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 "اقرأ والطهفان" مركزية "اقرأ" في التاريخ البذري 
 د. دمحم بشعيادأ.

 السغرب-جامعة دمحم األول
 

 سمخص:ال

بعبديا محاولة في تقديمؼ تحقبدت تدار خي اادسدادا امدم "غداأ  اتداو  لدتداوز الدحقبئدا، الددا ي        
اؽ تار خ اليول والعاق والتشس. مقيأ "غاأ  اتاو  )الؾحي( السشزل مؽ الدساء إلم األرض ترؾرا 
واضددددحا اددددؽ الساضددددي والحاضدددددا والسددددددق و  ومحاولددددة فددددي الددددددخمص وتتدددداوز طؾفددددا  ال ددددددت 

 والستال،... الدي تمدهسشا.

ي القددا   )"غدداأ اتدداو(  تقدديمؼ صؾةددمة إبحددار لمقدداء ميمددي مددا متسؾاددة مددؽ األ"  دداء والا ددو فدد     
وادداض يا ظددة ومددؾد وةددم ة لمدحدددار مددؽ الدددار خ السددا ض والسدددزمؽ  لمخدداو  مددؽ ارددا الد ددد  

 والتشؾ .
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The Centralism of "READ" in the humanty history "READ and 
the Flood" 

DR. Mohamed  BENAYAD 
Mohammed I University-Morocco 

Abstract 
   Essay to introduce the Human history based on the ‘’READ 
SYSTEM’’ to over step the periodization, a way from the history of 
countries, races and gender the system read’’ that descended from the 
sky gave a clear vision of the past, the present and the future. It’s also 
an essay to overcome presentation of compass to navigate in order to 
have a meeting with groups of prophets and messengers in the Quran 
(SYSTEM OF READ) and release a map that leads to free from the 
chronic ill history and also to escape and get out of the era of lost and 
insanity. 
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 :سقدمةال

إ  السددئددددا لمدددددار خ الئذدددداأ  دددد تي "رددددد  ومدددداأ اددددي  مدددديارس تار خ ددددة  ومدددديارس فمددددد  ة 
  ومدديارس فددي القددااء  و"غا ددا، فددي الدمقددي و دد سا  ةو  ا دد ة  اتدرددادمة  "رددد ة وفش ددة  ولدددا" ة 

 اؽ السخمؾتا،.

ال ددت والستدال، الؾرة دة والاتس دة مردو اديدها  إ"دا  هذه السيارس تحؾل إلدم مئدال مدؽ
دددا  إلددم فدددؾ  فددي إلددم السم ددار  إ"هددا حقددا طؾفددا  مرددعت مؾامهددد  واصحاطددة بدد   بايدرددار مح

لمددددخمص مدددؽ هدددذه الدمددددمة الظؾ مدددة مدددؽ اصفدددداد والسدعددديد  األبعددداد الددددي ةدددشع   واآلراءالقدددااء  
 الغب ؾبة والد   لمئذا ة.

السقددال السدددظؾر وسحاولدددة فددي فرددو الخظددا  وو الخظدددا   وفددي هددذا الددد اق مددد تي هددذا
الررو في تشاول الدار خ الئذاأ ووضع  الحالي مؽ مشغؾر مرهدؾأ الزاو دة ات ددئشا  ة الددي تعمدؾ 
كو و"ؾاع الزواما الدي لدؼ تدددظا رفدا الخدال  فدي العمدؾأ اص"ددا" ة لال"ددا  اتصددا. والدذأ وةدئ  

 ؾد يظا  وو حكؼ ثالث.يرسا وحكسا في الؾت  "رد  دو  وم

 ومرهؾأ الزاو ة الدي  شعدسيها واآلتي:

إ  وما  اتاو  "غداأ ربدا"ي يدار  وأ تقدد ؼ اةدظالحي وو تعا د، بذداأ  وودذلػ مخدال  
 ل و و"ؾاع ال دابا، "غسا ور سا  وسا هؾ مخدم  اؽ القااء  السعداد  لم دت والستال،.

هشي دد ا بخددو اسددؾدأ مددؽ الدددساء إلددم  "غدداأ  اتدداو  هددذا: و"ددزل و"ددزل مددؽ الدددساء   ددشسئم 
األرض  وتظ  قدد  والعسددو بدد  فددي األرض وامددم األرض مدددا داأ تعاتددت المبددو والشهددار ومددا دامددد  
الدددساوا، واألرض  ووةددؾل  إلددم األرض مدخددذ يظاددان وف  ددا  فش ددؾ  ومدداأ ر، ددة صزاو ددة تا سددة   فددي 

ة سددد  تدددعبؽ درمددة  وهددي اتتدداه الساضددي وويددا  تسئددو الحاضددا والسددددق و وهددؾ مرهددؾأ هشي ددي 
ال  سة وو الزاو ة السعدسي  في السعسدار وال شداء الددم ؼ والسددبؽ. وودو مدا هدؾ وتدو مدؽ تددعبؽ درمدة 

 في زاو د  مآل  الدقؾط وإ  صيا شامخا إلم حبؽ.
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وتشددػ و"ددػ  ددسع  وئبدداا فددي الخظابددا، الحدديمث اددؽ الزاو ددة حدددم وةددئ  ل ددو تخرددص 
ئبددا  لمزاو دددة حددبؽ ويامددد  مددؽ متالهددا الهشي دددي إلددم الرزددداء زاو ددد   ف ةددئحشا ومددداأ ترددش را، و

الد ا ي واتمدسااي والدار خي  وهكذا وةئح  تادد في السشديما،  والسدمقي في غرمة اؽ هذا  
وهي عئارا، تردقي إلم العقال" ة والدحيمي  ووةئح  متاد تع باا، وو زيا  تدؾل وع ردد  تدز بؽ 

 الخظا  بظالء فا ي.

 الدساء

 و  اتا 

 

 أ0202الدرؾر واصمسا  والعسو      الدرؾر واصمسا 

 هد2221         

 ما بعي اتاو   األرض            ما ت و اتاو

 هد( 22 –ت و الهتا   20أ  )411-أ422 شة  01اتاو في ارا الش ي: مي  الشزول 

م لؾ  وو ااق  وسا م بؽ لشا الا ؼ ال  ا"ي و  "غاأ  اتاو  ر، ة صزاو د  القا سة ت مشحاز إل
مسكددؽ القددؾل إ  "غدداأ العالتددا، صددبؽ السخمؾتددا، إمددا عدداها وو  دداأ وو يرددي )ومشدد  اددالؼ الغبددت( 

 و"غاأ مادأ وغبا مادأ  وتئقم العالتة األك ا هي صبؽ الدساء واألرض هو هي مادمة فقو؟

و إ  تدددس ة األشدد اء بغبددا و ددسا ها هددي وك ددا امددؾ فددي األرض ووك ددا إفددداد  إ"دد  الدزددمب
 والد   الدار خي.

لمدار خ  وهؾ وما مرداض  مرا  الدار خي وما اتخاذ الدار خ مؾضؾاا لميرا ة  "عشي الرد  
 (2)بالشدئة إلم شيء مؽ ت بو  صشاء العالؼ الدار خي في امؾأ الاوح 
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 [30﴾ ]الذؾر :وكذلك أوحيشا إليك روحا من أمرنا﴿

 [2﴾]القمؼ:ن والقمم وما يدطرون ﴿

"قيمها لػ ومها القارئ: محاولة لافا ثقو مئال ال دت اشػ  وتقيمؼ يا ظة والدظؾر الدي 
ومددؾد وةددم ة  والدحددار مددؽ الدددار خ السددا ض الددذأ و"دددل ارددا التشددؾ   والامددؾع ثا" ددة إلددم "غدداأ 
 اتدداو  )الددؾحي( لد  دد س تددار خ يددالص بالعقددو الخددالص  أل  الدددار خ السددا ض ت مشدددل إت دماغددا 

 ما زان.

  ق مكؾ  مقالشا بايدرار مقيمة في تاوبت ومزاء ال ؾةمة لاوؾ   ربشة  وبشاء امم ما
السدعددديد السغددداها واألبعددداد  و"قردددي بددد مزاء  -الدددذأ وشدددا"ا إل ددد   دددابقا-الشتدددا  مدددؽ هدددذا الظؾفدددا  

ال ؾةمة ما م تي مؽ فقاا، هذا السقال  الذأ مدؾم  إلم مؽ معا"ؾ  مئمي  صمتاد  د بو مخدردا 
مؽ لدقددديمؼ ةدددؾر  مخدردددا  وماوئدددة ادددؽ تدددار خ الئذدددا ة صدحقبدددت مخدددال  السددددافا، و خدردددا الدددز 

ومدتدداوز لمدحقبئددا، الدددا ي  فددي السدديارس الدار خ ددة وغباهددا  الدددي اادسددي، ماوز ددة اص"دددا  فددي 
الؾمددؾد واتددددااح تحقبددت تدددا ؼ امددم ماوز دددة الددددساء  أل  اص"دددا  الدددذأ ت مددددظ ا تعا ددد، "ردددد  

لشا تحقبئا مز و الغالأ  هذا الغالأ وةدئ  محاتدا و دتشا لمئذدا ة وتحيمي "ذ ت   و ، ل  و  مقيأ 
 وال و مراخ هو مؽ   بو لمخاو ..؟

 ! إ"    بو:  اتاو  بالعابي "غاأ يالقػ...

 القمؼ والظؾفا :

إ  الردددؾر  الشسظ ددددة الدددددا ي  لدددي  الذددددعؾ   و  الظؾفددددا  هدددؾ طؾفددددا  السدددداء  والظؾفددددا  
الظؾفدا  امددم اهدي "ددؾح ام د  الدددالأ  وبسدا و  المردد  فدي المدددا  السذدهؾر فدي تددار خ الئذدا ة هددؾ 

العابدددي لددد  عددداها ولددد  بظدددؾ  وو وومددد  ويدددا   وو حزدددؾر مدعددديد  مداتدددت ام ددد  ومدددؾد و"دددؾاع مدددؽ 
الظؾفددا   وإ   ددمسشا صؾمددؾد و"ددؾاع مددؽ الظؾفددا   فهددو مددددظ ا تمددؼ مددا مؾامهددة ولددؾ طؾفددا  واحددي 

 واصحاطة ب .
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طؾفا  ال دابة  حافة يظبا   وممبئة بالدحيأ  صو تحؾل   إ  ايظا طؾفا   دشاول   هؾ
ال مسدددا، إلدددم مذدددا"ق لمئذدددا  ومدددا تي ذددد  الئذدددا ة البدددؾأ  مدددؽ مذددداكو وتعقبددديا، صشدددد ل مدعددديد 

 الدخررا، واألبعاد  وةئ  عمسا، بعزها فؾق بعض  وو بعزها مديايو ما بعض.

ص  إمددا اصتئدداع وو وتذددكو هددذه السذدداكو  ددتشا لذددعؾ  تحكسهددا "خددت لهددا  ددتشها الخددا
القدو/ إما و  وحكسػ وو وتدمػ  هذا الدعقبي والزالل والقها  معو الحم ؼ حباا"دا  والعاتدو ت مهديو 

 ل  بال.

مذدددداكو الئذددددا ة البددددؾأ و ا ددددها طؾفددددا  مددددؽ ال دددددت  طؾفددددا  مددددؽ المغددددا،  طؾفددددا  مددددؽ 
ؾفا  مدؽ الديروس الدامسا،  طؾفا  مؽ السقات، والستال،  طؾفا  مؽ السعمؾما، واأليئار  ط

والدخررددا،  طؾفددا  مددؽ الخ ددال والسكددا  طؾفددا  مددؽ ال ددذ  وطؾفددا  مددؽ اصمددااأ  والحدداو   
طؾفدددا  مدددؽ األتشعدددة  طؾفدددا  مدددؽ التامعدددا،  طؾفدددا  مدددؽ اصمددديمؾلؾم ا، واألف دددار  طؾفدددا  مدددؽ 

اء اآللهة  طؾفا  مؽ ات دخئارا، والتبؾش  طؾفا  صيوتر وهسي ال  سة  طؾفا  مؽ وشدئاه العمسد
ووشددئاه الد ا ددببؽ ووشدددئاه امسدداء اتمدسدداع  طؾفدددا  مددؽ الدددما والعالمدددا، الدتار ددة  طؾفددا  مدددؽ 
 الد شؾلؾم ا واتل داو" ا،  طؾفا  افدااضي  طؾفا  مؽ السكالسا، الهات  ة  طؾفا  مؽ الشد ا .

إ  وو هذه األ"ؾاع مؽ الظؾفا   وةئح  ت ؾ  طؾفا"ا مدؽ ال ددت والددؾار خ لدؼ مدد ق لد  
 بو في تار خ اص"دا   وبايدرار طؾفا  مؽ الحاو  واألرتاأ.مئ

إ"شددا فددي محظددة ومؾدمددة مددؽ الدددار خ تحدددا  إلددم تر بددا اسبددق  وتدديصبا حكدد ؼ و"ددؾر م دديد 
الغمسددا، صد  دد س وثددا لمدددبا السردددؾح اددؾض الدددبا الددذأ وةددو إلددم األصددؾا  السغمقددة  فقددي   دد  

 مؼ  ومؽ ومؽ لشا بقمؼ مكؾ  صؾةمة لمعالسبؽ؟العالؼ معالؼ الظا ق  وما األدا  إذ ؟ إ"  الق

 البداية قمم والشياية قمم، وما بين الشياية والبداية قمم:

إ"ددد  تمدددؼ  اتددداو . وهشدددا "عدددؾد إلدددم اشدددؾا  السقدددال:  ماوز دددة  اتددداو  فدددي الددددار خ الئذددداأ  اتددداو 
 والظؾفا  .
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دحقبئددا، الددددا ي   إ  تشدداول ماوز ددة  اتددداو  هددؾ تشددداول لمدحقبددت الدددار خي لال"ددددا   أل  ال
معم  مؽ اص"دا  ماودزا مشئغدي امدم التس دا و  مديور فدي فم د  الددار خي  وود   هدذا  الرمدػ هدؾ 
الاااي األول لسدبا  اص"دا   مااال مؽ "رد  إلها بعي و  تش دا لاللد  الؾاحدي القهدار الدذأ يمقد   

 ولش يذ الدحقبت الدار خي األوروبي الدا ي امم   بو السئال.

أ "هامدة تار خد  القديمؼ دو  الخدؾض والدسحد ص 273الدحقبت مدؽ  دقؾط رومدا  معو هذا
لسددا  ددساه مددا ت ددو الدددار خ  الددذأ اتئددا   دد  الغددؽ ومشظددق اتحدسددال  وهددو لمغددؽ واتحدسددال تااددي  

 ةمئة وثاصدة.

