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َاالهــبَ ــقَ ـال
َ()مذهبَالتأويالتَالباطنية

 رشاد عْبد اهلل الشامي .د
التعولدلربربرب   ه حلربرباا اللدربربرب د   شربرب ا شرررعربربا شربربرب ااعدا ر  ربرب  حلا ربربانربربهربرب  ادرربربربدر ال الذربربي الربربم   ذربربربت ي م يعتربربا التودربرب د

اخلربرباا اصا ربربرب  علدربربرب د لا شربربرب ايه ، كدربربا ش ا اخامامربربربال التودربربرب ديه كربربا  ا هربربرب  ادذربربربل  ي  عوربرب  ك ربربربرالدينلربرب  راتمتداعلربربرب 
رب  ررتربلا رع لنربدا"من  رب  اتتربتل ا  لتودرب د رشرب ااعه عاعتبربربار  ركربا  اتتدربربمل ادذربلحملي اهبربلي ظرب  ين رب     ا ،"   ك ربلا من

  لدا ربه مربربا حتت يربه شرب ااعه ر عو د جتربا  اتتدعربال الربد يعلشرب   عربربه هد ا لدربا  درب  اللدربش ربل كربل الشرب رر الربد  رربدر مربرب
  ا كا ربربتح حتتربربرب   عولربربربه ععربربربع شمكااربربربه مربربربدربربربا ر  ربربرب    ،لربربرب  ايمربربرب ي  رالتعامربربل معدربربرب   ربربربمر رشربربرب حربربع عوربربرب  العكلربربرب  رك اه

 شر اف عميئ  لودذلح رألمه الذلدا م مي .
(    ربربربفلل  ف ربربد   كربربربكل مدربرب د ف دربربرباع اللدربرب د ععربربربد  ربربدري  التودربربرب د  ال ربرب   اصربربربام  ادربربل د  ،ركدربربا هربرب  معربربرب رف    

 .األت  ر  رالشعيب( يال ررمي"  التش يعي( ر"اهلاماد "  دينل  ح ل  فذري التود د عش له "اهلاتمرنفال 
 – 1135 مربربار   "م ترب  عربرب  ملدرب  ": ، مهربرباثنربا ارلعربل ششربد  ف دربرباع اللدرب د الربربمي  كتبرب ا  فاتربربري لوتودرب د 

الربربم   "ريب شربو م  ع يتذربحملاا"ر ،"عاترب  "رمبربا  ا( الربم  عرباب عاأل ربدل  رمررب  رادعربرب رف امترربار  1204ديذربدا 
اعربربربربرب  "شلاربربربربرب   رقربربربربربد .ا عاتربربربربرب  "راشربربربربربي" شر "راشربربربربربي اد ربربربربد "( رادعربربربربرب رف امترربربربربار  1105 – 1040عربربربرباب   ف  ذربربربربربا  

ْشربربربربننه  ربربرب را "  1(، مهربربربربا: "تربربربلف  مه))ربربربفرر"  كتربربربربا  الذربربرب ا كتربربرباعه كبربربربربريي     فذربربربري التودربربرب د  "ملدربربرب    ثنلربربربرب  ، ركتربربربا  "من
 .2(الت راا

                                        

* كا ب اد ال يعدل شتتاذ ا لودراتال العايرب    قنْذرب  الو رب  العايرب  راداظربا عاولرب  ايدا  مامعرب  عربه ارب ، رلربه العديربد منرب  
 . ادؤلفال   جمال الفا  اإلت االوي رالديا   اللد دي 

، ريتدلك هما الاتا  عرت لبه ادمهل   م دم  1168ه  كتا    ش ح " ادشنا "، رق)ْد كتبه عالع عل  عا   كتابَالسراج  -1
لنا لا قضل  مديدا  فذ  عنا   ال ضل  ر فا لودا راألت  الد      عولدا الش اامل (، ركمل  عاألفاار رالتفذريال الفوذفل  

امو  الد  فذ   اريخ اهلاتما ، مدمل لفر ل ايعاع " قيَّ اف ل "، ره  اددمل الم  ي ورب  عولربه " الد حت يه   اد دم  الش
الفر ل الثدا ل  لو مبا  "، رهي فر ل  ش ح األت  الفوذفل  لش يع  األمرب ا   مند تربار ( عنربد اللدرب د، رادربدمل لوفرربل 

ح األت  شر ادبادئ الث ث عش ا لإلميا  عاللد دي ، كدا العاش  من  " كذلخلتح تنددري  "   فرل تنددري  ( الم  ي ض
 يتدلك الاتا  عالتحملولل ادن  ي لودام   ع  ي    رل عه عو  اخذ  الندااي لوتش يمل حمل الش ح .

