز  ذ٤ٚا غْ هحّ ذكٍخ جُلٍِا كطف ًػ٤ٍ ٖٓ جُر٬وا  ّْ ٓى٣٘نس 

ػحٓنحًا  33ٙا ٝػٔنٍٙ ُنْ ٣طؿنحَٝ ج٩ٌْ٘ى٣ٌسا ِٝٚص كطٞقحضٚ قط٠ جُٜ٘ىا  ٤ٚد ذٍٜٔ جُكٔن٠ ٝٓنحش ػِن٠  غنٍ

وػح ئ٠ُ جُطُجٝؼ ذ٤ٖ جُٗؼٞخ قط٠ ضوّٞ جُٞقىز ذ٤ٖ جٍُٔٗم ٝجُٔـنٍخ ٝذنىٕٝ هنٞزا ٣ؼطرنٍ ٓنٖ  ػظنْ جُونحوز ػِن٠ 

ٍّٓزا  )ٓىجٌ ضح٣ٌم ج٩ٗٓح٤ٗس.   . (1/151جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ُٔ
(4)

ك٢ جُؼِّٞا ٝجًطٗحكحضٚ ُ٪ٌْنحٍ  ّ(ا ك٣ُ٤حت٢ ئ٣طح٢ُ قحَ ػ٠ِ ؾحتُز ٗٞذ1937َ-1874ٓح٤ًٌُ ٓح٢ًٌٗٞ : )  

جُطِـٍجكن٢ ج٬ُْنن٢ٌِا ٖننحٌى كنن٢ ضطنن٣ٍٞ ٗوننَ ج٩ٖننحٌجش جُٔٞؾ٤ننس جُط٣ِٞننسا ٝج٩ٖننحٌجش ػرننٍ جُٔكنن١٤ ج٠٧ِ٘طنن٢ . 

ٍّٓزا )  . (2/1616جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ُٔ
(5)

 ٖضٞٓحِ  ُلح ئو٣ٕٓٞا ٓهطٍع ٌٝؾَ  ػٔنحٍ  ٣ٌٍٓن٢. جنطنٍع جُؼى٣نى ٓنّ(ا 1931-1843 و٣ٕٓٞ : ) ضّٞٓ  

جُلٞٗننٞؿٍجف ٝآُننس جُطٛنن٣ٍٞ  ج٧ؾٜننُز جُطنن٢ ًننحٕ ُٜننح  غننٍج ًر٤ننٍج ػِنن٠ جُرٗنن٣ٍس قننٍٞ جُؼننحُْا ٓػننَ ضطنن٣ٍٞ ؾٜننحَ

 . (1/39ا جٌُٔٞوْٓٞٞػس . ).جُؼ٢ِٔ ج١ًُ ٣ىّٝ ٬٣ٞ٠ً  ج٤ُٓ٘ٔحت٢ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُٔٛرحـ جٌٍُٜذحت٢ جُٔطٞٛؽ
(6)
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ا بطنطػػػػا يفػػػػرأ  ػػػػث موتلػػػػؼ يػػػسػػػػاعات  ػػػػث مفتبػػػػا البلد 6-5ن ػػػس الكهػػػػت يفبػػػػث يكميػػػػان مػػػا بػػػػيف 
 . (1)المجاالت، كيدوؿ مجادالت كمناهشات تنت ث بالبرب كالجرم

ا العلميػا،  أنشػأ   ػث بػدركـ منػزل ـ معمػبلن  لما كصؿ على المرحلا المانكيا زادت ا"تمامات
واصان، كفما يفػكؿ أغػرؽ ن سػا ليػؿ ن ػار  ػث التجػارب العلميػا التػث فػادت تسػبب لػا المػكت عػدة 

مػػف وػػبلؿ االن جػػارات كالحرا ػػؽ، كأغػػرؽ ن سػػا بػػالعلكـ التػػث فػػاف شػػغك ان ب ػػا ممػػؿ الف ربػػاء مػػرات 
(2)الشعر كج از التفطير كالرسـ على الكرؽ كالفراءة كفتابا

 
 . 

مـ فانت عزلتا عف األ"ؿ كالناس  ث أوريات أياـ دراستا للطب حينما استأجر غر ا  ث 
، اعتػػػػزؿ مػػػػف وبلل ػػػػا النػػػػاس كبػػػػدأ يفتػػػػب كيراسػػػػؿ (3) ػػػػث مدينػػػػا حلػػػػكافج نػػػػدؽ صػػػػغير ، بنسػػػػيكف 

   .اهلل واينسافنتا ج "ذة العزلا فتابا جمف الصحؼ كالمجبلت األدبيا كالسياسيا، كفاف 

أصػب  شوصػيا عامػا مشػ كرة، كفاتػب يفػرأ لػا أف ت ارها رغبتػا  ػث العزلػا حتػى بعػد كلـ 
تػػرجـ فتبػػا علػػى عػػدة لغػػات أجنبيػػا،  فػػد "جػػر الزكجػػا كالعػػالـ مػػف حكلػػا المبليػػيف مػػف النػػاس، كتي 

كسػػفف  ػػث شػػفا بسػػيطا ال تتناسػػب مػػع مفانتػػا الماليػػا أك العلميػػا أك االجتماعيػػا، شػػفا صػػغيرة ال 
 . (4)أهؿ الفليؿ متران مربعان، ال يكجد  ي ا مف األماث عال تتجاكز الممانيف

أف أعطػػث  جالػػزكاج المػػانث  يفػػكؿ الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد :  هػػررت بعػػد ال شػػؿ المػػانث
ن سث لرسالتث ك"د ث فداعيا عسبلمث كميلؼ كفاتػب كأديػب كم فػر، كهػد اهتنعػت تمامػان بػأف "ػذا 

 ػث جنػاح صػغير بمسػجدم بػالمرفز اإلسػبلمث،  هدرم، كربيت بػا، كمنػذ "ػذا الحػيف كأنػا أعػيش
ع كهتػػث  ػػث أغػػرؽ مػػع كحػػدتث  ػػث العمػػؿ كتعػػكدت أف أعطػػث ظ ػػرم لفػػؿ حفػػد أك حسػػد كال أبػػيٌ 

كأ بػػؿ أف أتجنب ػػا، كأتجنػػب أصػػحاب ا حتػػى ال أبػػدد طػػاهتث  يمػػا ال  ،االشػػتباؾ مػػع "ػػذة األشػػياء
كفانػػػت دا مػػػان ب بػػػؿ اهلل جػػػدكل كراءة، انتصػػػاراتث علػػػى ن سػػػث "ػػػث أ"ػػػـ انتصػػػارات  ػػػث حيػػػاتث، 

 . (5)ر با طريفث كبالفكة التث أمدنث ب ا بالبصيرة كالنكر الذم نكٌ 
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(4)

 .46ّا ج٠ُٝ٧ا جُوحٍٛزا 2008ُ٘ٞضّ ػرى ج٣ٌٍُْا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا :  ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ْإجٍ جُٞؾٞو  
(5)

 . 130جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
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 : الكـر والجود والسخاءثالثا  . 
، كالتربيػػا التػػث تلفا"ػػا  ػػث صػػغرة علػػى يػػدم كالػػدة أسػػتاذنالفػػد فػػاف للبي ػػا التػػث عػػاش  ي ػػا 

حياتػػا  يمػػػا بعػػد كبشػػػفؿ كابػػػ   أغػػػكار  ن سػػا كمػػػف مػػـ  ػػػثككالدتػػا، لفػػػد فػػاف ل ػػػا أمػػر فبيػػػر  ػػث 
 . لحكظكم

 أثر القدوة والتربية في اينساف :

، نػػادران مػػا نصػػادؼ  ػػث حياتنػػا  ان عجيبػػ ان فػػاف كالػػد الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد نمكذجػػ للفػػـر
حبر على أف كصػؿ مي فمميبلن لا،   ك يفكؿ :  تدرج أبث  ث مناصبا مف أكلى الدرجات الكظي يا 

  20جهرشػػان حتػػى كصػػؿ علػػػى   80جمػػف الشػػ رم كارت ػػع راتبػػا  ،بيػػاعلػػى سػػفرتير  ػػث مديريػػا الغر 
جني ػػان، ك"ػػك أفبػػر راتػػب حصػػؿ عليػػا  ػػث حياتػػا، كفانػػت لػػا عػػادة لػػـ يفطع ػػا  ػػث حياتػػا منػػذ أكؿ 
راتػػب تفابػػاة كحتػػى قوػػر راتػػب، ك"ػػك أنػػا فػػاف يعطػػؼ بربػػع راتبػػا علػػى ال فػػراء، فػػاف يػػذ"ب علػػى 

فاف يػرل  ػي ـ رهػا الحػاؿ  ػث الفػرل المحيطػا بطنطػا كيػكزع  أهاربا ال فراء كالجيراف كمعار ا الذيف
 . (1)علي ـ ربع "ذا الراتب الب يؿ،  فد فاف عطك ان حنكنان على أبعد مدل 

ببل شؾ حينما يعيش الط ؿ حياة ممؿ "ذة الحياة  بل بد أف تغرس  ػث ركحػا هيمػان جميلػا 
متلػػؾ المػػاؿ كالفػػدرة كاإلمفانػػات، حينمػػا يفبػػر كي صػػدلن  ػػث ن سػػا كعظيمػػا، كال بػػد أف سػػيفكف ل ػػا 

 . أستاذناك"ذا ما حدث  عبلن مع 

 ك"فذا أصب  مصػط ى محمػكد ظػا"رة  ريػدة  ػث مسػاعدة ال فػراء كالكهػكؼ بجػانب ـ حيػث 
است اد مف مشركعا الويرم أفمػر مػف مليػكف أسػرة بسػيطا مػف البسػطاء كالغبلبػا،  تبنػى الفميػركف 

ال يلزمػػػػؾ هػػػػد يحتاجػػػػا غيػػػػرؾ ، كجالفػػػػرض الحسػػػػف ، العديػػػػد مػػػػف مشػػػػركعاتا الويريػػػػا ممػػػػؿ جمػػػػا 
، عبػػا ا علػػى هكا ػػؿ الويػػر التػػث جابػػت منػػاطؽ مصػػر النا يػػا لتفػػديـ وػػدمات ا  كجالصػػدها الجاريػػا

الطبيػػا كاالجتماعيػػا كالمفا يػػا كالدينيػػا، كأصػػبحت جمعيػػا مصػػط ى محمػػكد منظكمػػا  ريػػدة للويػػر 
 ػػث ويمػػا الربػػا يفبػػؿ العطػػاء كيفػػدـ كالعطػػاء حيػػث أصػػب  بحػػؽ مػػكاالن  ػػث عشػػؽ الغبلبػػا عػػاش 

 . (2)الوير للبسطاء كالمحتاجيف 

، "ذا الذم يفكـ با مصط ى محمكد   ث اللحظا التث يتعرض مف العطاء كالسواء كالفـر
 ي ػػا مػػاؿ الدكلػػا للن ػػب كالسػػرها مػػف رمػػكز المجتمػػع المصػػرم السياسػػيا كاالجتماعيػػا كالعسػػفريا 

                                                 
(1)

 ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧ .٤ْ: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(2)

 . 91ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
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كيتبلعبػػكف  ػػث مفػػدرات  لػػيس بػػالمبلييف بػػؿ بالمليػػارات، لػػببلد،كالمفا يػػا، كي ربػػكف ب ػػا علػػى وػػارج ا
 الشعب، كال فراء كالبسطاء من ـ على الوصكص .

أسػػتطيع مػػف وبللػػا أف أمػػد يػػد  عملػػثو  شػػ و  تأسػػيسيفػػكؿ مصػػط ى محمػػكد :  فػػاف حلمػػث 
ـ بال عػؿ بػدأت 1976العكف، أف أسا"ـ  ػث حػؿ مشػافؿ المحتػاجيف مػف المحيطػيف بػث،  ػث عػاـ 

لحلـ كحصلت مف كزارة األكهاؼ على ترويص ببناء مسجد كحصػلت علػى دعػـ العديػد مػف تن يذ ا
األشػػػػواص كالج ػػػػات إلتمػػػػاـ بنػػػػاء المسػػػػجد كبػػػػدأت الت فيػػػػر  ػػػػث عنشػػػػاء مرفػػػػز وػػػػدمث كعبلجػػػػث 
للبسػػػطاء،  فػػػرت أكالن  ػػػث عنشػػػا ا  ػػػث أريػػػاؼ الجيػػػزة، كلفػػػف بعػػػد عهامػػػا المسػػػجد  فػػػرت  ػػػث عنشػػػاء 

جنيا، ك"ك المبلغ الػذم   500جما كبعنا فؿ ما نمتلؾ معان، أفملكا المجمع بجكار المسجد، كعند
غنػػػػث، لفنػػػػث فنػػػػت أعمػػػػؿ عمػػػػبلن هلل، كعنػػػػدما أعػػػػاننث اهلل همػػػػت بزيػػػػادة رأس المػػػػاؿ سػػػػمف كال يي ال يي 

الميسػػػس علػػػػى سػػػػتا قالؼ، كفػػػػاف مبلغػػػػان فبيػػػػران  ػػػػث ذلػػػػؾ الكهػػػػت، ك"ػػػػك مػػػػا سػػػػاعدنث علػػػػى عنشػػػػاء 
مليػكف   150جسػميا ل ػذة األصػكؿ اآلف، أفمػر مػف غ الفيمػا االالمستش ى بال عؿ، "ؿ تعلـ فـ تبل

 . (1)جنيا، فل ا هلل، ال يكجد من ا مليـ كاحد  ث حسابث الواص 

كتمتػػد أيػػادم "ػػذة المشػػاريع الويريػػا لتصػػؿ علػػى فػػؿ مفػػاف  ػػث مصػػر مػػف الصػػعيد علػػى 
بفكا ػؿ  أسػتاذنا سيناء على مطركح كسك"اج كأسكاف، كبلغػت هكا ػؿ الويػر عشػرات الفكا ػؿ، كسػما"ا

 الشتاء كالصيؼ .

 "ذة "ث أوبلؽ "ذا العالـ كالم فر الذم أعطى دينا ككطنا كاإلنسانيا الشثء الفمير .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . ٤ْ17ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس : جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
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 المطمب الخامس

 وعقيدتو ,ثقافتو
مػػف بػػػمف المفكنػػػات الر يسػػػيا لشوصػػػيا اإلنسػػاف، مجمكعػػػا مػػػف المفكنػػػات علػػػى رأسػػػ ا 

شوصػيا اإلنسػاف، كتتحػدد معػالـ  ى"ػذيف المفػكنيف تبنػمفكف المفا ػا كمفػكف العفيػدة، كمػف وػبلؿ 
حياتػػا، كيبػػرز دكرة  ػػث المجتمػػع،  لفػػد لعبػػت المفا ػػا المتعػػددة الجكانػػب  ػػث صػػفؿ عفليػػا كت فيػػر 

 ، كفذلؾ لعبت العفيدة الدكر الفبير  ث عطا ا كف احا كدعكتا .أستاذنا

 : ثقافة مصطفى محمودأول  . 
يحمؿ فيس  اف ا أك ربطا  جػؿ، بػؿ  ـكالد" ألبناءا نشأ مصط ى محمكد  ث بيت لـ ير

 المعتػػاد البيػػت يحمػػؿ بػػيف يديػػا الفتػػب كالمجػػبلت، بػػبل شػػؾ أف "ػػذا األمػػرعلػػى فػػاف دا مػػان يػػدوؿ 
وكانػػا؛ يػػنعفس علػػى "ػػذا الط ػػؿ فلػػب صػػ حات ا، كيفػػرأ  يفبػػؿ علػػى "ػػذة المجػػبلت ك"ػػذة الفتػػب يي  كا 

على ن سا شغك ان ب ا على حد فبير، كمػف مػـ يفبػؿ  مان بعد يكـ أصبحت الفراءة محبباك عناكين ا، كي
 . (1)على هراءة فتب السندباد كالرحالا كالمفتش يف، كفتب البطكالت

ت ا"تماماتػػا كوصكصػػان أنػػا فػػاف مت كهػػان  ػػث دراسػػتا،  أهبػػؿ علػػى دراسػػا فبػػر  كفلمػػا فبػػر
بػرا"يـك  ،(4)كحػا ظ عبػرا"يـ (3)كأحمػد شػكهث (2)كهراءة المتنبث ز للشػعر العربػث الفػديـ فرمػك  (5)نػاجث ا 

 .كالحديث

                                                 
(1)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧ .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو  جٗظٍ :  
(2)

ُٝى ذحٌُٞكسا ٝٗٗأ ك٢ جُٗحّا  اػٍذ٢ ا ٖحػٍ(ٛ، 354 - 303)جُٔط٘ر٢ :  قٔى ذٖ جُك٤ٖٓ جُٔط٘ر٢ا  ذٞ جُط٤د   

ض٘وَ ك٢ ػىز ذِىجٕ ٣طِد جُؼِْ ٝجُٗؼٍا هحٍ جُٗؼٍ ٝٛنٞ ٚنر٢ا  ؾنحو كن٢ ٖنؼٍٙ ًػ٤نٍجًا ٣ؼطرنٍ ٓنٖ ٓلنحنٍ جُٗنؼٍ 

 .( 1/110ج٢ًٌُُِ : ا : ج٧ػ٬ّ )طَ ك٢ ذـىجوا ٝوكٖ ك٤ٜح . جُؼٍذ٢ا هُ 
(3)

خ جُٔؼحٚن٣ٍٖا ُٝنى ٝٓنحش كن٢  ٖنٍٜ ٖنؼٍجح جُؼنٍٖنحػٍ ٓٛن١ٍا ّ(ا 1932-1868 قٔى ٖٞه٢ ذٖ ػِن٢ )  

جُوحٍٛزا ضِو٠ ضؼ٤ِٔٚ ك٢ جُٔىجٌِ جُك٤ٌٓٞنسا ػنحٔ ق٤نس ٣ًٍٔنسا ْنحكٍ ئُن٠ كٍٗٓنح ُىٌجْنس جُكونٞما ْنحػىٙ يُني 

كن٢  ٍٝػ٠ِ وٌجْس ج٧وخ جُـٍذ٢ ٝنٛٞٚحً جُل٢ٍٓٗا ض٘وَ ذ٤ٖ ػىز ٝظحتق ق٤ٌٓٞسا  ؾحو ك٢ ٖؼٍٙ ًػ٤نٍجًا ض٘نح

ٍ ٝجٍُٔٗم ػٔٞٓحًا  ًػٍ ٖٓ هٍٞ جُٗحػٍ ُٝنٚ ػنىز وٝج٣ٝنٖ ٓطرٞػنسا ٖؼٍٙ ج٧قىجظ ج٤ُٓح٤ْس ٝج٫ؾطٔحػ٤س ُٔٛ

 . (1/136ج٢ًٌُُِا :ج٧ػ٬ّ )ٝذؼٝ جٌُطد جُ٘ػ٣ٍسا ًطد ػ٘ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُطد ٝجُىٌجْحش . 
(4) 

ّ(ا ٖحػٍ ج٤َُ٘ا ُٝى ك٢ و٠ٍٝ٣ا ٝٗٗنأ كن٢ جُونحٍٛزا ٓنحش 1932-1871قحكع ئذٍج٤ْٛ : ٓكٔى قحكع ئذٍج٤ْٛ ) 

جٖطـَ ك٢ جُٔكحٓحزا غْ جْٟٗ ُِٔىٌْس جُكٍذ٤سا ٝػَٔ ٞحذطحً ك٢ ِْي جُؼ٣ٌٍٓسا ٗظْ جُٗنؼٍ  ٝجُىٙ ٝٛٞ ٚـ٤ٍا

ك٢ ٚـٍٙا جٖطٍٜ ذأٗنٚ ٖنحػٍ ٓٛنٍ جُون٢ٓٞا ضنٍى جُؿن٤ٕ ٝض٘ونَ ذن٤ٖ ػنىز ٝظنحتق ٓى٤ٗنسا جٖنطٍٜ ٖنؼٍٙ ذنحُوٞز 

ػ٘نٚ جٌُػ٤نٍ ٓنٖ ٝؾٔحٍ جُِلعا ٝجٖطٍٜ جٍُؾَ ذأٗٚ قحٍٞ جٌُ٘طنس ٜٝٓنًخ جُن٘لّا ؾٔنغ ٖنؼٍٙ كن٢ ٓؿِنى٣ٖا ًطند 

 ( .6/76ج٢ًٌُُِا :  ج٧ػ٬ّجٌُطد ٝجُىٌجْحش . )
(5)

ُٝنى كن٢ جُونحٍٛزا ٝٓنحش ك٤ٜنحا وٌِ ٠ر٤ند ٖٝنحػٍا ّ(ا 1953-1898ئذٍج٤ْٛ ٗنحؾ٢ ذنٖ  قٔنى جُوٛنرؿ٢ : )  

ٔؼنص  ٖنؼحٌٙ كن٢ و٣نٞج٤ٖٗ ٓطرنٞػ٤ٖا ُٝنٚ  جُطد ٝػَٔ ٠ر٤رحًا ٝجٖطـَ ذح٧وخا ٚحقد ُٗػس ٌٝق٤س ٚٞك٤سا ؾُ 

ًُ نٍٟ ؿ٤ٍ جُٗنؼٍا كن٢ ج٧وخ ٝجُوٛنسا ؾُ ػىز ًطد   طند ػ٘نٚ ػنىز ٔؼنص ذؼنى ٓٞضنٚ  ػٔحُنٚ كن٢ ٓؿٔٞػنس ًحِٓنسا 

 .( 1/76ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ  )وٌجْحش .
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كهد تعددت مصادر مفا ا مصط ى محمكد ما بػيف هػراءات أدبيػا ك لسػ يا ك فريػا كدينيػا، 
 "فذا نجد أمر "ذا التنكع كاب   ث تنكع فتاباتا كفمرت ا .ك 

 (1)حدمنا األستاذ محمد ربكاف عف مصادر مفا ا مصط ى محمكد  يفكؿ :يي 

 أدبو وفكره ىي : أىـ مصادر ثقافتو التي شكمت 

 . الفتب المفدسا : الفرقف كالتكراة كاإلنجيؿ 

 . فتب الت اسير للفرقف الفريـ لفبار العلماء الفدامى كالمحدميف 

 كمحمػػػد (3)، كطػػػا حسػػػيف(2)ميل ػػػات فبػػػار الم فػػػريف كاألدبػػػاء ممػػػؿ عبػػػاس محمػػػكد العفػػػاد ،
 . (4)حسيف "يفؿ

 حامػػػػػد  ثث كاإلسػػػػػبلمث ممػػػػػؿ : أبػػػػػميل ػػػػػات فبػػػػػار ال بلسػػػػػ ا العػػػػػرب كأعػػػػػبلـ ال فػػػػػر العربػػػػػ
 كغير"ـ . (7)، كابف تيميا 6)، كابف رشد(5)الغزالث

                                                 
(1)

 . 15ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
(2)

٘ننً ُٝننى ذأْنٞجٕا ظٜننٍش ٓٞٛرطنٚ ٓ ٓٛن١ٍا ًحضنند ٖٝنحػٍ و٣ند ّٝ(ا 1964-1889ػرنحِ ٓكٔنٞو جُؼوننحو : ) 

ٚـٍٙا ضوِى ذؼٝ جُٞظحتق جُك٤ٌٓٞسا ػَٔ ٓؼِٔحً ٝٚكل٤حًا جْٟٗ ُكُخ جُٞكىا ًٝحٕ ٖٓ  ٍٖٜ ًطحذنٚا ٚنحقد 

آٌجح ٝٓرحوب ك٢ جُك٣ٍس ٝجُطٍذ٤سا ُٚ ػىز وٝج٣ٖٝ ك٢ جُٗؼٍا ٝػٍٗجش جٌُطد ك٢ ج٧وخ ٝج٤ُٓحْس ٝجُطنٍجؾْا ٓنٖ 

 .( 3/266ج٢ًٌُُِا : ػ٬ّ ج٧) ٍٖٜ ًطرٚ جُؼرو٣ٍحشا ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛزا ٝوكٖ ك٢  ْٞجٕ . 
(3)

ُٝى ك٢ ه٣ٍس ج٤ٌُِنٞ ٓنٖ  ١ٍٛٓا ّ(ا ًحضد ٝ و٣د1973-٠1889ٚ ق٤ٖٓ : ٠ٚ ق٤ٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٬ْٓسا )  

هٍٟ ج٤ُ٘ٔحا ًق ذٍٛٙ ٝٛٞ ٚنـ٤ٍا وٌِ كن٢ ج٧َٛنٍ جُٗن٣ٍقا غنْ كن٢ جُؿحٓؼنس جُٔٛن٣ٍسا ْنحكٍ ُِىٌجْنس كن٢ 

كن٢ جُؿحٓؼنس جُٔٛن٣ٍس غنْ ػ٤ٔنىجً كٔنى٣ٍجً ُِؿحٓؼنسا كن٣ٍَٞجً  كن٢ ج٧وخا ػٔنَ ٓىٌْنحً  ٙكٍٗٓحا ٝٗنحٍ ٜٓ٘نح جُنىًطٌٞج

 اجًٌُُِن٢: ج٧ػن٬ّ )ٖٓ جُٔؼحٌى ج٧وذ٤نس .  جً ود ذؼ٤ٔى ج٧وخ جُؼٍذ٢ا نحٜ ًػ٤ٍُِٔؼحٌفا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُطدا ُُ 

3/231 ). 
(4)

هنٍؼ ُٝنى كن٢ ًلنٍ ؿ٘نحّ ذحُىه٤ِٜنسا ض ٓٛن١ٍا ًحضد ٤ْٝح٢ْ ٝ و٣د ّ(ا1956-1888ٓكٔى ق٤ٖٓ ٤ٌَٛ : )  

ٓننٖ جُٓننٍذٕٞا ػٔننَ ذحُٔكحٓننحز ٝجُٛننكحكس ٝجُؿحٓؼننس جُٔٛنن٣ٍسا ضنن٠ُٞ َٝجٌز  ٙٓننٖ ٤ًِننس جُكوننٞما ٗننحٍ جُننىًطٌٞج

جُٔؼحٌف ٍٓض٤ٖا غْ ٌت٤ّ ٓؿِّ جُٗن٤ٞل جُٔٛن١ٍا ُنٚ ًػ٤نٍ ٓنٖ جٌُطندا  ٖنٍٜ ًطرنٚ كن٢ ج٩ْن٤ٓ٬حشا ٝضنٍجؾْ 

 . (6/107ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ )جُٗه٤ٛحشا ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛز . 
(5)

ٛن،( ُٝنى ذطنِٞا ض٘ونَ كن٢ 505-450ُج٢ُ : ٓكٔى ذٖ ٓكٔى جُط٢ْٞ جُـُج٢ُ ) ذٞ قحٓى( قؿس ج٩ْن٬ّا )جُـ  

 ًُ طند ًػ٤ٍ ٖٓ جُرِىجٕ ٝ ؾحو ك٢  ؿِد جُؼِّٞا ًٝحٕ ئٓحٓحً ٝقؿسا ُٚ ػٍٗجش جٌُطدا  ٖنٍٜٛح ئق٤نحح ػِنّٞ جُنى٣ٖا 

ك٢ آنٍ  ٣حٓٚ ئ٠ُ ذِىضٚ ٝٓنحش ٝوكنٖ ك٤ٜنح  ْحتَ جُؼ٤ِٔسا ُْ ٣طٍى ػِٔحً ئ٫ ًٝطد ك٤ٚا ػحوٍػ٘ٚ ػٍٗجش جٌُطد ٝجُ

 . (7/22ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ ). 
(6)

ُٝنى ذو٠ٍرنس ذح٧ٗنىُّا  ْنٍضٚ  ك٤ِٓٞف  ٗىُٓن٢ا ّ(ا1198-1126جذٖ ٌٖى : ج٤ُُٞى ٓكٔى ذٖ  قٔى ذٖ ٌٖى )  

ذٖ ٌٜٓٗٞز ذط٢ُٞ جُوٟححا قلع ك٢ ٚـٍٙ جُوٍإٓ ٠ٞٓٝأ ٓحُيا ٝوٌِ ػِّٞ ػٛنٍٙا ًنحٕ ػِن٠ ػ٬هنس ٤٠رنس ذنح

٠ل٤ننَا ٓكرننحً ُِلِٓننلسا ض٘وننَ ٓننح ذنن٤ٖ ج٧ٗننىُّ ٝجُٔـننٍخ جُؼٍذنن٢ا ػٔننَ ٠ر٤رننحً ٝهحٞنن٤حًا ُننٚ ػننىز ًطنند ٗحُننص ٖننٍٜز 

ػظ٤ٔسا ًحٗص  ؿِد ًطرٚ ػٖ جُلِٓلس ٝجُطدا ٍٖقحً  ٝ ئذىجػحًا قحٍٝ  ٕ ٣ٞكن ٓنح ذن٤ٖ جُنى٣ٖ ٝجُلِٓنلسا جٖنطٍٜش 

  ٍ ًُطد ػ٘ٚ ًػ٤ جُىٌجْحشا ٓحش ٝوكٖ ك٢ ٍٓجًٕ ذحُٔـٍخ . )ْٓٞنٞػس ٖٓ ج٧ذكحظ ٝ ًطرٚ ك٢ ذ٬و جُـٍخ ًػ٤ٍجًا 

 ( .4/34ْؼ٤ى جُٓكحٌا :  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ 
(7)

ُٝنى كن٢ قنٍجٕا ٝجٗطونَ ٤ٖم ج٬ْ٩ّا ٛ،(ا 728-661جذٖ ض٤ٔ٤س :  قٔى ذٖ ػرى جُك٤ِْ جُكٍج٢ٗ ) ذٞ جُؼرحِ( )  

ج٩ْن٬ّا ٗحُنٚ ًػ٤نٍ ٓنٖ ج٧يٟ ٝجُٓنؿٖا ئ٠ُ جُٗحّا ظٍٜ ٗرٞؿٚ ٖٓ ٚـٍٙا ض٘وَ ذ٤ٖ ًػ٤ٍ ٖٓ جُرِىجٕا ُود ذ٤ٗم 

ًطد ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ كٕ٘ٞ جُؼِْا قط٠ ٗحٍ ج٧ْطحي٣س ك٤ٜحا ًطرٚ ٖٓ  ػظْ ٓح ًطد ك٢ ج٬ْ٩ّا ٣ٓطٍٖى ذٜح جُؼِٔحح ك٢ 
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ًَ جُرِىجٕ ٝج٧َٓحٕا جٖنطٍٜ ذحُلطنحٟٝا ٠رؼنص  ؿِند ًطرنٚ ا ض٘حُٝنٚ جُىجٌْنٕٞ ٝجُرنحقػٕٞ كن٢ ًطنرْٜ ٝوٌجْنحضْٜا 

 . (1/144ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ )ٍٗجش ٖٓ جٌُطد ٝجُىٌجْحشا ٓحش ك٢ جُٔؼطوَ ذٔى٣٘س وٓٗن . قط٠ ًطد ػ٘ٚ جُؼ
(1)

ُٝنى ذنحُوٍخ ٓنٖ جٌُٞكنس ذنحُؼٍجما جٖنطٍٜ ذحُُٛنى ٝجُطهلن٢ ػنٖ ٖٓ ًرحٌ جُٛٞك٤سا ٓكٔى ذٖ ػرى هللا جُ٘ل١ٍ :   

ضٚ كنن٢ ًطننحخ ْننٔحٙ )جُٔٞجهننق ًِٔحضننٚ ٝئٖننحٌج ىٙجُ٘ننحِا ًننحٕ ػحُٔننحً ٓننٖ ػِٔننحح جُوننٍٕ جٍُجذننغ جُٜؿنن١ٍا ؾٔننغ قل٤نن

ّا جنطٛنٍ ٓٛنطل٠ ٓكٔنٞو ًطنحخ 345ٝجُٔهح٠رحش(ا ٤ٔ٣َ جُ٘ل١ٍ ئ٠ُ ج٣ٍُُٓسا ه٤َ  ٗنٚ ضنٞك٢ كن٢ ٓٛنٍ ْن٘س 

ٓٛننطل٠ ٓكٔننٞوا وجٌ جُٔؼننحٌفا ٓٛننٍا جُٓحوْننسا : ٌ ٣ننص هللا  جٗظننٍ : )( . رأيوود هجُ٘لنن١ٍ كنن٢ ًطننحخ ْننٔحٙ )

 .( 18ا 1981٘
(

 (
2

ٛن،ا ا جٌضكنَ ئُن٠ ًػ٤نٍ 560ُٝى ك٢ ٍْٓن٤س ذح٧ٗنىُّ ػنحّ  اًرحٌ جُٛٞك٤س ٖٓ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ػٍذ٢ جُطحت٢ :

ٖٓ ذ٬و ج٤ُِٖٔٓٔا جْطوٍ ك٢ ٜٗح٣س جُٔطنحف كن٢ وٓٗننا ٌٓػنٍ ٓنٖ جٌُطحذنسا ٝ ٖنٍٜ ًطرنٚ )جُلطٞقنحش ج٤ٌُٔنس(ا كن٢ 

ٓنحش كن٢ ود ذح٤ُٗم ج٧ًرٍا ن١ِ ٓح ذ٤ٖ جُلِٓلس ٝجُطٛٞفا ٛٞ ٖٓٔ هحٍ ذٞقىز جُٞؾنٞوا جُطٛٞف ٝػِْ جُ٘لّا ُُ 

 .( 6/281ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ )ٛ، . 638وٓٗنا ػحّ 
(3)

ُٝنى كن٢ ذِنىز جُر٤ٟنحح ٓنٖ ذن٬و ٚٞك٢ ٓطلِٓنقا ٛ،(ا 309-244هللا( ) جُك٬ؼ : جُك٤ٖٓ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ ) ذٞ ػرى 

كحٌِا جٗطوَ ئ٠ُ ذـىجوا ًحٕ ٤ٔ٣َ ُُِٛىا ًُٜج  هرَ ػ٠ِ قِوحش جُطٛٞفا ض٘وَ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جُر٬وا ًحٕ ٤ٔ٣َ ئُن٠ 

جُلٌٍ جُرح٢٘٠ا ًحٗص ُٚ آٌجح ٝ كٌحٌ  غحٌش ػ٤ِٚ جُ٘حِ ٝجُؼِٔححا ٓٔح ؾؼَ جُؼِٔحح ٣ٌلٍٝٙا ٣ٝنأٍٓ جُه٤ِلنس ذٓنؿ٘ٚ 

غٔح٢ٗ ٤ْٖ٘ا جَوجوش كط٘طٚ ككٌْ ػ٤ِٚ ذحُوطَا ُنٚ ٓإُلنحش ٓطؼنىوز ُٝنٚ و٣نٞجٕ ٖنؼٍا نِن١ ٓنح ذن٤ٖ جُلِٓنلس جُرح٤٘٠نس 

 . (٢ٌٗٝ1/404  ُلحا : ّ جُلِٓلس ْٓٞٞػس  ػ٬).   ٝجُطٛٞفا ٝؾٜص ُٜح جضٜحٓحش ًػ٤ٍز
(4)

ّ(ا ك٤ِٓٞف  ُٔح٢ٗا ٖٓ ٌٝجو جُلِٓلس جُلح٤ٖسا ٤ْطٍش ػ٠ِ كٌنٍٙ ٝٗظ٣ٍحضنٚ 1900-٤ٗ1844طٗٚ : ك٣ٍى٣ٌي ) 

ْٓٞنٞػس  ػن٬ّ  )جٗظنٍ :جٌٍُج٤ٛسا ٣ؼطرٍ جٍُٛجع ٖٓ  ؾَ جُٞؾٞو ئٌجوز جُوٞزا ٣وٍٞ ذ٘ظ٣ٍس جُططٌٞ جُىج٤٘٣ٌٝس . 

 .ا 2/512ا 1992٘ا وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا جُلِٓلسا ٢ٌٗٝ ٢ِ٤ُ  ُلح
(5)

ّ(ا ك٤ِٓننٞف  ُٔننح٢ٗا ٣ؼننى  ذننحً ُِلِٓننلس جُٞؾٞو٣ننس ج٩ُكحو٣ننسا ضحذؼننٚ ْننحٌضٍ كنن٢ 1976-1889ٓننحٌضٖ ٤ٛننىؾٍ : ) 

كِٓننلطٚ ٌٝٝؼ ُٜننحا ضطِٔننً ػِنن٠  ٣ننى١ ج٥ذننحح ج٤ُٓننٞػ٤٤ٖا ٗننحٍ وٌؾننس جُننىًطٌٞجز كنن٢ جُلِٓننلس ج٬ُٛٞض٤ننسا ػٔننَ كنن٢ 

ْٓٞننٞػس  ػنن٬ّ  )جٗظننٍ :جُؿننحٓؼ٢ا ُننٚ ًػ٤ننٍ ٓننٖ جٌُطنند يجش جُٛننِس ذحُلِٓننلسا جٟٗننْ ُِكننُخ جُ٘ننح١َ .  جُطننى٣ٌّ

ٍّٓزا  ٢ٌٗٝ2/538  ُلحا :  جُلِٓلس  . (2/1924ا ٝجُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ُٔ
(6)

ُٝى كن٢ ذنح٣ٌّ ذلٍٗٓنحا ضِون٠ ضؼ٤ِٔنٚ جُػنح١ٞٗ ك٤ِٓٞف ك٢ٍٓٗ ٓؼحٍٚا ّ(ا 1980-1905ؾحٕ ذٍٞ ْحٌضٍ : ) 

ؼ٢ كنن٢ ٗلننّ جُٔى٣٘ننسا ض٘وننَ ذنن٤ٖ ًػ٤ننٍ ٓننٖ جُننر٬وا ٓنن٘ف ؾننحتُز ٗٞذننَ كنن٢ ج٧وخ كٍكٟننٜحا جٖننطٍٜ ذحُلِٓننلس ٝجُؿننحٓ

جُٞؾٞو٣ننسا ٝػٔننَ ػِنن٠ ٗٗننٍٛح كنن٢ جُؼننحُْ ذأْننٍٙا ٝيُنني ٓننٖ ننن٬ٍ ٓؿٔٞػننس جٌُطنند جٌُػ٤ننٍز جُطنن٢ هننحّ ذ٘ٗننٍٛحا 

جُٔطِونس ٓنٖ  ١ ه٤نٞو جؾطٔحػ٤نس  ٝضٍؾٔص ئ٠ُ ُـحش ػىزا ٜٓ٘ح جُِـس جُؼٍذ٤سا ٌكٝ كٌٍز جُى٣ٖا ٝوػح ئ٠ُ جُك٣ٍس

 ٝ و٤٘٣سا ًحٕ ٓنٖ جُٔ٘حٚن٣ٍٖ ٤ٌُِنحٕ جُٛن٢ٗٞ٤ٜا ٣ؿٔنغ ُنٚ جُطرٍػنحش ٣ٝنىجكغ ػنٖ جقط٬ُنٚ ُن٨ٌٜ جُلِٓنط٤٘٤س . 

 .( ٢ٌٗٝ1/531  ُلحا :  ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلِٓلس)
(7)

ِن٠  ٣نى١ ّ(ا ك٤ِٓٞف كٍٗٓن٢ا ُٝنى كن٢ ٫ٛنح١ ٝٓنحش كن٢ ْنطًُْٜٞٞا ضطِٔنً ػ1650-٤٘٣ٌ1596ٚ و٣ٌحٌش : ) 

ج٥ذحح ج٤ُٓٞػ٤٤ٖا ُٚ ًػ٤ٍ ٓنٖ جُٔإُلنحش ضظٜنٍ كِٓنلطٚا ئ٫  ٕ ج٬ُٔقظنس ػِن٠ كِٓنلطٚ  ٜٗنح كِٓنلس ٓط٘حهٟنسا كٜن٢ 

٤ٓطحك٣ُ٤و٤سا ٝػ٤ِٔسا ٝٓػح٤ُس ٝٓحو٣سا ٤ْٝط٤س ٝقى٣ػسا ًَ ًٛج ك٢ ٗلّ جُٞهصا ض٤ٍٗ  ٚحذغ ج٫ضٜحّ ك٢  ٗٚ ْنٍم 

هٚ ٖٓ ًطحخ جُٔ٘وً ٖٓ ج٬ٍُٟ ُ٪ٓحّ جُـُجُن٢ا ٝٛ٘نحى ئٖنحٌجش ٜٓ٘ؿٚ ك٢ جُٗي )ًطحخ ٓوحٍ ك٢ جُٜٔ٘ؽ(ا  ٗٚ ٍْ

 . (٢ٌٗٝ1/451  ُلحا :  ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلِٓلس)ه٣ٞس ػ٠ِ ًٛج ج٫ضٜحّ . 
( (8

م.ّ(ا ك٤ِٓٞف ئؿ٣ٍو٢ا ضطًِٔ ػِن٠ ٣نى  ْنطحيٙ  ك٠٬نٕٞا  ْنّ ٓىٌْنس ُِلِٓنلس  322-384 ٌْطٞ ٠ح٤ُّ : )

َ ذ٤ٖ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔىٕ ج٧ٌٝٝذ٤س ك٢ ق٤ٜ٘حا ُٚ ٓٛن٘لحش ًػ٤نٍز كن٢ جُلِٓنلس ك٢  غ٤٘ح ْٔحٛح ذحُٔىٌْس جُٔٗحت٤سا ض٘و

ٝج٤ُٓحْننس ٝجُطر٤ؼننس ٝػِننْ ج٧ق٤ننحح ٝجُٔٛنن٘لحش جُؼ٤ِٔننسا جٖننطٍٜش كِٓننلطٚ ذحُُ٘ػننس جُٞجهؼ٤ننس ن٬كننحً ٧ْننطحيٙ جُطنن٢ 

  ( .٢ٌٗٝ1/72  ُلحا :  ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلِٓلسجٖطٍٜش كِٓلطٚ ذحُٔػح٤ُس . )
(9)

ُٝى ك٢ ؾ٣ٍُز  ؾ٤٘حا ٝٛنٞ ٣٘طٓند ٧ْنٍز ػ٣ٍونسا ض٘ونَ كن٢  اك٤ِٓٞف ئؿ٣ٍو٢م.ّ(ا  348-428 ك٠٬ٕٞ : )  

ًػ٤ننٍ ٓننٖ جُننر٬و ٜٓ٘ننح ٓٛننٍا ٣ؼطرننٍ ٓننٖ  ػظننْ ك٬ْننلس جُؼٛننٌٞ جُوى٣ٔننسا  ْننّ  ًحو٤ٔ٣ننس ُطٍذ٤ننس ٝضؼِنن٤ْ ك٬ْننلس 

كن٢ ج٤ُٓحْنس ٝجُلِٓنلس ٤ْح٤٤ْٖا ضؼطرٍ ًطرٚ ٖٓ  ػظْ ٓح  ٗطؽ جُؼوَ جُر١ٍٗا كوى ًطد ٓؿٔٞػنس ًر٤نٍز ٓنٖ جٌُطند 
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 (1)ركا ع األدب الغربث مف مسرحيات كركايات ممؿ : ركا ع شفسبير ، 

 (3)، كاميؿ زكال(2)ك يفتكر "يجك . 

 كأحمػػػد (5) كالحسػػػف بػػػف "ػػػانث جأبػػػك نػػػكاس  ،(4)دكاكيػػػف الشػػػعر العربػػػث للمتنبػػػث كالمعػػػرم ،
 شكهث، كحا ظ عبرا"يـ .

 (8)، كالمازنث(7) نجيب مح كظ، ك (6)أعماؿ األدب العربث ممؿ : تك يؽ الحفيـ، 

                                                                                                                                            

ٝج٧ن٬م ٝجُطٍذ٤سا ًحٕ قٍذحً ٍْٖس ػ٠ِ جُٓلٓطحت٤٤ٖا جْطلحو جُل٬ْلس جُؼٍخ ٖٓ ًطرٚ ًػ٤ٍجًا ٝهنحٓٞج ذطٍؾٔطٜنح 

 . (٢ٌٗٝ1/97  ُلحا :  ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلِٓلس)ٍٖٝقٜح ُِؼٍذ٤س . 
(1)

٢ ج٧وخ جُؼنح٢ُٔا ػنحٔ ّ(ا ًحضد ٖٝنحػٍ ئٗؿ٤ِن١ُا ٓنٖ  ذنٍَ جُٗهٛن٤حش كن1616-٤ُٝ1564ْ ٌٖٓر٤ٍ : )  

ك٢ ػحتِس ٍٓٓٞهنسا ُٝنى كن٢ ٓى٣٘نس ْنطٍجضلٌٞوا جٗطونَ كن٢ ٓوطرنَ ػٔنٍٙ ئُن٠ ُ٘نىٕا ٝٛ٘نحى جٌضنر١ ذحُٔٓنٍـ ضٔػن٬٤ً 

ًٝطحذسا جٖطٍٜ ذحٍُٔٓق٤حش جُـ٘حت٤س ٝجُطح٣ٌه٤س ٝجُطٍجؾ٤ى٣سا ضٍؾٔص ذؼنٝ  ػٔحُنٚ ئُن٠ جُؼٍذ٤نسا ه٤نَ  ٕ  ٚنُٞٚ 

 . (2/1107جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓزا  :جٗظٍ  )ػٍذ٤سا ٝ ٕ جْٔٚ ج٤ُٗم َذ٤ٍ .
(2)

ّ(ا ٖننحػٍ ٌٝٝجتنن٢ ًٝحضنند كٍٗٓنن٢ا ُننٚ ٓؿٔٞػننس ٓننٖ جُٔٓننٍق٤حش ٝجٌُطنند 1885-1802ك٤ٌطننٌٞ ٛٞؾننٞ : ) 

ٝوٝج٣ٖٝ جُٗؼٍا ؾؼِطٚ ٓنٖ ٚنـٍٙ ٓنٖ  ٖنٍٜ جٌُطنحخ كن٢ كٍٗٓنحا ضٍؾٔنص ٌٝج٣حضنٚ ئُن٠ ًػ٤نٍ ٓنٖ جُِـنحش جُك٤نسا 

ج٤ُٓح٤ْس ُرِىٙا ٓٔح ؾؼَ جُِٓطحش جُل٤ٍٓٗس ضوّٞ ذ٘ل٤ٚ نحٌؼ جُنر٬وا  نٛٞٚحً ٌٝجت٤س جُرإْححا ٖحٌى ك٢ جُكًٍس

ٍّٓزا )غْ ػحو ئ٤ُٜح ٓؼَُجًا  غحٌش ذؼٝ ًطرٚ ؾى٫ً ًر٤ٍجً ذ٤ٖ جُ٘وحو ك٢ ذ٬و .   . (2/1914جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ُٔ
(3)

ا ٤ٔ٣نَ ئُن٠ ّ(ا ٌٝجت٢ ك٢ٍٓٗا ٣ىػٞ ٖٓ ن٬ٍ هٛٛٚ ئ٠ُ ج٩ٚن٬ـ ج٫ؾطٔنحػ1902٢-1840ج٤َٓ ٫َٝ : ) 

جُلٌٍ ج٫ٖطٍج٢ًا ٣ٜحؾْ ك٢ ٓوح٫ضٚ ًٝطرٚ ٌؾحٍ ج٤ٌُ٘ٓس ٝنٛٞٚحً جًُٔٛد جٌُحغ٢ٌ٤ُٞا هحٓص ٓؼحٌى  وذ٤نس ذ٤٘نٚ 

ٍّ ٛحٌذنحً ئُن٠ ذ٣ٍطح٤ٗنحا ٝٛ٘ننحى ٝؾنى ٤ٓطنحً ٓهط٘ونحً .   جٗظننٍ : )ٝذن٤ٖ ٓؼحٌٞن٤ٚا قٌنْ ػِنن٠ ئغٍٛنح ذحُٓنؿٖ ئ٫  ٗنٚ كنن

ٍّٓزا   . (1/933جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ُٔ
(4)

ُٝنى ٖحػٍ ػٍذ٢ جٖطٍٜ ذحُكٌٔس ٝجُلِٓلسا ٛ،(ا 449-363جُٔؼ١ٍ :  قٔى ذٖ ػرى هللا ذٖ ٤ِْٔحٕا  ذٞ جُؼ٬ح ) 

ٓنٖ ػٔنٍٙا هنحٍ جُٗنؼٍ ٝٛنٞ ٚنر٢ ٚنـ٤ٍا جٖنطٍٜ ذحُكٌٔنس  زك٢ ٓؼٍز جُ٘ؼٔحٕا كوى ذٍٛٙ ٝٛٞ ك٢ جٍُجذؼس ػٍٗ

( 84كرٓن٤ٖا ق٤٘ٔنح ٓنحش ٌغنحٙ ػِن٠ هرنٍٙ )ٝجُلِٓلسا ٖىو ػ٠ِ ٗلٓٚ ًػ٤ٍجً ك٢ ٖإٕٝ جُك٤حزا  ٠ِن ػ٤ِٚ ٤ٌٖٛ جُٔ

٢ٓ ذح٫ُكحوا ٖحػٍجًا ؾٔغ ٖؼٍٙ ك٢ و٣ٞجٕ ًر٤ٍا  ٌُ ضٍؾْ ئ٠ُ ػىز ُـحش  ؾ٘ر٤سا ُنٚ ًطند  ننٍٟ جضْٜ ك٢ ػو٤ىضٚ ٝ

ا ٤ٍْٝ  ػن٬ّ جُ٘نر٬ح : جُنًٛر٢ا 1/157ج٢ًٌُُِا  : ج٧ػ٬ّ)ؿ٤ٍ جُٗؼٍا ًطد ػ٘ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُطد ٝجُىٌجْحش . 

18/24 ). 
(5)

ا ُٝى ك٢ ج٧ٛٞجَا ٝػحٔ ك٢ ذـىجوا جضٛنَ ٓحؾٖ ٛ،(ا ٖحػٍ ػٍجه198٢-146ذٖ ٛحٗة :  ذٞ ٗٞجِا ) جُكٖٓ 

ذحُهِلحح ٖٓ ذ٢٘ جُؼرحِا ض٘وَ ذ٤ٖ جُؼٍجم ٝجُٗحّ ٍٝٓٛا ٓحش ٝوكٖ ك٢ ذـىجوا جٖطٍٜ ذنحُٔؿٕٞا  ؾنحو كن٢ ؾ٤ٔنغ 

ا ًطنند ػ٘ننٚ جُوننىٓحح ٚنن٘ٞف جُٗننؼٍ ٝنٛٞٚننحً جُٔننى٣ف ٝجُـننٍُ ٝجُه٣ٍٔننحشا ؾٔننغ ٖننؼٍٙ كنن٢  ًػننٍ ٓننٖ و٣ننٞجٕ

 . (2/225ج٢ًٌُُِا : ج٧ػ٬ّ )ٝوٌجْحش ًػ٤ٍز .  حً ٝجُٔكىغٕٞ ًطر
(6)

ا ُٝى ك٢ ج٩ٌْ٘ى٣ٌس  ك٢  ٍْز ٤ٌٓٓٞز ١ٍٛٓ ّ(ا هح٘ ًٝحضد ٍٓٓق1987٢-1898ق٤ٖٓ ضٞك٤ن جُك٤ٌْ ) 

ُونحٕٗٞ ٌُ٘نٚ آغنٍ كن٢ ج ٙجُكحٍا وٌِ جُكوٞم ٝ غ٘حح يُي ًحٕ ٣ؼَٔ ك٢ جٍُٔٓـا ْحكٍ ئ٠ُ كٍٗٓح ُىٌجْنس جُنىًطٌٞج

 ِن٠وٌجْس ج٧وخ ػ٠ِ جُوحٕٗٞا ػحو ئ٠ُ ٍٓٛ ٝض٘وَ ذ٤ٖ ػىز ٝظحتق ٜٓ٘ح ٤ًَٝ ٤ٗحذس ك٢ ج٣ٌ٧حفا َجوش ًطرنٚ ػ

 )جُٓننرؼ٤ٖ ًطحذننحًا ضننٍؾْ جٌُػ٤ننٍ ٜٓ٘ننح ُؼننىز ُـننحش  ؾ٘ر٤ننسا ٗننحٍ ػننىز ؾننٞجتُا ٓننحش كنن٢ جُوننحٍٛز ٝوكننٖ ذح٩ْننٌ٘ى٣ٌس .

 . (1/206 ْؼ٤ى جُٓكحٌا: ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ 
(7)

ُٝى ك٢ جُوحٍٛز ٝٗٗأ ك٤ٜح )جُونحٍٛز جُوى٣ٔنس(ا ضِون٠  و٣د ٌٝٝجت٢ ١ٍٛٓا (ا 2006 -1911ٗؿ٤د ٓكلٞظ : )  

ضؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓىجٌِ جُوحٍٛزا ٝظٍٜ ٗرٞؿٚ  غ٘نحح وٌجْنطٚ جُػح٣ٞٗنسا وٌِ جُلِٓنلس كن٢ جُؿحٓؼنس جُٔٛن٣ٍسا ق٤ٜ٘نح ذنى  

ّ ٓنغ ػرننى 1943رنٚ  غ٘نحح وٌجْنطٚ كن٢ جُؿحٓؼننسا  ْنّ ػنحّ ٣ٌطند جُٔونح٫ش ج٧وذ٤نس ٝج٫ؾطٔحػ٤نسا ٚننىٌش  ٍٝ ًط

جُك٤ٔنى ْٝنؼ٤ى ؾنٞوز جُٓنكحٌ ُؿ٘نس جُ٘ٗنٍ جُؿحٓؼ٤نسا جُطن٢ ًنحٕ ُٜنح وٌٝ ًر٤نٍ كن٢ ٗٗنٍ ئٗطنحؼ ٝئذنىجع جُٗنرحخ ٓنٖ 

 ا ٣ٞؾننى كنن٢ هٛٛننٚ ٖننط١ ًػ٤ننٍاجٌُطننحخا ًطنند جٌُػ٤ننٍ ٓننٖ جُوٛننٙ ٝجٍُٝج٣ننحش جُطنن٢  نننًش ٠حذؼننحً جؾطٔحػ٤ننحً 

: ْٓٞنٞػس  ػن٬ّ جُلٌنٍ جُؼٍذن٢ )ٗحٍ ؾحتُز ٗٞذَ ٨ُوخا ؿ٤ٍ ؾنٞجتُ ٓك٤ِنس ًػ٤نٍز .  ساٝٓهحُلحش ػوى٣س ٍٖٝػ٤

 . (1/266ْؼ٤ى جُٓكحٌا 
(8)

ّ(ا  و٣ند ٝٚنكل٢ ٓٛن١ٍا ُٝنى كن٢ جُونحٍٛز ٝٓنحش ك٤ٜنحا هنٍ  1949-1889جُٔح٢َٗ : ئذٍج٤ْٛ ػرى جُونحوٌ )  

ٍ ٖٓ ٓؿِنى٣ٖا ػِنْ كن٢ ْنِي جُطؼِن٤ْا ؿِند ج٧وخ جُؼٍذ٢ ٝج٧وخ جُـٍذ٢ا ٗظْ جُٗؼٍ ًٓ٘ ٚـٍٙا ُٝٚ و٣ٞجٕ ًر٤
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 .(1)كجبراف 

  وبلصػػا ال فػػر الغربػػث  ػػث المجػػاالت ال لسػػ يا كالعلميػػا، واصػػا مػػا يتصػػؿ بال لػػؾ كعػػالـ
 الحيكانات كالحشرات كغرا ب البحار كأحدث مفتش ات الطب .

ب ػػذا  اسػػتطاع مصػػط ى محمػػكد أف ي بػػـ فػػؿ "ػػذة الفػػراءات علػػى اوػػتبلؼ ألكان ػػا كتبػػايف      
ات ا، كأف يبتفر أسلكبان جديدان جمع بيف الببلغػا العربيػا كالبسػاطا العصػريا،  اسػتطاع أف مكبكع

كاسػتطاع أيبػان أف يفػكف هريبػان مػف هلػكب الشػباب كعفػكل ـ،  ػتمفف مػف  ،عبر عف عصرة كزمانػايي 
ع  فػػػرة كأسػػػلكبا ليسػػػاير عصػػػرة أف يفػػػكف فاتػػػب الشػػػيكخ كالشػػػباب كالممف ػػػيف كالبسػػػطاء، ألنػػػا طػػػكٌ 

  (2)ا كزمان

نكعػػا  ػػث شػػتى معػػارؼ العصػػر كعلكمػػا كمفا اتػػا تمػػف "نػػا  فانػػت مفا ػػا مصػػط ى محمػػكد الم
بجانػػب دراسػػتا العميفػػا لترامنػػا العربػػث كاإلسػػبلمث الركحػػث كالصػػك ث كاألدبػػث،  بػػبلن عػػف تأملػػا 

شاراتا كأسرارة كهػراءة  العميؽ  ث ملفكت اهلل كالتعمؽ  ث هراءة الفرقف الفريـ كالن كذ على مدلكالتا كا 
حاطا، فؿ "ذا صنع مفا ا مصط ى محمكد التث استطاع ب ػا أف يي  فػدـ األحاديث النبكيا بتعمؽ كا 

د  يا رحلتا األدبيػا كال فريػا علػى مػدل أفمػر مػف نصػؼ لنا تراما األدبث كال فرم الباهث الذم جسٌ 
 . (3)هرف مف الزماف فاف  ي ا الفاتب كاألديب كالم فر كالباحث كالرحالا 

 ل ذا ال عجب أف ينج  "ذا الرجؿ أفمر مف غيرة  ث تكصيؿ صكتا للناس جميعػان علػى حػد     
 سكاء.

 : عقيدة مصطفى محمودثانيا  . 

 هلبػا،   ك يذفر أف أبػاة فػاف رجػبلن بسػيطان أستاذنافاف لؤلب أفبر األمر  ث تفكيف عفيدة 
لتسػػليـ كالت ػػكيض كالربػػا، كالحػػب ال طػػرم للويػػر كالرحمػػا كا ،عػػامر باإليمػػاف العميػػؽ، كحػػب اهلل

 ػػػث فنػػػؼ "ػػػذا الكالػػػد الػػػذم فػػػاف يتولػػػؽ بػػػأوبلؽ األكليػػػاء، معتمػػػدان علػػػى اهلل، قوػػػذان  أسػػػتاذناكنشػػػأ 
لفنا فاف رمزان كصكرة حيا للكاليا الفاملا،  ؛باألسباب، لـ يسلؾ كالدة طريفا صك يا على يد شيخ

                                                                                                                                            

ػ٤ِٚ ٠حذغ جُكُٕا ُٚ ػىز ًطد ٓح ذ٤ٖ هٛٙ ٌٝٝج٣حش ٝ ذكحظ ٝٓوح٫شا ض٤ُٔ ذأِْٞخ نح٘ ذٚ ٖٓ ن٬ٍ وهنس 

 . (2/1621جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓز : ٓكٔى ٖل٤ن ؿٍذحٍا وجٌ جُٗؼدا  )جُطؼر٤ٍ ٝٝجهؼ٤طٚ . 
(1)

ّ(ا ًحضد ٜٓؿ١ٍا ٗرؾ ذ٤ٖ جٌُطحخ جُٔؼح٣ٍٖٚا  ِٚٚ ٖٓ وٓٗنا 1931-1883ؾرٍجٕ ن٤َِ ٤ٓهحت٤َ ْؼى : ) 

ا ُنٚ ػنىز ًطند قنحَش ٖنٍٜز ًر٤نٍزا جً ض٘وَ ذ٤ٖ جُٗحّ ُٝر٘حٕ ٝذح٣ٌّا غْ جْطوٍ ك٢  ٣ٌٍٓحا ػٔنَ ٌْنحٓحً ٝٓٛنٌٞ

 . (2/110ج٢ًٌُُِ ا  : ج٧ػ٬ّ)ًطد ذحُؼٍذ٤س ٝج٩ٗؿ٣ُ٤ِسا ُٔح ٓحش ٗوَ ؾػٔحٗٚ ئ٠ُ ٓٓو١ ٌ ْٚ ٝوكٖ ك٤ٚ . 
(2)

 . 17ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
(3)

 . 17جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
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كت  ػػث باطنػػا حتػػى أذف اهلل ل ػػا لفػػد سػػرت األن ػػاس المبارفػػا ل ػػذا الرجػػؿ الصػػال   ػػث كلػػدة كانطػػ
 . (1)بالظ كر

ان ينتسب على أ"ؿ البيت جعلا أهػرب للتصػكؼ مػف غيػرة مػف  كفكف مصط ى محمكد شري
االتجا"ات،   ك ينتسب على الطريفا النفشػبنديا كالتػـز بالػذفر الفلبػث حتػى قوػر أيامػا، ك"ػك يفػكؿ 

 .(2) ث مصدر"ا الفراءة  ث التصكؼ عف ن سا  أنا لست مف السالفيف،  سلكفث هليؿ، كأفمر معار 

كفػػػاف انتسػػػاب مصػػػط ى محمػػػكد للطريفػػػا النفشػػػبنديا حينمػػػا فػػػاف  ػػػث رحلػػػا للحػػػج عػػػاـ 
هػػد التفيػػا بالشػػيخ النفشػػبدنث ك بالشػػيخ محمػػد متػػكلث الشػػعراكم  ىـ، ك ػػث مفػػا المفرمػػا التفػػ1966

اب ػا هليلػا أحز كراد"ػا ك أك  ن ا تناسبنث ألف مدار"ا على الػذفر الفلبػثعكأوذا منا الع د . ك"ك يفكؿ   
 . (3)تتناسب مع مشاغلا الفميرة، كهد استمرت عبلهتا بالشيخ النفشبندم ست سنيف  

، كاإلمػاـ  4ج، كابػف عطػاء اهلل السػفندرمفميػران بالشػيخ الن ػرم، كابػف عربػث أستاذنا كهد تأمر
 الغزالث .

يبػػع ن سػػا  ػػث  العال أنػػا  مشػػربث، "ػػك ؼ بالنسػػبا لمصػػط ى محمػػكد فمػػا يفػػكؿ ك كالتصػػ
داد الصػػك يا كلػػيس مػػف رجػػاؿ التصػػكؼ، ألنػػا لػػـ يصػػؿ علػػى الفمػػاؿ الن سػػث الػػذم يصػػؿ عليػػا ًعػػ

 السالؾ، كال يمتلؾ الفماالت الفلبيا كالركحيا التث يصؿ علي ا العار كف باهلل .

لميل ػػات العػػار يف بػػاهلل   أنػػا عاشػػؽ للتصػػكؼ كلػػيس  ئعنػػا مجػػرد محػػب للتصػػكؼ كالصػػك يا كهػػار 
  (5).ذلؾ  أفمر مف

عتماد علػى األدلػا الشػرعيا كمصط ى محمكد فالشيخ الشعراكم ين ج من جان يميؿ على اال
     عفا ديػػا فاإليمػػاف بكجػػكد اهلل  العفػػؿ  ػػث اإلهنػػاع، كوصكصػػان  يمػػا يتعلػػؽ بفبػػايا التػػث تعتمػػد علػػى

 . كالبر"نا على كحدانيتا عز كجؿ تعالى

مػػف أ"ػػؿ مصػػر، كلػػـ نلحػػظ علػػى فتاباتػػا ك"ػػك  ػػث أسػػاس عفيدتػػا سيػػنث أشػػعرم فػػالفمير 
 بيف ال رؽ اإلسبلميا، كصك يتا تميؿ على العمػؿ كالز"ػد كالوػكؼ مػف اهلل اتالنزعا البيفا للوبل 

                                                 
(1)

 . 73-70 قٔى جُؿُجٌا : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف جٗظٍ :   
(2)

 . 74جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(3)

 19المصدر السابؽ : ص  

 4ج
ا ُٝنى كن٢ جُط٣ٍونس ٖنحي٢ُ ٝٚنٞك٢ ٓنح٢ٌُ كو٤نٚ ا قٔنى ذنٖ ٓكٔنى ذنٖ ػرنى جٌُن٣ٍْجذنٖ ػطنحح هللا جُٓنٌ٘ى١ٌ :  

ٜٓ٘نح : جُكٌنْ جُؼطحت٤نسا  ٛ،( ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛزا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُطد جُٔؼطٔنىز ػ٘نى جُٔطٛنٞكس709-658ٌْ٘ى٣ٌس )ج٩

 (. 720ٝجُٔؼح٢ٗ جُكٓ٘سا ٝجُط٣ٍٞ٘ ٝٓلطحـ جُل٬ـا)ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ ج٢ٓ٬ْ٩ : 
(5)

   35ص :المصدر السابؽ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
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كتفػػػػديـ العػػػػكف كالويػػػػر للنػػػػاس، كمشػػػػركعاتا الويريػػػػا أفبػػػػر شػػػػا"د علػػػػى ذلػػػػؾ،   ػػػػك ال يميػػػػؿ علػػػػى 
 الصراعات ال فريا كالعفا ديا  .
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"ػػذا  الفػػرف العشػػريف،فمػػا "ػػك معلػػكـ مػػف تػػاريخ مػػيبلد مصػػط ى محمػػكد، "ػػك ييعتبػػر مػػف رجػػاالت 
شػتى منػاحث الحيػاة، عسػفريا كسياسػيا ك فريػا كدينيػا   ثالفرف الذم ابطربت  يا األمكر فميران 

كحزبيػػػػا،  فػػػػد شػػػػ د "ػػػػذا الفػػػػرف حػػػػربيف عػػػػالميتيف، كشػػػػ د ظ ػػػػكر فميػػػػر مػػػػف األ فػػػػار، كالنظريػػػػات 
عمػػكرة، كشػػ د كال لسػػ ات كشػػ د هيػػاـ الفميػػر مػػف األحػػزاب، كشػػ د هيػػاـ مػػكرات عمػػت أغلػػب بػػبلد الم
أمػر فبيػر  تأيبان مكرة علميا وطيرة، كببل شؾ  إف فؿ "ذة األحداث اإليجابيا كالسػلبيا فانػت ذا

علػػى مصػػط ى محمػػكد، اإلنسػػاف كالم فػػر، كسػػكؼ أتنػػاكؿ  ػػث "ػػذا المبحػػث العصػػر الػػذم عاشػػا 
 أستاذنا مف عدة نكاحث .

 المطمب األوؿ

 الحياة الدينية والجتماعية

 : اينساف ابف بيئتو
الػػديف كالظػػركؼ االجتماعيػػا، كنػػادران أف  مػػف أهػػكل المػػيمرات  ػػث بنػػاء الشوصػػيا، عػػامبل

ران أك تأمران و يان، ل ذا فلما ينجد أحدان مف الشوصيات االعتباريا لـ يتأمر ب ذيف العامليف تأمران ظا"
اتػػا مػػف كبػػيف ظػػركؼ المجتمػع كحي ،عفيػػدة مػػف ناحيػاالفػاف "نػػاؾ انسػػجاـ كتكا ػؽ بػػيف هػػيـ الػديف ك 

 ناحيا أورل، فاف ذلؾ أدعى للطمأنينا كاإلبداع كالحياة الفريما .

َيػػا َأَيَيػػا الن ػػاُس ِإن ػػا ﴿ل ػػذا ال غرابػػا أف يفػػكف الػػنص الشػػريؼ مرفػػزان علػػى "ػػذة العبلهػػا : 
ـْ ُشُعوبا  َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإف  َأْكرَ  ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُك ـْ ِإف  الم َو َعِميـٌ َخَمْقَناُك ـْ ِعْنَد الم ِو َأْتَقاُك َمُك

"ػك المكجػا للفػيـ الػديف  أفاإلسػبلـ يحػرص حرصػان شػديدان علػى ك ،  13جسػكرة الحجػرات : قيػا  ,﴾َخِبيرٌ 
الفػػػػيـ االجتماعيػػػػا  كمػػػػع عػػػػدـ التعػػػػارض مػػػػع "ػػػػذة، ﴾إف أكػػػػرمكـ عنػػػػد اهلل أتقػػػػاكـ﴿االجتماعيػػػا 

 . ﴾فواوجعمناكـ شعوبا  وقبائؿ لتعار ﴿

عف النػػاظر للحيػػاة االجتماعيػػا للمجتمػػع المصػػرم وػػبلؿ الفػػرف العشػػريف يجػػد أن ػػا تكزعػػت   
 على هسميف :

الملؾ على مفدرات البلد،   ـ الذيف يمملكف الص كة  ة، حيث سيطر القسـ األوؿ : الحكـ ايقطاعي
مػػػا بػػػيف ال فػػػر   ػػػث جميػػػع النػػػكاحث السياسػػػيا كاالهتصػػػاديا كال فريػػػا، كحػػػاؿ بفيػػػا المجتمػػػع متػػػكزع

كالج ؿ كالمرض، ل ذا فانت حياة الغالبيا مف ال بلحيف ال توتلؼ عف حيػاة العبيػد، لػيس ل ػـ أم 
كهػػد حفػػكؽ عنسػػانيا أك ماليػػا، كلػػـ يفػػف ل ػػـ الحػػؽ  ػػث الممارسػػا السياسػػيا عال  ػػث أبػػيؽ نطػػاؽ، 
رفا  كبػػػػعت العفبػػػػات  ػػػػث كجػػػػا الطبفػػػػات البػػػػعي ا مػػػػف العمػػػػاؿ كال بلحػػػػيف لمػػػػنع ـ مػػػػف المشػػػػا
شػػترط السياسػػيا، كذلػػؾ مػػف وػػبلؿ الشػػركط التػػث تفػػررت  ػػيمف يحػػؽ لػػا الترشػػ  للبرلمػػاف، بحيػػث اي 
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علػػػى المرشػػػ  أف يػػػد ع مبلغػػػان فبيػػػران مػػػف المػػػاؿ عنػػػد الترشػػػ  حتػػػى ال يسػػػتطيع أحػػػد الكصػػػكؿ علػػػى 
البرلماف مف غير طبفا اإلهطاعييف كالرأسمالييف، "ذا غير تزييؼ نتا ج االنتوابات حتى ال يصؿ 
للبرلمػػػاف عال مػػػف يرغبػػػكف، كلػػػـ يفػػػف مسػػػمكحان أف يتػػػكلى المناصػػػب العليػػػا  ػػػث الدكلػػػا عال مػػػف "ػػػك 
صػػاحب ن ػػكذ مػػالث أك اجتمػػاعث، ل ػػذا فانػػت الحيػػاة السياسػػيا  ػػث ناحيػػا كالمجتمػػع المصػػرم  ػػث 

 .  1جناحيا أورل 

مػػرت نػػتج عػػف "ػػذا ال سػػاد السياسػػث كالحفػػكمث فميػػر مػػف المظػػالـ، أي كبالتػػالث ال بػػد كأف 
على بي ا المجتمع المصرم  ث أف ظ رت هكل اجتماعيػا اسػتغلت "ػذا الولػؿ لصػال  مصػالح ا، 
 تحال ت مع طبفا اإلهطاعييف، كمع االستعمار اإلنجليػزم، كبالتػالث سػلبت الشػعب حفكهػا الماليػا 

 .( 2)كلـ تكؿ التعليـ كالصحا اال"تماـ الكاجب 

لكبػع االجتمػاعث  ػث ا ان فبيػر  ان نجليػزم دكر   ػبل شػؾ أف لبلحػتبلؿ اإلك ث الجانب اآلور؛ 
ؿ ذلػؾ فػللشعب المصرم، كذلؾ مف وبلؿ  ػرض حػاالت التعػايش كاالنػدماج مػع المفا ػا الغربيػا، 

مػػف وػػبلؿ المتغػػربيف الػػذيف أغػػرت ـ حيػػاة الغػػرب كمظا"ر"ػػا الوادعػػا، االنت ػػاؿ مػػف مفا ػػا الغػػرب 
لرويصػػا كترجمػػا الفصػػص كالركايػػات المتحػػررة، فػػؿ "ػػذا مػػف وػػبلؿ الجرا ػػد كالمجػػبلت كالفتػػب ا

 . (3)الغربيا، كتفديم ا للمكاطف العربث بسعر ز"يد 

 لفػػد اسػػتغؿ الغػػرب مػػا  يػػا العػػرب مػػف حػػاالت كفانػػت "نػػاؾ ظػػركؼ سػػاعدت علػػى ذلػػؾ؛ 
 فػػر كج ػػؿ كمػػرض، كبالتػػالث بػػدأكا بعػػرض النمػػكذج الغربػػث الجميػػؿ المغػػرم، كفػػاف أبنػػاء الطبفػػا 

المتعلػػػؽ بػػالنمكذج الغربػػث، كالػػذم سػػار مػػف ول  ػػػـ  كؿلرأسػػمالييف "ػػـ أالراهيػػا مػػف اإلهطػػاعييف كا
الفميػػػػػر مػػػػػف شػػػػػرا   المجتمػػػػػع المصػػػػػرم، ك ػػػػػث مفػػػػػدمت ـ الجمعيػػػػػات النسػػػػػا يا المطالبػػػػػا بػػػػػالتغيير 
كاالنفبػػػاض علػػػى تعػػػاليـ الشػػػريعا اإلسػػػبلميا، ل ػػػذا فػػػاف مػػػف الشػػػعارات التػػػث دعػػػا علي ػػػا الغػػػرب 

اجتذاب المرأة العربيػا   اير المرأة، ك"ك شعار يفصدكف مف كراكصدهت ا المرأة العربيا، شعار تحر 
 . (4)المسلما، مـ استودام ا سبلحان  ث معرفت ـ بد اإلسبلـ 

كمػػع تطػػكر الحيػػاة  ػػث منتصػػؼ الفػػرف العشػػريف، بػػدأت تظ ػػر أحػػزاب كمنظمػػات عماليػػا 
عف   ا العماؿ، كحفكهيا مف أجؿ العمؿ على تحسيف حياة ال بلحيف كالد اع عف حفكه ـ، كفذلؾ 

كفاف مكهؼ السلطا الحافما مكاج ا "يالء األشػواص بػالتوكيف كاالعتفػاؿ، أك الطػرد مػف العمػؿ 
 كال صؿ مف الكظا ؼ .

                                                 
(1)

 . 303ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌفا ج٩ٌْ٘ى٣ٌسا ٘ ٓكٔى ػرى جٍُقٖٔ ق٤ٖٓا: ٟٗحٍ ٖؼد ٍٓٛ  جٗظٍ :  
(2)

 . 439س جُٜٟ٘س ج٣ٍُٛٔسا جُوحٍٛزا ٘ٓٛطل٠ ٌٟٓحٕا ٌٓطر: ضح٣ٌم جُكًٍس ج٤٘٠ُٞس   
(3)

 . 9/341ّا 1986٘ قٔى ِٖر٢ا وجٌ جُٜٟ٘س ج٣ٍُٛٔسا : ْٓٞٞػس جُطح٣ٌم ج٢ٓ٬ْ٩  جٗظٍ :  
(4)

 . 113ا ج٠ُٝ٧ا ٘ 1998ٚحُف جٍُهدا ٓطرؼس جٍُٗط٢ٓ٤ا ؿُزا : قحٍٞ جُؼحُْ ج٢ٓ٬ْ٩  جٗظٍ :  
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ـ، كالتث عملت على تحسػيف حيػاة ال بلحػيف مػف وػبلؿ 1952استمر ذلؾ حتى هياـ مكرة 
ا ع عػف حفػكؽ العمػاؿ، ذلػؾ العمػؿ علػى عنشػاء نفابػات عماليػا تػدمف هكانيف تبمف ل ـ حفكه ـ ك 

 . (1)كالسماح للعماؿ كال بلحيف بدوكؿ المجالس النيابيا

 سػػيطرة العسػػفر علػػى حفػػـ الػػببلد، كتجييػػر مفػػدرات الدكلػػا لمصػػالح ـ الواصػػا، القسػػـ الثػػاني :
، ل ػذا ان عسػفري ان كفأف الذم تغير  ػث الػببلد "ػك صػكرة الحػافـ،  بػدؿ أف فػاف ملفػان، أصػب  بػابط

رجػػػاالت المػػػكرة كبػػيف الػػػدفتكر مصػػط ى محمػػػكد الػػػذم كصػػؼ حػػػاؿ المجتمػػػع حػػدث الصػػػداـ بػػيف 
ب ػػا فميػػران  ـ، كالتػث رحبػػتي 1952المصػرم حين ػػا بفكلػػا :  فانػت حرفػػا البػػباط األحػرار  ػػث عػػاـ 

ألن ا تممؿ تمرد الجيش كالشعب على النظاـ الملفث ال اسد،  فاف التمرد على الكاهع "ك مػا يل ػت 
لتنا المػػػػكرة بعػػػػد ذلػػػػؾ،  فػػػػد حػػػػررت الدكلػػػػا المصػػػػريا السػػػػتعباد الشػػػػعب انتبػػػػا"ث دا مػػػػان، كلفػػػػف وػػػػذ

 . (2)المصرم 

 مف األمكر المعرك ا بدا"ا أف اإلسبلـ جاء لنشر العدؿ كالرحمػا كاألمػف،  أما عف الحياة الدينية
عت الفػػكانيف التػػث تح ػػظ عليػػا بػػركراتا الومػػس، عفلػػا كمالػػا كدينػػا ـ اإلنسػػاف كرهيػػا، كشػػرٌ دكتفػػ

بػػا، كانتشػػر اإلسػػبلـ  ػػث ربػػكع المعمػػكرة كمػػف بػػمن ا مصػػر المحركسػػا، قمػػف شػػعب ا كنسػػلا كعر 
ب ذا الديف، كورج مف بين ـ أعظـ العلماء كعلى مدار التاريخ اإلسبلمث، عال أف أعداء اإلسبلـ ال 

على تشكيا اإلسبلـ، كنشر األحػزاب اإللحاديػا كالماديػا، كنشػر المفا ػا  فيعجب ـ ذلؾ  بدأكا يعملك 
 . (3)يا ال اسدة مف وبلؿ الجرا د كالمجبلت كاأل بلـ كغير"ا مف جمعيات مشبك"االغرب

لعبػػت أيبػػان  .فػػذلؾ ال ننسػػى الطػػرؽ الصػػك يا المنتشػػرة  ػػث فػػؿ ربػػكع المجتمػػع المصػػرم
المصػػػريا جالفػػػا"رة ، كجامعػػػا  ػػػياد األكؿ جعػػػيف شػػػمس ، كالجامعػػػا جامعػػػا الفالجامعػػػات الحديمػػػا 
وطيػػران  ػػث نشػػر  فػػرة الصػػراع مػػا بػػيف الػػديف كالعلػػـ، كعػػدـ تكا ػػؽ الػػديف  دكران األمريفيػػا بالفػػا"رة، 

 . (4)لتطكر الحياة كعصر العلـ

 "ذة الجامعات فانكا عما مستشرهيف أك تبلميذ"ـ.   ث وصكصان أف الفا ميف على التدريس

 سبلما مكسى، علػىك طا حسيف  أمماؿيؼ كالتشفيؾ، يكظ رت أهبلـ فميرة حملت على عاتف ا التز 
 . (5)لط ث السيد، كالم ات مف أهبلـ الصح ييف المأجكريف

                                                 
(1)

 . 213ّا 1996٘س ج٧ٍٛجّا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  ْحٓس جُرحَا ٓإْٓ:  21ٍٓٛ ك٢ جُوٍٕ  جٗظٍ :  
(2)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جٍُجذؼس .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(3)

 . 260 ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا وجٌ ج٫ػطٛحّا جُوحٍٛزا ٘: جُٔإجٍٓز ػ٠ِ ج٬ْ٩ّ  جٗظٍ :  
(4)

ّا 1976جُوحٍٛزا ٓكٔى جُر٢ٜا ٌٓطرس ٝٛرسا : جُلٌٍ ج٢ٓ٬ْ٩ جُكى٣ع ِٝٚطٚ ذح٫ْطؼٔحٌ جُـٍذ٢  جٗظٍ :  

 . 390ج٠ُٝ٧ا ٘
(5)

 . 2/290ٓكٔى ٓكٔى ق٤ٖٓا ٓإْٓس جٍُْحُسا ذ٤ٍٝشا : ج٫ضؿحٛحش ج٤٘٠ُٞس ك٢ ج٧وخ جُٔؼحٍٚ  جٗظٍ :  
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 الصداـ بيف السمطة وايخواف المسمميف :

ف بفيػػادة مرشػػد"ا األسػػتاذ حسػػف البنػػػا، ي ػػث "ػػذة األمنػػاء ظ ػػرت جماعػػا اإلوػػكاف المسػػلم  
 كالتث تحمؿ  فران مستنيران، كرييا سليما كعفيػدة كسػطان، أوػذت علػى ن سػ ا عصػبلح حيػاة المجتمػع
عادتا على هيما األصػيلا، كمفانتػا الراهيػا،  فػاف االصػطداـ مػع السػلطا الحافمػا زمػف  المصرم كا 

 54األحػػػرار عػػػامث البػػػباط زمػػػف مػػػكرة مػػػف بعػػػد"ا  ػػػث ، ك  1948ج الملػػػؾ، كمفتػػػؿ المرشػػػد العػػػاـ
عداـ ويرة أبناء مصر كعلما  ا كدوكؿ البفيا 65ك كعمليا التشكيا  ،السجكفمن ـ  ث الباهيا ـ، كا 
 . (1)التزكير التث هامت ب ا السلطا  ث حين ا بد الجماعاك 

عػػػاش مصػػػط ى محمػػػكد زمنػػػان طػػػكيبلن تراجػػػع  يػػػا العمػػػؿ اإلسػػػبلمث مػػػف حيػػػاة المجتمػػػع، 
كأصػػب  الػػديف  فػػط "ػػك مجمكعػػا مػػف العبػػادات كالطفػػكس يفػػـك ب ػػا الػػبعض  ػػث المسػػجد دكف أف 

نتشار األ فار الحديما كالتيارات ال فريا يفكف ل ا هيما أك تأمير  ث حياة المجتمع، كذلؾ مف أمر ا
سوريا مف جالشيخ  ـ الديف الكا دة، فالكجكديا كالمارفسيا كال لس ات الغربيا المتعددة، كأصب  عالً 

هبؿ الممف يف، كأبناء الطبفات الراهيا، كال يتكجا لدراسا الديف عال ال  ا ال فيرة أك أصحاب العا"ػات 
 . (2)مف الطبلب الواصا كالج لا

فػؿ مػف المنا"ج الدراسيا كوصكصان  ث الجامعات كالمعا"د العليػا مػف أ"ميػا  بالغتكلفد 
ـ، كيباؼ علي ػا ال فػر 1917كالبجيج ال ا ؿ الذم أحدمتا المكرة البلش يا سنا  ،اللغا اإلنجليزيا

(3) علت "ذة جميع ا األ اعيؿ  ث تراجع المد الدينث .ال رنسث كاألدب ال رنسث المتحرر
. 

 ؿ مصر الثقافية :حا

كلفد سادت مصر  ث تلؾ الحفبا مػف أربعينيػات كومسػينيات الفػرف العشػريف مكجػات مػف 
ال فػػػر المتمػػػرد كالسػػػاهط نتيجػػػا التػػػأمر بالمػػػذا"ب كالتيػػػارات ال فريػػػا الكا ػػػدة مػػػف كجكديػػػا كشػػػيكعيا 

تسػايالتا  كالبلمنتمث،  تأمر ب ا مصط ى محمكد فغيرة مف أبناء "ذة الحفبا، كت اعؿ مع ذلػؾ مػع
الػػذم عفػػس ك  ، اهلل واينسػػافكحيرتػػا  ػػث "ػػذة السػػف المبفػػرة،  نشػػر فتابػػا األكؿ المميػػر للجػػدؿ ج

كجػكدة فم فػر حػر حسػب اعتفػادة  ػث تلػؾ المرحلػا مػف  تحيرتا كشفا كتمردة فشاب يريد أف يمب
 . (4)حياتا

                                                 
(1)

ا وجٌ ٚػ٢ِ ؾ٣ٍٗ: ك٢ جُُُٗجٗس  جٗظٍ :ا 159ٝ ْحٓس جُرحَا ٘ : ٍٓٛ ك٢ جُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ جٗظٍ :  

 . ٠136ا ّا ج1977ُٝ٧ج٫ػطٛحّا جُوحٍٛزا 
(2)

 . 1/455ٓكٔى ق٤ٖٓا ٘: ج٫ضؿحٛحش ج٤٘٠ُٞس  جٗظٍ :  
(3)

 . 564ّا 1996ٖ٘ل٤غ ج٤ُٓىا وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ا جُوحٍٛزا جُػحُػسا :  جضؿحٛحش جٍُٝج٣س جُؼٍذ٤س جٗظٍ :  
(4)

 . 9ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘:  ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ جٗظٍ :  
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اهلل نػػػا فتابػػػا جلفػػػد تػػػأمر مصػػػط ى محمػػػكد بالتيػػػارات ال فريػػػا  ػػػث زمانػػػا،  فػػػاف نتا ج ػػػا فمػػػا ذفر 
   .واينساف

فانت ن ايا المطاؼ بالدفتكر مصط ى محمػكد أف كصػؿ علػى شػاط  األمػاف بعػد الرحلػا 
الطكيلا التث هطع ا متنفبلن بيف المذا"ب ال فريا كال لسػ يا، حينػان مػع ال لسػ ا الكجكديػا، كحينػان مػع 

 ى محمػكد سػفكط المػذا"ب ال فر االشترافث المارفسث، كحينان مع الشؾ كالحيرة، كهد عاش مصػط
 ال فريا كالمشاريع األيديكلكجيا الدويلا على عالمنا العربث كاإلسبلمث .

كيتحدث مصط ى محمكد ن سا ها بلن :   ث عن كاف شبابث فػاف تيػار الماديػا "ػك السػا د، 
 . (1)كفاف الممف كف ير بكف الغيبيات،  فاف مف الطبيعث أف أتأمر بمف حكلث 

تػب  ػث ، كهػرأت فػؿ مػا في طػكيبلن  ان ر :  بػدأت بينػث كبػيف ن سػث حػكار كيذفر  ث مكبع قو
مف سفراط على أ بلطكف كأرسطك ك"يجػؿ، انت ػاءن بفػارؿ مػارفس، ككلػيـ ، بدءان ال لس ا كعلـ الن س

، كأوػػذ (4)كالزرادشػػتيا ،(3)، كتعمفػػت  ػػث هػػراءة األديػػاف، مػػف أكؿ ال يػػدات ال نديػػا كالبكذيػػا(2)جػػيمس
 ػػث رحلػػا طكيلػػا بينػػث كبػػيف األربعػػا جػػدراف انت ػػت بشػػاط  اإليمػػاف، أحسسػػت  ذلػػؾ مجػػاالن طػػكيبلن 

بعد"ا  ث الن ايا أف الفرقف الفريـ جامع مانع، تناكؿ فؿ شثء  ث "ذا الكجكد، كيعطث اإلجابات 
الن ا يػػا لفػػؿ المسػػا ؿ كالفبػػايا التػػث فانػػت تحيرنػػث كتشػػغؿ عفلػػث، كلػػيس "ػػذا  فػػط، كلفػػف الفػػرقف 

 . (5)األدياف كال لس ات كوبلصت ا يبـ  ث عباءتا فؿ 

هد ظ ػرت لػا الحفيفػا،  كهػؼ  ػث كجػا فػؿ مػف انحػرؼ بػا الفلػـ  أستاذناكمف "نا نجد أف 
حسػػػاف عبػػد الفػػػدكس ،كطػػا حسػػػيف ،عػػف جػػػادة الصػػكاب، انتفػػػد كبشػػػدة تك يػػؽ الحفػػػيـ كيكسػػػؼ  ،كا 

عليػػا، كمػػف كنجيػػب مح ػػكظ كغيػػر"ـ، ك"ػػيالء فػػانكا مػػف المفػػربيف  ،كصػػبلح عبػػد الصػػبكر ،دريػػسع
 أولص أصدها ا، لفف الحؽ مفدـ عندة على الصحبا كاألوكة .

                                                 
(1)

 . 19س ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِو: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   

ّ(ا ٠ر٤ند ٝك٤ِٓنٞف  ٣ٌٍٓن٢ا ٓنٖ  ٖنٍٜ ػِٔنحح جُن٘لّ جُٔؼحٚن٣ٍٖا ٝٛنٞ ٓنٖ 1910-٤ُٝ1842ْ ؾ٤ّٔ : )  (2)

ُنٚ ضنأغ٤ٍ ًر٤نٍ ػِن٠ جُلٌنٍ جُـٍذن٢ ٝنٛٞٚنحً ك٤ٔنح ٣طؼِنن ذؼِنْ جُن٘لّ جُنى٢٘٣ وػحز جُلِٓلس جُرٍجؾٔحض٤نس )جُ٘لؼ٤نس(ا 

جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س )ٔص ذؼٝ  ػٔحُٚ ُِـس جُؼٍذ٤س . ضأغٍ ذٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُىج٤ٌْٖ جُؼٍخ ا ٝذحُطح٢ُ ضٍؾٝجُٛٞك٢ا ٝ

ا ٝجٗظننٍ : ُٝنن٤ْ قنن٤ّٔ ٌجتننى جُٔننًٛد جُرٍؿٔننحض٢ : ًحٓننَ ٓكٔننى ػ٣ٟٞننسا وجٌ جٌُطنند جُؼ٤ِٔننسا 1/682ج٤ُٔٓننٍز ا 

 .(1993ذ٤ٍٝشا جُػح٤ٗسا
(3)

٣ٝس ٘ٓند ئُنن٠ ذنٞيجا ٓننًٛد كِٓنل٢ ٌٝقننح٢ٗا ٝٛن٢ ٓننٖ جُنى٣حٗحش ؿ٤ننٍ جُٓننٔحو٣حٗننس  ٌٞن٤س ٖننٍه٤سا ضجُرٞي٣نس :  

م.ّا ضوننٍٞ ذط٘حْننم ج٧ٌٝجـا ضؼطٔننى ػِنن٠ جُونن٤ْ  480-560جُٗنن٤ٍٜز كنن٢ جُٜ٘ننى ٝٓننح ٣ؿحٌٝٛننحا ضأْننّ ٗكننٞ ػننحّ 

 . (199٘ -جُلٍم ٝج٧و٣حٕ : وٌذحُس ْٓٞٞػس )جٗظٍ : ج٧ن٬ه٤سا ٝجُِٓٞى جُلحَٞ . 
(4)

وى٣ٔنس ٝج٣٩ٍج٤ٗنسا ٘ٓند ُٔإْٓنٜح ٌَجوٖنصا ٝٛن٢ ٓنٖ جُنى٣حٗحش جُٜ٘ى٣نس جُض و٣حٗس  ٤ٌٞس ٖنٍه٤سجٌُُجوٖط٤س :  

جُلٍم ْٓٞٞػس  )جٗظٍ :م.ّا ْٝٛ ٣ىػٕٞ  ٕ ٌَجوٖص ٖٓ ج٧ٗر٤ححا ْٝٛ ٖٓ ػرىز جُ٘حٌ.  3000ضأْٓص ٗكٞ ػحّ 

 .(201٘  –جُلٍم ٝج٧و٣حٕ ْٓٞٞػس  -ٝج٧و٣حٕ : وٌذحُس 
(5)

 . 19جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُكِوس   
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 ذلػػؾ ف تك يػػؽ الحفػػيـ أنفػػر الشػػ ادتيف كهػػاؿ أف عرادة اإلنسػػاف تعػػادؿ عرادة اهلل، ذفػػرعهػػاؿ 
   .التعادلية ث فتابا ج

نا تأمر بأ فار المستشرهيف، كوصكصان الي كد من ـ، كأنا أوبع عكانتفد طا حسيف كهاؿ 
 . ، منفران بذلؾ هصا عسماعيؿ عليا السبلـالفريـ كالتاريخ اإلسبلمث لمن ج الشؾ الديفارتثالفرقف 

كعػػف نجيػػب مح ػػكظ هػػاؿ :  لفػػد جعػػؿ نجيػػب مح ػػكظ اهلل أبػػان لػػا أكالد كزكجػػا، "ػػذا غيػػر 
 اإلباحيا الم رطا  ث أعمالا، كالعبميا المبمكما  ث أغلب ركاياتا .

الػػديف تمامػػان  ػػث أعمالػػا األدبيػػا،   ػػك متػػأمر  دبعنػػا اسػػتعكعػػف عحسػػاف عبػػد الفػػدكس هػػاؿ 
بػػػػال فر الكجػػػػكدم كالنظػػػػرة ال ركيديػػػػا،  أدبػػػػا "ػػػػك األدب المفشػػػػكؼ المتنػػػػاغـ مػػػػع ال فػػػػر العلمػػػػانث 

 . (1)االشترافث الكجكدم، "اجـ الحجاب كجعؿ الحب  كؽ الحبلؿ كالحراـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . ٤ْ22ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس : جُلحٌِ جُٔطٍٔو  جٗظٍ :  
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 المطمب الثاني

 الحياة السياسية 
ػػعػػالـ، كسيػػعتبػػر مصػػر هلػػب التي  رؼ رة الشػػرؽ،   ػػث ملتفػػى الفػػارات، كم ػػد الحبػػارات، عى

 ،عنسػػػان ا الحبػػػارة كالبنػػػاء كاإلنشػػػاء هبػػػؿ غيػػػرة مػػػف بنػػػث اإلنسػػػاف، ل ػػػذا فانػػػت مطمػػػع فػػػؿ طػػػامع
د فؿ عالـ، بسط اهلل أرب ا كأجرل  ي ا النيؿ لتفكف "ذة الببلد سواءن كرواءن، حفم ا أسػر كمفصً 

مبراطكريات كملكؾ كأساطيف  لػـ تعر ػا بفعػا  كول اء كأمراء كريسػاء، عر ػت مػف أنػكاع الحفػـ مػاكا 
أوػػرل مػػف األرض كال شػػعب قوػػر مػػف الشػػعكب، عر ػػت مػػف التسػػلط كالظلػػـ أشػػفاالن كأنكاعػػان، كمػػا 

 . (1)نعمت بحياة فريما عال  ث ظؿ اإلسبلـ الذم أهاـ دكلتا على مبادئ العدؿ كالرحما كالمساكاة

بيا الترفيب االجتمػاعث السياسػث كنظػاـ الحفػـ كالسػلطا، :   ث ه (2)يفكؿ جماؿ حمداف
التغييػػر الجػػك"رم  ػػث الشػػػفؿ، أمػػا الجػػك"ر  لػػػـ يفػػد يتغيػػر، ك"ػػذا الجػػػك"ر "ػػك الطغيػػاف الشػػػرهث، 
الطغيػػػاف ال رعػػػكنث، بفػػػؿ أعمدتػػػا التفليديػػػا   ػػػك الولػػػط المسػػػتمر كالفاسػػػـ المشػػػترؾ األعظػػػـ الػػػذم 

ليػػػػكـ، المتغيػػػػر الكحيػػػػد "ػػػػك الشػػػػفؿ : ملفيػػػػا أك حتػػػػى ا (3)يجػػػػرم وػػػػبلؿ تػػػػاريخ مصػػػػر، مػػػػف مينػػػػا
 جم كريا، كراميا أك انتوابيا، مدنيا أك عسفريا، كذلؾ بحسب الظرؼ أك العصر .

 فديمان فاف ال بلحكف عبيد  رعكف، مػـ عبيػد السػلطاف، كحػديمان  ػإذا لػـ نفػف هػد صػرنا حفػان 
، كرعايػػػا ال مػػػكاطنيف، كمػػػا زاؿ أك نكعػػػان عبيػػػد الػػػر يس  ػػػنحف يفينػػػان مػػػا زلنػػػا بػػػيف  راعنػػػا ك بلحػػػيف

 . (4)االستفطاب الطبفث الجك"رم "ك بيف الحافـ كالمحفـك 

 "ذة "ث الحفيفا الميلما  ث التاريخ السياسث لمصر، كللمشرؽ كالمغرب العربث على حد سكاء .

 الحتالؿ الفرنسي لمصر :

هصر مدة ع مك  ؛مبلث سنكاتاحتبلل ـ ل ا ـ، كاستمر 1798احتؿ ال رنسيكف مصر عاـ 
عال أن ػػا أحػػدمت تػػػأميران فبيػػران  ػػث الحيػػػاة السياسػػيا المصػػريا، اسػػػتفلت بعػػد"ا مصػػر عػػػف احتبلل ػػا 

                                                 
(1)

ػرنى جُنٍقٖٔ ذنٖ جُؿن١َٞا وجٌ جٌُطند جُؼ٤ِٔنسا ذ٤نٍٝشا ج٧ُٝن٠ا : جُٔ٘طظْ ك٢ ضنح٣ٌم ج٧ٓنْ ٝجُِٔنٞى  جٗظٍ :  

 . 4/291ٛ، ا 1407
(2)

(ا ػننحُْ ؾـٍجكنن٢ ٓٛنن١ٍ ُٝننى كنن٢ ه٣ٍننس )ٗننح١( ذٔكحكظننس جُو٤ِٞذ٤ننسا  1993،نن 1928ؾٔننحٍ ٓكٔننٞو قٔننىجٕ ) 

ْنطحيجً كن٢ ؾحٓؼنس جُونحٍٛزا ُنٚ ػٗنٍجش جُٔإُلنحش ٜٓ٘نح     ضهٛٙ ك٢ وٌجْس جُؿـٍجك٤ح ٝٗحٍ ك٤ٜنح جُنىًطٌٞجزا ػٔنَ  

) ج٤ُٜٞو جٗطٍٝذُٞٞؾ٤ح ( ٗل٠ ٖٓ ن٬ُٚ ػ٬هس ٣ٜٞو ج٤ُّٞ ذ٤ٜٞو جُٔح٢ٞا ٝ ْٛ ًطرنٚ ًطنحخ )ٖهٛن٤س ٓٛنٍ(ا ٗنحٍ 

 ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿٞجتُ ٖٓ ػىز وٍٝ ٝٓإْٓحش . )  ٗظٍ ؾٔحٍ قٔىجٕ : ئ٬ّْ جٕٝ ٣٫ٖ ( .
(3)

) ج٧هٛننٍ  ا(ا كٍػنن٢ٗٞ هننى٣ْا ٓننٖ ج٧ْننٍ جُٔٛنن٣ٍس جُٔرٌننٍزا ُٝننى كنن٠ ٓى٣٘ننس ٤٠رننس م.3230ُِّٔنني ٤ٓ٘ننح : )ج  

( ُُود ذِٔي ج٤ٌٞ٧ٖا ٝٚنحقد جُطنحؾ٤ٖ.  3200جْططحع  ٕ ٣ُٞقى ذ٤ٖ جٌُِٔٔط٤ٖ جُٗٔح٤ُس ٝجُؿ٘ٞذ٤س ػحّ ) قح٤ُحً(ا

 ) ٣ٌٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز ( .
(4)

 . 453ا 1994٘ا ٌٓطرس ٓىذ٢ُٞا جُوحٍٛزا ػرى جُك٤ٔى قٔىجٕ: ٓهطحٌجش ٖٓ ٖه٤ٛس ٍٓٛ  جٗظٍ :  
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، كأهػػاـ محمػػد علػػث الدكلػػا المصػػريا الحديمػػا، كتكارم ػػا (1)  الخالفػػة العثمانيػػةعطار"ػػا اإلسػػبلمث، ج
 . (2)أبناية مف بعدة

 لمصر : بريطانيالحتالؿ ال

ـ،  ػػػث وبػػػـ مػػػا فانػػػت تعانيػػػا مػػػف ظلػػػـ 1882لمصػػػر سػػػنا مػػػـ جػػػاء احػػػتبلؿ اإلنجليػػػز 
كاسػػػتعباد كج ػػػؿ ك فػػػر كمػػػرض، كاسػػػتبد اإلنجليػػػز بػػػالحفـ بعػػػد أف سػػػيطركا علػػػى م اصػػػؿ الػػػببلد 
كمرا ف ػػا، حيػػث أصػػب  المعتمػػد البريطػػانث "ػػك حػػافـ مصػػر الحفيفػػث ك"ػػك المشػػٌرع للفػػانكف  ي ػػا، 

كبالتػػػػالث اسػػػػتأمر اإلنجليػػػػز بغالبيػػػػػا كالحفكمػػػػا الصػػػػكريا "ػػػػث المن ػػػػذة،  ،كمنػػػػا تسػػػػتمد السػػػػلطات
المناصػػب العليػػا  ػػث الػػببلد، السياسػػيا كالعسػػفريا علػػى حػػد سػػكاء، ك ربػػكا هػػكانين ـ علػػى الشػػعب 
المصػػرم،  فٌيػػدكا الحريػػات، ككبػػعكا األحػػرار  ػػث السػػجكف كالمعػػتفبلت، كأحفمػػكا سػػيطرت ـ علػػى 

 . (3)أغلب دكر الصحا ا كاإلعبلـ

 تتابع األحداث :

ب العالميا األكلى،   ربت علػى الشػعب المصػرم ظرك ػان جديػدة هيػدت مػف كجاءت الحر 
على جميع األرابػث المصػريا، كزادت مػف  ان حرفت ا الكطنيا، كجعلت مف الجيش البريطانث كصي

، مما ابطر اإلنجليز علػى االعتػراؼ بػأف (4)ـ1919هيكد"ا على الصحا ا كاإلعبلـ،  فانت مكرة 
 . (5)مصر دكلا ذات سيادة مستفٌلا

 ث "ذة األمناء بدأ صراع ال لسطينييف مع الص اينا يبرز، ك"ذا ألفى بمفلا على السياسػا 
المصريا كالمجتمػع المصػرم، ك"ػـ األهػرب علػى  لسػطيف،  تحٌرفػت هكا ػؿ المجا"ػديف مػف اإلوػكاف 
، المسلميف كغير"ـ لمناصرة عوكان ـ ال لسطينييف، كفاف الت اؼ الحفكما العميلػا  ػث مصػر حين ػا

حينما أرسلت الجيش المصرم الذم ال يملؾ عدة كال عتادان، كالذم فاف عفبا  ث كجا المجا"ػديف 
 ـ، كفػاف لئلوػكاف المسػػلميف دكره 1952مػع مػا فػاف  يػا مػػف أحػرار كشػر اء، مػـ فانػت مػػكرة يكليػك 

 ػى مػف صػراعات بػيف الفػكل المشػارفا  ي ػا، علػى أف انت ذة المػكرة"ػ  ث هيام ا، كما نتج عػف بارزه 
                                                 

(1)
( ْنن٘سا  600ا جْننطٍٔش ) 1923ّ ٝجْننطٍٔش قطنن٠ ْنن٘س 1299جُه٬كننس جُؼػٔح٤ٗننس :  ْٓننٜح ػػٔننحٕ ج٧ٍٝ ْنن٘س  

ِٖٔص  ٌج٤ٜٞح جُوحٌجش جُػ٬غسا ذِـص  ٝؼ هٞضٜح َٖٓ جُِٓطحٕ ٤ِْْ ج٧ٍٝا جضهًش ٖٓ جُوٓط٘ط٤٘٤س ػحٚٔس ُٜنحا 

ػرى جُك٤ٔى ج١ًُ ُْ ٣ل٠ٍ ذلِٓط٤ٖ ٤ُِٜنٞو .) ضنح٣ٌم جُىُٝنس ج٩ْن٤ٓ٬س ، جُٓن٤ى وقن٬ٕ ،  ًحٕ ٖٓ ٤٠٬ْٜ٘ح جُِٓطحٕ

 ( . 123، ٘  2000ٌٓطرس ج٣٩ٔحٕ ، جُوحٍٛز ، ج٠ُٝ٧ ، 
(2)

  .ّ 1959ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ا ج٤ُٜثس جُؼحٓسا : ٍٓٛ جُٔؿحٛىز ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع  جٗظٍ :  
(3)

 . 76جٍُقٖٔ ق٤ٖٓا ٘ ٓكٔى ػرى: ٟٗحٍ ٖؼد ٍٓٛ  جٗظٍ :  
(4)

، غٌٞز ٣ٍٛٓس ٤ْح٤ْسا ذنىج٣طٜح ضنأ٤ُق ٝكنى ذٍتحْنس  ْنؼى َؿِنٍٞ ُِٔطحُرنس ذحْنطو٬ٍ ٓٛنٍ ػنٖ  1919غٌٞز   

ذ٣ٍطح٤ٗحا ٌكٝ جُر٣ٍطح٤ٕٗٞ يُي ٝجػطوِٞج ْؼى َؿٍِٞ ٓغ ٬َٓتٚ ٝٗلْٞٛ ئُن٠ ٓحُطنحا كأٞنٍخ جُٔٞظلنٕٞ ٝهنحّ 

ذحْطو٬ٍ ٍٓٛ. ) جٗظنٍ  1922ٗط٤ؿطٜح جػطٍجف ذ٣ٍطح٤ٗح ػحّ  جُٗؼد ذحُطظحٍٛ ٝجٓطىش ئ٠ُ ًَ ٓىٕ ٍٓٛا ًٝحٕ

 ( . 583/ 1جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ، 
(5)

 . 80جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘ جٗظٍ :  
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أمر"ػػا علػػى اسػػت راد جمػػاؿ عبػػد الناصػػر بالسػػلطا المطلفػػا كالفبػػاء علػػى المعاربػػيف مػػف عسػػفر 
 . (1)كأحزاب كجماعات

عاش مصط ى محمكد فؿ "ذة األحداث، االحتبلؿ اإلنجليزم، كهياـ األحزاب المصػريا، 
 ـ، كشػػػارؾ  ػػػث المعتػػػرؾ االجتمػػػاعث كالسياسػػػث مػػػف وػػػبلؿ المفػػػاالت1952يكليػػػك 13كهيػػػاـ مػػػكرة 

كالفصػػص التػػث فػػاف ينشػػر"ا  ػػث الصػػحؼ كالمجػػبلت، حتػػى جػػاءت مرحلػػا المكاج ػػا مػػع سػػلطا 
 المكرة كمع ها د"ا عبد الناصر شوصيان .

 خالؼ مصطفى محمود مع ثورة يوليو :

يفكؿ مصط ى محمكد :  كلفف "ذة فانت طبيعا الظركؼ كاألحكاؿ  ث ع د الديفتاتكريا 
ييتػث لع ػد ر ث ك صػ يف السػتعباد"ـ، "ػذا بفػؿ بسػاطا ك التث مرت ب ا مصر، ع د تحرير المصري

 . (2)جماؿ عبد الناصر 

أمر عبد الناصر بمنع مصط ى محمكد مف الفتابا فما أبلغا بذلؾ عحساف عبػد الفػدكس، 
كأمر أف يجلس  ث بيتا دكف الفياـ بأم عمؿ،  كطالت  تػرة حجبػث كمنعػث مػف الفتابػا حتػى أن ػا 

 . (3) ث من ام كصلت على عاـ فامؿ مف العزلا 

سػػقوط كفػػاف سػػبب الوػػبلؼ مػػع عبػػد الناصػػر مفػػاليف نشػػر"ما مصػػط ى محمػػكد "مػػا : ج
   .الخروج مف مستنقع الشتراكية ، كجاليسار

لفػػد عاشػػت مصػػر  ػػث  تػػرة حفػػـ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر سػػنيف عجػػاؼ مػػرت علػػى الشػػعب 
 لػػـ يبػػؽ معػػا عال هلػػا المصػػرم، ظلػػـ كديفتاتكريػػا كتسػػلط، حتػػى أنػػا انفلػػب علػػى ر اهػػا  ػػث المػػكرة، 

ؿ أك اعتػػزؿ العمػػؿ السياسػػث، كفانػػت قوػػر وبل اتػػا تػػهليلػػا، كالبفيػػا عمػػا  ػػث المن ػػى أك السػػجف أك ه
، عبك هيادة البباط األحرار، كفاف الوػبلؼ كالصػداـ بين مػا علػى عمػر (4)مع فماؿ الديف حسيف

بإلفػػاء الفػػبض علػػى  ـ،  لػـ يفػػف مػػف عبػػد الناصػر عال كأمػػر1956اعتفػاؿ اإلوػػكاف المسػػلميف عػػاـ 

                                                 
(1)

ػرننى جُؼظنن٤ْ ٌٟٓننحٕا ج٤ُٜثننس جُٔٛنن٣ٍس جُؼحٓننسا جُوننحٍٛزا ج٧ُٝنن٠ا : ٓٛننٍ هرننَ ؾٔننحٍ ػرننى جُ٘حٚننٍ  جٗظننٍ :  

 . 41ّا 1986٘
(2)

 كٍج٢ٗا جُكِوس جُهحٓٓس .٤ْى جُ: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(3)

 جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُكِوس جُهحٓٓس .  
(4)

ج٤ٌُِس  ّا ضهٍؼ 1952ّٖٓ(ا ٤ْح٢ْ ١ٍٛٓا ٖٓ جُٟرح٠ ج٧قٍجٌ ُػٌٞز 1999-1921ًٔحٍ جُى٣ٖ ق٤ٖٓ : ) 

حٚنٍا جُكٍذ٤سا ػَٔ ٣ٍَٝجً ُِطؼ٤ِْا غْ ٣ٍَٝجً ُ٪وجٌجش جُٔك٤ِنسا غنْ ٗحترنحً ُنٍت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔنسا جنطِنق ٓنغ ػرنى جُ٘

كٛىٌ هٍجٌ ذطكى٣ى ئهحٓطٚ كن٢ ئقنىٟ جْنطٍجقحش جُٜنٍّا ػنحو ُِك٤نحز ج٤ُٓحْن٤س كن٢ ػٜنى جُٓنحوجشا ٝهنق ٓنغ ٣حْنٍ 

 .(جُْٔٞٞػس جُكٍز  -٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح  )ػٍكحش  غ٘حح قٛحٌ ذ٤ٍٝش . 
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، فػػاف نتيجت ػػا أفمػػاؿ الػػديف حسػػيف كجميػػع أ ػػراد عا لتػػا كأكدع ػػـ  حػػد المعػػتفبلت  ػػث منطفػػا ال ػػـر
 . (1)لعدـ تلفي ا الرعايا الطبيا التث تحتاج علي ا ك اة زكجا فماؿ الديف حسيف

 اضطراب ل استقرار :

تابا  ث ببلدنا يعلـ فـ كيصؼ مصط ى محمكد "ذة ال ترة الزمنيا ها بلن:  أم مشتغؿ بالف
فانػػػت حر ػػػا الفلػػػـ  ػػػث السػػػتينات كالسػػػبعينات مػػػف "ػػػذا الفػػػرف أشػػػبا بالمبلحػػػا الموي ػػػا  ػػػث بحػػػار 

مػػادم  األوطػػار مػػا بػػيف مػػٌد كجػػزر، ارت ػػع  ي ػػا المػػكج كابتلػػع الفميػػريف، مػػا بػػيف مػػٌد مارفسػػث ك فػػر
رت الترافيب االجتماعيػا، أغرؽ المنطفا العربيا  ث غزكة شرسا، أحدمت االنفبلبات كالمكرات كغي

كغمرت السكؽ المفا يا بمكجات مف ال ف اليسارم ك تحت بكابػا البحػار الدا  ػا لؤلسػلحا السػك يتيا 
كالوبراء السك يت كالسياسا السك يتيا، التث دولت بدعكل عنفاذنا مف العدكاف اإلسرا يلث كالمعاكنا 

 كما بعد"ا  . 1967 ا  ث "زيما على تحرير  لسطيف، جك"ث الدعكل التث اتب  فذب ا كزي 

بشػػدة كمػػا بػػيف جػػزر سياسػػث صػػاحبا جػػزر دينػػث سػػل ث متطػػرؼ جػػذب السػػ ينا المفا يػػا 
وػػػراج  عنػػػؼ علػػػى أهصػػػى اليمػػػيف، كأوػػػذت انفبلبػػػاتك  مبػػػادة أدت علػػػى طػػػرد الوبػػػراء السػػػك يت كا 

التجػػاة علػػى كا ركسػػيا مػػف اللعبػػا كتعػػديؿ المسػػار االهتصػػادم كر ػػع رايػػا االن تػػاح كالحريػػا ال رديػػا،
لػػؾ جميػػع أكراؽ اللعبػػا، كأن ػػا تملػػؾ البػػغط علػػى عسػػرا يؿ لحػػؿ المشػػفلا تأمريفػػا بػػدعكل أن ػػا تم

ال لسػػطينيا، جك"ػػث الػػدعكل التػػث اتبػػ  فػػذب ا  ػػث العجػػز األمريفػػث أمػػاـ الغػػزك اإلسػػرا يلث للبنػػاف 
هبلع األسطكؿ السادس راجعان على ببلدة  . (2)كعكدة  رها المارينز  كا 

"ذة المبلحا الصػعبا التػث تمػزؽ  ي ػا الشػراع أفمػر مػف مػرة، كابػطربت  ي ػا ك ث وبلؿ 
المػػكازيف المفا يػػا كتبلطمػػت التيػػارات الماديػػا المارفسػػيا العارمػػا مػػع التيػػارات اإلسػػبلميا العني ػػا، 
كاوتلطت الرييػا علػى الرا ػث لفمػرة البػباب، ارت عػت الصػيحات ت ػاجـ المفا ػا كالممف ػيف كتتبػافى 

لنفػد كاإلبػداع، كنسػث أصػحاب "ػذة الصػيحات الظالمػا أن ػا فانػت معجػزة أف يحػت ظ على تولػؼ ا
تحطمػت الفاتب برأسا  ث "ذا الطك ػاف المػتبلطـ، مجػرد أف يحػت ظ برأسػا فػاف معجػزة  ػث أمػكاج 

 ي ػػػا الد ػػػا كالمجػػػاديؼ ك"لفػػػت سياسػػػات كاوت ػػػت زعامػػػات كغرهػػػت ريكس لعمػػػاليؽ جبػػػابرة فػػػانكا 
  (3)المكج كأصبحكا أمران بعد عيف . يصنعكف األهدار ابتلع ـ

                                                 
(1)

ّا 1988قٓنن٤ٖ ٓننإّٗا جُُٛننٍجح ُ٪ػنن٬ّ جُؼٍذنن٢ا جُوننحٍٛزا جُػح٤ٗننسا : ذحٖننٞجش ْٝننٞذٍ ذحٖننٞجش  جٗظننٍ :  

٘315. 
(2)

(  ُنق 190كٍهس جُٔح٣ٌُ٘: ئقىٟ جُلٍٝع ج٧ٌذؼس ُِوٞجش جُٔٓنِكس ج٤ٌ٣ٍٓ٧نسا ضطرنغ جُونٞجش جُرك٣ٍنسا هٞجٜٓنح )  

ؾ٘ى١ ٖٓ ن٤ٍز جُؿ٘ٞو ج٧ٓن٤٤ٌ٣ٍٖا ُٜنح ٜٓنحّ نحٚنسا ٝٛنْ هنحوٌٕٝ ػِن٠ جُؼٔنَ ضكنص  ١ ظنٍف ٓنٖ جُظنٍٝفا 

 وجنَ  ٤ٌ٣ٍٓح  ٝ نحٌؾٜح. )٤ٌ٣ٝر٤ى٣حا جُْٔٞٞػس جُكٍز(.
(3)

 .76-75ا ٘ 2002:  ٝذى  جُؼى جُط٘ح٢َُا وجٌ جُٔؼحٌفا جُوحٍٛزا جُهحٓٓس ا  مصط ى محمكد ظٍ :جٗ  
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 النقضاض عمى ايخواف المسمميف :

بعػػد"ا ت ػػرغ عبػػد الناصػػر لمكاج ػػا اإلوػػكاف المسػػلميف، كفػػاف ذلػػؾ علػػى مػػرحلتيف، مرحلػػا 
كالتعػػػذيب كاالبػػط اد كالسػػػجكف سػػػما "ػػػذا الومسػػينيات، كمرحلػػػا السػػػتينيات،  فانػػت االعتفػػػاالت 

كال ي ػات كالجماعػات كعػددان فبيػران مػف األ ػراد، ميػع األحػزاب الع د فلػا، كهػد شػملت "ػذة المحػف ج
"ى األسباب، ك أما الفلؽ كالوكؼ كال زع  فاف نصيب الناس جميعان، كفاف فؿ كاحد يتكهع الشر أل

 . (1)أك لسبب موتلؽ، أك بدكف سبب 

 فندريا،بػيف عبػد الناصػر كاإلوػكاف المسػلميف عمػر حادمػا المنشػيا  ػث اإلسػ كانت المواجية األولى
الفػػػػبض علػػػػى قالؼ األشػػػػواص المت مػػػػيف باالنتمػػػػاء لجماعػػػػا اإلوػػػػكاف  ثلفػػػػ فػػػػد أي ـ، 1954عػػػػاـ 

  870المسػػػلميف، نػػػال ـ مػػػف التعػػػذيب مػػػا ال يعلػػػـ مػػػداة عال اهلل، تفػػػدـ للمحافمػػػا العسػػػفريا هرابػػػا ج
 ػػؼ عػػف المرشػػد العػػاـ شوصػػان، حفػػـ باإلعػػداـ علػػى سػػبعا مػػن ـ، ني ػػذ اإلعػػداـ  ػػث سػػتا مػػن ـ كوي 

 . (3)؛ لفن ا طكيلا األمدبالسجف مت اكتا فـ على الباهيف أحفاـه ، كحي (2)ال بيبثحسف األستاذ 

الفػػػبض علػػػى الم ػػػات بحجػػػا المػػػيامرة علػػػى عبػػػد  ثلفػػػـ، كأي 1965عػػػاـ  وكانػػػت المواجيػػػة الثانيػػػة
رحمػػػا اهلل،  (4)الناصػػػر كمحاكلػػػا البػػػلكع  ػػػث هتلػػػا، كفػػػاف علػػػى رأس "ػػػيالء المعتفلػػػيف سػػػيد هطػػػب

،  فػػاف (5) جمحمػػد الػػدجكم الشػػ ير  ػػث حين ا الفابػػث العسػػفرم ـللمحافمػػا العسػػفريا أمػػا كهػػدمكة
 . (6)مت اكتا فـ على الم ات اآلوريف أحفاـه اإلعداـ لسيد هطب كمجمكعا مف ر اها، كحي 

 فانت المحافمات أشبا ما تفكف بتمميليا صاوبا "زيلا  ث نص ا، سوي ا  ث عوراج ا، يشا"د"ا 
بعيؼ أماـ  ،نظاـ وانؽ مفتدر على اإل ساد داوؿ األرض امتا كعزتا، سلب ا منجم كر  فد فرا

 . (7)العدك 

                                                 
(1)

ّا 1989 قٔننى ٖننِر٢ : ْٓٞننٞػس جُطننح٣ٌم ج٩ْنن٢ٓ٬ا ٌٓطرننس جُٜٟ٘ننس جُٔٛنن٣ٍسا جُوننحٍٛزا جٍُجذؼننسا  جٗظننٍ : 

٘365. 
(2)

ننٞجٕ جُٔٓن٤ِٖٔ ذؼنى ٓوطنَ ّ( ا ٤ْح٢ْ ٝٓٓطٗحٌ ١ٍٛٓ ا ٍٖٓى ؾٔحػنس ج1973٩-1891قٖٓ ج٤ُٟٜر٢ : )  

قٖٓ جُر٘ح ا ُٝى ك٢ ٖر٤ٖ جٌُّٞ ا جُطكن ذح٧ٍَٛ ا جٗطوَ ذؼىٛح ٤ٌُِس جُكونٞم ا ٝضهنٍؼ ٜٓ٘نح ا ػٔنَ ذحُٔكحٓنحز غنْ 

ّ 1954ذحُوٟحح ا قط٠  ٚرف ٓٓطٗحٌجً ا جْٟٗ ُؿٔحػس ج٩نٞجٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ذىج٣س ج٧ٌذؼ٤٘٤حش ا قٌْ ػ٤ِٚ ػنحّ 

 .(2/225ج٢ًٌُُِا -ج٧ػ٬ّٗظٍ : : )جذح٩ػىجّ ا نلق ُِٔإذى . 
(3)

 . 380جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(4)

ّ( ا  ٓلٌٍ ئ٢ٓ٬ْ ا ضهٍؼ ٖٓ وجٌ جُٔؼ٤ِٖٔ ا جٖطـَ ك٢ جُٛكحكس ا غْ ػ٤ٖ ٓؼِٔحً 1966 -٤ْ1906ى هطد )  

ا جٌضونن٠ كنن٢ جُٞظننحتق جُك٤ٌٓٞننس ا ْننحكٍ ئُنن٠  ٣ٌٍٓننح ٤ٌُٔننَ وٌجْننس جُٔحؾٓننط٤ٍ ا ػننحو ٝجٟٗننْ ُكًٍننس ج٩نننٞجٕ 

٤ُِٖٔٓٔ ا ٖٓ  ػظْ ًطحخ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ا ٚحقد ضل٤ٍٓ ك٢ ظ٬ٍ جُوٍإٓ ا ُٚ ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ ك٤ٖٔ ؾحح ٖٓ ذؼنىٙ ا ج

 . (3/147ج٢ًٌُُِا -ج٧ػ٬ّ)جٗظٍ : ّ . 1965جنطِلص قُٞٚ ج٥ٌجح ا  ػىّ ػحّ 
(5)

ج٩ٍْجت٢ِ٤ ػحّ ػَٔ ك٢ ؿُزا ٝهغ ك٢ ج٧ٍْ  ٓكٔى كإجو جُىؾٟٞ : ٞحذ١ ١ٍٛٓا ضهٍؼ ٖٓ ج٤ٌُِس جُكٍذ٤سا  

ّ ا ٝقٌْ ذح٩ػىجّ ػِن٠ 1965ّ ا ػحو ئ٠ُ ٍٓٛ ٝض٠ُٞ جُٔكٌٔس جُؼ٣ٌٍٓس ُٔكحًٔس ج٩نٞجٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ 1956

 .(جُْٔٞٞػس جُكٍز  )ٓؿٔٞػس ْٜٓ٘ ك٢ ٓوىٓطْٜ ٤ْى هطد . 
(6)

 . 686جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(7)

 . 215ٍٛزا ٘ قٔى ٌجتقا جُٔهطحٌ ج٢ٓ٬ْ٩ا جُوح: ٚلكحش ٖٓ ضح٣ٌم ج٩نٞجٕ   
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 بالفبػػػػاء علػػػػى اإلوػػػػكاف المسػػػػلميف ككهػػػػؼ نشػػػػاط ـ الرسػػػػمث هيبػػػػث علػػػػى أفبػػػػر تجمػػػػع 
عسػػػػبلمث  ػػػػث مصػػػػر، أفبػػػػر دكلػػػػا عسػػػػبلميا ناطفػػػػا بالعربيػػػػا، كتكه ػػػػت عحػػػػدل الجرا ػػػػد اإلسػػػػبلميا 

ذلػػؾ الكهػػت كمصػػر فعبػػا اإلسػػبلـ كهبلػػا المسػػلميف واليػػا مػػف أم  كمنػػذ  ،مجمػػة النػػذيرجالفبػػرل،
لـ تجد مصر حتى اآلف جريدة عسبلميا يكميا تعبر عف أحد تيارات ا ال فريا  تجمع عسبلمث فبير،

تعبيػػران عػػف نشػػاط ا كتجميعػػان  األصػػيلا، فمػػا لػػـ تجػػد تجمعػػان عسػػبلميان تجػػد  يػػا جمػػا"ير المسػػلميف
وػكة بين ػا، كفيػؼ يكجػد ذلػؾ  ػث وػارج مصػر ك ػث العػالـ اإلسػبلمث لج كد"ا كتكميفػان ألكاصػر األ

    (1)غير الناطؽ بالعربيا كال يكجد  ث مصر بفؿ مفل ا كتاريو ا

:  أف فػػؿ المفػػات ييفػػدكف أف  -صػػليبث "ػػك مسػػيحث-مكسػػى صػػبرم كالصػػح ث كيػػذفر 
البػػػكليس  اكزبانيػػػ (2)هبػػػيا اإلوػػػكاف التػػػث أعػػػدـ  ي ػػػا سػػػيد هطػػػب فانػػػت مػػػف اوتػػػراع شػػػمس بػػػدراف
 . (3)الحربث، كأن ا ميامرة ك"ميا، كأف التعذيب  ث "ذة الفبيا "ك هما المأساة 

ـ، 1956أمنػػاء حفػػـ عبػػد الناصػػر، وػػاض العػػرب حػػربيف مػػع الفيػػاف الصػػ يكنث، حػػرب 
 .ـ، "ـز العرب  ث فلتا الحربيف شر "زيما1967كحرب 

احتلػػت عسػػرا يؿ سػػيناء  يػػةوفػػي الثاناحتلػػت عسػػرا يؿ غػػزة حتػػى هنػػاة السػػكيس،  فػػي األولػػى
 كالجكالف كجنكب لبناف كباهث أرابث  لسطيف .

 . (4)كيذفر الدفتكر أحمد شلبث  ث مكسكعتا التاريويا أف زمف عبد الناصر فاف زمف ال زا ـ

  مفتؿ اآلالؼ مف الجنكد المصرييف  ث سيناء .ك ـ، 1956"زيمتا  ث عاـ 

  المصػػرييف  ػػث سػػيناء كهطػػاع غػػزة  ـ، كمفتػػؿ اآلالؼ مػػف الجنػػكد1967"زيمتػػا  ػػث عػػاـ
  ث الفناة كغير"ا .الدكليا كاحتبلؿ هناة السكيس كمنع المبلحا 

 . تراجع على المستكل السياسث لمصر  ث العالـ كوصكصان أ ريفيا 

 . ربط مصر بالدكؿ الشرهيا الشيكعيا المتأورة 

 . تدمير المفٌدرات الصناعيا كالزراعيا مف وبلؿ نظاـ التأميـ 
                                                 

(1)
ا ٘ 1979ػرننى جُٔطؼننحٍ جُؿرنن١ٍا وجٌ ج٫ػطٛننحّا جُوننحٍٛزا ج٧ُٝنن٠ا : جُ٘حٚنن٣ٍس كنن٢ هلننٙ ج٫ضٜننحّ  جٗظننٍ :  

161. 
(2)

ّ ( ٣ٍَٝ جُكٍذ٤س ج١ٍُٛٔا ٖحٌى ك٢ قنٍخ كِٓنط٤ٖ ٝقٞٚنٍ كن٢ جُلحُٞؾنحا ٖنحٌى  1929ّٖٔ ذىٌجٕ : ) 

ْ  ٚنرف ٣َٝنٍجً ُِكٍذ٤نسا ًنحٕ جُٔٓنإٍٝ ػنٖ جُطكو٤نن ّا ػَٔ ٓى٣ٍجً ٌُٔطد ٣ٍَٝ جُكٍذ٤س غ1952ك٢ غٌٞز ٤ُٞ٣ٞ 

 ٓغ ج٩نٞجٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ْؿٕٞ ٓٛنٍا ٝهٛنطٚ ٓنغ ٣َ٘ند جُـُجُن٢ ٖن٤ٍٜزا جػطونَ َٓنٖ قٌنْ  ٗنٌٞ جُٓنحوجش غنْ

 نٍؼ ٓ٘ل٤حً ئ٠ُ ُ٘ىٕ ٤ُهطل٢ ػٖ ج٧ٗظحٌ ٣ٝؼطٍُ جُؼَٔ ج٤ُٓح٢ْ .
(3)

 . 321ا ٠ْٞٓ1977٘ ٚر١ٍا  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ٓح٣ٞ  15ٝغحتن   
(4)

 . 13/83 قٔى ِٖر٢ا  : ْٓٞٞػس جُطح٣ٌم ج٢ٓ٬ْ٩ جٗظٍ :  
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تولصكا ا المطاؼ حينما لـ يعد عبد الناصر م يدان ألصحاب المصال  الدكلييف،  ث ن اي
 هيؿ أنا مات مسمكمان، كهيؿ مات نتيجا غيبكبا السفر .منا، 

 مرحمة جديدة في حياة مصر :

، كمػف أكؿ أعمالػا تط يػر مصػر مػف بعػد عبػد الناصػر تكلى أنػكر السػادات ر اسػا مصػر
ـ، كعمػػػؿ السػػػادات  ػػػث بدايػػػا تكليػػػا للسػػػلطا 1971ث مػػػايك ال اسػػػديف مػػػف مرافػػػز الفػػػكل كذلػػػؾ  ػػػ

مجمكعػػا مػػف اإلصػػبلحات مػػف بػػمن ا عوػػراج المعتفلػػيف السياسػػييف، كالتو يػػؼ مػػف قمػػار المظػػالـ 
التػػػث لحفػػػت ب ػػػـ كبممتلفػػػات ـ، فػػػذلؾ العمػػػؿ علػػػى سػػػيادة الفػػػانكف، كاحتػػػراـ الفبػػػاء كاسػػػتفبلليتا، 

عػػادة التنظيمػػات النفابيػػا كمحاكلػػا ر ػػع الػػر  شػػاعا ركح المحبػػا، كا  سػػاح كا  كح المعنكيػػا للمػػكاطف، كا 
نطػػاؽ الحريػػػا الصػػح يا كاإلعبلميػػػا، كاالنطػػبلؽ االهتصػػػادم، كالتحػػرر مػػػف سػػيطرة الػػػركس علػػػى 

 الميسسا العسفريا المصريا، كمحاكلا  ت  هنكات اتصاؿ مع الغرب كوصكصان أمريفا .