أ  ساها العرا الؾ  و فقدس  صيوره وفرم  إلم 23أ إلم القا   273ومؽ  قؾط روما 
مددم  وارددا و دد و وو ددو  وارددا و دد و اد"ددي وو و ددرو  ومددؽ "هامددة ارددؾر: ارددا و دد و وا

أ   ساها العرا الحديمث ومدؽ  2567أ إلم حيود الئؾر  الرا"د ة  24أ وبيامة القا   23القا  
الئؾر  الرا"د ة إلم البؾأ  ساها الدار خ السعاةا  ل ؽ و ،   دسي العقؾد والقاو  القادمة الددي 

سعاةدا؟ والتدؾا : ت شدػ و"د   دبد شم إميمؾلؾم دة فمددرة مقؾلدة  مدا  دظؾأ مدا مددس   بالددار خ ال
بعي  امم غاار  ما بعي الحياثة  و ما  بعي بعدي الحياثدة   وام د   د كؾ  الحدو  دهال  وهدؾ اتددااح 
مقؾلددة  مددا بعددي السعاةددا    إ"دد  ومددا مددياؾ إلددم الزددحػ اشددي الغرمددة وح ا"ددا  و ددياؾ إلددم الحدددا  

 ؾد  وو  وا  يا ا  وماأ زما  واحي .والساار   صو مؤشا امم ا

والغاابددة الدددي مئباهددا هددذا الدحقبددت  هددؾ اتئدداع السدددمسبؽ لدد   وت ش دد  فددي الحدددابا، الزمش ددة 
والدرؾرا،  صبشسا مدار الددار خ لد س واحديا  وإذا مدا ت مشدا بدالسشظق األوروبدي فدي الدحقبدت  "قدؾل 

ا"دقمدددددؼ مددددؽ القدددؾ  والرعددددو فددددي الدددددار خ   لمسددددمسبؽ: ا"دددددؼ اآل  لددددددؼ فدددي الدددددار خ السعاةددددا  إ" دددؼ
وةدددشااد   إلدددم ضدددع   هدددؾ تدددار خكؼ الؾ ددد و الدددذأ تحددددامؾ    ددد  إلدددم وتد  ميمدددي  او "هزدددة 
ك ا   وسدا تدامسدؼ ذلدػ و دظاتسؾه فدي وددت الددار خ  اامدؼ و  مدؽ مدادد يظدا  الددبي هدؾ الع دي  

خدداص  السدتدداوز لمدددبي  إ"ددػ والع ددي ت مسكددؽ و  مدحددار إت إذا و"دددل يظابدد  الخدداص  وترددؾره ال
ومها السدمؼ وش  مؾمدا معمسدا  ف ةدئح  البدؾأ متداد تمسبدذ صئد س  و"ددب  تعمدؼ ال  دا  مدؽ يالقدػ 
الخ با العم ؼ  ولؽ تقؾأ ة اما وو تؾمة إت صدتمي و ساء هللا ام ػ وا ؼ العم ؼ والحك ؼ والعز دز... 
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لخدالص  وة داد  الدددربشة فدي عدو طؾفددا  إ"د  ال  داأ صدتمدي و ددساء هللا الحددشم   دػ  هددي مردات   ا
مقؾده ات د ئار والت ا مدا الخدؾ  والداتدت فدي عدو الد د  والزدالل  وفقديا  صؾةدمة الخبدا الددي 

 هي "تا  الئذا ة مؽ الغاق الدار خي  في الظؾفا  الرا ي والساوت.

وامددددم ذودددددا الددددددار خ  "دددددؾرد الدددددؤال اآلتدددددي: هدددددو الددددددار خ تخرددددص وسدددددا تعدددددار  ام ددددد  
 سبؾ ؟األكادم

إ  الددددار خ لددد س تخرردددا  إ"ددد  ودددو  ثدددار اص"ددددا   وهدددو مدددددظ ا احدددي اصحاطدددة بآثدددار 
اص"دا   وباأليص مشها ال دابة  وامم ذوا ال دابدة  لد س هشدار مداا ؼ ايظدا فدي تدار خ الئذدا ة 

 مؽ ماا ؼ ال دابا، الرا ي .

ااد  السدار الدار خي إ  السؤرخ السدمؼ ام   وك ا مدؤول ة وماأ هللا ووماأ صشي اص"دا  ص
لمئذددا ة إلددم  ددكة الرددؾا   وام دد  و  مدددخمص مددؽ ةددرة السددؤرخ األصدددا الدددي لئدددها امددم غدداار 

 وكئا السؤريبؽ في العالؼ  وتقري باألصدا ات"ررال اؽ الؾحي في ال دابة.

إ  وول مددددا متددددت امددددم السددددؤرخ السدددددمؼ و  معددددا  و  الدددددار خ غبددددا مررددددؾل اددددؽ دمددددؽ 
صدديو بددآدأ ويدددؼ بسحسددي )المهددؼ ةددو ام دد  وامددم  لدد ( وامددم هددذا األ دداس مدداء  اص ددالأ  هددذا الدديمؽ

اشددؾا  مقالشددا )ماوز ددة اتدداو( لدقدديمؼ تحقبددت ميمددي لمئذددا ة  مسددا مددددياي تحا ددا وتحيمددي السرددا  ؼ 
 امم تااي  السقؾت، اآلت ة:

  تددار خ اص ددالأ: هددؾ دمددؽ هللا الددذأ صدديو مددا  دأ ام دد  الدددالأ ويدددؼ بسحسددي ام دد  الرددال-
 والدالأ  وام   مكؾ  دمحم الش ي الخاتؼ لال الأ الخاتؼ.

 تار خ السدمسبؽ: م يو ب صشاء  دأ ام   الدالأ و شدهي باتئاع ع دم ام   الدالأ.-

 ااما. 01تار خ اص الأ الخاتؼ: هؾ مي  الئعئة الش ؾ ة الدي دام  -

الردال  والددالأ إلدم البدؾأ  تار خ السدمسبؽ ما اص الأ الخاتؼ: م يو صؾفا  الا ؾل ام د  -
 وما    تي مؽ اسا الئذا ة.
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إ"شددا البددؾأ "حددداق فددي وفدداا  الحكددؼ والدعمدد ؼ الت دداأ  والساحمددة القادمددة هددي الخالفددة امددم 
 مشها  الش ؾ   وامم ةخا  السشها    دشيحا السشاهل  وترئ  في ي ا وا .

اص المدد والااغدت فدي اصبردار والسؤرخ السدمؼ الذأ ما ي و  مخؾض في الدار خ بال دمدؽ 
صيو  ابؾ   فهو العمؾأ السراغة مؽ السزسؾ  و بمة لالبرار؟ إ"ها متاد ذر رماد فدي العبدؾ   
وتمؼ ةاح ها متاد زيدا  تدؾل ماتدزق بد   ومدا داأ الشردا اآل  لمزيدا  فدال شدػ و  ومدي ح اتد  

 وا دسااره تي ا"دهم  وبيو ممر  و"را   األيبا .

حاطددة بآثددار اص"دددا  ومدددارات  تحدددا  إلددم "غا ددة فددي القددااء  مددؽ ومهددة مددؽ هشددا  فدد   اص
"غا ترؾر وضعي  إت و  الذيء الذأ وةئ  مؤويا  و  "غا ا، القااء  وث د  فذمها في إ"قداذ 
الئذددا ة  صددو و"هكدد  اص"دددا  إلددم درمددة الغئ دددا   ووةددئ  السدمقددي اددؽ السخمؾتددا، متدداد مشددددؾ  

ا  امددددم حدددي تع بددددا إدغدددار مددددؾرا   صدددو "خمددددص إلدددم القددددؾل و  بذددداأ  وأ اص"ددددا  مشدددددل اص"دددد
 اص"دا : وةئ  متاد مشدؾ  تار خي مسزق وما ض.

إ  هيامددددة اص"دددددا  تحدددددا  إلددددم " ددددؾ  وو"  دددداء  إت و  هددددذا الدددديور تقسردددد  متسؾاددددة مددددؽ 
الرال رة  ف ةئحؾا و"  اء ل و واحي مشهؼ اتئداع محدار  مدؽ امدو وف دار وهس دة وةدشس ة  والخظدا 

مرددئ  الربمدددؾ  هددؾ " ددي اليولددة  إلددم و  وةددمشا إلددم الساحمددة األيبددا  مددؽ فذددو الشغا ددا،  لسددا
والدتدددار  الئذدددا ة  وهدددذه هدددي حردددبمة القمدددؼ الئذددداأ  القمدددؼ الئذددداأ ود  إلدددم إغدددااق الئذدددا ة فدددي 
عمسا، ال دابة وال دت  فدرات  صها الد و  صشاء امم ال دت وودت مشاهل الئحث  فحرو تحال  

ال دت الدي تبو و"ها معافة  ووةحا  ودت مشاهل الئحث  لدسز ق اص"دا  ف ةدئ   صبؽ وةحا 
اص"دددا  فددي محاتددة  ددتؽ العمددؾأ اص"دددا" ة محدددا  إلددم مخددا  مشهددا اددؾض السددييو الددذأ مدديرس 

 لمظال  امم السددؾ  العالسي.

ؾ إ  مشظق اتحدسال مقؾل: وماأ هذا الظؾفا  مدؽ ال ددت ت شدػ و  هشدار ودابدا معبشدا هد
مرداح هذه الدعقبيا، الئذا ة  وإياامها مؽ ال دؾار  الددي وةدئح  تدخدئو فبهدا  هدذا ال ددا  هدؾ 
الددذأ صدديو بدد ما  اتدداو   وهددذا األمددا  اتدداو  هددؾ الددذأ مشئغددي تؾضدد ح  باادئدداره "غدداأ وترددؾر لعددالؼ 

 الغبت واالؼ الذهاد .
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 صيامة اتاو )اتاو بالعابي(.

ؽ م ا ددو ام دد  الدددالأ والا ددؾل العابددي دمحم ام دد  صدديو ومددا  اتدداو  فددي وهدد  م ددو حددااء صددب
الرال  والدالأ وامم  ل . ر ؾل بعث في و و ةئا و العا   لدا"ها لدا  شعا  ةئا دو تااوحد  

 االتاتها   سا صبشها صبؽ الدشاحا والرااع والدحالرا،.

ودددا  الذدددااا هدددؾ وز دددا الددديفاع واصادددالأ  وودددا  لمذدددعا  دددؾق يددداص هدددؾ  دددؾق اكدددا   
وإشاا  ت بمة تا ش وأ وا  لم مسة  ؾق ياص مدؼ     الدئارأ والحرؾل امم الذاع ة  صزاامة 

الذدددعا ة  ودددا  شددد خ الق بمدددة  شخردددا ماوز دددا دايدددو ودددو ت بمدددة  إت و  تدددا ش وشددد خها مذدددكال  
ا دئشاء  إذ تا ش هي الق بمة الساوز دة  وشد خها ماودزأ ضدسؽ تذدكبمة ال ئا دو وو متسدؾع ال ئا دو 

الذعااء العا  بالمدا  الرر   وال م غ  إت و  لدا  الذااا لدؼ مدتداوز فدي دا دا   العاب ة. واا 
 ر، د  الق بمة الدي مسئمها  وو الق بمة السدحار  معها وو السدحال  معها.

والذديء الس هدا و  الاو ددسال المرغدي العابددي ومدا مخ  دد  مدؽ وشددؾز فدي بظؾ"دد   ودا  اك ددا 
بشا بعض شعا الحكسة وذعا زهبا صؽ وصي  مسم امم   بو مؽ ترؾر و"غا  الذعااء  إذا ا دئش

 السئال.

في هات  األمؾاء  ب يو وما  اتاو  في ت بمدة تدا ش لبشئدا فدي ورمداء التز دا  العاب دة  والددي 
 كا"  محاطة بقؾ  و ا  والراس والاوأ.

معشدي  هذا األما  اتاو   ب يو مع  فتا ميمي في تار خ العدا  وتدار خ الئذدا ة ومهدا  فسداذا
 وما  اتاو ؟

 ماذا يعشي أمر "اقرأ"؟:

ماء في القرة ال ؾل د ة القربا  بقمؼ األدمت األما كي إدمار  ت  صدؾ بعشدؾا   الخظدا  
أ  والر ددددا  مؤداهددددا و  الدددددارق وضددددا الخظددددا  السددددداوق امددددم 2723السددددداوق  والدددددي "ذددددا، 

هدددذا الخظدددا  السدددداوق  السكدئدددة ومددداأ وادددبؽ التس دددا  ول دددؽ فدددي غدددال   يدددا  فزدددمو ال ئبدددا ؽ  
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محبمشددا امددم مددا تعاضدد  لدد  ال دددت واأللددؾاح الدددي بعددث صهددا األ"  دداء والا ددو مددؽ  دداتا، وإيردداء  
واؾضدد  بكدابددا، ويددا   وتددؼ اتدادداء فبهددا ب "هددا مددؽ اشددي هللا  وفددي هددذا الددد اق "ددزل ومددا  اتدداو  

 غهدا  وامدم الش د ض مداء  ل رز  اصيراء واتدااءا،  والؾود لألما"ا،  الدي وم  صها الا دو لد م
وما  اتاو  لبئ   السؤمشبؽ و رز  الخؾ"ة  صشغؼ لؼ مد ق ل  مئبو  في ودا  مخدرا  القدااءا،   
كدا  ل  القير  امم طي ودفدؽ مالمبدا ال ددت الددي وغاتد  صهدا الئذدا ة  وددا  محد و محددا  إلدم 

ئعئدة السحسيمدة والسددمسؾ  ترعبو هذه اصحاطدة فدي مدؾأ ت محد ص   د  ادؽ الخظدة بدالقمؼ  ومشدذ ال
ماددو   اتاو  صدرؾر ضبق ووتو مؽ ح  قة دا ا   اتاو  ال م دة و دزد  هدذا باادئدار ومدا  اتداو  هدؾ 
 تحا ددا القددااء  مددؽ السردددا  ؼ التامددي  لمدمقددبؽ الغ ددي  إلدددم تددااء  مددا هددؾ غبدددا مكدددؾ  فددي بظدددؾ  

دا" ة في وو "زاة يبا و"زو  شا  ال دت  إ"  داؾ  إلم تااء  ال ؾ  السردؾح... ودا  الشرس اص"
 .(0)وااطرة حت تدسؾ صها الشرس  "حؾ التسال والدسؾ  او تهؾأ صها "حؾ الاذممة وات"حيار 

ومددا اتدداو:  عددو مرهؾمددا ثا"ؾ ددا وماتئظددا بددالقااء  الدقمبيمددة  التدداهز  لمستمدديا، وال دددت الدددي 
 .(1) ظاها األولؾ  

لسددددا  ددددظاه األولددددؾ  والسعاةدددداو   ولددددؾ  ومددددؽ ما" شددددا "زدددد ،  و"شددددا ماتئظددددؾ  ومدئعددددؾ  
ا دددسار"ا فددي غرمدشددا  مددا ز ددا  العددزأ  شرددئ  مس عددا ةددبيا وضددحاما لسددا مدددظاه واددياء الحددق 
وواددياء الئذددا ة فدددي إطددار صامتددة تا سدددة امددم إيدداا  معدددؾد إلددم مئددا، الددددشبؽ  والبددؾأ تزددداار  

 وتبات .

