
 االجتهاد والتجديد
   

    

ًَٓواُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ تلسب اجمل

, ٚعًِ اؿـٜح, ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٚأُٛي٘
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هأساٍٚ ٗ ٖقٙ إـاػ١ً ايبوٝط١ ايذلنٝن ع٢ً ْكط١ ٚاسـ٠, ٖٚٞ َآ٫ت 

١ ايّٝٛ, ٚأتلى ٖع( ٗ احملاؾٌ ايع1413ًُٝػلب١ ايوٝـ أبٛ ايكاهِ إٛهٟٛ اـ٥ٛٞ)

 ها٥ل اؾٛاْب جملا٫ت أػل٣.

 

ٕٸ اٱَاّ اـ٥ٛٞ قـ أسـخ تػٝرلّا ٗ سٛم٠ ايٓذـ ْؿوٗا  &يٝى َٔ ًٓو ٗ أ

ـٸ٠  قبٌ إٔ ٜذلى تأثرلّا ع٢ً سٛم٠ َـ١ٜٓ قِ ايع١ًُٝ, ؾكـ اَتام َٓٗذ٘ ُٚٝٸنت ػلبت٘ بع

 أَٛك, َٓٗا:

ُٸٌ إٍ  ـأ اؾلأ٠ ايع١ًُٝ إتٛام١ْ,ع اعتُاؿٙ َب1 َٔ ػ٬ٍ ٚٓٛس٘ ٗ ايتٛ

ايٓتا٥ر ا٫دتٗاؿ١ٜ, ٚعـّ تأثلٙ بايٓٛلٜات إٌٗٛك٠ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ. ٚقـ ٫سٛٓا 

ْٗذ٘ ٖقا َٔ ػ٬ٍ أعاث٘ ايؿك١ٝٗ. ٖٚٛ َٓٗر نإ ايوٝـ اـ٥ٛٞ قـ ٚٓع َـاَٝه٘ 

ّا كُّٝٓا. ؾكـ كؾض اٱْاع إٓكٍٛ ايتشت١ٝ ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘; يٝهٕٛ َٓٗذّا عًُٝٸ

كؾّٔا سازلّا. نُا فٖب إٍ َـكن١ٝ أٚ استُاٍ َـكن١ٝ أنجل ع ٚكَا ُاّ ع 

ٖٓا  ٕٸ اجملُعٌ اهتٓـٚا إٍ َـكى َتٛٚؾل بٌ أٜـٜٓا,  ِٸ١ً, َع٢ٓ أ اٱْاعات احمل

تل٣ ٗ هعٌ إْاعِٗ غرل سذٸ١. ٖٚهقا كؾض اـ٥ٛٞ ْٛل١ٜ ايٌٗل٠ ايؿتٛا١ٝ٥, اييت 

اًتٗاك ؾت٣ٛ بٌ ايؿكٗا٤ َـكنّا يِٛابٗا. ٚباٱدٗام ع٢ً ْٛلٜٸيت اٱْاع ٚايٌٗل٠ 

ُٓهٔ ايوٝـ اـ٥ٛٞ َٔ ػٛض غُاك ايتشًٌٝ ا٫دتٗاؿٟ ايؿكٗٞ, َتشلٸكّا َٔ ٖقا 

اؿٌُ ايتاكىٞ ايجكٌٝ, َٚتذاٚمّا تلاثّا ؾكٗٝٸّا ٓؼُّا. ٚقـ اهتطاع ايوٝـ اـ٥ٛٞ َع 

كـ عٌلات اٯكا٤ ايؿك١ٝٗ إٌٗٛك٠ ٗ أعاث٘ ا٫دتٗاؿ١ٜ. ٚقـ ػاٚم ٖقا ايتؼٓطٞ َٔ ْ



• 

 االجتهاد والتجديد

ـٸ ايبشح ا٫دتٗاؿٟ إٍ كايؿ١ إٌٗٛك ٗ قلاب١ ث٬ثٌ َوأي١ ع٢ً إوت٣ٛ  ا٭َل س

ٌٸ كايؿات٘ ٕٸ د يًٌُٗٛك متٸ تػًٝؿٗا ع٢ً َوت٣ٛ ايلهاي١  ا٭ػل٣ ايؿتٛا٥ٞ أّٜٔا, إ٫ٓ أ

ٝٸ١ بٛاٖل٠ ا٫ستٝاٙ ايٛد  ٛبٞ.ايعًُ

ع اػ٘ اٱَاّ اـ٥ٛٞ ْاس١ٝ عًِ ايلداٍ ٚا٫ٖتُاّ ايوٓـٟ اػاّٖا ًَشّٛٚا 2

َٸ١ ٗ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ. ٕٸ  كتًؿّا عٔ اؿاي١ ايعا ْٚل٣ اػاٖ٘ ٖقا قٗلّٜا, َع٢ٓ أ

ْٛلٜات٘ ٗ أٍُٛ ايؿك٘ يعبت ؿٚكّا ٗ اٖتُاَ٘ ٖقا. ٜٚلدع فيو إٍ تبٓٸٝ٘ سذ١ٝ ػدل 

ٛم, يٝذعٌ إعٝاك ٗ اؿـٜح ايٌلٜـ ٗ كداٍ ايوٓـ َٔ سٝح ايجك١, ٫ اـدل إٛث

ٚثاقتِٗ. ٚقـ ؿعِ ْٛلٜٸت٘ ٖقٙ بقٖاب٘ إٍ ْٛل١ٜ عـّ ٖٚٔ اـدل ايِشٝض بإعلاض 

ٖٓا أْكّ ؾلْ تِشٝض ايلٚاٜات أٚ تٔعٝؿٗا  إٌٗٛك عٓ٘, ٚعـّ ددلٙ بعًُِٗ ب٘, 

ـُى, ٖٚٞ: ْٛل١ٜ يًوٓـ ٚكداي٘. ٖٚقٙ ايٓٛلٜات اكاكد١ ع٢ً أهاي َعاٜرل 

ِٸٌ, ْٚٛل١ٜ  ايٖٛٔ, ْٚٛل١ٜ اؾدل, ْٚٛل١ٜ اٱْاع إٓكٍٛ, ْٚٛل١ٜ اٱْاع احمل

ايٌٗل٠ ايؿتٛا١ٝ٥, ُجٌِّ عٓـ ايعًُا٤ إواعـ ايل٥ٝى يتؼٓطٞ َع٬ٔت ا٭هاْٝـ, أٚ 

اؾُٛؿ عٓـٖا, بًٛغّا إٍ آيٝات أػل٣ ٗ تٛثٝل ايِْٓٛ ٚايتعاٌَ َعٗا, أٚ ٗ 

 ْتا٥ر ؾك١ٝٗ ادتٗاؿ١ٜ َباًل٠, نايٌٗل٠ ايؿتٛا١ٝ٥.ايٍُٛٛ إٍ 

ٚمل ٜكـ اؿاٍ عٓـ ٖقٙ ايٓٛلٜات اييت ؾتشت أَاّ ايوٝـ اـ٥ٛٞ باب عًِ 

ع٢ً َِلاعٝ٘, بٌ فٖب ٗ اػاٖ٘ ايٓكـٟ أبعـ َٔ فيو,  ٚاؾلغ ٚايتعـٌٜ ايلداٍ

ـټؿ ٗ قبٍٛ ايلٚاٜات; اْط٬قّا َٔ ؼٓؿٛ٘ ع٢ً ايعـ ٜـ َٔ سٝح يٛسٜ عًٝ٘ ايتٌ

ايٓٛلٜات ايلداي١ٝ اييت تٛثٸل ايلٚا٠. ؾكـ كؾض ْٛل١ٜ أُشاب اٱْاع, اييت تعين 

ـٺ َِٓٗ, َجٌ: مكاك٠, ٚبٌ اٱَاّ , ٚبٗقا ×ػاٌٖ ايبشح ٗ ايوٓـ ايٛاقع بٌ ٚاس

أينّ ْؿو٘ بايبشح ايوٓـٟ ٗ ٖقٙ ايـا٥ل٠. ٚنقيو كؾض ْٛل١ٜ َلاهٌٝ ايج٬ث١, 

ٔ قُـ بٔ أبٞ ِْل ايبنْطٞ, ُٚؿٛإ, ٖٚٞ تعين ِٖٚ: ابٔ أبٞ عُرل, ٚأٓـ ب

ٌٸ َلاهٌٝ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١, ؿٕٚ ساد١ إٍ ايبشح ايوٓـٟ ايٛاقع بِٝٓٗ ٚبٌ  تِشٝض ن

. نُا كؾض ايٓٛل١ٜ اييت تل٣ ٗ تٛثٝكات أٚ تٔعٝؿات ايعًُا٤ إتأػِّلٜٔ, ×اٱَاّ

ٝٝل ع٢ً ْؿو٘. نُا َجٌ: ابٔ ؿاٚٚؿ, ٚايع١َ٬ اؿًٞ, اعتباكّا. ٚبٗقا ماؿ َٔ ايتٔ

, اعتُاؿّا ع٢ً ّْٛ يًٌٝؽ إؿٝـ ٚغرلٙ; ×كؾض ْٛل١ٜ تٛثٝل ُاّ أُشاب ايِاؿم

ٔٵ نإ ٚن٬ّٝ يٲَاّ َٳ ٌٸ  . َٚٔ ايٓٛلٜات اشلا١َ اييت كؾٔٗا ×ْٚٛل١ٜ تٛثٝل ن
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ْٛل١ٜ ٚثاق١ ًٝؼٛػ١ اٱدام٠; إف ىًل كؾٔٗا ٓٝكّا ٗ أَٔل ايلٚاٜات أّٜٔا; إٍ داْب 

, َجٌ: تأيٝـ نتاب أٚ أٌُ, ٚنجل٠ ايلٚا١ٜ, ٚفنل ايطلٜل إٍ ْٛلٜات أػل

 ًؼّ ٗ نتب إٌٝؼ١.

َٔ ٖٓا ٫سٛٓا ٗ ادتٗاؿ ايوٝـ اـ٥ٛٞ اٖتُاَّا بايػّا بعًِ ايلداٍ, ُجًت 

ُٸت٘ بتأيٝـ إٛهٛع١ ايلداي١ٝ ايكٝٸ١ُ  , ٚتطبٝكّا ٚاهعّا «َعذِ كداٍ اؿـٜح»ق

 ٝٸ١.يًُٛٓٛع ايوٓـٟ ٗ ايـكاهات ايؿكٗ

ٖٚٞ ايًػ١ اييت  ع َاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٗ ادتٗاؿٙ ايؿكٗٞ إٍ ايًػ١ ايعلؾ١ٝ,3

ٚٸاقّا  ٔٸ َٝن٠ اـ٥ٛٞ أْٸ٘ نإ ف اْتِل شلا ا٭ُٛيٕٝٛ ٗ َباسح سذ١ٝ ايٛٗٛك. يه

يًـ٫٫ت ايعلؾ١ٝ ٗ ايِْٓٛ ع٢ً َوت٣ٛ ايتطبٝل, ٚقـ ناْت ثكاؾت٘ ايًػ١ٜٛ ايعلب١ٝ 

ٞٸ يٮعاخ ايع١ًُٝ, ٜتٸوِ با٫ػتِاك  دٝـ٠ دـّا, ست٢ أْٸ٘ اَتام بعلض ٚآض ٚدً

ٚايٛٓٛغ, َبتعـّا قـك اٱَهإ عٔ اـً٘ بٌ ا٭عاخ ايعك١ًٝ اؿكٝك١ٝ ٚايـكاهات 

 ايكا١ْْٝٛ ا٫عتباك١ٜ.

 

ٌٸ ع٢ً تأثرلات َـكه١ اـ٥ٛٞ ٗ  كَا ْوتطٝع َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايٓكاٙ إٔ ْط

مات ايع١ًُٝ. ؾكـ اَتام اـ٥ٛٞ بذلب١ٝ أدٝاٍ َٔ ايت٬َق٠ ايقٜٔ أَوهٛا بنَاّ اؿٛ

, ا٭َل ايقٟ ٚغرلُٖا ا٭َٛك ٚنلاهٞ ايتـكٜى ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ ٚقِ

هاعـ ع٢ً ١ُٖٓٝ أؾهاكٙ َٚٓٗذ٘ ا٫دتٗاؿٟ ع٢ً ايتؿهرل اؿٛمٟٚ ٗ ايعكٛؿ 

ٌاك إيٝٗا آْؿّا َتذ١ًّٝٓ ٗ دٌٝ ايؿكٗا٤ ا٭ػرل٠, سٝح بتٓا ٬ْسٜ َعامل َٓٗذ٘ إ

ايهباك ٗ اؿٛم٠ ايعًُٝٸ١, َٔ سٝح ا٫ٖتُاّ بايٓكـ اؿـٜجٞ, َٚٔ سٝح ايعُل ايقٟ 

 اَتام ب٘ إتأػِّلٕٚ َٔ ايؿكٗا٤, َٚٔ سٝح ايٓنع١ ايتشكٝكٝٸ١ اؾـٜـ٠.

ٛٸك ايٓكـ اؿـٜجٞ ٚايؿكٗٞ ٕٸ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ مل تهٔ تٌٗـ تط  ٚٗ تكـٜلٟ ؾإ

ّٸ ع ع٢ً  ـٸَٗا ايوٝـ اـ٥ٛٞ. ؾكـ ناْت تعتُـ نجرلّا ع ٚبٌهٌ عا بايطلٜك١ اييت ق

ْٛلٜات اؾدل ٚايٖٛٔ ٗ سذ١ٝ اؿـٜح, كغِ ايتشكٝكات ايلداي١ٝ ائؼ١ُ اييت 

ـٸَٗا ايوٝـ ايدلٚدلؿٟ . نُا مل تهٔ تٌٗـ ؿاػٌ إ٪هٸو١ ايـ١ٜٝٓ تطٜٛلّا &ق
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ـٸَتٗا َـكه١ اٱَاّ اـُٝين دقكٜٸّا ٗ ايٓكـ ايؿكٗٞ, إفا َا اهتجٓ ٝٓا احملا٫ٚت اييت ق

 ٗ ٖقا ايوٝام.

 

ٛٸٍ ايقٟ قـ هلٸ إٍ تلادع َٓٗر ايوٝـ  ٕٸ ٖٓاى بعض ايتش يهٔ ايقٟ ٜبـٚ يٞ أ

ٝٸّا. ؾايٓنع١ ايٓكـ١ٜ اييت ّتام بٗا ايو ٝـ اـ٥ٛٞ اـ٥ٛٞ ٗ اؿٛم٠ ايعًُٝٸ١ تلادعّا ْوب

ٗ فاٍ ايؿك٘ ٚاؿـٜح تٓتُٞ إٍ سكب١ ايوتٝٓٝات ٚايوبعٝٓٝات َٔ ايكلٕ ايعٌلٜٔ, 

ٖٚٞ اؿكب١ اييت ناْت سلن١ اي١ٔٗٓ ايٌٝع١ٝ ٗ أٚدٗا ؾٝٗا, تكّٛ بٓكـ إٛكٚخ 

ٍٕ ٗ ايٛعٞ ايـٜين, ٚايتأهٝى ٭ِٛفز دـٜـ ٗ ايتـٜٸٔ ٚؾِٗ اٱه٬ّ. ٚقـ  ٛٸ يِاحل ؼ

ٔٸ تـاعٝات سٓككت ٖقٙ ايٓٗ ١ٔ َٓذنات نبرل٠ بعـ اْتِاك ايجٛك٠ ٗ إٜلإ, يه

اؿلن١ ايؿهل١ٜ بعـ فيو ع ٫ٚ هٝٸُا َٓق ايتوعٝٓٝات ٚإٍ ايّٝٛ ع أثٻلت ٗ ٚٗٛك 

سلن١ ْكـ١ٜ دـٜـ٠, أثاكت كاٚف ايتٝاك اؿٛمٟٚ ايتكًٝـٟ ٚايجٛكٟ َعّا. ٚقـ 

ؿاؿ٠ )سوب ايتكُٝٝات إؼتًؿ١ ناْت ايتٝاكات ايٓكـ١ٜ ٖقٙ توع٢ ي٬هتػ٬ٍ أٚ ي٬هت

ٗ إٛٓٛع( َٔ َٛكٚخ اؿلن١ ايٓكـ١ٜ يعًُا٤ نباك, نإ َِٓٗ ايوٝـ اـ٥ٛٞ. 

َٔ ا٭ساؿٜح  ايهجرل٠ ؾؿٞ فاٍ اؿـٜح َج٬ّ توك٘ ع ٚؾل ْٛل١ٜ اـ٥ٛٞ ع اٯ٫ف

عٔ ا٫عتباك, ٖٚقا َا ًٓهٌ ؾل١ُّ َٚوتُوهّا يًٓاقـٜٔ اؾـؿ ٗ ًٓتِٗ ع٢ً 

ؿـٜجٞ ايٌٝعٞ. ٚنقيو ًٓهًت كايؿت٘ يًٌُٗٛك ؾل١ُّ يٓٗر ْكـ إٛكٚخ إٛكٚخ ا

ايؿكٗٞ. َٔ ٖٓا لـ ٗ بعض ا٭ٚهاٙ ايّٝٛ بعض ايٓكـ يًوٝٸـ اـ٥ٛٞ ٗ ْٛلٜات٘, 

٫ٚ هٝٸُا ٗ فاٍ اؿـٜح ٚايلداٍ ْٚكـ إٛكٚخ, ٚهعّٝا سجٝجّا ٱعاؿ٠ ا٫عتباك إٍ 

١. ٖٚقا َا ٬ْسٛ٘ ٗ بعض ت٬َق٠ ايوٝـ اـ٥ٛٞ, إِاؿك اؿـٜج١ٝ ٚايلٚاٜات ايٌٝعٝ

ـٺ َٔ دٌٝ ت٬َق٠ ت٬َقت٘ أّٜٔا.  ٚغرل ٚاس

نُا عاؿ إٍ ايٛاد١ٗ ٗ ايؿذل٠ ا٭ػرل٠ طلغ َك٫ٛت اٱْاع ٚايٌٗل٠ 

ٕٸ  ٕٸ اؿلن١ ايٓكـٜٸ١ أًعلت ايطلف اٯػل بأ ٚإوًُٓات ٚٓلٚكٜٸات ايـٜٔ ٚإقٖب; ٭

ٌٸ. ٚيهٞ إٛكٚخ ٌٜلف ع٢ً ا٫ْٗٝاك ٛٸك ايطلف اٯػل ع٢ً ا٭ق , طبعّا عوب تِ

وُٞ اٯػل )ايقٟ ٌٜٓهٌ ايتٝاك ايلزلٞ ٗ إ٪هٸو١ ايـ١ٜٝٓ( اٱه٬ّ, عوب ٚد١ٗ 

ٝٸّا َعلؾٝٸّا قهُّا, ٖٚٛ َك٫ٛت ائلٚك٠ ٚإوًِٓ ٚمٛ  ْٛلٙ, ٚٓع هٝادّا ؿٚغُا٥
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ٌٸ َٛٓٛع ؽًع عًٝ٘ َجٌ ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ إ ٛٸٍ ن ٟٸ, فيو; نٞ ٜتش ٍ قلٻّ ؾهل

ِٸ ايٓأٟ بٗقٙ إٛٓٛعات عٔ إٔ تٓـكز ُٓٔ  ؾٝـػٌ ٗ سٝٸن اي٬َؿٖهل ؾٝ٘. ٚبقيو ٜت

اؾـٍ ٚايتذافب ايؿهلٟ, ٖٚٛ َا ٜلٜض ايتٝاك إـكهٞ َٔ ايبشح ٚايتشكٝل ٗ ٖقٙ 

 إٛٓٛعات بعض اي٤ٌٞ, نُا ّٓع ايطلف اٯػل َٔ اـٛض ؾٝٗا.

ٛاٌُ عٓـ ايبعض ٱبطاٍ َعاٜرل ايٓكـ ايوٓـٟ ٚٗ ٖقا ايوٝام نإ ايوعٞ إت

ٚايتاكىٞ, اييت اْتِل شلا أَجاٍ: ايوٝـ اـ٥ٛٞ, يِاحل ساي١ ايٛثٛم بإٛكٚخ 

اؿـٜجٞ عَُّٛا. ؾإْٸ٘ عٓـَا ٜٴِاك إٍ إٓؿا٤ طابع ايوه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ ع٢ً إٛكٚخ 

ِٸ تٓشول تًكا٥ ٕٸ ؿكد١ ايٛثٛم ب٘ تلتؿع, َٚٔ ث ٝٸّا ؾلْ ايٓكـ ايتاكىٞ اؿـٜجٞ َج٬ّ ؾإ

ّٸ ٗ  ٞٸ عا ٞٸ ٚادتُاع ٚايوٓـٟ. ٚقـ هاعـ ع٢ً تٓاَٞ ساي١ ايٛثٛم ٖقٙ ٚٓعٷ هٝاه

ـٸ٠ ؿػٛيٓا ٗ َـاك ايع١ٕٛ َٓق بـاٜات ايتوعٝٓٝات, ٚايؿذل٠ ا٭ػرل٠, أ٫ ٖٚٛ  تِاعـ س

ّٸ بٌ اٱَاَٝٸ١ َٚا ٜعلف باؿلن ١ ايتٛتل ايطا٥ؿٞ ٗ َٓطك١ ايٌلم ا٭ٚه٘, ٚبا٭ػ

ٕٸ ٖقا ايتِاعـ ٝٸ١, ؾإ ٜؿلض َٓطل ايـؾاع عٔ اشلٜٛٸ١. ٖٚقا  ع َع ايع١ٕٛ ع  ايوًؿٝٸ١ ايوٓ

إٓطل ٜ٪دٌِّ ع بٌهٌ تًكا٥ٞ ع يٝى طلغ عٓاُل ائعـ ٗ إٛكٚخ ؾك٘, بٌ ستٸ٢ 

ٝٸّا ع ٗ ايكلٕ  ك٩ٜتٗا ٚايٓٛل إيٝٗا ٬َٚسٛتٗا. ٖٚقا َا ٌٜب٘ ُاَّا َا سٌِ ع ًٝعٝٸّا ٚهٓ

ٌل ٚايجاْٞ عٌل اشلذلٜٸٌ, سٝح أؿٸ٣ تٓاَٞ ايتٛتل ايطا٥ؿٞ بٌ ايـٚيتٌ اؿاؿٟ ع

ايعجُا١ْٝ ٚايِؿ١ٜٛ إٍ تٌٓٝ٘ اؿلن١ إقٖب١ٝ إٓػًك١, اييت ُجًت ٗ بعض 

ِّؿ٠, ٚٗ ٚٗٛك سلن١ ايٌٝؽ قُـ بٔ عبـ  ايتٝاكات ا٭ػباك١ٜ ايٌٝع١ٝ إتٌ

ـٺ َٔ إقاٖب ٖع(, اييت بًػت ا٭ٚز ٗ هٝاهتٗا 1207ايٖٛاب) ـٸ غرل ٚاس ـٸؿ٠ ٓ إتٌ

 اٱه٬َٝٸ١.

ٝٸّا ٌٕلٚع ايوٝـ اـ٥ٛٞ.  ٕٸ ٖقا ايوٝام ايوٝٛادتُاعٞ ٜؿلض امواكّا ْوب إ

ٚقـ ٚدـْا بعض ايهتابات ٗ اؿـٜح ٚايلداٍ ٗ ايؿذل٠ ا٭ػرل٠ تتٻذ٘ مٛ ْكـ 

ٝٸ١ يٲَاّ اـ٥ٛٞأهاهٝات ا ٕٸ بعض ت٬َقت٘ , ست٢يٓٛلٜات ايلداي يقٜٔ ًاكنٛا ا ,أ

ٗ تـٜٚٔ َٛهٛعت٘ ايلداي١ٝ ايهدل٣, َاٍ ٗ أعاث٘ ٗ نًٝات عًِ ايلداٍ إٍ 

دعً٘ ٜكذلب َٔ ايٓنع١  ٖاكٚاٜات ايهتب ا٭كبع١, ,أغًب ٌٵإٕ مل ُْك ,تِشٝض أنجل

 ػباك١ٜ ٗ تٛثٝل أساؿٜح أَٗات نتب اؿـٜح اٱَا١َٝ.ا٭

ِّلٷ طٝٸب ع٢ً اه ٕٸ ٖقا ايٓكـ ٖٛ َٔ د١ٗ َ٪ تُلاك اؿلن١ ايعًُٝٸ١ ٗ إ
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ٌٕ ع٬ُم, َجٌ: ايوٝـ اـ٥ٛٞ, ّٚهٔ ع َٔ د١ٗ  إ٪هٸو١ ايـ١ٜٝٓ, عدل ْكـ كد

أػل٣, عٓـَا ْـكي بعض َٓطًكات٘ ٖٚٛادو٘ ع إٔ ٌٜٓهٌ تلادعّا عٔ إٌلٚع 

ايٓكـٟ عَُّٛا, ايقٟ علؾت٘ ايواس١ اٱه١َٝ٬ َٓق ايوتٝٓٝات. ٚبٗقا تٛٗل بعض آثاك 

 عًِ اؿـٜح ٚايلداٍ ٚايٓكـ ايوٓـٟ, ؾِٝبض ايٛثٛم باؿـٜح ٖقا ايذلادع ٗ

ٚا٫ط٦ُٓإ ايٓؿوٞ ايٓاتر عٔ ايوٝام إٌاك إيٝ٘ ٖٛ ايبـٌٜ عٔ َعاٜرل نإ ايوٝـ 

 اـ٥ٛٞ قـ اؾذلٓٗا ُاك١َّ َٔ قبٌ.

ٕٸ بعض ايهتٸاب ٚايعًُا٤ ٚايباسجٌ  ٜطًل يكـ ٫سٛٓا ٗ ايؿذل٠ ا٭ػرل٠ نٝـ أ

ِٸ بٌ ست٢  ,عض ايلٚاٜات أٚ تِشٝشٗابايه٬ّ باعتباك  اؿٸعا٤ تٛاتلٖا, ٚعٓـَا ٜت

ـٺ ;ايلدٛع إٍ إِاؿك اؿـٜج١ٝ ٚايلداي١ٝ ؼٌِ إؿادأ٠ أهاهّا  إَا بعـّ ٚدٛؿ هٓ

ـٸؿ٠ ٗ أٚ بعـّ ُشٸ١ ايوٓـ ستٸ ;ايلٚاٜاتشلقٙ  ٢ عٓـ ا٫ػاٖات ايلداي١ٝ غرل إتٌ

 ي١ ا٫ط٦ُٓاْات ايٓؿو١ٝ إٌاك إيٝٗا.عٔ سا إٔ فيو ْاترٷٚأعتكـ  .ايٓكـ ايوٓـٟ

ٕٸ َا ٌِٝ إيٝ٘ ٖٛ تٌذٝع اؿلن١ ايٓكـٜٸ١ يٓتاز ايوٝـ اـ٥ٛٞ, ٚقاٚي١  إ

ـٸّ ػط٠ّٛ إٍ اٱَاّ ٗ ٖقا إُٔاك. ؾإعاٜرل اؿـٜج١ٝ ٚايلداي١ٝ يًوٝـ اـ٥ٛٞ ٫  ايتك

ـٸت يٓا ٗ دٗٛؿ غرل ٚاسـ َٔ ا ا بعـٙ. يهٓٸٓايٓٓكاؿ ايقٜٔ دا٩ٚ ؽًٛ َٔ ٌَه٬ت تب

ْتشٓؿٜ عٔ إٔ تهٕٛ َٓطًكاتٓا ٗ ع١ًُٝ ايٓكـ ٚايتعل١ٜ ٖقٙ ٖٞ ٖٛادى اشلٜٛٸ١ 

ٕٸ ٖقا هٛف ٜٓكًٓا َٔ هٝام ؼلټك ؾهلٟ َٓتٹر إٍ هٝام اْػ٬م غرل  ٚاـُِٛٝٸ١; ٭

ٝٸ١ ايٓكـ١ٜ ٗ فاتٗا ٚايتؼًٓٞ عٔ ٖقا ايٓٛع َٔ  ٟٸ ٗ ا٭َٛك. ؾاؾُع بٌ ايعًُ هٛ

ٗا ٖٛ ايوبٌٝ ا٭ُضٸ ٗ ايتعاٌَ َع اٱكخ ايهبرل ايقٟ تلن٘ يٓا ايوٝـ إٓطًكات ؾٝ

  اـ٥ٛٞ كٓ٘ اهلل تعاٍ.



 

 

 

 

 اجلاذبٗٛٔ وٕشٗقٜ القرآُ، الٍظي

 اهلادفٛ ٜقراٞٚ يف جتٕٖس املٕشٗق
 

 

ٖقا ايهٕٛ, ٚاقتٔت يكـ اقتٔت ايكـك٠ اٱشل١ٝ إٔ ػلٟ هٓٔ اهلل ٗ 

ٌٸٞ د٥٬ٌ أهلاكٙ بأهتاك ٫ ؽًٛ َٔ َتع١ ْاٍ. ؾٗقا ايكلإٓ أْني٘ ٚ سهُت٘ إٔ ٜػٳ

 ٌَلِّعّا ,ػـ ؾٝ٘ َا وًُٗا مٛ ايهُاٍ ,ٖـ٣ يًبٌل١ٜ |ع٢ً ْبٝ٘ اـامت

 ايعباكات ٚسـٖا َٛٗل إعذامٙ, بٌ ناْت أْػاَ٘ٚ َلًـّا. ٚمل تهٔ ايهًُاتٚ

أُٛات ٚ َٛٗل ايكـاه١ ؾٝ٘. ؾكـ ْكٍٛ: ؾٝ٘ نًُاتٚ أُٛات٘ َٛٗل اٱعذام,ٚ

ؾٓهٕٛ قـ أسـثٓا ثٓا١ٝ٥ اعتباك١ٜ ٗ ايُٛـ, يهٔ اؿكٝك١ إٔ ٫ ثٓا١ٝ٥, بٌ ٖٓاى 

ايِٛت; ٭ْ٘ ٫ ّهٔ ايتؿهٝو بُٝٓٗا ٗ ايٛدٛؿ, ٚٗ ٚ ٚسـ٠ ػاكد١ٝ بٌ ايه١ًُ

 ؾأُٛات٘ ,ُٗاايػا١ٜ. ؾهُا إٔ ايهًُات َعذن٠ ٗ َعاْٝٗا ؾٗٞ نقيو َعذن٠ ٗ ْٛ

 عباكات٘, نًٗا ؼًل بايٓؿى مٛ ايوُا٤, سٝح ايِؿا٤ٚ ْػُات٘, نهًُات٘ٚ

ْػُات٘ أَوهت أيؤ أكباب ٚ ايطٗل, سٝح ٫ ٚدٛؿ إ٫ ٚدٛؿ اهلل تعاٍ. نًُات٘ٚ

ؾًِ هـٚا قٹبٳًٗا ه٣ٛ إٔ ىلٸٚا إٍ ا٭كض, َعذلؾٌ بإعذامٙ,  ,ايؿِشا٤ٚ ايب٬غ١

ٛٸ نٝـ ب٘  ,ها١ْ. يكـ ؼرلت قًٛب ايعلب ؾٝ٘ َٓق ايبـ٤ًلف إٚ َٚكلٸٜٔ ي٘ بعً

ٟٸ قٍٛ ب٘ ايكًٛب ّٓعٕٛ, ؾكايٛا: ًعلٷ, ٫ بٌ ٖٛ أعقب َٔ ايٌعل,  اٯفإ ِٜـٕٚ, ٚأ

ٟټ هشل ٖٛ؟! ؾأبت قًٛبِٗ فيو, يٝكٛيٛا  ,(1)«...إٕ َٔ ايبٝإ يوشلّا»ٚ ؾكايٛا: هشلٷ ٚأ

  ل.ٗ ُُت ع بعـ إٔ أعٝتِٗ إقاٖب ع: يٝى بكٍٛ بٌ
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ايعباكات ٗ ايكلإٓ, ٚمت ُْٛٗا, عٝح تل٣ ؾٝٗا ٚ يكـ كٴتٸبت ايهًُات

نًُات٘ َٔ ٚ بٌ إٕ سلٚؾ٘ ,٫ َجٌٝٚ تآيؿّا, ٫ ْٛرل شلاٚ ٚاْوذاَّا, ,ٚٚسـ٠ ,اْوٝابّا

أْ٘ ع زلاٜٚت٘, ٚ َٛهٝك٢ دقاب١ تٛٗل ع عٛلٚ سٝح اَتـاؿٖا ايِٛتٞ تورل ٚؾل ؿٔ

 يٝى َٔ ُٓع ايبٌل. 

إ٫ أْ٘ ًبٝ٘ إٍ سـٛ نبرل  «ايه٬ّ إٓجٛك»ؾلغِ ؼًٓٞ ايكلإٓ غُِٛٝات 

ايذلٖٝب إ٫ أْ٘ ٜ٪ثٸل ٗ ٚ , ٚكغِ نْٛ٘ وٌُ ػطاب ايذلغٝب«إّٓٛٛ»بايه٬ّ 

ايٓؿى عٝح تٓذقب إيٝ٘ نالقاب إوشٛك إٍ ايواسل, َع ٚدٛؿ ايؿاكم; ؾا٭ٍٚ 

 اٯػل القاب مٛ ايباطٌ, مٛ ايٌٝطإ .ٚ مٛ اهلل; القاب مٛ اؿل,

ايعباكات قـ أؿػٌ ٚ تلتٝب ايهًُاتٚ ٚايكلإٓ َا ي٘ َٔ ػُِٛٝات ٗ ايِٓٛ

سٝح علض يًعامل أْع  ,طلم ايِٓٛٚ ع٢ً ايًػ١ ايعلب١ٝ أِاطّا دـٜـ٠ ٗ ا٭هًٛب

, ٖٚٛ َا أؿػٌ ايٌعلٚ ايتأيٝـ ؾام َا عًُٛا ب٘ ٗ ايٓجلٚ ِطّا دـٜـّا ٗ ايِٓٛ

 ايتعذب . ٚ نٌ ايبٌل١ٜ, ٗ ؿٚا١َ اؿرل٠ٚ إتهًٌُٓ بايعلب١ٝ,

 ,ؾطاس١ً يواْٗاٚ , ٖٚٛ َٔ أكباب عِل اؾا١ًٖٝ,«ايٛيٝـ بٔ إػرل٠»ؾٗقا 

ؾٝا عذبّا ٕا »ٚقـ عادنّا أَاّ َا زلع٘ َٔ اٯٜات, ؾًِ هـ َا ٜكٛي٘ ه٣ٛ إقلاكٙ : 

ٚاهلل َا ٖٛ بٌعل, ٫ٚ بوشل, ٫ٚ  ع, |ٜكٍٛ ابٔ أبٞ نب١ٌ ع ٜكِـ كهٍٛ اهلل

ٕٸ قٛي٘ ٕٔ ن٬ّ اهلل  .«بٗقا َٔ اؾٕٓٛ, ٚإ

ؾًُا زلعت قلٍٜ َكايت٘ ٗ سل ايكلإٓ غٔبت َٓ٘, ٚهأيت٘ عٔ هبب قٛي٘ 

يكـ »أُشاب٘؟ ؾأدابِٗ: ٚ |ٜعًٞ َٔ ًإٔ قُـٚ ب ايكّٛ عًِٝٗ,ن٬َّا ٜ٪ٚي

ن٬َّا َا ٖٛ َٔ ن٬ّ اٱْى,  , ٚاهلل يكـ زلعت َٓ٘|إٍ قُـ ١فٖبت ايباكس

 .«ٚإْ٘ يٝعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘ ,ٚإٕ عًٝ٘ يط٠ٚ٬ ,ٚإٕ ي٘ ؿ٠ٚ٬ ,٫ٚ َٔ ن٬ّ اؾٔ

ٌٸ َٛهِ اؿر فٖب ُٓاؿٜـ قلٍٜ  ٍ ايٛيٝـ بٔ إػرل٠, ٜطًبٕٛ َٓ٘ إٚقبٌ إٔ و

سٍٛ , ؾِٗ ٜلغبٕٛ ٗ إهاؿ س١ًٝ ّٓعٕٛ بٗا ايٓاي َٔ ا٫يتؿاف إٔ هـ ٕعًٔتِٗ س٬٘

, ؾكايٛا ي٘ : َافا ْكٍٛ ٗ َا ٜتؿٛٙ ب٘ قُـ َٔ ؿدٌ؟ َافا يٛ تكٍٛ |ايٓيب ا٭نلّ

ٚن٬ّ قُـ ٫ ٌٜبٗٗا  ,بأْ٘ ن٬ّ هاسل؟ ؾأدابِٗ : يكـ زلعت ُُٖٗات ايوشل٠

ؾأداب: أبـّا, َا كأٜت ؾٝ٘ ٖٝذإ اجملٕٓٛ, ؾكايٛا:  ,أبـّا, ؾكايٛا: إفّا قٌ: ٖٛ فٕٓٛ
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ل ًَّٝا: ػـاع ايوشل أعلؾ٘ ؾكاٍ بعـ إٔ ؾٖه ,قا َٔ ُٓع هشلٕٙ ٖإإفّا إْ٘ هاسل, ٚ

ٌٸٚ زلعت٘, َٚا ٜٓطل ب٘ قُـ أع٢ًٚ ؾكـ كأٜت٘ بأّ عٝين, ,دٝـّا َٔ ايوشل,  أد

ٌٸ َا ٕ ٜهٕٛ تلٖات فٕٓٛ أٚ ٌَعٛف, ٚأعِٛ َٔ أ ؾكايٛا: ؾُافا إفّا؟ ؾكاٍ: ن

ٓ٘ ٤ بٌ ايٓاي . ٚإفا ا٫هتٗناٚ ايوؼل١ٜ تكٛيْٛ٘ ئ ِٜـق٘ أسـ, ٚهٝذعًهِ ق

ـٸ نإ ٫ٚ ٕٵ ٖٛ إ٫ هشلٷ ٜ٪ثل; ٭ٕ ن٬َ٘ ٜؿعٌ ٗ ايٓؿى َا ٜؿعً٘ ؾكٛيٛا ب : إ

أمٚادٗٔ, ٚؾٌِ ا٭ؾلاؿ عٔ ٚ بٌ ايٓوا٤ٚ ,آبا٥ِٗٚ ؾكـ ؾلم بٌ ا٭بٓا٤ ,ايوشل

 .(2)ؿد٬ّٚ قبا٥ًِٗ... َٚٔ ٖقٙ اينا١ٜٚ ّهٔ عـ ن٬َ٘ ع ايكلإٓ ع هشلّا

ايتشلنات, اييت ٚ ايعـٜـ َٔ َجٌ ٖقٙ إٛاقـٚقـ ًٗـ عِل ايٓنٍٚ 

نٝـ أِْٗ ٚقؿٛا عادنٜٔ ٚ ػٛف علب اؾا١ًٖٝ,ٚ تهٌـ ٗ اؾ١ًُ عٔ آطلاب

ايب٬غ١. ؾكـ هذٌ ايتاكٜؽ ٚ أَاّ ايكلإٓ, ٫ هـٕٚ َا ٜكابًْٛ٘ ب٘, ِٖٚ أٌٖ ايؿِاس١

ـٸ َٔ أًلاف ايعلب  ًعلا٥ٗا ايهباك, ٚإتًٔعٌ ٗٚ أزلا٤ ًؼِٝات ناْت تع

 ,«عتب١ بٔ كبٝع١»ٚ «ايٓٔل بٔ ساكخ»ٚ «طؿٌٝ بٔ عُل»ُْٛ٘, أَجاٍ: ٚ ُٓاع١ ايه٬ّ

ٖقا ا٭ػرل نإ َٔ ايه١ٓٗ, ٚنإ ٜتُتع َها١ْ ػا١ُ بٌ علب اؾا١ًٖٝ, ٚغرل ٚ

, نًِٗ عبٸلٚا عٔ عذنِٖ, ٚػلٸٚا إٍ ا٭كض َعذلؾٌ بإٔ ٫ قـك٠ شلِ (3)ٖ٪٤٫ نجرل

 جٌ...إٛاد١ٗ بإٚ ع٢ً إكا١َٚ

َا ناْٛا ٚ ِٗ َا ناْٛا هـْٚ٘ َٔ ا٫ٓطلاب,تٚقـ فنل ايكلإٓ ع٢ً أيوٓ

ٌٔ ﴿ٜعٌْٝٛ٘ َٔ ا٫هتكلاك ايٓؿوٞ أَاّ ايكلإٓ, قاٍ تعاٍ:  ّٕ بٳ ٓٵػٳاخٴ َأسٵ٬َ ٌٵ َقاُيِٛا َأ بٳ

ًٳاعٹلٷ ٛٳ  ٖٴ ٌٵ   (.5)ا٭ْبٝا٤:  ﴾اِؾتٳلٳاٙٴ بٳ

ا٭َل ٗ َٛقؿ٘ عٔ َٛقـ ٚقاٍ ٗ ايٛيٝـ بٔ إػرل٠, ايقٟ ٜعبٸل ٗ سكٝك١ 

ٚٳاهٵتٳِهبٳلٳ ﴿َٔ نإ ع٢ً ًَتِٗ: ٚ ايعلب آْقاى, ايعـٜـ َٔ ُٓاؿٜـ ِٻ َأؿٵبٳلٳ  ٍٳ  *ثٴ َؾَكا

ٖٳقٳا ٔإ٫ٓ ٕٵ   (. 24ثل: ـ)إ ﴾هٹشٵلٷ ٜٴ٪ٵثٳلٴ ٔإ

َكاٜوتِٗ اييت تهٌـ ٗ سكٝكتٗا ٚ تٛبٝؼِٗ ع٢ً عـّ تـبلِٖ,ٚ ٚٗ تأْٝبِٗ

ِٵ ﴿, ٚاؾتكاؿِٖ يًشذ١, قاٍ تعاٍ: ايبِرل٠ٚ عٔ اؾتكاكِٖ يًشه١ُ ّٵ َأْتٴ ٖٳقٳا َأ َأَؾوٹشٵلٷ 

ٕٳ٫ ِٹلٴٚ َٳ﴿(, 15: ايطٛك) ﴾ تٴبٵ ًٳاعٹٕل َقًٹ٬ّٝٚٳ  ٍٔ ٛٵ ٛٳ بٹَك ٖٴ ٕٳ ا  ٓٴٛ َٹ  (.41 :اؿاق١) ﴾َٳا تٴ٪ٵ

َا ُٚؿ٘ ب٘ علب ٚ تعاٍ عٔ ايؿٌِٝ بٌ ايكلإٓٚ يكـ ؼـخ اهلل هبشاْ٘

يٝى ٚ ق٢ٔ بأْ٘ يٝى بوشل,ٚ قٛي٘ ؾ٬ِّ,نؿاك قلٍٜ آْقاى, ٚنإ ٚ اؾا١ًٖٝ
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٤ًٞ دـٜـ  ,ٚيٝى َٔ ُٓاع١ ايبٌل ,بٌعل, بٌ ٖٛ ٤ًٞ آػل, ٚيٝى بوذع ايه١ٓٗ

ٖٓا تعلؾ٘ اٱْوا١ْٝ ع٢ً َل ايتاكٜؽ َٔ أْٛاع ايه٬ّٚ أع٢ً اـطابات. ٚ أعِٛ 

ٚغطٛا عٔ  ,دافبٝت٘ تٌـِٖ إيٝ٘, ٚتٮي٪ٙ مكع ايلعب ٗ قًٛبِٗ, ؾٛقؿٛا ٚدًٌ

أػل٣ هشل, ِٖٚ ٚ َل٠ بكٛشلِ: إْ٘ ًعل; ,َا ٜعاْْٛ٘ َٔ ايعذن قبً٘ٚ لِٖ تًو,ٌَاع

أهشل َٔ ايوشل, ٚ ٖٛ أًعل َٔ ايٌعل, ,٫ فاىٚ أنجل ايٓاي َعلؾ١ بأْ٘ ٫ ٖقا

ع٢ُ بِرلتِٗ, أؾِ أيوٓتِٗ عٔ قٍٛ َا أقلٸت ب٘ عكٛشلِ, ٚ يهٔ نؿل قًٛبِٗ,

 ع٢ً طلف ايجټُاّ!! ٢ شلِ َا وهُٕٛ, ٚقـ عٝٛا ب٘ ٖٚٛ َِٓٗ ؾأْٸ

 

َٔ ٜناٚيٕٛ ُٓاع١ ايٌعل أٚ ايهتاب١ ٜتبٕٓٛ ْؿى كأٟ أه٬ؾِٗ ٚ أؿبا٤ ايعِل

 ٗ ْٛلتِٗ إٍ ايكلإٓ, ؾهًِٗ ٜلٕٚ ؾٝ٘ تٓاهل إٛهٝك٢ ايِٛت١ٝ يًشلٚف

 َجٌٝ, إْ٘ علٸ ٫ٚ ْٛرل ي٘ أع٢ً َٔ ايٌعل ٚأؾِض َٔ نٌ ن٬ّ, ٫ ,ايهًُاتٚ

 ػايل نٌ يوإ.ٚ ن٬ّ اهلل َبـع نٌ ايهٕٛ,

ٛٸؿ ٜكلأ »ٚٗ ٖقا إُٔاك ٜكٍٛ ا٭هتاف قُـ عبـ اهلل ؿكام :  ...ؿع ايكاك٨ اجمل

يٝى ْام٫ّ ع٢ً ٣ٖٛ ْؿو٘, ٚ ايكلإٓ, ٜلتً٘ سل تلتًٝ٘, ْام٫ّ بٓؿو٘ ع٢ً ٣ٖٛ ايكلإٓ,

 ُع سلنات٘يهٔ تو, ٚثِ اْتبق َٓ٘ َهاّْا قِّٝا, ٫ توُع ؾٝ٘ دلي سلٚؾ٘

ـٸاتٗا ,ههٓات٘ٚ ههتاتٗا, ثِ أئل زلعو إٍ ٖقٙ اجملُٛع١ ٚ اتِا٫تٗاٚ غٓٸاتٗاٚ َٚ

أكهًت هافد١ ٗ اشلٛا٤, ؾوتذـ ْؿوو َٓٗا بإما٤ ٚ قـ دلؿت ػلٜـّا,ٚ ايِٛت١ٝ

دٛؿ ٖقا ايتذٜٛـ. ٚ ؿٔ غلٜب عذٝب ٫ ػـٙ ٗ ن٬ّ آػل يٛ دٴلِّؿ ٖقا ايتذلٜـ

ايٌعل, ع٢ً أْ٘ يٝى ٚ ٜوذلعٞ َٔ زلعو َا توذلعٝ٘ إٛهٝك٢ ا٥ت٬ؾّاٚ هتذـ اتواقّا

٫ ٗ ٚ هتذـ ٦ًّٝا آػل ٫ ػـٙ ٗ إٛهٝك٢,ٚ ٫ بأٚمإ ايٌعل,ٚ بأْػاّ إٛهٝك٢,

ايٌعل..., بُٝٓا أْت َٔ ايكلإٓ يٛ إٔ آ١ٜ َٓ٘ دا٤تو ٗ ْٗل٠ َٔ ا٭قٛاٍ يـٓيت ع٢ً 

 . (4)«َهاْٗا...

ٖٛ ٚ َِطؿ٢ ٜكٍٛ ٗ ٖقا ايٌإٔ: إْ٘ قـ أؿكىنقيو ٚدـْا ا٭هتاف قُٛؿ 

اييت يعُلٟ ٖٞ ٚ عباكات٘ َٛهٝك٢ ؿاػ١ًٝ ػا١ُ,ٚ ٗ هٔ ايِػل إٔ يهًُات ايكلإٓ

ـٻي  ,ؾٗٞ باؿ١ٜ ٌٜعل بٗا نٌ َٔ ٜوتُع آٜات٘ تت٢ً ,أعِٛ أهلاك ٖقا ايهتاب إك
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ت ا٭يؿاٚ اؾُاٍ, ٚناْٚ آٜات٘ ٚؾل ْوٝر ؾين ٗ ناٌَ ايلٚع١ٚ ؾكـ مت ِْٛ عباكات٘

اييت ؼٌُ ٗ فاتٗا َٛهٝك٢ ػا١ُ بٗا ع قـ ٚٓعت إٍ داْب بعٔٗا اٯػل, ٚ ع

 أتت إٛدات ايِٛت١ٝ َٓاهب١ يًِٛك٠ ايؿ١ٝٓ,ٚ اْوذِ اٱٜكاع,ٚ ؾتهاًَت ايِٛك٠,

ٗ ْؿى اٯٕ ايِٛك٠ سآل٠ أَاَو ٚ ايعباكات, ؾِلت تكلأٚ ٕا ؼهٝ٘ ايهًُاتٚ

 ٫ ٖٛ ٌٜب٘ ايٌعل .ٚ , ؾ٬ ٖٛ ٌٜب٘ ايٓجل,نأْو تعٍٝ ا٭سـاخ ٗ ٚاقعٝتٗا

 اييت ٜتُتع بٗا ايٌعل «إٛهٝك٢ اـاكد١ٝ»ٜٚٔٝـ: إٕ ايؿلم ٚآض بٌ تًو 

ايتهًٓـ, سٝح ٜتِ تلنٝن نٌ اؾٗـ ٗ ٚ اييت ٖٞ ْتاز ايِٓاع١ٚ ايٓجل ا٭ؿبٞ,ٚ

ٛهٝك٢ إ» ..., ٚبٌ٭ْٗا إكَٛات ايقات١ٝ يًٌعل ايِٓٛ إٓاهب;ٚ هاؿ ايكاؾ١ٝإ

ْٸ دعٌ ٚ ٗ ايكلإٓ, اييت سًِت َٔ دعٌ ا٭يؿاٚ «ايـاػ١ًٝ ُْٛٗا ٗ هٝام ػا

ٟٸ ْٛع َٔ ٚ ايعباكات اٯٜات تذلمن ٚؾل َٛهٝك٢ َٓوذ١ُ اٱٜكاع, ٫ تٌعل ؾٝٗا بأ

إٜكاعٗا ٚ ا٫ْوذاّ, ٚنإٔ ايهًُاتٚ توُع٘ ٖٛ ايتآيـٚ ايتٓاؾل, بٌ نٌ َا تلاٙ

بقيو اػتًـ ايكلإٓ عٔ نٌ أًهاٍ  . اْؿهاىُٛتٞ سبٝبٌ تعاٖـا ٚعـ ٚؾا٤ إٔ ٫

 . (5)ايهتاب١ ا٭ؿب١ٝ...

إٛهٝك٢ ايـاػ١ًٝ ٚ ؾاْب اٱٜكاعٚ أَا ايوٝـ قطب ؾكـ أعط٢ يًتِٛك ايؿين,

ْػُات ؾ١ٝٓ ٚ عبٸل عٓٗا َٛهٝك٢ٚ ايعباكات ٗ ايكلإٓ, َع٢ٓ آػل,ٚ يًهًُات

عات ايـاػ١ًٝ ٗ ايكلإٓ. اٱٜكاٚ تأثلٙ بٗقٙ ايٓػُاتٚ تهٌـ علٸ عٔ عُل إسواه٘

يهٔ ايعلب ٚ ُٚـم ايكلإٓ ايهلِٜ, ؾًٝى ٖقا ايٓول ًعلّا .»ؾكـ نتب ٜكٍٛ : 

ّٜٛ قايٛا عٔ ٖقا ايٓول  ,٫ داًٌٖ غِا٥ّ ايٌعلٚ نقيو مل ٜهْٛٛا فاٌْ,

ٚهشل ٚدـاِْٗ َا ؾٝ٘ َٔ  ,ايعايٞ : إْ٘ ًعل. يكـ كاع ػٝاشلِ َا ؾٝ٘ َٔ تِٜٛل باكع

تًو ػِا٥ّ ايٌعل ٚ أػق أزلاعِٗ َا ؾٝ٘ َٔ إٜكاع ٌْٝ,ٚ, َٓطل هاسل

ايتؿاعٌٝ. ع٢ً إٔ ايٓول ايكلآْٞ قـ ْع بٌ َناٜا ٚ ا٭هاه١ٝ, إفا مٔ أغؿًٓا ايكاؾ١ٝ

 ,ايتؿع٬ٝت ايتا١َٚ ايٌعل ْٝعّا. ؾكـ أعؿ٢ ايتعبرل َٔ قٝٛؿ ايكاؾ١ٝ إٛسـ٠ٚ ايٓجل

أػق ٗ ايٛقت فات٘ َٔ , ٚغلآ٘ ايعا١َؾٓاٍ بقيو سل١ٜ ايتعبرل ايها١ًَ عٔ ْٝع أ

, ايؿٛاٌُ إتكاكب١ ٗ ايٛمٕ اييت تػين عٔ ايتؿاعٌٝ, ٚايٌعل إٛهٝك٢ ايـاػ١ًٝ

ؾٌٓأ  ,ايتكؿ١ٝ إتكاكب١ اييت تػين عٔ ايكٛاٗ, ِٚٓ فيو إٍ اـِا٥ّ اييت فنلْاٚ

 . (6)«ايِٓٛ ْٝعّاٚ ايٓجل
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سٌ قل٨ »سٝح قاٍ:  نقيو نإ كأٟ ا٭هتاف َِطؿ٢ ُاؿم ايلاؾعٞ,

عباك٠ َٓ٘ ٚ ايكلإٓ ع٢ً ايعلبٞ أؿكى إٔ سلٚف نٌ ن١ًُ َٓ٘ ٚنًُات نٌ ١ًْ

ٗ ٚ إٜكاعّا عايّٝا, عٝح إْٗا ٗ ُْٛٗا ايبـٜع ؿاػٌ ايكلإٓ,ٚ ؼٌُ ٗ فاتٗا ْػ١ُ

, تِعـ «قطع١ َٛهٝك١ٝ»ًهٌ ٚٓعٗا إٍ داْب بعٔٗا ايبعض, نأْٗا ٗ ْػُاتٗا 

ٔٻ عًٝ٘ تٓنٍ بٚ ؾٝٗا ايٓػ١ُ َٴ ٌٸ َٔ  ٌهٌ َٓوذِ ٜولٟ ٗ ايلٚغ نأْ٘ ايبًوِ. إٕ ن

ؾًوؿتٗا ٜكلٸ َعذلؾّا بإٔ ٫ ٚ َٔ طلف ايلٓٔ باهتٌعاك بعض أهلاك َٛهٝك٢ ايكلإٓ

٤ًٞ ٗ ايٛدٛؿ َجٌ ايكلإٓ, بهًُات تٓواب ٗ اْوذاَٗا َع بعٔٗا ايبعض, َٔ 

إوأي١ تٓوام َٚا ؽًؿ٘ ٗ تٌعل نإٔ  ,عـ أٚ تِٓټؿٕٚ إٔ تٌعل إٔ ٖٓاى أؿ٢ْ تهًٗ

دن٤ّا َٔ طبٝعتٗا, ٦ًّٝٚا ٜٓوذِ ٚؾطلتٗا مٛ توتٌعلٖا ايٓؿى َٔ أثل يتذعٌ ايٓؿى 

ٚإٔ إهاؿ ٖقا ا٫ْوذاّ َع ايهٝؿٝات ايٓؿو١ٝ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ  ,ايهُاٍ

ُٓاع١ ٚ إلام ايبٌل, ٫ٚ إٔ ٜهٕٛ ٗ َكـٚك ايبٌل ع َُٗا ع٬ ًأْ٘ ٗ ايؿٔ

ٖقا اٱٜكاع ٚ ٜٛدـ َجٌ ايكلإٓ, ٚإٔ هعٌ ن٬َ٘ ٜٓطل بٗقٙ ايٓػُات ايه٬ّ ع إٔ

إعذن ايقٟ ٜتعاٍ ع٢ً إٛهٝك٢, ٚيٝى بإٛهٝك٢ اييت ْعلؾٗا. مل ىـ ٚ ايعذٝب

ايٓاطكٌ بٗا, ٫ عٔ تعًِ, ٚيهٔ عٔ هًٝك١, ٖقا ٚ ع٢ً ايعلب, ِٖٚ أُشاب ايعلب١ٝ

ْٸ بايكلإٓ, ٚيقيو ِٖ ٜكلٸٕٚ إٔ  ٫ َكا١َٚ شلِ أَاَ٘, ٚإٔ أْؿوِٗ تعذلف ايبعـ اـا

٫ ٜوتطٝعٕٛ ي٘ ٚ بإٔ ا٫لقاب مٛ ٖقا اـطاب ايوُاٟٚ ْٛك سل ٫ ٜكبٌ إكا١َٚ,

 .(7)هب٬ّٝ

ٖٝذاّْا ٚ ٜٛدـ اْؿعا٫ت ْؿو١ٝ ,ؾايٌعل ًعل بًشاٚ نْٛ٘ ٜتشهِ ٗ ايٌعٛك

ػاٙ ايقٟ ٜلٜـ. مٛ ا٫ٚ كٚسّٝا, ؾً٘ ايك٠ٛ ٗ إهاؿ كؿات ؾعٌ ْؿو١ٝ ٚؾل َا ٜلٜـ,

ؾعٓـَا تًك٢ ايكِٝـ٠ ايٌعل١ٜ بِٛت ؿاؾ٧, ٚبٓػُات كقٝك١ توشل ايكًٛب ٚؽًل 

 بايتايٞ ع٢ً ايعكٍٛ.ٚ ت٪ثِّل بٌهٌ عُٝل ع٢ً ايكًٛب, ,دًب١

 ؾُٔ ػُِٛٝات ايٌعل اييت ُٝنٙ عٔ باقٞ ايِٓاعات ايه١َٝ٬ طلم ُْٛ٘

ايـاػ١ًٝ, ٚاٱٜكاع ايقٟ ٜهٕٛ  َٛهٝكاٙٚ بٓٝت٘ ا٭هاه١ٝ, ْٚػُات٘ٚ تأيٝؿ٘, ِٚط٘ٚ

عباكات٘, ٚ يًهًُات اييت ٜتِ اْتكا٩ٖا, عٝح تٔؿٞ كٚس١ٝ ػا١ُ ع٢ً أبٝات٘

ٌّ ٗ َٛٓع٘ إٓاهب, إٍ داْب ٚ ؾايهًُات تذلْض ٗ ْػُاتٗا بٌ ايٌـ٠ ايلق١, ٚن

َا ٜتٓاهب َع٘, عٝح ػـ إٔ ايٛاسـ َٓٗا ٜطًب قلب اٯػل ُٚٚاي٘... نٌ ٖقٙ 
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 تًتشِ, يتٌهٌ ٚسـ٠ َٓوذ١ُ ٫ َهإ يًٓؿٛك بٝٓٗا. ٚ تٛاٌُ ؾُٝا بٝٓٗاايعٓاُل ت

ؾذلاٙ ٜورل  ,نًُات٘ ناْوٝاب إا٤ مٛ ايٛاؿٟٚ ؾايٌعل تٓواب عباكات٘

إفا يكٝ٘ انؿاض أٚ اكتؿاع ٫َوٗا بعطـ,  ,ناحملتوٞ نأهّا ٜذلمن َٔ ايجُاي١

 ٜٓواب بٌ ا٭ًذاكأٚ نأْ٘ ْوِٝ ايِباغ  ,نًُو١ ا٭ّ اؿٕٓٛ ٚدٓيت كٓٝعٗا

ٚتتؿتض ايدلاعِ يكطلات ْـاٙ نأْٗا ثػل إيٝ٘ َٔ  ,ا٭غِإ ؾتباؿي٘ ايٛدـ باشلبٛبٚ

تاك٠ يعٛبّا, نقيو ٖٛ ايٌعل ايعقب ّٮ تًو ايكًٛب ٚ ؾتاك٠ نايٓو١ُ ,ٌْٛت٘ ٜبوِ

 ؾُا هـ َٓٗا ه٣ٛ اـٔٛع.

ٔٸ ي٘ يٝى بايٌعل, ي, ٚايكلإٓ ايهلِٜ ي٘ َجٌ فيو, يهٓ٘ أزل٢ َٔ ايٌعل ه

 امٓت إنباكّاٚ ُّْٛا يٝى ي٘ أٚمإ, يهٔ ؾٛاًُ٘ هذـت أَاَٗا نٌ ايكٛاٗ,

 ن٬ّ ٗ ًهٌ ايوذع,ٚ ٖٚٛ قِٝـ٠ ْجل١ٜ, ,ٖٛ ْجل ,, ٚيٝى بايوذع(8)إد٫ّ٬ٚ

يٝى بقيو, ي٘ َناٜا نٌ أْٛاع ايه٬ّ, يهٔ يٝى ؾٝ٘ قاؾ١ٝ ايٌعل ٫ٚ تهًـ ٚ

ىتًـ عٔ نٌ فاى, أػق َٔ ايٓجل ٚ ٖٛ نٌ فاى, :بٌ ْوتطٝع إٔ ْكٍٛ ,ايوذع

 َتعت٘. ٚ َٔ ايٌعل ْاي٘ٚ د٬ي٘,

ايكلإٓ ٗ هبه٘ ٚٗ بٓا٥٘ ٤ًٞ دـٜـ, ٚبقيو ػًل طؿل٠ ٗ ايجكاؾ١ ايعلب١ٝ, 

أعذن َٔ أت٢ بعـِٖ َٚٔ هًٝشل بِٗ. ؾايهٌ ٜعذلف , ٚأبٗل عكٛشلِ, ٚأعذن أؾٛاِٖٗ

ٜٚـعٛ ايؿطل٠, ؾتذـ ي٘  ,٦ٓإٜنكع ٗ ايٓؿى ا٫طُ ,إٔ ي٘ دافب١ٝ ٫ تكبٌ إكا١َٚ

ىاطب ايٛدـإ ؾ٬ ػـٙ ًٜٛغ ي٘  ,َتٛاؾل َع نٌ َا ٗ ايهٕٛ ,َعٗا اْوذاّ

نقيو  ,با٭هلاك, بٌ نٌ ٤ًٞ ؾٝ٘ ٜٓؿتض, ؾٛسـٙ ايكلإٓ ي٘ َؿتاغ ًؿل٠ ايٛدـإ

ا٭هلاك ٫ ًّو َؿتاسٗا ه٣ٛ ايكلإٓ, ٖٚٛ ايٛسٝـ ٚ ايٓؿى َا ٖٞ عًٝ٘ َٔ ايػُٛض

اعذلؾت, ٚ نٝـ ىاطبٗا؟ ٚقـ ػاطبٗا ٗ عامل ايدلمؾ ؾأقلتٚ أٜٔايقٟ ٜعلف 

 تًيب ؿاعٞ اهلل . ٚ ٚىاطبٗا ٗ عامل إاؿ٠ ؾتِٓاع

ايكلإٓ أنجل ُّْٛا َٔ ايوذع, ٚأنجل هشلّا َٔ ايوشل; ٭ٕ ايوشل ٜػاي٘ 

ايكطع. يقيو ٜنٍٚ ٚ ايٛدـإ بايٝكٌٚ اـٝاٍ بإػايطات, بُٝٓا ايكلإٓ ِٜاكغ ايعكٌ

تولَـ هشل ايكلإٓ, يرلق٢ باٱْوإ مٛ ٚ ل ايواسل, ٚػول ٖٓايو إبطًٕٛ,هش

 ايهُاٍ.
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. «إٛهٝك٢»ٚ ,«ايِٓٛ»ٚ ,«ايوبو»ٜهُٔ ايعاٌَ إِٗ ٗ دافب١ٝ ايكلإٓ ٗ 

يًكلإٓ  «اؾافب١ٚ ايب١ٝٓ ايوشل١ٜ»ٖقٙ ايعٓاُل ايج٬ث١ تٌهٌ ايكاعـ٠ ا٭هاي ٚ

تُٝن ٖقٙ ايعٓاُل ايكاعـ٠ ٗ نْٛٗا َتـاػ١ً ؾُٝا بٝٓٗا, عٝح ٫ ّهٔ ايهلِٜ. ٚت

٫ٚ ّهٔ اؿـٜح عٔ ؿٚك نٌ ٚاسـ٠ ٗ ٖقٙ اؾافب١ٝ  ,تؿهٝو بعٔٗا عٔ بعض

 عٝح تٓؿلؿ عٔ ا٭ػل٣ . 

 تٌهٌٝ )ايٌهٌ اشلٓـهٞ( يًه٬ّ أٚ اـطاب.ٚ ايوبو ٜعين )ايِٝاغ١(ع 1

ٗـٖا ايكلو١ ا٭ؿب١ٝ ٗ اجملتُع ايعلبٞ ػا١ُ, ايكلإٓ قـ أت٢ بوبو ُٚٝاغ١ مل تعٚ

ٚاجملتُع اٱْواْٞ عَُّٛا. ؾِٝاغ١ ايه٬ّ ٗ ايكلإٓ ٤ًٞ دـٜـ اَتام بأْ٘ وٌُ 

٫ هذعّا, نُا أهًؿٓا ايكٍٛ أنجل َٔ ٚ ايوذع, يهٓ٘ يٝى ًعلّا,ٚ َناٜا ايٌعل

ٔ ايكٛاٗ َل٠. قـ أػق ايٛمٕ, ٚيٝى ا٭ٚمإ َا ٖٞ علٚض ايٌعل; ٭ْ٘ اهتػ٢ٓ ع

 ايٓجل ا٭ؿبٞ.ٚ ايوذعٚ بايؿٛاٌُ, ٚدا٤ ٗ َوت٣ٛ أكق٢ َٔ ايٌعل

 بٌ ايهًُات ٗ اؾ١ًُ,ٚ ع ايِٓٛ, ٖٚٛ ايلب٘ بٌ اؿلٚف ٗ ايه١ًُ,2

ٗ ايوٛك٠, نِٓٛ ايً٪ي٪ ٗ ايعكـ, ٖٚٛ إٔ تٔع ا٭يؿاٚ بعّٔا ٚ بٌ اؾٌُ ٗ اٯ١ٜٚ

 ب بٝٓٗا, بًشاٚ ايٓػ١ُ ايِٛت١ٝ,إٍ داْب اٯػل بايتبع, ٚبٌهٌ ٜلاعٞ ايتٓاه

يعٌ ايكٍٛ ٚ ايٌهٌ.ٚ بًشاٚ َا ؼًُ٘ ايهًُات َٔ تلاتب١ٝ اـُِٛٝات ٗ إع٢ٓٚ

بلعا١ٜ ايِٓٛ ٗ ايٌعل قـ ٜهٕٛ أَلّا طبٝعّٝا باعتباك ايِٓٛ َٔ إكَٛات ايقات١ٝ 

ؾٗقا  يًٌعل, أَا إٔ ٜلاع٢ ايِٓٛ ٗ ْجل ؽتًـ َٛآٝع٘ ٚتتٛهع أبعاؿٙ إؿَٗٛات١ٝ,

ع٢ً ايٛاٖل ٤ًٞ ٗ غا١ٜ ايِعٛب١, يهٓٓا ْل٣ إٔ ايكلإٓ, ايقٟ اػتًـ عٔ ايٌعل 

ٗ نٌ ٚ أبٗاٙ. ؾؿٞ نٌ ١ًْٚ ايعلٚض, قـ أت٢ ٗ ناٌَ ايِٓٛٚ َٔ سٝح ا٭ٚمإ

ٌ ٗ ًْ٘ ايهًُات َٓواب, تتٌٖهٚ تأيٝـ َتذاْىٚ تلنٝب مٔ أَاّ ِْٛ

٫ أْاٌَ ؾٓإ, ٚتوُع إٍ ٚ ك١ٌٜ أيٛإنأْو أَاّ يٛس١ ؾ١ٝٓ كزلت ٗ عامل سٝح ٫ 

ْػُات سلٚف نًُات٘ نأْو توتُع إٍ هُٝؿ١ْٝٛ تعنف أٚتاكٖا ٗ عامل سٝح ٫ 

 .«ؾتباكى اهلل أسؤ اـايكٌ»٫ دإ, ٚ إْى

ايعباكات, ٚاييت أٚدـت ا٫ْوذاّ ٚ ْػُات ايهًُاتٚ أؿإ ٖٞ ع إٛهٝك3٢

ت ٗ ايكلإٓ, َع َلاعا٠ ايِٓٛ إعذن٠, ايِٓٛ. ؾِٝاغ١ اؾٌُ ٚايعباكاٚ بٌ ايوبو
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اٱٜكاعات ايِٛت١ٝ ٗ ايكلإٓ بإٛهٝك٢ ٚ َٛهٝك٢ ع ٚمٔ ٖٓا ْعدل عٔ ايٓػُات تأٚدـ

تواقّا, ٚإ٫ ؾإٕ َا ْوُع٘ َٔ أُٛات ٗ ايكلإٓ ٖٞ يعٳُلٟ أعِٛ ٚأٌْ ٖا 

ػُع  «ايًٌ»ٚ «إـ»ٚمٔ ْل٣ نٝـ إٔ سلٚف  ,عّهٔ إٔ تٛسٞ ب٘ يؿ١ٛ إٛهٝك٢ 

 ؾتؼًل ٗ ْؿى إوتُع إيٝ٘ اي٠ٌٛٓ ,ايتٗٝٝر أثٓا٤ ت٠ٚ٬ ايكلإٓٚ بٌ اؿُاه١

ايقٜٔ ٜتًٕٛ ٚ إٚٗاك ٖقٙ احملاهٔ ايِٛت١ٝ يًشلٚف َٔ ٚادب ايكلٸا٤,, ٚا٫بتٗازٚ

 ْاشلا تٛٗل ٌَاؾ١ٗ . ٚ ايكلإٓ ع٢ً َواَع ايٓاي; ٭ٕ ُٛكتٗا

٢ً َعلؾ١ نا١ًَ بكٛاعـ ٕ ع٢ً قاك٨ ايكلإٓ إٔ ٜهٕٛ عإبٗقا ايًشاٚ ؾٚ

ٔٸ ايكلا٠٤, ٚإٔ ٜكـ ع٢ً أهلاكٖا; ست٢ ٜعٌُ ع٢ً إٚٗاك اٱعذام ايبٝاْٞ ٚ ايتذٜٛـ, ؾ

 يًكلإٓ بٌهٌ ؿقٝل .

ايٛادب ٚ اؾُاٍ,ٚ َٛهٝك٢ هاسل٠ نٌ ايوشلٚ ؾِٝض,ٚ ايكلإٓ ػطاب بًٝؼ

إبلامٖا إٍ عامل ايٛٗٛك, ٚإٔ ٜتُهٔ ايكاك٨ َٔ ػ٬ٍ ٚ إػلاز ٖقٙ اـُِٛٝات

 هعًٗا ٗ قب١ٔ اٯٜاتٚ إٔ هقب كٚس٘ إيٝ٘,ٚ ٖقا اٱبلام َٔ ًُو ؾ٪اؿ إوتُع,

 إؿاِٖٝ,ٚ ٍ عامل إعاْٞإبايتايٞ هعًٗا تتذلؿ عٔ عامل إاؿ٠ ٚ ايعباكات ايكلآ١ْٝ,ٚ

 . «إٕ َٔ ايبٝإ يوشلّا»َكٛي١  َٔ ثِ ٜعٍٝ علٛٚ

 

 ٗ ايكلإٓ تبعح ع٢ً ػًل ايؿلغ َٛهٝك٢ ايهًُاتٚ إٕ ْػُات اؿلٚف

ٚتـؾع عٔ ايٓؿى نٌ  ,اٱسواي با٭َٔٚ تنكع ؾٝٗا ا٫ط٦ُٓإٚ ايولٚك ٗ ايٓؿى,ٚ

اـٛف ايقٟ ٜٓتابٗا َٔ اجملٍٗٛ, يتذعًٗا ؼًل ٗ ٚ ٌَاعل ا٫ٓطلاب اي٬اهتكلاك

ايجبات, عامل إعاْٞ, سٝح تٓهٌـ سكٝك١ ايطلٜل, ٚتتٔض ٚ عامل ا٫هتكلاك

 ايػُٛض. ٚ ٜلتؿع نٌ اٱبٗاّٚ ؾٝنٍٚ نٌ فيو ائباب,َعإٗا, 

تؿتض أَاّ ايٓؿى  ,إٕ ْػُات ايكلإٓ ُجٸٌ ٗ ٚدٛؿٖا اؿكٝكٞ غقا٤ ايلٚغ

ايكـاه١, َٔ ٚ ُٓض اٱْوإ ايوعاؿ٠, ٚتلؾع٘ إٍ َوت٣ٛ ايطٗاك٠, ٚاٱْوا١ْٝ ا٭ٌَ

 .  ه٣ٛ ايطاع١ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ َـّٜٓا شلا ب٤ٌٞٺ

إٛهٝك٢ ايلٚس١ٝ َوتٛك٠ عٔ ٚ ٢ ٖقٙ ايٓػُات ا٭بـ١ٜٚايو٪اٍ: ٕافا تبك

ػؿ١ٝ عٔ إتٓاٍٚ؟ أبـّا ٫ هب إٔ ٜهٕٛ إٛقـ نقيو, بٌ هب ٚ ايكًٛب,
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تلق٢ بٗا ٚ إٚٗاكٖا, ٚإػلادٗا إٍ عامل ايٛٗٛكات, إٔ تتُتع بٗا ايٓؿى اٱْوا١ْٝ,

ٖٔٓ شلِ إعلؾ١ بٗا  اٯفإ ايواَع١ إٍ سٝح ايهُاٍ. إٕ ايٛادب ٜؿلض ع٢ً اؾُٝع 

ٗٸُٖٛا يًٓاي, ٚإٔ هعًٖٛا تعٍٝ اـًٛؿ, ٖٚٛ  إٔ هعًٖٛا ٗ َتٓاٍٚ ايبٌل١ٜ, إٔ ٜؿ

 سكٗا ايطبٝعٞ.

ٚا٬ٕسٜ إٔ ا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ قـ نجل ؾٝٗا ا٭َل بتشوٌ ايِٛت ٗ قلا٠٤ 

 ,يهٌ ٤ًٞ س١ًٝ»: |َ٪ثٸلّا, ؾكـ قاٍٚ ايكلإٓ, ٚإٔ ٜهٕٛ ُٛت ايكاك٨ ب٘ سوّٓا

 .«ايكلإٓ ايِٛت اؿؤس١ًٝ ٚ

ٌٻعل اؿؤ,»ٚٗ سـٜح آػل:  . «ْػ١ُ ايِٛت اؿؤٚ إٕ َٔ أٌْ اؾُاٍ اي

ٌٻعل»ٚقـ قل٥ت  ٌِّعل»نُا وتٌُ  «اي مل ٚ ; باعتباك قل١ٜٓ ايِٛت اؿؤ,«اي

: ×َتعًٚكّا بكلا٠٤ ايكلإٓ . ٚعٔ اٱَاّ قُـ ايباقل ٗ ايِٛت اؿؤ إ٫ٓ |ٜلغب

 .(9)«ؾإٕ اهلل وب ايِٛت اؿؤ ٜلدع ؾٝ٘ تلدٝعّا ٚكدع بايكلإٓ ُٛتو,»

ايلٚاٜات, سٝح ٜٓؿٞ ا٫ْتُا٤ ٚ بٌ لـ ا٭َل ٜتؼق بعـّا آػل ٗ ٖقٙ ا٭ساؿٜح

ُٸٔ مل وؤِّ ُٛت٘ ٗ قلا٠٤ ايكلإٓ. َٚٔ ٖقٙ ايلٚاٜات :  يٝى َٓا َٔ »إٍ اٱه٬ّ ع

ٔٻ بايكلإٓ ٔٻ ,ٛا بايكلإٓتػٓٸ»ٚ ,(10)«مل ٜتػ  .«بايكلإٓ ؾًٝى َٓٸا ؾُٔ مل ٜتػ

ِٸ تعًِ ؾٕٓٛ إٛهٝك٢ قبٌ ا٫ْتكاٍ  ٍ تعًِ إٚيعٌ ايتك١ٝٓ ايِشٝش١ ٖٛ إٔ ٜت

ؿاك »ٍ إقلا٠٤ ايكلإٓ, ٖٚٛ ْؿى ا٭هًٛب إتٸبع ٗ َِل, ؾايكاك٨ ايلاغب ٗ ا٫ْتُا٤ 

ـٸ«ؿاك ايؿٕٓٛ»َطايب باؿٍِٛ ع٢ً ًٗاؿ٠ َٔ  «ايكلإٓ إٔ  , َع٢ٓ إٔ قاك٨ ايكلإٓ ٫ب

ؾا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقٙ  ,ْػُاتٗا إؼتًؿ١ٚ ٕٛ ع٢ً آط٬ع ناٌَ بؿٕٓٛ إٛهٝك٢ٜه

َٚٔ يٝى ي٘ اؿىٸ ايؿين ٫ ّهٔ إٔ  ,َطًٛبٚ ايٓػُات ٗ ايكلإٓ ٤ًٞ َوتشؤ

ٛٸؿ ايكلإٓ أٚ إٔ ٜتًٛٙ عٝح ٜٛٗل احملاهٔ ايِٛت١ٝ  اٱعذام ايبٝاْٞ ي٘ . ٚ ه

ِّؽٚ  ايقٟ َٔ ػ٬ي٘ ٜتِ ايذلادع عٔ قلا٠٤  ايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘ : َا ٖٛ إو

 ٜعٌُ بايتايٞ ؾٝ٘ ع٢ً اهتبعاؿ ايٓػُات ايِٛت١ٝ يًشلٚفٚ ايكلإٓ بايِٛت اؿؤ,

 ٖا دعٌ َوأي١ قلا٠٤ ايكلإٓ ٫ ؽتًـ عٔ قلا٠٤ باقٞ ايِْٓٛ ,ايهًُات ايكلآ١ْٝٚ

ٔع يٛمٕ ٬ٜٚسٜ بايؿعٌ ػلٚز قلٸا٤ إٍ اجملتُع ٜكل٩ٕٚ ايكلإٓ قلا٠٤ ٫ ؽ ,ايهتبٚ

َوأي١ ثك١ًٝ ع٢ً اٯفإ, ٚايكًٛب ٫  «اٱعذام ايبٝاْٞ»أٚ ؿٔ, ٖا دعٌ َٔ َوأي١ 

 تطٝل ا٫هتُاع إٍ قاك٨ ايكلإٓ َٔ ؿٕٚ اهتشوإ؟!
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ِّم إفا تعًل ا٭َل باهتجٓا٤ات َجٌ  ٌٖ إٛهٝك٢ قلٻ١َ يقاتٗا ست٢ ْبشح عٔ ف

ْت ٔلٕ إٛهٝك٢ يٝوت قل١َ إ٫ إفا ُقـٟ, ٚسؿ٬ت ايعلي, أّ أٚاؿ ,ت٠ٚ٬ ايكلإٓ

َا ٚ اييت ٖٞ ُٓٔ عٛاٌَ ا٫ملاف ا٭ػ٬قٞٚ ,«ايباطٌ»ٚ «ايًٗٛ»َا هعًٗا َٔ ْٛع 

 ٜتبع٘ َٔ املاف ٗ ايتـٜٔ؟

إٕ إط٬ي١ ع٢ً إوا٥ٌ إلتبط١ بٗقا إٛٓٛع تٔعٓا أَاّ عٓاٜٚٔ تأػق َٛٓع 

تُٛٝـ اؿهِ ايٌلعٞ َٔ ػ٬ٍ ايعٓٛإ اؾـٜـ, بـٍ تٓطًل ٗ ٚ إٛهٝك٢,

 .«ايباطٌ»ٚ ,«ايًٗٛ» ,«ايًػٛ»ايعٓٛإ ا٭ٌُ 

ػاي١ٝ َٔ نٌ  ,ا٫ٌْػاٍ بأَٛك عبج١ٝ ٖٚقٙ ايعٓاٜٚٔ ايج٬ث١ تعين ٗ سكٝكتٗا

ؾهل ٚ ٌٜػٌ قًبٚ ٫ ٜكِـ َٓٗا ه٣ٛ ايذلؾٝ٘, ايقٟ ٫ هًب ًَِش١, ,ؾا٥ـ٠

ـٸ١ٜ, ٫ٚ ْتٝذ١ تلد٢ َٓ٘, بٌ ٜهٕٛ ٗ أغًب ا٭سٛاٍ ْاؾق٠  اٱْوإ عٔ ا٭َٛك اؾ

ايباطٌ ٚ ايًػٛٚ توك٘ َٔ ق١ُٝ اٱْوإ َٚٔ ًلؾ٘, نُا إٔ ايًٗٛٚ ػًب اي٬ٜٛت,

ايذلقٞ  ٜهٕٛ َاْعّا َٔ ٍُٚٛ اٱْوإ إٍ ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ, ٚسذل ايعكب١ ٗ طلٜل

 ا٫هتهُاٍ.ٚ

 

مٚك , ٢ٓٚ ايهقب; ٭ْ٘ َا٥ٌ عٔ طلٜل اؿلٗ ايًػ١ َع «اينٚك»أت٢ يؿٜ  

 .(11) «اي٤ٌٞ ٗ ْؿو٘...ٜعـٍ ب٘ عٔ طلٜك١ تهٕٛ أقلب إٍ قبٍٛ ايواَع

ايطلب اييت ٚ فايى ايػٓا٤ «اينٚك»ٚقـ كأٜٓا ٗ ايلٚاٜات إٔ أسـ َِاؿٜل 

ناْت ها٥ـ٠ ٗ مَإ ؿٚي١ ايعباهٌٝ, ٚاييت تعتدل أندل عاٌَ ي٬ملاف, ٚعا٬َّ ٗ 

تـبرل ٚ سؿٜ ايب٬ؿٚ ٍ ايطاقِ اؿهَٛٞ, ايقٟ بـٍ إٔ ٜوٗل ع٢ً ػـ١َ ايلع١ٝاٌْػا

 ايطلب.ٚ ً٪ٕٚ ايـٚي١ نإ ٜكِٝ ايًٝايٞ اؿُلا٤, ّٚلغ ٗ فايى ايػٓا٤

 ايطلب قـ اهتعًُت أْٛاع ايؿشٌا٤ٚ ؾع٢ً ٖقا ايٓشٛ تهٕٛ فايى ايػٓا٤

إػٕٓٛ. ٚ ِ ايكٝٓاتٚػـ ؾٝٗا ايعامؾٌ َٔ ن٬ اؾٓوٌ, ٌٜٚاكنٗ ,إٓهلاتٚ

ا٭َلا٤ ايقٜٔ توًٓطٛا ع٢ً كقاب ا٭١َ ٜكُٕٝٛ تًو اجملايى, ٚ ٚنقيو نإ إًٛى

إعاُٞ اييت ٜٗتن شلا علَ ٚ ٚاييت ناْت ٗ ٌٚ تًو ا٭دٛا٤ تهتٜ بأْٛاع ايؿواؿ
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 ايلٓٔ.

 ٖٚا ٫ ًو ؾٝ٘ ؾإٕ إٛهٝك٢ ٗ تًو اجملايى ئ تٌتٌُ ع٢ً َا ٜقٓنل باهلل

بٌهٌ عاّ ئ تـعٛ إٍ َهاكّ ا٭ػ٬م, ٚإِا هتهٕٛ َٔ دٓى ٚ ؿواب,بّٝٛ اٚ

بٌ هتهٕٛ إٛهٝك٢ عنؾّا ع٢ً أٚتاك  ,ؾشٌا٤ٚ َا ٜكع ٗ تًو اجملايى َٔ ؾواؿ

ايؿذٛك, ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛهٝك٢ قهّٛ ٚ إبًٝى, ٚؿع٠ّٛ إٍ َنٜـ َٔ اجملٕٛ

 . «اينٚك»باؿل١َ بٌهٌ قاطع, َِٚـام ناٌَ يكٍٛ 

أٚ  «ايًٗٛ»أٚ  «شلٛ اؿـٜح»ٚاٜات أػل٣ ٚدـْا ايتعبرل عٔ إٛهٝك٢ بع ٗ ك

ُٓت َقٸَتٗا«ايباطٌ» قٛي٘ تعاٍ: َٚٓٗا: تٛبٝؽ ؾاعًٗا ٗ ايعـٜـ َٔ اٯٜات, ٚ . ٚقـ 

ٔٳ ٫َ﴿ َٳلټ ٚٳاٖيقٹٜ ٚٳٔإفٳا  ٕٳ اينټٚكٳ  ـٴٚ ٗٳ ٌٵ َٳلټٚا نٹلٳاَٜٳ  ٔٛ َٳا ػٳًَ﴿ ,(72يكُإ: ) ﴾ّاٚا بٹايًٖػٵ ٓٳا ٚٳ ِك

ٚٳاَ٭ ُٳا٤  ُٳا ٫َ كٵضٳايوٻ ٗٴ ٓٳ ٝٵ َٳا بٳ ٌٳ ٚٳ ٛٵ *عٹبٹ ٗٵٛ َي ْٳا َإٔ ْٻتٻؼٹقٳ َي ْٻا ٔإٕ ُنٓٻا ٫ ّاَأكٳؿٵ ـٴ َٹٔ ٖي ْٳاٙٴ  تٻؼٳقٵ

ٌٳ  ُٻا  *َؾاعٹًٹ َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ اِي ٚٳَيُه ٖٹلٷ  ٛٳ مٳا ٖٴ ٘ٴ َؾٔإفٳا  َٳػٴ ـٵ ٝٳ ٌٔ َؾ ٌٵ ْٳِكقٹفٴ بٹاِيشٳلِّ عٳ٢ًَ اِيبٳاطٹ بٳ

ِٹُؿ  (.18ع  17)ا٭ْبٝا٤:  ﴾  ٕٛتٳ

ٚٗ ٖقٙ ايلٚاٜات ٬ْسٜ مثا١ْٝ عٓاٜٚٔ نًٗا قاب١ً ي٬ْطبام ع٢ً إٛهٝك٢ 

اؿلاّ. َٚع اٱًاك٠ إٍ ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ ٫ ٜبك٢ فاٍ ٱعُاٍ ايتعبـ أٚ َِاؿك٠ أٟ َٔ 

ع٢ً ايػٓا٤ أٚ  «ُش١ اْطبام ايعٓاٜٚٔ»بٌ إٕ غلٓٓا ٖٛ بٝإ  ,ا٫ُط٬سات إقنٛك٠

 قٙ ايلٚاٜات: ّٖ ُش١ اْطباقٗا . َٚٔ عـ

ٖٓا قاٍ ٚ ايػٓا٤ فًى ٫ ٜٓٛل اهلل إٍ أًٖ٘,»: ×ع قاٍ اٱَاّ ايِاؿم1  ٖٛ

٘ٹ﴿دٌ: ٚ اهلل عن ٌٔ ايًٖ ٌٻ عٳٔ هٳبٹٝ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ َٳٔ  ٔٳ ايٓٻأي  َٹ  .(12)«﴾ٚٳ

 نإ َوتٗذلّاٚ ك٣ٚ ايٌٝؽ ايِـٚم بإهٓاؿٙ عٔ قُـ بٔ أبٞ عباؿ ع ع2

عٔ ايوُاع؟ ؾكاٍ: ٭ٌٖ اؿذام )أٚ  ×ٌٜلب ايٓبٝق ع قاٍ: هأيتٴ ايلٓاٚ بايوُاع

ٚٳٔإفٳا ﴿أَا زلعت اهلل عن ٚدٌ ٜكٍٛ:  ,ايًٗٛٚ ايعلام( ؾٝ٘ كأٟ, ٖٚٛ ٗ سٝٸن ايباطٌ

َٳلټٚا نٹلٳاََٳلټ  ٔٛ  .(13)«﴾ّاٚا بٹايًٖػٵ

( ×ٞ )ٜعين اٱَاّ ايلٓاع عٔ ْٜٛى بٔ عبـ ايلٓٔ ٜكٍٛ : هأيت اـلاها3ْ

قًت: إٕ ايعباهٞ فنل عٓو أْو تلػّ ٗ ايػٓا٤؟ ؾكاٍ: نقب ٚ عٔ ايػٓا٤,

ٕٸ كد٬ّ أت٢ أبا دعؿل  اٱَاّ )اينْـٜل, َا ٖهقا قًتٴ ي٘, هأيين عٔ ايػٓا٤ ؾكًت: إ

ايباطٌ ؾأٜٔ ٚ إفا َٝٻن اهلل بٌ اؿل ,(, ؾوأي٘ عٔ ايػٓا٤, ؾكاٍ: ٜا ؾ٬ٕ×ايباقل
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 «.ؾكاٍ: قـ سهُت ,ا٤؟ َع ايباطٌٜهٕٛ ايػٓ

)ايػٓا٤( سلَت ٗ اؿاي١  ٢َٚا ْوتٓتذ٘ َٔ فُٛع ٖقٙ ايلٚاٜات إٔ إٛهٝك

اييت تكذلٕ ؾٝٗا بٛاسـ٠ َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت مت فنلٖا َكل١ْٚ بٗا. ٬ٜٚسٜ أْ٘ ٗ نٌ 

ا٭ه١ً٦ اييت طلست ٗ ايلٚاٜات, َٚا أعطٞ شلا َٔ دٛاب, إٔ ا٫هتـ٫ٍ باٯٜات 

بٝإ إٔ اؿل١َ إِا تٓطبل ع٢ً َا نإ َتـا٫ّٚ ٚ ,«ع١ً اؿهِ»يػلض إٚٗاك  نإ

تعًٝل اؿهِ ». ٚٚؾل ايكاعـ٠ ا٭ُٛي١ٝ, اييت تكٍٛ: «فايى ايػٓا٤»سٝٓٗا َٔ 

ٝٸ١ , ؾا٭دٛب١ ُٓٔ «َٓاهب١ اؿهِ يًُٛٓٛع»أٚ قاعـ٠ », «بايُٛـ ٌَعل بايعً

يٝهٕٛ نٌ ايػٓا٤ سلاَّا, بٌ إفا  ,ايلٚاٜات إقنٛك٠ مل تهٔ ع٢ً هبٌٝ اٱط٬م

 اْطبكت عًٝ٘ إسـ٣ تًو ا٭ُٚاف )ايعٓاٜٚٔ( احملل١َ .

ؾإٕ اؿل١َ  «إٛهٝك٢ سلاّ ,ْعِ»ٕٚنٜـ َٔ ايتٛٓٝض ْكٍٛ : إْ٘ يٛ قاٍ: 

ايقات١ٝ يًُٛهٝك٢ هتهٕٛ سٝٓٗا َو١ًُٖ, يهٔ اؾٛاب مل ٜهٔ بٗقا ايٌهٌ, 

أ٫ تعًِ إٔ اهلل »عٔ ه٪اٍ إتوا٥ٌ: ٚإِا نإ بٌهٌ آػل, سٝح أداب إعِّٛ 

بع١ًٝ  ٕ اؾٛاب بٗقا ايٌهٌ ٌَعلٷإ. يقا ؾ«ايًػٛ باطٌٚ تعاٍ دعٌ ايًٗٛ ؾول

ايباطٌ سهِ باؿل١َ, أَا إٔ ٜكاٍ بإط٬م ٚ ايُٛـ, َع٢ٓ إٔ ايػٓا٤ إفا تًبى بايًٗٛ

ايًػٛ أٚ ٚ سهِ اؿل١َ تعبٸـّا ع نإٔ ٜكٍٛ ايكا٥ٌ: ٚيٛ مل ٜهٔ ايػٓا٤ َٔ ْٛع ايباطٌ

ـّا ع ؾٗقا َٛقـ ىلز عٔ علف ايتعاٌَ َع ايًٗٛ ؾإْين أعلض عٓ٘ َطًكّا تٳعٳبټ

 نُا أْ٘ ىايـ ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ ٚإلتهنات ايعلؾ١ٝ.  ,ايٛٗٛكات

ٚيعٌ َا ٜ٪ِّـ َا فٖبٓا إيٝ٘ َٔ عـّ إط٬م سهِ اؿل١َ فُٛع١ َٔ ايلٚاٜات 

 ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ٫ اؿِل: ,ك٢(. َٚٔ بٝٓٗااييت توتجين أْٛاعّا َٔ ايػٓا٤ )إٛهٝ

 (إٛهٝك٢)( عٔ ايػٓا٤ ×َٛه٢ بٔ دعؿل)ع عٔ عًٞ بٔ دعؿل أْ٘ هأٍ أػاٙ 1

 .(14)«َا مل ٜعّ ب٘ ,٫ بأي»: ×سؿ٬ت اينٚاز؟ ؾأدابٚ ا٭عٝاؿٚ ٗ فايى ا٭ؾلاغ

أْ٘ ه٦ٌ عٔ ا٭دل٠ اييت  ×أبٛ بِرل عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿمٚك٣ٚ ع 2

ا إػ١ٝٓ ٗ سؿ١ً علي ايعلٚي, ٚسٝح ٫ ٜتٛادـ ؾٝ٘ ايلداٍ ع َع٢ٓ إٔ تتكآاٖ

 .(15)٫ إًهاٍ ؾٝ٘ ٘بأْ ×ايٓوا٤ ع ؾأدابٚ اجملًى يٝى كتًطّا بٌ ايلداٍ

 

إٕ إٛهٝك٢ َت٢ ناْت ٚه١ًٝ يتعًِٝ إعاكف اٱشل١ٝ ايعاي١ٝ أٚ تعلٜـ ايٓاي 
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ايباطٌ. ٚ ػٌ ُٓٔ فاٍ ايًٗٛ, ٚيٝوت َٔ ايًػٛبا٭ػ٬م اٱه١َٝ٬ ؾٗٞ سٝٓٗا ٫ تـ

ْػُات ػا١ُ ٜـػٌ ُٓٔ َواس١ إوتجٓٝات َٔ ٚ يقا ؾإٕ قلا٠٤ ايكلإٓ ٚؾل أؿإ

 .أُاي١ اؿ١ًٝ ٚايدلا٠٤لٟ ؾٝ٘ ػبٌ  ,اؿل١َ

اؿل١َ إٛهٝك٢ اييت تكلأ بٗا ا٭ًعاك ايعلؾا١ْٝ, ٚاييت  توتج٢ٓ َٔنقيو 

١ ٕٔاٌَ ٖقٙ ا٭ًعاك, ٚتِبض فات دافب١ٝ, َٚ٪ثِّل٠ بٛاهطتٗا تدلم اؾٓب١ اؾُايٝ

 ايهُاٍ. ٚ ٗٗا مٛ ايتواَٞ إٍ ايعًٛبٌهٌ إهابٞ ٗ اهتُاي١ ايكًٛب, ٚدًب تٛدټ

إٛهٝك٢ اؾقاب١ دن٤ َٔ َٛاٖب ايطبٝع١, ٚ ٚػتاَّا أيٝى ايِٛت اؾٌُٝ

, ؾتُٮ عًٝ٘ ٚٚاسـ٠ َٔ ْايٝات ٖقا ايهٕٛ ايبـٜع اييت ٜعٍٝ اٱْوإ ٗ أسٔاْٗا

 تٛدٗ٘ مٔ ع١ُٛ ػايل ٖقا ايهٕٛ, بٌ تعطٝ٘ ا٭ٌَ ٗ طًب هعاؿ٠ أندلٚ ؿْٝا,

اؾُاٍ نؿ١ًٝ إفا اهتعًُت ٗ طلٜل اؿل بإٔ ؼٌُ ٚ أٌْ؟! ؾإٕ َٖٛب١ بٗقٙ ايلق١ٚ

ا٫ْتٗا٤ ٚ ايكًٛب إٍ طًب إعاْٞ, ٚايـؾع بٗا إٍ طًب نُاشلا, با٫َتجاٍ ٭ٚاَل اهلل

عباكات٘ اٱشل١ٝ, اييت ٫ ٜتكٔ ايتعبرل عٓٗا ٚ نٌ َا دا٤ ب٘ ايكلإٓ ٗ آٜات٘ عٔ ْٛاٖٝ٘ ٗ

ٚٚاسـ٠ َٔ  ,ايقٟ ٖٛ دن٤ َٔ ٖقا ايكلإٓ ,ه٣ٛ ايِٛت اؿؤ, ٚبايًشٔ اؿؤ

َا توُع٘ ٚ ٜهُٔ ٗ َا تلاٙ ايعٌ َٔ سلٚف, ايكلإٓ إعذام ؾإْٕكاٙ اٱعذام ؾٝ٘. 

ايعكٌ ٚ َٔ ا٭َٛك ايؿطل١ٜ ٗ ٖقا ايهٕٛ,ْػُات. ٚإٛهٝك٢ دن٤ ٚ ا٭فٕ َٔ أُٛات

 إ٫ ُاك ايتوًوٌ,ٚ ٫ ًّو إٔ ولّ ايؿطل٠, َٚا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلع,

 ٖٛ باطٌ. ٚ

مٜٔ بٗا نتاب٘ ٚ إٛهٝك٢ دن٤ َٔ ايٓعِ اٱشل١ٝ اييت مٜٔ بٗا ٖقا ايهٕٛ,

ٌٵ ﴿ٍ تعاٍ: قاسٝح نُا أْٗا ٚاسـ٠ َٔ ايطٝبات اييت أسًٗا اهلل يعباؿٙ,  ,اجملٝـ ُق

ٔٳ ايلِّمٵٔم َٹ ٚٳاِيٖطِّٝبٳاتٹ  ٙٹ  ٞٳ َأػٵلٳزٳ يٹعٹبٳاؿٹ ٘ٹ اٖيتٹ ٓٳ١َ ايًٓ ّٳ ٔمٜ ٔٵ سٳلٻ ٌٵ ﴿ ٚأت٢ اؾٛاب اٱشلٞ:, ﴾َٳ ُق

َٳ١ٹ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٳ١ّ  ٝٳا ػٳايٹ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٴِٛا ؾٹٞ اِيشٳ َٳ ٔٳ آ ٞٳ ﴿ ٚقاٍ تعاٍ: .﴾ٖٹٞ يٹًٖقٹٜ ّٳ كٳبِّ ُٳا سٳلٻ ْٻ ٔإ

ٝٵٔل اِيشٳلِّاِي ٞٳ بٹػٳ ٚٳاِيبٳػٵ ِٳ  ٚٳأٱثٵ ٔٳ  َٳا بٳَط ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳلٳ  َٚ َٳا  ٍٳ  ٛٳاسٹ  قا(. ي33ع  32)ا٭علاف:  ﴾َؿ

ٌٸ َا ٜـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايطٝبات  نٌ َا ٜـػٌ ٚ ,ايٌلع عًٝت٘ٚ ايعكٌوهِ ؾه

ايٌلع, ٚ ايًِٛ, ؾكـ سلَ٘ ايعكٌٚ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايؿشٌا٤, اييت ٖٞ َٔ َِاؿٜل ايكبض

 .ٗ إٛٓٛعهتجٓا٤ ٫ٚ ا

 



•

  االجتهاد والتجديد

 امشواله
                                           

  



 

 

 

 

 الغٍاٞ احملّرً

 وفّٕوْ، حكىْ، ٔحدٔدٓ
 

 

 

ٕٸ ايػٓا٤ قـ أٓش٢ َتعًكّا يًشهِ باؿل١َ ٗ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬.  ٫ ًٓو ٗ أ

ٛك٠ عٔ أٌٖ ٖٚقا َا ٜجبت َٔ ػ٬ٍ ايٓٛل ٗ نًُات ايؿكٗا٤ ٚايلٚاٜات إأث

. ٚٗ ٖقا إكاٍ هٓتعلٸض ٗ ايبـا١ٜ ؾاْب َٔ آكا٤ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗـٜٔ ٗ ^ايبٝت

ٌٸ عجٓا.  ٖقا ايٌإٔ, يٓـػٌ بعـ فيو ٗ بٝإ ايلٚاٜات إتعًك١ َش

 

ٕٸ اهلل تٛعٸـ عًٝ٘ ايٓاك»قاٍ ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ )إكٓع(:   .(1) «إٜاى ٚايػٓا٤; ؾإ

ٚنوب إػٓٝات سلاّ, ٚتعًِ فيو »قاٍ ايٌٝؽ إؿٝـ ٗ نتاب )إكٓع١(: ٚ

 .(2)«ٚتعًُٝ٘ قٛٛك ٗ ًلع اٱه٬ّ

ٕٸ سل١َ أػق إػ١ٝٓ ا٭دل٠ ع٢ً غٓا٥ٗا, ٚسل١َ تعًُٝ٘ ٚتعًُ٘,  َٚٔ ايٛآض أ

إِا ٖٛ ٭دٌ سل١َ ايػٓا٤ ٗ ْؿو٘. ٚعًٝ٘ هتهٕٛ سل١َ ايػٓا٤ ٖٞ ا٭ٌُ, ٚأَا 

 ٭َٛك ؾٗٞ َتؿلع١ عٔ سلَت٘.سل١َ ٖقٙ ا

ٚنوب »ٚقاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ باب إهاهب احمللٸ١َ َٔ نتاب )ايٓٗا١ٜ(: 

. ٜٚتٔض َٔ ٖقا ايه٬ّ ع نُا بٝٓا فيو ٗ فٌٜ ن٬ّ «إػٓٝات ٚتعًِ ايػٓا٤ سلاّ

ايٌٝؽ إؿٝـ ع إٔ ايػٓا٤ قلٸّ يقات٘. ٚقاٍ احملكل اؿًٞ ٗ نتاب )ايٓهت(, تعًٝكّا 
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ـٸ١َ: ع٢ً ا  .«ٚعًٝ٘ اٱْاع َٓا»يعباك٠ إتك

ولّ آ٫ت ا٬ٕٖٞ, نايعٛؿ » ٚقاٍ أبٛ اي٬ِغ اؿًيب ٗ نتاب )ايهاٗ(:

 .(3)«٘ٚايطٓبٛك ٚايطبٌ ٚإنَاك ٚأَجاٍ فيو, ٚإعُاشلا يٲطلاب بٗا, ٚايػٓا٤ نًٓ

ٌٸ »ٚقاٍ ايكآٞ ابٔ ايدلٸاز ٗ )إٗقب(:  ٌٸ ساٍ ؾٗٛ ن ؾأَا احملٛٛك ع٢ً ن

 .(4)«لٸّ..., َٚا دل٣ فل٣ فيو..., ع٢ً اػت٬ف ٚدٖٛ٘ ٚٓلٚب٘, ٚآ٫ت ايػٓا٤ق

 .«ؾأَا احمللٸّ:... ٚنوب إػٓٝات»ٚقاٍ ه٬ك ٗ )ايع١ًٜٛ(: 

ايٓٛع ايلابع: َا ٖٛ قلٸّ ٗ ْؿو٘, نعٌُ »ٚقاٍ احملكل اؿًٞ ٗ )ايٌلا٥ع(: 

 .«ايِٛك اجملوٸ١ُ ٚايػٓا٤

ـٸ »)ايٌلا٥ع(:  نُا دا٤ ٗ نتاب ايٌٗاؿات َٔ ٖٚٓا َوا٥ٌ: ...اـاَو١: َ

 .«ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, ٜٴؿوٸل عًٝ٘, ٚكؿٸ ًٗاؿت٘, ٚنقا َوتُع٘

 ٞ مل ٜقنل ٗ ٖقٙ ايعباك٠ عٓٛإ ايػٓا٤. ٕٸ احملكل اؿًٓأ َٚٔ ايٛآض

ّٸ ايٌاكع ع٢ً ؼلّ٘ عّٝٓا, »ٚقاٍ ايع١َ٬ ٗ )ايكٛاعـ(:  ايٓٛع ايلابع: َا ْ

نعٌُ ايِٛك اجملو١ُ, ٚايػٓا٤, ٚتعًُٝ٘, ٚاهتُاع٘, ٚأدل إػ١ٝٓ. ٚقـ ٚكؿت كػ١ِ 

ٗ إباس١ أدلٖا ٗ ايعلي إفا مل تتهًِٖ بايباطٌ, ٚمل تًعب با٬ٕٖٞ, ٚمل تـػٌ 

 .«ايلداٍ عًٝٗا

ٚقاٍ ابٔ ايع١َ٬ )ؾؼل احملككٌ( ٗ نتاب )اٱٜٔاغ(, بعـ ْكٌ سل١َ أػق 

ٖٚٛ طأٟ اػتٝاك ابٔ »غٓا٥ٗا ٗ ا٭علاي عٔ ابٔ إؿكٜى اؿًٞ:  إػ١ٝٓ ا٭دل٠ ست٢ ٗ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع أٟ ايلٚا١ٜ اييت تبٝض أدل إػ١ٝٓ ع َٔ اٯساؿ,  إؿكٜىص ا٭ق٣ٛ عٓـٟ; ٭

ٍٕ َطًل ع  ;ؾ٬ ٜعاكض ايـيٌٝ إاْع ع أٟ ايلٚاٜات اييت ؼلٸّ أدل٠ إػ١ٝٓ ٚنوبٗا بكٛ

 .«يتٛاتلٙ

ايلابع طَٔ أقواّ ايتذاكات احمللٸ١َص: َا ٖٛ »ب )اٱكًاؿ(: ٚقاٍ ايع١َ٬ ٗ نتا

ّٷ  .«ٗ ْؿو٘, نعٌُ ايِٛك اجملوٸ١ُ ٚايػٓا٤ سلا

ايػٓا٤ عٓـ ا٭ُشاب طؾكٗا٤ اٱَا١َٝص »ٚقاٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ )َوايو ا٭ؾٗاّ(: 

ِٸ إيٝ٘ آي١ َٔ اٯ٫ت  .«قلٸّ, هٛا٤ ٚقع َذلٸؿ ايِٛت أّ أْ

اـاَى: ا٭عُاٍ احمللٸ١َ, نعٌُ »)إؼتِل ايٓاؾع(:  ٚقاٍ احملكل ٗ نتاب

 .«ايِٛك اجملوٸ١ُ ٚايػٓا٤
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ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, أٚ »ٚدا٤ ٗ )ايلٜاض(:  ٚايػٓا٤, ٖٚٛ َ

َا ٜو٢ُ ٗ ايعلف غٓا٤, ٚإٕ مل ٜٴطلب, هٛا٤ نإ ٗ ًعل أٚ قلإٓ أٚ غرلُٖا, 

 .«ًُا٤, نُا سهاٙ بعض ا٭د٤٬, ٖٚٛ اؿذٸ١ع٢ً ا٭ُض ا٭ق٣ٛ, بٌ عًٝ٘ إْاع ايع

ِٸ عُـ بعـ فيو إٍ تعـاؿ ايلٚاٜات ايـاي١ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤. ٚاؿع٢ اٱْاع  ث

 ع٢ً أٌُ سل١َ ايػٓا٤.

ٚيهٔ ٫ ػ٬ف ٗ سل١َ »ٚقاٍ ايوٝـ اـٛاْواكٟ ٗ نتاب )داَع إـاكى(: 

 .«فيو...

٠ اي٬عب بايكُاك نًٓٗا, نايٓلؿ ٚتلؿٸ ًٗاؿ» ٚقاٍ ايع١َ٬ اؿًٞ ٗ )اٱكًاؿ(:

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب ع ٚإٕ نإ  ٚ..., ٚهاَع ايػٓا٤. ٖٚٛ طأٟ ايػٓا٤ص َ

 .«ٚؾاعً٘ ,ٗ ايكلإٓ ع

ـٸي ا٭كؿبًٝٞ ٗ نتاب )ًلغ اٱكًاؿ(: ٚأَا ايػٓا٤ ؾ٬ ًٓو ٗ » ٚقاٍ إك

ٍٸ ع  .«ًٝ٘ أػباك نجرل٠ؼلِٜ ؾعً٘ ٚزلاع٘ عٓـْا, يعً٘ ٫ ػ٬ف ؾٝ٘, ٚتـ

ٚيهٔ اٱًهاٍ ٗ َعٓاٙ. إٌٗٛك ٗ » ٚقاٍ بعـ فنلٙ يعـؿ َٔ ايلٚاٜات:

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب... ٚبعض  فيو َا فنلٙ ٗ إً, َٔ أْ٘ َ

 .«ا٭ُشاب َا قٝٸـ بإطلب; ؾٝهٕٛ َطًكّا سلاَّا عٓـٙ, َطلبّا نإ أّ ٫

ٕٸ ْٝع إعاْٞ اييت فنلت يًػٓا٤ مل ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾع٢ً ن٬ ايؿلٓ ٌ ؾإ

 تبٝٸٔ ٗ ايٌلع, ٫ٚ ٗ ايًػ١.

 .«ايػٓا٤ نهوا٤, َٔ ايِٛت َا طلب»قاٍ ٗ ايكاَٛي: 

ٜٚؿِٗ َٓ٘ أْ٘ َطًل ايِٛت إطلب, ٚس٦ٓٝقٺ اؿٛاي١ ؾٝ٘ إٍ ايعلف. َٔ ٖٓا 

ـٸ ٗ ايعلف غٓا٤ٶ و ٌٸ َا ٜع ٕٸ تعلٜـ ايػٓا٤ َٛنٍٛ إٍ ايعلف, ؾه لّ ؾعً٘ ؾإ

ٚزلاع٘ َطًكّا, ٗ ايكلإٓ ٚغرلٙ, ًعلّا ٚغرلٙ. ٚباؾ١ًُ ٫ ٜٓبػٞ اـلٚز عٔ ايتؿورل 

 إقنٛك, ؾإْ٘ إٌٗٛك, ٚؾوٸل ب٘ إِٓـ ٚاحملكل ٚغرلُٖا. 

ٍٸ ع٢ً أْ٘  ٕٸ ن٬ّ احملكل ا٭كؿبًٝٞ ٖٓا نايِلٜض, ٜٚـ َٚٔ اؾـٜل بايقنل أ

ٕٸ ايػٓا٤ بٗقا إع٢ٓ قـ ٚقع َٛٓٛعّا ع أّٜٔا ٫ ًو ع بٌ ٜبـٚ َٓ٘ عـّ اـ٬ف  ٗ أ

ٕٸ ايػٓا٤ ٜٓكوِ إٍ ايعـٜـ  يًشهِ باؿل١َ. ؾاٱًهاٍ ٜهُٔ ٗ َع٢ٓ ايػٓا٤, ٫ أ

 َٔ ا٭قواّ, ٜهٕٛ ٗ بعٔٗا قلٸَّا, ٚٗ ا٭ػل٣ ق٬ًّٖ, أٚ ؼتٌُ ؾٝ٘ اٱباس١. 
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كٝك١ ٫ ٖٓاى ػ٬ف ٗ ايِٛت ايقٟ ىًٛ َٔ ايذلدٝع ٚايطلب, ؾإْٓا ٗ اؿ

ْعًِ َا إفا نإ عٓٛإ ايػٓا٤ ٜٓطبل ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ُٛات أّ ٫, ٚيهٔ يٛ 

 تٝٓكٓٸا باْطبام تعلٜـ ايػٓا٤ عًٝ٘ ؾعٓـٖا ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ػ٬ف ٗ سلَت٘.

ٕٸ ن٬ّ ا٭كؿبًٝٞ ٖقا ٌٜٓهٌ قل١ٜٓ ع٢ً َلاؿٙ َٔ ًلغ عباك٠  َٚٔ ٖٓا ؾإ

قٛي٘: )ٚايػٓا٤(, قٌٝ: » عٔ اٱكًاؿ, سٝح ٜكٍٛ:١َ ٗ نتاب إتادل, اييت ْكًٗا ايع٬ٓ

ـٸ ُٛت اٱْوإ إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝض إطلب(. ايٛاٖل أْ٘ ٫ ػ٬ف  ـٸ, )َ ٖٛ إ

س٦ٓٝقٺ ٗ ؼلّ٘, ٚؼلِٜ ا٭دل٠ عًٝ٘, ٚتعًُٝ٘, ٚتعًُ٘, ٚاهتُاع٘. ٚكؿٸٙ بعض 

ٌٸ َا ٜٴو٢ُ ب٘ علؾّا ؾٗٛ سلاّ, ٚإٕ مل ٜه ٔ ٌَت٬ُّ ع٢ً ا٭ُشاب إٍ ايعلف, ؾه

ْٜ ٚكؿ ٗ ايٌلع ؼلِٜ َعٓاٙ, ٚيٝى بٛاٖل ي٘  ايذلدٝع, ٫ٚ ع٢ً ايطلب. ؿيًٝ٘: إْ٘ يؿ

ـٸ ايِٛت  َع٢ٓ ًلعٞ َأػٛف َٔ ايٌلع, ؾٝٴشاٍ إٍ ايعلف. ٚايٛاٖل أْ٘ ٜٴطًل ع٢ً َ

َٔ غرل طلب, ؾٝهٕٛ سلاَّا; إف ِٜض تكوُٝ٘ إٍ إطلب ٚعـَ٘, بٌ ٫ ٜبعـ 

 .«لدٻع ٚإهلٻك ٗ اؿًل, ؾٝٓبػٞ ا٫دتٓابإط٬ق٘ ع٢ً غرل إ

ٕٸ ايقٟ عٴًِ ؼلّ٘ باٱْاع ٖٛ َع  ٌٸ ٚدٗ٘ أ ٚايتعلٜـ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭ًٗل. ٚيع

ِٸ  ٔٸ َـيٍٛ ا٭ؿي١ أع ايكٝـٜٔ طايطلب ٚايذلدٝعص, ٚبـُْٚٗا ٜبك٢ ع٢ً أٌُ اٱباس١. ٚيه

ٕٸ اٱْاع ع٢ً سل١َ ايػٓا٤, ٚؽِِٝ٘ بايكٝـٜٔ  إقنٛكٜٔ عاد١ إٍ َٔ فيو, بٌ إ

ٕٸ ا٭ػباك يٝوت عذٸ١, ٚإِا اٱْاع ٚايٌٗل٠ َع ايكٝـٜٔ  ؿيٌٝ. ٚكَا أَهٔ ايكٍٛ بأ

ٟٸ. ٌٷ قٛ  طايذلدٝع ٚايطلبص, ؾ٬ سذٸ١ ع٢ً غرلٙ, ٚا٭ٌُ طاٱباس١ص ؿيٝ

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ قـ أػق قٝـٟ ايذلدٝع ٚاٱطلاب  ٕٸ َلاؿ احملكل ا٭كؿبًٝٞ ٖٛ أ إ

ٕٸ اعتباك ٗ ؼكل َؿّٗٛ ا يػٓا٤, ٚقـ قاَت ا٭ػباك ٚاٱْاع ع٢ً عٓٛإ ايػٓا٤, إ٫ أ

ٖقٜٔ ايكٝـٜٔ َأػٛف عٓـ بعض اجملُعٌ ٗ َؿّٗٛ ايػٓا٤, ؾٝهٕٛ ٖقإ ايكٝـإ 

قتًٌُ. ٚعًٝ٘ ٫ َٓـٚس١ يٓا َٔ قبٍٛ ٖقا اٱْاع إفا تٖٛؾل ع٢ً ٖقٜٔ ايكٝـٜٔ. ٚئ 

ايٌٗل٠. ٚيٝى َلاؿٙ أْٓا إفا قبًٓا بِـم  تهٕٛ ايلٚاٜات سذ١ ٗ غٝاب اٱْاع أٚ

 عٓٛإ ايػٓا٤ ئ تهٕٛ ٖٓاى سذٸ١ عًٝ٘.

َٚٔ ػ٬ٍ تٛٓٝض عباك٠ احملكل ا٭كؿبًٝٞ ٜجبت يٓا ٓعـ ن٬ّ ُاسب )َؿتاغ 

ٕٸ ايقٟ عًِ » ايهلا١َ( إف قاٍ: َٚا ٜكاٍ ٗ تٛدٝ٘ فيو, نُا ٗ )فُع ايدلٖإ(: إ

 .«ٔ, ٚبـُْٚٗا ٜبك٢ ع٢ً أٌُ اٱباس١, أٖٚٔ ٤ًٞؼلّ٘ باٱْاع ٖٛ َا قٝٸـ بايكٝـٜ
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ٕٸ ٖقا اٱًهاٍ َٔ قبٌ ُاسب )َؿتاغ ايهلا١َ( ْا٧ً عٔ ه٤ٛ ؾُٗ٘ ٕلاؿ  إ

ؾكـ قاٍ ُاسب اؿـا٥ل بعـ فنلٙ ٖقٜٔ ايتعلٜؿٌ  ,احملكل ا٭كؿبًٝٞ ع ٚاهلل ايعامل ع

ـٸٌَ يًػٓا٤, ْك٬ّ عٔ بعض ايؿكٗا٤:  .(5)«ع ٗ سل١َ ايػٓا٫٤ ػ٬ف ع ع٢ً َا أعًِ » إتك

َٚٓ٘ أّٜٔا طأٟ َٔ أْٛاع ايتذاك٠ احمللٸ١َ ٗ ْؿوٗاص: »ٚقاٍ ُاسب )اؾٛاٖل(: 

ـٸ, نهوا٤, ب٬ ػ٬ف أدـٙ ؾٝ٘, بٌ اٱْاع بكوُٝ٘ طأٟ  ايػٹٓا٤, بايهول ٚإ

ِٸٌ ٚإٓكٍٛص عًٝ٘. ٚايو١ٓ َتٛاتل٠ ؾٝ٘.. , بٌ ّهٔ ؿع٣ٛ نْٛ٘ ٓلٚكّٜا ٗ .احمل

 .«إقٖب

ـ ٚايؿآٌ ٗ )اٱكًاؿ( ٫ ػ٬ف ٗ ايػٓا٤, ٖٚٛ عٓـ إِِّ»ٍ أّٜٔا: ٚقا

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, ٜٴؿوٸل ؾاعً٘, ٚتلؿٸ ًٗاؿت٘,  (ايتشلٜل)ٚ َ

 .«٘بٌ اٱْاع بكوُٝ٘ عًٝ ,ٚنقا َوتُع٘, ب٬ ػ٬ف

ٕٸ ٖقٙ ايهًُات اييت ُـكت عٔ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ايعٛاّ  ٍٸ ٚنُا ٖٛ ٚآض ؾإ تـ

ٔٵ ػايـ ؾٝ٘,  َٳ ٕٸ ايػٓا٤ عٓٛإ أؾت٢ ايؿكٗا٤ علَت٘, ٚمل ْعجل ع٢ً  اؿع٢  بٌع٢ً أ

ٕٸ سل١َ ايػٓا٤ َٔ  ,بعض ايؿكٗا٤ اٱْاع عًٝ٘ ست٢ فٖب ُاسب اؾٛاٖل إٍ ايكٍٛ بأ

ٓلٚكٜات َقٖب ايتٌٝٸع. َٔ ٖٓا ٜبـٚ أْ٘ يٝى ٖٓاى َٔ ًٓو ٗ ؾت٣ٛ ايؿكٗا٤ بٛقٛع 

 ّا يًشهِ باؿل١َ.عٓٛإ ايػٓا٤ َتعًٖك

 

ٕٸ ايهتاب ايهلِٜ مل ٜتعلٸض ؿل١َ عٓٛإ ايػٓا٤,  َٔ بٌ ا٭ؿي١ ايًؿ١ٝٛ ؾإ

ٚيهٔ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايلٚاٜات ايـاي١ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ ًلعّا, ّٚهٔ تكوِٝ 

ـٸ٠   :فُٛعاتتًو ايلٚاٜات إٍ ع

 

ا٭ٍٚ ؾٗٞ عباك٠ عٔ كٚاٜات َوتؿ١ٔٝ تقٖب إٍ ايكٍٛ باعتباك  جملُٛع١اأَا 

ٕٔ ﴿ :ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل )قٍٛ اينٚك(, ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  َؾادٵتٳ

ٍٳ اينټٚٔك ٛٵ ٓٹبٴٛا َق  (.30)اؿر:  ﴾ٚٳادٵتٳ

 تؿورل عًٞ بٔ َٚٔ باب إجاٍ: دا٤ ٗ ُشٝش١ ٌٖاّ بٔ هامل, إقنٛك٠ ٗ
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ٕٔ ﴿, ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ: ×إبلاِٖٝ ايكُٞ, عٔ اٱَاّ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  َؾادٵتٳ

ٍٳ اينټٚك ٛٵ ٓٹبٴٛا َق  .(6), قاٍ: ايلدى َٔ ا٭ٚثإ ايٌطلْر, ٚقٍٛ اينٚك ايػٓا٤﴾ٚٳادٵتٳ

, ٗ ×ٚعٔ ابٔ أبٞ عُرل, ٗ َلهًت٘ عٔ بعض أُشاب٘, عٔ أبٞ عبـ اهلل

ٍٳ اينټٚك﴿ تعاٍ:قٛي٘  ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  , قاٍ: ايلدى َٔ ﴾َؾادٵتٳ

 .(7)ا٭ٚثإ ايٌطلْر, ٚقٍٛ اينٚك ايػٓا٤

ٕٸ إكهاٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٫ ٜ٪ؿٟ إٍ ٓعـ هٓـٖا; ٚفيو يكٍٛ  َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ ؾإ

 .«بايكبٍٛ  ابٔ أبٞ عُرليكـ أػق أُشابٓا َلاهٌٝ » ايٓذاًٞ ٗ سل ابٔ أبٞ عُرل:

 عٔ قٍٛ اهلل عن ٚدٌ: ×هأيتٴ دعؿل بٔ قُـ» ٚدا٤ ٗ كٚا١ٜ مٜـ ايٌشاّ:

ٍٳ اينټٚك﴿ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  ؟ قاٍ: ايلدى َٔ ا٭ٚثإ ﴾َؾادٵتٳ

 .(8)«ايٌطلْر, ٚقٍٛ اينٚك ايػٓا٤

ِٓٛك(, ٖٚٛ ٚاقؿٞ, ٚمل ِٜلٸغ ٚدا٤ ٗ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ )ؿكهت بٔ أبٞ َ

ٞٳ عٔ احملٚكل  ٚٔ عٓ٘ ه٣ٛ بعض أُشاب اٱْاع, ٚسه عًُا٤ ايلداٍ بٛثاقت٘, ٚمل ٜل

 ٗ نتاب )إعتدل( أْ٘ ٜقٖب إٍ ايكٍٛ بتِشٝض كٚاٜات ؿكهت بٔ َِٓٛك.

٘ٷ ـٸ١َ ٗ تؿورل قٍٛ اينٚك بايػٓا٤ كٚاٜات أبٞ بِرل ًٚبٝ , ٚعبـ (9)بايلٚا١ٜ إتك

, ٖٚٞ بأْعٗا َل١ٜٚ عٔ اٱَاّ دعؿل بٔ (11), ٚقُـ بٔ عُلٚ بٔ سنّ(10)ا٭ع٢ً

 , ؾًذلادع ٗ َٛاْٸٗا.×قُـ ايِاؿم

ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ تأَل  ٕٸ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚاٜات ٜهٕٛ بٗقا ايٌهٌ: إ إ

بادتٓاب قٍٛ اينٚك, ٚا٭َل ٚاٖلٷ ٗ ايٛدٛب, ٚعًٝ٘ تهٕٛ اٯ١ٜ ٚاٖل٠ ٚسذٸ١ ٗ 

ٕٸ ٚدٛب ا٫دتٓاب ٖقا ٜعين سل١َ قٍٛ اينٚك. َٚٔ د١ٗ  ٚدٛب ادتٓاب قٍٛ اينٚك. ٚإ

ـٸ١َ ع ٚاييت اًتًُت ع٢ً بعض  أػل٣ ؾكـ ؾوٸل قٍٛ اينٚك ٗ ايلٚاٜات إوتؿ١ٔٝ إتك

ٕٸ ايػٓا٤  ٕٸ ٚاٖل ايلٚاٜات أ ٕٸ ايػٓا٤ قلٸّ, ٚإ ايلٚاٜات إعتدل٠ أّٜٔا ع بايػٓا٤. ٚعًٝ٘ ؾإ

ـٸ١َ.ي َٔ سٝح ٖٛ غٓا٤ َِـامٷ  كٍٛ اينٚك, ٖٚٛ قلٸّ بِلٜض اٯ١ٜ ايهل١ّ إتك

ٜبـٚ َٔ نًُات ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٗ )إهاهب احمللٸ١َ( أْ٘ ٜقٖب إٍ ايكٍٛ 

ّٸ  ٕٸ تؿورل )قٍٛ اينٚك( بايػٓا٤ ٚاٖل ٗ اعتباك ايػٓا٤ َٔ َكٛي١ ايه٬ّ. ٚعًٝ٘ ىت بأ

ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ايػٓا٤ احمللٸّ َا نإ ٌَت٬ُّ ع٢ً ايه٬ّ ٚإُٕٔٛ ا يباطٌ. ٚبايتايٞ ؾإ

 يٝى ؾٝٗا ؿ٫ي١ ع بػضٸ ايٓٛل عٔ ايه٬ّ ايباطٌ ع ع٢ً سل١َ ْؿى نٝؿ١ٝ ايػٓا٤.
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ٕٸ اٱٓاؾ١ ٗ )قٍٛ اينٚك( َٔ ْٛع إٓاؾ١ إِـك  ٜكاٍ ٗ تٛدٝ٘ ٖقٙ ايـع٣ٛ: إ

ٕٸ  إٍ إؿعٍٛ, ٚ)اينٚك( ٜعين ايهقب أٚ نٌ َا ٖٛ ما٥ؼ عٔ ايِلاٙ إوتكِٝ, ٚإ

ٍ ايكٍٛ ع ع٢ً َا ٜبـٚ ع ٖٛ إع٢ٓ ايقٟ أكاؿٙ إتهًِ. َٔ ٖٓا ؾ٬ َٓـٚس١ يٓا َٔ َكٛ

ٕٸ تِٓٝـ  ٕٸ ٚاٖل اٯ١ٜ ٗ ايٓٗٞ عٔ بٝإ نٌ َا ٖٛ نقب أٚ باطٌ. ٚعًٝ٘ ؾإ ايكٍٛ: إ

ٕٸ إلاؿ َٔ ايػٓا٤ ٖٛ ايقٟ  ايػٓا٤ ٚاعتباكٙ َٔ َِاؿٜل ايهقب أٚ ايباطٌ ٌٜرل إٍ أ

 باط٬ّ. ٖٚقا ٖٛ َلاؿ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ. ٜهٕٛ َؿاؿٙ نقبّا أٚ

ـٷ يٛاٖل إوتؿٝض;  ٕٸ ن٬ّ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ كاي َٚع فيو ؾاٱِْاف أ

ٕٸ ايػٓا٤ َا ي٘ َٔ َع٢ٓ َٚٔ ؿٕٚ قٝـ َٔ َِاؿٜل  ٕٸ ٚاٖل ٖقٙ ايلٚاٜات ٖٛ أ ٚفيو ٭

ٕٸ تكٝٝـ ايػٓا٤ ببعض َِاؿٜك٘ ع أٟ ايػٓا٤ إٌتٌُ ع٢ً إ ع٢ٓ قٍٛ اينٚك. َٔ ٖٓا ؾإ

ـٸعٞ ؿ٫ي١ ايلٚاٜات ايباطٌ ع كايـ يٲ ط٬م ايٛاٖل َٔ اـدل إوتؿٝض. بٌ يٓا إٔ ْ

ٕٸ ايػٓا٤ ُٛت ٌَتٌُ  ٕٸ ايػٓا٤ َِـام يكٍٛ اينٚك َطًكّا. ٚسٝح إ إوتؿ١ٔٝ ع٢ً أ

ٕٸ قٛاَ٘ كٖٔ بٗقٙ ايهٝؿ١ٝ ع هٛا٤ أنإ ن٬َّا باط٬ّ أّ مل  ُٸ١, ٚإ ع٢ً نٝؿ١ٝ ػا

ٕٸ اعتباك ايػٓا٤ ٜهٔ ع ؾٗٛ َِـام يك ٕٸ ٬َس١ٛ ٖقا اٱط٬م ٜـيٓا إٍ أ ٍٛ اينٚك. ٚإ

ٕٸ يكٍٛ اينٚك ٚٗٛكّا  ٛٸّ ايػٓا٤. ٚعًٝ٘ ؾإٕ قبًٓا بأ مٚكّا إِا ٖٛ بًشاٚ ايهٝؿ١ٝ اييت تك

ـٸ ٗ إوتؿ١ٔٝ َٔ  ٕٸ ايػٓا٤ عٴ ٗ ػِْٛ إٛكؿ ايقٟ ٖٛ مٚك بًشاٚ َعٓاٙ, إ٫ أ

ٌٕ َطًل. ٖٚق ٕٸ إلاؿ َٔ قٍٛ اينٚك يٝى َِاؿٜل قٍٛ اينٚك بٌه ا ٌٜٗـ ع٢ً أ

ػِْٛ إٛكؿ ايقٟ ٜهٕٛ مٚكّا بًشاٚ َعٓاٙ, بٌ إْ٘ ٗ ا٭قٌ ٌٌُٜ إٛاكؿ ايٌب١ٗٝ 

 بايػٓا٤ َٔ سٝح اـ١ُِٝٛ ٚا٭ؿا٤.