الػػدفتكر مصػػط ى  تاذناأسػػشػػ دت  تػػرة حفػػـ الػػر يس السػػادات عبلهػػات طيبػػا بينػػا كبػػيف 
محمػػكد  فنػػت أحػػب السػػادات جػػدان كأتػػذفر أنػػا هبػػؿ ر اسػػتا للجم كريػػا اتصػػؿ بػػث تلي كنيػػان لي ن نػػث 
على فتػابث جالفػرقف محاكلػا ل  ػـ عصػرم ، كهػاؿ لػث فتاباتػؾ األويػرة فانػت متميػزة يػا مصػط ى، 

 . (1)كهاؿ لث : أريدؾ أف تزكرنث،  فلت سأحبر عليؾ 

 : الجديدة بالسمطة محمود مصطفى عالقة

 عػرض  فد سابفان، ذفرت كفما حفما،  ترة طكاؿ بالسادات محمكد مصط ى عبلها استمرت

 لبفػػا، بطريفػػا يعتػػذر فػػاف لفنػػا منصػػب، مػػف كأفمػػر كزارة، مػػف أفمػػر محمػػكد مصػػط ى علػػى السػػادات

 ط ىمصػػ حػػزف كهػػد كالػػدعكة، للفتابػػا يت ػػرغ أف يحػػب ك"ػػك المسػػيكليا، تحمػػؿ علػػى هدرتػػا عػػدـل كذلػػؾ

  ػث صػ اء ال ريػد، الطػراز علػى دكلػا رجػؿ  يػا يػرل فػاف لمػا شديدان، حزنان  السادات مفتؿ على محمكد

وبلص الركح  ث كش ا يا الن س  . للبلد كا 

 منصػػػب أم تػػػكلث  ػػػث رغبتػػػا عػػػدـ مػػػف "ركبػػػان  محمػػػكد مصػػػط ى الػػػدفتكر أف الباحػػػث يػػػر 

  . عال ليس المسيكليا تحمؿ على هدرتا عدـ ادعى سياسث

 األمػر ذلػؾ  ػث للسػادات هلتا  ما : هاؿ الص يكنث الفياف مع السبلـ معا"دة مف مكه ا كعف

 "ػػػيالء أف كأعلػػػـ غيػػػرؾ، علي ػػػا يفػػػدـ أف أحػػػد يسػػػتطيع ال وطػػػكة عسػػػرا يؿ مػػػع السػػػبلـ أف مػػػف بػػػالرغـ

 . (2)نكاياؾ   ث اهلل كك فؾ ،علي ا حسدتي  وطكة "ذة كلفف ع د، أك بكعد يك كف ال اإلسرا يلييف

                                                 
(1)

 . 14جُكِوس  ا٤ْى جُكٍج٢ٗ: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(2)

 . ٤ْ16ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس : جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
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 مػػف مر كبػػا فانػػت التػػث أعمالػػا نشػػر مػػف محمػػكد مصػػط ى تمفػػف السػػادات حفػػـ تػػرة   ػػث

ػػ حفبػػا  كركايػػات فتػػب  فػػؿ  ػػكران، أكامػػرة أصػػدر المنػػع بػػأمر السػػادات علػػـ كحينمػػا السػػادات، سػػبؽ فٍ مى

 . (1)الوير  صباح  ث كمسلسلا ال فا بصكرةك   كران  تنشر األدبيا كأعمالا محمكد مصط ى

  ػػػث الكهػػػت "ػػػذا  ػػػث مكجػػكدان  فػػػاف أنػػػا كوصكصػػػان  كالمباشػػرة حيػػػاال الباحػػػث مشػػػا"دات كمػػف

 بطلفػػات السػػادات عصػػر انت ػػى السػػادات؛ اغتيػػاؿ حادمػػا بعػػد أشػػ ر أربعػػا كلمػػدة اعتفالػػا كتػػـ الفػػا"رة

 شػباب بعػض أيػدم علػى العسػفرم بػالعرض االحت ػاؿ أمنػاء ـ،1981 عػاـ أفتػكبر 6 يػكـ هتلتػا ناريا

 صػػ كؼ طالػػت اعتفػػاالت بحملػػا هػػاـ حفمػػا أيػػاـ أوريػػات  ػػث اتالسػػاد كفػػاف اإلسػػبلميا، الجماعػػات

  ػػػث ان احتفانػػػ ذلػػػؾ كلٌػػػد اإلسػػػبلميا، الجماعػػػات  ػػػث هيػػػادات بػػػمن ـ كمػػػف لػػػا، السياسػػػييف المعاربػػػيف

 . المصرم الشارع

 قمػػػار مػػػف يو ػػػؼ أف حػػػاكؿ كالػػػذم مبػػػارؾ، حسػػػنث محمػػػد نا بػػػا السػػػادات بعػػػد السػػػلطا تػػكلى

 عزلػػا مػػف صػػاحب ا كمػػا السػػبلـ بات اهيػػا يتعلػػؽ  يمػػا السػػادات، رعصػػ ن ايػػا  ػػث كلػػدت التػػث األزمػػات

 مكاج ػػا  ػػث الػػر ض جب ػػا كهيػػاـ ،لتػػكنس العربيػػا الجامعػػا مفػػر كنفػػؿ ،العربػػث محيط ػػا عػػف لمصػػر

 كالسادات. مصر

 وػػبلؿ مػػف كذلػػؾ كاإلسػػبلمث، العربػػث لمحيط ػػا مصػػر ععػػادة علػػى مبػػارؾ عمػػؿ ذفػػرتي  فمػػا

عادت اك  جديد، مف ياالعرب الجامعا  ث مصر دكر ت عيؿ  عوػراج فػذلؾ اإلسػبلمث، المػيتمر لعبكيا ا 

 السياسػػث، للعمػػؿ كممارسػػت ا األحػػزاب بتشػػفيؿ السػػماحك  السػػادات، زمػػف اعتفػػال ـ تػػـ الػػذيف المعتفلػػيف

 . كعمرانيان  اهتصاديان  بالدكلا الن كض على عمؿ أيبان 

ف كاإلعبلمث، يرمكالو الدعكم نشاطا مف محمكد مصط ى الدفتكر كاصؿ ال ترة "ذة  ث  كا 

 . كاإليماف  جالعلـ التل زيكنث البرنامج وبلؿ مف كبكحان  أفمر ترفيزة فاف

 : محمود لمصطفى الجديد النظاـ مضايقات

 التلي زيكنيػػا، أعمالػا بسػبب ان كوصكصػ محمػػكد، لمصػط ى المبػايفات مػف مبػػارؾ حفػـ  تػرة توػؿ لػـ

 نجػػؿ مػػع تلي زيػػكنث لفػػاء   ػػث كالصػػ يكنيا، الي ػػكد عػػف للحػػديث  ي ػػا يتعػػرض كالتػػث فتاباتػػا كبعػػض

 مػػػايك 22 األحػػػد يػػػكـ ،ال بػػػا يا  دريػػػـ  هنػػػاة علػػػى ذيػػػعأي  كالػػػذم محمػػػكد ، مصػػػط ى جأد"ػػػـ الػػػدفتكر

 السياسػػيا للشػػيكف الجم كريػػا ر ػػيس مفتػػب مػػدير فع أد"ػػـ هػػاؿ اإلبراشػػث، كا ػػؿ المػػذيع مػػع ـ2011

 ل ت منا طالبان  قنذاؾ األ"راـ عدارة مجلس ر يس (1) نا ع  جعبرا"يـ على ان وطاب أرسؿ ،(2) الباز  جأساما

                                                 
(1)

 . 15جُٔٛىٌ جُٓحذن : قِوس   
(2)

٤نسا ضهنٍؼ كن٢ ؾحٓؼنس جُونحٍٛز ٤ًِنس (ا ٤ْحْن٢ ٓٛن١ٍا ُٝنى كن٢ ٓكحكظنس جُىه2013ِٜ -1931 ْحٓس جُرحَ : ) 

جُكوننٞما  ًٔننَ وٌجْننحضٚ جُؼ٤ِننح كنن٢  ٣ٌٍٓننحا ػٔننَ كنن٢ ْننِي جُهحٌؾ٤ننس ْننل٤ٍجً غننْ ٓٓطٗننحٌجً ُنن٣ٍَٞ جُهحٌؾ٤ننسا غننْ 
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 علػػػى يفتصػػػر ال تأمير"ػػػا كأف المكبػػػكعات، "ػػػذة  ػػػث الفتابػػػا حساسػػػيا علػػػى محمػػػكد مصػػػط ى نظػػػر

 الػذم كالػدة صػحا علػى األمػر بػالغ لػا فػاف الوطػاب "ػذا كأف أيبػان، الي كد على بؿ  فط اإلسرا يلييف

 يفتصػر لػـ الدكلا، مف كاب  سياسث تكبيخ عف رعبٌ  كالوطاب شديد، حزف مف نكبا  ث بعد"ا دوؿ

 جالعلػػػـ برنامجػػػا كمبػػػمكف محتػػػكل علػػػى االعتػػػراض علػػػى امتػػػد بػػػؿ ؿ،حػػػالرا سػػػكؼلال ي فتابػػػات علػػػى

 الفنػػػػػكات علػػػػػى البرنػػػػامج عػػػػػرض تكهػػػػػؼ  ػػػػث ر يسػػػػػيان  دكران  لعبػػػػػت عسػػػػرا يؿ أف لػػػػػا فاشػػػػػ ان  كاإليمػػػػاف ،

 .(2)األربيا

 يممػؿ فػاف محمػكد مصػط ى عف  : اليػكـ المصػرم ريػدةج مػع لفػاء  ػث (3)اإلبراشث كا ؿ كهاؿ

 كالتاريخ العفا د  ث المتأنيا هراءتا مف ادعاءات ـ على يرد الذم الكحيد فاف ألنا عسرا يؿ، على وطران 

،  محنا  ث عنا تولي ـ  سريي  ما ك"ك الدكلا،  ث للمس كليف ان شديد ان حرج بسبٌ  "ذا سلكفا كأف كالعلـك

"ك اتا لحظا كحتى مربا
(4) . 

 الومسػػينات بدايػػا حتػػى المبلمينػػات مػػف الممتػػدة ال تػػرة  ػػث : األحػػزاب مػػف محمػػود مصػػطفى موقػػؼ

 كل ػا كمفا يػا كسياسػيا حزبيػا نشػاطات األحػزاب ل ذة كفاف ، المصريا األحزاب مف مجمكعا ظ رت

 أنػا يمبػت امػ نجػد لػـ محمػكد مصػط ى الػدفتكر حيػاة  ػث البحػث وػبلؿ كمػف واصػا، كمجبلت جرا د

 حػزب يصػدر"ا فػاف التػث النػداء، جريػدة  ػث محرران  عمؿ  أنا مع األحزاب، "ذة مف حزب ألم نتمىا

 "ذا كمع طيبا، عبلها بالدفتكر تربطا فانت الذم الديف، سراج ياسيف األستاذ تحرير"ا يرأسك  الك د،

 . األحزاب مف لغيرة كال للك د ال محمكد مصط ى ينبـ لـ

 ديػف  ػبل المسلميف، اإلوكاف لجماعا بالنسبا  أما : يقوؿ فيو سمميفالم ايخواف مف موقفو عف أما

 التػث الجماعػات مػف كغير"ػا الجماعػا "ػذة  ػث رأيػث أكبػ  كلفث الديف،  ث سياسا كال السياسا،  ث

 عنجليزيػػا نفتػػا   نػػاؾ الموتل ػػا، عمػػرم مراحػػؿ  ػػث صػػ ك  ا علػػى أنبػػـ لفػػث معػػث حاكلػػت مػػا فميػػران 

 يرهػػػد "نػػػا عليػػػا ان مفتكبػػػ تابكتػػػان  شػػػوص كجػػػد :  تفػػػكؿ يت فػػػاف، ال سياسػػػاكال الػػػديف أف تكبػػػ  شػػػ يرة

                                                                                                                                            

ج٩ْنٍجت٢ِ٤ا  ٓٓطٗحٌجً ٍُت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔنسا ٖنحٌى كن٢ ٓلحٝٞنحش جُٓن٬ّ )ًحٓند و٣ل٤نى(ا ضن٠ُٞ جُِٔنق جُلِٓنط٢٘٤

 .(٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز )ُلحشا ٜٓ٘ح ٍٓٛ ٝجُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ. ٤ُّ ُٚ جٗطٔححجش قُذ٤سا ُٚ ػىز ٓإ
(1 )

١ٍ ُٝى ك٢ ج٣ُّٞٓا ضهٍؼ ك٢ ؾحٓؼس ػ٤ٖ ٖنّٔ ٤ًِنس جُكونٞما ػٔنَ ٛ( ئػ٢ٓ٬ ٓ -1934ئذٍج٤ْٛ ٗحكغ : )

 حً ٗو٤رن ٓكٌٍجً ك٢ ػىز ًٝنح٫ش ٨ُٗرنحح ٝجُٛنكق جُٔك٤ِنس ٝج٧ؾ٘ر٤نسا ضن٠ُٞ ٌتحْنس ضك٣ٍنٍ ؾ٣ٍنىز ج٧ٛنٍجّا جنط٤نٍ

ُِٛكل٤٤ٖ  ًػٍ ٖٓ ٍٓزا ُٚ ٓإُلحش ػىز كن٢ ج٤ُٓحْنس ٝج٧وخ ٝجُوٟنح٣ح ج٫ؾطٔحػ٤نسا ٜٓ٘نح ْن٘ٞجش جُهطنٍا ٣ٌنحـ 

 .( 2/224ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ جُٓكحٌا )جُى٣ٔوٍج٤٠سا ػحٚلس جُه٤ِؽا ٝؿ٤ٍٛح. 
(2)

 22ذٍٗنحٓؽ جُكو٤ونس ٣نّٞ ج٧قنىا  ُوحح ضِل٢ٗٞ٣ُ ذ٤ٖ ٝجتَ ج٧ذٍج٢ٖ ٓغ جذٖ جُىًطٌٞ  وٛنْ ٓٛنطل٠ ٓكٔنٞو كن٢  

 . 2011ٓح٣ٞ 
(3)

(ا ئػ٬ٓن٢ ٓٛن١ٍا ٓٞج٤ُنى ٓكحكظنس جُىه٤ِٜنسا ػِٔنح٢ٗ جُطٞؾنٚا ػٔنَ كن٢ ٚنك٤لس  -1963ٝجتَ ج٩ذٍج٢ٖ : ) 

ٌَٝ ج٤ُْٞقا ٓوىّ ذٍجٓؽ ضِل٤ٗٞ٣ُسا ٗحٍ ٍٖٜز ًر٤ٍز ٖٓ ن٬ٍ ضكو٤وحضٚ جُٛكل٤سا جضْٜ ك٢ ػنىز هٟنح٣ح ئػ٤ٓ٬نس 

 . كيفيبيديا : المكسكعا الحرة  جج٥ٕ ك٢ ضِل٣ُٕٞ و٣ٌْ . ك٢ ػٜى ٓرحٌىا ٣ؼَٔ
(4)

 . 2011ٓح٣ٞ  24ؾ٣ٍىز ج١ٍُٛٔ ج٤ُّٞ : ػىو جُػ٬غححا   
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 .كاحػد تػابكت  ػث مػد كنيف امنػيف أجد مرة أكؿ : الرجؿ  فاؿ  بلف، الصادؽ كالرجؿ العبفرم السياسث
 ظللػػت كالسػػبلـ، كالتسػػام  الفكاعػػد داولػػا يحمػػؿ كالػػديف كاالنت ازيػػا، الفػػذب داول ػػا تحمػػؿ  السياسػػا

 الجماعػػا "ػػذة انتفػػادم رغػػـ لفػػف كغير"ػػا، اإلوػػكاف، مػػف اإلسػػبلـ عػػف الػػد اع رايػػا أحمػػؿ فلػػا عمػػرم

 أن ػػا يميز"ػػا مػػا كأ"ػػـ مسػػتنيرة، شوصػػيات أعبػػا  ا بػػيف  ػػإف الحػػؿ ، "ػػك جاإلسػػبلـ شػػعار"ا كر بػػث

 ال "ػػذا لفػػف اآلف، كحتػػى -اهلل رحمػػا -انػػالب حسػػف األسػػتاذ يػػد علػػى نشػػأت ا منػػذ كاحػػدان  نسػػيجان  تممػػؿ
 عصػرار"ا ذلػؾ علػى كالػدليؿ كمتعصػبا، كمند عػا نابػجا، غيػر شوصيات أيبان  بين ا أف مف "اي يبر 

 ما أن ا عال اآلف، كحتى المكرة هياـ منذ  شل ا أمبتت الوطكات "ذة أف رغـ سياسث حزب تأسيس على
 علػى فنػت كلػذلؾ الكطنيػا، للكحػدة ت ديػد مػف  يػا لمػا الحػزب تأسػيس استحالا رغـ ب ا متمسفا زالت

 ألف الت فيػػر، أمعنػػت أف بعػػد عليػػا كصػػلت "ػػذا كرأيػػث ن ا يػػان، السياسػػا  ػػث الػػديف دوػػكؿ بػػد الػػدكاـ

 دكر يفػػكف أف  بػؿكأي  عن ػا، الػػديف تنزيػا مػف بػػد كال كاالنت ازيػا، كااللتػكاء الفػػذب مػف ولػيط السياسػا

 "ػػك المجتمػػع ي ػػدد شػػثء  ػػأوطر البػػما ر، عحيػػاء "ػػك نعيشػػ ا التػػث الحزبيػػا المرحلػػا "ػػذة  ػػث الػػديف

حياء تكعيا على يفتصر أف يجب الديف  دكر السياسا،  ث الديف عدواؿ  . (1)الناس  بما ر كا 

 لرأيػػا، احترامنػػا مػػع عليػػا، نكا فػػا ال محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر يفكلػػا الػػذم "ػػذا : كممػػة ىنػػا لمباحػػث

 فتابػػات كل ػػـ رأيػػا، بػػن س يفكلػػكف فػػانكا ممػػف سػػبفا مػػف وبػػراتك  تجػػارب مػػف اسػػت اد الػػدفتكر كليػػت

 المصػػػػػريا كالسياسػػػػػيا كالدينيػػػػػا المفا يػػػػػا الحيػػػػػاة  ػػػػػث فبيػػػػػرة أدكاران  كلعبػػػػػكا الػػػػػر ض "ػػػػػذا  ػػػػػث كابػػػػػحا

 كغير"مػػا أن مػػا كفيػػؼ ،(3)والػػد محمػػد والػػد كالشػػيخ ،(2)زؽاالػػر  عبػػد علػػث الشػػيخ أممػػاؿ كاإلسػػبلميا،

 الػػدفتكر علػػا  مػػا فػذلؾ سػػابفان، عليػػا ذ"بػكا فػػانكا مػػا  ي ػػا صػححكا فتبػػان  كفتبػػكا حيػات ـ قوػػر  ػػث تراجعػا

 . جميعان  اهلل رحم ـ "يفؿ حسيف محمد

 عف الديف  صؿ ب فرة  يا  فاؿ  ،الحكـ وأصوؿ ايسالـج فتابا الرازؽ عبد علث الشيخ فتب

 الشػػ ادة بسػػحب انت ػػت فبيػػرة بػػجا حينػػا  ػػث الفتػػاب "ػػذا كأمػػار الػػديف، عػػف الدكلػػا ك صػػؿ الدكلػػا

 حياتا. بدايا  ث هالا عما الرجؿ كتراجع األعكاـ كتكالت منا، األز"ريا العالميا

 مػفج بعنػكاف فتابػان  ـ1950 عػاـ  ػث نشػر  فد والد محمد والد األستاذ مع حدث األمر ن س

 فػي الدولػةج فتابػا نشػر ـ1981 عػاـ ك ػث األعػكاـ، كمػرت كالدكلػا، الػديف  فرة  يا ر ض  ،نبدأ ىنا
                                                 

(1)
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٧ن٤ٍز .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو   

ٝذحقنع ٓٛن١ٍا ُٝنى كن٢ ج٤ُ٘ٔنحا ضؼِنْ كن٢ ج٧َٛنٍ غنْ كن٢  َٛن١ٍ (ا ػحُْ 1966-1888ػ٢ِ ػرى جٍُجَم : ) (2)

ًطنحخ )ج٩ْن٬ّ ٝ ٚنٍٞ جُكٌنْ(ا هحٓنص ػ٤ِنٚ ٞنؿس ًر٤نٍزا ْٝنكرص ٓ٘نٚ ٖنٜحوز ٚحقد ٣ٍطح٤ٗحا ض٠ُٞ جُوٟححاذ

ج٣ٍَٛ٧ننسا جٗطهنند ػٟننٞجً كنن٢ جُرٍُٔننحٕا غننْ جُٗنن٤ٞلا ضنن٠ُٞ َٝجٌز ج٧ٝهننحفا ػٔننَ كنن٢ جُطؼِنن٤ْ جُؿننحٓؼ٢ )ؾحٓؼننس 

٤سا ًطننحخ ػننٖ  ن٤ننٚ ٓٛننطل٠ ػرننى ػحٓننحًا ُننٚ ػننىز ٓإُلننحش ٜٓ٘ننح ج٩ؾٔننحع كنن٢ جُٗنن٣ٍؼس ج٩ْنن٬ٓ 20جُوننحٍٛز( ُٔننىز 

 .( 4/276ج٧ػ٬ّ ج٢ًٌُُِا  )جٍُجَم. 

ٓٛن١ٍ ا ُٝنى كن٢ ه٣ٍنس جُؼى٣ٝنس ذٔكحكظنس جُٗنٍه٤سا ضِون٠  (ا ػنحُْ  َٛن1996١ٍ-1920نحُى ٓكٔى نحُنى : ) (3)

ف ضؼ٤ِٔٚ ك٢ ج٧ٍَٛا  نً ٍٖٜز ًر٤ٍز ٖٓ ن٬ٍ ٓإُلحضٚ جٌُػ٤ٍزا ٜٝٓ٘ح )ٌؾحٍ قٍٞ جٍٍُْٞ(ا ًحٕ ٤ٓنح٫ً ُِطٛنٞ

 . (15ا 2006٘نحُى ٓكٔى نحُىا جُٔوطْ ٍُِ٘ٗا جُوحٍٛزا جُػحُػسا : هٛط٢ ٓغ جُطٛٞف  جٗظٍ : )ٝجُٜىٝح. 
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 اإلسػبلـ بػأف الجديػد اهتنػاعث بكء ك ث  كاآلف  يا كهاؿ ،الفديما أ فارة فؿ عف  يا تراجع  ،ايسالـ

  .(1) ...كدكلا ديف

 سياسػا لػا سػاندان م يفػكف أف عال كمجتمػع دكلػا  ػث كيسػتفيـ يسػتتب أف يمفف ال الديف أمر عف

 أزمػاف  ػث مػـ الػديف مػع الدكلػا  ي ػا تجتمػع اسػتمنا يا، تاريويػا مراحػؿ اإلسػبلـ  ث "ناؾ كليس هكيا،

 تتغيػػر ال مابتػا هبػايا كاإلسػػتراتيجيا الفبيػرة اإلسػبلـ هبػايا  ػػإف لػا،كالدك  الػديف بػػيف مػا ن صػؿ أوػرل

 المفاف. أك الزماف بتغير

 عر نا كهد كهكاعدة، مباد اك  أوبلهاك  الديف هيـ بدكف السياسث حاؿ يستفيـ أف يمفف ال فذلؾ

 كظلمػػػكا الحفػػػا ؽ كهلبػػػكا التػػػاريخ زكركا  اسػػػديف، سياسػػػييف مػػػف محمػػػكد مصػػػط ى أسػػػتاذنا عػػػانى فػػػـ

 علػػػى كبػػػاالن   فػػػانكا ،أعػػػدا  ـ بأيػػػدم أيػػػادي ـ ككبػػػعكا ببلد"ػػػـ، كوػػػانكا األرض،  ػػػث كأ سػػػدكا النػػػاس،

 . شعكب ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 .16ا 1981٘ٓكٔى نحُى : جُىُٝس ك٢ ج٬ْ٩ّا وجٌ غحذصا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  نحُى 
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 الثالث المطمب

 والعممية الثقافية الحياة

 علػػػى ت كهػػػت كالعلمػػػاء، العلػػػـ طػػػبلب مفصػػػد "ػػػث مصػػػر فانػػػت اإلنسػػػاف تػػػاريخ مػػػدار علػػػى

 مشػػارؼ علػػى كصػػلنا حتػػى الت ػػكؽ "ػػذا حػػاؿ كاسػػتمر ذفر"ػػا، مفػػاف "نػػا لػػيس فميػػرة، ألسػػباب جارات ػػا

 كالمػدارس، المعا"ػد حكلػا كمػف مصػر، هلػب  ث األز"ر بحمنا، كمحط دراستنا مفصد العشريف، الفرف

 كجامعػػا ،حاليػػان  جالفػػا"رة (1)األكؿ  ػػياد جامعػػا جامعػػا، عمػػر جامعػػا عنشػػا  ا  ػػث تبلحػػؽت الجامعػػات

 محمػػػد كجامعػػػا حاليػػػان ، جاإلسػػػفندريا (3)األكؿ  ػػػاركؽ كجامعػػػا ، حاليػػػان  شػػػمس جعػػػيف (2)باشػػػا "يـاعبػػػر 

 كالطباعػػا، النشػػر دكر مػػف كالعديػػد كالمجػػبلت، الصػػحؼ عشػػرات الكهػػت ن ػػس  ػػث جأسػػيكط ، (4)علػػث

 . (5)الفا"رة  ث األميريا المطبعا فانت الشرؽ  ث مطبعا أكؿ أف علمان 

 : والعممية التاريخية ومكانتو األزىر

 علػػى شػػاموان  صػػرحان  ؿشػػفٌ  كالػػذم الشػػريؼ، األز"ػػر فػػاف العلميػػا يسسػػاتالم "ػػـر رأس علػػى

، العلـ نشر  ث السنيف م ات مدار  فػؿ مف العلماء كهصدة سبلـ،اإل ببلد فؿ مف الطبلب امَّ أى  كالعلـك

 ال رنسػيا، الحملػا مػف مكه ػا ننسػى كال ،كالسياسػا العلػـ  ػث بػارز دكر صػاحب فاف كال رؽ، المذا"ب

 فػكف عػف النظػر كبغػض ،(7)ال رنسػيا للحملػا المفاكمػا أبطػاؿ أحػد (6)العطار حسف شيوا فاف كفيؼ

 كبعػػث العلمػػاء كصػػناعا الػػدينث، ال فػػر لنشػػر فمنػػارة دكرة  ػػإف تابعػػان، أصػػب  مػػـ مسػػتفبلن  فػػاف األز"ػػر

                                                 
(1 )

كن٢ ئ٣طح٤ُنحا ضن٠ُٞ  (ا ِٓي ٍٓٛا جذنٖ جُهنى١ٞ٣ ئْنٔحػ٤َا نن٣ٍؽ ج٤ٌُِنس جُكٍذ٤نس1936-1868كإجو ج٧ٍٝ : ) 

ا ٝئػ٬ٕ جُىْطٌٞا ٝض٠ُٞ  ٍٝ قٌٞٓس ٖؼر٤س )َؿٍِٞ( ك٢ ػٜىٙا 19ا ك٢ ػٜىٙ هحٓص غٌٞز 1917جُكٌْ ك٢ ػحّ 

 (.2/1328جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س : ٘ )جٗظٍ :ُٚ ذؼٝ ج٬ٚ٩قحش ج٤ُٓح٤ْس ٝجُكُذ٤س . 
(2 )

هننحو جُؿنن٤ٕ ٞننى جُٞٛننحذ٤٤ٖ  (ا ٝجُنن٢ ٓٛننٍ ٝهحتننى ػٓنن١ٌٍا جذننٖ ٓكٔننى ػِنن٢ا1848-1789ئذننٍج٤ْٛ ذحٖننح : ) 

ا  1848(ا ٝ نٔى ضٍٔوْٛا جٗطٍٛ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞجهغ جُكٍذ٤سا ض٠ُٞ جُكٌنْ ػنحّ 1825( جقطَ ج٤ُٞٗحٕ )1816)

 .( 1/9جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س : ٘ )جٗظٍ :ٝك٢ ٗلّ جُؼحّ ضٞك٢ . 
(3)

ْ كن٢ ذ٣ٍطح٤ٗنحا ضن٠ُٞ جذٖ كإجو ج٧ٍٝا ضِو٠ ضؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓٛنٍ غنِٓي ٍٓٛا ٝ(ا 1965-1920كحٌٝم ج٧ٍٝ : )  

جُْٔٞننٞػس  )جٗظننٍ :ّا جٗطوننَ ئُنن٠ ئ٣طح٤ُننح ٝٓننحش ٛ٘ننحى. ٤ُٞ٣1952ننٞ  23جُكٌننْ ذؼننى ٝكننحز  ذ٤ننٚا  ٠حقننص ذننٚ غننٌٞز 

 .(2/1264جُؼٍذ٤س : ٘
(ا ٝج٢ُ ٓٛنٍا ُٝنى كن٢ ج٤ُٞٗنحٕا ؾنحح ئُن٠ ٓٛنٍ ٞنٖٔ قِٔنس ٠نٍو ٗنحذ٤ِٕٞ ٓنٖ 1849-1769: ) ٢ٓكٔى ػِ ( 4)

رح٤ٗسا ٖحٌى ك٢ ٓؼًٍس  ذن٢ ه٤نٍ ٝجٍُقٔح٤ٗنسا ضٍهن٠ كن٢ جُٓنِي جُنٞظ٤ل٢ قطن٠ ضن٠ُٞ ٍٓٛا ض٠ُٞ ه٤حوز جٌُط٤رس ج٧ُ

(ا ًحٕ ٣ظٍٜ ٓ٘حٍٚضٚ ُِٔٛن٤٣ٍٖا جٖنطٍٜ ذٌػ٤نٍ ٓنٖ ج٩ٚن٬قحش جُؼٓن٣ٌٍس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِنسا 1805قٌْ ٍٓٛ ػحّ )

 (.2/1661 جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س : )جٗظٍ : ٝذؼع ًػ٤ٍ ٖٓ جُٞكٞو جُؼ٤ِٔس ئ٠ُ  ٌٝٝذح .
(5)

ّا 1996ٌؤٝف ػرنحِ قحٓنىا ٌٓطرنس ٜٟٗنس ٓٛنٍا جُونحٍٛزا ج٧ُٝن٠ا : ٍ ٝػحُْ جُركٍ جُٔط١ْٞ ٓٛ جٗظٍ :  

٘11 . 
ٖٓ ػِٔحح ٍٓٛا  ِٚٚ ٖٓ جُٔـٍخا ُٝى ٝٓنحش كن٢ جُونحٍٛزا ٤ٖم ج٧ٍَٛ ٝ(ا 1835-1776قٖٓ جُؼطحٌ : )  (6)

ٕٞ ػِنن٠ ٓٛننٍا ُننٚ ٛنن،(ا ٖننحٌى كنن٢ ٓوحٝٓننس قِٔننس ٗننحذ1246٤ِضِونن٠ ضؼ٤ِٔننٚ كنن٢ ج٧َٛننٍا قطنن٠  ٚننرف ٖنن٤هحً ُننٚ )

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُلحشا ك٢ جُٔ٘طن ٝجُٗؼٍ ٝج٧ٍٚٞا ض٘وَ ك٢ ػىز ذ٬و ئ٤ٓ٬ْس ٖٓ  ُرح٤ٗح ٝجُٗنحّا ضن٠ُٞ ؾ٣ٍنىز 

 . (2/220ج٢ًٌُُِا  : ج٧ػ٬ّ) جُٞهحتغ ج٣ٍُٛٔس .
(7)

ٍٛزا ج٠ُٝ٧ا جُؿرٍض٢ : ا وجٌ جٌُطد ج٣ٍُٛٔسا جُوح ػرى جٍُقٖٔ: ػؿحتد ج٥غحٌ ك٢ جُطٍجؾْ ٝج٧نرحٌ  جٗظٍ :  

 . 3/187ّا ضكو٤ن ػرى جٍُق٤ْ ػرى جٍُقٖٔا 1998٘
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 تاريوػػػا مػػػدار علػػػى اسػػػتمر "ػػػذا فػػػؿ الحػػػؽ، فلمػػػا كحمػػػؿ األمػػػا، أعػػػداء كجػػػا  ػػػث كالكهػػػكؼ ،ك ػػػكدال

 كالحفػـ األرجػ  كالػرأم المػيمرة، الفلمػا لػا بفػث أنػا عال ركجز  مد لحاالت تعرض ناأ صحي  الطكيؿ،

 . طمس ا الج ات بعض حاكلت م ما ،المشر ا مكاه  ـ لعلما ا كفاف المعتمد

 تتػػدوؿ تابعػػا؛ ميسسػػا فػػأم حفكميػػا ميسسػػا الفريبػػا ع ػػكدة  ػػث أصػػب  أنػػا أيبػػان  صػػحي ك 

  ػػث نحػػف يف ينػػا مشػػٌر ا، من ػػا فميػػر  ػػث فانػت مكاه ػػا أف عال علما ػػا، ك"ي ػػا شػػيوا، تعيػػيف  ػػث الدكلػا

 ال ػرد بػالرأم عتػدي كال ، ي ػا للج اد كالدعكة ، لسطيف احتبلؿ هبيا مف األز"ر علماء مكهؼ  لسطيف

 . لا شيكوان  فانكا لك حتى لبعب ـ الشاذ كالفكؿ

 بي ػػا  ي ػا شػأن التػث البي ػا راهيػا، كعلميػا مفا يػا حيػاة ظػؿ  ػث محمػكد مصػط ى الػدفتكر نشػأ

 أعلػػػى علػػػى ارتفػػػكا حتػػػى أكالدة، تعلػػػيـ علػػػى حػػػرص ال رنسػػػيا، اللغػػػا يجيػػػد كالػػػدة كفػػػاف ،للعلػػػـ محبػػػا

 كفػػػاف مصػػػر مػػػدف أغلػػػب  ػػػث المنتشػػػرة الحفكميػػػا المػػػدارس  ػػػث تعلػػػـ كاإلداريػػػا،  العلميػػػا المناصػػػب

 . (1)العينث  جالفصر  ث الطب لدراسا ساعدة مما مت كهان،

  : محمود ىمصطف عاشو الذي الزمف

 علػى مصػر،  ػث المبػدعيف مف العشرات كبركز ظ كر محمكد مصط ى الدفتكر نشأة كافب

 المفبكلػا، كغيػر المفبكلا كال لس يا، ال فريا التيارات فؿ مف كال نكف، كالسياسا كاألدب الشعر مستكل

 ركماتػػاكمك  المجتمػػع ديػػف مػػع تكا ػػؽ مػػا من ػا ،شػػاملا ك فريػػا مفا يػػا بن بػػا تعػػج مصػػر أرض كفانػت

 الكجكديػػاف ال لسػػ يا الػػدعكات الػػببلد  ػػث انتشػػرت  فػػد للغػػرب، مفلػػدان  متمػػردان، فػػاف مػػا كمن ػػا ال فريػػا،

 الحريػا علػى دعػت فميػرة نسػا يا كجمعيات البعميا،ك  فالفكميا كتيارات كالعبميا، كاإللحاديا كالمارفسيا

 . (2)للمرأة كالمساكاة

 اإلنجليزيػا اللغػا شػأف ععػبلء  ػث اإلنجليػزم رالمسػتعم دكر نغ ػؿ أف نستطيع ال أننا صحي 

، مػػف كالواصػػا كةحظػػال أل"ػػؿ فػػاف  تراتػػا مػػف  تػػرة  ػػث التعلػػيـ كأف العربيػػا، اللغػػا حسػػاب علػػى  الفػػـك

 علػى تكعملػ المصػرم، الشػعب أ ػراد بػيف األميا نسبا مف زاد مما كالج ؿ السلبيا نشر على كعملت

 اإلدارم العمػػؿ مسػػتكل علػػى حتػػى العلمػػاء، كمػػف ديفالػػ مػػف كاالزدراء غربػػث، "ػػك مػػا فػػؿ شػػأف ععػػبلء

 ال ػبلؿ دارفػ فبيرة ععبلميا اتميسس أصحاب الشاـ نصارل با هاـ الذم الدكر ننسى كال كالكظي ث،

 . (3)كاأل"راـ كالمفطـ

                                                 
(1)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧ .: جُلحٌِ جُٔطٍٔو  جٗظٍ :  
(2)

 . 2/279ٓكٔى ٓكٔى ق٤ٖٓا ٘: ج٫ضؿحٛحش ج٤٘٠ُٞس ك٢ ج٧وخ جُٔؼحٍٚ  جٗظٍ :  
(3)

 . 2/281جُٔٛىٌ جُٓحذن :  جٗظٍ :  
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 ظ ػر كهػد المصػرم، المجتمػع مفا ػا حػرؼ  ث ان فبير  ان دكر  للوارج العلميا البعمات لعبت أيبان 

 بػػبلد  ػػث درسػػكا ممػػف كالم ػػات حسػػيف، كطػػا مكسػػى، كسػػبلما الحفػػيـ، تك يػػؽ يػػد علػػى كابػػحان  "ػػذا

 علػى التػأمير  ػث وطيػره  دكره  ل ػـ فػاف الغربيػا، كالفػيـ الغربػث لل فػر ان أبكاهػ ديػار"ـ علػى كعػادكا الغرب،

 . الببلد  ث عليا مناصب تكلى مف من ـ أف وصكصان  كالعلميا، المفا يا الحياة

 مفكنات ػػا بفػػؿ ال رنسػػيا المفا ػػا كتػػد ؽ الوػػارجث، العػػالـ علػػى المصػػرم المجتمػػع ان تػػاح عف

 بعػد المانيػا المرتبػا  ػث تأتث   ث ظا"ران، كجكدان  تشفؿ اإليطاليا الجاليا فانت كهد اإليطاليا، كالمفا ا

 تػػأمير مػػدل يشػػا"د الفنػػاة كمػػدف كاإلسػػفندريا الحديمػػا الفػػا"رة شػػكارع  ػػث كالمتجػػكؿ اليكنانيػػا، الجاليػػا

 . (1)كالبناء اإلنشاء حرفا على األكركبيا المفا ا

 مػف المتبلطمػا التيػارات "ػذة وبػـ  ػث تػأمرة ين ث أف محمكد فمصط ى شوص يستطيع ال

 علػػى المبلحػػظ أف عال كالرهػػث، للتطػػكر صػػكرة أن ػػا علػػى زمانػػا  ػػث علي ػػا ينظػػر فػػاف كالتػػث المفا ػػات،

 التػث التحصػينات ذلػؾ  ػث الر يسػث سػببكال كدينػا، امجتمعػ مػألكؼ عػف توػرج لػـ أن ػا أسػتاذنا مفا ا

 . التربيا  ث كاألـ األب كتأمير كنشأتا، ط كلتا منذ ب ا تحصف

 مػػف مكجػػات العشػػريف الفػػرف كومسػػينيات أربعينيػػات مػػف الحفبػػا تلػػؾ  ػػث مصػػر سػػادت  لفػػد

 كشػػػػيكعيا كجكديػػػػا مػػػف الكا ػػػػدة ال فريػػػا كالتيػػػػارات بالمػػػػذا"ب مرأالتػػػ نتيجػػػػا كالسػػػاوط المتمػػػػرد ال فػػػر

 تسػايالتا مػع ذلػؾ مػع كت اعػؿ الحفبػا، "ػذة أبنػاء مػف فغيػرة محمػكد مصػط ى ب ػا  تأمر ، البلمنتمثك 

 . (2)البافرة  السف "ذة  ث كحيرتا

 : محمود مصطفى عند الروحاني التوجو

 يتحػػدث ،الحفبػػا "ػػذة  ػػث الصػػك يا الطػػرؽ كانتشػػار التصػػكؼ أمػػر نغ ػػؿ أف نػػايمفن ال فػػذلؾ

 الويػػر  ػػث التحبيػػب امنػػ ال ػػدؼ ر،وٌيػػ ف ػػ  ػػف، أفتبػػا مػػا  عف : فػػكؿ ي فتاباتػػا عػػف محمػػكد مصػػط ى

 اإلل ػث، ال بػؿ باب مف الديف رحاب على دولت  ناف أنا بؿ ديف، رجؿ لست كأنا الشر، مف كالتن ير

 مػا أراجػع كدا مػان  العصػما، لن سث أدع لـ كل ذا وطاء، قدـ ابف كفؿ كهكتث، بع ث دا مان  فاف كال ف

ف فتبت وطأ  مما سػكلت لػث ن سػث، ب ػذة الػركح أحػب اهلل  مف صكابان  فتبت رأيتنث  إف أفتب، ، كا 
ف أك حافمػان  ػث هبػيا  فػا أك شػريعا، عنمػا قأف يفرأنث الناس،  مػا تصػكرت ن سػث أبػدان م سػران للفػر 

يفػػػاظ الفلػػػب  وراجػػػا مػػػف رهػػػادة، كا  "ػػػث محػػػاكالت   ػػػـ مػػػف م فػػػر دكرة ال يزيػػػد علػػػى عمػػػارة العفػػػؿ كا 
لػى كت تيحا على محب ا اهلل،  إف استطعت أف أعيد رجبلن ابتعػد عػف الحػؽ علػى الطريػؽ المسػتفيـ كا 

 ت  المصحؼ،   ػذا أهصػى مػرادم، أمػا ت فيػا الرجػؿ  ػث الػديف   ػذا دكر العلمػاء المتوصصػيف، 
                                                 

(1)
 . 12كٍ جُٔط١ْٞا ٌ٘ؤٝف قحٓى : ٍٓٛ ٝػحُْ جُر  

(2)
 . 9ٓكٔى ٌٞٞجٕ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔا ٘  
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كحسػػبث أنػػا أنػػث هػػد ج ػػت بػػا علػػى بػػاب ـ، كأيفظػػت اسػػتعدادة،  مػػا أنػػا بالعػػالـ، بػػؿ أنػػا مجػػرد  نػػاف 
مارة حب الحفيفا  ث هلب الفارئ، ك ث "ذا  ليحاسبنث الفراء كالنفاد ال أفمر،  ػبل ينت ث دكرة عند ع

 . (1)يحاسبنث أحد على أننث  فيا ممؿ الشا عث، كابف حنبؿ كأبث حني ا 

عف النبرة الصػك يا، كمراجعػا الػن س كمحاسػبت ا ال يولػك من ػا عمػؿ مػف أعمػاؿ مصػط ى 
للطػػب ال يولػػك مػػف ركحانيػػا عميفػػا الجػػذكر  ػػث  محمػػكد، حتػػى عملػػا فطبيػػب كمػػف هبل ػػا دراسػػتا

رجػػػع السػػبب  ػػػث فػػػؿ ذلػػؾ علػػػى أف األطبػػػاء دا مػػك الكهػػػكؼ أمػػػاـ ركحػػا كعفلػػػا،  مػػف الممفػػػف أف ني 
المػػكت، ك"ػػـ أهػػرب علػػى الميػػت مػػف اآلوػػريف،  يػػركف فػػؿ يػػكـ بػػأعين ـ المػػكت ك"ػػك يفػػبض أركاح 

ألهػارب كأهػرب األهػربيف كاألصػدهاء البشر  ث الكهت الػذم ي ػر  يػا الجميػع منػا كي ركلػكف، حتػى ا
البشريا "ك الكحيد الذم يكاجا المكت كيحدؽ  ث   ث ث حيف أف الطبيب الذم يعد أشجع عنساف 

"ػػذا  بػػبلن عػػف أنػػا الكحيػػد الػػذم يحبػػر مػػيبلد اإلنسػػاف  ض،عينيػػا متحػػديان كمحػػاكالن عنفػػاذ المػػري
كبال عػػؿ "ػػث  ،كدعػػا مػػف الكجػػكدقوػػر مػػف يك كرحيلػػا كأكؿ مػػف يسػػتفبؿ اإلنسػػاف  ػػث الكجػػكد أيبػػان 

 . (2)لحظات ر"يبا تفكف هادرة على أف تورج مف داولنا ماردان فبيران 

حاكؿ الدفتكر مصط ى محمكد أف يكظؼ العلػـ  يمػا يعػكد علػى اإلنسػاف بػالن ع كال ا ػدة، 
ا  فاف على االتجا"يف، اتجاة الطبيب نا عان لمجتمعا كذلؾ مف وبلؿ المستشػ يات كالمرافػز الطبيػ

الستا التث أنشأ"ا، كالتث تفدـ ودمات ا لم ات المربى كالمحتاجيف يكميان على مدار الساعا، كهد 
ـ  ي ػػػا مػػػف وػػػدمات شػػػبا دفػػػعلػػػى امنػػػيف مػػػف "ػػػذة المرافػػػز كشػػػا"دت مػػػا يي  جالباحػػػث  ذ"بػػػت بن سػػػث

مجانيا، ك ث أغلب التوصصات، كمن ػا الدهيفػا فالفلػب كالمػخ كاألعصػاب،  ػث حػيف تراجػع دكر 
 لا  ث ممؿ "ذة الودمات .الدك 

ك ػػث االتجػػاة المػػانث، اتجػػاة الفتابػػا كالػػدعكة علػػى اهلل، نجػػدة ت ػػكؽ  ي ػػا أفمػػر مػػف أصػػحاب 
 التوصص، الذيف تورجكا مف فليات الصحا ا كاإلعبلـ، كالفليات اإلسبلميا كالدعكة .

ـ علػػى مػػف عوػػبلص كصػػدؽ،  الرجػػؿ عف أهػػد أسػػتاذنارجػػع سػػبب ذلػػؾ لمػػا فػػاف يتمتػػع بػػا الباحػػث يي 
 . اتفافعمؿ هاـ با على كج ا الحسف، كبفؿ عوبلص ك 

أيبػػان ممػػػا فػػاف يتمتػػػع بػػا الرجػػػؿ مػػف ركحانيػػػا عجيبػػا، بسػػػاطا  ػػث الػػػن س، سبلسػػا  ػػػث 
التعامؿ، تجعؿ مف يتعامؿ معػا ال يمػؿ  ػث التكاصػؿ بػا، كالرجػؿ التفيػت بػا مػرتيف أمنػاء دراسػتث 

 الجامعيا مف وبلؿ المعرض الدكلث للفتاب .

                                                 
(1)

 . 79 قٔى جُؿُجٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞفا ٘  
(2)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗ : جُلحٌِ جُٔطٍٔو : جُكِوس جُػح٤ٗس .  
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حياة المفا يا كالعلميا التث عاشت ا مصر وبلؿ النصؼ األكؿ مف الفرف العشريف لـ عف ال
 ريتسٌف ألم مجتمع عربث قور أف يعيش ا، ربما سكريا كلبناف  فط مف دكؿ الكطف العربث، انتشا

البعمػػات الوارجيػػا، كن بػػا ععبلميػػا ك فريػػا،  ة ػػث التعلػػيـ الجػػامعث، كحريػػا التنفػػؿ كالسػػ ر، كفمػػر 
ف ل ا اتجا"ات  ث أغلب ا حجب للديف عػف كاهػع الحيػاة، كمحاكلػا اللحػاؽ بالمجتمعػات صحي  فا

 . (1)الغربيا بوير"ا كشر"ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 406ٓكٔى جُر٢ٜ : ا ٘ : جُلٌٍ ج٢ٓ٬ْ٩ ِٝٚطٚ ذح٫ْطؼٔحٌ جُـٍذ٢ جٗظٍ : 
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 المبحث الثالث
 ,أعماؿ مصطفى محمود, ومؤلفاتو

 وأقواؿ المعاصريف فيو 
 

 كيشتمؿ على مبلما مطالب :

 المطمب األوؿ : أعمالو .

 اتو .المطمب الثاني : مؤلف

 منيجو في الكتابة . المطمب الثالث :

 أقواؿ المعاصريف فيو .الرابع : المطمب 
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 المطمب األوؿ

 أعماؿ مصطفى محمود

 تمييد :

تظ ػػر هيمػػا الشػػوص مػػف وػػبلؿ أمػػكر عػػدة، من ػػا أعمالػػا، أهكالػػا، أوبلهػػا، شػػ ادة النػػاس 
عا غير بارة، فاف "ػذا الشػوص لا،  إف فانت األعماؿ التث يفكـ ب ا الشوص أعماؿ وير، نا 

 أكالن مف المفبكليف عند اهلل تعالى، مـ مف الوالديف  ث ذافرة الناس كالتاريخ .

كمف وػبلؿ مػا رأيػت كهػرأت كعر ػت،  ػإف الرجػؿ صػاحب أعمػاؿ ن عػت مجتمعػا، كن عػت 
 ال فراء كالمحتاجيف . األما، كويرة عَـّ 

الرجػػؿ، كأف دعكتػػا فانػػت والصػػا هلل أمػػا أهكالػػا، كمن ػػا فتاباتػػا،   ػػث ويػػر شػػا"د علػػى 
هبػػػال ـ علػػػى ميل اتػػػا ب ػػػذا  ؛ الػػػكطف الفبيػػػر،تعػػػالى، كل ػػػذا الػػػديف كللنػػػاس كللػػػكطف كهبػػػكؿ النػػػاس كا 

الشفؿ البل ت للنظر، كطباعػا ميل ػات مػرات عديػدة، ويػر شػا"د علػى نجػاح الرجػؿ، ك"ػذا تك يػؽ 
 مف اهلل تعالى لا.

عنػػد اهلل تعػػالى، ك"ػػث  لػػامكتػػا،   ػػذة شػػ ادة  أمػػا عػػف شػػ ادة النػػاس لػػا أمنػػاء حياتػػا كبعػػد
 دليؿ على هيما الرجؿ. 

 تنفسـ أعماؿ مصط ى محمكد على عدة أهساـ :

 مؤلفاتو . .أول  

 مقالتو . .ثانيا  

 مشاريعو الخيرية . .ثالثا  

 برامجو التمفزيونية .رابعا  . 

 سأ رد ل ا مطلبان مستفبلن . مؤلفاتو : .أول  
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 قالتو :ثانيا  . م

فما فاف الدفتكر مصط ى محمػكد مفمػران مػف تػأليؼ الفتػب فػاف مفمػران مػف فتابػا المفالػا          
 كعلى تنكع مكبكعات ا؛ السياسيا كاألدبيا كالعلميا كاالجتماعيا كالدينيا كال فريا.

لطػب كهد مػٌر معنػا  ػث المباحػث المابػيا أنػا عمػؿ صػح يان كفاتػب مفػاؿ أمنػاء دراسػتا ل         
؛ كمػػف العينػػث، مػػـ لمػػا تػػرؾ مزاكلػػا م نػا الطػػب عمػػؿ  فػػط  ػػث الصػػحا ا كالفتابػػا ر ػث فليػػا الفصػػ

 . وبلؿ عدة ميسسات صح يا حفكميا كواصا

 ،كبعد"ا الزمنث كنشر"ا مف وبلؿ صحؼ فميرة مصػريا كعربيػا ،كلفمرة مفاالت الدفتكر         
هػامكا بعػد ك اتػا بجمػع كتكميػؽ دفتكر ا، عال أف مجمكعا مف محبث الػصر"حيصعب على الباحث 

 ، كهػد 9/2003  علػى تػاريخ ج3/1976فػؿ مػا فتػب مػف مفػاالت  ػث ال تػرة الزمنيػا الممتػدة مػف ج
    ص حا .2177  مفاالن، كعدد ص حات ا ج353بلغت مجمكع مفاالتا  ث "ذة ال ترة الزمنيا ج

 أعمالو الخيرية : .ا  لثثا

مصط ى محمكد، الذم فاف يرل كالدة يفـك بتكزيع ربع  أستاذناكلد عمؿ الوير مع ميبلد 
راتبػػػا علػػػى ال فػػػراء كالمحتػػػاجيف مػػػف أهاربػػػا كجيرانػػػا، كالػػػذم هػػػاـ برعايػػػا كتربيػػػا أبنػػػاء زكجتػػػا مػػػف 
الزكجيف السابفيف عليا،  فانت لا عادة لـ يفطع ا  ػث حياتػا منػذ أكؿ راتػب تفابػاة، كحتػى قوػر 

 ،لػػى ال فػػػراء، فػػػاف يػػػذ"ب علػػى أهاربػػػا ال فػػػراء كالجيػػػرافراتػػب، ك"ػػػك أنػػػا فػػاف يعطػػػؼ بربػػػع راتبػػػا ع
كمعاكنػػا الػػذيف يػػػرل  ػػي ـ رهػػػا الحػػاؿ  ػػػث الفػػرل المحيطػػػا بطنطػػا كيػػػكزع علػػي ـ ربػػػع "ػػذا الراتػػػب 

 .  1جالبسيط 

علػػى ممػػؿ "ػػذة الفػػيـ كالسػػلكفيات العظيمػػا، مػػاذا سػػيفكف شػػأنا حينمػػا  بػػفاالحينمػػا يتربػػى 
ك"فػذا كسػتفكف منظكمػا هيمػا كسػلكفياتا موتل ػا، كالػدة،  يفبر، البد أنا سيسير علػى ن ػس وطػى

 . الرجؿ فاف

ل ػػػذا نجػػػد أف  العديػػػد مػػػف المحللػػػيف كالػػػذيف عر ػػػكا الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد عػػػف هػػػرب، 
بػػػؿ لودمػػػا  ؛أنػػػا لػػػـ يفػػػف يعػػػيش لن سػػػا  ،2009 -1970جواصػػػا  ػػػث المرحلػػػا المانيػػػا مػػػف حياتػػػا 

لا علػػػى شػػػاط  اليفػػػيف أنمكذجػػػان لئلنسػػػاف المحػػػب اآلوػػػريف،  فػػػد صػػػنع منػػػا اهترابػػػا مػػػف اهلل كرسػػػك 
لآلوػػريف،  يمػػا يوصػػا فػػذا أصػػب  نمكذجػػان لئلنسػػاف المصػػرم المسػػلـ المحػػب لكطنػػا كناسػػا حبػػان 

بالم ندسيف، حيث فػاف "د ػا فمػا حػددة  ػث   مسجد محمكد عيجابيان  عاالن،  أنشأ المشركع الويرم 
 كاتسػػػاعان بحيػػػث نعفػػػد الصػػػلا الم فػػػكدة بػػػيف البدايػػػا، أحػػػاكؿ أف تفػػػكف كظي ػػػا الجػػػامع أفمػػػر شػػػمكالن 

                                                 
(1)

 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٠ُٝ٧ .: ٍو جُلحٌِ جُٔطٔ  
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اإلنسػػػاف كالفػػػكف كبػػػيف اإلنسػػػاف كالعلػػػـ، كبػػػيف اإلنسػػػاف كال فػػػر كالت فيػػػر، فػػػؿ الكسػػػا ؿ العصػػػريا 
المتاحػا ممػػؿ السػػينما كالتلي زيػكف كالمرصػػد ال لفػػث كالمتحػؼ العلمػػث كالمفتبػػا كالنػدكات، مػػـ أحػػاكؿ 

 يا عيادة  ػث فػؿ ال ػركع كمعمػبلن للتحاليػؿ كمرفػزان أف أجعؿ مف المسجد مجمعان للودمات،  ألحؽ 
 لؤلشعا ككحدة لئلسعاؼ كطبيبان مفيمان .

 تأسيسو لممشاريع الخيرية :

 أصػػػب  "نػػػاؾ مستشػػػ ى متوصػػػص  ػػػث جػػػامع مصػػػط ى محمػػػكد، فػػػاف يشػػػ د تكسػػػعات 
متكاليػػا باسػػتمرار علػػى جانػػب مرفػػز طبػػث متوصػػص اسػػما مرفػػز الفػػكمر  ػػث شػػارع جامعػػا الػػدكؿ 

 . (1)يا بالم ندسيف العرب

، كاطلػػػع علػػػى فػػػؿ 8/10/2012بزيػػػارة ميسسػػػا محمػػػكد بتػػػاريخ بن سػػػا  اـ الباحػػػثكهػػػد هػػػ
مفكنات "ذة الميسسا، العيادات التوصصيا، كمرافز التحليؿ كاألشعا كالمتحؼ كالمرصد ال لفث 

  ػث عد م ورة عظيما ستسجؿ بإذف اهلليي  جمصط ى محمكد  كالمفتبا، عف ما هاـ بعملا "ذا الرجؿ
ميػػزاف حسػػناتا، عننػػا نػػرل الفميػػر مػػف األمريػػاء  ػػث كطننػػا ك ػػث غيػػرة مػػف األكطػػاف، كالػػذيف جمعػػكا 

،  مػػا هليلػػامػػركات ـ علػػى حسػػاب اآلوػػريف مػػف أبنػػاء المجتمػػع، يبوػػؿ الكاحػػد مػػن ـ تفػػديـ مسػػاعدات 
 بالنا ب ذا الرجؿ الذم فاف يحـر ن سا كأسرتا ليفدـ للناس ما بيف يديا .

 جيبا غريبا، تستحؽ التفدير كاالحتراـ كاإلشادة ب ا .عنا ظا"رة ع

 ك"فذا أصب  مصػط ى محمػكد ظػا"رة  ريػدة  ػث مسػاعدة ال فػراء كالكهػكؼ بجػانب ـ حيػث 
 . (2)است اد مف مشركعا الويرم أفمر مف مليكف أسرة بسيطا مف البسطاء كالغبلبا 

نمػػا سػػعى علػػ ى االسػػتعانا بطػػب كلػػـ يتكهػػؼ مصػػط ى محمػػكد عنػػد "ػػذا العمػػؿ الجبػػار  كا 
األعشاب كاإلبر الصينيا كالعبلجات الحديما فالعبلج الطبيعػث، كاألشػعا بموتلػؼ أنكاع ػا، كأنشػأ 

سػػمى الطػػب لػػذلؾ مػػا يشػػبا مرافػػز البحػػث المتوصصػػا داوػػؿ الجمعيػػا، كفػػاف لديػػا شػػغؼ لمػػا يي 
تجنبػػان  ػػث لبػث احتياجػػات المربػى، مالبػديؿ علػػى جانػب الطػػب التفليػدم، رغبػػا  ػث تػػك ير فػؿ مػػا يي 

 . (3)ذلؾ فؿ أشفاؿ االستغبلؿ أك التجريب العشكا ث ك"ك ما أدل على اتساع نشاط الجمعيا 

ـ حتى ك اتا، لفد فرس ا لعمؿ الويػر 1970لفد فرس الرجؿ حياتا كوصكصان مف بدايا عاـ 
 (4)الذم ال يتكهؼ،  ممبلن هاـ بإنشاء الجمعيات كالمرافز الطبيا التاليا :

                                                 
(1)

 . 90ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘:  ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ  
(2)

 . 91جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(3)

 . 92جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(4)

 . 2011ؼ٤س ٓكٔٞوا ٍٔٗٗز ئػ٤ٓ٬س ػٖ ؾ  
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الفا نا بميداف جامعا الدكؿ العربيا بالم ندسيف  ،مكد جالكحدة العبلجيا جمعيا مسجد مح .1
 سمى اآلف  ث اإلعبلـ بميداف مصط ى محمكد .كالذم يي 

 المرفز الطبث لمسجد محمكد، الفا ف ن ايا شارع جامعا الدكؿ العربيا، عمارة األكهاؼ. .2

  ندس، األعبلـ .عبلـ، الفا ف بشارع النبكم المالمرفز الطبث لمسجد محمكد باأل .3

 مستش ى محمكد الفا ف شارع النيؿ األبيض، ميداف لبناف، الم ندسيف . .4

 مرفز محمكد لطب العيكف، الفا ف فكرنيش النيؿ، أبك ال دا . .5

 مسجد الرحما، مرفز تدريب العجكزة، ولؼ مسرح البالكف . .6

ا تفػػػدـ شػػػبا "ػػػذة "ػػػث المرافػػػز المابتػػػا، ك"ػػػث مشػػػاريع تفػػػدر بعشػػػرات المبليػػػيف، الوػػػدمات  ي ػػػ
كبرسػػكـ بسػػيطا جػػدان، حتػػى عجػػراء العمليػػات المعفػػدة تجػػرم بمفابػػؿ ز"يػػد ال يصػػدؽ، كمػػا  امجانيػػ

غيػػػر المصػػػرييف، كالػػػذم ال يسػػػأل ـ أحػػػد عػػػف مػػػف شػػػا"دتا أمنػػػاء كجػػػكدم كجػػػكد بعػػػض المربػػػى 
 جنسيات ـ .

 تنوع أنشطة جمعية محمود :

دمات الطبيػػػا، من ػػػا الػػػدكرات كميسسػػػا جمعيػػػا محمػػػكد تفػػػـك بأنشػػػطا فميػػػرة، غيػػػر تفػػػديـ الوػػػ
النشػػرات "ػػذة كالنشػػرات التمفي يػػا ذات الصػػلا بالمناسػػبات الدينيػػا، كهػػد اطلعػػت علػػى مجمكعػػا مػػف 

 ،كالمسػػػػجد األهصػػػػى ،صػػػػلى اهلل عليػػػػا كسػػػػٌلـ كمكلػػػػد النبػػػػث ،كالحػػػػج ،ذات الصػػػػلا بشػػػػ ر الصػػػػياـ
 ،كأحفػػاـ صػػبلة المػػريض ،كأحفػػاـ تػػبلكة الفػػرقف ،كزفػػاة ال طػػر ،كجمػػع الفػػرقف ،كاإلسػػراء كالمعػػراج

 كغير"ا مف النشرات . ،كمناسؾ الحج

فػػذلؾ تفػػدـ الجمعيػػا التبرعػػات العينيػػا للمحتػػاجيف جمػػاالن، طعامػػان، أك فسػػكة ، "ػػذا غيػػر مكا ػػد 
  20جالرحمف جع طار الصا ـ ،   ـ يفدمكف مف وبلؿ عدة أمافف ك ث أفمر مف مدينػا أفمػر مػف 

علػػى البيػػكت كمن ػػا مػػا يفػػدـ  ػػث الميػػاديف كمن ػػا مػػا يفػػدـ  من ػػا مػػا يػػكزع، ألػػؼ كجبػػا ع طػػار يكميػػان 
كعلػى مػدار داوؿ المساجد، ك"ذا ال يفتصر على مدينا الفا"رة  فط بػؿ يعػـ مػدف مصػريا أوػرل، 

 .  1جش ر رمباف فامبلن 

 ل ػػػت  كشػػػمال ا كجنكب ػػػا، أيبػػػان الفكا ػػػؿ الطبيػػػا التػػػث تجػػػكب الػػػببلد مػػػف شػػػره ا علػػػى غرب ػػػا،
ت البعيدة ممؿ الصعيد كمطػركح كسػيناء ال تصػل ا وػدماتنا، علػى الػرغـ مػف انتبا"ث أف المحا ظا

                                                 
(1)

ا 8/10/2012ذطح٣ٌم  ُوحح ٓرحٍٖ ٓغ جٍُٔٗف ػ٠ِ جُٗإٕٝ ج٫ؾطٔحػ٤س ُِؿٔؼ٤س ج٧ْطحي ٚحُف  ذٞ ؿ٤٘ٔس  

 ذٔوٍ جُؿٔؼ٤س ذحُوحٍٛز .
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ت ػػاهـ األكبػػاع بفميػػر  ػػث "ػػذة المحا ظػػات بالػػذات،  فررنػػا أف نوػػرج بفكا ػػؿ علػػى "ػػذة المنػػاطؽ، 
بال عؿ فنا نذ"ب بفا لا  ث الصيؼ كأورل  ث الشتاء، فؿ ها لا من ما تتكجا على مفاف ما كعلى 

السلـك كسػك"اج كهنػا كمطػركح كالوارجػا كأسػكاف، كفنػا نسػتغؿ  تػرة "ػذة فف مد ؛رأس "ذة األمافف
الفا لا كن تـ بأ"ػؿ "ػذة المنػاطؽ  ػث أفمػر مػف مجػاؿ كأفمػر مػف نشػاط  فػرم كدينػث ككصػؿ عػدد 

 . (1)ها لا  13ج"ذة الفكا ؿ على 

لػػى مبنػػث ع أهكلػػاعف مصػػط ى محمػػكد رجػػؿ نػػاؿ هسػػطان فبيػػران مػػف تك يػػؽ اهلل لػػا، ك"ػػذا الػػذم  
 ، يرا"ا الناس كيلمسكن ا كيست يدكف من ا .أرض الكاهعمعطيات كاهعيا على 

يفكؿ الرجؿ :  منذ النشأة فانت لث أحبلمث بوصكص مف حػكلث، عنػدما نشػأت لػـ أفػف مػف 
األمرياء كلـ أفف مف ال فراء، فنت مف المستكريف جالطبفػا المتكسػطا التػث اوت ػت حاليػان ، كلفننػث 

بال فراء، اهتنعت بأف ال فر كالج ؿ كالظركؼ السي ا "ث سبب تأور أمتنا، بؿ فنت دا ـ االنشغاؿ 
ذا أردنػػا أف  "ػػث منبػػع اإلر"ػػاب،  ػػإذا أردنػػا أف نصػػعد بمعػػدؿ نمػػك دكلتنػػا ممػػؿ الػػدكؿ المحترمػػا، كا 
نفطػػع جػػذكر اإلر"ػػاب  علينػػا بمحاربػػا أسػػبابا، ك"ػػذا لػػف يفػػكف  فػػط بػػالتنظير أك بتػػأليؼ الفتػػب أك 

المنػابر السياسػيا، العػبلج يفػكف بػػأف يبػدأ فػؿ كاحػد بن سػا، بيػدة، ال أهصػد "نػػا أال بالصػراخ علػى 
ينتظػػر النظػػاـ بػػكاهث ك بػػبلت الػػدكؿ األوػػرل المسػػماة اإلعانػػات، ألنػػؾ سػػتفكف تنػػادم  ػػث جػػدار 
أصـ، بؿ أهصد أال ننتظر شي ان أساسػان مػف النظػاـ، عػايز تعمػؿ ويػر لبلػدؾ كأ"لػؾ كأ"ل ػا، الويػر 

 . (2)ف  ينا فمؿ يتن ذ مش بيفؼ عند مجرد النيا،  الحؿ يبفك  ،بيتن ذ

العجيػػػب  ػػػث األمػػػر أف الرجػػػؿ فػػػاف يكاصػػػؿ عملػػػا ليػػػؿ ن ػػػار، مػػػع طػػػكؿ عمػػػرة كتفػػػدـ سػػػنا، كمػػػع 
البرفػػا مػػف اهلل، البرفػػا  ػػث الكهػػت كالبرفػػا  ػػث الفليػػؿ مػػف المػػاؿ،  االمػػرض الػػذم ال ي ارهػػا، كلفن ػػ

 . ستاذناؿ الوير، ك"ذا ما فاف ألكالبرفا  ث الصحا، كالبرفا  ث ر فا أ"

 ثالثا  : برنامج العمـ واييماف :

أستطيع أف أيفد أف النجاح كالتك يؽ فانا حلي يف للدفتكر مصط ى محمكد، ك"ذا بالتأفيد 
مبنث على معطيات علػى أرض الكاهػع، نجػاح "ػذا الرجػؿ صػح يان كنجاحػا فاتبػان، كنجاحػا طبيبػان، 

السػلطاف الحػافـ، فػػؿ  اعػدـ ربػك حػػب النػاس لػا، ك ة التػث هػاـ ب ػا، كنجػاح مشػاريع الويػر المتعػدد
 "ذا كغيرة دليؿ على نجاحا .

   .العمـ واييمافكالدليؿ األفبر أماـ أعيننا "ك برنامجا التلي زيكنث ج

                                                 
(1)

 . ٤ْ18ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس : جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(2)

 . ٤ْ17ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس :  جُلحٌِ جُٔطٍٔو  
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مف أش ر البرامج التلي زيكنيا العربيػا علػى اإلطػبلؽ، فػاف "ػذا البرنػامج، كالػذم اسػتفطب 
الرجػػػؿ كالمػػػرأة، ك  ،كالمػػػتعلـ كغيػػػر المػػػتعلـ ، ح ـ، العػػػالـ كغيػػػر العػػػالـمػػػف حكلػػػا النػػػاس بفػػػؿ شػػػرا

المسػػلـ كغيػػر المسػػلـ، لدرجػػا أف حرفػػا المكاصػػبلت ك المػػيمف كغيػػر المػػيمف، ك الصػػغير كالفبيػػر، ك 
 فانت تفاد تتكهؼ أمناء بث "ذا البرنامج .

د كمػػػف وػػػبلؿ متابعػػػا "ػػػذا البرنػػػامج كالػػػذم لعبػػػت  يػػػا شوصػػػيا الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػك 
، كالميمرات الصكتيا األورل ،على المشا"د ك"دكء الشوصياالموتصرة  اصكتا المتميز كتعليفاتب

كالجديد مما لـ يفف يعر ا المشا"د كلـ يطلع عليا كهدرة الدفتكر  ث الػربط بػيف األحػداث كالكهػا ع 
 .برامج الجادةكالذم لـ يعتد المشا"د المصرم كالعربث على مملا مف ال ،فاف النجاح ل ذا البرنامج

يرغػػػب أف يفػػدـ عمػػػبلن ععبلميػػان  يتوػػذ مػػػف الصػػكرة كالمػػػادة العلميػػا كالتأمػػػؿ  أسػػتاذنافػػاف  
 . (1)الصك ث مدوبلن على اإليماف باهلل 

 كيؼ ظير برنامج العمـ واييماف ؟

ـ، عنػػدما فتػػب الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد مفػػاالن 1971مػػايك  15كالبدايػػا فانػػت  ػػث يػػـك 
 ا هبػيا مرافػز الفػكل الشػ يرة، هػاؿ  ي ػا مواطبػان الػر يس السػادات يعلى ولبمجلا ركز اليكسؼ، 

من ػػا،  سيػػر، فلمػػات أعجبػػت السػػادات ك  زعػػيـ، أنػػت رجػػؿ العلػػـ كاإليمػػاف ؾأنػت الػػزعيـ كلػػيس بعػػد 
 أشػػار علػػى كزيػػر اإلعػػبلـ كهت ػػا بإذاعػػا برنػػامج مػػف ععػػداد الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد يحمػػؿ اسػػـ 

عػػؿ طلػػب كزيػػر اإلعػػبلـ  ػػث حين ػػا مػػف مصػػط ى محمػػكد ععػػداد البرنػػامج،  ، كبال العمػػـ واييمػػافج
كفلػػؼ ر ػػيس التلي زيػػكف كهت ػػا تسػػ يؿ األمػػكر إلذاعتػػا، كفػػاف االهتػػراح أف يفػػدـ الػػدفتكر البرنػػامج 

 . (2)بن سا

جني ػػػان   30جيتحػػػدث الػػػدفتكر عػػػف "ػػػذة الظػػػركؼ  يفػػػكؿ :  اعتمػػػد التلي زيػػػكف المصػػػرم 
ة،  ػػث حػػيف أف البرنػػامج يسػػتلـز السػػ ر للوػػارج كمتابعػػا قوػػر األبحػػاث، مصػػريان  فػػط للحلفػػا الكاحػػد

كلذا بدأ اليأس يتسرب على ن سث، حتى هابلت رجؿ أعماؿ ش ير،  حدمتػا  ػث أمػر البرنػامج،  ػإذا 
با يورج د تر شيفات ها بلن لث :  لف أناهشػؾ  ػث الن فػات، كلفػف الم ػـ وػركج "ػذا العمػؿ العلمػث 

كالهى البرنامج نجاحان فبيران، كاجتذب جما"ير فميػرة نظػران ألسػلكبا الػذم جػذب كالدينث على النكر ، 
 .  3جبا هلكب كعفكؿ البسطاء هبؿ العلماء 

                                                 
(1)

 . 17جُلحٌِ جُٔطٍٔو ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس   
(2)

 . ٤ْ18ى جُكٍج٢ٗا جُكِوس : جُلحٌِ جُٔطٍٔو   
(3)

 .141 قٔى جُؿُجٌا ٘: طٛٞف ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُ جٗظٍ :  
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تساعد تعرض "ذا البرنامج للعديد مف المعكهات، من ا على سبيؿ المماؿ أف األ بلـ التث 
حبػػير عليػػا، ممػػا ابػػطر بالت فتحبػػير البرنػػامج انت ػػت مػػف التلي زيػػكف، كال يكجػػد مػػا يفكمػػك   ػػث

ألػػؼ دكالر أمريفػػث كذلػػؾ ليسػػتمر   15جالػػدفتكر للسػػ ر كشػػراء أ ػػبلـ علػػى ن فتػػا الواصػػا بمبلػػغ 
 البرنامج .

ر عػدة حلفػات عػف تكهؼ البرنامج بسبب التدوؿ الص يكنث كذلؾ أف الدفتكر حٌبػ ان أيب
جعؿ الي ػكد كالسػلطات م اعؿ ديمكنا النككم الص يكنث، كبرامج عف حرب المياة المستفبليا، مما 

األمريفيػػا كالصػػ يكنيا تتػػدوؿ لمنػػع عػػرض "ػػذة الحلفػػات، ك عػػبلن فػػاف ذلػػؾ، ممػػا ابػػطر الػػدفتكر 
مبليػػيف   5جـ 1995بلػػغ عػػاـ  ربػػ لعربػػ ا  ػػث محطػػات تلي زيػػكف أوػػرل، ممػػا أدل علػػى تحفيػػؽ 

 . (1)مبلييف دكالر  10جـ بلغ 1997دكالر، ك ث عاـ 

سػػػكعا علميػػػا كمفا يػػػا شػػػاملا تبحػػػث  ػػػث مجػػػاالت متعػػػددة عف برنػػػامج العلػػػـ كاإليمػػػاف  مك 
طبيعيا كجغرا يا كطبيا ك لفيا، ك ث علـك النبات كالحشرات كالعلـك البي يػا كالطبيعيػا، مػع تعليػؽ 
للػػدفتكر مصػػط ى، تصػػل  "ػػذة المكسػػكعا لجميػػػع المػػدارس كالفليػػات كالمعا"ػػد العلميػػا كالمراحػػػؿ 

نػازؿ مػف أجػؿ ر ػع مسػتكل مفا ػا األسػرة جميعػان، كعػدد"ا الموتل ا، كتعتبر مكسكعا علميػا  ػث الم
 . (2)ممانث كومسكف اسطكانا دم  ث دم 

ان فؿ يكـ مبلمػاء السػاعا أسبكعي بث، فانت تي حلفا  400جبلغت عدد حلفات "ذا البرنامج 
، تكهػؼ بم ػا لظػركؼ ممػؿ عامػان   15جأفمػر مػف  التاسعا مساءن، اسػتمر عربػ ا عربػان متكاصػبلن 

 .بر كبعض األحداث الداوليا، كمنع مف عرض عدة حلفاتحرب أفتك 

زاد "ػػػذا البرنػػػامج مػػػف تكميػػػؽ العبلهػػػا بػػػيف الػػػدفتكر كمحبيػػػا علػػػى مسػػػاحا الػػػكطف العربػػػث 
فػػذلؾ  ،شػػا"د ػػث اجتػػذاب المي  فبيػػره  دكره  ةكالعػػالـ، كفػػاف ألسػػلكب الػػدفتكر كلغتػػا، كبسػػاطا مظ ػػر 

البرنػػػامج، كمػػػف عكامػػػؿ  علػػى هبػػػاؿ غيػػػر المتكهػػػعالنبػػرة اإليمانيػػػا الصػػػك يا الركحانيػػػا أدت علػػى اإل
نجػػاح البرنػػامج، الفػػدرات العلميػػا كالمعر ػػا الكاسػػعا للػػدفتكر  ػػث مجػػاؿ العلػػـك الطبيعيػػا كالعلميػػا، 
لدرجػػػا أف عحػػػدل المجػػػبلت ذات الصػػػلا بممػػػؿ "ػػػذة األعمػػػاؿ اوتػػػارت الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد 

نفسػػـ علػػى ومػػس تمج العلػػـ كاإليمػػاف عالمػػان للفػػرف العشػػريف، كمكسػػكعا برنػػا  120جبػػمف أشػػ ر 
 . (3)مجمكعات، فؿ مجمكعا تتناكؿ مكبكعات ذات صلا ببعب ا

                                                 
(1)

 ّ .2011ٓح٣ٞا  24ُوحح ٚكل٢ ٓغ آوّ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٍٗٗ ػ٠ِ ٚلكحش ؾ٣ٍىز ج١ٍُٛٔ ج٤ُّٞا ٣ّٞ   
(2)

 . 137ُٞضّ ػرى ج٣ٌٍُْا ٘:  ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٍْ جُٞؾٞو  
(3)

 . 138جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
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لفػػد أجػػاد الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد  ػػث أداء دكرة مػػف وػػبلؿ برنػػامج العلػػـ كاإليمػػاف، فمػػا 
 أجاد مف هبؿ مف وبلؿ ميسساتا الويريا، كفما أجاد مف وبلؿ فتبا كمنشكراتا .
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 لمطمب الثانيا

 مؤلفاتو

 "إف العمماء ورثة األنبياء, إف األنبياء لـ يورثوا هاؿ رسكؿ اهلل صلى اهلل عليا كسلـ : 

 . (1) دينارا , ول درىما , إنما ورثوا العمـ, فمف أخذ بو أخذ بحظ وافر

عد الدفتكر مصػط ى محمػكد علػى مسػتكل السػاحا العربيػا كاإلسػبلميا مػف المفمػريف  ػث يي 
اإلنتػاج ال فػػرم عتبػر بفتػػب ـ، بػؿ يي كاإلسػبلميا بػا كالتػأليؼ، كمػف الػذيف تتػػزيف المفتبػا العربيػا الفتا

مبيعان كانتشاران، كمف أفمر الفتاب  ث ععػادة طباعػا فتػب ـ، حتػى أننػا  نتاج ذا الرجؿ مف أفمر اإلل
برتػػا طبعػػا، كهػػد أشػػادت بػػا مجلػػا ال يصػػؿ كاعت  15جنجػػد أف مػػف فتبػػا مػػا زادت طباعت ػػا علػػى 

 . (2)عبلما بارزة

مف وبلؿ متابعا ما ترفػا مصػط ى محمػكد مػف تػراث  فػرم كأدبػث تجػاكز التسػعيف فتابػان 
 ػػث شػػتى صػػنكؼ الفتابػػا، الفصػػا كالركايػػا كالدراسػػا كالبحػػث، كالمفالػػا كالمسػػرحيا،  تفػػديران لمفانػػا 

ؿ علػػػى ـ، كحصػػػ1970علػػػى جػػػا زة الدكلػػػا التشػػػجيعيا  ػػػث عػػػاـ  ؿالمكهػػػكر،  فػػػد اسػػػتحؽ الحصػػػك 
نيشاف ال نكف كاآلداب مرتيف، أكال"ما مػف الػر يس الراحػؿ جمػاؿ عبػد الناصػر، كالمانيػا مػف الحفػا 

 . (3)الر يس المرحـك أنكر السادات 

 وحياة مصطفى محمود ايبداعية تنقسـ إلى مرحمتيف : 

ـ، كيغلػػب 1970ـ، حتػػى عػػاـ 1950تشػػمؿ النصػػؼ األكؿ مػػف حياتػػا مػػف عػػاـ  المرحمػػة األولػػى
مف هصا هصيرة كركايا كمسرحيا  ،تممؿ  ث عبداعاتا األدبيا التث أصدر"ات ا الطابع األدبث ك علي

ف توللت ػػػػا بعػػػػض الميل ػػػػات التػػػػث يغلػػػػب علي ػػػػا طػػػػابع الدراسػػػػات  كأدب رحػػػػبلت كأدب وػػػػكاطر، كا 
 مفف حصر "ذة األعماؿ  يما يلث :العلميا كال لس يا، كيي 

 عات الفصصيا التاليا :كتمملت  ث المجمك  القصص القصيرة : .أول  

 ـ  .1954-1953ج أفؿ عيش  .1

 ـ  .1957-1955ج    7عنبر  .2

 ـ  .1964-1962شلا األنس ج .3
                                                 

(1)
ا ٝهى 4/153(ا2823) َٟ جُلوٚ ػ٠ِ جُؼرحوز(اـ نٍؾٚ جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ : ًطحخ )جُؼِْ(ا ذحخ )ٓح ؾحح ك٢ ك  

 .ٚككٚ
(2)

 . 22ا 2003٘ا  ًطٞذٍا 326ٓؿِس جُل٤َٛ جُٓؼٞو٣س : جُؼىو   
(3)

 . 86ُٞضّ ػرى ج٣ٌٍُْا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ْإجٍ جُٞؾٞو   
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 ـ  .1966-1965ج را حا الدـ  .4

 كتمملت  ث الركايات التاليا : الروايات : .ثانيا  

 ـ  .1964ج          المستحيؿ  .1

 ـ  .1964ج             األ يكف  .2

 ـ  .1965ج          العنفبكت  .3

 ـ  .1965الوركج مف التابكت ج .4

 ـ  .1966ج  رجؿ تحت الص ر  .5

 كتمملت  ث المسرحيات التاليا : المسرحيات : .ثالثا  

 ـ  .1963ج  سفندر األفبر اإل .1

 ـ  .1963ج            الزلزاؿ  .2

 ـ  .1968ج             غكما  .3

 ـ  .1973الشيطاف يسفف بيتنا ج .4

 ث الفتب التاليا :  تكتممل أدب الرحالت : .رابعا  

 ـ  .1963 –جرحلا على أ ريفيا االستكا يا                     الغابا  .1

 ـ  .1969 –جرحلا على الصحراء الفبرل     مغامرات  ث الصحراء  .2

 ـ  .1968 -1956المدينا أك حفايات مسا ر جمجمكعا س ريات على أكركبا بيف عامث  .3

ك"ػػػػث وػػػػكاطرة األدبيػػػػا كتأمبلتػػػػا الكجدانيػػػػا كال فريػػػػا  المقػػػػالت األدبيػػػػة والوجدانيػػػػة : .خامسػػػػا  
كتحليبلتػا كردكدة علػى رسػا ؿ الفػراء العاط يػا التػث فػاف ينشػر"ا  ػث مجلػا صػباح الويػر، كتتممػؿ 

 : الفتب التاليا  ث

 ـ  .1966-1961ج     ث الحب كالحياة  .1

 ـ  .1966-1961يكميات نصؼ الليؿ ج .2

 ـ  .1959-1956ج           اعتر كا لث .3
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 ـ  .1966-1960ج    مشفلا حب  55 .4

 ـ  .1969-1956ج    اعترا ات عشاؽ  .5

كهػػد توللػػت "ػػذة المرحلػػا مػػف حيػػاة مصػػط ى محمػػكد األدبيػػا عػػدة ميل ػػات تممػػؿ اإلر"اصػػات 
تب   ث النصؼ المػانث مػف حياتػا، كتممػؿ ذلػؾ ياألكلى للجانب ال فرم كالتأملث كالعلمث الذم س

  ث الميل ات التاليا :

 ـ  .1955جمجمكعا مفاالت فتبت عاـ       نساف اهلل كاإل .1

 ـ  .1958-1957جدراسا فتبت عاـ             عبليس  .2

 ـ  .1959-1958جدراسا فتبت عاـ        لغز المكت  .3

 ـ  .1967جدراسا فتبت عاـ         لغز الحياة  .4

 ـ  .1961جدراسا فتبت عاـ            األحبلـ  .5

 (1)ـ  .1961ت عاـ جدراسا فتب قينشتايف كالنسبيا  .6

كالمتنكع للدفتكر مصط ى محمػكد أنػا لػـ يوػؿ مػف األ فػار  ،مف المبلحظ ل ذا اإلنتاج الغزير
جسػػد لنػػا هصػػا أن ػػا تعبػػر عػػف مكهػػؼ  فػػرم لؤلديػػب ال نػػاف الػػذم يي  غيػػرال لسػػ يا كالػػريل الدينيػػا، 

العلمػػث كالمعر ػػا  الصػراع بػػيف العلػػـ كالػديف،  يعػػارض ال  ػػـ الوػاط  للػػديف، كييفػػد علػى أف ال  ػػـ
 . (2)العلميا ال تناهض جك"ر الديف الصحي 

 ث "ذة المرحلا اإلبداعيا حاكؿ مصط ى محمكد أف يوكض  ث الفبػايا الر يسػيا لئلنسػاف، 
ممؿ مكهؼ اإلنساف مف الطبيعا، كمكه ا مف اهلل، كمكه ا مف الػركح كالجسػد، عال أنػا يفتشػؼ  ػث 

ا ث لمشفلا اإلنساف  ث "ذا الكجكد،  ما زالػت "نػاؾ مج ػكالت فدـ الحؿ الن فؿ مرة أف العلـ لـ يي 
فبػرل تكاجػػا العفػػؿ اإلنسػػانث، "ػػذة المج ػػكالت حػػاكؿ  ػث النصػػؼ المػػانث مػػف عمػػرة أف يبحػػث ل ػػا 

 . (3)عف عجابات

عذ يفػػـك بتتبػع مػػا فتبػا مصػط ى محمػػكد   ػذا لػػيس معنػاة المكا فػػا علػى مػػا كرد  ػث "ػػذة  والباحػث
 ء، كليس مف صميـ عمؿ الباحث نفد فؿ ما فتب الرجؿ .الفتب مف أ فار كقرا

                                                 
(1)

 . 20-18ٓكٔى ٌٞٞجٕا : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ  جٗظٍ :  
(2)

 . 21جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(3)

 . 22ٌ جُٓحذن : ٘جُٔٛى  
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ـ ، ك"ػث 2009-1970مػا بػيف عػامث ج المرحمة الثانية مف الحياة ايبداعيػة لمصػطفى محمػود
سػػمي ا برحلػػا اليفػػيف، كهػػد سػػبفت "ػػذة المرحلػػا حينمػػا هػػاـ بنشػػر فتابػػا جالفػػرقف محاكلػػا ل  ػػـ مػػا يي 

 فبيػران  ػث السػاحا ال فريػا كالمفا يػا، هػاـ بػالرد ـ، كهد أمار "ػذا الفتػاب جػدالن 1969عصرم ، عاـ 
كالشػػػيخ  ،عليػػػا مجمكعػػػا مػػػف العلمػػػاء علػػػى رأسػػػ ـ الشػػػيخ عبػػػد المتعػػػاؿ الجبػػػرم، كبنػػػت الشػػػاط 

 "ػػػاتكالػػػت فتاباتػػػا كأعمالػػػا ال فريػػػا كالتػػػث وػػػاض  ػػػث غمار ذلػػػؾ الحديػػػدم الطيػػػر، بعػػػد  مصػػػط ى
ت يفينػػا بعػػد أف كصػػؿ علػػى شػػاط  اإليمػػاف كمبػػا ،الفبػػايا الجدليػػا الشػػا فا متسػػلحان بعمػػؽ عيمانػػا

 . (1)الصادؽ بعد رحلا مبنيا  ث دركب الشؾ كالتسايؿ كالحيرة كالبياع

 ومف ثمرة ىذه المرحمة :

 ـ  .1970ج رحلتث مف الشؾ على اإليماف  .1

 ـ  .1971ج           الطريؽ على الفعبا  .2

 ـ  .1972ج                          اهلل  .3

 ـ  .1971ج                        التكراة .4

 ـ  .1970-1965ج               الشيطاف يحفـ  .5

 ـ  .1973ج                     رأيت اهلل  .6

 ـ  .1973ج                الركح كالجسد  .7

 ـ  .1974ج      حكار مع صديفث الملحد .8

 ـ  .1975ج            المارفسيا كاإلسبلـ .9

 ـ  .1975ج   محمد صلى اهلل عليا كسلـ  .10

 ـ  .1975ج                 السر األعظـ  .11

 ـ  .1976ج                      الطك اف  .12

 ـ  .1977ج                 الكجكد كالعدـ  .13

 ـ  .1977ج              مف أسرار الفرقف  .14

 ـ  .1976المانيا ج       لماذا ر بت المارفسيا  .15
                                                 

(1)
 . 27جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
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 ـ  .1977ج                 نفطا الغلياف  .16

 ـ  .1977ج                  الفركدعصر  .17

 ـ  .1978ج              الفرقف فا ف حث  .18

 مـ ان مرت ميل اتا بعد ذلؾ،  فانت فالن ر الجارم الملثء بالآلل  كالفنكز، ك"ث فما يلث :

 ـ  .1994ج            اإلسبلـ  ث وندؽ  .19

 زيارة للجنا كالنار . .20

 ـ  .1996 –ادسا جالطبعا الس عظماء الدنيا كعظماء اآلورة  .21

 ـ  .1998ج         علـ ن س هرقنث جديد  .22

 ـ  .1997اإلسبلـ السياسث كالمعرفا الفادما ج .23

 الميامرة الفبرل . .24

 عالـ األسرار . .25

 ـ  .1996جالوامسا            على حا ا االنتحار  .26

 ـ  .1978ج      أفذكبا اليسار اإلسبلمث  .27

 ـ  .2008ج               نار تحت الرماد .28

 ـ  .1999جالسابعا            ناشيد اإلمـ كالبراءة أ .29

 ـ  .2005ج               ج نـ الصغرل  .30

 ـ  .2008مف أمريفا على الشاط  اآلور ج .31

 أي ا السادة اولعكا األهنعا . .32

 ـ  .2008ج             اإلسبلـ ، ما "ك  .33

 "ؿ "ك عصر الجنكف . .34

   .ـ2002جالوامسا             كبدأ العد التنازلث  .35

 ـ  .1992جالمانيا                حفيفا الب ا يا  .36
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 ـ  .2008ج               السياؿ الحا ر  .37

 ـ  .1998جالمالما                 سفكط اليسار  .38

 ـ  .1997ج               هراءة للمستفبؿ  .39

 ـ  .1997ج             السيرؾ السياسث  .40

 ـ  .2000ج               على وط النار  .41

 ا السر .فلم .42

 ـ  .1999ج                      الش اعا .43

 الطريؽ على ج نـ . .44

 ـ  .1997ج    الذيف بحفكا حتى البفاء  .45

 ـ  .2004ج                المسي  الدجاؿ .46

 حياتث ك فرم، قرا ث كمكاه ث . .47

 ـ  .2000ج            سكاح  ث دنيا اهلل  .48

 عسرا يؿ البدايا كالن ايا . .49

 ـ  .1999ج        مكت ماذا كراء بكابا ال .50

 ـ  .1995جالمالما                 الغد المشتعؿ  .51

 تأمبلت  ث دنيا اهلل . .52

 الميامرة الفبرل . .53

 ـ  .2001ج عسرا يؿ النازيا كلغا المحرها  .54

 ـ  .2002ج            على حا ا الزلزاؿ  .55

كد نجػػد أن ػػا كمػػف وػػبلؿ النظػػرة السػػريعا علػػى ميل ػػات المرحلػػا المانيػػا مػػف حيػػاة مصػػط ى محمػػ
فانػػػت تتمحػػػكر  ػػػث  الػػػدعكة علػػػى المكاءمػػػا بػػػيف الػػػديف كالعلػػػـ، أك بمعنػػػى أدؽ أف العلػػػـ ال ينػػػاهض 

، باإلبػا ا علػى مكاج تػا غيػر الديف، بؿ عف اإلسبلـ  ث جك"رة يدعك على العلـ كالت فير كاالبتفار
 . المسبكها للص يكنيا
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دمان بػيف الػديف كالنظريػات العلميػا، رد على الدعاكل التث تزعـ أف "ناؾ تعاربػان كتصػاالك 
 . (1)كنحف  ث عصر الموترعات كالمفتش ات العلميا البا"رة 

لفد هاـ الدفتكر مصط ى محمكد مف وبلؿ فتبا  يفشؼ الببلؿ الذم بمػا أدبػاء كعلمػاء 
الغرب  ث ميل ات ـ، كالذم انب ر با بعض المسلميف لؤلسؼ الشديد، ممػؿ  فػر سػارتر كصػمك يؿ 

، كفؿ من ما حا ز على جا زة نكبؿ  ث األدب، ك"ما مػف الملحػديف المنفػريف لكجػكد اهلل، (2)بيفيت
، الػػذم مػػا زالػػت نظرياتػػا تػػدرس للطلبػػا  ػػث المػػدارس كالجامعػػات، كداركيػػف (3)كعػػالـ الػػن س  ركيػػد

الفػارئ علػى تنػاكؿ أفبػر شػاعر  ـصاحب نظريا التطكر، كامتد ج اد فاتبنا  ث فشػؼ الحفػا ؽ أمػا
، كالػذم النػاس المتنبث بالدراسا، كتنبيا الفارئ على شوصيا المتنبػث الوا يػا علػى أفمػر عربث "ك

 . (4)فميرة  ان ؿ الناس، كتناكؿ أيبان ال ف كالشعر الحديث كأمكر غمؤل الدنيا كش

بعػػد "ػػػذا العػػػرض لمجمػػػؿ مػػا فتػػػب الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػكد مػػػا بػػػيف هصػػػص كركايػػػات 
ككجدانيػػػػا، كفتػػػػب  فريػػػػا كدراسػػػات نفديػػػػا، بعػػػػد "ػػػػذا  كمسػػػرحيات كأدب رحػػػػبلت كمفػػػػاالت تأمليػػػا

 مجمكعا مف الحفا ؽ أجمل ا  يما يلث : للباحث كالتجكاؿ تبد

  ٍمراءن كابحان.عالمفتبا العربيا ب ا رت أف مصط ى محمكد يعتبر مكسكعا أدبيا كمفا يا أم 

 . التحكؿ الذم حدث للفاتب  ث منتصؼ حياتا اإلبداعيا، فاف تحكالن عيجابيان 

 اف جؿ ا"تماـ مصػط ى محمػكد أف يكصػؿ  فػرة معينػا للنػاس، ك"ػث أنػا ال صػراع بػيف ف
 الديف كالعلـ، كأف اإلسبلـ ديف علـ كمعر ا .

  يوذ على ميل ات مصط ى محمكد أحيانان بػعؼ التأصػيؿ الػدينث لػبعض الفبػايا التػث يي
كم فػر  يطرح ا، ك"ذا يرجع على أف الرجؿ ليس عػالـ ديػف أك شػيخ أز"ػرم، بػؿ "ػك أديػب

 رغب  ث أف يودـ دينا كمجتمعا .

  س كلا أسلكب الفاتب كطريفتا  ث طرح الفبايا كالفدرة على اإلهناع، لعب دكران فبيران  ث
 نجاح الفاتب .

                                                 
(1)

 . 28ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
(2)

(ا ٌٝجتنن٢ ج٣ٍُ٘ننى١ا ُٝننى كنن٢ ٓى٣٘ننس وذِننٖا ٓننٖ ٌٝجو جُكًٍننس جُطؿ٣ٍر٤ننس 1989_  1902ٚنن٤َٗٞٔ ذ٤ٌ٤ننص : )   

ُِٔٓنٍع جُؼرػن٢ا ٣ـِند ػِن٠ ًطحذحضنٚ ج٧وذ٤س ك٢ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗا ًٝحضد ٍٓٓق٢ا ٝٗحهى ٝ ٖنحػٍا جٖنطٍٜ ذحٌُطحذنس 

 ّ ؾحتُز ٗٞذَ ٦ُوجخ. )٣ٌٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز(.1969جُطٗحؤّ ٝجٌُآذس ٝجُٓٞجوا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔإُلحشا ٗحٍ ػحّ 
(3)

ّ ( ػننحُْ ٗلٓنن٢ ٗٔٓننح١ٝا ٓإْننّ ٓىٌْننس جُطك٤ِننَ جُ٘لٓنن٢ا ًننحٕ ٣ؼننحُؽ ٍٓٞننحٙ  1939،نن 1856ك٣ٍٝننى : )   

َجتنىز كنأوش ئُن٢ ٓٞضنٚا ٚنحقد جُونٍٞ ذؼونىز  و٣ندا ُنٚ ًطند ًػ٤نٍز ٜٓ٘نح )ضلٓن٤ٍ ذحُٔهىٌجش قط٠  ٗٚ  نً ؾٍػس 

 ( .  2/1297ج٧ق٬ّ(ا ٝ)ٓىنَ ئ٠ُ جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ(ا ٝؿ٤ٍٛح ًػ٤ٍ. ) جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤سا
(4)

 . 28 قٔى جُؿُجٌا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف   
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 زاد مػػػف العمػػػـ واييمػػػافالتػػػزامف  ػػػث النجػػػاح لمػػػا فػػػاف يفتػػػب، كلبرنامجػػػا التل زيػػػكنث ج ، 
 التكاصؿ بيف الناس كالرجؿ .

 وبل اتا مع عبد الناصر، كالمانيا صداهاتا مع  ىكلاألالسياسيا،  ساعدتا بعض الظركؼ
 أنكر السادات .
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 لثالثالمطمب ا

 منيجو في الكتابة والتأليؼ

بػػداعان، مػػف ناحيػػا التنػػكع  ػػث مػػف أفمػػر الفتػػاب كال ييعتبػػر مصػػط ى محمػػكد        مػػيل يف عنتاجػػان كا 
الفبيػر الػذم فتبػا مػف الفتػب كالميل ػات،  فػد فتػب  ػث  المكبكعات المطركحػا، كمػف ناحيػا الفػـ

   فتابان، كمفاالتا بلغت الم ات .98كهد بلغت فتبا الػ جالعديد مف العلـك كالمكبكعات، 

، كمػػف المعاصػػريف لػػابمميػػزات واصػػا بػػا مٌيزتػػا عػػف غيػػرة مػػف الفتػػاب  كهػػد تميػػزت فتابتػػا       
  من ا : مكروبلؿ دراستث لتراث الرجؿ تكصلت لجملا مف األ

ممػػا جعػػؿ فتاباتػػا تلفػػى ركاجػػان علػػى جميػػع  سػػ كلا أسػػلكبا كهدرتػػا علػػى تطكيػػع الفلمػػات .1
المستكيات العمريا كالممف يف كغير"ـ، كممؿ "ذة النكعيا مف الفتابا يفكف تأمير"ػا كابػحان 

 كمجديان.

 نفػػػاط الوػػػبلؼ وػػػبلؿ طرحػػػا ألم هبػػػيا دينيػػػا أك  فريػػػا، كمحاكلتػػػاإلمػػػارة عػػػدة كتجنبػػػا بي  .2
 تكصيؿ المعلكما للفارئ دكف عر"اؽ كمتا"ات الوبلؼ.

تناكلػػػا للفبػػػايا الملحػػػا  ػػػث حيػػػاة الفػػػارئ، بعيػػػدان عػػػف عػػػالـ الويػػػاؿ كالػػػك"ـ الوػػػادع،   ػػػك  .3
 تكجي ات النبث عليا السبلـ . عم يتكا ؽيحرص على ما ين ع ك"ذا 

فػؿ لػا عبلهػا ععبلء هيما العفؿ كمحاكلا عهحاما  ث فؿ األمكر، كعػدـ الت ريػؽ  ػث مػا للع .4
 كما ال عبلها للعفؿ  يا.

 أحيانان فميرة يعيد تفرار المكبكع ن سا  ث أفمر مف فتاب دكف زيادة أك تغيير. .5

 طباعا فتبا طبعات عدة دكف عبا ا أك ععادة نظر أك تصحي  لما يلـز تصحيحا. .6

لػػى يعػػاب عليػػا عػػدـ تكميفػػا للمعلكمػػا المنفكلػػا مػػف غيػػرة، كبالتػػالث الصػػعكبا  ػػث الرجػػكع ع .7
 .، باإلبا ا على عدـ عحالا األهكاؿ ألصحاب ا عن ا ناهؿمصادرة ال

 عدـ كجكد مبت بالمراجع التث استعاف ب ا أمناء فتابتا لمكبكعاتا. .8
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 الرابعالمطمب 

 أقواؿ المعاصريف فيو

نادران ما تناؿ شوصيا عاما االت اؽ على االحتراـ كالتفدير فما ناؿ مصط ى محمكد مػف 
لمان مف أعبلـ ال فر كاألدب فاف مصط ى محمكد عى مع الحؽ  ث االوتبلؼ معا، ، احتراـ كتفدير

لػا برنامجػان  كالا فتابان أك شػا"د كاكالصحا ا كالدعكة كاألعماؿ الويريا، التؼ مف حكلا فؿ مف هرأ
 تلي زيكنيان، أعجبكا بػا كأظ ػركا لػا أمنػاء حياتػا كبعػد مماتػا، أظ ػركا لػا الحػب كاالحتػراـ كرمػكة بعػد

 مكتا بأصدؽ الفلمات.

التػػػث كهػػػع  ي ػػػا، كفانػػػت سػػػبب االجت اديػػػا  وطػػػاءكال يػػػنفص مػػػف هػػػدر الرجػػػؿ بعػػػض األ
 وبل ات فبيرة بينا كبيف بعض العلماء  ث لحظا معينا.

 لفد مدحا معاصركة كهالكا  يا مفالا حؽ، سأهتصر على بعب ـ : أقواؿ مف مدحو :أول  . 

 تث الديار المصريا :هاؿ عنا الشيخ نصر  ريد كاصؿ، م . 1

 الدفتكر مصط ى محمكد رجؿ علـ ك بؿ كمش كد لا بال صاحا كال  ـ كسعا االطبلع، 
كالغيػػرة علػػى اإلسػػبلـ،  مػػا أفمػػر المكاهػػؼ التػػث أشػػ ر هلمػػا  ي ػػا للػػد اع عػػف اإلسػػبلـ كالمسػػلميف 

فػت ب ػا، كالذكد عف حياض الديف، كفـ عمؿ على تنفيا الشريعا اإلسػبلميا مػف الشػكا ب التػث عل
 . (1)كش دت لا المحا ؿ التث صاؿ  ي ا كجاؿ د اعان عف الديف 

 هاؿ عنا الشيخ حسف مأمكف، شيخ األز"ر الشريؼ :. 2

ظ ػػار أمر"ػػا  ػػث تفػػدـ ال ػػرد كاألمػػا، ك"ػػذة   الفاتػػب عنػػث بتمجيػػد العفػػؿ كالعلػػـ كالحريػػا، كا 
تعػاكف السياسػث الػيفظ كالم فػر دعكة ال ننفر"ا عليا، كال ينفر"ا الػديف اإلسػبلمث، ك"ػك يػدعك علػى 

 . (2)الحر كرجؿ الديف العصرم 

 ( 3)هاؿ عنا الفاتب كاألديب فماؿ النجمث . 3

 تحػػػدمت عليػػػا فميػػػران، كناهشػػػتا مػػػراران، بحمػػػت عػػػف دكا عػػػا كحػػػكا زة علػػػى الفتابػػػا عػػػف الػػػديف 
تصػػػػنع اء"ػػػػا دلػػػػيبلن علػػػػى الكر فشػػػػؼ أكالتصػػػػكؼ لعلػػػػث أجػػػػد  ػػػػث "ػػػػذة الػػػػدكا ع الحػػػػكا ز وبي ػػػػان، أك 

                                                 
(1)

 ّ .15/5/1999وجٌ ج٩كطحح ج٣ٍُٛٔس :   
(2)

 ّ .1957(ا ذطح٣ٌما ٣ٍٛٔ1116س : كطٟٞ ٌهْ )وجٌ ج٩كطحح جُ  
(

3
)

ّ(ا ٖحػٍ ٝٚكل٢ ١ٍٛٓا ض٘وَ ك٢ ػىز ذِنىجٕا ُنٚ ًػ٤نٍ ٓنٖ ج٧ػٔنحٍ 1998-1923ًٔحٍ ٓكٔى جُ٘ؿ٢ٔ : )  

٣ٌٝر٤ننى٣ح )جُٗننؼ٣ٍس ٝجُ٘ػ٣ٍننسا كننحَش  ػٔحُننٚ ذننأًػٍ ٓننٖ ؾننحتُزا ٓننٖ جُٗننؼٍجح جُنن١ً يجع ْنن٤طْٜ ُؼًٝذننس ٖننؼٍْٛ . 

 (.جُْٔٞٞػس جُكٍز
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كالتبلعػب بػالفبلـ، كلمػا  ػاتنث "ػذا المطلػب منػػا صػبرت حتػى رأيتػا يكاجػا بز"ػدة كتصػك ا مكهػػؼ 
اوتبػػار أك مكهػػؼ اوتيػػار حاسػػـ،  يفشػػؼ  يػػا الزا"ػػد كالمتصػػكؼ، كهػػد أمبػػت بال عػػؿ ال بػػالفكؿ أنػػا 

ب ػا  زا"د  ث فؿ مظا"ر الدنيا التث رأينػا بعػض الم فػريف كحملػا األهػبلـ مػف أبنػاء جيلنػا يسػفركف
 .(1)حتى الممالا 

 كيفكؿ الفاتب المتصكؼ أحمد فماؿ الجزار :. 4

 مصط ى محمكد أحد المبدعيف، ج ؿ حفيفتا فؿ مف فتبػكا عنػا، كلػـ يعر ػكا السػر الػذم 
يفمػػف كراء بسػػاطتا كع كيتػػا كسػػ كلا   ػػـ عبارتػػا كمبػػمكف أعمالػػا اإلبداعيػػا، كحػػب النػػاس لػػا، 

ة لفمير مف أكالدنا كشبابنا الصادهيف، كنجا مف ال ػخ الػذم الصغير من ـ كالفبير، حتى أصب  هدك 
 . (2)ينصبا الشيطاف لفؿ صاحب مك"با عبداعيا 

 (3)هاؿ عنا الشيخ اإلماـ محمد زفث عبرا"يـ. 5

 مصط ى محمكد رجؿ ظلما األدباء لدينا، كظلما العلماء ألدبا، كما يحسبكنا عليا مػف 
 . (4) أوطاء "ث لا كليست عليا 

 عنا الفاتب مركت أباظا : هاؿ. 6

 كجد الدفتكر مصط ى محمكد ن سا  ػث الػن ج الػذم انت جػا، ككجػد الشػباب  يػا بػالت ـ 
التػث فػػانكا يتلمسػػكف،  تكا ػػؽ علػػى يديػػا العلػػـ الحػػديث كاإليمػػاف العميػػؽ، كهػػد تػػك رت عنػػد الػػدفتكر 

اف  ػث "كايتػا، مصط ى فؿ األدكات التث تمفنا مف مواطبا الشباب،   ك طبيب  ػث دراسػتا،  نػ
 . (5)صك ث  ث عفيدتا، كب ذة المفكمات جميعان واطب الشباب  أحبكا ما يفتب  

 "ػػك أحػػد امنػػيف كالمػػانث "ػػك الشػػيخ الشػػعراكم، اسػػتطاعا الن ػػاذ علػػى  (6)هػػاؿ عنػػا عمػػر بطيشػػا :. 8
 فؿ عفؿ كهلب  ث "ذا العصر،  ميل اتا مف أفمػر الفتػب تكزيعػان، كأحاديمػا يلتػؼ حكل ػا الصػغير

 . (7)كالفبير، كالمتعلـ كغير المتعلـ، كالمسلـ كغير المسلـ 
                                                 

(1)
 . 101ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ ٔل٠ ٓكٓٛط  

(2)
 . 41 قٔى جُؿُجٌا ٘:  ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف  

(3)
ّ(ا ٚٞك٢ ٓٛن١ٍا ُٝنى كن٢ جُونحٍٛزا كن٢ ذ٤نص ػِنْ ٖنٍػ٢ ٝضٛنٞفا 1998-1916ٓكٔى ٢ًَ ئذٍج٤ْٛ : )  

٣ٌّ جُؿحٓؼ٢ا ُٚ ًػ٤ٍ قلع جُوٍإٓا ٝضهٍؼ ٖٓ ج٧ٍَٛا ذٍع ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ٝػِّٞ جُكى٣ع ٝجُلوٚا جٖطـَ ذحُطى

 .(٣ٌٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز)ٖٓ جٌُطد ٝجُٔإُلحش . 
(4)

 . 6 قٔى جُؿُجٌا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٝجُطٛٞف   
(5)

 . 115ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ   
(6)

س ْنٌ٘ى٣ٌسا ٤ًِنا ٖحػٍ ٝئيجػ٢ ١ٍٛٓا ُٝى كن٢ وٜٓ٘نٌٞا ضهنٍؼ ٓنٖ ؾحٓؼنس ج٩ ( ّ -1943)ػٍٔ ذط٤ٗس :   

ج٥وجخ هْٓ جُِـس ج٩ٗؿ٣ُ٤ِسا ُٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ وٝج٣ٖٝ جُٗؼٍا ُٝٚ ذٍٗنحٓؽ ئيجػن٢ )ٖنحٛى ػِن٠ جُؼٛنٍ(ا ٗنحٍ ػنىز 

 .)٣ٌٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز  (ؾٞجتُ ضوى٣ٍ٣س . 
(7)

 . 70ّا ج٠ُٝ٧ا 1984٘ػٍٔ ذط٤ٕا  نرحٌ ج٤ُّٞا : ٖحٛى ػ٠ِ جُؼٍٛ   
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 ثانيا  . أقواؿ انتقده :

 مف علماء األز"ر : –. هاؿ عنا الدفتكر عبد الم دم عبد ال ادم 1

كغيػػػرة مػػػف منفػػػرم الشػػػ اعا كالسػػػنا أن ػػػـ يفتبػػػكف  ػػػث غيػػػر عف مشػػػفلا الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد 
 (1) ب  يا.توصص ـ، ل ذا ليس عندة تصكر لما يفت

 . هاؿ عنا الشيخ مصط ى الحديدم الطير :2

الفرقف عػف ظػا"رة  ػث أمػكر وطيػرة، كأف الموال ػات التػث الدفتكر مصط ى محمكد أورج 
 . (2)جاءت  ث فتابا فانت ناش ا عف أف ما عالجا لـ يفف كاب  الصكرة لديا  

 مف علماء األز"ر :  –كينث ح. هاؿ عنا الدفتكر حسف ال3

نا نصب ن سا عالمان مف علماء الديف ك"ك بعيد عػف ذلػؾ غايػا البعػد، يتشػدؽ  ػث جػرأة العجيب أ
يحسػػ ا المػػرء، كيلمسػػ ا  ػػث ل جتػػا ككهػػع عبارتػػا،   ػػك يل ػػؽ األحاديػػث الموتل ػػا  ػػث نػػص كاحػػد، 

   (3) يستوؼ  يا بعفكؿ العاما.

 هاؿ عنا عبد المتعاؿ الجبرم : . 4

   (4)العربيا  ث   ـ الفرقف، كعدـ تعرؼ كجكة الفراءات  سر الوطأ عدـ ارتباطا بفكاعد اللغا 

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .24٘ –ػرى جُٜحو١  جٗظٍ : جٍُو ػ٠ِ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : ػرى جُٜٔى١ 
(2)

ٓٛننطل٠ جُكى٣ننى١ جُط٤ننٍا ٓؿٔننغ جُركننٞظ ج٩ْنن٤ٓ٬سا جُوننحٍٛزا : جضؿننحٙ جُطلٓنن٤ٍ كنن٢ جُؼٛننٍ جُكننى٣ع  جٗظننٍ : 

 . 171ّا 1974٘
(3)

 .11-9٘ –جٍُو ػ٠ِ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : قٖٓ جُك٢٘٣ٞ  
(4)

 .47٘ –ٖطكحش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : ػرى جُٔطؼحٍ جُؿر١ٍ  
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 الفػصػػػػػػػؿ الثػػانػػػػػػػػػػػي

 

 آراء مصطفى محمود ومعتقداتو
 

 مباحث : خمسةوفيو 

 . حريا االعتفاداألوؿ : المبحث 

 قراية  ث اإلل يات .:  ثانيالمبحث ال

 مكه ا مف الفباء كالفدر.:  لثالمبحث الثا

 قراية  ث النبكات .:  رابعالمبحث ال

 قراية  ث الغيبيات .:  خامسالمبحث ال
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 األوؿ المبحث
 العػػتػػقػػػاد حػػػػريػػة

 
 ويشتمؿ عمى مطمبيف :

 حفيفا حريا االعتفاد .المطمب األوؿ : 

 رأم مصط ى محمكد  ث حريا االعتفاد .المطمب الثاني : 
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 المطمب األوؿ

 العتقاد حقيقة حرية 

 فبيػرة؛ أ"ميػا مذ أمػر علػى التنكيػا  ػث أرغػب محمػكد مصػط ى قراء عف بالبحث أبدأ أف هبؿ

 اإلسػبلميا، الدراسات مجاؿ  ث متوصص ان أفاديمي ان عالم كليس كم فر أديب رجؿ فاتبنا أف ك"ك أال

  كننػاهش نحػافـ ذمالػ الميػزاف بػن س كأهكالػا أ فػارة نحػافـ أف نسػتطيع ال كبالتػالث الفػبلـ، كعلـ كال رؽ

  االوتصاص. ذكم مف غيرة كأهكاؿ أ فار با

 علمػاء بػيف الوبل يا الفبايا أك الفبلميا، ال رؽ مفاالتا أك فتبا وبلؿ مف يتناكؿ لـ  الرجؿ

 اإلطبلؽ. على العفيدة

ػرٌ  لل عػؿ مصػدر : المغػة في الحرية حقيقة  ألنػا ذلػؾ مػف مػأوكذ العبػد وػبلؼ الرجػاؿ مػف كالحػر ،حي

 ك"ػػث الحػر، اإلنسػاف حالػػا "ػث كالحريػا (1) الحريػا. بػػٌيف حػر كرجػؿ أحػرار، كجمعػػا الػرؽ، مػف ولػص

 (2) يوالطا. ما فؿ مف الش  ولكص بمعنى

 جميػػع كهطػػع الفا نػػات، رؽ عػػف الوػػركج" : بأن ػػا الجرجػػانث عٌر  ػػا : الصػػطالح فػػي الحريػػة حقيقػػة

 (3) كاألغيار  العبل ؽ

 أك ش   عؿ على هادران   ي ا اإلنساف يفكف عيمانيا عسبلميا  حالا : بأن ا اإلسبلميا المكسكعا عٌر ت ا

 وػػػبلؼ   ػػػث كسػػػلكفان، عفيػػػدة اإلسػػػبلمث بػػػالمن ج التزامػػػا عطػػػار  ػػػث كاوتيػػػارة، عرادتػػػا بحسػػػب ترفػػػا

 (4) كتعالى  سبحانا اهلل سكل لما العبكديا

 مػػا كالعفيػدة كالجمػػع، بػراـكاإل كالتكميػػؽ التكفيػد بمعنػى تػػأتث عفػد، أصػػل ا : المغػة فػػي العقيػػدة حقيقػة

 (5) كلا با اإلنساف يىديف

 (6)"العمؿ دكف هلبا  ث اإلنساف با ييمف ما" بأن ا الفرمث عٌر  ا : الصطالح في العقيدة حقيقة

 يػراة مػا الوتيػار كركيػا، عرادة عػف األ عػاؿ  ػث التصػرؼ سػلطا "ث  الحريا  : العتقاد حرية حقيقة

 . (7)وارجث  هسر أك عجبار أك عفراة دكف كأ عاؿ أهكاؿ مف صاحب ا
                                                 

(1)
 . 128ى جُٔ٘ٞك٢ا ٘ جٗظٍ جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ :  قٔ 

(2)
 .1/441ّا 1991جٗظٍ : جُٜحو١ ئ٠ُ ُـس جُؼٍخ : قٖٓ ج٢ٌٍُٓا وجٌ ُر٘حٕ ُِطرحػس ا ذ٤ٍٝش ا ج٠ُٝ٧ا  

(3)
 .146جُطؼ٣ٍلحش : جُؿٍؾح٢ٗا ٘ 

(4)
 .536جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓس: ٘ 

(5)
 .421جٗظٍ جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ :  قٔى جُٔ٘ٞك٢ا ٘ 

(6)
 .3/242قٖٓ ج٢ٌٍُٓا  جُٜحو١ ئ٠ُ ُـس جُؼٍخ : 

(7)
ا 27ٓؿِنس ؾحٓؼنس وٓٗنن ُِؼِنّٞ ج٫هطٛنحو٣سا جُٔؿِنى  -ٓكٔنى جُُق٤ِن٢ : جُك٣ٍس جُى٤٘٣س ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  

 . 374ا 2011٘جُؼىو ج٧ٍٝا 
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 يفينػان  كتفػكف ن سػؾ، علي ػا كتطمػ ف هلبػؾ، ب ػا يصػدؽ أف يجب التث األمكر  "ث : كاالعتفاد

 . (1)شؾ  يوالطا كال يمازجا ال عندؾ

 : العتقاد حرية أىمية

 للفػػػكف كالنظػػػر اإليمػػػاف مػػػف يربػػػاة مػػػا كيوتػػػار اإلنسػػػاف يملػػػؾ أف  "ػػػث : االعتفػػػاد كحريػػػا

 حريػػا : معنػػىب عفيػػدةال ل ظػػا تػػرد كهػػد عليػػا،  ػػرض أك هسػػر أك عفػػراة دكف كاإلنسػػاف، كالحيػػاة ؽكالوػػال

 . (2)الدينث  االعتفاد

ل ِإْكرَاَه ِفي الدٍّيِف َقْد َتَبي َف الَرْشػُد ِمػْف الَغػيٍّ ﴿ األمر، "ذا  ث كابحا الشرعيا كالنصكص
ـَ َلَيػػا َوالم ػػُو َسػػِميٌع  َفَمػػْف َيْكفُػػْر ِبالط ػػاُووِت َوُيػػْؤِمْف ِبالم ػػوِ  َفَقػػْد اْسَتْمَسػػَؾ ِبػػاْلُعْرَوِة اْلػػُوْثَقى ل انِفَصػػا

 لمسػػيكليا اإلنسػاف كتحمػػؿ االوتيػار حسػػف علػى الػػدعكة عػف تتحػػدث كاآليػا ، 256 : البفػرة جسػػكرة ﴾َعِمػيـٌ 

ـْ َجِميعا  َأَفَأْنَت ُتْكرُِه الن اَس َوَلْو َشاَء َرَبَؾ آلَمَف َمْف ِفي اأَلْرِض ُكمَ ﴿ : تعالى هكلا كمن ا ، اوتيارة ُي
 .  99 : يكنس جسكرة ﴾َحت ى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيفَ 

 . النصكص مف اآليات "ذة غير ك"ناؾ

 بعػد عال كعملػث صػادؽ بشػفؿ ككاهعان  حفيفا فامؿ بشفؿ اإلنساف حفكؽ تعرؼ  لـ كاإلنسانيا

 كمػا النبكيػا، كالسػنا الفػريـ الفرقف  ث نصكصال كبمكجب العالميا، اإلنسانيا كدعكتا اإلسبلـ ظ كر

 لػا، كالسػماء األرض  ػث مػا كتسػوير المولكهػات، سػا ر على كت بيلا اإلنساف، تفريـ مف  ي ما كرد

 كعبػػادة، كعفيػػدة عيمانػػان  اإلنسػػاف حفػػكؽ علػػى كالمحا ظػػا كالفبا ػػؿ، الشػػعكب بػػيف المسػػاكاة علػػى كالػػدعكة

 . (3)كالتشريع  باألحفاـ التزاما كحدة هلل كدياكعب كزل ى، اهلل على كتفربان  كممارسا

 المػكرة جػاءت حتػى الحريػا "ػذة ممػؿ الغربيػا السياسػيا كالػنظـ المجتمعػات تعرؼ لـ حيف  ث

 عػػف عامػػا عشػػارة تبػػمنت كالتػػث ـ،1789 عػػاـ كالمػػكاطف اإلنسػػاف حفػػكؽ كميفػػا ككبػػعت ال رنسػػيا

 كمػػػف اإلنسػػػاف حفػػػكؽ عػػػف المتحدمػػػا تيركالدسػػػا الكمػػػا ؽ تظ ػػػر أوػػػذت بعػػػد"ا مػػػف مػػػـ العفيػػػدة، حريػػػا

 العفيدة. حريا بمن ا

رادتػا عفلػا  ػث عامػا، لئلنسػاف نظرتػا  ػث اإلسػبلـ  ػث الدينيػا الحريا مفانا  عف   ػث تتأفػد كا 

 الػػػديف  ػػػث للمسػػػلميف موػػػال يف فػػػانكا كلػػػك اإلنسػػػانيا مفػػػانت ـ كتفػػػدير المسػػػلميف لغيػػػر اإلسػػػبلـ نظػػػرة

 . دين ـ على كالبفاء االعتفاد حريا كمنح ـ كالعفيدة،

                                                 
(1)

 . 379قٖٓ جُر٘حا ٓإْٓس جٍُْحُسا ذ٤ٍٝشا ٘: ٌْحُس جُؼوحتىا ٖٓ ٓؿٔٞع جٍُْحتَ   
(2)

 . 29ا 1996٘قٖٓ ٓكٔى ْلٍا ٓطحذغ ْكٍا ج٠ُٝ٧ا : ٢ٓ جُك٣ٍحش ك٢ جُ٘ظحّ ج٬ْ٩  
(3)

 . 380ٓكٔى جُُق٢ِ٤ا ٘:  جُك٣ٍس جُى٤٘٣س ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 
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 "ػك اإلسػبلـ أف كاليفػيف الفناعػا مع  يا، الدوكؿ على العاهؿ البالغ اإلنساف ييلـز ال  اإلسبلـ

 تعػالى اهلل مػف كالمنػزؿ ال طرة، كديف المستفيـ كالصراط الصكاب "ث عفيدتا كأف المبيف، الحؽ الديف

 أف علػى يريػدة، الػذم الػديف كاوتيػار د،االعتفػا حريػا المسػلـ لغيػر يتػرؾ ذلػؾ كمػع العفؿ، مع كالمت ؽ

 .( 1)كمسيكليتا  االوتيار "ذا نتيجا يتحمؿ

ظ ار الحؽ بياف على اإلسبلـ حرص كمع  المطلفػا الحريػا لآلوػريف يتػرؾ أنا عال محاسنا كا 

 العبػادة بيػكت احتػراـ علػى جا"ػدان  يعمػؿ اللحظػا ن ػس ك ػث كالػديف، العفيػدة مف يرغبكف ما اوتيار  ث

 أف دكف عبػػػادت ـ أمػػػافف داوػػػؿ عبادتػػػا ممارسػػػا  ػػػث المطلػػػؽ الحػػػؽ المسػػػلـ  لغيػػػر لميف،المسػػػ لغيػػػر

 نصػارل مػع عنػا اهلل ربػث الوطاب بف عمر أبرم ا التث كالكميفا أذل، بأم لبيكت ـ كال ل ـ يتعرض

 . "ذا على شا"د وير المفدس بيت

 الػػنظـ عنػػد حتػػى كال األوػػرل، األديػػاف أصػػحاب عنػػد ممػػيبلن  ل ػػا نجػػد ال اإلسػػبلميا الفػػيـ "ػػذة

 كمػا المسػلميف، كوصكصػان  غيػر"ـ، مػع معػاملت ـ  ث كالديمكهراطيا الحريا المدعيا الحديما السياسيا

 . ذلؾ على ككابحان  حيان  مماالن  عال ك"ناؾ "نا تحدث التث الدينث كاإلهصاء الفتؿ عمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 386ٓكٔى جُُق٢ِ٤ا ٘ : جُك٣ٍس جُى٤٘٣س ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 
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 المطمب الثاني

 حرية العتقاد  فيرأي مصطفى محمود 

 : محمود مصطفى فكر في العتقاد ريةح قضية

 فتابػػا  ػػث تناكل ػػا  فػػد فتبػػا، مػػف فتػػاب مػػف أفمػػر  ػػث الفبػػيا "ػػذة محمػػكد مصػػط ى تنػػاكؿ

 الشػػيطاف  فتابػػا ك ػػث ،اهلل"  فتابػػا ك ػػث  ،المػػوت لغػػز  فتابػػا ك ػػث  ،عصػػري لفيػػـ محاولػػة القػػرآف 

 كالمجػبلت، الصػحؼ  ػث الفميرة المفاالت مف كغير"ا  ،الممحد صديقي مع حوار  فتابا ك ث  ،يحكـ

  .واييماف العمـ  التل زيكنث برنامجا وبلؿ كمف

 كال يىف ػػر ال ديػػف اإلسػػبلـ أف علػػى فبيػػران  ترفيػػزان  يرفػػز محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر أف نجػػد ل ػذا

 . اتباعا عدـ أك اتباعا  ث للناس الحريا مطلؽ يترؾ "ك بؿ تباعا،اك  اعتناها على أحدان  يرغـ

 اسػتحالا مػف بػا نشعر ما الحريا "ذة  كييفد : الملحد صديفث مع حكار فتابا ث  يفكؿ  نراة

 أف علػى كالبػرب بالت ديػد امػرأة تفػرة أف  يمفنػؾ بػغط، أم تحػت يربػاة ال شثء على الفلب عفراة

 اهلل أف "ػذا كمعنػى هلب ػا، مػف تحبػؾ تجعل ػا أف ت ديػد أك بػغط بػأم تسػتطيع ال كلفنؾ مياب ا، تولع

 . حرة  طر"ا كأنا كاإلجبار، اإلفراة صنكؼ فؿ مف هلكبنا أعتؽ

 تحػت كالف ػر الشػرؾ بعبػارة ينطػؽ الػذم  ػالميمف األحفاـ، عمدة كالنيا الفلب اهلل جعؿ كل ذا

 اهلل اسػػتمناة كهػػد باإليمػػاف، مطمػ ف الػػداوؿ مػػف هلبػا أف طالمػػا ذلػػؾ علػى يحاسػػب ال كالتعػػذيب الت ديػد

 .  106 : النحؿ جسكرة ﴾ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئفٌّ ِباِييَمافِ  ِإل  َمفْ ﴿ : هكلا  ث المياوذة مف

 بالمسػيكليا نشػعر  نحف داولنا،  ث ب ا ال طرم شعكرنا "ك علي ا كدليلنا حفيفا الحريا ك"ذة

 بػػػيف كنػػػكازف نوتػػػار أننػػػا لحظػػػا فػػػؿ  ػػػث نشػػػعر كنحػػػف الطيػػػب، للعمػػػؿ كبالراحػػػا الوطػػػأ علػػػى كبالنػػػدـ

 . (1)البديبلت  بيف كاالوتيار الترجي  "ث األكلى عفلنا كظي ا عف بؿ متعددة، احتماالت

 ينػاؿ الػديف وػبلؿ كمػف الحريػا، علػى كلػيس الديف على اإلنسانيا الن س  طر اهلل أف الحفيفا

 . حريتا اإلنساف

 عجرام ا على الن س اهلل  يحاسب :  يفكؿ بالعمؿ الجزاء ارتباط على محمكد مصط ى كييفد

نما شريرة، يجعل ا كلـ مجرما يولف ا لـ ألنا كشر"ا  منػذ اإلجػراـ كأبػمرت الشػر اوتػارت التػث "ث كا 

 . (2)ت عؿ  كال لت عؿ الجسد يعطي ا أف كهبؿ األزؿ،

                                                 
(1)

 . 13-12٘ - ٍٝشذ٤ –وجٌ جُٔط١ْٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ  ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
(2)

 . 169ا 1996٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ   
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 -: مبلما أمكرمـ نجدة يرفز على 

 : بايرادة اييماف عالقة . 1

 عمفانػػا،  ػػث "ػػذا كفػػاف اإليمػػاف، علػػى النػػاس ييفػػرة أف اهلل ر ػػض  لفػػد : بكبػػكح فاتبنػػا يعلػػف

ـْ َفَمػْف َشػاَء ﴿ الف ر، أك اإليماف يوتار موتاران، حران  يفكف أف لئلنساف أراد كلفنا َوُقْؿ اْلَحَؽ ِمْف َربٍُّكػ
 .  29 : الف ؼ جسكرة ﴾َفْمُيْؤِمْف َوَمْف َشاَء َفْمَيْكُفرْ 

 حفػت موتػاران  اإلنسػاف هبل ػا التػث الحريػا كب ػذة ال ػدل، على العمى اوترنا كلك يترفنا اهلل عف

 . (1)كالمحاسبا  المسيكليا عليا

 . اهلل ر ض لفد مف بدالن  اهلل أبى لفد : يفكؿ أف الصكاب

ـْ َلَيا َخاِضِعيفَ ﴿تعالى: هاؿ ـْ ِمْف الس َماِء آَية  َفَظم ْت َأْعَناُقُي ْؿ َعَمْيِي  . 4الشعراء: جسكرة ﴾ِإْف َنَشْأ ُنَنزٍّ

 حريػػػا بػػػذلؾ  تنت ػػػث عيمػػػاف علػػػى يف رنػػػا أف يشػػػأ لػػػـ نػػػاأل ي عػػػؿ، لػػػـ كلفنػػػا ل عػػػؿ اهلل شػػػاء لػػػك

 . نف ر أك نيمف أحراران  نفكف أف لنا أراد  فد كجكدنا، جك"ر من ا جعؿ التث االوتيار

 : إبميس موقؼ . 2

نمػا ،عبليسػان  عبلػيس اهلل يجعػؿ  لـ  اهلل أف فاتبنا ييبيف عبليس كبوصكص           لن سػا اوتػار عبلػيس كا 

َقاَؿ َأَنا َخْيٌر ﴿ك المبل فا، بفيا ممؿ قدـ ودما  ث يفكف أف ر ض حينما كالتعاظـ ركتكالجب الفبرياء
 كال علػـ بغيػر الغػركر لن سػا عبلػيس اوتػار ، 76 : ص جسػكرة ﴾ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمػْف ِطػيفٍ 

 النفػػػاء أبصػػػر ممػػػؿكبال . بػػػميرة جػػػنس مػػػف هبػػػاء عليػػػا كهبػػػى بالنػػػاس، ليغػػػرر اهلل  اوتػػػارة حػػػؽ،

 . (2)لل دايا  نبيان   اوتارة محمد هلب  ث كالط ر

 أمػػر ،قدـ ودمػػا ألمػػر كلػػيس بالسػػجكد، اهلل ألمػػر االسػػتجابا ر ػػض عبلػػيس أف الباحػػث يػػر 

 عليػا كهبػى : نفػكؿ أف  الصػكاب اإلنسػاف، يبػمر ما على كليس العمؿ على يفكف الجزاء أف قور

 . بميرة كليس عملا جنس مف هباء

 : والتخيير التسيير . 3

 عمليػا  الحريػا : هػا بلن  محمكد مصط ى الدفتكر فتب موير أـ مسير اإلنساف عنكاف كتحت

 كلػػـ الحريػػا، تظ ػػر لػػـ الصػػراع أك العكا ػػؽ تكجػػد لػػـ  ػػإذا كبظرك ػػا، ببي تػػا اإلنسػػاف باحتفػػاؾ مرتبطػػا

 .حتمث أمر لتفاليدكا كاألدياف كالفانكف كال فر الحاجا هيكد  كجكد كجكد، أك معنى ل ا يفف
                                                 

(1)
 . 34-32٘ -1970 –ذ٤ٍٝش  –وجٌ جٍُٗٝم  -ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  : جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ جٗظٍ :  

(2)
 . 46ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ : جُٔٛىٌ جُٓحذن جٗظٍ :  
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 اعتبػػار العبػػث  مػػف كل ػػذا الفيػػكد، تلػػؾ فػػؿ وػػبلؿ مػػف كجكد"ػػا الحريػػا ظػػا"رة تمػػارس فمػػا 

 لفػد : هػا بلن  الف ػاؼ عال يمتلػؾ ال ألنػا يصػرخ أف للفارئ يحؽ كال البغكط، "ذة بسبب مسٌير اإلنساف

 الف ػاؼ علػى زيػدي  مػا الف ػاؼ، كجػدت هػد دمػت مػا حريتػؾ كجػدت لفد بؿ حريتث، أيف حريتث،  فدت

 . (1)عبكديا  بؿ حريا ليس

 اإليمػاف  طػرة علػى يكلػدكف النػاس أف مػف عندنا مابت "ك لما ظا"رة موال ا  ث يفع نجدة مـ          

 مػف زعـ الفكؿ   ذا ،األزؿ منذ الشر أبمرت ن كس بكجكد هكلا صحيحان  ليس كبالتالث الف ر، كليس

  . عليا طار اف كالشر الف ر كأف بطبعا، وٌير فاإلنسا بأف الفكؿ يوالؼ ك"ك دليؿ، غير

 كالسياسػػػيا االجتماعيػػا الحريػػػا بػػيف الحريػػا، هبػػػيا مػػع التعامػػػؿ  ػػث النػػاس مػػػف فميػػر يولػػط         

 الػديف، مجػاؿ  ػث حتػى ل ػـ مناسػبان  يركنػا مػا اوتيػار  ػث الحػؽ ل ػـ أف مػن ـ ظنان  االعتفاديا، كالحريا

 اجتماعيػا، كعبلهػات كعمػؿ كشػراب كطعػاـ مسػفف مػف لا مناسبان  اةير  ما يوتار أف الحريا لا  المسلـ

 ألنػا األديػاف مػف لغيػرة كالتحػكؿ ترفػا لػا يجػكز  بل دينان  اإلسبلـ اوتار داـ  ما المعتفد بوصكص أما

     . وير "ك بالذم أدنى "ك الذم يستبدؿ ب ذا

 سػ بلن، سلسػبلن  طرحػان  االعتفػاد حريػا هبػيا طػرح  ػث محمػكد مصط ى الدفتكر أجاد "ذا مع

 كأف عجبػاران، هناعاتػا عليػا ي ػرض كال كاوتياراتػا اإلنسػاف، هػدر مػف ييعلث اإلسبلـ أف مكبحان  كمفنعان،

 . كالفراما الفيما اإلسبلـ  ث لئلنساف

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 56٘ 1972 -ذ٤ٍٝش  -وجٌ جُؼٞوز  - ل٠ ٓكٔٞوٓٛط : ُـُ جُٔٞش جٗظٍ :  
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 المبحث الثاني
 آراء مصطفى محمود ومعتقداتو

 

 وفيو مطمباف:

  : تا .أدلا كجكد اهلل تعالى، كطرؽ معر المطمب األوؿ 

  : مكه ا مف أسماء اهلل الحسنى، كص اتا.المطمب الثاني 
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 المطمب األوؿ 

  , وطرؽ معرفتووجود اهلل تعالىأدلة 

 : وجود اهلل تعالىأول  . 