ت عي عو    ، رق)ْد كتب اع  ملد   هما ادؤلَّ  اد   1180: ا تد  اع  ملد   من  كتاع  هما الش ح لوتود د عا   ثنل  الت راا -2
عاي  مكل  رتدو  حىت يفدددا اجلدلمل، رق)ْد اعتدد   رضربعه عورب  " اددارشربل  "    فاتربري العدربد ال ربدمي ( رالاتربب التود ديرب  

 لوعر  " اجلاؤرين " رغ)رْيها من  الاتب الد  ر ر حلاا اللد د  ر ي  ا  ادق ا ..
رشيتح شْ  شؤل  مؤلَّف ا شرضح من  ك لا  و  ادؤلفال   م ض ع ادباح رق)ْد كتب   م دمته :" ل د فددتح ك لا هم  الاتب، ر     

راددن ع، رالنج  رال اه ، ممل تاا  شحاا  الت راا، ك لا ذل  عو   راضحمل  رعر را خمتر ا   حىت  ا   الت راا الشفدل  كودا 
لابري عالنذب  لنا لا ش يع ، رك لا  و  األشلاع م  ب   عو  لذا  اجلدلمل درمنا  ع ع ، رحىت  ا   ك لا األحاا  راضحمل   لور ري را
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د متربا    الاتربب الربد كتبربتح ععربشع رب مشـن َوـاهاهرعال غ  م  ش ا ال البل  الع د  م  اللد د اعتربال كتربا  
 :ل  اجللل هامج   لألتبا  التالل من  ف داع ذ االتود د  ت ش ا معارضه كثريي  شيض  

رمربربا هرب  الربربدافمل الربم  شعا ربربه  ،يشرب    م تربرب عته    ادرربادر التود ديربرب  لوشرب اامل الربربد شرردهربا مل "اعرب  ملدربرب  " أل  -ش
رب،  لرب  ذهربب الربرببعع    ش ا م   عورب   ربلاغ  التشربرب يعال حمربل اصرب ف عوربرب  هربما النحملربرب ا مرب  الذربربداع شعا ربه عوربرب  ك 

 .هما األم 
،  اللدربرب د   األ ربربدل ها عربربرتربربااد   ادربربا كربربا  معترباد   األ ا م ترب  عربرب  ملدربرب   حذربرب  ال ربرب ل الفرربل   الشربرب اامل رف  ربرب - 
 .يفمم   اتعتبار يد د شرررعا رمل
  دراتربربرب  التودربربرب د  أل  الاتربربا  تربربربدل كربربربل ا     ال ضربربرباع عوربربيربربربؤد    امربربربد هربربما الاتربربرب مشربربربي كثربربربرير  مربرب  ش  -مربربرب

 .3    ل  ت  ع د هناك ض ررا لوع دا    األ ل ادع دشيع   التود د ريذ
د   شربربىت ادربد    اخلربرباا الدينلرب  لولدرب   ععلربدا   ارشحربربدث اثربار   "م ترب  عرب  ملدرب  "رلارب ا الاتربا  الربم  شلافربربه 

ــاَالئـانري شحنرباع العربامل هرب  كتربا   ُث ا   مجربه ا الربل عرب   بربرب    ،1195لربم  كتبربربه عالع علرب  عربا  ا 4( م ريربه  برب مل  دلي

                                                                                                                          

الد رضعدا اخامامال راأل بلاع، رلمل  شطو تح عو  هما الاتا  ات  " مشن    راا "   أل ا اإل ذا  ي  ش   البداي  الت راا 
ْنه الش يع  الشفدل  كودا در  شْ  ي)ا     حام  ل    م  ادات ع ، رععد ذل  ي  ش هما الاتا  ريع ف من اعا ش  كتا  علنددا، رهلن

األتبا  شطو  ا عو  هما الاتا  ات  " الت راا الثا ل  "   أل اه ماممل شامل ريعاجل كاف  ادذاال الف دل  رالتش يعل  اللد دي  منم 
 عدد م ت  حىت التود د ..

، ركود  " 14أل ا لف   " يد " دتلتدا  كتاع ا، رلمل  ي و  عوله العوداع ات  " يد حكقا  "    14ر ن ذ  هم  اد ت ع         
 حكقا  "  عين : شديد، ق   .

(، ا ادشنا حىت ال  د من  شتبا لامن  فرت   (، اجلكع الثاين،يذ االل"   اريخ  ت االلدف يي يلعي دكت ر شف اها   تحملاا  جي  : " -3
 177 - 171، ص1967ال د  

 :مكاعن ذ  هما الاتا     ث ث  شي دلياَالئانري  -4
 .هيبحمل  اجلكع األرل   ماهل  األل هل ، رم)ْو  العامل، رم)ْو  اإل ذا ، رع ق  اصال  خبو     
 .رم قفه من  األ بلاع ريفذ  اجلكع الثاين ع د  اصال ، رعد  ماديته،    
 ، ريتضربد  هربما اجلربكع كربمل  ريتنارل اجلكع الثالرب   فا ربلل كثربريا  منرب  العدربد ال ربدمي  بربدر مناقضرب   لوع ربل شر خادرب  شرترب     