ر لمدددييؾل فدددي الشغددداأ إ  ومدددا  اتددداو  بددددؼ ربدددػ الدددذأ يمدددق ومدددا حدددي امدددم الددديواأ  مدددياؾ 
القا "دي  وأ الشغداأ الابدا"ي  والدييؾل فددي هدذا الشغداأ مداتدت ام دد  هتداا  الشغداأ الئذداأ الددؾهسي 
السدؾار   إ"  القظ عة ال  ا  السشدغا   تظ عة مدكؾ، اشها  و او  إلم و"ؾاع مؽ القظ عة تسئدو 

 ت   دا لمدزمبو.

السئددال فعددو ودددت  مرددا  ودددت  ومددا لددؾ وترشددا اشددي درس ترددا ، الرعددو  وامددم  دد بو 
مكدددت  وودابددة  ومددا فعددو تدداو مقدداو  تددااء   ل ددؽ مدداذا لددؾ تمشددا بالدرددا ، اآلتددي: تدداو  مقدداو   اتدداو  
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  كؾ  وما  اتاو  مدرير األولؾ ا،   دا  ومها القارئ و  ما مهسػ باليرمة األولم: ة غة  اتاو  
 ول س تاو و قاو.

ماما لساضي الئذا ة وحاضاها ومددق مها  ة غة األما ووماأ  اتاو  "تي "ردشا وماأ وما 
هات : و"هار مؽ العمؼ  ووهؾ  مؽ العمؼ  صو بحار مؽ العمؼ  إ"  ال ؾثا وت ؾثا العمؼ الذأ مرؾق 
كو تيرا، اص"دا    ؾاء امم مددؾ  الدرؾر ال مي  وأ امم مددؾ  القيرا، الخ ال دة  إ"د  ومدا 

 ووو السيارس  ووو التامعا،  ووو السشاهل.مرؾق اص"دا   و رؾق وو الدار خ 

وبشاء امم ما   ق مكؾ  وما  اتاو  وك ا مؽ وو "غا ا، القدااء   إ"د  ومدا بالدييؾل  فدي 
 "غاأ ربا"ي وك ا مؽ وأ ترؾر وضعي  صو و"  اك ا ووامم مؽ وو امساء الي" ا.

فدددي م دددو حدددااء إ  "غددداأ  اتددداو  هدددؾ الدددؾتد  التيمدددي  لمدددؾاي ولعقدددو اص"ددددا   الددددي حددديث  
وتحيميا في وهر   ومخداض هدذه الدؾتد  والدؾاي تدؼ فدي فددا  ومبدز  لدؼ تدعدي ثالثدة واذدا ؽ اامدا  
مئم  اسا الياؾ  الش ؾ ة  هذه الردا  حقق فبها الش ي دمحم ام   الرال  والدالأ تتاوزا ل و تشغبا 

اتدز، اشد  ودو مبددؾش تدار خي  هدذه دادؾ  تمقدي بغاللهدا إلدم البدؾأ  وهدؾ اص"تداز العغد ؼ الدذأ 
 السدمسبؽ البؾأ ووو مامعاتهؼ ووو ثاواتهؼ الدي تقير بالسم ارا،.

إ  الا الة السحسيمة تقاوأ البؾأ رغؼ السؤاماا، وال بدي والحدا  السدددسا ؽ  دؾاء مسدؽ هدؼ 
 مؽ تؾأ الا ؾل ةمم هللا ام   و مؼ وو مؽ غباهؼ.

لسعافة الدي و"ار، طا ق اص"دا   وما ومشذ الئعئة السحسيمة مئو روس  اتاو  شتا  العمؼ وا
البؾأ "ذهي الغاور وات د ئار مؽ ت و تؾ  ات د ئار ومؽ مديور فدي فم هدا  ا دد ئار ت لد  و شدازع 
يالق   ل ردي ما و د  وما  اتاو  إ"  اصفدداد الئدا"ي  اصفدداد ال  بدا والعداأ  أل  السقردي األ دسم 

 و"ؾاع الرداد  واصةالح السدعيد األبعاد. لشغاأ  اتاو  هؾ الحا  الذاممة امم مس ا

 التاريخ قبل نظام "اقرأ" الخاتم:

مخ ا"دددا القدددا   ادددؽ تعاتدددت  مددددمة مدددؽ األ"  ددداء والا دددو  والدعاتدددت ودددا  دومدددا دادددؾ  إلدددم 
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اصةالح والدذوبا باهلل  ورغؼ طؾل هذه الدمدمة ف "ها لؼ تشردا مدا اص"ددا   أل"د  معدؾد دا سدا إلدم 
 وسا ا"  السخمؾق الذأ وا  وكئا شيء ميت. اصفداد والرداد 

ومؽ  دأ إلم ع دم امبهسا الدالأ "ق  امدم  مددمة مدؽ األ"  داء والا دو مدشهؼ مدؽ مداء 
تررهؼ في القا   ومشهؼ مدؽ لدؼ مددؼ ذوداهؼ  هدذه الدمددمة ةدح دها  مددمة ةدح  وولدؾاح وزبدا 

م دد  الدددالأ( صدديو ربا" ددا  وو  وودددت وهددذا مدديل امددم و  العمددؼ  الخددالص اشددي اص"دددا  األول ) دأ ا
 وول تعم ؼ ووول ودا  وا  ربا" ا  فهو حاف  اص"دا  امم تمػ ال دت وتمػ الدعال ؼ؟

لقي تش ا اص"دا  لدمػ ال دت وتمػ الدعال ؼ  والدؤال السحؾرأ والساوزأ هؾ: ما مزدسؾ  
 تمػ ال دت وما تعال سها؟

ص دددالأ وو دمدددؽ هللا  دمدددؽ مس دددا إ  السزدددسؾ  ايدزلددد  ر  العدددالسبؽ فدددي لرغدددبؽ: دمدددؽ ا
األ"  دداء والا ددو  ووتئددااهؼ حقددا هددؼ مدددمسؾ   تمددػ ال دددت وددا  مددؽ السردداوض و  ت ددؾ  مؤ دددة  
ل شهدددا ا دددد يل  بال ددددت والسكدئدددا،  تمدددػ ال ددددت ومعهدددا ال ددددت السدياولدددة البدددؾأ فقدددي، ةدددالحبدها 

ا لددياي و  ذلدػ مدؽ اشدي هللا وا"ده  بعي تييو مي اص"دا  ااصئة صها  ت دت ما مسم   امبها هؾاهد
 وو ا"  ال دا  الذأ  مسئو العمؼ والعقو اؾض اليمؽ.

وبسا و  ال دت الدساو ة الدابقة لؼ ت ؽ تحسو اشاةا الئقداء  مداء ال ددا  الخداتؼ القدا   
بددداألما العغددد ؼ  ومدددا  اتددداو  وهددددذه السدددا  محرؾعدددا مدددؽ اشددددي هللا ومددددؾاتاا  حدددامال لدمددددمة الؾمددددؾد 

اء فددي مؾامهددة ا"حدداا  الدددار خ الئذدداأ وعمسدد  وعمساتدد   صددو مدتدداوزا لدد  ومه سشددا ولعشاةددا الئقدد
ام    إذ وما  اتاو  ل س ي اا فقو  صو "ئ  اغ ؼ  مردؾر مدا هدؾ  داصق تتداو ومدا متداأ صبششدا ومدا 
 ددد  تي  إ"ددد  اصةدددالح الذدددامو الدددذأ مدتددداوز ودددو تشدددؾا، األيئدددار  ولدددؼ مكدددد  محدددؾد اص"دددددا  

تدمهؼ باصضافة إلم تحا ، ال دت السشزلة  صو وةداب  الغداور وت لد  عا"دا مشد  بسعارضة األ"  اء و 
و"دد  ا دددغشم و"دددي يالقدد  بادادداء  العقددو والعقال" ددة  وهددؾ متدداد دمدداق غ ددي ت االتددة لدد  بالعقددو  
ووةئ  مددد  اا فدي األرض   مذدااا واارضدا لدد و ضدالل  دساها تخرردا، ومشداهل امس دة  

  القا   محسو اشاةا الئقاء لسؾامهة الدزمبو الددار خي با دؼ العمدؼ  فهدؾ وإذا وشا تي تمشا  ابقا و
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ل س متاد تؾل ااطري  وو "زو  وشعار وهؾ ما  شؾضح  صدشاولشا لمدحؾل الذأ  وحيث  وما "غاأ 
  اتاو . 

 التاريخ البذري مع بداية نظام "اقرأ":

 اقرأ أصبحت مكيشة مشظسة ومحرك لمعمهم:

لددد س السكبشدددة الردددشاع ة  ول شهدددا مكبشدددة تشددددل "غامدددا امدددم و"قددداض  (2)السقردددؾد بالسكبشدددة
 الرؾضم  محسو ةاح ها طاتة "ؾرا" ة تشيحا ومامها األشكال واألشئاح.

وإذا مددا حاولشددا الؾتددؾ  اشددي ومسددة مكبشددة بددالدقظ ا: )مكيم"ددة( ا مكبشددة ومكددة وأ القددا  
المددا  السكدبؽ اشددغو ل كددد  ودو وتا ة مكبشة. الؼ مشظمق مشها المدا  السكبؽ لدا  الؾحي  هذا 

متات، الدسكبؽ الدي هي "ردها حاو  لدا  الدسكبؽ  إ"د  المددا  السشظمدق مدؽ مدذور ال دياما،  
وال يامدددة هدددي و ددداس المددددا  األةدددمي  ومدددا ال يامدددة السردددظشعة فهدددي متددداد صيامدددة وهس دددة  ولددددا  

 ياثة  بسشها  معمؾ السشاهل.الدسكبؽ الذأ ا"ظمق في مكة   كؾ  ل  اؾد  تعمؾ ما  بعي بعي الح

هذا الدسكبؽ األول معكد  ا"دذار "غاأ اتداو فدي التز دا  العاب دة  وبعدي و  اكددد  السذداق 
لدا  العمؼ وروبزت   وةئ  السدمؼ معمسا  (3)ا"دقو وارتحو إلم بالد السغا   وةئ  المدا  العابي

ؤال اآلتدي: لسداذا لدؼ مددزاؼ العدا  لغباه ووةئ  المدا  العابي مداوأ العمدؼ  وهشدا مشئغدي طداح الدد
 الحاوة العمس ة ت و "زول الؾحي ب ول وما  هؾ اتاو؟

والتددؾا : الاو ددسال المرغددي لمدددا  العابددي وددا  ميدد ش ا"حئا ددا  ومددا هددؾ إت دلبددو امددم 
ا"حئدداس اص"دددا  العابددي  ول ددؽ لسددا وعدد  الددؾحي المردد  العابددي "قمدد  ورفعدد  مددؽ التسددؾد العابددي  

متال وو ا مهؼ العالسبؽ  إ"  فدق المدا  العابي بعي ا  ودا  فدي حالدة رتدق   وضبق األفق  إلم
وهذا الردق واتصدعاد العغ ؼ وةئ  مع  المر  العابي غش ا وفي حالة ت ؾثا ل س لد  مئبدو  وةدئ  
لمردد  عدداها وبظددؾ  مددا الدؾع دد، التيمددي والددد اتا، التيمددي  الدددي يردد   الحسؾلددة اليتل ددة لمردد  

ه األلرددا  وال مسددا، )كمسددا، القددا  (  لددؾ تعمسددؾ  تددي "زلدد  مددؽ الدددساء محسمددة بقددؾ  العابددي أل  هددذ
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غب  ة وتؾ  مسا مدرؾره اص"دا  أل"ها ماء، مدؽ اشدي ر  ال دؾ  تحسدو ال ئبدا مدؽ و داار السمدػ 
 .(4)والسم ؾ، وهي مس عها مرات   لدمػ األ اار 

الحرا  و اار األ"  اء الذمؽ  ومؽ تمػ األ اار الدي تددحق العشامة امم   بو السئال ت
 تؼ المقاء معهؼ في  ما، القا   و ؾره  وهذه العشامة تياؾ إلم تشاول اتاو واأل"  اء والا و:

 اقرأ واألنبياء والرسل:

حبشسددا "قدداو القددا    و"دمددؾه و"اتمدد   ف "شددا "ددددسا ل ددالأ هللا الددذأ صمغدد  صؾا ددظة م ا ددو ام دد  
يدداتؼ الش بددبؽ أل  ترزددبم  غبددا مددد ؾق  فالغدداها و"شددا مددا دمحم  الدددالأ  دمحم ةددمم هللا ام دد  و ددمؼ

ةمم هللا ام   و مؼ في القا   وحديه  وفدي العسدق مردئ  لقا،"دا مدا  مددمة مدؽ األ"  داء والا دو  
 ل ؽ ل س وو الا و وهؾ ال  ا  الذأ ماء في تؾل  تعالم:

عميكك ومكا  ولقد أرسمشا رسال من قبمك مشيم من قررشا عميك ومشيم من لم نقرص﴿
﴾ كان لرسهل أن يأتي بآية إال بإذن هللا فإذا جاء أمر هللا قزي بالحق وخدر ىشالك السبطمكهن 

 .[56]غافا  مة 

مقددديأ لشدددا القدددا    مددددمة مدددؽ و دددساء الا دددو  مشهدددا مدددا محسدددو ا دددؼ الددددؾر وهدددؾد و ؾ ددد  
داود و دم سا  وإصاا  ؼ  و"ؾح  وو ساء ورد، في ثشاما الدؾر وآدأ وإدر س ولؾط و دؾ"س ومؾ دم و 

 وع دم امبهؼ الدالأ باصضافة إلم و ساء ويا .

إ"شا بات ددساع لخظدا  القدا   "تدي و"رددشا ودو مدا  فدي ومدؾاء ر دؾل مدؽ الا دو مدا تؾمد  
و"تددي محددؾد وددو تددؾأ مد ددار مددا وتددؾاأ  يددا ؽ بالخظددا  "رددد  إمددا تزامشددا او تعاةئددا  هددذا  المقدداء 

مددؽ ال دددت  فشتددي و"ردددشا مددؤمشبؽ مددا وددو ر ددؾل و" ددي  ات دددئشا ي فددي الؾمددؾد ت مددؾفاه وأ ودددا 
ومؤمشبؽ بالش ي الخاتؼ دمحم ةمم هللا ام   و مؼ  وسا "مدقي ما األول داء والردالحبؽ والردالحا،  
ولػ ومها القارئ "سؾذ  اماو  فااؾ  الدي  مش  بسؾ م وطمقد  ااشد  ووشدؾزه  فعم دػ و  تدردؾر 

مامدد  اآل  العذدداا، مددؽ العمسدداء إ   لددؼ "قددو السئددا،  حتددؼ اصغددااء الددذأ وا"دد    دد   ت مرددسي و
وحبشسدددا مردددؾر لشدددا القدددا   مؾتددد  امددداو  فاادددؾ  وإمسا"هدددا بسؾ دددم و"قار"ددد  بسدددا متددداأ البدددؾأ  فددد   
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السالمبؽ مؽ الامال والشداء ت تددظ ا اتخاذ هذا السؾت  وهذا القاار باتئاع مؾ م ام   الدالأ  
مدا مردبت بالدذهؾل  إ"هدا بردسة امداو   بردسة ةدئس مدؽ وهؾ لدؼ مسكدؽ لد  بعدي فدي األرض  إ"د  و

 الشؾر العغ ؼ.