مف أوطر كأ"ـ الفبايا التث ألحت على عفؿ اإلنساف، منػذ اللحظػا التػث بػدأ يػدرؾ  ي ػا 
هبيا كجكد علا ل ذا الفكف، ك"ث هبيا غيبيػا غيػر مشػ كدة "ث ؛ األشياء، كيتعرؼ على العكالـ

ف أماما،  كالغيب فما يفكؿ ابف منظكر : فؿ ما غػاب عنػؾ، أك "ػك فػؿ مػا غػاب عػف العيػكف، كا 
فاف محصبلن  ث الفلكب، كغاب األمػر عنػث غيبػان كغيكبػان كميغابػان كمغيبػان، كالغيػب وػبلؼ الشػ ادة 

 .  1جكالحبكر

"ػػػذة الغيبيػػػات مػػػا بػػػيف مػػػيمف كمػػػا بػػػيف منفػػػر،  فميػػػركف "ػػػـ كفػػػاف مكهػػػؼ اإلنسػػػاف مػػػف 
ف اوتل ػت طػره ـ  ػث اإليمػاف ب ػذة العفيػدة،  بعبػ ـ قمػف ب ػا بصػكت  المييدكف لعفيدة الغيب، كا 
ال طرة  ث ن سػا، كمػن ـ مػف اعتمػد علػى مبػدأ السػببيا، كمػن ـ مػف نػاهش الفبػيا مناهشػا حسػابيا 

 . (2)ريابيا 

ا الفػػػكف هبػػػيا بػػػركريا ال مسػػػاغ للعفػػػؿ  ػػػث عنفار"ػػػا،   ػػػث ك اإليمػػاف بكجػػػكد وػػػالؽ ل ػػػذ
ليسػػت هبػػيان نظريػػان تحتػػاج علػػى دليػػؿ كبر"ػػاف، ذلػػؾ ألف داللػػا األمػػر علػػى المػػيمر يػػدرف ا العفػػؿ 
بدا"ا، كالعفؿ ال يمفف أف يتصكر أمػران مػف غيػر مػيمر، أم أمػر، كلػك فػاف أمػران تا  ػان،  فيػؼ ب ػذا 

د الفػػرقف الفػػريـ ال يػػكلث "ػػذة الفبػػيا مػػع أ"ميت ػػا، ال يكلي ػػا ، مػػف أجػػؿ "ػػذا نجػػ(3)الفػػكف العظػػيـ 
ا"تمامان فبيران، كالسبب أن ا مف مستلزمات ال طرة السليما، كالعفؿ الصحي ، كحينما طرح ا الفػرقف 

ـْ َمْف َخَمَؽ الس َمَواتِ ﴿فاف طرحان مسلمان نتا جػا،  ،  25لفمػاف : ج ﴾َواأَلْرَض َلَيُقوُلف  الم وُ  َوَلِئْف َسأَْلَتُي
ـْ ِإَلػى اْلَبػرٍّ َفِمػْنُيـْ ﴿ ػاُى ـْ َمْوٌج َكالَظَمِؿ َدَعػْوا الم ػَو ُمْخِمِصػيَف َلػُو الػدٍّيَف َفَمم ػا َنج  َذا َوِشَيُي ُمْقَتِصػٌد  َواِ 

أمبتػكة،  ، ل ػذا  فػاف اهلل "ػك الشػاغؿ عنػد الػذيف 32جلفمػاف :  ﴾َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإل  ُكَؿ َخت اٍر َكُفور
كعند الذيف أنفركة، كعند الذيف شفكا  ث كجكدة، كفاف مكبكع بحث ال بلس ا دا مػان بػبل اسػتمناء، 
سػػػكاء أرادكا أف يسػػػتدلكا علػػػى الػػػر ض أك علػػػى اإليمػػػاف، كلػػػـ يوتلػػػؼ حػػػاؿ ال يلسػػػكؼ عػػػف حػػػاؿ 

بكجدانػا، البدا ث عال  ػث الكسػا ؿ، فػاف ال يلسػكؼ يلػتمس الطريػؽ بعفلػا، كالبػدا ث يلػتمس الطريػؽ 
 . (4)لفف اهلل فاف مطلب االمنيف على الدكاـ 

                                                 
(1)

 . 1/654 -1988ّ –ج٠ُٝ٧  –ذ٤ٍٝش  –وجٌ جُؿ٤َ  -ُٓحٕ جُؼٍخ جذٖ ٓ٘ظٌٞا : ُٓحٕ جُؼٍخ  جٗظٍ :  
(2)

 . 48ا ج٠ُٝ٧ا ٣2003ّ٘ك٠٤ ٍٓجوا وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝشا : ػحُْ جُـ٤د ٓح ذ٤ٖ جُٞق٢ ٝجُؼوَ   
(3)

 . 37ّا 2012٘ٓكٔى ج٬ُٛذ٢ا وجٌ جذٖ جُؿ١َٞا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  ػ٢ِ: ج٣٩ٔحٕ ذحهلل   
(4)

 . 91ا 1972ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُؼٞوزا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا : هللا   
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:  أمػا تعطيػؿ العػالـ عػف الصػانع العلػيـ الفػادر الحفػيـ  لسػت  (1)يفػكؿ اإلمػاـ الش رسػتانث
أر"ا مفالا ألحد، كال أعرؼ علي ا صاحب مفالا عال ما نيفؿ عف شرذما هليلػا مػف الد"ريػا، كلسػت 

ت "ذة المسألا مػف ع، بؿ "ك معترؼ بالصانع،  ما عيدٌ أرل صاحب "ذة المفالا ممف ينفر الصان
 .(2)النظريات التث هاـ علي ا الدليؿ 

كمػػف وػػبلؿ البحػػث لػػـ نجػػد ل ػػذة المسػػألا مػػف طػػرح وػػبلؿ الفػػركف المبلمػػا الم بػػلا، حتػػى 
دولػػت ال لسػػ ا اليكنانيػػا علػػى بػػبلد المسػػلميف، كترجمػػت فتػػب ـ،  ظ ػػرت مسػػا ؿ علػػـ الفػػبلـ، كمػػف 

االسػػػتدالؿ علػػػى كجػػػكد اهلل تعػػػالى، كفػػػاف مػػػف  رسػػػاف "ػػػذا المجػػػاؿ علمػػػاء الفػػػبلـ بػػػمن ا مسػػػألا 
 . (3)المسلمكف 

 جممة مف األدلة عمى وجود اهلل تعالى, منيا : السمؼوقد اعتمد عمماء 

ـْ ﴿كوبلصتا أف "ذا الولؽ بفؿ ما  يا شا"د على كجكد اهلل العلث الفدير،  أول  . دليؿ الخمؽ : َأ
ـْ اْلَخاِلُقوفَ ُخِمُقوا ِمْف وَ  ـْ ُى ـْ َخَمُقوا الس َمَواتِ  ,ْيِر َشْيٍء َأ جسػكرة الطػكر :  ﴾َواأَلْرَض َبػؿ ل ُيوِقُنػوفَ  َأ

35-36  . 

كوبلصػتا أف معر ػا الوػػالؽ كاإلهػرار بكجػكدة تبػارؾ كتعػالى، كربكبيتػا أمػػر  ثانيػا  . دليػؿ الفطػرة :
ِو ال ِتػػي َفَطػػَر الن ػػاَس َعَمْيَيػػا ل َتْبػػِديَؿ ِلَخْمػػِؽ ِفْطػػَرَة الم ػػ﴿بػػد"ث مغػػركس  ػػث ن ػػكس النػػاس ك طػػرت ـ،

كػؿ مولػود يولػد عمػى الفطػرة, فػأبواه ، كهاؿ النبث عليا الصػبلة كالسػبلـ :   30جسكرة الرـك :  ﴾الم وِ 
ىػػؿ تحسػػوف ليػػا مػػف  جمعػػاءييّودانػػو أو ينّصػػرانو أو يمّجسػػانو, كمػػا تنػػتج البييمػػة بييمػػة 

 . (4) جدعاء

كوبلصتا أف "ذا الفػكف بمػا  يػا مػف سػماكات كأرض كمػا بين مػا مػف نجػـك  يؿ اآلفاؽ :ثالثا  . دل
كأهمػػػار، كليػػػؿ كن ػػػار كريػػػاح كأمطػػػار كنبػػػات كحيػػػكاف، فل ػػػا مػػػف عجا ػػػب ولػػػؽ اهلل تعػػػالى، ك"ػػػث 

ـْ َحت ى َيَتَبػي  ﴿جميع ا دليؿ على الوالؽ العظيـ،  ـْ آَياِتَنا ِفي اآلَفاِؽ َوِفي َأْنُفِسِي ـْ َأن ػُو َسُنِريِي َف َلُيػ
ـْ َيْكِؼ ِبَربٍَّؾ َأن ُو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َشِييدٌ   .  53جسكرة  صلت :  ﴾اْلَحَؽ َأَوَل

                                                 
(1)

ٛ،(ا ُٝى ك٢ ٍْٖٜطحٕا ٝجٗطوَ ئ٠ُ ذـىجو ٝكن٢ آننٍ ق٤حضنٚ ػنحو 548-479جٍُْٜٗطح٢ٗ : ٓكٔى ذٖ ػرى ج٣ٌٍُْ ) 

تٔس ػِْ ج٬ٌُّ ٝجُلٍما جٖطٍٜ ذحُط٤٘ٛقا ُنٚ ًطنحخ جُِٔنَ ٝجُ٘كنَ ٜٝٗح٣نس ج٧هنىجّا ئ٠ُ ذِىضٚ ٝٓحش ك٤ٜحا ئٓحّ ٖٓ  

 . (6/215ج٢ًٌُُِا  : ج٧ػ٬ّ) ٝج٩ٌٖحو ئ٠ُ ػوحتى جُؼرحو ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٛ٘لحش .
(2)

 .123ٛ،ا ٘ 1425ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ جٍُْٜٗطح٢ٗا وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا :  ٜٗح٣س ج٧هٞجّ  
(3)

ضحٍٓ ٓكٔى ٓط٢ُٞا وجٌ ٓحؾى ُِطرحػسا جُٓؼٞو٣سا ج٠ُٝ٧ا : ٜٓ٘ؽ ج٤ُٗم ٓكٔى ٤ٌٖى ٌٞح ك٢ جُؼو٤ىز  ٗظٍ :ج  

 . 268ّا 2004٘
(4)

ا جٌُٔطرس 3/245(ا1385)  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُؿ٘حتُا ذحخ ٓح ه٤َ ك٢  ٫ٝو ج٤ًٍُٖٗٔا ـ 

 ّ .1996جُؼ٣ٍٛسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا 
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ك"ػػث األهػػرب مػػف فػػؿ المكجػػكدات علػػى اإلنسػػاف،  ػػالت فير  ػػث الػػن س كمػػا  رابعػػا  . دليػػؿ األنفػػس :
ـْ َأَفػال ﴿، اشتملت عليا مف أعباء، ركح كجسد   ث فل ا دالا على الوالؽ عز كجػؿ َوِفي َأنُفِسُك

 .  21جسكرة الذاريات :  ﴾ُتْبِصُروفَ 

كوبلصتا أف اهلل "دل فػؿ ولػؽ مػف ولفػا، عنسػانان أك حيكانػان أك نباتػان أك  خامسا  . دليؿ اليداية :
رشػػػادة علػػػى مػػػا  يػػػا بفػػػاية مػػػف مطعػػػـ كمشػػػرب كمػػػنف ، كتفلبػػػا  حشػػػرات علػػػى مػػػا  يػػػا صػػػبلحا، كا 

ـ  َىَد ﴿، هاؿ تعالى : (1)كتصر ا  .  50جسكرة طا :  ﴾َقاَؿ َرَبَنا ال ِذي َأْعَطى ُكؿ  َشْيٍء َخْمَقُو ُث

كوبلصػػتا أف انتظػػاـ أمػػر العػػالـ العلػػكم كالسػػ لث  سادسػػا  . دليػػؿ انتظػػاـ الكػػوف وعػػدـ فسػػاده :
كارتباط بعبا ببعض كجريانا على نظاـ محفـ ال يوتلؼ كال ي سد مف أدؿ األدلا على أف مدبرة 

ػػػا ﴿،(2)د ال علػػػا غيػػػرةكاحػػػ َلػػػْو َكػػػاَف ِفيِيَمػػػا آِلَيػػػٌة ِإل  الم ػػػُو َلَفَسػػػَدتَا َفُسػػػْبَحاَف الم ػػػِو َربٍّ اْلَعػػػْرِش َعم 
 .  22جسكرة األنبياء :  ﴾َيِصُفوفَ 

 ك"ناؾ غير"ا مف أدلا افت يت بذفر أش ر"ا عند العلماء .

بعض الشثء، كوصكصان أف من جا   فد سلؾ طريفان موتل ان  مصطفى محمودالدكتور أما أستاذنا 
ليس "ك من ج العلماء المتوصصيف، عنما من جا كطريفتا "ػث أسػلكبا األدبػث كال نػث  ػث عػرض 

 األدلا كبيان ا، بعيدان عف من ج المتفلميف كطرا ف ـ .

 ومف األدلة التي اعتمد عمييا مصطفى محمود :

 :دليؿ قانوف السببية. 1

صػػنعا صػانعان، كلفػػؿ ولػؽ والفػػان، كلفػؿ مكجػػكد مكجػدان، النسػػيج  كالػذم يفػـك علػػى أف لفػؿ       
يدؿ على النساج كالرسـ يػدؿ علػى الرسػاـ، كالػنفش علػى النفػاش، كالفػكف ب ػذا المنطػؽ أبلػغ دليػؿ 

 .(3)على اإللا الفدير الذم ولفا

 ها بلن :  اهلل "ك الدليؿ الذم ال يحتاج على دليؿ، ألف اهلل "ك مصط ى محمكد مـ يستطرد
الحؽ الكاب  بذاتا، ك"ك الحجا على فؿ شثء، اهلل ظا"ر  ػث النظػاـ كالدهػا كالجمػاؿ كاإلحفػاـ، 
 ث كرها الشجر،  ث ريشا الطاككس،  ػث جنػاح ال راشػا،  ػث عطػر الػكرد،  ػث صػدح البلبػؿ،  ػث 
تػرابط النجػػـك كالفكافػػب،  ػث "ػػذا الفصػػيد السػػيم كنث الػذم اسػػما الفػػكف، لػػك هلنػا أف فػػؿ "ػػذا جػػاء 

                                                 
(1)

 . 173ا 2005ّ٘جذٖ جُو٤ْ جُؿ٣َٞسا وجٌ جُكى٣عا جُوحٍٛزا  : جُؼ٤َِ ٖلحح جٗظٍ :  
(2)

 . 3/464ٛ،ا 1408وجٌ جُؼحٚٔسا ج٣ٍُحٜا ج٠ُٝ٧ا جذٖ جُو٤ْ جُؿ٣َٞسا : جُٛٞجػن جٍُِْٔس  جٗظٍ :  
(3)

 . 5٘ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى   
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 ا لفنػػا فمػف يتصػػكر أف علفػاء حػػركؼ مطبعػا  ػػث ال ػكاء يمفػػف أف يػيدم علػػى تجمع ػا تلفا يػػان صػد
 . (1) على شفؿ هصيدة شعر لشفسبير بدكف شاعر كبدكف ميلؼ 

 دليؿ األثر النفسي :. 2

مـ نجدة يسكؽ دليبلن أدبيان بليغان يبدية بسياؿ عف معنػى أف اهلل مكجػكد،  يفػكؿ : معنػاة أف         
 ف الفلب كترتاح الن س، كيسفف ال ياد، كيزكؿ الفلؽ،  الحؽ ال بد كاصؿ ألصحابا .يطم 

معناة لف تذ"ب الدمكع سدل كلف يمبث الصبر ببل ممرة، كلف يفكف الوير ببل مفابػؿ، كلػف يمػر 
 الشر ببل رادع، كلف ت لت الجريما ببل هصاص .

نمػػا حفمػػا  ػػث فػػؿ شػػثء، كحف مػػا مػػف كراء فػػؿ شػػثء، معنػػاة أنػػا ال عبػػث  ػػث الكجػػكد، كا 
كحفما  ث ولؽ فؿ شثء،  ث األلـ حفما ك ث المرض حفما ك ث العذاب حفمػا، ك ػث المعانػاة 
حفمػػا، ك ػػث الفػػب  حفمػػا، ك ػػث ال شػػؿ حفمػػا، ك ػػث العجػػز حفمػػا، ك ػػث الفػػدرة حفمػػا، كألف اهلل 

نما تحؼ بؾ العنايا حيث سرت كتحرسؾ المشي ا حيث حللت  . (2)مكجكد  إنؾ لست كحدؾ، كا 

 . دليؿ اآلفاؽ :3

مـ نراة ينتفؿ على عػالـ الفػكف بفػؿ مػا  يػا مػف مولكهػات  يفػكؿ :  العلػـ يفػكؿ لنػا عف "ػذة 
 بأسػػلكب فل ػػا كمصػػمما ،العمػػارة ال ا لػػا علػػى سػػعت ا مبنيػػا فل ػػا مػػف نسػػيج كاحػػد، كوامػػا كاحػػدة

 . كاحدة بفكانيف كمحفكما كاحدة، كوطا كاحد،

 . كاحد كالمبدع كاحد الوالؽ أف بد ال العفؿ، لنا يفكؿ سكؼ

 كحيػكاف كنبػات حياة مف  ي ا ما نتأمؿ كرحنا كأحكال ا، األرض على عا ديف بصرنا أدرنا  إذا

نسػػػاف،  كاألسػػػلكب الكاحػػػد كالنسػػػيج الكاحػػػدة، كالوامػػػا الكاحػػػدة، الفػػػكانيف ن ػػػس الشػػػثء، ن ػػػس كجػػػدنا كا 

 . الجميع  ث الكاحدة كالوطا الكاحد،

 العفػػرب،  ػػث السػػـ كبػػع الػػذم ك"ػػك الشػػجر، كرؽ صػػنع الػػذم ك"ػػ "ػػك، السػػماء بنػػى الػػذم

 البيػكت تبنػى فمػا متشػاب ا وبليػا مف الجميع صنع الذم ك"ك اإلنساف،  ث كالعفؿ الكرد،  ث كالعطر

 . كاحدة لبنات مف

                                                 
(1)

 . 7جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘  
(2)

 ّ .1978ئذ٣ٍَ  23ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : ٓوحٍا ٓؿِس ٚرحـ جُه٤ٍا ػىو :  ٓح ٓؼ٠٘ ٝؾٞو هللا جٗظٍ :  
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 لػػـ شػػثء فػػؿ بنػػاء  ػػث كحػػدة ان ػػرد الػػذم الوػػالؽ كحػػدة لنػػا تيفػػد المعماريػػا الفػػكانيف كحػػدة عف

 . (1) يدة  غير يدان  العمؿ  ث يشرؾ

  "ػػذا :  يفػػكؿ كتػكازف عبػػداع مػف الفػػكف "ػػذا  ػث مػػا الػدفتكر يسػػتعرض ك يػػا : الكػػوف تػػوازف دليػؿ .4

 الػػػدها ؽ مبليػػػيف مػػػف يتػػػألؼ الػػػذم كاالنسػػػجاـ كالػػػتبلحـ كالتكا ػػػؽ المػػػذ"ؿ كاالتسػػػاؽ العظػػػيـ التػػػكازف

 مػػف هريػػب الفمػػاالت، لفػػؿ  جػػامع هػػادر علػػا كأنػػا البػػدا ع، ل ػػذة مبػػدعان  "نػػاؾ بػػأف يصػػرخ كالت اصػػيؿ،

 سػػػػميعان  لحاجات ػػػػا، مسػػػػتجيبان  الحنػػػكف األب عنايػػػػا ب ػػػػا معتنػػػػث أجسػػػاد"ا، مػػػػف دم ػػػػا هػػػػرب مولكهاتػػػا

 الفػانكف كلػيس سػكاة، ال الحسػنى بأسػما ا األديػاف لنػا كص تا الذم اهلل كأنا بحاالت ا، بصيران  آل"ات ا،

 عػالـ  ػث الفابع أ بلطكف علا كال المنعزؿ، رسطكأ علا كال البفماء، الماديا العلكـ با تفكؿ الذم األصـ

(3)الكجػػػكد كحػػػدة كأتبػػػاع ،(2)اسػػػبينكز ا تصػػػكر فمػػػا بفليتػػػا المػػػادم الكجػػػكد "ػػػك كال الممػػػؿ،
" 

 اهلل عف ،(4)

 شػػػثء ألم معنػػػى ال أزليػػػا مطلفػػػا حفيفػػػا ألنػػػا كلفػػػف بكجػػػكدة، ييمنػػػكف المسػػػلميف ألف لػػػيس مكجػػػكد

 الػكردة علػى مطبكعػا الحسػنى كأسػماية كالحيػاة، كالحريػا لمػكدةكا كالرحمػا الجماؿ سر "ك اهلل بدكن ا،

 صػكلجاف كعلػى الميػزاف، ف تػث كعلػى الربيػع عطبللا كعلى الكليد ابتساما كعلى ال جر، عشراها كعلى

 نػكر   ػك كيظلػـ، الفػكف كيػنطمس الرحمػا كتسػتحيؿ العدؿ يستحيؿ كبدكنا الحفـ، العدؿ   ك الحفـ،

 أحػػد مػػف أمسػػف ما عف زالتػػا كلػػ ف تػػزكال، أف كاألرض السػػماكات يمسػػؾ مالػػذ ك"ػػك كاألرض، السػػماكات

 كال أيػف كال  فػـ كال فيػؼ  ػبل ، عنػدة يتكهػؼ كالعفػؿ عليػا، تنت ػث كال لسػ ا بػا، يبدأ الديف عف بعدة، مف

نما متى،  . (5)"ك عال علا كال "ك، كا 

  ػػث عيفاعػػان  حرفػػا ؿلفػػ جعػػؿ أنػػا :وصػػفاتو أسػػمائو عظمػػة وتعػػالى سػػبحانو وجػػوده دلئػػؿ ومػػف .5

 كمػػف عفػػؿ، ب ػػا يحػػيط ال التػػث العاليػػا الحفمػػا بمفتبػػى كييعيػػد كييبػػدئ كييفػػدـ ييػػيور كالمفػػاف، الزمػػاف

 علػى المتعػاؿ المتعػاؿ، كالفبيػر كالمحػيط كالحفػيـ كالعلػيـ كالمعيػد كالمبدئ كالميور المفدـ أنا أسما ا

 ولػؽ ما فؿ  ث البديع "ك سبحانا با، اطيح ال الذم المحيط   ك العفكؿ، جميع كعلى األ  اـ جميع

 . (6)كصكر كأنشأ

                                                 
(1)

 . 28ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: هللا   
ّ(ا ك٤ِٓٞف ُٛٞ٘ى١ ٖٓ  َٚ ٣ٜٞو١ا جػط٘نن جُ٘ٛنٍج٤ٗسا  ُنق كن٢ ؾٞجٗند 1677-1632ْر٤َ٘ٞج : ذحٌٝل )ج  (2)

جُنىجػ٤ٖ ذح٣٩ٔنحٕ ٝج٧نن٬م ٝجُطٓنحٓفا ُنٚ  ك٣ٌٍس ٓطؼىوز ٜٓ٘ح ج٤ُٔطحك٣ُ٤وح ٝج٤ُٓحْس ٝج٧ن٬ما ٣ؼطرٍ ٓنٖ جُل٬ْنلس

 .( 89ا ُ٘كل٢٘ج : جُْٔٞٞػس جُلِٓل٤س)ًطد ٓطؼىوز ك٢ ج٬ُٛٞش ٝج٧ن٬م . 
(3)

ٝقننىز جُٞؾننٞو : ٓننًٛد كِٓننل٢ ٫ و٣٘نن٢ا ٣وننٍٞ ذننإٔ هللا ٝجُطر٤ؼننس قو٤وننس ٝجقننىزا ٝ ٕ هللا ٛننٞ جُٞؾننٞو جُكننن  ٝ   

ُٔظنحٍٛ جُٔحو٣نس كٜن٢ ضؼِنٖ ػنٖ ٝؾنٞو هللا وٕٝ  ٕ ٣ٌنٕٞ ُٜنح ٣ؼطرٍٝٗٚ ٚنٌٞز ٛنًج جُؼنحُْ جُٔهِنٞما  ٓنح ٓؿٔنٞع ج

ئْن٬ّ ٓكٔنٞو وٌذحُنسا ٌٓطرنس ج٣٩ٔنحٕا جُٔ٘ٛنٌٞزا ج٧ُٝن٠ا : ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ  )جٗظٍ :ٝؾٞو هحتْ ذًجضٚ . 

 . (448ا 2007ّ٘
(4)

 . 100ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُؼٞوزا ذ٤ٍٝشا ٘: ٌقِط٢ ٖٓ جُٗي ئ٠ُ ج٣٩ٔحٕ   
(5)

 . 191ا 2000ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : و٤ٗح هللا ْٞجـ ك٢   
(6)

 . 18ا 1976ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ٖٓ  ٍْجٌ جُوٍإٓ   
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 : لمفالسفة محمود مصطفى مناقشة

نما            الحػؽ تحػرم  ػث الباطنػا رغبتػا مػف بػميرة، مػف يأتيػا اهلل كجػكد علػى ال يلسػكؼ دليػؿ  كا 

 . كالوير كالفماؿ كالعدؿ

 . العادؿ كجكد على يدؿ دؿالع على  الظمأ الماء، كجكد على يدؿ الماء على الظمأ أف كفما

 أف بػد  ػبل الػدنيا،  ػث أبػدان  يتحفػؽ ال العػدؿ ألف اهلل، ك"ػك الفامػؿ، كجػكد علػى يدؿ الفماؿ على كالظمأ

 . (1)العادؿ مكبعا كيكبع الحؽ، جزاءة عنساف فؿ  ي ا يلفى أورل حياة "ناؾ يفكف

 : اهلل وجود إنكار مف محمود مصطفى موقؼ

 : المنكريف دعاو 

 . حجا زماف فؿ  ث ل ـ فانت اهلل أنفركا الذيف

 ن سػا كليعلػؿ الػدنيا  ػث العػزاء ليلػتمس اإلنساف اوترع ا  فرة اهلل فا  ك  ،ك"ـ الديف عف هالكا .1

 . كالفصكر كالحكر كبالجنا المكت بعد الولكد بأحبلـ

  ث المكت بعد ك"ميا بجنا كصفكؾ ال فراء، على األغنياء يكزعا أ يكف الديف بأف كهالكا .2

 العفػػػؿ كأف غيبيػػػات أنػػػا علػػػى للػػػديف ر بػػػا  ػػػث المػػػادم ال فػػػر كاعتمػػػد النػػػاس، لحيػػػاة سػػػرهت ـ مفابػػػؿ

 كمفػػاـر كالسػػلكؾ السػػير حسػػف "ػػك الػػديف أف يفػػكؿ مػػف كنسػػمع بالغيبيػػات، يػػيمف أف يصػػ  ال العلمػػث

 علػى اجػاح كبػدكف االجتمػاعث كبػالكازع بعفلػا، اآلف اإلنسػاف علي ػا ي تػدم األشػياء "ذة كأف األوبلؽ،

 الشػػػر ب ػػذا ك"ػػث فػػريـ رحػػيـ علػػػيـ حفػػيـ فامػػؿ وػػالؽ صػػنع مػػػف الػػدنيا تفػػكف فيػػؼ كيفكلػػكف الػػديف،

 . (2)كمولبان  نابان  بالدـ ملطوا كالنفص

 مػف أحػد الربكبيػا تكحيد ينفر لـ أنا مع كتعالى، سبحانا للوالؽ المنفريف دعاكل بعض "ذة

 عنمػا  إنفػار"ـ  طػر"ـ،  ػث متفػرر "ػك لمػا المنفريف فالمعاندي المفابريف، الشذاذ مف طا  ا عال البشر،

 . أن س ـ هرارة  ث بذلؾ اعترا  ـ مع بألسنت ـ فاف

 : المنكريف دعاو  عمى محمود مصطفى الدكتور رد

 مػف لل ػركب البشػر اوتػراع مػف اهلل  فػرة فع هػكل ـ :  فػاؿ كنفصػ ا، بطبلن ا مبينان  م حمان  ردان  ردة فاف

 تعتفػػد ال فميػػرة، نفػػكؿ ال أديػػاف "نػػاؾ ألنػػا أصػػحابا، علػػى مػػردكد الفػػكؿ "ػػذا الولػػكد، بػػأحبلـ وبلل ػػا

 . الدعكل "ذا ممؿ صحيحان   ليس البكذيا، الديانا ممؿ فميركف أتباع ل ا "ذا كمع كباآلورة، بالركح
                                                 

(1)
 . 94ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: هللا   

(2)
 . 110-105ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا : هللا  جٗظٍ :  
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 طبفػػا، علػػى لطبفػػا سػػبلح   ػػك ال فػػراء، علػػى األغنيػػاء يكزعػػا أ يػػكف الػػديف فع الفػػكؿ أمػػا .1

 أف هبػػؿ البدا يػػا ال مجيػػا المجتمعػػات  ػػث األكلػػى الوليفػػا منػػذ كبػػدأت نشػػأت اهلل فػػرة  أف "ػػيالء نسػػث

 . الطبفات بيف الصراع اإلنساف يعرؼ أف كهبؿ كالرأسماليا، اإلهطاع يظ ر

 الحديمػا، الماديػا المجتمعػات  ػث الطبفيا ان يار مع ميسساتا  ث مابت الديف أف نرل كمالنا

 ن سػا المػادم ال فػر  ػإف بالغيبيػات، يػيمف ال العلمػث كالعفػؿ غيبيػا اهبػاي مجملػا  ث الديف أف ك فرة

 مػػف سلسػػلا وػػبلؿ مػػف تطػػكرت كأن ػػا كأزليت ػػا، المػػادة بفػػدـ هػػكل ـ كمن ػػا الغيبيػػات، علػػى  لسػػ تا أهػػاـ

 . واط ا ا ترابات   ذة المراحؿ،

 الظ ػػكر ث ػػ سػػابفا المػػادة كأف المػػادة، غيػػر شػػثء كال المػػادة فػػاف الفػػكف مبػػدأ بػػأف الفػػكؿ .2

 اللحظا تلؾ  ث مكجكدان  المادييف ال بلس ا مف أحد يفف  لـ غيب، عف كفبلـ قور،  رض "ك عطبلهان 

ـْ َوُيْسػػأَُلوفَ ﴿ الفػػكف، مبػػدأ "ػػث التػػث ـْ َسػػُتْكَتُب َشػػَياَدُتُي َمػػا ﴿ ،  19 : الزوػػرؼ جسػػكرة ﴾َأَشػػِيُدوا َخْمَقُيػػ
ـْ َخْمػػَؽ الس ػػَمَواتِ   مػػف كاة بنيػػاف عذف "ػػك ،  51 : الف ػػؼ جسػػكرة ﴾ َخْمػػَؽ َأنُفِسػػِيـْ َواأَلْرِض َول َأْشػػَيْدُتُي

 كمتداولػػا مرفبػػا بطبيعت ػػا "ػػث لحفػػا ؽ السػػاذج كالتبسػػيط كالتومػػيف كالشػػط  كاالحتمػػاالت ال ػػركض

 شػعاران  العلػـ يا طػا يبػع المػادم ال فػر أف مػف كبػالرغـ كالعكامػؿ، األسػباب م ات مف كميل ا كمعفدة

 . كأكلياتا العلـ "ذا بدا"ات يراعث ال أنا عال يفكؿ ما لفؿ

 بػأف الفا لػا ال فرة عف متحدمان  "ـ،ادعاك  بفيا ناهبان  محمكد مصط ى الدفتكر يستطرد مـ .3

 كأشػػمؿ، أعظػػـ كظػػا ؼ للػػديف  ػػإف الػػديف، م مػػات مػػف كاحػػدة   ػػذة كالسػػلكؾ، السػػير حسػػف "ػػك الػػديف

 . كجا ؿأ ب على كاهلل كالكجكد الفكف على االنتماء تحفيؽ من ا

 فػؿ مػع أوبلهيػا منظكمػا تحفيػؽ  ػث ذريعػان   شػبلن  كالن سػيا االجتماعيػا النظريػات  شلت كلفد

مفانات ظركؼ مف ساند"ا مف  . كا 

 بمػػا كالػػديف اهلل ل فػػرة الرا بػػيف المنفػػريف لدعػػاك  مػػف محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر ينت ػػث .4

 نسبث،  الشر فبيران، ت صيبلن  مراأل "ذا  ث م صبلن  الناس، كبيف األرض على كاهع شر مف يشا"دكنا

 شػػثء علػػى اإلنسػػاف ينظػػر مػػا  فميػػران  ويػػران، اآلوػػر يػػراة شػػران  أحػػد"ـ يػػراة مػػا األزؿ، منػػذ عليػػا موتلػػؼ

 . عظيـ وير عف ينفشؼ با  إذا شر، أنا عليا  يحفـ

 كالصػػبلبا، العػـز تولػؽ التػث "ػث كاأللػـ المعانػاة فمػػرة  أحيانػان  مبغكبػان، الشػر دا مػان  لػيس مػـ

 ال فػػر كالن ػػار، الليػػؿ المتعاربػػات، علػػى هػػا ـ كالفػػكف اإلنسػػاف المسػػتكيات، فػػؿ علػػى الحيػػاة ككاهػػع

 ك"فذا. كالعبكديا، الحريا كالظلـ، العدؿ كالج ؿ، العلـ كالسفـ، الصحا كالغنى،
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 عيبػان  الجز يػا الرييػا مػف نػراة  مػا علي ػا، صحيحان  حفمان  يعطينا ال لؤلشياء الجز يا النظرة مـ

 كالفػػػكارث كالبػػػرافيف  ػػػالزالزؿ كويػػػران، نعمػػػا التػػػاريوث المنظػػػكر ك ػػػث الشػػػاملا النظػػػرة  ػػػث نػػػراة ان كنفصػػػ

 كظي ػا ذات الشػاملا النظػرة  ػث لفن ػا كهػتبلن، كتشػريدان  ك"بلفػان  دمػاران  الجز يػا النظػرة  ػث تبدك الطبيعيا

 كالػػزالزؿ السػػافنا، االصػػلب هشػػرت ا كبػػيف الملت ػػب ال ػػكار األرض بػػاطف بػػيف التػػكازف ععػػادة  ػػث نا عػػا

 كالفػػػكارث السػػػنيف، مػػػف عػػػدد فػػػؿ تنزلفػػػا الػػػذم االنػػػزالؽ بعػػػد أمافن ػػػا علػػػى الجبػػػاؿ ععػػػادة علػػػى تعمػػػؿ

 . الدنيا عمر كامتداد اإلنسانيا الحياة بفاء سبيؿ  ث لفف قال ان  ت لؾ الطبيعيا

 طػبلفب مجػرد "ػك عنمػا باألصالا، مكجكد غير   ك اإلنسانث، البشرم الشر مستكل على أما

 . (1)المحدكد "ذا لكجكد مبلزما  العيكب الحث، كالفا ف اإلنساف بمحدكديا لعبلهتا كذلؾ الوير،

  ػػث كالمبمػػكث المتكاصػػؿ حديمػػا  ػػث مفنعػػان  فػػاف محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر أف يػػر  والباحػػث

 اهلل كجػػػكد هبػػيا عػػػف كاإليمػػاف ، جالعلػػػـ برنامجػػا  ػػػث كحلفاتػػا مفاالتػػػا، وػػبلؿ كمػػػف فتبػػا مػػػف فميػػر

 الفػػراء  ػػث فبيػػران  تػػأميران  مػػيمران  فػػاف ل ػػذا ل ػػا، اآلوػػريف طػػرح بوػػبلؼ كطرح ػػا تناكل ػػا أنػػا عال تعػػالى،

 مػف المولكهػات، عػكالـ بػيف مػا متػنفبلن  كاسػتعملا، عال بػا يستدؿ أف ممفف شي ان  يترؾ كلـ كالمشا"ديف،

 . ك"كاء اءكم كأسماؾ، كطيكر كحشرات كرماؿ كجباؿ بحار على نبات على حيكاف على عنساف

 تحتػػاج بػػؿ اهلل، غيػػر علػػى تحتػػاج ال  أنػػت كالفسػػاء كالػػدكاء كالشػػراب الطعػػاـ علػػى احتجػػت  عذا

 أكدع كبمػا كحيػكاف، نبػات مػف ولػؽ بمػا األشػياء "ػذة فػؿ علػى الحصػكؿ لػؾ ك ػر الػذم   ػك اهلل، على

 . كالعناصر األعشاب  ث عبلجيا ص ات مف

 الػذم   ػك الػرحمف مػف برعايػا غذاءة يتناكؿ إنما  أما، مدم الربيع الط ؿ يلفـ حينما فذلؾ

 . (2)المدم  حلما التفاـ على الط ؿ ك"دل كالش فا المحبا األـ  ث كأكدع اللبف  يا كأجرل المدم ولؽ

 دم ػػا مػػف علي ػا أهػػرب   ػػك كمولكهاتػا، الوػػالؽ "ػػذا بػيف معفػػكدة دا مػػان   الصػلا : يفػػكؿ نػػراة مػـ

 .  ي ا يجرم الذم

 . توطثء ال دهيفا نكاميس على كأهام ا هكانين ا، أحفـ الذم العادؿ ك"ك

 . (3)اهلل  عف الفاملا ال فرة العلـ لث هدـ "فذا

 

                                                 
(1)

 . 114-105٘ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا : هللا جٗظٍ :  
(2)

 . 32ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
(3)

 . 16ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٌقِط٢ ٖٓ جُٗي ئ٠ُ ج٣٩ٔحٕ   
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 الملحػػػػا، العفيػػػػدة هبػػػػايا تكصػػػػيؿ  ػػػػث مشػػػػفكره  ج ػػػػده  محمػػػػكد مصػػػػط ى للػػػػدفتكر فػػػػاف لفػػػػد

 (4)مػانثكالعل (3)كالمػادم (2)كالشػيكعث (1)اليسػارم ال فػر  ي ػا سػيطر التػث الزمنيػا ال ترة  ث كوصكصان 

 الزيػػغ غشػػاكة الفميػػر عػػف  ػػأزاؿ النػػاس، مػػف الفميػػر عفػػكؿ علػػى (7)كالعبمػػث (6)كالكجػػكدم (5)كاإللحػػادم

 كتكاريػا اليسػارم المػد كانحسػار كالطمأنينػا اإليمػاف كاحػا علػى بأيػدي ـ كأوػذ كالشػؾ، كالحيرة كالببلؿ

 . األنظار عف

 : اهلل معرفة طرؽ . ثانيا  

 كالم فػريف للبػاحميف الشػاغؿ الشػغؿ "ػث كمازالػت فانػت اهلل معر ػا اهلل معرفػة بطرؽ يتعمؽ فيما أما

 عليػا يتجػا  طػرم أمػر اهلل عػف  البحػث الوػالؽ، اهلل عػف يبحث كاإلنساف الوليفا بدايا منذ كال بلس ا،

 . دا ع عليا يد عا أف بدكف العفؿ

 نفطػػػا علػػػى بحػػػثال بػػػا ينت ػػػث حػػػيف العفػػؿ  أف "ػػػك اإلنسػػػاف  ي ػػػا كهػػػع التػػػث اإلشػػفاليا أف عال

 مباشرة، رييا اهلل يرل أف يريد اهلل، ذات  ث للبحث ال"ما ل  ا  ث ينطلؽ اهلل على التعرؼ  ث البدايا

 حكاسػػػا لمعطيػػات توبػػػع التػػث األشػػػياء تلػػؾ مػػف شػػػثء عنػػدة اهلل لفػػػأف حتػػى ذاتػػػا، فنػػا يعػػرؼ كأف

 . عفلا كمدرفات

                                                 
 1ج

٨ُو٣نحٕ  زجُلٌٍ ج٤ُٓح١ٌ : ٛٞ جُلٌٍ ج٤ُٓح٢ْ ٤ُِٗٞػ٤س ج٫ٖطٍج٤ًسا ٝٛنٞ كٌنٍ هنحتْ ػِن٠ جُلٌنٍز جُٔحو٣نس جٌُٔ٘نٍ 

ٚنر١ٍ : جُىٌٌ جُ٘حٍٞز كن٢ جُلطنحٟٝ جُٔؼحٚنٍز  )جٗظٍ : جُٓٔح٣ٝسا كٜٞ كٌٍ ئُكحو١ ٫ ٣إٖٓ ذحهلل ًٝطرٚ ٌِْٝٚ .

 .( 468ا 2005٘ػرى جُٔؿ٤ى ا وجٌ جُٔإ٣ىا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا 
 2ج

جُلٌٍ ج٤ُٗٞػ٢ : كٌٍ ٣ونّٞ ػِن٠ ج٩ُكنحو ٝ ٕ جُٔنحوز ٛن٢  ْنحِ ًنَ ٖن٢حا ٣ٝلٓنٍ جُطنح٣ٌم ذٛنٍجع جُطرونحشا  

 . (278وٌذحُسا ٘ : ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ )جٗظٍ :ٝذحُؼحَٓ ج٫هطٛحو١ . 
جُلٌٍ جُٔحو١ : ٛنٞ جُلٌنٍ جُن١ً ٣ونّٞ ػِن٠  ْنحِ  ٣ُٞٝنس جُٔنحوز )جُطرو٤نس(ا ٝ ٜٗنح  ْنحِ جُٔٞؾنٞوجشا ٝذحُطنح٢ُ   3ج

ٓكٔنى نطنحخا جُٔٞهنغ : ٓونحٍ جُٔحو٣نس ضؼ٣ٍلٜنحا ٍٝٓجقِٜنح  )جٗظٍ :٤حش . ر٣ٌٍٕ٘ٝ جٍُٝـ ٝجُؼوَ ٝجُ٘لّ ًَٝ جُؼ٤

 (.www.shatharat.netج٩ٌُط٢ٍٗٝ )ًٌٖجش(ا 
جُلٌٍ جُؼِٔح٢ٗ : جُلٌٍ ج٬ُو٢٘٣ا ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُؼِْ جُٞٞؼ٢ ٝجُؼو٢ِ ذؼ٤ىجً ػٖ جُى٣ٖا ٝجُٔوٛٞو ذٜح ػٍُ جُنى٣ٖ    4ج

ػٖ جُىُٝسا ٝق٤حز جُٔؿطٔغا ٝٛٞ ٖٓ ضٍْرحش جٍُٛجع ذ٤ٖ ج٤ٌُ٘ٓس ٝجُؼِْ ك٢ جُـٍخا جٗطوَ ئ٠ُ جُؼحُْ جُؼٍذن٢ ٓنغ 

 .( 327وٌذحُس ا ٘  : جُلٍم ٝج٧و٣حٕ ْٓٞٞػس )جٗظٍ :ذىج٣حش جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ . 
 5ج

ٓٞؾنىا ؿ٤نٍ جُلٌٍ ج٩ُكحو١ : كٌٍ ٣وّٞ ػ٠ِ كٌٍز ئٌٗنحٌ ٝؾنٞو جُهنحُن ْنركحٗٚ ٝضؼنح٠ُا ٝ ٕ جٌُنٕٞ ٝؾنى ٓنٖ  

كن٢ ٗٗنٍٛح كن٢ جُؼنحُْ ٝنٛٞٚنحً ذن٬و  جً ًر٤نٍ جً ٝ ٕ جُٔحوز  ٤َُنسا ٫ٝ ه٤ٔنس ُِون٤ْ ج٧ن٬ه٤نسا ُؼرنص جُٛن٤ٗٞ٤ٜس وٌٝ

 .(181 وٌذحُس ا ٘ : ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ :)جٗظٍ ج٤ُِٖٔٓٔ . 
 6ج

جُلٌٍ جُٞؾٞو١ : ًٓٛد  وذ٢ كِٓل٢ ِٓكىا ٝٛٞ ٖٓ  ٍٖٜ جًُٔجٛد جُل٣ٌٍس ك٢  ٌٝٝذح ك٢ جُونٍٕ جُؼٗن٣ٍٖا ٫  

جػطرحٌ ُِو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ٝجُى٤٘٣سا ٖٓ  ٍٖٜ ٬ٓػ٤ٖ ًٛج جُلٌٍ ؾحٕ ذٍٞ ْحٌضٍا ٤ًًٍٝؿٌٞوا ٤ْٕٝٔٞ و١ ذٞكنٞجٌ. 

 .( 433وٌذحُس : ا ٘ : ْٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ ٓٞ )جٗظٍ :
جُلٌننٍ جُؼرػنن٢ : ٓننًٛد كٌنن١ٍ ٣ننىػ٢  ٕ ج٩ٗٓننحٕ ٞننحتغ ُننْ ٣ؼننى ُٓننًِٞٚ ٓؼ٘نن٠ كنن٢ جُك٤ننحز جُٔؼحٚننٍزا ُٝننْ ضؼننى   7ج

٧كٌحٌٙ ٟٕٓٔٞا ٝ ٗٚ كوى جُونىٌز ػِن٠ ٌؤ٣نس ج٧ٖن٤حح ذكؿٜٔنح جُطر٤ؼن٢ا ظٜنٍ ٛنًج جُٔنًٛد جُلٌن١ٍ كن٢ جُ٘ٛنق 

ْٓٞننٞػس جُٔننًجٛد جُل٣ٌٍننس )ضؼر٤ننٍجً ػٔننح ٣ؼ٤ٗننٚ جُـننٍخ ٓننٖ ٞنن٤حع ٌٝقنن٢ ٝٗلٓنن٢ . جُػننح٢ٗ ُِوننٍٕ جُؼٗنن٣ٍٖا 

 (. http://www.dorar.net/enc/mazahib/893جُٔؼحٍٚز : ٓٞهغ جُىٌٌ ج٤ُ٘ٓس 
 

http://www.dorar.net/enc/mazahib/893
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 البػػػاليف، كم ػػػاكم امريف،العػػػ عمػػػرات تفمػػػر ك"نػػػا معػػػان، كالوطػػػر الوطػػػأ مكبػػػع "نػػػا كمػػػف

 منػا، لػا الباديػا قمػارة مػف يعر ػا ك"ػك الشػثء مػف اإلنسػاف مكهؼ بيف فبير ك رؽ المبطليف، كمصارع

 . كت صيبلن  جملا ذاتا كعرؼ يديا بيف هٌلبا عذا عال با االعتراؼ يأبى ك"ك منا مكه ا كبيف

  ػث أمػا من ػا، لػا يفع الذم الفمير بالوير كينت ع معر تا، ممرات يجنث األكؿ المكهؼ  ث عنا

 . (1)بشثء  من ا يعكد أف "ي ات جري ا، بمغامرة الوير "ذا عف شغؿ  فد المانيا، الحالا

 مػا من ا تعالى، اهلل على للتعرؼ كمسالؾ طرهان  لكجكدة األكلى اللحظا مف اإلنساف سلؾ كهد

 غيػػر"ـ عػػف أنػػاس بػػا ن ػػردي مػػا كمن ػػا كالتجربػػا، كالعفػػؿ كال طػػرة فػػالحس  يػػا، جميعػػان  النػػاس يشػػترؾ

 كاإلذعػػاف بػػا اإليمػػاف كبالتػػالث تعػػالى اهلل معر ػػا علػػى تكصػػؿ طػػرؽ جميعػػان  ك"ػػث السػػماكم، فػػالكحث

 ألمرة.

 دار حيػث المعر ػا، بنظريػا ال بلسػ ا عنػد ييسػمى مػا ك"ػك الغيب معر ا مصادر مكبكع  عف

 . (2)المحدميف  كواصا ال بلس ا بيف حاد نفاش حكلا

 : يمي ما زالت وما كانت سبحانو اهلل معرفة في ينسافا وسائؿ أىـ ومف

 الذ"نيػا كالفكة كالمعانث، بالتصكرات لا المزكدة البشرم للذ"ف الكحيد المصدر ك"ث : الحواس . أول  

 . (3)الذ"ف  ث الموتل ا لبلحساسات العافسا الفكة "ث

 حػدان  للعفػؿ  عف الشػا عث اإلمػاـ يفػكؿ فمػا كالمفػاف الزمػاف بػيف ان محػدكد العفؿ فكف مع : العقؿ . ثانيا  

 على الحاالت مف فمير  ث كيعتمد بالحس، مرتبط   ك ،(4)عليا  ينت ث حدان  للبصر أف فما عليا ينت ث

 هبػيا كمنػا  الغيػب الطبيعيػا، الظػكا"ر كراء  يما للعفؿ مجاؿ ال كبالتالث المعر ا،  ث الحكاس على

 . بحم ا  ث المحدكد العفؿ هدرة  كؽ تعالى اهلل معر ا

 صػاحب ا، صػ ك يتعفػر كلػـ شػا با، تشػكبا ال الذم الفكيـ كالسلكؾ السليـ الطبع ك"ث : الفطرة . ثالثا  

ـُ َوَلِكػف  َأْكثَػرَ ﴿  الن ػاِس ل ِفْطَرَة الم ِو ال ِتي َفَطَر الن ػاَس َعَمْيَيػا ل َتْبػِديَؿ ِلَخْمػِؽ الم ػِو َذِلػَؾ الػدٍّيُف اْلَقػيٍّ
 عمػػى يولػػد إل مولػػود مػػف مػػا  : كالسػػبلـ الصػػبلة عليػػا النبػػث كحػػديث ، 30 : الػػرـك جسػػكرة  ﴾َيْعَمُمػػوفَ 

 . (5) الفطرة

                                                 
(1)

ّا 1962ُلٌٍ جُؼٍذ٢ا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا ػرى ج٣ٌٍُْ جُهط٤دا وجٌ ج : ه٤ٟس ج٤ُٛٞ٩س ذ٤ٖ جُلِٓلس ٝجُى٣ٖ  

1/224. 
(2)

 . ٣125ك٠٤ ٍٓجوا ٘: ػحُْ جُـ٤د   
(3)

 . 59ا 1978٘ٓكٔى ذحهٍ جُٛىٌا وجٌ جٌُطحخ جُِر٘ح٢ٗا ذ٤ٍٝشا : كِٓلط٘ح  جٗظٍ :  
(4)

 . 19ٛ،ا 1385٘ٗو٬ً ػٖ؛ جُؼو٤ىز ج٤ٓ٬ْ٩س ٝ ْٜٓح : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗا وجٌ جُلٌٍا وٓٗنا   
(5)

 ْرن ضه٣ٍؿٚ  . نٍؾٚ جُرهح١ٌ :   
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(1)ايسػػالمية المعرفػػة طريقػػة . رابعػػا  
 كالعفػػؿ، العلػػـ كبػػيف النظريػػا "ػػذة بػػيف تعػػارض "نػػاؾ كلػػيس : 

 حيػث معيات،بالس يسمي ا ما ك"ث اإلنساف، عف باتك المحج مف أنا على الغيب على ينظر كاإلسبلـ

  ػػث كرد مػػا وػػبلؿ مػػف عال يفػػكف ال ك"ػػذا المسػػمكع بالنفػػؿ تػػدرؾ ألن ػػا تحصػػيل ا، العفػػؿ علػػى يصػػعب

 فػبلـ الفػرقف كألف المبػكت، هطعػث ك"ػك الغيبيػات، "ذة عف للحديث األكؿ المصدر   ك الفريـ، الفرقف

 الصػػػدؽ مػػػف األعلػػػى حػػػد"ا  ػػػث "ػػػث كمعػػػارؼ علػػػكـ مػػػف للنػػػاس يفدمػػػا  مػػػا الغيػػػكب، عػػػبلـ ك"ػػػك اهلل

 كالحؽ.

 ك"ػذة كسػلـ، عليػا اهلل صػلى النبػث عػف المتػكاترة الصحيحا النبكيا السنا المصادر "ذة مانث

 : النجـ جسكرة ﴾ِإْف ُىَو ِإل  َوْحٌي ُيوَحى ,َوَما َيْنِطُؽ َعْف اْلَيَو ﴿ ألنا المبكت، هطعيا أيبان  "ث السنا

 مابتان، هطعيان  عيمانان  با نيمف الغيب أمكر عف النبكيا اكالسن الفريـ، الفرقف  ث ذفرة كرد ما  فؿ ، 3-4

 العلػـ مػف  يبفػى الفيػاس، أك العفػؿ بػدالالت لمعر تػا مجػاؿ كال الغيػب أمػكر مف الفرقف يذفرة لـ ما أما

 . لن سا با اهلل استأمر الذم

 : تعالى اهلل معرفة في محمود مصطفى مسمؾ عف أما

 طريػؽ سػلؾ تعػالى، اهلل معر ا على المكصلا سالؾكالم الطرؽ فؿ محمكد مصط ى سلؾ  فد

 علػػى المطػػاؼ بػػا كانت ػػى الصػػك ث، الفشػػؼ كطريػػؽ كالفػػكف، المولكهػػات  ػػث التأمػػؿ كطريػػؽ العفػػؿ،

 . عامان  مبلميف مف يفرب ما الطرؽ ل ذة سلكفا استمر كهد الفريـ، الفرقف طريؽ

 : العفؿ طريؽ : األوؿ المسمؾ

 كتحليل ػػا األشػػياء   ػػـ كمحاكلػػا العفلػػث، الت فيػػر علػػى محمػػكد مصػػط ى ميػػؿ عبلمػػات ظ ػػرت       

 مػػف ران فميػػ لػػا سػػبب ممػػا عفلػػا، مػػع يتكا ػػؽ لػػـ مػػا يسػػمع لمػػا كر بػػا المانكيػػا المرحلػػا وػػبلؿ مػػف عفليػػان 

 انت ج الميل ات مف مجمكعا لا ظ رت كهد  ي ا، كهع التث كالحيرة الشؾ مرحلا بمن ا مف المشافؿ

  . اهلل دنيا  ث كتأمبلت كالنسبيا، كاينشتيف كاألحبلـ، كالجسد، الركح : تباف كمن ا العفؿ من ج  ي ا

 : كالفكف المولكهات  ث التأمؿ طريؽ : الثاني المسمؾ

 هبػؿ كمػف كالفػكف، المولكهػات تأمػؿ  ػث رغبتػا "ػك للطػب محمػكد مصػط ى دراسػا أسباب مف        

 رحبلتػػا وػػبلؿ مػػف فبيػػر بشػػفؿ الميػػؿ "ػػذا ظ ػػر مػػـ كاالوتػػراع، للبحػػث بيتػػا أسػػ ؿ لمعمػػؿ عهامتػػا ذلػؾ

 المػػكت، لغػز : من ػػا الميل ػات مػف مجمكعػػا ذلػؾ نتػػاج كفػاف كاإليمػاف ، جالعلػػـ التلي زيػكنث كبرنامجػا

                                                 
(1)

جُٔؼٍكننس ج٩ْنن٤ٓ٬س : ٓؿٔٞػننس جُؼِننّٞ ٝجُٔؼننحٌف جُطنن٢ ٣ننطْ ضكٛنن٤ِٜح ػننٖ ٣ٍ٠ننن جُوننٍإٓ ٝجُٓنن٘س جُٛننك٤كسا  

 ٝجؾطٜحوجش ػِٔحح ج٬ْ٩ّ.



 99 

 اآلوػػر، الجانػػب علػى أمريفػػا كمػػف الصػحراء،  ػػث كمغػامرات كالغابػػا، مسػػا ر، كحفايػات الحيػػاة، كلغػز

 األسرار. كعالـ الفعبا، على كالطريؽ

 : الصك ث الفشؼ طريؽ : الثالث المسمؾ  

 للمتصػػك ا كرييتػػا طنطػػا مدينػػا محمػػكد مصػػط ى أهػػداـ  ي ػػا كطػػأت التػػث األكلػػى اللحظػػا مػػف       

 فػأم ركحػا ب ػـ تعلفػت أحػكال ـ مػف يػرل كما البدكم، السيد مسجد بجكار الذفر حلفات يفيمكف الذيف

 البػػدع  ػػث الت فيػػر عػػف العفػػؿ لبييسػػ حػػيف  ػػث الفرامػػات، كأ"ػػؿ الز"ػػد حػػب علػػى ينشػػأ مصػػرم عنسػػاف

 ال صػػؿ  ػػث ذلػػؾ ذفػػرت فمػػا طػػره ـ عحػػدل تبػػع حتػػى صػػاحبنا مػػع التصػػكؼ أمػػر كفبػػر كاالنحرا ػػات،

 األعظػػػـ، كالسػػػر اهلل، كرأيػػػت السػػػر، فلمػػػا : من ػػػا الميل ػػػات مػػػف مجمكعػػػا ذلػػػؾ نتػػػاج كفػػػاف األكؿ،

 الحا ر. كالسياؿ كالعدـ، كالكجكد

  : فريـال الفرقف طريؽ  : الرابع المسمؾ

 العفػػؿ، إلعمػػاؿ دعػػكة  يػػا  ػػالفرقف بػػالتا، عنسػػاف فػػؿ  يػػا يجػػد البػػاحميف، مػػف الحيػػارل فػػؿ ملجػػأ "ػػك

 مصػ ى نجػد أف غرابػا ال ل ػذا للبػمير، كارتفػاء للػن س راحػا مػف  يػا لمػا باإلبا ا كالت فير، كالنظر

  : بالفرقف يلكذ محمكد

 كالحػكار كالتأمػؿ الولكة مف الليالث كقالؼ الفتب  ث الغرؽ مف سنا مبلميف على األمر  كاحتاج        

عػػادة الػػن س مػػع  ألهطػػع كجػػا، فػػؿ علػػى ال فػػر تفليػػب مػػـ النظػػر، ععػػادة  ػػث النظػػر ععػػادة مػػـ النظػػر، كا 

 فلمػػات مػػف اليػكـ أفتػػب مػػا علػى المػػكت، لغػز علػػى الحيػػاة، لغػز علػػى كاإلنسػػاف اهلل مػف الشػػا فا الطريػؽ

 . (1)س بلن  مأوذان  األمر قوذ أف أشأ لـ ألنث ،س بلن  األمر يفف لـ . اليفيف درب على

  األكؿ. ال صؿ  ث ذلؾ  صلت فما الميل ات مف عشرات ذلؾ نتاج كفاف

 : لمنفس عتاب

 كترفػت ال طػرة، صػكت علػى أصػغيت أنػث  كلػك : كزمانػا كعفلػا ن سػا يعاتػب فأنا يتحدث مـ

 تعفػد زمػف  ػث ج ػت كلفنػث اهلل، على ةال طر  كلفادتنث الجدؿ، عناء مف ن سث ألع يت تفكدنث البدا"ا

 لجاجػػا صػػار حتػػى العفػػؿ صػػكت كارت ػػع "مسػػان، صػػار حتػػى ال طػػرة صػػكت كبػػعؼ شػػثء، فػػؿ  يػػا

ذ المنجػزات، مػف "ا ؿ "ـر على كاه ان  ن سا يرل عذ عسرا ا  ث معذكر كالعفؿ كاعتدادان، كغركران   يػرل كا 

ذ كغكاصات، كطا رات كصكاريخ كف رباء صناعا مف  ي ا بما للحبارة مانحان  ن سا  هػد ن سػا يرل كا 

                                                 
(1)

 . 5ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٌقِط٢ ٖٓ جُٗي ئ٠ُ ج٣٩ٔحٕ   
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  ػث ن سػا كزج شػثء فػؿ علػى الفػادر ن سػا  تصػكر المػاء، تحػت كمػا كالماء كالجك كالبحر البر اهتحـ

 . (1)يعلـ  ال كما يعلـ ما على حفمان  ن سا كأهاـ شثء فؿ

 : اهلل معرفة في والضمير والبصيرة الوجداف عالقة

 علػى اإلنسػاف تكصػؿ كالبػمير كالبصيرة لكجدافا أف فيؼ محمكد مصط ى الدفتكر يتحدث

 يػأتث األنبيػاء مفػدـ نػرل عفليػان، يفػكف أف هبؿ كجدانث شعكر الدينث الشعكر  ألف :  يفكؿ اهلل، معر ا

 . اهلل  ث الباحميف ال بلس ا مفدـ على التاريخ  ث سابفان 

 المحػؿ  ػث دا مػان  يأتث ال فر كدكر . ال فر أ"ؿ "ـ كال بلس ا . البصيرة أ"ؿ "ـ األنبياء ألف

 هبيا نناهش أف كقمرنا البصيرة، أ"ؿ مف ال ال فر أ"ؿ مف فنا كلك ذلؾ كمع الديف، هبيا  ث المانث

 مػػف كم ػػات الفتػػب مػػف كقال ػػان  ي فػػر، بػػدأ منػػذ اإلنسػػاف را ػػؽ ال فػػر مػػف ترامػػان  نجػػد  سػػكؼ بالعفػػؿ، اهلل

 . الطبيعا كراء كما اهلل، هبيا سكل شاغؿ كال ل ـ "َـّ  ال الم فريف مف كجيشان  كالنظريات ال لس ات

 كال شػثء، ال  ػث يبحػث  ارغػان  لغػكان  يفػكف أف أك ك"ػـ علػى الفػبلـ "ػذا فػؿ يػدكر أف يمفف كال

 مػـ متباعػدة عصػكر عبػر كاحػدة بمسػألا االنشغاؿ على كال فر الديف أ"ؿ مف األلكؼ يجمع أف يمفف

 . مزكران  مل فان  عجماع ـ يفكف

 . مكلدة منذ غرسان  اإلنساف  ث مغركسا اإلل يا الحفيفا بؿ

 معيػػاران  من ػػا تتوػػذ مطلفػػا مفػػاييس مػػف  يػػا كبمػػا كجمػػاؿ، كحػػؽ ويػػر مػػف  يػػا بمػػا كالبػػمير

 ت سػػيرة يمفػػف ال ممػػا ال طػػرة  ػػث اهلل أكدعػػا مػػا علػػى العػػدكؿ الشػػ كد أحػػد "ػػك األشػػياء، علػػى للحفػػـ

 .. الحفا ؽ فيفاح أماـ … اهلل أماـ عننا . الذرات أك الجزي ات أك بالمادة

 الكحيػػد البر"ػػاف بػػذات ا   ػػث لػػا، مبػػرر ال  بػػكؿ الحفيفػػا تلػػؾ كجػػكد علػػى البػػرا"يف كالتمػػاس

 . (2)شثء  أم أحفيا على

 : والطاعة بالخشية اهلل معرفة عالقة

  : يفكؿ نراة ل ذا عفليان  تر ان  عبفا  ا كعدـ المعر ا؛ تكظيؼ هبيا على محمكد مصط ى يرفز
 كدبػػػج المجلػػػدات، فتػػػب كلػػػك عر ػػػا،  مػػػا ربػػػا يطػػػع لػػػـ كمػػػف طاعتػػػا، كوشػػػيتا ا،وشػػػيت اهلل  معر ػػػا

 يب ػر كفػاف كمجػادالن  كعالمػان   يلسػك ان  عبلػيس فػاف كلفػد اإلل يا، المعر ا  ث النظريات كألؼ المفاالت،

 اهلل، أمػػر وػػالؼ حينمػػا علمػػا ين عػػا لػػـ العابػػديف، طػػاككس سػػمكة لفػػد حتػػى ك لسػػ تا، بعلمػػا المبل فػػا

                                                 
(1)

 . 5٘ - ٓٛطل٠ ٓكٔٞو: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
(2)

 . 87-85ٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ٓ: هللا   
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نمػػػػا الشػػػػ ادات حملػػػػا "ػػػػـ ار كفالعػػػػ كلػػػػيس  االسػػػػتفاما أ"ػػػػؿ كالتفػػػػكل، كالوشػػػػكع السػػػػلكؾ أ"ػػػػؿ "ػػػػـ كا 

ذا ييعر كا لـ حبركا عذا كالبمير، ذا يي تفدكا، لـ غابكا كا   . (1)أحد  ول  ـ يمش لـ ماتكا كا 

 : اهلل معرفة في الصوفية منيج

 :  يفػكؿ تعالى اهلل معر ا  ث الصك يا من ج عف للحديث محمكد مصط ى الدفتكر ينتفؿ مـ
 العاط يػا المغػاالة علػى كلػيس العينيػا، اليفينيػا كالمفاشػ ات المشػا"دات علػى العلـ "ذا ييسسكف  "ـ

 . (2)الدينيا  العصبيا أك كالتحيز

 فمػا الحفيفػا الرييا مفصدة فاف  إف العينيا، اليفينيا بالمفاش ات الفاتب يفصد ماذا يعلـ ال والباحث

 كاألنبيػاء، الرسػؿ حتػى البشػر مػف ألحػد يمبػت كلػـ كت صػيبلن، جملا مر كض   ذا بعبان، بعبنا يرل

ف  . فمير فبلـ  ي ا لنا التث شطحات ـ مف   ذا كالفلب، الركح رييا فانت كا 

 عبػد بف محمد الصك ث يفكؿ فما  اهلل المتصك ا، شيكخ يفكؿ بما فاتبنا يستدؿ "ذا أجؿ مف

 النظػر هصػكر كمػف المطلػؽ، الحػؽ ألنػا شػثء، فػؿ بر"ػاف ك  ػ عليا، ييستدؿ كال با  ييستدؿ : الجبار

 مجػثء مف النكر على نستدؿ فما البطبلف، عالـ مف الدليؿ لا نلتمس كأف اهلل، على بر"انان  نطلب أف

 بن سػا ن سػا علػى يبػر"ف الػذم بذاتػا الحػؽ "ػك  ػالنكر النػكر، ب عػؿ عال يطلع لـ الن ار أف مع الن ار،

 كالعيػػػاف، الظ ػػػكر عػػػالـ علػػػى األشػػػياء يوػػػرج الػػػذم ك"ػػػك كسػػػا ط، علػػػى حاجػػػا دكف حبػػػكرة بمحػػػض

 أف تصػل  ال ك"ػث بر"ان ػا،   ػك ظ ػكرة،  ػث علي ػا يعتمػد ال ك"ػك ظ كر"ػا،  ػث عليػا تعتمػد  األشياء

 . بر"انا تفكف

 مشػ كد الفلػب  ػث حابر   ك كالتدليؿ، الجدؿ ذلؾ فؿ عف ألغنتنا اهلل عف هلكبنا سألنا كلك

 . (3)الدكاـ  على للفلب

 الفػرقف عليػا أرشػد ما "ث اهلل لمعر ا الطرؽ أ بؿ بأف محمكد مصط ى ييفر حديما ن ايا  ث

ـْ َأَفػػال ﴿ : اإلنسػػانيا الػػن س معر ػػا "ػػك اهلل معر ػػا علػػى الطػػرؽ  كأهػػرب : النبكيػػا كالسػػنا َوِفػػي َأنُفِسػػُك
  ػالن س ،(4) ربػو عػرؼ دفقػ نفسو عرؼ مف  : الشريؼ الحديث ك ث ، 21 : الػذاريات جسكرة ﴾ُتْبِصُروفَ 

 الصػػ ات مػف فمػرة ك"ػث كاحػدة، ك"ػػث كبػاطف، ظػا"ر اهلل أف فمػا الكهػت، ن ػػس  ػث كبػاطف ظػا"ر ل ػا

  .(5)كاألسماء 

                                                 
(1)

 . 91-87ا 2008ّ٘ا  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوٗحٌ ضكص جٍُٓحو  جٗظٍ :  
(2)

 . 48ا 1975ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا ج٠ُٝ٧ا : جٍُٓ ج٧ػظْ   
(3)

 . 11ا 1981ّ٘ا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا جُهحٓٓسا : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوٌ ٣ص هللا   
(4)

٫ ٣ُؼٍف ٓهٍؾٚ ٫ٝ ٌج٣ٝٚا ٝٛنٞ ٓنٖ ج٧قحو٣نع جُٔٗنٌٜٞز ػ٘نى جُٛنٞك٤سا يًنٍٙ جذنٖ ػٍذن٢ كن٢  ًٛج جُكى٣ع 

 . 2/343ا هحٍ جُؼؿ٢ِٗٞ ك٢ ًٗق جُهلحح  ٗٚ ٓٞٞٞعا 526٘جٍُْحُس جُٞؾٞو٣س ٝجُٗؼٍج٢ٗ ك٢ جُطروحش ٘
(5)

 . 86ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٞؾٞو ٝجُؼىّ   
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 : اهلل بمعرفة العمـ عالقة

 السالؾ يمتطي ا مطيا أنا على تعالى اهلل بمعر ا كعبلهتا العمـ إلى محمود مصطفى وينظر

 كتفػػكدؾ "ػػث ترفبػػؾ أف الوطػػر فػػؿ كالوطػػر ل ػػد ؾ، ترفب ػػا كدابػػا امطيػػ  العلػػـ : المعر ػػا طريػػؽ  ػػث

 األشياء عف الجز يا المعلكمات تحصيؿ مجرد   ك "د ان  يصل  ال  العلـ لؾ، "د ان  ن س ا مف كتجعؿ

 األشػػياء عدراؾ عنػػد "مػػت ـ كه ػػت الػػذيف العلمػػاء مػػف المحجػػكبيف "ػػدؼ كذلػػؾ كعبلهات ػػا، كركابط ػػا،

ـْ ﴿ : الفػرقف عػػن ـ هػػاؿ الػػذيف ك"ػػـ كعبلهػات ـ ـْ َعػػْف اآلِخػػَرِة ُىػػ َيْعَمُمػػوَف َظػػاِىرا  ِمػػْف اْلَحَيػػاِة الػػَدْنَيا َوُىػػ
 .  7 : الرـك جسكرة ﴾َواِفُموفَ 

 . المعر ا "ث أورل غايا على كسيلا عند"ـ  العلـ العاليا ال مـ أصحاب أما

 ، العفلػػث التحليػؿك  الومػػس كالحػكاس كالتلسػفكب كالمج ػػر كالبرجػؿ المسػػطرة : العلػـ ككسػا ؿ
 . كالكجداف كالبصيرة الفلب   ث المعر ا كسا ؿ أما

 العبػػادة تصػػب  حتػػى علي ػػا كاإلهبػػاؿ العبػػادة  ػػث االجت ػػاد "ػػث ك فػػران  ذفػػران  اهلل طلػػب كعبلمػػا

نمػا المراحؿ، "ذة وبلؿ أبدان  العبكديا مف وركج كال تفي ان، ال "كل  فػؿ  ػث العبكديػا مػف مزيػد "نػاؾ كا 

 .(1)مرحلا 

 : الغزالي وايماـ محمود مصطفى بيف ارنةمق

 األشػ ر عػف حػدمنا هػد فػاف الػذم الغزالػث اإلمػاـ برحلػا رحلتا  ث  يشبا محمكد مصط ى عف

 الحفيفػػا يفػػيف علػػى أعػػادة بػػاطنث "ػػاتؼ بػػا "تػػؼ حتػػى الشػػؾ، قالـ يعػػانث مريبػػان  هبػػا"ا التػػث السػػتا

 ذاؾ يػدعك محمػكد مصػط ى نجػد "نػا اهلل، معر ػا مػف كمفنػا الركحيا، الحريا ب اء لا كفشؼ العفليا

 بم اتيحػػا أغلػػؽ األكؿ أف محمػػكد مصػػط ى كالطبيػػب الغزالػػث اإلمػػاـ بػػيف ال ػػرؽ كلفػػف بػػال طرة، النػػداء

  ػػت  المػػانث أف حػػيف  ػػث بالمت ػا تيف، ال بلسػػ ا فػػؿ كسػػمى الت فيػػر أمػاـ مكصػػدة كجعل ػػا األبػػكاب فػؿ

 اوتطػا الػذم الػن ج ن ػج هػد المػانث عف بػالميمنيف، فالباحمي فؿ كسمى الت فير أماـ المكصدة األبكاب

 محمػػكد بػػيف ال ػػرؽ كلفػف وامسػػا،  ريبػػا الت فيػػر جعػؿ الػػذم العفػػاد محمػػكد عبػاس األسػػتاذ هبلػػا مػف

  ػث كاحػد، نػص  ػث المعادلػا فػؿ جمعػت جػدان  بسػيطا سلسػا بلغػا الجمػا"ير واطب األكؿ أف كالعفاد

ذا المعادلا، أطراؼ فؿ على ب ا ينزؿ لـ جدان  هكيا بلغا النوب واطب المانث أف حيف  هد المانث فاف كا 

  ػػػث سياسػػػيا أدكار عػػػدة لػػػا فػػػاف أف بعػػػد اجتماعيػػػان  األسػػػبكعث مجلسػػػا علػػػى كاهتصػػػر ببيتػػػا اعتفػػػؼ

                                                 
(1)

 . 124-117ا 2003٘حٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا  نر: جُٞؾٞو ٝجُؼىّ  جٗظٍ : 
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 النػاس، فػؿ علػى من ػا اطػؿ التػث التل زيػكف شاشػا ودمتػا هػد األكؿ  ػإف الملفػث، الع ػد على البرلماف

 . (1)البيكت  فؿ على وبلل ا مف كدوؿ

  ػث لػا كفػاف تعػالى، اهلل معر ػا علػى المكصلا الطرؽ فؿ محمكد مصط ى الدفتكر طرؽ لفد

 التل زيكنيػا كبرامجػا فتبػا وبلؿ مف عليا كاستمعكا لا هريكا  يمف فميران  أمرت عبداعيا كه ات طريؽ فؿ

 . أطيا  ـ اوتبلؼ على الناس عليا جذبت كالتث

  الحفػػػػان، سػػػػيظ ر ك"ػػػػذا ،ال لسػػػػ يا أ فػػػػارةك  تصػػػػكراتا بعػػػػض  ػػػػث معػػػػا نوتلػػػػؼ أننػػػػا صػػػػحي 

 ال فػػر  ػث شػطحات مػف المتصػك ا "ػيالء عػف عيػرؼ لمػػا كذلػؾ صػك يا، نزعػا لػا فػاف مػا كوصكصػان 

 نصػػػيب فػػػاف كهػػػد من ػػػا، الجيػػػد نفبػػػؿ  ػػػبل األبػػػكاب نغلػػػؽ يجعلنػػػا ال االوػػػتبلؼ "ػػػذا أف عال كالسػػػلكؾ،

 . الفمير الشثء الجيد مف محمكد الدفتكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

ٓوحٍا ؾ٣ٍىز جُؿ٣ٍُزا جُٓؼٞو٣سا ِٓق نح٘ ػٖ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا  -٤ّْحٌ جُؿ٤َٔ : ٌؤ٣س ٖٓ جُٗح٠ة ج٥نٍ  

 ّ .2/6/2008ػىو 



 104 

 نيالثا مطمبال

 وصفاتو اهلل أسماء مف محمود مصطفى موقؼ

 : والصفات األسماء في السمؼ معتقد . أول  

  اعتفػػاد ك"ػػك كصػػ اتا، أسػػما ا  ػػث تعػػالى اهلل بتكحيػػد اإليمػػاف اإلسػػبلميا العفيػػدة رفػػا ز مػػف

 كذلػػػؾ كالسػػػنا، الفتػػػاب  ػػػث كردت التػػػث العلػػػى كصػػػ اتا الحسػػػنى بأسػػػما ا كتعػػػالى سػػػبحانا اهلل ان ػػػراد

 كالصػػػ ات، األسػػػماء مػػػف كسػػػلـ عليػػػا اهلل صػػػلى رسػػػكلا لػػػا أمبتػػػا أك لن سػػػا سػػػبحانا أمبتػػػا مػػػا بإمبػػػات

 على (2)تعطيؿ غير مف كتنزي ان  ،(1)تمميؿ غير مف عمباتان  كالسنا الفتاب  ث الكاردة كأحفام ا كمعاني ا

 أنػػا يعنػػث ك"ػػذا ، 11 : الشػػكرل جسػػكرة ﴾َلػػْيَس َكِمْثِمػػِو َشػػْيٌء َوُىػػَو الس ػػِميُع الَبِصػػيرُ ﴿ : تعػػالى هكلػػا حػػد

 الجػبلؿ بأسػماء ييسػمى ألف المسػتحؽ كحػدة تعػالى اهلل بػأف جازمػان  اعتفػادان  يعتفد أف المسلـ على يجب

 لػا أمبتػا كمػا لن سػا أمبتػا مػا بإمبػات كذلؾ تعالى، با البل ؽ الكجا على الفماؿ، بص ات ييكصؼ كأف

 كسػلـ، عليػا اهلل صػلى اهلل رسػكؿ عنػا ن ػاة كمػا ن سا، عف اةن  ما كن ث كسلـ، عليا اهلل صلى رسكلا

 أمػر  ػث التفػكؿ يجػكز ال أنػا معنػاة ك"ػذا ،(6)  (5)تفييؼ كال تعطيؿ كال (4)تحريؼ كال (3)تشبيا غير مف

 . نبتدع كال نتبع تكهي يا أمكر   ث ، علما أك عفلا على معتمدان  اإلنساف عند مف كالص ات األسماء

 مػف أحػدان  تشػبا ال كصػ اتا تعػالى اهلل أسػماء بػأف يعتفػد أف المػيمف يلػـز  إنػا ذلؾ على كبناءن 

ف ولفا، مف أحد يشب ا كال ، اهلل ولؽ  المعنػى دكف  فػط الل ػظ  ػث اشػتراؾ   ػك ذلػؾ مػف شػثء كهػع كا 

 . المدلكؿ

 الع يفػػكف ال ك"ػػذا نمبتػػا، لػػا نبيػػا كأمبتػػا لن سػػا اهلل أمبتػػا  مػػا تكهي يػػا، كأسػػما ا صػػ اتا عف مػػـ
 . بالدليؿ

 معنا"ػا الصػ ات "ػذة كأف عجػز، أك نفػص بػدكف فماؿ، ص ات فل ا تعالى اهلل كص ات "ذا

 . (7)مج كؿ في  ا كلفف معلكـ

                                                 
(1)

ٖنٍـ جُؼو٤نىز )جٗظنٍ: جُطٔػ٤َ : جػطوحو  ٕ ٚلحش هللا ٓػَ ٚلحش جُٔهِٞه٤ٖا ًإٔ ٣وٍٞ جُٗهٙ : هلل ٣ى ٤ًى١ .  

 .(20جٍُٜجِا ٘ : جْط٤س جُٞ
(2)

ن٤ِنَ جُٜنٍجِا  ًٍٓنُ جُٔٛنىٌ جُٓنحذن:  )جٗظنٍ :جُطؼط٤َ : ٗل٢ جُٛلحش ج٤ُٜ٩سا ٝئٌٗحٌ ه٤حٜٓح ذًجضٚ ضؼنح٠ُ .  

 .(21-ٖإٕٝ جُىػٞزا جُٓؼٞو٣سا جُػحٓ٘سا ٘
(3) 

 .(20ٍجِا ٘ جُٜ:  )جٗظٍ : جُٔٛىٌ جُٓحذنجُطٗر٤ٚ : ج٫ػطوحو ذإٔ ٚلحش هللا ضؼح٠ُ ٓػَ ٚلحش جُٔهِٞه٤ٖ. 
(4)

جُطك٣ٍق : ئٓحُس ج٬ٌُّ ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٔطرحوٌ ٓ٘ٚ ئ٠ُ ٓؼ٠٘ آنٍ ٫ ٣ىٍ ػ٤ِٚ جُِلعا ئ٫ ذحقطٔحٍ ٍٓؾٞـا كن٬ ذنى  

 . (20جٍُٜجِا ٘)جٗظٍ : جُٔٛىٌ جُٓحذن: ٖٓ ه٣ٍ٘س ضر٤ٖ  ٗٚ جٍُٔجو . 
(5)

 ٝ  ا٤ح ًًج ًًٝجا  ٝ ٣نىٙ ٣ٞ٠ِنس  ٝ ؿ٤نٍ يُنيجُط٤٤ٌق : قٌح٣س ٤ًل٤س جُٛلس ًوٍٞ جُوحتَ : ٣ى هللا  ٝ ُُٗٝٚ ئ٠ُ جُىٗ 

 . (21جٍُٜجِا ٘ )جٗظٍ : جُٔٛىٌ جُٓحذن:  ٕ ٣ٓأٍ ػٖ ٚلحش هللا ذ٤ٌق . 
(6)

 . 1/107 اْؼى ػحٌٖٞ: جُطر٤حٕ  
(7)

 . 3/58جذٖ ض٤ٔ٤سا  : جُلطحٟٝٓؿٔٞع  جٗظٍ : 
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  : الصفات مف محمود مصطفى موقؼ . ثانيا  

 بػا تناكل ػا عمػا موتل ػا كطريفػا بأسلكب كص اتا الحسنى اهلل أسماء محمكد مصط ى تناكؿ

 كاالجت ادات. اآلراء  ي ا تعددت كوبل يا كت صيليا فبلميا اهباي مف االوتصاص، أ"ؿ

 بعيػػدان  كالمبػػدع، كالم فػػر األديػػب بلغػػا كالصػػ ات األسػػماء عػػف محمػػكد مصػػط ى تحػػدث  فػػد 

 اإلسبلـ. علماء مف كغير"ـ كالمتفلميف بين ـ  يما ال رؽ بيف المكجكد كالتناهض االوتبلؼ عف

وراج ػػا المػػيمف حيػػاة ث ػ عمليػػان  الصػػ ات تكظيػػؼ علػػى حريصػػان  فػاف  المنػػاظرات دا ػػرة مػػف كا 

  . المذ"بيا كالوبل ات العفليا

 -: وبلؿ مف الص ات "ذة عف بالحديث يتناكؿ نجدة ل ذا

 : تعالى اهلل صفات تفرد .1

 ال كالمفػػاف، الزمػػاف علػػى متعػػاؿ  اهلل  يفػػكؿ: مت ػػرد كصػػ اتا أسػػما ا  ػػث اهلل أف يفػػرر  نػػراة 
 عػػف أك تحػػت أك  ػػكؽ أنػػا يفػػاؿ أف يمفػػف كال مفانيػػا، مكاصػػ ات كال حجػػـ لػػا  لػػيس مفػػاف  ػػث يتحٌيػػز

 . وارج أك داوؿ أك شماؿ، أك يميف

 . شفؿ أك صكرة  ث يتجسد كال حيز  ث يتحيز كال بدف  ث يحؿ ال ل ذا ك"ك

 مابػػػث لػػػا كلػػػيس ن ايػػػا أك بدايػػػا لػػػا كلػػػيس عمػػػر لػػػا لػػػيس  إنػػػا الزمػػػاف علػػػى متعػػػاؿ كألنػػػا

نما كمستفبؿ، كحابر  كالشػ ادة الغيػب  ػث ماملػا أبديػا، كديمكمػا مسػتمر، كقف مطلػؽ حبػكر "ك كا 

 (1) الدكاـ. على

 أك ينمػػك أنػػا عنػػا نفػػكؿ أف يصػػ  كال  يفػػكؿ بشػػريا صػػ ا أم اهلل عػػف ين ػػث محمػػكد مصػػط ى

 . أبدان  الفامؿ ألنا يتفامؿ، أك الفكة  ث يزداد أك يتبوـ أك يفبر أك يتطكر

  ػػػث سػػػبحانا   ػػػك تعػػػالى، هلل ال كهيػػػا مكبػػػكع  ػػػث كابالصػػػ جانبػػػا محمػػػكد مصػػػط ى أف إل

  5 : طا جسكرة ،{اْسَتَو  اْلَعْرشِ  َعَمى الر ْحَمفُ } العرش:  كؽ الفرسث على يجلس السماء،

فىانىػػتٍ  هػاؿ: الحفػػـ بػػف معاكيػػا عػف اًريىػػاه  ًلػػث كى ػػا تىٍرعىػى جى نىمن ػػدو  ًهبىػػؿى  ًلػػث غى كَّاًنيَّػػاً  أيحي   ىاطَّلىٍعػػتي  كىاٍلجى

نىًم ىا ًمفٍ  ًبشىاةو  ذى"ىبى  هىدٍ  الذِّيبي   ىًإذىا ٍكـو يى  ذىاتى  ؿه  كىأىنىا غى ـى  بىًنث ًمفٍ  رىجي ا قسىؼي  قدى ػفىٍفتي ىا لىًفنِّػث يىٍأسى يكفى  فىمى  صى

ػفَّان  ػلَّى اللَّػاً  رىسيػكؿى   ىأىتىٍيػتي  صى لىٍيػاً  اللَّػاي  صى ػلَّـى  عى سى ـى  كى لىػثَّ  ذىًلػؾى   ىعىظَّػ  أيٍعًتفي ىػا  أى ىػبلى  اللَّػاً  رىسيػكؿى  يىػا  :هيٍلػتي  عى

                                                 
(1)

 . 8 ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: هللا  
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اءً  ً ػث هىالىػتٍ  اللَّػاي، أىٍيػفى  :لى ىػا  ىفىػاؿى  ًب ىػا،  ىأىتىٍيتيػاي  ًب ىػا اٍ ًتًنث :هىاؿى  ػفٍ  :هىػاؿى  السَّػمى  اللَّػاً  رىسيػكؿي  أىٍنػتى  هىالىػتٍ  أىنىػا مى

 (1) .ميٍيًمنىاه   ىًإنَّ ىا أىٍعًتٍف ىا :هىاؿى 

 . حدكد كال منت ى، كال تدأمب لا ليس كاألبد ، جاألزؿ اإلطبلؽ  ث كاهلل

 . مفؿ كال فتلا كال مادة كال جسـ لا ليس اللطؼ منت ى اللطيؼ ك"ك

 نػػد، أك بػػد أك جػػزء أك بعػػض لػػا يفػكف أف يمفػػف كال يتجػػزأ، كال ينفسػػـ ال األحػػد، الكاحػػد ك"ػك

 . االزدياد أك التناهض أك التعدد عليا يجكز كال

 . الحياة يمنحا والؽ على حاجا بدكف بذاتا الحث ك"ك

 . للعدـ الحياة كيمن  حبان  شثء فؿ يفيـ الذم الفيكـ ك"ك

 . بذاتا السميع "ك أدكات، كبدكف أيذف بدكف السمع مطلؽ السميع ك"ك

 . بذاتا البصير "ك بصريا، أعصاب كبدكف بصر، بدكف البصير ك"ك

 يلفػث تػابذا المػتفلـ "ػك شػ تيف، كبدكف لساف كبدكف فلمات كبدكف حركؼ بدكف المتفلـ ك"ك

 . شاء لغا أيا على  نسمع ا بالمعانث علينا

 بػأف يفػكؿ حينمػا كابػحا موال ػا السػنا أ"ػؿ عفيػدة وػالؼ محمػكد مصط ى أف ير  الباحث

 لفػكؿ أهػرب "ػك الفكؿ ك"ذا فلمات، ببل كيتفلـ ب ا يبصر عيف بدكف كبصير سمع، أداة ببل سميع اهلل

 يمبتػكف فػذلؾ مج كلػا، الفي يػا لفػف كعينان، كبصران، سمعان  هلل يمبتكف أن ـ السنا أ"ؿ كعفيدة المعتزلا،

ـَ } :تعػػػالى هلل الفػػػبلـ  كأصػػػكات بحػػػركؼ اهلل كفػػػبلـ ، 164 النسػػػاء: جسػػػكرة {،َتْكِميمػػػا   ُموَسػػػى الم ػػػوُ  َوَكم ػػػ

  . بأصكات ـ اآلدمييف فبلـ يشبا ال كتعالى سبحانا اهلل فبلـ بأف نعلـ أف يجب كلفف مسمكعا

 كال فػػاف حينمػػا العػػالـ، ولػػؽ كهبػػؿ الزمػػاف، هبػػؿ األكؿ "ػػك : هػػا بلن  حمػػكدم مصػػط ى يسػػتمرك 

 . معا شثء

 أف بعػػد البػاهث   ػػك عليػا، شػػثء فػؿ كيعػكد العػػالـ، كينت ػث الزمػػاف ينت ػث أف بعػػد اآلوػر ك"ػك

 . بعدة شثء كال هبلا شثء  بل الفؿ، ي نى

 . سالن  ال لنا المنتفـ ك"ك . بذاتا كالباطف . بأ عالا الظا"ر ك"ك

 صػ اتا "ػذة فانػت كمػف المتفبػريف، علػى المتفبػر للمذليف، المذؿ الجباريف على الجبار ك"ك

 . كاألرض السماكات  ث الفبرياء لا لا، عال الفبرياء تجكز ال كالعظما، بالفبرياء حفيفان  فاف
                                                 

(1)
 .2/190(ا 33ذحخ ضك٣ٍْ ج٬ٌُّ ك٢ ج٬ُٛز ا ـ ) نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُٔٓحؾىا  
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 أحبابػػا علػػى دا مػػان  المتحبػػب   ػػك ذلػػؾ كمػػع . العظمػػا أسػػباب لػػا افتملػػت عذ بحػػؽ العظػػيـ "ػػك

 . المناف الحناف   ك كحنانا كفرما حبا مف علي ـ دؽيغ

 يمن  الذم الرحيـ ك"ك كيعلـ، كينبا ليكهظ يعذب الذم الرحمف   ك رحمتا، عيكف مف عذابا

 . عليا رٌجاع أكاب لفؿ الغ ار التكاب ك"ك غببا، على سابفا دا مان  كرحمتا شاء، عذا والصا رحمتا

َرب َنا َوِسػْعَت ُكػؿ   ﴿ : مبل فتػا لا يفكؿ الرحما، كاسع ة،المغ ر  كاسع العلـ، كاسع الكاسع ك"ك
ـْ َعَذاَب اْلَجِحيـِ   .  7 : غا ر جسكرة .﴾َشْيٍء َرْحَمة  َوِعْمما  َفاْوِفْر ِلم ِذيَف تَاُبوا َوات َبُعوا َسِبيَمَؾ َوِقِي

 . (1)كاإلفراـ الجبلؿ ذك سبحانا

 : الحسنى اهلل أسماء عدد .2

 العػػدد  ػػث تنحصػػر  فػػط "ػػث ك"ػػؿ تعػػالى اهلل أسػػماء عػػدد مكبػػكع محمػػكد مصػػط ى ينػػاهش

 غيػػػر هلل بأسػػػماء المجت ػػػدكف جػػػاء  كهػػػد للحصػػػر: كلػػػيس للػػػذفر "ػػػك العػػػدد "ػػػذا أف أـ كتسػػػعيف، تسػػػع

 األزلػػػث، الػػػذات، الشػػػثء، المكجػػػكد، ال عػػػاؿ، المػػػتفلـ، المريػػػد، : من ػػػا المعرك ػػػا، كالتسػػػعيف التسػػػعا

 الدياف. الفابث، ل اصؿ،ا الفاشؼ، الجميؿ، األبدم،

 الغالػػب، المػػكلى، المػػدبر، المبػػيف، الفػػا ث، : ممػػؿ أوػػرل بأسػػماء الفػػرقف مػػف جػػاء مػػف كمػػن ـ

، النصير، الناصر،  . العبلـ الفريب، المليؾ، الرب، األفـر

 الطػكؿ، ذم العفػاب، شػديد الػذنب، غػا ر التػكب، هابػؿ : ممػؿ منا يػا بأسػماء جػاء مػف كمن ـ

 . المعارج ذم

  االسػػـ من ػػا عف كهػػالكا عنػػدة، الغيػػب علػػـ  ػػث اهلل ب ػػا اسػػتأمر أسػػماء عػػف تحػػدث مػػف ـكمػػن 

  (2) أجاب . اهلل با نيكدم عذا الذم األعظـ 

 محدد. بعدد بحصر"ا يرغب كلـ اهلل، أسماء عدد أمر  ث محمكد تكهؼ كبالتالث

 : ربوو  المؤمف بيف العالقة .3

 الفامػػؿ الربػػا أن ػػا علػػى بػػاهلل المػػيمف مسػػلـال عبلهػػا علػػى محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر كينظػػر

 المعػػارؼ، أشػػرؼ لبلػػكغ كهتػػا فػػؿ ليفػػرس بالف ػػاؼ يربػػى  كالزا"ػػد اهلل، كعػػف اهلل علػػى التػػاـ كالتكجػػا

 . "ك يعر ا أف شاغلا كفؿ  فرة، كفؿ "ما كفؿ اهلل، معر ا

                                                 
(1)

 . 14-9ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: هللا  جٗظٍ : 
(2)

 . 46-29٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو : جُٔٛىٌ جُٓحذن جٗظٍ : 
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 يػرل ال "ك، فكؿي بؿ نحف، يفكؿ كال "ـ، يفكؿ كال أنت، يفكؿ كال أنا، يفكؿ ال المكحد كالزا"د

 . "ك عال علا ال "ك، عال يفصد كال "ك، عال

 باطنػان  كال ظػا"ران  يػرل كال "ػك، عليػا يػردة عال  عػبلن  يػرل كال "ػك، عال يبفث كال "ك، عال يوشى ال

ذا "ػػك، يػػدة مػػف يأفػػؿ   ػػك أفػػؿ  ػػإذا "ػػك، عال ذا "ػػك، ف ػػا مػػف يشػػرب   ػػك شػػرب كا    منػػا الػػرزؽ تلفػػى كا 

ذا "ك،  . "ك  بتفديرة الحرماف تلفى كا 

ذا  بػاهلل يصػبر "ػك صػبر  ػإذا ،﴾اهلل عنػد مػف كػؿ قػؿ﴿ "ك،  بفبا ا بالشفاء عليا هيبث كا 

ذا اهلل، على ذا اهلل، على اهلل مف ي رب  إنما "رب كا   . اهلل هباء على باهلل يستنجد  إنما استنجد كا 

ذا  عال الن ايػػا  ػػث افالشػػيط كمػػا ببل ػػا، مػػف بػػا يسػػتعذ اهلل، مػػف بػػاهلل يسػػتعيذ  إنمػػا اسػػتعاذ كا 

 . كأ عالا ص اتا كتجليات اهلل أسماء مظا"ر عال الفكف كما لعبادة، اهلل ابتبلء

 . التكحيد مطلؽ ك"ذا اهلل، ك عؿ اهلل عال شثء أم  ث يرل ال   ك

 . (1)التكحيد  مطلؽ على تفكدة أف المسلـ، لفلب األسماء تفكلا ما غايا ك"ذا

 : اهلل رؤية .4

 اآلوػرة  ػث رييتػا عػف  أمػا تعػالى، اهلل رييػا مكبػكع  ػث الفبلميػا كال ػرؽ ءالعلمػا فبلـ فمر

 عػف أمػا ، 23-22 : الفيامػا جسػكرة ﴾نػاظرة ربيػا إلػى ناضػرة, يومئذ وجوه﴿ الفرقنػث بالنص مابتا   ث

 لرييتػػا، ربػػا السػػبلـ عليػػا مكسػػى بسػػياؿ مسػػتدليف كهكع ػػا عمفػػاف علػػى  ػػالجم كر الػػدنيا  ػػث الرييػػا

 المطيػؼ وىػو األبصػار يػدرؾ وىػو األبصػار تدركػو ل﴿ تعػالى بفكلا مستدليف الرييا،  ثتن كالمعتزلا

 (2). 103 : األنعاـ جسكرة﴾الخبير

 : اهلل رؤية نفيو  محمود مصطفى

 اهلل ذات معر ػػػا  مسػػػتحيؿ :  يفػػػكؿ الرييػػػا باسػػػتحالا الفا ػػػؿ الفػػػكؿ محمػػػكد مصػػػط ى يفػػػرر

  ػػث متنػػاة محػػدكد "ػػك مػػا فػػؿ عال تػػدرؾ ال البشػػريا فالعػػي ألف بشػػريا، لعػػيف رييتػػا كمسػػتحيؿ كفن ػػا،

 قيػات ك ػث شػثء، فمملا ليس الزماف، على متعاؿ المفاف على متعاؿ كاهلل بالزماف، محصكر المفاف

ـُ اْلَغْيػػِب َوالش ػػَياَدِة اْلَكِبيػػُر ﴿ : تعػػالى هػػاؿ .(3)األزليػػا  الحفيفػػا "ػػذة الفػػرقف لنػػا يفػػدـ اإليفػػاع بديعػػا َعػػاِل
ـْ ُيَجاِدُلوَف ِفي الم ِو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاؿِ ﴿ك ، 9 : الرعد جسكرة ﴾اْلُمَتَعاؿِ   .  13 : الرعد جسكرة ﴾َوُى

                                                 
(1)

 . 55/57ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: هللا  
(2)

 .717: ٘ جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓس : جٗظٍ   
(3)

 . 126ا 1970٘وجٌ جٍُٗٝما ذ٤ٍٝشا ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا : جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ   
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   ػذا الػذات، رييػا علػى ألحػد مػدوؿ  ال : فيقػوؿ آخػر مكػاف في اهلل رؤية عف يتحدث ونراه

 . (1)  الغيب، غيب

 أرل أننػث عال الرييػا، ن ػث  ػث (2)المعتزلػا بمكا فػا الفػكؿ علػى الػبعض يحملػا هػد الفػبلـ ك"ذا

 لعػيف رييتػا  كمسػتحيؿ لفكلػا كذلػؾ اآلوػرة، رييػا كليسػت الدنيا  ث الرييا "نا الرييا بن ث يفصد أنا

  ػث كابػ  السػنا أ"ػؿ كمكهػؼ ،الػدنيا  ػث عليػا "ػث عمػا اإلبصػار هػدرة توتلػؼ اآلوػرة ك ػث بشريا ،

   . اآلورة  ث للميمنيف كاهعا لفن ا الدنيا،  ث ألحد تفع لـ   ث الفبيا، "ذة

ذا : يفكؿ : هلل الصوفية لرؤية توجيو   إنا المسلميف، الصك يا مف اهلل رييا عف يتفلـ مف سمعت  كا 

نما العيف، رييا يفصد ال  . (3")كاإلحساس كالبصيرة العفؿ رييا كا 

 ثءشػ فػؿ علػى هػا ـ كهكانينػا  اهلل : هػاؿ حينمػا الفيػكـ ،  الحػث عػف حديمػا عنػد الباحػث يفؼ

،   ك الحياة تفكـ كبفكانينا با ال لؾ، على الذرة مف  . (4)الحياة  با الذم الحث "ك هيـك

 فبيػػر. ولػػؿ "ػػذا ك ػػث سػػبحانا، عنػػا مسػػتفؿ قوػػر شػػ  كهكانينػػا شػػ ، اهلل كفػػأف يشػػعرنا   ػػك

 بػأمرة ها مػا  فػط لػيس ال بلسػ ا يفػكؿ فمػا الحيػاة أف يفصػد أنػا يشػعرنا كبفكانينػا ، جبػا الفاتػب  كهكؿ

 العلػػػػا اتصػػػاؿ بذاتػػػػا، اتصػػػاؿ ل ػػػا كلفػػػػف كغير"ػػػا، الطبيعيػػػػا الفػػػكانيف  ػػػث التن يذيػػػػا صػػػكرتا الممملػػػا

 فذلؾ، الفكف كليدة الحياة عف تفكؿ التث هلل  الزمنيا  النظرة يفصد أنا أك بالشمس، كالبكء بالمعلكؿ،

 المػػادة، جاهلل، انظريػػ أك  ي ػػا، كبػػالرهث بالحيػػاة سػػم  الػػذم الفػػكف صػػلب  ػػث الترفيػػب ذلػػؾ "ػػك كاهلل

 يعنػػػث الفاتػػػب أف أك السػػػال ا، الطبيعيػػا النظريػػػا عليػػػا انت ػػت مػػػا علػػػى تنت ػػث التػػػث الريابػػػيا الػػزمف ،

  نحف سبحانا هكانينا  با ، بل ظ أراد  إف المغايرة، يفتبث العطؼ ألف كذلؾ ال لس يا، ال يض نظريا

ال معا،  مف يأتكف كلمف للسذج التنبيا أريد فننثكل "ذا، يعنث أظنا كما ال لس ا، ببلؿ  ث تاة  فد كا 

 ل ػػػا نعنػػث أف دكف بفلمػػا ننطػػؽ أف مػػػف تعصػػمنا التػػث هداسػػتنا لنػػا ترامػػػان  نفػػكف عذ أننػػا  يظنػػكف بعػػدنا

 .( 5)المحٌددة  األل اظ بغير اإلطناب تأبى العلـ  لغا الواص، مدلكل ا

 بطريفػا كالصػ ات اءاألسػم تكحيػد لنػا هػٌدـ محمػكد مصػط ى أف يػرل الباحػث أف عال "ذا كمع

 "ػػذة بػيف يػربط أف جا"ػدان  حػاكؿ كالوشػػكع، التصػكؼ را حػا منايا"ػا بػيف مػػف ت ػكح  نيػا أدبيػا، مبتفػرة،

                                                 
(1)

 . 61ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جٍُٓ ج٧ػظْ   
(2)

جُٔؼطُُس : كٍهس ئ٤ٓ٬ْس ٤ٓ٬ًس ظٍٜش ك٢ جُوٍٕ جُػح٢ٗ جُٜؿ١ٍا جٌضرطص ك٢ ظٌٜٞٛح ذٗهٛن٤س ٝجٚنَ ذنٖ   

ٍ ذنحُٔؼٍٝف ػطححا جٖطٍٜش ذأُٜٚٞح جُهٔٓس : جُطٞق٤ى ٝجُؼىٍ ٝجُٞػنى ٝجُٞػ٤نى ٝ جُُُٔ٘نس ذن٤ٖ جُٔ٘نُُط٤ٖ ٝج٧ٓن

ٝج٢ُٜ٘ ػنٖ جٌُٔ٘نٍا ٣ؼطٔنىٕٝ ذٗنٌَ ًِن٢ ػِن٠ جُؼونَا ُٜنْ ٓهحُلنحش ًػ٤نٍز كن٢ ٓٞٞنٞع جُٛنلحش ٝنِنن جُونٍإٓ 

 ( .867ٝهٟح٣ح  نٍٟ.)ْٓٞٞػس جُلٍم ٝجًُٔجٛد : جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُِٗثٕٞ ج٤ٓ٬ْ٩س ا ٘
(3)

 . 14ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٌ ٣ص هللا   
(4)

 . 128٘ -جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو   
(5)

ػرى جُٔطؼحٍ ٓكٔى جُؿر١ٍا وجٌ ج٫ػطٛحّا جُوحٍٛزا : ٖطكحش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ك٢ ضل٤ٍٓجضٚ جُؼ٣ٍٛس  

 . 49ا 1979ّ٘جُػح٤ٗسا 
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 كاهعػان  المػيمف  يتممل ػا كالصػ ات األسػماء "ػذة تكظيػؼ أم اإلنسػانيا، الحياة كبيف كالص ات األسماء

 . حياتا  ث حيان 

 لفػػد العلمػػاء، مػػف الفميػػر الفميػػر،  ي ػػا سػػفط التػػث الوبل ػػات دا ػػرة مػػف وػػرج الطػػرح ب ػػذا   ػػك

 كأحاسيسػػػنا كمشػػػاعرنا  فرنػػػا  ػػػث نحيػػػاة حيػػػان  عالمػػػان  كالصػػػ ات األسػػػماء مػػػف محمػػػكد مصػػػط ى جعػػػؿ

 مػا ك"ػذا جدليػا،  فريػا هبػايا جعلك"ا ممف العلماء، مف الفمير عنا عجز ما ك"ذا كأوبلهنا، كسلكفنا

   . اهلل رحما لا يحسب
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 لثالثا المبحث

 والقدر القضاء مف موقفو
 

 : مطمباف وفيو

 . كالفدر الفباء تعريؼ : األوؿ المطمب

 . كالفدر الفباء مف محمكد مصط ى مكهؼ : الثاني المطمب
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 األوؿ المطمب

 والقدر القضاء حقيقة
 : المغة في القضاء . أول  

 علػػى الفبػػاء : األميػػر ابػػف اؿهػػ كأن ػػذة، كأتفنػػا، األمػػر، أحفػػـ بمعنػػى كتػػأتث هبػػى، مصػػدر

 . (1)منا ك رغ عملا، أحفـ ما كفؿ كتماما، الشثء انفطاع من ا كجكة

  : المغة في القدر . ثانيا  

 : الطاهػػا بمعنػػى كيػػأتث كن ايتػػا، الشػػثء مبلػػغ علػػى يػػدؿ صػػحي  أصػػؿ كالػػراء كالػػداؿ الفػػاؼ
 كيطلػؽ كهدرتػا، طاهتػا أم ، 236 : البفػرة جسػكرة ﴾َقػَدُرهُ  َوَمتٍُّعوُىف  َعَمى اْلُموِسػِع َقػَدُرُه َوَعَمػى اْلُمْقِتػرِ ﴿

 . (2)كالفباء الحفـ على الفدر

 كالفػدر، للفبػاء اللغكيػا المعػانث بػيف كالكابػحا الفكيػا العبلهػا لنػا يتبػيف سػبؽ مػا وبلؿ مف

 . هكيا ركابط مف بين ما كما

  : اصطالحا   والقدر القضاء . ثالثا  

 مػا علػى المكجػكدات أعياف  ث اإلل ث الفلث الحفـ عف  عبارة بأنا الفباء الجرجانث عٌرؼ

 . (3)األبد  على األزؿ  ث الجاريا األحكاؿ مف عليا "ث

 كجػػػا علػػػى األشػػػياء عيجػػػاد اهلل  عرادة : مجتمعػػػيف كالفػػػدر الفبػػػاء ييعػػػرؼ مػػػف العلمػػػاء كمػػػف

 . (4)المراد  ك ؽ على  عبلن  عيجاد"ا مـ موصكص،

  ػػث سػػتفع أن ػػا سػػبحانا كعلمػػا الفػػدـ  ػػث لؤلشػػياء تعػػالى اهلل تفػػدير  : المحمػػكد الشػػيخ كعٌر ػػا

 هػدر"ا مػا حسػب علػى ككهكع ػا لا، كمشي تا لذلؾ، كفتابتا موصكصا، ص ات كعلى معلكما أكهات

" ل ا كولفا
(5). 

 كاهتبػػػػتا علمػػػا، بػػػا سػػػبؽ حسػػػبما للفا نػػػات اهلل  تفػػػدير : بأنػػػا الفػػػدر عميمػػػيف ابػػػف كعػػػٌرؼ

 . (6)حفمتا 

                                                 
(1)

 . 4/78جذٖ ج٧غ٤ٍا : ا ٝجُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع 5/99ٓوح٤٣ّ جُِـس جذٖ كحٌِا  جٗظٍ :  
(2)

 . 5/62ٖ كحٌِا ا ٝٓوح٤٣ّ جُِـس جذ2/286جُؿ١ٍٛٞا : جُٛكحـ  جٗظٍ :  
(3)

 . 283ا 2007ّ٘جُؿٍؾح٢ٗا ًٍٖس جُوىِا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : جُطؼ٣ٍلحش   
(4)

 . 720ػرى جٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗا ٘: جُؼو٤ىز ج٤ٓ٬ْ٩س   
(5)

 . 39ٛ،ا 1416٘ػرى جٍُقٖٔ جُٔكٔٞوا وجٌ ج٠ُٖٞا ج٣ٍُحٜا جُػح٤ٗسا : جُوٟحح ٝجُوىٌ   
(6)

 . 37ٛ،ا 1406وجٌ ٤٠رسا ج٣ٍُحٜا جُػح٤ٗسا  جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖا: ٌْحتَ ك٢ جُؼو٤ىز   
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 : والقدر القضاء بيف العالقة . رابعا  

 ألف اآلور، عف أحد"ما ين ؾ ال متبلزماف، أمراف   ما الولؽ، كالفباء التفدير، بالفدر المراد .1

 بين مػا ال صػؿ راـ  مػف الفبػاء، ك"ػك البنػاء بمنزلػا كاآلوػر الفدر ك"ك األساس بمنزلا أحد"ما

 . (1)كنفبا البناء "دـ راـ  فد

 كهػكع "ػك كالفػدر األزؿ،  ػث اهلل بػا حفػـ الػذم السػابؽ العلػـ "ك الفباء : سبؽ ما عفس كهيؿ .2

 . (2)المفبث األمر ك ؽ على الولؽ

ذا سابفان، مر ما بحسب مدلكؿه  من ما كاحد لفؿ يصب  بحيث ا ترها اجتمعا عذا .3  اجتمعػا ا ترها كا 

 . اآلور  يا دوؿ أحد"ما أ رد عذا بحيث

 اللػكح  ػث المكجػكدات جميػع كجػكد الفباء  عف : كالفدر الفباء بيف ال رؽ  ث الجرجانث كهاؿ

 . (3)شرا ط ا  حصكؿ بعد األعياف  ث مت رها كجكد"ا كالفدر مجتمعا، المح كظ

 . المسمميف عند اييماف أركاف مف السادس الركف ىو والقدر بالقضاء اييماف . خامسا  

جماع ,النبوية والسنة الكريـ القرآف مف مستمدة المعتقد ىذا عمى واألدلة  . األمة وا 

 .  38 : األحزاب جسكرة ﴾َوَكاَف َأْمُر الم ِو َقَدرا  َمْقُدورا  ﴿ : تعالى هكلا الفريـ الفرقف  مف

 .  2 : ال رهاف جسكرة ﴾َوَخَمَؽ ُكؿ  َشْيٍء َفَقد َرُه َتْقِديرا  ﴿ : تعالى كهكلا

 أصػحاب مػف ناسػان  أدرفػت : هػاؿ طػاككس عػف صحيحا  ث مسلـ أورج : النبكيا السنا كمف

 فؿ : يفكؿ عمر بف اهلل عبد كسمعت : هاؿ بفدر، شثء فؿ : يفكلكف كسلـ عليا اهلل صلى اهلل رسكؿ

ف : كسػػلـ عليػػا اهلل صػػلى كهػػاؿ ،(4)كالعجػػز الفػػيس أك كالفسػػؿ العجػػز، حتػػى بفػػدر شػػثء  أصػػابؾ "وا 

 . (5) فعؿ ءشا وما اهلل قدر : قؿ ولكف وكذا كذا كاف , كذا فعمت أني لو تقؿ فال شيء

 : والقدر بالقضاء وعالقتيا باألسباب األخذ . دسا  سا

 جػزء باألسػباب األوػذ عف بػؿ باألسػباب، األوػذ كبيف كالفدر بالفباء اإليماف بيف تعارض ال

 نمكذجػان  أصػحابا كحيػاة كسػلـ، عليا اهلل صلى النبث حياة فانت كهد تعالى، اهلل عند المفدر الفدر مف

 . كالفدر بالفباء العميؽ عيمان ـ مع سبابباأل األوذ  ث راهيان 
                                                 

(1)
 . 4/78جذٖ ج٧غ٤ٍا : جُٜ٘ح٣س   

(2)
 . 13/312ا 1996ّ٘ قٔى ذٖ قؿٍا وجٌ جُلٌٍا ذ٤ٍٝشا : كطف جُرح١ٌ  جٗظٍ :  

(3)
 . 277جُؿٍؾح٢ٗا ٘:  جُطؼ٣ٍلحش  

(4)
 . 6/155(ا 2655)  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُوىٌا ـ  

(5)
 . 6/164(ا ًطحخ جُوىٌا 2664) : ـ جُٔٛىٌ جُٓحذن 
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 قػػدر مػػف ىػػي  : هػاؿ شػػي ان  اهلل هػدر مػػف تػرد "ػػؿ الرهػى عػػف كسػلـ عليػػا اهلل صػلى النبػػث سػ ؿ

   . (1) اهلل

 كارتفػػى كجػػكدة أسػػباب حفػػؽ اإلنسػػاف ب ػػا أوػػذ عذا فكنيػػا سػػننان  الحيػػاة "ػػذة  ػػث اهلل جعػػؿ كهػػد

ـْ ِمػػْف قُػػو ٍة َوِمػػْف ِرَبػػاِط ﴿ : لىتعػػا هػػاؿ كالمنعػػا، الفػػكة أسػػباب كملػػؾ بحياتػػا، ـْ َمػػا اْسػػَتَطْعُت َوَأِعػػَدوا َلُيػػ
ـْ وَ  ـْ الم ُو َيْعَمُمُي ـْ ل َتْعَمُموَنُي ـْ َوآَخِريَف ِمْف ُدوِنِي ُك َما ُتنِفقُػوا ِمػْف اْلَخْيِؿ ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدو  الم ِو َوَعُدو 

ـْ ل ُتْظَمُموفَ َشْيٍء ِفي َسِبيِؿ الم ِو ُيَوؼ  ِإَليْ  ـْ َوَأْنُت  .  60 : األن اؿ جسكرة ﴾ُك

 هػػدر علػى كرفنػكا باألسػباب، األوػذ عػف تول ػػكا ألن ػـ عال ك"ػزا م ـ المسػلميف تػأور سػبب كمػا

 . الواط  بال  ـ  اكهبا اهلل

 : بعضيا بذكر أكتفي كثيرة وىي والقدر, بالقضاء اييماف ثمرات مف . سابعا  

 . تعالى اهلل على ب ا نتفرب عبادة ركالفد بالفباء اإليماف .1

 كالحيػػػاة المػػػكت أف يعلػػػـ ألنػػػا مفػػػدامان، شػػػجاعان  المػػػيمف مػػػف يجعػػػؿ كالفػػػدر بالفبػػػاء اإليمػػػاف .2

 . تعالى اهلل هدر مف ذلؾ فؿ كالرزؽ

 . كيفكيا الميمف عيماف مف يزيد كالفدر بالفباء اإليماف .3

 . يف ر كال يجزع  بل حف،كالم الشدا د أماـ صبكران  يجعلا كالفدر بالفباء اإليماف .4

 هػكة عكامػؿ مػف كعامػؿ تعػالى، بػاهلل الظػف عحسػاف أسػباب مػف سػبب كالفػدر بالفباء اإليماف .5

 . اهلل  ث الرجاء

 . كالبراء السراء الحاليف  ث تعالى اهلل ديف على االستفاما يعزز كالفدر بالفباء اإليماف .6

 األذل كتحمػؿ المحتػؿ كمكاج ػا الـللظ الرفكف عدـ الن س  ث يزرع كالفدر بالفباء اإليماف .7

 . تعالى اهلل سبيؿ  ث

 

 

 

 
                                                 

(1)
ا 2/1137 ا(3437) ـ  نٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ كن٢ ْن٘٘ٚ : ًطنحخ جُطندا ذنحخ : ٓنح  ٗنٍُ هللا وجح ئ٫  ٗنٍُ ُنٚ ٖنلححا 

 ٚككٚ جُط١ًٍٓ ٝهحٍ قٖٓ ٚك٤ف . جٌُٔطرس جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝش.
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 الثاني المطمب

 والقدر القضاء مف محمود مصطفى موقؼ

 مسػػٌير، أـ موٌيػػر "ػػك "ػػؿك  كالفػػدر، الفبػػاء عػػف محمػػكد مصػػط ى فػػبلـ الباحػػث يفػػرأ حينمػػا

 . اإلهناع على فاال ا  كالفدرة البديع، األدبث الفاتب بأسلكب اإلعجاب أوذة كهد يفرأ ما أماـ يفؼ

 أذفػرة أف أحببت أننث عال بدايتا،  ث كليس المطلب ن ايا  ث يفكف أف يجب فاف الفبلـ "ذا

 العذر. ألتمس ل ذا الشا فا، الفبيا ل ذة طرحا مف أعجبنث ما لشدة البدايا  ث

 الرجػػؿ أف مػػع مذ"بيػػا؛ ول يػػا وػػبلؿ مػػف يناهشػػ ا ال الفبػػايا "ػػذة ممػػؿ ينػػاهش حينمػػا كالرجػػؿ

نما المذ"ب، سنث سابفان  ذفت فما   األفاديمث. المحابر كليس كالداعيا، الم فر طرح "ك طٍرحا كا 

 : والختيار الجبر بمسألة والقدر القضاء عالقة . أول  

 :  يفػكؿ كاالوتيػار، الجبػر بمسػألا كالفػدر الفبػاء عبلهػا محمػكد مصػط ى الػدفتكر كيتناكؿ
 اآلوػػريف، كيظلػػـ ن سػػا كيظلػػـ الػػدـ كسيسػػ ؾ األرض  ػػث  سػػدسي اإلنسػػاف بػػأف كسػػل ان  مسػػبفان  اهلل  علػػـ

 . علما سابؽ  ث فاف "ذا فؿ العفكبا، مف مت اكتا درجات بذلؾ كيستحؽ

 أحػػػد  ػػػث تتكسػػػـ أف يحػػػدث األعلػػػى ، الممػػػؿ جكهلل فمػػػا كلفػػػف بػػػالحتـ، كال بػػػالجبر "ػػػذا كلػػػيس

  ػث كتػرل بعمػا،  ػث الوػارج علػى كتبعمػا كالتيسػيرات، بالتس يبلت  تمدة كالتحصيؿ، العلـ حب أبنا ؾ

 كلػك بلػدة،  ػث التعلػيـ مػف محػدكد حػظ مػف لػا بمػا  تفت ػث السػكء كصػحبا ال ساد على العفكؼ اآلور

 . طبا ع ـ غير على أبناءؾ كألفر"ت ظالمان، لفنت ذلؾ عفس  علت

 َعِمَمػتْ ج ﴿ ،(1)علػـ  سػبؽ مجػرد "ك عنما جبر، كال عفراة، عنصر  يا ليس التكسـ "ذا أف فما
َرتْ َنْفٌس َما  ـْ ﴿ك ، 5 : االن طار جسكرة ﴾َقد َمْت َوَأخ  ـْ َوَأثَػاَبُي ـْ َفَأْنَزَؿ الس ػِكيَنَة َعَمػْيِي ـَ َما ِفي ُقُموِبِي َفَعِم
 .  18 : جال ت  ﴾َفْتحا  َقِريبا  

  : باألسباب األخذ أىمية . ثانيا  

 عبلهت ػا كمػدل اإلنسػاف تيػاراو مػف كأن ػا كنتا ج ػا األعماؿ بيف ما محمكد مصط ى كيربط

 علػػى مفدمػػا األسػػباب كجعػػؿ النتػػا ج، علػػى ميديػػا لتفػكف األسػػباب أهػػاـ الػػذم  "ػػك :  يفػػكؿ تعػػالى بػاهلل

 . أسباب ا تلك ميورة كالنتا ج نتا ج ا،

 . األرض على أجرا"ا التث سنتا "ذة ألف األسباب التماس على مندكبكف جميعان  عننا

                                                 
(1)

 . 36ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ   
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 كاالجت ػػاد بالجػػد يلتمسػػا أف مػػف النجػػاح لطالػػب م ػػر  ػػبل للنجػػاح، سػػببان  ـزكالعػػ االجت ػػاد جعػػؿ         

 . العزا ـ كشحذ

 للفػدر، وػاط    ـ   ذا كنفد، نس ر  لماذا البدايا، مف مفدكر النجاح عف تفكؿ أف يجدم كال

 كمفتبػػػى سػػػبب العػػػـز أف علينػػػا أجػػػراة الػػػذم اإلل ػػػث النػػػامكس ك ػػػث هػػػدرة، عػػػيف "ػػػك اهلل نػػػامكس ألف

 . (1)بالبركرة  للنجاح

 : والقدر لمقضاء الخاطئ الفيـ . ثالثا  

 تنػاكلكا مػف بعػض  عف واط ا، بطريفا ل ا الناس   ـ زاكيا مف كالفدر الفباء مسألا يكب 

 طبعػػا غيػر علػى لئلنسػاف عفػػراة بأنػا كالفػدر الفبػاء   مػكا كالتوييػػر، كالتسػيير كالفػدر الفبػاء مسػألا

ْؿ ﴿ : صػريحا ب يات اإلفراة ن سا عف اهلل ن ى كهد ير،الفم  يا كهع وطأ ك"ذا كطبيعتا، ِإْف َنَشػْأ ُنَنػزٍّ
ـْ َلَيا َخاِضِعيفَ  ـْ ِمْف الس َماِء آَية  َفَظم ْت َأْعَناُقُي  فػاف أنػا كابػ ، كالمعنػى ، 4 : الشػعراء جسػكرة ﴾َعَمْيِي

 سػػػنتنا  ػػػث لػػػيس نػػػاأل ن عػػػؿ لػػػـ كلفننػػػا الملزمػػػا باآليػػػات اإليمػػػاف علػػػى النػػػاس نفػػػرة أف الممفػػػف مػػػف

 .(2)اإلفراة 

 كأكؿ  :  يفػػكؿ كتكافػػؿ فسػػؿ مػػف عليػػا يترتػػب كمػػا للفػػدر الوػػاط    منػػا علػػى ينعػػث نػػراة مػػـ

سبلـ ، هلل اإلسبلـ لفلما   منا فاف وطأ كأفبر   هلل الكجا كا 

 . المح كظ لكحا  ث اهلل فتبا كلما الفلـ با يجرم كلما للفدر كم  كمنا

 كالعمػؿ للفػد الػداعث  مػا كأبػـر كهبػى فتػب اهلل داـ  مػا تمامػان، بيان سل "ذا لفؿ م  كمنا كفاف

 تػػدليس الم  ػػكـ "ػػذا ك ػػث ،بغػيض كتكافػػؿو  كفسػػؿو  فري ػػا سػػلبيا علػث عسػػبلمنا نػػاحكل كبػػذلؾ كاالجت ػاد،

، مػا كال هبػى مػا كال اهلل فتػب مػا يعلـ أحد  بل اهلل، كعلى الن س على  بػا جػرل مػا يػدرم أحػد كال أبػـر

 . الفسؿ "ذا عليا بليرت الفلـ

 عوػػػبلء هبػػػؿ الج ػػػد كبػػػذؿ الكسػػػع اسػػػت راغ يفتبػػػث الػػػذم بالتكفػػػؿ بػػػؿ بالتكافػػػؿ اهلل أمػػػر كمػػػا

 اهلل. مف التك يؽ كطلب كالتسليـ الطرؼ

 هاؿ أهدارنا، لنا فتب هد اهلل داـ ما نعمؿ كلماذا المسلمكف لا كهاؿ الفدر عف النبث س ؿ كلما

 (3)    لو خمؽ لما ميسر كؿف اعمموا بؿ   : حسـ  ث النبث ل ـ

                                                 
(1)

 . 20طل٠ ٓكٔٞوا ٘ٓٛ: هللا  جٗظٍ :  
(2)

 . 14ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى   
(3)

ؾُح ٖٓ قى٣ع ػٍٔجٕ ذٖ ق٤ٖٛا  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُطٞق٤ىا ذحخ )ُٝوى ٣ٍٓٗح جُوٍإٓ(ا   

 .4/2360(ا 7551ـ )
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 كعلى ج اد"ا هدر على ن س لفؿ التيسير اهلل كعلى العمؿ كسعا ما يعمؿ أف العبد على أم

 (1).  لا يصل  لما اهلل عند ميسر كاحد  فؿ ل ا، يصل  كما لياهت ا هدر

 ىػذه رأس وعمػى والقػدر القضػاء موضوع حوؿ التساؤلت مف مجموعة تتردد    .. تساؤلت . رابعا  

  : التساؤلت

 ؟ علينا كهبا"ا هدر"ا التث أعمالنا على اهلل يعذبنا لماذا .1

 كال كالبي ػػا، كاألسػػرة كاالسػػـ كالمػػكت بػػالميبلد عليػػا محفػػكـ ك"ػػك مويػػران  اإلنسػػاف يفػػكف فيػػؼ .2

   كتصر اتا شوصيتا لا تشفؿ التث األشياء "ذة  ث اوتيار كال هكة كال لا حكؿ

   .. كعربؾ كطكلؾ شفلؾ، اوترت "ؿ .3

 : تساؤلت عمى ردود

 عليػا يػرد علينػا، كهبػا"ا هػدر"ا التػث أعمالنػا على اهلل يعذبنا لماذا سألا عمف يجيب نراة .1

 علمػا  ػث مفػدرة عن ػا بػاإلفراة، عليػؾ مفػدكرة ليسػت كلفن ػا فتابػا،  ث اهلل عند معلكما  أ عالؾ : ها بلن 

 بال عػػؿ، يزنػػث أف يحػػدث مػػـ يزنػػث، سػػكؼ ؾابنػػ أف األعلػػى ، الممػػؿ جكهلل بعلمػػؾ أنػػت تفػػدر فمػػا  فػػط،

 . علمؾ أصاب كهد العلـ  ث تفديران  "ذا فاف أـ أفر"تا،   ؿ

 العلػـ "ػك عنمػا ، صػحي  غيػر المسبؽ العلـ  فط أنا كالفدر الفباء اعتبار أف : الباحث ير 

  للمشي ا. ك فان  األمر "ذا ككهكع ،المشي ا تعلؽ مع المسبؽ

نما طبا ع ـ، غير على للناس عفراة أنا   ـي أف يص  ال كالفدر الفباء  اهلل العفػس، علػى كا 

 ال عرادتػا، جػنس مػف لػا كيريػد مشػي تا، جػنس مػف لػا كيشػاء نيتػا، جػنس مػف عنسػاف فػؿ علػى يفبػث
 نياتا، مفتبى كعلى هلبا "كل على امرئ فؿ ييسير اهلل ألف العبد، تويير عيف "ك اهلل تسيير منا يا،

ْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمْف َكاَف ُيِريُد َحْرَث الَدْنَيا ُنؤِتػِو ِمْنَيػا َوَمػا َلػُو ِفػي َمْف َكاَف ُيِريُد حَ ﴿
ـْ ﴿ك ، 20 : الشكرل جسكرة ﴾اآلِخَرِة ِمْف َنِصيبٍ  ـْ َخْيرا  ِمم ا ُأِخَذ ِمْنُك ـْ َخْيرا  ُيْؤِتُك ـْ الم ُو ِفي ُقُموِبُك ِإْف َيْعَم

ـْ َوالم ػػُو َوفُػػوٌر َرِحػػيـٌ َوَيْغِفػػْر لَ   علػػى كهػػدرة هبػػاءة كيجػػرم كيفػػدر، يفبػػث اهلل ، 70 : األن ػػاؿ جسػػكرة ﴾ُكػػ

ف بشػػػر شػػػران  عف كالفلػػػب، النيػػػا مفتبػػػى  عػػػيف "ػػػك التسػػػيير منا يػػػا، ال أنػػػا "ػػػذا كمعنػػػى بويػػػر، ويػػػران  كا 

 . (2)تناهض  كال منا يا، كال التويير

                                                 
(1)

، ٘ 1996حوْسا ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ، ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞ ، جُٓ: ػظٔحح جُى٤ٗح ٝػظٔحح ج٥نٍز  جٗظٍ :  

93،94. 
(2)

 . 15-11ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
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 منػا فػؿ ليورج لؤلويار، الوير أسباب كيم د شرار،لؤل الشر أسباب اهلل  يم د : يفكؿ نراة مـ

 . ب علا كيتلبس كنيتا، سريرتا عف كي ص  يفتما، ما

 مػا يورج حتى اإلنساف يستدرج  اهلل للتويير، مناهبان  أك نا يان  اإلل ث التسيير يفكف ال كب ذا

 كيفشػػ نا كاوتيارنػػا، ،عرادتنػػا ي بػػ  بإرادتػػا اهلل . باوتيػػارة كيتلػػبس كدويلتػػا نيتػػا، عػػف كي صػػ  يفتمػػا

 . أن سنا أماـ

 يريػد  ػاهلل تنػاهض، كدكف الكهػت، ذات  ػث مسػيران  مويػران  اهلل فتػاب  ػث اإلنساف يفكف مـ كمف

 أعمػػؽ  ػػث نوتػػارة كمػػا هلكبنػػا  ػػث نو يػػا كمػػا ألن سػػنا، نريػػدة مػػا أن سػػنا علػػى نفتػػب حتػػى لنػػا كيفػػدر لنػػا

نما عفراة، أك جبر دكف األعماؽ  . (1)كالمبلبسات  كالظركؼ األسباب بلؿو مف استدراجان  كا 

   يجيب .. كعربؾ كطكلؾ شفلؾ، اوترت "ؿ : نثالما التسايؿ عف أما .2

 علػػػى هيػػػكدان  األشػػػياء "ػػػذة أرل كال عربػػػث، كال طػػػكلث كال شػػػفلث أوتػػػر لػػػـ لػػػا أهػػػكؿ  ػػػإنث  

 ال ك"ػػك ،رابػػ اغأ بلػػكغ  ػػث اإلرادة أداة "ػػك كالجسػػـ حريتػػث، أدكات العفػػس علػػى أرا"ػػا بػػؿ حريتػػث،
 علػػػى لنتغلػػػب العفػػػؿ أعطانػػػا اهلل كلفػػػف سػػػجف علػػػى يتحػػػكؿ  إنػػػا المػػػرض، حالػػػا  ػػػث عال هيػػػدان، يفػػػكف

 أمرابنا.