  فذريال لنب عال األ بلاع، ر فذري تبب الب عال الد يبتو  ظا اإل ذا .
ر  هما الاتا  يثبتح اع  ملد   ش اه لل  هناك ش   ناقع عرب)ْه العنْو  راللد دي ، رش ا شق ال الت راا ر ش يعا ا قااد  عو      

شتبا  الش اامل رف  ا لوع ل ادذت ل ، ري دا عإماعال من  ل  عو  ك لا مشاو  مذتعرل   شت  اخاد  رالعنْو  رالفوذف ، ره  ي دا 
 .ل  التفمل   شتفار العدد ال دمي ) ند   ذه  اإل ذا  اهبب لوحملاد  رلوبحمل  العودي، مبا   ذ

تو  معه   قضايا هام ، رحارل رب ر     فوذف  اع  ملد   شتات ا عو  مندج شرت  ، رعال غ  من    دي   ألرت    ت ش ه خي    
ربرب  العربد ، رش ا اهلل م مربرب د مربربمل ك ربربلا فرب د، رلربربل  ف ربربي مربربمل اجلداعربربال  مبربا يتنربرباقع مربربمل رش  شرتربرب   رب شْ  يثبربربتح ش ا العربربامل م ونربرب  من
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كدربا   رب م  كربمل    ،ريب يدرب دا اخ يربك  – اشيض رب –، ُث   مجربه لوعايرب  ( عا  رفرباا اعرب  ملدرب   1204عو  العاي  عا  
 .   العديد من  الو ال األرررعل    ال  لنل  ر 
 شربربربب رق)ربربربْد  . تربربربف  ادذربربوده ادعا ربربرب ي  لربربهالف كتربربربب اعربرب  ملدربربرب   هربربما الاتربربربا  الفوذربربفي حتربربربتح  ربربفثري  رقربربد

  ا مربربرهرب  اصرب ف الربربم  اتربتد  ق   رب ،رعرب)ربْه معارضربربله "اع  ملدرب  رب" ادتحمللربربكي  لربمرب ف كبربري عذرببب هربربما الاتربا  عربه
 .، ركا تح له  تااج  عب الكما 
 

َكردَفعاَلصيغ"الق ب االه َالدينيَاليهاديَبالفلسفةالَ" َ.فكر
رب  ف دربرباع اللدربرب دكربا  هلربربما ادربربندج الفوذربفي الربربم   عوربرب   –رمرب  علربربند   ،ا بعربربه اعرب  ملدربرب   شثربرب   البربالك عوربرب  الاثربربريي  من

الربربم  اتربتخد  ادنرباهج الفوذربربفل     فذربري ر عولربربل ادعت ربدال اللد ديربرب   "تربربعديا عرب  ي تربرب  الفلرب مي" –ترببلل ادثربال 
ـــادات  كتربربا   ـــاب  كتاعربربه  " لربربا عربربرب  ع ربرب د " ارشيض ربرب ،االعتق ـــاتَالقل     "و م  مبربربربريرلشربرب"ر ،(  1060  واجب
 .حتدث فله ع  ع ق  ال   عالعامل الم  ينباعَالئياةكتاعه 

رهربرب  مربربا   ،رق)ربْد كربربا  ا تشربار الفاربرب  الفوذربربفي   كتاعربال عودربرباع الربدي  اللدربرب د شثربرب   البربالك   الع ااربربد اللد ديرب 
 ،ر هربربؤتع ادتفوذربربربفهرق)ربربربْد قامربربتح دربرب ل ضربربربد شفاربربا .ر)د   العدربربربد ال ربربدمي ر  التودربرب دمربربمل مربربا ر)  اكربربا  يتعربرباري شحلا  ربربرب

 .لك دق  رالاف  عالع لدا اللد دي رر ل األم     حد حت مي ق اعا كتبد  راعتبار ما ر)ر)د فلدا من  قبلل اهل ط   را
دل ال  يربرب  أل  ، رمدرب ل شفاربار ادعارضربه    دمربال ادربندج الفوذربفي   الاتاعربال الدينلرب  اللد ديرب رقربد شثرب

 الفوذربف  دع فربرب  ماهلربرب  نلربرب  يد ديرب   بحملربرب  عرب  رتربربلو  شمرب   غربربريعشربرب  ح كرب  دي   درب  عوربرب  الذرب ح   ال ربرب   الثالرب 
 .ح ك  "ال )باات " ره  ،متبع   مندج الباطنل    التفذري رال  اعا لونر ص الدينل  ،ال   رالعامل
   عودربرباعمربرب "هربربارر  عربرب  ا الربربل"مربرب  ، ردربربل شفاربربار "ال باربات " العدولربرب  الع  شربربف هربربما اتجتربربا    الشربرب ا رقربد

، رر ربربوتح هربربم  األفاربربار ععربربد ذلربرب     شدا لربربا  حلربرب    ال ربرب   التاتربربمل ادربربل د      ي اللربرباعاعربل   النرربرب  األرل مربرب
  حتدربربربرب  هلربربربربربما اتجتربربربربا  مربربربرب  اللدربربربرب د األدربربربربا  "يدربربربربرب دا ركربربربربا  شرل مربربربرب ،"رير  ممربربربرب  اقتنعربربربرب ا ظربربربربما اتجتربربربربربا  "ال )باربربربربايمربربربربد كثربربربربر 

 ربربرب   تربربربن  رق)ربربربْد  ،(كتربربربا  األ  لربربرباع  ســـيفرَهئســـيدي ؤلربربرب  ، رهربربرب  مباربربربات  األدا لربربرب هاحذربربربلد" الربربربم  يعتربربربا رااربربربد ال 
1217. 

