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السسمكة األردنية الياشسية

رقؼ اإليجاع لجى دائخة السكتبة الؾطشية
()2020/12/1115

240.4

الدباتيغ ،راجح إبخاـيع دمحم
التشجيع كقخاءة األبخاج في ميداف اإلسالـ كالعمع الحجيث /راجح إبخاـيع
عساف :السؤّلِف2020 ،
دمحم الدباتيغَّ – .
( ) ص.

ر.إ2020/12/5158 :.
الػاصفات :الدحخ كالتشجيع//األحكاـ الذخعية//األدلة الذخعية//العقيجة
الجيشية//اإلسالـ/
ِ
عبخ ىحا السرَّشف عغ
َّ
يتحسل السؤّلف كامل السدؤكلية القانػنية عغ محتػى مرَّشفو كال ي ِّ
رأي دائخة السكتبة الػششية أك أي جية حكػمية أخخى.

ربح أو مشفع ٍة
 -1ىحا الكتاب مجيػد
ّّ
فخدي خالص هلل تعالى ،ال ييجف لتحقيق ٍ
ؤسد ٍة ِعمسي ٍ
َّة تقػـ ِبج ِ
عس ِو كنذ ِخه كتخجسِت ِو
مادَّي ٍة كىػ ِبحاج ٍة إلى ِجي ٍة أك م َّ
ِ ِ
ِ
اعتبار ِّ
ٍ
دكف
لمخاغبيغ في ذلظ يخجى االتّراؿ عمى
لمخ ِ
بح أك السشفعة الس ّاديَّةّ .
الجػاؿ 00962795669093 :أك عمى البخيج اإللكتخكني لمسؤّلِف:
رقع ّ

dr.sabateen@hotmail.com
 -2جسيع الحقػ ِؽ محفػضة لمسؤِّل ِ
ف ،وال يدسح بإعادة إصجار ىحا الكتاب أك جدٍء
ِِ
بأي مغ أشكاؿ أك كسائط ِ
نقل السعمػمات
َّ
إلكتخكنياً أك ميكانيكيَّاً
مشو أك نقمو ٍّ
ِبسا في ذلظ َّ
الشدخ أك التَّدجيل أك التَّخديغ أك االستخجاع بيجف تحقيق الخبح
إذف خ ِ
والسشفعة السادَّية دكف ٍ
ص ٍي مدب ٍق ِمغ السؤّلِف.
ّّ
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اإلهــداء
الكتاب وما احتواه ِمن جه ٍد متواض ٍع إىل ال ّشخصني
أُهدي هذا
َ

ني اللذينِ َتَلَّت فيهما كُ ُّل معاين اإلنسانية والقِي ِم النَّ ِ
ِ
الكردي َ ِ
والبذل
بيلة والتّضحية
ّ
َ

ِ
ام ،وكانا شا ِه َدينِ
لسن ُ
احلال وتعاقَبَت عليهما ا ّ
والعطاء مهما ضاقت بهما ُ
وات واألي ّ ُ

عىل عَصري وأيام حيايت وما اكتَنَفين فيها ِمن ا ُلعس ِر وضيقِ ِ
احلال وقِل َّ ِة ذات الي ِد:
-

ابنيت الغالية الفريدة ِمن نوعها ماريا حنيف حممد القاسم ،شريفة

النَّسب ،عالية الكعب يف عالم العلم وادلعرفة ،وزوجها الكريم
الفاضل األستاذ حممد الفهيم الذي كان خري َ عونٍ وسن ٍد ذلا يف حلظات
الضعف والقلق ويف ساعات السعادة والقوة واالنطالق سائال ً ادلوىل ع َّز
ّ
َّ
وجل أن حيفظ ذلما يوسف ولولوة خبري ما حيفظ به عباده الذي َن حيبّهم.
-

أخي احلبيب الغايل أيسر إبراهيم السباتنيِ ّ ،
بكل ما حتمله الكلمة من
مدل ٍ
والت ،إنه أيسر ادلعطاء احلكيم األصيل ،بارك اهلل له يف أهل بيته
وسارة ومالك.

سائال ًادلوىل ع َّز َّ
الطيبة .وأن جيعلهم
وذ ّريتهم ّ
وجل أن حيفظهم مجيعا ًسندا ً ألهلهم ُ

وم ال
من أبواب اخلري ذلذه األُّ ّمة ،وأن َ
جيعل ما ق َّدم ُ
وه يل وألُسريت يف ميزان حسناهتم ي َ
بقلب ٍ
ون إال َمن أىت اهلل ٍ
سليم.
ينف ُع ٌ
مال وال بن َ
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مم َّخص
ِ
ِ
ت ِ
ثالثة
الجراسة  -التي تقع في
شاقر ىحه ّ
بتأثيخ الكػ ِ
اكب ك ُّ
الشجػـ عمى حياة اإلنداف كسمػ ِك ِو

فر ٍ
ػؿ  -مدألة التّشجيع كالقػؿ
الذخري ِ
كشب ِ
ِ
اعو َّ
َّة كمجى ارتباط

ذلظ بكػنو سعيجاً أك حديشاً كما إلى ذلظ مغ األمػر التي يعتقج السش ِّجسػف بارتباشيا
باألبخاج ارتباشاً كثيقاً.

ِ
بعس الع ِ
رػر التي مزت مغ
كتصػره في
كتدتعخض الجراسة انتذار التشجيع
ُّ
العباسي – كسا تدت ِ
ِ
عخض كاقعو اليػـ في بالد السدمسيغ
كالعرخ
تاريخ اإلسالـ -
ِ
ّ
فريل  -تػضيف أصحاِب ِو لػسائل كأدكات ِ
االتّراؿ كاإلعالـ الس ِ
تشاكل ًة  -كبالتَّ ِ
م ِ
عاص ِخ

لتحقيق أكبخ ٍ
قجر مغ االنتذار .كت ِقف الجراسة في استعخاضيا لتاريخ ككاقع التشجيع في
بالد السدمسيغ عشج كت ِب ب ِ
عس السدمسيغ قجيساً كحجيثاً ِمغ الحيغ مارسػا التشجيع كدعػا

الع ِ
أف الػاقع ِ
إلى ُّ
تعم ِسو كس َّسػه ِعمساً بالخغع ِمغ َّ
مس َّي يكِّحب ذلظ.
ِ
بعس الع ِ
ِ
مساء السدمسيغ الحيغ حاربػا
الجراسة كحلظ عشج كت ِب
كسا تقف ّ
التشجيع ككقفػا سَّجاً مشيعاً لمحيمػلة دكف انتذاره كإفداده لعقيجة السدمسيغ ،كذلظ مغ

السؤل ِ
خالؿ ما خ ُّ
صػه مغ الكت ِب ك َّ
فات التي َّ
فشجت التّشجيع كنقج ْتو كنقز ْتو كأبصم ْت
الع ِ
الذخعي كالعقمي ِ
الج ِ
ليل َّ
مفعػؿ شبياتو كأباشيل أىمِ ِو بالح َّجة كالبخىاف ك َّ
مسي.
ّ
ّ
ّ
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مذكمة الجراسة والبحث:
َّ
ِِ
صػره
تتجمى مذكمة التَّشجيع في انتذاره الػاسع في عرخنا الحاضخ كتش ُّػِع
كمسارساتو ،كقجرِت ِو عمى جحب كإثارة اىتساـ ٍ
كبالخغ ِع ِمغ َّ
أف
كثيخ مغ الشاس ،فيػ
ُّ
ِ
جػىخه لع يتغي َّْخ شيمة القخك ِف
الساضيات  -كىػ زعع السش ِّجسيغ القجرة عمى معخفة ما
سيحرل لإلنداف ِمغ خالؿ قخاءة ب ِ
بأف الكػاكب ك ُّ
خج ِو كقػليع َّ
الشجػـ ليا تأثيخ في
فات ِو كسم ِ
كترخ ِ
ػكو  -فقج استصاع االستس اخريَّة كحافظ عمى كيشػنتو حتَّى
حياة اإلنداف
ُّ
يػمشا ىحا!!
عع خصخ السش ِّجسيغ كاستذخى في بالد السدمسيغ ،كيعػد ذلظ إلجادة
كقج َّ
السشجسيغ تػضيف كسائل اإلعالـ ك ِ
َّ
االتّراؿ الحجيثة ِ ،م َّسا س َّيل ليع الػصػؿ  -تقخيباً
كل ٍ
بيت ؼيو التمفاز ك"اإلنتخنت"  ،بعج أف كاف أثخ السش ِّجسيغ ال يتجاكز حجكد
 إلى َِّ
ِ
القميمة ِمغ الشاس التي كانت تأتي السش َّجسيغ كالع َّخافيغ كالك َّياف في بيػتيع أك
الفئة

أماكغ عسميع .كقج ساىع في انتذار خص ِخ التَّشجيع كش ِ
يػعو تصػيخ السش ِّجسيغ ألساليبيع
ِ
الشاس كحجاثِتيا.
تصػِر حياة
كأدكاتيع بسا يتساشى مع ُّ
"الط ِ
ك ِمغ ىشا ص َّح أف نصمق عمى التَّشجيع كصف َّ
العامة؛ فيػ شائع
اىخة"
َّ

ِ
ِ
الرغار مغ خالؿ اإلنتخنت ك البخامج الستمفدِة التي يتابعيا ك ّّل
كمعخكؼ لجى الكبار ك ّ
اإللكتخكنية التي يمعبيا الكثيخكف مشيع.
مشيع  ،أك ِمغ خالؿ بعس األلعاب
ّ
ِ
ِ
الج ِ
يغ" كدَّلدػا عمى الشاس
شجسيغ في ارتجاء "عباءة ّ
كقج أفمح بعس الس ّ
الخ ِ
خالؿ ا ُّ
ِ
لط ِ
كحانِّييغ" أك
كخجعػىع كاحتالػا عمييع ِمغ
يػر تحت مد َّسيات "العمساء َّ
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الخ ِ
ِ
ُّ
األلقاب
اإلسالمييغ" !! كما إلى ذلظ ِمغ
كحانِّييغ" أك "السحّمِميغ الشَّفديَّيغ
"الذيػخ َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
خجاع ىؤالء َّ
حمقات
أف بعزيع يبجأ
مرائج
الالفتة .كقج ساىع في الػقػع في
الخَّنان ِة
ِ

الر ِ
كتدبيح ِو كح ِ
بخنامجو بتالكة ٍ
سجِه كالثَّش ِ
ِ
الة عمى
آيات مغ كتاب هللا تعالى
اء عميو ك َّ

ِ
صمى هللا عميو َّ
رسػلو الكخي ِع َّ
كسمع!!

ػض كت ِ
ك ِمغ ىشا كاف ال بَّج ِمغ الشيػض إلز ِ
الحقائق كك ِ
الة الغس ِ
ِ
ذف
جمية
ّ
ز ِ
الذ ِ
ححيخ ِمغ خص ِخىع كإيقاعيع الشاس في َّ
يػؼ ىؤالء كالتَّ ِ
خؾ.

أىسية الجراسة ومبخراتيا والحاجة إلييا:
َّ
ِ
 التَّشبيو عمى السعتق ِكتؤدي
الباشمة التي تخِافق التَّشجيع كقخاءة األبخاج
جات
ّ
الذ ِ
خؾ.
براحبيا إلى ِّ

عي مغ التَّشجيع ِ
ِ
بأدَّلِت ِو ِمغ القخ ِ
الدَّش ِة
آف الكخي ِع
 عخضِ
كصحيح ُّ
السػقف الذخ َّ
الشبػي ِ
َّة.
أسباب ر ِ
 عخض مػقف ِِ
العمع السع ِ
فز ِو لو.
اصخ ِمغ التَّشجي ِع ك
 التَّححيخ مغ األساليب السعاص ِخة التي يدتخجميا السش ِّجسػف في التَّأثيخ عمىفدي ِ
الش ِ
الشاس كاستغالؿ مذاعخىع كمخاكفيع كحاجاتيع َّ
َّة.

األسئمة التي تجيب عمييا ىحه الجراسة:
 ما ىػ التَّشجيع كما الفخؽ بيشو كبيغ ِعم ِع الفم ِظ؟ِ
ِ
ِ
شجسػف في سبيل
 ما ىي أبخز الػسائل كاألساليب السعاصخِة التي يتَّخحىا الس ِّ
الػصػؿ لمشاس ك ِ
التأثيخ عمييع؟
 ما ىي ِاألدَّلة التي تثبت َّ
أف التَّشجيع ليذ ِعمساً؟
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الخدكد الس ِقشعة التي ندتصيع ِمغ خالليا بياف ككذف ز ِ
يػؼ التَّشجيع؟
 ما ىي ُّ لساذا يحىب الشاس إلى السش ِّجسيغ؟ لساذا يسيل الشاس لترجيق السش ِّجسيغ أحياناً؟ لساذا ي ِحدر السش ِّجسػف أحياناً؟

الدابقة:
الجراسات َّ

تشاكل ْت مػضػع "التَّشجيع" دراسات سابقة قميمة ،ككاف ِمغ أبخزىا ما يمي:

أ َّوالً :دراسة َّ
"التشجيؼ والسشجسؾن وحكؼ ذلػ في اإلسالم" ،لمباحث عبج الحسيج بؽ
سالؼ السذعبي ،كىي رسالة ماجدتيخ ،نػِقذت في الجامعة اإلسالمية ،سشة
4441ىػ.

ِ
ِ
قدع
مسية في ىحا الباب .كفييا َّ
كتعتبخ ىحه الخسالة مغ أفزل الخسائل الع ّ
اب كخ ٍ
ِ
الباحث بحثو إلى م ِقجم ٍة كت ٍ
كثالثة أبػ ٍ
اتسة.
سييج
ّ

أف الستف ِّخد بالخمق كترخيف الكػف ِ
أما التّسييج فيػ في ِ
بياف َّ
كعمع الغيب ىػ
َّ
ِ
ثالثة مباحث:
هللا كحجه ،كفي بياف التعخيف بالتشجيع كأقدامو .كيذتسل عمى

أ َّما السبحث األكؿ :ففي َّ
أف هللا ىػ الستف ِّخد بالخمق كالستر ِّخؼ في الكػف،
أما السبحث الثاني ،ففي تعخيف التشجيع ،لغ ًة ك ِ
أما
اصصالحاً .ك َّ
كالعالِع بالغيب كحجه .ك َّ
السبحث الثالث :ففي أقداـ عمع الشجػـ.
الجر ِ
ِ
ِ
اليام ِة فقج تشاكؿ التشجيع في القجيع
اسة
َّ
أما الباب األكؿ مغ ىحه ّ
ّ
ٍ
فرػؿ؛ الفرل األكؿ :التشجيع عشج قػـ إبخاـيع .كالفرل
كالحاضخ ،كؼيو خسدة
ِ
العخب في
الثاني :تشديو األنبياء أف يكػنػا مش ِّجسيغ .كالفرل الثالث :التشجيع عشج
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ِ
أعجاء اإلسالـ في نذخ التشجيع بيغ السدمسيغ .كالفرل
الجاىمية .كالفرل الخابع :دكر
الخامذ :التشجيع في العرخ الحاضخ.
ِ
ِ
الجراسة فقج تشاكؿ أحكاـ التشجيع ،كؼيو ستَّة ف ٍ
رػؿ؛
َّ
أما الباب الثاني مغ ىحه ّ
الفرل األكؿ :في الحكسة ِمغ خمق الشجػـ .كالفرل الثاني :في حكع االستدقاء
بالشجػـ .كالفرل الثالث :في حكع تعُّم ِع عم ِع الفم ِظ .كالفرل الخابع :في َّ
األدلة عمى
ٍ
ِ
جخد ضشػ ٍف
كاذبة .كالفرل الخامذ :في شبيات
فداد صشاعة
السشجسيغ ،ك ّأنيا م َّ
ّ
ِ
ِ
الخد عمييع .كالفرل الدادس :في حك ِع التشجيع.
السشجسيغ ك ّ
ّ
الجر ِ
ِ
ِ
اسة فكاف ؼيسا يمحق بالتّشجيع ،كما قج ي ُّ
طغ أنو
َّ
أما الباب الثالث مغ ىحه ّ
مشو كىػ ليذ مشو ،كؼيو فرالف :الفرل األكؿ :ما يمحق بالتشجيع .كالفرل الثاني:
أمػر ليدت مغ التشجيع ،كقج يط ُّغ َّأنيا مشو.
تػصل إلييا الباحث في بحثو ما يمي:
ككانت أبخز الشتائج التي َّ
ِ
َّ .4
أف الكػاكب مجِّبخة لِمكػ ِف ،أك اعتقج َّأنيا دالالت
شجع كافخ سػاء اعتقج ّ
إف الس ّ
ِ
الدعائو شخيكاً مع هللا في التجبيخ ،ككفخ الثّاني
عمى الس ِغيبات؛ فكفخ
األكؿ ّ
ِ
الدعائو َّأنو ي ِ
ذارؾ هللا في ِعم ِع الغيب الحي استأثخ بو.
ّ

َّ .2
داؿ عمى سخافة عقػليع
إف انتذار مثل ىحه الرشاعة في أكساط الشاس ّّ
جؽ السش ِجع كإف لع يكغ ِ
يخكجػنو لِ ِ
كس ِ
ر ِ
ػء معتقِج ِىع ،إذ ّأنيع ِ
مخًة،
صجقو َّإال َّ
ْ
ّ ْ
ّ
ِ
السخ ِ
ات.
إف بمغ آالؼ َّ
كيتغاضػف عغ كحِبو ك ْ
ِ
إف صشاعة التشجيع صشاعة باشمة قائسة عمى الح ْج ِ
َّ .3
بذيادة
س كالتّخسيغ ،كذلظ
ِ
ٍ
بعس بفداد الرشاعة،
بعزيع عمى
ِكب ِار السش ِّجسيغ عمى ذلظ ،كبِحك ِع
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ػر ِ
ػر ِخ ِ
كحِبيع في ك ِّل ما يجسعػف عميو ِبطي ِ
كبِطي ِ
الف ِو ،كباألِدَّل ِة األخخى
َّ
الج َّال ِة عمى فداد ىحه الرشاعة.
إف التّشجيع في العرخ الحاضخ (مع مالحطة َّ
َّ .4
أف مشاقذة ىحه الخسالة كانت
سشة  )4991اتَّخح كسائل ِ
متشػع ًة كأشكاالً مختمف ًة ساعجت عمى انتذاره بيغ
ّ
الشاس ،كأرباب ىحه الرشاعة اليػـ يدمكػف شخيق التسػيو كالخجاع حتى
َّ
يتسكشػا مغ ابتداز أمػاؿ الشاس بالباشل.
وتختمف ىحه الجراسة التي أ َّ
عجىا الباحث عبج السجيج بؽ سالؼ السذعبي -
جداه هللا خي اًخ  -عؽ دراستشا في َّ
مؾر مشيا:
عجة أ ٍ
 َّإف دراسة الباحث السذعبي قجيسة ،ككانت قبل بخكز شبكة اإلنتخنت كالقشػات
الفزائية في العالع العخبي كاإلسالمي ،كبالتالي لع تحك ْخ َّأياً مغ الػسائل
ّ
ّ
ّ
ِ
السشجسػف في زمانشا ىحا كالتي سشحكخناىا بالتَّفريل
السعاصخة التي يدتخجميا
ّ

في دراستشا ىحه إف شاء هللا .

ِ
الباحث السذعبي كلع تحِّق ْق في مػقف اإلماـ الفخخ الخازي
 لع تحك ْخ دراسةَّ
ىامة؛ َّ
األدلة التي دعع بيا
ألف
 رحسو هللا  -مغ التشجيع ،كىحه مدألة َِّ
السشجسػف كالسخِّكجػف لمتشجيع
يحتج بيا
اإلماـ الخازي التشجيع ىي عيشيا التي
ُّ
ّ

في عرخنا الحاضخ.

ِ
الباحث السذعبي األسئمة األكثخ انتذا اًر ؼيسا َّ
يتعمق بأسباب
 لع تحك ْخ دراسةِ
السشجسيغ كلساذا يسيل بعس الشاس لترجيقيع؟ كلساذا يحدر
ذىاب الشاس إلى
ّ
ِ
باإلضافة إلى ذلظ َّ ِ
ِ
اإلجابات ِ
ِ
العمسيَّة
الجراسة لع تحك ْخ
السشجع أحياناً؟ ك
فإف ّ
ّ
الس ِقشعة عمى ىحه األسئمة كمِّيا.
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ثانياً :دراسة "الحكؼ َّ
ساوية" ،لمباحثة إيسان نبيل أبؾ طو،
الد َّ
عي لغؾاىخ األجخام َّ
الذخ ُّ
كىي رسالة ماجدتيخ ،نػقذت في الجامعة اإلسالمية ِبغ َّدة سشة .2144

كقج تشاكلت ِ
ٍ
ىحه ِّ
ست ِمغ مباحثيا .كفييا ق َّدست
الخسالة مػضػع التَّشجيع في ّ
ػؿ كخ ِات ٍ
الباحثة بحثيا إلى مقِجم ٍة كث ِ
الثة فر ٍ
سة.
ّ
ِ
اختيارىا لو ،كالجيػد
أما السقِّجمة ففييا بيَّشت الباحثة أىسيَّة السػضػع ،كسبب
َّ
الر ِ
عػبات التي كاجيتيا فييا.
الدابقة ،ك ُّ
َّ
أما البحث فقج احتػى عمى ثالثة فر ٍ
ػؿ  ،ككانت عمى َّ
الشحػ التالي:
ك َّ

الفرل األكؿ :حسل عشػاف "األجخاـ الدساكّية بيغ ِعمع الفم ِظ كالتشجيع" ،كقج
اشتسل عمى أر ِ
بعة مباحث ،ىي التالية:
 السبحث األكؿ :السقرػد ِمغ التشجيعِ ،كعم ِع الفم ِظ لغ ًة كاصصالحاً ،كارتباشيسا
ببعزيسا.
 السبحث الثاني :نذأة ِخصاب األجخاـ الدساكية ،كمطاىخ عشاية اإلسالـكالسدمسيغ بيا.
 السبحث الثالثِ :الدساكية.
الحكسة ِمغ خمق األجخاـ
ّ
 -السبحث الخابع :صػر ِعم ِع الفم ِظ ،كالتشجيع.

عي لمتشجيع كما َّ
يتعمق بو".
َّ
أما الفرل الثاني فقج حسل عشػاف" :الحكع الذخ ُّ
كقج اشتسل عمى أربعة مباحث ،ىي التالية:
 السبحث األكؿ :حكع التشجيع كالسش ِّجع كقػلو.ِ
ُّ
ِ
شجسػف.
 السبحث الثاني :حكع تعم ِع التشجيع ،كقخاءة ما كتبو الس ِّ
 السبحث الثالث :حكع ن ِالسشجسيغ.
ذخ أفكار
ّ
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 السبحث الخابع :حكع االستدقاء ُّبالشجػـ.
كي كما َّ
عي ِ
يتعمق
لمحداب الفم ِ
َّ
أما الفرل الثالث فقج حسل عشػاف" :الحكع الذخ ُّ
ّ
بو" .كقج اشتسل عمى خسدة مباحث ،ىي التالية:
كي ،ك َّ
الذ ِ
يخ القسخِّي.
 السبحث األكؿ :تعخيف الحداب الفم َّ السبحث الثاني :حكع ُّكي.
تعم ِع الحداب الفم ِ
ّ
 السبحث الثالثِ :الحكسة ِمغ تخريز السذ ِّخِع السػاقيت باأل ِىَّم ِة.

 السبحث الخابع :ما يتختَّب عمى دخ ِػؿ َّ
الذ ِ
يخ القس ِخِّي.
يخ القسخِي ِ
 السبحث الخامذ :حكع إثبات دخػؿ َّالذ ِ
كي.
بالحداب الفم ِ
ّ
ّ
تػصمت إلييا الباحثة ما يمي:
ككاف مغ أبخز الشتائج التي َّ
ٍ
 .4التَّشجيع ِ
دسيات ِعَّج ٍة.
كعمع الفم ِظ مفيػـ قجيع الشذأة كقج ع ِخفا بت

ِ
مفيػمو السع ِ
 .2اختمف مفيػـ التشجيع ِ
اصخ.
كعمع الفم ِظ قجيساً عغ
 .3اعتشى القجماء باألجخاـ الدساكية ،كعسجكا إلى دراسة ضػاىخىا ،كحخكاتيا.
ٍ
 .4كاف التَّشجيع ِنتاج ِ
دتقل
جيل اإلندافَّ ،إال َّأنو يعُّج سبباً لشذػء عم ٍع
ججيج ي ُّ
عشو تساماً.

ِ
الشيزة الفمكية ،كالفزل لمسدمسيغ في تصػر
العباسي عرخ
 .5كاف العرخ
ُّ
الفمظ.
دساكية كثيخة ،فكُّميا مد َّخخة لِخجمة اإلنداف.
 .6الحكسة ِمغ خمق هللا األجخاـ ال
ّ
َّ .7
تشػعت أشكالو كصػره السح َّخمة.
تعجدت شخؽ كأساليب التشجيع ،ككسا َّ

الشرػص الذخعيَّة ِبتف ُّخِد الخالق ِب ِعم ِع الغ ِ
صخحت ُّ
يب ،فال يعمسو أحج غيخه،
َّ .8
حتَّى كلػ كاف األنبياء السخسميغ.
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ِ
السشجسيغ عمى اختالؼ صػرىا كأشكاليا.
 .9يحخـ متابعة كنذخ أعساؿ
ّ
 .41عمى السدمسيغ أف َّ
يتػكمػا عمى هللا؛ كأف يؤمشػا بقزائو كقجره.
بالش ِ
الدؿيا أي؛ السصخ َّ
ػء ،كيكفخ مغ يشدب
 .44االستدقاء باألنػاء يعشي شمب ُّ
لمش ِ
السصخ َّ
ػء معت ِقجاً بتأثيخىا في كجػب ندكؿ السصخ.
الجراسة التي َّ
وتختمف ىحه َّ
أعجتيا الباحثة إيسان نبيل طو  -جداىا هللا خي اًخ
ؾر مشيا:
 -عؽ دراستشا في عَّجة أم ٍ

كشجعػا عمى ُّ
تعم ِس ِو
 .4لع تحكخ اّلِجراسة العمساء السدمسيغ الحيغ كتبػا في التشجيع َّ
كمسارستو كقالػا بإمكانيَّة تأثيخ الكػاكب ك ُّ
الشجػـ عمى حياتشا ك َّأنيا فاعمة مؤِثّخة

فييا.
ِ
الجراسة الػسائل الس ِ
ِ
السشجسػف في نذخ
عاصخة التي استفاد مشيا
 .2لع تحكخ ّ
ّ
كمحص ِ
َّ
ات َّ
الفزائية.
التمفدة
التشجيع كالتخكيج لو كاإلنتخنت
ّ
ِ
ِ
الجفاع عغ مسارسِتيع لمتّشجيع كلع
الجراسة ألِدَّل ِة
 .3لع
َّ
َّ
السشجسيغ في ّ
تتصخ ْؽ ّ
َّ ِ
ِ
السشجسيغ
تتصخ ْؽ ّ
الجراسة كحلظ لجيػد العمساء السدمسيغ الحيغ حاربػا التشجيع ك ّ
ِ
ككضعػا الكتب ك َّ
الخد عمييع.
السؤلفات في ّ

ثالثاً :كتاب " َّ
التشجيؼ بيؽ العمؼ والجيؽ والخخافة " ،لألستاذ عساد مجاىج ،كىػ مغ
ِ
لمجراسات ك َّ
الشذخ ،بيخكت ،سشة .4998
مشذػرات
السؤسدة العخ ّبية ّ
ّ
كيقع ىحا الكتاب في ستَّ ِة فر ٍ
ػؿ ،كانت عمى َّ
الشحػ التالي:

ِ
ِ
األكؿ كالحي حسل عشػاف "الفمظ كالتَّشجيع" َّ
تحجث السؤّلِف عغ نذأة
الفرل
 فيتحجث ؼيو كحلظ عغ البحث في عمِ ِع الغ ِ
التَّشجيع كتعخيفو كأنػاعو ،كسا َّ
يب
كاستذخ ِ
اؼ السدتْقب ِل.
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أما الفرل الثاني ،كالحي حسل عشػاف "التَّشجيع ع ْبخ التاريخ" فقج استعخض ؼيو
 َّالسؤّلِف التَّشجيع في ٍ
كل مغ بالد مرخ القجيسة ككادي الخافجيغ كبالد فارس
كالريغ كاليشج كاليػناف ك ِ
العخب قبل اإلسالـ ،كم َّخ السؤلِّف سخيعاً عمى التشجيع
عشج العخب بعج اإلسالـ.
الدَّش ِة" ،فقج تشاكؿ
أما الفرل الثالث ،كالحي حسل عشػاف "التَّشجيع في القخآف ك ُّ
َّ -

ٍ
مػضػعات مشيا :األجخاـ الدساكية كفػائجىا كسا جاءت في
ؼيو السؤّلِف
كعمع الغ ِ
يب كنفي القخآف الكخيع لسعخفة ِ
القخآف الكخيع ،كالقخآف ِ
الج ِّغ لمغيب ،ث َّع

ِ
الشيي عغ التشجيع ك ِ
السشجسيغ كسا كرد في الدشة
إتياف
َّ
تحجث بعج ذلظ عغ ّ
ّ

الشبػية الذخيفة.

ِ
الدساكيَّة" َّ
تحجث السؤّلِف عغ
 كفيالفرل الخ ِ
ابع ،كالحي حسل عشػاف "البخكج َّ
ِ
الدساكية كتغي ُِّخ تختيبيا مع مخكر
كعخؼ باألبخاج
تدسية الكػكبات
الدساكية َّ
ّ
ّ
كجػد بخٍج ِ
ليل ِ
الج ِ
ِ
كخ البخ ِ
ثالث عذخ مع ِذ ِ
ىاف ك َّ
َّ
مسي
كتحجث عغ
الدماف
الع ِ
ّ
عمى ذلظ.

ِ
ِ
الدساكية عمى
الخامذ كالحي حسل عشػاف "تأثيخ األجخاـ
الفرل
أما في
 َّّ
ٍ
أحياء أخخى" فقج نفى السؤِّلف نؽياً قاشعاً كجػد ٍ
تأثيخ لمكػاكب
البذخ كعمى
ك ُّ
كترخفاتشا.
الشجػـ عمى حياتشا
ُّ
أما الفرل الدادس كاألخيخ كالحي حسل عشػاف "األجخاـ الدساكيَّة كالتَّشجيع"
 َّالكتاب؛ ف ِؽ ِ
ِ
ِ
يو ك َّ
ضح السؤّلِف كيؽيَّة ؾياـ السش ِّج ِع
فرػؿ ىحا
أىع
ؼيكاد يكػف َّ

ِ
إعجاد السش ِج ِع لخارشة ك ِ
ِ
بتحجيج بخِج السػل ِ
صفل
ػد (شالِ ِعو) كبيَّغ كيؽيَّة
الدة ال ِّ
ّ
كترخ ِ
تػق ِ
السشجسػف ُّ
ِ
فات
عاتيع لسدتقب ِل
(اليػركسكػب) كالتي يبشي عمييا
ُّ
ّ
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ظ اإلنداف ،ث َّع أتى السؤلِّف بعج ذلظ عمى سؤ ٍ
ىاـ ىػ :لساذا نرِّجؽ
اؿ ٍّ
كح ِّ
التشجيع ،كأجاب عميو إجاب ًة ِع ِ
مسيَّ ًة م ِقشع ًة  ...كأخي اًخ فقج شخح السؤلِّف

ألنيا تعتبخ ِبسث ِ
تداؤ ٍ
ِ
شجسػف عغ اإلجابة عمييا كذلظ َّ
ابة
الت ِع َّ
مسي ًة يعجد الس ّ
الع ِ
كحيب ِ
التَّ ِ
لمسشجسيغ ك ِّادعاءاتيع كأكاذيبيع.
مي
َّ
مس ِي كالعس ِ
ّ
ّ
كفي تقييع ىحا الكتاب نقػؿ :يعتبخ ىحا الكتاب ِمغ ِ ِ
الجراسات التي َّ
ترجت
أىع ّ
ّ

مسي ِ
احية العقمِي ِ
لمخد عمى التشجيع كإبصالِ ِو ِمغ الش ِ
ِ
الع ِ
َّة ِ
َّ
الديم ِة السيد ِ
ػر فيسيسا
َّة
باألدل ِة َّ
ّ
ّ
ّ
باإلضافة إلى س ِ
ِ
يػلة عبارِتو  -يتسيَّد بالقج ِرة
لك ِّل قارٍئ صغي اًخ كاف أك كبي اًخ .كىػ -
عمى إقشاع القارئ ِب ِ
جؽ ما يقػلو مغ اآلراء ك َّ
ر ِ
األدل ِة كما يقِّجمو كي ِ
عخضو مغ الػقائع
فإنشا ال نبالغ إذا قمشاَّ :
مسي
إف دراسة األستاذ عساد مجاىج َّإنسا ىي تكحيب ِع ّّ
 ..كأخي اًخ ّ
العمسي ِة التي ال يختمف في ِ
اىيغ ِ
م ِ
عاصخ كاضح لمتّشجيع كإبصاؿ لو باألِدَّل ِة كالبخ ِ
ص َّحِتيا
ّ

إثشاف.

وتختمف دراسة األستاذ عساد مجاىج  -جداه هللا خي اًخ  -ىحه عؽ دراستشا
ؾر مشيا ما يمي:
في أم ٍ

ِ ِ
كخ ب ِ
الجراسة عمى ِذ ِ
عس السدمسيغ الحيغ كتبػا في التّشجيع كش َّجعػا
 .4لع تأت ّ
الشجػ ِـ عمى ِ
عمى ُّ
ِ
بتأثيخ الكػاكب ك ُّ
حياتشا.
تعم ِس ِو كقالػا
ِ
ِ ِ
كخ ج ِ
الجراسة عمى ِذ ِ
الخد عمى
يػد العمساء السدمسيغ الحيغ كتبػا في ّ
 .2لع تأت ّ
ِ
الجليم ِ
السشجسيغ كناقذػىع كبيَّشػا زيف أقػاليع بالح َّج ِة كالبخ ِ
ىاف ك َّ
يغ الشَّقمِ ِي
ّ
ّ
كالعقمِ ِي.
ّ
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 .3نط اًخ لِ ِقج ِـ ىحه الجر ِ
أف شبعتيا األكلى كانت في عاـ 4998ـ) َّ
اسة (حيث َّ
فإنيا
ِ
ِ
شجسػف في نذخ
لع تحكخ الػسائل اإللكتخكنيَّة السعاصخة التي استخجميا الس ّ

الفزائية الستمفدة.
التشجيع كعمى رأسيا "اإلنتخنت" كالقشػات
ّ
بغة الذخعي ِ
السشجسػف إلضفاء الر ِ
الجراسة إلى ِ
 .4لع َّ ِ
ِ
َّة
األدَّل ِة التي ساقيا
تتصخ ْؽ ّ
ّ
ّ
عمى مس ِ
ارستيع لمتّشجيع .كىشا نمتسذ العحر لمسؤّلِ ِ
ف األستاذ عساد مجاىج كذلظ
بالج ِ
ألف دراستو كانت ِع ِ
عقمي ًة َّ
َّ
رجة األكلى.
مسيَّ ًة َّ

أىجاف الجراسة:
كتصػِِره في بالد السدمسيغ.
 التّعخيف بالتَّشجيع كأنػاعوُّ
 تبييغ أخصار التشجيع الستسِثّم ِة في تخخيب عقيجة السدمسيغ ك ِالذخؾ
إيقاعيع في ِّ
كاالستخفاؼ بعقػليع كاالحتياؿ عمييع بإيياميع بالقجرة عمى معخفة الغيب أك
جدٍء مشو ،ىحا باإلضافة إلى ابتدِاز أمػاليع مغ خالؿ استغالؿ نقاط ض ِ
عف ِيع
ِ
كحاجاتيع كمخاكفيع ِمغ السدتقب ِل.
ِ
السشجسػف في ِ
نذخ
رل بالػسائل السعاصخة التي يدتخجميا
 التّعخيف السف َّّ

خكيج لو ،كتػعية الشاس بيحه الػسائل كالتَّححيخ مشيا كمغ اآلثار
التشجيع كالتّ ِ
الستخِتّب ِة عمييا.

السشجسػف في تعاممِيع مع الشاس
 استعخاض أبخز األساليب التي يدتخجمياَّ
كإيقاعيع في مرائجىع.
ِ
كجيات نط ِخِىع في
 التَّعخيف بأبخز السدمسيغ الحيغ مارسػا التَّشجيع كعخضذلظ.
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لمخِّد عمى
 التَّعخيف بأبخز العمساء السدمسيغ الحيغ حاربػا التشجيعّ
كترجكا ّ
ِ
ِ
ككذف أباشيميع.
كبياف كحِبيع
السشجسيغ
َّ
ِ َّ ِ
ِ
لسشجسػف ِمغ السدمسيغ -قجيساً كحجيثاً  -في
 عخض األدلة التي استشج عمييا ا ِّ
ِ
ِ
مذخكعيَِّتو.
إلثبات
الجفاع عغ التّشجيع
ّ
 مشاقذة َّالخُّد عمييا مغ
أدل ِة
السشجسيغ  -القجماء كالسعاصخيغ  -كتفشيجىا ك ّ
ّ
العم ِع السع ِ
قل ك ِ
الذخِع كمغ ناحية الع ِ
ناحية َّ
اصخ.
عي في ِ
سشجسيغ كمتابع ِة البخامج التي تبثُّيا القشػات
 تػضيح الحك ِع الذخ ِإتياف ال ّ
ّ
اإلعالمية السقخكءة كالسدسػعة كالسخئيَّة التي تجعع التشجيع كتخِّكج لو.
ّ

األىجاؼ الحؿيؿي ِ
ِ
َّ
السحصات الفزائيَّة تحؿيقيا ِمغ كراء
َّة التي تحاكؿ
 بيافامج ث ٍ
كتخريريا بخ ِ
ِ
استزافِتيا لمسش ِجسيغ السع ِ
ابتة ليع في دكرِاتيا
اصخيغ
ّ
ام ِجي ِ
البخ ِ
َّة.

محجدات الجراسة:
ِ
ِ
َّ
الجراسة عمى بياف مفيػـ التشجيع كع ِ
السحصِات التي
خض بعس
تقترخ ىحه ّ
ِ
ككسائميع الس ِ
م َّخ بيا في بالد السدمسيغ كك ِاق ِع ِو الس ِ
ِ
عاص ِِخة في
السشجسيغ
عاص ِخ كأساليب
ّ
الج ِ
ِ
السؤل ِ
بخِز الكت ِب ك َّ
باإلضافة الستعخ ِ
اض أ ِ
فات َّ
اعسة لو ،كتمظ
نذخه بيغ الشاس.ىحا
ِ
باإلضافة إلى ذلظ مشاقذة آرِاء كأِدَّلة القائميغ ِبجػ ِِ
ازه كآرِاء
السح ِارب ِة لو قجيساً كحجيثاً .ك
اضيا ك ِ
يقيغ بعج استعخ ِ
كأِدَّل ِة السح ِخِميغ لو كالتَّخجيح بيغ أقػ ِ
اؿ الفخ ِ
امم ًة.
ّ
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مشيجَّية البحث والجراسة:
ِ ِ
الجراسة العجيج مغ السشاىج ،ككاف مغ أبخزىا:
استخجمت ىحه ّ
َّ
السحصات التي ازدىخ فييا التَّشجيع
اريخي :كالحي تسَّثل في تتُّب ِع
 السشيج التُّ
لمج ِ
ىذة ك ِ
اقعيع السع ِ
في تاريخ السدمسيغ كك ِ
اص ِخ ِبذ ٍ
كل م ٍ
ثيخ َّ
االستغخاب.

يتػضح مغ خالؿ استقخِاء كاستعخ ِ
اض أ ِ
َّ
بخز الكت ِب
ائي :كالحي
 -السشيج االستقخ ُّ

َّ
ف
اء أكاف ذلظ في مجح التشجيع
كالسؤلفات التي كضعيا العمساء السدمسػ سػ ً
كالجعػة إلى مسارستو أك في محاربتو كالشيي عشو كتفشيج أباشيمو ،باإلضافة

ِ
الحاتية ليؤالء العمساء.
الدي ِخ
ّ
إلى التعخيف بأبخز ّ
َّ
ِ
ِ
ِ
 السشيج َّالسشجسيغ
عخض أِدَّل ِة
خالؿ
كتتجمى معالع ىحا السشيج ِمغ
حميمي:
الت ُّ
ّ
عخض أِدَّل ِة السع ِار ِ
ِ
ِ
ضيغ لمتشجيع كن ِقج ما كاف يدت ِح ُّق
خالؿ
ؤيِِجييع ،ك ِمغ
كم ّ
ِ
الشقج مشيا كن ِ
َّ
االستعانة
قس ما كاف يدت ِح ُّق الشَّقس مشيا كذلظ مغ خالؿ

العقل ك ِ
ِ
بأِدَّل ِة َّ
العم ِع السع ِ
اصخ .باإلضافة إلى عخض بعس
الذخع كأِدَّل ِة

تشاكلت التشجيع بالجراسة كالتحميل كالشقاش
التجارب العمسية السعاصخة التي
ْ
َّ
ِ
السشجسيغ.
كنفت كػنو ِعمساً ككذف ْت زيػؼ ِّادعاءات
أثبتت بصالنو ْ
فكحب ْتو ك ْ
ّ
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األو ُل
ُ
الفصل َّ
التنجيم يف ديار ادلسلمني ،وأبرز ادلؤلَّفات اليت ناقشته
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األول
السبحث َّ
التعخيف َّ
في َّ
بالتشجيؼ وبعمؼ الفمػ وضخورة التفخيق بيشيسا
جماء كبيغ السع ِ
احجنا عقج مقارن ٍة بيغ السش ِجسيغ الق ِ
لػ أراد ك ِ
اص ِخيغ ِمشيع َّ
فإف
ّ
ِ
الحقائق التي سي ِقف عمييا َّ
أف الحي اختمف بيشيسا ِفعمَِّياً َّإنسا ىػ األساليب
احجة ِمغ
ك ً
ِ
كالػسائل السدت ْخجم ِة في التَّْش ِجي ِع  .كلخبَّسا استفاد السش ِجسػف السع ِ
آالت
اصخكف مغ
ْ
ّ
ْ
ات الفم ِكيَّة التي ت ِ
الخ ِ
الشذخ ِ
سعيَّات ِ
رجرىا بعس الج ِ
العمسيَّة الفمكيَّة ،كلخبَّسا ك َّ
صج ك َّ
ضف
َّ
اعي كالقشػ ِ
ِ
ىؤال ِء السش ِجسػف السعاصخكف كسائل التَّػ ِ
ات الفزائيَّة الستْمفدة
اصل
االجتس ِ
ّ
ّ
في إيراؿ أفكارىع لمجسيػر كلك َّغ السبجأ الحي قاـ عميو التشجيع القجيع كالسع ِ
اصخ
ِ
كِ
(ادعاء القجرة عمى معخفة ما سيحرل مع اإلنداف قبل حرػلو )
احج ،أال كىػ ّ

ِ
ِ
بعس األبخاج كالكػاكب كالشُّجػـ التي في الدساء كبالتالي تقجيع
رصج
كذلظ ِمغ خالؿ

الشر ِح كالسذػ ِرة لمدائل في كيؽية التَّعام ِل مع ما ىػ ٍ
آت .كىحا جػىخ األمخ كاألصل
ْ
ُّ ْ
ِ
(ادعاء مع ِخف ِة الغ ِ
اختمف ْت كمسات
يب أك جدٍء مشو) كذلظ ميسا ْ
الحي قاـ عميو التشجيع ّ
ْ
السش ِّج ِس ْيغ كفي كصفو كالتَّ ْعِب ْيخ عشو ،كىحا ِش ْخؾ باهلل تعالى؛ ِألَّنو تعالى ك ْحجه ىػ الحي
ي ْعمع الغ ْيب ال يذاركو في ذلظ أحج مغ مخمػقاتو .قاؿ تعالى (قل الَّ ي ْعمع مغ ِفي
الدساك ِ
ات كاأل ْر ِ
َّللا)( .)1كال أحج ِم ْغ مخمػقات هللا تعالى ي ْعمع الغ ْيب حتَّى
ض اْلغ ْيب ِإالَّ َّ
َّ
ْ
صمى هللا عميو َّ
كلػ كاف رسػؿ هللاِ مح َّسجاً َّ
كسمع ،قاؿ تعالى( :قل الَّ أقػؿ لك ْع ِع ِشجي
ْ
َّللاِ كال أ ْعمع اْلغ ْيب كال أقػؿ لك ْع ِإِّني ممظ) (.)2
خدِائغ َّ

( )1سػرة الشسل ،اآلية .65

( )2سػرة األنعاـ ،اآلية .51
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ِ
باألمذ  -نْفي ذلظ عغ
كل ِك َّغ السش ِّج ِس ْيغ الي ْػـ يحاكلػف  -كسا حاكؿ أسالفي ْع
الخكح ِاني ِ
ِِ
أنفديع كالشأي عغ استخجاـ مرصم ِح الغي ِب أك ِّ ِ
َّات،
ْ
الذ ْخؾ في ْع يد ُّس ْػنو بعْم ِع َّ ْ
ْ
الخْكح ِان َّي الفم ِك َّي!! فأضحى حاليع كحاؿ الحيغ يذخبػف
كيدسي كاحجى ْع نفدو العالِع َّ
الخسخ كيد ُّس ْػنيا ِبغ ْي ِخ أ ْسس ِائيا!! بل نخى مشيع م ْغ يقِّجـ التَّْش ِج ْيع ِفي ث ْػ ٍب ِعْم ِس ٍي خ ِاد ٍع
ْ
ّ
بعس األرقاـ كالسرصمح ِ
ِ
ات الست ْخجس ِة
لمشاس مازجاً إيَّاه ِب ِعْم ِع الفم ِظ مح ِاكالً استخجاـ
ْ

ِ
كالعبارات الخادعة التي ت ْػِىع َّ
الشاس َّ
األمخ كِحب خالِز كؼيو
بأف التشجيع عْمع!! كىحا ْ
اس ما ؼيو؛ فالتَّْش ِجيع بيشو كبيغ ِعْم ِع الفم ِظ فخؽ ش ِ
الش ِ
مغ التجليذ عمى َّ
اسع  ،كلع َّل
ْ
ْ
َّ
ُّ ِ
االص ِصال ِح َّي لِك ِّل ِم ْشيسا ي ِذ ْيخ إلى ذلظ بػضػ ٍح :
الت ْع ِخْيف ْي ِغ المغػ َّي ك ْ
فالتْشجيؼ لغ ًة( :)1عمى كزف التَّْف ِعي ِل ،كىػ مرجر ِ
الف ْع ِل نجع ،مأخ ْػذ ِم ْغ
َّ ْ
ْ

الش ْجعِ ،يقاؿ نجع َّ
الذيء :أ ْي ضيخ كشمع ،ككحلظ نجع َّ
َّ
الش ْجع ،كج ْسعوْ :أنجع كنج ْػـ،
ْ
ك َّ
صمق عمى الكػاكب كمشازؿ القسخ.
الش ْجع ي ْ
ْ
لمجكر ِ
أ َّما الفمػ لغ ًة :فيػ اسع َّ
اص ًة ،كأ َّما السش ِّجس ْػف ،ؼيق ْػل ْػف :س ْبعة
اف خ َّ
الدس ِ
شػ ٍ
اء ق ْج رِّكب ْت ِف ْييا ُّ
الد ْبعة ،في ك ِّل ش ْػ ٍؽ ِم ْشيا :ن ْجع ،كبعزيا
أْ
الشج ْػـ َّ
اؽ د ْكف َّ
أرفع ِم ْغ ب ْع ٍ
س تجكر فييا بإذف هللا"(.)2

( )1انطخ:

أ -الفخاىيجي ،الخميل بغ أحسج ،كتاب العيغ ،تحقيق ميجي السخدكمي كإبخاـيع الدامخائي ،ص،445
ج ،5ط بال سشة الشذخ ،دار اليالؿ.

ب -الفيػمي ،أحسج بغ دمحم بغ عمي ،السرباح السشيخ ،ص ،595ج ،2شبعة بال ،السكتبة العمسية ،بال
( )2انطخ:

سشة نذخ ،بيخكت.

أ -األزىخي دمحم بغ أحسج ،تيحيب المغة ،تحقيق عبج الدالـ ىاركف ،ص ،254ج ،41ط ،4الجار
السرخية.4964 ،
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قاؿ ابغ م ْشط ْػٍر( :)1الفمظ مجار ُّ
الشج ْػـِ ،كج ْسعيا أ ْفالؾ ،كيج ْػز أ ْف ي ْجسع عمى
ْ
(فع ْل) أ ْي ،فْمظ ،فمظ ،كأسٍج كأسٍج ،كخذ ٍب كخذ ٍب.
االص ِصال ِح :فق ْج ع َّخفو ش ْيخ اإلسال ِـ ْابغ ت ْي ِسيَّة بأنو
أ َّما ع ْغ التَّْش ِج ْي ِع ِفي
ْ
ْ
اؿ الفم ِكي ِ
االستجالؿ عمى الحػادث األرضي ِ
َّة باألحػ ِ
َّة ،كالتسديج بيغ القػى الفمكية،
كالقػابل األرضية كسا يدعسػف(.)2
كع َّخفو اإلماـ البغ ِػ ُّيِ" :بأَّنو ِادعاء معخ ِ
فة الحػ ِ
ادث التي ستقع في م ْدتْقب ِل
ّ
الدماف ،مثل إخبارىع ِ
بػقت ىبػب الخياح ،كمجيء السص ِخ ،ككقػِع الثمج ،كضيػر الح ِّخ
ِ
ِ
ِ
خد ،كتغي ُِّخ األسعار ،كإدر ِ
الدك ِ
كالب ِ
اؾ َّ
مذاىجة س ْي ِخ
القبمة كنحػىا ،عغ شخيق
كجية
اؿ،

ُّ
الشج ْػ ِـ كاجتساعيا ،كافتخاقيا"(.)3

ِ
شي ِخ اإلسالـ ابغ تيسية لمتَّْش ِج ْي ِع ت ْع ِخْيف ابغ أبي
كيقع قخيباً ججاً مغ تعخيف ْ
الص َّح ِاكي ِ
ِ
شخح ِو لمعقيجة َّ
الع ِّد الحش ِفي الحي أكرده في ِ
َّة ،حيث قاؿ رحسو هللا( :كصشاعة
ّ
ِ
التَّش ِجي ِع التي مزسػنيا األحكاـ كالتأثيخ ،كىػ :االستجالؿ عمى الحػ ِ
األرضية
ادث
ْ ْ
باألحػاؿ الفم ِكي ِ
َّة ،أك التَّسديج بيغ القػى الفمكية كالعػامل األرضية) (.)4

ب -الفخاىيجي ،كتاب العيغ (ـ.س) ،ص ،374ج.5

( )1ابغ مشطػر ،لداف العخب ،حخؼ الفاء ،فمظ ،ص ،478ج ،41ط ،4دار صادر ،بيخكت.

( )2ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع ،مجسػع الفتاكي ،ص ،492ج ،35ط4398 ،4ىػ ،جسع عبج الخحسغ بغ
قاسع كابشو دمحم.

( )3البغػي ،الحديغ بغ مدعػد ،شخح الدشة ،ص ،483ؽ ،42ط ،2السكتبة اإلسالمية ،دمذق ،بيخكت ،سشة
4983ـ.

العد ،شخح العقيجة الصحاكية ،ص ،515ط4392 ،4ىػ ،السكتب اإلسالمي ،بيخكت.
( )4ابغ أبي ّ
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الد ْعي إلى كذف
كأخي اًخ فقج ع َّخؼ األستاذ الفم ِك ُّي عساد مجاىج التَّْش ِج ْيع ِبأنَّوَّ " :
مبشي
الس ْدتْقب ِل ِم ْغ خالؿ رصج حخكات األجخاـ الدساكية ،كمػاقعيا في الدساء .كىحا ّّ
عمى الخخاف ِة كالجيل"(.)1
فقج تعَّجد ْت تعخيفاتو ،ولع َّل ْأبخزىا ما يمي:
اصظالحاًْ ،
أ َّما ع ْؽ تعخيف عمؼ الفمػ ْ
ياضي ٍ
ٍ
معادالت ر ِ
َّة معَّقج ٍة ،لتفديخ
اصة في صػ ٍرة
 .1العمع الحي تحكسو ضػابط خ َّ
ما يجكر في الدساء مغ األجخاـ سػاء كانت كػاكب أك نجػماً أك أقسا اًر أك
شيباً أك نيازؾ أك دكراف األرض حػؿ محػرىا أك حػؿ الذسذ(.)2

ِ .2
العْمع الحي يجرس نذأة األجخاـ الفمكية كحخكتيا كمػ ِاقعيا(.)3

ِ
الد ِ
كغيخِىسا َّ
ابقيغ
فإنشا ندتصيع أف نذت َّق ت ْع ِخْيفاً
كمغ الجسع بيغ التّ ْع ِخْيف ْي ِغ ّ
الدس ِاكيَّة مغ ح ْيث نذأتيا،
جامعاً لعم ِع الفم ِظ بالقػؿ" :ىػ ِعْمع ي ْجرس األجخاـ َّ
كحخكاتيا ،كخرائريا م ْدت ِع ْيشاً ِبالعمػـ األ ْخخ ْى ،كالخياضيات ،كاليشجسة ،كبسداعجة
صِج الحجيثة ،كحلظ يجرس األرض كما ي ِح ْيط بيا كعالقتيا بالكػاكب
كسائل َّ
الخ ْ

األ ْخخى"(.)4

( )1مجاىج ،عساد .التشجيع بيغ العمع كالجيغ كالخخافة ،ص ،29ط ،4998 ،4السؤسدة العخبية لمجراسات
كالشذخ ،بيخكت.

( )2عمي ،شفيق عبج الخحسغ .الجغخاؼيا الفمكية ،ص ،43ط ،4دار الفكخ العخبي ،مكة ،بال سشة نذخ.
( )3آؿ دمحم ،أنػر .أساسيات عمع الفمظ ،ص ،4ط4424 ،2ىػ ،بال اسع ناشخ.

( )4أبػ شو ،إيساف نبيل .الحكع الذخعي لطػاىخ األجخاـ الدساكية ،ص  ، 7رسالة ماجدتيخ ،الجامعة
اإلسالمية ،غدة.2144 ،
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أف العخب في العر ْػِر الػ ْسصى كانػا يد ُّس ْػف
كلعَّمو مغ الس ِف ْيِج ىشا التشبيو إلى َّ
التَّْش ِج ْيع بعمع الشجػـ كصشاعة الشجػـ كصشاعة التشجيع ،أ َّما ِعْمع الفم ِظ فقج ع ِخؼ عشجىع
ىيئة العالعِ ،كعم ِع ِ
الييئة كعم ِع ِ
ِ
ِ
ىيئة األ ْفال ِؾ ،كعم ِع األ ْفال ِؾ"(.)1
بعْم ِع

متابع كقارٍئ كمثَّق ٍ
كيدتصيع ك ُّل
ف أف ي ْج ِرؾ ،كبِك ِّل ي ْد ٍخ ،الفخكؽ بيغ عم ِع
ٍ
ر ْػف كبيغ ما يقػـ بو
الفم ِظ كبيغ التَّْش ِج ْيعِ ،ك الفخؽ بيغ ما يقػـ بو الفم ِكي ُّْػف الس ْخت ُّ
ِ
ِ
الدساكية" ،فِإنَّو
ألحج السش ِّج ِس ْيغ عغ األج اخ ِـ
السش ِّجس ْػف" ،فِإَّنظ عشجما تػ ِّجو سؤاالً
يحِّجثظ عغ تأثيخىا العاـ عمى الشاس ،كأ ْف يقػؿ لظِ :إ َّف عصارد ىػ كػكب ي ِيبظ

َّ
الدعادة في الجنيا ،كإِ َّف الدىخة ت ِدْيج ِمغ الخزؽ ،كِإ َّف زحل
الحكاء ،كإِ َّف السذتخي ييبظ َّ
ِ
س ِيء كيجمب األحداف كالسآسيَّ ،
حجثظ عغ األجخاـ الدساكية
لكشو ال يدتصيع أ ْف ي ّ
ّ
ٍ
بسعمػمات أ ْخخى.
ِ
حخكة األجخاـ
بيشسا لػ ِك ِّجو الدؤاؿ إلى أحِج الفم ِكِّي ْيغ ،فإنو سيتحَّجث عغ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الذس ِ
ذ كجيػلػجيَّة ك ِّل ك ْػك ٍب
الدساكيَّة ككثافتيا كك ْتمتيا كفمكيا كنذػئيا كب ْعجىا عغ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
نذػء الكػ ِف
كمرجر شاقتيا كح اخرتيا كلػنيا كاحتساالت الحياة
كنذػء الشجػ ِـ
ككيؽية

في الكػف  ...إلخ.
لحلظ ندتشبط َّ
أف نطخة التشجيع لألجخاـ الدساكية تختمف كِّمَّياً عغ نط ِخة الفم ِظ،
كىشا نالحظ َّ
أف نطخة التشجيع عغ الدساء قجيسة كجاىميَّة كليدت عمسيَّة عمى
اإلشالؽ"(.)2

( )1مجاىج ،مخجع سابق ،ص.44

( )2السخجع الدابق نفدو ،ص ،413بترخؼ.
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ي ْدتفاد ِم َّسا سبق َّ
أف التشجيع ليذ ِعْمساً ،كلئغ حاكؿ السش ِّجس ْػف ميسا حاكلػا مغ
إ ْثب ِ
ات الع ْك ِ
ذ َّ
فإني ْع لغ يدتصيعػا إلى ذلظ سبيالً ،ككيف ال كىع يجافعػف ع ْغ ِعْم ٍع
ز ٍ
ائف؟ بل ىػ رأس العمػ ِـ َّ
الدائف ِة كأكثخىا انتذا اًر شْيمة قخك ٍف مز ْت ،كىحه العم ْػـ
الدائفة َّإنسا ىي مجاالت "تَّج ِعي أنيا عمػـ كتح ِاكؿ الطيػر بسطيخ العمػـ رغع َّأنيا ال
ْ
ٍ
ألنيا عبارة عغ أ ٍ
ذات شابع ِعْم ِس ٍي لخخاف ٍ
غمفة ِ
تس ُّت ليا ِب ِ
رم ٍةِ ،إ َّما َّ
قجيسة
ات أك لعمػ ٍـ
ْ
ّ
كجػد أك ِ
ِ
ججيجة تفتقخ لرفات
ص َّح ِة ما تتكمَّع عشو ،كأحيانا تكػف مع ِارؼ
ثبت عجـ
ً

الدِائ ِ
العمسي كامم ًة ,كمع ذلظ يِت ُّع التخكيج ليا كعم ْػ ٍـِ .إ َّف مرصمح العم ِع َّ
ف ال
اإلثبات
ِ
ْ
ّ
ِ
لعخض األم ْػِر ،إنيا ت ْدت ْخِجـ
يحسي خخاف ًة ما ,كال يخفع ِمغ شأنيا ،إنو فقط شخيقة
الفعِمي ِ
َّ ِ
األسساء العمسي ِ
مرصمح ٍ
ِ
ِ
َّة
َّة
عمسي ًة مثل
ات
َّ
الخاصة بيا أك األسساء العمسية ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ككمسات مثل م ٍ
ختبخ أك ب ْح ٍث ،كليا أجيدة لع تثسخ
الؿياس كاأللقاب العمسية
ككحجات
ائف إضيار ما َّ
الد ِ
سػى الشتائج الدمبية .كسا يحاكؿ مخِكجػ العم ِع َّ
يتكمسػف عشو ككأنَّو
ّ
م ْعتخؼ بو كيج َّرس في بعس الجامعات رغع عج ِـ كجػد ذلظ بتاتاً(.)1
صج ِؾي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدابق
َّة الكال ِـ
رز "ناصخ أسعج" عمى ْ
كيؤّكج األستاذ الفمك ُّي الستخ ّ
ِ
ٍ
ٍ
العمسي :فيػ
أصيل كىػ ّأنو ال يعتسج السشيج
لدبب
مسا كذلظ
َّ
بقػلو" :كالتشجيع ليذ ع ً
اقع أك الحؿيقة ،ليعسل بعجىا عمى التثب ِ
ُّت
ليذ كالعم ِع الحي يرػغ فخضي ًة ما حػؿ الػ ِ

كح ِدي ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
السشجسيغ يدتعسمػف
صح ْيح أ َّف
َّة.
ّ
مغ ص َّحة ىحه الفخضية باختبارات نطخّية ّ
( )1انطخ :مقالة :أضخار العمػـ الدائفة كاآلثار الستختبة عمى انتذارىا ،تخجسة ضياء غفيخ ،السشذػرة بتاريخ

 2146/4/9في مػقع مػسػعة العمػـ الحؿيؿية اإللكتخكني  www.real-sciences.comمع التشبيو

عمى أف السقالة األصمية بالمغة اإلنجميدية تحسل عشػاف:
Good science, Bad science, pseduosience and just plan bunk: How to tell the
difference, by Peter A. Daempfle.
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الخياضيات في حداباتيعَّ ،
لكغ لغتيع الخياضيَّة ىي أبعج ما تكػف عغ الفكخ الخياضي
كالس ِ
شصق الشقجي"(.)1
تصػرت مفاـيع اإلنداف عغ الكػ ِف كار ِ
التّمِدكػب ِ
الفزاء كاختخاع ِ
ِ
ات
تياد
لقج َّ ْ
ِ
الفمكي ِ
الزخسة ،كأصبح الفارؽ بيغ التَّْش ِجي ِع ك ِ
َّة
أي
الفمظ كبي اًخ ججاً ،كلع يع ْج لمتشجي ِع ُّ
ْ
نصاؽ العمػ ِـ الحؿيؿي ِ
ِ
ِ
د ٍ
الفمكي ْيغ سػى
َّة.
كجػب محاربِت ِو كاعتبا ِره خارج
كر لجى
ِّ
"كمع ذلظ ن ِجج َّ
أف م ْعطع السش ِّج ِس ْيغ الحالييغ يعتبخكف ْأنفدي ْع فم ِكِّييغ كأعزاء
االتّ ِ
لجى ِ
ِ
الجكلي كمع ّأنيع بعيجكف ك َّل الب ْعِج عغ الفم ِظ كال يعخفػف َّأية
الفمك ِي
حاد
ِ
ّ
ّ
ٍ
معمػمات فمكي ٍة ذات ٍ
الدساء!"(.)2
احجة نحػ َّ
باؿ كال يشطخكف في حياتيع نطخًة ك ً
ّ

َّإنو ِمغ السدتغخ ِب َّ
أف أكثخ الكت ِب ركاجاً كمبيعاً في األسػاؽ تمظ التي تتحَّجث

ِ
عغ التشجيع!! "كالغخيب العجيب أيزاً َّ
أف مؤِّل ِفي ىحه
صِمق ْػف عمى أنفديع لقب
الكتب ي ْ
ْ
أف ِ
" فم ِكِييغ" ك َّأنيع أعزاء في ِ
االتّحاد الفم ِك ِي ُّ
الجكلِ ِي ،مع َّ
كلي ال
االتّحاد
الج َّ
َّ
الفمكي ّ
ّ
ّ
ّ
عزػ في ِ
ٍ
يعتخؼ بالتَّشجيع عمى اإلشالؽ ،كسا َّ
الجكلي يجب أف
الفمكي
االتّحاد
أف ك َّل
ِ
ِ
ّ
ّ
ٍ
فمكي ٍة عميا أساسيا الفيدياء كالكيسياء كالجيػلػجيا ،كليذ
يكػف حاصالً عمى شيادات ّ

ِ
حقائق
شخراً ال يحسل حتّى شيادات اإلعجادية!! كبالتالي فيػ خالي الػفاض مغ

الفم ِظ أك عمع الشجػـ"(.)3

( )1ناصخ أسعج مشحر .دراسة بعشػاف "التشجيع باألبخاج" ،مشذػرة بال تاريخ في السػقع اإللكتخكني لسجمة
معابخ.www.maaber.org ،

( )2مجاىج ،مخجع سابق ،ص 23بترخؼ.
( )3مجاىج ،مخجع سابق ،ص.23

Page | 29



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

السبحث َّ
الثاني
نيزة َّ
التشجيؼ في العرخ العباسي والعؾامل التي ساىست في ذلػ
ش ِيج ْت َّ
الج ْكلة العبَّا ِسيَّة عبخ تاريخيا الصػيل ضيػر بعس الطػاىخ
ابتجاء مغ عيج الشُّب َّػِة إلى نياية
التي لع يعخفيا السدمسػف في تاريخيع الدابق
ً

احجة مغ أخصخ ىحه الطػاىخ – كىي التي تعشيشا في ىحه
األمػي،
العرخ
َّ
كلعل ك ً
ّ

الجراسة -ضاىخة فذ ِّػ التشجيع في السجتسع كتقخيب بعس الخمفاء العباسييغ لبعس
ىام ٍة في بال ِط ِ
ِ
الخالف ِة ,في
السشج ِس ْيغ السذيػريغ كتعييشيع في كضائف كمخاكد َّ
ّ
تقل عغ كضيفة "مدتذار" ،سػاء أكاف ذلظ لالستعانة بيع أك الستذارتيع
كضائف ال ُّ
بالخْغ ِع مغ إدر ِ
اؾ ىؤالء الخمفاء لسػقف
كاالستئشاس بخأييع في بعس القزايا
اليامة!! ُّ
َّ
اإلسالـ الػاضح مغ التشجيع!!
"ككاف العجيج مغ الخمف ِ
الخْغ ِع ِم ْغ محارب ِة
اىتسػا بالتَّْش ِجي ِع عمى ُّ
اء السدمسيغ قج ُّ

ٍ
َّاسي الثاني "أبػ جعفخ
اإلسالـ لمتشجيع
بذكل ك ٍ
اضح ال خالؼ ؼيو .ككاف الخميفة العب ُّ
السشرػر ( 158-136ىػ) مغ أشيخ الخمفاء السدمسيغ الحيغ اىتسػا بالتشجيع اىتساماً

ِ
السشج ِسيغ مشو كيدتسع ألقػاليع كنرائحيع ،ككاف يدتذيخىع
بالغاً ،حيث كاف يق ِّخب
ّ
في الكثيخ ِمغ ق اخراتو ،ككاف أشيخ السشجسيغ السق َّخبِ ْيغ مغ السشرػر "نػبخت الفارسي"
ِ ِِ
ِ
ِ
كل شيء ،ككاف السشرػر
الحي كاف مال ِزماً لمسشرػر كطّمو حتَّى يخجـ السشرػر في ّ
ٍ
لجرجة كبي ٍخة ،حتَّى َّأنو لسا ضعف "نػبخت" عغ الؿياـ
أحب "نػبخت" الفارسي
قج َّ
سيل بغ نػبخت" ليقػـ بالتَّش ِجي ِع بجؿ ك ِ
باألعساؿ السػكمة إليو أحزخ ابشو "أبا ٍ
الجه ,ك ِمغ
ْ ْ
ْ

ِ
مكاف
اـ الخئيدية التي استذار فييا السشرػر "نػبخت الفارسي" تحجيج
ضسغ السي ِّ
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كزماف بشاء مجيشة بغجاد سشة  145ىجخية ،كذلظ بشاء عمى َّ
ِ
الصالِ ِع الحي يحِّجده
ً
ِ
السشجسػف بيحا الخرػص" (.)1
ّ

صف ( َّ
كإنَّشا ال نبالِغ عشج استخجامشا الدابق لِػ ِ
الطاىخة) في تػصيفشا لسجى

انتذار التشجيع بيغ الشاس في العرخ
عام ِة الشَّاس أك
ِ
العباسي ,سػاء عمى مدتػى َّ
ّ
ترجى بعس الباحثيغ السع ِ
َّ
اص ِخيغ ليحه السدألة حتَّى
عمى م ْدتػى الح َّكاـ .كقج
أحرى العذخ ِ
ِ
السشجسيغ الحيغ كانػا مق َّخبِ ْيغ ِجَّجاً مغ الخمفاء في العيج
ات مغ ىؤالء
ّ
غيخ العخب ،كقج ع ِسمػا في التَّألِي ِ
ِ
السشجسيغ مغ ِ
ف
العباسي( .)2ككاف معطع ىؤالء
ْ
ّ
كالتَّخجسة كدرسػا الفْمدفة جِّيجاً.

كلكي يكػف الكالـ أكثخ تػثيقاً كمػثػِؾَّي ًة نزع بيغ يج ّي القارئ الكخيع ند اًر

قميالً يدي اًخ مغ ذلظ:

"ففي مَّج ِة ِخالفة السشرػر نقل أبػ يحيى البصخيق كتاب "األربع مقاالت"

لبصميسػس في صشاعة أحكاـ الشجػـ ،كالىتسامو بيحا العمع فقج أمخ في عاـ
ِ
الد ْشج ِى ْشج) في حخكات الشجػـ ،فتػَّلى التخجسة دمحم بغ
(156ىػ772/ـ) بتخجسة كتاب ( ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الد ْشج ِى ْشج
إبخاـيع الفداري ،كعسل مشو زيجاً يد ّس ْيو السشجسػف (معخفة كعْمع السحىب ّ

( )1انطخ :أ -مجاىج (،ـ.س)  ،ص .44ب -محسػد ،نػاؿ الكاضع .دكر السش ِّجسيغ في حياة رجاؿ الجكلة
عبخ العرػر656( ،ق4258/ـ) ،بحث مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاآلثار ،جامعة بغجاد،
كمية اآلداب ،قدع التاريخ ،العجد ( )61بتاريخ أيمػؿ .2147

( )2محسػد ،نػاؿ الكاضع  .دكر السش ِّجسيغ في حياة رجاؿ الجكلة عبخ العرػر656( ،ق4258/ـ) ،بحث
مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاآلثار ،جامعة بغجاد ،كمية اآلداب ،قدع التاريخ ،العجد ()61
بتاريخ أيمػؿ .2147
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استسخ العسل ؼيو إلى أيَّا ِـ الخميفة السأمػف
الكبيخ) كتفديخ (الدشج اليشج الكبيخ) ،ك َّ
189ىػ833-813/ـ ،فاخترخه لو أبػ جعفخ دمحم بغ مػسى الخػارزمي.
ككاف ِمغ مش ِّج ِسي الخميفة السيجي 158ىػ169 -ىػ785-774/ـ ،مش ِّجسو
الخْس ِس ُّي "خمقيجكنية" كاف ماركثياً يجعى "ثيػفيمػس بغ نػفا" ,كقج تشبَّأ َّ
بأف مػت سِّيِجِه
َّ
سيكػف بعيج ِ
مػتو ٍ
بقميل فكاف كسا قاؿ.
ْ

العباسي السأمػف 198ىػ833-813/ـ ،الحي كاف عيجه يددىخ
أما الخميفة
َّ
ُّ
ِ
ِ
شجسيغ كسا كاف سمفو
الجيشية كالفم ِكيَّة فقج
َّ
بالعمػـ الصبيعية كالفمدؽية ك ّ
اىتع بالس ّ

الدابقػف ,حيث أنو استعاف بعبج هللا بغ نػبخت في اختيار كقت لبيعو عمي الخضا
(ت 203ىػ818/ـ) ،فاختار شالع الدخشاف كؼيو السذتخي.
َّ
األىع في بالط الخمفاء
السػضفيغ كليع أرزاؽ,كى ْع
كأصبح السش ِّجس ْػف مغ
ُّ

كدكاكيغ الػزراء كمجالذ األغشياء ،كبيغ العامة.