 أمر مف ك"ك حران  اإلنساف يفكف فيؼ باهلل، اإلنساف عبلها  ث األزلث، اللغز ذلؾ بعد كيبفى

 . لياع مفدرة كأوطاية ذلؾ بعد يحاسب فيؼ مـ كهدرة، بفبا ا ي علا ما كفؿ اهلل،

 عػػف عل امػان  يػػأتث الجػكاب ألف  يػا، الوػػكض عػف البعػد علػػى األديػاف حمػت الػػذم الفػدر كلغػز

 ال  يػا العفؿ ألف ال يلسكؼ،  لس ا ال الميمف عيماف على  يا المعكؿ كألف العفؿ، كليس الفلب طريؽ
 . (2)تنجد  ال كال لس ا يجدم

 كال عفػراة، كال ظلػـ  ػبل كنياتنػا، لكبنػابف اوترنػاة مػا علػى ييسػيرنا  اهلل أف محمػكد مصط ى كيرل

ػػػا َمػػػْف َأْعَطػػػى َوات َقػػػى﴿ طبا عنػػػا: غيػػػر علػػػى لنػػػا ه ػػػر كال جبػػػر َفَسُنَيسٍّػػػُرُه  ,َوَصػػػد َؽ ِباْلُحْسػػػَنى ,َفَأم 
 .  10-5 : ؿاللي جسكرة ﴾َفَسُنَيسٍُّرُه ِلْمُعْسَر  ,َوَكذ َب ِباْلُحْسَنى ,َوَأم ا َمْف َبِخَؿ َواْسَتْغَنى ,ِلْمُيْسَر 

 أف يسػػتطيع كاإلنسػػاف للزيػػادة، هابلػػا نسػػبيا هػػدرة كلفن ػػا مابتػػان  مفػػداران  ليسػػت اإلنسػػانيا كالحريػػا

 األرض يطػػكم أف اإلنسػػاف اسػػتطاع كالمكاصػػبلت كاألدكات الكسػػا ؿ بػػاوتراع بػػالعلـ، حريتػػا مػػف يزيػد

 كيسػور"ا  ي ا يتحفـ أف طاعاست البي ا هكانيف كبدراسا كالمفاف الزماف هيكد كيوترؽ المسا ات كي ـز

 . ال عؿ مجاؿ  ث حرياتا مف يباعؼ كبذلؾ كالظبلـ، كالبرد الحر ي ـز فيؼ كعرؼ لودمتا،
                                                 

(1)
 . 140ا 2004٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : كٌْ ٣ج٤ُٗطحٕ   

(2)
 . 59ا 1972٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُؼٞوزا ذ٤ٍٝشا :  ُـُ جُٔٞش  
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 بػػػالكحث عنػػػا كاألوػػػذ منػػػا، بػػػالتفرب اهلل مػػػف االسػػػتمداد الػػػديف،  فانػػػت المانيػػػا، الكسػػػيلا أمػػػا

 األنبياء. كسيلا ك"ذة كالتأييد، كالتلفث

 . (1)يعلـ  ال  يما رمسي يعلـ،  يما موير اإلنساف

 . حفيفا أيبان  كالفدر حفيفا، عذف ال عؿ حريا عف

 ال فيػػؼ اآلوػػر، منػػا الكاحػػد يلغػػث ال كفيػػؼ االزدكاج "ػػذا ن  ػػـ أف نحػػاكؿ أف "ػػث كالمشػػفلا
رَِه َوَلػْو َأرَاُدوا اْلُخػُروَج أَلَعػَدوا َلػُو ُعػد ة  َوَلِكػْف َكػ﴿ الفػدر، الحريػا تلغػث ال كفيػؼ الحريػا، الفػدر يلغث

ـْ َوِقيَؿ اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعػِديفَ  ـْ َفَثب َطُي ـْ ِإل  َخَبػال  َوأَلْوَضػُعوا  ,الم ُو اْنِبَعاَثُي ـْ َمػا زَاُدوُكػ َلػْو َخَرُجػوا ِفػيُك
ـْ َوالم ُو َعِميـٌ ِبالظ اِلِميفَ  ـْ َسم اُعوَف َلُي ـْ اْلِفْتَنَة َوِفيُك ـْ َيْبُغوَنُك  . (2) 47-46 : لتكباا جسكرة ﴾ِخالَلُك

 غيبػػث، أمػػر كالفػػدر الفبػػاء أف علػػى محمػػكد مصػػط ى الػػدفتكر بنػػا يصػػؿ الفميػػرة النفػػكؿ ب ػذة

 كالرفػػػكف االستسػػػبلـ كلػػػيس كالرهػػػث كالعطػػػاء للعمػػػؿ الدا عيػػػا  يػػػا عيجػػػابث تػػػأمير اإلنسػػػاف علػػػى تػػػأميرة

 الكظي ػا كيحفػؽ عػالى،ت اهلل عفػاب مػف كينجػك  يرتفػث باألسػباب يأوذ أف اإلنساف على كأنا لؤلرض،

 . كالعبكديا االستوبلؼ ك"ث األرض، "ذة ظ ر على كجكدة مف الربانيا

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 16-15ٔٞوا ٘ٓٛطل٠ ٓك: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
(2)

 . 45ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ  جٗظٍ :  
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 الرابع المبحث

 النبوات في محمود مصطفى آراء

 
 : مطالب أربعة عمى ويشتمؿ

 . كسلـ عليا اهلل صلى النبث بشريا : األوؿ المطمب

 . الكحث : نيالثا المطمب

 . معجزاتال : ثالثال المطمب

 . الش اعا : رابعال المطمب
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 األوؿ المطمب

 يػػػػػػبػنػػال ةػػريػػشػػب . أول  

 عبػػػادة، مػػػف يشػػػاء لمػػػف اهلل ي ب ػػػا ربانيػػػا، ك"بػػػا عل ػػػث،   بػػػؿ الصػػػابكنث يػػػذفر فمػػػا النبػػػكة

نمػا العبػادة،ك  الطاعػا بفمػرة تينػاؿ كال كالتعػب، بالجػد تيػدرؾ ال ك"ػث ولفػا، مػف يريػد مػف ل ا كيوتص  كا 

 . (1)اإلل ث  ال بؿ محض "ث

 .  74جسكرة قؿ عمراف :  ﴾َيْخَتَص ِبَرْحَمِتِو َمْف َيَشاُء َوالم ُو ُذو اْلَفْضِؿ اْلَعِظيـِ ﴿

 حقيقة النبوة : . أول  

تأتث على أفمر مف معنى،   ث مف النبػأ ك"ػك الوبػر، كالنبػث موبػر عػف ربػا  في المغة : .1
 .  49جسكرة الحجر :  ﴾ْئ ِعَباِدي َأنٍّي َأَنا اْلَغُفوُر الر ِحيـُ َنبٍّ ﴿بما يكحى عليا، 

 . (2)كهيؿ النبكة مشتفا مف النىٍبكة ك"ث ما ارت ع مف األرض، كما كب  مف الطريؽ

 (3) عنساف مف البشر بعما اهلل لتفرير شرع مف هبلا. النبي اصطالحا  : .2

 . (4)بشرع كأمرة بالتبليغ   ك عنساف مف البشر أكحى اهلل عليا أما الرسوؿ

 أىمية اييماف بالنبوة واألنبياء : .ثانيا  

كلفػػػػد ا"ػػػػتـ الفػػػػرقف الفػػػػريـ ا"تمامػػػػان واصػػػػان ببيػػػػاف مسػػػػألا اإليمػػػػاف بػػػػالنبكة كالرسػػػػالا كاألنبيػػػػاء 
كالمرسليف، ا"تـ ب ا ا"تمامان فبيران، كذلػؾ أل"ميػا "ػذا األمػر  ػث حيػاة اإلنسػاف، كعبلهتػا باإليمػاف 

 كتكحيدة ك"ذا ما نلمسا كابػحان مػف وػبلؿ فمػرة النصػكص الفرقنيػا التػث تفػرف اإليمػاف بػالنبكة باهلل
 .  62جسكرة النكر :  ﴾ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَف آَمُنوا ِبالم ِو َوَرُسوِلوِ ﴿باإليماف باهلل : 

 ثالثا  . النبوة اختيار واصطفاء :

يريػػد، كذلػػؾ بتنميػػا مػػا ك"بػػا اهلل مػػف مكا"ػػب، يسػػتطيع اإلنسػػاف أف يصػػنع مػػف ن سػػا مػػا 
كهكل جسديا كعفليا كركحيا، يسػتطيع أف يفػكف ريابػيان بػارزان أك سياسػيان عظيمػان أك تػاجران مػا"ران، 
كلفف ال يمفف أف يفكف نبيان أك رسكالن، ألف  الرسالا كالنبكة مك"با مف اهلل ذات طبيعا موتل ا، عنا 

                                                 
(1)

 . 10ا 1998٘ٓكٔى ػ٢ِ جُٛحذ٢ٗٞا وجٌ جُٛحذ٢ٗٞا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : جُ٘رٞز ٝج٧ٗر٤حح   
(2)

 . 1/174جُؿ١ٍٛٞا : ا ٝجُٛكحـ 5/385جذٖ كحٌِا : ٓؼؿْ ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  
 .14ا 1989٘ػٍٔ ج٧ٖوٍا وجٌ جُ٘لحتّا ج٣ٌُٞصا جٍُجذؼسا جٍَُْ ٝجٍُْح٫ش :   (3)
(4)

 . 14جُٛحذ٢ٗٞا ٘: جُ٘رٞز ٝج٧ٗر٤حح   
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ال اوتيار، عنما "ث اصط اء والص مف جانب اهلل سبحانا كتعالى ال يد لئلنساف  ي ا، ال فسب ك 
 . (1)لعبد مف عبادة يجتبيا كينعـ عليا كيبعما بال دايا على الناس 

 .  75جسكرة الحج :  ﴾الم ُو َيْصَطِفي ِمْف اْلَمالِئَكِة ُرُسال  َوِمْف الن اِس ِإف  الم َو َسِميٌع َبِصيرٌ ﴿

 لبشر :رابعا  . األنبياء مف ا

النبكة كاألنبياء لطؼ مف ألطاؼ اهلل بالبشر، كرحمػا مػف رحماتػا، بأيػدي ـ يأوػذكا البشػريا 
للويػػػر كالنجػػػاة، كالوػػػركج مػػػف البػػػبلؿ علػػػى ال دايػػػا، كمػػػف الظلمػػػات علػػػى النػػػكر،   ػػػـ بشػػػر فبفيػػػا 

يسػػكا البشػر، مػػف واصػػا أهػػكام ـ شػر ان كمفانػػا، يتفلمػػكف لغػػا أهػػكام ـ كيحيػكف حيػػاة هبػػا ل ـ،   ػػـ ل
بمج كلث النسب كالعرؽ، فانكا هبؿ االوتيار كاالصػط اء مػف ويػار أهػكام ـ أوبلهػان كسػلكفان كلط ػان 

 كرحما بالناس،   ـ هدكة البشر .

 خامسا  . ميمة الرسؿ واألنبياء :

 لمػػا فػػاف العفػػؿ البشػػرم كحػػدة ال يف ػػث للت ريػػؽ بػػيف الويػػر كالشػػر، كفانػػت "نػػاؾ بعػػض 
التػث ال يمفػف لئلنسػاف معر ت ػا عال عػف طريػؽ الػكحث كعػف طريػؽ الشػرع الغيبيا العظيمػا  األمكر

فاإليمػػػاف بػػػاهلل تعػػػالى كبصػػػ اتا العليػػػا، كاإليمػػػاف بالمبل فػػػا كبالبعػػػث كالنشػػػكر علػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف 
األمػػكر الغيبيػػا، لػػذلؾ  فػػد اهتبػػت حفمػػا البػػارم جػػؿ كعػػبل أف يبعػػث علػػى الوبل ػػؽ األنبيػػاء الفػػراـ 

ر"ـ، كل بل يبفى إلنساف حجا عند اهلل يـك الفياما، كل يالء الرسؿ كظا ؼ يليفطع على البشر معاذ
 . (2)كم مات جسيما 

 بشرية النبي : مفمصطفى محمود  موقؼ

 محمد : حديث القرآف عف النبيأول  . 

ـْ ُيوَحى ِإَلي  َأن َما إِ ﴿تحدث الفرقف عف محمد  فاؿ لا  كهد  ـْ ِإَلػٌو ُقْؿ ِإن َما َأَنا َبَشٌر ِمْثُمُك َلُيُك
    110جسكرة الف ؼ : .﴾َواِحدٌ 

نمػا نحػف  محمد بشر مملنا كليس بشران مملنا، ألنا يكحى عليا كنحف ال يكحى علينا بشثء كا 
 أصحاب اجت اد على األفمر، كأهصى ما نحلـ با "ك ال فر ك يض الواطر .

 (3). ك"ذا ال رؽ الدهيؽ "ك سر النبكة

                                                 
(1)

 . 35ا 2012٘ج٬ُٛذ٢ا وجٌ جذٖ جُؿ١َٞا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ج٣٩ٔحٕ ذحٍَُْ   
(2)

 . 28٘ اجُٔٛىٌ جُٓحذن : جُٛحذ٢ٗٞ  
(3)

 .25ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  ٓكٔى ٌٍْٞ هللا  
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 خصوصية النبي :ثانيا  . 

يمبث الدفتكر مصط ى محمكد متحدمان عف محمد صلى اهلل عليا كسلـ هػا بلن :  "ػذا  مـ
الرجػػؿ ال طػػرم األمػػػث البػػدكم البسػػػيط، الػػذم يسػػػعى بػػيف النػػاس بػػػبل تفلػػؼ، يػػػتفلـ  ػػث تلفا يػػػا ال 
يتصػػػنع علمػػػان كال يتلػػػك مػػػف فتػػػاب، كال يتػػػدارس مػػػذ"بان، كال يأوػػػذ بػػػأم سػػػبب مػػػف أسػػػباب العظمػػػا 

 ة كال لفب، كال ش ادة جامعيا كال ميراث مادم .الدنيكيا، ال جا

أم ولػػط نفػػع  يػػا حينمػػا نولػػػط بػػيف ممػػؿ "ػػذا الرجػػػؿ كبػػيف الم فػػريف أصػػحاب المػػػذا"ب 
كالدارسػػػػيف كالمتفل ػػػػيف كالعػػػػاف يف علػػػػى الفتػػػػب كالمتوصصػػػػيف مػػػػف حملػػػػا الػػػػدبلكمات كالم يجػػػػيف 

كوط كا أبكاء التاريخ ل تػرة مػف  السياسييف أصحاب األغراض كالمافريف العظاـ الذيف هلبكا الدنيا
 . (1)الزماف، "ا "نا شثء موتلؼ تمامان 

 مع مصط ى محمكد  يما سبؽ عال  ث أمريف "ما : البداكة كالجاة . يتفؽ الباحث

تتممػؿ  يػا أوػبلؽ األعػراب مػف يعػيش  ػث الصػحراء، أعرابيػان بمعنػى  لـ يفػف النبػث بػدكيان 
نا  ػث بػبلد الحجازجمفػا المفرمػا ،   ػك حبػرم كلػيس بؿ "ك ابف أعظـ مديشدة كغلظا كج كة، 

بػػدكيان. األمػػر اآلوػػر؛ الجػػاة  محمػػد ابػػف أعػػرؽ الفبا ػػؿ العربيػػا كمػػف أعػػرؽ البيػػكت العربيػػا مفانػػا 
 كشر ان، كهد تحدث النبث صلى اهلل عليا كسٌلـ عف ن سا  ث حديث سبؽ لنا ذفرة . 

 تأثير النبي فيمف حولو :ثالثا  . 

محمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػا كسػػػلـ التػػػأمير الفبيػػػر علػػػى فػػػؿ مػػػا حكلػػػا مػػػف  لفػػػد فػػػاف لشوصػػػيا
نسػػاف، فل ػػا فانػػت بػػيف يديػػا طيعػػا لينػػا،  مػػا ل ػػت عليػػا األنظػػار،  مػػف  طبيعػػا، كحيػػكاف، كنبػػات، كا 
عػػاش معػػا كممػػف جػػاء مػػف بعػػدة كلػػك بعػػد عشػػرات الفػػركف..  كأيػػان فػػاف الت سػػير  إنػػؾ عذا أوػػذت 

ة األمكر كاستعنت بالعفػؿ االلفتركنػث كفا ػا كسػا ؿ الحسػاب تحسب بالكرها كالفلـ فيؼ حدمت "ذ
الحديمػػا  إنػػؾ ال تسػػتطيع أف ت سػػر فيػػؼ أف  ػػردان كاحػػدان مبػػط دان مطػػاردان ييػػيمر "ػػذا التػػأمير  ػػث 
أ ػػراد هبل ػػؿ يعػػدكف علػػى األصػػابع، مػػـ ييػػيمر "ػػيالء  ػػث فمػػرة مػػف م ػػات مػػـ ألػػكؼ ت ػػـز الػػركـ مػػـ 

ركسيا  ث ذلؾ الكهت، يحدث فؿ "ذا  ث سنكات معدكدة، كابتػداءن ال رس، كفانتا دكلتيف فأمريفا ك 
مف الص ر، كمف بداكة مطلفا كمف عرب مشرديف،  ث هبا ؿ تفتؿ بعب ا بعبان ببل حبارة كببل 
نؾ لف تصؿ أبدان  ث حسابؾ على تلؾ النتيجػا ال ا لػا كسػتظؿ المعادلػا ناهصػا حتػى  علـ يذفر، كا 

 عامؿ الغيب، كسند المدد اإلل ث مف التمفيف كالتك يؽ .تيدوؿ  ي ا ذلؾ العامؿ الو ث، 

                                                 
(1)

 . 27ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٌ جُٓحذن جُٔٛى  
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يتػػاء األسػػباب التػػث تتػػداعى علػػى نتا ج ػػا سػػببان تلػػك سػػبب مػػف عنػػد مسػػبب  "ػػذا التمفػػيف كا 
 . (1)األسباب الذم بيدة مفاليد فؿ شثء "ك السر المحجب كراء فؿ نجاح 

 : الفرؽ بيف النبي والولي والمصمح الجتماعيرابعا  . 

النبػػث جلػػيس   فيقػػوؿ : بػػيف النبػػث كالػػكلث كالمصػػل  االجتمػػاعث ى محمػػكد يي ػػرؽ مصػػط
يتلفػى مػف ربػا الفلمػا كالتشػريع كالتفليػؼ ك"ػك معصػكـ ال جالكحث السماكم ، على الما دة الربانيا 

 ينطؽ عف ال كل

طبللا واط ا مف باب مكارب ما يلبث أف يعكد  ينغلػؽ، حظكالكلث فؿ  ا لحظا ش ا يا كا 
 كال تفليؼ كال تبليغ .كلث ال عصما 

كالمصػػل  االجتمػػاعث مػػف أ"ػػؿ االجت ػػاد مملػػا مملنػػا، كحظػػا حظنػػا. يوطػػ  كيصػػيب كال 
 عصما لا، كال مورج مف دا رة المحسكس كال تحليؽ عال بالوياؿ كالحدس كالتوميف .

 كأم  رؽ "ا ؿ بيف "ذة المراتب، تفاد فؿ مرتبا تفكف  ث  لؾ .

 ا"ا مف "ذة الصلا الربانيا .كأم سفكط بالنبكة عذا نحف جردن

 كماذا يبفى مف الديف عذا جردناة مف الغيب  

صػػبلحاتا، ألف جػػك"ر النبػػكة لػػيس عم مػػا بلغػػت  ان كلػػيس فػػؿ مصػػل  نبيػػ ان فػػؿ نبػػث مصػػلح
اإلصػػبلح كال التغييػػر، كلفػػف جػػك"ر النبػػكة "ػػك "ػػذة الصػػلا المب مػػا بػػاهلل كبغيبػػا المغيػػب، "ػػك "ػػذة 

 ا كما كراء الطبيعا .الحالا البرزويا بيف الطبيع

"ػػذة الحالػػا التػػث تجعػػؿ مػػف النبػػث مسػػتمعٌا مػػف نػػكع  ريػػد يتلفػػى اإلل ػػاـ  ػػث ق ػػاؽ عليػػا ال 
كل ػػذا يحتػػاج النبػػث علػػث ععػػداد ركحػػث يوتلػػؼ تمامػػان عػػف اإلعػػداد العفلػػث الػػذم  يرهػػى علي ػػا غيػػرة .

ة كالعفػػكؼ علػػى  ػػإذا فانػػت عػػدة المصػػل  االجتمػػاعث "ػػث الدراسػػا كالوبػػر  يحتػػاج عليػػا المصػػل  .
 (2) المراجع كأم ات الفتب المتوصصا،  إف عدة النبث موتل ا تمامان.

 خامسا  . تساؤلت المشككيف :

ال يوتلػػؼ  ان كفػػكف النبػػث عنسػػانمػػا يػػرددة المشػػففكف  ػػث أمػػر النبػػكة، بعػػد ذلػػؾ ينػػاهش فاتبنػػا        
ح تسػايالت ـ كمػف مػـ الػرد كعدـ الحاجا علي ا كذلؾ مف وبلؿ طػر عف غيرة عال  ث بعض الفدرات، 

 علي ا :
                                                 

(1)
 . 38٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو: جُٔٛىٌ جُٓحذن   

(2)
 . 9-11٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو: ٓكٔى  جٗظٍ :  
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 كالحداميكف مف الممف يف يتساءؿ العلمانيكف  

 عبفريان مل مان    لماذا ال يفكف محمده  .1

 كلماذا ال نرل  يا مصلحان مف طراز  ريد   .2

 كلماذا ال يفكف السياسث كالفا د كالزعيـ الذم ال يجكد بمملا الزماف   .3

 يجيب الدكتور مصطفى محمود :

 ذاتا فسلكؾ كولؽ كسيرة "ك المعجزة التث تسعى على األرض .فاف محمد 

ف تبلػػػػغ ذاتػػػػؾ الفمػػػػاؿ  ػػػػث صػػػػ ا كاحػػػػدة، تتميػػػػز  ي ػػػػا كتت ػػػػكؽ علػػػػى أهرانػػػػؾ   ػػػػذة "ػػػػث  كا 
 . (1)العبفريا 

مـ يستفمؿ ها بلن : اجتماع الفماالت  ث ذات كاحدة معجزة كليست عبفريا،  العبفريا "ث 
ف تفػػكف ذكاتنػػا مجمػػع فمػػاالت   نػػا النبػػكة، "نػػا أمػػر ال أف تت ػػكؽ  ػػث صػػ ا كاحػػدة كحسػػب، أمػػا أ

 يمفف أف يفكف عال بمدد عل ث كعصما كتك يؽ كتمفيف كا  ابا ممف عندة فنكز فؿ شثء .

عننػػا أمػػاـ ذات مت ػػردة تمامػػان مسػػتك يا أسػػباب الفمػػاؿ، جامعػػا ألهصػػى األطػػراؼ  ػػث فػػؿ 
تلمسػا، كفأنمػا ل ػا أمػر السػحر  ػث شثء،  اعلا من علا، نشيطا ميمرة، تصنع بطبلن مف فؿ رجؿ 

فؿ ما حكل ا مـ  يمف بعد"ا، مـ  ث التاريخ بطكؿ أربعا عشر هرنان، مـ  يمػا يسػتجد بعػد ذلػؾ مػف 
 مستفبؿ على قور الزماف .

فما تصػكر أصػحابنا هصػار النظػر  (2)نحف لسنا عذف أماـ أبرا"اـ لينفكلف، كال أماـ جي ارا
 ميا ببل علميا .دعاة الماديا الجدليا كدعاة العل

االجتماعيػا، ال "زلػت تلػؾ  (3)مصل  اجتمػاعث، كال أمػاـ مػكرة سػبارتافكس ـنحف لسنا أما
 . (4)التشبي ات

 

                                                 
(1)

 . 16-13ا 1975٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا :  ػ٤ِٚ ج٬ُٛز ٝػ٤ِٚ ٝج٬ُّٓٓكٔى  جٗظٍ :  
(2)

ط٤٘نن٢ جُُٔٞننىا ٓحًٌٓنن٢ جُلٌننٍا ٠ر٤نند ٣َٝٝننٍ ّ(ا غنن١ٌٞ ًننٞذ٢ جُؿ٘ٓنن٤سا  ٌؾ1967٘-1928ضٗنن٢ ؾ٤لننحٌج : )  

ٓح٤ُسا ٣ؼطرٍٙ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٗرحخ ج٤ُٓح٣ٌٕٞ ٌُٓجً ُِػٌٞز ٝجُٟ٘حٍا ٖحٌى ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ غٌٞجش  ٣ٌٍٓح جُؿ٘ٞذ٤سا هطنَ 

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣حا جُْٔٞٞػس جُكٍز(.ػ٠ِ ٣ى ج٫ْطهرحٌجش ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُوٞجش جُر٤ُٞل٤س. 
(3)

م.ّ(ا ًنحٕ ػرنىج ا ضؼِنْ جُٔٛنحٌػسا هنحو غنٌٞز ُِؼر٤نى ُِٔطحُرنس ذطكٓن٤ٖ 71-٢ٗ109 )ْرحٌضحًِٞ : هحتى ٌٝٓنح  

ظٍٝكْٜ جُك٤حض٤سا ذؼىٛح هنحو ؾن٤ٕ جُؼر٤نى كن٢ ٓٞجؾٜنس ؾ٤نٞٔ جُىُٝنس جٍُٝٓح٤ٗنسا جٗطٛنٍ كن٢ ػنىز ٓٞجؾٜنحشا كن٢ 

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣حا جُْٔٞٞػس جُكٍز(.م.ّ. 71جُٜ٘ح٣س ُّٛ ك٢ ٓٞجؾٜس ػ٣ٌٍٓس ػحّ 
(4)

 . 23ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٤ِ٘ٚ ج٬ُٛز ٝػ٤ِٚ ٝج٬ُّٓ : ػٓكٔى  جٗظٍ : 
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 النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـثانيا  . 

ن َؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ ﴿:  فكلاحينما كصؼ اهلل نبينا محمدان كص ا ب  .  4جسكرة الفلـ : . ﴾َواِ 

الولؽ العظيـ ال يفكف عال  ث منت ى الفماؿ العفلث كالص اء الذ"نث، ألف عذ عف صاحب 
لفيا كعنصر ينابيع ا، كنفطا دا رت ا، حيث يت رع منا مفػكب الػرأم  العفؿ أصؿ  ركع ال با ؿ الوي
كجػػػكدة ال طنػػػا كاإلصػػػابا، كصػػػدؽ الظػػػف، كالنظػػػر للعكاهػػػب، كمصػػػال  الػػػن س، كمجا"ػػػدة الشػػػ كة، 

ر كاهتناء ال با ؿ كتجنب الرذا ؿ، كهد فاف النبث صلى اهلل عليا كسلـ مف كحسف السياسا كالتدبي
 . (1)"ذة فل ا  ث الغايا الفصكل التث لـ يبلغ ا بشر سكاة

كاعتػػداؿ  كهػػاؿ  ػػث مكبػػع قوػػر :  كأمػػا ك ػػكر عفلػػا، كذفػػاء ليبػػا، كهػػكة حكاسػػا، ك صػػاحا لسػػانا،
 أذفا"ـ .حرفاتا، كحسف شما لا،  بل مريا أنا فاف أعفؿ الناس ك 

كمػػف تأمػػؿ تػػدبيرة أمػػر بػػكاطف الولػػؽ كظػػكا"ر"ـ، كسياسػػتا العامػػا كالواصػػا، مػػع عجيػػب 
شما لا كبديع سيرة،  ببلن عما أ ابا مػف العلػـ، كهػررة مػف الشػرع دكف تعلػـ مسػبؽ، كال ممارسػا 
تفدمت، كال مطالعا للفتب منا كلـ يمتر  ث رجحاف عفلػا، كمفػكب   مػا ألكؿ بدي ػا، ك"ػذا مػا ال 

 . (2)حتاج على تفريرة لتحفيفا ي

 ػػبل عجػػب بعػػد ذلػػؾ أف يوتػػار اهلل سػػبحانا "ػػذا الرجػػؿ التػػث اجتمعػػت  يػػا "ػػذة الصػػ ات 
 لم ما النبكة كالرسالا .

 اشتير النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ بجممة مف األخالؽ والصفات, كاف عمى رأسيا :

 ظ با النبث صلى اهلل عليػا كسػلـ ك"ك محكر النبكة، كمدار ارتفاز"ا،  فؿ ما تلالصدؽ :  .1
ػْدِؽ َوَصػد َؽ ِبػِو ﴿صدؽ والص، كال يمفف أف يجا ث الكاهع أك الحفيفا،  َوال ِذي َجاَء ِبالصٍّ

ـْ اْلُمت ُقوفَ   .  33جسكرة الزمر : . ﴾ُأْوَلِئَؾ ُى

َوَشػَدْدَنا  ﴿: أعظـ مف ش ادة اهلل تعػالى ليس "ناؾ : وذكاؤه فطانتو وحكمتو وقوة حجتو .2
 .  20:  صجسكرة . ﴾ُمْمَكُو َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَؿ اْلِخَطابِ 

ك"ث أف يبلغ النبػث الػكحث ألمتػا دكف زيػادة أك نفػص، كدكف تحريػؼ أك تبػديؿ،  أمانتو : .3
 . 39حزاب : جسكرة األ ﴾ال ِذيَف ُيَبمٍُّغوَف ِرَسالِت الم ِو َوَيْخَشْوَنُو َول َيْخَشْوَف َأَحدا  ِإل  الم وَ ﴿

 

                                                 
(1)

 .1/73ا 2002جُوح٢ٞ ػ٤حٜا ٌٓطرس جُٛلححا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : جُٗلحح ذطؼ٣ٍق قوٞم جُٔٛطل٠  جٗظٍ :  
(2)

 . 1/55جُوح٢ٞ ػ٤حٜا ٘: جُٗلحح   
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 شرؼ نسبو صمى اهلل عميو وسمـ : .4

النبػػكة أعظػػـ م مػػا تلفػػى علػػى فا"ػػؿ اإلنسػػاف، كاألنبيػػاء "ػػـ أعظػػـ الولػػؽ نسػػبان كحسػػبان، 
إف اهلل اصػػػطفى كنانػػػة مػػػف ولػػػد كنبينػػػا محمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػا كسػػػلـ  ػػػث ذركة شػػػرؼ النسػػػب،  

اصػػطفاني مػػف بنػػي إسػػماعيؿ واصػػطفى قريشػػا  مػػف كنانػػة, واصػػطفى مػػف قػػريش بنػػي ىاشػػـ و 
 دعى لتصديؽ الناس لا، كعدـ الطعف  ث أصلا كمنبتا .أ، ك"ذا الشرؼ (1)ىاشـ"

"ػذة الصػػ ات كمع ػا صػػ ا العصػما "ػػث صػ ات فػػؿ األنبيػاء كالرسػػؿ علػي ـ السػػبلـ، كهػػد 
 تمملت  ث نبينا تممبلن فامبلن .

 : النبي عصمة

صػـك  يمػا يبلػغ عػف ربػا، كال ،  ػالنبث مع(2) "ث ملفا اجتناب المعاصث مع الػتمفف من ػا 
يمفف أف يفع منا الوطػأ  ػث أمػر التبليػغ كالػدعكة ال عمػدان كال سػ كان، كهػد عصػما اهلل سػبحانا مػف 
ذلػػؾ حتػػى يح ػػظ علػػي ـ دعػػكت ـ، أمػػا  يمػػا يتعلػػؽ بػػأمكر الحيػػاة االعتياديػػا  ػػالنبث  ػػث أمر"ػػا بشػػر 

اء صػػػلكات اهلل كسػػػبلما علػػػي ـ  كالصػػػحي  الػػػذم عليػػػا المعػػػكؿ مػػػف أهػػػكاؿ العلمػػػاء "ػػػك أف األنبيػػػ
معصػكمكف عػف المعاصػػث؛ الصػغا ر كالفبػػا ر بعػد النبػػكة بات ػاؽ، كأمػػا هبػؿ النبػػكة  يحتمػؿ أف تفػػع 

 .(3) من ـ بعض الموال ات اليسيرة التث ال توؿ بالمركءة كال تفدح بالفراما كالشرؼ 

 ماذا قاؿ مصطفى محمود عف النبي محمد ؟

 ، تنػػاكؿ محمػػد عميػػو الصػػالة وعميػػو السػػالـبػػان سػػماة جألػؼ الػػدفتكر مصػػط ى محمػكد فتا
 يا بعض جكانب حياة النبث، كلفف ليس فما ع دنا  ث الفيتاب كالباحميف، تناكل ا بطريفا عبداعيا 
ال تا للنظر، مزج ككظؼ مف وبلل ا فؿ مػا يمفػف مػف منػا"ج للبحػث، علميػا كن سػيا كاجتماعيػا 

لنا ب ذا الفتاب صغير الحجـ عظيـ ال ا دة كالتأمير، كالػذم ك لس يا كركحيا كأدبيا، كبالتالث ورج 
مف وبللا ناهش فميران مف األ فار كطرح فميران مػف الفبػايا الم مػا كالملحػا، "ػذا باإلبػا ا لفميػر 

 مف المفاالت هاـ بنشر"ا  ث الصحؼ كالمجبلت .

 

 

 
                                                 

(1)
 . 5/437ا (2276)  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُلٟحتَا ـ  

(2)
 . 246ؿٍؾح٢ٗا ٘جُ:  جُطؼ٣ٍلحش  

(3)
 . 96ج٬ُٛذ٢ا ٘: ج٣٩ٔحٕ ذحٍَُْ   
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 كمما تناكلا مصط ى محمكد ما يلث :

يفػػكؿ :  لػػف أحفػػث عػػف الوػػكارؽ التػػث تركي ػػا السػػير عػػف حيػػاة مػػا بػػيف العقػػؿ والمعجػػزة :أول  . 
محمػػد،  اإلسػػبلـ ال يلجػػأ علػػى الوػػكارؽ إلهنػػاع النػػاس، كمحمػػد فػػاف يحػػارب فػػؿ مػػف يسػػألا اإلتيػػاف 

 س بصانع معجزات .يمنذر كل "كإنما  وكارؽ الب

فػػػاف العفػػػؿ كالمنطػػػؽ عذف "مػػػا كسػػػيلتاة علػػػى اإلهنػػػاع كليسػػػت المعجػػػزات كالوػػػكارؽ، فػػػاف 
الصػػراع عذف صػػراع رأم، كفانػػت حجػػا اإلسػػبلـ "ػػث العفػػؿ كالمنطػػؽ  ػػث فػػؿ األكهػػات، كلػػـ تفػػف 

 المعجزات كالوكارؽ .

ذا فانػػت "نػػاؾ معجػػزة  ػػث المكبػػكع،  إن ػػا لػػـ تفػػف شػػؽ بحػػر أك عحيػػاء ميػػت أك شػػ اء  كا 
 أبرص أك عوراج حيا مف عصا .

نمػػا فانػػت المعجػػزة "ػػث ذات محمػػد ن سػػا التػػث جمعػػت الفمػػاالت ك  بلغػػت  ػػث فػػؿ فمػػاؿ كا 
 ذركتا .

 . (1)فاف محمد ذاتا فسلكؾ كولؽ كسيرة "ك المعجزة التث تسعى على األرض 

تفررت ل ظا المعجزة  يما سبؽ فميػران، كمحمػكد ال يفصػد ب ػا المعنػى االصػطبلحث، عنمػا 
صبلة ال"ذا ال ين ث أف اهلل أيد محمدان عليا مفصدة التعظيـ مف مفاـ النبث صلى اهلل عليا كسلـ، 

 نفص أك عيب  ث دعكتا . كليس  ث ذلؾالسبلـ بجملا مف المعجزات جرت على يديا، ك 

 تميز رسالة محمد عف ويره :ثانيا  . 

مـ ينتفؿ مصط ى محمكد للحديث عف بعػض مميػزات رسػالا النبػث محمػد  دعػكة اإلسػبلـ 
 ، عن ا ال طرة ذات ا ببل تفلؼ .يسر كالس كلا"ث الفما  ث ال

عليػا الصػبلة كالسػبلـ النػاس علػى متا"ػات ال"كتيػا، كلػـ يفل  ػـ انفبلبػان  ػث  لـ يأوذ محمد
نمػا أراد ب ػـ أف يط ػركا عفػكل ـ مػف رجػس الوبػكع لؤلكمػاف كأف ينز"ػكا  نظاـ الحفـ  ث هريش، كا 
رب ـ عف "ذة الشرفا الموجلا مع أصناـ ال تسمع كال تػرل، ك"ػذة الشػ اعا الك"ميػا لحجػارة تا  ػا 

 شي ان . ال تملؾ لن س ا

فانت دعكتا  ث صميم ا حريا كتحرران،  بل تلؾ الحجارة كال المبل فا كال الجف كال المردة 
كال النجػػكـ بدا عػػا عػػف اإلنسػػاف بػػران أك جالبػػا لػػا ن عػػان،  عليػػا أف يتحػػرر من ػػا جميعػػان، كيطرح ػػا 

                                                 
(1)

 . 14-13ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ػ٤ِٚ ج٬ُٛز ٝػ٤ِٚ ٝج٬ُّٓ ٓكٔى  جٗظٍ :  
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 يعبد عال عل ػان كاحػدان ول ا ال يبرب عند"ا هداحان كال يذب  هربانان كال يدعك كال يعتذر كال يتكسؿ كال
 ذلؾ الذم ليس فمملا شثء .

كفانت دعكتا علميا   فرة اإللا الكاحد "ػث غايػا مػا يصػؿ عليػا التأمػؿ الحػؽ  ػث ظػكا"ر 
 الكجكد،  فؿ األسباب تنت ث  ث الن ايا على سبب كاحد "ك محرف ا جميعان .

لفيا ت دؼ على الوير كالعدؿ كالمحبػا كتػدعك علػى ن جػدة ال فيػر كالمػريض كفانت دعكتا وي
 .( 1)كاليتيـ كاألرملا 

 اجتماع الكمالت في النبي محمد :ثالثا  . 

مـ ينتفؿ ليصؼ لنا محمدان صلى اهلل عليا كسلـ :  محمد النبث كهد اجتمعت  يا فماالت 
بلغ  ث فؿ من ا الذركة،   ك العابد المبت ؿ الذم يذكب وشكعان كي نى حبان، ك"ك المفاتؿ الصػنديد 

ذم يتعرض لجحا ؿ المكت مابت الفىدـ، كألكؼ األبطػاؿ كال رسػاف ي ػركف أمامػا فػالجرذاف، ك"ػك ال
الموطط العبفرم الذم يرسـ الوطط  يت كؽ على أ"ؿ الحر ا، ك"ك السياسث الحػاذؽ الػذم يحػرؾ 

ك"ػػك المحػػدث الػػذم ينطػػؽ بجكامػػع الفلػػـ، ك"ػػك األب  ،المجػػاميع كيمسػػؾ مفاليػػد المشػػاعر بم ػػارة
كالصديؽ، ك"ك صاحب الدعكة الذم يفيـ نظامان كينش  دكلا مػف عػدـ، ك"ػك الفػريـ الحلػيـ كالزكج 

الػكدكد الػػريكؼ الصػػبكر البشػكش البسػػاـ اللطيػػؼ المعشػر، ال تمنعػػا األعبػػاء الجسػاـ مػػف مبلط ػػا 
الط ؿ كالكليد  يحملا على فت ا رافعان كساجدان كها مان، كال مف مغازلػا زكجػا  ػث حنػاف، ال ينبػب 

 . (2)اط ا معيف كفأنا يستمد مف بحر لعك 

كيكاصػػؿ الػػػدفتكر متحػػػدمان :  كهػػػد قتػػػى اهلل نبيػػػا تلػػػؾ الفػػػدرة المذ"لػػػا علػػػى تغييػػػر الرجػػػاؿ، 
عادة سبف ا  ث أحلى الصكر .  كص ر معادف الن كس كا 

كل ذا أحبا أصحابا كا تدكة بالم ج كاألركاح،  فد رأكا ن كس ـ تكلد بيف يديا كفػأن ـ فػانكا 
 . (3)أحيا"ـ عدمان  

كذلػؾ "ػك اإلشػعاع الركحػث كمػا ي علػا   تلؾ "ث اللمسا السػحريا كمػا ت علػا  ػث الرجػاؿ .
 ث ن خ الحياة  ث المكتى ك"ك ما ال طاها لعظيـ مف عظماء الدنيا أف يعملػا بػؿ "ػك النبػث كحػدة 

 . (4)المييد بفكل الغيب المح كؼ بالعنايا المح كظ بالعصما كالتمفيف 

 
                                                 

(1)
 . 57ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٓكٔى   

(2)
 . 22ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  ٓكٔى  

(3)
 . 31ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   

(4)
 . 12٘ جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا  
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 ب عداء قريش لإلسالـ :سبرابعا  . 

يناهش مصط ى محمكد أسباب العداء الفرشث لمحمد كدينا  يفكؿ :  هػد يسػأؿ سػا ؿ عػف 
السر  ث "ذا اللدد كالوصاـ كالعناد كالعداكة مف هريش لمحمػد ك"ػك الػذم لػـ يػدع ـ عال علػى ويػر، 

، (1) سػالـ إذا فقيػواخياركـ في الجاىمية, خياركـ فػي ايلـ ينازع أحدان  ث سيادتا، بؿ فاف يفػكؿ  
مف مفاف الشرؼ  ث هكمػا بػؿ مبتػا  (2)كحينما دوؿ مفا  اتحان بعد ذلؾ بسنكات لـ ينزع أبا س ياف

  ث مفانتا كجعؿ البلج  على بيت أبث س ياف فالبلج  على الحـر .

 لـ عذف فؿ "ذة الوصكما كالعداكة  

تنازعنػػا نحػػف كبنػػك عبػػد  "ػػث الفبريػػاء لمجػػرد الفبريػػاء، ك"ػػذا أبػػك ج ػػؿ يحفػػث عػػف ن سػػا،
منػاؼ الشػرؼ، أطعمػكا  أطعمنػا، كحملػكا  حملنػا، كأعطػكا  أعطينػا، حتػى عذا تحاذينػا علػى الرفػػب 
كفنا ف رسث ر"اف هالكا منا نبث يأتيا الكحث مف السػماء،  متػى نػدرؾ ممػؿ "ػذة، كاهلل ال نػيمف بػا 

 أبدان كال نصدها .

نما أصبحت مس  . (3) ألا أنا ك"كعن ا لـ تعد مسألا حؽ كباطؿ، كا 

كين ث مصط ى محمكد حديما :  نحف أماـ النبكة كج ان لكجا حيث تعمؿ هكل الغيب مػع 
هكل البشر، كحيث يشع الركح العظيـ المسجث  ث المدينا على هلػكب "ػيالء البػدك  يػد ع ـ أمامػا 

شػػػرهان  كاألنػػػدلس كشػػػكاط  األطلسػػػث غربػػػان كشػػػكاط  ال ارسػػػث (4)فاإلعصػػػار، كيبلػػػغ ب ػػػـ الفيػػػركاف
كمبػػيؽ الػػدردنيؿ شػػماالن  ػػث ال زمػػاف، ال يحملػػكف رسػػالا دمػػار فمػػا ي عػػؿ غػػزاة المغػػكؿ كالتتػػار، 

نما يحملكف مصاحؼ كحبارة كنكران كحبان كويران للجميع .  كا 

كفذب مف زعػـ أف اإلسػبلـ دوػؿ الفلػكب بالسػيكؼ،  مػاذا  علػت سػيكؼ الطليػاف كهنػابل ـ 
مسػػلمان كاحػػدان عػػف دينػػا، كال اسػػتطاعت هنابػػؿ  رنسػػا كطا رات ػػا كطػػا رات ـ  ػػث ليبيػػا، عن ػػا لػػـ توػػرج 

                                                 
(1)

 . 3/1088(ا 3497جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُٔ٘حهدا ذحخ : ٝٓح ٠ُٜ٘٣ ػٖ وػٟٞ جُؿح٤ِٛسا ـ ) نٍؾٚ   
(2)

)ٚهٍ ذٖ قٍخ(ا ٚنكحذ٢  ْنِْ ٣نّٞ كنطف ٌٓنسا ضنحؾٍ ٝجْنغ جُػنٍجح ضنُػْ ٓؼحٌٞنس ج٩ْن٬ّا هنحو  سػ ياف كأب 

كغ جُ٘ر٢ ٖٓ ٖأٗٚا ٖحٌى ج٤ُِٖٔٓٔ كن٢ جُؼى٣نى ٓنٖ ه٣ٍٕ ٣ّٞ ذىٌ ٝ قى ٝجٖطٍى ك٢ قٛحٌ جُٔى٣٘س ٣ّٞ جُه٘ىما ٌ

(.1/34ّ .)جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓز: 652قٍٝذْٜا ٓحش ػحّ 
 

(3)
 . 62ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جٍٍُْٞ   

(4) 
ٓى٣٘س ض٤ٓٗٞس ٚكٍج٣ٝسا ٣طِن ػ٤ِٜح ٌجذؼس جُػ٬ظ ذؼى ٌٓس ٝجُٔى٣٘س ٝجُوىِا ضؼطرٍ ٖٓ  هىّ جُٔىٕ جُو٤ٍٝجٕ :  

)ْٓٞنٞػس جُٔنىٕ جُؼٍذ٤نس : و جُٔـنٍخا ذ٘حٛنح جُوحتنى ػورنس ذنٖ ٗنحكغ ُطٌنٕٞ ًٍٓنُ ُ٘ٗنٍ ج٩ْن٬ّ. ج٤ٓ٬ْ٩س كن٢ ذن٬

 (.74ٚرك٢ ٤ِْٔحٕا 
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كجيكشػػ ا أف تػػدوؿ دينػػان  ػػث تػػكنس أك الجزا ػػر أك المغػػرب،  مػػا زالػػت العركبػػا كاإلسػػبلـ "نػػاؾ  ػػث 
 منذ أفمر مف ألؼ عاـ . (1)فؿ مفاف حيث ترف ا عفبا بف نا ع

 عنما "نا النبكة  ث جانب .

ا بحدكد"ا تبنث أمجادان مف زبد البحر، مػـ يػذ"ب الزبػد ك ث الجانب اآلور العظما الدنيكي
 . (2)ج اءن أما ما ين ع الناس  يمفث  ث األرض 

 ث فتابا على صغر حجما،  طريفا الطػرح كالتنػاكؿ  أجادرحـ اهلل الدفتكر مصط ى محمكد، لفد 
 كاألسلكب  ث تكصيؿ المعلكما امتزجت باألسلكب العصرم الجذاب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1 )

ّ(ا هحتى ػ١ٌٍٓ ِْٓٓا ٖٓ  ذٍَ هحوز جُلطف ج٢ٓ٬ْ٩ا كطف ذ٬و ئك٣ٍو٤ح ٝذ٠٘ ٓى٣٘س 683-621ػورس ذٖ ٗحكغ : ) 

طٞقحضنٚ ئُن٠ ٖنٞج٠ة ج٠٧ِٓن٢ا هطنَ ػِن٠ ٣نى جُرٍذٍ.)ْٓٞنٞػس جُو٤ٍٝجٕا  ّْ ُكٌْ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ئك٣ٍو٤حا ذِـص ك

 ( .61/ 10جٌُٔٞو : ٤ٍ٘ٓ جُرؼِر٢ٌا ٘ 
(2)

 . 70ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جٍٍُْٞ   
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 مب الثانيالمط

 موقؼ مصطفى محمود مف الوحي

 :و خصائصو حقيقة الوحي أول  . 

كحث أكحى عليا، ككحيت عليا عذا فلمتا عما تو يا عف غيرة، ككحى كحيان بمعنى  في المغة :.  1
فتػػػب، ك"ػػػك بمعنػػػى اإلل ػػػاـ كالفػػػبلـ الو ػػػث كالرسػػػالا، كفػػػؿ مػػػا ألفيتػػػا علػػػى غيػػػرؾ، كالػػػكاك كالحػػػاء 

يدؿ علػى علفػاء العلػـ  ػث عو ػاء علػى غيػرؾ، كيػأتث بمعنػى اإلشػارة كالسػرعا كالحرؼ المعتؿ أصؿ 
 .(1)كالصكت

عٌر ا الزرهانث : أف يعلـ اهلل مف اصط اة مف عبػادة فػؿ مػا أراد عطبلعػا  اصطالحا  :الوحي .  2
 . (2)عليا مف ألكاف ال دايا كالعلـ كلفف بطريفا سريا و يا غير معتادة للبشر

 . (3)ا :  فبلـ اهلل تعالى المنزؿ على نبث مف أنبياءة  كعٌر ا الفطاف بأن

بحفـ شرعث   اكعر تا المكسكعا اإلسبلميا العاما بأنا :  ععبلـ اهلل تعالى لنبث مف أنبيا
 . (4) اأك نحكة بكاسطا أك غير كاسط

كهػػد كردت مػػادة ج ك ح ل    ػػث الفػػرقف الفػػريـ  ػػث ممػػاف كسػػبعيف مػػرة، ك"ػػذا لػػا دالالت 
 ا الكحث كعلى أنا حفيفا .على أ"مي

 (5) . خصائص الوحي : 3

  : ـْ ِإْف َأت ِبػُع ﴿ربانث المصػدر ُقْؿ َما ُكْنُت ِبْدعا  ِمْف الَرُسِؿ َوَما َأْدِري َمػا ُيْفَعػُؿ ِبػي َول ِبُكػ
التحريػؼ ،   ػك مح ػكظ مػف  9جسػكرة األحفػاؼ : . ﴾ِإل  َما ُيوَحى ِإَلي  َوَما َأَنا ِإل  َنِذيٌر ُمِبػيفٌ 

 كالتبديؿ، يفتسب اليفيف كالمفا .

 ،يوبر عف الغيبيػات : التػث ال يػدرف ا العفػؿ مسػتفبلن كال تػدرف ا الحػكاس، فالػذات اإلل يػا 
 كالجنا كالنار كالمبل فا كغير"ا . األسماء كالص ات،

                                                 
(1)

 : جُر٬ؿس ا ٝ ْح713ِجٍُج١َا ٘: ا ٝٓهطحٌ جُٛكحـ 6/93جذٖ كحٌِا : ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  

 . 101جُُٓه١ٍٗا ٘
(2)

 . 46ا 1995ّ٘كٔى ػرى جُؼظ٤ْ جٌُُهح٢ٗا وجٌ جُلٌٍا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا ٓ: ٓ٘حَٛ جُؼٍكحٕ  جٗظٍ :  
(3)

 . 33ا 1995ّ٘ٓ٘حع جُوطحٕا ٓإْٓس جٍُْحُسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا : ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ   
(4)

 . 1438ا 2008ّ٘جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُِٗإٕٝ ج٤ٓ٬ْ٩سا ٍٓٛا ج٠ُٝ٧ا  : جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓس  
(5)

.  net/sharia/1002/8045ٞجٕ : ٓلّٜٞ جُٞق٢ا و. ذِرَ ػرى ج٣ٌٍُْ ا ٖرٌس ج٧ًُٞس جٍُٗػ٤سا ٓوحٍ ذؼ٘  
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  : ـْ ال ػػ﴿الولػػكد كالفمػػاؿ ِذي اْخَتَمفُػػوا ِفيػػِو َوُىػػد   َوَمػػا َأنَزْلَنػػا َعَمْيػػَؾ اْلِكتَػػاَب ِإل  ِلُتَبػػيٍَّف َلُيػػ
،   يػػا المعر ػػا الشػػاملا، منػػزؿ بػػالحؽ، "دايػػا  64ؿ : حػػجسػػكرة الن. ﴾َوَرْحَمػػة  ِلَقػػْوـٍ ُيْؤِمُنػػوفَ 

 للناس فا ا، كتبصير للحفيفا التث يبحمكف عن ا .

  ،اإليجابيػػا كالعمليػػا : يزيػػد مػػف المعر ػػا كييعلػػث مػػف هػػدر العفػػؿ، يػػد ع علػػى العمػػؿ كالعطػػاء
َوَمػْف َأْحَسػُف َقػْول  ِمم ػْف ﴿ؿ اإلنساف أفمر عطاءن، يكب  لػا أسػلكب الحيػاة األجمػؿ: يجع

 .  33جسكرة  صلت : . ﴾َدَعا ِإَلى الم ِو َوَعِمَؿ َصاِلحا  َوَقاَؿ ِإن ِني ِمْف اْلُمْسِمِميفَ 

 وصكصػػػيا الغايػػػا :   ػػػك يأوػػػذ بأيػػػدينا علػػػى غػػػايتيف، األكلػػػى معر ػػػا اهلل المعر ػػػا الحفػػػا ،
َلَقػػْد َأْرَسػػْمَنا ُرُسػػَمَنا ِباْلَبيٍَّنػػاِت َوَأْنَزْلَنػػا ﴿كالمانيػػا عهامػػا العػػدؿ كالفسػػط  ػػث المجتمػػع البشػػرم: 

ـْ اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَف ِلَيُقوـَ الن اُس ِباْلِقْسطِ   .  25جسكرة الحديد : . ﴾َمَعُي

  ماذا قاؿ مصطفى محمود عف الوحي :ثانيا  . 

ف النبػػػث كمػػػا يفػػػكف لػػػا مػػػف كحػػػث مػػػف اهلل تعػػػالى يالمستشػػػرهبعػػػض بعػػػد"ـ  ات ػػػـ المشػػػرفكف كمػػػف
بالسػػحر مػػرة؛ كالجنػػكف مػػرة كبالصػػرع مػػرة أوػػرل، ل ػػذا نجػػد فاتبنػػا ينبػػرم للػػد اع عػػف النبػػث كعػػف 

 ظا"رة الكحث مبينان بطبلف دعاكل "يالء المغربيف، كيبدأ بالحديث عف :  

 الفرؽ بيف الوحي والصرع :. 1

ما بيف الكحث اإلل ث الػذم فػاف ينػزؿ علػى محمػد كبػيف الصػرع حػيف ردة علػى مػف يي ٌرؽ الدفتكر 
ت ـ محمدان بػالجف كالصػرع  يفػكؿ :  مػف حفمػا التػدبير اإلل ػث أف يوتػار اهلل لرسػالتا "ػذة ال طػرة ا

 البسيطا البدكيا ليلفث بفلماتا حتى ال تت ـ بأن ا تأتث بتلؾ الفلمات اجت ادان .

د عػػان، يػػر مػػف فيميا يػػا جسػػدة تمامػػان كفأنمػػا "ػػث صػػدما هػػا"رة ال يملػػؾ ل ػػا عف الفلمػػات لتػػأتث  تغ
 يأوػػذة مػػا يشػػبا الغيبكبػػا، كيت صػػد جبينػػا عرهػػان كيمفػػؿ بدنػػا حتػػى ليػػنخ البعيػػر مػػف مفلػػا ال ا ػػؿ عذا 

 فاف رافبان ك"ث ترعى .

باء ذفر ابف فمير  ث البدايا كالن ايا : عف أسماء بنت يزيد هالػت عنػث آلوػذ بزمػاـ العبػ
كفػػادت مػػف مفل ػػا تػػدؽ عبػػد  ناهػػا رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ، عذ نزلػػت عليػػا الما ػػدة فل ػػا،

 (1) الناها.

  إذا ان صـ عنا الكحث عاد لطبيعتا ل كرة دكنما أمر مف ج د ليتلك على الناس عجيبان .

                                                 
(1)

  .3/26ّا 2003وجٌ جُلؿٍ ُِطٍجظا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س : ئْٔحػ٤َ ذٖ ًػ٤ٍا 
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ف للحػط مػف يالمستشػرهبعػض ك"ك أمر على نفيض الصرع جك"ث الت ما التث ألصف ا با 
درة ،  الصػػرع يوػػرب الجسػػد مػػـ يتػػرؾ الػػذافرة ممسػػكحا تمامػػان لػػيس  ي ػػا شػػثء، كالبػػدف  ػػث حالػػا هػػ

ععيػػػاء تػػػاـ يسػػػلـ صػػػاحبا علػػػى نػػػـك عميػػػؽ، أك علػػػى يفظػػػا توػػػتلط  ي ػػػا النكايػػػا اإلجراميػػػا بػػػازدكاج 
الشوصػػيا، "ػػذا مػػا يعر ػػا الطػػب عػػف الصػػرع، توريػػب فامػػؿ ال يعفبػػا أم نػػكع مػػف أنػػكاع الفػػدرة 

 (1) ويط الحياة مع العجز ك فداف السيطرة على جميع األ عاؿ كاألهكاؿ .كانفطاع ل

 . حاؿ النبي حيف نزوؿ الوحي :2

 يبيف الدفتكر محمكد حاؿ النبث حيف نزكؿ الكحث عليا  يفكؿ : 

 كما فاف "ذا حاؿ محمد الذم فاف مماالن لبلنتباة كاليفظا كال طانا كافتماؿ البدف كسبلما 
مػػػف  ملفػػػدرة الن سػػػيا كالجسػػػديا علػػػى تحمػػػؿ أبػػػعاؼ مػػػا يتحملػػػا الرجػػػؿ العػػػادمػػػف جميػػػع العلػػػؿ كا

 أعباء، كعلى اإلتياف بأبعاؼ ما يستطيعا الرجؿ العادم مف أعماؿ، كفأنا أما  ث رجؿ .

 . (2)"ذا مماؿ للت كؽ كالفدرة، كذلؾ مماؿ للعجز كانحطاط الفكل،  أيف كجا الشبا 

نػا ال ينطػؽ عػف ال ػكل، كال يػأتث بػاللغك عنمػا ينطػؽ مـ يص ا هػا بلن :  عذا تحػدث النبػث  إ
بالحفمػػا الوالصػػا، يصػػؼ الجػػاحظ فبلمػػا  يفػػكؿ : "ػػك الفػػبلـ الػػذم هػػؿ عػػدد حرك ػػا، فمػػر عػػدد 
معانيػػػا، كجػػػؿ عػػػف الصػػػنعا، كنػػػزة عػػػف التفلػػػؼ، ال يحػػػتج عال بالصػػػدؽ كال يسػػػتعيف بالوبلبػػػا كال 

يعجػػؿ، لػػـ يفػػـ لػػا وصػػـ كلػػـ ي حمػػا وطيػػب،  يسػػتعمؿ المكاربػػا، كال ي مػػز كال يلمػػز، كال يبطػػ  كال
كلـ يسمع الناس بفبلـ أعـ ن عان، كال أجمؿ مذ"بان، كال أحسف مكهعان، كال أس ؿ مورجان، كال أ صػ  
عف معناة، كال أبيف عف  حكاة، مف فبلما صلى اهلل عليا كسػلـ، كفميػر مػف فبلمػا يجػرم مجػرل 

 . (3)األمماؿ

 :شعر الفرؽ بيف الوحي وال.  3

كبػػػ  مصػػػط ى محمػػػكد ال ػػػرؽ بػػػيف الػػػكحث كبػػػيف الشػػػعر، كمكهػػػؼ النبػػػث مػػػف الشػػػعر كي
 يفػػكؿ:  لػػػك أنػػػا أنشػػػد الشػػػعر علػػػى كزنػػػا ألدرفػػػا الكجػػػد بػػػا كلغلبػػػت عليػػػا  طرتػػػا الفكيػػػا  مػػػر  ػػػث 
لى أف يفكف شاعران، كلك أنا تفلؼ الشعر لذ"ب  اإلنشاء كورج بذلؾ ال محالا على االتساع  يا، كا 

ي ا مـ لجػارا"ـ  يمػا تسػتكهد لػا الحميػا، ك"ػذا أمػر يػد ع بعبػا علػى بعػض مذا"ب العرب كنا س  
مـ ال يفكف  ث جملتا عال أف ينصرؼ عف الدعكة مـ يأتث بعد ذلؾ أصحابا كول اية  يأوذكف  يما 

                                                 
(1)

 27ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ّ ٓكٔى ػ٤ِٚ ج٬ُٛز ٝػ٤ِٚ ج٬ُٓ  
(2)

 .28 ٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو جُٔٛىٌ جُٓحذن :  
(3)

 . 80٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو جُٔٛىٌ جُٓحذن :  
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أوذ  يمبكف على ما فاف مف أمر"ـ  ث الجا"ليا، كيستطير ذلؾ  ث الناس، كيسػتبد ب ػـ، كمتػى 
 بلـ ها ما .استبد ب ـ لـ تفـ لئلس

كلفف عدـ عنشاد النبث للشعر لـ يفف يعنث عدـ تذكها،  فد عيرؼ عف النبث حسػف تذكهػا 
حينمػا أنشػدة الميتػا المشػ كرة، بانػت  (1)للشعر كطربا للفصيد الجيد، كهد ع ػا عػف فعػب بػف ز"يػر

 ػػث شػػعر"ا عػػف أوي ػػا صػػور،  (2)سػػعاد كرمػػى عليػػا بردتػػا استحسػػانان، فمػػا فػػاف يطػػرب للونسػػاء
ليػػرد علػػى هصػػا د الك ػػكد  (3)سػػتزيد"ا هػػا بلن : "يػػا يػػا ونػػاس، كفػػاف يػػدعك شػػاعرة حسػػاف بػػف مابػػتي

 بالشعر .

 تأثير الوحي عمى المستمعيف :.  4

 ك"فذا يكاصؿ مصط ى محمكد حديما عف الكحث :  عف فؿ فلما "ث أمر جلؿ .

 . كحث سماكم"ذة الفلمات ال يمفف أف تفكف عال عف  هكةك 

الفرقف على الفلكب كاآلذاف فاف  ػث زمنػا أمػران موتل ػان عمػا "ػك  ػث زماننػا، كيبدك أف كهع 
 فد فاف األعرابث عذا استمع على الفرقف كهرعت العبارات الفرقنيا هلبا أناخ راحلتػا كشػ د أف ال علػا 

 عال اهلل كأسلـ بجميع جكارحا .

 أمران جليان ال جدؿ  يا .فانت معجزة اللغا الفرقنيا بالنسبا ل ذة السليفا العربيا النفيا 

كلفننا اليكـ  فدنا السليفا العربيا كال طػرة اللغكيػا األكلػى كصػدأت اآلذاف كالفلػكب كأصػب  
 . (4)األمر  ث حاجا على االستدالؿ كالبر"اف

 مؤلفا  لمقرآف : نفي أف يكوف محمدٌ .  5

 ميل ان أللؼ  ث "اتيف السنتيف فتابان فامبلن . كلك فاف محمده 

                                                 
(1)

ّ(ا ٚكحذ٢ ٖٝحػٍ ٓهٍّٟا جذٖ جُٗحػٍ جُؿح٢ِٛ ٤ٍَٛ ذٖ  ذ٢ ٠ِْٔا ٛؿح جُ٘رن٢ 645: )ش فعب بف ز"ير   

  (.    6/29.)ْٓٞٞػس جٌُٔٞو: ٤ٍ٘ٓ جُرؼِر٢ٌا  غْ ٓىقٚ ذو٤ٛىز ٤ٍٜٖز ضؼٍف ذحُرٍوزا ٧ٕ جُ٘ر٢ نِغ ػ٤ِٚ ذٍوضٚ.
(2)

ّ(ا ٚننكحذ٤س ٖٝننحػٍز ٓهٟننٍٓسا ٓننٖ  ٖننٍٜ ٖننٞجػٍ 630: ضٔحٞننٍ ذ٘ننص ػٔننٍٝ ذننٖ جُكننحٌظ : )ش  الونسػاء  

جُؼننٍخا  ْننِٔص ٝٝكننىش ػِنن٠ جُ٘رنن٢ا جٖننطٍٜش ذٗننؼٍ جٍُغننححا كوننىش  ٌذؼننس ٓننٖ  ذ٘حتٜننح ٣ننّٞ ٓؼًٍننس جُوحوْنن٤س ػننحّ 

  (.    1/80)ْٓٞٞػس جٌُٔٞو: ٤ٍ٘ٓ جُرؼِر٢ٌا  ٔى هلل ج١ًُ ٍٖك٢٘ ذوطِْٜ .ّ( كِْ ضرٌْٜ ذَ هحُص جُك637)
(3)

ّ(ا ٖننحػٍ ٓهٟننٍّا ٚننكحذ٢ ٖٝننحػٍ جٍُْننٍٞا وجكننغ كنن٢ ٖننؼٍٙ ػننٖ جُ٘رنن٢ 674 -563قٓننحٕ ذننٖ غحذننص )  

 (.    5/77ٝج٬ْ٩ّ وكحػحً ػظ٤ٔحًا ػٍٔ ٬٣ٞ٠ًا ًٝق ذٍٛٙ ك٢  نٍ ػٍٔٙ.)ْٓٞٞػس جٌُٔٞو: ٤ٍ٘ٓ جُرؼِر٢ٌا 
(4)

 . 85ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
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ـ يفػػف أفمػر مػػف مسػتمع أمػػيف سػمع فمػا تسػػمع أنػت تلػػؾ الفلمػات ذات المكسػػيفى كلفنػا لػ
َيػػا ﴿العلكيػا  ػػث لحظػػا صػػ اء كجػػبلء، كبعػد سػػنتيف مػػف الصػػمت عػػاد الصػػكت لي تػؼ  ػػث أذنػػا : 

ـْ َفَأنِذرْ  ,َأَيَيا اْلُمد ثٍّرُ   . (1) 2-1جسكرة المدمر : .﴾ُق

ف محمػدان "ػك الػذم كبػع الفػرقف لبػث ك ث مفاف قور يزيد األمر كبكحان  يفػكؿ :  كلػك أ
 يػػا أشػػجانا كحاالتػػا الن سػػيا كأزماتػػا كأحزانػػا، كالفػػرقف غيػػر "ػػذا تمامػػان   ػػك يبػػدك مػػف البػػدء علػػى 
الن ايػػا معػػزكالن عػػف الػػن س المحمديػػا بمػػا  ي ػػا مػػف مشػػاغؿ ك"مػػكـ، بػػؿ عف اآليػػا لتنػػزؿ مناهبػػا 

جسػكرة . ﴾ْبِؿ َأْف ُيْقَضى ِإَلْيَؾ َوْحُيُو َوُقػْؿ َربٍّ ِزْدِنػي ِعْممػا  َول َتْعَجْؿ ِباْلُقْرآِف ِمْف قَ ﴿لئلرادة المحمديا 

 .  114طا : 

فؿ "ذا يبع أمامنا الفرقف فظا"رة متعاليا معزكلا عف الن س التػث أوبرتنػا ب ػا،   ػث ال 
أفمػػر مػػف كاسػػطا سػػمعت  ػػأوبرت، أمػػا الفػػرقف ذاتػػا   ػػك جل ظػػان كمعنػػى  مػػف اهلل الػػذم أحػػاط بفػػؿ 

 .(2)مان شثء عل

مػػـ نػػرل مصػػط ى محمػػكد يػػرد علػػى دعػػكل أف الفػػرقف مػػف تػػأليؼ محمػػد صػػلى اهلل عليػػا 
 ف الفرقف مف تأليؼ محمد عليا الصبلة كالسبلـ :عكسلـ؛  يفكؿ :  أما لماذا ال نفكؿ 

 ػػػؤلف الفػػػرقف بشػػػفلا كعباراتػػػا كحرك ػػػا كمػػػا احتػػػكل عليػػػا مػػػف علػػػـك كمعػػػارؼ كأسػػػرار كجمػػػاؿ  .1
 ك مما ال يدوؿ  ث هدرة بشر أف ييل ا.ببلغث كدها لغكيا "

.  إذا أب نا على ذلؾ أف محمدان عليا الصبلة كالسبلـ فػاف أميػان ال يفػرأ كال يفتػب كلػـ يػتعلـ  ػث 2
اء "ػػذا فػػمدرسػػا كلػػـ يوػػتلط بحبػػارة كلػػـ يبػػرح شػػبا الجزيػػرة العربيػػا  ػػإف احتمػػاؿ الشػػؾ كاحتمػػاؿ عل

ُقْؿ َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِمِو  ﴿ممف زعمكا أف الفرقف ميلؼ  السياؿ يغدك مستحيبلن، كاهلل يتحدل المنفريف
ـْ َصاِدِقيفَ  ـْ ِمْف ُدوِف الم ِو ِإْف ُكْنُت ، استعينكا بالجف كالمبل فا  38جسكرة يكنس : .﴾َواْدُعوا َمْف اْسَتَطْعُت

 كعباهرة األنس كأتكا بسكرة مف مملا .

 كما زاؿ التحدم ها مان كلـ يأت أحد بشثء .

ذا نظرنػػا علػػى الفػػرقف  ػػث حيػػاد كمكبػػكعيا  سػػكؼ نسػػتبعد تمامػػان أف يفػػكف محمػػده ك  عليػػا  ا 
 الصبلة كالسبلـ "ك ميل ا.

.  كألنا لػك فػاف ميل ػا لبػث  يػا "مكمػا كأشػجانا كنحػف نػراة  ػث عػاـ كاحػد ي فػد زكجػا وديجػا، 3
لػػؾ ال يػػأتث ل مػػا كعمػػا أبػػا طالػػب كال سػػند لػػا  ػػث الحيػػاة غير"مػػا، ك جيعتػػا  ي مػػا ال تفػػدر، كمػػع ذ

                                                 
(1)

 . 21ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ   
(2)

 . 23ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  جُٔٛىٌ جُٓحذن  
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ذفر  ث الفرقف كال فلما، كفذلؾ يمكت ابنا عبرا"يـ كيبفيا، كال يأتث لذلؾ وبػر  ػث الفػرقف، الفػرقف 
 معزكؿ تمامان عف الذات المحمديا .

 . عف اآليا لتأتث مناهبا لما ي علا محمد كما ي فر  يا .4

نصػرؼ عنػػا النبػث علػى أشػػراؼ ا. كأحيانػان تنػزؿ اآليػا ميعاتبػػا لػا فمػا حػدث بصػػدد األعمػى الػذم ا
جسػكرة .﴾َأْو َيذ ك ُر َفَتْنَفَعػُو الػذٍّْكَر  ,َوَما ُيْدِريَؾ َلَعم ُو َيز ك ى ,َأْف َجاَءُه اأَلْعَمى ,َعَبَس َوَتَول ى﴿هريش 

 . 4-1عبس : 

ُو َأْسػَر  َحت ػى َمػا َكػاَف ِلَنِبػَي َأْف َيُكػوَف َلػ﴿ب.  كأحيانان تنزؿ اآليا  تن ػث عمػبلن مػف أعمػاؿ النبػث 
 .  67جسكرة األن اؿ : .﴾ُيْثِخَف ِفي اأَلْرِض ُتِريُدوَف َعَرَض الَدْنَيا َوالم ُو ُيِريُد اآلِخَرَة َوالم ُو َعِزيٌز َحِكيـٌ 

ج. كأحيانان يأمر الفػرقف محمػدان عليػا الصػبلة كالسػبلـ بػأف يفػكؿ ألتباعػا مػا ال يمفػف أف يفكلػا لػك 
ـْ ِإْف َأت ِبُع ﴿ ـ تألي ان:أنا فاف ييلؼ الفبل ُقْؿ َما ُكْنُت ِبْدعا  ِمْف الَرُسِؿ َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُؿ ِبي َول ِبُك

، ال يكجػد نبػث يتطػكع مػف تلفػاء ن سػا  9جسػكرة األحفػاؼ : .﴾ِإل  َما ُيوَحى ِإَلي  َوَما َأَنا ِإل  َنِذيٌر ُمِبيفٌ 
كال بفػـ، ال أملػؾ لن سػث بػران كال ن عػان كال أملػؾ لفػـ بػران كال  ليفكؿ ألتباعػا ال أدرم مػا يي عػؿ بػث

 ن عان .  إف "ذا ييدم على أف ين ض عنا أتباعا .

 ممؿ "ذة اآليات ما فاف يمفف أف ييل  ا النبث لك فاف يبع الفرقف مف عند ن سا .

كبنا  ا كمعمار"ا،  . كلك نظرنا بعد ذلؾ  ث العبارة الفرقنيا لكجدنا أن ا جديدة من ردة  ث كص  ا5
لػػيس ل ػػا شػػبيا  يمػػا سػػبؽ مػػف أدب العػػرب كال شػػبيا  يمػػا أتػػى الحفػػان بعػػد ذلػػؾ، حتػػى لتفػػاد اللغػػا 

 . (1)تنفسـ على شعر كنمر كهرقف،  نحف أماـ فبلـ "ك نسيج كحدة ال "ك بالنمر كال بالشعر 

لقاء الشعر:.  6  الفرؽ في تمقي الوحي, وا 

 األنبيػػاء فػػانكا يتلفػػكف عل ػػام ـ  ػػث "ػػذة اللحظػػا، بػػيف  أويػػران نفػػرأ لمصػػط ى محمػػكد أف :
 النعاس كالغيبكبا كنيكتف افتشؼ هانكف الجاذبيا  ث "ذة اللحظا .

 كفؿ الموترعيف كالميل يف كالشعراء كالم فريف، ت ت  أذ"ان ـ  ث "ذة اللحظا .

 كاحد .كال رؽ بيف النبث كالعبفرم  ث تلؾ اللحظا "ث مساحا الرييا التث تنفشؼ لفؿ 

                                                 
(1)

 . 68-67ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
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النبث يشػبا ج ػاز تلي زيػكف بػا مليػكف صػماـ، مسػاحا الرييػا  يػا شاسػعا، كهػدرة اسػتفبالا 
فبيرة،   ك يستطيع أف يستفبؿ صكران مف المريخ على شاشا بانكراميا عريبػا ألنػا مييػد بكسػا ؿ 

 عل يا .

كالعبفػػرم "ػػك ج ػػاز ترانزيسػػتكر صػػغير يفػػاد يسػػتمع علػػى محطػػا الفػػا"رة بصػػعكبا، ألنػػا 
 تمد على اجت اد الواطر الذم هد يوط  كهد يصيب .يع

 . (1)كلفف االمنيف يسبحاف جنبان على جنب  ث بحر الحفا ؽ 

يػػرل أف الحػػديث عػػف الػػكحث ب ػػذا األسػػلكب يحتػػاج علػػى دليػػؿ شػػرعث، ألننػػا مػػا  والباحػػث
 سػػمعنا أف النبػػث فػػاف يغمػػى عليػػا أمنػػاء نػػزكؿ الػػكحث  يغيػػب عػػف الػػكعث، فػػذلؾ التشػػبي ات التػػث
يشػػبا ب ػػا الػػدفتكر النبػػث ال تليػػؽ بمفامػػا صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ، كفػػاف الصػػحابا يشػػا"دكف النبػػث 
 أمناء نزكؿ الكحث عليا، يعر كف ذلؾ مف فمرة عرها الذم يتصبب مف جبينا كما تأوذة مف شدة.

جػكز  يفاد ييجف مف أمر "ذا الصكت   أيان فاف التصػكير األدبػث كاللغػا الحديمػا،  ػبل ي كذلؾ قولو
لنػػػا أف نصػػػؼ النبػػػث ب ػػػذا الكصػػػؼ،  فػػػؿ مػػػا هرأنػػػاة عػػػف النبػػػث أمنػػػاء نػػػزكؿ الػػػكحث ال عبلهػػػا لػػػا 

 بالجنكف أك الصرع، عنما مبات الرجاؿ الجباؿ، مفتملث الكعث العفلث كالركحث .

ركت السيدة عا شا أـ الميمنيف ربث اهلل عن ا أف الحارث بف "شاـ ربث اهلل عنػا سػأؿ رسػكؿ 
ليػػا كسػػٌلـ  فػػاؿ يػػا رسػػكؿ اهلل فيػػؼ يأتيػػؾ الػػكحث   فػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػا اهلل صػػلى اهلل ع

أحيانا  يأتيني مثؿ صمصمة الجرس, وىو أشده عمّي, فيفصـ عنػي وقػد وعيػت عنػو مػا كسػٌلـ :  
 (2) .قاؿ, وأحيانا  يتمثؿ لي الممؾ رجال  فيكممني فأعي ما يقوؿ

 (4)لى "ي ا رجؿ تأنيسان للمواطىب.. .:  الملؾ "ك جبريؿ تممؿ ع (3)هاؿ ابف حجر

 

 

 

 
                                                 

(1)
 . 65ا 1972ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُؼٞوزا ذ٤ٍٝشا : ُـُ جُٔٞش   

(2)
 .1/21(ا 2جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ذىح جُٞق٢ا ذحخ : ٤ًق ًحٕ ذىح جُٞق٢ا ـ ) نٍؾٚ   

(3)
ٛ،(ا ٓكىظ ٝٓإٌل ٝػنحُْ ذنحٌَا ُٝنى كن٢ جُونحٍٛز ٝضنٞك٢ ذٜنحا ٝ ٚنِٚ 852-773جذٖ قؿٍ :  قٔى ذٖ ػ٢ِ )  

جُٔنٌٞو : ٤٘ٓنٍ  ٖٓ كِٓط٤ٖا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔإُلحش ٓنٖ  ٖنٍٜٛح : كنطف جُرنح١ٌ ٖنٍـ ٚنك٤ف جُرهنح١ٌ. )ْٓٞنٞػس

 (.5/158جُرؼِر٢ٌا 
(4)

 .1/31كطف جُرح١ٌ : جذٖ قؿٍ جُؼٓو٢ٗ٬ا   
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 لثالثالمطمب ا

 زاتجموقؼ مصطفى محمود مف المع

 : ياشروط, و حقيقة المعجزات .أول  

عمبػػػات العجػػػز  ػػػث الغيػػػر، ك"ػػػك األمػػػر الوػػػارؽ  امػػػأوكذة مػػػف اإلعجػػػاز، كحفيفتػػػ . فػػػي المغػػػة : 1
مملػا، كهيػؿ العػيف كالجػيـ كالػزام أصػؿ للعادة، كالتاء  يا للمبالغا، كهيؿ ما يعجز البشػر أف يػأتكا ب

 . (1)صحي  يدؿ على البعؼ، كيأتث بمعنى بعؼ الرأم، كعدـ عدراؾ الشثء

 . في الصطالح : 2

  (2)عٌر  ا السيكطث :  أمر وارؽ للعادة، كمفركف بالتحدم، سالـ عف المعاربا . 

 عطي ػا اهلل سػبحانا كعٌر  ا الشػيخ الشػعراكم :  طػرؽ لنػكاميس الفػكف، أك لفػكانيف الفػكف، ي
كتعػػالى لرسػػلا، ليػػدؿ علػػى من جػػا كيمبػػت ـ بػػا، كييفػػد للنػػاس أن ػػـ رسػػلا، تييػػد"ـ السػػماء 
كتنصػػر"ـ، كالسػػماء حػػيف تييػػد كتنصػػر، تفػػؼ هػػكانيف البشػػر عػػاجزة ال تسػػتطيع أف ت عػػؿ 

 . (3)شي ان 

كالعبلهػػػا بػػػيف المعنػػػى اللغػػػكم كاالصػػػطبلحث كابػػػحا،  فبل"مػػػا يػػػدؿ علػػػى العجػػػز كعػػػدـ 
 فدرة على المعاربا .ال

 شروط المعجزة :  .3

 (4)وىي كما يمي : ؛شروطا  في المعجزة اشترط العمماء 

 أف يفكف ذلؾ الورؽ  عبلن هلل تعالى . .1

 أال يفكف "ذا ال عؿ المعجز مفدكران للنبث . .2

أف تفػػكف المعجػػزة وارهػػا للعػػادة، كل ػػذا السػػحر كالفرامػػا كالشػػعكذة كالموترعػػات الغريبػػا ال  .3
 عجزة .تعتبر م

 أف يظ ر على يد مدعث النبكة ليعلـ أف "ذة المعجزة تصديؽ لا . .4

 ال مفذبا لا . ث دعكاة النبكة، أف تفكف "ذة المعجزة مصدها لمدعث النبكة  .5
                                                 

(1)
 .585ا ٝجُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ : 4/232جذٖ كحٌِا  : ا ٝٓوح٤٣ّ جُِـس4/169جذٖ ٓ٘ظٌٞا  : ُٓحٕ جُؼٍخ جٗظٍ :  

(2)
 . 4/303ا 2002ّ٘ػرى جٍُقٖٔ ج٢٠ٞ٤ُٓا وجٌ جُكى٣عا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ج٩ضوحٕ   

(3)
 . 1/7جُٗؼٍج١ٝا : ٓؼؿُز جُوٍإٓ   

(4)
 . 12ا 2002ّ٘ٓٛطل٠ ٍٓجوا وجٌ جُلؿٍ ُِطٍجظا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ٓؼؿُجش جٍٍُْٞ  جٗظٍ :  
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 أف يتعذر اإلتياف بممل ا كمعاربت ا . .6

 أف تفكف مفركنا بدعكل النبكة أك الرسالا كمصاحبا ل ا حفيفا . .7

 مف المعجزة : موقؼ مصطفى محمودثانيا  . 

 عالقة القرآف بالمعجزات :. 1

عػػف الفػػرقف نػػراة يفػػكؿ :  الفػػرقف فتػػاب حا ػػؿ بػػالنبكءات،  مصػػط ى محمػػكدحينمػػا يتحػػدث 
 كمف "ذة النبكءات ما تحفؽ  ث كهتا، كمن ا ما "ك  ث انتظار ميعادة .

ـْ الم ُو ِإْحَد  الط اِئَفَتْيِف َأن َيا لَ ﴿عف كهعا بػدر  ْذ َيِعُدُك ـْ َواِ  َسػُيْيَزـُ اْلَجْمػُع ﴿، ك 7جسػكرة األن ػاؿ : . ﴾ُكػ
 ، كهد حدث . 45جالفمر : . ﴾َوُيَوَلوَف الَدُبرَ 

ـْ  ,ُوِمَبْت الَروـُ ﴿كعف انتصار الركـ بعد "زيمت ا :  ـْ ِمػْف َبْعػِد َوَمػِبِي ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُى
جسػكرة الػرـك : . ﴾َقْبػُؿ َوِمػْف َبْعػُد َوَيْوَمِئػٍذ َيْفػَرُح اْلُمْؤِمُنػوفَ  ِفي ِبْضِع ِسِنيَف ِلم ِو اأَلْمُر ِمػفْ  ,َسَيْغِمُبوفَ 

 ، كهد حدث . 2-4

كمػػا هالػػا الفػػرقف  ػػث هصػػا الولػػؽ، ك ػػث السػػماكات كاألرض، ك ػػث الغيػػب ك ػػث األوػػػبلؽ 
 كالتشريع كالسياسا كالحريا كالمسيكليا كالعبادات .

تلػؾ الحيميػات مػف تنبػي الفػرقف بمػا ال نعلػـ  كالذيف يفتبكف عف ععجاز الفرقف يعػدكف دا مػان 
مف أمر مستفبلنا، كركايا لتاريخ ما ال نعلـ مف أمػر مابػينا علػى جانػب تلػؾ الكه ػات العجيبػا مػع 
علكـ عصريا متأورة جاءت بعد نزكؿ قيات ا بأفمر مف ألػؼ عػاـ، علػى جانػب الفػبلـ بإحاطػا  ػث 

 . (1)ما كراء الطبيعا فؿ ما يشفؿ مف أمكر الحفـ كاألوبلؽ كالتشريع ك 

 لغة القرآف :. 2

مـ يستمر مصط ى محمكد يحدمنا عف أل اظ الفرقف  يفكؿ :  عن ا جاءت تنزيبلن كأن ا علػـ 
حفاـ كعلـ شامؿ . عجاز كا   عل ث كليست علمان بشريان  أنت أماـ دها كا 

ت مػػػػا كه ػػػػتى أمػػػػاـ فلمػػػػا هرقنيػػػػا كحاكلػػػػت أف تنفل ػػػػا مػػػػف مفان ػػػػا أك تسػػػػتبدل ا حتػػػػى أدرفػػػػ
االستحالا كحتى أدرفت أنؾ أمػاـ طػراز مػف البػركرات اللغكيػا كالعلميػا يميػر الػذ"كؿ، كأنػؾ أمػاـ 

 لكف مف ألكاف الصدؽ المطلؽ .

 كبعض أسرار الفلمات   منا"ا، كفمير مف األسرار ما زالت وا يا علينا .
                                                 

(1)
 .259ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ   
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 ال يأتيا الباطؿ مف بيف يديا كال مف ول ا  .جفتاب 

 تلحؽ بأذيالا . كتتسابؽ العلـك  بل تفاد

 ػػإذا أبػػ نا علػػى فػػؿ "ػػذا أف ذلػػؾ الفػػرقف المػػذ"ؿ أتػػى بػػا رجػػؿ أيمػػث ال يعػػرؼ الفػػراءة كال 
الفتابػػا، بػػدكم راعػػث غػػنـ مػػف بي ػػا بدكيػػا مػػف أجػػبلؼ البػػدك  ػػث صػػحراء جػػرداء مفطكعػػا الصػػلا 

مشػاعر بالحبارات كالعلكـ،  نحف أمػاـ معجػزة حفيفيػا ال يجػادؿ  ي ػا عال مفػابر معانػد مسػتغلؽ ال
معصكب العيف كالكجداف، عاهب ن سا بن سا عذ حجػب عػف كج ػا عشػعاع الرحمػا كالحنػاف كالرأ ػا 

َفِإن َيػا ل َتْعَمػى اأَلْبَصػاُر ﴿الذم يشعا ذلؾ الفتاب الفريـ، رب  لتفف بػا رحيمػان كلت ػت  منػا الفلػب 
( 1) 46جسكرة الحج : .﴾َوَلِكْف َتْعَمى اْلُقُموُب ال ِتي ِفي الَصُدورِ 

 . 

بػدكم راعػث غػنـ مػف بي ػا بدكيػا مػف أجػبلؼ البػدك  ػث صػحراء  كه ػا عنػد هػكؿ الػدفتكر   لمباحث
جرداء مفطكعا الصلا بالحبارات كالعلكـ ، صحي  أف النبث رعى الغنـ كليس  ث ذلػؾ عيػب أك 
مذمػػػا، لفنػػػا لػػػـ يفػػػف  ػػػث يػػػكـ مػػػف األيػػػاـ بػػػدكيان جل ػػػان مػػػف أجػػػبلؼ بػػػدك الصػػػحراء المنفطػػػع عػػػف 

رة، لفد فانت مفا مدينا حبريا، ربما لـ تفف فمدف الرـك كال رس لفن ػا فانػت مدينػا "ػث الحبا
  ث زمان ا أـ المدف العربيا .

 ايعجاز البياني : .3

علػػى الفػػكؿ الػػذم يفػػكؿ بػػأف أعظػػـ مػػا اشػػتمؿ عليػػا الفػػرقف مػػف ععجػػاز "ػػك  يميػػؿ مصػػط ى محمػػكد
بالدرجػػا األكلػػى مػػا يسػػتميرة  ػػث الفلػػب مػػف  اإلعجػػاز البيػػانث :  كلفنػػث أرل أف ععجػػاز الفػػرقف "ػػك

عحساس غامض، لمجرد أف تصطؼ الحركؼ  ث السمع ب ذا الػنمط ال ريػد، ذلػؾ ال ػرؽ بػبل قالت 
 . (2)كببل هكاؼ، كببل بحكر كببل أكزاف 

 ذلػػػؾ التشػػػفيؿ كالسػػػبؾ    ػػػث كالمعجػػػزة  ػػػث الفػػػرقف ال حػػػدكد ل ػػػا عنػػػد مصػػػط ى محمػػػكد
  ث معمار "ك نسيج كحدة، ببل شبيا مف هبؿ أك مف بعد . الحركؼ كالعبارات كالتلكيف  ث

نمػػػا تسػػػيؿ  فػػػؿ ذلػػػؾ يػػػتـ  ػػػث يسػػػر شػػػديد ال يبػػػدك  يػػػا أمػػػر اعتمػػػاؿ كا تعػػػاؿ كاعتسػػػاؼ، كا 
الفلمػػات  ػػث بسػػاطا شػػديدة لتػػدوؿ الفلػػب،  تميػػر ذلػػؾ اإلحسػػاس الغػػامض بالوشػػكع مػػف هبػػؿ أف 

ذف كمبلمسػػت ا للفلػػب، تميػػر ذلػػؾ الشػػثء يتػػيفظ العفػػؿ  يحلػػؿ كي فػػر كيتأمػػؿ، مجػػرد هػػرع الفلمػػا لػػؤل
 الذم ال أجد لا ت سيران .

                                                 
(1)

 . 277-276ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓرحم  جٗظٍ : 
(2)

 .262٘ آٛطل٠ ٓكٔٞو جُٔٛىٌ جُٓحذن :  
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"ذة الص ا  ث العبارة الفرقنيا علػى جانػب فػؿ الصػ ات األوػرل مجتمعػا "ػث التػث تجعػؿ 
 . (1)مف الفرقف ظا"رة ال ت سير ل ا  يما نعرؼ مف مصادر الفبلـ المألكؼ 

 موقؼ العمماء مف ايعجاز القرآني :

، حتػى أن ػا تعػدت العشػرات مػف أكجػا اإلعجػاز، اء  ث الفػكؿ بإعجػاز الفػرقفتعددت مذا"ب العلم
 (2) عال أف أش ر "ذة األكجا "ث :

ك"ػث صػرؼ اهلل للعػرب عػف معاربػا  ،بأف ععجاز الفرقف فاف بالصػر ا (3)ا. ما ذ"ب عليا النٌظاـ
كؿ  اسػػد يػػردة الفػػرقف مػػع هػػدرت ـ علػػى المعاربػػا،  فػػاف "ػػذا الصػػرؼ وارهػػان للعػػادة، ك"ػػذا الفػػكؿ هػػ

ُقْؿ َلِئْف اْجَتَمَعْت اِينُس َواْلِجَف َعَمى َأْف َيػْأُتوا ِبِمْثػِؿ َىػَذا اْلقُػْرآِف ل َيػْأُتوَف ِبِمْثِمػِو ﴿الفرقف الفريـ : 
ـْ ِلَبْعٍض َظِييرا    . 88جسكرة اإلسراء: . ﴾َوَلْو َكاَف َبْعُضُي

 ب. مرد اإلعجاز راجع لببلغتا غير المع كدة.

 زة عا د على لما تبمنا مف موال ا لما ع دة العرب  ث فبلم ـ مف ال كاصؿ كالمفاطع.ج. ععجا

 د. ععجازة عا د على لما تبمنا مف اإلوبار عف المغيبات بأنكاع ا المبلما .

 ح. ععجازة عا د على لما تبمنا مف العلـك الموتل ا كالحفـ البليغا، كالتشريعات الحفيما .

 ي كتاب آخر:الفرؽ بيف القرآف وأ. 4

عف أهصى ما  ث مستطاع ميلؼ أك أديب أف ييعبر عف ن سا أك ييوبرؾ عف ن سػؾ كعػف 
بي تػػػؾ كمجتمعػػػؾ أك يػػػركم لػػػػؾ تػػػاريخ مػػػا ح ظػػػػا التػػػاريخ، أك يحػػػدس لػػػػؾ المسػػػتفبؿ مػػػف شػػػػكا"د 

 كدالالت الحابر،  ث عبارة أهصا"ا أف تفكف هصيدة أك مفاما أك هصا أك مسرحيا .

عف فؿ "ذا، ك"ػك معجػزة ألنػا ييوبػرؾ عػف مػاض لػـ ييػيرخ، كيتنبػأ  أما الفرقف   ك يوتلؼ
 بمستفبؿ لـ يأت كلـ تفـ عليا الشكا"د، كيدلؾ على علـك لـ تعلـ بعد،

ـ عليػػػؾ حفمػػػا األزؿ، كدسػػػتكر الحيػػػاة األممػػػؿ، ك لسػػػ ا  ػػػث األوػػػبلؽ كالحفػػػـ دمػػػـ "ػػػك يفػػػ
رة كالحػػػػرب كالسػػػػلـ كشػػػػرا ع كالبل"ػػػػكت كمػػػػا كراء الطبيعػػػػا ك ػػػػث المعػػػػامبلت ك ػػػػث الػػػػزكاج كالمعاشػػػػ

 ث أسلكب من رد كعبارة شاموا البنياف، كجماؿ ببلغث "ػك نسػيج كحػدة ال "ػك بالشػعر  ؛العبادات
                                                 

(1)
 265ا ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞو جُٔٛىٌ جُٓحذن :  

(2)
 .261ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ : ٓ٘حع جُوطحٕ ا ٘  

(3)
ئ٤ُنٚ ض٘ٓند ٛن،(ا 221-185ُٝنى كن٢ جُرٛنٍز )ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٤ْحٌ جُ٘ظحّ ) ذٞ ئْكحم(ا ٖٓ ًرحٌ ٤ٖٞل جُٔؼطُُنسا  

 :ز ٓكٔنى  ذنٞ ٣ٌنى: ٤حٌ جُ٘ظنحّ ٝآٌجؤٙ جُلِٓنل٤سئذنٍج٤ْٛ ذنٖ ْن ). ا ُٚ آٌجح ًػ٤نٍز ٓهحُلنس ٧ٛنَ جُٓن٘سكٍهس جُ٘ظح٤ٓس

 ّ(.2010ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس ٌُِطحخا جُوحٍٛز ا 
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كال تفليػػػد الحػػػؽ، ييلفيػػػا الػػػكحث  ػػػث تحػػػد بػػػاؽ علػػػى كال بالمفامػػػا المنمػػػكرة، لػػػيس لػػػا شػػػبيا سػػػابؽ، 
 .  1جاألعصر كالد"كر 

 . مناقشتو لممنكريف :5

منفريف للمعجزة نػراة يفػكؿ :  المعجػزة  ػث تصػكرؾ عمػؿ ب لػكانث ك ث معرض ردة على ال
كوػػػرؽ للفػػػانكف، كال معفػػػكؿ، كلفػػػف الحفيفػػػا غيػػػر ذلػػػؾ، نحػػػف دا مػػػان ال نوػػػرج عػػػف العفػػػؿ كال عػػػف 
نما فانت د"شا مرد"ا ج ؿ الناس ب ذة الفكانيف، كفذلؾ  المعفكؿ، كما حدث لـ يفف ب لكانيات، كا 

و حيػػاء عيسػػى للمػػكتى، كدوػػكؿ د"شػػتؾ أمػػاـ شػػؽ مكسػػى للبحػػر، كا  راجػػا للمعبػػاف مػػف العصػػا، كا 
عبػػػرا"يـ النػػػار دكف أف يحتػػػرؽ، تصػػػكرت أن ػػػا ال معفػػػكؿ، كوػػػرؽ للفػػػكانيف كب لكانيػػػات، بينمػػػا "ػػػث 

ال"يا تت ابؿ مػع الفػكانيف التػث نعر  ػا، ك"ػث عذف صػنكؼ مػف عتجرم جميع ا على ك اؽ هكانيف 
نما يشػ دنا النظاـ، كمف المعفكؿ، كلفف أعلى مف مدارفن ا، كاهلل ال ي دـ النظاـ ب ذة المعجزات، كا 

 على نظاـ أعلى كهكانيف أعلى كعفؿ أفبر مف استيعابنا .

 كالحؽ أننا نعيش  ث عصر لـ تعد تيستغرب  يا المعجزات .

ذا فػػػاف العلػػػـ البشػػػرم أعطانػػػا فػػػؿ "ػػػذا  كهػػػد رأينػػػا العلػػػـ يأوػػػذ بيػػػدنا علػػػى سػػػط  الفمػػػر، كا 
يمفػػف أف يمػػدنا بسػػلطاف أفبػػر، اسػػتمع علػػى "ػػذة اآليػػا  يػػا ث الػػذم ال شػػؾ السػػلطاف،  ػػالعلـ اإلل ػػ

ـْ َأْف َتنُفُذوا ِمْف َأْقَطػاِر الس ػَمَواتِ ﴿الجميلػا :  َواأَلْرِض َفانفُػُذوا  َيا َمْعَشَر اْلِجفٍّ َواِينِس ِإْف اْسَتَطْعُت
لطاف، العلػـ البشػرم، كأعظػـ منػا العلػػـ ، ك"ػذا "ػػك السػ 33جسػكرة الػرحمف : .﴾ل َتنفُػُذوَف ِإل  ِبُسػْمَطافٍ 

 . (2)اإلل ث 

لػػـ يعػػد غريبػػان أف نسػػمع أف اهلل أرسػػؿ ملفػػان و يػػان مػػف مبل فتػػا، كأنػػا ألفػػى بكحيػػا علػػى أحػػد 
أنبيا ػػا، لفػػػد أصػػػب  كجػػػكد جبريػػػؿ اليػػكـ حفيفػػػا مػػػف الدرجػػػا المانيػػػا، كأهػػؿ عجبػػػان كغرابػػػا ممػػػا نػػػرل 

 .(3)كنسمع فؿ يـك 

اليػكـ حفيفػا مػف الدرجػا المانيػا  عف أصب  كجكد جبريؿ  د بأفماذا يفصد مصط ى محمك 
عتبر ميمنػان صػحي  اإليمػاف عال ب ػا، جبريؿ حفيفا يفينيا راسوا، ك"ك جزء مف عفيدة المسلـ، ال يي 

 كالباحث يعتفد أف "ذا الفكؿ "ك زلا للفاتب ليس عال.

أكا ػؿ السػكر  حػيف هػاؿ :  كيبػع  ػثوطػأن عظيمػان مصػط ى محمػكد  كذلؾ أخطأ الدكتور
حرك ان مفطعا لـ يفف النبث على علـ ب ا جألـ ، جحـ ، جعسؽ ، كفأن ا م اتي  الش رة ، كهد عفب 

                                                 
(1)

 . 266ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ  جٗظٍ : 
(2)

 . 115-113ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
(3)

 . 66ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  جُٔٛىٌ جُٓحذن  
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عليا عبد المتعاؿ الجبرم ها بلن :  كحسنان ما هالا الفاتب غير أنا نسألا فيؼ ال يعلـ النبث م اتي  
متحػدث الرسػمث للملػؾ أال يفػكف الش رة ك"ك حلفا االتصػاؿ بيننػا كبػيف اهلل، كفيػؼ ييستسػاغ مػف ال

  ا"مان للبياف الذم يذيعا، كهلل الممؿ األعلى، هد يفاؿ : كلماذا لـ يىرد عف الرسكؿ نص بمعنا"ا  

كالجػػػكاب : أف أصػػػحاب النبػػػث لػػػـ يسػػػألكا عن ػػػا، ألن ػػػـ   مػػػكا من ػػػا   مػػػان مػػػا كربػػػكا بمػػػا 
 . (1)  مكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 . 30ػرى جُٔطؼحٍ جُؿر١ٍا ٘: حش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٖطك جٗظٍ :  
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 رابعالمطمب ال

 قفو مف الشفاعةمصطفى محمود ومو 

 أول  . حقيقة الشفاعة ومشروعيتيا, وأنواعيا :

شػ اعا، "ػك بػد الػكتر أم جعػؿ ال ػرد زكجػان، كتػأتث بمعنػى  عمف ال عؿ ش ع يش  في المغة :. 1
 . (1)الكعاء، كجمعا ش عاء، تأتث بمعنى طلب كرجا، ك 

لػػا، كأفمػػر مػػا كتػأتث بمعنػػى بػػـ الشػػثء علػػى مملػػا، كالشػػ اعا االنبػماـ علػػى قوػػر ناصػػران 
 تيستعمؿ  ث انبماـ مف "ك أعلى رتبا على مف "ك أدنى لنصرتا كتأييدة .

 . (2)كتأتث بمعنى التجاكز كمنا مغ رة الذنكب

عٌر  ػػا أبػػك البفػػاء :  سػػياؿ  عػػؿ الويػػر كتػػرؾ البػػر عػػف الغيػػر ألجػػؿ الغيػػر  فػػي الصػػطالح :. 2
 . (3)على سبيؿ البراعا 

 سػػياؿ النبػػث صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ ربػػا أف يتجػػاكز عػػف  عٌر ت ػػا المكسػػكعا اإلسػػبلميا :
 . (4)ذنكب أمتا بمغ رت ا 

 مشروعية الشفاعة :. 3

جماع األمة :  ثبتت الشفاعة بالكتاب الكريـ, والسنة النبوية الصحيحة, وا 

تعددت اآليات الدالا على الش اعا يـك الفياما، كمن ػا أدلة الشفاعة مف الكتاب الكريـ :  .1
 .  28جسكرة األنبياء : .﴾َول َيْشَفُعوَف ِإل  ِلَمْف اْرَتَضى﴿:  هكلا تعالى

كهػػد كردت عػػدة أحاديػػث صػػحيحا  ػػث "ػػذا  أدلػػة ثبػػوت الشػػفاعة مػػف السػػنة النبويػػة : .2
الشأف، من ا : ما ركاة أبك "ريػرة ربػث اهلل عنػا أف رسػكؿ اهلل صػلى اهلل عليػا كسػلـ هػاؿ 

ني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي  لكؿ نبي دعوة مستجابة, فتعجؿ كؿ نبي:   دعوتو, وا 
 . (5)يـو القيامة, فيي نائمة إف شاء اهلل مف مات مف أمتي ل يشرؾ باهلل شيئا "

                                                 
(1)

 .3/333ا جذٖ ٓ٘ظٌٞا ٓحوز ٖلغ: ُٓحٕ جُؼٍخ  جٗظٍ :  
(2)

 . 18/534ا 1994ّجٍُٔض٠ٟ جُُذ٤ى١ا وجٌ جُلٌٍا ذ٤ٍٝشا : ضحؼ جُؼٍِٝ ٖٓ ؾٞجٍٛ جُوحِٓٞ  جٗظٍ :  
(3)

 . 536ا 1992ّ٘ ذٞ جُروحح جٌُل١ٞا ٓإْٓس جٍُْحُسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا :  ج٤ٌُِحش  
(4)

 . 816جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓسا ٘  
(5)

ا (199  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ ٖلحػطٚ )٘( ض٘حٍ ٖٓ  ٓطٚ ئٕ ٖحح هللاا ـ  

٘1/436 . 
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أجمعت األما على أف الش اعا كاجبا للنبػث صػلى اهلل عليػا كسػلـ يػـك الفيامػا  ايجماع : .3
يف مف النار هاطعا كذلؾ بإذف اهلل تعالى لا، ك أحاديث الش اعا المصرحا بوركج المكحد

 ث معنا"ا باإلجماع، ك"ث هاطعا  ث أل اظ ا لكركد"ا عػف عشػريف صػحابيان أك تزيػد  ػث 
 . (1)الصحاح كالسنف كالمسانيد، كأما شكا"د"ا بغير ل ظ ا  فاربت ومسما ا حديث 

 (2)أنواع الشفاعة :. 4

السػػبلـ حتػػى تنت ػػث عليػػا : الشػػ اعا الفبػػرل التػػث يتػػأور عن ػػا أكلػػك العػػـز علػػي ـ الصػػبلة ك األوؿ 
 ، ك"ذة الش اعا يوتص ب ا ال يشرفا  ي ا أحد .(3)ليا" "أناصلى اهلل عليا كسلـ،  يفكؿ : 

ش اعتا أل"ؿ الجنا  ث دوكل ػا فمػا ذفر"ػا أبػك "ريػرة ربػث اهلل عنػا هػاؿ فنػا مػع النبػث  الثانية :
أنا   س من ا ن سا كهاؿ:   ن –كفانت تعجبا  -صلى اهلل عليا كسلـ  ث دعكة  ر عت عليا الذراع

 يبصػر"ـ  صػعيد كاحػد ثوػريف  ػيجمػع اللػػا األكلػيف كاآل  ـ بػ"ػؿ تػدركف  سيد كلد قدـ يـك الفياما
 ما أنتـ  يا، علىعلى الناس أال تركف بعض كتدنك من ـ الشمس،  يفكؿ  ثسمع ـ الداعالناظر، كيي 

 يأتكنػػا  ،أبػكفـ قدـ  :ض النػػاسمػف يشػ ع لفػـ علػػى ربفػـ    يفػكؿ بعػعلػػى مػا بلغفػـ  أال تنظػركف 
 يػؾ مػف ركحػا، كأمػر المبل فػا  سػجدكا لػؾ،  قدـ أنت أبك البشر ولفؾ اللػا بيدة، كن ػخ  يفكلكف يا

أال ترل ما نحف  يا كما بلغنػا   يفػكؿ : ربػى غبػب اليػـك  ،ربؾ كأسفنؾ الجنا، أال تش ع لنا على
، ثن سػ ،ث، ن سػاعػف الشػجرة  عصػيتث يغبب بعدة مملا، كن ػان اليغبب هبلا مملا، ك  غببان لـ

نػػكح، أنػػت أكؿ الرسػػؿ علػػى أ"ػػؿ   يفكلػػكف : يػػا اذ"بػػكا علػػى نػػكح،  يػػأتكف نكحػػان، م،اذ"بػػكا علػػى غيػػر 
تػرل مػا نحػف  يػا  أال تػرل علػى مػا بلغنػا  أال تشػ ع لنػا  مػاشػفكران، أ األرض، كهد سماؾ اللػػا عبػدان 

، ثمملػا، ن سػ يغبػب بعػدة البلػا مملػا، ك ربؾ   يفكؿ : ربى غبب اليكـ غببان لـ يغبػب ه على
محمػػد، ار ػػع  يفػػاؿ : يػػا ، تحػػت العػػرش سػػجد أ ث يػػأتكن ا تػػكا النبػػث صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ، ،ثن سػػ

 (4) ا .كاش ػػع تيش ٌػػع كسؿ تعطػػػػ رأسؾ،

شػػػ اعتا لفػػػـك مػػػف العصػػػاة مػػػف أمتػػػا، هػػػد اسػػػتكجبكا النػػػار بػػػذنكب ـ،  يشػػػ ع ل ػػػـ أف ال  الثالثػػػة :
 يدولك"ا.

                                                 
(1)

ا 1987ّجُنن٣ٍَٞ(ا وجٌ جٌُطنند جُؼ٤ِٔننسا ذ٤ننٍٝشا جُػح٤ٗننسا  جذننٖٓكٔننى ذننٖ ج٤ُٔننح٢ٗ ): ئ٣ػننحٌ جُكننن ػِنن٠ جُهِننن   

٘359 . 
(2)

ج٤ُُٞى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ آٍ كٍْحٕا  وجٌ جذنٖ ج٧غ٤نٍا جُػح٤ٗنس ػٗنٍزا : كطف جُٔؿ٤ى ٍُٗٝـ ًطحخ جُطٞق٤ى  جٗظٍ :  

 . 237ٛ،ا 1420٘ج٣ٍُحٜ 
(3)

ؾُح ٖٓ قى٣ع  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ : جُطٞق٤ىا ذنحخ : ًن٬ّ جُنٍخ ػنُ ٝؾنَ ٣نّٞ جُو٤حٓنسا ـ   

 .4/2342(ا7510)
(4)

ا )ُٝوى  ٌِْ٘ح ٗٞقحً ئ٠ُ هٞٓنٚ( هٍٞ هللا ػُ ٝؾَا ذحخ : قحو٣ع ج٧ٗر٤ححك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ :   نٍؾٚ جُرهح١ٌ 

 .2/1026(ا 3440ـ )



 147 

ش اعتا  ػث العصػاة مػف أ"ػؿ التكحيػد الػذيف يػدولكف النػار بػذنكب ـ، ركل أنػس بػف مالػؾ  الرابعة :
كاف في قمبو أدنى أدنى أدنى مثقػاؿ حبػة خػردؿ مػف إيمػاف فأخرج مف انطمؽ "عف النبث هكلػا : 

(1) فأنطمؽ فأفعؿالنار فأخرجو مف 
 كاألحاديث  ي ا متكاترة .  

 الجنا  ث زيارة مكاب ـ، كر عا درجات ـ . ش اعتا لفكـ مف أ"ؿ الخامسة :

ش اعتا  ث بعض الف ار مف أ"ؿ النار حتى يو ؼ عذابا، ك"ذة واصػا بػأبث طالػب  السادسة :
ما أغنيت عف  صلى اهلل عليا كسلـهاؿ للنبث  ربث اهلل عناكحدة، عف العباس بف عبد المطلب 

نػػار, ولػػول أنػػا لكػػاف فػػي ىػػو فػػي ضحضػػاح مػػف العمػػؾ،  إنػػا فػػاف يحكطػػؾ كيغبػػب لػػؾ، هػػاؿ  
(2) الدرؾ األسفؿ مف النار

   . 

"شػػفاعتي ألىػػؿ الكبػػائر شػػ اعتا أل"ػػؿ الفبػا ر مػػف أمتػا لفكلػػا صػػلى اهلل عليػا كسػػلـ :  السػابعة :
 .(3) مف أمتي"

كللترمػذم عػف أبػث أمامػا ربػث اهلل عنػا  شػ اعتا  ػث أهػكاـ يػدولكف الجنػا بغيػر حسػاب الثامف :
ربٍّػي أف يػدخؿ الجنػة مػف ُأم تػي  وَعػَدِني  : صػلى اهلل عليػا كسػلـ يفػكؿيفػكؿ: سػمعتي رسػكؿى اهللً 

  كَؿ ألٍؼ سبعوف ألفا  وثالث حثياٍت مف حثيات ربٍّي سبعيف ألفا  ل حساب عمييـ ول عذاب. مع
 . (4).  "ذا حديث حسف غريب

ـ لػبعض ك يشارؾ المبل فػا كالنبيػكف كالميمنػكف  ػث الشػ اعا،  ػإف المػيمنيف يشػ ع بعبػ 
خصاؿ, وذكر منيػا : أف يشػفع فػي سػبعيف إنسػانا   ستإف لمشييد عند اهلل فما  ث الحػديث :  

 (5)"مف أقاربو

 (6) مصطفى محمود وموقفو مف الشفاعة :ثانيا  . 

مصػػط ى محمػػكد عػػف الشػػ اعا ميفػػدان أنػػا ال شػػ اعا للرسػػكؿ صػػلى اهلل  تحػػدث الػػدفتكر
ف ال أحد مف أ"ؿ النار بوارج من ا، كهد اعتمد الفاتب على عليا كسلـ  ث "ذا اليـك كال لغيرة، كأ

مجمكعػػا فبيػػرة مػػف اآليػػات الفرقنيػػا مػػدعيان أن ػػا تن ػػث وػػركج أحػػد مػػف أ"ػػؿ النػػار مػػف النػػار، كلػػـ 

                                                 
(1)

 نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ : جُطٞق٤ىا ذحخ : ٬ًّ جٍُخ ػُ ٝؾَ ٣ّٞ جُو٤حٓسا ـ  ؾُح ٖٓ قى٣ع  

 .4/2342(ا7510)
(2)

 .   3/1184(ا 3883ج٧ٗٛحٌا ذحخ : هٛس  ذ٢ ٠حُدا ـ ) ٓ٘حهد  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ  
(3)

 ْرن ضه٣ٍؿٚ.  
(4)

 ٝهى قٓ٘ٚ جُط١ًٍٓ. .4/45(ا 2554(ا ـ )11 نٍؾٚ جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ: ًطحخ ٚلس جُو٤حٓسا ذحخ : )  
(5)

 . 2/935(ا 2799ـ )  نٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ : ًطحخ جُؿٜحوا ذحخ كَٟ جُٜٗحوز ك٢ ْر٤َ هللاا  

ا ٓوح٫ً ُِىًطٌٞ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو 26ّا ٚلكس 1/5/1999ٍٗٗش ؾ٣ٍىز ج٧ٍٛجّ ك٢ ػىوٛح جُٛحوٌ ذطح٣ٌم   (6)

 ذؼ٘ٞجٕ )ٝٓح ْٛ ذهحٌؾ٤ٖ ٖٓ جُ٘حٌ( .
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يتطرؽ  ث مفالػا علػى األحاديػث الػكاردة  ػث مكبػكع الشػ اعا، بػؿ شػفؾ  ػث مفالػا "ػذا  ػث السػنا 
 كصحيحا . النبكيا، ك ث البوارم

د أمػػار "ػػذا المفػػاؿ بػجا فبيػػرة علػػى مسػػتكل الممف ػػيف كالعلمػاء، ممػػا جعػػؿ الفميػػر مػػف كلفػ
العلماء يفكمكف بالرد عليا كت نيد أ فارة كأهكالا، كبياف حفيفػا الشػ اعا، كوطػكرة الوػكض  ػث ممػؿ 

 "ذة المكبكعات لغير المتوصصيف  ث "ذة المجاالت .

 خروج أحد مف النار :  مصطفى محمودإنكار . 1

 د استدؿ بجممة مف اآليات القرآنية :وق

بػػػدأ مصػػػط ى محمػػػكد المفػػػاؿ بفكلػػػا :  الفػػػرقف ين ػػػث عمفانيػػػا وػػػركج مػػػف يػػػدوؿ النػػػار  ػػػث 
 الفمير كالعديد مف قياتا : 

ـْ َعػػَذاٌب ُمِقػػيـٌ ﴿. 1 ـْ ِبَخػػاِرِجيَف ِمْنَيػػا َوَلُيػػ جسػػكرة .﴾ُيِريػػُدوَف َأْف َيْخُرُجػػوا ِمػػْف الن ػػاِر َوَمػػا ُىػػ

 . 37الما دة : 

َقػاَؿ اْخَسػُئوا ِفيَيػا َول  ,َرب َنا َأْخِرْجَنا ِمْنَيا َفِإْف ُعْدَنا َفِإن ػا َظػاِلُموفَ ﴿.  كيفكؿ أ"ؿ النار 2
 . 108-107جسكرة الميمنكف : .﴾ُتَكمٍُّموفِ 

َت َأَفَمػْف َحػؽ  َعَمْيػِو َكِمَمػُة اْلَعػَذاِب َأَفَأْنػ﴿. كيواطب اهلل محمدان صلى اهلل عليا كسلـ : 3 
، كالفبلـ لرسكؿ اهلل مباشرة  ث است  اـ استنفارم، كاهلل ينفػر  19جسكرة الزمر : .﴾ُتنِقُذ َمْف ِفي الن ارِ 

 على رسكلا أف يفكؿ ممؿ "ذا الفبلـ .

. ك"ػػذة المكابػػت الفرقنيػػا تتنػػاهض تمامػػان مػػع مركيػػات األحاديػػث النبكيػػا  ػػث فتػػب السػػيرة 4
ر، ممػا ييفػد أف "ػذة األحاديػث مكبػكعا كال أسػاس ل ػا عف عوراجا لمػف يشػاء مػف أمتػا مػف النػا

 . (1)مف الصحا، كال يمفف أف تفكف هد صدرت عف النبث صلى اهلل عليا كسلـ 

 تفسيره لممقاـ المحمود :. 2

كحيف الحديث عف المفاـ المحمكد نراة يفكؿ :  كيبفى السياؿ عف المفاـ المحمكد ما "ك  
ػْد ﴿لفريـ، كمف فاف المواطب بفكلػا تعػالى : كمف يفكف المكعكد با  ث الفرقف ا َوِمػْف الم ْيػِؿ َفَتَيج 

 .  79جسكرة اإلسراء : .﴾ِبِو َناِفَمة  َلَؾ َعَسى َأْف َيْبَعَثَؾ َرَبَؾ َمَقاما  َمْحُمودا  

 كالمواطب "ك محمد صلى اهلل عليا كسلـ كحدة ال سكاة ببل شؾ .

                                                 
(1)

 . 41-39ا 1999٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : جُٗلحػس  جٗظٍ : 
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أعلػػػـ كلػػػيس مفػػػاـ الشػػػ اعا العظمػػػى فمػػػا يػػػذفر كالمفػػػاـ "ػػػك مفػػػاـ البشػػػارة العظمػػػى، كاهلل 
الم سػركف، كذلػػؾ الف جمعيػػا الشػػ اعا فل ػػا هلل كحػػدة، كاألهػػرب أف يفػػكف "ػػذا المفػػاـ المحمػػكد "ػػك 
مفاـ البشير األعظـ، كييفد ذلؾ الفرقف مفرران  ػث قياتػا أنػا "ػك الػذم أرسػؿ رسػكلا للعػالميف نػذيران 

 . (1)كبشيران 

 خاري :طعنو في كتب السنة والب. 3

بعػػػد"ا ينتفػػػؿ الفاتػػػب للحػػػديث عػػػف البوػػػارم كفتابػػػا الصػػػحي   يفػػػكؿ :  لػػػـ يفػػػؿ لنػػػا رب 
العالميف أنا ح ػظ فتػاب البوػارم أك غيػرة مػف فتػب السػيرة، كمػا يفكلػا البوػارم منػاهض للفػرقف ال 

 يلزمنا  ث شثء، كييسأؿ عنا البوارم يكـ الحساب كال نيسأؿ نحف  يا .

 عنػػا كأربػػاة "ػػك الكحيػػد الػػذم وػػاض  ػػث مكبػػكع السػػيرة كلػػـ يفػػف البوػػارم ربػػث اهلل
النبكيا، لفف فتاب السيرة فميركف كهد تناهبكا كاوتل كا بيف بعب ـ البعض، كامتؤلت فتب السيرة 

 . (2)بالمكبكع كالمدسكس مف األحاديث كالعجيب كالمنفر مف اإلسرا يليات 

 جمع الكاتب لممقالت وبعض الردود وضميا في كتاب :

مػػا هالػػا مصػػط ى محمػػكد  ػػث مفالػػا المنشػػكر  ػػث جريػػدة األ"ػػراـ، كهػػد هػػاـ  يمػػا بعػػد  "ػػذا
بإبػػا ا بعػػض ال فػػرات ل ػػذا المفػػاؿ، كجمػػع بعػػض الػػردكد كوصكصػػان المييػػدة ل فرتػػا مػػع مفدمػػا 

   .الشفاعةكنشر"ا  ث فتاب سماة ج

عػػف  كهػػد بػػـ  ػػث فتابػػا عػػدة مفػػاالت من ػػا مفػػاالن بعنػػكاف جصػػناعا اإلنسػػاف ، تفلػػـ  يػػا
جامعث فتػب الصػحاح كالسػنف، كعػف جمػع السػنا النبكيػا، ك ػث "ػذا المفػاؿ بػدؿ أف ييصػل  عذا بػا 

 يزيد الطيف بلا، ينمر الشؾ  ث "ذة الفتب كزمف جمع ا كطريفا جمع ا .