را بربربربمل عودربرباع هربربربما اتجتربربربا   ،: ف ربربربد اردهربربرب    شتربرببا لا رمنربربرب   ف  ذربرباشماربربا اتجتربربربا  الن ربرب     ح كربربرب  "ال )باربربات "
فلدربربا حمارلربرب  كشربرب  األتربرب ار الربربد خ ،لوف تربربف  ا" م ف ربرب، حلربرب  كربربا  هربرب  ش بربرباع "ال )باربات قنربرباعادنرباهج الفوذربربفل    ات

رب  رراادربربا  ،الاودربال راخرب رف   شتربفار العدربد ال ربدمي  شرااربل ال رب   الثرباين عشرب ( الربم  شلاربرب    "ي ترب  النكيرب "ركربا  من

                                                                                                                          

 و ي  رت (، رش ا مع ف  اهلل تبحملا ه ر عا  لودذت بل ت  تناقعو  اتمتلار اخ  لنا لا   ذا   اإل ذا  خمريرالشع  ، كدا شكد ع
 .ح ي  اتمتلار عند اإل ذا 
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ـــي َا لهــيكتربربا   ركربربا  لربربربه  ،(1238 – 1160  "عكيئلربربل عربرب  منربرباح "ر  منربرب   ف  ذربربا هدربربرب   ،مقالــةَفــيَالف
 .5الفضل    م ا  األفاار ال باالل    رحدا متجا ذ 

الفوذربربفل   "م تربرب  عرب  ملدربرب  "مبربا   ذلربرب  كتربب  ،دش ف درباع اللدربرب د الربمي  عارضربرب ا دراترب  الفوذربربف رهاربما عربرب
هربربربربؤتع   التعدربربربرب    "حادربربربرب   شعربربربد ،رالربربربربد عربربربربدل عالنذربربربربب  هلربربرب  مبثاعربربربرب  غربربربرب   غربربربرب   ،رتربربرباا  كتربربربربب الفوذربربربربف  اللد ديربربرب 

ْ ياربرب  هربما األمربرب  مديربد   ،ال باربات " ْبربل رربرب د  –ا   ذ ش  كبربربار عودرباع اللدربرب د رمل) –  ال ربرب   الثرباين ادربربل د   "ع ك مبربا"قرب)
 .ار شهنا مكع من  الت راا الشفدل حادث  اد كب  رحادث  اصو ( عو  اعتبا  ا يتدارت   فوذف  اللد دي   ك

( مت  ذربربلا   135    شع ربربا  شحربداث عا مبربربا عربربا    ال رب   الثربرباين ادربربل د"  شحاربربا  شدريربربا   ر  فربرتا "
ْ يارب   ام ربر  ،الفوذربف  اصا رب  عاللد ديرب  رب  عودرباع "شرشربا"  لارب  هربما النذربلا  مل) مدينرب    اصولربل ا  حلرب  كربا  هنرباك من
 . شرلل   م  هم  الش يع   در  فر ت  م( ا لوذنددري   فوذ ه كا تح م    

عنربدما اعتافربا دربربدا  – "ريب  للعربارر"عوَّرب  اعنربه  "ريب اعرب   ع ي حربربا "د   التودرب د حاايربال عرب  ش ا رقربد رر 
رلاربرب  هربربم  الشربرب ارال كا ربربربتح  ،" ارال متف قربرب   مربرب  "شربرب يع  الذربرب شربرب –ا مربرب  الذربربو   ال رما لربرب    م ربربارا ه ع ربرب اعام ربرب 13

ربرب  شعدربرباا البحملربربار ربرب  هربربم  الشربرب يع  الربربد هربربي شعدربرب  من رع بلعربرب  اخربربال فربربإ ا  ،جمربرب د شمربربكاع  ربرب ريا متف قربرب  رغ)ربربرْي مرتاع ربرب  من
  اداهلرب  اخ ل لرب  هلربربم   ارب   كافلرب   لو قربرب ف عورب ش   ادذربتحمللل ش  يرربل ظربا األمربرب     حربد مربربتف قرب  هربم  الشرب ارال اد