فمكي لع يكت ْب في
أكلع الس ْدمِسػف في تمظ الفتخة بيحا العمع القجيع كلع يبق عالِع ّّ
التَّْش ِجي ِع ِكتاباً أك زيجاً أك لع يعِّمسو أك َّ
يتعم ْسو.
ْ
ْ
ِ
 ...كاىتع البػيييػف
بالسشجسيغ كأصبحػا مالزميغ ليع مثل الػزراء كالكتَّاب
ّ
كاألشباء في بالشيع.

 ...آمغ الفاشسيُّػف بالتَّْشجيع إيساناً كبي اًخ كبشػا دكلتيع عمى أساسو كعشجما أمخ

الرقمي عاـ (358ىػ968/ـ)
الفاشسي (ت 365ىػ975/ـ) ،جػىخ
الس ِع ُّد لجيغ هللا
َّ
ُّ
كضع األساس لسجيش ِة القاىخة أتى بالع َّخِاف ْيغ
بالتػج ِو ِإلى مرخ لالستيالء عمييا ،كقبل
ِ
ُّ
السغاربة كشمب مشيع أف يختاركا تػقيتاً يكػف شالعو س ِعيجاً لخمي األساس ،كقج
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صادؼ أف ضيخ في الدساء في ىحا التػقيت كػكب ِّ
صمق عميو قاىخ
السخْيخ الحي ي ْ
الفم ِظ"(.)1
استسخ الخمفاء العبَّاسيػف الالحقػف َّ -إال قميالً مشيع  -باالىتساـ بالسش ِّجسيغ
ك َّ
ِ ِ
بشاء عمى أقػاليع ,كمغ أمثمة ىؤالء
كتدييخ حياتيع ،كاتّخاذ الكثيخ مغ ق اخراتيع العامة ً
الش ِ
ط ِيخ باهلل (ت 470ىػ1077/ـ 1114 -ـ) كالخمِ ْيفة َّ
اصخ لجيغ هللا
الخميفة الس ْدت ْ

(575ىػ622ىػ1225-1180/ـ).

كلخَّبسا ي ْعت ِخض م ْعت ِخض عمى ما سبق إيخاده مغ تفريل القػؿ في ِاتّخاذ
ٍ
الكثيخ مغ خمفاء بشي العبَّاس لمسش ِّج ِس ْيغ مدتذاريغ ليع بالقػؿَّ " :
كتاب ت ْخِجع
إف أ َّكؿ
َّة اإلسالمي ِ
الجكل ِة العخبِي ِ
َّة ىػ كتاب "األساس في الشجػـ كالديج" كيد َّسى (عخض
في َّ ْ
مفتاح الشجػـ) السشدػب إلى "ىخمذ الحكيع" ،كأَّنو تخِجع لأل ِم ْي ِخ خالج بغ يد ٍيج األمػي
(ت 90ىػ708/ـ)  ،كىػ كتاب م ْختز بالتشجيع.

ك ُّ
الخد عمى ىحا االعتخاض ما يميَّ :
تجؿ عمى
إف ىحه السعمػمة صحيحة كىي ُّ
يب كال ِمغ ٍ
تجؿ ِمغ قخ ٍ
اىتساـ ىحا األميخ بالتَّشجيع َّ
بعيج عمى َّ
أف األمػييغ
كلكشيا ال ُّ
السشجسيغ في بالشيع أك اتَّخحكى ْع مدتذاريغ أك َّ
أف ىحا األمخ (التشجيع أقرج)
ق َّخبػا
ّ

كاف مشتذ اًخ في ديار اإلسالـ أثشاء حكسيع ليا .فيحا كاف في عيج العباسييغ نذأةً
عجة ٍ
كتصػ اًر ،كقج ساىع في ذلظ َّ
أمػر مشيا:
ُّ

" .1اعتس ػ ػ ػػاد العب ِ
َّاس ػ ػ ػ ِّػي ْيغ ف ػ ػ ػػي تأس ػ ػ ػػيذ دكل ػ ػ ػػتيع عم ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػ ْػخ ِ
س الش ػ ػ ػػاقسيغ عم ػ ػ ػػى
األم ػػػييغ الس ػػتبعادىع َّإي ػػاىع م ػػغ مشاص ػػب الجكل ػػة كالس اخك ػػد الكب ػػخى كاحتف ػػا

اخترار ش ٍ
( )1محسػد ،السخجع الدابق نفدو ،ص ،434 ،426بترخ ٍ
ٍ
جيج.
ُّؼ ك
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أف التشجػػيع فػػي بػػالد فػ ٍ
ػظ ؼيػػو َّ
العػػخب بيػػا"( .)1ك ِم َّسػػا ال شػ َّ
ػارس كػػاف قػػج انتذػػخ
انتذا اًر كبي اًخ.

ِ
األمػية"(,)2
" .2استساؿ العبَّاسيُّػف الذيعة لمسداعجة عمى زعدعة كياف الجكلة
كمسا ىػ معمػـ أف كتب التشجيع مشتذخة بكث ٍخة في كت ِب الذيعة في ذلظ
َّ
ِ
السثاؿ ال الح ِ
ِ
ِ
رخ كتاب
أخخة نحكخ مشيا عمى سبيل
العرخ ك
العرػر الست ِّ
"ب ْػية َّ
الصالِ ِب" لمب ِ
مخ ِي ككتاب "فخج السيسػـ "البغ شاكس ،ككتاب "الجفخ"
ّ
الحي ندبػه  -زك اًر كبيتاناً  -لعمي بغ أبي ش ٍ
الب ،رضي هللا عشو ،كسمدمة
ّ
الرفا" ككتاب "التَّْف ِييع" لمبيخكني...
"رسائل إخػاف َّ

ِ
لتخجسة كتأليف الكت ِب في شتى العمػـ ،ككاف مغ
َّاسييغ
 .3تذجيع الخمفاء العب ِّ
ىؤالء الحيغ عسمػا في التخجسة الكثيخ ِمغ غيخ العخب الحيغ دخمػا في اإلسالـ
كبعس م ِ
ِ
عتقجات ِيع القجيسة ،ككاف أكثخ ما قامػا
كحافطػا عمى لغ ِات ِيع األصمية،
بتخجستو كت ِب الفمدفة كالتشجيع كالفمظ ...
اليامة الفخيجة
كقج تتبَّع الجكتػر عبج السجيج السذعبي في رسالتو العمسية
َّ
كنسػ كتدمدل حخكة تخجسة
"التَّشجيع كالسش ِّجسػف كحكع اإلسالـ في ذلظ" نذأة َّ

كتب الفمدفة كالتشجيع التي قادىا أبشاء الجيانات السختمفة مغ غيخ العخب
كأدخمػىا إلى بالد اإلسالـ فقاؿ :كانت الذعػب كالؿبائل التي أدخميا

السدمسػف تحت حك ِع اإلسالـ خميصاً مغ أصحاب عقائج شتَّى ،ك ٍ
أدياف

كثقافات م ٍ
م ٍ
ٍ
ختمفة .فالفخس كانػا عمى الجيانة السجػسية التي بِشيت
تشػعة،

العباسية ،ص ،43ج ،4مخكد الكتاب األكاديسي ،ط ،2147 ،4األردف.
( )1البييجي ،إيشاس دمحم .تاريخ الجكلة ّ
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.43
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ِ
اختالط الشُّ ِ
ػر
عمى تعطي ِع األنػار ،كعمى جعل مبجأ مػجػدات العالع مغ
الط ِ
مسة ،كعمى ِ
ِب ُّ
االتّجاه إلى الذسذ عشج الدجػد كنحػ ذلظ ،كسا كانت
الرابئة في ح َّخاف كفي غيخىا مغ نػاحي العخاؽ ت ْعبج الكػاكب ،كتدعع َّ
أف ليا
َّ
أف ليا أركاحاً ،ك َّأنيا َّ
الدْفمِ ِيَّ ،
كتجعي َّ
تأثي اًخ في العالع
تتجمى في الكػاكب
ُّ ّ
ِ
كنحػ ذلظ(.)1
كسا كانت السجارس الفمدؽيَّة التي تحسل ثقافة اليػناف  -كالتي
ُّ
تزع أدياناً

كمجػس كغيخىع  -مشتذخًة بيغ ىحه ُّ
مختمف ًة مغ يي ٍ
ٍ
الذعػب
ػد كنرارى كصاِبئ ٍة
ِ
الخىا ،كمجرسة نريبيغ ،كمجرسة ح َّخاف ،كمجرسة جشجيدابػر ،كمجرسة
كسجرسة َّ
اإلسكشجرية(.)2

ِ
أصحاب ىحه السجارس ىي خالصة العمػـ فالفيمدػؼ
ككانت الفمدفة في نطخ
ِ
الرفات
يعخؼ
َّ
الصب كالحداب كاليشجسة كالسػسيقا كالشجػـ ،كتغمب عميو إحجى ّ

ِ
الجيغ
لتفػقو في عم ٍع مغ ىحه العمػـ .كيغمب عمى مجرسة اإلسكشجرية ىحه التػفيق بيغ ّ
ّ

كالفمدفة ،كتعتبخ أكبخ السجارس ضخ اًر عمى عقائج السدمسيغ ،كىحه األدياف كاالتجاىات

خت تأثي اًخ كبي اًخ في ثقافة شعػبياِ ،م َّسا جعل التشجيع جدءاً مغ ثقافة ىحه
السختمفة أثَّ ْ
ِ
الثقافة إلى السدمسيغ كسيم ًة لشذخ التشجيع بيشيع.
الذعػب ،كبالتالي جعل نْقل ىحه

باخترار ٍ
ٍ
شجيج،
()4السذعبي،عبج السجيج بغ سالع.التشجيع كالسشجسػف كحكع اإلسالـ في ذلظ،ص431_424
ط4998 ، 2ـ ،مكتبة أضػاء الدمف،الخياض.

()4السذعبي ،السخجع الدابق نفدو ،ص 433نقالً عغ السمل كالشحل لمذيخستاني ،ج ،2ص،489 ،488
بترخ ٍ
ِ
ؼ.
الدّخ السكتػـ " لمخازي ،ص)488-485
ُّ
 ،244كنقالً عغ " ّ
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ِ
تخجسة ِ
كذلظ لسا فتح ْت الجكلة العبَّاسية أبػاب
كتب اليػناف ،كاستقصبت ِمغ الخكـ كتباً
كثيخًة في الفمدفة كالفمظ كالصب كالتشجيع كنحػ ذلظ(.)1

الييػدي كاسسو "ميذا بغ أبخي" في ِ
" كسا َّ
أف كجػد "ما شاء هللا" السش ِّجع
زمغ
ِّ
ِ
ضح دكره في ىحا الذأف ،كخرػصاً إذا
السشرػر ،كبقاءه إلى عرخ السأمػف يػ ّ

الخجل قاـ بترشيف ك ٍ
عمسشا َّ
تب في التشجيع مثل كتاب "السػاليج الكبيخ" ،ككتاب
أف َّ

"القخانات كاألدياف كالسمل" ،كالكتاب السدسى "بالدابع كالعذخيغ" .ككحلظ "سشج بغ عمي
كعسل ِ
ِ
آالت
الييػدي" كاف في زمغ السأمػف ،ككاف مشجساً ككاف خبي اًخ بتدييخ الشجػـ،

استسخ عسل السشجسيغ بو فتخًة مغ
صِج كاالصصخالب ،كلِدشٍج ىحا زْيج مذيػر
َّ
َّ
الخ ْ
الدمغ ،كلو ترانيف كثيخة في ىحه الرشاعة " (.)2

ِ
ِ
خجمة الحد ِغ ابغ
السشجع ،كاف في
" ككحلظ "سيل بغ بذخ بغ ىاني" الييػدي
ّ

سيل ،كزيخ السأمػف ،كلو في التشجيع كتب كثيخة ،مشيا" :كتاب السػاليج الكبيخ"،
ككتاب "تحػيل سشي العالع" ،ككتاب "السجخل الرغيخ" ،ككتاب "السجخل الكبيخ"
كغيخىا " (.)3
كمغ َّ
الشرارى الحيغ كاف ليع د ْكر في نذخ التَّشجيع عبج هللا بغ عمي
الشرخاني ،كيعخؼ "بالجانجاني" كيكشَّى أبا عمي ،ككاف مش ِّجساً قجيع العيج ،مذيػ اًر في
زمانو بيحه الرشاعة ،كصَّشف فييا ،كسا كاف "ثيػفل بغ تػما" الشرخاني السش ِّجع
الخىاكي رئيذ مش ِّج ِسي السيجي " (.)4
( )1السخجع الدابق نفدو.

( )2السخجع الدابق ،ص.434
( )3السخجع الدابق ،ص.434
( )4السخجع الدابق ،ص.434
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السذعبي" مؽ الكالم والذؾاىج عؽ الكتب التي تخجسيا
وبعج كل ما ساقو "
ُّ
ىؤالء الحيؽ عسمؾا في التشجيؼ ،وكان ليؼ شأنيؼ في زمان الجولة العباسية أشار،
أن الخمفاء العباسييؽ شجَّع ْؾى ْؼ ودعسؾىؼ َّ
لكشيؼ غفمؾا عؽ خظخىؼ
حفغو هللا ،إلى َّ

عمى الس ْدمسْيؽ ،وكانت تمػ الثغخة التي دخل مشيا ىؤالء عمى السدمسيؽ"(.)1

أف ت ْخِجس ْت كثيخ مغ كتب الفالسفة انتذخت ىحه الكتب ،كترَّفحيا
"كبعج ْ

بعس السدمسيغ ،فراركا يعتقجكف كسا يعتقج الفالسفة ،فاعتقجكا أف األفالؾ نفػس
الفمكية الع ِ
ِ
اقمة!!!
كعقػؿ ،كجعمػا الحػ ِادث في الكػف كالفداد مجبَّخًة ِمغ ِقب ِل الشفػس
ِ
دتسج ْيغ ىحه
"كأراد الفالسفة أف يربغػا عقيجتيع الباشمة صبغ ًة شخ َّ
عي ًة  -م ّ

ليسترػا بحلظ نقسة السدمسيغ مشيع ،كلتكػف
الصخيقة مغ فالسفة مجرسة اإلسكشجرية -
ُّ
عقيجتيع أدعى لقبػؿ السدمسيغ إيَّاىا ،فد ُّسػا األفالؾ مالئك ًة ،كس ُّسػا ما َّادعػه مغ

ِ
األفالؾ لمكػف بخالفة السالئكة في ِ
ِ
تجبيخ
تجبيخ خالئقو"(.)2

( )1السخجع الدابق ،ص.432
( )2السخجع الدابق ،ص.432
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السبحث َّ
الثالث
مداىسات جعفخ البمخي (أبي معذخ الفمكي) و جيؾده
في نذخ َّ
التشجيؼ في ديار اإلسالم
ٍ
البمخي ،السذيػر بأبي معذخ الفمكي
محسج بغ عسخ
يعتبخ جعفخ بغ
ِ
ّ
ّ
ِ
تقجماً مغ حيث الدماف
السؤِّسذ
َّ
الحؿيقي لمتَّشجيع في العالع اإلسالمي ،ليذ ألنو كاف م ّ
ِ
ِ
ط ,بل َّ
الدبَّاؽ في كض ِع
شجسيغ السدمسيغ فق ْ
ألنو كاف َّ
كتاريخ السيالد عمى بؿيَّة الس ّ
()1

( )1أبػ معذخ جعفخ بغ دمحم بغ عسخ البمخي ( 474ىػ  274 -ىػ ) ،كالحي يعخؼ في الغخب باسع ألبػماسخ
( ،)Albumaserىػ فمكي كرياضياتي كلج في بمخ شخقي خخاساف كالتي تقع حالياً في أفغاندتاف.
ىػ مغ أكائل الفمكييغ السدمسيغ ،كيعتقج أنو أعطع الفمكييغ في البالط العباسي في بغجاد .لع يكغ أبػ

السشجسيغ
معذخ السبتكخ الخئيدي لسجالو في كقتو ،كلكغ كاف لكتيباتو العسمية التي ساىست في تجريب
ّ
تأثيخ عسيًقا عمى التاريخ الفكخي اإلسالمي ،كذلظ مغ خالؿ التخجسات مغ أكركبا الغخبية كالبيدنصية.
ًا

تخؾ أبػ معذخ مرشفات جسة في الشجػـ كالتشجيع ،ذكخ مشيا ابغ الشجيع بزعة كثالثيغ كتابا ،كاف مغ
أشيخىا ما يمي :

• كتاب السجخل الكبيخ ،كىػ مقجمة في عمع التشجيع .تخجع ىحا العسل إلى العجيج مغ المغات كالالتيشية

كبيخ عمى الفالسفة الغخبييغ مثل ألبخت
تأثيخ ًا
ابتجاءا مغ القخف الحادي عذخ .كاف لو ًا
كاليػنانية كذلظ
ً
الكبيخ.

• كتاب مخترخ السجخل ،كىػ ندخة مخترخة عغ كتابو السجخل الكبيخ .تخجع الحًقا إلى الالتيشية.
ِ
الجكؿ (كتاب عغ األدياف كالدالالت) ،كىػ مغ أىع أعساؿ أبػ معذخ ،كعمق عميو في
• كتاب السمل ك ّ
األعساؿ الخئيدية لخكجخ بيكػف كبييخ ديمي كبيكػ ديال ميخانجكال]4[.

• كتاب في ذكخ ما تجؿ عميو األشخاص األكلياء (عمى إشارات األجخاـ الدساكية).

• كتاب الجالالت عمى االتراالت كقخانات الكػاكب (كتاب مؤشخات االقتخاف الكػكبي).
• كتاب اآلالؼ.

• كتاب تحاكيل سشي العمع (أزىار أبػ معذخ) .يدتخجـ ىحا الكتاب األبخاج لفحز أشيخ كأياـ الدشة،
دليال لمسشجسيغ .تخجع في القخف الثاني عذخ مغ قبل جػف إشبيمية.
ككاف ً

• كتاب تحاكيل سشي السػاليج (كتاب ثػرات سشػات السػاليج) .تخجع إلى اليػنانية في عاـ  4111كمغ ثع
إلى الالتيشية في القخف الثالث عذخ.
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مؤلف ٍ
السؤَّلف ِ
أسد ْت لمتشجيع في بالد السدمسيغ ,حيث كضع ثسانية َّ
ىام ٍة
ات َّ
ات التي َّ

الزاؿ السش ِّجسػف يخجعػف إلييا كيدتخشجكف ِبشرػصيا حتَّى يػمشا ىحا" ،،،كمع َّ
أف
بأنو قج أخح ىحا ِ
العْمع عغ ِ
خرػـ ىحا الخجل يتَّ ِيسػنو َّ
أىل اليػناف كت ْخجع ب ْعزيا
كندبيا إلى ِ
بجليل مْقب ٍ
فإنو لع ي ْثب ْت ذلظ ٍ
نفدو"(َّ .)1
ػؿ حتَّى يػ ِمشا ىحا ...
الخجل إثشان:
أىؼ كتب ىحا َّ
ولع َّل أبخز و َّ

األكؿ" :السجخل الكبيخ إلى ِعْم ِع أحكاـ التشجيع" .كيقع ىحا الكتاب في ثسان ِ
ية
ْ

أبػاب.
الثاني" :ب ْػية َّ
ِ
ِ
الصالب في معخفة َّ
السغمػب
لمسصمػب كالصالب ك
الزسيخ
كالغالب".
بالد ِ
االتّ ِ
كيعتبخ ىحا الكتاب الدبب السباشخ الحي ت َّع تػجيو ِ
يامات َّ
نجقة ك ِ
الفدق
ْ
معذخ الفمكي؛ فالكتاب أقخب ما يكػف إلى كت ِب تعميع َّ
ٍ
ألبي
الذ ْعػذ ِة كالدحخ كالكيانة
ك َّ
الجج ِل.
ِ
الػقت
الخجل ي ْعتبخ مغ أكائل الحيغ َّألفػا في ِعْم ِع الفم ِظ كفي التشجيع في
" كىحا َّ
ِ
ذاتو ،كال نخى مقال ًة مكتػب ًة عشو في الغخب أك عشج الفالسفة َّإال ككصف ْتو َّ
بأنو مغ

أشيخ الع ِ
ِ
مساء السدمسيغ كقج ت ْخِجس ْت الكثيخ مغ أعسالو إلى المغة الالتيشية ككانت
معخكف ًة في أكركبا ،مشيا عمى سبيل السثاؿ (كتاب الس ْجخل الكبيخ إلى ِعْم ِع أحكاـ

الشجػـ) ،كالحي تخجسو إلى الالتيشية ىػ " َّ
يػحشا ىدياليذ األشبيمي" سشة 528ىػ أك
مجف أكركبي ٍ
شبعات في سشػ ٍ
ٍ
عج ِة ٍ
ات م ْختمِف ٍة في َّ
1133ـ ،كقج شِبع ىحا الكتاب َّ
َّة
عجة
الديج الكبيخ ك ِّ
مثل البشجؾية كأكجبدبخع .ك ِم ْغ كتِب ِو كحلظ " ِّ
الديج الرغيخ"" ،كرسالة في
تبشى ىحا الخأي كاف السدتذخؽ لػث.
(ّ )1أكؿ مغ ّ
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الفمكي بعس الع ِ
مساء السذيػريغ كأبي يػسف
ِعمع االسصخالب" .عاصخ أبػ معذخ
َّ
يعقػب بغ إسحق الكشجي (الفيمدػؼ) ككانت بيشيسا مذاحشات كضغائغ"(.)1
ٍ
بالرخِع ألنَّو
" تػِّفي أبػ
معذخ يػـ /28رمزاف272/ىػ .كقيل :كاف مػتو َّ
كاف تعتخيو نػبات صخٍع عشج أكقات اإلمتالءات القسخيَّة  -عمى ما ذكخ ابغ العبخي -
ككاف م ِ
جمشاً عمى ال ِ
خسخ م ْدت ْيِت اًخ بسعاقختيا"(.)2

كالحي يي ُّسشا كيعشيشا أكثخ في ىحه الجراسة ؼيسا يتعَّمق بالتشجيع كتاب أبي

ِ
السشجسيغ السعاصخيغ نذخ أجدٍاء مغ
أعادت بعس مػاقع
معذخ "السػاليج الكبيخ" ،كقج
ْ
ّ
ِ
ِ
أساس َّأنو كتاب ركحاني شامل ككامل في أصػؿ
يرشفػنو عمى
ىحا الكتاب الحي
ّ
لمخجاؿ كالشداء" كي ِ
ِعْم ِع التشجيع كالفم ِظ كيد ُّسػنو كتاب "السػاليج الكبيخ ِّ
رفػنو كحلظ بأنَّو
كتاب شامل لصػالع الخجاؿ كالشداء َّ
أدؽ كت ِب التشجيع كالفم ِظ .كمغ أبخز
كبأنو مغ ِّ
محتػيات ىحا الكتاب ما يمي :
 .1معخفة ما يحجث في الدشيغ بح ْد ِب األياـ الدبعة.
 .2معخفة كػاكب األياـ كشبائعيا كمعادنيا كممػكيا.
ِ .3ذ ْكخ ساعات األياـ سعيجىا كنحديا.
ِ .4ذ ْكخ ساعات الميل سعيجىا كنحديا.
( )1انطخ:

أ -ابغ الغخبي ،أبػ السعالي دمحم بغ عبج الخحسغ (الستػفى سشة 1167ىػ) ،ديػاف اإلسالـ ،تحقيق سيج كدخكي
حدغ ،ج ،4ص.283-281

ب -حسيجاف ،زىيخ .أعالـ الحزارة العخبية اإلسالمية في العمػـ األساسية كالتصبيؿية ،مغ مصبػعات ك ازرة
الثقافة الدػرية ،ط.1995 ،1

( )2السػسػعة الحخة كيكيبيجيا تحت عشػاف "أبػ معذخ البمخي" http://wikipedia.org/wiki/
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 .5حداب الغالب كالسغمػب.
 .6حداب َّ
الذخيظ كالػفيق كالدكج كاألخػة كمغ ت ِخْيج تػؼيقو.
أي ٍ
شيء مخضو.
 .7حداب السخيس ْ
كمغ ِّ
 .8حداب الحامل.

 .9حداب السد ِاف ِخ الغائب.
 .10حداب ِ
بياف أكقات الػالدة.
الع اإلنداف كبخجو.
 .11معخفة ش ِ
 .12لصيفة في حداب السخيس كالغائب كىل تْقزى الحاجة أـ ال.
 .13ل ْػح الحياة كالسسات.
 .14بخج الحس ِل ك ِّ
يخ.
السخ ِ
ػر ك ُّ
 .15بخج الثَّ ِ
الدىخة.
 .16بخج الجػزاء كعصارد.
الدخشاف كالقسخ.
 .17بخج َّ
 .18بخج األسج كالذسذ.
 .19بخج الدشبمة كعصارد.
 .20بخج السيداف كالدىخة.
 .21بخج العقخب كالسخيخ.
 .22بخج القػس كالسذتخي.
 .23بخج الججي كزحل.
 .24بخج الحػت كالسذتخي.
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إف كاف ىحا السش ِّجع كم ْغ تبعو ِمغ الحيغ َّألفػا في التشجيع
كلخبَّسا يدأؿ سائلْ :
ِ
مئات الدشػات فكيف كصم ْت إليشا كتبي ْع ىحه مع َّ
إما
قج عاشػا قبل
أف معطسيا َّ
إما مفقػد؟ ككيف حرل عمييا السش ِّجس ْػف السعاصخكف كأخحكا مشيا كاستفادكا
م ْخص ْػط ك َّ
مشيا في ص ْشعِت ِيع كاستجلػا َّ
بأدلِتيا؟؟
والجؾاب عمى ىحا الدؤال ىؾ التالي:
البحث عغ ِ
ِ
َّ
ىحه
إف بعس السش ِّج ِس ْيغ السعاصخيغ قج بحؿ مجيػداً في
ٍ
ٍ
ِ
ِ
شمقيا
ججيج ،كذلظ ع ْبخ
الشاس ِمغ
كنذخىا بيغ
السخصػشات كقاـ بصباعتيا
نجاءات أ ْ
ِ
ِ
شتجيات
خالؿ القشػات الفزائية الستمف ِدة أك مغ خالؿ مج َّكنِت ِو اإللكتخكنيَّة أك الس
مغ

كالس ِ
متؿيات اإللكتخكنية عمى اإلنتخنت ،فقاـ بإعادة ِ
نذخىا أك ن ْذ ِخ ما استصاع الحرػؿ

ِ
ِ
اقي السجعػ "الذيخ الجكتػر أبػ
عميو مغ أجدائيا الستف ِّخقة ،كسا فعل السش ِّجع العخ ُّ
ِ
ِ
االلكتخكني عمى اإلنتخنت كالسد َّسى "مسمكة الذيخ ُّ
الجكتػر
مػقع ِو
خالؿ
الحارث" ِم ْغ
ِ
ّ
بإشالؽ ٍ
ِ
نجاء لستاِب ِع ْي ِو كزبائشو يصمب ؼيو
أبػ الحارث لمخكحانيَّات كالفم ِظ" .حيث قاـ
ٍ
ندخة مغ كت ِب "أبي معذخ" ت ْدِكْيجه بيا  ...كِفعالً كاف لو ذلظ فقاـ
ِم َّس ْغ لجيو أيَّة
ِ
ِ
مػقع ِو االلكتخكن ِي
بشذخىا عمى صيغة "  - "PDFكسا كرد ْتو  -في ِق ْد ٍع مغ
ّ
الرػِر كالشدخ".
الدابق ،كقج س َّسى ىحا القدع "مسمكة السخصػشات ك ُّ
ِ
ىحا باإلضافة إلى َّ
مكتبات
أف كثي اًخ ِم ْغ
ِ
الشد ِخ األصمي ِ
ِ
ببعس ُّ
السخصػشة
َّة
الزالت تحتفظ

التُّخ ِ
اث ِ
يعي في العخاؽ كإيخاف
الذ ِ
ّ ّ
ِمغ ِ
ىحه الكت ِب ،خرػصاً إذا ما
ْ

الذ ِ
تح َّك ْخنا َّ
يعة.
أف م ْعطع الحيغ اشتغمػا بالتشجيع مغ السدمسيغ ى ْع مغ ِّ
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الخابع
السبحث َّ
بؾاكيخ الحخكة الس َّ
زادة لمتشجيؼ وأبخز الكتب التي أفخزْتيا ىحه الحخكة

حخكة التَّأليف كالتَّ ِ
ِ
تقَّجـ الحجيث ؼيسا سبق عغ نذ ِ
خجسة في التَّشجيع ،كسا
اط

ِ
ِ
َّاسييغ
تقَّجـ الحجيث عغ انتذار التشجيع في قرػر كبالط الكثيخيغ مغ الخمفاء العب ِّ
الرػاب في دراستشا ىحه
كاتخاذىع بعس السشجسيغ مدتذاريغ ليع .كحتَّى ال نج ِانب َّ

حيادي ٍ
فإنشا نق ِخر ,كبِك ِل ِ
ِ
َّ
َّ
َّة
 كالتي تتصمب أكثخ ما تتصمب األمانة العمسيَّة كاإلنراؼّ َّ -ّ
ِ
 َّأف حخك ًة مز َّاد ًة لمتشجيع كأىمِ ِو قج ش ِيجىا العرخ
العباس ُّي كنس ْت كازدىخت في ِض ِّل
َّاسي ْيغ ىي األ ْخخى.
حكع العب ِّ

كمؤلف ٍ
ط رسائل َّ
كقج َّ
ِ
ات
مت ىحه الحخكة السز َّادة في ؾياـ
بعس العمساء بخ ِّ
تسث ْ
ِ
َّ
الرفحات التي
كضحػا فييا مػقف اإلسالـ مغ التشجيع كأفخدكا ليحا
السػقف عذخات َّ

عي كعزجكىا ِباألِدَّل ِة العقمي ِ
َّة ِ
ت ْب ِخز جػ ِانبو َّ
العمسية.
بالجلِْيل الذخ ِ
ّ
كحتَّى تكػف الرػرة مكتسمة الجػانب كالسذيج كاضحاً في ذىغ القارئ الكخيع

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فإنو ال بَّج لشا مغ فيع البيئة كالخمؽيَّة العمسيَّة كالذخعيَّة كاالجتساعيَّة التي كانت سائجةً

في العرخ الحي ت َّس ْت ؼيو تخجسة ِ
كتب التشجيع كنقميا مغ اليػناف كالفخس  -كىػ
ِ
األمخ الحي تقَّجـ معشا في الػر ِ
يقات
الدابقة شخحو كتػضيحو  -ككحلظ األمخ بالشدبة
لمحاؿ ِ
ِ
نذأت فييا الحخكة السز َّادة لمتشجيع حيث تخؾ بعس الفالسفة االشتغاؿ
التي
ْ

بعمع الفمدفة كىجخكا مجارسيا (السعشػية) كمجالِديا التي كانت كثيخة االنعقاد ،كالتي

كانت ِمغ أ ْشي ِخىا عمى اإلشالؽ مجرسة أبي سميساف الدجدتاني ,كالتي س َّساىا البعس

Page | 43



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
مجرسة بغجاد الفمدؽية( ،)1كالتي كانت تز ُّع باإلضافة لخئيديا أبي سميساف
()2

الدجدتاني

()5

الريسخي

ك َّالً مغ أبي حيَّاف التَّػحيجي
()6

كغال ِـ زحل

()3

()4

كأبي دمحم العخكضي

كأبي زكخيا

 ...أقػؿَّ :
إف العالِع األبخز الحي ىجخ ىحه السجرسة ىػ

( )1انطخ مقالة األستاذ مؤيج الالمي السعشػنة بػ ُّ
"تأل ِق مجرسة بغجاد الفمدؽية في القخف الخابع اليجخي (العيج
العباسي)" ،مقالة مشذػرة بتاريخ  2149/9/23في السػقع االلكتخكني لرحيفة الدكراء عمى السػقع

االلكتخكني .www.alzawraapaper.com

( )2ىػ أبػ سميساف دمحم بغ بيخاـ السشصقي الدجدتاني (ت  381ىػ) فيمدػؼ كشاعخ كأديب ،لو العجيج مغ
السؤلفات مشيا مقالة في مخاتب قػى اإلنداف ،كالـ في السشصق ،مقالة في أف األجخاـ العمػية شبيعتيا
شبيعة خامدة ،الشفذ .لمتػسع في معخفتو انطخ:

أ -كتاب "األعالـ" الدركمي الجمذقي ،ج ،6ص 474فسا فػؽ ،ط 2112 ،45دار العمع لمسالييغ.

ب -كتاب "عيػف األنباء في شبقات األشباء" ،ألحسج بغ القاسع الخدرجي (ابغ أبي أصيبعة) ،الشدخة
السحػسبة السشذػرة في مػقع نجاء اإليساف االلكتخكني .www.al-eman.com

( ) 3ىػ عمي بغ دمحم بغ العباس التػحيجي البغجادي ،كشيتو أبػ حياف كقج غمبت كشيتو عمى اسسو فاشتيخ بيا

حتى ابغ حجخ العدقالني تخجع لو في باب الكشى .كلج في بغجاد سشة 341ىػ ،كتػفي في شيخاز سشة

 444ىػ (مع خالؼ) .لو العجيج مغ الكتب كالسؤلفات مشيا (اإلمتاع كالسؤاندة ،البرائخ كالحخائخ،

السقابدات ،اليػامل كالذػامل ،اإلشارات اإلليية) .كاف بارعاً في عمع الفمدفة ،كاألدب كالفكخ.
محسج العخكضي ،كاف ِمغ عمساء الكػفي كقج صَّشف كتاباً في العخكض زعع ؼيو
محسج ،أبػ َّ
( )4ىػ بخزخ بغ َّ

أنو نقس العخكض عمى الخميل الفخاىيجي ،كأبصل ؼيو الجكائخ كاأللقاب كالعمل التي كضعيا فشدبيا إلى
ػسع في معخفتو انطخ كتاب "الػافي بالػؼيات"
ؾبائل العخب .اشتغل في الفمدفة كاألدب كالعخكض .لمتَّ ُّ
لرالح الجيغ بغ خميل بغ أيبظ الرفجي ،باعتشاء كتختيب جاكميغ سػبمو كعمي عسارة ،ج ،6القدع

العاشخ ،مغ مصبػعات دار فخاند شتايد ،شتػتفارت ،ألسانيا ،4994 ،عمى مصابع دار صادر ،بيخكت.

( )5ىػ أبػ زكخيا يحيى بغ الريسخي ،كالريسخة بمج بيغ دار الجبا كديار خػزستاف ،اشتيخ بآرائو الفمدؽية.

لمتػسع في معخفتو انطخ كتاب "السمل كالشحل" ألبي الفتح دمحم بغ عبج الكخيع الذيخستاني ،ص،521

 ،524ج ،4ط ،4دار الكتب العمسية ،بيخكت ،بال سشة نذخ.

( )6ىػ أبػ القاسع عبيج هللا بغ الحدغ البغجادي (ت  376ىػ) السعخكؼ بػ (غالـ زحل) ،اشتيخ بالفمدفة
َّ
السؤلفات مشيا (أحكاـ الشجػـ ،التدييخات كالذعاعات ،االختيارات،
كعمع الفمظ كالحداب ،لو العجيج مغ
ػسع في معخفتو انطخ كتاب األعالـ لمدركمي (مخجع سابق) ج،4
الجامع الكبيخ ،األصػؿ السجخدة) ،لمتَّ ُّ

ص.492
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أبػ القاسع عيدى بغ عمي بغ داكد الج َّخاح( ،)1كالحي خ َّ
ط بعج ذلظ رسالتو الذييخة
"رسالة في إبصاؿ أحكاـ الشجػـ"  .كيعّمِق الجكتػر سحباف خميفات في دراستو كتحؿيقو
عمي بقػلو" :كيْفيع مغ ىحا السػقف لعيدى أنو لع
ليحه الخسالة عمى مػقف عيدى بغ ٍ
يكغ ِ -ح ْيغ كتب رسالتو  -بعج عاـ 370ىػ ،عمى ٍ
كفاؽ مع أعزاء ىحه السجرسة ،إذ
ندع في أك ِ
اخخ حياتو السجيجة إلى ِعْم ِع الحجيث كالقخآف"(.)2

عمي ليحه السجرسة الفمدؽية (مجرسة الدجدتاني
كيبجك أف ت ْخؾ عيدى بغ ٍ

الؿيِعِ ،رحسو هللا تعالى ،لمثشاء عمى عيدى بغ عمي
أقرج) ىػ الدبب الحي دعا ابغ ّ
ِ
 بعج إيخاده لش ّ ِرسالتو كامالً في الجدء الثالث كاألخيخ مغ كتابو " ِمفتاح دار
ز

( )1ىػ أبػ القاسع عيدى بغ عمي بغ داكد بغ الجخَّاح ،كلِج في بغجاد عاـ 312ىػ944/ـ ،كتػِّفي في السجيشة
نفديا عاـ 394ىػ4114/ـ .ككاف كالجه عمي ابغ عيدى بغ الجخَّاح ،محِّجثاً صادقاً ،ككاتب ًا بميغاًَّ ،
تػلى
الػ ازرة ثالث مخات لمخميفة السقتجر .اشتيخ عيدى بغ عمي بجرايتو في العمػـ العقمية ،حتى عَّج "أكحج
اصخ لسش ِ
زمانو في السشصق" ،رغع أنو مع ِ
اشق ٍة ٍ
كبار مثل يحيى بغ عجي ،كأبي سميساف الدجدتاني،
كقيل بأنو كاف "كبي اًخ في عمع األكائل" ،أي الفمدفة اليػنانية ،كقج َّ
مكشتو ىحه السعخفة مغ الترجر
َّ
السؤلفات الفمدؽية مغ
لمتجريذ حيث "أفاد جساعة مغ الصمبة ،كناضخ ،كحَّقق" .كقاـ بشقل بعس

الدخيانية إلى العخبية ،كبمغت تخجساتو الغاية في اإلتقاف ،إذ كصفو معاصخكه بأنو كاف "ح َّج ًة في الشقل
كالتخجسة كالترخؼ في فشػف المغات" ،كنديج العبارة األخيخة كضػحاً فشقػؿَّ :
إف عيدى بغ عمي قج أتقغ
الفارسية ،ككضع فييا كتاباً ،إلى جانب إتقانو المغتيغ الدخيانية كالعخبية .يزاؼ إلى ىحا كمو كتابو
الزخع "تعميقات عمى شخح يحيى الشحػي لكتاب أرسصػ "الدساع الصبيعي" في عذخة مجمجات ،كرسالتو
لمتػسع في معخفتو انطخ :تحقيق رسالة إبصاؿ أحكاـ الشجػـ لمجكتػر سحباف
في "إبصاؿ أحكاـ الشجػـ".
ُّ

خميفات ،السخجع التالي.

( )2خميفات  ،سحباف .دراسة كتحقيق "رسالة في إبصاؿ أحكاـ الشجػـ" ،ص ،432العجد ( ،)32كانػف الثاني
 -حديخاف ،4987 ،مجمة مجسع المغة العخبية األردني.
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الدعادة"  -فقاؿ رحسو هللاَّ " :
رخه هللا رْشجه ،كأراه
إف عيدى بغ ٍ
عمي قج كتبيا ل َّسا ب َّ
صالف ما عميو ىؤالء الز َّالؿ ،الج َّياؿ ،كتبيا ن ِ
ريح ًة لبعس إخػانو"(.)1
بْ

الؿيِ ِع ىحا ليذ م ْدت ْغخباً ،فِإَّنو ِمغ الػاضح تساماً َّ
أف القػـ
َّ
كلعل كالـ ابغ ّ
[أعزاء مجرسة الدجدتاني] يؤمشػف  -مغ حيث السبجأ  -بإمكانيَّة معخفة الس ْدتْقب ِل

عغ شخيق الشجػـ ،كج ُّل خالفيع في سيػلة ىحا العمع أك صعػبتو أك حكسة هللا في

ش ِي م ْعطع أحكامو " .يقػؿ العخكضي :قج يقػى ىحا العمع في بعس الػقت حتَّى
ّ
بتعم ِسو ،بقػٍة سساكي ٍ
ي ْذغف بو ،كيجاف ُّ
ُّ
كتذتج العشاية
َّة .ؼيكثخ االستشباط كالبحث

كالفكخ ،فتغمِب اإلصابة حتَّى يدكؿ الخصأ ،كقج يزعف ىحا ِ
العْمع في بعس َّ
الجىخ
ْ

َّ
فيتحجث عغ أحكاـ الشجػـ قائالًَّ :
إف
أما أبػ القاسع غالـ زح ٍل
ؼيكثخ الخصأ ؼيوَّ .

صحتيا كبصالنيا متعِّمقاف بآثار الفم ِظ ،كقج يقتزي شكل الفمظ في ٍ
يرح
أف ال
َّ
َّ
زماف ْ
مشيا شيء ,كإف ِغيز عمى ِ
دقائ ِق ِيا كبمِغ إلى أعساقيا  ...كقج يتح َّػؿ ىحا الذكل في
ْ
ٍ
كقت آخخ إلى أف يكثخ الرػاب فييا أك الخصأ أك يتقارباف  ...كفي الشياية يقف أبػ

سميساف الدجدتاني ،رئيذ السجرسة ،قائالً :ىحا أحدغ ما ي ِ
سكغ أف يقاؿ في ىحا
الباب"(.)2
الش ّ ِ
كيعِّمق الجكتػر سحباف عمى العبارة الخصيخة كاألخيخة في َّ
ز الدابق أعاله،

كالحي أكرده أبػ حيَّاف التَّػحيجي في كتابو الذييخ "السقابدات" بالقػؿ" :لع تكغ عبارة

الدجدتاني الدابقة مج َّخد م ٍ
التػحيجي عشو قػلوَّ :
إف الكيانة
جاممة لمحزػر ،فقج نقل
ُّ
( )1ابغ الؿيع ،أبػ عبج هللا شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخِ .مفتاح دار الدعادة كمشذػر كالية العمع كاإلرادة،
ِ
لمشذخ كالتػزيع ،الخبخ ،الدعػدية،4996 ،
ج ،3ص ،88ط ،4دار ابغ عفاف

خاؿ مغ الفائجة دكف ِ
( )2التَّػحيجي  ،أبػ حيَّاف .السقابدات ،السقابدة الثانية في عمع الشجػـ كىل ىػ ٍ
سائخ
العمػـ ،ص ،421ندخة السكتبة الذاممة السحػسبة.
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فمكية ،كأقدا ٍـ عمػي ٍ
ٍ
شخزِ ،ب ِديا ٍـ سساكي ٍ
َّة ،ك ٍ
ٍ
ٍ
َّة،
أسباب
شخز بعج
ق َّػة إلييَّة ت ْػجج في
غيب أمػر الجنيا كإلى ِ
تػسصت  ...يكػف ما يبجك بيا م ِذ ْي اًخ إلى ِ
غيب ِ
أمػر
فإذا َّ
اآلخخة .فعمى ىحا ق َّػة السش ِّج ِع متتِّبعة آلثار الكػاكب تتبُّعاً ضعيفاًَّ ،
ألف اآللة ال
ُّع بل ىي
تداعجه ،كالربخ ال يػاؼيو  ...كليدت ق َّػة الكاىغ كحلظ ،أعشي ليدت ِبتتب ٍ
ِ
ٍ
اف  ...ضيخ ك ُّل ٍ
كاإللقاء ك الػحي  ..فإف اجتسعت الق َّػت ِ
عجيب"(.)1
أمخ

ٍ
ِمغ الس ِ
جالء ككضػ ٍح الخمؽيَّة التي انصمق مشيا
سكغ اآلف أف نفيع كبك ِّل
عيدى بغ عمي ،رحسو هللا ،في كتابتو لخسالة إبصاؿ أحكاـ الشجػـ " َّ
فإف ِمغ الديل أف

ِ
نجرؾ َّ
احجة مغ القزايا التي شغم ْت الفكخ
أف فيمدػفشا ،كاف يعالج في ىحه الخسالة ،ك ً
ِ
ِ
لسػقف
اإلسالمي ،في بجاية فتخة
بي -
االنحجار ،متَّ ِخحاً مشيا مػقفاً مع ِارضاً
َّ
العخ َّ
الجساعة"(.)2
العام ِة في إبصاؿ
كقبل االنتقاؿ لمحجيث عغ مزسػف كمحتػى ىحه الخسالة
َّ
أحكاـ الشجػـ فإنشا ند ِّجل في ىحه الدصػر القميمة كامل االحتخاـ كالتقجيخ لجخأة عيدى
بغ عمي ،رحسو هللا ،خرػصاً إذا أخحنا بعيغ االعتبار أنو كقف كحيجاً أماـ تي ٍ
َّار

اجتساعي ِع ِ
فمدفي لو كزنو كؾيستو في السجتسع آنحاؾ .لقج كاف مػقفاً جخيئاً لكشَّو
مس ٍي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
لع يك ْغ سيالً عمى اإلشالؽ ،كلعِّمي أراه نػاة الحخكة السز َّاد ِة لمتشجيع آنحاؾ.
ْ
أي مف ِّك ٍخ ،في القخف الخابع اليجخي ،أف ي ِقف في كجو تمظ
"ليذ سيالً عمى ِّ

ِ
ػجة الالعقالني ِ
الس ِ
َّ
تتشكخ لتعاليع
الكاسحة التي كصْفشاىا .فسجرسة الدجدتاني
َّة

الفارابي ،في ىحا السجاؿ ،كيقع أفخادىا ضحايا الخخافة .ىشا نجج فيمدػفاً ،خخج عمى
( )1خميفات ،السخجع الدابق نفدو  ،ص.426
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.432
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ِ
َّار التَّشجيع ك َّ
السألػؼ ،كترَّجى بك ِّل ق َّػٍة لتي ِ
يتكخر ِم ْغ بعجه َّإال عمى
ترجياً ال َّ
الذعػذةّ ،
يج أبي العالء السعخي ،ذلظ ىػ عيدى بغ عمي بغ الجخاح"(.)1

السشجسيغ ك َّ
ِ
كقبل االنتقاؿ بالقارئ الكخيع ِلح ْك ِخ شػاىج ِمغ شبيات
أدلِتيع التي
ّ
عمي ،رحسو هللا ،في رسالتو ككيؽية رِّدِه عمييع َّ
فإف ِمغ السيع التشبيو
أكردىا عيدى بغ ٍ
إلى الػجػه التي تكسغ فييا أىسيَّة ىحه الخسالة التي بيغ أيجيشا ،كىي  -ؼيسا نخاه  -ما
يمي:
ِ
ِ
َّ .1إنيا ِّ
الخد عمى التشجيع كمؤّيِِج ْي ِو -في حجكد
الخسالة األكلى التي ص ْيغ ْت في ّ
عمي  -رحسو هللا  -كلِج  -كسا ت َّ
شالعشا  -حيث َّ
قجـ معشا -
أف عيدى بغ ٍ
إ ِّ
ِ
الخد عمى
سشة  302ىػ ،كتػِّفي سشة  391ىػ ،فكاف أسبق مغ غيخه في ّ

التشجيع كأىمو.
صيغت صياغ ًة عقمي ًة تقػـ عمى السحاجج ِة السِش ِص ِؿي ِ
ِ
َّ .2
َّة كالتي تقػـ
إف الخسالة ْ ْ
ِ
كشخحيا كالتَّ ِ
ثع نقزيا
في أساسيا عمى استعخاض ِأدَّل ِة الخرع
سثيل ليا ك ِمغ َّ

العقمي السس ِاث ِل كبياف كجػه تشاقزيا أك ضعفيا أك بصالنيا .مع تأكيج
بالجليل
ِ
ّ
ِ
السؤِّل ِ
أف َّ
ف  -رحسو هللا َّ -
اإلنراؼ لمخرػـ كلغ
الخد كَّمو لغ ي ْخخج عغ

ٍ
يتصخؽ إليو التحامل عمييع
َّ
بحاؿ مغ األحػاؿ ،حيث قاؿ" :لدت م ْدت ْع ِسالً
لمتَّحام ِل عمى م ْغ أثبت تأثيخ الكػاكب في ىحا العالع كت ْخِؾ إنرافيع كسا فعل
()2
ِ
الخد عمى ىؤالء بالح َّج ِة
قػـ رُّدكا عمييع"  .فمسا فخغ  -رحسو هللا  -مغ ّ
كالبخىاف العقمي ،أخح يدػؽ بعس َّ
األدل ِة الذخعية عمى م ْغ يشتدب لإلسالـ
( )1خميفات ،مخجع سابق ،ص.427

نز الخسالة كسا أكرده ابغ الؿيع في كتابو مفتاح دار الدعادة ،مخجع سابق ،ص.89
( )2انطخ َّ
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ف  -تشتيي عشج ِ
كلكغ الخسالة  -كلعطي ِع األس ِ
مشيع"(َّ .)1
بجاية رِّدِه عمى ىؤالء
ِ
َّ
باألدل ِة الذخعية مغ القخآف الكخيع كأخح في
الجفاع عغ التشجيع
الحيغ حاكلػا ّ
ترحيح فيسي ِع الخاشئ آليات القخآف الكخيع.
ز الخسالة عشج بجاية رِّد السؤّلِ ِ
ف رحسو هللا ،عمى ىؤالء ي ِ
كلعل انتياء ن ّ ِ
ػحي
َّ
بصخ ٍ
يقة أك بأخخى َّ
الؿيِ ِع  -رحسو هللا  -لشا لع يك ْغ كامالً.
أف َّ
الشز الحي أكرده ابغ ّ

كيعّمِق الجكتػر سحباف خميفات عمى ىحا بقػلو" :كفي الجدء األخيخ مغ الخسالة يحكخ

الفيمدػؼ م ْجسالً مغ احتجاج ُّ
الشجػمييغ كاالحتجاج عمييع .كىحا الجدء قريخ إلى
ٍ
درجة تػحي بأف الخسالة ناقرة"(.)2
ِ
ِ
بعس الذػاىج
اليام ِة ِذ ْكخ
نياية الحجيث عغ ىحه الخسالة
كي ْدت ْحدغ في
َّ
ِ
كرده عمييع باألدّل ِة كالبخاىيغ
كاألمثمة التي أكردىا السؤِّلف مغ كالـ السؤيجيغ لمتشجيع ّ
العقمية:
ييل ؼيو إلى ِ
السثال األول" :كزعسػا َّ
كقت انترافو
أف القسخ ،مشح الػقت الحي ُّ
ِ
خاص ًة ،كمشح ِ
األكؿ في الزػء ،يكػف ِ
األكؿ في الزػء
كقت
انترافو َّ
فاعالً لمخشػبة َّ
إلى كقت االمتالء ،يكػف فاعالً لمحخارِة .كمشح كقت االمتالء إلى كقت االنتراؼ

الثاني في الزػء يكػف ِ
فاعالً اليبذ .كمشح كقت االنتراؼ إلى الػقت الحي ي ْخفى
ِ
ٍ
سيِسا كقج
ؼيو كيفارِؽ الذسذ ،يكػف فاعالً لمبخكدة .كأ ُّي شيء أؾبح مغ ىحا ،كال ّ
ِ
أعصى قائمو َّ
بصبعو ال باختياره .ككيف أف يفعل شيء كاحج
شب ،كأنَّو يفعل
أف القسخ ر ْ
ِ
الج ِ
ىخ فزالً عغ أف يفعميا في ك ِّل شيخ؟ كىل
بصبعو األشياء الستز َّادة م َّخًة في ّ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.466

( )2خميفات ،مخجع سابق ،ص.431
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ِ
بأف شيئاً كاحجاً يفعل بصبعو في األشياء التخشيب في ٍ
القػؿ – َّ
بصبعو
كقت ،كيفعل

التَّجؽيف في آخخ ،كيفعل اإلسخاف في ٍ
كقت ،كيفعل التَّبخيج في آخخَّ -إال كالقػؿ َّ
بأف
شيئاً كاحجاً تشقمب عيشو كقتاً بعج كقت!!"(.)1
أف الفمظ إذا كاف عمى ِ
السثال الثاني ..." :كزعع بصميػسَّ :
شكل ما ذكخه ،في
اضع ذكخىا ،كجب أف يكػف الػلج أبيس المػف،
م ْػلٍِج ما ،ككانت الكػاكب في مػ ٍ
ِ
ِسبصاً .كإف ك ِجج مػلػد في ِ
الحبذة ،كالفمظ متذ ِّكل عمى ذلظ الذكل ،كالكػاكب
بالد
ْ

ِ
ِ
إف كاف
في السػاضع التي ذكخىا ،لع
يسس ذلظ الح ْكع عميو كمزى عمى السػلػد ،ك ْ
الرقالبة ،أك م ْغ قخب مداجو ِم ْغ مد ِ
اج ِي ْع .كزعع َّ
أف الفمظ إذا كاف عمى شكل ما
مغ َّ
ذكخه ،في ٍ
اضع ذكخىاَّ ،
يتدكج أختو،
مػلج ما ،ككانت الكػاكب في مػ ٍ
فإف صاحب الػلج َّ

إف كاف ِمر ِخَّياً ،فإف لع يك ْغ مرخَّياً ،لع يتدكجيا! كزعع أف الفمظ إذا كاف عمى ٍ
شكل
ْ
ْ
مػضع ب ْيشيسا ،تدَّكج الػلج
آخخ  -ذكخه  -في م ْػلٍِج مغ السػاليج ،ككانت الكػاكب في
ٍ
ِِ
فارِسَّياً ،كإف لع يك ْغ ِ
إف كاف ِ
فارِسَّياً لع يتدكجيا! كىحه مشاقزة ششيعةَّ ،
ألنو ذكخ
بأ ّموْ ،
ِعَّم ًة كم ْعم ْػالً يػجج بػجػدىا كيختفع بارتفاعيا ،ثع ذكخ َّأنيا ت ْػجج ِم ْغ غيخ أف ي ْػجج
م ْعم ْػليا"(.)2

السثال الثالث :كقج جاء ىحا السثاؿ تحت عشػ ٍ
عي كضعو السؤِّلف ،رحسو
اف فخ ٍ
ّ
االحتجاج عمييع ,فقاؿ:
هللا ،بالقػؿِ :ذ ْكخ جس ٍل ِمغ احتجاج ِيع ك
ِ

ِمغ أ ْككِج ما يدتجلُّػف بو عمى أف الكػاكب تفعل في ىحا العالعِ ،أك [ َّ
أف] ليا
داللة عمى ما يحجث ؼيو ،أنيع امتحشػا ِعَّجة مػاليج ،ص َّححػا شػالِعيا ،كجساعة مدائل
( )1ابغ الؿيع ،مخجع سابق ،ص.434 ،433
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.439
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راعػىا ،فػججكا القزية في جسيع ذلظ صادق ًة ،ف َّ
جليع ذلظ عمى َّ
أف األصػؿ التي
ّ
ع ِسمػا عمييا ص ِحيحة! ؼيقاؿ ليع :إذا كاف ما تَّجعػنو مغ ىحا دليالً عمى ِ
ص َّح ِة
ْ
ْ
ْ

رل بيشكع كبيغ م ْغ قاؿَّ :
صال ِف األحكاـ ّأنا امتحَّشا
الجليل عمى ب ْ
األحكاـ ،فسا الف ْ
مػاليج ،ص َّححشا شػالِعيا ،كمدائل تفَّقجنا أحػاليا ،فػججنا جسيعيا ِ
باشالً ،كلع ي ِ
ر ْح
ْ
ٍ
الحكع في
شيء مشيا؟ فإف قالػاَّ :إنسا يكػف ىحا لجػ ِاز الغم ِط عمى السش ِّج ِع الحي ع ِسميا
 ...قيل لكع :فسا تش ِكخكف ِمغ أف يكػف صجؽ السش ِجع في ح ْك ِس ِو ِ
باتّف ٍ
اؽ كت ٍ
خسيغ،
ْ ْ
ّ
ْ ْ
الفخدِ ،
اج الدك ِج ك ِ
كص ْج ِؽ الح ْدِر في الػزف ،كالكيل ،كالحراع ،كالعجد .كإذا كانت
كإخخ ِ

ص َّح ِة مقالتكع ِ
الجاللة عمى ِ
ص ْج ِقك ْع في بعس أحكامكعَّ ،
َّ
فالجاللة عمى بصالنيا كحبك ْع
ِ
ٍ
ٍ
أصػؿ
ألنا إنسا ن ْح ِك ْسو عمى
بعزيا  ...فإف قالػا ليذ ما قمشاه
في
بتخسيغّ ،
ٍ
مػضػعة ،في كت ِب القجماء  ...قيل ليع لدشا ُّ
نذظ في َّأنكع تتَِّبع ْػف ما في الكت ِب،
كتقِّمجكف مغ تقَّجمكع ،كما يقع مغ الرجؽ فإنسا يقع بحدب ِ
االتّفاؽ .كالحي حرمتع
ْ
ْ
ْ
عميو ىػ الح ْجس كالتَّ ْخ ِس ْيغ ،بحدب ما في الكتب"(.)1
مي ،رحسو هللا ،عمى َّ
كانت تمظ أمثم ًة كنساذج مغ رِّد السؤِّل ِ
أدل ِة
ف عيدى بغ ع ٍ
كلعل القارئ الكخيع لسذ مقجار أىسي ِ
ِ
َّة تػضيف العْق ِل في
شجسيغ كالسجافعيغ عشو،
َّ
الس ّ
ِ
الخد عمى ىؤالء كأِدَّلِت ِيع.
ّ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.466 ،465
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السبحث الخامذ
إشكالَّية ودفعيا
إف القػؿ َّ
كلخبَّسا يعتخض عميشا م ْعت ِخض بقػلوَّ :
بأف عيدى بغ عمي ،رحسو
ِ
َّ
الخد عمى التشجيع كالسش ِّجسيغ قػؿ باشل,
هللا ،ىػ أ ّكؿ م ْغ خط رسال ًة أك مؤلَّفاً في ّ
أف َّ
َّ
كالجليل عمى بصالنو َّ
الستػفى سشة 276ىػ
العالمة الذييخ ابغ قتيبة ،رحسو هللا،
الدبَّاؽ إلى ذلظ في مرَّش ِف ِو َّ
الذييخ "كتاب األنػاء في مػاسع العخب".
كاف َّ
كاإلجابة عمى ىحا االعتخاض سيمة م ْيدػرة ،ذلظ َّ
أف الكتاب السحكػر

الخِد عمى ِ
ِِ
ِ
أىمو
َّإنسا ىػ كتاب في عم ِع الفم ِظ كليذ في التَّْشجيع كال في محاربتو ك َّ ّ
عات ِو كمؤيِِج ِ
كد ِ
يو .كيذيج
لرح ِة ىحا الكالـ مزسػف الكتاب كما اشتسل عميو،
َّ
ّ
ِ
كلعل ما خ َّ
بسزسػنو كمحتػاه ،حيث
صو ابغ قتيبة ،رحسو هللا ،في مقِّجم ِة الكتاب يشِّبئ
َّ
يقػؿ ,يخحسو هللا:

بسحاىب العخب في عمع الشجػـ :مصالِ ِعيا ،كم ِ
ِ
داق ِصيا،
ىحا كتاب أ ْخب ْخت ؼيو
كصف ِاتيا ،كصػِرىا ،ك ِ
ِ
أسساء مشازؿ القسخ مشيا ،كأنػ ِائيا ،كفخ ِؽ ما بيغ يس ِانِّييا
كش ِ
ِ
األمصار كأكقاتيا ،كاختالؼ أسسائيا في الفرػؿ،
امِّييا ،كاألزِمش ِة كفرػليا ،ك
ُّع مداقط الغيث كارتياد الكأل ك ِ
أكقات حزػر السياه ،كما أ ْكدع ْتو
كأكقات التَّبِّج ْي ِلتتب ِ
العخب أسجاعيا في شمػع ك ِّل نج ٍع مغ الجالالت عمى الحػادث عشج شمػعو ،كعغ
الخياح كأفعاليا ،كتحجيج مي ِابيا ،ك ِ
أكقات بػارحيا ،كعغ الفم ِظ ك ِ
القصب كالسج َّ ِخة كالبخك ِج
ّ

الشجػ ِـ الخَّش ِ
ك ُّ
ذ كالذسذ كالقسخ ،كدرارِّي الكػاكب كمذاىيخىا كاالىتجاء بيا ،كعغ
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الدحاب كمخاِيمِ ِو م ِ
ِ
كصاد ِقيا ،كإمار ِ
ِ
ِ
الدماف
خرب
ات
اشخه كم ْخمِ ِف ِو ،كالبخك ِؽ خمِبيا
َّ
كججكبِت ِو ،إلى ِ
غيخ ذلظ"(.)1
ِ
ِ
الخد عميو أك
كخم ُّػ
كتاب ابغ قتيبة ،رحسو هللا ،مغ الحجيث عغ التَّشجيع أك ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
السشجسيغ أمخ نبَّو إليو السر ِّحح ِ
المحاف قاما بسقارنة ُّ
الثالث
السخصػشة
الشد ِخ
اف
ّ
لمكتاب مع استغخابيع مغ ىحا األمخ ،فقاالَّ " :إال أنَّشا ن ْعجب ِم ْغ َّ
أف ْابغ قتيبة ال يحكخ
الشجػـ كاألجخاـ الفم ِكي ِ
بتاتاً األكىاـ كالخخ ِ
افات التي ال بَّج مشيا في ِذ ْك ِخ ُّ
َّة عشج سائخ

األم ِع القجيسة .فكتاب ِ
ابغ قتيبة ِعْمع م ْحس ،كلػ كاف بديصاً ال يذت ِسل َّإال عمى

ٍ
ِ
ىحاف السر ِّحح ِ
السبادئ"( .)2كسا أ َّكج ِ
اف عمى َّ
عامة في
بسثابة مبادئ
أف الكتاب ي ْعتبخ
ِ
مشاضخ ُّ
الشجػـ التي فييا ما يفيج الصالب
عمع الفم ِظ" فمع ي ْبق لو َّإال مبادئ ِعْم ِع
ٍ
َّ
شيء بجكف أف
السبتجئيغ ،كالعػاـ
السثقفيغ الحيغ يخيجكف أف يعخفػا شيئاً ِمغ ك ِّل
ِ
ِ
الشداع ؼيسا بيغ
يغػصػا إلى غػامس كدقائق العمع مع ما فييا مغ االختالؼ ك ّ
ريغ بو  ..فابغ قتيبة يؤِّلف لصالب مبادئ ىحا العمع ِبػ ٍ
الست ِ ِ
جو عا ٍّـ"(.)3
خر ْ
ّ

( )1الجيشػري ،أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة ،األنػاء في مػاسع العخب ،السقجمة ،ص

 ،ط ،4مصبعة

دار السعارؼ العثسانية.4956 ،
( )2انطخ السخجع الدابق نفدو ،م ِ
قجمة السر ِّحح ِ
الرفحات ط،ي  .ممحؾعة  :قامت دار الشذخ بححؼ
ّ
يغّ ،
اسع السر ِّحح ِ
يغ لألسف ؼبؿيا مجيػليغ.
( )3السخجع الدابق نفدو.
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الدادس
السبحث َّ
الذخوع في عمؼ ُّ
ادي ورسالتو الذييخة في حكؼ ُّ
الشجؾم
الخظيب البغج ُّ

الكتاب الحي سشقف معو في ىحا السبحث ِمغ دراستشا ىػ مرَّشف لإلماـ

الحافظ أبي ٍ
البغجادي (ت 463ىػ)( ،)1كقج س َّساه "رسالة
بكخ أحسج بغ عمي الخصيب
ّ

في عمػـ الشجػـ ىل الذخكع ؼيو محسػد أـ محمػـ".

اؿ كرد لمسؤّلِ ِ
كأصل ىحا الكتاب كاف جػاباً لدؤ ٍ
ف ،رحسو هللا ،في ىحا
ِ
صجر ىحه الخسالة "سأؿ سائل عغ الشجػـ :ىل الذخكع
السػضػع ،كذلظ كسا أكرد في
ِ
بتػفيق مػالي
ؼيو محسػد أـ محمػـ؟ كأنا أ ْذكخ في ذلظ مغ القػؿ السدتؿي ِع ما تي َّدخ
الكخي ِع كال حػؿ كال قػة إال باهلل
العمي العطيع"(.)2
ِ
ّ
كقج تسيَّد ىحا الكتاب َّ
رل ؼيو القػؿ في أحكا ِـ
بأف السؤِّلف ،رحسو هللا ،ف َّ

ِ
ٍ
ُّ
نػعيو السباح كالسحطػرَّ ,
الشجػـِ ،كذكخ
ككضح بك ِّل
جالء السقرػد ِبك ِّل مشيسا ،ثع
ساؽ َّ
األدلة عمى ذلظ فقاؿ(:)3

( )1الخصيب البغجادي (463-392ىػ = 4172-4112ـ) ىػ أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ
ميجي البغجادي ،السعخكؼ بالخصيب :أحج الحَّفا ِ
ِّ
السؤرخيغ السقَّجميغ ،كاف فريح الميجة عارفاً
الحسػي أسساء  56كتاباً مغ مرشفاتو،
باألدب ،يقػؿ الذعخ ،كلػعاً بالسصالعة كالتأليف ،ذكخ ياقػت
ُّ
مغ أفزميا (تاريخ بغجاد ،البخالء ،الكفاية في عمع الخكاية ،كالفػائج السشتخبة ،الجامع ألخالؽ الخاكي

كآداب الدامع ،تقييج العمع ،شخؽ أصحاب الحجيث ،التصفيل ،األسساء كاأللقاب ،كاألماني ،تمخيز
الستذاِب ِو في الخسع ،الخحمة في شمب الحجيث ،األسساء السبيسة ،كالفؿيو كالستفقو).

( )2البغجادي ،أبػ بكخ احسج بغ عمي الخصيب ،رسالة في عمع الشجػـ ىل الذخكع ؼيو محسػد أـ محمػـ،
تحقيق شارؽ دمحم العسػدي ،ص ،4ط ،2114 ،4دار الكتب العمسية ،بيخكت.

( )3السخجع الدابق نفدو ،ص.22 ،24

Page | 54



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إف عمع ُّ
َّ
الشجػـ يذتسل عمى ض ْخب ْي ِغ:

أحجىسا :مباحُّ ،
كتعمسو فزيمة.

كاآلخخ :محطػر ،كالشَّطخ ِ
ؼيو مكخكه.
فأما َّ
الزخب األ َّكؿ :فيػ العم ِع بأسساء الكػاكب ،كمشاضخىا ،كمصالعيا،
َّ
كمداقصيا ،كسيخىا ،كاالىتجاء بيا ،كانتقاؿ الع ِ
خب عغ مياىيا ألكقاتيا ،كتخي ُِّخِىع
األزماف لشتائج مػاشييا كضخابيع الفحػؿ ،كمعخفتيع باألمص ِار عمى اختالفيا،
بالشجػـ ،كمعخ ِ
التػصل إلى ِجي ِة ِ
القْبم ِة ُّ
فة
كاستجالليع عمى محسػدىا كمحمػميا ،ك ُّ

مػاقيت الرالة ،كساعات الميل بطيػرىا كأفػليا.