 حديث الكاتب عف السنة وكتب السنة :. 4

   "جريا .300-250يفكؿ :  فانت ك اة أغلب ـ ججامعث أحاديث النبث  بيف ج

كمعنػػى ذلػػؾ أف جمػػػع األحاديػػث كتػػدكين ا فػػػاف بعػػد ك ػػاة الرسػػػكؿ عليػػا الصػػبلة كالسػػػبلـ 
بأفمر مف ما تث سنا، ماذا فاف حاؿ اإلسبلـ  ث الما تث سنا هبؿ البوارم، حينمػا لػـ يفػف "نػاؾ 

 سكل الفرقف للمسلميف مرجعان مح كظان كمدكنان .

                                                 
(1)

 . 47ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
(2)

 . 49ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: حذن جُٔٛىٌ جُٓ  
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يأوػػػذ أحاديػػػث الشػػػ اعا بمنت ػػػى كالمسػػػلـ الػػػذم بلػػػغ درجػػػا التفػػػكل  ػػػث عسػػػبلما ينبغػػػث أف 
 . (1)الحذر كير ض أفمر"ا ببل تردد 

مػػـ ينتفػػد بعػػض األحاديػػث الػػكاردة  ػػث البوػػارم كيت م ػػا بػػالزيؼ كوصكصػػان حػػديث مػػكت 
مكسػػى عليػػا السػػبلـ كبػػربا لملىػػؾ المػػكت علػػى عينػػا يفػػكؿ :  عف الحػػديث كابػػ  الزيػػؼ، كمملػػا 

 . (2)فمير  ث البوارم 

 : , وانتقاده لردود العمماءى ما سبؽتأكيده عم. إصراره و 5

 ، يعػػػكد الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد لتنػػػاكؿ مكبػػػكع عمػػػى خػػػط النػػػارك ػػػث فتػػػاب قوػػػر ج
الش اعا كالسنا النبكيا مػف جديػد،  يفػكؿ :  كرغػـ التفػرار الفرقنػث الػذم ييفػد المعنػى بػبل لػبس كال 

"ػيالء األهػكاـ الػذيف يوػرج ـ  عي اـ، كببل استمناء ي اج نا ركاة األحاديث ب ذا الحديث العجيب عػف
  (3)ربنا مف النار كهد ت حمكا كيدول ـ الجنا ببل عمؿ عملكة كببل وير هدمكة .

نفار الش اعا،  مـ نجدة يستطرد ها بلن :  عف الفياما التث أهامك"ا علينا باسـ عنفار السنا كا 
ؿ مػػػا هلتػػػا  ػػػث فتػػػابث هيامػػػا ظالمػػػا، نحػػػف أبريػػػاء من ػػػا  مػػػا أنفرنػػػا عال المنفػػػر مػػػف األحاديػػػث، كفػػػ

 ، فاف محاكلا ل  ـ الش اعا ال أفمػر، كلػـ يفػف "نػاؾ مػا يػدعك لفػؿ "ػذة المشػانؽ التػث الشفاعةج
 نصبك"ا كالمحارؽ التث أشعلك"ا،  ما أردنا عال تنفيا السنا مف تحري  ـ .

 عنما فنا نحاكؿ أف ن  ـ كأف نعفؿ فبلـ اهلل كفتابا المعجز .

 . (4)ـ رسكلا أفمر مما يعظمكنا كنحف نعظـ فتاب اهلل كنعظ

كيتحدث عف وطكرة الش اعا يكـ الفياما  يفكؿ :  ماذا يعنث أف تدوؿ الجنا أهكامػان بغيػر 
عمؿ عملكة أك وير هدمكة، عال  كبى المحسكبيا التػث صػنعك"ا  ػث الػدنيا كصػكرت ل ػـ أ"ػكاي"ـ 

 أف تتفرر  ث اآلورة لصالح ـ .

غك  اء لفػؿ ن ػس بػعي ا بػأال تعمػؿ، بػأال تجت ػد، أال تعنػث أال تعنث "ذة الفلمات غكايا كا 
دعكة صريحا على البلمباالة كاإلغراؽ  ث الل ك كالعبث كال ساد كاإل ساد،   ث اآلورة مصػير"ـ أف 
يفكنكا عتفاء يمرحكف  ػث الجنػا بػبل عمػؿ عملػكة كبػبل ويػر هػدمكة، ك"ػؿ يفػكف "ػذا فػبلـ عػدك أك 

 فبلـ عف سيدنا رسكؿ اهلل، حاشا اهلل أف يفكلا .صديؽ لديننا، كفيؼ يصدر ممؿ "ذا ال

                                                 
(1)

 . 113٘ اجُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  
(2)

 . 115٘ اجُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  
(3)

 . 108ا 2000٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ػ٠ِ ن١ جُ٘حٌ   
(4)

 . 109ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ػ٠ِ ن١ جُ٘حٌ  جٗظٍ :  



 151 

عنػػػث عاتػػػب علػػػى الػػػذيف أمػػػاركا علينػػػا "ػػػذة الحملػػػا الشػػػعكاء، كأنػػػا وصػػػيم ـ يػػػـك الفيامػػػا، 
يفبث بيننا اهلل بما يراة، "ك كحدة العليـ بالسر كأو ػى، كلػيس بعػد عدالتػا عدالػا كلػيس بعػد حفػا 

 . (1)حؽ 

لشػػ اعا مكبػػكع هػػديـ تناكلتػػا ال ػػرؽ اإلسػػبلميا ك ػػث مكبػػع قوػػر نػػراة يفػػكؿ :  عشػػفاليا ا
كواض  يا الم فركف مف فؿ اتجاة، كسبب اإلشفاؿ أف الفرقف ين ث الش اعا  ث الفمير مف قياتػا 
المحفمػػا ن يػػان مطلفػػان، ك ػػث قيػػات أوػػرل يػػذفر"ا مفيػػدة كمشػػركطا بػػاإلذف اإلل ػػث، بينمػػا تػػركم لنػػا 

السبلـ يفؼ ش يعان يكـ الفياما للمذنبيف، كأل"ؿ الفبا ر األحاديث النبكيا بأف محمدان عليا الصبلة ك 
مف أمتا، كأف اهلل يفبؿ ش اعتا كتتكاتر "ذة األحاديث ب ذا المعنى بصياغات موتل ا  ث البوارم 

 كغيرة .

 . (2)كيفؼ المسلمكف أماـ االوتيار الصعب بيف الن ث الفرقنث كبيف ما جاء  ث السنا 

فيؼ تعاملكا معا نراة يتحدث :  فاف استفباؿ فتابث الش اعا كعف استفباؿ الناس لمفالا ك 
فتابػػػان   12جاسػػػتفباالن حػػػادان عصػػػبيان أشػػػبا بالتشػػػنج، علػػػى شاشػػػات التل زيػػػكف كال بػػػا يات، كعبػػػر 

صػػدرت بأسػػماء الػػرد علػػى مصػػط ى محمػػكد، ارت عػػت األصػػكات علػػى جلبػػا كبكبػػاء كشػػعارات 
لػػتفط وطبػػاء الجمعػػا "ػػذة الشػػعارات ليرددك"ػػا  ػػػث كال تػػات تػػردد منفػػر الشػػ اعا كمنفػػر السػػنا، كا

ببغا يا دكف نظر مكبكعث كدكف أم هراءة مكبكعيا للفتاب، كشعرت بالد"شا  أنػا أعلػـ تمامػان 
مػػاذا فتبػػت، كمػػاذا هلػػت كأعلػػـ يفينػػان أنػػث لػػـ أنفػػر الشػػ اعا، كلػػـ أنفػػر السػػنا  ػػث أم صػػ حا مػػف 

هلل هػػاؿ لرسػػكلا  ػػث الفػػرقف الػػذم أنزلػػا عليػػا : فتػػابث، كفػػؿ مػػا هلتػػا أف الشػػ اعا شػػأف عل ػػث، كأف ا
، كد عػكا بعػدـ االوتصػاص، كهػالكا لسػت متوصصػان  44جسػكرة الزمػر : .﴾ُقْؿ ِلم ػِو الش ػَفاَعُة َجِميعػا  ﴿

 ػث الػػديف  أنػػت صػػح ث كطبيػػب أمػػراض صػػدريا كال يجػػكز لػػؾ أف تػػتفلـ  ػػث الػػديف، كأسػػألفـ بػػاهلل 
ز"ػر كرجالػا، كمػا فػاف "نػاؾ أز"ػر، "ػؿ فػاف أبػك بفػر "ؿ نزؿ الفرقف للمتوصصػيف، "ػؿ نػزؿ لؤل

 كعمػػر كعلػػث كعممػػاف ربػػث اهلل عػػن ـ متوصصػػيف، لفػػد فػػاف عممػػاف تػػاجر أهمشػػا، كفػػاف علػػثه 
، أنػا سػ لت لفػـ  17جسػكرة الفمػر : .﴾َوَلَقْد َيس ْرَنا اْلُقْرآَف ِلمذٍّْكِر َفَيػْؿ ِمػْف ُمػد ِكرٍ ﴿ صبيان، كاهلل يفػكؿ :
 فر، ليس  ث ديننا ف نكت كال طبلسـ .هرقنث   ؿ مف ذا

لؤلسػػؼ الشػػديد فػػاف أفمػػر مػػا هيػػؿ كأفمػػر مػػا فيتػػب شػػ ادة تولػػؼ ألصػػحابا، كفانػػت ردكد 
ال عػػػؿ غكغا يػػػا، ع ػػػا اهلل عػػػف فػػػؿ مػػػف وػػػاض  ينػػػا بالباطػػػؿ، كأدعػػػكفـ علػػػى نظػػػرة "اد ػػػا كهػػػراءة 

                                                 
(1)

 . 110كٔٞوا ٘ٓٛطل٠ ٓ: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
(2)

 . 11ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٗلحػس   
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فؿ منا كمصػيرة،  مكبكعيا ك فر مت ت ،  المكبكع غايا  ث األ"ميا كسكؼ يتكهؼ عليا ن ايا
 . (1)غ ر اهلل لنا كلفـ أجمعيف 

 . أثر ىذه القضية وتأثيرىا :6

تنػػػاكؿ فميػػػر مػػػف الفتػػػاب مػػػا جػػػرل بػػػيف الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد كناهديػػػا مػػػف العلمػػػاء 
كالدارسيف، كفتب عن ا الفمير مف الفيتاب  فانت معرفا الش اعا التث أمار"ا مصط ى محمكد مف 

مر"ػػا عمػػارة للجػػدؿ كال جػػـك عليػػا، حتػػى عف "نػػاؾ عػػدة فتػػب صػػدرت مػػف أفبػػر معارفػػا ال فريػػا كأف
 بعض رجاؿ الديف لل جكـ على أ فارة ب ذا الوصكص .

فانت معرفا الش اعا مف أفمر المعارؾ ال فريػا التػث "ػكجـ  ي ػا مصػط ى محمػكد بفسػكة 
ف كعنػػؼ كبػػراكة، حتػػى أف مجمػػكع الفتػػب التػػث صػػدرت لتشػػارؾ  ػػث "ػػذة الفبػػيا بلغػػت أفمػػر مػػ

عشػػر فتابػػان، لفػػف د.مصػػط ى محمػػكد حسػػـ األمػػر كشػػرح مكه ػػا كمفصػػدة كاجت ػػادة الػػذم  اومسػػ
يحتمػػؿ الصػػكاب كالوطػػأ،  سػػد أبكابػػان فميػػرة لل تنػػا كالجػػدؿ كالنفػػاش السػػاوف، لفنػػا وػػرج مػػف "ػػذة 
المعرفػػػا ممونػػػان بػػػالجراح التػػػث دوػػػؿ بعػػػد"ا  ػػػث مرحلػػػا مػػػف الف بػػػا الطكيلػػػا التػػػث صػػػاحبتا حتػػػى 

 . (2)الرحيؿ 

كعػػف أ فػػار الػػدفتكر مصػػط ى  يمػػا يتعلػػؽ بالسػػنا النبكيػػا كمكهػػؼ العلمػػاء من ػػا  معرفػػا 
لكا جامػديف أمػاـ اجت ػادات السػلؼ ظ فريا أورل دعا  ي ا مصط ى محمكد علماء المسلميف أال ي

كطالب ـ ب ت  باب االجت اد كالتجديد أمػاـ مػا رقة مػف بعػض ال تػاكل التػث ال تراعػث ركح العصػر، 
نشػػػر ذلػػػؾ حتػػػى  تحػػػت عليػػػا أبػػػكاب الجحػػػيـ،  انطلفػػػت سػػػ اـ ال جػػػـك كالتجػػػري   ات مػػػا كمػػػا أف 

 . (3)البعض باإلساءة للسنا كات ما البعض بالوركج عف اإليماف 

الباحػػث يسػػتغرب لغػػا الحػػكار كالػػردكد علػػى المنتفػػديف كمػػف فػػبل الطػػر يف، عصػػبيا كأل ػػاظ 
 ا لكاء الد اع عف الديف الحؽ .هاسيا كات امات بالج ؿ كالغكغا يا، كالفؿ يدعث حمل

 : صلى اهلل عليا كسٌلـ. ثبوت الشفاعة لمنبي 7

جماع علماء األما.  مبتت الش اعا للنبث بجملا مف اآليات الفرقنيا كاألحاديث النبكيا الصحيحا كا 

 من ا: بجملا مف اآليات الفرقنيااستدؿ العلماء على مبكت الش اعا  أول . مف القرآف الكريـ :

                                                 
(1)

 . 19-15ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  جُٔٛىٌ جُٓحذن جٗظٍ :  
(2)

 . 89-74ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ٓٗٞجٌ جُؼٍٔ  جٗظٍ :  
(3)

 . 64ٓكٔى ٌٞٞجٕا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
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ف ِعَباُدؾَ  َفِإن ُيـْ  ُتَعّذْبُيـْ  ِإف﴿اهلل تعالى : هكؿ  .1 سػكرة ج.﴾الحكػيـ العزيػز َأنػتَ  َفِإن ػؾَ  َلُيػـْ  َتْغِفرْ  َواِ 
 . 111:الما دة

 جسػػػكرة .﴾ر ِحػػػيـٌ  َوفُػػػورٌ  َفِإن ػػػؾَ  َعَصػػػاِنى َوَمػػػفْ  ِمّنػػػى َفِإن ػػػوُ  َتِبَعِنػػػى َفَمػػػف﴿ هػػػكؿ اهلل تعػػػالى : .2
 . 63:عبرا"يـ

 ِوْردا   َجَيػن ـَ  إلػى المجػرميف َوَنُسػوؽُ  َوْفدا   الرحمف ِإَلى المتقيف َنْحُشرُ  َيْوـَ ﴿ هكؿ اهلل تعالى : .3
 . 87-85:مريـسكرة ) .﴾َعْيدا   الرحمف ِعندَ  اتخذ َمفِ  ِإل   الشفاعة َيْمِمُكوفَ  ل  

 كغير"ا فمير مما استدؿ با العلماء.

، األحاديػث الصػحيحا بجملػا مػفالشػ اعا  استدؿ العلماء علػى مبػكت مف السنة النبوية :ثانيا  . 
 كمن ا :

 سػمعت رسػكؿ اهلل صػلى اهلل عليػا كسػلـ يفػكؿ : اهلل ربث اهلل عنا هػاؿ حديث جابر بف عبد .1
 (1) شفاعتي يـو القيامة ألىؿ الكبائر مف أمتي" :

 كػاف إذا" :يفػكؿ كسػلـ عليػا اهلل صػلى النبػث سػمعت :هػاؿ عنػا اهلل ربػث بػف مالػؾ أنػسعف  .2
 أقػوؿ ثػـ فيػدخموف خردلػة قمبػو فػي كػاف مػف الجنػة أدخػؿ رب يػا فقمػت شػفعت يامةالق يـو

 اهلل رسػوؿ أصػابع إلػى أنظػر كػأني أنػس فقػاؿ ",شػيء أدنػى قمبػو في كاف مف الجنة أدخؿ
 (2)"وسمـ عميو اهلل صمى

لكػؿ نبػي دعػوة " هاؿ رسكؿ اهلل صلى اهلل عليا كسلـ: حديث أبث "ريرة ربث اهلل عنا، هاؿ: .3
نػي اختبػأت دعػوتي شػفاعة ألمتػي يػـو القيامػة, فيػي مستجاب ة, فتعجؿ كؿ نبي دعوتو, وا 

 (3)"نائمة إف شاء اهلل مف مات مف أمتي ل يشرؾ باهلل شيئا

 موقؼ العمماء مف أفكار الدكتور مصطفى محمود :. 8

حتػػى بلغػػت أربعػػا عشػػر فتابػػان، تعػػددت كتنكعػػت الػػردكد علػػى الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد، 
ر"ا علميػا كمكبػكعيا ردكد فػؿ مػف الشػيخ عبػد الفػريـ بػف صػال  الحميػد  ػث فتابػا كفاف مف أفم

الرد عمػى  ، كرد الدفتكر حسف محـر الحكينث  ث فتابا جالشناعة عمى مف رد أحاديث الشفاعةج
الػرد عمػى  ، كالػدفتكر عبػد الم ػدم عبػد ال ػادم  ػث فتابػا جمصطفى محمػود فػي إنكػار الشػفاعة

                                                 
(1)

 .فٚك٤ ئْ٘حوٙا 11/120ا (13155) ـا 3/213 نٍؾٚ  قٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙا  
(2)

 ا ـٝؿ٤نٍْٛ ج٧ٗر٤نحح ٓنغ جُو٤حٓنس ٣نّٞ ٝؾنَ ػنُ جُنٍخ ٬ًّ ذحخ: ًطحخ جُطٞق٤ىا   نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ 

 .4/2341(ا7509)
(3)

 .1/436(ا 199ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ: ٖلحػطٚ ض٘حٍ ٖٓ  ٓطٚ..ا ـ ) ِْٓٓ  نٍؾٚ  
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 ، فػذلؾ دفػع شػبيات عػف السػنة والرسػوؿ ، كفتابا اآلور جالشفاعة مصطفى محمود في إنكار
   المجلد المالث .فتاو  معاصرةالدفتكر يكسؼ الفرباكم  ث فتابا ج

 : مصطفى محمود. مناقشة أدلة الدكتور 9

عػدـ وػركج أحػد مػف أ"ػؿ النػػار علػى اسػتدؿ مصػط ى محمػكد بجملػا مػف اآليػات الفرقنيػػا 
 تاليا :مف النار، كمن ا اآليات ال

ـْ َعػػػَذاٌب ﴿ هكلػػا تعػػػالى : .1 ـْ ِبَخػػػاِرِجيَف ِمْنَيػػػا َوَلُيػػػ ُيِريػػػُدوَف َأْف َيْخُرُجػػػوا ِمػػػْف الن ػػػاِر َوَمػػػا ُىػػػ
 . 37جسكرة الما دة : .﴾ُمِقيـٌ 

الكابػػػ  مػػػف اآليػػػا أف الػػػذيف ال يورجػػػكف مػػػف النػػػار عنمػػػا "ػػػـ الف ػػػار، أمػػػا الشػػػ اعا  إن ػػػا         
ـْ َمػا ِفػي اأَلْرِض َجِميعػا  ﴿ا التث تسبف ا للمسلميف، كمما ييفد ذلؾ اآلي ِإف  ال ِذيَف َكَفُروا َلػْو َأف  َلُيػ

ـْ َعَذاٌب أَِليـٌ  ـْ َوَلُي ،  36جسػكرة الما ػدة : .﴾َوِمْثَمُو َمَعُو ِلَيْفَتُدوا ِبِو ِمْف َعَذاِب َيْوـِ اْلِقَياَمِة َما ُتُقبٍَّؿ ِمْنُي
آليػا كابػحا  ػث أن ػا  ػث الف ػار، كال تي يػد أبػدان أف المسػلـ  فيؼ غاب "ػذا األمػر عػف الػدفتكر،  ا

 عذا دوؿ النار ال يورج من ا بؿ كال عبلها ل ا بالمسلـ .

كهػػد كهػػػع الػػدفتكر  ػػػث وطػػأ فبيػػػر حينمػػػا اهتطػػع الفػػػبلـ مػػف كسػػػط السػػياؽ ليػػػيدم عفػػػس 
 المعنى األصلث، المراد مف اآليا.

مسػػػلميف، كاآليػػػات كابػػػحا فػػػؿ  فيػػػؼ يصػػػ  حمػػػؿ مػػػا للف ػػػار مػػػف العػػػذاب علػػػى أنػػػا لل
 . (1)الكبكح  ث أف الولكد للفا ريف 

َقػػػػاَؿ اْخَسػػػػُئوا ِفيَيػػػػا َول  ,َرب َنػػػػا َأْخِرْجَنػػػػا ِمْنَيػػػػا َفػػػػِإْف ُعػػػػْدَنا َفِإن ػػػػا َظػػػػاِلُموفَ ﴿. هكلػػػػا تعػػػػالى : 2
 .  108-107جسكرة الميمنكف : .﴾ُتَكمٍُّموفِ 

َفَمػػْف َثُقَمػػْت ﴿اآليػػات التػػث هبل ػػا  ك"ػػذة اآليػػا "ػػث األوػػرل واصػػا بالفػػا ريف يكبػػ  ذلػػؾ
ـْ اْلُمْفِمُحػػوفَ  ـَ  ,َمَواِزيُنػػُو َفُأْوَلِئػػَؾ ُىػػ ـْ ِفػػي َجَيػػن  َوَمػػْف َخف ػػْت َمَواِزيُنػػُو َفُأْوَلِئػػَؾ ال ػػِذيَف َخِسػػُروا َأنُفَسػػُي

ـْ ِفيَيا َكاِلُحوفَ  ,َخاِلُدوفَ  ـْ الن اُر َوُى ـْ َتُكْف آَياتِ  ,َتْمَفُح ُوُجوَىُي ـْ ِبَيػا ُتَكػذٍُّبوفَ أََل ـْ َفُكنػُت  ,ي ُتْتَمى َعَمْيُك
 .  106-102جسكرة الميمنكف : .﴾َقاُلوا َرب َنا َوَمَبْت َعَمْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُكن ا َقْوما  َضالٍّيفَ 

عف المسػػلميف الػػذيف يرجػػكف رحمػػا اهلل كشػػ اعا رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ "ػػـ أ"ػػؿ 
.   ػػـ الف ػار الػػذيف هػػاؿ اهلل ﴾اْخَسػػُئوا ِفيَيػا َول ُتَكمٍُّمػػوفِ ﴿سػيفكؿ اهلل ل ػػـ  اآليػا األكلػػى، أمػا الػػذيف

                                                 
(1)

 . 9ػرى جُٜٔى١ ػرى جُٜحو١ا ٘:   ٓٛطل٠ ٓكٔٞو جٍُو ػ٠ِ  
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ـْ ِبَيا ُتَكذٍُّبوفَ ﴿ل ـ  ـْ َفُكنُت ـْ َتُكْف آَياِتي ُتْتَمى َعَمْيُك ، "يالء "ـ الف ار المفذبكف ب يات اهلل الذيف ﴾أََل
 .﴾َول ُتَكمٍُّموفِ  اْخَسُئوا ِفيَيا﴿سيطلبكف الوركج مف النار،  يفكؿ ل ـ اهلل 

ل ػػػذا ال يصػػػ  حمػػػؿ مػػػا للف ػػػار مػػػف العػػػذاب علػػػى أنػػػا للمسػػػلميف، كاآليػػػات كابػػػحا فػػػؿ 
 الكبكح  ث أف الولكد للفا ريف.

 . 19جسكرة الزمر : .﴾َأَفَمْف َحؽ  َعَمْيِو َكِمَمُة اْلَعَذاِب َأَفَأْنَت ُتنِقُذ َمْف ِفي الن ارِ ﴿ هكلا تعالى : .3

اللػػا علػػى الفػػا ريف الػػذيف اسػػتحفكا العػػذاب،   ػػـ المولػػدكف  ػػث النػػار الػػذيف ال كاآليػػا كابػػحا الد
 ش اعا  ث حف ـ.

ـْ ِبَخػاِرِجيَف ِمػْف الن ػارِ ﴿ هكلا تعالى : .4 ـْ َوَما ُى ـْ َحَسرَاٍت َعَمْيِي ـْ الم ُو َأْعَماَلُي جسػكرة .﴾َكَذِلَؾ ُيِريِي
 . 167البفرة : 

حػػػػػدث عػػػػػف الػػػػذيف عبػػػػػدكا غيػػػػػر اهلل،   ػػػػػث واصػػػػػا بالف ػػػػػار كاآليػػػػا كابػػػػػحا  ػػػػػث أن ػػػػػا تت        
َوِمػْف الن ػػاِس َمػْف َيت ِخػُذ ِمػػْف ُدوِف الم ػِو َأنػػَدادا  ﴿:  كالمشػرفيف، يػدؿ علػى ذلػؾ اآليػػات التػث تسػبف ا

ـْ َكُحبٍّ الم ِو َوال ِذيَف آَمُنوا َأَشَد ُحّبا  ِلم ػِو َوَلػْو َيػَر  ال ػِذيفَ  ِإْذ َيػَرْوَف اْلَعػَذاَب َأف  اْلقُػو َة  َظَمُمػوا ُيِحَبوَنُي
ِإْذ َتَبػر َأ ال ػِذيَف اَتِبُعػوا ِمػْف ال ػِذيَف ات َبُعػوا َورََأْوا اْلَعػَذاَب َوَتَقط َعػْت  ,ِلم ِو َجِميعا  َوَأف  الم ػَو َشػِديُد اْلَعػَذابِ 

ـْ اأَلْسػػَبابُ  ـْ الم ػػُو َوَقػػاَؿ ال ػػِذيَف ات َبُعػػوا َلػػْو َأف  َلَنػػ ,ِبِيػػ ـْ َكَمػػا َتَبػػر ُءوا ِمن ػػا َكػػَذِلَؾ ُيػػِريِي ا َكػػر ة  َفَنَتَبػػر َأ ِمػػْنُي
ـْ ِبَخاِرِجيَف ِمْف الن ارِ  ـْ َوَما ُى ـْ َحَسرَاٍت َعَمْيِي  . 167-165جسكرة البفرة : .﴾َأْعَماَلُي

 ف مف النار.  ث  ث حؽ الذيف اتوذكا قل ا مف دكف اهلل، "يالء "ـ الذيف ال يورجك        

"ذة "ث اآليات التث استدؿ ب ا مصط ى محمكد  ث عنفارة للش اعا، كهد بػاف مػدل الوطػأ       
 الذم كهع  يا،  لك أنا رجع ألم فتاب ت سير ألراح كاستراح.  

 :في النارالستدلؿ عمى عدـ خمود العصاة . 11

ولكد عصاة المسلميف كردت  ث الفرقف مجمكعا مف اآليات استدؿ ب ا العلماء على عدـ 
  ث النار، من ا :

جسكرة .﴾َوَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذر ٍة َشرّا  َيَره ,َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذر ٍة َخْيرا  َيَره﴿:  هكلا تعالى .1

 .  8-7الزلزلا : 

يٍَّئِة َفال ُيْجَز  ِإل  َمْف َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا َوَمْف َجاَء ِبالس  ﴿هكلا تعالى :  .2
ـْ ل ُيْظَمُموفَ   .  160جسكرة األنعاـ : .﴾ِمْثَمَيا َوُى
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ـْ ل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة الم ِو ِإف  ﴿هكلا تعالى :  .3 ُقْؿ َيا ِعَباِدي ال ِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي
 .  53:  الزمرجسكرة .﴾ُر الر ِحيـُ الم َو َيْغِفُر الَذُنوَب َجِميعا  ِإن ُو ُىَو اْلَغُفو 

  ذة اآليات كغير"ا فمير؛ تبيف أف مف أصاب ذنبان مف المسلميف المكحديف  أمرة علػى اهلل 
 يغ ر لا أك يش ع  يا أحدان مف ولفا أك يترفا يأوذ جزاءة مـ  ث الن ايا مصيرة على الجنا .

 :في ذاتيا إنكار الشفاعة . أما عف 11

 محمكد على عنفار الش اعا بعدة قيات مف الفرقف الفريـ من ا :  فد استدؿ مصط ى 

 . 44جسكرة الزمر : .﴾ُقْؿ ِلم ِو الش َفاَعُة َجِميعا  ﴿هكلا تعالى :  .1

مصػط ى محمػكد  الشػ اعا بأسػر"ا  ػث يػدة   ػك أرحػـ الػراحميف كال يسػتطيع مولػكؽ  يفكؿ
 (1)أف يدعث أنا أفمر رحما بعباد اهلل مف اهلل 

ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمف َوِلَي َول َشِفيٍع َأَفال َتَتَذك ُروفَ ﴿لى : هكلا تعا .2  . 4:  السجدةجسكرة .﴾َما َلُك

 (2)يفكؿ    ث "ذة اآليا ن ث هطعث ألم نكع مف كلث أك ش يع 

ـْ ِمػْف دُ  ﴿هكلا تعالى :  .3 ـْ َلػْيَس َلُيػ وِنػِو َوَأنِذْر ِبِو ال ِذيَف َيَخاُفوَف َأْف ُيْحَشُروا ِإَلػى َربٍِّيػ
ـْ َيت ُقوفَ   .  51: األنعاـ جسكرة .﴾َوِليٌّ َول َشِفيٌع َلَعم ُي

 (3)يفكؿ  ك"ذا ن ث صري  للش اعا يـك الحساب  

كيستدؿ على ن ث الش اعا بحديث فتبا "فذا  يا وديجا عنث لف أغنث عنؾ مف اهلل شي ان،        
 يا عا شا عنث لف أغنث عنؾ مف اهلل 

أف الش اعا هلل جميعان ألنا ال يشػ ع أحػد عال بإذنػا، كال يشػ ع أحػد عال بربػاة أهكؿ صحي         
 فما "ك ظا"ر اآليات   ذا نص  ث ش اعا الولؽ بشرط أف يأذف اهلل لا .

كلفف  ال يص  أف ت سر اآليا على أف اهلل كحػدة الػذم يشػ ع، ال يصػ  "ػذا مطلفػان،  عنػد 
 . (4)ف ب ا على مف يشاء مف ولفا مف سيش ع  ، عف الش اعا هلل أم "ث منا يم

فذلؾ نراة مرة ي سر الش اعا بأن ا الكساطا، كمرة ي سر الشػ اعا بأن ػا مشػارفا اهلل، كمػرة 
 بأن ا عبا ا معلكمات هلل، كلك علـ أن ا سياؿ بعض الولؽ رب ـ الرحما لآلوريف.

                                                 
(1)

 .45جُٗلحػس : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا ٘ 
(2)

 .29ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا ٘:  جُٔٛىٌ جُٓحذن 
(3)

 .29ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا ٘:  جُٔٛىٌ جُٓحذن 
(4)

 . 21ػرى جُٜحو١ا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
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ث حيػاة "ػذا حػديث مكبػكع  عا شػا لػـ تكجػد  ػ الؿ بالحديث السابؽدأما بوصكص االست
فيػػؼ "ػػذا كوديجػػا تك يػػت هبػػؿ زكاجػػا بعا شػػا  رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ  ػػث زمػػف وديجػػا،
 بعدة سنكات، كلـ تلتفيا  ث حياتا الزكجيا لحظا .

 لممقاـ المحمود : مصطفى محمود تفسير. مناقشة 12

ك ػػث مكبػػكع المفػػاـ المحمػػكد يفػػكؿ أسػػتاذم الػػدفتكر حسػػف محػػـر :  كمػػف الكه ػػات التػػث 
ػٍف المواطػب  ػث الفػرقف بػا، ي جب أف تطػكؿ مػع الػدفتكر كه ػا حػكؿ المفػاـ المحمػكد، مػا "ػك ، كمى

ك"ؿ "ك حفان مف وصا ص النبث صلى اهلل عليا كسلـ، الدفتكر يرل أف ذلؾ المفاـ المحمكد سػر 
مف أسرا اهلل ال نفؼ على فن ا، كال يجب أف نوكض  ث حفيفتا،  األمر على علـ اهلل، ك"ا "ك ذا 

فتب "ذة السطكر حكؿ المفاـ المحمكد  يفكؿ :  كيبفى السياؿ عف المفاـ المحمكد ما "ك : كمف ي
 يفكف المكعكد با  ث الفرقف، كمىٍف فاف المواطب ب ذة اآليات.

كالدفتكر يذفر أف الم سػريف رأكا أف المفػاـ المحمػكد "ػك الشػ اعا العظمػى، عال أف "ػذا ال 
 مع ـ  ث تحديد "ذا المعنى.يركؽ لا كبالتالث ير ض أف يوكض 

لفػػد جانػػب الػػدفتكر الصػػكاب  ػػث "ػػذة المسػػألا، وصكصػػان أف مػػف  سػػركا المفػػاـ المحمػػكد 
بالش اعا العظمى "ـ جمع مف الصحابا كالتابعيف مف أممػاؿ ابػف عبػاس كأبػث "ريػرة، كحذي ػا بػف 

أف يفػكف متبعػان اليماف، كغير"ـ مف فبار الم سريف، كالكاجب عليا أف يفكف  ػث ممػؿ "ػذة األمػكر 
 ال مبتدعان.

وبلصا الفبيا أف الدفتكر لـ يك ؽ  ث حديما عف الش اعا، كالباحث مف وػبلؿ معر تػا 
بالرجؿ يصعب عليا أف يص ا بأنا صػاحب نزعػا اعتزاليػا أك "ػكل،  مػف وػبلؿ االطػبلع الكاسػع 

لرجػػػؿ كالػػػدهيؽ  ػػػث شػػػأف الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد، كمعر تػػػا عػػػف هػػػرب؛ ين ػػػث فليػػػان أف يفػػػكف ا
لفد فاف مف أفمر العامليف عوبلصان، كال نزفث على اهلل أحدان،  لـ  صاحب "كل، أك صاحب دنيا.

 يفف يطمع  ث منصب أك مرفز أك مركة أك ش رة، "ؿ "ث غيرة العلماء  

 "ؿ يص  لنا أف نفكؿ عف الرجؿ اجت د  أوطأ .

الػػا عػػف الشػػ اعا فانػػت أف الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد حينمػػا فتػػب مف فػػذلؾ يػػرل الباحػػث        
دكا عا حسنا كوٌيرة، كمن ا عبطاؿ النظرة االتفاليا، كالرجاء الوادع عند البعض، كد ع النػاس علػى 
العمؿ كاالجت اد  ث العبادة كحسػف الولػؽ كالتػديف، أوطػأ صػحي ، لفػف لػيس معنػى "ػذا أف ني يػؿ 

أ ػػػػاد الػػػػديف كالمسػػػػلميف   ي ػػػػا؛  ػػػػادعليػػػػا التػػػػراب، كأف ننسػػػػى أياديػػػػا البيبػػػػاء  ػػػػث جكانػػػػب أوػػػػرل أ
 كالمجتمع اإلنسانث، كلفف "ذة سنا الحياة مف يعمؿ يوط  كمف ال يعمؿ ال يوط 



 158 

 
 المبحث الخامس
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 المطمب األوؿ

 المالئكة والعرش وحممة العرش

 . المالئكة : أول  

 حقيقة المالئكة لغة واصطالحا  :  .1

ى كزف م عؿ هيلبػت ال مػزة علػى الػبلـ مػـ جمع ملؾ، كأصلا مألؾ، كهيؿ : مؤلؾ عل المالئكة لغة :
أسػػفطت،   ػػك علػػى كزف  عػػؿ، كهيػػؿ مػػأوكذ مػػف ألؾ عذا أرسػػؿ،  مػػؤلؾ م عػػؿ، مػػـ نيفلػػت الحرفػػا 

 . (1)كسفطت ال مزة،  كزف ملؾ  عؿ، ك"ث مشتفا مف األلكؾ، كهيؿ مف المألؾ

 كالفػػػكؿ بػػػػأف اشػػػػتفاؽ االسػػػػـ مػػػف األلكفػػػػا ك"ػػػػث الرسػػػػالا أهػػػرب كأصػػػػكب مػػػػف ج ػػػػا اللغػػػػا
 . (2)كالمعنى، أما المعنياف اآلوراف   ما مف ص ات ـ علي ـ السبلـ

عػػٌر  ـ السػػيد سػػابؽ :  عػػالـ لطيػػؼ غيبػػث غيػػر محسػػكس، لػػيس ل ػػـ  المالئكػػة فػػي الصػػطالح :
كجػػكد جسػػمانث يػػدرؾ بػػالحكاس، ك"ػػـ مػػف عػػكالـ مػػا كراء الطبيعػػا، أك غيػػر المنظػػكرة التػػث ال يعلػػـ 

مف الش كات الحيكانيا، كمبرءكف مف الميكؿ الن سيا، كمنز"كف عف حفيفت ا عال اهلل، ك"ـ مط ركف 
 . (3)اآلماـ كالوطايا 

 المبل فػػا ولػػؽ مػػف ولػػؽ اهلل سػػبحانا كتعػػالى، ولف ػػـ لعبادتػػا، فمػػا  المالئكػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ :
ذا  ولػػؽ الجػػف كاإلنػػس، ك"ػػـ أحيػػاء عفػػبلء نػػاطفكف، كعػػالـ المبل فػػا عػػالـ غيػػر الجػػف كاإلنسػػاف، كا 

اف الجميػػع ولػػؽ اهلل لفنػػا عػػالـ فػػريـ طػػا"ر اصػػط اة اهلل  ػػث الػػدنيا لفربػػا كلتن يػػذ أكامػػرة الفكنيػػا فػػ
كالشػػرعيا، كجعػػؿ اهلل المبل فػػا رسػػلا كسػػ راءة علػػى ولفػػا إلبػػبلغ كحيػػا  ػػأفرم ـ اهلل ب ػػذا ككصػػ  ـ 

 . (4)بذلؾ 

 اييماف بالمالئكة : .1

، ك"ك الرفف المانث مف أرفاف اإليماف، ال اإليماف بالمبل فا رفف مف أرفاف اإليماف الستا
آَمَف الر ُسوُؿ ِبَما ُأنػِزَؿ ِإَلْيػِو ِمػْف َربٍّػِو ﴿يص  كال ييفبؿ عيماف الشوص عال بتحفيفا، لفكلا تعػالى : 

ُؽ َبػػْيَف َأَحػػٍد ِمػػْف رُ  ُسػػِمِو َوَقػػاُلوا َسػػِمْعَنا َواْلُمْؤِمُنػوَف ُكػػؿٌّ آَمػػَف ِبالم ػػِو َوَمالِئَكِتػػِو َوُكُتِبػػِو َوُرُسػػِمِو ل ُنَفػرٍّ
َلْيَؾ اْلَمِصيرُ   .  285جسكرة البفرة : .﴾َوَأَطْعَنا ُوْفرَاَنَؾ َرب َنا َواِ 

                                                 
(1)

 . 19ا ٘ 1977 قٔى جُل٢ٓٞ٤ا وجٌ جُٔؼحٌفا ج٠ُٝ٧ا : جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ  جٗظٍ :  
(2)

 . 15ا ٘ 2002ٓكٔى ػرى جُٞٛحخ جُؼو٤َا  ٞٞجح جُِٓقا ج٣ٍُحٜا ج٠ُٝ٧ا : ٤ٖ ج٬ُٔتٌس جُٔوٍذ جٗظٍ :  
(3)

 . 84ا 2011٘ج٤ُٓى ْحذنا وجٌ جُلطف ُ٪ػ٬ّ جُؼٍذ٢ا جُوحٍٛزا جُهحٓٓس ػٍٗزا :  جُؼوحتى ج٤ٓ٬ْ٩س  
(4)

 . 12ا 2012٘ػ٢ِ ج٬ُٛذ٢ا وجٌ جذٖ جُؿ١َٞا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ج٣٩ٔحٕ ذح٬ُٔتٌس   
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كما ركاة أبك "ريرة هاؿ : فاف النبث صلى اهلل عليا كسلـ بارزان للنػاس،  أتػاة رجػؿ  فػاؿ : 
 . (1).. تؤمف بالبعث"اييماف أف تؤمف باهلل ومالئكتو وبمقائو ورسمو و ما اإليماف، هاؿ : 

نفار"ـ ف ر،   مف ف ر بالمبل فػا بعػد "ػذا كأنفػر كجػكد"ـ أك   اإليماف بالمبل فا كاجب، كا 
تأكلػا بأويلػا الفػكل العفليػا كالن سػيا كأن ػـ ال كجػكد ألعيػان ـ  ػث الوػارج،   ػك مفػذب هلل كلرسػػكلا 

 . (2)كمىٍف "ذا حالا كالعياذ باهلل   ك فا ر باهلل 

 وحممة العرش : شالعر ثانيا  . 

 حقيقة العرش :

عذا عػبل  كهػا، كالعػرش السػفؼ كالجمػع عػركش، مف اعترش يعترش على العرش،  في المغة : .1
كالعيف كالراء كالشػيف أصػؿ صػحي  يػدؿ علػى ارت ػاع  ػث الشػثء مػـ اسػتعير  ػث غيػر ذلػؾ، كمنػا 

 .  3جالعرش : سرير الملؾ. كفؿ بناء يستظؿ با يفاؿ لا عرش، كعريش
العػػرش "ػػك الجسػػـ المحػػيط بجميػػع األجسػػاـ، سػػمث بػػا الرت ػػاع أك للتشػػبيا  فػػي الصػػطالح : . 2

 . (4)بسرير الملؾ  ث تملفا على الحفـ. 
جسػكرة طػا : .﴾الر ْحَمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسػَتَو ﴿ كهد كرد العرش  ث الفرقف  ث ستا مكابػع :

 ، أم عبل على العرش . 5
يط ب ا مف جميع الج ات، ك"ك سف  ا ك كه ا،  األرض كالعرش "ك أعلى المولكهات، يح

 مستديرة ك كه ا سماء الدنيا محيطا ب ا ك كه ا السماء المانيا محيطا بالسماء الدنيا كباألرض .
مػػـ السػػػماء المالمػػػا علػػػى السػػػماء السػػػابعا، كالفرسػػػث  ػػػكؽ األ ػػػبلؾ جميع ػػػا، كالعػػػرش  ػػػكؽ الفرسػػػث 

بل"ا مف فؿ جانب "ك ج ت ػا مػف "ػذا الجانػب، كالعػرش محيط بالجميع لفف األرض مستديرة كأع
 . (5)محيط بالجميع ك"ك أعلى الجميع مف فؿ ج ا 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 1/40(ا 50) ـ  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ ْإجٍ ؾر٣ٍَ جُ٘ر٢ا  
(2)

 . 17ٓكٔى جُؼو٤َا ٘: ج٬ُٔتٌس جُٔوٍذ٤ٖ   
(3)

 . 4/264جذٖ كحٌِا  : ٓوح٤٣ّ جُِـس جٗظٍ :  
(4)

 . 243جُؿٍؾح٢ٗا : جُطؼ٣ٍلحش   
(5)

 . 965٘ -جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓس   



 161 

 موقؼ مصطفى محمود مف المالئكة, وحممة العرش :

 أول . المالئكة :

 . حديث عف اييماف بالغيب :1

أف يحػػدمنا الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد عػػف الغيػػب كمػػا  يػػا،  يفػػكؿ :  الػػديف عحسػػاس هبػػؿ 
 يفكف نظريا تييوذ بالبر"اف، ك"ك حالا هلبيا أكالن هبؿ أف يفكف حالا عفليا .

كفامتحػػاف ل ػػذة الحالػػا الفلبيػػا، ك"ػػذا المكهػػؼ الفلبػػث يطػػرح علينػػا اهلل  ػػث الفػػرقف الطبلسػػـ 
 الغيبيا ما ال يمفف أف نفيـ عليا بر"انان بالسلب أك اإليجاب .

عػػرش كالفرسػػث كالصػػراط كالجنػػا كالجػػف كالسػػاعا كأممػػاؿ "ػػذة المبل فػػا كالجػػف كالسػػاعا كال
 . (1)كالعرش كالفرسث كالجنا كالميزاف كاللكح كالفلـ كالبرزخ 

ذفػػػر الػػػدفتكر لمػػػا سػػػبؽ أنػػػا طبلسػػػـ غيبيػػػا ال يفبػػػؿ منػػػا ال جملػػػا كال ت صػػػيبلن، ألف "ػػػذة 
 ػا األشياء "ث جػزء مػف صػميـ العفيػدة، كأمػر معر ت ػا م صػؿ ككابػ   ػث ديننػا، كأهػؿ مسػلـ كعر 

  ث عفيدتا يستطيع أف يتحدث  ي ا بفؿ س كلا كيسر.  

 اييماف بوجود المالئكة :. 2

ييفػػػػد مصػػػػط ى محمػػػػكد علػػػػى كجػػػػكب اإليمػػػػاف بالمبل فػػػػا :  كالحفيفػػػػا أف اإليمػػػػاف بػػػػالجف        
كالمبل فا هلبان، "ك دليؿ فاشؼ على نكع مف التذفر الغامض لعػالـ الفػدس كالملفػكت، كأنػا عيمػاف 

 شثء، كليس مجرد تسليـ واكو .داؿ على 

نما لا هػريف قوػر  مـ يركم لنا اهلل  ث الفرقف أف اإلنساف ال يترؾ لفريف الشر مف الجف، كا 
 مف المبل فا يبلزما كيل ما بالوير .

َوَقػاَؿ َقِريُنػُو َىػَذا ﴿كيظ ر "ذا الفريف المبل فث ليش د يػـك الفيامػا كيوبػر عػف صػاحبا : 
 .  23كرة ؽ : جس.﴾َما َلَدي  َعِتيدٌ 

 . (2)مـ "ناؾ مبل فا فاتبكف كمبل فا حا ظكف تعمؿ  ث ودما اإلنساف دكف أف يرا"ا 

 :والمالئكة الحديث عف جبريؿ . 3

  مـ "ناؾ جبريؿ رسكؿ المبل فا كركح الفدس .

                                                 
(1)

 .162ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: س ُلْٜ ػ١ٍٛ جُوٍإٓ ٓكحُٝ  
(2)

 .163جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘    
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كييركل عػف النبػث أنػا رقة مػرتيف علػى صػكرتا الحفيفيػا، كيػذفر الحػديث أف عحػدل "ػاتيف 
البفيػػع، ك ػػث ليلػػا مفمػػرة، كأف مػػرأل ذلػػؾ المػػبلؾ هػػد سػػد األ ػػؽ، كمػػؤل جنبػػات  المػػرتيف فانػػت  ػػث

 السماء، كأف النبث كهع مغشيان عليا مف  رط الر"با .

ك"ك حديث يمفف أف ييشؾ  ث صحتا، كلفف ما ال ييشؾ  يا "ك ما أكردة اهلل عػف جبريػؿ 
-4جسػكرة الػنجـ : .﴾َعم َمُو َشِديُد اْلقُػَو  ,َحىِإْف ُىَو ِإل  َوْحٌي ُيو ﴿ ث سكرة النجـ متحدمان عف الفرقف 

ِذي ُقو ٍة ِعْنَد  ,ِإن ُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِريـٍ ﴿،  كصؼ جبريؿ بأنا  شديد الفكل ، ك ث سكرة التفكير :  5
، كالرسػكؿ الفػريـ "نػا "ػك جبريػؿ ذك الفػكة كالمفانػا عنػد  20-19جسػكرة التفػكير : .﴾ِذي اْلَعْرِش َمِكيفٍ 

 العرش .ذم 

كحينمػػا يصػػؼ اهلل أحػػد مولكهاتػػا بأنػػا  شػػديد الفػػكل ، كبأنػػا ذك الفػػكة كالمفانػػا  ػػبل بػػد أنػػا 
 "ا ؿ عظيـ  ث هكتا، ك ث عمفانياتا .

كن  ـ مف الفرقف أف جبريؿ يمفف أف ينزؿ على األرض  ث أيا صكرة، كيحمؿ الكحث علػى 
 . (1)أم نبث  ث أم عصر بأيا لغا 

عػػػف بفيػػا المبل فػػػا :  بفيػػا المبل فػػػا مػػف ذكم الرتبػػػا العاديػػػا، كييحػػدمنا مصػػػط ى محمػػكد 
ـٌ َمْعمُػػوـٌ ﴿يفػػكؿ الفػػرقف بلسػػان ـ :  ، أم أف فػػؿ كاحػػد  164جسػػكرة الصػػا ات : .﴾َوَمػػا ِمن ػػا ِإل  َلػػُو َمَقػػا

يفتصر عملا على دكر محدد ككظي ػا كاحػدة، ال تتعػدد لياهػات الملػؾ كف ايتػا ككظا  ػا فمػا تتعػدد 
ـَ ﴿ اؿهسبحانا ساف كمكا"با،  اإلنساف م بؿ على فمير مف المبل فا،  اهلل كظا ؼ اإلن ـَ آَد َوَعم 

َقاُلوا ُسْبَحاَنَؾ ل ﴿، كحينما سأؿ المبل فا عف تلؾ األسماء هالكا  31جسكرة البفرة : .﴾اأَلْسَماَء ُكم َيا
ـَ َلَنػػا ِإل  َمػا َعم ْمَتَنػػا ء "ػػث عديػد المعػارؼ كالمكا"ػػب التػث  يبػػؿ  ، كاألسػما32سػكرة البفػػرة :  .ج﴾ِعْمػ

ب ا اإلنساف على غيرة مف المولكهات، كيعلمنا اهلل أف المبل فا لػيس ل ػـ جػنس معػيف،   ػـ ليسػكا 
بالػػذفكر كال باإلنػػاث، ك"ػػـ ال يتناسػػلكف كال يمكتػػكف مملنػػا، كيييفػػد أن ػػـ ليسػػكا بناتػػا أك أبنػػاءة، بػػؿ 

لملػػؾ كالملفػػكت فلػػا، ك"ػػك الوػػالؽ لمػػا يشػػاء، كيفػػكؿ مجػػرد مولكهػػات، كفيػػؼ يفػػكف لػػا أبنػػاء كلػػا ا
ـْ ﴿عن ـ يعيشكف  ث طاعا كليست ل ػـ حريػا اإلنسػاف  ػث أف يعصػث :  ل َيْعُصػوَف الم ػَو َمػا َأَمػَرُى

 . (2) 6جسكرة التحريـ : .﴾َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروفَ 

:  اهلل سػبحانا  كنفرأ للدفتكر مصط ى محمكد  ػث مفػاف قوػر يتحػدث عػف المبل فػا هػا بلن 
 كفؿ على فؿ  رد مف "ذا المؤل األعلى م ما يفـك ب ا،  جبريؿ الركح األميف "ك رسكؿ الكحث، 

                                                 
(1)
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سػرا يؿ نػا خ الصػكر يػكـ تفػكـ  ك"ك الكاسطا بػيف اهلل كجميػع أنبيا ػا، كميفا يػؿ مفلػؼ بػاألرزاؽ، كا 
ـْ َمَمُؾ اْلَموْ ﴿الساعا كعزرا يؿ هابض األركاح،   .  11جسكرة السجدة : .﴾ِت ال ِذي ُوكٍَّؿ ِبُكـْ ُقْؿ َيَتَوف اُك

كالمبل فا الصا كف، كالمبل فا المسبحكف، كالمبل فػا الحػا كف بػالعرش، كالمبل فػا العػالكف 
 . (1)كمبل فا التصريؼ، ميلؾه عظيـه مف  كؽ سبع سماكات ال يتنا"ى 

را يليات التػػث ال الحػؽ أنػػا لػػيس بػػكارد عنػػدنا أف ملػػؾ المػػكت "ػػك عزرا يػػؿ،   ػػذة مػػف اإلسػػ
 دليؿ علي ا عندنا.

 تفسيرات وتساؤلت مرفوضة : :تو حممو  العرشثانيا . 

ـْ َيْوَمِئػٍذ ﴿يفكؿ مصط ى محمكد :  مػـ "نػاؾ مبل فػا العػرش :  َوَيْحِمػُؿ َعػْرَش َربٍّػَؾ َفػْوَقُي
مانيا ص كؼ فؿ ، فيؼ تحمؿ ممانيا مف المبل فا عرش اهلل  ، أـ "ـ م 17جسكرة الحاها : .﴾َثَماِنَيةٌ 

صػػؼ  يػػا مػػا ال ن ايػػا مػػف المبل فػػا، أـ "ػػث ممانيػػا هػػكانيف  يزيفيػػا أك ميتا يزيفيػػا، ال أحػػد يعلػػـ، 
نما هاؿ ممانيا كسفت، كلـ يفؿ لنا ممانيا ماذا .   الفرقف لـ يحدد كا 

 مـ ما "ك العرش، أ"ك رمز   كما "ك الفرسث  

،  255جسكرة البفػرة : .﴾َواأَلْرَض  ُو الس َمَواتِ َوِسَع ُكْرِسيَ ﴿عنا يكصؼ  ث قيا الفرسث بأنا : 
 كمعنى "ذا أف فرسث اهلل كسع السماكات كاألرض بما  ي ما .

  إذا فاف "ذا "ك الفرسث،  ما باؿ العرش بأسرة، كفيؼ تحملا مولكهات .

كهػػد يفػػكف العػػرش مجػػرد فلمػػا مجازيػػا فمػػا نفػػكؿ عػػف الفعبػػا مجػػازان عن ػػا  بيػػت اهلل  فػػذلؾ 
 .(2)عف  عرش اهلل   نتفلـ 

مـ نجدة يفكؿ  ث مفاف قور :  حتػى عرشػا العظػيـ سػبحانا يفػكؿ لنػا الفػرقف عنػا محمػكؿ 
ـْ َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيةٌ ﴿يحملا ممانيا  ، ك"ػـ يحملكنػا كال شػؾ  17جسكرة الحاهػا : .﴾َوَيْحِمُؿ َعْرَش َربٍَّؾ َفْوَقُي

سػػكل فرمػػا "ػػك، حيػػث شػػاء بفرمػػا أف ييعطػػث بفػػكة اهلل ذاتػػا  مػػا بػػركرت ـ، كالجػػكاب ال بػػركرة 
صػػ اتا الشػػا يا للطبيػػب، كيتجلػػى بأحفػػاـ اسػػما العلػػيـ علػػى المعلػػـ، كيتجلػػى باسػػما الػػرزاؽ علػػى 
التاجر كباسما البديع على ال ناف، كيتفـر بفكتا على حاملث عرشا،  تلؾ فل ا شكا"د فـر منا ال 

 . (3)شكا"د حاجا علينا 
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 يثً عه انمالئكح :مصطفى محمُد هي حذمناقشة 

"ذا فػؿ مػا ذفػرة الػدفتكر مصػط ى محمػكد عػف المبل فػا، ك"ػك  ػث مجملػا ال يوػرج عمػا 
 نعرؼ، كيعرؼ غيرنا مف معلكمات عف "ذا الولؽ العظيـ .

 كما ذفرة الدفتكر ال يولك مف الموال ات التث تحتاج على تكبي  :

بر"انػػان بالسػػلب أك اإليجػػاب ،  اي ػػ. حديمػػا عػػف كجػػكد أمػػكر  ػػث الفػػرقف ال نسػػتطيع  أف نفػػيـ عل1
كفأنػػا يريػػد أف يفػػكؿ بكجػػكد أشػػياء لػػـ يعفل ػػا محمػػد كال أصػػحابا كبالتػػالث بفيػػا األمػػا، ك"ػػذا غيػػر 
مفبكؿ فليان،  ػبل يكجػد شػ   ػث ديننػا  ػكؽ هػدرة البشػر  ػث المعر ػا، ألنػا ديػف الكاهػع كالحيػاة، ربمػا 

  بل.  يصدؽ "ذا الفبلـ على األدياف األورل أما اإلسبلـ

. حديمػا عػػف الفػكانيف ال يزيفيػػا كمػا كراء الميتا يزيفيػػا "ػػك أيبػان مػػف الموال ػات، ألف نػػص اآليػػا 2
كاب  الداللا على أف حملا العرش مبل فا كأف البمير  ث هكلا تعالى ج كه ـ ، يدؿ على جمع 

 العفبلء، كالفكانيفي مما ال تىعفؿ،   ك موالؼ لفكاعد اللغا .

مبل فا ال يتناسلكف كال يمكتكف، ال يتناسلكف حؽ، ألن ـ يتفامركف بولؽ اهلل ل ـ، . مـ هكلا أف ال3
ُكػَؿ َشػْيٍء َىاِلػٌؾ ﴿أما ال يمكتكف   ذا موالؼ لما عليا العلـ، كما دلػت عليػا النصػكص الشػرعيا 

 ،   ـ يمكتكف فما تمكت فؿ الوبل ؽ .﴾ِإل  َوْجَيوُ 

عليا السبلـ، "فذا دكف أف ييبيف لنا حيميػات شػفا  ػث . مـ طعنا  ث حديث رييا النبث لجبريؿ 4
الحػػديث، سػػندان أك متنػػان، ك"ػػث عػػادة بعػػض الممف ػػيف  ػػث ر بػػ ـ ألم شػػثء ال يتكا ػػؽ مػػع "ػػكا"ـ 
كميكل ـ، كالحديث  ث الصحي ، كهد اعتبرة علماء األما علػى مػدار م ػات السػنيف،  ػبل يجػكز لنػا 

 ا .أف نطعف  يا أك  ث غيرة دكف مبررات مفبكل

. كعػػف رييػػا البشػػر العػػادييف للمبل فػػا علػػى حفيفػػت ـ، كللشػػياطيف كالجػػف يفػػكؿ الجبػػرم هػػا بلن : 5
ـْ ُىػػَو َوَقِبيمُػػُو ِمػػْف َحْيػػُث ل تَػػَرْوَنُيـْ ﴿ "ػػذا موػػالؼ لمػػا هػػاؿ اهلل  ػػث الشػػياطيف :  جسػػكرة .﴾ِإن ػػُو َيػػرَاُك

كم مػػػف أف النبػػػث ربػػػط شػػػيطا 27األعػػػراؼ :  نان  ػػػث سػػػاريا المسػػػجد،   ػػػذة ، يسػػػتمنى مػػػف "ػػػذا مػػػا ري
وصكصيا مركيا ركايا مفا، دكف ما نسمعا مف ورا ات غير مكمكؽ بركات ا. أما المبل فا كالجف 

 (1) فد ييركف  ث أشفاؿ شتى، ك"ذا مركم  ث السنا 

أف فؿ كاحد مف المبل فا يفتصر عملا على دكر محدد ككظي ػا كاحػدة، ال تتعػدد  . كحديما عف6
 ايتػػا ككظا  ػػا فمػػا تتعػػدد كظػػا ؼ اإلنسػػاف كمكا"بػػا، "ػػذا أيبػػان غيػػر دهيػػؽ  ػػإف لياهػػات الملػػؾ كف
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للملؾ أعماالن متعددة على حسب ما يأمرة با اهلل تعالى، كهد فاف جبريػؿ ينػزؿ بػالكحث كيفاتػؿ مػع 
 المسلميف كيينس النبث كيكاسيا .

مػػر المبل فػػا "ػػذة الت سػػيرات كالتسػػايالت يػػرل الباحػػث أن ػػا ليسػػت  ػػث مفان ػػا كذلػػؾ ألف أ
كالعػػرش كاآلوػػرة كمػػا  ي ػػا "ػػث مػػف أمػػكر الغيػػب الػػذم ال نعػػرؼ مػػف أمػػرة عال مػػا أوبرنػػا عنػػا اهلل 

 تعالى أك نبيا صلى اهلل عليا كسٌلـ، كبالتالث الوكض  ث "ذة األمكر ال يجدم . 

أما حينما تفلـ مصط ى محمكد عف العػرش هػاؿ أنػا هػد يفػكف فلمػا مجازيػا ففكلنػا  بيػت  
وػػراج األل ػػاظ عػػف ظا"ر"ػػا، كمػػا المػػانع أف يفػػكف العػػرش اهلل .  ـى نلجػػأ علػػى التأكيػػؿ كا  السػػياؿ "نػػا لػػ

عرشان حفيفيان، كنحف أ"ؿ السنا نيمف بمدلكؿ كمعنى األل اظ بفؿ ما تدؿ عليا مف معنى معركؼ 
 عندنا، لفف الفي يا نترؾ أمر"ا هلل تعالى، ال نوكض  ي ا .

حاكيػػػا   سػػػرير ذك هػػػكا ـ تحملػػػا المبل فػػػا ك"ػػػك فالفبػػػا علػػػى كالعػػػرش فمػػػا يفػػػكؿ شػػػارح الط       
 (1)العالـ، ك"ك سفؼ المولكهات 
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 المطمب الثاني
 فػػجػس والػػيػمػإب

 أول  : إبميس :

 حقيقتو في المغة والصطالح : . 1

كمنػػا عذا يػػ س،  البػػاء كالػػبلـ كالسػػيف أصػػؿ كاحػػد بمعنػػى اليػػأس، يفػػاؿ أبلػػس فػػي المغػػة :
عذا هطع با كسفت أبلس الرجؿ عببلسان   ك مبلس ، ك (1) اسـ عبليس، فأنا ي س مف رحما اهلل اشتؽ

س، كمنػػا يػػكتحيػػر، كأبلػػس مػػف رحمػػا اهلل أم يػػ س كنػػدـ كحػػزف، يفػػاؿ : أبلػػس مػػف رحمػػا اهلل أم أ
 كف مف فؿ وير .، أم ييأس 12جسكرة الرـك : ﴾َوَيْوـَ َتُقوـُ الس اَعُة ُيْبِمُس اْلُمْجِرُموفَ ﴿هكلا تعالى:

"ػػك ذلػػؾ المولػػكؽ مػػف النػػار كالػػذم فػػاف يجػػالس المبل فػػا كيتعبػػد مع ػػـ  فػػي الصػػطالح :
كلػيس مػػف جنسػػ ـ، كوػػالؼ أمػر اهلل بالسػػجكد آلدـ  طػػرد مػػف رحمػا اهلل،  سػػمث عبلػػيس ألنػػا أبلػػس 

) مف الرحما،  نزؿ على األرض مذمكمان،  سأؿ اهلل النظرة ليكـ الفياما  أنظرة اهلل
2

) . 

 أوصاؼ إبميس : ذـ القرآف الكريـ إبميس ووصفو بعدة صفات, منيا :  .2

 : 98جسكرة النحؿ :  ﴾َفِإَذا َقرَْأَت اْلُقْرآَف َفاْسَتِعْذ ِبالم ِو ِمْف الش ْيَطاِف الر ِجيـِ ﴿ أنو رجيـ  . 

 : 7جسكرة الصا ات :  ﴾َوِحْفظا  ِمْف ُكؿٍّ َشْيَطاٍف َماِردٍ ﴿ المارد  . 

  5-4جسكرة الناس :  ﴾ِمْف َشرٍّ اْلَوْسَواِس اْلَخن اس﴿الخناس :الوسواس  . 

 ثانيا  : الجف :

 في المغة والصطالح : ة الجفحقيق. 1

الجيـ كالنكف أصؿ كاحد ك"ك بمعنى الستر كالتستتر، كسيمكا ب ذا االسـ ألن ـ  : في المغة
نػاف ك"ػك االسػتو اء كالسػتر، اسـ جنس كاحدة جنػث، ك"ػث مػف االجت (3)متستركف عف أعيف الولؽ

ػف الرجػؿ   ػك مجنػكف، عذا و ػث عفلػا كاسػتتر، كجػف  كل ذا سػمكا بػذلؾ الجتنػان ـ علػى النػاس، كجي
ْذ ﴿الرجؿ عذا أعجب بن سا حتى يصير فالمجنكف، كسيمث الجنيف جنينان السػتتارة  ػث بطػف أمػا  َواِ 

ـْ َأِجن ٌة ِفي ُبُطوِف ُأم َياِتُكـْ   .  32:  جسكرة النجـ ﴾َأْنُت

                                                 
(1)

 .1/300 اجذٖ كحٌِ: ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  
(2)

ئٖر٤ِ٤ح ٍُِ٘ٗا ج٣ٍُحٜا جُػح٤ٗسا  ػرى ج٣ٌٍُْ جُؼر٤ىجشا وجٌ: ػحُْ جُؿٖ ك٢ ٞٞح جٌُطحخ ٝجُٓ٘س جٗظٍ :   

 . 465ٛ،ا 1419٘
(3)

 .1/421ا جذٖ كحٌِ: ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  
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 الجف في الصطالح : 

افت ى بتعريؼ الشيخ سيد سابؽ للجف لمػا رأيػت  يػا الف ايػا :  الجػف نػكع مػف األركاح العاهلػا 
المريػدة المفل ػا علػى نحػك مػا عليػا اإلنسػػاف، كلفػن ـ مجػردكف عػف المػادة البشػريا، مسػتتركف عػػف 

هػػدرة علػػى التشػػفؿ ك"ػػـ مولكهػػكف الحػػكاس، ال ييػػركف علػػى طبيعػػت ـ، كال بصػػكرت ـ الحفيفيػػا، كل ػػـ 
لفكا هبؿ اآلدمييف   . (1)مف نار ال دواف  ي ا، وي

 مؽ الجف : خَ . 2

بينت اآليات الفرقنيا أف الجف أسبؽ  ث الكجػكد مػف اإلنػس، كأن ػـ سػفنكا األرض هبػؿ أف 
اْلَجػاف  َخَمْقَنػاُه ِمػْف َقْبػُؿ وَ  ,َوَلَقْد َخَمْقَنا اِيْنَسػاَف ِمػْف َصْمَصػاٍؿ ِمػْف َحَمػٍإ َمْسػُنوفٍ ﴿يسفن ا اإلنساف 
 .  27-26جسكرة الحجر :  ﴾ِمْف َناِر الس ُموـِ 

 . وجود الجف واييماف بيـ :3

مبػػت كجػػكد الجػػف بػػالفرقف الفػػريـ كالسػػنا النبكيػػا، كمػػف األدلػػا الفميػػرة علػػى كجػػكد"ـ هكلػػا 
 . 1:  الجف سكرةج.﴾َفَقاُلوا ِإن ا َسِمْعَنا ُقْرآنا  َعَجبا   ُقْؿ ُأوِحَي ِإَلي  َأن ُو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمْف اْلِجفٍّ ﴿تعالى :

ُقْؿ َلِئْف اْجَتَمَعْت اِينػُس َواْلِجػَف َعَمػى َأْف َيػْأُتوا ِبِمْثػِؿ َىػَذا اْلقُػْرآِف ل َيػْأُتوَف ِبِمْثِمػِو ﴿كهكلا تعػالى :
ـْ ِلَبْعٍض َظِييرا     88اإلسراء:  سكرة .ج﴾َوَلْو َكاَف َبْعُضُي

كم عػف أبػث  أما السػنا النبكيػا  يمػا سػبؽ ذفػرة مػف حػديث عا شػا ربػث اهلل عن ػا، كمػا ري
إنػػي أراؾ تحػػب سػعيد الوػدرم ربػػث اهلل عنػا، هػػاؿ : هػاؿ لػث رسػػكؿ اهلل صػلى اهلل عليػػا كسػلـ :  

الغنـ والبادية, فإذا كنت في ونمؾ وباديتؾ فأذنت بالصالة فارفع صوتؾ بالنداء, فإنو ل يسػمع 
 . (2)مؤذف جف ول إنس ول شيء, إل شيد لو يـو القيامة"مد  صوت ال

أما عف عجماع األما  فد :  أجمع العلماء منذ الصدر األكؿ لئلسبلـ على اإليماف بكجكد 
عالـ الجف مستفبلن عف عالـ اإلنس، كهد نفؿ "ذا اإلجماع ابف تيميا، حيث بٌيف أنا لـ يوالؼ  يا 

(3)يعتد بفكل ـ، كممف نفؿ اإلجماع أيبان عماـ الحرميف الجكينثعال شرذما مف ال بلس ا الذيف ال 
  ا

                                                 
(1)

 . ٤ْ101ى ْحذنا ٘: جُؼوحتى ج٤ٓ٬ْ٩س   
(2)

  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُطٞق٤نىا ذنحخ هنٍٞ جُ٘رن٢ جُٔنحٍٛ ذنحُوٍإٓ ٓنغ جُٓنلٍز جٌُنٍجّ جُرنٌٍزا ـ  

 . 4/2358(ا 7548)
(3)

ّ(ا كو٤نٚ ٝٓنطٌِْا ٖنحكؼ٢ جُٔنًٛدا ُٝنى  1085_ 1028ُؿ٢٘٣ٞ : ػرى جُِٔي ذٖ ػرى هللا ) ئٓنحّ جُكن٤ٍٖٓ (ا ) ج 

 ِ ٌّ ك٢ ٤ٗٓحذٌٞ ٝٓحش ك٤ٜحا ٝجُىٙ ٖٓ ًرحٌ ػِٔحح ٤ٗٓحذٌٞا ٌقَ ئ٠ُ ذـنىجو ٝجُٔى٣٘نس جُٔ٘نٌٞز ٌٝٓنس جٌٍُٔٓنسا ٝو

جٗظٍ ٜ٘ح : جُرٍٛحٕا ٝج٫ٌٖحوا ٝجُٗحَٓا ٝجٌُٞهحش . )ك٤ٜح جُؼِْ ًُٜج ُُود ذآحّ جُك٤ٍٖٓا ُٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔٛ٘لحش ٓ

  ( . 1/217جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ،  :
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 .  3ج (2)، كابف حـز(1)كأبك بفر الباهبلنث

  إبميس والجف : مفمصطفى محمود  موقؼ

 مفػػاالت تحػػدث اأصػػدر مصػػط ى محمػػكد فتابػػان لػػا بعنػػكاف جالمسػػيخ الػػدجاؿ  بػػمنا مبلمػػ
ى التػث التفػى  ي ػا بػ دـ عليػا السػبلـ، كجػاءت  ي ا عف عبلػيس كغكايتػا لئلنسػاف مػف اللحظػا األكلػ

"ػػذة المفػػاالت علػػى شػػفؿ هصػػص كبأسػػلكب أدبػػث  نػػث، كفانػػت عنػػاكيف "ػػذة المفػػاالت الفصصػػيا 
 .  4ج"ث /  المسي  الدجاؿ ،  لفاء مع الشيطاف ،  ز"رة الرند 

 ك"ك  ث "ذة المفاالت يتحدث على لساف عبليس.

ء مػف مشػا"ير ال ػف أنػا رق"ػـ  ػث الجنػا، جمنيػرة يييوذ عليا أنا ذفر وبلل ا بعػض األسػما
الم ديا كأـ فلمكـ كعبد الحليـ حا ظ ، كذفر أسماء أشواص قوريف  ث النار، ك"ذا مما ال يجػكز 
ألف أمر الجنا كالنار مف المغيبات التث لـ يطلع علي ا أحد مف الناس، عال مػف ربػث اهلل لػا مػف 

 ملؾ أك رسكؿ .

"ميا،  فد ذفر شارح الطحاكيا  أنا ال نفكؿ عف أحد معػيف مػف ك"ذة المسألا  ث غايا األ
أ"ؿ الفبلا عنا مف أ"ؿ الجنا أك مف أ"ػؿ النػار، عال مػف أوبػر الصػادؽ صػلى اهلل عليػا كسػٌلـ أنػا 

 . (5)مف أ"ؿ الجنا فالعشرة ربث اهلل عن ـ 

 ك"ذة "ث عفيدة أ"ؿ السنا كالجماعا.

 :وخطره عمى اينساف الحديث عف إبميس . 1

نمػػا عبلػػيس اوتػػار لن سػػا الفبريػػاء   نػػراة يفػػكؿ عػػف عبلػػيس :  لػػـ يجعػػؿ اهلل عبلػػيس عبليسػػان، كا 
َقاَؿ َأَنا َخْيػٌر ﴿كالجبركت كالتعاظـ حينما ر ض أف يفكف  ث ودما قدـ ممؿ بفيا المبل فا كهاؿ : 

 .  76جسكرة ص :  ﴾ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيفٍ 

                                                 
(1)

ّ (ا كو٤ٚ ٝٓطٌِْا ُٝى ذحُرٍٛز ٝٓحش ذرـىجوا  ٖؼ١ٍ جُٔنًٛدا ٓنٖ 1013 - 950جُرحه٢ٗ٬ : ٓكٔى ذٖ جُط٤د ) 

ِند ػِن٤ْٜا ُنٚ ٓإُلنحش ًػ٤نٍز  ٍٖٜ ٖٓ ٗحظٍ جُٔؼطُُس ٝضـِد ػ٤ِْٜا ؾحوٍ ػِٔحح جُ٘ٛحٌٟ كن٢ جُوٓنط٘ط٤٘٤س ٝضـ

 جٗظننٍ :ض٣ُننى ػننٖ جُهٔٓنن٤ٖ ٓإُلننحً ٜٓ٘ننح : جُط٤ٜٔننىا ٝج٧ٚننٍٞ جٌُرننٍٟا ٝئػؿننحَ جُوننٍإٓ  ٝٛىج٣ننس جُٔٓطٍٖننى٣ٖ . )

 ّ ( . 1/313 -جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س 
(2)

ّ (ا ػحُْ ػٍذ٢  ٗى٢ُٓا ٓإٌل ٝكو٤ٚ ٝٓكىظ ٝ و٣د ٝٓإُق كن٢  1064 - 994جذٖ قُّ : ػ٢ِ ذٖ  قٔى : )  

٬ٌُّ ٝجُؼوحتى ٝجُلِٓلسا  ٖطٍٜ ذًٔٛرٚ جُظح١ٍٛ ك٢ جُلوٚا ُٚ ٓإُلحش ًػ٤نٍز ٜٓ٘نح : ٠نٞم جُكٔحٓنسا ٝجُلٛنَ ػِْ ج

 ( . 1/13 -جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س  جٗظٍ :ك٢ جَُِٔ ٝج٧ٛٞجح ٝجُ٘كَا ٝج٧قٌحّ ٧ٍٚٞ ج٧قٌحّا ٝؿ٤ٍٛح ًػ٤ٍ . ) 
(3)

 .5/9جَُِٔ ٝج٧ٛٞجح ٝجُ٘كَ : جذٖ قُّاا ٝجُلَٛ ك٢ 19/32جٗظٍ : ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ : جذٖ ض٤ٔ٤سا   
(4)

 . 9ا 2004ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ج٤ُٓٔم جُىؾحٍ  جٗظٍ :  
(5 )

 .366ٍٖـ جُؼو٤ىز جُطكح٣ٝس :  قٔى جُطكح١ٝا ٘  
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عبلػػيس لن سػػا الغػػركر بغيػػر علػػـ كال حػػؽ،  اوتػػارة اهلل ليغػػرر بالنػػاس كهبػػى عليػػا اوتػػار 
 .  1جهباء مف جنس بميرة، كبالممؿ أبصر النفاء كالط ر  ث هلب محمد  اوتارة نبيان لل دايا 

 يما سبؽ أف عبليس ر ض أمػر اهلل سػبحانا بالسػجكد آلدـ، كلػـ يفػف الػر ض  ذكر الباحث
 تنبيا .لودما قدـ، لذا لـز ال

مـ  ث مكبػع قوػر يتنػاكؿ الحػديث عػف عبلػيس هػا بلن :  كيفػكؿ عبلػيس  ػث فبريػاء كغػركر 
 . ﴾َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيف﴿مبرران عصيانا لؤلمر اإلل ث بالسجكد آلدـ 

علػػـ أف قدـ سػػكؼ عنػػا لػػـ يػػدرؾ حفمػػا اهلل  ػػث تشػػريؼ ابػػف الطػػيف، كلفػػف اهلل كحػػدة فػػاف ي
يتعذب نتيجا ولفتا المتصارعا مف التراب كمف الركح كأنا سػكؼ يعػانث عنػاءن "ػا بلن كيتمػزؽ بػيف 

 رغبات الجسد ال ابطا كسبحات ركحا كبميرة المتعاليا .

لؽ مف نػار  كلفف عبليس  ث فبريا ا كغركرة كتجبرة  اتتا "ذة الحفيفا، كلـ يذفر عال أنا وي
لػػؽ مػػف طػػيف لػػؽ هبػػؿ قدـ كأف قدـ وي جسػػكرة  ﴾َواْلَجػػاف  َخَمْقَنػػاُه ِمػػْف َقْبػػُؿ ِمػػْف َنػػاِر الس ػػُموـِ ﴿، كأنػػا وي

 .  2ج، كنار السمـك "ث النار الصا يا ببل دواف  27الحجر : 

مف اإلصرار على الموال ػا،   ػذا مولػكؽ أم لػا ربػا  عجيبه  كيوتـ ها بلن :  عبليس نمكذجه 
اـ الساعا ك"ث مدة بالتفدير الزمنث أفمػر مػف عشػرة مبليػيف ليعيش دكف مكت مف مبدأ قدـ على هي

سنا جعمر البشريا منذ قدـ ، ك"ك ما يػزاؿ ها مػان علػى الغكايػا كاإل سػاد لػـ يتطػكر كلػـ يتط ػر كلػـ 
  (3)يتفامؿ كلـ يرجع عف ع سادة هيد أنملا .

 حديثو عف الجف : .2

 ي ا، كيمفف للجف أف يبر كممفف أف يذفر الدفتكر أف  الجف مكجكد ك"ك حفيفا ال شؾ        
 (4)يسبب المرض، كالمس الجنث  ث الفرقف مذفكر .

 مـ نراة يفكؿ :  كيركم اهلل عف الجف ت صيبلن  يفكؿ أن ـ أمـ من ـ الصالحكف األويار 
نػػاث، كأن ػػـ يتناسػػلكف، كأن ػػـ يسػػتمعكف  الصػػالحكف األويػػار كمػػن ـ الف ػػرة األشػػرار، كأن ػػـ ذفػػكر كا 

ر  ث عالـ اإلنس كيدسكف ل ـ، كمن ـ المردة الذيف يتطاكلكف  يتسمعكف على ما يجػرم على ما يدك 
 ػػث المػػؤل األعلػػى أمػػبلن  ػػث معر ػػا الغيػػب،  ييفػػذ كف بالشػػ ب كييحرهػػكف، كمػػن ـ مػػف يمػػس اإلنسػػاف 

                                                 
(1)

 . 46ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ   
(2)

 . 70وا ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞ: جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
(3)

 .81ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٓإجٍ جُكحتٍ   
(4 )

 .56ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘جُـى جُٔٗطؼَ :   
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 يصيبا بالبػر، كلفنػا ال يسػتطيع أف ي عػؿ ذلػؾ عال بمشػي ا اهلل، فمػا أف الشػ اء ال يمفػف أف يػتـ 
شي ا اهلل، أما محاكلا استرباء الجف بتفديـ الػذبا   كالفػرابيف السػتجذاب الشػ اء،   ػك ج ػؿ عال بم

كشرؾ، فذلؾ تحبير الجف لتسوير"ـ أمر يعكد  ػث الن ايػا بالبػرر كلػيس بػالن ع علػى أصػحابا 
ـْ َرىَ ﴿ ، كييفػد  6جسػكرة الجػف :  ﴾قػا  َوَأن ُو َكاَف ِرَجػاٌؿ ِمػْف اِينػِس َيُعػوُذوَف ِبِرَجػاٍؿ ِمػْف اْلِجػفٍّ َفػزَاُدوُى

ـْ َعػػْف ﴿الفػػرقف أف الجػػف ال يعػػرؼ الغيػػب كأنػػا يتسػػمع دكف جػػدكل ألنػػا معػػزكؿ عػػف السػػمع :  ِإن ُيػػ
 .  212جسكرة الشعراء :  ﴾الس ْمِع َلَمْعُزوُلوفَ 

 كأن ـ يمكتكف كيبعمكف كيحاسبكف فأبناء قدـ .

بلػػػيس يفػػػرر مػػػا هػػػررة  ك"فػػػذا نػػػرل أف الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد  ػػػث حديمػػػا عػػػف الجػػػف كا 
 . (1)اإلسبلـ تمامان دكف الدوكؿ  ث متا"ات المتفلميف أك ال بلس ا 

نػا مػف  صػيلا الجػف "ػك كهبيلػا، كلفػن ـ أم لػكا عأما حديما عف الشػياطيف  يفػكؿ عػن ـ :  
  بل يمكتكف عال عذا هامت الساعا،  يفكف مكت ـ مـ بعم ـ ليولدكا بعد ذلؾ  ث الجحيـ .

 .(2)ـ الذيف علمكا الناس السحر، كما يي رؽ با الساحر بيف الرجؿ كزكجتا كالشياطيف "

 عالقة مصطفى محمود بالجف :. 3

مػػارت  ػػث أكاوػػػر حيػػاة الػػدفتكر مصػػػط ى محمػػكد عشػػاعات عػػػف عبلهتػػا بتحبػػير الجػػػف 
كاستوداما  ث حؿ مشفبلت أصحابا كأصدها ا، كهد نشرت الفاتبا الصح يا د.لكتس عبػد الفػريـ 

ث مجلػػا  شػػمكع  الفا"ريػػا، عػػف صػػداها الػػدفتكر بػػالجف كأنػػا فشػػؼ ل ػػا عػػف أسػػرار عبلهتػػا مفالػا  ػػ
بالجف ، كأنا لـ يفف يرل شي ان يعيبا  ث ذلؾ ألف الفرقف الفػريـ تحػدث عػن ـ، ك"ػـ فا نػات مملنػا، 

 كأف "ذة العبلهات تحففت بسبب  بكلا كحبا الستطبلع الغيبيات .

مع ػػـ، كأف صػػداهتا للجػػف  ػػث  تػػرة مػػف حياتػػا  كأبػػا ت : حسػػب فبلمػػا أهػػاـ اتصػػاالت
فانت سببان  يما بعد  ث األمراض التث يعانث من ا حيػث أجػرل عمليػات موتل ػا  ػث جميػع أج ػزة 
جسما العليؿ دا مان، كأف الجف عندما فػانكا يفتربػكف منػا أك يحتبػنكنا يسػببكف لػا قالمػان انعفسػت 

حاجػات أصػدها ا مػف أصػحاب المشػفبلت، على صحتا، كذفرت أنا فاف يستعيف ب ـ  ث هباء 
ككصػػؼ لػػث فيػػؼ فػػاف الجػػاف حػػيف يسػػتدعيا يػػأتث عليػػا مسػػرعان  يبػػدك الممػػر الم بػػث علػػث غر تػػا 
مشتعبلن بالنيراف، كحيف يدوؿ عليػا يحتبػنا بشػدة،  يغمػى عليػا  تػرة غيػر هصػيرة  ػث البدايػا فػاف 

                                                 
(1)

 . 168ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
(2)

 . 172ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن   
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صػػب  صػػديفا، ي بػػث عليػػا بفػػؿ مػػا األلػػـ "ػػا بلن، مػػـ اعتػػادة  لػػـ يعػػد يعػػانث مػػف شػػثء ألف الجػػاف أ
 . (1)يريد كيحفؽ لا كألصحابا المعجزات

 نفي الدكتور مصطفى محمود وجود عالقة بينو وبيف الجف :. 4

كهد ن ى الدفتكر مصط ى ممػؿ "ػذة األمػكر هػا بلن :  "ػذة الشػا عا أفمػر الشػا عات ا تػراءن، 
ت فميػران  ػػث شػبابث كمراحػػؿ متفدمػػا كلفػد فنػػت شػغك ان بػػالتعرؼ علػى عػػالـ األركاح كالجػاف، كحاكلػػ

مػف عمػػرم التعػػرؼ علػػى "ػػذا العػػالـ الو ػػث كالغريػػب، لفنػػث ال أسػػتطيع أف أ عػػؿ فػػؿ "ػػذة األشػػياء 
التث ترددت عف عبلهتث بالجاف واصا بعد أف أصبحت  ث أكاور عمرم، كبعد أف "دأت ن سث 

 . (2)ككصلت على اليفيف 

ا الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد اسػػتياء"ا ممػػا ك ػػث لفػػاء مػػع جريػػدة الشػػرؽ األكسػػط أبػػدت ابنػػ
نيشر  ث مجلا محليا مف أف كالد"ا على عبلها صداها بالجف، مكبحا أف ذلؾ ال أساس لا مف 

 . (3)الصحا كأف كالد"ا معركؼ عنا من جا العفلث الذم ير ض الورا ات

اس كتفػكؿ زكجتػا المانيػا  ػث لفػػاء مػع جريػدة اليػـك السػابع :  فػػاف بعػض البسػطاء مػف النػػ
يفبلػػكف عليػػا مػػف أجػػؿ أف يسػػاعد"ـ  ػػث  ػػؾ األعمػػاؿ كالسػػحر،  فػػاف يفػػنع ـ كيبسػػط ل ػػـ األمػػكر، 

 . (4)كفاف يرل أف هبيا الجف كالع اريت ينصب ب ا الدجالكف على البسطاء كيبتزكن ـ 

مف وبلؿ دراسا فتابات مصط ى محمكد ما كجدتا يتفلـ عف المبل فا كالجف "ك حػديث 
ا  يػا شػطط المتفلمػيف كال عنفػار المت لسػ يف، عال أنػا يصػكغا صػياغا أدبيػا المسلـ العادم لػيس لػ

  نيا.

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 ا جُوحٍٛز .2007ّا  19ُٞضّ ػرى ج٣ٌٍُْا جُؼىو : ٓؿِس ٖٔٞع   

(2)
 ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس ج٧ن٤ٍز ذؼ٘ٞجٕ ا جُٗحتؼحش ضطحٌو٢ٗ وجتٔحً .: ِ جُٔطٍٔو جُلحٌ جٗظٍ :  

(3)
 ا ُوحح ٓغ جذ٘س جُىًطٌٞ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو.٤ٗٞ٣2008ّٞ  27(ا جُؿٔؼس 10804ؾ٣ٍىز جٍُٗم ج١ْٝ٧ : جُؼىو )  

(4)
 . 2009ّٗٞكٔرٍا  13جُؿٔؼسا  ػىوُوحح ٚكل٢ :: ؾ٣ٍىز ج٤ُّٞ جُٓحذغ   
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 المطمب الثالث
 رأي مصطفى محمود في الروح والموت

 أول  : الروح :

 :في المغة والصطالح حقيقة الروح . 1

كأصػػؿ ذلػػؾ فلػػا طػػراد، االػػراء كالػػكاك كالحػػاء أصػػؿ يػػدؿ علػػى سػػعا ك سػػحا ك  فػػي المغػػة :
 . (1) ، كأصؿ الياء الكاك كالركح مشتؽ مف الري ، كالركح نسيـ الري الري

كالػػركح بػػال ـ الػػن خ، كسيػػمث ركحػػان ألنػػا ريػػ  يوػػرج مػػف الػػركح، كالػػركح "ػػك تػػكأـ اإلنسػػاف 
 . (2)الحث، كحفيفتا ال يعلم ا عال اهلل، ك"ك مذفر، كالجمع أركاح

حياتا منذ بدايا البشػريا علػى يكمنػا احتار اإلنساف  ث أمر الركح على مدار  في الصطالح :
"ػػػذا، كبالتػػػالث تعػػػددت تعري ػػػات الػػػركح عنػػػدنا نحػػػف المسػػػلميف، كعنػػػد غيرنػػػا مػػػف أصػػػحاب الملػػػؿ 

 كال بلس ا مف غيرنا .

ىػػو المطيفػػة العالمػػة المدركػػة مػػف اينسػػاف كمػػف تعري ػػات الػػركح مػػا ذفػػرة أبػػك البفػػاء :  
 . (3) إدراؾ كنيوالراكبة عمى الروح الحيواني, تعجز العقوؿ عف 

ذات مجػردة عػػف المػػادة, وأنيػا جسػػـ نػػوراني عمػوي حػػي, يغػػاير كعٌر  ػا السػيد سػػابؽ :  
ىذا الجسد المادي, ويسري فيو سرياف الماء في العػود األخضػر, ل يقبػؿ التحمػؿ ول النقسػاـ, 

 . (4)يفيض عمى الجسـ الحياة وتوابعيا ما داـ الجسـ صالحا  لقبوؿ الفيض"

 :ف الروح ممصطفى محمود  موقؼثانيا  . 

 ، تنػػػاكؿ  يػػػا جملػػػا مكبػػػكعات ذات الػػػروح والجسػػػدفتػػػب مصػػػط ى محمػػػكد فتابػػػان سػػػماة ج      
عبلهػػا بػػالركح كالػػن س، مػػـ فتػػب عػػدة مفػػاالت  ػػث فتػػب مت رهػػا حػػكؿ "ػػذا المكبػػكع؛ من ػػا فتػػاب 

   .لحائرالسؤاؿ ا ، كفتاب جالوجود والعدـ ، كفتاب جاألحالـ ، كفتاب جعالـ األسرارج

 النفس والروح في القرآف الكريـ :. 1

يبػػدأ مصػػط ى محمػػكد حديمػػا عػػف الػػن س كالػػركح  يفػػكؿ : الػػن س  ػػث الفػػرقف تمػػكت شػػأن ا 
 .  185جسكرة قؿ عمراف :  ﴾ُكَؿ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿شأف البدف 

                                                 
(1)

 . 2/454جذٖ كحٌِا : ٤٣ّ جُِـس ٓوح جٗظٍ :  
(2)

 . 2/1247جذٖ ٓ٘ظٌٞا : ُٓحٕ جُؼٍخ  جٗظٍ :  
(3)

 . 469ا 1992ّ٘ ذٞ جُروحح جٌُل١ٞا ٓإْٓس جٍُْحُسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا : ج٤ٌُِحش  جٗظٍ :  
(4)

 . ٤ْ175ى ْحذنا : حتى ج٤ٓ٬ْ٩س ُؼوج  
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ػػاَرٌة ِبالَسػػوءِ ِإف  الػػن ْفَس ألَ ﴿كالػػن س  ػػث الفػػرقف "ػػث مجمػػؿ الرغبػػات كالغرا ػػز كاأل"ػػكاء   ﴾م 
َلْت ِلي َنْفِسي﴿،  53جسكرة يكسؼ :   .  96جسكرة طا :  ﴾َوَكَذِلَؾ َسو 

كلفػػف الػػركح  ػػث الفػػرقف غيػػر الػػن س، ك"ػػث السػػر اإلل ػػث البػػاهث الػػذم ال يجػػرم عليػػا هػػدر 
المػػكت كالػػركح  ػػث ال لسػػ ا لغػػز، ك"ػػث أمػػر ال يمفػػف عمباتػػا بالشػػكا"د كاألدلػػا الحسػػيا علػػى كجػػا 

 فطع، كال يمفف عنفارة عال تعس ان، كال يفمف تجاكزة عال ج بلن .ال

بعد ذلؾ هبيا الفبايا التث يفؼ أمام ا علمنا المحدكد مفتكؼ األيدم، ك"ث ك"ث تبفى 
ـْ ﴿أعصى بفمير مف هبيا كجكد الوػالؽ  َوَيْسأَُلوَنَؾ َعْف الَروِح ُقْؿ الَروُح ِمْف َأْمِر َربٍّي َوَما ُأوِتيُت

 . (1) 85جسكرة اإلسراء :  ﴾اْلِعْمـِ ِإل  َقِميال  ِمْف 

 العالقة بيف الجسد والروح :. 2

كيفكؿ عف عبلها الجسد بالركح :  نحف لـ نك"ب الشػ كة لنشػبع ا أفػبلن كشػربان كمبػاجعا 
نمػا ك"بنػا الشػ كة لنفمع ػا كنفبح ػا كنصػعد علي ػا فمػا نصػعد علػى  كتفديسان للمطػامع كالمػركات، كا 

 ـ،  الجسد "ك البد الذم تيفد الركح كجكد"ا بفمعا كفبحا كردعا كالتسلؽ عليا .درج السل

كبفمع الجسد كردعا كفبحا تسترد الركح "كيت ا فأميرة حافما كتعبر عف كجكد"ا كتمبػت 
ن س ا كتستولص ذات ا مف هببا الطيف، كتصػب  جػديرة بجنت ػا كميرام ػا، كميرام ػا السػماء فل ػا، 

 ار اهلل، ك"ذة "ث السعادة الحفا .كمفعد الصدؽ على جك 

 . (2)كطريؽ اإلنساف "ك "ذا الفدح وارجان مف هببا مادتا على نكرانيا ركحا 

كه ػا عنػد "ػذا الفػبلـ،  لػيس صػحي  أننػا ك"بنػا الشػ كة لنفمع ػا كنفبح ػا كنصػعد لمباحث 
ى عحػػدا"ما علي ػػا فمػػا نصػػعد علػػى درج السػػلـ، بػػؿ لنفػػيـ تػػكازف بين ػػا كبػػيف الػػركح، بحيػػث ال تطغػػ

علػػػػى األوػػػػرل، كلػػػػيس مطلػػػػكب منػػػػا أف نفػػػػكف مبل فػػػػا، كال أف نتػػػػردل مسػػػػتكل الشػػػػياطيف، كديػػػػف 
ـَ ِزيَنػَة الم ػِو ال ِتػي َأْخػَرَج ِلِعَبػاِدِه َوالط يٍَّبػاِت ِمػَف }اإلسبلـ يتناغـ مع ال طػرة اإلنسػانيا :  ُقػْؿ َمػْف َحػر 

ْزؽِ   . 32جسكرة األعراؼ : {. الرٍّ

إف  ِلَربٍَّؾ َعَمْيَؾ َحقًّا, وِلَنْفِسػَؾ َعَمْيػَؾ َحقًّػا, وأَلْىِمػَؾ َعَمْيػَؾ َحقًّػا, َفػَأْعِط ُكػؿ  ركل البوارم:  
  .ِذي َحَؽ َحق وُ 

(
3

) 

 

 

                                                 
(1)

 . 260ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
(2)

 . 23ا 1998٘ٔؼحٌفا ٍٓٛا جُٓحذؼسا ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُ: ٍٝـ ٝجُؿٓى جُ  
(

3
)

 . 2/584(ا 1967 نٍؾٚ جُرهح١ٌ : ًطحخ جُّٛٞا ذحخ : ٖٓ  هْٓ ػ٠ِ  ن٤ٚا ـ ) 
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 الفرؽ بيف النفس والروح :. 3

يى صؿ مصط ى محمكد ما بيف الن س كالركح  يفكؿ :  ث اللغػا الدارجػا نولػط دا مػان بػيف 
 ػػػبلف طلعػػػت ركحػػػا، ك ػػػبلف تشػػػت ث ركحػػػا، ك ػػػبلف تتعػػػذب ركحػػػا، كفل ػػػا  الػػػن س كالػػػركح،  نفػػػكؿ

 تعبيرات واط ا، كفل ا أحكاؿ توص الن س كليس الركح .

 التث توػرج مػف بػدف الميػت عنػد الحشػرجا كالمػكت "ػث ن سػا كلػيس ركحػا، كالتػث تػذكؽ 
،  ػالن س تػذكؽ  185اف : جسكرة قؿ عمر  ﴾ُكَؿ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿المكت "ث الن س كليست الركح 

ـْ ﴿المػػكت كلفػػف ال تمػػكت، كالػػن س مكجػػكدة هبػػؿ المػػيبلد  ـَ ِمػػْف ُظُيػػورِِى ْذ َأَخػػَذ َرَبػػَؾ ِمػػْف َبِنػػي آَد َواِ 
ـْ َقاُلوا َبَمى َشِيْدَنا ـْ أََلْسُت ِبَربٍُّك ـْ َعَمى َأنُفِسِي ـْ َوَأْشَيَدُى ي َتُي  .  172جسكرة األعراؼ :  ﴾ُذرٍّ

سػػكس كال تشػػت ث كال ت ػػكل كال تبػػجر كال تمػػؿ كال تتعػػذب كال تعػػانث "بكطػػان كالػػركح ال تيك 
 ﴾َفَطو َعػْت َلػُو َنْفُسػُو َقْتػَؿ َأِخيػِو َفَقَتَمػوُ ﴿كال انتفاسان، عنما تلؾ فل ا مف أحكاؿ الن س كلػيس الػركح 

ـُ َما ُتَوْسِوُس بِ ﴿،  30جسكرة الما دة :  َوَنْفٍس ﴿،  16جسكرة ؽ :  ﴾ِو َنْفُسوُ َوَلَقْد َخَمْقَنا اِيْنَساَف َوَنْعَم
 .  8-7جسكرة الشمس :  ﴾َفأَْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا ,َوَما َسو اَىا

 ػػالن س "ػػث المت مػػا  ػػث الفػػرقف بالشػػ  كالكسػػكاس كال جػػكر كالطبيعػػا األمػػارة، كللػػن س  ػػث 
مل مػا كمطم نػا كرابػيا الفرقف ترؽ كعركج،   ث يمفف أف تتزفى كتتط ر  تكصؼ بأن ا لكامػا ك 

 ,َفػػاْدُخِمي ِفػػي ِعَبػػاِدي ,اْرِجِعػػي ِإَلػػى َربٍّػػِؾ رَاِضػػَية  َمْرِضػػي ة   ,َيػػا َأي ُتَيػػا الػػن ْفُس اْلُمْطَمِئن ػػةُ ﴿كمربػػيا 
 . 30-27جسكرة ال جر :  ﴾َواْدُخِمي َجن ِتي

شػريؼ كال يػذفر أما الركح  ث الفػرقف  تػذفر دا مػان بدرجػا عاليػا مػف التفػديس كالتنزيػا كالت 
نس أك ر عػا أك "بػكط أك بػجر دل ا أحكاؿ مف عػذاب أك "ػكل أك شػ كة أك شػكؽ أك تط ػر أك تػ

نمػا تػأتث  أك ملؿ، كال يذفر أن ا تورج مف الجسػد أك أن ػا تػذكؽ المػكت كال تنسػب علػى اإلنسػاف، كا 
ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْف ُروِحي فَ ﴿:دا مان منسكبا على اهلل  . 29جسكرة الحجر: ﴾َقُعوا َلُو َساِجِديفَ َفِإَذا َسو 

ـْ َأنُفُسػػُيـْ ﴿،أمػػا الػػن س  تنسػػب دا مػػان علػػى صػػاحب ا َمػػْف ﴿،  118جسػػكرة التكبػػا :  ﴾َوَضػػاَقْت َعَمػػْيِي
، مـ يفكف السياؿ ما نصيب فؿ منا مف الركح    15جسكرة اإلسراء :  ﴾اْىَتَد  َفِإن َما َيْيَتِدي ِلَنْفِسو

"ػػك الن وػػا التػث ذفر"ػػا الفػػرقف، ك"ػك مػػا يتفػػرر مػع فػػؿ عنسػػاف داوػؿ الػػرحـ  ػػث نصػيبنا مػػف الػركح 
الشػ ر المالػػث، كمػف ممػػار "ػػذة الن وػا السػػمع كالبصػػر كال ػياد، كب بػػؿ "ػػذة الن وػا يصػػب  للكاحػػد 
منا وياؿ كبمير كهيـ مف الممؿ، كالجسد كالركح  ينا أشبا بػأرض الكاهػع، كسػماء الممػؿ، كعبلهػا 

 جسد "ث أشبا بعبلها ذرة الحديد بالمجاؿ المغناطيسث ذم الفطبيف .الن س بالركح كال
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كالجسد كالركح "ما مجاؿ االمتحاف كاالبتبلء،  تبلى الن س كتمتحف ب اتيف الفكتيف الجػاذبتيف 
لى أعلى لتورج سر"ا كت ص  عف حفيفت ا كرتبت ا كليظ ر وير"ا مف شر"ا  . (1)على أس ؿ كا 

 مناقشة منكري الروح :. 4

ف لمصط ى محمكد دكر بارز  ث دحض شبا المنفريف كالمشففيف، ك"نا نجدة يتحدث فا
رادان على منفرم الركح ها بلن : عف الركح حفيفا، ك"ػث متجػاكزة للجسػد عاليػا عليػا ال يجػرم علي ػا 

 حدث ال ناء،   ث باهيا والدة ل ا يـك كميفات كقورة تلفى  ي ا والف ا .

 هارئ اليـك يحب أف يفتنع  ث "ذة المسا ؿ بالبر"اف ال لس ث .عف الركح حفا ؽ مفررة، كلفف 

كلعشػػػاؽ ال لسػػػ ا نفػػػدـ دلػػػيبلن علػػػى كجػػػكد الػػػركح مػػػف الواصػػػيا التػػػث تتميػػػز ب ػػػا الحرفػػػا، 
  الحرفا ال يمفف رصد"ا عال مف وارج ا .

نمػػا ال بػػد لػػؾ مػػف عينػػا  ال يمفػػف أف تػػدرؾ الحرفػػا كأنػػت تتحػػرؾ مع ػػا  ػػث ن ػػس ال لػػؾ، كا 
فؼ علي ا لترصد"ا، كل ذا تأتث عليػؾ لحظػا كأنػت  ػث أسانسػير متحػرؾ ال تسػتطيع أف وارجيا ت

تعػػرؼ "ػػؿ "ػػك كاهػػؼ أـ متحػػرؾ ألنػػؾ أصػػبحت هطعػػا كاحػػدة معػػا  ػػث حرفتػػا، ال تسػػتطيع عدراؾ 
 "ذة الحرفا عال عذا نظرت مف باب األسانسير على الرصيؼ المابت  ث الوارج .

 جت وارج ا .ال تستطيع أف تحيط بحالا عال عذا ور 

كفػػؿ منػػا يسػػتطيع أف يلمػػػس "ػػذا الكجػػكد الركحػػػث بداولػػا، كيػػدرؾ أنػػػا كجػػكد مغػػاير  ػػػث 
 نكعيتا للكجكد الوارجث النابض المتغير الذم يتد ؽ حكلنا  ث شبلالت مف التغيرات .

الكجػػكد الركحػػث يػػدؿ عليػػا أيبػػان البػػمير، كيػػدؿ عليػػا اإلحسػػاس بالجمػػاؿ، كيػػدؿ عليػػا 
 تميز الحؽ عف الباطؿ كالزا ؼ مف الصحي  .الحاسا الو يا التث 

كلعؿ الركح "ث طابع الحسف الذم ترفا الوالؽ على فؿ منا فأمر مف قمار يديا، كلعل ػا 
 .(2)هبس مف ركحا عذ ن خ  ينا مف ركحا، كلعل ا شرارة مفدسا مف نكرة كشعاع مف شمسا األبديا

، كالحؽ أف الركح مولػكؽ هلل هد ي  ـ البعض أف محمكد يفصد أف الركح "ث جزء مف اهلل
   تعالى فأم ولؽ، كنسبت ا هلل "ث نسبا تشريؼ ليس عال، ك"ذا "ك مكهؼ السلؼ كالولؼ .

"ذا بعض ما هالا علماينا عف عالـ الركح، كلفف مصط ى محمكد يصكغا بصياغا  نيا 
 أدبيا  لس يا، يجذب مف وبلل ا الفارئ لما يريد مف أ فار كقراء .

                                                 
(1)

 . 19ا 1993ّ٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : جُوٍإٓ ًحتٖ ق٢ا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا  جٗظٍ : 
(2)

 . 212ٞوا ٓٛطل٠ ٓكٔ: جُوٍإٓ ٓكحُٝس كْٜ ػ١ٍٛ  جٗظٍ : 
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 ت :المو  .ا  لثثا

 حقيقة الموت في المغة والصطالح :. 1     

المػػيـ كالػػكاك كالتػػاء أصػػؿ صػػحي  يػػدؿ علػػى ذ"ػػاب الفػػكة مػػف الشػػثء،  المػػوت فػػي المغػػة : 
 . (1)كالمكت وبلؼ الحياة

 الموت في المعنى الصطالحي :

 . (2)عٌر ا الت انكم :  في يا كجكديا يولف ا اهلل تعالى  ث الحث ك"ك بد الحياة 

األشفر :  انفطاع تعلؽ الركح بالبػدف كم ارهتػا كحيلكلػا بين مػا، كتبػدؿ حػاؿ كانتفػاؿ عٌر ا 
 . (3)مف دار على دار 

 :ف الموت وما بعد الموت ممصطفى محمود  رابعا  . موقؼ

  لغػز المػػوتحػكؿ "ػذا المكبػكع فتػػب مصػط ى محمػكد فميػران، مػػا بػيف فتػاب مسػػتفؿ : ج
 المكبكعات، أك مفاالت صح يا "نا ك"ناؾ . كمكبكعات مت رها بم ا  ث فتب متنكعا

 الموت لغز عجيب :. 1

بػػدأ فتابػػا لغػػز المػػكت بفلمػػات  لسػػ يا معبػػرة بشػػفؿ فبيػػر  لػػيس "نػػاؾ أغػػرب مػػف المػػكت، 
 عنا حادث غريب، أف يصب  الشثء ال شثء .

عف المكت  ث حفيفتا حياة، كأنا ال يحتكم على م اجأة، ألف المكت يمكت عندنا ك ث داولنا 
  ث فؿ لحظا حؽ كنحف أحياء، فؿ نفطا لعاب، كفؿ دمعا، كفؿ هطرة عرؽ،  ي ا وبليا ميتا .

المػػكت عذف حػػدث دا ػػب مسػػتمر، يعتػػرم اإلنسػػاف ك"ػػك علػػى هدميػػا، كيعتػػرم المجتمعػػات 
 . (4)ك"ث  ث عن كان ا 

الدفتكر يتحدث عف المكت بأنا حادث غريب، ك"ذا ليس دهيفان، ألف المكت حفيفا كحؽ، 
ـْ َأْحَسػُف َعَمػال  َوُىػَو اْلَعِزيػُز ﴿ا اهلل فمػا ولػؽ الحيػاة، ولفػ ـْ َأَيُكػ ال ػِذي َخَمػَؽ اْلَمػْوَت َواْلَحَيػاَة ِلَيْبمُػَوُك

 . 2جسكرة الملؾ : . ﴾اْلَغُفورُ 

 كن ايا المكجكدات على المكت "ث الن ايا الطبيعيا،  ليس "ناؾ ش  باؽ عال اهلل تعالى. 
                                                 

(1)
 . 5/283جذٖ كحٌِا : ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  

(2)
 . 2/1668ا 1996ٓكٔى جُطٜح١ٞٗا ٌٓطرس ُر٘حٕا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا : ْٓٞٞػس ًٗحف جٚط٬قحش جُؼِّٞ   

(3)
 . 14ا 1991٘ػٍٔ ٤ِْٔحٕ ج٧ٖوٍا وجٌ جُ٘لحتّا ذ٤ٍٝشا جُػحُػسا : جُو٤حٓس جُٛـٍٟ   

(4)
 . 5طل٠ ٓكٔٞوا ٘ٓٛ: ُـُ جُٔٞش  جٗظٍ :  
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 وت :الم إلىالناس  . نظرة2

مـ ينتفؿ للحديث عف النظرة على المػكت كأ"ميتػا،  يفػكؿ :  المػكت بالنسػبا لفػؿ منػا أزمػا 
كسػػياؿ يبعػػث علػػى الد"شػػا كالفلػػؽ كالػػذعر. لفنػػا بالنسػػبا للفػػكف شػػثء قوػػر، عنػػا بالنسػػبا للفػػكف 

 بركرة ك بيلا كوير .

ك"مػا يولفػاف المكت كالحياة حينما ننظر ل ما مف بعيد، ك"ما يعمػبلف  ػث الفػكف يظ ػراف 
الكاهػػع . المػػكت يبػػدك مفمػػبلن للحيػػاة، يبػػدك فالبسػػتانث الػػذم يفتلػػع النباتػػات ال اسػػدة كيسػػكم األرض 

 . (1)كيحرم ا لي س  المجاؿ للبذكر الصغيرة الرهيفا لتطرح ممار"ا 

ا يفػػكؿ :  كعػػذاب الفبػػر كرد مػػرة كاحػػدة عػػف  رعػػكف كعصػػابتا، مػػكعػػف عػػذاب الفبػػر كنعي
ُر ُيْعَرُضػػوَف َعَمْيَيػػا ُوػػُدّوا  َوَعِشػػّيا  َوَيػػْوـَ َتقُػػوـُ الس ػػاَعُة َأْدِخمُػػوا آَؿ ِفْرَعػػْوَف َأَشػػد  الن ػػا﴿يفػػكؿ ربنػػا:

، عذاب الفبر "ك عذاب ن سث برزوث   ك عػرض مسػتمر علػى الن ػكس  46جسكرة غا ر: ﴾اْلَعَذابِ 
ا حينمػػػا تفػػػـك الشاوصػػػا  ػػػث هبكر"ػػػا ارتفابػػػان لمصػػػير مشػػػ كـ كفػػػابكس متكاصػػػؿ عػػػف أ"ػػػكاؿ هادمػػػ

 الساعا.

أمػػا السػػاعا كالفيامػػا كالبعػػث كعػػكدة الن ػػكس علػػى التجسػػد ج"ػػذة المػػرة  ػػث أجسػػاد ملفيػػا ال 
ت نػػى كال ت لػػؾ ،   ػػث مرحلػػا أوػػرل العػػذاب  ي ػػا أشػػد كالنعػػيـ  ي ػػا أعظػػـ ك"ػػك أمػػر ال يحػػدث عال 

 عند ن وا الصكر.

مف البدف لحظا المكت كما عن ا الصحكة المانيا كفانت الصحكة األكلى "ث وركج الن س 
جرل  ي ا مف م اج ت، أما "ذة المرة   ث هياـ كانت ابا مف رهدة الفبر  ث أعفػاب صػيحا "ا لػا 

 . (2) إذا الن كس هد عادت أجسادان ككه ت ترتجؼ  ث ارتفاب يكـ م كؿ. 

كرد ذفػػرة  ػػث الفميػػر مػػف اآليػػات مابػػت عنػػدنا كه ػػا "نػػا ك"ػػث أف عػػذاب الفبػػر ولمباحػػث 
ف  ِلم ِذيَف ﴿نيا كليس  فط  ث قيا سكرة غا ر المتحدما عف  رعكف،  فد كرد  ث سكرة الطكر الفرق َواِ 

ـْ َل َيْعَمُمػوفَ  "ػذا غيػر األحاديػث النبكيػا ،  47جسػكرة الطػكر :  ﴾َظَمُموا َعَذاب ا ُدوَف َذِلَؾ َوَلِكف  َأْكثَػَرُى
لػول أف ل تػدافنوا لػدعوت اهلل كسٌلـ هػاؿ :  الشري ا، كمن ا ما ركاة أنس أف النبث صلى اهلل عليا 

 . (3) أف ُيسمعكـ مف عذاب القبر

                                                 
(1)

 . 14ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا : جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
(2)

 . 17ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٓحيج ٌٝجح ذٞجذس جُٔٞش  جٗظٍ :  
(3)

 نٍؾننٚ ٓٓننِْ كنن٢ ٚننك٤كٚ : ًطننحخ جُؿ٘ننس ٝٚننلس ٗؼ٤ٜٔننح ٝ ِٜٛننحا ذننحخ ئغرننحش ػننًجخ جُورننٍ ٝجُطؼننٞي ك٤ننٚا ـ   

 .6/325(ا2868)
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كعفيػػػدة أ"ػػػؿ السػػػنا كالجماعػػػا  أف عػػػذاب الفبػػػر "ػػػك عػػػذاب البػػػرزخ،  فػػػؿ مػػػف مػػػات ك"ػػػك 
مسػػػتحؽ للعػػػذاب نالػػػا نصػػػيبا منػػػا، هيبػػػر أك لػػػـ ييفبػػػر، أفلتػػػا السػػػباع أك احتػػػرؽ حتػػػى صػػػار رمػػػادان 

لب أك غرؽ  ث البحر، كصؿ على ركحا كبدنا مف العذاب ما يصؿ على  كنسؼ  ث ال كاء، أك صي
 (1)المفبكر  .

، صػػحي ف البعػػث يفػػكف  ػػث أجسػػاد ملفيػػا ال ت نػػى كال ت لػػؾ،   ػػذا أيبػػان غيػػر عمػػـ هكلػػا 
ِإف  ال ػِذيَف ﴿ أ"ؿ النار يحدث ل ـ  ي ا "بلؾ أجساد"ـ، مـ يعيد"ا اهلل مػرة أوػرل ليػذكهكا العػذاب. 

ـْ َنار ا ُكم َماَكَفُروا ِبآَيا ـْ ُجمُػود ا َوْيَرَىػا ِلَيػُذوُقوا ِتَنا َسْوَؼ ُنْصِميِي ـْ َبػد ْلَناُى ِإف   اْلَعػَذابَ  َنِضػَجْت ُجمُػوُدُى
 . 56جسكرة النساء : .﴾الم َو َكاَف َعِزيز ا َحِكيم ا

أيبان، مكبػكع أف العػذاب للػركح،   ػذا ممػا وػالؼ  يػا مػا ات ػؽ عليػا جمػكع العلمػاء مػف 
 .(2)ف العذاب للركح كالجسد معان، كأن ا تتصؿ بالبدف أحيانان،  يحصؿ لا مع ا النعيـ أك العذاب أ

كنوتـ ب ذة الفلمات ذات اإليحاء الجميؿ ك"ك يتحدث عف المكت :  عنا صاحب الجبللػا 
المكت، أهػرب علػى فػؿ منػا مػف ظلػا، بػؿ أهػرب علػى الكاحػد مػف نطفػا، كأهػرب عليػا مػف ن سػا التػث 

 نبيا . يجرم  ث الدـ كاللعاب كالنبض كيسفف النواع .بيف ج

 كلفنا ال بد أف يسفط ألف فؿ الذيف سبفكة هد سفطكا .

يا سادتث، األرض مغطاة بر اة المكتى . كتحت الفا"رة مبلث مدف كمبلما عصكر نمشػث 
 كنرهص على ر ات ا كجماجم ا .

مػن ـ مشػغكؿ بحالػا مل ػكؼ  ػث  كغدان يمشث األح اد على ترابنا،  ػث ال مبػاالة تامػا كفػؿ
 . (3)"مكما 

 عالـ البرزخ وأسراره :. 3

أمػػػا عػػػف البػػػرزخ  يفػػػكؿ الػػػدفتكر :  عف البػػػرزخ كالحجػػػر المحجػػػكر، كالمنػػػع الممنػػػكع، فل ػػػا 
 عشارات على هكانيف ال يزيفيا التث تمنع كتببط كتح ظ لفؿ شثء حدكدة كمفانا .

ـْ َبْرَزٌخ ِإَلى َيػْوـِ ُيْبَعثُػوفَ ﴿ك"ذا ي سر لنا ما هالا الفرقف عف المكتى :  جسػكرة  ﴾َوِمْف َورَاِئِي
 .  100الميمنكف : 

                                                 
(1)

 .391ى جُطكح١ٝا ٘ ٍٖـ جُؼو٤ىز جُطكح٣ٝس :  قٔ  
(2)

 . 4/282جذٖ ض٤ٔ٤سا : ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ  جٗظٍ : 
(3)

 . 104ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ج٤ُٓٔم جُىؾحٍ   
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نمػا معنػاة   ليس معنى البرزخ "نا  اصؿ مفانث ي صؿ أركاح المكتى عف دنيا األحيػاء، كا 
الفػػكانيف المانعػػػا،  ػػػاألركاح بعػػد المػػػكت تبػػػدأ حيػػاة ذات هػػػكانيف موتل ػػػا، كل ػػذا يسػػػتحيؿ علي ػػػا أف 

سػػتحيؿ علينػػا أف نواطب ػػا، ألف بيننػػا برزوػػان، "ػػك اوػػتبلؼ الفػػكانيف بػػيف عالمنػػا كعػػالـ تواطبنػػا كي
األركاح، مػػػػع أن ػػػػا هػػػػد تفػػػػكف حكلنػػػػا  ػػػػث ذات اللحظػػػػا كالمفػػػػاف، كلفػػػػف االتصػػػػاؿ يظػػػػؿ مسػػػػتحيبلن 

 . (1)كمعدكمان الوتبلؼ هكانيف كجكد"ا عف هكانيف كجكدنا ك"ذا "ك البرزخ 

"ػػك عال  هػػكانيف ال يزيفيػػا التػػث تمنػػع كتبػػبط كتح ػػظ ، حػػديث الػػدفتكر عػػف أف البػػرزخ مػػا 
فبلـ يعكزة الدهػا،  ػالبرزخ عنػدنا "ػك الحيػاة المانيػا، يطلػؽ علػى ال تػرة الزمنيػا مػا بػيف المػكت علػى 

ـْ َبػػػْرَزٌخ ِإَلػػػى َيػػػْوـِ ُيْبَعثُػػػوفَ ﴿البعػػػث كالحشػػػر جاآلوػػػرة ،  ك"ػػػث حيػػػاة ل ػػػا أحفام ػػػا , ﴾َوِمػػػْف َورَاِئِيػػػ
كاألبػػداف الموتل ػػا عػػف ظػػركؼ الحيػػاة الػػدنيا. ك الم سػػركف ذفػػركا أف البػػرزخ "ػػك  األركاح كظرك  ػػا

الحا ؿ الذم يحكؿ بيف المكتى كالحياة األكلى،  ما هالا الفاتب مف أف الحيلكلػا "ػث طبفػان لفػكانيف 
ال يمنػػع من ػػا مػػانع، فمػػا أف البػػرزخ الػػذم بػػيف البحػػريف فكنػػا ذا هػػكانيف ال يمنػػع مػػف صػػحا هػػكؿ 

هديمان، عنا ال كاصؿ األربيا بيف األن ػار العذبػا كالبحػار الملحػا،  مػا هػالكة بػرزخ  عػبلن،  الم سريف
 . (2)تنباـ عليا هكانيف عل يا أورل أكدع ا اهلل الفكف رحما بنا كبما ولؽ سبحانا كتعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 186ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ  
(2)

 . 153جُؿر١ٍا ٘: ٖطكحش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو   
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 المطمب الرابع

 القيامة وعالمات الساعة

إليماف، كالذم ال يػتـ عال بػا، كهػد كرد ذفر"ػا  ػث الفػرقف رفف مف أرفاف ا اييماف بيـو القيامة. 1
َلْيَس اْلِبر  َأْف ﴿الفريـ كالسنا النبكيا بحيث يصب  منفر"ا منفران لشثء معلكـ مف الديف بالبركرة 

ـْ ِقَبَؿ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكف  اْلِبر  َمػْف آَمػَف ِبالم ػِو َواْلَيػْوـِ  اآلِخػِر َواْلَمالِئَكػِة َواْلِكتَػاِب  ُتَوَلوا ُوُجوَىُك
 .  177جسكرة البفرة :  ﴾َوالن ِبيٍّيفَ 

كالحػػػديث عػػػػف هػػػػرب يػػػػـك الفيامػػػػا كابػػػػ   ػػػث الفػػػػرقف الفػػػػريـ، تعػػػػددت اآليػػػػات عػػػػف ذفػػػػرة 
وُه ُسػْبَحاَنُو َأَتى َأْمُر الم ػِو َفػال َتْسػَتْعِجمُ ﴿، كهكلػا  1جسكرة الفمر :  ﴾اْقَتَرَبْت الس اَعُة َواْنَشؽ  اْلَقَمرُ ﴿

 .  1جسكرة النحؿ :  ﴾َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشِرُكوفَ 

َفَيػػْؿ َيْنُظػػُروَف ِإل  الس ػػاَعَة َأْف ﴿ فػػد كرد ذفر"ػػا  ػػث الفػػرقف الفػػريـ :  أمػػا عػػف أشػػراط السػػاعة. 2
ـْ َبْغَتة  َفَقْد َجاَء َأْشرَاُطَيا  .  18جسكرة محمد :  ﴾تَْأِتَيُي

 . (1)ما، كأشراط ا، عبلمات االشرط : العبل ث اللغا  

 كالمراد بأشراط الساعا عبلمات ا التث تسبؽ هياـ الساعا، ك"ث صغرل كفبرل :

 منا ما كهع كمنا ما زاؿ لـ يفع، كالحديث  ػث "ػذا الجانػب حػديث طكيػؿ،  العالمات الصغر . 3
 أفمر العلماء البحث  يا، كأل كا  يا الفتب كالدراسات الفميرة .

ركل حذي ػػا بػػف أسػػيد ربػػث اهلل عنػػا هػػاؿ : طلػػع النبػػث صػػلى اهلل عليػػا الكبػػر  :  العالمػػات. 4
لف تقػـو حتػى تػروف  اإني ، هالكا : نذفر الساعا، هاؿ :  ما تذاكروفكسلـ كنحف نتذافر  فاؿ :  

ابػف  قبميا عشر آيات" فذكر الدخاف والدجاؿ والدابة وطموع الشمس مػف مغربيػا ونػزوؿ عيسػى
وخسؼ بالمغرب وخسػؼ بجزيػرة جوج, وثالثة خسوؼ : خسؼ في المشرؽ ويأجوج ومأ مريـ,

 . (2) العرب, وآخر ذلؾ نار تخرج مف اليمف تطرد الناس إلى محشرىـ

 وىذه العالمات ىي :

مػا مػف : كهد ركل أنس ربث اهلل عنا هػاؿ : هػاؿ النبػث صػلى اهلل عليػا كسػلـ: خروج الدجاؿ .1
ف بيف عينيو مكتوب كافرنبي إل أنذر أمتو األعور الكذاب, أ  . (3) ل إنو أعور وا 

                                                 
(1)

 . 334ا 1973٘ٓكٔى جٍُج١َا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا : ٓهطحٌ جُٛكحـ  جٗظٍ : 
(2)

 . 6/350(ا 2901)  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُلطٖا ذحخ ج٣٥حش جُط٢ ضٌٕٞ هرَ جُٓحػسا ـ 
(3)

 . 6/372(ا 2933)  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جُلطٖا ذحخ جُىؾحٍا ـ  
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 .  1جكسيمث الدجاؿ دجاالن ألنا يغطث الحؽ بباطلا، كألنا ممكة كهيؿ ألنا يغطث األرض

ال  كسيمث مسيحان ألف عينا الكاحدة ممسكحا، كالمسي  "ك الذم أحػد شػفث كج ػا ممسػكحه 
عندة  عيؿ بمعنى م عكؿ أما  عيف لا كال حاجب ك"ك بوبلؼ عيسى بف مريـ، ألف الدجاؿ المس 

 . (2)عيسى عليا السبلـ  المس  "ك  عيؿ بمعنى  اعؿ ألنا يمس  المريض  يبرأ بإذف اهلل تعالى

، ك"ػػث مدينػػا  ػػث (3): تفػػكف علػػى يػػد عيسػػى ابػػف مػػريـ عليػػا السػػبلـ، يفتلػػا عنػػد بػػاب اللػػد نيايتػػو
  لسطيف.

قيػات الفػرقف الفػريـ كالسػنا النبكيػا ،  عيسى بف مريـ عليػا السػبلـ ، دلػت عليػا نزوؿ المسيح. 2
ـْ َشػِييدا  ﴿هاؿ تعالى :  ْف ِمْف َأْىِؿ اْلِكتَاِب ِإل  َلُيْؤِمَنف  ِبِو َقْبَؿ َمْوِتِو َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة َيُكوُف َعَمػْيِي  ﴾َواِ 
ؿ "والذي نفسػي بيػده ليوشػكف أف ينػز، كما ركم عف النبث جص  أنا هاؿ :   159جسكرة النساء : 

 . (4) فيكـ ابف مريـ حكما  عدل  فيكسر الصميب ويقتؿ الخنزير ويضع الجزية ل يقبميا مف كافر

ك"ك مف نسؿ النبث صلى اهلل عليا كسٌلـ، عػف أـ سػلما  محمد بف عبد اهلل،. ظيور الميدي : 3
لػد الميدي مف عترتي مػف و ربث اهلل عن ا هالت سمعت رسكؿ اهلل صلى اهلل عليا كسٌلـ يفكؿ   

  (5) .فاطمة

ل تػػذىب الػػدنيا صػػلى اهلل عليػػا كسػػٌلـ :   كعػػف ابػػف مسػػعكد ربػػث اهلل عنػػا هػػاؿ، هػػاؿ رسػػكؿ اهلل
  (6) .حتى يممؾ العرب رجؿ مف أىؿ بيتي يواطئ اسمو اسمي

 مدة ملفا سبع سنيف فما كرد  ث حديث أبث سعيد الودرم عند أبث داكد، فل ا عدؿ كهسط :

  (7)  .كما ممئت جورا  وظمما , يممؾ سبع سنيف يمأل األرض قسطا  وعدل    

ـْ ِمػْف ُكػؿٍّ َحػَدٍب ﴿: هاؿ تعالى :  خروج يأجوج ومأجوج . 4 َحت ى ِإَذا ُفِتَحْت َيْأُجوُج َوَمػْأُجوُج َوُىػ
ُمْفِسُدوَف ِفي  َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِف ِإف  َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ ﴿، كهكلا تعالى  96جسكرة األنبياء :  ﴾َينِسُموفَ 
 ، كوركج ـ يفع بعد نزكؿ عيسى بف مريـ كهتلا الدجاؿ. 94جسكرة الف ؼ :  ﴾اأَلْرضِ 

                                                 
(1)

 . 14/601ا 1995ّ قٔى ذٖ قؿٍ جُؼٓو٢ٗ٬ا وجٌ جُلٌٍا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا : كطف جُرح١ٌ  جٗظٍ :  
(2)

 . 4/204ا 1999ّجُٔرحٌى ذٖ ٓكٔى ذٖ ج٧غ٤ٍا ٌٓطرس وجٌ جُر٤حٕا ذ٤ٍٝشا :  ؾحٓغ ج٧ٍٚٞ جٗظٍ :  
(3)

جُُِى : ذْٟ ج٬ُّ ٝضٗى٣ى جُىجٍا ٓى٣٘س هٍخ ٓى٣٘نس جُونىِ؛ ٓنٖ ٗنٞجق٢ كِٓنط٤ٖا ٣وطنَ ػ٤ٓن٠ ذنٖ ٓن٣ٍْ جُنىؾحٍ   

 .(1202/ 3،  1992ّذ٤ٍٝش ، ج٠ُٝ٧ ،  -جُؿ٤َ ، وجٌ  ػرى جُٔإٖٓ ػرى جُكن جُرـىجو١: ذرحذٜح. )ٍٓجٚى ج٬٠٫ع 
(4)

 . 1/343(ا 155)  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ ٍُٗٝ ػ٠ٓ٤ا ـ 
(5)

 ٚككٚ ج٧ُرح٢ٗ .. 4/104(ا 4284 نٍؾٚ  ذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ : ًطحخ جُٜىٟا ـ )  
(6)

. ٝهنحٍ ٛنًج قٓنٖ 3/343(ا 2331)  نٍؾٚ جُط١ًٍٓ كن٢ ْن٘٘ٚ : ًطنحخ جُونىٌا ذنحخ : ٓنح ؾنحح كن٢ جُٜٔنى١ا ـ  

 ٚك٤ف.
(7)

 قٓ٘ٚ ج٧ُرح٢ٗ .. 4/105(ا 4285 نٍؾٚ  ذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ : ًطحخ جُٜىٟا ـ )  
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َيْغَشػػى الن ػاَس َىػػَذا َعػػَذاٌب  ,َفاْرَتِقػْب َيػػْوـَ تَػْأِتي الس ػػَماُء ِبػػُدَخاٍف ُمِبػيٍف ﴿، هػاؿ تعػػالى  الػدخاف .5
 .  11-10جسكرة الدواف :  ﴾أَِليـٌ 

 ك"ث وسؼ  ث المشرؽ، كوسؼ  ث المغرب، كوسؼ  ث جزيرة العرب.:  . الخسوؼ الثالثة6

مػػػا صػػػلى اهلل عليػػػا كسػػػلـ علينػػػا كنحػػػف نتػػػذافر،  فػػػاؿ:   ركل حذي ػػا مػػػف أسػػػيد هػػػاؿ، اطلػػػع النبػػػث
إنيػػػا لػػػف تقػػػـو حتػػػى تػػػروف قبميػػػا عشػػػر آيات..وثالثػػػة   هػػػالكا نػػذفر السػػػاعا،  ػػػاؿ :  تػػػذاكروف

  (1)  سؼ بجزيرة العرب..خسوؼ, خسؼ بالمشرؽ, وخسؼ بالمغرب, وخ

ك"ػذة الوسػكؼ "ػث نػكع مػف العػذاب يكهعػا اهلل علػى النػاس ل سػاد"ـ ك جػكر"ـ، لعل ػـ يعػكدكا علػػى 
 رشد"ـ، كأمافف كهكع ا جزيرة العرب .