 .الش يع   ألهنا كا تح جم د مكع م  عناع ضخ  رمع د
أل ربربه كربربا  حم ربرب ر دراتربرب  ا  ملربربل كربربا  ا يضربربلف   تربرب    ا مربرب  العودربرباع اللدربرب د   كربربل  هربربما فربربإ ا عربربدد  رعربال غ  مربرب

ربرب    ملربربمه  شمربربك  يع  عشربربال عوربربربينهربربم  الشربرب ، حلربرب  " و اربربرب ا" شر اع متف قربربرب  مندربربا( رعشربربال شربربفدي ألفربرب اد معربربربدردي  من
ربربربربرب  معودربربربربربلد "شمربربربربربمرا   ال ربربربربرب   الثربربربربرباين  "ريب اعربربربربرب   ع ي حربربربربربا "رهاربربربربربما حربربربربربىت ملربربربربربل  ،رمعودربربربربرب ه  عربربربربرب  معودربربربربربلد  ،" من
رش طوربرب  عوربرب  الشربرب يع   ،"" شر عالعايربرب  "مه)ْ  عربربالل ادتو ربربهؤتع اد يربربدي  شر الت ملربربم اترب  "رق)ربربْد ش طوربرب  عوربرب  هربرب ،ادربل د 

دربربرب  اخامربربرب  معودربربلد  اتربربرب  "قرب)باربربات "  التو ربربربي( شر  ال بربرب ل( شر  شربربرب يع  الذربرب ( " ربربرب رل هذَّربرب د" شر   االربربد  و ا هربربربا تربرب   
 .اصفل  شر الذ ي  شر الباطنل (

ا "ش بربربرباع ال بربربربات "    رعنربربدما عربربربدش حامامربربربال التودربربرب د   مجربربربمل ادشربربربنا راجلدربربارا ر ربربربدريندا   كتربربربا  عربربربدش شيض ربربرب
ربرب    ار ربربادر   ،"  ربمر رتربرب ي  شربديدا حفربه هربم  األمربربكاع ع اترب   "اد  عربربالل ، رمتشــريعةَالئك ــةَالســريةكتاعرب  شمربكاع من

 .يع    ألحد اإلذ  عاتط ع عولداما كا  ا 
" لدرب د  رما رب     عرب رفن  راأل ربدل ( عربدش "ش رباعمل ال بربات  الر دراترب  الفوذربف  ردراترب  العورب   عربهرممل ا تشا

ربربرب  األملربربربال األر     شربرب  كتربربربب اخادربربرب  الذربربرب ي  رشربربرب يع  األتربربرب ار اصفلربربرب  الربربربد رعربربربدشرا   كتاعربربرب   فذربربربريال  ، و  هربربربا من
 ..ب كامو   فذ  عإتدا  شت  ش يع  "ال )باات "ر فلل  كت ،ر  ضلحملال عو  النذخ ال دمي 

                                        
 .156    153فحملال م  رال (1978 :ال اه ا  ،اليهادية ،حمدد    عبد اتلد -5
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( الاتربربربربا  1305 – 1250  "الربربربرب يب م شربربربله شربربربربل  طربربرب ف الولربربربرب ين"رهاربربربما   شربربربرب    هربربربم  الفربربربربرتا ع اتربربرب   
م يديربربه ش ا مؤلرب  هربربما الاتربا  هربرب  رقربال أل باعربه ر  ،( كتربا  الضربربلاع وهــرســيفرََ ، رهرب  "ع  "ال )باربربات ال الذربي لشرب ي

ربربرب  كتربربربا   ،"ريب اعربربرب   ع ي حربربربا  "التنربربااي ربربرب  ال اضربربربح عالفعربربربل ش ا شمربربكاع من مت  فللفدربربربا شربربربفاه     فربربربرتا  الزوهـــرركربربا  من
 اشيض ربرب–، ررمبربا كربربمل  " شمربربكاع شمرب   مت  فللفدربربا   فربرتا "األمربرب راالرش ا  ،لشرب يع  ريب اعربرب   ع ي حربا  ا" رف  ربرب"التنارباال 

، ر و اهربا معودربرب ه  عربرب  معودربربلد  ،" عربرب  معودربربلد ا لوشرب يع  الربربد  و ااهربربا "ش بربرباع ال بربات " اتربربتناد   فربرتا "اجلربرباؤر ل   –
 .رهاما حىت فرتا حامامال شرشا

عشربرب   رق)ربْد كربا  هلربم  الشرب يع  اجلديربدا  ربفثري ع ربل  رهااربل عوربرب  كافرب  اللدرب د   العربامل منربم عدايرب  ال رب   ال اعربمل
ربرب ،ادربل د  رحربربىت اي  ربرب  هربربما الت مربربه الربم  لفربربه دااد  ربرب  ال درب ي الربربم  اكتنربرب  م ا ربربب كثربريا  من  ،ال دربرب ي اعربربال غ  من
 .الزوهرالتفذريال الد ك تبتح عو  كتا  عال غ  من  كث ا 