و"زددد ، و  القدددا   هدددؾ فزدددو هللا الدددذأ معمشدددا "دددؤمؽ بكدددو األ"  ددداء ومدددشهؼ مؾ دددم ام ددد  
الدالأ  وإت تمشا و  فمق الئحا متاد  و ظؾر   بسعشم البؾأ وسا ماومؾ  اآل  واياء الحق وواياء 

 دم ام   الدالأ.القا   ولؾت القا   لسا  مشا بي 

مخ ا"دددا القدددا   و  ودددو األ"  ددداء والا دددو دمدددشهؼ واحدددي وهدددؾ اص دددالأ ووتئدددااهؼ مددددمسؾ   وت 
ومؾد لذيء ا س  األدما   وهدذا ومدا ط  عدي ومشظقدي  أل"د  ت مسكدؽ و  ما دو هللا و"  داء ور دال 

 مدشاحا ؽ ومدحارببؽ.

كدسو األما ويدؼ بسحسي ةمم دمشهؼ واحي وإ  تعيد، الذاا ا وسا تدسم البؾأ تؾا"بؽ  وا
هللا ام دد  و ددمؼ بالذددااة األيبددا   والسشهددا  األيبددا  وهددذا اتكدسددال معشدداه و"شددا ومدداأ  ددشؽ ت تق ددو 
الدغببددا والد دديمو  صبشسددا تددؾا"بؽ الئذددا البددؾأ تددي مغهددا ضددعرها او "قرددها وفدددادها فددي البددؾأ األول 

 الذأ تظ ق      وبهذا " ؾ  وماأ مرهؾمبؽ:

 ؽ الدي لها الرالح اليا ؼ ) شؽ هللا و شؽ "    الرح حة(.مرهؾأ الدش

وما  شؽ السردي فهي الدي تدؽ وفق تؾا"بؽ عا  ة  وفي ييمة السأل مؽ القؾأ وفي ييمة 
ات ددد ئار  اأ ا ددد ئار األتؾ دداء امددم الزددعراء بقددا"ؾ  القددؾ  الددذأ مذددا  امددم "هامددد  بدددشة هللا 

 القؾأ الذأ ل س وسئم  شيء.

وات د ئار هؾ طئقة السأل الدي تؾام  وو " ي ووو مردم   إت و  ا دد ئار البدؾأ وةدو 
مدددؽ الغددداور ت متدددال   ددد  لمداامدددا  أل   دددقؾط   وأ  دددقؾط مشغؾمدددة الردددداد الددددي تحكدددؼ العدددالؼ 

أ إلدم دو دال،  هدي 2724وباأليص بالد السددمسبؽ  الددي تددس  تظ  قدا لخا ظدة  دامكس ص كدؾ 
ول العاب ة   ووضدعؾا تا"ؾ"دا دول دا بعدي  دقؾط اليولدة العئسا" دة  مدشص امدم حدق البؾأ   تذكبمة الي

اليولددة فددي الؾمددؾد وحقهددا فددي الدديفاع اددؽ الددشرس  صشددؾد صااتددة ومغا ددة  و مددا هددي فددي الح  قددة إلددم 
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حسامددة لخا ظددة  ددامكس ص كددؾ وا دددساار الدتز ددة وتسددزق السدددمسبؽ ومشددا وددو محاولددة لمؾحددي  أل"هددا 
ؾ  الدديولي   هددذا القددا"ؾ  ومزددا محسددي  "غدداأ العاب ددة  لدغببددت  الشغدداأ العابددي   تدعددارض مددا القددا"

 الذأ و ا   المدا  العابي ول س المغة العاب ة. هذا الشغاأ صيو صد اتاو .

 اقرأ والمدان العربي:

 ماء القدا   لبافدا رتئدة الشغدا لدي  وولئدػ ال ديو والاحدو إلدم مدددؾ  ودؾ"ي فدد   ت مدزال 
 .(5)ت مظمقا لمد احة العمس ة السعاةا  إلم البؾأ متا

ارمددا ومهددا القددارئ  ارمددا إلددم اددالؼ ال ددياو   وو"ردد  إلددم هددذا القددا   وهددؾ مابددي اص"دددا  
العابدددي القا دددت اهدددي بتاهمبدددد   ماب ددد  بسدددا وةدددو إل ددد  اص"ددددا  السعاةدددا صدردددؾره لم دددؾ  وادددالؼ 

دددددؾ  اصدرار  ت تراةدددبو الخمدددق  إلدددم وحدددي  مدددا وةدددو إل ددد  اص"ددددا  السعاةدددا وز ددداد  امدددم م
التز  دددا،  اغسدددة القدددا   بالز دددا  ت سدددؽ فدددي ايدزالهدددا أل ددداار ال دددؾ  ب متددداز ومزالدددة ... ومساتددد  

  وامدم تدير اغسدة السدد مؼ  ومد  الشؾر دي "قديا بذدي  لسرهدؾأ (6)وحاوف  امم تير اغسة السدد مؼ 
لسقدزددم الحددال وو ماااددا   الئالغددة  الددذأ  ارتقددم مرهددؾأ الئالغددة  اشدديه مددؽ متدداد مظابقددة ال ددالأ

 .(7)السقاأ وسا هؾ اشي الئالغببؽ... إلم ماااا  وروا  ال الأ وم   صيءا بالسد مؼ وا"دهاء بالسدمقي 

وبشغا  ثاةئة إلم ولدشة العالؼ البؾأ  فهي ومهدا تامسدة هتبشدة  ولدؼ معدي هشدار لددا  مدد مؼ 
ددداح والددالت  والدئدات    فد   القددا   لددا"  األةدمي لدذلػ إذا ودا  هشددار حديمث ادؽ الدامسدة وات"ر

هؾ  الدامسة األزل دة لهدذه ال ا شدا، والدامسدا  األصديأ أللددشدها الدال دا، لتمدا، الد ؾ ش دة  ومرددا 
كدددا  العددالؼ.. ووددذا هددؾ لدددا  الغبددت فددي اددالؼ الذددهاد ... ووددذا هددؾ و دداس وهشي ددة وشددسس لهددذا 

األياوأ  ووذا هؾ تؾل شارح  وتردبا واضد   العالؼ السعشؾأ اص المي  ووذا هؾ يا ظة لمعالؼ 
 .(22)وباها  تاطا  وتامسا   اطا  لذا، هللا وةرات  وو سا   وشؤو"  

و"زددد ، إلدددم تدددؾل الشؾر دددي رحسددد  هللا: القدددا   هدددؾ الدامسدددة ال  ا" دددة لسدددا ورد فدددي وددددت 
مدد س ومددؽ دار األ"  دداء والددذمؽ  ددئقؾا دمحم ةددمم هللا ام دد  و ددمؼ والدامسددة ال  ا" ددة مدداء، لدرزدد  إص

مع  في معارضة الحق وتحا ، ال مؼ اؽ مؾاضع  وو مؽ بعي مؾاضع   مؽ  دلبدو  الرعدو الدذأ 



 "اقرأ والطوفان" مركزية "اقرأ" يف التاريخ البشري
 د. حمند بهعيادأ.                                                                                           

 

 

  م(4243كانون األول  – 53ةلة درااا  ااريخية ممةلق  العدد جم 

70 

 

70 

م بشدد  ا ددؼ بال ددة فددي لدددا  األمبددبؽ الرظدداأ  وهددؾ لمقسدداش الددذأ صمبدد  يبؾطدد  وفقددي، تسا ددكها 
قديا  صئعزها  ومئو هذا القساش هؾ السئو امم دلبو الرعو  صمس  ودلبو ا ؼ  إصمد س  مشد  وهدؾ لر

 .(22)وبظال  الحتة و  اد   مظة الهؾ  والغؽ بعبيا اؽ الحق 

ومؽ مدئا إصم س والهؾ  مرباه الدسز ق  والسدر ا اآل  في حال العدالؼ ت مئقدم لد  متدال 
وقكال الكذ ن لمذػ و ، اؼ الدسزق ووةو الذرو  وهدؾ مدا تؾضدح   دؾر   دئ  فدي تؾلد  تعدالم :﴿ 

 [.5﴾] ئ :مزقتم كل مسزق إنكم لفي خمق جد د كفروا ىل ندلكم عمى رجل  شبئكم إذا

و"ددد  ومسدددا عهدددا الحدددق  تعددداض لمسقاومدددة والد دددذمت    غهدددا اتيددددال   و دددشة التاحددديمؽ ا
واتفددددااق  فدذدددعت الشددداس فدددي األرض ودددو مدددشهؼ محسدددو طدددؾرا لددددا" ا مؾافدددق الظدددؾر الدددذأ  ددد ق 

 .(20)اتيدال  اشي السكذصبؽ  والظؾر التيمي اشي السريتبؽ 

األ"  دداء والا ددو مددا هددؾ إت "د تددة لسؾتدد  الشدداس مددؽ الا ددات،   مددا وددو ر ددالة وتعاتددت 
حدددي  ترددديمق وت دددذمت وودددا  هدددذا هدددؾ  ددد ت عهدددؾر ولددددؽ مدعددديد  تردددداق ادددؽ بعزدددها بدددال الأ 

 .(21)واليلبو 

و زددد ،  دددسبا إصددداا  ؼ حددددؽ بقؾلددد   لقدددي تظدددؾر، مس دددا األلددددؽ برعدددو الشغدددا والئحدددث 
لعمسي تئقم ود"م مؽ ال  ا  والدرربو  ووذلػ مئقم إ"دا"ها تاةاا والعساا  ومؽ فبهسا زاد تيرها ا

 .(22)اؽ تحقبق مؾت  الخم رة 

 ل اسداا   وال  دا  وذد  وترردبو  216﴾ ىذا بيكان لمشكاس وىكدم ومهعظكة لمستقكين﴿
الذدديء  ودلبمدد  وو ددا مددؽ دلبددو العمددؼ. فددالقا   ت مزددؼ فددي و"ئا دد  وبالغاتدد  امؾمددا وسددا هددؾ العمددؼ 

صو هؾ وااء لتس دا العمدؾأ ومشهدا  لددمؾر اص"ددا  الدذأ مددبا امدم  د بو ةدباور   الذأ "عاف  
 .(23)يم رد  

وامم هذا األ اس ماء في الئالق: ﴿تال الذأ اشيه امؼ مدؽ ال ددت و"دا  ت دػ  بد  ت دو و  
 [.22ماتي إل ػ طافػ﴾ ]الشسو: 
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ؾ  فعدو و دااة و    ص ا  تير  الذأ اشيه امؼ مؽ ال دا  امم الرعدو والددااة ف  د، مكد
 الذأ اشيه امؼ ال دا  وم .

وقال الرسهل يكا و حذر"ا هللا  ئحا"  وتعالم م بشا شكؾ  الا ؾل ةمم هللا ام   و مؼ: ﴿
[. وهتاا  القدا   هدؾ هتدا لمددا  العابدي 12﴾ ]الراتا  رب إن قهمي اتخذوا ىذا القرآن ميجهرا

 . 1/الزيا  0﴾ مؾ   عمكم تعقمهن ولالس بؽ  الذأ م بؽ لشا هللا الس ر  مؽ معم  ااب ا:﴿

فهتا القا   مدؾق إلم هتا العقو وهؾ هتا لمسقار"ة والسؾاز"ة والحكدؼ  مغهدا ذلدػ مدؽ 
﴾ وقككال الككذ ن كفككروا ال تدككسعها ليككذا القككرآن والغككها  يككواتئدداع تددؾأ الا ددؾل لقددؾل الددذمؽ وردداوا: ﴿

 .04فرم  

اشدغمؾا في  المدا   وفي واسال  وعها لغؾهؼ في المدا  العابي الس بؽ في واسال الذمؽ 
الذدارحبؽ  وا"دذددا، واسددالهؼ صددبؽ الشدداس عشددا مددؽ التس ددا و  واسددالهؼ مددؽ المدددا  العابددي الس ددبؽ  
وحافدددؾا ومسدددة  "ددددخ  الددددي تددديل امدددم إرمددداع الذددديء ذاتددد   ومعمؾهدددا تددديل امدددم زال مدددزول ووبظدددو 

سدة  تديل امدم الئاطدو  وهدذا مدا مئظو  ومعمؾا ومسة  لغدة  امسدا امدم المددا  العابدي الس دبؽ  وال م
وراده الددددذمؽ وردددداوا مددددؽ طمدددد هؼ  والغددددؾا   دددد   فحؾلددددؾا القددددا   إلددددم تددددااء   لغددددؾا... وحؾةددددا الددددئالق 

 .(24)بالمغؾ 

 [.13﴾ ]األحقا  فاصبر كسا صبر أوله العزم من الرسل وال تدتعجل ليم﴿

و  مس شا اص"ددا  و غها مؽ هذا الدؾم   و   اتو  تيل امم "  ض ة ا  أل  فعو ا ت 
 مؽ الؾةؾل إلم فهؼ وفق  وأ مد لة  ومشها ز ا  فق  السااد مؽ معشم األ اطبا.

 تحرير مراد معشى األساطير:

مددداء فدددي السعتدددؼ الؾ ددد و ] دددظا ال ددددا : ودئددد   و دددظا فال"دددا: ةددداا   و دددظا الذددديء 
اليئدار  بالد ، تظع   و ظا ال دا   ظاه  و ظا الؾرتة: ر ؼ فبها يظؾطا بالسددظا   و دظا 

ولرها  و قال  ظا األكاذمت و ظا امبشا: تص امبشدا األ داطبا. األ داطبا األباطبدو واألحادمدث 
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العتبئدة  وفدي الدشز دو )إ  هددذا إت و داطبا األولدبؽ( واحديها إ ددظار  وإ دظا وو دظؾر  الددداطا: 
القردددا   والدددداطؾر  ددد ، القردددا   والددددظا الرددد  مدددؽ ودددو شددديء  مقدددال  دددظا مدددؽ ال دابدددة 

ؽ الذتا ) ( و ظا و ظؾر وو ظار ]مسا و اطبا[  دلبو ومسة و اطبا مؽ دلبو فعو و ظا م
و دددظا  وتددديلشا ومسدددة مددددظؾر بدددالئالق فدددي  دددؾر  الظدددؾر  ووددددا  مددددظؾر  امدددم ةدددرؾ  ومسدددا، 
ال دددا  وفددي الئالغددا، األيددا  تدديلشا  و دداطبا امددم مددا  ددظاه  األولددؾ  و ددتمؾه فددي مخظؾطددا، 

دددابقة وامددم األيددص الؾاددي السدعمددق بددالخاو  بعددي السددؾ،  وفددي تدعمددق بسددا مدداء فددي الا ددات، ال
﴾ هؼ الذمؽ وراوا فدي مديالهؼ مدا الا دؾل اشدي إن ىذا إال أساطير األولينمس ا الئالغا، تا و ﴿

 تالو  اآلما، امبهؼ وذلػ في مؾاصهؼ اؽ  ؤال:  ماذا و"زل ربكؼ  مكؾ  مؾاصهؼ إ" ار مؾأ الئعث.