 (2) ن ا كهعت، عال أف ابف حجر يفرر أن ا لـ تفع.عهيؿ 

يف بػاهلل ألف السػاعا ال ك"ػث ريػ  ناعمػا فالمسػؾ تفػبض أركاح المػيمن . ىبوب الريح الطيبػة :7
تفكـ عال على شرار الناس:  عف أنس بف مالؾ ربث اهلل عنا أف رسكؿ اهلل صلى اهلل عليا كسػلـ 

  (3) . ل تقـو الساعة حتى ل يقاؿ في األرض اهلل, اهللهاؿ :  

 مبعث "ذة الري  مف أرض اليمف، كال يمفف ال رار من ا.

رة ربث اهلل عنا أف رسكؿ اهلل صلى اهلل عليا كسػلـ : عف أبث "ريطموع الشمس مف مغربيا .8
ل تقـو الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا, فإذا طمعت فرآىا الناس آمنػوا أجمعػيف, هػاؿ :  

 . (4)فذاؾ حيف ل ينفع نفسا  إيمانيا, إف لـ تكف آمنت مف قبؿ أو كسبت في إيمانيا خيرا "

ـْ َأْخَرْجَنػا ﴿ند  ساد الولػؽ كيفكف وركج ا ع :خروج الدابة مف األرض .9 َذا َوَقَع اْلَقػْوُؿ َعَمػْيِي َواِ 
ـْ َأف  الن اَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا ل ُيوِقُنػوفَ  ـْ َداب ة  ِمْف اأَلْرِض ُتَكمٍُّمُي ، كنتػرؾ "ي ػا  82جسػكرة النمػؿ :  ﴾َلُي

 كر الغيب ."ذة الدابا كطريفا فبلم ا كلغت ا ألنا لـ يفـ علي ا دليؿ،   ث أمر مف أم

كم عػػف النبػػث صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ :  نػػار تخػػرج مػػف أرض الػػيمف .11 أمػػا أوؿ : ك ي ػػا مػػا ري
 (5). أشراط الساعة فنار تحشرىـ مف المشرؽ إلى المغرب

 

                                                 
(1)

 .6/350(ا 2901) ا ـج٣٥حش جُط٢ ضٌٕٞ هرَ جُٓحػسا ذحخ جُلطٖ نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ   
(2)

 .13/87كطف جُرح١ٌ : جذٖ قؿٍ ا   
(3)

 . 1/334(ا 148) ا ـيٛحخ ج٣٩ٔحٕ آنٍ جُُٓحٕ : ٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك  
(4)

 . 1/346(ا 157) جُُٖٓ ج١ًُ ٫ ٣ورَ ك٤ٚ ج٣٩ٔحٕا ـ :  نٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ ج٣٩ٔحٕا ذحخ 
(5)

 . 2/1023(ا 3329)  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ  قحو٣ع ج٧ٗر٤ححا ذحخ نِن آوّ ٝي٣ٌطٚا ـ 
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 موقؼ الدكتور مصطفى محمود مف عالمات الساعة :

 . الساعة وعالماتيا مف أمر الغيب :1

 الغيب، كعلم ا محجكب عف الفؿ، اوتص اهلل با ن سا دكف العالميف . الساعا ذركة 

كلفنا يحدمنا  ث الفرقف عف أشراط كعبلمات ل ذا اليكـ، كيصؼ لنا بعض تلؾ العبلمػات 
-10جسػكرة الػػدواف :  ﴾َيْغَشػى الن ػاَس َىػَذا َعػَذاٌب أَِلػيـٌ  ,َفاْرَتِقػْب َيػْوـَ تَػْأِتي الس ػَماُء ِبػُدَخاٍف ُمِبػيفٍ ﴿
، عن ػػا ظػػا"رة مػػف ظػػكا"ر الطبيعػػا، سػػكؼ يلػػؼ األرض كيحجػػب السػػماء كيتعػػذب بػػا النػػاس  11

 عذابان شديدان ألجؿ محددان، مـ يفشؼ اهلل عن ـ .

ـْ ﴿مـ يتكالى حديث الفرقف عف عبلمات الساعا،  يحدمنا عف الدابا  َذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَمْيِي َواِ 
ـْ َداب ة  ِمْف األَ  ـْ َأف  الن اَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا ل ُيوِقُنوفَ َأْخَرْجَنا َلُي  .  82جسكرة النمؿ :  ﴾ْرِض ُتَكمٍُّمُي

 .  1جسكرة الفمر :  ﴾اْقَتَرَبْت الس اَعُة َواْنَشؽ  اْلَقَمرُ ﴿مـ الحديث عف انشفاؽ الفمر 

كال شػػؾ أف الفػػؿ سػػكؼ يػػيمف حينمػػا تظ ػػر تلػػؾ العبلمػػات، حينمػػا ينشػػؽ الفمػػر كتوػػرج 
با مف األرض تتفلـ، ال تبفى ريبا  ث هلب مرتاب، كلفنا سيفكف عيمانان  ات أكانػا ألنػا عيمػاف الدا

َيػْوـَ َيػْأِتي َبْعػُض آَيػاِت ﴿المف كر الذم ال  بػؿ لػا كال اوتيػار، كحين ػا لػف يفبػؿ اهلل "ػذا اإليمػاف 
ـْ َتُكػْف آَمَنػػْت ِمػػْف َقْبػػُؿ أَ  ْو َكَسػػَبْت ِفػي ِإيَماِنَيػػا َخْيػػرا  ُقػػْؿ انَتِظػػُروا ِإن ػػا َربٍّػَؾ ل َينَفػػُع َنْفسػػا  ِإيَماُنَيػػا َلػػ

 .  158جسكرة األنعاـ :  ﴾ُمنَتِظُروفَ 

"عف اهلل يتفبؿ مف الذيف ييمنكف بالغيب، دكف حاجا على بر"اف، كدكف الحاجا على عياف    
(1) . 

"نػػػا نجػػػد مصػػػط ى محمػػػكد يتحػػػدث عػػػف عبلمػػػات السػػػاعا دكف أف يي ػػػرؽ بػػػيف الصػػػغرل 
، كحديمػا عػف انشػفاؽ الفمػر فبرل، "ػث عنػدة فل ػا عبلمػات دالػا علػى اهتراب ػا كحػدكم ا مػف مػـكال

 .﴾اْقَتَرَبْت الس اَعُة َواْنَشؽ  اْلَقَمرُ ﴿ يا موال ا للنص الفرقنث : 

كالمسي  الدجاؿ شوصيا مكجكدة  ػث فتبنػا ك"ػث كاردة    . يتحدث عف المسيح الدجاؿ فيقوؿ:2
يػا الصػبلة كالسػبلـ، ك"ػك سػاحر يسػتعيف بػالجف كالشػياطيف كعلػـك الفابػاال  ث أحاديث الرسػكؿ عل

جالعلػػـك السػػريا السػػ ليا للي ػػكد ، كيػػأتث بػػالوكارؽ كالعجا ػػب.. ك"ػػك يجػػ   ػػث قوػػر الزمػػاف كيتبعػػا 
 (2)ولؽ فمير مـ ينزؿ المسي  الحفيفث كيفتلا 

                                                 
(1)

 . 181ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ  جٗظٍ : 
(2)

 .154ا 1994٘ا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞ ا جُوحٍٛزا ٓٛطل٠ ٓكٔٞوج٬ْ٩ّ ك٢ ن٘ىم :  
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للمسػي  كردت بػا عشػارات   كالمجػ  المػانث. وعف نزوؿ المسيح بف مريـ عميو السالـ يقوؿ : 3
  ث الفرقف، كالفمير مف المسلميف ييمنكف با..

كال شؾ أف نزكؿ المسي  بشوصا كش اداتا على المؤل بمف "ك كمف يفكف.. "ؿ "ك ابػف اهلل أك 
عبػػد اهلل، كبحفيفػػا مػػا حػػدث  ػػث شػػب ا الصػػلب كبمػػف فػػاف لػػا وػػتـ النبػػكة كمػػا شػػريعتا التػػث يػػأمر 

 ب ا.. 

سػػي  لمحمػػد عليػػا الصػػبلة كالسػػبلـ ربمػػا تفػػكف "ػػث المشػػار علي ػػا  ػػث عظ ػػار أهػػكؿ عف شػػ ادة الم
 (1)الديف بالفليا كالشمكليا كالعمكميا التث تفطع الحجا كتن ث الشؾ كتحسـ الفبيا 

: عن ػا هصػا غامبػا فل ػا  . بعد ىذا الحديث ينتقػؿ لمحػديث عػف يػأجوج ومػأجوج فنػراه يقػوؿ4
رحالا يجكب أهطار األرض اسما جذك الفرنيف ، كأمناء رحلتػا رمكز، يتحدث  ي ا الفرقف عف عالـو 

َقاُلوا َيا َذا اْلَقػْرَنْيِف ِإف   ,َوَجَد ِمْف ُدوِنِيَما َقْوما  ل َيَكاُدوَف َيْفَقُيوَف َقْول  ﴿ ث مفاف ما بيف السديف 
 . 94-93 جسكرة الف ؼ : ﴾َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف ِفي اأَلْرضِ 

 : فاوتفسير وريب رأي. 5

 يأوذنا مصط ى محمكد على ت سيراتا العصريا لبعض قيات الفرقف الفريـ،  يفكؿ :  

الػػػبعض يفػػػكؿ عف يػػػأجكج كمػػػأجكج "ػػػـ نسػػػؿ يا ػػػث بػػػف نػػػكح، كأن ػػػـ "ػػػـ الجػػػنس األصػػػ ر، 
الصػػيف كمػػا  ػػث درب ػػا، عاشػػكا  ػػث قجػػاؿ كأحفػػاب مػػف الج الػػا كالتولػػؼ، كالشػػعكب المتفدمػػا مػػف 

كذك الفػػرنيف كصػػ ر الحديػػد كالنحػػاس فل ػػا رمػػكز للعلػػـ  .كاران مػػف العلػػـ كالتصػػنيعحػػكل ـ تبنػػث أسػػ
 كالصناعا التث فانت دا مان تحجز"ـ كراء حاجز الج ؿ كالتولؼ كتفيـ حكل ـ سدان .

حتى عذا جػاء اليػكـ المكعػكد كن بػكا عػف أن سػ ـ "ػذا التولػؼ كأوػذكا بأسػباب الصػناعا، 
كلػػـ  -ال يدركجينيػا كتفػػامركا علػى قالؼ المبليػيف، ك"ػدمكا السػكركصػنعكا الحديػد كالصػلب كالفنبلػا 

سػاحكا  ػث األرض كنزلػكا مػف فػؿ حػدب  -يفف ذلؾ السد عال رمػز الج ػؿ الػذم يعػزل ـ عػف العػالـ
 ينسلكف، كفانت الحرب التث تبع وتاـ الحياة .

اهلل، كفػؿ كال يعنث "ذا أف الت سير صػادؽ،  ػاألمر فلػا رجػـ بالغيػب، كال يعلػـ الغيػب عال 
مػػا ذفػػر  ػػث ت سػػير هصػػا يػػأجكج كمػػأجكج "ػػك تومػػيف  ػػث تومػػيف، كعلػػى رأم المتصػػك يف : "ػػذة 

                                                 
(1)

 .155ا ٘ ٓٛطل٠ ٓكٔٞوجُٔٛىٌ جُٓحذن :   
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أمػػكر ت سػػير"ا حػػدكم ا، كاالجت ػػاد مبػػاح  ػػث أمػػكر الػػدنيا لفػػف الفطػػع  ػػث أمػػر غيبػػث أفبػػر وطػػأ، 
 . (1)يتكرط  يا هارئ الفرقف  ببلن عف أنا ليس  ث مفدكرنا

 مناقشة أقواؿ مصطفى محمود :. 6

ذا الذم ذ"ب عليا مصط ى محمكد وركج عف النص  يما ذ"ب عليا العلماء كما ذفرتػا "
اجت ػػد مػػف وبلل ػػا صػػاحب ا، وصكصػػان أننػػا كجػػدنا مػػف فتػػب السػػنا النبكيػػا عال أنػػا رييػػا شوصػػيا 

هبؿ ابف فمير يفكؿ : "ذة عشػارة علػى  ػت  أبػكاب الشػر، كال ػتف التػث فػاف أكؿ بكافير"ػا مفتػؿ عمػر 
ـ  ػت  باب ػا األفبػػر بغػزك التتػار   ػذة اسػتعارة ، كلػػيس المػراد  ػت  الػرـك الػذم بنػػاة بػف الوطػاب، مػ

 . (2) .اإلسفندر

  ث فبلـ الدفتكر السابؽ ولط فمير، ك"ذا ما ال يمفف أف نفبلا منا:

يأجكج كمأجكج مف باب الرمز ال الحفيفا، "ذا أمػر وطيػر،  يػا تفػذيب  الحديث عف أف هصا .1
 ث أفمر مف مكبع  ث الفرقف، باإلبا ا على أنا فرر فلما رمز مراران .صري  لفصا ذيفرت  

. ذفر أن ا هصا غريبا، كنحف ال نرل  ي ا غرابا،  فػد بينػت السػنا أمػر"ـ، كفتػب الت سػير تعػج 2
 بالمعلكمات الفا يا عن ـ.

 ػث  مػا ذفػر  . أحاديث النبث صلى اهلل عليا كسٌلـ كابػحا،  مػف أيػف جػاء التومػيف حتػى يفػكؿ3
 ت سير هصا يأجكج كمأجكج "ك توميف  ث توميف .

  فلا رجـ بالغيب ،  لـ الحديث  ث أمر ال علـ لنا  يا.        . فبلما عف ت سيرة أنا4

. أما حديما عف السػد   ػإف سػد الصػيف العظػيـ أمػر سػياحث يػزار، كفػذا سػد بػاب األبػكاب، ك"ػك 5
سػػفندر ذك الفػػرنيف حفيفػػا ال  يػػدؿ علػػى أف السػػد حفيفػػا ماديػػا فبنػػاء بػػوـ فمػػا هػػاؿ الم سػػركف، كا 

ف اوتلػؼ  ػث يفػيف شوصػا مػف بػيف أشػواص يحملػكف اسػـ أك كصػؼ ذم  يوتلؼ  ث كجكد"ػا كا 
 . (3)الفرنيف

 

 

 

                                                 
(1)

 . 4/11ا ٘ ٓٛطل٠ ٓكٔٞو: جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ  جٗظٍ : 
(2)

 . 1/194ا 1986ّجذٖ ًػ٤ٍا وجٌ جُٛحذ٢ٗٞا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : طٖ ٝج٬ُٔقْ جُٜ٘ح٣س ك٢ جُل جٗظٍ :  
(3)

 . 163جُؿر١ٍا ٘: ٖطكحش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  جٗظٍ :  
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 المطمب الخامس

 النارنعيـ الجنة وعذاب 

مػػف المشػػاعر، المريحػػا كالميلمػػا فػػؿ  ان تميػػر فلمتػػث الجنػػا كالنػػار  ػػث ن ػػس اإلنسػػاف فميػػر 
ن سػػػا، كبالتػػػالث تبعػػػث "ػػػذة الفلمػػػات علػػػى اسػػػتمارة المفنكنػػػات الداوليػػػا عنػػػد  حسػػػب مػػػا يػػػرل  ػػػث

 اإلنساف أمبلن أك وك ان،  ينشغؿ الت فير، مـ يبحث المرء على الوبلص أك االزدياد .

 قضايا مشتركة : 

َوَسػػارُِعوا ِإَلػػى َمْغِفػػَرٍة ِمػػْف ﴿كالجنػػا كالنػػار مولكهػػاف مكجػػكداف : لفكلػػا تعػػالى عػػف الجنػػا : 
ـْ َوَجن ٍة َعْرُضَيا الس ػَمَواُت َواأَلْرُض ُأِعػد ْت ِلْمُمت ِقػيفَ َربٍّ  ، كعػف النػار هػاؿ  133جسػكرة قؿ عمػراف :  ﴾ُك

 .  24جسكرة البفرة :  ﴾َفات ُقوا الن اَر ال ِتي َوُقوُدَىا الن اُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعد ْت ِلْمَكاِفِريفَ ﴿تعالى : 

ػػا ال ػػِذيَف ُسػػِعُدوا َفِفػػي اْلَجن ػػِة ﴿: دؿ علػػى ذلػػؾ هكلػػا تعػػالى: ف الجنػػة والنػػار خالػػدتافإ َوَأم 
 .  108جسكرة "كد : ﴾َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمْت الس َمَواُت َواأَلْرُض ِإل  َما َشاَء َرَبَؾ َعَطاء  َوْيَر َمْجُذوذ

ـَ َخاِلػػُدوفَ ِإف  اْلُمْجػِرِميَف ِفػػي َعػػَذاِب جَ ﴿أمػا أ"ػؿ النػػار  ػدليؿ ولػػكد"ـ  ـْ  ,َيػن  ل ُيَفت ػػُر َعػػْنُي
ـْ ِفيِو ُمْبِمُسوفَ   .  75-74جسكرة الزورؼ :  ﴾َوُى

ك الجنا كالنار مولكهتاف ال ت نياف أبدان، كال تبيداف،  إف اهلل تعػالى ولػؽ الجنػا كالنػار هبػؿ 
عدالن منا، كفؿ الولؽ، كولؽ ل ا أ"بلن،  مف شاء من ـ على الجنا  ببلن منا، كمف شاء على النار 
 . (1)يعمؿ لما هد  رغ لا، كصا ر على ما ولؽ لا، كالوير كالشر مفدراف على العباد 

 الجنة :

 حقيقتيا في المغة والصطالح :

: الجػػيـ كالنػػكف أصػػؿ كاحػػد ك"ػك السػػتر كالتسػػتر،  الجنػػا البسػػتاف ذات الشػػجر،  فػػي المغػػة
 .(2)ك"ك مكاب مستكر عن ـ اليكـ كالنوؿ، كالجنا ما يصير علي ا المسلمكف  ث اآلورة،

الدار التث أعد"ا اهلل للمتفيف جزاء ل ػـ علػى عيمػان ـ الصػادؽ كعمل ػـ   وفي الصطالح :
 . (3) الصال 

 
                                                 

(1)
 .416 قٔى ذٖ ٓكٔى جُطكح١ٝا ٌٓطرس جُىػٞز ج٤ٓ٬ْ٩سا جُوحٍٛزا ٘: ٍٖـ جُؼو٤ىز جُطكح٣ٝس   

(2)
 . 1/518جذٖ ٓ٘ظٌٞا : جُؼٍخ ا ُٝٓحٕ 1/411جذٖ كحٌِا : ٓوح٤٣ّ جُِـس  جٗظٍ :  

(3)
 . 483ا جُْٔٞٞػس ج٤ٓ٬ْ٩س جُؼحٓس   
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 موقؼ مصطفى محمود مف الجنة والنار :

زيػػارة ؛ من ػػا : فتػػاب جألػػؼ مصػػط ى محمػػكد عػػدة فتػػب تنػػاكؿ  ي ػػا مكبػػكع الجنػػا كالنػػار       
 ، كالعديػد مػف الطريػؽ إلػى جيػنـ ، كججينـ الصغر  ، كجما وراء بوابة الموتكج  ،لمجنة والنار

 المفاالت التث تناكؿ مف وبلل ا "ذا المكبكع بالطرح كالنفاش.

 الحاجة لمجنة والنار :. 1

الدفتكر مصط ى محمكد حيف حديما عف الجنا كالنار، كعف الحاجا الملحا للجنا كالنػار 
"نػػػاؾ قوػػػرة لكجػػػب أف تكجػػػد،  ػػػػدنيانا "ػػػذة اسػػػتكلى علي ػػػا الغشاشػػػػكف نػػػراة يفػػػكؿ :  لػػػك لػػػـ تفػػػػف 

كالمرتشكف كالفذابكف كالمنا فكف كالفتلا، كعبل  ي ا األدنياء كارت ع األوسػاء كحفػـ السػ احكف ك ػاز 
الػػػػدجالكف كتفلػػػػد المػػػػدا"نكف النياشػػػػيف كاألكسػػػػما، أمػػػػا الطيبػػػػكف  لزمػػػػكا الونػػػػادؽ كالف ػػػػكؼ كالذكا 

لفمت ـ الصعبا، كاعتزلكا شكارع النجاح الفذرة كتجنبكا أكحاؿ الش رة كمزالػؽ  بالجدراف يدا عكف عف
 الجاة .

كيظػؿ الفػؿ سػادران  ػث الغ لػا حتػى تػأتث لحظػا المػكت، كال تعػكد "نػاؾ رجعػا، كمػا أهػػرب 
 . (1)ذلؾ المكت منا جميعان 

غيػػب،  كبالتػػالث    ػػث نػػار موتل ػػا عػػف نارنػػا، كعبلهػػا األجسػػاـ ب ػػا عبلهػػا موتل ػػا، ك"ػػث
 .  (2)كحفيفت ا غيب، كال نستطيع أف نييسس حفمان علي ا 

جيػػد أف يبػػدأ الػػدفتكر حديمػػا ب ػػذا الفػػبلـ، كلفػػف لػػيس معنػػى أف الجنػػا كالنػػار غيػػب أننػػا 
فمسػلميف ال نعػرؼ عن مػا شػ ، "ػػذا غيػر صػحي ،  مصػادر الػػديف عنػدنا جالفػرقف كالسػنا ، بينػػت 

ر،   ما غيب  ث الكجكد لفن ما مػف الجانػب المعر ػث حتى ت اصيؿ الت اصيؿ مف أمر الجنا كالنا
 معرك تاف تمامان. 

 مناقشة مصطفى محمود لممنكريف لمبعث والعقاب :. 2

أجػاد مصػط ى محمػػكد ك"ػك يجيػب علػػى المعتربػيف علػى مكبػػكع البعػث كالعفػاب، بػػأف 
"ػػػذا يعاهبػػػا  اهلل محبػػػا،  فيػػػؼ يعػػػذبنا    نػػػراة يجيػػػب علػػػي ـ هػػػا بلن :  الكاحػػػد منػػػا يحػػػب ابنػػػا كمػػػع

 بالبرب كالحرماف مف المصركؼ كالتأديب كالتعنيؼ .

كفكف اهلل محبا،   ؿ يحب اهلل الظلػـ مػمبلن، مسػتحيؿ أف يحػب اهلل الظلػـ كالظػالميف، كأف 
 يسكم بيف الظالـ كالمظلكـ .

                                                 
(1)

 . 23ا 1994٘ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا  -ٓٛطل٠ ٓكٔٞو  : ج٬ْ٩ّ ك٢ ن٘ىم جٗظٍ : 
(2)

 . 82ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: حتٍ كجُٓإجٍ جُ جٗظٍ : 
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عذا و يت عنا الحفمػا  ػث العػذاب أحيانػان  ؤلننػا ال نػدرؾ فػؿ شػثء كال نعػرؼ فػؿ شػثء، 
الفصا عال تلؾ المرحلا المحدكدة بيف هكسيف التث اسػم ا الػدنيا، أمػا مػا هبػؿ ذلػؾ كمػا كال نرل مف 

 بعد ذلؾ   ك بالنسبا لنا غيب محجكب، كلذا يجب أف نصمت  ث احتراـ كال نطلؽ األحفاـ .

أمػػا في يػػات العػػذاب بعػػد البعػػث  ػػبل يمفػػف الفطػػع  ي ػػا ت صػػيبلن، ألف اآلوػػرة فل ػػا غيػػب، 
شارات، كيمفف أف يفػاؿ دكف وطػأ كيمفف أف يفكف ما ك  رد  ث الفتب المفدسا ب ذا الشأف رمكزان كا 

ف ج نـ "ث المفاـ األس ؿ بفؿ مػا يسػتتبع ذلػؾ المفػاـ مػف عػذاب حسػث كمعنػكم كأف الجنػا "ػث ع
 . (1)المفاـ األعلى بفؿ ما يستتبع ذلؾ المفاـ مف نعيـ حسث كمعنكم 

دث عػف الجنػا كالنػار، مجيبػان علػى مػف   نجػدة يتحػحوار مػع صػديقي الممحػدك ث فتابػا ج
يفػػكؿ فيػػؼ ييعػػذبنا اهلل علػػى ذنػػب محػػدكد عػػذابان غيػػر محػػدكد، مػػـ فيػػؼ ييعػػذبنا اهلل ك ينػػا شػػثء مػػف 
ركحػا،  نجػػدة يػػرد هػا بلن :  عف الػػذيف يعػػذب ـ اهلل عنمػا يعػػذب ـ ألف  ػػي ـ وصػلا كن سػػان ميالػػا للشػػر، 

علػكا مػف هبػؿ، عف  ػي ـ عصػراران علػى  عػؿ اآلمػاـ، كليس وطأ عارض، كلػك ردكا لعػادكا لمػا فػانكا ي 
 (2)ن س تحمؿ مع ا الشر األبدم، كليس ذنبان محددان  ث الزماف .

 لمباحث أماـ ىذا الكالـ موقؼ :

الػدفتكر مصػط ى  ػث حديمػػا المتفػرر عػف الرمػز كاإلشػارة، ال نسػتطيع أف نوػػرج  ر. عجيػب أمػ1
 على الرمز كاإلشارة.مدلكؿ األل اظ الكابحا الداللا عف مدلكل ا 

 . مـ ما الذم يحكج الفرقف للحديث بلغا الرمز كاإلشارة . 2

 السػناك  الفرقف الفريـ أف ت اصيؿ الجنا كالنار غير معلكما للمسلميف،  فد  صؿ ان . ليس صحيح3
  ث أمر"ما ت صيبلن فبيران.  الصحيحا

اإلنجيػػؿ المكجػػداف بػػيف أيػػدم . بوصػػكص الفتػػب المفدسػػا كحػػديم ا عػػف الجنػػا كالنػػار،  ػػالتكراة ك 4
الناس اآلف والياف تمامان مف "ذا الحديث عف الجنا كالنار، كالسبب أف الي كد ال ييمنػكف بػاآلورة 
كالفياما، كالنصارل يتابعكف الي كد  ث "ذا األمر، عذف لـ يبػؽ عال الفػرقف كالسػنا ك"مػا فمػا ذفػرت 

 سابفان  صبل ت صيبلن فبيران  ث ذلؾ.

الركح نفكؿ بأف "ذة الركح "ث ولؽ هلل كليس جزء مف اهلل تعالى أن صؿ عنا . بوصكص ن خ 5
 كلحؽ بنا.

                                                 
(1)

 . 65ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ٌقِط٢ ٖٓ جُٗي ئ٠ُ ج٣٩ٔحٕ  جٗظٍ : 
(2)

 . 27ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى : 
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 النعيـ رحمة والعذاب عدؿ :. 3

 حديما : يكاصؿ الدفتكر مصط ى

  كمف "نا فاف تأبيد العذاب ل ـ مف باب العدؿ اإلل ث .

ف "ػث مػف هبيػؿ كينبغث أف ن  ـ الجنػا كالنػار  ػث اآلوػرة   مػان كاسػع األ ػؽ، "ػذة النػار عذ
الغيب، كما كرد عن ا عرشادات، كن س الشثء  ث الجنا "ث مجرد عشارات كبػرب أمملػا كتفريػب 

 لؤلذ"اف .

كال يجب أف يي  ـ مف "ذا الفبلـ أننا ننفػر العػذاب الحسػث كنفػكؿ بالعػذاب المعنػكم،  ػإف 
نمػػػا نفػػػكؿ أف ت ا صػػػيؿ "ػػػذا العػػػذاب الحسػػػث صػػػري  ال يجػػػكز الشػػػؾ  يػػػا كنحػػػف نػػػيمف بكجػػػكدة، كا 

 العذاب كفي يتا، فما أف في يا تلؾ النار كأكصا  ا الت صيليا "ث غيب مج كؿ .

كالجنػػا "ػػث األوػػرل غيػػب، كلػػيس  ػػث "ػػذا الفػػبلـ عنفػػار للنعػػيـ الحسػػث  ػػنحف نػػيمف بػػأف 
الجنػػا نعػػيـ حسػػث كمعنػػكم معػػان، فمػػا أف النػػار عػػذاب حسػػث كمعنػػكم، كلفػػف مػػا نريػػد تأفيػػدة أف 

ذا العذاب كفي ياتا غيب كأف الجنا ليست سػكهان لل اف ػا كالوبػار كال النػار ت اصيؿ "ذا النعيـ ك"
نمػػػا "ػػػك تط يػػػر   رنػػػان لشػػػكم اللحػػػكـ، كأف التعػػػذيب  ػػػث اآلوػػػرة لػػػيس تجبػػػران مػػػف اهلل علػػػى عبػػػادة كا 

  (1)كتعريؼ كتفكيـ كرحما .

 حديث مف الغيب :. 4

كفي يػات النعػيـ كفي يػات العػذاب "مػا  الجنا كالنار مف حفيفت ما، كحفيفا ما يجرم  ي ما،        
غيب ال نعلـ با كال يعلـ با عال اهلل، كهصارل مػا نعلمػا بيفػيف أف الجنػا "ػث دار النعػيـ كأف النػار 

 "ث دار العذاب، كأف النعيـ حؽ كالعذاب حؽ، كلفف الفي يات كالت اصيؿ غيب .

"ػث بػرب ممػاؿ ممػا كما جاء عف الجنا  ث الفرقف أن ا أن ار مف لبف كأن ار مػف عسػؿ 
،  ػاهلل يبػرب  15جسػكرة محمػد :  ﴾َمثَػُؿ اْلَجن ػِة ال ِتػي ُوِعػَد اْلُمت قُػوفَ ﴿نعلـ  ث حياتنا، يفػكؿ ربنػا : 

مماالن كتلؾ السلسلا السبعكف ذراعان التػث يكمػؽ ب ػا المجرمػكف كسػرابيؿ الفطػراف "ػث تصػكير عل ػث 
التػػث نأل  ػػا، كنػػار اآلوػػرة ن ػػس الشػػثء   ي ػػا   ػػث حػػدكد مػػا ن  ػػـ، كباللغػػا التػػث ن  م ػػا كالم ػػردات

،  64سكرة الصا ات :ج ﴾ن َيا َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِؿ اْلَجِحيـِ إ﴿تنبت شجرة الزهكـ، يفكؿ عن ا ربنا : 
ـُ َأْىػِؿ الن ػار﴿كالف ار يتبلعنكف كيوتصمكف  ث النار، يفكؿ ربنا  جسػكرة ص  ﴾ِإف  َذِلَؾ َلَحؽٌّ َتَخاُص

                                                 
(1)

 . 27ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى  جٗظٍ :  
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كال نعلػػـ  ػػث م  كمنػػا شػػجرة تنبػػت  ػػث النػػار، كال نتصػػكر بشػػران يتفلمػػكف ك"ػػـ جلػػكس  ػػث ،  64: 
 . (1) النار،  نار اهلل غيب كجنتا غيب 

 نعيـ الجنة وعذاب النار :. 2

مـ يكاصؿ الحديث عف الجنا كالنار بفكلا :  الذم سكؼ يحدث لنا بعد البعث "ك أف فؿ 
 ا  ث الدنيا ال أفمر .كاحد ستبلزما رتبتا كدرجتا التث حٌصل 

 مف عاش ال يسمع كال يعفؿ كال يبصر الحؽ سكؼ يحشرة اهلل أعمى، عن ا مجرد صػ تؾ 
 تبلزمؾ، عف اهلل ال يعذبؾ، كلفنؾ تعذب ن سؾ بج لؾ .

مػػف عػػاش  ػػث الػػدنيا حيكانػػان ال "ػػـ لػػا عال أف يأفػػؿ كيبػػاجع،   ػػك  ػػث الحيػػاة المانيػػا، لػػا 
 بالنسبا لغيرة ممف عاشكا يتأملكف كيعفلكف . رتبا الحيكاف أك الرتبا الس لى

ك ث اآلورة تتزايد ال ركؽ كتتباعؼ،  ما بيف امنيف سكؼ يفػكف أفمػر بمراحػؿ مػف  ػارؽ 
نسػػاف  َسُيِصػػيُب ال ػػِذيَف َأْجَرُمػػوا َصػػَغاٌر ِعْنػػَد الم ػػِو َوَعػػَذاٌب َشػػِديٌد ِبَمػػا َكػػاُنوا ﴿الدرجػػا بػػيف حيػػكاف كا 

 .  124ـ : جسكرة األنعا ﴾َيْمُكُروفَ 

عف "ذا الصغار "ػك الػذم سػييعذب كيىحػرؽ، ألنػا سػيفكف حسػرة علػى صػاحبا حينمػا يػرل 
َرب َنا ِإن َؾ َمْف ُتْدِخْؿ الن اَر َفَقػْد َأْخَزْيتَػُو ﴿مفانتا كمفانا اآلوريف كمفدار ما وسر كمفدار ما فسػب 

 الوزم أشد مف النار عيبلمان .،   192جسكرة قؿ عمراف :  ﴾َوَما ِلمظ اِلِميَف ِمْف َأْنَصارٍ 

 . (2)كالجنا "ث دار السبلـ، ألنا ال حرب  ي ا كال فذب كال لغك كال سيباب 

ك ػػث مكبػػع قوػػر نفػػرأ لػػا : العػػذاب عذف عػػذاباف كالعفػػاب عفابػػاف، عػػذاب برزوػػث غيبػػث 
يبػػدأ مػػػف لحظػػػا المػػػكت كوػػػركج الػػػن س مػػػف الجسػػد، كعػػػذاب جسػػػدم بعػػػد ن وػػػا الصػػػكر، كالفيامػػػا 

كتجسد األن س مف جديػد  ػث مكب ػا األبػدم الػذم ال يبلػى كال يمػكت، كيفػكف بعػد الحسػاب  كالبعث
ـْ ِبَخاِرِجيَف ِمْف الن ارِ ﴿كيستمر أبديان،  الداولكف النار ال يورجكف من ا  . 167جسكرة البفرة : ﴾َوَما ُى

كمػػػف الكابػػػ  أنػػػا عػػػذاب أشػػػد مػػػف العػػػذاب البرزوػػػث للن ػػػكس سػػػاعا المػػػكت، ألنػػػا أفمػػػر 
 . (3)وصان كألنا محسكس جسديان تش

                                                 
(1)

 . 7ا 1996٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٓإْٓس  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ٣َحٌز ُِؿ٘س ٝجُ٘حٌ   
(2)

 . 90ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: جُٔٛىٌ جُٓحذن  جٗظٍ :  
(3)

 . 20ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘:  ٓحيج ٌٝجح ذٞجذس جُٔٞش جٗظٍ :  
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ـْ َيْصػػَطِرُخوَف ِفيَيػا َرب َنػا َأْخِرْجَنػػا َنْعَمػْؿ َصػػاِلحا  ﴿"ػذا حػاؿ أ"ػؿ النػار الػػذيف "ػـ أ"ل ػا  َوُىػ
ن ػـ لفػاذبكف،  ػإن ـ نػار  37جسكرة  اطر :  ﴾َوْيَر ال ِذي ُكن ا َنْعَمؿُ  ، كلك ريدكا لعادكا لما ني كا عنا، كا 

 . (1)دكف اإلجراـ بحفـ حفا ف ـ، كلك أعاد اهلل ولف ـ ألؼ مرةبحفـ حفا ف ـ كسيعاك 

كيتحدث عف أ"ؿ الجنا  يفػكؿ : لػيس صػحيحان مػا يفػكؿ السػلؼ عف حيػاة أ"ػؿ الجنػا "ػث 
  ث األبفار كأفؿ الممار على شكاط  األن ار، تلؾ أحبلم ـ الحسيا كالجنا أر ع مف ذلؾ بفمير .

 هلل كالفدح على اهلل .الجنا معارج مف الترهث كالصعكد على ا

ك"ػػث أمػػكر أعلػػى كأشػػرؼ ممػػا جػػرل أل"ػػؿ النػػار الػػذيف انت ػػكا علػػى أسػػ ؿ سػػا ليف، كأصػػب  
علػػي ـ أف يفطعػػكا طريػػؽ المشػػفات كاأل"ػػكاؿ أبػػعا ان مبػػاع ا ال يعلػػـ غكامبػػ ا عال اهلل، كليسػػت 

بػ اؼ  الجنا "ذا الم  كـ السلبث إلنسػاف فسػبلف يفطػؼ ممػار كي ػض األبفػار ك"ػك مسػتلؽ علػى
 األن ار .

الجنا  ي ا اللذا ذ الحسيا كال شؾ، كلفػف  ي ػا أيبػان ترهػث آل ػاؽ معر يػا ال ن ا يػا، ك ي ػا 
 تفامؿ كتطكر كاستنارة كهربى .

نمػا "ػث اهتػراب ال ن ػا ث مػف  كالفربى على اهلل ال مفاف  ي ا كال زماف كال حيػث، كال أيػف كا 
  حدكد .مطلؽ ال ن ا ث كمف فماؿ ال ن ا ث  ث قباد ببل

 . (2)ك"نا العظما الحفيفيا للجنا كلسعادت ا كلذات ا الر يعا كنعيم ا

كعف الحديث عف الجنا كالنار نراة يفكؿ : الوكض  ػث ت اصػيؿ "ػذا النعػيـ ك"ػذا العػذاب 
 ك  ما م  ـك دنيكم "ك توليط كهصكر  ث ال  ـ .

لػػف يفػكف  ػػث الجنػػا  كالػذيف يتصػػكركف الجنػا مػػف وػػبلؿ غػدد"ـ التناسػػليا نفػػكؿ ل ػـ : عنػػا
تناسؿ كال حمؿ كال كالدة، كأنا ال كجكد بالتالث لتلؾ الغدد التناسػليا كأنػا ال كجػكد للشػرج، ألننػا ال 
نتغػػكط كال نوػػرج  بػػبلت، كل ػػذا يسػػمث ربنػػا "ػػذة النشػػأة بأن ػػا النشػػأة اآلوػػرة ليميز"ػػا عػػف النشػػأة 

الػػػكظي ث المناسػػػب لػػػنمط الحيػػػاة األكلػػػى، التػػػث نحػػػف  ي ػػػا اآلف، كلفػػػؿ نشػػػأة نظام ػػػا التشػػػريحث ك 
 الواص ب ا . كمعنى ذلؾ أف التفكيف الن سث موتلؼ .

ُوُجػوٌه َيْوَمِئػٍذ ﴿نحػف عذف بصػدد مػيبلد جديػد كن ػكس جديػدة، كأبػداف جديػدة كنشػأة موتل ػا 
 .  23-22جسكرة الفياما :  ﴾ِإَلى َربٍَّيا َناِظَرةٌ  ,َناِضَرةٌ 

                                                 
(1)

 . 67ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ :  ٗح٤ٖى ج٩غْ ٝجُرٍجحز جٗظٍ :  
(2)

 . 114ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘: ْٞجـ ك٢ و٤ٗح هللا  
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  ا  ث الدنيا ك"ث لذة النظر على كجا اهلل .كتلؾ لذة جديدة ر يعا كعاليا ال نعر 

 كذلؾ حرماف عظيـ كعذاب عظيـ سكؼ يعرؼ المجرمكف مفدارة  ث ذلؾ اليكـ .

 . (1)عف الجنا غيب كالنار غيب كما جاء  ي ما عشارات كأمملا

 :  ىذا بعض ما قالو مصطفى محمود عف الجنة ونعيميا, والنار وعذابيا, ولنا معو وقفة

 الجنا كالنار غيب كال مجاؿ للوكض  يا، بينت بع ا ك سادة  يـ سبؽ. حديما عف أف .1

الدعكل بأف عذاب الفبر عذاب ن سث ركحانث، ك"ػذا موػالؼ لعفيػدة أ"ػؿ السػنا، كهػد  صػلت  .2
 الفبلـ عنا  ث المطلب المالث.

 نعيا على مف يفكؿ مف السلؼ بأف نعيـ الجنا مف الطيبات مف المنف  كالمأفؿ كالمشرب. .3

ف  الوكض  ػث أمػكر اآلوػرة تولػيط كهصػكر  ػث ال  ػـ  كنسػث أف معر ػا أوبػار اآلوػرة عهكلا  .4
  مف علـك الديف الكاجب معر ت ا.

 هكلا  ال كجكد لتلؾ الغدد التناسليا كأنا ال كجكد للشرج ألننا ال نتغكط  . .5

"ػػذا فػػبلـ يحتػػاج علػػى دليػػؿ، ألف أمػػر الجنػػا كالنػػار غيػػب ال يجػػكز أف نفػػكؿ عن ػػا  أول  :
 دكف دليؿ . ي ان ش

ليس بالبركرة أننا ال نتغكط عدـ كجكد تلؾ ال تحات المكجكدة  ث جسـ اإلنساف،  ثانيا  :
كفما "ك معركؼ أف ال ببلت  ث الجنػا توػرج علػى شػفؿ عػرؽ لفنػا عػرؽ بػدكف را حػا فري ػا، 

 كاهلل أعلـ .

ف مػا جػاء  ي ػا مػف ف ذفر الجنا كالنار  ث الفرقف "ك مف بػاب بػرب الممػؿ  عععف هكلا أما . 6
أن ار العسؿ كالومر  ث الجنا فاف سببان  ث انصػرا ا عػف الػديف  ػث أكؿ أمػرة، كبعػد أف "ػداة اهلل 
السبيؿ انفدح  ث ن سػا أن ػا بػرب ممػؿ علػى سػبيؿ التفريػب، كليسػت عيػراد أكصػاؼ حر يػا،   ػذا 

صػ ت ا أك حال ػا أن ػا  ﴾ْلُمت قُػوفَ َمثَػُؿ اْلَجن ػِة ال ِتػي ُوِعػَد ا﴿مستحيؿ،  ػالحؽ أف معنػى هكلػا تعػالى 
 ي ػػا أن ػػار مػػف مػػاء غيػػر قسػػف  فمػػا يسػػتعمؿ الممػػؿ بمعنػػى الشػػبا، يسػػتعمؿ أيبػػان بمعنػػى الصػػ ا 

 كالحاؿ .

كانظر على ت سيرة للعذاب األوػركم، عذ هػاؿ : كالػذم سػكؼ يحػدث لنػا بعػد البعػث "ػك أف 
أفمر كال أهؿ، مـ يفكؿ : مف عاش  ث فؿ كاحد ستبلزما رتبتا كدرجتا التث حصل ا  ث الدنيا، ال 

                                                 
(1)

 .132ا 1997٘ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا  نرحٌ ج٤ُّٞا جُوحٍٛزا : ج٬ْ٩ّ ج٤ُٓح٢ْ ٝجُٔؼًٍس جُوحوٓس  جٗظٍ : 
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الػػدنيا حيكانػػان ال "ػػـ لػػا عال أف يأفػػؿ كيبػػاجع   ػػك  ػػث الحيػػاة المانيػػا لػػا رتبػػا الحيػػكاف، كنسػػث أف 
ػػْف ﴿الفػػرقف ذفػػر صػػرا   التعػػذيب  ػػث عشػػرات اآليػػات ففكلػػا تعػػالى :  ـْ َشػػرَاٌب مٍّ َوال ػػِذيَف َكَفػػُروْا َلُيػػ

ِثػػيـِ  ,ِإف  َشػػَجَرَة الز قَػػوـِ ﴿، ك 4:  يػػكنس جسػػكرة﴾اُنوْا َيْكفُػػُروفَ َحِمػػيـٍ َوَعػػَذاٌب أَِلػػيـٌ ِبَمػػا َكػػ ـُ اأَل  ,َطَعػػا
 . 46-43:  الدوافجسكرة  ﴾َكَغْمِي اْلَحِميـِ  ,َكاْلُمْيِؿ َيْغِمي ِفي اْلُبُطوفِ 

نػا  بعد "ذا يفكؿ عف قيات الكعيد تمميؿ كليست حفيفا، كيفكؿ عف العػذاب صػغار كذلػا، كا 
ف "ذا "ك الذم سيحرؽ صاحبا حينما يرل مفانتا كمفانا سكاة .مسألا ن سيا  ، كا 

"ؿ عذاب ج نـ رحما   "فذا يفكؿ مصط ى محمكد ألكؿ مػرة أسػمع ممػؿ ذلػؾ، يفػكؿ : 
عف اهلل رحػػيـ دا مػػان حتػػى  ػػث جحيمػػا، كل ػػذا سػػمث الػػرحمف، مػػـ هػػاؿ : يػػرحـ مػػف يسػػتحؽ الجنػػا، 

ينا تعريؼ لمف ال يعرؼ، كلمػف  شػلت معػا كسػا ؿ كيرحـ مف ال يستحؽ بالجحيـ،  الجحيـ فما رأ
 (1)التعريؼ،   ك نكع مف الرحما .

مع بعب ـ البعض، كطلبات ـ المتفررة للوػركج من ػا،    . أما استغرابا مف أف أ"ؿ النار يتفلمكف7
كأف أ"ػؿ النػار يت ػاكتكف  ػػث درجػا العػذاب مػع أن ػػـ  ػث ن ػس المفػاف،  إنػػا غ ػؿ عػف أف   النػػاس 

اما لف يفكنػكا علػى مػا "ػـ عليػا  ػث الػدنيا، مػف ناحيػا ال وامػا كالفػكة كالفػدرة، ن ػس األمػر يكـ الفي
 الجنا كالنار لف تفكنا بن س ما نتويؿ كنتكهع .

كأمػػػر تحػػػاكر أ"ػػػؿ النػػػار "ػػػك بالنسػػػبا لنػػػا اآلف مسػػػتغرب كغيػػػر ممفػػػف، لفنػػػا يػػػـك الفيامػػػا 
يعػذب بػعؼ غيػرة، ممػف "ػك معػا يصب  ممفنان ألف فؿ شثء يتغير، كاألمر اآلوػر أف الػبعض 

 ػػػث ن ػػػس المفػػػاف،  الفػػػؿ مشػػػغكؿ بن سػػػا، كبعذابػػػا، كهػػػد يفػػػكف سػػػجيناف  ػػػث ن ػػػس الغر ػػػا عال أف 
 . (2)أحد"ما يشعر بالعذاب أفمر مما يشعر با زميلا اآلور .

ب ػػذا ينت ػػث بنػػا المطػػاؼ علػػى ن ايػػا ال صػػؿ المػػانث كالػػذم تنػػاكؿ  يػػا الباحػػث قراء الػػدفتكر 
ث الفبػػػايا االعتفاديػػػا الم مػػػا، كفػػػاف مػػػن ج الباحػػػث أف ييبػػػيف  ػػػث بدايػػػا فػػػؿ مصػػػط ى محمػػػكد  ػػػ

مطلب المكهؼ الصحي  كالفكؿ السديد  ػث الفبػيا معتمػدان علػى مػن ج السػلؼ الصػال   ػث تفريػر 
ذلػػؾ، مػػـ يتنػػاكؿ مػػا هالػػا الػػدفتكر مصػػط ى محمػػكد مػػف فتاباتػػا نفػػبلن حر يػػان، مبينػػان مػػا أصػػاب كمػػا 

  يما أوطأ كمنص ان بما يستحفا مف تفدير كاحتراـ.أوطأ، مكبحان الصكاب 
 

 

                                                 
(1)

ّا 1975ج٤ٓ٬ْ٩سا جُوحٍٛزا ٓٛطل٠ جُط٤ٍا ٓؿٔغ جُركٞظ : جضؿحٙ جُطل٤ٍٓ ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع  جٗظٍ :  

٘188. 
(2)

 . 201جُؿر١ٍا ٘:  ٖطكحش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو جٗظٍ : 
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 الفصؿ الثالث
 

 مف التيارات الفكرية المعاصرة وموقفو مصطفى محمود 
 

 ك يا ستا مباحث :
 
 

 ٓٞهلٚ ٖٓ ج٤ُٜٞو٣س ج٤ٗٞ٤ُٜٛس .انمثحث األَل : 

 

 ٓٞهلٚ ٖٓ جُٔح٤ًٌٓس .انمثحث انثاوي : 

 

 ٓٞهلٚ ٖٓ جُٞؾٞو٣س .انمثحث انثانث : 

 

 ٓٞهلٚ ٖٓ جُرٜحت٤س .مثحث انراتع : ان

 

 ٓٞهلٚ ٖٓ جُىج٤٘٣ٌٝس .انمثحث انخامس : 

 

 ٌ ٣ٚ ك٢ جُكٟحٌز جُـٍذ٤س جُٔؼحٍٚز .انمثحث انسادس : 
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 المبحث األوؿ
 

 موقؼ مصطفى محمود مف الييودية الصييونية
 

 وفيو ثالثة مطالب :
 

 تعريؼ الي كديا الص يكنيا . المطمب األوؿ :
 أ"ـ أ فار الي كديا الص يكنيا . المطمب الثاني :
 مكهؼ مصط ى محمكد مف الي كديا الص يكنيا . المطمب الثالث :
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 المطمب األوؿ
 تعريؼ الييودية الصييونية

 
ا ل ظػػػتػػػيف : الي كديػػػا كالصػػػ يكنيا، كلفػػػؿ ل ظالي كديػػػا الصػػػ يكنيا مصػػػطل  يتفػػػكف مػػػف        
 كللمصطل  دالالتا عند الباحميف . ، ا الواصتعري 
 حقيقة الييودية :. 1

تعددت تعري ات الباحميف للي كديا، فؿ حسب المنطلػؽ الػذم ينطلػؽ منػا، عف فػاف سياسػيان        
 أك دينيان أك عرهيان، كمف "ذة التعري ات :

"ػػػث مجمكعػػػا مػػػف الشػػػرا ع عٌر  ػػػا عبػػػد الك"ػػػاب الفيػػػالث بأن ػػػا :  أهػػػدـ األديػػػاف الفا لػػػا بالتكحيػػػد، ك 
 . 1جكاآلمار كالعفا د الكاردة  ث الع د الفديـ، أك  ث التكراة الذم أعاد جمع ما جاء  ث الع د الفديـ 

كعٌر  ػػػا دربالػػػا بأن ػػػا :  ديانػػػا العبػػػرانييف المنحػػػدريف مػػػف عبػػػرا"يـ كالمعػػػرك يف باألسػػػباط مػػػف بنػػػث 
اة، كهد تفكف نسبا على ي ػكذا أحػد أبنػاء يعفػكب، عسرا يؿ، الذم أرسؿ اهلل علي ـ مكسى مييدان بالتكر 

 . (2)كعمت على الشعب على سبيؿ التغليب 
كالي كد يعيشكف حالا مف التناهض  ث تعريؼ الي كدم كالي كديػا، مػا بػيف التعريػؼ الػدينث        

 . (5)4)كاألشفنازيـ 3)كالتعريؼ العلمانث، حتى ما بيف الس اراديـ
 . حقيقة الصييونية : 2
"ػػث :  حرفػػا دينيػػا سياسػػيا عنصػػريا متطر ػػا، ترمػػث علػػى عهامػػا دكلػػا للي ػػكد  ػػث  لسػػطيف       

 . (6)العالـ فلا   اتحفـ مف وبلل
كعٌر  ػػػا الفيػػػالث بأن ػػػا :  دعػػػكة كحرفػػػا عنصػػػريا دينيػػػا اسػػػتيطانيا عجبل يػػػا مرتبطػػػا نشػػػأة ككاهعػػػان 

هاما دكلػا واصػا ب ػـ  ػث  كمصيران باإلمبرياليا العالميا، تطالب بإعادة تكطيف الي كد كتجميع ـ كا 
 . (7) لسطيف 

                                                 
(1)

 . 7/446ْٓٞٞػس ج٤ُٓحْس : ػرى جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُا  
(2)

 . 436ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ : ئ٬ّْ وٌذحُسا  
(3)

ْنرح٤ٗح ٝجُرٍضـنحٍا غنْ ضْٞنغ جُٔنىٍُٞ ُٜنًج جُٔٛنطِف قطن٠ : ًِٔس ضىٍ ػ٠ِ ج٤ُٜٞو ج٣ًُٖ ػحٖٞج ك٢ ج و٣ْجُٓلحٌج 

َٖٔ ٣ٜٞو جٍُٔٗما ذؼى ٠ٍو ج٤ُٜٞو ٖٓ جْرح٤ٗح جٗطوِٞج ئ٠ُ جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ٌْٝ٘ٞج ك٢ ْح٤ٌُٗٞح ٝجضهًٝٛح ػحٚٔس 

ُْٜا ًنحٕ ُٜنْ وٌٝ ًر٤نٍ كن٢ ْنو٠ٞ جُىُٝنس جُؼػٔح٤ٗنس ٝضٓن٤َٜ جُٜؿنٍز ئُن٠ كِٓنط٤ٖا ُنْ ضنُْٜٞ جُكًٍنس جُٛن٤ٗٞ٤ٜس 

 (.2/74جٛطٔحٓحً ًر٤ٍجًا ٝؾٞوْٛ ك٢ جُىُٝس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ؿ٤ٍ ٓإغٍ ك٢ ٤ْحْس جُىُٝس. )جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس: 
(4)

٣ْ : ْٛ ٣ٜٞو كٍٗٓنح ٝ ُٔح٤ٗنح ٝذُٞ٘نىجا ٣ٝؼطرنٍٝج جٍُٔؾؼ٤نس ج٤ُٜٞو٣نس ٝٚنحقرس جُطنأغ٤ٍ ٝجُ٘لنٞيا ٝذ٤نىْٛ ج٧ٌٖ٘حَ 

ْن٤ح ٝجُهنٌُ ٝ ٣ٌٍٓنح ٝ ًٍج٤ٗنح ٝ ؿِنرْٜ ٣نطٌِْ ُـنس جُوٍجٌ ج٤ُٓحْن٢ا ٣ٟ٘نْ ئُن٤ْٜ قٓند جُطؼ٣ٍنق جُنى٢٘٣ ٣ٜنٞو ٌٝ

 (.2/78ج٣٩ىٔا جٌُػ٤ٍ ٖٓ ٓٗح٤ٍٛ ج٤ُٜٞو ٖٓ ج٤ٌٖ٫٘حَ. )جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس: 
(5)

 . 2/140: ْٓٞٞػس ج٤ُٜٞو ٝج٤ُٜٞو٣س ٝج٤ٗٞ٤ُٜٛس : ػرى جُٞٛحخ ج١ٍ٤ُٓٔا  جٗظٍ 
(6)

 2/207جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس : قٖٓ ػرى جُكل٤ع  ذٞ جُه٤ٍا  
(7)

 . 3/659ْٞٞػس ج٤ُٓح٤ْس : ج٤ٌُح٢ُا جُٔ 
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كل ظػػا الصػػ يكنيا مشػػتفا مػػف ل ظػػا  صػػ يكف ، ك"ػػث رابيػػا  ػػث أكرشػػليـ فػػاف هػػد أهػػاـ علي ػػا       
 حصػػنان هبػػؿ ظ ػػكر بنػػث عسػػرا يؿ بحػػكالث أل ػػث عػػاـ، كلػػذا (2)أبنػػاء عمكمػػا الفنعػػانييف (1)اليبكسػػيكف

 ا .تفكف الل ظا فنعانيا كليست عبريا ي كدي
كالحرفػػػا الصػػػ يكنيا  ػػػث نشػػػأت ا هديمػػػا، عال أف ظ كر"ػػػا فحرفػػػا منظمػػػا ذات  فػػػر كرييػػػا       

ـ، كالػػذم 1897سياسػػيا  لسػػ يا تػػزامف مػػع المػػيتمر الصػػ يكنث  ػػث مدينػػا بػػازؿ السكيسػػريا سػػنا 
 . (3)هاد"ا  ميكدكر "رتزؿ ، كالذم دعا على عهاما كطف للي كد

دة دينيا، كالص يكنيا حرفا سياسيا عنصريا متطر ا استغلت مما تفدـ نصؿ على أف الي كديا عفي
الي كديا لما كجدت  ي ا مف المفكمات المشترفا مع ا، ل ذا نجػد فميػران مػف الم فػريف الي ػكد كغيػر 

 . (4)الي كد ييحذركف مف هياـ "ذا الترابط كالتعاكف ما بيف الي كديا كالص يكنيا
ـ، 1975   ػث نػك مبر سػنا 3379المتحػدة تصػدر هرار"ػا جل ذا نجد الجمعيػا العامػا لؤلمػـ       

بػػػأف الصػػػػ يكنيا شػػػفؿ مػػػػف أشػػػفاؿ العنصػػػػريا كالتمييػػػػز العنصػػػرم، كطالػػػػب الفػػػرار جميػػػػع الػػػػدكؿ 
 . (5)األعباء بمحاربا الص يكنيا ألن ا تشفؿ وطران على األمف كالسلـ العالمييف

 لى أغراب ـ هديمان كحديمان .كهد تشاب ت أساليب الي كديا كالص يكنيا  ث الكصكؿ ع      
كللصػػػػ يكنيا نشػػػػاط سػػػػرم كقوػػػػر علنػػػػث، تعمػػػػؿ علػػػػى اغتصػػػػاب األرابػػػػث مػػػػف أصػػػػحاب ا،       

 . (6)كالتغلغؿ داوؿ الفكل السياسيا الفبرل لتحفيؽ أطماع ا
كعػػف التػػداوؿ بػػيف الي كديػػا كالصػػ يكنيا يفػػكؿ الشػػيخ طنطػػاكم :  الي كديػػا كالصػػ يكنيا  ػػث       

لمسػػمى كاحػػد، عال أنػػا جػػرت عػػادة بعػػض البػػاحميف أف يعبػػر عػػف الصػػ يكنيا بأن ػػا  الحفيفػػا اسػػماف
الجانػػػب السياسػػػث أك الكجػػػا الفػػػكمث للي كديػػػا، أك "ػػػث الج ػػػاز التن يػػػذم للي كديػػػا العالميػػػا، التػػػث 

 . (7)تسعى على تدمير العالـ، كالتحفـ  ث مصيرة 
 
 
 

                                                 
(1)

ئْنٍجت٤َ ئ٤ُٜنحا ٛنُْٜٓ ٣ٖٞنغ ذنٖ ٗنٕٞ ٝجقطنَ ٌؾنحٍ  ٢ج٤ُر٤ْٕٞٞ : هر٤ِس ً٘ؼح٤ٗس ٌْ٘ص جُونىِ هرنَ وننٍٞ ذ٘ن 

٣ٜٞيج ٓى٣٘طْٜا ٌْٝ٘ٞج جُٔى٣٘س ٓغ ج٤ُٜٞوا ٝػ٠ِ  ٌْٜٞ  هحّ وجٝو ٓى٣٘طٚ ٝذ٠٘ ٓٓؿىٙ )ج٤ٌَُٜ(ا جٖنطٍٜٝج ذحُٗنىز 

 ( .1052ا ٘هحِٓٞ جٌُطحخ جُٔوىِ) –ؼِْٜٔ ٤ِْٔحٕ ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ ذحُٓهٍز ك٢ نىٓطٚ ٝجُوٞز ٝجُػرحشا جْط

جٌُ٘ؼح٤ٕٗٞ : ٌْحٕ  ٌٜ كِٓط٤ٖ ًٓ٘ جُوىّا ٣طٛنِٕٞ ذٓنحّ ذنٖ ٗنٞـا ُٝـنطْٜ ُـنس ْنح٤ٓسا ًنحٗٞج ػِن٠ ٚنٍجع  (2)

٤ٜنٞوا ُٜنْ آُٜنس ٓطٞجَٚ ٓغ ذ٢٘ ئٍْجت٤َا قٍٝخ ٝؿُٝجشا ضًًٍْٛ جُطٌٞجز ذحٍُٗ ٝجُورفا ٣ٌِٕٗٞ  ٖنى  ػنىجح جُ

 ( .790)هحِٓٞ جٌُطحخ جُٔوىِ ا ٘ –ًػ٤ٍزا ٜٓ٘ح ذؼَ ٝػٗطحٌٝش ٝئ٣َ 
(3)

 . 16ا 2001ّ٘: ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذا٣ؿحَ : ٓكٔى ذح ن٣ٍرسا ٌٓطرس جُهرٍا ج٠ُٝ٧ا  جٗظٍ 
(4)

 . 181ّا 2003٘:  ذكحظ ك٢ ج٤ُٜٞو٣س ٝج٤ٗٞ٤ُٜٛس :  قٔى ْْٞسا وجٌ ج٧َٓا ج٧ٌوٕا  جٗظٍ 
(5)

 .٤ٗٞ٤ٜٛ46س ذا٣ؿحَ : ٓكٔى ذح ن٣ٍرسا ٘: جُ جٗظٍ 
(6)

 . 236ّا 2006٘ج٤ُٜٞو جُْٔٞٞػس جٌُٔٛٞز : ٠حٌم ج٣ُٞٓىجٕا ٌٓطرس ج٩ذىجع جُل١ٌٍا ج٣ٌُٞصا ج٠ُٝ٧ا  
(7)

 . 717ا 1997ّ٘ذ٘ٞ ئٍْجت٤َ : ٓكٔى ٤ْى ٠٘طح١ٝ : وجٌ جٍُٗٝما جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  
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 المطمب الثاني
 ياأىـ أفكار الييودية الصييونية, وأىداف

 
تعتمد الي كديا الص يكنيا  ػث بنا  ػا ال فػرم كالعفا ػدم، كوطط ػا علػى جملػا مػف المراجػع المابتػا 
عنػػد"ـ، من ػػا مػػا فػػاف عفا ػػديان فػػالتكراة كالتلمػػكد، كمن ػػا مػػا فػػاف سياسػػيان تنظيميػػان ك"ػػك بركتكفػػكالت 

والتػي ا  ا، حفماء ص يكف، كهبػؿ الحػديث عػف أ فػار الي كديػا الصػ يكنيا، أرغػب ببيػاف أ"ػـ أ"ػد
 :  منيا
 الدعكة لفسب المييديف ل ا وصكصان رجاالت ال فر كالسياسا كالحفـ . .1
 حمؿ الي كد على اعتناؽ ال فر الص يكنث كالعمؿ على تحفيفا . .2
 عغراء الدكؿ الفبرل بتكميؽ عبلهات ا بالي كد، كربط مصالح ـ ب ا . .3
 ر الي كديا .جعؿ العالـ المسيحث تابعان للي كد مف وبلؿ الص يكنيا غي .4
 . (1)عهاما دكلا للي كد  ث  لسطيف يتجمع  ي ا ي كد العالـ .5

 : (2)أىـ أفكار الييودية الصييونية الحديثةكبناءن على "ذة األ"داؼ نستطيع أف نستفشؼ 
 ر ض  فرة اندماج الي كد  ث المجتمعات التث يعيشكف بيف ظ راني ا . .1
 . عنفار أحفيا الشعب ال لسطينث  ث كطنا  لسطيف .2
اعتبار"ا الص يكنيا لجميع ي كد العالـ على أن ـ أعباء  ث جنسيا كاحدة ك"ث الجنسػيا  .3

 اإلسرا يليا.
 العمؿ بفؿ الكسا ؿ لسيطرة الي كديا الص يكنيا على العالـ بأجمعا . .4
 عغراؽ غير الي كد بالرذا ؿ كال تف السياسيا، كنشر الحركب كالمودرات . .5
ف مشػػركعيت ا أك عػػدـ مشػػركعيت ا للكصػػكؿ علػػى اسػػتحبلؿ فػػؿ الكسػػا ؿ بغػػض النظػػر عػػ .6

 أ"دا  ـ .
كيسػػتطيع الباحػػث أف يتعػػػرؼ علػػى أ فػػػار الصػػ يكنيا الي كديػػا كذلػػػؾ مػػف وػػػبلؿ مفػػررات مػػػيتمر 

 : (3)ومنيابازؿ، كالتث "ث  ث ن س اللحظا أ"داؼ الص يكنيا، 
 العمؿ على استعمار  لسطيف . .1
 ت محليا كدكليا .تنظيـ الي كديا العالميا كربط ا بكاسطا منظما .2
 تفكيا الشعكر كالكعث الفكمث الي كدم . .3
 اعتبار اللغا العبريا لغا رسميا للتواطب  يما بيف الي كد  ث جميع دكؿ العالـ . .4

                                                 
(1)

 . 41سا ٣ٍ٘رن : ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذا٣ؿحَ : ٓكٔى ذح جٗظٍ  
(2)

 . 3/65: جُْٔٞٞػس جُلِٓط٤٘٤س :  جٗظٍ  
(3)

 . 146:  ذكحظ ك٢ ج٤ُٜٞو٣س ٝج٤ٗٞ٤ُٜٛس ا ٘ جٗظٍ  
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 : (1)ومف أىـ أفكار الييودية الصييونية
 الي كد "ـ العنصر الذم يجب أف يسكد فؿ شعكب العالـ . .1
 ما"ير، كبالتالث على العالـ .تسوير الحريا السياسيا للسيطرة على الج .2
 العمؿ على عن اء سيطرة الديف كرجالا، كجعؿ السيطرة للماؿ كاالهتصاد . .3
 استمداد  فر"ـ مف فتب ـ المفدسا، كوصكصان بركتكفكالت حفماء ص يكف . .4
 وداع الجما"ير بشعارات الحريا كالمساكاة كاإلواء . .5
 مف يصؿ على سدة الحفـ .السيطرة على زعامات العالـ السياسيا، كالتحفـ  ي .6
السػػػػيطرة علػػػػػى مرافػػػػػز اإلعػػػػػبلـ: الصػػػػػحا ا كالفتػػػػػاب كغير"ػػػػػا، كحػػػػػديمان التل ػػػػػاز كاإلذاعػػػػػا  .7

 كاإلنترنت .
 ا تعاؿ أزمات اهتصاديا، كحركب محليا، كجعؿ العالـ فلا بحاجا للي كد . .8
 بعث النعرات العرهيا كالطا  يا كالدينيا، كدعـ الجميع بد بعبا بعبان . .9
عبلء هيما ال رديا كالذاتيا .العمؿ على  .10  ت فيؾ ركح األسرة، كا 

كهد نجحػت الي كديػا الصػ يكنيا للكصػكؿ علػى تحفيػؽ أ"ػدا  ا كذلػؾ مػف وػبلؿ العمػؿ المتكاصػؿ، 
 : (2)كبشتى الكسا ؿ التث ترا"ا مناسبا، كمن ا

 عهاما األحزاب الي كديا الص يكنيا  ث فؿ مفاف . .1
  يذ"ا .رسـ الوطط المستفبليا، كالعمؿ على تن .2
 تأسيس الصندكؽ الفكمث الي كدم لدعـ الحرفات الي كديا . .3
 للص يكنيا  ث دكؿ أكركبا . اتحادات عنشاء .4
عنشاء مجمكعا مف ال ي ات كالمنظمات العالميا كالدكليا لنشػر ال فػر الي ػكدم الصػ يكنث  .5

 كالعمؿ على ودما دكلا عسرا يؿ .
 عنشاء دكلا للي كد  ث  لسطيف . .6

لموطػػػػط الي ػػػػكدم الصػػػػ يكنث اعتمػػػػد الي ػػػػكد علػػػػى مجمكعػػػػا مػػػػف المنظمػػػػات كمػػػػف أجػػػػؿ نجػػػػاح ا
ومػػف ىػػذه المنظمػػات كالجمعيػػات، العلنيػػا من ػػا كالسػػريا، لتن يػػذ موططات ػػا، كالكصػػكؿ لغايات ػػا، 

 : (3)والجمعيات
المحا ػػػؿ الماسػػػكنيا : كمػػػف وػػػبلؿ شػػػعارات ا البراهػػػا الوادعػػػا  الحريػػػا كاإلوػػػاء كالمسػػػاكاة   .1

مػػف الكصػػكؿ علػػى أ"ػػـ الشوصػػيات الحافمػػا كالمتن ػػذة، كممػػا سػػاعد"ا تمفنػػت الماسػػكنيا 
 على ذلؾ انتشار"ا  ث أغلب ببلد العالـ كترفيز"ا على   ات معينا  ث المجتمع .

                                                 
(1)

 . 288: ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ : ئ٬ّْ وٌذحُسا ٘ جٗظٍ  
(2)

: جُؿًٌٝ جُطح٣ٌه٤س ُِؼ٣ٍٛ٘س ج٤ٗٞ٤ُٜٛسا نحُى جُوٗط٢٘٤ا جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗا  جٗظٍ  

 . 131ّ ا 1981ٍ٘ٝشا ج٠ُٝ٧ا ذ٤
(3)

 . 83: ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذا٣ؿحَا ٓكٔى ذح ن٣ٍرسا ٘ جٗظٍ  
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نسػػانيا، تعمػػؿ  ػػث ظا"ر"ػػا علػػى نشػػر  .2 نػػكادم الركتػػارم : ك"ػػث محا ػػؿ علنيػػا اجتماعيػػا كا 
 .ركح األوكة اإلنسانيا، كغير"ا مف الشعارات البراها 

 كفاف ل ذة المحا ؿ دكران فبيران  ث تجنيد األعباء للعمؿ لودما الص يكنيا الي كديا .
نكادم الليكنز : ك"ث ذات صػبغا اجتماعيػا تعاكنيػا، ت ػتـ باألعمػاؿ الويريػا، كترفػز  ػث  .3

اوتيػػػػػار الشوصػػػػػيات المنبػػػػػما علي ػػػػػا علػػػػػى أف يفكنػػػػػكا مػػػػػف أصػػػػػحاب الن ػػػػػكذ الحفػػػػػكمث 
ث كالعلمػػث كاإلعبلمػػث، ك"ػػذة النػػكادم كسػػابفت ا تنتشػػر فميػػران كالسياسػػث كالمػػالث كاالجتمػػاع
  ث العالـ العربث كاإلسبلمث .

جماعا ش كد ي كة : ك"ث جماعا تعاليم ا وليط بيف الع ػد الجديػد كالفػديـ، ي كديػا توػدـ  .4
الص يكنيا الي كديا علنان، كذلػؾ مػف وػبلؿ نشػر األ فػار التكراتيػا بػيف المسػيحييف، كأفمػر 

  ث أمريفا كبعض البلداف الغربيا .انتشار"ا 
 أىـ زعماء الحركة الصييونية :

كلػػد  ػػث بكدابسػػت بػػالمجر  ػػث أسػػرة ي كديػػا مريػػا، اشػػتغؿ بالصػػحا ا،  ثيػػودور ىرتػػزؿ : .1
 كاستغل ا لصال  هبيتا استغبلالن فبيران، لصال  حرفتا الص يكنيا.

 ػكد  ػث العػالـ، دعػا إلهامػا كطػف رفز  ث فتاباتا على  فػرة العػداء للسػاميا، كابػط اد الي       
 هكمث للي كد كدعا العالـ لمساعدت ـ  ث ذلؾ .

ـ، ك يػػػا الػػػدعكة إلهامػػػا فيػػػاف للي ػػػكد تحػػػت 1894  عػػػاـ الدولػػػة الييوديػػػةأصػػػدر فتابػػػا ج       
كصايا الدكلا البريطانيا، لفث الفتاب ركاجان فبيران وصكصان بيف الي كد، ممػا جعلػا يشػفؿ جماعػا 

 (1)ـ  ػث بػازؿ1897 عا  يما بعد لعفػد أكؿ مػيتمر صػ يكنث عػالمث  ػث أغسػطس مف األنصار د
 (2) بسكيسرا .
تـ انتواب "رتػزؿ ر يسػان للحرفػا الصػ يكنيا، ككبػعكا موططػان للمسػتفبؿ، كشػفلكا  ػث "ػذا        

ر الميتمر ما سيمث بالكفالػا الي كديػا، بعػد"ا بػدأ "رتػزؿ بػالتحرؾ  ػث دكؿ العػالـ يػدعك أل فػارة، زا
ترفيا كالتفى بالولي ا العممانث عبد الحميد كعرض عليا المساعدات الماليػا مفابػؿ الحصػكؿ علػى 
مكط  هدـ للي كد  ث  لسطيف، عال أف فؿ ذلؾ  شؿ أماـ ر ػض السػلطاف عبػد الحميػد، ممػا جعػؿ 

 "رتزؿ يتكجا على بريطانيا، كأممرت ج كدة  يما بعد بما سيمث بكعد بل كر .
 زار"ا مصر ك لسطيف، كفاف مف الموططيف إلنشاء مدينا تؿ الربيع .مف الببلد التث 

 ـ .1949ـ، كدي ف بالمجر، كنفؿ ر اتا على  لسطيف سنا 1904مات سنا 

                                                 
(1)

ٚ٘حػ٢ ٝٓح٢ُ ضوغ ك٢ جُؿُح جُٗٔح٢ُ جُـٍذ٢ ٖٓ ٣ٍْٞٓجا ضوغ ػ٠ِ ٍٜٗ جٍُج٣ٖا ٢ٛٝ ٖٓ ٓنىٕ  ًٍُٓذحٍَ :  

س.)ْٓٞننٞػس جُٔننٌٞو :  ٌٝٝذننح جُوى٣ٔننسا ٝٓننٖ  ًػننٍ ٓننىٕ ٣ْٞٓننٍج ًػحكننس ْننٌح٤ٗسا ٓوننٍ ٌُػ٤ننٍ ٓننٖ جُٔننإضٍٔجش جُى٤ُٝ

 ( .2/35جُرؼِر٢ٌا 
(2)

 .135ا ٘ : جُؿًٌٝ جُطح٣ٌه٤س ُِؼ٣ٍٛ٘س ج٤ٗٞ٤ُٜٛسا نحُى جُوٗط٢٘٤ جٗظٍ 
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لػـ يحفػػؽ "رتػػزؿ فميػػران مػػف النجػػاح لل فػػرة الصػ يكنيا أمنػػاء حياتػػا، عال أف مػػف كاصػػلكا الطريػػؽ مػػف 
 . (1)بعدة  علكا فؿ شثء

ـ ، كلػػد  ػػث كاليػػا بنسػػؾ التابعػػا لركسػػيا البيبػػاء،  ػػث 1952-1874ج حػػاييـ وايزمػػاف : .2
أسػػػرة ي كديػػػا متدينػػػا كمريػػػا، تلفػػػى تعليمػػػا  ػػػث بلدتػػػا مػػػـ انتفػػػؿ علػػػى مدينػػػا بنسػػػؾ لدراسػػػا 

ـ، عمػؿ 1899الفيمياء، بعػد"ا انتفػؿ علػى ألمانيػا كنػاؿ درجػا الػدفتكراة  ػث الفيميػاء سػنا 
 ريطانيا . ث التدريس الجامعث  ث سكيسرا مـ انتفؿ على ب

 ػػػث بريطانيػػػا جمػػػع حكلػػػا مجمكعػػػا مػػػف الصػػػ اينا كفكنػػػكا نػػػكاة الحرفػػػا الصػػػ يكنيا، ك ػػػث        
، سا ر بعد"ا لزيارة  لسطيف، فانت لا عبلهػات جيػدة بارزه  الميتمر المانث للص يكنيا فاف لا دكره 

مبر عػػاـ برجػػاؿ السياسػػا  ػػث بريطانيػػا، ممػػا فػػاف لػػا األمػػر الفبيػػر  ػػث صػػدكر كعػػد بل ػػكر  ػػث نػػك 
 ـ .1917
ـ، 1946ـ، كاسػػتمر حتػػى 1920بعػػد"ا انتوػػب ر يسػػان للمنظمػػا الصػػ يكنيا العالميػػا عػػاـ        

 ـ .1947لعب دكران فبيران  ث صدكر هرار التفسيـ 
ـ 1949ـ انتوػػب كايزمػػاف ر يسػػان للمجلػػس الصػػ يكنث األعلػػى، ك ػػث سػػنا 1948 ػػث سػػنا        

يرة حياتػػػا  ػػػث فتابػػػا جالتجربػػػا كالوطػػػأ ، فػػػاف لموترعاتػػػا انتوػػػب ر يسػػػان لدكلػػػا عسػػػرا يؿ، فتػػػب سػػػ
 ث المساكما لتأييد بريطانيا للي كد،  فد افتشؼ مادة النيتركجليسريف  فبيره  كافتشا اتا العلميا دكره 

شديدة الت جير كهد استعملت ا بريطانيا أمناء الحرب العالميا األكلى، كيعتبر "ذا الرجؿ مػف أوطػر 
 . (2)ـ1952دكران  ث هياـ دكلا عسرا يؿ، مات  ث  لسطيف سنا  الرجاؿ الذيف لعبكا

ـ ، كلد  ث أكفرانيا : انتفؿ على  يينا للدراسا، ترف ػا 1940-1880: ج ونسكيبزئيؼ جا .3
ـ مسيكالن عف الصحا ا 1919 يا بعد"ا على ترفيا للعمؿ  ث الصحا ا، حتى أصب  سنا 

 الص يكنيا .
ـ انبػػـ علػػى اللجنػػا التن يذيػػا للمنظمػػا 1921كدم  ػػث عػػاـ أسػػس الصػػندكؽ الفػػكمث الي ػػ        

الصػػ يكنيا العالميػػا، أسػػس  ػػث بػػاريس اتحػػاد الصػػ يكنييف اإلصػػبلحييف، اشػػت ر بػػالتطرؼ، ك"ػػك 
صػػاحب نظريػػا الجػػدار الحديػػدم التػػث تعتمػػد علػػى تفبيػػد العػػدك وسػػا ر فبيػػرة تجعلػػا يستسػػلـ أك 

تفسػيـ، كعػدـ االفت ػاء ب لسػطيف دكلػا للي ػكد، بػؿ يفكف معتدالن، فاف مف الػدعاة علػى ر ػض  فػرة ال
يبػػـ علي ػػا األردف كالصػػحراء السػػكريا، مػػف أفمػػر الي ػػكد دعػػكة للفتػػؿ كارتفػػاب المجػػازر، جػػاء علػػى 

                                                 
(1)

: كِٓط٤ٖ : جُو٤ٟس ٝ جُٗؼد ٝجُكٟنحٌز : ػؿنحؼ ٗن٣ٜٞٝا وجٌ ج٫ْنطو٬ٍ ُِىٌجْنحش ٝجُ٘ٗنٍا ذ٤نٍٝشا  جٗظٍ 

ٗٓنح٤ٗس : ْنؼى جُنى٣ٖ ٚنحُفا وجٌ جُٛنلح ُِطرحػنس ا ٝجُؼو٤نىز ج٤ُٜٞو٣نس ٝنطٍٛنح ػِن٠ ج338٩ّا 1991٘ج٠ُٝ٧ا 

 . 79ّا 1990٘ٝجٍُ٘ٗا جُوحٍٛزا جُػح٤ٗسا 
(2)

ا 214ا 1986ّ٘: ٤ًننق ٣لٌننٍ َػٔننحح جُٛنن٤ٗٞ٤ٜس :  ٓنن٤ٖ ٣ٞٛننى١ا وجٌ جُٔؼننحٌفا جُوننحٍٛزا ج٧ُٝنن٠ا  جٗظننٍ 

 . 10/139ْٝٓٞٞػس جٌُٔٞوا ٤ٍ٘ٓ جُرؼِر٢ٌا 
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ـ، أ ػرج 1820  عامػان سػنا 15 لسطيف كشارؾ  ث األعماؿ اإلر"ابيػا، حفػـ عليػا بالسػجف لمػدة ج
 األوير يبما على اإلدارة الص يكنيا العاما،عنا  ث ن س السنا، تفرب على كايزمف مما جعؿ 

ـ حػػػػزب الصػػػػ يكنيا التصػػػػحيحيا ممػػػػا جعػػػػؿ بريطانيػػػػا تمنعػػػػا مػػػػف دوػػػػكؿ 1925أنشػػػػأ  ػػػػث سػػػػنا 
ـ، نفػؿ ر اتػا "ػك كزكجتػا علػى  لسػطيف سػنا 1940 لسطيف، "اجر على أمريفا، ك"ناؾ مات سنا 

 . (1)ـ، كد ف  ث مدا ف مدينا الفدس1964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 58ّا 2002٘جُٞٛحخ ج١ٍ٤ُٓٔا وجٌ جُٔؼحٌفا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  : ج٤ٜٗحٌ ئٍْجت٤َ ٖٓ جُىجنَ : ػرى جٗظٍ 
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 المطمب الثالث
 موقؼ مصطفى محمود مف الييودية الصييونية

 
مف وبلؿ متابعا الباحث لما يفتبا الباحمكف كالصح يكف عف  لسطيف كالفبيا ال لسطينيا،       

كجد أف "ناؾ هلا مف الباحميف كالفتػاب مػف يكاصػؿ الفتابػا حػكؿ "ػذة الفبػيا دكف فلػؿ أك ملػؿ، 
 كمع تغير الظركؼ كالمكاهؼ.

كمف وبلؿ متابعا الباحث كجد أف فاتبان مف بيف "يالء الفتاب الفميػريف علػى السػاحا ييفمػر       
مػف الفتابػػا كفأن ػػا هبػػيتا الشوصػػيا، كمػػف "نػػا بػػدأ الباحػث ي ػػتـ بمػػا يفتػػب، يفػػرأ كيجمػػع مػػا يفػػع 

 تحت يديا، فؿ ذلؾ مف حفبا سبعينيات الفرف المابث، عنا الدفتكر مصط ى محمكد .
ث أف فتػب فاتػػب عػف الفبػػيا ال لسػػطينيا كمػف الزاكيػػا الدينيػا كالعفا ديػػا كالسياسػػيا لػـ يحػػد      

بحجػـ مػػا فتػب مصػػط ى محمػػكد، كال حتػى بالصػػدؽ الػذم تػػك ر عنػػد الػدفتكر، أك التحليػػؿ الػػدهيؽ 
 الذم ييحلؿ با األحداث .

 ك"ػػث كهبػػيا  لسػػطيف، ،جملػػا مػػف الفتػػب عػػف الي ػػكد كالصػػ يكنيا َكتػػب مصػػطفى محمػػود     
 :منيا   ،16/24جمع ا فتب مطبكعا كمتكسطا الحجـ ج

عسػػرا يؿ البدايػػا كالن ايػػا، طبػػع عػػدة طبعػػات قور"ػػا صػػدر عػػف ميسسػػا أوبػػار اليػػـك سػػنا  .1
   ص حا    .198كتبلغ ص حاتا ج ـ،2003

طبع عدة طبعػات عػف دار المعػارؼ المصػريا، قور"ػا صػدر عػف ميسسػا  الغد المشتعؿ، .2
   ص حات.   205لغ ص حاتا جـ، كتب1995أوبار اليـك سنا 

طبػػع عػػدة طبعػػات عػػف دار المعػػارؼ المصػػريا، قور"ػػا صػػدر عػػف  علػػى حا ػػا االنتحػػار، .3
   ص حا.   174ـ، كتبلغ ص حاتا ج1996ميسسا أوبار اليـك سنا 

طبع عدة طبعات عف دار المعارؼ المصريا، قور"ا صدر عػف ميسسػا  هراءة للمستفبؿ، .4
   ص حا.   133 حاتا جـ، كتبلغ ص1997أوبار اليـك سنا 

عسرا يؿ النازيا، طبع عدة طبعات عف دار المعارؼ المصريا، قور"ا صدر عػف ميسسػا  .5
   ص حا.   175ـ، كتبلغ ص حاتا ج2001أوبار اليـك سنا 

على وط النار طبع عدة طبعات عف دار المعارؼ المصػريا، قور"ػا صػدر عػف ميسسػا  .6
   ص حا.   151ـ، كتبلغ ص حاتا ج2000أوبار اليـك سنا 

كبدأ العد التنازلث طبع عدة طبعات عف دار المعػارؼ المصػريا، قور"ػا الطبعػا الوامسػا  .7
   ص حا.   147ـ، كتبلغ ص حاتا ج2002صدرت سنا 

علػػػى حا ػػػا الزلػػػزاؿ، طبػػػع عػػػدة طبعػػػات عػػػف دار المعػػػارؼ المصػػػريا، قور"ػػػا صػػػدر عػػػف  .8
     ص حا. 161ـ، كتبلغ ص حاتا ج2002ميسسا أوبار اليـك سنا 
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التكراة : طبع عػدة طبعػات عػف دار المعػارؼ المصػريا، قور"ػا الطبعػا الوامسػا صػدرت  .9
   ص حا.   96ـ، كتبلغ ص حاتا ج2006سنا 

السػػػيرؾ السياسػػػث: طبػػػع عػػػدة طبعػػػات عػػػف دار المعػػػارؼ المصػػػريا، قور"ػػػا صػػػدر عػػػف   .10
   ص حا.   135ـ، كتبلغ ص حاتا ج1996ميسسا أوبار اليـك سنا 

: طبػػػع عػػػدة طبعػػػات عػػػف دار المعػػػارؼ المصػػػريا، قور"ػػػا صػػػدر عػػػف المػػػيامرة الفبػػػرل  .11
   ص حا.   181ـ، كتبلغ ص حاتا ج2001ميسسا أوبار اليـك سنا 

 "ذا غير عشرات المفاالت  ث الصحؼ اليكميا، كالدكريا؛ المصريا كالعربيا .   
نث كبالتػػػػالث يفػػػػكف مصػػػػط ى محمػػػػكد هػػػػد كبػػػػع ن سػػػػا  ػػػػث مكاج ػػػػا ال فػػػػر الي ػػػػكدم الػػػػدي       

كالسياسػػث، ك ػػث مكاج ػػا اغتصػػاب الي ػػكد ل لسػػطيف كمجازر"ػػا بػػد الشػػعب ال لسػػطينث، كهػػد جػػر 
"ػػذا المكهػػؼ العظػػيـ للػػدفتكر فميػػران مػػف المشػػافؿ عليػػا، مػػف كه ػػا عػػف الفتابػػا أك عذاعػػا برنامجػػا 
  العلـ كاإليماف  مف الفنكات المصريا الحفكميا، كهد بينت ذلؾ  ث ال صؿ األكؿ بشفؿ م صؿ .

يولص مصط ى محمكد علػى أف الي ػكد كالصػ يكنيا "ػـ كراء فػؿ مصػيبا سياسػيا كماليػا         
كأوبلهيػػا، ك ػػتف بػػيف الطكا ػػؼ كاألديػػاف، كبالتػػالث كاجػػب الػػدكؿ كالشػػعكب أف تحػػذر مػػن ـ، كأف ال 
ال وربػػت األكطػػاف كالػػديار، كزعزعػػت هػػيـ الويػػر  ػػث  تتػػرؾ ل ػػـ الحريػػا لي علػػكا مػػا يرغبػػكف  علػػا، كا 

 الناس، كا"تزت هيـ الديف كالعفيدة . ن كس
 موقفو مف التوراة : . 1

يشفؾ مصط ى محمكد  ث فكف التكراة المكجكدة بيف أيدم الي كد اليػكـ "ػث التػكراة المنزلػا       
على مكسى عليا السػبلـ لمػا  ي ػا مػف أ فػار منحر ػا، يفػكؿ :  الفػراءة المتأنيػا للتػكراة المتداكلػا ال 

أنػػا أمػػاـ فتػػاب أكحػػى بػػا اهلل،  األنبيػػاء الػػذيف تعار نػػا علػػى عجبلل ػػـ كاحتػػرام ـ  يوػػرج من ػػا الفػػارئ
لػػا نػػراة ي عػػؿ  نػػرا"ـ  ػػث التػػكراة عصػػبا مػػف األشػػرار، سػػفيريف كزنػػاة كفػػذابيف كموػػادعيف كهتلػػا، كا 
ال عػػؿ مػػـ ينػػدـ عليػػا، كيوتػػار رسػػكلا مػػـ يفتشػػؼ أنػػا هػػد أوطػػأ االوتيػػار، كفأنػػا ال يػػدرم مػػف أمػػر 

 كال يعرؼ ماذا ييوب ا الغيب . ن سا شي ان 
 كنرل اهلل  ث التكراة يناـ كيستيفظ .

كالرب  ث التكراة يولؽ العالـ  ث ستا أياـ مـ يتعب كيحؿ عليا اإلر"اؽ  يستري ، أما األنبياء  فد 
 . (1)هار كا جميع الوطايا 

ـ ك ػػث دمػػا  ـ،  عف الوطػػر حفيفػػث، كالعػػداكة حفيفيػػا، "ػػث  ػػث تػػكراة "ػػيالء النػػاس كعفا ػػد"      
سرا يؿ دكلا ي كديا كليست دكلا علمانيا، عن ا مكعكد التكراة بالنسبا ل يالء   . (2)كا 

 
                                                 

(1)
 . 8ّا 1971٘جُطٌٞجز : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا وجٌ جُٔؼحٌفا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  

(2)
 . 20ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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 تحريؼ التوراة :. 2
يحػػدمنا مصػػط ى محمػػكد عػػف تحريػػؼ التػػكراة  يفػػكؿ :  ال يحتػػاج مػػف يريػػد عمبػػات التحريػػؼ       

ت ا تعطيا الم تاح كتعطيا األدلػا علػى كالت سير كالتبدؿ  ث التكراة على أدلا مف الوارج،  التكراة ذا
تحري  ا بصري  قياتا، عننا أماـ نصػكص ال يمػؽ  ي ػا أصػحاب ا، كنحػف لػـ نػأتث بجديػد، كال نػركج 

 . (1)لشؾ موتلؽ، بؿ عف الشؾ ها ـ كمكجكد 
"ذا ما حدمنا عنا الدفتكر مصط ى محمكد ك"ك حديث ال يحتػاج علػى تعليػؽ،  ػإف األسػاس الػذم 

 ف الي كد أساس باطؿ، مفذكب، كبالتالث ما "ـ  يا باطؿ .يفكـ عليا دي
ـْ َيْسػَمُعوَف ﴿كالفرقف يش د على تحري  ـ لفتاب ـ :  ـْ َوَقْد َكػاَف َفِريػٌؽ ِمػْنُي َأَفَتْطَمُعوَف َأْف ُيْؤِمُنوا َلُك

ـْ َيْعَمُمػوفَ  ـ  ُيَحرٍُّفوَنُو ِمْف َبْعػِد َمػا َعَقمُػوُه َوُىػ ِإف  ﴿، كهكلػا تعػالى :  75رة البفػرة : جسػك  .﴾َكالـَ الم ِو ُث
ـْ ِإل  ال ِذيَف َيْكُتُموَف َما َأنَزَؿ الم ُو ِمْف اْلِكتَاِب َوَيْشَتُروَف ِبِو َثَمنا  َقِميال  ُأْوَلِئَؾ َما َيْأُكُموَف ِفي  ُبُطػوِنِي

ـْ  ـْ الم ُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َول ُيَزكٍّيِي ـْ َعَذاٌب أَِليـٌ الن اَر َول ُيَكمٍُّمُي  . 174جسكرة البفرة : .﴾َوَلُي
 . اهلل كما تصوره التوراة :3

يحػػػدمنا مصػػػط ى محمػػػكد عػػػف انحػػػراؼ تصػػػكر التػػػكراة عػػػف اهلل سػػػبحانا كتعػػػالى،  يفػػػكؿ :       
 الصكرة التث صكرت ا التكراة هلل صكرة ملي ا بالتشكيش كالتناهض كسكء ال  ـ  ث معظػـ صػ حات 

ف ي عػؿ ال عػؿ مػـ مػا يلبػث أف يػدرؾ أنػا أوطػأ كينػدـ عليػا كيرجػع عنػا، ك"ػك اهلل علا ندما ،الفتاب
مػػػادم ي ػػػرح برا حػػػا الشػػػكاء علػػػى المػػػذاب  كيدرفػػػا التعػػػب، عذا اشػػػتغؿ بعػػػض الكهػػػت  يحتػػػاج علػػػى 

ال يعػػرؼ مػػف مولكهاتػػا عال بنػػث عسػػرا يؿ، ك"ػػك يشػػرع ال بػػا ؿ الراحػػا، ك"ػػك علػػا عنصػػرم متحيػػز 
 . (2) راد "ذة العشيرة اإلسرا يلياللتداكؿ الداولث بيف أ

كػاف كػالـ الػرب إلػى صػموئيؿ قػائال  : ، ك (3) فندـ الرب عمى الشػر الػذي قػاؿ إنػو يفعمػو بشػعبو 
 .  (4) ندمت عمى أني قد جعمت شاوؿ ممكا  ألنو رجع مف ورائي ولـ يقـ كالمي

ال ِذيَف َقاُلوا ِإف  الم َو َفِقيػٌر َوَنْحػُف  َلَقْد َسِمَع الم ُو َقْوؿَ ﴿ ث حيف يفكؿ الفرقف عف اهلل أعظـ كصػؼ:
ْنِبَيػاَء ِبَغْيػِر َحػَؽ َوَنقُػوُؿ ُذوقُػوا َعػَذاَب اْلَحِريػؽِ  ـْ اأَل جسػكرة قؿ عمػراف .﴾َأْوِنَياُء َسَنْكُتُب َمػا َقػاُلوا َوَقػْتَمُي

181.  

 . نظرة التوراة لممالئكة :4
لمبل فػا "ػك مػف بػاب التجػديؼ الػذم ال ييراعػث ييبيف مصط ى محمكد أف حديث التكراة عف ا     

هيمػا أك احترامػػان، كبالتػالث "ػػك حػػديث ا تػراء كفػػذب، يفػكؿ :  كنػػأتث علػػى المبل فػا  نجػػد أف التػػكراة 
 جد ت علي ـ فما جد ت على اهلل كأفمر .

                                                 
(1)

 . 81جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 35جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 32/14 : لٍ جُهٍٝؼْ  
(4)

 15/10 ج٧ٍٝ : ْلٍ ٚٔٞت٤َ  
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 نػػرل المبل فػػا الػػػذيف جػػايكا يبشػػػركف عبػػرا"يـ بمػػيبلد عسػػػحاؽ يػػأفلكف العجػػػؿ المشػػكم كاللػػػبف      
 الزبد الذم هدـ لبيا ت ـ .ك 

ك"ػػػذا فػػػبلـ غيػػػر مػػػا يركيػػػا الفػػػرقف عػػػف "ػػػذة الزيػػػارة، كفيػػػؼ أف عبػػػرا"يـ هػػػدـ العجػػػؿ لبػػػيك ا مػػػف 
 . (1) ﴾فمما رأ  أيدييـ ل تمتد إليو فكرىـ﴿ المبل فا :

وظير لو الرب عند بموطات ممرا  وىو جػالس فػي بػاب الخيمػة وقػت حػر  ماذا تفكؿ التكراة : 
ذا ثالثة رجاؿ واقفوف لديػو, فممػا نظػر ركػض لسػتقباليـ مػف بػاب النيار, فرفع  عينيو ونظر وا 

الخيمػػة وسػػجد إلػػى األرض, وقػػاؿ : يػػا سػػيد إف كنػػت قػػد وجػػدت نعمػػة فػػي عينيػػؾ فػػال تتجػػاوز 
عبدؾ, ليؤخذ قميؿ ماء واوسموا أرجمكـ واتكئوا تحت الشجرة, فأخذ كسرة خبز فتسندوف قمػوبكـ 

تـ عمػى عبػدكـ, فقػالوا : ىكػذا نفعػؿ كمػا تكّممػت, ثػـ أخػذ زبػدا  ولبنػا  ثـ تجتازوف ألنكـ قد مػرر 
ذا كاف ىو واقفا  لدييـ تحت الشجرة أكموا  .(2)  والعجؿ الذي عممو ووضعيا قداميـ وا 

ـَ اْلُمْكَرِميفَ ﴿:  كلفف ما هكؿ الفرقف الحؽ  ث "ذة المسألا  ِإْذ َدَخمُػوا ,َىْؿ َأتَاَؾ َحِديُث َضْيِؼ ِإْبرَاِىي
ـْ َقػاَؿ  ,َفرَاَغ ِإَلى َأْىِمِو َفَجاَء ِبِعْجػٍؿ َسػِميفٍ  ,َعَمْيِو َفَقاُلوا َسالما  َقاَؿ َسالـٌ َقْوـٌ ُمنَكُروفَ  َبػُو ِإَلػْيِي َفَقر 

ـْ ِخيَفػػة  َقػػاُلوا ل َتَخػػْؼ َوَبش ػػُروُه ِبُغػػالـٍ َعِمػػيـٍ  ,َأل تَػػْأُكُموفَ  ِفػػي َصػػر ٍة  َفَأْقَبَمػػْت اْمرََأتُػػوُ  ,َفػػَأْوَجَس ِمػػْنُي
ـُ اْلَعِمػيـُ  ,َفَصك ْت َوْجَيَيا َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيـٌ  ـْ  ,َقاُلوا َكَذِلَؾ َقاَؿ َرَبِؾ ِإن ُو ُىَو اْلَحِكي َقػاَؿ َفَمػا َخْطػُبُك

ـْ ِحَجا ,َقاُلوا ِإن ا ُأْرِسْمَنا ِإَلى َقْوـٍ ُمْجِرِميفَ  ,َأَيَيا اْلُمْرَسُموفَ  َمة  ِعْنػَد  ,َرة  ِمْف ِطػيفٍ ِلُنْرِسَؿ َعَمْيِي ُمَسػو 
 ,َفَما َوَجْدَنا ِفيَيا َوْيػَر َبْيػٍت ِمػْف اْلُمْسػِمِميفَ  ,َفَأْخَرْجَنا َمْف َكاَف ِفيَيا ِمْف اْلُمْؤِمِنيفَ  ,َربٍَّؾ ِلْمُمْسِرِفيفَ 

  .37-24:  جسكرة الذاريات .﴾َوَتَرْكَنا ِفيَيا آَية  ِلم ِذيَف َيَخاُفوَف اْلَعَذاَب اأَلِليـَ 
 وصؼ التوراة لجبريؿ بأنو شيطاف :

،  22جيحدمنا مصط ى محمكد ها بلن :  ال ريا المانيا نجد"ا  ث س ر الملكؾ األكؿ، عصػحاح      
حيػػث تػػدعث التػػكراة علػػى الػػركح الفػػدس أنػػا يملػػؾ أف يفػػـك بكظي ػػا الشػػيطاف،  يرسػػلا اهلل للتػػدليس 

 على األنبياء .
 ا اهلل بالركح األميف يجعؿ مف ن سا ركح فذب، كيجعؿ منا اهلل ركح الركح الفدس الذم كص     

فػػػذب يػػػدلس علػػػى األنبيػػػاء، لمػػػاذا   كأيػػػف عبلػػػيس كأيػػػف دكرة، ك"ػػػك عمػػػاـ الغكايػػػا، أ"نػػػاؾ أزمػػػا  ػػػث 
 الشياطيف كاألركاح الشريرة كالجف كالمردة ك"كاتؼ الببلؿ كرسؿ الغكايا .

 "ذة مسألا ير ب ا الذكؽ .
 . (3)بالركح األميف يلـز لنا أف ننز"ا عف أف يفكف ركحان للفذب كمف كص ا اهلل 

                                                 
(1)

 . 45: ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ 
(2)

 17-18/1 : س ر التفكيف 
(3)

 . 46: ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ 



 207 

ثػـ خػرج الػروح ووقػؼ أمػاـ الػرب وقػاؿ أنػا ُأوويػو وقػاؿ لػو الػرب كرد  ث س ر الملػكؾ األكؿ :  
بماذا فقاؿ أخرج وأكوف روح كذب في أفواه جميع أنبيائو فقاؿ إنؾ تغويػو وتقتػدر فػاخرج وأفعػؿ 

 (1) . ىكذا
َوَما ِفي اأَلْرِض ِمْف َداب ػٍة َواْلَمالِئَكػُة  َوِلم ِو َيْسُجُد َما ِفي الس َمَواتِ ﴿الفرقف الفػريـ : لفف ماذا يفكؿ 

ـْ ل َيْسَتْكِبُروفَ  ـْ َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروفَ  ,َوُى ـْ ِمْف َفْوِقِي   .50-49جسكرة النحؿ : . ﴾َيَخاُفوَف َرب ُي
 نظرة التوراة لألنبياء :

ف مصط ى محمكد أف الي كد فانكا أهب  األمـ  ث معػاملت ـ مػع األنبيػاء هػكالن ك عػبلن، كأنػا بي      
لـ يجد نبث مف هكما ممؿ ما كجد أنبياء بنث عسرا يؿ مف أهكام ـ :  أمػا األنبيػاء   ػـ فػبش ال ػداء 

كف  ػي ـ  ث التكراة، فلما اشتدت كطأة االبط اد علػى الي ػكد لػـ يجػدكا أمػام ـ غيػر أنبيػا  ـ ينزلػ
هتبلن كتشريدان كتلطيوان كتحري ان كتزيي ان، لـ ينج  كاحد مف األنبياء األكؿ األفابر مف التلطيخ،  نكح 
يسػفر حتػػى ي فػػد كعيػػا، كلػػكط يبػػاجع بناتػػا ك"ػػك سػػفراف، كيعفػػكب يسػػرؽ البرفػػا كالنبػػكة كاألغنػػاـ 

 يزنػث ب ػا كيرسػؿ زكج ػا كالمكاشث، كي ػكذا يزنػث بػامرأة ابنػا، كداكد يشػت ث زكجػا البػابط أكريػا 
للفتػػؿ ليػػػتولص منػػػا، أمػػػا بيػػت داكد النبػػػث   ػػػك أشػػػبا ببيػػت عػػػرم، األخ يغتصػػػب األوػػػت كاالبػػػف 
يبػػاجع زكجػػات أبيػػا  ػػث عػػيف الشػػمس كأمػػاـ جميػػع عسػػرا يؿ، أمػػا سػػليماف  يوػػتـ حياتػػا المجيػػدة 

وػاف ربػا كلػـ  بعبادة األصناـ، ك"اركف يصنع العجؿ الذ"ب كيعبدة، حتى مكسى تفكؿ التػكراة أنػا
 يفدسا ل ذا يحرما الرب مف دوكؿ األرض المكعكدة، كيمكت  ث سيناء "ك ك"اركف .

كلػػـ يسػػلـ كاحػػد مػػف األنبيػػاء األكؿ العظػػاـ الػػذيف بنػػكا صػػرح الدكلػػا الي كديػػا مػػف التلطػػيخ،       
 . (2)كفل ا وطايا غليظا مما ييستنفر على الرجؿ العادم  ما باؿ النبث 

 كؿ الفتف :الييود وراء . 6
يػػرل مصػػط ى محمػػكد أف الي ػػكد علػػى مػػدار تػػاريو ـ فػػانكا كراء ال ػػتف كالحػػركب التػػث تحػػؿ       

بالشعكب ك"ـ المركجكف ل ا، كالنا وكف  ي ا :  التاريخ يعيػد ن سػا، كالزمػاف هػد اسػتدار علػى حيػث 
فر"ـ  ػػث حملػػا فػػاف أيػػاـ البعمػػا المحمديػػا، حينمػػا راح ي ػػكد الجزيػػرة ييلبػػكف األحػػزاب ليجتمػػع عسػػ

 كاحدة تنفض على المسلميف لتفبث على اإلسبلـ  ث م دة .
ك"ا "ـ ي كد اليـك ي علكف ن س الشػثء، ييلبػكف العػالـ فلػا  ػث حملػا دعا يػا منظمػا إلدانػا       

اإلسبلـ كات اما تحت مسػمى األصػكليا مػـ يحرفػكف دكؿ حلػؼ األطلنطػث ن سػا ليصػدر تصػريحان 
"ػػػك أصػػػكلث عسػػػبلمث، كالتوطػػػيط كالتحبػػػير مسػػػتمر، كالنشػػػاط كراء "ػػػك أهػػػرب للت ديػػػد لفػػػؿ مػػػا 
 . (3)فكاليس السياسا على أشٌدة 

                                                 
(1)

 .22-22/20ْلٍ جُِٔٞى ج٧ٍٝ :  
(2)

 . 47: ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ 
(3)

 . 152ٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘جُـى جُٔٗطؼَ : ٓ 
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 . استغالؿ الييود لمماؿ :7
هصا الي كد مع الماؿ هصا مش كرة كمعرك ا للجميع :  الي كد نبغكا  ث جمع المػاؿ، كنبغػكا      

شػرعيا كأشػفاالن هانكنيػا كميسسػػات،  ػث  نػكف االسػتغبلؿ، ك"ػـ الػذيف هننػكا االسػػتغبلؿ، كجعلػكا لػا 
كذلؾ عف عدراؾ عميؽ بأف الماؿ "ك السبيؿ على الفكة كال يمنا، كأف الماؿ يمفف أف يشترم الذمـ 

 .(1)كيشترم الكالء كيشترم السلطا، كالسلطا فانت دا مان "د  ـ بحفـ فكن ـ أهليا مبط دة 
ج "ػػذا الغليػػاف السياسػػث لتعجػػؿ باالن يػػار مػػـ يفػػكؿ :  ك"ػػث تػػد ع بأمكال ػػا كموابرات ػػا لتػػأجي      

الذم ترتجيا، كالت فؾ العربث كاألبغاف التث تحمل ا الدكؿ العربيا بعبػ ا لػبعض، تفػدـ جميع ػا 
 . (2)مناوان مكاتيان لتلؾ ال تف، بؿ عن ا تن ؽ علي ا كتسلح ا 

 موقؼ مصطفى محمود مف الصييونية : . 8
أن ػػا :  "ػػث التنظػػيـ السياسػػث الػػدمكم كراء "ػػذا ال ػػـر ييعػػرؼ مصػػط ى محمػػكد الصػػ يكنيا ب      

 الو ث مف الشوكص المتسللا التث تحرؾ ويكط الحكادث .
كهػػد ظلػػت تعمػػؿ بػػبطء كممػػابرة كو ػػاء حتػػى صػػنعت عسػػرا يؿ، مػػـ أدولػػت  ػػث ك"ػػـ أمريفػػا أف حيػػاة 

كأف  أمريفػػػا "ػػػث  ػػػث حيػػػاة عسػػػرا يؿ، كهكت ػػػا  ػػػث هػػػكة عسػػػرا يؿ، كمصػػػالح ا  ػػػث مصػػػال  عسػػػرا يؿ،
 . (3)عسرا يؿ "ث الكاليا األمريفيا الومسكف  ث الشرؽ األكسط 

غايػػػات الصػػػ يكنيا كيتوػػػذ من ػػػا مكه ػػػا  ػػػث غايػػػا الكبػػػكح  ل ػػػذا نجػػػد الػػػدفتكر يفشػػػؼ عػػػف      
 أنا بػد الصػ يكنيا ألن ػا مبػدأ عػدكانث تكسػعث يفػـك علػى مػزاعـ فاذبػا كصػؾ ملفيػا  كالصراحا:

ا يؿ فبرل على أشبلء دكؿ عربيا ل ا كجػكد كحرمػا كمصػداهيا تكراتث مزيؼ ي دؼ على عهاما عسر 
  ث "ي ا األمـ المتحدة .

كالعجيب أف الص اينا الفبار الذيف أسسكا المذ"ب كالذيف يلكحػكف ب ػذا الصػؾ التػكراتث ال        
ييمنػػػكف بػػػالتكراة، كال بمكسػػػى كال بػػػرب مكسػػػى، بػػػؿ "ػػػـ مبلحػػػدة ال ييمنػػػكف ببعػػػث كال بػػػ ورة، كهػػػد 

نمػػػا سياسػػػيكف أصػػػحاب  لسػػػ ات سياسػػػيا أعلنػػػك  ا علحػػػاد"ـ، ممػػػؿ ميػػػكدكر "رتػػػزؿ، كبػػػف جكريػػػكف، كا 
نجلز كلينيف .  كأطماع تكسعيا كم فركف أصحاب نظريات ممؿ مارفس كا 

كللص يكنيا صحؼ كفتب كمنظمات بغط ببل عدد  ث الفكنجرس ك ث دكر النشػر، ك ػث       
 ا كالمسرح ك ث فؿ منا ذ صنع الفرار .كزارات اإلعبلـ ك ث شرفات التلي زيكف كالسينم

كالصػػ يكنيا عوطبػػكط سػػرطانث منتشػػر ال يسػػلـ مكهػػع مػػف امتػػداد ذراع مػػف أذرعتػػا الملت ػػا       
 . (4)لتحيط با كتسيطر عليا كتتحفـ  ث أ"لا 

                                                 
(1)

 . 189جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 27ج٬ْ٩ّ ج٤ُٓح٢ْ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 . 189جُـى جُٔٗطؼَ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(4)

 . 56ػ٠ِ ن١ جُ٘حٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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كمف كج ا نظر الدفتكر  إف للي كد الص اينا دكران وطيران على مدار تاريو ا الطكيؿ :  أما       
كليا الصػػػ يكنيا  فانػػػت أـ ال ػػػتف، كفانػػػت تػػػ مران تاريويػػػان مبيتػػػان كفانػػػت الكرهػػػا التػػػث كبػػػع ا األصػػػ

ميكدكر "رتزؿ أماـ عيكف حفاـ أكركبا أف تأسيس دكلػا عسػرا يؿ سػكؼ يفػكف  يػا تحفيػؽ لمصػال  
دكؿ أكركبػػػا فل ػػػا كأف عسػػػرا يؿ سػػػتفكف الحصػػػف المتفػػػدـ للحبػػػارة الغربيػػػا  ػػػث مكاج ػػػا البربريػػػا 

 . (1)ا الشرهي
 . وسائؿ الصييونية لموصوؿ إلى أىدافيا :9

يستمر مصط ى محمكد  ػث فشػؼ و ايػا الصػ يكنيا مبينػان أن ػا تسػتغؿ كتسػتودـ  ػث طريػؽ تن يػذ 
جميع ػا، الصػحؼ  (2)  الميػدياموططات ا فؿ ما تستطيع مف كسا ؿ :  كصلت علػى ذلػؾ بػامتبلؾ 

 يا كالسينما كالمسرح كالفتاب، كبالتالث الرأم العاـ ذاعا كالتل زيكف كدكر النشر كاألهمار ال باكاإل
 ث فؿ مفاف تلكنا فما تشػاء،  بػبلن عػف امتبلف ػا المسػبؽ للبكرصػات كالبنػكؾ كميسسػات المػاؿ 
مػػػـ امتبلف ػػػا للتنظيمػػػات األوػػػرل الو يػػػا تحػػػت األرض، الما يػػػا كصػػػاالت الفمػػػار كبيػػػكت الػػػدعارة 

 . (3)كعصابات المودرات 
 ى محمكد األمػر تكبػيحان :  كالصػ يكنيا "ػث همػا التسػييس الػدينث اإلجرامػث مـ يزيد مصط     

للعالـ، العالـ فلا،  فد أهامػت ل ػا سػ ارة  ػث فػؿ دكلػا كأهامػت ل ػا انتػدابان  ػث فػؿ تشػفيؿ عصػابث 
كممػػمبلن  ػػث فػػؿ نظػػاـ موػػابرات كعبػػكان  ػػث فػػؿ ميسسػػا بنفيػػا ك ػػث فػػؿ بكرصػػا، كتػػكفيبلت  ػػث 

سػػػػػينما ث كالمسػػػػػرحث كالتلي زيػػػػػكنث ك ػػػػػث دكر النشػػػػػر كالصػػػػػحا ا ك ػػػػػث فبػػػػػرل شػػػػػرفات اإلنتػػػػػاج ال
أفاديميات ال ف كالمكبا ك ث أركها الفكنجرس ك ث فؿ شثء، عن ا تنظيـ أوطبكطث متسلؿ على 
لى فؿ سراديب صنع الفرار، كفؿ تعديات عسرا يؿ تحظى بالبكء األوبر مف  فؿ بير التحفـ كا 

 . (4)أمريفا األب الركحث إلسرا يؿ 
مػػـ يفشػػؼ لنػػا مصػػط ى محمػػكد حفيفػػا الصػػ يكنيا  يفػػكؿ :  السػػيطرة كالػػتحفـ  ػػث مفػػدرات       

العػػالـ "ػػك "ػػدؼ الصػػ يكنيا الحفيفػػث كلػػيس صػػحيحان أف "ػػدؼ الصػػ يكنيا "ػػك عنفػػاذ الي ػػكد مػػف 
نمػا ال ػدؼ "ػك التسػلؿ علػى مفاعػد الصػدارة كهيػادة العػالـ بالوػداع  الشتات أك جمع ػـ  ػث كطػف، كا 

الغكايػػػا، كمػػػا حفايػػػات مكسػػػى كالتػػػكراة كالجػػػنس الموتػػػار عال كسػػػا ؿ للتغطيػػػا علػػػى "ػػػذا كالرشػػػكة ك 
الطمػػكح المجنػػكف،  فػػؿ هػػادة الصػػ يكنيا مبلحػػدة ال ديػػف ل ػػـ كال عيمػػاف كفػػؿ "ػػد  ـ الػػدنيا كال ػػكز 

 . (5)ب ا 

                                                 
(1)

 . 72ج٬ْ٩ّ ج٤ُٓح٢ْ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

وجٌ جُؼِننْ  –٤٘ٓننٍ جُرؼِرٌنن٢  –ػٍذنن٢  –)هننحِٓٞ جُٔننٌٞو : جٗؿ٤ِنن١ُ  ْٝننحتَ ج٩ػنن٬ّ . (mediaج٤ُٔننى٣ح : )  

 (.567٘  –ّ 1991 –جُهحٓٓس ٝجُؼٍٕٗٝ  –ذ٤ٍٝش  –٤٣٬ُِٖٔ 
(3)

 . 189جُـى جُٔٗطـَ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(4)

 . 72ج٬ْ٩ّ ج٤ُٓح٢ْ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(5)

 . 67ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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شػػاعا االنحػػبلؿ، كنشػػر الموػػدر        ات كبالتػالث  سػػكؼ تلجػػأ الصػػ يكنيا علػػى كسػا ل ا الفديمػػا، كا 
كالجريما كالعنؼ كال ػيلـ ال ػابط كال ػف الػداعر كاإلعػبلـ الموػرب، كت ديػد فػؿ مػف يفتػب  ػث حريػا 

 بت ما المعاداة للساميا كالتشجيع على اإلر"اب .
كسػػكؼ نػػرل مزيػػدان مػػف الفتػػب التػػث تيعلػػث مػػف شػػأف الفػػيـ الدنيكيػػا كتفػػٌرس الماديػػا، كتػػركج       

، (1)غيػػب، كسػػنرل نمػػاذج مػػف الح ػػاكة بأممػػاؿ سػػلماف رشػػدمللعلمانيػػا كتشػػفؾ  ػػث الػػديف كت ػػزأ بال
(3)، كنصر أبك زيد(2)كنسريف تسليما

 .
 (4) . 

 موقؼ مصطفى محمود مف العنصرية الييودية :. 11
المتػػابع لل فػػر الي ػػكدم، كحتػػى الػػديف الي ػػكدم يػػرل  يػػا بكبػػكح بػػركز الجانػػب العنصػػرم،       

د مػف التكبػي  :  عفػدة العنصػريا كأك"ػاـ السػيادة كمن جيػا ل ذا نجد فاتبنا يتناكؿ "ذا األمر بمزي
الت ػػػرد كالت ػػػكؽ  ػػػث فػػػؿ شػػػثء عنػػػد الي ػػػكد، كهػػػد صػػػاحبت ـ "ػػػذة العفػػػدة بسػػػبب العصػػػبيا كالعزلػػػا 
كالحػػػرص علػػػى عػػػدـ االوػػػتبلط كعلػػػى نفػػػاء السػػػبللا كعلػػػى عػػػدـ التػػػزاكج بػػػاآلوريف عال لمصػػػلحا 

  ػػػك علػػػا بنػػػث عسػػػرا يؿ سػػػا"ر علػػػى بنػػػث  بػػػركريا، كل ػػػذا تصػػػكركا أف اهلل "ػػػك رب وػػػاص ب ػػػـ،
 عسرا يؿ كحد"ـ .

كعنصػػريت ـ كعصػػبيت ـ ظلػػت تبلزم ػػـ، كال يمفػػف أف توػػرج مػػف "ػػذة العنصػػريا كمػػف تلػػؾ        
 . (5)العصبيا الفبليا أم عالميا، أك أم رسالا عنسانيا تدعك على وير عاـ للفؿ 

الصػػ يكنيا كغير"ػػا مػػف أشػػفاؿ النازيػػا كنجػػد الػػدفتكر يفػػارف كيػػربط  ػػث ن ػػس اللحظػػا بػػيف النازيػػا 
 النازيا كالعنصريا اإلسرا يليا "ث شبي ا بالعنصريا النازيا  عف عفدة العنصريا الي كديا كالسػيادة 
كالرياسا ما زالت تتحفـ  ث فؿ تصرؼ تسلفا عسرا يؿ، عننػا أمػاـ نازيػا جديػدة كجػنس موتػار مػف 

 . (6)نكع قور يريد أف يسكد كي رض شركطا 
 
 

                                                 
(1)

ا ٚنحقد ذ٣ٍطح٤ٗنح ًنحٓرٍوؼؾحٓؼنس  كن٢ضهنٍؼ ّ(ا ًحضد جٗؿ١ُ٤ِ ٓنٖ  ٚنَ ٛ٘نى١ا -1947ِْٔحٕ ٌٖى١ : ) 

٤نى٣ح : جُْٔٞنٞػس ٤ٌ٣ٝر .) ًطحخ آ٣حش ٖن٤طح٤ٗسا  غنحٌش ًطرنٚ ٞنؿس ًر٤نٍز قُٞنٚا جضٜنْ ػِن٠  غٍٛنح ذنحٌُلٍ ٝجُنٍوزا

 جُكٍز (.
(2)

كن٢ ًطحذحضٜنحا ضون٤ْ قح٤ُنحً كن٢ كٍٗٓنحا ٓنٖ  جٗطونىش ج٩ْن٬ّ ّ(ا ٠ر٤رنس ًٝحضرنس ذ٘ـح٤ُنسا -1947ٗٓن٣ٍٖ ضٓن٤ِٔٚ : ) 

ا  غنحٌش ًطرٜنح ٞنؿس ًر٤نٍز قُٜٞنحا جضٜٔنص ٠لُٞط٢ ٝضِي ج٣٧حّ جُٓنٞوجح ٣ٌٝنف ػحٚنقٝ  جُؼحٌ ٫ٝ ٢ٖحًطرٜح:  

 ٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز (. ) ػىز  قٌحّ ٝكطحٟٝ. ػ٠ِ  غٍٛح ذح٩ُكحوا ٝٚىٌ ٞىٛح
(3)

ّ(ا  ًننحو٢ٔ٣ ٓٛنن١ٍا ُٝننى كنن٢ ٠٘طننحا ضهننٍؼ كنن٢ ؾحٓؼننس جُوننحٍٛز ٤ًِننس 2010-1943ٗٛننٍ قحٓننى  ذننٞ ٣َننى : ) 

ّا ػٔنَ كن٢ جُطنى٣ٌّ جُؿنحٓؼ٢ا ُنٚ 1979ج٥وجخ هْٓ جُِـس جُؼٍذ٤نسا قنحَ ػِن٠ جُنىًطٌٞجٙ ٓنٖ ٗلنّ جُؿحٓؼنس ػنحّ

 غحٌش ٞؿس ًر٤ٍز قُٞٚا جضْٜ ػ٠ِ  غٍٛح ذح٩ُكحو ٝجٍُوزا ضٍى ٍٓٛ ئ٠ُ ُٛٞ٘ىج ػٔنَ ٛ٘نحى  جُؼى٣ى ٖٓ جُٔإُلحش

جُطل٤ٌنٍ كن٠ ا ٝكِٓنلس جُطأ٣ٝنَك٢ ٓكحٍٞج ك٢ ؾحٓؼحش ُٛٞ٘ىجا ٓحش ذؼى ػٞوضٚ ئُن٠ ٓٛنٍ ذاْنرٞػ٤ٖا ٓنٖ ًطرنٚ : 

  ٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز (. .). َٖٓ جُطٌل٤ٍ
(4)

 . 142ٓكٔٞوا ٘ ػ٠ِ قحكس ج٫ٗطكحٌ : ٓٛطل٠ 
(5)

 . 122جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘  
(6)

 . 127جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC


 211 

 مصطفى محمود:عند ايرىابي  . تعريؼ11
تنػػاكؿ مصػػط ى محمػػكد الفبػػيا ال لسػػطينيا فميػػران  ػػث فتبػػا كمفاالتػػا، كفػػاف دا مػػان يفػػؼ مػػع       

الحؽ ال لسطينث كوصكصان أنا كافب الفبيا منذ بدايات ا، جأربعينيات الفرف المابث ،   ك أحػد 
يا :  اوتلطػػت األكراؽ كأصػػب  السػػياؿ الشػػ كد علػػى األحػػداث، كبالتػػالث يتصػػؼ تحليلػػا بالمصػػداه

الصعب كالمحير، بؿ كالمستحيؿ أحيانػان، مػف "ػك اإلر"ػابث ، كمػف "ػك الظػالـ كمػف المظلػكـ، مػف 
المعتػػػدم كمػػػف المعتػػػدل عليػػػا، مػػػف ير"ػػػب مػػػف ، ال لسػػػطينث الػػػذم سيػػػرهت أربػػػا كنيسػػػ ت بيكتػػػا 

بػػ ا جالغربيػػا ، كسػػحبك"ا كديمػػرت ممتلفاتػػا، حتػػى شػػربا المػػاء مػػد الي ػػكد األنابيػػب مػػف تحػػت ال
كعبأكك"ا  ث زجاجات، كباعك"ا لا ك"ك صاحب ا، مـ طردكة كاعتفلكة كألفكا با  ػث السػجكف، حتػى 
عذا باهت با الدنيا كلـ يجد سكل جسدة يي جرة  ث كجا السجاف، هالكا "ك عر"ابث مجـر أميـ، كما 

، "ـ اإلر"ابيكف بعين ـ، كالسياؿ، االستش اد عال اإلر"اب اإلسبلمث بعينا، ك"ـ كحد"ـ اإلسبلميكف
، كمػػػف فػػػاف ييمطػػػر 16مػػػف فػػػاف ير"ػػػب اآلوػػػريف طػػػكؿ الكهػػػت، كمػػػف فػػػاف يملػػػؾ طػػػا رات الػػػػ عؼ 

ال لسػػػطينييف بالفػػػذا ؼ كالمت جػػػرات مػػػف السػػػماء، كمػػػف فػػػاف ييسػػػفث اآلوػػػر الػػػذؿ كالعػػػذاب كالعلفػػػـ 
 . (1)وريف كال كاف، كمف فانكا يبعكف المكت  ث عبكات مف الفنابؿ كالصكاريخ لآل

كالمجاؿ يطكؿ مع أستاذنا مصط ى محمكد، عال أننث افت يت بما ذفرت مف مكاهؼ الفاتب       
 بد الي كديا الص يكنيا العنصريا .

فاف للدفتكر دكر فبير  ث تكبي  الوطػر الي ػكدم، كفػاف "ػك كبعػض عوكانػا يػيدكف دكران       
، ل ػذا لػـ يترفػا الي ػكد، بػؿ حٌربػكا عليػا الدكلػا فبيران بد حمػبلت التطبيػع التػث تحاكل ػا عسػرا يؿ

كالحفكما المصػريا، لدرجػا أف الجميػع تجا"لػا  ػث قوػر سػنكات عمػرة، كلػـ تكلػا الدكلػا مػع هيمتػا 
 كهدرة، لـ تكلا أم ا"تماـ، كلما مات لـ يحبر أم مسيكؿ تشييعا أك الصبلة عليا، رحما اهلل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 68ػ٠ِ قحكس جُُُُجٍ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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 المبحث الثاني
 د مف الشيوعيةموقؼ مصطفى محمو 

 
 وفيو ثالثة مطالب :

 
 تعريؼ الشيكعيا .المطمب األوؿ : 
 أ"ـ أ فار الشيكعيا .المطمب الثاني : 
 نفض مصط ى محمكد للشيكعيا .المطمب الثالث : 
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 المطمب األوؿ
 تعريؼ الشيوعية

 
إللحاد، كأف المادة "ث أسػاس عٌر ت ا المكسكعا الم صلا بأن ا :  مذ"ب  فرم يفكـ على ا       

 فؿ شثء، كي سر التاريخ بصراع الطبفات، كبالعامؿ االهتصادم .
ك"ػػث تصػػكر شػػامؿ للفػػكف كالحيػػاة كاإلنسػػاف كاإللك"يػػا، كعػػف "ػػذا التصػػكر الشػػامؿ ينبمػػؽ المػػذ"ب 
االهتصادم مـ "ث مػف ج ػا أوػرل مػذ"ب اهتصػادم كاجتمػاعث كسياسػث ك فػرم متػرابط متشػابؾ 

 . (1)بعض عف بعض  ال يمفف  صؿ
كعٌر  ػػا الفيػػالث :  مجمكعػػا أ فػػار كعفا ػػد كريل اشػػترافيا مكريػػا مارفسػػيا تنػػادم ببػػركرة         

هامػػػا مجتمػػػع المسػػػاكاة كالعػػػدؿ  ػػػث عطػػػار أممػػػث مرتفػػػز علػػػى  كحتميػػػا عطاحػػػا النظػػػاـ الرأسػػػمالث كا 
يػػث توت ػػث ال ػػركؽ الملفيػػا العامػػا لكسػػا ؿ اإلنتػػاج كوػػاؿ مػػف التمييػػز الطبفػػث كاالجتمػػاعث، كبح

كالت اكتات بيف المدينا كالريؼ كبيف العمؿ الذ"نث كالعمؿ اليدكم، كبيف المرأة كالرجؿ، كيػتـ علغػاء 
 .(2)الدكلا 
كأصحاب ال فر الشيكعث ييسمكف نظريت ـ العاما الماديا الجدليا، كيسمكف ت سػير"ـ للتػاريخ       

 : الت سير المادم للتاريخ .
: ال علا كالفكف مادة، كحدة العالـ تنحصر  ث ماديتا، المادة سابفا  ث الكجكد كمف أهكال ـ       

علػػى ال فػػر، لػػـ يفػػف "نػػاؾ كهػػت لػػـ تفػػف المػػادة مكجػػكدة  يػػا، كلػػيس "نػػاؾ كهػػت ال تفػػكف المػػادة 
 . (3)مكجكدة  يا، اإلنساف نتاج المادة، ال فر نتاج الدماغ كالدماغ مادة 

بأن ػػا :  مػػذ"ب  لسػػ ث مػػادم علحػػادم غيػػر أوبلهػػث، اسػػتبدادم، كعػػٌرؼ الميػػدانث الشػػيكعيا       
يػػػرل أف المػػػادة "ػػػث أصػػػؿ كأسػػػاس فػػػؿ شػػػثء، كي سػػػر التػػػاريخ ت سػػػيران ماديػػػان يرجعػػػا علػػػى العكامػػػؿ 

 . (4)االهتصاديا كصراع الطبفات 
كهػػد تػػأمرت الشػػيكعيا بفميػػر مػػف األ فػػار السػػابفا علي ػػا، كعلػػى رأسػػ ا الي كديػػا كالصػػ يكنيا،   فػػد 

 در مف األسبكع األكؿ للمكرة الشيكعيا هرار ذك شفيف بحؽ الي كد :ص
 . يعتبر عداء الي كد عداء للجنس السامث يعاهب عليا الفانكف 
 . االعتراؼ بحؽ الي كد  ث عنشاء كطف هكمث  ث  لسطيف 
فػػذلؾ تػػأمرت بمدرسػػا  "يجػػؿ  العفليػػا المماليػػا، كمدرسػػا  فكنػػت  الحسػػيا الكبػػعيا، كمدرسػػا      

 . (1)يكرباخ  اإلنسانيا الطبيعيا، كمدرسا  بافكنيف  صاحب المذ"ب ال كبكم المتوٌبط  ن
                                                 

(1)
 . 2/923جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس :  

(2)
 . 3/534جُْٔٞٞػس ج٤ُٓح٤ْس : ػرى جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُا  

(3)
 . 2/923جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس :  

(4)
 . 9ا 1985ّ٘ج٤ٌُى ج٧قٍٔ : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗا وجٌ جُوِْ ا وٓٗنا ج٠ُٝ٧ا  
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 أبرز شخصيات الفكر الشيوعي :
مػػػف أ"ػػػـ كأبػػػرز الشوصػػػيات التػػػث فػػػاف ل ػػػا دكران فبيػػػران  ػػػث ظ ػػػكر ال فػػػر الشػػػيكعث رجػػػبلف،     

ؿ مػػارفس، كالمػػانث أحػػد"ما منظٌػػر لل فػػر كاآلوػػر من ػػذ ل ػػذا ال فػػر علػػى أرض الكاهػػع، األكؿ فػػار 
 لينيف .