ِ
رسػؿ هللاِ،
كجل ،كفي اآلثار عغ
كقج جاء كثيخ ِمغ ذلظ في كتاب هللا ،ع َّد َّ
صمى هللا عميو َّ
َّ
ِ
الرحابة كالتابعيغ ،كم ْغ بعجىع مغ العمساء
كسمع ،كعغ
خيار َّ
الخالفيغ.
َّ ِ
ِ
َّ
اء كاْلقسخ نػ اًر كقَّجره مش ِازؿ
قاؿ هللا سبحانو{ :ىػ الحي جعل الذ ْسذ ضي ً
رل اآلي ِ
ِ
ِ
ِ
الدِشيغ كاْل ِحداب ما خمق َّ ِ ِ َّ ِ
ات ِلق ْػ ٍـ ي ْعمسػف}
َّللا ذلظ إال باْلح ِّق يف ّ
لت ْعمسػْا عجد ّ

[يػنذ :اآلية  ،]5كقاؿ تعالى{ :كاْلقسخ قَّج ْرناه مش ِازؿ حتَّى عاد كالعخجػ ِف اْلقِجيعِ}
[يذ :اآلية  ،]39كقاؿ عد كجلَّ :
{الذ ْسذ كاْلقسخ ِبح ْدب ٍ
اف} [الخحسغ ،اآلية  ،]5كقاؿ
الشجػـ لِتيتجكْا ِبيا ِفي ضمس ِ
تعالى{ :كىػ َّالِحي جعل لكع ُّ
رْمشا
ات اْلب ِّخ كاْلب ْح ِخ ق ْج ف َّ
ْ

اآلي ِ
ات لِق ْػ ٍـ ي ْعمسػف} [األنعاـ :اآلية .]97

الشبػية الذخ ِ
ِ
ِ
يفة كاآلثار
األحاديث
كبعج ىحه اآليات الكخيسة ساؽ السؤّلِف بعس

الرحابة ِ
ٍ
شػيل
الك اخ ِـ في جػ ِاز عمع الشجػـ السباح ،كبعج استصخٍاد
الػاردة عغ بعس َّ

عاد السؤّلِف ،رحسو هللا ،لمحجيث عغ َّ
الشػع الثاني مغ عم ِع الشجػـ أال كىػ السح َّخـ
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ِ
فقاؿ :أ َّما َّ
السشجسػف مغ األحكاـ ،كليذ
الز ْخب الثَّ ِاني كىػ السحطػر فيػ :ما َّيجعيو
ّ
ْ
أشج إتعاباً ِ
َّ
لمف ْك ِخ كإنراباً لمبج ِف كإخالالً لِْم ِف ْي ِع مشو .ث َّع ساؽ األِدَّلة مغ األحاديث
ِ
كعشػف ليا بػِ "ذكخ األحاديث السأثػرة في
الشبػيَّة عمى ح ْخمة ىحا الشػع مغ عم ِع الشجػـ ْ
الشيي عغ َّ
َّ
الشط ِخ في أحكاـ الشجػـ" .كالتي نحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ

الذسذ عمى ِ
ِ
مدعػد قاؿ :انكدف ْت َّ
ٍ
رسػؿ هللا
عيج
الحجيث التالي" :عغ عبج هللا بغ
ِ
لسػت إبخاـيع ،ثع خخج رسػؿ هللا صمى هللا
صمى هللا عميو كسمع :فقالػاَّ :إنسا انكدفت
َّ
فرمى بالشاس ،ث َّع قاؿ :أيُّيا الشاس َّ
إف الذسذ كالقسخ ال
عميو كسمع إلى السدجج،
لسػت ٍ
ِ
ِ
الرالة"(.)1
يشكدفاف
أحج كال لحياتو ،فإذا رأيتع ذلظ فافدعػا إلى َّ

ٍ
البغجادي) عغ ِ
مدعػد رضي هللا عشو قاؿ :قاؿ
ابغ
كأخخج (أي الخصيب
ُّ
رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع" :إذا ذكخ أصحابي فأمدكػا ،كإذا ذ ِكخ القجر فأمدكػا،
كإذا ذكخت الشجػـ ِ
فأمدكػا"(.)2
عشو ِم ْثمو.
كأخخج ِبصخ ٍؽ أخخى ْ

ِ
قاؿ السؤِّلف رحسو هللا" :أراد صَّمى هللا عميو َّ
باإلمداؾ عغ ُّ
الكف
الشجػـَّ :
كسمع

السشجسػف فييا مغ أنيا فاعمة مجِبخة ،كأنيا ت ِ
ِ
دعج كتشحذ ،ك َّ
أف ما يكػف في
ع َّسا يقػؿ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
باإلمداؾ عغ ىحا
الدالـ
حادث فيػ
العال ِع ِمغ
الرالة ك َّ
بحخكات الشجػـ ،فأمخ عميو َّ
القػؿ ،كأف يقاؿ فيياَّ :إنيا كسا جعميا هللا تعالى ييتجى بيا في ضمس ِ
ات الب ِّخ كالب ْح ِخ،
ْ

( )1حجيث صحيح ،أخخجو َّ
الذيخاف .
( )2حجيث حدغ ِلغ ِِ
يخه .
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كي ْعخؼ َّ
بالذسذ كالقسخ عجد الدشيغ كالحداب ،ك َّ
إف فييا دالل ًة عمى ق ْج ِرة هللا
ِ
كحكستو"(.)1
ٍ
عجيجة عغ ابغ عب ٍ
كأخخج (أي؛ الخصيب البغجادي) ِبصخ ٍؽ
َّاس رضي هللا
عشيسا قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع" :مغ اقتبذ ِعمساً مغ ُّ
الشجػ ِـ فقج

ِ
ِ
ِ
الحجيث كش ْخِح ِو
تعميقو عمى ىحا
الدحخ ما زاد زاد كما زاد زاد" .كفي
اقتبذ ش ْعب ًة مغ ّ
البغجادي رحسو هللا" :إف ِقْيل :كيف أضاؼ َّ
الشِب ُّي صمى هللا عميو
لو يقػؿ السؤّلِف
ُّ
ِ
ِ
الد ْح ِخ؟ فالجػابَّ :
كسمع عمع ُّ
األباشيل
الخجاع ك
ألنيسا كقعا مغ التَّ ْس ِػْي ِو ك ِ
الشجػـ إلى ّ
مػِقعاً ك ِ
خيخ كال ٍ
احجاً ،إذ الشجػـ ال ِف ْعل ليا في ٍ
شخ ،ك َّإنسا هللا تعالى الفاعل عشج
ْ
ِ
ِ
الدحخ.
حخكتيا ،ككحلظ ّ

ِ
الد ْحخ عشيسا{ :فيتعَّمسػف ِم ْشيسا
قاؿ هللا تعالى في َّ
قرة السمك ْي ِغ مع م ْغ أخح ّ
َّللاِ} [البقخة ،اآلية
ما يف ِّخقػف ِب ِو ب ْيغ اْلس ْخِء كزْك ِج ِو كما ىع ِبز ِّاريغ ِب ِو ِم ْغ أحٍج ِإالَّ ِبِإ ْذ ِف َّ
.)2(]412

الدَّش ِة الشبػي ِ
الذخِعي ِ
ِ
ِ
ِ
َّة
َّة مغ ُّ
كبعج أف فخغ السؤّلف ،رحسو هللا ،مغ س ْػؽ األدلة َّ ْ
ك ِ
الرحابة الكخاـ  -رضي هللا عشيع  -في حخم ِة ىحا الشَّػِع مغ
اآلثار الػاردة عغ َّ

اىيغ العقمي ِ
َّة التي تعزج ما سمف ِمغ َّ
الشجػـ نخاه يشتقل إلى َّ
األدل ِة كالبخ ِ
األدلة كتجحس
ِ
ىحا العمع الدائف ،كنحكخ مشيا عمى ِ
السثاؿ ال الحرخ ما يمي:
سبيل

ؾياس أكجب قدسة البخك ِج اإلثشي عذخ عمى الكػ ِ
ٍ
اكب
"قاؿ :ك َّإال ؼِبأ ِّي
ّ
الدبع ِة؟؟ ككيف صار لك ِل ك ٍ
بيتاف ب ِ
ِ
يتافَّ ،
كلمشِّيخْي ِغ ب ْيت
احج مغ الكػاكب الخسد ِة
َّ ْ
ّ
( )1البغجادي( ،ـ.س) ،ص 51
( )2البغجادي( ،ـ.س) ،ص 76
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بيت؟ كبأي ِ
َّة ح َّج ٍة كجب أف يكػف الججي كالجلػ بيتي زح ٍل دكف ِ
سائخ البيػت اإلثشي
ْ
ْ
عذخ؟ كلِع صار القػس كالحػت بيتي السذتخي دكف ِ
السخيخ
غيخِىسا؟ ككحا القػؿ في ّ
ْ
كالذسذ ك ُّ
الدىخة كعصارد كالقسخ ،كما الحي أ ْكجب ِم ْغ شخ ِ
يق الؿياس أف يكػف شخؼ

الذسذ الحسل ،كىبػشيا في السيداف دكف أف يكػف األمخ بخالؼ ذلظ كدكف أف يكػف
شخفيا األسج الحي زعستع أنو بيتيا ،كيكػف ىبػشيا ىػ َّ
الجلػ الحي زعستع َّأنو بيت

اضع ىبػشيا،
كباليا؟؟ كيجخي القػؿ في سائخ الكػاكب ،كبيػِتيا ،كأشخِافيا ،كمػ ِ
كمثمَّث ِاتيا ،كغيخ ذلظ ِم َّسا ق َّدسػا ليا ىحا السجخى ،كلِع بجأت ْع ِبدح ٍل في القدسة؟ كلِع
ٍ
ثالثة ،كدكف ك ٍ
يتيغ ب ِ
حيغ بجأتع بو أعصيتسػه ب ِ
يتيغ دكف
احج؟؟
ْ
فإف قمتع :بجأنا ُّ
ِ
سائخ الكػاكب ،كأكسع دائخًة،
بالدح ِل ِألَّنو أعمى فمكاً مغ
ْ
أف
إف كاف كحلظ دكف غي ِخه كدكف ْ
كأثقل سي اًخ ،كأقػى أم اًخ .قمشا :كلِع بجأتع بو؟ ك ْ

سذ التي ىي عشجكع ؾِّيسة الكػ ِ
تبجؤكا َّ
بالذ ِ
اكب ،كبيا يدتؿيع ،كبيا تخجع كتدتػلي
ِ
فتحخقيا ،كتحىب ِب ِقػاىا ،كبصمػعيا يكػف َّ
الشيار ،كبِسغيبيا يأتي الميل،
عمى الشجػـ
كىي ِسخاج العال ِع كضػؤه ،كأحخى أنكع بجأتع بيا في اإلشخاؽ فيال بجأتع بيا في
الق ِ
البيػت .فإف قاؿ قائل مشيعَّ :إنا نبجأ بالذسذ في ِ
دسة ليحه األمػر التي كصْفت.
ْ
ِ
ٍ ُّ
بالرف ِة التي ذكختسػىا؟
قيل لو :كلع بجأتع بيا قْبل زحل كالدحل عشجكع ّ
ِ
ِ
ٍ
ر ِخيُّػف،
ث َّع يقاؿ :ك ُّ
أي ؾياس أ ْكجب قدسة الحجكد؟ أعمى ما قدسيا عميو الس ْ
ِ
بأقل ِم ْغ ىحا
كأىل بابل؟ ْأك عمى ما قدسيا بصميسػس مع
تفاكت اختالفيا؟ أك ل ْيذ َّ
الش ِ
ِ
اضع في ِعم ِع الشجػـ ،أك ييأس ِمغ إدر ِ
الخالؼ يتحيَّخ َّ
اؾ عمسيا!!!"(.)1
ْ

( )1الخصيب البغجادي ( ،ـ.س)  ،ص 78 ،77 ،76بترخ ٍ
ٍ
اخترار.
ُّؼ ك
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الدابع
السبحث َّ
التشجيؼ وما َّ
الخازي مؽ َّ
يترل بو مؽ الدحخ
م ْؾقف اإلمام فخخ الجيؽ َّ

باح ِث التي نأتي عمييا في ىحه الجر ِ
يكاد ىحا السبحث يكػف أصعب الس ِ
اسة،
ّ
ْ
كبالج ِ
رجة األكلى ِ -إلى التّ ِ
كلعل ِ
ىحه الرعػبة ر ِ
اجعة َّ -
عقيج الحي صاحب صياغة
َّ
ّ
العْمسي ِ
ِ
َّة التي ؼيو ،حيث سشحاكؿ فييا الخخكج بأقل الخ ِ
الساد ِة ِ
رػمات
دائ ِخ كالخ
ّ
ْ
ّ
الستػَّق ِع حجكثيا كالتي لخبَّسا تشذأ كتشجع عغ مخ ٍ
قيق متػ ٍ
ُّع د ٍ
اصل لحؿيق ِة
اجعة كتتب ٍ
ْ
ْ
ِ
مػِق ِ
ف ِ
الخازي  -رِحسو هللا ِ )1(-مغ التَّشجيع كما يتَّرل ِب ِو ِمغ
الجيغ َّ
اإلماـ فخخ ّ
ِِ ِ
كالد ْحخ.
السدائل ّ

ِ
الخِّي  ،السذيػر
التيسي البكخُّي الصبخستاني ،ابغ
شي
( )1ىػ م َّ
ُّ
حسج بغ عسخ بغ الحديغ بغ عمي القخ ُّ
خصيب ّ
بفخخ الجيغ الخازي .كاف إماماً في التفديخ كالكالـ كالعمػـ العقمية كعمػـ المغة ،كلقج اكدبو نبػغو العمسي
كيذجكف إليو الخحاؿ مغ مختمف األقصار .أخح العمع
شيخًة عطيس ًة ،فكاف العمساء يقرجكنو مغ البالد
ّ
عغ كالجه ضياء الجيغ كعغ الكساؿ الدسعاني كالسجج الجيمي كغيخىع مغ العمساء الحيغ عاصخىع كلقييع،

تػفي اإلماـ فخخ الجيغ الخازي سشة ( 606ىػ) في مجيشة
العمسية فقج اشتيخ بالػعظ.
كإلى جانب شيختو
ّ
ِّ
ىخاة .
َّ
يعُّج الفخخ الخازي مغ عمساء اإلسالـ ذكي اإلنتاج العمسي الزخع ،فمقج تخؾ عجداً كبي اًخ مغ السؤلفات

كالخسائل في حقػؿ السعخفة السختمفة ،كالفقو كالتفديخ كالفمدفة كالكالـ كالفمظ كالصب كالكيسياء كالتاريخ

كالبياف كالمغة كغيخىا مغ العمػـ كاالختراصات مسا يذيخ إلى سعة دائخة معمػماتو كمػسػعية ثقافتو،
إضافة إلى قجرتو العالية عمى الكتابة كالتأليف  .و كان من أبرز كتبه و مؤلَّفاته :

التفديخ الكبيخ (السدسى بسفاتيح الغيب) -األربعيغ في أصػؿ الجيغ -إرشاد الشطائخ إلى لصائف
األسخار -أساس التقجيذ  -اإلشارة في عمع الكالـ -البياف كالبخىاف في الخد عمى أىل الديغ كالصػياف.

شخح أسساء هللا الحدشى أك لػامع البيشات في شخح أسساء هللا الحدشى كالرفات-السحرػؿ في عمع
الكالـ -شخح اإلشارات كالتشبييات-شخح عيػف الحكسة البغ سيشا-السصالب العالية مغ ِ
العمع اإلليي.
األحكاـ العالئية في األعالـ الدساكية-الدخ السكتػـ في مخاشبة الذسذ كالقسخ كالشجػـ.

مشتخب درج تشكمػنذا أك دنكمػشا  -اعتقادات فخؽ السدمسيغ كالسذخكيغ.
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كلقج سبقتشا ِإلى مشاقذ ِة ِ
ىحه السدأل ِة أيجي العجيج ِمغ ع ِ
مساء األ َّم ِة الس ْعتبخيغ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ
يغ ِ
ِ
اإل ْن ِ
راؼ ك ِ
ز ِل ك ِ
الس ِ
الح ْخ ِ
الج ِ
كىحه العقيج ِة
ص عمى ص َّحة كسالمة ىحا ّ
ذيػد ليع بالف ْ
قجيساً كحجيثاً .كتكاد السشاقذات الستعّمِقة ِبسػِق ِ
الخازي ،رِحسو هللا ،مغ التَّشجي ِع
ف الفخخ َّ
ْ
العمساء الق ِ
ِ
ِ
الد ِ
الخازي،
حخ ِمغ ِقب ِل
جماء كالسعاصخيغ تكاد ت ْج ِسع عمى أ َّف الف ْخخ َّ
كمغ ّ
الشجػ ِـ عمى ِ
الؾ كالكػ ِ
ْثيخ األ ْف ِ
رِحسو هللا ،ق ْج قاؿ بجػ ِاز التَّشجي ِع كبتأ ِ
اك ِب ك ُّ
حياتشا ،كسا

عس كت ِ
بو كم ِ
ؤلفاتو ،التي ثبتت ِ
ُّ ِ
الدحخ كدعا إلى ذلظ في ب ِ
ص َّحة
ْ
قاؿ بجػ ِاز تعمع ّ
ِ ِ
إليو كسا سيأتي.
ندبتيا ْ
كلع يكغ الػصػؿ إلى ِ
كلعل ذلظ ر ِ
ىحه َّ
اجع إلى ما يسكغ
الشتيج ِة أم اًخ سيالً،
َّ
ِ
ِ
اب مػِق ِ
ِ
باض ِصخ ِ
ف ِ
َّ
الدحخ،
اإلماـ الفخخ َّ
صفو ْ
ْ
كْ
الخازي ،رحسو هللا ،مغ التشجي ِع ك ّ
ات ع ٍ
فات ِو  -رِحسو هللا  -ي ِقف فييا عمى فقخ ٍ
لسؤل ِ
القارئ الستاِبع َّ
كتػضيح ذلظ أف ِ
جيجة

صخيح ٍة في تأ ِ
ازه ت ُّ
ْييج التَّشجي ِع كالقػؿ بجػ ِِ
عمساً كمسارس ًة ،ككحا القػؿ بجػ ِاز تعُّم ِع
ْ
رف) في الػْق ِت ِ
القارئ (الس ْش ِ
ِ
ِ
ذات ِو ي ِقف عمى ب ْع ِ
ِ
س ُّ
َّ
رػص
الش
كلكغ
الد ْح ِخ.
ّ
كالتَّْفديخ ِ
جؿ بػضػ ٍح عمى رِّد ِ
ِ
بعس
الخازي عمى أِدَّل ِة
اإلماـ َّ
ات القميم ِة ِجّجاً التي ت ُّ
االشتغاؿ ِ
ؼيو .كلعل ِ
ِ
ىحه ُّ
الشرػص
ك
ّ
أكردىا اإلماـ ابغ ؾّيِع الجػزّية  -رِحسو

القائميغ ِبجػ ِاز ِعْم ِع التَّْشجي ِع كجػ ِاز مسارسِت ِو
كالتَّفديخ ِ
ات القميمة  -أك فمشق ْل ِ
اإلشارات  -ق ْج
خيخ ِمغ كتاِب ِو الس ِ
ِ ِ
فيج "مفتاح دار الدعادة"،
هللا  -كساقيا كاحجاً تْمػ اآلخ ِخ في الج ْدِء األ ِ ْ
ُّ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ر ِل
مع تحفطو عمى ب ْعزيا كىػ األ ْمخ الحي سيأتي إيخاده في مبحث قاد ٍـ م ْغ ىحا الف ْ
ذك ِخ ِ
ىحه األِدّل ِة كّمِيا  -كسا أسمْفشا  -في ف ٍ
ٍّ
خاص بيا أال كىػ
رل
كسشأْتي عمى ْ
ْ
الخُّد عمى أ ْى ِل التَّشجي ِع "ِ ،إ ْف شاء هللا.
فرل " َّ
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الؿيِع – رحسو هللا – لع يحكخ اسع
ممحػضة َّ
ىامة  :يجب التّأكيج ىشا عمى اإلماـ ابغ ّ
ِ
َّ ِ
ِ َّ
ِ
ِ
يحتجػف
شجسيغ التي
ُّ
الكتاب أك السؤلف الحي أكرد ؼيو الخازي – رحسو هللا – أدلة الس ّ
ِ
لمجفاع عغ مسارسِتيع لمتشجيع .
بيا ّ
قابل ِ
ِ
ِ
أقػؿ :في م ِ
ىحه ِ
الخازي
اإلشارات التي يْفيع ْ
كل كضػ ٍح رُّد الفخخ ّ
مشيا ِب ّ
عمى األِدّلة القخآني ِ
القائمػف ِبجػ ِاز التَّشجي ِع فإنشا ن ِقف عمى الع ِ
َّة التي أكردىا ِ
جيج ِمغ
ْ
ّ
ْ
كل صخ ٍ
ِ
السػ ِاق ِ
ِ
احة
ف التي صجر ْت ع ْشو رِحسو هللا ،كالتي ُّ
تجؿ  -ىي األ ْخخى ِ -ب ّ
لمذ ِظ أّنو يسجح التَّشجيع كيقػؿ ِبجػاز ُّ
تعم ِس ِو كالعس ِل ِب ِو،
ككضػ ٍح كبسا ال يجع مجاالً َّ ّ
ُّ ِ
ِ
الد ْحخ!!!
كأَّنو  -كحلظ  -يقػؿ :بجػ ِاز تعم ِع ّ

قامة ِعْم ِسي ٍ
كلعل ىحا األمخ السؤِسف كالسحدِف السدتيجغ صجكره عغ ٍ
َّة ِ
شامخ ٍة
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ِ
الشيخ ِ
اف كأ ْسي ِع َّ
يح،
الشْقِج كال َّح ِّـ كالتَّ ْجخ ِ
الخازي  -رِحسو هللا  -ق ْج كضعو في م ْخمى ّ
كالفخخ ّ
ِ
ِ
الخسػؿ -صمى هللا عميو َّ
الكبائ ِخ ،كسا أ َّف التَّشجيع
كسمعِ -مغ
فالدحخ حخاـ كق ْج عَّجه َّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
كبخ ك ذلظ ِبذياد ِة ك ِل عم ِ
ساء ِ
الذ ْخِؾ األ ِ
اإل ْسال ِـ
كمؤد ِإلى ِّ
االعتقاد ِبو حخاـ ّ
كالق ْػؿ بو ك ْ
ّ
الخسخيغ في ِ
العْم ِع.
الس ْعتبخيغ ك َّا
ِ
َّ
الد ْح ِخ
ْ
كقج بشى العمساء الحيغ ىاجسػا مػقف الفخخ ّ
الخازي مغ التشجي ِع ك ّ
ؤل ِ
ِ
س م َّ
َّ
الد ْحخ في ب ْع ِ
ِ
كالمي ْع عمى ُّ
فات ِو
الش
رػص التي مجح فييا ّ
الخازي التشجيع ك ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
الذس ِ
ذ كالقس ِخ ك ُّ
الشجػ ِـ" ككتاب
الد ّخ الس ْكتػ ِـ في مخاشبة ْ
ككتبو ،كعمى أرْسيا "كتاب ّ
الدساكي ِ
َّة" ،ككتاب "السصالِب العالِية ِمغ ِ
العْم ِع ِ
ليي"
"األحكاـ
اإل ِ
العالئية في األ ْعال ِـ َّ
ّ
ّ
الشبػات كما يتعمق بيا" .كقج استف َّدت مػ ِاقف ىؤ ِ
في الج ْدِء الثّ ِ
الء
ام ِغ ِم ْشو كالسد ّسى " َّ
ْ ْ ْ
السياجسيغ كالس ْشت ِقِجيغ أ ْنرار الف ْخخ الخازي كالسجافعيغ ع ْشو فدارعػا ِإلى الق ِ
ػؿ ِبعج ِـ
ّ
ِ ِ ِ
إلماـ الخازي .كلع يعخؼ ِمغ ىؤ ِ
ِ
الد ّخ السكتػـ" ل ِ
الء السجافعيغ ع ْغ
ْ ْ ْ ْ
ّ
ثبػت ن ْدبة كتاب " ّ
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ِ
الخازي ِسػى َّ
الذيخ "تاج الجيغ عبج الػىاب الدبكي" – رِحسو هللا  -كب ْعس
مػِقف ّ
باع السجرس ِة األ ْشعخي ِ
قاد كالحيغ سارعػا بجكِرىع إلى تخ ِ
َّة في االعِت ِ
ِ
ِ
ديج
السعاصخيغ م ْغ أ ْت ِ ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
قجمػا أ َّي د ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ليل
الخازي  -دكف أ ْف ي ّ
الدبكي القجيسة بعج ِـ ثبػت ن ْدبة الكتاب ِإلى ّ
مقػلة ّ
ِ
ِ
ٍ ِ
الدبكي ،رِحسو هللا ،فيػ -
مقبػؿ ي ْثبت ص َّحة مقػلتيع كد ْعػاىع  -ككحا كاف حاؿ ّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الخازي!!
كحلظ  -ل ْع يقّج ْـ أ َّي دليل عمى ص َّحة ن ْؽيِو ْلثبػت الكتاب عغ ّ
الػقت ِ
ِ
ِ
ذاتو  -كفي م ِ
قابل ذلظ َّ -
الخازي مغ
أقػؿ :كفي
قجـ م ْشتقجك م ْػقف ّ
ِ
ِ
الدحخ أِدَّل ًة كثيخًة عمى أ َّف ِ
َّ
ؤيِج تعمُّع التَّْشجي ِع
الخازي ،رحسو هللا ،كاف ي ّ
اإلماـ ّ
التشجيع ك ّ
ِ
ُّ ِ
ِ ِ
ِ
الخازي نْف ِديا التي ذك ْخناىا ِآنفاً،
كالعسل ِبو كسا كاف ي ّ
الد ْح ِخ م ْغ خالؿ كتب ّ
ؤيِج تعمع ّ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الد ّخ
كسا قَّجـ ىؤالء الس ْشتقجكف ب ْعس األدلة السقبػلة التي ت ْثبت ص َّحة ن ْدبة كتاب " ّ
ٍ
حاالت لمخازي عمى ىحا ِ
الكتاب في ب ْع ِ
س
است ْذيجكا بِإ
ّ
السكتػـ" لإلماـ الفخخ ّ
الخازي ك ْ
فات ِو األخخى كاست ْذيجكا بِإ ْث ِ
ؤل ِ
العْم ِع ِ
الخاسخيغ في ِ
بات بعس الع ِ
م َّ
ص َّحة
مساء الس ْعتبخيغ ك َّ
ْ
ْ
ْ
بيل ِ
ِندب ِة ىحا ِ
الس ِ
الكتاب لإلماـ الخازي ،كنحكخ مغ ىؤالء عمى س ِ
ثاؿ ابغ تيسية،
ْ
كالحافظ ال ّحىبي في كتابو الذييخ "ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ" كالس ِّ
ؤرخ كالسحِّقق
السذيػر ابغ خّمِكاف في كتابو الذييخ "كؼيات األعياف" كالدبيجي كالذيخزكري كالقفصي
ِ
نياية ىحا السبحث.
كاليافعي كالدبيجي .كلدػؼ نػرد تفريل ذلظ قبيل

ساء الع ِ
كل ما كرد مغ أس ِ
الدابقيغ كذكخنا َّ
الذ ْيخ
أقػؿ :كل ْػ تشاس ْيشا َّ
مساء َّ
ْ
ِ
األ ْشعخ َّي الس ِ
ِ
ِ
الخازي كآراؤه
صاحب
عاصخ "دمحم صالح الدركاف"
كتاب "فخخ ّ
الجيغ ّ
العالم ِة  -رِحسو هللا  -كالحي كاف
الكالمية كالفمد ِؽيَّة " لكف ْتشا شيادة ىحا َّ
الخج ِل ّ
ّ
ِ
رز في الفخخ الخازي" رِحسيسا هللا تعالى ،كسشأْتي عمى ىحا
يػصف بأَّنو "متخ ّ
الكتاب كن ِقف ِع ْشجه كْقف ًة غ ْيخ قري ٍخة ِإف شاء هللا تعالى.
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ِ
كبالخغع مغ أ َّف مػ ِاقف ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ
الدحخ
أقػؿ:
ُّ
االنتقاد لسػقف الخازي مغ التشجي ِع ك ّ
الء العمساء السعتب ِخيغ ّإال َّأنشا آثخنا في دراسِتشا ِ
صجرت عغ ىؤ ِ
ىحه أ ْف ن ْشطخ في
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
فشذصت ِ
الي َّسة في
خالؿ عيػف اآلخخيغ،
مغ
ْ
الس ْدألة ِبع ْي ِغ الباحث ع ْغ الحؿيقة كليذ ْ
الداِب ِ
ِ
قات
قت اإلشارة إلييا في األ ْسص ِخ َّ
البحث عغ كت ِب الفخخ الخازي الثَّالثة التي سب ْ
الشرػص التي است ْذيج بيا خرػـ الخازي مغ ِخ ِ
مغ ِ
ُّع ُّ
الؿ كتِب ِو لِشخى مجى
أجل تتب ِ
ْ
ّ
ْ
كدَّقِت ِو ...كقج ي َّدخ هللا تعالى ىحا األمخ ِ
ِ
ص َّح ِة ذلِظ ِ
كىحه الغاية فت َّع العثػر عمى الكت ِب
ْ
ْ
الثَّالثة جسيعيا مشذػرة عمى شبك ِة "اإلنتخنت" مع إمكاني ِ
َّة تحسيميا كتشديميا مجاناً...
ْ ً
ٍ
ٍ
اءة ك ٍ
الذػ ِ
كبعج قخ ٍ
ػص ك َّ
الشر ِ
اىج الس ِ
مشرفة  -إف شاء هللا  -ليحه ُّ
ذار
ىادئة
اعية
إلييا أ ْعاله  -كالتي سػؼ ن ِ
ذك ِخ اس ِع
ػردىا قبيل نياية ىحا السبحث مغ مط ِّانيا مع ْ
ص ِ
الش ْذ ِخ كس ِ
فحات الػ ِارد ِة ِ
الر ِ
تاب كرق ِع شب ِ
ك ِل ِك ٍ
ؼيو ِ
كدار َّ
باعة  -تبيَّغ
شة ال ّ
عت ِو كأ ْرقا ِـ َّ
ْ
ّ
صو ِبي ِ
االحتجاج عميو بسا كتبو كخ َّ
سيش ِو،
الخازي في نقمِيع عشو ك
ِ
صحة كالـ خرػ ِـ َّ
َّ

ٍ
ِ
ٍ
ؤيِج
كتبيَّغ  -دكف مبالغة أك تحامل  -أ َّف اإلماـ الفخخ الخازي ،رحسو هللا ،كاف ي ْجعع كي ّ
الؾ كالكػ ِ
ْثيخ األ ْف ِ
التَّشجيع كيقػؿ بتأ ِ
اك ِب كالشُّجػ ِـ عميشا كأَّنو  -كحلظ  -كاف يقػؿ ِبجػ ِاز
ِ
ُّ ِ
األم ِة الس ْعتبخيغ
الد ْحخ كيذ ِّجع عميو!! كىحا أمخ ل ْع يق ْل ِب ِو أ ّّي ِم ْغ
عمساء َّ
تعم ِع ّ
كالس ِ
ذيػد ليع بالعسل كغ ادرة اإلنتاج قبل الخازي!!
الش ِ
شأة ىحه الشَّتيج ِة عمى َّ
فذ ىػ األقػاؿ التي كقفشا
َّ
كلعل األمخ الحي يخِّفف ك ْ

ِ
عمييا لبعس العمساء كالتي تذيخ إلى َّ
عغ
أف اإلماـ الفخخ الخازي ،رحسو هللا ،تاب ْ
ذلظ كرجع عشو في أكاخخ أيامو .كقج بشى ىؤ ِ
الء العمساء كالميع ىحا الستعّمِ ِق بتػب ِة
ٍ
ٍ
تشتاجات ليع ِمغ خالؿ الػ ِ
تمسيحات
قػؼ عمى كصيَِّتو رِحسو هللا ،كعمى
اس
ْ
ّ
الخازي عمى ْ
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ِ
ِ
تأييجه
عغ
الخازي ْ
أ ْكردىا شيخ اإلسالـ ابغ تيسية في "مجسػع الفتاكى" يفيع م ْشيا رجػع ّ
ُّ ِ
َّ
الدحخ.
لمت ْشجيع كلتعم ِع ّ
ِ
كفي التّ ِ
لعل أ َّكؿ م ْغ
عقيب عمى
تمسيحات ابغ تيسية ،رِحسو هللا ،ىحه أقػؿَّ :

ِ
ِ
الد ْح ِخ كاف ِ
َّ
اإلماـ ابغ تيسية -
لفت ْ
االنتباه إلى م ْػِقف الفخخ ّ
الخازي مغ الت ْشجي ِع ك ّ
الخد عمى الس ِ
شص ِقِّييغ"( )1ككتاب "مجسػع
رحسو هللا  -كقج أكرد ذلظ في ك ٍّل مغ كتاب " َّ ّ
عل أق َّل ما يػصف ِ
ض الع ِ
الفتاكى"( )2ككتاب "درء تعار ِ
قل ك َّ
بو مػقف ابغ
الشقل"( .)3كل َّ
ِ
َّ
الخازي السذار إليو أعاله بأنو كاف مػقفاً
تيسية في ىحه الكتب ؼيسا يتعمق ِبس ْػِقف ّ
ىجػ ِمَّياً عشيفاً كأ َّف ِعبارِات ِو ،رِحسو هللا ،كانت قاسي ًة ججاً في التذشيع عمى الخازي،

ٍ
ٍ
كلعل ذلظ راجع إلى خصػرِة ص ِ
خصيخ كيحا عغ عالِ ٍع فٍّح
مػقف
جكر
رِحسو هللا،
َّ
كالخازي.
َّ

كالحي نخاه  -كحلظ  -بيحا َّ
الرجِد أ َّف ابغ تيسية ،رِحسو هللا ،كاف صخيحاً

ِ ٍ
الخازي بالكْف ِخ
ككاضحاً في ىحا اليجػ ِـ لجرجة أكشظ فييا كاقتخب مغ الح ْك ِع عمى ّ
سل ِ
ِ
الدحخ ال يقػـ بو كي ْجعػ لمع ِ
الخدة كذلظ ِبشاء عمى َّ َّ
ك ِّ
بو كتعُّم ِس ِو كش ْخِح ِو
أف التشجيع ك ّ
ً

الحخانيُّ .
الخد عمى السشصقييغ ،ص ،286ط،4976 ،4
( )1ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ َّ
الدشة ،باكدتاف.
دار تخجساف ُّ

الحخاني .مجسػع الفتاكى ،ج ،48ص ،55شبعة مجسع
( )2ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ َّ
السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف4445 ،ىػ.

( )3ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ الحَّخاني .درء تعارض العقل كالشقل ،تحقيق الجكتػر دمحم

رشاد سالع ،ج ،4ص + 342-344ج ،4ص ،291ط ،4994 ،2شبعة ك ازرة التعميع الدعػدية بإشخاؼ
إدارة الثقافة كالشذخ بجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد.

Page | 64



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
كم ْج ِح ِو ّإال م ْذ ِخؾ أك ِ
كافخ أك م ْختّّج .كال نبالِغ إذا قمشا َّ
مشو تكفيخ
إف كالمو يفيع ْ
ْ

الخازي.
ّ

ِ
ججاً في ذلظ َّ
يكغ
نعع ،لقج كاف ابغ تيسية كاضحاً ّ
كلكشو  -رحسو هللا  -لع ْ
اضحاً ِ
كِ
الخزي عغ ىحا األمخ كرجػعو عشو  -كسا ِقيل  -في
حاسساً في ِذ ْك ِخ ت ْػب ِة ّا

أكاخخ أياـ حياتو بل اكتفى َّ
ِ
ببعس األلفا التي ي ْدت ْشتج مشيا رجػع
مسيح إلى ذلظ
بالت ِ

الخازي عغ مػِق ِفو ،كلع ي ْثب ْت عغ ابغ تيسية  -رِحسو هللا َّ -أنو قاؿ أك كتب عبارة ( َّ
إف
ّ
الخازي ،رِحسو هللا ،ق ْج تاب عغ ذلظ كرجع عشو في أك ِ
اخ ِخ أيَّامو).
ّ
كقج أكرد ابغ تيسيةِ ،
رحسو هللا ،حجيثو كتمسيحو ىحا في اثشيغ مغ كتبو  -عمى
ْ ْ
ِ
ِ
إف كاف قج يكػف
حجكد ما أعمع  -أ َّما الس ْػضع األ َّكؿ فيػ قػلو في "مجسػع الفتاكى"" :ك ْ
()1
أما السػضع الثاني فيػ قػلو في "بياف تمبيذ
تاب مشو كعاد إلى اإلسالـ"  .ك ّ
الذخؾ كتاب مغ ىحه األمػر ،فيحه السػاالة
مغ ىحا ِّ
الجيسية" :كإف كاف ق ْج أسمع ْ
ِ ()2
ِ
َّ
ِ
اإلسالـ كالتّػبة.
كالسعاداة لعميا في تمظ األ ْكقات ،كم ْغ كاف بتْمظ األ ْحػاؿ فيػ قْبل ْ
كلعل ِ
ىحه ِ
العبارة التي أكردىا ابغ تيسية ،رِحسو هللا ،في "بياف تمبيذ الجيسية" تفيج
َّ

صع باأل ْم ِخ في آخخىا (فيػ قْبل
االحتساؿ في أ َّكليا (ِإ ْف كاف ق ْج) كتفيج الج ْدـ كالق ْ
ِ
الخازي ،رحسو
اإل ْسال ِـ كالتَّْػبة) ،فيحا الحي دفعشا لمقػؿ بعج ِـ صخاحتو كترخيحو بتػبة َّ
ِ
ُّ ِ
ِ
َّ
الد ْحخ.
هللا ،كرجػعو عغ رأيو السجاف ِع عغ التشجي ِع كتعم ِع ّ

الحخاني .مجسػع الفتاكى ،ج ،43ص ،484شبعة مجسع
( )1ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ ّ
السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف2114 ،ـ ،السجيشة السشػرة.

الحخاني .بياف تمبيذ الجيسية ،ج ،4ص ،419شبعة
( )2ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ ّ
مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف ط 4426/4ق .
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الخْي خاص بي أقػلو صخاح ًة كال أ ْفخضو عمى ٍ
أحج مغ الشاس
أقػؿ :كىحا َّأ
ِ
خرػصاً ك َّ
السذيػد ليع باإلنراؼ كح ْدغ الخمق
أف بعس الباحثيغ السعاصخيغ
االجتياد في شمب العمع كالباحث "سمصاف العسيخي" يخالِف ىحا الخأي الحي اختخناه
ك ْ
أف ىحه ِ
العبارة نْفديا  -التي اقتبدشاىا مغ "بياف تمبيذ الجيسية" -تفيج ج ْدـ ِ
كيخى َّ
ابغ

تيسية  ،رِحسو هللا ،بتػب ِة الخازي عغ ِ
ِ
َّ
الدحخ" ،كالجدـ
قػلو َّ
ّ
الدابق ؼيسا يتعمق بالتشجيع ك ّ
ِ
استقخ
الخازي كرجػعو إلى اإلسالـ كثبػت حكع اإلسالـ لو ىػ السػقف الحي
َّ
بتػبة ّ

عميو رأي ابغ تيسيةَّ ،
فإنو كثي اًخ ما يك ِّخر التّأكيج َّ
أف الخازي قج تاب كأناب ،كتخَّحع عميو
كمسغ اعتخؼ بو أبػ عبج هللا الخازي رِحسو هللا في ِ
غيخ
است ْغفخ لو ،ح ْيث يقػؿَّ " :
كْ
الكالميَّة كالس ِ
ِ
شاىج الفْمد ِؽيَّة فسا
تأمْمت الكتب
م ْػ ٍ
ضع مغ كتبو ،كلفطو في بعزيا "لق ْج َّ
رأيتيا ت ْذفي عميالً كال تخكي غميالً كرأيت أ ْقخب ُّ
آف أ ْق أخ في ِ
الصخ ِؽ شخيقة الق ْخ ِ
اإلثبات
ْ
ش استػى) [شو]5 :؛ (كِإ ِ
ليو يرعج الكِمع َّ
ِ
الر ِالح
( َّ
الصِّيب كالعسل َّ
ْ
الخحسغ عمى الع ْخ ْ
ي ْخفعو) [فاشخ .]10 :كأق أخ في َّ
الشفي (ل ْيذ ك ِس ْثِم ِو شيء) [الذػرى]11 :؛ (كال يحيصػف
ْ
جخب مثل تجخبتي عخؼ مثل معخفتي" ،كىحا
ِبذ ْي ٍء ِم ْغ ِعْم ِس ِو) [شو .]110 :كمغ َّ
قالو في ِ
آخ ِخ عس ِخه في آخخ ما صَّشفو ،كىػ كثيخ التَّشاقس ،يقػؿ القػؿ ثع ي ْخِجع عشو،
تغسجه هللا بخ ِ
كيقػؿ في اآلخخ ما ِ
حست ِو كعفا عشو،
عام ِة كتبوَّ ،
يشاقزو كسا يػجج ىحا في َّ

اغِفخ لشا كِإل ْخػ ِانشا الحيغ سبقػنا ِ
باإليساف كال ت ْجع ْل في قمػبِشا ِغ َّال
كسائخ السؤمشيغ( ،ربَّشا ْ
لمحيغ آمشػا ربَّشا ِإَّنظ رؤكؼ رحيع) [الحذخ .]10 :كتػبتو معخكفة م ْذيػرة"(.)2()1
ِ
الد ِ
حخ كالتشجيع كإنكار ابغ تيسية عميو  -دراسة نقجية في
( )1سمصاف بغ عبج الخحسغ العسيخي .حؿيقة مػقف الخازي مغ ّ
دفاعات األشاعخة  -بحث مشذػر في مػقع " عيغ الجامعة " اإللكتخكني سشة 2144
Ebook.univeyes.com//166265/
( )2كردت عبارات ابغ تيسية ىحه في كتابو "بياف تمبيذ الجيسية" الجدء الثامغ ،ص ،529كسا أشار إلييا الباحث
سمصاف العسيخي.
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الذ ِ
كمع احتخامشا َّ
الدابق كلِسا أكرده
جيج لخأي الجكتػر الباحث سمصاف العسيخي َّ

إف ىحه العبار ِ
ات التي أكردىا شيخ ِ
ِم ْغ كال ِـ ش ْي ِخ اإلسالـ ابغ تيسية نقػؿَّ :
اإل ْسالـ
ْ
َّإنسا ىي جدء ِمغ كصي ِ
الخازي ،رحسو هللا ،كىي مذيػرة كثاِبتة ع ْشو كلكغ ليذ
َّة الفخخ َّ
ْ

ِِ
الج ِ
ِ
ؤيِِج ك َّ
اعع لمتَّشجيع
فييا ما يفيج أ َّف الفخخ الخازي ،رحسو هللا ،قج رجع ْ
عغ مػِقفو الس ّ
ُّ ِ
الخأي الحي نقػلو َّ
أف كتاب "السصالب العالية"( )1الحي
الد ْحخ .كيجعع
صحة َّ
َّ
كلِتعمع ّ
ِ
خ َّ
صو اإلماـ الفخخ الخازي في ِ
سساه
آخخ أيَّا ِـ حياتو كمات قبل إتسامو قج احتػى جدءاً ّ
الش ِ
الش َّبػ ِ
ات كما يتعَّمق بيا" ،كىػ يقع في الجدِء الثّامغ في ُّ
"في ُّ
دخة التي ب ْيغ أيجيشا،

الش َّبػ ِ
كقج ذكخ ؼيو الخازيِ ،
رحسو هللا ،في القد ِع الثالث مغ كتاِب ِو ُّ
ات كالحي س ّساه "في
ّ
ِ
الدحخ كأقدامو" ما يمي:
الكالـ عغ ّ
بياف أ ْنػ ِ ِ
أكالً :قاؿ في الرفحة رقع " :143مقِّجمة في ِ
الد ْح ِخَّ ،
األكؿ
الشػع َّ
اع ّ
الدحخ السبِش ُّي عمى مْقتز ِ
ِ
يات أ ْحكاـِ
ْ
كىػ أعطسيا ق َّػًة كأشُّجىا تأْثي اًخ عمى ما يقاؿْ ّ :
ُّ
الشجػـِ ،كتقخيخ الكال ِـ ؼيو أَّنو ثبت َّ
أن مبادئ حجوث الحؾادث في
بالجالئل الفْمدفَّية َّ
ىحا العالؼ ىؾ األشكال الفمكية واالتراالت الك ْؾكبية ،ث َّؼ إ َّن التجارب الس ْعتبخة في

عْمؼ األحكام انزافت إلى تمػ الجالئل فقؾي ْت تْمػ السقجمة ججاً"(.)2

ِ
ِ
ِ
الد ْحخ الس ْبِش ُّي
الدحخّ :
ثانياً :قاؿ في الرفحة رقع " :145الشَّػع الخامذ مغ ّ
ِ
كيةَّ ،
قج بيشا أ َّن أ ْكثخ فخق أ ْىل العمؼ مظبقؾن عمى
فإنا ْ
عمى االستعانة باأل ْركاح الفم ّ

أن ليا آثا اًر عغيس ًة في ىحا العالؼ ،وعْشج ىحا قال
إثبات ىحه األرواح ،وعمى َّ
( )1الخازي  ،فخخ الجيغ  .السصالب العالية مغ العمع اإلليي " ،كىػ السد َّسى في لداف اليػنانييغ باثالػجيا

كفي لداف السدمسيغ عمع الكالـ أك الفمدفة اإلسالـ " ،تحقيق أحسج حجازي الدقا ،ج ،8ص 439فسا

فػؽ ،ط ،4987 ،4دار الكتاب العخبي ،بيخكت.

( )2الخازي ،السخجع الدابق نفدو ،ص.443
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ق م ْخرؾصةٍ ،وإذا حرل ذلػ االترال فقج
االستعانة بيؼ بظخ ٍ
ب ْعزيؼ :إَّنو يسكؽ ْ

مت الق ْجرة عمى خؾارق العادات"(.)1
حر ْ

ِ
اعم ْؼ أ َّن
الدحخ قاؿ" :و ْ
ثالثاً :في الرفحة رقع  ،146كبعج أ ْف عَّجد أ ْنػاعاً مغ ّ

االستعانة بالد ْحخ السْبشي عمى
ْ
شيئاً مؽ ىحه األ ْقدام ال يت ُّؼ وال ي ْكسل إال عْشج ْ

ُّ
الداحخ عمى أن يجسع أنؾاعاً كثيخًة مشيا كان أقؾى وأكسل فيسا
الشجؾم ،ولؾ قجر َّ
يخوم(.)2
استي َّل الحجيث عشيا كتقخيخىا بشقل
رابعاً :في الرفحة  ،149ذكخ ال ّ
صالسع ك ْ
كالـ الفالسفة كالرابئة ،ثع أخح ي ْثِبت كيؽيَّة تأثيخىا بالحج ِج كالبخاىيغ"(.)3
خامداً :في الرفحة  156كما بعجىا" :تكَّمؼ عؽ خرائص الكؾاكب
الديارة مشيا والثابتة وخرائص كل نؾٍع وأثخه في
وتأثيخاتيا والسفاضمة بْيؽ َّ

العالؼ"(.)4

سادساً :في الرفحة  ،161كبعج كال ٍـ عغ ُّ
الذخكط الس ِ
عتبخة في صشاع ِة

ِ
تأثيخ الكػ ِ
الدحخ الس ْبِش ِي عمى ِ
اك ِب قاؿ" :إ َّن تأثيخات أرواح الكؾاكب أقؾى مؽ تأثيخات
ّ
ّ
البذخية معاضج ًة
أجدادىا ،فإذا قؾي االعتقاد في صحَّة األعسال صارت األرواح
َّ
الدفمية معاضج ًة لأل ْجخام العمؾية ،فال جخم تقؾى
لأل رواح العمؾَّية ،كسا صارت السؾ ُّاد ُّ

التأثيخات ..وليحا الدبب قال بظميسؾس :عمؼ ُّ
الشجؾم مشيا ومشػ"(.)5
( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.445
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.446
( )3السخجع الدابق نفدو ،ص.449
( )4السخجع الدابق نفدو ،ص.456
( )5السخجع الدابق نفدو ،ص.464
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تحجث عغ القخابيغ لمكػاكب ك ُّ
سابعاً :في الرفحة رقع َّ :162
الشجػـ فقاؿ:
أن ال يشقظع
" َّإنو إذا قَّخب لألرواح أنؾاعاً مؽ القخابيؽ ولؼ يج ْج مشيا أث اًخ ،فالؾاجب ْ
أن ال يتخكيا"(.)1
عؽ ذلػ العسل و ْ
ثامشاً :قاؿ في الرفحة رقع " :179فيحه جسمة األحؾال التي يجب عمى
إن
الداحخ معخفتيا ،حتى يسكشو الخؾض في
حخية"َّ " ..
عسل مؽ األ ْعسال الد َّ
ٍ
َّ
كؾكب معشى مؽ الظعؾم والخوائح ..فإذا أراد اإل ندان
أصحاب األحكام أثبتؾا لكل
ٍ
ً
أن ذلػ العسل ال يرجر إال مؽ الكؾكب الفالني،
أمخ مؽ األمؾر ،عمؼ َّ
تحريل ٍ
فحيشئح ي ْدعى في تقؾية ذلػ الكؾكب مؽ جسيع الؾجؾه التي قج بَّيشاىا ،ث َّؼ ي ْجسع بيؽ
ٍ

اجتسعت ىحه القؾابل
الد َّ
جسيع األمؾر السشاسبة لحلػ الكؾكب مؽ القؾابل ُّ
مفية ،فإذا ْ
حال كؾن ذلػ الكؾكب قؾ َّي الحال عيخ َّ
التأثيخ ال محالة"(.)2

دددددجث بكددددددالمٍ غايدددددد ٍة فددددددي َّ
تاس ػ ػػعاً :ف ػ ػػي الر ػ ػػفحة  :180تحد َّ
دددددؽ
الذددددددشاعة عد ْ

طخيقددددة ت ْحزدددديخ الظالسددددؼ التددددي ي ْقرددددج مشيددددا إيقدددداع العددددجاوة َّ
بالشدددداس وإيددددحاؤىؼ
وتسخيزيؼ(!!)3
حخية سؾاء
الخقى الد َّ
أما في الرفحة  :183فقج ذكخ كالماً عؽ ُّ
عاش اًخَّ :
ثؼ أخح يبخر تدؾيغ ما كان مشيا بكالمٍ غيخ
كان ْت بكالمٍ م ْفيؾمٍ أو غيخ مفيؾمٍ َّ
مفيؾم(.)4
ٍ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.462
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.479
( )3السخجع الدابق نفدو ،ص.481
( )4السخجع الدابق نفدو ،ص.483
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يغ ؼيسا َّ
كىشا تججر ِ
اإلشارة إلى أمخ ِ
يتعمق بسػقف الخازي  -رِحسو هللا  -مغ
ِ
َّ
الد ْحخ:
الت ْشجي ِع ك ّ

نرػص ش ٍ
ٍ
أما األ ْمخ األ َّول فيػ َّ
بيية
كحجىا  -ناـيظ ع ْغ
َّ
أف ىحه الشرػص ْ

ِ
الخازي في "األحكاـ العالئيَّة في األعالـ الدساكية" -ت ْكفي في
جّجاً بيا أ ْكردىا الفخخ ّ
بات مدألة أنَّو ،رِحسو هللا ،كاف ِ
ِإ ْث ِ
ُّ ِ
ّ َّ
أف
داعساً
الدحخ ،كذلظ دكف ْ
كمؤيِجاً لمتشجي ِع كتعم ِع ّ
ِ
ِ
الدخ السكتػـ" كاف ِمغ ِ
فالكتاباف اآلخخ ِ
ِ
إلثبات َّ
اف
تأليف ِو ْأـ ل ْع يكغ
نحتاج
ْ
أف كتاب " ّ ّ
ِ
الخازي مغ
(السصالب العالية ،كاألحكاـ العالئية)
كاؼياف في إثبات حؿيقة مػقف ّ
ِ
َّ
الدحخ.
التشجي ِع ك ّ

َّ
الخازي ،رِحسو هللا ،في
أ َّما األمخ الثاني فيػ أ َّف ىحا الكتاب كاف آخخ ما كتبو ّ
ِ
حيات ِو كقج عاجمو السػت قبل ِإ ِ
تسام ِو ،كىحه السعمػمة أ ْثبتيا َّ
محسج صالح
الذيخ
ْ
ْ
ْ
ّ
الياـ الفخ ِيج "فخخ الجيغ الخازي كآراؤه الكالمية
الدركاف ،رِحسو هللا ،في كتاِب ِو
ِّ
ِ
الفر ِل الستعِّم ِق بتحق ِ
الخازي ،رِحسو هللا ،كسيختو الحاتية
يق حياة ّ
كالفمدؽية" ،كذلظ في ْ
كمؤل ِ
َّ
فات ِو ،حيث قاؿ في معخض إيخاده لمكتب التي ثبتت ندبتيا لإلماـ الفخخ الخازي ما
يمي(:)1
ىحا الكتاب (السصالب العالية)  -كسا قاؿ ابغ أبي أصيبعة ( )29/2كابغ

َّ
ِ
استقخ عميو
الخازي ،كؼيو ما
تيسية (مػافقة
َّ
ِ
صحيح السشقػؿ  - )227/2آخخ ما ألف ّ
ِ
ِ
انتيائ ِو مغ ذلظ
بعس أجدائو تاريخ
الخازي في نياية
رأيو في نياية عسخه .كقج كتب ّ

ِ
ِ
ابع كتب أَّنو أت َّسو ب ْكخة يػ ِـ االثشيغ الخابع
الد ِ
الج ْدء ،حتّى إذا ما كصل إلى نياية الج ْدء ّ
( )1الدركاف  ،دمحم صالح  .فخخ الجيغ الخازي كآراؤه الك ِ
الميَّة كالفمدؽيَّة ،ص ،94ط ،4987 ،4دار الكتاب
ّ
العخبي ،بيخكت.
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ٍ
خسذ كستسائة (السصالب العالية  -عمع الكالـ .شْمع ْت  581ص
مغ رجب سشة

ِ
الخازي قبل إتسامو ،بعج أف نػى أف يجعل ىحا
أما الج ْدء الحي يميو فقج تػّفي ّ
ّ )487
الكتاب مؤَّلفاً مغ عذ ِخة أجدٍاء ِ
آخخىا في األخالؽ.

كالكتاب السػجػد  -كالسذار إليو في الكت ِب التَّاريخيَّة ُّ -
كمو في اإللييات

ِ
تأخ ِخة في التختيب عغ اإللييات .كيمػح لي أَّنو حمقة في
كبعس السباحث الصبيعيَّة الس ِّ
ٍ
ِ ٍ
ٍ
الخازي أكثخىا ككقف
الخازي (السصالب العالية) كتب ّ
مجسػعة كالميَّة فْمدؽيَّة س َّساىا ّ
قبل قدع "األخالؽ" بعج أ ْف عاجم ْتو السِشيَّة .كمرجر اعتقادي ىحا ىػ كقػفي عمى
ِ
ِ
ٍ
الثالث الس ْػجػد ِة في القاىخة ت ْذ ِعخ بسا قمتو ،فقج
العالية" ِبشد ِخ ِو
رػص في "السصالب
ن
جاء في م ْدتي ِّل الكتاب" :قاؿ مػالنا الجاعي إلى هللا أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ
دسى بمداف
الحديغ الخازي رضي هللا عشو ،ىحا كتابشا في العمع اإلليي ،كىػ الس َّ

اليػنانييغ باتػلػجيا ،ثع يذخع في ُّ
الجخػؿ في السباحث العقمية ،ىكحا دكف أ ْف يقِّجـ
لمكتاب ِبسقِج ٍ
ِ
مة (أك خصبة  -كسا يقػؿ القجماء) عمى ما جخت عميو عادة السؤِّلفيغ
ّ
ط مغ
السدمسيغ ،فعبارتو (ىحا كتابشا  )...تشع عغ أنو يدتفتح بيا ىحه الحمقة فق ْ
الدمدمة..
صيَّة في القاىخة..
كلمسصالب العالية (قدع اإللييات كبعس الصبيعيات) ندخ خ ِّ
كلع َّل ُّ
الشدخة السػجػدة في استانبػؿ (حسيجية  )717باسع "تؤلػجيا في اإللييات" ألبي
عبج هللا دمحم بغ عسخ ،كىحا ىػ اسع الخازي ،ىي السصالِب العالِية.
الخحسغ السعخكؼ بجمبي زادة (كذف الطشػف
شخح السصالب العالية عبج َّ
السؤرخيغ الحيغ أشاركا إلى السصالب العالية ،ابغ ِخّمِكاف 381/3
 .)1714/2مغ
َّ
كابغ أبي أصيبعة  39/2كابغ كثيخ في البجاية كالشياية  55/13كاليافعي في مخآة
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الجشاف  7/4كالقفصي ص  191كابغ شيبة (كرقة  )44كالجاكدي في شبقات السفدخيغ
فجي 255/4
الر ُّ
(كرقة  )275كالحىبي في تاريخ اإلسالـ (ج 38كرقة  )255ك َّ
كاألكدني (-50أ) كشاش كبخى زادة  447/1كالبغجادي  018/2كبخككمساف
.)1(668/1
تحؿيق ِو ِ
ِ
تعس ْجت إيخاد كالـ الذيخ الدركافِ ،
لر َّح ِة
رحسو هللا ،في
أقػؿ :لقج َّ

ِن ْدب ِة كتاب "السصالب العالية" لمفخخ الخازي ،رِحسو هللا ،لكي يكػف ذلظ كاؼياً في
ْ
ِ
ِ
الخازي
اإلجابة عمى جسيع التداؤالت التي لخبَّسا يثيخىا بعس الحيغ نفػا إثبات مػقف ّ
ِ
اإلشارة إلى أ َّف كتاب الدركافِ ،
الدحخ  ...كىشا تججر ِ
َّ
رحسو هللا ،كاف في
مغ التشجيع ك ّ
ِ
بجامعة القاىخة في شيخ كانػف األكؿ مغ عاـ
أصمِ ِو رسالة "ماجدتيخ" ت َّس ْت مشاقذتيا
 4963لمسيالد كقج "مشح ْتو لجشة التَّحكي ِع ىحه الذيادة بتقجيخ (مستاز) ككانت مثار

ِ
إعجاب السشاقذيغ كالباحثيغ ،كقج كصفيا الجكتػر (عمي سامي َّ
الشذار) أستاذ الفمدفة
الخازي كسا فعل
بجامعة اإلسكشجرية بقػلو :ل ْع ي ْدِب ْق أ ْف كتب أحج ب ْحثاً مف َّ
رالً عغ ّ
الباحث "دمحم صالح الدركاف" .ىحا كقج كتبت ِ
الر ِ
ِ
حؽيَّة السرخية الجكتػرة (نجاة
الكاتبة ك َّ
ْ
ْ
شاىيغ) تعميقاً عمى ىحه السشاقذة في العجد  38الدشة الدابعة  3698مغ مجمة
ِ
الذيخ
(السجمة السرخية) تحت عشػاف (الشجكات الثقاؼية) قالت :لقج نػِقذ ْت خالؿ ىحا

نػفسبخ  3698في كميَّة دار العمػـ بجامعة القاىخة ِّ
الخسالة السقَّجمة مغ الديج "دمحم

صالح الدركاف" الس ِ
عيج بجامعة دمذق لشيل درجة الساجدتيخ في الفمدفة اإلسالمية كقج

أىع جػانب الفيمدػؼ الكبيخ فخخ الجيغ الخازي كىػ الجانب
اختار الباحث جانباً مغ ِّ
ِ
ِ
إف ِس َّخ اختياره ليحا الجانب ىػ رغبتو في خجمة
الكالم ُّي الفمد ُّ
في ،كيقػؿ الباحثّ :
بترخ ٍ
ٍ
اخترار.
ؼك
( )1الدركاف ،السخجع الدابق نفدو ،ص96-95
ُّ
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َّة عمى ِ
الكالمي ِ
ِ
الجر ِ
ِ
الش ِ
قزيتيغ :أكالىسا السداىسة في سِّج َّ
كجو
اسات
قز الػ ِاق ِع في ّ
ِ
ٍّ
خاص أ ْنفق حياتو في
الخازي مف ِّك اًخ مغ شخٍاز
الخرػص ،كثانييسا :إلقاء
الزػء عمى ّ
أي معي ٍ
االشتغاؿ بعم ِع الكال ِـ كالفمدف ِة كلكشَّو انتيى إلى ر ٍ
َّغ ِإزاءىسا .كتابع ْت تعميقيا
عمى مجى أربعة أعسجة مغ السجمة .كفى سشة 3693ـ َّ
تػل ْت مكتبة دار الفكخ بجمذق
ِ
اليام ِة عغ
اجع
كبيخكت ش ْبع ىحا
الكتاب الحي بمغ  936صفح ًة .كقج صار مغ السخ ِ
َّ

الفمدفة اإلسالمية"(.)1

كلع يكغ ِ
الذيخ الدركاف كمشاقذػه كحجىع مغ مجح قجرِات ِو كشخريَّتو
أساتحة ّ
ْ
ِّ
إمكاني ِات ِو العالية في تحقيق ُّ
السفكخيغ
الشرػص ،بل ذكخ ذلظ العجيج مغ
العمسيَّة ك ّ
كاألساتحة كالسحِّققيغ السع ِ
اص ِخيغ(.)2
ِ
ِ
لمحجيث عغ الكتاب الحي أَّلفو ِ
الخازي ،رِحسو هللا ،في
كبالعػدة
اإلماـ الفخخ ّ

ِ
الدخ السكتػـ في مخاشبة الذسذ كالقسخ كالشجػـ) كقبل الذخكع في
الدحخ ،كالسد َّسى ( ّ
ّ
السجرسة األشعخي ِ
ِ
بعس السع ِ
ِ
ِ
َّة في العقيجة الحيغ
اص ِخيغ مغ أتباع
جيػد
الحجيث عغ
كتبػا ِ
رسائل ِ
ىام ًة لصمبة العمع الباحثيغ في مػضػع اإلماـ
ىام ًة ت ْعتبخ مخاجع َّ
عمسَّي ًة َّ
َّ
الخازي
كمؤلفاتو كسيختو العمسية كآرائو الكالمية كالفمدؽية كتفكيخه الفمدفي ،أقػؿ :قبل
الصِي ِ
ِ
َّ
بة ك َّ
الذاّق ِة في تحقيق سيخة حياة
الذخكِع في الحجيث عغ جيػد ىؤالء السعاصخيغ ّ
اإلماـ الفخخ الخازي كآرائو كمؤلفاتو كالحيغ أثبتػا مشيا كتاب (الدخ السكتػـ) فإنَّشي أرى

( )1انطخ " :الذيخ دمحم صالح الدركاف "  ،مقالة مشذػرة بتاريخ  2143/5/5عمى مػقع رابصة العمساء
الدػرّييغ
ّ

( )2انطخ :تحقيق الذيخ أحسج فخيج السديجي لكتاب " كذف التسػييات في شخح الخازي عمى اإلشارات

كالتشبييات لمخئيذ ابغ سيشا "  ،كالحي ىػ مغ تأليف سيف الجيغ اآلمجي ،ص ،28شبعة دار الكتب

العمسية4434 ،ىػ.
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ِ
ِ
الرػاب كالس ْدت ْحد ِغ أ ْف أ ِ
القجيسة التي ندب ْت ىحا
الكتب
ىام ًة مغ
كرد قائس ًة َّ
ِمغ َّ
ِ
باإلضافة إلى (السصالب العالية) ك(األحكاـ العالئية) إلى مؤلِّفيا اإلماـ الفخخ
الكتاب
ِ
ِ
ِ
َّ
الرفحة،
ّ
الخازي ،رحسو هللا ،مع التفاصيل الستعّمقة بحلظ مغ حيث اسع الكاتب كرقع ّ
الشذخ  -كسا كع ْجت ِ
كدار َّ
القارئ الكخيع في بجاية ىحا السبح ِث  -كأتخؾ
الشذخ كتاريخ ّ
ِ
أف يتتبَّع ذلظ أك يعِّقب عميو أك يدتجرؾ؛ فكالمي ليذ م ْشدالً كال ىػ
لك ِّل مغ أراد ْ
ِبس ْعرػ ٍـ مغ الخصأ ك َّإنسا ىػ حريمة م ٍ
عمسي بذخٍّي يقبل التَّرػيب كاالستجراؾ
جيػد
ٍ
ّ
كالتَّخصيء ِبك ِّل رحاب ِة ص ْج ٍر .كىحه القائسة ىي التالية:

 .1كتاب "تاريخ الحكساء" كالحي ىػ ن ْدخة مخترخة لكتاب "إخبار العمساء بأخبار
الحكساء" ،لجساؿ الجيغ أبي الحدغ عمي بغ يػسف القفصي( ،الستػفى سشة
646ىػ) ،ص 293 ،292فسا فػؽ ،مكتبة السثشى ،بغجاد ،دكف سشة نذخ.
األشباء" ألبي العباس أحسج بغ سجيج الجيغ القاسع
 .2كتاب "عيػف األنباء في شبقات
ّ
بغ خميفة بغ يػنذ ابغ أبي أصيبعة( ،الستػّفى سشة 668ىػ) ،تحقيق ندار رضا،

ص 470فسا فػؽ ،ط ،1965 ،1دار مكتبة الحياة ،بيخكت.
كؼيات األعياف" ألبي العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ إبخاـيع ابغ
 .3كتاب " ّ
ِخِّمكاف( ،الستػّفى سشة 681ىػ) ،ج ،3ص ،382-381ط ،1948 ،1مكتبة دار
الشيزة السرخية ،القاىخة.
 .4كتاب "تاريخ اإلسالـ ككؼيات السذاىيخ كاألعالـ" ،ألبي عبج هللا شسذ الجيغ دمحم
بغ أحسج بغ عثساف الحىبي (الستػّفى سشة 748ىػ) ،الصبقة  ،61ص،206-205
ط ،1988 ،1مؤسدة الخسالة ،بيخكت.
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 .5كتاب "الػافي بالػؼيات" ،ألبي الرفاء صالح الجيغ خميل بغ أيبظ الرفجي،
(الستػفى سشة 764ىػ) ،ج ،4ص ،256-254ط ،1959 ،1السصبعة الياشسية،
دمذق.
 .6كتاب "مخآة الجشاف كعبخة اليقطاف في معخفة حػادث الدماف كت ُّقمب أحػاؿ اإلنداف
كتاريخ مػت بعس السذيػريغ مغ األعياف" ،ألبي دمحم عبج هللا بغ أسعج بغ عمي
بغ سميساف اليافعي( ،الستػّفى سشة 768ىػ) ،ج ،4ص ،8-7ط1338 ،1ىػ،
دائخة السعارؼ الشطامية ،حيجر أباد ،باكدتاف.
نعػد اآلف لمحجيث عغ جيػد بعس السع ِ
اص ِخيغ الحيغ كتبػا رسائل عمسيَّ ًة

تشاكلت إبخاز جيػد اإلماـ الخازي في التأليف كجيػده كآراءه الك ِ
الميَّة كالفمدؽيَّة كالتي

كرىا ندبة الكتب الثالثة الداِب ِق ِذ ْكخىا إلى اإلماـ الخازي َّ
أثبتت ِبج ِ
كبالحات كتاب "الدخ
السكتػـ" ،كندتعخض في قادـ الرفحات جيػد اثشيغ مغ ىؤالء السعاصخيغ أ َّكليسا ق ْج
سبق ْت اإلشارة إليو ،كىػ دمحم صالح الدركاف ،رحسو هللا ،في رسالتو الذييخة "فخخ

الجيغ الخازي كآراؤه الكالمية كالفمدؽية" ،كثانييسا ىػ الجكتػر الخشيج قػقاـ كرسالتو لِشْي ِل

ِ
درجة الجكتػراه في الفمدفة كعشػانيا "التفكيخ الفمدفي لجى فخخ الجيغ الخازي كنقجه

يغ لِدب ِ
الخسالت ِ
اتيغ ِّ
لمفالسفة كالستكِّمسيغ" ،كقج كقع اختيارنا عمى ى ِ
بيغ؛ أوليساَّ :
أف

ِ
أتباع السجرسة األشعخية في العقيجة  ،كبالتالي ي ْدت ْبعج القػؿ
الكاتبيغ ىسا مغ
ِ
ِبتحاممِ ِيسا أك ِ
أحجىسا عميو حيث َّ
الخازي ،رحسو هللا ،كاف مغ أشيخ كأبخز
أف الفخخ ّ
أعالـ السجرسة األشعخية كسِّيجاً مغ سادِتيا عمى م ِّخ َّ
الدماف.
الخ ِ
الدبب الثاني :فيػ أ َّف ِّ
تخررتا في شخح آراء اإلماـ كفمدفتو،
سالتيغ َّ
أما َّ
َّ
كقج بِحؿ فييسا مغ الس ْجيػد كالتَّحقيق العمسي  -عمى تباعِج َّ
ِ
الد ِ
الكاتبيغ  -ما
ماف بيغ
ّ
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ِ
ِ ٍ
كل ُّ
الذ ْك ِخ كالتَّ ِ
كل مغ الكاتبيغ عمى
قجيخ كاالحتخاـ ،كبخز فييسا مجى
يدتح ُّق َّ
حخص ّ
ندبة ِ
ِ
التأكج مغ ِ
كبالجرجة األكلى ُّ -
َّ
كتبو إليو،
ص َّح ِة
مدائل كثي ٍخة ،يعشيشا مشيا -
رِحسو هللا .كلشبجأ اآلف باستعخ ِ
الرجِد.
اض جيػد الباحث الجكتػر الخشيج قػقاـ بيحا َّ

ِ
ِّ
اىتسػا كثي اًخ ِبِح ْك ِخ م َّ
السعخكؼ َّ
رشفات اإلماـ الفخخ
أف
مغ
السؤرخيغ كالباحثيغ ُّ
الخازيِ ،
رحسو هللا ،في قػائع َّ
مز ِصخب ًة نتيجة
كلكغ ىحه القػائع كسا يخى الباحث " ْ
جاءت ْ
السثاؿ نجج فييا مغ ذكخ الكتاب الػ ِ
ِ
ِ
ٍ
احج
سبيل
لمذكل أك السزسػف ،كعمى
خمل ٍ
تابع ّ
ْ
ِ
ِ
بتأسيذ التقجيذ ،ككتاب الصب،
لكتاب "أساس التقجيذ"،
باسس ْي ِغ أك أكثخ ،كتدسيتيع

بالصب الكبيخ كالجامع الكبيخ ،ككتاب لػامع البّيشات في تفديخ األسساء كالرفات،

بذخح أسساء هللا الحدشى ،كتفديخ أسساء هللا الحدشى"(.)1

ِ
رر ْت لِدخِد َّ
ِ
مؤلفات
ْ
كمغ خالؿ كقػفو عمى العجيج مغ ىحه القػائع التي خ ّ
الفخخ الخازي ،ي ِ
كقعت ؼيو إلى
خجع الباحث "الخشيج قػقاـ" االلتباس كاالضصخاب الحي
ْ
ٍ
ٍ
عجيجة ،ذكخ مشيا ما يمي(:)2
أسباب

أكالً :عػامل تخجع إلى الخازي ِ
نفدو ،كمشيا:
ّ
انة ،قج تؤدي في ِ
شػيمة كششَّ ٍ
ٍ
حالة اخترارىا إلى
أ -عشػنة الخازي لسرَّشفاتو بعشاكيغ
ّ

كجػد ٍ
ِ
ِ
كتابيغ ،كمثاؿ عمى ذلظ،
يؤدي أيزاً إلى التباس بيغ
ضغ
كتاب آخخ ،أك ّ
ِّ
كتاب "السعالع في أصػؿ الجيغ" ،ككتاب "السعالع في أصػؿ الفقو"َّ ،
فإف ِذ ْكخ اسع

يؤدي إلى التباس ،ىل السخاد ىػ الكتاب األكؿ أك الثاني؟
السعالع فقط ّ

( )1الخشيج قػقاـ  .التفكيخ الفمدفي لجى فخخ الجيغ الخازي كنقجه لمفالسفة كالستكمسيغ ،ص ،98رسالة دكتػراه
في الفمدفة ،كمية العمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،قدع الفمدفة ،جامعة الجدائخ.2115 ،
باخترار ٍ
ٍ
شجيج .
الدابق نفدو  ،ص ، 411-98
( )2السخجع ّ
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ب -الغسػض في إيخاد بعس عشاكيغ كتبو ،كمثاؿ ذلظ ،السعالع في األصػليغ ،فإنو
كتابيغ ك ٍ
قج يْفيع مشو َّأنو كتاب كاحج ،تشاكؿ ؼيو ِ
ِ
احج في
العْمس ْي ِغ ،أك كجػد
أصػؿ الجيغ ،كآخخ في أصػؿ الفقو.