﴾ مديل امدم إن ىذا إال أساطير األولينمؽ بالق بقؾلهؼ ﴿ وفي مؾترهؼ مسا م مغ  الا ؾل
و"هدددؼ معمسدددؾ  صؾمدددؾد مئدددو هدددذه الئالغدددا، واص"دددذارا، السددددظؾر  فدددي مخظؾطدددا، ر دددات،  دددابقة 
كالدؾرا  واص"تبو  وأل"هؼ وافاو  فهدؼ ت مرديتؾ  الدئالق وحتددهؼ فدي ت دذم هؼ و  الؾادي بدالخاو  

 .(25)لئالق واص"ذار لؼ محي  ما  با هؼ  ف  ، مريتؾ  ذا، ا

و ز ،  سبا إصاا  ؼ حدؽ "اتيا ل و مؽ الدرا با والسدامسبؽ السعاةا ؽ بقؾل : ف مسدة 
و دداطبا تدديل اشددي ال ددافا ؽ امددم تددؾل ودداذ   وت ددذم هؼ لقددؾل و دداطبا األولددبؽ مدديفعهؼ لد ددذمت مددا 

 و دداطبا مدمددم امددبهؼ مددؽ  مددا،  وت ودرأ و دد، فهددؼ وةددحا  السعتددؼ تددؾل ال ددافا ؽ  إ  هددذا إت
 األولبؽ  حدم ماءوا ب  شاهيا امم تؾلهؼ )األ اطبا: األباطبو واألحادمث العتبئة(.

لقي امق ال دذ  بكمسدة و داطبا و دار مس دا السدعمسدبؽ امدم طا دق ال دافا ؽ  ولدؼ مد مد  
 احيهؼ الشغا في بالق القا  .

لمسعمؾمدا، فدي و ؤوي الئالق امم مدا تديل ام د  ومسدة  و دظا  مدؽ ةد  وتددتبو ويدز  
صكككغير وكبيكككر  كددددت مددددظؾر    دددؾاء ودددا  ذلدددػ فدددي ومسدددا، الحدددق وأ فدددي ومسدددا، الدددئالق: ﴿وودددو

 .31﴾ القسا مدتطر
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فسا فعم  لغؾ ال افا ؽ ومؽ  ار امم   بمهؼ وبعي الشاس اؽ الئالق السددظؾر  وا ددخرؾا 
فيكي تسمكى عميكو  وقالها أسكاطير األولكين اكتتبيكاب  صزاؼ و  ما     )وباطبو ووحادمث اتبئدة( ﴿

 (26)[.3﴾  ]الراتا  بكرة وأصيال

وما في "قدي السددامسبؽ والدامسدة التار دة "قديأ تامسدة إصياع دة ول دد  مزدممة ذلدػ و  فدي 
إلددم ومسددة  و ددظؾر   فددي حددبؽ و  ال مسددة ات"تمبز ددة تدديل  Mythالمدددا  ات"تمبددزأ: تحؾ ددو ومسددة 

 .(27)امم الخ ال واتفدااء 

إت صز ددداد  حدددا   Mythe دددة ت تخدمددد  ادددؽ ال مسدددة الرا"دددد ة فدددي اص"تمبز  Mythوومسدددة 
(E). 

وبشاء امم ما   ق "ددظ ا القؾل و"شا وةئحشا تئعا لسا  ظاه السئظمؾ  تيمسا ولسا  دظاه 
السعاةددداو  مدددؽ ضدددالل وافددددااءا، با دددؼ العمدددؼ  والسؾامهدددة القا سدددة البدددؾأ صدددبؽ ال ددددا  السددددظؾر 

يص الددي تعد ددا ودئدا دمش دة  وامدم ذودا ومسدة دمدؽ مكددؾ  بدالحق وال ددت السددظؾر  بالئاطدو وبداأل
 لزاما امبشا تؾل ومسة الررو في الدالات بكمسة  اليمؽ .

 الد ن في لدان القرآن:

مددا، العدداد  اشددي اليار ددبؽ فددي بددالد السدددمسبؽ افدددداح واسددالهؼ بسقددؾلدبؽ وةددئحدا وغشبدددا  
 الئعئة السحسيمة.تادد  تذوا"ا بالسقيمة الظالل ة لمذعااء العا  ت و 

 السقدمة الطاللية السعاصرة في الدراسات:

مدؼ اتفدداح دا سا في تشاول ومسة ما في السعتؼ العابي وتشاولها في لدا  القا   صدع با ؽ 
 اثشبؽ: ال مسة لغة وال مسة اةظالحا.

م دددؼ  امدددم  فسددؽ اتردددق مدددا هللا  ددئحا"  وتعدددالم واةدددظم  معدد   حددددم وةدددئح  ومسددة لغدددة ا 
  مدشا ددبؽ و  القددا   مدداء لبافددا مددؽ رتئددة الشغددا إلددم وددؾ  فددد   ت مددزال إلددم البددؾأ مظمقددا القددا  

لمدددد احة العمس دددة السعاةدددا   وأ ال مسدددة الددددي تقدددؾل اشهدددا لغدددة هدددي ومسدددة وو لرددد  فدددي ات ددددعسال 
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الئذاأ  وتؼ اترتقاء صها صدؾع رها في الؾحي وفق   اتا، مدعيد  ومقاةي مدعيد  لؼ ت ؽ م لؾفة 
العددا  وحدددم لددي  غبدداهؼ  ومددؽ ذلددػ ومسددة  دمددؽ   ودمددؽ اص ددالأ صؾح دد  ارتقددم بددالعا  مددؽ  لددي 

 الاو سال المرغي إلم الاو سال العمسي وإلم الاو سال الُعمؾأ.

 كمسة د ن في لدان البذر )العرب(.

دمؽ مؽ فعو دا  ب   وأ اتخدذه دمشدا ومدذ ئا وحدات واداد  ومدؽ دا  لد  بسعشدم يزدا لد  
 دا"  بسعشم هم   وتهاه وحكس  و ا  . ووطاا   ومؽ

وهذا في العا  الئذاأ و  دمؽ مذدق مدؽ فعدو دا  مديمؽ  والددؤال مدؽ الدداصق هدو ا دؼ 
  دمؽ   وأ فعو دا  ميمؽ.

مديمؽ وبدالعؾد  إلدم القدا    -فالسشظق مقؾل مشئغي و  مكؾ  هشار دمؽ مشدل اشد  فعدو دا 
ااة والسشها  بايدرار اصمسا  باهلل وومسات   وهذا فاليمؽ معشي الظااة والحكؼ و ؾأ الحدا  والذ

اصمسددا  ت مقهددا ةدداحئ  وو مذلدد   صددو مقؾ دد  و عددزه ووددو حدديمث اددؽ دمددؽ هللا فهددؾ الؾاحددي األحددي 
السؤ ددس لدعا دد، الددديمؽ  ومددا اص"ددددا  مخددؾل لدد  فهدددؼ مددااد الددديمؽ مددؽ الددؾحي اصلهدددي ولدد س مدددؽ 

لشغا ددا، فددي "ذدددؾء الدديمؽ والرمدددرة...  فهدددو "غا ددا، "ذددؾء الدديمؽ  وامدددم ذوددا الشذددؾء  تعددديد، ا
مددددظ ا وةددحا  هاتدد  الشغا ددا، و  متب ؾ"ددا اددؽ "ذدد تهؼ؟ فهددو الددذأ متهددو "ذدد ت  مددددظ ا و  
محيد لشا "ذ   ما  تدعمق بالؾمؾد وتزاما تدعمق بالغبت  ومؽ حبو اقبي  ات دحسار الدي ا"ظمد  

  ف ةدئ  ودو مدا مكددت ادؽ Religion امم السدمسبؽ لسا وضا لهؼ السدامسؾ  مقابال لمديمؽ هدؾ
Religion    رول تبددؾ  مدددامؼ  امددم ا"دد  دمددؽ ويظددا  فددي الدديمؽ وفددي هددذا الددد اق "ددؾرد  شددهاد

لتسال اليمؽ شاتاوأ مقؾل:  دهذ  وئباا اشيما بحئ  اؽ ا ؼ اليمؽ الذأ مداء بد  ع ددم ام د  
 ي األ"امبو ومها...الدالأ في األ"امبو الحال ة فمؼ ومي ل  ذواا ت في الدؾرا  وت ف

لقددي تعدديد، الذدداا ا وال دددت اصله ددة اشددي  دأ و"ددؾح  وإدر ددس وهددؾد وإلددم إصدداا  ؼ وبش دد  مددؽ 
بعددي إ ددساابو وإ ددحاق ووئددا و"  دداء صشددي إ دداا بو مددؽ بعددي مؾ ددم ام دد  الدددالأ إلددم و  مدداء محددي 
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ا  واحيا وحيا  فال وع دم امبهسا الدالأ  ف ا"ا  يا و"  اء صشي إ اا بو  وبسا و  اصل  السع ؾد و
 صي وو  دمؽ هؤتء األ"  اء مس عا وا  واحيا هكذا مؤدأ العقو الدم ؼ والر ا السددشبا.

 (02)وتعدديد األ"  دداء دلبددو امددم فددداد اليئدداد  واصدعددادهؼ اددؽ السددشهل الحددق والدديمؽ الؾاحددي 
 ؼ اليمؽ و ز ، مسال اليمؽ شاتاوأ:  لقي   ل  ال ئبا ؽ مؽ امساء السد ح ة في الغا  اؽ ا

الذأ ميمشؾ  ب  وسا ورد اؽ السد   ام   الدالأ ولأل   وا"  مرامد   لهدؼ ولدؼ مت شدي وحدي ولدؼ 
م بشدددددؾا لدددددي ا دددددؼ الددددديمؽ الدددددذأ مددددداء فدددددي العهدددددي القددددديمؼ وو ا دددددؼ الددددديمؽ السدددددد حي وسدددددا مددددداء فدددددي 

 (02)األ"امبو... ؟

مددة لم مسددة الدددي هددي الدامسددة السزاؾ  (Religion) ئحئدد  اددؽ ال مسددة ات"تمبز ددة رولدد تؽ 
دمؽ العاب ة واآلرام ة  فمؼ وميها في وو الدامسا، ات"تمبز ة أل ساء ال دا  ومد  بعهيمد  إت اشدي 
صؾلس و عقؾ  فقو وبغبا معشاهدا السدعدار  ام د   فدؾرد، فدي األةدؾل البؾ"ا" دة بسعشدم البهؾدمدة 

لددم معا"بهددا اشددي ولدد س بسعشددم الدديمؽ البهددؾدأ والسحققددؾ  معمسددؾ  مبدديا و  البهؾدمددة تذددبا فددي وو 
 وهمها إلم التشس البهؾدأ ت و ا  تذبا إلم اليمؽ الذأ معدشق  هؤتء البهؾد.

وومي، في ر الة معقؾ  ال مسدبؽ دما"ة ومديمؽ وهسا في األةؾل البؾ"ا" دة امدم الددؾالي 
صيو  ذوا ا ؼ اليما"ة  وفي  را األاسدال السشددؾ  لمؾتدا ومدي، امدم الددؾالي ال مسددبؽ مدهدؾدمؽ 

ووو ما هؾ مؾمؾد في ال دا  السقيس:   مهؾدمة ومدهدؾدمؽ  (00)ا"ة الداصق ذواها اشي معقؾ  ودم
ودما"دددة ومدددديمؽ  مدددا مالحغدددة و  ال مسددددبؽ مهؾدمدددة ومدهدددؾدمؽ  رمبددددا   وال مسددددبؽ دما"دددة ومدددديمؽ 

 .(01)مؾ"ا"بدا  في وةمهسا 

مكد دؾا شدبئا ادؽ ا دؼ واؽ الدحا ، واصيراء في متدال ال دابدة  "ذدبا إلدم  و  البهدؾد لدؼ 
دمشهؼ وحذفؾه مؽ و رارهؼ السقي ة  وسا حذفؾا ا ؼ هللا مؽ و رارهؼ ووتؾا صيت مش  باألربعدة وحدا  
) أ هد و هد( فغا  ادؽ و درارهؼ ا دؼ الديمؽ وا دؼ ةداحت الديمؽ  ولدذلػ ودا  مدؽ ضدسؽ السعدالؼ 

لمشدداس مددؽ بعددي و  ويردداه األ ا دد ة الدددي مدداء بدد  الدددبي السددد   ام دد  الدددالأ هددؾ إعهددار ا ددؼ هللا 
 .(02)البهؾد مؽ ود هؼ  و حذا السد حبؾ  حذوا البهؾد فحذفؾا صيو  امؼ مشهؼ ا ؼ هللا مؽ وداصهؼ 
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واددددؽ الدامسدددددة السزاؾمدددددة ل مسدددددة دمدددددؽ العاب دددددة واآلرام دددددة مددددداء فدددددي السؾ دددددؾاة الرا"دددددد ة 
Encyclopédea universalis    و  ومسدةReligion  وت ومسدة غامزدة ومتهؾلدة األةدؾل

 مؾمي لها مقاصو في الئقافا، األيا .

وادددؽ المعدددت بدددالحاو  والدخا دددت "ذددداهي البدددؾأ مقاصدددو )أ هدددد و  ( )داع ش( وهدددي وسدددا 
زاسؾا ايدزال  لميولة اص الم ة في العااق والذاأ  ما ا  هدذه اليولدة ت ومدؾد لهدا  وإ"سدا السؾمدؾد 

ض با دددؼ دمدددؽ اص دددالأ. وبسددداور حاودددا، تخا دددت وإفدددداد تسؾلهدددا وتددددمحها  دول إفدددداد فدددي األر 
الدشبؽ  بدداءل وصشا،"ا مدد ئال اؽ معشم  دااش  والخؾض في السرهدؾأ والديتت، ولدؽ مخامدؾا 
بظا ددو  إ"هددا  ليئددة الدامبددز   صددو مدداا ؼ الدامبددز  السهددؼ هددؾ تمظدد خ اص ددالأ وتذددؾ ه  وتددي "دددؾا و  

مشدددم وهددؾ الشئدد  العغدد ؼ فددي تؾلدد  واددي هللا حددق وو"دد  تددادأ ت محالددة  وهددؾ ومددا حددي ت مسددؾ، وت 
 [.11﴾]الدؾبة: ىه الذي أرسل رسهلو باليدم ود ن الحق ليظيره عمى الد ن كموتعالم:﴿

 دد غها هللا دمشدد  امددم وددو الددددس ا، السدددسا  دمددؽ  وسددا و  ا ددس   هللا   ددبشدقؼ مددؽ وددو 
ؼ  هللا  وومسددة دمددؽ  تددؼ الدذمؽ ايرددؾه  وو امددبهؼ بالدؾبددة والامددؾع إل دد . وإذا وشددا تددي وشددا"ا إلددم ا  ا دد

حذفهسا في ال دت السقي ة  فاألما ت مخدمد  ادؽ الدامسدة السعاةدا  لمقدا   إلدم األلددؽ األيدا  
وادي"ا إلدم  Religionوا د يل  ومسة دمؽ  بكمسة  Godوو   Dieuفعؾض ا ؼ هللا ا د يل با ؼ 

ئذدا ة وك دا وواغدؼ مدؽ اقبي  الدحا ، األولم والدي هي مدددسا   وهدو هشدار ما سدة فدي تدار خ ال
إيراء ا ؼ هللا وا ؼ دمش   وامدم ذودا إيرداء ومسدا، وتعؾ زدها ب "ددا  ومسدا، ويدا  لدحدو محمهدا 

 .La Production des signes"ددحزا ودابا طا را ألم اتؾ إمكؾ بعشؾا  

وإذا وا"دد  تامسدددة العشدددؾا  هددي إ"ددددا  العالمدددا، وغباهدددا وو صدامسددة ويدددا  لهدددذا العشدددؾا : 
 ددساء إ"دددا  األلرددا   إ"دددا  السقددؾت،  مقددؾل وم اتددؾ إمكددؾ:  وع رددة السقددؾت، ب "ؾااهددا لهددا إ"دددا  األ

 .(03)ياة ة غامزة او ضئاص ة 

وهذا ات دعسال الزئاصي هؾ الدذأ مدؤدأ إلدم وئدا  الدعدارض والسردا  ؼ دو  ثئدا، وو "شدا 
 فؾق رمال مدحاوة.