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إوتؿ١ٔٝ ٚاٖل٠ْ ٗ نٕٛ إلاؿ َٔ )قٍٛ  ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ: إ

ٛٸ٠ ٖقا ايٛٗٛك عٝح ٫  اينٚك( ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ ٖٛ ايػٓا٤ ٕٸ ق بٌهٌ َطًل, ٚإ

 ّهٔ كؾع ايٝـ عٔ ٖقا ايٛٗٛك, بػضٸ ايٓٛل عٔ اؿعا٤ ايٌٝؽ.

 

ٕٸ كٚاٜات  ايجا١ْٝ كٚاٜات َوتؿ١ٔٝ, تقٖب إٍ تؿورل ايػٓا٤ باعتباكٙ  اجملُٛع١إ

ٜٳ﴿ َِـاقّا يًٗٛ اؿـٜح, ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ـٹٜحٹ ٚٳ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي

ٌٷ ٔٗ َٴ ِٵ عٳقٳابٷ  ٗٴ ٖٴنٴّٚا ُأَٚي٦ٹَو َي ٖٳا  ٜٳتٻؼٹقٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٝٵٔل عٹ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ  (.6)يكُإ:  ﴾يٹ
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كٟٚ ٗ نتاب )ايهاٗ( عٔ ْاع١ َٔ ا٭ُشاب, عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ, أْ٘ 

  ٖٛ قٍٛ اهلل عن ٚدٌ:ٜٴوأٍ عٔ ايػٓا٤؟ ؾكاٍ:  ×زلعت أبا اؿؤ ايلٓا»قاٍ: 

٘ٹ﴿ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ  .(12)«﴾ ٚٳ

ٌٷ أّٜٔا;  ٫ إًهاٍ ٗ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إ٫ َٔ ْاس١ٝ هٌٗ بٔ مٜاؿ, ٖٚٛ هٗ

ٚفيو يلٚاٜتٗا ٗ ايهاٗ ع٢ً مٛ غايب عٔ ْاع١ َٔ ا٭ُشاب, ٚنقيو ٭ؿي١ 

 أػل٣.

زلعت٘ ٜكٍٛ: »أْ٘ قاٍ:  ×دا٤ ٗ كٚا١ٜ قُـ بٔ َوًِ عٔ اٱَاّ ايباقلٚ

ٖٓا ٚعـ اهلل عًٝ٘ ايٓاك. ٚت٬ ٖقٙ اٯ١ٜ: ـٹٜحٹ ﴿ ايػٓا٤  ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٚٳ

ِٵ عٳقٳ ٗٴ ٖٴنٴّٚا ُأَٚي٦ٹَو َي ٖٳا  ٜٳتٻؼٹقٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٝٵٔل عٹ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ٌٷيٹ ٔٗ َٴ  .(13)﴾ابٷ 

زلعت٘ ٜكٍٛ: », أْ٘ قاٍ: ×ٚدا٤ ٗ كٚا١ٜ َٗلإ بٔ قُـ, عٔ اٱَاّ ايِاؿم

ٖٓا قاٍ اهلل عن ٚدٌ: ٌٔ ﴿ ايػٓا٤  ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٚٳ

٘ٹ  .(14) «﴾ايًٖ

, (17), ٚأبٞ بِرل(16)٢ً, ٚعبـ ا٭ع(15)ْٚٛرل ٖقٙ ايلٚا١ٜ كٚا١ٜ اؿؤ بٔ ٖاكٕٚ

 , ؾًذلادع.×إل١ٜٚ بأْعٗا عٔ اٱَاّ ايِاؿم

َٔ ايلٚاٜات ٖٛ ْؿى ا٭هًٛب ايقٟ اتبعٓاٙ ٗ  اجملُٛع١بٝإ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ 

ـٸت ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل ًلا٤ شلٛ اؿـٜح َٔ  ٕٸ ٖقٙ ايلٚاٜات ع فٌٜ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ; إف إ

َٳأدٌ اٱ٬ٍٓ عٔ هبٌٝ اهلل بكٍٛ َطًل, ٚق ٕٸ  ٌٜذلٟ  ٔٵـ ؿيت اٯ١ٜ ايهل١ّ ع٢ً أ

ٖقا اؿـٜح هٝبت٢ً بعقاب ًـٜـ ٌٌَٚ. ٚإْٸُا قًٓا باعتباك ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل شلٛ 

ُٸ١ ع ٜ٪ؿٟ بايواَع إٍ اي٬ٍٔ  ٕٸ ايػٓا٤ ع َع٢ٓ ايِٛت بهٝؿ١ٝ ػا اؿـٜح َطًكّا; ٭

 عٔ هبٌٝ اهلل, ٜٚعلٓ٘ إٍ ايوكٛٙ ٗ َع١ِٝ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ.

 

ٕٸ مثٔ اؾاك١ٜ إػ١ٝٓ هشت.  اجملُٛع١أَا  ايجايج١ ؾلٚاٜات َوتؿ١ٔٝ تـٍ ع٢ً أ

ٕٸ هلٸ ٖقٙ اؿل١َ ٜهُٔ ٗ نٕٛ  ٕٸ شلقٙ ايلٚاٜات َٔ ايٓاس١ٝ ايعلؾ١ٝ ٚٗٛكّا ٗ أ إ

ٕٸ سل١َ ايػٓا٤ ٖٛ ايقٟ أؿ٣ إٍ سل١َ مثٔ اؾاك١ٜ  ايػٓا٤ غٓا٤ ؾاك١ٜ. ٚبعباك٠ أػل٣: إ

 ػ١ٝٓ.إ
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, ٗ أدٛبت٘ عٔ أه١ً٦ إهشام بٔ ٜعكٛب: #نُا دا٤ ٗ تٛقٝع يِاسب ا٭َل

 .(18)«أَا َا ًُٚتٓا ب٘ ؾ٬ قبٍٛ عٓـْا, إ٫ َا طاب ٚطٗل, ٚمثٔ إػ١ٝٓ سلاّ»

ًٸا٤, ٗ نٌٛ َٔ )ايهاٗ( ٚ)ايتٗقٜب( ٚ)ا٫هتبِاك( بوٓـ  ٚدا٤ ٗ كٚا١ٜ ايٛ

ـٸ ٕٸ أَلٙ هٌَٗعتدل ع باهتجٓا٤ هٌٗ بٔ مٜاؿ ايقٟ تك ٫ غباك عًٝ٘,  ع ّ إٔ قًٓا عٓ٘: إ

عٔ ًلا٤ إػ١ٝٓ؟ قاٍ: قـ تهٕٛ يًلدٌ اؾاك١ٜ  ×هٴ٦ٌ أبٛ اؿؤ ايلٓا» قٛي٘:

 .(19) «مثٔ نًب, ٚمثٔ ايهًب هشت, ٚايوشت ٗ ايٓاك تًٗٝ٘, َٚا مثٓٗا إ٫ٓ

ٕٸ قٍٛ اٱَاّ: قـ َٓني١ ايتعبرل بايكٍٛ:  «قـ تهٕٛ يًلدٌ اؾاك١ٜ تًٗٝ٘» إ

ٕٸ مثٔ اؾاك١ٜ  تهٕٛ يًلدٌ اؾاك١ٜ تػين ي٘. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ

ٕٸ ايػٓا٤ قلٸّ.  إػ١ٝٓ َٓني١ مثٔ ايهًب, ؾٗٛ سلاّ. ٖٚقا ٜعين أ

أ٢ُٚ إهشام بٔ عُل ظٛإك ي٘ » ٚدا٤ ٗ كٚا١ٜ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ب٬ؿ قٛي٘:

ٔٸ إٍ أب ٔٳ, ٜٚٴشٌُ مثٓٗ , قاٍ إبلاِٖٝ: ؾبعت ×ٞ اؿؤ ايلٓاَػٓٝات إٔ ٜٴبٳعٵ

ٕٸ ٍَٛ يو ٜكاٍ ي٘  :اؾٛاكٟ بج٬مثا١٥ أيـ ؿكِٖ, ًٚٓت ايجُٔ إيٝ٘, ؾكًت ي٘: إ

, .إهشام بٔ عُل أ٢ُٚ عٓـ ٚؾات٘ ببٝع دٛإك ي٘ َػٓٝات, ٌٚٓ ايجُٔ إيٝو..

ٔٸ ْؿام, ×ؾكاٍ ٔٸ نؿل, ٚا٫هتُاع َٓٗ ٕٸ ٖقا هٴشت, ٚتعًُٝٗ : ٫ ساد١ يٞ ؾٝ٘, إ

ٔٸ هٴشتٚمث ٗٓ»(20). 

ٕٸ ؿ٫ي١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ نـ٫ي١ ايلٚاٜتٌ ايوابكتٌ, كغِ عـّ ٚكٚؿ عباك٠:  إ

ٔٸ ْؿام» ٔٸ نؿل, ٚا٫هتُاع َٓٗ ٕٸ ٖاتٌ اٱٓاؾتٌ تـ٫ٕ أّٜٔا  «ٚتعًُٝٗ ؾُٝٗا. ٚإ

ٕٸ تعًُٝ٘  ٕٸ ايتػٓٸٞ ٖٛ ايقٟ عبٸل عٓ٘ بأ بايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤; ٚفيو ٭

 اع٘ ْؿام.ٚزل ,نؿل

ٕٸ », أْ٘ قاٍ: ×ٚٗ كٚا١ٜ أػل٣ عٔ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ب٬ؿ, عٔ اٱَاّ ايلٓا إ

 .(21)«مثٔ ايهًب ٚإػ١ٝٓ هٴشت

ٍٸ ع٢ً سل١َ أدل٠ ايػٓا٤, نُا  اجملُٛع١ًٜٚشل بٗقٙ  َٔ ايلٚاٜات كٚاٜات تـ

ٕٸ أدل إػين ٚإػ١ٝٓ هشت» دا٤ ٗ َله١ً ايِـٚم: ٟٳ أ  .(22)«كٚ

زلعت » ل بٔ قابٛي ٗ )ايهاٗ( ٚ)ايتٗقٜب( ٚ)ا٫هتبِاك(:ٚدا٤ ٗ كٚا١ٜ ْٔ

 .(23)«ٜكٍٛ: إػ١ٝٓ ًَع١ْٛ, ًَعٕٛ َٔ أنٌ نوبٗا ×أبا عبـ اهلل

ٕٸ سل١َ ا٭دل ع٢ً ايػٓا٤ شلا ٚٗٛك ٗ سل١َ ْؿى ايػٓا٤ علؾّا,  َٚٔ ايٛآض أ
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ٕٸ سل١َ ايػٓا٤ ٖٞ اييت أؾٔت إٍ سل١َ ا٭دل٠ عًٝ٘, ٚسٝح ٕٸ سل١َ  ٖٚقا ٜٴٌرل إٍ أ إ

ٍٸ فيو ع٢ً سل١َ ايػٓا٤  ا٭دل٠ ع٢ً ايػٓا٤ َطًك١, ٚمل تكٝٸـ بٓٛع ػاْ َٔ ايػٓا٤, ؿ

 بكٍٛ َطًل.

َٔ ايلٚاٜات كٚا١ٜ قُـ ايطاطلٟ, إل١ٜٚ عٔ  اجملُٛع١نُا تًشل بٗقٙ 

ٌٷ عٔ بٝع اؾٛاكٟ إػٓٝات؟ ؾكاٍ: » , ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:×اٱَاّ ايِاؿم هأٍ كد

ٔٸ سل  .(24)«اّ, ٚتعًُٝٗٔ نؿل, ٚاهتُاعٗٔ ْؿامًلا٩ٖٔ ٚبٝعٗ

ٕٸ سل١َ  ٕٸ سل١َ بٝع ًٚلا٤ اؾاك١ٜ إػ١ٝٓ ٜوتًنّ سل١َ ايػٓا٤ ْؿو٘, بٌ إ إ

 ايػٓا٤ ٖٛ ايقٟ أؿٸ٣ إٍ سل١َ بٝع اؾاك١ٜ إػ١ٝٓ ًٚلا٥ٗا.

 

ٍٸ نٌ ٚاسـ٠ َٓٗا ع٢ً س اجملُٛع١أَا  ل١َ ايلابع١ ؾعباك٠ عٔ كٚاٜات َتؿلٸق١ تـ

ٍٸ ع٢ً ا٫يتناّ ايعلٗ عل١َ ايػٓا٤: ُشٝش١ ٓاؿ  عٓٛإ ايػٓا٤. َٚٔ ايلٚاٜات اييت تـ

هأيت٘ عٔ قٍٛ اينٚك؟ قاٍ: َٓ٘ قٍٛ ايلدٌ » , إف قاٍ:×بٔ عجُإ, عٔ أبٞ عبـ اهلل

 .(25)«يًقٟ ٜػين: أسوٓت

ٕٸ نٕٛ ايه٬ّ ٌَت٬ُّ ع٢ً قٍٛ اينٚك ؿيٌٝ ع٢ً سلَت٘.  عًُٓا ٖا تكـّ أ

ٕٸ ٌَٓأ «أسوٓت»ٖٓا ولّ اهتشوإ ن٬ّ إػين بايكٍٛ ي٘: َٚٔ  . َٚٔ ايٛآض أ

ٕٸ غ٥سل١َ ٖقا ايكٍٛ َٔ ْاس١ٝ نْٛ٘ ْٛعّا َٔ ايتٌذٝع يًُػين ع٢ً غٓا ا٤ٙ ٓ٘, ٚيٛ أ

 مل ٜهٔ قلٻَّا ٕا سلّ تٌذٝع٘.

ـٻ هأيت » ع٢: َعتدل٠ ْٜٛى, اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا:َٚٔ ايلٚاٜات ايـاي١ ع٢ً إ

ٕٸ ايعباهٞ فنل عٓو أْو تلػّ ٗ ايػٓا٤؟ ؾكاٍ: اـلاهاْ ٞ عٔ ايػٓا٤, ٚقًت: إ

ٕٸ كد٬ّ أت٢ أبا دعؿل  نقب اينْـٜل, َا ٖهقا قًتٴ ي٘, هأيين عٔ ايػٓا٤؟ ؾكًت: إ

ًُٛات اهلل عًٝ٘, ؾوأي٘ عٔ ايػٓا٤, ؾكاٍ: ٜا ؾ٬ٕ, إفا َٝٸن اهلل بٌ اؿل ٚايباطٌ 

 .(26)«: قـ سهُت×ؾكاٍؾأٜٔ ٜهٕٛ ايػٓا٤؟ ؾكاٍ: َع ايباطٌ, 

َٚجًٗا َعتدل٠ كٜإ بٔ ايًِت, إٓكٛي١ ٗ نتاب )عٕٝٛ أػباك ايلٓا(, يًٌٝؽ 

 , ؾلادع.(27)×ايِـٚم, ٚ)كداٍ ايهٌٞ(, عٔ اٱَاّ ايلٓا

ٕٸ ايػٓا٤ نإ س٫ّ٬ مل ٜهٔ ٖٓاى َٔ َدلٸك  يٛ ٚٚد٘ ؿ٫ي١ ٖقٙ ايلٚاٜات ٖٛ أ
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٘ ٜهٕٛ إْهاك اٱَاّ َواٚقّا ٫عتباكٙ ٱْهاك اٱَاّ إٔ ٜهٕٛ قـ كػٻّ ؾٝ٘. ٚعًٝ

ٍٸ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ أّٜٔا,  ايػٓا٤ َٔ ايباطٌ, ٚأْ٘ سلاّ. ٚتٛدـ ٖٓا كٚاٜات أػل٣ تـ

 ّهٔ ايٍُٛٛ إيٝٗا َٔ ػ٬ٍ ايتتټبع, ٚكَا تعلٸٓٓا شلا ٗ ايبشٛخ ايكاؿ١َ.

ٍٸ بعض إٍ ايكٍٛ بتٛاتلٖا ع ايٚايٓتٝذ١ إٔ ٖٓاى كٚاٜات نجرل٠ ع ٚقـ فٖب  تـ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚاٜات  ٕٸ ايػٓا٤ إِا سلٸّ ٗ ايٌلٜع١ َٔ د١ٗ أْ٘ غٓا٤. َٚٔ ٖٓا ؾإ ع٢ً أ

هتهٕٛ ٖٞ إعتُـ ٗ ؾت٣ٛ ايؿكٗا٤ عل١َ ايػٓا٤. ٜبك٢ ٖٓا ؿكاه١ َؿّٗٛ ايػٓا٤ ٗ 

 ٖقٙ ايلٚاٜات, ٚٗ نًُات ايؿكٗا٤.

 

ٕٸ كاتٜبـٚ َٔ ٚاٖل عبا ـٸ٠. ؾؿٞ )يوإ ايعلب ايًػٌٜٛ أ , ْك٬ّ (يًػٓا٤ َؿاِٖٝ ع

ايػ٢ٓ َٔ إاٍ َكِٛك, َٚٔ » عٔ ا٭ُُعٞ ٗ َؿّٗٛ ايػٓا٤, تعلٜؿ٘ بايكِل ٚإـ:

ٌٸ َٔ كؾع ُٛت٘ ٚٚا٫ٙ ؾِٛت٘ عٓـ ايعلب غٓا٤  .«ايوُاع ٖـٚؿ. ٚن

ٕٸ َلاؿٙ َٔ  ـٸ ايِٛت َع تلدٝع٘. ٚاؿكٝك١ أْ٘ أكاؿ «إٛا٠٫»ٚايٛاٖل أ َ ٖٛ 

ـٸ ايِٛت ايلؾٝع ٚتلدٝع٘. ٕٸ ايػٓا٤ ٖٛ َ  ايكٍٛ: إ

ايػٓا٤ ع َجاٍ نٹتاب ع ايِٛت. ٚقٝاه٘ ائِ; ٭ْ٘ » ٚدا٤ ٗ إِباغ إٓرل:

 .«ُٛت, ٚغٓٸ٢ بايتٌـٜـ: إفا تلْٸِ بايػٓا٤

ٕٸ ُاسب إِباغ إٓرل ع ع٢ً َا سهٞ عٓ٘ ع ؾوٸل ايػٓا٤ أ٫ّٚ  ٚع٢ً ايلغِ َٔ أ

ِٸ٘  ٗ ًلس٘ بايِٛت ايلؾٝع إُـٚؿ. بايِٛت, إ٫ أْ٘ ػ

: َا أفٕ اهلل ي٤ٌٞ َا أفٕ |قٍٛ ايٓيب ا٭نلّ»ٚدا٤ ٗ إِباغ إٓرل أّٜٔا: 

 .(28)«يٓيب ٜتػ٢ٓ بايكلإٓ

ٕٸ َعٓاٙ »ٚعٔ ا٭مٖلٟ:  أػدلْٞ عبـ إًو ايبػٟٛ, عٔ ايلبٝع, عٔ ايٌاؾعٞ: إ

 .«ٜٓٛا ايكلإٓ بأُٛاتهِم» ؼنٜٔ ايكلا٠٤ ٚتلقٝكٗا, ٚؼكٝل فيو ٗ اؿـٜح اٯػل:

ْٚكٌ ا٭مٖلٟ عٔ ايٌاؾعٞ أْ٘ ؾوٸل ايػٓا٤ بذلقٝل ايِٛت ٚايكلا٠٤ عنٕ. ٚقـ 

ٚقاٍ »ْكٌ ٖقا ايتؿورل ابٔ ا٭ثرل ٗ )ْٗاٜت٘( عٔ ايٌاؾعٞ أّٜٔا, سٝح ٜكٍٛ: 

ايػٓا٤ص ؼوٌ ايكلا٠٤ ٚتلقٝكٗا, ٌٜٚٗـ ي٘ اؿـٜح اٯػل: أٟ َع٢ٓ ايٌاؾعٞ: َعٓاٙ ط

ٔٵ كؾع ُٛت٘ ٚٚا٫ٙ ؾِٛت٘ عٓـ ايعلب غٓا٤«كلإٓ بأُٛاتهِمٜٓٛا اي» َٳ ٌٸ   .«. ٚن
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ايػٓا٤ بايهول َٔ ايوُاع.. ٚاؾاك١ٜ إوُع١ أٟ اؾاك١ٜ »ٚدا٤ ٗ )ايِشاغ(: 

 .«إػ١ٝٓ

ايوُاع َِـك, ٚايقنل إوُٛع »نُا ؾوٸل ايوُاع ٗ )أقلب إٛاكؿ( بايػٓا٤: 

ٌٸ َا ايتقٸٜٚكاٍ ي٘: زلاع. ٚايػٓا٤  ت٘ ا٭فٕ َٔ ُٛت سؤ زلاع. تكٍٛ: باتٛا ٗ شلٛ ن

 .«ٚزلاع

 .«ٚايػٓا٤ نهٹوا٤, َٔ ايِٛت: َا طلب ب٘» :(ايكاَٛي احملٝ٘)ٚدا٤ ٗ 

 .(إٓذـ)ٖٚهقا ُؾوِّل ٗ 

ايػٓا٤ َٔ ايِٛت َا طلب ب٘. ٚقٝاه٘ ائِ; ٭ْ٘ »ٚقاٍ ٗ )أقلب إٛاكؿ(: 

ـٸ ِٸ ٚإ ايتػين, ٫ٚ ٜتشكل فيو إ٫ بهٕٛ  ُٛت. ٚقاٍ ٗ ايهًٝات: ايػٓا٤ بائ

 .«ا٭ؿإ َٔ ايٌعل, ٚأُْاّ ايتِؿٝل شلا, ؾٗٛ َٔ أْٛاع ايًعب

ـٸٙ..»ٚدا٤ ٗ )أقلب إٛاكؿ(:  ٚقٌٝ: ايطلب  .َطلٳبٳ ايلدٌ طلبّا: ؾلغ, ٚسنٕ ٓ

 .«ػٓؿ١ تًشكو تولٸى. ٚقٌٝ: ؼنْو, ٚؽِِٝ٘ بايؿلغ ِٖٚ

ـٸ ٚ»ٚدا٤ ٗ )إٓذـ(:   .«اٖتن َٔ ؾلغ ٚهلٚك, أٚ َٔ سنٕ ٚغِطلب ع طلبّا: ػ

ٖقا َا ٜكٛي٘ عًُا٤ ايًػ١ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤. ٖٚٞ كغِ اػت٬ؾٗا ايٛاٖلٟ ٫ ٜبعـ 

إٔ تهٕٛ بأْعٗا ْاٚل٠ إٍ َع٢ٓٶ ٚاسـ, ٖٚٛ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً نٝؿ١ٝ ػا١ُ, 

 ٚنإ شلّٜٛا َٚٛدبّا يًطلب, ايقٟ ٌٜتٌُ ع٢ً ًـ٠ ؾلغ أٚ سنٕ.

ٕٸ ايػٓا ٤ ع ع٢ً َا ُلٸست ب٘ إِاؿك, ٚأًاك إيٝ٘ ايتعلٜـ ايٛاكؿ ٗ ٚعًٝ٘ ؾإ

)ايِشاغ( ٚعٔ ا٭ُُعٞ ع َٔ أْٛاع ايًعب. ٚع٢ً ايلغِ َٔ عـّ اهتؿاؿ٠ شل١ٜٛ ايػٓا٤ 

ٕٸ ها٥ل ايتؿاهرل ا٭ػل٣ تٌرل إٍ إع٢ٓ ايقٟ  َٔ ايتؿورل إٓكٍٛ عٔ ايٌاؾعٞ, إ٫ أ

ٕٸ ٚٓٛغ ٖقا إع٢ٓ أ ؿ٣ بايًػٌٜٛ إٍ ًعٛكِٖ بعـّ اؿاد١ فنلْاٙ. ٚنٝـ نإ ؾإ

 إٍ َنٜـ َٔ ايٌلغ ٚايتٛٓٝض ٗ بٝإ ٖقا إع٢ٓ.

 

فٖب ايع١َ٬ اؿًٞ ٗ نتاب )إكًاؿ ا٭فٖإ( إٍ ايكٍٛ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ بأْ٘ 

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب. ٚقـ ْكٌ ٖقا ايتعلٜـ ُاسب )َؿتاغ  َ

ا١َ( عٔ نتاب )ايتشلٜل(, يًع١َ٬. نُا بٝٸٔ ٖقا ايتعلٜـ ُاسب )داَع ايهل
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إكاُـ(, ْك٬ّ عٔ ايٌٗٝـ ا٭ٍٚ ٗ )ايـكٚي(. ٚقـ ْوب ُاسب )َوايو ا٭ؾٗاّ( 

ٖقا ايتعلٜـ إٍ احملٚكل ٚبعض ايؿكٗا٤. ٚقاٍ احملكل ا٭كؿبًٝٞ ٗ نتاب ايٌٗاؿات َٔ 

, ٚٗ نتاب إتادل َٔ «يتعلٜـ ٖٛ إٌٗٛكٖقا ا»نتاب )فُع ايؿا٥ـ٠ ٚايدلٖإ(: 

ٕٸ ٖقا ايتعلٜـ ٖٛ ا٭ًٗل, ٚعلٻف ايطلب بايًق٠ ٚا٫هتُتاع. قاٍ  ٖقا ايهتاب قاٍ: إ

ٌٸ إلاؿ َٔ )ايذلدٝع( ٖٛ تلؿٜـ ايِٛت ٗ ايؿِ ٚاؿًل, َٚٔ »ٗ نتاب ايٌٗاؿات:  يع

ٔ نجرل َٔ ٓؿى إخل(, نُا وٌِ ًَ)إطلب( ايقٟ وٌِ َٓ٘ ايًق٠ ٚاؿٜ )ي

 .«ا٬ٕٖٞ, َجٌ: ايـف, ٚاينَل, ٚإٕ سٌِ َٓ٘ ايبها٤

ّٸ )داَع إكاُـ(, إف ٜكٍٛ بعـ ايتؿورل ايوابل يًػٓا٤:  ٚيٝى »ٚعباكت٘ ٚاٖل ْ

٘ٹ ـٸ ايِٛت قلٸَّا, ٚإٕ َايت ايكًٛب إيٝ٘, َا مل ٜٓت إٍ سٝح ٜهٕٛ َطلبّا;  َطًل َ

 .«بوبب اًتُاي٘ ع٢ً ايذلدٝع إكتٔٞ يقيو

ايػٓا٤ ٖٛ تلدٝع ايِٛت »ايع١َ٬ ٗ باب ايٌٗاؿات َٔ نتاب )ايكٛاعـ(:  ٚقاٍ

ـٸٙ , ٚمل ٜأتٹ ٗ ٖقا ايتعلٜـ بكٝـ )إٔ ٜهٕٛ َطلبّا(. ٚقـ ساٍٚ ُاسب )َؿتاغ «َٚ

ٛټك إٔ اٱطلاب ٖٛ ايذلدٝع. ٚقـ انـع  ايهلا١َ( اؾُع بٌ تعلٜؿٞ ايع١َ٬, بتِ

طلٸب ٗ ُٛت٘ أٟ كدٸع ؾٝ٘ »رل(, إف ٜكٍٛ: َجٌ ٖقا ايه٬ّ َٔ ُاسب )إِباغ إٓ

ـٸٙ ٕٸ إلاؿ باٱطلاب ٚايتطلٜب غرل ايطلب َع٢ٓ اـٓؿ١ », ؾكاٍ: «َٚ ِٸٌ ٖٓا أ ؾكـ ؼ

ـٸ٠ سنٕ أٚ هلٚك, نُا تُٖٛ٘ ُاسب )فُع ايبشلٜٔ( ٚغرلٙ َٔ أُشابٓا. . .يٌ

ـٸ ٚسوٸٔ ٚكدٸع  .«ؾهأْ٘ قاٍ ٗ )ايكاَٛي(: ايػٓا٤ َٔ ايِٛت َا َ

ٕٸ اٱطلاب أٚ ايتطلٜب ٜعين إهاؿ ايطلب, ٚقـ يٛسٜ ؾٝ٘ َؿّٗٛ َٚٔ ا يٛآض أ

ـٸ ايِٛت ٚتلدٝع٘ تؿورل َِـاق٘, ٚيٝى  ٕٸ تؿورل ايتطلٜب َ ايطلب. ٚعًٝ٘ ؾإ

َطٔلبٳ طلبّا, ؾٗٛ َطٔلبٷ, َٔ باب »َؿَٗٛ٘. ٚايعباك٠ ايها١ًَ ٗ إِباغ إٓرل ٖٞ: 

ِِّ٘  تٳعٹبٳ. ٚطلٚبٷ َبايػ١, ٖٚٞ ػٓؿ١ تِٝب٘ ـٸ٠ سنٕ أٚ هلٚك, ٚايعا١َ ؽ يٌ

ـٸٙ  .«بايولٚك. ٚطلٸب ٗ ُٛت٘ بايتٔعٝـ طٗ ايلا٤ص كدع٘ َٚ

ٕٸ ايذلدٝع ٜعين ايتٛاؾل بٌ سلنات ايِٛت  ٕٸ ايع١َ٬ ٜعذلف بأ ٚايعذٝب أ

ٚايٓؿى, َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ايذلدٝع ٬َمَّا ٕع٢ٓ اٱطلاب ٚايتطلٜب, َٚع فيو ٜٓوب 

 )فُع ايبشلٜٔ(.ايتِٖٛ إٍ أَجاٍ ُاسب 

َُٚٗا نإ ؾكـ ُلغ ايهجرل بعـّ اعتباك اٱطلاب ٗ إؿّٗٛ ايعلٗ يًػٓا٤. 
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ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع »قاٍ ُاسب )َوايو ا٭ؾٗاّ(:  ـٸ ع َ ايػٓا٤ ع بإ

ٚإٕ ٚدـ أسـُٖا.  ,إطلب, ؾ٬ ولّ بـٕٚ ايُٛؿٌ ع أعين ايذلدٝع َع اٱطلاب ع

ا٭ُشاب. ٚكؿٸٙ بعِٔٗ إٍ ايعلف, ؾُا زلٸٞ ؾٝ٘ غٓا٤ ولّ, نقا علٸؾ٘ ْاع١ َٔ 

ٔٷ ٕٵ مل ٜطلب, ٖٚٛ سو  .«ٚإ

ٚقـ أؾاؿ ٖقا ايتؿورل يًػٓا٤ ُاسب )اؿـا٥ل(, ْك٬ّ عٔ ا٬ٕ ُاحل 

إامْـكاْٞ. نُا فنل ٖقا ايتعلٜـ ُاسب )ايلٜاض( ٗ نتاب ايتذاك٠ أّٜٔا, 

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ»سٝح ٜكٍٛ:  ع٢ً ايذلدٝع إطلب, أٚ َا ٜٴو٢ُ ٗ  ٚايػٓا٤, ٖٚٛ َ

ٕٵ مل ٜطلب, هٛا٤ٷ نإ ٗ ًعل أٚ قلإٓ أٚ غرلُٖا ع٢ً ا٭ُض  ايعلف غٓا٤ ٚإ

 .«ا٭ق٣ٛ, بٌ عًٝ٘ إْاع ايعًُا٤, نُا سهاٙ بعض ا٭د٤٬, ٖٚٛ اؿذٸ١

إٍ ايتعلٜـ ايجاْٞ;  «ع٢ً ا٭ُض ا٭ق٣ٛ»ٚفيو بٓا٤ٶ ع٢ً إكداع عباكت٘ ايكا١ً٥: 

. ٚأٜٸّا «.هٛا٤ نإ..»ٜـ ايعلٗ يًػٓا٤, ٫ إٍ ايتعُِٝ ايقٟ ٚكؿ ٗ عباك٠: أٟ ايتعل

ٕٸ ٖقا بـٚكٙ ْكٌ إْايٞ آػل يتؿورل َع٢ٓ ايػٓا٤.  نإ ؾإ

ٕٸ ٖٓاى بٌ ايؿكٗا٤ اػت٬ف ٗ ؿاٚ قٝـ اٱطلاب, بٌ ٖٚٓاى  ٜٛٗل ٖا تكـّ أ

ٕٸ ٖقا ا٫ ػت٬ف ٖٛ َٔ ْٛع اػت٬ف ٗ ؿاٚ قٝـ ايذلدٝع ٗ َؿّٗٛ ايػٓا٤. ٚإ

١َ ٗ ا٫ػت٬ف إعٟٓٛ, ٚيٝى ايًؿٛٞ ايبشت. َٔ ٖٓا وتٌُ إٔ ٜهٕٛ تؿورل ايع٬ٓ

 نتاب )ايكٛاعـ( َؿٝـّا يعـٚي٘ عٔ تؿورلٙ ا٭ٍٚ ٕع٢ٓ ايػٓا٤, أٚ أْ٘ تؿورل ثايح. 

ايػٓا٤: ايِٛت »دا٤ ٗ )َؿتاغ ايهلا١َ(, ْك٬ّ عٔ )ايولا٥ل( ٚ)إٜٔاغ ايٓاؾع(: 

ٖقٙ ايعباك٠ ػاي١ٝ َٔ قٝـ ايذلدٝع, ٚعًٝ٘ وتٌُ إٔ تهٕٛ تعلٜؿّا كابعّا . ٚ«إطلب

 ٕؿّٗٛ ايػٓا٤.

ٕٸ إلاؿ َٔ ايػٓا٤ ٖٛ ايِٛت ايًٟٗٛ, ايقٟ ٜتٓاهب ٚفايى  ٫ٚ ٜبعـ إٔ ْكٍٛ: إ

ْٸ َٔ ايِٛت اؾٌُٝ ٗ  ايًٗٛ ٚايًعب ٚايلقّ. ٖٚقا ايتعلٜـ ٜتٓاهب َع قوِ ػا

بوا٥ل أؿٚات ايًٗٛ, َٔ قبٌٝ: ايلقّ ٚا٭ٚتاك ٚإناَرل َٚا َجٌ ٖقٙ اجملايى إِشٛب١ 

إٍ فيو َٔ ا٭َٛك. ؾ٬ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ ايتعلٜـ ايقٟ فنلٙ عًُا٤ ايًػ١ يًػٓا٤, 

ٚأكاؿت٘ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ٖقا ايباب, ٖٛ ٖقا ايكوِ َٔ ايػٓا٤; ٚفيو ٭ٕ عًُا٤ 

ـٸٚا ايِٛت  إتٓاهب ٚفايى ايًٗٛ ٚايًعب ايًػ١, َٔ أَجاٍ: ا٭ُُعٞ ٚاؾٖٛلٟ, ع

 .«باتٛا ٗ شلٛ ٚزلاع»َٔ ١ًْ َِاؿٜل ايػٓا٤. نُا قايٛا: 
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ؿإ َٔ أ٫ ٜتشكل ايػٓا٤ إ٫ إفا نإ ب»ٚقـ ُلٸغ ُاسب )ايهًٝات( قا٬ّ٥: 

 .«ايٌعل, ٚإٔ ٜهٕٛ َِشٛبّا بايتِـ١ٜ. َٔ ٖٓا نإ ايػٓا٤ َٔ أْٛاع ايًعب

ٕٸ قٍٛ ايؿرلٚمآباؿٟ ٗ )ايكاَٛي احملٝ٘(:  ٚعًٝ٘ يٝى ٖٓاى َٔ ًو ٗ أ

ْاٚل إٍ ايطلب إتـاٍٚ ٗ فايى ايًٗٛ ٚايًعب.  «ايػٓا٤ َٔ ايِٛت َا طلب ب٘»

ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ ٗ ن٬َ٘ إًاك٠ إٍ نٝؿ١ٝ ػا١ُ َٔ ايِٛت تتٓاهب َع ها٥ل 

ـٸ ايػٓا٤ »أؿٚات ٚآ٫ت ايًٗٛ. ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إٍ تعلٜـ )إِباغ إٓرل(:  َ

ـٸ ايِٛت بهٝؿ١ٝ ٫ تٓاهب  «ايِٛت ٕٸ َ ٕٸ ؾٝ٘ إًاك٠ إٍ ٖقا إع٢ٓ; ٚفيو يٛٓٛغ أ ؾإ

فايى ايًٗٛ ٫ تـػٌ ُٓٔ َِاؿٜل ايػٓا٤, ٫ عٓـٙ, ٫ٚ عٓـ ها٥ل عًُا٤ ايًػ١. نُا 

ٕٸ  ـٸ ايطٌٜٛ ٚتلدٝع٘, َٔ أْهل ا٭ُٛات ٚأقبشٗا. ٚعًٝ٘ ؾإ ٕٸ ُٛت اؿُاك, كغِ إ أ

ٖٛ ايِٛت ايًٟٗٛ إتـاٍٚ, عٝح ٜٛدـ يـ٣ ايواَع ػؿ١ ٚٚدـّا َلاؿِٖ َٔ ايػٓا٤ 

ـٸ٠ ايولٚك ٚايؿلغ.  ٚآطلابّا َٔ ً

 

يكـ دعًت أنجل ايلٚاٜات إٛٓٛع عٓٛإ ايػٓا٤ َٚؿّٗٛ ٖقٙ ايه١ًُ, ٚيهٔ 

ٕٸ ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل ايًٗٛ, ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إلاؿ  ٖٓاى ٗ بعٔٗا إًاك٠ بٌ ؿ٫ي١ ع٢ً أ

َٔ ايػٓا٤ ٖٛ فيو ايِٓـ اـاْ إتـاٍٚ ٗ فايى ايًٗٛ ٚايًعب عٓـ أٌٖ ايًٗٛ. َٚٔ 

ـٸ١َ:  عٔ ًلا٤ اؾاك١ٜ  ×ه٦ٌ اٱَاّ ايلٓا»باب إجاٍ: دا٤ ٗ َعتدل٠ ايًٛا٤ إتك

إػ١ٝٓ؟ ؾكاٍ: قـ تهٕٛ يًلدٌ داك١ٜ تًٗٝ٘, َٚا مثٓٗا إ٫ مثٔ نًب, ٚمثٔ ايهًب 

 .(29)«ايٓاك هشت, ٚايوشت ٗ

ؿ٫ي١ ٚآش١ ع٢ً اعتباك ايػٓا٤  «قـ تهٕٛ يًلدٌ داك١ٜ تًٗٝ٘»ٚٗ قٍٛ اٱَاّ: 

ٛٸّا َٔ ايًٗٛ ٕايهٗا, ٚيقيو ٜهٕٛ  َٔ أقواّ ايًٗٛ, سٝح تٛؾل اؾاك١ٜ بػٓا٥ٗا د

 مثٓٗا نجُٔ ايهًب.

, ٗ سـٜح )ًلا٥ع ×ٚنقيو دا٤ ٗ كٚا١ٜ ا٭عٍُ, عٔ اٱَاّ ايباقل

., ٚاحملاكب١ ٭ٚيٝا٤ اهلل, ٚا٬ٕٖٞ اييت .٥ل قلٸ١َ, ٖٚٞ: ايٌلى باهلل.ٚايهبا»ايـٜٔ(: 

ـٸ عٔ فنل اهلل عن ٚدٌ َهل١ٖٚ, نايػٓا٤ ٚٓلب ا٭ٚتاك, ٚاٱُلاك ع٢ً  تِ

 .(30)«ُػا٥ل ايقْٛب
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ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ تٌرل إٍ قوِ ػاْ َٔ ايِٛت ٚايػٓا٤  ٚبٓا٤ٶ ع٢ً فيو ؾإ

ٕٸ ايػٓا٤ َٔ إتٓاهب َع فايى ايًٗٛ ٚايًعب. بٌ  ٍٸ ع٢ً أ ٕٸ ايلٚا١ٜ تـ ٫ ٜبعـ إٔ ْكٍٛ: إ

ِٸ عطـ عًٝ٘ اٱُلاك ع٢ً  ـٸت ايػٓا٤ ُٓٔ ايقْٛب ايهبرل٠, ث ايهبا٥ل; ٭ْٗا ع

ٕٸ اٱُلاك ع٢ً اكتهاب  ٕٸ إلاؿ أ ايِػرل٠, ٫ٚ لـ ٚدّٗا شلقا ايعطـ إ٫ إفا قًٓا: إ

 ايقْٛب ايِػرل٠ ٖٛ ٚاسـ َٔ َِاؿٜل ايقْٛب ايهبرل٠.

ٕٸ إلاؿ َٔ ايهلا١ٖ يًػٓا٤ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ يٝى ٖٛ إِطًض ايؿكٗٞ, ٚ عًٝ٘ ؾإ

 بٌ إلاؿ َٓٗا ٖٛ إع٢ٓ ايًػٟٛ ايٌاٌَ يًشلاّ أّٜٔا.

أدل إػ١ٝٓ اييت »: ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ,ٚنقيو دا٤ ٗ ُشٝش١ أبٞ بِرل

 .(31)«تنفٸ ايعلا٥ى يٝى ب٘ بأي, ٚيٝوت باييت تـػٌ عًٝٗا ايلداٍ

ايلٚا١ٜ ُلو١ ٗ سل١َ أدل إػ١ٝٓ اييت تػين ٗ اجملايى إؼتًط١; إف  ٖٚقٙ

ٖٛ َٔ أبلم َِاؿٜل فيو ايكوِ اـاْ َٔ ايػٓا٤ إٓاهب جملايى ايًٗٛ ٚايًعب. ٚٗ 

ٕٸ ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل ٖقا ايٓٛع اـاْ َٔ ا٭ُٛات إٓاهب١  ٖقٙ ايِشٝش١ إًاك٠ إٍ أ

ٕٸ كٚا١ٜ أبٞ بِرل ا٭ػل٣ ْاٚل٠ إٍ ٖقا جملايى ايًٗٛ ٚايًعب. ٜٚتٔض َٔ ٖ قٙ ايلٚا١ٜ أ

عٔ نوب إػٓٝات؟ ؾكاٍ:  ×هأيت أبا عبـ اهلل»إع٢ٓ أّٜٔا, سٝح ٜكٍٛ ؾٝٗا: 

اييت ٜـػٌ عًٝٗا ايلداٍ سلاّ, ٚاييت تـع٢ إٍ ا٭علاي يٝى ب٘ بأي, ٖٚٛ قٍٛ اهلل 

ـٹٜحٹ﴿ عن ٚدٌ: ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٘ٹ ٚٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ  .(32)«﴾يٹ

ؿيت كٚاٜتا أبٞ بِرل ع٢ً عـّ سل١َ َطًل ايػٓا٤, بٌ اؿلاّ َٓ٘ ٖٛ  إًهاٍ:

ػِْٛ ايػٓا٤ ٗ اجملايى إؼتًط١. ٚعًٝ٘ ؾإْٓا يٛ اعتدلْاُٖا َعاكٓتٌ يًلٚاٜات 

ِٛت إطًك١ نإ فيو ػرلّا َٔ دعًُٗا ًاٖـٜٔ ع٢ً إٔ إلاؿ َٔ ايػٓا٤ ػِْٛ اي

 إٓاهب جملايى ايًٗٛ ٚايًعب.

٫ ًٓو ٗ ؿ٫ي١ ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ ٗ اجملايى  ٚاؾٛاب:

ٕٸ ؿ٫يتٗا ع٢ً  إؼتًط١, نُا ٫ ًٓو ٗ دٛام غٓا٤ إػ١ٝٓ يًٓوا٤ ٗ ا٭علاي, إ٫ أ

١ ٭بٞ ْؿٞ اؿل١َ عٔ ها٥ل أقواّ ايػٓا٤ َلؾ١ٓٛ. ٖٚقا إـع٢ ٚآض ٗ ايلٚا١ٜ ايجاْٝ

ٕٸ يًػٓا٤  ٍٸ ع٢ً أ بِرل, ؾكـ فنلت ٖقٙ ايلٚا١ٜ قوٌُ َٔ ايػٓا٤ ؾك٘, ٫ٚ تـ

َعٌٓٝ, نُا ٫ ؿ٫ي١ ؾٝٗا ع٢ً دٛام ايػٓا٤ ٗ غرل ٖقا ايكوِ. ٚأَا ُشٝش١ أبٞ 

, «تنف ايعلا٥ى»َعطٛؾ١ ع٢ً ١ًْ  «ٚيٝوت»بِرل ا٭ٍٚ ؾٝشتٌُ إٔ تهٕٛ ١ًْ 
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. ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ إِا ٜباغ أدل إػ١ٝٓ ٗ ا٭علاي «اييت»١ًُٚ ثا١ْٝ ي٬هِ إٍُٛٛ 

ٍٸ ع٢ً  إفا مل ٜـػٌ عًٝٗا ايلداٍ ٗ تًو اجملايى. ٚعًٝ٘ ئ ٜهٕٛ ؾٝٗا َؿّٗٛ, يتـ

 دٛام ايػٓا٤ ٗ غرل ٖقا ايكوِ.

ْعِ, يٛ ناْت ٖٓاى ُٝػ١ أػل٣ شلقٙ ايلٚا١ٜ َٔ ؿٕٚ )ٚاٚ ايعطـ( ع نُا ٖٛ 

َلآ٠ ايعكٍٛ( ع ّهٔ ؾِٗ ايتعًٌٝ ٚايـ٫ي١ ع٢ً اؾٛام اؿاٍ ٗ ايلٚا١ٜ إقنٛك٠ ٗ )

ٕٸ ٚدٛؿ )ايٛاٚ( ٜبك٢ فلٸؿ استُاٍ.   َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ اٯْؿ١. ٚيهٔ ٖقا غرل ثابت; ٭

ٍٸ ع٢ً ايـع٣ٛ إقنٛك٠. ٜٚبك٢ إط٬م ٚ ٕٸ ٖقٙ ايِشٝش١ ٫ تـ َٔ ٖٓا ؾإ

ـٸ١َ قا٥ُّا ٗ ايـ٫ي١ ع٢ً سل١َ َطًل ايػٓا٤.  ايلٚاٜات إتك

ٕٸ ُشٝش١ ٚكٚا١ٜ أبٞ بِرل تٌرل إٍ ٖقا  إفّا ع٢ً ؾلض سل١َ َطًل ايػٓا٤ ؾإ

ٓٸا ع ٌٜٚهٌ َؿّٗٛ  ٝٻ ـٸّ إٔ ب ٕٸ قوُّا ػاُّا َٔ ايػٓا٤ ايًٟٗٛ ع نُا تك إطًب, ٖٚٛ أ

 ايػٓا٤.

َٚٔ ايلٚاٜات اييت توتٓـ إيٝٗا ايـع٣ٛ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ, اييت ؾوٸلت آ١ٜ 

ا٤, ٚاعتباك َطًل ايػٓا٤ َٔ ١ًْ َِاؿٜل شلٛ اؿـٜح, ؾإْٗا تٌرل )شلٛ اؿـٜح( بايػٓ

ٕٸ ايػٓا٤ ع أٟ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً نٝؿ١ٝ ١ًْٝ ع َٔ  ٛٸ٠, بٌ ؾٝٗا ؿ٫ي١, ع٢ً أ بك

َِاؿٜل ايًٗٛ. ٚبايتايٞ هٛف ىتّ َؿّٗٛ ايػٓا٤ بأسـ َِاؿٜك٘, أٟ ايِٛت 

 إٓاهب جملايى ايًٗٛ ٚايًعب, ٚاهلل ايعامل.

 

 

امشالهو
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 فقْ الغٍاٞ ٔاملٕشٗقٜ

 دراشٛ تأصٗمٗٛ جتدٖدٖٛ يف ضٕٞ القرآُ ٔالصٍٛ ٔاملقاصد

ـ القصي األٔه ـ 

 

ّٷ ٌَتٗلٷ تٓامٴعٴ ايٓاي َٔ قـِٜ ٗ أَل ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ؼ٬ًّٝ ٚؼلّّا,  َعًٛ

ا; بايٓٛل ع إتوًض ٚيقيو اْتـبتٴ ْؿوٞ يـكاه١ ٖقٙ ايك١ٝٔ َٔ ناؾ١ دٛاْبٗ

بإٓٗذ١ٝ ٚعًّٛ اٯي١ ع ٗ ايهتاب ٚايو١ٓ ٚا٭ْؿى ٚاٯؾام, ؾهإ ٖقا ايبشح ايقٟ 

 ٜكبض ايكاك٨ ايهلِٜ بٝـٜ٘ ع٢ً ُؿشات٘.

فا أٓع بٌ ٜـٟ ايكاك٨ ع بٓٛعٝ٘ إتؼِّ ٚايعاّ ع مثل٠َ تؿٗهٕل ٚتـبټٕل  اٖا أْ

ٗ َٛٓٛع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع بهاؾ١  (1)ؿاّ ع عجّا ٚقلا٠٤ ٚادتٗاؿّا ع بٔع هٓٛات

ٗ  ١, ؾاس١ِ أٚ ػاطؿ١, بٌ )َا ُنتبدٛاْب٘ ٚأبعاؿٙ ع. ٚأٜٸ١ َكاك١ْٺ, هلٜع١ أٚ َتأْٝ

ٟٸ اكتٝاب ع  فات إٛٓٛع قـّّا ٚسـٜجّا( ٚ)ٖقا ايبشح( هتٛٓض ع َا ٫ ٜـع فا٫ّ ٭

ٕٵ ٗ إٓٗ ـٸ٠ ٚعُل ٚأُاي١ َٚتا١ْ ايطلغ ايقٟ طلستٴ; إ ذ١ٝ, أٚ ٗ ا٫هتكلا٤, َـ٣ د

أٚ ٗ ايتشًٌٝ, أٚ ٗ ا٫دتٗاؿ ٚا٫هتـ٫ٍ, أٚ ٗ إٓاقٌات ايٛاكؿ٠. ٖهقا أمعِ, 

ِٴ ٌٴ ٚاَؿَه ٛٻيتٵ يٞ ْؿوٞ إٔ أؿٻعٞ, ٚإكاك١ْ ٖٞ ايؿِٝ  .(2)ٖٚهقا ه

ٌټ ؾهل٠ٺ أٚ ادتٗاؿ أٚ كأٟ أٚ ؿيٌٝ اهتؿـتٴ٘ َٔ غرلٟ ْبٻٗتٴ ع٢ً فيو, ست٢  ٚن

ـٻيتٴ ؾٝٗا, أٚ أٓؿتٴ ٚإٕ ْٖكشتٴ ا ُٻًتٴ شلا, أٚ ع يـيٌٝ أٚ ايؿهل٠, أٚ سلٻكتٴٗا, أٚ أ
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َٳٔ  إيٝٗا, أٚ اهتـكنتٴ عًٝٗا ٓبطّا شلا; ؾُٔ بلن١ ايعًِ ْوب١ُ ايكٍٛ إٍ قا٥ً٘ ٚ

. َٚا مل أْب٘ عًٝ٘ ع ٖٚٛ نجرل عُـ اهلل ٚؾًٔ٘ ع ؾٗٛ يٞ ١ًّْ ٚتؿ٬ِّٝ (3)اهتٴؿٹٝـ َٓ٘

ٔٵ َٳ ٚٴدٹـ   اؾكين ؾٝ٘ أٚ مل ٜٛدـ ع.ٚ ع هٛا٤ٷ 

 

ٌٳ نجرل٠ٺ تلؿټؿّا  يكـ تلؿٻؿتٵ َقاٖب ايعًُا٤ ٗ َٛٓٛع عجٞ ٖقا ع٢ً أقاٜٚ

ْٔ عباكاتِٗ; إف  ٕٳ ع٢ً قا٥ًٝٗا أٚ ِْٛ ٚاهعّا, ٚمل أدعٌ َٔ ًلٙ عجٞ ٖقا اٱتٝا

ِ َٔ ايقٟ ٜعٓٝين ع بعـ ٚقٛٗ ع٢ً اػاٖات ايعًُا٤ ٚأؿيتِٗ ٗ إٛٓٛع ع ؼلٜلٴ اؿه

ٔٵ َأػلز اؿهِ عٔ اٱباس١ ع اييت اْت٢ٗ إيٝٗا  َٳ ؿيًٝ٘, ؾًِ أٖـك ٦ًّٝا َٔ أؿي١ 

ادتٗاؿٟ, نُا هذلاٙ َؿ٬ِّ ٗ ايبشح ع بأ١ٜ ُٛك٠ٺ َٔ ايِٛك ع هٛا٤ٷ َا ٚقؿتٴ َٓٗا 

 عًٝ٘ أٚ َا اهتٓبطتٴ٘ شلِ ع.

 

(4)

ِٷ َا ٗ َوأي١ َا  |٫ ْناع ٗ إٔ اؿـٜح عٔ ايٓيب ؿٜٔ, ؾإفا ُأثبٹت سه

ـٻع٢ ْوبت٘ إيٝ٘ ؿٕٚ اعتباك ُش١ تًو ايٓوب١ َٔ عـَٗا ؾقيو  |بٓا٤ٶ ع٢ً سـٜح تٴ

 ػطلٷ عِٛٝ; ٭ْ٘:

ٖٚقا َٔ أندل ايهبا٥ل, بػضٸ ايٓٛل عٔ باب فيو  .|ع نقبٷ ع٢ً ايٓيب1

وأي١ شلا أٌُ أٚ يٝى شلا أٌُ, أٚ ٗ باب إٌْا٤ سهِ دـٜـ أٚ بٝإ ايهقب: ٗ َ

َا مل ٜجبت أْ٘  |ؾ١ًٝٔٹ ٤ًٞٺ ثابت; ٭ْو ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ تٓوب إٍ كهٍٛ اهلل

ٜا أٜٗا ايٓاي, إٜانِ ٚنجل٠ اؿـٜح »: |قاي٘, ٖٚقا ٖٛ عٌ ايهقب. ٚقـ قاٍ

ٞٸ ؾ٬ ٜكٛئ إ٫ سٓك ُٳعين. َٔ قاٍ عً ٞٸ َا مل أُق ٔٵّا أٚ ُـقّا; ؾ ؾًٝتبٛأ َكعـٙ  ٌٵقاٍ عً

 .(5)«َٔ ايٓاك

ع تٌلٜعٷ ٕا مل ٜأفٕ ب٘ اهلل بايـعا٣ٚ ايباط١ً ٚايٕٛٓٛ إلدٛس١. ٜكٍٛ تعاٍ: 2

٘ٹ ﴿ ّٷ ٚيتٳِؿتٳلٴِٚا عٳ٢ًَ ايًٓ ٖٳقٳا سٳلٳا ٚٳ ٍٷ  ٖٳقٳا سٳ٬َ ِٴ اِيَهقٹبٳ  ـٴ َأِيوٹٓٳتٴُه ِٹ ُٳا تٳ ٚٳ٫َ تٳُكُٛيِٛا يٹ

ٕٻ ٕٳ  اِيَهقٹبٳ ٔإ ٘ٹ اِيَهقٹبٳ ٫َ ٜٴِؿًٹشٴٛ ٕٳ عٳ٢ًَ ايًٓ ٜٳِؿتٳلٴٚ ٔٳ  ِٷ *اٖيقٹٜ ِٵ عٳقٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي ٌٷ   ﴾َٳتٳاعٷ َقًٹٝ
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ٓٳًِٗٛا ﴿(, ٜٚكٍٛ تعاٍ: 117ع 116)ايٓشٌ:  ـٵ  ٘ٹ َق ٘ٴ اِؾتٹلٳا٤ عٳ٢ًَ ايًٓ ِٴ ايًٓ ٗٴ َٳا كٳمٳَق َٴِٛا  ٚٳسٳلٻ

ٔٳ ـٹٜ ٗٵتٳ َٴ َٳا َناْٴِٛا   (.140)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳ

 

يكـ كادت ع يٮهـ ع ايهجرل َٔ ا٭ساؿٜح ائعٝؿ١ ع ٚػا١ُ عٓـ إتأػلٜٔ ع; 

ٛٸٟ بعٔٗا بعّٔا. ٖٚقا أَل ٗ غا١ٜ  بوبب ًٝٛع ايكٍٛ بإٔ تعـؿ ايطلم ائعٝؿ١ ٜك

ف كٚٚا عٔ عبـ اـطٛك٠, ٚع٢ً ػ٬ؾ٘ أ١ُ٥ اؿـٜح إتكـَٕٛ اؾٗابق٠ ايعُايك١; إ

ـٻؿْا ٗ  |إفا كٜٚٓا عٔ ايٓيب»ايلٓٔ بٔ َٗـٟ:  ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٚا٭سهاّ ً

. (6)«ا٭هاْٝـ, ٚاْتكـْا ايلداٍ; ٚإفا كٜٚٓا ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ توآًٖا ٗ ا٭هاْٝـ

٫ تأػقٚا ايعًِ ». ٜٚكٍٛ ع علٸ ع هؿٝإ ايجٛكٟ: (7)ٚنقيو كٟٚ عٔ اٱَاّ أٓـ بايّٓ

ساؿٜح( ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ إ٫ َٔ ايل٩ها٤ إٌٗٛكٜٔ بايعًِ, ايقٜٔ ٜعلؾٕٛ )أٟ ا٭

 .(8)«اينٜاؿ٠ ٚايٓكِإ, ٫ٚ بأي َا ه٣ٛ فيو طأٟ ٗ غرل اؿ٬ٍ ٚاؿلاّص َٔ إٌاٜؽ

ؾهٝـ ٜـعٞ ايبعض إٔ أ١ُ٥ اؿـٜح إتكـٌَ ٜجبتٕٛ سـٜجّا َذُٛع طلق٘ 

ايل٩ها٤ »أػقٕٚ ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ إ٫ َٔ ائعٝؿ١, ٗ سٌ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭١ُ٥ ٫ ٜ

ٌٜـؿٕٚ ٗ أهاْٝـ اؿ٬ٍ »؟! ٌٖٚ ٜتؿل فيو َع َا كٟٚ عِٓٗ بأِْٗ «إٌٗٛكٜٔ بايعًِ

ـټ«ٚاؿلاّ  ؿ طلق٘ ائعٝؿ١؟!, ؾٌٗ َٔ ايتٌـٜـ تِشٝضٴ اؿـٜح بتع

إ٫ إفا دا٤  |إٔ ْجبت سـٜجّا عٔ كهٍٛ اهلل ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ: إْ٘ ٫ ِٜضٸ

تٌِ َوًوٌ بايلٚا٠ ايجكات, ؿٕٚ كٚا١ٜ ائعؿا٤ ٚاجمللٚسٌ. ؾاؿـٜح عٔ بإهٓاؿ َ

ـٻخ ب٘ إ٫ عٔ ثك١. ٜكٍٛ |كهٍٛ اهلل ـٻ ٔٵَٳ»: |٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴش خ عين سـٜجّا س

ٍٸ«ٖٚٛ ٜل٣ أْ٘ نقب ؾٗٛ أسـ ايهافبٌ ٔٵ  . ٚٚاٖل ٖقا اـدل ايِشٝض ٜـ َٳ ع٢ً إٔ 

 ض ٖٛ أّ غرل ُشٝض ٜهٕٛ نافبّا. سـٜجّا ٖٛ ًاٙى ؾٝ٘ أُشٝ |ك٣ٚ عٔ ايٓيب

ٚع٢ً فيو ْكٍٛ: إفا دا٤ سـٜح ع٢ً ػ٬ف َا اًذلطٓا مل ًْتؿت إيٝ٘, بٌ مل 

ْعٌُ ب٘, ٚػا١ُّ إفا نإ ٖقا اؿـٜح إنعّٛ َعاكّٓا يكٛاطع ا٭ؿي١ أٚ ُشٝشٗا 

ٙ َٔ ايكلإٓ ٚايو١ٓ ٚإكاُـ; ٭ْٓا إِا أَلْا بكبٍٛ ًٗاؿ٠ ايعـٍ ايجك١ ايجبت ؿٕٚ غرل

 .(9)َٔ ايٓاي
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٫ ًو ٗ إٔ َقاٖب أؾلاؿ ايِشاب١ كٓٛإ اهلل عًِٝٗ أع٢ً َٓني١ّ َٔ َقاٖب 

ٟٕ َٔ د١ٗ د٬ي١ ُاسب٘; ؾإِا  ـٳِٖ, ٚيهٔ هب إٔ ٜٴعًَِ أْ٘ ٫ سذ١ ٗ كأ ٔٵ بع َٳ

ٕٚ ع٢ً بعِٔٗ ٜلؿٸ اؿذ١ ٗ ايـيٌٝ. ٚيقيو ٚدـْا ايِشاب١ أْؿوٳِٗ عٓـ اػت٬ؾِٗ

 ايبعض بايهتاب ٚايو١ٓ, ٫ بايلدٛع إٍ آكا٤ ٚأقٛاٍ أْؿوِٗ.

 

|

َا َٔ تِلف أٚ ٤ًٞ ٫ ٜهاؿ ايٓاي ٜٓؿهٕٛ عٔ ٬َبوتِٗ ي٘, أٚ سادتِٗ 

٘ ٚآشّا بّٝٓا دًّٝا َعًَّٛا; إف َجٌ إيٝ٘, أٚ تعلِٓٗ ي٘, إ٫ ٚقـ دا٤ ٗ ايٌلع سهُ

تًو ا٭َٛك ٫ ّهٔ إٔ ٜٴذلى سهُٗا ي٬دتٗاؿ, يتؼتًـ ؾٝ٘ ا٭ْٛاك, ٚإِا عُّٛ 

اؿاد١ ٚايب٣ًٛ ٜٛدب إٔ تهٕٛ تًو ا٭َٛك قو١َٛ سوُّا ٫ دـاٍ ؾٝ٘ ٫ٚ ػؿا٤ ٫ٚ 

ٔٚ(11). 

 

ـٷ |ؾهٌ َا َات ايٓيب ـٸ عٓ٘ ٚباب٘ َؿتٛغ ٫ ًّو أس ٙ أٚ إغ٬ق٘. ٚقـ ه

ـٸ ايقكا٥ع(; ؾأُٝب بعض  ٚقعت كغِ فيو ػاٚمات نجرل٠ ٗ تاكٜؽ ايؿك٘ باهِ )ه

ـٸ ـٸ ايقكٜع١(; ؾهًُا كأٚا ٦ًّٝا ػاٚم ؾٝ٘ ايٓاي س ٚ إأفٕٚ أ ايؿكٗا٤ باٱهلاف ٗ )ه

قـك إٌلٚع قايٛا: موِ َاؿ٠ ايؿواؿ, ؾُٓٓع َٔ نٌ ٤ًٞ ٌُٜٛ إٍ فيو اي٤ٌٞ, 

َٸت٘ ٚكا٤ ْٝع ا٭َِ ٗ نٌ أهباب اؿٝا٠.  ٖا أؿ٣ إٍ تٌٜٛ٘ ُٛك٠ اٱه٬ّ, ٚدٳعٵٌ أ

ـٸ»ٚاؿلٸ إٔ  إباغ ؾٝٗا ٫ ٜٴبطٌ  ػلٚز نجرٕل َٔ ايٓاي بايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ عٔ س

َٔ ُٓٝعِٗ َا ػاٚمٚا ب٘ ايكـكٳ إٌلٚع, ٫ٚ هٛم إٔ أٌُ سهُٗا, إِا ٜٴَٓهل 

ؿلَٓا ع٢ً ايٓاي  ٜٴذعٌ تػرل اينَإ أٚ ه٤ٛ ا٫هتعُاٍ فكٜع١ّ يتشلِٜ إباغ, ٚإ٫ٓ

 طٝبات ع ٫ تـػٌ ؼت سِل ع قـ أسًت شلِ.

ٚإٜكافٴ ايٓاي ع٢ً أٌُ سهِ ايٌلع أبلأ يق١َ ايعايٹِ ٚإٕ ٚاؾل ٣ٖٛٶ عٓـ 
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ثِ ٫ ٜأتٞ َٔ د١ٗ ؾعٌ اؿ٬ٍ طأٚ إباغص, ٚإِا َٔ ايٛقٛع ٗ ؾإٕ اٱ ُاسب ٠ًٛٗ;

 .(13)«اؿلاّ

ـٴ ع  ٍٕ ٗ ايتؿاٌُٝ; ٕا هٝأتٞ بٝاْ٘ بع ٚأسبٸ إٔ أْبٸ٘ ٖٓا ع ٗ اػتِإك ٚؿٕٚ ؿػٛ

ـٸ ايقكٜع١ ٜٴٌذلٙ ؾٝ٘ ث٬ث١ ًلٚٙ  :(14)إٍ إٔ ؼلِٜ إباغ اهتٓاؿّا ٕبـأ ه

ع١ٝ قكك١, أٚ َؿوـ٠ ٜػًب ٚقٛعٗا, ٫ ع إٔ ٜ٪ؿٟ إباغ إٍ َؿوـ٠ قط1

ٖٻ١ُ, ٫ٚ ق١ًًٝ اؿـٚخ.  َتٛ

ٛٸ٠, ٚيٝى فلؿ َؿوـ٠  ع أ2ٕ تهٕٛ تًو إؿوـ٠ أكدض َٔ إًِش١ إلد

 َلدٛس١.

ع إٔ ٫ ٜهٕٛ إٓع ع بعـ تٛٗؾل ايٌلطٌ ايوابكٌ ع ؼلّّا قاطعّا, بٌ ٖٛ بٌ 3

 ايهلا١ٖ ٚايتشلِٜ سوبٳ ؿكد١ إؿوـ٠.

 

|

, |ؾ٬ّٔ عٔ إٔ ٖقٙ ايهلا١ٖ قـ تهٕٛ نلا١ٖ ؿ١ٜٝٓ ك١ُِٛ بايٓيب

 ٚقـ تهٕٛ غرل ك١ُِٛ, ٚقـ تهٕٛ نلا١ٖ دب١ًٝ عاؿ١ٜ. 

ٌّ ب٘ ؿٕٚ  |ؾإٕ ناْت ا٭ٍٚ ؾ٬ ِٜض ا٫قتـا٤ بايٓيب ؾٝٗا; ٭ْٗا أَل ػا

 ٓاي.بك١ٝ اي

 ٚإٕ ناْت ايجا١ْٝ ؾا٭ٌُ ؾٝٗا اهتشباب ا٫قتـا٤ ب٘ ؾٝٗا, ٫ ايٛدٛب.

َٳلٳؿټ ا٭َل  ٚإٕ ناْت ايجايج١ ؾا٭ٌُ ؾٝٗا أْٗا يٝوت تٌلٜعّا يٮ١َ, ٚإِا 

 يٮفٚام ٚايعاؿات ٚايتكايٝـ.

 

ػل٣, ؾِٛت٘ ع ٜكٍٛ اـطابٞ: نٌ َٔ كؾع ُٛت٘ ب٤ٌٞ, ٚٚاٍ ب٘ َل٠ بعـ أ1

عٓـ ايعلب غٓا٤. ٚأنجلٙ ٗ َا ًام َٔ ُٛت أٚ ًذا َٔ ْػ١ُ ٚؿٔ. ٚيقيو قٌٝ: 

 غٓٻت اؿُا١َ, ٚتػٓٸ٢ ايطا٥ل.  قاٍ فٕٓٛ ي٢ًٝ:
 

 عًعع٢ ايػِععٔ َععافا ٖٝذععت سععٌ غٓعععت       أ٫ قاتعععععععععععٌ اهلل اؿُاَععععععععععع١ غعععععععععععـ٠ّٚ 



•

  االجتهاد والتجديد

  

 ٚقاٍ آػل:

 تػٓعععععععععع٢ ايطععععععععععا٥لإ بععععععععععٌ هعععععععععع٢ًُ 
 

 عًععععععع٢ غِعععععععٌٓ َعععععععٔ غعععععععلب ٚبعععععععإ   
 

 .«ايػٓا٤ ٖٛ ايتطلٜب ٚايذلمن بايه٬ّ إٛمٕٚ ٚغرلٙ»ٗ إعذِ ايٛهٝ٘: ع 2ٚ

ٛٳاَي٢ ب٘ َل٠ بعـ َل٠ بتًشٌ ٚتطلٜب, ؾٝـػٌ ؾٝ٘  ٜٴ ٚاـ١ُ٬ إٔ ايػٓا٤ ُٛتٷ 

ّٸ بايها٥ٓات اؿ١ٝ ؾك٘, بٌ إٕ أُٛات  ايِؿرل ٚايتِؿٝل, بٌ ٖٛ نِٛت ٫ ىت

ُٸ٢ )آ٫ت  ُٸ٢ )غٓا٤ٶ(, ٚآ٫تٗا تو  ايػٓا٤(.إٛهٝك٢ تو

ٚػ١ُ٬ اـ١ُ٬ إٔ ايػٓا٤ ٖٛ َا ُطلِّبٳ ب٘ )أٟ َا أسـخ طلبّا( َٔ ايِٛت, 

 هٛا٤ٷ نإ َِـك ٖقا ايِٛت اٱْوإ أٚ ايطرل أٚ اٯ٫ت.

 

ْٜ ْٜٛاْٞ ٜٴطًل ع٢ً ؾٕٓٛ ايعنف ع٢ً آ٫ت  ٗ إعذِ ايٛهٝ٘: )إٛهٝك٢( يؿ

 ايطلب.

ِٷ ٜٴبشح ؾٝ٘ ع ٔ أٍُٛ ايٓػِ َٔ سٝح تأتًـ أٚ تتٓاؾل, ٚ)عًِ إٛهٝك٢( عً

ٝٴعًَِ نٝـ ٜٴ٪ٖيـ ايًشٔ.  ٚأسٛاٍ ا٭م١َٓ إتؼ١ًً بٝٓٗا; يٹ

 

ٛٻتٳ )أٟ أسـخ ُٛتّا(ع عٳنٳفٳ اي٤ٌٞٴ 1 ُٳ , ٜكاٍ: عنؾت ايلٜض, ٚعنؾت أٟ 

 ايكٛي.

ٕٹعنٳف.2  ع عنف ؾ٬ٕ: أٟ يعب با

َٹعنٳؾ١, ٖٚٞ آي١ 3 َٹعنٳف ٚ ايطلب, نايعٛؿ ٚايطٓبٛك ٚإنٖل ع ٚإعامف ْع 

ٚايلباب ٚإنَٛك ٚايـفٸ. إفّا ؾإعامف ٖٞ اٯ٫ت اييت ٜٴًعٳبٴ بٗا بائلب عًٝٗا 

)نايـف ٚايطبٌ ٚايعٛؿ ٚايكإْٛ ٚايبٝاْٛ( أٚ بايٓؿؽ ؾٝٗا )نإنَاك ٚايبٛم ٚايٓاٟ 

 ٚايرلاع(; ٱسـاخ أُٛات ًَش١ٓ َتٓاهب١ َتٓاهك١ ًذ١ٝ.

; )ايـفٸ( نجرلّا, ٚعٝٻٓٛٙ بايتُجٌٝ ؿٕٚ غرلٙ َٔ إعامف ع ٚقـ فنل ايعلب4

يهجل٠ اهتعُاشلِ ي٘, ٚيػًبت٘ ع٢ً َا نإ َٛدٛؿّا عٓـِٖ َٔ ها٥ل إعامف, 

ع نُا قاٍ بعض عًُا٤ إٛهٝك٢  ؾ٬ّٔ عٔ إٔ ايـفٸٚيوٗٛي١ اقتٓا٥٘ ُٚٓاعت٘. 
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ع آ٫ت ايطلب; إف ب٘ ايكـا٢َ ع آي١ نا١ًَ ؼهِ ع٢ً ها٥ل إعامف, ٚتؿتكل إيٝ٘ ْٝ

 ٜٴعلٳفٴ َـ٣ ُش١ ائلب ٚهكُ٘. ؾ٬ّٔ عٔ أْ٘ ٫ تتبٌ ايٓكلات اـؿاف ٚايجكاٍ إ٫ٓ

ُٹٌ ٜٚٳكطع, ٚنٌ ًَٗا٠ ٫ ؤلٖا ايـفٸ ع نُا قايٛا ع ؾٗٞ ٓعٝؿ١  ب٘, ٖٚٛ ايقٟ ٜٴٛ

 .(19)(18)ايك٠ٛ

 

ٌٸإْٗا ق١ٝٔ )عاؿٜ ع1 ع نُا  ١(, ٫ )تعبـ١ٜ(, ٚا٭ٌُ ٗ ايعاؿات اٱباس١ ٚاؿ

ُٹٝعّا﴿ك ٗ أٍُٛ ايؿك٘ ع; ٜكٍٛ تعاٍ: ٖٛ َكلٻ َٻا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض دٳ ٛٳ اٖيقٹٟ ػٳًَلٳ َيُهِ   ﴾ٖٴ

(; َٚا نإ اهلل تعاٍ يٝؼًل يٓا ا٭ًٝا٤ ثِ ولَٗا عًٝٓا, إِا ولّ عًٝٓا 29)ايبكل٠: 

ـٵ ﴿ِٜ إ٫ بّٓٛ, أٚ َعٓاٙ, ُشٝض ُلٜض; يكٛي٘ تعاٍ: اـبٝح ٚائاك, ٫ٚ ؼل ٚٳَق

ٝٵ٘ ِٵ ٔإَي ٓٵُطٔلكٵتٴ َٳا ا ِٵ ٔإ٫ٖ  ٝٵُه ّٳ عٳًَ َٻا سٳلٻ ٌٳ َيُهِ  ِٻ (. ؾُا هٴهٹتٳ عٓ٘, 119)ا٭ْعاّ:  ﴾َؾ

 َعٓاٙ, ؾٗٛ عؿٛ, ٫ هٛم ؼلّ٘ ٗ ؾٝ٘ ّْ ُشٝض ُلٜض, أٚ مل ٜٓـكز أٚ مل ٜٳٔلؿ

َٳا ﴿بٓا غرلٳ ْوٝإ; ؾإٕ اهلل مل ٜهٔ يٝٓو٢ ٦ًّٝا, ساًاٙ;  ايبت١, ك١ّٓ َٔ اهلل ٚٳ

ٝٸّا ٕٳ كٳبټَو ْٳوٹ  (.64)َلِٜ:  ﴾َنا

ؾأٜٔ ٖٛ ايٓاقٌ عٔ ٖقٙ اٱباس١ ٗ َوأيتٓا قٌ ايبشح ست٢ ْقٖب إيٝ٘؟! 

ٔٵ هـٙ. ٚاؿلٸ أ َٳ ٌّيٝدلمٙ يٓا  , أٚ َعٓاٙ, ٗ َا اْت٢ٗ ْ٘ ئ هـٙ أبـّا; إف مل ٜٛدـ ْ

دتٗاؿْا ٚبعـ اهتؿلاؽ ايٛهع ٚايطاق١ ٗ ايبشح ٚايتٓكٝب ٚايٓٛل, ُشٝضٷ ُلٜضٷ إيٝ٘ ا

ٜؿٝـ سل١َ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, بٌ قـ ٚدـْا ايكلإٓ ٚايو١ٓ ع بُُِٓٛٗا َٚكلٸكاتُٗا ع 

 ٚإعكٍٛ ع٢ً ػ٬ف َا اؿټعٞ َٔ ايتشلِٜ, نُا هٝأتٞ بٝاْ٘ إٕ ًا٤ اهلل.

اؿو١ٓ ع هٛا٤ٷ نإ َِـك  إٕ أٌُ سهِ ايٌلع ٗ زلاع ا٭ُٛات ع2

ايِٛت إْواّْا أٚ طا٥لّا أٚ آي١ ع ٖٛ اٱباس١. َٚا ْطل ايٌلع ؾٝ٘ عهِ ه٣ٛ فيو 

ؾًع١ً ػاكد١ عٔ سوٓ٘ يقات٘, نإهاب٘ زلاع ايكلإٓ ٚاٱِْات ي٘; يع١ً ايتعبـ, 

ٌٸ َا ّهٔ إٔ تِػٞ إيٝ٘ أفٕ,  ٚيهْٛ٘ ن٬ّ اهلل, ؾٗٛ ػرل ايوُاع ٚأس٢ً ٚأد

كٝاّ با٭فإ; ٕا ٗ فيو َٔ إٚٗاك ًعا٥ل اٱه٬ّ, ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً ؿػٍٛ ٚنإهاب٘ اي

ٕا ٗ فيو َٔ ؾٛا٥ـ ع١ُٝٛ  ;ٚنإهاب أٚ ْـب زلاع ايقنل ٚايعًِ ,ٚقت اي٠٬ِ

ٕا ٗ فيو َٔ ا٫عذلاض ع٢ً أَل اهلل, ٚاٱًعاك  ;ٚنتشلّ٘ ايٓٝاس١ ع٢ً إٝت ,١ْ
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ٕا ؾٝ٘ َٔ ٌْٕل  ;ول ٚإٝٛع١ ٗ ايه٬ّٚنتشلّ٘ ايته ,بعـّ ايلٓا بكـكٙ هبشاْ٘

 يًؿت١ٓ ٚايلف١ًٜ ٚايتشًٌ ٚاٱباس١ٝ.

ٝٸّا ع٢ً ؾلاؽ, ٚيهٓ٘ َبينٸ ع٢ً عـؿ َٔ  ٚقٛيٞ بإٔ ا٭ٌُ ٖٛ اٱباس١ يٝى َبٓ

 ا٭هى احمله١ُ, ؾٛمٳ َا ٚكؿ ٗ إكـ١َ ايتأ١ًُٝٝ ا٭ٍٚ, َٚٓٗا:

٘ٹ﴿ع قٛي٘ تعاٍ: 1 ٓٳ١َ ايًٓ ّٳ ٔمٜ ٔٵ سٳلٻ َٳ ٌٵ  ٔٳ ايلِّمٵٔم ُق َٹ ٚٳاِيٖطِّٝبٳاتٹ  ٙٹ  ٞٳ َأػٵلٳزٳ يٹعٹبٳاؿٹ  ﴾اٖيتٹ

ٍٷ ٚم١ٜٓ, ٚايطٝبٴ َٓ٘ سٴبټ٘ ٚاهتُاع٘ أَل 32)ا٭علاف:  (. ٚايِٛت اؿؤ ْا

 ؾطلٟ, ٚتأثرلٙ ٗ ايواَع ي٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜٓهلٙ أسـ.

ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٹ﴿ع قٛي٘ تعاٍ: 2 ٗٴ ٌټ َي ٜٴشٹ ِٴ ٚٳ ٔٗ ٝٵ ّٴ عٳًَ ٜٴشٳلِّ (. 157)ا٭علاف:  ﴾٥ٹحٳااِيؼٳبٳ ٚٳ

ؾ٬ سلاّ ٗ اٱه٬ّ إ٫ يًؼبٝح ائاك, هٛا٤ٷ نإ ػبج٘ ٚٓلكٙ َاؿّٜا أٚ َعّٜٓٛا, 

ؾلؿّٜا أٚ ادتُاعّٝا, آّْٝا أٚ َوتكبًّٝا. ٫ٚ ٤ًٞ ٗ ايِٛت اؿؤ ع َٚٓ٘ بايطبع ايػٓا٤ 

ٖا يـْٝا اييت توتًقٸٚإٛهٝك٢; ٕا ؾُٝٗا َٔ سؤ ٫ ٜٓهلٙ عاقٌ ع إ٫ أْ٘ َٔ طٝبات ا

٠ ا٭فٕ ا٭ْؿى, ٚتوتطٝبٗا ايعكٍٛ, ٚتوتشوٓٗا ايؿطل, ٚتٌتٗٝٗا ا٭زلاع; ؾٗٛ يقٸ

ٚإٓٛل اؾٌُٝ يقٸ٠ ايعٌ, ٚايلا٥ش١ ايقن١ٝ يقٸ٠  ,نُا إٔ ايطعاّ اشلين٤ يقٸ٠ إعـ٠

 ا٭ْـ.

َٴوتًَٛق ثِ إٕ َٴوتعقٳبٺ َٓ٘ ع ٜعٛؿ إٍ ا٭ٌُ ٗ ايِٛت ع بايٓٛل إٍ نٌ   ايًق٠ ٚ

ٚا٫هتعقاب, ٖٚٛ )إؿكاى ا٥٬ِٕ يًطبع اٱْواْٞ ٚايؿطل٠ ايبٌل١ٜ(. ٖٚقا ٖٛ َع٢ٓ 

)ايطٝبات(, أٟ َا توتطٝب٘ ايٓؿى ٚتًتقٸ ب٘ َٔ َطعّٛ ٌَٚلٚب ٌَُّٚٛ ًَٚبٛي 

َٚل٥ٞ َٚوُٛع, ٚغرل فيو ٖا هـ ي٘ اٱْوإ أثلّا طٝبّا ٗ ْؿو٘, ب٘ ٜٗـأ, ٚب٘ 

 ٔ دٛاكس٘, ؾذلاٙ ٌَٓلغ ايِـك َٓبو٘ ا٭هاكٜل.ٜلتاغ, ٚب٘ ٌٜٓ٘, ٚب٘ توه

ٕٻ َأَْهلٳ اَ٭﴿ع قٛي٘ تعاٍ: 3 ُٹرٔلٔإ ٛٵتٴ اِيشٳ ِٳ ٛٳاتٹ َي ٍٸ 19)يكُإ:  ﴾ُٵ (. ٖٚٛ ٜـ

َؿَٗٛ٘ ع٢ً َـغ ا٭ُٛات اؿو١ٓ ٚايطٝب١, بٌ ٚإٛم١ْٚ. ٚيٝى ٖٓاى ًو ٗ إٔ 

 ٜٚكّٝٓا. ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ َٔ فيو; ٭ٕ َؿّٗٛ )ايِٛت( ًٌُٜٗا قطعّا

ع إٕ سب ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع نٕٓٛع َٔ ا٭ُٛات اؿو١ٓ ع )ؾطل٠ْ إْوا١ْٝ( 4

َٴلٳاؿ ايوُع,  ٚ)طبٝع١ْ بٌل١ٜ(; ٭ٕ ايِٛت اؾٌُٝ اؿؤ ع َٚٓ٘ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع 

َٚلتع ايٓؿى, ٚكبٝع ايكًب, َٚو٠٬ ايه٦ٝب, ٚأْى ايٛسٝـ. ثِ إٕ يًِٛت اؿؤ 

 ايطباع, ٚاهذلٚاغ ايٓؿٛي, ٚد٤٬ اشلُّٛ, ٚؽؿٝـ تأثرلّا قوٛهّا ٗ تًٌٝ
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ا٭سنإ, ٚتعُٝل ايٛدـإ. نُا إٔ ي٘ أثلّا ًَُٛهّا ع ٚغرلٳ َٓهٛك ع ع٢ً عطا٤ 

 اٱْوإ ٚؼًِٝ٘ ٚإهٗاَ٘ ٗ ا٭عُاٍ ايبـ١ْٝ ٚايعك١ًٝ.

ٚنُا إٔ ايعط١ً َع١ٓٝ ع٢ً ايعٌُ ؾهقيو ايًٗٛ ع ٚايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٚايًعب 

ـٸٚايذلؾٝ٘ ع  ; ٭ْ٘ ؿٚا٤ ايكًٛب َٔ اٱعٝا٤ ٚإًٌ, َٚٓكقٖا َٔ دؿاف َعٌ ع٢ً اؾ

 اؿٝا٠ ٚقو٠ٛ ا٫هتُلاك ٗ ايٌػٌ.

ثِ إٕ هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ هلٸّا ٗ َٓاهب١ ايٓػُات إٛم١ْٚ يًٓؿى اٱْوا١ْٝ, 

َا  ست٢ إْٗا يت٪ثِّل ؾٝٗا تأثرلّا عذٝبّا; ؾُٔ ا٭ُٛات َا ٜٴؿلغ, َٚٓٗا َا ٜٴشنٕ, َٚٓٗا

ِّ ّ, َٚٓٗا َا ٜٴٔشو, َٚٓٗا َا ٜٴطلب, َٚٓٗا َا ٜٳوتؼلز َٔ أعٔا٤ اٱْوإ ع ٜٴٓ

َٔ »نايٝـ ٚايلدٌ ٚايلأي ع سلنات ع٢ً ٚمْٗا. ٚيقيو قٌٝ ع ٗ نًُات ٚلٜؿ١ ع: 

َٔ ». ٚ(20)«مل ولن٘ ايلبٝع ٚأمٖاكٙ, ٚايعٛؿ ٚأٚتاكٙ, ؾٗٛ ؾاهـ إناز, يٝى ي٘ ع٬ز

, تٴت٢ًَ بًوإ ا٭ٚتاك, ع٢ً ًطإٓ ا٭ْٗاك, ٗ ٬ٍٚ ا٭ًذاك; مل ٜتأثل بلقٝل ا٭ًعاك

ـٴ ايطبع ٓاك  .(21)«ؾقيو دٹً

ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ يٝى ؾطل٠ّ إْوا١ْٝ ٚبٌل١ٜ ؾشوب, بٌ ٖٛ أّٜٔا ؾطل٠  إٕ سبٸ

 ن١ْٝٛ:

ؾٓشٔ ٌْاٖـ ايلٓٝع ٗ َٗـٙ ٜٴوهت٘ ايِٛت ايطٝب ٚايٓػُات إٛم١ْٚ عٔ 

 .بها٥٘

اؿٝٛإ ا٭عذُٞ ع ٜتأثل باؿـا٤ ع ٖٚٛ ْٛع َٔ ايػٓا٤ ع  ٌْٚاٖـ اؾٌُ ع ٖٚٛ

تأثٸلّا ٜوتؼـ َع٘ ا٭ٓاٍ ٚا٭ثكاٍ, ٜٚوتكِل بوبب٘ إواؾات ايطٛاٍ, ؾذل٣ اٱبٌ 

 ُـ أعٓاقٗا, ٚتِػٞ ْاُب١ّ آفاْٗا, ٚتولع هرلٖا ست٢ تتنعنع عًٝٗا أٓاشلا.

١ ٜٚول ع نُٝات ٚؾرل٠ ٚست٢ ا٭بكاك عٓـ زلاعٗا يًُٛهٝك٢ تـك ع ٗ يٌ ٚهٗٛي

 َٔ ا٭يبإ اييت تتُٝن بك١ُٝ غقا١ٝ٥ عاي١ٝ.

ٚٴٓعت ٗ دٛ َٛهٝكٞ,  بٌ ٚست٢ ايٓباتات تتأثل بإٛهٝك٢, ؾاؿكٍٛ اييت 

ٚٔٸؿت اؿكٍٛ ع ٗ ايتذاكب ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ ع بأدٗن٠ ُٛت١ٝ ق١ٜٛ ِٜـك عٓٗا  سٝح مٴ

ِت بـٕٚ َٛهٝك٢. نُا  َٛهٝك٢, أعطت ق٫ِّٛ أنجل دٛؿ٠ّ َٔ احملاٌُٝ اييت

ثبت إٔ اينٖٛك تنؿاؿ ْٔاكتٗا ٚتؿتشٗا ع٢ً أْػاّ إٛهٝك٢, ٚتٓكبض ٦ًّٝا َا عٓـ 

 ههٛتٗا.
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ٌٸ َٚا قًٛب ايبٌل ع ْٚؿٛهِٗ ٚأكٚاسِٗ َٔ إسواي اؿٝٛاْات ٚايبٗا٥ِ  ع بأق

ٞٸ ٌٷ, فن ِّٚايطٝٛك ٚايٓباتات ٚا٭مٖاك, بٌ إٕ اٱْوإ بطبع٘ عاق ل, َلٖـ , َتش

 اي, ٚي٘ ٚدـإ ٚعاطؿ١ ٫ تتُتع بٗا تًو إؼًٛقات.اٱسو

نٝـ ٫ ٜهٕٛ سبٸ إٛهٝك٢ ع بعـ نٌ فيو ع ؾطل٠ّ إْوا١ْٝ ٚبٌل١ٜ 

ٚن١ْٝٛ؟! نٝـ ٫ ٚيًُٛهٝك٢ ع٢ً ا٭د١ٓ أبًؼ ا٭ثل ٗ تهٜٛٓٗا ايعِيب ٚايٓؿوٞ 

ٚايٛدـاْٞ; سٝح ت٪ؿٟ إٍ تٗـ١٥ ًَش١ٚٛ ٗ ٓلبات قًب٘, ٚتػرلات ٖل١َْٝٛ َٔ 

أْٗا ٚقاٜت٘ َٔ ا٭َلاض ايعِب١ٝ ٚايٓؿو١ٝ, َٚٔ عٝٛب ايٓطل ٚايعذن عٔ ايتعًِ ً

ٚانتواب إعلؾ١ ٚإٗاكات عٓـَا ٜٛيـ, باٱٓاؾ١ إٍ انؿاض ْوب١ تٌٖٛات ا٭د١ٓ 

 انؿآّا ًَشّٛٚا؟!

% َٔ سـٜجٞ 94نٝـ ٫ ٚيًُٛهٝك٢ أبًؼ ا٭ثل ع٢ً ا٭طؿاٍ; ؾًكـ ثبت إٔ 

ها٤ ٜٚوتػلقٕٛ ٗ ايّٓٛ ؾٛك زلاعِٗ يًُٛهٝك٢ اييت ناْٛا اي٫ٛؿ٠ ٜوهتٕٛ عٔ ايب

ثبت أّٜٔا إٔ زلاعِٗ بٛد٘ عاّ ٜ٪ؿٟ إٍ كؾع َوت٣ٛ ايقنا٤  ؟!١ٜوُعْٛٗا ِٖٚ أدٓٸ

 ٚاٱبـاع ٚايتشٌِٝ ايقٖين.

نٝـ ٫ ٚيًُٛهٝك٢ أبًؼ ا٭ثل ع٢ً اٱْوإ ايبايؼ ايِشٝض ايوًِٝ إعاؾ٢; 

ـٹخ تػرلات ؾوٝٛي ٛد١ٝ تتُجٌ ٗ مٜاؿ٠ ايكـك٠ ع٢ً ؼٌُ َتاعب ايعٌُ ؾوُاع٘ شلا ٜٴش

ٚٓػٛٙ اؿٝا٠; ٚتٌٓٝ٘ اؿٛاي ٚايـٚك٠ ايـ١َٜٛ ٚايع٬ٔت; ٚؼؿٝن عًُٝات ِٖٔ 

ايطعاّ ٚاَتِاُ٘, ٚايتؼًّٗ َٔ إٛاؿ ائاك٠; ٚتبعح ع٢ً اشلـ٤ٚ ٚايطُأ١ْٓٝ 

ٝع١ٝ شلا ٚايوه١ٓٝ; ٚتواعـ ع٢ً إؾلام )اٱْـكٚؾٝٓات(, ٖٚٞ َٛاؿ نُٝٝا١ٝ٥ طب

ؾعاي١ٝ ٗ توهٌ ا٭مل, ٚايتػًب ع٢ً ا٭كم ٚايكًل, ٚإسـاخ اي٠ٌٛٓ, ٚتٌٓٝ٘ اؾٗام 

ٖٓا ٜ٪ؿٟ  إٓاعٞ َٚكا١َٚ إٝهلٚبات; ٚتكًٌ َٔ إؾلام اؾوِ شللَْٛات اٱدٗاؿ, 

إٍ ٖـ٤ٚ ا٭عِاب, ٚتكًٌٝ تٛتټل ايع٬ٔت, ٚتكًٌٝ استُا٫ت اٱُاب١ بأَلاض ايكًب 

ـٸ٨ َعـٍ ايتٓٗؿى, ٚؽؿض َعـٍ ٓلبات ايكًب َٚوت٣ٛ ٓػ٘ ايـّ; ٚايٌلاٌٜ; ٚتٗ

 ؟!ؾ٬ّٔ عٔ تٌٓٝ٘ َلانن ايقانل٠ بإؽ

نٝـ ٫ ٚيًُٛهٝك٢ ؾٛا٥ـ ١ْ ْٚتا٥ر إهاب١ٝ ًَش١ٚٛ ٗ ع٬ز عـؿ نبرل 

ع نع٬ز أهاهٞ أٚ نع٬ز َواعـ ٚتهًُٝٞ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ  (22)َٔ ا٭َلاض

اب ٚايؿِاّ ٚايًٌٌ ايلعاَ ٚايِلع ٚايباكاْٜٛا, ٚايلبٛ نا٭كم ٚايكًل ٚا٫نت٦ ,ع
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ايٌعيب ٚايدلؿ ٚايِـاع ٚأَلاض ايكًب ٚٓػ٘ ايـّ َٚتاعب هٔ ايٝأي, ٚاؿلٚم 

ٚايت٦اّ اؾلٚغ ٚتوهٌ آ٫ّ ايٛٗل ٚإؿاٌُ, ٚإواعـ٠ ٗ ع٬ز بعض أَلاض 

ايع٬ز ايعٕٝٛ َٚل٢ٓ ايوهل, ٚؽؿٝـ ا٭علاض اؾاْب١ٝ ايٓاػ١ عٔ اهتعُاٍ 

ايهُٝٝا٥ٞ ٕعاؾ١ ايولطإ, ٚإسـاخ تأثرلات إهاب١ٝ أثٓا٤ اؿٌُ ع بتكًٌٝ 

ٚتكًٌٝ ؾذل٠ اي٫ٛؿ٠ ْؿوٗا, بٌلٙ زلاع  ع َٔاعؿات٘ ع ٚاي٫ٛؿ٠ ع بتؼؿٝـ ا٭مل ٚايكًل

 ؟!(23)أهابٝع بـ٤ّا َٔ ايٌٗل ايجأَ يًشٌُ 4إٛهٝك٢ ٕـ٠ 

ت اؿؤ ٚإٛمٕٚ ع َٔ أبعـ نٌ ٖقا ٜٓهل إٓهلٕٚ إٔ ٜهٕٛ سب ايِٛ

 غٓا٤ َٚٛهٝك٢ ع )أَلّا ؾطلّٜا( ٚ)ه١ٓ ن١ْٝٛ(؟!

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكـّ ْٝع٘ ْكٍٛ: إفا نإ سب ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ؾطل٠ ٚغلٜن٠ ع 

نُا أٚٓشٓا ٚهٓٛٓض با٭ؿي١ احمله١ُ َٔ نتاب اهلل إوطٛك ٚنتاب ايهٕٛ 

َِٚاؿكتٗا ٚايتٓهٌٝ بٗا ع نُا  ٌٖ دا٤ ايـٜٔ حملاكب١ ايؿطل ٚايػلا٥ن» إٓٛٛك ع ؾع

ٜـعٞ احمللَِّٕٛ; بتشلِّٗ يًوُاع ع أّ دا٤ يتكلٜلٖا ٚتٗقٜبٗا ٚايوُٛ بٗا ٚتٛدٝٗٗا 

 ايتٛدٝ٘ ايكِٜٛ ايوًِٝ يتٴوتؼـّ ٗ َا ٜٳلق٢ باٱْوإ َعّٜٓٛا َٚاؿّٜا؟!

ع١ إٕ ا٭ْبٝا٤ إِا بٴعجٛا بتهٌُٝ ايؿطل٠ ٚتكلٜلٖا, ٫ بتبـًٜٗا ٚتػٝرلٖا. ٚايٌلٜ

ـٸ ا٭ٚه٘.  إِا دا٤ت بتعايُٝٗا يتٛد٘ اٱْوإ ع ٗ َكتٔٝات ايؿطل٠ ٚايػلٜن٠ ع إٍ اؿ

ؾٗٞ مل تٓنٍ ٫ْتناع غلٜن٠ سب إاٍ, ٚإِا ْنيت بتعـًٜٗا ع٢ً ايٛد٘ ايقٟ ٫ دٌع 

ؾٝ٘ ٫ٚ إهلاف ٫ٚ تكترل. ٖٚٞ مل تٓنٍ نقيو ٫ْتناع غلٜن٠ اؿنٕ, ٚإِا ْنيت 

ايقٟ ٫ ًٖع ؾٝ٘ ٫ٚ دنع ٫ٚ إٜاي َٔ ك١ٓ اهلل. نُا مل تٓنٍ  بتعـًٜٗا ع٢ً ايٛد٘

٫ْتناع غلٜن٠ سب إٓاٚل ايطٝب١ ٚإوُٛعات إوتًقٸ٠, ٚإِا ْنيت بتٗقٜبٗا ٚتعـًٜٗا 

 .ع٢ً ٚد٘ ٫ ٓلك ؾٝ٘ ٫ٚ ًلٸ

ٖٚهقا تكـ ايٌلٜع١ بايٓوب١ إٍ ها٥ل ايػلا٥ن َٛقـ ا٫عتـاٍ ٚايكِـ 

ـٸ ايقٟ ٜٴٓوٞ اٱْوإ ٚادبات٘, أٚ ٜؿوـ عًٝ٘ ٚايتِٓٛٝ ٚنبض اؾُاغ  عٔ اؿ

أػ٬ق٘, أٚ وٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ أعُاٍ أػل٣ أينّ ٚأٚدب. ٚقؿت َٛقـ ا٫عتـاٍ 

ٚايتِٓٛٝ, ٫ اٱؾلاٙ ٫ٚ ايتؿلٜ٘, ٫ٚ اٱَات١ ٫ٚ ا٫ْتناع. ؾُا أعُٛٗا ٚأنلَٗا َٔ 

 !!(24)«ًلٜع١

ثٓا٤ٶ سوّٓا, بٌ أؾِشت  إٕ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ قـ أٓؿت ع٢ً ايِٛت اؿؤ
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عٔ طًبٗا ٚاهتشواْٗا ٚاهتشبابٗا ي٘ ٗ أقـي ن٬ّ ٚأطٗل َكاّ; ٚفيو عجٸٗا ع٢ً 

ايتػين بايكلإٓ ايهلِٜ, ٚع٢ً ايتػين با٭فإ; ٭ٕ ايٓؿٛي بطبعٗا توتًقٸ با٭ُٛات 

اؿو١ٓ, بٌ إٕ ايٌلٜع١ َا سجت ع٢ً ايتػين بايكلإٓ إ٫ ٭دٌ أثل ايِٛت اؿؤ ٗ 

 ى.ايٓؿ

ٕ ب٘; ؾإْ٘ عًٝ٘ َا كأٜت, ؾًٝ٪فِّ ٔلِيقِ َع ب٬ٍ ؾَأ...»: |أَا ا٭فإ ؾكـ قاٍ

ـټ َٔ غن٠ٚ سٌٓ زلع أْاهّا ٜ٪فِّْٕٛ  |. ٚٗ عٛؿت٘(25)«ص ُٛتّا َٓوأْـ٣ طٚأَ

قـ زلعتٴ ٗ »: |ٚاهتٗنا٤ٶ بإوًٌُ, ؾكاٍ |باي٠٬ِ; تكًٝـّا ٕ٪فِّٕ كهٍٛ اهلل

, ٚقاٍ يِاسب ايِٛت |, ؾأكهٌ إيِٝٗ ايٓيب«ٖ٪٤٫ تأفٜٔ إْوإ سؤ ايِٛت

ٍٳ»اؿؤ:  , ؾأدًو٘ بٌ ٜـٜ٘, َٚوض ع٢ً ْاُٝت٘, ٚبٳلٻى عًٝ٘ ث٬خ َلات, ثِ «تعا

 .(26)ٚعًُٖ٘ ا٭فإ ,«ٕ عٓـ ايبٝت اؿلاّافٖب ؾأفِّ»: |قاٍ

ؾإٕ ايِٛت اؿؤ  ;(27)مٜٓٛا ايكلإٓ بأُٛاتهِ»: |ٚأَا ايكلإٓ ؾكـ قاٍ

ٔٻ بايكلإٓ»: |. ٚقاٍ(28)«ٜنٜـ ايكلإٓ سوّٓا ٔٵ مل ٜتػ َٳ َا »: |ٚقاٍ .(29)«يٝى َٓٸا 

ٕٳ اهلل ي٤ٌٞٺ َا َأفٹٕ يٓيب سؤ ايِٛت ٜتػ٢ٓ بايكلإٓ . ٚعٔ عا١ٌ٥ أْٗا قايت: (30)«َأفٹ

, «أٜٔ نٓتٹ؟»ي١ًّٝ بعـ ايعٌا٤, ثِ د٦تٴ, ؾكاٍ:  |أبطأتٴ ع٢ً عٗـ كهٍٛ اهلل»

ٌٳ قلا٤ت٘ ُٚٛت٘ َٔ أسـ,  قًتٴ: نٓتٴ أهتُع قلا٠٤ كدٌ َٔ أُشابو مل أزلع َج

ٞٻ ؾكاٍ:  |قايت: ؾكاّ ُٳع ي٘, ثِ ايتؿت إي ٖقا هامل ٍَٛ أبٞ »ٚقُتٴ َع٘ ست٢ اهت

 .(31)«سقٜؿ١, اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ ٗ أَيت َجٌ ٖقا

َٚٔ ٖٓا تعًِ إٔ اٱه٬ّ قـ كاع٢ ٌَٝ اٱْوإ ع عهِ ؾطلت٘ ع يوُاع ايِٛت 

ٝ٘, ؾشحٻ ع٢ً ايتػين با٭فإ ٚايكلإٓ; يٝٓوذُا َع اؿؤ, ٚأؿكى َا ي٘ َٔ أثٕل عً

ايٓؿٛي; ؾإٕ يًِٛت اؿؤ تؿاع٬ّ عذٝبّا ٚغلٜبّا َع ايٓؿٛي ٚا٭كٚاغ, سح ٜولٟ 

ٗ اؾوِ, ٚهلٟ ٗ ايعلٚم; ؾتِؿٛ ي٘ ايٓؿى, ٜٚلتاغ ي٘ ايكًب, ٚتٗتن ي٘ اؾٛاكغ. 

وهٕٛ ٚا٭ْى باهلل, َٚا اْٛل ٚتأٌَ َا يًتػين بايكلإٓ َٔ أثٕل ٗ دًب اـٌٛع ٚاي

يًذلمن بعباكات ايقنل ٚايٌهل يًُٓعٹِ َٔ أثٕل ٬َٜى إٌاعل ايباط١ٓ, َٚا يٲٌْاؿ 

ـٸ يًكًٛب إٍ  يعٌُ, َٚا ابايٌعل اؾٌُٝ ٗ اؿه١ُ ٚايعًِ ٚا٭ؿب ٚسب اـرل َٔ ً

َٳذًَب١ٺ يًوهٔ ٚاشلـ٤ٚ ٚكا س١ يوُاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٚأُٛات ايب٬بٌ ٚايعِاؾرل َٔ 

 ايباٍ ٚايؿهل.
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يكـ أٚتٝتٳ َنَاكّا َٔ »٭بٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ عٓـَا زلع قلا٤ت٘:  |قاٍ ايٓيب

 . (32)«ؿَٚناَرل آٍ ؿاٚ

إوذـ, ؾوُع قلا٠٤ كدٌ,  |ٚعٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ: ؿػٌ كهٍٛ اهلل

يكـ أٚتٞ ٖقا َٔ َناَرل آٍ »: «, ؾكٌٝ: عبـ اهلل بٔ قٝى, ؾكاٍ«ٖقا؟ ٔٵَٳ»ؾكاٍ: 

 .(33)«ؿاٚٚؿ

ٚإكِٛؿ َٔ ٖقٙ ا٭ساؿٜح َـغٴ ٖقٜٔ ايِشابٌٝ ٗ سؤ ُٛتُٗا بايكلإٓ, 

ٔٳ أُٛات إناَرل, ؾٌب٘ ٘ٴ سٴو ظاَع اؿؤ  ;ٖقٙ بتًو |ٚإٔ ُٛتُٗا ٌٜب٘ سوٓٴ

ٜوتشٌٝ إٔ ٜٴٌبٹٸ٘ َا أسبٸ٘ َا أبػٔ٘ ٚسلٸَ٘  |إ٪ثِّل ٗ ايكًٛب ٚايٓؿٛي. ٚايٓيب

ٜبػض ايػٓا٤ ٚإعامف  |ٜنعِ إٔ ايٓيبٚق٢ٔ غبج٘ ًٚٝطاْٝت٘ ع ٚإؼايٹـ 

 َُٗا ع. ٚولِّ

إٕ تٌبٝ٘ ايٓؿٝى باـوٝى َٔ ه٤ٛ ا٭ؿب, نُا إٔ تٌبٝ٘ اؿ٬ٍ باؿلاّ ٫ 

 إٔ ٜؿعٌ ٦ًّٝا َٔ فيو. |هٛم, ٚساًا كهٍٛ اهلل

ٚايٌاٖـ َٔ ٖقا إٔ ا٭ُٛات إٛم١ْٚ اـاكد١ َٔ آ٫ت إعامف طٝٸب١ْ ٗ 

نع )َكاٜٝى(  |ٍٛ, َٚٔ أدٌ فيو اهتعًُٗا ايٓيبا٭زلاع, سو١ْٓ ٗ ايعك

يٮُٛات اؿو١ٓ احملبٛب١ ع ٚيٛ ناْت قلٸ١َّ ٕا اهتعًُٗا نُكاٜٝى ع٢ً اٱط٬م 

نُا هٝأتٞ تٛٓٝش٘ إٕ ًا٤ اهلل ع, سٝح ًبٻ٘ ايِٛتٳ اؿؤ ٗ قلا٠٤ ايكلإٓ 

 بِٛت إناَرل; ؿؤ ُٛت قاك٨ ايكلإٓ ٚس٠ٚ٬ ْػُت٘.

عٞ اؾًٌٝ ايهبرل أبٛ عجُإ ايٓٗـٟ ٜكٍٛ ع َوتؼـَّا ْؿى ٖٚا ٖٛ فا ايتاب

َا زلعتٴ َنَاكّا ٫ٚ طٓبٛكّا ٫ٚ ُٓذّا أسؤ َٔ ُٛت »ايوابل ع:  |أهًٛب ايٓيب

ؾهإٔ أبا  .(34)«أبٞ َٛه٢, إٕ نإ يًِٝٞ بٓا ؾٓٛؿٸ أْ٘ قلأ ايبكل٠; َٔ سؤ ُٛت٘

ت إعامف, ؾهإ ُٛت أبٞ عجُإ ٜكٍٛ: زلعتٴ أس٢ً ا٭ْػاّ إٛهٝك١ٝ َٔ أس٢ً آ٫

َٛه٢ بايكلإٓ أس٢ً َٓٗا ٚأعقب. ؾٌبٻ٘ ُٛتٳ أبٞ َٛه٢ بأُٛات اٯ٫ت; ظاَع 

 اؿؤ إ٪ثِّل ٗ ايكًٛب ٚايٓؿٛي.

إٕ يق٠ ايٓٛل ٗ إبِلات اؾ١ًُٝ, نإا٤ ٚاـٔل٠ ٚايٛد٘ اؿؤ ٚها٥ل 

 ٝش١ ٚا٭يٛإ غرل إٓوك١.ا٭يٛإ اؾ١ًُٝ. ٚفيو ٗ َكابٌ َا ٜٴهلٳٙٴ َٔ إبِلات ايكب

نُا إٔ يق٠ ايٌِ ٗ ايلٚا٥ض ايعطل٠ ٚايطٝب١. ٚفيو ٗ َكابٌ ايلٚا٥ض ايٓت١ٓ 
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 ٚإوتهل١ٖ.

نُا إٔ يقٸ٠ ايتقٚم ٗ ايطعّٛ ايًقٜق٠, ناؿ٠ٚ٬ ٚاؿ١ُٓٛ. ٚفيو ٗ َكابٌ 

 إلاك٠ إوتبٌع١.

 ١.نُا إٔ يق٠ ايًُى ٗ ايٓع١َٛ ٚايًٌ. ٚفيو ٗ َكابٌ اـٌْٛ

 نُا إٔ يق٠ ايعكٌ ٗ ايعًِ ٚإعلؾ١. ٚفيو ٗ َكابٌ اؾٌٗ ٚايب٬ؿ٠.

نُا إٔ يق٠ ايوُع ٗ زلاع ا٭ُٛات ايطٝب١ ٚايلقٝك١ ٚإٌٓط١ يًؿهل 

ٚايٛدـإ, نوُاع ايكلإٓ ٚا٭فإ ٚايتٛاًٝض ٚاؿـا٤ ٚايػٓا٤ ُٚٛت ايعِؿٛك 

بٌ ْٗٝل اؿُاك ْٚباغ ٚايعٓـيٝب ٚإعنف ٚنٌ آي١ شلا ُٛت َوتواؽ. ٚفيو ٗ َكا

 .(35)ايهًب ْٚعٝل ايبّٛ ٚايػلبإ

ؾ٬ َع٢ٓ ع بٓا٤ٶ ع٢ً َا هبل َٔ تٛٓٝض ع ٭ٕ توتُتع ايعٌ بإٓاٚل اؾ١ًُٝ, 

ٚا٭ْـ بطٝبات ايلٚا٥ض َٔ َوو ٚعٓدل ٚٚكؿ, ٚايًوإ بإطعَٛات اؿ٠ًٛ, ٚايٝـ 

ع٢ٓ ٭ٕ توتُتع نٌ تًو بإًُٛهات ايٓاع١ُ ٚاي١ًٓٝ, ٚايعكٌ بايعًِ ٚإعلؾ١, ٫ َ

اؿٛاي ٚا٭عٔا٤ بقيو ٫ٚ توتُتع ا٭فٕ بايطٝب َٔ ا٭ُٛات, هٛا٤ٷ نإ ٖقا 

٫ َع٢ٓ ع٢ً اٱط٬م »ايِٛت ُاؿكّا َٔ إْوإ أٚ َٔ آي١ أٚ َٔ طا٥ل أٚ سٝٛإ; إف 

ي٬هتُتاع بِٛت اشلنام ٚايبًبٌ ؿٕٚ ُٛت اٯ٫ت ع اييت ٖٞ تكًٝـ َٔ اٱْوإ يِٓع 

ِٳ ملِّّ زلاع اهلل ٗ ا ٌٕ )نِٛت ايعِؿٛك( ؾًٹ يطبٝع١ ع. ٚإفا دام زلاعٴ ُٛتٺ ُغِؿ

ٗٳِ َٓ٘ اؿه١ُ  ّٕ ٜٴؿ ُٛت َٛمٕٚ ُاؿٕك َٔ آي١, َِشٛبّا أٚ غرل َِشٛب به٬

 ٚإعاْٞ اؾ١ًُٝ. ٖقا ُلٜض ايعكٌ ايقٟ ٜوتشٌٝ إٔ تأتٞ ايٌلٜع١ غ٬ؾ٘!

أُٛات َٛم١ْٚ َتٓاهب١ إٕ ايعٓـيٝب ٚايعِؿٛك ع ٚغرلُٖا َٔ ايطٝٛك ع شلا 

إطايع ٚإكاطع; يقيو ٜوتًق بوُاعٗا اٱْوإ. ؾٗٞ َٛهٝك٢ كبا١ْٝ, ؾًُافا ملَِّٗا 

ٚٴٓعت إٛهٝك٢  إفا قًـٖا اٱْوإ ٖٚٛ وانٞ َا ؾطل اهلل عًٝ٘ بعض ػًك٘؟! ؾإِا 

ـٹًك١, َٚا َٔ ٤ًٞ تٌُٛ إيٝ٘  ْٚػُاتٗا ع٢ً أُٛات ٖقٙ ايطٝٛك; تٌبّٝٗا يًِٓع١ با

عًُا٤ ٖقا ايعِل ٚأٌٖ ايِٓاع١ إٍ تِٜٛلٙ أٚ ابتهاكٙ إ٫ ٖٚٛ َأػٛف ع ٗ ايػايب ع 

ـٳعٳٗا اهلل تعاٍ ـٹًك١ اييت بٳ  .(36)«َٔ ا

ٚنًّ َٔ ٖقا إٍ إٔ إٛهٝك٢ ٜوتشٌٝ إٔ ؼلّ جمللؿ نْٛٗا ُٛتّا طٝبّا 

طٝب١ّ َٛم١ّْٚ  َٛمّْٚا َوتًَقٸّا, ٚإ٫ ؾًٓشلٸّ زلاع أُٛات ايطٝٛك جمللؿ نْٛٗا أُٛاتّا
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 َوتًقٸ٠!!

إٕ ايًق٠ بوُاع ا٭ُٛات ٖٞ هبب إقباٍ ايٓؿٛي عًٝٗا ٚاًتػاشلا بٗا, هٛا٤ٷ 

ايعكٍٛ  ٗناْت قلآّْا أٚ أفاّْا أٚ غٓا٤ٶ أٚ َٛهٝك٢; ؾا٭ُٛات اؿو١ٓ َ٪ثل٠ 

 ىؿ٢ إؿكان٘ ٗ ٚاقع اؿٝا٠. ٚا٭فٖإ, ٚؾاع١ً ٗ ايطباع ٚا٭َند١, َا ٫

ٌٸ; دلّٜا ع٢ً ايؿطل٠; إف اٱه٬ّ ؿٜٔ ايؿطل٠. ٚيقيو ؾا٭ٌُ ٗ  ايوُاع ٖٛ اؿ

 ٚايًق٠ بقيو ٌَلٚع١ ٗ أًُٗا; ٕٛاؾك١ ايطبٝع١ اٱْوا١ْٝ.

إٕ زلاع ا٭ُٛات ع أٜٸّا نإ َِـكٖا ع ٫ ّهٔ إٔ ولّ َذلؿ نْٛ٘ 

)ُٛتٳ آي١( أٚ )ُٛتٳ إْوإ( أٚ )ُٛتٳ طا٥ل أٚ سٝٛإ(, ٚإِا ولّ ايِٛت إفا 

ب٘ عاكض ؼلِٜ أٚ اقذلٕ َٓهل; نُا يٛ اهتٴعٌ ب٘ ع٢ً قلٻّ, أٚ اتټؼق ُاس

 ٚه١ًّٝ إٍ اؿلاّ, أٚ أشل٢ عٔ ٚادب ٫ وتٌُ ايتأػرل.

 

 

ٌٻ عٳٔ هٳ﴿ :ايـيٌٝ ا٭ٍٚ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ َٳٔ  ٔٳ ايٓٻأي  َٹ ٝٵٚٳ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔل بٹٝ

ٖٴنٴٚ ٖٳا  ٜٳتٻؼٹقٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٌٷ ّاعٹ ٔٗ َټ ِٵ عٳقٳابٷ  ٗٴ (. ٚقايٛا بإٔ شلٛ اؿـٜح ٖٛ 6)يكُإ:  ﴾ُأَٚي٦ٹَو َي

ايػٓا٤ ٚإعامف

 

ٌٸ ٤ًٞ ًػًو عٔ ٤ًٞ طؾكـ أشلاىص. ٚع٢ً فيو ٜـػٌ 1 ع ايًٗٛ ٗ ايًػ١ ٖٛ ن

 ؾٝ٘ اؿل ٚايباطٌ, ٚاؿ٬ٍ ٚاؿلاّ.

ع )ايًٗٛ( ٗ اٯ١ٜ مل ٜأتٹ َطًكّا, بٌ دا٤ باٱٓاؾ١ إٍ )اؿـٜح(. ؾؼلز بٗقا 2

ٌٸ شلٛ ٫ ُٜٛـ بهْٛ٘ سـٜجّا, ؾ٬ ِٜضٸ ع٢ً اٱط٬م إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ )شلٛ  ايكٝـ ن

ٌّ ٌٸ  اؿـٜح( إعامف ٚاٯ٫ت إٛهٝك١ٝ. بٌ ايِشٝض إٔ )شلٛ اؿـٜح( عا ٗ ن

ٗٸ٢ ب٘, نايػٓا٤ ٚايك ّٕ( ٜٴتً ٗٻ٢ ب٘ )ن٬ ٜٴتٳً ِّ ٚا٭هاطرل ٚا٭ًعاك, ٚغرل فيو ٖا 

 َٔ )ايه٬ّ(.

ٟٸ سهِ ع٢ً فلؿ ًلا٤ شلٛ اؿـٜح, بٌ عًكت ايٛعٝـ 3 ع اٯ١ٜ مل تعًٚل أ

ـٸ  ايٌـٜـ ٚايعقاب إٌٗ ع٢ً ًلا٤ شلٛاؿـٜح بكِـ اٱ٬ٍٓ عٔ هبٌٝ اهلل ٚايِ
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ٖٖٔ ٌٜذلٟ شلٛ اؿ ـٜح َعنٍ عٔ ٖقا إكِـ؟! عٔ ؿٜٓ٘ ٚاتٸؼافٙ ٖنّٚا. ؾأٜٔ ٖقا 

َٚٔ فا ايقٟ ولِّّ ًلا٤ سها١ٜ أٚ ق١ِ أٚ ؿٜٛإ ًعل أٚ ًلٜ٘ أغ١ٝٓ يٝتو٢ًٓ ب٘ 

ِّٚغ بٗا عٔ ْؿو٘؟!  .(37)بكلا٤ت٘ أٚ زلاع٘ ٜٚل

ـٻعٞ 4 ع َٔ أقٌ احملاٍ إٔ ٜهٕٛ )شلٛ اؿـٜح( ٖٛ ايػٓا٤ ٚإعامف ع نُا ٜ

نإ َعهِ َٔ )شلٛ(; ؾإٕ ا٭ِْاك أَا »يعا١ٌ٥:  |َٕٛ ع ثِ ٜكٍٛ ايٓيباحمللِّ

 !!(38)«ٜعذبِٗ )ايًٗٛ(

ّٸ5 )فلؿ( اًذلا٤ ايًٗٛ, ٚإِا تقّ َٔ ٌٜذلٜ٘ يع  ع ٚاـ١ُ٬ إٔ اٯ١ٜ مل تق

ـٻ عٔ ًلٜعت٘, ٜٚوؼل بٗا ٜٚتٸؼقٖا ٖنّٚا ٌٻ( عٔ هبٌٝ اهلل ٚؿٜٓ٘, ِٜٚ ٔٹ  .)ٜٴ

 

ٓٴٛا عٳ﴿ :ايـيٌٝ ايجاْٞ ٛٳ َأعٵلٳ ُٹعٴٛا ايًٖػٵ ُٳاُيٚٳٔإفٳا هٳ ٓٳا َأعٵ ٚٳَقاُيٛا َي ٘ٴ  ِٵ ٓٵ ٚٳَيُه ٓٳا 

ِٵ ٫ ٝٵُه ّٷ عٳًَ ِٵ هٳ٬ ُٳاُيُه ٌٳَأعٵ ٖٹًٹ (. ٚقايٛا بإٔ ايػٓا٤ َٔ 55)ايكِّ:  ﴾ ْٳبٵتٳػٹٞ اِيذٳا

 ايًػٛ, ؾٛدب اٱعلاض عٓ٘.

 

ع ايًػٛ ٗ أٌُ ايًػ١ ٖٛ ايه٬ّ ايقٟ ٫ ؾا٥ـ٠ َٓ٘, ؾ٬ ٜٓؿعو إفا زلعت٘, 1

ٛٷ؟! يٝى نٌ ٫ٚ ٜٔلٸى عـ ّ زلاع٘. ؾٌٗ ِٜض بعـ ٖقا ايبٝإ إٔ ْكٍٛ بإٔ ايػٓا٤ يػ

غٓا٤ٺ يػّٛا, نُا أْ٘ يٝى نٌ ن٬ّ يػّٛا, بٌ إٕ َٔ ايػٓا٤ ٚايه٬ّ ع َٔ سهاٜات 

ٚقِّ ًٚعل...إخل ع َا ٜ٪ػق َٓ٘ اؿه١ُ ٚا٭ؿب ٚايعًِ. ٚيٓؿذلض دـ٫ّ أْٓا ٫ 

ؿ ا٫هتُاع إٍ ُٛت سًٛ طٝب ًذٞ, ؾٌٗ ْأػق َٔ ايػٓا٤ أٜٸّا َٔ فيو, ٚإِا ٖٛ فل

ٔٵ ٣ْٛ با٫هتُاع إٍ ايػٓا٤ ع ٚيٛ مل ٜؿـٙ فيو  َٳ ٗ فيو سل١َ أٚ ست٢ ًب٘ سل١َ؟!. 

ٌٸ سه١ُّ أٚ عًُّا ع تلٜٚض ْؿو٘ يٝك٣ٛ ع٢ً طاع١ اهلل عنٸ ٌٜٚٓ٘ ْؿو٘ ؾٗٛ َطٝع  ٚد

ٛٔ طاع١ّ ٫ٚ َع١ِٝ ؾؿعً٘ ٖق ٔٵ مل ٜٓ َٳ ٛٸ عٓ٘, قؤ, ٚؾعً٘ ٖقا َٔ اؿلٸ; ٚ ا يػٛ َعؿ

ٚفيو نؼلٚز اٱْوإ إٍ سـٜكت٘ َتٓنِّّٖا, ٚقعٛؿٙ ع٢ً باب ؿاكٙ َتؿلِّدّا, ٚغرل فيو 

 َٗا عاقٌ, ؾهٝـ بٛاٖب ايعكٌ ع!!َٔ ها٥ل ا٭ؾعاٍ ع ْٚٝعٗا ٜوتشٌٝ إٔ ولِّ

ٌٳ٫﴿ع اؾٌٗ ع 2 ٖٹًٹ ع ٗ ايًػ١ ٖٛ ايطٍٝ ٚايوؿ٘ ٚايتعـٟ بػرل سلٸ.  ﴾ ْٳبٵتٳػٹٞ اِيذٳا

ـٸعٝ٘ احمللِّٚ َٕٛ بإٔ ايًػٛ ٖٛ أّٜٔا عـّ إعلؾ١. ٖٚقا إؿّٗٛ يًذٌٗ ٫ ٜتٓاهب َع َا ٜ
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ٔٵ ٜأتٞ به٬ّ ٫ ؾا٥ـ٠ َٓ٘ ع ٫ ٜٓؿع  َٳ ٗ اٯ١ٜ ٖٛ ايه٬ّ ايقٟ ٫ ؾا٥ـ٠ َٓ٘; ٭ٕ 

ُٳـ يػ١ّ بع )اؾاٌٖ(; ٭ْ٘ إِا أت٢ ؾع٬ّ  هاَع٘ ٫ٚ ٜٔلٙ تلن٘ ع ٜوتشٌٝ إٔ ٜٴٛ

َٳ ٜؿعٌ إباغ ٫ ُٜٛـ باؾٌٗ, ؾ٬ّٔ عٔ إٔ ٜٴطًَل عًٝ٘ أْ٘ )داٌٖ(. ٚبٓا٤ٶ  ٔٵَباسّا, ٚ

ٚٸُيٗا ع  ع٢ً فيو ؾإٕ إكِٛؿ بايًػٛ ٗ اٯ١ٜ ع ست٢ ٜوتكِٝ َعٓاٖا, ٜٚٓاهب آػٹلٳٖا أ

ِٕ ٚاهتٗنا٤ٺ ٚمٛ فيو َٔ ايهؿاك, ٜتعلٻٕٓٛ ب٘ يًُ٪ٌَٓ. هؿ٘ ايكٍٛ َٔ هٛب  ًٚت

ٌٳ, َٔ هبٸ ًٚتِ ٚاهتٗنا٤ ع ؾُع٢ٓ اٯ١ٜ: ٚإفا زلع 3 عباؿ اهلل إ٪َٕٓٛ ايباط

َٔ  ,َٔ اؾاًٌٖ, اِْلؾٛا عٔ اٱتٝإ َجً٘ تٓنټّٖا ٚتلٗؾعّا, ٚقايٛا: يٓا أعُايٓا اؿك١

ٕٕ باهلل ٚعباؿ٠ٺ ي٘ ٫ مٝـ عٓٗا, ٚيهِ أعُايهِ ايباط١ً, َٔ نؿٕل باهلل  ,إّا

ِٕ يٓا ٚاهتٗنا٤ٺ بٓا ٚبـٜٓ ٚٚمكٖا عًٝهِ, ٫ ٌْاكنهِ ٗ  ,ٓاًٚلىٺ ب٘ ٚهبٺٸ ًٚت

ـٸٟ اؿل ٚايِٛاب  اٱتٝإ بٗا; ٭ْٓا ٫ ْلٜـ ُشب١ اؾاًٌٖ ايطا٥ٌٌ ايوؿٗا٤, َتع

 إٍ ايباطٌ ٚاـطأ.

ؾايًػٛ ٗ اٯ١ٜ ٖٛ يػٛ ايهؿاك إعلٌٓ عٔ اؿل. ِٖٚ إلاؿٕٚ باؾاًٌٖ; 

ٍٜ ب٘ ع٢ً زلاع إ٪ٌَٓ فيو إٔ يػِٖٛ نإ يوبٸ إ٪ٌَٓ ٚإٜقا٥ِٗ بايكٍٛ, ٚايتٌٛ

 يًقنل ٚايكلإٓ.