يع عربرباهل ام  رهربرب  تربربف  موربرب ،ســفرَداايــا " ش ا األ ربرب ل األر  لفاربرب ه   عربرب د    مربربا ر)ر)د   "ش بربرباع ال باربربات  ريرب دا     
" يتخربربربربمر  ممربربربربا ر)ر)د   ال باربربربات  ش بربربربرباع، رمربربرب  هنربربربربا فربربربإ ا "النفذربربربل  راألحربربربرب   رالربربرب ؤ  رالتنبربربربربؤال الفوالربربرب  رعنْوربربربرب  التنجربربربربل 

رب   12اإل ربحملاح  ــا الف رب ا الثالثربرب  من رالربربمي  معورب ا كثربربريي   ،رالفربربامه   يضربلئ   كضربربلاع اجل)و)ربد" :ا هلرب دتربربت ر   ســفرَدااي
 .، ركود  "رره "  الضلاع( مفم ذا من  هم  الف  ا"ه را كالا اكب    شعد الدشع ار  

رهربرب  يضربرب   ،التل ــادركربربمل   العهــدَالقــدي يضربربارع لربربد  اللدربرب د شمهلربرب  كتربا   الزوهــررق)ربْد ش ربرببح كتربربا  
ربرب  الع ربربال الدينلرب  رال رربرب  الشربربعبل  ا فذربريال رشربرب رح   رلارب  هربربم  التفاتربربري  ،عوربرب  شتربفار التربرب راا خمتو ربرب   عربالاثري من
 .ل    شت ار ال م د رمفايا الا  الباطنل  رال م ر اصفمولئ  عادعاين 

رلاننربربربا تربربربربناتفي  ،"اللربربرب ال با اصربربرب ي   كافربربرب   فا ربربربلل الشربربربرب يع  " فإ ربربربه   هربربربربما اد ربربربا  لربربرب  مياننربربربربا ،رع بلعربربرب  اخربربربال    
هدربرب ر  شْ   فذربرب  لنربا – اشيض رب –، رالربد مياربرب  عرببعع العنا رب  ادددربرب  الربين مياننربربا   ضرب ادا فدربرب  األترب  ال الذربل  هلربربا

 .االد تلفيت اخدي  عندا تح    "شبتا  ع   ذفي"شخرلال مثل شخرل  
رب  الرربربو ال راتعتدربرباتل رالتفمربربل رتربلو   لوت ربرب      الربربمال اإلهللرب  رمع فتربربه رحبربربه حب ربرب -1   ا تخربم ال باربربات  العدولربرب  من

رب امالر رب ربرب  ك ربلا غرب ي امنكاه  ركربا  ش ربربحملا  هربما اتجتربربا   ،  التجوربي اإلهلربربي عورب  حن)ْرب  مربربا حربدث مربربمل األ بلرباع رشمربرب    ،من
رش ربربربه مياربرب  عربربرب  ط يربرب  اخربربرب رف  ،رشهنربربربا  ن ربرب   عوربرب  قربربرب   غ يبربرب  عربربربداد هلربربا معربربربا  مفلاربرب ،يعت ربربدر    ش ا اخربرب رف راأل

 ،(اترب  اجل لرب   يدرب  ، رما ارب   حرب رف األجبدي  العاي  الد رثربل األرقربا  حت يربل الاودربال العاديرب  عورب  حادرب  عدل رب 
رجلربفرا كربمل     اتربتخدا  األتربرب ار الربد  ن رب   عولدربربا اخرب رف راألرقربا    عدربل التدربرباا  راألحجبرب  رالتعاريربم رال ق)ربرب  

 . اف  راألتاطري عو  هما اتجتا مما شد     تل  ا اص ،رالتنجل  رق اعا الا 
ربربرب   عاللدربربربه    مربربربا ر)ر)د    الزوهـــريوجربربف  -2  ـــدَالقـــدي ال  كثربربربري من ريذربربرببك عوربربرب   رربربرب ص التودربربرب د  ،التل ـــادر عه

، رش ا ك ربربربلا شربربربيع رش ربربربه ك ربربربلا شربربربيع ،ش ا الربرب   هربربرب  تربربرب  األتربربرب ار الزوهـــر، ريعتربربربا ر فاتربربري العدربربربد ال ربربربدمي  ربربربب    عاطنلاربربرب   
رعرباط  أل ربربه لربل  لربه ماربربا   ،: هرباه  لتفيلربد ك ربربلا شربيع ردعدربه، رش ربه هرب  ال رباه  رالبربرباط (م مرب د فلربه  رحربدا ال مربرب د
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رب   ربرب ر ت هنربرباا ،  أل ا الع ربرب ل ت  دركربربه  أل ربربه غ)ربرْي حمربربدردي مربد فلربربه ي   عشربرب ا درر  رألْمربل  دراك رمربرب د  يتجوربرب  من
ْف رل"  . ي و  عولدا ات  "تن