 "اقرأ والطوفان" مركزية "اقرأ" يف التاريخ البشري
 د. حمند بهعيادأ.                                                                                           

 

 

  م(4243كانون األول  – 53ةلة درااا  ااريخية ممةلق  العدد جم 

77 

 

77 

ورد، و  وتخبو شيئا ي ال ا  و دظ ا و  وبسؾازا  وم اتؾ إمكؾ ودت روت  بار  تا ال  إذا 
 وما متت الداوبز ام   في الذاق لد س االمدا، ويدا   ول دؽ مبدافبز قدا  (04)و س   با ؼ مخداع 

ويا  وحكسة ويا  وإذا ما عها، مؽ ميمي   دحقق اتيدال   وتدحقق طرا  او ثؾر  فدي "غداأ 
 .(05)العالما،  وام   متت و  " دت مؾما تار خ عالمشا الخاص 

ولدددذلػ ودددا  الددددعي األ دددسم لمقدددا   بددد ماه العغددد ؼ )اتددداو لد يمدددي الغدددالأ وتعسددد ؼ الشدددؾر فدددي 
 األرض وامم األرض  إ"  الدؾاز  ال مي واصةالح الذامو.

 اقرأ واإلصالح:

إ  "غاأ  اتاو  هؾ "غاأ إةالح شامو وف  ا واسؾدما  هؾ وما الدساء وو تدو هدؾ إةدالح 
إةالح فداد اؼ األرض   وةئ  اص"دا  مع  تا ها ضات غا ز ا  الدساء لال"دا  ولألرض  إ" 

 بالاغؼ مؽ الدرؾق الرشااي والد شؾلؾمي الذأ وةو إل  .

رغؼ هذا الدرؾق ث   فذدو اص"ددا  فدي إتامدة "غداأ امدسدااي مددؾاز  و"غداأ تؾز دا لمئداو  
ع ددا صددو محاتددة تؾز عددا اددادت  بايدرددار فذددم  وددو الدتددار  الئذددا ة ووةددئحشا "يدد ش  ددتشا مسا

 مساع ة.

وترادما لهذا الرداد وا  يمق اص"دا  وو "ذ ت  مدؾما بالهيامة واصةالح امم مي األ"  اء 
مددؽ  دأ ام دد  الدددالأ إلددم دمحم ةددمم هللا ام دد  و ددمؼ  وبددالش ؾا، والا ددو وددا  ارتقدداء اص"دددا  ا ددا 

فدد   تسئددو  ماتدد  هددؾ  مدددمة مددؽ اصةددالحا،  وإذا وددا  اصةددالح وفددق ودددا  يدداتؼ هددؾ القددا    
و اس اترتقاء في الدمؾر والدرؾر في شدم األبعاد  ول س اترتقداء ال بؾلدؾمي السرددا   صدو مدؽ 

  ئقؾ"ا وا"ؾا وكئا مشا بدظة في التدؼ والعمؼ.

ولؾ  مسشا صزاؼ اكدسال الحالة ال بؾلؾم ة لال"دا  البؾأ  ف    اكدسال  صبؾلؾمبد  ت تحس   
الغا زأ والدمؾر الرؾضؾأ وال ه سي  وت   بو لمشتا  مؽ هذا الدقؾط إت مؽ الدقؾط في الدمؾر 

وإذا ذككر هللا وحكده  اأكسأزت قمكهب الكذ ن ال  همشكهن اترتقاء وتسئو وواما الدساء )وواما هللا( ﴿
 .23﴾ الزما باآلخرة
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مددؽ المدددا  الرا"دددي و عظؾ"هددا صددزاسهؼ  Reformeوحبشسددا مدددامؼ السدددمسؾ  البددؾأ ومسددة 
ال هددؾ اصةددالح  مكددؾ  دورهددؼ  كسدددامسبؽ  متدداد رامسددبؽ بالغبددت  إ"هددا تامسددة مزددممة أل  مقدداب

Fomeو   ا شددددكوRefome = شددددكو ميمددددي  وشدددددا  صددددبؽ مزددددسؾ  القددددا   والمدددددا  األاتسددددي
السددخ  باص"دا  الذأ معسي وو ما  ص"دا  شكو ميمدي صشداء امدم الدالادت بدالحاو  وهدذا هدؾ 

اصه  مدؽ  دالت، صشبد  امدم حدا  تتبشدي وهدؾ صشداء يدارمي مددهو دو  المدا  الرا"دي  وما شد
    الدالات بالمددا   وفدي هدذا الدد اق مقدؾل صشددالؼ حسد ش:  "دددظ ا القدؾل و  المددا  الرا"ددي 

. (06)ك فعم تعض ذممها  لدغبا مميها  ول شها ت تدكؽ بعبي  صزيافها السظداصق لشؾاهدا وط  عدهدا 
ا" ة وفعددم  مكدؾ  مشددذ "ظقدد  وو تمرغد  األول تددي تددسؼ   وومسددا و ددا والدذأ مؾلددي و شذد  فددي صبئددة لدد

ازداد رو دددسال  مدددؽ الددددؼ الدددذأ مشهكددد  و شرئددد  فدددي مباا"ددد  وبمددديه  وأ مردددئ  لددددا"ا مشردددث الددددسؾأ 
والدمؾ  لدددا دا ات  مغاا  ا حدت تؾ ا "رؾذ اليولة  الدي تدؾ دا صشداء امدم وةدو فا دي ولددا  

و الرا دددي مهسدددا غمرشددداه بالسدددداحبق وإ  وا"ددد  ميمدددي  ف "ددد  مز دددي حامدددو لمردددداد والدزدددمبو  واألةددد
 اصفداد تعقبيا  وت ؾ  "هامد  الغاق.

واؽ فداد األلددشة وفذدمها فدي إتامدة االتدة ةدح حة و دم سة صدبؽ اص"ددا  ويالقد   وبدبؽ 
 (07)اص"دا  واص"دا   وببؽ اص"دا  وال ؾ   ا"غا مقالشا ماوز ة الدامسة في تار خ السدمسبؽ.

واصةالح الخاتؼ ما  اتاو  صيو ااب دا و د عؾد ااب دا  وإذا وا"د   اتداو  تدي صديو، مدا العهدي 
الش ؾأ  هذا ت معشي و  دورها تي ا"دهم  رغؼ ضع  السددمسبؽ البدؾأ ويزدؾاهؼ لقدؾ  ات دد ئار 

  بددالحكؼ والدعمدد ؼ الت دداأ  فدد   الظددؾر الئددا"ي األك ددا تددادأ ت محالددة ووةددؾات  تظدداق األصددؾا   وإ
كا"دد  القمددة هددي الدددي  تدددسعها فقددو  والعدديد فددي ازدمدداد  مددا اتتددداع التغاافددي  أل"دد  األوودددتبؽ 

 األيبا لمئذا ة.

وإذا وا  الظؾر األول تي مئم  دمحم ةمم هللا ام   و مؼ باادئاره "  ا معمسا لمعا  ولئداتي 
حاودة امس دة تمقدي بغاللهدا العالؼ  ف "د  مسكدؽ القدؾل و  مدا "دزول القدا   بد ما  اتداو  تدؼ الد  د س ل

 امم العالؼ وتي مدداءل القارئ و ، ذلػ؟ والتؾا  واآلتي:

 "اقرأ" والسغرب:
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في ال يامة ت صدي مدؽ تردح   مقؾلدة بدالد السغدا  وبدالد األ"ديلس  لالادئدارا، اآلت دة: إ  
أ ودددا  مذددسو وتردددم مشدددؾ  ووربددا وشدددسال إفا   دددا   22-21و20و 22"رددؾذ السغدددا  فددي القدددا  

فالسغا  مدذكو مؽ ضردبؽ ضرة شسال ة وضرة مشؾب ة  و"قؾل مغدا  الزدردبؽ   وحبشسدا  وام  
"دحي  اؽ تار خ السغا  مشئغي و  مرهؼ مش  تار خ ضدردبؽ  وحددم وإ  تمشدا األ"ديلس  مشئغدي و  
"دديرر و  األ"دديلس مغاب ددة  وتددي مدددداءل القددارئ  مددا الرا ددي  مددؽ ترددح   و دداد هددذه األمددؾر؟ إل ددػ 

افي: صدديو "ددزول الددؾحي فددي السذدداق وا"ظمقدد  حاوددة العمددؾأ ووةددو "رددؾذ السدددمسبؽ إت التددؾا  الذدد
بالد السغا  بزرد   الذسال ة والتشؾب ة  صيو اصةالح في بالد السغا  ما ديؾل المددا  العابدي 

وتح ددد   القدددا    وتتددداوز السغدددا  الدتز دددة الد ا ددد ة لدغهدددا اليولدددة الساوز دددة  فعسدددؼ تعمددد ؼ العمدددؼ  
سغا  ا مداوأ العمؼ  وتدي مدييو معشدا فدي التديال مدؽ مدا  ب "د  ودا  هشدار ترداو، فدي ووةئ  ال

الحاوة العمس ة صبؽ الزرة الذسال ة والتشؾب ة  فشقؾل ل  هذا الؾضا ت مدشقص مدؽ ة سدة السغدا   
السهددؼ و  ال ددو مددا  فددي الذددسال والتشددؾ  )وترددي الزددردبؽ( ال ددو وددا  تحدد  مغمددة السغددا   إ  

عد  مدؽ السذداق  ووةدئح  فدي السغدا   داطعة وهامدة وةدئح  تظدت مددذ  شدسس ات دالأ طم
 لمظال  األوروبببؽ ولمسمؾر ووصشا هؼ  ووةئ  السغا  والمدا  العابي ماادفا لمعمؼ.

هذه السكا"ة السامؾتة لمسغا  هي القرة ال  ا  السددكؾ، اشهدا البدؾأ  تحددا  إلدم بعدث 
  ضدحبد  وئبدا مسددؽ معد داو  و"رددهؼ مددؽ وإح داء مدؽ ميمددي بعبديا ادؽ ماوددت الدشقص الدذأ وةددئ

 الشخت في عو   سشة الساوز ة الغاب ة.

ارت ددددز، هددددذه الساوز ددددة امددددم ادادددداء غبددددا مشردددد   وذلددددػ بددددالقؾل و  مرددددادر الددددؾاي 
األوروبددي هددي اصر  اصغا قددي والاومددا"ي  وحئكددؾا مددؤاما  ةددس  حددؾل اصر  وو السرددير الددذأ 
غددذ  و دداهؼ برعال ددة فددي تحا ددا ووروبددا  ولعددو السحاولددة األولددم تدداأ صهددا رومددي غددارودأ حبشسددا 

 وادؾد اص دالأ  و  د  ةداح بسدا  دساه  PROMESSES DE L’ISLAMوةدير ودابدا بعشدؾا   
الداودددة الئالئدددة  اصر  الئالدددث معد ددداا  الغدددا  متددداد حددداد  ادددارض  وثقافدددة مددددخ ا"ددددمخ  ادددؽ 

 مذورها  فادا  مشذ تاو  ب "ها تشحير مؽ إر  مزدو  مؾ"ا"ي روما"ي  مهؾدأ مد حي.
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الذاة ة  مشها    ا الرغا   ومؾ" ا  ف ا  ا" ئاق  السعتز  البؾ"ا" ة  أل"ها تش ا، لسشابعها 
الرددداس  ومردددا  إذ ود، امدددؾأ هدددذه ال مددديا  إلدددم افدددددا  فبدددداغؾرس ووفالطدددؾ   لدددذلػ اصيردددا  

 (12) السدئادل.

وفددي ا"دددتاأ مددا شددهاد  غددارودأ  يرددص  ت  دولب دداا ةددرحا، طددؾال  وفرددال وددامال 
بعشددؾا : اصر    و  تدر ددا فددي العرددا الؾ دد و    Penser au moyen âgeفددي ودابدد   

السشدددي  و قرددي اصر  السشدددي لمسدددمسبؽ وو السرددادر اص ددالم ة إلددم حدديود القددا  الئالددث اذددا 
والاابددا اذددا الس الدمددبؽ حبشسددا وددا  الغددا  مز  ددا فددي عمسددا،  همدد  ام دد  متسؾاددة مددؽ األ"ددؾار 
الذدداة ة السدعدديد   والددذأ متددت امددم وددو مدخرددص فددي العرددؾر الؾ ددظم و  مددذوا و ردداح بدد  

 .(12) و وطاا  الحؾار هؾ القؾل ب  : الغا  ولي مؽ الذاق ل

إت و  ومسة الذداق تخردي الديور السغابدي وإ دهام  ال  بدا فدي تعمد ؼ ووربدا وبخاةدة مز د  
الذسالي )األ"يلس( ولدؾت و داطة السغدا  لسدا وا"د  ووروبدا ومدا وةدم  إل د  مدؽ فدؾحدا، امس دة  

  ق الدامسة.إما تعمسا مئاشاا بالمدا  العابي وو اؽ طا 

و زددد ، دولب ددداا:    ددداهؼ العدددا  فدددي ةدددشا العقدددو  وت مشئغدددي و  "سدددا امدددم إ دددهاماتهؼ 
مدداور السعاضددبؽ  "عددؼ إ"ددي وتؾلهددا برددااحة: لقددي وددا  لمعددا  حزددؾر حا ددؼ فددي تذددكبو الهؾ ددة 

 الر ا ة ألوروبا  وت معداض امم هذا ال الأ إت مش ا لمح  قة.