 .عالـ اهتصاد ك يلسكؼ ألمانث ,ـ(1883-1818كارؿ ماركس : ). 1
كلػػد  ػػث مفاطعػػا الػػرايف ألسػػرة ي كديػػا، اعتنػػؽ كالػػدة المسػػيحيا، كدرس مػػارفس الفػػانكف  ػػث        

جامعتث بكف كبرليف، ماؿ لدراسا ال لس ا، حصؿ على الدفتكراة  ث الفانكف، عمؿ  ػث الصػحا ا، 
د زكاجػػا انتفػػؿ علػػى بػػاريس كعمػػؿ  ػػث الصػػحا ا، عال أنػػا لػػـ يسػػتمر  ي ػػا طػػكيبلن، عفػػؼ علػػى بعػػ

ـ بػػإنجلز، انتفػػؿ بعػػد"ا علػػى 1845دراسػػا االهتصػػاد، كاتصػػؿ بػػالم فريف االشػػترافييف، التفػػى عػػاـ 
 بركفسؿ ك"ناؾ تكاصؿ مع صديفا عنجلز، فاف لا دكر فبير  ث عنشاء اتحاد العماؿ الدكلث .

ماؿ، كالصراع الطبفث  ث  رنسا، كبيس ال لسػ ا، كالمسػألا ال عدة ميل ات من ا : رأسفتب       
 الي كديا، كبياف الحزب الشيكعث .

أنػػػا  مػػػارفس اتصػػػؿ مػػػارفس ب يلسػػػكؼ الصػػػ يكنيا  مكشػػػيا "ػػػيس ، كتػػػأمر بػػػا، مػػػف صػػػ ات      
 . (2)عمؿهصير النظر، متفلب المزاج، حاهد على المجتمع، مادم النزعا، فسكؿ ال يحب ال

 .ميسس االتحاد السك ييتثـ(, 1924-1871. لينيف )فالديمير بوليانوؼ( : )2
مػف مػدف ركسػيا البيبػاء،  ػث أسػرة متكسػطا الحػاؿ، عػاش حيػاة   سيميرسػؾ كلد  ث مدينا       

عاديا، ظ ر عليا االجت اد كحب العلـ منذ صػغرة، درس الفػانكف، تػأمر بأويػا األفبػر الػذم أعػدـ 
كلػػا الت امػػا بمحاكلػػا اغتيػػاؿ الفيصػػر، انبػػـ علػػى نػػادم مارفسػػث كدرس فتػػاب رأس مػػف هبػػؿ الد

ك ي ػػا انبػػـ للمػػكار كفتػػب أكؿ فتبػػا  مػػف "ػػـ المػػاؿ المارفسػػث، انتفػػؿ علػػى مدينػػا سػػانت بطرسػػبرغ 
ـ، اعتفػػؿ عػػدة مػػرات، أ ػػرج عنػػا كسػػا ر علػػى سكيسػػرا، ك"نػػاؾ انبػػـ 1894أصػػدهاء الشػػعب  عػػاـ 

 للمكار المن ييف .
 ـ .1924ـ عاد على ركسيا، مات  ث يناير 1917بعد هياـ مكرة       
ف أصلا ي كدم، عكهد اشت ر لينيف بفسكة الفلب، االستبداد بالرأم، الحفد على البشريا، هيؿ       

عبلهاتا بالي كد فانت هكيا لدرجا أف المفتب السياسث للمكرة فاف يتفكف مف سبعا أشػواص سػتا 
 ى العبلها الفكيا ما بيف الشيكعيا كالي كديا .من ـ ي كد، ك"ذا يدلؿ عل

معػػت        يعػػكد ال بػػؿ ل ػػذا الرجػػؿ  ػػث أف جعػػؿ للشػػيكعيا دكلػػا كفيانػػان، كجعل ػػا هيػػد التن يػػذ، جي
 . (3)فتبا كوطبا بمف مجمكعا سٌميت مجمكعا الميل ات الفبرل

                                                                                                                                            
(1)

 . 282ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ : وٌذحُسا ٘ 
(2)

 . 2/925: جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس :  جٗظٍ 
(3)

ِس ا6/106ا ْٝٓٞٞػس جٌُٔٞو : جُرؼِر٢ٌ 5/603: جُْٔٞٞػس ج٤ُٓح٤ْس : ج٤ٌُح٢ُا  جٗظٍ  ّٛ  ا ٝجُْٔٞٞػس جُٔل

2/925 . 
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 المطمب الثاني
 أىـ أفكار الشيوعية

 
 جملا مف األ فار التاريويا كال لس يا كاالهتصاديا .تعتمد النظريا الشيكعيا على        
 منيا :   ث الجانب االهتصادم تفكؿ الشيكعيا بجملا مف األ فار، أول  :

 نظرية الفائض :. 1
كوبلصػػػت ا أف الػػػرب  الػػػذم يتبفػػػى لصػػػاحب المصػػػنع أك المزرعػػػا بعػػػد عوػػػراج ن فاتػػػا علػػػى        

احب العمؿ، عنما "ك مػف حػؽ العمػاؿ، يفسػـ بيػن ـ اآلالت كالمكاد كأجكر العماؿ ليس مف حؽ ص
 . (1)كبيف صاحب العمؿ، ل ذا يجب أف يفكف العماؿ شرفاء لصاحب العمؿ

ك"ذة النظريا أهرب ما تفكف للجانب العػاط ث من ػا للنظريػا االهتصػاديا،  مػف حػؽ العمػاؿ        
مطالبػػا بمشػػارفا صػػاحب المطالبػػا بزيػػادة األجػػكر كتحسػػيف ظػػرك  ـ الماديػػا، كلػػيس مػػف حف ػػـ ال

 العمؿ مفسبا كربحا .
 نظرية صراع الطبقات :. 2

ترفز المارفسيا الشيكعيا على  فرة الصراع ما بيف العماؿ جالبركليتاريا ، كأصحاب العمؿ        
جالبرجكازيا ، ك ث ن ايا المطاؼ ال بد أف تستسػلـ البرجكازيػا لتحػؿ محل ػـ طبفػا العمػاؿ كبالتػالث 

إلهطػاعييف، ك"ػذا الصػػراع سػيكلد لنػا طبفػا جديػػدة ك"ػث أصػحاب المصػانع كالمػػزارع توت ػث طبفػا ا
 . (2)جالرأسمالييف 

 اختفاء الطبقة الوسطى :. 3
ك"ذا يفكف نتيجا الصراع الكاهع ما بيف العماؿ كالمزارعيف كأصحاب العمػؿ،  النتيجػا ل ػذا        

حكلػػكا علػػى رأسػػمالييف أك علػػى طبفػػا ال فػػراء الصػػراع اوت ػػاء الطبفػػا الكسػػطى، ألف أ راد"ػػا عمػػا أف يت
 ف .يالمعدميف، كالن ايا يصب  المجتمع يتفكف مف طبفتيف  فط العماؿ كالرأسمالي

ك"ذا الفبلـ "راء، يػردة كاهػع الحيػاة  ػث المجتمعػات الزراعيػا كالصػناعيا، األمػر اآلوػر أف        
"ػػػث متفكنػػا مػػػف شػػرا   مجتمعيػػػا الطبفػػا الكسػػطى ليسػػػت  فػػط "ػػػث   ػػا العمػػػاؿ كالمػػزارعيف، بػػؿ 

 . (3)أورل
 نظرية الشيوعية العامة )دكتاتورية العماؿ( : . 4

ك"ػػث الوطػػكة األويػػرة  ػػث صػػراع الطبفػػات،  الصػػراع يسػػتمر بػػيف العمػػاؿ كأصػػحاب العمػػؿ        
ف ، كحين ػػػا يسػػػيطر العمػػػاؿ  ػػػث مػػػكرة عارمػػػا علػػػى المصػػػانع كالمػػػزارع كتوت ػػػث طبفػػػا يجالرأسػػػمالي

                                                 
(1)

ّا 1976: ج٤ُٗٞػ٤س ٝج٤ُٗٞػ٤٤ٖ ك٢ ٤ُٓجٕ ج٬ْ٩ّ : ػرى جُؿ٤َِ ِٖر٢ا وجٌ جٍُٗٝما جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  جٗظٍ 

٘80 . 
(2)

 . 82جُٔٛىٌ جُٓحذن : ػرى جُؿ٤َِ ِٖر٢ا ٘ 
(3)

 . 134ّا 1977٘قٞجٌ ٓغ ج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُك٤ِْ نلحؾ٢ا وجٌ ج٧ٗٛحٌا جُوحٍٛزا جُػح٤ٗسا  
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يف، كبالتػػػػالث تفػػػػـك حفكمػػػػا البركليتاريػػػػا جالعمػػػػاؿ ، "ػػػػث الشػػػػيكعيا كالتػػػػث ال حاجػػػػا  ي ػػػػا الرأسػػػػمالي
 للحفكما كالفباء كالشرطا .

 . (1) الناس يعيشكف  ث ظل ا  ث تعاكف ال أغنياء كال  فراء، بؿ مساكاة فاملا       
ا من ػػا للمػػن ج "ػػذة "ػػث أ"ػػـ المرتفػػزات االهتصػػاديا للنظريػػا الشػػيكعيا، ك"ػػث أهػػرب للورا ػػ       

العلمػػث، كهػػد تنبػػأت المارفسػػيا بفيام ػػا  ػػث المجتمػػع اإلنجليػػزم، عال أف األحػػداث التاريويػػا جػػاءت 
بعفػس مػا أراد مػارفس،  فػاف انتصػار الشػيكعيا  ػػث ركسػيا المتول ػا، كهػد أمبتػت األيػاـ  شػؿ "ػػذة 

كدت ػا لمػا فانػت عليػا النظريا التث هامت على الفتؿ كالظلـ كاإلجبار،  أدت على ان يار ركسػيا كع
 دكلا  فيرة متول ا .

(2)ك ث الجانب اآلور تفكـ النظريا الشيكعيا المارفسيا على  فر  لس ث جدلث متوٌلؼ ثانيا  :
 

 : 
 نظرية المادية الجدلية :. 1

ك"ػػث تصػػكر عػػاـ للػػديف كالحيػػاة كاإلنسػػاف تعتمػػد علػػى أسػػاس أف المػػادة "ػػث أسػػاس الكجػػكد       
ف كمف  يا منبمؽ عف المادة كمحفـك بفكانيف المادة، كال كجكد لا وارج نطاؽ كأف فؿ ما  ث الفك 

المادة، فما يفكـ "ذا التصكر مف ج ا أوػرل علػى أسػاس كجػكد التنػاهض  ػث طبيعػا المػادة كمػف 
مػػـ  ػػث فػػؿ مػػا ينبمػػؽ عن ػػا مػػف مولكهػػات كمػػف فيانػػات بمػػا  ي ػػا ذلػػؾ الفيػػاف اإلنسػػانث   ػػك فيػػاف 

 صراع المتناهبات مف ج ا أورل .مادم مف ج ا كمحفـك ب
تعتمػػػد "ػػػذة النظريػػػا علػػػى علغػػػاء الجانػػػب اآلوػػػر للحيػػػاة مػػػف الغيبيػػػات كالركحانيػػػات، ك"ػػػذا       

موالؼ ل طرة اإلنساف، مـ مف الذم هاؿ أف المادة "ث أساس كجكد الحياة،   ػذا هػكؿ بالغيػب، لػـ 
يكجد شثء اسما مادة،  فؿ شثء  يطلع عليا أحد مف الناس، وصكصان أف العلماء يفكلكف أنا ال

 حث متحرؾ .
مػػػاذا يتبفػػػى لئلنسػػػاف حينمػػػا نصػػػؼ حياتػػػا بالمػػػادة، كأن ػػػا "ػػػث المتحفمػػػا كالمحرفػػػا لحرفتػػػا       

 . (3)كحياتا، كما المست اد حينما نلغث الديف مف حياة اإلنسانيا
 نظرية المادية التاريخية :. 2

ى أسػػس الماديػػا، أم علػػى أسػػاس أف المػػادة أزليػػا  ك"ػػث محاكلػػا لت سػػير التػػاريخ البشػػرم علػػ      
أبديا، كأن ا "ث الوالفا لفؿ مػا  ػث الفػكف مػف مولكهػات، كأف اإلنسػاف نتػاج المػادة، كال فػر نتػاج 
المػػادة، كأف هػػكانيف المػػادة "ػػث بػػذات ا التػػث تحفػػـ حيػػاة البشػػر االجتماعيػػا، كألف المػػادة  ػػث حالػػا 

 . (4)طكر بحفـ ارتباط ا بالمادة تطكر  فذلؾ ال فر كالمشاعر  ث حالا ت
 منيا :كللشيكعيا مجمكعا مف األ فار غير ما سبؽ ذفرة، 

                                                 
(1)

 . 83: ج٤ُٗٞػ٤س ٝج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُؿ٤َِ ِٖر٢ا ٘ جٗظٍ 
(2)

 . 2/926: جُْٔٞٞػس جُٔلِٛسا ٘ جٗظٍ 
(3)

 . 203: قٞجٌ ٓغ ج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُك٤ِْ نلحؾ٢ا ٘ جٗظٍ 
(4)

 . 2/926جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس :  
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: كذلػػؾ علػػى أسػػاس أف الحيػػاة مػػادة، كمػػف "نػػا  ػػإن ـ  إنكػػار وجػػود اهلل تعػػالى وكػػؿ الغيبيػػاتا. 
 يحػػاربكف الػػػديف كيعتبركنػػػا كسػػػيلا لتوػػػدير الشػػػعكب، كوادمػػػان للرأسػػػماليا كاإلمبرياليػػػا كاالسػػػتغبلؿ،
مسػػتمنيف مػػف ذلػػؾ الػػديف الي ػػكدم، كالسػػبب أف الي ػػكد شػػعب مظلػػـك يحتػػاج للػػديف ليسػػتعيد حفكهػػا 

 المغتصبا .
:   األسػػػرة فمػػػا تفػػػرر الشػػػيكعيا "ػػػث ميسسػػػا برجكازيػػػا  محاربػػػة األسػػػرة ككيػػػاف اجتمػػػاعيب. 

عالت ا على الرجؿ الذم يملؾ كسػا  ؿ كمصلحا اهتصاديا، نشأت مف اعتماد المرأة  ث معيشت ا كا 
 . (1)اإلنتاج كي رض على المرأة تبعان لذلؾ أف تفكف لا كحدة دكف شريؾ 

كهػػد دعػػت الشػػيكعيا علػػى مشػػاعيا المػػرأة،   ػػث لجميػػع الرجػػاؿ، كاألكالد ملػػؾ للدكلػػا تفػػـك         
 . ( 2)على تربيت ـ، ك"ذا ما صرح با م فر الشيكعيا عنجلز 

 ا ترسخ هػيـ الملفيػا ال رديػا، ك"ػذا مػا ال تػيمف كالشيكعيا تحارب األسرة ألن ا حسب زعم        
بػػػا الشػػػيكعيا، ك"ػػػث أيبػػػان تفػػػكـ علػػػى كالء الزكجػػػا للػػػزكج كاألكالد لػػػؤلب، كالػػػكالء يجػػػب أف يفػػػكف 

 للشيكعيا كليس لغير"ا .
 . (3)"ا على ال بيلا كالفيـ األوبلهيا، ك"ذا ما ال ترغب  يا الشيكعياءكاألسرة تربث أبنا       

 . (4)الميـ لماذا تحارب الشيوعية الديف ؟ يبقى السؤاؿ
 يرل منظرك الشيكعيا أف اإليماف بالديف ينفض  فرة المادة فأصؿ للحياة . .1
كأف الػػديف يعتمػػد علػػى الغيبيػػات، كمن ػػا اإليمػػاف بػػاهلل الوػػالؽ، ك"ػػـ يفكلػػكف أف المػػادة "ػػث  .2

 الوالؽ .
مػػػا عجػػػز عػػػف مكاج ػػػا الػػػديف  ػػػث أساسػػػا "ػػػك ورا ػػػا هديمػػػا قمػػػف ب ػػػا اإلنسػػػاف الفػػػديـ حين .3

 الطبيعا .
 الديف يرسخ هيـ المذلا كهبكؿ الظلـ كاالستسبلـ لؤلغنياء . .4
الػػػديف "ػػػك المنظكمػػػا الكحيػػػدة الفػػػادرة علػػػى نفػػػض الشػػػيكعيا، أمػػػا النظريػػػات ال لسػػػ يا أك  .5

 االهتصاديا   ث أعجز  ث المكاج ا .
ف المكاج ػا مػع المسػيحيا ك"ذا الذم تدعيا الشيكعيا هد يفكف بعبا صػحيحان حينمػا تفػك         

 أك الي كديا أك األدياف البدا يا، أما  ث مكاج ا اإلسبلـ   ك فبلـ "راء .
كحينمػػا هالػػت الشػػيكعيا مػػا هالػػت، عنمػػا مػػف وػػبلؿ تجربػػا هاسػػيا مػػع الػػديف المسػػيحث الػػذم         

يبػمف حريتػا، تحفـ  يا رجاؿ الف نكت النصرانث كالفنيسا، أما اإلسبلـ الذم ييعلث هيما ال رد، ك 
كالػػذم يفػػيـ شػػريعتا علػػى العػػدؿ كالرحمػػا كف الػػا حفػػكؽ اإلنسػػاف، كالػػذم يػػر ض الظلػػـ كاالسػػتغبلؿ 

                                                 
(1)

 . 255ٝجهؼ٘ح جُٔؼحٍٚ ٝجُـُٝ جُل١ٌٍ : ٚحُف جٍُهدا ٘ 
(2)

 . 93ُا ٘:  َٚ جُؼحتِس : ئٗؿِ جٗظٍ 
(3)

 . 256: ٝجهؼ٘ح جُٔؼحٍٚ : جٍُهدا ٘ جٗظٍ 
(4)

 . 37: قٞجٌ ٓغ ج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُك٤ِْ نلحؾ٢ا ٘ جٗظٍ 
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كاالسػػتبداد، كالػػذم ينظػػر علػػى الػػديف علػػى أنػػا شػػثء  طػػرم ال يمفػػف االسػػتغناء عنػػا لتسػػيير حيػػاة 
 . (1)اإلنساف

 نياية الشيوعية :
نظكمػا الشػيكعيا، كفيػؼ ت ففػت مجمكعػا الػدكؿ تابعنا كتابع العػالـ أجمػع فيػؼ ان ػارت الم      

التث فانت تشفؿ هصران ما ييسمى باالتحاد السػك ييتث، كفػاف "ػذا االن يػار دكف مكاج ػا عسػفريا، 
 أك ميامرة وارجيا .

 فػػد  ان ػػارت الشػػيكعيا  ػػث معاهل ػػا بعػػد هرابػػا سػػبعيف عامػػان مػػف هيػػاـ الحفػػـ الشػػيكعث، كبعػػد       
أ فار"ا  ث أكركبا الشرهيا، كأعلف فبار المسيكليف  ث االتحػاد السػك ييتث أربعيف عامان مف تطبيؽ 

هبػػؿ ت ففػػا أف الفميػػر مػػف المبػػادئ المارفسػػيا لػػـ تعػػد صػػالحا للبفػػاء، كلػػيس بمفػػدكر"ا أف تكاجػػا 
مشػػافؿ كمتطلبػػات العصػػر، ممػػا تسػػبب  ػػث تولػػؼ البلػػداف التػػث تطبػػؽ "ػػذا النظػػاـ عػػف مميبلت ػػا 

 . (2)الرأسماليا 
 تراجع الشيوعية وعدـ نجاحيا يرجع إلى :وسبب 
 عدـ كاهعيت ا . .1
 عدـ الفدرة على متابعا التطكر الصناعث كالعلمث كتد"كر الكبع االهتصادم . .2
 "دم ا للفيـ االجتماعيا مما سبب انتشار الحرماف كالظلـ . .3
 مصادمت ا مع ال طرة كمحاربت ا للديف . .4
 تأور اإلبداع كالعمؿ كاإلنتاج .مصادرت ا للحريا الواصا كالعاما، كبالتالث  .5
 االستبداد كالظلـ الكاهع مف الحزب الشيكعث، كالطبفا الجديدة الحافما . .6
حالػػا ال فػػر التػػث يعيشػػ ا المجتمػػع كال ػػرد الشػػػيكعث مفابػػؿ المػػراء الػػذم يعيشػػا زميلػػا  ػػػث  .7

 . (3)المجتمعات الرأسماليا األورل
 مت أ كا" ـ  مدرت أمكال ـ كفي ما مصير الذيف هتلكا كشردكا كص السؤاؿ الحائر :

 ما مصير المليارات مف الدكالرات التث أن فت على مشاريع ك"ميا واسرة  
 ما مصير السنكات الطكيلا مف عمر "ذة الشعكب  

 "ذا "ك  فر اإلنساف، المناهض لمن ج اهلل تعالى، كل طرة البشر .
 عالقة الشيوعية بالصييونية :

ؿ هيػاـ المػكرة االشػترافيا  ػث ركسػيا فػاف "نػاؾ جماعػات ي كديػا تػدعك يحدمنا التاريخ أنػا هبػ      
 على الشيكعيا، كأف المارفسييف است ادكا من ا فميران .

                                                 
(1)

 . 50:  ك٤ٕٞ جُٗؼٞخ : ػرحِ جُؼوحوا ٘ جٗظٍ 
(2)

 . 928جُْٔٞٞػس جُٔلِٛس : ٘ 
(3)

 . 928جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٘ 
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كأف ال فر المارفسػث "ػك  ػث أساسػا  فػر ي ػكدم بحفػـ فػكف مػارفس مػف سػبللا ي كديػا، كأعكانػا 
د مػف كراء الػدعكة المارفسػيا فانكا ي كدان،  الشيكعيا  ث أصل ا  فر ي ػكدم بحػت كال ي ػدؼ الي ػك 

نما "د  ـ التوريب كالتحطيـ  على عصبلح كال على مساكاة، ألن ـ "ـ فبار الرأسمالييف  ث العالـ، كا 
 للكصكؿ على السيطرة على العالـ .

كالتاريخ يحدمنا أف األحزاب الشػيكعيا  ػث العػالـ العربػث كوصكصػان مصػر كسػكريا كالعػراؽ        
 "ـ الي كد كالماؿ الذم يدعم ا كيمكل ا ماؿ ي كدم .ك لسطيف مف أنشأ"ا 

لفػػػػد حفػػػػـ ركسػػػػيا بعػػػػد المػػػػكرة الي ػػػػكد، كالحػػػػزب الشػػػػيكعث األمريفػػػػث أغلػػػػب زعمػػػػاية مػػػػف الي ػػػػكد 
 . (1)الص اينا

 أيف حكـ الفكر الشيوعي :
 منيا: الناظر للوريطا السياسيا للعالـ يجد أف الشيكعيا تمرفزت بشفؿ بارز  ث عدة دكؿ،     
تحػػػػاد السػػػػك ييتث، كالصػػػػيف، كتشيفكسػػػػلك افيا، كالمجػػػػر، كبلغاريػػػػا، كبكلنػػػػدا، كألمانيػػػػا الشػػػػرهيا، اال

 كركمانيا، كيكغسبل يا، كألبانيا، كفكبا .
كمعلػػػكـ أف فميػػػران مػػػف "ػػػذة الػػػدكؿ دوػػػؿ تحػػػت سػػػيطرة الشػػػيكعيا بػػػالفكة كالف ػػػر كاالنفبلبػػػات،      

حػػدث  ػػث ركمانيػػا كبكلنػػدا كألمانيػػا الشػػرهيا  كبالتػػالث لػػـ يطػػؿ حفػػـ الشػػيكعيا  ػػث فميػػر من ػػا، كمػػا
كتشيفكسلك افيا دليػؿ كابػ  علػى أف رغبػا الشػعكب  ػث كادم كسػيطرة الحفكمػات بالنػار كالحديػد 

 . (2) ث كادم قور
أمػػا الػػدكؿ التػػث سػػارت  ػػث رفػػب الشػػيكعيا حينػػان مػػف الػػزمف فمصػػر كالػػيمف الجنػػكبث كليبيػػا      

فيػػػا كأمريفػػػا الجنكبيػػػا،  ػػػإف النػػػاظر علػػػى أكبػػػاع ا السياسػػػيا كسػػػكريا كالعػػػراؽ كفميػػػر مػػػف دكؿ أ ري
 كاالهتصاديا كاالجتماعيا يرمث لحال ا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 252ا ٘: ج٤ُٗٞػ٤س ٝج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُؿ٤َِ ِٖر٢ جٗظٍ 
(2)

 . 283: ْٓٞٞػس جُلٍم ٝج٧و٣حٕ : وٌذحُسا ٘ جٗظٍ 
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 المطمب الثالث
 نقض مصطفى محمود لمشيوعية والماركسية

 
كافب مصط ى محمكد ظ ػكر الشػيكعيا  ػث العػالـ العربػث منػذ البػدايات األكلػى لظ ػكر "ػذة      

ـ العربػث، كفػاف مػف بػمف مػا هػرأة  ػث شػبابا المارفسػيا كالشػيكعيا، عال األحزاب  ث مصر كالعػال
أنا فما ذفرت سابفان  ث ال صؿ األكؿ أف صػاحبنا لػـ يفتنػع ب ػذا ال فػر، كبالتػالث لػـ ينبػك تحػت 

 أم حزب مف األحزاب الشيكعيا .
لػػػؾ  حينمػػا بػػػدأت أفتػػػب  ػػػث الومسػػػينات فانػػػت المارفسػػػيا "ػػػث مكبػػػا الشػػػباب المػػػا ر  ػػػث ذ     

الكهت، كفنا نفرأ منشكرات ا  ث ن ـ  تحرؾ ممالياتنا بما تعد بػا مػف  ػردكس أربػث كعدالػا كروػاء 
 كغذاء كفساء للعامؿ كال بلح، كمحاربا لئلهطاع كاالستغبلؿ كتحرير للجما"ير الفادحا .

 كفانػػت مكسػػفك تبػػدك لنػػا  ػػث ذلػػؾ الحػػيف الفعبػػا األـ ل ػػذا الػػديف الجديػػد الػػذم يشػػع بػػالوير     
 كالر ا"يا لفؿ مف يدكر  ث  لفا .

كفانػػػت أكؿ صػػػحكة لنػػػا مػػػف ذلػػػؾ الحلػػػـ حينمػػػا سػػػا رنا علػػػى الوػػػارج كرأينػػػا الوػػػراب كالبػػػيس       
مػػا  ػػث المجػػر كركمانيػػا كألمانيػػا كفا ػػا الػػببلد الشػػرهيا التػػث تجػػرم  ػػث "ػػذا ج كالكجػػكة الف يبػػا المت

 ال لؾ .
 ال ردكس األربث  لـ نجد لا أمران .كبحمنا عف الرواء كالر ا"يا كالحريا ك       
كفانػػػت الصػػػدما المانيػػػا األعظػػػـ حينمػػػا  ػػػت  ورتشػػػكؼ ملػػػؼ سػػػتاليف كأعلػػػف علػػػى ريكس       

األشػػ اد المظػػالـ التػػث ارتفب ػػا سػػتاليف كالمبليػػيف مػػف العمػػاؿ كال بلحػػيف كالممف ػػيف الػػذيف هػػتل ـ  ػػث 
ليػػػػد سػػػػيبيريا كأسػػػػػلم ـ آلالت السػػػػجكف كالمعػػػػتفبلت كأعػػػػدم ـ بالرشاشػػػػات كألفػػػػػا"ـ للمػػػػكت  ػػػػث ج

 التعذيب.
 كيكم ا هالكا لنا عنا التطبيؽ .      
 الذنب  ث التطبيؽ السثء كلفف النظريا بري ا مبرأة مف "ذا فلا .      
كاحتػػػاج األمػػػر منػػػث علػػػى سػػػنكات مػػػف الفػػػراءة كالدراسػػػا كالعفػػػكؼ علػػػى المجلػػػدات األصػػػليا       

لتطبيؽ كلفف ال ساد  ث المذ"ب ن سا كأف تلػؾ األ فػار للمذ"ب لفث أفتشؼ أف ال ساد ليس  ث ا
المكريا لـ تفف أفمر مف تحشيد كتحريض كد ع لفتؿ الجما"ير نحك مأر تػاريوث يوػرج العػالـ مػف 

 . (1)ظلـ ليلفث با  ث ظلـ أ دح كأشمؿ كأعـ 

                                                 
(1)

 . 7ُٔحيج ٌكٟص جُٔح٤ًٌٓس : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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ف كلمػػا عمػػؿ  ػػث الصػػحا ا كبػػدأ يفتػػب  ػػث هبػػايا مجتمعػػا فػػاف مػػف بػػمف مػػا فتػػب مفػػاال      
ت عنكاف : سفكط اليسار، كالوركج مف مستنفع االشترافيا، تسبب "ذيف المفاليف  ث منعا مف تح

 . (1)الفتابا لمدة عاـ فامؿ بأمر مباشر مف الر يس جماؿ عبد الناصر
 يمػػػػا بعػػػػد فتػػػػب مصػػػػط ى محمػػػػكد مجمكعػػػػا مػػػػف الفتػػػػب  ػػػػث مكاج تػػػػا للمارفسػػػػيا كال فػػػػر       

 منيا : الشيكعث،
، "ػذة والماركسػية وايسػالـ، وسقوط اليسار، وأكذوبة اليسار ايسالمي، يةلماذا رفضت الماركس

 كغير"ا فمير مف المفاالت .
حمػػؿ مصػػط ى محمػػكد سػػيؼ الفلػػـ  فػػاف حربػػان ال "ػػكادة  ي ػػا  ػػث مكاج ػػا ال فػػر المارفسػػث       

 الشػيكعث، بػؿ فػاف مػف كج ػا نظػر المارفسػييف كالشػيكعييف أفمػر عػداءن مػف فميػر مػف الميسسػػات
 الدينيا .

 والتي منيا : كيمفف رصد مكه ا المعادم للشيكعيا مف وبلؿ   ما للعديد مف الفبايا، 
 موقؼ الماركسية مف الديف :. 1

يحػػدمنا فاتبنػػا عػػف عػػداء الشػػيكعيا للػػديف  يفػػكؿ :  تػػاريخ الشػػيكعيا مػػع الػػديف تػػاريخ مميػػر       
جا ير ض الديف كالغيبيات، كال يعترؼ يستحؽ التحليؿ كالتأمؿ،  المذ"ب المارفسث  ث أصؿ من 

 بإرادة أك مشي ا وارجا عف الفكف المادم  .
مػػـ يتػػابع هكلػػا :  بػػدأ تػػاريخ الشػػيكعيا بالحملػػا علػػى الػػديف،   ػػدـ سػػتاليف الفنػػا س كاعتفػػؿ        

الر"بػػاف كطػػارد الفساكسػػا كألغػػى التعلػػيـ الػػدينث مػػف المػػدارس كاسػػتبدلا بتػػدريس اإللحػػاد كجعػػؿ مػػف 
 . (2)حاد شرطان أساسيان للعبكيا  ث الحزب اإلل

يسػأؿ كفيػؼ فػاف حػاؿ اإلسػبلـ كالمسػلميف ، عف مػا  علتػا الشػيكعيا  ػث المسػلميف  والباحث      
غػػػبلؽ   ػػػث الػػػدكؿ ذات األصػػػكؿ اإلسػػػبلميا مػػػف هتػػػؿ كتشػػػريد كنفػػػؿ هصػػػرم علػػػى أمػػػافف أوػػػرل كا 

عا"د كالجامعات اإلسػبلميا، أشػر ممػا للمساجد أك "دم ا كمنع تداكؿ الفرقف، عغبلؽ المدارس كالم
 . (3) عؿ بالنصارل كفنا س ـ

 لفػػد جعػػؿ مػػارفس الفبػػػاء علػػى األديػػاف علػػى رأس موططػػػا كبػػدأت المػػكرة البلشػػ يا ب ػػػدـ       
لغػػاء التربيػػا الدينيػػا مػػف  حػػراؽ األناجيػػؿ كالمصػػاحؼ كاعتفػػاؿ رجػػاؿ الػػديف كا  المسػػاجد كالفنػػا س كا 

 . (4)ارفسيا فمادة عجباريا لؤلط اؿ كالفبار المدارس كتدريس اإللحاد كالم

                                                 
(1)

 ًًٍٓجش ٓٛطل٠ ٓكٔٞو : ٤ْى جُكٍج٢ٗا جُكِوس جُٓحوْس . 
(2)

 . 7 ًًٝذس ج٤ُٓحٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 . 21: ج٤ُٗٞػ٤س ٝج٤ُٗٞػ٤٤ٖ : ػرى جُؿ٤َِ ِٖر٢ا ٘ جٗظٍ 
(4)

 . 10ُٔحيج ٌكٟص جُٔح٤ًٌٓس : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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،  مػػاذا عذف  علػػكا كمػػاذا دبنػػان أربػػيان بالػػديف السػػماكمكفػػأف المارفسػػييف كالشػػيكعييف اسػػتبدلكا       
غيػػػػركا، جعلػػػػكا ارتبػػػػاط اإلنسػػػػاف بػػػػدؿ أف فػػػػاف مػػػػع اهلل، مػػػػع السػػػػماء، جعلػػػػكة مربكطػػػػان باإلنسػػػػاف، 

 . ويربالذم "ك  أدنىكباألرض، فأن ـ استبدلكا الذم "ك 
 . عممية النظرية الماركسية :2

عى المارفسػػػيا أن ػػػا نظريػػػا علميػػػا، "فػػػذا يسػػػمكن ا، لفػػػف "ػػػؿ "ػػػث فػػػذلؾ  كمػػػف أفمػػػر دتػػػ       
كدعكا"ـ بأف فبلم ـ "ك الفبلـ العلمث  ،األفاذيب شيكعان، هكل ـ الدا ـ الدا ب بأف المارفسيا علـ

طبله ػـ كصػؼ االك فر"ـ "ك ال فر المكبػكعث  شػترافيا العلميػا علػى مجمكعػا األ فػار الظنيػا كا 
 كالمنشكرات التحريبيا التث يركجكن ا .

كلػػـ يفػػف فػػارؿ مػػارفس علميػػان حينمػػا انتفػػى مػػف التػػاريخ ببػػع مراحػػؿ علػػى "ػػكاة كل ػػؽ من ػػا       
مذ"بان طبفا اعتسا ان على التاريخ فلا، كفاف حالا حاؿ الي كدم اآلور  ركيد الذم أوػذ مػف د تػر 

تيريا ببػػع حػػاالت كل ػػؽ من ػػا مػػذ"بان  ػػث الغريػػزة الجنسػػيا طبفػػا اعتسػػا ان علػػى فػػؿ األصػػحاء ال سػػ
األسكياء مف البشر،  جعؿ مف البشر مجمكعػا مػف الفػركد تل ػك بأعبػا  ا التناسػليا  ػث جببليػا، 

 فما تصكر شفيفا اآلور فارؿ مارفس عجلا التاريخ تحرف ا يد الصراع الطبفث .
رفس عسػفاط مراحػؿ فاملػا مػف التحػكؿ التػاريوث ألن ػا ناهبػت مذ"بػا،   ػؿ كتعمد فارؿ ما      

 . (1)فاف علميان  ث استفرا ا 
مػػـ يسػػتطرد مبينػػان بطػػبلف الفػػكؿ بالحتميػػا التاريويػػا كالحتميػػا العلميػػا،  ك"ػػذة الػػدعكل الزا  ػػا       

كل أوػػػرل غيػػػر للمارفسػػػييف بحتميػػػا هػػػكانين ـ، كفأن ػػػا هػػػكانيف منزلػػػا مػػػف اللػػػكح المح ػػػكظ "ػػػث دعػػػ
نمػػػا "نػػػاؾ علػػػى األفمػػػر عناصػػػر تػػػرجي  كظػػػف كتومػػػيف  علميػػػا،  ػػػبل حتميػػػا  ػػػث اإلنسػػػانيات، كا 

 . (2)كاحتماالت مت اكتا 
كيستفمؿ مصط ى محمكد ها بلن :  مف أيف جػاءكا بػأف المػادة سػبفت ال فػر  ػث "ػذا الفػكف،       

ن ػػـ مػػػا هػػالكا ذلػػؾ عال رجمػػػان كمػػف فػػاف مػػػن ـ حابػػران  ػػث مبػػػدأ الفػػكف ليػػزعـ أف شػػػ ادتا علميػػا، ع
بالغيب، مع أن ـ يصروكف بأن ـ بد غيب كغيبيا، مـ عذا هالكا عف المادة هديما كبأن ا جاءت ببل 

 . (3)والؽ، أال يسفطكف بذلؾ هانكف السببيا، كيسفطكف بالتبعيا العلـ فلا الذم يفـك على السببيا 
ـْ َخْمػػَؽ الس ػػَمَواتِ ﴿ ـْ َوَمػػا ُكنػػُت ُمت ِخػػَذ اْلُمِضػػمٍّيَف َعُضػػدا  َواأَلرْ  َمػػا َأْشػػَيْدُتُي . ﴾ِض َول َخْمػػَؽ َأنُفِسػػِي

 . 51جسكرة الف ؼ : 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 26 ًًٝذس ج٤ُٓحٌ ج٢ٓ٬ْ٩ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 29جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 . 29جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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 واألمة العربية : (1). اليسار3
اليسارييف ممف حفمكا الببلد العربيػا تحػت شػعار الكحػدة كالتفدميػا المتابع لؤلحداث يرل أف       

ـ  لفػد ات ػؽ الفػؿ علػى عز"ػاؽ أن سػنا كتشػتيت شػملنا، كالحريا كالعلميا، أساء "يالء أفمر مف غيػر"
كاوتل ت أسلحت ـ كأدكات ـ مػف اسػتعمار سػا ر يحتػؿ األرض علػى اسػتعمار مػذ"بث يحتػؿ العفػكؿ، 
على استعمار اهتصادم ين ب المركات، لـ تش د الببلد العربيا  ث تاريو ا  يرها كانفسػامان فمػا نػرل 

دؿ االت امػػػات "ػػػك تحيػػػا الصػػػباح بػػػيف فػػػؿ جػػػاريف، الػػػيمف حكلنػػػا اليػػػكـ، كهػػػد أصػػػب  العػػػداء كتبػػػا
الجنكبيا كاليمف الشماليا، عدف كالسعكديا، الفكيت كالعراؽ، العراؽ كسكريا، سكريا كلبنػاف، مصػر 

وػػػكة بػػػبل كليبيػػػا، ليبيػػػا كالمغػػػرب، المغػػػرب كالجزا ػػػر، كينطلػػػؽ الرصػػػاص علػػػى الحػػػدكد كيمػػػكت اإل
 ور على يمينا .هبيا، ألف أحد"ما فاف على اليسار كاآل

كال ن ايػػا ل ػػذة االنفسػػامات  فػػؿ يسػػار علػػى يسػػارة يسػػار، كفػػؿ يمػػيف علػػى يمينػػا يمػػيف، كال       
نمػا يػتفلـ الرصػاص ليصػؿ  يتفلـ الر اؽ كال يتحاكركف كال يحاكلكف الكصكؿ علػى تصػ يا  فريػا، كا 

 . (2)على تص يا شوصيا 
حمكد :  الطليعا التفدميا التث هامت على كعف طليعا األحزاب الشيكعيا يحدمنا مصط ى م      

أفتا  ػا الحرفػا الشػػيكعيا المصػريا مػف فػػانكا   "نػرم فكربيػؿ، ركزيػػث فكربيػؿ، مارسػيؿ عسػػرا يؿ، 
"ليؿ ش ارنز، ديدار، ركسانكا، عيميا مسيتكف، ريمكف اسطنبكلث جكزيؼ "ازاف ، شػحاتا "ػاركف، 

 فل ـ ي كد . جكماتالكف، جكيس بلك، جافكب فكمب، كديمكف أغبكف،
سػماعيؿ صػبرم        تلؾ حفيفا ح ظت ا ذما التاريخ، كما فاف والد محيث الديف ك ياد مرسػث كا 

 . (3)الذيف حفمكا مصر أياـ عبد الناصر عال تبلميذ "يالء الي كد كتربيت ـ 
 سقوط الماركسية الشيوعية وانييارىا :. 4

اوػر الفػرف العشػريف،  فػاف فالصػاعفا علػى فاف ان يار الشيكعيا مف أفبر الم اجػ ت  ػث أك       
فمير ممف تغنى بالمارفسيا كالشيكعيا  ث ببلدنا العربيا  ان ػـز ال فػر اليسػارم  ػث جميػع معاهلػا، 
كولع الر ػاؽ شػارات ـ الحمػراء، كسػمعنا عػف زعمػاء شػيكعييف ممػؿ جػاركدم ولعػكا الملػا الشػيكعيا 

ريتشػارد درايػت، كسػتي ف سػبندرا، كلػكيس  يشػر، فل ا كنبذك"ا، كهبؿ جاركدم م فركف فبار أممػار 
كاجناز يكسيلكنث كاندريػا جيػد كقرمػر فسػلر، فػانكا مارفسػييف، مػـ نبػذكا المارفسػيا كانفلبػكا بػد"ا، 

 بؿ سمعنا أصكاتان مف الصيف ذات ا ت اجـ مارفس كالمارفسيا .
                                                 

(1)
ٍزا ٗلنّ ج٧ٓنٍ : ٖٓ جُطؼحذ٤ٍ جُط٢  ٚركص ٍٓضرطس ذ٘ظْ جُكٌْ ٝجًُٔجٛد ٝج٧قُجخ ج٤ُٓحْن٤س جُٔؼحٚن ج٤ُٓحٌ 

ّ(ا جُنن١ً ٜٓننى ُِػننٌٞز جُلٍٗٓنن٤سا كٌننحٕ 1789ذحُ٘ٓننرس ٤ُِٔنن٤ٖا  ٍٝ جْننطؼٔح٫ش ٛننًج جُِلننع ًننحٕ ٓننغ ٓطننحُغ جُؼننحّ )

ج٧ٍٖجف ٣ؿِٕٓٞ ػنٖ ٣ٔن٤ٖ ٓ٘ٛنس جُٗنٍفا ٝٓٔػِنٞ جُٗنؼد ٣ؿِٓنٕٞ ػنٖ ج٤ُٓنحٌا ُٜنًج  ٚنرف ػٍكنحً  ٕ ٣ؿِنّ 

ظٕٞ ػ٠ِ ج٤ٔ٤ُٖا غْ ضْٞغ جْنطؼٔحٍ جُِلنع ذو٤نحّ ج٧قنُجخ ٓٔػِٞ ج٧قُجخ جٍُجو٣ٌح٤ُس جُطوى٤ٓس ػ٠ِ ج٤ُٓحٌ ٝجُٔكحك

 ( .7/411 –ج٤ُٓح٤ْس. )جُْٔٞٞػس ج٤ُٓحْس : ج٤ٌُح٢ُ 
(2)

 . 50 ًًٝذس ج٤ُٓحٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 . 85ٝذى  جُؼى جُط٘ح٢َُ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 



 224 

أنا سػكؼ يغيػر التػاريخ  ك"فذا رأينا غركب ال فر المارفسث، كرأينا أ كؿ المذ"ب الذم يزعـ      
 سكل انتشار كسيلا لا تبؽ كلـ ب ا، ينتشر ذاتيا هدرة كال علي ا يمشث أرجؿ لا تعد كلـ ، غيرة التاريخ

 . (1)السا رة  العسفريا الفكة
 طػػكؿ علػػى مػػارفس فػػارؿ تصػػكر مػػا عفػػس علػػى التػػاريخ حرفػػا جػػاءت  كلفػػد : يفػػكؿ نجػػدة مػػـ        

 أن سػ ـ الشػيكعييف بػيف "ث اليكـ  حركب تنبياتا، جميع  ث استودما الذم المن ج وطأ لتمبت الوط

 ن ايػػا كال يحاربػػا، يسػػار يسػػارة علػػى يظ ػػر يسػػار فػػؿ كطكا ػػؼ،  رهػػان  تمػػزه ـ كالعػػداكات كالصػػراعات

 بػػػالفمع يبفػػػى فرسػػػيا  ػػػث يبفػػػى كالػػػذم كمطػػػامع ـ، النػػػاس أ"ػػػكاء بعػػػدد أصػػػبحت التػػػث لبلنفسػػػامات

 مػػخ بغسػػؿ تفػػكـ التػػث الشػػمكلث اإلعػػبلـ أج ػػزة اليػػكـ يسػػمكن ا التػػث نيػػاالزبا أج ػػزة كبسػػلطا كاإلر"ػػاب

 . الشعارات كجلبا اإلذاعات بكباء  ث با ع كالحؽ الحفاـ يريدة ما عال شثء فؿ مف المكاطف
 التغييػػر بػػدعكل الجػػدد االنفبلبيػػكف ب ػػا تػػذرع التػػث الػػذرا ع مجمكعػػا عال تفػػف لػػـ المارفسػػيا عف         

 كبػدأ ظلػـ كانت ػى طبفػا، كجػاءت طبفػا ورجػت شػثء، يتغيػر لػـ السػلطا بعػد مػـ طا،السػل على ليصلكا

 . (2)يصرخ  أف يستطيع  يا أحد كال الب يـ بليلا المبلييف على يجمـ شمكلث ظلـ المرة "ذة أظلـ، ظلـ
 الشػػػيكعث يعػػػد كلػػػـ دكرتػػػا الزمػػػاف  دار : كاالن يػػػار السػػػفكط عػػػف الحػػػديث  ػػػث فاتبنػػػا كيسػػػتمر        

 تػدعث أف تسػتطيع المارفسػيا عػادت كال رجعػث، المذا"ب مف غيرة كأف تفدمث، عنا يفكؿ أف يعيستط

  اترينػا أسكأ أصبحت المارفسيا اوتارت التث الدكؿ  أفمر الشعكب، لفؿ بالرجاء المأمكؿ الكعد أن ا

 عاراتالشػػ كمعظػـ المنشػكرات، تفكلػا مػا غيػػر قوػران  شػي ان  يفػكؿ أصػب  مفػػاف فػؿ  ػث كالكاهػع للمػذ"ب،

 . أفاذيب أصبحت الومسينات  ث أك"ام ا على عشنا التث
 كالتفنكلػكجث، كالصػناعث العلمػث االنػد اع ب ػذا سػتفكـ أن ػا ميبلد"ػا منػذ الشيكعيا ادعت كلفد        

 ه ريػا بدايػا كمػف صػراع نفطػا مػف انػد عت ألن ػا هصػيران، فػاف كن سػ ا هصػيرة، فانػت وطكات ا كلفف

 بػػؿ الرأسػػماليا كأمريفػػا الرأسػػماليا اليابػػاف لبمػػت كمػػا تكه ػػت، حتػػى وطػػكات تتفػػدـ فػػادت  مػػا همعيػػا،

 . علي ا كتفدمت سبفت ا أف الحرب  ث المن زما الغربيا ألمانيا كحتى
 . (3)الوصـك  ببلد مف كالتفنكلكجيا الوبرة يستكرد كالذم الرجعث الطرؼ على ركسيا كتحكلت

 ماذا تبقى لمشيوعية والماركسية ؟. 5
الحػػػؽ أنػػػا لػػػـ يبػػػؽ ل ػػػـ شػػػثء، الشػػػعارات التػػػث وػػػدعت المبليػػػيف مػػػف البسػػػطاء، كاآلمػػػاؿ        

العريبػػا التػػث حلمػػت ب ػػا المبليػػيف ذابػػت فمػػا يػػذكب الجليػػد،  كمنظػػر الشػػيكعييف ك"ػػـ يتسػػكلكف 
شػعارات االن تػػاح كالديمفراطيػػا كالحريػػا الدينيػػا، كير عػكف ال تػػات االعتػػداؿ بحمػػان عػػف أرض جديػػدة 

ا بعد الوسؼ األربث الذم أصاب أ فار"ـ، "ك منظر مأساكم، كالرايػا الحمػراء التػث يف كف علي 

                                                 
(1)

 . 84جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 35٘ ٗحٌ ضكص جٍُٓحو : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا 
(3)

 . 47جُٓإجٍ جُكحتٍ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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أصػػبحت اآلف رايػػا بمبيػػا كالمطرهػػا كالسػػنداف ك"مػػا ينػػزالف علػػى رأس مػػارفس كأنجلػػز كلػػيس علػػى 
 مخ الرأسماليا الغربيا، أشبا بلكحا فاريفاتكريا .

فػػكة العسػػفريا تمػػارس عمل ػػا فدكلػػا فبػػرل كالشػػيكعيا ف فػػر اآلف انت ػػت كلػػـ يبػػؽ من ػػا عال ال      
 عمبرياليا كليس ف فر أك  لس ا أك دعكة، كالمماؿ أ غانستاف .

كلػػـ يبػػؽ للػػدكؿ الصػػغرل التػػث تػػدكر  ػػث  لػػؾ اإلشػػترافث كال لؤلحػػزاب األكركبيػػا الشػػيكعيا       
 عال دكر العميؿ . ةالصغير 
بػطرابات كتمكيػؿ االنفبلبػات كنشػر ال ػتف كال عؿ الذم تبفػى لليسػار  ػث العػالـ "ػك عمػارة اال      

كد ع عجلا اإلر"اب  ث فؿ مفػاف دكف  فػر أك  لسػ ا، كالمشػ د تاريويػان "ػك مشػ د غػركب فامػؿ 
 . (1)لل فر المارفسث بعد ليؿ دامس حالؾ 

ك"فػػػذا فػػػاف الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد هلػػػـ أزاؿ الغشػػػاكة عػػػف "ػػػذا ال فػػػر ال اسػػػد، كفشػػػؼ       
 لببلؿ كالج ؿ كاالستبداد الذم ينطكم عليا ال فر الشيكعث .للمودكعيف الباطؿ كا

كب  فـ "ػك موػالؼ لل طػرة، متعػارض مػع العلػـ، يػدعك علػى العنصػريا كالتولٌػؼ، يسػتبدؿ       
 ظلمان بظلـ، كه ران بف ر .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 92ْو٠ٞ ج٤ُٓحٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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 المبحث الثالث
 موقؼ مصطفى محمود مف الوجودية

 
 وفيو ثالثة مطالب :

 
 تعريؼ ال لس ا الكجكديا .:  المطمب األوؿ

 أ"ـ أعبلم ا كأ فار"ا .المطمب الثاني : 
 ر ض مصط ى محمكد للكجكديا .المطمب الثالث : 
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 المطمب األوؿ
 حقيقة الفمسفة الوجودية

 
تعددت تعري ات الباحميف للكجكديا، كالسبب أف فؿ باحث ينطلؽ  ث دراستا للكجكديا مػف        
واص با، موتلؼ عف غيرة مف الباحميف،  ليس مما شؾ  ث أف مف أصعب األمكر التث  منطلؽ

يكاج  ػػا الباحػػث  ػػث ال لسػػ ا الكجكديػػا "ػػث كبػػع تعريػػؼ ل ػػا،  ػػبل أشػػؽ علػػى الم فػػر مػػف "ػػذة 
الم مػػا الصػػعبا، كيرجػػع ذلػػؾ علػػى مػػا اتسػػمت بػػا الكجكديػػا مػػف اوتبل ػػات شاسػػعا بػػيف م فري ػػا، 

لتنػػاهض الصػػارخ  ػػث فميػػر مػػف األحيػػاف حتػػى أصػػب  مػػف العسػػير أف اوتبل ػػات كصػػلت علػػى حػػد ا
، (1)نصنع تعري ان جامعان مانعان ل ذا النمط مف الت فير يبـ فؿ "ذة االوتبل ات تحت كحػدة كاحػدة 

 :لموجوديةدتيا جومف التعاريؼ التي و 
ا  ػػث تػػاريخ :  حرفػػا  لسػػ يا حديمػػا، ل ػػا جػػذكر"ا الفديمػػبأن ػػا عٌر  ػػا الػػدفتكر محمػػد غيػػث       

ال فر اإلنسانث، تنظر على حفيفا الفا ف التػث تتحػدد عػف طريػؽ الكجػكد  ػث مرحلػا معينػا كتتميػز 
 . (2) باالستو اؼ بالمجردات، كتفديس التجربا اإلنسانيا ال رديا

:  اتجػػػاة  لسػػػ ث أدبػػػث علحػػػادم يغلػػػك  ػػػث هيمػػػا اإلنسػػػاف، بأن ػػػاكعٌر ت ػػػا المكسػػػكعا الم صػػػلا       
رادة كاوتيػػار، كال يحتػػاج علػػى مكجػػا، كيبػػالغ  ػػث ال تأفيػػد علػػى ت ػػردة، كأنػػا صػػاحب ت فيػػر كحريػػا كا 

 . (3)  ك يلغث رصيد اإلنسانيا مف األدياف كهيم ا األوبلهيا 
:  ج ػػػد إلدراؾ الطبيعػػػا اإلنسػػػانيا  ػػػث حػػػدكد بأن ػػػاعر ت ػػػا الفاتبػػػا األمريفيػػػا مسػػػز جػػػريف       

 .(4)سانيا، أك على ما يمفف أف ندعكة ما تحت اإلنسانيا عنسانيا كدكف اللجكء على ما "ك  كؽ اإلن
 ك"ناؾ غير "ذة التعري ات الفميرة مما عز نا عنا لعدـ كبكح  فرتا .

كالكجكديا فأم  لس ا عنسانيا تأوذ هيمت ا مف صاحب ا، اتجا"ا، رييتا، تأميرة، ل ذا تعددت       
 ، مف يفسـ الكجكديا على :(5)ف الباحميفالريل كاالتجا"ات  ث ال لس ا الكجكديا حتى كجدنا م

 كجكديا ميمنا . .1
 كجكديا ملحدة . .2
كل ػػػػذا نجػػػػد الػػػػبعض يعتبػػػػر  أف الكجكديػػػػا  ػػػػث أساسػػػػ ا مػػػػذ"ب محتػػػػـر مفبػػػػكؿ أك مػػػػذا"ب        

محترمػػا مفبكلػػا ال يسػػتدعي ا هيػػاـ المػػذا"ب ال دامػػا التػػث تلغػػث كجػػكد ال ػػرد كاسػػتفبللا  ػػث غمػػار 

                                                 
(1)

 . 33ٌِٓٗس جُك٣ٍس ك٢ جُلِٓلس جُٞؾٞو٣س : ْؼى ػرى جُؼ٣ُُ ٚحذٍا ٘ 
(2)

 . 167ّا 1979٘هحِٓٞ ػِْ جُ٘لّ : ٓكٔى ػح٠ق ؿ٤عا ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔسا جُؼحٓس ٌُِطحخا جُوحٍٛزا  
(3)

ّا 1970كن٢ جُلِٓنلس جُٞؾٞو٣نس : ْنؼى ػرنى جُؼ٣ُنُ ٚنحذٍا ٌٓطرنس ج٧ٗؿِنٞ جُٔٛن٣ٍسا جُونحٍٛزا  ٌِٓٗس جُك٣ٍنس 

٘36 . 
(4)

 . 37جُٔٛىٌ جُٓحذن : ْؼى ٚحذٍا ٘ 
(5)

 جُىًطٌٞ ٓكٔى ؿ٬خ . 
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نما هامت الكجكديا فأن ػا رد  عػؿ لتلػؾ المػذا"ب يح ػظ لل ػرد فيانػا الجماعات التث ينتمث علي  ا، كا 
كاستفبللا كيعر ا بحفكها ككاجباتا بيف هكما كبيف عوكتا مف بنث اإلنساف  ث جميع األمػـ كجميػع 
الحفب، كلفف "ذة الكجكديا هد تنحدر مع المنحدريف بطبا ع ـ حتى تصب  بربان مػف العدميػا أك 

 التث ال تعترؼ بشثء غير ش كات ال رد كدكا ع األمرة كاألنانيا . بربان مف اإلباحيا
كمػػػف الكجكديػػػا التػػػث تسػػػتحؽ اسػػػـ العدميػػػا تلػػػؾ العفا ػػػد التػػػث تنفػػػر معنػػػى الكجػػػكد كتفطػػػع       

الكشا ج العميفا بيف كجكد اإلنساف ككجكد "ذة األفكاف  ث قزال ا كقبار"ا التث ال حفيفا كراء"ا كال 
 . (1)ف نسبت علي ا معنى لفلما العبث ع

ك"فذا يريد أف يفكؿ لنػا العفػاد أف الكجكديػا مػذ"ب منػا مػا "ػك مفبػكؿ نػا ع، كمن ػا مػا "ػك        
مر كض مػردكد، كال لسػ ا الكجكديػا "ػث  لسػ ا عػف الػذات أفمػر من ػا  لسػ ا عػف المكبػكع، كتعػد 

عاناة كاأللـ، كليست نظريػا جملا مف االتجا"ات كاأل فار المتباينا التث تتعلؽ بالحياة كالمكت كالم
 . (2) لس يا كابحا المعالـ 

 نشأتيا وظيورىا :
ظ رت ال لس ا الكجكديا بعد الحرب العالميػا المانيػا فػرد  عػؿ لآلمػار الوطيػرة التػث أحػدمت ا       

الحركب  ث أكركبا، كالنتا ج البوما التث أصابت األسر كاألمـ ب فػد ز"ػرة شػباب ا كويػرة أبنا  ػا، 
ـ يعػد بيػت  ػث أكركبػا بػدكف هتيػؿ أك جػري ، كمػف مػـ علػت الصػيحا علػى ال ػزع مػف الوطػر حتى ل

الذم ت ربا أوطار السياسا كصراع الدكؿ على المجتمعات اآلمنا بما ي دد الحياة كيجعؿ أ"ل ا 
 يعيشكف  ث وطر الحرب الدا ـ .

بػػػا علػػػى مزيػػػد مػػػف  لمػػػا أحػػػس النػػػاس بوطػػػر الحػػػرب تأفػػػؿ المبليػػػيف مػػػارت  ػػػث الن ػػػكس الرغ      
 . (3)االند اع نحك الترؼ كالمتعا حيث ال تكجد غايا كابحا للحياة عال الر ا"يا كالحريا

"ذا باإلبا ا على أن ا ردة  عؿ على تسلط الفنيسا كتعس  ا باسـ الديف، مبا ان علي ا تأمير       
 العلمانيا على ركح المجتمعات الغربيا .

ث ألمانيػػا مػػـ انتشػػرت بشػػفؿ فبيػػر  ػػث  رنسػػا كبػػيف شػػباب دكؿ أكؿ ظ ػػكر للكجكديػػا فػػاف  ػػ     
 أكركبا على العمكـ .

  
 
 
 

                                                 
(1)

 . 79 ك٤ٕٞ جُٗؼٞخ : ػرحِ جُؼوحوا ٌٓ٘ٗٞجش جٌُٔطرس جُؼ٣ٍٛسا ذ٤ٍٝشا جُػح٤ٗسا ٘ 
(2)

 . 2/904جُْٔٞٞػس جُٔلِٛسا  
(3)

 . 3ّا 1976٘جُٞؾٞو٣س :  ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا وجٌ ج٫ػطٛحّا جُوحٍٛز   
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 المطمب الثاني
 أىـ أعالميا وأفكارىا

ف، أحػػد"ما كجكديػػا ميمنػػا، كاآلوػػر كجكديػػا يفمػػا ذفػػرت سػػابفان عف لل لسػػ ا الكجكديػػا جنػػاح      
ينسػحب "ػذا علػى اإلسػبلـ عطبلهػان،  ملحدة، كالمفصكد باإليماف، اإليماف بالنصرانيا كعفا د"ا،  بل

حتػػى أننػػا نجػػد البػػاحميف العػػرب الػػذيف يتحػػدمكف عػػف الكجكديػػا الميمنػػا يتحػػدمكف عن ػػا مػػف منطلػػؽ 
 اإليماف الغربث المسيحث .

كيممػػؿ الكجكديػػا الميمنػػا جملػػا مػػف ال بلسػػ ا مػػن ـ : سػػكريف فيرفجػػكر، كجابرييػػؿ مارسػػيؿ،       
 كلكيس ال يؿ .

كديػػا الملحػػدة جملػػا مػػف ال بلسػػ ا مػػن ـ : جػػاف بػػكؿ سػػارتر، ك"يػػدجير، كسػػيمكف كيممػػؿ الكج      
 دم ب كار .

 أول  : الوجودية المؤمنة :
 (, فيمسوؼ دانمركي 1855-1813) سوريف كيركجورد :

تلفى تعليما البل"كتث على المذ"ب البركتستانتث، حصؿ على الدفتكراة  ث  لس ا سفراط،        
 لتديف كالصراما، لا عدة فتابات طابع ا الفلؽ كاليأس كالت فـ .عاش  ث بيت شديد ا

عارض  ث  لس تا ال لس ات المكجكدة، كتبنى  لس ا واصا تفـك على  فرة أف الذاتيا "ػث        
الحفيفا المابتا، عارض الفنيسا كات م ا بأن ا حكلت الديف المسيحث علػى مػذ"ب كميسسػا الف ػاف 

 . (1) ي ا مكظ كف
 لس تا : يرل فيرفجكرد أف الحفيفا ذاتيا، أم منسػكبا علػى ذات معتفػد"ا،  الكجػداف يولػؽ        

مػػا "ػػك حػػؽ، كأف الحفيفػػا "ػػث عمػػؿ الحريػػا، كبالتػػالث تفػػكف أ عػػاؿ اإلنسػػاف مد كعػػا بػػال كل، كأف 
ى نتا ج ال كل "ث الكحيدة الجديرة بأف تعتفد كبأف يعمر  ي ا على مسكغ، ك"نا فاف تأميرة فبيران عل

 سارتر  يما بعد .
كعػػػف عبلهػػػا العفػػػؿ بالعفيػػػدة : يػػػرل فيرفجػػػكرد أف العفػػػؿ م ػػػـ جػػػدان وصكصػػػان  ػػػث هبػػػايا       

البل"ػػكت، كأنػػا يجػػب أف نسػػتعمؿ العفػػؿ  ػػث فػػؿ أمػػر لػػا عبلهػػا باإلنسػػانيا، ك يمػػا يتعلػػؽ بفبػػايا 
لػػػؾ يجػػػب االعتفػػػاد يعتػػػرؼ أف العفػػػؿ يعجػػػز فميػػػران عػػػف التعػػػرؼ علػػػى و ايا"ػػػا، لفػػػف  يمػػػا دكف ذ

ف العالـ ببل أوبلؽ يصب  غير هابؿ للتعفػؿ أك عاستوداـ العفؿ دكف انفطاع، كعف األوبلؽ يفكؿ 
 الحياة .

                                                 
(1)

 . 2/312ْٓٞٞػس  ػ٬ّ جُلِٓلس : ٢ٌٗٝ ئ٢ِ٣ ئُلحا  
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كعػػف العبلهػػا مػػع اهلل يفػػكؿ عف اهلل  ػػكؽ المفػػكالت األدبيػػا البشػػريا كالتعفيػػدات ال لسػػ يا، كأف       
العتػػػػزاؿ أك التمػػػػرد "نػػػػاؾ مػػػػف البشػػػػر مػػػػف ظ ػػػػر بػػػػالتعلؽ كالكصػػػػكؿ علػػػػى اهلل، لػػػػيس عػػػػف طريػػػػؽ ا

 . (1)ال كبكم، كلفف عف طريؽ النفاء الفلبث كالش ا يا الباطنيا
ال لس ا الكجكديا  فػد تػأمر بػا أسػاتذة ال لسػ ا الكجكديػا : فػارؿ يسػبرز،  اييعتبر فيرفجكرد أب      

 ك"يدجر، كفما ذفرت سابفان تأمر با أيبان سارتر .
على سنا  ث الديف غير سنا العرؼ المت ؽ عليا بيف كغنث عف الفكؿ أف فيرفجكرد يتديف       

سكاد الناس، ألنا ييمف بأف حؽ ال رد  ث اوتيار عفيدتا أعظـ مػف حػؽ الفنيسػا كحػؽ الجماعػا، 
كييمف بأف كجكد ال رد كحدة غير هابلا للتفرار، كفؿ ما يستطيعا الميمف للمػيمف أف يريػا بالممػؿ 

 ما أف يوتار كجكدة بإل اـ بميرة أك يبيع .المحسكس أف باب االوتيار م تكح كأنا ع
كالذم نراة أف مفاف فيرفجكرد بيف فبػار المتعبػديف كذكم الشػاعريا أصػ  كأد ػؽ مػف مفانػا       

بػػػيف فبػػػار ال بلسػػػ ا، ألنػػػا فػػػاف حساسػػػان ماهػػػب الػػػذفاء عميػػػؽ الكجػػػداف، كلػػػـ يفػػػف مػػػف أصػػػحاب 
 . (2)لعظمىالعاربا الفكيا كال فر الكاسع المحيط ب  اؽ الفبايا ا

 كمف أفمر األ فار تأميران لفيرفجكرد  ث ال لس ا الكجكديا، ك يمف جاء مف بعدة :        
  الػػػػػدعكة علػػػػػى اإلشػػػػػادة بال رديػػػػػا، كتفػػػػػكيـ الشوصػػػػػيا اإلنسػػػػػانيا، كاحتػػػػػراـ الفػػػػػيـ اإلنسػػػػػانيا

 الوالصا.
 أس العنايػػا بتحليػػؿ المعػػانث األساسػػيا  ػػث الكجػػكد اإلنسػػانث، مػػف هلػػؽ كوػػكؼ كوطي ػػا كيػػ

 ك ناء ككحدة  رديا، كحريا أساسيا ال سبيؿ على استبلب ا .
  تمجيدة للكجداف كاالن عاؿ على جانب العفؿ، بؿ ك كؽ العفؿ، بكصؼ الكجداف أهػدر علػى

 أف يحيا الحياة، مف العفؿ الذم يتأمؿ الحياة مف وارج كال يعيش ا مف باطن ا .
 ؼ، بػػػػدالن مػػػػف االهتصػػػػار علػػػػى  ػػػػث اتوػػػػاذ التجػػػػارب الحيػػػػا مكبػػػػكعات للت سػػػػير كالت لسػػػػ

 التصكرات العفليا المجردة .
 (3) ث معاناة المشافؿ مف الداوؿ، بدالن مف معالجت ا مف الظا"ر . 

"ػػذا "ػػك الجانػػب المػػيمف مػػف ال لسػػ ا الكجكديػػا، ك"ػػث  لسػػ ا اهتصػػر تأمير"ػػا علػػى هلػػا مػػف        
أك العربػػث،  فػػد فػػاف التػػأمير  البػػاحميف ال يعر  ػػا أحػػد مػػف عامػػا النػػاس ال علػػى المسػػتكل الغربػػث

كاالنتشار لل رع المانث للكجكديػا ك"ػك ال ػرع الملحػد الػذم فػاف علػى رأس م فريػا جػاف بػكؿ سػارتر 
  مف "ك  

 

                                                 
(1)

 . 4ّا 1966٘س ٝجُٞؾٞو٣س جُِٔكىز : ٓكٔى ؿ٬خا جُىجٌ جُو٤ٓٞسا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا ٓ٘: جُٞؾٞو٣س جُٔإ جٗظٍ 
(2)

 . 85:  ك٤ٕٞ جُٗؼٞخ : جُؼوحوا ٘ جٗظٍ 
(3)

 . 31ّا 1973٘: وٌجْحش ك٢ جُلِٓلس جُٞؾٞو٣س : ػرى جٍُقٖٔ ذى١ٝا وجٌ جُػوحكسا ذ٤ٍٝشا جُػحُػسا  جٗظٍ 
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 ثانيا  : الوجودية الممحدة :
كلػد  ػث بػاريس كتلفػى تعليمػا  ي ػا،  ,( مفكر وأديػب فرنسػي1981-1915جاف بوؿ سارتر : )

ب بد األلماف، كتـ أسرة، بعد أف أيطلؽ سػراحا اشػترؾ  ػث مفاكمػا كعمؿ مدرسان، شارؾ  ث الحر 
ـ، أصدر مجلا العصكر الحديما التػث نشػر مػف وبلل ػا أبحامػا 1950االحتبلؿ األلمانث  ث عاـ 

كدراساتا عف الكجكديا، عيرؼ بميكلا للص يكنيا كالي كديا، شػارؾ  ػث المظػا"رات المييػدة للي ػكد 
اف الصػػ يكنث بػػمف جكلػػا لػػدكؿ المنطفػػا، أصػػدر عػػددان واصػػان مػػف كالفيػػاف الصػػ يكنث، زار الفيػػ

مجلا العصكر الحديما عف الصراع العربث الص يكنث، أظ ر  يا انحيازة للي كد، منحتػا الجامعػا 
 ـ الدفتكراة ال وريا .1979العبريا عاـ 

ريػػا، كالكجػػكد لػػا فميػػر مػػف الميل ػػات األدبيػػا كال لسػػ يا كالمسػػرحيا، من ػػا الغميػػاف، كسػػبؿ الح      
 . (1)كالعدـ، كالذباب، استودـ األدب لنشر أ فارة الكجكديا الملحدة المسر ا  ث البلمعفكؿ

كتفتػػػرف الكجكديػػػا  ػػػث أذ"ػػػاف عامػػػا النػػػاس باسػػػـ ال يلسػػػكؼ كالفاتػػػب الفصصػػػث كالمسػػػرحث       
األكسػاط بعػد  كالناهد ال رنسث سارتر، كالعلا  ث "ذا االهتراف أنا هػد أذاع "ػذة ال لسػ ا  ػث موتلػؼ

 أف فانت مفصكرة على أ"ؿ ال لس ا  حسب، كعلا "ذا الذيكع أنا أديب كناهد مسرحث .
كنصيب سارتر الحفيفث  ث تفكيف المذ"ب الكجكدم ال لسػ ث ال يتفا ػأ أبػدان مػع الشػ رة التػث      

 . (2)نال ا بكص ا مف أعبلـ الكجكديا
بال يلسػكؼ األلمػانث مػارتف "يػدجر، كوصكصػان  ػث  كلفد تأمر سارتر فميران  ث  فرة ك لسػ تا      

 الجانب اإللحادم .
 : (3)مف األفكار والمعتقدات التي روجيا سارتر

 . جعؿ الكجكديا مذ"بان علحاديان، ال ييمف بإلا أك هيـ دينيا على اإلطبلؽ 
 . اإلنساف "ك الذم يولؽ ما"يتا،  الكجكد عندة أسبؽ مف الما"يا 
 مفػػاييس الحػػؽ كالويػػر كالجمػػاؿ،   ػػذة لػػيس ل ػػا مرجعيػػات غيػػر  اإلنسػػاف "ػػك الػػذم يصػػنع

 اإلنساف ن سا .
كالمبلحػػظ علػػى "ػػذا ال فػػر أنػػا اعتمػػد اعتمػػادان فليػػان علػػى ن ػػث  فػػرة الػػديف كاأللك"يػػا،  لػػيس        

ل ػػذا الفػػكف الػػذم يعػػيش  يػػا وػػالؽ، ألف الكجػػكد عنػػدة أسػػبؽ علػػى الما"يػػا ك"ػػذا يتنػػا ى مػػع أبسػػط 
كال طػرة، كوػػالؼ  ي ػػا أيبػان مػػا هالػت بػػا ال لسػػ ا علػى مػػدار تاريو ػا الطكيػػؿ  كهػػد  بػدي يات العفػػؿ

أجمع فمير مف ال بلس ا على أف الصكرة تسبؽ الكجكد كأف الكجكد للشثء دليؿ على كجكد ممالث 

                                                 
(1)

ا ٝجُْٔٞٞػس 359ّا 1991٘: ًٗٞف ٣َٝٞف : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗا وجٌ جُوِْا وٓٗنا جُػح٤ٗسا  جٗظٍ 

 . 3/78ج٤ُٓح٤ْس : ج٤ٌُح٢ُا 
(2)

 . 214ٞو٣س : ػرى جٍُقٖٔ ذى١ٝا ٘: وٌجْحش ك٢ جُلِٓلس جُٞؾ جٗظٍ 
(3)

 . 366: ًٗٞف ٣َٝٞف : ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ جٗظٍ 
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تصكرم لا سابؽ عليػا، كاسػتدؿ فميػر مػف ال بلسػ ا مػف ذلػؾ علػى كجػكد اهلل عذ أف كجػكد الصػكرة 
 . (1)صكر ألنا "ك الذم ينش  الفا ف على "ذة الصكرة التث كص  انفيض كجكد الم

كمعنػػػى أف اإلنسػػػاف "ػػػك الػػػذم يبػػػع مفػػػاييس الحػػػؽ كالويػػػر كالجمػػػاؿ، معنػػػاة أف يفػػػكف لفػػػؿ      
كجكدم  يا هكانينا دكف عبلها باآلوريف، ك"ػذا موػالؼ لفػيـ الػديف كوصكصػان اإلسػبلـ الػذم تفػكـ 

 مجمكعا، كأف اإلنساف عليا التزامات تجاة اآلوريف .هيما على التعاكف كأنا  رد بمف 
كممؿ "ذا الفكؿ يجعؿ مف األوبلؽ كالفيـ الجميلا تبعان لل كل كنكازع الن كس، ك"ذا ما نجدة       

كمػػا نػػراة  ػػث حيػػاة اإلنسػػاف العربػػث، لػػـ يعػػد للفػػيـ هيمػػا كلػػـ يعػػد لل بػػا ؿ كجػػكد، كلػػـ يعػػد للػػركابط 
 لػػػػيس غريبػػػػان أف ي ػػػػرز ممػػػػؿ "ػػػػذة السػػػػمكـ الفكاتػػػػؿ، ك"ػػػػك ي ػػػػكدم  األسػػػػريا كالمجتمعيػػػػا اعتبػػػػار،

صػػ يكنث،   ػػذة األ فػػار كأشػػبا" ا هػػد عر نا"ػػا تمامػػان  ػػث الموططػػات الي كديػػا الراميػػا علػػى تػػدمير 
البشػػريا مػػف األمػػـ غيػػر الي كديػػا، كهػػد رأينػػا قمار"ػػا عنػػد فػػؿ صػػانعث األ فػػار المػػدمرة مػػف الي ػػكد 

 . (2)كأحزاب ـ كمنظمات ـ 
عف مصػػدر الفػػيـ عنػػد سػػارتر اإلنسػػاف، كمصػػدر الفػػيـ عنػػد المسػػلميف اإلسػػبلـ ذاتػػا جالفػػرقف       

 كالسنا ، ك"ذا "ك ال ارؽ الر يسث، كمف مـ  بفيا ال ركؽ تندرج تحتا .
كسػػػارتر يػػػزعـ أف اإلنسػػػاف "ػػػك الػػػذم ولػػػؽ  فػػػرة اهلل، ألف اإلنسػػػاف لػػػا الحريػػػا الفاملػػػا  ػػػث       

كدة، ك"ػػذة الحريػػا غاليػػا الػػممف كصػػعبا  ػػث ممارسػػت ا، كتفل ػػا "مكمػػان اوتيػػار صػػ اتا كتحفيػػؽ كجػػ
كمتاعػػب كمسػػيكليا،  اإلنسػػاف  ػػث طػػكر مػػف أطػػكار عجػػزة أراد أف يػػري  ن سػػا مػػف أنػػا غيػػر هػػادر 
علػػى تحفيػػؽ رسػػالا  ػػاعتنؽ  فػػرة كجػػكد اهلل لينسػػب عليػػا أسػػباب  شػػلا الػػذاتث، كعلػػى "ػػذة الصػػكرة 

 . (3)كلفف اإلنساف "ك الذم ولفا يزعـ سارتر أف اهلل غير مكجكد 
حتى الحب، "ذة المشاعر الطيبا كالجميلا يعتبر"ا سارتر سفكط الذات ألن ا سلمت مفكد"ا       

علػػى شػػثء لػػيس ل ػػا عرادة  ػػث اوتيػػارة،  الكجكديػػا تعػػادم مػػف يحػػاكؿ أف يجػػذب ا علػػى نظػػـ الحيػػاة 
 . (4)"دل كيذيف ا برد الراحا، بينما "ث تريد أف تظؿ تبرب على غير

كمفمػػف الوطػػأ  ػػث  فػػر سػػارتر أنػػا يبػػع  ركبػػان ينسػػج ا مػػف بنػػات ويالػػا، مػػـ يحػػاكؿ أف       
يسفط ا على الحياة كالكجػكد كيتعامػؿ مع ػا بعػد ذلػؾ علػى أن ػا مسػٌلمات،   ػك حينمػا ألفػى بن سػا 

يشػا  ث طريؽ الفلؽ كالبياع، كعزؿ ما بينػا كمػا بػيف  طرتػا، كأنفػر الغيبيػات، جعػؿ مػف ن سػا ر 
 ػػث م ػػب الػػري ، كنسػػث أف اإليمػػاف بػػاهلل كمػػا يتلك"ػػا مػػف معتفػػدات "ػػث الرفيػػزة الفكيػػا  ػػث األمػػف 

مـ ينت ث األمػر بسػارتر علػى أف يبفػى  يتوػبط حتػى يبػؿ كينت ػث بػالرد ، (5)كالسبلـ كالحياة الطيبا

                                                 
(1)

 . 7ّا ٢ٛ1960٘ا وجٌ جُٔؼحٌفا ٍٓٛا ٞجُٞؾٞو٣س ٝج٬ْ٩ّ : ٓكٔى ُر٤د جُر 
(2)

 . 375ًٗٞف ٣َٝٞف : ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ 
(3)

 . 61ج٬ْ٩ّ ٝجُٞؾٞو٣س : جُر٢ٛٞا ٘ 
(4)

 . 67: جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُر٢ٛٞا ٘ جٗظٍ 
(5)

 . 287ا 2005ّ٘ٓ٘حٛؽ جُركع ك٢ جُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس : ٓٛطل٠ ق٢ِٔا وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا  
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ا ينبغػث على ن سا بما ال يحكجنا على تعليػؽ،  يفػكؿ عف اإلنسػاف يسػتحيؿ عليػا أف يحفػؽ ذاتػا فمػ
  يظؿ "ا مان كراء الكجكد الممالث الذم يستحيؿ عليا تحفيفا كذلؾ "ك سر هلفا .

 . (1) ليظؿ "فذا ما داـ فذلؾ هد كجد 
 أىـ أفكار الفمسفة الوجودية :

فما ذفػرت  ػث المطلػب األكؿ عػف مػدل صػعكبا تحديػد تعريػؼ للكجكديػا، ن ػس الصػعكبا        
ل فر الكجكدم، يستطيع الباحث مف وبلل ا يفكؿ كيٌدعث أف "ذة تكاجا الباحث عند تحديد أ فار ل

ٍيف االمنيف من ـ  "ث معالـ "ذا ال فر،  فد توبط  بلس ا الكجكديا  ث قرا  ـ حتى كجدنا أف الم فرى
يتناهبػػاف  ػػث الػػرأم حػػكؿ الفبػػيا الكاحػػدة،  كال ريػػب أف الكجكديػػا ظػػا"رة زمنيػػا عػػابرة لػػـ يلبػػث 

ث فما يفكؿ جاؾ بيرؾ : ليست ركحان ك"ث  لس ا عدميػا سػلبيا مػف أل  ػا اإلنساف أف يتوٌطا"ا ك"
على يا  ا، تػكد أف تفتػؿ  ػث اإلنسػاف الت فيػر كتشػؿ الفػدرة علػى اسػتعماؿ العفػؿ كالمنطػؽ كتفػكؿ : 

 . (2)عذا أردت وبلصان  اهتؿ  ث ن سؾ العفؿ كالمنطؽ، "ذا  ببلن عف عنفار الوالؽ كالديف 
كديا "ث أ فار شوصيا، مستمدة مف  فر أعبلم ا، كليس هكاعد عاما فػأم كاأل فار الكج       

مذ"ب  فرم أك  لس ث، عال أف الباحميف بعد ج ػكد فبيػرة اسػتطاعكا أف يجملػكا لنػا أ"ػـ أ فػار "ػذة 
 : (3)ومف ىذه األفكارالنزعا اإلنسانيا، 

 ف ر"ـ باهلل كرسلا كفتبا، كبالغيبيات كفؿ ما جاءت با األدياف . .1
 ؽ لفؿ  فر .لماف بالكجكد اإلنسانث،   ك المنطاإلي .2
 كجكد اإلنساف سابؽ على ما"يتا، كأنا أهدـ شثء  ث الكجكد كما هبلا فاف عدمان . .3
 الفكؿ بحريا اإلنساف المطلفا، كلا الحؽ أف يمبت كجكدة فما يشاء كي كل دكف هيكد . .4
نما لا أف ي عؿ ما ي .5  ريد .ال كجكد لفيـ مابتا تببط سلكؾ اإلنساف، كا 
 سيطرة  فرة الفلؽ كاليأس كاالنطكا يا على  فر"ـ . .6
 أدل "ذا ال فر على شيكع ال كبى الولفيا اإلباحيا كالتحلؿ كال ساد . .7
 الكجكديا تعنث التمرد على الكاهع كالمجتمع . .8
 االعتفاد بأف الديف كالنظريات ال لس يا هديم ا كحديم ا لـ تحؿ مشافؿ اإلنساف . .9
نمػػا يسػػير بن سػػا حسػػب مػػا تملػػث  الكجػػكدم الحػػؽ "ػػك مػػف .10 ال يفبػػؿ تكجي ػػان مػػف الوػػارج، كا 

 عليا ش كاتا كغرا زة دكف هيكد أك حدكد .
كمػػػف وػػػبلؿ "ػػػذة األ فػػػار يصػػػؿ بنػػػا المطػػػاؼ علػػػى أبػػػرز نتػػػا ج الكجكديػػػا : الفلػػػؽ كالتمػػػزؽ        

ا أك كالوكؼ مػف المج ػكؿ كالرعػب،   فػد عزلػت الكجكديػا اإلنسػاف عػف فػؿ رفيػزة يمفػف أف تحميػ

                                                 
(1)

 . 67جُٞؾٞو٣س ٝج٬ْ٩ّ : جُر٢ٛٞا ٘ 
(2)

 . 16جُٞؾٞو٣س :  ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا ٘ 
(3)

 . 2/904: جُْٔٞٞػس جُٔلِٛسا  جٗظٍ 



 234 

تطمػ ف ن سػا أك تمػؤلة بالمفػػا، "ػذة الرفيػزة ال تػأتث عال مػػف مصػدر كاحػد "ػك الػػديف، كمػف مػـ فػػاف 
عنفار الديف منطلؽ للعدميا التث ت جر فؿ أنػكاع الفلػؽ كالوػكؼ كالرعػب،  نظػرة اإلسػبلـ لئلنسػاف 

والصا مف شأن ا "ث نظرة التفامؿ بيف رغا با كأشكاها، بيف المادة كالركح، كلفف النظرة الماديا ال
أف تولػػؽ طػػابع التشػػاـي كالشػػؾ الػػذم يحػػس معػػا اإلنسػػاف بأنػػا كحيػػد كشػػفث كغريػػب، ك"ػػذا معنػػى 
التمزؽ كالبياع، أما حيث يحؿ  ث الػن س اإليمػاف بػاهلل  إنمػا يحػؿ معػا المفػا كالت ػايؿ،  اإليمػاف 

كدة  ػػػث حالػػػا بػػػاهلل هػػػكة دا عػػػا تعطػػػث األمػػػؿ، كتحػػػكؿ دكف اليػػػأس كتبعػػػث المفػػػا كتػػػدعك علػػػى المعػػػا
 . (1)اإلو اؽ 
نمػا "ػث        ذا فانت الكجكديا ليس ل ا لكف واص كال هاعدة كال تكجيا كال كصايا كال حدكد كا  كا 

توتلؼ باوتبلؼ مبدعي ا، عال أن ػا تفػاد  ػث فػؿ صػكر"ا تجمػع علػى شػي يف "مػا أنػا يجػب نسػؼ 
 العفؿ كالديف .

عنػػػا أداة أرسػػػتفراطيا مشػػػحكنا بأ فػػػار سػػػادة   العفػػػؿ عنػػػد الكجكديػػػا لػػػيس ديمكهراطيػػػان، بػػػؿ       
أرسػػتفراطييف، "ػػـ ال بلسػػ ا الػػذيف عاشػػكا  ػػث أبػػراج عاجيػػا لتغذيػػا العفػػؿ بأ فػػار كاتجا"ػػات غيػػر 

 كجكديا  .
كالػػديف عنػػد الكجػػكدييف ورا ػػا يػػيمف ب ػػا اإلنسػػاف الج ػػكؿ كيتلفػػى من ػػا أكامػػر ينسػػب ا علػػى        

، مـ يور ذلؾ اإلنساف  ث حماهتا ساجدان  ث ر"بػا لػذلؾ كاعظ غير مكجكد كغير مر ث يسميا اهلل
 المج كؿ الذم ولفا ويالا .

ذا فاف اهلل مكجكدان  إف اإلنساف "ك الذم ولفا          . (2)كا 
 "ذا ما يريد أف يكصلنا عليا ال فر الكجكدم : الفلؽ كالبياع، كالف ر كاالنحبلؿ .      
 "ؿ "ك ودما الي كديا الص يكنيا العالميا، أعتفد ذلؾ .   السؤاؿ : ما المستفاد مف ذلؾ      
عف الكجكدم يتساءؿ "ذا السياؿ األساسػث : بمػا أف اهلل غيػر مكجػكد  مػا الػذم يترتػب علػى       

ذلؾ، كما "ث نتا جا الفاملا، غير أف األساس الذم ترتفز عليا الكجكديػا أفمػر مػف مجػرد عنفػار 
 كجكد اهلل .

لؾ عنفار لفؿ غايا كمنطػؽ كوطػا كمعنػى  ػث الكجػكد، فمػا يػرل الكجػكدم عذ يباؼ على ذ      
ف الكجكد عارض، ال معفكؿ، كفؿ الفا نات البشريا عأف الحياة البشريا ببل غايا أك معنى، كلنفؿ 

 . (3)ال بركرة ل ا، كال حفما مف كجكد"ا، نا"يؾ بأف مف الممفف االستغناء كاالستعابا عن ا 

                                                 
(1)

 . 16جُٞؾٞو٣س :  ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا  
(2)

 . ٬ْ٩79ّ : جُر٢ٛٞا ٘جُٞؾٞو٣س ٝج 
(3)

ا 1975ّجُلِٓننلس :  ٗٞجػٜننح ٝٓٗنن٬ٌضٜح : ٛ٘ط٤ٍٓننىا ضٍؾٔننس كننإجو ٣ًٍَننحا وجٌ ٜٟٗننس ٓٛننٍا جُوننحٍٛزا جُػح٤ٗننسا  

٘407 . 
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فػػؿ شػػثء  ػػث سػػبيؿ تحفيػػؽ ذاتػػا كرغباتػػا،  ػػث حػػيف نػػرل العفيػػدة تػػد ع الكجػػكدم يبػػحث ب     
اإلنساف على أف يبحث  ث سبيؿ مجتمعا كهباياة الفبيرة : األسرة كالكطف العرض، كيعتبر ذلؾ 

  داء كش ادة .
الكجكديا تعتبر الحب بعؼ كسلب للذات المكجكدة، كال يجب أف ينت ث بالزكاج فما  عؿ        

كرد الذم طلؽ وطيبتا هبؿ الزكاج حتى يبفى يحت ظ بحب ا، كفمػا  عػؿ سػارتر مػع أستاذ"ـ فيرفج
سيمكف ذم ب كار، أم  فر "ذا الذم يعػارض ال طػرة أشػد معاربػا، كيتعػارض مػع طبيعػا الػن س 

 اإلنسانيا .
 . (1)عنا االنحراؼ كالت لت مف فؿ الفيـ المجتمعيا       
بػػكف ب ػػا  ػػإن ـ ينسػػاهكف كراء أ"كاي ـ الكجك غػػر ك"فػػذا نجػػد أف الػػذيف ت         ػػا  حسػػب،  ديػػا كييعجى

اإلنساف مف الفيـ األصػيلا، كتطلػؽ لػا عنػاف  تجردحيث يركف  لس ا تبرر االنحراؼ بدعكة الفيـ ك 
األنانيػػػا، كلػػػيس اإلنسػػػاف منطلفػػػان  ػػػث الحرفػػػا  ػػػث "ػػػذة الحيػػػاة علػػػى النحػػػك الػػػذم يريػػػدة أل"كا ػػػا 

 . (2)كرغباتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 89: جُٞؾٞو٣س ٝج٬ْ٩ّ : جُر٢ٛٞا ٘ جٗظٍ 
(2)

 . 30جُٞؾٞو٣س :  ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا ٘ 
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 ب الثالثالمطم
 رفض مصطفى محمود لموجودية

ذفر الباحث  ث ال صؿ األكؿ فيؼ أف مصط ى محمكد هرأ الكجكديا مف بمف ما هرأ  ث       
بدايا ظ كر"ا  ث ن ايا أربعينيات كبدايا ومسينيات الفرف المابث، عال أنػا لػـ يجػد  ي ػا مػا يلبػث 

 رغبتا كن ما للعلـ .
 مف خالؿ :لس ا مكهؼ الرا ض ل ا كالمبيف لوطر"ا، كهد كهؼ فاتبنا مف "ذة ال       

 كمػػػف هبػػػؿ ذلػػػؾ منشػػػكرات المارفسػػػيا كفتػػػب  أول  : رفضػػػو ليػػػا كفكػػػر إلحػػػادي ضػػػار ويػػػر نػػػافع
 . (1)الكجكديا ك لس ات اإللحاد كما  علتا مف نسؼ األساس الذم تفكـ عليا حبارتنا اإليمانيا 

فسػيا  لسػ ا تتعػارض مػػع هػيـ اإليمػاف كحبػارة اإلسػػبلـ،   ػك "نػا يػرل أف  الكجكديػػا فالمار       
كأف أ فار"ػػا أ فػػار "دامػػا، كأف أتباع ػػا موربػػكف ال مكهػػؼ ل ػػـ، كالكجكديػػكف كالعبميػػكف مػػف أ"ػػؿ 
الحياة مع ال كل كاللحظا،   يالء يفكلكف عن ـ اوتاركا أن س ـ،  الحياة الحفا عند"ـ "ث أف تفكف 

نما تعيش لحظتؾ فما تحب كت كل،  أنت ال ن سؾ، ال تعبأ بعرؼ أك تفليد أك  ديف، أك أوبلؽ، كا 
تملػػؾ غيػػر لحظتػػؾ، كاللحظػػا التػػث تمبػػث ال تعػػكد،  أنػػت ال تملػػؾ غيػػر لحظتػػؾ، كالحػػؽ أف فػػبلن 
ف تصػكر  من ـ هد اوتار حيكانا، كأطاع غريزتا، كأسلـ لنزكتا، كاستل ـ  فرتا،   ػك اآلوػر عبػد كا 

كتتفاسما، مـ عنا "ك كقل تا عبيد اهلل دكف أف يدرم،  الفػؿ منػا أنا حر، عبد آلل ا فميرة تتجاذبا 
ليا   . (2)كا 

كمصط ى محمكد يعتبر ال فر ال لس ث للكجكديا، كما تبعا مف سلكؾ منحرؼ، ما "ػك عال        
أمػػر مػػػف قمػػار التبعيػػػا للي ػػكد كالصػػػ يكنيا، كهػػػد رأينػػا أمػػػر التكجيػػا الي ػػػكدم  ػػث ال لسػػػ ات العبميػػػا 

 . (3)لماديا كالكجكديا، سارتر ك ركيد كمارفس كمارفكز فل ـ ي كدكالعدميا كا
كيذفر العفاد تأمير الي كد على ال لس ا الكجكديا  كحجتا  ث ذلؾ أف سارتر نصؼ ي كدم        

أك أفمر مف نصؼ ي كدم ألنا أما ي كديا كمعظـ أياما يفبػي ا مػع الي ػكد، كلػف ت  ػـ المػدارس 
ت  ػـ "ػذة الحفيفػا التػث ال شػؾ  ي ػا، ك"ػث أف أصػبعان مػف أصػابع الي ػكد الحديما  ث أكركبا ما لـ 

فامنا كراء فؿ دعكة تستوؼ بػالفيـ األوبلهيػا كترمػث علػى "ػدـ الفكاعػد التػث يفػكـ علي ػا مجتمعنػا 
 . (4)جميع األزماف ث اإلنسانث 

مفػػػر عنػػػد  ك فػػػرة فػػػكف الكجكديػػػا متمملػػػا  ػػػث سػػػارتر كهػػػد تػػػأمرت بالي كديػػػا الصػػػ يكنيا أمػػػر      
غػكا  ـ علػى مػن ج عبلػيس  الباحميف    ك كاحد مف ها لا الي كد الذيف حملكا رسالا تبليؿ الناس كا 

                                                 
(1)

 . 76ػظٔحح جُى٤ٗح ٝػظٔحح ج٥نٍز : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 32ٓحيج ٌٝجح ذٞجذس جُٔٞش : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(3)

 . 44: ٝذى  جُؼى جُط٘ح٢َُ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ جٗظٍ 
(4)

 . 286ٓ٘حٛؽ جُركع جُؼ٢ِٔ ك٢ جُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس : ٓٛطل٠ ق٢ِٔا ٘ 
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لتحفيؽ أ"داؼ الي كد العالميا التث رسمت ا بركتكفكالت مشيوت ـ الػذيف مػردكا علػى فػؿ عمػـ كشػر 
 . (1)كتبليؿ 

ل ػذا نجػد  فكػر كبيػرىـ "سػارتر"ثانيا  : أبػاف فسػاد الوجوديػة وضػالؿ أفكارىػا مػف خػالؿ دراسػتو ل
مصػػط ى محمػػكد يػػدرس بعػػض أعمػػاؿ  سػػارتر  األدبيػػا كالمسػػرحيا كيعلػػؽ علي ػػا، كمػػف وػػبلؿ مػػا 
يطرحا مف أ فار كهيـ، كسارتر لا نظريا واصا  ث الصداها، عنا يعتفد أن ا تحتكم على العػداكة 

ياتػا ك"ػك يشػعر بالحاجػا كالوكؼ، كالتربص، فؿ كاحد يتربص باآلور ليستكلث عليػا كيبتلػع عمفان
 عليا، بالوكؼ منا  ث ن س الكهت .

كالحػػب  ػػث نظػػر سػػارتر مػػا "ػػك عال هنػػاع إلرادة االمػػتبلؾ كالسػػيطرة، العاشػػؽ ال يبتغػػث عال        
 امتبلؾ المعشكؽ بفؿ الكسا ؿ، كينت ث الصراع بأف يبتلع الكاحد اآلور .

الصػداها، ك ي ػا يػأس مػف الكاهػع ال مبػرر لػا، كأ فار سارتر  ي ا عداكة أفمر مما  ي ػا مػف        
كفؿ النماذج التث يعرب ا سارتر  ث مسرحياتا "ث نماذج يا سا تنت ػث باالنتحػار، كال يمفػف أف 
تفكف "ػث النمػاذج اإلنسػانيا التػث نشػا"د"ا حكلنػا تبػحؾ كتلعػب، عف السػعادة  ػث الصػداها ك ػث 

 . (2)عبلها اإلنسانياالحب التث جرب ا فؿ منا تدؿ على عمفانيا هياـ ال
سػػػارتر يريػػػد أف يفطػػػع الػػػركابط االجتماعيػػػا فل ػػػا، كيينمػػػث  ػػػث النػػػاس ال رديػػػا علػػػى أبػػػيؽ       

 حدكد"ا، حتى يفكف سببان  ث ت تيت المجتمعات اإلنسانيا .
 حيف يرل أف حب اآلوػريف لػا سػلب لعالمػا، كسػلب لذاتيتػا، كيػرل أف العبلهػا بالنػاس "ػث       

لشفاء، كيرل أف اآلوريف "ـ الجحيـ  إنا يدعك على تفطيع الركابط االجتماعيا بيف التث تولؽ لا ا
 الناس، كيريد أف يلغث حفيفا  طريا  ث اإلنساف، ك"ث أنا مولكؽ اجتماعث .

ك"فذا يفلب حفا ؽ الكاهع اإلنسانث، كيصدر أ فاران باطلا سوي ا  ث مكب  لس ث، يمفف أف       
 . (3)كا دات ال فريا مع سيؿ ما تأتث با الحبارة الغربياي تف بعض مرا"فث هراء ال

ك"فذا يصؿ بنا ن ايا المطاؼ على أف  فر سارتر ظؿ يبػث الفلػؽ كالغميػاف كالفػثء كالعبميػا       
كاإلحساس بعدـ الجدكل، كبأف اإلنساف كلد ليمكت كهذؼ با  ث الفكف ببل رعايا كببل عنايػا كأف 

 . (4)قالما نفتا سوي ا ببل معنى
لفػػد فػػاف مكهػػؼ مصػػط ى محمػػكد حازمػػان حينمػػا ر ػػض الكجكديػػا ف فػػر، كر بػػ ا فم فػػريف       

علػػى حػػد سػػكاء، كفػػاف ناصػػحان لفكمػػا كأمتػػا  ػػث أف ال ينجػػركا كراء "ػػذة الػػدعايات البراهػػا الوادعػػا 
دة الفاذبا، كفاف يردد أن ا  لس ا  شلت  ث ببلد"ا  األجدر أف تفكف أفمر  شػبلن  ػث بػبلد ل ػا عفيػ

 كابحا كهيـ طيبا كعادات حسنا .
                                                 

(1)
 . 360ًٗٞف ٣َٝٞف : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ 

(2)
 . 134: ج٧ق٬ّ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ جٗظٍ 

(3)
 . 376: ًٗٞف ٣َٝٞف : ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ جٗظٍ 

(4)
  .48ا ٘جُٔح٤ًٌٓس ٝج٬ْ٩ّ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوجٗظٍ :  
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 المبحث الرابع

 موقؼ مصطفى محمود مف البيائية
 

 وفيو ثالثة مطالب :
 

  : تعريؼ البابيا كالب ا ياالمطمب األوؿ . 
  : أ"ـ عفا د الب ا يا .المطمب الثاني 
  : ج اد مصط ى محمكد بد الب ا يا .المطمب الثالث 
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 المطمب األوؿ
 ريؼ البيائيةتع

 
 رها الشيعا فانت كما زالت مف أفمر ال رؽ وطكرة علػى اإلسػبلـ، "ػذة ال رهػا التػث  ٌروػت        

 أفمر ال رؽ ببلالن ك سادان، كمن ا حديمان  رها البابيا كالب ا يا الفاديانيا .
ربيبػػا "ػذة الب ا يػػا كالتػػث "ػػث صػػنيعا االسػػتعمار الركسػػث كاالنجليػػزم، كمػػف بعػػد أصػػبحت        

مػػف وبلل ػػا علػػى دس الدسػػا س كنشػػر ال ػػتف كتشػػكيا  فالي كديػػا الصػػ يكنيا كلعبػػا  ػػث يػػد"ا، ين ػػذك 
 اإلسبلـ .
 ل ذا فاف كاجبان بركريان أف ين ض العلماء لبياف ببلل ا كوطر"ا،  يحذر"ا الناس .       

 : البابية حقيقة. 1
از مػػف مػػدف  ػػارس  ػػث أفتػػكبر مػػف  رهػػا تنسػػب علػػى علػػث محمػػد الشػػيرازم المكلػػكد  ػػث شػػير        
ـ، كفػػاف كالػػدة يعمػػؿ  ػػث التجػػارة، مػػات كالػػدة ك"ػػك ط ػػؿ صػػغير،  انتفلػػت ف التػػا علػػى 1819العػػاـ 

والا الحاج سيد علث، أدولا الفتػاب للػتعلـ، عال أنػا فػاف عزك ػان عػف الدراسػا، كمػع "ػذا نػزؿ عنػد 
 رغبا والا .

ارسػػث، كبػػرع  ػػث حسػػف الوػػط، باإلبػػا ا  ػػث تلفػػى مجمكعػػا مػػف درس العربيػػا كالنحػػك ال        
 .  1جدراستا علكـ العفيدة كال فا كالتصٌكؼ

عال أنػا لػـ يػنج   ي ػا،  انتفػؿ علػى  (2)ترؾ حلفات الدراسا كانتفػؿ لممارسػا التجػارة  ػث شػيراز      
 كا تت  لا متجران لبيع األهمشا، ناؿ شي ان مف النجاح كالش رة على صغر سنا . (3)بكش ر
 ػػث "ػػذة ال تػػرة فػػاف يتػػردد علػػى مسػػجد مػػف مسػػاجد المدينػػا للعبػػادة، كالعزلػػا كاالعتفػػاؼ،        

، انبػـ (4)ييلفث الدركس على المصػليف ييسػمى بالشػيخ  الرشػتث  مي ابه  كفاف  ث "ذا المسجد شيخه 
علػػي ـ علػػث محمػػد  تعلفػػت ركحػػا كعفلػػا بمػػا يسػػمع مػػف حػػديث عػػف اإلمػػاـ الم ػػدم المنتظػػر، كعػػف 

                                                 
(1)

 . 5/17: ج٧ػ٬ّ : ج٢ًٌُُِ ا  جٗظٍ 
(2)

( هنىٓحًا ٓنٖ ٤ٖ4875ٍجَ : ٓى٣٘س ك٢ جُؿُح جُـٍذ٢ ٖٓ ئ٣ٍجٕا ػحٚٔس ٓوح٠ؼس كنحٌِا ضٍضلنغ ػنٖ جُركنٍ ذن، ) 

 ( .9/42ؿحو. )ْٓٞٞػس جُرؼِر٢ٌ : جُرؼِر٢ٌا جُٔىٕ جُوى٣ٔسا ضٗطٍٜ ذٛ٘حػس جُٓ
(3)

ٓى٣٘س ذٍٖٜٞ : ضوغ ك٢ ؾ٘ٞخ ئ٣ٍجٕا ػِن٠ جُٓنحقَ جُٗنٍه٢ ُِهِن٤ؽ جُؼٍذن٢ا ٝٛن٢ ػحٚنٔس ٓكحكظنس ذٖٞنٍٜا  

٤ٌ٣ٝر٤نى٣ح :  ) .ا ؿحُر٤س ٌْحٜٗح ٖٓ  َٛ جُٓ٘س٤ٓٝ٘حح ٚـ٤ٍ ٓكطس ًٍٜذحح ذٍٖٜٞ ج٣ُٝٞ٘س ضطٞجؾى ك٢ ؾ٘ٞخ جُٔى٣٘س

 جُْٔٞٞػس جُكٍز(.
(4)

 ٤ٔٛنس  ُنٚ اجُٔىٌْس ج٤ُٗه٤س ك٢ٖه٤ٛس ٣ُؼى غح٢ٗ  ذٍَ   ٤ٖؼ٢ ٝكو٤ٚ(ا ػحُْ 1843ّ -1793)ًحظْ جٍُٖط٢ :  

.     ٓنٖ جُٔإُلنحش ضنٍى جٍُٖنط٢ ػنىوجً ًر٤نٍجً  اجُى٣حٗنس جُرٜحت٤نس جُط٢ ٜٓىش ُظٜنٌٞ جُرحذ٤س حع جُكًٍسًر٤ٍز ذحُ٘ٓرس ٧ضر

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز(.
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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، كفػػػاف الرشػػػتث فلمػػػا تحػػػدث عػػػف ظ ػػػكر الم ػػػدم نظػػػر ناحيػػػا علػػػث محمػػػد كفأنػػػا هػػػرب ظ ػػػكرة
 .(1)يفصدة
"ػ  ازداد تعلؽ الناس بعلث محمػد علػى أنػا الم ػدم المنتظػر، عال 1245لما مات الرشتث ج       

"ػػػ أنػػا البػػاب للم ػػدم المنتظػػر، 1360أنػػا أعلػػف يػػـك الجمعػػا الوػػامس مػػف جمػػادم األكلػػى سػػنا 
، كفػػاف مػػف (2)تظػػر،  صػػدها فميػػر مػػف النػػاس ممػػف فػػانكا يتبعػػكف  رهػػا الشػػيوياكلػػيس الم ػػدم المن

أكؿ كأشػػد النػػاس عيمانػػان بػػا  حسػػػيف البشػػرك ث ، كالػػذم لعػػب دكران فبيػػػران  ػػث الػػدعكة للبابيػػا، شػػػٌفؿ 
 . (3)  عبكان، انطلفكا  ث الببلد يدعكف للباب كدعكتا18الباب مجمكعا مف أتباعا ج

ملا الشيعا فميران، ك"ك متعلػؽ بالم ػدم المنتظػر عنػد"ـ، كمعنػاة الكاسػطا كالباب لفب يستع       
بػػػيف الم ػػػدم الموت ػػػث  ػػػث السػػػرداب كبػػػيف أتباعػػػا، أم "ػػػك المتحػػػدث باسػػػـ الم ػػػدم كناهػػػؿ  تػػػاكاة 

 . (4)كأكامرة
ادعى علث محمد أنا ولي ا مكسى كعيسى كمحمد "فذا جملا كاحدة كأف األدياف بعد ذلؾ        

 يػػا. عاربػػا العلمػػاء، كهامػػت بيػػن ـ منػػاظرات، حفمػػكا  ػػث ن ايت ػػا بف ػػرة، هػػاـ أتباعػػا  فل ػػا تلتفػػث
 . (5)بفمير مف ال تف كاالغتياالت، عال أنا فاف يلفى دعمان فبيران مف الحفكما الركسيا. 

فمػا ذفػرت لػػـ تفتػؼ البػاب ب ػػذة الػدعكل، بػؿ تفػػدـ وطػكات أفمػر جػػرأة ك"ػث االدعػاء بأنػػا        
تظر، مـ االدعاء بالنبكة، مـ فانت الطاما الفبرل لما ادعى األلك"يا جأنا لست أنا، أنا الم دم المن

( 6)مرقة  بل ييرل  ٌث عال اهلل 
 . 

 "ػ، مع عدد مف أتباعا1266سيجف كأعدـ  ث سنا        
 مؤلفاتو :
لفتػػب ا"ػػتـ البػػاب بتػػأليؼ الفتػػب، كفػػاف لفتبػػا ذيػػكع فبيػػر بػػيف أتباعػػا، كمػػف أوطػػر "ػػذة ا       

فتػػاب  البيػػاف  الػػذم "ػػك الػػكحث الػػذم نػػزؿ عليػػا مػػف السػػماء، كهػػد طيبػػع بالعربيػػا، هسػػما علػػى أحػػد 
 عشر بابان، عنكف لؤلبكاب بالكاحد األكؿ، كالكاحد المانث حتى الكاحد الحادم عشر .

 ان دينػبػا ك"ذا الفتاب "ك فتاب البابيا المفدس، نسخ مػف وبللػا الػديف اإلسػبلمث، كاسػتبدؿ        
 ، صغير الحجـ صعب اللغا، شديد الغمكض .ان جديد

 . (1)هاؿ عنا أنا ي كؽ الفرقف كيتحدل أم شوص أف يأتث بباب مف أبكابا

                                                 
(1)

 . 50ا 1981ّ٘: جُرحذ٤س ػٍٜ ٝٗوى : ئقٓحٕ ٤ٍٜٞ ا ئوجٌز ضٍؾٔحٕ ا جُػحُػس ا  جٗظٍ 
(2)

٣طٞجؾنى جُٗن٤ه٤س  ا ق٤ع ضُ٘ٓند ئ٤ُنٚقٓحت٢ قٔى ج٩  ٝؾىٛح ٝ ٠ٌْ هٞجػىٛح .جغ٘ح ػ٣ٍٗس ٤ٖؼ٤س كٍهسج٤ُٗه٤س :  

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز(. ٖٓ  ضرحػٜح ًحظْ جٍُٖط٢. اٝجُرٍٛز ٝضر٣ٍُ قٓححٝج٩ ج٣ٌُٞص ك٢
(3)

ّا 1996جُرٜحت٤س ٝؾًٌٝٛح جُرحذ٤س : ػنحٍٓ جُ٘ؿنحٌا ًٍٓنُ جُىٌجْنحش ٝجُركنٞظ ج٫ؾطٔحػ٤نسا جُونحٍٛزا ج٧ُٝن٠ا  

٘20 . 
(4)

 . 22ُِو٤طس جُرحذ٤س ٝجُرٜحت٤س : ػرى جُٔ٘ؼْ جٍُ٘ٔا ٌٓطرس جُطٍجظ ج٢ٓ٬ْ٩ا جُوحٍٛزا ٘جُ٘كِس ج : جٗظٍ 
(5)

 . 5/405ا 1971ّوجتٍز ٓؼحٌف جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗا ٓكٔى ك٣ٍى ٝؾى١ا وجٌ جُٔؼٍكسا ذ٤ٍٝشا جُػحُػسا  : جٗظٍ 
(6)

 . 242ٍٜا وجٌ جٌُطحخا ٍٓٛا ٣َ٘ جُؼو٤ىز ٝج٣ٍُٗؼس : ؾُٞى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 . حقيقة البيائية :2
 "ػ  .1309-1233تنسب الب ا يا على حسيف علث المازندرانث ج

هلل، اعتنػػؽ الػػدعكة كلػػد  ػػث بلػػدة نػػكر مػػف بػػكاحث كاليػػا مازنػػدراف بػػإيراف، ليفػػب بالب ػػاء أك ب ػػاء ا
البابيا كفاف مف نشطا  ا، تلفى تعليما على يد كالدة، مـ عفؼ على دراسا فتب التصػكؼ، حتػى 

بعػػد صػػراع مػػع أويػػا يحيػػى  حينمػػا أيعػػدـ البػػاب ول ػػا المازنػػدرانث أصػػب  مػػف شػػيكو ا المعػػدكديف،
 . (2)صب  األزؿ

 صمة المازندراني بالباب :
ك ػث أذربيجػاف التفػى المازنػدرانث بالبػاب،  (4)على هػزكيف (3)مف هـ حينما اعتفؿ الباب تـ نفلا      

كلػػػـ يلتػػػؽ بػػػا غيػػػر "ػػػذا اللفػػػاء، انتفػػػؿ بعػػػد"ا المازنػػػدرانث للػػػدعكة  ػػػث ربػػػكع الػػػببلد حتػػػى رجػػػع علػػػى 
 . (5)ط راف
أمناء اعتفاؿ الباب عفد ميتمر بدشت كالػذم يعتبػر عبلمػا بػارزة  ػث تػاريخ البابيػا كالب ا يػا       
ـ، كالػػذم تػػـ اإلعػػبلف  يػػا عػػف الػػديف البػػابث مػػف وػػبلؿ ععػػبلف ألفتػػا علػػى الحابػػريف 1848سػػنا 

 . (6) ركزيف تاج  الملفبا بالطا"رة،  ث "ذا الميتمر ظ ر نجـ المازندرانث بشفؿ كاب 
بعػػد مػػكت البػػاب انفسػػمت ال رهػػا بػػيف مييػػد للكصػػث الشػػرعث  يحيػػى صػػب  األزؿ ، كالػػذيف       

 بيا األزليا، كجماعا انحازت على حسيف علث كتسمت بالبابيا الب ا يا .تسمكا  يما بعد بالبا
بفتػػػؿ حسػػػيف ألتبػػػاع أويػػػا  ت رهػػػت أكجػػػا ال ػػػرهتيف،  ىهػػػاـ صػػػراع مريػػػر بػػػيف األوػػػكيف انت ػػػ      

اسػػتفرت األزليػػا  ػػث هبػػرص، ك"لػػؾ "نػػاؾ، كانتفلػػت الب ا يػػا علػػى عفػػا ب لسػػطيف، كاسػػتفرت  ي ػػا، 
، اشػػت ر الب ػاء بفمػػرة التػػأليؼ وصكصػػان بعػػدما اسػػتفر ب لسػػطيف، (7)كفػاف لػػا  يمػػا بعػػد شػػأف وطيػػر

كفػػاف هػػد تطػػكر  ػػث دعكتػػا مػػف فكنػػا بػػاب للبػػاب، علػػى البػػاب شوصػػيان، علػػى فكنػػا الم ػػدم  ػػالنبث 
 حتى انت ى على ادعاء األلك"يا .

ا مػػف أ"ػػـ فتبػػا  األهػػداس  كالػػذم "ػػك بالنسػػبا ألتبػػاع الب ا يػػا "ػػك فتػػاب ـ المفػػدس المػػكحى بػػ      
عنػػد اهلل، فتبػػا باللغػػا العربيػػا، كأكدع  يػػا عفيدتػػا كشػػريعتا، رتبػػا علػػى ترتيػػب الفػػرقف  ػػث ترتيػػب 

                                                                                                                                            
(1)

ا ٤1981ّس ٝٓٞهق ج٬ْ٩ّ ٜٓ٘ح : ون٤َ هللا ج١ٌَٝ٧ا ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍا ؾحٓؼنس  ّ جُونٍٟا ؾنىزا جُرٜحت : جٗظٍ 

٘83 . 
(2)

 . 2/248ج٧ػ٬ّ : ج٢ًٌُُِا  : جٗظٍ 
(3)

ٓى٣٘س هْ : ضوغ كن٢ جُؿنُح جُٗنٔح٢ُ جُـٍذن٢ ٓنٖ ْٝن١ ئ٣نٍجٕا ٓنٖ  ٛنْ جُٔنىٕ جُى٤٘٣نس ٝجٍُٔؾؼ٤نحش ػ٘نى جُٗن٤ؼس  

)ْٓٞنٞػس جُرؼِرٌن٢ :  ٤ُحح ك٤ٜحا ضؼطرنٍ ٓنٖ جٍُٔجًنُ جُؼ٤ِٔنس ػ٘نى ٖن٤ؼس جُؼنحُْ ًِنٚ.ُٞؾٞو جُٔثحش ٖٓ  ٍٞقس ج٧ٝ

 ( .8/107جُرؼِر٢ٌا 
(4)

ٓى٣٘ننس هنن٣ُٖٝ : ضوننغ كنن٢ جُؿننُح جُٗننٔح٢ُ جُـٍذنن٢ ٓننٖ ئ٣ننٍجٕا ٓننٖ ٓننىٕ ئ٣ننٍجٕ جُوى٣ٔننسا ًحٗننص ٓ٘طِننن جُؿ٤ننٞٔ  

 ( .6/42)ْٓٞٞػس جُرؼِر٢ٌ : جُرؼِر٢ٌا  ج٤ٓ٬ْ٩س ٍُ٘ٗ جُىػٞز .
(5)

 . 256ا 1986ّ٘: جُكٍجخ ك٢ ٚىٌ جُرٜحح ٝجُرحخ : ٓكٔى كحَٞا وجٌ جُٔى٢ٗا جُوحٍٛزا جُػح٤ٗسا  جٗظٍ 
(6)

 . 286ا 2008ّ٘: كٍم ٝ و٣حٕ ٓؼحٍٚز : ج٤ُٓى  ذٞ ٣ْٞقا ٌٓطرس ج٣٩ٔحٕا جٌُٔ٘ٛٞزا ج٠ُٝ٧ا  جٗظٍ 
(7)

 . 257: جُكٍجخ : ٓكٔى كحَٞا ٘ جٗظٍ 
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السكر كاآليات، نسخ با الفتب السابفا، مبينان أن ا لـ تعد تنسجـ مع احتياجات اإلنساف  ث جميع 
 . (1)أنحاء الحياة

ا ال يػػتـ تداكلػػا عال بصػػكرة و يػػا كمػػع فػػكف "ػػذا الفتػػاب "ػػك فتػػاب الب ا يػػا المفػػدس عال أنػػ      
 كعلى مستكل أتباعا، كلـ يتعرؼ عليا غير الب ا ييف عال  ث الع كد الفريبا .

أغلب طبعات "ذا الفتاب "ث طبعات سػريا، كهػد طبػع  ػث ال نػد كط ػراف كالعػراؽ، صػغير       
نسػاف العجػب فيػؼ الحجـ، "ك أهرب للحديث عف الب اء مف فكنا فتابان مفدسان، كأفمر ما يأوذ اإل

ل يالء األتباع أف يفنع ـ مف "ػذا ال ػراء، بػعيؼ الترافيػب، فميػر األوطػاء، رفيػؾ األسػلكب، يػنـ 
 . (2)عف ج ؿ كابعا

 عالقة البياء بالييود والصييونية والحتالؿ البريطاني :
لسطيف مف حينما احتؿ البريطانيكف  لسطيف استفبل ـ الب اء بالترحاب معلنان أف اهلل وٌلص        

أيػدم العػرب لتعػكد علػى أصػػحاب ا الحفيفيػيف كيفصػد بػذلؾ الي ػػكد،  فػاف أف أنعمػت عليػا بريطانيػػا 
بلفػػب  سػػير ، كحينمػػا "لػػؾ الب ػػاء فػػاف المنػػدكب البريطػػانث علػػى رأس المشػػيعيف للب ػػاء مػػع فبػػار 

 . (3)اإلنجليز فالسياسيي
ا  ػػث فتػػاب ـ  األهػػدس  :  "ػػذا يػػـك  يػػا أمػػا عػػف صػػلت ا بالي كديػػا الصػػ يكنيا   ػػذا معلػػف عنػػ      

 از الفلـ بػأنكار الفػديـ، كشػرب زالزؿ الكصػاؿ مػف "ػذا الفػدح الػذم بػا سػجرت البحػكر، كهػؿ تػاهلل 
الحػػػؽ عف الطػػػكر يطػػػكؼ حػػػكؿ مطلػػػع الظ ػػػكر كالػػػركح ينػػػادم بػػػا الملفػػػكت "لمػػػكا تعػػػالكا يػػػا أبنػػػاء 

 يكف هػػد أتػػى الكعػػد، كظ ػػكر مػػا "ػػك الغػػركر "ػػذا يػػكـ  يػػا سػػرع فػػـر اهلل شػػكهان للفا ػػا، كصػػاح صػػ
 . (4)المفنكف  ث ألكاح اهلل تعالى العزيز المحبكب 

عفػػػػػدت الب ا يػػػػػا مػػػػػيتمران عامػػػػػان أعلنػػػػػت  يػػػػػا أف دعكت ػػػػػا مسػػػػػتمدة مػػػػػف  1968ك ػػػػػث عػػػػػاـ       
 . (5)الص يكنيا، ل ذا ال غرابا أف تستعمل ـ عسرا يؿ فجكاسيس ل ا

 أىـ أماكف انتشارىا :
 يس  ػػث  لسػػطيف جعفػػا ، كأفمػػر الػػببلد تنتشػػر  ي ػػا الب ا يػػا "ػػث أمريفػػا، كال نػػد مرفز"ػػا الػػر       

 كبافستاف، كبعض دكؿ أكركبا، ك ث الببلد العربيا تأوذ شفؿ السريا، كال يعترؼ ب ا .
 
 
 

                                                 
(1)

 . 357ٛ،ا 1321٘كٔى ٜٓى١ نحٕا ٓطرؼس جُٔ٘حٌا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا : ٓلطحـ ذحخ ج٧ذٞجخ : ٓ جٗظٍ 
(2)

 . 165ا 1985ّ٘: قو٤وس جُرحذ٤س ٝجُرٜحت٤س : ٓكٖٓ ػرى جُك٤ٔىا جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ا ذ٤ٍٝشا جُػحُػسا  جٗظٍ 
(3)

 . 17ا 1999ّ٘: جُرٜحت٤س ٤ِٚر٤س جُلٍِ : ٓكٔٞو غحذص جُٗحي٢ُا ٌٓطرس ٝٛرسا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  جٗظٍ 
(4)

 . 2/242ا 1998ّجُرحذ٤س ٝجُرٜحت٤س : ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ جُؿ٤ٞٔا جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُِٗإٕٝ ج٤ٓ٬ْ٩سا جُوحٍٛزا  
(5)

 . 104: جُرٜحت٤س ٤ِٚر٤س جُلٍِا جُٗحي٢ُا ٘ جٗظٍ 
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 المطمب الثاني
 أىـ معتقدات البيائية وأفكارىا

 
بلن  ػث مباد ػا كعفا ػدة،  لفػف النػاظر تحاكؿ الب ا يػا  ػث دعكت ػا لػدين ا أف تجعلػا دينػان مسػتف      

 ث "ذة المبادئ يفتشػؼ للك"لػا األكلػى أن ػا ولػيط مػف ًنحػؿ كمػذا"ب كعفا ػد متباينػا،   ػث مػزيج 
مػػف عفا ػػد كمػػذا"ب كديانػػات ال نػػد الفديمػػا كالصػػيف ك ػػارس، كاعتفػػادات ال بلسػػ ا كغػػبلة الصػػك يا 

 . (1)كالباطنيا كاألدياف كالشرا ع السماكيا 
ـ يحرصػػػكف علػػػى أف يظ ػػػركا للمعاربػػػيف كالموػػػال يف بصػػػكر براهػػػا وادعػػػا، يحػػػاكلكف ك"ػػػ      

عربػاء الي ػػكد حينمػػا يتحػػدمكف للي ػػكد، كيحػػاكلكف عربػػاء المسػػيحييف حينمػػا يتحػػدمكف للمسػػيحييف، 
 كيحرصكف على عرباء المسلميف حينما يتحدمكف علي ـ، ك"ـ  ث فؿ "ذا فاذبكف منا فكف .

 عن ا، كعفا د يحاكلكف ستر"ا عف غير"ـ :  للب ا يا أ فار يعلنكف
 أول  : أما أفكارىـ المعمف عنيا فيي :

يجػػدب علػػى النػػاس جميعػػان أف ينبػػذكا األديػػاف فل ػػا، كيجتمعػػكا علػػى ديػػف  وحػػدة األديػػاف : .1
كاحد ك"ك ديف الب ا ييف، يفكؿ الب اء عف دينا :  جعلا اهلل الدرياؽ األعظـ كالسبب األتـ 

 . (2)مف على األرض على أمر كاحد كشريعا كاحدة لصحتا، "ك اتحاد 
كسػبب "ػػذة الػػدعكة أف فػػؿ األنبيػػاء جػػاءكا مبشػػريف بػػا، كأن ػػـ عملػػكا علػػى  رهػػا األمػػـ كلػػيس       

تجمع ـ، ك"ذا موالؼ للحفيفا،  دعكة محمد صلى اهلل عليا كسلـ جاءت للناس فا ا، كأنػا رحمػا 
   .وما أرسمناؾ إل رحمة لمعالميفللعالميف. ج

علػى البشػر جميعػان أف ينتمػكا علػى كطػف كاحػد، دكف التعصػب علػى بفعػا  وحدة األوطػاف : .2
صػػغيرة مػػف األرض،  ػػاألرض فل ػػا مػػكطف للبشػػر، كيجػػب أف تػػزكؿ الحػػدكد بػػيف البلػػداف، 

 كأف يصب  البشر كحدة كاحدة، بدكف جنسيات متعددة .
كابحا ألف اهلل ولفنا جميعان جنسػان  يفكؿ عبد الب اء :  التعصب الجنسث   ذا ك"ـ كورا ا       

كاحدان، كمنذ االبتداء لـ يفف "ناؾ حدكد بيف البلداف الموتل ػا،  ػبل يكجػد  ػث األرض جػزء مملػكؾ 
 . (3)لفـك دكف غير"ـ 

ك"ػػذا فػػذب كابػػ ، كتعػػارض مػػع ديػػف أبيػػا جالب ػػاء ، الػػذم فػػاف يتل ػػؼ علػػى أرض الطػػاء        
لوػػػراب  ك"ػػػث  لسػػػطيف، كيتأسػػػؼ علػػػى غربتػػػا  ػػػث العػػػراؽ جط ػػػراف ، كيتر ػػػع عػػػف أرض الوػػػاء جا

 كترفيا ك لسطيف .

                                                 
(1)

 . 74: جُرٜحت٤س ٝؾًٌٝٛح جُرحذ٤س : ػحٍٓ جُ٘ؿحٌا ٘ جٗظٍ 
(2)

 . 121ا 1920ٌّ٘ٞا جُوحٍٛزا ذٜحح هللا ٝجُؼٍٛ جُؿى٣ى :  ِْٔ٘صا وجٌ جُؼٛ 
(3)

 . 161جُٔٛىٌ جُٓحذن :  ِْٔ٘صا ٘ 
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مف أجؿ أف يتحد كيتكحد العالـ ال بد مف لغػا كاحػدة تجمػع علي ػا البشػريا،  وحدة المغة : .3
يتفلم ػػا فػػؿ البشػػر، ك"ػػذة الػػدعكة مػػف أفبػػر دعايػػات ـ، يفػػكؿ الب ػػاء  يػػا أ"ػػؿ المجػػالس  ػػث 

لـ ب ػا مػف علػى األرض، كفػذلؾ مػف الوطػكط، عف اهلل الببلد اوتاركا لغا مػف اللغػات ليػتف
يبػػػيف لفػػػـ مػػػا يػػػن عفـ كيغنػػػيفـ عػػػف دكنفػػػـ، عنػػػا ل ػػػك ال بػػػاؿ العلػػػيـ الوبيػػػر، ك"ػػػذا سػػػبب 

 . (1)االتحاد لك أنتـ تعلمكف، كاللغا الفبرل لبلت اؽ كالتمدف لك أنتـ تشعركف 
سػميا للعػالـ فلػا "ػث اللغػا ال ارسػيا، ك"ذة اللغا التث دعا المازندرانث العالـ التواذ"ػا لغػا ر       

ك"ػػذة الػػدعكل لػػـ يػػدع علي ػػا أحػػد مػػف السػػابفيف. كهػػد بػػيف الفػػرقف أف اهلل ولػػؽ البشػػر موتل ػػيف  ػػث 
 أشياء فميرة مف جملت ا اللغا،  فيؼ ل ذا الدعث الجا"ؿ يدعك ل ذا األمر المستحيؿ .

د كنبػذ الحػركب كالتعػايش ظػانيف أن ػـ بػدعكت ـ علػى علغػاء الج ػا السالـ العػالمي :  دعو  .4
 السلمث يفدمكف معرك ان للبشريا، لفد سبف ـ الرسؿ كاألنبياء كالمصلحكف .