شماربربا األرراح اي ربرب   ،راألرراح الرربرباخ   عربرب د عرب)ْعربربد ادربرب ل مباشربرب ا   ،(األرراح  عربرب د    مرربربدر  شربربعاعدا  الفربربلعش ا  -3
 .الادال ر ت د فتنت ل عرب)ْعد م  ا    شمذا  عدا حىت  رل     ،    داف  عد هلا رش   افِّ  ع

رب  اإللربه هرب  "الشربخلنا "  الرب رح ال ربد ( شر  اخضرب ا اإلهللرب ا ش ث ي ربش ا هنرباك ما ب رب -4 ( الربد   عتربا ش  العربامل) ر عربربل  ا من
ربربربرب  ارش ا اصوربربربرب ،  ادنفربربرب  ر تعربربربربم  مربربربمل اللدربربربرب د ر تربربرب ا لوعربربربرب دا    شررشربربربول   ،"لتربربربكار  عرب)ربربربربْه الربربرب   ر"الشربربربربخلنا    ربربربتج من

ربرب  األل هلربربرب    العدولربرب  اجلنذربربربل  عرب)ربربْه ال مربربربل رادربرب شا ا" ش ا هنربرباك شربربربلئ    "ال باربربربالل  رلربربمل  يربرب    ،رشهنربربربا عدولربرب  م دتربربرب  ،من
، ريذربل   الشربربل ا    حلرب  يذربل   اهلل عوربرب  اصربري"اصربري رالشربرب ا رش ثربرب  فدنرباك مربا ي اعوددربربا رمهربا "ركدربا ش ا هنرباك ذكرب   

 .عو  الش 
 .6اتعت اد   ال    اصفل  ر ماا ل  تل  ا البش  عولدا ر ذخريها صدمتد  -5
ربربربرب  ات   ادذربربربربلح ادخوِّربربرب  عربربربرب  الع مربربربال الربربربربد  نبربربرب  ع دربربرب ر "البحملربربرب  الربربربداا -6 " الربربربربم  ين ربربربم اللدربربرب د ممربربربربا يعا   ربربربه من

ال عربرب  ط يربربرب  رالت تربربل    ذلربربرب  عالرربرب ا رالذربربربحمل  ر فريربربل معربربرباين الاودربربال راييربربربال رعدربربل اخذربربرباع ،راضربرب دادال
 .اخ رف األجبدي 

ربرب  كودرب  "ررل" العايربرب  رالربربد   اتربب "رالش –ورب  تربرببلل ادثربربال ع –رمرب  ذلربرب   ا " شهنربربا رف  ربربهنرب  اتربربتخ م ا من
ربربربربربل"    الل      هربربربربما الربربربربرب ق  رقربربربربرب  ُث ا شضربربربرباف ال باربربربربرب ،(400، رالتربربربربرباع   1راأللنربربربرب     ،7ر     408خذربربربربا  "اجل دَّ

 ،(عربرب  ط ي ربربربه مع فربربرب  الذربربربن  ادل ديربربرب  دديربرب  لوحملربربرب رف العايربربرب  لاربربربي يربربربت ا الربرب ق  الربربربم  يضربربرباف    ال لدربربرب  الع  1240
رش ربربه تربربل د  لاربربي ي ربربرب د  ،( هربرب  عربربا  هدربرب ر ادذربربلح ادخوِّربرب 1648 ي     اربربو ا    ش ا هربربما العربربا   رعاخذربرباعال الذربرب

 .  كاف  شرماع العامل    فوذ هاللد د من 
ربرب  ش ا عربربدد   ربرب  اللدربرب د حتدربرب  لألفاربربا ارعربربال غ  من   ربربرب را     التل ــاد ت ش ا عودربرباع  الزوهــردندا ر الربربربد  ضربربمن

  أل ربه مدربربل ، رلاربرب  ععضربد  شمربربار ق اع ربه ردراتربربتهالتل ــاد  أل ربه خيتوربرب    عرب)ْعربع مباداربربه عرب  الاتربا  عشرب  رريبربرب 
 .شحد كبار "التناال " "اع   ع  ي حا "ات  

ربربْد  الاتربربب ا الزوهــرعربربرب التل ــادر  ال ربرب   الذربرباد  عشربرب  اعربربرتف عودربرباع  لربربد   ربربدر    مدرتربرب  رشدموربرب   ضن
  .7" فد التود دي "

األثربرب    اتربربتد ار ر  ربرب ي  دراتربرب  "ال باربربات " ل ربربد هدربرب ل   مدينربرب   ربربفد عفوذربرب ه شخرربربل  كربربا  هلربربا شكربربا 
" هربربربرباار  اد ربربربربد عاتربربربرب  " ا( ادعربربربرب رف امترربربربربار  1572 – 1514  "الربربربرب يب  تربربربربحملاا ل ريربربربربا"رهربربربرب   ،( شربربربرب يع  األتربربربرب ار
ع  رؤيربرب   مديربربدا  " أل ربربه مواربرب  ررارمربرب  هنربربا ل ابربربه الرببعع عف اربربه "شتربربد الذربربفاراد ،("   العايربرب   عربربين األتربربد كودرب  "ار 