ج -التَّرشيف الكثيخ ،كلقج نذأ عشو اضصخاب في تكخِار بعس مػضػعات م َّ
رشفاتو،
ِِ
كاختراره لمكت ِب السص َّػل ِة ،ككضع رسائل في قزايا محَّجد ٍة ،كمثاؿ ذلظ ،شخح
ٍ
كتاب س ّساه :لباب اإلشارات ،كاختراره لكتاب
اإلشارات ،اخترخه في

السحرػؿ في أصػؿ الفقو ،بسشتخب السحرػؿ ،ككتاب تيحيب الجالئل ،جاء
اخترا اًر لكتاب الجالئل في عيػف السدائل.
د -إشالقو األلقاب عمى كتبو ،مثاؿ ذلظ ،التفديخ الكبيخ السمَّقب بسفاتيح الغيب،
ككتاب تفديخ سػرة الفاتحة السمَّقب بسفاتيح العمػـ ،كإف كاف داخالً في التفديخ،
بالجامع الكبيخ.
ككتاب الصب ،السمَّقب
ِ
ص ٍخ م ٍ
زاؼ إلى عشػانو ،فيػ إذا حِحؼ حرل االْلِتباس،
ىػ -ذكخه مػضػع الكتاب كذ ْ
كمثاؿ ذلظ ،كتاب السعالع في أصػؿ الجيغ ،كالسعالع في أصػؿ الفقو ،كمثاؿ آخخ
صخيقة في الخالؼ ،كالصخيقة في الخالؼ كالججؿ ،كالصخيقة في الججؿ،
كتاب ال ّ

الذخِعي ِ
أف عمع الخالؼ يبحث في كيؽيَّة إيخاد الحج ِج َّ
فالكتاب كاحج ،مع العمع َّ
َّة
كدفع الذبيات بإيخاد البخاىيغ القصعية ،كىػ الججؿ الحي بجكره ي ْعتبخ ِق ْدساً مغ
ِ
الجيشي ِ
ِِ ِ
َّة.
السشصقّ ،إال أ َّف األكؿ خ َّ
ز بالسقاصج ّ
ك -إشالقو لفظ "كتاب" عمى جدٍء مغ أجدِاء م َّ
صػل ِة ،كىػ أمخ ال مف َّخ أف
رشفاتو الس َّ
ي ْحرل االلتباس معو ،كمثاؿ ذلظ ،كتاب الجبخ كالقجر ،كىػ الجدء التّاسع مغ
ِ
ًّ ،كمع ذلظ َّ
فإنو ذكخه في الجدء الثامغ
مدتقال
كتاب "السصالب العالية" ،كليذ كتاباً
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ِ
ِ
باالستقراء
اعمع أ َّف الكالـ في تقخيخه سيأتي
مغ السصالب العالية م َّختيغ ،كقاؿْ " :
كتاب م ٍ ِ
في ٍ
الخازي ال يشتبو لمسقرػِد
شفخد"  .مغ السعمػـ أ َّف م ْغ ال يعخؼ أسمػب ّ

ِ
الػىمة األكلىَّ ،
الخاص بسػضػٍع
ألف قػلو" :في كتاب مشفخد" يفيج الس ْبحث
في
َّ
يجؿ عمى السْق ِ
معي ٍ
َّغ ،ك َّ
بل ،كالسقبل بعج الجدء الثامغ ىػ الجدء
ألف قػلو "سيأتي" ُّ
التاسع.
ثانياً :ىشاؾ عمساء كثيخكف ِم َّسغ يشتدبػف إلى مجيشة الخيُّ ،
ككميع يحسل اسع
ّْ
إلحاؽ ِ
ِ
كتب بعزيع بالبعس اآلخخ ،حيث
الخازي ،كلقج نذأ عغ ىحا اضصخاب في
ّ
الجيغ خصأً ،ككحلظ كجػد عمساء بكثخة لِّقبػا بفخخ الجيغ أك بابغ
أْل ِحق ْت كتب بفخخ ّ
الخصيب أك الحيغ يحسمػف اسسو نفدو ،كىػ دمحم بغ عسخ ،كانت ىحه األمػر مغ
ِ
ِّ
أسباب االلتباس عشج
السؤرخيغ ،كمثاؿ ذلظ ،ىشاؾ مغ ندب كتاب اإلشارة إلى اإلماـ
الخازي ،بيشسا ىػ ألبي الفتح سميع بغ أيػب بغ سميع الخازي الستػفى سشة 447ىػ.

ِ
َّ
ِ
الرحيحة أك أخصاء ُّ
الش َّداخ،
ثالثاً :الترحيف بدبب سػء القخاءة أك الكتابة ّ
ط ،أك زيادة ٍ
نقاط أك ححفيا ،أك تغييخ أماكشيا أك قْم ِب ح ٍ
خكؼ ،كمثاؿ
أك غسػض الخ ِّ

ذلظ :االختيارات العالئية ،إذا حِحفت نقصة كاحجة مغ الياء في ِ
لفطة االختيارات ،تْقمب
ْ
فإف تغييخ الشقاط في حخؼ الشػف
إلى االختبارات ،كمثاؿ آخخ ،كىػ السدائل الشجاريةَّ ،

إلى باء ،كالجيع إلى خاء ،يربح المفظ البخارية ،كمثل كتاب الدخ السكتػـ ،فشججه
عشج البعس الدخ السكشػف"(.)1
ِ
أف االضصخ ِ
ؤيِجه في ذلظَّ -
ك َّ
االلتباسات التي
ابات ك
ألف الباحث يخى -كنحغ ن ّ
مؤل ِ
دت َّ
ِ
العمسي
الخازي يسكغ تجاكزىا بالسشي ِج
فات
ِ
كردت في القػائع التي سخ ْ
الفخخ ّ
ّ
( )1الخشيج قػقاـ ،السخجع الدابق نفدو ،ص ،411-98باخترار شجيج.
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أف ىحه ىي أفزل شخ ٍ
الرػ ِ
يقة لمتَّ ِ
القائ ِع عمى البحث كالتَّ ِ
جقيق كالتَّحقيق ك َّ
اب
سييد بيغ َّ

كالخ ِ
صأ في مرشَّفات الخازي ،رِحسو هللا ،فقج جسع الباحث سبع عذخة قائس ًة َّ
أعجىا أبخز

كمؤل ِ
الباحِثيغ الحيغ تشاكلػا كتبو َّ
فات ِو كناقر ك َّل ك ِ
السؤرخيغ ك ِ
ِّ
احج ٍة مغ ىحه القػائع عمى
مشي ِ
باخِت ٍ
لػفاة م ْغ كاف متػفى مشيع فشخاه -
ِحج ٍة -
الد َّ
رار  -مخاعياً التختيب ّ
كلكغ ْ
ْ
ً
ِ
جداه هللا خي اًخ عمى
مجيػدِه الخار ِؽ  -قج أتى عمى قػائع ك ٍّل ِمغ القفصي كابغ أبي

ٍ
ٍ
حجخ
كثيخ كابغ
أصيبعة كابغ ِخّمِكاف كالحافظ الحىبي كالرفجي كاليافعي كابغ

العدقالني كالديػشي ككبخي شاش زاده كحاجي خميفة كابغ العساد كإسساعيل البغجادي
الشذار كجػرج شحاتو قشػاتي ودمحم صالح الدرقاف كأحسج حجازي الدقا.
كعمي سامي ّ

أقػؿ :أتى الباحث عمى ىحه القػائع كِّميا كتشاكؿ ك َّل ك ٍ
ٍ
استثشاء
احجة مشيا  -بال

ٍ
رحيح أك مقار ٍ
 ِبسالح ٍطة أك ٍ
ٍ
ثع قاؿ ،في
نة أك
تعجيل أك ت
نقج أك
ٍ
إضافة عميياَّ ،

تقجي ٍع مشو لؿيامو بإعجاد ِ
خاص ٍة" :كلقج نبَّو أكثخ ِمغ ِ
باح ٍث إلى مثل ىحه
قائس ٍة
َّ
ْ

األخصاء ،التي أشخنا إلييا سابقاً ،مع ذلظ ،فسشيع مغ يمتدـ بتمظ التَّرحيحات التي
يشبَّو إلييا كىشاؾ م ْغ لع يمتدـ ،كِبسا أ َّف عسميَّة ترحيح م َّ
الخازي تحتاج إلى
رشفات ّ
كامل -كسا أشار إلى ذلظ الجكتػر بكخي شيخ أميغ :ما ِمغ ِ
ٍ
فخ ٍ
باح ٍث يدتصيع
يق
ْ
اشمع عمى السخص ِ
القػؿ الفرل في أسساء كتب الخازي ،كعجِدىاّ ،إال إذا َّ
ػشات ،كما
ْ
شِبع مشيا ،كىي مػجػدة في م ِ
ختمف مكتبات العالعِ ،كىحا العسل ال يدتصيعو باحث
زمشي ٍ
َّة تقَّجر بعذخ ِ
يق كام ٍل ،كمَّج ٍة ِ
ِ
كاحج ،فال بَّج مغ فخ ٍ
فإنشا ال ندعع
ات الدشيغ
إلنجازهّ -

ِ
في ىحا البحث أَّنشا كصمشا إلى ِ
الفرل في حرخ قائسة م َّ
رشفات الخازي.
القػؿ

ِ
سشقتخحيا حاكلشا العسل بالسالحطات السحكػرة سابقاً،
مع ذلظ فالقائسة التي

رشفات عمى ما جاء في كت ِب الق ِ
كاعتسجنا فييا عمى ْان ِ
تقاء الس َّ
جماء ،سػاء كانػا
ْ
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م ِّ
ييع ِم ْغ مرشَّفات
ذكخنا قػائسيع ،كالحيغ أشاركا إلى ما ُّ
ؤرخيغ أك غيخىع ،أي؛ الحيغ ْ
الخازي ،أك مغ إحاالت الخازي عمى كتبوِ ،مغ أجل تفادي الػقػع في األخصاء م ّخًة

أخخى"(.)1

ثع أ ْتبع ذلظ بالقػؿ" :كنط اًخ إلى تجاخ ِل مػضػعات العمػـ كالفشػف في
َّ

مرَّشفاتو ،كالتجاخل بيغ الكال ِـ كالفْمدفةَّ ،
فإف ترشيفيا ِبح ْد ِب السػضػِع يكػف صعباً
ججاً لحلظ َّ
أما
فزْمشا التّخؾيع كالتَّدمدل
َّ
العاـ لدائخ السرشفات ،كىي مختَّبة أ ْب ّ
ججياً ،ك ّ
فإف كاف الس َّ
رشف مذيػ اًر كمتَّفقاً عميو ،ؼيذار إليو،
السرادر كالسخاجع التي ذكختياْ ،

بأنو ذكخه م ْعطع الس ِّ
فشزص ُّخ إلى ِ
َّ
بياف م ْغ ذكخه ،كاإلشا ِرة
إف كاف غيخ ذلظْ ،
ؤرخيغ ،ك ْ
إلى ما شِبع ِم ْشيا"(.)2

كتقر ِ
ِ
ثع ذكخ ِ
يو لكت ِب
الباحث بعج ذلظ القائسة التي انتيى إلييا بحثو كتحؿيقو
َّ
ّ
َّ ِ
ِ
الخازي ،رحسو هللاَّ ،
ثع أ َّكج عمى أَّنو رجع
كعج مشيا مائ ًة كثساني ًة مغ
الكتب َّ
كمؤلفات ّ

تػصْمشا إلى ِإ ِ
ثبات ِو ِم ْغ م َّ
الخازي إلى ىحا الػْقت ،كقج
إلييا كِّميا بقػلو" :ىحا ما َّ
رشفات ّ
رشفاتو ِ
نفدياَّ ،
بحلشا في ذلظ جيجاً م ْعتب اًخ ،حيث رج ْعشا إلى م َّ
ألنو كاف يحيل إلى كتِبو

ِ
يخي ِ
ِِ
الكتب التّار ِ
ِ
كيجكخ بيا ،كسا رج ْعشا إلى بصػ ِف
القجيسة،
َّة
كيذيخ إلى
أعسالوّ ،
ِ
ِ
ِ
قائسة تمظ السرَّشفات كبياف مجى مداىستو في
ضبط
الجراسات السعاصخة مغ أجل
كّ

ِ
السختمفة"(.)3
العمػـ كالفشػف كالسعارؼ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.417

( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.418
( )3السخجع الدابق نفدو ،ص.423
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أف ِ
كالحي ي ْعشيشا َّ
بالجرجة األكلى في دراستشا ىػ َّ
الباحث  -كق ْج كقْفشا عمى ما
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِ
ِ
الد ّخ السكتػـ،
قَّجمو مغ مجيػد فخيج  -قج أثبت ندبة الكتب الثّالثة التي أشخنا إلييا – ّ
ٍ
الخازيَّ ،
بإيجاز فقاؿ:
كتحجث ع ْشيا
كالسصالب العالية ،كاألحكاـ العالئية  -لمفخخ ّ
ِ
كتاب
 "السصالِب العالية :في العمع اإلليي كلػاحقو :كقج أحاؿ إليو[أي؛الخازي] فيِ
الكتاب
ش ْخِح عيػف الحكسة ،قائالً" :كىشا كجػه كثيخة في اإلشكاالت ذك ْخناىا في

ؤرخيغ كغيخىع ،كقج قاؿ
السد ّسى (السصالب العالية)  .100/3كذكخه م ْعطع الس ّ
آخخ مؤّلِ ٍ
القفصي :في الحكسة ،كأما ابغ أبي أصيبعة فقاؿِ :
ف ل ْع يِت ْع .كقج شِبع في
ُّ
ّ
بيخكت سشة .)1("1987

 "االختيارات العالئيَّة مغ االختيار ِالدساكيَّة :أَّلفو [أي؛ الخازي] بالفارسيَّة ،ثع
ات َّ
القفصي كذكخه
ع ِّخب ،أىجاه لمدمصاف خػارزمذاه عالء الجيغ دمحم ،ذكخه بيحا االسع
ُّ

ابغ أبي أصيبعة مق َّدساً ،فط َّغ أ َّف االختيارات العالئية كتاب ،كاالختيارات
فجي ،كشاش كبخى
الدساكية كتاب آخخ ،ككحلظ
الر ُّ
الحىبي فقاؿ :ؼيو ت ْشجيع ،ك َّ
ُّ

زاده ،كأ ّما م ْغ ذكخه باألحكاـ العالئية في األعالـ الدساكية فيػ حاجي خميفة،
ِ
صػشي ِغ في باريذ ،أحجىسا عشػانو األحكاـ
الكتابيغ م ْخ
البغجادي .كقج عث ْخنا عمى
ك
ُّ
ْ
ِ
الحؿيقة كتاب ك ِ
احج ،ك َّإنسا
العالئية كاآلخخ االختيارات العالئية ،كىسا في

االختالؼ البديط ي ْخِجع إلى التَّخجسة"(.)2
ْ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.421
( )2السخجع الدابق نفدو ،ص.418
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ِ
الشجػـ :أحاؿ إليو الخازي في ِ
الد ُّخ الس ْكتػـ في مخاشب ِة َّ
الذ ْسذ كالقسخ ك ُّ
كتاب ش ْخح
ّ
 ِّ
ِ
الد ّخ
عيػف الحكسة ،فقاؿ" :كالكالـ ؼيو قج استْق ْ
ريشا في السقالة األكلى مغ ّ
السكتػـ" .193/2

ِ
ِِ
َّ
بالد ّخ السكشػف ،كبعزيع
ؤرخيغ،
كق ْج ذكخه معطع الس ّ
كلكغ ابغ خّمكاف ذكخه ّ
الخازي
قاؿ :قيل ِإَّنو م ْختمق عميو [أي؛ الخازي] فم ْع يرح َّأنو لو ،كحاجي خميفةَّ ،
كلكغ ّ
كلكغ ىحا ال ي ْعشي أَّنو ي ْشتقز مغ ِِ
أحاؿ إليو ،فال ش َّظ أَّنو لوَّ ،
قجره ِبدبِب ِو ،أل َّف غخضو
ِ ِ ِ ِ
الدحخ كشخيقو"(.)1
مغايخ لغخض ّ
ِ
الباحث ُّ
الجكتػر
كبالخغع ِم ْغ تقجيخنا لمسجيػد الفخ ِيج الحي بحلو
أقػؿِ :إّنشا
ُّ

الخشيج قػقاـ في حر ِخ الكتب التي ثبتت ِ
ص َّحة ِندبتيا إلى ِ
اإلماـ الفخخ الخازي،
ْ
ْ
ِِ
ِ
ِ َّ
ِ
الدخ السكتػـ" َّ
بأف غخضو مغاِيخ
رحسو هللا ،إال أنَّشا ن ْختمف معو في كصفو لكتاب " ّ
ِِ
الدح ِخ كالثَّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
شاء عميو كالتَّذجي ِع عمى
الد ْح ِخ كشخيقو ،فالكتاب كاضح في م ْج ِح ّ ْ
لغخض ّ
االشِتغاؿ ِبتح ِ
ُّ ِ ِ
ِ
ِ
ريمو ،كسا سيأْتي معشا في قادـ
الد ْحخ ِعْمساً يجب ْ
ْ
تعمسو ،ب ْل إّنو يخى ّ
ِ
إف شاء هللا تعالىَّ .
الذسذ كالقسخ
الدخ السكتػـ في م
خاشبة ّ
الرفحات ْ
إف كتاب " ّ
ِ
اج ِع السعتسج ِة ِلستف ِخ ِ
قات ىحا ِ
الشجػـ" "يعُّج ِمغ السخ ِ
ك ُّ
كدقائ ِق ِو كتفاصيمِ ِو،
العْم ِع [أي؛الدحخ]
ْ
ّ
كصشفػا في ىحه الس ِ
ِ
َّ
دائل ،كالسشحري[أي؛ الدميفي]
لمكثيخ ِم َّسغ جاءكا ب ْعجه
فيػ م ْخِجع
السي ِ
عام ٍل َّ ِ ِ
ِ ِ
ر ٍخ لو ،أك ِ
تاب أك م ْخت ِ
ناق ٍل عغ ِ
كغيخه ،فيع بيغ ِ
الك ِ
شة
ْ
ْ ْ
بسادتو م ْست ِيغ ليحه ْ
ِ
شالع ِّ
السار عميو
الخازي رِحسو هللا ل ْع ي َّ
تعخض ليحا الف ِّغ ا ِّ
الدحخ كالتَّشجيع – كالفخخ ّ
 ّجام ٍع َّ ِ ِ ِ
أك الستعّمِ ِع لو عغ ب ٍ
عج ،أك ِ
الر ْشع ِة
الشاس ،ب ْل ىػ ِم ْغ أ ْى ِل ىحه َّ
لسادتو ليح ّحر ّ
ِبذياد ِة أى ِل ِ
ِ
ىحه َّ ِ ِ ِ
بالد ِّخ السكتػـ ِس ْحخ صخيح كسا
ْ
الر ْشعة أ ْنفديع  ،فكتابو السػسػـ ّ
( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.445
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الدح ِخ ِ
الحىبي ،رِحسو هللا ،ألنَّو يحػي َّ ِ
ذكخ اإلماـ َّ
فالخجل
كامم ًة غ ْيخ م ْشقػص ٍةَّ ،
مادة ّ ْ
ْ
باب أحدشو ،كفي ك ِل فر ٍل ِمْفرمو ،كفي ك ِل مدأ ٍ
اختار في ك ِل ٍ
لة أ ْقػاىا تأْثي اًخ،
قج ْ
ّ
ّ ْ
ّ ْ
الفاضم ِة التي ت ْحكخ ِ
ِ
ِ
ِ
مآثخىا
فزائ ِل ىحا العمع كعَّجه مغ العمػ ِـ
بحكخ
فقج بجأ كتابو
ِ
كمقج ِ
ِ
الدب ِل التي تس ِّكغ مغ
مات ِو كضػاِبصو كشخح ُّ
كفزائميا ،ث َّع ذكخ بعج ذلظ أصػلو ّ
دسػنو "بالعسل" كيؤتي أثخه ،فيشقل ع َّس ْغ
االستفاد ِة بيا ،كالصخيقة التي بيا ي ْشجح ما ي ُّ
ْ
حققو كيشقجه كيزيف إ ِ
سبقو كيق ِخره كي ِّ
ليو كيشِّقحو ،كك ُّل ذلظ يقصع بأنَّو ل ْيذ مج َّخد
ْ
ّ

العْم ِسي ِ
الكتاب ك َّأنو ال ي ِ
لمساد ِة ِ
ِ
ِ
جام ٍع َّ
ر ُّح أ ْف يشدب لإلماـ الخازي
َّة السػجػد ِة في ىحا
مشو سػى البخ ِ
ِ
اءة التي في م ِ ِ ِ ِ
الجيغ كسا يقػؿ بعس السعاصخيغ
ّ
قجمتو م ْغ ك ِّل ما يخالِف ّ
ِ
ِ
الكتاب لو"(.)1
أصخكا عمى نفي ندبة
الخازي ،رحسو هللا ،ك ّ
الحيغ دافعػا عغ ّ

كلعل ىحا الكالـ الحي ندػقو يتػافق تساماً مع ما ذىب إليو الذيخ دمحم صالح
َّ

ِ
ِ
رسالة الساجدتيخ إلى أشخنا إلييا كقمشا َّ
بأنشا سشأتي عمى
صاحب
الدركاف ،رحسو هللا،

كذ ْك ِخ ك ِ
تبو كمؤّل ِ
ػد صاحبيا في إبخاز آراء الخازي الكالميَّة كالفمدؽيَّة ِ
ِذ ْك ِخ مجي ِ
فات ِو

ِ
ِ
َّ
الد ِ
الد ّخ السكتػـ في مخاشبة الذسذ
ح ْيث قاؿ" :ألف ّ
حخ س ّساه " ّ
الخازي كتاباً في ّ
يخ الك ِ
الشجػـ" كىػ ِم ْغ أ ْش ِ
كالقسخ ك ُّ
الدحخة يشقمػف عشو
تب في ىحا الباب ،حتّى أ َّف َّ

ِ
ٍ
قل أىسي ًة "كاالختيارات العالئية" ك"م ْشتخب درج
كثي اًخ .باإلضافة إلى كتب أخخى أ ّ
تشكمػشا" ك"الخمل"(.)2

ٍ
ِ
بترخؼ .دراسة
تكفيخ الفخخ الخازي في مػضػع الدحخ قبل تػبتو ،ص4
( )1عادؿ باشا ىاشع .أسباب
مصَّػلة مشذػرة بتاريخ  ،2142/41/43عمى السػقع العمسي " ممتقى ِ
أىل الحجيث " :
www.ahlalhadeeth.com
( )2الدركاف ،مخجع سابق ،ص.52
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ِ
لقج كاف الذيخ الدركاف ،رحسو هللا ،ك ِ
حجيثو عغ كتابة الخازي
اضحاً كجخيئاً في

ٍ ِ ِ
الدحخ كتبػيبو
الدحخ كالتّشجيع ،فقاؿ".. :ىحا كقج قاـ الخازي في تشطي ِع ّ
لسؤّلفات تعمّع ّ
ٍ
ٍ
بافتخار " :أ ْعمع ّأنا ما رْأيشا ِإ ْنداناً ِع ْشجه مغ
بسجيػدات ال ي ْحسج عمييا! لِش ْدس ْعو يقػؿ
ىحا العم ِع شيء معتبخ كما رأيشا كتاباً م ْذت ِسالً عمى أ ٍ
صػؿ م ْعتبخٍة في ىحا البابّ ،إال
ْ
ائج كالدك ِ
رْمشا ؼيو أصػالً كجسالً ،فسغ جاء بعجنا كفاز بالفػ ِ
ائج في
لسا تأ َّمْمشا كثي اًخ ح َّ
ْ
َّأنا ّ
شاك اًخ حيث رتَّبشا لو ِ
الباب فْميكغ ِ
ىحا ِ
ىحه األصػؿ السزبػشة كالقػاعج السعمػمة" .كإذا
ْ
ْ
ْ
الش ّ ِ
عمِ ْسشا أ َّف الخازي تػِّفي بعج كتاب ِة ىحا َّ
ز بأ ْشي ٍخ معجكد ٍة الستػلى ع ْميشا األسف"(.)1
ِ
َّ
اعم ْع َّ
أف ش ْيئاً مغ
الدحخ العذخِة .قاؿ الخازي" :ك ْ
أما التشجيع فيػ فخع مغ فخكع ّ
"ّ
ِ ِ
ِ
بالد ِ
شي عمى ُّ
الشجػـ"(.)2
حخ السب ِ
ىحه األقدا ِـ ال ُّ
يتع كال يكتسل إال عشج االستعانة ّ
ْ ّ
كحتى ال يتقى أدنى ح َّج ٍة أك ذر ٍ
يعة لمسجافعيغ عغ الفخخ الخازي ،رِحسو هللا ،أك
ّ
ْ

ِ
الدحخ كتخكيجو لو ك ِعْم ٍع مغ أنػاع العمػـ،
الحيغ يمتسدػف لو العحر في كتابو عغ ّ
ػرد تالياً ما خ َّ
فإنشا ن ِ
كحتّى نقصع ش َّكيع كت ْذكيكيع باليقيغ َّ
صو الذيخ الدركاف ،رِحسو
ِ
ِ
اإلشارة إلييا ؼيسا َّ
لدابقة ِ
بسػقف الخازي َّ
يتعمق
هللا ،في رسالتو ا
الجاعع لمتَّشجيع تعُّمساً

ِ
الدحخ  -كىػ السػقف الحي أشخنا إليو في صج ِر ىحا الس ِ
ِ
بحث
ْ
كمسارس ًة كلسػقفو مغ ّ
بأنو مػقف مزص ِخب كم ِ
َّ
تشاقس  -كذلظ عمى الشحػ التالي:
ْ
"كال يعشيشا اآلف أف ن ْجخل في متشاقزات الخازي ؼيسا َّ
يتعمق بيحا الشَّػِع مغ
ْ
ٍ
يسشا ىػ أ ْف نعخؼ رأيو ؼيو في ِ
َّ
كتاب أَّلفو .قاؿ الخازي في
آخخ
العمع،
كلكغ الحي ي ُّ

التاـ ك ِ
ِ
الكساؿ صعبّ .إال َّ
السصالب العاليةَّ " :
أف العقالء
إف الػقػؼ عمى ىحا
الفعل ِّ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.54
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ُّ
ُّ
اتَّفقػا عمى َّ
إف كاف صعب الس اخ ِـ مغ ىحه
أف ما ال ي ْجرؾ كمو ال ي ْتخؾ كمو .فيحا العمع ك ْ
ِ
حرػؿ َّ
الػجػهّ ،إال َّ
فع العطي ِع مشو .كإذا كاف كحلظ كجب
يجؿ عمى
الش ِ
أف االستقخاء ُّ

بالش ِ
ِ
ِ
ِ
بذأنو َّ
مرالح البذخ"
دبة إلى
بتحريمو كاالعتشاء
االشتغاؿ
ِ
فإف القميل مشو كثيخ ّ

اعمع أ َّف الػصػؿ إلى ىحا العمع ي ِ
ِ
ػجب خخكج
كقاؿ ّ
مخًة أخخى في نفذ الكتاب" :ك ْ ْ
ِِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
شيء غخيب ،كال
كل
اإلنداف مغ حّج اإلندانيَّة كدخػلو في عال ِع الفمكيَّة ،كالكساؿ في ّ
سيسا في أ ِ
كسل الكساالت كأعمى الجرجات!! .فإذا اشتغل كاحج بيحا العمع ،كلع يف ْد
ّ
ٍ
بصائل ،فال يشبغي أ ْف يجعل ذؾ دليالً عمى بصالف ىحا العمع" .فسغ ىحيغ َّ
ريغ
الش ّ
حخ مفيجة لمبذخية ك َّ ِ
ِ
يتَّ ِ
الد ِ
أف الخازي يخى َّ
زح َّ
الدحخ مغ أعمى
أف ّ
أف مسارسة ّ
العمػـ"(.)1

كبالخغ ِع م ْغ َّأنو [يقرج الخازي]
كيتابع الذيخ الدركاف  -رحسو هللا  -بالقػؿُّ " :
ِ
يقػؿ َّ
يتبخ عغ
الدَّشة  -حخاـ ،كسا في التفديخ ،ك َّأنو َّأ
الدحخ  -عشج أىل ُّ
إف مسارسة ّ
الجيغ ،كسا في م ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِل ما ي ِ
الدخ السكتػـَّ ،
الدحخ
ّ
خالف ّ
ّ
فإنو ق ْج مارس ّ
قجمتو لكتاب ّ
ِ
الدخ السكتػـ َّ
قػية مج َّخية
الش َّ
ِفعالً ،فقج ْ
ز التّالي" :الصخيق الثامغ  -ندخة ّ
كججت في ّ
ِ
الكتاب ر ِ
ِ
ضي هللا عشو :ج َّخْبتيا
رشف
تعقج الِّمداف كتدعدع السحبَّة في القمب .قاؿ م ّ
مائة م َّ ٍخة فسا رأيت ّإال ِ
اإلصابة .بدع هللا الخحسغ الخحي ِع كِقفػىع ِإَّنيع مدؤكلػف،

كييعز ،شو ،شدع ،ألع ،يذ ،ص ،حع ،عدق ،ؽ.ف .ق ْج عق ْجت لداف ف ٍ
الف بغ
ٍ
ٍ
ٍ
شيخ كسبع ٍ
فالنة سبع سشيغ كسبعة أ ٍ
لسحات  !...يا
لحطات كسبع
لياؿ كسبع
ْ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.52
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ثع ت ْجفغ في حف ٍخة في
ثع ت ْكتب ىحه ُّ
الرػرة س ْبعاً َّ
شسخيثا ،سا سػحػثػا ،يا تشعػثا َّ ...

ِ
السعقػد عميو .)1( "...
دار

كقبل أف ِ
يختع الذيخ الدركاف -رحسو هللا  -حجيثو عغ الخازي كمػِق ِفو مغ
ْ
ٍ
ِ
ِ
َّ
الد ِ
حخ َّ
أمانة  -إلى َّ
أف الحي يقػؿ الخازي بػجػبِ ِو
كبكل
فإنو يمفت نطخنا -
ّ
التشجيع ك ّ
ُّ ِ
ِ
العسل بو ،ؼيقػؿِ ،
ِ
ط دكف
رحسو هللا:
الد ْح ِخ فق ْ
الد ْح ِخ ك َّإنسا ىػ تعمع ّ
ْليد ْت مسارسة ّ
ٍ
ِ
ٍ
نطخ ِ
كسسارسة  -فيػ في ِ
محطػر
قبيح كال
الدحخ  -ك ِعْم ٍع ال
الجيغ "غيخ ٍ
فخخ ّ
"أ ّما ّ
ألف العمع ِ
كيشقل عغ الخازي قػلو" :اتّفق السحِّققػف عمى ذلظَّ ،
لحات ِو شخيف ،كأيزاً
لعسػ ِـ قػلِ ِو تعالى (قل ىل يدتػي الحيغ يعمسػف كالحيغ ال يعمسػف) ك َّ ِ
الد ْحخ لػ لع
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ألف ّ
ِ
يكغ يعمع لسا أمكغ الفخؽ بيشو كبيغ الس ِ
عج ِد .كالعمع بكػف
السعج ِد م ْع ِج اًد كاجب .كما
ْ
ْ ْ
ْ
ِ
َّ
بالدحخ ك ِ
اجباً!! كما
يتػقف عميو فيػ كاجب .فيحا يقتزي ْ
أف يكػف تحريل العم ِع ّ
يكػف كاجباً كيف يكػف حخاماً كقبيحاً؟" كيعِّمق "الدركاف" رِحسو هللا ،عمى أقػاؿ الخازي

أف ىحا الكالـ  -رْغع ما ؼيو مغ َّ ِ
ِ
ىحه بالقػؿّ :إال َّ
مسا  -ال يقػـ عح اًر
الز ْعف كالغم ّػ ّ
ِ
الدحخ ،كال أف يؤِّلف كتباً لمس ِ
أف ي ْجخل مشو لي ِ
مػؾ ليعِّمسيع
ْ
لمخازي في ْ
سارس أ ْنػاعاً مغ ّ ْ
ىحا َّ
أف يؤِّلف "االختيارات العالئية" لعالء الجيغ خػارزـ
الفغ بجؿ العمػ ِـ السفيجة ،كال ْ
ِ
ِ
ِ
ُّ
شاه كي يدتثيخ ُّ
العسل
كعقج العدِـ عمى
التػك ِل عمى هللا
أعسال ِو بجالً مغ
الشجػـ في

الش ِاف ِع"(.)2
ّ

كفي ختاـ ىحا الس ِ
بحث الس ْت ِع ِب كالسْف ِجع ِة َّ
الشتيجة التي آؿ إلييا ،ي ْح ِدنشا القػؿ
أىل ُّ ِ
ِ
إف ك ِ
مغ ِ
احجاً مغ أعال ِـ ِ
ِ
ِ
َّ
ذجع عمى
أىل
الفكخ كالفمدفة ْ
الدَّشة كاف يجعع كي ّ
ؤيِج كي ّ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.53
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ِ
الد ْح ِخ كي ْستِجح ذلظ كيكتب
ّ
شاكس ِِ
ٍ
صالسع ِ
كغيخه
كابغ
ال ّ

ِ
تعُّم ِع التَّشجيع كيحكخ
فزائمو كمسارستو كيذ ِّجع عمى تعمُّ ِع
ٍ
شجسيغ ك ِ
ِ
أىل
صفات ،حتّى أ َّف بعس السذعػذيغ كالس ّ
ؼيو ك ْ
ِ
الخازي،
مسغ مارس التَّشجيع كالعخافة لي ْحت ُّج عمى جػ ِاز ِف ْعمِ ِو
ِ
َّ
القبيح ىحا بكتابات الف ْخ ِخ ّ
بالشجػ ِـ مغ ِ
بأنو مغ العمسا ِء ُّ
رِحسو هللا ،كالحي كصفو َّ
أىل اإلسالـ ؼيقػؿ" :كمغ
األشعخي ِ
الع ِ
بالشجػ ِـ مغ ِ
مساء ُّ
َّة في ِعْم ِع الكال ِـ دمحم بغ عسخ الخازي،
أىل اإلسالـ شيخ ْ

ِ
ِ
ترانيف ِو في ِعْم ِع ُّ
معانيو،
اجتيج ؼيو ،كبالغ في
كقج كصل إليشا مغ
الشجػ ِـ كتاب قج ْ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
استقامة ِ
كسساه
برح ِة تأثيخىا ك
شجسيغ القائميغ
َّ
كحكع لشفدو بترشيفو أنَّو مغ الس ّ
تجبيخىا ّ
ِ
ِ
كتاب الس َّ
الدحخ كالعدائع كدعػِة الكػاكب ،صشعو
مخز ؼيسا دعاه مغ ال ّ
صمدسات ك ّ
ص ِو نحػ ثالثيغ ك َّخاساً ،يقػؿ ؼيو :كاإلنراؼ
لخػارزـ شاه كمات الخازي كىػ م ْدػَّدة ِبخ ِّ

مسا ال يحتسل الب ْحث ؼيو كمع ذلظ َّ
َّ
فإف م ْغ يخاعي ىحه القػانيغ فإنَّو يجج
أف ىحا العمع ّ
أكثخ األحكا ِـ مصابقاً لسا ِقيل ،أقػؿ أ َّما كق ْج قَّجمشا في أ َّك ِؿ ىحا ِ
الباب َّ
أف أبا عمي شيخ
ْ

السعتدلة كاف عالساً ذا العمع كعامالتو كىػ ح َّجة عشج السعتدلة ،كىحا الخازي شيخ
األشعخية فيػ ح َّجة عشجىع في جػ ِاز ِ
العْم ِع ُّ
بالشجػ ِـ كالعس ِل بو"(.)1
ّ
حخ كالعخ ِ
الذ ِ
ِ
افة ك َّ
كمغ السعاصخيغ ْ ِ َّ
الد ِ
عػذة الحيغ احت ُّجػا عمى
مغ أىل التشجي ِع ك ّ
الد ِ
احخ كالسش ِّجع العخِاق ُّي  -كالحي سيأتي الحجيث
جػ ِاز ص ْش ِعتيع بكتاب الدخ السكتػـ َّ

ِ
ِ
ِ
بادي ،حيث كضع ىحا
الع ُّ
عشو بالتّفريل في السبحث التّاسع بعج القاد ِـ  -أستخك ْ
السش ِّجع ندخ ًة إلكتخكني ًة مرػرًة عغ ُّ
الشدخ ِة السخصػش ِة لكتاب "الدخ السكتػـ" تحت
ِ
ِِ
عرخه الفخخ الخازي  /مخصػشة
العالمة فخ ِيج
الد ّخ السكتػـ لمعالِ ِع ّ
عشػاف (مخصػط ّ
( )1ابغ شاكس ،عمي بغ مػسى بغ جعفخ بغ دمحم .فخج السيسػـ في تاريخ عمساء الشجػـ ،ص .416الباب

بالشجػـ ،ندخة مكتبة السرصفى اإللكتخكنية،
الثامغ :في األخبار التي َّ
صح فييا الحكع عمى الحػادث ّ
www.al-mostafa.com
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ِ
ِ ِ
ثع كتب في
الدحخّيات ،العدائع ،التشجيع)َّ .
أثخيَّة كنادرة جّجاً ،جامع عمػـ الصمدساتّ ،
ِ
خز محتػياتو ،فقاؿ" :مخصػط فخ ِيج د ِِ
ألب ِ
ىخه "فخخ
عاماً ْ
التخكيج ليحا الكتاب ك ْ
صفاً ّ
ِ
ز ِل العمع
الجيغ الخازي"
الذييخ بابغ الخصيب ،مػسػعة شاممة لمباحثيغ في ف ْ

الر ِ
كالستعّمِسيغ عمع ُّ
شعة ك َّ
الجعػة كعالج الخكحانية كالشارنجيات
الشجػـ كالتَّشجيع كأسخار َّ

ِ
ِ
الدحخ كالػىع ،كيؽيَّة
الدسػـ كمعخفة
ِ
شبائع الكػاكب كالبخكج ،تعخيف ّ
كالصالسع كخْمط ّ
ِؽ كعالقتيا باألركاح ،معخفة اقتخاف الكػاكب كاالتراالت
بالخ ّ
كضع الخقػـ كالصالسع ّ

الفمكية ،عمع التشجيع كالفمظ ،صفات الكػاكب الدبعة الديارة كأسساء أركاحيا ،االستعانة
كبخػراتيا كأفعاليا كأعساليا
بالكػاكب كالتدبيحات ،صػر درج الفمظ كأسساؤىا
ّ
الخكحانية ،مشازؿ القسخ ،األعساؿ الدحخية عغ كتاب الحكيع تشكمػشا الكبيخ"(.)1
ِف أف ن ِ
ِ
ختع بالتأكيج عمى ِ
ِ
ص َّح ِة
بقي في نياية ىحا السبحث الستع ِب كالس ْحدِ ْ
ِ
ندبة (الدخ السكتػـ) لإلماـ الفخخ الخازي  -رِحسو هللا  -فيي َّ
الشتيجة التي انتييشا
ِ
كلألسف – ىي عيشيا التي إنتيى إلييا الذيخ دمحم صالح
إلييا في ىحا السبح ِث -
اليامة  -التي سبق التّعخيف بيا " -فخخ َّ
الخازي
الدركاف ،رحسو هللا،في رسالتو
الجيغ َّ
ّ
كآراؤه الك ِ
الميَّة كالفمدؽيَّة"  ،فالخالصة التي قَّجميا بيحا الرجِد ال يخفزيا إال ك ُّل
تعر ٍب أك م ٍ
ِ
جاؼ لمحؿيقة.
م ّ

ِ
رػص في َّ
ٍ
الرحيحة ت ْثِبت َّ
أف
ثالثة ن
"أما أنا فقج عثخت عمى
مؤلفات الخازي َّ

لمخازي" :
ىحا الكتاب َّ

شالع عمى ىحا الكتاب انطخ :السػقع االلكتخكني ألستخك العبادي astroosun.com
()1
لمتػس ِع ك اال ِّ
ُّ
الخكحانية .
كمجكنتو اإللكتخكنية  astroosun.wordpress.comتحت عشػاف مكتبة أستخك ُّ
َّ
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َّ
أي؛ في الدحخ) محكػر في كتابشا
 .1قاؿ في
السمخز "الكالـ الس ْدتْقرى ؼيو ( ْ
سسيشاه "بالدخ السكتػـ" (-161أ).
الحي َّ

ِ
ِ
إف ك ْشت راغباً في التحقيق"
الد ِّخ السكتػ ِـ ْ
 .2قاؿ في شخح اإلشارات "ث َّع ارجع إلى ّ
(.)143/2

ِ
ِ
 .3قاؿ في شخح عيػف الحكسةَّ " :
اختالؼ
بحدب
إف أحػاؿ ىحا العال ِع تختمف
أحػاؿ الذسذ .فقج استْقر ْيشا ؼيو (ىكحا) في السقالة األكلى مغ ِّ
الدخ السكتػـ"

(-177أ).

كقج َّ
اشمعت عمى ىحا الكتاب في مكتبة األكقاؼ بحمب (السخصػط )1341
فػججت أسمػب الخازي كتعبيخِات ِو ج َّمي ًة ضاىخة ككججتو يقػؿ في م ِ ِ
أما بعج  -فيحا
ّ
ً
قجمتو " ّ
ِ
ِ ِ
َّ
كتاب نجسع ؼيو م َّ
الدحخيات كالعدائع كدعػِة
مخز ما كصل إليشا مغ عْم ِع الصمدسات ك ّ
الكػاكب مع التبخي عغ كل ما ي ِ
الجيغ كاليقيغ ،كالتّكالف عمى هللا".
خالف ّ
ّ
ِ
فاع ال معشى ليا ما داـ الخازي ي ِق ُّخ بأنَّو
الج ِ
الدبكي في ّ
فإذف كان ْت حساسة ّ
"كتابو" َّ
كبأنو في "الدحخيات".
كقج َّ
رد عمى الخازي الذيخ زيغ الجيغ سخيجا بغ دمحم السمصي الستػّفى سشة
ٍ
سساه "انقزاض البازي في انقزاض الخازي" (كذف الطشػف
788ىػ في كتاب ّ

 184/1ك.)989/2

ِّ
لمدخ السكتػـ  -عجا ندخة حمب  -ندخ أخخى م ْخصػشة في استانبػؿ (أحسج
ِ
معيج السخصػشات .كعاشخ أفشجي  573نجػـ
الثالث  3256كليحه الشدخة فيمع في
كجفخ ككػبخيمي  925نجػـ .كآيا صػؼيا  2796أكعية!!) كجامعة أبخكيغ ()256
كبخليغ ( )5886كباريذ ( )4645كليجف ( )81كفمػرندا ( )319كاكدفػرد (عجة
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ندخ) كالستحف البخيصاني الذخقي ( )9147كبيذاكر ( )1930كجاريت ()933
كبػدليانا (عجة ندخ) .كقج شِبع ىحا الكتاب في بػمباي باليشج ،كأشار إليو بخككمساف
(.)2()1( )669/1

( )1الدركاف ،مخجع سابق ،ص.444-441

( )2إف الشدخة التي رجعشا إلييا مغ كتاب "الدخ السكتػـ" ىي الشدخة السرػرة عغ شبعة السصبعة الحجخية،
مرخ .4946 ،كىي مشذػرة في مػقع مكتبة السرصفى اإللكتخكنية www.al-mostafa.com
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السبحث َّ
الثامؽ
ؾزية وكتابو الذييخ "مفتاح دار الدعادة"
اإلمام ابؽ قيؼ الج َّ
الدعادة كمشذػر كالية ِ
أىل العمع كاإلرادة" لِمع َّالم ِة
ي ْعتبخ كتاب " ِمفتاح دار َّ
اإلماـ أبي عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ "ابغ الؿيع الجػزية"( )1أنفع الكت ِب ِ
التي صِّشف ْت

شجسيغ ،كنقرج عمى ِ
ِ
ِ
كجو الخرػص الج ْدء
بعس أجدائيا في ّ
الخد عمى التشجيع كالس ّ
فيجِ .
افع الس ِ
الثالث مغ ىحا الكتاب َّ
فؽيو ت َّ
رجى ىحا العالِع الفخيج ،رحسو هللا تعالى،
الش ِ

الرابئة الحيغ أنكخكا الشُّب َّػ ِ
ات كعبجكا الكػاكب كقالػا:
َّ
لمخِّد عمى السش ِّج ِسيغ ك ِم ْغ قْبمِ ِيع َّ
ِ
ِ
الخكحانيات ك َّ
َّ
إف في
الدْفمِ ِي مخَّكبة عمى
السػجػدات في العال ِع
إف
تأثيخ الكػاكب ك ُّ
ُّ ّ
ِ
ِ
ِاتّراليا سع ْػداً كنحػساً ك َّ
األعساؿ"(.)2
األخالؽ ك
إف في آثارىا ح ْدشاً كؾ ْبحاً في
الخ ِ
رم ِة في
حيث ساؽ ،رحسو هللا تعالى ،ثسانية عذخ كجياً مغ كجػه ُّ
دكد السف َّ

َّة كالسشصؿي ِ
شجسيغ كاستجالالتيع العقمي ِ
ِ
َّة عمى قج ِرة ُّ
الشجػـ كالكػاكب عمى
إبصاؿ أقػاؿ الس ّ

رمة التي ساقيا،
التأثيخ في حياة الشاس كتدييخىا كتجبيخىا .كت ْعتبخ ىحه ُّ
الخدكد السف َّ
الخِّد عمى السش ِّج ِس ْيغ كم ْغ كافقيع ِمغ بعس أىل
رحسو هللا ,مغ أفزل ما كِتب في َّ
ِ
اإلسالـ .ث َّع ذكخ ،رحسو هللا ،بعج ذلظَّ ،
لخسالة الفيمدػؼ البغجادي أبي
ز الكامل
الش َّ
القاسع عيدى بغ عمي السد َّساة (رسالة في إبصاؿ أحكاـ الشجػـ) كالتي ذكخ فييا

األدل ِة الذخعي ِ
السؤِّلف  -كسا تقَّجـ  -أبخز َّ
َّة التي استشج عمييا السش ِّجسػف السدمسػف في
ص َّح ِة دعػاىع بجػاز مس ِ
ِ
إثبات ِ
ارسة التَّشجيع مع الخدكد عمييا كإبصاليا .ث َّع زاد ابغ
( )1السعخكؼ ال يعخَّؼ .

( )2ابغ الؿيع .مفتاح دار الدعادة كمشذػر كالية العمع كاإلرادة ،ج ،3ص  ، 39 ، 38ط ،4996 ،4دار ابغ
عفاف لمشذخ كالتػزيع،الخبخ ،السسمكة العخبية الدعػدية.
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الؿيِعِ ،رحسو هللا ،عمى ِ
األدل ِة التي ساقيا عيدى بغ القاسع السديج مغ َّ
ىحه َّ
األدل ِة التي
ّ
األدل ِة الذخعي ِ
تقػيِيا كتعزجىا .كسا قاـ رحسو هللا ،في ىحا الكتاب باستعخاض َّ
َّة التي
ّ
الفخخ الخازي في تفديخه (مفاتيح الغيب) ذاك اًخ استجالؿ السش ِّج ِسيغ بيا كرَّاداً عمييا
ساقيا ْ
تفريل في ىحه َّ
ٍ
األدل ِة في الفرل األخيخ مغ ىحه الجراسة
ىػ اآلخخ ,كسشأتي عمى
إف شاء هللا.
أخيخ فقج قاـ ابغ الؿيِع ،رحسو هللا ،بت ِ
رح ْي ِح األخصاء التي كقع فييا الفخخ
ك اً
ّ
ِ
ِ
اآليات كاألحاديث كاآلثار التي استشج إلييا السش ِّجسػف في تجعيع
ردِه عمى
الخازي أثشاء ّ
ِ
الؿيِعِ ،رحسو هللا ،مجيػداً مزاعفاً
التشجيع كإضفاء الذخعية عميو .أقػؿ :لقج بحؿ ابغ ّ

ِ
الخد عمى ىحه َّ
األدل ِة الججيجة لمسش ِّجسيغ ،التي ذكخىا الفخخ الخازي ،رحسو هللا -
في ّ
ِ
األحاديث الشبػية ك ِ
اآلثار
يج
كسا سيأتي تفريمو -كبحؿ كحلظ مجيػداً مزاعفاً في تخخ ِ

زع ِ
ف ،ناـيظ عغ
التي
َّ
استجؿ بيا الفخخ الخازي ،كالتي كاف معطسيا ال يخمػ مغ ال َّ ْ
ِ
ِ
الكثيخ ِمغ ِ
ِ
الخد عمى ,أك
الؿيِع  -أقػاؿ
السفدخيغ الس ْعتب ِخْيغ في ّ
استعانتو  -أقرج ابغ ّ
ّ
ِ
ِ
تفديخ الخازي لبعس اآليات القخآنية في معخض رِّدِه ىػ اآلخخ عمى السش ِّج ِسيغ.
تػجيو
كسيأتي الكالـ الحقاً  -إف شاء هللا  -عمى ىحه األ َّ
دل ِة كاالستخشاد بيا في
ْ
ِ
ِ
الخِّد عمى السش ِّجسيغ السع ِ
األخيخ مغ ىحه الجراسة.
الفرل
اصخيغ في
َّ
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السبحث َّ
التاسع
نساذج مؽ كتب َّ
التشجيؼ السعاصخ في العالؼ اإلسالمي
اقي السعخكؼ أستخك
لػ أنَّشا عق ْجنا مقارن ًة سخيع ًة بيغ كتاب السش ِّجع العخ ِ
ّ
العبادي السد َّسى (كيف تحتخؼ التشجيع) كبيغ كتاب (كذف األسخار الس ِ
خؽيَّة في ِعْم ِع
ْ
الخقػـ الح ْخِؼيَّة) لمذيخ عسخ بغ مدعػد الس ِشح ِري الدميفي ,لػججنا في
األجخاـ الدساكيَّة ك ُّ

اضيع التَّ ِ
ِ
الية( :حؿيقة ِعمع التشجيع ،دعائع ِعمع
العبادي السش ِّجع ك َّالً مغ السػ ِ
كتاب ْ
ِ
التشجيعِ ،أدَّلة ِ
ِ
السشجسيغ ،الحجيث عغ تقديع
إصابات
ص َّحة عمع التشجيع ،التاريخ يؤِّكج
ّ
الج ِ
ُّ
كؿ كالسج ِف عمى البخكج اإلثشي عذخ ،تقديع أنػاع األماكغ كاألشجار كأنػاع الحيػاف
كالدشيغ كالذيػر كاألياـ كالداعات عمى األبخاج اإلثشي عذخ ،الحجيث عغ أحػاؿ
االت الفم ِكي ِ
االتّر ِ
البخكج كما بيشيا مغ ِ
َّة ،الحكخ كاألنثى مغ الكػاكب ،أحػاؿ الكػاكب
ِ
بالشدب ِة لمذسذ ،داللة رجػع الكػاكب في تأثيخاتيا ،تغّيخ تأثيخ الكػاكب بتغيخ أحػاليا،
ّ

الكػاكب في دالالتيا في التذخيق كفي التغخيب ،داللة الكػاكب عمى أعزاء اإلنداف
كعمى أخالقو كسيخه ،عالقة البخكج باألمخاض ،كاأللػاف ،كعالقة البخكج كالشُّجػـ
باختيارات اإلنداف كالسػاليجُّ ،
الدعػد.)...
الشحػس ك ُّ
اقي
كانت ىحه بعس الذػاىج القميمة مغ السػضػعات التي تشاكليا السش ِّجع العخ ُّ
جاكزت األربعيغ(.)1
العبادي في كتابو ىحا ،كفي مثميا مغ كتِب ِو التي
ْ
أستخك ْ

شالع عمى ىحه الكتب انطخ :السػقع االلكتخكني ألستخك العبادي astroosun.com
()1
لمتػس ِع ك اال ِّ
ُّ

الخكحانية  ،كعمى
كمجكنتو اإللكتخكنية  astroosun.wordpress.comتحت عشػاف مكتبة أستخك ُّ
َّ

بخيجه اإللكتخكني .astroosun.hotmail.com :
ّ
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ِ
بالخكحانييغ أك الفم ِكييغ ك قج كضع
شجسيغ تدسية أنفديع َّ
أقػؿَّ :إنو يحمػ لمس ّ
السؤلف ِ
َّ
ات التي تحسل ىحا السد َّسى ,كمشيا عمى سبيل السثاؿ الكتب
بعزيع العجيج مغ
ٍ
ٍ
مخترخ ىا ٍـ لبعزيا كىي معخكضة لمبيع في
كصف
العبادي مع
التالية ألستخك ْ

ِّ
الخاص .كأقتبدت تالياً بعس أسساء ىحه الكتب ككصفو السختر ِخ
متجخه اإللكتخكني
ليا في مع ِخ ِ ِ
الجعاية كالتخكيج بغخض البيع:
ض ّ
ْ

 -1كتاب "كيف تحتخف َّ
التشجيؼ".

ِ
اسسو يتشاكؿ عمع التشجيع كاحتخافو مغ األلف إلى الياء حيث
كالكتاب ِم ْغ

صػًة ِبخصػٍة مغ الرفخ كحتى االحتخاؼ ,فيػ دليمظ إلى
يأخحؾ إلى عالع التَّشجيع خ ْ

عال ِع التشجيع .كيسكشظ أف تغجك مش ِّجساً بارعاً مغ خاللو كمغ خالؿ الػقػؼ عمى أسخار
أمثمة تػضيحي ٍ
التشجيع الػاردة في ىحا الكتاب .كالكتاب مجعَّع ب ٍ
َّة لمذخري ِ
َّات العالسية
السذيػرة فسغ خالؿ ىحا الكتاب تدتصيع قخاءة الخخائط الفمكي ِ
َّة لألشخاص بكل ِدَّق ٍة
كتتعخؼ عمى جػانب شخري ِ
ٍ
ككامل.
ر ٍل
كي ْد ٍخ كسيػل ٍة,
َّ
َّة الذخز كحياتو بذكل مف َّ

الخوحاني بيؽ يجيػ"
 -2كتاب "دليمػ
ُّ

الكثيخ ِمغ شمبة ِ
العمع الخكحاني يتييػف في الصخيق حيث ال م ْخشج ليع كال
ّ
ٍ
ٍ
شػيمة
شيء ي ْحكخ شيمة سشيغ
سجى دكف الػصػؿ إلى
شيخ ،كيفشي الصالب عسخه
ً
ٍ
ٍ
بعيجة كىشا جاء د ْكر ىحا الكتاب حتَّى يكػف ِن ْعع الس ْخِشج كنعع َّ
الجليل ليؤالء
كرحمة
الحيغ ضُّمػا شخيق ِ
الخكحاني ،حيث َّ
العْم ِع
أف الكتاب يأخح بأيجييع إلى شخيق العمعِ
ِ
ّ
الرحيح َّ
فيتعمع الصالب كثي اًخ مغ مبادئ كأ ِ
سذ ىحا العمع.
الخكحاني َّ
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 -3كتاب "عالؼ َّ
التْشج ْيؼ بيؽ يجيػ"

يجة كال يسكغ مذاىجة ىحه العجائب
عالع التشجيع يحػي أس اخ اًر كثيخًة كعجائب فخ ً
ِ
ِ
تبديط
مشطػر عم ِع التشجيع ,كىشا يبجك د ْكر ىحا الكتاب في
كالغخائب َّإال ِمغ خالؿ
مفاـيع كأس ِ
خصػة بخصػٍة ُّ
لمجخػؿ إلى مغارة التشجيع التي
ذ عم ِع التشجيع حيث يأخحؾ
ً
كيقجـ لظ أسخار عمع التشجيع عمى شب ٍق ِم ْغ ذى ٍب بك ِّل ي ٍ
تحػي تمظ العجائب َّ
دخ
ٍ
كسيػلة ,كالكتاب اعت ِسج في شخكحاتو عمى تعديدىا باألمثمة الستعِّجد ِة حتَّى تكتسل لجيظ

الرػر بأبيى ألػانيا فتغتخؼ مغ بحخ ىحه العمػـ كتخى األسخار بعيشيظ كأنت تقػؿ:
ُّ
سبحانظ ما خمقت ىحا باشالً.

أف ىحا السش ِجع يخِّكد كثي اًخ  -كسا ىػ حاؿ بؿي ِ
ِ
اضح َّ
السشجسيغ
َّة
أقػؿ :مغ الػ ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
لجحب الشاس كإثا ِرة التَّذػيق
الخكحاني"
السعاصخيغ  -عمى استخجاـ مرصم ِح "العمع ّ
ِ
رسالتو لقارئ كتِب ِو
العبادي في
في نفػسيع .فيحا "العمع
ُّ
الخكحاني" كسا يخى أستخك ْ

"يختمف عغ بؿي ِ
شيخ يعمسظ ىحا
َّة العمػـ األخخى ،ؼيقػؿ :فال بَّج لظ أييا القارئ ِمغ ٍ
العمع ,كيخسع لظ َّ
الرحيح ،في شخ ٍ
يق ض َّل ؼيو الكثيخكف ِمغ ش َّالب ىحا
الصخيق َّ

ِ
كيتسيد بالغسػض ،فشاد اًر أف ت ِجج أييا
الخكحاني يتسيَّد بالخرػصية،
العمع ،فالعمع
ُّ
ّ
ات كإشار ٍ
القارئ شيخاً ركحانياً ير ِخح بسا لجيو ،فالك ُّل يم ِػح بإشار ٍ
ات كُّميا غسػض ،ث َّع
ّ
ّ
ٍ
ِ
الكتاب َّ
ركحاني
شالب
ألي
يختع أستخك بالقػؿ :مغ ىشا جاءت فكخة ىحا
ٍ
ألنو دليل ِّ
ّ
يخيج أف يدمظ ِ
اع الػقت كالجيج"(.)1
يتحسل الكثيخ مغ ضي ِ
االتّجاه الرحيح ،دكف أف َّ

( )1السخجع الدابق نفدو.
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كقبل أف أختع الحجيث عغ ىحا السش ِج ِع السع ِ
اص ِخ ألفت نطخ القارئ الكخيع إلى
ّ
ِ
أف كل ك ٍ
ِ
َّ
السعخكضة لمبيع في الس ْتج ِخ
احج مغ ىحه الكتب
شج ِع
ِ
اإللكتخكني ليحا الس ّ
ّ
ِ
يحسل سعخ "ألف دكالر أمخيكي"!!
يعتخض م ِ
ِ
شبيعي كمتػَّقع مغ "أستخك
عتخض ؼيقػؿ :ك ُّل ما سبق ِذ ْكخه
كلخبَّسا
ّّ
العبادي" ،فيػ مش ِجع كال يش ِكخ ذلظ فمساذا نزعو في مقار ٍ
نة مع الذيخ اإلماـ عسخ بغ
ْ
ّ

مدعػد السشحري الدميفي؟؟ فيحا شيخ كإماـ كعالِع جميل كلو مكانتو كلو أتباعو
كتالميحه!!؟
الخِّد عمى ىحا االعتخ ِ
اض أقػؿَّ :
الخجم ْي ِغ سببيا االشتخاؾ
إف السقارنة بيغ َّ
كفي َّ
يخ ِ
في تقخ ِ
ص َّح ِة التَّشجي ِع السح َّخـِ ،ك َّ
إف الذيخ عسخ السشحري كاف قج ألبذ التَّشجيع ثػب

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجفاع عشو كتقخ ِ
الج ِ
أصػلو
يخ
يغ كحاكؿ إضفاء الذخعيَّة عميو ،كعسل جاىجاً عمى ّ
ّ
كذلظ ِبػ ِ
ضع ِو َّ
لسؤل ِف ِو َّ
الزخ ِع (كذف األسخار الس ْخ ِؽيَّة في عمػـ األجخاـ الدساكية
ِ
الخقػ ِـ الحخؼيَّة) كالحي كضعو  -كسا يقػؿ في مقِّجمِت ِو  -بشاء عمى ِ
شيخو
شمب
ك ُّ
ً

()1

ساني
اإلما ِـ سمصاف بغ سيف بغ سمصاف بغ سيف بغ مالظ اليغخلي (األزدي) الع ِ
ّ
كقج جاء الكتاب م ْحت ِػياً عمى ِستَّ ِة أجدٍاء بأبػابيا كفرػليا "جامع ًة لسعاني ىحا العمع
بفخكعيا كأصػليا"(.)2

أما عغ السػض ِ
ِ
الكتاب فكانت عمى َّ
الشحػ التالي:
ػعات التي تشاكلتيا أجداء ىحا
َّ

السخؽية في عمػـ األجخاـ الدساكية كالخقػـ
( )1السشحري الدميفي ،عسخ بغ مدعػد بغ ساعج  .كذف األسخار
ّ
مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ،بيخكت،
الحخؼية ،السقِّجمة  ،ط ،2113 ، 4
ّ
ّ
( )2انطخ مقجمة الكتاب الدابق.
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األكؿ :فكاف في تقخيخ أصػؿ ِعْم ِع ُّ
الشجػـ كاالضصخار إليو ،كؼيسا
أما الجدء َّ
َّ
كل بخٍج كيذتسل عميو.
يخ ُّ
ز َّ

الشح ِ
ِ
أما الجدء الثاني :فكاف في الكػ ِ
الدبعة الديَّا ِرة كما يعتخييا مغ ُّ
ػسة
اكب
ك َّ

الدعاد ِة تارًة تارًة.
ك َّ

ِ
ز
أما الجدء الثالث :فقج تحَّجث عغ كيؽيَّة
تدخيخ الدبعة الكػاكب كما يخ ُّ
ك َّ

ٍ
كػكب مغ األعساؿ كالسصالب.
ك َّل

كؼ السخ ِ
الخِبع :فكاف في ِعْم ِع الحخ ِ
ريا مغ األسخار
أما الجدء َّا
قػمة ،كما يخ ُّ
ك َّ

السكتػمة.
ٍ
كضخب األ ْكفاؽ كاستخخاج
أما الجدء الخامذ :فقج تحَّجث عغ ِعْم ِع التكديخ
ك َّ

األسساء كاألقداـ كإضيار األركاح الشػرانيَّة كسخ الحخكؼ كالخَّجاـ.

الميفاف في تدخيخ الخكحاني ِ
ِ
الدادسِ :
ِ
َّة كالجاف.
إغاثة
فؽيو كتاب
أما الجدء َّ
َّ

ِ
ِ
كلعل القارئ
العبادي ليجرؾ
َّ
الستأمل في ىحا الكتاب كما سبقو مغ كتب السش ّج ِع ْ
ّ
أف القاسع السذتخؾ األكبخ كالسحػر األبخز الحي تقػـ ِ
ِبك ِّل ي ٍ
دخ َّ
عميو ىحه الكتب ىػ
ْ

التَّشجيع كالدحخ كالصالسع ,كالعياذ باهلل.
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الفصل الثّاين
غزو التنجيم لقنوات التلفزة الفضائية
وأثر ذلك عىل الناس
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األول
السبحث َّ
د ْور القشؾات الفزائَّية في ن ْذخ َّ
التشجيؼ

نح ِّكخ في ىحا الس ِ
بحث بسا تقَّجـ ِمغ القػؿ في رفس السش ِّجسيغ السعاصخيغ
بالخغع ِمغ أ َّف كاقع حاليع يقػـ عمى
بالذخؾ أك بدع ِع معخفة جدٍء مغ الغيبُّ ،
صفيع ِّ
كْ

الشرائح لمشاس في كيؽي ِة التعامل مع ما ىػ ٍ
تقجيع االستذارات أك َّ
آت إلييع أك
ّ
سيحجث معيع ،كذلظ مغ خالؿ قخاءتيع ألبخاجيع كالتي تحِجد ِبجكِرىا  -عمى ز ِ
عسيع -
ّ ْ
ما الحي يشتطخىع مغ َّ ِ
َّ
ِف
سساه السش ِّجسػف
الدعادة كالخيخ أك الحد أك الذخ (أك ما ّ
الدعػد ك ُّ
الشحػس).
القجماء ُّ
ِ
السبحث كحلظ بسا سبق ِذكخه ِمغ أ َّف ىؤ ِ
الء السش ِّجسيغ
كسا نح ِّكخ في ىحا

األشباء الخكحانييغ أك عمساء
الخكحانييغ أك
السعاصخيغ يحبُّػف أف يػصفػا بالػسصاء
ّ
ّ
ات تمف ٍدة ف ِ
محص ِ
َّ
زائَّي ًة ي ِصُّمػف
األسخار!! كمغ السعمػـ أ َّف الكثيخيغ ِمغ ىؤالء يسمكػف

الشاس كيد ِّػقػف (شبابتي ْع الخكحانيَّة)!!
م ْغ ِخالليا عمى ّ
لقج رصجت ىحه الجراسة العذخ ِ
ات مغ البخامج التي يبثُّيا ىؤ ِ
ِ
السشجسػف مغ
الء
ْ
ّ
ّ
ِ
خرر ِة في تدػيق التَّشجيع ،كسا رصجت العذخ ِ
ص ِ
ِ
ات ّ ِ
ات
خالؿ مح ّ
ْ
التمفدة الفزائيَّة الست ّ
الذبكة العشكبػتيَّة (اإلنتخنت) التي يخِّكجػف مغ
مغ السػاقع اإللكتخكنية السشتذ ِخة عمى ّ
خالليا  -ىي األخخى ِ -بزاعتيع الس ْدجاة؟!!

ؼيدتقبمػف في ب ٍّث ح ٍي كم ِ
باش ٍخ أسئمة الستَّرميغ كيجيبػف عمييا ،كذلظ كسا
ّ
ِ
اؿ الستَّ ِ
ىػ مذاىج كمعخكؼ  -بعج سؤ ِ
الشداء
ر ِل ك َّ
الدائل  -كالحي غالباً ما يكػف مغ ّ
ِ
ميالده كاس ِع أ ِّم ِو
 -عغ تاريخ

التي في َّ
الصخ ِ
يق ِإلييع!! ك ِم ْغ

ثع يخبخكنيع ببعس األمػر التي حجث ْت معيع كتمظ
َّ
ِ
االد ِ
ِ
ِ
عاء
شجسيغ م ْغ تجاكز ىحا الحَّج إلى ّ
ىؤالء الس ّ
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ِِ
تريع بيجايتو إلى ىحا االسع ككحلظ
اخ َّ
بسعخفتو اسع هللا تعالى األ ْعطع كأ َّف هللا ْ
ِ
ِ
شجسيغ  -عمى اتّ ٍ
ِ
راؿ
االدعاء أ َّف لِبعس ُّ
ّ
الدػِر القخآنيَّة خّجاماً ليا كأَّنيع – أي؛ الس ّ
الدػِر القخِآني ِ
ِ
بيؤ ِ
الء الخّجا ِـ الحيغ ُّ
َّة في
يجلػنيع عمى
كيؽية التَّػضيف الرحيح ليحه ُّ

عالج الشاس ،ك َّأنيع يكذفػف ليع عغ أسخارىا كمكشػنيا ككشػزىا!! ؼيكػنػف بحلظ قج

آف ك ٍ
الججل ك َّ
الذعػذة في ٍ
مارسػا التَّشجيع ك َّ
احج!!
ِ
ِ
شجسػف في التّجليذ عمى الشاس كإضالليع َّ
فإنظ تخى
كحتّى ي ْسعغ ىؤالء الس ّ
ٍ
قشػاتيع ىحه ُّ
أكقات مختا ٍرة ،كتخى الػاحج مشيع
تبث العجيج مغ آيات القخآف الكخيع في
ِ
ِ
يدتي ُّل حمقتو أك بخنامجو ِ
كشمب التّػفيق مشو!! كما ذلظ ّإال
بحكخ هللا كاالستعانة بو
ِ ِ
ِ
شجسيغ إلى ما ىػ
لِيػىسػا ّ
الشاس ِبذ ْخِعيَّة عسميع كتشجيسيع ،كقج ذىب بعس ىؤالء الس ّ

أ ْبعج مغ ذلظ فشاقذػا في بخامجيع قشػاتيع كمحصاتيع كعمى مػاقعيع االلكتخكنية عمى
شبكة االنتخنت مدألة ِ
(عْم ِع التَّشجيع ْليذ حخاماً أك خخاف ًة) كترُّجكا في الكثيخ مغ
ِ
ِ
ِ
"الش ّ ِ
السبثػثة (كالسف َّخغ ِة مغ الرػرة إلى الكتابة َّ
لمجفاع عغ
الحمقات
ز الس ْكتػب") ّ
التَّشجيع ِ
كذ ْك ِخ األِدَّلة القخآنيَّة التي ت ْثِبت جػازه كمذخكعيَّتو! بيحا باإلضافة إلى س ْػ ِؽ
(الز ِ
الر ِ
بعس األحاديث الذخيفة َّ
جد .كسػؼ نأْتي عمى
عيفة أك السكحكبة شبعاً) بيحا َّ

ىحه األدّلة في الف ِ
كلكغ قبل ذلظ كقبل إيخِاد
رل األخيخ في دراستشا ىحه بإذف هللا.
ْ
م ِ
األدلة القخآنية " التي ساقيا الكثيخ ِمغ ىؤ ِ
بحث " َّ
ِ
لمتمبيذ عمى الشاس كإيياميع
الء
ْ
ّ
بسذخكعي ِ
بعس ىحه القشػ ِ
ِ
َّة التَّشجي ِع َّ
ات التي
يجي القارئ الكخيع أسساء
فإنشا نزع بيغ ّ
كذكخت َّ
ِ
األدلة التي
رػص – في مػضػع (ش ْخعش ِة التَّشجيع)
خاض ْت  -عمى ك ْج ِو الخ
ْ
سشػردىا بعج ٍ
قميل ،كمغ ىحه القشػات ما يمي:
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( )4قشاة إيياب الحخيخي ،كالتي تحسل اسع "قشاة تجُّبخات قخآنية" ،حيث نذخ فييا
إيياب الحخيخ ُّي  -كالحي ي ِ
ػسعاً لو بعشػاف
رف نْفدو بالباحث  -ب ْحثاً م َّ
(عمع التَّشجي ِع ل ْع يك ْغ حخاماً أك خخاف ًة) (.)1

لمخكحانيات" كالتي نذخ فييا
( )2قشاة "مسمكة أسخار الذيخ الجكتػر أبػ الحارث
ّ
األدلة متبػع ًة ِ
َّ
بأدَّل ٍة مغ كتاب
اقي ىحه
"الذيخ" عبج القادر الس ْدم ِس ُّي العخ ُّ
شالب ،ر ِ
ٍ
ضي هللا ع ْشو ،تحت عشػاف
لعمي بغ أبي
الجْف ِخ السشدػب زك ار ٍ
ً ّ
ِ
الدالـ عغ آخخ الدماف  -الجفخ األعطع"(.)2
"ماذا قاؿ عميو ّ

خت ىي
( )3قشاة "عبج هللا الحمبي" ،الحي يرف نفدو بػ " الباحث الفمكي" ،نذ ْ
ِ
الفمظ كاألبخاج)
األ ْخخى دراس ًة لمحمبي بعشػاف (ترجيق القخآف الكخيع لعم ِع

الجراسة كقخاءتيا كامم ًة اتَّزح أَّنيا يدػؽ فييا
ش ِ
كبعج اال ِّ
الع عمى ىحه ّ
ِ
ِ
َّ
الجراسة ك
األدلة القخآنيَّة عيشيا -التي سشػردىا في الفرل األخيخ مغ ىحه ّ
َّ
باألدل ِة  -في ترجيق التَّشجيع كليذ ترجيق عمع الفمظ
الخاص
ىػ الفرل
ُّ

كسا ذكخ الحمبي(.)3
ّ
المبشاني سسيخ ششب ،كالحي يرف نفدو بػ
( )4كمغ الحيغ قالػا بحلظ نحكخ
َّ
(الباحث في عمع الفمظ كاألبخاج) ،كقج ساؽ سسيخ بعزاً مغ ىحه ِ
األدَّل ِة في
المقاء الحي استزاف ْتو ؼيو قشاة " الجديخة م ِ
باشخ" الفزائية في بخنامج ساعة
صباح /األحج بتاريخ .)4(2015/12/27
( )1قشاة تجُّبخات قخآنيَّة مع إيياب الحخيخي Channel<https://m.youtube.com

( )2انطخ صفحتو عمى الؽيذ بػؾ كاليػتيػب كقشاتو الفزائية كمػقعو اإللكتخكني www.asrar.net
( )3قشاة عبج هللا الحمبي channel<https://m.youtube.com
(www.aljazeramubasher.youtube.com )4
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ِ
ِ
الشاشقة باسع "إخػاف
( )5م ْشتجيات الحكسة االلكتخكنيَّة ،كىي القشاة السعاصخة ّ
كخ َّالف الػفا" في ِ
الرفا ِ
ِّ
دسى "م ْشتجى التّشجيع
قدسيا
الخاص بالتَّشجيع كالس َّ
َّ
كالفمظ  /قدع مقاالت في التشجيع(.)1

بأف القشػ ِ
كنعيج ىشا تحكيخ القارئ الكخيع َّ
ات الفزائيَّة التي تعشى بالتَّشجيع
ٍ
الججل تعُّج بالعذخ ِ
الذعػذة ك َّ
البث (You
ات ،كبإمكانو رصجىا ِبك ِّل
سيػلة عمى قشاة ّ
ك ّ
)َّ Tube
ر ْت بالِّح ْك ِخ إليخادىا ما تعزج بو مػقفيا مغ التَّشجيع
كلكغ القشػات الدابقة خ َّ
األدلة الذخعي ِ
مغ َّ
َّة دكف ِ
غيخىا مغ القشػات .كسشأتي  -كسا َّ
تقجـ  -عمى ىحه األدلة

في الف ِ
رل األخيخ مغ ىحه الجراسة.
ٍ
ٍ
َّ
أف ال تجفع كثخة انتذار ىحه
ىامة أال كىي ْ
كىشا ي ْشبغي التشبيو إلى مدألة ّ
ِ
ُّ
الد ِ
حخ ك َّ
الجج ِل كالس ْشك ِخ الس ْدمع إلى اليأس مغ
القشػات التي تبث التّشجيع كألػاف ّ
اإلصالح كالحخص عمى تغييخ السشكخ ك ّأال يسشعو كثخة الباشل ككفختو ِم ْغ أ ْف يرجع
بالحق كيشيس إلزالة الباشل ِ
ِ
كلدان ِو كقمِبو .كلتػضيح ىحا الكالـ أقػؿِ :إ َّف الس ْدِمع
بيجه
ِّ
ِ
بسقاضاة ىحا َّ
الشػع مغ قشػات التمفدة
أف يدتفيج مغ القػانيغ التي ت ْدسح
يسكغ ْ
ِ
السعسػؿ بو في البمج الحي ُّ
الفزائية ،بل كإغالقيا ِإ ْف ثبت ْت مخالفتيا لمقانػف
تبث مشو

ِ
لعقيجة السدمسيغ .كأذكخ ىشا
ىحه القشػات سسػميا كتد ّػِؽ سفاىتيا كضالليا كتخخيبيا
المبشاني يسشع َّ
 عمى سبيل السثاؿ َّ -بث مثل ىحه السػ ّاد التي
أف قانػف العقػبات
َّ

ِ
ُّ
الد ِ
حخ ك َّ
الجج ِل ك"يذيخ السحامي جػزيف جمخ في لقائو مع جخيجة
تبثيا قشػات التّشجيع ك ّ
ِ
"الشيار" المبشانية إلى َّ
لت
أف قانػف العقػبات المبشاني في السادة ( )768التي عّج ْ
عاقب بالتَّ ِ
بسػجب القانػف رقع ( )239عاـ  ،4993ي ِ
ػؾيف التكجيخي كبالغخامة مغ
(www.hekme.net )1
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ٍ
آالؼ إلى عذخيغ ألف ليخة
عذ ِخة
ِ
ف
َّ
السغشاشيدي كالتَّشجيع كقخاءة الك ّ

ِ
بقرج الخبح مشاجاة األركاح كالتشػيع
م ْغ يتعاشى
كقخاءة كر ِؽ الّم ِ
ككل ما لو عالقة ِب ِعْم ِع الغ ْي ِب
عب َّ

ِ
ٍ
ِّ
أشيخ كبالغخامة
بالحبذ حتّى ستّة
السكخر
كترادر األْلِبدة كالعجد السدتعسمة .كيعاقب

حتى السئتي ألف ليخة لبشانية .كيسكغ تخحيمو إذا كاف أجشبياً.