ٜٚتأنـ يو ُش١ تؿورلٟ ٖقا َٔ ػ٬ٍ قلا٤تو يًوٝام ايقٟ ٚكؿت ؾٝ٘ اٯ١ٜ 

(; سٝح إْ٘ َكاب١ًْ بٌ ُؿات عباؿ اهلل ٚسنب٘ إ٪ٌَٓ ب٘ ُٚؿات 57ع  46)ايكِّ: 

 ايهؿاك عبـ٠ ا٭ٚثإ ٚأتباع سنب ايٌٝطإ ٚاـولإ.

ٔٔ﴿ ْؿى باب قٛي٘ تعاٍ:إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ َٔ  ُٳ ٕٳ  ٚٳعٹبٳاؿٴ ايلٻسٵ ٌٴٛ ُٵ ٜٳ ٔٳ  اٖيقٹٜ

ٛٵْعٳ٢ًَ اَ٭ ٖٳ ٗٴ ّاكٵٔض  ٕٳ َقاُيٛا هٳ٬َٚٳٔإفٳا ػٳاَطبٳ ٖٹًُٛ (. ْٚٝع فيو 63)ايؿلقإ:  ﴾ّاِٴ اِيذٳا

 ٜقٚنلْٞ بكٍٛ اٱَاّ ايٌاؾعٞ:

 إفا ْطعععععععععل ايوعععععععععؿٝ٘ ؾععععععععع٬ ػبععععععععع٘    

 ؾعععععععععععإٕ نًُٖتٳععععععععععع٘ ؾلٻدعععععععععععتٳ عٓععععععععععع٘
 

 
 بتعععععععع٘ ايوعععععععععهٛتٴ  ؾؼععععععععرلٷ َععععععععٔ إدا  

 ٚإٕ ػًٖٝتٳعععععععععععععع٘ نُععععععععععععععـّا ّععععععععععععععٛتٴ 
 

 

ٔٳ ٫﴿ :ايـيٌٝ ايجايح ٛٔٚٳاٖيقٹٜ َٳلټٚا بٹايًٖػٵ ٚٳٔإفٳا  ٕٳ اينټٚكٳ  ـٴٚ ٗٳ ٌٵ ٜٳ  ﴾ّاَٳلټٚا نٹلٳاَ  

 (. ٚقايٛا بإٔ )اينٚك( ٖٛ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك72.٢)ايؿلقإ: 
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( قٍٛ عاطٌ باطٌ ع اينٚك يػ١ّ ٖٛ نٌ َا ػايـ اؿلٸ. ؾشِلٴٙٴ ٗ )ايػٓا1٤

ـٷ يًوإ ايعلبٞ.  كاي

ع ؾُع٢ٓ اٯ١ٜ ع اييت دا٤ت ٗ هٝام فنل ُؿات إ٪ٌَٓ نُا أٚٓشٓا قبٌ 2

هطٛك ٗ ْٗا١ٜ َٓاقٌتٓا يًـيٌٝ ايجاْٞ ع: ٚايقٜٔ ٫ ؤلٕٚ نٌ َا ػايـ اؿلٸ َٔ 

ك ٚايه٬ّ باطٌ ٚبٗتإ ٚمٚك ٚإثِ, ٚإفا َلٚا ع َِاؿؾ١ّ ع باي٦ًاّ ع ٗ فاٍ ايًػٛ ٚاينٚ

 ايباطٌ ايقٟ ِٜاؿّ اؿل ع ؾإِْٗ ٫ ًٜتؿتٕٛ إيِٝٗ, بٌ ٫ ٌٜاكنٕٛ َعِٗ.

 

ٝٵًٹَو ﴿ :ايـيٌٝ ايلابع ِٗٔ بٹؼٳ ٝٵ ٚٳَأدٵًٹبٵ عٳًَ ٛٵتٹَو  ِٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٔ اهٵتٳَطعٵتٳ  َٳ ٚٳاهٵتٳِؿٔنمٵ 

ـٴ َٳا ٜٳعٹ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ـٵ ٚٳعٹ ٚٵ٫ؿٹ  ٚٳاَ٭  ٍٔ ٛٳا َٵ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ ٗٴ ًٳأكِن ٚٳ ٕٴ ٔإ٫ٖ ُغلٴٚكٚٳكٳدٹًٹَو  ٝٵَطا ٌٻ ِٴ اي  ﴾ّاٖٴ

 (. ٚقايٛا بإٔ )ُٛتو( ٗ اٯ١ٜ ٖٛ ايػٓا٤ ٚإعامف.64)اٱهلا٤: 

 

ع إٕ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ ٱبًٝى: ٚاهتؿنم َٔ بين آؿّ َٔ اهتطعت ع إٔ توتؿنٙ 1

ٚتوتٓٗٔ٘ ي٬ُْٔاّ إيٝو ع بِٛتو. ؾًِ ىّ اهلل َٔ فيو ُٛتّا ؿٕٚ ُٛت; ؾِٛتٴ٘ 

 ٌټ ؿإع ٜـعٛ إٍ َع١ِٝ اهلل ٚكايؿ١ ًلٜعت٘ ٚؿٜٓ٘.ٖٛ ن

ـٳّ  َټ٘ ٚاهتكباسٴ٘ يهْٛ٘ ٜٴوتؼ ّٸ, ٚإِا ف ؾايِٛت ٖٓا )بقات٘( يٝى َٛٓع ايق

ؾا٭ُٛات ع ٫ٚ كٜب ٗ إٔ َٓٗا ايػٓا٤ ٚإعامف ع ٫  ٗ ايـع٠ٛ إٍ ايٌٝطإ ٚسنب٘.

ـٳّ ٗ  ّٸ إ٫ إٔ تهٕٛ ٚه١ًّٝ ًٝطا١ْٝ تٴوتؼ ايـع٠ٛ إٍ َع١ِٝ اهلل ٚايؿوٛم ٜٓاشلا ايق

ـٹَت ٗ غرل فيو ؾإٕ اٯ١ٜ مل تتعلض يقيو ع٢ً  عٔ أَلٙ ْٚٗذ٘. أَا إفا اهتٴؼ

 اٱط٬م, ٫ بايًؿٜ ٫ٚ بايؿش٣ٛ.

ٚٳكٳدٹًٹَو﴿ :ٚتأٌَ َعٞ ع ؾ٬ّٔ عٔ فيو ع بك١ٝ اٯ١ٜ ٝٵًٹَو  ِٗٔ بٹؼٳ ٝٵ ; ﴾ٚٳَأدٵًٹبٵ عٳًَ

ّٸ باـ ٌٝ أٚ با٭كدٌ; ؾايقّ ٖٓا إِا ٖٛ َعًٓلٷ ؾٗآٖا ٫ ٚد٘ َطًكّا يتعًٝل ايق

باهتؼـاّ اـٌٝ ٚا٭كدٌ ٗ َع١ِٝ اهلل. َٚجٌ فيو ٜكاٍ ٗ )ا٭ُٛات(, ب٬ ًٓو ٫ٚ 

 ؾلم.

ع ؾُع٢ٓ اٯ١ٜ: ٚاهتؿنم َٔ بين آؿّ َٔ اهتطعت, ٚاػـعِٗ بٛهٛهتو 2
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 ُٚٛتو ايٌلٜل ع هٛا٤ٷ نإ ٖقا ايِٛتٴ َٔ دٓٛؿى َٔ ا٭بايو١ أَجايو, أٚ َٔ

ٌٸ َا توتطٝع َٔ ق٠ٛ ٚإغلا٤ ٚٚها٥ٌ ًٝطا١ْٝ.  دٓٛؿى َٔ ًٝاطٌ اٱْى ع ٚبه

ٌٸ أهًشتو ٱ٬ٍٓ بين آؿّ, ٚاْع  ؾإكِٛؿ ٖٓا إٔ ٜكاٍ ٱبًٝى: اًشق ن

ٌٸ  ٔٵ اعًِ بأْو ئ توتطٝع إٔ تٔ عًِٝٗ َا تكـك عًٝ٘ َٔ نٝـى ٚدٓـى, ٚيه

 إؼًٌِ َِٓٗ أبـّا.

 

ٖٳقٳ﴿ :ايـيٌٝ اـاَى ٔٵ  ُٹ ٕٳ َأَؾ ـٹٜحٹ تٳعٵذٳبٴٛ ٕٳ  *ا اِيشٳ ٔٵشٳُهٛ ٕٳ ٚٳ٫ٚٳتٳ  * تٳبٵُهٛ

ٕٳ ـٴٚ َٹ ِٵ هٳا ّٷ; ٭ٕ اهلل 61ع  59)ايٓذِ:  ﴾ٚٳَأْتٴ (. ٚقايٛا بإٔ )ايوُٛؿ( ٖٛ ايػٓا٤; ٖٚٛ قلٻ

 عاب ع٢ً ايهؿاك ايػٓا٤ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ.

 

ـٳ( ٗ ايًػ١ غؿٌ ٚهٗا. أٚ شلا ٚيعب. أٚ كؾع كأه٘ 1ْٚ ُٳ إفّا ِب ُـكٙ. ع )هٳ

ؾايوُٛؿ ٜؿٝـ إَا ايػؿ١ً أٚ ايًٗٛ أٚ ايتهدل. ٖٚقٙ ايِؿات ايج٬ث١ ِٜض إٔ ُٜٛـ بٗا 

ايهؿاك; ؾِٗ بٌ غاؾٌ عٔ تـبل ايكلإٓ, ٫ٚٙٺ عٔ زلاع٘, َٚتهبِّٕل عًٝ٘. أَا 

ؽِّٝ )ايوُٛؿ( بايػٓا٤ ٚقِلٙ عًٝ٘ ؾٗقا َٔ أؾشٍ اـطأ; ؾُا ايػٓا٤ إ٫ )ٚه١ًٝ( 

ٔٵ ٜوُع ايكلإٓ, ٚٗ ًػٌ َٔ ٚها٥ٌ ايه َٳ ؿاك اييت ٜوتؼـَْٛٗا ٗ ايتٌٍٜٛ ع٢ً 

ـٸِٖ عٓ٘ ٔٳ َنَؿلٴٚا ٫﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ;(39)ايٓاي ُٚ ٍٳ اٖيقٹٜ ٛٵا ٚٳَقا ٚٳاِيػٳ  ٕٔ ٗٳقٳا اِيُكلٵآ ُٳعٴٛا يٹ  تٳوٵ

ٕٳ ِٵ تٳػٵًٹبٴٛ ٘ٹ َيعٳًُٖه  .(26)ؾًِت:  ﴾ؾٹٝ

َافا؟! إٕ اٯ١ٜ إِا تٓعٞ  ع يٓؿذلض دـ٫ّ إٔ إكِٛؿ سِلّا ٖٛ ايػٓا٤ ؾها2ٕ

ع٢ً ايهؿاك أِْٗ ناْٛا إفا ؿٴعٴٛا إٍ ايكلإٓ أعلٓٛا عٓ٘ بًِٖٗٛ ٚيعبِٗ; ؾإِْٗ 

ٛٵا ٚيعبٛا ست٢ ٫ ٜوُعٛا. ؾأٜٔ ٖقا َٔ اهتُاع )إوًِ(  ناْٛا إفا زلعٛا ايكلإٓ تػٓٻ

 يًػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ تلٚوّا عٔ ايٓؿى ٚتلؾّٝٗا ٚػـٜـّا يًٌٓاٙ؟!

اٯ١ٜ: ٜا أٜٗا ايهؿاك, أؾُٔ ٖقا ايكلإٓ تعذبٕٛ; إْهاكّا  ع إٕ َع3٢ٓ

ٚتهقٜبّا, ٚتٔشهٕٛ; هؼل١ّٜ ٚاهتٗنا٤ٶ, ٫ٚ تبهٕٛ; ػ١ٌّٝ َٔ اهلل ٚػٛؾّا َٔ 

عقاب٘, ٚأْتِ عٔ ايكلإٓ َتهبِّلٕٚ ٚغاؾًٕٛ ٫ٖٕٚٛ ٫ٚعبٕٛ ٌَٚتػًٕٛ بأًٝا٤ أػل٣, 

ٛٵا ٚيعبٛا سٝح إٕ ايهؿاك ع نُا هبل ايتٛٓٝض ع ناْٛا إفا زلعٛا  ايكلإٓ ٜٴت٢ً تػٓ
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 ست٢ ٫ ٜوُعٛا.

ع إفا نإ ايػٓا٤ قلٸَّا بّٓ اٯ١ٜ ع نُا ٖٛ َٓطل احمللٌَِّ ع ؾإْ٘ هب 4

ٕٳشٳٔٵتٳ﴿عًِٝٗ إٔ ولَٛا )ائشو( ٚ)عـّ ايبها٤(; ٭ٕ اٯ١ٜ تٌتٌُ عًٝ٘  ٫ٚ  هٛ

ٕٳُهبٵتٳ ِٛؿ ب٘ ٖٛ !! ؾإٕ قايٛا بإٔ ٖقا كِْٛ بائشو ع٢ً إوًٌُ, ٚإٔ إك﴾ٛ

ا٫هتٗنا٤ بايكلإٓ ٚا٫هتؼؿاف ب٘, قًتٴ: ؾُا نإ )ٓشهِٗ( ٓشهّا )فلٻؿّا(, 

٫ٚ نإ )غٓا٩ِٖ( غٓا٤ٶ )فلٻؿّا(, ٚإِا إكِٛؿ بٔشهِٗ ٚغٓا٥ِٗ ٖٛ ا٫هتٗنا٤ 

ـٸ عٓ٘ ٚعٔ ايكلإٓ, سٝح ٜٔشهٕٛ ع٢ً ايكلإٓ ٜٚوتٗن٥ٕٛ ب٘,  باٱه٬ّ ٚايِ

 .(40) ٜٚػٕٓٛ ًٜٕٚٗٛ ًٜٚعبٕٛ عٓـٙ!!

 

َٴَها٤ٶ﴿ :ايـيٌٝ ايواؿي ٝٵتٹ ٔإ٫ٖ  ـٳ اِيبٳ ِٵ عٹٓ ٗٴ ُٳ٬َتٴ ٕٳ  َٳا َنا ٜٳ١ّ َؾقٴُٚقِٛا  ٚٳ ـٹ ِٵ ٚٳتٳ

ٕٳ ِٵ تٳِهُؿلٴٚ ُٳا ُنٓتٴ . ٚقايٛا بإٔ اهلل عاب ع٢ً إٌلنٌ (35 :ا٭ْؿاٍ) ﴾اِيعٳقٳابٳ بٹ

َٸ ,ع إها٤ ٚايتِـ١ٜ ع ُٖٚا ايِؿرل ٚايتِؿٝل ٥نّا َا ِٗ ع٢ً فيو, ٚيٛ نإ داٚف

َٸ ـټف ٗ أُٛاتٗا َٔ ايِؿرل ٚايتِؿٝل, ؾُٗا أٍٚ  ِٗ عًٝ٘. ٚايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ أً

ّٸ  .بايتشلِٜ ٚايق

 

ّٸ بٵع إٕ اهلل تعاٍ مل ٜعٹ1 ايِؿرل ٚايتِؿٝل يقاتُٗا, ٚإِا عاب ع٢ً  أٚ ٜق

ّٸ  اهلل تعاٍ إٌلنٌ إٔ دعًُٖٛا ُؿ١ّ ي٬ِتِٗ عٓـ إوذـ اؿلاّ. ؾًكـ ف

ّٸ ,ع بايتِؿرل ٚايتِؿٝل( ٬ُتِٗ)ـِٖ( ع )تعبټ  اٯ١ٜ. نُا ٖٛ ٚآض ٗ ْ

يعُٛت٘ ٚد٬ي٘.  ٚاهتشٔاكٷ ,إٕ اي٠٬ِ ػٌٛع ٚػٔٛع ٚعباؿ٠ْ هلل تعاٍ

ٚيهٔ نؿاك قلٍٜ َا ناْت ٬ُتِٗ إ٫ تِؿرلّا ٚتِؿٝكّا. ؾهٝـ ٜتؿل ٖقا )ايًٗٛ 

( ي٘ هبشاْ٘؟! إٕ اهلل ٜٓعٞ عًِٝٗ ٚايًعب( َع َكاّ )ايعباؿ٠( هلل ٚ)اـٌٛع( ٚ)اـٔٛع

 ١ ٚاي٠٬ِ إطًٛب١.عـّ قٝاَِٗ بايعباؿ٠ اؿٓك

ٕٓ ناْت ٬ُتهِ َٔ قبٌٝ ايًٗٛ ٚايًعب ؾقٚقٛا ايعقاب ا٭يِٝ  اؾُع٢ٓ اٯ١ٜ: 

ـٸ ٚعـّ ػٔٛعهِ  ,بوبب نؿلنِ ًٚلنهِ ٚابتـاعهِ ٗ ايعباؿ٠ ;يهِ إع

 ٭َل اهلل.
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ايتكـٜل  ,ايًٗٛ ٚاٱطلاب ,بع١: ايتٓبٝ٘ع إٕ يًتِؿرل ٚايتِؿٝل َكاُـ أك2

ّٸ ,ٚا٫هتشوإ ٚاٱعذاب  ,اهلل ٦ًّٝا َٔ ٖقٙ إكاُـ إ٫ إكِـ ا٭ػرل ايتعبـ. َٚا ف

 نُا ًلسٓا ٗ ايٓكط١ ايوابك١.

 ع ٜتبع ع
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 الغٍاٞ يف الفقْ اإلشالو٘

 احملقق األردبٗم٘ وطالعٛ يف ٌظرٖٛ 

 

 

علف ايتػين ٚايعنف ع٢ً آ٫ت إٛهٝك٢ كٚادّا ٚاهعّا بٌ ْٝع أطٝاف اجملتُع 

ٌٸ ع٢ً َواس١ تاكٜؽ اٱه٬ّ  ايبٌلٟ, َٓق ايٛٗٛك ا٭ٍٚ يًشٔاك٠ ٚتٌهٌ إـ١ْٝ, ٚٚ

َٔ إٛآٝع إبت٢ً بٗا, ٚاييت يكٝت اٖتُاَّا نبرلّا بٌ طبكات ايعًُا٤. إٕ تـاػٌ 

اؿـٚؿ ٚإٛٓٛع١ٝ بٌ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٚسـٚؿ ايِٛت اؿؤ ٚايًشٔ إطلب ع َع 

ايعًِ إٔ ايًشٔ ٚايِٛت اؿؤ َلغٛب ٖٚـٚغ ٗ ػٜٛـ ٚقلا٠٤ ايكلإٓ ع قـ أٓؿ٢ 

ْٛعّا َٔ اٱبٗاّ ع٢ً اؿهِ ٚإٛٓٛع, ٖا دعٌ َٔ ايك١ٝٔ ٗ ُٛكتٗا إٛٓٛع١ٝ 

ٗا٤ ايٌٝع١ إٍ ايعٌُ اؾاؿ يًتُٝٝن بٌ أبعاؿ اؿهِ ًذـٍ, ا٭َل ايقٟ ؿؾع ؾكي ّاَجاك

ٚإٛٓٛع ٗ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, ٚايكـك ايقٟ ٜتـاػٌ ؾٝ٘ َع ايِٛت اؿؤ ٚايًشٔ 

إطلب. يقا ؾإٕ ايبشح ٗ ٖقا إٛٓٛع ٜتطًب قـكّا عايّٝا َٔ ايـق١ ٚاٱٕاّ ايٛاهع 

 ظُٝع أبعاؿ إٛٓٛع. 

ايعًُا٤ ايعٛاّ إتًٔعٌ ٗ ايؿك٘, َٚٔ ايقٜٔ اَتامٚا  ٜعتدل احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ َٔ

ببعـ ايٓٛل ٚاٱساط١ ايها١ًَ َٛآٝع ايبشح ٚايتشكٝل, ٚقـ تلى بُِات٘ ٚآش١ 

ٗ َا ىّ َٛٓٛع ايػٓا٤ ايقٟ سلً٘ بايبشح َٔ كتًـ أبعاؿٙ, بٌ أبـع ؾٝ٘ بطلس٘ 

َٳ احملككٌ ٚايؿكٗا٤. ُٚٓٔ ٖقا أت٢ بعـٙ َٔ  ٔٵٯكا٤ دـٜـ٠ ناْت إٓطًل بايٓوب١ إٍ 
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 إكاٍ هٓوتعلض آكا٤ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٚأعاث٘ بايٓوب١ إٍ َٛٓٛع ايػٓا٤. 

 

اػتًـ عًُا٤ ايًػ١ ٗ ؼـٜـ َع٢ٓ ايػٓا٤, ٖٚٛ ا٭َل ايقٟ هاِٖ بٌهٌ نبرل 

ايًشٔ ; ايِٛت ٚ(1)ايِٛت اؾٌُٝ ٚايلقٝل :ٗ إهاؿ َعاْٞ كتًؿ١ َٚتعـؿ٠, َٓٗا

; ايِٛت احمللى يًعٛاطـ ٚإًٗب يًٌُاعل, ٚقـ ٜهٕٛ َع ايعنف ع٢ً آي١ (2)إطلب

  .(5); ٚ...(4)ايٓػ١ُ اؿو١ٓ, اٱٌْاؿ, ايتطلٜب ;(3)َٓٗا ّٝاَٛهٝك١ٝ أٚ ػاي

 :َٚٔ ػ٬ٍ قلا٠٤ َتأ١ْٝ شلقٙ ايتعلٜؿات ايًػ١ٜٛ, ٚغرلٖا نجرل, ٬ٜسٜ أَلإ

ٜٛٓض سـٚؿ َٚؿّٗٛ ايػٓا٤ فٖب إٍ ايه٬ّ إٕ بعض ايًػٌٜٛ بـٍ إٔ  ا٭ٍٚ:

أٚكؿ ايتعلٜـ  قـٜهٕٛ  إَا إٔ ك٘, ٚبٗقا ايًشاٜٚعٔ بعض دٛاْب٘ أٚ بعض َِاؿ

 ايًػٟٛ ْاقِّا; أٚ أْ٘ اعتدل فنل إِـام ناؾّٝا ٗ ؼـٜـ إع٢ٓ. 

  إٕ ايبعض قـ ػً٘ بٌ إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚإع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ. ايجاْٞ:

ٗ ٚدٗات ايٓٛل سٍٛ ايػٓا٤ بٌ ايًػٌٜٛ, بٌ ا٭َل مل ٜكتِل ا٫ػت٬ف ٚ

, ٚفنل (6)نقيو بٌ ايؿكٗا٤; ؾايع١َ٬ ايٓلاقٞ ٗ )إوتٓـ( أٚكؿ اثين عٌل تعلٜؿّا

اٱَاّ اـُٝين ٗ )إهاهب( اثٌٓ ٚعٌلٜٔ تعلٜؿّا بٌ ايًػٟٛ ٚايؿكٗٞ, ٚأٓاف 

ٚكل اؿًٞ مل ٜهْٛٛا ٜلٕٚ . ٌْٚرل إٍ إٔ ايؿكٗا٤ قبٌ احمل(7)إيٝٗا تعلَٜؿٌ آػلٜٔ

ٚيعٌ ايوبب أِْٗ ناْٛا ٜهتؿٕٛ بايتعلٜـ ايعلٗ إٌذلى,   ;(8)تعلٜـ ايػٓا٤يٓلٚك٠ 

, ْٚكٌ احملٚكل (9)ٖع( أٍٚ َٔ علٻف ايػٓا٤ يػّٜٛا ٚٗ ا٫ُط٬غ676ٚنإ احملٚكل اؿًٓٞ)

ٕٕ يًػٓا٤.   ا٭كؿبًٝٞ ث٬ث١ َعا

 

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, ٚإٕ نإ ٗ » :علؾ٘ أ٫ّٚ بكٛي٘ َ

  .(10)«قلإٓ

ع  (11)ٚلـ ن٬٘ َٔ احملٚكل ٗ )ايٌلا٥ع(, ٚايع١َ٬ اؿًٞ ٗ )ًَ اٱكًاؿ(

, (13), ٚايٌٗٝـ ا٭ٍٚ ٗ )ايـكٚي((12)فُع ايؿا٥ـ٠ ٚايدلٖإ ًلغ عًٝ٘ عع ٚايتشلٜل

ٛا ْٝعّا بٗقا ايتعلٜـ, نُا , قـ قبً(14)ٚاحملكل ايهلنٞ ٗ )داَع إكاُـ(
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 . (15)اعتدلٙ ايعـٜـ َٔ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ ُٓٔ إٌٗٛك

ٚقـ اعتدل احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٖقا ايتعلٜـ ٌَٗٛكّا, ٚفيو ٗ نتاب ايبٝع 

ٚايٌٗاؿات, يهٓ٘ ٗ باب ايبٝع ع ٚنإ قـ نتب٘ قبٌ ايٌٗاؿات ع مل ٜلٳ ؾٝ٘ ق٠ٛ, 

ـٸكٙٚيقيو  , (16)ـ آػل كأ٣ أْ٘ أنجل ًٗل٠ َٔ ا٭ٍٚبًؿٜ )قٌٝ(. ٚبعـ فنل تعلٜ ُ

أَا ٗ نتاب ايٌٗاؿات ؾكـ نإ ي٘ كأٟ آػل, سٝح ٚدـْاٙ ٜـاؾع عٔ فيو 

ؾباؾ١ًُ ٫ ٜٓبػٞ اـلٚز عٔ ايتؿورل »ايتعلٜـ, ٜٚلاٙ أنجل ؿق١, ؾهتب ٜكٍٛ: 

 .(17)«إقنٛك; ؾإْ٘ إٌٗٛك, ٚؾوٸل ب٘ إِٓـ ٚاحملكل ٚغرلُٖا

 

 :بٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ايتعلٜـ ِٜبض ايػٓا٤ احمللّ َكٝٻـّا بٌلطٌ

 ع إٔ ِٜـك ايِٛت َِشٛبّا بٓػ١ُ )تلدٝع ايِٛت ٗ اؿٓذل٠ ٚؿاػٌ ايؿِ(.1

 ع إٔ ٜهٕٛ ايذلدٝع َ٪ؿّٜا يًتطلٜب )َٛدـّا ٌٕاعل ايؿلغ أٚ اؿنٕ(.2

ٖٛ تلؿٜـ  «عايذلدٝ»يعٌ إلاؿ َٔ »ٜٚٛٓض احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ايكٝـٜٔ, ؾٝكٍٛ: 

ايقٟ وٌِ َٓ٘ ايًق٠ يًٓؿى, نُا وٌِ  «إطلب»ايِٛت ٗ ايؿِ ٚاؿًل, َٚٔ 

ا٬ٕٖٞ, َجٌ: ايـفٸ, ٚاينَل, ٚإٕ سٌِ َٓ٘ ايبها٤, ؾإْ٘ يٝى  َٔ َٔ نجرل

قواّ, ؾاؾِٗ ايؿلم. ّٚهٔ نٕٛ إلاؿ ب٘ إطلب علؾّا, أيٰػل٠, ؾإٕ ايبها٤ 

ٔٵ مل ٜهٔ َطلبّا ي٘ أّٜٔا. ٚايٛاٖل ٚبايٓوب١ إٍ أنجل ايٓاي, ؾٝشلّ  َٳ ع٢ً 

اػتِاْ ايتشلِٜ بايقٟ ٜهٕٛ َطلبّا ي٘, ٚبعض ا٭ُشاب مل ٜقنل قٝـ إطلب 

 .(18)«ؾٝهٕٛ َطًكّا سلاَّا عٓـٙ

 

ست٢ ٜتٸٔض يٓا اهتـ٫ٍ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ع٢ً ايتعلٜـ ا٭ٍٚ ٫بـ ٗ ايبـ٤ َٔ 

ـٸ ايِٛت َع ايذلدٝع, هٛا٤ علض ايتعلٜـ ا يجاْٞ يًػٓا٤, سٝح ٜكٍٛ: إٕ ايػٓا٤ ٖٛ َ

أطلب أّ مل ٜطلب, بٌ ايٛاٖل أْ٘ ٜطًل ع٢ً َـ ايِٛت َٔ غرل طلب, ؾٝهٕٛ 

سلاَّا; إف ِٜض تكوُٝ٘ إٍ إطلب ٚعـَ٘, بٌ ٫ٚ ٜبعـ إط٬ق٘ ع٢ً غرل إلدع 

 ا٥ـتإ.م «َطلب»ٚ «َلدع»ا تؾًؿٛٚعًٝ٘  .(19)«ٚإهلك ٗ اؿًل
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ٜٚكٍٛ ٗ ايـؾاع: إٕ أِٖ ؿيٌٝ ٜعتُـ عًٝ٘ ٗ ؼلِٜ ايػٓا٤ ٚؾل ايتعلٜـ ا٭ٍٚ 

ـٸ ايِٛت َع ايذلدٝع ٚايتطلٜب سلاّ, يقا  ٖٛ اٱْاع, ؾكـ سٌِ اٱْاع ع٢ً إٔ َ

ـٸ ايِٛت َٔ ؿٕٚ ايكٝـٜٔ ٌٜٚه ٖا هلٟ عًٝ٘ أٌُ  ,و ٗ اؿل١َؾإٕ سٍِٛ َ

أَا َا اهتـٍ ب٘ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ َٔ ايلٚاٜات, َجٌ:  .(20)اٱباس١, ٚبايتايٞ تجبت سًٝت٘

, ٚكٚا١ٜ نٌٛ ﴾ٚٔكاينټ ٍٳٛٵَق﴿, أٚ ﴾ٜحٹـٹاَؿ ٛٳٗٵَي﴿ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ تؿورل قٛي٘ تعاٍ: 

َٸ١,  َٔ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ايب٬ؿ, ٚهعـ بٔ قُـ ايطاطلٟ, ِْٚل بٔ قاَٛي, ؾٗٞ عا

ٖٓا هلٟ سهِ اؿ ل١َ ؾٝٗا ع٢ً َـ ايِٛت, ٚبقيو ِٜبض ٚؼلّ َطًل ايػٓا٤, 

ؿاػ٬ّ ؼت عٓٛإ ايػٓا٤ ست٢ َع اْعـاّ ايذلدٝع ايتطلٜيب ؾٝ٘. ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ َا 

ِّؿ َٔ َع٢ٓ ايػٓا٤ يٌٌُٝ  اهتـٍ ب٘ ع٢ً سل١َ َطًل ايػٓا٤ ٖٞ ٖقٙ ايلٚاٜات, اييت ُ

اٱط٬م ٜكٍٛ: إْ٘ . ٚٗ كؿٸٙ شلقا (21)ُـٜـ ايِٛت ٚإٕ مل ٜطلب أٚ ٜ٪ؿٟ إٍ ايتطلٜب

مل ٜلٳ كٚا١ٜ ُشٝش١ ُٚلو١ ٗ ايتشلِٜ, ٚيعٌ ايٌٗل٠ تهؿٞ, باٱٓاؾ١ إٍ ا٭ػباك 

ٖٓا ٜعين إٔ ايتؼِّٝ وتاز إٍ  ايهجرل٠, َع ايعًِ إٔ اٱْاع ٚاقعٷ ع٢ً ايتشلِٜ, 

ؿيٌٝ, نُا ّهٔ إٔ ٜكاٍ بإٔ ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ٗ إٛٓٛع يٝوت سذ١, ٜٚهتؿ٢ 

يٌٗل٠ ع٢ً ٚدٛب تٛؾل ايكٝـٜٔ )ايذلدٝع ٚايتطلٜب(, ؾ٬ سذ١ ع٢ً غرلٙ, باٱْاع ٚا

 .(22)ٚا٭ٌُ ٗ اٱباس١ قٟٛ, ٚإٕ ا٫ستٝاٙ ٚآضٷ ٗ ا٭َل

ٚٗ اؾ١ًُ ٚدـْاٙ ٌٜٚهو ٗ ُش١ ٖقا ايلأٟ ٖٚقا ايتعلٜـ ُٓٔ نتاب 

ِّؿّا ٗ ايـؾاع عٓ٘ ُٓٔ نتاب ايٌٗاؿات, بٌ فٖب إٍ  ايبٝع, يهٓٸ٘ أٓش٢ َتٌ

 ايكٍٛ بإٔ ايعـٍٚ عٓ٘ يٝى ُشٝشّا.

 

ِّؿ ايل٥ٝوٞ ٚإؿًِٞ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤,  ٜل٣ بعض ايؿكٗا٤ إٔ ايعلف ٖٛ احمل

ٚتعٌٝ َٛاُؿات٘. ٚنجرلٕٚ ِٖ ايؿكٗا٤ ايقٜٔ قايٛا بٗقٙ ايٓٛل١ٜ, نايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ 

ٝؽ قُـ سؤ ايٓذؿٞ , ٚايٌ(23)ؾٗاّ(باب ايبٝع ٚايٌٗاؿات ُٓٔ نتاب٘ )َوايو ا٭

ٚايؿآٌ  ,(26), ٚٗ )إٓاٌٖ((25), ٚايبشلاْٞ ٗ )اؿـا٥ل((24)ٗ )دٛاٖل ايه٬ّ(

 . (27)إكـاؿ ٗ )ايتٓكٝض ايلا٥ع(

ٚفٖب ايؿكٝ٘ ٚايباسح اؿوٝين ايعاًَٞ إٍ إٔ ايتعلٜـ ا٭ٍٚ ٜلدع ٗ ْٗاٜت٘ 



•

  االجتهاد والتجديد

إع٢ٓ إٌٗٛك ايقٟ إٍ ٖقا ايتعلٜـ; ٚفيو ٭ٕ ْٝع ايؿكٗا٤ ٌَذلنٕٛ ٗ اعتباك 

ِّؿٙ ايعلف, ٚإِا ٗ ايتعلٜـ ا٭ٍٚ ِْب ايؿكٗا٤ أْؿوِٗ َهإ ايعلف ٗ تعلٜـ  و

ايػٓا٤, ٖٚٛ وٌُ ٗ ْؿو٘ ػاٚمّا ي٬هتعُا٫ت ايعلؾ١ٝ, ؾُٔ ُٓٔ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ 

ٖٚـ يًكٝاّ بٗقٙ ا١ُٕٗ, ٚفيو ٭ ِّؿ َع٢ٓٶ يًُؿّٗٛ ؾإٕ ايعلف َٛ ٕ إٔ ايٌاكع إفا مل و

اـطابات ايٌلع١ٝ ًَكا٠ يًعلف, ٚايػٓا٤ ٚاسـ َٔ إؿاِٖٝ اييت أؿٍ ايٌاكع باؿهِ 

ؾٝٗا, يهٓ٘ تلى فاٍ تعلٜؿ٘ يًعلف. ٚقـ نتب ٜكٍٛ ٗ تٛٓٝض ٖقٙ ايكاعـ٠: 

ساي١ إٍ ايعلف, نايؿآٌ إكـاؿ, ٚايٌٗٝـ ايجاْٞ, بٌ قـ ْكٍٛ: إٕ إع٢ٓ ٚاٱ

ٔٵ علٻؾ٘, ناحملكل ٗ إٌٗٛك ٫ وهِ ايعلف بوٛاٙ, ٚ ٖٖ ٜلًـ إٍ فيو ْاع١ 

ًٗاؿات ايٌلا٥ع, ٚإِٓـ ٗ ايهتاب ٚايتشلٜل ٚاٱكًاؿ, ٚمل ٜقنلٚا ي٘ إ٫ إع٢ٓ 

إٌٗٛك, َٚا فيو إ٫ ٭ْ٘ ٖٛ ايقٟ وهِ ب٘ ايعلف, ٚإ٫ يهإ ايٛادب عًِٝٗ 

لِٜ َعٓاٙ, اٱساي١ ع٢ً ايعلف نُا تكتٔٝ٘ قٛاعـِٖ; ٭ْ٘ يؿٜ ٚكؿ َٔ ايٌلع ؼ

ٚمل ٜعًِ ي٘ َع٢ٓ ًلعٞ, ؾٝشاٍ ع٢ً ايعلف.... ؾهٝـ ٜؿوِّلْٚ٘ َع٢ٓ ىايـ 

 . (28)ايعلف؟! إٕ فيو ٕوتبعـ ٗ غا١ٜ ايبعـ

ػت٬ف تعلٜـ ايؿكٗا٤ يًػٓا٤ إٍ ايعلف ايقٟ اٜٚعنٚ اٱَاّ اـُٝين هبب 

قا ايتػرل أٓؿ٢ ٚنٌ ي٘ تعلٜؿ٘, َٚا إٔ ؾِٗ ايعلف َتػرل بتػرل اينَٔ ٚإهإ ؾإٕ ٖ

ع٢ً إع٢ٓ ايعلٗ يًػٓا٤ اػت٬ؾ٘ ٚتٓٛع٘, ٚنإ هببّا َٛٓٛعّٝا ٗ إؿام ايتعـؿ١ٜ 

 .(29)بإع٢ٓ

نقيو ٚدـْا احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٜعبِّل عٔ ٖقا إع٢ٓ ٗ باب ايبٝع, ٚنقا ٗ 

باب ايٌٗاؿات, ٚسٝح ْوب ايكٍٛ إٍ بعض ا٭ُشاب, ؾكـ نتب ٗ باب ايبٝع 

ؿٸٙ بعض ا٭ُشاب إٍ ايعلف, ؾهٌ َا ٜو٢ُ ب٘ علؾّا ؾٗٛ سلاّ, ٚإٕ مل قا٬ّ٥: ٚك

. ٜٚلدع ايـيٌٝ إعتُـ ٗ َا فٖبٛا إيٝ٘ (30)ٜهٔ ٌَت٬ُّ ع٢ً ايذلدٝع, ٫ٚ ع٢ً ايطلب

بكٛي٘: ؿيًٝ٘ أْ٘ يؿٜ ٚكؿ ٗ ايٌلع ؼلِٜ َعٓاٙ, ٚيٝى بٛاٖل ي٘ َع٢ٓ ًلعٞ َأػٛف 

 .(31)َٔ ايٌلع, ؾٝشاٍ ع٢ً ايعلف

ِّض احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٖقا إطًب بٌهٌ آػل, سٝح ٜبٌ إٔ َٛٓٛعات ٜٚٛ

ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ع٢ً ْٛعٌ: قوِ َٓٗا تهؿٌ ايٌلع ْؿو٘ بتٛٓٝشٗا ٚبٝإ 

ٚغرلٖا; بُٝٓا ٖٓاى قوِ  ,سـٚؿٖا إؿا١ُٖٝٝ, ناي٠٬ِ, ايِّٛ, ايننا٠, اؿر
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سـٚؿٙ ٚاؾاْب آػل ؼـخ ؾٝ٘ عٔ اؿهِ, يهٔ تلى َواس١ يًعلف ٗ تعٌٝ 

إؿَٗٛٞ ؾٝ٘. ٚاحملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٜلٜـ َٔ ٚكا٤ اٱتٝإ بٗقٙ ايكاعـ٠ إٔ ايعلف ٚسـٙ 

 إلدع ٗ تعٌٝ اؾاْب إؿَٗٛٞ يًػٓا٤, ٚبايتايٞ ٚسـٙ إٌؼِّّ ؿـٚؿٙ ايع١ٝٓٝ. 

 

ِٷٖٓاى  َع٢ٓ آػل َٔ ايؿكٗا٤ اعتدلٚا قٝـ ايتطلٜب ػاكدّا َٛٓٛعّا َٔ  قو

ٕٸ ايػٓا٤, ٚاعتدلٚا  ايػٓا٤ ٖٛ ُـٜـ ايِٛت َع ايذلدٝع )اكتعاَ ايِٛت ؿاػٌ أ

اؿٓذل٠(. ٚقـ أًاك إٍ ٖقا احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٗ نتاب ايٌٗاؿات, سٝح نتب 

نإ أّ  ٜكٍٛ: ٚبعض ا٭ُشاب َا قٝـ بإطلب, ؾٝهٕٛ َطًكّا سلاَّا عٓـٙ, َطلبّا

٫(32). 

طًب ُٓٔ نتاب ايبٝع, ؾٝهتب قا٬ّ٥: ٚكؿٙ بعض ٜٚعٝـ اٱًاك٠ إٍ ْؿى إ

ا٭ُشاب إٍ ايعلف, ؾهٌ َا ٜو٢ُ ب٘ علؾّا ؾٗٛ سلاّ, ٚإٕ مل ٜهٔ ٌَت٬ُّ ع٢ً 

ْٜ ٚكؿ ٗ ايٌلع ؼلِٜ َعٓاٙ, ٚيٝى بٛاٖل ي٘  ايذلدٝع, ٫ٚ ع٢ً ايطلب. ؿيًٝ٘ أْ٘ يؿ

ع٢ً َـ ايِٛت َع٢ٓ ًلعٞ َأػٛف َٔ ايٌلع, ؾٝشاٍ ع٢ً ايعلف. ٚايٛاٖل أْ٘ ٜطًل 

ؾٝهٕٛ سلاَّا; إف ِٜض تكوُٝ٘ إٍ إطلب ٚعـَ٘, بٌ ٫ٚ ٜبعـ , َٔ غرل طلب

 .(33)إط٬ق٘ ع٢ً غرل إلدع ٚإهلك ٗ اؿًل, ؾٝٓبػٞ ا٫دتٓاب

ٚنأْ٘ ٜلٜـ إٔ ٌٜرل ُّٓٓا إٍ َا دا٤ ع٢ً يوإ ايع١َ٬ ٗ )ايكٛاعـ(, سٝح 

ـٸتلدٝع اي»ٜكٍٛ ٖقا ا٭ػرل َعلِّؾّا ايػٓا٤:  . ٚنُا ٖٛ ٚاٖل ؾكٝـ (34)«ِٙٛت َٚ

 )إطلب( غرل ٚاكؿ ٗ ٖقا ايتعلٜـ َطًكّا. 

ٜٚقٖب احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٗ تك١ٜٛ َقٖب٘ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ إٍ إٔ ؼلِٜ ايػٓا٤ 

ت٪ٚنـٙ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ْؿى ا٭َل, ٖٚٓاى بعض ايلٚاٜات ايتؿورل١ٜ, ٚع٢ً 

 ْٝع ايلٚاٜات اييت ؼـثت عٔ سل١َ بٝع ايعُّٛ ؾإٕ اؿهِ باؿل١َ ٚاكؿ ٗ

ٟٸ قٝـ َٔ  ايكٝٓات ٚإػٓٝات أٚ ًلا٥ٗٔ, ؾذا٤ ؼلِٜ َطًل ايػٓا٤, بـٕٚ إسٔاك أ

 ايكٝٛؿ إقنٛك٠ آْؿّا )ايتطلٜب أٚ عـَ٘(.

ٔٵ اؿٻع٢ إٔ ٫ كٚا١ٜ ُشٝش١ ُٚلو١ ٗ سل١َ ايػٓا٤ ست٢ ٜتِ  َٳ ٜٚلؿٸ ع٢ً 

بكٛي٘: إٕ ؿيٌٝ سل١َ ايػٓا٤ َطًكّا َلؿٸٙ اٱْاع, تعُُٝٗا, ٚتِبض سذ١ ٗ إٛٓٛع, 
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ّٴ اٱْاع إطًل بإٛاكؿ  أٚ ايٌٗل٠ ب١ُُٝٔ ايلٚا١ٜ, أٚ ؾك٘ ٜعتدل اٱْاع, ٚؽِٝ

ٖٚٞ هايب١  ,اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايػٓا٤ َطلبّا, ٚعٍِٛ ايذلدٝع, َؿتكـ إٍ ؿيٌٝ

 باْتؿا٤ احملٍُٛ. 

ؿٙ: إفا ناْت ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ٚىتِ ٖقا إبشح بطلٕغ ٱًهاٍ آػل َؿا

ايػٓا٤ غرل ُلو١ ٚغرل ُشٝش١ ؾٝهٕٛ إلدع ٗ ايتشلِٜ ٖٛ اٱْاع ٚايٌٗل٠, 

ٚقـ ٚكؿا َع ايكٝـٜٔ )ايتطلٜب ٚايذلدٝع(, َٚع عـَُٗا ٫ سذ١ ع٢ً غرلٙ, ٚا٫ستٝاٙ 

  .(35)ٚآض

 

ايؿكٗا٤ ع٢ً اهتٛٗاك إٍ ْٗا١ٜ ِْـ ايكلٕ ايواؿي اشلذلٟ اقتِل عٌُ 

, ٚعًٞ بٔ (36)سهِ اؾٛاكٟ إػٓٝات ٗ تبٌٝ اؿهِ ٗ ايػٓا٤. ؾٗا ٖٛ: ؾك٘ ايلٓا

, (40)ٚإؿٝـ ٗ )إكٓع١( ,(39), ٚٗ )اشلـا١ٜ((38), ٚايِـٚم ٗ )إكٓع((37)بابٜٛ٘

, ٚايهٝـكٟ ٗ )إُباغ (42)دلاز ٗ )دٛاٖل ايؿك٘(اي, ٚابٔ (41)ٚايطٛهٞ ٗ )ايٓٗا١ٜ(

, قـ ؼـثٛا ْٝعّا عٔ سل١َ أدل٠ إػ١ٝٓ, (44), ٚايلاْٚـٟ ٗ )ؾك٘ ايكلإٓ((43)ع١(ايٌٝ

, نُا ؼـثٛا عٔ سل١َ (45)سٝإ ظٛامٙ إفا نإ عٓـ ايعلٚيَع قٛشلِ ٗ بعض ا٭

, ٚاؿًيب ٗ (47), ٚٗ ٚإكابٌ لـ ايطٛهٞ ٗ )اـ٬ف((46)تعًُ٘ ٚتعًُٝ٘

 ع َكتـّٜا (50), ٚابٔ إؿكٜى اؿًٞ ٗ )ايولا٥ل((49), ٚابٔ مٖل٠ ٗ )ايػ١ٝٓ((48))ايهاٗ(

بايطٛهٞ ٗ )اـ٬ف( ع, قـ أؾتٛا عل١َ ايػٓا٤. ٚبعـ ٖقا قاٍ ابٔ إؿكٜى, ٚاحملٚكل 

عل١َ ايػٓا٤, ٚاقتـ٣ ْٝع عًُا٤ ايٌٝع١ ع إ٫ ايك١ًٓ ع ب٘,  ,(51)اؿًٞ ٗ )ايٌلا٥ع(

 ٫ ٤ًٞ هٛاٙ. ٚاهتُلٚا د٬ّٝ بعـ دٌٝ ٜجبت نٌ ٚاسـ َِٓٗ اؿل١َ, ٚ

ٚفٖب احملٚكل ا٫كؿبًٝٞ إٍ ايكٍٛ عل١َ ايػٓا٤, ٜٚكٍٛ ٗ ٖقا إُٔاك: أَا 

  . ٜٚٔٝـ:(52)ايػٓا٤ ؾ٬ ًو ٗ ؼلِٜ ؾعً٘ ٚزلاع٘ عٓـْا, يعً٘ ٫ ػ٬ف ؾٝ٘

باؾ١ًُ ٫ ًب١ٗ ٗ ؼلِٜ زلاع ايػٓا٤ ٚؾعً٘ عٓـ عًُا٥ٓا, بٌ ٚكؿ ٗ ايبعض أْٗا ٚ

ٖٓا ٚع        .(53)ـ اهلل عًٝ٘ ايٓاك, ؾإْ٘ إعينٸ بًٗٛ اؿـٜحنبرل٠; ٭ْ٘ 

 

ُجٌ ايلٚاٜات ايـيٌٝ ا٭ًُٞ إعتُـ ٗ ا٫ستذاز ع٢ً سل١َ ايػٓا٤. ؾًهٞ 
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ٜجبت ايؿكٗا٤ ٖقٙ اؿل١َ اهتـيٛا بٗقٙ ايلٚاٜات. نقيو اعتُـ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ع٢ً 

ـٸٖا َع ايتأنٝـ ع٢ً  ٚانتؿ٢ بٓكٌ فُٛع١ َٓٗا, (54)نجرل٠ ٖقٙ ايلٚاٜات, اييت ع

إٔ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ي٘ َب٢ٓ ػاْ ٗ ٖقا إٛٓٛع, ٖٚٛ ٌَٗٛك بٌ احملٚككٌ 

ٚايؿكٗا٤, َؿاؿٙ أْٓا ٫ ًِو أ١ٜ كٚا١ٜ ُشٝش١ ُٚلو١ ٗ اؿهِ عل١َ ايػٓا٤. َٔ 

ٍٸ بٗا ٗ ايباب إَا إٔ تؿت كـ إٍ هٓـ ُشٝض, َجٌ: كٚا١ٜ ٖٓا ؾإٕ ٖقٙ ايلٚاٜات إوتـ

, ٚكٚا١ٜ هعٝـ بٔ (57), ٚكٚا١ٜ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ايب٬ؿ(56), ٚكٚا١ٜ أبٞ أها١َ(55)أبٞ بِرل

, ٚغرلٖا; ٚإَا إٔ هٓـٖا ُشٝض, (59), ٚكٚا١ٜ ايٓٔل بٔ قابٛي(58)قُـ ايطاطلٟ

 , ٚكٚا١ٜ(60)يهٔ ؿ٫يتٗا غرل تا١َ أٚ غرل ُلو١ ٗ اؿل١َ, َجٌ: ُشٝش١ أبٞ ُباغ

ٕٳ اينټٚكٳ٫﴿يؿٜ اينٚك ٗ قٛي٘ تعاٍ:  اييت ؾوٻلت, (61)سؤ ـٴٚ ٗٳ ٌٵ ٜٳ بإٔ إلاؿ ب٘  ﴾ 

ْٸ (62)ايػٓا٤, َٚجٌ: ُشٝش١ أبٞ بِرل , اييت دا٤ت ٗ ايػٓا٤ ٗ فًى ايعلٚي )اـا

 . (63)بايٓوا٤(, َع غضٸ ايٓٛل عٔ بعض َا ٜعذلٜٗا َٔ ٌَه٬ت ٗ ايوٓـ

ٌٸ ٖقا ايع لض: َا ٖٛ ؿيٌٝ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ايقٟ اهتٓـ ٚايو٪اٍ إًض بعـ ن

 إيٝ٘ ٗ ايكٍٛ عل١َ ايػٓا٤؟ 

يكـ أًلْا إٍ ؿيًٝ٘ ٗ َا هبل, ٚقًٓا: إْ٘ ٜكٍٛ: سل١َ ايػٓا٤ َوتٓـ٠ إٍ 

اٱْاع, أٚ إٍ اٱْاع ٚايٌٗل٠ ب١ُُٝٔ ايلٚاٜات. ٌْٚرل إٍ أْ٘ قبٌ احملٚكل 

ٚكل, عٝح إفا ايػٓا٤ ها٥لّا ٚؾل ْٛل١ٜ احمل ا٭كؿبًٝٞ مل ٜهٔ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً سل١َ

ُٸٕٛ إيٝ٘ ايلٚا١ٜ, ٚمل ٜهٔ اٱْاع ؿي٬ّٝ بٓؿو٘. قايٛا بـيٌٝ اٱ ْاع ناْٛا ٜٔ

َٳ قاٍ بـيٌٝ  ٔٵٚنُجاٍ ع٢ً فيو ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ )اـ٬ف(, سٝح نإ أٍٚ 

اع ايؿلق١ ؿيًٝٓا إْ»اٱْاع ع َٚب٢ٓ ايٌٝؽ ٖٛ اٱْاع ايًطؿٞ ع ؾكـ نتب ٜكٍٛ: 

 . ٜعين إٔ ؿيٌٝ سل١َ ايػٓا٤ إْاع ايٌٝع١ ٚايلٚاٜات. (64)«ٚأػباكِٖ

 كؿبًٝٞ ٜٛاد٘ إًهايٌ ٫ لـ دٛابّا عُٓٗا ُٓٔ ن٬َ٘: يهٔ َب٢ٓ ا٭

ٌٖ ؾع٬ّ ٚقع اٱْاع بٌ ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼلِٜ ايػٓا٤؟ ع ٫بـ َٔ ايبشح عٔ  ا٭ٍٚ:

 ٕـكنٞ ع.َبٓاٙ ٗ اٱْاع, ؾًعً٘ ٜلٜـ اٱْإع اا

ع ٚايقٟ وتٌُ أْ٘ قاّ َٔ ػ٬ٍ  ع٢ً ؾلض إٔ اٱْاع قـ سٌِ ٚاقعّا ايجاْٞ:

 ايلٚاٜات ع ؾٌٗ ّهٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ٖقا اٱْاع, َٚٔ ثِ ايؿت٣ٛ بٓا٤ عًٝ٘؟ 
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تدل ؾٝٗا ايػٓا٤ يكـ اهتج٢ٓ ايعـٜـ َٔ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ بعض إٛاكؿ اييت ٫ ٜع

سلاَّا. ٚيعٌ أًٗل ٖقٙ إٛاكؿ اييت ٚقع ؾٝٗا ا٫هتجٓا٤ غٓا٤ ايٓوا٤ ٗ فًى 

 ٚلـ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ قـ سٖكل ٗ أكبع١ َٛاكؿ َوتجٓا٠ َٔ اؿل١َ:   .(65)ايعلٚي

 ع ايٓٛاغ ع٢ً إٝت. 1

 . ^ع كثا٤ ْٚـب اٱَاّ اؿوٌ ٚأٌٖ ايبٝت2

 ايعلٚي ٗ قؿٌ ايٓوا٤. ع ايػٓا٤ ٚاٱٌْاؿ عٓـ 3

 ع اؿـا٤.4

إٕ ايٓٛاغ ع٢ً إٝت إفا نإ ع٢ً ًهٌ ايػٓا٤ : ٗ نتاب ايتذاك٠ قاٍؾكـ 

 دا٥ن; ٚفيو يِشٝش١ أبٞ بِرل, ٚاٱْاع, ٚهرل٠ إتٌلع١. 

, ٚٗ مَٔ سٔٛك إعٌَِٛ, |ؾكـ نإ ايٓاي مَٔ ايٓيب ا٭نلّ

, َع اٱًاك٠ إٍ إٔ ايػٓا٤ ٫ (66)َٓا ٖقامايٛا عًٝ٘ إٍ ٜٛ ٜٓٛسٕٛ ع٢ً أَٛاتِٗ, ٫ٚ

ِٸ بـٕٚ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ُٛك٠ ايػٓا٤ , ٚقـ دا٤ت ا٭ؿي١ ع٢ً دٛام ايٓٛاغ (67)ّهٔ إٔ ٜت

 باٱط٬م, يـكد١ تٌٌُ َا دا٤ َٓ٘ ع٢ً ًهٌ ايػٓا٤.

 

×

س١ًٝ ايػٓا٤ ٗ ٗ نتاب ايٌٗاؿات قاٍ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ بإٔ ايؿكٗا٤ اعتدلٚا 

, ٚاهتجٓٛٙ َٔ ايػٓا٤ اؿلاّ. ُٚٓٔ نتاب ايتذاك٠, َٚٔ ×فايى عنا٤ اؿوٌ

ؿٕٚ إٔ ٜوٓـ ايكٍٛ باؿ١ًٝ إٍ أسـ َٔ ايؿكٗا٤, اعت٢ٓ بعلض ا٭ؿي١ ايـاي١ ع٢ً 

 اؾٛام, ٚناْت ع٢ً ايٌهٌ ايتايٞ: 

ٗ ع ؿيٌٝ سل١َ ايػٓا٤ اٱْاع; ٚفيو يعـّ ٚدٛؿ كٚا١ٜ ُشٝش١ ُٚلو١ 1

اؿل١َ, ؾتذلٟ قاعـ٠ ا٭ٌُ, يٝهٕٛ ايػٓا٤ س٫ّ٬ إ٫ ٗ إٛاكؿ اييت ثبتت ؾٝٗا 

اؿل١َ بايـيٌٝ. ٚاٱْاع ايقٟ ّجٌ ايـيٌٝ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ مل ٌٌُٜ ايػٓا٤ ٗ فًى 

 , ؾٝهٕٛ ا٭ٌُ ؾٝ٘ اؾٛام ٚاؿ١ًٝ. ×عنا٤ اٱَاّ اؿوٌ

َٔ َِاؿٜل ايٓٛغ, ٫ٚ  ×ع قلا٠٤ ايعنا٤ ٗ فايى اؿنٕ ع٢ً اؿو2ٌ

ٜٛدـ اػت٬ف ٗ ٚدٗات ْٛل ايؿكٗا٤ سٍٛ س١ًٝ ايٓٛاغ ع٢ً إٝت, بٌ إٕ اعِٛ 
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إعتُـ٠ ٗ اؿ١ًٝ  ؿي١, ٚا٭×َِـام ؿًٓٝتٗا نْٛٗا ٗ فًى عنا٤ هٝـ ايٌٗـا٤

 قـ ُت اٱًاك٠ إيٝٗا. 

ًٛبّا, ع٬ُّ َط ×ع ايـيٌٝ أٚ إ٪ٜـ اٯػل نٕٛ ايبها٤ ع٢ً اٱَاّ اؿو3ٌ

. ٚبعباك٠ (68)ٚثٛاب٘ عِٛٝ; ٚايػٓا٤ ٜٛهِّع َٔ إهاؿ ٖقا ا٭َل, بٌ ٜعتدل أسـ َعـات٘

 ×أػل٣: إٕ ايػٓا٤ ٗ ٖقا اجملًى ٖٛ ايقٟ هٍٝ ايبها٤, ٚايبها٤ ع٢ً اؿوٌ

 .(69)عباؿ٠

يكـ نإ احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ هبٸاقّا باَتٝام ٗ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً دٛام ايػٓا٤ ٗ 

ك, عٝح مل ٜوبك٘ إيٝ٘ أسـ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ اؾٛام ٗ إٛكؿ إٛكؿ إقنٛ

إقنٛك ٜبتين ع٢ً قاعـت٘ دٛام آػل ٌٌُٜ نٌ َا ٜهٕٛ ٗ َـغ اهلل هبشاْ٘ 

ٚتعاٍ أٚ قلا٠٤ ايكلإٓ أٚ ايٌعل ايـٜين أٚ َـغ بٝت ايٓب٠ٛ ٚايع١ُِ, َا ؿاَت نًٗا 

باهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ, ٚايتٛد٘ َٔ أدٌ تلقٝل ايكًٛب ًٚٓٗا إٍ َنٜـ َٔ ايتعًل 

ـٸ ِْاب  اـايّ إيٝ٘, ؾإٕ ؼلٜو ايكًٛب ٚتٛدٝٗٗا مٛ اـايل ا٭ٚسـ أَل ٗ س

ٖٚٛ ٗ فات٘ طلٜل إٍ تًو إٛاكؿ, ٫بـ إٔ  ,ايعباؿ٠, ٚنٌ غٓا٤ ناْت ٖقٙ أٖـاؾ٘

 ٜهٕٛ دا٥نّا ٖٚـٚسّا. 

 ناْت ػلٟ ٗ ع هرل٠ إتٌلع١, سٝح إٕ ايػٓا٤ ٗ فايى ايعنا٤ اؿوٝين4

ايعـٜـ َٔ ايبًـإ اٱه١َٝ٬ بٌهٌ عًين, عٝح ٫ ّهٔ إْهاكٖا أٚ اؿعا٤ 

 . (70)ػ٬ؾٗا

ّٚهٔ إٓاؾ١ ؿيٌٝ آػل ع٢ً اؾٛام, ٖٚٛ إٔ ايػٓا٤ عوب ايٛاٖل فًب١ 

يٝى ؾك٘ أْ٘ ٫ هًب ايولٚك  ×يًطلب, ٖٚٛ سلاّ, يهٔ ايػٓا٤ ٗ كثا٤ اؿوٌ

, يهٓٓا ٚدـْا احملٚكل ٜؿوِّل إطلب ٗ (71)ٕ ٜٚـػٌ ايػِٚايطلب, بٌ أْ٘ هًب اؿن

 . (72)نتاب ايٌٗاؿات يٌٌُٝ دًب ايؿلغ ٚايولٚك, ٚنقا دًب اؿنٕ ٚايػِ

ايػٓا٤ إفا نإ إكِٛؿ  : دٛاما٭ٍٚىًّ إٍ َٛقؿٌ:  ا٭كؿبًٝٞٚباؾ١ًُ ؾإٕ 

 . (73)اَّا, ٚٗ غرل ٖقٙ ايِٛك٠ ٜهٕٛ سل×ٚبها٤ ْٚـب اٱَاّ اؿوٌ ب٘ كثا٤

إْ٘ ٗ نتاب ايٌٗاؿات, ٚكغِ نٌ ٖقٙ ا٭ؿي١, ٬ٜسٜ ْٛعٷ َٔ ايتأٌَ ايجاْٞ: 

ٚا٫هتجٓا٤ ٌَهٌ َع »ٗ ايكٍٛ ظٛام ايػٓا٤ ٗ اجملايى اؿو١ٝٓٝ, ٜٚكٍٛ:  ٪ٚايتباط

 . (74)«دتٓابايِـم, ٚا٭سٛٙ ا٫
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ٚٗ ػِْٛ اهتجٓا٤ َٛكؿٜٔ آػلٜٔ لـ ي٘ ْٛعّا َٔ ايتأٌَ, ٫ٚ ٜتٔض ي٘ 

ٔٵسهِ قاطع ُٚلٜض ؾٝٗا.  َٳ ُٜٗ٘ ا٭َل ْلدع٘ إٍ َباسح احملٚكل ا٭كؿبًٝٞ ٗ  ٚ

 .337: 12; 60ع  59 :8فُع ايؿا٥ـ٠ 
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ّٕر التارخي٘ الٌبعاث البحث الفقّ٘ حٕه الغٍاٞ  التط

  ٜٔاملٕشٗق

 

ايعًّٛ; ٕا ي٘ َٔ َها١ْ ٖا١َ َٔ كتًـ ا٭بعاؿ  يكـ ُٝن ايؿك٘ عٔ باقٞ

ٚاؿٝجٝات. ؾشٝا٠ ايؿلؿ إوًِ ٚاجملتُع تـٚك َـاك َا ٜوتٓبط٘ ايؿكٝ٘ َٔ أسهاّ 

تٌلٜع١ٝ. يقا ؾعـٍ إٓطل إٔ ْكٍٛ: إٕ إسٝا٤ ٚػـٜـ ايبشح ايؿكٗٞ يٝى َٔ َكـٚك 

يـ١ٜٝٓ, بٌ إٕ إسٝا٤ أسـ ه٣ٛ عًُا٤ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ ٚإـاكي إؼت١ِ ٗ ايعًّٛ ا

ايبشح ايؿكٗٞ ٚػـٜـٙ هب إٔ ِٜبض َٔ أٚيٜٛات ٖقٙ إـاكي ٚاؿٛمات ايع١ًُٝ, 

ؾُُٗتٗا ايّٝٛ تٓطًل َٔ كؾع َٛاْع ػـٜـ ٖقا ايعًِ, ٚاْتناع َا ٜعذلض ٖقٙ ايطلٜل, 

ٚايعٌُ ع٢ً اهتٝعاب ٌَه٬ت اجملتُع ٚؼـٜات ايعِل; ست٢ ٫ ٜبتعـ اجملتُع 

عٔ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ, ٜٚطًب اٱدابات عٔ نٌ ايتشـٜات اي١َٝٛٝ َٔ  ٚايؿلؿ إوًِ

  غرل ايٌلع.

ئ ٜهٕٛ ايبشح ٗ إٛكٚخ ايؿكٗٞ ع١ًُٝ ه١ًٗ ٜٚورل٠; ْٛلّا يهٕٛ ايؿك٘ َٔ 

ايعًّٛ ايكـ١ّ. ؾكـ ٚٗل عًِ ايؿك٘ قبٌ أيـ ه١ٓ. يقا ؾإٕ ا٭َل ٜوتـعٞ اٱساط١ 

ايٓٛل ٗ ٖقا إٛكٚخ, ٚايتعلض ي٘ بايٓكـ أٚ  ايتا١َ بإٛكٚخ ايؿكٗٞ, نُا إٔ إعُاٍ

ايتنن١ٝ, ئ ٜهٕٛ َٝوٻلّا إ٫ َٔ ػ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً إلاسٌ اييت قطعٗا ايؿك٘ ٗ 

َلاتب ايتطٛك ٚا٫هتهُاٍ, ٚايٛٛاٖل اييت ٚانبت ٖقا ايتطٛك, أٚ ناْت هببّا ٗ 

ا٠٤ إٛكٚخ اؽاف عًِ ايؿك٘ ٕٓش٢ ؿٕٚ آػل. نٌ ٖقا ِٜبض ٖهّٓا َٔ ػ٬ٍ قل
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 ايؿكٗٞ. 

مايت ُٓٔ  َٚٔ إِٗ اٱًاك٠ إٍ نٕٛ َكاطع ١َُٗ َٔ إٛكٚخ ايؿكٗٞ ٫

ٖٓا مل  إؼطٛطات اييت تٓتٌل ٗ أكدا٤ كتًؿ١ َٔ إهتبات اـا١ُ أٚ ايعا١َ, 

َٸٔ يًباسجٌ ٚإٗتٌُ ا٫ٓط٬ع ع٢ً َهآَٗا. َٚا ٚٗل َٓٗا ؾٗٛ ٗ ُٛك٠ ُعب١ أٚ  ٪ٜ

ٚٸْٛا نتبّا ٗ ايؿك٘ أٚ ٗ  غرل قكك١. َع ٖٖٔ ؿ ٬َس١ٛ إٔ ايعـٜـ َٔ ايعًُا٤ ايعٛاّ 

بعض أبٛاب٘ ناْت شلِ إٍ داْب فيو كها٥ٌ َتعـؿ٠ ٗ َوا٥ٌ كتًؿ١ َٔ إٛآٝع 

ٌٸ, ن٠٬ِ اؾُع١ ٗ مَإ ايػٝب١, تكًٝـ إلدع  ايؿك١ٝٗ نتبٖٛا بٌهٌ َوتك

ايلٓاع١, إكخ اينٚد١, ايعـاي١,  إٝت, تكًٝـ ا٭عًِ, ػلاز ا٭كآٞ, ايػٓا٤,

ايكب١ً, ثبٛت اشل٬ٍ, ايطٗاك٠ ٚايٓذاهات, فبا٥ض أٌٖ ايهتاب, إٍ غرل فيو َٔ 

إٛآٝع إتؿلق١. ٚقـ ؼـخ ايع١َ٬ سؤ ماؿ٠ آًَٞ عٔ أ١ُٖٝ ٖقٙ ايلها٥ٌ إوتك١ً 

 ايذلاخ تعتدل كها٥ٌ ايعًُا٤ فات َها١ْ نبرل٠ ٗ»ٗ َٛآٝع ايؿك٘ إؼتًؿ١, قا٬ّ٥: 

ؾلاؿ بعض إٛٓٛعات ايؿك١ٝٗ بايبشح ٚايتـقٝل إايعًُٞ, ؾكـ عًُٛا ؾٝٗا ع٢ً 

ٚؽِِٝٗا بطٍٛ ايٓٛل ٚايتشكٝل. يقا دا٤ت ٗ َُْٔٛٗا أنجل غ٢ٓ َٔ ا٭عاخ 

. ٚإٕ تِشٝض ٌْٚل إسـ٣ عٌل٠ كهاي١ ؾاكه١ٝ «إبوٛط١ ٗ ايهتب ٚإ٪يؿات ايعا١َ

ع٢ً ٖقا إٛكٚخ, ٚإٕ تلتٝب ٖقٙ ايلها٥ٌ ْٚع ناْت َجاب١ ؾتض نبرل ٗ ايتعلف 

ِّؿ  َٛآٝعٗا ايٛاسـ إٍ داْب اٯػل ٜؿوض اجملاٍ يٲٕاّ ايتاّ بإٛٓٛع, ٚبايتايٞ و

ٖٓا ٜعٛؿ ع٢ً ايؿهل اٱه٬َٞ, ٚػا١ُ  اؿهِ ايٌلعٞ ٚا٭ؿي١ إوتٓبط١ َٓٗا, 

 اؾاْب ايتٌلٜعٞ َٓ٘, بايؿا٥ـ٠. 

ِٻِٛا شلا أعاثّا َٓؿلؿ٠  َٔ إٛآٝع ايؿك١ٝٗ اييت سٛٝت باٖتُاّ ايؿكٗا٤, ٚػ

, ٚػُِّٛا أْ٘ َٔ إٛآٝع ايهبرل٠ إبت٢ً بٗا, «ايػٓا٤»ٗ كها٥ٌ َتعـؿ٠, َٛٓٛع 

َٚٔ ؼـٜات ايعِل ٚإلس١ً. ٚؿؤ اؿٜ ؾإٕ ايعـٜـ َٔ ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ 

ا١ٕ. ٚقـ تكـّ ُاسب بكٝت ١َِْٛ َٔ سٛاؿخ ايـٖل, ًُٚٚت إٍ أٜـٜٓا ه «ايػٓا٤»

ٖقا إكاٍ بعلض اقذلاس٘ ٗ ٌْل ٖقٙ ايلها٥ٌ إٍ فٟٚ ا٫ػتِاْ َٔ احملٓككٌ 

ٚايباسجٌ, ٚفيو قبٌ هتٸ هٓٛات, ُٓٔ َكا٫ت إٍ احملٚككٌ ٚإٗتٌُ ٗ ف١ً 

َ. ٚقـ عٗـ إيٝٓا, إٍ داْب .ٖع1369, َٗل ٚآبإ 55ع  54: 3ٍٖٚ, ايعـؿ ژـپٓ٘ ٝآٜ»

ين٤٬َ, تِشٝض ٚعلض ِافز أٍٚ َٔ ٖقٙ ايلها٥ٌ. ٚقـ نٓا طلسٓا ا فُٛع١ َٔ
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قبٌ ث٬خ هٓٛات ٖقا إٛٓٛع ع٢ً زلاس١ ايٌٝؽ ُاؿم ٫كهاْٞ, ٚقـ أبـ٣ قبٛي٘, 

ٚيٞ »بٌلٙ إٔ ٜبـأ ايعٌُ ُٓٔ ايتشكٝكات اييت ػل٣ ٗ إـكه١ ايع١ًُٝ 

ٖقا إٝـإ, ٚإٕ  ٚإٔ ٜهٕٛ َٛٓٛع ايػٓا٤ اـط٠ٛ ايع١ًُٝ ا٭ٍٚ ٗ ,«#ايعِل

ُٸا قلٜب ٌْل أٍٚ ِٛفز شلقا إٛكٚخ ايؿكٗٞ ٗ أنجل َٔ أيؿٞ  ِٸ ع ًا٤ اهلل هٝت

ُؿش١. ٚهٓعٌُ ُٓٔ ٖقٙ إكاي١ ع٢ً علض تعلٜـ فٌُ; ست٢ تلتوِ يًكاك٨ ُٛك٠ 

عٔ طلٜك١ ايعٌُ ٚػطٛط٘ ايعل١ٜٔ. إفّا ؾٗقٙ ايوطٛك ٖٞ فلؿ ك٩ٚي أق٬ّ, 

 كـ١َ إرلاخ ايؿكٗٞ إٍ داْب ايتٛٓٝشات ايهاؾ١ٝ. ٚايتؿٌِٝ ؾٝٗا هٝهٕٛ ٗ َ

ٌٜتٌُ ًَـ: إٛكٚخ ايؿكٗٞ / ايػٓا٤ ع٢ً ٔو١ أقواّ, َلتب١ بايٌهٌ 

 :ايتايٞ

 .ايكوِ ا٭ٍٚ: كها٥ٌ ايػٓا٤

 ايكوِ ايجاْٞ: نًُات َتؿلق١ سٍٛ باب ايػٓا٤. 

س١ٝ ايكوِ ايجايح: ببًٝٛغلاؾٝا ايهتب اييت تتٓاٍٚ َٛٓٛع ايػٓا٤ َٔ ايٓا

 ايؿك١ٝٗ. 

 ايكوِ ايلابع: ا٭ساؿٜح اييت دا٤ت ٗ ايػٓا٤. 

 .ايكوِ اـاَى: ايػٓا٤ ٗ ؾهل َـكه١ أٌٖ ايو١ٓ

 ٖٚقا علض كتِل ٕا ؼت ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ اـُو١. 

 

ع٢ً سٛايٞ ٌٜتٌُ ٖقا ايكوِ, ايقٟ ٜعـ أِٖ ا٭قواّ ٚأنجلٖا تؿ٬ِّٝ, 

٬ثٌ كهاي١ ؾك١ٝٗ ٗ ايػٓا٤, ٖٚٞ َٔ تأيٝـ ؾكٗا٤ باكمٜٔ, َِشٸش١, ٚقـ كتٸبت ٚؾل ث

تاكٜؽ ٚؾا٠ َ٪يؿٝٗا, ٚمت ٌْلٖا. ٚػـك اٱًاك٠ إٍ إٔ ؾكٗا٤ْا قـ أٓيؿٛا كها٥ٌ ٗ 

 ;ايػٓا٤ تؿٛم ٖقا ايعـؿ بهجرل, يهٓٓٓا مل ْتٌُٛ إ٫ إٍ ٖقٙ ايج٬ثٌ, ٚٓاع ايباقٞ

إٔ ٚٓٓا إٔ ايتأيٝـ ٗ ٖقا إٛٓٛع نإ ق٬ًّٝ تبٌ; َٚٔ ػ٬ٍ ٭هباب عـٜـ٠. ؾبعـ 

ايتشكٝل ٚايبشح ٚٚٓع ايلها٥ٌ إٍ داْب بعٔٗا ايبعض, َع ٬َس١ٛ تٛاكٜؽ ٚؾا٠ 

َ٪ٚيؿٝٗا, ٚاعتباكات أػل٣, إٔ ايهتاب١ ٗ ٖقا إٛٓٛع ناْت نجرل٠, ٚاْهٌـ 

ض ٚتٓكٝض, َٚٔ ثِ ٌْل ٖقٙ يٓا ٚدٛؿ ث٬ثٌ كهاي١ كطٛط١. َع ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ تِشٝ

ايلها٥ٌ ٚؾل ايذلتٝب ايتاكىٞ, فًب١ يًؿا٥ـ٠ ايهجرل٠, ْقنل ايٝورل َٓٗا ٗ 
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 ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: 

ِْٗ ناْٛا ؿا٥ُٞ ايبشح أع ٜٛٗل ايوذٌ ايقاتٞ يًعـٜـ َٔ ايعًُا٤ ايهباك 1

بٗا. ٚبعـ ٚايتشكٝل, ٚقـ بقيٛا فٗٛؿّا نبرلّا ٗ َٓاق١ٌ ايعـٜـ َٔ إٛآٝع إبت٢ً 

ا َٔ اؿٍِٛ ع٢ً عـؿ َٔ ايلها٥ٌ سٍٛ َٛٓٛع ايػٓا٤. ايؿشّ ٚايبشح ُٓهٓٸ

٬َٚس١ٛ ٖقٙ ايٓوؽ تبٌ يٓا إٔ َا نتب٘ ٖقا ايوًـ ايِاحل َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ 

سٍٛ َٛٓٛع ايػٓا٤ ٖٛ ٗ ٚاقع ا٭َل أنجل َٔ ٖقا ايعـؿ بهجرل, اي٤ٌٞ ايقٟ مل 

ٛٻكٙ ٗ باؿ٨ ا٭َل. ؾ بعض ايهتب اييت مت ا٫عتُاؿ عًٝٗا نُِاؿك, َجٌ: ْهٔ ْتِ

, يًع١َ٬ ايطٗلاْٞ, مل تعلِّف ه٣ٛ «ايقكٜع١»نٌـ اؿذب ٚا٭هتاك, ٚأِٖ َٓ٘ 

بجًح عـؿ ٖقٙ ايلها٥ٌ, ٚمل ٜهٔ يِاسب ايهتاب آط٬ع ناٌَ ع٢ً ايلها٥ٌ 

ـٸ فات٘ ٜبٌ إٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ٖقٙ إِاؿك غرل نافٺ ٗ ا يتعلف ا٭ػل٣, ٖٚقا ٗ س

ايهاٌَ ع٢ً َٛكٚثٓا ايؿكٗٞ ايكـِٜ. ٚيًُجاٍ: ؾإٕ ٖقٙ ايهتب إِاؿك ا٭ّ مل تعطٓا 

ايعاًَٞ ٗ ايػٓا٤, ٖٚقا ٜـعْٛا إٍ ايبشح ٗ ٖقٙ  أ١ٜ َع١ًَٛ عٔ كهاي١ ايٌٝؽ اؿلٸ

ٌّ ٚبايؿعٌ ؾإٕ َاايلها٥ٌ إتبك١ٝ ْؿوٗا,   دـّا. أؾلمت٘ َٔ َعًَٛات ٖا

تاكى١ٝ ٫ٌْػاٍ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ايكـا٢َ بأسـ ايؿلٚع اي إلس١ًع إٕ َعلؾ١ 2

َٔ ايؿلْ  ايؿك١ٝٗ, َٚعلؾ١ إلاسٌ اييت قطعٗا ٗ فاٍ ايتطٛك, عٌُ ٜؿوض ايهجرل

أَاّ ا٫هتٓباٙ, ٖٚقا ٫ ٜتٝول إ٫ ٗ ٤ٛٓ َا ْكّٛ ب٘ َٔ ؿكاه١ شلقٙ ايلها٥ٌ 

 إؼطٛط١. 

ٖع(, ٚمل ٌِْ إٍ 1090ايوبنٚاكٟ)إٕ أٍٚ كهاي١ نتبت ٗ ايػٓا٤ تعٛؿ يًُشٚكل 

كهاي١ أقـّ َٔ ٖقا ايتاكٜؽ, يهٔ عـؿ ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤ بعـ احملكل 

ـٸّابايوبنٚاكٟ ٚإٍ َٜٛٓا ٖقا ن ٖٚقا ٜهٌـ عٔ إٔ َٛٓٛع ايػٓا٤ مل ٜهٔ  ,رل د

ه١ٓ َٔ تاكىٓا, ٚبايتايٞ مل تهٔ ٖٓاى َٔ  1000بٗا قبٌ  ٢َٔ إٛآٝع إبتً

ٕ ٜؿلؿ عًُا٩ْا ايكـا٢َ كها٥ٌ شلقا إٛٓٛع. ٚيعًٓا ْوتطٝع أؾك١ٝٗ تـؾع إٍ  ٓلٚك٠

 سِل ا٭هباب إٛٓٛع١ٝ يٛؾل٠ ايتأيٝـ ٗ ايػٓا٤ بعـ احملكل ايوبنٚاكٟ ٗ عاًٌَ: 

أع ِٛ ايتؿهل ايِٛٗ ٚاتواع َواست٘ ؿاػٌ اجملتُع, ٚفيو ٗ أٚاػل اؿهِ 

اييت نإ ايوُاع ٚايػٓا٤ ّجٌ كنّٓا َُّٗا ايِؿٟٛ, ؾأُبشت أؿبٝات٘ ٚأهايٝب٘, ٚ

ؾٝٗا, توتكطب أؾ٦ـ٠ ايٓاي بٌهٌ نبرل, ٖا سـا بايعًُا٤; َٚٔ َٛقع سؿٜ ايـٜٔ 
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ٚسلاهت٘, إٍ ايتأيٝـ سٍٛ ايتِٛف. ٚقـ نإ ايكـك ايهبرل َِٓبٸّا ع٢ً أؿبٝاتِٗ 

ع٢ً  ْقنلًٚٚطشاتِٗ, ٚبايتايٞ نجلت ايهتاب١ ٗ ايػٓا٤ ٚإٛقـ ايٌلعٞ َٓ٘. 

 «ايوٗاّ إاكق١», ٚ&, يًٌٝؽ اؿل ايعاًَٞ«ا٫ثٓا عٌل١ٜ»هبٌٝ إجاٍ, ٫ اؿِل: 

ٖقا باٱٓاؾ١ إٍ ايعـٜـ َٔ ايلها٥ٌ اييت اػتِت بباب  .&يًٌٝؽ عًٞ ايعاًَٞ

 ايػٓا٤, ٚأؾلؿت٘ بايتشكٝل ٚايبشح. 

ٌٸ َٔ: ايؿٝض ايهاًاْٞ ٗ باب  ب ع ٚقـ ٜهٕٛ ايـاعٞ ايجاْٞ ْٛل١ٜ ن

٤, اييت أؿٍ بٗا ُٓٔ نتب٘: )ايٛاٗ(, ٚ)احملذ١ ايبٝٔا٤(, َٚؿاتٝض َٚكـَات ايػٓا

)تؿورل ايِاٗ(; ٚاحملكل ايوبنٚاكٟ ُاسب )ايهؿا١ٜ(, اييت ؼـخ عٓٗا ُٓٔ ٖقا 

ايهتاب, ُٚٓٔ كها٥ٌ َوتك١ً, سٝح قاٍ باهتشباب ايتػٓٸٞ بايكلإٓ. ٚقـ ناْت 

ات ؾعٌ نجرل٠, سٝح سٖلل ايعـٜـ َٔ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ هابك١ تاكى١ٝ, دلٸت تبعات ٚكؿ

ايعًُا٤ يًلؿٸ عًُٝٗا, ْٚكـ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ, ُٓٔ كها٥ٌ ػا١ُ بايػٓا٤, َٔ بٝٓٗا: كها٥ٌ 

نٌٛ َٔ: ايٌٝؽ عًٞ ايعاًَٞ سؿٝـ ايٌٝؽ سؤ ُاسب إعامل; ا٬ٕ إزلاعٌٝ 

ٗ  اـٛاد٥ٛٞ; إرل يٛسٞ; ٚايٌٝؽ اؿل ايعاًَٞ. ٚقـ نتب ايٌٝض ٚسٝـ ايبٗبٗاْٞ

ُٚاسب )ايهؿا١ٜ( اهتج٢ٓ ايػٓا٤ ٗ ايكلإٓ. : »ٜكٍٛ «ؾٗاَّوايو ا٭»ساًٝت٘ ع٢ً 

 . «ٚزلعت إٔ ايؿ٤٬ٔ نتبٛا كها٥ٌ نجرل٠, أمٜـ َٔ عٌلٜٔ كهاي١, كؿٸّا عًٝ٘

يٓٛل١ٜ ايتػٓٸٞ  ٠ّػل٣ ٗ ايػٓا٤, َ٪ٜـأًاك٠ إٍ أْ٘ قـ نتبت كها٥ٌ ٚػـك اٱ

 بايكلإٓ, َٚـاؾع١ عٓٗا. 

لٕٚ نتاب١ كها٥ٌ تـاؾع عٔ ايعنا٤ اؿوٝين, ٚتلؿٸ ع٢ً ايٌبٗات ٚساٍٚ آػ

ٕٸ عنا٤ هٝـ ايٌٗـا٤ اؿوٌ ٫ ٜـػٌ ُٓٔ ايػٓا٤, ٫ٚ  ×اييت أثرلت سٛي٘, َب١ّٓٝ أ

 هب إػٔاع٘ ؿهِ ايػٓا٤ َطًكّا. 

ع إٕ أهًٛبٓا ٗ ؿكاه١ ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤ تهٌـ يٓا عٔ ق١ُٝ 3

ٖقا إٛٓٛع, َٚا ابتهلٚٙ َٔ ْٛلٜات دـٜـ٠ َوتٓبط١ َٔ ادتٗاؿات ايؿكٗا٤ ٗ 

أؿيتٗا ايتؿ١ًِٝٝ. نُا تؿوض اجملاٍ أَآَا ٕعلؾ١ ايهتب أٚ ايٌؼِٝات ايعًُا١ٝ٥ 

اييت نإ شلا تأثرل ع٢ً ايؿكٗا٤ ُٓٔ ٖقٙ ايلها٥ٌ. ٚٗ َٛاما٠ فيو تهٌـ يٓا عٔ 

َٸ١ ٚإكًٚـ٠. ؾٗقٙ ايلها٥ٌ ٖٞ فاٍ  َـ٣ تأثرل ٖقٙ ايلها٥ٌ ع٢ً ا٭ٚهاٙ ايعا

ٗ اؿـ ا٭ؿ٢ْ ْؿك٘ َلاؿ ايؿكٗا٤  ػعًٓا ٫هتؼلاز ايعـٜـ َٔ ا٭عاخ ٚإٛآٝع اييت
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 ٗ إٛٓٛع, ٚػعًٓا ْـكى ُـك ٚفٌٜ ن٬َِٗ ٚايكلا٥ٔ اؿاؾ١ ب٘.

ع نُا إٔ طلٜك١ ايعٌُ ٖقٙ ػعٌ َواس١ إِاؿك أندل ٚأنجل أَاّ 4

ِٸ ,ايباسح ٚايؿآٌ ٚايطايب, عٝح إْ٘ بعٝـّا عٔ اٱكخ  َٔ اجملتٗـ إـكي أع

ايؿكٗٞ ٚعُا ٜؿتش٘ عًُٓا َٔ فاٍ يًشٍِٛ عًٝ٘ ٚا٫ط٬ع عًٝ٘ بٌهٌ نبرل ئ 

, ٗ أسؤ ا٭سٛاٍ ٜهٕٛ ٗ ٚهع ٖ٪٤٫ ايباسجٌ ايٛؿل بأنجل َٔ كهاي١ أٚ كهايتٌ

ٟٸ اط٬ع ع٢ً ٚدٛؿ ٖقٙ ايلها٥ٌ  َٔ ا٭هاي. ٖقا إفا مل ْكٌ بأِْٗ قـ ٫ ٜهٕٛ شلِ أ

ُٸّا ٚإٍ داْب 5 ع نُا هبل ٚقًٓا ؾإٕ ْع ٖقٙ ايلها٥ٌ ٚتلتٝبٗا تلتٝبّا ػا

بعٔٗا ايبعض ٜهٌـ يٓا عٔ َعًَٛات نجرل٠ ٗ إٛٓٛع, ٚإٕ نإ فلؿ إسٝا٤ 

ِٻ ايؿا٥ـ٠ ٗ َعلؾت٘, إٍ داْب نٕٛ ايتعلف ع٢ً  ـٸ فات٘ ع٬ُّ عُّٛٝا ٚد ايذلاخ ٗ س

ْٗٛك ايكلٸا٤ ٚايباسجٌ, ٜؿتض أَاَِٗ آؾاقّا دـٜـ٠ ٗ  ٖقٙ ايٓوؽ, ٚإػلادٗا إٍ

ايتعلف ع٢ً َ٪يؿٌ كَا مل ٜوبل شلِ َعلؾتِٗ, َٚٔ ثِ تِشٝض ايؿٗاكي, ٜٚعٌُ 

ٛغلاؾٝات ايٓوؽ ٝع٢ً كؾع اٱًها٫ت ٚا٭ػطا٤ اييت تٛدـ ٗ بعض ؾٗاكي ٚببً

ٗ عًُٓا إِا  َانٔ إؼت١ِ. ٚمٔاـط١ٝ اييت تٛدـ ٗ إهتبات ٚغرلٖا َٔ ا٭

ْهتؿٞ بايلها٥ٌ اييت تتشـخ عٔ َٛٓٛع ايػٓا٤, ٚقـ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى دـٜـ ؾكٗٞ ٗ 

ٚقـ  .إٛٓٛع, ٚيهٔ عًُٓا نإ ػُٝع ٖقٙ ايلها٥ٌ, َٚٔ ثِ ؼكٝكٗا ٚتِشٝشٗا

ـٸ عًُٓا ٖقا ًآقّا; بًشاٚ َا قُٓا ب٘ َٔ ايبشح عٔ ٖقٙ ايلها٥ٌ, ٚػُٝعٗا َٔ عٴ

عا١َ ايهجرل٠ ٚإٓتٌل٠ ع٢ً طٍٛ أكدا٤ إٜلإ, ٖٚٛ ايعٌُ ايقٟ إهتبات اـا١ُ ٚاي

تطًٓب دٗٛؿّا نبرل٠ نجرل٠ ٚمَّٓا ػاٚم ايوٓتٌ, ٚيعٌ ايعـٍ ٚاٱِْاف ٜطًب ايكٍٛ 

ـٸ ٚإٔ ٜوؿل عٔ اؾـٜـ.   بإٔ ٖقا ايعٌُ بٗقٙ ايِؿات ٫ب

ْعِ, قـ تهٕٛ ُٓٔ ٖقٙ ايلها٥ٌ بعض ايؿكلات إتهلك٠, نتًو اييت 

باهتشٔاك َعاْٞ ايػٓا٤ ٗ ايًػ١ ٚا٫ُط٬غ, يهٔ يٝى َٔ ايعـٍ ايكٝاّ  اٖتُت

عقف ٖقٙ ايكطعات ؼت أ١ٜ فكٜع١; ٭ْٗا دن٤ َٔ تًو ايلها٥ٌ, ٫ٚ هٛم يٓا إدلا٤ 

أٟ بذل, أٚ إػٔاع ٖقٙ ايلها٥ٌ يًذلغ أٚ ايتعـٌٜ, ؾٗٞ دن٤ َٛكٚخ َٔ نباك 

ّٸ َٔ إٛكٚخ ايؿكٗٞ.   عًُا٥ٓا, ٚدن٤ ٖا

ِٸ ًٚٝٸل  ٖٚقا ايكوِ َٔ عًُٓا ٌٌُٜ ايعـٜـ َٔ ايلها٥ٌ اشلا١َ, ٚايبشح ؾٝ٘ َٗ

يًػا١ٜ, َجٌ: كها٥ٌ نٌٛ َٔ: احملكل ايوبنٚاكٟ, ٚايٌٝؽ اؿل ايعاًَٞ, ٚقُـ كهٍٛ 
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ناًاْٞ, ٚإٍٛ سبٝب اهلل ايهاًاْٞ, ٚايٌٝؽ قُـ ٖاؿٟ ايطٗلاْٞ سؿٝـ 

ٚهٝهٕٛ ُٓٔ  .ٚغرلِٖ نجل ,ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ, ٚايٌٗلهتاْٞ, ٚايهٌُرلٟ

 .ايوطٛك ايكاؿ١َ ؾٗلي ناٌَ شلقٙ ايلها٥ٌ

مايٛا ع٢ً قٝـ اؿٝا٠.  ٚػـك اٱًاك٠ إٍ إٔ ٖٓاى كها٥ٌ أػل٣ يعًُا٤ ٚؾكٗا٤ ٫

ٚيتعُِٝ ايؿا٥ـ٠ ٚاٱساط١ ايها١ًَ َا نتب ٗ َٛٓٛع ايػٓا٤ هٓتشـخ عٔ ٖقٙ 

ِٻِٓاٙ يببًٝٛغلاؾٝا ايلها٥ٌ ٚايهتب ُٓٔ ايكوِ ايجايح شلقا إكاٍ, اي قٟ ػ

 ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤. 

 

 ايلها٥ٌ إوتك١ً, ٚايـٚكٜات ايؿك١ٝٗ اييت تٌٌُ نقيو أعاثّاإٍ باٱٓاؾ١ 

ُٓٔ آثاكِٖ ا٭ػل٣, ٚفيو  بعض ا٭قٛاٍ إتؿلق١ سٍٛ ايػٓا٤ ٗ ايػٓا٤, أؿكز عًُا٩ْا

غابت عٔ ايعـٜـ َٔ ط٬ب ايؿك٘ ٚايؿكٗا٤; إَا ٭ِْٗ  ٚقـ .ِٓٗ ٕبشح ايػٓا٤إثل تعل

مل ٜوُعٛا بٗا; أٚ إِْٗ زلعٛا بِٗ ٚيهٔ مل ٜتُهٓٛا َٔ اؿٍِٛ عًٝٗا. َٔ ٖٓا 

ٚايتعلٜـ بٗقٙ  ,اييت تعلٓت ٕبشح ايػٓا٤ اٯثاكؾعًُٓا ٜتٝض ا٫ٓط٬ع ع٢ً ٖقٙ 

َٔ عجٓا, ٚٗ ايكوِ ايجاْٞ هٓكّٛ بعلض  ايـٚكٜات ٚايهتب, ٚفيو ٗ ايكوِ ايجايح

َا قٌٝ ٗ ايػٓا٤ ػاكز ايهتب إؼت١ِ ٚايـٚكٜات ايؿك١ٝٗ. ٚبإٓاهب١ ؾإٕ بعض ٖقٙ 

ٍ ٗ ُٛك٠ كطٛطات, ٚمل ٜتِ ٌْلٙ قبٌ ٖقا, َٔ قبٌٝ: بعض ام ا٭قٛاٍ َا

 , يًلٟٓٛ. «سـٜك١ ايٌٝع١»اهتؿتا٤ات سذ١ اٱه٬ّ ايٌؿيت, ٚنتاب 

ُٸا هٓكّٛ بعلٓ٘ ُٓٔ ايكوِ ايجاْٞ: ػطب ايوٝـ إلت٢ٔ عًِ  ٚنُجاٍ ع

. نقيو ػطب نٌٛ َٔ: ايع١َ٬ «ا٭َايٞ»اشلـ٣ إتعًٓك١ بايػٓا٤, اييت دا٤ت ٗ نتاب٘ 

ايٌعلاْٞ ٗ سٛاًٝ٘ ع٢ً )ايٛاٗ(, ٚايع١َ٬ اجملًوٞ ا٭ٍٚ, ٚايوٝـ ايٌؿيت ٗ بعض 

عًٝكات٘ ع٢ً )َِباغ اشلـا١ٜ(, ٚػطب اهتؿتا٤ات٘, ٚا٭هتاف د٬ٍ ايـٜٔ اشلُا٥ٞ ٗ ت

اٱَاّ اـُٝين اـا١ُ َٛٓٛع ايػٓا٤, ٚهٓعلض عٔ علض ػطب ايهتب 

ٚايـٚكٜات ايؿك١ٝٗ اييت ٜوٌٗ اؿٍِٛ عًٝٗا أٚ اييت مت ا٫ط٬ع عًٝٗا َٔ يـٕ ًلو١ 

يًتهلاك. ٚهٓكّٛ بإعطا٤ ؾٗلي ناٌَ  عل١ٜٔ َٔ طًب١ ايؿك٘ ٚايؿكٗا٤; ٚفيو َٓعّا

 ايهتب ٚايـٚكٜات َٚا ًانًٗا سٍٛ ايػٓا٤. ٜػطٞ نٌ 
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 ٌٜتٌُ ٖقا ايكوِ ع٢ً ث٬ث١ ؾٍِٛ, ٖٚٞ:

 اٯثاك إوتك١ً.ايؿٌِ ا٭ٍٚ: 

 .اٯثاك غرل إوتك١ً ايؿٌِ ايجاْٞ:

 اٯثاك اييت مت ٌْلٖا. ايؿٌِ ايجايح: 

ِ َٔ اييت شلا ْوؽ أٚ يٝى ٚٗ ايؿٌِ ا٭ٍٚ ْعلض بإْاٍ ْٝع ايلها٥ٌ, أع

شلا ْوؽ. َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ايكوِ هٌٓؼّ عـؿ ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤, اييت 

ٓاعت أٚ مل ْتُهٔ َٔ اؿٍِٛ عًٝٗا, َٚا ٖٛ عـؿ ايلها٥ٌ اييت ًُٚتٓا, ٚاييت مت 

 ٌْلٖا.

ٚٗ ايؿٌِ ايجاْٞ هٓـكز عٓاٜٚٔ ايـٚكٜات ايؿك١ٝٗ اييت تٌتٌُ ع٢ً َباسح ٗ 

 ., ْٚعلض بايتايٞ َٛاقع َٛٓٛع ايػٓا٤ ؾٝٗاايػٓا٤

ِٻٌ ع بايلها٥ٌ ٚايهتب اييت نتبٗا  ٚٗ ايؿٌِ ايجايح هٓعلف ع ٚبٌهٌ َؿ

 إعاُلٕٚ يٓا سٍٛ ايػٓا٤, ٚاييت مت ٌْلٖا. 

٬ٜٚسٜ أْٓا ٗ ايؿٌِ ايجايح هٓكـّ يًباسجٌ ٚطًب١ ايؿك٘ فُٛع١ َٔ 

ًٌِ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ, هٛا٤ بًشاٚ نٕٛ ايهتب ٚايـٚكٜات اييت مل ْتعلض شلا ٗ ايؿ

ٖقٙ ا٭ػرل٠ تتُٔٔ َطايب أنجل ٖا عًٝ٘ ايلها٥ٌ أٚ بًشاٚ نْٛٗا ػاكد١ 

ِټِّا عٔ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ; بًشاٚ نْٛٓا ْكتِل ؾٝٗا ع٢ً َا نتب٘  ؽ

 ايؿكٗا٤ ٚإؼتٌِ, ايقٜٔ ٫ مايٛا ع٢ً قٝـ اؿٝا٠.

 

ٛكؿ ُٓٔ ٖقا ايكوِ ْٝع ا٭ساؿٜح اييت دا٤ت ٗ ايػٓا٤, َع فنل هٓـٖا ْٚ

ساؿٜح اييت اهتؼلدٓاٖا َٔ ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤, ٚمت ٖٚٞ ا٭ .َٚتٓٗا

ا٫هتٌٗاؿ بٗا. باٱٓاؾ١ إٍ ا٭ساؿٜح اييت دا٤ت ُٓٔ إِاؿك اؿـٜج١ٝ, 

َلؾك١ّ  ,وتـكى, ٚنتب أػل٣نايهتب ا٭كبع١, ٚايبشاك, ٚايٛاٗ, ٚايٛها٥ٌ, ٚإ

ظُٝع ايتٛٓٝشات اي٬م١َ, َع علٓٗا ٗ ِْٛ ٚتلتٝب ػاْ; ٚفيو يتوٌٗٝ ايبشح 

 .َاّ ايباسجٌ ٚإٌتػًٌ با٭ساؿٜح ايؿك١ٝٗ سٍٛ ايػٓا٤أ
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ًْٚؿت ْٛل ايؿ٤٬ٔ إٍ إٔ عًُٓا ٖقا ٗ ػُٝع ايلٚاٜات اييت ٚكؿت ٗ ايػٓا٤, 

ـٸ فات٘, ٚمل ٜوبل إيٝ٘, ٚإ٫ ٚتلتٝبٗا بٓؿى ايٌهٌ ايقٟ فٖبٓا  ـٷ ٗ س ٌٷ دـٜ إيٝ٘, عُ

 .يٛ ٚدـْاٙ يهإ سوبٓا; ٭ْٓا ٗ عًُٓا ٖقا ٫ ْلّٚ ايتهلاك أبـّا

 

ِٻِٓا ٖقا ايكوِ  ِٻِٓا ا٭قواّ ا٭كبع١ ايوابك١ ٕـكه١ ايٌٝع١, ٚػ يكـ ػ

فيو ٫عتباكات ػا١ُ, أُٖٗا: َا أؿٍ ب٘ ايوٝـ يباب ايػٓا٤ ٗ ايؿك٘ ايوين; ٚ

مل ٜٓطًع  ايدلٚدلؿٟ سٌ قاٍ: إٕ ايؿك٘ ايٌٝعٞ ّجٸٌ سا١ًٝ ع٢ً ايؿك٘ ايوين, ٚإْ٘ َا

ايؿكٝ٘ ٚاجملتٗـ ع٢ً ايؿك٘ ايوين ؾإٕ ع١ًُٝ اهتٓباٙ اؿهِ ايٌلعٞ تِبض ع١ًُٝ 

أ٥ُتٓا  ُعب١, ٚقـ ؽط٧ ٗ ايعـٜـ َٔ إٛاطٔ; ٭ٕ ايعـٜـ َٔ أساؿٜح

 .إ٫ بايٓٛل إٍ َقٖب ايعا١َ ٚن٫َِٗ٬ تتٸٔض  ^إعٌَِٛ

َٔ ٖٓا اكتأٜٓا إٔ ْأتٞ ُٓٔ ٖقا ايؿٌِ غ٬ُات ٕباسح ايػٓا٤ ٚؾل إقٖب 

ايوين, تٌب٘ َا د٦ٓا ب٘ ٗ ا٭قواّ ا٭كبع١, عٝح ْطلغ ِافز يكوِ ايلها٥ٌ, ؾٓأتٞ 

يتشلِٜ; ٚأػل٣ باؿ١ًٝ, ست٢ ْتٝض بلهايتٌ ٗ ايؿك٘ سٍٛ ايػٓا٤; ٚاسـ٠ تكٍٛ با

يًباسح ايٌٝعٞ ا٫ط٬ع ع٢ً ا٭هًٛب ايؿكٗٞ ايوين, ٚنٝؿ١ٝ تٓاٚشلِ يًُٛٓٛع َٔ 

ػ٬ٍ ا٫هتـ٫ٍ ٚا٫هتٓباٙ, باٱٓاؾ١ إٍ إٔ بعض عًُا٥ٓا قـ عُـٚا إٍ ايٓكٌ َٔ 

 .آثاك ايعا١َ ٗ اهتـ٫شلِ ع٢ً اؿهِ ايٌلعٞ ٗ َٛٓٛع ايػٓا٤

ٖقا ايكوِ ع٢ً ؿكز ببًٝٛغلاؾٝا يًلها٥ٌ إوتك١ً سٍٛ نُا هٓعٌُ ُٓٔ 

 .ايػٓا٤, ٚنقا ايـٚكٜات ايؿك١ٝٗ

 ٚٗ اـتاّ هٓعُـ إٍ ػُٝع أساؿٜجِٗ ٗ ايػٓا٤, َٚٔ ثِ ؿكدٗا بٌهٌ َِٓٛ. 

ٚٗ ػتاّ ٖقٙ ايِٛك٠ اجمل١ًُ عٔ ايعٓاٜٚٔ ٚإٛآٝع اييت هٓعٌُ عًٝٗا ُٓٔ 

ـٸ َٔ ايت  با٭َٛك ايتاي١ٝ:   قنرلٌَلٚعٓا ايؿكٗٞ ٖقا ٫ب

ع إٕ ٖـؾٓا َٔ ٖقا إٌلٚع ايؿكٗٞ ٜهُٔ ٗ عـ٠ أَٛك: إسٝا٤ إٛكٚخ 1

تعبٝـ ايطلٜل أَاّ ايباسجٌ َٔ ايطًب١ ٚايؿكٗا٤; يًٛؿل بإِاؿك ٚا٫ط٬ع ٚايؿكٗٞ, 

سٝا٤ ٖقا إع٢ً طلم اهتٓباٙ اؿهِ ايٌلعٞ ٗ ايػٓا٤, ٚإبـاع أهًٛب دـٜـ ٗ 

ْٛاك ط٬ب ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ ٚعًُا٥ٗا مٛ آثاك أه٬ؾٓا. َٔ ٖٓا مٔ ٗ إٛكٚخ, ٚدًب أ

ٖقا إٌلٚع ايعًُٞ يوٓا ٗ ُـؿ طلغ ايؿت٣ٛ أٚ تلدٝض أسـ إٛقؿٌ: اؿ١ًٝ أٚ 



• 

  االجتهاد والتجديد

اؿل١َ, ع٢ً اٯػل, بٌ عًُٓا ٖٛ ٗ ندلاٙ ًَتنّ بعلض ٖقا إٛكٚخ ايؿكٗٞ نُا 

ٓشِل ٗ عـ ٖقا إٛكٚخ, ٚتلتٝب٘ َع٢ٓ آػل: عًُٓا ٜٖٚٛ, ٚػُٝع٘, ٚتِشٝش٘. 

بٌهٌ ٜٓوذِ َٚعطٝات إٛٓٛع ٚاؿهِ ايٌلعٞ. ٚإْا٫ّ ؾعًُٓا ٜكّٛ ع٢ً ٖـف 

ػـَاتٞ, عٝح ٧ْٝٗ أك١ٝٓ ا٫هتٓباٙ يًباسح ٚايؿكٝ٘, ٚعَُّٛا ؾٌُلٚعٓا ػاكز 

ِټِّا عٔ ؿا٥ل٠ ايكٍٛ باؿل١َ أٚ باؿ١ًٝ  .ؽ

 مت طبعٗا ست٢ اٯٕ قًٌٝ دـّا, ٚإٔ َا ع ْٛؿ إٔ ٌْرل إٍ إٔ عـؿ ايلها٥ٌ اييت2

% َٔ ايعـؿ ايهًٞ يًلها٥ٌ مل ٜتِ طبع٘, أٚ أْ٘ مت طبع٘ طباع١ سذل١ٜ 90 ٜعاؿٍ

 تهاؿ ٫ ؽًٛ َٔ ا٭ػطا٤ ٚا٭غ٬ٙ ايهجرل٠. 

ع إٕ ايعـٜـ َٔ ٖقٙ ايلها٥ٌ يٝى ي٘ ه٣ٛ ْوؼ١ ٚاسـ٠, ٚقـ مت تِشٝشٗا, 3

ِٜبض َٔاعؿّا, عٝح ِْشِّض ايٓوؼ١ ا٭١ًُٝ, ٖٓا ٜعين إٔ عًُٓا ٗ ايتعاٌَ َعٗا 

 ِْٚشِّض َا مت تِشٝش٘. 

ع ُٓٔ ايهتب ايببًٝٛغلاؾ١ٝ ا١ُٕٗ, نايقكٜع١, مل ٜتِ ايتعلٜـ ه٣ٛ بجًح 4

فُٛع ايلها٥ٌ اييت نتبت ٗ ايػٓا٤, ٚأَا ايجًجٌ اٯػلٜٔ ؾإْٓا أدلٜٓا ايبشح 

َٔ ايهتب إتٓاثل٠ بٌ  ايطٌٜٛ ٚايتٓكٝب ايعُٝل يًشٍِٛ عًٝٗا, ٚاهتؼلادٗا

 ٜلإ.إإهتبات ايعا١َ ٚاـا١ُ ع٢ً طٍٛ َواس١ 

ع يكـ هاِٖ ايعـٜـ َٔ م٥٬َٓا ا٭ؾآٌ ٗ ع١ًُٝ ايتِشٝض, ٚايتعلٜـ, 5

عـاؿ ايٓوؽ ٚإطبٛعات. يهٔ اؾٗـ ا٭ندل ٚإوا١ُٖ ايهدل٣ ناْت يوُاس١ إٚ

 ا٭ؾ ايؿآٌ قؤ ُاؿقٞ. 

َٳ مًٝ٘ إٍ  ؾإْٓا ٓٝشات سٍٛ ٌَلٚعٓا, ٚطلٜك١ عًُٓا,ٜلّٚ إنٜـ َٔ ايتٛ ٔٵٚ

 , سٝح هٝذـ ؾٝٗا َا هٝب عٔ توا٫٩ت٘ ٚاهتؿواكات٘. «إٛكٚخ ايؿكٗٞ»َكـ١َ 

 

ٕٚنٜـ َٔ إعًَٛات ٖقا ؾٗلي ايكوِ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ٌَلٚعٓا ايعًُٞ 

 :«/ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢إٛكٚخ ايؿكٗٞ »

 

 ع3ٖع(. 1103ايعاًَٞ) ٞؽ عًٝع كهاي١ اي2ٌٖع(. 1090 )كهاي١ احملكل ايوبنٚاكٟع 1
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ع 5ٖع(. 1113)ع كهاي١ إرل يٛسٞ ايوبنٚاك4ٟ ٖع(.1104)ل ايعاًَٞؽ اؿٝكهاي١ ايٌ

اْٞ)عاَ ػ٬ٍ ـ َادـ ايبشلٝع كهاي١ ايو6ٖع(. 1130)ايـاكابٞكهاي١ قُـ 

 ٌـ سوٝع كهاي١ ايو8ٖع(. 1173ٌ ػٛاد٥ٛٞ)ٝع كهاي١ ا٬ٕ إزلاع7 ٖع(.1152 ه١ٓ

ما رلع كهاي١ ا10ٕٖع(. 1216)ع كهاي١ عبـ ايُِـ اشلُـا9ْٞ ٖع(.1208ين)ٜايكنٚ

ع كهاي١ قُـ دعؿل 12ٖع(. 1258)اًاْٞنع كهاي١ قُـ كهٍٛ 11ٖع(. 1231ايكُٞ)

ع كهاي١ 14ٖع(. 1269لَاٌْاٖٞ)ناي١ آغا قُٛؿ ع كه13ٖع(. 1260ايٌٗلهتاْٞ)

ٖع(. 1306ايطايكاْٞ) ٞع كهاي١ ا٬ٕ ْٛل ع15ًٖع(. 1291ـ قُٛؿ اـٛاْواكٟ)ٝايو

ما عبـ ايػؿاك رلع كهاي١ ا17ٕٖع(. 1309ٟ)رلٌُهاي ٟـ َٗـٟ َٛهٛٝع كهاي١ ايو16

ع ١ََٛٛٓ  19ٖع(. 1320ِ ا٭لـاْٞ)ٝع كهاي١ قُـ إبلا18ٖٖع(. 1319اْٞ)نولٜتٛ

ع 21ٖع(. 1321ؽ ٖاؿٟ ايطٗلاْٞ)ٝع كهاي١ اي20ٌٖع(. 1321ؽ ٖاؿٟ ايطٗلاْٞ)ٝايٌ

ع كهاي١ 23. ٖع(1339ًٞ)ٝٛهـ ا٭كؿبٜع كهاي١ 22ٖع(. 1322 هٓكلٟ)ٌما سورلكهاي١ إ

كٟٓٛ  ٟـ َٗـٝع كهاي١ ايو24ٖع(. 1340اًاْٞ)هـ ايٜب اهلل ًلٝا٬ٕ سب

ٖع(. 1355ين إلعٌٞ)عاَ ٗ ه١ٓ ٝـ اؿوع كهاي١ قُ 25ٖع(. 1346ٟ)رلٌُهاي

 ٞع كهاي١ علب باغ27ٖع(. 1362ؽ قُـ كٓا ايٓذؿٞ)ٝع كهاي١ اي26ٌ

 ٖع(.1378)ٟؽ قُـ عًٞ هٓكلٝع كهاي١ ايٌ 28ٖع(. 1369ا٭كَٚٝٞ)

 
 

ع أقٛاٍ 3ٖع(. 436)٢ـ إلتٔٝع أقٛاٍ ايو 2ٖع(. 381)ؽ ايِـٚمٝع أقٛاٍ اي1ٌ

)عاَ ٞه( قُـ ايـًترلٔ )ايِػٜ ُـك ايـرلع أقٛاٍ ا4ٕ .ٖع(726اؿًٞ) ايع١َ٬

 ٞع أقٛاٍ ا٬ٕ قُـ ع6ً ٖع(.1070)ٞاجملًو ٞع أقٛاٍ ايع١َ٬ قُـ تك5ٖع(. 974 ٗ

ع أقٛاٍ 8ٖع(. 1085)عاَ ٗ ٞ يٛسرلـ قُـ إٝع أقٛاٍ ايو7ٖع(. 1078)ٟايوبنٚاك

ض ٝع أقٛاٍ ايؿ10 ٖع(.1090)احملكل ايوبنٚاكٟ ع أقٛا9ٍ ٖع(.1089ين)ٌٜ ايكنٚٝا٬ٕ ػً

ؽ اؿل ٝع أقٛاٍ اي12ٌٖع(. 1103ايعاَٞ) ٞؽ عًٝع أقٛاٍ اي11ٌٖع(. 1091)ٞاًاْهاي

ـ ٝع أقٛاٍ ايو14 ٖع(.1110)يع١َ٬ قُـ باقل اجملًوٞع أقٛاٍ ا13ٖع(. 1104ايعاًَٞ)

اَ ٗ )عاًاْٞهع أقٛاٍ عبـ اؿٞ ايلٟٓٛ اي15ٖع(. 1120ػإ إـْٞ) ٞعً

ٔ ٜع أقٛاٍ سن17( ٖع1173)ٌٞ ػٛاد٥ٛٝزلاعإع أقٛاٍ ا٬ٕ 16ٖع(. 1152 ه١ٓ
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ع أقٛاٍ ا٬ٕ 19ٖع(. 1216)ٞلَاٌْاٖن ٞع أقٛاٍ آغا قُـ ع18ًٖع(. 1180ذٞ)ٝاي٬ٖ

ع 21ٖع(. 1260اِٚ ايلًيت)نـ ٝع أقٛاٍ ايو20 ٖع(.1259)هذلآباؿٟقُـ َٗـٟ اٱ

ع أقٛاٍ 23 ٖع(.1297ع أقٛاٍ ا٬ٕ آغا ؿكبٓـٟ)22ٖع(. 1260)ه٬ّ ايٌؿيتأقٛاٍ سذ١ اٱ

ع 25ٖع(. 1308ُؿٗاْٞ) اٱٌؽ قُـ سوٝع أقٛاٍ اي24ٌٖع(. 1297)ٓلاقٞا٬ٕ قُـ اي

ما أبٛ ايؿٌٔ رلع أقٛاٍ ا26ٕٖع(. 1309ٔ إامْـاكْٞ)ٜٔ ايعابـٜؽ مٝأقٛاٍ ايٌ

ع 28ٖع(. 1342)ٟك اٯٌـ عبـ اؿوٝع أقٛاٍ ايو27ٖع(. ٬1316ْذلٟ ايطٗلاْٞ)هاي

 ٖع(.1355نؿٟ)ٝا٥لٟ اياؿايٌٝؽ ع أقٛاٍ 29 ٖع(.1344امٟ)رلأقٛاٍ قُـ َعِّٛ ايٌ

اًـ ن ٌؽ قُـ سوٝع أقٛاٍ اي31ٌٖع(. 1365ع أقٛاٍ ايؿآٌ نلٚهٞ)30

ع أقٛاٍ 33 ٖع(.1386ٔ ايٌٗلهتاْٞ)ٜـ ٖب١ ايـٝع أقٛاٍ ايو 32 ٖع(.1373ايػطا٤)

ع أقٛاٍ 35ٖع(. 1399)ـ َطٗلٟٝهتاف ايٌٗأقٛاٍ ا٭ع 34ٖع(. 1393)ايع١َ٬ ايٌعلاْٞ

ٖع(. 1405ؽ قُـ كٓا ايطبوٞ)ٝع أقٛاٍ اي36ٌ .ٖع(1400ٔ اشلُا٥ٞ)ٜا٭هتاف د٬ٍ ايـ

ع أقٛاٍ 39 ٖع(.1413)ع أقٛاٍ ايوٝـ اـ38ٞ٥ٛ ٖع(.1409ين)ٝع أقٛاٍ ا٫َاّ اـ37ُ

 (.ٖع1415)ٞنكاع أقٛاٍ ايٌٝؽ ا٭40 ٖع(.1414)ايوٝـ ايهًباٜهاْٞ

ٚٸٍ َٛٓٛع أػقْاٙ ٗ إطاك  ٚنُا أًلْا ٗ َكـ١َ إٛٓٛع ؾإٕ باب ايػٓا٤ ٖٛ أ

قواّ, أ. ٚقـ ُْٛٓاٙ ٗ ٔو١ «طلغ إٛكٚخ ايؿكٗٞ ايهبرل»ايتذُٝع ٚايبشح ُٓٔ 

بًػت َا فُٛع٘ أيؿا ُؿش١. ٚإٕ إٛآٝع اييت هٛف نتاكٖا هتهٕٛ ع٢ً ْؿى 

ًاك٠ إٍ تٓٛع إٛآٝع ُٓٔ ٖقا إٛكٚخ, ٖا ايطلام إتبع ٗ َٛٓٛع ايػٓا٤, َع اٱ

 هعٌ ايبشح ؾٝٗا ًِّٝكّا ٚفا ؾا٥ـ٠ نبرل٠. 

 

ع ا٫كتـاؿ. 5ع ايلبا.  ١4 ا٭ب ٚاؾـ. ٜع ٫ٚ 3٘. ١ٝ ايؿكٜع 2٫ٚ. ٢كٝع ايػٓا٤, إٛه1

 ع اؿلٸ8ـ, اؿبى. ٝل, ايتبعٜات, ايتعنٜع اؿـٚؿ, ايكِاْ, ايـ7ع ايكٔا٤. 6

ع ا٭َٛاٍ, ايـكِٖ 10 ع ايعـاي١ )إعتدل٠ ٗ ايكآٞ ٚإؿيت ٚاؿانِ ٚ...(.9ِ. هٚاؿ

ع 15ا٠. نع اين14ع اـُى. 13ع ائلا٥ب. 12 ع ا٭كض )أكآٞ اـلاز ٚ...(.11 اك.ٜٓٚايـ

 ٝـع تك17ً ع ايبًٛؽ )ايبٓت ٚايٛيـ(.16 تاب )فبا٥شِٗ, ْهاسِٗ, طعاَِٗ(.هٌٖ ايأ

 ايعول ٚاؿلز.ٚع ائلك 22 ١.ٝع ايتك21 ع ايكب20.١ً ع ايٛقت.19 ت.ٝـ إٝع تك18ً ا٭عًِ.
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ع 27 ١.ٝع اي26ٓ ؾٝ٘. ىٛهع ايًباي ا25ٌٕ ـ.ٝع قاعـ٠ اي24 ع قاعـ٠ ٫ تعاؿ.23

ع 31 ع ٠٬ُ إواؾل.30 ع ٠٬ُ اؾُع29.١ دل٠ ع٢ً ايٛادبات.ا٭ع أػق 28 ؿاكات.هاي

ع 37 ع إتع36.١ ع اؿب35.٠ٛ كخ إلأ٠.إع 34ع ا٫كخ. 33 اؿر. وع َٓاه32 إٛهع ٚإٔٝل.

ع 39 ل.هع ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا38ٕٓ )ٗ َكابٌ إعقكات(. إلٜض َٓذِّنات

 كاعات.ٜع ايعكٛؿ ٚاٱ40 ايٛقـ.

 

 

 
  



 

 

 

 

 العالوٛ الشعراٌ٘ ٔاملٕقف وَ الغٍاٞ ٔاملٕشٗقٜ
  

ـٸ سٛاًٞ ايع١َ٬ أب اؿؤ ايٌعلاْٞ ع٢ً نتاب )ايٛاٗ( َٔ إطايب  ٞتع

ايع١ًُٝ ايكٝٸ١ُ, َٚٔ ايتشكٝكات ٚا٫دتٗاؿات ا٭ُٛي١ٝ َٔ ايعٝاك ايجكٌٝ باَتٝام. ٚقـ 

َٸ١ اييت تعلٻض شلا ُٓٔ ٖقٙ اؿٛاًٞ, سٝح عٌُ  نإ ايػٓا٤ ٚاسـّا َٔ إٛآٝع اشلا

ع٢ً ْكـ آكا٤ بعض ايؿكٗا٤ ٗ ايػٓا٤, ٚبٝٻٔ ٓعـ ؼايًِٝٗ ٚآكا٥ِٗ ٗ إٝـإ, 

 ٚػُِّٛا ٗ َا ٜتٸٌِ باعتباك ايعلف ٬َنّا ٗ تٌؼّٝ ايػٓا٤ اؿلاّ.

ٝٸ١ ٗ  إٕ طلغ ٖقٙ اٯكا٤ ٚا٫دتٗاؿات ٗ َٛٓٛع ايػٓا٤ َٔ ًأْ٘ إوا١ُٖ ايؿعً

هٕٛ أٍٚ مثاكٙ أْٸ٘ ِٜٓع اؾـٜـ, تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايبشح, َٔ ػ٬ٍ ايٓكـ ايقٟ ت

ٜٚؿوض اجملاٍ أَاّ اهتؼ٬ْ آكا٤ سـٜج١, بٌلٙ إٔ تٓطًل َٔ إعطٝات ا٫دتُاع١ٝ 

ٚايجكاؾ١ٝ ينَاْٗا, َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ايبشح ٚؾل ايٌلٚٙ إٛٓٛعٝٸ١ اؾـٜـ٠ 

 ٚايعِلٜٸ١. 

 

ٟٸابتـا٤ٶ بٝٻٔ ايع١َ٬  ٗ ايػٓا٤, يٝعلض  &ايٌعلاْٞ ٚد١ٗ ْٛل ايٌٝؽ ا٭ِْاك

بعـٖا ٚد١ٗ ْٛلٙ ايٌؼِٝٸ١, ٜٚؿوِّل َا تؿٝـٙ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ إٛٓٛع. ؾكـ نتب 

ٟٸ»ٜكٍٛ:  أثٓا٤ تعلٸٓ٘ ٕٛٓٛع ايػٓا٤ ٗ  &يكـ ادتٗـ احملٚكل ايهبرل ايٌٝؽ ا٭ِْاك

ٌٸ شلا ايٓٛرل ٚإجٌ. ؾٗٛ قـ ٜٓٛل إٍ ًذٛ ايِٛت عٝح  طلغ َطايب غ١ٝٓ ًٚا١ًَ ق
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ُٸٔ ؾع٬ّ سلاَّا أٚ ٫,  ٜهٕٛ يػلض ايًٗٛ, ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ ٜهٕٛ سلاَّا, هٛا٤ تٔ

 . «ؾتهٕٛ ا٭ُٛات اي١ًٜٛٗ سلاَّا

ٔٸ ايع١َ٬ٓ ايٌعلاْٞ, ٚباهتٓاؿٙ إٍ كٚا١ٜ نإ ايوا٥ٌ ؾٝٗا ٜوأٍ عٔ  يه

ٚاييت  ,ايلداٍ سلاّ اييت ٜـػٌ عًٝٗا»: ×نوب إػ١ٝٓ؟ ٚنإ دٛاب إعِّٛ

ٕٸ غٓا٤ إلأ٠ ٗ قٔل », نتب ٜكٍٛ: (1)«تـع٢ إٍ ا٭علاي يٝى ب٘ بأي ٜعين أ

. «ايلداٍ ا٭داْب سلاّ, أَا نوب اييت تـع٢ إٍ أعلاي ايٓوا٤ ؾ٬ إًهاٍ ؾٝ٘

ٝٸ١  ٜكٍٛ ايع١َ٬ٓ ايٌعلاْٞ: إٕ ٚاٖل ٖقا اؿـٜح ايٌلٜـ ٜبِّٔ إٔ ُٛت إلأ٠ ا٭دٓب

ـٸ فات٘, هٛا٤ نإ إل عٔ اي٠ٌٛٗ, ٜٚ٪ؿٸٟ ايقٟ ٜعبِّ ٍ ايلٜب١, ًٚذٛ ايِٛت ٗ س

ٕٸ ا٫هتُاع إيٝ٘  قبٝشّا ٚغرل َٛمٕٚ أّ نإ سوّٓا َٚٛمّْٚا, َٔ ْٛع ايػٓا٤ اؿلاّ, ٚأ

 سلاّ.

ٞٸ بٔ دعؿل, ْك٬ّ عٔ أػٝ٘ َٛه٢ بٔ دعؿل , ×َٚٔ تًو ايلٚاٜات َا ك٣ٚ عً

٫ »: ×ٚعٝـ ايؿطل ٚا٭ٓش٢؟ ٚقـ أدابعٔ اؿهِ ٗ ايػٓا٤ ٗ فايى ا٭ؾلاغ 

ّْا لٚ. ؾ٬ إًهاٍ ؾٝ٘ إفا مل ٜهٔ َٛدبّا يًُع١ِٝ أٚ َك(2)«ب٘ ّٳعٵَا مل ٜٴ ,بأي ب٘

 َا ٜٛدبٗا. 

 

ٕٸ ايِٛت يقات٘ ٫ وتٌُ اؿل١َ, ٖٚٛ  ٜل٣ ايع١َ٬ٓ ايٌعلاْٞ إٔ اؿـٜح ٜبٝٸٔ أ

 .(3)ىايـ ْٛل ايٌٝؽ ا٭عِٛ بقيو

, سٝح ه٦ٌ عٔ نوب إػ١ٝٓ؟ ×ٚاؿـٜح ايجايح عٔ اٱَاّ ايِاؿم

ٍٷ بٌلٙ إٔ ٫ (4)«يٝى ب٘ بأي إفا مل ٜـػٌ عًٝٗا ايلداٍ»ؾأداب:  ٕٸ ايػٓا٤ س٬ , ٜعين أ

ٜـػٌ عًٝٗا كداٍ أداْب. ٖٚقا ٜ٪ِّـ َا فٖبٓا إيٝ٘ ٗ إٔ سل١َ نوب إػ١ٝٓ يٝى 

ت٘, ٚإْٸُا سلّ سٌ تعًٖل ا٭َل بوُاع ُٛتٗا َٔ طلف ا٭داْب, ٚقـ سلاَّا ٗ فا

اهتجين ايػٓا٤ ٗ َلاهِ ايعلي; َٔ د١ٗ نٕٛ ا٭داْب ٫ ؤلْٚ٘, ٚيٝى ٭ْ٘ ٜكع 

ٗ ايعلي, ؾايعلي ٖٓا ٫ َٛٓٛعٝٸ١ ي٘ ٗ ا٫هتجٓا٤. أَا إفا ُاك ا٭َل ع٢ً 

لاي, ٚغرل ٚاقع ٗ غرلٖا, ؾإٕ ايعهى, عٝح ُاك ا٫ػت٬ٙ ٚاقعّا ٗ سؿ٬ت ا٭ع

ٕٸ  اؿهِ هٝتػٝٻل بايتٻبع, ؾِٝبض سلاَّا ٗ ا٭علاي, ٚدا٥نّا ٗ غرلٖا. ٚبايتايٞ ؾإ
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أدل٠ إػ١ٝٓ بكِـ ايًٗٛ ٗ فايى ايلداٍ ا٭داْب ٜهٕٛ سلاَّا, أَا إفا نإ ٗ 

ٍٷ ٚدا٥ن.  فًى ايٓوا٤, نُذًى ايعلٚي )سؿ١ً اينؾاف(, ؾٗٛ س٬

فنل ايلٚاٜات ؿهِ غٓا٤ ايلدٌ; ٚفيو ٭ٕ إلأ٠ عاؿ٠ّ ٖٞ اييت ٬ٜٚسٜ عـّ 

ٕٸ ْوب١ إلأ٠ ٗ َٝـإ ايػٓا٤ أندل َكاك١ّْ َع ايلداٍ  ُاكي ايػٓا٤. ٚإٍ َٜٛٓا ٖقا ؾإ

ِٸ ؿع٠ٛ ايلدٌ  ٍ فايى ايًٗٛ إ٫ٓ إفا نإ ٌَٗٛكّا بتُلٸه٘ ٗ ؾٕٓٛ إإػٓٸٌ, ٫ٚ ٜت

 ؤ, ٖٚٞ سا٫ت ْاؿك٠.ايوُاع ٚايػٓا٤ ٚعلف بِٛت٘ اؿ

ٖٓا  ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾإفا نإ غٓا٤ ايلدٌ ٗ فايى ايلداٍ, ٚمل ٜهٔ ن٬َ٘ 

عباكات َٚعاْٞ ايهؿل ٚايؿول, ٚمل ٜهٔ ؾٝ٘ ٖذا٤ أٚ َواي  ٜـعٛ أٚ وٌُ

, ؾإٕ ُٛت٘ ٫ ٜهٕٛ َٔ ايػٓا٤ اؿلاّ, (5)َٛهٝك٢ آ٫ت ايًٗٛ ٜكذلٕبا٭علاض, ٚمل 

ا٤ ٗ إوأي١. ٌٌُٜٚ ٖقا اؿهِ ا٭ْاًٝـ اؿُاه١ٝ اييت َع ٚدٛؿ اػت٬ف ٗ اٯك

ٍ كؾض إتكاٍ ٗ ساي١ اؿلب; يتٌذٝع اؾَٝٛ, ٚكؾع َعٜٓٛاتِٗ, ٚا٭ًعاك ايـاع١ٝ 

ٌٸ ؿعٛات ايتؿاػل  ٌٸ أيٛاْٗا, ايـ١ٜٝٓ ٚايعلق١ٝ ٚ..., ٚإٓا١ٖٔ يه ايعِبٝٸات به

 ٚا٫هتع٤٬.