ؾل إ  االتدددة الغدددا  باألمدددة العاب ددة تسدددا ومزدددا مدددؽ إ  الشزاهددة الر ا دددة ترددداض امبشدددا القدد
إت و  ا ددؼ الذدداق محتددت ا ددؼ السغددا  ودوره  أل  .(10)يددالل اتاددداا  بدداصر  السشدددي لمعددا  

السغددا  وددا  الدددربشة الدددي حسمدد  لهددؼ العمددؾأ ومرددادرها  ووددو هددذا تددؼ بسشظقددة "رؾذ"ددا الذددسال ة 
األ"ددديلس  ف  ددد، ا"دقمددد  هدددذه العمدددؾأ مدددؽ )األ"ددديلس(  فاأل"ددديلس تعشدددي السغدددا  والسغدددا  معشدددي 

السغدا  إلدم ووروبددا وهدؾ مددا  دشعا  ام دد    سدا مد تي مددؽ  دظؾر  واألمددا مدعمدق بددالعمؼ الدذأ معمددؾ 
 الدعم ؼ والدامسة  هذا العمؼ معو مؽ السغا  السعمؼ األول لمغا .

 السغرب السعمم األول لمغرب وليس أرسطه:
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وددة امس ددة "ذدد ظة اتخددذ، مددؽ بغددياد ااةددسة  دد ق و  رومشددا و  الدديور السذدداتي و ددس حا 
لهدددا  وا"دقمددد  مدددؽ بغدددياد إلدددم فددداس وتاطئدددة وطم ظمدددة حبدددث صددديو دور السغدددا  فدددي عدددو اص دددالأ 
وبخاةدة فددي القددا"بؽ الحدادأ اذددا والئددا"ي اذددا  فرداس اافدد  وول مامعددة فدي العددالؼ  ثددؼ تمدهددا 

سغابددددي تخدمدددد  اددددؽ الدددديور الحاوددددة العمس ددددة فددددي األ"دددديلس  إت و  الخاةدددد ة هددددذه السددددا  لمدددديور ال
السذددداتي  حبدددث وةدددئ  مؾتدددا السغدددا  مددددا ا دددؾر ت غشدددم اشددد  فدددي تددديفق العمدددؾأ وماودددز ثقدددو 
ح  قي في اسم ة ال شاء  والقؾ  القادر  امم إ"تاز الدظمعا، وإحيا  الدحؾت، الشؾع ة في السدار 

ووربدا القؾ دة  هدذه  األوربي والعالسي  صو وا"  الد بو إلم القؾ  الذات ة ا ا مخاض ادبا و"تدت
القددؾ  وددا  و دداس صدديامدها التشبش ددة مددا تامسددة وول ومسددة   ددؾاء مددؽ العاب ددة إلددم الالتبش ددة وو إلددم 
القذدال ة  واؽ ات"دقال مؽ ماوز بغياد إلم طم ظمة  واؽ الئقو الذأ وةئح  تحغدم بد   مقدؾل 

العالؼ السد حي مدا وا"د   دولب اا الدار خ معبي "رد :  فري القا  الئا"ي اذا وةئح  طم ظمة في
ام   بغياد في االؼ السدمسبؽ و رعت هشا تحيمي و دساء ودو السددامسبؽ واشداو ؽ الدامسدا،  إ"د  
مكري و  "ذوا و"  في طم ظمة تس  تامسة اصؽ  بشا إلم الالتبش ة وذلػ برا ق ةغبا مكؾ  امم 

إلم القذددال ة  ومدؽ دومبشدػ األتو مؽ اصؽ داود البهؾدأ اابي المدا  ضسؽ ات"دقال مؽ العاب ة 
( مددددددد حي ضددددددسؽ ات"دقددددددال مددددددؽ القذدددددددال ة إلددددددم (Dominique Condisalviكؾ"يمدددددددالري

 .(11)الالتبش ة 

ووا  مؽ صبؽ "دا ل الدامسة مدؽ العاب دة إلدم الالتبش دة والرذددال ة  تعا دت الر دا الالهدؾتي 
امدددؾع إلدددم هدددذه الح ئدددة لمسدددد حببؽ فدددي القدددا  الئالدددث اذدددا هدددؾ الغددداها  األ ا ددد ة  وأ مشئغدددي ال

السئعدددددي  الددددددي ت ردددددو فبهدددددا "دددددؾع مدددددؽ اص دددددالأ صدردددددؾ ت الحكسدددددة الغاب دددددة رمدددددز ودددددو اتم ا ال دددددة 
وال ؾلؾ" ال ا،  صبشسا الغاببؾ  معد او  و"ردهؼ هؼ الؾرثة الذاابؾ  لمحكسة اصغا   ة  الدي تغيأ 

 .(12)ة العا  والبهؾد ك ا اءهؼ وافدقارهؼ  فسا وا  ب مكا"هؼ و  محرمؾا امم ذلػ لؾت و اط

 وتقمص وراضي السدمسبؽ في الغا  وةئ  مقاصمد  ا"دقدال الرمددرة مدؽ ورض اص دالأ إلدم 
ورض السد ح ة وا"دقم  امم هذه الرؾر   حاوة ا"دقال مااكز اليرا دا،  وودا  لمشداطقبؽ بالعاب دة 

 .(13)الغا   مؽ غبا السدمسبؽ دور فعال... بعي و  ا"هار، ال ش ا، الد ا  ة لمسدمسبؽ في
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وحاوة ا"دقال اليرا ا، هشا تسئو ال يامة الح    ة لسا مدسم بات دذااق الددي اافد  فقدو 
 بحاوة الدامسة وو طمت العمؼ بالخرؾص في األ"يلس.

 فمساذا هذا اتهدساأ باأل"يلس  ذا، الحزؾر اص المي مؽ ت و األوربي؟

األوروبدددي باص دددالأ لدددؼ مكدددؽ مدددددسيا مدددؽ هشدددا مدددذهت إدوارد  دددعبي إلدددم القدددؾل  إ  اهدسددداأ 
الرزؾل صو مؽ الرزع إزاء مشافس لمسد ح ة  تؾحبيأ ومدقيأ ثقا  ا وادكا ا  ولقي وعها مؤريؾ  

 .(14)ايميو  و  وتيأ الئاحئبؽ األوروبببؽ في شؤو  اص الأ مؽ وهو التيل في القاو  الؾ ظم 

وارد  دعبي بقؾلد :  وتدي تحققد  مغداما  وما دمحم ما بؽ اا  ي فبذهت إلم وبعي مسا وورده إد
أ امبها ف ةدئح  مكدئاتهدا السدشؾادة والسدعديد  2263تاطئة حبشسا ا دؾلم الرؾ"دؾ الدادس  شة 

بسددا فددي ذلددػ ومهددا، ال دددت بسكدئددة الحكددؼ الئددا"ي هددي السرددير الئاصدد  لال دذددااق لد  دد س العمددؾأ 
تغا ددددت اص"دددددا  اددددؽ ومددددؾده فدددد   والسعددددار  الغاب ددددة  وإذا وددددا  لمذدددد ظا  حبمدددد  السدعدددديد  فددددي 

ات دذددااق صدديو صدغا ددت العمددؾأ العاب ددة وذلددػ إمددا صشددد دها لمر ددا البؾ"ددا"ي القدديمؼ  وو صشددد دها إلددم 
مدامسبها وسا فعو ما تددشظبؽ اصفا قدي الدذأ ودا  مشددت مدا مدامسد  إلدم ت ل رد  الخداص وو وسدا 

 .(15)شا اص ئا"ي فعو ول ا، ال  با الذأ مشدت مقاةي الرال رة لمغزالي لبؾح

وإذا وا"ددد  هدددذه شدددذرا، فقدددو ادددؽ مدددا تعاضددد  لددد  امدددؾأ السددددمسبؽ وودددد هؼ تامسدددة و"هئدددا 
و اتة  واآلت  مؽ مخظؾطا، السددمسبؽ يدار  مم بددهؼ وا"دزاد  مدشهؼ ا"دزاادا  ف  د، لشدا البدؾأ 

؟ ولد س و  "ق  وماأ الظالت و"حيث  اؽ تار خشا وتار خ امؾمشا اادسادا امم القمبو الدذأ بقدي لشدا
 األما     مغاما ؟ ول س هشار صيمال لمدار خ مؽ ومو الدحار؟ وهو وا  األ"  اء مؤريبؽ؟

ا دددظاع األ"  دداء داددؾ  وتددؾامهؼ فددي ز ددا  ودددت الدددار خ  ولعددو الشسددؾذ  األك ددا هددؾ دمحم 
ةدددمم هللا ام ددد  و دددمؼ  والحددديمث ادددؽ وددددت الددددار خ هدددؾ حددديمث ادددؽ ال ددددت بذدددكو اددداأ  وادددؽ 

 السكدئا، "عؾد إلم  اتاو  والسكدئا،. السكدئا،  وبذوا

 اقرأ والسكتبات:
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"عمددددددؼ و" دددددددت مددددددشس الدددددددار خ الددددددذأ مال ددددددؼ     Butherfieldمقددددددؾل السددددددؤرخ صبدددددددا فبمددددددي 
. و الح  ال ئبا و"  إذا وا"  هذه السالحغا، ةح حة  فسددق و الدار خ و ؾد تاتؼ  (16)تشغ سشا 

ار  الئذددا ة إت تتددار  تار خ ددة وث ددد  عمسهددا و"قددؾل بدد   مددددق و الدددار خ إلددم األفدداا  ومددا الدتدد
وفذددمها واددذاصها لال"دددا   وام دد  " ددؾ  امددم وصددؾا  ارددا "يدد ش   دد  بالدديمؽ وت متددال لمعرددا 
صيو  دمؽ  هذا الدار خ السغمؼ والسشهػ والسحاق  صيو الرئ      مدشرس لد عرا هذا الدار خ مؽ 

إذا ولقبشدددا ام ددد   "غدددا  إلدددم الدددؾراء  معظدددي  ومدددو اددداأ   ددد  مغدددا  الشددداس  أل  هدددذا الددددار خ السغمدددؼ
ات"ظئاع و  الحادثة السيهذة هي غدزار  اص"تدازا، الددي حققهدا امدؼ الددار خ... لد س فقدو الددااة 
إلم األماأ  ول ؽ ومزا اتداع اداض التهدة الددي و"ددل فبهدا ولد س مدؽ الردعت ات ددخالص و  

 .(17)أ  27 دابا، الدار خ ة لمقا  الدار خ غارق في وييود حرات  اتال، ثقبمة لعابة ال

وومدداأ هددذا  الهددؾل والظؾفددا  مددؽ ال دددت والستددال، والسقددات، مدداء دور ومددا  اتدداو  لبدابددا 
امددم ادداوش السكدئددا،  أل  هددذا األمددا  ومددا هللا الحددي معمددؾ وددو السكدئددا، ووددو ال دددا   ووددو 

 امسدددداء مقار"ددددة األدمددددا    ال هشددددة ووددددو المدددددا"ببؽ ووددددو السددددؤريبؽ ووددددو امسدددداء اتمدسدددداع  ووددددو 
 و امساء حؾار األدما  .

في ال يء  اتاو  وفي الشهامة اتاو وببشهسا ما "ي ش البؾأ مؽ حاو  وومااض وو ال،  وهشا 
مشئغي مداءلة الخ ا  الئذا ة الدي اصدعي، اؽ وما  اتاو  )"غاأ الؾحي الابا"ي(  إلم ومدؽ وةدم  

 ئػ؟ وماذا ومي،؟ومها اص"دا  بخ اتػ؟ إلم ومؽ وةم  صئح

وما و"  ومها ات"دا  الذأ  -ُكد   السالمبا مؽ ال دت  واآلت  مؽ ودت مشاهل  الئحث
بقي     شيء مؽ الرظا   ولدؼ تدا ا"دػ تدحدار صدبؽ ومديأ بذدا ة فدي تحردبمػ  العمسدي   و"د  صدبؽ 

ف "د  شئكدبؽ اش  ؾتبدبؽ مؽ ال دت  شئكة ودت السرادر والسااما وشدئكة وددت مشداهل الئحدث  
 تدئا   و اص"دا  الذأ ضو وفقي ال ؾةمة.

 [.26]السا ي :  ﴾أرعة ومشياجا لكل جعمشامقؾل  ئحا"  وتعالم: ﴿ 
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واآلمددة تدديل امددم مددا  دداد ت ددو دمحم ةددمم هللا ام دد  و ددمؼ  وت ددو  اتدداو  شدداا ا ومشدداهل وبدديو 
  ومدا الحكدؼ والدعمد ؼ  شة  هي مي  الش ؾ  ثدؼ رفعهدا هللا 01وما الش ؾ  الخاتؼ ولؼ مددغاق وكئا مؽ 

الت اأ البؾأ بذداا ع  ومشاهتد  ممرد  و"را د  األيبدا   وال دا  الئا" دة ألمدا  اتداو  هدي ادؾد  الذدااة 
واؾد  السشها   وبهسدا تشدهدي الذداا ا والسشداهل  أل  السشداهل مدا هدي إت تسز دق لال"ددا  وتسز دق  

ومؾامهة األطاوحدا، التامي دة  الددي فدي  لالدرار والؾاي  فد اتاو  البؾأ هي في مؾامهة السكدئا،
 حالدها العامة متاد طقؾس لمحرؾل امم الذؾاهي والسشاةت.

ومددددا العمددددؾأ الؾضددددي ة  ومشاهتهددددا الساتئظددددة باص"دددددا  فقددددي ايدزلهددددا الربمدددددؾ  الرا"دددددي  
ومتسدو تؾلد :  إ"دػ تشغدا  La prose du Monde» (22)»مبالؾبؾ"دي في ودبت ةغبا بعشدؾا  

"ظالتدا مدؽ "غدؼ ودئد  إ"ددا   وام د  ت دؾ  متداد مشددؾ  بذداأ امدم حدي تع بدا إدغدار إلم العدالؼ ا
مددؾرا   والخالةددة و   اتدداو  وك ددا مددؽ وددو "غا ددا، القددااء  ووددو "غا ددا، الدمقددي  إ"هددا تتسددا فددي 
تالصب ها اصراء  والدساع  فالقااء  تشظ ق امم الحا  الؾاحي والدالو  هي ات دا ال  والداتبو هدؾ 

ا امددؾ  ددق  الدددالو  بزددئو مخددار  الحدداو  وحاواتهددا ووبعادهددا إ  تاتبئددا مدقدديأ وو تاتبئددا  تددالو  مدد
مد يا  وت ؾ  صهذا  اتاو  تي مسع  فدي ح  قدهدا تالصبدت القدااء  والددساع وودذلػ ال دابدة  وودو مدا 
 "دل اشهدا  ا دا الدزمؽ مدؽ ودوا، العمدؼ والقمدؼ واألدوا، والدؾرق  ومدا شدهيتها تظدؾرا، الاتدي ا دا

الددددار خ مدددؽ ومهدددز  وحا دددئا، وشاشدددا، ووتدددالأ وبظاتدددا، رتس دددة وامس دددة )باأل دددؾد واألصددد ض( وو 
بددداأللؾا  وو لبز ا دددة وو وا دددددال ة  ومدددا مدددددتي مدددؽ إصددديااا، وايدااادددا، فدددي ادددالؼ ال مسدددة والددداتؼ 

مهدا والخو والقمؼ. وما ماتئو صها مؽ ةغبا وو با مؽ اآلت، واألدوا، إلم "هامدة الح دا  الدي" ا  و
زدد ض مددؽ  دد ض مسددا احدددؾاه "ددؾر المددؾح السحرددؾ  اددؽ "ددؾر الدددساوا، واألرض  واتدداو وول القددااء  

 .(22)وال دابة مؽ هذا الشؾر العغ ؼ لا  العالسبؽ وما بعيها "ئا لها دا ؼ 

إ  تياول "غاأ  اتاو  الذأ هؾ القا   تيصاا وفهسدا مردئ  لد  امددياد اك دا مدؽ إرثشدا وإر  -
 الئذا ة.