كيزيف السحامي "جمخ" " :ىحه السسارسات مسشػعة ألنَّيا ت ْعتبخ ْأيزاً نػعاً

مغ االحتياؿ ك ِّ
الغر بحدب السادة ( )655مغ قانػف العقػبات ،التي يذيخ البشج الثاني
ٍ
السجشي عميو نتيجة ِ
شخز ٍ
ٍ
مشيا إلى َّ
ثالث كلػ عغ
تأييج
أكحكبة يرِّجقيا
أف تمفيق
ُّ
ٍِ
ٍ
ٍ
استفاد مشو".
ح ْد ِغ نيَّة أك نتيجة ض ْخؼ م َّيج لو الس ْج ِخـ أك ضخؼ ْ
كيذخح السحامي جمخ" :القانػف إذاً ي ِ
عاقب م ْغ يسارس ىحه األعساؿ إذا كانت
ٍ
ِ
يق االحِتياؿ ،كبالتّالي في ِ
بقرج ِّ
مشفعة عغ شخ ِ
حاؿ لع يثبت ذلظ ال
الخبح كجشي
ْ
ٍ
الذ ِ
مقابالت
اشات في
يسكغ لمقانػ ِف أف يصالو ،كخرػصاً أكلئظ الحيغ ي ِصُّمػف عمى ّ
تػق ِ
يع ِخضػف خالليا ُّ
عاتيع كتحميالتيع"(.)1
ْ

مسا سبق أ َّف السدمع الحي يخيج أ ْف يحارب ىحه القشػات الستْمفدة
كي ْدتفاد ّ
ِ
ض ِعَّي ًة) كأ ْف
الفزائية فإمكانو أف يدتفيج مغ القػانيغ كالتذخيعات (حتّى كلػ كان ْت ك ْ
ّ

قجـ َّ
القانػنية َّ
يت َّ
بالذكػى
الذخكات
ضج ىحه القشػات ،كذلظ أماـ القزاء أ ْك أماـ ّ
ّ
اإلعالميَّة التي تسمظ األقسار الرشاعيَّة التي ُّ
تبث ىحه القشػات مغ خالليا كخرػصاً
إذا ثبت مغ خالؿ الػقائع ك َّ
أف ىحه القشػات تْم ِحق َّ
األدلة َّ
كلعل
الزخر بالشاس أك ِد ِيشيع َّ

زائي ِ
ات الف ِ
أشي ِخ القشػ ِ
ِ
َّة التي كانت ُّ
ِ
تبث
بالفعل مع
ىحا ىػ ما حرل
اثشتيغ ِم ْغ ْ

( )1انطخ :ؼيؽياف عؿيقي .استصالع صحفي بعشػاف "ضاىخة التشجيع عمى الذاشات :فزيحة إعالمية
اجتساعية" ،مشذػر بتاريخ  2144/8/2في جخيجة الشيار المبشانية.
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ِ
َّ
بخامج التَّشجي ِع ك َّ
الرشاعييغ "عخب سات" ك"نايل
الدحخ كالذعػذة عمى القسخيغ ّ
الججل ك ّ
ِ
العالسي لمعمساء
القشاتاف ىسا "شيخزاد" ك"كشػز" حيث دعا السْمتقى
سات" ،كىاتاف
ُّ

السفكخيغ السدمسيغ إلى محاربة ىحه القشػات كغيخىا كذلظ بعج تم ِّؿ ِ
ك ِّ
يو الكثيخ مغ
ْ
ُّ
الذعػذة كالتّشجيع كتخِّكج
التقاريخ السػثػقة حػؿ القشػات التي تسارس الكيانة
كتبث ّ
ٍ
ِ
قػي ٍة شَّشيا بعس الشذصاء
لمدحخ ،كقج تدامشت دعػة السمتقى
ِ
العالسي ىحه مع حسمة ّ
ّ
ّ
عمى مػاقع التػاصل االجتساعي دعػا فييا إدارة "عخب سات" ك"نايل سات" إلغالؽ
ِ
مسا دفع
بعس القشػات كمشيا _عمى كجو الخرػص_ قشاة "شيخزاد" كقشاة "كشػز" ّ
ِ
ِ
الرشاعي ،كقامت قشاة
القشاتيغ عمى قسخىا
ىاتيغ
بث
ِ
إدارة قسخ "عخب سات" إلى ِ
مشع ِّ
ّ
ِ
لكل ك ٍ
بتػجيو ٍ ِ
احجة مغ ىاتيغ القشاتيغ تصالبيسا فييسا  -كخالؿ مّج ٍة
" نايل سات"
إنحار ّ

أقراىا عذخة أيَّا ٍـ  -بترحيح كضعيسا السخالِ ِ
ف لذخكط التَّعاقج التي تحطخ تشاكؿ

ِ
َّ
أي مػ َّاد م ِخَّم ٍة
الدحخ أك بث ِّ
بخامج الفزائيات لقزايا اإلرىاب أك الذعػذة أك ّ
باآلداب كاألعخاؼ كالتقاليج.

"كقج َّ
أكقفت
الفزائية (عخب سات) ّأنيا
ؤسدة العخ ّبية لالتّراالت
أكج ْت الس َّ
ْ
ّ

ب َّث قشاتي "كشػز" ك"شيخزاد" مغ أقسار عخب سات (بجر) بتاريخ الخابع مغ شيخ
السؤسدة في ٍ
بياف
جسادى اآلخخة سشة 1428ىػ (السػافق 2007/6/19ـ) ،كأكضحت
َّ
ٍ
أقسار أخخى (ليدت عمى مػقع
ليا أمذ أف ما يخاه السذاىجكف حالياً ىػ بث مغ
عخب سات الحرخي ( )26درجة شخقاً).
الفزائية إلى َّ
السؤسدة العخبيَّة لالتّراالت
كأشارت
َّ
رداً
أف ىحا البياف جاء ّ
ّ
السؤس ِ
ِ
ِ
القشاتيغ.
ىاتيغ
بث
عمى االستفدارات التي ت ِخد إلى
َّ
دة مغ السذاىجيغ ح ْػؿ ِّ

Page | 106



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
القشاتيغ عمى خمؽي ِ
ِ
الجج ِل ك َّ
ِ
ِ
عخضيسا بخامج َّ
الذعػذ ِة
َّة
ىاتيغ
كيأتي إغالؽ
ِ
الد ْح ِخ كثبػت عجـ مرجاقيتيسا كانحجار مدتػى البخامج السقجمة مشيسا.
ك ّ
ػجئت في ٍ
ٍ
سابق بسحتػى تمظ القشػات ،حيث
كقت
ككانت "عخب سات" قج ف ِ ْ

ّأنيا ال َّ
تتجخل في البخامج التي تبثُّيا ،باعتبار أنيا مخَّخرة مغ ِقب ِل ُّ
الجكؿ العخبية
التي ُّ
تبث مشيا ،كاتيس ْتيا بتخكيج َّ
كخاشبت
الذعػذة ك ِّادعاء عم ِع الغ ْي ِب،
الججل ك ّ
ْ
السدؤكليغ عغ إدارة ىحه القشػات الفزائية مشح أر ِ
ٍ
أشيخ لػقف خخافاتيا عمى
بعة
ْ
ٍ
القشػات التي تبثُّيا أقسار "عخبدات" ،في حيغ اتخحت إجخ ٍ
ِ
لفرل ىحه
قانػنية
اءات
ْ
العاـ تجاىيا.
القشػات ،كذلظ نتيج ًة لسػقف الخأي ِّ
كيأتي قخار "عخب سات" بعج أف اتَّزحت سياسة قشػ ِ
ات َّ
الجج ِل ،التي شالب
ْ

فكخيغ السدمسيغ في ر ِ
العالسي لمع ِ
مساء كالس ِّ
ابصة العالع اإلسالمي،
بإيقافيا سابقاً السمتقى
ُّ
الذ ِ
عػذة بػاسصة القسخ ِ ِ
ِ
حخ ك َّ
ك َّ
الد ِ
الرشاعيَّيغ
أكج ضخكرة ِ
مشع ِّ
يغ ّ
بث بخامج قشػات ّ
العخبي ِ
َّيغ "عخبدات" ك"نايل سات"(.)1
العالسي لمعمساء
كبالعػدة لمحجيث عغ الح ْسم ِة التي قادىا  -مذكػ اًر  -السمتقى
ُّ

ك ِّ
السفكخيغ السدمسيغ في رابصة العالع اإلسالمي َّ
انصمقت
ضج ىحه القشػات الفزائية فقج
ْ
ّ
بسكة السك َّخ ِ
مقخ رابصة العالع اإلسالمي َّ
ىحه الحسمة مغ ِّ
مة في شيخ ْي حديخاف  -تسػز

ىاـ م ْحكع عغ ىحا السمتقى نذختو العجيج مغ
مغ العاـ 2007ـ ،كصجر بياف ّّ

ِ
البياف ما يمي:
الدعػدية كالسػاقع اإللكتخكنية .كنقتصف مغ ىحا
الرحف ُّ

( )1فيج القثامي .عخب سات تػقف بث قشػات الدحخ ،مقالة مشذػرة بتاريخ  2147/7/3في السػقع
اإللكتخكني لرحيفة االقترادية www.aleqt.com
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ِ
ِ
نبيشا
الرالة ك َّ
رب العالسيغ ،ك َّ
الدالـ عمى خات ِع األنبياء كالسخسميغ ِّ
الحسج هلل ّ
ِ
ِ
َّ ٍ
أما بعج؛
محسج كعمى آلو كصحبو أجسعيغّ .
فقج َّ
العالسي لمعمساء ك َّ
السفكخيغ السدمسيغ في رابصة العالع
تمقى السمتقى
ُّ

ُّ
كتبث
الفزائية التي تسارس الكيانة،
اإلسالمي تقاريخ مػثػق ًة ،حػؿ بعس القشػات
ّ
الذعػذةِ ِ ،
لمدحخ ،كقج َّ
جشجت بعس السذعػذيغ كالسذعػذاتِ ،م َّسغ َّيجعػف ِعمع
ّ
كتخكج ّ
ٍ
مخض ،كنيل
الغيب ،كالقجرة عمى حل مذكالت الشاس ،كتمبية احتياجاتيع كالذفاء ِمغ

ؽ
مسا ال يعمسو كال يحيط بو َّإال هللا
الخز  ،كحجكث الدكاج ،ككذف السدتقبل ،كغيخ ذلظ ّ
سبحانو كتعالى ،كقج ل ِ
ػحظ َّ
أف معطع الستَّرميغ بيحه القشػات مغ الشداء كالذباب،
ِم َّسغ يجيمػف حؿيقة الذعػذة ك َّ
الججل ،كتمتبذ عمييع بدبب جيميع أكاذيب السذعػذيغ

الحيغ ي ِصُّمػف ِمغ تمظ القشػات ،كيجيبػف مغ يترل بيع عمى أنيع عمى معخفة
ِ
قجمػف ليع الحمػؿ السفتخاة ،مع إعالميع
بسذكالتيع عغ شخيق الجغ كالذياشيغ ،ثع ي ّ
بسا سيكػف بعج ذلظ في مدتقبميع مغ نتائج ،كخالؿ ذلظ يخبط السذعػذكف أقػاليع
ِ
ِ
بالج ِ
ؼيذػىػف بسا يفعمػف ديغ هللا،
برحة افتخاءاتيع،
يغ ،لِيػىسػا الشاس
كأعساليع ّ
ّ
ّ

كيديئػف إلى تعاليسو كمقاصجه الدامية .كقج ضيخت في ىحه الفزائيات عالمات

ِ
ِ
َّ ِ
أمو،
الدحخ كالذعػذة كاضح ًة ال لبذ فييا ،حيث يتع سؤاؿ السترل عغ اسسو كاسع ّ
ّ
اف بأكصاؼ معي ٍ
ٍ
كسا يصمب مشو استعساؿ البخػر ،كذبح حيػ ٍ
مخض أك
َّشة ،لمذفاء ِمغ
ٍ
نحذ ،كتمصيخ أماكغ في الجدع أك ججراف البيت أك غيخ ذلظ بجمو،
ظ كشخد
جمب ح ٍّ
باإلضافة إلى كتابة الصالسع ،كمشيا مخبَّعات بجاخميا حخكؼ كأرقاـ ،كتخديج كمسات
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غيخ معخكفة ،فييا استغاثة بالذياشيغ ،كدفغ أشياء في األرض ،أك الجخػؿ في قحارة،
أك شمب كتابة آيات َّ
بالشجاسات  ،كالعياذ باهلل(.)1
َّ
إف السمتقى العالسي لمعمساء كالسفكخيغ السدمسيغ يعمغ أف ما يتع عخضو في
قشػات الكيانة كالدحخ كالذعػذة مح َّخـ قصعاً ،فيػ يخالف تعاليع الذخيعة اإلسالمية،

مزار كمفاسج عمى الشاس ،باإلضافة إلى أنو يديع في
كيؤِثّخ عمى عقيجة السدمع ،كلو
ُّ
الدح ِخة
تفذي الخخافة كالجيل ،كانتذار الِبج ِع كاإلشخاؾ باهلل ،كترجيق الكيش ِة ك َّ
ّ

الدحخ السح َّخ ِ
ِ
َّ
السؤدية إلى اىتداز عقيجة
مة
كالسذعػذيغ ،كاالنجخار كراءىع إلى أعساؿ ّ
ُّ
التػكل عمى هللا تعالى .كيحِّحر السمتقى السدمسيغ مغ خصػرة ىحه القشػات كمغ
الدح ِخة الحيغ يتعاممػف معيا ،كيؤكج أنيع معاكؿ ىج ٍـ لعقائج الشاس،
السذعػذيغ ك َّ
بجعػتيع إلى الذخؾ كاالعتساد عمى غيخ هللا كالتػجو بالجعاء لمذياشيغٍ َّ ،
الدحخ ال
ّ
ألف ّ
يتع لمداحخ َّإال بالتدُّل ِ
التزخع إليو كسؤالو
ف لمذياشيغ كبرخؼ الشاس عغ دعاء هللا ك ُّ
ُّ

ك ُّ
الدحخٍة الس ِ
بارزيغ هللا بالسعاصي مع التمبيذ
التػكل عميو ،كبدؤاؿ ىؤالء السذعػذيغ ك َّ
عمى الشاس كخجاعيع كإيياميع َّ
بأف ىؤالء يعمسػف الغيب ،كقج قاؿ هللا تعالى( :ق ْل ال
الدساك ِ
ات ك ْاأل ْر ِ
َّللا) (الشسل .)65:كيبِّيغ السمتقى َّ
أف ما تبثُّو
ض اْلغ ْيب ِإ َّال َّ
ي ْعمع م ْغ ِفي َّ
ىحه القشػات مغ أعطع السشكخات كالفتغ التي ضيخت في اآلكنة األخيخة كالتي تسِثّل نحيخ

ِ
الدحخ الحي يقػـ أصالً عمى الذخؾ باهلل
ش ٍّخ ،كال يخفى عمى كل مدمع خصػرة ّ
كشاعة الذياشيغ ،كقج عَّج العمساء ذلظ مغ نػاقس اإلسالـُّ ،
الدحخة مذخكيغ
كعجكا َّ

ألنيع يدتخجمػف الذياشيغ كيعتسجكف عمييع ،كالذياشيغ ال تصيعيع إال إذا خجمػىع
( )1انطخ :أ -جخيجة الخياض الدعػدية ،العجد ( )44265بتاريخ 2117/7/45ـ.
ب -جخيجة اليػـ (الدعػدية) ،بتاريخ 2117/6/49ـ.
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بجعائيع مغ دكف هللا ،كالحبح ليع ،كتخؾ العبادات ،ك ُّ
التمصخ بالشجاسات ،كنحػ ذلظ،
ِ
ُّ
الدحخ التي
ككميا كبائخ كمػبِقات ناسفة ألصل العقيجةّ .
إف أنػاع الذعػذة كالكيانة ك ّ

تعخض في قشػات التزميل تخبط قجر الشاس بإرادة الذياشيغ كأعساليع ،كسا تخبصيا

فالؾ كحخ ِ
بالشجػ ِـ كاأل ِ
ُّ
كة األنػاء كغيخ ذلظ مغ أعساؿ ،ك َّ
مسا تعخضو ىحه
إف كثي اًخ ّ
ِ ِ ِ
الد ِ
حخ ،ففي حجيث عبج هللا بغ عباس رضي
القشػات مغ التشجيع السح َّخـِ ،السعجكد مغ ّ
هللا عشيسا عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع أنو قاؿ« :مغ اقتبذ ِعمساً مغ الشجػـ

ِ
ِ
ِ
الد ِ
بإسشاد صحي ِح .
حخ .زاد ما زاد» ركاه أبػ داكد كابغ ماجو
اقتبذ شعب ًة مغ ّ
ف قالػا ب ِ
ِ
ف كالخم ِ
الدم ِ
كيػضح السمتقى َّ
حخمة ذلظ حخم ًة مغَّمط ًة
أف عمساء األمة مغ َّ
ّ
ِ
إلدعاء ِعم ِع الغيب الحي ال يعمسو َّإال هللا..
ّ
ِ
َّ
كذكخ العمساء َّ
الباشمة
السؤلفات
أف كتب التشجيع كالذعػذة كغيخىا مغ

السح َّخ ِ
مة ،بيعيا باشل ،ألنو ليذ فييا مشفعة مباحة ،كقج عَّج ابغ حج ٍخ الييثسي
ّ
فإف السمتقى العالسي لمعمساء ك ِّ
الذافعي التَّشجيع مغ كبائخ الحنػب ،كلحلظ َّ
السفكخيغ
ّ
السدمسيغ يح ِّحر السدمسيغ ِمغ متابعة ىحه القشػات كما أشبيياِّ ،
مؤكجاً أنيا ِمغ

ٍ
السرائب العطيسة ،كيحِّحرىع مغ االنخجاع بسا ِ
باشل ،كيصالبيع بعجـ
تخكجو ِمغ
ّ
صمى هللا عميو َّ
الشبي َّ
كسمع( :مغ أتى كاىشاً فدألو عغ شيء
مذاىجتيا مصمقاً ،لقػؿ ِ
ّ
محسٍج صّمى هللا عميو َّ
فرجقو بسا يقػؿ فقج كفخ بسا أ ِ
َّ
كسمع) .كفي ضػء ىحه
ندؿ عمى َّ
األدلة الػاضحة مغ كتاب هللا العطيع كسَّش ِة رسػلو صّمِى هللا عميو َّ
كسمع ،فقج أجسع

ِ
الدحخ كالكيانة كتكفيخ األحخ .كيشِّبو
فقياء السحاىب اإلسالمية السعتسجة عمى تحخيع ّ
السمتقى إلى أف ِ
االتّراؿ بالسذعػذيغ كالكيشة مح َّخـ ،سػاء بالحىاب إلييع في مكاتبيع،
ّ
أك التَّػاصل معيع عبخ شبكة اإلنتخنت كالتمفاز كغيخ ذلظ مغ كسائل االتراؿَّ .
إف
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تحريغ السجتسعات اإلسالمية كحسايتيا مغ خصخ ىحه القشػات الستخررة بالذعػذة،
األمة كدعاتيا
كغيخىا مغ القشػات التي تعخض مثل ىحه البخامج ،كاجب عمى عمساء َّ

ِ
َّ
كل م ٍ
محسٍج صمػات هللا كسالمو عميو
ؤمغ بسا ندؿ عمى َّ
كمثقفييا ،بل ىػ كاجب عمى ّ
ِ
ِ
الذ ِ
إف خصخ القشػ ِ
ِ
ُّ
حخ ك َّ
الد ِ
َّ ..
الكيانة عطيع،
عػذة ك
ات
ّ
الفزائية التي تبث بخامج ّ
كالػاجب مشعيا لسا تبثُّو ِمغ مح َّخ ٍ
مات .كالسمتقى يصالِب حكػمات الجكؿ اإلسالمية
كك ازرات اإلعالـ كالثقافة فييا بدحب تخاخيز القشػات التي ُّ
تبث ىحه السػ َّاد السح َّخمة
التي تديء إلى الجيغ ،كتتالعب بعقػؿ البدصاء مغ الشاس ،كسا يصالب مشطسة

بث بخامج قشػات الدحخ
السؤتسخ اإلسالمي كجامعة الجكؿ العخبية بالدعي لسشع ِّ
كالذعػذة بػاسصة األقسار الرشاعية العخبية (عخب سات كنايل سات) كيجعػ
ٍ
السحص ِ
َّ
إعالمي ٍة
حسالت
ات الفزائيَّة اإلسالمية ككسائل اإلعالـ األخخى إلى تشطيع
ّ
ٍ
لفزح ز ِ
يف ما ِ
الدحخة كالكيشة كالسذعػذكف ،باإلضافة إلى إعجاد
مجركسة،
ِ
يخكجو َّ
ّ
ِ
خكجػنو ِمغ أقػ ٍ
صالف ما ي ِ
الدحخِة كب ِ
الدحخ كك ِ
اؿ
فخ َّ
ّ
بخامج لتػعية الشاس بحؿيقة ّ
ك ِ
أعساؿ.)1( "...

جامعاً لك ِل م ِ
ابق لػججناه ِ
ِ
الد ِ
فخدات
أقػؿ :كلػ مم ْكشا الح َّق في تقييع
ْ
ّ
البياف ّ
ِّ ِ
الزالؿ ك َّ
الذعػذات التي تبثُّيا ىحه القشػات كما شابييا ،كالتي ي ِجب عمى ك ِّل
الذخؾ ك ّ
م ْدمِ ٍع اجتشابيا ،بل كالتححيخ مشيا.
كلخبَّسا يقػؿ قائل :إف ىحه القشػ ِ
تدتحق بحؿ ك ِّل ىحا السجيػد
ات سخيفة كال
ُّ
ّ
الجعػة إلى إغالقيا كإِ َّف تأثيخىا ضئيل محجكد!!
كالعشاء في محاربتيا ك ّ

باخترار ٍ
ٍ
شجيج.
( )1السخجع الدابق نفدو،
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الخِّد عمى ىحا الكالـ نقػؿَّ :
إف ىحا القػؿ إنسا ىػ" ت ْدصيح" لمسدألة
كفي َّ

اسع االنتذار عطي ِع التّأثيخ في الشُّفػس
كتيػيغ ليا مع خص ِخىا  -في الػاقع  -ك ِ
خرػصاً إذا أخحنا بعيغ االعتبار العػامل الثالثة التالية:

إف قشػ ٍ
ججيجة كثيخًة ُّ
األولَّ :
أشج خصػرًة كأكثخ انتذا اًر مغ القشاتيغ الدابقيغ
ات
العامل َّ
ً
ٍ
ٍ
اإلسالمي،
بي ك
كبذكل
بخزت
(شيخزاد ككشػز) قج
ِ
الفت في العالس ْي ِغ العخ ِ
ْ
ّ
ّ
كبعس ىحه القشػات ُّ
يبث عمى القسخ الرشاعي (نايل سات) كبعزيا اآلخخ
ُّ
يبث عمى القسخ األكركبي (ىػت بيخد).
العامل َّ
الثاني :الق ْجرة العجيبة التي يتستَّع بيا القائسػف عمى ىحه القشػات الحيغ يتػلَّػف

ٍ
بذكل
إعجاد البخامج فييا مغ حيث تحزيخىع لمزيػؼ كالسش ِّجسيغ كالسش ِّجسات
ٍ
الشسط القجيع كالرػرة الحىشيَّة الس ِ
كمطيخ ج ّح ٍ
ٍ
اب يخالف َّ
زحكة التي كاف
الفت
ِ
السشجسػف كالسذ ِ
الشاس أك شاشات التمفاز في
يطيخ بيا
عػذكف كال َّدحخة أماـ ّ
ّ

الدبعيشات كالثسانيشات بل كالتدعيشات مغ القخف الساضي" .حيث َّ
أف العقجيغ
ٍ
األخيخيغ َّبجال مطيخ العخ ِ
الحقغ مكحمة العيشيغ ت ِ
بجكية مػشػمة َّ
سدظ اليج
افة مغ
ْ
ّ
ّ
بإحكا ٍـ لتق أخ خصػشيا لقاء "إكخ ٍ
ٍ
ٍ
مذيػر
إعالمي
ججاً ،إلى "نج ٍع"
ٍ
امية" زىيجة ّ
ّ
ّ
يحِّقق األرباح الصائمة مغ كتبو السشذػرة كتػّقعاتو " َّ
الستػقعة" أصالً كإشالالتو
يػمي ًة
التمفديػنية في شتّى أنػاع السشاسبات .حتّى أ َّف معطسيع يحجد لشفدو فقخًة َّ
ِ
خجماتو "عغ
عمى إحجى القشػات األرضية أك الفزائية لػ "يصسئغ" م ْغ يصمب
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ِ
ِ
ٍ
ِ
ماضيو .ؼي ْعجب
يع عمى
حاضخه كمدتقبمِو مع
الياتف عمى
ب ْعٍج" عبخ
مخكر سخ ٍ
ِ
يرجؽ كي ْبيخ كبعزيع اآلخخ يشبيخ دكف أ ْف يرّجؽ"(.)1
الكثيخكف ،بعزيع ّ
قشاة فزائي ٍ
حتّى إنَّشا نخى الػاحج مغ ىؤالء الزيػؼ يشتقل بيغ ٍ
َّة كأخخى ،كلو

بعس الكتب ك َّ
السؤلفات التي يد ِّػؽ فييا بزاعتو عمى الشاس .كقج أبخزت ىحه القشػات
ِ
صالع كاألبخاج كمعخفة حطػ الشاس
العجيج مغ أسساء
السشجسيغ الحيغ يدعسػف قخاءة ال ّ
ّ
ؼيسا ىػ ٍ
(الدعػد أك ُّ
الشحػس) ،كنحكخ مغ ىؤالء عمى سبيل
آت مغ الدعادة أك الذقاء ُّ
شساس كليمى عبج المصيف
السثاؿ ال الحرخ (سسيخ ششب كماغي فخح ،ككارمغ ّ
كميذيل حايظ كمايظ فغالي).

غيخ الس ِ
ِ
ججية صار ىؤ ِ
الء ي ِّ
"كمع انتذار الفزائيات العخبيَّة ِ
ػزعػف
أكقاتيع

ِ
كججت القشػات الفزائيَّة ضخكرة التسيُّد،
كلكغ مع مخكر الػقت
ْ
عمى مختمف القشػاتْ ،
كعسجت إلى شخائق صشاعة الشجػـ ،فاختارت ك ُّل ٍ
شخري ًة ِ
ندائَّي ًة عمى الغالب،
قشاة
َّ
ْ

تتفشغ في شخائق عخض ُّ
أي مؤىالت ،كصارت القشػات َّ
التػقعات كقخاءتيا،
ال تسمظ َّ
ِّ
َّ
كتػزعيا ،كتجخي ليا
احجة مغ ىؤالء ،كصارت تصبع ليا كتبيا
كتبش ْت ُّ
كل قشاة ك ً
كلجحب أكبخ ٍ
ِ
ٍ
ِ
عجد مغ السذاىجيغ ،كبسا
تجسيل لترِبح أكثخ قبػالً مغ الشاس،
عسميات

أف السذاىج العخبي ض ِسىء ُّ
َّ
لمتػقعات ،فقج استصاعت ىحه القشػات أف تك ِّخس نجػميا
مغ ماغي فخح إلى كارمغ إلى ...إلخ"(.)2

المبشانية  ..مػضة اليػاء" .مقالة مشذػرة بتاريخ  2147/2/45عمى
( )1آمشة مشرػر" .التشجيع عمى القشػات
ّ
مػقع صػت ألت اخ اإللكتخكني.
( )2تقخيخ خاص بعشػاف" مغ السشجسيغ الييػد كاليشػد إلى العخب" ،دكف اسع كاتب ،ص .4مشذػر عمى
السػقع االلكتخكني لسجمة جييشة االلكتخكنية الذيخية www.johina.com
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العامل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعس
الثالث :استحػاذ
الكثيخ مغ الذباب كالذابَّات
إعجاب
السشجسيغ عمى
ّ
ٍ
الحيغ يتابعػف مثل ىحه القشػات الفزائية كذلظ لسا يتستَّع ِ
بو ىؤ ِ
إشاللة
الء مغ
ج َّح ٍ
ابة مؤِثّ ٍخة ِم ْغ ح ْيث السطيخ الحدغ كالسالبذ الحجيثة كشخريَّة تجيج التَّعبيخ
دس ِ
كالتأثيخ بصخ ٍ
ِ
يقة َّ ٍ
يو البعس بػ "الكاريدما" ،كنحكخ مغ ىؤالء
مسيدة ،كىػ ما ي ّ
ِ
المبشانييغ ميذيل الحايظ ك
السشجسيغ الحيغ يتستعػف بيحه "الكاريدما" السشجسيغ
ِّ
ّ
ٍ
ٍ
الفت لالنتباه" .
بذكل
مايظ فغالي .الحيغ بخ از خالؿ العذخ سشػات الساضية

ٍ
بذيء
فسايظ فغالي عمى سبيل السثاؿ رجل ذك مالمح غيخ استثشائية يسدح كجيو
مغ البخكدة تجعمو غخيباً بيغ الحاضخيغ ،دكف أف يعشي ذلظ عجـ ُّ
تحكسو
الرػت الحي
بالقدسات التي مع ذلظ تبجك جميجي ًة ككأنَّو رجل بال مذاعخ .ك َّ

حادث ِمغ خاللو الخجل الستَّرميغ الحيغ يدألػنو عغ مرائخ متفخ ٍ
ي ِ
قة في حياتيع؛
ّ
إنجاب ،استقخٍار عائمي ،دعاكى قزائي ٍ
ِ
ٍ
ٍ
كمحاكع ،ك ٍ
أمػر
َّة
صح ٍة،
ماؿ ،عمعٍ ،زك ٍ
اجّ ،
أخخى ..ؼيو مغ الالمباالة ما يبيغ عغ ٍ
ثقة بسا سيدتحزخه " فغالي" مغ مخدك ٍف
ّ
جاىد عشج َّ
الصم ِب ليشاسب ك َّل متَّ ٍ
ٍ
العج ِة ما يمدـ
أيزا لجيو مغ ّ
رل " .فسايظ" ً
ٍ
ٍ
أى مغ السذاىجيغ .ىػ ال يحتاج إلى
لسسارسة دكره باحتخاؼيَّة مباشخة كعمى مخ ً
ِ
الحب كغيخىسا،
"البتػب" ليخاقب حخكة الكػاكب كتػاجج القسخ في بيػتات الساؿ ك ّ
أحجار يخمصيا في يجه ث َّع يخمييا ليق أخ ُّ
ٍ
تػزعيا ،كال يدتخجـ
كال يحتاج إلى

ِ
الخجل ىػ تمظ "الػىخة"
"الكػتذيشة" كألعابيا السعخكفة
لمغاية نفديا .ما يتَّ ِكل عميو َّ
ِ
ِ
الشفػس ،ك ُّ
كما تتخكو مغ ٍ
الرالحية" كالتي
دائسة "
التػقعات
تأثيخ عمى ضعفاء ّ
ّ
آف ك ٍ
كخرػصيتيا في ٍ
احج.
عسػميتيا
تشصبق عمى الجسيع في
ّ
ّ
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ِ
شج ٍع" فييا ،أراد
الغخابة السْفتعمة في الفقخة التي ّ
يؤدي "مايظ" فغالي عسمو كػ "م ّ
ذك ِخ الستَّرميغ أسساءىع .ي ْكفي أف ي ْش ِ
رت مايظ ِبك ِّل
الؿّيِسػف عمييا مزاعفتيا بعج ِـ ْ
ْ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ػصف بو الذخريَّة كما
اسو لمسترل ليكتذف مغ ك ْى ِغ صػتو أك ق َّػتو ما سي ّ
حػ ّ
شخري ٍة" .فغالي" الحي ِ
ٍ
سيتشبَّؤه مغ ٍ
باخترار عمى ك ِّل
يػجد كال ي ْد ِيب ،يجيب
أمػر
ّ
اؿ ،كال ي ْشت ِطخ رَّداً ِمغ الستَّ ِ
سؤ ٍ
الدؤاؿ .فقج يجحس
رل الحي يشتيي دكره بعج شخِح ُّ
كيشفي ما قالو "مايظ" عغ ضخكفو ،التي يحاكؿ "التحاكي" في شأنيا عمى السذاىجيغ
الالزمة ليحا السذخكع لكي تديخ األمػر كسا يجب"" ،الجأ إلى
بالقػؿ" :أ ْن ِو األكراؽ ّ
ز ،كال تتَّ ِكل عمى ِ
ٍ
شبيب م ْخت ّ ٍ
مشاسبا في نطامظ الغحائي"..
نفدظ في تصبيق ما تخاه
ً
ْ
عامة ،كاف ربَّسا الستَّ ِ
رل َّ
ليؤكج عجـ حاجتو إلييا .مغ ىشا كاف حخص
كىحه تفاصيل َّ
اإلدارة عمى إنياء االتراالت ،قبل شخكِع مايظ فغالي بػ "التشبؤ"(.)1
كفي نياية حجيثشا عغ مجى انتذار ىحه القشػات الفزائية في مجتسعاتشا كمجى
ِ
الشاس َّ
اليامة التّالية كالتي نكاد
العامة
السالحطات
فإنشا ند ِّجل
َّ
تأثيخىا في الكثيخ مغ ّ
ّ
ِ
ِ
الدحخ كالتَّشجيع ك َّ
كلعل ىحه
الذعػذة،
َّ
نخاىا – تقخيباً -في ك ّل ىحه القشػات التي تشذخ ّ
ِ
رصجىا كتجكيشيا الذيخ عبج العديد بغ عمي العدكخ -
السالحطات كاف قج سبْقشا إلى
ِ
مشذػر لو يقتخح ؼيو "خصػ ٍ
ٍ
جتسع ِم ْغ خص ِخ
عسمي ًة
ات
جداه هللا خي اًخ  -في
َّ
لحساية الس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لدحخ كالكيانة" .خرػصاً بعج أف كصل إليو ق ْخص
القشػات الفزائيَّة التي تعّمع ا ّ
م ْجمج مغ َّ
الذيخ نبيل العػضي  -جداه هللا خي ًاخ -يحتػي بخنامجاً ِّ
ؾيساً لمذيخ العػضي
ّ
ِ
ُّ ِ
الذعػذة ،مع تقخ ٍ
يخ مخ ٍ
فق بو مقاشع
الد ْحخ كالكيانة ك ّ
عغ القشػات ّ
اليجامة التي تبث ّ
ِ
ِ
ِ
الكيانة ك َّ
الد ِ
الذعػذة كالتَّشجي ِع ك َّ
الججل...
حخ ك
ِمغ ِّ
بث تمظ القشػات لتعميع ّ

( )1السخجع الدابق نفدو ،ص.2
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كلعل أبخز السالحطات التي رآىا كسجميا الذيخ عبج العديد العدكخ  -كالتي
ّ

سبقت اإلشارة إلييا  -ما يمي:

َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ .1
الد ْح ِخ ؼيعخض ما
الداحخ يعّمع السترميغ كالسترالت عميو شخيقة ّ
إف ىحا ّ
ٍ
الذاشة كيقػؿ لمستَّ ِ
رل
يدعع َّأنو حجاب مكتػب عمى
صحيفة كبي ٍخة عمى ّ
ِ
اآلخخ كل ْغ
َّع
(اكت ْب اسسظ في ىحا السخبَّع بيغ الصالسع كاسع أ ِّمظ في السخب ِ
يز ُّخؾ شيء ب ْعجه).

ر ِ
الداحخ – مباشخة عمى اليػاء  -إلحجى الستَّ ِ
الت ( ِرْزقظ ِع ْشجي
 .2يقػؿ ىحا َّ
ً
ٍ
شيء ِ
 ..حياتظ ِع ْشجي ..عالقتظ مع ِ
عشظ عشجي).
زكجظ عشجي ..ك ُّل

ر ِ
 .3الحطت كثخة الستَّرميغ كالستَّ ِ
الت عميو مغ شتَّى مج ِف السسمكة العخبيَّة
يخ ٍ
الخميجية ،اتَّرل رجل َّ
نبيل أثشاء ب ِّث
عػدية ،كالبالد العخ ّبية ك
بالذ ِ
ُّ
ّ
الد ّ
ِ
بخ ِ
الداحخ الس ْحكػر-
عمي – يعشي
نامجو ،كقاؿ ( َّإنشي أحاكؿ االتّراؿ بأبي ٍ
ّ
َّ
مػضفػ الكشتخكؿ :ند ِّجمظ في قػائ ِع االنتطار كقج ال َّ
تتسكغ مغ
فقاؿ لي
ِ
االتّ ِ
راؿ ّإال بعج أسبػٍع مغ اآلف كذلظ لكث ِخة الستَّرميغ)!!!

بالذيخ نبيل العػضي ،فأفادني :بسا يمي:
 .4اترمت ّ
ّ
ِ ِ
أَّ -
الد ْحخ كالكيانة ثالث ىي
إف ما ْ
استصاع متابعتو مغ القشػات التي تعّمع ّ
(قشاة شيخزاد ،كقشاة كشػز ،كقشاة جخس).

تبث بػاسصة قسخي عخبدات كنديات.ك َّإنيا ت ُّ
بَّ -إنيا ُّ
بث مغ لبشاف.
ْ

تَّ -
إف االتراالت تأتييا باآلالؼ ،كمغ مجف السسمكة كدكؿ الخميج كالجكؿ
العخ ّبية كاّفة.
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 .5عخضت ىحا "القخص الس ْجمج" الحي كصمشي مغ الذيخ نبيل – كَّفقو هللا -عمى
بعس ُّ
فزائية ،فقالػاّ :إنشا نخى مثل ىحه
الدمالء كاألقارب ِم َّسغ لجييع قشػات
ّ
أف ذلظ مح َّخـ َّ ..
البخامج التي فييا تعميع ىحه الحج ِب كاألحخِاز .كال نعمع َّ
ألف

ِ
ِ
الزيف معالجاً  ..كالشاس الحيغ يتَّرمػف بو يقػلػف لو
مقّجـ البخنامج يد ّسي ّ

(يا شيخ ...فالف كال يقػلػف يا ساحخ كال يا كاىغ)!!!.

()1

ِ
الحؿيقي الحي تشذج ك ّّل
اليجؼ
كنختع ىحا السبحث ِمغ دراستشا بالػقػؼ عشج
ِ
ّ
ِ
َّ
الذعػذة تحؿيقو أك اإلصابة مشو القجر الس ْدتصاع أال كىػ
الدحخ ك ّ
مغ قشػات التشجيع ك ّ

التجارة وتحقيق الخبح والسشفعة السادَّية ،حاليا في ذلظ حاؿ قشػات السدابقات
ِ ِ
جسيمي ِة كالعصػر كمداحيق
كاإلعالنات التّجارية
الستخررة في تدػيق السشتجات التَّ ّ
ّ
تيع رب ِ
َّات البيػت كاألكاني التي تدت ْخجـ في
تمصيف الػجو كالجدع أك الس ْشتجات التي ُّ

الصبخ أك السشتجات التي تدتخجـ لتخؽيف الػزف كإذابة الجىػف ،كالحي ي ْحدب لسثل
الجعائيَّة أنيا كاضحة تساـ الػضػح في اإلعالف عغ ىجفيا أال
ىحه القشػات التجارية ّ

ِ
بائغ مشت ٍ
ِ
تحقيق ِّ
ِ
جات نافع ًة تد ِّيل
بيجؼ
كىػ تخكيج البزائع
تقجـ لمد ِ ْ
الخبح ،فيي بحلظ ّ
بعس أمػر حياتيع كتحِّقق بعس رغباتيع كمصالبيع ،كتدتفيج ىي ِبج ْكِرىا مغ الساؿ
ِ
ِ
ِ
الذعػذة التي تدتفيج مغ
الدحخ ك ّ
الحي يجفعو الدبائغ كذلظ عمى خالؼ قشػات التّشجيع ك ّ
كمؤذ ِ
ِ
ٍ
كىادـ
ضار
تقجـ ليع ّإال ك َّل ما ىػ ّّ
أف ّ
الدائميغ كالستّرميغ دكف ْ
أمػاؿ الشاس ك ّ
ِ
لعقيجتيع ضارب ًة ِب ِفعميا ذلظ عخض الحائط ك َّل أ ْنػاع ِ
الؿي ِع كالسبادئ كاألخالؽ
ْ
الستعار ِ
ؼ عمييا اجتساعياً أك إعالميا كما إلى ذلظ! كاألمخ األدىى ؼيسا َّ
يتعمق بيحه
ِ ِ
َّ ِ
ِ
الج ِ
الحخص عمى مرمحة
يغ ك
القشػات
الزالة السزَّمة َّأنيا تحاكؿ أف تمبذ ثػب ّ

( )1انطخ صفحة الذيخ عبج العديد بغ عمي العدكخ عمى تػيتخ askar1@maktoob.com
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ِ
الخكحاني) (السفتخى السكحكب شبعاً)
مذكالتيع كتقِّجـ ليع (العالج
الشاس كح ِّل
َّ
السدسيات التي
الشاس يشخجعػف بيحه
َّ
لسذكالتيع ،كيديج مغ سػء األمخ أ َّف بعس ّ
السشجسيغ كالسذعػذيغ) فيتَّ ِ
ِ
رمػف بيا
تصمقيا ىحه القشػات عمى نفديا كعمى ضيػفيا ( ّ
ِ
ألخح السذػرة كتمّقي الحمػؿ كالعالج لسذكالتيع!!!

ِ
كقج َّ
لسا
الدابقة أ َّف ّ
الذيخ عبج العديد بغ عمي العدكخ ّ
تقجـ معشا في الػرْيقات ّ

عخض الق ْخص السجمج عغ ىحه البخامج  -كالحي كصمو مغ الذيخ نبيل العػضي -

مسغ لجييع قشػات فزائيَّة تفاجأ بقػليعّ :إنشا نخى مثل
عمى بعس الدمالء كاألقارب َّ

أف ذلظ مح َّخـَّ ،
كلكششا ال نعمع َّ
ألف مقَّجـ
ىحه البخامج التي فييا تعميع الحج ِب كاألحخِاز ّ
البخنامج يد ّسى معالجاً!! ك َّ
ألف الشاس الحيغ يتّرمػف بو يقػلػف لو :يا شيخ فالف ،كال
يقػلػف :يا ساحخ كال يا كاىغ!!

الفزائيات َّ
إف مرجر رزقيع
إعالميػف يعسمػف في بعس ىحه
"كيقػؿ
ّ
ّ
ٍ
الشداء كالخجاؿ الس ْتخفيغ األغشياء الحيغ يعانػف مغ ف اخ ٍغ
َّ
األساسي يعتسج عمى ن ْخبة مغ ّ
ٍ
قاتل كخػ ٍاء في الثقافة كاألفكار كالسفاـيع الجيشيَّة كأتخسيع الثّخاء ،كال يججكف مذكم ًة في
بجافع الت ِ
ِ
ِ
الػقت .ك َّ
إف ىحه الفزائيات تعتسج
كتزييع
دمية
االتّراؿ بيحه الفزائيات
ِ
ِ ّ
عمى اتراالت ىؤالء الدبائغ كتتعاكف مع مخاكد دكلي ٍ
ِ
ٍ
إعالف
ككاالت
َّة لالتّراالت أك

ػؼ كن ْد ِ
الزي ِ
لِجْم ِب ىؤالء ُّ
ؼ أمػاليع ع ْبخ االتّراالت التي يشفقػف عمييا أمػاالً
كثيخًة(.)1

( )1نايل سات تحطخ فزائيات الذعػذة كالدحخ كشبيظ لبيظ .تقخيخ إعالمي مشذػر ،بجكف ذكخ اسع
الكاتب ،بتاريخ  2117/6/26عمى مػقع الخكغ األخزخ اإلعالمي .www.grenc.com
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صات الفزائيَّة التي ُّ
ِ
الذعػذة
كلعل بعس مالكي
َّ
بعس السح ّ
تبث بخامج التَّشجيع أك ّ

أك الدحخ أك ما يدسى " ِعمع األرقاـ" ال ي ْش ِكخكف أ َّف محصاتيع ُّ
تبث بخامج مغ ىحه الفئة
ّ
ّ
أك ما يذابييا ،بل كيعمشػف عمى السأل َّ
أف قشػاتيع تيجؼ إلى الخبح كتحقيق السشفعة
بالجر ِ
ألىجاؼ تجاري ٍ
السادي ِ
ِ
ٍ
َّة َّ
َّة ك َّ
جة األكلى!!
أف ب َّث ىحه البخامج إنسا ىػ
ّ
"كي ِق ُّخ السجيخ العاـ لسحصة تمفديػف "كشغ" األردنية الجكتػر" رائج قاؾير" َّ
بأف

َّ
ِ
ِ
إلثشيغ مغ العامميغ في حقل التشجيع
نامجيغ
محصِت ِو لِب ِّث بخ
تػج ِو
الدبب الخئيذ في ُّ
ٍ
ألىجاؼ "تجارية َّ
بالجرجة األساس".
ك"عمع األرقاـ" بأنو

خاص ًة َّأنيا تحطى
كقاؿ "قاؾير" ىشاؾ مخدكد
ّّ
جيج تحِّققو ىحه البخامج َّ
مادي ّ
ٍ
بإؾباؿ ٍ
كبيخ مغ ِقب ِل السذاىجيغ العخب في األردف كالػشغ العخبي" .كأضاؼ "ىشاؾ
ٍ
شاة فزائي ٍ
جسيػر عخيس يتابع ىحه البخامج ،كنحغ كق ٍ
حجيثة تخيج أف تشافذ
َّة
الفزائيات القائسة نتصمَّع لجحب كل شخائح السذاىجيغ كمشيع الذخيحة التي تيتع
الدؤاؿ عغ مدتقبميا".
بالتشجيع كتخيج ّ
ِّ
ٍ
كيؤكج قاؾير َّ
مادي
أف كسائل اإلعالـ ستغمق أبػابيا كلغ تحرل عمى مخدكد ٍّ
يسكشيا مغ االستسخار إف لع تػِّفخ لمس ِ
ِّ
ذاىِج ما يخغب بسذاىجتو كمشو بخامج التشجيع
ْ
ْ
عمى قاعجة "الجسيػر عايد ِكجه"(.)1
كالس ِمفت َّ
لمشطخ في ترخيحات مجيخ ىحه القشاة الفزائية َّأنو يجافع عغ بِثّيا
لسثل ىحه البخامج عغ "التشجيع" ك"عمع األرقاـ" "باإلشارة إلى كجػد كقائع ثبت فييا
ِ
َّ
ِ
شجسػف ،كىػ ما ضاعف ِم ْغ حجع اإلؾباؿ عمى ىحه البخامج ،كسا
ص َّحة ما تػقعو الس ّ
الشجار .السشجسػف يغدكف الفزائيات دكف أساس عمسي لتحميالتيع ،حػار مشذػر بتاريخ
( )1دمحم
ّ
 2118/4/46عمى مػقع الجديخة نت .www.aljazera.net
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يقػؿ .يتابع قائالً" :األبخاج ُّ
قزي ًة عمسيَّ ًة كت ْدتشج لعم ٍع قائعٍ ،كبالتّالي
باتت
َّ
كتػقعاتيا ْ
متخرريغ في ىحا العمع ىػ ما يجفع الشاس لإلؾباؿ عمى بخ ِ
ِ
َّ
امجيا"(!!!.)1
فإف كجػد
ّ

كلعل كالمشا الشاقج لالتجاه الشفعي ليحه القشػات ال يقع بعيجاً عغ رأي
َّ
ّ
اإلعالمي المبشاني الجكتػر "جػرج صجقة" عشجما كاف عسيجاً لكمية اإلعالـ في الجامعة
ّ
المبشانية ،حيغ سِئل عغ الفائجة التي تعػد عمى اإلعالـ كيحِّققيا مغ خالؿ عخض

ِ
بعس كسائل اإلعالـ المبشانية التي تخِكج لمسش ِجسيغ كمصمقي ُّ
تقجـ أيَّة
التػقعات كال ّ
ّ
ّ
ٍ
ماديَّة ،كبحدب معمػماتي السد ِ
ِ
ٍ
تقاة
معمػمة مفيجة يسكغ البشاء عمييا فقاؿ" :ىشاؾ ِإفادة ّ
ْ
ِ
رز مداحاتيا ليع ،أف السش ِّجع يجفع أمػاالً
مغ إحجى الػسائل اإلعالمية التي تخ ّ
مقابل مداحة الػقت التي ي ِص ُّل خالليا".
كيزيف" :أخالؾيات السيشة ِ
تحتّع عمى الرحافي
ّ
اإلعالمية
السؤسدات
كعجـ استغالؿ بداشتو كشيبة قمبو .ك َّ
ّ

كاإلعالمي احتخاـ الس ِ
ذاىج
ّ
أي شخ ٍ
عة
المبشا ّنية لع تز ْع َّ

أخالؾي ٍة لتشطيع عسميا ،بل ى ُّسيا الػحيج جشي األرباح ،فيي تجشي أمػاالً مغ السش ِّجع،
ّ
السؤسدات
إضاؼياً كبي اًخ مغ اإلعالنات .ىحه
َّ
كتدتقصب مذاىجيغ كتحِّقق مخدكداً
ّ
الذ ِ
بحق َّ
عب
تتخ ّ
صى ك َّل األخالؾيات كتديء لرػرة اإلعالـ المبشاني كتختكب جخائع ّ
المبشاني ،م ْبت ِعج ًة عغ رسالتيا الحؿيؿية"(.)2
إف ىشاؾ قشػ ٍ
الدابق نقػؿَّ :
ات
كتعميقاً عمى كالـ الجكتػر "جػرج صجقة" ّ
ٍ
فزائية شييخًة تأخح كتتقاضى مغ السش ِّجسيغ ماالً مقاِبل الػقت الحي تسشحو ّإياه
ُّ
لمطيػر عمى شاشاتيا ،كلكغ ىشاؾ ْأيزاً بعس القشػات األخخى التي تجفع ماالً
( )1السخجع الدابق نفدو.

( )2ؼيفاف عؿيقي ،مخجع سابق ،ص.2
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شجسيغ السذيػريغ مقابل ضيػرىع عمى شاشتيا كيكػف بيغ َّ
ِ
الصخفيغ ِاتّفاؽ
لبعس الس ّ
يع ِ
ِ
تجرىا عمييع اإلعالنات خالؿ البخنامج،
السخدكد
ندبة
السالي كاألرباح التي ُّ
ِ
عمى تػز ِ
ّ
ىحا باإلضافة إلى ِ
ِ
االتّ ِ
تجرىا عمييع
فاؽ ح ْػؿ تػزيع ِندبة
باح التي ُّ
السخدكد السالي كاألر ِ
ّ
االتّراالت الياتؽيَّة الػ ِاردة لمبخنامج ،كيكػف ذلظ مدبػقاً ِ
ِ
باتّ ٍ
فاؽ بيغ شخكات
أف ت ْحتدب كمفة السكالسات الػاردة
االتّراالت كبيغ القائسيغ عمى البخنامج عمى ْ
لمبخنامج عغ شخيق شخكة ِ
االتّراالت  -أك ِن ْدبة مشيا  -لرالح البخنامج كذلظ -
ِ
سعخىا الس ِ
دؾيقة ِ
عتاد الستعار ِ
َّ
االتّ ِ
راؿ ع ْغ ِ
فع ِ
ؼ عميو .كلتػضي ِح
سعخ
بالصبع  -بعج ر ِ

ِ
دؾيقة االتّ ِ
خضشا َّ
األردف إلى لبشاف
راؿ مغ
أف سعخ
ذلظ نزخب السثاؿ التالي :لػ افت ْ
ِّ
فإف سعخ ىحه الجؾيقة مغ ِ
تداكي عذخة قخكش – مثالً َّ -
االتّراؿ يداكي تدعيغ قخشاً

قخش عشج ِ
الجؾيقة َّ -
أك مئة ٍ
االتّراؿ عمى ىحا البخنامج ،كيعػد ف ْخؽ ِس ْع ِخ َّ
بالصبع -
لرالح ىحا البخنامج .كىشا نمفت انتباه القارئ الكخيع إلى َّ
أف ىشاؾ مغ ىحه البخامج م ْغ
ِ
يشِّبو الستَّرميغ إلى ىحا األمخ ،كىشاؾ مغ ال يفعل!! ككحا الحاؿ بالشدبة ِلتدعيخة

ِإرساؿ الخسائل القريخة ) (SMSعمى ىحه البخامج!!

أكسل ٍ
ِ
الحاالت كِّميا ىػ الستَّ ِ
ِ
كجو
استغاللو عمى
كالخاسخ في
رل الحي ُّ
يتع ْ

تحت مد َّسيات (العالج الخكحاني) ك(ح ُّ
طظ اليػـ) ك(ب ْخجظ اليػـ) كما إلى ذلظ مغ
األسساء ذات السحتػيات الفارغة التي تدتغ ُّل بيا حاجة اإلنداف كجيمو كليفتو لسعخ ِ
فة
ْ
ما سػؼ يحجث معو أك ما سػؼ يخيح أعرابو كي ِ
حىب عشو ُّ
الزغػط الشَّفديَّة

ِ
العقيجة في ِ
ِ
ِ
الخكحي الحي يعاني
كضعف
اإليساف
كالعربيَّة في ِض ِّل ِقَّم ِة
نفد ِو ،كالفخاغ ُّ

مشو الكثيخكف في كقتشا الحاضخ.
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ٍ
الججل ك َّ
الذعػذة بدبب تح ُّػ ِؿ اإلعالـ إلى إعال ٍـ ِ
"إف انتذار قشػات َّ
َّ
ىادؼ
غيخ

ِ
كحي الس ِ
شتذخ في
الخ َّ
كتجارٍّي (بحت) ،كأصبح لو زبائغ عّجة ،كىحا يعكذ الفخاغ ّ

الفزائيات ذلظ كيقػمػف بجحب الشاس لبخامجيع
ؼيدتغل أصحاب
مجتسعاتشا العخبية،
ُّ
ّ
تجر عمييع ربحاً كفي اًخ كيك ِػنػف ِمغ خالليا ثخك ٍ
ات
عبخ االتّراالت
الفزائية التي ُّ
ْ
ّ
ّ
بالجج ِل ك َّ
الزعفاء َّ
الشاس ُّ
شائم ًة َّ
الذعػذة كالتشجيع ك ِّادعاء عمع الغ ْي ِب.
بالزحظ عمى ّ
ِ
الدػؽ مغ خالؿ ِّادعاءاتو الكاذبة ،كىحه
كىحا اإلعالـ يعكذ
احتياجات ُّ
الطاىخة ليدت ضاىخة محّمَِّي ًة بل ِىي عالسي ًة (بحت ًة) كىحه القشػات ِىي امتجاد لمسدابق ِ
ات
ْ
ً
ّ ْ
ْ
اغيا ِبصخ ٍؽ دجمِي ٍ
زائي ِ
َّة التي تدت ِغ ُّل الجيػب كتعسل عمى ِإفخ ِ
الف ِ
َّة ِ
فاضح ٍة ِ
باإلضاف ِة
ْ
ْ
ٍ
اؿ ِ
شائم ٍة بدبب تع ُّخ ِ
اس السداكيغ السدت ِعّجيغ ِلج ْف ِع أمػ ٍ
لػ ِ
الش ِ
ضيع
جػد م ْجسػعة مغ ّ
ْ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
الججاليغ رْغب ًة في التَّ ُّ
خم ِ
ز م ْغ
لزغػط نْفديَّة كعرِبيَّة تجعميع يمجؤكف ليؤالء َّ ّ
ِ
أكجاع ِيع كأكىاميع في ِض ِّل ِقَّم ِة ِ
اإل ِ
حي"(.)1
الخك ِ
اغ ُّ
يساف كالفخ ِ
ْ
ّ

خاص بجخيجة السجيشة
الذ ْخ ِؾ األ ْكب ِخ" ،تحقيق
ّّ
( )1نعيع تسيع الحكيع " .فزائيات تدتبيح العقيجة كتقػد ِإلى ِّ
"الدعػدية" ،دكف تاريخ نذخ .كقج أعاد الكاتب نذخه بتاريخ  2116/42/44في مػقع ممتقى "أىل
الحجيث" اإللكتخكني www.ahlalhadeeth.com

ِ
الجكتػر أبػ بكخ قادر ككالمو الػارد في التحقيق
*ممحػضة :الكالـ السْقتبذ أ ْعاله ىػ ج ْدء مغ مقالة ّ

الرحفي أعاله.
ِ
ّ
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السبحث الثاني
لساذا يحىب َّ
الشاس إلى السشجسيؽ؟
عخْفشا في السبحث الدابق اإلجابة الػاضحة عغ أسباب استخجاـ السش ّجسيغ

ِ
العخافيغ.
لمقشػات الستمفدة
الفزائية ،ك ف ِي ْسشا لساذا تدتزيف ىحه القشػات السش ِّجسيغ ك َّ
كييسشا في ىحا السبحث معخفة اإلجابات الذاؼية عمى األسئمة الثالثة التالية:
ُّ

الفزائية
الدؤال األول :لساذا يحىب بعض الشاس إلى السشجسيؽ أو يتابعؾن قشؾاتيؼ
َّ
اإللكتخونية َّ
ويترمؾن بيؼ؟؟
وبخامجيؼ ومؾاقعيؼ
َّ
الدؤال الثاني :لساذا يسيل بعض َّ
الشاس إلى ترجيق السشجسيؽ؟
الدؤال الثالث :لساذا ي ْرجق السشجسؾن أحياناً؟
كسشجيب عمى كل ك ٍ
ٍ
احج مغ ىحه األسئمة في
مبحث مدت ِق ٍّل ِمغ دراستشا ىحه
إف شاء هللا.

ِ
اإلجابات التي تدتجعي بعزيا البعس لمتعاضِج في م ِ
قابل ىحه األسئمة
كلعل
َّ

الش ِ
الج ِ
ِ
العقمي ِة،
الثالثة َّإنسا ىي إجابات ناتجة عغ تسازٍج ك ٍ
فدية ك ّ
يشية ك َّ ّ
اضح مغ العػامل ّ ّ
بسا يرعب عمى الكثيخيغ التَّسييد بيشيا كرسع الحجكد كالفػ ِ
الجؾيقة التي
كالتي لخ َّ
اصل ّ
ّْ
بالج ِ
كلعل ىحا التَّسازج راجع َّ
رجة األكلى إلى
تفرل أحج ىحه العػامل عغ اآلخ ِخ.
َّ
ِ
ِ
اإلنداف
بذخز
االضصخاب أك القمق أك الخػؼ ِمغ القادـِ ،كما إلى ذلظ ِم َّسا يحيط

يتخدد عمى السش ِجسيغ كالع َّخافيغ كالكي ِ
الحي َّ
شة.
ّ
ك ِلكي يكػف الكالـ أكثخ كضػحاً فال بَّج لشا ِمغ ُّ
الذخكع في اإلجابة عغ ىحه
ْ
ِ
تشبيو القارئ الكخيع إلى َّ
أف
ًّ عمى ِحجى ،مع
األسئمة الثالثة كاحجاً ِتمػ اآلخخ ككال
يتكخر عمى ك ِل ك ٍ
احج مغ ىحه األسئمة ،أك قج تتجاخل
بعس اإلجابات أك جدءاً مشيا قج َّ
ّ
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ِ
ِ
ِ
األخح ِبع ِ
االعتبار َّ
اإلجابات عمى مثل ىحه األسئمة لع
أف
يغ
بيغ سؤاليغ أك أكثخ ،مع
ِ
تعج ِحك اًخ عمى ع ِ
ٍ
القميمة
الدصػر
مساء الذخيعة كسا كاف في
أزماف مز ْت ،كسشخى في ُّ
ْ
ٍ
ريغ ِ
ِ
القادمات َّ
بعمع
أف
إجابات شاؼي ًة كاؼي ًة قج صجرت بيحا َّ
الرجد عغ بعس الس ْخت ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ريغ ِبسر ِ
ادر السعخفة ...
ِ
ريغ بعم ِع الشَّْفذ كآخخيغ م ْخت ّ
االجتساع كعغ آخخيغ م ْخت ّ
كىؤالء الدابقػف مشيع السدمع كمشيع غيخ السدمع َّ ،
كلكغ القاسع السذتخؾ األكبخ بيشيع

ذ البذخ ِ
ية كباإلنداف مغ حيث إندانيَّتو كبذخيَّتو ِبغ ّ ِ
كاف االىتساـ بالشَّْف ِ
س َّ
الشط ِخ عغ
شدو أك ِ
عقيجتو أك ِج ِ
ِ
السعيذي أك مكاف معيذتو.
لػنو أك مدتػاه
ِ
فاليع ّّ
ُّ
ىع ،كائشاً
ّ
السيسػـ م ْغ كاف ،كالخػؼ خػؼ ،كائشاً الخائف مغ كاف ،كالشَّفذ ِببػاعثيا كمكامشيا
الشط ِخ عغ نْف ِ
كخباياىا كاحجة ّ ِ
بغس َّ
ذ م ْغ ِمغ الشاس ىي .أال َّإنيا الشفذ البذخية

التي مغ أحياىا َّ
فكأنسا أحيا الشاس جسيعاً.

كقبل ُّ
الذخكِع في اإلجابة عغ الدؤاؿ األكؿ (لساذا يحىب بعس الشاس إلى
العخافيغ ؟) فإنَّو يجب التَّشبيو إلى أ َّف ِف ْعل (يحىب) الحي يدتخجـ ىشا إنسا
السش ِّجسيغ أك َّ
يْقرج بو الحىاب إلييع كااللتقاء بيع شخرياً أك االتّراؿ بيع بأي ٍ
شكل مغ األشكاؿ
ّ
ىاتؽياً أك ع ْبخ البخيج اإللكتخكني أك سؤاليع ع ْبخ "اإلنتخنت"
سػاء أكاف ىحا االتّراؿ
ّ

بإرساؿ األسئمة إلى مجكناتيع اإللكتخكنية أك ع ْبخ بخامجيع السبثػثة ع ْبخ قشػات َّ
التمفدِة
ّ
أي مغ كسائل التَّػاصل االجتساعي مثل
الفزائية أك
ّ
ّ
األرضية أك اإلذاعة أك ع ْبخ ٍّ
"تػيتخ" أك "كاتذ آب" أك "الؽيذ بػؾ" أك "الدتيع" أك "الساسشجخ" أك "االندتغخاـ" أك
"سكاي بي" كما يذبو ذلظ مغ قشػات االتّراؿ.

كالحي نخاه َّ
أف ىحا ىػ الحي يجب أف يشرخؼ إليو الِّح ْىغ في فيع معشى

(اإلتياف) الحي كرد في حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع (مغ أتى كاىشاً فرَّجقو
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ِ
ٍ
شيء
كحجيث (م ْغ أتى ع َّخافاً فدألو عغ
بسا يقػؿ فقج كفخ بسا أندؿ عمى محسج) (،)1
لع تْقب ْل لو صالة أربعيغ يػماً) ( .)2فإتياف الكاىغ أك الع َّخاؼ كاحج كمعشاه كاضح في
تػضيحَّ ،
كلكغ الحي يختمف في كقتشا الحاضخ ىػ
ذىغ الدامع كىػ ليذ بحاجة إلى
ٍ
ِ
اآلتياف ؛فسفيػمو أكسع مغ مفيػـ اإلتياف بسعشى السجيء إلى
كسائل كآلِيَّات ىحا
الذخز كلقائو :فالسذاىجة السقرػدة لبخامج السش ِجسيغ كالع َّخافيغ التي ُّ
َّ
تبث عمى
ّ
َّ
السحصات الفزائية أك اإلذاعية أك عمى كسائل التّػاصل االجتساعي  -التي
التمفاز أك
ّ
سبق ذكخ أم ٍ
ثمة مشيا أعاله َّ -إنسا ىي في حؿيقة األمخ نػع مغ اإلتياف الحي يشصبق
الداِبق ِ
الحجيثاف الشبػي ِ
ِ
اف ،ككحا الحاؿ بالشدبة لستابعة صفحة "بخجظ اليػـ" أك
عميو
َّاف َّ

"ح ُّ
َّ
الرحف أك شخاء الكتب التي تتشاكؿ التشجيع كالعخافة
طظ اليػـ" في
السجالت ك ُّ
ِ
كتذجع عمييا ،وهللا تعالى أعمع.
ّ

لقج شغل فزػؿ اإلنداف كرغبتو في معخفة السدتقب ِل كما يشتطخه في قادـ

األياـ ذىغ الشاس قجيساً كحجيثاً ،كلقج حدع القخآف الكخيع ىحه السدألة باإلخبار َّ
أف ِعْمع
ِ
الغيب ىػ مغ اختراص هللا تعالى كحجه  -كسا َّ
فإف مغ
تقجـ معشا  -كبالتّالي ّ
الػاجب عمى السدمع أف ال يذغل نفدو بالتّفكيخ في ىحا األمخ ،كسا يجب عميو أف
ِ
يعير ك ِاقعو كيعسخ دنياه ِكْفق شخِع هللا َّ
مدؤكلياتو
كيتحسل
عد كج َّل كأف يقػـ بػاجباتو
َّ
كامم ًة كيشيس بيا ِبسا يخضاه هللا تعالى .كسا يشبغي عمى السدمع كحلظ أف يقّمِز ِمغ

فز ِ
ػلو حػؿ ما سيحجث لو في السدتقب ِل الق ْجر السدتصاعَّ ،
ألف ىحا الفزػؿ لغ يعػد
()1ركاه اإلماـ أحسج في مدش ِجه الحي حّقفو شعيب األرناؤكط ( ج/2ص/429رقع الحجيث  )9532قاؿ السحِّقق
ِ
الرحيح .
األرناؤكط  :حجيث حدغ رجالو ثقات رجاؿ ّ
ىامة  :ىشاؾ ركاية أخخى جاء فييا " لع تقب ْل لو صالة أربعيغ ليم ًة " .
* ممحػضة ّ
الدالم  ،باب تحخيؼ الكيانة و إتيان الك َّيان .
( )2صحيح اإلمام مدمؼ  ،كتاب َّ
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ٍ
بفائجة تخجى " َّ
إف المجػء إلى التشجيع أك األبخاج ناتج عغ ىحا الفزػؿ في معخفة
عميو
لبث الصسأنيشة َّ
بالشفذ كحتَّى كلػ كاف
السدتقب ِل ككحلظ ىػ محاكلة لمتشبؤ ع َّسا سيحجث ِّ

لمسرجاؾية ،إنيا محاكلة ك ِ
ِ
اىسة في السعخفة َّ
لكشيا تشصػي عمى
ذلظ كىساً كإيياماً كفاقجاً ْ ّ
ِ
ِ
ُّ
البعيجة ك َّل
سمبية تدداد في السجتسعات الستخمِّف ِة ك
الذعػر بالصسأنيشة ،كىي ضاىخة ّ
ُّ
كتذتج في األزمات كالحخكب
العقالني ،ككحلظ تطيخ أكثخ
العمسي ك
البعج عغ التفكيخ
ِ
ِ
ّ
ّ
كالكػارث ،حيشسا يذعخ اإلنداف بعج ِده كضعفو كعجـ قجرتو في إيجاد الحمػؿ السشاسبة
ِ
ِ
لألحجاث كالسذكالت ،كأماـ ىحا العجد يمجأ لِسا ىػ خخِاف ّّي أك
مسية كالسشصؿية
كالع ّ
ك ْى ِس ّّي كحتّى لػ كاف ذلظ ليذ أكيجا"ً(.)1
ِ
ٍ
أف معطع الشاس الحيغ يحىبػف لمسش ِّجسيغ كالع َّخافيغ ىع أناس
ما مغ شظ في ّ
ضعف كق َّل فييع تأثيخ الػازع الجيشي ،كبالِّح ِ
ات جانب ُّ
التػكل عمى هللا تعالى  ،فتخاىع
ّ
يشداقػف خمف مذاعخىع كمخاكفيع كقمقيع ِمغ السدتقب ِل السجيػؿ  ،ف ِعػضاً عغ

التػك ِل عمى هللا تعالى ك ِاتّ ِ
المجػء إلى صالة االستخارة ك ُّ
خاذ األسباب نخاىع يحىبػف في

االتّ ِ
ِ
جاه السع ِ
أف التشجيع م ِفيج َّ
اكذ تساماً .كىحه الفئة مغ الشاس تدعع َّ
ألنيا تخى أنَّو
يعصي شعػ اًر باالرتياح!!