ٕٸ ايو٪اٍ نإ  ٌٸ ايلٚاٜات أ َٛدٻّٗا إٍ أًٝا٤ َتعًٚك١ بايػٓا٤, ٬ٜٚسٜ ٗ ن

 يػٓا٤ بقات٘. اٚيٝى إٍ 

ًٸا٤ قاٍ: ه٦ٌ أبٛ اؿؤ ايلٓا قـ »عٔ ًلا٤ إػ١ٝٓ؟ ؾكاٍ:  ×ٚعٔ ايٛ

ٜهٕٛ يًلدٌ اؾاك١ٜ تًٗٝ٘, َٚا مثٓٗا إ٫ٓ مثٔ ايهًب, ٚمثٔ ايهًب هشت, 

 .(6)«ٚايوشت ٗ ايٓاك

ٞٸ ٫ و ٝٸ١ ايًٗٛ, ست٢ يٛ نإ ايذلنٝب ايًؿٛٞ إّٓٛٛ ٚايِٛت ايٌذ ٌُ قابً

ٟٸ, بكلا٤ت٘ ٚؾل ايٛمٕ إٓاهب ٚاٱٜكاع اؾٝٸـ, ٫ٚهٝٸُا  إػٓٸٞ قاؿكّا ع٢ً ؼًٜٛ٘ إٍ شلٛ

إٔ اٱٜكاعات غايبّا َا تـؾع إٍ ايلغب١ ٗ ايلقّ. أَا إفا نإ ايِٛت َطلبّا 

٢ٓ إٔ ٜٛدـ َٚٛمّْٚا, ٚكاؾك٘ إٜكاعات ايلقّ, ٚتٓاهب ٚفايى ايًٗٛ ٚايًعب, َع

ُٸ٢ ٗ يػ١ ا١ٕٓٛ بع )ايلٜتِ( ع ٚاشلنٸات ايِٛت١ٝ,  إػٓٸٞ ْٛعّا َٔ اٱٜكاعات ع أٚ َا ٜٴو

اييت ٜوتطٝع َٔ ػ٬شلا إعطا٤ غٓر ٚؿ٫ٍ يِٛت٘, ٚػُِّٛا إفا نإ ُٓٔ َا ٌٜٓـٙ 

ٕٸ ٖقا نًٓ٘ قاؿكٷ ع٢ً ايتأثرل ّٸ َٓاًـ٠ اي٠ٌٛٗ, ؾإ  َٔ أًعاك عباكات َبتقي١ طابعٗا ايعا

ايوًيب ع٢ً ْؿوٝٸ١ إوتُع, ٚقاؿك ع٢ً إػلاد٘ َٔ ساي١ ا٫تنإ ٚا٫هتكلاك ايعاطؿٞ 
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ٌٸ ق٣ٛ  ـٸ ايجُاي١, عٝح تِبض ن إٍ ساي١ تٌب٘ َا ٜهٕٛ عًٝ٘ ايوهلإ إٍ س

 ايٓؿى ٗ قب١ٔ ايٌٗٛات, ٫ٚ ٜعٛؿ يًعكٌ قـك٠ ع٢ً تٓبٝ٘ ايٓؿى َٔ غؿًتٗا.

ٕٸ َا اهتٓبط٘ ايع١َ٬ٓ ايٌعلا ٞٸ بٔ دعؿلإفّا ؾإ ٚكٚا١ٜ سل١َ  ,ْٞ َٔ كٚا١ٜ عً

ٕٸ فلٸؿ ايِٛت يٝى ي٘ َٛٓٛع١ٝ ٗ اؿهِ باؿل١َ, يهٔ إفا  نوب إػ١ٝٓ, أ

 نإ ايِٛت شلٜٛٸّا ٜهٕٛ َِـاقّا يًػٓا٤ اؿلاّ.

ٕٸ ُلف ه٪اٍ   ٜٚٔٝـ ايٌعلاْٞ, َعٚكبّا ع٢ً َؿّٗٛ ايلٚاٜتٌ: ايٛاٖل أ

ك١ٜ إػ١ٝٓ, ٚمل ٜهٔ سٍٛ ُٛتٗا ٚغٓا٥ٗا, ايوا٥ٌ نإ َعلؾ١ سهِ ًلا٤ ٚبٝع اؾا

ٔٸ ايػٓا٤  ٔٵ ٜتادل ٗ اؾٛاكٟ إػٓٝات أْ٘ ٜوٗل ايًٝايٞ فٚات ايعـؿ ٗ تعًُٝٗ َٳ ؾشاٍ 

ٔٸ نٝؿٝ ١ ايعنف ع٢ً آ٫ت ايعٛؿ بايِٛت اؿؤ ٚإـٖيٌ, نُا ٜعٌُ ع٢ً تعًُٝٗ

ٌٸ فيو َٔ أدٌ إٔ ٜنٜـ َٔ مثٓٗا, يقيو نإ ٚغرلٖا َ ه٪اٍ ايوا٥ٌ ٔ اٯ٫ت, ن

 عٔ اؿهِ ٗ َا ٜهوب٘ َٔ ٚكا٤ عًُ٘, ٚمل ٜهٔ ٜوتؿول عٔ اؿهِ ٗ غٓا٥ٗا. 

 

ُٸ ×ٗ سـٜح آػل هأٍ كدٌ اٱَاّ ايِاؿم ا ٜعكـ ٗ بٝت داكٙ َٔ فايى ع

 .(7)ايػٓا٤...

ٖٚقا اؿـٜح ٜبِّٔ إٔ هبب اعتباك ايػٓا٤ سلاَّا ٖٛ نْٛ٘ هببّا ٗ ا٫هتُاع 

ٝٸ١. ٚكَا ٜلدع ٖقا إٍ نٕٛ ُٛت إلأ٠ ع نُا بـْٗا ع عٛك٠, إ ٍ ُٛت إلأ٠ ا٭دٓب

ٍ بـْٗا, ٚقـ دا٤ ا٭َل بإٔ ٫ ىٔعٔ ٗ إٚولّ ا٫هتُاع إيٝ٘, نُا ولّ ايٓٛل 

ايكٍٛ, أٚ يعًٓ٘ كادع إٍ نٕٛ ُٛتٗا ٗ ايػٓا٤ َٛدبّا يتشلٜو اي٠ٌٛٗ عٓـ ايلدٌ, 

 , ٚٚؾل ؿٔ َٚٛهٝك٢ شل١ٜٛ, ٚؾٝ٘ كٓق١ ٚؿ٫ٍ.ٚػُِّٛا إفا نإ ًَشٻّٓا

ٕٸ سٔٛك ايلداٍ ٚك٩ٜتِٗ يًُلأ٠ إػٓٸ١ٝ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ هبب  ٚبايطبع ؾإ

 إهاؿ اؿهِ عل١َ ايػٓا٤.

ٕٸ ٖقا اؿـٜح وٌُ ؿ٫ي١ ع٢ً سل١َ ا٫هتُاع إٍ ايػٓا٤, ٚيٛ  ٜٚعتكـ ايبعض أ

ٔٻ ب٘ إلأ٠ أٚ اؾاك١ٜ, ٚمل ٜهٔ َ ٛدبّا يتشلٜو اي٠ٌٛٗ. ٚٚؾل ٖقا ايلأٟ ِٜبض مل تتػ

زلاع ُٛت ايلدٌ أثٓا٤ تػٓٸٝ٘ با٭ًعاك اؿُاه١ٝ ٚمٖٛا ُٓٔ ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ 

 ايػٓا٤ احمللٻّ. يهٓٸين أهتبعـ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ َٛدٻّٗا إٍ ايػٓا٤ بٗقا ايٌهٌ.
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تبِاك( إٍ دٛام ايػٓا٤ ٗ ساي١ عـّ فٖب ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب٘ )ا٫ه

ّٕ باطٌ, ٚمل ٜلاؾك٘ ايعنف ع٢ً اٯ٫ت إٛهٝك١ٝ اي١ًٜٛٗ, يهٔ إفا  ُټٓ٘ يه٬ تٔ

ُٻٔ ايػٓا٤ ايعنف ع٢ً آ٫ت ايًٗٛ, ٚناْت نًُات٘ َبتقي١, ٚتـعٛ إٍ ايباطٌ  تٔ

ـ بٝٸٔ ٚإؿوـ٠, أٚ اهتؿاؿ َٔ ا٭َٛك اييت تهٕٛ عاؿ٠ّ ٗ ايًٗٛ, أُبض سلاَّا. ٚق

ٕٸ سل١َ ايػٓا٤ دا٤ت بوبب  ايؿٝض ايهاًاْٞ إٔ َا ٜوتؿاؿ َٔ ن٬ّ ايٌٝؽ أ

 اهتعُاي٘ ٗ ايًٗٛ ٚايعٌُ ايكبٝض, ٚيٝى ايػٓا٤ سلاَّا يقات٘. 

ٚنتب ايع١َ٬ٓ ايٌعلاْٞ, َعًٚكا ع٢ً ٖقا ايلأٟ: إٕ ٚد١ٗ ْٛل ا٬ٕٓ قؤ 

ٖا ايبعض ٚقبٌ بٗا, ايؿٝض ايهاًاْٞ ٖٞ ْؿوٗا ْٛل ايٌٝؽ ايطٛهٞ, ٚقـ اعتدل

ٕٸ  ٔٵ قاٍ عل١َ ايػٓا٤ ٗ ْؿو٘ ؾكـ كأ٣ أ َٳ بُٝٓا مل ٜكبٌ بٗا ايبعض اٯػل. ٚأَا 

 ا٭ُٛات اؿ٬ٍ ػاكد١ْ َٛٓٛعّا عٔ َبشح ايػٓا٤. 

 

أهؿل ايبشح عٔ نٕٛ ايػٓا٤ ٗ ن٬ّ ايعلب ٚيػتِٗ ٚأًعاكِٖ, نُا ٖٛ 

ٍٕ, عٓ ٌٸ ُٛت عا ـ ايؿكٗا٤ ٚأٌٖ ا٭ؿب ٚايب٬غ١, ٜطًل ع٢ً َطًل ايِٛت, أٚ ع٢ً ن

ِٸ عٔ ايلغبات  َع ٚدٛؿ ايذلدٝع ؾٝ٘, ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ ٬ّْٝ ٚسوّٓا, ٚمل ٜهٔ ٜٓ

 غٓا٤ٶ. «ايكٍٛ ٚايوُاع»ٚايٌٗٛات. َٚٔ ٖٓا ِٜبض 

. ٜٚطًل يكب ٜٚطًل ايكٍٛ ٜٚٴلاؿ ب٘ ايه٬ّ عَُّٛا, ٚقـ ٜلاؿ ب٘ ايػٓا٤ إطلب

ٛٸاٍ»  ع٢ً إوُع ٗ فايى ايِٛؾٝٸ١. «ايك

ٔٵ  َٳ ٌٸ ػطاب ُٚٛت, ٖٚٓاى  ٚأَا ايوُاع ؾكـ ٜٴلاؿ ب٘ َطًل ا٫هتُاع إٍ ن

 .«كبٸ زلاع سؤ زلعت٘ َٔ سؤ»ٜعلِّؾ٘ بأْ٘ ايػٓا٤, ٚقـ قٌٝ: 

ِٸ َٔ احمللٻّ ؾهقيو ايػٓا٤ ُٚـٜـ  ٕٸ ايكٍٛ ٚايوُاع ٗ ايًػ١ أع ٚنُا أ

ـٸ ايِٛت ٫ ٜهٕٛ سلاَّا. ايِٛت ٚ ِٸ َٔ ايِٛت اؿلاّ, ؾُطًل ايػٓا٤ َٚ  تلدٝع٘ أع

َٚجاي٘: يؿٜ ايٌلاب. ؾايٌلاب ٗ ايًػ١ َع٢ٓ ايٌلب, ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ يٝى 

سلاَّا, يهٓ٘ ٗ ا٫ُط٬غ أُبض ٜعين إوهل, ٚاؿل١َ دا٤ت ٗ ايٌلاب 

ا ع َجٌ ايٌلاب ع تٓكوِ إوهل. ٚنقيو ٖٞ نًُات ايػٓا٤ ٚايوُاع ٚايكٍٛ, ؾإْٸٗ

ٔٵ يهجل٠ اهتعُاٍ ايكوِ إقَّٛ ٚاؿلاّ ٗ يوإ ايٌلع  إٍ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ, يه
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أُبشت ي٘ ايػًب١, ُٚاك إفا ُأطًل ايػٓا٤ فٖب إٍ اؿلاّ َٓ٘. ْٚؿى اي٤ٌٞ لـٙ ٗ 

ٔٵ يػًب١  ّٸ ايبـع١, ؾٗٞ ٗ ا٭ٌُ َع٢ٓ اي٤ٌٞ احملـخ ٚاؿاؿخ, يه َا ى

ٍ إاؾاْب ايوًيب ٚإقَّٛ أُبض نًُٓا أطًل يؿٜ )ايبـع١( اِْلف  اهتعُاشلا ٗ

 اؾاْب إقَّٛ ٚايوًيبٸ, ؿٕٚ غرلٙ. ٚقـ قاٍ ايٌاعل ِٜـ ٓاَت٘:
 

ٓٴٗا   ٗٳععععتٳ ايٓععععايٳ سوعععع  إفا ٖععععٞ غٓٻععععتٵ َأبٵ
 

ٌٸ سعععععععافمٔ      (8)َٚأِطعععععععلٳمٳ إد٬شلعععععععا نععععععع

 

ٕٸ ايػٓا٤ أطًل ٖٓا ع٢ً ٖـٌٜ اؿُاّ, ٖٚقا ٜبِّٔ إٔ إلاؿ ب٘  ٬ٜٚسٜ أ

ا٫هتعُاٍ ايًػٟٛ يًؿٜ, ٚيٝى ٖٓاى سل١َ ٗ ا٫هتُاع اٍ أُٛات ايطٝٛك 

ٟٸ  ٚاؿٝٛاْات ٚا٫يتقاف َا تِـكٙ َٔ ْػُات ٚتػلٜـ. ٚنقيو ٜطًل ايػٓا٤ َعٓاٙ ايًػٛ

أٚ ٜهٕٛ فًب١ّ يًلف١ًٜ  ع٢ً ايٓٝاس١ ٚإلاثٞ, ٫ٚ ٬ٜسٜ ؾٝٗا َا ٜ٪ثِّل ع٢ً اي٠ٌٛٗ

 . ٚايؿوٛم

 

ٜقنل إٔ إبلاِٖٝ إًُٛٞ ع َٛهٝكاك ٖاكٕٚ ايلًٝـ ع قاٍ ِٜـ ايًشٔ إؼتًـ 

ِ, أٚ بايٓوٝب ؾأػٔع, أٚ بإلاثٞ إفا تػٓٻٝت بإـٜض ؾؿؼِّ»باػت٬ف َٛٓٛع٘: 

ِّؿ  .«ؾاسنٕ, أٚ باشلذا٤ ؾٌ

ٓوٝب ٜلٖقل أٟ إْ٘ ٗ ساي١ إـغ ٜهٕٛ ايًشٔ ٚاٱٜكاع غًّٝٛا َؿؼٻُّا, ٚٗ اي

ايًشٔ ٚاٱٜكاع نأْ٘ ؾٝ٘ انؿاض, أَا ٗ إلاثٞ ؾايًشٔ ٜهٕٛ سنّٜٓا, ٚأَا ٗ 

ٟٸ ؾٝ٘ ٜؿلض إٔ ٜهٕٛ ايًشٔ ؾٝ٘ ثك٬ّٝ غًّٝٛا ٕٸ ٚمْ٘ ٚاٱٜكاع ايٌعل  . (9)اشلذا٤ ؾإ

ٕٸ ايػٓا٤ ٖٛ َا أٜكٜ ؾٝو ايٛدـ, َٚٮ ْؿوو  ٜٚكٍٛ أكباب إٛهٝك٢ ٚؾٓٸاْٖٛا: إ

اؿى ٜٗؿٛ ًٛقّا ٚؾلسّا, أٚ إٔ ٌٜػٌ ٚقتو ّٚٮ ؾلاغو, أٚ إٔ هعٌ طلبّا, ٚدعٌ ؾ٪

ـٸ٠ اؿنٕ ٚايٌعٛك بأمل  عدل٠ اؿنٕ تػلم عٝٓاى, ٚؼبى أْؿاهو عٔ اـلٚز; َٔ ً

ّٸ بإٜكاٚ ْاك ايعٌل ٚايبها٤ ع٢ً  ٕٸ ايػٓا٤ ٫ ىت ايؿلام ٚا٭ه٢. ٖٚهقا ٜتٻٔض يٓا أ

بٌ نقيو ٜهٕٛ ٗ إلاثٞ ٚإآمت نُا ٫ ٜهٕٛ ٗ ايًٗٛ ٚاشلنٍ,  ,إعٌٛم

 ٚفايى ايعنا٤, ٜوتعٌُ يتٗٝٝر اٱسواي باؿنٕ, ٚتعبرلّا ؾٓٸّٝا عٔ اؿنٕ ٚا٭ه٢. 

 

يكـ قٌٝ ايهجرل عٔ ؾٛا٥ـ إٛهٝك٢, ٚتأثرلٖا اٱهابٞ ٗ ع٬ز ايعـٜـ َٔ 
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ّٸ. ٚفٖب ايعـٜـ ٜوتؼدل عٔ سكٝك١ ٖق ٙ ا٭قٛاٍ, يٝؼًّ إٍ ا٭َلاض ايٓؿوٝٸ١ با٭ػ

ٛٸٟ ايطبٝع١. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو: َا دا٤ ٗ أسٛاٍ ٜعكٛب  ٕٸ ايػٓا٤ ىٚؿـ ايع١ًٓ, ٜٚك أ

ٝٸ١  بٔ إهشام ايهٓـٟ, سٝح دلٻب ايعنف ع٢ً بعض إِابٌ با٭َلاض ايعكً

ٍٷ, سٝح أبـ٣ إل٢ٓ ػاٚبّا َع  ايولٜلٜٸ١, ٚتبٝٻٔ إٔ ْػ١ُ ايعٛؿ نإ شلا تأثرلٷ ؾعٸا

ـٸ ايعٛؿ عٔ ايعنف ستٸ٢  ٕٵ ن ٔٵ َا إ ٌٸ َا ٜٴطًب َِٓٗ, يه ٖلِِّٓٝٗ, ٚاهتذابٛا يه

نأْٸِٗ  ,عاؿٚا إٍ سايتِٗ ايوابك١, يٝػٓطٛا ٗ ّْٛ عُٝل, ًَذٌُ عٔ اؿلن١

 . (10)ٍ عامل غرل ٖقا ايعاملإٜٓتُٕٛ 

 

ػٓا٤ ٚايعنف ع٢ً اٯي١ ْوتطٝع ايكٍٛ ع ٚبٌهٌ كتِل ع: إٕ إنز بٌ اي

إٛهٝكٝٸ١ قـخٷ ٭ُٛاتٺ ْٚػُات تٛدـ تؿاع٬ّ ٗ ايٓؿى, ٚت٪ثِّل ؾٝٗا بٌهٌ 

ٞٸ ٚايٓدل٠ اؾٝـ٠  ًَشٛٚ, ٚٗ إكابٌ ؾإْٓا ٫ ْوتطٝع اؿهِ ع٢ً َطًل ايِٛت ايٌذ

ٕٸ اٱَاّ ايوذاؿٚاؾقٸ نإ أسؤ ايٓاي  ×اب١ باؿل١َ, سٝح تقنل يٓا ايلٚاٜات أ

يكلإٓ, ٚقـ نإ ايٓاي ٜذلنٕٛ أعُاشلِ ٚهتُعٕٛ إٍ سا٥٘ بٝت٘ ٜوتُعٕٛ ُٛتّا با

 .(11)إيٝ٘

ٕٸ ايٓيب ا٭نلّ ٌٕ ٜتًٛ ايكلإٓ, ٜٚتػٓٸ٢ ب٘, قاٍ  |ٜٚل٣ٚ أ ٕٓا اهتُع إٍ كد

قـ ُأٚتٞ  |, َع٢ٓ إٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ«يكـ أٚتٝت َنَاكّا َٔ َناَرل ؿاٚٚؿ»ي٘: 

ٔٸ أٟ إٕ اهلل ,َنَاكّا َٔ َناَرل ؿاٚٚؿ  هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ ٖٚب٘ ُٛتّا ًَهٛتّٝا, يه

 ايٓاي مل تهٔ شلِ ايكـك٠ ع٢ً زلاع٘.

ٔٻ بايكلإٓ ؾًٝى َٓٸا»أْ٘ قاٍ:  |ٚكٟٚ عٓ٘  .«َٔ مل ٜتػ

ٔٵ ٜٓٛس٘ ٗ أٜٸاّ اؿر ٗ ٢َٓ بعـ  ×ٚقـ أ٢ُٚ اٱَاّ ايباقل َٕ ٘ٺ َٔ َاي٘  بكو

ات اؿنٕ ٚا٭ه٢, َٚا إآمت إ٫ٓ ٖات٘, ٚغرل ػؿٞ َا ّت٧ً ب٘ ُٛت ايٓا٥شات َٔ ْػُ

ٱٚٗاك اؿنٕ ٚا٭ه٢. ٚنقيو ا٭َل بايٓوب١ يِٛت اؿاؿٟ, سٝح ٜعٌُ ع٢ً إهاؿ 

ـٸ ٗ ايِٛت, ٫ٚ أسـ َٔ  تلنٝب َ٪ثِّل َٔ ْػُات ُٛت٘ ٚأؿاْ٘, ؾكـ ٜلدِّع ّٚ

ٚٸيٌ ٫ٚ اٯػلٜٔ قاٍ عل١َ ُٛت اؿاؿٟ أٚ ُٛت ايٓا٥ش١.   ا٭

إٍ عـّ قبٍٛ  ٌِٜٝل, اييت ِٜـم عًٝٗا ايػٓا٤ ٚايتػٓٸٞ, ٚبًشاٚ تًو إِاؿ
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ـٸ َٔ َطًكّاْٛل ايٌٝؽ ٗ )ا٫هتبِاك(, سٝح دعٌ ايػٓا٤ َٓشِلّا ٗ ايِٛت  , بٌ ٫ب

ٟټ ا٭ُٛات تـػٌ ٗ هاس١  تعٌٝ ٬َى ايتشلِٜ, َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ا٬ٕى ٜتعٌ يـٜٓا أ

ـٻؿ ب٘ ايٓٛع اؿلاّ  اؿل١َ ٚأٜټٗا ػاكد١ْ َٛٓٛعّا َٓ٘. ؾايِٛت يٝى ٖٛ ا٬ٕى ايقٟ و

ٞٸ ٚايٓٗا٥ٞ ٗ  ,َٔ غرلٙ ٚٸي ٔٸ َٛٓٛع ايػٓا٤ ٚا٭دٛا٤ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ٖٞ ايعاٌَ ا٭ يه

ؼـٜـ اؿلاّ َٓ٘. ؾايػٓا٤ ايقٟ ولِّى ايٌٗٛات, ؾٝذعًٗا تتشلٸى مٛ اؿلاّ 

قٖب١ٝ, ستٸ٢ تٌتعٌ ٚايلف١ًٜ ٚايؿواؿ, أٚ ٜٛقٜ كٚغ ايعِبٝات ايكب١ًٝ, ايـٜٓٝٸ١ أٚ إ

ٝٸ١, ؾتكـّ ع٢ً قتٌ ايٓؿى احملذل١َ أٚ اْتٗاى علٓٗا, نٌ ٖقا  ؾٝٗا ايٓؿى ايٌٝطاْ

ٚٴدـت ٗ ايػٓا٤ ٚايِٛت سٴهِ باؿل١َ. َٚٔ  ٌٜٚهٌ ٬َى ايتشلِٜ ٚعًٓت٘, اييت َت٢ 

ٕٸ ٬َى ايتشلِٜ نْٛٗا هببّا ٗ ؾعٌ اؿلاّ, ؾتًٌُٗا أساؿٜح ايتشلِٜ  ٖٓا ٜتٻٔض أ

 ٣ ايؿكٗا٤. ٚؾتاٚ

 

ٛٸٟ ؾٝ٘ ايلغب١  إٕ ايِٛت ٚايًشٔ ايقٟ ٜـؾع باٱْوإ إٍ ايتٛدټ٘ مٛ كب٘, ٜٚك

ٗ ايعباؿ٠, ٜٚبعِّـ ايٓؿى عٔ  ي٘ٗ اـًْٛ إيٝ٘ بايتٛدټ٘ ٚايتٔلټع ٚتِؿ١ٝ ايلٚغ 

ٜٸات اٱْوإ, ؾتذعً٘ ٌٜعل ا٫ْػُاي ٗ َتاع ايـْٝا ٚبٗلدتٗا ايؿا١ْٝ, بٌ ٜلؾع َعٓٛ

ٛٸ٠ ؾٌٝعل باؿنٕ ٚا٭ه٢ ٕا أُابِٗ, ٜٚقكف ؿَٛع ايكًب قبٌ  ,ًََٛٛٝٸ١ بٝت ايٓب

ؿَٛع ايعٌ َٛاها٠ّ شلِ, ٜٚلق٢ بايٓؿى إٍ إٔ ُتجٌ َٓاقبِٗ, ٚتٗتـٟ سلا٥ًِٗ, نٌ 

١ٓ ٖقٙ إٛآٝع ػاكد١ْ عٔ ؿا٥ل٠ اؿل١َ, ٚتهٕٛ عك٥٬ّٝا ٗ ْؿى كتب١ ايكلا٠٤ اؿو

 يًكلإٓ, ٚشلا سهِ ايتػٓٸٞ ب٘, ٚايذلغٝب ؾٝ٘.

ٞٸ ع  ْكٌ ايلاغب ٗ نتاب )احملآلات(, ٚقـ به٢ َاهلدٜٛ٘ َٔ قلا٠٤ أب

ِّم ب٘؟ ؾكاٍ: أبهاْٞ  كٓٞ اهلل عٓ٘ ع ؾكٌٝ ي٘: نٝـ تبهٞ يهتابٺ ٫ تِ

 .(12)ايٌذا...

َٓ٘ أَل ايِٛت عذٝب, َٓ٘ َا ٜولٸ هلٚكّا ٜلقّ, ٚ»ٚقاٍ إبلاِٖٝ إًُٛٞ: 

َا ٜبهٞ, َٚٓ٘ َا ٜهُـ, َٚٓ٘ َا ٜنٌٜ ايعكٌ ستٸ٢ ٜػ٢ٌ ع٢ً ُاسب٘, ٚيٝى 

ٜعذلٟ فيو َٔ قبٌ إعاْٞ; ٭ِْٗ ٗ نجرل َٔ ا٭سٛاٍ ٫ ٜؿُٕٗٛ, ٚقـ توهٔ 

ايٓؿٛي إيٝ٘, ٚفيو َٛدٛؿ ٗ أنجل ايبٗا٥ِ ٚايـٚابٸ, إفا غٓٸ٢ إهاكٟ ُلٸت 
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 . (13)«آفاْٗا

 ,ٕٛ ايػلض َٓ٘ إًعاٍ ْاك ايؿت١ٓ ٗ ايٓؿىٚبايتأنٝـ ؾإٕ ايػٓا٤ ايقٟ ٜه

ٚايـؾع بٗا مٛ ٖاكه١ بعض ايوًٛنٝٸات إٓشلؾ١, نايلقّ أٚ َعاقل٠ اـُل٠ أٚ 

, ٖٛ إكِٛؿ بايػٓا٤ ايًٟٗٛ, ايقٟ دا٤ت ؾٝ٘ ا٭ساؿٜح (14)ا٫كُا٤ ٗ أسٔإ ايلف١ًٜ

إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ٚايلٚاٜات, نُا أْ٘ ٌٜٚهٌ َِـك كمم إػٓٸ١ٝ أٚ إػٓٸٞ, َع٢ٓ 

ٌٸام  ٔٵ ٜتعاطاٙ. أَا سٌ ٜهٕٛ ايػٓا٤ َٛدبّا يًبها٤, نبها٤ ايع َٕ ايػٓا٤ سلؾ١ 

)عٌل فامٟ(, ٚبها٤ َٔ ٔل عكً٘ َٔ نجل٠ ايٌلب, ؾٗقا ايػٓا٤ ٖٛ اٯػل ٜـػٌ 

ٗ اؿل١َ, ٫ٚ ٜوتج٢ٓ َٓ٘ ه٣ٛ َا ٜهٕٛ ٗ فايى ايعنا٤ ٚإلاثٞ, أٚ ٗ إٛع١ٛ 

ٓٸاك, ؾٗقا ػاكز عٔ ؿا٥ل٠ اؿل١َ َٛٓٛعّا, ٚمل تًٌُ٘ ايلٚاٜات اييت ٚفنل اؾ١ٓ ٚاي

 دا٤ت ٗ سل١َ ايػٓا٤. 

ْٚٛلّا إٍ سلٍٛ يؿٜ ايػٓا٤ يه٬ ايٓٛعٌ ؾكـ توتعٌُ بعض أؿإ اؿ٬ٍ ٗ 

فايى ايًٗٛ ٚايؿول ٚايؿذٛك, نُا قـ توتعٌُ بعض أؿإ أٌٖ ايؿول ٗ فايى 

ٍٚ سلاَّا, ٚتهٕٛ ايجا١ْٝ س٫ّ٬; ٭ٕ ٬َى اؿل١َ إٛع١ٛ ٚإلاثٞ, ؾتهٕٛ ا٭

 ٚاؿ١ًٝ ٖٛ إٛٓٛع َٚٛاكؿ ا٫هتعُاٍ, ٚيٝى ايًشٔ ٗ فات٘ .

يهٔ ٖٓاى بعض ا٭ؿإ تهٕٛ سلاَّا َطًكّا, ٫ٚ هٛم اهتعُاشلا ٗ ت٠ٚ٬ 

ُٸ١ بايلقّ, اييت اهتعًُت  ايكلإٓ أٚ ٗ إٛاعٜ ٚإآمت, نتًو ا٭ؿإ اـا

ِٸِّٝا يتتٓاهب ٚسلنات ايلقّ. ٚا٭َج١ً ع٢ً ٖقا ايٓٛع نجرل٠, ؾلغِ نْٛٓا  ػ

ّٷ, ٫ٚ  ْٓطًل َٔ ا٫عتكاؿ بعـّ سل١َ ايًشٔ يقات٘, إ٫ٓ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ؿإ سلا

 ٜٓٛل إٍ َٛٓٛع٘, ؾ٬ هٛم اهتعُاي٘ ٗ َٛاكؿ ايعباؿ٠ َطًكّا.

ٌٸ ايوبب ٗ ٖقا ا٫هتجٓا٤ ا٭ػرل أْ٘ يٛ اهتعٌُ ٗ  ايعباؿات, نكلا٠٤ ٚيع

ايكلإٓ أٚ إٛع١ٛ, أؿٸ٣ اٍ تٖٛٝٓٗا ٚإواي بكـهٝٸتٗا, ٫ٚهٝٸُا أْٸٗا قـ عـت أؿإ 

ٚإٜكاعات ايلقّ ٚاي٠ٌٛٗ سلاَّا, َٚٔ ١ًْ َِاؿٜل ايػٓا٤ ايًٟٗٛ. ٚتوتعٌُ 

ُٸ١ ع َع  َٛهٝك٢ ايلقّ ٗ فايى ايلقّ ٚايًٗٛ ٚايًعب, ٚىتاك شلا إٜكاعات ػا

اٱٜكاعات بٌ ايٌلم ٚايػلب ع كٚعٞ ؾٝٗا عِٓل إثاك٠ ايٌٗٛات, ٚتػًٝب اػت٬ف ٖقٙ 

ٞٸ. ٫ٚ تٓشِل ٖقٙ إٛهٝك٢  ٞٸ ٚاٱْواْ ايبعـ اؿٝٛاْٞ ٗ اٱْوإ ع٢ً ايبعـ ايعك٬ْ

ٔٵ عبٸل عٓٗا َٛهٝك٢ ٚأؿإ  اؿلاّ ٗ فاتٗا ٗ إٛهٝك٢ إوتع١ًُ ٗ ايلقّ, ٚيه
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ٕٸ إٛهٝك٢ ٗ بعض ايجكاؾات ؼٌُ َعاْٞ ٗ ايلقّ ٭ْٗا أبلم َِاؿٜكٗا, ٚإ٫ٓ  ؾإ

ايتذوِٝ أٚ ايٌلى ٚا٫ملاف, ٚايٛاٖل إٔ ْطام اهتعُاٍ َِطًض إٛهٝك٢ أندل 

 َٔ إٔ وِل اؿلاّ َٓٗا ٗ َٛهٝك٢ ايلقّ أٚ ايًشٔ ايػٓا٥ٞ. 

ٚإفا كدعٓا إٍ فايى ت٠ٚ٬ ايكلإٓ أٚ فايى ايعنا٤ اييت تكاّ يًشوٌ بٔ 

ٞٸ ِٸ  ^قٞ ا٭١ُ٥ إعٌَِٛ َٔ بٝت ايٓب٠ٛٚبا |عً ٕٸ ا٭ؿإ ٚايٓػُات اييت تت ؾإ

ٌٸ َا ٬ٜمّ إٛهٝك٢ ٚا٭ؿإ إجرل٠ ي٠ًٌٛٗ, أٚ اييت ػلٟ ٗ فايى  بٗا ػاي١ٝ َٔ ن

ايًٗٛ ٚايًعب ٚايؿول ٚايؿذٛك. نُا أْٗا يٝوت عا٬َّ أٚ باعجّا ع٢ً ايؿواؿ 

ٞٸ, ٚا٫ملاف, بٌ ٖٞ ع ع٢ً ايعهى َٔ فيو  ٌٷ ٗ اهتذ٬ب اؿنٕ اٱهاب ع عاَ

ايقٟ ٜوتتبع٘ ايتؿٗهل ٗ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ, ٚايلغب١ ٗ ايتناّ فنلٙ ٚاـًْٛ 

ٌٷ ٗ ايتدلٸٟ َٔ ايًِٛ, َٚا  ’إيٝ٘. ٚنقيو ٖٞ ٗ فايى عنا٤ اؿوٌ بٔ عًٞ عاَ

َوتشبٸّا.  ٜوتتبع٘ َٔ ٬َم١َ طلٜل اؿل. يقا ؾإٕ ٖقا ايًشٔ ٖٚقا ايتػٓٸٞ ِٜبض أَلّا

ٚيٛ إٔ قاك٨ ايعنا٤ ػلٸأ ٚاهتعٌُ بعض أؿإ أٌٖ ايؿول أٚ أؿإ ايلقّ يػـا 

ُا إٔ أٌٖ ايؿوٛم قـ ٜتػٕٓٛ ن ,(15)َـعا٠ّ ي٬هتٗنا٤ َٚٛٓعّا يوؼل١ٜ إوتُعٌ

ببعض اٯٜات ايكلآ١ْٝ أٚ بعض ًعل ايلثا٤, َلؾكٌ فيو بايلقّ أٚ ائلب أٚ 

ٌٸ ٖقا سلا ّ. ؾكلا٠٤ ايكلإٓ با٭ؿإ ٚاٱٜكاعات ايًٜٗٛٸ١ سلاّ ايتِؿٝل ٚغرلٙ, ٚن

 َ٪ٖنـّا. 

 

يكـ قاّ ايعـٜـ َٔ ايؿكٗا٤ ا٭د٤٬ٓ ٗ تٌؼّٝ َٛٓٛع ايػٓا٤ باٱكداع إٍ 

بّا ايعلف, ٖٚٛ ا٭َل ايقٟ قٛبٌ بلؾض ًـٜـ َٔ ايع١َ٬ٓ ايٌعلاْٞ, ٚٚدـٙ أهًٛ

 ػاط٦ّا.

ٜكٍٛ ٗ ْكـ ٚؼًٌٝ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ: دا٤ يؿٜ ايتػٓٸٞ ٗ )إِباغ إٓرل( َع٢ٓ 

ـٸ ايِٛت ٕٸ ايػٓا٤ عٓـ ايعلب ٜطًل (16)ايِٛت, َٚ . ٚنتب ابٔ ا٭ثرل ٗ )ايٓٗا١ٜ( أ

ايتؿورل يكٞ ايكبٍٛ يـ٣ أٌٖ ايتتبټع  . ٖقا(17)ايِٛت إلتؿعٜٚٴلاؿ ب٘ نقيو 

ٖټِ,  ٚايتشكٝل, يقيو اعتدل ٔٸ بعض إتأػِّلٜٔ سٌِ شلِ ايتٛ سذٸ١ ٗ َٛٓع٘. يه

ـٸ  ٕٸ فلٸؿ ايِٛت أٚ َ ؾشهُٛا ع٢ً َطًل ايػٓا٤ باؿل١َ, ٚاعذلؾٛا ٗ إكابٌ بأ
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ّٸ ٕؿّٗٛ ايػٓا٤ ,ايِٛت ٫ ٜهٕٛ سلاَّا  يقا مل ٜوتطٝعٛا إعطا٤ تعلٜـ تا

ٕع١ًٔ تؿُٗٝ٘ )ػُِٛٝات٘, ٬َن٘, ٚتٌؼّٝ َٛٓٛع٘(, ٚمل ٜوتطٝعٛا قبٌ ٖقٙ ا

. ٖٚقا اٱكداع (18)«ايعلف»يٰػلٜٔ. ٚيًتػط١ٝ ع٢ً عذنِٖ ػـِٖ ٜلدعٕٛ ايوا٥ٌ إٍ 

ٌٸ ايعذن عٔ ؼـٜـ َع٢ٓ  غرل ُا٥ب ايبتٸ١, ؾهٝـ ْطًب َٔ ايٓاي ايقٜٔ ٜعذنٕٚ ن

ٟٸ ايقٟ ٜلدع تؿورل ايلؾع  ,ايػٓا٤ إٔ ٜعطٛا َلاؿ غرلِٖ َٓ٘ ِٖٚ ٗ ٖقا ٚفاى ايٓشٛ

ٗټ يًػٓا٤ ٗ مَٔ ُـٚك  أٚ ايِٓب ٚاؾلٸ ّٕ إع٢ٓ ايعل إٍ ايعلف هٛا٤! ٚغرلٴ َعًٛ

ٗٸ  ٟٸ, ست٢ ْوتطٝع ًٓ٘ ع٢ً إع٢ٓ ايعل ّٸ َٔ إع٢ٓ ايًػٛ ا٭ػباك, ٌٖ نإ أػ

 إتـاٍٚ آْقاى, أّ ٫؟

ٗٸ  ٕٸ إيٝ٘ أْٸٓا ٫ ْوتطٝع ٌٓ تًو ا٭ساؿٜح ع٢ً إع٢ٓ ايعل ٔٸ ايكـك إطُأ يه

 .(19)ا اؿآليًػٓا٤ ٗ مَآْ

ِٸ, ٖٚٛ  ٚبإٓاهب١ ؾايعلب ايّٝٛ ٜوتعًُٕٛ ايػٓا٤ ٗ ًهً٘ إطًل ٚا٭ع

 ا٫هتعُاٍ ايقٟ ٜتٛاؾل ْٚٛل ابٔ ا٭ثرل ٗ )ايٓٗا١ٜ(.

ِٸ َٔ إٔ ٜهْٛٛا عذُّا  ٜٚلدع بعض ايؿكٗا٤ َع٢ٓ ايػٓا٤ إٍ علف إتٌلِّع١, أع

 أٚ علبّا.

يؿكٗا٤, ٚايؿكٗا٤ ِٖ أٍٚ ايٓاي ٖٚٛ إكداع ػاط٧; ٭ٕ إتٌلِّع١ ٜتبعٕٛ ا

ٖٓا ٜعين إٔ ايؿكٗا٤ إفا ؼٝٻلٚا ٗ أَل َٔ ا٭َٛك  َعلؾ١ ا٫هتعُا٫ت ايًػ١ٜٛ يٮيؿاٚ, 

ٕٸ إتٌلِّع١;  ؾإتٌلِّع١ هٝهْٕٛٛ َجًِٗ بايتٻبٳع, ٚنقيو إفا سوِ ايؿكٗا٤ ٗ إَٔل ؾإ

ايلدٛع إٍ ايعلف إ٫ٓ ٗ  يع٬ق١ ايتٻبٳع١ٝ, هٝشوُٕٛ ؾٝ٘, ٖٚهقا ؿٚايٝو. ٫ٚ ٜهٕٛ

 إٛاكؿ إوتك١ًٓ, ٚغرل ايتابع١ يًؿكٗا٤, أٚ َٔ اػتِاُِٗ. 

ّٷ, »ٜٚكٍٛ ايؿآٌ ايتْٛٞ, ٗ ساًٝت٘ ع٢ً ايل١ٓٚ:  ٕٷ ٌَؼٻ يٝى يًعلف قاْٛ

٫ٚ ٜوتطٝع ؿؾع اٱًهاٍ عٔ ْٝع أؾلاؿ ايػٓا٤ ٚأًهاي٘, يقا ايعٌُ با٫ستٝاٙ ٗ 

ٌٸ ايٛدٛٙ احملت١ًُ ع٢ً اي َٸ١ ,ًٗٛن  .«ؾٓتذٓٸبٗا تدل١ّ٥ يًق

ـٻؿّا  ٚقـ أُاب ايؿآٌ ايتْٛٞ ٗ ايكٍٛ: إٕ ايعلف مل ٌٜؼِّّ يٓا تعلٜؿّا ق

ٍ إبٗقا تجبت عـّ ُشٸ١ إكداع تعلٜـ ايػٓا٤ إٍ علف إتٌلِّع١ . َع اٱًاك٠ ٚ يًػٓا٤,

ٕٸ علف ايعلب ٗ مَٔ ا٭١ُ٥ مل ٜهٔ بٗقا ايتعكٝـ ٚاؿرل٠, بٌ نإ ايػٓا ٤ ٗ ايًػ١ أ

ـٸ ايِٛت. ٚكغِ نٕٛ ا٫ستٝاٙ بايذلى ٗ ايٌبٗات أَلّا َوتشوّٓا,  ٜعين َطًل َ
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ٔٸ عٌُ ايعًُا٤ ٗ َجٌ ٖقٙ ايٌب١ٗ مل ٜهٔ ا٫ستٝاٙ بايذلى ٚا٫دتٓاب, ٚإِا  يه

. يقا ؾؿٞ اؿلاّ ٚدب ا٫دتٓاب, يهٔ (20)نإ ايعٌُ بأُاي١ ايدلا٠٤ ٚأُاي١ اؿ١ًٝٓ

ٛٓٛع )ايٌب١ٗ إٛٓٛعٝٸ١( ٜهٕٛ ايعٌُ بأٌُ عـّ ايٛدٛب, سٌ وٌِ ايٌٓو ٗ إ

 ٚيٝى ايعهى. 
 

ٟٸ نإ ٜعلٸف بايػٓا٤,  ٕٸ ايِٛت ايًٗٛ بٝٻٔ نتاب )ايلٜاض( ٗ باب ايػٓا٤ أ

ٌٸ ُٛت ٌٌُٜ ايذلدٝع ٚايتػلٜـ ٖٛ غٓا٤. ٖٚهقا ٜهٕٛ ايِٛت  يهٔ يٝى ن

ٔٸ  ايػٓا٤ ٗ ايًػ١ أطًل ع٢ً ايًٟٗٛ ٚغرلٙ, ٚمل ايًٟٗٛ ٖٛ إلاؿ بايػٓا٤ اؿلاّ, يه

ّٸ بايِٛت ايًٟٗٛ.   ىت

ٌٷ  ٟٸ سلاّ, ٚغرل ايًٟٗٛ دا٥ن, ٚإط٬م ايػٓا٤ ٗ ايًػ١ ًاَ َٚع فيو ؾايػٓا٤ ايًٗٛ

ٕٸ ايػٓا٤ ايًٟٗٛ قـ أُبض ٖٛ ايػايب ٗ مَآْا اؿآل, بٌ أُبض  ٝٵُٗا. ٚا٬ٕسٜ أ يهًَ

إاٍ ٚايٌٗل٠ ايـ١ْٜٛٝ, ٚسلؾ١ يًبعض اٯػل, َٛكؿ نوب  ,ُٓٔ قا١ُ٥ أْٛاع ايٌػٌ

ٞٸ عٓ٘.  ٟٸ إٓٗ  َٚٛكؿ نوبِٗ ايَٝٛٞ, ٖقٙ إٛاكؿ ٖٞ أؾٌٔ َجاٍ يًػٓا٤ ايًٗٛ

غٓا٤ اؿاؿٟ يًذُاٍ ٚايٓٛم, ْٚٛغ ايٓا٥شات ٗ إلاثٞ ٚإآمت, ٚغٓا٤ ايٌعلا٤ 

ك ٚػلٜل ٗ َٛاقع اؿُاه١ ٚاؿحٸ ع٢ً ايٌذاع١ َٚهاكّ ا٭ػ٬م, ٚتػلٜـ ايطٝٛ

ٌٸ ٖقٙ إٛاكؿ يٝى ايػٓا٤ ؾٝٗا دن٤ّا َٔ إعينٸ باؿل١َ .  إٝاٙ ٗ ايٛؿٜإ ٚايوٛاقٞ, ن

ؾكـ ْٛلٚا إٍ َا ِٜـكٙ َٔ أُٛات شلٜٛٸ١, ٚيٝى  (21)ٚإفا سلٻّ ايؿكٗا٤ ايؿْٛٛغلاف

ٟٸ, ٚبايتايٞ ا٫هتُاع إيٝ٘ سلاّ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َا قاي٘  ٌٸ َا ٜوذٌِّ ا٭ُٛات ؾٗٛ شلٛ ن

ٕٸ ايػٓا٤ ايًٟٗٛ سلاّ, أَل ُشٝض, ٫ٚ اػت٬ف ٗ سلَت٘; ُ اسب )ايلٜاض(, َٔ أ

ٌٸ غٓا٤ شلٛ.  ٟٸ ِٜٓلف إيٝ٘, ٚيٝى ن  ٭ٕ إع٢ٓ إتـاٍٚ َٔ ايًٗٛ

ٕٸ ؼلِٜ ايِٛت ايًٟٗٛ نإ  ٔٸ َا مل ٜقنلٙ ُاسب )ايلٜاض( ٌٖ أ يه

, (22)ؿٝض ايهاًاْٞبًشاٚ سل١َ ايًٗٛ إكلٕٚ بايػٓا٤, نُا فٖب إٍ فيو ايع١َ٬ اي

ِٷ بًشاٚ ايِٛت ٗ ٖقٙ اؿا٫ت ْؿوٗا, نُا فٖب إٍ فيو ايٌٝؽ  ٕٸ ايتشلِٜ قا٥ أّ أ

 ا٭ِْاكٟ؟ ٚايٛاٖل إٔ ايلأٟ ايجاْٞ ٖٛ إلاؿ, ٖٚٛ ا٭ُضٸ. 
 

 

ٟٸ إبشح اٯػل ُٓٔ َٛٓٛع ايػٓا٤ ْاٚلٷ إٍ ايؿلم بٌ ايػٓا٤ ٚاي ِٛت ايًٗٛ
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ٚغرل ايًٟٗٛ, بًشاٚ اي١ٝٓ ٚايكِـ. َج٬ّ: قـ ٜكِـ إوتُع َٔ زلاع٘ يًػٓا٤ أٚ 

. ٚقـ ٜعكـ أٌٖ ايعباؿ٠ (23)ايِٛت ايًٗٛ, َٔ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ إكِٛؿ ٖٛ َع٢ٓ ايًٗٛ

ٚايِاؿٕٛ فايى يًقنل, ؾٝكّٛ ايٛاعٜ أٚ ايقانل أٚ إاؿغ بكلا٠٤ ا٭ًعاك بِٛت 

ٞٸ. ٖٚٓا ٫ ّهٔ ُٸٌ ٖقٙ اجملايى سهِ اؿل١َ; ٭ٕ ايباطٌ مل ٜتؼًًٖٗا,  ًذ إٔ م

ست٢ يٛ ُـك ايِٛت ؾٝٗا ع٢ً ًهٌ أؿإ شلٜٛٸ١. ٫ٚ ْٗٞ ٗ ٖقٙ إٛآٝع. إفّا 

ٝٸ١ ٚايكِـ.  ؾُٛٓٛع اؿهِ ٖٓا ٖٛ ايٓ

 

 

الهوامش
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 عرب٘كر شٗخ العرفاٞ ذلٗ٘ الدَٖ ابَ الغٍاٞ ٔالصىاع يف ف

 

 

ايعلؾإ ٚايتِٛف, ٚقبٌ إٔ ٜتٌهٌ ٜٚتًٕٛ  هاساتيكـ نإ ايوُاع ٗ 

بأيٛإ ٚأٖٛا٤ ؾلم ايِٛؾ١ٝ, َلآ٠ تتذ٢ً ؾٝٗا إٌاعل ٚايتؿاع٬ت ايباط١ٝٓ يٲْوإ, 

 . ٜكاٍ: إٕ ؾٝجاغٛكي اؿهِٝ ايْٝٛاْٞ(1)ٚفيو ع٢ً َـاك إورل٠ ايتاكى١ٝ يًبٌل

ايكلٕ اـاَى قبٌ ا٬ٕٝؿ( زلع بِؿا٤ دٖٛل ْؿو٘ ٚفنا٤ قًب٘ ْػُات سلنات )

ا٭ؾ٬ى ٚايهٛانب, ؾاهتؼلز ظٛؿ٠ ؾطل١ٜ أٍُٛ إٛهٝك٢ ْٚػُات ا٭ؿإ, ٖٚٛ 

. ٚتٛايت ا٭ٜاّ, (2)أٍٚ َٔ تهًِٖ ٗ ٖقا ايعًِ, ٚأػدل عٔ ٖقا ايول َٔ اؿهُا٤

بهو٠ٛ إقاٖب ٚا٭ؿٜإ ٚايجكاؾات ؾانتوت إٛهٝك٢ ٚزلاع ا٭ؿإ ٚا٭ًعاك 

ٛٸعت ٚتؿٓٻٔ أًٖٗا ٗ علٓٗا بأيٛإ ٚأطٝاف كتًؿ١, يتبًؼ نُاشلا  ٚا٭ؾهاك اييت تٓ

 ٗ أسٔإ ايعلؾإ ايٓٛلٟ ٚايوًٛى ايعًُٞ, ايقٟ ًٖهًٗا ٚؾل َباْٝ٘ ٚأُٛي٘.

)ايكلٕ اـاَى قبٌ « ٜٛسٓا نوٝإ»ٚقـ أٓؿ٢ ايلاٖب إوٝشٞ ايٌٗرل 

. َٚٓق فيو «ايِٓٛ»ُبػ١ ايلٖبا١ْٝ ع٢ً آؿاب قؿٌ ايوُاع, ٚفيو ٗ نتاب٘ ا٬ٕٝؿ( 

ْٛع  تًتكٞايٛقت بـأ ايلٖبإ ٜٛٗلٕٚ ُٓٔ إٌاكنٌ ٗ فايى ايوُاع, عٝح 

ـٸاغ ٚبٓػُات ٚ ,َٔ ايلٖبإ وَٕٛٛ سٍٛ بعِٔٗ ايبعض, ٜٚبـأ ًؼّ فٚ ُٛت ُ

ـٻه١, ٗ  ٠ٚنقيو ا٭ًعاك ايـ١ٜٝٓ ايٛاكؿ ًذٝٸ١ ٚقن١ْ ٜكلأ إناَرل ٚا٭ْاًٝـ إك

ايـٜا١ْ إوٝش١ٝ. ٚناْٛا ىتاكٕٚ َكاطع َٔ إناَرل تتٛاؾل ٚاؿاد١ ٚاهتعـاؿات 
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إوتُعٌ ايلٚس١ٝ. ٜٚلاؾل ٖقٙ اجملايى اي٠٬ِ, َع بعض اؿلنات ايبـ١ْٝ, إٍ 

ـٸ داْب ايبها٤ ٚايِلاؾ, ٗ قاٚي١ ٱٚٗاك ايتأثټل. ٖٚٞ فايى يكٝت ايكبٍٛ ب عـ َ

 . (3)ٚدنك

ِّز ا٭ٍٚ ي٘ ٗ ايتِٛف  ٔٸ ايوُاع َٚعلؾ١ إل ٚيعٌ ايتأكٜؽ يًبـاٜات ا٭ٍٚ يؿ

ٔٵ ٗ َكاكب١ تاكى١ٝ يبعض ا٭سـاخ ٚإوتٓـات ٜٛٗل إٔ  اٱه٬َٞ أَلٷ ُعب, يه

ٔٵ ٚٓع تعلٜؿات يًٛدـ ٚايوُاع ٚإكاَات  «فٚ ايٕٓٛ إِلٟ»ايعاكف ايهبرل  َٳ ٖٛ أٍٚ 

, ٚفيو ٗ بـاٜات ايكلٕ ايجايح اشلذلٟ, ٚنإ ايْٝٛإْٝٛ ٜعلؾْٛ٘ باهِ ايعلؾا١ْٝ

 .(4)«تٛبٛيٝى»

, ايقٟ نإ «ؾًُٕٝٛ» ع٬ق١ ق١ٜٛ َع ايكـٜى «فٟ ايٕٓٛ إِلٟ»ٚقـ ناْت يع 

أٍٚ َٔ ٚٓع سذل ا٭هاي يًـٜل ٗ ايعامل ايٌلقٞ ٚايػلبٞ. ٚقـ اْطًل ايبعض َٔ 

ِلٟ بأْ٘ ْكٌ هًٛى ايلٖبإ إٍ اٱه٬ّ, ٚابتـع ٗ ٖقٙ ايع٬ق١ يٝتٻِٗ فا ايٕٓٛ إ

ـٸٙ, ٚأؿػًت٘ ٗ َٛاد١ٗ  ايـٜٔ َا يٝى َٓ٘. ٖٚٞ ايت١ُٗ اييت أٖيبت ؾكٗا٤ ايعِل ٓ

 .(5)عٓٝؿ١ َعِٗ, أؾٔت بِٗ إٍ اتٸٗاَ٘ باينْـق١, ٚايًٛا١ٜ ب٘ عٓـ سانِ ايعِل

يكلإٓ ٗ اي٠٬ِ باـؿض ٚاؾٗل. نُا أٖنـ ع٢ً يكـ أدام ايٌلع قلا٠٤ ا

ؼوٌ ايِٛت ٗ قلا٤ت٘ ٗ غرل اي٠٬ِ, ٚػٜٛـ ايِٛت ؾٝ٘ َع َلاعا٠ أؿإ 

ـټؿ ايلٚاٜات اييت وحٸ ؾٝٗا ايٓيب ا٭نلّ ٚا٭١ُ٥  ايعلب. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ تع

ٞٸ, ٚٚؾل َٛهٝك٢ يطٝؿ١ َٚعبِّل٠  ^إعَِٕٛٛ ع٢ً ت٠ٚ٬ ايكلإٓ بِٛت سؤ ًذ

عٔ اْوذاّ َعاْٝ٘ َع ايؿطل٠ ٗ اٱْوإ. ٚؼلٜو ٌَاعل اؿنٕ ٚايٌٛم إؾِاغٷ 

. ٚقـ ناْت َٛهٝك٢ (6)بأهًٛب إع٢ٓ إؿَٗٛٞ عٔ أُاي١ َٛهٝك٢ ايكلإٓ ٗ اٱه٬ّ

ايكلإٓ ْٚػُات٘ إًهٛت١ٝ ٗ ُـك اٱه٬ّ هببّا َباًلّا ٗ إه٬ّ ايعـٜـ َٔ 

ا إٍ أؿاْ٘ إًهٛت١ٝ. ٚقـ نجلت ايلٚاٜات إٌلنٌ ٚأٌٖ ايهتاب, ايقٜٔ القبٛ

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ ْٝعِٗ  |عٓـ ايؿلٜكٌ )ايٌٝع١ ٚايوٓٸ١( عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ ىدل ؾٝٗا أ

أٚتٝت َنَاكّا َٔ َناَرل »: |قـ ٖٚبٛا ايِٛت اؿؤ ٚايٓدل٠ ايٌذ١ٝ. قاٍ

ٞٸ ْٚدل٠ عقب١. نُا قاٍ ٗ  |, َع٢ٓ أْ٘(7)«ٚؿٚؿا َٛٓع قـ بعج٘ اهلل بِٛت ًذ
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آػل: إٕ ايٓاي يٝى شلِ طاق١ ع٢ً زلاع ُٛت٘ ٗ ت٠ٚ٬ ايكلإٓ, يقيو مل ٜهٔ ٜكلأ 

ٕٸ اٱَاّ عًٞ بٔ (8)شلِ َلت٬ّ, ٚإِا نإ ٜكطع٘ آ١ٜ آ١ٜ; ك١ٓ بِٗ . ٜٚقنل أ

نإ أسؤ ايٓاي ُٛتّا بايكلإٓ, ستٸ٢ إٔ ايوٓكا٥ٌ ناْٛا ّلٸٕٚ  ×اؿوٌ

نإ ُٛت٘ ًذّٝا يـكد١ أْ٘ ٫ ٜؿكـِٖ اٱسواي ؾٝكؿٕٛ بباب٘ ٜوتُعٕٛ قلا٤ت٘, ٚقـ 

بجكٌ َا وًُٕٛ َٔ ايكلب ؾشوب, بٌ إْٸِٗ يٛ قطعت أٜـِٜٗ ٚأكدًِٗ َا ناْٛا 

. ٚقـ ًلع ا٭فإ ٗ ْؿى ايؿذل٠ َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ, نُا (9)هٌٝعلٕٚ بٗا أٚ ووٸٕٛ

ٚٸ |كػّ يكلا٠٤ ًعل إـغ ٚفنل إِا٥ب ٚايلثا٤. ٚنإ ايٓيبٸ ا٭نلّ ٔٵ أ َٳ  ٍ

ُٸ٘ ٓن٠. ٚٚكؿ عٔ إعِّٛ ا٭َل بتشوٌ ايِٛت ٗ ايٓٛغ  ×كػٻّ يًبٛانٞ ع٢ً ع

 . (10)ع٢ً إٝت; اهتذ٬بّا يًشنٕ, ٚأَلِٖ بإٔ ٜٓٛسٛا بايٌهٌ ايقٟ ٜتكْٓٛ٘ ٜٚعلؾْٛ٘

ٕٸ تًو اجملايى, هٛا٤ ًٓهًت ٭دٌ إـٜض ٗ ا٭ؾلاغ أٚ  َٚٔ اؾـٜل باٱًاك٠ أ

ايى ايعنا٤, مل ٜهٔ ٜتؼًًٓٗا َا ّىٸ با٭ػ٬م ٚاٯؿاب يًُلاثٞ ٗ إآمت ٚف

ٌٸ َا ناْت توتٗـؾ٘ ٖٛ تٌٓٝ٘ ايٓؿى ٚتك١ٜٛ ايكًٛب ع٢ً ايورل إٍ  اٱه١َٝ٬. ٚن

إكاَات ايعًٝا, ٚإًعاٍ ٌَاعل اؿنٕ ٚا٭ه٢ ٚايبها٤ ع٢ً ًٗـا٤ ُـك اٱه٬ّ, 

ٕعبِّل٠ َٓٗا عٔ ايطلب ٚهٝٸـِٖ ٓن٠, ٚمل ٜهٔ ٜتؼًًٓٗا سلنات ٗ ايبـٕ, هٛا٤ ا

ؾكـ أَل بايتبانٞ ٚإٚٗاك اؿنٕ  |أٚ ا٫ٓطلاب. ٚٚؾل َا كٟٚ عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ

َٜ بايؿٝٛٓات ايلس١ُٝٝ,  ٔٵ مل و ايـَع١, ٚغٌ عٓ٘ ايكًب باـٌٛع; ٭ٕ  ؾكًٓت ؾَٕٝ٘

اـٌٛع ٚايوه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ ايتٛدټ٘, ٚاٱػ٬ْ إٍ اهلل ٗ ايتٔلټع, ًلٙ 

ٍ, ٚع١َ٬ ع٢ً نُاٍ ايعباؿ٠, ٚلاغ ايطًب١ ٚايٓذ٣ٛ. ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ فيو ايكبٛ

ايلٜا٤ ٚايٛٗٛك َٛٗل ايعاكف ايٛكع ٚايناٖـ ايوايو, ايقٟ أُبشت ايـَع١ ٚاٯٖات 

ِّز بٗا يبٔاعت٘ ٗ فايى ايوُاع, ٚدن٤ّا َٔ آؿاب٘ ًٚلٚٙ ٚيٛز  ٚا٭ٌْ ه٬س٘, ٜل

ايِٛؾ١ٝ ٜتدلأ َٔ ٖقٙ اٯؿاب ٌٜٚقِّبٗا.  هًه٘ َٚٝـاْ٘, يـكد١ دعًت بعض نباك

, ٚايكٌرلٟ, ؾٗقا اؾٓٝـ ايبػـاؿٟ, َٚا أؿكاى َا اؾٓٝـ!, ٖٚقا أبٛ ٜنٜـ ايبوطاَٞ

ـٸّا َٓٝعّا ٚايعاكف ايكطب ابٔ  ّٸ ٖقا ايوًٛى, ٚاعتباكٙ ه علبٞ, ٜتٻؿكٕٛ ْٝعِٗ ع٢ً ف

 وًٛى. أَاّ ايعلٚز بايٓؿى مٛ ايهُاٍ, َٚاْعّا ٗ طلٜل ايورل ٚاي

َٚٔ ١ًْ ايبـع اييت ٚقـ َٓٗا ايعلؾا٤ َٛقؿّا سازلّا ٗ ايلؾض ٚعـّ ايلٓا 

ٍٴ آ٫ت ٚٚها٥ٌ إٛهٝك٢, نايـفٸ ٚايٌباب١, إٍ َا ٜتعاكف عًٝ٘ بِٝٓٗ َذايى  ؿػٛ
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ِٸ ايتػٓٸٞ با٭ًعاك ٚإـا٥ض )ايقنل( ع٢ً إٜكاعٗا ْٚػُاتٗا, بٌ  ايقنل, عٝح ٜت

ات ايكلآ١ْٝ ع٢ً أٚتاك إٛهٝك٢, ٜٚتػٓٸ٢ بٗا ع٢ً أٚماْٗا ٜتذاٚم فيو إٍ قلا٠٤ اٯٜ

ٚأؿاْٗا. ٖٚٛ تٌبټ٘ ٖوٛؾٷ بوًٛى ايلٖبإ ٗ ايهٓا٥ى, ايقٜٔ ٜتػٓٸٕٛ َناَرل 

ـٻي ع٢ً ْػُات آ٫ت إٛهٝك٢ ٚأؿإ ا٭ٚبلا. ٚقـ ػـع بعض َػٓؿًٞ  ايهتاب إك

مل ٜهْٛٛا ؾٝ٘ َٔ إتـبِّلٜٔ, ايِٛؾ١ٝ ؾأػقٚا اؾٌُ َا ٌٓ, ٚمل ٜؿكٗٛا ا٭َل, ٚ

ؾٛٓعٛا ايعاؿات َٛٓع ايوٓٔ. ؾٔلب ا٭كض با٭قـاّ, ٚايلقّ با٭نُاّ, ٚنٌـ 

ـٸ ايتذلټؿ, ٚوٌِ ي٘ ا٫لقاب,  ايل٩ٚي, ٚؽلٜل ايجٝاب, عٓـَا تبًؼ ب٘ اي٠ٌٛٓ س

ٔٵ ابتـعٗا ايلاٖبإ  َٳ ٚٸٍ  ا , ؾكـ فٖب«أْطٛإ»ٚ «بٛي»نًٓٗا َٔ هًٛنٝٸات ايلٖبإ. ٚأ

إٍ ايكٍٛ: إٕ إوتُع )ايٛادـ ٚاجملقٚب( ٕا ٌِٜ إٍ َلس١ً ا٭ٚز ٜبـأ علن١ 

ٛٸاٍ  ايـٚكإ, يٝٓتكٌ إٍ َلس١ً ػًع ايعُا١َ أٚ ايلؿا٤, ٚاٱيكا٤ بٗا إٍ ا٭كض. ٜٚبـأ ايك

ٗ ايتػٓٸٞ بأبٝات َٔ ًعلِٖ أٚ َٔ ايلباعٝات ٚايػنٍ إعبِّل عٔ ايعٌل هلل, ٜٚتبع٘ 

ٟٸ, ٜٚتشلنٕٛ ٚؾل سلنات ػا١ُ, اٯػلٕٚ ايقٜ ٔ ٜتشًٖكٕٛ سٛي٘ ٗ ًهٌ ؿا٥ل

ٕٸ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ  ُٸ١ بايٌؼّ ايٛادـ,  ٜعتينٚفيو ٗ اعتكاؿ َِٓٗ أ عٓا١ٜ ػا

ٌٸ ع٢ً كؿا٥٘ َٔ بلنات٘. ٖٚٞ ا٭ؾهاك اييت تتبٓٸاٖا  ايقٟ ٌُٚ َكاّ ايٛدـ, ٚو

علؾا٤ قـ أْهلٚا ٖقٙ ايِٛؾ١ٝ َع اػت٬ف قًٌٝ. ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾإٕ نباك اي

ـٸ٠  . (11)إعتكـات, ْٚٗٛا عٓٗا بٌ

, «كٚغ ايكـي»علبٞ شلقٙ ايؿلق١ َٔ ايِٛؾ١ٝ ُٓٔ كهايت٘ ٚقـ تعلٻض ابٔ 

َٸٗا نجرلّا ٚطعٔ ٗ أؾهاكٖا ٚهًٛنٝاتٗا. أَ ٛټف, ٚقـ ف ا ْٚعتٗا بإتٛاٖل٠ بايتِ

ٌٸ تًو  علبٞ ؾٗٛ ايوُاع اـايّ ٚاـايٞعٔ ايوُاع ايقٟ ٜٓاؿٟ ب٘ ابٔ  َٔ ن

ايٌٛا٥ب ٚايعاؿات ٚا٫قتـا٤ ا٭ع٢ُ بلهّٛ ٚعاؿات ايلٖبا١ْٝ, ٜٚتذ٢ًٓ ػًُٛ٘ ٗ 

 نْٛ٘ زلاعّا يه٬ّ اؿلٸ ٚيًكلإٓ.

 

ِٸ علبٞ بابّا َبوٛطّا يًوُاع, ٚفيو ّ ايٌٝؽ ا٭ندل ق٢ٝ ايـٜٔ ابٔ يكـ ػ

عٌ ث٬ث١ أبٛاب أػل٣ يًٛدـ ٚايتٛادـ , نُا د«ايؿتٛسات إه١ٝ»ُٓٔ نتاب٘ 

ٚايٛدٛؿ. ٚمل ٜكتِل سـٜج٘ عٔ ايوُاع َٚتعًٖك٘ ع٢ً ٖقا ايهتاب, بٌ نإ ي٘ 
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سـٜح َتٓاثل ٗ نتب٘ ا٭ػل٣. ٚهٓشاٍٚ ٗ ٖقا إكاٍ علض آكا٥٘ َٚٛاقؿ٘ َٔ 

 ايوُاع, ٚطلٚسات٘ ايعلؾا١ْٝ.

ٕٸ ا٫عتكاؿ إطابل ٕا دا٤ ٗ ايكلإٜٓل٣ ابٔ  ايهلِٜ ٚايو١ٓ ايٓب١ٜٛ  علبٞ أ

ايٌلٜؿ١ أْٸ٘ َا َٔ ٤ًٞ ٗ عامل ايٛدٛؿ إ٫ٓ ٖٚٛ ٜوبِّض هلل تعاٍ, َِـاقّا يكٛي٘ تعاٍ: 

ٙٹ ـٹ ُٵ ٞٵ٤ٺ ٔإ٫ٖ ٜٴوٳبِّضٴ بٹشٳ ًٳ ٔٵ  َٹ ٕٵ  ٌٸ ٤ًٞ ٗ ٖقا ايعامل ٜورل 44)اٱهلا٤:  ٚٳٔإ ٕٸ ن (. ٚ٭

م ٚعٌل ٜطٟٛ إواؾات ٚؾل ْٛاّ ٚسلنات َٛم١ْٚ, ٚؾٛاٌُ َتٓاهب١, ؾإْٸ٘ ٚبٌٛ

ٕٳٜٚكطع إٓامٍ مٛ َكِٛؿٙ:  ٌّ ؾٹٞ َؾًَوٺ ٜٳوٵبٳشٴٛ (. ٚنْٛٗا توبِّض ٗ 40)ٜى:  ُن

ٕٸ شلا ْػُاتٗا ٚإٜكاعاتٗا  علبٞ ْؿو٘: إٕ اـا١ُ, أٚ نُا ٜعبِّل عٓ٘ ابٔ ؾًو ٜعين أ

ٌٸ ُٓع قٍٛ اهلل ٚإٜكاعات٘ إًهٛت١ٝ ٚؾك٘ أٌٖ اهلل, أٌٖ ُؿا٤ ايكًب  ,ايه

 .(12)أُشاب ايهٌـ ٚايٌٗٛؿ, ٜوُعٕٛ ٜٚٓٛلٕٚ ٖقٙ اؿكا٥ل اٱشل١ٝٚ

ٕٸ عباؿتو عٔ عٌل ٚؾٓا٤ ؾٝهؿٞ ُٛت ؿ٫ٚب إا٤ يٝوكٝو نأي ايٛدـ,  ٭

 ايوهل.  ستٸ٢ٜٚػٝبو 

ْٙ بوُاع ن٬ّ بٌ ٜقٖب ابٔ  علبٞ إٍ ايكٍٛ: إٕ ؼكل ايٛدٛؿ ٚاـًل َٓٛ

 :(13)ييت ٜكٍٛ ؾٝٗااؿلٸ تعاٍ. ٜٚوتٌـ ٖقا َٔ أبٝات٘ ايٌعل١ٜ, ا
 

 يععع٫ٛ زلعععاع نععع٬ّ اهلل َعععا بعععلمت 

 إٍ ايٛدععٛؿ, ٚيعع٫ٛ ايوععُع َععا كدععع 

 ؾعععٓشٔ ٗ بعععلمٕؾ, ٚاؿعععل ٌٜعععٗـْا  

    ٘ ٖٖععٔ ٫ نعع٬ّ يعع ٛټٕ   يععٝى ايتهعع
 

 

    ّ  أعٝٓٓععععا ٚهعععععت َٓعععع٘ عًعععع٢ قععععـ

 عععععت عًععع٢ َعععـاكدٗا ؿايععع١ ايععععـّ

  ّ  بٌ اؿـٚخ ٚبٌ اؿهعِ بايكعـ

   ِ ٛټٕ عٔ قِعٝـ ٚععٔ نًع  إٕ ايته
 

ٕٸ قًٛبٓا مل توُع ْـا٤ ٚن٬ّ اؿلٸ تعاٍ ٕا ؼٖكل يٓا ٚدٛؿ ٗ عامل أٟ يٛ أ

ايٛدٛؿ ٚعامل اٱَهإ. ؾٛدٛؿْا َٓٛٙ ايتشٗكل  هاس١ايٛدٛؿ, ٕٚا هًهٓا ػط٠ٛ ٗ 

بايوُاع يه٬ّ ٚقِٝـ٠ اؿلٸ. ؾٓشٔ ٗ عامل ايدلمؾ, ٖٚٓاى ٜتوا٣ٚ ٚدٛؿْا بٌ 

مؾ مٛ اؿـٚخ َتٛٚقـ ع٢ً ايوُاع اؿـٚخ ٚبٌ ايكـّ, ٚػلٚدٓا َٔ عامل ايدل

ٝٸتٌ.  يه٬ّ اؿلٸ, ٚايقٟ ٜتشكل بإكاؿت٘ ٚسهُت٘ ا٭مي

ٕٴٜٚٓطًل َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٝٳُهٛ ٔٵ َؾ ٘ٴ ُن ٍٳ َي ْٳُكٛ ٕٵ  ْٳاٙٴ َأ ٞٵ٤ٺ ٔإفٳا َأكٳؿٵ ٌٳ ٓٳا يٹ ٛٵُي ُٳا َق ْٻ  ٔإ

. ٚايه٬ّ ( يٝكٍٛ: َتعًٖل ايٛدٛؿ َٚتعًٖل ا٭َل ايتهٜٛين ن٬ّ اؿلٸ40)ايٓشٌ: 

ٌَتلٌّ َٔ ايهًِ َٔ سٝح أثلٙ ٗ إتذًٓٞ ي٘. ؾعٓـَا وـخ ا٭َل به٬ّ اؿلٸ, 
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ٚسٌ ٜوُع أٌٖ اهلل ٖقا ايه٬ّ بأفٕ ايكًب, ٚسٌ ٜؿُْٗٛ٘ ببِرلتِٗ, ٜٓتكًٕٛ َٔ 

ساي١ ايٛدـ إٍ ساي١ ايٛدٛؿ... ؾايتعًٗل ب٘ َٓٸا: ايكٍٛ َٓ٘, ٚايوُاع َٓٸا, ؾهإ عٓ٘ 

ـٷ, ٚعٔ فيو ايٛدٛؿ. ٚنق ٌٸ زلاع ٫ ٜهٕٛ عٓ٘ ٚد يو ْكٍٛ ٗ ٖقا ايطلٜل: ن

ايٛدـ ٚدٛؿٷ, ؾًٝى بوُاع. ؾٗقٙ كتب١ ايوُاع, اييت ٜلدع إيٝٗا أٌٖ اهلل ٜٚوُعٕٛ, 

ٔٵ»ؾكٛي٘ تعاٍ ي٤ًٌٞ قبٌ نْٛ٘:  ٖٛ ايقٟ ٜلاٙ أٌٖ ايوُاع ٗ قٍٛ ايكا٥ٌ. ٚتٗٝٸ٪  «ُن

ٔٵ»إكٍٛ ي٘  ايوُاع, ثِ ٚدٛؿٙ ٗ عٝٓ٘, يٝٓتكٌ أَلٙ  يًتهٜٛٔ َٓني١ ايٛدـ ٗ «ُن

ٞٸ قـ ِْٛ ٖقٙ اؿكٝك١ ٗ أبٝات «ؾٝهٕٛ»إٍ  . ٚلـ ايعاكف ايهبرل سلى إػلب

 ْقنل َٓٗا قٛي٘:

ٔٵ»ؾُٔ زلاع قٍٛ اؿلٸ:  ٗ عامل  «أيوتٴ», َٚٔ ْػ١ُ ّٜٛ قٍٛ اؿلٸ: «ُن

ٌٸ اـ٥٬ل ٖبٻت تِلؾ ٚتًبٸٞ بِٛت ايعٗ ٌٸ ا٭كٚاغ ٚن  :قايٛا»ـ ٚإٝجام ايٌٗٛؿ, ن

 .(14)«ب٢ً

 

 ايوُاع إٍ: زلاع َطًل; ٚآػل َكٝٸـ. ابٔ علبٞ  قوٻِ ايٌٝؽ ا٭ندل

ؾأَا ايوُاع إطًل ؾٗٛ ايقٟ عًٝ٘ أٌٖ اهلل, ٚيهٔ وتادٕٛ ؾٝ٘ إٍ عًِ 

ٌ قٍٛ ا٫بت٤٬. ٚشلقا ايوُاع عِٛٝ بإٛامٜٔ, ستٸ٢ ٜؿلِّقٛا بٌ قٍٛ ا٫َتجاٍ ٚب

َٛهٝكاٙ ٚإٜكاعات٘ اييت ٖٞ ٗ سكٝكتٗا َٛٗلٷ يًشلٸ تعاٍ, ؾُٛهٝكاٙ كبا١ْٝ, ٚنقا 

أؿاْ٘ ٚإٜكاعات٘ ًَهٛت١ٝ, ؾايٛدٛؿ نًٓ٘ كمٸ ٌَٓٛك, ٚايعامل ؾٝ٘ نتابٷ َوطٛك, 

ٌٸ ٤ًٞ,  ٌٸ ٤ًٞ, ٚٗ ن ؾا٭ق٬ّ تٓطل, ٚآفإ ايعكٍٛ توُع, ٖٚٛ ايوُاع َٔ ن

ٌٸ ٤ًٞ. ؾايٛدٛؿ نًٓ٘ نًُات اهلل, ٚنًُات٘ ٫ تٓؿـ, ٚنقيو ا٭زلاع ٗ قٹبٳٌ ٚبه

ٌٸ ٖقا ٫ تٓؿـ, ؼـخ ٗ ايولا٥ل نُا ؼـخ ٗ ايعًٔ. ٜٚؿلم ايوُاع إطًل عٔ  ن

إكٝٸـ ٗ أْٸ٘ َٓنٻٙ عٔ ايٓػُات ٚايذلْټِ اؿا١ًُ َٔ ايطلب إعتُـ ع٢ً ايِٓاعات. 

ٕٸ قًابٔ علبٞ  ٚٚؾل ْٛل ب ايعاكف ايوايو ٫ ِٜٓاع يكايب إٛهٝك٢, ٫ٚ ٕا تِـكٙ ؾإ

أٚتاك آ٫تٗا, ٚإِا هـ بػٝت٘ ٗ َا ٜوُع٘ َٔ عامل ا٭ؾ٬ى, ٚعامل ايعكٍٛ, َٚا 

ؼـث٘ ايها٥ٓات ٗ عامل ا٭كض َٔ أُٛات ايتوبٝض ٚايتًٌٗٝ. قًب٘ َتعًٚل بٗا, ْٚؿو٘ 

 تٗؿٛ إيٝٗا. 
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ٞٸ, أٚ َا ِٜطًض عًٝ٘ ٗ ايؿك٘ بايػٓا٤ أَا ايوُاع إكٝٸـ أٚ ايوُاع اي طبٝع

ٚإٛهٝك٢, ٖٚٛ إكٝٻـ بايٓػُات إوتشوٓات اييت ٜتشلى شلا ايطبع عوب قبٛي٘, 

ٕٸ ؾِٗ إعاْٞ يٝى ًلطّا ؾٝ٘. ؾشٍِٛ ساي١ ايٛدـ ٚا٫ْوذاّ بٌ  ؾٗٛ ٜتكٝٻـ بأ

ِ إعاْٞ ًلٙ اؿلن١ اؿكٝك١ٝ ٚايباط١ٝٓ إْٸُا تهٕٛ ٗ ايوُاع إطًل; ٭ْ٘ ؾٗ

ؼٗكل ايٛدٛؿ ٚاؿلن١ ؾٝ٘, ٖٚقا اٱؿكاى ٚاٱًلام ايباطين يًُعاْٞ أؾاض ع٢ً 

ايٓؿى ٚايلٚغ أًع١ َٔ ايٓٛك, يٝٓعهى ٖقا ايٓٛك ٗ ايعًِ ٚايٍُٛٛ إٍ َعلؾ١ سكا٥ل 

ا٭َٛك. ؾُٔ ػ٬ٍ ْٛع اؿلن١ اؿا١ًُ ٜٓهٌـ ْٛع ايوُاع, ٌٖٚ ٖٛ َطًل أٚ 

١ ؿٚكٜٸ١ ؾٗقا ع١َ٬ ع٢ً إٔ ايوُاع طبٝعٞ َٚكٝٸـ; ٭ٕ َكٝٸـ. ؾًٛ ناْت اؿلن

اؿلن١ ايـٚك١ٜ إِا ٖٞ يًلٚغ اؿٝٛا١ْٝ, اييت ٖٞ ؼت ايطبٝع١ ٚايؿًو, ؾ٬ ؾلم 

. ٚسوب قٍٛ ابٔ ايعلبٞ: نٝـ يٓا (15)بٝٓ٘ ٚبٌ اؿٝٛإ أٚ ايٓؿٛي اؿٝٛا١ْٝ

َٳ ٘ ٚبٌ ْٛع اؿلن١ يٝى قاؿكّا ع٢ً ايتُٝٝن بٌ ْٛع ؾُٗ ٔٵا٫ط٦ُٓإ إٍ ُـم 

 ٚايٛدـ ايقٟ سٌِ ي٘؟ 

َٔ ٖٓا ؾابٔ ايعلبٞ ٜقٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعاكف اؿكٝكٞ ٫ ٜكٍٛ إ٫ٓ بايوُاع 

إطًل, ُٜٚٛٞ أُـقا٤ٙ با٫بتعاؿ عٔ زلاع ا٭ؿإ ٚايٓػُات إٛم١ْٚ ايِاؿك٠ َٔ 

أبٝات َٚكاطع َٔ اٯ٫ت إٛهٝك١ٝ ٚاحمللِّن١ بايطبع يًُناز, اييت تلاؾل عاؿ٠ّ قلا٠٤ 

ايٌعل ايُٛؿٞ ٚاـٝايٞ, ايقٟ ٫ ػـ حملتٛاٙ َع٢ٓ أٚ ؾا٥ـ٠, ٚإٔ ٜتٓعٻُٛا بايوُاع 

 يه٬ّ اؿلٸ, ًّٚ٪ٚا أٚقاتِٗ بقنل اهلل. ٚأٌْـ قا٬ّ٥: 
 

 ػعععقٖا إيٝعععو ِْعععٝش١ َعععٔ ٌَعععؿل 

    ٘  ٚاسععععقك َععععٔ ايتكٝٝععععـ ؾٝعععع٘ ؾإْعععع

 إٕ ايوععُاع َععٔ ايهتععاب ٖععٛ ايععقٟ

 إٕ ايععععععععتػين بععععععععايكلإٓ زلاعٓععععععععا  

 اهلل ٜوععععععُع َععععععا ٜكععععععٍٛ عبٝععععععـٙ ٚ
 

 

 يٝى ايوعُاع هع٣ٛ ايوعُاع إطًعلٔ    

ٌٸ قٓكعععععلٔ   ٍٷ ٜؿٓعععععـ عٓعععععـ نععععع  قعععععٛ

ٌٸ َعًعععععععِ َٚطعععععععلمٔ    ٜـكٜععععععع٘ نععععععع

ٌٸ َٓطعععلٔ      ٚاؿعععلٸ ٜٓطعععل عٓعععـ نععع

 َععععععٔ قٛيعععععع٘, ؾوععععععُاع٘ بتشٓكععععععلٔ  
 

 

 ٚسـ٠»ٚؾل ْٛل ايعاكف ايهبرل قٝٞ ايـٜٔ ابٔ ايعلبٞ, إ٪هِّى ا٭ٍٚ يٓٛلٜٸ١ 

ٌٸ اٯثاك. ,«ايٛدٛؿ  ؾإٕ سكٝك١ ايٛدٛؿ ٖٞ أٌُ ٌَٚٓأ ن
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ؾايٛدٛؿٴ ػرلٷ قض, َٚطًلٷ عٔ نٌ ايكٝٛؿ, ستٸ٢ عٔ قٝـ اٱط٬م. ٫ٚ ٚدٛؿ 

إ٫ ٚدٛؿ اهلل تعاٍ. ٚاؿكٝك١ ٚاسـ٠ ُلؾ١. ٖٚقٙ اؿكٝك١ شلا ً٪ْٚات,  ّاسكٝكٝٸ

ٖإ ٚإٛدٛؿات اـاكد١ٝ. ٚتعٝٸٓات ٚػًٓٝات ٚٚٗٛكات تٛٗل ٗ ا٭عٝإ ايجابت١ ٚٗ ا٭ف

ٚٚٗٛكٖا ٖقا ٜٛسٞ بايهجل٠ اييت تبـٚ ٚاٖل٠ ٗ ايعامل. إفّا ؾاؿلٸ َٛدٛؿ, ٚاـًل 

َٛدٛؿ, ؾتهٕٛ بقيو ايٛسـ٠ ٚايهجل٠. ٚيٝوت ايهجل٠ اعتباك١ٜ, عٝح ٜتٓنٻٍ اؿلٸ 

اّ, تعاٍ ع ْعٛف باهلل ع إٍ َوت٣ٛ اـًل ايـاْٞ, أٚ سًٍٛ ٚتعطٌٝ َٚا ًٜنَٗا َٔ أسه

ٔٸ اؿلٸ سلٌّ, ٚاـًل ػًلٷ. ٚيٛ مل تهٔ ٖقٙ اؿكٝك١ اؿٓك١ بوٝط١ ٕا نإ شلا  ٚيه

ٌّ ٚػٝاٍ. ؾإفا ْٛلْا إٍ ٖقٙ اؿكٝك١ بًشاٚ ايٛسـ٠ ناْت ٖٞ اؿلٸ تعاٍ, ٚأَا  ٚ

إفا ْٛلْا إيٝٗا بًشاٚ ايهجل٠ ناْت ٖٞ اـًل. ٚاؿلٸ باعتباك ٚٗٛكٙ ٗ ُٛك 

َٸا باعتباك أسـٜٸ١ ايقات ا٭عٝإ ٚإٛدٛؿات, ٚقب ٛي٘ يٮسهاّ إلتبط١ بٗا, ػًلٷ, أ

سلٸ. ٚا٭زلا٤ ايقات١ٝ ٗ َلتب١ ا٭ي١ٖٝٛ يٝوت ػًكّا, بٌ ٖٞ اؿلٸ إتعايٞ عٔ 

 . (16)اـًل

ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ عٝٓ٘  ٌٸ ٤ًٞ ي٘ آ١ٜ تـ  .(17)ٚٗ ن

 ٜٚلب٘ ٗ َٕٛٓع آػل بٌ ايوُاع ْٚٛلٜت٘ ٗ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ قا٬ّ٥:
 

٘  ؾُعععععا ْٛععععع  ٌٷ إٍ غعععععرل ٚدٗععععع  لت عععععع

ٌٸ ؾٝعععععع٘ ٚدععععععٛؿٙ   ٌٸ ٚدععععععٛؿ نعععععع  ؾهعععععع
 

 
 ٘  َٚعععععا زلععععععت أفْعععععٞ ػععععع٬ف ن٬َععععع

 ٘  (18)ٚنععععٌ ًععععؼّٝ مل ٜععععنٍ ٗ َٓاَعععع
 

ؾابٔ ايعلبٞ ٜٓٛل إٍ ايوُاع َٔ ػ٬ٍ ْٛلٙ إٍ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ, َٚٔ ػ٬ي٘ 

ٜعلِّؾ٘, ٜٚكِٝ ي٘ ايُٛـ. ٚشلقا ٚدـْاٙ ٜلدِّض ايوُاع إطًل ع٢ً ايوُاع إكٝـ, ٜٚكٍٛ 

ِّشّا ٖقا إٛقـ:  ٗ  أبٝات, َٛ
 

 إٕ ايتػٓٸععععععععٞ بععععععععايكلإٓ زلاعٓععععععععا  
 

ٌٸ َٓطعععلٔ       ٚاؿعععل ٜٓطعععل عٓعععـ نععع
 

ٌٸ َٛدٛؿ سٌ ٜوُع ن٬ّ اؿل ٜٚؿِٗ أٚاَلٙ ؾإْ٘ ٜبًؼ ابٔ علبٞ  ٜٚل٣ إٔ ن

ايٛدـ, َٚٔ ثِ ىلز يًٛدٛؿ. ٚ٭ٕ ايوُاع ايطبٝعٞ )ايػٓا٤( َلس١ً ْامي١ َٔ كٚغ 

ٝٸ١ َٔ ايوُاع اٱْوإ ؾإْٸ٘ هعًٗا َكٝٸـ ٠ ٚقـٚؿ٠, ٫ٚ ٜهٕٛ ِْٝب ايٓؿى اٱْواْ

ايطبٝعٞ ه٣ٛ ا٫يتقاف بٓػُت٘, ٚسؤ أؿاْ٘, ٫ٚ هتُع سٍِٛ ؾِٗ إعاْٞ ٚايوُاع 

ايطبٝعٞ ٚإكٝٸـ. ٚايعاكف َٔ أٌٖ اهلل ٫ ٜذلى ايوُاع إطًل, ٚايقٟ ٜذلن٘ ا٭نابل 

 ايػٓا٤(.إِا ٖٛ ايوُاع إكٝٸـ, ٖٚٛ إتعاكف عًٝ٘ بع )
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َٛقـ أهتافٙ أبٞ ايوعٛؿ ابٔ ايٌبًٞ ايبػـاؿٟ, سٝح ه٦ٌ ابٔ علبٞ  ٜٚلٟٚ يٓا

عٔ كأٜ٘ ٗ ايوُاع؟ ؾكاٍ: ٖٛ ع٢ً إبتـ٨ سلاّ, ٚايعاكف إٓتٗٞ ٫ وتاز إيٝ٘, ٚإِا 

 .(19)وتاز إيٝ٘ ايكّٛ إتٛهِّطٌ أُشاب ايكًٛب

 

ٌٸ ٤ًٞ, ٚ ٖٛ اي وُاع يٮهلاك اٱشل١ٝ. ٖٚٛ عٌ ؿكى ٚؾِٗ إع٢ٓ. ايوُاع َٔ ن

ٚٗ نٌ ٤ًٞ, ٚبهٌ ٤ًٞ. ٚايٛدٛؿ عٓـِٖ َٛٗل ٭زلا٤ اهلل ع٢ً نجلتٗا, ٫ تكبٌ 

ٌٸ قٍٛ زلع. ٚايعٌ  ٌٸ اهِ يوإ, ٚيهٌ يوإ قٍٛ, ٚٗ َكابٌ ن ايؿٓا٤ َطًكّا. ٚيه

اؿٵعٴْٛٹٞ بٵٓا, ٚنإ َجٌ قٛي٘ تعاٍ: ٚاسـ َٔ ايكا٥ٌ ٚايواَع. ؾإٕ نإ ْـا٤ٶ َأدٳ

ِٵ ٛٸ٠ ايه٬ّ, ٚأَلْا بايـعا٤, ؾٓكٍٛ, ٜٚوُع 60)غاؾل:  َأهٵتٳذٹبٵ َيُه (, ؾأعطاْا ق

ٌٸ قا٥ٌ»َٓا:  . َٚا أْ٘ يٝى ٗ ايٛدٛؿ إ٫ٓ اهلل نقيو يٝى ٖٓاى «ؾاهلل عٓـ يوإ ن

ٜتُجٻٌ ؾٝ٘ قٛي٘ تعاٍ:  قا٥ٌ ٫ٚ هاَع إ٫ٓ اهلل. ٚسٌ ٌِٜ ايعاكف إٍ َلتب١ ايهُاٍ

. ٖقا ٖٛ «نٓتٴ زلع٘ ايقٟ ٜوُع ب٘, ٚبِلٙ ايقٟ ٜبِل ب٘, ٚيواْ٘ ايقٟ ٜٓطل ب٘»

ايوُاع اٱشلٞ, ٖٚٛ ٜولٟ ٗ ْٝع إوُٛعات. ٚأَا عٔ تأثرل ٖقا ايٓٛع َٔ ايوُاع 

ع٢ً كٚغ ْٚؿى ايعاكف اؿلٸ ؾقيو أْ٘ ٌِٜ إٍ َلس١ً ايعًِ, ٜٚٓطًع ع٢ً ا٭هلاك 

١ٝ, ٫ٚ ٜٛٗل ٗ اؿلن١, أٚ َا ِٜطًض عًٝ٘ عٓـ ايِٛؾٝٸ١ بع )اؿاٍ(, ٚإْٸُا اٱشل

 ساي٘ ايوهٕٛ. 

ٌٸ ٚاسـ َٓٗا. ؾًٝى ايٛاكؿ اٱشلٞ يًكًب نايٛاكؿ  ٚايؿلم ٜهُٔ ٗ َا هب يه

ايطبٝعٞ, ؾايٛاكؿ ايطبٝعٞ إفا ٚكؿ ٚاكؿٙ ٗ قًب اٱْوإ تٛٗل آثاكٙ َٔ ػ٬ٍ ؼلٜو 

, ٚإْٸُا ايتشلٜو يًلٚغ اؿٝٛاْٞ ايقٟ ٖٛ ؼت ايطبٝعٞ اؾوِ ؼلٜهّا ؿٚكّٜا

ٚايؿًو, ٜتشلى إٍ إٔ ٌِٜ ساي١ اشلٝاّ, ٖٚٞ ايٛدـ ايٌـٜـ ٚاؾٕٓٛ, ٚػعً٘ 

ٔٵ ٜتؼبٸط٘ ايٌٝطإ َٔ إىٸ. ؾعًِ إٔ ايٛاكؿ ايطبٝعٞ ؼلن٘ اؿلن١  ُٳ ٜتؼبٻ٘ ن

ؿٙ ؾعًٝ٘ ٗ اؾوِ إٔ ٜٔذع٘ ايـٚك١ٜ. بُٝٓا ايٛاكؿ ايكًب َٔ ايوُاع اٱشلٞ إفا ٚكؿ ٚاك

٫ غرل, ٜٚػٝب٘ عٔ إسواه٘, ٫ٚ تِـك َٓ٘ سلن١ أ٬ُّ, ٚإْٸُا تتذ٢ًٓ ؾٝ٘ 

ايوه١ٓٝ, ٚنأْ٘ قـ ػلٸؿ عٔ عامل إاؿ٠, ٚأُبشت كٚس٘ ؼًل ٗ أدٛا٤ ا٭كٚاغ 
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ٚايعكٍٛ. ٚهبب ٚٗٛك ٖقٙ اؿاٍ ٜلدع إٍ ق٠ٛ عِٓل ايذلاب ؾٝ٘, ؾكـ قاٍ تعاٍ: 

ٗٳا ػٳًَ ٓٵ ِٵ تٳاكٳ٠ّ ُأػٵلٳ٣َٹ ٗٳا ْٴؼٵٔلدٴُه ٓٵ َٹ ٚٳ ِٵ  ـٴُن ٗٳا ْٴعٹٝ ٚٳؾٹٝ ِٵ  ٓٳاُن (. ٚٗ َكاّ 55)ط٘:  ِك

ٔٵ تٴلٳابٺايتُجٌٝ قاٍ تعاٍ:  َٹ ٘ٴ  ّٳ ػٳًََك ٌٔ آؿٳ ُٳجٳ ٘ٹ َن ـٳ ايًٖ ٓٵ ٌٳ عٹٝوٳ٢ عٹ َٳجٳ ٕٻ  )آٍ عُلإ:  ٔإ

ٌٸ ايعٓاُل ا٭ػل٣. َٚا 59 ؿاّ أًُ٘ ايذلاب (. ؾايطٌ ايعِٓل ا٭عِٛ ٚا٭ع٢ً َٔ ن

ٕٸ َا ِٜـك عٓ٘ َٔ اؿلن١, َٔ قٝاّ ٚقعٛؿ ٚكنٛع ٚغرلٖا, إِا ٖٞ بايعلض.  ؾإ

ٕٸ إوتُع قـ ايتِل  ٚأَا تؿورل َا ٜٛٗل أثٓا٤ ايوُاع اٱشلٞ, سٝح ٜٛٗل ٚنأ

ـٵ تِـك َٓ٘ أٜٸ١ سلن١ ه٣ٛ ايوهٕٛ, ؾقيو َلؿٸٙ إٍ إٔ ٚكٚؿ  با٭كض, ٚمل تعٴ

وٌُ ُؿ١ ايكٝٸ١َٝٛ, ٖٚٞ ٗ اٱْوإ َٔ سٝح دوُ٘  ايٛاكؿ اٱشلٞ ع ٖٚٛ ايقٟ

عهِ ايعلض, ٚكٚس٘ إـبٸل ٖٛ ايقٟ ٜكُٝ٘ ٜٚكعـٙ ع ٌٜػٌ ايلٚغ إـبٸل عٔ تـبرلٙ 

َا ٜتًٓكاٙ َٔ ايٛاكؿ اٱشلٞ َٔ ايعًّٛ اٱشل١ٝ, ٚؼٌِ ي٘ ساي١ ايتذلٸؿ, ٚمل ٜبلٳ يًبـٕ 

ٖٚٛ كنْٛ٘ إٍ ا٭كض. ؾإفا ؾلؽ َٳٔ وؿٜ عًٝ٘ قٝاَ٘ ٚقعٛؿٙ, ؾرلدع إٍ أًُ٘, 

ايتًٓكٞ, ُٚـك ايٛاكؿ إٍ كب٘, كدع ايلٚغ إٍ تـبرل دوـٙ. ٖٚقا ٖٛ هبب آطذاع 

٘ٓ أْ٘ ؽبٻ٘ عٓـ  ا٭ْبٝا٤ ع٢ً ٚٗٛكِٖ عٓـ ْنٍٚ ايٛسٞ عًِٝٗ. َٚا ثبت عٔ ْيٛب ق

ٕٸ ايٛاكؿ اٱ  , ْنٍٚ ايٛسٞ شلٞ ٫ ٫ٚ اٖتنٸ, ٫ٚ ؿاك, ٫ٚ غاب عٔ إسواه٘, ٚنقيو ؾإ

ٞٸ بٛاهط١ ددلا٥ٌٝ ٜػِّٝلٙ عٔ ساي٘, ٫ٚ إسواه٘ , ×. ٖقا إفا نإ ايٛاكؿ اٱشل

ؾهٝـ ب٘ إفا نإ َٔ ؿٕٚ سذاب. ٚنقيو إفا نإ ايٛاكؿ عٔ طلٜل اٱشلاّ ؾإْ٘ ٫ 

وـخ تػٝرلّا ٗ اؿاي١ ايٓؿو١ٝ أٚ اـٝاي١ٝ اييت تٛٗل عاؿ٠ّ َٔ ٓعـ اٱسواي عٓـ 

 . (20)اٱْوإ

 

أَا ايلٚساْٞ َٔ ايوُاع ؾٗٛ زلاع ُلُاك٠ ُٚلٜـ ْٚػُات ا٭ق٬ّ اٱشل١ٝ 

ع٢ً ايًٛغ احملؿٛٚ أثٓا٤ احملٛ ٚاٱثبات ٚايتػٝرل ٚايتبـٌٜ. ؾايٛدٛؿ نًٓ٘ كمٌّ ٌَٓٛك, 

ٚايعامل ؾٝ٘ نتاب ػطت هطٛكٙ َٔ يـٕ ايلٓٔ ايلسِٝ. تٓطل ا٭ق٬ّ ٗ ؽطٝطٗا, 

, َٚا كقِ َٔ نًُات ًاٖـ بُٝٓٗا. ٚعٌ ًٗٛؿٖا عٌ اٱؿكاى ٚتوُع ايعكٍٛ بآفاْٗا

ٕٸ  ٚاهتٝعاب إع٢ٓ ؾٝٗا. ٫ٚ ٜلق٢ إٍ ٖقا ايوُاع إ٫ٓ َا انتٌُ َٔ ايعكٍٛ. ٚنُا أ

ٕٸ ايوُاع  ٕٕ أكبع١: فات, ْٚوب١, ٚتٛد٘, ٚقٍٛ, ؾإ ايوُاع اٱشلٞ قا٥ِ ع٢ً َبا
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٘ٓ ع٢ً يٛغ ايكًٛب ايلٚساْٞ َبينٸ ع٢ً: فات, ٜٚـ, ٚقًِ, ُٚلٜل. قًِ  سٌ ى

بايتكًٝب ٚايتِلٜـ, ٖٚهقا ٜهٕٛ زلاع أٌٖ اهلل. ٚٗ ايوُاع ايلٚساْٞ ع ٚايقٟ ٖٛ 

َٔ ايوُاع إطًل ع وٌِ يًعاكف إوتُع ايعًِ ٚايؿِٗ ٚإعلؾ١ باؾ١ًُ. ٚايوُاع 

ٔٵ ٚدـت ؾٝ٘ ايكاب١ًٝ, ٜٚتؿاٚت ؾِٝٗ تؿاٚت  َٳ اٱشلٞ إْٸُا و٢ٛ ب٘ َٔ ا٭ؾلاؿ 

ـٸ١ٜ, نُا تتؿاٚت ٗ ا٭ًـ١ٜ ايكاب١ًٝ ٚا٫هتعـاؿ. َٚٔ ٚؿل بايكـك٠ ٚايبًػ١ ادذلع ا٭ ً

ٕٸ َا ؼـث٘ اؿكا٥ل اٱشل١ٝ  َٓ٘ دلعت٘, ٚاستو٢ َٔ نأي ًلاب٘, ٚطلب بٓػُات٘. ٚإ

ٖٓا ٜؿعً٘ زلاع اؿكا٥ل  إفا عنؾت ع٢ً أٚتاك ايٓػُات اٱشل١ٝ ٗ كٚغ ايعاكف أنجل 

اؿ١ٜ يًه٬ّ. ؾكـ ٜكلأ ايكاك٨ آٜات, ٌٜٚٓـ ايٌاعل أبٝات, اييت تِـك بايطلٜك١ ايع

بطلٜك١ تؿتكـ يًشؤ, ؾ٬ ؼـخ تؿاع٬ّ أٚ أثلّا, ٫ٚ تلًـ إٍ إهاؿ سلن١ 

ا٫ْوذاّ بٝٓٗا ٚبٌ ايواَع, بٌ ٜهٕٛ اؿاٍ ع٢ً ايعهى, عٝح ٜٔذل إوتُع, 

ـٸك ػاطلٙ; ٚفيو ٭ٕ ايكلا٠٤ ناْت ع٢ً ػ٬ف اٱٜكاع ٚايً شٔ ايِشٝض, ٚمل ٜٚته

ٔٵ إفا قل٥ت ْؿى اٯٜات أٚ أٌْـت ْؿى ا٭بٝات  تهٔ ع٢ً ايٛمٕ ايطبٝعٞ, يه

ٞٸ ْٚػ١ُ عقب١ ٚٚمٕ ٜتٛاؾل َع ايطبٝع١ ؾإْ٘ وـخ ايٛدـ, ٜٚٛدـ  بِٛت ًذ

سه١ُ  ؾٗٛاؿلن١. ٖهقا ٖٛ إٝنإ ٗ احملوٛهات, أَا إٝنإ ٗ إعك٫ٛت 

ٕٵ نٓٸا َٔ أٌٖ ايوُاع اٱشلٞ ْٓٛل تلتٝب ا٭زلا٤ ايذلتٝب ٚايذلتٸب اٱشلٞ ٗ ايعامل . ؾإ

ٕٵ نٓا َٔ أٌٖ ايوُاع ايلٚساْٞ ْٓٛل  اٱشل١ٝ, ؾٝهٕٛ زلاعٓا بايتٻبٳع َٔ ٖٓاى; ٚإ

تلتٝب آثاك تًو ا٭زلا٤ ٗ ايعامل ا٭ع٢ً ٚا٭هؿٌ. ٚٚؾل ْٛل أٌٖ ايوُاع ايلٚساْٞ 

ٌٸ إوُٛعات ْػُّا, غا١ٜ َا ٗ ا٭َل إٔ ب ٕٸ يه عض ايٓػِ تهٕٛ شلا سلن١ ؾإ

قوٛه١, ٚايبعض اٯػل ٫ تهٕٛ ي٘. يهٔ اؿلن١ ايلٚسا١ْٝ َٛدٛؿ٠ بائلٚك٠, 

عٝح تتٛدٻ٘ ٗ سلنتٗا َٔ سلن١ ايٛدـ ايلٚساْٞ مٛ سلن١ ايٛدـ اٱشلٞ. ٫ٚ 

  ّهٔ سٍِٛ ٖقا ايتهاٌَ إ٫ٓ ٭ٌٖ ايوُاع اؿكٝكٞ ٚإطًل.

 

ٜقٖب إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايوُاع ابٔ علبٞ  هبل إٔ أًلْا إٍ إٔ قٝٞ ايـٜٔ

إكٝـ زلاع َٓشِلٷ بايٓػِ ٚايًشٔ ايطبٝعٞ, َٔ ؿٕٚ إٔ وٌُ ايؿلؿ إٍ ؾِٗ إعاْٞ. 

ٌِّ ايواَع ؾٝ٘ بػٝت٘ اي١ٌٜٛٗ. ٚكغِ إط٬ق٘  ٚغا١ٜ َا وـث٘ ساي١ َٔ اشلٝذإ, ٚو



• 

  االجتهاد والتجديد

ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايوُاع ؾكـ كٖٔ اؿهِ باؿل١َ أٚ ايٛدٛب ؾٝ٘ بٓٛع اهِ ايػٓا٤ 

 ايواَع, ْٚٛع ايه٬ّ إكل٤ٚ بلؾك١ تًو ا٭ؿإ.

إٔ ايوُاع ايطبٝعٞ ٜكّٛ ع٢ً أكبع١ أَٛك, ٚايطبٝع١ قا١ُ٥ ع٢ً ابٔ علبٞ  ٜٚعتكـ

ٌٸ ؾاعًٌ َٚٓؿعًٌ. ٚتٛٗل ٗ إكابٌ ايٌٓأ٠ ايطبٝع١ٝ ع٢ً أكبع١ أػ٬ٙ ٚق٣ٛ , ٚن

َٳ ٝٸّا ايعـّ.  ٔٵػً٘ ٜطًب فاتّٝا  ولن٘ ٫ٚ ٜذلن٘ هانّٓا; ٭ٕ ايوهٕٛ ٜعين تًكا٥

ٕٓا زلع اؿهُا٤ )ايعًُا٤( ُلٜـ ُٚلُاك٠ ا٭ق٬ّ ابتهلٚا يتًو ا٭ػ٬ٙ  ٚيقيو 

ا٭كبع١ ْػُات, ٚنٌ ْػ١ُ ٗ آي١ َٛهٝك١ٝ, ؾهاْت أكبع آ٫ت: اينٜل, ٚإج٢ٓ, 

ٌٸ ٚا سـ٠ َٓٗا تتٓاهب َع ٚاسـ َٔ ايعٓاُل ا٭كبع١, اييت تكّٛ ٚإجًح, ٚايبِ. ٚن

بتشلٜهٗا, ٚؼـخ ٗ اٱْوإ أساهٝى كتًؿ١ َا بٌ ايؿلغ ٚايبها٤ )اؿنٕ( 

ٕٸ ٖقٙ ايٓػُات ٚأؿإ اٯ٫ت ٫ تلق٢ إٍ َوت٣ٛ  ٚأْٛاع اؿلنات ا٭ػل٣. َع ايعًِ أ

ٜٓ ايواَع شلا  ٜٓشِل ٗ سٍِٛ ايطلب دًب ايعًِ أٚ سٍِٛ ؾِٗ يًُعاْٞ, ٚإِا س

ٚاٱسواي باي٠ٌٛٓ ايًش١ٝٛ َٔ ػ٬ي٘. ؾٗٞ ٫ تٌِ إٍ َلتب١ إغـام أٚ إؾا١ٓ ايعًِ, 

ٌٸ َا هـٙ ُاسب ايوُاع ايطبٝعٞ ٖٛ ايطلب أٚ  ؾ٬ تؿِٗ َع٢ٓ, ٫ٚ ؼـخ ٦ًّٝا. ٚن

إٔ ٖقا إْٸُا ٖٛ زلاع ايعٛاّ, ؾ٬ ابٔ علبٞ  اؿنٕ ٗ ْؿو٘ تبعّا يٓٛع ايٓػُات. ٜٚل٣

ٛ ٌُٜٛ إٍ ساٍ ايؿِٗ ايِشٝش١, ٫ٚ إٍ ساي١ ايٛدـ. ٚايعاكف ايوايو ٗ اؾ١ًُ ٫ ٖ

ٌٸ ايعامل ي٘ ْػُات َٛم١ْٚ, ٜوُعٗا  ٕٸ ن وتاز ٖقا ايٓٛع َٔ ايوُاع, كغِ اعتكاؿٙ بأ

بكًب٘ ٜٚطلب بذلْټُٗا, بٌ ٜقٖب إٍ أنجل َٔ فيو ٗ قٛي٘: إٕ ايٓٗٞ عٔ ايوُاع 

ّٸ بايعاكف ٔٵ ِٖ ٗ طٛك ايتًُق٠ ٚإبتـ٥ٌ  إكٝٸـ ٫ ىت َٳ ايوايو, بٌ نقا إلٜـ, ٚ

 بٌهٌ عاّ. 

ِٸ عٔ َعلؾت٘ ايها١ًَ باٯ٫ت ابٔ علبٞ  ٚيعٌ َٛقـ ٞٸ ٜٓ َٔ ايوُاع ايطبٝع

ٌٸ َباسح ايؿ٬هؿ١ ٗ  ّٸ ع٢ً ن إٛهٝك١ٝ, ٚنٌ َا ٜلتب٘ بٗا. ٚنقا آط٬ع٘ ايتا

 ػُِٛٗا. 

ٕٸ ايوُاع ايطبٝعٞ, أٚ إِطًض عً اهِ ابٔ علبٞ  ٝ٘ بإكٝـ, ٚايقٟ ٜطًل عًٝ٘إ

ٔٸ ايٌٝؽ ا٭ندل ع ٚايٛاٖل إٔ ٖقا ا٫هِ ٖٛ ايلا٥ر ٗ مَاْ٘ع ايػٓا٤  , أَلٷ َباغ. يه

ٜل٣ إٔ ايػٓا٤ أٚ ايوُاع ايقٟ ٜذلاؾل ٚايعنف ع٢ً اٯ٫ت ابٔ علبٞ  قٝٞ ايـٜٔ

ّٷ. إٛهٝك١ٝ, َجٌ: ايـف ٚايٓاٟ, ٗ فايى طابعٗا ايؿول ٚاكتهاب ا حمللَات, سلا



• 

 االجتهاد والتجديد

 . (21)ب ٚا٭ػ٬م ايـ١ٜٝٓاٖٚٛ بايتايٞ ػ٬ف اٯؿ

ٔٸ ٛٻٕ َٔ ًهٌ ٚقايب يكلا٠٤ ا٭ًعاك. أَا ابٔ علبٞ  ٜٛ إٔ ايوُاع ايطبٝعٞ َه

كهاي١ ايلٚغ »ايوُاع اٱشلٞ ٚايلٚساْٞ ؾٗٛ ي٬هتُاع إٍ ايكلإٓ. ٚنُا دا٤ ٗ 

ِٻٌ «ايكـي َٸ٘ ع٢ً ٖ٪٤٫ إتٌٝٸؼٌ ؾٝٗا ايكٍٛ, ُٚبٸ ناابٔ علبٞ  ع اييت ؾ ٌَ ف

ـٸعٕٛ ُٚٛشلِ إٍ  ٛٸف, ٚإتٛاٖلٜٔ بأيٛإ أُشاب اؿاٍ, سٌ ٜ إتطٓؿًٌ ع٢ً ايتِ

َكاّ ايٛدـ ٚاؿلن١ َٔ طلٜل ايوُاع ايطبٝعٞ, ؾلأ٣ عًُِٗ ػ٬ف ايٌلع, بٌ ٖٛ 

ٕٸ ٕٸ اؿلن١ اؿا١ًُ َٔ ْػُات إٛهٝك٢ ابٔ علبٞ  بـع١ قبٝش١ َٚق١ََٛ ع ؾإ ٜل٣ أ

لن١ ؿٚك١ٜ, ْٚا١٦ً َٔ ايبعـ اؾوُاْٞ. ْٚٛلٜت٘ ايجابت١ إٔ ايعاكف إْٸُا ٌِٜ ساي١ س

ايٛدـ بايوُاع يٰٜات ايكلآ١ْٝ ٚيه٬ّ اؿلٸ, ٫ بوٛاُٖا, ٚتٓبعح عٔ ٖقا ايٛدـ 

 .(22)سلن١ باط١ٝٓ تتٓاهب ٖٚقا ايٛدـ اٱشلٞ, ٚتؿتض طلٜكٗا إٍ قًب٘

ِٸ قلا٠٤ ايكلإٓ ع٢ً علبٞ  ابٔ َٚا ٌٜذب٘ ايعاكف ايهبرل قٝٞ ايـٜٔ إٔ تت

ْػُات آ٫ت إٛهٝك٢, ٚيٝى ٚؾل أؿاْ٘ َٚٛهٝكاٙ ايـاػ١ًٝ, اييت كغب ؾٝٗا ايٓيبٸ 

َٔ تلٗؾع ابٔ علبٞ  . َٚا فٖب إيٝ٘^, ٚنقا ا٭١ُ٥ إعَِٕٛٛ|ا٭نلّ

ايعاكف, ٚنقا إبتـ٨, عٔ زلاع ا٭ًعاك بلؾك١ ايعنف ع٢ً اٯ٫ت إٛهٝك١ٝ, ٚأْٗا 

ٟٷ ػايؿ٘ ؾٝ٘ ايهجرل َٔ ايعلؾا٤ أٚ عًُا٤ ايِٛؾ١ٝ. ؾٗقا أبٛ  إْٸُا تٓاهب ايعٛاّ, كأ

قـ بٝٻٔ أؿٓي١ ػٝن  «نُٝٝا٤ ايوعاؿ٠»ٚٗ  «إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ»ساَـ ايػنايٞ ٗ نتاب٘ 

ـٸٖا  يًعلؾا٤ زلاع ا٭ًعاك زلاعّا طبٝعّٝا, غرل أْٸٗا مل تًلٳ ايكبٍٛ يـ٣ ابٔ ايعلبٞ, ٚع

 أؿي١ باط١ً. 

 

َٔ أْٛاع ايوُاع إكٝٸـ٠ ا٭ػل٣ اييت مل تًلٳ ايكبٍٛ عٓـ ابٔ ايعلبٞ, بٌ ٚدـت 

 َٔ يـْ٘ إعلآّا ٚتكبٝشّا ًٚذبّا ٫فعّا, ايوُاع بإٌاٖـ٠.

يوُاع إلٜـٜٔ ع ٚايقٟ ٜتِ بإٌاٖـ٠ ع ابٔ علبٞ  ٚكغِ تهلاك إٓع َٔ طلف

ٕٸ عـّ ؼوټى إو٪ٚي١ٝ  َٔ طلف بعض إٌاٜؽ, ٚعـّ ٚعِٝٗ َا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ, ؾإ

ـٸ٣ ا٭َل إٍ ػلٸ٩ بعض فٟٚ  دعًِٗ ٜوُشٕٛ ٕجٌ ٖ٪٤٫ باؿٔٛك ٗ فايوِٗ, بٌ تع

ٌٸ ا٭علاف  ٚٻدٛا يوًٛنٝات ؽايـ ن ايٓؿٛي ائعٝؿ١ ع٢ً ٖ٪٤٫ إٌاٜؽ, ؾل

ل ا٭ؾ٬طْٛٞ, ٚاٯؿاب ٚا٭ػ٬م ايو١ٜٛ. ٚيهٞ ٜوٓـٚا أعُاشلِ تًو قايٛا بايتؿٗه
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عٝح ٜوتذًبٛا إٍ فايوِٗ بعض ايؿتٝإ سـٜجٞ ايعٗـ بايبًٛؽ, ؾٝتٛدٻٕٗٛ إيِٝٗ 

ٓٸا٠٤ إبايٓٛل أثٓا٤ ايوُاع, ٚقايٛا بإٔ ايٓٛل  ٍ ٖ٪٤٫ ايؿتٝإ َٔ فٟٚ ايٛدٛٙ ايٛ

ٛٸٟ ؾِٝٗ ايتػًٗب ع٢ً ًٗٛاتِٗ اؾوُا١ْٝ, ٖٚقا َٛدبٷ يٛٗٛك  ٚايو١ُ ايًطٝؿ١ ٜك

ٔٸ ايؿٔا٥ٌ ٗ ع٢ً ٖقٙ ا٭ؾهاك ابٔ علبٞ  ايٓؿى, ٚبايتايٞ هًب َلٓا٠ اهلل. ٚقـ ً

ٔٵ ٜعٌُ بٗا ١ًّٓ عٓٝؿ١, ٚٚدـٖا فلٸؿ بـع َبتقي١, ٌَٚاب١ٗ يتًو ايبـع اييت  َٳ ٚ

, ايقٟ ابتـع ايلقّ, ٚاعتدلٙ َٔ «نوٝإ إوٝشٞ»ناْت َٔ قـثات ايلاٖب 

ُٸّا ؾٝ٘. ٖٚهقا ٚٗلت ا ٛٸف. آؿاب ايوُاع, ٚدن٤ّا َٗ يعـٜـ َٔ احملـثات ٗ ايتِ

ٚنإ ايعـٜـ َٓٗا َٛكؿ هؼ٘ نباك ايعلؾا٤ ٚإٌاٜؽ, أَجاٍ: ابٔ ايعلبٞ, ٚاؾٓٝـ 

 ايبػـاؿٟ, ٚايكٌرلٟ, ٚأبٞ ٜنٜـ ايبوطاَٞ.

 

 إفا أؾٓعععععععععاى عٓعععععععععو ٚكٚؿ أَعععععععععل  

  ِ  يعععع٘ سهععععِ ٚيععععٝى عًٝعععع٘ سهعععع

 ٘  ٚفا َععععععٔ أعذععععععب ا٭ًععععععٝا٤ ؾٝعععععع
 

 

 ٘  ػؿعععععا٤ ؾعععععقاى ايٛدعععععـ يعععععٝى بععععع

 ْعععععععععِ, ٚيعععععععع٘ ايتًععععععععقاف ٚايػٓععععععععا٤

 (23)ؾعععععععإٕ َنادععععععع٘ عوعععععععٌ َٚعععععععا٤ 
 

ُٸا ِٜاؿف ايكًب َٔ ا٭سٛاٍ  ٕٸ ايٛدـ عباك٠ ع ٝٳ١إ ٓٹ ُٕػٵ ي٘ عٔ ًٗٛؿٙ ًٚٗٛؿ  ا

 اؿآلٜٔ. ٚقـ ٜهٕٛ ايٛدـ عٓـِٖ عباك٠ عٔ مثل٠ اؿنٕ ٗ ايكًب. 

ٟ ٜٚل٣ ايبعض إٔ ايٛدـ وٌِ عنٕ ايكًب إعٟٓٛ, ْٚتٝذ١ ٖقا ايٛدـ ايق

ٜأتٞ َٔ ايوُاع اٱشلٞ وٌِ ايعًِ ايقٟ ٜؿُٗ٘, ٜٚلًـ ب٘ مٛ ايتعايٞ, ٜٚػـم عًٝ٘ 

ُٸ١. ٚٗ غرل ٖقٙ ايِٛك ٜهٕٛ باقٞ ايٛدـ فلٸؿ ِٖٚ, ْٚتٝذ١ يًؼٝاٍ  ْٛكا١ْٝ ػا

ٚايتؼٝټٌ; ٭ٕ ايٛدـ اؿاٌُ َٔ ايٛاكؿ اٱشلٞ, َع٢ٓ نْٛ٘ َٔ داْب اؿٔل٠ اٱشل١ٝ 

ـٸ ٚإٔ  ٜؿٝض ايعًِ, ٚبايطبع ٌٜذلٙ ٗ سٍِٛ ايٛدـ ايطٗاك٠, ٚسٍِٛ إتعاي١ٝ, ٫ ب

ُؿا٤ ايباطٔ. ٖٚقا يٝى ًلطّا ٗ ايٛدـ ايعاّ ٚإكٝٸـ, كغِ َا ٜٛٗلٙ أُشابٗا َٔ 

ِٵ َٔ إٗاك٠ عٝح ٫ ّهٔ ايتُٝٝن  ٖٴ ـٷ غرل ُاؿم ٚفلٸؿ نقب. ٚ ايٛدـ, ؾإْ٘ ٚد

تًبټى بًباي ايِاؿقٌ, ِٖٚ َٔ بٌ ايٛدـ اؿكٝكٞ ٚغرلٙ, ؾأٌٖ ايلٜا٤ ٜوتطٝعٕٛ اي

 . (24)ايِـم بعٝـٕٚ

, ِٜـ «٫ ٜعٍٛ عًٝ٘»ٗ كهاي١ ابٔ علبٞ  نتب ايٌٝؽ ايهبرل قٝٞ ايـٜٔ
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ٖقا ايٓٛع َٔ ايٛدـ: ايٛدـ ايقٟ ٜهٕٛ سا٬ُّ َٔ ايتٛادـ عـِٜ ايؿا٥ـ٠, َٚا ٜذلتب 

قا ايٛدـ عٓ٘ َٔ ٚدٛؿ ٖٛ اٯػل غرل َوتشلٸ يهٌ عٓا١ٜ, ٚاؿاٍ ايقٟ ٜأتٞ َٔ ٖ

ـٸ سا٫ّ.  َٚا ٜلاؾك٘ َٔ سلن١ ُٚاٌٜ كغِ نْٛ٘ َٛكؿ دًب تٛدټ٘ اٯػلٜٔ ٫ ٜع

ؾاؿلن١ اييت تأتٞ َٔ ايطلب اؿاٌُ َٔ زلاع إٛهٝك٢ ٚا٭ؿإ اؾٝـ٠ ٫ ؾا٥ـ٠ 

تلد٢ َٔ ٚكا٥ٗا. ٚست٢ يٛ اعتدلْا فيو اؿاٍ إشلّٝا, َٚا ُـك َٔ سلن١ ٖٛ ْتٝذ١ 

ٔٵ َا أْٸ٘ ٚدـت َع٘ ؼ٫ٛت سو١ٝ ٚدو١ُٝ ؾٗٛ باطٌ. ؿٍِٛ ايٛدـ اٱشلٞ, ٚي ه

ٚنقا ايوُاع ايقٟ ٜهٕٛ ْتٝذ١ ايوُاع يٓػُات ٚأؿإ آ٫ت إٛهٝك٢ ٚايِٛت 

ـٸ ٓلبّا َٔ ايٓكّ ٚائعـ يًعاكف  . (25)اؿؤ ٜع

 

ُٸٝ٘ ايبعض: ايٌٝؽ  ايلأٟ ايجابت عٓـ قٝٞ ايـٜٔ ابٔ ايعلبٞ, أٚ نُا ٜو

ٕٸ اؿلن١ ايٓاػ١ عٔ ايوُاع ْٛعإ: سلن١ سوٸ١ٝ; ٚسلن١ قًب١ٝ.  ا٭ندل, أ

ٚاؿلن١ اؿو١ٝ ؼٌِ ْتٝذ١ ايوُاع إكٝٸـ, ٖٚٞ أَل باطٌ, ٚايٛدـ ايقٟ 

ٌٜٓأ عٓٗا إْٸُا ٖٛ ْتاز ايتٛادـ. ٚتأتٞ ٖقٙ اؿلن١ عٓـ زلاع ايٓػُات إٛهٝك١ٝ 

ٜٓ ه٣ٛ ايتُلٸؿ ايٛاٖلٟ, ٚاؿٸعا٤ إٛم١ْٚ ٚايٍُٛٛ إٍ ايطلب,  ٚيٝى يِاسبٗا س

 اؿاٍ, َٚا ٖٛ عاٍ.

ٞٸ عٔ ا٫ْتكاٍ َٔ ساٍ إٍ ساٍ, ٖٚٛ ْاتر  ٝٸ١ ؾٗٞ تعبرل ٚاقع أَا اؿلن١ ايكًب

عٔ ايٛدـ ايِاؿم, ٖقا ايٛدـ ايقٟ ِٜاسب٘ ايعًِ اٱشلٞ, ٜٚؿٝض َٔ ػ٬ي٘ ايٓٛك 

َعاْٞ ايه٬ّ. ٚيعًٓا ْوتطٝع ايكٍٛ  ايقٟ ٜتذ٢ًٓ ٗ سٍِٛ ايؿِٗ ٚا٫تِاٍ اؿكٝكٞ

بًػ١ أنجل ٚٓٛسّا: إٕ عًٛ ؿكد١ ٖقا ايٛدـ َتعًٓل َوت٣ٛ اٱؿكاى ٚايؿِٗ يًواَع; 

ؾُت٢ نإ َوت٣ٛ إؿكان٘ عايّٝا نإ ٚدـٙ نقيو ٗ َلتب١ عاي١ٝ, ٚتتشكل ؾٝ٘ 

ٕٛهٝك١ٝ اؿلن١ بقيو إكـاك َٔ ايؿِٗ ٕعاْٞ ايه٬ّ. ٚكغِ تأثرل ا٭ٚمإ ٚا٭ؿإ ا

ايٌذ١ٝ ع٢ً ايلٚغ إ٫ٓ إٔ َا ٜهٕٛ ع١ًٓ ٗ ايٛدـ ٚاؿلن١ ٚسٍِٛ ايعًِ ٖٛ تًو 

إٔاٌَ ايعاي١ٝ ٚإعاْٞ ايكـه١ٝ ٚايٓٛكا١ْٝ, اييت ٜهٕٛ ايٛدـ ايِشٝض عا٬َّ ؾعًّٝا 

 ٗ اهتذ٬بٗا ٚايؿٛم بعبكٗا. 