                                        
 .160    157ادردر  فذه، الرفحملال م   -6
 .161ادردر  فذه، الرفحمل   -7
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  حلربربرب  شع ربرب  أل بربرباع ال باربربربات  ع  فربربربتح عاتربرب  "ال باربربات  الو ريا لربرب " جتذربربربدل فلربربه "الرربرب فل  اللد ديربرب " الزوهــرلاتربربا  
 .  صاره   هد ر ادذلح ادخوِّ   را  كامو   ع  التر ف اللد د

ودعا ربربرباا الربربربد  عربربربرب اي هلربربربا اللدربربربرب د  ملربربربم  ش ا ادذربربربربلح ادنت ربربرب  تربربرب ف يربربربربفيت ع ضربربربمل هنايربربربرب  لرقربربربا  ل ريربربربا عتعوربربربربل    
ع بلعربرب  اخربربال كربربا  لعدولربربال ال ربربرب د راتضربرب داد راإلعربربادا الربربد  عربرب َّي هلربربربا اللدربرب د   شتربرببا لا   ال ربرب   اصربربام  عشربربرب   

 . رشااو ا ال ااف  الذفارادي (ذ هرما ا   ش ا مع دد  ف ارا  لا      فو ،شعوك األث     لاغ  هم  ال ؤي 
رمربربربربد شكث هربربربربا  ربربربربد     شربربربربرب يع   ،م ضربربربرب عال خمتوفربربربربرب    الزوهــــر" ال دميربربربرب    كتربربربربربا   رق)ربربربربْد  نارلربربربربتح "ال )باربربربربات

راألدرار العشربرب ا لوشربربرب  رقربربرب   ال وربربرب   ،ر عاقربربربب اصوربربرب  ،راصوربربرب  رالربربرب حي اإلهلربربي ،: مشربربرباو  األل هلربرب لمثربربرب ،""اخذربربلدي 
ربف رل"  " ذن رالنفربربي  ،(الفربربلع اإلهلربي اإلجيربايب رهرب  اصربريلعربربد  قربدرا اإل ذربا  عرب  اتربتلعا   االربد للذربتح  ت جتذربلد  ه)

ذلربرب  ع تربرباال رمكيرب  خمتوفربرب  رمذربربترتا  حلرب  ت يعربرب ف  فذربربريها  ت ك ربلا   ،رماهلربرب  اإل ذربربا  ،رشيربربا  ادذربلح ،""اجلربال ل
 ."ش باع ال باات "  مه  عالل ( ف ي
رب   ربديثدا عرب  "اخضرب ا اإلهللرب  اعاطنل رب ااتل ع عربد  : ف ربد شضربافتح هلربم  اتربشماا "ال بات  الو ريا ل " ادذربت  ا " ام)

   قربربرب   الشربربرب  رلاندربربا مفتربربرب را ع اتربربرب ،م رعربرب    ك ربربربلا ماربربربا    العربربرباملرش ا الشربربرب ارال اإلهللربربرب  " ،(  ادنفربرب   هشربربربخلنا 
ربربرب  هربربربما ا ،(ولفربربربا قالربربربد  اربربرب   مربربربا يذربربربد  "ال شربربرب ا"   نشربربرباطال ألتربربرب  عربربرب  ط يربربرب  الرش ربربربه عوربربرب  اإل ذربربربا  شْ  خيورربربربدا من

ربربرب  ريربربؤم  ش بربرباع "ال باربربات  الو را لربرب  .عربربد رش   اربرب   هنايتدربربا جمربربربيع ادذربربلحرالربربد ت  ،(ادذربربداا " ل ربرب  "    ربرب ح " ش ربربه من
ربربرب  اجل ذربربربد رال قربربربرب  ادداربربرب   عجلربربربل جمربربربيع ادذربربربلح ع اتربربربرب   الت شربربرب  رالرربربرب   را بربربرباع اد ااربربرب  رطربربربرب د األرراح الشربربرب ي ا من

 .رالتعاريم رما    ذل 
رحت لرب  الذربربد  ال رحربي ع ربرب ا  ،رالتدذرب  عفهربربدا  الربدي  ،" عاربل  لارا ربا قلدربرب  الررب اات رق)ربْد شكربدل "ال باربرب

ــــرلربربربرب ش   اررف  ربربرب .رضربربربربا الربربرب   راتربربربربتودا  الفربربربلع اإلهلربربربربي الرربربرب ا لو  ربربربرب ل    شعوربربرب  اد ا ربربربربب رات  دربربربا    ميربربربرب   الزوه
ربربهادرربوي عفرععربرب  م احربل "   ،: فدربرب  ي رربونح  فذ)  ،(ي   ربي    "العربربامل) العورب  "  ايمربرب ا ُث ا  ،الربربد لا(ُث ا ي رربونح "هربربما العربامل)

 .ت  اد د "اإليت ا ل ممل " ارشمري  
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