ِ
الخكحانييغ كالع َّخافيغ أك
"كاألشخاص الحيغ يبحثػف عغ م
داعجة الػسصاء َّ

غيخىع ،غالباً ما يتجاىمػف االفتخ ِ
اضات الخاشئة أك السذكػؾ فييا ،كفي ٍ
كثيخ مغ

عفػي  -معطع السعمػمات إلى
الحاالت ،يقِّجمػف بألدشتيع كأفعاليع  -كبِذ ْك ٍل
ٍّ
شجسػف "مػدرف" يدمبػف
( )1إلياـ الع ّ
صار" .عمى كسائل اإلعالـ كمػاقع التػاصل االجتساعي كفي كتبيع م ّ
عقػؿ الشاس بحجيث كتػقعات األبخاج" ،تحقيق صحفي مشذػر بتاريخ  2148/4/43في جخيجة تذخيغ.


ممحػضة :الكالـ أعاله ىػ كالـ الجكتػرة رشا شعباف اختراصية الفمدفة كالسجتسع بجامعة دمذق،
الػارد في التحقيق الرحفي السحكػر أعاله.
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كعادة ما يذعخ العجيج مغ ىؤالء
"السدتذاريغ الدائفيغ" [السش ِّجسيغ كالع َّخافيغ]
ً
ٍ
معمػمات عسيق ًة كشخري ًةَّ .
لكغ ىحه
أف ىؤالء "السدتذاريغ" يقِّجمػف ليع
األشخاص ّ
السعمػمات ليذ ليا ؾيسة ِعمسية"(.)1
ِّ
بػيِيغ  -في تعميقيع عمى مدألة
كيؤكج العجيج مغ الباحثيغ
االجتساعييغ كالتخ ّ
ِّ
الذعػذة الفزائية كالسش ِّجسيغ َّ -
أف الكثيخ مغ ىؤالء
ِاتّراؿ الشاس بقشػات التّشجيع ك ّ
الشاس يكػنػف غالباً في حالة مغ عج ِـ ِ
االتّد ِ
اف َّ
الجيشي أك
العاشفي أك
فدي ك
ِ
ِ
الش ِ
ّ
ّ
ّ
ابتالء أك م ٍ
خض أك م ٍ
ٍ
االجتساعي نا ِج ٍع عغ م ٍ
ريبة حَّم ْت ِبيع أك بعد ٍ
يد
ذكمة أك
ِ
ّ
ٍ
الجج ِل ك َّ
إف انتذار فزائيات َّ
عمييعَّ " ،
أىسيا ضخب ىحه
الذعػذة يعػد
ألسباب ِعَّج ٍة ُّ
الػتخ الح َّد ِ
اس ٍ
القشػات عمى ِ
لكثيخ ِمغ الشاس ُّ
الزعفاء كالجيالء كحتَّى السثقفيغ الحيغ
يأس كيخيجكف أف َّ
يتعمقػا ٍ
ِ
بدبب م ٍ
يكػنػف في حالة ٍ
خض أصابيع
بأمل في ىحه الحياة
أك م ٍ
ريبة حَّم ْت بيع في ِض ِل عج ِـ كجػد كسائل لمتّػاصل مع السجتسع ،كاتّراليع ِ
بسثل
ّ
ٍ
فقجىع ِلك ِل اآلماؿ في ٍ
الججاليغ يعُّج بالشدبة ليع األمل األخيخ بعج ِ
ىؤالء َّ
سعيجة
حياة
ّ
كر ٍ
تتعخض ُّ
لمطْم ِع ك ِ
غيجة  ,ك يكثخ ىحا الجانب عشج السخأة َّ
القيخ
ألنيا كثي اًخ ما َّ
كاالستزعاؼَّ ,
أف يػا ِجو الشاسَّ ،
أما السخأة فتسمظ عاشف ًة زائجةً
أف يخخج ك ْ
فالخجل يسكغ ْ
ٍ
لزغػط كثي ٍخة في ِض ِّل عجـ قجرتيا عمى التعبيخ أك
تتعخض
كإحداساً كبي اًخ كقج ّ
يزصخىا لمجػء ِ
لسثل ىؤالء السش ِّجسيغ الحيغ يدتغمُّػف
الفزفز ِة أك حتّى الخخكجِ ،م َّسا
ُّ
مادياً كمعشػياً  ,كمع انتذار ىحه الفزائيات أصبح األمخ
حالتيا كيقػمػف باستفدازىا ّ
أكثخ سيػل ًة ؼباتّ ٍ
راؿ قج يكّمِف السخأة الكثيخ مالياً يسكشيا أف تمجأ ليؤالء ضشَّاً مشيا أنيع

( )1مايكل شيخمخ" :التشجيع كاألبخاج ،الجانب السطمع ليا كنقاش ضخكفيا" ،تخجسة فخح قفقا ،ص .5مقالة
مشذػرة بتاريخ  2146/4/46عمى مػقع مػسػعة العمػـ الحؿيؿية www.real-sciences.com
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ِ
ض َّالتيا في مذكمتيا ؼيقػمػف
بالعدؼ عمى أكتار ضعفيا كيدتشجكف إلى أكاذيب
ٍ
ٍ
ٍ
كثقافة ك ٍ
إيساف فتدتسع
كعي
ضغط
كأباشيل ،كالسخأة عاشؽية كفي
كيأس شجيجيغ كِقمَّ ِة ٍ
العخافيغ بالقخآف كىػ ال
لشرائح ىؤالء كتعسل بيا .كقج رأيشا كيف ييحي بعس ىؤالء َّ
ِ
عيِة
يعخؼ قخاءتو أصالً فيمِّبدػف عمى الشاس كيحاكلػف أف يعصػا ترخفاتيع الذخ ّ
ِ
يشية مغ خالؿ التستسة ببعس اآليات كاألحاديث كسا َّأنيع يدتخجمػف كسائل
الج َّ
ّ
رخير ًة مغ ٍ
نداء كغي ِخه الجتحاب الشاس .كما يقػلػنو كيدتخجمػنو ي ْعتبخ ِس ْح اًخ كججالً
الخ ِ
عية"(.)1
كبعيجاً تساماً عغ ُّ
ؾية ّ
الذخ ّ
ٍ
أف معطع الشاس يطشػف َّ
ىام ٍة أال كىي َّ
أف الحيغ
كىشا يجب التشبيو إلى مدألة ّ
يحىبػف إلى السش ِّجسيغ كالع َّخافيغ أك يتابعػف قشػاتيع الفزائية أك يتَّرمػف بيع َّإنسا ىع
مغ ب ِ
عامت ِيع ،ك َّ
أف ىحا األمخ يقترخ عمييع كحجىع دكف سػاىع مغ
دصاء الشاس ك َّ

الستعِّمسيغ أك الس َّثق ِفيغ أك حس ِ
مة َّ
الذيادات الجامعية ُّ
الجنيا أك العميا ،كىحا ّّ
ضغ غيخ

إف الػاقع يكِّحبو؛ ذلظ َّ
صحيح ،بل َّ
أف البذخ  -كسا تخى الجكتػرة رشا شعباف -
ٍ

يتصمعػف لسعخ ِ
" َّ
فة مريخ مذكالتيع مدتؿبالً كىع عاجدكف عغ الحمػؿ ،كفي عالع لع

ٍ
ٍ
العمسي أك العقالني ،يمجأ البذخ إلى شخ ٍؽ ِ
مشصؿية.
عمسية كال
غيخ
يتعػْد التفكيخ
َّ
َّ
كاألكثخ خصػرة عشجما تجج ِ
ٍ
ىحه الطاىخة عشج مغ يستمكػف
شيادات عمسي ًة عالي ًة كقج
ً

حرمػا عمى مدتػى ٍ
ِّ
السجرس،
عاؿ مغ العمع ،كالصبيب أك السحامي أك السيشجس أك
ً

ٍ
فيؤالء حرمػا عمى الذيادة العمسية َّ
لكشيع لع يسارسػا العمع بػصفو شخيقة
تفكيخ كنيجاً

( )1نعيع تسيع الحكيع (مخجع سابق) ص ،3كىحا الكالـ السقتبذ أعاله جدء مغ التَّحقيق الرحفي الحي أشخنا
االجتساعية الجكتػرة ميدػف
بػية ك
إليو سابقاً ،كالكالـ أعاله ىػ رأي كتحميل
ّ
األخرائية كالباحثة التخ ّ
ّ
الجخيل.
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حياتياً كيػمياً ،كىشا يطيخ ِ
الفراـ بيغ العمع كالػعي االجتساعي ،كالسدؤكؿ ىشا ىػ
َّ
التمقيغ كالحفظ كلع تجعل العمع كسيم ًة
أساليب التعميع في مجتسعاتشا التي تعسج إلى ّ

لمحياة ،حتَّى في مق َّخراتشا ىشاؾ مػ ُّاد تعّمِع القػانيغ العمسية ث َّع نأتي لسػ َّاد أخخى أك في
يبية البعيجة عغ
السادة نفديا نجج الفراـ ،حيث نمجأ إلى بعس الجس ِل أك التفاسيخ الغ َّ
العمسي ،ككحلظ يجب َّأال نغفل مدؤكلية اإلعالـ كدكره في نذخ ِ
ثقافة الخخافة
السشصق
ِ
ّ
كالػىع في السجتسع ،حيث يعسج إلى السش ِجسيغ كالع َّخافيغ في بخامج القرج مشيا ُّ
بث
ّ
األمل كالتفاؤؿ عشج البذخ ،في ِ
حيغ َّأنيع في الحؿيقة يذ ِّػىػف تفكيخ الشاس كيديجكف
ِ
ِ
مغ عجدىع في ح ِّل مذكالتيع ،كيتخكػنيع أسخى
صحي
التفكيخ
مشصق
الد ِ
ِ
الػىسي ك َّ
ّ
ّ
ك ِ
كالي كالستخِّم ِ
ف"(.)1
االت ِ
ّ ّ
كبالخغع مغ اِتّفاقشا مع الجكتػرة رشا في رأييا الدابق ؼيسا َّ
يتعمق بخصػرة
َّإنشا ُّ

مسارسة الستعِّمسيغ كالسثقفيغ ِّ
كخخيجي الجامعات ليحا األمخ (أقرج سؤاؿ السَّش ِجسيغ
كالعخافيغ) كبالخغع مغ ِاتفاقشا  -كحلظ  -معيا في كجػد ٍ
حالة مغ ِ
الفرا ِـ بيغ العمع
ّ
ّ

كالػعي االجتساعي إال أَّنشا نختمف معيا  -كبك ِل صخ ٍ
احة  -في تحسيميا السدؤكلية
ّ

يبية
عغ ذلظ ألساليب التجريذ كالتعميع كلِسا ألسح ْت إليو مغ "الجسل كالتفاسيخ الغ ّ

كالبعيجة عغ السشصق العمسي" (إف كانت تقرج بيا الجيغ اإلسالمي) ،كسبب اختالفشا
ّ
بأف غياب الػعي ِ
ِ
عاصخ ك َّ
معيا ىػ اعتقادنا َّ
أف غياب الثقافة
يشي الدمي ِع الس
الج ِ
ّ ّ
اإلسالمية عغ كاقعشا السع ِ
كمؤسداتشا كجامعاتشا كمجارسشا كمفاصل حياتشا َّ -إال
اصخ
َّ
ّ

بالخغع ِم َّسا نذيجه مغ
م ْغ رِحع رِّبي  -ىػ الدبب األكبخ كاألبخز في انتذار الخخافات ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
عمسية ِ
إف االنفراـ الغخيب بيغ
نيزة
كعسخانيَّة كحزارَّية في مجتسعاتشا السعاصخةّ .

( )1إلياـ العصار ،مخجع سابق.
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العمسي كالسدتػى
السدتػى
الدبب السباشخ  -كسا نخاه
ِ
ِ
الجيشي ألفخاد السجتسع إنسا ىػ َّ
ّ
ّ
العخافيغ" ،كلشزخب الياباف مثاالً عمى ىحا االنفراـ؛
شجسيغ ك ّ
 -في انتذار "ضاىخة الس ّ

ِ
بعمسو كاختخاعاتو نخاه يعػد
اني السف ِّكخ كالسخت ِخع الحي غ اد العالع
حيث نخى العالِع الياب َّ
ِ
ِ
الذاؽ لِي ْدجج لرشع "بػذا"!!
الصػيل
عسمو
في نياية يػـ
ِّ
ِ
الد ِ
ِ
"في الياباف ككفًقا لمتَّشجيع اليابانيَّ ،
السعخكفة
شة
فإف الشداء
السػلػدات في َّ
ٍ
"ِبحر ِ
اف َّ
سعيجة كفاشم ًة .كقج كافق عاـ  1966عاـ
الشار" سػؼ تكػف زيجاتيع غيخ
لمػالدات مميػني ك ٍ
الدشػي ِ
ِ
حراف َّ
الدة ،حيث انخفس
الشار في الياباف ،ككاف السجسػع
ُّ
نرف مميػف ِ
ِ
ِ
ٍ
إجياض ،كالتي ىي في الياباف الػسيمة
حالة
بدبب
بشدبة  25في السئة

الشدل .لع يكغ الشاس يخيجكف السخاشخة بػ ِ
ِ
ِ
الفتيات المػاتي سيكػف
الدة
الخئيديَّة لتحجيج َّ ْ
الر ِ
عب تدكيجيع"(.)1
مغ َّ
أف ُّ
َّ
العمسي قج ال يزسغ محاربة
التقجـ
َّ
إف الحؿيقة التي يجب أف يفيسيا الشاس ّ
الخخافة ،خرػصاً ذلظ الشػع مغ الخخافات التي َّ
يتعمق بيا َّ
كيحبػف ترجيقيا،
الشاس
ّ
ِ
ِ
َّ
الجيغ القػيع كحجه
الجيغ ،بل ّ
كلكغ الحي "يزسغ البعج عغ الخخافة بك ِّل خصػرتيا ىػ ّ
الحي يجعل اإلنداف في ح ٍ
الز ِ
ٍ
حسػدة مغ َّ
بط كاالنزباط" (.)2
الة م

( )1مايكل شيخمخ ،مخجع سابق ،ص.3

( )2ىالة ىاني صػفي .التشجيع بيغ دجل العخَّافيغ كسف ِو الدائميغ ،مقالة مشذػرة بتاريخ  ،2143/9/21عمى
مجكنة الجكتػرة ىالة ىاني صػفي.
مػقع َّ
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السبحث الثالث
لساذا يسيل َّ
الشاس إلى ترجيق السشجسيؽ؟
ٍ
أسئمة ىام ٍة تتعّمق بالتّشجيع ك ِ
أسباب
كَّشا في السبحث الدابق قج شخ ْحشا ثالثة
ّ
م ِ
الدؤاؿ الثاني
تابعة الشاس لو كذىاِبيع إلى السش ِّجسيغ .كنجيب في ىحا السبح ِث عغ َّ

ِ
األسئمة التي سبقت اإلشارة إلييا أال كىػ لساذا يسيل الشاس إلى ترجيق السش ِّجع؟
مغ

كسائل اإلعالـ الحجيثة ِمغ قشػ ٍ
ِ
ات
أىسي ِة
كنعيج في ىحا السبحث التَّأكيج عمى ّ
تبث عمييا بخ ِ
ِ
ككسائل التػاصل االجتساعي التي ُّ
امجيا لِتكػف
أرضي ٍة
فزائي ٍة أك
متْمف ٍدة
ّ
ّ
ّ
ِ ِ
شاعية.
الحي عبخ
داعس ًة كمج ِّعس ًة لِبِثّيا ِ
الر ّ
األقسار ّ
ّ
ِ
لبعس البخامج في ىحه
كنخِّكد في حجيثشا القادـ عمى استغالؿ السش ِّجسيغ
ات ،كنقرج عمى ِ
القشػ ِ
كجو الخرػص "البخامج ِ
الحػ ِاريَّة"

()1

" "Talk Showsحيث

َّأنيا ِمغ أكثخ البخامج التي س َّجم ْت كالزالت تد ِّجل ِندباً مختفع ًة ِجّجاً ِمغ الستابعيغ،
كيحخص كثيخ مغ السش ِجسيغ عمى تدػيق أنفديع كتشجيسيع ُّ
كتػقعاتيع كتشُّبؤاتيع ِمغ
ّ
ِ
أشكاؿ التعبيخ التمفديػنية األساسية السدتخجمة إلخبار السجتسع عغ حؿيقة
( )1أ -البخامج الحػارّية :ىي "أحج

تيع شخائح اجتساعي ًة كاسع ًة ،كمغ خاللو يحرل
كجػىخ األحجاث ،كالطػاىخ ،كالتصػرات التي ّ
ٍ
معمػمات ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كمتشػعة ،كسا يحرل عمى
آنية
مباشخ ،كمغ شخريات متسيدة ،عمى
كبذكل
الجسيػر،
ٍ
ٍ
لحجث ،أك ضاىخة" .انطخ :أديب خزػر ،الحجيث التمفديػني ،ص ،38السكتبة
تحميل أعسق
اإلعالمية ،دمذق.

ِ
شخراف أك أكثخ لبحث مػضػٍع معي ٍ
ِ
كتشاكلو مغ
َّغ
ب -البخامج الحػارّية :ىي البخامج التي يمتقي فييا
جسيع الجػانب ،سػاء اتفقت آراء السذاركيغ أك اختمفت ،كيسكغ ّأال يشتيي الحػار إلى ح ٍّل أك
استشتا ٍج أخيخ ،كي ْتخؾ السػضػع مفتػحاً لمسذاىجيغ فيشتيػف إلى آرائيع الخاصة عمى أساس
الحقائق كاآلراء التي تعخض أثشاء السشاقذة" .انطخ :مسجكح عبج هللا عبج المصيف ،الرػرة
اإلعالمية كسا تعكديا البخامج الحػارية في القشػات الفزائية ،ص ،438رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذػرة ،جامعة عيغ شسذ ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،مرخ.
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خالؿ ىحه البخامج الحػاريِة كذلظ حخصاً مشيع عمى الػصػؿ إلى ك ِل ٍ
بيت كع ٍ
قل ،بل
ّ
ّ
كك ِل ٍ
قمب يسكغ الػصػؿ إليو.
ّ
كنحغ باستخجامشا لسرصمح (ت ِ
دػيق السش ِّجسيغ) مغ خالؿ ىحه البخامج
ِ
ٍ
مدألة
سابقة في
الحػارّية َّإنسا نق ِّخر ك ِاقعاً كال نبالِغ ،كقج تقَّجـ القػؿ في مباحث
ِ
"التشجيع تجارة رابحة" تعػد عمى أصحابيا كأصحاب القشػات الفزائية َّ
الساد ِّي
بالشْفع ّ
ِ
الػفيخ ،كتحكخ بعس الجراسات الس ِ
ِ
ك ِّ
األبحاث األكاديسية السح َّكس ِة َّ
"أف
عاصخِة ك
بح
الخ ِ
ِ
ٍ
بذكل م ٍ
كتدتيجفيا
اسع  -في تدػيقيا
الفئات التي تداىع البخامج الحػارية -
باشخ كك ٍ
ىي:
 .4تدػيق ش ْخ ِ
رّيات.

ٍ
كحاجات كبزائع.
 .2تدػيق ِسم ٍع
 .3تدػيق فشػف.
 .4تدػيق كت ٍب.
 .5تدػيق حس ِ
الت تػعية" (.)1
ألف ىحا َّ
يدعى السش ِّجسػف لتدػيق أنفديع مغ خالؿ البخامج الحػارّيةَّ ،
الشػع
ِ
كتحجيج مػاقفو إزاء
مغ البخامج " يستمظ قجرًة كبيخًة في التأثيخ عمى ِاتّجاىات الجسيػر
مختمف القزايا التي تجكر حػلو ،إذ ت ِ
ِ
داىع ىحه البخامج إلى حٍّج ٍ
كبيخ في تذكيل
ِ
ترػراتيع لألحجاث الجارية حػليع
كتغييخ سمػكاتيع ،كرس ِع
اتّجاىات األفخاد كِؾي ِس ِيع،
ُّ
تعج ِ
ِ
ِ
ِ
تكػيغ
دة أصبح لجى الستمِّقي إمكانيَّة
كفي العالع ،فس ْغ خالؿ البخامج الحػارّية الس ّ

( )1ىجى مالظ شبيب .التّدػيق في البخامج التمفديػنية الحػارية ،دراسة تحميمية لبخنامج )،(Oprah Show
ص ،4مجمة األستاذ ،العجد  214لدشة  ،2142رقع الرفحة في العجد .772
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إدر ٍ
اضح لصبيعة األحجاث كالقزايا السختمِف ِة كبالتّالي ِاتّخاذ مػاقف معيَّش ٍة
اؾ ك ٍ
حياليا"(.)1
أف البخامج الحػارّية قج بجأ ْت "مصمع
كمغ السفيج ْ
أف نمفت نطخ القارئ الكخيع إلى ّ

الفزائية
امجية لمقشػات
القخف الحادي كالعذخيغ
ُّ
ّ
تحتل مداح ًة كبيخًة في الخخيصة البخ ّ
ِ
العمسية،
الدياسية ،ك
بدبب تش ُّػِع مػضػعاتيا
يػنية،
الجيشية ،ك ّ
االجتساعية ،ك ّ
ّ
ّ
التمفد ّ

الرحية كغيخىا ،كِكْفقاً ليحه الخخيصة فالبخامج
يخية ،ك
ّ
بػية ،كالتار ّ
الثقاؼية ،كالتخ ّ
الفشية ،ك ّ
ك ّ
الحػاريُّة تدتيجؼ جسيع أكج ِو الشذاط اإلنداني ،كسا تدتيجؼ جسيع فئات السذ ِ
اىِجيغ،
ْ
ّ
ٍ
زمشي سػاء أكاف في الساضي ،أك الحاضخ ،أك السدتقب ِل ،كتداىع
كتعسل كفق
امتجاد ٍ
في تكػيغ الخأي العاـ ،كتذارؾ في تذكيل َّ
الحك ِؽ
العاـ الحي يختبط ِب ِؿي ِع السجتس ِع
ِّ
ك ِ
ِ
قجيسية التي
مبادئو ،كسا َّأنيا -عمى الجانب اآلخ ِخ -تتسيَّد ِبت ُّشػٍع في
األساليب التَّ ّ
تقَّجـ ِمغ خاللِيا"(.)2

ِ
ِ
اإلنراؼ في الحجيث عغ مػضػع "تدػيق السش ِّجسيغ ألنفديع عبخ
األمانة ك
كمغ
البخامج الحػارية" كما يج ُّره ذلظ مغ ِّ
الخبح السادي اإلشارة إلى َّ
أف السدتفيج ِمغ ىحا
َّ
الشػع مغ التَّدػيق ليذ األشخاص فقط (كالسش ِّجسيغ) بل َّ
إف ىحه البخامج الحػارّية
ٍ
استفادات م ِاديَّ ًة كماليَّ ًة كبيخًة ،حيث َّ
تدتفيج ِبج ْكِرىا ىي األخخى
أف استزافة ىحه
ِ
ياضية أك رجاؿ
لبعس الذخريات -
البخامج  -الػاسع انتذارىا -
الدياسية أك الخ ّ
ّ
ِ
العخافيغ  -تديج عجد السذاىجات
األعساؿ أك السسّثميغ أك َّ
الدحخة أك السش ّجسيغ ك ّ

( )1كائل ححيفة .السدتػى العاـ لمبخامج الحػارية الدياسية كاالجتساعية في الفزائيات الدػرية ،ص،447
مجمة جامعة دمذق ،السجمج  ،32العجد الثاني .2146 ،نقالً عغ كخيدتػفخ ىاربخ ،اإلعالـ الجساىيخي

الججيج ).2121 (The New Mass Media

( )2كائل ححيفة ،السخجع الدابق نفدو ،ص.447
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ٍ
ِ
اإلعالف الحي يقَّجـ خالؿ البخنامجَّ .
شخريات
إف استزافة ىكحا
كبالتالي تختفع كمفة
زاد ِمغ عجد السذ ِ
اىِجيغ ،فارتفعت معو كْمفة اإلعالف الحي يقَّجـ خالؿ البخنامج حيث

ِ
قِجرت كمفة اإلعالف الػ ِ
الحمقة األخي ِخة مغ بخنامج (أكب اخ شػ) بػ (مميػف دكالر)
احج في
ّ ْ
ِبح ْد ِب تقخ ٍ
يخ نذخْتو شخكة " ىػرايدف ميجيا " عبخ مػقع أكب اخ اإللكتخكني .كقج رَّكج
البخنامج خالؿ ىحه الفتخة لِمعجيج ِمغ َّ
العالسي ِة ك(الساركات) التجارية السعخكفة
الذخكات
ّ
ٍ
حسالت إعالني ًة ( ِ
ك َّ
عجيجة.
ص ِّحيَّ ًة كتجارّي ًة كخج ِمَّي ًة)
نطع
ً
ّ

ٍ
شخز.
ك بمغ عجد ضيػؼ البخنامج مغ السذاىجيغ داخل األستػديػ (مميػف)

كيعسل في كػاليذ ىحا البخنامج (تدعػف) شخراً في اإلنتاج ك( )400في
اإلعجاد"(.)1
أف ىشالظ مبالغ ًة في مجى انتذار البخامج ِ
أقػؿ :لخبَّسا يخى البعس َّ
الحػاريَّة
أف ىحا الكالـ َّإنسا يقاؿ ِبغخ ِ
كمتابعة الجسيػر ليا أك لبعزيا عمى مدتػى العالع ،ك َّ
ض
تزخي ِع ىحه البخامج ِ
كلفت َّ
الشط ِخ إلييا كالتَّيػيل في مجى تأثيخىا في الشاس!!
ِ
الخِّد عمى ىحا
كفي َّ
القػؿ أك االعتخاض نخى مغ الس ْدتحد ِغ أف نزخب مثاالً
ِ
ِ
بل في
عمى مثل ىحه البخامج الحائ ِع ص ْيتيا ليذ في الػاليات الستحجة األمخيكية فقط ْ
العال ِع كِّم ِو ،كىحا ِ
السثاؿ ىػ بخنامج أكب اخ شػ  ،Oprah Show/كيكاد يكػف أشيخ
ألك ِؿ َّ ٍ
مخة عاـ
بخ ٍ
نامج ع ِخض في القخف الساضي عمى اإلشالؽ "كقج ع ِخض البخنامج َّ
 4986في ( )442قشاة فزائية ،كفي عاـ  2117بجأ عخضو في قشاة )(MBC4
الحػارية الحي يحطى بسذاىج ٍة ك ٍ
التمفديػنية ِ
اسعة ِم ْغ ِقب ِل الجسيػر
كىػ ِمغ البخامج ّ
ّ
ٍ
يقجمو
حيث يقَّجر عجد السذاىجيغ إلحجى حمقاتو بػ ( 411مميػف) مذاىج كذلظ لِسا ّ
( )1ىجى مالظ شبيب ،مخجع سابق ،ص.777
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ٍ
أفكار متشػ ٍ
ٍ
تيع
عة
البخنامج مغ
كبديصة كمثي ٍخة لجسيػره ،كسا يصخح البخنامج قزايا ُّ
ّ
ٍ
مذكالت إنداني ًة كيزع الحمػؿ ٍ
لكثيخ مغ اليسػـ التي
شخائح اجتساعي ًة كاسع ًة كيعالج
يعخضيا السذاركػف في البخنامج.
كيقِّجـ البخنامج ِم ْغ ِقب ِل (أكب اخ كيشفخي)

()1

كىي مغ َّ
اإلعالمي ِة
الذخريَّات
ّ

العالسي ِة السذيػرة بأسمػبيا الس ِ
ستع في تقجيع البخنامج.
ثيخ كالس ِ
ّ

ٍ
حمقة إلى أ ْف
استس َّخ عخض البخنامج خسد ًة كعذخيغ سش ًة بسعجؿ ()5000

َّ
تػقف في شيخ أيار مغ عاـ .)2("2011

كبالعػدة م َّخًة أخخى ،لمحجيث عغ االستفادة كالسشفعة الستبادل ِة بيغ السش ِّجسيغ
فإنشا ِّ
صات أك القشػات التي ُّ
كبيغ بعس البخامج الحػارية َّ
نؤكج عمى َّ
تبث
أف بعس السح ّ

عس ِم ْغ ىؤالء السش ِجسيغ الحائع صيتيع لتقجيع ُّ
مغ خالليا تتعاقج أحياناً مع ب ٍ
تػقعاتيع
ّ
ٍ
ٍ ُّ
كلعل ىحا األمخ قج
امجيةَّ .
كتشبؤاتيع عبخ بخامج حػارّية محَّجدة تبثيا ضسغ دكراتيا البخ ّ
قجمة بخامج حػار ٍ
( )1أكب اخ كيشفخي :م ِ
ية كمسّثمة مدخحية أمخيكية مغ أصػؿ إفخيؿية كىي شخرية إعالمية
ّ
عالسية تحطى باىتساـ الجسيػر ككسائل اإلعالـ حيث تتجاكؿ أخبارىا كنذاشاتيا القشػات الفزائية
ّ

كالسػاقع اإللكتخكنية.
ٍ
ٍ
ٍ
بجأت حياتيا العسمية في قشاة تمفديػنية محمية ث َّع ذاع صيتيا عشجما قَّجم ْت الحمقة األكلى مغ بخنامج "أكب اخ
شػ" عاـ  .4986كبدبب ىحا البخنامج َّ
احتم ْت السختبة التاسعة في أكؿ ( )21شخرية مغ الشداء األكثخ

نفػذاً عمى صعيج اإلعالـ كالدمصة االقترادية ح ْدب ترشيف مجمة فػربذ عاـ  .2115تستمظ أكب اخ
استػديػىات ىاربػ كترجر مؤسدتيا مجمة ) (Oكقشاة فزائية مذفخة.

أصجرت شخكة (ارامد) ك(ىاربػ) عاـ  2144كتاباً بعشػاف "تأمالت عمى التخاث األمخيكي" كيتحجث عغ
مديخة ( )25عاماً مغ البخنامج.
يجة كمثيخٍة كم ٍ
ٍ
شخرية فخ ٍ
ستعة في إدارة الحػار مع الزيػؼ
تػصف أكب اخ ِبسمِك ِة الحػ ِار ِلسا تتستَّع بو مغ
الصخ ِ
حيث تدتخجـ األسمػب الداخخ الحي يختمط بالشكتة ك ُّ
فة مع الحفا

اإلندانيةwww.opra.com .

ججّية السػضػع كؾيستو
عمى ّ

( )2ىجى مالظ شبيب( ،مخجع سابق) ،ص.777
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َّ
ٍ
تشافذ  -م ٍ
السحصات كالقشػات
ثيخ لمجىذة كاالستغخاب  -بيغ ىحه
ّأدى إلى

ز ِخ ْب مثاالً عمى ذلظ ما حجث مع السش ِّجع المبشاني الذييخ "ميذيل
اإلعالمية ،كلش ْ

انزع إلى قشاة ) (MTVالمبشانية ،كقج
الحايظ" عشجما تخؾ قشاة ) (LBCالمبشانية ك َّ
كاف الدبب السباشخ في ذلظ َّ
أف البخنامج الحػار َّي الحي كاف يدتزيف " ميذيل
ِ
اثشتيغ مغ أشيخ السش ِّجسات في العالع
الحايظ " في قشاة ) (LBCقج قاـ باستزافة
العخبي ،كىسا المبشانيتاف "ماغي فخح" ك"كارمغ شساس" .كاف ميذيل الحايظ " يج ِ
اىخ
ّ
دسيو) ككاف
الخقع الرعب كاألكثخ ت ُّ
بأنو َّ
سي اًد في عال ِع التشجيع (أك التبريخ كسا ي ّ
ِ
اليػناني الذييخ
نفدو لقب (نػستخادامػس) كذلظ تي ُّسشاً بالسش ِّج ِع
يصمِق عمى
ِ
ّ

نػستخادامػس.

"كتشجرج إشاللة حايظ األخيخة ضسغ السشافدة َّ
الذ ِخس ِة التي تخػضيا قشاتا ()MTV
ك( )LBCبجءاً مغ شخاء البخامج التخفييية كصػالً إلى سخ ِ
قة السش ِّجسيغ ك ُّ
الشجػ ِـ ِمغ
ات لع تتجاكز عجد أصابع ِ
بعزيسا البعس .لدشػ ٍ
اليج الػاحجة ،كاف حايظ ي ِص ُّل عمى
احجة في العاـ كىي في سي ِخة ر ِ
بذعبي ٍة ال
الدشة .يػميا كاف يحطى
أس َّ
) (LBCم ّخًة ك ً
ّ
بأس بيا ،عمى اعتبار أنو م ْغ ع َّدز تجارة السش ِّجسيغ كرفع أسيسيا ،إلى أف انجلعت

الحخب بيشو كبيغ القشاة قبل عاميغ .يػميا ،رفس حايظ الجمػس مع زميمتيو "ماغي
فخح" ك"كارمغ شساس" في ٍ
الرعب في عالع "التبريخ" .رغع
لقاء عمى اعتبار َّأنو َّ
الخقع َّ
أف القشاة قج كعج ْتو َّ
كشمبت مشو
بأف جسيع إشالالتو ستكػف مشف ِخد ًة ،إال َّأنيا عادت
ْ
ّ
حػا اًر ثالثياً فػقعت الػاقعة .فتَّر حايظ عغ متشَّف ٍ
ذ لو بجؿ محصة ) ،(LBCفكانت

ذخع ًة أمامو .مشح المحطة ،بجأت القشاة التي يجيخىا " ميذاؿ
أحزاف ) (MTVم ّ
ِ
كدعسو معشػياً كمادياً لقاء ُّ
تػقعاتو
لتخكيج صػ ِرة حايظ
السخ" ،تزع ِثقميا
ِ
ّ
غبخياؿ ّ
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السشجسػف القشػ ِ
ِ
ات،
الشارّية التي يصمِقيا .غخِؽ حايظ في ح ِّب الذاشة .بعجما غ اد
ّ
ّ
ِ
كتقجمو "
كخ َّ
رز لميمى عبج المصيف بخنامج "التاريخ يذيج" الحي تعخضو )ّ (LBC

ِ
كل ٍ
أشل "مايظ فغالي" صاحب "المػؾ" كاإلشالالت
شيخ ،ك َّ
"ماتيمجا فخج هللا" نياية ّ
ِ
ٍ ِ
حت شيية
رحابة
الس ِسّمة عمى) .(OTVسمظ حايظ مػجة "الشجػمية" بكل
صجر .فت ْ
ٍ
أساسي يدأؿ عغ
كزيف
الشجع عمى البخامج الحػارّية ،كضيخ في "حجيث البمج" أخي اًخ
ٍ
ككفاة ٍ
ٍ
شالؽ أخخى ،لي ِ
ِ
شعػب ِبأس ِخىا كثػر ٍ
ٍ
ِ
ِ
عصي القميل مغ
فشانة أك
عالسية
ات
مريخ
ْ
ُّ
بالتػقعات ،كسا م َّيج بإشاللتو تمظ لديخة رأس الدشة(.)1
جعبتو السميئة
كيذار ىشا إلى َّ
السشجسيغ كالع َّخافيغ
أف البخامج الحػارّية التي تدتزيف بعس
ّ
إنسا تشذط عمى كجو الخرػص في األسبػع األخيخ ِمغ ك ِل ٍ
كبالح ِ
َّ
ات في الميمة
سشة
ّ

َّ
كيدتعج
صمق عمييا" ،
التي تدبق بجاية العا ِـ الججيج .أي؛ ليمة رأس الدشة كسا ي ْ
امج الحػارّي ِة كإصجار ك ِ
ِ
تب األبخاج ،ب ْػية ِّ
ُّ
الخب ِح
شجسػف نياية كل عاـ
لترج ِر البخ ِ
الس ّ
ظ"(.)2
الدخ ِ
يع ليتيافت عمى شخائيا الباحثػف عغ الح ِّ
الرحفي السرخ ُّي السعخكؼ "دمحم بخكات" عمى استزافة
كيعّمِق الكاتب
ُّ
لمسشجسيغ في ليمة رأس الدشة بالقػؿَّ " :أنو كرْغع ما تحسمو ىحه
البخامج الحػارّية
ّ
نحيخ س ٍ
التػّقعات في م ْجسِميا كما تذتسل عميو تمظ التشبؤات في شيَّاتيا مغ ِ
ػء في
الجكؿ
بعزيا أك بذا ِرة خيخ في بعزيا اآلخ ِخ بالشدبة لألفخاد أك الجساعات أك حتّى ّ

( )1زكية الجيخاني ،ميذاؿ (نػستخادامػس) حايظ سخقتو  .MTVمقالة مشذػرة بتاريخ  2142/42/3عمى
مػقع قشاة األخبار اإللكتخكني https://al-akhbar.com/media-TV

( )2معايذة األماني باألبخاج ،مقالة مشذػرة بتاريخ  2146/42/48عمى السػقع اإللكتخكني صحيفة الخؤية
 www.alroeya.comمع مالحطة أف ىحا الكالـ السقتبذ أعاله ىػ لالختراصي الشفدي عمي
مشاؼ ،في لقاء الرحيفة معو أعاله.
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كالذعػب ،كىػ ما يجعمشا َّ
نتػقع عدكؼ الشاس عشيا كانرخافيع عغ االىتساـ بيا أك
االستساع إليياّ ،إال َّأنشا نجج ليا انتذا اًر كاضحاً كانراتاً متدايجا بيغ ك ِّل الفزائيات في
غالبيَّة البخامج الحػارية.)1(.

ِ
ترػري َّ
إف ذلظ اإلؾباؿ كاالنتذار ال يعػد
ضحاً "في ُّ
كيزيف "دمحم بخكات" مػ ّ
التػق ِ
الشاس ليحه ُّ
ِ
ِ
عات كتمظ التَّشبؤات ،كلكشَّو يخجع في
ترجيق عسػ ِـ
في جػىخه إلى
كبيخ مشو إلى شبيعة البذ ِخ ،كما جِبل عميو اإلنداف مغ فز ٍ
جدٍء ٍ
ػؿ لسعخفة ما ىػ
غبة عار ٍ
يتسمكو ِمغ ر ٍ
ِ
م ْخ ِف ّّي مغ األمػر ،كما َّ
الكذف عغ السدتػر"(.)2
مة في

َّ
الياـ في تدػيق السش ِّجسيغ كتقجيسيع
تقجـ الحجيث عغ البخامج الحػارية كدكرىا ّ
لمجسيػر ِبر ٍ
ػرة تداىع في قبػليع كتديج مغ تأثيخىع ؼيو ،كتديج كحلظ مغ مْي ِل ىحا
الشاس ِب ٍ
ٍ
ٍّ
عاـ لمػقػع تحت ِ
خاص ك َّ
تأثيخ كالـ السش ِّجع كترجيقو
بذكل
الجسيػر
ذكل ٍّ
ِ
ِ
الشاس لكالـ السش ِّجسيغ
ترجيق
كيزاؼ إلى عامل البخامج الحػارية كدب ٍب في
ِ
اف آخخ ِ
ام ِ
عام ِ
اف:
الف ى َّ
أما العامل األول فيػ الخكايات كالقرز السبالغ فييا كالتي يتشاقميا بعس

ِ
السشجسيغ
الشاس كيشقمػنيا عغ أصحابيع أك أقاربيع ِم َّس ْغ كانت ليع تجارب مع ىؤالء
ّ
كزيارات ليع صجؼ فييا أك في إحجاىا أك كقع ما تشبَّأ بو السش ِّجع أك حتَّى جدء ِمغ
يحبػف السبالغة كيسيمػف إلى تزخي ِع الحج ِث كتيػيل األمػر،
ذلظ ،كالشاس بصبعيع ّ
شأنيع في ذلظ شأف الحي يرشع اإلشاعة كيشذخىا دكف أف يقرج!! كقج تحَّجث

( )1دمحم بخكات ،السشجسػف كعاـ ججيج ،مقالة مشذػرة بتاريخ /4كانػف الثاني  2147 /في السػقع اإللكتخكني
برحيفة أخبار اليػـ السرخية عمى السػقع m.akhbarelyom.com

( )2السخجع الدابق نفدو.
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اإلعالمي "أحسج عبج هللا" صاحب بخنامج "العيغ الثالثة" في قشاة "العخبيَّة" مغ كاقع
َّ

ِ
ِ
الدحخ ك َّ
كشخح ىحا السػضػِع
الججل ك ّ
الذعػذة كالج ِّ
اف عالع مث ْيخ ْ ،
تجخبتو قائالً  :عالع ّ
صحفي ِبحِج ِ
ذاتو تجخبة ثخّية َّ
ٍ
تصخؽ لمقشػات الفزائية
تحقيق
في
يدبق أف َّ
ٍّ ّ
ألنو لع ْ
ِ
ُّ
الذعػذة ِم ْغ قْبل ،كرأى َّ
أىع أسباب ترجيق الشاس
أف أحج ِّ
الدحخ ك ّ
التي تبث بخامج ّ
الج َّجاليغ ىػ سساعيع ٍ
لعجد مغ ِ
القر ِ
ليؤالء َّ
ز التي يتجاكليا أناس ِثقة ليع ِمغ أقاربيع
ِ
استصاعتيع معالجِت ِيع أ ْعقج األمخ ِ
اض ،فتدداد الِثّقة
أك أصجقائيع حػؿ قجراتيع الخارقة ك
بيع كيربح اإلنداف بيغ التّرجيق كالتكحيب ليع ،كفي بعس األحياف يقع اإلنداف في
ض أك م ٍ
ِ
مخ ٍ
ِ
اإليساف كالػعي"(.)1
بدبب ِقّم ِة
ريبة كتقػده الطخكؼ لي ْع
أما العامل الثاني كاألخيخ مغ العػامل التي ت ِ
داىع في جعل الشاس يسيمػف
َّ
ِ
ِ
اإلعالميُّػف كالسحيعػف كم ِعُّجك البخامج الحػارية الحيغ
السشجسيغ فيػ
لترجيق
ّ
ٍ
كيقجمػنيع لمجسيػر كالشاس في صػ ٍرة مذخ ٍ
ِ
ِ
يدتزيفػف
الفتة كيحيصػنيع
قة
السشجسيغ ّ
ّ
بيالة مغ الي ِ
ٍ
ِ
يبة تأسخ السذاىجيغ ،حتَّى َّ
طيخ في
أف الػاحج مغ ىؤالء
السشجسيغ لي ْ
ّ
ات خؽي ٍة كأخخى ض ِ
الخج ِل الحي يتستَّع بقجر ٍ
صػ ِرة البص ِل أك السد ِ
اى ٍخة ،كيدمب
يصخ أك َّ
ّ
سيحل جسيع مذكالتيع كيسدح عمى
عقػؿ كقمػب السذاىجيغ ككأنو السخّمِز الحي
ُّ

جخكح قيخىع فتب أخ ِ ،م َّسا يػِقع السذ ِ
ِ
السشجع
الشفدي ِة أماـ ىحا
الدامع في اليديسة
اىج أك َّ
ّ
ّ
خد تشب ِ
ُّػءات ِو ُّ
أف يبجأ ِبد ِ
كتػقعاتو عمى مدامعيع!!
حتَّى قبل ْ
فدي ِ
ِ
الش ِ
َّة التي يسمييا عميو َّ
حية التأثيخات َّ
الطخؼ أك
فالسذاىج ىشا َّإنسا يكػف ض ّ
ِ
لترجيق السش ِجع حتّى كلػ كانت ُّ
ِ
بشدبة
تػقعاتو خائب ًة
الحاؿ أك ميل الشفذ الس ْدبق
ّ
ٍ
ِ
أف معطع الحيغ يقػمػف
مئة بالسئة!! خرػصاً إذا ما عخفشا َّ
بإعجاد ىحه البخامج
( )1نعيع تسيع الحكيع ،مخجع سابق ،ص.5
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الشْف ِ
الجارسيغ لِ ِعْم ِع َّ
باإلعالمييغ َّ
ذ االجتساعي أك
الحػارّية يكػنػف في الغالب محاشيغ
ِّ
ّ
ز ِ
ر ِ
بعزيع
التأثيخ الشفدي لإلعالـ أك اإلعالـ كالدمػؾ
االجتساعي ناـيظ عغ تخ ُّ
ّ
ّ
في مجاؿ عم ِع نْف ِ
ذ الجسيػر.

ِ
َّ
إف اإلعجاد ليحا َّ
ِ
" َّ
العالقات
خمق
يتصمب العسل عمى
الشػع مغ البخامج

ِ
ِ
االجتساعية مع َّ ِ
خاص ًة
االجتساعي ِة
اإلنداني ِة ك
يتسيغ بالجراسات
ّ
ّ
ّ
عام ًة كمع الس ّ
الشاس ّ
الشفدييغ كالتّخبػيِيغ كمسثمي السؤسدات ك َّ
السشطسات َّ
االجتساعية"(.)1
الش ْد ِجّية ك
كاألشباء
ّ
ّ
ِّ
ّ
ّ
أف اليالة التي يحيط بيا السش ِّجع نفدو ليا كبيخ األثخ في أنف ِ
كيطيخ َّ
ذ الشاس،
حجد م ٍ
إف كاف ىحا السش ِّجع ِمغ الحيغ ال يقابمػف الشاس َّإال بعج ِ
ػعج م ٍ
دبق
خرػصاً ْ
ِ
الخد عمى ِاتّراالت
يش ِّ
طسو مجيخ ألعسالو أك مداعج لو أك "سكختيخة" تتػلى أمخ ّ
ِ
ِ
ِ
راالتيع كاستذارِاتيع
كتحجد ليع مػاعيج لقائيع بو أك
األكقات التي يتمّقى فييا اتّ
الدبائغ ّ
عبخ الياتف كيجيب عمييا!!
ِ
بأف ت ِمقي في أنف ِ
ذ الشاس (الدبائغ) قشاع ًة -
َّ
كلعل ىحه التختيبات كحجىا كفيمة ْ
ٍ
شأف كمشد ٍ
ىام ّّة ذات ٍ
تتخسخ بالتجريج َّ -
رؼيعة
لة
بأف ىحا الخجل (السش ِّجع)
َّ
ّ
شخرية ّ
ك َّإال لسا احتاج المقاء ِ
بو ك َّل ىحه التختيبات أك الحجػزات!!
إف ىحا كَّمو مغ ق ِ
كلخبَّسا يعتخض ِ
معتخض ؼيقػؿَّ :
بيل "البخستيج" الحي يحيط
ِ
إف ىحا "البخستيج" ،ىػ الحي
بو
إف ىحا الكالـ صحيح ،ك ّ
السشجع نفدو ،فشقػؿ :نععّ ،
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
األجخ شبعاً  -لمقائو.
مجفػعة
حساسة -
مريجة السش ِّجع كيجعميع في
يػِقع الشاس في

ِ
ثع نقػؿَّ :
السشجسيغ السذيػريغ لجييع ِ -ف ْعالً ال قػالً  -حجػزات
إف الكثيخيغ ِمغ
ّ
( )1رزيق سامية " ،البخامج االجتساعية في الفزائيات الجدائخية الخاصة "  ،ص  47رسالة ماجدتيخ ،كمية
العمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،جامعة العخبي البتدي -تبدة.2146 ،
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زماف أضمست ِ
مدبقة كذلظ بدبب كث ِخة ِ
عجد الدبائغ  -لألسف  -في ٍ
كقل
ؼيو العقػؿَّ ،
ْ
ِ
ٍ
ؼيو تأثيخ كال ِـ َّ
شظ في َّ
أف
الذخِع في الشاس ،كزاد فييع تأثيخ كالـ الشاس .كما مغ ّ
ِ
َّ
الدحخ التي تبثُّيا
الكثيخيغ مغ ىؤالء السش ِّجسيغ كال َّ
عخافيغ استفادكا كتعمسػا مغ بخامج ّ
كيؽي ِة الطيػر أماـ
القشػات الفزائيَّة األجشبية كأخحكا يقّمِجكف َّ
الدحخة السذيػريغ في ّ
ِ
ِ
الداحخ األمخيكي الذييخ
ككيؽية
الجسيػر
التأثيخ فييع كسْم ِب عقػليع كقمػبيع ،كبخامج َّ
أي؛ َّ
الدحخة) لع يكػنػا لِيشجحػا كيربحػا نجػماً
"ديفيج كػبخفيمج" ،كالحيغ ى ْع أيزاً ( ْ
مذيػريغ  -كأثخياء بالصبع  -لػال استعانتيع بأفزل م ِعِّجي كمقّجمي البخامج كم ْغ
االجتساعييغ أك دارسي عم ِع الشفذ اإلعالمي أك االجتساعي.
رائييغ
يعاكنيع مغ األ ِخ َّ
ِّ
ّ
ّ
نععِ َّ ،
ِ
الدحخة
شجسيغ ك َّ
إف معّجي البخامج الحػارية التي تقَّجـ لمجسيػر الس ّ

الخفي األكبخ ،الحيغ يص ِّػعػف أ ْنفذ
كالسذعػذيغ ىع الجشػد السجيػلػف كعامل التأثيخ
ُّ
الدحخِة ِليكػنػا نجػماً شييخًة المع ًة
الشاس كيس ِّيجكف الصخيق أماـ السش ِّجسيغ كالع َّخافيغ ك َّ
تتعمق بيا أفئجة الشاس كتسيل لترجيق ك ِل ما يقػلػنو أك حتَّى م ِ
َّ
عطس ِو حتّى كلػ ك َّحبو
ّ

الػاقع السمسػس!!

Page | 141



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الخابع
السبحث َّ
لساذا ي ْرجق السشجؼ أحياناً؟

تتع صياغتو
أىع أسئمة ىحه الجراسة كّمِيا ،ك َّ
أف َّ
يكاد ىحا الدؤاؿ يكػف َّ
الرػاب ْ
بالذ ِ
َّ
كل التَّالي :لساذا ي ِ
حدر السش ِّجع أحياناً؟ كذلظ َّ
ألف أمخ التشجيع كَّمو قائع عمى

التػقعات كاالحتساالت ،كالتَّشُّبؤ ِ
ُّ
ات كالتّالعب ِبسذاعخ الشاس كعقػليع ،كبالتّالي فميذ

ِمغ الرػ ِ
اب  -كسا نخى  -أ ْف ندتخجـ كمسة (يرجؽ) في التَّ ِ
عبيخ عغ إخبار السش ِّج ِع
مجاؿ َّ
ِ
أف كمسة (ي ِ
أك الع َّخاؼ لمشاس ،حيث َّ
حدر) ىي األندب ألنَّشا ىشا في
الط ِّغ
العمع كالتَّجخ ِ
س كالتّخسيغ  ،كليذ في مجاؿ ِ
كالح ْج ِ
بة كاالختبار.
بإجابة مْقِشع ٍة ش ٍ
ٍ
الدؤ ِ
الياـ.
حق القارئ الكخي ِع أ ْف يخخج
اؿ ِّ
اؼية عمى ىحا ُّ
ك ِمغ ِّ
حاالت ق ٍ
شظ ِ
ميمة معج ٍ
ٍ
ؼيو َّ
ك ِم َّسا ال َّ
كدة كناد ٍرة حدر فييا
أف التاريخ يخبخنا عغ
تػق ِ
شجسيغ في بعس ُّ
ِ
شظ ؼيو كحلظ َّ
كتشبؤ ِاتيع ،ك ِم َّسا ال َّ
أف التاريخ
عاتيع ُّ
بعس الس ّ
ات  ،ال بل عغ ِ
يخبخنا في السقابل عغ عذخ ِ
مئات الحاالت التي خاب فييا السش ِّجسػف
ْ
بت تشبُّؤاتيع  ،كلدػؼ نبدط القػؿ في ذلظ في ف ِ
مت ُّ
الخدكد
رل ُّ
تػقعاتيع ككح ْ
كفذ ْ

إف شاء هللا تعالى.
عمى التشجيع ْ ،
ِ
مشح فت ٍخة ِ
غيخ قري ٍخة ف ِصغ السش ِّجسػف
لسدألة " َّ
التشبؤا ِت يعصي
أف خيبة كفذل ُّ
سمبياً " ،ؼبحثػا ألنف ِديع عغ م ْخخٍج ِمغ ىحا السأز ِؽ ،م ْخخٍج يحفظ ماء كجػىيع
مخدكداً َّ

ألنيع يعمسػف حؿيقة صشعِتيع السديَّف ِة ىحه  -كيزسغ استس اخرّية تخب ِ
– كذلظ َّ
ُّحيع
كانتفاعيع مغ ىحه َّ ِ
بأف َّ
تػقف كثيخ مشيع ،مشح
الر ْشعة  ،فكاف الس ْخخج مغ ىحا السأز ِؽ ْ

تػق ٍ
ِ
إعصاء ُّ
ِ
فت ٍخة ِ
لمشاس الحيغ يدألػنيع عغ األ ْب اخ ِج،
عات محَّجد ٍة
غيخ قري ٍخة عغ

التػق ِ
عات كانت خائب ًة كلع ت ِ
أف كثي اًخ مغ ُّ
ذكخنا َّ -
ر ْب ِ ،م َّسا
ك َّ
ْ
الدبب في ذلظ  -كسا ْ
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ز ِ
عجد "الدبائغ" كالسخ ِ
َّأدى إلى تشاق ِ
اجعيغ ليع  .كقج الحظ الكثيخ ِمغ السش ِّجسيغ في
ِ
ٍ
أف الشاس  -عسػماً  -يسيمػف إلى ِ
اض َّ
كصف ِفزف ٍ
كقتشا الحاضخ َّ
لمذخريَّة
قبػؿ
ِ
ٍ
يرفيع ِبجَّق ٍة  -دكف أف يجركػا َّ
أشخاص
أف ىحا الػصف نفدو يسكغ أف يشصبق عمى

األكصاؼ الػ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كثيخيغ ِ
اسعة
إسقاط ىحه
لسشجسػف عمى
غيخىع  -فجأب ىؤالء ا ّ
ِ
الفزفاضة عمى مخ ِ
الدعادة عمى الكثيخيغ مشيع ،كجعميع
اجعييع (زبائشيع) ِم َّسا أضفى َّ

العمع كالسعخفة كالبخاعة ك ِ
يصمقػف أكصاؼ " ِ
االحتخاؼ ك َّ
الجىاء كالق ْجرات الخ ِؽيَّة" عمى
ْ
سيغ الحيغ يخاجعػنيع باستسخٍار ،كقج ساىع ىحا ِبج ِِ
السش ِّج ِ
كره في زيادة "مػثػقيَِّتيع" في

ػي ك ِ
ِ
ِ
السالي ليؤالء
أ ْعي ِغ
خكيجي ك ِ
ِ
الج ِ
عائي التّ
الشاس كبالتالي زاد مغ السخدكد السعش ِّ
ّ
ّ
ّ ّ
ِ
شجسيغ.
الس ّ
ِ
شجسػف كحجىع م ْغ الحظ قبػؿ
كىشا تججر اإلشارة إلى َّأنو لع يكغ ىؤالء الس ّ
ِ
الشاس ليحه األلفا ِ
ريَّاتيع؛ فقج الحظ ذلظ بعس ع ِ
الفزفاضة لذ ْخ ِ
الشْف ِ
مساء َّ
ذ
ِ
رِ
ِ
ريغ في ِعمع ِ
العمساء الحيغ ساءىع استغالؿ السش ِّجسيغ لمشاس
الفمظ ك
كبعس الستخ ّ
دتقبل أك عمى أرزِاقيع ك ِ
كعدفيع عمى كت ِخ خػِفيع ِمغ الس ِ
أعساليع أك حتَّى خػفيع مغ
ص مش ٍ
اسبة َّ
ضياع فخ ٍ
لمدكاج كالتّجارة..
ِ
ككاف مغ الحيغ الحطػا ىحه السدألة أساتحة كعمساء معخكفػف كليع مكانتيع
ِ
العمسيَّة كاالجتساعية كنحكخ مشيع عمى سبيل السثاؿ :
ِ
لجشة األىمَّة كالسػاقيت في ك ازرة
الفمكي " عساد مجاىج " رئيذ
 .4األستاذ
ُّ
األكقاؼ كالذؤكف ك َّ
اإلسالمية في األردف.
السقجسات
ّ
الشْف ِ
 " .2بػرتخاـ فػريخ " عالِع َّ
ذ األمخيكي(.)1
( )1عالِع ٍ
يكي 2111-4944
نفذ أمخ ّّ
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الفمكي " كىيب الشاصخ " رئيذ جسعية البحخيغ الفمكية.
 .3األستاذ
ُّ
 .4الباحث األستاذ شادي عبج الحؽيظ.
مؤل ٍ
أقػؿ :فػضع بعس ىؤ ِ
الء األساتحة كالعمساء َّ
الخِّد عمى ِ
كحب
فات في َّ
ٍ
شجسيغ كمشيع مغ نذخ در ٍ
اسات ِ
ِ
بياف ِ
ِ
مقاالت في ِ
السشجسيغ كتػضي ِح
كحب
عمسَّي ًة أك
ّ
الس ّ
اآللي ِ
تػضح ليع ذلظ بعج إجخِاء ِ
َّة التي ي ِ
حدر ِمغ خالليا السش ِّجسػف أحياناً ،كقج َّ
بعزيع
االت ،كدر ِ
اسة ك ِ
ات الح ِ
اسات استقرائي ٍة كتصبيؿي ٍة عسمي ٍة عمى عذخ ِ
لتجارب كدر ٍ
إعادة
ّ
ّ
ّ
الشْف ِ ِ
الدابقة التي قاـ بيا مغ سبقيع مغ ع ِ
ِ
مساء َّ
الجيغ كاإلعالـ
تحميل مئات الحاالت َّ
ذكّ
ْ
ِ
ِ
أثشاء ِ
ِ
إثبات ب ِ
الجؤكب  -السذك ِ
صالف
ػر شبعاً  -في
كجيج ِىع
بحثيع في ىحه السدألة

التَّشجيع.
تػقعاتيع ىػ كقػع ىؤ ِ
الشاس لمسش ِجسيغ في ُّ
ِ
ِ
الء َّ
الشاس
أسباب ترجيق
أىع
"كمغ ِّ
ّ
ؼيسا ند ِسيو التحيُّد التّأكيجي  Confirmation biasكىػ تحيُّد إدر ِ
ِ
لألمػر ،بسعشى
اكظ
ّ
ِ
َّ
َّ
مثال
َّل ً
َّأنظ سػؼ ّ
دائسا التشبؤات التي تحقق ْت كتشدى تمظ التي لع تتحق ْق .تخي ْ
تتحكخ ً
لمذارع كتخى الكثيخ
سيا ِرة مغ الشػع "كيا بيكانتػ" ،في ك ِّل يػ ٍـ كشت تشدؿ ّ
أنظ تػُّد شخاء ّ

ٍ
الديارة " كيا
لكغ في اليػ ِـ الحي َّ
الديارات مغ أنػ ٍ
قخْرت ؼيو أف تذتخي َّ
اع مختمفةْ ،
مغ ّ
ِ
ِ
بكل م ٍ
ككأف ىشاؾ رسال ًة لظ تقػؿ َّ
َّ
إف تمظ
كاف
بيكانتػ" إذا بظ تبجأ في مالحطتيا ّ
أف سيار ِ
ِ
الديارة ىي السختارة فعالًَّ .
بالفعل مػجػدة
ات البيكانتػ
لكغ ك َّل ما حجث ىػ َّ ّ
ّ
في َّ
ِ
ِ
كل يػـَّ ،
التخكيد عمييا.
لكشظ تحي َّْدت لسالحطتيا ك
الذػارع
بشفذ السعَّج ِؿ َّ
الخاصة بظَّ ،
ليحا الدبب َّ
فإنظ
اج
فإف ما يحجث حيشسا تق أخ خرائز األبخ ِ
َّ

ِ َّ ِ
بابي ًة كمتَّ ِدع ًة لتقبُّل ك ِّل
تتحيَّد فػ اًر لترجيقيا كالتّأكيج عمى مجى دقتيا ميسا كانت ض ّ
Page | 144



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ٍ
شيء ،ي ْجعى ذلظ " تأثيخ بارنػـ " ،أك " تأثيخ فػريخ" .كيقػؿ َّ :
إف معطع الشاس
ٍ
يسيمػف إلى ِ
ٍ
خري ِة عمى َّأنو يرفيع ِبِّجق ٍة ،دكف أف يجركػا
كصف
قبػؿ
فزفاض ّ
لمذ ّ
ٍ
َّ
شخز آخخ"(.)1
أي
أف ىحا الػصف نفدو يسكغ أف يشصبق ً
أيزا عمى ِّ

كمخًة أخخى نقػؿ :لخبَّسا يتداءؿ بعس الشاس ؼيقػلػف :لساذا يريب السش ِّجسػف
ّ
تحميل شخري ِ
ِ
ِ
َّة الشاس؟ كقج حجث َّ
الشاس ذىب إلى
أف بعس
في بعس تشبُّؤ ِاتيع في
ٍ
شيء ك ٍ
أمخ ما ،كِفعالً حجث ما قالو السش ِّجع؟؟
السش ِّج ِع ليدألو عغ
الدؤال ىؾ التالي:
والجؾاب عمى ىحا ُّ

أمػر ع ٍ ٍ
أف تشصبق
" إف السش ِّجع
َّ
الحكي ىػ الحي ّ
امة ،كالتي يسكغ ْ
يتحجث عغ ٍ ّ
ٍ
معمػمات يكتشفيا الغسػض بحيث
عمى معط ِع الشاس ،كربَّسا تكػف في بعس األحياف
عام ًة مصمػب مغ الشاس األخح بيا،
قج ال يْفيع القارئ معشاىا أك قج تكػف أحكاماً ّ
فسثالً يقػؿ أحج السش ِّجسيغ في إحجى سالسل كت ِب التشجيع" :عميظ ّأال ت ْد ِخؼ ببحؿ

ِ
الساؿ ىحا األسبػع" .تخى ىل مغ الزخكرة أف نتابع حخكة األجخاـ الدساكية في الدساء

ِ ٍ
ِ
أف نتَّبعيا في األصل؟"
لِشرل في ّ
الشياية إلى معخفة ح ْكسة عميشا ْ

()2

الفمكي السعخكؼ "عساد مجاىج" حادث ًة شخيف ًة ِجَّجاً تتعمَّق
كيحكخ األستاذ
ُّ
ِ
الجيغ كالخخافة ،حيث يقػؿ:
باإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ في كتابو "التَّشجيع بيغ العمع ك ّ

بترخ ٍ
ؼ ،دراسة مشذػرة بتاريخ
( )1شادي عبج الحؽيظ ،أنثى العحراء ،لساذا تعُّج األبخاج كىساً؟  ،ص7-6
ُّ
 2147-6-47عمى مػقع " إضاءات " اإللكتخكني www.ida2at.com
( )2عساد مجاىج ،التشجيع بيغ العمع ك ِ
الجيغ كالخخافة ،ص 449-448بترخؼ ،ط ،4998 ،4السؤسدة
ّ
العخبية لمجراسات كالشذخ ،بيخكت.
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"الػاقع أنشي قست قبل مج ٍة بإجخِاء در ٍ
اسة عمى ىحا السػضػع ،حيث قست
ّ
ّ
ْ
ٍ
كأف أقػؿ :أنت يا فالف شسػح
بكتابة معمػمات يسكغ أف تشصبق عمى معط ِع الشاسْ ،
كعربي كت ِح ُّب الشاس كتكخه َّ
الحاسة الدادسة التي
كعاشفي كعشيج  ،كؼيظ
الذ َّخ
َّ
ّّ
ّّ

ِ
الر ِ
ِ
ِ
فات كالقجرات
تجعمظ قاد اًر عمى التشبؤ باألحجاث السختمفة قبل كقػعيا كغيخىا مغ ّ
كالسػاىب  ..إلخ.

ِ
ِ
بعزيا
األصل عغ
بشدخ ىحه السعمػمات ثالثيغ ندخ ًة ِش ْبق
ث َّع ق ْست
ِ
ِ
البعس ،كعسمت عمى تػزيع ىحه ُّ
الشد ِخ عمى ثالثيغ شخراً ِمغ كال الجشديغ مغ ذكي

ٍ
الخ َّ
مختمفة ،دكف أف أعمِع أياً مشيع عغ ِ
ص ِة ،بل أكىستيع جسيعاً  -كذلظ
بخك ٍج كشػالع
ْ ْ ّ
الخجاع بل لمجر ِ
ِ
ِ
اسة فقط َّ -
بقرج
ليذ
أف ىحه
خاصة بيع ككضعتيا ِلك ٍّل
ِ
السعمػمات َّ
خج ِو ،كىؤ ِ
الء األشخاصَّ ،
حدب ب ِ
بالصبع ،أعخفيع جيجاً َّ
كلكشيع ال يعخفػف بعزيع،
ْ
أف يقػمػا باالتّ ِ
راؿ بي كإعصائي ندبة ِدَّق ِة تػ ِ
افق السعمػمات مع الػاق ِع
كشمبت مشيع ْ

كم ْع ما يعخفػنو ى ْع عغ أنفديع.
ِ
ِ
الياتؽية َّ
الجَّق ِة في
كفي اليػـ التالي أ َّكج لي الجسيع عبخ ِاتّراالتيع
أف ندبة ّ
ٍ
السعمػمات التي ذكختيا ليع تتَّفق في ٍ
بشدبة تديج عغ
كثيخ مغ األحياف مع الػاقع
 !!!%91كاعتبخني الكثيخ مشيع بارعاً في التشجيع!!! (.)1
أف بعس ع ِ
ذ قج خ ُّ
الشْف ِ
ِ
مساء َّ
صجر ىحا السبحث في َّ
صػا
تقَّجـ القػؿ في

ٍ
مؤل ٍ
َّ
ِ
لبياف
كمقاالت في تكحيب التشجيع ،ك ّأنيع أجخكا بعس الجراسات كالتجارب
فات
ِ
كلعل كاحجاً مغ ِ
ؽي ِة التي ي ِ
أبخز ىؤالء العمساء كاف "بختخاـ فػريخ"؛
الكي ّ
حدر بيا السش ّجعّ .
( )1عساد مجاىج ،السخجع الدابق نفدو ،ص.448
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ٍ
ِ
أف معطع الشاس يسيمػف إلى ِ
ٍ
زفاض لمذخريَّة
كصف ف
قبػؿ
فقج الحظ ىحا العالع ّ
يرفيع ِبِجَّق ٍة ،دكف أف يجركػا َّ
أي
أف ىحا الػصف نفدو يسكغ ْ
أف يشصبق أيزاً عمى ِّ
ز اآلتي ،كسا لػ َّأنو قِّجـ لظ مغ ِ
ِ
ِ
ٍ
السثاؿ َّ
أجل إجخِاء
سبيل
شخز آخخ " .عمى
الش ُّ
خري لِذ ِ
خريَِّتظ:
تقيي ٍع ش
ٍ
ّ
ٍ
ِ
بحاجة إلى الح ِب كالتقجيخ ،كلحلظ تشتقج نفدظ ِ
بالتأكيج
بشفدظ .لجيظ
" أنت
ّ

بعس ِ
الز ِ
عف في شخريَِّتظَّ ،
نقاط َّ
عادة ما تقػـ بتعػيزيا .لجيظ إمكانات
كلكشظ
ً
تدتثسخىا بعج لرالحظ .أنت مشزبط كمتح ِّكع في ِ
أمػرؾ ضاىخّياًَّ ،
لكشظ
كقجرات لع
ْ
اثق بشفدظ .أحياناً تتداءؿ ِب ِ
داخمياً قمق كغيخ ك ٍ
ر ْج ٍؽ إذا كشت قج اتَّخحت القخار
ّ
ِ
الرحيح أك فعمت َّ
بأف ت ِحيط
زل التججيج ك ُّ
َّ
التشػع ،كال تخضى ْ
الذيء الدميع .أنت تف ّ
بظ القيػد كالحجكدُّ .
تعتد بكػنظ مدتِّقالً ،كال تقبل آراء اآلخخيغ العبثيَّةَّ .
كلكشظ كججت

ٍ
ِ
أفكارؾ
شالع اآلخ ِخيغ عمى
َّأنو ِمغ غيخ الحكسة إ ْ
بديػلة .تكػف أحياناً

ٍ
ساعياً ،بيشسا تكػف مشصػياً كحِح اًر كمتحِّفطاً في
أكقات أخخى.
مشفتحاً ككثيخ الكالـ كاجت ّ
شسػحاتظ تسيل ألف تكػف غيخ ك ٍ
ِ
اقعية".
كبعس
ْ
لصال ِ
ِ
ز
بو ،كتجاىل
أعصى " فػريخ" اختبار
إجاباتيع ،ث َّع أعصاىع الشَّ َّ
شخري ٍة ّ
ّ
ٍ
عالمات ليحا التَّقييع بيغ (صفخ ك ،)5فالخقع ( )5يعشي َّ
أف
أعاله .كشمب مشيع إعصاء
تقييع الذخري ِة كاف مستا اًز ،كالخقع ( )4يعشي أف التقييع كاف مصاِبقاً لمذخري ِة بجر ٍ
جة
ّ
ّ
ّ
متػسط الج ِ
ِ
رل عمييا في القدع ىػ
أقل مغ األكلى ،كىكحا  ...ككاف
َّ
رجات السح َّ
ّ
السخ ِ
ِ
الشْف ِ
ات مع ش َّال ِب عم ِع َّ
ذ
( .)4.26كاف ذلظ عاـ  .4948كأعيج االختبار
مئات َّ
ككاف السعَّجؿ دائساً يقارب (.)4.2
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تخسيغ ِشب ِ
الش ِ
ِ
ٍ
إقشاع َّ
اع ِيع
اس بأنو قادر عمى
باخترار ،تس َّكغ "فػريخ" مغ
ِ
بشجاح ،كقج فاجأت ِدَّقتو األشخاص الحيغ خزعػا لتجخ ِ
مغ أنَّو قج أخح
بتو .عمى ُّ
ٍ
ْ
الخغع ْ
عسػد لمتَّشجيع َّ
ٍ
بسجم ٍة ما! كيذخح تأثيخ "فػريخ" عمى ما يبجك،
تحميل الذخرية ذلظ مغ
الكثيخ مغ الشاس لمعمػـ الد ِ
ِ
ِ
ِ
ككذف
اج كالتَّشجي ِع
ترجيق
كلػ جد ّئياً ،سبب
ائفة .كاألبخ ِ
الب ْخ ِت كالكيانة " (.)1
()2
ِ
بعيج عغ تجخ ِ
كغيخ ٍ
الفمكي كىيب الشاصخ
الدابقة قاـ العالِع
بة "فػريخ"
ُّ
شال ِ
ٍ
بتجخ ٍ
بو عمى غخار "فػريخ" ،حيث قاؿ:
بة
شبيية مع ّ

"أنا قست بتجخ ٍ
بة مع ش َّالبي كأخبختيع أَّنشي سأح ِ
زخ ليع أخبار أبخ ِ
مغ
اجيع ْ
ْ
ميالده كاسسو ،كبعج أر ِ
ِ
ِ
العالسييغ  ،فأعصاني ك ُّل ٍ
ِ
بعة
شاب تاريخ
السشجسيغ
أفزل
ِّ
ّ

ٍ
أشيخ أحزخت ليع الجػاب فقمت ليع  :اقخؤكىا في قمِبكع كأشيخكا لي بأصاِبعكع عغ
الجػ ِ
إف كاف صحيحاً فأشار لي بعزيع َّ
أف الجػاب م ْستاز ِجّجاً كصادؽ ججاً،
اب ْ

كثاني أعصاني الجػاب ال بأس كثالث أعصاني َّ
أف الجػاب ال يشاسبو ،عشجىا قمت

ألحجىع إق أخ الػرقة فق أخىا فػجج الجسيع َّأنيا كرقة كاحجة"(.)3
أف السش ِّجع ال يعمع كإنسا ىػ ي ْخ ِّسغ كيحاكؿ أف ي ِ
حدر  ،ك َّ
يدتفاد ِم َّسا سبق َّ
أف
ِ
شجع يدتصيع أف يقػـ بو الكثيخ مغ األشخاص الحيغ يجيجكف تشسيق
الحي يقػـ بو الس ّ
الكالـ كلجييع ميارات في التَّػاصل مع الشاس كمقجرة عمى تػصيل أفكارىع بأسم ٍ
ػب
(" )1تأثيخ فػريخ كلساذا نرجؽ األبخاج أك العخافيغ أك تحميل الذخرية " ،دراسة مغ تخجسة الصيب العيداكي
الحؿيؿية " اإللكتخكني
مشذػرة بتاريخ  .2146-4-44عمى مػقع " العمػـ
ّ
.www.pseudo-sciences.org
( )2رئيذ جسعية البحخيغ الفمكية ،كمؤلف كتاب "التشجيع في عيػف الفمكييغ".