ٕٸ ٚٗٛك إُهٓات ٚإٛدٛؿات إْٸُا ٖٛ بؿعٌ ٖقا ابٔ علبٞ  ٜٚل٣ ايؿِٗ ايقٟ أ
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ٖٛ ْتاز زلاع اـطاب إٛيٟٛ ؿٔل٠ اؿلٸ إتعاٍ. ؾايقٟ زلع ن٬ّ اؿلٸ, ٌُٚٚ 

َٔ ػ٬ي٘ َكاّ ايعبٛؿ١ٜ, و٢ٛ َكاّ ٜهٕٛ اؿلٸ تعاٍ زلع٘ ايقٟ ٜوُع ب٘, 

ٚيواْ٘ ايقٟ ٜٓطل ب٘, ٚبِلٙ ايقٟ ٜبِل ب٘. نقيو نإ ساٍ َٛه٢ نًِٝ 

ٕٸ َا زلع٘ , ؾشٌ نًُٓ٘ اؿلٸ تعاٍ باـ×اهلل طاب بٛاهط١ ايٌذل٠ إباكن١ ؾإ

ٗ اؿكٝك١ ٖٛ اؿلٸ تعاٍ; ٭ٕ اؿلٸ تعاٍ نإ زلع َٛه٢ ايقٟ ٜوُع  ×َٛه٢

 .(26)ب٘

 

 يعععععٝى ايتٛادععععععـ سععععععا٫ّ ؾتشُععععععـٙ 

ٌٸ طا٥ؿعععع١    ٜععععنكٟ بِععععاسب٘ ٗ نعععع
 

 
   ٕ  ٫ٚ َكعععععاّ يععععع٘ سهعععععِ ٚهعععععًطا

    ٕ  (27)َٚععا يعع٘ ٗ طلٜععل ايكععّٛ َٝععنا
 

ِٸ١ ابٔ علبٞ  ٚوهٞ  ٕٸ عُل بٔ اـطاب ؿػٌ َّٜٛا ق ٗ ايتبانٞ, ؾرلٟٚ أ

ٜبهٞ,  |, ٚنإ َع٘ أبٛ بهل, ؾلأ٣ ايٓيب ا٭نلّ|ع٢ً كهٍٛ اهلل

ٚنقيو أبٛ بهل, ؾكاٍ شلُا: َا ٜبهٝهُا؟ يعًٓٞ أبهٞ َعهُا أٚ أتبان٢؟ 

 : إِا أبهاْٞ تقٓنل ًٗـا٤ ٚأهل٣ بـك. |ؾأداب٘ ايٓيبٸ ا٭نلّ

يبها٤ ٚايٛدـ نايبها٤, َع٢ٓ إٚٗاك ساي١ ؾايتبانٞ ٜعين إٚٗاك ساي١ ا

ايٛدـ اـٝاي١ٝ. ٚ٭ٕ ا٭َل إتؼٌٝ ٚدٛؿٟ ؾإْ٘ ٜتطابل َع ايٛاقع ٗ ْؿى ا٭َل. َٚٔ 

ـٸم اؿآلٕٚ أْ٘ ُاسب ٚدـ سكٝكٞ,  ٖٓا ٜعٌُ إتٛادـ ع٢ً إبلام تٛادـٙ ستٸ٢ ِٜ

يبٕٛ ًاهع بٌ ٖٚٛ ٗ اؿكٝك١ مل ٜهٔ َٔ مَل٠ ايٛادـٜٔ, ٚإِا ٜتٛاٖل بقيو. ٚا

 ايٛٗٛك بًباي تًو اؿكٝك١. ٚاؿكٝك١ 

 

 . (28)إٕ ايٛدٛؿ ٚدـإ اؿلٸ ٗ ايٛدٛؿ

ؾشاي١ ايٛدٛؿ أع٢ً َٔ ساي١ ايٛدـ َلتب١ّ, كغِ ٚٗٛكٖا ٗ ساي١ ايٛدـ. ٗ 

ايٛدٛؿ ٜٛٗل ايٌاٖـ ٚإٌٗٛؿ ٜٓتكـ بعِٔٗ بعّٔا, َٔ غرل إٔ وـخ ْوّٝا ٚتػٝٸلّا ٗ 

َع ساي١ ايٛدٛؿ ٚايٌٗٛؿ.  ^ٍ. ٚايوُاع ٜهٕٛ عٓـ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤اؿاٍ ٚايكٛ

ٚايٛدٛؿ ٖٛ ساي١ َٔ ايجبات ٚا٫هتكلاك, نُا إٔ ايٛدـ ٜٛدـ ساي١ َٔ ا٫ٓطلاب 
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ٚايتؿاعٌ ايـاػًٞ. ٚبٌ َوت٣ٛ ٖقا ايٛدـإ ًٚٗٛؿ اؿلٸ ٚاهتعـاؿ ْؿى ايٛادـ 

. ٚقطعّا َٔ إُهٔ إٔ ٫ ٜٓطًع ٚنٌٛ َٔ ايِؿات ٚا٭زلا٤ اٱشل١ٝ ع٬ق١ْ ٚتلاب٘

ٞٸ ٜأػق إعلؾ١ ب٘ َٔ  ُاسب ايٛدـ ع٢ً سكٝك١ ٚدٛؿ اؿلٸ, ٚيهٔ ايعاكف اؿكٝك

 ػ٬ٍ ٚدـ ُاسب ايٛدـ. 

 

ٚٵٍ إٔ أعلف إوتُع ٚػُِٛٝات٘, ٚبعـ فيو   ٜكٍٛ ايعاكف ايوعـٟ: اَ٭

 ٜهٕٛ ايو٪اٍ عٔ ايوُاع.

ٍٷ يًعاكف ايقٟ ٌُٚ إٍ  ٜٚكٍٛ أٚسـٟ َلاغٞ: إِا  ٖقا ايوُاع ٖٛ س٬

ٔٵ مل ٌِٜ إٍ َعلؾ١ سكٝك١ اؿاٍ.  ٖٖ ّٷ ع٢ً غرلٙ   سكٝك١ اؿاٍ, ٚسلا

, ٜكٍٛ: ايوُاع (29)ٚنتب أبٛ ايكاهِ ايكٌرلٟ, ْك٬ّ يكٍٛ أهتافٙ أبٞ عًٞ

ٖٸاؿ, َٚوتشبٌّ ٭ُشابٓا  ّٷ ع٢ً عٛاّ ايٓاي ايقٟ ٜوتُعٕٛ بأْؿاهِٗ, َٚباغٷ يًن سلا

 يعلؾا٤( ايقٜٔ ٜوتُعٕٛ بكًٛبِٗ. )ا

 : (30)ٜٚكوِِّ أبٛ عجُإ اؿرلٟ ايوُاع إٍ ث٬خ فُٛعات

ع إلٜـٕٚ ٚإبتـ٥ٕٛ, ايقٜٔ ٫ ٜهٕٛ ايوُاع بايٓوب١ إيِٝٗ ه٣ٛ عاٌَ ؾت١ٓ 1

 ٚمٜؼ.

 ع ايِاؿقٕٛ, ايقٜٔ إْٸُا ٜوتُعٕٛ إفا ًُِٚٗ اؿاٍ.2

 تكا١َ ٚإكا١َٚ ٚا٫هتكلاك. ايعاكؾٕٛ أٚ ايعلؾا٤, ايقٜٔ ِٖ أٌٖ ا٫هع 3

ٚٗ ٖقا ايباب ٜكٍٛ أبٛ هًُٝإ ايـاكاْٞ, أهتاف قٝٞ ايـٜٔ ابٔ ايعلبٞ: إٕ 

ـٷ, ٖٚٛ ٗ أَىٸ  ٕٷ ٓعٝ ٔٵ تكع ايٓػ١ُ ٚايًشٔ إٛهٝكٞ ٗ قًب٘ ٚؼـخ ؾٝ٘ ٦ًّٝا إْوا َٳ

٦ّٝا, بٌ اؿاد١ إٍ إـاٚا٠; ٚفيو ٭ٕ ايًشٔ ٚايٓػ١ُ إٛهٝك١ٝ ٫ تٔٝـ إٍ ايكًب ً

ـٳتٵ ٗ ايكًب ٦ًّٝا إٔ ؼلِّن٘ ٚٳدٳ ٕٵ   . ٖٚقا ٖٛ كأٟ اؾٓٝـ ايبػـاؿٟ أّٜٔا. (31)عًُٗا إ

ٚ ٜكٍٛ ابٔ ايعلبٞ, ٗ باب أقواّ ايواَعٌ: ايبعض ٜوُع بٓؿو٘, ِٖٚ ايعٛاّ 

ٌٸ ٤ًٞ, َٚٔ نٌ ٤ًٞ, ٚبهٌ  َٔ ايٓاي; ٚايبعض ايجاْٞ ٜوُعٕٛ بعكٛشلِ, ٗ ن

ٌٸ فيو, ٖٚٛ ايوُاع باهلل, ٤ًٞ, ٜوُعٕٛ ؾٝٓتٗٞ زلع ِٗ إٍ ايعكٌ, ؾٝوُعٕٛ ب٘ ن

: |سٝح ٜهٕٛ اؿلٸ زلعِٗ ايقٟ ٜوُعٕٛ ب٘, َِـاقّا يكٍٛ ايٓيبٸ ا٭نلّ
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. ٖٚ٪٤٫ ايقٜٔ ٜوُعٕٛ بأْؿوِٗ ٫ ٜوتطٝعٕٛ إٔ (32)«نٓتٴ زلع٘ ايقٟ ٜوُع ب٘...»

و١ٓ, نُا إٔ ٜوُعٛا ٦ًّٝا إ٫ٓ إفا نإ َكذلّْا بايٓػُات ٚا٭ؿإ ٚا٭ُٛات اؿ

ٌٸ ايٛدـ ٚاؿاٍ ايِشٝض.  سلنتِٗ تهٕٛ سوٸ١ٝ, ٚتهٕٛ ؿٚك١ٜ, ٚؾاكغ١ َٔ ن

ٔٵ ٜوُع بعكً٘ ؾإْ٘ ٜؿٝـ ايعًِ ٜٚ٪ؿٸٟ إٍ ايطاع١, ٫ ٜٔٝـ  َٳ ٚع٢ً ايعهى َٔ فيو 

اؿلن١ إٍ ٚاٖل بـْ٘, بٌ ٜهٕٛ إٍ سـٛ نبرل َٔ ايوه١ٓٝ ٚايٛقاك, ِٖٚ ٖ٪٤٫ 

ٌٸ قًبِٗ َؿتٛسّا  يٓـا٤ اؿلٸ, ٜٚهٕٛ فقٚبّا مٛ باطٓ٘, ٚٗ سلن١ مٛ ايقٜٔ ٜٛ

تًو اؾافب١ٝ, يٌِٝ إٍ ساي١ ايٛدـ ٚايٌٗٛؿ ٚايعًِ, يـكد١ أْٸ٘ قـ ؼـخ ي٘ غٝبٛب١, 

 .(33)ؾٝؼلز عٔ طٛك اؿىٸ بعامل إاؿ٠

, ٚبعـ إٔ قوٻِ ايواَعٌ, قاٍ: إٕ سهِ «َكاّ تلى ايوُاع»ُٚٓٔ باب 

ٚأٓاف قا٬ّ٥:...ٖٚٛ عٓـْا َباغٷ ع٢ً اٱط٬م ٭ْٸ٘ مل ٜجبت . (34)ايوُاع َٓٛٙ بإوتُع

ٕٵ نإ عاكؾّا ؾوُاع إكٝٸـ ٫ ٜؿتٓ٘ ٫ٚ |ٗ ؼلّ٘ ٤ًٞ عٔ كهٍٛ اهلل ; ؾإ

ٔٸ َٔ نإ قًب٘ ق٬٘ يٮغٝاك, ٚزلاع٘ بٓؿو٘, ٚهـ قًب٘ ؾٝ٘, ٚدب  هًب٘, يه

ٛٸٕ بأسٛا ٍ يوُاع٘. أَا ايعاكف ايقٟ عًٝ٘ تلن٘, ؾٗٛ إْٸُا هـ قًب٘ ؾٝ٘, ٚساي٘ ٜتً

ٜوُع بعكً٘, ٚعٌ زلع٘ عٌ, ٫ٚ ٜهٕٛ ٖقا إ٫ٓ ٕٔ أٚتٞ ْٝع ا٭زلا٤ ٚدٛاَع 

ايهًِ, ؾٗٛ ٜوُع دٛاَع ايهًِ ٚا٭زلا٤ زلاعّا إشلّٝا ٚكٚسّٝا, ٚيٝى ٖٓاى ؾلم بٌ 

. ٚايعاكف ٜهٕٛ عاكؾّا (35)كٚس٘ اييت ٜوُع بٗا ٚبٝٓ٘ ٖٛ, بٌ ُٖا ٚسـ٠ ٚاسـ٠

ٌ, ؾُٝٝن بٌ زلاع٘ اٱشلٞ ٚايلٚساْٞ ٚايطبٝعٞ, ؾ٬ ًٜتبى عًٝ٘ أَلِٖ, بٌ بايتؿِٝ

ٌٸ ٚاسـ َِٓٗ. ٚيقيو ُأبٝض ي٘ ايوُاع,  ٖٛ قاؿك ع٢ً ايؿٌِ بِٝٓٗ, ٜٚعلف اؿاٍ ٗ ن

 ٚأُبض ٗ سٓك٘ َباسّا. 

ٍٕ ٫بٔ ايوعٛؿ ايٌبًٞ, ايقٟ قاٍ ؾٝ٘  ٜٚٓكٌ ًٝؽ ايعلؾا٤ ْؿى ايلأٟ ٗ قٛ

ُبتـ٨, ٚإٓتٗٞ )ٜلٜـ ايعاكف ايوايو( ٚايعاكف يٝوت ي٘ ساد١ إيٝ٘, عل١َ ايوُاع يً

 ٚإِا ايوُاع يًُتٛهِّطٌ أُشاب ايكًٛب. 

ايقٜٔ ٜكِـٕٚ قُع ابٔ علبٞ  ِٜٓض ًٝؽ ايعلؾا٤ «تٗقٜب ا٭ػ٬م»ٚٗ نتاب 

ايٌٗٛات إٔ ٜذلنٛا ايوُاع إكٝٸـ, ٚإٔ ٫ ًٜكٛا ايوُع يًُػلٜات ٚإػٜٛات َٔ 

ٍٕ; ٭ٕ ا٭ُٛات,  ّٸ أُٛات اٱْاخ َٔ ايٓوا٤ إػٓٻذات ٚإؼتا٫ت بـ٫ ٚبا٭ػ

ٔٸ بايوُع ٜوشب ايكـك٠ ع٢ً َكا١َٚ اي٠ٌٛٗ ٔٛعاـ  .(36)شل
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ٜكٍٛ ابٔ ايعلبٞ: إٕ إ٪ٌَٓ قـ ْٗٛا عٔ  «سٔل٠ اؾُاٍ»ٚٗ ػتاّ َبشح 

ٔٵ هًى ٗ فايى تٔلب ؾٝٗا ايـؾٛف َٳ ّٸ  , ٜٚعنف ا٫ًتػاٍ با٭َٛك اي١ًٜٛٗ, ٚقـ ف

ؾٝٗا ع٢ً ايٓاٟ ٚآ٫ت إٛهٝك٢ ٚايعنف. ٚإِا إطًٛب َِٓٗ ع أٟ َٔ إ٪ٌَٓ ع إٔ 

; ست٢ ٜتُٓهٓٛا َٔ ايٍُٛٛ إٍ َكاّ يٜٞؿتشٛا آفإ قًٛبِٗ يوُاع ن٬ّ اؿلٸ إتعا

ٔٵ قايٛا بإٔ ُٓاع١ إٛهٝك٢ دن٤ٷ َٔ أَٛك ابٔ علبٞ  ايٌٗٛؿ. ٚقـ اهتٓهل َٳ ٚاهتكبض 

ٛټٍ ع٢ً اهلل بػرل عًِ. ٜٚعتكـ إٔ يٝى ٗ اٱه٬ّ طلٜلٷ  ٚآؿاب ايـٜٔ, ٚاعتدلٖا َٔ ايتك

يًٍُٛٛ إٍ َكاّ ايٛدـ ٚايٌٗٛؿ بػرل زلاع ن٬ّ اؿلٸ تعاٍ, ؾٛسـٙ زلاع اؿلٸ 

ٕٸ َا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘  هعٌ ايلٚغ تؿ٢ٓ ٗ َعٌٛقٗا, ٚب٘ تٌِ إٍ ايٌٗٛؿ. ٚإ

ًٛى إ٪َٔ تتٓاؾ٢ نًّٓٝا َع ايوُاع ٯ٫ت ايعاكف َٔ ٚقاك ٚآؿاب تتٓاهب ٚآؿاب ٚه

إٛهٝك٢, أٚ ايطلب ٭ؿاْٗا, بٌ إْٗا تٔلب سذابّا ع٢ً ايكًب, ؾ٬ ٜٓٛل اؿلٸ 

 َطًكّا. ٚقـ ُٚـ ٖقٙ إعاْٞ ٗ أبٝات قا٬ّ٥: 
 

 َععا ايععـٜٔ بايععـفٸ ٚإنَععاك ٚايًعععب  

 ٕٓعععا زلععععت نتعععاب اهلل سعععلٸنين  

 ستعع٢ ًععٗـت ايععقٟ ٫ عععٌ تبِععلٙ
 

 

 ا ايعععععـٜٔ بعععععايكلإٓ ٚا٭ؿب يهٓٸُععععع

 فاى ايوععُاع ٚأؿْععاْٞ َععٔ اؿذععب 

 (37)إ٫ٓ ايقٟ ًاٖـ ا٭ْعٛاك ٗ ايهتعب  
 

 

كهاي١ إٍ أبٞ قُـ عبـ ايعنٜن ايكلًٞ )َكِٝ تْٛى( ع ٚقـ ابٔ علبٞ  نتب

ٛٸف ٚػاْكاٙ )ُٛاَع  ٝٸ٘ ع ِٜـ ي٘ ؾٝٗا أٚٓاع ٚأسٛاٍ أٌٖ ايتِ ايـكاٍٜٚ ْعت٘ بٛي

ٖٓا دا٤ ؾٝٗا قٛي٘: ٕا ًُٚٓا ٖقٙ ايب٬ؿ أٍٚ َا (38)ٌَٚاٜؽ ايِٛؾ١ٝ( َِل ٚايكاٖل٠ ٚ .

هأيٓا عٓ٘ نإ أٌٖ ايطلٜك١ ٚايورل ٚايوًٛى, ؾكايٛا يٓا: إٕ أٌٖ ب٬ؿ إػلب ِٖ أٌٖ 

سكٝك١, ٫ طلٜك١, ِٖٚ أٌٖ طلٜك١, ٫ سكٝك١. ٚنؿ٢ َٔ ٖقا ايه٬ّ أْ٘ وٌُ َٔ 

; إف ٫ ٍُٚٛ إٍ اؿكٝك١ إ٫ٓ بعـ ؼٌِٝ ايطلٜك١. ٚقاٍ أبٛ هًُٝإ ايؿواؿ ايهجرل

ايـاكاْٞ: إْٸُا سلَٛا ايٍُٛٛ بتٔٝٝعِٗ يٮٍُٛ, ؾشلَٛا ايطلٜك١, ًٚٗـٚا ع٢ً 

أْؿوِٗ بؿلاغِٗ َٔ اؿكٝك١. ٖٚ٪٤٫ ِٖ تًو اجملُٛع١ َٔ ايِٛؾٝٸ١ ايقٜٔ أػقٚا َٔ 

ٛٸف ايكٌٛك, ؾًبوٛا ايِٛف, ٚتٛاٖلٚا ب ايلٜا٤, ٚعُٛت ايـْٝا ٗ قًٛبِٗ, ؾ٬ ايتِ

ٚٵٕ ؿْٚٗا َطًبّا, ُٚػل اؿلٸ ٗ ْؿٛهِٗ ؾ٬ ػـ ي٘ ؾٝٗا أثلّا, ؾهإ اؿ٬ٍ  ٜلٳ



• 

  االجتهاد والتجديد

ٌٸ. ٚقـ ِْٛ أبٛ ايكاهِ  ٚاؿلاّ عٓـِٖ ٚؾل أٖٛا٥ِٗ, ؾهاْٛا نا٭ْعاّ بٌ ِٖ أٓ

ّٸ ؾٝٗا ساشلِ ٕا عآِٜٗ, ؾكاٍ:   اؾٓٝـ أبٝاتّا ٜق
 

  أٖععععععععٌ ايتِععععععععٛف قععععععععـ َٔععععععععٛا

ٛٸف كنعععععععععععع٠ٛ     ُععععععععععععاك ايتِعععععععععععع

ٛٸف ُععععععععععععٝش١    ُععععععععععععاك ايتِعععععععععععع

 ٟ  نععععععععقبتو ْؿوععععععععو, يععععععععٝى ف
 

 

ٛٸف كلقعععععععععععع١  ُععععععععععععاك ايتِعععععععععععع

 هععععععععععععععععععععععععععذاؿ٠ َٚـيكعععععععععععععععععععععععععع١ 

 ٚتٛادععععععععععععععععععععععععـّا َٚطبكعععععععععععععععععععععععع١ 

 هعععععععععععععٓٔ ايطلٜعععععععععععععل إًشكععععععععععععع١  
 

ٛٸف ابٔ علبٞ  ٚبعـ إٔ فنل ّٸ إتٛاٖلٜٔ بايتِ ٗ كهايت٘ تًو َا ٭دً٘ ٜق

ؽ ايطلٜك١, ٚايعلؾإ علز ع٢ً فنل أساؿٜح َٚأثٛكات عٔ نباك ايِشاب١ ٌَٚاٜ

 ٚبعـ فيو ايتؿت إٍ ْؿو٘ يٝتباؿٍ َعٗا اؿـٜح ٚايه٬ّ.

ِٸ١ عٔ هًُإ ايؿاكهٞ, ؾهتب ٜكٍٛ: ٗ ايؿذل٠ اييت ابٔ علبٞ  ٚقـ ْكٌ ق

ّٕ ػدلٷ بإٔ هًُإ دايى ٗ إوذـ ٜتًٛ  نإ ؾٝٗا هًُإ ٚايّٝا ع٢ً إـا٥ٔ فاع ٗ ٜٛ

, ٚمل ×كلأ هٛك٠ ٜٛهـايكلإٓ, ؾأت٢ إيٝ٘ ايٓاي ْاعات ْاعات, ٚنإ ٜ

ّهجٛا إ٫ٓ ق٬ًّٝ ستٸ٢ تؿلقٛا, ٚتلنٛا إوذـ, ؾتٛدٻ٘ إيِٝٗ هًُإ َعاتبّا: أنٓتِ 

إٍ ْؿو٘ ابٔ علبٞ  تٓتٛلٕٚ َين إٔ أقلأ عًٝهِ أبٝاتّا َٔ ايٌعل ايًٟٗٛ؟ يٝتٛدٻ٘

ٕٴ  بايو٪اٍ ع ع٢ً عاؿت٘ ٗ ٖقا ايهتاب ع, ؾكاٍ: ؾأػًٛ بٓؿوٞ سٝح َوهين, َؾَأٔم

ٕٛاٖب اييت أْا عًٝٗا باؿاٍ, ؾ٬ أدـ بُٝٓٗا ْوبّا ٜلب٘, ٫ٚ هببّا ٜٔب٘, ؾؼؿت ا

ٚاهلل ٜا ٚيٝٞ َهل اهلل بٞ, ٚاهتـكاد٘ إٜٸاٟ, ؾؼًٛت بٓؿوٞ ٚقـ ؿاػًين َٔ فيو َا 

ٔٵ دبًو ع٢ً إؼايؿ١, ٕافا سٌ ٫ٞ ٜعًُ٘ إ٫ٓ اهلل إتعاي َٳ , ؾكًت شلا: ٜا ْؿى, ٚعن٠ 

اؿلٸ, ٚتوُعٌ ن٬ّ اهلل, ٫ ٜٛٗل عًٝو أٟ أثل أٚ تػٝرل, بُٝٓا تهٌْٛ ٗ فًى 

سٌ توُعٌ ًعلّا تتأثٻلٜٔ, ٚتبـٚ عًٝو ٬ََض ايتأثٸل ؾآش١, ؾتأػقى ٠ٌْٛ 

ايطلب, ٜٚأػقى اؿاٍ, ٚتكٛيٌ بهاٌَ ا٭هـ: أْا ٚاهلل َـ١َٓ ع٢ً ٖقٙ اؿاٍ, 

ٟٸ, ٫ٚ أعلف ٕافا سٌ أ هتُع إٍ ايكلإٓ هلعإ َا ٖٚقٙ أٓعـ اؿا٫ت اييت يـ

أًعل بايتعب ٚائذل؟! أٜٸتٗا ايٓؿى َا بايو غرل ن٬ّ اهلل توُعٌ ٚتِٓتٌ, ٚتـيٌ 

باٱعذاب ٚا٫ْبٗاك, تٌاكنٌ, تذلٌِ, ٚتطلبٌ, ٫ٚ تبـٜٔ ايتعب أٚ ائذل, 

يهٔ عٓـَا تتًٌ ايكلإٓ توتجكًٌ ًٌُٚٓ, بؿتٛك تلتٸًٌ, ٚبايتشـٜل تكل٥ٌ, ٖٚقا 

سايو نقيو ٗ ايقنل ٚقلا٠٤ ا٭ٚكاؿ ٚا٭ؿع١ٝ؟! ؾٛدـتٴٗا قـ اْطٛت ع٢ً َهل 
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 ٚػـاع.

أتلاٙ ٖهقا ٜهٕٛ ساٍ إ٪َٔ؟ ٫ ٚاهلل, بٌ ن٬ّ اهلل تعاٍ يًُ٪َٔ أيقٸ 

ٚأًٛم إٍ زلاع٘ َٔ ايُٛإٓ يًُا٤ ايعقب اين٫ٍ. ؾإْٸا هلل ٚإْا إيٝ٘ كادعٕٛ ع٢ً ْكّ 

ٜا ً٪ّ ْؿوٞ, ٜٚا سولتٞ, نِ َلٸ٠ ٚاهلل زلعت آ١ٜ  اٱّإ, بٌ ٚاهلل ع٢ً فٖاب٘.

ٞٸ ٚفذتٗا, ٚتدلٸَت َٓٗا ْؿوٞ, ٚنِ َٔ كْٸ١ ًعل زلعتٗا  َٔ ن٬ّ اهلل ؾجكًت عً

ؾاهتطلبت إيٝٗا, ٚاهتعقبتٗا ٗ ْؿوٞ. إْٞ ٚاهلل ٭ػاف ع٢ً ْؿوٞ إٔ ٜٓكٌ ازلٞ 

ٔٵ قاٍ اؿلٸ ؾِٝٗ:  َٳ ُٳَأمٻتٵ ُقًُٛبٴ ٚٳٔإفٳا فٴَٔ ؿٜٛإ إ٪ٌَٓ إٍ ؿٜٛإ  ًٵ ٙٴ ا ـٳ ٚٳسٵ ٘ٴ  نٹلٳ ايًٖ

ٕٳ ٌٹلٴٚ ِٵ ٜٳوٵتٳبٵ ٖٴ ٘ٹ ٔإفٳا  ٔٵ ؿٴْٚٹ َٹ ٔٳ  ٚٳٔإفٳا فٴنٹلٳ اٖيقٹٜ ٕٳ بٹاٯػٹلٳ٠ٹ  ٓٴٛ َٹ ٔٳ ٫َ ٜٴ٪ٵ  .اٖيقٹٜ

ٍٷ  ٛٸاٍ مػلف ايكٍٛ أٖتنٸ, ٚأقّٛ, ٚأقٍٛ: ٖقا ٚاهلل قٛ ٚاب٪هاٙ! سٌ ٜكٍٛ ايك

ين, ستٸ٢ إفا أػق سادت٘ َٓٸٞ ُؿعين, يٝوًٓ٘ سؤ, ؾ٬ ٜناٍ ايٌٝطإ ايًعٌ ٜٴلقِ

ٞٸ ع٢ً ايؿ٬غ,  ٞٸ ايّٓٛ ٚايٓعاي, ؾأٓطذع, َٚا إٕ أْاّ ستٸ٢ ٜٓاؿٟ إ٪فِّٕ: إٔ س عً

ٌٸ َا ٜطًل عًٝ٘  ٞٸ ع٢ً ػرل ايعٌُ, ؾأقّٛ ٭ًُٓٞ, ٚأنتؿٞ َٔ اي٤ٛٓٛ ٗ أق س

ٓٳاي٤ٛٓٛ, ٚأنتؿٞ ٗ اي٠٬ِ بكِرل ايوٛك, َٔ َجٌ:  ٝٵ ْٸا َأعٵَط ٛٵثٳلٳٔإ ٕٸ اَى ايَه , ٚ٭

ؾإٕ سايؿين ايتٛؾٝل  .ايكٓٛت يٝى ٚادبّا أتلن٘, ٚأْكل اي٠٬ِ ْكل ايـٜه١ يًشبٸ١

ُٓت اؾُاع١, ؾ٬ أدـ ٗ  ػلدت إٍ إوذـ, ؾٝكٍٛ ايٓاي يٞ: قـ ٢ًُٓ ايٓاي ٚ

ْؿوٞ يقيو سنّْا, ٚأَٓٸٞ ْؿوٞ ؾأقٍٛ: إٕ اي١ٝٓ أبًؼ َٔ ايعٌُ, ؾًٓا أدل اؾُاع١ 

, ٚأْا ٗ قلاك٠ ْؿوٞ َوتبٌلٷ, ؾكـ ػًِٖين اهلل َٔ تطٌٜٛ اٱَاّ ٚطٍٛ ٚقٛؾ٘ ٚثٛابٗا

ٚٴؾكت ؾأؿكنت اؾُاع١ ؾًٝى يٞ َٓٗا ه٣ٛ َا أك٣ ايٓاي  ٕٵ  ٗ ايت٠ٚ٬ ٚايكٓٛت, أَا إ

ٍٷ َا  ٌٸ ؾهلٟ إَا ٌَػٛ ٜؿعًْٛ٘, أقّٛ سٌ قاَٛا, ٚأهذـ َت٢ َا هذـٚا, ٚن

ٛت اؿؤ ٚايٓػ١ُ ايٌذ١ٝ, أٚ ٜهٕٛ ايّٓٛ قـ نإ َٓٸٞ طٛاٍ ايًٌٝ َٔ ا٭ْى بايِ

أػق َٓٸٞ َأػقٙ, أٚ ٌٜٓػٌ قًيب بإَاّ اؾُاع١, ؾأغتاب٘ ٗ ْؿوٞ: َا يٓا ٚايكلا٠٤ 

ٕٸ ايٓيبٸ ا٭نلّ قـ أ٢ُٚ اٱَاّ إٔ ٜلأف عاٍ  |باؿٌل أٚ ايٛاقع١؟ أ٫ تـكٟ أ

َٸِٗ, ؾ٬ ٜطٌٝ ايكلا٠٤ ؾٝ٪فِٜٗ. َا أثكً٘ َٔ إَاّ َبتـع ٔٵ ٜ٪ قـ ػايـ ايوٓٸ١. ٜٚطٝب  َٳ

يٞ اـٝاٍ ؾأغلم ؾٝ٘, ٚأقٍٛ َع ْؿوٞ: يكـ نٓت ايباكس١ ٚإٍ َٓتِـ ايًٌٝ َع 

اهلل, ٚٗ اهلل, ٚقُت هلل, ٗ اهلل ًطشت, ٚإٍ اهلل ًُٚت. ٚقـ مٜٸٔ يٞ ايٌٝطإ 

ٞٸ سايٞ, ؾتؼٝٸًت أْٸين قؤ ايعٌُ, ٚمل أؿكى أْٸين َٔ  ه٤ٛ عًُٞ, ٚأيبى عً
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ِٵ اٍ: َِاؿٜل قٛي٘ تع ٖٴ ُٴٛ ٕٵ َأَطعٵتٴ ٚٳٔإ ِٵ  ٝٴذٳاؿٹُيُٛن ِٵ يٹ ٔٗ ٝٳا٥ٹ ٚٵيٹ ٕٳ ٔإَي٢ َأ ٝٴٛسٴٛ ٌٳ َي ٝٳاطٹ ٌٻ ٕٻ اي ٚٳٔإ

ٕٳ ٌٵٔلُنٛ ُٴ ِٵ َي ْٻُه  .ٔإ

بعـ ٖقا إٍ هلؿ سها١ٜ عٔ ًٝؼ٘, ِٜٚؿ٘ بأْ٘ َٔ أٌٖ ابٔ علبٞ  ثِ ٜٓتكٌ

فًوّا  ايهٌـ ٚايٌٗٛؿ, سٝح ٜلٟٚ إٔ كد٬ّ َٔ ايِاؿٌ ؾكـ ْٛك ايبِل سٔل

يًُذًى, ؾكاٍ ا٭ع٢ُ: ٖقا إبًٝى قـ  َػ١ٝٓٗ ايوُاع, ٚبُٝٓا ٖٛ دايى إف ؿػًت 

ٌٸ ؾلؿ  ِٸ اؾُاع١ ٚاسـّا ٚسـّا, ُٚٚـ ا٭ع٢ُ ن ٌٸ ٓٝؿّا ع٢ً فًوهِ, ٚأكاٙ ٌٜ س

َٔ تًو اؾُاع١ ٚاسـّا ٚاسـّا, َٚا ناْٛا عًٝ٘ َٔ ايًباي ٚاشل١٦ٝ, ٚقاٍ: أك٣ إًعٕٛ 

ؾلؿّا, ٚأكاٙ قـ ٚقـ عٓـ ٚاسـ َٓهِ عًٝ٘ عبا٠٤ ٓلا٤, ؾايتؿت ٜٓٛل إيٝهِ ؾلؿّا 

ٌٸ إٍ ايلدٌ, ؾلأٜٓاٙ ٜوتذًب اؿاٍ, ٜٚٛٗل ايٛدـ, يٝكٍٛ ا٭ع٢ُ: أك٣ إٔ  ايه

إبًٝى ٜٓطش٘ بكلْ٘, ٚقـ تػًٖب عًٝ٘, ؾهإ إٔ ُاغ فاى ايلدٌ ُٝش١ّ, ٚاْكًب 

ّ اجملًى يكٝاَ٘, ساي٘, ٚقاّ َٔ ٖٛه٘ إٍ ايٌطشات, ٖٚٛ ٌٜٓـ أًعاكٙ, ٚقا

 ٚغلقٛا ٗ ًطشاتِٗ... 

. ٚكسِ اهلل ابٔ َـٜٔ «اؿل أسلٸ إٔ ٜتبع»ُٚـم هًُإ ايؿاكهٞ سٌ قاٍ: 

ـٷ َا عٌُ بايكلإٓ»سٝح قاٍ:   .«إلٜـ َلٜ

ؾهٝـ يًعاكف ايوايو إٔ ٌِٜ ٜٚعلز إٍ كبٸ٘ بػرل زلاع ٚاَتجاٍ ن٬ّ 

 اؿلٸ؟! 

 

يٲْوإ سا٫ت كتًؿ١ باػت٬ف ايٛلٚف. َٚٔ ١ًْ تًو اؿا٫ت: سايتا 

سايتا اـٛف ٚايلدا٤, ايٛس١ٌ ٚا٭ْى, اشلٝب١  :ا٫ْكباض ٚا٫ْبواٙ, َٚع٢ٓ آػل

ٛٸٕ بًْٛٗا ٜوتشٌٝ إٔ  ٚا٭ْى, ًِٖٚ دلا. ؾهًُا ُهٔ ايعاكف َٔ ٖقٙ اؿاٍ أٚ تً

ٛٸؾٕٛ َٔ سٍِٛ ٜهٕٛ فيو قـ سٌِ بـٕٚ َٛدب ٚعاٌَ. شل قا تل٣ أٌٖ ايتشكٝل ٜتؼ

ٞٸ  ايكبض ٚايبو٘ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايوبب َعًَّٛا, ٚهـٕٚ ٗ فيو ْٛعّا َٔ إهل ا٫شل

إؼؿٞ. َٔ ٖٓا ٚدب ع٢ً ايوايو إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بوبب سٍِٛ ساييت ايكبض 

ٚايبو٘ ي٘, ؾإفا تبٌ ي٘ إٔ ايوبب نإ آ١ٜ َٔ آٜات ايكلإٓ ؾشاي٘ ُشٝض َٚٛاؾل 

ٌٸ اؿكا٥ل, ي ُٸٌ ايكلإٓ; ٭ٕ ايكلإٓ وٟٛ ن ًكلإٓ; ٚفيو ٭ٕ ايٓؿى ٫ توتطٝع ؼ
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ْٚؿى اٱْوإ إسـ٣ تًو اؿكا٥ل, شلقا ؾٗٛ إِا ٜـكى دن٤ّا َٔ ايكلإٓ, ٚيٝى نًٓ٘. 

ٌٸ ْؿٛف ايٌٝطإ ٚتًبٝوات٘; ٭ْٗا أػقت ع٢ً عاتكٗا إٔ ؼٌُ  ٕٸ ايٓؿى ق ٚنقيو ؾإ

ٜعٌُ داٖـّا يٝشٍٛ بٝٓٗا ٚبٌ زلاع٘, ٚإٔ تٌِ إٍ  ايكلإٓ ٚؼُٝ٘. يقا ؾايٌٝطإ

اؿاٍ َٔ زلاع٘, ٚاؿاٍ إِا ٖٛ ٗ ايعكٌ, ٚايعكٌ ٗ ايلٚغ, ٚيٝى ٗ ايٓؿى. 

ٚايلٚغ َٔ ٖقا إٛقع ٖٞ اييت ًُو ٚتتًُو, ٚايتًُو ٜهٕٛ يِاسب ايعًِ, 

 ٚايؿلاه١, ٚاٱشلاّ, ٚاٯػل٠, ٚايقنل, ٚاؿل, ٚايٝكٌ.

قا٬ّ٥: أَا إٕ اتٸٔض ي٘ إٔ َلدع ساي٘ ايٌعل ابٔ علبٞ  لؾا٤ٜٚٔٝـ ًٝؽ ايع

ٚايوُاع, ٚايتِؿٝل, ٚا٭ؿإ ٚايٓػُات, ؾإٕ ساي٘ إِا نإ َٔ ٣ٖٛ ْؿو٘. ٚايٓؿى 

ٌٸ تًبٝوات إبًٝى ًٚٝط١ٓ ايٌٝاطٌ. ٚايٌعل نقيو  ٌَٓأ اشل٣ٛ, نُا أْٗا ق

لٸ أٚ ْابعّا َٚوتًُّٗا َٔ ٜهٕٛ َٔ ايٌٝطإ إ٫ٓ َا اهتجين َٓ٘, بإٔ نإ ْاُلّا يًش

ن٬ّ اؿلٸ, ؾشٴُـ ُٚٚـ باؿؤ, ٚنإ َلغٛبّا. ٚايٌٝطإ َٔ ايٓؿى نُا 

ايلٚغ َٔ ايٓؿى, ؾشٝح إٕ ايلٚغ ًَو ع٢ً ايٓؿى, ؾايٌٝطإ ٜتًُو ايٓؿى, َع 

ٔٸ  ؾاكم ٜهُٔ ٗ إٔ ايلٚغ َايو أٌَ, ُٚاسب١ أُٚاف ٗ ايهُاٍ ٚاـرل, يه

ٌٸ سـٛ ٗ اـبح ٚايٌل, ؾٗٛ ايٌٝطإ ع٢ً طلف ايٓكٝض,  ُاسب أُٚاف ؾاقت ن

ُاسب اؾٌٗ, ٚايٛهاٚي, ٚايـْٝا, ٚايػؿ١ً, ٚايباطٌ, ٚايٌٓو, ٚإِا٥ب, 

 ٚايتٌبٝ٘, ٚايٌلى.

ٚنًُٓا نإ اؿاٍ َٓبعجّا َٔ ايكلإٓ نًُا نإ زلاع٘ ٜنٜـ ُاسب اؿاٍ 

ٛٸّا ًٚلؾّا, ٚتٛاؾل ساي٘ ٚساٍ ايكلإٓ, ٚايواَع ي٘ إـكى ؿ كا٥ل َعاْٝ٘ ٫ ٜٓشلف عً

عٔ ايِلاٙ إوتكِٝ, ستٸ٢ ٗ ػٝاي٘ ػـٙ ٫ ٜٓذقب إٍ عٌل غرل اهلل, ٫ٚ تنؿاؿ 

 ايـْٝا عٓـٙ إ٫ٓ ُػلّا. 

أَا إفا نإ َبعح ساي٘ ايٌعل ٚايوُاع ؾتذـٙ ٜتًبٻى بأُٚاؾٗا ٗ ا٫مطاٙ 

ـٸي ٚإٓنٸٙ عٔ ٚايوٛقٝٸ١. ؾؿٞ سٌ ٜهٕٛ اؿاٍ إٓبعح َٔ ايكلإٓ َلؿٸٙ ايه٬ّ إ ك

ٌٸ باطٌ ْٚكّ, ٜهٕٛ ع ٚع٢ً ايعهى َٔ فيو ع اؿاٍ إٓبعح َٔ ايٌعل ع ٖٚٛ  ن

َٔ ن٬ّ كًٛم ع ٖٝٻنّا بايٓكّ ٚا٫ملاف ٚايباطٌ, ٫ٚ ٜهٕٛ َٓ٘ ايطاٖل إ٫ٓ ٗ 

ايٓنك ايٝورل, ؾتهٕٛ طٗاك٠ ايٌعل ْاق١ِ ٌَٚٛب١ بايباطٌ, ٚنقيو ٜهٕٛ اؿاٍ 

 تٻبٳع ٌَٛبّا بايباطٌ ٚاـبح... إتأتٸٞ َٓٗا باي
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ع إْٸُا أٚدٸٗ٘ إٍ ايعلؾا٤ ٚايوايهٌ, أَا ابٔ علبٞ  ٖٚقا ن٬َٞ ع ٜكٍٛ

ٌٸ ٚأٓعـ, ؾًٝى يٞ ن٬ّ َعِٗ.  ـٻعٌ َٔ إلٜـٜٔ, ٚايقٜٔ ساشلِ ٗ ؿكد١ أق إ

ٖٚقا ٖٛ ايوبب ايقٟ سـا بأبٞ ٜنٜـ ايبوطاَٞ ٭ٕ ٜكٍٛ ٗ زلاع ايعلؾا٤: ٖ٪٤٫ 

ٛٸٍ, ٚأْا أهتعٝق باهلل َِٓٗ, َٚا طٝٸِٗ يٮكض ٌَِٚٝٗ ع٢ً إا٤  أُشاب ـٸ ٚايتو ايه

 أٚ طرلاِْٗ ٗ اشلٛا٤ إ٫ٓ يًتٛهٸٌ ٚايٌشاف٠.

ٚٗ ػِْٛ إلٜـٜٔ ٜكٍٛ: إفا ٚدـت إلٜـ ٜتُاٌٜ عٓـ ايوُاع ؾاعًِ إٔ دن٤ّا 

 َٔ ايباطٌ ٫ ماٍ ىايط٘.

ـٸ, ٜكٍٛ ابٔ ايعلبٞ: نُا هبل إٔ أٚٓش ٚأػرلّا ٓا: ايوُاع بايٓوب١ يًعلؾا٤ ن

ـٸٌَ َٔ ايعلؾا٤, ستٸ٢ ٫ ت٪ػق عًٝٓا ُػرل٠, ْٚتٸِٗ بتبعٝٸ١  ٖٚقا َا ْكًٓاٙ عٔ إتك

ٚتكًٝـ إتأػِّلٜٔ ٗ فنل َا ًٜشك٘ ايوُاع َٔ ْكّ ٗ ايورل ٚايوًٛى ٚايٍُٛٛ إٍ 

 إكاَات. 

َتؿلق١ ُٓٔ ٚقـ ُلغ ايٌٝؽ ا٭ندل قٝٞ ايـٜٔ ابٔ ايعلبٞ, ٗ َٛآع 

كها٥ً٘, بكٛي٘: ٚؾل ْٛلْا َطًل ايوُاع يٝى سلاَّا, بٌ ٖٛ َباغٷ, ٚنقيو ايٌعل 

ٌٕ ٚفٌُ  ِٸ ٌٕ َؿ ـٸي ع َباغٷ. ٚقـ علٓٓا بٌه ٚايػٓا٤ ع إكٝٸـ َا قٝٸـٙ ب٘ ايٌلع إك

تؿاٚت ايوُاع باػت٬ف َلاتب َٚكاَات ا٭ؾلاؿ ٚإوتُعٌ, ايقٜٔ ىتًـ ساشلِ بٌ 

 ٖقا ٚفاى.

 

 

الهوامش
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 املٕشٗقٜ ٔالغٍاٞ

 وطالعٛ يف املٕقف الشرع٘

 

 

ٕٸ اهلل ٌْٝ وبٸ اؾُاٍ»دا٤ ٗ اؿـٜح:   .(1)«إ

يكـ ؿعا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ اٱْوإ إٍ ايتـبٸل ٗ َا وٝ٘ ب٘ َٔ بـٜع اـًل 

ٕٸ ٌَٓأ ٖقا اٱبـاع ٚاؾُاٍ ٖٚقا ايِٓع ٚايِٓٛ ٖٛ اهلل عنٸ  ٌْٚٝ ايِٓع; فيو أ

ٌٸ, ؾٗٛ تعاٍ َٛٗل اؾُاٍ ُٚاسب اؾُاٍ, بٌ فات٘.  ٚد

ِٸٌ ٚاـدلا٤ ٗ عًِ ايٓؿى ع٢ً أكبع١  ٕٸ إٍٝٛ ايوا١َٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛل إؼت إ

إٍ  أْٛاع, ٚايٓٛع ايجاْٞ َٓٗا عباك٠ْ عٔ سبٸ اؾُاٍ. ؾاٱْوإ بطبع٘ ٚؾطلت٘ ٜٓذقب

ْٸ  ٌٸ َا ٖٛ ٌْٝ, ؾٝشـخ يـٜ٘ اٌْلاغٷ ٚابتٗاز ػا اؾُاٍ, ٚتٗتنٸ عاطؿت٘ ٱؿكاى ن

ٕٸ سبٸ  بتأثرل َٔ ًعٛكٙ باؾُاٍ. نُا تٴجبت ايتٓكٝبات ا٭ثل١ٜ اييت قاّ بٗا عًُا٤ اٯثاك أ

 اؾُاٍ يـ٣ اٱْوإ ٓاكبٷ ظقٚكٙ ٗ أعُام ايتاكٜؽ, َٚا قبٌ ايتاكٜؽ أّٜٔا.

َٴًٹٛض أنجل َٔ »يٌٗٝـ َلت٢ٔ َطٗلٟ: ٜكٍٛ ا٭هتاف ا ٕٸ ايقٟ وتاز إٍ عح  إ

ِٸ بايبٴعـ ايلابع َٔ ٚدٛؿ اٱْوإ, ْٚعين  ٟٸ ٤ًٞٺ آػل ٖٛ َا إفا نإ اٱه٬ّ قـ اٖت أ

ٔٵ  َٳ ٔٸ ٚالقاب٘ إٍ اؾُاٍ, أّ ٫؟ ٖٓاى  ٟٸ ٚسبٸ٘ يًؿ بقيو اهتعـاؿ اٱْوإ ايؿطل

ٕٸ اٱ ٛٸك إٍ ا٫عتكاؿ بأ ٌټب َٔ ٖقٙ ٜقٖب ب٘ ايتِ ه٬ّ دافٸ ًٚـٜـ اؾُٛؿ ٚايتؼ

ٕٸ  ٕٸ اٱه٬ّ ٜٴُٝت ايقا٥ك١, ٜٚكتٌ ايٌعٛك. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ ايٓاس١ٝ, ٚبعباك٠ أػل٣: إ
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ٕٸ اٱه٬ّ مل ٜتؿاعٌ  ٛټك إٍ إُـاك َجٌ ٖقٙ ايـع٣ٛ ٖٛ أ َوتٓـ ايقٜٔ ٜقٖب بِٗ ايتِ

ٟٸ,  ٚايلقّ, ٚايٓشت, َٚا إٍ َع إٛهٝك٢, َٚٓع َٔ تٛٚٝـ ا٭ْج٢, ٚايعِٓل ايٓوٛ

 فيو.

بٝـ إٔ إُـاك ا٭سهاّ ع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً ٫ ٜبـٚ ُا٥بّا. ٚعًٝٓا إٔ ْـٚقل 

ـٸٖا ٚساكبٗا, يٓل٣ َا إفا نإ َٛقـ اٱه٬ّ  ايٓٛل ٗ ا٭َٛك اييت ٚقـ اٱه٬ّ ٓ

ٚ ايوًيبٸ َٓٗا ٜعٛؿ إٍ ْاشلا, أٚ إٍ اقذلاْٗا بأَٛك أػل٣ ؽايـ ايؿطل٠ ايؿلؿٜٸ١ أ

ا٫دتُاعٝٸ١ يٲْوإ؟ ٚيٓل٣ أّٜٔا َا إفا نإ اٱه٬ّ ع ٗ غرل ٖقٙ إٛاكؿ ع قـ عاكض 

 .(2)أٚ ساكب ؾٓٸّا َٔ ايؿٕٓٛ ا٭ػل٣؟

ٔٸ َٓبجلٷ عٔ ؾطل٠ اٱْوإ ٗ سبٸ اؾُاٍ. »ٚقاٍ ٗ َٛٓع آػل:  ٕٸ ايؿ إ

ٌ ع٢ً ؾاٱْوإ َٓذقب بطبع٘ مٛ اؾُاٍ, هٛا٤ ع٢ً َوت٣ٛ ا٫لقاب ؾك٘ أٚ ايعُ

ٔٸ(  .(3)«إبـاع اؾُاٍ ايقٟ ْطًل عًٝ٘ تو١ُٝ )ايؿ

ٕٸ سبٸ  ٕٸ ايتعايِٝ ايوُا١ٜٚ تت٤٬ّ َع اـِا٥ّ اؾوـٜٸ١ ٚايلٚسٝٸ١ يٲْوإ. ٚإ إ

ـٸ ٚاسـّا َٔ ا٭بعاؿ ايلٚس١ٝ ا٭كبع١ إٛؿع١ ٗ  اؾُاٍ ع بٌٗاؿ٠ عًُا٤ ايٓؿى ع ٜع

ٌٸ َا ٖٛ اٱْوإ. ٚاهلل ع ايقٟ ٖٛ َٛٗل اؾُاٍ ع وبٸ اؾ ُاٍ, ٖٚٛ اـايل يه

ٍٸ ب٘ عًٝ٘. قاٍ هبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٌْٝ, ٚقـ أٚؿع ٗ ٚدٛؿْا سبٸ اؾُاٍ يٓوتـ

ٔٵ كٴٚسٹٞ َٹ ٘ٹ  ْٳَؿؼٵتٴ ؾٹٝ (. ٚعًٝ٘ ؾكـ نإ اٱْوإ ٌٜاٖـ اؾُاٍ 29)اؿذل:  ٚٳ

٬ٜٚسٜ سبٸ ٖقا اؾُاٍ َٓق بـ٤ اـًٝك١, ٚنإ ٜبـٟ كؿٸ٠ ؾعٌ تًكا١ٝ٥ َا ٜتٓاهب 

ٕٸ سبٸ  ٟٸ َهإ أٚ مَإ أٚ َٛٓٛع. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ ٚاؾُاٍ ايقٟ ّجٌ أَاَ٘, ٗ أ

اؾُاٍ َٚعلؾت٘ َٔ إٌاعل ايؿطلٜٸ١ اييت ٫ تكبٌ اٱْهاك, ٖٚٞ اييت أٚؿعٗا اهلل ٗ 

ُٸٞ عٓـٙ ايٌعٛك بايٓنٚع إٍ ايتهاٌَ.  ٚدٛؿ اٱْوإ; نٞ ٜٓ

ْٸ ايقٟ ٜٛيٝ٘ أب ـٸ ا٫ٖتُاّ اـا ٓا٤ ايبٌل ػاٙ اؾُاٍ, َا ٜتٓاهب َٔ ٖٓا ٜع

ـٸ َٔ  ٚطبٝعتِٗ ايؿطل١ٜ, ٚتٛٚٝؿِٗ يًذُاٍ بُٛؿ٘ َٛٗلّا َٔ َٛاٖل ْاٍ اهلل, ٜٴع

ٌٸ إْوإ, ٚاشلـف َٓ٘ إًباع ايلغب١ إٍ ايهُاٍ,  ٚٸي١ٝ ٚايؿطل١ٜ يه ا٫ستٝادات ا٭

ٌٸ ؾلؿ َٓٸا.  ٖٚٞ كغب١ َٛؿع١ ٗ دب١ًٓ ن

ٕٸ  بلم َِاؿٜل اؾُاٍ َٚٛاٖلٙ ٚأنًُٗا, عٝح ُٖا َٔ أ «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»إ

ٌٸ إْوإ, أٜٸّا نإ اْتُا٩ٙ أٚ عكٝـت٘, ٚأٜٸّا نإ  إْو ػـ تأثرلُٖا ايعُٝل ع٢ً ن
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 هٓٸ٘ ٚثكاؾت٘ ٚدٓو٘, ٚبٌهٌ ٫ ّهٔ إْهاكٙ أٚ تُٛٝؿ٘.

ؾُُٗا نإ ايٛٓع إاؿٸٟ يٲْوإ ع ثلٜٸّا أٚ ؾكرلّا أٚ َٔ ايطبك١ إتٛهٸط١ ع ؾٗٛ 

ٛٸك ايوا٥ـ. ؾا٫هتؿاؿ٠  «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»٢ َع ٜتعاط ٕٛ َٔ ا٭ما٤, ػ٬ؾّا يًتِ بٓش

ٕٵ نإ  َُٓٗا غرل َكِٛك٠ ع٢ً طبك١ ايو٬طٌ ٚإًٛى ٚا٭َلا٤ ٚاـًؿا٤ ؾك٘, ٚإ

إلغ ٚايكِـ ٚايِؼب ٚإتع١ ٚا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ تبًؼ فكٚتٗا ٗ إطاك 

 .ؼكٝل أٖـاف ايـٍٚ ٚايو٬طٌ

ٝٸّا ٗ ايعامل إعاُل, َٚع ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك  ْٚٛلّا إٍ ايٛٓع ايوا٥ـ ساي

َٸ١, ع٢ً ايػٓا٤  ُٸ١ طبك١ ايعا اٱقباٍ ايهبرل َٔ قبٌ كتًـ طبكات اجملتُعات, ٚػا

ِٸ ٚها٥ٌ اهتجُاك ايوًطات; يبًٛؽ أٖـاؾٗا اييت  ـٸإ َٔ أٖ ٚإٛهٝك٢, ؾإْٸُٗا باتا ٜع

ـٸ ايكٝٳِ ايجكا  ؾ١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايعوهل١ٜ.تكـ ٓ

ـٸ ا٭ؿ٢ْ ع َٔ ايـػٌ أٚ  ِٸ إْؿام اؾن٤ ا٭ندل ع أٚ دن٤ٺ نبرٕل ٗ اؿ ٚايّٝٛ ٜت

ايٛقت ع٢ً ٖقا إٛٓٛع. نُا تعُـ ايـٍٚ إٍ ؽِّٝ دن٤ َٔ ٌْاطٗا ٚٚقتٗا 

ُٖٛات ٚإ٪هٻوات ٗ ٖقا ايوٝام; َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إٍ ٝٸتٗا يتأهٝى إٓ  أٖـاؾٗا َٚٝناْ

 إٌٓٛؿ٠.

ـٸّ ؾكـ نإ  َٓتٌلٜٔ َٓق بـ٤ اـًٝك١, ٚبٌ  «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»ٚنُا تك

ٕٛ َٔ ا٭ما٤. غا١ٜ َا ٖٓاى إٔ ا٫ػت٬ف ٜهُٔ ٗ َكـاك  ْٝع ايكبا٥ٌ ٚا٭َِ, بٓش

ٞٸ شلُا,  تأثرلُٖا. ٚمٔ ٗ ٖقا إكاٍ ٫ ْوع٢ إٍ ايبشح عٔ اؾقٚك ٚإواك ايتاكى

ٕٸ ٖ ُٸ١ٝ بايٓوب١ إٍ عجٓانُا أ . ْعِ, تعاطٞ (4)قا اؾاْب ٫ وتٟٛ ع٢ً نبرل أٖ

ع َع ٖقٙ  ^اٱه٬ّ ع َٓق ٚٗٛكٙ ٚاْتٌاكٙ, ٚبعـ فيو ٗ عِل ا٭١ُ٥ إعٌَِٛ

ٞٸ.  إكٛي١ ي٘ تأثرل نبرل ٗ اهتٓباٙ اؿهِ ايٌلع

ٕٸ عـؿّا يٝى بايكًٌٝ َٓٗا وحٸ عً ٢ ت٠ٚ٬ أَا ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ َِاؿكْا ؾإ

 .(5)ايكلإٓ بِٛت سؤ

ُٸ١ ٕٸ ه٬طٌ بين أ١َٝ ٚبين ايعبٸاي ٗ عِل ا٭٥ قـ  ^ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو ؾإ

ٗ إطاك ايًٗٛ ٚفايى اـُٛك ٚايؿشٌا٤  «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»عُـٚا إٍ تٛٚٝـ 

ٕٸ ٖ٪٤٫ ايو٬طٌ ناْٛا ٜٓؿكٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ أَٛا٫ّ طا١ً٥ ع٢ً  ٚايؿواؿ ٚاشل٣ٛ. إ

هٝكٝٸٌ ٚإطلبٌ, ٚناْت فايوِٗ َِشٛب١ّ ٗ ايػايب بٌلب اـُٛك ٚغرل فيو إٛ
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ُٸ١ أبٛ  َٔ احمللٻَات ٚإٛبكات. ٖٚقا َا ٜقنلٙ ايهجرل َٔ إ٪كِّػٌ ٗ نتبِٗ, ٚػا

ُٸّا َٛٓٛع ايػٓا٤ «ا٭غاْٞ»ايؿلز اٱُؿٗاْٞ ٗ نتاب  ـٸ نتابّا ػا , ايقٟ ٜع

علٸض يًهجرل َٔ ايكِّ اييت تعهى ٖقٙ ٚايعامؾٌ ٚايٌعل ٚا٭ؿب, ٚقـ ت

ٕٸ بعض ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ عٔ إعٌَِٛ(6)اؿكٝك١ ٗ ٖقا اجملاٍ تٌرل بٛٓٛغ  ^. بٌ إ

ٕٵ ُأه٤ٞ اهتػ٬ُي٘ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ َٔ قبٌ  ٕٸ ايػٓا٤ ٚإ إٍ ٖقٙ اجملايى. ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾإ

ٕٸ تٛٚٝؿ٘ مل ٜهٔ َكِٛكّا ع ٢ً ٖقا ايِٓـ َٔ ٖ٪٤٫ ا٭َلا٤ ٚايو٬طٌ, إ٫ٓ أ

 ايو٬طٌ, ٖٚقا ايٓٛع َٔ اجملايى.

ِٸ ايتعاطٞ َع َكٛي١ إٛهٝك٢  ٚٗ ايعِل ايلأٖ ع نُا ٗ ايعِٛك ايػابل٠ ع ٜت

ِٸ علض  ٚايػٓا٤ َؼتًـ ا٭ًهاٍ ٚا٭ٖـاف. ٚبايتٓاهب َع ٖقٙ ا٭ٖـاف ٚايـٚاؾع ٜت

 ٚإْتاز ايهجرل َٔ أْٛاعُٗا, ٚتكـّٗا إٍ إؼاطبٌ.

ٕٸ ٖق ٙ ا٭ْٛاع إؼتًؿ١ ت٪ؿٸٟ أسٝاّْا إٍ ؽـٜل كٚغ اٱْوإ, ْٚٝع أعٔا٥٘ إ

ٚدٛاكس٘, ٚتعٌُ ع٢ً تٛٚٝؿٗا ٚاهتؼـاَٗا ٗ ا٭ٖٛا٤ ٚايٌٗٛات, ٚايتٌذٝع ع٢ً 

ايعٓـ, ٚايـع٠ٛ إٍ ايعِٓلٜٸ١ ٚايهلا١ٖٝ َٚا إٍ فيو; بُٝٓا ٜعٌُ ايبعض اٯػل ع٢ً 

بٌ إٍ احملبٸ١ ٚايتعاطـ َع اٱْوا١ْٝ, ايعهى َٔ فيو ُاَّا, سٝح ٜـعٛ إؼاط

ٚاؿحٸ ع٢ً ايٌذاع١, َٚكاكع١ ايًِٛ, ِْٚل٠ إًٌَٛٛ, ٚقاكب١ ايٛإٌ, ٚتعنٜن 

كٚغ ايتٔش١ٝ ٚا٫هتٌٗاؿ, ٚاٱٜجاك, بٌ ٚايـع٠ٛ إٍ ايتٛسٝـ, ٚإًاع١ ا٭سهاّ, َٚا 

 .(7)إٍ فيو

ٕٸ ٖقا ايتٌتټت ٚا٫ػت٬ف ٗ ا٭ْٛاع إقنٛك٠ ٜذل ى إهًٖـ ٗ سرل٠ َٔ أَلٙ. إ

ٕٸ بعض أْٛاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٖٛ بايٛدـإ  أدٌ, ٜعًِ اؾُٝع دٝٸـّا ٚؿٕٚ أؿ٢ْ تلؿٸؿ بأ

احمللٸ١َ َٔ ايٓاس١ٝ ايٌلعٝٸ١, ٚاييت توتٛدب يقيو  «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»َٔ َِاؿٜل 

ات طابع هؼ٘ ايلبٸ. ٚيهٔ ٗ ايٛقت ْؿو٘ ٖٓاى أْٛاع أػل٣ َٔ إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤ ف

ٚٸٍ, بٌ إْٸٗا فات أٖـاف ٖٞ غا١ٜ ٗ ايٓبٌ  كتًـ ُاّ ا٫ػت٬ف عٔ ايكوِ ا٭

ـٻي ٚغٔب٘.  ٚايلؾع١, ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ تـػٌ ٗ َا ٜٛدب هؼ٘ ايٌاكع إك

ٕٸ  ـٸّ: إ َجٌ ها٥ل إك٫ٛت ا٭ػل٣ ع َٔ قبٌٝ:  «ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢»ٚس١ًِٝ َا تك

ام, ٚا٭قُاك ايِٓاعٝٸ١, ًٚبه١ اٱْذلْت ع شلُا أبعاؿ اؿاهب اٯيٞ, ٚايلاؿٜٛ, ٚايتًؿ

ـٸا١َ ٚا١ًٕٓٔ, ٚتوؿٝ٘  ـٸؿ٠. ؾُٝهٔ تٛٚٝؿُٗا ٗ إطاك ا٭ٖـاف اشل ٚسـٚؿ كتًؿ١ َٚتع
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ا٭س٬ّ, ٚإٖـاك ايطاقات ايٌابٸ١ ٚايؿاع١ً ٗ اجملتُع, نُا ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َُٓٗا 

ٚايؿهل, ٚػًل اؿٛاؾن ٚايـٚاؾع ٗ بًٛؽ ا٭ٖـاف ايوا١َٝ, َٔ قبٌٝ: تلٜٚر ايعًِ 

ٚهذاٜاِٖ َٚٓاقبِٗ  ^ايلٚسٝٸ١ ٚايعاطؿٝٸ١ ٗ إواك ايِشٝض, ٚايتعلٜـ بإعٌَِٛ

 َٚهاكّ أػ٬قِٗ.

ٜٚبـٚ ٗ ٖقٙ ايًش١ٛ ايلا١ٖٓ ع اييت سٓلل ؾٝٗا أعـا٤ اٱه٬ّ عٔ هٛاعـِٖ َٔ 

ُٸـٟ ا٭ ٌُٝ ٚايٓاُع أدٌ تٌٜٛ٘ ايـٜٔ اٱه٬َٞ اؿٓٝـ, ٚإٚٗاك اٱه٬ّ احمل

ٕٸ ايٛادب ٜـعْٛا إٍ تكشټِ ا٫ستٝاٙ,  بُٛؿ٘ ؿّٜٓا كدعٝٸّا ىايـ َٛاٖل اؾُاٍ ع أ

ٚبقٍ دٗٛؿ َٔاعؿ١ ٚؿقٝك١ ٫هتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ إتٓاهب١ ٚساد١ اجملتُعات 

ِٸ ؾٝٗا ػٓٸب َا  ٝٸ١ بل١ٜ٩ دـٜـ٠ ٜت إعاُل٠, ٚايٓٛل إٍ ايِْٓٛ ٚإِاؿك ايـٜٓ

ٞٸ إٔ ْـعٛ إٍ ْبق فيو ٜوتذًب هؼ٘  اهلل ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكٌ; إف َٔ غرل إٓطك

ٟٸ أثٕل َٔ اي٬ٍٔ ٚايؿواؿ, بٌ  «إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤»ايكوِ َٔ  ايقٟ ٫ ٌٜتٌُ ع٢ً أ

تذلتٻب عًٝ٘ أٖـاف ها١َٝ, َٔ قبٌٝ: ايـع٠ٛ إٍ اي٬ِغ, ٚا٫بتعاؿ عٔ ايكبا٥ض; جمللٸؿ 

 ستٗا.ايٌٓو ٚايٌب١ٗ ٗ سًٓٝتٗا ٚإبا

ـٸْا.  ٕٸ ٖقٙ ٖٞ ايٛه١ًٝ اييت ٜعُـ أعـا٩ْا إٍ تٛٚٝؿٗا ٓ ِٸ َٔ فيو أ ٚا٭ٖ

ٚعًٝ٘ ٜتعٝٸٔ عًٝٓا قاكبتِٗ بٓؿى ايو٬غ, ٚتٛدٝ٘ اؾاْب اٱهابٞ َٓ٘ إٍ فات 

 إؼاطبٌ, ٚبقيو ْلؿٸ نٝـ ا٭عـا٤ إٍ مٛكِٖ.

ٟٸ با٭ؿٚا ٌٕ ٫ إكاؿ ت ٚا٭دٗن٠ ٚايّٝٛ, سٝح تلتب٘ سٝا٠ ْٝع ايٓاي بٌه

ـٸؿ٠  اؿـٜج١, ٚٚها٥ٌ اٱع٬ّ ٚايتٛاٌُ, اكتباطّا ٚثٝكّا, ؾتطلغ توا٫٩ت ًٚبٗات َتع

ٟٸ, هـك بٓا َٔ ػ٬ٍ ْٛل٠ ٚاع١ٝ  َٔ قبٌ ايعـٚ ٚايِـٜل, ٚبٌهٌ َكِٛؿ أٚ عؿٛ

ُٸك١ تتٓاهب ٚساد١ ايعِل ٚاجملتُع إٔ ْعٌُ ع٢ً كؾع ايهجرل َٔ ايػُٛض,  َٚتع

ٝٸ١ إوتع١ِٝ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ ايكلإٓ ٚايعجٛك ع٢ً سًٍٛ دقكٜٸ ١ يًٌُانٌ ايـٜٓ

ايهلِٜ ٚايوٓٸ١ ايٌلٜؿ١, ٚتكـِٜ إدابات َٓاهب١ ٚٚآش١ ٚعًُٝٸ١ عٔ ٖقا ايٓٛع َٔ 

ايتوا٫٩ت, عٝح تكٓع إهًٖؿٌ ٚإتٌلِّع١ ٗ َا ٜتعًل بٗقا ايٓٛع َٔ ايٌبٗات. ٚإْٓا 

بل٠ ًْكٝٗا ع٢ً كناّ ا٫هتؿتا٤ات لـ ِافز َٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ َٔ ػ٬ٍ ْٛل٠ عا

 . ٖٚٞ أه١ً٦ َٔ قبٌٝ:«إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤»إلؾٛع١ إٍ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ بٌإٔ 

 ع َا ٖٛ َؿّٗٛ ايػٓا٤؟1
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 ع َا ٖٛ َؿّٗٛ إٛهٝك٢؟2

 ع َا ٖٞ ْكاٙ ا٫ًذلاى ٚا٫ػت٬ف بٌ إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤؟3

ٚكثا٤ اٱَاّ ع ٌٖ ّهٔ تٛٚٝـ ايػٓا٤ ٗ ػٜٛـ ايكلإٓ ايهلِٜ, 4

ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت ×اؿوٌ  ؟^ٚها٥ل ا٭٥

ٍٕ َطًل؟5 ّٷ بكٛ  ع ٌٖ ايػٓا٤ سلا

ٍٕ َطًل ؾُا ٖٞ سـٚؿ احمللٸّ َٓ٘؟6  ع إفا مل ٜهٔ ايػٓا٤ سلاَّا بكٛ

 ع َا ٖٛ اؿهِ عٓـ ايٌٓو ٗ َِاؿٜل اؿل١َ َٚٛاكؿٖا؟7

٢ً ايًٗٛ ٚايًعب ٖٛ اًتُاشلُا ع «إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤»ع إفا نإ ا٬ٕى ٗ سل١َ 8

 ٚاي٬ٍٔ ؾُا ٖٛ سهِ ايػٓا٤ ايقٟ ٫ ٌٜتٌُ ع٢ً ٤ًٞ َٔ فيو؟

ع َا ٖٛ سهِ ا٫هتُاع إٍ ا٫بتٗا٫ت ٚايتٛاًٝض ٚإلاثٞ ٚايكِا٥ـ اؾ١ًُٝ 9

 ؟^اييت تكاٍ ٗ ايتٛسٝـ َٚٓاقب ٚؾٔا٥ٌ ايٓيبٸ ا٭نلّ ٚأٌٖ بٝت٘

ِٸ َٔ ع َا ٖٛ سهِ ايهجرل َٔ ايدلاَر ايتعًُٝٝٸ١ ع٢ً 10ْٝ ع إوتٜٛات ع ا٭ع

ٔٸ ع سٝح تـػٌ  ؾٝٗا  «إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤»ايِػاك ٚايٝاؾعٌ ٚايٌباب, ٚست٢ نباك ايو

ٝٸ١ ايتعًِٝ؟ ٞٸ ٗ عًُ  بـاؾع كؾع إوت٣ٛ ايهٝؿ

ِٸ بج٘ َٔ اٱفاع١ ٚايتًؿن٠ احملوٛب١ ع٢ً اؾُٗٛك١ٜ 11 ع ٌٖ ّهٔ ٕا ٜت

أّ  «إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤»باس١ ٖقا ايٓٛع َٔ اٱه١َٝ٬ إٔ ٜهٕٛ َٓاطّا ٬َٚنّا ؿ١ًٝٓ ٚإ

 ٫؟

ٚسٝح إْٓا لـ اٱداب١ عٔ إوا٥ٌ إوتشـث١ ٚإٌانٌ إعٖكـ٠ اييت تٌػٌ باٍ 

ِٸ ايٛادبات إًكا٠ ع٢ً عاتل اؿٛم٠ ايعًُٝٸ١ ْوع٢ ٗ ٖقٙ  إتـٌِّٓ ٚإتٌلٸعٌ َٔ أٖ

ٙ ايتوا٫٩ت ٚايٌبٗات ايوًو١ً إٍ ايعجٛك ع٢ً إدابات َتك١ٓ َٚوتـٓي١ عٔ ٖق

 إطلٚس١.

ٕٸ ا٭َل ايٛآض ايقٟ ٫ ّهٔ إْهاكٙ ٖٛ اؿاد١ إاهٸ١ ٗ  ٚٗ ٖقا اٱطاك ؾإ

ٗٸل٠, ٚايٓٛل ؾٝٗا  ٞٸ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايوٓٸ١ إط ايلدٛع إٍ َِاؿك ا٫هتٓباٙ ايؿكٗ

 آكا٤ ْٛل٠ َػاٜل٠ عٔ ايٓٛل٠ ايوابك١, ٚاؿٍِٛ ع٢ً اهتٓباطات عِلٜٸ١ َوتٓـ٠ إٍ

ٟٸ ُٚٝاْت٘.  ايوًـ ايِاحل ٗ إطاك اؿؿاٚ ع٢ً ايؿك٘ اؾعؿل

َٚٔ اؾـٜل بايقنل أْٸٓا كغِ اعتباكْا إبايػ١ ٗ ا٫ستٝاٙ ٚاؾُٛؿ ع٢ً اٯكا٤ 
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ٕٸ اـ١ٌٝ َٔ اؾٗل باٯكا٤  ـٸ١َ َٓاؾّٝا يًتؿٗك٘ اؿكٝكٞ, ٚع٢ً ايلغِ َٔ قٛيٓا بأ إتك

ٔٸ بعـّ إَهإ تطبٝل ايـٜٔ اٱه٬َٞ اؿٓٝـ ع٢ً اؾـٜـ٠ ت٪ؿٸٟ إٍ اٱسباٙ, ٚايٛ

 ْٝع ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ, ٫ ْوع٢ أبـّا إٍ تدلٜل َا ٜٛدب ٖٚٔ ايـٜٔ ٚكَٛمٙ.

 

ٍٕ ي٘ ؼت عٓٛإ  «قُـ عًٞ تلبٝت»تعلٸض إػؿٛك ي٘ ا٭هتاف  ع ٗ َكا

قٝٸ١ُ ٗ ًإٔ اؾقٚك ع إٍ فنل َطايب  (8)«إٛهٝك٢ ٚػدلا٤ إٛهٝك٢ ٗ إٜلإ»

ّٕ ًـٜـ:  ايتاكىٝٸ١ يًُٛهٝك٢, َٚعاْٝٗا ايًػٜٛٸ١ ٚايعلؾٝٸ١, ْٓكٌ دٛاْب َٓٗا بتًؼٝ

. ٚن١ًُ «ق٢», ٚ«َٛهٞ»إٛهٝك٢ َِطًض َلٖنب َٔ نًُتٌ, ُٖا: »

ؾتعين إٓوذِ  «قٞ»ٗ ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ تعين ايٓػ١ُ ٚايٌٓٝـ, ٚأَا ن١ًُ  «َٛهٞ»

َٳٚإٛمٕٚ ٚإتٓاغِ.  ٕٸ  ٔٵٖٚٓاى  ٕٷ أطًك٘ عًُا٤ اٱغ «إٛهٝكاقٝا»قاٍ بأ لٜل ع٢ً عٓٛا

ٔٸ ٛٸ َٓنيت٘, ؾـعٛٙ بع  ايؿًو ا٭عِٛ, ْٚوبٛا ؾ ايٓػِ إٍ فيو ايؿًو; يٌلؾ٘ ٚعً

ٗ ايًػ١  «إٛهٝك٢»: تطًل ن١ًُ «َِطًشات بٗاك ايعذِ». ٚدا٤ ٗ «إٛهٝك٢»

ٔٸ ايػٓا٤. ٝٸ١ ع٢ً ؾ  ايولٜاْ

ٔٸ إٛهٝك٢ ُٓٔ أقواّ ايلٜآٝات, ٚقـ فٖب قـا٢َ ايؿ ٬هؿ١ إٍ تِٓٝـ ؾ

 ٚاعتدلٚٙ دن٤ّا َٔ أدنا٤ اؿه١ُ.

ـٸ إٛهٝك٢ َٔ ايِٓاعات اؾ١ًُٝ  ٚبٓا٤ٶ ع٢ً تعلٜـ إتأػِّلٜٔ َٔ ايعًُا٤ تع

ٚإوتٛلؾ١, َع٢ٓ أْٗا َٔ ١ًْ ايؿٕٓٛ إٓوٛب١ إٍ ايٛلاؾ١ ٚايًطاؾ١ ٚاؾُاٍ, 

 با٥ع ايبٌل١ٜ إٍ زلاعٗا ٚك٩ٜتٗا.ٚاييت تٓذقب ايٓؿٛي ٚايط

ٔٸ إٛهٝك٢ َٚبـأ ٚٗٛكٖا ع نوا٥ل ايِٓاعات  ٞٸ يؿ ٕٸ ايٛآع ٚإ٪هِّى اؿكٝك إ

ٌٸ أ١َ ٚطا٥ؿ١ إٍ ْوب١  ٍٷ, ؾبـاٜتٴٗا ايتاكى١ٝ غرلٴ َع١ًَٛ, ٚتعُـ ن ا٭ػل٣ ع فٗٛ

 إٛهٝك٢ إٍ أسـ ٌَاٖرلٖا, كتًك١ّ يقيو ايكِّ ٚا٭هاطرل.

ٕٸ إٛهٝك٢ , َجٌ: ايٌعل, ُٓع١ْ ٚيـت ب٫ٛؿ٠ ْٛع اٱْوإ, ٚتهاًَت َع إ

ٕٸ ْٝع يػات  تهاًَ٘, ستٸ٢ ًُٚت إٍ َا ًُٚت إيٝ٘ ٗ ايٛقت ايلأٖ. ؾهُا أ

ٕٸ ُٓاع١ ايػٓا٤ ٚا٭ؿإ قـ تأٓيؿت َٔ ا٫هتُاع  ايبٌل َ٪ٓيؿ١ َٔ ا٭ُٛات ايطبٝعٝٸ١ ؾإ

 إٍ أُٛات ايطبٝع١.
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ٕٸ ا٭ُٛات ايطبٝعٝٸ١ »: «إٛهٝك٢»ب قاٍ أبٛ ِْل ايؿاكابٞ ٗ نتا نُا أ

ٕٸ ا٭ُٛات  َٓني١ ا٭ؿ١ٜٚ ٚايعكاقرل اييت تٌؿ٢ بوبب زلاعٗا أَند١ إوتُعٌ ؾإ

ِٸ آفإ ايواَعٌ ٚتكلٸبِٗ َٔ ستٛؾِٗ, َٔ  ايٓاًن٠ َٓني١ ايوُّٛ ايؿتٸان١; إف إْٸٗا تِ

ٌ: ا٭كغٕٓٛ, ٚاٯ٫ت قبٌٝ: أُٛات د٬دٌ إِلٜٸٌ, ٚبعض آ٫ت ايلَٚٝٸٌ, َٔ قبٝ

ٛٸت١ يـ٣ اٱٜلاْٝٸٌ, اييت ٫ توتعٌُ إ٫ٓ ٗ اؿلٚب ؾك٘  . (9)«إِ

ٖقا ٚقـ متٸ تعلٜـ إٛهٝك٢ بتعابرل َٔ قبٌٝ: عًِ ا٭ُٛات, أٚ ا٭ُٛات 

ٕٸ إٛهٝك٢ تعلٜب يه١ًُ  ٗ ايًػ١  (Mousike)إٌت١ًُ ع٢ً اٱٜكاع ٚايًشٔ أٚ ايٓػِ. إ

 .(Music)ٗ ايًػ١ اٱلًٝن١ٜ  ايْٝٛا١ْٝ, ٜٚعاؿشلا

ٗ  «بٝت اؿه١ُ»ٚقـ تولٸب َِطًض إٛهٝك٢ إٍ ايًػ١ ايعلب١ٝ بعـ تأهٝى 

ٝٸ١.  ٌٸ ن١ًُ ايػٓا٤ ٗ ايًػ١ ايعلب ٞٸ, ٚاتٸواع كقع١ ايذل١ْ, ؾشًٓت ق ايعِل ايعباه

ٗ َ٪ٓيؿات ايؿاكابٞ ٚابٔ هٝٓا ٚاـٛاكمَٞ  «إٛهٝك٢»نُا دا٤ ايتعبرل َِطًض 

ٝٸ١»ها٥ٌ إػٛإ ايِؿا, ؾكٌٝ: ٚك . ٚايتأيٝـ «إٛهٝك٢ َعٓاٙ تأيٝـ ا٭ؿإ ٚايًػ١ ايْٝٛاْ

ٕٸ ». ٚقٌٝ أّٜٔا: (Melody), ٚا٭ؿإ ْع ؿٔ (Composition)ٖٛ ايذلنٝب  إ

ٕٸ َِطًض ايػٓا٤ ٗ ايعلب١ٝ ٜعين إؿّٗٛ ايؿعًٞ «إٛهٝك٢ ٖٞ ايػٓا٤  (Sing). ٚإ

 إٛهٝك٢ إٓػٸ١ُ.( ايٓاٚل إٍ Songٚاٱزلٞ )

ع٢ً ا٭ُٛات ايِاؿك٠ عٔ  «إٛهٝك٢»ٚٗ ايعِل ايلأٖ, ٜطًل َِطًض »

اٯ٫ت إٛهٝكٝٸ١, ٜٚطًل ايػٓا٤ ع٢ً اٱٌْاؿ إِشٛب بإٛهٝك٢. َٚٔ بٌ ايهًُات 

ٞٸ إطلب »إٌتٓك١ َٔ إٛهٝك٢: إٛهٝكٛك ٚإٛهٝكاك, اييت اعتدلٖا اـٛاكمَٞ  زل

ٞٸ  «َٕٚ٪ٚيـ ا٭ؿا ٚإًشِّٔ. نُا فٖب إػٛإ ايِؿا ٗ  (Musician)أٟ إٛهٝك

 .«إٛهٝكات ٖٞ آي١ ايػٓا٤»كها٥ًِٗ إٍ تعلٜـ أؿٚات إٛهٝك٢ ٚآ٫تٗا بع 

تطًل إٛهٝك٢ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓػُات »ٚقٌٝ ٗ تعلٜـ إٛهٝك٢ أٚ ايًشٔ: 

ٌٕ َٓتِٛ, ٚتطًل أسٝاّْا ع٢ً ف ُٛع١ َٔ ايٓټَٛطات إٛام١ٜ إت٬سك١ ٚإتعاقب١ بٌه

ٕٸ  ْٸ. بٝـ أ يًشلٚف ٚا٭يؿاٚ ٚايهًُات ايٌعلٜٸ١ إ٪ٓيؿ١ يػا١ٜ بٝإ َؿّٗٛ َٚع٢ٓ ػا

احملٚككٌ ٗ ايٛقت ايلأٖ ٜٴطًٹكٕٛ َِطًض إٛهٝك٢ ع٢ً ُٛت اٯ٫ت, ٚايػٓا٤ ع٢ً 

ًٝن١ٜ بع اٱٌْاؿ إكذلٕ بايًشٔ. ٚاٱٜكاع ٚائلب ٖٛ َا ٜٴعدل عٓ٘ ٗ ايًػ١ اٱل

(Rhythm) ّٚهٔ اعتباك إٛهٝك٢ َنهّا َٔ ا٭ؿإ ٚايٓػُات ٚايٓٛطات إٌت١ًُ .
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 ع٢ً اٱٜكاع إٛمٕٚ ٚإٓوذِ.

ٕٸ ايعِٓل ايل٥ٝى ٗ إٛهٝك٢ ٖٛ ايِٛت َٚا ٌٜتٌُ عًٝ٘ ايِٛت َٔ  إ

ـٸ, ٖٚٛ َا ٜٛٗل بؿعٌ ايٓوب ايلٜا١ٝٓ. َٚٔ د١ٗ  اؿلنات ٚايوهٓات ٚسلٚف إ

ٕٸ ْٝع قٛاعـ إٛهٝك٢ تلتب٘ بقٚم ٚقلو١ إٛهٝكاك أّٜٔا, َٚٔ ٖٓا ٜطًل أػل٣  ؾإ

ٔٸ  .(10)«ع٢ً إٛهٝك٢ عٓٛإ ايؿ

 

َٸ١, ٚيهٓٗا ستٸ٢ ايكلٕ  ِٸ ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ١ اشلا ٕٸ َوأي١ ايػٓا٤ تعتدل َٔ أٖ كغِ أ

إلس١ً ايِؿٜٛٸ١, ناْت تٴقنل بُٛؿٗا ؾلعّا غرل  اؿاؿٟ عٌل يًٗذل٠, أٟ ٗ ْٗا١ٜ

ٌٸ. ؾتٴعٵلٳض َج٬ّ  َبت٢ًٶ ب٘, ٚتٴبٝٻٔ ع٢ً ٖاٍَ ها٥ل ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ بٌهٌ غرل َوتك

ٗ طٝٸات عٛخ بٝع ًٚلا٤ آ٫ت ايًٗٛ ٚايًعب, ٚاؾاك١ٜ إػٓٸ١ٝ, أٚ ٗ باب إهاهب 

. ٚيهٔ ٜبـٚ (11)تاب ايٓهاغاحمللٻ١َ, أٚ ٗ نتاب ايٌٗاؿات, ٚنتاب اؿـٚؿ, ٚن

ٝٸاتِٗ َٚؿلؿاتِٗ, َٚٓٗا:  أْ٘ َٓق فيو اؿٌ, سٝح ًاعت ثكاؾ١ ايِٛؾٝٸ١ ٚاْتٌلت أؿب

ٞٸ ٚاحملٚكل  َوأي١ ايوُاع ٚايػٓا٤ َٔ د١ٗ, ٚٚٗٛك ايٓٛلٜٸات إعلٚؾ١ يًؿٝض ايهاًاْ

٥ٌ ايوبنٚاكٟ ٗ ٖقا ايباب َٔ د١ٗ أػل٣, ؾتض ايباب أَاّ تـٜٚٔ ايعـٜـ َٔ ايلها

 .(12)إوتك١ًٓ ٗ ٖقا ا٫ػاٙ

نُا عُـ بعض ايؿكٗا٤ ايهباك إٍ َعاؾ١ ٖقا إٛٓٛع بل١ٜ٩ َوتك١ًٓ ٗ 

ٞٸ. َٚٔ بٌ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ّهٔ  نتبِٗ, إٍ داْب إوا٥ٌ ا٭ػل٣, ٚبٌهٌ تؿًِٝ

, ٚايوٝـ دٛاؿ ايعاًَٞ ٗ «َوتٓـ ايٌٝع١»يٓا إٔ ْقنل ايٌٝؽ ايٓلاقٞ ٗ نتاب٘ 

ٞٸ ايطباطبا٥ٞ ٗ نتاب٘ «تاغ ايهلا١ََؿ»نتاب٘  , «كٜاض إوا٥ٌ», ٚايوٝـ عً

ٞٸ ٗ نتاب٘  ُٸـ سؤ ايٓذؿ , «دٛاٖل ايه٬ّ ٗ ًلغ ًلا٥ع اٱه٬ّ»ٚايٌٝؽ ق

ٟٸ ٗ نتاب   .«إهاهب»ٚايٌٝؽ ا٭ِْاك

ِٸ ايهبرل َٔ ايهتابات  ُٸٌ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ ٖقا ايه َٚع فيو ٫ ْتٛ

ٓض يًػٓا٤; إف مل ٜتٻؿل ْٝع عًُا٤ ايًػ١ ٚايؿكٗا٤ ع٢ً َع٢ٓ ٚايلها٥ٌ إٍ َؿّٗٛ ٚا

أسـ أبلم َِاؿٜل  «َؿّٗٛ ايػٓا٤»ٚاسـ ٚآض ًَُٚٛي ٕؿّٗٛ ايػٓا٤, ٚبقيو نإ 

ُٳ١ً.  إؿاِٖٝ اجمل

ٚٗ َا ًٜٞ هٛف ْعُـ إٍ اهتعلاض بعض تعلٜؿات ايػٓا٤ إٓكٛي١ عٔ ايًػٜٛٸٌ, 
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كاك٨ بٓؿو٘ ع٢ً اٱْاٍ ٚايػُٛض ٗ ٖقا ٚنقيو بعض نباك ايؿكٗا٤, يٝكـ اي

 ايٌإٔ:

 

ٚٸ٫ّ, يٓعُـ بعـ  ْل٣ َٔ إٓاهب ٖٓا إٔ ْقنل تعلٜـ بعض ٌَاٖرل ايًػٜٛٸٌ أ

 فيو إٍ ايبشح ؾٝٗا.

ايػٹٓا٤ نهٹوا٤: ايِٛت »: «فُع ايبشلٜٔ»قاٍ ؾؼل ايـٜٔ ايطلوٞ ٗ 

 .(13)«نإ ٗ ًعل أٚ قلإٓ أٚ غرلُٖاإٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع, هٛا٤ 

 .(14)«ايػٓا٤: ٖـٚؿٷ ٗ ايِٛت»ٚقاٍ اـًٌٝ بٔ أٓـ ايؿلاٖٝـٟ: 

ايػٹٓا٤ َجٌ نٹتاب: ايِٛت, ٚقٝاه٘ »: «إِباغ إٓرل»ٚدا٤ ٗ تعبرل ايؿٝٸَٛٞ ٗ 

ِٸ; ٭ْٸ٘ ُٛت ٕٸ ايكٝاي (15) «ائ , أٟ إْ٘ طبكّا يكٛاعـ ايِلف َُّٔٛ ايػٌ )ُغٓا٤(; ٭

 ايكاعـ٠ ٗ أزلا٤ ايِٛت إٔ تأتٞ ع٢ً ٚمٕ ُؾعاٍ.ٚ

غٹٓا٤ »: «ايكاَٛي احملٝ٘», ٚايؿرلٚمآباؿٟ ٗ «تاز ايعلٚي»ٚقاٍ اينبٝـٟ ٗ 

 .(16)«نهٹوا٤: َٔ ايِٛت َا طلب ب٘

 .(17)«ايػٹٓا٤ بايهول َٔ ايوُاع»: «ايِشاغ»ٚقاٍ اؾٖٛلٟ ٗ 

ٖاٍَ اؿـٜح ايٓبٟٛ  , ٗ َاؿ٠ )غين(, ع٢ً«تٗقٜب ايًػ١»ٚقاٍ ا٭مٖلٟ ٗ 

ايتػٓٸٞ ٖٓا »ايٌلٜـ ايقٟ أفٕ ؾٝ٘ بايتػٓٸٞ بايكلإٓ ايهلِٜ: عٔ أبٞ ايعبٸاي أْٸ٘ قاٍ: 

ٚٸٍع٢ً َعٌٓٝ:  ِٸ أٓاف قا٬ّ٥: ٚايجاْٞ: ا٫هتػٓا٤ ٚعـّ ا٫ؾتكاك; ا٭ : ايػٓا٤ ٚايطلب... ث

ٔٵ فٖب ب٘ إٍ  َٳ ٔٵ فٖب ب٘ إٍ ا٫هتػٓا٤ ؾٗٛ َٔ ايػ٢ٓ َكِٛكٷ, ٚ ُٳ ايتطلٜب ؾٗٛ َٔ ؾ

 .(18)«ايػٓا٤, ايِٛت إُـٚؿ

ٞٸ: َعٓاٙ ؼوٌ ايكلا٠٤ ٚتلقٝكٗا, »: «ايٓٗا١ٜ»ٚقاٍ ابٔ ا٭ثرل ٗ  قاٍ ايٌاؾع

ٔٵ كؾع ُٛت٘ ٚٚا٫ٙ «مٜٸٓٛا ايكلإٓ بأُٛاتهِ»ٌٜٚٗـ ي٘ اؿـٜح اٯػل:  َٳ ٌټ  , ٚن

 .(19)«ؾِٛت٘ عٓـ ايعلب غٓا٤

 .(20)«ايػٓا٤ َٔ ايِٛت» :«َعذِ َكاٜٝى ايًػ١»ٚقاٍ ابٔ ؾاكي ٗ 

ٚقاٍ ٗ ايهًٓٝات: »: «إِباغ إٓرل», بعـ ْكً٘ عباك٠ «أقلب إٛاكؿ»ٚدا٤ ٗ 
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ِٸ ٚإـ: ايتػٓٸٞ, ٫ٚ ٜتشٖكل فيو إ٫ بهٕٛ ا٭ؿإ َٔ ايٌعل ٚأُْاّ  ايػٴٓا٤ بائ

 .(21)«ايتِؿٝل شلا, ؾٗٛ َٔ أْٛاع ايًعب

ٞٸ ٗ ٖٚهقا اؿاٍ ٗ َا فنلٙ ابٔ َٓٛٛك ا٭ؾلٜ , ؾإْٸ٘ عٌ «يوإ ايعلب»ك

ـٸَٞ ايًػٌٜٛ; سٝح فنل عباك٠ ا٭مٖلٟ ٚاؾٖٛلٟ ٚابٔ ا٭ثرل, ْٚكٌ  عباكات َتك

ُٸٌ إٍ َؿّٗٛ َٚع٢ٓٶ ٚآض َٔ فُٛع  ن٬ّ ا٭ُُعٞ بايٛاهط١, ٚنأْ٘ مل ٜتٛ

ٔٵ ٜٴشتٌُ أْ٘ ٜٛاؾل َا فٖب إيٝ٘ اؾٖٛلٟ  ٖقٙ ايهًُات ٚايٓكٍٛ ٕؿلؿ٠ ايػٓا٤, ٚيه

 .(22) «ايػٹٓا٤ بايهول َٔ ايوُاع»ايِشاغ, ٚفيو سٝح ٜلٟٚ عٔ ا٭ُُعٞ قا٬ّ٥: ٗ 

ٌِّ عـّ بٝإ َع٢ٓ  َٔ فُٛع َا فنل عٔ أعُـ٠ ايًػ١ ٚأهاطٝٓٗا ٜتٸٔض يًُتأ

ٕٸ أنجل ٖقٙ ايتعلٜؿات تقنل نًُات َٔ قبٌٝ:  ٚاسـ شلقٙ ايه١ًُ. ٚبا٫يتؿات إٍ أ

 تٌ إؿلؿتٌ أّٜٔا.هـك بٓا إٜٔاغ ٖا «ايذلدٝع»ٚ «ايطلب»

ـٸ٠ سنٕ أٚ »: «ايطلب»قاٍ اؾٖٛلٟ ٗ ًإٔ  ػٓؿ١ْ تِٝب اٱْوإ; يٌ

ِٸ اهتطلؿ قا٬ّ٥: (23)«هلٚك ـٸٙ ٚؼوٝٓ٘», ث  .(24)«ايتطلٜب ٗ ايِٛت: َ

 .(25)«تلدٝع ايِٛت: تلؿٜـٙ ٗ اؿًل»ٚقاٍ أّٜٔا ٗ ًإٔ ايذلدٝع: 

ـٺ ٌٸ ٚاس ٕٸ أٌٖ ايًػ١ ٚايؿكٗا٤ قـ ُوٸو ن َِٓٗ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ بعباكاتٺ  ٜبـٚ أ

ُٸ١, ٚقـ هع٢ اؾُٝع إٍ بٝإ َع٢ٓٶ ٚاسـ ٚٚآض يتًو ايه١ًُ, ٚإ٫ٓ  أٚ نًُات ػا

ؾإْٸٗا بأْعٗا ؼهٞ عٔ ساي١ٺ ٚاسـ٠ ٗ ايٌؼّ إهًٖـ, نُا ايتؿت إٍ فيو 

 , ٚأًاك إيٝ٘ بٌهٌ دٝٸـ.(26)احملٓكل ايوبنٚاكٟ

 

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع »ايع١َ٬ٓ اؿًٓٞ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤: قاٍ  َ ٖٛٚ

ٕٵ نإ ٗ ايكلإٓ . (28)«ايتشلٜل». ٚفنل ًبٝ٘ ٖقٙ ايعباك٠ ٗ نتاب (27)«إطلب, ٚإ

ـٸٙ»: «ايكٛاعـ»ٚقاٍ ٗ نتاب  ّٷ ٜؿول ؾاعً٘, ٖٚٛ تلدٝع ايِٛت َٚ  .(29)«ٚايػٓا٤ سلا

بايػٓا٤ َا زلٸٞ ٗ ايعلف غٓا٤ٶ, ٚقٌٝ: ٖٛ  إلاؿ»ٚأَا ايؿآٌ إكـاؿ, ؾكاٍ: 

ٚٸٍ أٍٚ ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع َع اٱطلاب, ٚا٭ َ»(30). 

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, أٚ َا زلٸٞ »ٚقاٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ:  َ ٖٛٚ

ٕٕ أٚ غرلُٖا . ٚقـ فنل (31)«ٗ ايعلف غٓا٤ٶ ٚإٕ مل ٜٴطلب; هٛا٤ٷ نإ ٗ ًعٕل أّ قلآ
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 .(32)أّٜٔا «غا١ٜ إلاّ», ٗ نتاب٘ «أٚ غرلُٖا»قٙ ايعباك٠ عٝٓٗا, َٔ ؿٕٚ ٖ

َا ٌٜب٘ ٖقا ايتعلٜـ, ٗ  (33)«ايٌٗاؿات»ٚاهتعلض احملٚكل اؿًٓٞ ٗ نتاب 

 َعلض تعـاؿٙ ايقْٛب اييت ٜلتهبٗا ايؿاهل.

ٚٸٍ ٗ  «داَع إكاُـ»ٚقـ اكت٢ٔ احملٚكل ايهلنٞ ٗ  تعلٜـ ايٌٗٝـ ا٭

ٚإلاؿ ب٘ ع٢ً َا ٗ ايـكٚي: », ٚعُـ إٍ بٝاْ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: «ايٌلعٝٸ١ايـكٚي »

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب َ»(34). 

ٞٸ ايطباطبا٥ٞ ٗ  ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً »: «كٜاض إوا٥ٌ»ٚقاٍ ايوٝـ عً َ ٖٛٚ

ٕٵ مل ٜٴطلب, هٛا٤ٷ نا ُٸ٢ ٗ ايعلف غٓا٤ٶ ٚإ ٕ ٗ ًعل أٚ ايذلدٝع إطلب, أٚ َا ٜٴو

 . ٖٚٛ عٌ ايتعلٜـ ايقٟ أٚكؿٙ ايٌٗٝـ ايجاْٞ.(35)«قلإٓ أٚ غرلُٖا

ٚقـ عُـ احملٚكل ايبشلاْٞ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ اؿلاّ إٍ ْكٌ ايه٬ّ ايتايٞ, 

ـٸ نهٹوا٤, قٌٝ: »: «إوايو»ايقٟ اػتاكٙ بعـ ْوبت٘ إٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ  ايػٹٓا٤ بإ

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً اي ذلدٝع إطلب, ؾ٬ ولّ بـٕٚ ايُٛؿٌ, أعين ايذلدٝع ٖٛ َ

 .(36)«ٚاٱطلاب

ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل, بعـ ْكٌ نًُات ايًػٜٛٸٌ ٚبعض ا٭ُشاب ٗ تعلٜـ 

ُٸ١ َٓٗا َٛنٛي١ إٍ ايعلف, نُا ٖٞ ايعاؿ٠ ٗ »ايػٓا٤:  ؾٝٴعًِ نٕٛ إلاؿ نٝؿ١ٝ ػا

 .(37)«بٝإ َجاٍ فيو

ٚيٝى ٖٛ فلٸؿ ؼوٌ »: «ٜل ايٛه١ًٝؼل»ٗ  &ٚقاٍ اٱَاّ اـُٝينٸ

ُٸ١ َطلب١ تٓاهب فايى ايًٗٛ ٚقاؾٌ  ـٸٙ ٚتلدٝع٘ بهٝؿٝٸ١ ػا ايِٛت, بٌ ٖٛ َ

ايطلب ٚآ٫ت ايًٗٛ ٚا٬ٕٖٞ, ٫ٚ ؾلم بٌ اهتعُاي٘ ٗ ن٬ّ سلٸ, َٔ قلا٠٤ ايكلإٓ 

ٝٸ١, ٚغرلٙ َٔ ًعل أٚ ْجل, بٌ ٜتٔاعـ عكاب٘ يٛ اهتعًُ٘ ٗ َا  ٜٴطاع ب٘ ٚايـعا٤ ٚإلث

 .(38)«اهلل تعاٍ

ؾا٭ٍٚ تعلٜـ ايػٓا٤ بأْ٘ ُٛت اٱْوإ »أّٜٔا:  «إهاهب احمللٸ١َ»ٚقاٍ ٗ 

ٝٸ١ إهاؿ ايطلب بتٓاهب٘ ٕتعاكف  ٌّ, ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ, ٚي٘ ًأْ ٔٷ فات ايقٟ ي٘ كٓق١ ٚسو

ـٸ». ثِ أًهٌ ع٢ً تعلٜـ إٌٗٛك قا٬ّ٥: (39)«ايٓاي  َٚا فنلْاٙ تٛٗل اــ١ً ٗ اؿ

ٕٸ ايػٓا٤ ٫  ـٸ ايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع إطلب, ؾإ إٓوٛب إٍ إٌٗٛك, ٖٚٛ َ

ٌـّ ٫ٚ تلدٝع ـٸ, ٫ٚ ايذلدٝع, ؾؿٞ نجرل َٔ أقواَ٘ ٫ ٜهٕٛ َ ٛٸّ بإ  .(40)«ٜتك
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ٞٸ:  ِٸ »ٚقاٍ ايوٝـ اـ٥ٛ ٕٸ إوتؿاؿ َٔ فُٛع ايلٚاٜات ع بعـ ٓ ٚايتشكٝل أ

ٕٸ ايػٓا٤ بعٔٗا إٍ بعض ع ٖٛ َا فنلٙ إ ِِّـ َٔ سٝح ايهدل٣. ٚتٛٓٝض فيو: إ

احمللٻّ عباك٠ عٔ ايِٛت إلدٻع ؾٝ٘ ع٢ً هبٌٝ ايًٗٛ ٚايباطٌ ٚاٱ٬ٍٓ عٔ اؿلٸ, 

هٛا٤ٷ ؼٓكل ٗ ن٬ّ باطٌ أّ ٗ ن٬ّ سلٸ, ٚزلٸاٙ ٗ ايِشاغ بايوُاع, ٜٚعبٸل عٓ٘ 

 .(41)«ػٛاْـٕ(ٗ يػ١ ايؿلي به١ًُ: )ؿٚ بٝت(, ٚ)هلٚؿ(, ٚ)بوت٘(, ٚ)آٚام 

ٕٸ نًُات ايعًُا٤ َٔ »: «َوتٓـ ايٌٝع١»ٚقاٍ ايٌٝؽ ايٓلاقٞ ٗ نتاب  إ

ايًػٌٜٛ ٚا٭ؿبا٤ ٚايؿكٗا٤ كتًؿ١ ٗ تؿورل ايػٓا٤. ؾؿوٻلٙ بعِٔٗ بايِٛت إطلب; 

ٚآػل بايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع; ٚثايح بايِٛت إٌتٌُ ع٢ً ايذلدٝع ٚاٱطلاب 

ػاَى بايتطلٜب; ٚهاؿي بايذلدٝع َع ايتطلٜب; ٚهابع بلؾع َعّا; ٚكابع بايذلدٝع; ٚ

ٝٵُٗا;  ـٸٙ َع أسـ ايُٛؿٌ أٚ نًَ ـٸ ايِٛت; ٚتاهع َ ايِٛت َع ايذلدٝع; ٚثأَ َ

ـٸ ايِٛت َٚٛا٫ت٘; ٚثاْٞ عٌل ع ٖٚٛ ايػنايٞ  ٚعاًل بتشوٌ ايِٛت; ٚساؿٟ عٌل َ

َٸ ّا ع٢ً تعٌٝ أسـ ٖقٙ إعاْٞ أ٬ُّ. ع بايِٛت إٛمٕٚ إؿِٗ احمللٸى يًكًب. ٫ٚ ؿيٌٝ تا

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ  ْعِ, ٜهٕٛ ايكـك إتٖٝكٔ َٔ اؾُٝع إتٻؿل عًٝ٘ ٗ ايِـم ع ٖٚٛ: َ

ِٸ َٔ ايواكٸ ٚاحملنٕ, إؿِٗ ٕع٢ٓ ع غٓا٤ٶ قطعّا عٓـ ْٝع  ع٢ً ايذلدٝع إطلب, ا٭ع

ٍٷ آػل ٜهٕٛ ٖقا اي كـك إتٻؿل عًٝ٘ غٓا٤ٶ أكباب ٖقٙ ا٭قٛاٍ, ؾًٛ مل ٜهٔ ٖٓا قٛ

 .(42)«قطعّا

ؾكـ عُـ ع نُا ُٓع ايٌٝؽ  «نؿا١ٜ ا٭سهاّ»أَا احملٚكل ايوبنٚاكٟ ٗ 

 .(43)ايٓلاقٞ ع إٍ اهتعلاض ايتعلٜؿات إؼتًؿ١ اييت فنلٖا ايعًُا٤ ٕؿّٗٛ ايػٓا٤

ـٻّ فنلٙ َٔ تعلٜؿات ايؿكٗا٤ ٕؿّٗٛ ايػٓا٤ ٜجبت عـّ إَهإ تعٌٝ  ٖٓا تك

١ِّْٛ ي٘ عٓـ ايؿكٗا٤ َؿّٗٛ  ٕٸ عٓاُلٙ إه ـٻؿ. ٚيهٔ ّهٔ ايكٍٛ بأ ٌٕ ق ايػٓا٤ بٌه

عباك٠ عٔ: ايِٛت, ٚايِٛت إُـٚؿ, ٚايه٬ّ إٛمٕٚ ٚإٓػٻِ ٚاؾٌُٝ, ٚايه٬ّ 

إطلب, ٚإٓاهب جملايى ايًٗٛ إكذلٕ بايباطٌ ٚاحمللٻَات ا٭ػل٣, َٚا ٜعتدلٙ ايعلف 

 َٔ ايػٓا٤.

ػ٬ٍ ايتـقٝل ٗ ايتعلٜؿات إطلٚس١ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ّهٔ ايكٍٛ بٝـ أْٸ٘ َٔ 

 بأْٸِٗ اْكوُٛا ٗ تعلٜـ َؿّٗٛ ايػٓا٤ إٍ قوٌُ, ُٖٚا:

ػِا٥ّ ايِٛت ٗ تعلٜـ ايػٓا٤, َٔ قبٌٝ:  إسـ٣ع اجملُٛع١ اييت تـػٌ 1
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ـٸ, ٚتـٜٚلٙ ٗ اؿًل, َع فنل قٝـ ايذلدٝع ٚاٱطلاب. ٖٚ٪٤٫ ِٖ: احملٚكل اؿ ًٓٞ ٗ إ

ٚٸٍ ٗ ايـكٚي,  ايٌلا٥ع, ٚايع١َ٬ٓ اؿًٓٞ ٗ إكًاؿ ا٭فٖإ ٚايتشلٜل, ٚايٌٗٝـ ا٭

 ٚاحملٚكل ايهلنٞ ٗ داَع إكاُـ, ٚ....

ع اجملُٛع١ اييت تلنت ؼـٜـ َِـام ايػٓا٤ ٚتعلٜؿ٘ إٍ ايعلف, ِٖٚ: 2

ايٓذؿٞ ٗ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ َوايو ا٭ؾٗاّ, ٚٗ ًلغ ايًُع١, ٚايٌٝؽ قُـ سؤ 

ٞٸ ايطباطبا٥ٞ ٗ  دٛاٖل ايه٬ّ, ٚايؿآٌ إكـاؿ ٗ ايتٓكٝض ايلا٥ع, ٚايوٝـ عً

 ايلٜاض, ٚ....

ٕٸ ٖقا ٖٛ  ٕٸ ايػٓا٤ ٚاٖل٠ْ علؾٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ بايهاٌَ ع ٚوتٌُ قّٜٛا أ ٚسٝح إ

ٕٸ سهُ٘ ىتًـ باػت٬ف ايٌلا٥٘  ايوبب ٗ عـّ تِلٜض ايلٚاٜات بتعلٜؿ٘ ع ٜبـٚ أ

 َٚٔ بٝٓٗا اينَإ ٚإهإ. ٚايٛلٚف,

َٔ ٖٓا ّهٔ يٓا إٔ ْـكى بٕٛٓٛغ هبب عـّ إَهإ ايعجٛك ع٢ً تعلٜـ فُع 

عًٝ٘ َٔ قبٌ ايًػٌٜٛ, ايقٜٔ ٌٜٓهًٕٛ إِـك ايل٥ٝى يهًُات ايؿكٗا٤ ٗ تعلٜـ 

ايػٓا٤. ٚشلقا ايوبب أّٜٔا لـ بعض ايؿكٗا٤ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ قـ أٓاف اٱساي١ إٍ 

٢ أٚي٦و ايقٜٔ مل ِٜلِّسٛا باٱساي١ إٍ ايعلف ناْٛا ٗ ُـؿ تعلٜـ ايعلف, ٚستٸ

ايػٓا٤ علؾٝٸّا, ٖٚقا ٖٛ ايوبب ايل٥ٝى ٗ كدٛعِٗ إٍ ايًػٌٜٛ, ٚا٫ػت٬ف ٗ ٖقٙ 

 ايتعلٜؿات.

ٕٸ َا فنلٙ ايؿكٗا٤ ٗ تعلٜـ »: «َؿتاغ ايهلا١َ»قاٍ ايوٝـ دٛاؿ ايعاًَٞ ٗ  إ

ـٸ ايِٛت إٌتٌُ  ٗٸ; ايػٓا٤ بع )َ ع٢ً ايذلدٝع إطلب( إِا ٖٛ َٔ باب ايتعلٜـ ايعل

ٚٸٍ ٜعٛؿ إٍ ٖقا ايتعلٜـ  ٕٸ ايتعلٜـ ا٭ ٕٸ ايعلف ٫ ٜؿِٗ َٔ ايػٓا٤ إ٫ٓ فيو. ٚعًٝ٘ ؾإ ٭

ٕٸ إع٢ٓ إٌٗٛك  ايجاْٞ, ايقٟ فنلٙ ايؿآٌ إكـاؿ ٚايٌٗٝـ ايجاْٞ, بٌ قـ ْكٍٛ: إ

ٕٸ ْ ٔٵ علٻؾ٘, ناحملٚكل ٗ ًٗاؿات وهِ ايعلف بوٛاٙ, ٜٚلًـ إٍ فيو أ ٖٖ اع١ 

ايٌلا٥ع ٚإِِّـ ٗ ايهتاب ٚايتشلٜل ٚاٱكًاؿ, مل ٜقنلٚا ي٘ إ٫ٓ إع٢ٓ إٌٗٛك, 

 .(44)«َٚا فيو إ٫ٓ ٭ْٸ٘ ٖٛ ايقٟ وهِ ب٘ ايعلف

 

 ٜٓكوِ ايؿكٗا٤ ٗ ٖقا اجملاٍ إٍ قوٌُ, ُٖٚا:
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ٍٕ َطًل, نايٌٗٝـ ايجاْٞ, ع اؾُاع١ اييت فٖبت إٍ ؼلِٜ اي1 ػٓا٤ بكٛ

ٕٸ اؿهِ  ّٷ, ٚأ ٕٸ ْٝع أْٛاع ايػٓا٤ سلا ٚاحملٚكل ايهلنٞ; إف تعتكـ ٖقٙ اجملُٛع١ أ

ُٸ١ أّ ٫.  ٚاقع ع٢ً ايػٓا٤ ٗ ْؿو٘, هٛا٤ اقذلٕ ب٤ٌٞ آػل أٚ نإ ع٢ً نٝؿٝٸ١ ػا

 ٖٚقا ٖٛ ايكٍٛ إعلٚف ٚإٌٗٛك, بٌ اؿټعٞ اٱْاع عًٝ٘.

ُٛع١ ا٭ػل٣, ناحملٚكل ايوبنٚاكٟ ٚايؿٝض ايهاًاْٞ, ؾكـ ع أَا اجمل2

ِٕ آػل. ٚمل تقٖب ٖقٙ  ِٕ َٓ٘, ٚإباس١ قو فٖبت إٍ ايكٍٛ بايتؿٌِٝ, عدل ؼلِٜ قو

ٕٸ طلٜك١ أؿا٤  اجملُٛع١ إٍ ايكّٛ عل١َ ايػٓا٤ يقات٘, ٚإْٸُا ٭َٕل عاكٕض عًٝ٘, َعتكـ٠ّ أ

 إٍ سلَت٘. ايػٓا٤ ٚاقذلاْ٘ باحمللٸَات ٖٞ اييت ت٪ؿٸٟ

ّٕ نإ  َٚٔ ٖٓا إفا اقذلٕ ايػٓا٤ َا ٖٛ ٗ َُْٔٛ٘ قلٻّ أٚ اًتٌُ ع٢ً سلا

ٝٸ١ّ.  سلاَّا, ؿٕٚ إٔ تهٕٛ سلَت٘ فات

ٝٸ١. ٝٸ١, ؿٕٚ ايقات ٕٸ ايِٓاع١ ايؿكٗٝٸ١ تكتٔٞ اؿل١َ إُْٔٛ  ٚباعتكاؿْا ؾإ

 

ٝٸ ١ يًػٓا٤ ع اييت هٓؼٛض ٗ عجٗا ع ؾإْٸٓا با٫يتؿات إٍ قِٛك أؿٓي١ اؿل١َ ايقات

ٗ َٛاكؿ ايٌٓو ٗ ايػٓا٤ ايقٟ ٫ وتٟٛ ع٢ً َُٕٔٛ قلٻّ, ٚمل ٜكذلٕ َا ٖٛ 

ٕٸ ايكـك إتٖٝكٔ َٔ ؿ٫ي١ أؿٓي١ اؿل١َ  ٕٸ ا٭ٌُ ٜكتٔٞ ايكٍٛ بإباست٘; ٭ قلٻّ, ْل٣ أ

ٌٕ قلٻّ, أٚ إٔ ٜهٕٛ َُْٔٛ٘ سلاَّا; ٭ٕ  ٝٸ١, بٌ ٖٛ إٔ ٜكذلٕ بؿع َكت٢ٔ ا٭ؿي١ ايعكً

اٱْاع ٚايهتاب ٚايوٓٸ١, ٖٛ أٌُ ايدلا٠٤ ٗ َٛاكؿ ايٌبٗات اؿهُٝٸ١. ٚٗ ٖقا 

َٸ١,  إٛكؿ أّٜٔا ع نُا هٓقنل ع لـ ا٭ؿٓي١ اييت تٴوام يبٝإ سل١َ أٌُ ايػٓا٤ غرل تا

 ٚعًٝ٘ ٜٴشهِ بايدلا٠٤ ٗ إٛاكؿ اييت ٫ ٜكذلٕ ؾٝٗا ايػٓا٤ بؿعٌ قلٻّ.

ع٢ً ٖقا ا٭هاي ايقٟ اػذلْاٙ يٛ َاكي إهًٖـ ايػٓا٤ احمللٻّ ٜهٕٛ ٗ ٚ

 ع ايؿعٌ اؿلاّ ايقٟ اقذلٕ بايػٓا2.٤ع ايػٓا٤; 1ٚايٛاقع قـ أت٢ بؿعًٌ قلٻٌَ, ُٖا: 

ٕٸ أؿٓي١ ايكٍٛ  ٟٸ ايتقنرل بأ ٚقبٌ ايـػٍٛ ٗ بٝإ أؿٓي١ ايطلؾٌ َٔ ائلٚك

ٝٸّا ٗ هٝام كؿِّْا ع٢ً أؿٓي١ ايكٍٛ إؼتاك ع ٖٚٛ عـّ سل١َ ايػٓا٤ يق ات٘ ع هٛف تٔلؿٴ تًكا٥

ٝٸ١ ع. ٚٸٍ ع ٖٚٛ اؿل١َ ايقات  ا٭
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اهتٓـ ايكا٥ًٕٛ عل١َ ايػٓا٤ يقات٘ ٗ إثبات اؿٸعا٥ِٗ إٍ ايكلإٓ ايهلِٜ, 

ٌٸ ـٺ َٔ ٖقٙ إِاؿك  ٚايلٚاٜات ايٌلٜؿ١, ٚاٱْاع, ٚايعكٌ, فانلٜٔ ؿي٬ّٝ َٔ ن ٚاس

 ا٭كبع١.

ٚٗ َا ًٜٞ ْتعلٸض إٍ ٖقٙ ا٭ؿي١, ٚطلٜك١ ا٫هتـ٫ٍ بٗا, ٚقِٛكٖا عٔ إثبات 

ـٸع٢. َٚٔ ثِ ْبٝٸٔ نٝؿ١ٝ ؿ٫ي١ ٖقٙ ا٭ؿٓي١ ع٢ً ايكٍٛ إؼتاك.  إ

 

ّهٔ تكلٜل ؿيٌٝ ايعكٌ ع٢ً ايٌهٌ ايتايٞ: سٝح نإ ايؿول َٔ ا٭َٛك 

ـٸ١َ اؿلاّ.احمللٻ١َ قطع ٌٸ َا ٜوتٛدب ايؿول ٜهٕٛ سلاَّا, َٔ باب سل١َ َك  ّا ؾه

 

ـٸ١َ ٖٓا ٖٛ )ايؿول سلاّ(, ٚيٝى يـٜٓا  ٕٸ فا إك ّٸ; ٭ ٕٸ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ غرل تا إ

ٌٸ سلاّ سلاَّا يهإ  ـٸ١َ ن ـٸ١َ; إف يٛ ناْت َك ـٸ١َ يهْٛٗا َك ٌٷ ع٢ً سل١َ إك ؿيٝ

ٌٸ ؾعٌ سلاّ  ـٸَات فيو ايؿعٌ, ٗ سٌ َلتهب ن َوتشٓكّا يًعكاب َكـاك ْٝع َك

ٕٸ ا٭َل يٝى نقيو أبـّا.  أ

ـٸ١َ اؿلاّ ٚإهلٚٙ ؾ٬ تهاؿ »قاٍ احملٚكل اـلاهاْٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ:  َٸا َك ٚأ

تتٸِـ باؿل١َ أٚ ايهلا١ٖ; إف َٓٗا َا ٜتُٓهٔ َع٘ َٔ تلى اؿلاّ أٚ إهلٚٙ 

قبً٘, ؾ٬ ؿػٌ ي٘ أ٬ُّ ٗ سٍِٛ َا ٖٛ إطًٛب َٔ  اػتٝاكّا, نُا نإ َتُٚهّٓا

ـٸَتُٗا ًٸض َٔ طًب٘ طًب تلى َك  .(45)«تلى اؿلاّ أٚ إهلٚٙ, ؾًِ ٜذل

 

ٍٸ ع٢ً  (46)فنل ُاسب اؾٛاٖل ِٻٌ, ٜـ ٝٵ٘: إٓكٍٛ; ٚاحمل ُٳ ٕٸ اٱْاع بكو أ

 سل١َ ايػٓا٤.

 

اع ٖٓا ؿي٬ّٝ ناؾّٝا أّٜٔا; ٚفيو يهٕٛ إوأي١ َِبٸّا ٫ ّهٔ اعتباك اٱْ
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ي٬دتٗاؿ ٚاػت٬ف اٯكا٤. ْعِ, قـ ٜهٕٛ ٗ اؾ١ًُ ٚٗ أسؤ اؿا٫ت ع أٟ ٗ ايكـك 

ٞٸ;  ٕٸ ٖقا اٱْاع َـكن إتٖٝكٔ َٔ ايػٓا٤ ع قاب٬ّ ي٬عتُاؿ. ٚع٠ّٚ٬ ع٢ً فيو ؾإ

ٜات َٛكؿ ايبشح. ٖٚقا ا٫ستُاٍ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ َـكُن٘ ٖٛ ٖقٙ اٯٜات ٚايلٚا

ٜبـٚ قلٜبّا ع بايلدٛع إٍ نتب ايؿكٗا٤ ع يهِْٛٗ قـ اهتـٓيٛا بايلٚاٜات أّٜٔا إٍ 

ايلابع: َا ٖٛ »داْب فنل ٖقا اٱْاع. َٚٔ باب إجاٍ: لـ ُاسب اؾٛاٖل ٜكٍٛ: 

ـٸ, نهٹوا٤, ب٬», ثِ ٜوتطلؿ قا٬ّ٥: «قلٸّ ٗ ْؿو٘...  ػ٬ف ايػٹٓا٤ بايهول ٚإ

ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ َٔ  ٝٵ٘ عًٝ٘, ٚايوٓٸ١ُ َتٛاتل٠ْ ؾٝ٘, ٚؾٝٗا َا ؿ ُٳ أدـٙ ؾٝ٘, بٌ اٱْاع بكو

ٞٸ عٓٗا ٗ نتاب اهلل  .(47)«ايًٗٛ ٚايًػٛ ٚاينٚك إٓٗ

ٕٸ اٱْاع إْٸُا ٜهٕٛ سذٸ١ّ ٗ  ٚعًٝ٘ ؾٗقا اٱْاع ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ سذٸ١; ٭

 .«هبٌٝ يٝى يًٓكٌ ؾٝ٘ ؿيٌٝ, ٫ٚ يًعكٌ إيٝ٘»َٛكؿ 

 

ٕٸ  اهتٓـ ايكا٥ًٕٛ عل١َ ايػٓا٤ يقات٘ إٍ آٜات ايهتاب ايهلِٜ. ٚسٝح إ

ِٸ ؿكاهتٗا َٚٓاقٌتٗا أنجل َٔ َٓاق١ٌ  ايلٚاٜات ايتؿورلٜٸ١ ٗ ٖقٙ اٯٜات ٖٞ اييت تت

اٯٜات ْؿوٗا ؾإْٓا هٛف ْتعلٸض يًبشح ٗ اٯٜات, ٚنٝؿٝٸ١ ا٫هتـ٫ٍ بٗا, ُٓٔ 

ٍٸ بٗا. ايبشح عٔ  ايلٚاٜات إوتـ

 

ـٸ٠ أقواّ:  تٓكوِ ايلٚاٜات بـٚكٖا إٍ ع

 

ٍٸ بٗا ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ يقات٘ ٗ هٝام آٜات  ٚكؿت ايلٚاٜات ايتؿورلٜٸ١ اييت اهتـ

 ث٬ث١ َٔ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ, ٖٚٞ:

 

ِٵ: أع قٛي٘ تعاٍ ٚٛ ٔٵ ٜٴعٳ َٳ ٚٳ ِٵ  فٳيٹَو  ٚٳُأسٹًٖتٵ َيُه ٘ٹ  ـٳ كٳبِّ ٓٵ ٘ٴ عٹ ٝٵلٷ َي ٛٳ ػٳ ٗٴ ٘ٹ َؾ َٳاتٹ ايًٖ سٴلٴ

ٍٳ اينټٚٔك ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  ِٵ َؾادٵتٳ ٝٵُه ٜٴتٵ٢ًَ عٳًَ َٳا  ّٴ ٔإ٫ٖ  ْٵعٳا )اؿر:  اَ٭

30.) 
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٢ً ث٬خ كٚاٜات; ْٚكتِل ع َٔ بٌ ايلٚاٜات اييت ٚكؿت ٗ تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ ع ع

 ٫عتباكٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـٜٸ١, ٖٚٞ:

ٌٸ:  ×هأيت أبا عبـ اهلل»ع ُشٝش١ مٜـ ايٌشٸاّ, قاٍ: 1 عٔ قٍٛ اهلل عنٸ ٚد

ٍٳ اينټٚٔك ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  ايلدى َٔ ا٭ٚثإ: »؟ ؾكاٍ: َؾادٵتٳ

 .(48)«ايٌطلْر, ٚقٍٛ اينٚك: ايػٓا٤

ٌٸ ×َٛثٻك١ أبٞ بِرل, قاٍ: هأيت أبا عبـ اهللع 2 : عٔ قٍٛ اهلل عنٸ ٚد

ٍٳ اينټٚٔك ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ٔٵ اَ٭ َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ   .(49)«ايػٓا٤»؟ ؾكاٍ: َؾادٵتٳ

, ٗ قٍٛ اهلل تباكى ٚتعاٍ: ×ع َله١ً ابٔ أبٞ عُرل, قاٍ: عٔ أبٞ عبـ اهلل3

َٹ ٓٹبٴٛا ايلِّدٵىٳ  ٍٳ اينټٚٔكَؾادٵتٳ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ ٚٵثٳا ايلدى َٔ ا٭ٚثإ ٖٛ », قاٍ: ٔٵ اَ٭

 .(50)«ايٌطلْر, ٚقٍٛ اينٚك: ايػٓا٤

ٕٸ ايتعبرل بع  ٕٸ  «ادتٓبٛا»إ ٍٸ ع َاؿٸت٘ ٦ٖٝٚت٘ ع ع٢ً ٚدٛب ا٫دتٓاب, ٚإ قٍٛ »ٜـ

ٌٕ ُلٜض. «اينٚك  قـ متٸ تؿورلٙ بايػٓا٤ بٌه

ٔٸ  ٫ ًٓو ٗ ٚٓٛغ ُٚلاس١ ؿ٫ي١يهٔ  ٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً سل١َ ايػٓا٤, ٚيه

إٌه١ً تهُٔ ٗ إِـام ايقٟ سٴٌُ عًٝ٘ ٖقا اؿهِ ايِلٜض ٚايٛآض. ٚبعباك٠ 

ٕٸ َٛٓٛع ٖقا اؿهِ غرل ٚآض. ؾٌٗ إلاؿ َٓ٘ َطًل ايػٓا٤ أّ ٖٛ ٜٴٌرل إٍ  أػل٣: إ

ُٸ١؟  َٛاكؿ ػا

ٕٸ اٱَاّ ٌٸ ٚاسـ٠ َٔ ٖقٙ ايلٚ ×با٫يتؿات إٍ أ اٜات ايج٬ث١ ٗ نإ ٗ ن

, «اٍ»ٗ ْٝع ٖقٙ إٛاكؿ ق٢ًٓ بع  «ايػٓا٤»َكاّ اٱداب١ عٔ ه٪اٍ ايوا٥ٌ, ٚنإ 

ٜؿذلض إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ َٚؿَٗٛ٘ ٚآشّا ستٸ٢ يًوا٥ٌ ْؿو٘, ٚايـيٌٝ ايقٟ ّهٔ 

اؾذلآ٘ ٖٓا ٖٛ كٚاز فيو ايٓٛع ايٛسٝـ ٚإتعاكف يًػٓا٤ ٗ ؾلض ايو٪اٍ, ٚايقٟ 

يوإ ايلٚاٜات ٗ عِل ُـٚكٖا, َٚٔ ٖٓا نإ اٱَاّ ٜوتعٌُ نإ َتـا٫ّٚ ٗ 

ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ٖٞ َا ٜوتعٌُ  «اٍ». ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ «اٍ»ايػٓا٤ َعلؾّا بع 

ٞٸ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إلاؿ ٖٛ فيو ايٓٛع َٔ ايػٓا٤ إعٗٛؿ ٗ  يًعٗـ ايقٖينٸ أٚ ايعٗـ اـاكد

 فٖٔ ايوا٥ٌ.