 لقا   وك ا وامدؽ مؽ وو العقا ي.تياول ا-
 تياول القاءا  دا ات  وك ا مؽ وو اليوا ا الرقه ة والرمد  ة.-
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 تياول القا   وو ا مؽ وو السيارس السعمشة والسدددا .-
 تياول القا   شااة معمؾ وو الذاا ا.-
 تياول القا   مشهاما معمؾ وو السشاهل.-

 مياد حا  القا   اك ا مؽ وبحا السياد.
 .(20) اتاو  الدي تداوأ الشغاأ القا "ي وتردبا ما ما  وما متاأ هي  ات"دساء العغ ؼ -

 هددذا ات"دسدداء العغدد ؼ معددو الذخردد ة القا " ددة إ  وا"دد  مؤمشددة تااهددا ذا، ة سددة اغ سددة 
حدددم لددؾ وا"دد  فقبددا  فددي مكا"دهددا السادمددة واتمدساع ددة  صبشسددا الذخردد ة غبددا السؤمشددة حدددم وإ  

ي مشردد ها ومالهددا وتؾمهددا  تااهددا )حقبددا ( ت ة سددة لهددا وت وز  وت اادئددار فددي كا"دد  )اغ سددة( فدد
إحددداس الشدداس وتر بدداهؼ مشددذ "ددزول القددا   إلددم مؾمشددا هددذا  إ  الددد ت الح  قددي وراء هددذه العغسددة 
وتمػ الحقار   "ابا مؽ )ات"دساء(  فالش ي مؾ م ام   الدالأ )اغ ؼ( وكئا مؽ فااؾ  مرا أل  

م   الدالأ  مددسي اغسد  مؽ ا"دسا     ف دو شديء   د  ومشد  ولد  ا دؼ بالعغسدة  بي"ا مؾ م ا
 .02﴾  الشازاا، أنا ربكم األعمىالمي" ة وما فااؾ  فد   َّا مؽ دو  حق تا ال: ﴿

 .(21)فقظا اترال  بعغ ؼ الدساوا، واألرض ف ا  مؽ الغالسبؽ 
وإل ػ ومهدا القدارئ "سداذ  مدؽ واهؼ ما مسبز شخر ة وبظال القرص القا "ي هي الحاوة  

 ط  عة )الحاوة( بالؾة  لعيد مؽ األ"  اء.
 .(22) الش ي "ؾح ام   الدالأ حاود  مسكؽ وةرها بالسا  ة بعي الظؾفا  العغ ؼ 

)بالسذداة ة( فدي العدااق إلدم  دؾر ا إلدم –الش ي إصاا  ؼ ام   الدالأ: حاود  مسكؽ وةرها 
 فمدظبؽ إلم مرا إلم الحتاز.

 م ام   الدالأ حاود  مسكؽ وةدرها  )الئحا دة( لعالتدد  بدالئحا حددم الخداو  الش ي مؾ 
 .(23)مؽ مرا

الش ي ع دم ام   الدالأ: حاود  مسكدؽ وةدرها صدد )العمؾ دة( بعدي و  رفعد  هللا إلدم االسد  
 .(24)الدساوأ 

الش ددي دمحم ةددمم هللا ام دد  و ددمؼ حاوددد  حاودددا   األولددم ) ددساو ة( فددي اص ددااء  والئا" ددة 
رض ة( وهي الهتا  مؽ مكة إلدم السيمشدة والحاودة الخالدي  هدي تخردبت الحدا  العابدي ب بعداده )و

 السدتاوز  لقيرا، اص"دا .
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 وا"ظالتا مؽ ات"دساء العغ ؼ ووم  ر الدي لمقارئ ول و الئذا ة.

إ  اص الأ هؾ دمؽ هللا مشذ  دأ ام   الدالأ إلم يداتؼ الش بدبؽ دمحم ةدمم هللا ام د  و دمؼ  
 لا الة واآلتي:وا

إ  دمدؽ اص ددالأ الددذأ بعدث بدد  دمحم ةددمم هللا ام د  و ددمؼ دمددؽ رحسدة لمعددالسبؽ ووتئدداع وددو 
 " ي  ور ؾل هؼ مدمسؾ .

 و  ق و  وما هللا صشي إ اا بو صد م غ الدؾرا  إلم الشاس.

 إ  اامة السدمسبؽ البؾأ في حامة إلم الدحا ا مؽ و سة الشراق والذار والزالل.-

 الشرار  في حامة إلم الدحا ا مؽ و سدهؼ وضاللهؼ وعمسهؼ.إ  اامة -

 إ  اامة البهؾد في حامة إلم الدحا ا مؽ وحئارهؼ وتحا رهؼ وتزمبمهؼ.-

إ"شددا البددؾأ ومدداأ الراةددة األيبددا  لعمسدداء صشددي إ دداا بو ل خامددؾا مددؽ ةددسدهؼ ل قؾلددؾا ومسددة -
 فؾ  وصشاءهؼ.الحق  ت و وتؾع ال ا  الئا" ة  وهؼ معافؾ  القا   وسا معا 

مددا امسدداء وحكسدداء صشددي إ دداا بو إ   "رددا ات"دسدداء العغدد ؼ  امددم ادئددة ال بددؾ،  وتددي صدديو 
مظاق األصؾا   إ  "غاأ  اتاو  هؾ ات"دساء العغ ؼ  وهؾ  الشدت العغ ؼ   وهؾ  الذتا  العغ سدة   

ولقكد جكاءكم ﴿وهؾ  وك ا  ربشة فدي الدي" ا .. وهشدا وذوداوؼ بقؾلد  تعدالم ادؽ مؾ د  ام د  الددالأ: 
 هسف من قبل بالبيشات فسا زلتم في أك مسا جكاءكم بكو حتكى إذا ىمكك قمكتم لكن  بعك  هللا مكن 

 .12﴾ غافا/بعده رسهال كذلك يزل هللا من ىه مدرف مرتاب

إ   ربشة دمحم ةمم هللا ام   و دمؼ   دربشة واغدؼ "غداأ فهدي ل دد  مدؽ ولدؾاح ود دا وسدا 
  ربشة  ما، ت ت مم وت تهمػ.كا  الحال ما "ؾح ام   الدالأ  صو 

وإ  السؾامهددة صددبؽ ومددا هللا الدددساوأ  اتدداو  األمددا الحددي الددذأ ت مسددؾ،. ومدداه الحددي معمددؾ  
و هدد سؽ امددم وددو ال دابددا، والخظابددا، والدحا رددا، ومددا شدداصهها. إ"شددا فددي ارددا ت صددي وا  هشددار 
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وهشددا وتددذوا  (25)ؽ ال دددت كدابددا معبشددا هددؾ السشقددذ لمئذددا ة  هددذا ال دددا  هددؾ فددي و ددو السالمبددا مدد
 N’espérez pas vous de débarrasser des»اشدؾا  وددا  ام اتدؾ امكدؾ السؾ دؾأ صدد 

livres»  وت ت ممؾ  في الدخمص مؽ ال دت  وهؾ اشؾا      حكسة بالغة أل  هللا  ئحا"  وتعالم 
 ؾر  ما ؼ اآلمة ﴾ يا يحي خذ الكتاب بقهة وآتيشاه الحكم صبيامقؾل مخاطئا محي ام   الدالأ: ﴿

20. 

لؼ مقو ل  يذ ال دت برد غة التسدا وإ"سدا برد غة السرداد وهدؾ وددا  واحدي ابشد  لد   وفدي 
هذا الد اق لشد ل و"ردشا: مؽ مشا م يذ البؾأ ال دا  بقؾ  الذأ هدؾ القدا    ووأ مئدو مشظ دق امدم 

بهدددا القدددؾل الئقبدددو الدددذمؽ حسمدددؾا القدددا   ثدددؼ لدددؼ محسمدددؾه؟ ومدددؽ وراد التدددؾا  ف "ددد  فدددي  دددؾر  التسعدددة و 
وال م غ  وبسا و  اقبيتشا ت ما"ا باصمسا  بكو األ"  اء والا و ف   غباتشا البؾأ واغدؼ مدؽ وأ وتد  
مزم امم ما ويري بسا ماء ب  مؾ م وما ماء بد  ع ددم امبهسدا الددالأ  وهشدا ت مرؾتشدا الش دي 

 افدددااء ولددؼ مؤ ددس مؾمددا إ دداا بو معقددؾ  ام دد  الدددالأ الددذأ لددؼ مكددؽ مؾمددا رمددو حددا  وت فددداد وت
دولة  وت   س دولة با س  تسارس ما مخال  هذا الش ي العغ ؼ الدذأ مداء ذوداه مقاو"دا بدالعمؼ فدي 

 . 06﴾ مؾ   وإنو لذو عمم لسا عمسشو ولكن أكثر الشاس ال يعمسهن تؾل  تعالم: ﴿

ك ددا مدددؽ وأ إ  لعشددة  إ دداا بو ام ددد  الدددالأ   ت ددة ت ر دددت فبهددا  والبددؾأ ات"دسددداء  تتدداو  و
 ا"دساء لتباء  وام   ت ؾ  الداحة العالس ة صبؽ ودمدبؽ وو فدظاطبؽ:

ومدؽ  دمػ  د مهؼ  اتداو هدي األولدم  بشكي إسكرائيل   وبدبؽ اقكرأ  ندبة إلكى بشي إقرائيلصبؽ 
واأليبا  وببشهسا ال ا  الئا" ة تمبها العؾد  الئا" ة  اتاو تدابدا امدم اداش الاحسدا   لدددحت القؾاادي 

-ة الدي تقؾأ امبها ااوش الذ ظا   وام   " ؾ  وماأ ثشا  ة في السؾامهة ااش الاحسا   الؾا  
 وااوش الذ ظا  إ"ها السؾامهة صبؽ صشاء الاحسا  وبشاء الذ ظا . -وما الاحسا ....؟

و" دددار لدددػ متددديدا ومهدددا القدددارئ:  اتددداو  هدددي ات"دسددداء العغددد ؼ  والشددددت العغددد ؼ  والشغددداأ 
عغ سددة  وال ؾةددمة العغ سددة  والشتددا  العغ سددة  إ"هددا الخددالص العغدد ؼ مددؽ ثقددو العغدد ؼ  والدددربشة ال

الدار خ السا ض وال دابا، السا زة والخ ال السا ض  اتاو : تعشي في  مؼ الدساء مددسدكا بح و 
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هللا السسدديود  وهشددا وذوددا بدددؤال ومددؾا  الذدد خ دمحم مدددؾلي الذددعااوأ رحسدد  هللا اددؽ الدددؤال اآلتددي:  
 هات  ال ا ؟ حبؽ "عؾد ثا" ا عئادا . ف   شئدؼ ف طبمؾها وإ  شئدؼ فقراوها. ومدم تشدهي

وبسددا و"ددي مددؤمؽ بددالقا   فدد   احدددالل القدديس وفمدددظبؽ ت محز"شددي أل"دد  مؤوددي لددي درمدددة 
ال قددبؽ واددبؽ ال قددبؽ بسددا مدتدداوز  ددير  السشدهددم و"دد  ودددا  ووحددي مددؽ اشددي هللا  ولدد س ليئددا ولهددؾا 

 مؼ و كمدؼ مدم  د . وبسدا و  اردا"ا اردا الردا  والسردار  "ردا  اآلمدة وهزءا  إ"  ال الأ مد
قل أتعمسهن هللا بد شكم وهللا يعمم ما في الدسهات وما في األرض وهللا بكل أيء إلم ما ممي: ﴿

 .24﴾ الحتاا، عميم

 وبسا و  اليمؽ والعمؾأ تعدسي امم و ساء ووفعال وطاق في ال دابة والخظا  "قؾل لهؼ:

وتعمسدددددؾ  هللا بسشددددداهتكؼ  وتعمسدددددؾ  هللا بد ا دددددات ؼ  وتعمسدددددؾ  هللا - ب  دددددسا  ؼوتعمسدددددؾ  هللا
وتعمسدددؾ  هللا صؾضدددعكؼ  وتعمسدددؾ  هللا  -بظقؾ دددكؼ  وتعمسدددؾ  هللا برمددددرات ؼ  وتعمسدددؾ  هللا صددددار خكؼ

 صدزمبم ؼ.... وتعمسؾ  هللا بذداا عكؼ  وتعمسدؾ  هللا بستمدس ومدش ؼ  وتعمسدؾ  هللا بسكداوؼ... والقا سدة
 تظؾل.

ثؼ لشرا  اآلمة اآلت ة في تؾل  تعالم )مخاطئا مؾ م وهارو  امبهسدا الددالأ:  تدال ت  
 .تخافا إ"ي معكسا و سا وور   ط 

وبردد غة السردداد إ"ددي معددػ و ددسا وور  وبردد غة التسددا إ"ددي معكددؼ و ددسا وور   صددو وامددؼ 
 الدا وويرم.

  وت مد ما بالدداتة والشهدت  دؾاء إ"  دمؽ اص الأ ومها القارئ ومدؽ مدا وشد  ت مد ما بالقددو
لمردداد وو لمذددعؾ   مدد ما بددال ا واصحدددا   و دد ما ب ح دداء اص"دددا  وإةددالح  ومددؽ يددا  اددؽ هددذا 
الشغدداأ  ت فهددؼ لدد  لال ددالأ  وو ما ددي و  مدحامددو امددم اص ددالأ  إ"دد  لدد س دمددؽ حددا  وفددي الؾتدد  

م شاع اص الأ وبشاء امم ودو "رد  ل س دمؽ ا ددالأ  مؽ تاتو السدمسبؽ متؾز مقاتمد  صشاء ام
الذددداا ا الؾضدددي ة  إ  اص دددالأ هدددؾ الحدددت والردددالح واصةدددالح الذدددامو  وهشدددا تدددذوبا لمسغددددا ؽ 
بدالحكؼ والدعمدد ؼ الت دداأ والاتسددي  فهددؾ صدديوره  ددبؾام  حددا  وثددؾر  الدداة ؼ  إ"هددا اددؾد   ددؾر  ال هدد  
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وأ ادؾد  واغدؼ وهد  فدي ورة سها  إ"ها بايدرار اؾد  غدار حدااء الدذأ هدؾ ال هد  فدي الت دو  
الي" ا  تا ؾ  ربشد  فؾق م و  اتاو  وهو مددظ ا إ"دا  و  مح و بت و  اتداو  صدو هدؾ م دو وبحدا 
في الؾت  "رد    اتاو  بدؼ ربػ الذأ يمق... اتاو با ؼ ربػ الدذأ يمدق وفؾتهدا با دؼ هللا الاحسدا  

 الاح ؼ  الدي تعمؾ وو األ ؾار ووو صا .
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