( ) 3انطخ :لقاء الفمكي كىيب الشاصخ مع محخرة صحيفة "فمظ" في مجمة "زىخة الياسسيغ" ،العجد ()755
بتاريخ .2114/9/29
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تكم ٍ
قمػب الشاس دكف ُّ
سي ٍل يأخح شخيقة إلى ِ
ف أك ت ُّ
رش ٍع .كسا يدتفاد ِم َّسا سبق َّ
أف
ْ
الشاس كذلظ لِسا تشصػي عميو مغ عػ ِ
ِ
التشجيع كحبة كبخى قج َّ
امل
صجقيا الكثيخ مغ
ج ْح ٍب كبيخج ٍة ك ٍ
أناقة
ْ
عغ شخ ِ
يق َّ
الز ْخ ِب
لتحقيق ٍ
بح ككد ِب السد ِيج ِمغ ِ
اضح ىػ تحقيق ِّ
ِ
الساؿ...
ىجؼ ك ٍ
الخ ِ ْ

االحتياؿ عمى الخْم ِق كابتدِازىع ع ِ
ِ
ك َّأنو شخيقة معِاصخة في
اش ِؽّياً
عمى ِ
ِ
الز ِ
ِ
نقاط َّ
الخػؼ التي عشجىع ،كذلظ
األمل أك
عف أك

Page | 149



www.alukah.net

Page | 150



ﺷﺒﻜﺔ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الث
الفصل الث َّ ُ

الرد عىل التّنجيم وإثبات بطالنه باألدلة والوقائ ِع الش ِ
رعية
ّ
ِ
والتارخيية والعلمي ّ ِة
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األول
السبحث َّ
الخدود عمى السشجسيؽ
ُّ

ٍ
ت َّ
قجـ القػؿ في َّ
صبغة
أف الحيغ يسارسػف التشجيع مغ السدمسيغ حاكلػا إضفاء
شخ ٍ
آنية
عية عمى عسميع ىحا ،كقج ساؽ بعزيع – قجيساً كحجيثاً – بعس اآليات القخ ّ
ّ
ٍ
محاكلة مشيع لتجعيع مػقفيع ك
الكخيسة كبعس األحاديث الشبػية الذخيفة كذلظ في
شخعشة صشعتيع كإقشاع – أك فمشقل إيياـ  -الشاس بجػاز ما يقػمػف بو مغ قخاءة
سعيجة أك حد ٍ
ٍ
ٍ
يشة
أحجاث
األبخاج كإخبارىع بساىػ آتييع ككاقع بيع في قادـ األياـ مغ
السشجسيغ ِمثل حاؿ الداحخ كالسذ ِ
عػِذ الحي إذا سألتو :لساذا
!! فأمدى حاؿ ىؤالء
ّ
ّ
ِ
ِ
الدحخ؟ ك َّ ِ
ِ
الدحخ حخاماً كىػ
إف فعمظ ىحا حخاـ .ألجابظ بالقػؿ :ككيف يكػف ّ
تسارس ّ
محكػر في القخ ِ
آف !!
ىكحا يسيل بعس ىؤالء لتدصيح األمػر كتيػيشيا بالخغع مغ َّأنيا مغ الكبائخ،
كالعياذ باهلل!!
َّ
كسا َّ
ترجى ليؤالء
أف بعس العمساء السدمسيغ
تقجـ القػؿ – كحلظ – في ّ
كرد عمييع ككتب الكتب كالخسائل التي فَّشج فييا ِأدَّلتيع َّ
السشجسيغ َّ
كرد عمييا ِمغ خالؿ
ّ

األدل ِة العقمِي ِ
ما كقف ِ
رػص الذخعية كمغ خالؿ َّ
ِ
عميو مغ ُّ
َّة ...
الش
ّ
كسبحاف هللا!! فكَّمسا جاء عرخ كثخ ؼيو َّ
الجاعسػف لمتشجيع كالسخِّكجػف لو
جافعػف عشو ي َّدخ هللا ليحه األ َّم ِة مغ العمساء كالسف ِّكخيغ مغ يقف في كجو ىؤ ِ
كالس ِ
الء

اضح السقبػؿ السْقِش ِع كلِي ِ
بصل زيفيع كيشدع الغذاكة التي
بالجليل الػ ِ
لِيخَّد عمى دليميع ّ
الشاس ِمغ خالؿ إيياميع بامتالكيع قجر ٍ
ِ
ات ال يدتياف بيا!!
ضخبػىا عمى أعي ِغ
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ترجي العمساء ليؤالء السش ِّجسيغ ك َّ
الجاعسيغ ليع أمخ غيخ مدتغخ ٍب؛ فقج
َّ
كلعل ّ
الحق كإبصاؿ الباشل ال بالد ِ
يف كال
الشيػض إلحقاؽ
َّ
عػدكنا – جداىع هللا خي اًخ – عمى ّ
ِّ
ّ
شف ك َّإنسا ِبق َّػِة الح َّج ِة كالبخىاف كبِكالـ الح ِق الحي ي ِ
ِ
بالدالح كال بالع ِ
خاشب العقػؿ
ّ
ّ
ِ
القمػب.
كيالمديا كيدت ِق ُّخ في جحكر

ِ َّ ِ
ِ
ِ
شجسػف ِمغ السدمسيغ – قجيساً كحجيثاً – في
تأمل في األدلة التي ساقيا الس ّ
كالس ّ
األدَّل ِة لجر ٍ
الء ككضػ ٍح مجى تذاب ِو ىحه ِ
جة تكاد ت ِ
دفاعيع عغ التشجيع يمحظ ِبج ٍ
رل حَّج
مرجر ك ٍ
التّصاب ِق ِ ،م َّسا ال يجع مجالً لِ َّ
احج ِبع ِيش ِو أك مرجر ِ
ٍ
يغ
مذ ِّظ في َّأنيا مدتقاة ِمغ
ال غيخ !!

يغ ِ
يغ إلى ِذكخ ِأدَّل ِة السشجسيغ كمؤيِجييع في م ٍ
القادم ِ
كسشعسج في السبحث ِ
بحث،
ّ
ّ
احج مغ ىحه ِ
الذافي عمى ك ِل ك ٍ
الخَّد َّ
األدَّل ِة إف شاء هللا
ث َّع نحكخ في السبحث الحي يميو َّ
ّ

تعالى ...

 تحكيخ ببعض اإلشارات اليامة التي تقَّجم ذكخىا:ِمغ باب تحكيخ القارِئ الكخي ِع بسا َّ ِ
َّ
ِ
شجسيغ
تقجـ مغ القػؿ في مػضػع " أدلة الس ّ

ِ
كالخد عمييا " ك ِمغ باب ر ِ
بالد ِ
ِ
السدألة
ابق مغ السعمػمات الستعّمِقة بيحه
بط
ّ
الالحق ّ
فإنو ِمغ الس ِ
اليام ِة َّ
فيج التّحكيخ ِبسا يمي:
ّ
ٍ
تقجمت اإلشارة في فر ٍ
 َّسابقة إلى َّ
أف ىحا الفرل األخيخ – كالحي نحغ
ػؿ

ِِ
الجاعسػف
شياتو تفاصيل األدّلة التي أقاميا السش ِّجسػف ك َّ
ِبرجده – سيحسل في ّ
ذخكعي ِ
ليحتجػا بيا عمى م ِ
َّة مسارستيع لمتشجيع.
ليع – قجيساً كحجيثاً –
ُّ

كقج تغافل ىؤالء – بل تعامػا -عغ َّ
أف ىشاؾ ردكداً مف ِحس ًة كم ِقشع ًة عمى ما

احتجػا بو ِمغ األدّلة ...
ساقػه ك ُّ
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ٍ
ِ
ٍ
سابقة إلى َّ
الجيغ الخازي – رحسو
فرػؿ
تقجمت اإلشارة في
أف اإلماـ فخخ ّ
 كسا ّهللا – كاف ِمغ أكائل العمساء الحيغ ذكخكا ىحه َّ
احتج بيا السش ِّجسػف
األدلة -التي
َّ

– َّ
كرد عمييا كف َّشجىا .مع تأكيجنا َّ
مخًة أخخى عمى ّأنو ،رحسو هللا ،كاف متشاقزاً
ِ
كم ِ
مػقفو حياؿ التشجيع كأىمو؛ فتارًة ُّ
زصخباً في
يخد عمى أدّلتيع ّ
كيفشجىا كتارةً
ِ
ؤيجه كسا َّ
تقجـ معشا ؼيسا سبق.
أخخى يؤّلف الكتب التي تجعع التشجيع كت ّ
 كسا َّتقجمت اإلشارة كحلظ إلى َّ
أف اإلماـ ابغ الؿّيِع – رحسو هللا – قج أكرد ِأدَّلة
السش ِّجسيغ التي يحت ُّجػف بيا كذلظ نقالً عغ الفخخ الخازي – رحسو هللا  -مع
ٍ
بػتقة ك ٍ
ر ِ
احجة في
الؿيِع ) في
دكد الفخخ الخازي عمييا ك صاغيا ( أي ؛ ابغ ّ
الدعادة " ك َّأنو – رحسو هللا – قج زاد
الجدء الثالث مغ كتابو الذييخ "مفتاح دار ّ
ٍ
ىام ًة
عمى ىحه الخدكد التي أكردىا الفخخ الخازي – رحسو هللا – كأدخل
تعجيالت َّ
عمى ِ
كصخح باعتخاضو عمى جدٍء ِمغ بعزيا اآلخ ِخ...
بعزيا
َّ

 وأخي اًخ فإنشا نذيخ مَّخًة أخخى إلى أن اإلمام ابؽ الكيؼ لؼ يحكخ أيؽ أورد اإلمامالخازي  -رحسة هللا عمييسا  -ىحه األدلة التي احت َّج بيا السشجسؾن  ،مع
قميل مشيا في تفديخ " مفاتيح الغيب " !! و لخَّبسا
التأكيج عمى ورود عج ٍد ٍ
يكؾن مؽ الحكسة أن نتخك ىحا األمخ عمى ىحه الحال و ذلػ كي تكؾن ىحه
تسحيص لظمبة العمؼ ليقؾمؾا بجورىؼ في
بحث و دراس ٍة و
السدألة مثار ٍ
ٍ
تحخيخىا و حدسيا ...
دكد التي عمييا فإنو ِمغ الس ِ
 كقبل الذخكِع في إيخِاد ىحه ِالخ ِ
فيج كالسدتحد ِغ
األدَّلة ك ُّ
ّ
ِ
أف السف ِدخ َّ
لفت ِ
نطخ القارئ الكخي ِع إلى َّ
الجيغ
العالمة العخِاق َّي السعخكؼ شياب ّ
ّ
الخ ِ
دكد عمييا في تفديخه "ركح
األلػسي – رحسو هللا  -قج أكرد ىحه األدّلة مع ُّ
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الؿيع – رحسو
الدبع السثاني " نقالً عغ ابغ ّ
السعاني في تفديخ القخآف العطيع ك ّ
الراّفات (.)1
هللا – كذلظ عشج تفديخه لدػرة ّ

األدَّلة التي استشج إلييا السشجسؾن في قؾليؼ بسذخوعية َّ
التشجيؼ:
ْ

َّأوالً :است ْجال ليؼ ب ْاْليات الج َّ
َّالة عمى ت ْعغْيؼ ىحه الكؾاكب و التي مْشيا ما يمي:
ْ
ْ
ْ
ذ * اْلجػ ِار اْلكَّش ِ
 -4ق ْػلو تعالى( :فال أ ْق ِدع ِباْلخَّش ِ
ذ)( ،)2حيث قال ْػاِ :إ َّف
ْ
ذ ىػ الكػ ِ
اكب َّالِتي ت ِد ْيخ ر ِ
ذ كالكَّش ِ
السف ِد ِخْيغ عمى أ َّف السخاد ِبالخَّش ِ
اجع ًة
ّ
ْ
ْ
كم ْدت ِؿ ْيس ًة أ ْخخ ْى(.)3

أ ْكثخ
ت َّارًة،

 -2كق ْػلو تعالى( :فال أ ْق ِدع ِبسػ ِاق ِع ُّ
الشجػ ِـ * كإَِّنو لقدع ل ْػ ت ْعمسػف ع ِطيع)( ،)4قال ْػا:
ْ
ق ْج ص َّخح هللا تعالى ِبت ْع ِط ْي ِع ىحا القدعِ ،كذلِظ يج ُّؿ عمى غاي ِة جالل ِة مػ ِاق ِع ُّ
الشج ْػـِ،
ْ
ْ
كِنياي ِة شخِفيا(.)5
الدس ِ
ِؽ*كما أ ْدراؾ ما َّ
اء ك َّ
الصار ِ
الصارِؽ* َّ
الش ْجع الثَّ ِاقب)( ،)6قال ْػا :ق ْج
 -3كق ْػلو تعال ْى( :ك َّ
الدساك ِ
قاؿ ْابغ عب ٍ
الد ْب ِع( .)7ك
ات َّ
َّاس :الثَّ ِاقب ىػ زحل ِألَّنو ي ْثقب ِبش ْػِِره س ْسظ َّ
قالػاِ :إ َّف هللا تعالى بيَّغ ِإل ِييَّتو ِبكػ ِف ىِحِه الكػ ِ
اكب ت ْحت ت ْجِب ْي ِِخه كت ْد ِخ ْي ِِخه.
ْ
ْ
ْ

الدبع السثاني،
()1األلػسي ،شياب ّ
الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحدشي ،ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع ك ّ
العمسية ،بيخكت.
عصية ،ج ،42ص  431فسا فػؽ ،ط ،4سشة  4445ىػ ،دار الكتب
ّ
تحقيق عبج الباري ّ
( )2سػرة التكػيخ ،اآليتاف.46-45 :

ٍ
مرجر لع
()3أكرده ابغ الؿيع في "مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ،3ص  466نقالً عغ الفخخ الخازي ِمغ
يحكخه ابغ الؿيع .

( )4سػرة الػاقعة ،اآليتاف.76-75 :

( )5ابغ الؿيع" ،مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ،3ص . 467
( )6سػرة الصارؽ ،اآليات. 3-4 :

( )7ابغ الؿيع " ،مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ،3ص .467
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الشجػـ مد َّخخ ٍ
 -4كقػلو تعالى( :كا َّ
لذ ْسذ كاْلقسخ ك ُّ
ات ِبأ ْم ِِخه أال لو اْلخْمق ك ْاأل ْمخ تبارؾ
َّللا ر ُّب اْلعال ِسيغ)(.)1
َّ
ب ْاْليات الج َّ
َّالة عمى أ َّن الكؾاكب ليا تأْثْيخ في ىحا العالؼ:
ْ
ْ
أم اًخ)( .)2كقػلِ ِو( :فاْلسق ِدس ِ
ات أ ْم اًخ)( ،)3حيث قال ْػا :كقج قاؿ
ْ
ْ
ّ

است ْجال لي ْؼ
ثانياًْ :
كقػلِ ِو تعالى( :فاْلسجِبخ ِ
ات
ّ
ْ
ْ
إف السخاد بيا ىػ ىِحِه الكػ ِ
ب ْعزي ْعَّ :
اكب(.)4

ثالثاً :است ْجال ليؼ ب ْاْليات الج َّ
َّالة عمى أَّنو تعالى وضع حخكات ىحه ْاأل ْجخام
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ ِ
ِ
َّ
اء
عم ْى و ْج ٍو يْشتفع بيا ف ْي مرالح ىحا العالؼ :فقاؿ( :ىػ الحي جعل الذ ْسذ ضي ً
ِ
ِ
َّللا ذلِظ ِإ َّال ِباْلح ِّق)(،)5
الدِشيغ كاْل ِحداب ما خمق َّ
كاْلقسخ نػ اًر كقَّجره مش ِازؿ لت ْعمسػا عجد ّ
الدس ِ
اء بخكجاً كجعل ِفييا ِسخاجاً كقس اًخ مِشي اًخ)(.)6
كقاؿ تعال ْى( :تبارؾ َّالِحي جعل ِفي َّ
الشحػس ِة :فقاؿِ :
ِ
ِ
(في ي ْػ ِـ ن ْح ٍ
ذ
رابعاً :قال ْػا :إ َّف هللا كصف ب ْعس ْاأليَّا ِـ ب ُّ ْ

()7
الر ِادؽ قاؿ( :كاف القسخ م ْشح ْػساً ِبدح ٍل)(.)8
م ْدت ِس ٍّخ)  ،كزعس ْػا أ َّف ج ْعفخ َّ
الش ِ
اس يطشُّ ْػف أ َّف ِعْمع أ ْحكا ِـ ُّ
خامداً :قال ْػاِ :إ َّف كِث ْي اًخ ِم ْغ َّ
الشج ْػ ِـ ىػ ِّادعاء
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اسِت ْجال ٍؿ كال
الغ ْيب ،كل ْيذ ْاأل ْمخ كسا ضشُّ ْػا ،أل َّف عْمع الغ ْيب ىػ أ ْف ي ْعمع ما يك ْػف بال ْ
اب ،كىحا ال يعمسو أحج ِمغ الخْم ِق ،كحِلظ ال مش ِجع كال ك ِ
ِعم ٍل ،كال سب ٍب ِم ْغ ْاألسب ِ
اىغ،
ْ
ْ
ّ
ْ

( )1ابغ الؿيع " ،مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ،3ص  ،467كاآلية السحكػرة أعاله ىي اآلية ( )54مغ
سػرة األعخاؼ.

( )2سػرة الشازعات ،اآلية.5:
( )3سػرة الحاريات ،اآلية.4:

الؿيع " ،مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ، 3ص .467
( )4ابغ ّ
( )5سػرة يػنذ ،اآلية.5:
( )6سػرة الفخقاف ،اآلية.64:
( )7سػرة القسخ ،اآلية.49:

( )8السذعبي (ـ.س) ،ص  238نقالً عغ "فخج السيسػـ" :ص.414-411
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كال نِبي ِمغ ْاأل ْنِبي ِ
اء ،كال ممظ ِم ْغ السالِئك ِة كال ي ْعمسو ِإ َّال هللا ع َّد كج َّل ،فالسش ِّجع ِإنَّسا
ْ
طيخ لو ِم ْغ أِدَّل ِة ُّ
الشج ْػ ِـ(.)1
ي ْخِبخ ِبسا ي ْ
سادساً  :قال ْػا :ال يك ْػف ب ْعج ِعْم ِع الق ْخ ِ
آف ِعْمع أ ْشخؼ ِم ْغ ِعْم ِع ُّ
الشج ْػـِ ،كىػ ِعْمع
اء َّالِحيغ قاؿ هللا تعالى ِفييع( :كعالم ٍ
اء ،ككرث ِة ْاأل ْنِبي ِ
صي ِ
اء ك ْاألك ِ
ْاأل ْنِبي ِ
ات كبِالشَّ ْج ِع ى ْع
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ييتجكف)( ،)2ك قالػا :ك ِم َّسا يج ُّؿ عمى أَّنو ِعْمع ْاأل ْنِبي ِ
اء
ْ
ْ
ْ
ما كرد ع ْغ م ْيس ْػ ٍف ِب ْغ ِم ْيخ ٍ
اف أنَّو قاؿِ( :إيَّاك ْع كالتَّ ْكِح ْيب ِب ُّ
الشج ْػ ِـ فِإَّنو ِعْمع ِم ْغ
عم ْػ ِـ ُّ
الشب َّػِة)( ،)3كما كرد ع ْشو أ ْيزاً أَّنو قاؿ( :ثالث ْارتز ْػى َّغ :ال تش ِازع ْػا أ ْىل القج ِر،
صحاب نِبّيِك ْع ِإ َّال ِبخ ْي ٍخ ،كإِيَّاك ْع كالتَّ ْكِح ْيب ِبالشُّج ْػ ِـ فِإَّنو ِم ْغ ِعْم ِع الشُّب َّػِة)(.)4
كال ت ْحكخْكا أ ْ
اك ِب ،كالتَّذاؤ ِـ ِمغ بع ِ
سابعاً :قالػاِ :إ َّف ْاألح ِاديث الػ ِاردة ِفي تع ِطي ِع الكػ ِ
زيا
ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ِف ْييا داللة عمى أ َّف الشَِّب ُّي صَّمى هللا عم ْي ِو كسَّمع كاف مؤّيِجاً لِ ِعْم ِع أ ْحكا ِـ ُّ
الشج ْػ ِـ ك ِم ْشيا:
ْ
ْ
 .1ما ركي عغ الشَِّب ِي صَّمى هللا عمي ِو كسَّمع أَّنو نيى ِع ْشج قز ِ
اء الحاج ِة ع ْغ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ِ ِ َّ ِ
اسِت ْجب ِارىسا(.)5
است ْؿباؿ الذ ْسذ كالقس ِخ ك ْ
ْ

( )1السذعبي (ـ.س) ،ص  238نقالً عغ "رسائل إخػاف الرفا" ج ،3ص  ،453كنقالً عغ اإلماـ الباجي
عغ السشجسيغ في "السشتقى" :ج ،4ص .334

( )2سػرة الشحل ،اآلية.46 :

دل ِة السشجسيغ قبل ؾيامو بالخِ
ضسغ سخِدِه أل َّ
الؿيع ،مفتاح دار الدعادة ( ـ.س) ،ص ،473كقج نقمو ِ
( )3ابغ ِّ
َّد
ّ
ّ
ّ
عمييا.
ِ َّ
( )4السخجع الدابق نفدو ،ص ،473 ،كقج نقمو ابغ ِّ
بالخِّد عمييا.
شجسيغ قبل ؾيامو ّ
الؿيع ضسغ سخِده ألدلة الس ّ
ّ
عباد
( )5قاؿ ابغ حجخ في " تمخيز الحبيخ" ،ج ،4ص : 458حجيث باشل ال أصل لو كىػ مغ اختالؽ ّ
بغ كثيخ.
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 .2أَّنو ل َّسا مات كلجه ِإبخ ِ
اـ ْيع ْانكدف ْت َّ
الذ ْسذ ،ث َّع ِإ َّف َّ
الشاس قال ْػاِ :إَّنسا ْانكدف ْت
ْ
لِسػ ِت ِإبخ ِ
اف ِمغ آي ِ
اـ ْيع ،فقاؿِ" :إ َّف َّ
ات هللاِ ال ي ْشك ِدف ِ
اف لِس ْػ ِت
الذ ْسذ كالقسخ آيت ِ ْ
ْ ْ
الرال ِة"(.)1
أحٍج كال لِحي ِات ِو ،فِإذا أرْيت ْع ذلِظ فا ْفدع ْػا ِإل ْى َّ
 .3ما ركي ع ْغ ْاب ِغ م ْدع ْػٍد أ َّف َّ
الشِب َّي صمَّى هللا عم ْي ِو كسَّمع قاؿِ" :إذا ذ ِكخ القجر
ْ
ِ
ِ
صحاِبي فأ ْم ِدك ْػا ،كإِذا ذ ِكخ ُّ
الشج ْػـ فأ ْم ِدك ْػا"(.)2
فأ ْمدك ْػا ،كإِذا ذكخ أ ْ
ْ
الش ِ
ِ .4م ْغ َّ
اس م ْغ ي ْخِك ْي أَّنو صَّمى هللا عم ْي ِو كسَّمع قاؿ( :ال تد ِافخْكا كالقسخ ِفي
ْ
ْ
العْقخ ِب)(.)6
كِث ْيخة ِم ْشيا:
ب ِقي ِم ْغ ن ْػِء الثُّخيَّا؟) قاؿ

ثامشاً :قالػاِ :إ َّف بعس ْاآلث ِار تج ُّؿ عمى ِإ ْثب ِ
ات ىحا ِ
العْم ِع كِىي
ْ
ْ
ْ
 -4ق ْػؿ عسخ لِمعب ِ
َّاس كىػ ي ْدت ِقي( :يا ع َّع رس ْػ ِؿ هللاِ ك ْع
ْ
العبَّاس :فِإ َّف العمساء ي ْدعس ْػف أَّنيا ت ْعت ِخض ِفي ْاألف ِق س ْبعاً(.)3
ْ

( )1حجيث صحيح أخخجو الذيخاف.
( )2حجيث حدغ لغيخه.

( )3سيأتي الكالـ عميو كشخحو كتػضيحو في السبحث التالي.
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السبحث َّ
الثاني
الخُّد عمى األدَّلة التي دعؼ بيا السشجسؾن قؾليؼ بسذخوعَّية َّ
التشجيؼ
َّ

األول :كِىي أ َّف ِإ ْقداـ هللاِ ِبالكػ ِ
اؿ عمى أ َّف ليا
اك ِب كمػ ِاق ِعيا د ّّ
الخُّد عم ْى الجَّليل َّ
َّ
ْ
تأِْثي اًخ ِفي ىحا العال ِع كاستجلُّػا ِب ْاآلي ِ
ات الثَّال ِث ْاآلِنف ِة الِّح ْك ِخ.
ْ ْ
ْ ْ
ِِ
ِ
اختمف السف ِدخكف ِفي تْف ِدي ِخىا عمى أقػ ٍ
اؿ
ك َّ
الخُّد عم ْي ِي ْع أ َّف ىحه ْاآليات ق ْج ْ
ْ
ّ ْ
ْ
متعِجد ٍة( ،)1كلػ فخضشا ججالً أ َّف السخاد ِمغ تْف ِدي ِخ ىِحِه ْاآلي ِ
ات ِىي الكػ ِ
اكب فال ح َّجة
ّ
ْ
ْ
ْ

لِمسش ِّج ِسيغ ِف ْييا ،كذلِظ لِسا يأِْتي:
ْ
ِ .4إ َّف ىِحِه ْاآلي ِ
ات د َّالة عمى أ َّف هللا أ ْقدع ِبيِحِه الكػ ِ
اكب كسا أ ْقدع ِبغ ْي ِخىا ِم ْغ
ْ
السخمػق ِ
ات ،كإِف كاف ِفي ِإ ْقد ِ
ام ِو ِبالكػ ِ
اكب داللة عمى أ َّف ليا تأِْث ْي اًخ ِفي ىحا
ْ
ْْ
ْ
ْ
ْ
الشح ْػ ِ
الدع ْػِد ك ُّ
س ،أ ْك أَّنيا عالمات عمى ذلِظ ،كجب أ ْف يك ْػف لَِّمْي ِل
العال ِع ِب ُّ
ْ
الزحى ،ك ِ
الدس ِ
التّْي ِغ ،ك َّ
الشْف ِ
اء ك ْاأل ْر ِ
ض ،ك َّ
ك َّ
ذ ،ك ُّ
الدْيت ْػ ِف ،كالف ْج ِخ ...
الشي ِار ،ك َّ
ْ
الدع ْػِد كالشُّح ْػ ِ
س ،فِإذا بصل ىحا بصل
تأِْث ْيخ ِف ْي ىحا العالعِ ،أ ْك أَّنيا دالالت عم ْى ُّ
اسِت ْجاللي ْع(.)2
ْ
ِ .2إ َّف ىحا القدع كأمثالو ليذ ِؼي ِو تع ِطيع ىِحِه السخمػق ِ
ات ،كِإَّنسا ِؼ ْي ِو ت ْع ِط ْيع خالِ ِقيا
ْ ْ ْ
ْ
ْْ
ْ
صم ْػف لِخب ْػبِيَِّت ِو ،كإِل ِييَِّت ِو ،فيحا القدع
تبارؾ كتعال ْى ،كت ْش ِدْيو لو ع َّسا ندبو ِإل ْي ِو السع ِّ
ال يق ِّخر ِعْمع أ ْحكا ِـ ُّ
الشج ْػ ِـ كسا ي ْدعع السْفتخْكف ،ب ْل يق ِّخر رب ْػبِيَّة خ ِال ِق ىِحِه
الشجػـِ ،كِك ْحج ِانيَّتو ،كتف ُّخده ِبالخْم ِق ،ك ِْ
اإل ْبجا ِع(.)3
ُّ ْ

الدابق نفدو ،ج ،3ص .478 – 476
( )1ابغ الؿِّيع ،السخجع َّ
الدابق نفدو ،ج ،3ص .477
الؿيِع ،السخجع َّ
( )2ابغ ّ
الدابق نفدو  ،ج ،3ص .477
( )3السخجع ّ
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الثاني :كِىي أ َّف هللا أ ْخبخ أ َّف لِيِحِه الكػ ِ
الخُّد عمى الجَّليل َّ
اكب تأِْث ْي اًخ ِفي العالِ ِع
َّ
ْ
()2
ِ ِ
ات أم اًخ)( ،)1كقػلِ ِو( :فاْلسق ِدس ِ
ِ ِ
الخُّد عمى ِ
است ِ
جالؿ السش ِّجسيغ
ات أ ْم اًخ)  ،ف َّ
ْ
بق ْػِلو( :فاْلسجّبخ ْ
ّ
بيا ىػ التَّالي:
َّ
إف ج ْسي ْػر السف ِّد ِخْيغ قج ذىب ْػا ِإلى أ َّف
ْ
السالِئك ِة ،كىحا ما ت ْذيج لو ُّ
الشر ْػص ْاأل ْخخ ْى،
ِفييا ِبِإ ْذ ِف رّبِ ِي ْع ِم ْغ ك ِّل أ ْم ٍخ)( ،)3كق ْػلِ ِو( :ال
ي ْؤمخكف)(.)4

السْقرػد ِبالسجِبخ ِ
ات ِفي ْاآلي ِة ْاأل ْكلى
ّ
ْ
ْ
ْ
كقػلِ ِو تعالى( :تش َّدؿ اْلس ِ
الخكح
الئكة ك ُّ
ْ
ْ
َّللا ما أمخى ْع كيْفعمػف ما
ي ْعرػف َّ

كأ َّما القػؿ ِبأَّنيا الكػ ِ
اكب فال دلِْيل عم ْي ِوِ ،سػ ْى أنَّو ق ْػؿ ِقْيل ،كإِذا ح ِسم ْت ْاآلية
ْ
اكب ؼيكػف السعشى َّأنيا مجِبخة لِشْف ِديا ِب ُّ
عمى أ َّف السْقرػد الكػ ِ
الصم ْػِع ك ْاألف ْػ ِؿ عمى
ّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِكْف ِق ما أمخىا هللا .

أ َّما قػلو( :فاْلسق ِدس ِ
ات أ ْم اًخ) ،فال ي ْػجج م ْغ خالف ِفي أَّنيا السالِئكة  ،بل َّإنو
ْ
ّ
ْ
" ل ْع يق ْل أحج ِم ْغ أ ْى ِل التَّْف ِد ْي ِخ أَّنيا ُّ
الشج ْػـ ،ب ْل قال ْػاِ :ىي السالِئكة ،فتْف ِد ْيخ ْاآلي ِة ِبأَّنيا
ُّ
الشج ْػـ كحب عمى هللاِ ،كعمى السف ِّد ِخْيغ "(.)5
ْ
ْ
الثالث :كِىي أ َّف هللا جعل حخك ِ
الجليل َّ
ا َّلخُّد عمى َّ
ات ىِحِه ْاأل ْج اخ ِـ عمى ك ْج ٍو
ْ
ِ ِ
ِ
استجُّل ْػا عمى ذلِظ ِبق ْػلِ ِو تعالى( :ىػ َّالِحي جعل
ي ْشتفع بيا ف ْي مرال ِح ىحا العالعِ ،ك ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا ذلِظ
الدِشيغ كاْل ِحداب ما خمق َّ
اء كاْلقسخ نػ اًر كقَّجره مش ِازؿ لت ْعمسػا عجد ّ
الذ ْسذ ضي ً
( )1سػرة الشازعات ،اآلية.5 :
( )2سػرة الحاريات ،اآلية.4
( )3سػرة القجر ،اآلية.4:

( )4سػرة التحخيع :اآلية.6 :

( )5ابغ ِّ
الدعادة "( ،ـ.س) ،ج ،3ص.483
الؿيع" ،مفتاح دار ّ
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ِإ َّال ِباْلح ِّق)( ،)1فم ْيذ ِف ْييا داللة عمى ما ي ْدعس ْػنو ِم ْغ أ ْحكا ِـ ُّ
الشج ْػـِ ،ب ْل ذكخ هللا ك ْجو
ْ
االنِتف ِ ِ ِ ِ
ِ
الشػر ،كمع ِخفة ِحد ِ
اب ْاأليَّا ِـ ك ُّ
الذي ْػِر ك ْاأل ْعػاـِ.
ْ
اع م ْغ ىحه ْاأل ْجخاـ كىػ ّ
ْ
الزياء ك ُّ ْ
كلػ كاف ليا أثخ ِفي ىحا العال ِع كسا يَّج ِعي ِو ىؤال ِء لكاف ْاألْليق ِذ ْكخ ما تْقت ِ
ز ْي ِو ىِحِه
ْ
ْ
ْ
الذ ِخ ِفي ىحا العالعِِ ،إ ْذ ِإ َّف ىحا أعطع ِفي ِ
الكػ ِ
ذ ،كالخ ْي ِخ ك َّ
الش ْح ِ
الد ْعِج ك َّ
الع ْبخِة
اكب ِم ْغ َّ
ْ
ْ
ّ ْ
الزي ِ
ِ
ِ
اء(.)2
م ْغ مج َّخِد ّ

الدس ِ
اء بخكجاً كجعل ِفييا
استجُّل ْػا أ ْيزاً بق ْػلِ ِو تعال ْى( :تبارؾ َّالِحي جعل ِفي َّ
كْ
ِسخاجاً كقس اًخ مِشي اًخ)( ،)3ككحلِظ ىِحِه ْاآلية ليذ ليع داللة ِفيياِ ،إ ْذ ِإَّنيا تتز َّسغ ثشاء هللاِ
ْ
ْ
ْ

اك ِب ِ
الدس ِ
اء ِمغ الكػ ِ
العطا ِـ أ ْك القر ْػِر أ ْك
كت ْس ِج ْيجه كت ْع ِط ْيسو لِشْف ِد ِو عم ْى ما خمق ِف ْي َّ
ْ
()4
اخِتال ِ
ؼ السف ِد ِخْيغ ِفي ذلِظ  -كخمق ِف ْييا َّ
ُّ
الذ ْسذ ِسخاجاً كالقسخ ن ْػ اًر.
الشج ْػ ِـ  -عم ْى ْ
ّ
ْ
فأ ُّي دالل ٍة ِفي ِذ ْك ِخ ىِحِه السخمػق ِ
ات عمى أ ْحكا ِـ الشُّج ْػـِ؟ كل ْػ كاف ِليِحِه
ْْ
ْ
ْ
السخمػق ِ
ات دالالت كآثار ِفي العال ِع لكاف ِذ ْكخىا أْليق ِفي ىحا السقا ِـ(.)5
ْْ
ْ
ْ
الج ِ
كلخبَّسا يع ِانج ىؤ ِ
الء السش ِّجسػف ك َّ
اعسػف ليع ؼيقػلػف :لػ ل ْع يك ْغ لِ ُّمشجػ ِـ ت ِأثيخ

الدساء كاأل ْج اخ ِـ ك ُّ
الشجػـِ؟؟
عمى حي ِاتشا ؼِبساذا نعِّمل التَّخِكيد القخِآن َّي عمى ِذ ْك ِخ َّ
الخُّد عمى قػلِ ِيع ىحا َّإنسا يتَّ ِ
اف أسب ِ
زح ِفي بي ِ
اب َّ
التْخكيد القْخآني عمى ذ ْكخ
ك َّ

الشجؾم ،وذلػ عمى َّ
الدساء واأل ْجخام و ُّ
الشحؾ التالي:
َّ

( )1سػرة يػنذ ،اآلية.5 :

( )2ابغ ِّ
الؿيع" ،مفتاح دار الدعادة" (ـ.س) ،ج ،3ص .487
( )3سػرة الفخقاف ،اآلية.64:
( )4ابغ ِّ
الدابق ،ج ،3ص .488-487
الؿيع ،السرجر ّ
الدابق نفدو ،ص .488-487
( )5السخجع ّ
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أمل فييا سيقػد ِإلى ِزياد ِة ِ
اإل ِ
يساف ِبعطس ِة
ِإ َّف التَّ ُّ

هللاِ تعالى ،ؼيق ِّػي بحلِظ العالقة
الح ْكسة األكلى ِمغ دعػِة هللاِ
ِ
ْ ْ

بػدِ ،
ب ْيغ الس ْخمػ ِؽ كالخالِ ِق ،كالع ْبِج مع الس ْع ِ
كىحِه ِىي
لمتَّف ُّك ِخ في الك ْػ ِف(.)1
ك ِمغ ِ
مػر التي بيَّغ الق ْخآف الكخيع فػ ِائجىا ل ِ
الد ِ
إل ْن ِ
ض ْس ِغ األ ِ
ساكيَّة
داف األ ْجخاـ َّ
ْ
ِ
الشجػ ِـ الثَّاِبت ِة كالكػ ِ
َّ
الذس ِ
ذ كالقس ِخ ك ُّ
الدّيارِة ،ح ْيث يقػؿ تعالى:
اك ِب َّ
م ْثل ْ
الشجػـ لِتيتجكْا ِبيا ِفي ضمس ِ
(كىػ َّالِحي جعل لكع ُّ
رْمشا
ات اْلب ِّخ كاْلب ْح ِخ ق ْج ف َّ
ْ
اآليا ِت لِق ْػ ٍـ ي ْعمسػف)(.)2
كقاؿ تعالى أيزاً( :كعالم ٍ
ات كبِ َّ
الش ْج ِع ى ْع ي ْيتجكف)(.)3
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الدِشيغ
اء كاْلقسخ نػ اًر كقَّجره مش ِازؿ لت ْعمسػْا عجد ّ
(ىػ الحي جعل الذ ْسذ ضي ً
رل اآلي ِ
ِ
كاْل ِحداب ما خمق َّ ِ ِ َّ ِ
ات ِلق ْػ ٍـ ي ْعمسػف)(.)4
َّللا ذلظ إال باْلح ِّق يف ّ
كقاؿ تعالى ( :يدألػنظ ع ِغ األ ِىَّم ِة ق ْل ِىي مػ ِاقيت ِل َّمش ِ
اس كاْلح ِّج) (.)5
ْ
لق ْج بيَّغ هللا تعالى ِم ْغ ِخ ِ
الؿ الق ْخ ِ
لالسِتفاد ِة ِمغ
آف الكخي ِع أ َّف ىشاؾ مجاالً ْ
ساكي ِ
الد ِ
َّةِ ،م ْثل االىِت ِ
جاء ِم ْغ ِخ ِ
الد ِ
الؿ ُّ
ساء ح ْيث يِت ُّع ت ْحجيج
الشجػ ِـ الثَّاِبت ِة في َّ
األ ْج اخ ِـ َّ
ْ
الج ِ
يات األرب ِع كاالىِتجاء ِبيا سػاء في الب ِخ كالبح ِخ ،أك في َّ
الم ِ
ِ
الش ِ
يل ك َّ
يار ،أك
ْ
ْ
ْ
ّ
( )1انطخ :

أ-

مجاىج ( ـ.س) ،ص51

ب -أبػ شو ،إيساف نبيل ،الحكع الذخعي لطػاىخ األجخاـ الدساكية ،ص  49فسا فػؽ  ،رسالة ماجدتيخ،
الجامعة اإلسالمية ،غدة. 2144 ،

( )2سػرة األنعاـ:اآلية .97
( )3سػرة الشحل:اآلية .16
( )4سػرة يػنذ :اآلية .5

( )5سػرة البقخة :اآلية .189
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راد كالبخِد كالح ِخ ،ككحلِظ تحجيج مػ ِ
الدراع ِة كالح ِ
ِّ
اعيج
ْ
ْ
ّ
كاف الشَّاس في القجي ِع يعت ِسجكف ِبذ ْك ٍل ك ِ
اض ٍح عمى ُّ
الشجػ ِـ
ْ

اسِتخجاميا لِسع ِخف ِة أك ِ
قات
ْ
ْ
ْ
سالمي ِ
ِ
اإل ِ
شاسبات ِ
َّة .كق ْج
الس
لِسع ِخف ِة ِاتّ ِ
الرحخِاء الػ ِاسع ِة ،حيث ال دليل آخخ آنحاؾِ ،ب ِخ ِ
ِ
الحاؿ
الؼ
جاه َّ
ْ
الد ْي ِخ في َّ ْ
ْ
سائل كثيخة لِسع ِخف ِة ِاتّ ِ
اليػـ حيث تتػَّفخ ك ِ
الد ْي ِخ .كبالتَّالي الػصػؿ ِإلى الس ِ
كاف
جاه َّ
ْ
ْ
ْ
حار الػ ِاسع ِة أصعب ِم َّسا ِ
رػد ،كاالسِت ْجالؿ عمى َّ
السْق ِ
الدف ِخ في الِب ِ
الصخ ِ
عميو
يق أ ْثشاء َّ
ْ
ْ
الر ْحخِاء ،ح ْيث ال يػجج دليل كحلِظ لِيج َّؿ الس َّالحيغ عمى
الدف ِخ في َّ
الحاؿ أ ْثشاء َّ
ِاتّ ِ
الد ِ
ساء(.)1
جاىيع ِسػى نجػ ِـ َّ

الخابع :كِىي
الخُّد عمى الجَّليل َّ
َّ

أ َّف هللا كصف ب ْعس ْاأليَّا ِـ ِب ُّ
الشح ْػس ِة ِبق ْػلِ ِوِ( :إَّنا
()2
ن ْح ٍ
ذ م ْدت ِس ٍّخ)  ،كق ْػلِ ِو( :فأ ْرسْمشا عم ْي ِي ْع ِريحاً

أ ْرسْمشا عم ْي ِي ْع ِريحاً ص ْخص اًخ ِفي ي ْػ ِـ
ٍ ()3
الخُّد عمْييا م ْؽ وجييؽ:
ص ْخص اًخ ِفي أيَّا ٍـ ن ِحد
ات)  ،ف َّ
الؾ ْجو اْأل َّول :أ َّف ْاأليَّاـ َّالتي أ ْكقع هللا س ْبحانو ِف ْييا العق ْػبة ِبأ ْعج ِائ ِو ،كأ ْعج ِاء
ْ
رسمِ ِو كانت أيَّاماً ن ِحد ٍ
ات عم ْي ِي ْعِ ،أل َّف َّ
الش ْحذ أصابي ْع ِف ْييا ،كِإ ْف كان ْت أيَّاـ خ ْي ٍخ
ْ
ِألكلِي ِائ ِو السؤ ِمِشيغ ،ف ِيي نحذ عمى السكِّحِبيغ سعج لِْمسؤ ِمِشيغ ،كىحا كيػ ِـ ِ
الؿيام ِة فِإنَّو
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ع ِد ْيخ عمى الك ِاف ِخْيغ ،ي ْػـ ن ْح ٍ
ذ عم ْي ِي ْع ،ي ِد ْيخ عمى الس ْؤ ِمِش ْيغ ي ْػـ س ْعٍج لي ْع ،فدع ْػد
ْ
ْ
ْاأليَّا ِـ كنحػسِتياِ ،إَّنسا ىػ ِبحد ِب ْاأل ْعس ِ
اؿ ،كمػافقِتيا لِس ْخض ِاة هللاِ ع َّد كج َّل ،كنح ْػس
ْ
ْ
ْاأل ْعس ِ
الخسل ،ال ِأل َّف ْاأليَّاـ م ْشح ْػسة ِفي ذ ِاتيا(.)4
اؿ ِإَّنسا ىػ ِلسخالفِتيا لِسا جاء ْت ِب ِو ُّ
ْ

( )1مجاىج ( ـ.س)  ،ص 54
( )2سػرة القسخ :اآلية.49 :

( )3سػرة فرمت :اآلية.46:

الؿيع " ،مفتاح دار الدعادة" ( ـ.س)  ،ج ،3ص. 484
( )4ابغ ّ
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الثاني :أ َّف اليػـ الػ ِ
الؾ ْجو َّ
احج يك ْػف س ْعجاً لِص ِائف ٍة ،كن ْحداً لِص ِائف ٍة أخخى ،كسا
ْ
ْ
اك ِب ك َّ
ذ عمى الك ِاف ِخيغ ،فسا لِْمكػ ِ
كاف ي ْػـ ب ْج ٍر ي ْػـ س ْعٍج لِْمس ْؤ ِمِش ْيغ كي ْػـ ن ْح ٍ
الصالِ ِع كىحا
ْ
ْ
اكب ك َّ
ذ ىػ الكػ ِ
ذ؟ كل ْػ كاف السؤِثّخ ِفي الشَّ ْح ِ
الش ْح ِ
الد ْعِج ك َّ
الصالِع لكاف ن ْحداً عمى
َّ
ْ
ْ
العال ِع كّمِ ِو ،أ َّما أ ْف يؤِثّخ الك ْػكب ِبالشَّ ْح ِ
الد ْعِج عمى أ ْخخ ْى ،فيحا
ذ عم ْى ش ِائف ٍة كبِ َّ
ْ
محاؿ(.)1
ِ
اء لِ ِعْم ِع الغ ْي ِب،
ل ْيذ ّادع ً
كال سب ٍب ِم ْغ ْاألسب ِ
اب،
ْ

الخُّد عمى الجَّليل الخامذ :كىػ أ َّف ِعْمع أ ْحكا ِـ الشُّج ْػ ِـ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
اسِت ْجال ٍؿ كال ِعم ٍل،
أل َّف عْمع الغ ْيب ىػ أ ْف ي ْعمع ما يك ْػف بال ْ
الشج ْػ ِـ ل ْيذ ِم ْغ ِج ْش ِ
كىحا ال ي ْعمسو ِإ َّال هللا ،ك ِعْمع أ ْحكا ِـ ُّ
ذ ىحا...
الخُّد عمييا ك ِ
اآلتيِ:إ َّف ىحا ق ْػؿ م ْغ ال ي ْعمع م ْعشى الغ ْي ِبِ ،أل َّف الغ ْيب ىػ ك ُّل
ف َّ
ْ
ْ
ْ
ما غاب ع ْشظ( ،)2ك ْاأل ْشياء َّالِتي ي ْخِبخ ِبيا السش ِّجع َّإنسا ىي ِم َّسا غاب ع ْشو.
ْ
لمرحابة رضي هللا عشيؼ :
َّ
الخُّد عمى استجالل السشجسيؽ ببعض اْلثار السشدؾبة َّ

ِإ َّف اسِت ْجالليع ِب ْاألث ِخ كىػ سؤ ِ
اؿ عسخ لِمعب ِ
َّاس رضي هللا عشيسا -
ْ
ْ
يدتد ِقي  -كع ب ِقي ِمغ نػِء الثُّخيَّا؟ ال داللة ليع ِؼي ِو عمى ِ
ص َّح ِة أ ْحكا ِـ ُّ
الشج ْػـِ ،كال
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ازه ِإ ْذ السْقرػد ِمغ كال ِـ عسخ  -ر ِ
عمى جػ ِِ
ضي هللا ع ْشو  -ك ْع ب ِقي ِم ْغ كْق ِت ن ْػِء
ْ
ْ
الشاس أ َّف هللا قَّجر ْاألمصار ِفي أكق ٍ
الثُّخيَّا؟ لِي ْع ِخؼ َّ
ات معيَّش ٍة ِؼ ْيسا ج َّخب ْػا ،كسا عِمس ْػا أُّنو
ْ ْ
ْ
قَّجر الح َّخ كالبخد ِبسا ج َّخبػا ِفي أكق ٍ
ات(.)3
ْ
ْ ْ ْ
كىػ

( )1السرجر الدابق نفدو  ،ج ، 3ص . 484

( )2السذعبي ( ـ.س)  ،ص ، 255نقالً عغ "تفديخ الصبخي" ،)412/4( :ك"تفديخ القخشبي".)463/4( :
الذافعي في كتاب "األـ".)223/4( :
( )3السذعبي ،السخجع َّ
الدابق نفدو ،ص  ،255نقالً عغ ّ
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كأ ْكقات ْاأل ْمص ِار ،كأ ْكقات الح ِّخ كالب ْخِد ،ي ْس ِكغ أ ْف تج َّؿ التَّ ْجخبة عم ْييا ِأل َّف ىِحِه
ات متك ِخرة ِفي ك ِل عاـٍ .أ َّما ما يَّج ِ
ْاألكق ِ
الدع ْػِد
عيو السش ِّجسػف ِم ْغ داللِتيا عم ْى ُّ
ّ
ْ ّ
ْ
ٍ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ُّ ِ
صالً؟
الشح ْػس فال ي ْسكغ م ْع ِخفتيا إ ْف سم ْسشا ججالً بػج ْػدىا ،فك ْيف كىي غ ْيخ م ْػج ْػدة أ ْ
كلخبَّسا ي ِ
عتخض معت ِخض عمى ما تق َّجـ ِذكخه ك ب ِدط القػؿ ؼيو مغ األدلَّ ِة
الذخعية عمى تحخيع مسارس ِة التَّشجيع ك قخ ِ
ِ
االعتق ِاد بتأثيخ الكػاكب ك
اءة األبخاج ك
ّ ّ
الشجػـ عمى حياة اإلنداف ك شب ِائع ِو ك سمػ ِك ِو ك سع ِ
ادتو أك حدِن ِو  ،ؼيقػؿ :
ّ
تقجـ ال يعجك كػنو اجتياداً ش ِ
خرّياً ِ
إف الكالـ الحي َّ
َّ
فخدّيِاً ك ىػ غيخ م ِمدٍـ لي
ر َّح ِ
بل ىػ ضِش ّّي ك غيخ مقصػٍع ِب ِ
إف ِمثل ىحا َّ
تو  ،ك َّ
الشػِع مغ القزايا ك السدائل
ّ
عية ك
اليام ِة َّإنسا يحتاج إلى فتػى معتب ٍخة صاد ٍرة عغ الييئات ك
َّ
َّ
السؤسدات ّ
الذخ ّ
ِ
مسية السػثػ ِؽ بيا  ،ك التي ليا كزف عمى مدتػى العال ِع اإلسالمي ...
الع ّ
ّ
الخِّد عمى ىحا االعتخ ِ
اض نقػؿ َّ :
إف بعس ِلجاف الفتػى ك الييئات
ك في ّ
رر ِة ك السعتس ِ
ِ
ِ
القػي السؤِثّ ِخ ك الق ِ
جة ذاتِ الحز ِ
ػر
ػؿ
ّ
عية ك الع ّ
الذخ ّ
ِّ
مسية الستخ ّ
السعتب ِخ في العال ِع اإلسالمي قج سبق ليا أف قالت كمستيا في ىحه السدألة ك ترَّجت
ّ
القػؿ بتحخ ِ
ِ
يسو  ،ك َّ
بأنو مغ حيث السسارسة ك االعتقاد نػع
لسشاقذِت ِو  ،ك انتيت إلى
الذ ِ
خؾ باهلل تعالى .
ِمغ أنػاع ِّ

سبيل ِ
ك ندػؽ بيغ يجي القارئ الكخي ِع – عمى ِ
يغ ِمغ ِ
السثاؿ – اثشت ِ
أبخز فتاكى

ىحه الي ِ
يئات َّ
الش ِ
عي ِة  ،ك ذلظ عمى َّ
حػ التّالي :
الذخ ّ
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ص فتؾى َّ
الم ْجشة َّ
الجائسة لمبحؾث العْمسَّية واإل ْفتاء في السسمكة العخ َّبية
َّأوالً  :ن ُّ
الدعؾدَّية فيسا يتعَّمق َّ
بالتشجيؼ :
ُّ
اء في السسمك ِة العخبي ِ
الج ِائسة لمب ِ
العْم ِسَّي ِة كاإلفت ِ
حػث ِ
اعتبخ ْت َّ
الم ْجشة َّ
الدعػِدَّي ِة أ َّف
َّة ُّ
ْ
ات الف ِ
ف كالسج ّال ِت كتبثُّو بعس القشػ ِ
زائَّي ِة ِ
الرح ِ
"م ْغ ِعْم ِع
ما ت ْشذخه ب ْعس ُّ
ْ
التَّْشجي ِع" ىػ أ ْمخ مح َّخـ.
الدعػِدَّية لِرحيف ِة" الح ِ
كجاء في ب ِ
ياة " المشجنية ي ْػـ
ياف الّمجش ِة الحي نذخْتو ال ّ
ص ْبعة ُّ
الرح ِ
ِ
ريز
ف كالسج ّال ِت عمى ت ْخ
األحج  2116-41-8ما يمي" :دأب ْت ب ْعس ُّ
ز ٍ
اكية ِم ْشيا ت ْشذخ ش ْيئاً ِم ْغ ِعْم ِع التَّْشجي ِع السح َّخِـ ي ْكتب ِبعشاكيغ ج َّحاب ٍة ت ْخجع م ْغ ال
ِعْمع لو ِبتحخي ِع أنػا ِع التَّشجي ِع ".كأضاؼ البياف" :كسا دأبت بعس القشػ ِ
زائي ِة
ات الف َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
عمى ب ِّث بخ ِ
امجِ التَّْشجي ِع كِقخاء ِة ِ
الف ْش ِ
جاف ،كىحا كُّمو ِم ْغ ِعْم ِع التَّْشجي ِع السح َّخِـ الس ْعجكِد
عاء ِعْم ِع الغي ِب .كذكخت الّمجشة ك ِ
الدح ِخ ألَّنو ِ
"قائع عمى ِّاد ِ
ِ ِ ِ
سائل ِ
اإل ْعال ِـ
ْ
ْ ْ
م ْغ عْم ِع ّ ْ
الذخيع ِة ك ِمشيع فقياء الس ِ
بأ َّف "عمساء َّ
حاى ِب األ ْربع ِة أ ْجسعػا عمى ت ْحخي ِع التَّْشجي ِع" ،
ْ
ِ
ِ
ز ِ
ِ
ِ
ِ
الشا ِ
رح َّ
ميل
س .كقاؿ البياف " ِإ َّنو م ْغ مديج التَّ ْ
مذيخًة إلى أ َّف كاجب اإلعال ِـ ن ْ
رَّي ِ
الذ ْخ ِ
اج كالتَّْشجي ِع ِإلى ِإ ْحجى َّ
ات  ،ؼيقاؿ  :ي ِع ُّجىا ىحا
أ ْف ت ْشدب معمػمات األ ْبخ ِ
األسبػع الفم ِك ُّي الجكتػر فالف كنحػ ذلِظ  ،كسا دأبت بعس القشػ ِ
ات الفزائيَّ ِة
ّ
ْ ْ
ْ
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جاف كاستْقصبت بعس الس ِ
عمى ب ِّث بخ ِ
ام ِج التَّْشجي ِع  ،كِقخاء ِة ِ
الف ْش ِ
ذاىجيغ
ْ ْ
ْ
كالس ِ
ذاى ِ
جات ِم َّس ْغ يي ُّسيع الب ْحث عغ الس ْدتْقب ِل .كِإ ْذ ِإ َّف ىحا كَّمو ِم ْغ ِعْم ِع التَّْشجي ِع
الدح ِخ كذلِظ لِح ِ
ِ ِ
اس ر ِ
ِ
جيث ع ْبج هللاِ بغ عّب ِ
ضي هللا
السح َّخِـ السعجكِد م ْغ عْم ِع ّ ْ
ِ
عميو كسَّمع قاؿ  " :م ْغ ا ْقتبذ ِعْمساً ِمغ ُّ
ع ْشيسا  ،عغ الشَّ
الشجػ ِـ
بي صمّى هللا
ِّ
ِ
ِ
الد ْح ِخ ،زاد ما زاد" ( ،ركاه أبػ داكد  ،كابغ ماجو بإسشاد
ا ْقتبذ ش ْعب ًة مغ ّ
ِ ِ
صحيح) كفي ِركاية  " :م ْغ اقتبذ ش ْعب ًة مغ ُّ
الد ْح ِخ ،
الشجػـ ا ْقتبذ ش ْعب ًة مغ ّ
الدسػ ِ
ات
زاد ما زاد " .الحي ال ي ْعمسو ّإال هللا  ،قاؿ تعالى " :ق ْل ال ي ْعمع م ْغ في َّ
ض الغ ْيب ِإال هللا كما ي ْذعخكف أيَّاف ي ْبعثػف"  ،كق ْج ذكخ ش ْيخ ِ
كاأل ْر ِ
اإل ْسال ِـ ابغ
مي بغ أبي
ت ْي ِسية في م ْجسػعِ الفتاكى  :أَّنو َّ
لسا أراد أميخ الس ْؤ ِمشيغ ع ّّ
شالِ ٍب_ر ِ
ضي هللا ع ْشو_ أف ي ِ
دافخ لِ ِق ِ
تاؿ الخػ ِارِج عخض لو مش ِّجع  ،فقاؿ  :يا
ْ
أميخ السؤ ِمشيغ ال ت ِ
داف ْخ فِإ َّف القسخ في العْقخ ِب َّ
فإنظ ِإ ْف ساف ْخت كالقسخ في
ْ
ِ
ِ ِ
العْقخ ِب ى ِدـ أصحابظ  ،فقاؿ ع ّّ ِ
باهلل كت ػ ػػػكالً
مي رضي هللا ع ْشو  :ب ْل ندافخ ثػ ػػق ًة ّ
ْ
ػي  -ر ِ
ضي هللا ع ْشو ِ -بج ْي ِذ ِو ككػػاف َّ
ػرخ
عمى هللا كت ْكحيباً لظ  .فد ػػافخ عمػ ػ ّّ
الشػ ْ
حميفو كضيخ ك ِحب السش ِّج ِع(.)1
( )1صحيف ِة" الح ِ
ياة " المشجنية ي ْػـ األحج .2116-41-8
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الرادرة بتاريخ 67
ثانياً  :جاء في فتؾى دار اإلفتاء الس ْرخَّية ،رقؼَّ 66061 :
آذار مؽ عام  1066ما يمي:
الدالـ عمى أشخ ِ
حس ٍج
الرالة ك َّ
الحسج هللِ ر ِّب العالسيغ ك َّ
ؼ السخسمِيغ سِّي ِجنا م َّ
كعمى ِ
أما بعج ؛
آلو كصح ِب ِو أجسعيغَّ ،
اج أك ِعْمع الشُّجػ ِـ عمى نػعيغ :
فِإ َّف ِعْمع األبخ ِ
األكؿِ :عْمع يباح مصالعتو ك ُّ
تعمسو.
َّ
كالثاني :مسشػع ،كالشَّطخ ؼيو مكخكه.
الشغخ فيو كسا قاؿ ِ
األول َّالحي يباح مظالعتو و َّ
اإلماـ السح ِّجث الخ ِصيب
فأ َّما َّ
اك ِب ،كمش ِ
العْمع ِبأسس ِ
البغج ِاد ُّي :فيػ ِ
اء الكػ ِ
اض ِخىا كمصالِ ِعيا ،كمد ِاق ِصيا ،كس ْي ِخىا،
اؿ العخ ِب عغ ِمي ِ
االىتج ِاء ِبيا ،ك ِ
ك ِ
انتق ِ
اج
اىيا ألكق ِاتيا ،كتخُّي ِخِىع األزماف لِشت ِ
اختال ِفيا ،ك ِ
ضخِبيع الفحػؿ ،كمعخفِت ِيع ِباألمص ِار عمى ِ
استجاللِ ِيع عمى
مػ ِاشييا ك ا
عخف ِة مػ ِاق ِ
ص ِل إلى ِجي ِة ِ
بالشجػـ ،كم ِ
القْبم ِة ُّ
الرال ِة،
يت َّ
م ْحسػِدىا كم ْحمػ ِميا ،كالتَّػ ُّ
كساع ِ
ات الّم ِ
ػرىا كأفػلِيا ،كق ْج جاء كِثيخ ِمغ ذلظ في ِكت ِ
يل ِبطي ِ
اب هللاِ ع َّد كج َّل،
كِفي اآلث ِار عغ رس ِ
الرحاب ِة،
ػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،كعغ أخي ِار َّ
كالتَّا ِب ِعيغ ،كم ْغ بعجىع ِمغ العمساء.
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تعمسو والعسل بو :فيػ ما َّيج ِ
الشؾع َّ
الثاني الحي ال يجؾز ُّ
أما َّ
عيو السش ِّجسػف ِمغ
و َّ
األحكا ِـ ،كما يتختَّب عمى ذلظ مغ استذخ ِ
يب كالق ِ
اؼ الغ ِ
ػؿ ِبالكيان ِة ،قاؿ اإلماـ
جو ِمغ الػجػِه ،كال يدتج ُّؿ ِ
بو ِبػ ٍ
البغجادي :كىحا ِعْمع ال يشفع هللا ِ
بو عمى
الخصيب
ُّ
أمخ ِمغ األم ِ
ٍ
ػر.
ِ
اج َّ
االعتقاد فييا،
الشػع الثَّاني فال يجػز ِقخاءتيا مع
فِإ ْف كاف السقرػد ِب ِقخاء ِة األ ْبخ ِ
لمتم ِيي فيػ مكخكه لِسا ِ
ِ
الػقت في مصال ِ
ِ
ِ
عت ِو
إىجار
ؼيو ِمغ
َّ
أما مج َّخد القخاءة َّ ّ
ألف ىحه األبخاج َّإنسا تتح َّجث عغ ٍ
كالتَّدّمي َّ
بالشط ِخ ؼيوَّ ،
أمػر غيِبَّي ٍة ستحرل
إف ِمغ مْقتزي ِ
ِ
ات ِ
اإليس ِ
اف أ ْف
لفال ٍف كع َّال ٍف ,كالكالـ فييا كالـ عاـ ال حؿيقة لو ،ك َّ ْ
يعت ِقج السدمِع أَّنو ال يعمع الغيب ِإ َّال هللا ،كالتَّدمية ِب ِس ْث ِل ىحا ال تجػز ،كقج قاؿ هللا
ف السؤمشيغ" :كالحيغ ىع عغ َّ
تعالى في كص ِ
الم ِ
غػ م ِ
عخضػف {السؤمشػف. }3:أي؛
ْ
الباشل ...كما ال ف ِائجة ِؼ ِ
اؿ كاألفع ِ
يو ِمغ األقػ ِ
ِ
اؿ .وهللا تعالى أعمع.
عغ
وىشاك فتؾى أخخى تحسل الخقؼ 1676 :بتاريخ الحادي عذخ مؽ شيخ شباط
لعام  ،1001 ،وفييا َّ
ذؾش بحلػ:
الشص عمى ت ْحخيسو عمى العؾام ،وم ْؽ ق ْج يت َّ
ِ
الجيانات األخخى أك يشطخ في كت ِب
ك ِم َّسا جاء ِفييا :كالسدمِع َّال ِحي يْقتِشي كتب
ىل التَّش ِجي ِع أك الع َّخِافيغ أك الكيش ِة فال ي ْخمػ ِم ْغ ثالث ِة أحػ ٍ
أ ِ
اؿ:
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َّأوالً :أ ْن يكؾن متخرر ًا يخيج االطالع عمييا ،وت ْفشيج ما فييا مؽ الباطل ،فيحا
فخض ِكفاي ٍة ،فسغ قجر عمى ِ
الؿيا ِـ ِبحلِظ قاـ ِب ِو كجداه هللا خ ْي اًخ ،كسا كاف عمساء
ْ
ْ
أىل ِ
الدم ِ
ف ،كالستس ِخسػف ِمغ ِ
العْم ِع.
َّ
ّ
اح ِبو ِإذا لع يخر عم ِ
ثانَّيا :أ ْن يكؾن لسجَّخد االطالع ،فيحا ي ْكخه لِر ِ
يو ِمغ ذلظ
ْ
ذػير عمى ع ِقيجِت ِو ،فِإذا خ ِذي ذلظ ح ِخـ عم ِ
يو ِ
ت ِ
اقتشاؤىا ،ك َّ
الشطخ ِفييا س ّجاً
ّ
لِ َّ
مح ِريع ِة ،كخذي ًة ِمغ كقػِع الفد ِاد ،كِفي الس ْدش ِج كالب َّدار عغ ج ٍ
ابخ ػ رضي هللا عشو
الشِب ِي صمَّى هللا عم ِ
ػ "أ َّف عسخ أخح ص ِحيف ًة ِمغ ييػِد ٍّي ،كجاء ِبيا إلى م ْجمِذِ َّ
يو
ّ

الشِب ِي صَّمى هللا ِ
عميو َّ
كسَّمع ،كبجأ يْق أخ ِم ْشيا ،فتغَّيخ ك ْجو َّ
كسمع ،فقاؿ لو رجل ِمغ
ّ
األنر ِار :كيحظ يا ابغ الخ َّ
الشِب ِي صَّمى هللا عميو َّ
ص ِ
اب! أما ت ْشطخ إلى َّ
كسمع؟
ْ
ّ

كسمع :أمتي ِػكػف ِفييا يا ابغ الخ َّ
فقاؿ لو الشَِّب ُّي صمَّى هللا عميو َّ
ص ِ
اب ،وهللاِ لقج
ّ
ِجئتك ْع بيا بيزاء ن ِؿَّي ًة ،كلػ كاف أ ِخي مػسى حّياً ما كِسعو ّإال

ِاتّب ِ
اعي"()4

ػ كقاؿ

ِ
شديوِ ،أل َّف َّ
الشيي م ْحسػؿ عمى الكخاى ِة كالتَّ ِ
ابغ حج ٍخ ِإ َّف َّ
عميو
الشِب َّي صمَّى هللا
كسَّمع قاؿ :كح ِّجثػا عغ بِشي إسخِائيل كال حخج ػ كغزبو عمى عسخ كغز ِب ِو عمى
ِ
الرالة ،كذلظ لِس ْش ِدلِت ِيسا ،كع ِمػ مق ِ
مع ِاذ ِحيغ شَّػؿ ِبالشَّ ِ
الج ِ
يغ.
اس ِفي َّ
ام ِيسا ِفي ّ
ّ
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الء ال يجػز ليع ِ
امة السدمسيؽ الحيؽ ال ثقافة ليؼ ،فيؤ ِ
اقتشاء كت ِب
ثالثاً :ع َّ
ْ
ِ
الجيانا ِت أك الشَّطخ في كت ِب الع َّخِافيغ كأى ِل التَّْش ِجي ِع لِعج ِـ الف ِائج ِة ليع ،كلِْمخػ ِ
ؼ ِمغ
ّ
ْ
ْ
ذػ ِ
التَّ ِ
اج م ْعت ِقجاً ِفييا التَّ ِأثيخ ،كيشطخ في
ير عمي ِيع ،كأ َّما م ْغ ي ْشطخ في األبخ ِ
َّ
الصالِ ِع لِس ْع ِخف ِة الخ ْي ِخ ك َّ
الش ْح ِ
الد ْع ِج ك َّ
ذ ،كيتشَّبأ ِبسا يحرل في السدتْقب ِل،
الذ ِّخ ،ك َّ
ِ ِ
ِ
الد ْح ِخ السح َّخِـ ،كسا ركى أحسج كأبػ داكد ِبدش ٍج ص ِحي ٍح ع ْغ ْاب ِغ
فإ َّف ىحا ن ْػع مغ ّ
عب ٍ
َّللا عم ْي ِو كسَّمع :م ْغ
َّللاِ صَّمى َّ
َّاس _رضي هللا عشيسا _ قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ
ِ ِ
ا ْقتبذ ِعْم ًسا ِم ْغ ُّ
الد ْح ِخ زاد ما زاد ػ كقاؿ صاحب مجسع
الشجػ ِـ ا ْقتبذ ش ْعب ًة م ْغ ّ
س ِبق ْػِل ِو فال يسػت ِبيحا اْلسخ ِ
األنيخ مغ الحشؽية :كي ْكفخ ِع ْشج اْلب ْع ِ
ض كبِق ْػِل ِو ِع ْشج
اح َّ
ِ
الص ْي ِخ يسػت أحج ِع ْشج اْلب ْع ِ
س ،ك ْاألص ُّح عجمو ،كبِق ْػلِ ِو ِع ْشج رْؤي ِة ىال ِة
صي ِ
اْلقس ِخ َّالِتي تكػف ح ْػؿ اْلقس ِخ يكػف مص ًاخ م َّج ِع ًيا عمى اْلغ ْي ِب ِبال عالم ٍة،
اف اْلك ِ
ػع ِو ِمغ سف ٍخ ِعشج سس ِ
اع ِو ِ
كبِخج ِ
صياح اْلعْقع ِق ِع ْشج اْلب ْع ِ
س ،كبِِإ ْتي ِ
اى ِغ
ْ
ْ
كتر ِج ِيق ِو كبِقػلِ ِو أنا أعمع اْلسدخكق ِ
ات ،كبِق ْػلِ ِو أنا أ ْخِبخ ع ْغ أ ْخب ِار اْل ِج ِّغ إيَّاي،
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِاعِتق ِادِه أ َّف اْلسمظ ي ْعمع
فِإ ْف قاؿ ىحا فيػ ساحخ كاىغ ،كم ْغ ص َّجقو فق ْج كفخ كب ْ
اْلغ ْيب.
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اج لِس ِ
عخف ِة ما يحجث مدتؿبالً،
كيتق َّخر ِم َّسا سبق َّأنو ال يجػز السصالعة في األبخ ِ
ط ِيخ عمى غ ْي ِب ِو أحجاً {الجغ:
حيث ِإ َّف الغ ْيب ِهلل ،قاؿ تعالى :عالِع الغ ْي ِب فال ي ْ
الدساك ِ
ات كاأل ْر ِ
ض الغ ْيب ِإ َّال هللا {الشسل:
 }26كقاؿ تعالى ق ْل ال ي ْعمع م ْغ ِفي َّ
ذ ،أك أ َّف لو قػ ِ
اعج ِع ِ
 }65حتَّى كإِ ْف َّادعى ب ْعزيع أ َّف ىحا ِم ْغ ِعْم ِع الشَّْف ِ
مسَّي ًة
الخْمل كإِ ْف ن ِدب
الخْكض ِة :كال ي ْغت ُّخ ِبجيال ِة م ْغ يتعاشى َّ
معخكف ًة ،كسا قاؿ ِفي َّ
إلى ِعْمعٍ .اىػ.)1( .