ٕٸ اي ػٓا٤ ايقٟ نإ ًا٥عّا ٗ مَٔ ُـٚك ٖقٙ ايلٚاٜات ٚقـ هبل إٔ فنلْا أ

ـٸ٠  ٖٛ إقا١َ فايى ايٌلب ٚايًٗٛ ٚايًعب ٚغٓا٤ اؾٛاكٟ َٚا إٍ فيو, ٚا٭َانٔ إع
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ايعٗـٜٸ١ ْاٚل٠ّ إٍ ٖقا ايٓٛع َٔ اجملايى ٚايػٓا٤  «اٍ»٭َجاٍ ٖقٙ ا٭َٛك, ؾتهٕٛ 

نُا ٖقا ايٓٛع َٔ ايػٓا٤.  ايوا٥ـ ٗ فيو اؿٌ, ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ ي٘ إط٬م ٌٌُٜ غرل

ٕٸ ٖقٙ ايلٚاٜات  «اٍ»يٛ اعتدلْا إلاؿ َٔ  أْٸ٘ ٖٛ اهتػلام اؾٓى ّهٔ ايكٍٛ: إ

ناْت تعين ٖقا ايٓٛع َٔ ايػٓا٤ أّٜٔا, ٚعًٝ٘ ؾإْٗا تِٓلف اِْلاؾّا نا٬َّ عٔ 

 ايػٓا٤ اجمللٻؿ عٔ ها٥ل احمللٸَات.

ٕٸ ٖقٙ ايلٚاٜات ٗ َكاّ بٝإ  ٚبعباك٠ أػل٣: ٖٓاى ؿي٬ٕٝ ع٢ً ايـع٣ٛ ايكا١ً٥ بأ

ْٸ َٔ ايػٓا٤, ُٖٚا:  سل١َ ْٕٛع ػا

ٕٸ يؿٜ 1 ْٸ, ٖٚٛ ايػٓا٤ إكلٕٚ باحمللٻَات ا٭ػل٣. «ايػٓا٤»ع إ  ْاٚلٷ إٍ ْٕٛع ػا

ٕٸ يؿٜ 2 ْٸ َٔ ايػٓا٤ اجمللٻؿ عٔ ها٥ل احمللٻَات. «ايػٓا٤»ع إ  َِٓلفٷ عٔ ْٛع ػا

, ٚعـّ اعتباكٙ قٜٛٸّا أٚ َّْٛٓٛا ؾهٝـ ّهٓو ايتؼًٓٞ عٔ ٖقا ا٫ستُاٍ

ٚٚاٖلّا علؾّا, ٗ ٚقتٺ تعلٸض ي٘ احملٚككٕٛ ايهباك, َٔ أَجاٍ: ايوبنٚاكٟ ٚايؿٝض 

٘ٺ؟!  ايهاًاْٞ, ٗ نتبِٗ ع٢ً أسؤ ٚد

 إقنٛك ٗ تًو ا٭ػباك ايػٓا٤.»ٗ ٖقا ايٌإٔ:  &قاٍ احملٚكل ايوبنٚاكٟ

ٍٸ ّٛ يػ١ّ, ٚعَُٛ٘ إْٸُا ٜوتٓب٘ َٔ سٝح إْ٘ ٫ ع٢ً ايعُ ٚإؿلؿ إعلٻف باي٬ّ ٫ ٜـ

ْٸ, ٚإكاؿ٠ بعض ا٭ؾلاؿ َٔ غرل تعٌٝ ٜٓاٗ غلض اٱؾاؿ٠ ٚهٝام  قل١ٜٓ ع٢ً إكاؿ٠ اـا

ٕٸ  ـٸ َٔ ًٓ٘ ع٢ً ا٫هتػلام ٚايعُّٛ. ٖٚآٖا يٝى نقيو; ٭ ايبٝإ ٚاؿه١ُ, ؾ٬ب

ٔٸ ٗ ايٌا٥ع ٗ فيو اينَإ ايػٓا٤ٴ ع٢ً هبٌٝ ايًٗٛ, َٔ اؾٛاكٟ ا ٕػٓٸٝات ٚغرلٖ

ٔٸ ايلداٍ,  فايى ايؿذٛك ٚاـُٛك, ٚايعٌُ با٬ٕٖٞ, ٚايتهًِٓ بايباطٌ, ٚإزلاعٗ

ٌٴ إؿلؿ ع٢ً تًو ا٭ؾلاؿ ايٌا٥ع١ ٗ فيو اينَإ غرلٴ بعٝـ  .(51)«ٚغرلٖا, ؾشُ

ٕٸ اهتؿاؿ٠ ايعُّٛ َٔ ايًؿٜ احمل٢ًٓ بع  ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾًبٸ ن٬َ٘ ٚدٖٛلٙ ٖٛ أ

ٕٸ إسـ٣ تًو مل ٜهٔ َ «اٍ» ـٸَات اؿه١ُ, ٚإ ٞٸ, ٚإْٸُا َٔ َك ٔ ػ٬ٍ ايٛٗٛك ايًؿٛ

ـٸَات عـّ ٚدٛؿ قل١ٜٓ ع٢ً عـّ إكاؿ٠ بعض ا٭ؾلاؿ. ٚٗ َٛٓٛع عجٓا ٌٜٓهٌ  إك

ٝٸ١ّ ع٢ً عـّ ايعُّٛ ؾٝ٘,  ٟٸ ع قل١ّٜٓ ساي ْٸ َٔ ايػٓا٤ ع أٟ ايػٓا٤ ايًٗٛ ًٝٛعٴ قوِ ٚؾلؿ ػا

 بوبب ا٫ِْلاف.ٚاػتِاُ٘ بايؿلؿ ايٌا٥ع ٚايوا٥ـ; 

ٚايقٟ ٜٛٗل َٔ فُٛع ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ »: «ايٛاٗ»ٚقاٍ ايؿٝض ايهاًاْٞ ٗ 

ؾٝ٘ اػتِاْ سل١َ ايػٓا٤ َٚا ٜتعًٓل ب٘ َٔ ا٭دل ٚايتعًِٝ ٚا٫هتُاع ٚايبٝع ٚايٌلا٤ 
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نًٓٗا َا نإ ع٢ً ايٓشٛ إعٗٛؿ إتعاكف ٗ مَٔ بين أ١َٝ ٚبين ايعباي, َٔ ؿػٍٛ 

ٔٸ ٔٸ با٬ٕٖٞ َٔ ايعٝـإ ٚايكٔٝب ايلداٍ عًٝٗ , ٚتهًُٓٗٔ با٭باطٌٝ, ٚيعبٗ

باييت ٜـػٌ عًٝٗا  ت: يٝو×ٚغرلُٖا, ؿٕٚ َا ه٣ٛ فيو, نُا ٌٜعل ب٘ قٛي٘

 .(52)«ايلداٍ

ِٸ اهتطلؿ, بعـ ْكٌ ن٬ّ ايٌٝؽ ٚتؿورلٙ, قا٬ّ٥:  ٚع٢ً ٖقا ؾ٬ بأي بوُاع »ث

١ِّٓ فنل اؾ١ٓ ٚايٓاك, ٚا يتٌٜٛل إٍ ؿاك ايكلاك, ُٚٚـ ْعِ ايتػٓٸٞ با٭ًعاك إتٔ

اهلل إًو اؾبٸاك, ٚفنل ايعباؿات ٚايذلغٝب ٗ اـرلات ٚاينٖـ ٗ ايؿاْٝات, ٚمٛ 

٘ٷ َا فنلٙ ٗ «فيو  أّٜٔا. (54)«احملذٸ١ ايبٝٔا٤», ٚ(53)«َؿاتٝض ايٌلا٥ع». ٖٚٛ ًبٝ

ٟٳ ايؿٝض ايهاًاْٞ, َعتدلّا إٜٸاٙ  &ٚقـ اػتاك ايوٝـ َٗـٟ ايهٌُرلٟ كأ

ٕٸ أسـ ا٭ؿٓي١ ع٢ً فيو ٖٛ اِْلاف ايلٚاٜات إٍ أ ؾٌٔ ا٭قٛاٍ ٗ إوأي١, قا٬ّ٥: إ

ّٸ ن٬َ٘:  ٫ِْلاف أؿٓي١ ايػٓا٤ إٍ َا »ايػٓا٤ إعٗٛؿ ٗ مَٔ ه٬طٌ اؾٛك. ٚإيٝو ْ

نإ َتعاكٳؾّا ٗ مَٔ ػًؿا٤ اؾٛك, َٔ نْٛ٘ ٌَت٬ُّ ع٢ً ا٬ٕٖٞ, َٚكذلّْا 

ٕٸ ٖ ـٸخ, َٚٔ هام َواق٘ ٗ ٖقٙ بإعاُٞ. ٚايٛاٖل أ قا ٖٛ إٌٓأ يتؿٌِٝ احمل

إوأي١, بٌ أؾلاؿ ايػٓا٤..., َعذلؾّا بعـّ ؿ٫ي١ ؿيٌٝ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ ع٢ً إط٬ق٘ َٚٔ 

سٝح ٖٛ, بٌ َٔ سٝح عٓٛإ آػل قلٻّ َٔ احمللٻَات إوتك١ًٓ اـاكد١ٝ, َتٻشـ َع٘ 

ٞٸ  .(55)«ٗ َِـاق٘ اـاكد

ٍٸ ع٢ً ٚدٛؿ سكٝك١  ٖٚٓاى َٔ ايكا٥ًٌ ٔٵ اهتـ َٳ ٝٸ١ يًػٓا٤  بعـّ اؿل١َ ايقات

ٟٸ ٗ فيو اينَٔ ع٢ً  ـٸعٕٛ ًٝٛع ايػٓا٤ ايًٗٛ علؾٝٸ١ يًػٓا٤ ٗ مَٔ ايلٚاٜات, أٟ إِْٗ ٜ

ًهٌ سكٝك١ علؾٝٸ١, عٝح ٜهٕٛ يًٓٗٞ ايٛاكؿ ٗ ايلٚاٜات ٚٗٛكٷ ٗ تًو اؿكٝك١ 

ٖقٙ ايلٚاٜات َطًلٳ ايػٓا٤, بٌ ػِْٛ  ايعلؾٝٸ١. َٚع٘ ؾ٬ ٜهٕٛ َا متٸ ايٓٗٞ عٓ٘ ٗ

ٛٸٍ إٍ سكٝك١ علؾٝٸ١.  ايػٓا٤ ايًٟٗٛ ايقٟ ؼ

ٕٸ ًٝٛع ايتػٓٸٞ »ٗ ٖقا ايٌإٔ:  &قاٍ ايوٝـ َادـ ايبشلاْٞ ٚباؾ١ًُ ؾإ

ـٸّا ست٢ ُاك إط٬م ايػٓا٤ ع٢ً ٖقا ايؿلؿ سكٝك١ علؾٝٸ١.  بإًٗٝات َٔ ا٭ُٛات بًؼ س

ٔٵ تتبٻع ايتٛاكٜ َٕ َٸ٘ ٖٚقا ٜٛٗل  ٝٳل. ؾإلاؿ َٔ ايػٓا٤ ٗ ا٭ساؿٜح اييت ٚكؿت ٗ ف ؽ ٚايوِّ

ٗٸ, أعين ا٭ُٛات ا١ًٕٝٗ, اييت ٜنٜٸٓٗا ٓلب آ٫ت ايًٗٛ ٚايتِـ١ٜ  إِا ٖٛ ايػٓا٤ ايعل

 .(56)«ٚايلقّ



•

  االجتهاد والتجديد

ٕٸ ايػٓا٤ إكذٔلٕ بوا٥ل  &إْٸ٘ ٜوع٢ ٖٓا ٗ اؿكٝك١ إٍ يؿت اْتباٙ كايؿٝ٘ إٍ أ

ٕٸ ٚٗٛك  ^ُٸ١احمللٸَات ٗ عِل ا٭٥ ـٸعٞ أ ٛٸٍ إٍ سكٝك١ علؾٝٸ١, ٚبقيو ؾٗٛ ٜ قـ ؼ

ايلٚاٜات إْٸُا ٖٛ ٗ ٖقا ايٓٛع َٔ ايػٓا٤. ٖٚٛ بعـ ُؿشات َٔ فيو ٜقنل أَلّا ٗ 

ـٸعاٙ َٚبٓاٙ  ـٸ١َ, ا٭َل ايقٟ ٜعهى عُل اٖتُاَ٘ ايهبرل َ تأٜٝـ ٖقٙ ايعباك٠ إتك

ٟٸ.ايقٟ ٖٛ اػتِاْ اؿل١َ ع َٔ باب اؿكٝك١ ايجا  ْٜٛٸ١ )ايعلؾٝٸ١( ع بايػٓا٤ ايًٗٛ

ٞٸ »: &ٜكٍٛ ٕٸ ايػٓا٤ إٓٗ ـٸعٞ أ مٔ َعاًل ايكا٥ًٌ بايتؿٌِٝ ٗ ٖقا ايػٓا٤ ْ

ـٸاٖا ايؿتٝات, ٚؾوٸام ايلداٍ, ٜٚنٜٸٓٗا ٓلب  عٓ٘ ٖٛ ا٭ُٛات ا١ًٕٝٗ, اييت تتِ

ّٸ ُاك سكٝك١ عل ؾٝٸ١ ايـؾٛف ٚايعٝـإ. ٚيهجل٠ إط٬م ايػٓا٤ ع٢ً ٖقا ايؿلؿ ا٭ػ

 .(57)«ؾٝ٘

ٝٸ١, بٌ  ٕٸ ايٌٝؽ قُـ سوٌ ناًـ ايػطا٤ َٔ ايكا٥ًٌ بٓؿٞ اؿل١َ ايقات إ

ٕٸ أسهاّ ايػٓا٤ ع٢ً ث٬ث١ أقواّ: ؾُٓ٘ احمللٸّ; َٚٓ٘ إباغ; َٚٓ٘ إوتشبٸ  ٖٛ ٜل٣ أ

أؿإ أٌٖ ايؿول »أّٜٔا. ؾاؿلاّ َٓ٘ ٖٛ َا عبٸل عٓ٘ ايٌلع ٗ بعض ايِْٓٛ بع 

ـٸ ايِٛت ٚؼوٝٓ٘ ٚتلدٝع٘ ٖٛ ايػٓا٤ َطًكّا. », قاٍ: «ٚايهبا٥ل ٕٸ َ ٚاـ١ُ٬ أ

ٞٸ, ٚإيٝ٘  ّٷ, ٖٚٛ َا ٜٛدب اـٓؿ١ ٚايطٍٝ ٚؾكـ ايتٛامٕ ايعكً ٔٸ قوُّا َٓ٘ سلا ٚيه

ٌٸ «ؿٕٛ أٌٖ ايؿول ٚايهبا٥ل»اٱًاك٠ ٗ ايٌلع بع  ِٷ َباغٷ أٚ َوتشبٌّ, ٖٚٛ ن ; ٚقو

تٝاسّا, أٚ دًب سنّْا ٚبها٤ٶ َٚٛع١ّٛ َا مل ٜبًؼ تًو إلتب١, ٚإٕ أٚدب هلٚكّا ٚاك

ّٕ عوب  ٌټ َكا ٚعدل٠ّ, ؾإْٸ٘ َوتشؤ َطًكّا, ٫ٚ هٝٸُا ٗ ايكلإٓ ٚايـعا٤ ٚايٌعل, ن

 َا ٜٓاهب٘.

عبـ اهلل بٔ كٚاس١ ع٢ً اؿـا٤,  |ٚع٢ً ٖقا ٜٴٓنٸٍ َا ٚكؿ َٔ تكلٜل ايٓيبٸ

ٚا٭ؾلاغ. ٫ٚ ٜهٕٛ ٚنإ سؤ ايِٛت; َٚا ٚكؿ َٔ دٛام غٓا٤ إػٓٸٝات ٗ ا٭علاي 

َٔ باب ا٫هتجٓا٤ َٔ سل١َ ايػٓا٤, نُا فنلٙ ايؿكٗا٤. ٚإٌهٛى أْٸ٘ َٔ اؿلاّ أٚ 

 .(58)«إباغ ػلٟ ؾٝ٘ أُاي١ اٱباس١

 

َٳلټٚا نٹلٳاَّا: ب ع قٛي٘ تعاٍ  ٔٛ َٳلټٚا بٹايًٖػٵ ٚٳٔإفٳا  ٕٳ اينټٚكٳ  ـٴٚ ٗٳ ٌٵ ٜٳ ٔٳ ٫َ   ٚٳاٖيقٹٜ

 (.72)ايؿلقإ: 

, َٔ قبٌٝ: «اينٚك»غِ َٔ أِْٗ قـ فنلٚا ايعـٜـ َٔ إعاْٞ يه١ًُ ع٢ً ايلؾ
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َٸ١ ٕٸ ٖٓاى َٔ إؿوِّلٜٔ ع َٔ أَجاٍ: أبٞ (59)ايهقب, ٚايٌلى, ٚأعٝاؿ أٌٖ ايق , ؾإ

ٕٸ َع٢ٓ  (61), ٚايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ(60)ايؿٌٔ ايطدلهٞ ٔٵ فٖب إٍ ايكٍٛ بأ َٳ  «اينٚك»ع 

ٕٸ َٔ بٌ َِاؿٜل  ايباطٌ فايى ايػٓا٤. ٚقـ دا٤ ٗ كٚا١ٜ ٖٛ فايى ايباطٌ, ٚأ

بايػٓا٤. ؾعٔ قُـ بٔ َوًِ ٚأبٞ ايِباغ ايهٓاْٞ, عٔ  «اينٚك»ُشٝش١ ايوٓـ تؿورل 

ٕٳ اينټٚكٳ, ٗ قٍٛ اهلل عنٸ ٚدٌ: ×أبٞ عبـ اهلل ـٴٚ ٗٳ ٌٵ ٜٳ ٔٳ ٫َ  ٖٛ », قاٍ: ٚٳاٖيقٹٜ

 .(62)«ايػٓا٤

ّهٔ  «اينٚك»ٜٔ يه١ًُ ٚعًٝ٘ ؾُع ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك إعٌٓٝ ا٭ػرل

 اهتٓباٙ سل١َ ايػٓا٤ َٔ ٖقٙ اٯ١ٜ.

ٕٸ ؿ٫ي١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إعتٳبٳل٠ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ تبـٚ قطع١ّٝ ؾإْٸ٘ تٔلؿٴ يهٔ  كغِ أ

ٍٳ اينټٚٔكعًٝٗا ْؿى ايٛدٛٙ اييت ٚكؿت ع٢ً اٯ١ٜ ايوابك١:  ٛٵ ٓٹبٴٛا َق (. 30)اؿر:  ٚٳادٵتٳ

ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ٗ َإَٔاؾّا  ـٸ إٔ ٜتش٢ًٓ ٍ أ كاّ بٝإ ُؿات إ٪ٌَٓ ٚعباؿ ايلٓٔ, ٫ٚ ب

إ٪َٕٓٛ بِؿات َوتشبٸ١, ٫ تلق٢ إٍ ايٛدٛب. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ 

 ايٛدٛب َٔ ٖقٙ اٯ١ٜ بايٓوب١ إٍ َٛكؿ ػاْٛ َٔ ٖقٙ إٛاكؿ.

 

ٝٴ: ز ع قٛي٘ تعاٍ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٝٵٚٳ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔل ٔٹ

ٖٴنٴٚ ٖٳا  ٜٳتٻؼٹقٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٌٷ ّاعٹ ٔٗ َٴ ِٵ عٳقٳابٷ  ٗٴ  (.6)يكُإ:  ُأَٚي٦ٹَو َي

بايػٓا٤. ؾعٔ قُـ بٔ َوًِ,  «شلٛ اؿـٜح»ٚقـ دا٤ ٗ بعض ايلٚاٜات تؿورل 

ٖٓا ٚعـ اهلل عنٸ ٚدٌ عًٝ٘ ايٓاك,», قاٍ: زلعتٴ٘ ٜكٍٛ: ×عٔ أبٞ دعؿل ٚت٬  ايػٓا٤ 

ٝٵٖقٙ اٯ١ٜ:  ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٖٳا ٚٳ ٜٳتٻؼٹقٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٔل عٹ

ٌٷ ّاٖٴنٴٚ ٔٗ َٴ ِٵ عٳقٳابٷ  ٗٴ  .(63)«ُأَٚي٦ٹَو َي

 

ٔٵ ٜلتهب شل َٕ ٍٸ ْٛلّا ٫ًتُاٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛعٝـ بايعقاب  ٛ اؿـٜح ؾإْٸٗا تـ

ـٸعٝ٘, ٚفيو سٝح  ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ؾٝٗا ؿ٫ي١ْ ُلو١ْ ع٢ً َا ْ ع٢ً سل١َ ايػٓا٤. غرل أ

ِٕتكٍٛ:  ٝٵٔل عٹًِ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ٞٸ يٹ ٕٸ ايع١ً ٚايوبب اؿكٝك . ؾٗقٙ اؾ١ًُ تجبت أ

ٕٸ سل١َ ايػٓا٤ يٝو ٝٸ١. ؾتهٕٛ ٖقٙ ؿل١َ ايػٓا٤ ٖٛ اٱ٬ٍٓ عٔ هبٌٝ اهلل, ٚأ ت فات
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ٌٸ عٔ هبٌٝ اهلل َٚٛاكؿٙ, ٖٚٛ  ايلٚا١ٜ إؿوِّل٠ ٗ َكاّ بٝإ َِاؿٜل ايػٓا٤ ايقٟ ٜٴٔ

 .^ايػٓا٤ إعلٚف ٗ مَٔ إعٌَِٛ

ٕٸ  َٔ  «ايػٓا٤»ٚاٱًهاٍ اٯػل ايقٟ ٜٔلؿٴ ع٢ً ؿ٫ي١ ٖقٙ اٯٜات ايج٬خ ٖٛ أ

 ١ ايه٬ّ.َٔ َكٛي «شلٛ اؿـٜح»ٚ «اينٚك»َكٛي١ ايِٛت, ؾُٝا 

 

ٝٸ١ يًػٓا٤, ٖٚٞ: ٍٸ ٖٓا ظ١ًُ كٚاٜات ع٢ً اؿل١َ ايقات  اهتـ

ٔٵ فنلٙ, عٔ أبٞ عبـ اهلل1 ُٻ , قاٍ: ×ع َلهٳ١ً إبلاِٖٝ بٔ قُـ إـٜين, ع

 .(64)«٫ تـػًٛا بٝٛتّا اهلُل َعلضٷ عٓٗا»هٴ٦ٌ عٔ ايػٓا٤ ٚأْا سآل, ؾكاٍ: 

ٞٸ بٔ دعؿل2 ُٸـ ايػٓا٤, ٜٴذًَى إيٝ٘؟ قاٍ:  ع كٚا١ٜ عً قاٍ: هأيتٴ٘ عٔ ايلدٌ ٜتع

«٫»(65). 

َٳٔ ؾٝ٘ »: ×ع ُشٝش١ مٜـ ايٌشاّ: قاٍ أبٛ عبـ اهلل3 بٝتٴ ايػٓا٤ ٫ ت٪

ًََٕو  .(66)«ايؿذٝع١, ٫ٚ ػاب ؾٝ٘ ايـع٠ٛ, ٫ٚ ٜـػً٘ ا

 

ٕٸ إعلاض اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ َله١ً إبلاِٖٝ بٔ قُـ ؿي ٌٷ ع٢ً سل١َ إ ٝ

ٍٸ  ايػٓا٤. ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إٍ ايعباكات ايٓاؾ١ٝ ٗ ايلٚاٜتٌ ا٭ػرلتٌ; ؾإْٸٗا تـ

ٝٸ١.  ع٢ً سل١َ ايػٓا٤ سل١َّ فات

 

ٕٸ ن١ًُ  , «بٝت ا٭سنإ», ٚ«بٝت إاٍ»تلنٝبٷ ٌَاب٘ يع  «بٝت ايػٓا٤»ٜبـٚ أ

 ٕٕ ئًُاف إيٝ٘. ٚعًٝ٘ ؾإلاؿ ٖٓا ٖٛ إهإ ٚأَجاشلُا, ٚأْ٘ ٜوتعٌُ ٗ َٛٓع َٚها

ٌٸ َٛٓع. ٚست٢ يٛ نإ َلاؿ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  ِٸّ شلقٙ ايػا١ٜ, ٚيٝى ن ٚإٛٓع ايقٟ ػ

ٍٸ ع٢ً أنجل َٔ ايهلا١ٖ, ٫ٚ ٜٴوتؿاؿ َٓٗا اؿل١َ. ٌٸ بٝتٺ ٜٴػٓٸ٢ ؾٝ٘ ؾإْٸٗا ٫ تـ  ن

ع يٝى ٗ إعلاض ؾؿٞ َا ٜتعًٖل بايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ ع ٖٚٞ َله١ً إبلاِٖٝ بٔ قُـ 

ٟټ ٚٗٛك ٗ سل١َ ايػٓا٤, ٚإْٸُا ٖٞ ٚاٖل٠ْ ٗ َلدٛسٝٸت٘ ٚنلاٖت٘.  اهلل أ
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ٚٗ َا ٜتعًٓل بايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ ٚايجايج١, ايًتٌ ٚكؿ ؾُٝٗا سهِ إوأي١ بأدٛب١ 

ٕٸ ٚٗٛك اؾ١ًُ اـدلٜٸ١  ػدلٜٸ١ ْاؾ١ٝ, ؾ٬ ّهٔ إٔ ْوتؿٝـ أنجل َٔ ايهلا١ٖ; ٭

ٌْا٤ ٗ اؿل١َ َٛٓع عح ٚإًهاٍ. ٚاحملٚكل ايٓلاقٞ َٔ بٌ ايٓاؾ١ٝ ٗ َكاّ اٱ

ٕٸ اُؾٌُ اـدلٜٸ١ ٫ ٚٗٛك شلا ٗ ايٛدٛب ٚاؿل١َ,  ايهباك ايقٜٔ فٖبٛا إٍ ايكٍٛ بأ

٫ٚ ّهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ غرل ا٫هتشباب َٔ إٛدب١ َٓٗا, ٚايهلا١ٖ َٔ ايوايب١ 

ـٻ ي ا٭كؿبًٝٞ, ُٚاسب إـاكى, ٚايع١َ٬ نقيو, ْاق٬ّ ايتِلٜض بٗقا إع٢ٓ عٔ إك

 .(67)اجملًوٞ ٗ عاك ا٭ْٛاك

 

ٕٸ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايلٚاٜات َٓعت َٔ ًلا٤ ٚبٝع اؾٛاكٟ إػٓٸٝات, ٚاعتدلت  إ

ٕٸ أ ٔٸ سلاَّا ٚهٴشتّا. ٚسٝح إ ٔٸ دا٥نٷ ب٬ إًهاٍ مل ٜهٔ مثٓٗ ٌُ ًلا٤ اؾٛاكٟ ٚبٝعٗ

شلقٙ اؿل١َ َٔ هبب آػل غرل ايػٓا٤. ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ايػٓا٤ سلاَّا ستٸ٢ ٜٛدب 

 سل١َ ٖقٙ إعا١ًَ.

 َٚٔ ٖقٙ ايلٚاٜات:

ًٸا٤ قاٍ: هٴ٦ٌ أبٛ اؿؤ ايلٓا1 ٞٸ ايٛ عٔ ًلا٤  ×ع كٚا١ٜ اؿؤ بٔ عً

ٌ اؾاك١ٜ تًٗٝ٘, َٚا مثٓٗا إ٫ٓ مثٔ نًب, ٚمثٔ ايهًب قـ تهٕٛ يًلد»إػٓٸ١ٝ؟ ؾكاٍ: 

 .(68)«هشت, ٚايوشت ٗ ايٓاك

, قاٍ: ×ع َٛثٻك١ هعٝـ بٔ قُـ ايطاطلٟ, عٔ أبٝ٘, عٔ أبٞ عبـ اهلل2

ٌٷ عٔ بٝع اؾٛاكٟ إػٓٝات؟ ؾكاٍ:  ٔٸ نؿلٷ, »هأي٘ كد ّٷ, ٚتعًُٝٗ ٔٸ سلا ٔٸ ٚبٝعٗ ًلا٩ٖ

ٔٸ ْؿامٷ  .(69)«ٚاهتُاعٗ

ػلدت ٚأْا », قاٍ: ×عُل بٔ أبٞ ػ٬ؿ, عٔ أبٞ اؿؤ ايلٓاع كٚا١ٜ 3َ

ٞٸ ثٛبإ غًٝٛإ, ؾلأٜتٴ ٚأكٜـ ؿاٚ ٞٸ, ٚنإ ٜٓنٍ ب٦ل َُٕٝٛ, ٚعً ؿ بٔ عٝو٢ بٔ عً

اَلأ٠ّ عذٛمّا َٚعٗا داكٜتإ; ؾكًت: ٜا عذٛم, أتباع ٖاتإ اؾاكٜتإ؟ ؾكايت: ْعِ, 

ٕٸ  ِٳ؟ قايت: ٭  .(70)«إسـاُٖا َػٓٸ١ٝ, ٚا٭ػل٣ ماَل٠ٚيهٔ ٫ ٌٜذلُٜٗا َجًو, قًتٴ: ٚيٹ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إْٸُا تهٕٛ ؿي٬ّٝ ع٢ً اؿل١َ إفا ناْت ايعذٛم ايبا٥ع١  ٚطبعّا ؾإ

قـ تهًُٓت بٗقا ايه٬ّ عا١ّٕ عل١َ عٌُ اؾٛاكٟ إػٓٸٝات, ٚإ٫ٓ ؾًٛ نإ ٖقا 
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ٛٸ ًإٔ اٱَاّ َٚٓنيت٘ ٚتلٗؾع٘ عٔ َجٌ ٖقٙ ا ٭َٛك ٕا نإ ٗ ايه٬ّ َٓٗا ْاٚلّا إٍ عً

ٍٸ ع٢ً اؿل١َ.  ن٬َٗا َا ٜـ

ٕٸ ٍَٛ يو ٜكاٍ ي٘: إهشام بٔ 4 ع كٚا١ٜ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ايب٬ؿ قاٍ:...ؾكًت ي٘: إ

ٔٸ, ٖٚقا  عُل قـ أ٢ُٚ عٓـ َٛت٘ ببٝع دٛإك ي٘ َػٓٸٝات, ٌٚٓ ايجُٔ إيٝو, ٚقـ بعتٗ

ٕٸ ٖقا »: ×ايجُٔ ث٬مثا١٥ أيـ ؿكِٖ, ؾكاٍ ٔٸ ٫ ساد١ يٞ ؾٝ٘, إ هٴشتٷ, ٚتعًُٝٗ

ٔٸ هٴشتٷ ٔٸ ْؿامٷ, ٚمثٓٗ  .(71)«نؿلٷ, ٚا٫هتُاع َٓٗ

ٕٸ  ِٕ ُلٜٕض ٚٚإٓض عل١َ ايػٓا٤, إ٫ٓ أ ٕٵ اًتًُت ع٢ً سه ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚإ إ

ٕٸ َا فنلْاٙ ٗ  ٕٸ َٛٓٛع ايػٓا٤ َِٚـاق٘ ؾٝٗا غرلٴ ٚآض أبـّا, ٚأ اٱِْاف ٜكتٔٞ أ

 ها٥ل ايلٚاٜات ٜٔلؿٴ ٖٓا أّٜٔا.

ُٸ١ٖقا َٔاؾ ٕٸ أهًٛب َٛاد١ٗ ا٭٥ ٕوأي١ ًلا٤ ٚبٝع اؾٛاكٟ  ^ّا إٍ أ

إػٓٸٝات, ٚاًتٗاكِٖ ٗ ايٓٗٞ عٔ ٖقٙ إعا١ًَ, ٚتٌبٝ٘ مثٔ إػٓٸٝات بجُٔ ايهًب, 

ٔٸ نؿلّا, وهٞ بأْع٘ عٔ ْٛع َٔ إٛاد١ٗ إتهاؾ١٦ َٔ قٹبٳًِٗ ٕا  ٚاعتباك تعًُٝٗ

ٕ بٓٛ ايعباي ٗ ُـؿ ايذلٜٚر ي٘ نإ ها٥ـّا ٗ عِلِٖ, ٖٚٛ اي٤ٌٞ ايقٟ نا

 ٚإًاعت٘ َٔ ايتشًٌٗ ٚايؿول ٚايؿذٛك َٚا إٍ فيو.

ِٸ ؾإْٸٓا إفا أػقْا بإط٬م ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً اؿل١َ هٝكع ايتعاكض بٝٓٗا  َٚٔ ث

ٌٸ ٚاٱباس١. ٚعًٝ٘ هب اؾُع بُٝٓٗا. ٚػرلٴ طلٜك١ يًذُع  ٚبٌ ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً اؿٹ

ا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ٖٛ َا فنلْاٙ َٔ ٌٓ ايلٚاٜات ايٓا١ٖٝ ع٢ً ايػٓا٤ بٌ ٖاتٌ ايط

ٚإٛهٝك٢ إكذل١ْ بايًٗٛ ٚاي٠ٌٛٗ ٚها٥ل احمللٻَات, ٚأَا ايطا٥ؿ١ ا٭ػل٣ ؾتشٌُ ع٢ً 

 إِاؿٜل ا٭ػل٣ َُٓٗا, ٫ٚ وهِ علَتٗا.

ٕٸ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ باب  ٖٓا فٴ «ايػٓا٤»َٚٔ اؾـٜل بايقنل أ نل, أنجل 

 ٚيهٓٸٓا اقتِلْا ع٢ً أقٛاٖا َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ ٚايـ٫ي١.

 

ْٸ َٔ  ُٸًٓا إيٝ٘ َٔ ايلٚاٜات, أٟ اِْلاف أؿٓي١ اؿل١َ إٍ ْٛع ػا طبكّا ٕا تٛ

أْٛاع ايػٓا٤, أٚ ايػٓا٤ إكلٕٚ بوا٥ل احمللٻَات, ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َع٢ٓ ي٬هتجٓا٤ ٗ 

ٕٸ َا فنل َٔ َِاؿٜل  إوتجٓٝات ٗ ٖقا ايباب, َٔ اؿـا٤, ٚايػٓا٤ ٗ ايػٓا٤; ٭

ا٭علاي, ٚهاسات ايكتاٍ, ٚايعٝـٜٔ, ٚت٠ٚ٬ ايكلإٓ ٚػٜٛـٙ, أٚ ايلثا٤ اؿوٝينٸ, 
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 إَا إٔ ٜهٕٛ َكلّْٚا باحمللٸَات أٚ ٫, ٚٗ نًتا ايِٛكتٌ ٜهٕٛ اؿهِ ٚآشّا.

ٌٝ ايكاك٨ ايهلِٜ م «ايػٓا٤»ٕٚنٜـ َٔ ا٫ٓط٬ع ع٢ً َٛاكؿ ا٫هتجٓا٤ ٗ باب 

ـٸخ عٔ َوتجٓٝات٘  ٌټ ؾكٝ٘ تعلٸض ٕوأي١ ايػٓا٤ ؼ إٍ إٛهٛعات ايؿكٗٝٸ١, ؾه

 

ٌٷ وبٸ اؾُاٍ»دا٤ ٗ اؿـٜح ايٌلٜـ:  ٕٸ اهلل ْٝ ِٸ اٱه٬ّ (73)«إ . ٚقـ اٖت

ٝٸ١. ٚعًٝ٘ هب ايتـ بټل ٗ َٛٓٛع اؾُاٍ اٖتُاَّا نبرلّا, ٚمل ٜكتٌ ايقا٥ك١ اؾُاي

ٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١  ٌٕ ؿقٝل. ؾٌٗ ناْت كايؿ١ ايِْٓٛ ايـٜٓ قاكب١ اٱه٬ّ يًػٓا٤ بٌه

ٝٸ١ أّ ٫ًتُاي٘ ع٢ً أَٛك أػل٣ تكتٌ ايطاقات ايؿلؿٜٸ١  ٕكٛي١ ايػٓا٤ َٔ ْاسٝت٘ اؾُاي

 ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٗ اٱْوإ؟

ٕٸ  ُٳ١ً ٗ ايؿك٘ اٱ «َؿّٗٛ ايػٓا٤»إ ٞٸ. ؾإْٓا أسـ أبلم َِاؿٜل إؿاِٖٝ اجمل ه٬َ

ُٸٌ إٍ  َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ عًُا٤ ايًػ١, ٚايتعلٜؿات اييت أبـاٖا ايؿكٗا٤, ٫ ْتٛ

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ ايهباك أساٍ ٗ تعلٜـ  تعلٜـ ٚآض ٚساهِ ٗ ٖقا ايٌإٔ. بٝـ أ

ٕٸ ايؿكٗا٤ إْٸُا ٜلادعٕٛ أُشاب ايًػ١; يؿِٗ َا ٜلٜـٙ ايعلف,  ايػٓا٤ إٍ ايعلف. ٚإ

 ًػٜٛٸٌ َٔ أٌٖ ايعلف أّٜٔا.باعتباكِٖ اي

ٞٸ, أٟ ايهتاب  َٚٔ بٌ إِاؿك ا٭كبع١ إقنٛك٠ ٫هتٓباٙ اؿهِ ايٌلع

ٚايوٓٸ١ ٚاٱْاع ٚايعكٌ, ٫ ّهٔ ا٫هتٓاؿ ٗ اهتٓباٙ سهِ َوأي١ ايػٓا٤ إٍ غرل 

ٕٸ َاٖٝٸ١ ايػٓا٤ ٫ تبكٞ فا٫ّ يًلدٛع إٍ ايعكٌ. ٚاٱْاعٴ ٗ  إوأي١ ايوٓٸ١ ٚايلٚاٜات; ٭

ٌٸ ْناع ٚاػت٬ف  ٕٸ إوأي١ ق ٍٸ إ٫ٓ ع٢ً ايكـك إتٖٝكٔ; ٚفيو ٭ ٖٛ ٗ أؾٌٔ سا٫ت٘ ٫ ٜـ

بٌ اجملتٗـٜٔ, ؾ٬ّٔ عٔ استُاٍ نْٛ٘ َـكنٝٸّا. أَا ايكلإٓ ايهلِٜ ؾايبشح ؾٝ٘ ٗ 

 اؿكٝك١ عحٷ ٗ ايلٚاٜات إؿوِّل٠ يٰٜات ايـآي١ ع٢ً سهِ ايػٓا٤. ٚعًٝ٘ ٜعٛؿ ايبشح

 ٗ ًأْٗا إٍ ايلٚاٜات أّٜٔا.

ٚقـ اْكوِ ايؿكٗا٤ ٗ اهتٓباٙ اؿهِ عل١َ ايػٓا٤ َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات إٍ 

َٳ فٖب إٍ ايكٍٛ عل١َ َطًل ايػٓا٤; بُٝٓا فٖب آػلٕٚ إٍ  ٔٵطا٥ؿتٌ: ؾُِٓٗ 

ٟٸ ٚإكذلٕ بوا٥ل احمللٻَات. ٟٸ ٚايٌٗٛ  ايتؿٌِٝ, ٚايكٍٛ عل١َ ػِْٛ ايػٓا٤ ايًٗٛ

ٌٸ ٜٚبـٚ أ ٕٸ ْٝع ٖقٙ ايلٚاٜات ع ع٠ّٚ٬ ع٢ً اٱًها٫ت اييت تٔلؿٴ ع٢ً ن
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ْٸ َٔ ايػٓا٤ ايلا٥ر  ٝٸ١ ع َِٓلؾ١ْ إٍ ْٛع ػا ٚاسـ٠ َٓٗا ٗ َكاّ اهتٓباٙ اؿل١َ ايقات

ٝٳل  ٕٸ ايُٓافز إٛدٛؿ٠ ٗ ايهتب ايتاكى١ٝ ٚنتب ايوِّ ٗ مَٔ ُـٚك ايلٚاٜات. ٚإ

ٕٸ ايلٚاٜ ات ايـآي١ ع٢ً اهتجٓا٤ بعض َِاؿٜل ايػٓا٤, َٔ تٌٗـ ع٢ً ٖقٙ اؿكٝك١. ٚإ

ٍٸ  قبٌٝ: ايػٓا٤ ٗ ا٭علاي, ٚاؿـا٤, ٚايعٝـٜٔ )ايؿطل ٚا٭ٓش٢(, ٚقلا٠٤ ايكلإٓ, تـ

ْٸ; ٚفيو ٫قذلاْ٘  ٍٕ َطًٕل, ٚإْٸُا احمللٻّ َٓ٘ ْٛعٷ ػا ٕٸ ايػٓا٤ مل ولٸّ يقات٘, ٚبكٛ ع٢ً أ

 بأَٛك قلٻ١َ أػل٣.

ٌّ َٔ: احمل ٚكل ايوبنٚاكٟ, ٚايؿٝض ايهاًاْٞ, ٚايوٝـ َادـ ٚقـ فٖب ن

ٕٸ ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً اؿل١َ  ايبشلاْٞ, ٚايوٝـ َٗـٟ ايهٌُرلٟ, إٍ ايكٍٛ بأ

ْٸ َٔ ايػٓا٤ نإ ها٥ـّا ٗ مَٔ ُـٚك ايلٚاٜات, ٚنإ ايػلض َٓ٘  تٌرل إٍ ْٛع ػا

 حمللٻَات ا٭ػل٣.إًاع١ ايؿواؿ ٚايؿشٌا٤ ٚايتٗتټو, أٟ ايػٓا٤ ايًٟٗٛ إكلٕٚ با

ُٻٌ ع َٔ ػ٬ٍ ٚقٛع ايػٓا٤ احمللٸّ َِـاقّا يع  , «اينٚك»نُا ّهٔ إٔ ْتٛ

ٗ بعض ايلٚاٜات ع إٍ ايكٍٛ باهتٓباٙ سل١َ ايػٓا٤ إفا  «شلٛ اؿـٜح», ٚ«قٍٛ اينٚك»ٚ

 اقذلٕ بٗقٙ ا٭َٛك, ٚفيو عٔ طلٜل ايتٛهټع ٗ تٓكٝض إٓاٙ, ٚتٛهٝع ؿا٥ل٠ ا٬ٕنات.
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 املرجعٗٛ الدٍٖٗٛ ٔاالجتّاد املعاصر

 حٕار وع العالوٛ الصٗد كىاه احلٗدرٙ

 

 

ـٸ ايع١َ٬ ايوٝـ نُاٍ اؿٝـكٟ أسـ أبلم ايٌؼِٝات  ٜع

ايعًُا١ٝ٥ إعاُل٠ عٓـ ايٌٝع١ اٱَا١َٝ, ٚقـ عٴلف ٚاًتٗل عٔٛكٙ 

ـٸ يعكٛؿ ٗ ايـكي ايعًُٞ ٗ اؿٛمات ايعً ١ُٝ, ٚي٘ ػلب١ ط١ًٜٛ ُت

ٚايتـكٜى ٗ ٖقٙ اؿٛمات, سٝح ؽلٸز ع٢ً ٜـٜ٘ عـؿ نبرل دـّا َٔ 

 ايط٬ب.

ّٚتام ايع١َ٬ اؿٝـكٟ بػناك٠ إْتاد٘ ايعًُٞ, ايقٟ ٜكاكب ست٢ 

ايواع١ َا١٥ فًٓـ ٗ َٝاؿٜٔ ع١ًُٝ كتًؿ١, َٔ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ ٚايورل٠ 

 ايعلؾإ ٚايتؿورل ٚا٭ػ٬م ٚإٓطل ٚغرل فيو.ٚايه٬ّ ٚايؿًوؿ١ ٚ

َٚ٪ػٻلّا طلغ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ َلدعٝت٘ ايـ١ٜٝٓ َِـكّا كهاي١ 

ع١ًُٝ ٕكًٓـٜ٘, ٫ٚقت طلٚسات٘ سٍٛ إلدع١ٝ ًٚلٚطٗا ٚؿٚكٖا دـ٫ّ ٗ 

 ايواس١ ايؿهل١ٜ ٚاحملآل ايع١ًُٝ.

اؿٛاك بإدلا٥ٗا ٖقا « ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ»بـٚكٖا تتٌلٸف ف١ًٓ 

َع ايوٝـ اؿٝـكٟ; ٕنٜـ َٔ اهتذ٤٬ َعامل ْٛلٜت٘ سٍٛ ا٫دتٗاؿ 

ـٸ اؿٛاك  ٚايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ ٚإلدع١ٝ ٚقٔاٜا ايعِل, ٚتٌهل اجمل١ًٓ َع

 ٚفلٜ٘ ا٭هتاف عُاؿ اشل٬يٞ.

 )أهل٠ ايتشلٜل(
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تكتٔٞ َتطًبات ٖقا ايعِل إٔ ٜعاؿ تكِٜٛ نجرل َٔ  ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ:

هتؿٞ بايتكّٛات ايكـ١ّ, ٚإ٫ ؾوٓقٖب ٗ َٗب ايلٜاغ. َٚٔ ٖقٙ إوا٥ٌ, ٫ٚ ْ

إتطًبات: ا٫دتٗاؿ ٚإلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ َٚا ٜتعًٖل بُٗا. ٚقـ أٍٚ اٱه٬ّ ٖقا ا٭َل 

أ١ُٖٝ نبرل٠, هٛا٤ ٗ ايؿهل أٚ ايتذاكب ايلهاي١ٝ أٚ تٌلٜعات٘. ٚايّٝٛ ٚبعـ ٖقٙ 

اكّٜا ع٢ً ْٝع ا٭ُعـ٠, سٝح ٜـػٌ ايِش٠ٛ إباكن١ ْل٣ إٔ ٖٓاى ؼـّٜا سٔ

ا٫دتٗاؿ ٚتـػٌ إلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٗ َعذلى ايِلاع اؿٔاكٟ ٗ َٛاد١ٗ ايتٝاكات 

 ا٭ػل٣. ٚق١ٝٔ إلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٚاسـ٠ َٔ ا٭َٛك اييت تٛاد٘ ؼـّٜا سٔاكّٜا نبرلّا,

ٜوتـعٞ ايتشلى اٱه٬َٞ ٚايتِـٟ بهٌ َٛٓٛع١ٝ; َٔ أدٌ تٛٓٝض َعامل 

ٛكات اٱه١َٝ٬ ٗ ٖقٙ ايك١ٝٔ, ٚكهِ آي١ٝ تطبٝل ايٓٛل١ٜ ٗ ايٛاقع َٔ ػ٬ٍ ايتِ

ايٛها٥ٌ اؿٔاك١ٜ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ. ٚيًُلدع ايـٜين ايوٝـ نُاٍ اؿٝـكٟ عٛخٷ 

ٚاهع١ ٚاٖتُاَات نبرل٠ سٍٛ ق١ٝٔ ا٫دتٗاؿ ٚإلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٗ ايعِل اؿآل, 

ـٸ نتب٘ ايِاؿك٠ ٗ ًت٢ فا٫ت إعلؾ١  ٬ٍػ ّ ك١ٜ٩ إه١َٝ٬ َتها١ًَ, َٜٔٚك

 ايـ١ٜٝٓ. شلقا كأت ف١ًٓ ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ إٔ ػلٟ ٖقا ايًكا٤ َع٘.

 زلاس١ ايوٝـ, َا ٖٞ ُؿات إلدع ٗ ايعِل اؿآل؟ َٚا ٖٞ َ٪٬ٖت٘؟

 

١, ٚأؿعٛ اهلل ٗ إكـ١َ أًهل ايكا٥ِ ع٢ً ٖقٙ اجملًايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

هبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ ٜٛؾكهِ ٱعطا٤ إنٜـ َٔ َجٌ ٖقٙ ا٭عاخ أ١ُّٖٝ ٚعٓا١ٜ ػا١ُ 

 ٗ فًتهِ.

ٗ اعتكاؿٟ يهٞ تتٔض ايِٛك٠ ٗ ايٌلٚٙ إطًٛب١ ٗ إلدع ايقٟ ٜتِـ٣ 

ـٸ إٔ ْوتعلض  ٱؿاك٠ ً٪ٕٚ أتباع َـكه١ أٌٖ ايبٝت ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣ ٫ب

ٗ عِل سٔٛكٙ; ٭ْٓا ْعتكـ ٗ َـكه١  ×يكٝت ع٢ً عاتل اٱَاّإو٪ٚيٝات اييت أ

أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت إٔ إلدع ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣ ٜكّٛ بـٕٚك أهٻى ي٘ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت 

, ٚإٍ ؿٚك |ٗ عِل سٔٛكِٖ. ٚعٓـَا ْلدع إٍ تاكٜؽ اٱه٬ّ ٚإٍ أؿٚاك ايٓيب

 نإ ٜكّٛ بعـ٠ أؿٚاك: |, لـ إٔ ايٓيب^ا٭١ُ٥

يـٚك ا٭ٍٚ ؿٚكٷ كتّ ب٘, ٖٚٛ تًكٞ ايٛسٞ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٖٚقا َا ا
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. ؾػًل باب ايٛسٞ ٚباب ايٓب٠ٛ ٚباب ايلهاي١ إِا نإ |أغًل باب٘ بعـ كسًت٘

 باعتباك إٔ ايٓيب ػامت ا٭ْبٝا٤ ٚإلهًٌ.

 ؟ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ٜعين اْكطع ددلا٥ٌٝ عٔ ايبٌل١ٜ

اْكطع ٗ َا ٜلتب٘ بايٛسٞ ايتٌلٜعٞ ٚغرل فيو, أَا َا ْعِ,  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

ٜتعًل َوأي١ ايتشـٜح ؾًقيو عح آػل. ٖقٙ ٚٚٝؿ١ نإ ٜكّٛ بٗا, ٖٚقٙ ايٛٚٝؿ١ 

 ناْت كت١ِ ب٘, ٚاْتٗت.

, َٚٓٗا بٝإ ايـٜٔ ٚتؿورلٙ, |ٖٚٓاى ٚٚا٥ـ أػل٣ نإ ٜكّٛ بٗا ايٓيب

ّٸ عًٝ٘ ايكلإٓ ايهلِٜ:  ٔٳ﴿ٚؾكّا ٕا ْ ِّ ِٵ يٹتٴبٳ ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ْٴنِّ . إفّا يٝوت ٚٚٝؿ١ ﴾يٹًٓٻأي 

 ايلهٍٛ ا٭عِٛ بٝإ ايٛسٞ ؾك٘, ٚإِا تؿورل ٖقا ايٛسٞ أّٜٔا, ٚتبٝٝٓ٘. 

إقا١َ ٖقا ايـٜٔ ٗ سٝا٠  |َٚٔ ا٭ؿٚاك ا٭ػل٣ اييت نإ ٜكّٛ بٗا ايٓيب

ـٹ ببٝ إ ايٛسٞ ٚتؿورل ايٓاي. ٖٚٛ َا ٜتعًل باٱَا١َ ايوٝاه١ٝ, ٜعين إٔ ايٓيبٸ مل ٜهت

ؿ١ٜٝٓ ٗ إـ١ٜٓ. ٖقا ايقٟ مل وٌِ ٗ  ىع٢ً أه ايـٜٔ, ٚإِا هع٢ ٱقا١َ ؿٚي١

 سٌِ ٗ إـ١ٜٓ إٓٛك٠. ٖقٙ فُٛع١ إو٪ٚيٝات.ٚ, إهلٸ١َ َه١

ٚعٓـَا أقٍٛ: ايـٚي١ أعين ايـٚي١ بهٌ أبعاؿٖا, َٔ إؿاك٠ اؿلٚب, ٚإؿاك٠ 

َا ٜتٓاهب َع ا٭بعاؿ اييت ؼتادٗا نٌ ؿٚي١  اجملتُع, ٚايكٔا٤ بٌ ايٓاي. ٖقٙ ٖٞ

 .|, ٚنًٗا نإ ٜكّٛ بٗا ايٓيبمَاْٗا

, ابتـا٤ٶ ^اٯٕ عٓـَا ْٓتكٌ إٍ عِل ا٭١ُ٥ بعـ ايلهٍٛ ا٭عِٛ ْعتكـ أِْٗ 

ٚاْتٗا٤ٶ باٱَاّ اؿاؿٟ عٌل َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت, باعتباك  ×باٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب

عٔ ا٭ْٛاك, ٖ٪٤٫ ا٭سـ عٌل إَاَّا َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت إٔ اٱَاّ ايجاْٞ عٌل غاب 

يٝى شلِ ايـٚك ا٭ٍٚ; باعتباك اْكطاع ايٛسٞ, ٚيهٔ ايـٚك ايجاْٞ ٚايجايح نإ أّٜٔا 

: تبٌٝ ايـٜٔ, ٚايٛٚٝؿ١ ايجا١ْٝ: إقاَت٘ ٗ شلِ ًَك٢ ع٢ً عاتكِٗ, ٜعين ايٛٚٝؿ١ ا٭ٍٚ

ًلٚطٗا إ٫ ْاؿكّا, نُا ٗ مَٔ اٱَاّ عًٞ  سٝا٠ ايٓاي. ٖٚقٙ ايٛٚٝؿ١ ايجا١ْٝ مل تتٛؾل

بٔ أبٞ طايب يبٔع هٓٛات, ٚٗ مَٔ اٱَاّ اؿؤ يعـ٠ أًٗل, ٚأَا َا عـا ٖقٜٔ 

ؿ١ٜٝٓ نُا سـخ ٗ مَٔ  ع٢ً أهى اٱَاٌَ ؾايٛلٚف مل تتٗٝأ شلِ إٔ ٜكُٝٛا ؿٚي١

ا٭َل ٫ ْتهًِ ؾٝ٘ نجرلّا. ؾٝٓشِل  ْٛؿٸ إٔهٝاهٞ ٖٚقا بعـ . |ايلهٍٛ ا٭عِٛ

ٗ بٝإ ايـٜٔ ٚتؿورلٙ, ٚٗ إعطا٤ ك١ٜ٩ نا١ًَ عٔ ْٝع إعاكف ايـ١ٜٝٓ. ٖٚقا َا قاّ 
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 ع٢ً ػرل ٚد٘.  ^ب٘ ا٭١ُ٥

أَا ٚقـ اْتٗٝٓا إٍ عِل اٱَاّ ايجاْٞ عٌل ؾأْتِ تعًُٕٛ إٔ ٖقا اٱَاّ قاّ 

٣ ؾكـ أّٜٔا ٗ ؾذل٠ ايػٝب١ ايِػل٣ بإؿاك٠ ٚٓع ايٌٝع١, أَا ٗ ؾذل٠ ايػٝب١ ايهدل

 اْكطع ايٌٝع١ عٔ إَاَِٗ ايجاْٞ عٌل.

 

ٔٵ ُأٚنٹًت ١َُٗ إؿاك٠ ايٌٝع١ ًٚ٪ِْٚٗ ٗ عِل ايػٝب١  َٳ ٚايو٪اٍ إطلٚغ: إٍ 

ٔٵ  َٳ ايهدل٣؟ ٖقٙ ٖٞ ايك١ٝٔ ا٭هاه١ٝ, ٚاييت َٔ ػ٬شلا ٫بـ إٔ ْوتؼًّ ًلٚٙ 

 ٜتِـ٣ شلقا إٛقع.

ٔٵ ٜتِـ٣ ٕٛقع قٝاؿ٠ َٚلدع١ٝ ًٝع١ أٌٖ ايبٝت ٗ ٚيهٞ ْتعلف ع٢ً  َٳ ًلٚٙ 

عِل ايػٝب١ ايهدل٣ ٫بـ إٔ ْلدع إٍ َا نإ ٜكّٛ ب٘ ا٭١ُ٥. َٚٔ ايٛآض إٔ ؿٚك 

ا٭١ُ٥ مل ٜهٔ َٓشِلّا ٗ بٝإ دن٤ َٔ إعاكف ايـ١ٜٝٓ, ٖٚٞ إلتبط١ باؿ٬ٍ 

أٌٖ ايبٝت ٜتِـٕٚ يبٝإ ٚاؿلاّ, أٚ إلتبط١ بايؿك٘ ا٭ُػل, ٚإِا نإ أ١ُ٥ 

١ََٛٛٓ إعاكف ايـ١ٜٝٓ نا١ًَ, ٜعين ٗ َا ٜتعًل بايكلإٓ, ٚٗ َا ٜتعًل بايتؿورل, 

ٚٗ َا ٜتعًل بأٍُٛ ايعكا٥ـ, ٚٗ َا ٜتعًل با٭ػ٬م, ٚٗ َا ٜتعًل باؿ٬ٍ ٚاؿلاّ, 

إ أ١ُ٥ ٚٗ َا ٜتعًل با٭َٛك ايؿلؿ١ٜ, ٚٗ َا ٜتعًل با٭َٛك ا٫دتُاع١ٝ. ٖقٙ نًٗا ن

 أٌٖ ايبٝت ٜتِـٕٚ ع بكـك َا ّهِٓٗ ع يبٝاْٗا يٌٝعتِٗ, ٚيًُوًٌُ ْٝعّا.

 إفّا َا ٖٞ ايٌلٚٙ اييت ٫بـ إٔ ٜتٛؾل عًٝٗا إلدع ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣؟ 

ٕٸ ْؿى ايـٚك ايقٟ نإ ٜكّٛ ب٘ اٱَاّ إعِّٛ ٫بـ إٔ ٜكّٛ ب٘  اؾٛاب: إ

ٕلدع( باعتباك أْ٘ ٖٛ إتِـٟ شلقٙ ايكٔاٜا, ٚسٝح إلدع أٚ اجملتٗـ. ْٚعدل عٓ٘ بع )ا

ـٹ ببٝإ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٗ ا٭َٛك ايؿلؿ١ٜ ؾك٘, ٜعين  ×إٕ اٱَاّ إعِّٛ مل ٜهت

 َكـاك كهاي١ ع١ًُٝ, ٚإِا نإ َتِـّٜا يبٝإ نٌ ١ََٛٛٓ إعاكف ايـ١ٜٝٓ.

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ٚكؿٸ ايٌبٗات.

ايٌبٗات, ٚسؿٜ ثػٛك ايـٜٔ, ٚايٛقٛف أَاّ  ْعِ, ٚكؿٸايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

اشلذّٛ ايؿهلٟ ٚايجكاٗ ٚايعكـٟ, ؾإٕ نٌ ٖقٙ ا٭ؿٚاك اْتكًت إٍ إلدع ٗ عِل 

 ايػٝب١ ايهدل٣.
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ٔٵ ٜلٜـ إٔ ٜتِـ٣ يٌ٪ٕٚ إلدع١ٝ ايعا١َ ٗ عِل ايػٝب١  َٳ ٚيقا مٔ ْعتكـ إٔ 

إٔ ٜهٕٛ َلدعّا سلٛيّٝا ٗ فُٛع١ إعاكف ايـ١ٜٝٓ, ٫ٚ ٜهتؿ٢ َٓ٘ ايهدل٣ ٫بـ 

 إٔ ٜهٕٛ َلدعّا ٗ ػِْٛ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ.

َٚٔ ٖٓا مٔ ٗ ٖقا إٌلٚع اؾـٜـ ايقٟ طلسٓاٙ ٗ إلدع١ٝ ايٌُٛي١ٝ َٝٻنْا 

ا: إْ٘ بٌ إلدع١ٝ ايؿك١ٝٗ ٚإلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ. َٚلاؿْا َٔ ايؿك٘ ايؿك٘ ا٭ُػل, سٝح قًٓ

ِِّّا, ٚأعًِ ع عوب ا٫ُط٬غ ع ٗ  ُٸّا َٚتؼ ٫ ٜهتؿ٢ َٔ إلدع إٔ ٜهٕٛ ًَ

ِِّّا ع٢ً  َوا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ؾك٘, ٚإِا ٫بـ إٔ ٜهٕٛ أعًِ, أٚ إٔ ٜهٕٛ َتؼ

ؿكد١ عاي١ٝ َٔ ايتؼِّ, ٗ فُٛع١ ١ََٛٛٓٚ إعاكف ايـ١ٜٝٓ ْٝعّا. ٖٚقا َا 

ٖقا َا عٗـْاٙ ٗ عِل ايػٝب١ ايِػل٣, أٚ َا ٜكلب٘. عٗـْاٙ ٗ َلادعٓا ايوابكٌ, 

ؾأْتِ ػـٕٚ إٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞ مل ٜهٔ ؾكّٝٗا ؾك٘, ٚإِا نإ ؾكّٝٗا, ٚنإ 

َؿوِّلّا, ٚنإ َتهًُّٚا أّٜٔا. عٓـَا ْلادع تلاخ ايٌٝؽ ايطٛهٞ لـ أْ٘ مل ٜهتب 

كؿٸ ًبٗات يٓا ٗ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ ؾك٘, ٚإِا نتب ٗ ايعكا٥ـ, ٚايتؿورل, ٚ

ٚإًها٫ت اٯػلٜٔ أّٜٔا. بٌ قبٌ فيو لـ إٔ ايٌٝؽ إؿٝـ نإ َتهًُّا قبٌ إٔ 

ٜهٕٛ ؾكّٝٗا, ٖٚقا ٜهٌـ عٔ إٔ إلدع١ٝ بطبٝعتٗا ٚبإطاكٖا ايعاّ ناْت ٭ٚي٦و 

ايٌُٛيٌٝ ٗ إعاكف ايـ١ٜٝٓ. ٚاهتُلت ٖقٙ اؿاي١ ع ٗ عكٝـتٞ ع إٍ مَٔ يٝى 

 ه١ٓ. َٚٓق فيو اؿٌ بـأت اؿٛمات ايع١ًُٝ, ٚػُِّٛا ٗ بايبعٝـ, إٍ َا قبٌ ٦َيت

ِٻِٛا ٗ  ع٬ّيٮايٓذـ ا٭ًلف, باػاٙ أساؿٟ ايبعـ, ٚأُبشت إلدع١ٝ  ايقٜٔ ؽ

ايؿك٘ ا٭ُػل, ٜعين ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ؾك٘, َٔ غرل إٔ ٜعت٢ٓ بايٌ٪ٕٚ ٚؿٚا٥ل 

شلِ اط٬ع, ٚيهين أكٜـ إٔ  إعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ ا٭ػل٣. أْا ٫ أقٍٛ: إٕ ٖ٪٤٫ مل ٜهٔ

أقٍٛ: إٕ عٓاٜتِٗ ٚاٖتُاَِٗ ٚنتبِٗ ٚتلاثِٗ ٚؿكهِٗ ايلزلٞ نإ ٗ بٴعٵـ َعلٗ 

ٚاسـ, ٗ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ ؾك٘. ٚأتِٛك إٔ ٖقا قـ أؿ٣ إٍ أْٓا عٓـَا ْلدع إٍ بعض 

سٛآلْا ايع١ًُٝ, نايٓذـ, لـ إٔ ايـكي ايؿكٗٞ ٚايـكي ا٭ُٛيٞ ع ٚعٓـَا 

ٞ ؾُلاؿٟ ٖٛ ايؿك٘ ا٭ُػل, ٜعين اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ع قـ ِا بٌهٌ دٝـ أقٍٛ: ؾكٗ

ٚٚاهع, ٚيهٔ عٓـَا ْأتٞ إٍ َعاكف أػل٣, أٚ ؿٚا٥ل َعلؾ١ٝ ٗ ايـٜٔ, نـٚا٥ل 

ٕٸ ايك١ٝٔ مل تأػق ؿٚكٖ ا ا٭هاهٞ نُا ايتؿورل, ٚايعكا٥ـ, ٚكؿٸ ايٌبٗات, لـ أ
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ٕٵ ,أػق ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ  اَّا.ت ُؿًمل ْكٌ بأْٗا قـ أغ إ

ٚبعباك٠ أػل٣: إْين أعتكـ إٔ ايٌلٚٙ اييت ٫بـ إٔ ٜتٛؾل عًٝٗا إلدع ٗ عِل 

, َع ايؿاكم إٛدٛؿ ×ايػٝب١ ايهدل٣ ٖٞ ْؿى ايٌلٚٙ اييت أٚنًت إٍ إعِّٛ

. إفّا ٫ ْهتؿٞ َلدع١ٝٺ ؾك١ٝٗ بإع٢ٓ إِطًض, ×بٌ ايعامل اجملتٗـ ٚبٌ إعِّٛ

 ١ ؿ١ٜٝٓ, أٚ َلدع١ٝ سلٛي١ٝ.ٚإِا ٫بـ إٔ تهٕٛ َلدعٝ

 

ِّشٖٛا يًكاك٨ ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ:  أًلمت إٍ بعض ايٓكاٙ, ٚأكدٛ إٔ تٛ

ايهلِٜ. َج٬ّ: ٌٖ ٖقٙ ايِؿات أٚ اـِاٍ اييت طلستُٖٛا, ٖٚٞ ايٌُٛي١ٝ, اييت 

١ُ٥ ٗ عِلِٖ أّ أْتِ ناْت َٛدٛؿ٠ إٍ َا قبٌ ٦َيت ه١ٓ, ٌٖ أًاك إيٝٗا ا٭

 اهتٓبطتُٖٛا َٔ ػ٬ٍ طلٜكِٗ؟

ـٸخ ايكلإٓ ايهلِٜ عٔ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:  يًتؿٓك٘ ٗ ايـٜٔ,  ايٓؿلعٓـَا ٜتش

إٕ ايعًُا٤ سِٕٛ », أٚ «ايعًُا٤ ٚكث١ ا٭ْبٝا٤»ٜكٛيٕٛ:  ^ٚعٓـَا لـ إعٌَِٛ

ٚاؿلاّ. عٓـَا  ؾٌٗ ٜٓشِل ايـٜٔ ٗ اٯ١ٜ ٚاٱكخ ٗ اؿـٜح باؿ٬ٍ, «اٱه٬ّ

ٗٴٛا ﴿تأتٞ إٍ ايكلإٓ ايهلِٜ ػـٙ ٜكٍٛ:  ٝٳتٳَؿٖك ِٵ َطا٥ٹَؿ١ْ يٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ِّ ؾٹلٵَق١ٺ  ٔٵ ُن َٹ ْٳَؿلٳ  ٛٵ٫َ  َؾًَ

ٔٔ ِـّٜ ٜٓشِل ايـٜٔ ٗ ػِْٛ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ؟ ٜعين ٌٖ ٜبـأ ايـٜٔ َٔ  , ؾٌٗ﴾ؾٹٞ اي

إٔ ايـٜٔ ٖٛ ١ََٛٛٓ نتاب ا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـ, ٜٚٓتٗٞ بهتاب اٱكخ أٚ ايـٜات, أّ 

ٌّ َُٓٗا؟  إعاكف ايـ١ٜٝٓ, اييت تٌٌُ ايعكا٥ـ ٚا٭ػ٬م ٚايؿك٘ ا٭ُػل؟ أ

ٕٸ ِْـ آٜات٘  ٚبعباك٠ أػل٣: مٔ عٓـَا ْلدع إٍ ايكلإٓ ايهلِٜ لـ أ

ٌٸ ُت عٔ ا٭َٛك ايعكا٥ـ١ٜ, ٜعين تهًُت عٔ ايتٛسٝـ, تهًٓ ع ايٌلٜؿ١ ع ع٢ً ا٭ق

 ُٚؿات اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚايٓب٠ٛ, ٚإعاؿ, ٚاٱَا١َ,

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ايتٛسٝـ ٖٛ أهاي إعاكف ايـ١ٜٝٓ.

أْا أتهًِ عٔ ١ََٛٛٓ إعاكف, ٚايتٛسٝـ أهاهٗا. ٚيهٔ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

١ََٛٛٓ إعاكف ُجٌِّ ِْـ ايكلإٓ, ٜعين سـٚؿ ث٬ث١ آ٫ف آ١ٜ, ٚيهٔ عٓـَا ْأتٞ 

لاّ, ٫ تتذاٚم اٯٜات اييت تهًُت عٔ فيو إٍ ايؿك٘ ا٭ُػل, ٜعين اؿ٬ٍ ٚاؿ

ٔوُا١٥ إٍ هتُا١٥ آ١ٜ. إفّا ٕافا ٖقا ا٫ٖتُاّ ايهبرل بٗقا اؾن٤, ايِػرل ْوبّٝا إٍ 
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فُٛع اٯٜات, ٚعـّ ا٫ٖتُاّ ايهاٗ بباقٞ ١ََٛٛٓ إعاكف ايـ١ٜٝٓ؟ اْٛلٚا إٍ 

٘ أٍُٛ ايهاٗ نتاب )ايهاٗ(, ٌٖ ػـٕٚ ؾٝ٘ ؾلٚع ايهاٗ ؾك٘ أٚ ٜٛدـ ؾٝ

ٚؾلٚع٘؟ ؾًُافا ا٫ٖتُاّ بؿلٚع ايهاٗ ؾك٘ ٚتلى أٍُٛ ايهاٗ ٚإعاكف اييت 

 َع أْٓا عاد١ إيٝٗا ايّٝٛ ٗ سٛماتٓا ايع١ًُٝ., ؾٝ٘علض شلا ا٭١ُ٥ 

إفّا ايعامل إلدع ٫بـ إٔ ّتًو ٖقا ايبعـ ايٌُٛيٞ; يٝوتطٝع إٔ ٜٓٛب عٔ 

ا إٔ إٓٛب عٓ٘, ٖٚٛ اٱَاّ, نإ سلٛيّٝا, ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣. ؾهُ ×اٱَاّ

ٔٵ  َٳ ـٸ إٔ ٜهٕٛ  ٚنإ إَاَّا ٗ فُٛع١ إعاكف, ٗ ١ََٛٛٓ إعاكف ايـ١ٜٝٓ, ؾ٬ب

 ٜكّٛ َكاَ٘ ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣ بٓؿى إٛاُؿات.

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: إفّا أْتِ اهتٓبطتِ ؾهلتهِ عٔ َٛاُؿات إلدع َٔ 

 إعلٗ؟ػ٬ٍ ايوٝام ايتاكىٞ ٚ

 اٯٜات ايكلآ١ْٝ, ٚايلٚاٜات إٛدٛؿ٠ أّٜٔا.  ا٭ِٖ َٔ فيو َٔ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

 

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: أثلمت ق١ٝٔ ايؿك٘ ا٭ندل ٚايؿك٘ ا٭ُػل, ؾُا ٖٛ إلاؿ؟

ٚناُط٬غ ٗ نًُات ا٭ع٬ّ,  ايؿك٘ ا٭ُػل عٓـَا ٜطًلايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

بٌ عًُا٤ ايه٬ّ, ٜلاؿ َٓ٘ َا ٜتعًل با٭َٛك ايع١ًُٝ ٗ اٱْوإ, َا ٜتعًل باؿ٬ٍ 

ٚاؿلاّ, َا ٜٓبػٞ َٚا ٫ ٜٓبػٞ, أَا عٓـَا ٜطًل ايؿك٘ ا٭ندل ؾإلاؿ َا ٜتعًل 

با٭َٛك اٱّا١ْٝ, ٜعين َا هب ع٢ً إوًِ إٔ ٜ٪َٔ ب٘ أٚ إٔ ٫ ٜ٪َٔ ب٘. ؾقاى ايبعـ 

 ٞ, ٖٚقا ايبعـ ايعًُٞ.اٱّاْ

إفّا َا ٜتعًل بايبعـ اٱّاْٞ, ناٱّإ باهلل, ٚاٱّإ بإعاؿ, ٖقٙ ٫ تٛدـ 

ؾٝٗا أبعاؿ ع١ًُٝ, ٚإِا تٛدـ ؾٝٗا أبعاؿ إّا١ْٝ. أَا عٓـَا ْأتٞ إٍ اي٠٬ِ ٚايِّٛ 

ٚاؿر لـ ؾٝٗا أبعاؿّا ع١ًُٝ. ناُط٬غ ٜكاٍ: ايؿك٘ ا٭ندل ٜٚعين تًو ا٭بعاؿ 

إلتبط١, أٚ إِطًض عًٝٗا بأٍُٛ ايـٜٔ, ٚأْا أُطًض عًٝٗا با٭َٛك اٱّا١ْٝ اييت 

هب اٱّإ بٗا, أَا ايؿك٘ ا٭ُػل ؾٝعين ؾلٚع ايـٜٔ, أٚ َا أُطًض عًٝ٘ با٭َٛك 

 ايع١ًُٝ.

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: أْتِ قًتِ بإٔ إسـ٣ ٚٚا٥ـ ا٭١ُ٥ ٖٞ إقا١َ ايـٚي١ ايـ١ٜٝٓ, 
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ٚٚٝؿ١ إلدع ٗ ايعِل اؿآل إقا١َ ايـٚي١ ايـ١ٜٝٓ؟ ٌٖٚ ت٪َٕٓٛ  ٌٖ تعتكـٕٚ بإٔ

 بإقا١َ ؿٚي١ ؿ١ٜٝٓ؟

ْعِ, ٖقا ٗ ا٭ٌُ. ٫ٚ أكٜـ إٔ أؿػٌ ٗ ٖقا اٯٕ; ٭ٕ ي٘ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

ـٸ يًُلدع ٗ عِل ايػٝب١ ايهدل٣ إٔ ٜوع٢ ُٓٔ ايكٛاعـ  ٌٸ. ْعِ, ٫ب عج٘ إوتك

ٔٵ َا ٖٞ ايٌلٚٙ إتاس١؟ ٜعين ٌٖ إٛٓٛعيتشكٝل ٖقا  ٚايٌلٚٙ إتاس١ , ٚيه

ٔٸٌ تأدٌٝ  ٜوتعٌُ ايو٬غ ٱقا١َ ايـٚي١ أٚ ٜوتعٌُ ايطلم إـ١ْٝ ٱقا١َ ايـٚي١؟ أؾ

 .إٍ ٚقتٺ آػلاؿـٜح ٗ ٖقا إٛٓٛع 

 

ه١َٝ٬ اييت ع٢ً ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: سبٻقا يٛ ؼـثْٛٓا عٔ ؿٚا٥ل إعلؾ١ اٱ

 إلدع اٱساط١ بٗا. 

ٗ اعتكاؿٟ ٜٓبػٞ إٔ أبٝٸٔ أ٬ُّ َُّٗا, ٚبعـ فيو أْتكٌ إٍ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

عح آػل. أْا أعتكـ إٔ ايـٜٔ ١ََٛٛٓ ٚاسـ٠ َذلابط١, تٌهٌ يٛس١ ٚاسـ٠. ٚيٝوت 

كٝك١ إعاكف ايـ١ٜٝٓ دنكّا َوتك١ً َٓؿ١ًِ عٔ بعٔٗا, ٚإِا ٖٞ يٛس١ ٚاسـ٠, ٖٞ س

ٚاسـ٠. ْعِ, مٔ; ٭غلاض ع١ًُٝ ٚتـكٜو١ٝ ٚتـ١ٜٝٓٚ ٗ سٛماتٓا ايع١ًُٝ, بعٸٔٓا أدنا٤ 

ايـٜٔ, ؾكًٓا: ٖقا أٍُٛ ايـٜٔ, ٖٚقا ؾلٚع ايـٜٔ, ٖٚقا نتاب اي٠٬ِ, ٖٚقا 

نتاب ايِّٛ, ٖٚقا نتاب اؿر, ٖٚقٙ أَٛك ؾلؿ١ٜ, ٚتًو أَٛك ادتُاع١ٝ. ٚيهٔ َا 

 ُٛع١ ٚاسـ٠ غرل فنٸأ٠.ٖٛ ايٛاقع؟ ايٛاقع ٖٛ أْٗا ف

ٓلب َجا٫ّ; ست٢ ٜتٔض يًكاك٨ ايهلِٜ: اْٛلٚا إٍ أ١ٜ ٚاٖل٠ طبٝع١ٝ, هٛا٤ ٭

ناْت ؾًه١ٝ أٚ بٝٛيٛد١ٝ. ٖقٙ ايٛاٖل٠ ايطبٝع١ٝ يهٞ ْؿُٗٗا ٫ ّهٔ إٔ ْكلأ 

ايهُٝٝا٤ ؾك٘, بٌ ٫بـ إٔ ْكلأ ايهُٝٝا٤ ٚايؿٝنٜا٤ ٚايلٜآٝات ٚايؿًو; ٭ٕ ٖقٙ 

ٔٵ عٓـَا تقٖب إٍ اؾاَع١ تكلأ ٖقٙ ايعًّٛ َل٠  ايٛاٖل٠ ؾٝٗا أبعاؿ َتعـؿ٠, ٚيه

ِٻّ ؾٝٗا؟ ٕافا دن٥ِّت ٖقٙ ايعًّٛ إٍ ايلٜآٝات ٚايؿٝنٜا٤ ٚايهُٝٝا٤,  ٚاسـ٠ أٚ تتؼ

َع أْٗا ٗ ايٛاقع اـاكدٞ ٚاسـ٠؟ اؾٛاب: ٭غلاض ع١ًُٝ, ٭غلاض ؿكه١ٝ 

يطبٝع١ٝ إٍ ايلٜآٝات ٚايطبٝعٝات ٚتـكٜو١ٝ, ٚإ٫ ؾأْت ؼتاز ٗ ؾِٗ ايٛاٖل٠ ا

 ٚايؿًو ٚايهُٝٝا٤ ٚايؿٝنٜا٤.
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ا٫قتِاؿ »ٚيقا ٜكٍٛ أهتافْا ايوٝـ قُـ باقل ايِـك ٗ نتاب٘ )اقتِاؿْا(, 

ٌٸ َا َع٢ٓ دن٤ َٔ نٌ؟ ٜعين أْت إفا أكؿت إٔ تؿِٗ ايعـاي١ «. اٱه٬َٞ دن٤ٷ َٔ ن

ؿٕٚ اٱساط١ بباقٞ ١ََٛٛٓ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ ٫ ّهٓو فيو َٔ 

إعاكف ايـ١ٜٝٓ. ٫ ّهٔ إٔ تؿٌِ ايعـاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ إعاكف ايـ١ٜٝٓ عٔ عح 

إعاؿ ٚعح ايتٛسٝـ ٚعح ايتك٣ٛ ٚعح اينٖـ, َع أْ٘ عٓـَا تٓٛل إٍ عح إعاؿ 

ٚايتٛسٝـ ٚاينٖـ ٚايتك٣ٛ ػـ إٔ ٚاسـّا َٓٗا َلتب٘ بأٍُٛ ايـٜٔ, ٚٚاسـّا َلتب٘ 

بايتك٣ٛ, ٚٚاسـّا َلتب٘ با٭َٛك ايؿك١ٝٗ. إفّا مٔ ْأتٞ ْٚؿٌِ ٖقٙ ٚلعًٗا دنكّا 

 َوتك١ً, ٚيهٓٗا ٗ ٚاقعٗا ١ََٛٛٓ ٚاسـ٠.

 

ِٸ َذُٛع١ إعاكف  إفا نإ ا٭َل نقيو ؾأْا أعتكـ إٔ اٱْوإ َا مل ًٜ

أ١ٜ َوأي١ ؿ١ٜٝٓ, ٜعين عٓـَا ٜلٜـ إٔ ٜعطٞ كأّٜا ٗ  ايـ١ٜٝٓ ٫ ٜوتطٝع إٔ ٜعطٞ كأّٜا ٗ

ـٸ إٔ ٜهٕٛ َٖطًعّا ع٢ً باقٞ ؿٚا٥ل إعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ, ٫ إٔ ٜكٍٛ: َا  ايؿك٘ ا٭ُػل ؾ٬ ب

ٖٞ ع٬ق١ ايؿك٘ بايتؿورل؟ أٚ َا ٖٞ ع٬ق١ ايتؿورل بعًِ ايه٬ّ؟ أٚ َا ٖٞ ع٬ق١ عًِ 

ٕٔ ٜلٜـ إٔ ٜعطٞ كأّٜا ٗ َؿلؿ٠ َٔ ٖقٙ ايه٬ّ با٭ػ٬م؟ ٖقٙ ١ََٛٛٓ ٚاسـ٠, ٫بـ 

إؿلؿات إٔ ٜهٕٛ ٚاقؿّا ع٢ً فُٛع١ ٖقٙ ا١َٕٛٛٓ. أَا َا ٖٞ أٍُٛ ٖقٙ إعاكف 

 اييت ٫بـ َٔ إٔ ٜتٛؾل عًٝٗا؟ ٗ ايٛاقع أٍُٛ إعاكف اييت هب إٔ ٜتٛؾل عًٝٗا:

 دعًٛٙ ا٭هاي, ٚقايٛا: ^َعاكف ايكلإٓ ايهلِٜ; ٭ٕ أٌٖ ايبٝت أ٫ّٚ:

اعلٓٛا ن٬َٓا ع٢ً نتاب كبٓا, ؾإٕ ٚدـمت عًٝ٘ ًاٖـّا أٚ ًاٖـٜٔ ؾؼقٚا ب٘, »

ـٺ ٜلٜـ إٔ ٜعطٞ كأّٜا ٗ أ١ٜ َوأي١ «. ٚإ٫ ؾٗٛ مػلف مل ُْكًِ٘ إفّا نٝـ ّهٔ ٭س

ّا ع٢ً ١ََٛٛٓ ناْت, هٛا٤ ناْت َلتبط١ بايعكا٥ـ أٚ بايؿلٚع, إٔ ٫ ٜهٕٛ َطًع

 إعاكف ايكلآ١ْٝ؟!

; ^إٔ ٜهٕٛ َطًعّا ع٢ً فٌُ إعاكف اييت ٚكؿت عٔ أٌٖ ايبٝت٫بـ  ثاّْٝا:

إْٞ تاكى ؾٝهِ َا إٕ ُوهتِ ب٘ ئ تًٔٛا بعـٟ »قاٍ يٓا:  |٭ٕ ايلهٍٛ ا٭عِٛ

إفّا ٫ ّهٔ ٭سـ إٔ ٜكٍٛ: سوبٓا نتاب اهلل, «. أبـّا: نتاب اهلل; ٚعذلتٞ أٌٖ بٝيت

ٜؿِٗ ١ََٛٛٓ إعاكف ايٛاكؿ٠ عٔ  بٌ ٫بـ, باٱٓاؾ١ إٍ ؾِٗ ايهتاب ايهلِٜ, َٔ إٔ
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أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت, ٜعين َا ٚكؿ عٔ ايٓيب ٚعًٞ ٚاؿؤ ٚاؿوٌ إٍ آػل إَاّ َٔ 

أ٥ُتٓا. ٖقٙ ا١َٕٛٛٓ ٫بـ إٔ ٜهٕٛ ٚاقؿّا عًٝٗا, عٓـ فيو ولٸ ي٘ إٔ ٜعطٞ كأّٜا ٗ 

ػ٬م أّ َوأي١ َٔ إوا٥ٌ ايـ١ٜٝٓ, هٛا٤ ناْت ٖقٙ إوأي١ َلتبط١ بايعكا٥ـ أّ با٭

 بايؿلٚع, أٟ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ.

ٖقٙ إوأي١ اييت أًلت إيٝٗا قبٌ فيو, ٖٚٞ إلدع١ٝ  طلستٴَٚٔ ٖٓا 

ايٌُٛي١ٝ. ٖٚقٙ ٖٞ إلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ, ٜعين إٔ ٜهٕٛ َلدعّا ٗ فُٛع١ إعاكف 

 ايـ١ٜٝٓ, ٫ إٔ ٜهٕٛ َلدعّا ٗ ػِْٛ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ.

 

ٌِّ ايٌلٚٙ ا٭هاه١ٝ ـٸ ٕٔ ٜلٜـ إٔ و إٔ ٜهٕٛ ٚاقؿّا  ي٬دتٗاؿ ٚعًٝ٘, ٫ب

ع٢ً ١ََٛٛٓ أٚ فُٛع١ ؿٚا٥ل إعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ ٗ ايكلإٓ, ٚفُٛع١ ؿٚا٥ل إعلؾ١ 

 ,ايو١ٓ بإع٢ٓ ايعاّ عٓـْا«. عذلتٞ أٌٖ بٝيت»ايـ١ٜٝٓ ٗ ايو١ٓ, ٚبعباك٠ أػل٣: ايعذل٠ 

. باٱٓاؾ١ إٍ ٖقٜٔ احملٛكٜٔ ا٭هاهٌٝ ٫بـ إٔ ^ين َا دا٤ عٔ ايٓيب ٚا٭١ُ٥ٜع

ـٸ نُكـَات  .ٜتٛؾل ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭عاخ اييت تع

ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: اْٛلٚا اٯٕ ايؿك٘ ٓلٚكٟ, ٚيهٔ تعلؾٕٛ أْ٘ اٯٕ ٗ 

ًِ ا٭ٍُٛ, سٛماتٓا ايع١ًُٝ ٜكٛيٕٛ: ٫ ّهٔ يٲْوإ إٔ ٜهٕٛ ؾكّٝٗا إ٫ إفا ؿكي ع

َع إٔ عًِ ا٭ٍُٛ مل ٜلؿ عٓـْا بٌهٌ ٚآض ٗ نًُات ا٭١ُ٥, ٚيهٔ مٔ ٚدـْا 

أْ٘ إفا أكؿْا إٔ ْؿِٗ نًُات ا٭١ُ٥ ٫بـ إٔ ْ٪هى شلا قٛاعـ, ٚبتعبرل ايوٝـ ايِـك: 

ٚٗ «. َٓطل عًِ ايؿك٘»٫بـ إٔ ْ٪هِّى شلا َٓطل, ٚيقا عٳبٻل عٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ بع 

ِٕ ٖٛ عًِ أٍُٛ ايؿك٘, ٖٚٛ اعتكاؿٟ, نُا  إٔ ايؿك٘ ا٭ُػل استاز إٍ تأهٝى عً

َٓطل عًِ ايؿك٘ ا٭ُػل, ؾٓشٔ متاز; يؿِٗ ايعكا٥ـ, إٍ تأهٝى عًِ أٍُٛ ايعكا٥ـ. 

ٚنقيو أعتكـ إٔ نجرلّا َٔ ا٭عاخ اييت تـكي اٯٕ نأعاخ عك١ًٝ ٗ سٛماتٓا 

رل َٔ َوا٥ًٗا إٔ تهٕٛ َكـَات ايع١ًُٝ, ٚاييت ٜعدل عٓٗا بع )ايؿًوؿ١(, ّهٔ يهج

أهاه١ٝ يؿِٗ ايعكا٥ـ. أٟ نُا إٔ ايؿك٘ استاز إٍ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ نقيو ايعكا٥ـ 

ؼتاز إٍ عًِ أٍُٛ ايعكا٥ـ, ٚعًِ أٍُٛ ايعكا٥ـ لـ نجرلّا َٔ َؿلؿات٘ ٗ ا٭عاخ 

 ايؿًوؿ١ٝ. 
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لإٓ, ٚايو١ٓ ٚعًٝ٘ ؾايقٟ ٜلٜـ إٔ هتٗـ ٗ إعاكف ايـ١ٜٝٓ, باٱٓاؾ١ إٍ ايك

ـٸ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ؿكا١ٜ بعًِ أٍُٛ ايؿك٘, ٚيٛامّ عًِ أٍُٛ ايؿك٘,  بإع٢ٓ ايعاّ, ٫ب

٬ِّّ يعًِ أٍُٛ ايعكا٥ـ, ٚيٛامّ عًِ أٍُٛ ايعكا٥ـ, اييت َٔ  ٫ٚبـ إٔ ٜهٕٛ ق

 ُٓٓٗا ا٭عاخ ايؿًوؿ١ٝ.

 

يتذـٜـ: أْتِ تقنلٕٚ ايعًّٛ اييت ٜعتدلٖا ايبعض غلٜب١ أٚ غرل ا٫دتٗاؿ ٚا

 إه١َٝ٬, نإٓطل ٚايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ أٚ ايتِٛف.

أْا أعتكـ أْٗا ُجٌ دن٤ّا أهاهّٝا نُكـَات يؿِٗ إعاكف ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

 ايـ١ٜٝٓ.

ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: مٔ ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ْطلغ عٌلات إوا٥ٌ ايؿًوؿ١ٝ 

ايقٜٔ تابعٛا َوا٥ٌ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٜعلؾٕٛ بإٔ ٕٚٓطك١ٝ; يؿِٗ إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ. ٚا

نجرلّا َٔ َوا٥ٌ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َوا٥ٌ ؾًوؿ١ٝ, أػقت َٔ َباسح ؾًوؿ١ٝ أٚ 

أػقت َٔ َباسح ن١َٝ٬, ٕافا استادٛا إيٝٗا؟ قايٛا: ٭ٕ ؾِٗ ن٬ّ إعِّٛ ٜتٛقـ 

 ع٢ً ؾِٗ ٖقٙ إكـَات.

ـٺ إٔ َٚجاٍ أٚٓض : ايكلإٓ ايهلِٜ ْنٍ بًوإ علبٞ َبٌ, ؾٌٗ ّهٔ ٭س

ٜؿِٗ ايكلإٓ ٖٚٛ ٫ ٜعلف ايعلب١ٝ؟ أٜٔ ٚكؿ عٔ أٌٖ ايبٝت أِْٗ قايٛا: تعًُٛا ايعلب١ٝ 

ست٢ تؿُٗٛا ايكلإٓ؟ ٖقٙ َكـ١َ عك١ًٝ ٚآش١; ٭ٕ ايكلإٓ ْنٍ بًوإ علبٞ َبٌ, إفّا 

عًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ ؾك٘, بٌ تتعًِ ايًػ١ ٫بـ إٔ تتعًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ, بٌ ٫ ٜهؿٞ ت

ايعلب١ٝ, ٚقٛاعـٖا, ٚايِلف, ٚايٓشٛ, ٚقٛاعـ ايب٬غ١, ٚ.., نًٗا. ٖقا ع٢ً 

َوت٣ٛ ا٭يؿاٚ أَا ع٢ً َوت٣ٛ احملت٣ٛ ٚإُٕٔٛ ؾأّٜٔا نقيو, ٖٓاى نجرل َٔ 

إٔاٌَ ؼتاز; يهٞ تؿُٗٗا, إٍ قٛاعـ ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘, ٚقٛاعـ ٗ عًِ أٍُٛ 

يعكا٥ـ, ٚقٛاعـ ؾًوؿ١ٝ, ٚقٛاعـ َٓطك١ٝ, ٚقٛاعـ علؾا١ْٝ. ٖقٙ ٖٞ ١ََٛٛٓ إعاكف ا

ٔٵ ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ كأّٜا ٗ إعاكف ايـ١ٜٝٓ. َٳ  اييت وتادٗا 

 

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ْـػٌ إٍ قٛك آػل زلاس١ ايوٝـ, َا ٖٞ آيٝات َعلؾ١ 
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ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ؟ ٚنٝـ ٜتِ اْتؼاب٘؟ ٌٖٚ ٖٓاى آيٝات َعتُـ٠  إلدع ايـٜين

٫ْتؼاب٘؟ ٚنُا تعلؾٕٛ ؾكـ أثرلت بعض ايكٔاٜا َجٌ: ق١ٝٔ ا٭ع١ًُٝ, ٖٚٞ عوب 

ٔٸ ق١ٝٔ َتأػِّل٠, أثاكٖا بعض ايؿكٗا٤, ؾٌٗ شلا ٚاقع؟ َٚا ٖٞ آيٝاتٗا؟ سبٻقا يٛ  َا أٚ

ِّشٕٛ يٓا فيو.  تٛ

يٛاقع اٯيٝات اييت ناْت ٗ سٛماتٓا ايع١ًُٝ تتُشٛك سٍٛ ٗ اايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

 ا٭َٛك ايتاي١ٝ:

: نتابات٘ ٚتلاث٘. ٜعين أْت تٓٛل إٍ تلاث٘ ايقٟ نتب٘, َٚٔ ػ٬ٍ اٯي١ٝ ا٭ٍٚ

فيو تتعلف ع٢ً عًُٝت٘. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: َا ٖٞ طلٜكٓا ٕعلؾ١ إٔ ايٌٝؽ إؿٝـ نإ 

اؾٛاب: َٔ ؼّا َٔ ًٝٛػٗا, بٌ ًٝؽ ايطا٥ؿ١؟ عًُّا َٔ أع٬ّ ٖقٙ ايطا٥ؿ١, ًٚٝ

إٔ ايٌٝؽ إؿٝـ ٖٛ أسـ نباك  ٗ ٖقا ايذلاخ ايقٟ بٌ أٜـٜٓا. ٕافا ٫ ْٓاقٍػ٬ٍ 

ٕٸ أع٬ّ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ ٖقٙ نتب٘, اييت ّهٔ ٖٚقا تلاث٘, ٖٚقٙ َ٪يؿات٘, ; ٭

. تعايٛا إٍ ايٌٝؽ أْ٘ نإ عًُّا َٔ أع٬ّ ٖقٙ ايطا٥ؿ١َٔ  تبٸٚتتٝض يٓا ايتجَلادعتٗا, 

 ٞ,ٚايع١َ٬ اجملًو ,ػـٕٚ ا٭َل نقيو, ٖٚهقا ا٭َل َع ايع١َ٬ اؿًٞايطٛهٞ 

 ٚغرلِٖ َٔ ا٭ع٬ّ.

ٌٕ ثبت إٔ ايوٝـ اـ٥ٛٞ  ٚٗ مَآْا إعاُل تعايٛا إٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ, بأٟ ؿيٝ

ٌٕ أسـ أع٬ّ ايؿكٗا٤ ٗ عِلْا؟ بٗقٙ اجملُٛع١ ائؼ١ُ ايؿك١ٝٗ اييت نتبٗا. بأ ٟ ؿيٝ

ثبت إٔ ايوٝـ اـ٥ٛٞ أسـ أع٬ّ ايلدايٌٝ ٗ عِلْا؟ بٗقٙ اجملُٛع١ ايهبرل٠ اييت 

ـٸ ٚاسـّا َٔ  نتبٗا ٗ عًِ ايلداٍ, ٖٚهقا. بأٟ ؿيٌٝ ثبت إٔ ايوٝـ ايطباطبا٥ٞ ٜع

بأٟ ؿيٌٝ ثبت إٔ «. إٝنإ»نباك أع٬ّ إؿوِّلٜٔ بٌ إوًٌُ؟ َٔ ػ٬ٍ تؿورلٙ 

ـٸ عًُّا َٔ ا٭ع٬ّ ٗ عًِ إٓطل؟ اْٛل إٍ نتاب٘ ايوٝـ قُـ باقل ا يِـك ٜع

ـٸ عًُّا َٔ أع٬ّ ا٭ُٛيٌٝ؟ اْٛلٚا إٍ  ا٭هى إٓطك١ٝ ٫هتكلا٤. بأٟ ؿيٌٝ ٜع

 ايـٚكات ا٭ُٛي١ٝ ايج٬ث١ اييت ػلدت ي٘, ٖٚهقا.

ِټّ ٚايكـك٠ ع٢ً إلدع١ٝ ايع١ًُٝ ٗ عِل ايػٝب١  إفّا اٯي١ٝ ا٭ٍٚ ٕعلؾ١ ايتؼ

 ٖٞ ايٓٛل إٍ تلاث٘. 

 َكـاك تـكٜو٘ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ. اٯي١ٝ ايجا١ْٝ:
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 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: تكِـٕٚ سٔٛكٙ ٗ اؿٛمات...؟

يٝى اؿٔٛك ؾك٘, بٌ ايتـكٜى; ٭ْ٘ قـ ٜهٕٛ سآلّا ٫ٚ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

 ٜـكِّي, ٖٚقا ٫ ْوتطٝع إٔ ْتعلف عًٝ٘.

ـٸ إٔ ْتعلف ع٢ً َكـاك سٔٛك ٙ ايعًُٞ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ. ٖٚقا َا ؾ٬ ب

ٚدـْاٙ أّٜٔا ٗ أع٬ّ َعاُلٜٔ, هٛا٤ ع٢ً َوت٣ٛ قِ أٚ ايٓذـ. اؾلٓٛا إٔ ايوٝـ 

مل ٜهتب ٦ًّٝا, ٚيهٔ عٓـَا ْٓٛل إٍ ت٬َقت٘ ع٢ً َـ٣ هتٌ عاَّا  &اـ٥ٛٞ

لـ أِْٗ َٔ نباك أع٬ّ ٖقٙ ايطا٥ؿ١. ٖٚقا ٜهٌـ عٔ إٔ ٖقا ايلدٌ نإ 

ِِّّا  , بٌ َٔ نباك أع٬ّ ٖقٙ ايطا٥ؿ١. َتؼ

 إفّا ايطلٜل ايجاْٞ ٖٛ َكـاك تـكٜو٘ ٚسٔٛكٙ ايعًُٞ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ.

ٕٸ ٖاتٌ اٯيٝتٌ ُٖا ا٭هاي يًتعلف ع٢ً إٔ شلقا ايلدٌ َلدع١ٝ  ٚأْا أعتكـ أ

 ع١ًُٝ ٗ عِل ايػٝب١, أٚ يٝوت ي٘.

 

ٔ سكو إٔ توأٍ ٚتكٍٛ: أٜٔ فٖب ايٌٝاع ايقٟ ٜقنلْٚ٘ ٗ ايلها٥ٌ اٯٕ َ

 ايع١ًُٝ؟

اؾٛاب: يٝى إلاؿ َٔ ايٌٝاع ايٌٝاع بٌ عُّٛ ايٓاي; ٭ٕ عُّٛ ايٓاي يٝوٛا 

َٔ أٌٖ اـدل٠ ٚايتؼِّ ٗ ٖقا اجملاٍ, بٌ إلاؿ ايٌٝاع بٌ أٌٖ اـدل٠ 

ٌِِّ ٚأٌٖ اـدل٠ ٚايعًُا٤ ٗ ٚإتؼٌِِ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ. ؾإفا ًاع بٌ ا ٕتؼ

ٌِِّ ؾ٬ إًهاٍ ٫ٚ ًب١ٗ إٔ ٖقا ايٌٝاع  اؿٛمات ايع١ًُٝ إٔ ؾ٬ّْا َٔ نباك إتؼ

ٔٵ َت٢ وٌِ ٖقا ايٌٝاع؟ ايٌٝاع َتؿلِّع ع٢ً اٯي١ٝ ا٭ٍٚ أٚ  ٜـٍ ع٢ً َلدعٝت٘. ٚيه

ِِّّ ا٭ٍٚ, ع٢ً اٯي١ٝ ايجا١ْٝ. ٜعين إَا َٔ ػ٬ٍ َ٪ٖيؿات٘ ٚتلاث٘ ٜتعلؾٕٛ  ع٢ً أْٸ٘ إتؼ

ٌِِّ ٚا٭ع٬ّ, ٚإَا َٔ ػ٬ٍ سٔٛكٙ ايعًُٞ.  ٫ٚ ق١ُٝ يًٌٝاع أٚ َٔ نباك إتؼ

 ايقٟ ٫ ٜلتهن ع٢ً ٖاتٌ اٯيٝتٌ.

ِٸ اٯيٝات ٖاتٌ اٯيٝتٌ: : ايجا١ْٝ: تلاث٘ ايعًُٞ; ٚا٭ٍٚ إفّا أْا أعتكـ إٔ َٔ أٖ

ٜٚذلتب ع٢ً ٖاتٌ اٯيٝتٌ آي١ٝ ايٌٝاع,  َكـاك سٔٛكٙ ايعًُٞ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ.

ؾإفا نإ ايٌٝاع ْا٦ًّا َٔ ٖاتٌ اٯيٝتٌ تهٕٛ ي٘ ق١ُٝ, أَا إفا نإ ايٌٝاع ْا٦ًّا 
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 َٔ اٱع٬ّ, أٚ َٔ أهباب أػل٣, ؾإٕ َجٌ ٖقا ايٌٝاع ٫ ق١ُٝ ع١ًُٝ ي٘.

 

: نٝـ تتِ إؿاك٠ ايٌٝع١ ٗ ايعامل, سٝح إٕ ايٌٝع١ َٛمعٕٛ ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ

ع٢ً أغًب بًـإ ايعامل, ٖٚٓاى ٔى ؿٍٚ فات أغًب١ٝ ًٝع١ٝ نُا ٜكاٍ؟ ٚأسبٸ إٔ 

أهأٍ ه٪ا٫ّ آػل: ٖٓاى بعض ايطٛا٥ـ ايٌٝع١ٝ ا٭ػل٣, ناينٜـ١ٜ ٚاٱزلاع١ًٝٝ, ٌٖ 

 ؿا٥ل٠ ايٌٝاع؟يٓا إٔ ْٓؿتض ع٢ً ٖقٙ ايطٛا٥ـ؟ ٌٖٚ ْوتطٝع إؿػاشلِ ٗ 

٫ أبـّا; ٭ٕ أٚي٦و شلِ َلدعٝاتِٗ اـا١ُ بِٗ, َٚلدعٝاتِٗ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: 

يٝوت تابع١. اٱزلاع١ًٝٝ شلا َلدعٝاتٗا اـا١ُ بٗا, اينٜـ١ٜ شلا َلدعٝاتٗا اـا١ُ 

بٗا, ايع١ًٜٛ شلا َلدعٝاتٗا اـا١ُ بٗا, ِٖ ٫ ٜوتُعٕٛ إيٝٓا ست٢ ْـػٌ عًِٝٗ. ْعِ, 

طلغ ٖقا ايو٪اٍ, ايقٟ ٖٛ غرل ه٪ايهِ, ٖٚٛ: نٝـ ْتعاٌَ َع اٯػل, ٫بـ إٔ ٜ

ِٸ َٔ إٔ ٜهٕٛ فيو اٯػل مٜـّٜا أٚ إزلاعًّٝٝا أٚ عًّٜٛا أٚ َٔ أ١ٜ طا٥ؿ١ ًٝع١ٝ  أع

أػل٣, أٚ هّٓٝا, أٚ َٔ أتباع ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣, َٔ ايٝٗٛؿ أٚ ايِٓاك٣, أٚ مل ٜهٔ َٔ 

 ٖا؟أتباع ا٭ؿٜإ إعلٚؾ١, نايبٛف١ٜ ٚغرل

ٚسـٜجٓا اٯٕ عٔ ًلٚٙ إلدع١ٝ اييت ٜلدع ًٝعتٓا إيٝٗا, أَا اينٜـ١ٜ ؾِٗ ٫ 

؟ ْوتطٝع إٔ شلِ ٜلدعٕٛ إيٝٓا, يهٔ نٝـ ْتعاٌَ َعِٗ؟ ٚنٝـ ٜهٕٛ ػطابٓا

ْكٍٛ: فاى اٯػل إَا إٔ ٜهٕٛ َتؿكّا َعٓا ٗ بعض ا٭١ُ٥, نايٌٝع١, أٚ ٫ ٜهٕٛ 

رل َوأي١ إؿاك٠ ايٌٝع١. اٯٕ مٔ ْتهًِ عٔ َتؿكّا َعٓا, نايو١ٓ. ٚفيو سـٜح آػل غ

 إؿاك٠ ايٌٝع١, ٜعين ايٌٝع١ ايقٜٔ ٜلدعٕٛ إيِٝٗ, ٜٚكبًِْٛٗ نُلادع شلِ.

بعـ ٖقٙ ايج٬ثٌ ه١ٓ َٔ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ٗ إٜلإ, ٚبعـ ٖقٙ 

اؿهَٛات إوتبـ٠ اييت سهُت ١ًْ َٔ ايبًـإ ايعلب١ٝ, ٚدـْا إٔ ٖٓاى دايٝات 

َٔ ايٌٝع١ اْتكًت إٍ عٌلات ايبًـإ ٗ ايعامل, َٚٔ كتًـ ايب٬ؿ نبرل٠ 

اٱه١َٝ٬, َٔ ايعلام ٚإٜلإ ٚيبٓإ ٚبًـإ أػل٣, ػـٕٚ اٯٕ ٬ٌَٜ, بٌ عٌلات 

 ايٌٝع١ َٓتٌلٜٔ ٗ عٌلات ايـٍٚ ٗ ايعامل. َٔ ٬ٌٜإ

ٚٗ ايٓتٝذ١ تٛدـ ٖٓاى ؿٍٚ عـٜـ٠ أهاهّا ايٌٝع١ ِٖ ا٭نجل١ٜ ؾٝٗا, 

 نايعلام ٚإٜلإ, ؾهٝـ ٜـاك ٚٓع ايٌٝع١؟
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يعً٘ إٍ َا قبٌ ٔوٌ إٍ َا١٥ ه١ٓ نإ بإَهإ إلدع إٔ ٜهتؿٞ 

َذُٛع١ ُػرل٠ سٛي٘, ٚتهٕٛ ٖقٙ اجملُٛع١ اييت ٗ بٝت٘ أٚ َٔ احملٝطٌ ب٘ ٖٞ 

اييت تـٜل ٚٓع ايٌٝع١ ٗ ايعامل. ايّٝٛ ٖ٪٤٫ إلادع, ث٬ث١, ٔو١, عٌل٠, ٜعٕٝٓٛ 

ع١ َٔ ايٛن٤٬ ٗ ٖقٙ ايبًـإ, ؾٝـٜلٕٚ ٚٓع ايٌٝع١ َٔ ػ٬شلِ. ٚيهٔ بعـ فُٛ

تٛهع ٚٓع ايٌٝع١ ٖقا ايتٛهع, ٖٚقٙ ايٓكط١ أ١ًُٝ; ٭ْ٘ قبٌ َا١٥ ه١ٓ مل ٜهٔ ٖقا 

ٌٷ ٚٸٍ ايتٛهع إٛدٛؿ اٯٕ يًٌٝع١. إفّا ٖقا ايتٛهع أُ  .أ

ِّْٕٛ ٜٚ٪هِّوٕٛ عا٭ٌُ ايجاْٞ ٌلات إلانن ٗ : إٕ ٖ٪٤٫ ايٌٝع١ بـأٚا ٜه

 تًو ايبًـإ.

: إٕ شل٪٤٫ ايٌٝع١ ٗ نٌ َٓطك١ ػُِٛٝات. ٜعين مٔ ٫ ا٭ٌُ ايجايح

ْوتطٝع إٔ ْتعاٌَ َع ايٌٝع١ إٛدٛؿٜٔ ٗ ايبًـ ايؿ٬ْٞ, ايقٜٔ ٫ ّجًِّٕٛ إ٫ ٔو١ ٗ 

ٗ بًـ  إا١٥ أٚ ث٬ث١ ٗ إا١٥ أٚ عٌل٠ ٗ إا١٥, نُا ْتعاٌَ َع ايٌٝع١ ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ

ّجًٕٛ ؾٝ٘ هبعٌ ٗ إا١٥. ٓٛاب٘ ٖقٙ اجملُٛع١ ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚع٬قتٗا 

 َع اٯػل, ٫بـ إٔ تهٕٛ ُٓٔ تًو ايٌلٚٙ اييت تعٌٝٗا.

ٚايو٪اٍ إطلٚغ ٚاقعّا: ٌٖ ٫ مايت اٯي١ٝ ايكـ١ّ ٚايطلٜك١ ايكـ١ّ ٱؿاك٠ ٚٓع 

 إٔ تًو اٯي١ٝ ٫ تؿٞ بقيو؟ايٌٝع١ ناؾ١ٝ ٱؿاك٠ ايٌٝع١ ٗ ايعامل, أٚ 

 

َٔ ٖٓا طلستٴ إلدع١ٝ ايلًٝـ٠, اييت أهى شلا ايوٝـ قُـ باقل ايِـك, 

ٖٚٞ إٔ إؿاك٠ ايٌٝع١ ٗ ايعامل ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ بتًو ايطلٜك١ ايكـ١ّ. ٚإفا أكؿْا 

ِّض إوأي١  إٕ ايـٚي١ اييت أهوٗا ايلهٍٛ ا٭عِٛ ٗ  ا ايكٍٛ:بٓشٛ أنجل ؾعًٝٓإٔ ْٛ

ٔٵ بايكٝاي إٍ ايـٚي١ اؿـٜج١ ٗ عِلْا لـ ايؿاكم نبرلّا دـّا;  إـ١ٜٓ ؿٚي١, ٚيه

ٕٸ اؿٝا٠ تعكـت; ٭ٕ ا٫ستٝادات نجلت; ٭ٕ إٌانٌ امؿاؿت, ٚمٛ فيو. ٚتتػرل  ٭

ٚإ٫ ؾؿٞ إـ١ٜٓ ناْت بطبٝع١ اؿاٍ طبٝع١ اؿهِ ٚطبٝع١ إؿاك٠ ٖقٙ اجملُٛع١, 

اٱؿاك٠ فُٛع١ّ ٜكٛؿ كهٍٛ اهلل َٔ ػ٬شلا ايـٚي١. ٚاٯٕ اؾلٓٛا فُٛع١ أػل٣ تلٜـ 

إؿاك٠ ايـٚي١ ٗ إٜلإ ؾٗٞ ؼتاز ٖقا ايتعكٝـ إٛدٛؿ ٗ ا٭َٛك ايـؾاع١ٝ ٚاؿلب١ٝ, 

 اييت مل ٜهٔ كهٍٛ اهلل وتادٗا ٗ فيو اينَإ, ٚنقا ٗ ا٭َٛك ا٫هتؼباكات١ٝ,
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 ٚإاي١ٝ, ٚا٫قتِاؿ١ٜ, ٚا٫دتُاع١ٝ.

ٕٵ مل تتٛؾل  أْا أتِٛك إٔ إلدع١ٝ ٖٞ ؿٚي١ َِػٻل٠, إلدع١ٝ ٗ عِل ايػٝب١ ع ٚإ

شلا إقا١َ ؿٚي١ ع عٓـَا تلٜـ إٔ تـٜل ١٦َ ًَٕٝٛ, ٦َيت ًَٕٝٛ, ث٬مثا١٥ ًَٕٝٛ, َٓتٌلٜٔ 

٪٤٫ ٗ ؿٚي١ ع٢ً عٌلات ايـٍٚ ؾإٕ إؿاكتِٗ ٚاقعّا أُعب بهجرل َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖ

ٚاسـ٠ ٚأْت تـٜلٖا. إْٓا متاز إٍ آي١ٝ دـٜـ٠ ْوتطٝع َٔ ػ٬شلا إؿاك٠ أَٛك ايٌٝع١ ٗ 

ايعامل. يعٌ اٯي١ٝ إتبع١ ناْت ناؾ١ٝ إٍ مَإ, ٚيهٔ ٗ مَآْا ٖقا تػرلت 

ايٛلٚف ٚايٌلٚٙ ٚاينَإ ٚإهإ ٚاٱَهاْات ٚا٫ستٝادات, ٚعٌلات ايعٛاٌَ 

ـ٘, ٚأؿت بٓا إٔ ْؿهل بٌهٌ دـٟ ٗ إهاؿ آي١ٝٺ َ٪هٻوات١ٝ ا٭ػل٣ ؿػًت ع٢ً ا

ٱؿاك٠ ايٌٝع١ ٗ ايعامل. ٫ ّهٔ إٔ ْـٜل ايتٌٝع ع ايقٟ ٜبًؼ ٦َات ا٬ٌٕٜ, ٗ 

عٌلات ايـٍٚ ٗ ايعامل ع نُا نٓٸا ْـٜل ايٌٝع١ قبٌ َا١٥ ه١ٓ أٚ ٦َيت ه١ٓ, ٚإِا 

هوات١ٝ؟ إفا أكؿْا إٔ ْكلب ايؿهل٠ متاز إٍ َلدع١ٝ َ٪هوات١ٝ. َا َع٢ٓ َلدع١ٝ َ٪

إٍ فٖٔ ايكاك٨ ْٔلب َجا٫ّ: اْٛلٚا إٍ ٚماك٠ إاي١ٝ, ٚماك٠ ا٫قتِاؿ, ٚماك٠ ايـؾاع, 

ٚماك٠ اـاكد١ٝ, اييت ُتًو فُٛع١ هؿاكات ٗ ايعامل, ٚعبِّلٚا عٓٗا َذُٛع١ 

اؿ ايع٬ق١ َع ٚن٤٬ َٛدٛؿٜٔ ٱؿاك٠ ٚٓع ايـٚي١, يًتعلٜـ بايـٚي١ ٚإَهاْاتٗا, ٚإه

اٯػل, ٖٚقا ٖٛ ايـٚك ايقٟ ٜكّٛ ب٘ ايٛنٌٝ بايٓوب١ إٍ إلدع. عٓـَا ٜتبـٍ ٚمٜل 

ـٸٍ نٌ ٖقٙ إ٪هٸوات ٚايٛنا٫ت ٚإـكا٤ ايعاٌَ ٚاٱَهاْات؟ ٫  اـاكد١ٝ ؾٌٗ تتب

أبـّا, قـ ٜتبـٍ َٓٗا بتبـٍ ايٛمٜل ث٬ث١ ٗ إا١٥, ٔو١ ٗ إا١٥, ٚيهٔ أٌُ ايٓٛاّ 

ٕلانن ٚإ٪هٻوات تبك٢ ع٢ً ساشلا. ٚيهٔ َع ا٭هـ ايٌـٜـ ٗ سٛماتٓا ايع١ًُٝ ٚا

عٓـَا ٜلؼٌ َلدع َٔ إلادع ٜٓتٗٞ نٌ ٤ًٞ َع٘, ٚعٓـَا ٜأتٞ إلدع اؾـٜـ 

ـٻّ ٗ َوأي١ إؿاك٠  ٜبـأ َٔ ايِؿل. ٖٚقٙ ق١ٝٔ ػطرل٠ دـّا. ٚيقا ػـٕٚ أْٓا مل ْتك

 آي١ٝٺ دـٜـ٠ َ٪هٻوات١ٝ. قـ ٜكٍٛ يٞ قا٥ٌ: أْت تـعٛ ايٌٝع١ ٗ ايعامل. مٔ متاز إٍ

إٍ إٔ تهٕٛ َجٌ ايبابا ٗ ايؿاتٝهإ أٚ ... أقٍٛ: ٫ أبـّا, مٔ يٓا ػُِٛٝاتٓا, يٓا 

ػلبتٓا اـا١ُ, يٓا ؾهلْا اـاْ, يٓا آيٝاتٓا اـا١ُ, ٚيهٔ ٫بـ إٔ هًى 

ِِّٕٛ ٗ ايٌإٔ ايٌٝعٞ يٝذـٚا َا ٖٞ ايطلٜك١ اي ؿ٢ًٔ ٱؿاك٠ ٚٓع ايٌٝع١ ٗ إتؼ

ايعامل, ٚٱؿاك٠ ٚٓع ايٛن٤٬ ٗ ايعامل, ٚٱؿاك٠ ٚٓع إُجًِّٝات ٗ ايعامل, ٚٱهاؿ 

ايع٬قات َع اٯػل. ٖٓا ٜأتٞ ه٪ايهِ, ٖٚٛ: إٕ ٚاسـ٠ َٔ أِٖ ٚٚا٥ـ ايٛنٌٝ ٖٛ 
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نٝـ ٜتعاٌَ َع اٯػل؟ نٝـ ٜٛدـ ع٬ق١ طبٝع١ٝ َع اٯػل؟ ٭ٕ إلدع دايى ٗ 

ٕ َعٌ ٚٗ ْكط١ َع١ٓٝ, أَا ٚن٩٬ٙ ؾُٓتٌلٕٚ ٗ نٌ ايعامل. ٖٓا نٌ ٚنٌٝ َها

 ٫بـ إٔ ٜكّٛ بـٚك ايوؿرل, بـٚك ايكا٥ِ با٭عُاٍ; ٱهاؿ ايع٬ق١ َع اٯػلٜٔ.

أْا أعتكـ أْ٘ بعـ إٔ تٛهع ايٌٝع١ ٖقا ايتٛهع إباكى عُـ اهلل تعاٍ ٗ 

ّٕ, بٌ كتًـ بكاع ا٭كض ع ست٢ أْو ٫ ػـ اٯٕ بً ـّا إ٫ ٜٚٛدـ يًتٌٝع ؾٝ٘ َٛط٧ قـ

عُـ اهلل تعاٍ اٯٕ ايتٌٝع ٗ اَتـاؿ َوتُل; ٭ٕ ايٓاي بـأٚا ٜعلؾٕٛ, ٚبتعبرل اٱَاّ 

ع ؾإٕ ٖقٙ « علِّؾِٖٛ قاهٔ ن٬َٓا; ؾإٕ ايٓاي يٛ علؾٛا ٫تبعْٛا»قاٍ:  ×ايلٓا

ى ًهٌ دـٜـ ايطلٜك١ َا عاؿت ناؾ١ٝ ٱؿاك٠ ٚٓع ايٌٝع١, بٌ متاز إٍ تأهٝ

 ٱؿاك٠ ٚٓع ايٌٝع١ ٗ ايعامل.

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: َٚا ائرل زلاس١ ايوٝـ يٛ اهتؼـَٓا طلٜك١ بابا 

 ايؿاتٝهإ; ٱؿاك٠ ايٌٝع١ ٗ ايعامل؟

اٯٕ ٫ أكٜـ إٔ أؿػٌ ٗ ايتؿاٌُٝ. ْعِ, إفا ٚدـْا ٖٓاى  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

عاؿت ناؾ١ٝ, أَا َا ٖٞ اٯي١ٝ اؾـٜـ٠؟ َا  إتبع١ إهابٝات ْأػقٖا. إِٗ ٖقٙ اٯي١ٝ

ٌِِّ; ٭ٕ ٖقٙ قٔاٜا إؿاك١ٜ, ٚيٝوت قٔاٜا ع١ًُٝ ست٢ أعطٞ  ؾٗقا وتاز إٍ َتؼ

ٌِِّ ٚعًُا٤  دامَّا,ؾٝٗا كأّٜا  ٚإِا ٖٞ قٔاٜا إؿاك١ٜ, ٜعين ٫بـ إٔ ْأتٞ َتؼ

مل, ؾهٝـ ٚؾ٬هؿ١ عًِ اٱؿاك٠, ثِ ْكٍٛ: ٖقا ٚٓعٓا, ٖقٙ َعطٝات ٚٓعٓا ٗ ايعا

 ْـٜلِٖ؟ ؾٝعلؾْٛٓا ع٢ً أؾٌٔ طلٜل ٱؿاكتِٗ.

 

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: تتٛاٍ ٬ٓت ايٓكـ ٚايتٌٜٛ٘ يًٌُاكٜع ايتذـٜـ١ٜ ٗ ايؿك٘ 

اٱه٬َٞ, ؾهٝـ تكُِّٕٛ ٌَاكٜع ايتذـٜـ ٚاٱ٬ُغ ايؿكٗٞ اييت طلست ست٢ اٯٕ؟ 

ا٤تهِ ايتذـٜـ١ٜ ٗ ٖقا اجملاٍ؟ َٚا ٖٞ ايوبٌ اييت ّهٔ اتٸباعٗا َٚا ٖٞ قل

 ٱسـاخ ػـٜـ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ؟

ٖقا يٝى ه٪ا٫ّ ٚاسـّا, بٌ ٔو١ أه١ً٦, ٚمٔ ْتهًِ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

 بٌهٌ عاّ, ٚإ٫ يٛ ؿػًٓا ٗ نٌ َؿلؿ٠ ؾوٓشتاز إٍ ٚقت طٌٜٛ.

اكف. ٚق١ٝٔ ايتذـٜـ ٚاٱ٬ُغ ٚايتػٝرل اٱْوإ بطبٝعت٘ َعتاؿ ع٢ً َا ٖٛ إتع
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ٔٵ  َٳ ٖقٙ ٚادٗٗا ا٭ْبٝا٤ َٓق ايّٝٛ ا٭ٍٚ. ٌٖ ٜٛدـ ْيب دا٤ بٌلٜع١ ٚمل ٜٛاد٘؟ ٚ

ٚادٗ٘؟ مل ٜٛادٗ٘ عُّٛ ايٓاي, ٚإِا ٚادٗ٘ أٚي٦و ايقٜٔ شلِ َِاحل َلتبط١ بٗقا 

ل١ٜ ايٛٓع ايكا٥ِ. ايّٝٛ اْٛلٚا ٗ اجملتُع ايػلبٞ ايقٟ ٜعٍٝ ع٢ً أهاي اؿ

ٚايـّكلاط١ٝ ٚغرلٖا, ؾؿٞ اي٫ٜٛات إتشـ٠ ايّٝٛ ػـٕٚ عٌلات ٦َٚات اٯ٫ف َٔ 

ايٓاي ػلدٛا إٍ ايٌاكع ٜعذلٕٓٛ ع٢ً طلٜك١ إؿاك٠ ا٭َٛاٍ ٗ فتُعاتِٗ, أٟ 

 ايطلٜك١ ايلأزلاي١ٝ.

ٚايو٪اٍ ٖٛ: نٝـ ٚادٗتِٗ ا٭١ُْٛ ايكا١ُ٥, َع أْٗا قا١ُ٥ ع٢ً أهاي اؿل١ٜ 

يكـ ٚادِٗٗ أٚي٦و ايقٜٔ يـِٜٗ َِاحل ٗ إٔ ٜبك٢ ايٛٓع ايكا٥ِ بٗقٙ  ٚايـّكلاط١ٝ؟

ايطلٜك١. ٖٚقٙ قاعـ٠ عا١َ, ٚيٝوت كت١ِ َذتُع ؿٕٚ آػل, ٫ٚ ظُاع١ ؿٕٚ 

أػل٣. عٓـَا تٛدـ ْاع١ شلا أهى َِٚاحل, ٚطبكات ػا١ُ َوتؿٝـ٠ َٔ ٖقٙ 

كب ٜٚٛاد٘. أْا ٫ إِاحل, ؾإفا دا٤ ًؼّ ٚأكاؿ إٔ ّىٸ ٖقٙ إوًُات هٛف وا

أكٜـ إٔ أقٍٛ: إٕ نٌ ايـعٛات اٱ٬ُس١ٝ ناْت ؿعٛات ُشٝش١ ١٦َ ٗ ا١٦ٕ, ٚإِا 

أكٜـ إٔ أقٍٛ: إٕ طبٝع١ اٱْوإ أْ٘ عٓـَا ٜٛدـ ٚٓع َعٌ ٜكّٛ ع٢ً أهى َع١ٓٝ, 

ٚي٘ َِاحل َع١ٓٝ, ٜٚوتُل ٖقا ايٛٓع ؾٌٝ أٚ دًٌٝ أٚ قلٕ أٚ قلٌْ, ٚتأتٞ ؿع٠ٛ 

٠ إ٬ُس١ٝ ٚتػٝرل١ٜ, ؾإْ٘ بطبٝع١ اؿاٍ هٛف تٛاد٘ َٔ قبٌ أٚي٦و ػـٜـ١ٜ ٚؿعٛ

 ايقٜٔ تلتب٘ َِاؿِٗ بإٔ ٜبك٢ ٖقا ايٛٓع ع٢ً ساي٘ ايكا٥ِ.

إفّا َٔ ايِٖٛ إٔ ْتِٛك أْٓا ْـعٛ إٍ سلن١ إ٬ُس١ٝ, ٚإٍ سلن١ ػـٜـ١ٜ 

ِٷ, ٫ وٌِ عٓـْا, ٫ٚ ّهٔ سِٛي ٘. ْعِ, ٚتػٝرل١ٜ, ٫ٚ لاب٘ َٔ اٯػلٜٔ. ٖقا ٖٚ

٫بـ يًًُِض ٚإػرل, ٚايقٟ ٜـعٛ إٍ سلن١ تػٝرل١ٜ ٚإ٬ُس١ٝ ٚػـٜـ١ٜ, بكـك َا 

ّهٓ٘, إٔ ٫ ِٜطـّ َع ايكٛاعـ ايٌعب١ٝ. ٖقٙ ١َُٗ عٓـٟ, ٕافا؟ ٭ْ٘ ٜلٜـ إٔ 

ٜتشلى َٔ ػ٬ٍ ٖ٪٤٫, ٚبإَهإ ايطبكات إتٓٚؿق٠ ٚايطبكات إوتؿٝـ٠ َٔ ٖقا 

ايٓاي ٚايٌعٛب إٔ تكـ أَاّ ٖقٙ اؿلنات اٱ٬ُس١ٝ ايٛٓع إٔ ولنٛا ايٌاكع ٚ

ٚايتذـٜـ١ٜ, نُا ؾعًٛا َٔ قبٌ بايٓوب١ إٍ نجرل َٔ اؿلنات. ٚقـ نإ ايكلإٓ 

ٍِّ َٛه٢ ؿٜٓهِ, ٜعين ٜلٜـ إٔ ولى  ٚآشّا, ؾؿلعٕٛ ٜكٍٛ: أْا أػ٢ٌ إٔ ٜب

١ ايعٛاطـ ٚإٌاعل ٚأساهٝى ايٓاي; ست٢ ٜكؿٛا أَاّ سلن١ َٛه٢ ايتذـٜـٜ

 .ٚايتػٝرل١ٜ ٚاٱ٬ُس١ٝ
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إفّا ع٢ً ٖقا ا٭هاي أْا أعتكـ بإٔ ٖقٙ هٓٸ١ َٔ هٓٔ ايتػٝرل, ٫ٚبـ إٔ ًْتؿت 

إيٝٗا, ٖٚٞ هٓٸ١ َٔ هٓٔ اٱ٬ُغ ٚايتذـٜـ, ٖٚٞ أْو عٓـَا تطلغ ؾهل٠ دـٜـ٠; 

ــ١َ ايٓاي, هٛف تٛاد٘ َٔ طبكات أػل٣ شلِ َِاحل ٗ إٔ ٜبك٢ ٚٓع ايٓاي ع٢ً 

يت ِٖ عًٝٗا. ٫ٚ توتج٢ٓ سٛماتٓا ايع١ًُٝ َٔ فيو. َج٬ّ: اٯٕ ٖٓاى تًو اؿاي١ اي

فُٛع١ َٔ ايهتب ايـكاه١ٝ ايلزل١ٝ اييت تـكي ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ, ع٢ً َوت٣ٛ 

أٍُٛ ايؿك٘ أٚ ايؿك٘ ْؿو٘, ٚقـ ٚدـْا أْ٘ ٗ ا١٦ٕ أٚ اـُوٌ ه١ٓ ا٭ػرل٠ ٖٓاى 

ٖقٙ إٓاٖر, ٕافا؟ أْا أعتكـ إٔ نتب دـٜـ٠ ٚأع٬ّ دـؿ ساٚيٛا إٔ هـؿٚا ٗ 

ايك١ٝٔ يٝوت ْا١٦ً َٔ ه٤ٛ ْٛاٜا بائلٚك٠, بٌ إٕ ٖقٙ ايطبك١ اييت تـكِّي ٖقٙ إٛاؿ 

إفا ُاك ايبٓا٤ إٔ ْٓتكٌ إٍ ؿكاه١ نتب أػل٣ ؾإْٗا هٛف تؿكـ ؿٚكٖا ٗ اؿٛمات 

ٝٸّا ع٢ً تـكٜى )نؿ ٌٸ ٚدٛؿٙ َبٓ ٔٵ نإ ن َٳ ا١ٜ ا٭ٍُٛ( ايع١ًُٝ. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: 

ِٖٛ سٝات٘ ع٢ً أهاي إٔ ٜبك٢ ٜـكي )نؿا١ٜ  ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ, ٖٚٛ قـ ْ

ا٭ٍُٛ(, ؾإفا ُاك ايبٓا٤ إٔ مقف نتاب )ايهؿا١ٜ( َٔ اؿٛمات ايع١ًُٝ ؾوٛف 

ٜكـ ستُّا أَاّ ٖقا ايتبـٌٜ ٚايتذـٜـ; ٭ْ٘ هٝؿكـ ؿٚكٙ. يٝى بائلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ ٖقا 

ع١ ٚٓع٘ تكتٔٞ إٔ هاب٘ ايعٌُ ايتذـٜـٟ أٚ ايعٌُ إْواّْا ؾاهـّا, بٌ إٕ طبٝ

 اٱ٬ُسٞ.