كحينما جعؿ اهلل الج اد سناـ اإلسبلـ كعمكدة، لعلما سبحانا لما  ث ذلؾ مف عزة لئلسبلـ        
 كالمسلميف، كد ع للمعتديف كالم سديف كالمحتليف .

للج ػػاد "ػػث ودمػػا للمسػػتعمر البريطػػانث مػػـ الصػػ يكنث، حتػػى ييمفػػف  عف تحػػريـ المازنػػدرانث       
ل ـ  ث "ذة األرض، ك"ك ب ذا يوالؼ ال طرة كاألعراؼ كالفكانيف التث ارتبا"ا الناس علػى مػدار 

 تاريو ـ .
اسػتودـ الب ػا يكف المػرأة للدعايػا لمػذ"ب ـ، كهػد فػاف لفػرة  المساواة بيف الرجاؿ والنسػاء : .5

  ث نشر المذ"ب . فبيره  دكره  العيف جركزيف تاج 
ك"ـ ب ذة الدعايا عنما يودعكف الناس، ظػانيف أن ػـ سػييفبلكف علػي ـ معتفػديف بػدين ـ، تػابعيف      

ل ػػـ، عف الب ا يػػا ال تسػػتطيع أف تفػػدـ للعػػالـ مػػا هدمتػػا المػػذا"ب االجتماعيػػا، كالمػػذا"ب ال لسػػ يا، 
 كمف هبل ا األدياف السماكيا .

اء كمػػػف جػػػاء بعػػػدة المػػػرأة ن اهػػػان فبيػػػران كأسػػػمعك"ا فبلمػػػان معسػػػكالن جمػػػيبلن، لفػػػف لفػػػد نػػػا ؽ الب ػػػ      
التطبيػػؽ وػػالؼ مػػا هػػالكا،  كجػػدنا"ـ يظلمكن ػػا ظلمػػان شػػنيعان، كجػػارت علي ػػا أحفػػاـ شػػريعت ـ، كأمػػا 

 . (2)دعكت ـ للمساكاة ما "ث عال لمجرد موال ا اإلسبلـ ليس عال
ث الميػػراث،  ػػث حػػيف حرم ػػا حف ػػا مػػف السػػفف كاألمػػاث كالعجيػػب أف تسػػاكم بػػيف الػػذفر كاألنمػػى  ػػ

كالدكر، "ػذة أ"ػـ الػدعايات التػث يظ ػر ب ػا الب ػا يكف أمػاـ العػالـ، لفػف حفيفػا عفيػدت ـ كشػريعت ـ 
 شثء قور موتلؼ .

 
 

                                                 
(1)

 . 252ج٧هىِ : جُرٜححا كوٍز  
(2)

 . ٣َ247ٍٜا ٘ جُؼو٤ىز ٝج٣ٍُٗؼس : ؾُٞى 
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 ثانيا  : عقائد البيائية :
 عقيدتيـ في ايلييات :  .1

 : يفلػػث عال "يفػػؿ اهلل، كال يفػػكؿ الب ػػاء :  هػػؿ ال ييػػرل  ػػث  القػػوؿ بػػالحموؿ والتحػػاد"
 ػث جمػػالث عال جمالػا، كال  ػػث فينػػكنتث كال  ػث ذاتػػث عال ذاتػػا، كال  ػث هلمػػث عال هلمػػا 

 . (1)العزيز المحمكد،  لـ يفف  ث ن سث عال الحؽ كال ييرل  ث ذاتث عال اهلل 
كجسدان،    ذا نص كاب  يعتبر الب اء أف ذاتا اتحدت بذات اهلل كأف اهلل حؿ  ث ذاتا ركحان       

ك"ذا الذم يفكلا الب ػا يكف ف ػر صػري  أشػد مػف ف ػر النصػارل كف ػر الي ػكد، ك"ػذا الفػكؿ "ػك مػف 
 . (2)الب تاف كالزكر، كاهلل منزة بذاتا كص اتا كأسما ا

 : يفكؿ داعيا الب ا يا الجر اذهػانث :  عف مظػا"ر أمػر اهلل فل ػـ  القوؿ بوحدة الوجود
 ث حفـ عنساف من رد، كن س من ػردة، أكل ػـ عػيف مظا"ر حفيفا كاحدة، ك"ـ جميع ـ 

 . (3) قور"ـ، كسابف ـ عيف الحف ـ
"ذة "ث عفيدت ـ  ث كحدة الكجكد، ك"ث مبعث الببلؿ كال ساد،   ػث :  نحلػا هامػت علػى       

أساس أنا ليس هلل كجػكد مطلػؽ بأسػما ا كصػ اتا التػث كصػؼ ب ػا ن سػا  ػث فتبػا، بػؿ أف كجػكدة 
على مظػا"ر أمػرة الػذم جػاء بػزعم ـ ليبشػركا بمظ ػرة األب ػى الػذم لفبػكة ب ػاء  تعالى م تفر عند"ـ

 . (4)اهلل 
 : ك"ث  فرة كا دة مف أ فػار ال نػكد، هالػت ب ػا  ػرؽ الشػيعا، يفػكؿ  قوليـ بتناسخ األرواح

الب ػػػاء :  كيفكمػػػكف علػػػى صػػػراط األمػػػر المبػػػـر الربػػػانث ك"ػػػـ  ػػػث حفػػػـ ن ػػػس  ػػػردة كذات 
 . (5)كاحدة 

المنطلػػػؽ جعػػػؿ قدـ "ػػػك عػػػيف نػػػكح كعيسػػػى "ػػػك مكسػػػى كمحمػػػد "ػػػك عيسػػػى،     كمػػػف "ػػػذا 
 . (6) األنبياء  ث حفـ ن س  ردة كذات  ردة 

 
 ييمف الب ا يكف عيمانان راسوان أف الب ػاء علػا معبػكد، يتكج ػكف عليػا  لوىية البياء :إالقوؿ ب

ثء أف بالػػدعاء كالعبػػػادة، يفػػكؿ الب ػػػاء :  اهتبػػى كاسػػػع رحمػػػا مػػف سػػػبفت رحمتػػا فػػػؿ شػػػ
يبعث جكا"ر الفدس النكرانيا مف عػالـ الػركح الركحػانث  ػث ال يافػؿ اإلنسػانيا علػى الولػؽ 

                                                 
(1)

 . 50ذٜحح هللا ٝجُؼٍٛ جُؿى٣ى :  ِْٔ٘صا ٘ 
(2)

 . 1/19ا 1994ّزا ج٠ُٝ٧ا : جُؿٞجخ جُٛك٤ف ُٖٔ ذىٍ و٣ٖ ج٤ُٓٔف : جذٖ ض٤ٔ٤سا ٓطرؼس جُٔى٢ٗا جُوحٍٛ جٗظٍ 
(3)

 . 211ا 1962ّ٘جُرٜحت٤س ضح٣ٌهٜح ٝػو٤ىضٜح : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ًَُٞا ٓطرؼس جُٓ٘س جُٔكٔى٣سا جُوحٍٛزا  
(4)

 . 2ٛ،ا 1375٘جُرٜحت٤س : ٓكد جُى٣ٖ جُهط٤دا جُٔطرؼس جُِٓل٤سا جُوحٍٛزا  
(5)

 . 138وحٕ : جُرٜححا ٣٘ج٩ 
(6)

 . 138جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُرٜححا ٘ 
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كالعػػالـ الجسػػمانث حتػػى ينبػػي"ـ عػػف شػػيكف ذات األزليػػا كأسػػماء كصػػ ات كحفػػكؽ كسػػماء 
 . (1)ساذج الفكميا، كيحافكف مف حيث أن ـ مرايا الفدسيا كمطالع ال كيا 

فتػػػؿ الب ػػػاء، مػػػف يفػػػـك كيرعػػػاة كيح ظػػػا، سػػػبحانؾ ربػػػث عػػػف "ػػػذا كلفػػػف فيػػػؼ للعػػػالـ بعػػػد م       
 ال راء.
 عقيدتيـ في النبوات : .2

 كأف اهلل ي تفػػر علػػي ـ ليتجلػػى األنبيػػاء والرسػػؿ عنػػد البيػػائييف ىػػـ مظػػاىر اهلل تعػػالى :
لعبادة مف وبلل ـ ك ي ـ، كأن ػـ جػكا"ر هػدس نكرانيػا، ك"ػـ م مػا اوتل ػكا  ػث أشػفال ـ 

جميعػػان "يافػػؿ أمػػر اهلل :  "ػػب أف األنبيػػاء ظ ػػركا  ػػث أهمصػػا كتعػػددت أسػػماي"ـ "ػػـ 
 . (2)موتل ا كتشٌفلكا باألشفاؿ المتعددة، أليس الجميع "يافؿ أمر اهلل 

  النبث األكؿ "ك ذاتا النبث األوير .
  الوػتـ عنػد الب ػا ييف "ػك  : محمػد صػلى اهلل عليػا كسػلـقوليـ ببطالف القػوؿ بخػتـ نبػوة

الرسا ؿ كالفتب، كمحمد واتـ ألنا "ك المصدر لؤلنبياء كالرسؿ الم ر الذم تم ر با 
 . (3)مف هبلا، كالوتـ أيبان "ك الزينا، كمحمد زينا األنبياء جميعان 

 : ػػك عبػػارة عػػف المعػػانث التػػث تنحػػبس  ػػث هلػػب مظ ػػر  موقػػؼ البيائيػػة مػػف الػػوحي"
مػف لسػانا  أمر اهلل بكساطا الركح الفدس المتجلث  يػا، مػـ تظ ػر علػى "ي ػا الفلمػات

 كتنسبؾ  ث هكالب األل اظ بنطفا كبيانا .
ك"ػذا معنػاة أف الػكحث ينبػع مػػف داوػؿ ن ػس المظ ػر الػذم "ػػك الب ػاء ألنػا "ػك اهلل غيػػر أف       

 . (4)المعانث صادرة عف ربكبيتا أما األل اظ  عف بشريتا
 ينفركف أم طريؽ للكحث وارج الكحث بالمعنى . الب ا يكف       
عنػػدنا موػػالؼ لصػػري  الفػػرقف كأحاديػػث النبػػث عليػػا الصػػبلة كالسػػبلـ، كجبريػػؿ حفيفػػا  ك"ػػذا      

نفار"ا ف ر،   ك مف المعلكـ مف الديف بالبركرة  . (5)كاهعيا ك"ك جزء مف عفيدة فؿ مسلـ كا 
 : مػػف المػػ زؽ التػػث كهػػع  ي ػػا البػػاب كالب ػػاء علػػى حػػد  موقػػؼ البيائيػػة مػػف المعجػػزات

 مف المعجزات أك الفرامات . مكه  مايستنداف عليا  ث سكاء أن ما لـ يجدا شي ان 
 ل ػػػػذا يػػػػرل الب ػػػػا يكف أف المعجػػػػزات الحسػػػػيا ليسػػػػت هرينػػػػا هكيػػػػا علػػػػى صػػػػدؽ األنبيػػػػػاء 

 . (6)كالمرسليف،  المعجزة عند"ـ ليست شرطان  ث النبكة أك  ث الداللا على صدؽ النبث 

                                                 
(1)

 . 88جُٔٛىٌ جُٓحذن : جُرٜححا ٘ 
(2)

 . 147ج٣٩وحٕ : جُرٜححا ٘ 
(3)

  140ج٣٩وحٕ : جُرٜححا ٘ 
(4)

 . 223جُرحذ٤س ٝجُرٜحت٤س : ػرى جٍُقٖٔ ج٤ًَُٞا ٘ 
(5)

 . 165: ٗرٞز ٓكٔى ك٢ جُوٍإٓ : ق٤ٖٓ ٤ٞحح جُى٣ٖا ٘ جٗظٍ 
(6)

 . 84جُرٜحت٤س : ػحٍٓ جُ٘ؿحٌ ا ٘ 
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"ػػذة المعجػػزات  إنػػا لػػـ ير"ػػا عال  كيفػػكؿ داعيػػا الب ا يػػا الجر ادهػػانث :  علػػى  ػػرض صػػحا      
 . (1)أعداد هليلا مف أهكاـ "يالء األنبياء،   ث غير مفنعا لغير"ـ 

 عقيدتيـ في السمعيات : .3
ينفر الب ا يكف يـك الفياما، كما يحدث  يا مف هياـ كحشر كحساب كجنا كنار،   المراد مف       

ا كالبعػث كالحشػر كالنشػر كمػا جػرل مجرا"ػا فؿ ما كرد  ث الفرقف الفريـ مف أل ػاظ الفيامػا كالسػاع
عنمػػا "ػػك ظ ػػكرة جالبػػاب  بػػاألمر كهيامػػا بالػػدعكة، كأف الجنػػا فنايػػا عػػف الػػدوكؿ  ػػث دينػػا، كالنػػار 
فنايا عف الف ر با، كاليـك اآلوػر فنايػا عػف يػـك ظ ػكرة، كلفػاء اهلل تعػالى فنايػا عػف لفا ػا كالػن خ 

ب ا، كصعؽ مػف  ػث السػماكات كاألرض فنايػا عػف   ث الصكر فنايا عف الج ر بدعكتا كالمناداة
 . ( 2)نسخ األدياف بدينا كهياـ أمتا مفاـ األمـ 

يفكؿ الشيرازم :  عف هيامػا البيػاف تفػكـ يػكـ ظ ػكر مػف يظ ػرة اهلل، كاليػـك الػذم يظ ػر  يػا        
 . (3)المظ ر اإلل ث اآلور "ك ن س يـك البعث كالحشر للجميع مف هبكر"ـ 

ذا الحػديث عػف فػؿ أحػػداث يػـك الفيامػا عوراج ػا عػف ظا"ر"ػػا علػى تأكيػؿ ممجػكج غيػػر ك"فػ       
 مفبكؿ.
ك"ػػذة العفيػػدة التػػث يعلػػف عن ػػا البػػاب "ػػث ف ػػر صػػري  كوػػركج عػػف عفيػػدة اإلسػػبلـ جملػػا        

كت صػػيبلن، كالمتأمػػؿ  ػػث العفيػػدة الب ا يػػا  ػػث مكبػػكع السػػمعيات يجػػد أن ػػا ن ػػس عفيػػدة البابيػػا، لػػـ 
 .بالبابد"ـ  ي ا شثء،  فط استبداؿ الب اء يتغير عن

 والقيامة عند البيائييف قيامتاف :
انت اء أمر فؿ رسكؿ كأمتا عند بعث رسكؿ قوػر جديػد،  انت ػاء أمػا الرسػكؿ الػذم فػاف  األولى :

 هبؿ بعث عبرا"يـ عليا السبلـ هياما فبرل بالنسبا ل ا، ك"فذا مع فؿ رسكؿ كأمتا .
محمد صلى اهلل عليا كسلـ ببعػث الب ػاء، ك"ػذا اليػكـ "ػك أعػز األيػاـ كأشػرؼ  انت اء أما الثانية :

 . (4)األزماف كأف "ذا اليـك عبارة عف يـك هياـ الفا ـ
نمػػػا "ػػػث أمػػػكر معنكيػػػا        كحػػػديث الب ػػػا ييف عػػػف الحسػػػاب كالجػػػزاء حػػػديث غريػػػب كعجيػػػب، كا 

 ركحانيا ال تتعلؽ باألجساد .
  الجنا "ث حالا الفماؿ، كالنار حالا النفص . ر :أما عف عقيدتيـ في الجنة والنا

كالجنا "ث االنفياد إلرادة اهلل كالك اؽ مع الناس، كالنار "ث المكت الركحانث،  سركر الجنا       
 . (5)كنعيم ا أمر ركحانث كقالـ الجحيـ عبارة عف الحرماف مف "ذا النعيـ

                                                 
(1)

 . 104ا 1925٘ى جُؿٍكحوهح٢ٗا ٓطرؼس جُٓؼحوزا جُوحٍٛزا جُىٌٌ جُر٤ٜس : ٓكٔ 
(2)

 . 221جُكٍجخ ك٢ ٚىٌ جُرٜحح : ٓكٔى كحَٞا ٘ 
(3)

 . 195جُر٤حٕ : جُرحخ ج٤ٍُٗج١َا جُرحخ جُٓحذغ ٖٓ جُٞجقى جُػح٢ٗا ٘ 
(4)

 . 131: ج٣٩وحٕ : جُرٜحح  ٘ جٗظٍ 
(5)

 . 186: ذٜحح هللا ٝجُؼٍٛ جُكى٣ع :  ِْٔ٘صا ٘ جٗظٍ 
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ان لمػػا عليػػا عفيػػدة اإلسػػبلـ، كلمػػا كرد  ػػث ك"ػػذا الػػذم يػػتفلـ عنػػا الب ػػا يكف "ػػك موػػالؼ فليػػ      
الفرقف كالسنا مف حديث كاب  كصري  كهاطع عف جنا كنعيـ مادم حسث جسمانث، كفذلؾ نار 

ـْ َنػارا  َوُقوُدَىػا الن ػاُس َواْلِحَجػاَرُة ﴿ماديا حسيا جسػمانيا :  ـْ َوَأْىِمػيُك َيا َأَيَيا ال ِذيَف آَمُنػوا قُػوا َأنُفَسػُك
ـْ َوَيْفَعمُػوَف َمػا ُيػْؤَمُروفَ َعَمْيَيا مَ  ،  6جسػكرة التحػريـ :  .﴾الِئَكٌة ِوػالٌظ ِشػَداٌد ل َيْعُصػوَف الم ػَو َمػا َأَمػَرُى

إف أىػوف أىػؿ النػار عػذابا  يػـو القيامػة لرجػؿ توضػع فػي كحديث النبث عليا الصبلة كالسبلـ :  
 . (1) أخمص قدميو جمرة يغمي منيا دماوو

كأتباعا لفؿ ما جاء مف األدلا كالبرا"يف على اآلورة كما  ي ا، عنما "ك مف  عف عنفار الب اء      
 باب المفابرة كالمعاندة ليس عال، ك"ك نتاج ال كل الذم تبلعب  ث عفكل ـ كعفا د"ـ .

 إف اإليماف باآلورة وير عامؿ لبناء اإلنسانيا البالا، ك"دايت ا كاألوذ بيد"ا على المفامات       
سػػػاميا،  تحريػػػؼ "ػػػذا األصػػػؿ كالػػػرفف الػػػرفيف ييعػػػد لكحػػػدة ويانػػػا فبػػػرل بحف ػػػا كبحػػػؽ المعنكيػػػا ال

 . (2)الظمأل على تلؾ المفامات 
ببلؿ .       "ذا عرض سريع لعفا د الب ا يا كالبابيا، كبياف لما ل ـ  يا مف ببلؿ كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 4/2052(ا 6561)  نٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ : ًطحخ جٍُهحما ذحخ ٚلس جُؿ٘س ٝجُ٘حٌا ـ 
(2)

 . 85ا 1993ّ٘جُرحذ٤ٕٞ ٝجُرٜحت٣ٖٞ : ٛٔح٣ٕٞ ٛٔط٢ا وجٌ جُٜحو١ا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا  
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 المطمب الثالث
 موقؼ مصطفى محمود مف البيائية

 
 كد مصط ى محمكد على مكاج ا ال فر الغربث الكا د، كبياف ببللا ك سػادة، لـ تفتصر ج      

كبالتالث عظ ار الحؽ المتممؿ  ث اإلسبلـ كعفا دة كأوبلها كهيما،  فػد كاجػا المارفسػيا كالكجكديػا 
 كال ركديا كالداركينيا كالعبميا كالبراغماتيا .

فػػؼ سػػدان منيعػػان أمػػاـ االوتػػراؽ مػػف الػػداوؿ، كمػع "ػػذة الج ػػكد العمبلهػػا عال أننػػا نجػػدة أيبػػان ي      
مف داوػؿ البي ػا اإلسػبلميا كالشػرهيا،  يفػؼ  ػث كجػا األ فػار كالمعتفػدات المنحر ػا، الصػادرة عػف 

 أ كاة تتفلـ العربيا كتر ع أحيانان رايات اإلسبلـ .
لفػػػػد رأل مصػػػػط ى محمػػػػكد  ػػػػث الب ا يػػػػا وطػػػػران عظيمػػػػان ي ػػػػدد مفكمػػػػات العفيػػػػدة الصػػػػحيحا       

 السمحا،  فاـ يبيف زي  ا كيفشؼ اللماـ عف ميامرات ا مع العدك المحتؿ كالمستعمر البغيض .
 موقفو مف البابية :. 1

الفديمػا جأجػكاء  (1)بدأ مصط ى محمكد حديما عػف البي ػا التػث ظ ػرت  ي ػا البابيػا، فػرببلء       
 هػػرب ظ ػػكر اإلمػػػاـ أسػػطكريا كأشػػكاؽ ملت بػػا ، كمسػػاجد يجلػػس  ي ػػا شػػيكخ لػػيس ل ػػـ حػػديث عال

الغا ػػب، كبفػػاء كدعػػاء كصػػبلة حتػػى يظ ػػر، مشػػاعر  يابػػا هػػد ال يسػػتطيع اإلنسػػاف أف يسػػيطر 
علي ػػا،  ػػث "ػػذا الجػػك أعلػػف علػػث محمػػد ن سػػا البػػاب للم ػػدم المنتظػػر كصػػٌدها الشػػيكخ كالمشػػا خ 

 . (2)كفأن ـ فانكا ينتظركف "ذة اللحظا
ا بريطانيػػػا تلعػػػب دكران فبيػػػران و يػػػان حينػػػان كظػػػا"ران كبػػػبل أدنػػػى شػػػؾ مػػػيامرات اسػػػتعماريا ركسػػػي      

أحيانػػػان، ك ػػػث حالػػػا مػػػف غيػػػاب العلػػػـ الصػػػحي ، كاوػػػتبلط الحػػػؽ بالباطػػػؿ، كج ػػػؿ العامػػػا، كظلػػػـ 
 . (3)فك ف كالمشعكذك ف الفاذبك السبلطيف،  ث ممؿ "ذة الحالا ال بد أف يظ ر المٌدع

سمى السػيد ميػرزا رسػالتا دينػان، كأطلػؽ يتساءؿ مصط ى محمكد جملا أس لا  ال أدرم لماذا       
علي ػا الديانػا الب ا يػا، كهػاؿ عن ػا أيلفيػت عليػا مػػف اهلل، لمػاذا لػـ ييسػم ا كج ػا نظػر اجتماعيػا أل  ػػا 

 تألي ان فما ييلؼ الميل كف أ فار"ـ بكحث الواطر كال كل ..
، كيتسػػلؿ علػػى ما ػػدة عن ػػا اوتبلهػػات النبػػث الػػذم أراد أف يػػدوؿ منتػػدل األنبيػػاء بػػبل مػػي"بلت      

الوالديف دكف أف ييمتحف،  ػأنفر المعجػزة كالغيػب حتػى ال يطالبػا أحػد بػأكراؽ اعتمػادة مػف السػ ارة 
 . (1)اإلل يا التث ادعا"ا 

                                                 
(1)

ك٤ٜنح  ( ًنْا جْطٗنٜى88ًٍذ٬حا ضرؼى ػٖ جُؼحٚٔس ذـىجو ) ٓى٣٘س ًٍذ٬ح : ضوغ ك٢ ١ْٝ جُؼٍجما ًٍُٓ ٓكحكظس 

)ْٓٞنٞػس جُرؼِرٌن٢ :  ٛن،ا ٝك٤ٜنح ٞن٣ٍكٚا ٓنٖ جُٔنىٕ جُى٤٘٣نس جُٜٔٔنس ػ٘نى جُٗن٤ؼس.61جُك٤ٖٓ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ْ٘س 

 ( .6/37جُرؼِر٢ٌا 
(2)

 . 14: قو٤وس جُرٜحت٤س : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا ٘ جٗظٍ 
(3)

 . 22جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا ٘ 
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 . انتقاد مصطفى محمود لكتاب البياف :2
 . (2)يفكؿ الباب :  أنا أ بؿ مف محمد فما أف هرقنث أ بؿ مف هرقف محمد        
ـه "ا ػػؿ مػػف عف ف       تػاب البيػػاف أبعػػد مػػا يفػػكف عػػف البيػػاف، بػػؿ "ػػك عمايػػا كتولػػيط كرفافػػا، كفػػ

 . ( 3)األوطاء النحكيا، ل ذا يحرص أتباعا على عو اء "ذة الفتب لما  ي ا مف أوطاء ك با  
كلفػػف فيػػؼ لممػػؿ "ػػذا ال ػػراء أف ينتشػػر  ػػث بػػبلد العػػالـ المتفػػدـ  يجيػػب مصػػط ى محمػػكد :       

ذة المذا"ب  ث أكركبا كأمريفا لج ؿ النػاس "نػاؾ بالعربيػا، كألن ػـ ال يفشػ كف مػف  كهد انتشرت "
مػػذا"ب ـ عال الببػػاعا التػػث تػػركؽ  ػػث سػػكؽ األجنبػػث، ممػػؿ المحبػػا كالسػػبلـ كنبػػذ الحػػرب ككحػػدة 
العػػػالـ، ككحػػػدة اللغػػػات كالمسػػػاكاة بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة، كشػػػرعيا االوػػػتبلط، كولػػػع الحجػػػاب، كر ػػػع 

 . (4)التفاليؼ 
 كذب البياء : . 3

مػا  فمػرةمػف يذفر مصط ى محمكد أف الب اء فاف مف أفمػر النػاس فػذبان :  كهػد صػدؽ ن سػا      
ادعى، كمف فمرة ما هاؿ كفتب،  فاف عذا مشى  ث األسكاؽ أسػدؿ برهعػان علػى كج ػا ألنػا ال أحػد 

ؿ أتباعػا صػعد يطيؽ النظر على نكر كج ا، كلما مات منع الب ا يكف نشػر صػكرتا، كلمػا مػات هػا
الػػػرب جأم الب ػػػاء  علػػػى مفػػػر عػػػزة األهػػػدس األعلػػػى، كغابػػػت حفيفتػػػا المفدسػػػا  ػػػث "كيتػػػا الو يػػػا 

 .(5)الفصكل 
 عمالة البياء لالستعمار :. 4

يبيف مصػط ى محمػكد أف الب ػاء فػاف علػى صػلا بحفكمػات االسػتعمار كالج ػات األجنبيػا،       
أيحرهػت هػرة العػيف جزيػف تػاج ، فػاف الب ػاء موتب ػان  ػث كحينما هبض على ر اها البابييف، كأيعػدمكا ك 

الس ارة الركسيا، كر ض الكزير الركسث تسليما، كهػاؿ عف الحفكمػا الركسػيا ترغػب أال يمسػا أحػد 
بسكء كأف يفكف  ث ح ظ كحمايا تاما، كحينما هدـ العراؽ، هدمت الحفكمػا البريطانيػا عػف طريػؽ 

نفلت ـ على ال ند، لفن ا كجػدت أف ال نػد لػيس مفانػان مناسػبان لػا س ير"ا الجنسيا اإلنجليزيا للب اء، ك 
 . (6)كلر اها، مـ س لت لا االنتفاؿ على  لسطيف كمنحتا لفب  سير 

 فضح عالقتو مع الييودية الصييونية :. 5
عبلها الب اء كمف جاء مف بعدة بالي كديا الصػ يكنيا لػـ تفػف أمػران و يػان، بػؿ فػانكا يتبػا"كف       
ظ ار"ػػا،  كنلػػتمس أمػػر التكجػػا الي ػػكدم  ػػث الديانػػا الب ا يػػا فلمػػا تعمفنػػا أفمػػر  ػػث تعاليم ػػا،  ػػث ع

                                                                                                                                            
(1)

 . 157٘جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُطل٤ٍٓ ػ١ٍٛ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞو ا  
(2)

 . 22ٓلطحـ ذحخ ج٧ذٞجخ : ػ٢ِ ج٤ٍُٗج١َا ٘ 
(3)

 . 37قو٤وس جُرٜحت٤س : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(4)

 . 37جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(5)

 . 62جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(6)

 . 66جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
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كن  ػػـ الػػدكا ع أفمػػر حينمػػا نتعمػػؽ أفمػػر كأفمػػر  ػػث فلمػػات عبػػد الب ػػاء ك ػػث هكلػػا عف أفمػػر  بلسػػ ا 
لي ػكد اليكناف تعلمكا الحفما مف بنث عسرا يؿ، عف رسالا الب ا يا "ث تكحيد المسلميف كالنصػارل كا

علػػى أصػػؿ نػػكاميس مكسػػى، كأف عمػػؿ مكسػػى ال يسػػاكيا عمػػؿ  ػػث التػػاريخ، كسػػكؼ يػػأتث يػػكـ ال 
 يجد الناس فتابان ينفذ"ـ عال نكاميس مكسى .

كيطلػػؽ عبػػد الب ػػاء علػػى ن سػػا اسػػـ  غصػػف  مشػػيران بػػذلؾ علػػى مػػا جػػاء  ػػث التػػكراة جكيوػػرج       
 . (1)على جميع األمـ  غصف مف جذع يسى أم مف ذريا داكد ير ع العلـ اإلل ث

كالب ػا يكف يعتبػركف أف ظ ػكر الب ػاء "ػك تعميػر أكرشػليـ حيػث يسػتفبؿ مر ػأ حي ػا ألك ػان مػػف       
 الرجاؿ كالنساء الم اجريف على  لسطيف .

 . (2)كهد أبطؿ الب اء  ث أكؿ بشارة لا الج اد، كهٌدـ ذلؾ ودما لئلنجليز كللي كد      
 : ةتوحيد المغات في لغة واحدنقد مصطفى محمود لفكرة . 6

ك"ػػث التػػث دعػػا علي ػػا الب ػػاء مػػف أجػػؿ أف ييكحػػد العػػالـ  فػػبلـ الب ػػاء عػػف تكحيػػد اللغػػات "ػػك        
كمػاذا يبفػى مػف  (3) لغػا اإلسػبرانتكفبلـ ويالث كغير عملث، كأم لغا سيتكحد تحت ػا العػالـ، أ"ػث 

رانتك ، كمػػػف سػػي رض علػػػى العػػالـ لغػػػا فتػػب ـ البيػػاف كاألهػػػدس كاإليفػػاف بعػػػد أف تتػػرجـ علػػػى اإلسػػب
 اإلسبرانتك كبأم هكة، كماذا ستجدم اللغا الكاحدة .

 . (4)عن ا سذاجات حبرة النفطا 
َوَلْو َشاَء َرَبَؾ َلَجَعَؿ الن اَس ُأم ة  َواِحػَدة  َول ﴿عف الفكؿ الحؽ "ك هكؿ ربنا سبحانا كتعالى :       

 .  118كد : جسكرة " ﴾َيزَاُلوَف ُمْخَتِمِفيفَ 
ـْ ِإف  ِفي َذِلَؾ آلَياٍت  َوِمْف آَياِتِو َخْمُؽ الس َمَواتِ ﴿كهكلا تعػالى :  ـْ َوأَْلَواِنُك َواأَلْرِض َواْخِتالُؼ أَْلِسَنِتُك

 .  22جسكرة الرـك :  ﴾ِلْمَعاِلِميفَ 
سػبلـ عػف لفد بػذلت الػدكؿ االسػتعماريا الج ػكد المبػنيا، كاألمػكاؿ الفميػرة مػف أجػؿ أف تحػرؼ اإل

مسػػارة، كمػػف أجػػؿ أف يطيلػػكا مػػف مػػدة بفا  ػػا  ػػث ديػػار اإلسػػبلـ كالمسػػلميف، عال أف اهلل يػػأبى ذلػػؾ، 
 تبفى رايا اإلسبلـ عاليا، كيورج المستعمر ذلػيبلن، ك"ػـ  ػث فػؿ يػكـ علػى ذبػكؿ، كاإلسػبلـ  ػث فػؿ 

 يـك على عز .
 ـ  ث مفتؿ .ك"فذا انت ت ميامرة الب ا يا كالفاديانيا، دكف أف تصيب اإلسبل

 
  

                                                 
(1)

 . 55ػ٠ِ ن١ جُ٘حٌ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 36جٌ جُوٍإٓ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٖ٘ٓ  ٍْ 
(3)

 ّ 1887 کٍٔٗٝع ُـس جضٛحٍ و٤ُٝس ػحّ ُٞوك٤ؾ  ٤ُؼٌُ َجٜٓ٘ٞف ِْٜسا جنطٍػٜح ُـس ٓٛط٘ؼس : اإلسثراورُ 

 (جُكٍز ٤ٌ٣ٝر٤ى٣حا جُْٔٞٞػس ).
(4)

 . 68قو٤وس جُرٜحت٤س : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1887
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 المطمب األوؿ
 التعريؼ بدارويف والداروينية

 
 ـ(, عالـ طبيعي إنجميزي .1882-1819روبرت ) أول  : دارويف : تشارلز

كلػػد  ػػث أسػػرة راهيػػا متعلمػػا، درس الطػػب  ػػث جامعػػا أدنبػػرة حسػػب رغبػػا أبيػػا، بعػػد"ا درس       
العلػـك كتوصػػص  ػػث التػػاريخ الطبيعػػث، ا"ػػتـ بدراسػػا الجيكلكجيػػا كعلػػـك النبػػات، هػػاـ برحلػػا بحريػػا 

 ايا حياة االستفشاؼ كالبحث .استغرهت ومس سنكات، فانت "ذة الرحلا سببان  ث بد
ـ، كبػػػع فتابػػػا  أصػػػؿ 1871ـ، كبػػػع فتابػػػا  أصػػػؿ األنػػػكاع ، ك ػػػث عػػػاـ 1859 ػػث عػػػاـ       

اإلنساف كاالنتواب بالنسبا للجػنس ، أمػر  ػث المػذا"ب ال لسػ يا كاالجتماعيػا فميػران، كلػا تػأمير  ػث 
 الدراسات الدينيا .

شػػت ر بإلحػادة الشػديد، أمػرت نظريتػا علػى زعزعػػا اتصػ ت نظريتػا بالماديػا الجدليػا، كفػاف ي      
 الفيـ الدينيا كترفت قماران سلبيا على ال فر العالمث مف بعدة .

لـ يفف داركيف ي كديان، عال أف الي كديا الص يكنيا استغلت أبحاما استغبلالن فبيران، حيػث أف       
فلمػػات جك ػػاء، كالحظػػكا "نػػا بركتكفػكالت صػػ يكف رفػػزت علػػى تػػأميرة  ال تتصػػكركا أف تصػػريحاتنا 

نجاح داركيف كمارفس كنيتشا هد رتبناة مف هبؿ، كاألمر غير األوبلهث التجا"ات "ذة العلػـك  ػث 
 . (1)ال فر األممث سيفكف كابحان لنا على التأفيد 

 ثانيا  : الداروينية :
ا، أصػػؿ مػػف المكبػػكعات الفميػػرة التػػث ت ػػـ اإلنسػػاف، كيعمػػؿ جا"ػػدان علػػى أف يعػػرؼ سػػر"       

ػػػعدعلػػػى فػػػؿ ال فبيػػػره  الحيػػػاة، كفيػػػؼ نشػػػأت، كأصػػػؿ اإلنسػػػاف، ل ػػػذا فػػػاف لنظريػػػا داركيػػػف صػػػده   صُّ
العلميا كاالجتماعيا كالدينيا كالمفا يا،  فد شغلت العالـ كال تزاؿ تشغلا، ذلؾ ألن ػا نظريػا تريػد أف  

ف "ػذا المكبػكع تفدـ ت سيران ألصؿ اإلنساف، بؿ ألصؿ الحياة، كنشأت ا على األرض، كببل شؾ أ
 . (2)ي ـ اإلنساف فميران،   ك ي م ـ مف ناحيتيف : مف الناحيا العلميا، كمف الناحيا الدينيا

كتفػػكـ نظريػػا داركيػػف  ػػث التطػػكر علػػى أف الفا نػػات الحيػػا تسػػير  ػػث تطكر"ػػا مػػف الوليػػا        
اؿ المتعددة التث ال األكليا التث أصل ا مكاد عبكيا تحكلت "ذة الوليا األحاديا الحيا على األشف

حصر ل ا مف أشفاؿ الحياة، كأف "ذا التحكؿ فاف صد ا، تـ  ث مراحلا المتأورة فاف عف طريؽ 
 االنتواب الطبيعث .

                                                 
(1)

ا ْٝٓٞنٞػس جُلنٍم 2/1642ا ٝجُْٔٞنٞػس ج٤ُٓحْن٤س : ج٤ٌُنح٢ُا 3/155: ْٓٞنٞػس جُٔنٌٞو : جُرؼِرٌن٢ ا  جٗظٍ 

 . 1/774ا ٝجُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُٔٓز : 243ٝج٧و٣حٕ : وٌذحُسا 
(2)

ا 1980ّػِن٢ا وجٌ جُٛنكٞزا جُونحٍٛزا  وج٣ٌٖٝ ٝٗظ٣ٍس جُططٌٞ : ّٖٔ جُنى٣ٖ ذِنٞشا ضٍؾٔنس  ٌٝننحٕ ٓكٔنى 

٘5 . 
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كاإلنسػاف بمػػا "ػػك عليػػا اآلف  ػث مفكنػػات جسػػما ك"ي تػػا "ػػك  ػث همػػا "ػػذا التطػػكر، كأف بفػػاء      
صػػراع مػػف أجػػؿ البفػػاء،  البفػػاء يفػػكف بعػػض األنػػكاع كانفػػراض بعبػػ ا اآلوػػر يرجػػع علػػى ظػػا"رة ال

للنػػػكع المفػػػا   األ بػػػؿ، كالعبػػػك الػػػذم ي مػػػؿ أك ال تبفػػػى لػػػا كظي ػػػا يبػػػمر شػػػي ان  شػػػي ان حتػػػى 
 . (1)يبمحؿ كال يبفى منا عال أمر يدؿ عليا، كهد ال يبفى لا أم أمر

لػػػا، "ػػا علػػػى الكجػػكد فمك كهػػد سػػحب الػػػداكرينيكف نظػػريت ـ "ػػػذة مػػف عػػػالـ األحيػػاء حتػػػى عمٌ       
 المجرات كالنبات كالحيكاف، حتى أصب  مذ"بان يديف با العلماء .

ك"ػػػذا الػػػذم جػػػاء بػػػا داركيػػػف لػػػيس أمػػػران جديػػػدان علػػػى العلػػػـ كالعلمػػػاء،   ػػػذة األهػػػكاؿ هػػػاؿ ب ػػػا       
 . (2) بلس ا اليكناف األهدمكف جأنيفساماندر ، كهاؿ ب ا الفديس جأغكسطنيكس 

  موقؼ العمماء مف نظرية داروف:
كمكهػػؼ العلمػػاء مػػف نظريػػا داركيػػف "ػػك أف مػػا جػػاء بػػا داركيػػف "ػػك  ربػػيات ال ترهػػى علػػى       

مستكل النظريا، كأنا لـ يكجد أم دليؿ كاهعث مشا"د كلك معمليان يرج  صػحا "ػذة ال ربػيا، كلػك 
بمماؿ كاحد مف األمملا التث يص  االعتماد علي ا فأساس للتطكر المفرر  ػث النظريػا المػدعاة أك 

 . ( 3)تويلاالم
كلعؿ أوطر ما جاء  ث نظريات تطػكر األنػكاع الحيػا العلميػا "ػك الفػكؿ بػأف اإلنسػاف يػأتث       

طر ػػان ن ا يػػان  ػػث سلسػػلا فا نػػات حيكانيػػا اوتل ػػت عناصػػر"ا المتعاهبػػا تػػدريجيان، كلفػػف مػػف المابػػت 
يػػػا معينػػػا هبػػػؿ العلمػػػث حتػػػى اآلف غيػػػاب الػػػدال ؿ الحسػػػيا الفاطعػػػا  ػػػث االنتفػػػاؿ مػػػف مرحلػػػا حيكان

 اإلنساف على مرحلا اإلنساف الحيكاف العاهؿ .
مف "نا فاف تأمير نظريا التطكر على سلكؾ الناس، كفاف أ"ـ ما أوذ عن ػا دعػكة اإلنسػاف       

على النمك كاالنتشار الذاتث مستل مان مبدأ الصراع ألجؿ الحياة، كجاء "ذا المبػدأ منسػجمان مػع ركح 
، فػػاف نتػػا ج "ػػذة النظريػػػا (4)ألجػػؿ الحيػػاة أ بػػى علػػى نتػػا ج أنانيػػا هاتلػػا ال رديػػا، عال أف الصػػراع

 صراع كحركب عالميا كمكرات شيكعيا كأحزاب كجماعات عبميا ككجكديا .
كالوطكرة  ث نظريا التطكر أن ا تفرر حيكانيا اإلنساف كماديتػا، كالتػث تن ػث الفصػد كالغايػا       

إ رادة بػػيف الفا نػػات األوػػرل بالعفػػؿ كالفػػدرة علػػى االوتيػػار مػػف ولفػػا، كتن ػػث التفػػريـ الربػػانث لػػا بػػ
 كالفدرة على التمييز  ببلن عف المزايا األورل اإلنسانيا .

أك "ػػػك امتػػػداد لسلسػػػلا التطػػػكر الحيػػػكانث، "نػػػا ال هيمػػػا  ان  وطػػػكرة أف يفػػػكف أصػػػؿ اإلنسػػػاف حيكانػػػ
 للعفيدة كال مفاف للفيـ األوبلهيا .

                                                 
(1)

 . 318ًٗٞف ٣َٝٞف : ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ 
(2)

 . 2/642جُْٔٞٞػس ج٤ُٓح٤ْس : ج٤ٌُح٢ُا ٘ 
(3)

 . 321ًٗٞف ٣َٝٞف : ج٤ُٔىج٢ٗا ٘ 
(4)

 . 273ّ٘ا 1986ٓؼٜى ج٩ٗٔحح جُؼٍذ٢ا ج٠ُٝ٧ا جُْٔٞٞػس جُلِٓل٤س جُؼٍذ٤س : ٓؼٖ ٣َحوزا  
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هرت يررن  ر م تبهررت ههرت ات هوه رري اتتره وع ي نطررل وتر ت يررن   تهررت إن فكرةة اتطورروة ويرت  عررط   ع
 . (1)إتل يجطيبتت ه  ه ن أو   م أو أ  ق

 اآلثار السمبية لنظرية داروين :
. يررررن أ وررررة يررررت أرررررةت عقة رررري هاةو ررررن أن عا ررررت اتن ررررتة فرررر  اتيجطيبررررتت ا ع ررررتع ي يررررن 1     

ار م ا ع رتع ي واال    ري  ات   يري فر  اتب  رتت اتةونتع ي ع ه ًت، إتل اتيته ي اتيو اري، ف رم طبره ات
هرر ن االفررةاه وهتتطررتت  اعطا ررت إتررل    ررتت اتارربوب واتنكويررتت، وهتتطررتت  قهررةت ف  رر تت يته رري 
إتنته ي، أوت ت اتابوب إتل اتنةوب اتوتنعي، ويت اتنةب اتبتتي ي االوتل واترتع ي إال عطتج ه ا 

 ات كة.
ي ا تنرته واتك رة هرتتا م اته ع ري واتباتوره، وأترهم اتب رم هرو ا تر  . أ ضًت نةفرت اتعرتن عتن ر2     

 اتيبهوه .
. أ رررر ت هرررر ة اتعقة رررري اتعررررتن إتررررل ات رررررن واتطاررررتؤم واتضرررر ت ، وقهررررةت يرررر اهب ف  رررر  ي 3     

 وي اهب فكة ي وأهه ي طهوة ف  ف ك ه ة اتا م .
ترتنب يهة ري اتطن  رل . يههت ه ة اتعقة ي اتوة ق تقهوة يهاةن وير اهب يررل فةو ره 4     

اتع   , و تةطة يعقة اتوجوه ي اتي نهة, ويتةكن تتنب اتعقة ري اتيته ري واتار و  ي ا تنته ري، 
 . (2)وهوةكت م وعقة تط  االجطيت  ي

ه ة اتعقة تت أف هت   ل ا ع تن فوةط , وي  ط  إتل  ةه و   ي أوت ري, كرل  ترك هبره أن       
 ن ن توةة .كّةي  اهلل  هنتع , و  ا    ل أ

 موقف الفكر اإلسالمي من نظرية التطور :
ةاهطررر  فهررر  إ ا كتعرررت اتعقة ررري اتيرررةاه يعهرررت اتطورررو  ة اتررر اط  اتررر ض ال   ضرررهلل تارررهةة اهلل و  اررر  وا 
 يةفوضي ك  ًت، وال يجتل تيعت اطهت .

َماا ﴿رم عارة اتن تة االوترل هر   رة يرن أ رةاة ات  رق، ترم   و رهلل اهلل    ر  أنره يرن   ار          
) رروةة . ﴾ُمَتِلااَ  اْلُمِلاام يَن َدُلاادا  َواأَلْرِض َوال َلْمااَل َأنُفِسااِدْ  َوَمااا ُكنااُ   َأْشااَدْدُتُدْ  َلْمااَل الَسااَمَوا ِ 

، واتاةآن  ه و ا ع تن إتل اتعقة اتهرتهئ فر  ات  رق يرن  ر ل ا  يرتن هارهةة ات رتتق (51اتكهف   
 ُقْل ِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَلْمَل ُثَ  الَمُه ُينِشُئ الَنْشَأَة اآلِلَرَة ِإنَ ﴿ هنتع  طبتتل   

 . (22) وةة اتبعكهوت   . ﴾الَمَه َدَمى ُكل  َشْيٍء َقِدير
 

                                                 
(1)

 . 89، صم3891زة، األولى، : مذاهب فكزية معاصزة : محمد قطب، دار الشزوق، القاه انظز 
(2)

 . 5/838: الموسوعة المفصلة :  انظز 
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 صورة خمؽ اينساف : ىناؾ صورتاف لخمؽ اينساف :
ولفػػا اهلل بيػػدة كن ػػخ  يػػا مػػف ركحػػا، كعلمػػا األسػػماء فل ػػا كأسػػجد لػػا مبل فػػا السػػماء،  إحػػداىما :

عربػا عال بػالحؽ، أرسػػؿ ولفػا  ػث أحسػف تفػكيـ كوصػا بػالتفريـ بػيف العػالميف، حػٌرـ دمػا كمالػا ك 
عليػػا رسػػلا كأنػػػزؿ عليػػا فتبػػػا،   يػػأة بػػػذلؾ للفمػػاؿ كأعػػػدة لسػػعادة الحػػػاؿ كالمػػ ؿ، أوبػػػر عػػف ولفػػػا 

 كتفكينا كفرامتا كم لا، كوالفا كأنبيا ا الذيف أرسلكا عليا .
ولػػؽ بكاسػػطا النشػػكء كاالرتفػػاء  ػػث أهػػب  صػػكرة، مػػـ تػػدرج  ػػث مبليػػيف السػػنيف علػػى أف  الثانيػػة :
دان مـ ترهى على حيكاف أرهى مف الفرد  ث مبلييف أورل مف السنيف، مػـ صػار عنسػانان بعػد أصب  هر 

مبليػػيف السػػنيف، أوبػػر عػػف ولفػػا كنشػػك ا كتفكينػػا فبػػار المبلحػػدة كشػػرار النػػاس، كأفمػػر"ـ  سػػادان 
 . (1)ك جكران، كم لا ال بلؾ كالدمار  بل ولكد لا كال بفاء

، كأي ما أ بؿ، كأي ما ا  لحؽ   أي ما أفـر
بػبل أدنػى شػػؾ  ػإف مػػف ير ػع مػػف هػدر "ػػذا اإلنسػاف كالػػذم تعتػرؼ فػػؿ الػديانات أنػػا ولي ػا اهلل  ػػث 
األرض، كأف اهلل ولفا على أحسف صكرة؛ بػبل شػؾ "ػذا يفػكف أفػـر كأ بػؿ كأليػؽ مػف هػكؿ الػذيف 

 اد  ، مػـ مػا المسػتولقػد كرمنػا بنػي آدـ وحممنػاه فػي البػر والبحػريفكلكف عف أصؿ اإلنساف هػرد، ج
 مف "ذا الفكؿ  الحفيفا العلميا، كماذا ست يد ممؿ "ذة الحفا ؽ العلميا  

"ناؾ الفمير مف مكبكعات البحث كالتث يين ؽ علي ا المبلييف دكف أف يفكف ل ا طا ؿ أك من عا، 
 عف العلـ النا ع "ك العلـ الذم يبيؼ على رصيد اإلنسانيا شي ان جديدان نا عان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

: ئٗٓحٕ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٝئٗٓحٕ جُِٔكى٣ٖ : ٓكٔى ٓح٢ٞ  ذٞ جُؼُج٣ْا وجٌ جٌُطحخ جُٛٞك٢ا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا  جٗظٍ 

 . 12ا 1993ّ٘
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 انيالمطمب الث
 كشؼ مصطفى محمود لزيؼ الداروينية

مع بػدايات الفػرف العشػريف، كزيػادة االن تػاح المصػرم كالعربػث علػى بػبلد الغػرب كوصكصػان       
بريطانيا ك رنسا، انتفؿ فمير مف  فر كمذا"ب "ذة الببلد على الكطف العربث، عػف طريػؽ الطػبلب 

التػػػػث هػػػػاـ  ػػػػث أغلب ػػػػا رجػػػػاؿ غيػػػػر العػػػػرب الدارسػػػػيف  ػػػػث بػػػػبلد الغػػػػرب، أك عػػػػف طريػػػػؽ الترجمػػػػا 
متوصصػػػيف  ي ػػػا، أك مػػػف بػػػاب الغػػػزك، كمػػػف األ فػػػار كالمػػػذا"ب كالنظريػػػات التػػػث نيفلػػػت نظريػػػا 
داركيف، كفػاف مػف أفبػر المتحمسػيف لنفػؿ كنشػر "ػذة النظريػا رجلػيف أحػد"ما نصػرانث ملحػد ك"ػك 

 . (2)، كقور ادعى الن با كنشر العلـ ك"ك عسماعيؿ مظ ر(1)شبلث شميؿ
كهد تلفؼ الفراء كطبلب العلـ "ذة النظريا كوصكصان مف فانت مفا ت ـ اإلسػبلميا بسػيطا،       

 تلف ك"ا كفأن ا أورجت ـ مف بحر الظلمات كالتيا على شاط  األماف كالمعر ا .
كمػػػف بػػػمف مػػػف انب ػػػر ب ػػػذة النظريػػػا الػػػدفتكر مصػػػط ى محمػػػكد، عال أف توصػػػص دراسػػػا       

 االهتناع ب ذة النظريا . الطب كهؼ حاجزان بينا كبيف
يرد مصط ى محمػكد بػأف وطػأ داركيػف أنػا هػاؿ عف عكامػؿ التطػكر "ػث عكامػؿ داوليػا كأف       

الحياة تتفدـ بحكا ز باطنيا، دكف يد "اديا ترشد"ا، تتفدـ ب عؿ اآلليات الماديا داول ا، لمجرد أنا 
 . (3)ال يرل يد الصانع الوالؽ

ذا انتفلنا على فبلـ العلـ عف مبدأ الحياة،  نحف أماـ عجماع بػأف الحيػاة مـ يستطرد ها بلن :  ع      
 بدأت مف الماء، ال أحد يعرؼ فيؼ نشأ مف الماء كالتراب .

ذا ج نا على مبدأ الفكف فلا، بنجكما كشمكسا كفكافبا  ػنحف أمػاـ عجمػاع مػف علمػاء ال لػؾ بػأف  كا 
ليا، تفام ت "ذة السػحب مػف الغػاز كالتػراب فؿ شثء نشأ مف ال كاء مف سحب الغاز كالتراب األك 

لػػى تفم ػػات أصػػغر حكل ػػا "ػػث  ب عػػؿ الجاذبيػػا بػػيف ذرات ػػا علػػى أنكيػػا  ػػث الكسػػط "ػػث الشػػمكس كا 
"الفكافب

(4) . 
 خطأ دارويف :

ما هالا داركيف مف أف األنكاع انحدرت مػف أصػؿ كاحػد كأن ػا تباينػت علػى شػجرة ال صػا ؿ         
ركؼ كالبي ػػػات، فانػػػت احتمػػػاالن مرجحػػػان أهػػػرب علػػػى الصػػػحا تفػػػكـ عليػػػا كاألنػػػكاع نتيجػػػا تبػػػايف الظػػػ

                                                 
(1)

ًنحٕ  اس كن٢ ذ٤نٍٝشجُؿحٓؼنس ج٤ٌ٣ٍٓ٧نضهٍؼ كن٢ ٤ٓٓك٢ ٌْٖ ٓٛنٍاّ(ا ُر٘ح٢ٗ 1917-1850 (ٖر٢ِ ج٤َُٔٗ : 

ِٓننلس جُ٘ٗننٞح ا غننْ ٓإُلننٚ )كجُٔوططننق  ٍٝ ٓننٖ  ونننَ ٗظ٣ٍننحش وج٣ٌٝننٖ ئُنن٠ جُؼننحُْ جُؼٍذنن٢ ٓننٖ ننن٬ٍ ًطحذحضننٚ كنن٢

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز(.. ػٖ جُؼِٔح٤ٗس ً٘ظحّ ٤ْح٢ْ غوجك(ا ٝج٫ٌضوحح
(2)

ا ُٝنى ذحُونحٍٛز ٧ْنٍز ض٘كنىٌ ٓنٖ  ٚنٍٞ ض٤ًٍنس آلٌنٍ ٓٛن١ٍ ٤ُرٍجُن٢ اّ(1962-1891):  ئْٔحػ٤َ ٓظٜنٍ 

وػح ئْنٔحػ٤َ ٓظٜنٍ  ا1918ٍّٝٗٗٙ  ُىج٣ٌٖٝ  َٚ ج٧ٗٞجعًطحخ ضٍؾْ   جٖطـَ ذحُطأ٤ُق ٌٝ ِ ضك٣ٍٍ جُٔوططق

 )٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح : جُْٔٞٞػس جُكٍز(. .ئ٠ُ جُلٌٍ جُكٍ
(3)

 . 60جُوٍإٓ ٓكحُٝس ُلْٜ ػ١ٍٛ : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(4)

 . 60ٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘جُٔ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
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الشػػكا"د،  الكشػػيجا العا لػػا تػػربط فػػؿ الوبل ػػؽ بال عػػؿ، كالتشػػري  يفػػكؿ عن ػػا تػػرتبط ببعبػػ ا بصػػلا 
 رحـ كهربى.

أمػػػا حفايػػػا أف الترهػػػث حػػػدث بػػػالحكا ز الحياتيػػػا كحػػػد"ا كبػػػدكف يػػػد "اديػػػا  لػػػـ تعػػػد مفنعػػػا        
 . (1)ال فر المدهؽ المحفؽ كسفطت مف غرباؿ

كمف وطأ داركيف أنا   ـ الحياة فمادة ك سر التطكر بدكا ع ماديا، كلفػف الكاهػع ييفػد  ػث        
جميع األحكاؿ شي ان أفمر مف "ذا،  الحياة ليست مجرد مػادة مند عػا لتكفيػد ذات ػا ك ػرض سػيادت ا 

نمػػا الحيػػاة  ي ػػا شوصػػيا كجمػػاؿ، كفػػؿ نظريػػا  ت سػػر الحيػػاة فمػػادة دكف أف ت سػػر"ا علػػى البي ػػا، كا 
 . (2)ففيـ جماليا "ث نظريا ناهصا
 عالقة نظرية دارويف بالديف :

أنفرت النظريا الداركينيا الماديا أم تػدوؿ مػف الوػارج، كأم يػد "اديػا مرشػدة تفػكد الحيػاة        
كل مصػػلحت ا كت ػػدي ا  ػػث رحلػػا المبليػػيف مػػف السػػنيف، كهالػػت عنػػا ال شػػثء يفػػكد الحيػػاة العميػػاء سػػ

الحياتيػػػا  ػػػث أف تبفػػػى، ك"ػػػا نحػػػف نػػػرل أف "ػػػذا غيػػػر صػػػحي ، كأف النسػػػيج الحػػػث يشػػػؼ  ػػػث فػػػؿ 
ت اصػػيلا عػػف "ػػذة اليػػد ال اديػػا لل نػػاف المبػػدع كالرسػػاـ الفػػادر علػػى فػػؿ شػػثء، وػػالؽ األزؿ، الػػذم 

 يولؽ للولؽ كيجمؿ للجماؿ .
 عن ا  جكة كاسعا يعكد الديف  يدوؿ من ا مف جديد .       

عف نظريا داركيف مكب نظػرم جميػؿ كال شػؾ، كلفنػا ملػثء بػالوركؽ، كمػف الوطػأ العلمػث        
 . ( 3)أف نأوذ"ا على أن ا يفيف كمف الكاجب أف ننظر علي ا باعتبارة نظريا أك احتماؿ أك  رض

يفؼ عنػد فػبلـ الػدفتكر عػف جاليػد ال اديػا لل نػاف المبػدع كالرسػاـ الفػادر علػى فػؿ والباحث        
شثء ، "ذا الكصؼ ال يجكز مع اهلل سبحانا كتعالى، ألنا ال يجكز كصؼ اهلل عال بما كصؼ با 
ن سػػا، أك كصػػ ا بػػا نبيػػا محمػػد صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ، كممػػؿ "ػػذة األكصػػاؼ "ػػث أليػػؽ باإلنسػػاف 

 كليس بوالؽ اإلنساف .
َلَقْد َخَمْقَنا اِينَساَف ﴿ : عف الفرقف الفريـ يزكدنا بما لـ يفلا العلـ  يطلعنا على بعض الغيب       

 .  4جسكرة التيف : . ﴾ِفي َأْحَسِف َتْقِويـٍ 
 فد ولؽ اهلل قدـ  ث البدء  ث أحسف تفكيـ، فامبلن ال عيب  يا، كولػؽ لػا مػف ن سػا زكجػا        

"ث حكاء كأسفنا الجنا كأسػجد لػا المبل فػا، ك"ػك مػف هبيػؿ الغيػب المطلػؽ الػذم يركيػا لنػا الفػرقف 
 ـ، كال نحيط با بعلمنا .الفري
 

                                                 
(1)

 . 75جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ 
(2)

 . 86: ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ جٗظٍ 
(3)

 . 88: جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ جٗظٍ 
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 ويمخص لنا مصطفى محمود أىـ نقاط الخطأ في نظرية دارويف وىي متمثمة في :     
. أوطأ  ث ت سيرة لعمليا االرتفاء، ك"ث مف وػبلؿ العكامػؿ الماديػا التلفا يػا الذاتيػا كحػد"ا، 1

 مـ تبع "ذا الوطأ وطأ قور ك"ك تصكير مراحؿ "ذا االرتفاء .
نث فػػاف مػػف أتبػػاع نظريتػػا، حينمػػا هػػالكا بنظريػػا الط ػػرة كالتػػث تظ ػػر مػػف وػػبلؿ . الوطػػأ المػػا2

تػػزاكج الوليػػا األنمكيػػا بالوليػػا الذفريػػا  ينػػتج عن ػػا صػػ ات بػػارة كتشػػك"ات، كالوطػػأ "نػػا فػػاف 
 ألن ـ ألغكا تمامان أمر اإلبداع كالتدبير .

يطا الجينػات كالتػث . الوطأ المالث فاف مف وبلؿ افتشاؼ الوريطا الفركمكسكميا، أم ور 3
 تفكؿ أف لفؿ حيكاف وريطا واصا با توتلؼ عف أم حيكاف قور .

 . (1)عف نظريا داركيف تعمرت أماـ االفتشا ات العلميا الحديما كاألفمر تطكران  خالصة القوؿ
ك"فػػذا فمػػا عكدنػػا مصػػط ى محمػػػكد أف يفػػكف مػػف ويػػرة مػػف يػػػدا ع عػػف الحػػؽ المتممػػؿ  ػػث ديػػػف 

 اإلسبلـ كعفيدتا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 99: قٞجٌ ٓغ ٚى٣و٢ جُِٔكى : ٓٛطل٠ ٓكٔٞوا ٘ جٗظٍ 
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 المبحث السادس
 موقؼ مصطفى محمود مف الحضارة الغربية

 
 وفيو مطمباف :

 
 معالـ الحبارة الغربيا .المطمب األوؿ : 
 مكهؼ مصط ى محمكد مف الحبارة الغربيا .المطمب الثاني : 
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 المطمب األوؿ
 معالـ الحضارة الغربية

رة الغربيا  إنما نفصد ب ا الغرب فلا أكركبا كأمريفا كركسيا كمف حينما نتحدث عف الحبا       
سػػار  ػػث رفػػب ـ كانػػت ج مػػن ج ـ،   ػػث ليسػػت مصػػطلحان جغرا يػػان، عنمػػا ذات مػػدلكؿ  فػػرم كمفػػا ث 

 كعفا دم .
 ،   ث  ث مفابؿ البداكة.(1)كالحبارة  ث لغا العرب : اإلهاما  ث الحبر       
أف العرب لـ تستعمؿ "ذا المصطل  هبؿ ابف ولدكف فمصػطل   أما  ث االصطبلح  الحؽ       

مدلكؿ  فرم كمفا ث :  يفػاد يفػكف ابػف ولػدكف أكؿ مػف نبػا علي ػا كاسػتودم ا  ػث مفدمتػا، عال  مذ
أف اصػػطبلحا الػػذم فػػاف يسػػتغنث بػػا معظػػـ األحيػػاف عػػف "ػػذة الفلمػػا بفكلػػا جالعمػػراف البشػػرم ، 

 . (2)الذم يفابؿ الحبارة البشريا 
حفػػػاـ المصػػػانع المسػػػتعملا  ػػػث كجك"ػػػا         كيعر  ػػػا ابػػػف ولػػػدكف بأن ػػػا :  ت ػػػنف  ػػػث التػػػرؼ كا 

كمذا"با مف المطابخ كالمبلبس كالمبانث كال رش كاألبنيا كسا ر عكا د المنزؿ كأحكالا،  لفػؿ كاحػد 
من ا صنا ع  ث استجادتا، كالتأنؽ  يا توتص با، كيتلك بعب ا بعبان، كتفمر باوتبلؼ ما تنػزع 

 . (3)عليا الن كس مف الش كات كالمبلذ، كالتنعـ بأحكاؿ الترؼ كما تتفكف با مف العكا د 
كمف التعاريؼ المعاصرة تعريؼ الدفتكر محمد محمد حسيف :  فؿ مػا ينشػ ا اإلنسػاف  ػث        

 . (4)فؿ ما يتصؿ بموتلؼ جكانب نشاطا كنكاحيا عفبلن، كولفان كمادة كركحان كدينان كدنيا 
كالحؽ أف أم باحث ال يستطيع أف ييعرؼ الحبارة تعري ػان شػامبلن، ألف فػؿ تعريػؼ ينطلػؽ        

 مف هاعدة موتل ا.
اإلسػػػبلـ للحبػػػارة تعريػػػؼ شػػػمكلث تفػػػاملث، ال يغ ػػػؿ جانبػػػان مػػػف جكانػػػب علمػػػاء كتعريػػػؼ        

ُو ال ػِذيَف آَمُنػوا َوَعػَد الم ػ﴿الحياة، كال يلغث جانبان على حساب جانب قور منطلفان مف هكلا تعالى : 
ـْ َوَلُيَمكٍّػػنَ  ػػاِلَحاِت َلَيْسػػَتْخِمَفن ُيـ ِفػػي اأَلْرِض َكَمػػا اْسػػَتْخَمَؼ ال ػػِذيَف ِمػػْف َقػػْبِمِي ـْ َوَعِممُػػوا الص  ـْ ِمػػْنُك ف  َلُيػػ

ـْ َأْمنا  َيْعُبُدوَننِ  ـْ ِمْف َبْعِد َخْوِفِي ـْ َوَلُيَبدٍَّلن ُي ـْ ال ِذي اْرَتَضى َلُي ي ل ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيئا  َوَمْف َكَفػَر ِديَنُي
ـْ اْلَفاِسُقوفَ   .  55جسكرة النكر : .﴾َبْعَد َذِلَؾ َفُأْوَلِئَؾ ُى

كبنػػػػاء الحبػػػػارة الحفػػػػا يلزم ػػػػا أف تػػػػكازف بػػػػيف مفػػػػكنث الحبػػػػارة، ك"مػػػػا المفػػػػكف المػػػػادم        
بػػيف "ػػذيف المفػػكنيف ينػػتج لنػػا  جالمدنيػػا ، كالمفػػكف ال فػػرم كالمفػػا ث كالعفا ػػدم جالمفا ػػا ،  الت اعػػؿ

 حبارة متكازنا، ك"ذا ما رأيناة  ث الحبارة اإلسبلميا  ث عصكر"ا الزا"يا .

                                                 
(1)

 .1/658 آُحٕ جُؼٍخ : جذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(2)

 . 178ا 1978ُِّ٘طح٣ٌم : ػٔحو جُى٣ٖ ن٤َِا وجٌ جُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔا ذ٤ٍٝشا ج٠ُٝ٧ا جُطل٤ٍٓ ج٢ٓ٬ْ٩  
(3)

 . 172ٓوىٓس جذٖ نِىٕٝ : ػرى جٍُقٖٔ جذٖ نِىٕٝا وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔسا ذ٤ٍٝشا ٘ 
(4)

 . 6ج٬ْ٩ّ ٝجُكٟحٌز جُـٍذ٤س : ٓكٔى ٓكٔى ق٤ٖٓا وجٌ جُلٍهحٕا جُوحٍٛزا ج٠ُٝ٧ا ٘ 
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أما عذا أغ لنا مفكنان مػف "ػذيف المفػكنيف علػى حسػاب اآلوػر،  ػببل شػؾ سػيفكف "نػاؾ ولػؿ       
 . فبير، ك"ك ما نراة  ث الحبارة الغربيا مف جانب كالحبارة العربيا مف جانب قور

 الحضارة الغربية المعاصرة :
أف يعتػرؼ أف الحبػارة الغربيػا تفػدمت  ػث جانػب العلػـك  ال يستطيع الباحث المنصػؼ عال       

الماديػػا تفػػدمان مب ػػران، كبالتػػالث فػػاف نتػػاج "ػػذا التفػػدـ أف امتلفػػت زمػػاـ األمػػكر علػػى مسػػتكل الفػػرة 
ث الجانب اآلور على مستكل الديمفراطيا األربيا بأفمل ا، تفدمت صناعيان كزراعيان كعسفريان، ك 

 ربيا .غكالحريا كال نكف كاآلداب ككسا ؿ االتصاؿ،   ذة فل ا جكانب مبي ا  ث الحبارة ال
عال أف عغػػراؽ "ػػذا التطػػكر كالتفػػدـ بػػالركح الماديػػا بشػػفؿ فامػػؿ بعيػػدان عػػف الجانػػب الركحػػث       

 .نحك الجانب المادم كيبالغ  يا جعلا ينحرؼ 
 لـ الحضارة الغربية : أىـ معا
: لػػيس ل ػػا بيعػػد دينػػث أك عفا ػػدم، بػػؿ "ػػث من صػػلا فليػػان عػػف أنيػػا حضػػارة ماديػػة بحتػػة .1

هبايا الديف كالركح،   الطابع المادم للحبارة الغربيا هاسـ مشترؾ بػيف فػؿ مجتمعات ػا، 
 . (1)كعلى فؿ مراحؿ التاريخ  ث "ذة الحبارة 

 صػػػؿ  ي ػػػا الرييػػػا الركحانيػػػا عػػػف الماديػػػا  فبل"مػػػا مفمػػػؿ عال أف الحبػػػارة اإلسػػػبلميا ال ت       
 لآلور، ديف كدنيا، ركح كمادة .

اإلنسػػػاف "ػػػك سػػػيد "ػػػذا الفػػػكف، ك"ػػػك المػػػتحفـ  يػػػا، لػػػيس لػػػا  الرؤيػػػة الغربيػػػة لإلنسػػػاف : .2
مرجعيا غير ن سػا كرغباتػا، ك"ػذا مػا كجػدناة متمػمبلن  ػث فػؿ ال لسػ ات الغربيػا المارفسػيا 

 ا كالمماليا كغير"ا .كالكجكديا كالبرغماتي
ك"ذا بوبلؼ الرييا اإلسبلميا التث تعتبرة ولي ا هلل سبحانا كتعالى، كبالتالث  إف اإلنسػاف        

 ث ظؿ الحبارة الغربيا طليؽ مف الفيـ كاألوبلؽ ال تحفما شريعا أك هانكف عال ما تعػارؼ عليػا 
 مف هكانيف مدنيا نظمت تعامبلتا الماديا.

نساف  ث ظؿ الحبارة اإلسبلميا الذم تحفما شريعا ربانيا، كبالتالث ينتج عف بوبلؼ اإل       
"ذا الولؿ الفبير  ث الرييا الغربيا أف اإلنساف ال ييسأؿ عما ي عؿ،  فؿ شثء مستباح لػا،  لػيس 

 . (2)"ناؾ سفؼ لحريتا كرغباتا
 ػذا الفػػكف،  لػػيس "نػاؾ اعتػراؼ بكجػػكد وػالؽ ل النظػرة ايلحاديػػة فػي الحضػػارة الغربيػة : .3

ك"ػػذة أ"ػػـ مرتفػػزات العلمانيػػا التػػث ال تحتػػاج علػػى االعتػػراؼ بمػػا كراء الطبيعػػا، كأف ل ػػذا 
 ران غيرة،  الفكف  ث نظر"ـ يدبر ن سا بن سا كفذلؾ اإلنساف .بالفكف مد

                                                 
(1)

ّا 7/5/2002ز جُـٍذ٤ننس : ٓكٔننى ػٔننحٌزا ًٍٓننُ جُىٌجْننحش جُٔؼٍك٤ننس )ٓكحٞننٍز( ذطننح٣ٌم ٌؤ٣ننس ٗوى٣ننس ُِكٟننحٌ 

 جُوحٍٛز .
(2)

 : جُٔٛىٌ جُٓحذن : ٓكٔى ػٔحٌز . جٗظٍ 
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يوالؼ "ذة النظػرة الرييػا اإلسػبلميا التػث تػيمف بوػالؽ مػدبر ل ػذا الفػكف كبالتػالث فػؿ أمػر       
ارتباط بفيـ علكيا أوبلهيػا، كل ػذا  ػإف الحبػارة اإلسػبلميا تعتمػد علػى هاعػدة  كلمسلـ ذ ث حياة ا

ـ  َىَد ﴿ تتممؿ  ث هكلا تعالى:  .  50جسكرة طا : . ﴾َقاَؿ َرَبَنا ال ِذي َأْعَطى ُكؿ  َشْيٍء َخْمَقُو ُث
علػػػى شػػػرؽ كغػػػرب، كبنػػػاءن علػػػى النظػػػرة الغربيػػػا المػػػادة  العػػػالـ عنػػػد"ـ عػػػالـ مصػػػال  ينفسػػػـ       

كشػػػماؿ كجنػػػكب، ك فػػػراء كأغنيػػػاء، كيسػػػتعلث الجػػػنس األبػػػيض علػػػى البشػػػريا، كتػػػرل أف مػػػف حف ػػػا 
هامػا  السيطرة على مفدرات األمـ الملكنا كال فيرة، كحرماف األمـ الناميا مػف حػؽ امػتبلؾ مركات ػا كا 

 . (1)حبارت ا الواصا ب ا
َيػا َأَيَيػا ﴿  ػث تسػتند علػى الػنص الفرقنػث :  أما عندنا  ػث ظػؿ الحبػارة العربيػا اإلسػبلميا      

ـْ ِعنْ  ـْ ُشُعوبا  َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإف  َأْكَرَمُك ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُك ـْ ِإف  الن اُس ِإن ا َخَمْقَناُك َد الم ِو َأْتَقاُك
 .  13جسكرة الحجرات : . ﴾الم َو َعِميـٌ َخِبير

نظػػػػرة الغربيػػػػا "ػػػػث نظػػػػرة عنصػػػػريا ملي"ػػػػا التمييػػػػز بػػػػيف األمػػػػـ، كالنازيػػػػا  ػػػػث أكركبػػػػا، عف ال      
 كالص يكنيا  ث  لسطيف، كالصرب  ث البكسنا وير شا"د على ذلؾ .

ك"ػث مػف أوطػر مبلمػ  الحبػارة الغربيػا، كمػا الحػركب العالميػا  نظرية الصراع لمبقاء : .4
كب علي ـ، عال ملم  ل ذة النظرة، ك"ذا األكلى كالمانيا، كاحتبلؿ ببلد المسلميف كشف الحر 

نتػػاج مػػا رٌسػػوتا نظريػػا داركيػػف  ػػث العفليػػا الغربيػػا، كفػػذلؾ تػػأمير ال فػػر الشػػيكعث الفػػا ـ 
على صػراع الطبفػات،    فػرة الصػراع  فػرة أساسػيا مكجػكدة  ػث الحبػارة الغربيػا، كلػذلؾ 

دينيػػػا بػػػيف شػػػ دت أكركبػػػا مرحلػػػا مػػػف الحػػػركب النكعيػػػا، كشػػػ دت مرحلػػػا مػػػف الحػػػركب ال
 . (2)المذا"ب النصرانيا التث أز"فت المبلييف مف األركاح 

كالمتأمػػؿ  ػػث حػػركب المسػػلميف بػػد أعػػدا  ـ يػػرل أن ػػا لػػـ تفػػف حػػركب عدكانيػػا بفػػدر مػػا        
د اعيػػا، كغػػزكات النبػػث صػػلى اهلل عليػػا كسػػلـ ويػػر شػػا"د علػػى "ػػذا، أمػػا ال تكحػػات  ان فانػػت حركبػػ

ر هػيـ كعفا ػد اإلسػبلـ كر ػع الظلػـ الكاهػع علػى الشػعكب مػف هبػؿ اإلسػبلميا  فانػت مػف منطلػؽ نشػ
 حفام ا .
فػػػؿ "ػػػذا ال ينفػػػر أف للحبػػػارة الغربيػػػا أيػػػادم ويػػػر علػػػى اإلنسػػػانيا،  ػػػث الجانػػػب المػػػدنث        

كالتفنػػػث كالصػػػناعث كالزراعػػػث، كالحفػػػـ كالحريػػػا السياسػػػيا، أمػػػا الجانػػػب ال فػػػرم كالمفػػػا ث كالػػػدينث 
 مف وير"ـ . كاألوبلهث  شر"ـ أفمر

 المسمميف : لبالدوزو الفكر الغربي 
عملت الػدكؿ الغربيػا جا"ػدة علػى تصػدير  فر"ػا كمنا"ج ػا علػى الػببلد األوػرل، كوصكصػان       

ببلد الشرؽ اإلسبلمث، كحاكلت ذلؾ مف وبلؿ غزك "ذة الببلد عسفريان كاحتبلل ا،  علػت ذلػؾ عال 
                                                 

(1)
 . 107: قوحتن ٤ٟٓثس :  ٌٗٞ جُؿ٘ى١ا وجٌ جُٛكٞز ٍُِ٘ٗا جُوحٍٛزا ٘ جٗظٍ 

(2)
 ٌؤ٣س ٗوى٣س ُِكٟحٌز جُـٍذ٤س : ٓكٔى ػٔحٌز . 
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غايت ػػا كمفصػػد"ا،  غيػػرت مػػف وطط ػػا كأسػػاليب ا، أن ػػا كجػػدت أف "ػػذا االحػػتبلؿ ال ييسػػع  ا  ػػث 
حتى كجدنا مف بيف العرب كالمسلميف ما ييفبؿ على "ذة المنا"ج كاأل فػار، كيحػرص علػى الػدعكة 

 ل ا، كفأن ا مف بنات أ فارة .
 : (1)المسمميف ليذه األفكار قبوؿأسباب  

 يلا ."جراف المسلميف حفامان كمحفكميف لدين ـ كعفيدت ـ عال الفلا الفل .1
ت شث الج ؿ بيف عاما المسلميف بأسس دين ـ كعفيدت ـ، ك"ذا الج ػؿ أدل ب ػـ علػى عػدـ  .2

 العمؿ ب ذا الديف عال  ث جانب العبادة .
 ما تعرض لا اإلسبلـ مف تشكيا كتشفيؾ . .3
الغػػػزك ال فػػػرم لؤلمػػػا، كدوػػػكؿ المنظمػػػات كالجمعيػػػات ذات الشػػػعارات الوادعػػػا كالبراهػػػا،  .4

كالمتعلميف ل ا، ممؿ الماسكنيا كالمارفسػيا كالكجكديػا، كالجمعيػات  كتفبؿ   ا مف الممف يف
 النسا يا، كالمنظمات الحفكهيا .

 تكالث ال زا ـ كتراجع األما أماـ غير"ا مف األمـ . .5
كجػػػكد   ػػػات كطكا ػػػؼ غيػػػر مسػػػلما بػػػيف صػػػ كؼ المسػػػلميف لعبػػػت دكران فبيػػػران مػػػف وػػػبلؿ  .6

 مناصرت ا للمحتؿ كمعاكنتا على نشر أ فارة .
  تنا الشعكب العربيا بالحبارة الغربيا الماديا كانب ار"ـ ب ا . .7
البعمات التعليميػا العربيػا لػببلد الغػرب، كعػكدة "ػيالء الدارسػيف علػى ببلد"ػـ كتفلػد"ـ زمػاـ  .8

 األمكر  ي ا .
 السياحا الغربيا على الببلد العربيا، كاالوتبلط غير المبرر مع شباب المسلميف . .9

 المدمر مف وبلؿ ال با يات كاإلنترنت . الغزك اإلعبلمث الغربث .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)
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 المطمب الثاني
 موقؼ مصطفى محمود مف الحضارة العربية

نظر المسلمكف على الحبارة الغربيا مف وبلؿ ما كصػؿ علػي ـ مػف أ فار"ػا كمػذا"ب ا، كمػا        
ة الحبػارة شا"دكة مف طرؽ تفدم ا كهكت ا كسيطرت ا،  فانكا اتجا"ات عدة : مػن ـ مػف ر ػض "ػذ

جملا كت صيبلن، كمن ـ مف هبل ا كدعا علي ا جملا كت صيبلن، كمػن ـ مػف تكهػؼ مػا بػيف الفبػكؿ كمػا 
 بيف الر ض، كهالكا نفبؿ ما ي يدنا، كنر ض ما ال ي يدنا .

 موقؼ مصطفى محمود :
ي رؽ مصط ى محمكد بيف التطكر العلمث الذم يش دة الغرب  ث الطػب كاالهتصػاد كالعلػـ        

كعلػػـك الفبػػاء كالزراعػػا كالصػػناعا، كبػػيف منػػا"ج الحيػػاة االجتماعيػػا كالمػػذا"ب ال فريػػا كالمػػدارس 
المفا يا، كمنتجات األدب كال ػف كالمسػرح كالسػينما  المجتمعػات الغربيػا "ػث مجتمػع السػكؽ كالػك رة 

 ػػػث كالعلػػـ كالتفنكلكجيػػا كالصػػعكد علػػػى ال بػػاء كالتنفيػػب عػػف المػػػركات  ػػث األرض، ك ػػث البحػػر ك 
الجػػك، ك ػػث الػػذرة ك ػػث المجػػرة كتفػػديس السػػبلح كالبػػكارج كالغكاصػػات كالطػػا رات كالترسػػانا النككيػػا 

 . (1)كالفيماكيا كالميفركبيا مع وطر"ا على اآلوريف
كالحفيفػػا أف "نػػاؾ جانبػػان عيجابيػػان  ػػث "ػػذة الحبػػارة ال بػػد مػػف هبكلػػا كاسػػتيعابا، ك"ػػك العلػػـ        

لكجيا، كالعلـ محايد، ال يكجد علـ شرهث كال علػـ غربػث، كال يكجػد علػـ بمنجزاتا الصناعيا كالتفنك 
 شيكعث كعلـ رأسمالث، الحفا ؽ العلميا كاحدة .
 البوار ليس يمينيان، كالف رباء ليست يساريا .

العلـ تراث عنسانث عاـ ال بد مف تحصيلا فلا كمػف منابعػا كمراجعػا األصػليا، كذلػؾ "ػك الجانػب 
 . (2)ااإليجابث مف حبارتن

أمػػا عػػف الجانػػب اآلوػػر عنػػد"ـ  حفػػكؽ اإلنسػػاف عنػػدنا بػػبل حػػدكد، انتحػػر، تشػػرب، تسػػفر،        
تفامر، تباشر الشذكذ، فؿ اوتياراتؾ مصكنا كمف كلػا كمحترمػا، للمػرأة أف تباشػر الجػنس مػع مػف 

 . تريد، كأف توتار الشذكذ مع امرأة أورل عذا شاءت كأف تتزكج ا عذا أرادت كحفكه ا مف كلا
شعاؿ الحرا ؽ .         كالعنؼ  ث فؿ شثء على درجا الغؿ كالتدمير كالفتؿ كالتوريب كا 
اغتػػنـ لحظتػػؾ   ػػث لػػف تعػػكد مػػرة أوػػرل، كالعكاهػػب البعيػػدة غيػػر كاردة  ػػث أفمػػر األحػػكاؿ،        

 . (3)كاآلورة ال كجكد ل ا، كاهلل بفيا مف عالـ هديـ أمرم، جميؿ أسطكرم
 ة الغربية :ماذا تقدـ لنا الحضار 

ك"ػػك "نػػا يفصػػد الجانػػب ال فػػرم كالمفػػا ث  الحبػػارة الماديػػا لػػـ تفػػدـ لئلنسػػاف عال المػػكت،        
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كحياة تمبث سدل، كتنت ث عبمان، أما اإلسبلـ  فدـ لئلنساف الولكد، كحياة تمبث لحفما كتنتفػؿ 
سدل، كلك فاف مف طكر على طكر ك فان لنكاميس مابتا مف العدؿ اإلل ث حيث ال يذ"ب أم عمؿ 

 ﴾َوَمػْف َيْعَمػْؿ ِمْثَقػاَؿ َذر ٍة َشػرّا  َيػَره ,َفَمػْف َيْعَمػْؿ ِمْثَقػاَؿ َذر ٍة َخْيػرا  َيػَره﴿ممفاؿ ذرة مػف ويػر أك شػر، 
  8-7 : الزلزلا جسكرة

 حقيقة الحضارة الغربية :
ال عػؿ كالتػأمير، كاليكـ تصؿ الحبارة الماديا علػى ذركة مػف الفػكة كالعلػـ كتفتمػؿ ل ػا أدكات        

مف عذاعا كتلي زيكف كسينما كمسرح كفتب كمحبلت، ك"ث سكاء فانت أمريفيا أك سك ييتيا،   ػث 
ال ت تأ تغتاؿ العفؿ كالركح كتتحػالؼ علػى اإلنسػاف بويل ػا كرجل ػا، كلفػف بػرغـ فػؿ شػثء بػعي ا 

مػػع بعبػػ ا  مت ا تػػا كا"يػػا، ألن ػػا تغتػػاؿ ن سػػ ا بػػمف مػػف تغتػػاؿ، كتأفػػؿ فيان ػػا، كسػػكؼ تفتتػػؿ
الػػبعض، كتتحػػارب بالمولػػب كالنػػاب، كبالفنابػػؿ الذريػػا كالفػػذا ؼ النككيػػا،  ػػالطمع كالجشػػع حيات ػػا 

 . (1)كمكت ا
كيزيد األمر كبكحان حينما يفكؿ :  الحبارة السا دة اليكـ "ث حبارة ماديػا ملحػدة بشػفي ا       

  اكت  ث الجانبيف .الرأسمالث كالشيكعث، فؿ ال رؽ أف الحريات المتاحا لؤل راد تت
نحػف نعػيش جا"ليػا ماديػػا ذات أنيػاب ذريػا كموالػب علفتركنيػػا، كنعاصػر نكعػان متطػكران مػػف       

ال ساد يستودـ التلي زيكف كالراديػك كالمجلػا كالفتػاب، كأحػدث مسػتحدمات العلػـ  ػث تػركيج أفاذيبػا، 
رات، أك بالسػبلح يبيعكنػػا مػػـ الفػؿ يسػػتعمرنا بكسػيلا أك بػػأورل، بالمػػذ"ب أك باالهتصػاد أك بػػالميام

ييلبكف طا  ا منا على األورل لنفتؿ بعبنا بعبػان،  يبػربكف بػذلؾ عػدة عصػا ير بحجػر كاحػد، 
يسػػػتردكف عا ػػػدات البتػػػركؿ التػػػث د عك"ػػػا لنػػػا بالعملػػػا الصػػػعبا، كيشػػػغلكف مصػػػانع ـ، كيعػػػالجكف 

 .(2) نت ؽ أبدان على فلما البطالا الزا دة  ث ببلد"ـ بالعمؿ  ث تلؾ المصانع، كيشتتكف جمكعنا  بل
 عالقة الحضارة الغربية بالديف :

أوطػػػر سػػػلبيات الحبػػػارة الغربيػػػا أن ػػػا ألغػػػت الػػػديف مػػػف ت فير"ػػػا جصػػػحي  أف ل ػػػذا األمػػػر       
ركاسػػب تاريويػػا ، كهطعػػت عبلهت ػػا مػػع اهلل فليػػان  نػػتج عػػف ذلػػؾ "ػػذا االن يػػار الػػذم نػػراة  ػػث فػػؿ 

ذلؾ بفكلا :  سػلبيا الحبػارة األمريفيػا ولك"ػا مػف الػركح، جكانب الحياة، كيربط مصط ى محمكد 
ولك"ا مػف  فػرة الفداسػا، كمػف الفمػاالت التػث ال تسػبغ ا  ػث علػـ الػن س عال الفػيـ الدينيػا الر يعػا، 
كهػيـ المسػػيحيا ال كجػكد ل ػػا  ػث الشوصػػيا األمريفيػا البراجماتيػػا المند عػا نحػػك المصػلحا الماديػػا 

لشوصث كالفكة، كالسػيطرة علػى العػالـ، المسػيحيا م جػكرة  ػث أمريفػا، الفػيـ كاللذة العاجلا كالمراء ا
الكمنيا التث تعبد الماؿ  ث براءة شديدة أصبحت طابعان لعالـ اليكـ  ػث فػؿ مفػاف، الفتػؿ مػف أجػؿ 
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الػدكالر، كالصػراع مػف أجػػؿ األنمػى، كالحػرب مػػف أجػؿ احػتبلؿ األرض، بعمػت فل ػػا مػف جديػد  ػػث 
 بدا يا شرسا .

كالتحمػػػػت الماديػػػػا اإلسػػػػرا يليا بالماديػػػػا األمريفيػػػػا  يمػػػػا أسػػػػماة الػػػػر يس األمريفػػػػث جبػػػػكش         
بالحبػػارة الي كديػػا المسػػيحيا، ك"ػػث مغالطػػا،  المسػػي  بػػرمء مػػف "ػػذة الحبػػارة، كال أمػػر لكجػػكدة 
 ي ا،   ث ماديا الطابع  ث فؿ شثء كال رحما  ي ا كال محبا كال تفػكل، ك"ػيالء "ػـ الػذيف سػٌما"ـ 

 . (1)المسي  بأبناء األ اعث  ث عنجيلا المفٌدس 
كما يحدث لنا  ث  لسطيف وير شا"د على كحشيا "ذة الحبارة الغربيا بما تدعما للفياف        

الص يكنث مف زرعا  ث أربنا كدعما دعمان ماديان كمعنكيان كسياسيان، كالكهػكؼ  ػث كجػا المفاكمػا 
حرب ا كحصار"ا كتجكيع أ"ل ػا كمػف مػـ تػرفيع ـ، فػؿ "ػذا  كاعتبار"ا عر"ابان، كتحريض العالـ على

 لمصلحا الفياف الص يكنث . 
ك"فذا يكاصؿ مصط ى محمكد مف وػبلؿ فتبػا الفميػرة كعشػرات المفػاالت التػث ينشػر"ا "نػا       

ك"ناؾ، يفؼ بفؿ شمكخ أماـ "ػذا التيػار العنيػؼ، يبػيف زي ػا، كيفشػؼ وداعػا، كيػدؽ علػى أبػكاب 
 لينتب كا على الوطر الفادـ .عفكؿ العفبلء 

 رحـ اهلل الرجؿ رحما كاسعا
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 النتائج والتوصيات
هلل رب العالميف، الذم أتـ علث نعمػا عتمػاـ "ػذة الدراسػا، ك"ػدانث علػى الحػؽ،   ػك صػاحب  الحمد

ليػا كسػلـ، كعلػى ال بؿ كالمنا، كالصػبلة كالسػبلـ علػى سػيد األكلػيف كاآلوػريف محمػد صػلى اهلل ع
 : ، كبعدأصحابا األط ار

 ىذه أىـ النتائج والتوصيات أثبتيا ىنا لتماـ المنفعة والفائدة :
 أول  : النتائج :

سبلميان . فبيره  ييعتبر الدفتكر مصط ى محمكد مف الشوصيات التث فاف ل ا تأميره  .1  عربيان كا 
 كحياة الدفتكر . فاف للحياة السياسيا كاالجتماعيا أمر"ا الفبير على عفليا .2
 شفؿ الدفتكر نمطان جديدان مت ردان  ث الدعكة لديف اهلل اإلسبلـ . .3
فػػػػاف مصػػػػط ى محمػػػػكد مػػػػف أعلػػػػى األصػػػػكات  ػػػػث زمانػػػػا ععبلنػػػػان للحػػػػؽ كمناصػػػػرة للفبػػػػايا  .4

 اإلسبلميا كالفكميا .
هٌدـ مصط ى محمكد للمفتبػا اإلسػبلميا فمػان فبيػران مػف الميل ػات، حتػى عيػد مػف المفمػريف  ػث  .5

 تأليؼ .ال
 كالر ضالمطلؽ انت ج الدفتكر من ج الكسطيا  ث التعامؿ مع الفبايا ال فريا ما بيف الفبكؿ  .6

 . المطلؽ
حارب الرجؿ بفؿ شراسا األ فار الكا دة كبٌيف زي  ػا كبػبلل ا، كفػاف سػدان منيعػان أمػاـ تغلغل ػا  .7

  ث المجتمع المصرم كالعربث كمف مـ اإلسبلمث.
 كشريعا، كعدـ تعاربا مع العلـ كتطكرة . ـ عفيدةن الرجؿ صبلحيا اإلسبل بٌيف .8
 أبرز الرجؿ األوطاء  ث النظريات الكا دة فالمارفسيا كالكجكديا كالبرجماتيا . .9
 أباف ببلؿ التيارات كالمذا"ب، كعلى الوصكص بٌيف ببلؿ الب ا يا كالفاديانيا . .10
 ماعث على وير كجا.جعؿ الرجؿ مف المسجد ميسسا اجتماعيا تيدم دكر"ا التعبدم كاالجت .11
 كهؼ  ث كجا الغزك المادم الغربث، كبٌيف عدـ جدكاة  ث حياتنا فمسلميف . .12
 كهؼ مع الحؽ ال لسطينث  ث مكاج ا المحتؿ الص يكنث الغاصب . .13
 حتبلليا بغيبا .اأباف عف حفيفا الص يكنيا كالي كديا فميسسات عنصريا  .14
 ريب بيف ال رهاء، لغتا س لا كبسيطا .امتاز من جا كأسلكبا بالس كلا كاليسر، كحاكؿ التف .15
 فاف نمكذجان عجيبان  ث الز"د كالتفشؼ كالبعد عف الكجا"ا كالمظ ريا . .16
العطاء عندة ال ينفطع،  فاف يشارؾ الحياة ال فريا كالمفا يػا حتػى األيػاـ األويػرة مػف حياتػا .  .17

 اآلوريف . مساعدةفاف محبان لودما ك 
تحػػػت رايػػػا أم حػػػزب أك  جماعػػػات الدينيػػػا،  لػػػـ ينبػػػكً اتوػػػذ مكه ػػػان واصػػػان مػػػف األحػػػزاب كال .18

 جماعا، مع حرصا على بناء جسكر مف العبلها الطيبا مع الجميع .
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 فاف يميؿ على التصكؼ العملث، كليس التصكؼ النظرم ال لس ث . .19
 أفمر مف الودمات اإلنسانيا كاالجتماعيا . .20
م مػػا، ممػػا أ ػػادة  ػػث تجربتػػا تنفػػؿ  ػػث فميػػر مػػف بػػبلد العػػالـ كالتفػػى بفميػػر مػػف الشوصػػيات ال .21

 الشوصيا .
 تأمر بشفؿ كاب  بكالدة كبأسلكب حياتا، كعطا ا ككرعا . .22
 لوبل ات المذ"بيا كال ف يا بشفؿ كاب  .تعرض لال ي .23
 اجت د الرجؿ  أصاب  ث فمير مف المسا ؿ، كأوطأ  ث العديد من ا  .24
 .أنمكذجان معاصران للداعيا المسلـ  مٌمؿ .25

 
 ثانيا  : التوصيات : 

أكصػػػث فليتػػػث جأصػػػكؿ الػػػديف  أف ت ػػػرد رسػػػا ؿ أوػػػرل عػػػف مصػػػط ى محمػػػكد تسػػػتك ث علمػػػا  .1
نتاجا ال فرم كالمفا ث كوصكصان الجانب اإلعبلمث مف حياتا .  كا 

 أكصث بإبراز مكاهؼ مصط ى محمكد الواصا بالص يكنيا كالي كديا، كهبيا  لسطيف . .2
كوطػػرة علػػى المسػػلميف أكصػػث بفتابػػا بحػػث عػػف مكهػػؼ مصػػط ى محمػػكد مػػف ال فػػر الغربػػث  .3

 كاإلسبلـ .
تكجيػػػا طلبػػػا الجامعػػػا اإلسػػػبلميا علػػػى دراسػػػا قراء الشوصػػػيات اإلسػػػبلميا المشػػػاب ا للػػػدفتكر  .4

 مصط ى محمكد إلظ ار ج كد"ـ كاإل ادة من ا .
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 : كشبف اآليبث القرآويتأوالً . 

 الصفحت رقم اآليت اسم السورة اآليت م

ارىةي  ىاتَّفيكا النَّارى الًَّتث كى   .1  186 24 البقرة هيكدي"ىا النَّاسي كىاٍلًحجى

ـى األىٍسمىاءى فيلَّ ىا  .2 لَّـى قدى  162 31 البقرة   كىعى

لٍَّمتىنىا  .3 ـى لىنىا ًعالَّ مىا عى انىؾى ال ًعٍل  162 32 البقرة  هىاليكا سيٍبحى

ف للذيف ظلمكا عذابان   .4  205 75 البقرة كا 

 155 165167 رةالبق كمف الناس مف يتوذ مف دكف اهلل  .5

ـٍ   .6 لىٍيً  سىرىاتو عى ـٍ حى الى ي ـٍ اللَّاي أىٍعمى  190+155 167 البقرة فىذىًلؾى ييًريً 
 205 174 البقرة عف الذيف يفتمكف ما أنزؿ اهلل  .7

ـٍ ًهبىؿى   .8 ك"ىفي لُّكا كيجي  180 177 البقرة لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى

ٍف ذىا الًَّذم يىٍش ىعي ًعٍندىةي ًعالَّ   .9  163 255 البقرة  ًبًإٍذًناً مى

 82 256 البقرة ال ًعٍفرىاةى ً ث الدِّيًف هىٍد تىبىيَّفى الرٍُّشدي ًمٍف الغىثِّ   .10

بًِّا كىاٍلميٍيًمنيكفى   .11 ا أينًزؿى ًعلىٍيًا ًمٍف رى  159 285 البقرة قمىفى الرَّسيكؿي ًبمى

ٍف يىشىاءي كىاللَّاي ذيك اٍل ىٍبؿً   .12 ًتًا مى  121 74 آل عمران  اٍلعىًظيـً  يىٍوتىصُّ ًبرىٍحمى

نَّاو   .13 ـٍ كىجى بِّفي ٍغً رىةو ًمٍف رى سىاًرعيكا ًعلىى مى  186 133 آل عمران كى

 205 181 آل عمران لفد سمع اهلل هكؿ الذيف هالكا  .14

 174+172 185 آل عمران  فيؿُّ نىٍ سو ذىاً فىاي اٍلمىٍكتً   .15
ٍف تيٍدًوٍؿ النَّارى  ىفىٍد   .16 بَّنىا ًعنَّؾى مى ٍيتىاي رى  190 192 آل عمران أىٍوزى

 178 56 النسبء عف الذيف ف ركا ب ياتنا سكؼ نصلي ـ  .17

ٍكًتًا   .18 ٍف ًمٍف أىٍ"ًؿ اٍلًفتىاًب ًعالَّ لىييٍيًمنىفَّ ًبًا هىٍبؿى مى  181 159 النسبء كىاً 

 174 30 املبئدة  ىطىكَّعىٍت لىاي نىٍ سياي هىٍتؿى أىًويًا  ىفىتىلىاي   .19

ًميعان  ًعفَّ الًَّذيفى   .20 ا ً ث األىٍرًض جى ـٍ مى كا لىٍك أىفَّ لى ي  154+148 37-36 املبئدة فى ىري
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 153 118 املبئدة عف تعذب ـ  إن ـ عبادؾ  .21

 156 511 األوعبم كأنذر با الذيف يوا كف  .22

 108 103 األوعبم ال تدرفا األبصار  .23

غىاره ًعٍندى اللًَّا   .24  190 124 ماألوعب سىييًصيبي الًَّذيفى أىٍجرىميكا صى

بِّؾى ال يىن ىعي نىٍ سان   .25  183 158 األوعبم يىٍكـى يىٍأًتث بىٍعضي قيىاًت رى

سىنىًا  ىلىاي عىٍشري أىٍممىاًل ىا   .26 اءى ًباٍلحى  155 160 األنعاـ مىٍف جى

ٍيثي   .27 هىًبيلياي ًمٍف حى ـٍ "يكى كى  164 27 األعراؼ ًعنَّاي يىرىافي
 173 32 األعراؼ هؿ مف حـر زينا اهلل  .28

ـٍ   .29 يَّتى ي ـٍ ذيرِّ ـى ًمٍف ظي يكًرً" بُّؾى ًمٍف بىًنث قدى ذى رى ٍذ أىوى  174 172 األعراؼ كىاً 

ـٍ   .30 ـٍ اللَّاي ًعٍحدىل الطَّاً  ىتىٍيًف أىنَّ ىا لىفي ٍذ يىًعديفي  140 7 األن اؿ  كىاً 

ٍيًؿ   .31 ًمٍف ًربىاًط اٍلوى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف هيكَّةو كى ـٍ مى  114 60 ن اؿاأل كىأىًعدُّكا لى ي

 137 67 األن اؿ مىا فىافى ًلنىًبثٍّ أىٍف يىفيكفى لىاي أىٍسرىل   .32

ٍيران   .33 ـٍ وى ٍيران ييٍيًتفي ـٍ وى ـٍ اللَّاي ً ث هيليكًبفي  117 70 األن اؿ ًعٍف يىٍعلى

كجى ألىعىدُّكا لىاي عيدَّةن   .34 ري لىٍك أىرىاديكا اٍلوي  118 47-46 التكبا كى

ـٍ أى   .35 لىٍيً  اهىٍت عى  174 118 التكبا ن يسي يـٍ كىبى

ًميـو   .36 ـٍ شىرىابه مٍِّف حى كٍا لى ي  193 4 يكنس كىالًَّذيفى فى ىري

ٍف اٍستىطىٍعتيـٍ   .37  136 38 يكنس هيٍؿ  ىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍمًلًا كىاٍدعيكا مى

ًميعان   .38 ـٍ جى بُّؾى آلمىفى مىٍف ً ث األىٍرًض فيلُّ ي لىٍك شىاءى رى  82 99 يكنس كى

اًلًديفى ً ي ىا كىأىمَّ   .39 نًَّا وى  186 108 "كد ا الًَّذيفى سيًعديكا  ىً ث اٍلجى

بُّؾى   .40 لىٍك شىاءى رى  251 118 "كد لجعؿ الناس أما كاحدة كى

ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّ ىادىًة اٍلفىًبيري اٍلميتىعىاًلث  .41 اًل  108 9 الرعد عى

اؿً   .42 اًدليكفى ً ث اللًَّا كى"يكى شىًديدي اٍلًمحى ـٍ ييجى  108 13 الرعد  كى"ي

 153 36 عبرا"يـ  مف تبعنث  إنا منث  .43
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إو مىٍسنيكفو   .44 مى اؿو ًمٍف حى ٍلصى لىٍفنىا اإًلٍنسىافى ًمٍف صى لىفىٍد وى  169+167 27-26 الحجر  كى

كًحث  .45 نى ىٍوتي ً يًا ًمٍف ري ٍيتياي كى  174 29 الحجر   ىًإذىا سىكَّ

ـي نىبٍِّ  ًعبىاًدم أىنِّث أىنىا اٍلغى يكري الرَّحً   .46  121 49 الحجر  ي

 180 1 النحؿ أىتىى أىٍمري اللًَّا  ىبل تىٍستىٍعًجليكةي   .47

 207 50-49 النحؿ كهلل يسجد مف  ث السماكات  .48

ـٍ   .49 لىٍيؾى اٍلًفتىابى ًعالَّ ًلتيبىيِّفى لى ي ٍلنىا عى ا أىنزى مى  133 64 النحؿ كى

 166 98 النحؿ لشٍَّيطىافً  ىًإذىا هىرىٍأتى اٍلفيٍرقفى  ىاٍستىًعٍذ ًباللًَّا ًمٍف ا  .50

ً فٌّ ًباإًليمىافً   .51 هىٍلبياي ميٍطمى ٍف أيٍفًرةى كى  84 106 النحؿ ًعالَّ مى

فىامان مىٍحميكدان   .52 بُّؾى مى  148 79 اإلسراء  عىسىى أىٍف يىٍبعىمىؾى رى

بِّث  .53 كحي ًمٍف أىٍمًر رى كًح هيٍؿ الرُّ ٍف الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عى  173 85 اإلسراء كى

 167+12 88 ج٩ٍْجح تمعج األوس واجلهقل لئه اج  .54

ـٍ  ىمىٍف شىاءى  ىٍلييٍيًمٍف   .55 بِّفي ؽُّ ًمٍف رى هيٍؿ اٍلحى  85 29 الف ؼ كى

ٍلؽى السَّمىكىاتً ما أش   .56 ـٍ وى  255+222 51 الف ؼ كىاألىٍرًض  ٍدتي ي

ا هىٍكمان ال يىفىاديكفى يىٍ فى يكفى هىٍكالن   .57 دى ًمٍف ديكًنً مى  184+181 94-93 الف ؼ  كىجى

ى ًعلىثَّ   .58 ـٍ ييكحى ا أىنىا بىشىره ًمٍمليفي  122 110 الف ؼ هيٍؿ ًعنَّمى

 153 87-85 مريـ يـك نحشر المتفيف على الرحمف  .59

لىى اٍلعىٍرًش اٍستىكىل  .60  160+105 5 طا  الرٍَّحمىفي عى

بُّنىا الًَّذم أىٍعطىى فيؿَّ شىٍثءو   .61  263+90 50 طا هىاؿى رى

لىٍت لً   .62 فىذىًلؾى سىكَّ  173 96 طا ث نىٍ ًسثكى

ى ًعلىٍيؾى   .63 ٍؿ ًباٍلفيٍرقًف ًمٍف هىٍبًؿ أىٍف ييٍفبى  136 114 طا كىال تىٍعجى

ا قًل ىاه ًعالَّ اللَّاي لى ىسىدىتىا   .64  90 22 األنبياء لىٍك فىافى ً يً مى

ٍف اٍرتىبىى  .65  146 28 األنبياء  كىال يىٍش ىعيكفى ًعالَّ ًلمى

ٍت يىأٍ   .66 تَّى ًعذىا  يًتحى كجي حى مىٍأجي كجي كى  181 96 األنبياء جي



 274 

لىًفٍف تىٍعمىى اٍلفيليكبي   .67 اري كى  141 46 الحج  ىًإنَّ ىا ال تىٍعمىى األىٍبصى

 122 75 الحج اللَّاي يىٍصطىً ث ًمٍف اٍلمىبلً فىًا ريسيبلن   .68

ـٍ اٍلمىٍكتي هىاؿى رىبِّ   .69 دى"ي اءى أىحى تَّى ًعذىا جى -99 الميمنكف حى

100 

178 

بَّنىا  .70 -107 الميمنكف أىٍوًرٍجنىا ًمٍن ىا  ىًإٍف عيٍدنىا  ىًإنَّا ظىاًلميكفى  رى

108 

148+154 

 261 55 النكر كعد اهلل الذيف قمنكا منفـ  .71

نيكا ًباللًَّا كىرىسيكًلاً   .72 ا اٍلميٍيًمنيكفى الًَّذيفى قمى  121 62 النكر  ًعنَّمى

لىؽى فيؿَّ شىٍثءو  ىفىدَّرىةي تىٍفًديران   .73  113 2 افال ره  كىوى

اًء قيىان   .74 ـٍ ًمٍف السَّمى لىٍيً   116+85 4 الشعراء ًعٍف نىشىٍأ نينىزٍِّؿ عى

كليكفى   .75 ٍف السٍَّمًع لىمىٍعزي ـٍ عى  170 212 الشعراء ًعنَّ ي

 140 65 النمؿ هؿ ال يعلـ مف  ث السماكات  .76

ـٍ دىابَّان   .77 ـٍ أىٍورىٍجنىا لى ي لىٍيً  هىعى اٍلفىٍكؿي عى ذىا كى  183+182 82 النمؿ كىاً 

 255 20 العنفبكت هؿ سيركا  ث األرض  انظركا  .78

كـي   .79 ًلبىٍت الرُّ  140 4-2 الرـك ً ث أىٍدنىى األىٍرًض  ،غي

يىاًة الدٍُّنيىا   .80  102 7 الرـك يىٍعلىميكفى ظىاً"ران ًمٍف اٍلحى

يىٍكـى تىفيكـي السَّاعىاي ييٍبًلسي اٍلميٍجًرميكفى   .81  166 12 الرـك كى

 251 22 الرـك ؽ السماكات كاألرضكمف قياتا ول  .82

لىٍي ىا  .83  97+89 30 الرـك ً ٍطرىةى اللًَّا الًَّتث  ىطىرى النَّاسى عى

لىؽى السَّمىكىاتً   .84 ـٍ مىٍف وى لىً ٍف سىأىٍلتى ي  88 25 لفماف  كىاألىٍرضى  كى

ٍكا اللَّاى   .85 ـٍ مىٍكجه فىالظُّلىًؿ دىعى ذىا غىًشيى ي  88 32 لفماف كىاً 

 156 4 السجدة ا مف كلث ما لفـ مف دكن  .86

ـٍ   .87 فِّؿى ًبفي ٍكًت الًَّذم كي ـٍ مىلىؾي اٍلمى  163 11 السجدة  هيٍؿ يىتىكى َّافي
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ٍفديكران   .88 فىافى أىٍمري اللًَّا هىدىران مى  113 38 األحزاب كى

يىٍوشىٍكنىاي ن   .89  126 39 األحزاب  الًَّذيفى ييبىلِّغيكفى ًرسىاالًت اللًَّا كى

كفى   .90 ـٍ يىٍصطىًروي بَّنىا أىٍوًرٍجنىا  كى"ي  191 37  اطر ً ي ىا رى

اًردو   .91  166 10-7 الصا ات كىًحٍ ظان ًمٍف فيؿِّ شىٍيطىافو مى

ًحيـً ع  .92 رىةه تىٍوريجي ً ث أىٍصًؿ اٍلجى  189 64 الصا ات نَّ ىا شىجى

ٍعليكـه   .93 فىاـه مى ا ًمنَّا ًعالَّ لىاي مى مى  162 164 الصا ات كى

 126 20 ص كشددنا ملفا  .94

ـي أىٍ"ًؿ النَّار ًعفَّ   .95 اصي ؽٌّ تىوى  189 64 ص ذىًلؾى لىحى

لىٍفتىًنث ًمٍف نىارو   .96 ٍيره ًمٍناي وى  168+85 76 ص هىاؿى أىنىا وى

لىٍيًا فىًلمىاي اٍلعىذىابً   .97 ؽَّ عى  153+145 19 الزمر أى ىمىٍف حى

دَّؽى ًباً   .98 ٍدًؽ كىصى اءى ًبالصِّ  124 33 الزمر كىالًَّذم جى

ًميعان هيٍؿ ًللًَّا الشَّ ى   .99  155+148 44 الزمر اعىاي جى

 156 53 الزمر هؿ يا عبادم الذيف أسر كا  .100

ًسٍعتى فيؿَّ شىٍثءو رىٍحمىان كىًعٍلمان   .101 بَّنىا كى  107 7 غا ر رى

ًشٌيان   .102 لىٍي ىا غيديٌكان كىعى كفى عى  177 46 غا ر النَّاري ييٍعرىبي

 133 33  صلت كمف أحسف هكالن ممف دعا  .103

ـٍ قيىا  .104 ً ث أىٍن يًسً ـٍ سىنيًريً   89 53  صلت ًتنىا ً ث اآل ىاًؽ كى

 104 11 الشكرل لىٍيسى فىًمٍمًلًا شىٍثءه كى"يكى السًَّميعي البىًصيري   .105

ٍرًماً   .106 ٍرثى اآلًورىًة نىًزٍد لىاي ً ث حى  117 20 الشكرل مىٍف فىافى ييًريدي حى

 94 19 الزورؼ اش دكا ولف ـ ستفتب ش ادات ـ كيسألكف  .107

اًلديكفى ًعفَّ الٍ   .108 ـى وى  186 75-74 الزورؼ ميٍجًرًميفى ً ث عىذىاًب جى ىنَّ

افو ميًبيفو   .109  183+182 11-10 الدواف  ىاٍرتىًفٍب يىٍكـى تىٍأًتث السَّمىاءي ًبديوى
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رىةى الزَّهُّكـً   .110 ـي األىًميـً  ،ًعفَّ شىجى  193 46-43 الدواف طىعىا

 137+132 9 األحفاؼ هيٍؿ مىا فيٍنتي ًبٍدعان ًمٍف الرُّسيؿً   .111

نًَّا الًَّتث كيًعدى اٍلميتَّفيكفى   .112 مىؿي اٍلجى  189 15 محمد مى

ـٍ بىٍغتىان   .113 كفى ًعالَّ السَّاعىاى أىٍف تىٍأًتيى ي  180 18 محمد  ى ىٍؿ يىٍنظيري

لىٍيً ـٍ   .114 ـٍ  ىأىٍنزىؿى السًَّفينىاى عى ا ً ث هيليكًبً  ـى مى  115 18 ال ت   ىعىًل

 263+36 13 الحجرات يا أي ا الناس عنا ولفنافـ  .115

ٍسًكسي ًبًا نىٍ سياي   .116 ا تيكى ـي مى نىٍعلى لىٍفنىا اإًلٍنسىافى كى لىفىٍد وى  174 16 ؽ كى

ًتيده   .117 ا لىدىمَّ عى هىاؿى هىًرينياي "ىذىا مى  161 23 ؽ كى

كفى   .118 ـٍ أى ىبل تيٍبًصري ً ث أىن يًسفي  101+90 21 الذاريات كى

 206 37-24 الذاريات "ؿ أتاؾ حديث بيؼ عبرا"يـ  .119

اًلفيكفى   .120 ـٍ اٍلوى ـٍ "ي ٍيًر شىٍثءو أى ًلفيكا ًمٍف غى ـٍ وي  89 36-35 الطكر أى

ف للذيف ظلمكا عذابان   .121  177 47 الطكر كا 

ٍف اٍل ىكىل  .122 ا يىٍنًطؽي عى مى  162+98 4-3 النجـ كى

ـٍ   .123 ٍذ أىٍنتيـٍ أىًجنَّاه ً ث بيطيكًف أيمَّ ىاًتفي  166 32 النجـ كىاً 

بىٍت السَّاعىاي   .124  183 1 الفمر كىاٍنشىؽَّ اٍلفىمىري اٍهتىرى

لىفىٍد يىسٍَّرنىا اٍلفيٍرقفى ًللذٍِّفًر  ى ىٍؿ ًمٍف ميدًَّفرو   .125  151 17 الفمر كى

لُّكفى الدُّبيرى   .126 ييكى ٍمعي كى ـي اٍلجى  140 45 الفمر سىييٍ زى

 143 33 الرحمف يىا مىٍعشىرى اٍلًجفِّ كىاإًلنًس ًعٍف اٍستىطىٍعتيـٍ أىٍف تىن يذيكا  .127

ـٍ اٍلًفتىابى لى   .128 ٍلنىا مىعى ي لىنىا ًباٍلبىيِّنىاًت كىأىٍنزى ٍلنىا ريسي  133 25 الحديد فىٍد أىٍرسى

لىٍي ىا مىبلً فىاه ًغبلظه ًشدىاده   .129  248+162 6 التحريـ عى

ـٍ   .130 في يىاةى ًليىٍبليكى لىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى  176 2 الملؾ  الًَّذم وى

ٍمنيكفو   .131 ٍيرى مى فَّ لىؾى ألىٍجران غى  126 4-3 الفلـ كىاً 

اًنيىاه   .132 ً ذو مىمى ـٍ يىٍكمى بِّؾى  ىٍكهى ي يىٍحًمؿي عىٍرشى رى  163 17 الحاها كى



 277 

 167 1 الجف هؿ أكحث علث أنا استمع  .133

اؿه ًمٍف اإًلنًس يىعيكذيكفى   .134  170 6 الجف كىأىنَّاي فىافى ًرجى

ـٍ  ىأىنًذٍر  ،يىا أىيُّ ىا اٍلميدَّمِّري   .135  136 2-1 المدمر هي

كةه   .136 ً ذو نىاًبرىةه  كيجي بِّ ىا نىاًظرىةه  ،يىٍكمى  191+108 23-22 الفياما ًعلىى رى

لَّى  .137 تىكى اءىةي األىٍعمىى ،عىبىسى كى  137 4-1 عبس أىٍف جى

 162 20-19 التفكير ًعنَّاي لىفىٍكؿي رىسيكؿو فىًريـو   .138

ً نَّاي   .139  174 30-27 ال جر اٍرًجًعث ،يىا أىيَّتي ىا النٍَّ سي اٍلميٍطمى

نى   .140 مىا سىكَّا"ىاكى تىٍفكىا"ىا ،ٍ سو كى كرى"ىا كى  174 8-7 الشمس  ىأىٍل ىمى ىا  يجي

دَّؽى   .141 ٍف أىٍعطىى كىاتَّفىى كىصى ٍسنىىب ىأىمَّا مى  118 10-5 الليؿ اٍلحي

 258 4 التيف لفد ولفنا اإلنساف  ث أحسف تفكيـ   .142

ٍيران يىرىة  .143 ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍمفىاؿى ذىرَّةو وى  266+155 8-7 الزلزلا  ىمى

نَّاسً   .144 ٍسكىاًس اٍلوى  166 5-4 الناس ًمٍف شىرِّ اٍلكى

145.      
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 مانيان :   رس األحاديث :
 الص حا كركد الحديث طرؼ الحديث 

 1 جُط١ًٍٓ مف ال يشفر الناس ال يشفر اهلل 1
 67 السنف - جُط١ًٍٓ عف العلماء كرما األنبياء 2
 97+89 الصحي  - جُرهح١ٌ  فؿ مكلكد يكلد على ال طرة  3
 101 ًٗق جُهلحح –جُؼؿ٢ِٗٞ   ربا عرؼ  فد ن سا عرؼ مف 4
 105 جُرهح١ٌ ب ا  أتينا ب ا ا تنث 5
ف 6  113 الصحي  -ِْٓٓ  فذا  علت أنث لك تفؿ  بل شثء أصابؾ كا 
 114 السنف -جذٖ ٓحؾٚ  اهلل هدر مف "ث 7
 116 البوارم بؿ اعملكا  فؿ ميسر لما ولؽ لا 8
 127 الصحي  -ِْٓٓ عف اهلل اصط ى فنانا مف كلد عسماعيؿ  9
 130 جُرهح١ٌ  ويارفـ  ث الجا"ليا، ويارفـ  ث اإلسبلـ 10
 138 البوارم أحيانان يأتينث ممؿ صلصلا الجرس 11
 153+145 الصحي  -مسلـ لفؿ نبث دعكة مستجابا  12
 146 البوارم أنا سيد كلد قدـ 13
 147 البوارم رج ـأنطلؽ  أورج  أو 14
 147 البوارم ش اعتث أل"ؿ الفبا ر مف أمتث 15
 147 البوارم "ك  ث بحباح مف النار 16
 153 المسند -جقٔى  ش اعتث يـك الفياما أل"ؿ الفبا ر مف أمتث 17
 160 الصحي  -جُرهح١ٌ اإليماف أف تيمف باهلل كمبل فتا كبلفا ا  18
 167 الصحي  -جُرهح١ٌ عنث أراؾ تحب الغنـ كالباديا 19
 182+180 الصحي  -ِْٓٓ ما تذافركف 20
 182 الصحي  -جُرهح١ٌ أما أكؿ أشراط الساعا  نار تحشر"ـ 21
 180 الصحي  -ِْٓٓ ما مف نبث عال أنذر أمتا األعكر الفذاب 22
 172 الصحي  -ِْٓٓ تفـك الساعا حتى تطلع الشمس مف مغرب اال  23
 153 البوارم ش عت عذا فاف يـك الفياما 24
 177 مسلـ لكال أف تدا نكا 25
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 181 مسلـ كالذم ن سث بيدة 26
 147 الترمذم كعدنث ربث أف يدوؿ الجنا 27
 147 ابف ماجا عف للش يد عند اهلل 28
 173 البوارم عف لربؾ عليؾ حفان  29
 181 أبك داكد الم دم مف عمرتث 30
 181 الترمذم ال تذ"ب الدنيا حتى 31
 182 مسلـ ال تفـك الساعا حتى ال يفاؿ 32
 247 البوارم عف أ"كف أ"ؿ النار عذابان  33
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 280 

 : فقرات التوراة كشاؼ:  ثالثا  
 الص حا الس ر ال فرة 

 205 الوركج  ندـ الرب على الشر 1
 205 صمك يؿ األكؿ كفاف فبلـ الرب على صمك يؿ 2
 206 التفكيف طاتكظ ر لا الرب عند بلك  3
 207 الملكؾ األكؿ مـ ورج الركح ككهؼ أماـ الرب 4
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 رابعا  : كشؼ األعالـ
 الصفحة السـ ـ
 52 ئذٍج٤ْٛ ذحٖح 1
 31 ئذٍج٤ْٛ ػرى جُوحوٌ جُٔح٢َٗ 2
 28 ئذٍج٤ْٛ ٗحؾ٢ 3
 50 ئذٍج٤ْٛ ٗحكغ 4
 29 جذٖ ض٤ٔ٤س 5
 138 جذٖ قؿٍ 6
 168 قُّ جذٖ 7
 29 )جُكل٤ى( جذٖ ٌٖى 8
 29 جذٖ ػٍذ٢ 9
 33 جذٖ ػطحح هللا جٌُٓ٘ى١ٌ  11
 28  قٔى ٖٞه٢ ذٖ ػ٢ِ 11
 18 ئقٓحٕ ػرى جُوىِٝ 12
 30  ٌْطٞ ٠ح٤ُّ 13
 50  ْحٓس جُرحَ 14
 24 ج٩ٌْ٘ىٌ ج٧ًرٍ 15
 92 ْر٤َ٘ٞجج 16
 257 ئْٔحػ٤َ ٓظٍٜ 17
 30  ك٠٬ٕٞ 18
 31 ج٤َٓ ٫َٝ 19
 16       ٤ّٗ ٓكٔى ٌٓ٘ٛٞ 20
 168 جُرحه٢ٗ٬ 21
 24 ضّٞٓ  و٣ٕٓٞ 22
 125 ض٢ٗ ؾ٤لحٌج 23
 18 غٍٝز ػٌحٖس 24
 30 ؾحٕ ذٍٞ ْحٌضٍ 25
 32 ؾرٍجٕ ؾرٍجٕ ن٤َِ 26
 77 ؾ٬ٍ جُؼ١ٍٗ 27
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 42 ؾٔحٍ قٔىجٕ 28
 167 )ئٓحّ جُك٤ٍٖٓ( جُؿ٢٘٣ٞ 29
 28 قحكع ئذٍج٤ْٛ 30
 132 قٓحٕ ذٖ غحذص 31
 31 جُكٖٓ ذٖ ٛحٗة :  ذٞ ٗٞجِ 32
 53 قٖٓ جُؼطحٌ 33
 19 قٖٓ ٓإٔٓٞ 34
 46 قٖٓ ج٤ُٟٜر٢ 35
 31 ق٤ٖٓ ضٞك٤ن جُك٤ٌْ 36
 30 جُك٬ؼ 37
 24 نحُى ذٖ ج٤ُُٞى ذٖ جُٔـ٤ٍز 38
 51 نحُى ٓكٔى نحُى 39
 135 جُه٘ٓحح 40
 239 جٍُٖط٢ )ًحظْ( 41
 30 ٤٘٣ٌٚ و٣ٌحٌش 42
 125 ْرحٌضحًِٞ 43
 210 ِْٔحٕ ٌٖى١ 44
 14                                        ج٤ُٓى جُرى١ٝ  45
 46 ٤ْى هطد 46
 257 ٖر٢ِ ج٤َُٔٗ 47
 47 ّٖٔ ذىٌجٕ 48
 89 جٍُْٜٗطح٢ٗ 49
 130 ٚهٍ ذٖ قٍخ ) ذٞ ْل٤حٕ( 50
 73 ٚٔٞت٤َ ذ٤ٌص 51
 29 ٠ٚ ق٤ٖٓ 52
 29 ػرحِ ٓكٔٞو جُؼوحو 53
 131 ػورس ذٖ ٗحكغ 54
 12   ػ٢ِ ٣َٖ جُؼحذى٣ٖ 55
 51 ػ٢ِ ػرى جٍَُجم 56
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 16 ػ٢ِ ٓكٔى ٠ٚ 57
 77 ػٍٔ ذط٤ٗس 58
 29 ) ذٞ قحٓى( جُـُج٢ُ 59
 52 كحٌٝم ج٧ٍٝ 60
 73 ك٣ٍٝى 61
 53 كإجو ج٧ٍٝ 62
 31 ك٤ٌطٌٞ ٛٞؾٞ 63
 16 ًحَٓ جُٗ٘ح١ٝ 64
 135 ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ 65
 44 ًٔحٍ جُى٣ٖ ق٤ٖٓ 66
 76 كٔى جُ٘ؿ٢ًٔٔحٍ ٓ 67
 30 ٓحٌضٖ ٤ٛىؾٍ 68
 24 ٓح٤ًٌُ ٓح٢ًٌٗٞ 69
 31 جُٔح٢َٗ 70
 28 جُٔط٘ر٢ 71
 19 ٓكٔى  ٌٗٞ جُٓحوجش 72
 30 ٓكٔى ذٖ ػرى هللا جُ٘ل١ٍ 73
 30 ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ جُؼٍذ٢ جُطحت٢ 74
 29 ٓكٔى ق٤ٖٓ ٤ٌَٛ 75
 46 ٓكٔى جُىؾ١ٞ 76
 77 ٓكٔى ٢ًَ ئذٍج٤ْٛ 77
 53 ٓكٔى ػ٢ِ 78
 20 ٓكٔى ٓط٢ُٞ جُٗؼٍج١ٝ 79
 126 ٓؼح٣ٝس ذٖ  ذ٢ ْل٤حٕ 80
 31 جُٔؼ١ٍ 81
 42 جُِٔي ٤ٓ٘ح 82
 31 ٗؿ٤د ٓكلٞظ 83
 210 ٣ٍٖٓٗ ض٤ِٓٔس 84
 2110 ٍٗٛ قحٓى  ذٞ ٣َى 85
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 30 جُ٘ل١ٍ 86
 142 جُ٘ظّحّ 87
 30 ٤ٗطٗٚ 88
 50 ٝجتَ ج٧ذٍج٢ٖ 89
 40 ٤ُْٝ ؾ٤ّٔ 90
 31 ٤ُْٝ ٌٖٓر٤ٍ 91
 16      ح٤ْٖ ٍْجؼ جُى٣ٖ٣ 92
 18 ٣ْٞق ئو٣ٌّ 93
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 خامسا  : كشؼ المصطمحات
 الصفحة المصطمح ـ
 251 ج٫ْرٍجٗطٞ 1
 196 ج٫ٌٖ٘ح٣َْ 2
 41 جُرٞي٣س 3
 104 جُطك٣ٍق 4
 104 جُطٗر٤ٚ 5
 102 ُطؼط٤َج 6
 104 جُط٤٤ٌق 7
 104 جُطٔػ٤َ 8
 43 19غٌٞز  9
 43 ػٔح٤ٗسُؼجُه٬كس ج 10
 40 جٌُُجوٖط٤س 11
 196 جُٓلحٌجو٣ْ 12
 240 ج٤ُٗه٤س 13
 46 كٍهس جُٔح٣ٌُ٘ 14
 96 جُلٌٍ ج٩ُكحو١ 15
 96 جُلٌٍ ج٤ُٗٞػ٢ 16
 96 جُلٌٍ جُؼِٔح٢ٗ 17
 96 جُلٌٍ جُؼرػ٢ 18
 96 جُلٌٍ جُٔحو١ 19
 96 جُلٌٍ جُٞؾٞو١ 20
 96 جُلٌٍ ج٤ُٓح١ٌ 21
 197 الفنعانيكف     22
 109 جُٔؼطُُس 23
 209 ج٤ُٔى٣ح 24
 92 ٝقىز جُٞؾٞو 25
 197 اليبكسيكف 26
 223 اليسار     27
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 سادسا  : كشؼ بالبمداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة السـ 
 200 ذحٍَ 1
 239 ذٍٖٜٞ 2
 25 قِٞجٕ 3
 13 ٖر٤ٖ جٌُّٞ 4
 239 ٤ٍٖجَ 5
 13 ٠٘طح 6
 14 جُوحٍٛز 7
 12 ه٣ٍس ٤ٓص نحهحٕ 8
 241 ه٣ُٖٝ 9
 241 هْ 10
 130 الفيركاف 11
 249 فرببلء 12
 181 جُِى 13
 13 جُٔ٘ٞك٤س 14
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Abstract 

 

 

Praise be to Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him. 

 

My search is about "Mustafa Mahmoud" his attitude, ideology and beliefs 

  towards the contemporary religious community; done in an introduction 

and three chapters as the following : 

 

1- Introduction: The importance of Subject, the reasons of choosing it, the 

difficulties which face the researcher during his search, the plan of 

research and  the method which I follow during study.  

 

2- The First Chapter: I specialized it about the life of Dr. Mustafa 

Mahmoud explaining the effect of environment and the social mental 

political factors; divided into three subjects. 

 

3- The Second Chapter: I've discussed the opinion of Dr. Mahmoud about 

the thoughtful and ideological issues: existentialism, auditory and 

prophecy; divided into five subjects.  

 

4- The Third Chapter: I've discussed his opinion about Judaism, Marxian, 

Existentialism, Darwinian, Bahai and the Western Contemporaneous 

Civilization; divided into six chapters.  

 

5- Ending : Contains of the important recommendations and results.  

 

6- Index: Including the index of holy Aya, sayings of the 

proghet(Hadith), the index of Information, places and cities, terms, 

continents and the index of references.   