السر ِخي ِ
اء ِ
اإلفت ِ
( )1انطخ :فتػى د ِار ِ
الرادرة بتاريخ  47آذار مغ عاـ  2144كالسشذػرة
َّة ،رقعَّ 46149 :
ْ
عمى السػقع اإللكتخكني لجار اإلفتاء السرخية www. dar-alifta.org
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السبحث الثالث
التاريخية َّ
الثابتة تكحب َّ
الؾقائع َّ
التشجيؼ
إف السش ِج ِسيغ ِإذا أجسعػا عمى شي ٍء لع يقع غالِباً كىحا دلِيل ق ِ
َّ
اشع يج ُّؿ عمى
ْ
ّ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
فد ِاد ِ
صشاعِت ِيع ،كعْمى أ َّف أحكاميع مبِشيَّة عمى ُّ
الطش ْػ ِف الك ِاذب ِة ،كق ْج حسل لشا التَّ ِارْيخ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
القرز الكِث ْيخة الػ ِاردة ِفي ذلِظ(ِ )1م ْشيا:
ْ
أ -ما ذكخه َّ
الصب ِخ ُّي كغ ْيخه ِفي حػ ِاد ِث سش ِة س ْبع كثالِث ْيغ أ َّف مش ِّجساً ل ِقي عمِ ِّي ِب ْغ أِبي
ْ
ْ
شالِ ٍب ر ِ
ضي هللا ع ْشو ِع ْشجما خخج لِسقاتم ِة الخػ ِارِج ،فأشار عم ْي ِو ِبد ْي ِخ كْق ٍت ِم ْغ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
صحاِبظ ض َّاًخ شِج ْيجاً،
الشي ِار ،كقاؿ :إ ْف س ْخت ف ْي غ ْي ِخ ذلظ الػْقت لق ْيت أ ْنت كأ ْ
الد ْي ِخ ِؼ ْي ِو ،فم َّسا ف ِخغ ِم ْغ َّ
الش ْي ِخ حسج هللا،
فخالفو كسار ِف ْي الػْق ِت َّالِح ْي نياه ع ْغ َّ
الج َّياؿ َّالِح ْيغ
الداع ِة َّالِت ْي أمخنا ِبيا السش ِّجع لقاؿ ُّ
كأ ْثش ْى عم ْي ِو ،ث َّع قاؿ( :ل ْػ ِس ْخنا ِف ْي َّ
الداع ِة َّالِتي أمخه ِبيا السش ِجع فطفخ) .فسا غ اد ر ِ
ضي هللا ع ْشو
ال ي ْعمس ْػف :سار ِف ْي َّ
ّ
ْ
غ ْدكًة ب ْعج رس ْػ ِؿ هللاِ أت َّع ِم ْشيا ،ح ْيث أَّنو ل ْع ي ْشج ْػ ِم ْغ الخػ ِارِج ِإ َّال عجد قِمْيل(.)2
ب -ما زعسو السش ِجسػف ِمغ أ َّف السعت ِ
الخْكـ بأَّنا ن ِجج ذِلظ
ر ْع ال يْفتح ع ُّس ْػِريَّة ،كراسم ْتو ُّ
ْ
ْ
ّ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
التّي ِغ ك ِ
َّ ِ
ِ
العش ِب ،كب ْيششا كب ْيغ ذِلظ
ف ْي كتِبشا ،أَّنو ال تْفتح مج ْيشتشا ِإال ف ْي كْقت ِإ ْدراؾ ْ
الػْق ِت شيػر يسشعظ ِم ْغ السقا ِـ ِبيا البخد ك َّ
الثْمج ،فأبى أ ْف ي ْشر ِخؼ ،كأك َّب عم ْييا
ْ
ْ ْ
ْ
ريجة يسجح السعت ِ
ِ
رع ِف ْييا ،كي ْحكخ ح ِخْيق
ْ
ففتحيا ،فأ ْبصل ما قال ْػا ،فأ ْنذأ أب ْػ ت َّساـ ق ْ ً ْ
ع ُّس ْػِريَّة كف ْتحيا ،كيبِّيغ كِحب السش ِّج ِس ْيغ كفداد ِعْم ِس ِي ْع الس ْدع ْػـ فقاؿ(:)3

( )1انطخ :ابغ ِّ
الؿيع "،مفتاح دار الدعادة" ( ،ـ.س ) ،ج  ،3ص  61فسا فػؽ
(" )2تاريخ الصبخي" ،569/4 :ك"الكامل" البغ األثيخ. 343/3 :

( )3السذعبي (ـ.س) ،ص  ،244نقالً عغ "شخح ديػاف أبي تساـ" لمخصيب التبخيدي.)44/4( :
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الدػ ػ ػ ْػيف أصػ ػ ػػجؽ أ ْنبػ ػ ػػاء ِمػ ػ ػ ْػغ الكتػ ػ ػ ِ
ػب
َّ
ْ
ً
الرحاِئ ِ
ف ِفي
الرف ِائ ِح ال س ْػد َّ
ِب ْيس َّ
ْ
كِ
ػاح َّ
الال ِمع ػ ػ ِػة
العْم ػ ػػع ِف ػ ػ ْػي ش ػ ػػي ِب ْاأل ْرم ػ ػ ِ
أ ْي ػ ػ ػػغ ِّ
الخكاي ػ ػ ػػة أ ْـ أ ْي ػ ػ ػػغ ُّ
الشج ػ ػ ػ ْػػـ كم ػ ػ ػػا
تخ ُّخص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً كأح ِاد ْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ممَّفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ِف ػ ػػي ح ػ ػ ِّػجِه الح ػ ػ ُّػج ب ػ ػػيغ الج ػ ػ ِّػج ك َّ
الم ِع ػ ػ ِ
ػب
ْ
ْ
مت ػ ػ ػ ػ ػػػِن ِي َّغ ج ػ ػ ػ ػ ػػالء َّ ِ
الخْي ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػظ ك ِّ
ػب
الذ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
ْ
الدػ ْػبع ِة ُّ
الذػػي ِب
بػ ْػيغ الخ ْس ِدػ ْػيغ ال ِفػ ْػي َّ
صػػاغػه ِمػػغ ز ْخػػخ ٍ
ؼ ِف ْييػػا ك ِمػ ْػغ كػ ِػح ِب
ْ ْ
ل ْيدػ ػ ػ ػ ْػت ِبش ْبػ ػ ػ ػ ٍػع ِإذا عػ ػ ػ ػ َّػج ْت كال غػ ػ ػ ػ ْػخ ِب

ج -ك ِمغ ذلِظ ِإجساع السش ِج ِسيغ ِفي زم ِغ الخ ِ
محسج
ميفة العبَّاسي الػ ِاث ِق ِباهللِ بغ
ْ
ّ ْ
ْ
ّ
ْ
ّ
السعترع بغ ىاركف الخشيج أنَّو ي ِعير ِفي ِ
الخالف ِة د ْى اًخ ش ِػْيالً ،كقَّجرْكا لو
ْ
ْ
خ ْس ِد ْيغ سش ًة م ْدتْقبم ًة ِم ْغ ي ْػ ِـ نطخْكا كل ْع ي ِع ْر ب ْعج ما نطخْكا ِإ َّال ع ْذخة أيَّا ٍـ ث َّع
تػِّفي(.)1

( )1السخجع الدابق نفدو ،نقالً عغ "تاريخ الصبخي".) 24/44( :
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الخابع
السبحث َّ
الخدود العمسَّية عمى كحب وبظالن َّ
التشجيؼ
أبخز ُّ

مسي ِ
دكد العقمِي ِ
الع ِ
َّة ِ
الخ ِ
َّة عمى كِح ِب السش ِّج ِس ْيغ َّأنيع
أ َّكالًِ :إ َّف كاحجاً مغ أبخِز ُّ
ي ْحكخْكف بخْكج الفم ِظ ،كي ْحكخْكف سْمصاف ك ِّل ب ْخٍج ِم ْشيا كأنَّو ثاِبت ِفي مك ِان ِو ،كق ْج أ ْثِبت
ْ
أ ِخي اًخ أ َّف البخكج ت ْشت ِقل ِمغ أم ِ
اكِشيا فال تتَِّفق شػالِع السػالِ ْيِج الي ْػـ (عرخنا الحاضخ )،
ْ
ْ
ْ
كشػالِعيع قبل أْلف سش ٍة كال قبل مائ ِة سش ٍة ،ك ذلظ ِأل َّف مػ ِ
اضعيا ِفي أ ْفال ِؾ البخْك ِج ال
ْ
ْ ْ
ْ
ؼ .يقػؿ األستاذ الخبيخ الفم ِك ُّي ْاألرِدِن ُّي ِعساد مج ِ
اخِتال ٍ
تداؿ ِفي ْانِتق ٍ
اىج َّ :
إف ْأبخاج
اؿ ك ْ
ْ
ْ
ات الفم ِكيَّة تؤِّكج اعتساد تػُّقع ِ
الحداب ِ
أف ِ
عاـ  2149كاذبة تساماً كخاشئة تساماً حيث َّ
ات
ْ
اشئ ٍة .ك يزيف "مج ِ
ذخ ِ
الحداب ِ
اىج" أ َّف ِ
اج لِعا ِـ  2149عمى أس ٍ
ات الفم ِكيَّة تؤِّكج
األ ْبخ ِ
ْ
َِّ
تػُّقع ِ
ات األبخ ِ ِ
اعتسج ْت عمى أس ٍ
ذ
اج لعا ِـ  2149كالت ْي ت َّع ن ْذخ مالِي ْي ِغ الكت ِب ح ْػليا ْ
ْ
ْ
ِ ٍ
الجك ِؿ كرؤس ِ
اج َّالِتي تتػَّقع ْاأل ْحجاث لِ ْأل ْشخ ِ
اص ك ُّ
اء
اعتسج ْت كتب األبخ
خاشئة ؛ ح ْيث ْ
ْ ِ ْ
العال ِع كنج ْػ ِـ

ت ْختمِف تساماً

الف ِغ ِلعا ِـ  2149عمى كجػِد الكػ ِ
اك ِب َّ ِ َّ
الذس ِ
ذ كالقس ِخ ِفي بخْك ٍج
ّ
ْ ْ
الديَّارة ك ْ
ْ
الدس ِاكي ِ
اجِ :إ َّف
َّة ِف ْي الػ ِاقع ،فسثالً تق ْػؿ كتب ْاأل ْب ِخ ِ
ع ْغ مػ ِاق ِع ىِحِه ْاأل ْج ِاخ ِـ َّ

ِ ِ
الشر ِ
َّ
ف ْاأل َّك ِؿ ِم ْغ ش ْي ِخ شباط/فبخايخ لِعا ِـ  2149ستك ْػف ِفي ب ْخِج َّ
الجْل ِػ..
الذ ْسذ ف ْي ّ ْ
ْ
ل ِك ْغ ِع ْشج رصِجىا ِفي ىِحِه ْاأليَّا ِـ الس ْحكػرِة نال ِحظ أ َّف َّ
الذ ْسذ تك ْػف ِفي ب ْخِج الجِج ْي!!!
ْ
ْ
ْ
ْ
كىحا الحاؿ ي ْشصِبق عمى الكػ ِ
اج تػُّقع ِاتيا لِعا ِـ
الديَّارِة ..ح ْيث ت ْبِش ْي كتب األ ْبخ ِ
اك ِب َّ
ْ
اعِتب ِار أ َّف ك ْػكب الس ْذت ِخ ْي ِفي ب ْخِج الق ْػ ِ
س حتَّى ِنياي ِة العا ِـ  2149كل ِك ْغ
 2149عم ْى ْ
ْ
ْ
ِ
ص ِجِه ِف ْعالً سشخ ْى أ َّف الس ْذت ِخ ْي يكػف ِفي ب ْخِج العْقخ ِب كي ْخخج ِم ْشو ِنياية العاـ
ع ْشج ر ْ
ْ
الحالِ َّي !!!2149
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كنْفذ الحال ِة ت ْشصِبق عمى ج ِسي ِع الكػ ِ
الديَّارِة األ ْخخ ْى كِىي عص ِارد ك ُّ
الدْىخة كالس ِّخيخ
اك ِب َّ
ْ ْ
اج لِدش ِة  2149غ ْيخ
كزحلِ...إ َّف ىحا ي ْعِش ْي أ َّف األسذ َّالِت ْي ت ْعسل ِب ِيا كتب األ ْبخ ِ
ص ِح ْي ٍح كتخالِف الػا ِقع  ،ك ىحا ي ْعِشي نت ِائج غ ْيخ ص ِح ْيح ٍة أبجاً.
ْ
اج ِم ْغ األسػ ِ
اؽ
ص ِب ك ِّل كت ِب األ ْبخ ِ
كعم ْي ِو فِإَّنِش ْي  -كخِب ْي ٍخ فم ِك ٍّي  -أشالِب ِبذ ْ
ْ
العْم ِس َّيِ ...عْمساً أَّنِشي أممِظ األِدَّلة ِ
حتَّى ال يِت َّع تْقِجيع كت ٍب تخالِف الػ ِاقع ِ
العْم ِسيَّة َّالِتي
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِ
ذ كالكػ ِ
ِ
ِ َّ
الذس ِ
اج لِعا ِـ
الديَّارِة ب ْيغ كت ِب األ ْبخ ِ
اك ِب َّ
تف ِّدخ سبب ىحا ْ
االختالؼ ف ْي مػاق ِع ْ
ِ ()1
الخصِج الفم ِك ِي لِسػ ِاق ِع الكػ ِ
اك ِب َّ ِ َّ
الذس ِ
الدساء.
ذ كالقس ِخ ِف ْي بخْك ِج َّ
الديَّارة ك ْ
 2149ك َّ ْ
ّ
ابق ك الستعّمِ ِق ِبتغي ُِّخ األبخاج الفم ِكي ِ
كفي التَّأكيج عمى ِ
الد ِ
َّة عغ
ص َّح ِة الكال ِـ َّ

الد ِ
مػ ِ
ِ
ابقة كاختالفيا عشيا يقػؿ األستاذ
الباحث شادي عبج الحافظ" :ضيخ ْت
اض ِعيا َّ
ِ ِ
لكغ ِتْمظ لع ِ
ِ
ختَّ ،
شائع ًة ،ب ْل حؿيق ًة
شائعة قْبل عّجة أ ْشي ٍخ تقػؿِ :إ َّف األ ْبخاج ق ْج تغّي ْ
ْ
ِعْم ِسَّي ًة كبعس السش ِجسيغ حاكؿ ِفعالً ت ْغييخ الكت ِب لِتتَّ ِدق مع الح ِ
ط ،فِإذا كاف
قائ ِق فق ْ
ْ
ْ
ّ
ِ
الد ِ
التَّْشجيع يعت ِسج عمى مػ ِ
الشجػ ِـ كالكػ ِ
ميالد َّ
الذ ْخ ِ
ض ِع ُّ
ز ،كتأ َّك ْجنا
ساء ل ْحطة
اك ِب في َّ
ْ
ْ
()2
المحطة ِ
ِ
ِ
كحلظ ِ
َّ
بالكام ِل خصأ أيزاً ،كىػ ِ
بالف ْع ِل .
خاشئة ،فالتَّْشجيع
ْ
أ َّف تْمظ ْ
ك يزيف " عبج الحافظ "  :ب ْخجظ الحي ت ْع ِخفو ل ْيذ في الحؿيق ِة صحيحاً،
ِ
الد ِ
ساكيَّة ل ْع تتغي َّْخ في كت ِب التَّْشجي ِع م ْشح حػالي  2511سشة ،ح ْيث ل ْع
ذلظ أل َّف األ ْبخاج َّ
بار ما ندس ِ
يو ( السبادرة ِ
تأْخ ْح ِتْمظ الكتب في اال ْعِت ِ
الس ْحػِريَّة ) كالتي ت ْعشي التَّغيُّخ
ّ
عسػف االلكتخكني مع الخبيخ الفمكي عساد مجاىج السشذػر بتاريخ2149/2/9
()1انطخ لقاء مػقع ُّ
ّ
( )2شادي عبج الحافظ  " ،أنثى العحراء  ،لساذا يمجأ الشاس لمخخافة ؟ "  ،دراسة مشذػرة في مػقع إضاءات
ٍ
بترخؼ ك
االلكتخكني ، Ida2.com/virgo-why horoscopes are big illusion-2 .ص 6-3
ٍ
اخترار .
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التّ ِ
البصيء ِججاً كالسدت ِس َّخ ِ
جاه ِمحػِر ِ
الج ْد ِع الفم ِك ِي ،ح ْيث ت ْك ِسل األ ْرض د ْكرًة ِم ْغ ىحا
ّ
ْ
ْ
ّ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
السحػِرية) ِ
َّ
كخالؿ 2511
الش ْػِع م َّخًة ك َّل  26أْلف سشة .كبِدبب تْمظ الطاىخة (السبادرة ْ
ط دكر ِ
اف
سش ٍة مز ْت ،تح َّخك ْت نْقصة تقاش ِع ما يد ّسى "خ ِّ
الدساكي" مع خ ِّ
االسِتػ ِاء َّ
ط ْ
ذ (دائخة البخكج) لمغخ ِب ِبحػالي ٍ
َّ
الذس ِ
ست كثالثيغ درجة ِ ،م َّسا تدبَّب في نْق ِل األ ْب اخ ِج
ْ
ْ
ؿيؿي ِ
الشج ِسي ِ
كام ٍل تْقخيباً بعيجاً عغ مػ ِ
َّة ِبسعَّج ِؿ شي ٍخ ِ
َّة الح ِ
ض ِعيا الحي ت ْحكخه كتب
َّ ْ
ْ
ْ ْ
مسا جعل مػاليج  42مارس – ِ 49إبخيل مثالًِ ،م َّسغ ي ْعتِبخكف أ ْنفديع حسالً،
التَّْشجيعَِّ ،
ِ
في الحؿيق ِة ل ْيدػا ِإ ّال حػتاًَّ ،
الحػت ب ْيغ  44مارس ك 48إبخيل،
فالذ ْسذ تقع في ب ْخِج
ِ
ك ُّل ِ
حدابات ِو ِبِجَّق ٍة لِسَّج ِة  2511سشة ( . )1كىشا نح ِّكخ
الف ْك ِخة أ َّف أحجىع ن ِدي أ ْف يقػـ ِب
القارئ الكخيع أف السػقع اإللكتخكني لػكالة الفزاء األمخيكية "ناسا" ِّ
يؤكج ما سبق إيخاده
ّ
()2
ِمغ الكالـ السحكػر أعاله لألستاذيغ عساد مجاىج كالباحث شادي عبج الحافظ .

ىامتان ججاً:
مْمحؾعتان َّ

بيعي تشت ِقل ِمغ م ِ
االعِت ِ
كانيا ِب ِسْق ِ
جار
أوالً  :كجج الفم ِكيُّػف أ َّف نْقصة
جاؿ َّ
الخ ِّ ْ
ْ
ْ
ألفي عا ٍـ ِجية الغخ ِب ،أي تشت ِقل ِمغ م ِ
كانيا درج ًة ك ِ
احج ًة ك َّل
ثالثيغ درج ًة تْقخيباً ك َّل َّ
ْ ْ
ْ
ْ

سبعيغ سش ًة.

ِ
ِ
ٍ
ِ
االعِت ِ
جاؿ
فع ْشجما رصجىا الفخاعشة سشة ثالثة آالؼ قْبل السيالد ،كان ْت نْقصة ْ
ألف كأر ِ
كع ْشجما رصجىا السدمِسػف قبل حػالي ٍ
بيعي في ب ْخِج (الثَّػِر)ِ ،
بعسائة عاـٍ،
الخ ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ّ

الدابق نفدو.
( )1السخجع َّ
الرجد انطخ :مػقع ككالة الفزاء األمخيكية " ناسا "  ،مقالة " مقّجمة في
( )2لسد ٍيج مغ السعمػمات بيحا َّ
جسية :دائخة البخكج " مقالة مشذػرة بتاريخ 2147/3/2
الكػكبات ّ
الش ّ
https://nasainarabic.net/education/articles/view/constellations
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كان ْت َّ
الذ ْسذ في ب ْخِج (الحس ِل) ،كىحا ي ْعشي أ َّف تختيب البخك ِج كاف صحيحاً ،أ ّما في
ِ
االعِت ِ
(الحػت) ،ف ِع ْشجما
بيعي ِمغ (الحس ِل) ِإلى
الخ ِ
جاؿ َّ
ر ِخ الحالي فق ْج ْانتق ْ
مت نْقصة ْ
الع ْ
ّ
ِ
الذسذ يػـ الحادي ك ِ
َّ
(الحػت) كل ْيذ
الع ْذخيغ آذار ِم ْغ ك ِّل عا ٍـ نخاىا في ب ْخِج
ْ
ن ْخصج ْ

االعِت ِ
رِبح في ب ْخِج ( َّ
في (الحس ِل)( ،)1كسا أ َّف نْقصة
الجلػ) ب ْعج حػالي
الخ ِ
جاؿ َّ
ْ
بيعي ست ْ
ّ
أر ٍ
بعسائة كخسديغ عاماً ِمغ اآلف ،ث َّع ست ْشت ِقل ِإلى البخك ِج األ ْخخى ،م ْك ِسم ًة دكرة ِ
كامم ًة
ْ ً
ْ
شخؼ ما في األ ْم ِخ أ َّف السش ِّجسيغ ال
عمى البخك ِج كّمِيا في مَّج ِة ( )25800عا ٍـ .كإِ َّف أ ْ
ي ْعخفػف ىحا كَّمو كإِ ْف عخفػه فال ي ْعت ِخفػف ِب ِو.
كع ْشج الك ِ
كق ْج حجث كدػؼ شس ِد ّّي يػـ الخسيذ ِ ،1992/12/12
دػؼ الكّمِ ِي
ْ
ْ
ّ
ِ
يار ِبدب ِب َّ
َّ
َّ
الذس ِ
لمذس ِ
الش ِ
ذ في كض ِح َّ
طيخ ُّ
الطال ِـ الحي يدػد
ذتْ
الشجػـ كاضح ًة ح ْػؿ ْ
ْ
نتيجة الك ِ
ِ
َّ
الذسذ في ب ْخِج (الق ْػ ِ
س)،
دػؼْ ،
كعشجما رصج الفمكيُّػف الكدػؼ كججكا أ َّف ْ
الر ِح ِ
ف كالسج ّال ِت كالس ْعتسِج لجى السش ِّجسيغ
ِعْمساً أ َّف التَّ ْختيب القجيع كالس ْعخكؼ في ُّ
الججي) ،كىحا القػؿ ِ
يخ ستكػف في ( ِ
يبِّيغ أ َّف َّ
خاشئ تساماً(!!!)1
الذ ْسذ في ىحا التّار ِ
ْ
العْم ِس ِي ،كنعِشي ِب ِو السالحطة الس ِ
ليل ِ
بالج ِ
كق ْج ت َّع ِإ ْثبات خص ِأه َّ
باشخة كبالع ْي ِغ السج َّخد ِة كسا
ْ
ّ
جخى ي ْػـ .1992/12/12
ِ
ِ
عمساء الفم ِظ َّ
ليدت ثاِبت ًة في
األفالؾ
أف أبخاج
ثانياً :ككسا ثبت ِمغ كالـ
ْ

أماكشيا فقج ثبت كحلظ َّ
الرحيح ىػ ثالثة عذخ كػكباً ك ليذ إثشي
أف عجد األبخاج َّ
عذخ كػكباً كسا يط ُّغ السش ِّجسػف

( )1أشمذ الشجػـ ،عساد مجاىج.ص  ، 474ط ،4997 ، 4السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ .

Page | 179



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ياضيات في ِح ِ
ِ
داباتيعِ ،
صحيح أ َّف السش ِّجسيغ ي ْدت ْع ِسمػف ِّ
لك َّغ لغتيع
الخ
الخ ِ
الخ ِ
ياضيَّة ِىي أبعج ما تكػف عغ ِ
الف ْك ِخ ِّ
ِّ
ياض ِي كالس ْش ِص ِق َّ
الشْقِج ِّي(.)1
ْ
ْ
ّ
اج عمى ِ
دائ ِخة البخكج ل ْيذ
ك ِّادعاء السش ِّجسيغ ،ىشا ْأيزاً ،ل ْيذ دؾيقاً :فعجد األ ْبخ ِ

إثشي عذخ بل ثالثة عذخ؛ كال تسكث َّ
الذ ْسذ في ك ِّل ب ْخٍج مَّجة ثالثيغ ي ْػماً ،كسا
ْ
(!!! )2
َّيجعػف ،بل تتخاكح ِ
ىحه السَّجة ب ْيغ أق َّل ِم ْغ عذخِة أيَّا ٍـ ِإلى أ ْكثخ ِم ْغ أ ْربعيغ ي ْػماً
ْ
ساكي ِ
كنط اًخ لِتغي ُِّخ تخ ِ
الد ِ
َّة الحي سبق الحجيث ع ْشو ،فق ْج تغّيخ
تيب البخك ِج َّ
السكاف الحي تديخ ِ
ط البخك ِج في َّ ِ
الذسذ أك خ ُّ
ؼيو َّ
َّخت مػاعيج
الدساء ،كبالتَّالي تغي ْ
ْ
ْ
ِ َّ
الذس ِ
ذ في البخك ِج.
كجػد ْ
ساكي ٍ
َّة ِ
ِإ َّف ِ
ذلظ أّدى أيزاً ِإلى د ِ
ط البخك ِج في ك ْػكب ٍة س ِ
ثالثة ع ْذخة ِىي
خػؿ خ ِّ
ْ
الري ِ
طيخ شساؿ بخِج (العْقخب) كتخى ِخالؿ ف ِ
ف،
"الحػاء كالحّية" كِىي ك ْػكبة ت ْ
رل َّ ْ
ْ
ْ
الذسذ تجخل ِ
ىحِه " الكػكبة " يػـ ِ
كبالتّالي أصب ْ َّ
التاس ِع كالعذخيغ ِم ْغ ش ْي ِخ تذخيغ
ْ
ْ
ْ
حت ْ
ْ
لحلظ انزست ِ
ِ
الداِبع عذخ ِم ْغ ش ِ
ىحِه
يخ كانػف األكؿْ ّ ْ ِ ،
ثاني كت ْخخج م ْشيا ْيػـ ّ
الدسا ِكي ِ
عائم ِة البخك ِج َّ ِ ِ
(الكػكبة ) ِإلى ِ
ِ
َّة في الفم ِظ
رِبح عجد البخك ِج َّ
ْ
الدساكيَّة ،كبحلظ ي ْ
الح ِ
جيث ثالثة عذخ بخجاً!!!( )3كل ِك َّغ السش ِجسيغ ال يع ِخفػف ِ
ذلظ أ ْك ال ي ْعت ِخفػف ِب ِو!!.
ْ
ْ
ّ
" في الحؿيق ِة ي ِجب أف يكػف ىشاؾ ثالثة عذخ بخجاً كليذ إثشي عذخ ِ
كذلظ
ْ
ْ
ْ
ض (الحي يدِبب َّ
اف األ ْر ِ
يغ الحي ي ْحجث لِك ْػ ِف م ْخِك ِد دكر ِ
االعِتجال ِ
المْيل
ِبدب ِب تقُّج ِـ
ْ
ّ
ذ (الحي يحِجد م ِ
ض حػؿ َّ
الذس ِ
الشيار) كم ْخِك ِد دكر ِ
ك َّ
ز َّي ك ِّل سش ٍة) ىسا في
ّ
اف األ ْر ِ ْ
ْ
( )1ناصخ أسعج مشحر ،عزػ محاضخ في الجسعية الكػنية الدػرية ،دراسة مصػلة مشذػرة في
مػقع  horizontel ruleص.2

( )2ناصخ أسعج ،عجد األبخاج  ،43ص.6
( )3أشمذ الشجػـ ،عساد مجاىج.
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الحؿيق ِة ليدا مت ِ
عامج ْي ِغ .ف ِكالىسا ي ْبعج عغ اآلخ ِخ بػ ( )23.5درجة كىحا ي ْحرل أل َّف
ْ
ِ
ؤدي ِإلى الف ِ
اف األ ْر ِ
م ْخِكد دكر ِ
رػؿ لج ْيشا.
ض يكػف مائالً .كىحا السيالف ي ّ
الرحيف ِة في أ ْغم ِب
الدب ِب فِإ َّف (عالمتظ) ب ْخجظ الستػَّقع كالس ْجرج في َّ
لِيحا َّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
لمذس ِ
الحاالت ع ْغ شخ ِ
ذ ِع ْشج
يق عالمة ججيجة ىػ زائل ع ْغ الس ْػِق ِع الف ْعم ِّي كالحجيث ْ
ِكالدِتظ ِب ِسْق ِ
جار ب ْخٍج"(.)1

( )1انغخ :مقالة "األ ْبخاج ْارتباطات زائفة وأ ْخظاء فمكَّية واضحة" ْتخجسة عباس الفتالوي مشذػرة بتاريخ
 2016/4/18في مػقع مػسػعة العمػـ الحؿيؿية اإللكتخكني www.real-sciences.com :مع
التشبيو عمى أف السقالة األصمية بالمغة اإلنجميدية مشذػرة في مػقعskddic.com/astrology.html
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أ ْسئمة عْمسَّية مْشظكَّية ي ْعجد السشجسؾن عؽ اإلجابة عم ْييا أل َّنيا

حجى م ْرجاقَّيتيؼ وتثيخ ُّ
تت َّ
الذكؾك ح ْؾليؼ

مسي ِ
ذف زي ِ
الع ِ
في إشار الحسم ِة ِ
َّة السسشيج ِة كالسجركس ِة كالتي تيجؼ لِك ِ
ػؼ التَّشجيع
ِ
ختريغ ِ
ِ
عاءات السش ِّجسيغ َّ
بعم ِع الفم ِظ قج دأبػا عمى شخِح
ك ِّاد
فإف بعس العمساء كالس ّ
ٍ
ٍ
الجاعسيغ لمتَّشجيع كذلظ ِبق ِ
رج ك ِ
كىام ٍة عمى السش ِّجسيغ ك َّ
ذف حؿيقتيع أماـ
عامة ّ
أسئمة ّ
َّ
الشاس السخجكعيغ ِبيع .كىحه األسئمة َّإنسا ىي أ ْسِئمة م ْش ِص ِؿيَّة ِجّجاً ،كإِذا كاف التَّْشجيع –

ض ىشا أف يجيب السش ِجسػف عمى ِ
عمى س ِ
إف ِمغ السفتخ ِ
بيل اال ْفتخاض  -صحيحاً ف َّ
ىحِه
ْ
ّ
كلكغ يبجك أ َّف ِ
ِ
األسِئمةِ .
ىحِه األسِئمة التّالِية تثيخ َّ
حجى أ ْىل
الذ َّظ ِبذ ْك ٍل كاض ٍح كتت ّ
ْ
ْ
ْ
التَّشجي ِع حػؿ ِم ِ ِ
صعغ في ِمر ِ
ِ
جاقيَِّتيع؛ كتالياً ِىي
رِجميع كت ْ
ْ
ْ
رجاقيَّتيع ،ب ْل إَّنيا ت ْ
ْ
األ ْسِئمة:
اإلجابة عمى كي ِؽي ِ
ذ كالقس ِخ كالكػ ِ
َّة تأ ِ َّ
 -1لِساذا ال يدتصيع التَّْشجيع ِ
الذس ِ
اك ِب عمى
ْ
ْثيخ ْ
ْ
ري ِ
داف كعػ ِ
اش ِف ِو السختمِف ِة كت ْك ِ
ش ْخ ِ
ِ
َّة ِ
اإل ْن ِ
ػيش ِو
الخمقي ،فالتَّشجيع ي ْعتِبخ أ َّف لِك ِّل
ْ

ري ِ
ساكي عالق ًة ِبذ ْخ ِ
َّة الف ْخِد دكف أ ْف يف ِّدخ ك ْي ِؽيَّة ذلِظ .ى ْل ىػ ع ْغ
ج ْخٍـ س ٍّ
يق الجاذِبي ِ
شعاعات معيَّش ٍة ترجر عغ ِ
ٍ
ىحه الكػ ِ
َّة؟ أ ْـ عغ شخ ِ
شخ ِ
اك ِب؟ أ ْـ
يق ِإ
ْ
ْ
حبات تخِسميا ِ
يق ذب ٍ
ىحِه الكػ ِ
ِ
خاص
اكب أ ْـ ماذا؟؟ لػ قاـ أحج األ ْش
ْ
عغ شخ ِ ْ
ْ
َّ
بالح ِ
ىاب ِإلى عجٍد ِمغ السش ِّجسيغ ،كشمب إلييع ت ْحجيج شالِ ِع ِو ِخالؿ ِإ ْحجى
ات ِ
الدشػ ِ
القادم ِة ،فدػؼ ي ِ
َّ
الحظ أ َّف ك ِّل مش ِّج ٍع ِمغ ىؤالء سػؼ يد ِّجل شالِعاً
ْ
م ْختمفاً عغ اآلخ ِخ ِبذ ْك ٍل ك ِ
اض ٍح(.)1

العمع ك ِ
( )1مجاىج ،التشجيع بيغ الخخافة ك ِ
الجيغ( ـ.س )  ،ص.449
ّ
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الغيِبي ِ
 -2ال يدتصيع التَّشجيع ك ْذف الساضي مع أنَّو قج كقع ِ
َّات،
بالف ْع ِل كال يعُّج ِمغ ّ
ْ
ْ
خاص يد ِجل مح َّكخِات ِو عبخ سشػ ٍ
ِ
ات خم ْت ،كشمب ِمغ السش ِّج ِع
فمػ كاف أحج األ ْش
ْ
ّ
ك ْذف األح ِ
جاث التي كقع ْت معو ِ
بالف ْع ِل ،فِإَّنو ِبال ش ٍّظ ال ي ْعصي الساضي
ْ
حيح ب ْل يكػف مخالِفاً لمػ ِاق ِع ِبق ْج ِر ما يكػف َّ
َّ
الر ِ
الذ ْخز َّ
بالذ ْك ِل َّ
الد ِائل حخيراً
عمى أف ال يدِكد السش ِجع ِبسع ٍ
مػمات ي ْدتفيج ِم ْشيا كي ْبشي عم ْييا أ ْقػالو.
ْ
ّ ْ
ّ
الديارِة ك بيغ البخِج الحي يػجج ِ
 -3ال ن ْجري ما ِىي العالقة بيغ الكػ ِ
ؼيو
اك ِب َّ
ْ
ْ
الكػكب ،ح ْيث ال تػجج عالقة عمى ِ
ش ِ
الؽ ،فالب ْخج م ْجسػعات مغ ُّ
الشجػ ِـ
اإل ْ
الست ِ
باعج ِة ،كسي ْختمِف ش ْكل الب ْخِج ل ْػ أ ْمكغ أ ْف ن ْشطخ ِإل ْي ِو ِم ْغ م ْػِق ٍع آخخ في
زاء الب ِ
الخاصة ِب ِو ،كبالتّالي فميذ لمبخِج ِ
عيج ،كك ُّل نج ٍع لو ِ
الف ِ
صفة
صفتو
َّ
ْ
ْ
ْ
كِ
احجة بح ْيث يتأثَّخ ِبيا ِ
اإل ْنداف ،ناـيظ عغ مداف ِة الشُّجػ ِـ البعيج ِة عّشا كالتي ال
ِ
الباى ِت الحي ال نخاه ِبػضػ ٍح ِسػى بالسخ ِ
يِ
اصِج
رمشا ِم ْشيا شيء ِسػى ضػِئيا
ْ
الفم ِكي ِ
ط
َّة ،كسا أنَّو ل ْيذ لمك ْػك ِب عالقة بالب ْخِج ِسػى أ َّف الك ْػكب يقع عمى خ ِّ
البر ِخ ِع ْشج َّ
الشط ِخ ِإلى الب ْخِج.

ِ -4إ َّف م ْعطع أ ْى ِل التَّْشجي ِع ال ي ْع ِخفػف ش ْيئاً ي ْحكخ ع ْغ ِعْم ِع الفم ِظ ،ب ْل ِإ َّف الكثيخ ِم ْشيع
الذس ِدي ِ
ِ
ِ َّ
َّة كربَّسا م ْخكد الك ْػ ِف ،ب ْل ِإ َّف
ال زاؿ ي ْعتقج أ َّف األ ْرض م ْخكد الس ْجسػعة ْ
معطع السش ِجسيغ ال يع ِخفػف تختيب الكػ ِ
الديارِة ،كىحا ما حرل معي في
اك ِب َّ
ْ
ْ
ّ
ات مع أحِج السش ِجسيغ الحي لع يدت ِصع أف يقارِف خ ِ
ِإحجى السشاضخ ِ
رائز أ ٍّي ِمغ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ّ
ْ
الكػ ِ
الدّي ِ
ارة بآخخ ،ال ح ْجساً كال ك ْتم ًة كال مداف ًة  ...الخ(.)1
اك ِب َّ

الدابق نفدو ،ص.449
( )1مجاىج ،السخجع َّ
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 -5يحّمِل السش ِجسػف ش ِ
الد ِ
اس عمى أ ِ
الش ِ
بائع َّ
مػؾ أ ْي؛
ساس ِإثشي عذخ ِمغ ال ِّ
صبا ِع ك ُّ
ّ
الدساكي ِ
َّة .في ِل يس ِكغ أف تق َّدع ش ِ
الش ِ
بائع َّ
ِبعجِد البخك ِج َّ
اس ِإلى إثشي عذخ ش ْبعاً
ْ
ْ
ط!!
فق ْ

جاث الفم ِكي ِ
 -6ال يدتصيع السش ِجسػف التَّشبؤ باألح ِ
َّة الس ْختمِف ِة ،في ْع ال ي ْعخفػف متى
ْ
ّ
ْ
الد ِ
ساء ،كال ي ْع ِخفػف متى تقع األحجاث الفم ِكيَّة
تْ
طيخ السحَّنبات الججيجة في َّ
األ ْخخى.

ب ْل يقِّجـ عاد ًة
ِ
غامز ًة ك ِمغ

َّغ ِمغ أح ٍ
 -7ال ي ْكِتب السش ِّجع تفاصيل ما يقع مع ش ْخ ٍ
جاث،
ز معي ٍ ْ ْ
ِإشار ٍ
ثيخ ِمغ األ ْح ِ
ص ِحيَّ ًة ِجّجاً ،ب ْل تكػف في ك ٍ
ياف
ات تكػف س ْ
رػد ِم ْشيا ،لحلِظ تكػف ِ
الر ْع ِب ف ْيع السْق ِ
ىشالظ أ ْحجاث أ ْخخى كثيخة ال ي ْكتبيا
َّ
ص ِالع ِ
السش ِّجع تقع في نْف ِ
ؼيو(.)1
ذ الي ْػ ِـ الحي ي ْكتب السش ِّجع ال ّ
ِ
حيغ التَّْػأم ِ
صل ى ِ
يغ لِّقح ْت في
 -8ل ْػ أ ْنجب ْت امخأة ت ْػأم ْيغ ،فإ َّف البػْيزة التي كان ْت أ ْ
َّ
نْف ِ َّ
المحط ِة ِ
أميغ في نْف ِ
كبالص ْب ِع سيػل ِ
الخ ْحعِ ،كتكػف التػ ِ
جاف
ذ الػْق ِت،
داخل َّ
ذ ْ
االخِتالؼ الكبيخ في س ِ
ذ الف ْت ِخة كنْف ِ
في نْف ِ
مػؾ الت ْػأ ِ
ذ الس ِ
ميغ
كاف فمِساذا ن ِجج ْ
حيات ِيع السدتْقبمي ِ
كتص ِػِر ِ
َّة ،فق ْج يرِبح أحجىسا شبيباً كاآلخخ ِ
تاج اًخ ،أ ْك يعير
ْ
ْ
ّ
أحجىسا ث ِخَّياً كاآلخخ فقي اًخ؟ ِ
سػتاف في يػ ٍـ ك ِ
كلكَّشيسا ق ْج ي ِ
احٍج نتيجة ص ْجم ِة أحِج ِىسا
ْ
ِبػ ِ
فاة اآلخ ِخ.

( )4الكالـ لألستاذ الفمكي عساد مجاىج(ـ .س) ،ص.424
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 -9لِساذا ال يدتصيع السش ِجسػف التَّشبؤ باألح ِ
جاث الس ْختمِف ِة التي تريبيع قْبل ك ِ
قػعيا؟
ْ
ّ
ْ
عخضػف لِحػ ِادث م ْختمِف ٍة ،فمِساذا ال يتشبَّأكف
في ْع ي ْسخضػف كي ْخدخكف األ ْمػاؿ كيت َّ
باألح ِ
جاث قْبل ك ِ
قػعيا؟(.)1
ْ

لقج دأب السش ِّجسػف عمى َّ
الفزائية
الدع ِع أماـ الشاس كعمى شاشات القشػات
َّ
الستمف ِدة َّأنيع عمساء فم ٍظ ك خبخاء ؼيو مع َّ
أف معطسيع ال يفقيػف مغ ِعمع الفم ِظ شيئاً

كلػ يدي اًخ " ...كالغخيب العجيب أيزاً أ َّف مؤلِّفي ِ
صمِقػف عمى أ ْنف ِد ِيع
ىحِه الكت ِب ي ْ
ْ
االتّ ِ
لي ،مع أ َّف ِ
لقب "فم ِكِييغ" كأَّنيع أعزاء ِ
االتّحاد الفم ِك َّي َّ
كي َّ
الج ْكلِ َّي ال
حاد الفم ِ
ْ
ّ
الج ْك ِّ ْ
ّ
الؽ!! كك ُّل عز ٍػ في االتّ ِ
ي ْعت ِخؼ بالتَّْشجي ِع عمى ِ
ش ِ
كلي ي ِجب أ ْف يكػف
كي الج ِ
حاد الفم ِ
اإل ْ
ْ
ّ ّ ّ
يادات فم ِكي ٍ
حاصالً عمى ش ٍ
ِ
َّة عميا أساسيا الفيدياء كالكيسياء كالجيػلػجيا ،كل ْيذ ش ْخراً
اإلعجادي ِ
فاض ِمغ ح ِ
ِ
ِ
َّة!! كبالتّالي فيػ خالي ِ
قائ ِق الفم ِظ أ ْك
الػ ِ ْ
ال ي ْحسل حتّى شيادات ِ ْ
ِعْم ِع ُّ
الشجػ ِـ"(.)2
كقج أثارت مداعع ىؤالء السشجسيغ حؽيطة الكثيخيغ ِمغ ع ِ
مساء الفم ِظ ك
ّ

ِ
ريغ بو كالحيغ قامػا بإلقاء األسئمة عمييع – كسا َّ
تقجـ – فعجدكا عغ اإلجابة
السخت ّ
عمييا  ...كلع يكغ السخترػف ِ
ِ
َّ
السشجسيغ
استفدتيع ِّادعاءات
بعم ِع الفم ِظ الػحيجيغ الحيغ
ّ
ّ
بأنيع عمساء فم ٍظ؛ حيث كاف بعس الرحفييغ كبعس الباحثيغ أيزاً ِم َّسغ
ك التطاىخ ّ

ِ
ِ
الجراسات كالبحػث التي
االدعاءات م َّسا دفع بعزيع إلعجاد ّ
نالتيع ىحه االستف ادزات ك ّ
َّ
ركدت جيػدىا في إثبات َّ
الدبع " – كالتي ىي
الالءات َّ
أف التشجيع ليذ ِعمساً ،فكانت " ّ

الدابق ،ص.422
( )1السخجع ّ

الدابق  ،ص.64 ،23
( )2السخجع ّ
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الشقاط التي تثِبت زيف التَّشجيع
جدء مغ إحجى ىحه الجراسات – مغ أشيخ اإلضاءات ك ّ
كزيف االدعاء ِبكػِن ِو ِعمساً .كمم َّخز ىحه ال ّال ِ
الدب ِع ىػ ما يمي(:)1
ءات َّ
ّ

 -6ال يخكد عمى العالؼ َّ
الظبيعي.

ساكي ِ
ِ
لمتَّحكيخ ،يقػـ التَّْشجيع عمى ِ
القائم ِة ِبػ ِ
الد ِ
جػد ت ٍ
َّة
الف ْكخِة
أثيخ لأل ْج اخ ِـ َّ
ضي ٍ
بات عمى أح ٍ
كالكػك ِ
بيل ِ
جاث أر ِ
الس ِ
َّة .عمى س ِ
ثاؿ ،تؤِثّخ ِ
اإلشارات التَّْشجيسيَّة عمى
ْ
ْ
ْ
خاص لتجعميع مجبخيغ عمى أف يكػنػا م ْغخكريغ أك أ ِ
ب ْع ِ
نانِّييغ ،كىحا يتعارض
س األ ْش
ْ
ْ
ِ ْ
ْ
مع م ِ
الص ِ
باد ِئ العال ِع َّ
بيع ِي.
ّ

 -1ال يدعى لت ْفديخ العالؼ َّ
الظبيعي.
ْ

عات مدبق ٍة كثاِبت ٍة لِحػ ِادث مدتقبمِي ٍ
َّة باالسِت ِ
َّات كتػُّق ٍ
ضي ٍ
شاء فخ ِ
يقػـ التَّْشجيع ِبِب ِ
شاد
ْ
ْ
ْ
ساكي ِ
الشدِبي ِ
َّة كالكػك ِ
ِ ِ
ِ
الد ِ
بات .فأ ُّي تْف ٍ
ديخ ىػ ىحا؟!
َّة كالستغِّي ِخة لأل ْج اخ ِـ َّ
ْ
إلى السػاق ِع ّ ْ

لالختبار.
 -1ال ي ْظخح أ ْفكا ارً قابم ًة ْ

بعس التَّشبؤ ِ
عامة ِججاً ،حيث يس ِكغ أف ت ِ
شاسب أ َّي
ات التي ي ْ
صخحيا التَّْشجيع َّ ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
الح ٍق .كسا يَّجعي بعس السش ِجسيغ بأَّنيع ِ
قادركف عمى كض ِع تػُّق ٍ
قبمي ِ
عات
حج ٍث مدت ِ
ْ
ْ
ّ
ْ ّ
جاث مدتْقبمي ٍ
دؾيق ٍة ألح ٍ
َّةِ ،
يائي "جػف ماؾ غيخفي" John
لك ْغ التَّ ْجخبة التي قاـ ِبيا الفيد ُّ
ْ
ْ
كحيب ِ
سكش ْت ِم ْغ ت ِ
 McGerveyت َّ
ذلظ.

ٍ
يخ
حيث قاـ "ماؾ غخيفي" ِبجراس ٍة عمى تػار ِ
ميالد ( )46,634عالساً

رػص أف يكػف السػلػدكف ِ
"م ْغ
سياسياً لِيب ْخِىغ أ َّف ما ّادعاه السش ِّجسػف ِبخ
ك()67475
ِ ْ
ّ
ْ
ري ِ
ِ
َّة ىػ ِادعاء ِ
الذ ْخ ِ
ب ْخِج الع ْحرِاء" ضعيفي َّ
السيالد
يخ
خاشئ ،فق ْج تز َّسش ْت لػ ِائح تػار ِ
ّ

( )1مي اخ الجشجي " ،األبخاج داء العرخ"  ،دراسة مشذػرة بتاريخ  2146/44/23عمى مػقع "الفزائيػف "
االلكتخكني aliens-sci.com/astrology-horoscope
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كسياسِييغ ِمغ مػ ِ
ِ
ِ
اليج “ب ْخِج العحراء” ِم ْث ِل أ ِّي ب ْخٍج آخخِ ،م ّسا يفيج ِبأ َّف التَّشجيع
ىحِه عمساء
ْ
ّ
لالخِت ِ
بار.
غ ْيخ قاِب ٍل ْ

 -4ال ي ْعتسج عمى األدَّلة.

كاره القجيس ِة رْغع التَّغُّيخ ِ
ات التي ش أخت با ْكِت ِ
غي ْخ التَّْشجيع ِم ْغ أ ْف ِِ
ذاؼ ما
ْ
ل ْع ي ِّ
ص َّحة ِاد ِ
بيل ِ
شاقزو كي ْشفي ِ
ي ِ
الس ِ
عاءات ِو .ؼِبسقارن ٍة بديص ٍة مع ِعْم ِع الفم ِظ  -عمى س ِ
ثاؿ -
ّ

ِ
ٍ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
الش ِ
صاؽ ،ت ْذسل م ْػ ِعج
نخى ِبأ َّف عمساء الفم ِظ قادركف عمى التَّ ّشب ِؤ بأ ْحجاث سساكيَّة كاسعة ّ
ساؿ القس ِخ ِ
ا ْكِت ِ
القاد ِـ ِإضاف ًة لِس ْػ ِعِج ض ِ
يػر محَّن ِب ىالي م ّخًة أ ْخخى ( 28يػليػ .)2164
َّة مدتْقبمِي ٍ
ٍ
ٍ
ِ ِ
َّة ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ َّ
كلكشَّو
عمى ع ْكذ الت ْشجي ِع الحي فذل م اخ اًر كت ْك اخ اًر في الت ّشبؤ بأحجاث حؿيؿي ْ
ِ
ِ
ِ
عاءات رْغع ك ِّل ذلِظ.
االد
ي ْدتس ُّخ ِبص ْخِح ّ

 -5ال ي ْذتسل الس ْجتسع العْمس َّي.

ميالت ِو كتح ِ
ص َّح ِة تح ِ
بار ِ
باخِت ِ
ميالت غ ْي ِخه ،كسا أَّنو ال يِت ُّع
ل ْع نخ أ َّي مش ِّج ٍع يقػـ ْ
ْ
ْ
كارِىع ِ
ضع أ ْف ِ
ىحه ت ْحت َّ
الشْقِج عمى السأل.
كْ

 -6ال يْشتج أ ْبحاثاً بذ ْك ٍل م ْدتس ٍخ.

تذاؼ ِعْم ِس ٍي ج ٍ
جيج ت َّع ربصو ِبأحٍج التَّشبُّؤ ِ
رار ال ،فال كجػد أل ِي ا ْك ٍ
باخِت ٍ
ات
ْ
ْ
ّ
ّ
جيسي ِ
التَّْش ِ
َّة.

اصؾن بو بظخيق ٍة عْمسَّي ٍة.
 -7ال يترَّخف الباحثؾن الخ ُّ

ضي ِ
ص َّحة فخ ِ
ال ي ْشت ِطخ العمساء ِمغ اآلخخيغ أف ي ْثِبتػا ِ
َّاتيع ،ب ْل ي ْبحلػف قرارى
ْ
ِِ
بار مجى ِ
ذ السش ِجسيغ الحيغ ال يقػمػف ِ
ص َّحِتيا .عمى ع ْك ِ
الخِت ِ
بحلظ ب ْل َّإنيع
ج ْيجىع ْ
ّ
ي ْجحزػف أ َّي د ٍ
الداِبق ِة .
ليل ق ْج يتعارض مع تشبُّؤ ِات ِيع َّ
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الفمكي ناصخ أسعج ما تقَّجـ بالقػؿ" :كالتَّْشجيع ل ْيذ
مخز األستاذ الباحث
ُّ
كي ِّ
العْم ِس َّي :فيػ ليذ ِ
صيل ىػ أَّنو ال يعت ِسج الس ْشيج ِ
ِعْمساً لِدِب ٍب أ ٍ
كالعْم ِع الحي يرػغ
ْ
ْ
ضي ِ
ص َّح ِة ِ
ضَّي ًة ما حػؿ الػ ِاق ِع أك الحؿيق ِة ،لِيعسل بعجىا عمى التَّثب ِ
ىحِه الفخ ِ
ُّت ِمغ ِ
فخ ِ
َّة
ْ
ْ
ْ
ْ
َّة كحج ِسي ٍ
ات نط ِخي ٍ
ياضيات في ِح ِ
ِ
باختبار ٍ
َّة .صحيح أ َّف السش ِّجسيغ ي ْدت ْع ِسمػف ِّ
داباتيع،
الخ
ْ
ْ
الخ ِ
الخ ِ
ياضيَّة ِىي أبعج ما تكػف عغ ِ
ِ
الف ْك ِخ ِّ
لك َّغ لغتيع ِّ
ياض ِي كالس ْش ِص ِق َّ
الشْقِج ِّي "(.)1
ْ
ْ
ّ

( )1ناصخ أسعج مشحر( ،ـ.س) ،ص.2
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قائسة السخاجع
الحخانيُّ .
الخد عمى السشصقييغ،
 .4ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ َّ
الدشة ،باكدتاف.
ط ،4976 ،4دار تخجساف ُّ
الحخاني .بياف تمبيذ الجيسية،
 .2ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ ّ
ج ،4شبعة مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف ط 4426/4ق.
 .3ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ الح َّخاني .درء تعارض العقل
كالشقل ،تحقيق الجكتػر دمحم رشاد سالع ،ج ،4ج ،4ط ،4994 ،2شبعة ك ازرة
التعميع الدعػدية بإشخاؼ إدارة الثقافة كالشذخ بجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد.
الحخاني .مجسػع الفتاكى ،ج،48
 .4ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ َّ
شبعة مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف4445 ،ىػ.
 .5ابغ الغخبي ،أبػ السعالي دمحم بغ عبج الخحسغ (الستػفى سشة 1167ىػ) ،ديػاف
اإلسالـ ،تحقيق سيج كدخكي حدغ ،ج.4
 .6ابغ الؿيع ،أبػ عبج هللا شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخِ .مفتاح دار الدعادة كمشذػر
ِ
لمشذخ كالتػزيع ،الخبخ ،الدعػدية،
كالية العمع كاإلرادة ،ج ،3ط ،4دار ابغ عفاف
.4996
 .7ابغ مشطػر ،لداف العخب .فمظ ،ج ،41ط ،4دار صادر ،بيخكت.
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 .8ابغ شاكس ،عمي بغ مػسى بغ جعفخ بغ دمحم .فخج السيسػـ في تاريخ عمساء
الشجػـ ،ندخة مكتبة السرصفى اإللكتخكنيةwww.al-mostafa.com ،
 .9أبػ شو ،إيساف نبيل .الحكع الذخعي لطػاىخ األجخاـ الدساكية ،رسالة ماجدتيخ،
الجامعة اإلسالمية ،غدة.2144 ،
 .41أحسج بغ حشبل .السدشج .تحقيق شعيب األرناؤكط ( ج/2ص/429رقع الحجيث
. )9532
 .44أديب خزػر .الحجيث التمفديػني ،السكتبة اإلعالمية ،دمذق.
 .42األزىخي دمحم بغ أحسج .تيحيب المغة ،تحقيق عبج الدالـ ىاركف ،ج ،41ط،4
الجار السرخية.4964 ،
الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحدشي .ركح السعاني في تفديخ
 .43األلػسي ،شياب ّ
عصية ،ج ،42ط ،4سشة 4445
الدبع السثاني ،تحقيق عبج الباري ّ
القخآف العطيع ك ّ
العمسية ،بيخكت.
ىػ ،دار الكتب
ّ
 .44البغجادي ،أبػ بكخ احسج بغ عمي الخصيب ،رسالة في عمع الشجػـ ىل الذخكع
ؼيو محسػد أـ محمػـ ،تحقيق شارؽ دمحم العسػدي ،ط ،2114 ،4دار الكتب
العمسية ،بيخكت.
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 .45البغػي ،الحديغ بغ مدعػد .شخح الدشة ،ط ،2السكتبة اإلسالمية ،دمذق،
بيخكت ،سشة 4983ـ.
العباسية ،،ج ،4مخكد الكتاب األكاديسي،
 .46البييجي ،إيشاس دمحم .تاريخ الجكلة ّ
ط ،2147 ،4األردف.
 .47التَّػحيجي ،أبػ حيَّاف .السقابدات ،السقابدة الثانية في عمع الشجػـ كىل ىػ ٍ
خاؿ
مغ الفائجة دكف ِ
سائخ العمػـ ،ندخة السكتبة الذاممة السحػسبة.
 .48ححيفة ،كائل .السدتػى العاـ لمبخامج الحػارية الدياسية كاالجتساعية في
الفزائيات الدػرية ،ص ،447مجمة جامعة دمذق ،السجمج  ،32العجد الثاني،
.2146
 .49حسيجاف ،زىيخ .أعالـ الحزارة العخبية اإلسالمية في العمػـ األساسية كالتصبيؿية،
مغ مصبػعات ك ازرة الثقافة الدػرية ،ط1995 ،1
العد .شخح العقيجة الصحاكية ،ط4392 ،4ىػ ،السكتب
 .21الحشفي ،ابغ أبي
ّ
اإلسالمي ،بيخكت.
 .24خميفات ،سحباف .دراسة كتحقيق "رسالة في إبصاؿ أحكاـ الشجػـ  ،العجد (،)32
كانػف الثاني  -حديخاف ،4987 ،مجمة مجسع المغة العخبية األردني.
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 .22الجيشػري ،أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة .األنػاء في مػاسع العخب  ،ط،4
مصبعة دار السعارؼ العثسانية.4956 ،
ِ
الشجػـ  ،ندخة
الد ُّخ السكتػـ في مخاشبة الذسذ ك القسخ ك ّ
 .23الخازي ،فخخ الجيغّ .
مرػرة عغ شبعة السصبعة الحجخّية  ،مرخ  ، 4946 ،مشذػرة في مػقع مكتبة
َّ
اإللكتخكنية www.al-mostafa.com :
السرصفى
ّ
 .24الخازي ،فخخ الجيغ  .السصالب العالية مغ العمع اإلليي " ،كىػ السد َّسى في لداف
اليػنانييغ باثالػجيا كفي لداف السدمسيغ عمع الكالـ أك الفمدفة اإلسالـ " ،تحقيق
أحسج حجازي الدقا ،ج ، 8ط ،4987 ،4دار الكتاب العخبي ،بيخكت.
 .25رزيق ،سامية " .البخامج االجتساعية في الفزائيات الجدائخية الخاصة" ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية العمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،جامعة العخبي التبدي -تبدة،
2146
 .26الرشيد قوقام .التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي ونقده للفالسفة والمتكلمين،
رسالة دكتوراه في الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم الفلسفة،
جامعة الجزائر.2005 ،
سفيَّةُ ،ط،1
الرازي وآراؤه ال َك ِ
 .27الزركان ،دمحم صالح .فخر الدين ّ
الميَّةُ والفَل َ
 ،1987دار الكتاب العربي ،بيروت .
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 .28شبيب ،ىجى مالظ .التّدػيق في البخامج التمفديػنية الحػارية ،دراسة تحميمية
لبخنامج ) ،(Oprah Showمجمة األستاذ ،العجد  214لدشة  ،2142رقع
الرفحة في العجد . 772
 .29عمي ،شفيق عبج الخحسغ .الجغخاؼيا الفمكية ، ،ط ،4دار الفكخ العخبي ،مكة ،بال
سشة نذخ.
ِ
الد ِ
حخ كالتشجيع
 .31العسيخي  ،سمصاف بغ عبج الخحسغ .حؿيقة مػقف الخازي مغ ّ
كإنكار ابغ تيسية عميو  -دراسة نقجية في دفاعات األشاعخة  ،بحث مشذػر في
مػقع " عيغ الجامعة " اإللكتخكني سشة Ebook.univeyes.com//166265 2144

 .34الفخاىيجي ،الخميل بغ أحسج ،كتاب العيغ .تحقيق ميجي السخدكمي كإبخاـيع
الدامخائي ،ج ،5ط بال سشة الشذخ ،دار اليالؿ.
 .32الفيػمي ،أحسج بغ دمحم بغ عمي .السرباح السشيخ ،ج ،2شبعة بال ،السكتبة
العمسية ،بال سشة نذخ ،بيخكت.
 .33القخآف الكخيع.
 .34القشيري ،مسلم بن الحجاج  .صحيح مسلم  ،باب تحريم إتيان الك ّهان .
 .35مجاهد ،عماد .أطلس النّجوم ،ط ،1997 ، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
ِ
الجيغ كالخخافة ،ط ،4998 ،4السؤسدة العخبية
 .36مجاىج ،عساد .التشجيع بيغ العمع ك ّ
لمجراسات كالشذخ ،بيخكت.
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 .37آؿ دمحم ،أنػر .أساسيات عمع الفمظ ،ط4424 ،2ىػ ،بال اسع ناشخ.
 .38محسػد ،نػاؿ الكاضع .دكر السش ِّجسيغ في حياة رجاؿ الجكلة عبخ العرػر،
(656ق4258/ـ) ،بحث مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ كاآلثار ،جامعة
بغجاد ،كمية اآلداب ،قدع التاريخ ،العجد ( )61بتاريخ أيمػؿ .2147
 .39السديجي ،أحسج فخيج .كتاب "كذف التسػييات في شخح الخازي عمى اإلشارات
كالتشبييات لمخئيذ ابغ سيشا" ،كالحي ىػ مغ تأليف سيف الجيغ اآلمجي ،شبعة
دار الكتب العمسية4434 ،ىػ.
 .41السذعبي،عبج السجيج بغ سالع.التشجيع كالسشجسػف كحكع اإلسالـ في ذلظ ،ط، 2
4998ـ ،مكتبة أضػاء الدمف ،الخياض.
 .44مسجكح عبج هللا عبج المصيف .الرػرة اإلعالمية كسا تعكديا البخامج الحػارية في
القشػات الفزائية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة عيغ شسذ ،معيج
الجراسات العميا لمصفػلة ،مرخ.
 .42المنذري السليفي ،عمر بن مسعود بن ساعد .كشف األسرار المخفيّة في علوم
سسة األعلمي للمطبوعات،
األجرام السماوية والرقوم الحرفيّة ،ط ،2003 ،1مؤ ّ
بيروت.
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قائسة مخاجع االنتخنت والسقاالت السشذؾرة في الرحف و َّ
السجالت

صار" .عمى كسائل اإلعالـ كمػاقع التػاصل االجتساعي كفي كتبيع
 .1إلياـ الع ّ
شجسػف "مػدرف" يدمبػف عقػؿ الشاس بحجيث كتػقعات األبخاج" ،تحقيق صحفي
م ّ
مشذػر بتاريخ  2018/1/13في جخيجة تذخيغ.
المبشانية  ..مػضة اليػاء".
 .2آمشة مشرػر .مقاؿ بعشػاف "التشجيع عمى القشػات
ّ
مشذػر بتاريخ  2017/2/15في مػقع صػت ألت اخ اإللكتخكني.
 .3تقخيخ إعالمي خاص بعشػاف "نايل سات تحطخ فزائيات الذعػذة كالدحخ
كشبيظ لبيظ ".مشذػر ،بجكف ذكخ اسع الكاتب ،بتاريخ  2007/6/26في مػقع
الخكغ األخزخ اإلعالمي www.grenc.com
 .4تقخيخ خاص بعشػاف" مغ السشجسيغ الييػد كاليشػد إلى العخب" ،دكف اسع كاتب،
مشذػر

في

السػقع

االلكتخكني

لسجمة

جييشة

االلكتخكنية

الذيخية

www.johina.com
 .5جخيجة الخياض الدعػدية ،العجد ( )14265بتاريخ 2007/7/15ـ.
 .6جخيجة اليػـ (الدعػدية) ،بتاريخ 2007/6/19ـ.
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صػلة بعشػاف "تأثيخ فػريخ كلساذا نرجؽ األبخاج أك العخافيغ أك تحميل
 .7دراسة م َّ
الذخرية " ،تخجسة الصيب العيداكي مشذػرة بتاريخ  .2016-4-11في مػقع
الحؿيؿية" اإللكتخكنيwww.pseudo-sciences.org
"العمػـ
ّ
 .8زكية الجيخاني ،مقاؿ بعشػاف "ميذاؿ (نػستخادامػس) حايظ سخقتو  ."MTVمشذػر
بتاريخ  2012/12/3في مػقع قشاة األخبار اإللكتخكني https://al-
akhbar.com/media-TV
 .9شادي عبج الحؽيظ ،دراسة بعشػاف "أنثى العحراء ،لساذا تعُّج األبخاج كىساً؟" مشذػرة
بتاريخ  2017-6-17في مػقع "إضاءات" اإللكتخكنيwww.ida2at.com
 .10شادي عبج الحافظ ،دراسة بعشػاف "أنثى العحراء ،لساذا يمجأ الشاس لمخخافة ؟"،
مشذػرة

في

مػقع

إضاءات

االلكتخكني.

Ida2.com/virgo-why

horoscopes are big illusion-2
 .11صفحة الذيخ عبج العديد بغ عمي العدكخ عمى تػيتخaskar1@maktoob.com

ِ
تكفيخ الفخخ الخازي في مػضػع الدحخ قبل تػبتو.،
 .12عادؿ باشا ىاشع .أسباب
دراسة مص َّػلة مشذػرة بتاريخ  ،2012/10/13في السػقع العمسي" ممتقى ِ
أىل
الحجيث" www.ahlalhadeeth.com :
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عػدي ِ
اء في السسمك ِة العخبي ِ
العْم ِسي ِ
الج ِائس ِة لِمب ِ
َّة كاإل ْفت ِ
حػث ِ
 .13فتػى َّ
الد ِ
الم ْجش ِة َّ
َّة ؼيسا
َّة ُّ
يتعَّمق بالتَّشجيع صحيف ِة" الح ِ
ياة" المشجنية ي ْػـ األحج .2006-10-8
السر ِخي ِ
اء ِ
اإلفت ِ
 .14فتػى د ِار ِ
الرادرة بتاريخ  17آذار مغ عاـ
َّة ،رقعَّ 16019 :
ْ
 2011كالسشذػرة عمى السػقع اإللكتخكني لجار اإلفتاء السرخية dar-
. )alifta.org
 .15فيج القثامي .مقاؿ بعشػاف "عخب سات تػقف بث قشػات الدحخ" ،مشذػر بتاريخ
 2017/7/3في السػقع اإللكتخكني لرحيفة االقترادية www.aleqt.com
 .16ؼيؽياف عؿيقي .استصالع صحفي بعشػاف "ضاىخة التشجيع عمى الذاشات :فزيحة
إعالمية اجتساعية" ،مشذػر بتاريخ  2014/8/2في جخيجة الشيار المبشانية
 .17قشاة تجُّبخات قخآنيَّة مع إيياب الحخيخي Channel<https://m.youtube.com
 .18قشاة عبج هللا الحمبي channel<https://m.youtube.com
عسػف االلكتخكني مع الخبيخ الفمكي عساد مجاىج السشذػر
 .19لقاء مػقع ُّ
ّ
بتاريخnetwww.ammon 2019/2/9
 .20لقاء الفمكي كىيب الشاصخ مع محخرة صحيفة "فمظ" في مجمة "زىخة الياسسيغ"،
العجد ( )755بتاريخ .2004/9/29
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 .21مايكل شيخمخ" :التشجيع كاألبخاج ،الجانب السطمع ليا كنقاش ضخكفيا" ،تخجسة فخح
قفقا ،مقالة مشذػرة بتاريخ  2016/4/16في مػقع مػسػعة العمػـ الحؿيؿية
www.real-sciences.com
الشجار " .السشجسػف يغدكف الفزائيات دكف أساس عمسي لتحميالتيع " ،حػار
 .22دمحم ّ
مشذػر بتاريخ  2008/1/16في مػقع الجديخة نت .www.aljazera.net
 .23دمحم بخكات ،مقاؿ بعشػاف " السشجسػف كعاـ ججيج ،مشذػر بتاريخ /1كانػف
الثاني 2017/في السػقع اإللكتخكني برحيفة أخبار اليػـ السرخية عمى السػقع
m.akhbarelyom.com
 .24معايذة األماني باألبخاج ،مقاؿ مشذػر بتاريخ  2016/12/18في السػقع
اإللكتخكني صحيفة الخؤية  www.alroeya.comدكف ِذكخ اسع الكاتب .
 .25مقالة "األبخاج ارِتباشات زِائفة كأ ْخصاء فم ِكيَّة ك ِ
اضحة" .تخجسة عباس الفتالكي
ْ
ْ
مشذػرة عمى مػقع skddic.com/astrology.html
ِ
جسية :دائخة البخكج" مشذػر بال اسع ٍ
كاتب
قجمة قي الكػكبات ّ
 .26مقاؿ بعشػاف "م ّ
الش ّ
في

مػقع

ككالة

الفزاء

األمخيكية

"ناسا"،

بتاريخ

2017/3/2

https://nasainarabic.net/education/articles/view/constellations
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 .27السػسػعة

الحخة

كيكيبيجيا

تحت

عشػاف

"أبػ

معذخ

البمخي"

http://wikipedia.org/wiki
 .28مؤيج الالمي مقاؿ بعشػاف ُّ
"تأل ِق مجرسة بغجاد الفمدؽية في القخف الخابع اليجخي
(العيج العباسي)" ،مشذػر بتاريخ  2019/9/23في السػقع االلكتخكني لرحيفة
الدكراء عمى السػقع االلكتخكني .www.alzawraapaper.com
كمجكنتو اإللكتخكنية
 .29السػقع االلكتخكني ألستخك العبادي astroosun.com
َّ
الخكحانية.
 astroosun.wordpress.comتحت عشػاف مكتبة أستخك ُّ
 .30مي اخ الجشجي" ،األبخاج داء العرخ" ،دراسة مشذػرة بتاريخ  2016/11/23عمى
مػقع "الفزائيػف " االلكتخكنيaliens-sci.com/astrology-horoscope

 .31ناصخ أسعج مشحر .دراسة بعشػاف "التشجيع باألبخاج" ،مشذػرة بال تاريخ في السػقع
اإللكتخكني لسجمة معابخ.www.maaber.org ،
 .32ناصخ أسعج مشحر،عزػ محاضخ في الجسعية الكػنية الدػرية دراسة مص ّػلة
مشذػرة عمى مػقع horizontel rule
الذ ْخِؾ األ ْكب ِخ" ،تحقيق
 .33نعيع تسيع الحكيع" .فزائيات تدتبيح العقيجة كتقػد ِإلى ِّ
خاص بجخيجة السجيشة "الدعػدية" ،دكف تاريخ نذخ .كقج أعاد الكاتب نذخه بتاريخ
ّّ
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2006/12/14

في

مػقع

ممتقى

"أىل

الحجيث"

اإللكتخكني

www.ahlalhadeeth.com
العخافيغ كسف ِو الدائميغ ،مقالة مشذػرة
 .34ىالة ىاني صػفي .التشجيع بيغ دجل َّ
مجكنة الجكتػرة ىالة ىاني صػفي.
بتاريخ  ،2013/9/20في مػقع َّ
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