ٚاؿٛمات ايع١ًُٝ قا١ُ٥ ايّٝٛ ع٢ً أْ٘ َذلؿ إٔ ٜكلأ عٌلٜٔ ه١ٓ, أٚ ث٬ثٌ 

ه١ٓ, أٚ أكبعٌ ه١ٓ, ؾكّٗا ٚأ٫ُّٛ, ٜهٕٛ َلدعّا, ؾإفا دا٤ت ؿع٠ٛ ػـٜـ١ٜ ع نُا 

يعكا٥ـ ٚأٍُٛ ايعكا٥ـ ٚايؿًوؿ١ أْا أؿعٛ شلا ع, ٖٚٞ أْ٘ ٫بـ إٔ ٜكلأ ٗ ايتؿورل ٚا

 نقيو, ؾًٔ ٜٛاؾل عًٝٗا طبعّا. 

ٟٸ ػـٜـ هٛف هاب٘, هٛا٤ نإ فيو ايتذـٜـ ع٢ً  إفّا ايكإْٛ ايعاّ ٖٛ إٔ أ

 َوت٣ٛ عًُٞ أّ ع٢ً َوت٣ٛ إؿاكٟ.

 

ٔٵ ٜتش َٳ ـخ عٔ ٚدٛؿ ػًؿٝات ق١َٝٛ تاك٠ّ, ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: إٕ ٖٓاى 

ٚؾهل١ٜ تاك٠ّ أػل٣, تكـ ػًـ ْكـ ٌَلٚعهِ إلدعٞ, ٜٚذلٓنن اؿـٜح عٔ 
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َٛٓٛع إلدع١ٝ ايعلب١ٝ إُٓٛع١ َٔ ايٛٗٛك ٗ اجملتُع ايٌٝعٞ تاك٠, ٚعٔ ػطل 

ٞ إٍ َِٓب إلدع١ٝ تاك٠ أػل٣, نٝـ ٍ أِْاك ا٫ػاٙ ايؿًوؿٞ ٚايعك٬ُْٚٛ

 ا٭ؾهاك اييت تتـاٍٚ ٗ ايواس١ اٯٕ؟تكُٕٝٛ َجٌ ٖقٙ 

ٌٸ إٍ ه٪ايٌ:  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: : اـًؿٝات ايك١َٝٛ ا٭ٍٚٗ ايٛاقع ه٪ايو ٜٓش

 : اـًؿٝات ايؿهل١ٜ ٚايعكا٥ـ١ٜ ٚايؿًوؿ١ٝ ٚمٛ فيو.ايجاْٞيًُوأي١; ٚ

ٕٸ ٕـكه١  أَا ٗ َا ٜتعًل بو٪اٍ اـًؿٝات ايؿهل١ٜ ٚايعكا٥ـ١ٜ ؾأْا أعتكـ بأ

بٝت قلا٤تٌ: قلا٠٤ قا١ُ٥ ع٢ً أهاي ن٬َٞ; ٚقلا٠٤ قا١ُ٥ ع٢ً أهاي غرل أٌٖ اي

ٌٵ: قلا٠٤ قا١ُ٥ ع٢ً أهاي ؾكٗٞ; ٚقلا٠٤ قا١ُ٥ ع٢ً أهاي غرل ؾكٗٞ.  ن٬َٞ, أٚ ؾُك

ٚإتعاكف ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ إٔ ايكلا٠٤ ايكا١ُ٥ ٖٞ قلا٠٤ إقٖب بهٌ أطلٙ َٚعاكؾ٘ 

َٔ ا٭ع٬ّ ِٖ ٗ ٖقا ا٫ػاٙ, ٜٚلٕٚ أْ٘ إفا ع٢ً أهاي ؾكٗٞ. ٚأتِٛك إٔ نجرلّا 

ُاك ؾكّٝٗا بايؿك٘ ا٭ُػل ؾٗٛ ايقٟ ولٸ ي٘ إٔ ٜتِـ٣ يًُلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٗ عِل 

 ايػٝب١.

أْا أؿعٛ إٍ إٔ تهٕٛ ايكلا٠٤ ا٭ػل٣ ٖٞ اؿان١ُ. ؾُا ٖٞ تًو ايكلا٠٤ 

َات ايتؿورل ا٭ػل٣؟ ٖٞ ايكلا٠٤ اييت تهٕٛ قا١ُ٥ ع٢ً ايتؿورل, ٚايعكا٥ـ, َٚكـ

 ٚايعكا٥ـ, أٟ ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ٚعًّٛ ايكلإٓ ٚغرل فيو.

إفّا ؾإعلن١ قـ١ّ َوتُل٠ إٍ مَآْا. ٚٗ اعتكاؿٟ ايٌؼِٞ إٕ ك١ٜ٩ ايوٝـ 

ٚٸٍ;  ا٭هايمل تهٔ قا١ُ٥ ع٢ً اييت قـَٗا ٕقٖب أٌٖ ايبٝت  &اٱَاّ اـُٝين ا٭

أهاي تًو ايكلا٠٤. إٕ ْٛل١ٜ  ٚيقا ػـٕٚ ٖقٙ ايتذـٜـات نًٗا, اييت دا٤ت ع٢ً

١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ مل تِـك َٔ عًُا٤ قوٛبٌ ع٢ً ايكلا٠٤ ايؿك١ٝٗ, ٚإِا ُـكت 

َٔ عًُا٤ ووبٕٛ ع٢ً ايكلا٠٤ ايعك١ْٝ٬ ايؿًوؿ١ٝ ايعلؾا١ْٝ ايكلآ١ْٝ ٚمٛ فيو. ٚاٯٕ 

 ػـٕٚ ٗ اؿٛمات ايع١ًُٝ, ٚػُِّٛا ٗ سٛم٠ قِ, ػـٕٚ بإٔ ايقٜٔ ِٖ ُٓٔ

 ٜـعٕٛ إٍ ٖقٙ ايكلا٠٤ أّٜٔا. &ا٫ػاٙ ايقٟ ب٢ٓ ي٘ ايوٝـ اٱَاّ

إفّا ٖقٙ ايك١ٝٔ ق١ٝٔ َٓٗذ١ٝ ٗ ايلتب١ ايوابك١, قبٌ إٔ ٌِْ إٍ َوأي١ 

إلدع١ٝ. ٫ٚبـ ٕٔ ٜلٜـ إٔ ٜكـّ قلا٠٤ ٭ٍُٛ إقٖب إٔ وـؿ ٗ ايلتب١ ايوابك١ إٓٗر 

٢ً َٓٗر ايكلا٠٤ ايؿك١ٝٗ أٚ ٜلٜـ إٔ ٜعتُـ ايقٟ ٜلٜـ إٔ ٜعتُـٙ. ٌٖ ٜلٜـ إٔ ٜعتُـ ع

١ٝ ٚ...؟ ٚاط٦ُٓٛا إٔ ايٓتا٥ر ٚاٯثاك ٚإعطٝات ؽتًـ, ْع٢ً َٓٗر ايكلا٠٤ ايعك٬
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 ٚايتعاٌَ َع اٯػل ىتًـ.

إفّا ٖقٙ ايك١ٝٔ طبٝع١ٝ دـّا. ٚأْا أقٛشلا بٌهٌ ٚآض ُٚلٜض: أْا يوت َٔ 

١, ٚإِا أعتكـ أْ٘ ٫بـ إٔ تٴكلأ أٍُٛ أٚي٦و ايقٜٔ ٜكل٩ٕٚ إقٖب قلا٠٤ ؾك١ٝٗ أساؿٜ

إقٖب قلا٠٤ سلٛي١ٝ ُٓٔ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ايعا١َ, َٚٔ ايـاعٌ إٍ إٔ ٜٴعت٢ٓ بأٍُٛ 

ـٸ ا٫ٖتُاّ بؿلٚع ايـٜٔ. ؾأْتِ اٯٕ عٓـَا تأتٕٛ إٍ ؾلٚع ايـٜٔ, إٍ  ايعكا٥ـ ع٢ً س

٫ تٓكٌ يٞ كأٟ ايؿك٘ ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ع, عٓـَا ْوأٍ عٔ أ١ٜ َوأي١ ؾك١ٝٗ ؾأْت 

ايٌٝؽ إؿٝـ, ٫ٚ كأٟ ايٌٝؽ ايِـٚم, ٫ٚ كأٟ ايٌٝؽ ايطٛهٞ, ٫ٚ كأٟ ايع١َ٬ 

اؿًٞ, ٫ٚ كأٟ احملكل اؿًٞ, ٫ٚ كأٟ اجملًوٞ, ٫ٚ كأٟ ُاسب ايهؿا١ٜ, ايقٟ 

نإ قبٌ ١٦َ ه١ٓ, ٫ٚ كأٟ ا٭ُؿٗاْٞ, ٚإِا تٓكٌ آكا٤ ايؿكٗا٤ اؿآلٜٔ. أقٍٛ: 

 ايٓا٥ٝين؟ تكٍٛ: ٫; ٭ْ٘ بعـ ايٓا٥ٝين طلست ْٛلٜات ؾك١ٝٗ دـٜـ٠, ٕافا ٫ تلدعين إٍ

ٛٸك َوتُل, ٚٗ ِٛ َوتُل, ٚٗ تؿاعٌ َع َعطٝات  ٖقا َعٓاٙ إٔ ايؿك٘ عٓـْا ٗ تط

ٖقا «. قاٍ ايٌٝؽ إؿٝـ»اؿٝا٠. ٚيهٔ عٓـَا أهأيو عٔ َوأي١ عكا٥ـ١ٜ تكٍٛ: 

 ٜهٌـ يو عٔ َافا؟

 ٫ ٜٛدـ ٖٓاى ػـٜـ, أٚ إٔ ٖٓاى ػـٜـّا ق٬ًّٝ.ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: عٔ أْ٘ 

 

: أٚ أْ٘ إٍ اٯٕ مٔ تأػلْا ٗ عًِ ايعكا٥ـ أيـ ه١ٓ. نإ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ

ٜٓبػٞ ع ع٢ً قـّ إواٚا٠ ع أْ٘ عٓـَا ْتطٛك ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ إٔ ْتطٛك ٗ عًِ 

ـ أّٜٔا, ٚعٓـَا ْتطٛك ٗ ايؿك٘ ْتطٛك ٗ ايعكا٥ـ. ٖٚقا َا مل وٌِ. أْا أٍُٛ ايعكا٥

أعتكـ بٗقٙ اؿكٝك١. عٓـَا أهأيو َافا تكٛيٕٛ ٗ َوأي١ طٗاك٠ أٌٖ ايهتاب؟ تكٍٛ: 

١ًْ َٔ ايؿكٗا٤ ٜقٖبٕٛ إٍ طٗاك٠ أٌٖ ايهتاب, ١ًْٚ َٔ ايؿكٗا٤ ٜقٖبٕٛ إٍ عـّ 

١ عكا٥ـ١ٜ, ٌٖ يٲَاّ ١ٜ٫ٚ ته١ٜٝٓٛ أٚ يٝوت طٗاكتِٗ, أَا عٓـَا أهأيو عٔ َوأي

ي٘ ١ٜ٫ٚ ته١ٜٝٓٛ؟ ؾإْو تلدعين إٍ ايٌٝؽ إؿٝـ. ٚايِشٝض أْ٘ ٫بـ إٔ تكٍٛ: إٕ ١ًْ 

َٔ ا٭ع٬ّ إعاُلٜٔ ٜقٖبٕٛ إٍ إثبات اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ يٲَاّ, ١ًْٚ أػل٣ 

٪ٜـ ٖقا ا٫ػاٙ, ٜلؾٕٔٛ فيو, ٚفيو َٔ سكِٗ; ٭ٕ ايك١ٝٔ ٗ عح َوتُل, ٖقا ٜ

ٚفاى ٜ٪ٜـ فاى, ٚثايح قـ ٜأتٞ بجايح, ٫ ٖقا ٫ٚ فاى. أْا أؿعٛ إٍ َوأي١ ايتذـٜـ 
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ـٸ ايتذـٜـ ٚايبشح  ٗ ايعكا٥ـ, ٚايبشح ٗ ايعكا٥ـ, ٚا٫دتٗاؿ ٗ ايعكا٥ـ, ع٢ً س

ٚا٫دتٗاؿ ٗ ايؿك٘. ٖٚقا ايقٟ ع َع ا٭هـ ايٌـٜـ ع ْؿكـٙ ٗ سٛماتٓا. ٖٚهقا ع٢ً 

ايتؿورل. اْٛلٚا اٯٕ إفا هأيٓا ها٥ٌ: اؾذلٓٛا إٔ ايوٝـ ايطباطبا٥ٞ مل َوت٣ٛ 

, ؾُافا ٜٛدـ عٓـْا َٔ ايتؿورل؟ ْكٍٛ: قاٍ «إٝنإ»ٜهتب يٓا ٖقا ايتؿورل ايعِٛٝ 

ٔٵ أٜٔ آكا٤  ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ )ايتبٝإ(, قاٍ ايطدلهٞ ٗ )فُع ايبٝإ(, ٚيه

اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠ قاّ ايوٝـ عبـ ا٭ع٢ً ا٭ع٬ّ إعاُلٜٔ؟ ْعِ, عُـ اهلل, ٗ 

 ٚايٌٝؽ دٛاؿٟ اٯًَٞ, ايٌٝؽ ْاُل َهاكّ ايٌرلامٟن ,ايوبنٚاكٟ ٚأع٬ّ آػلٕٚ

بهتاب١ تؿاهرل أػل٣, ٚيهٔ يكلٕٚ َتعـؿ٠ نإ عًِ ايتؿورل كانـّا. أْا أؿعٛ 

 سٛماتٓا ايع١ًُٝ إٍ إٔ تتكـّ ٗ ايكلإٓ نُا تكـَت ٗ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ.

ٍ تأهٝى أٍُٛ َقٖب َـكه١ أٌٖ ايبٝت ع٢ً أهى غرل ؾك١ٝٗ, أْا أؿعٛ إ

ع٢ً أهى عك١ْٝ٬, ٚع٢ً أهى قلآ١ْٝ, ٚع٢ً أهى علؾا١ْٝ, أٟ إٔ ْكـّ قلا٠٤ ع٢ً 

 ٖقٙ ا٭هى, ٫ ع٢ً أهى ؾك١ٝٗ ُلؾ١.

 

ٔٵ ٜل٣ ايتذـٜـ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ع٢ً َٳ َوت٣ٛ  ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ٖٓاى 

ٔٵ ٜل٣ ايتذـٜـ نا٬َّ ٗ ا٭ٍُٛ ا٫دتٗاؿ١ٜ, ٌٖ تعتكـٕٚ  َٳ بعض ايؿتا٣ٚ, ٖٚٓاى 

 إٔ أٍُٛ ايؿك٘ ٚا٫دتٗاؿ اٱه٬َٞ عاد١ إٍ ػـٜـ؟ ٚأٜٔ؟ ٚنٝـ؟

ٕٸ ؾتض باب ا٫دتٗاؿ ٗ َـكه١ أٌٖ ايبٝت ٫ يتػٝرل ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:  أْا أعتكـ أ

قبٌ قًٌٝ, أْا أعتكـ إٔ باب ا٫دتٗاؿ َؿتٛغ بعض ايؿتا٣ٚ, ٚإِا نُا قلكت ٚبٝٓت 

ع٢ً َوت٣ٛ ا٭ٍُٛ ايعكـ١ٜ, ؾ٬ّٔ عٔ أٍُٛ ايؿك٘, ؾ٬ّٔ عٔ ايؿك٘. ٚبعباك٠ أػل٣: 

إٕ ايل١ٜ٩ اييت وًُٗا اجملتٗـ تتأثل بعٛاٌَ نجرل٠, َٚٔ ػ٬شلا ٜأتٞ إٍ ايّٓ ايـٜين. 

ٚايو١ٓ, ؾٝ٘ قاب١ًٝ إٔ ًٜيب ٚيقا أْا أعتكـ إٔ ايّٓ ايـٜين َعٓاٙ ايعاّ, أٟ ايهتاب 

ْٝع َتطًبات سٝا٠ اٱْوإ إٍ قٝاّ ايواع١; باعتباك أْ٘ ػا١ُ ايٌلا٥ع, ٫ٚ تٛدـ 

ًلٜع١ بعـ فيو ست٢ ْكٍٛ: إٕ ٖقٙ ايٌلٜع١ اهتٓؿـت أغلآٗا, ٚاهتٓؿـت قـكتٗا 

ع٢ً ا٫هتذاب١ ٕتطًبات اؿٝا٠, إفّا متاز إٍ ًلٜع١ دـٜـ٠. َا ٖٞ ؾًوؿ١ ػـؿ 

ـټؿ ايٌلا٥ع؟ إٕ ايٌلٜع١ ايوابك١ ناْت توتٓؿـ قـكتٗا ع٢ً إؿاك٠ اؿٝا٠, اي ٌلا٥ع ٚتع
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ٚع٢ً ا٫هتذاب١ يٮه١ً٦ اييت تطلغ عًٝٗا, إفّا متاز إٍ ػـٜـ ايٌلٜع١ ٚػـٜـ 

ايٓب٠ٛ. ٚيهٔ ٕا نٓا قـ آَٓا بإٔ اٱه٬ّ ٖٛ ايٌلٜع١ اـا١ُ ؾإٕ َع٢ٓ فيو إٔ ٖقٙ 

٢ً ا٫هتذاب١ يهٌ َتطًبات اٱْوإ إٍ قٝاّ ايواع١, ٚيٛ مل ايٌلٜع١ ؾٝٗا ايكـك٠ ع

تهٔ ؾٝٗا ٖقٙ ايكـك٠ إفّا ٫هتٓؿقت أغلآٗا, ٕٚا اهتطاعت إٔ توتذٝب ٕتطًبات 

اؿٝا٠, إفّا متاز إٍ ًلٜع١ دـٜـ٠, ٚسٝح إْٗا ًلٜع١ ػا١ُ إفّا ٫ تٛدـ ًلٜع١ 

 أػل٣.

قا ايّٓ ايـٜين ايقٟ بأٜـٜٓا إفّا ا٭ٌُ ايه٬َٞ ايقٟ ْبين عًٝ٘ ٖٛ إٔ ٖ

َكـَات٘, بايكلإٓ ٚايو١ٓ ٚايعًّٛ اييت أًلت إيٝٗا, ٫ ػِْٛ ايؿك٘, إٔ ٖقٙ 

ّٸ ؿٜين ؾٝ٘ ايكـك٠ ع٢ً  ايٌلٜع١ ؾٝٗا ايكـك٠, إٔ ٖقٙ إعاكف ٖٚقٙ ا١َٕٛٛٓ نٓ

ا٫هتذاب١ يهٌ إتطًبات, ٚيهٔ ٌٖ إٔ ايكلا٠٤ اييت ٜكلأ بٗا ٖقا ايّٓ ايـٜين 

ٚ َتعـؿ٠؟ اؾٛاب: إْ٘ قبٌ أيـ ه١ٓ ناْٛا ٜكل٩ٕٚ ٖقا ايّٓ ايـٜين بكلا٠٤, ٚاسـ٠ أ

 ٖقٙ ايكلا٠٤ ؾُٔ سٚكٞ إٔ ٫ أٚاؾل ع٢ً نجرل َٔ َؿلؿاتٗا.إٍ  ٚيهٔ عٓـَا تأتٞ

 

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: أْت ت٪َٔ بتعـؿ ايكلا٠٤ ايـ١ٜٝٓ؟

, ٚيهٔ ُٓٔ َٓٗر َتكٔ ٚقهِ. ٜعين ْعِ, أ٩َٔ بايتعـؿ ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

ِـّّ قلا٠٤, بٌ ٫بـ إٔ ٜكٍٛ يٞ َا ٖٞ ا٭هى  ٫ أٚاؾل إٔ ٜأتٞ نٌ إْوإ يٝكٍٛ: أْا أق

ِـّّ ايكلا٠٤  اييت ٜٓطًل َٓٗا يكلا٠٤ ٖقا ايّٓ. ٚبعـ إٔ ْتؿل ع٢ً ا٭هى َٔ سك٘ إٔ ٜك

ـٸؿ ايكلا٠٤ ٚ اقعّا, ٚيهٔ بٗقا إع٢ٓ اييت ٜلت٦ٝٗا عٔ ايّٓ ايـٜين. ٚيقا أْا أعتكـ بتع

َٔ تعـؿ ايكلا٠٤. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: تعـؿ ايكلا٠٤ ع٢ً َعٌٓٝ: َل٠ تأتٞ قلا٠٤ ُٝع 

ؾٗقٙ يٝوت قلا٠٤, ٚإِا ٖٞ إْٗا٤ يًّٓ ايـٜين, َج٬ّ:  ,أٍُٛ ٖقٙ ايعكٝـ٠ أ٬ُّ

ْٗا٤ تأتٞ قلا٠٤ تكٍٛ: ٫ ؾلم بٌ ايتٛسٝـ ٚايتجًٝح إوٝشٞ. ٌٖ ٖقٙ قلا٠٤ أٚ أْٗا إ

يًتٛسٝـ اٱه٬َٞ؟! ٖقٙ يٝوت قلا٠٤. ٜعين مٔ عٓـَا د٦ٓا إٍ َـكه١ أٌٖ ايبٝت 

ؾإٕ َٔ أٍُٛ َـكه١ أٌٖ ايبٝت إٔ ا٭١ُ٥ ؾٝٗا اثٓا عٌل, ٚإٔ اٱَاّ َعِّٛ, ٚإٔ 

ـٷ ٜٚكٍٛ: أكٜـ إٔ أقـّ قلا٤ ٌّ. ؾعٓـَا ٜأتٞ أس ٠ عٔ ايتٌٝع إٔ اٱَاّ ايجاْٞ عٌل س

, ٚأِْٗ يٝوٛا َعٌَِٛ, ٚإٔ ايجاْٞ عٌل غرل َٛيٛؿ, ؾٌٗ عٌل ا٭١ُ٥ يٝوٛا اثين
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ٖقٙ قلا٠٤ ٗ إقٖب أٚ أْٗا ػلٚز عٔ إقٖب؟! ٖقٙ قلا٠٤ ٫ ع٬ق١ شلا بإقٖب. إفّا 

أْت َٔ سكو إٔ تبشح, فاى ٜكٍٛ: إٕ ايع١ُِ َعٓاٖا نقا, ؾتكٍٛ: ٫, يٝى ٖقا 

ٜكٍٛ: إٕ اٱَاّ مل ٜهٔ َو٪٫ّٚ ٖٛ إلاؿ َٔ ايع١ُِ, بٌ ٖقا ٖٛ إلاؿ. َٔ سٓك٘ إٔ 

عٔ إقا١َ ايـٚي١, ؾتكٍٛ: ٫, إٕ اٱَاّ نإ َو٪٫ّٚ. ٖقٙ قلا٤ات َتعـؿ٠, ٫ٚ 

ـٸَٗا قٛ ا٭ٍُٛ إٛدٛؿ٠  ٌَه١ً ؾٝٗا, يهٔ بٌلٙ إٔ ٫ ًٜنّ َٔ ايكلا٠٤ اييت تك

 ٗ تًو ايـا٥ل٠, َقٖب١ٝ أٚ...

ـٷ ٜٚكٍٛ: َج٬ّ: ايوٝـ اٱَاّ اـُٝين عٓـٙ ْٛل١ٜ ٗ ٫ٜٚ ١ ايؿكٝ٘, ؾكـ ٜأتٞ أس

ِـّّ قلا٠٤ ٗ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘, ٚإفا بٗا تٓتٗٞ إٍ عـّ ٚدٛؿ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘, ؾٌٗ ٖقٙ  أْا أق

قلا٠٤ ٗ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ أٚ إٔ ٖقا كؿٌّ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘. إفّا ؾلمٷ بٌ إٔ تكـّ قلا٠٤ ٗ ايّٓ 

ّٸ ايـٜين. نجرل َٔ  ٖقٙ ايكلا٤ات إعاُل٠ يٝى ايـٜين ٚبٌ إٔ تكـّ قلا٠٤ يٓؿٞ ايٓ

ـٸ  قلا٤ات ٗ ايّٓ ايـٜين, بٌ ٖٞ قلا٤ات يٓؿٞ ٚسٝا١ْٝ ايّٓ ايـٜين. ٚٗ ايٓتٝذ١ ٫ب

ّٸ ٜكٛي٘ أٟ إْوإ آػل. أْا ٫ أكٜـ إٔ أؿػٌ ٗ  ّٸ ىتًـ عٔ ْ إٔ ْكبٌ إٔ ٖقا ايٓ

عح تعـؿ ايكلا٤ات, ٚيهٔ بٓشٛ اٱْاٍ أْا أًلت إٍ ٖقٙ إكـ١َ ست٢ ٜتٔض 

ـټؿ ايكلا٠٤, ٚيهٔ ُٓٔ ٓٛاب٘, ُٚٓٔ ًلٚٙ, يً كاك٨ ايعنٜن أْٸين َ٪َٔ بتع

ـٻّ قلا٠٤ عٔ ايتٛسٝـ,  أٚ ُٚٓٔ َٓٗذ١ٝ ػا١ُ. ٚيقا إفا قايٛا يٞ: إٕ ايٌٝؽ إؿٝـ ق

ؾُٔ سٓكٞ نُذتٗـ ٗ ٖقا  قلا٠٤ عٔ اٱَا١َ, ؾٌٗ أْت َٛاؾل؟ أٚ قلا٠٤ عٔ إعاؿ,

ـٸّأقٍٛ: ٫,  اجملاٍ إٔ أػل٣, ٚيهٔ ٗ إطاك َـكه١ أٌٖ ايبٝت, ٫ أْين قلا٠٤  ٚأق

أقـّ قلا٠٤ تٓؿٞ َـكه١ أٌٖ ايبٝت. ؾعٓـَا أقـّ قلا٠٤ َؿاؿٖا إٔ ا٭١ُ٥ يٝوٛا 

 َعٌَِٛ ؾٗقٙ ْٛل١ٜ ػاكد١ْ عٔ ْٛل١ٜ أٌٖ ايبٝت, ٚيٝوت ْٛل١ٜ أٌٖ ايبٝت.

ٔٵ ُٓٔ  ـټؿ ايكلا٠٤, ٚيه ُٸ١ دـّا, ٖٚٞ أْٓا ْ٪َٔ بتع ًلٚٙ إفّا ٖقٙ ايك١ٝٔ َٗ

ّٸ ايـٜين  ٚأهى ٚٓٛاب٘ ػا١ُ ٫بـ إٔ ًْتؿت إيٝٗا دٝـّا. ٫ٚبـ إٔ ؼؿٜ يًٓ

ٟٸ  ٟٸ, نأ ّٸ بٌل ّٸ ايـٜين نٓ ٚسٝاْٝت٘, ٫ إٔ ت٪ؿٟ ايكلا٠٤ إٍ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايٓ

ّْ آػل ُاؿك َٔ ؾ٬ٕ. ٫ أبـّا, إفا نإ ٖهقا ؾُا ايؿلم بٌ ايكلإٓ ٚبٌ غرلٙ؟ 

تٓاقٌٗا, ؾإفا ايٓٛل١ٜ ٗ ايكلإٓ أّٜٔا ؾٌٗ تكٍٛ:  عٓـَا تِـك ْٛل١ٜ َٔ ؾ٬ٕ ؾإْو

أقـّ ؾٝٗا قلا٠٤, ٚنأْو تتعاٌَ َع ّْ بٌلٟ؟ ٫, ٫بـ إٔ ؼؿٜ سـٚؿ ٚقٛاعـ 

ايّٓ ايـٜين. َا ٖٞ سـٚؿٙ؟ ٖٛ أْ٘ ّْ ٚسٝاْٞ, ٖقا ايّٓ ُاؿك َٔ اهلل, ي٘ 
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ِـّّ ايكلا٤  ٠ اييت تلٜـ.ٓٛاب٘, ٚي٘ قٛاعـ, ٚي٘ ثٛابت. ٖقٙ نًٗا ؼؿٜ, ٚبعـ فيو تك

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ٜٓتكـ ايهجرلٕٚ ٚاٖل٠ ا٫ستٝاٙ ايٛدٛبٞ ٗ ايلها٥ٌ 

ايع١ًُٝ, ٜٚلْٚٗا تٔٝٝكّا ع٢ً عا١َ ايٓاي, َا ٖٞ ْٛلتهِ إٍ ٖقا إٛٓٛع؟ ٚنٝـ 

 تعاًَتِ َع٘ ع٢ً َوت٣ٛ اهتؿتا٤اتهِ ٚكهايتهِ ايع١ًُٝ؟

أعتكـ إٔ ي٬ستٝاٙ ايٛدٛبٞ ٗ ايلها٥ٌ ايع١ًُٝ بعـّا إهابّٝا ـكٟ: ايع١َ٬ اؿٝ

ٚبعـّا هًبّٝا. ؾبعـٙ اٱهابٞ إٔ إلدع ٜهتب ٗ إكـ١َ أْ٘ ٗ ا٫ستٝاطات ايٛدٛب١ٝ 

ٜعطٝو قـك٠ ع٢ً ايلدٛع إٍ غرلٙ, ٖٚقٙ يٝوت ْكط١ هًب١ٝ ٗ ايلهاي١, بٌ ْكط١ 

مل أهتطع إٔ أٌُ إٍ ٚٓٛغ ست٢ أؾيت بٌهٌ إهاب١ٝ; ٭ْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ يو: أْا 

ٚآض ٗ ٖقٙ إوأي١, ٚيقا أعطٝو اجملاٍ ٗ إٔ تٓتكٌ إٍ ًؼّ آػل. َٚٔ ايٛآض 

إٔ ٖقا أَل إهابٞ. إفّا أٌُ ٚدٛؿ ا٫ستٝاٙ ايٛدٛبٞ يٝى أَلّا هًبّٝا بائلٚك٠. 

ات ايٛدٛب١ٝ, إٔ تهٕٛ ايلهاي١ ٠٤ًٖٛ َٔ أٚشلا إٍ آػلٖا با٫ستٝاط ٚيهٔ ٫ ٜٓبػٞ

% َٔ 30% أٚ 20ؾإٕ ٖقا ٜهٌـ يو عٔ إٔ فيو ايٌؼّ إفا مل ٜهٔ عٓـٙ ٚٓٛغ ٗ

إوا٥ٌ ؾهٝـ ادتٗـ؟ إفّا نجل٠ ا٫ستٝاطات تهٌـ يو إٔ ايقٟ نتب ايلهاي١ 

 ايع١ًُٝ نإ نجرل ايذلؿټؿ, ٚمل تتٔض ي٘ إباْٞ.

ايلهاي١  ْعِ, ٖٓا ٜٛدـ عاٌَ آػل ٜ٪ؿٟ بايبعض إٔ ٜنٜـ ٗ ا٫ستٝاٙ ٗ

ايع١ًُٝ, ٖٚٛ أْ٘ ٫ ٜلٜـ إٔ ٜتشٌُ إو٪ٚي١ٝ, ٜعين عٓـَا ٜكٍٛ: )است٘( يعً٘ يٛ هأيت٘ 

 ٜكٍٛ: ايؿت٣ٛ ٚآش١ أَاَٞ.

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: نُا ُطلست َٔ بعض ايت٬َق٠.

أْا أْاقٍ ٖقٙ ٫ٚ أٚاؾل عًٝٗا; ٭ٕ ٖقا َعٓاٙ أْو ٫ تلٜـ إٔ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

ُٸً٘ إو٪ٚي١ٝ. تكٍٛ: أْا ٫ أؾتٝو,  تتشٌُ إو٪ٚي١ٝ عٔ إهًٖـ, ٚإِا تلٜـ إٔ ؼ

ٚأْت افٖب إٍ غرلٟ. ؾإفا نٓت ٫ تلٜـ إٔ تؿيت ؾادًى ٗ بٝتو, ٫ٚ تهتب كهاي١ 

ع١ًُٝ. أْت عٓـَا تتِـ٣ يٌ٪ٕٚ ايٓاي, ٚ٭َٛك ايٓاي, ٚيٲداب١ عٔ توا٫٩ت 

ـٸ إٔ تتشٌُ َو٪ٚيٝتِٗ ايـ١ٜٝٓ, ؾإفا ٚٓشت عٓـى ايؿت٣ٛ انتبٗا ٗ  ايٓاي, ٫ب

 كهايتو ايع١ًُٝ. ْعِ, إفا مل تتٔض ٚاقعّا َٔ سٝح ا٭ؿي١ ٚإباْٞ ؾُٔ سٖكو إٔ ؼتاٙ.
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أَا أْا َافا ؾعًتٴ؟ بٝين ٚبٌ اهلل تٛدـ عٓـٟ بعض ا٫ستٝاطات ٗ ايلهاي١ 

ٔٵ ْاؿك٠ دـّا; ٭ْٞ أعتكـ إٔ ايلهاي١ ايع١ًُٝ, ػُِّٛا ٗ َا ٜلت ب٘ ايع١ًُٝ, ٚيه

بايعباؿات, ٖٓاى ْوب١ عاي١ٝ َٓٗا َتؿل عًٝٗا بٌ عًُا٤ ايٌٝع١, َٓق ايٌٝؽ ايطٛهٞ 

ٚإٍ مَآْا ٖقا. ٖٚٞ ٫ ؼتاز إٍ إٔ وتاٙ اٱْوإ ؾٝٗا باٱٓاؾ١ إٍ فيو ساٚيتٴ ع 

بكـك َا ّهٔ ع إٔ أسقف تعابرل: ا٭ٚٗل; ا٭ق٣ٛ; ا٭ٍٚ, ٚ..., َٔ ايلهاي١ ايع١ًُٝ; 

إٍ ْهات ع١ًُٝ َلتبط١ بايبشح ايعًُٞ. ٖقٙ ْهت١ ٜوأيين ايطايب  ٭ٕ ٖقٙ تٌرل

ٕٸ ايـيٌٝ نإ أق٣ٛ, أٚ إٔ ايـيٌٝ  عٓٗا ٚأدٝب, ٚأَا عُّٛ ايٓاي ؾ٬ ع٬ق١ شلِ بأ

 نإ أٚٗل, ٚيقا ساٚيت بكـك َا ّهٔ إٔ أػاٚمٖا ٗ ايلهاي١ ايع١ًُٝ.

ـٸ ٚع٢ً ٖقا ا ايلهاي١ ايع١ًُٝ, ٫ ايتوٌٗٝ سانُّا ٗ  إٔ ٜهٕٛ أٌُ٭هاي ٫ب

 أٌُ ايتعكٝـ ٚايتِعٝب ٚا٫ستٝاٙ. 

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ؾايٌلٜع١ ه١ًٗ زلش١.

ـٷ ٖقا ايع١َ٬ اؿٝـكٟ: ـٸ ٚاس إٔ تكّٛ ع٢ً أهاي  َٔ ا٭ؿي١ ع٢ً أْ٘ ٫ب

 ايتوٌٗٝ, ٫ ع٢ً أهاي ايتعورل ٚا٫ستٝاٙ.

 

ايوٝـ, ٌٖ يهِ إٔ تلؾـْٚا ببعض ايؿتا٣ٚ  ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: زلاس١

ـٸ٠ ٚايتُٝټن, ؾتٓؿلؿ بٗا فًتٓا؟  اؾـٜـ٠ اييت أُـكُٖٛا, ٚاييت ُتام ببعض اؾ

أْا أطلسٗا اٯٕ ْٛلّٜا, ٫ٚ أتهًِ ع٢ً ايبعـ ايعًُٞ شلا. َٔ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

ٕٸ ؿا٥ل٠ ا٭سهاّ ا٫ٓطلاك١ٜ  أٚ ؿا٥ل٠ أسهاّ إوا٥ٌ اييت أعتكـ أْٗا ١َُٗ دـّا أ

 ايتك١ٝ ٓٝك١ ايٓطام دـّا. 

ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ٜكاٍ: إٕ اٱْوإ إفا نإ ٖٓا ًِٜٞ بطلٜكت٘, أٚ ٜٔع 

ايذلب١, عٓـَا ٜقٖب إٍ إوذـ ايٓبٟٛ, ٜٚلٜـ إٔ ًِٜٞ, نٝـ ًِٜٞ؟ ٖٓا ١ًْ 

١ٝ, َٔ ا٭ع٬ّ ٜكٛيٕٛ: إْ٘ إفا ناْت تك١ٝ ؾًِٝٞ َجًِٗ. أْا أعتكـ إٔ ا٭َل يٝى تك

يـٜو ٗ ٖقٙ ي٠٬ًِ, أٟ إٕ ايٌاكع قاٍ:  ِطٌٚإِا أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت أعطْٛا 

ْ٘ ٖٚٞ ٖقٙ اي٠٬ِ اييت ًِْٝٗا, أَا إفا ُلت ٗ , َٔ اي٠٬ِ ايٌلٚٙ ٚايٛلٚف ِ

تًو ايٌلٚٙ ؾعًٝو ب٠٬ِ أػل٣ غرل ٖقٙ اي٠٬ِ. تًو يٝوت تك١ٝ عٔ ٖقٙ, بٌ ٖٞ 
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 . ٠٬ُ أػل٣, ٚأْت ٚٚٝؿتو إٔ تًِٞ تًو

ع٢ً هبٌٝ إجاٍ: إٕ اٱْوإ إفا نإ َط٦ُّٓا ًِٜٞ ٠٬ُ, أَا إفا نإ ػا٥ؿّا 

ؾُا ٖٞ نٝؿ١ٝ ٬ُت٘؟ ٠٬ُ اـٛف. ٠٬ُ اـٛف بطبٝعتٗا ؽتًـ عٔ اي٠٬ِ 

ِّ ٖقٙ اي٠٬ِ, ٚإفا نٓت ٗ  ايعاؿ١ٜ; ٭ٕ ايٌاكع قاٍ: إفا نٓت ٗ ٚلٚف عاؿ١ٜ ؾِ

ِّ ٠٬ُ أػل٣, أٟ أعط آػل ٚطلٜك١ أػل٣ ي٠٬ًِ. أْا  ِطّااى ٚلٚف اـٛف ؾِ

أعتكـ إٔ اي٠٬ِ ٖٓاى يٝوت تك١ٝ عٔ ٖقٙ اي٠٬ِ, ست٢ إفا اهتطعت إٔ ؽؿٝٗا 

ؾأْت ؽؿٝٗا ٚتقٖب إٍ ايبٝت. ٫, ايٌاكع قاٍ يو: أْت إفا نٓت ٖٓاى ؾ٬ِتو 

 ت٢ًِٓ بٗقٙ ايطلٜك١.

 ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: أٟ ٚد٘ٷ آػل ي٠٬ًِ.

ْعِ, ٚد٘ٷ آػل ي٠٬ًِ. ٖٚقٙ نا٬َّ ؽتًـ عٔ ايٓٛل١ٜ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

إٛدٛؿ٠ اٯٕ. ٚيقا أْا أعتكـ إٔ ايوٝـ اٱَاّ اـُٝين عٓـَا أؾت٢ بأْو إفا نٓت ٗ 

ِّ ع٢ً )ايوذٸاؿ( ؾإْ٘ ٫ ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ ٖقا تك١ٝ, ٫ أبـّا, ٫ تك١ٝ  إوذـ ايٓبٟٛ ؾِ

ك١ٝ, ٚإِا ٚٚٝؿ١ إوًِ ُٓٔ ٖقٙ ايٛلٚف قابات١ٝ, ٫ٚ تك١ٝ َـاكات١ٝ, أبـّا يٝوت ت

إٔ ًِٜٞ ٖقٙ ايطلٜك١. ٚيًتٛٓٝض أنجل: اٱْوإ إفا نإ سآلّا ٗ بًـٙ ًِٜٞ 

٬ُت٘ ُاَّا, ٚإفا نإ َواؾلّا ًِٜٞ قِلّا, ؾُا ٖٛ ٖقا؟ اؾٛاب: ايٌاكع ٜكٍٛ: 

أْت ٚٚٝؿتو ٖٓا نقا, ٚٚٚٝؿتو ٖٓاى نقا. ٖٓا أّٜٔا نقيو. ٖٚقٙ يٝوت ٖٓا 

ك٘, ٚإِا ٗ نجرل َٔ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ. أْا أعتكـ إٔ ايك١ٝٔ يٝوت ق١ٝٔ تك١ٝ, ؾ

ـٸٍ يًٛلٚف ٚايٌلٚٙ,  ايعاكف  إلدعٚتٌؼّٝ فيو عا٥ـ إٍ ٚإِا ٖٞ ق١ٝٔ تب

ـٸبنَاْ٘ ي٘ إٔ ٌٜؼّ إٔ ٖقا ايٛلف ٜكتٔٞ ايطلٜك١ ا٭ٍٚ أٚ ايطلٜك١  , سٝح ٫ب

 ايجا١ْٝ َٔ اي٠٬ِ.

ِّؿ ايٛلف؟ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ:   ٜعين يٝى إهًـ َٔ و

َافا وـخ ٗ إـ١ٜٓ أٚ َه١؟ ٜوأيين أسـِٖ ؾأقٍٛ: اًلغ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

يٞ ايٛلٚف, ٜكٍٛ: ايٛلٚف نقا ٚنقا ٚنقا, أقٍٛ: إفا نإ ا٭َل نقيو 

ؾٛٚٝؿتو إٔ تًِٞ ٖهقا. ٚيقا مٔ ٗ َوأي١ اؿر اهتؿـْا َٔ ٖقا ا٭ٌُ نجرلّا; 

يكا٥ٌُ ع٢ً أَٛك اؿر ٜكَٕٛٛ بتُٓٛٝات ٱؿاك٠ ً٪ٕٚ اؿر. ؾع٢ً هبٌٝ ٭ْٓا لـ إٔ ا

إجاٍ: يٛ أْ٘ ٗ مَٔ َٔ ا٭م١َٓ دا٤ت ايوًطات اـا١ُ ٚقايت: إٕ اي٠٬ِ ػًـ َكاّ 
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إبلاِٖٝ ٫ تهٕٛ إ٫ ع٢ً بٴعٵـ ٔوٌ أٚ ١٦َ َذل, ؾُا ٖٞ ٚٚٝؿتٓا؟ ايٛٚٝؿ١ ٖٞ تًو, 

ـ ٚه٘ اؿذٝر, ٚأػلٸب طٛاف ايٓاي; ست٢ ٫ إٔ أتوًٌٖ بأٟ طلٜل نإ, ٚأق

أًُٞ. أْا أعتكـ أْ٘ ست٢ يٛ قاٍ ايٌاكع ؾإْ٘ ٜكٍٛ ُٓٔ ًلٚٙ, ٖٚقا ايقٟ 

يٮعُاٍ ًه٬ّ ِٚطّا اُطًشت عًٝ٘ َوأي١ اينَإ ٚإهإ, ٚإٔ ايٌاكع أعط٢ 

يهٌ مَإ ىتًـ عٔ اينَإ اٯػل, ٚيهٌ ٚلف ىتًـ عٔ ايٛلف اٯػل, ٚيهٌ 

عٔ ايٌلٚٙ ا٭ػل٣. ٫بـ إٔ ْتعلف ع٢ً ايٌلٚٙ أ٫ّٚ ست٢ ْكٍٛ: ًلٚٙ ؽتًـ 

ـٸيت ايٌلٚٙ ْكٍٛ: ٚٚٝؿتو )ب(.  ٚٚٝؿتو )أ(, ٚإفا تب

ٌٷ  ِٸٖقا أُ  ٗ نجرل َٔ ؾتاٚاٟ. أْتٗذ٘ َٗ

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: زلاس١ ايوٝـ, ؿا٥ُّا عٓـَا ْـػٌ ٗ سٛاك َع ايطلف 

 ١ٝ.اٯػل َذلؿ إٔ ْل٣ اػت٬ؾّا ْكٍٛ: ٖٓاى تك

أهاهّا ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٫ تٛدـ تك١ٝ; ٭ْ٘ ٫ ٜٛدـ  ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

ػٛف. مٔ اٯٕ عُـ اهلل ْقٖب إٍ اؿر, ٫ٚ ٜٛدـ عٓـْا ػٛف, ٚيقا آطل بعض 

ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٌ بايتك١ٝ إٔ ٜكٛيٛا: إٕ ٖقٙ تك١ٝ قابات١ٝ, تك١ٝ َـاكات١ٝ. ٫ٚ ساد١ يٓا 

ايٌاكع يو: أْت ٗ ٖقٙ ايٛلٚف ٚٗ ٖقٙ ايٌلٚٙ ٖقٙ إٍ فيو, بٌ أهاهّا قاٍ 

ٚٚٝؿتو, ٚٗ ًلٚٙ أػل٣ ٚٚٝؿتو ٤ًٞ آػل, ؾ٬ ساد١ إٍ عٓٛإ ايتك١ٝ, ٫ٚ إٍ 

ٌٷ.  ٤ًٞ آػل. ٖقا أُ

 

ٖٚٓاى أٌُ آػل أثبتټ٘ نجرلّا ٗ نتيب ٚٗ أعاثٞ ايؿك١ٝٗ ٚا٭ُٛي١ٝ, ٖٚٛ 

. ؾعٓـَا ^اينَإ ٚإهإ ٗ ؾِٗ ا٭سهاّ ٚايتٌلٜعات ايِاؿك٠ َٔ ا٭١ُ٥ تأثرل

آتٞ إٍ سهِ ُـك َٔ اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ, ٚأدـ أْ٘ ُـك سهِ ىايـ فيو 

ه١ٓ, ؾإٕ عًِ أٍُٛ ايؿك٘  200اؿهِ َٔ اٱَاّ اشلاؿٟ, ٚايؿا١ًُ بِٝٓٗ سـٚؿ 

يّٓ ايِاؿك عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٚبٌ إتعاكف ٚإٌٗٛك عٓـْا ٜكٍٛ: ٜكع ايتعاكض بٌ ا

ايًذ٤ٛ اؾُع ايعلٗ أٚ  ا٫هتٓاؿ إٍ قٛاعـ َٔ ايّٓ ايِاؿك عٔ اٱَاّ اشلاؿٟ, ؾ٬بـ

 .ايتواق٘دٸشات ايوٓـ١ٜ أٚ إٍ إل

أْا أقٍٛ: ٫. ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜهٕٛ فيو اؿهِ ايقٟ ُـك َٔ أَرل 
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أَرل إ٪ٌَٓ, ؾًٛ نإ أَرل إ٪ٌَٓ قـ ُـك ُٓٔ ايٛلٚف اييت نإ ٜعٌٝٗا 

إ٪ٌَٓ ٗ ٚلٚف اٱَاّ اشلاؿٟ يِـك َٓ٘ ٖقا اؿهِ ايقٟ ُـك َٔ اٱَاّ اشلاؿٟ. 

إفّا اٱَاّ اشلاؿٟ ُـك َٓ٘ سهِ ُٓٔ ٖقٙ ايٛلٚف, ٚاٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ ُـك َٓ٘ 

ٞٸ إٔ أفٖب ٭تعلف ع٢ً  فيو اؿهِ ُٓٔ تًو ايٛلٚف, ؾأٜٔ ايتعاكض؟ ْعِ, أْا عً

يٛلٚف اييت ناْت قٝط١ بأَرل إ٪ٌَٓ, ست٢ إفا نٓت أعٍٝ تًو ايٛلٚف أقٍٛ: ا

إٕ اؿهِ ٖٛ َا قاي٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب, ٚإفا عٌت ايٛلٚف اييت ٖٞ ٚلٚف اٱَاّ 

 اشلاؿٟ أقٍٛ: اؿهِ َا قاي٘ اٱَاّ اشلاؿٟ.

 ٖٚٓا أٓلب َجا٫ّ َُّٗا دـّا: مٔ لـ إٔ اٱَاّ اؿؤ مل واكب, ٚؿػٌ ٗ

ٕ أٚ غرل ا, ٚاٱَاّ اؿوٌ ساكب ٚاهتٌٗـ. ٖقإ َٛقؿإ َتٓاقَٔعا١ٜٖٚـ١ْ َع 

َتٓاقٌٔ؟ إفا دلٻؿتُٗا عٔ ٚلٚؾُٗا ػـ بُٝٓٗا تٓاؾّٝا; ٭ٕ أسـُٖا ٖاؿٕ, ٚاٯػل 

مل ٜٗاؿٕ; أَا إفا قلأتُٗا ُٓٔ ٚلٚؾُٗا ؾ٬ ٜٛدـ بُٝٓٗا تٓافٺ; ٭ٕ اٱَاّ اؿوٌ يٛ 

اؿؤ يؿعٌ َا ؾعً٘ اٱَاّ اؿؤ, ٚاٱَاّ اؿؤ يٛ  نإ ٜعٍٝ ٚلٚف اٱَاّ

نإ ٜعٍٝ ٚلٚف اٱَاّ اؿوٌ يؿعٌ َا ؾعً٘ اٱَاّ اؿوٌ. إفّا عٓـَا تكلأ اؿـخ 

َٓعن٫ّ عٔ ٚلٚؾ٘ ؾوٛف ٜكع ايتٔاؿ, أَا إفا قلأت٘ ُٓٔ ٚلٚؾ٘ ؾ٬ ٜكع ايتٔاؿ 

ُا٤: ٜٛدـ ؾٝٗا تعاكض, ٚايتعاكض. ٚأْا أعتكـ إٔ نجرلّا َٔ ا٭َٛك اييت قاٍ ايعً

ٕٸ ٖقٙ ُـكت  ِٸ١ً ٗ ايتعاكض, ٗ ايٛاقع ٫ تعاكض بٝٓٗا; ٭ ٚنتبٛا ٖقٙ ايهتب إؿ

ٗ ٚلٚف, ٚتًو ُـكت ٗ ٚلٚف أػل٣. َٚٔ ٖٓا ع٢ً ايؿكٝ٘, ٚع٢ً ايقٟ ٜلٜـ إٔ 

ٜؿيت, إٔ ٫ ٜهتؿٞ بكلا٠٤ ايلٚا١ٜ ٗ )ٚها٥ٌ ايٌٝع١(, ٫بـ إٔ ٜلدع يٝكلأ ٚلٚف 

ا١ٜ ٗ )ٚها٥ٌ ايٌٝع١(. ٖقٙ ْكط١ أهاه١ٝ. ٜعين أْا اٯٕ أقلأ ٗ ٚها٥ٌ ُـٚك ايلٚ

ايٌٝع١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايِاؿم: ٜكٍٛ ػقٚا اـُى, ْٚأتٞ إٍ اٱَاّ اؾٛاؿ 

ٜكٍٛ: ٫ تأػقٚا اـُى, ؾتكٍٛ: ٖقا تعاكض. ٚع٢ً إٓٗر إٌٗٛك ٜكٛيٕٛ: ٖقا 

ٚاسـ ٜكٍٛ: ٫ تأػقٚا اـُى. ٚاؾٛاب: تعاكض أّٜٔا, ٚاسـ ٜكٍٛ: ػقٚا اـُى, ٚ

٫; ٭ٕ اٱَاّ ايِاؿم قاٍ: ػقٚا اـُى; ٭ٕ ٚلٚف ايٌٝع١ إاؿ١ٜ ناْت دٝـ٠, 

تكٍٛ: إِْٗ ناْٛا  عٓ٘ ؾكاٍ: ػقٚا َِٓٗ اـُى; أَا اٱَاّ اؾٛاؿ ؾِلٜض ايلٚاٜات

ٔٵ عٓـَا دلٻؿْا ن٬ّ اٱَاّ ايِاؿم ٚسه ُ٘ أُٝبٛا َِا٥ب ٚبٔٝل َايٞ. ٚيه

ٚايبٝإ ايقٟ بٝٓ٘ عٔ ٚلٚؾ٘, ٚدلٻؿْا ن٬ّ اٱَاّ اؾٛاؿ عٔ ٚلٚؾ٘, قًٓا: ٚقع 
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بُٝٓٗا تٓافٺ ٚتٓاقض, أَا عٓـَا قلأْاُٖا ٗ ٚلٚؾُٗا ٚدـْا أْ٘ ٫ ٜٛدـ فيو. ٖٚقا 

ٌٷ أعتُـٙ نجرلّا ٗ ع١ًُٝ ا٫هتٓباٙ ايؿكٗٞ.  أُ

عكا٥ـ أْا أؾُٗٗا ٖقإ أ٬ُٕ أهاهٝإ ٫هتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ, ٚست٢ اي

 نقيو.

 .باؾٛام ٗ َا ٜتعًٓل بايلَٞ َٔ ايطٛابل ٗ اؿر َٚٔ ٖٓا أؾتٝتٴ

٭ٕ ٖقٙ ٜكتٔٝٗا  ٚٗ َا ٜتعًل بتٛهع١ ٢َٓ, ٚٗ َا ٜتعًل بايقبض: نًٗا دا٥ن٠;

 أَل اؿر أ٫ّٚ, نُا فنلت فيو ٗ َٓتؼب َٓاهو اؿر ٚايعُل٠.

إفا عاَ ٗ أٟ فتُع نإ,  َٚٔ ؾتاٚاٟ اييت أ٩نـ عًٝٗا, إٔ اٱْوإ

ٚناْت ٖٓاى قٛاٌْ يتِٓٛٝ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ, ٫ هٛم ٭سـ كايؿتٗا; ٭ٕ ٖقٙ 

ايكٛاٌْ نًٗا ٚٓعت يتِٓٛٝ سٝا٠ ايٓاي, ؾ٬ َع٢ٓ إٔ ٫ تٓوذِ َعٗا, ٚإ٫ يٛ 

زلشٓا يهٌ ًؼّ ٫ ٜٓوذِ ايكإْٛ َع َتبٓٝات٘ ايعكـ١ٜ أٚ ايـ١ٜٝٓ أٚ ايؿهل١ٜ إٔ 

ٌٵ ٫ ا يِاك اجملتُع ؾ٢ٓٛ.ىايؿٗ يٞ: ٖقا ايكإْٛ ٚٓع َٔ ؾ٬ٕ, ٚأْا يوتٴ َكًٚـّا  تُك

ؾك٘ ٗ  يٝى ؾ٬ ػٛم إؼايؿ١ ًٝى ا٭َل نقيو.ؾ ,ي٘, إفّا أػايـ قٛاٌْ إلٚك

ؿٚي١ ؿ١ٜٝٓ, ناؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬, بٌ ٗ أ١ٜ ؿٚي١ أػل٣. ٖٚهقا ؾتا٣ٚ َٔ ٖقا 

 ايكبٌٝ نجرل٠ دـّا.

 

ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ايو٪اٍ ا٭ػرل زلاس١ ايوٝـ, ٜ٪ػق عًٝهِ عـّ ٚدٛؿ 

ؿكاهات ؾك١ٝٗ ٌَٓٛك٠ يهِ تتُتع بايبشح ايؿكٗٞ ا٫هتـ٫يٞ, ٚنقيو ٗ فاٍ 

 ـٜح, ٚايلداٍ, ٚأَجاٍ ٖقٙ ايعًّٛ, َا ايوبب ٗ فيو؟عًِ أٍُٛ ايؿك٘, ٚاؿ

ٗ َا ٜتعًل ببعض ايقٟ فنلتٳ٘ يٝى ا٭َل نقيو. ٜعين َا  اؿٝـكٟ:ايع١َ٬ 

 عًِ ا٭ٍُٛ ست٢ اٯٕ َٔ ايـكاهات نجرل . ُـك يٞ ٗ

ٚٗ َا ٜتعًل ببشٛخ اـاكز ؾكـ ُـك ست٢ اٯٕ فًـإ: )ايكطع(; ٚ)ايٛٔ(, 

 ٚنقيو ٗ َا ٜتعًل بايهتب ا٭ُٛي١ٝ ا٭ػل٣.

ٗ إكـ١َ إٍ أْ٘ يٝى بائلٚك٠ إٔ  ٚٗ َا ٜتعًل با٭عاخ ايؿك١ٝٗ أًلت

ٜهتب اٱْوإ, ٚإِا ٫بـ إٔ ٜهٕٛ ي٘ سٔٛك عًُٞ ٗ ا٭عاخ اؿٛم١ٜٚ. ٚأْا 
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ٛٸك إٔ ا٭عاخ اييت قًتٴٗا ٗ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ إٕ مل تهٔ أنجل ٖا قاي٘ اٯػلٕٚ  أتِ

ٖٓا قايٛٙ. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ًُٚت أعاخ ػاكز ايؿك٘ إٍ ) ( 700ع  600ؾًٝوت بأقٌ 

( ؿكي. ٚقـ بًػت أعاخ 600ؿكي ست٢ اٯٕ; ٚبًػت أعاخ ػاكز ا٭ٍُٛ إٍ اٯٕ )

( ؿكي, ؾكّٗا ٚأ٫ُّٛ. أَا ٕافا مل تطبع؟ ؾٗقا عح 1100ع  1000ايعاي١ٝ ) ايوطٛغ

 آػل.

ٕافا مل ْلٚنن؟ باعتباك أْا ٚدـْا إٔ اؿاد١ َِٓب١ ع٢ً ايبشح ايعكا٥ـٟ, 

ٚع٢ً ايبشح ا٭ػ٬قٞ, ٚع٢ً ايبشح ايؿًوؿٞ, ؾًٗقا  ٚع٢ً ايبشح ايتؿورلٟ,

ٚٓعٓا نٌ اٖتُآَا ٗ فيو; ٭ٕ ساد١ ايٓاي, ٚساد١ اؿٛم٠ اٯٕ, ٚساد١ 

ٌِِّ, ٗ ٖقٙ اجملا٫ت أنجل َٔ تًو اجملا٫ت.  إتؼ

ٖقٙ  ِا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ: ًهلّا دن٬ّٜ يهِ زلاس١ ايوٝـ ع٢ً إتاسته

 ١. ايؿل١ُ يًشٛاك َع ٖقٙ اجملً

 ًٚهلّا يهِ ٱتاس١ ٖقٙ ايؿل١ُ, ٚدنانِ اهلل ػرلّا. ايع١َ٬ اؿٝـكٟ:

 

  



 

 

 
 

 إجراٞ القٕاٌني اجلساٟٗٛ يف عصر الغٗبٛ

 دراشٛ يف الٍظرٖات ٔاألصٕه

 

 

ايٛاٖل٠  ٜعتدل ٚدٛؿ ايٓٛاّ اؾنا٥ٞ أَلّا ٓلٚكّٜا ٗ نٌ فتُع; ٕٛاد١ٗ

 اٱدلا١َٝ َٚٓع سـٚثٗا.

ـٻه١ ٗ اٱه٬ّ ايوٝاهات اؾنا١ٝ٥  ٚٗ ٖقا اٱطاك ٚٓعت ايٌلٜع١ إك

ٜٸ١; ٕٛاد١ٗ  ـٸ اـا١ُ يًُذتُع ايبٌلٟ. َٚٔ ١ًْ ٖقٙ ايوٝاهات إدلا٤ ايعكٛبات اؿ

 بعض اؾلا٥ِ, َجٌ: اينْا, ايًٛاٙ, ايولق١, ٚاحملاكب١, ٚ...

ـٸ ٗ ايًػ١ ٖٛ  ٌٸ ٤ًٞ, ٚايؿٌِ بٌ اي٦ٌٌٝ, ْٚع٘ اؿـٚؿْٗ»ٚاؿ . (1)«ا١ٜ ن

 ٫ٚ ٜبعـ ٖقا إع٢ٓ عٔ إع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ, ٖٚٛ اؾنا٤ ايٌلعٞ إعٌ.

ـٻك٠ ًلعّا ؾل١ّ َع١ٓٝ َٴك ـٸ: اؿـ عكٛب١   .(2)َٚٔ ٖٓا قٌٝ ٗ تعلٜـ اؿ

 قـ ٜتبٝٸٔ َٔ ػ٬ٍ ا٭ؿي١ اييت هٛف ْقنلٖا ؾُٝا بعـ إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ

ٛٸض ايٓيب ا٭نلّ ١ٜ٫ٚ إدلا٤ ٖقٙ اؿـٚؿ. إ٫ إٔ َٔ  ^ٚا٭١ُ٥ إعٌَِٛ |ؾ

١ًْ ا٭ه١ً٦ إطلٚس١ ٗ احملاؾٌ ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ: ٌٖ ّهٔ إدلا٤ ٖقٙ اؿـٚؿ 

ٕٛاد١ٗ ٖقٙ اؾلا٥ِ ٗ عِل ايػٝب١ أّ ٫؟ ٚبعباك٠ أػل٣: ايو٪اٍ ا٭هاهٞ ايقٟ 

هٛم إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ مَٔ غٝب١ اٱَاّ إعِّٛ أّ  ْبشح عٔ إداب١ ع١ًُٝ ي٘ ٖٛ: ٌٖ

ٔٵ ٖٛ ايٌؼّ إهًٖـ بإدلا٤ ٖقٙ اؿـٚؿ؟ ُٳ  ٫؟ ٚإفا نإ دا٥نّا ؾ
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ّٚهٔ تكوِٝ فٌُ اٯكا٤ اييت فنلٖا ايؿكٗا٤ ٗ ٖقا اجملاٍ ع طبكّا يًُباْٞ 

سٌ قاٍ إدلا٤ اؿـٚؿ; ٗ  مإؼتًؿ١ ع إٍ ث٬ث١: فٖبت فُٛع١ َٔ ايؿكٗا٤ إٍ دٛا

آػلٕٚ بايتعطٌٝ; أَا ايطا٥ؿ١ ايجايج١ ؾكايت بايتٛقـ ٗ اؿهِ. ٚهٛف ْكّٛ بطلغ 

ايلأٟ ايِشٝض ٗ ٖقٙ إوأي١ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ اٯكا٤ إقنٛك٠, ٚإباْٞ, َع ا٭ػق 

 بٓٛل ا٫عتباك ايتػٝټلات اؿاؿخ ٗ ايٓٛاّ اؾنا٥ٞ.

 

ـٸعاِٖ, ُٖٚا:ُوٻو ٖ٪٫  ٤ ايؿكٗا٤ غايبّا َبٌٓٝ: عكًٞ; ْٚكًٞ; ٱثبات َ

 

َٔ أِٖ ا٭ٖـاف اييت ٜتٛػٸاٖا اٱه٬ّ ٗ إقا١َ اؿـٚؿ ٚتٌلٜع ايعكٛبات 

 اؾنا١ٝ٥ ٖٛ اؿًٝٛي١ ؿٕٚ ٚقٛع ايؿواؿ ٚايؿوٛم ٚايؿذٛك, ٚاْتٌاكٖا ٗ اجملتُع.

ـٻي ٚاؿه١ُ َٔ ايتٌلٜع, ٚإٔ تكٝٝـ  ٚقـ ايتؿت ٖ٪٤٫ إٍ ٖـف ايٌاكع إك

ْٸ ع أٟ مَإ سٔٛك اٱَاّ إعِّٛ َج٬ّ ع ٜٓاٗ فيو اشلـف,  إدلا٤ اؿـٚؿ بنَٔ ػا

ؾاؿه١ُ اييت اقتٔت تٌلٜع اؿـٚؿ تكتٔٞ إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ مَٔ غٝب١ اٱَاّ 

 أّٜٔا. ×إعِّٛ

ٕٻ تعطٌٝ ا»ٜكٍٛ ُاسب اؾٛاٖل:  ماٝٚٗ ٖقا ايو ؿـٚؿ ٜؿٔٞ إٍ ...ٚبأ

اكتهاب احملاكّ, ٚاْتٌاك إؿاهـ, ٚفيو َطًٛب ايذلى ٗ ْٛل ايٌاكع; ٚبإٔ إكت٢ٔ 

ٱقا١َ اؿـ قا٥ِ ٗ ُٛكتٞ سٔٛك اٱَاّ ٚغٝبت٘, ٚيٝوت اؿه١ُ عا٥ـ٠ إٍ َكُٝ٘ 

ـٸ َٔ  قطعّا, ؾتهٕٛ عا٥ـ٠ إٍ َوتشٓك٘ أٚ إٍ ْٛع َٔ إهًٖؿٌ, ٚع٢ً ايتكـٜلٜٔ ٫ب

 .(3)«َطًكّا...قاَت٘ إ

َٚٔ ايؿكٗا٤ ايقٟ فنلٚا ٖقا إب٢ٓ; ٱثبات دٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل 

 .(7), ايوٝـ اـ٥ٛٞ(6), ايٌٗٝـ ايجاْٞ(5), ؾؼل احملككٌ(4)ايػٝب١: ايع١َ٬ اؿًٞ

 

ٕٸ ايكا٥ًٌ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ ٜعتكـٕٚ إٔ ا٭ ٚاَل ايٌلع١ٝ إ
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ِٸ َٔ إٔ ٜهٕٛ ايكٝـ مَاّْٝا  ٟٸ قٝـ ع أع ايٛاكؿ٠ ٗ اٯٜات ٚايلٚاٜات َطًك١, ٚمل تكٝٻـ بأ

أٚ َهاّْٝا ع, ٚيقيو ؾ٬ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ; إٕ إدلا٤ ٖقٙ ا٭ٚاَل كت١ِ َهإ ػاْ 

ٕٸ »أٚ مَإ ػاْ, ننَإ سٔٛك اٱَاّ إعِّٛ َج٬ّ. َٚٔ ٖٓا قاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ:  إ

ي١ اؿـٚؿ ع نتابّا ٚه١ٓ ع َطًك١, ٚغرل َكٝـ٠ بنَإ ؿٕٚ مَإ; يكٛي٘ هبشاْ٘: أؿ

ـٳ٠ٺ﴿ ًِ َٹ٦ٳ١َ دٳ ُٳا  ٗٴ ٓٵ َِّ ـٺ  ٚٳاسٹ ٌٻ  ـٴٚا ُن ٚٳاينٻاْٹٞ َؾادٵًٹ ٝٳ١ُ  ْٹ (, ٚقٛي٘ تعاٍ: 2)ايٓٛك:  ﴾اينٻا

ُٳا﴿ ٗٴ ٜٳ ـٹ ٜٵ ٚٳايوٻأكَق١ُ َؾاِقَطعٴِٛا َأ ـٸ َٔ (. ٖٚقٙ 38)إا٥ـ٠:  ﴾ٚٳايوٻأكمٴ  ا٭ؿي١ تـٍ ع٢ً أْ٘ ٫ب

ـٸٟ ٱقاَتٗا...  .(8)«إقا١َ اؿـٚؿ, ٚيهٓٗا ٫ تقنل ًؼ١ِٝ إتِ

َٚٔ ايؿكٗا٤ اٯػلٜٔ ايقٜٔ اهتٓـٚا إٍ إط٬م ا٭ؿي١ ؾٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ 

 .(10), ٚايؿٝض ايهاًاْٞ(9)عِل ايػٝب١ ّهٔ إٔ ْقنل ُاسب اؾٛاٖل

ٍ ٬َس١ٛ بعض ايهًُات: )ؾادًـٚا( ٜتباؿك إٍ ايقٖٔ ٭ٍٚ ١ًٖٚ; َٔ ػ٬

ٕٸ ٚٚٝؿ١ إدلا٤ اؿـٚؿ ٜكع ع٢ً عاتل ْٝع إوًٌُ.  ٚ)ؾاقطعٛا(, أ

ٕٸ إط٬م ٖقٙ اٯٜات َكٝٻـ ببعض ا٭ؿي١ ٗ َكاّ إدلا٤ اؿـٚؿ.  ٚيهٔ ايٛاٖل إ

َٚٔ ٖٓا ؾ٬ ِٜضٸ ايتُوټو باٱط٬م, ؾٓكٍٛ: َا إٔ ايعباك٠ )ؾاقطعٛا( أٚ )ؾادًـٚا( 

ؾإٕ تٓؿٝق ٚإدلا٤ اؿـٚؿ ٜكع ع٢ً عاتل ْٝع إوًٌُ; ٭ٕ ايعٌُ باٱط٬م إْٸُا  َطًلٷ

ٝٸـت ٖقٙ ا٭ؿي١ ببعض ايلٚاٜات, َجٌ:  ِٜضٸ ؾُٝا إفا مل ٜٔلؿٵ ؿيٌٝ ع٢ً ايتكٝٝـ. ٚقـ ُق

ٔٵ ٜكِٝ اؿـٚؿ ايوًطإ أٚ  ×كٚا١ٜ سؿّ بٔ غٝاخ, قاٍ: هأيتٴ أبا عبـاهلل َٳ قًتٴ: 

ٔٵ إيٝ٘ اؿهِايكآٞ؟ ؾكاٍ: إقاَ َٳ . َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عُّٛ إوًٌُ ٫ (11)١ اؿـٚؿ إٍ 

ٔٵ نإ اؿهِ  َٳ ٜوتطٝعٕٛ إقا١َ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ طبكّا شلقٙ ايلٚا١ٜ, بٌ ىتّ 

ٕٸ ٖقا  بٝـٙ ؾك٘. َٚٔ د١ٗ أػل٣ إفا نإ ْٝع إوًٌُ َهًٖؿٌ بإدلا٤ اؿـٚؿ ؾإ

 ٗ اجملتُع.ٜ٪ؿٟ إٍ اػت٬ٍ ايٓٛاّ, ًٚٝٛع اشللز ٚإلز 

ٔٵ ِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ أًاكتٚايو٪اٍ ايقٟ ٜتباؿك إٍ ايقٖٔ ٖٓا ٖٛ:   َٳ

ٗٳا ﴿. َٚع ٬َس١ٛ بعض ا٭ؿي١, َٔ قبٌٝ اٯ١ٜ: «َٔ إيٝ٘ اؿهِ»إيِٝٗ ايعباك٠  ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ َٹُٓه َٵٔل  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴِٛا ايلٻهٴٛ ٘ٳ  ٓٴِٛا َأطٹٝعٴِٛا ايًٓ َٳ ٔٳ آ (, ٚاٯ١ٜ: 59)ايٓوا٤:  ﴾اٖيقٹٜ

ِٵ ﴿ ٖٴ ٚٳ ٕٳ اينٻَنا٠َ  ٜٴ٪ٵتٴٛ ٚٳ ِٻ٠َ٬َ  ٕٳ اي ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ ٓٴِٛا اٖيقٹٜ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيقٹٜ ٘ٴ  ٚٳكٳهٴُٛي ٘ٴ  ِٴ ايًٓ ٝټُه ٚٳيٹ ُٳا  ْٻ ٔإ

ٕٳ ٚا٭١ُ٥  |(, تجبت سان١ُٝ ١ٜ٫ٚٚ ايٓيب ا٭نل55ّ)إا٥ـ٠:  ﴾كٳانٹعٴٛ

ِٸب ٗ إدلا٤ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ, ٚػُِٛ ^إعٌَِٛ ّا اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ. ٚقـ ْ
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بعض ا٭ؾلاؿ ٗ َٓاطل كتًؿ١; يًكٔا٤ ٚإدلا٤ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ. ٚٗ  ^ا٭١ُ٥

ٗ ايلٚا١ٜ إقنٛك٠ ِٖ  «َٔ إيٝ٘ اؿهِ» ؾإٕ إكِٛؿ َٔ ايعباك٠ ايوابك١ اؿكٝك١

ِٻبٕٛ َٔ قبٌ ا٭١ُ٥ ٔٵ ٖٛ  ^إٓ َٳ ِٸ إطلٚغ ٖٓا ٖٛ:  ػا١ُ. ٚيهٔ ايو٪اٍ إٗ

ٔٵ ٖٛ إهًٓـ بإدلا٤ ا٭سهاّ «َٔ إيٝ٘ اؿهِ»ِٛؿ بايعباك٠: إك َٳ ؟ ٚبعباك٠ أػل٣: 

, َٚٔ ًْتٗا اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ؟ ّهٔ ايكٍٛ ^اٱشل١ٝ ٗ عِل غٝب١ اٱَاّ إعِّٛ

ٕٸ إهًٖـ بٗقٙ ايٛٚٝـ ٖٛ ايؿكٝ٘ اؾاَع يٌلا٥٘ اٱؾتا٤, عٓـ ايكا٥ًٌ  إْا٫ّ: إ

ٌٷ يتعطٌٝ إدلا٤ اؿـٚؿ اٱشل١ٝ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ. َٚٔ ٖ قا إٓطل ٫ ٜٛدـ يـٜٓا ؿيٝ

ٗ كٚا١ٜ سؿّ ٖٛ  «َٔ إيٝ٘ اؿهِ»بايعباك٠:  بوبب ايػٝب١. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إكِٛؿ

 ايؿكٝ٘ اؾاَع يٌلا٥٘ اٱؾتا٤, ٚفيو ٗ مَإ ايػٝب١.

 

ِّؿ٠ َٔ قبٌ إعٌَِٛ إٔ ايلٚاٜات  ٗ باب )اؿـٚؿ(, إ٫ ^ٚكؿت كٚاٜات َتع

ٍٸ بٗا ايكا٥ًٕٛ ٱثبات دٛام إقا١َ اؿـٚؿ ق١ًًٝ. ٚقبٌ ايتعلض يتًو ايلٚاٜات  اييت اهتـ

ٕٸ ٖـف ايؿكٗا٤ َٔ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚاٜات ٖٛ اٱداب١ عٔ  َٔ ائلٚكٟ إٔ ْقنل أ

ٔٵ ٖٛ إهًـ بإدلا٤ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ ٗ مَٔ غٝب١  َٳ ه٪اٍ تعلٓٓا ي٘ هابكّا, ٖٚٛ: 

؟ ؾايكا٥ًٕٛ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘ ×إعِّٛاٱَاّ 

١ً ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤: ايٌٝؽ اؾاَع يٌلا٥٘ ايؿت٣ٛ ٜوتٓـٕٚ إٍ ٖقٙ ايلٚاٜات. َٚٔ ْ

 .(15), ٚايٌٗٝـ ا٭ٍٚ(14), ٚناًـ ايػطا٤(13), ٚايع١َ٬ اؿًٞ(12)إؿٝـ

 َٚٔ ٖقٙ ايلٚاٜات: 

 

ـ بٔ و٢ٝ, عٔ قُـ بٔ اؿوٌ, عٔ قُـ بٔ عٝو٢, عٔ ُؿٛإ بٔ قُ»

عٔ  ×و٢ٝ, عٔ ؿاٚٚؿ بٔ اؿوٌ, عٔ عٴُل بٔ س١ًٛٓ, قاٍ: هأيت أباعبـاهلل

َٴٓامع١ ٗ ؿٳ يوًطإ ٚإٍ ٔ أٚ َرلاخ, ؾتشانُا إٍ اٜٵكدًٌ َٔ أُشابٓا, بُٝٓٗا 

ٌټ ٔٵ ؼانِ إيِٝٗ ٗ سٛل أ ايكٔا٠, أو َٳ ٚ باطٌ ؾإِا ؼانِ إٍ فيو؟ قاٍ: 

ي٘; ٭ْ٘ أػقٙ عهِ  طاغٛت, َٚا وهِ ي٘ ؾإِا ٜأػق هٴشتّا, ٚإٕ نا سٓكّا ثابتّا
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ُٴٛا﴿ايطاغٛت, ٚقـ أَل اهلل إٔ ٜهؿل ب٘, قاٍ اهلل تعاٍ:  ٕٳ َإٔ ٜٳتٳشٳاَن ـٴٚ ٔإَي٢  ٜٴٔلٜ

٘ٹ َٹلٴِٚا َإٔ ٜٳِهُؿلٴِٚا بٹ ـٵ ُأ ٚٳَق ؾهٝـ ِٜٓعإ؟ قاٍ:  (, قًتٴ:60)ايٓوا٤:  ﴾ايٖطاُغٛتٹ 

ٔٵ قـ ك٣ٚ سـٜجٓا, ْٚٛل ٗ س٬يٓا ٚسلآَا, ٚعلف  ٖٖ ٔٵ نإ َٓهِ,  َٳ ٜٓٛلإ إٍ 

 .(16) «ؾإْٞ قـ دعًت٘ عًٝهِ سانُّا... أسهآَا, ؾًرلٓٛا ب٘ سهُّا;

 

ِٻب  َٴٓع إوًُٕٛ َٔ ايلدٛع إيٝ٘, ْ بكل١ٜٓ ن١ًُ )ايطاغٛت(, ايقٟ 

ـٸايؿكٗا٤ بـ٫ّ ×اٱَاّ   عِٓٗ. ؾا٭عُاٍ اؿه١َٝٛ اييت نإ ٜكّٛ بٗا ايطاغٛت ٫ب

إٔ تٴذل٣ عٔ طلٜل ايؿكٗا٤ ايعـٍٚ, َٚٛٓٛع ايكٔا٤ ٚإدلا٤ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ إَا إٔ 

ٖـ اٯػل ٖٞ اؾ١ًُ آَِٛبٌ َٔ قبًِٗ. ٚايٌ ٠ٜتِـٚا شلا َباًل٠ أٚ بٛاهط١ قٔا

كٗا٤, ؾع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايوا٥ٌ قـ اييت فنلٖا اٱَاّ نتعًٌٝ ٱكداع ايٓاي إٍ ايؿ

ٕٸ اٱَاّ قاٍ: ؾإْٞ قـ دعًت٘ عًٝهِ  هأٍ عٔ ايتٓامع ٗ َوأي١ ايـٜٔ أٚ إرلاخ, إ٫ أ

ٕٸ أسـ ٕٻ ن١ًُ )اؿانِ( اهتٴعًُت ٖٓا َع٢ٓ )ايكآٞ(, ٚأ  سانُّا... َٚٔ ايبـٜٗٞ إ

 .(17)ٞ ٖٛ إدلا٤ ا٭سهاّ ايِاؿك٠ًٓ٪ٕٚ ايكا

 

عٔ قُـ بٔ عِاّ, عٔ قُـ بٔ ٜعكٛب, قاٍ: هأيت قُـ بٔ عجُإ »

ٞٸ, ؾٛكؿ ايتٛقٝع  ايعُلٟ إٔ ٌُٜٛ يٞ نتابّا قـ هأيت ؾٝ٘ عٔ َوا٥ٌ أًهًت عً

٘ٓ ٫َْٛا ُاسب اينَإ ٛا ؾٝٗا إٍ كٚا٠ سـٜجٓا; عٚأَا اؿٛاؿخ ايٛاقع١ ؾاكد :#غ

 .(18)«ؾإِْٗ سذيت عًٝهِ, ٚأْا سذ١ اهلل...

 

ٕٻ إكِٛؿ َٔ ن١ًُ  ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٖٛ  «اؿٛاؿخ»ٜل٣ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ أ

ـٸ َٔ ايلدٛع ؾٝٗا عٴلؾّا أٚ عك٬ّ أٚ ًلعّا إٍ ايل٥ٝى( . ٚيقيو (19))َطًل ا٭َٛك اييت ٫ب

ؾإْٗا تٌٌُ بٝإ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ, ٚايتشكٝل ٗ ايٌها٣ٚ, ٚايتِـٟ يٮَٛك 

 ا٫دتُاع١ٝ.

ٕٸ إلاؿ بع )اؿٛاؿخ( ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٖٞ ٚنقيو وتُ ٌ استُا٫ّ نبرلّا أ
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ّٸ إكداع ا٭َل إٍ  إوا٥ٌ ايٌلع١ٝ, ٚإٌانٌ اييت ؼٌِ يًٓاي, ٚيقيو هٛف ىت

أَا أَٛك  ستُاٍ.ايؿكٗا٤ عٔ طلٜل اٱَاّ بإوا٥ٌ ٚإٌانٌ ايٌلع١ٝ, طبكّا شلقا ا٫

ٛٻ  .×ض إٍ ايؿكٗا٤ َٔ قبٌ اٱَاّايتِـٟ يٮسهاّ اٱشل١ٝ اي١ٝ٥٫ٛ ؾًِ تؿ

ٕٸ إكِٛؿ َٔ اؿٛاؿخ ٗ  ٚقـ كؿٻ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٖقا ا٫ستُاٍ, َعتكـّا أ

ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٖٛ إكداع ايٓاي إٍ كٚا٠ اؿـٜح ٗ ا٭َٛك ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿه١َٝٛ, ٫ 

ٕٸ اٱَاّأ٫ّٚ: إوا٥ٌ ايٌلع١ٝ ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ;  ٤ ٗ أكدع ايٓاي إٍ ايؿكٗا ×٭

ٌُ اؿٛاؿخ, ٫ ٗ سهُٗا, ؾإفا نإ اٱَاّ قـ قاٍ: ٜلدع ايٓاي إٍ ايؿكٗا٤ ٗ أ

ٕٸ ايؿكٗا٤ سذٸ١ ٚػًٝؿ١ إَاّ اينَإ  #)أسهاّ اؿٛاؿخ( ّهٔ س٦ٓٝق إٔ ْكٍٛ: إ

ٗ بٝإ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ, ٫ ٗ ا٭َٛك ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚيهٔ ايٓاي قـ أكدعٛا 

٭ْٸ٘ ٜوتؿاؿ َٔ ١ًْ: )ؾإِْٗ سذيت عًٝهِ( ثاّْٝا: ايعباك٠. ٗ ْؿى اؿٛاؿخ ٗ ٖقٙ 

ٕٸ عٌُ ايؿكٗا٤ إِٓٛبٌ َٔ قبٌ اٱَاّ إعِّٛ ٖٞ َوأي١ اٱَا١َ ٚأَٛك  ×أ

ا٫دتُاع; ٭ْ٘ إفا نإ ايؿكٗا٤ َِٓٛبٌ يبٝإ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ؾك٘ يهإ إٓاهب 

سذٸ١ اهلل; باعتباكٙ  ×إٔ اٱَاّ ايتعبرل بع )ؾإْٸِٗ سٴذر اهلل(, ٫ )سٴذٸيت(, ؾهُا

ِّّٝٓا يٮسهاّ اٱشل١ٝ, ؾايؿكٗا٤ ِٖ سذر اهلل أّٜٔا َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ, ٫ سذٸ١ إَاّ  َٴب

ـٸ ٕٸ ٜتِـ٣ يكٔاٜا اجملتُع إفا  اينَإ, ٚس٦ٓٝق ٜهْٕٛٛ سذ١ إَاّ اينَإ, ٫ٚب أ

ٛٸٍ تًو ا٭َٛك إٍ ايؿكٗا٤ ٗ َوا٥ٌ ا ,نإ سآلّا ؿ٬ٍ َٚا أْ٘ غا٥ب ؾكـ س

  .ٚاؿلاّ

ٕٸ َجٌ ٖقٙ َٚٔ إ٪ٓن ,ٚبٝإ ا٭سهاّ َٔ إوا٥ٌ ايٌا٥ع١ بٌ إوًٌُ ـ أ

إوا٥ٌ ايٛآش١ ٫ ّهٔ إٔ ؽؿ٢ ع٢ً ًؼّ َجٌ: إهشل بٔ ٜعكٛب, عٝح 

ٔٵ َٳ  ٜلدع إوًُٕٛ ٗ َوا٥ًِٗ ايٌلع١ٝ. توتٛدب َٓ٘ إٔ ٜوأٍ اٱَاّ إٍ 

ٚإِاحل ايعا١َ ٫ ؼ٢ٛ بقيو ايٛٓٛغ; إ٫ إٔ ايلدٛع ٗ ا٭َٛك ا٫دتُاع١ٝ 

٭ْٗا كَا أٚنًت إٍ ًؼّ أٚ أًؼاْ, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ مَإ ايػٝب١ ايِػل٣. 

ٌٸ ه٪اٍ ٗ ٖقا اجملاٍ نإ ٗ قً٘, ٚاٱَاّ ٗ َعلض اٱداب١ قـ  َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ن

 .(20)سٍٛ ا٭َٛك ايعا١َ يًُوًٌُ إٍ ايؿكٗا٤ أّٜٔا

 

ٔٵ ٜكِٝ اؿـٚؿ, ايوًطإ ×يت أبا عبـ اهللأسؿّ بٔ غٝاخ, قاٍ: هعٔ » َٳ  :
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ٔٵ إيٝ٘ اؿهِ َٳ  .(21)«أٚ ايكآٞ؟ ؾكاٍ: إقا١َ اؿـٚؿ إٍ 

اهتٓب٘ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ع نػرلٙ َٔ ايؿكٗا٤ ع دٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ 

ٍٸ ع٢ً أ&ٜكٍٛ .با٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٔٵ إيٝ٘ اؿهِ ٗ : ؾإْٗا ب١ُُٝٔ َا ؿ َٳ ٕٸ 

ٕٸ مَإ  .(22)إقا١َ اؿـٚؿ إيِٝٗ ٚٚٚٝؿتِٗ ايػٝب١ ِٖ ايؿكٗا٤ ؿٓيت ع٢ً أ

 

ُأًهٌ ع٢ً بعض كٚا٠ َكبٛي١ عُل بٔ س١ًٛٓ َٔ د١ٗ ايوٓـ. ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: 

ًو١ً أهٓاؿ ٓعٸـ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ )كداي٘( َا ٜلٜٚ٘ قُـ بٔ عٝو٢ ايٛاكؿ ٗ ه

ٕٻ ٓعـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ قـ دٴدل بعٌُ ُشاب١ ا٭١ُ٥(23)ٖقٙ ايلٚا١ٜ . َٚٔ ٖٓا (24)^. إ٫ أ

ؾاًتٗلت بٗقا ا٫هِ )َكبٛي١(. َٚٔ ٖٓا ّهٔ  ,أُبشت َٛٓع قبٍٛ ا٭ُشاب

 ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚا١ٜ يًكٍٛ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١.

يؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ٗ ؿ٫يت٘ قا٬ّ٥: ٚأَا أَا )ايتٛقٝع ايٌلٜـ( ؾكـ ًٓهو أسـ ا

َٸ١ٝ إلاؿ َٔ اؿٛاؿخ; ٫ستُاٍ نٕٛ اي٬ّ يًعٗـ ٗ ن٬ّ  ايتٛقٝع ؾًعـّ َعًٛ

ْؿى اؿٛاؿخ إقنٛك٠ ٗ ايلهاي١, ٚيعـّ عًُٓا بٗقٙ  إٍ ايوا٥ٌ, ٖٚٛ إًاك٠

ـٻع٢ غرل َؿٝـ ٕٸ ايتُوو بٗقٙ ايلٚا١ٜ ٱثبات إ ٕٸ(25)اؿٛاؿخ ؾإ ٖقا ا٫ستُاٍ  . ْٚل٣ أ

ٕٸ إكِٛؿ َٔ )اؿٛاؿخ ايٛاقع١( ٖٞ ايٛقا٥ع ا٫دتُاع١ٝ اييت ؼٌِ  غرل ٚاكؿ; ٭

 ًٓاي ٚإوًٌُ.ي

َٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾإٕ ايوا٥ٌ مل ٜوأٍ اٱَاّ ٗ ساؿث١ ػا١ُ, بٌ عٔ َطًل 

َٸ١ . َٚٔ ٖٓا (26)اؿٛاؿخ, ؾإداب١ اٱَاّ بايلدٛع إٍ كٚا٠ أساؿٜجٓا )ايؿكٗا٤( بِٛك٠ عا

ا٭يـ ٚاي٬ّ إٛدٛؿ٠ ٗ )اؿٛاؿخ ايٛاقع١( ٖٞ ي٬هتػلام, ًٚا١ًَ ؾُٝع اؿٛاؿخ ؾ

 ٚإٌانٌ ا٫دتُاع١ٝ.

ٍٸ ع ٚبِٛك٠ ٚآش١ ع ع٢ً  ٕٻ ٖقٙ ايلٚا١ٜ تـ َٚٔ ٖقا إٓطًل ّهٔ ايكٍٛ بأ

 دٛام إقا١َ اؿـٚؿ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘.

ٕٸ كٚا١ٜ سؿ ّ بٔ غٝاخ تٛاد٘ إًها٫ّ ؿ٫يّٝا; ٜل٣ ايوٝـ أٓـ اـٛاْواكٟ أ

ٔٵ ٖٛ ايقٟ ٜكِٝ اؿـٚؿ,  َٳ ٭ٕ ايٛاكؿ ٗ ايلٚا١ٜ إقنٛك٠ ٖٛ اٱداب١ عٔ ه٪اٍ ٜكٍٛ: 

ٔٵ إيٝ٘ اؿهِ. َٔ ٖٓا ٫ ّهٔ  َٳ ايوًطإ أّ ايكآٞ؟ ؾذا٤ ايلؿٸ: إقا١َ اؿـٚؿ إٍ 
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ٕٸ ايكآٞ  ٕٸ ايكآٞ هٛم ي٘ إقا١َ اؿـٚؿ; ٭ ٕٸ ْوتٓتر ؾٝٗا أ ي٘ اؿهِ َٔ طلف أ

 .(27)إعِّٛ, ٫ٚ ٜكاٍ: إيٝ٘ اؿهِ

ٕٸ  ٚإكِٛؿ َٔ اٱًهاٍ ايٛاكؿ ع٢ً ؿ٫ي١ ٖقا اؿـٜح يٝى ٚآشّا. ٚايٛاٖل أ

إكِٛؿ َٔ )إيٝ٘ اؿهِ(, َع ا٭ػق بٓٛل ا٫عتباك ا٭ؿٓي١ إقنٛك٠ ٗ عِل ايػٝب١, 

ٛٸض ٱؿاك٠ اجملتُع اٱه ٬َٞ. ٚايؿكٝ٘ ٗ مَٔ غٝب١ ٖٛ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘, ٚإؿ

ٍٸ ؿيٌٝ ػاْ ع٢ً ^ٚا٭١ُ٥ |اٱَاّ إعِّٛ ي٘ ْٝع ٚٚا٥ـ ايٓيب , إ٫ إفا ؿ

ّٸ  اييت اهتجٓا٤ بعض ايٌ٪ٕٚ ؽتّ بايٓيب أٚ اٱَاّ; ٭ٕ ايؿكٝ٘ ٖٛ ايٓا٥ب ايعا

ٕٸ أسـ ً٪ٕٚ  ٕٸ ي٘ سلٸ ايتـػٌ ٗ ْٝع َا ٜٓٛب ب٘, َٚا أ يًُعِّٛ, ٫ٚمّ فيو أ

بٌ َٔ أُٖٗا, إدلا٤ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ٗ اجملتُع ؾايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘ اؿه١َٛ, 

ٖٚـ بإدلا٤ ا٭سهاّ ٚاؿـٚؿ ايٌلع١ٝ. َٛ 

ٍٸ ع٢ً إٔ إدلا٤ ا٭سهاّ  ِٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إٍ ايلٚاٜات ا٭ػل٣ اييت تـ َٚع ٓ

ٕٸ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘  اٱشل١ٝ ٗ مَٔ ايػٝب١ ٖٞ بٝـ ايؿكٗا٤ ّهٔ إٔ ْوتٓتر أ

 ّهٓ٘ إقا١َ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ ٗ مَٔ ايػٝب١.

 

اؿـٚؿ ٗ  إدلا٤ إٍ ٖٓا تٓاٚيٓا عح ٚؿكاه١ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ايكا١ً٥ ظٛام

ٕٸ ٖٓاى طا٥ؿ١ أػل٣ َٔ ايؿكٗا٤ مل تٴذٹنٵ  عِل ايػٝب١, َٚباِْٝٗ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ. إ٫ٓ أ

ّٸ باٱَاّ إعِّٛ. إدلا٤ اؿـٚؿ اٱشل١ٝ ٗ ع ِل غٝب١ اٱَاّ إعِّٛ; ٭ٕ فيو ىت

ٚأَا إقا١َ » ٍ:َٚٔ ١ًْ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤: ابٔ إؿكٜى ٗ نتاب )ايولا٥ل(, سٝح ٜكٛ

اؿـٚؿ ؾًٝى هٛم ٭سـ إقاَتٗا, إ٫ يوًطإ اينَإ إِٓٛب َٔ قبٌ اهلل تعاٍ, أٚ 

ِٻب٘ اٱَاّ ٱقاَتٗا.. ٔٵ ْ  .(28)«.َٳ

, ٚاحملكل (29)إتكـٌَ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ ٖقا ايلأٟ أٜٔاّٳ ابٔ مٖل٠ َٚٔ ايؿكٗا٤

اؿًٓٞ ٗ نتاب )ايٌلا٥ع(, ايقٟ قاٍ بأْ٘ ٫ هٛم إقا١َ اؿـٚؿ ٗ مَٔ سٔٛك 

ِٸب َٔ قبً٘, ٚٗ تت١ُ اؿـٜح ْوب ايكٍٛ ظٛام إقا١َ  ّاٱَا إ٫ ي٘, أٚ يًٌؼّ إٓ

ًؿكٗا٤ يا٫هِ, قا٬ّ٥: ٚقٌٝ: هٛم  اؿـٚؿ ٗ مَٔ ايػٝب١ إٍ ْاع١, ؿٕٚ فنل

. َٚٔ ػ٬ٍ ايتعبرل )قٌٝ(, ٚعـّ فنل ايكا٥ٌ, (30)ايعاكؾٌ إقا١َ اؿـٚؿ ٗ ساٍ ايػٝب١
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ٕٸ ايكٍٛ باؾٛام ًافٌّ ْٚاؿك. ٌٸ تلؿٜـٙ, ٜتٸٔض أْ٘ ٜل٣ أ  إٓاؾ١ إٍ كايؿت٘ أٚ ع٢ً ا٭ق

ّٸ باٱَاّ إعِّٛ, َٚٔ ايؿكٗا٤ اٯػلٜٔ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ إٔ إقا١َ اؿـٚؿ كت

ٚايكا٥ًٌ بتعطٌٝ اؿـٚؿ ٗ مَٔ ايػٝب١, ايوٝـ أٓـ اـٛاْواكٟ, سٝح ٜكٍٛ ٗ 

إؼتِل ايٓاؾع(, يًُشكل نتاب )داَع إـاكى(, ٖٚٛ ًلغ َٛدن ع٢ً نتاب )

ٕٸ تعطٌٝ اؿـٚؿ ٜؿٔٞ » اؿًٓٞ: ٍ اكتهاب احملاكّ, ٚاْتٌاك إٚقـ ٜ٪ٜٻـ َا فٴنل بأ

ـٸ قا٥ِ ٗ ُٛكتٞ إؿاهـ, ٚفيو َ بػٛض ٗ ْٛل ايٌاكع, ٚبإٔ إكتٔٞ ٱقا١َ اؿ

اؿه١ُ عا٥ـ٠ إٍ َكُٝ٘ قطعّا, ؾتهٕٛ عا٥ـ٠  تٚغٝبت٘, ٚيٝو ×سٔٛك اٱَاّ

ـٸ َٔ إقاَت٘ َطًكّا.  إٍ َوتشٓك٘ أٚ إٍ ايٓٛع َٔ إهًٖؿٌ, ٚع٢ً ايتكـٜلٜٔ ٫ب

ٌٸ عِل َٔ ؿٕٚ ساد١ إٍ  ّٚهٔ إٔ ٜكاٍ: ٫مّ َا فٴنل ٚدٛب إقا١َ اؿـٚؿ ٗ ن

ِْب إعِّٛ, ؾكبٌ ُـٚك إكبٛي١ ٚإٌٗٛك٠ ُٚـٚك ايتٛقٝع ايٌلٜـ ناْت إقا١َ 

ـٸٟ عـٍٚ إ٪ٌَٓ, بٌ ١ّاؿـٚؿ ٫مَ , َٔ ؿٕٚ ساد١ إٍ اٱفٕ, بٌ اي٬مّ تِ

ِٸل ٚايػٝٸب. ٖٚقا  ؾوٸاقِٗ, َع عـّ ايتُٓهٔ يًُذتٗـٜٔ, نُا ٜكاٍ ٗ سؿٜ َاٍ ايك

ؾ٬ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ا٭َل أّٜٔا َٔ ا٭َٛك إؼ١ُِٛ بإعٌَِٛ نُا تل٣, 

ًُٛات اهلل عًِٝٗ, أٚ إِٓٛبٌ باـِْٛ َٔ قبًِٗ, ناؾٗاؿ َع ايهٓؿاك, غرل 

ٛٻم يػرلِٖ ٚغرل إِٓٛبٌ َٔ قبًِٗ  .(31)«اجمل

ـٸ َٔ تبـٌٜ اؿـ  ٚقـ فٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ أْ٘ ع٢ً ؾلض ايكٍٛ بايتعطٌٝ ٫ب

 لعنٜل, َع٢ٓ إٔ اؿه١َٛ تلاعٞ َوأي١ اينَإ ٚإهإ ٚايٌؼّ, ؾتكّٛ بتعنٜبايت

 .(32)إقْب

 

ُوٻو ايكا٥ًٕٛ بتعطٌٝ اؿـٚؿ باٱْاع. ؾكـ فٖب ايوٝـ أٓـ اـٛاْواكٟ 

ٕٸ ٖقا ايكٍٛ ٖٛ قٍٛ  ٕٸ ايكٍٛ بتعطٌٝ اؿـٚؿ ٖٛ قٍٛ إٌٗٛك, بٌ إْ٘ اعتدل أ إٍ أ

ٌ قاٍ: إٕ بعض ايؿكٗا٤ قـ اؿٸع٢ اٱْاع ٗ ٖقٙ إوأي١. ٚايٛاٖل إٔ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤. ب

ٕٸ (33)إلاؿ ٖٛ ابٔ إؿكٜى ٚابٔ مٖل٠ . ٚقـ ٚٗل ٗ فنل ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٌ باؾٛام أ

ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ قـ فٖبٛا إٍ دٛام إقا١َ اؿـٚؿ, ٫ تعطًٝٗا, ٖٚقا َا فنلٙ ُاسب 

ٕٸ ن٬ّ ابٔ مٖل٠ ٚا ٕٸ قٛشلِ إبٔ إؿكٜى ٫ ٜٛٗل َٓ٘ عـّ اؾٛام, بٌ اؾٛاٖل قا٬ّ٥: إ
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 .(34)َٛاؾل يٲْاع ع٢ً دٛام إقا١َ اؿـٚؿ

ٚايقٟ ْلاٙ أْ٘ ٫ ّهٔ اهتٓباٙ اػتِاْ إدلا٤ اؿـٚؿ باٱَاّ َٔ ٚاٖل 

 ن٬ّ ابٔ مٖل٠; يوببٌ:

ٕٸ إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ كأٟ ايؿكٗا٤ ٖٛ ٚٚٝؿ١ اٱَاّ إعِّٛ أٚ ايٌؼّ 1 ع إ

ِٸب َٔ ق بً٘. ٚنُا ثبت هابكّا ؾإٕ ايؿكٗا٤ اؾاَعٌ يًٌلا٥٘ ٗ مَٔ ايػٝب١ ِٖ إٓ

ٛٸاب ا٭١ُ٥ إعٌَِٛ ٓا ٗ إدلا٤ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ. َٚٔ ٖٕ َٔ قبًِٗ ٛ, َٚأفْٚ^ْ

ٕٸ ن٬َِٗ ٜ٪ٜـ  ؾ٬ ٜؿِٗ َٔ ن٬ّ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٖقا عـّ ا٫ػتِاْ ؾك٘, بٌ إ

باكِٖ ْٛاب اٱَاّ إعِّٛ, ٗ عِل ايكٍٛ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ عٔ طلٜكِٗ; باعت

 ايػٝب١ أّٜٔا. 

ع فٖب ابٔ إؿكٜى ع ٚبِٛك٠ ٚآش١ ع إٍ إٔ ٚٚٝؿ١ اؿهِ ٚايكٔا٤ بٌ 2

ٔٵ ٜكبٌ (35)ايٓاي ٗ مَٔ ايػٝب١ ٖٞ بٝـ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘ َٳ ٕٸ  . َٚٔ ايبـٜٗٞ أ

ٓؿٝق أّٜٔا; َِٓب ايكٔا٤ ٚاٱؾتا٤ ٗ مَٔ ايػٝب١ هٛف ٜكبٌ َِٓب اٱدلا٤ ٚايت

يت٬مّ ايكٔا٤ َع اٱدلا٤; ٭ٕ ايكٔا٤ ٚسهِ ايكآٞ نؿت٣ٛ اجملتٗـ, يٝى َٔ 

ٕٸ سهِ ايكآٞ ٜلاؿ َٓ٘ ؾٌِ ا٫ػت٬ف, ٖٚقا ٫  د١ٗ بٝإ اؿهِ ؾك٘, بٌ إ

 ٜتٝول بـٕٚ ايك٠ٛ اٱدلا١ٝ٥ ٚايتٓؿٝق١ٜ.

ؿـٚؿ عٔ )قٌٝ( عٔ دٛام إقا١َ اع أَا احملكل اؿًٓٞ ؾع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ عبٸل ب

ٕٸ كأٜ٘ ٗ تؿٜٛض أَل اؿهِ ٚايكٔا٤  طلٜل ايؿكٗا٤ ٗ نتاب )ايٌلا٥ع(, إ٫ أ

ٕٸ احملٚكل ٜكبٌ بإدلا٤ اؿـٚؿ َٔ قبٌ  يًؿكٗا٤ داَعٞ ايعٌلا٥٘ ّهٔ إٔ ْوتٓتر َٓ٘ أ

ٔٵ ٜكبٌ  َٳ ٕٸ  ايؿكٗا٤ ٗ عِل ايػٝب١ إٍ سـٛ َا; يًوبب ايقٟ فنلْاٙ هابكّا, ٖٚٛ أ

يكٔا٤ يًؿكٝ٘ ٗ مَٔ ايػٝب١ عًٝ٘ إٔ ٜٴوًِٚ َِٓب ايتٓؿٝق يًؿكٝ٘ َِٓب ايؿت٣ٛ ٚا

أّٜٔا; ٚفيو َٔ باب ت٬مّ َوأي١ ايكٔا٤ َع ايتٓؿٝق; ٭ٕ ايكٔا٤ بـٕٚ تٓؿٝق ٫ مثل٠ 

٘ َٔ ايكا٥ًٌ ظٛام إقا١َ اؿـٚؿ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘ اؾاَع ْٸإ :ي٘. َٚٔ ٖٓا ؾاؿلٸ إٔ ْكٍٛ

 يًٌلا٥٘.

ْواكٟ ؾ٬ ىًٛ َٔ ْكـ; ٭ْ٘ ٚإٕ ناْت أؿي١ اوٝـ اـٛأَا َا فٖب إيٝ٘ اي

إقا١َ اؿـٚؿ َطًك١, ٚمل تكٝٸـ بنَٔ ػاْ, ٚيهٔ نُا قًٓا هابكّا ؾإٕ عا١َ 

إوًٌُ ٫ ّهٔ إٔ ٜهْٛٛا َهًٖؿٌ بإقا١َ اؿـٚؿ; ٭ٕ َجٌ ٖقٙ ا٭َٛك ت٪ؿٟ إٍ 
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 اػت٬ٍ ايٓٛاّ, ًٚٝٛع اشللز ٚإلز.

ٕٸ  ٖٚٛ ع  ,إط٬م أؿي١ اؿـٚؿ َكٝٻـ بٛدٛؿ إٓٓؿق ايِاحلَٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإ

 نُا قًٓا ع ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘ ٗ عِل ايػٝب١.

ٕٸ أؿي١ اؿـٚؿ غرل ْاٚل٠ يٌؼ١ِٝ ايكا٥ٌُ  َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ايكٍٛ: إ

 بايتٓؿٝق; باعتباكٖا أؿٓي١ َطًك١.

ؿـٚؿ ع ؾ٬ ىًٛ أَا ايكٍٛ بتبـٌٜ اؿـٚؿ بايتعنٜل ع ع٢ً ؾلض ايكٍٛ بتعطٌٝ ا

ِٸ١ باٱَاّ ؾك٘,  ٕٸ اؿـٚؿ كت َٔ إًهاٍ أّٜٔا; ٭ٕ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايؿكٗا٤ تل٣ أ

ٕٸ إقا١َ اؿـٚؿ ٚايتعنٜلات يٝى  أَا إقا١َ ايتعنٜلات ؾإْٗا ؾاقـ٠ شلقا ايٌلٙ. ثِ إ

ٕٸ ايؿك ٗا٤ ٫ بُٝٓٗا تؿاٚت َٔ سٝح إٓٚؿق ٚايكا٥ِ باٱدلا٤. َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإفا قًٓا: إ

ـٸ إٔ ْكٍٛ: إْ٘ ٫ ّهِٓٗ إدلا٤  ّهِٓٗ إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ ؾ٬ ب

ٕٸ هًب ٬ُس١ٝ ايؿكٝ٘ ٗ إدلا٤ اؿـٚؿ هٛف ٜهٕٛ ٗ  ايتعنٜلات أّٜٔا. ٚاؿكٝك١ أ

 ْٗا١ٜ ا٭َل هًبّا ي٬ِسٝت٘ ٗ إدلا٤ ايتعنٜل أّٜٔا.

 

يتٛقـ ٗ َوأي١ دٛام أٚ عـّ دٛام إقا١َ اؿـٚؿ اػتاك بعض ايؿكٗا٤ ايكٍٛ با

ٗ عِل ايػٝب١. َٚٔ ٖ٪٤٫: ايع١َ٬ اؿًٓٞ ٗ نتاب )َٓت٢ٗ إطًب(, ؾكـ قاٍ: ُٓٔ 

: دنّ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٚإؿٝـ ٗ ×ْكٌ كٚا١ٜ سؿّ بٔ غٝاخ عٔ اٱَاّ ايِاؿم

 .(36)«يتٛقـٚعٓـٟ ٗ فيو ا»ايعٌُ بٗقٙ ايلٚا١ٜ, ؾشهُا بإقا١َ اؿـٚؿ, ثِ قاٍ: 

ـٻي ا٭كؿبًٝٞ ٗ بٝإ ٚد٘ تٛٗقـ ايع١َ٬ٓ: كَا ٜهٕٛ ٚد٘ ايتٛٗقـ ٖٛ  قاٍ إك

ٗ ايلٚا١ٜ ٖٛ  «َٔ إيٝ٘ اؿهِ»عـّ ُش١ ايلٚا١ٜ, أٚ كَا ٜهٕٛ إلاؿ َٔ عباك٠: 

ٕٸ اؿـٜح ُـك عٔ اٱَاّ  .(37)تك١ّٝ ×اٱَاّ إعِّٛ, أٚ أ

ما ايكُٞ, ايقٟ تٛقـ ٗ دٛام إدلا٤ َٚٔ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ّهٔ فنل إرل

ٛٸم ايتعنٜل ؾك٘  .(38)اؿـٚؿ عٔ طلٜل اجملتٗـ ٗ مَٔ ايػٝب١, ٚد

ٕٸ  ايٛاٖل إٔ ايع١َ٬ اؿًٓٞ قـ بٝٻٔ كأٜ٘ ايكطعٞ ٗ ٖقٙ إوأي١ ٗ ها٥ل آثاكٙ, إ

. َٚا أْ٘ قـ اػتاك ايكٍٛ ظٛام إقا١َ (40), ٚكتًـ ايٌٝع١(39)َٚٓٗا: قٛاعـ ا٭سهاّ

ـٸٙ َٔ اؿ ـٸ إٔ ْع ـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ عٔ طلٜل ايؿكٗا٤ ٗ ٖقٜٔ ايهتابٌ ٫ب
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ّٸ  ٕٸ اؿـٚؿ ىت ايقاٖبٌ إٍ دٛام إقا١َ اؿـٚؿ. ٜٚؿِٗ َٔ كأٟ إرلما ايكُٞ أ

إدلا٩ٖا باٱَاّ إعِّٛ ؾك٘, أَا ايتعنٜلات ؾٗٞ ؾاقـ٠ ٕجٌ ٖقا ايٌلٙ, َع إٔ 

 .(41)«َاّ ب٬ ػ٬فايتعنٜل إٍ اٱ»ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٜكٍٛ: 

َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإٕ ْؿٞ ٬ُس١ٝ ايؿكٝ٘ ٗ إدلا٤ اؿـٚؿ هٛف ٜ٪ؿٟ ٗ ْٗا١ٜ 

ـٸ  إطاف إٍ ْؿٞ ٬ُسٝت٘ ٗ إدلا٤ ايتعنٜلات أّٜٔا, َع إٔ ا٫ػت٬ف بٌ اؿ

ٍٷ إٍ اػتٝاك  ٌّ َٚٝنإ َعٌ َٔ قبٌ ايٌاكع, أَا ايجاْٞ ؾُٛنٛ ٕٻ ا٭ٍٚ ي٘ س ٚايتعنٜل أ

ٌّ, أاٱه٬َٞ. ٚطبكّا يلاؿانِ  ٌٸ َا ي٘ دنا٤ َعٌ ؾٗٛ س ٟ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ ؾإٕ ن

 .(42)ٚنٌ دنا٤ يٝى ي٘ تعٌٝ َٔ قبٌ ايٌاكع ؾٗٛ تعنٜل

ـ ٗ َوأي١ إقا١َ اؿـٚؿ ٗقَٚٔ ٖٓا ع ٚنُا ٜكٍٛ ُاسب اؾٛاٖل ع ٫ ٚد٘ يًتٛ

 .(43)َع ٚدٛؿ ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ

ٕٸ اؿهِ ا٭ٚ يٞ ٗ ٖقا إٛٓٛع ٖٛ دٛام إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ إٍ ٖٓا ٜتٔض أ

مَإ ايػٝب١ عٔ طلٜل ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘, أَا إفا أؿٸت إقا١َ اؿـٚؿ بهٝؿ١ٝ 

ػا١ُ ٗ بل١ٖ مَا١ْٝ َع١ٓٝ إٍ ْؿٛك ايٓاي َٔ اٱه٬ّ ٚأسهاَ٘, ٚتٔعٝـ أهاي 

اؿـٚؿ  ايـٜٔ, ؾايٛاٖل إٔ اؿانِ اٱه٬َٞ ّهٓ٘ س٦ٓٝق إٔ ٜعٚطٌ إدلا٤ تًو

ٚقـ ٚكؿت كٚا١ٜ  .بِٛك٠ َ٪ٖقت١, كٜجُا تتٗٝأ ا٭ؾهاك ايعا١َ يكبٛشلا َٚعلؾ١ ع١ًٓ ٚٓعٗا

ـٸّا بأكض ايعـٚ » ٗ ٖقا اجملاٍ, سٝح قاٍ: ×عٔ اٱَاّ عًٞ ٌٕ س ٫ أقِٝ ع٢ً كد

ٚٸ . ٜٚٴؿِٗ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أْ٘ (44)«ست٢ ىلز َٓٗا; كاؾ١ إٔ ؼًُ٘ اؿُٝٸ١ ؾًٝشل بايعـ

ـٸ َٔ تلدٝض ا٭ِٖ, ٖٚٛ إفا تعا كض إدلا٤ اؿـٚؿ َع إِاحل ايعًٝا يٲه٬ّ ؾ٬ب

ِٸ ٖٚٛ إقا١َ اؿـ. ٜكٍٛ ايؿآٌ إكـاؿ ٗ نتاب  ,سؿٜ َِاحل اٱه٬ّ, ع٢ً إٗ

ٌٳ﴿١ٜ: )نٓن ايعلؾإ(, ٗ فٌٜ اٯ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي ِّ ُٳا َطا٥ٹَؿ١ْ  ٗٴ ـٵ عٳقٳابٳ ٗٳ ٌٵ ٝٳ (: إٕ 2)ايٓٛك:  ﴾ٚٳِي

ـٸ َٔ قبٌ ايع١ً ٗ  تكٝٝـ )ايطا٥ؿ١( بإ٪ٌَٓ أْ٘ كَا ٜهٕٛ ٌَاٖـ٠ إدلا٤ اؿ

ـٸ بايهٓؿاك َاْعّا شلِ َٔ اٱ ـٻٳ إقا١َ اؿ كض ايعـٚ غرل َلغٛب أه٬ّ. َٚٔ ٖٓا عٴ

 .(45)ؾٝ٘

ـٸ ٫ ٜعين كؾع ايكإْٛ ٚا٭سهاّ اٱشل١ٝ, بٌ  ٕٸ ايتعطٌٝ إ٪ٖقت يًش َٚٔ إ٪ٖنـ أ

ـٸ بعكٛب١ أػل٣.ٖٛ تٛٗقـ ٗ نٝؿ١ٝ إدل ـٸ إٔ ٜوتبـٍ اؿ ٕٸ اؿانِ ٫ب  ا٥٘, ٚأ

ّٚهٔ اٱًاك٠ إٍ إٔ َٔ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ ٖقا ايلأٟ: 



•/ 

 االجتهاد والتجديد  

 .(47), ٚايٌٝؽ ُاْعٞ(46)ايٌٝؽ َٓتٛلٟ

 

َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ َٚٓاق١ٌ اٯكا٤ إؼتًؿ١ يًؿكٗا٤ ٗ َوأي١ إدلا٤ اؿـٚؿ ٗ 

 ز بايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:عِل ايػٝب١ ّهٔ اـلٚ

ٕٸ اؿهِ ا٭ٚيٞ ٗ ٖقا إٛٓٛع ٖٛ دٛام إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ َٔ 1 ع إ

 قبٌ ايؿكٝ٘ اؾاَع يٌلا٥٘ ايؿت٣ٛ.

ٟٸ َب٢ٓ 2 ع ٫ و٢ٛ ايكٍٛ بتعطٌٝ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١, ٚإبـاي٘ بايتعنٜل, بأ

 كٛق١ٝ.َٓطكٞ أٚ عًُٞ, بٌ ٖٛ كايـ يٮؿي١ ٚإٛامٜٔ ايؿك١ٝٗ ٚاؿ

ع ٫ ٚد٘ يًتٛٗقـ ٗ سهِ إقا١َ اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٝب١ َع ٚدٛؿ ا٭ؿي١ 3

 ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ٗ ٖقٙ إوأي١.

ع إفا أؿٸت إقا١َ اؿـٚؿ ٗ بل١ٖ مَا١ْٝ ٚبهٝؿ١ٝ ػا١ُ إٍ ْؿٛك ايٓاي َٔ 4

اٱه٬ّ ٚأسهاَ٘, َٚٔ ثِ تٔعٝـ أهاي ايـٜٔ, ؾُٝهٔ س٦ٓٝقٺ يًشانِ ايٌلعٞ 

ـٸ َ إٔ ٜعٓطٌ ٖقتّا, َٔ باب ايعٓٛإ ايجاْٟٛ, إٍ إٔ وٌ ايٛقت إٓاهب, َٔ ٪فيو اؿ

 ػ٬ٍ ت١٦ٝٗ أؾهاك ايٓاي يكبٍٛ َجٌ ٖقٙ ا٭سهاّ.
 

 

 الهوامش
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 الضراٟب اإلشالوٗٛ ٔدٔرِا يف احلّد وَ الفقر
 

اهب١ يتٛمٜع ايـػٌ أٚ ايجل٠ٚ ٜعتدل تٛامٕ ايـػٌ ٗ ْٛل٠ عا١َ إها١ْ إٓ

ٚايؿلْ بٌ أؾلاؿ ْاعات اجملتُع. َٚٔ ايٛآض إٔ َؿّٗٛ إها١ْ إٓاهب١ ىتًـ 

. إ٫ إٔ أغًب ايٓٛلٜات توع٢ إٍ كؾع إوت٣ٛ إعٌٝٞ يًطبكات (1)باػت٬ف ايل٣٩

 ايؿكرل٠ َٔ ػ٬ٍ ْؿكات ايطبكات إلٖؾ١ٗ ٗ تٛمٜع ايـػٌ ٚايجل٠ٚ. 

٢ ٖقٙ إكاي١ يتكـِٜ ُٛك٠ ع١ًُٝ عٔ ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ إٍ سٛـ َا َٚٔ ٖٓا توع

ٗ َا ٜلتب٘ بتٛمٜع ايـػٌ, َٔ ؿٕٚ ايتٛد٘ إٍ ا٭هى ايؿًوؿ١ٝ يًعـاي١; يٝتٸٔض بقيو 

 َها١ْ ايٓٛاّ ائلٜيب اٱه٬َٞ ٗ إهاؿ تٛامٕ ايـػٌ.

 

اٱه٬ّ بِٛك٠ عا١َ بايٌهٌ ّهٔ تًؼّٝ أهى تٛمٜع ايـػٌ ٚايجل٠ٚ ٗ 

 ايتايٞ: 

 أع إباؿي١ ٚه١ًٝ إهاؿ ايـػٌ ٚايجل٠ٚ. 

 ب ع اؿاد١. 

 

ٚؾكّا ٭ٌُ إباؿي١ ؾإٕ نٌ ًؼّ ٜتكا٢ٓ َكـاك َا ي٘ َٔ هِٗ ٗ إهاؿ 
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ايـػٌ ٚايجل٠ٚ. ٚتًعب إباؿي١ ؿٚكّا نبرلّا ٗ إؿّٗٛ اٱْواْٞ يًعـاي١, باعتباكٖا 

هّا يًتٛمٜع; ٚفيو ٭ٕ ٖقا ا٭ٌُ ٜلب٘ اؾنا٤ باؾٗـ. إ٫ إٔ َٔ ائلٚكٟ أها

ا٫يتؿات إٍ إٔ َواك إهاؿ ايـػٌ ٚطلم تٛمٜع٘ ؽتًـ باػت٬ف ايل٣٩. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ 

ـٸ عـٚؿ ًلع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ. ٚنُا ٖٛ اؿاٍ ٗ  اؿٍِٛ ع٢ً ايـػٌ ٗ اٱه٬ّ و

١ إباؿي١ إفا ناْت ُٓٔ إطاك ايكٛاٌْ عامل ايّٝٛ أّٜٔا إِا ّهٔ قبٍٛ ْتٝذ

إكلك٠. ٚقـ مت ايبشح عٔ ايـػٌ غرل إٌلٚع ٗ إهاهب احملل١َ ٗ ايؿك٘ 

 . (2)اٱه٬َٞ

نُا إٔ َٓع ايلبا ٚا٫ستهاك ٚاٱدشاف ٗ ايك١ُٝ ٚ... ٜ٪ؿٟ إٍ إٔ ٜؿكـ 

ٛټق٘ إ ِٸ عاٌَ ٗ ايتُاٜن ع ٗ نوب ايـػٌ تؿ ٍ سـٛ َا ٗ أهٛام إوتجُل ع باعتباكٙ أٖ

 ايٓٛاّ ايلأزلايٞ. 

ـٸ أّٜٔا بعٓاٜٚٔ سه١َٝٛ, َٔ قبٌٝ: )ًَِش١ ايٓٛاّ  إٕ نوب ايـػٌ و

اٱه٬َٞ ٚإوًٌُ(, ٚعٓاٜٚٔ ثا١ْٜٛ, نع )قاعـ٠ ٫ ٓلك(. ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ 

إٍ ْٛاّ نوب ايوِٗ ٚؾكّا يًكٛاٌْ اٱه١َٝ٬ )ايعكٛؿ اٱه١َٝ٬, َجٌ: إٔاكب١, 

ـٸ تٛمٜع (3)ايٌلن١ ٚ...(, ؾإْ٘ ًٜشٜ ٖٛ اٯػل سـٚؿّا يهوب ايـػٌ , نُا و

 ايـػٌ ٚايجل٠ٚ بكٛاٌْ اؿكٛم ايٌلع١ٝ )ايننا٠ ٚاـُى ٚ...(, ٚاٱكخ. 

َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ أٌُ إباؿي١ فٚ دـ٣ٚ ٭غًب أؾلاؿ اجملتُع, ه٣ٛ 

عا١ٜ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ا٭طؿاٍ ٚايعادنٜٔ. َٚٔ إُهٔ قبٍٛ ْتا٥ذ٘ ٗ ُٛك٠ ك

ٚايكا١ْْٝٛ. ؾهُا ٜ٪نـ اٱه٬ّ ع٢ً سؿٜ نلا١َ اٱْوإ ٜ٪نـ ع٢ً سؿٜ 

 أَٛاي٘, ٫ٚ ٜوُض بايتعلض شلا. 

 

ٚؾكّا شلقا ا٭ٌُ ؾإٕ بإَهإ نٌ ؾلؿ إٔ ٜتُتع بايـػٌ ٚايجل٠ٚ ٗ اجملتُع َا 

 َّٛا إٍ قوٌُ: ٜتٓاهب ٚسادت٘. ٜٚٓكوِ احملتادٕٛ عُ

ٞٸ شلِ, ٚإل٢ٓ ايقٜٔ ٫ ا٭ٍٚ:  ٌٌُٜٚ إعاقٌ, ٚايٌٝٛؾ, ٚايِػاك ايقٜٔ ٫ ٚي

 ٜتوٓٸ٢ شلِ اؿٍِٛ ع٢ً ايـػٌ بٌهٌ َٔ ا٭ًهاٍ. 

ٔٵ ٫ ّهِٓٗ تًب١ٝ ساداتِٗ كغِ ٚدٛؿ َِـك ؿػٌ يـِٜٗ. ايجاْٞ:   َٳ
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كٜات, نُا تٓكوِ ا٫ستٝادات بِٛك٠ عا١َ إٍ ث٬ث١ أقواّ: ائلٚ

 ٚاؿادات, ٚايهُايٝات. 

ٚتٌٌُ ائلٚكٜات نٌ َا ٫ تكّٛ َِاحل ايـٜٔ ٚايـْٝا إ٫ بٗا, ؾًٛ ؾكـت 

 . (4)٫ػتٌ ْٛاّ اجملتُع. ٚتـع٢ اؿادٝات اؿٝات١ٝ أّٜٔا

ُٸ  ٔ اؿادات َا وتاز إيٝ٘ اٱْوإ يًتٛهع١ ٗ سٝات٘. ٚتتٔ

ِٸ اؿادات اييت ّهٔ ايتعبرل  )ايبٔا٥ع(  عٓٗا بعٚأَا ايهُايٝات ؾتٔ

 ٚ)اــَات اؾُاي١ٝ(. 

ـٸ َعٝاكّا يتٛمٜع  ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜتباؿك ٖٛ: َا ٖٛ َوت٣ٛ اؿادات ايقٟ ٜع

ايـػٌ؟ َٚٔ ائلٚكٟ ٖٓا ايتؿهٝو بٌ ٚادبات ا٭ؾلاؿ ٚايـٚي١ اٱه١َٝ٬, ٚنقيو 

 بٌ إطًٛب َٔ ا٭ؾلاؿ ع٢ً مٛ ايٛدٛب أٚ ا٫هتشباب ػاٙ ايؿكلا٤. 

٣ تعايِٝ اؿكٛم اٱه١َٝ٬ ُٓإ ايؿكلا٤ ادتُاعّٝا; ٭ٕ اٱه٬ّ نـٜٔ إٕ إسـ

ـٸ ايؿكل َٔ أِٖ َٛاْع بو٘ ايكِٝ اٱشل١ٝ, َٚٓٗا: ايهلا١َ اٱْوا١ْٝ.   ًاٌَ ٚٚاقعٞ ٜع

 

ّٸ, ٜٚعين  ٜعتُـ ائُإ ا٫دتُاعٞ ع٢ً أًٌُ, ُٖا: أٌُ ايتهاؾٌ ايعا

إما٤ بعض; ٚأٌُ ٌَاكن١ ا٭ؾلاؿ ٗ ايـػٌ اؿهَٛٞ.  َو٪ٚي١ٝ ا٭ؾلاؿ بعِٔٗ

ُٸ١, َٔ سٝح ْٛع اؿادات اييت  ٌٸ ٚاسـ َٔ ٖقٜٔ ا٭ًٌُ ٜتٻوِ ٬َسٛات ػا ٚن

ـٸ إٔ تٛؾل اعتُاؿّا عًُٝٗا, ٚتعٌٝ اؿـ ا٭ؿ٢ْ يًك١ُ ايعٍٝ.   ٫ب

 

ٍٸ اٯٜات ٚايلٚاٜات ع٢ً إٔ إوًٌُ َو٪ٚيٕٛ َكا بٌ احملتادٌ ْٚٛلا٥ِٗ ٗ تـ

اـًل, ٫ٚ هُٝا إػٛاِْٗ ٗ ايـٜٔ, ع٢ً َوتٜٛٞ ايٛدٛب ٚا٫هتشباب, ٚفيو َٔ 

 قبٌٝ: 

ٖٴِ بٹعٳقٳابٺ ﴿ع 1 ِّلٵ ٌٔ اهللٹ َؾبٳ ٗٳا ؾٹٞ هٳبٹٝ ٚٳ٫ ٜٴٓؿٹُكْٛٳ ٔٻ١َ  ٚٳايؿٹ ٖٳبٳ  ٕٳ ايقٻ ٔٳ ٜٳِهٓٹنٴٚ ٚٳاٖيقٹٜ

ِٕ  (.34)ايتٛب١:  ﴾َأيٹٝ

٢ ٚدٛب اٱْؿام. ٚي٦ٔ سِل أغًب إؿوِّلٜٔ اٱْؿام ٗ اٯ١ٜ إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ تـٍ عً
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بايننا٠ ايٛادب١ ؾإٕ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٜعتكـ بإٔ إكِٛؿ َٔ اٱْؿام ؾٝٗا ٫ ٜكتِل 

ِٸ َتطًبات اجملتُع ائلٚك١ٜ, ناؾٗاؿ, ٚايـؾاع, ٚسؿٜ  ع٢ً ايننا٠, ٚإِا ٜع

 . (5)ا٭كٚاغ َٔ اشلًه١, ٚأَجاشلا

ٜٵ﴿ع 2 ٔٔ َأكٳَأ ِـّٜ ِٳ  *تٳ اٖيقٹٟ ٜٴَهقِّبٴ بٹاي ٝٳتٹٝ ـٴعټ اي ٚٳ٫ ٜٳشٴضټ عٳ٢ًَ  *َؾقٳيٹَو اٖيقٹٟ ٜٳ

ٌٔ ٕٹوٵهٹ ّٔ ا  (.3ع  1)إاعٕٛ:  ﴾َطعٳا

ِٵ ؾٹٞ هٳَكلٳ ﴿ع 3 ٌٳ  *َٳا هٳًََهُه ِٳًٚ ُٕ ٔٳ ا َٹ ِٵ ْٳُو  ِٴ  *َقاُيٛا َي ِٵ ْٳُو ْٴِطعٹ ٚٳَي

ٌٳ ٕٹوٵهٹ  (.34ع  41)إـثل:  ﴾ا

ُٳًٗٛٙٴ  *ػٴقٴٚٙٴ َؾػٴًٗٛٙٴ ﴿ع 4 ِٳ  ِٻ اَؾشٹٝ ٕٳ فٹكٳاعّا  *ثٴ ٗٳا هٳبٵعٴٛ ِٻ ؾٹٞ هٹًِوٹ١ًَٺ فٳكٵعٴ ثٴ

ِٔ  *َؾاهٵًُُهٛٙٴ  ٛٹٝ ٔٴ بٹاهللٹ ايعٳ َٹ ٕٳ ٫ ٜٴ٪ٵ ٘ٴ َنا ْٻ ٌٔٚٳ *ٔإ ٕٹوٵهٹ ّٔ ا  ﴾٫ ٜٳشٴضټ عٳ٢ًَ َطعٳا

 (.34ع  30)اؿاق١: 

 َٔ ايٛادبات. ٚيٝى إكِٛؿ َٔ ٜٚوتؿاؿ َٔ ٖقٙ اٯٜات إٔ إطعاّ إوهٌ

ايطعاّ ْؿى ايطعاّ, ٚإِا باعتباكٙ عٓٛاّْا ئلٚكات ا٭ؾلاؿ احملتادٌ. ٖٚٛ َٔ قبٌٝ 

ـٸ٠ استٝاز ايؿلؿ.   َا ٜكاٍ: أْا عاد١ إٍ كغٝـ ايًٌٝ, ٚإكِٛؿ بٝإ ً

: قّٛ عٓـِٖ ؾٍٔٛ, ×هأيت أبا عبـ اهلل»ٚٗ ُشٝض زلاع١ قاٍ: 

ـ٠, ٚيٝى توعِٗ ايننا٠, أٜوعِٗ إٔ ٌٜبعٛا ٚهٛع إػٛاِْٗ, ٚبإػٛاِْٗ ساد١ ًـٜ

: إوًِ أػٛ إوًِ, ٫ ًُٜٛ٘, ٫ٚ ىقي٘, ٫ٚ ولَ٘, ×ؾإٕ اينَإ ًـٜـ؟ ؾكاٍ

ؾٝشلٸ ع٢ً إوًٌُ ا٫دتٗاؿ ؾٝ٘, ٚايتٛاٌُ ٚايتعإٚ عًٝ٘, ٚإٛاها٠ ٭ٌٖ اؿاد١, 

 . (6)«٤ بٝٓهِ َذلآٌٚايعطـ َٓهِ, تهْٕٛٛ ع٢ً َا أَل اهلل ؾِٝٗ, كٓا

ٚإكِٛؿ َٔ اؿاد١ ٖٓا اؿاد١ ايٌـٜـ٠ )ائلٚكٜات(; ٭ٕ كؾع اؿادات غرل 

َٸ١.  ـٸ ٚٚٝؿ١ ادتُاع١ٝ عا  ائلٚك١ٜ ٫ ٜع

ٔٵ ٫ ّهِٓٗ تٛؾرل يك١ُ ايعٍٝ ٚادبّا  َٳ ٜٚعتدل ُاسب اؾٛاٖل ؿؾع سادات 

ٔٵ ناْت أْؿوِٗ ٗ ػطل, َٳ ؾإٕ سؿٜ أْؿوِٗ  نؿا٥ّٝا, ٚػُِّٛا بايٓوب١ إٍ 

نٓؿى قذل١َ أَل ٓلٚكٟ. َٚٔ ٖٓا ٜبٌ عـّ ٚدٛؿ ساد١ يـيٌٝ ػاْ, غرل ؿيٌٝ 

 . (7)ٓلٚك٠ سؿٜ ايٓؿى احملذل١َ

نُا إٔ َٔ ايٛادبات ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ع٢ً اٱْوإ إوًِ ْؿك١ أقلبا٥٘, َٔ 

طّا بكـك٠ قبٌٝ: ا٭ب, ٚا٭ّ, ٚا٭دـاؿ, ٚا٭٫ٚؿ ٚا٭سؿاؿ, ٚإٕ نإ ايٛدٛب ٌَلٚ
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. ٖٚهقا (8)ايؿلؿ ٚساد١ ايطلف اٯػل, عٝح ٫ ًّو ْؿك١ سٝات٘ ٗ فيو ايٛقت

ػب ٖقٙ ايٓؿك١ إفا ماؿ عٔ ْؿك١ ايٌؼّ ٚمٚدت٘. َٚكـاك ٖقٙ ايٓؿك١ طعاّ ايّٝٛ 

ـٸ ا٭ؿ٢ْ  ـٻؿ اؿ ٚاي١ًًٝ, ٚايجٝاب إٓاهب١, ْٚٝع أؿٚات ٚأثاخ ايبٝت اي٬م١َ. ٚمل و

٢ً ا٭قلبا٤, ٚإِا هب إٔ ٜهٕٛ ايطعاّ ٚإًبى ٚإوهٔ َا يًٓؿك١ ايٛادب١ ع

 . (9)ٜٓاهب ًأْ٘ ٚاينَإ ٚإهإ ٚبإكـاك ايهاٗ

ْعِ, ٜوتشب اٱْؿام ع٢ً بك١ٝ ا٭قلبا٤. ٚقـ متٸ ايتأنٝـ عًِٝٗ بٌهٌ أندل 

٠ بايكٝاي إٍ غرلِٖ. ٖٚٓاى آٜات ٚكٚاٜات نجرل٠ تلٚغب إ٪ٌَٓ ٗ اٱْؿام ٚإٛاها

 ٚإواٚا٠. 

ٚٳبٹقٹٟ ايُكلٵبٳ٢ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٔٔ ٔإسٵوٳاّْا  ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹاي ٝٵ٦ّا  ًٳ ٘ٹ  ٌٵٔلُنِٛا بٹ ٚٳ٫ تٴ ـٴِٚا اهلَل  ٚٳاعٵبٴ

 ٌٔ ٔٔ ايوٻبٹٝ ٚٳابٵ ِٻاسٹبٹ بٹاَؾٓبٹ  ٚٳاي ٚٳاَؾأك اُؾٓٴبٹ  ٚٳاَؾأك فٹٟ ايُكلٵبٳ٢   ٌٔ َٕوٳانٹ ٚٳا َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاي

ُٳ ٜٵ َٳًََهتٵ َأ َٳا  َٴؼٵتٳا٫ّ َؾؼٴٛكّاٚٳ ٕٳ  َٳٔ َنا ٕٻ اهلَل ٫ ٜٴشٹبټ  ِٵ ٔإ  (. 36)ايٓوا٤:  ﴾اْٴُه

ِٵ ﴿ٚقاٍ:  ٚٳاتٻُكٛا اهلَل َيعٳًُٖه ِٵ  ٜٵُه ٛٳ ٔٳ َأػٳ ٝٵ ُٵًٹشٴٛا بٳ ٛٳ٠ْ َؾَأ ٕٳ ٔإػٵ ٓٴٛ َٹ ُٕ٪ٵ ُٳا ا ْٻ ٔإ

ٕٳ ُٴٛ  (.10)اؿذلات:  ﴾تٴلٵسٳ

ٓٴِٛا َأْؿٹُكِٛا ﴿ٚقاٍ:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ُٻا كٳمٳِقٓٳاُنِٜٳا َأ  (.254)ايبكل٠:  ﴾...َٹ

ّٔ﴿ٚقاٍ:  َٕشٵلٴٚ ٚٳا  ٌٔ ّٷ * ٚيًوٻا٥ٹ َٻعٵًُٛ ِٵ سٳلٌّ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٳ ؾٹٞ َأ  (.24ع  23)إعاكز:  ﴾ٚٳاٖيقٹٜ

ـٸّ ايؿٌٔ يّٝٛ سادتو: »×ٚقاٍ اٱَاّ عًٞ  «. أَوو إاٍ بكـك ٓلٚكتو, ٚق

َا سل إ٪ٌَٓ ع٢ً : »×ٜٚكٍٛ أبٛ إإَٔٛ اؿاكثٞ: قًت ٭بٞ عبـ اهلل

 . (10)«إ٪َٔ؟ قاٍ:...ٚإٛاها٠ ي٘ ٗ َاي٘

ٞٸ, هٝـ ا٭عُاٍ ث٬خ ػِاٍ: إِْاؾو ايٓاي َٔ : »|ٜٚكٍٛ ايٓيب ٜا عً

 . (11)«ْؿوو; َٚٛاها٠ ا٭ؾ ٗ اهلل; ٚفنل اهلل ع٢ً نٌ ساٍ

ـٸم : »×ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايِاؿم ٚٸز ٜٚتِ ؾًٝعط٘ َا ٜأنٌ ٌٜٚلب ٚورٸ ٜٚتن

...ٚ»(12) . 

ٜٚتٔض َٔ ػ٬ٍ َا دا٤ ٗ اٯٜات ٚايلٚاٜات َٔ تعبرلات إٔ ا٭سهاّ إلتبط١ 

بايهؿا١ٜ تٌٓأ َٔ ع٬ق١ ا٭ػ٠ٛ, ٚايع١ٜٛٔ ٗ اجملتُع ايبٌلٟ ايِاحل. ٖٚٛ َٝـإ 

آػل ٱهاؿ كٚغ ايتعإٚ ٚاحملب١ ٗ اجملتُع اٱه٬َٞ, يٝنٜـ إ٪َٕٓٛ ٗ إّاِْٗ َٔ 

 ػ٬ٍ هًٛى ٖقا ايطلٜل. 
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َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ اٱه٬ّ قـ أٚدب ايتهاؾٌ ايعاّ ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ; 

ئُإ ٓلٚكٜات سٝا٠ ايؿكلا٤. َٚٔ ايبـٜٗٞ إٔ ايـٚي١ اٱه١َٝ٬; َا أْٗا ائأَ 

يتطبٝل ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ ع٢ً ايكاؿكٜٔ َٔ أبٓا٤ اجملتُع, عًٝٗا إيناّ تٛؾرل ٖقا 

ٔٵ ٜتًُِٖٕٛ َٔ ايٛادبات إوت٣ٛ َٔ إع١ٌٝ. ٚع٢ً ٖقا ا٭ َٳ هاي ؾٗٞ تؿلض ع٢ً 

ايٌلع١ٝ ٚايتهايٝـ اٱشل١ٝ اتٸباع ايكإْٛ. ؾٗٞ نُا تعبٸ٧ إوًٌُ يًذٗاؿ تؿلض ع٢ً 

 . (13)ا٭غٓٝا٤ ايكٝاّ بائُإ ا٫دتُاعٞ يًُعٛمٜٔ

َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ إ٪ٌَٓ ٜتشًُٕٛ ايكو٘ ا٭ندل َٔ ْؿكات كؾع ايؿكل 

ٱه٬َٞ; يٝكَٛٛا, ٚاْط٬قّا َٔ كٚغ اٱّإ ٚا٭ػ٠ٛ, بايوعٞ يتأٌَ ٗ اجملتُع ا

اؿٝا٠ ايهل١ّ ٚإتعاكؾ١ يٓٛلا٥ِٗ ٗ اـًل, ٫ٚ هُٝا أقلبا٥ِٗ ٚدرلاِْٗ, نُا 

 تـٍ ع٢ً فيو هرل٠ إوًٌُ. 

َٚٔ ايٛآض إٔ ع٢ً ايـٚي١ اٱه١َٝ٬ كهِ ايوٝاهات ٚايتطبٝكات يًتؿهرل 

ِٛٚ  عًٍٛ ٱهاؿ أك١ٝٓ اٱْؿام ٚايِـقات ٚاـرلات ٗ اجملتُع. ؾُج٬ّ: ٜٓبػٞ إٔ تٓ

 قٛاٌْ ائلا٥ب عٝح ٫ ُٓع عٔ أعُاٍ اـرل, بٌ ت٪ؿٟ إٍ مٜاؿتٗا. 

 

إٕ ايـٚي١ اٱه١َٝ٬ ًَن١َ بتٛؾرل سٝا٠ َٓاهب١ يٮؾلاؿ, باٱٓاؾ١ إٍ اٱًلاف 

ّٸ(, نُا أْٗا َو٪ٚي١ بٌهٌ َباًل ٚؾكّا ُٚٓإ تطبٝل ا٭ٌُ ا ٭ٍٚ )ايتهاؾٌ ايعا

 يٮٌُ ايجاْٞ, أٟ ٌَاكن١ اجملتُع ٗ َِاؿك ايجل٠ٚ )ؿػٌ ايـٚي١( ُٚٓإ اٱعاي١. 

تهٕٛ إعاي١ ايؿلؿ بتٛؾرل أؿٚات َٚتطًبات سٝات٘ َكـاك ايهؿا١ٜ. ٚايهؿا١ٜ 

 ا١َ. َٔ إؿاِٖٝ إل١ْ, اييت تتػرل عوب ؿكد١ ايلؾا١ٖٝ ايع

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ع٢ً ايـٚي١ تٛؾرل اؿادٝات ا٭هاه١ٝ ٚايعا١َ ٗ َا ٜلتب٘ بإطعِ 

ٚإوهٔ ٚإًبى. ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ إًباع ٖقٙ اؿادات ناؾّٝا ٥٫ٚكّا, َٔ سٝح 

 ايه١ُٝ, ٚايهٝؿ١ٝ. 

َٚٔ إُهٔ إٔ ٌٌُٜ اؿادات غرل ا٭هاه١ٝ, ٚاييت تٛدـ ٗ ٌٚ أع٢ً 

 إوتٜٛات اؿٝات١ٝ.

ٍٸ ع٢ً َو٪ٚي١ٝ ايـٚي١ ٚسـٚؿٖا. ؾؿٞ سـٜح  إٕ ٗ اٱه٬ّ قٛاٌْ نجرل٠ تـ
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ِّض ؾٝ٘ سكٛم اٱَاّ ٚٚادبات٘ ٜكٍٛ ٔٵ : »×عٔ اٱَاّ َٛه٢ بٔ دعؿل ٜٛ َٳ ٖٚٛ ٚاكخ 

ٔٵ ٫ س١ًٝ ي٘ َٳ  . (14)«٫ ٚاكخ ي٘, ٜعٍٛ 

ـٸ  ٚتعتدل ايننا٠ أسـ َِاؿك بٝت إاٍ. ٚإكـاك إوُٛغ بـؾع٘ َٓ٘ إِا ٖٛ س

. ٚهٝن ايؿكٗا٤ ُلف ايننا٠ ٗ تٛؾرل إٓنٍ, ٚاـاؿّ, ٚٚه١ًٝ (15)ايػ٢ٓ نُا فنل

ايٓكٌ ائلٚك١ٜ, َا ٜتٓاهب ًٚأْ٘ ا٫دتُاعٞ, ٚنقيو إًبى إٓاهب, َٔ سٝح 

. إفّا ؾاؿاد١ ٖٞ َٔ إعاٜرل ٗ تٛمٜع ايـػٌ (16)ايؿٌِ ٚايوؿل, ٚست٢ َا نإ يًن١ٜٓ

ـٸ ايهؿاف, ٚتٛؾرل َوت٣ٛ إع١ٌٝ إتعاكؾ١. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿكلا٤  ٗ اٱه٬ّ إٍ س

ايقٜٔ ٫ ٜتُتعٕٛ َوت٣ٛ َٔ اؿٝا٠ ايهل١ّ ع َُٗا نإ ايوبب ع ِٖ ًلنا٤ ٗ 

َِاؿك ايجل٠ٚ, ٚهب إٔ ٜوتؿٝـٚا َٔ هُِٗٗ, َٔ ؿٕٚ ٬َس١ٛ َكـاك ٌَاكنتِٗ 

 ٗ ايـػٌ ايٛطين. 

ٌ ٚايجل٠ٚ َٔ َٓٛاك ا٫قتِاؿ َٚٔ إُهٔ اٯٕ ؼـٜـ ايتٛمٜع إطًٛب يًـػ

 اٱه٬َٞ. 

ٔٵ نإ شلِ ٌَاكن١ ٗ أَل اٱْتاز بإع٢ٓ ايعاّ ٗ إطاك ايكٛاٌْ  َٳ إٕ ْٝع 

اٱه١َٝ٬ شلِ سلٸ ايتُتټع بٓتا٥ر َباؿ٫تِٗ, ٚفيو ٚؾكّا يًُعٝاك ا٭ٍٚ, أٟ إباؿي١. نُا 

ب ؾكـإ عٛاٌَ اٱْتاز إٔ ا٭ؾلاؿ ايقٜٔ يٝى شلِ هِٗ ٗ إباؿ٫ت إقنٛك٠; بوب

)إعـَٕٛ ٚايٌٝٛؾ(, أٚ ايقٜٔ ٌٜاكنٕٛ ٗ إباؿ٫ت, ٚيهٔ ساٌُ عًُِٗ ٫ 

 ٜهؿِٝٗ, ؾإِْٗ ًلنا٤ ٗ ْتا٥ر إباؿ٫ت, ٚفيو ٚؾكّا يًُعٝاك ايجاْٞ, أٟ اؿاد١.

ٚعًٝ٘ ّهٔ اؿٸعا٤ إٔ تٛمٜع إِاؿك ا٭ٚي١ٝ عاؿٍ, ٚعٌُ ا٫قتِاؿ هامل, ٗ 

 ا اؿاي١ اٱه١َٝ٬. ٚلٚف تتشهِ ؾٝٗ

إٕ ايتعلٜـ ايعًُٞ يًعـاي١ ا٫قتِاؿ١ٜ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ْٝع ا٭ؾلاؿ ٗ َجٌ فيو 

 اجملتُع ٗ َوت٣ٛ سٝات١ٝ َتٛام١ْ, كغِ إٔ اػت٬ف ؿػًِٗ ٚثلٚتِٗ أَل طبٝعٞ. 

ٚيهٔ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ تلانِ ايجل٠ٚ بٝـ ا٭غٓٝا٤, عٝح ٜتـاٍٚ إاٍ بِٝٓٗ 

 . (17)ؾك٘

هٔ إٔ ٜهٕٛ َعٝاكّا يًتُاٜن, إ٫ إٔ ؼـٜـ إوت٣ٛ اؾا٥ن يتُلنن إٕ ٖقا ّ

ؿٚكإ ايٓكـ بٌ ا٭ثلٜا٤ أَل ُعب دـّا. َٚٔ ٖٓا, ٚبـ٫ّ َٔ إعٝاك إقنٛك, ْٔع 

إفا ناْت آثاك هٝاهتٌ اقتِاؿٜتٌ َتٌاب١ٗ ؾُٔ ائلٚكٟٚ تلدٝض »ا٭ٌُ ايتايٞ: 
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 «.يجل٠ٚتًو ايوٝاه١ اييت تكًٌٚ ُلنن ايـػٌ ٚا

إٕ شلقا ا٭ٌُ اْعهاهات ع١ًُٝ نجرل٠ يًوٝاه١ ا٫قتِاؿ١ٜ, َٚٓٗا: إْ٘ 

ٌٸ ينٜاؿ٠ ؿػٌ تًو  ـٸ إٔ تهٕٛ ا٭١ُٖٝ أق عٓـَا ٜتِ تـٜٚٔ هٝاه١ ٱهاؿ ايـػٌ ٫ب

ـٸ إتٛه٘ ايعاّ ٗ اجملتُع  . (18)اجملُٛع١ َٔ إٛاطٌٓ ايقٜٔ ٜتذاٚم ؿػًِٗ ا٭هاهٞ س

وت٣ٛ ايـػٌ ٚايجل٠ٚ هٝهٕٛ عل١ٓ يًتػٝرل; بوبب َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ َ

 تأثرل ا٫قتِاؿ ايعإٞ ع٢ً ا٫قتِاؿ ايـاػًٞ. 

ٚٸي١ٝ يًُباؿ٫ت ٚسكٛم إايه١ٝ ٚ... ٫ ّهٓٗا تٛؾرل إوت٣ٛ  إٕ ا٭سهاّ ا٭

إتٛامٕ يًجل٠ٚ ٚايـػٌ ٗ ايٛلٚف غرل ايطبٝع١ٝ أّٜٔا. ؾايتعلٜـ إقنٛك ْاقّ َٔ 

أْٓا ٗ اؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬; ْٚٛلّا يٛدٛؿ ؾا١ًُ نبرل٠ بٝٓٓا ٚبٌ ٖقا  ٖقٙ اؾ١ٗ. إ٫

ٌٸ, ؾإْ٘ تعلٜـ َٓاهب يتكِٜٛ اٯثاك ايتٛمٜع١ٝ ئًلا٥ب ٗ ايـٍٚ فات  ايتعلٜـ ع٢ً ا٭ق

اشلٝه١ًٝ إٌاب١ٗ ٗ تٛمٜع ايـػٌ ٚايجل٠ٚ. ٚٗ ايٓتٝذ١ ؾإٕ ائلا٥ب اييت تٗـف إٍ 

هتهٕٛ فات أثل تٛمٜعٞ إهابٞ. َٚٔ إُهٔ ؿكاه١  إهاؿ َوت٣ٛ ٚاسـ يًُع١ٌٝ

 اٯثاك ايتٛمٜع١ٝ ئًلا٥ب اٱه١َٝ٬ َٔ ػ٬ٍ ٖقا إعٝاك.

 

ّهٔ تكِٜٛ ا٭ثل ايتٛمٜعٞ ئًلا٥ب اٱه١َٝ٬ َٔ دٗتٌ: كؾع إوت٣ٛ 

ُاٜن )تٛامٕ ايـػٌ ٚايجل٠ٚ(. ٚٗ إعٌٝٞ يًُشتادٌ )ائُإ ا٫دتُاعٞ(; ٚػؿض ايت

 ايٓتٝذ١ تٛامٕ إوت٣ٛ إعٌٝٞ ٗ اجملتُع. 

 

إٕ تٛؾرل َتطًبات ايؿكلا٤ أِٖ ؾًوؿ١ يتٌلٜع ايننا٠, َٔ سٝح ايبعـ 

ـٳ﴿ا٫دتُاعٞ. ٚقـ بٝٸٔ ايكلإٓ ايهلِٜ َِاكف ايننا٠, ؾكاٍ:  ِٻ ُٳا اي ْٻ َقاتٴ يٹًُِؿَكلٳا٤ ٔإ

ٚٳابٵ ٌٔ اهللٹ  ٚٳؾٹٞ هٳبٹٝ ٌٳ  َٹ ٚٳايػٳأك ٚٳؾٹٞ ايلَِّقابٹ  ِٵ  ٗٴ ُٕ٪ٳٖيَؿ١ٹ ُقًُٛبٴ ٚٳا ٗٳا  ٝٵ ٌٳ عٳًَ َٹًٹ ٚٳايعٳا  ٌٔ َٕوٳانٹ ٔٔ ٚٳا

ِٷ ِٷ سٳهٹٝ ٚٳاهلُل عٳًٹٝ ٔٳ اهللٹ  ِّ ٔٳ١ّ  ٌٔ َؾٔلٜ  (. 60)ايتٛب١:  ﴾ايوٻبٹٝ

ٌ اهلل ع ٚنُا ٢َٔ ع أعِ َٔ َِاكف ٚٚؾكّا يلأٟ ايؿكٗا٤ ؾإٕ َِلف ٗ هبٝ

اؾٗاؿ ٚايـؾاع عٔ اٱه٬ّ. َٚٔ ٖٓا ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا ٗ بلاَر ايكٔا٤ ع٢ً 
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ايؿكل, َٔ قبٌٝ: إهاؿ ؾلْ ايعٌُ, ٚاــَات ايعا١َ, ٫ٚ هُٝا ٗ إٓاطل 

 احملل١َٚ, ٚ...

ؾكل ٜٚقٖب ْٝع ايؿكٗا٤ إٍ إٔ ِْـ اـُى )هِٗ قلاب١ ايلهٍٛ( ٖٛ يلؾع 

أبٓا٤ كهٍٛ اهلل ايؿكلا٤. ٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٜقٖب ع نُا َلٸ ع إٍ إٔ اـُى هِٗ 

ٚاسـ, ٚيٝى هٌُٗ, ٜٚتِلف ؾٝ٘ اؿانِ اٱه٬َٞ )ايٛيٞ ايؿكٝ٘( ٗ َِاحل 

اٱه٬ّ ٚإوًٌُ. َٚٔ إعًّٛ إٔ كؾع ساد١ ايؿكلا٤, ٚتٛؾرل سٝا٠ نل١ّ, َٔ 

 أٚيٜٛات اجملتُع اٱه٬َٞ. 

 

إٕ تٛامٕ إع١ٌٝ ٗ اجملتُع ٜ٪ؿٟ إٍ كؾع َوت٣ٛ َع١ٌٝ ايطبكات ايؿكرل٠ َٔ 

داْب, ٚسؿٜ َوت٣ٛ ؿػٌ ٚثل٠ٚ ا٭ثلٜا٤ َٔ داْب آػل. ٚٗ ايٓتٝذ١ ٜلتب٘ غؿض 

 َوت٣ٛ َعٌٝتِٗ. 

ِّض آثاك تٛمٜع اي ٔلا٥ب ٗ إهاؿ تٛامٕ َٔ ّهٔ يـكاه١ هعل ائلا٥ب إٔ تٛ

ٖقا ايكبٌٝ. ؾائلا٥ب ايتِاعـ١ٜ شلا قـك٠ أنجل تعاؿي١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛل١ٜ. ٖٚهقا 

ٖٞ ساٍ ائلا٥ب ايتٓاهب١ٝ ٚايٓنٚي١ٝ, َع قطع ايٓٛل عٔ نٝؿ١ٝ إْؿاقٗا, ؾًٗا آثاك 

 تٛمٜع١ٝ بذلتٝب ُؿل ٚهايب. 

 

ع١ٝ إٌُٛي١ بايننا٠ ع ٚنُا دا٤ ٗ ايؿٌِ إٕ هعل ٓلا٥ب احمل٫ِٛت اينكا

%, ٚبِٛك٠ تٓاهب١ٝ. ْعِ, إٕ أُشاب ايـػٌ 10% إٍ 5ا٭ٍٚ َٔ ٖقا ايكوِ ع بٌ 

ٛٸٕٚ َٔ ؿؾع ايننا٠.  ـٸ ِْاب ايننا٠ ع ٗ َا ٜلتب٘ بٗقٙ احمل٫ِٛت ع َعؿ ٌٸ َٔ س ا٭ق

 %.20ٚأَا بك١ٝ ايـػٍٛ ؾٗٞ ٌَُٛي١ باـُى, ٚهعلٖا ايٓٗا٥ٞ 

 ATr = 2% - 2%يوعل ائلٜيب إتٛه٘ ع ٗ غرل إعاؿٕ ع ٜواٟٚٚيهٔ ا

Ai/Yi. 

ٕٵ نإ تِاعـّٜا,  ٚنُا َلٸ ٗ عح اؾـ٣ٚ ايع١ًُٝ ؾإٕ ايوعل إقنٛك, ٚإ

إ٫ أْ٘; ٚبوبب قلب ايلغب١ ايٓٗا١ٝ٥ ٫هت٬ٗى ايعٛا٥ٌ, ٜتٸوِ بتِاعـ قـٚؿ, ٖا 
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ٌٸ َٔ نجرلٟ ايـ ػٌ, ٚفيو ٬َس١ٛ سلٍٛ ْؿكات هعٌ هعل َتٛه٘ قًًٝٞ ايـػٌ أق

 إع١ٌٝ باٱعؿا٤, نُا إٔ ا٭هعاك إقنٛك٠ ئ ؽتًـ نجرلّا عٔ هعل ايننا٠. 

ٜٚتعًٖل أع٢ً هعل ئًلا٥ب ع٢ً ايـػٍٛ بايـػٌ اؿاٌُ عٔ طلٜل إعاؿٕ, 

 %.20سٝح تٌِ إٍ 

 

ا, ثِ تِبض تٓاهب١ٝ تكلٜبّا. إٕ هعل ٓلا٥ب ا٭ْعاّ ايج٬ث١ تٓامي١ٝ إٍ سـٛ َ

ٚايوعل ايتٓاهيب ٗ اٱبٌ أنجل َٔ ايبكل ٚايػِٓ, ٚهعل منا٠ ايبكل أنجل َٔ ايػِٓ, 

ـٸ٣   %(.5ظ2% )ٚٗ بعض اؿا٫ت 2ٚيهٓ٘ َُٗا ٜهٔ ٫ ٜتع

ٌٸ َٔ  ٌٸ َٔ أكبعٌ, ٚايبكل أق ٌٸ30ؾإفا نإ عـؿ ايػِٓ أق , ٫ 5َٔ  , ٚاٱبٌ أق

 ٖٞ ٌَُٛي١ غُى ؿػٌ ايهوب. ٜتعًل بٗا ايننا٠. ْعِ, 

ٖٚهقا ٖٞ اؿاٍ بايٓوب١ يٮْعاّ ايٛاقع١ بٌ ِْابٌ, ؾٗٞ ٚإٕ ناْت ؾاقـ٠ 

 يٌلٚٙ ايننا٠, ؾ٬ تتعًل بٗا ايننا٠, إ٫ أْٗا ٌَُٛي١ بكإْٛ اـُى. 

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي إفا ناْت مٜاؿ٠ ايجل٠ٚ أنجل َٔ ْؿكات سٝا٠ ا٭هل٠ 

 ٚؾٝٗا اـُى. ؾوتهٕٛ دن٤ّا َٔ ٓلا٥ب ايـػٌ,

  

إٕ هعل منا٠ ايٓكـٜٔ ع ٚنُا ٢َٔ ٗ ايؿٌِ ايوابل ع تٓاهيب تكلٜبّا, 

 %.5ظ2ٜٚعاؿٍ 

َجكا٫ّ عاؿّٜا(,  15إٕ ٖقا ايوعل ُؿل إٍ إٔ ٜبًؼ ِْاب ايقٖب إوهٛى )

 َجاقٌٝ عاؿ١ٜ(.  105ِْٚاب ايؿ١ٔ إوهٛن١ )

 نا٠ إفا نإ إكـاك بٌ ايِٓابٌ. ٖٚهقا ٜذلتب اؿـ ا٭ؿ٢ْ َٔ اين

َٚٔ ٖٓا ٜكذلٕ ايوعل إتٛه٘ َكـاك َٔ ايتقبقب ٗ َا بٌ ِْاب ٚآػل, إ٫ 

إٔ ٖقا ايتقبقب ئ ٜ٪ؿٟ إٍ تػٝٸل ًَشٛٚ ٗ ايوعل ايتٓاهيب. ٚعًٝ٘ ؾإٕ تأثرل منا٠ 

 ايٓكـٜٔ ع٢ً تٛمٜع ايـػٌ ُؿل تكلٜبّا. 

ك ٗ نٌ ه١ٓ ؾإٕ عـّ تـاٚشلا عٓـ ٚيهٔ باعتباك إٔ منا٠ ايٓكـٜٔ تتهل
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 ائلٚك٠ ٜ٪ؿٟ إٍ انؿاض ثل٠ٚ أُشابٗا. ٚبقيو ت٪ثِّل ع٢ً تٛمٜع ايجل٠ٚ. 

ِٸ ا٭ٖـاف ا٫قتِاؿ١ٜ يًـٚي١ اٱه١َٝ٬ إقا١َ ايعـٍ  ٚنُا أًرل ؾإٕ أسـ أٖ

ـٸ  ا٫دتُاعٞ, ٖٚٞ تؿلض تٛؾرل سٝا٠ َتعاكؾ١ ٭بٓا٤ اجملتُع اٱه٬َٞ, ؿٕٚ إٔ ؼ

إاي١ٝ بائلا٥ب ايجابت١. ّٚهٔ يًـٚي١ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٗ ٖقا  َِاؿكٖا

 ايوبٌٝ. 

ـٸ ايكلإٓ ايهلِٜ إوانٌ َٔ ُٓٔ َِاكف ايؿ٤ٞ . ٚٚكؿ ٗ (19)نُا ع

ـٹ (20)ايلٚا١ٜ إٔ اـلاز َٚا ًابٗ٘ إِا ٖٛ يتًب١ٝ سادات إوًٌُ . ٖٚهقا إفا مل ته

ـٸ سادات ايؿكلا٤ نإ  ـٸ اؿاد١ َٔ ا٭َٛاٍ ا٭ػل٣ اييت ايننا٠ يو ٞٸ ا٭َل ه ع٢ً ٚي

 .(21)تـػٌ ُٓٔ ٬ُسٝات٘

 

 إٕ َا ّهٔ اهتٓتاد٘ َٔ فُٛع ٖقا ايبشح َا ًٜٞ: 

ع إِا ٜهٕٛ تٛمٜع ايـػٌ ٚايجل٠ٚ َٓاهبّا ٗ ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ عٓـَا تهٕٛ 1

ٚتٓؼؿض هٝطل٠ تـاٍٚ ايجل٠ٚ َع١ٌٝ أؾلاؿ اجملتُع ٗ َوت٣ٛ َتعاكف أٚ َتكاكب, 

ْٸ.   ٚايـػٌ َٔ قبٌ عـؿ ػا

ع تلؾع ا٭َٛاٍ ايٌلع١ٝ ايٛادب١ )ائلا٥ب ايجابت١( َوت٣ٛ َع١ٌٝ احملتادٌ, 2

َٔ ػ٬ٍ تٛؾرل إتطًبات ائلٚك١ٜ ٚغرل ا٭هاه١ٝ شلِ, نُا ٜٓؼؿض َوت٣ٛ ايتُاٜن 

ٔلا٥ب إقنٛك٠, ٚأػق ٗ ايجل٠ٚ ٚايـػٌ, ٚفيو بإعؿا٤ ٖقٙ ايطبك١ ٗ ايػايب َٔ اي

ائلا٥ب َٔ ايطبكات فات ايـػٌ ايهبرل. ٚيهٔ َا إٔ هعل ٖقٙ ائلا٥ب تٓاهيب 

 تكلٜبّا, ُٚعٛؿٟ إٍ سٛـ َا, ؾإٕ َكـاك ٖقا ا٫نؿاض ئ ٜهٕٛ نجرلّا. 

ُٻٌ 3 ع إٕ ايٓاي َهًٖؿٕٛ عٓـ ائلٚك٠ بتٛؾرل اؿادات ا٭هاه١ٝ يًؿكلا٤. ٚتتش

 ٌ فيو, باٱٓاؾ١ إٍ َا ٜـؾعٕٛ َٔ أَٛاٍ ًلع١ٝ ٚادب١. ايـٚي١ َو٪ٚي١ٝ تؿعٝ

ع ٜٛٗل إٔ اٱه٬ّ ٜوتؿٝـ بِٛك٠ أندل َٔ مٜاؿ٠ ايٓؿكات )ايـػٌ ايعاّ(, 4

ـٸ  بـ٫ّ َٔ ائلا٥ب, ٗ ع١ًُٝ إهاؿ ايعـاي١ ايعُٛؿ١ٜ )تٛامٕ ايـػٌ ٚايجل٠ٚ(. ٚعًٝ٘ ٫ب

ٚايتعًِٝ, َٔ ا٭ثلٜا٤. َٚٔ َٔ أػق ْؿك١ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ اــَات ايعا١َ, نايِش١, 

ِّؿٜٔ.  ِٸ توـٜـ ايلهّٛ أٚ ائلا٥ب ع٢ً أهاي قـك٠ إو  اي٬مّ إٔ ٜت
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ٚايٓتٝذ١ أْ٘ هب تـاكى ؾكل ايطبكات فات ايـػٌ احملـٚؿ َٔ ػ٬ٍ 

 ايتوـٜـات ا٫ْتكاي١ٝ, ٚفيو ٗ ُٛك٠ ٚدٛؿ ٌَانٌ تطبٝك١ٝ ٗ كعا١ٜ ٖقا ا٭ٌُ. 

١َٝ ٚتلغٝبٗا باٱْؿام, ٚايِـقات إوتشب١, ع إٕ تأنٝـ ايتعايِٝ اٱه5٬

ٚاـرلات, ٚا٭ٚقاف, ٚإواعـات ا٫ػتٝاك١ٜ, ٜبِّٔ أ١ُٖٝ ؿٚك ايٓاي ٗ إهاؿ تٛامٕ 

ايجل٠ٚ ٗ اٱه٬ّ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ع٢ً ايـٚي١ ٬َس١ٛ ٖقٙ ايٓكط١ ٗ هٝاهاتٗا 

 ٚتُُِٝاتٗا بٌهٌ َتٓاهب.

 

 

  الهوامش
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Zarqa, p.219. 

 

 

 



 

 

 

 

 ضٕٞ القرآُ الكرٖيالصداقٛ بني اجلٍصني يف 
 

 

ِٸ اجملتُع  ٖقٙ ايـكاه١ توتٗـف َعاؾ١ ٚاٖل٠ ادتُاع١ٝ ٗ عإٓا إعاُل, تٗ

ٕٸ ٖقٙ ايـكاه١ تـٚك سٍٛ أسـ ايعٓاٜٚٔ اييت  ُٸ١. نُا أ َٸ١ّ, ٚإلأ٠ بِٛك٠ ػا بِٛك٠ عا

جٸٌ إقا١َ ايع٬ق١ بٌ ٚكؿت ٗ اٯٜات ايكلآ١ْٝ, ٖٚٛ )اؽاف ا٭ػـإ(, ايقٟ ّ

ٕٸ ٖقٙ ايٛاٖل٠ قـ أُبشت ٗ ٚاقعٓا ايلأٖ إسـ٣ إوا٥ٌ اييت  اؾٓوٌ. ٫ٚ ىؿ٢ أ

ٌّ ي٬بت٤٬ ٗ أنجل اجملتُعات ٗ ايعامل, ٚقـ أيبوٛٙ عٓٛاّْا بل٦ّٜا إْواّْٝا, أ٫  ٖٞ ق

اٙ ٖقٙ ٖٚٛ عٓٛإ )ايِـاق١(. ٚقـ ػٔٓا ٗ ٖقا ايبشح َٔ أدٌ بٝإ َٛقـ ايكلإٓ ػ

ايك١ٝٔ إعاُل٠ ٚإوتشـث١, ٚقـ هًهٓا إٓٗر ايؿكٗٞ, ٚمل ْتعلٸض إٍ عح ٖقٙ 

 ايٛاٖل٠ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ, ٚا٭ػ٬ق١ٝ, ٚغرل فيو.

ّٚتام ٖقا ايبشح بهْٛ٘ إثاك٠ دـٜـ٠ ٗ اجملاٍ ايؿكٗٞ أ٬ُّ ٚؾلٚعّا. ٚقـ 

ٌٸ ايتكاؿٜل ع ع٢ً َا ٜلبٛ ع٢ً عٌل٠ ؾ لٚع ؾك١ٝٗ, ٚايعـٜـ َٔ اٱثاكات اًتٌُ ع ٗ أق

 ايع١ًُٝ, ٚكَا ايجكاؾ١ٝ أسٝاّْا.

ْٚٓبٸ٘ ع٢ً أْٸ٘ يٛ مل ٜهٔ ٖقا ايبشح دـٜـّا َٚٔ إوا٥ٌ إوتشـث١ ٫كتؿع 

ٖٓا ٖٛ عًٝ٘ أٓعاؾّا َٔاعؿ١, ٚإ٫ ؾًٝى  عـؿ إِاؿك ٚإلادع ٚاشلٛاٍَ إٍ أنجل 

 ٖٓاى ق١ًٓ ٗ ايتتبٸع.

 

ٕٸ اشلـف1 ا٭هاي يعًِ ايؿك٘ ٖٛ تكـِٜ ُٝاغ١ يًشٝا٠ اٱْوا١ْٝ ع٢ً ايِعٝـ  ع إ

                                           
^



•

  االجتهاد والتجديد

ايؿلؿٟ ٚاجملتُعٞ, َُٗا اػتًؿت ا٭م١َٓ ٚتبآٜت ا٭َه١ٓ ٚتػٝٸلت ايٛلٚف. ٫ٚ ىؿ٢ 

إٔ اؿٝا٠ اؾـٜـ٠ قـ أؾلمت َٛٓٛعات ٚٚٛاٖل هًٛن١ٝ عـٜـ٠, َٓٗا: نجل٠ 

ـٸ ايقٟ ُٛٗل بِٛك٠ ايِـاق١ ٚايع٬ق١ ايجابت١  ا٫ػت٬ٙ بٌ اؾٓوٌ, إٍ اؿ

ٚٸٍ شلقٙ ايٛاٖل٠ ا٫دتُاع١ٝ اـطرل٠ ٖٛ ايػلب, يهٓٗا  ٚإوتُلٸ٠ بُٝٓٗا. ٚإٌٓأ ا٭

ـٸ٣ ايػٝاك٣ َٔ  ـٸؿ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬. ٚقـ تِ أػقت توتؿشٌ ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا, ٚباتت تٗ

نا١ٜٚ إوًٌُ, عًُا٤ َٚجٓكؿٌ, شلقا اـطل, يهٔ مل تعاجل ٖقٙ إٌه١ً َٔ اي

ايؿك١ٝٗ بٌهٌ ٚآض ٚبِٛك٠ ؿقٝك١, ٚمل ٜٴؿلؿ ايؿكٗا٤ شلا ؾ٬ِّ َوتك٬٘, ٫ٚ عٓٛاّْا 

ٖٓا اقت٢ٔ إٔ ْعكـ ٖقٙ ايـكاه١. ُٸّا بٗا,   ػا

ع ٚايو٪اٍ ايقٟ ؿاكت سٛي٘ ٖقٙ ايـكاه١: َا ٖٛ َٛقـ ايكلإٓ ايهلِٜ ػاٙ 2

 ٚاٖل٠ ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ؟

ٚٸيٞ َع قطع  ٚإلاؿ بٝإ سهِ ايع٬ق١ بٌ اؾٓوٌ َٔ سٝح ٖٞ, ٚبعٓٛاْٗا ا٭

ايٓٛل عٔ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ايطاك١٥ عًٝٗا, َٔ قبٌٝ: ػٛف ايؿت١ٓ ٚايٛقٛع ٗ اؿلاّ, 

ٌٸ  ٕٸ ن أٚ اقذلإ ايع٬ق١ ببعض احمللٸَات, أٚ تأؿ١ٜ فيو إٍ ايؿواؿ, ٚمٛ فيو, ؾإ

 تًو اؿٝجٝات يٝوت َكِٛؿ٠ يٓا ٗ ٖقٙ ايـكاه١.

ؿ٢ ٓلٚك٠ َجٌ ٖقا ايبشح, ايقٟ ٖٛ ٚاٖل٠ ًا٥ع١ ٗ أنجل ع ٫ ؽ3

ـٸؿ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬, ٫ٚ هُٝا  اجملتُعات, ٫ٚ هُٝا ايػلب١ٝ, ٚايقٟ بات ػطلّا ٜٴٗ

 ايطبك١ ايٌابٸ١.

ع إٓٗر إتٸبع ٗ ٖقٙ ايـكاه١ ٖٛ إٓٗر ايؿكٗٞ. ٚقـ آثلْا طلغ ايبشح ٗ ٤ٛٓ 4

ٌٸ ؿا٤, ٖٚٛ ايقٟ تعلٸض شلقٙ ايٛاٖل٠, ٚاؽق  ايكلإٓ ايهلِٜ, ايقٟ ٖٛ ًؿا٤ َٔ ن

 ػاٖٗا َٛقؿّا ُلوّا ٚٚآشّا.

 

ّٸ ايكلآْٞ ايقٟ ٜٴعاجل ٖقا إٛٓٛع ٖٛ َكطعإ َٔ آٜتٌ, ُٖٚا: ٕٸ ايٓ  إ

ٛٵ٫ّ َإٔ ٜٳٓهٹضٳ﴿عع قٛي٘ تعاٍ: 1 ِٵ َط َٹُٓه ِٵ ٜٳوٵتٳطٹعٵ  َٳٔ ٖي ُٴشٵ ٚٳ ٓٳاتٹ اِي َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳاتٹ اِي ِٳ

ٔٵ ُٹ ِّٔ َٳ َؾ ٔٴُهِ  ِٵ بٳعٵ ّٳاْٹُه ِٴ بٹٔإ ٘ٴ َأعٵًَ ٚٳايًٓ ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ اِي ٝٳاتٹُه ِّٔ َؾتٳ ُٳاْٴُهِ  ٜٵ َٳًََهتٵ َأ ا 

َٴوٳاؾٹ ٝٵلٳ  ٓٳاتٺ َغ ِٳ َٴشٵ ُٳعٵلٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٖٴ ٔٻ ُأدٴٛكٳ ٖٴ ٚٳآتٴٛ ٔٻ  ٔٗ ٖٵًٹ ٕٔ َأ ٔٻ بٹٔإفٵ ٖٴ شٳاتٺ بٳعٵٕض َؾاْهٹشٴٛ
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ٔٳ َٹ ٓٳاتٹ  ِٳ ُٴشٵ َٳا عٳ٢ًَ اِي ـٴ  ِٵ ْٹ ٔٻ  ٔٗ ٝٵ ٌٳ١ٺ َؾعٳًَ ٔٳ بٹَؿاسٹ ٝٵ ٕٵ َأتٳ ٔٻ َؾٔإ ِٹ ٕٕ َؾٔإفٳا ُأسٵ ـٳا َٴتٻؼٹقٳاتٹ َأػٵ  ٚٳ٫َ 

ِٷ ٘ٴ َغُؿٛكٷ كٻسٹٝ ٚٳايًٓ ِٵ  ٝٵلٷ ٖيُه ِٵبٹلٴِٚا ػٳ ٚٳَإٔ تٳ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٞٳ اِيعٳٓٳتٳ  ٌٹ ٔٵ ػٳ ُٳ  ﴾اِيعٳقٳابٹ فٳيٹَو يٹ

 (.25)ايٓوا٤: 

ٌّ ﴿عع ٚقٛي٘ تعاٍ: 2 ٔٳ ُأٚتٴِٛا اِيهٹتٳابٳ سٹ ّٴ اٖيقٹٜ ٚٳَطعٳا ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٴ  ٌٻ َيُه ّٳ ُأسٹ ٛٵ ٝٳ اِي

ٔٳ ُأٚتٴِٛا  ٔٳ اٖيقٹٜ َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٚٳاِي ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٚٳاِي ِٵ  ٗٴ ٌټ ٖي ِٵ سٹ َٴُه ٚٳَطعٳا ِٵ  ٖيُه

ٝٵتٴ ِٵ ٔإفٳا آتٳ َٹٔ َقبٵًٹُه ٕٕ اِيهٹتٳابٳ  ـٳا َٴتٻؼٹقٹٟ َأػٵ ٚٳ٫َ  ٌٳ  َٴوٳاؾٹشٹ ٝٵلٳ  ٌٳ َغ ٓٹ ِٹ َٴشٵ ٔٻ  ٖٴ ٔٻ ُأدٴٛكٳ ٖٴ ُٴٛ

ٔٳ ٔٳ اِيؼٳاهٹٔلٜ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯػٹلٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ُٳًُ َ٘ عٳ ـٵ سٳبٹ ٕٔ َؾَك ّٳا َٳٔ ٜٳِهُؿلٵ بٹأٱ  (.5)إا٥ـ٠:  ﴾ٚٳ

َٛك; َٔ َٚٔ إٓاهب قبٌ اـٛض ٗ تؿاٌُٝ ٖقٙ ايـكاه١ إٔ ْبٝٸٔ بعض ا٭

ّٸ ايكلآْٞ َٛكؿ ايبشح َٔ دٛاْب٘ إؼتًؿ١,  أدٌ إٔ ؼٌِ يـ٣ ايباسح إساط١ بايٓ

 :ٖٞٚ 

 
 

ايّٓ ا٭ٍٚ بٝإ ٱباس١ اينٚاز َٔ اٱَا٤ إ٪َٓات ٕٔ ٫ ٜتُٓهٔ َٔ ايلداٍ َٔ 

ٔٸ ايلداٍ أػـاّْا.   اينٚاز َٔ اؿلا٥ل, ٚعـّ ٌَلٚع١ٝ ايوؿاغ, ٚاؽافٖ

ٕٷ ٱباس١ ْهاغ ايعؿٝؿات َٔ إ٪َٓات ٚايهتابٝات, ٚعـّ ٚ ايّٓ ايجاْٞ بٝا

 ٌَلٚع١ٝ ايوؿاغ, ٚاتٸؼاف ايلداٍ ايٓوا٤ أػـاّْا.

ٚايُٛـ ٗ ايّٓ ا٭ٍٚ َتعًٓل باٱْاخ, ٚٗ ايّٓ ايجاْٞ َتعًٓل بايقنٛك, 

ٌّ عٓ٘ َطًكّا. ٕٸ ايوؿاغ ٚاتٸؼاف ا٭ػـإ َٓٗ  ٚاؿاٌُ أ

 

 

ع توتٗـف ايٌلٜع١ تٓعنٜ٘ اجملتُع ٚتطٗرلٙ َٔ ايلفا٥ٌ, ٫ٚ هُٝا َا ٜلتب٘ 1

بإُاكه١ اؾٓو١ٝ, ٚايع٬ق١ بٌ اؾٓوٌ, سٝح قٓٸٓت فيو ٗ طلٜكٌ ٌَلٚعٌ 

: ا٭ٍٚ: اينٚاز ايـا٥ِ ٚإٓكطع; ٚايجاْٞ: ًَو ايٌُٝ. َٚٓعت إهاؿ ايع٬ق١ (1)سِلّا

ٖٓا ٜٗـّ اجملتُع  اؾٓو١ٝ ػاكز ٖقا اٱطاك, نايوؿاغ, ٚاؽاف ايعٌٝل ٚاـًٌٝ, 

ٔٵ  ُٳ ٕٸ ايٓؿى ٫ تكـ ع٢ً سـٛ إفا تبعت اشل٣ٛ. ؾ ٚا٭هل٠, ٜٚكٔٞ ع٢ً ايعٓؿ١, ٫ٚ هُٝا أ

ٜتؼق ُـٜكّا يًؿشٌا٤ ٫ ٜكٓع بايٛاسـ ٚا٫ثٌٓ, ٚيقا قٌٝ: ٚإْٸُا أت٢ ب٘ بِٝػ١ اؾُع 
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ٕـٳا ِٸّايًـ٫ َأػٵ  .(2)ي١ ع٢ً ايهجل٠ ْ

ٕٸ ٖقا إلض ا٭ػ٬قٞ ٌٜٓأ ٗ اجملتُعات غرل إًتن١َ بأسهاّ اٱه٬ّ 2 ِٸ إ ع ث

ٚتعايُٝ٘, ٚيهٔ ؽتًـ ؿكد١ اهتؿشاي٘, ٚنقيو َكـاك إغٔا٤ ايهٝإ ا٫دتُاعٞ 

َٔ فتُٕع ٯػل, ٜٚبـأ ٜٓؼل ٗ اجملتُع, ٜٚأػق ٗ تًٜٛج٘ ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا, ٖٚقا َا ْلاٙ 

ٌٸّٝا ٗ اجملتُعات ايػلب١ٝ بٛٓٛغ.َت  ؿ

ٌٸ 3 ٕٸ ٖٓاى ع٬ق١ بل١٦ٜ تٌٓأ بٌ ايطلؾٌ ػاي١ٝ َٔ ن ٛٻك أ ع َٚٔ اـطأ إٔ ْتِ

ٕٸ ايطبٝع١ ايبٌل١ٜ تكتٔٞ ٚدٛؿ ػافب بٌ ايكطبٌ اؾٓوٌٝ إٛدب  ٌَٝ دٓوٞ; ؾإ

 ٚايوايب.

ٕٸ ٚيٛ ؾلٓٓا دـ٫ّ ٤ٌْٛ ع٬ق١ بٌ كدٌ ٚاَلأ٠ ػاي١ٝ َٔ إٌٝ اؾٓ وٞ ع ؾإ

ؾلض احملاٍ يٝى َشاٍ, ؾ٬ّٔ عٔ ؾلض ايؿلؿ ايٓاؿك ع ؾُجٌ ٖقٙ اؿاي١ هٛف 

ٕٸ ا٭سهاّ ايه١ًٝٓ ٚايتٌلٜعات  تهٕٛ ٌَُٛي١ يًشهِ بإٓع; ٚفيو يٲط٬م, ؾإ

َٸ١ تٌٌُ ْٝع اؿا٫ت اييت ٜتشٓكل ؾٝٗا إٛٓٛع, ؾُت٢ َا ُـم ايعٓٛإ إأػٛف  ايعا

ٕٸ فيو ا ؿهِ ٜذلتٸب ٫ قاي١. ٖٚٓا )عٓٛإ اؽاف اــٕ( ِٜـم ٗ ؿيٌٝ اؿهِ ؾإ

ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١, ؾؿلمٷ بٌ ٖقا ايعٓٛإ إأػٛف ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚبٌ عٓٛإ )سؿٜ 

ٌٳ ﴿ايؿلز( أٚ عٓٛإ )إبـا٤ اين١ٜٓ(, ٚمُٖٛا َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت أػقت ٗ آ١ٜ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ُقٌ ٚي

ٜٳشٵ ٚٳ ِٵ  ٖٹ ِٳأك ٔٵ َأبٵ َٹ ٔټٛا  ٕٳ * ٜٳػٴ ٓٳعٴٛ ِٵ ٜٳ ُٳا  ٘ٳ ػٳبٹرلٷ بٹ ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ فٳيٹَو َأمٵَن٢ َي ٗٴ ُٛٛا ُؾلٴٚدٳ َؿ

ٗٳلٳ َٚ َٳا  ٔٻ ٔإ٫ٖ  ٗٴ ٓٳتٳ ٔٳ ٔمٜ ـٹٜ ٚٳ٫َ ٜٴبٵ ٔٻ  ٗٴ ٔٳ ُؾلٴٚدٳ ِٛ ٜٳشٵَؿ ٚٳ ٔٻ  ٖٹ ِٳأك ٔٵ َأبٵ َٹ ٔٳ  ٔٵ ٔٴ ٓٳاتٹ ٜٳػٵ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ  ٚٳُقٌ ٚي

ٝٴ ٔٻ عٳ٢ًَ دٴ ٖٹ ُٴٔل ٔٳ بٹؼٴ ٔٵٔلبٵ ٝٳ ٚٳِي ٗٳا  ٓٵ ٚٵ آبٳا٤ َٹ ٔٻ َأ ٔٗ ٚٵ آبٳا٥ٹ ٔٻ َأ ٔٗ ٔٻ ٔإ٫ٖ يٹبٴعٴَٛيتٹ ٗٴ ٓٳتٳ ٔٳ ٔمٜ ـٹٜ ٚٳ٫َ ٜٴبٵ ٔٻ  ٔٗ ٛبٹ

ٚٵ بٳٓٹٞ َأػٳ ٔٻ َأ ٔٗ ْٹ ٛٳا ٚٵ بٳٓٹٞ ٔإػٵ ٔٻ َأ ٔٗ ْٹ ٛٳا ٚٵ ٔإػٵ ٔٻ َأ ٔٗ ٓٳا٤ بٴعٴَٛيتٹ ٚٵ َأبٵ ٔٻ َأ ٔٗ ٓٳا٥ٹ ٚٵ َأبٵ ٔٻ َأ ٔٗ ٚٵ بٴعٴَٛيتٹ ٔٻ َأ ٔٗ ٛٳاتٹ

َٳ َٳا  ٚٵ  ٔٻ َأ ٔٗ ِٵ ْٹوٳا٥ٹ ٔٳ َي ٌٔ اٖيقٹٜ ٚٔ ايٚطِؿ ٍٔ َأ ٔٳ ايلِّدٳا َٹ ٚٵيٹٞ ا٫ِٹكٵبٳ١ٹ  ٝٵٔل ُأ ٌٳ َغ ٚٔ ايتٻابٹعٹ ٔٻ َأ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًََهتٵ َأ

ٚٳتٴٛبٴٛا ٔإَي ٔٻ  ٔٗ ٓٳتٹ َٹٔ ٔمٜ ٌٳ  َٳا ٜٴؼٵؿٹ ِٳ  ٝٴعٵًَ ٔٻ يٹ ٔٗ ٔٳ بٹَأكٵدٴًٹ ٔٵٔلبٵ ٜٳ ٚٳ٫َ  ٛٵكٳاتٹ ايِّوٳا٤  ٗٳلٴٚا عٳ٢ًَ عٳ ِٛ ٢ ٜٳ

ُٹٝع ٘ٹ دٳ ٕٳايًٖ ِٵ تٴِؿًٹشٴٛ ٕٳ َيعٳًُٖه ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٗٳا اِي ٜټ ّٸ أَلٷ بػضٸ 31ع  30)ايٓٛك:  ﴾ّا َأ (; ؾؿٞ ٖقا ايٓ

ايبِل, ٚسؿٜ ايؿلز َٔ ايٓٛل, ٚاؽاف ايوذل, ْٚٗٞ عٔ إبـا٤ اين١ٜٓ ٚاٱثاك٠ 

ٕٸ  ٕٸ ايٓٗٞ ٗ آ١ٜ اؽاف اــٕ َِٓبٸ١ ع٢ً ايِـاق١. َٔاؾّا إٍ أ اؾٓو١ٝ, ٗ سٌ أ

ٛٸع عوب ايتٌلٜعات  تِٓبٸ ع٢ً إٛٓٛع ايهًٓٞ, ٫ٚ تـٚك َـاك اؿا٫ت, ٫ٚ تتٓ

 إِاؿٜل.
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ٕٸ ؾًوؿ١ اؿهِ ٖٞ اؿًٝٛي١ ؿٕٚ ٚقٛع َا ٖٛ ػ٬ف ايعٓؿ١, يهٔ  ُشٝضٷ أ

 ٖقٙ سٝج١ٝ تع١ًًٝٝ, ٫ تكٝٝـ١ٜ.

ٕٸ 4 ٕٸ ٚدٛؿ ايع٬ق١ ٜنٜـ َٔ ايتذلب١ اؿٝات١ٝ, ؾإ ٛټك أ ع نُا أْٸ٘ َٔ اـطأ تِ

إْٸُا تٴذل٣ ؾًب إٓؿع١, ٫ ؾًب اـواك٠ غرل ايكاب١ً يًتعٜٛض. ؾُٔ يـٜ٘ ايتذلب١ 

ٍٷ ْؿٝىٷ ٫ ٜـع٘ أَاّ أعٌ ايولٸام يهٞ ٜهتوب ػدل٠ ٗ نٝؿ١ٝ سؿٛ٘, ٫ٚ  َا

ٕٸ فٖاب ايعٓؿ١  ٔٵ نإ هؿّٝٗا, ؾهقيو َا مٔ ؾٝ٘, ؾإ َٳ ٜكـّ ع٢ً َجٌ ٖقا إ٫ 

نٔ ٗ ايٌؼ١ِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ع غرل قابٌ ٚاؿٝا٤ ع اييت ٖٞ قٛاّ اؿٝا٠ اينٚد١ٝ ٚك

 يًتـاكى عاؿ٠.

ـٸ َٔ ت١٦ٝٗ 5 ع ٚيٛ نإ ٖٓاى إُلاك ع٢ً دـ٣ٚ ايتذلب١ ٗ ٖقا اجملاٍ ؾ٬ب

ٌٸ ػلب١ ٚلٚؾٗا, ٚس٦ٓٝقٺ ّهٔ تٛؾرل  ٌٸ ػلب١, ؾًه ا٭دٛا٤ ٚايٛلٚف إٓاهب١ يه

نٚاز إ٪ٓقت, ُٓاْات قا١ْْٝٛ ٚأػ٬ق١ٝ ٕجٌ ٖقٙ ايتذلب١, َٔ ػ٬ٍ إدلا٤ عكـ اي

 ّاكي ؾٝ٘ ن٬ ايطلؾٌ فا٫ت َؿتٛس١ يًتعلٸف ٚايتعاكف. 

 

عع ناْت ٚاٖل٠ اؽاف ا٭ػـإ َٛدٛؿ٠ ٗ اؾا١ًٖٝ, ٚنإ بعض أٌٖ 1

َٸا إفا نإ هلٸّا ؾ٬, ٚوتٌُ أْٸِٗ هانتٕٛ عٔ  اؾا١ًٖٝ ٫ ولٸّ إ٫ اينْا إعًٔ, أ

ٕٸ قبض ايؿاس١ٌ ٫ ٜٓتؿٞ باٱهلاك بٗا, قٌٝف : يقا (3)يو. ؾبٝٸٓت ٖقٙ ايِْٓٛ ايٌلٜؿ١ أ

ٔٳْنٍ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا بٳَط ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳلٳ  َٚ َٳا  ٍٳ  ٛٳاسٹ  (.151)ا٭ْعاّ:  ٚٳ٫َ تٳِكلٳبٴِٛا اِيَؿ

ْٸ. 2 ّٸ; ٚػا عع ٚقٌٝ: نإ اينْا ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً قوٌُ: هلٸٟ; ٚعًين, ٚعا

ْٸ  ٌٸ أسـ; ؾاـا ايولٸٟ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ يًُلأ٠ ػـٕ ٜنْٞ بٗا هلٸّا ؾ٬ تبقٍ ْؿوٗا يه

ّٸ اؾٗلٟ ٖٛ إلاؿ بايوؿاغ, نُا قاٍ ابٔ عباي, ٖٚٛ ايبػا٤, ٚناْت ايبػاٜا  ٚايعا

ٔٸ. ٔٸ ِٜٓي ايلاٜات اؿُل يتعلف َٓامشل  َٔ اٱَا٤, ٚن

ٕٸ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ناْٛا ولٸَٕٛ َا 3ٗٚ ل َٔ اينْا, عع ٚكٟٚ عٔ ابٔ عباي أ

 .(4)ٜٚكٛيٕٛ: إْٸ٘ ي٪ّ, ٜٚوتشًٕٓٛ َا ػؿٞ, ٜٚكٛيٕٛ: ٫ بأي ب٘

 

ـٳإعع 1 ـٵٕ, ٖٚٛ ايِـٜل َأػٵ , ٜوتٟٛ ؾٝ٘ إقٓنل ٚإ٪ْٸح, (5)ْع ػٹ
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 .(6)ٚإؿلؿ ٚاؾُع, نذلب ٚأتلاب

ٔٵ ِٜاسب طغرلٙص ب»ٚقاٍ ايلاغب:  َٳ طْؿوا١ْٝص,  ٠ٌٛٗٚأنجل فيو ٜوتعٌُ ٗ 

ِٸ قاٍ: «. ٜكاٍ: ػـٕ إلأ٠ ٚػـٜٓٗا َٸا قٍٛ ايٌاعل ٗ إـغ: )ػـٜٔ ايع٢ً( »ث ٚأ

 .(7)«ؾاهتعاك٠, نكٛشلِ: ٜعٌل ايع٢ً, ٜٚٴٌبٸب بايٓـ٣, ٜٚٴٓوب بإهاكّ

ٚايٓهت١ ؾٝ٘ أْٸ٘ دعً٘ ٌٜتٗٞ َعايٞ ا٭َٛك نُا ٌٜتٗٞ غرلٙ »ٚقاٍ ابٔ سذل: 

 .(8)«ّٓا شلاايِٛك٠ اؾ١ًُٝ, ؾذعً٘ ػـٜ

ُٸ١ ٚقٌٝ: ايِـٜل ٗ ايولٸ  .(9)ػا

ٕٸ ن٬ّ ايلاغب ُلٜض ٗ بٝإ ا٫هتعُاٍ, ٫ بٝإ إع٢ٓ إٛٓٛع أ٫ّٚ: أقٍٛ:  إ

ٌٸ  ي٘ ايًؿٜ, ٚأْٸ٘ سكٝك١ ؾٝ٘, ؾ٬ ٜهٕٛ كايؿّا يهْٛ٘ َٛٓٛعّا ٕطًل ايِـٜل. ٚيع

ٔٵ ِٜاسب ب٠ٌٛٗ يهجل٠ َِاؿٜك٘ ٚٚقٛع٘ ب َٳ ٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ نجل٠ ا٫هتعُاٍ ٗ 

 ع٢ً ٖقا ايٓشٛ.

َٸا تؿورلٙ غِْٛ ايِـٜل ٗ ايولٸ ؾٗٛ ْاٚل إٍ بعض إِاؿٜل  ثاّْٝا: ٚأ

 اـاكد١ٝ.

ؾٝتعٝٸٔ ايذلاؿف بٌ اــٕ ٚايِـٜل, ٚيٝى ايٓوب١ بٝٓٗا ْوب١ ايعُّٛ 

 ٚاـِْٛ إطًل.

َٴتٻؼٹقٳاتٹعع 2  : ٗ إعلابٗا استُا٫ٕ:ٚٳ٫َ 

 يًتأنٝـ. ٚ ,٫َٴوٳاؾٹشٳاتّا ع٢ً ا٭ٍٚ: اؾلٸ, عطؿ

ٝٵلٳايجاْٞ: ايِٓب, عطؿّا ع٢ً  َغ
(10). 

 ٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ. َٴتٻؼٹقٹٟٚنقا ايه٬ّ ٗ 
 

ـٸ٠ ْكاٙ: ِٸٌ ايبشح ٗ ع  ْٚؿ
 

 

ـٸ٠ استُا٫ت  :(11)وتٌُ ٗ فيو ع

 .(12)إْٸ٘ اينْا هلٸّا, ٗ َكابٌ ايوؿاغ, ٖٚٛ اينْا ع١ْٝ٬ ا٭ٍٚ:

ٞٸ قبٌ فيو, َٔ  ّٸ بٓؿٞ ٖقا ايؿلؿ َٔ اينْا, َع أْٸ٘ َٓؿ ُٴلٸغ ٗ ٖقا ايٓ ٚإْٸُا 
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ٌٸ ٚاسـ َٔ  أدٌ ايتأنٝـ ع٢ً تلن٘; ْٛلّا يٌٝٛع٘ ٗ اؾا١ًٖٝ. يقا أؾلؿ هبشاْ٘ ن

ّٸ ع٢ً سلَتُٗا  ٞٸ, ْٚ  .(13)َعّا, ٚسلٸّ اينْا ظُٝع ُٛكٙقوُٞ اينْا: إعًٔ; ٚاـؿ

 اٯتٌٝ. أقٍٛ: ٚمٛ ٖقا ايتٛدٝ٘ ٜتأتٸ٢ ٗ ا٫ستُايٌ ايجاْٞ ٚايجايح

 

ٕٸ دعٌ اتٸؼاف ا٭ػـإ ٗ َكابٌ ايوؿاغ أَل ُشٝض, نُا هٓبٝٸٓ٘ ٫سكّا,  إ

ٞٸ, قض اؿٸعا٤ٺ ٫ ؿيٌٝ  يهٔ تؿورل ايوؿاغ باينْا إعًٔ, ٚاؽاف ا٭ػـإ باينْا اـؿ

 عًٝ٘. ْٚٛرل ٖقٙ إٓاق١ٌ تلؿ ع٢ً ا٫ستُايٌ اٯتٌٝ, ايجاْٞ ٚايجايح.

 إْٸ٘ اينْا ٓفاّْا, ٗ َكابٌ َٔ تٴهلٟ ٚتٴ٪دل ْؿوٗا يقيو. ايجاْٞ:

إْٸ٘ اينْا َع ايٛاسـ أٚ ايٛاسـ٠, ٗ َكابٌ إبقٚي١ ٚايناْٞ بأنجل َٔ  ايجايح:

ـٳإُع . ٫ٚ ٜٓاٗ فيو اٱتٝإ بِٝػ١ اؾ(14)بػٝٸ١ َا ؿاّ َٔاؾّا إيٝ٘ اؾُع:  َأػٵ

َٴتٻؼٹقٳاتٹ َٟٚٴتٻؼٹقٹ.ٕٸ إلاؿ ب٘ اؾٓى  , ٚ٭

إْٸ٘ َطًل ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ ٚايع٬ق١ اؾٓو١ٝ, ٖٚٛ َا ٜ٪ؿٸٟ غايبّا  ايلابع:

 إٍ اينْا ٚغرلٙ َٔ ايؿٛاسٍ.

ـٵٕ( ٗ ايًػ١, ايقٟ ؾوٸل ٗ نًُ ـٹ ات ايًػٌٜٛ ٖٚقا ٖٛ ايٛاٖل َٔ يؿٜ )ا

 بايِـٜل ٚاـًٌٝ َطًكّا. ٌٜٚٗـ ي٘ َٛاكؿ ا٫هتعُاٍ.

َٸا َا فنل َٔ إعاْٞ ؾٗٞ َٔ باب فنل إِـام, ٫ ايتكٝٝـ يًُع٢ٓ  ٚأ

 .(15)ٚسِلٙ

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ا٫ستُاٍ ايلابع ٫ ٜهٕٛ فنل اؽاف ا٭ػـإ َٔ باب ايتأنٝـ, بٌ 

ٕٵ اًذل  نا ٗ إبػ١ٝٓٛ ٚايكبض.فنل َٛٓٛع كتًـ عٔ ايوؿاغ, َٚكابٌ ي٘, ٚإ

 

 

ِٸٌ َبػ١ٝٓٛ اتٸؼاف ا٭ػـإ  ٚقبش٘, بٌ قـ ٜٴوتؿاؿ عـّ  قـ بٝٸٔ ن٬ ايٓ

 ٌَلٚعٝت٘.

َٸا ع٢ً ا٫ستُا٫ت ايج٬ث١ ا٭ٍٚ اييت ُؾولٸ ؾٝٗا باينْا ٜهٕٛ ا٭َل  ٚبٝإ فيو: أ

ِٸإ س٦ٓٝقٺ ع٢ً سل١َ  ٍٸ ايٓ ٕٵ نإ ٗ ايولٸ أٚ ٗ ٗ غا١ٜ ايٛٓٛغ, ؾٝـ اينْا, ٚإ
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ايلٓا أٚ ٗ ساي١ ا٫ػتِاْ بايٛاسـ. ٖٚقا ٗ اؿكٝك١ تأنٝـ أٚ مٜاؿ٠ إٜٔاغ 

 يٰٜات ايهجرل٠ اييت ْٗت عٔ اينْا, ٜٚهٕٛ اؽاف ا٭ػـإ ٖٛ أسـ َِاؿٜل اينْا.

َٸا ع٢ً ا٫ستُاٍ ا٭ػرل عع ايقٟ كدٸشٓاٙ عع ؾٝجبت عـّ ٌَلٚع١ٝ ايع٬ق١ بٌ  ٚأ

ٓوٌ ٗ ْؿوٗا, َا مل تٴيٳ ع٢ً أهاي ٌَلٚع, ٖٚٛ َٓشِل ٗ اينٚاز أٚ ًَو اؾ

ٍٸ ع٢ً فيو ايعطـ ع٢ً ايوؿاغ. ٖٓا ٜـ  ايٌُٝ. ٚ

ٕٸ اؽاف اــٕ ٗ اؾا١ًٖٝ نإ َٔ أدٌ اينْا ٫ ٜهٕٛ هببّا يتكٝٝـ  ٚؿع٣ٛ أ

 إط٬م ايًؿٜ, ٫ٚ وِل عـّ إٌلٚع١ٝ ٗ ُٛك٠ اؽافٙ يًنْا ؾك٘.

 

ـٸ  مل تتعلٸض اٯ١ٜ يبٝإ َؿّٗٛ اــٕ, ؾ٬ّٔ عٔ بٝإ َِاؿٜك٘. َٚٔ ٖٓا ٫ب

َٔ ايلدٛع إٍ ايعلف ٗ ؼـٜـ إٛٓٛع, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ها٥ل إٛٓٛعات. ٚقـ 

ُؾوٸل )اــٕ( يػ١ّ بع )ايِـٜل(. ٚايقٟ ٜؿُٗ٘ ايعلف َٔ ٖقا ايعٓٛإ ٖٛ ايٌؼّ ايقٟ 

ٛٸكٙ َٔ ػِا٥ّ ًٚلٚٙ ٖقٙ ي٘ اك ُٸ١ بآػل, ٫ َطًكّا. ٚايقٟ ْتِ تباٙ ٚع٬ق١ ػا

 ايع٬ق١ عوب ايؿِٗ ايعلٗ َا ًٜٞ:

ع نْٛٗا ع٬ق١ فات طابع إْواْٞ ٚادتُاعٞ, ؾ٬ تِـم ع٢ً ايع٬ق١ فات 1

 ايطابع ا٫قتِاؿٟ, ؾ٬ ٜٴكاٍ يٮدرل: ُـٜل ٚػـٕ.

 يعٛاطـ َتباؿي١ َٔ ايطلؾٌ.ع نْٛٗا ع٬ق١ فات طابع عاطؿٞ, ٚنٕٛ تًو ا2

ع نْٛٗا ع٬ق١ َٔ أدٌ إعاًل٠ عوب ايِٛك٠ ٚايٛاٖل, ٚتتُجٸٌ ػاكدّا 3

ـٸؿ ايًكا٤ات, ٚتهلٸكٖا, ٚا٭ْى ٚإٛؿٸ٠ إتباؿي١, ٚا٫ْؿتاغ, ٚعـّ إػؿا٤ ايولٸ,  بتع

 ٚعـّ ا٫ستٌاّ ٗ ايه٬ّ ٚايتِلٸؾات, ٚايِلاس١, ٚاحملبٸ١ إتباؿي١, ٚمٛ فيو.

 نْٛٗا َبت١ٝٓ ع٢ً أهاي ايِـم ٗ إٛؿٸ٠, َٚٓ٘ أػق يؿٜ ايِـاق١. ع 4

ع قـ ؽتًـ ٚها٥ٌ ا٫كتباٙ ٚأهايٝب٘ ٚػوٝـ ٖقٙ ايع٬ق١, ؾلَا تهٕٛ َٔ 5

ػ٬ٍ ايًكا٤ات إباًل٠, ٚكَا تهٕٛ َٔ ػ٬ٍ إهاتب١, ٚكَا تهٕٛ َٔ ػ٬ٍ 

اٙ اؿـٜج١, ناٱْذلْت, ٫ٚ إها١ٕ ايتًؿ١ْٝٛ, ٚكَا تهٕٛ َٔ ػ٬ٍ ٚها٥ٌ ا٫كتب

ٖٸِ. ٚٸٍ ؾك٘, نُا قـ ٜٴتٛ  تٓشِل بايٌهٌ ا٭

ع قـ تكاكٕ ٖقٙ ايع٬ق١ أَٛكٷ ػاكد١ عٔ َاٖٝتٗا, ؾتٴ٪ثٸل هًبّا أٚ إهابّا, ؾ٬ 6
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ٛٸك أْٸٗا ؿػ١ًٝ ؾٝٗا, نايع٬ق١ إٌٛب١ باي٠ٌٛٗ اؾٓو١ٝ ايؿع١ًٝ,  ٜٓبػٞ اـً٘, ٚتِ

ُٸٌ إٍ أٚ ايٓؿع إايٞ ايؿعًٞ. نُا أْٸ ٗا قـ تهٕٛ ْا١٦ً عٔ ؿٚإع كتًؿ١, نايتٛ

غا١ٜ َا َوتكب٬ّ. ؾٗقٙ سٝجٝات ػاكد١ عٔ سكٝك١ عٓٛإ )اــٕ(, ٚعٓٛإ )ايِـٜل(, 

 ٚايعلف وهِ ع٢ً ٚاٖل ايع٬ق١, ؿٕٚ ؿٚاعٝٗا اـؿٝٸ١ ٚإُٔل٠.

ٕٸ عٓٛإ )اــٕ( ٫ ٬ٜمّ تًو إكاكْات أٚ ايـٚاعٞ, ؾوٛا٤ٷ  َٔ ٖٓا ٜتٔض أ

ٕٸ ًٝٛع اقذلإ ايع٬ق١ بٌ اؾٓوٌ باي٠ٌٛٗ  ٚدـت أّ اْتؿت ِٜـم ايعٓٛإ, ؾإ

ٛٸ١َ يعٓٛإ )اــٕ(, ٚأْٸٗا تـٚك َـاكٖا ٚدٛؿّا ٚعـَّا, َٚت٢  اؾٓو١ٝ ٫ هعًٗا َك

 ؼٓكل ايعٓٛإ ؼٓكل اؿهِ.

 
 

ٕٸ عـّ ٌَلٚع١ٝ اؽاف ا٭ػـإ ثاب1 ت يًطلؾٌ, ايلدٌ ٚإلأ٠, نُا ع إ

ّٸ ا٭ٍٚ ٚكؿ ؾٝ٘ عٓٛإ )اؽاف ا٭ػـإ( َتعًٓكّا بايٓوا٤,  ٕٸ ايٓ ِٸٌ; ؾإ ٜٴوتؿاؿ َٔ ايٓ

ّٸ ايجاْٞ ٚكؿ َتعًٓكّا بايلداٍ. ٖٚقا ايتهلاك يًتأنٝـ, ٚيتؿٌِٝ اؿهِ,  ٚٗ ايٓ

ٕٸ احملقٚك ٚايكبٝض ٖٛ اتٸؼاف اــٕ َٔ قٹبٌ إ ٛٸك ايعلف أ لأ٠, ؿٕٚ ايلدٌ, ؾلَا ٜتِ

ٕٸ ايِـاق١  ِٸٌ نإ ٜهؿٞ يًـ٫ي١ ع٢ً ن٬ ايطلؾٌ; ٭ ٌٸ ٚاسـ َٔ ايٓ ٕٸ ن ٚإ٫ٓ ؾإ

 فات طلؾٌ.

ٕٸ عـّ إٌلٚع١ٝ َطًل, ؾٌٌُٝ َا ؼٓكل َع٘ اينْا َٚا ػ٬ َٓ٘; ٚفيو 2 ع إ

ّٸ.  ٱط٬م ايٓ

ع ٌٌُٜٚ ايٓٗٞ َا إفا ناْت ايع٬ق١ َع اي٠ٌٛٗ, نُا ٖٛ إعتاؿ, نُا 3

ٌٌُٜ َا إفا مل تهٔ ايع٬ق١ َع اي٠ٌٛٗ, ٚيٛ نإ ؼٓكل ٖقا ايؿلؿ ْاؿكّا; ٚفيو 

ّٸ.  يًوبب فات٘, ٖٚٛ إط٬م ايٓ

ٕٸ اتٸؼاف ا٭ػـإ َبػٛض يًٌاكع َطًكّا, 4 ّٸ أ ع نُا ّهٔ إٔ ٜوتؿاؿ َٔ ايٓ

ٕٸ عٓٛإ )اؽاف اــٕ( َٔ  ٕٵ نإ بٌ غرل ايبايػٌ; يِـم ايعٓٛإ س٦ٓٝقٺ, ؾإ ٚإ

ُٸّا بايبايػٌ; إف مل ا٭َٛ ك ايٛٓع١ٝ إأػٛف٠ ُٚؿّا ؿاي١ َعٝٸ١ٓ, ؾ٬ ؿاعٞ ؾعً٘ ػا

ِٷ تهًٝؿٞ ست٢ ٜٴكاٍ باػتِاُ٘ بايبايؼ أٚ بإهًٓـ ؾك٘, بٌ  ِٸٌ سه ٜٔلؿٵ ٗ ايٓ

ٞٸ, ٖٚٛ إباس١ ايٓهاغ ٌَٚلٚعٝت٘, ٚعـّ ٌَلٚعٝٸ١ ايوؿاغ,  ايٛاكؿ ٖٛ سهِ ٚٓع
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 ٚاتٸؼاف ا٭ػـإ.

ٕٸ ٚاٖل ٠ اػت٬ٙ اؾٓوٌ غرل ٌَلٚع١ َطًكّا, َٚٓٗا: إـاكي إؼتًط١ إفّا ؾإ

ٌٸ َلاسًٗا; ٭ْٸٗا تٛٓؾل ا٭ك١ٝٓ ي٤ٌٛٓ ع٬قات ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ.  به

 
 

ٔٸ ايتُٝٝن; يعـّ بلٚم إٌٝ  ٚوتٌُ ايكٍٛ باٱباس١ بايٓوب١ يٮطؿاٍ قبٌ ه

ٗٳلٴٚا عٳ٢ًَ عٳاؾٓوٞ يـِٜٗ بعـ; يهِْٛٗ  ِٛ ٜٳ ِٵ  (. ٚيقا ُأبٝض 31)ايٓٛك:  ٛٵكٳاتٹ ايِّوٳا٤َي

 يًُلأ٠ إبـا٤ مٜٓتٗا أَاَِٗ.

 

ٕٸ دٛام إبـا٤ اين١ٜٓ أَاَ٘ سهِ آػل ٫ ع٬ق١ ي٘  ّٚهٔ إٓاق١ٌ ؾٝ٘ بأ

ٌٸ, َبػٛض يًٌاكع  ٕٸ اؽاف اــٕ ٚايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ عٓٛإ آػل َوتك بإكاّ; ؾإ

ِٸٌ.َطًكّا, ناينْا; بكل١ٜٓ ايعطـ   عًٝ٘ ٗ ايٓ

ٚعًٝ٘ ؾع٢ً ا٭ٚيٝا٤ ػٓٝب غرل ايبايؼ ا٫ػت٬ٙ, ٚعـّ ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ إواعـ٠ 

 عًٝ٘.

 

 

مثٸ١ ٚاٖل٠ َٓشلؾ١ ٗ اجملتُعات اؾا١ًٖٝ اؿـٜج١, ٚباتت أَلّا عاؿّٜا, ٖٛ 

ٚنباكّا; ْتٝذ١ّ ي٬ػت٬ٙ. ٖٚقا  إقا١َ ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ, ًبابّا ًٚابات, ُػاكّا

 غرل ٌَلٚع, نُا ٖٛ ٚآض.

بٌ أهبػٛا ع٢ً بعض ُٛك ايع٬قات غرل إٌلٚع١ عٓٛإ ايتعاٍٜ بٌ 

ِٸ باتؿام ايطلؾٌ ٚكٓاُٖا. ٝٸّا ٜت ـٸٚٙ عكـّا َـْ  اؾٓوٌ, ٚع

ـٸ ْهاسّا بٓٛل ايعك٤٬ ٚيـ٣ ْٝ ٕٵ زلٸٛٙ عكـّا ٚاتؿاقّا, إ٫ أْٸ٘ ٫ ٜٴع ع ٖٚقا ٚإ

ٌٸ قّٛ ْهاسّا. ٕٸ يه  ا٭علاف, ٚس٦ٓٝقٺ ؾ٬ ٜهٕٛ ٫ٌَُّٛ يًكاعـ٠ ايكا١ً٥ بأ

; (16))ْهاغ اــٕ( ٫ٚ ٜؿٝـ ٚكٚؿ ايتعبرل عٔ اتٸؼاف ا٭ػـإ َٔ قبٌ ايبعض بع

ٝٸ١ ع٢ً إواق١, ٫ٚ ٜٴلاؿ بٗا إع٢ٓ اؿكٝكٞ  ٕٸ ٖقٙ ايتو١ُٝ َبٓ ؾإْٸ٘ َٔ ايٛآض أ
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هاغ ست٢ يـ٣ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ا٭ٍٚ, ؾًٝى ٖٛ َٔ يًٓهاغ, ٚػُِّٛا أْٸ٘ يٝى بٓ

ٕٸ ْهاغ ايٌػاك ْهاغ عٓـِٖ. ٞٸ عٓ٘ ًلعّا; إف إ  قبٌٝ: ْهاغ ايٌػاك إٓٗ

 
 

ّٸ دعٌ اتٸؼاف ا٭ػـإ ٗ َكابٌ إٌلٚع, ٖٚٛ اينٚاز ع  ٕٸ ايٓ يكـ فنلْا بأ

ٝٵ٘: ايـا٥ِ; ٚإٓكطع ع ًَٚو اي ُٳ ٖٸِ اْطبام عٓٛإ )اؽاف بكو ٌُٝ. ٚعًٝ٘ ؾ٬ فاٍ يتٛ

 .(17)اــٕ( ع٢ً اينٚاز إ٪ٓقت

 

 

ّٚهٔ اهتؿاؿ٠ ؼلِٜ إقا١َ ايع٬ق١ بٌ اؾٓوٌ غرل إبت١ٝٓ ع٢ً اينٚاز أٚ 

ٔٻ هٹلٸّاًَو ايٌُٝ أّٜٔا َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٖٴ ـٴٚ ٛٳاعٹ ٛٵ٫ّ  ٚٳَيهٹٔ ٫ٖ تٴ ٔإ٫ٖ َإٔ تٳُكُٛيٛا َق

(; ؾإفا نإ قض إٛاعـ٠ هلٸّا ع ٚيٛ َلٸ٠ ع َٓٗٝٸّا عٓ٘ ؾهٝـ 235)ايبكل٠:  َٻعٵلٴٚؾّا

 إفا نإ ا٭َل ع٢ً َوت٣ٛ يكا٤ات َتهلٸك٠ ٜتباؿٍ ؾٝٗا ايطلؾإ نًُات ايػلاّ؟!

 

١ٝ ّهٔ ايتُوٸو با٭ؿٓي١ ايًبٸ١ٝ أّٜٔا, ٚتتُجٸٌ بأكبع١ ٚإٍ داْب ا٭ؿٓي١ ايًؿٛ

 أؿٓي١, ٖٚٞ:

٫ كٜب ٗ قٝاّ هرل٠ إتٌلٸع١ ع٢ً عـّ اؽاف  ع هرل٠ إتٌلٸع١ ٚاكتهامِٖ:1

ٕٸ ٖقٙ ايورل٠ ثابت١ بٌ ْٝع ×ٖٚقٙ هرل٠ ثابت١ تتٸٌِ بنَإ إعِّٛ .ا٭ػـإ , بٌ إ

 ِٗ ٚاػاٖاتِٗ.إتـٜٸٌٓ َٔ إوًٌُ, َؼتًـ َقاٖب

ٍٸ ع٢ً عـّ ايٛدٛب ٫ أنجل, ٚعـّ ايٛدٛب نُا ٜٓوذِ  ٕٸ ايذلى ٜـ ٫ ٜٴكاٍ: إ

ٚٸٍ.  َع اؿل١َ ّهٔ إٔ ٜٓوذِ نقيو َع ايهلا١ٖ, بٌ َٚع اٱباس١, ؾ٬ َعٝٸٔ يٮ

ٕٸ ٖقٙ ايورل٠ يٝوت هرل٠ ق١ٔ ست٢ تٴبت٢ً بٗقا اٱبٗاّ, ٚإْٸُا ٖٞ  ؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ: إ

هام إتٌلٸعٞ ايكاطع, ٚعًٝ٘ ؾ٬ فاٍ يًتٌهٝو ٗ ؿ٫يتٗا ع٢ً هرل٠ ٌَٛب١ با٫كت

 اؿل١َ.

ٕٸ ا٫كتهام ثابتٷ ٚٚآضٷ غا١ٜ ايٛٓٛغ, عٝح مل ٜعـ  ع ائلٚك٠ ايـ١ٜٝٓ:2 إ
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ٜكتِل ع٢ً إتـٜٸٌٓ ؾشوب, بٌ بات ٚآشّا ٗ أفٖإ إوًٌُ نآؾ١, ست٢ غرل 

 ت٣ٛ ائلٚك٠ ايـ١ٜٝٓ.إتـٜٸٌٓ َِٓٗ. َٚع٢ٓ فيو أْٸ٘ ٚاٌُ إٍ َو

إْٸٓا يٛ ؽٓطٝٓا ؿا٥ل٠ اجملتُع اٱه٬َٞ مَاّْٝا  ع هرل٠ ايعك٤٬ ٚاكتهامِٖ:3

ٕٸ هرل٠ ايعك٤٬,  ّٸ ٗ ها٥ل اجملتُعات, ي٬سٛٓا أ َٚهاّْٝا, ٚتابعٓا ايوًٛى ايعا

ِٷ ع٢ً ايتٓنٸٙ عٔ اؽاف ا٭ػـإ. ٫ٚ ٜٴُاكي ٖقا ايٓٛع َٔ  ٚنقا اكتهامِٖ, قا٥

٫ ايوؿ١ً ٚايوكط١ َٔ ايٓاي. بٌ إٕ اجملتُع اؾاًٖٞ ع بايلغِ َٔ بٴعٵـٙ عٔ ايوًٛى إ

ٔٸل ع مل تهٔ ٚاٖل٠ اؽاف ا٭ػـإ ٚاٖل٠ َأيٛؾ١ َٚكبٛي١ ؾٝ٘. َٚٔ ٖٓا نإ  ايتش

 بعِٔٗ ٜتعاطْٛٗا ٗ ايولٸ, ٚبعٝـّا عٔ أعٌ ايٓاي.

َٸ١ ع٢ً َلأ٣ َٔ ايٌاكع, ٚمل ٜلؿع عٓ ٍٸ ٚسٝح ناْت ٖقٙ ايورل٠ ايعا ٗا, ؾٝـ

 فيو ع٢ً إَٔا٥ٗا. 

ٕٸ ٖقٙ ايٛاٖل٠ باتت ايّٝٛ ًا٥ع١ ٗ اجملتُعات ايػلب١ٝ, ٚمل تعـ  ٫ ٜٴكاٍ: إ

ِٸ ايـع٣ٛ إتكـ١َ. َٴٌّٝٓا, ٚعًٝ٘ ؾ٬ تت  عٓـِٖ أَلّا 

ٕٸ ًٝٛع ٖاكه١ َعٝٸ١ٓ كايؿ١ يورل٠ ايعك٤٬ ٚاكتهامِٖ ٗ َكطع ؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ:  إ

ـٸع٢; ؾإْٸ٘ قـ ٜتؿل إًاع١ مَاْٞ أٚ َهاْٞ َعٝٸٔ, ؼت ٚ ُٸ١, ٫ ٜكـغ ٗ إ لٚف ػا

بعض إُاكهات إؼايؿ١ ست٢ يًؿطل٠ اٱْوا١ْٝ ٗ بعض اؿا٫ت, نُا ٗ سا٫ت 

ايتٗتٸو ٚاٱباس١ اؾٓو١ٝ, ٚايًِٛ, ٚاْتٗاى سكٛم اٱْوإ ايطبٝع١ٝ ٗ اجملتُعات 

ٔٸ بعض ايكٛاٌْ َٔ أدٌ تهلٜى ٚإًاع١ َ ٕٸ ٖقا نًٓ٘ ايػلب١ٝ. بٌ قـ تٴو جٌ فيو. ؾإ

ٕٸ إعٝاك ٗ هرل٠ ايعك٤٬ ٚاكتهامِٖ ٖٛ ايٓٛع, ٫ ايعـؿ  ٫ ٜٓؿٞ أٌُ ايـع٣ٛ; إف إ

ِٸ. ؾايٌقٚف عٔ ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚا٫كتهام ايعك٥٬ٞ, بٌ ٚايٌقٚف عٔ ايؿطل٠  ٚايه

ايو١ًُٝ, يٝى بعنٜٕن ٗ سٝا٠ ايبٌل, ٫ٚ هُٝا َع ٓػ٘ ايٛلٚف ا٫دتُاع١ٝ 

 ؿ١ٜ ٚايوٝاهات اٱع١َٝ٬ ٚايتجكٝؿ١ٝ إٓشلؾ١.ٚا٫قتِا

ُٸ١  ع اػت٬ٍ ايٓٛاّ:4 ٕٸ يًٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ قٛاْٝٓٗا اـا ٝٸ١ أ َٔ اؿكا٥ل اؾً

بٗا, ٚأْٸٗا تٗـف إٍ ُٝاغ١ اٱْوإ ع ؾلؿّا ٚفتُعّا ع ٗ ٤ٛٓ ٖقٙ ايل١ٜ٩, ٫ٚ هُٝا 

ٚاؿًٝٛي١ ؿٕٚ كٚاز اٱباس١ٝ  ٗ َا ٜتعًٓل باؾٛاْب ا٭ػ٬ق١ٝ, ٚتعُٝل ٚاٖل٠ ايعٓؿ١,

ٕٸ اْتٌاك ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ ٜتعاكض ْٛعّا َع أٖـاف  ٖٓا ٫ ًٓو ؾٝ٘ أ ٚايؿواؿ. ٚ

ايٌلٜع١, ٜٚ٪ؿٟ إٍ اػت٬ٍ ايٓٛاّ ايـٜين ٗ اجملتُع, َٔاؾّا إٍ َا هلٸٙ َٔ إؿاهـ 
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ـٸؿ ا٭َٔ ا٫د ـٸؿ أَٔ ا٭هل ٚايعٛا٥ٌ, ٚبايتايٞ تٗ تُاعٞ, ٚتٗـّ ٚا٭ٓلاك اييت تٗ

نٝاْ٘ َٔ ا٭هاي, ٜٚتعقٸك س٦ٓٝقٺ سؿٜ ا٭علاض ُٚٝاْتٗا, ِٜٚعب إقا١َ أسهاّ 

 اهلل. ٖٚقا َا ٫ ٜلٓٞ ب٘ ايعكٌ, ٫ٚ ايٌلع.

 
 

ِٸٌ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ ْهاغ ايناْٞ ٚاينا١ْٝ. ؾٌٗ  ـٸع٢ ؿ٫ي١ نٌٛ َٔ ايٓ قـ ٜٴ

 ١َ؟ ؾٝ٘ ق٫ٕٛ: إلاؿ بايٓٗٞ اؿل

سل١َ ْهاغ ايناْٞ ٚاينا١ْٝ, ٚيٛ نإ اينْا هلٸّا, إ٫ بعـ ايتٛب١, ْٚوب  ا٭ٍٚ:

 .(18)إٍ أٓـ بٔ سٓبٌ

ّٸ.  ٜٚـعُ٘ إط٬م ايٓ

ّٸ إقنٛك مل ٜٴوٳلٵ يبٝإ سهِ ْهاغ إواؾشٌ ٚإواؾشات َٚتٸؼقٟ  ٕٸ ايٓ إ

ّٸ ٚكؿ يبٝإ ٌَلٚع١ٝ ايٓهاغ ٚاٱسِإ, ٗ َكابٌ عٓٛإ  َٚتٸؼقات ا٭ػـإ, بٌ ايٓ

 )ايوؿاغ(, ٚعٓٛإ )اؽاف ا٭ػـإ(.

ّٸ ايكلآْٞ ايٌلٜـ, َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٕٸ َا ٚكؿ ٗ ايٓ ِٵ ٚبعباك٠ أػل٣: إ َٳٔ ٖي ٚٳ

ُٸ ُٹ ٓٳاتٹ َؾ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳاتٹ اِي ِٳ ٛٵ٫ّ َإٔ ٜٳٓهٹضٳ ايِٴُشٵ ِٵ َط َٹُٓه ِّٔ ٜٳوٵتٳطٹعٵ  ُٳاْٴُهِ  ٜٵ َٳًََهتٵ َأ ا 

ِٴ  ٝٳاتٹُه ـٳإَؾتٳ َٴتٻؼٹقٳاتٹ َأػٵ ٚٳ٫َ  َٴوٳاؾٹشٳات  ٝٵلٳ  ٓٳاتٺ َغ ِٳ َٴشٵ ٓٳاتٹ...  َٹ ُٴ٪ٵ , ٚقٛي٘ تعاٍ: اِي

 ٔٳ ُأٚتٴٛا ٔٳ اٖيقٹٜ َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٚٳاِي ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٚٳاِي ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٴ...  ٌٻ َيُه ّٳ ُأسٹ ٛٵ ٝٳ اِي

ٖٴ ُٴٛ ٝٵتٴ ِٵ ٔإفٳا آتٳ َٹٔ َقبٵًٹُه َٴتٻؼٹقٹٟ اِيهٹتٳابٳ  ٚٳ٫َ  ٌٳ  َٴوٳاؾٹشٹ ٝٵلٳ  ٌٳ َغ ٓٹ ِٹ َٴشٵ ٔٻ  ٖٴ ٔٻ ُأدٴٛكٳ

ـٳإ , مل ٜقنل عٓٛإ )ايوؿاغ( ٚ)اتٸؼاف ا٭ػـإ( ُٚؿّا يًلدٌ ايٓانض, ٫ٚ َأػٵ

ُٚؿّا يًُلأ٠ إٓهٛس١, ستٸ٢ ٜهٕٛ قٝـّا أٚ ًلطّا يًُٛٓٛع, أٟ ٜهٕٛ إع٢ٓ: ٜٴباغ 

ػـإ, أٚ ٜٴباغ يهِ ْهاغ غرل اييت يهِ ْهاغ غرل إواؾش١ ٚغرل فٚات ا٭

ـٸع٢ اهتؿاؿ٠ ايٓٗٞ عٔ ْهاغ  تٴواؾشْٛٗا ٚغرل اييت اتٸؼقُٖٛا ػـّْا, ٚعًٝ٘ قـ ٜٴ

 اينا١ْٝ.

ٕٸ ايعٓٛاٌْ إتكـٌَ فٴنلا سا٫ّ, َٚكتٔاٙ تكٝٝـ ٌَلٚع١ٝ ايٓهاغ  بٌ إ

غ ٚاتٸؼاف بقيو, أٟ ٜهٕٛ إع٢ٓ: ٜٴباغ يهِ ايٓهاغ ٚاٱسِإ, ٫ٚ ٜٴباغ يهِ ايوؿا

 ا٭ػـإ.
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ّٸ هانت عٔ أُٚاف إٓهٛس١, ٚإْٸُا ٖٛ ٗ ُـؿ بٝإ ٌَلٚع١ٝ  إفّا ؾايٓ

 ايٓهاغ ٚاٱسِإ.

ٖٚٛ َا فٖب إيٝ٘ بعضٷ, َٔ نٕٛ اٯ١ٜ ٗ َكاّ ايذلغٝب ٗ اينٚاز َٔ  ايجاْٞ:

. ْٚٴوب إٍ ا٭نجل (19)غرل إواؾش١ ٚفات ا٭ػـإ, ٫ عـّ اينٚاز بإتٻِؿ١ بقيو

, أٟ اهتشباب تلى (20)ام, ؾتهٕٛ ٖقٙ اٯ١ٜ قُٛي١ ع٢ً ايٓـب ٚا٫هتشباباؾٛ

 ْهاغ إلأ٠ إواؾش١ ٚفات ا٭ػـإ.

ٕٵ نٓٸا ْتؿل َع ٖقا ايكٍٛ ٗ اؾٛام, ٚيهٔ ٫ ْٛاؾل ع٢ً اهتؿاؿ٠  مٔ ٚإ

ّٸ; يعـّ نْٛ٘ ٗ ُـؿ ايبٝإ َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ بإلٸ٠, ٫ عً  ٢ا٫هتشباب َٔ ٖقا ايٓ

ناّ, ٫ٚ ع٢ً مٛ ايذلػّٝ, بٌ ٖٞ ٗ َكاّ بٝإ ٌَلٚع١ٝ ايٓهاغ, نُا مٛ اٱي

 قًٓا.

 

ُٸًٓا إيٝٗا َٔ ػ٬ٍ ٖقا ايبشح َا ًٜٞ: ِٸ ايٓتا٥ر اييت تٛ  أٖ

ّٸ ايكلآْٞ عٓٛإ ٗ َكابٌ اينْا. ٚإلاؿ ب٘ 1 ٕٸ )اؽاف اــٕ( إقنٛك ٗ ايٓ ع إ

 إٍ فيو. ايِـاق١ بٌ اؾٓوٌ. نُا تقٖب ايًػ١

ٞٸ عٓ٘ ًلعّا, ٚعك٥٬ّٝا, ٚعك٬ّ.2 ٕٸ اؽاف اــٕ طايِـٜلص َٓٗ  ع إ

ٕٵ ػًت َٔ اي٠ٌٛٗ اؾٓو١ٝ, 3 ٕٸ ٖقا ايٓٗٞ َطًل ٌٌُٜ ْٝع اؿا٫ت, ٚإ ع إ

 ٚتٌٌُ ست٢ غرل ايبايػٌ.

ُٸ٢ بعكـ ايتعاٍٜ بٌ اؾٓوٌ َلؾٛضٷ ًلعّا.4 ٕٸ َا ٜٴو  ع إ
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  الهوامش
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  االجتّاد

 وقارٌٛ يف املفًّٕ ٔاملصطمح  دراشٛ

 

 

ـٸ ا٫دتٗاؿ كنٝن٠ّ ١َُّٗ ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهل١ٜ اٱه١َٝ٬ ُٸقـ ٚ .ٜع ـ اهت

ُرلٚكت٘ ايتاكى١ٝ َٔ ساد١ إوًٌُ إٍ تطبٝل ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ٚؾل اعتباكات 

ٛٻ ,ٗٞايقٜٔ ُجًت بِٗ اػاٖات ايبشح ايؿك ايؿكٗا٤,  عت ٌَاكب٘, يتتٓٛع تبعّاٚتٓ

عهِ نْٛ٘ ُٓاع١ّ  ا٫دتٗاؿ;ؾ .يقيو غاٜات ا٫دتٗاؿ ٚأؿٚات ايبشح ٚا٫هتـ٫ٍ

ـټ ,٫ إشل١ّٝ ,بٌل١ّٜ ؿ١ٜ إٓٗذ١ٝ ٚإبٓا١ٝ٥ ؿاػٌ إـكه١ ايٛاسـ٠ أٚ إقٖب اَتام بايتع

ًٍُٛٛ يٗ قاٚي١  ,١ٝإوا٥ٌ ايؿكٗٗ ل ايعك٤٬ ٚتأًَِٗ ٭ْ٘ اْبجل عٔ تؿٗه; ايٛاسـ

ِّ ِّا٭ عدل لْادع يًٌُه٬ت اييت تطلأ ع٢ً اجملتُع ايبٌلٟ إتػِّ إٍ س ؿ٠ م١َٓ إتع

ـټأإ٫  .ٚا٭َه١ٓ إؼتًؿ١ ؿ مل ّٓع ايؿكٗا٤ َٔ قاٚي١ ٓب٘ إٓٗر ٕ ٖقا ايتع

اػتًؿت بـٚكٖا عوب تػاٜل ٚقـ  .َٚعاٜرل َٛٓٛع١ٝ ,ا٫دتٗاؿٟ بٔٛاب٘ ع١ًُٝ

ٌٸاييت تبٓٸ ت ايٓٛلٚدٗا ـٻإف ًٖه; ؾلٜل اٖا ن ؿت ًت آكا٩ِٖ َٛدٸٗاتٺ َعلؾ١ٝ س

ايهٝؿ١ٝ اييت تعاًَٛا بٗا َع َٛٓٛع١ ا٫دتٗاؿ, اييت ُجٌ ْكط١ّ يًت٬قٞ ٚا٫ؾذلام ٗ 

ٚاييت تكٛؿْا إٍ  ,ٌ ا٭هى ٚإلتهنات اييت ٜكّٛ عًٝٗا ا٫دتٗاؿُٚجٸ ايٛقت ْؿو٘,

٘ أعُاشلِ ٚسٝاتِٗ ٜٚٛدِّ ,ٜٔ سٌ ٜٗـٟ ايٓاي ٜٚلًـِٖٕ ايـأٌٖ  ٞ:تايايو٪اٍ اي

ّٸ يًٍُٛٛ إٍ ايػا١ٜ َٔ ػًكِٗ, ;ايٛد١ٗ إكِٛؿ٠ ٚطلا٥ل  ,ٜٗـِٜٗ إٍ آيٝات ؾِٗ ايٓ

ٚايتعاٌَ ع٢ً ٖـٜ٘, أّ ٜذلى يًباسح ؼـٜـ آيٝات ؾُٗ٘ َا ٜٓبجل َٔ  ,ايـػٍٛ إيٝ٘

ّٸيتهٕٛ ١َُٗ ايبشح ٚايؿِٗ  ;ؿٚاػً٘ َٚعلؾت٘ ايكاُل٠  بعٝـ٠ عٔ هًط١ ايٓ
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 َٚٛدٗاتٗا َٔ ْاس١ٝ أؿٚات ايؿِٗ ٚايكلا٠٤؟

ٌٸ  ُٳ ;ؾلٜل ٚاٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ تلتب٘ َعتكـات ن ٜ٪َٔ بٌُٛي١ٝ  ٔٵؾ

هٕٛ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايو١ٓ ايٌلٜؿ١ ؾُٝٗا ي ;اؿٝا٠ ْٛاسٞايلهاي١ اٱه١َٝ٬ ؾُٝع 

١ٜ إٍ ؿ٬ِٝت إ٪ؿٸهُْٛٗا ٌَتًٌُ ع٢ً نٌ ايتينإ َٚا هٝهٕٛ, ٚ فنل َا

ًت بتشـٜـ طلا٥ل ٕ ايٌلٜع١ قـ تهٖؿأْ٘ هٝذـ إؾِٗ اؿٝا٠ ٚطلٜك١ ايعٍٝ ؾٝٗا, ؾ

أٟ ُٓاع١ َٓٗر ايبشح ايـٜين  ٚطبٝع١ َعاؾ١ ُِْٛٗا, ,ايـػٍٛ إٍ ؾُٗٗا

ٛټ ِّبتٓ يتٌهٌ  ,ؿ طبٝعت٘عات٘, ٚايكا٥ِ ع٢ً ٚٓع فُٛع١ َٔ ائٛاب٘ اييت ؼ

َټٚايتـبټ ,ٌا: ايتعٗكَٚٓٗ ,نًٝات شلقا ايبشح  ;ٌ, ٚعـّ ا٫ملاف بايتؿهرلل, ٚايتأ

ِٸ ِّ ٚغرلٖا َٔ ائٛاب٘ ٚإعاٜرل اييت ٜت ؿ َٔ ػ٬شلا عـّ ايٛقٛع ٗ ؾؽ ايؿِٗ إتع

ـټ  ؿ إٓاٖر ٚايكبًٝات.ايٓا٧ً َٔ تع

َٳ ْ٘ هرل٣ إٚكتنٍ بتعايِٝ عا١َ, ؾ ,ٕ ايـٜٔ قـٚؿ اي٬ِسٝاتأٜل٣  ٔٵأَا 

١ٜ إٍ ؾِٗ طلا٥ل ايتؿهرل إ٪ؿِّ :َٚٓٗا ,يٌلٜع١ ٗ نجرل َٔ ً٪ٕٚ ايٓايعـّ تـػٌ ا

ّٸ ـٸ ,ايـٜين ايٓ  ٠.ٚايتعاٌَ َع ٌَه٬ت اؿٝا٠ إوتذ

 ٖٓ هْٛ٘ ي ٕ اـٛض ٗ عح ا٫دتٗاؿ ٜتطًب ايتأهٝى أ٫ّٚأا تكـّ ٜتٔض يٓا ٚ

ـټ بٌلّٜا َٓٗذّا ا٫يتناّ  ب ثاّْٝاؿ إٌاكب ٚا٭فٚام ٚايعكًٝات, ٜٚتطًٜٓطٟٛ ع٢ً تع

 بائٛاب٘ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايك١ُٝٝ ٚإعاٜرل إٛٓٛع١ٝ.

ٌٸ ,ؿٚاك تاكى١ٝ َٚعلؾ١ٝأيقيو َلٸ ا٫دتٗاؿ ب ٚتبعّا إؿّٗٛ  أٚشلا ٚٗٛك يع

اقتٔتٗا ائلٚك٠ ايبشج١ٝ  ,١َباسح ث٬ث ُٖٓٔٚٛ َا هٓعلٓ٘ ٗ عجٓا  ,ٚإِطًض

ٌٸ ٕٵ ع ٚايعلض إؼتِل غرل إؼ  ع. عاًٍا٤ اهلل ت إ

 

ٕ ن١ًُ ا٫دتٗاؿ َؿَٗٛٗا اؿايٞ قـ ٚكؿت ٗ ايو١ٓ أع٢ أٌٖ ايو١ٓ اؿٸ 

 ٞ: ًايٌلٜؿ١ نُا ٜ

هأي٘ إف بعج٘  |إٕ كهٍٛ اهلل»: ٔ َعاف بٔ دبٌع ٘(:هٓٓ)ٗ ع قاٍ ايـاكَٞ 1

ٕ مل ػـ ٗ نتاب إؾ قٔٞ َا ٗ نتاب اهلل, قاٍ:أ كاٍ:ؾ ايُٝٔ َافا تكٔٞ؟ إٍ

دتٗـ كأٜٞ أ١ كهٍٛ اهلل؟ قاٍ: ٕ مل ػـ ٗ هٓٸإ١ كهٍٛ اهلل, قاٍ: ؾاهلل؟ قاٍ: ؾبوٓٸ
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 .(1)«٫ٚ آيٛ, قاٍ: اؿُـ هلل ايقٟ ٚؾل كهٍٛ كهٍٛ اهلل ٕا ٜلٓٞ كهٍٛ اهلل

, |ىتُِإ إٍ كهٍٛ اهلل دا٤ ػُِإ» :عٔ عُلٚ بٔ ايعاْع 2

ٕٵأْت أٍٚ بقيو َٓٸ :بُٝٓٗا, قًتٴ اقٔض ,يٞ: ٜا عُلٚ |ؾكاٍ  ٞ ٜا ْيب اهلل, قاٍ: ٚا

ٕٵأ: ع٢ً َافا نإ, قًتٴ  ٕٵإٚ ,ايكٔا٤ ؾُٝٗا ؾًو عٌل سوٓات أُبتٳ قٔٞ؟ قاٍ: إ

 .(2)«ادتٗـت ؾأػطأت ؾًو سو١ٓ

 ٚبِٝؼ َتػاٜل٠. ,ٚٚكؿت أساؿٜح أػل٣ بإُٕٔٛ ْؿو٘ 

ّٸأْٚوتطٝع إٔ ًْشٜ ٖا تكـّ   بٗا أٌٖ  ٕ ايلٚاٜات اييت فنلت ا٫دتٗاؿ اػت

ّٸ يتهٕٛ َوٛغّا ;ٖٗٛا ايٛد١ٗ اييت أكاؿٖٚاٚٚدٻ ,١ايوٓٸ  ,يكٛشلِ بايلأٟ َع ايٓ

َع ايهتاب  ثايجّا ايتٌلٜع ايل٥ٝوٌ بُٛؿ٘ َِـكّا ٟٵٚيٌِٝ إٍ َنا١ٓ َِـكٳ

ٍٳ ببط٬ْٗا  .(3)يوٓـ ٚؾل َباِْٝٗغًب كٚاٜاتِٗ ٓعٝؿ١ اإٔ أع٢ً . ١ٚايوٓٸ ٚعٔـ ايكٛ

إف  ;ْهلٚا َجٌ ٖقٙ ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜاتأٚهكٛطٗا نجرلٷ َٔ ايباسجٌ احملـثٌ ايقٜٔ 

ـٸ  .يًعِل ايقٟ ْوبت إيٝ٘ َا ٫ ٜٛا٥ِ طبٝعت٘ إعلؾ١ٝ ٖا بعض إوتٌلقٌ ؼ٬ُّٝع

َعٓاٙ ا٫ُط٬سٞ مَٔ ْهاك ٚدٛؿ ا٫دتٗاؿ إٚتب٢ٓ ْاع١ َٔ ايباسجٌ اٱه٬ٌَٝ 

 .(4)|ايلهٍٛ

 

|

اهتُلٚا ع٢ً  |َجًُا نلي أٌٖ ايو١ٓ ا٭ساؿٜح إل١ٜٚ ع٢ً يوإ ايٓيب 

ِّ فنلٚٙ ٗ  َا :َٚٓٗا ,بإاؿ٠ ٚاشل١٦ٝ ٚإـيٍٛ ,غات ي٬دتٗاؿايٓول ْؿو٘ ٗ إٜلاؿ َو

أتاى َا يٝى ٗ نتاب  ٕٵإؾ» إف قاٍ: ,كهاي١ بعجٗا عُل بٔ اـطاب إٍ ًلٜض ايكآٞ

ـٷأٚمل ٜتهًِ ؾٝ٘  اهلل, ١ كهٍٛهٓٸٗ  ٫ٚ ,اهلل ٕ ٦ًت إٔ ػتٗـ كأٜو ؾتكـّ, إؾ ,س

 .(5)«ٕ ٦ًت إٔ تتأػل ؾتأػلإٚ

ُا ٗ عِل ْٔٛز َقاٖب ٫هٝٸٚ ,ٗ ايعِٛك ايتاي١ٝ (ا٫دتٗاؿ)ًٚاعت يؿ١ٛ  

َٔ ا١َٕٛٛٓ ايؿك١ٝٗ  ٓشت دن٤ّا٭ْٗا أ ;إف ٚكؿت ٗ أنجل َٔ َٛٓع ;ايو١ٓ ا٭كبع١

إف مل ٜكتِل  ;إِطًض قـ تػرل ٗ ٖقٙ إلس١ً إٔإ٫  .يـِٜٗ, ٚتأهوت َقاٖبِٗ عًٝٗا

َجٌ: ايكٝاي ايٌلعٞ, َٚا  ,بٌ أٓٝـ إٍ َـيٛي٘ َـايٌٝ أػل٣ (,ا٫دتٗاؿ)ع٢ً يؿٜ 

إف ٜكٍٛ ايٌٝؽ َِطؿ٢ عبـ ; ٚا٫هتشوإ ٚايلأٟ, ٜػًب ٗ ايٛٔ َٔ غرل ع١ً,

ؾايلأٟ ايقٟ ْتشـخ عٓ٘ ٖٛ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايؿهل ٗ اهتٓباٙ ا٭سهاّ : »يلماما
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َلاؿف ي٬هتشوإ  ٖٚٛ أّٜٔا ٖٚٛ َلاؿْا بايكٝاي ٚا٫دتٗاؿ, ايٌلع١ٝ,

 .(6)«ٚا٫هتباٙ

ّٸ  ايقٟ ٖٛ بقٍ اؾٗـ ٫هتٓباٙ  ,ٚبقيو ىلز ا٫دتٗاؿ عٔ ؿا٥ل٠ إؿّٗٛ ايعا

 ;ٖٚٛ ايكٍٛ بايلأٟ َع ايهتاب ٚايو١ٓ ,ِْٛيٝـػٌ ٗ ؿا٥ل٠ اـ ,اؿهِ ايٌلعٞ

ٌّ ,يٝى َٔ َوا٥ٌ ايؿك٘»٭ْ٘  ِٷ ٫ٚ عًِ أٍُٛ ايؿك٘, بٌ ٖٛ ؾ ِٷ ٚعً بٌ إٕ . (7)«بقات٘ قا٥

 ,|اجملتٗـ نايٓيب» إف ٜكٍٛ ايٌاطيب: ;اجملتٗـ ٗ ْٛلِٖ ٌِٜ إٍ َكاّ ايٓب٠ٛ

عُاٍ ألٜع١ ع٢ً ل ايٌٚعوب ادتٗاؿٙ ٜطبِّ ,ٜٓٛل اـدل عٔ اهلل تباكى ٚتعاٍ

ٚاجملتٗـ ٜكّٛ بتطبٝل أسهاّ اهلل . |ؿٌ, ٖٚٞ ْؿى َو٪ٚي١ٝ ايٓيب ايهلِٜإهًٖ

ٌٕٓٛك اـ٬ؾ١ إ٪ُٔ عًٝ٘, ٚشلقا أطًل ع٢ً اجملتٗـٜٔ أٚيٞ ا٭َل, ٚناْت  اهتٓاؿّا

 .(8)«طاعتِٗ َٔ طاع١ اهلل

 ,يًكٍٛ بايلأٟٜتبٌ بٛٓٛغ قِـ١ٜ ايتوٜٛؼ  ٚبكلا٠٤ ٚاع١ٝ ٕا أٚكؿْاٙ هابكّا 

ٚيعٌ َا كٟٚ عٔ  .ٚا٫عتُاؿ ع٢ً ايقٚم ا٫هتشواْٞ اـآع يًؿِٗ ايٌؼِٞ إتػرل

ؾايلٚا١ٜ  .ُـؿ ايتأٌُٝ يوٝاؿ٠ ٖقا إٓٗر ٗ ايٛاقع اٱه٬َٞٗ ْ٘ أـ عُل ٜ٪ٚن

ُشتٗا َجًُا ًههٓا باؿـٜح إلٟٚ عٔ ٗ ّهٔ ايتٌهٝو  ايٛاكؿ٠ عٓ٘ ٫

ٌٸأٚايػلٜب  .ـ ٖقا إٓش٢٘ ٜ٪ٚنٕ َا هاكٚا عًٝ٭ ;ايٓيب ايباسجٌ ايقٜٔ تٓاٚيٛا  ٕ د

أكدعٛا هبب ٥ٌْٛ٘ عٓـ أٌٖ ايو١ٓ إٍ سادات ايعِل  ,ػٛا ي٘ٚأكٻ ,َؿّٗٛ ا٫دتٗاؿ

ٚمل ًٜتؿتٛا إٍ إؿاكق١ اييت ٚكؿت  ,(9)|ل٠ اييت ٚٗلت بعـ ٚؾا٠ ايٓيبإتبـي١ ٚإتػِّ

نُا  ,بٌ ٗ سٔلت٘ ,ؿ ٫ ٗ مَٔ ايٓيب ؾشوبٚاييت أباست ا٫دتٗا ,ٗ اهتـ٫٫تِٗ

, |إٕ ايلأٟ ٚدـ َع ايهتاب ٚايوٓٸ١ ٗ عٗـ ايٓيب» :ٗ ايلٚاٜات إتكـ١َ, ٚقايٛا

ٕ ايعٓاُل اييت نْٛت إقاٖب إؼتًؿ١ ٗ ايتٌلٜع اٱه٬َٞ عٓـَا ًلع ٗ تـٜٚٔ إٚ

ٖٓ .(10)«ٚدـت ٗ عٗـ ايٓيب أّٜٔا ايؿك٘ ٖٛ ايقٟ  |ٕ ايٓيب٭ ;ا ٫ّهٔ قبٛيٖ٘ٚٛ 

ٌٳ ٔإفٵ ﴿ :إف ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ;ٜلؿ ٜتهؿٌ باٱداب١ عٔ نٌ َا ٓٹ َٹ ُٴ٪ ٘ٴ عٳ٢ًَ اِي ٔٻ ايًٓ َٳ ـٵ  َيَك

ُٳ١َ ٚٳاِيشٹِه ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًٚ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٜٴنٳٚنٝ ٚٳ ٘ٹ  ِٵ آٜٳاتٹ ٔٗ ٝٵ ٜٳتٵًُٛ عٳًَ ِٵ  ٔٗ ٔٵ َأُْؿوٹ ِّ ِٵ كٳهٴ٫ّٛ  ٔٗ  بٳعٳحٳ ؾٹٝ

َٹٔ ٌٕ ٚٳٔإٕ َناْٴِٛا  َټبٹ  ٍٕ ٓٳ٬ ٌٴ َيؿٹٞ   .(169)آٍ عُلإ:  ﴾َقبٵ

 

اتوعت سلن١ ا٫دتٗاؿ ُٖٚٝٓت ع٢ً ايواس١ ايؿهل١ٜ ٗ عِل ايٓٔر ايقٟ  
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ٚاهتُـ ٚدٛؿٙ َٔ  ,ٕ ادتام َلاسٌ ايتأهٝى ا٭ٍٚأ٫هُٝا بعـ , ًٚٗـٙ ؾك٘ ايعا١َ

ٗٻٖٓ ,١ايوًط١ ايوٝاهٝ  ُٖٚا: ,ـ يٛٗٛك تٝاكٜٔ َتُٝنٜٔ ؿاػٌ اؿلن١ا َ

 تٝاك أُشاب ايلأٟ ٗ ايعلام.ع 1

 ١ ٚإـ١ٜٓ.تٝاك أُشاب اؿـٜح ٗ َٓهع 2

ٓـ أٚ ْى,أٚايٌاؾعٞ, َٚايو بٔ  أبٞ سٓٝؿ١, :أَجاٍ ,ًُٗا نباك ايؿكٗا٤َٚجٻ 

 ٚغرلِٖ. ٚماعٞ, ٚهؿٝإ ايجٛكٟ, ٚاؿؤ ايبِلٟ, ٚايطدلٟ, ٚا٭ بٔ سٓبٌ,

ايقٟ  ,^ؾك٘ أٌٖ ايبٝتإٍ ٚتنأَ َع ٖقا ا٫َتـاؿ ٚايتٛهع اٌْـاؿ ايٓاي  

ا سـا بإِٓٛك ايـٚاْٝكٞ إٔ ٜطًب َٔ ايؿكٗا٤ ٖٓ ,’ٜكٛؿٙ اٱَاَإ ايباقل ٚايِاؿم

. أ(ـ َايو بٔ أْى )إٛٓطايقٜٔ عاُلٚٙ تأيٝـ نتب ؽتِل أقٛاشلِ ٗ ايؿك٘, ؾأٖي

تكًٌٝ َٔ تأثرل أٌٖ ايبٝت ع٢ً ايٛاقع اٱه٬َٞ, ٚأعكب٘ ٚنإ إِٓٛك واٍٚ اي

إف طًب ٖقا ا٭ػرل َٔ أكبع١ ؾكٗا٤ تِٓٝـ نتب ٗ ايؿك٘  ;ايكاؿك بايورل ع٢ً آثاكٙ

ٚيٝٓػًل بعـٖا باب ا٫دتٗاؿ عٓـ  ,يٝشِل ايؿك٘ بٗقٙ إقاٖب ا٭كبع١ ;ع٢ً َقاٖبِٗ

 .(11)ا ٖٛ ػاكز إقاٖب ا٭كبع١ٚيٝشتذٛا بعـ فيو باٱْاع ع٢ً عـّ ايعٌُ َ ,ايو١ٓ

ٌ ٗ ا٫يتناّ ُجٻ ,آػل فيو ايٛقت فا٫ّ قػق َٓأٚا٬ٕسٜ إٔ ايعٌُ با٫دتٗاؿ 

ؾانتؿٛا ٗ  ,َٔ ؿٕٚ اقذلاغ قٛاعـ دـٜـ٠ ,بكٛاعـٙ اييت ٚٓعت ٗ َلاسً٘ ا٭ٍٚ

اييت  ,ٚغرلٖا ,١ ايِشابٞٚهٓٸ ,ٚإِاحل إله١ً ,ٚا٫هتشوإ ,اؿآل بايكٝاي

ِٸًت ٗ مَٔ ايؿكٗا٤ ا٭كبع١ ا٫دتٗاؿ ٖٞ َتطًبات  ٚٗٛكإٍ ؾإفا ناْت سادتِٗ  .ُؾ

ّٸ ,نُا تكـّ ,ايعِل ٍ ٗ ٖقا ايٛقت إٔ تهٕٛ ٚٵ, ؾاَ٭ٚا٫بتعاؿ عٔ عِل ايٓ

ـټ ,ندل ٚأنجل ٖا ٢َٔأاؿاد١  ٫ت مل تٌٗـٖا هاس١ ايؿكٗا٤ ٚمٔ ْعٍٝ تب

ٍٸٖٓ ,ا٭كبع١  ٚإ٫ٓ ,ِل يٝوت ٖٞ ايوبب ٗ ؾتض باب ا٫دتٗاؿلات ايعٕ تػٝټأع٢ً  ا ٜـ

 ْعٛا ع٢ً غًك٘ بأَل هٝاهٞ.إٔا 

َجًُا  ,إٔ ؾتض باب ا٫دتٗاؿ دا٤ ٭هباب هٝاه١ٝ اقتٔتٗا إلس١ً ّاؾايِشٝض إف

 أغًل بأهباب هٝاه١ٝ أٚدـتٗا ايوًط١ آْقاى.
 

ُٸ ^عٓـ أٌٖ ايبٝت ٚتاكىّا َِٚطًشّا ىتًـ ٤ٌْٛ ا٫دتٗاؿ َؿَّٗٛا ا ٖٛ ع
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ـٸٕ عِل ايّٓ عٓـ اٱ٭ ;َٛدٛؿ عٓـ أٌٖ ايو١ٓ ؾًِ , ^بٛدٛؿ ا٭١ُ٥ َا١َٝ ٖت

 ;ٌ ا٫َتـاؿ ايٌلعٞ يًلهاي١تٛٗل اؿاد١ ٫هتٓباٙ اؿهِ ايٌلعٞ َاؿاّ اٱَاّ ّجِّ

ٕٵ ,أٌٖ بٝيت ,ٚعذلتٞ ;نتاب اهلل :إْٞ تاكى ؾٝهِ ايجكًٌ» |كٍٛ ايلهٍٛي  َا إ

ٞٸإ, ٚبـّاأهتِ بُٗا ئ تًٔٛا بعـٟ ُوٻ  .(12)«اؿٛض ُْٗا ئ ٜؿذلقا ست٢ ٜلؿا عً

ّٸٚيعٌ تبين اٱ  نإ َٔ أنجل َٛاٖل  ,ٚعـّ اؿٝاؿ عٓ٘ ,َا١َٝ ا٫يتناّ بايٓ

ّٸأ ×عًٞ اّإف علف عٔ اٱَ ;ايتبأٜ بٌ ايطلؾٌ عُل  ٗ َكابٌ ْ٘ كأي َـكه١ ايٓ

ى ٚؾل فيو ػطٛٙ إقاٖب ايؿك١ٝٗ يتتأهٻ ,(13)ٌ كأي َـكه١ ايلأٟايقٟ ّجِّ

 بٔ اـطاب َا ٚيوٓا بٗقا ايكٍٛ ْاهبٌ إٍ عُل»ٜكٍٛ ابٔ أبٞ اؿـٜـ:  .٬َٚقٗا

إله١ً, ٚإِاحل  ,ٚا٫هتشوإ ,ٜعٌُ بايكٝاي ٙ عٓ٘, ٚيهٓ٘ نإ فتٗـّاٖٛ َٓنٻ

ّٸ  ٚبا٫هتٓباٙ َٔ أٍُٛ تكتٔٞ ػ٬ف َا ,باٯكا٤ ٜٚل٣ ؽِّٝ عَُٛات ايٓ

ٌٸ ,ٜكتٔٝ٘ عُّٛ ايّٓ ٚمل ٜهٔ أَرل  .ٜ٪ؿٜ٘ إيٝ٘ ْٛلٙ فيو بك٠ٛ ادتٗاؿٙ َٚا ن

ٜتعـاٖا إٍ ا٫دتٗاؿ  ٚنإ ٜكـ َع ايِْٓٛ ٚايٛٛاٖل, ٫ٚ ,ٜل٣ فيو ×إ٪ٌَٓ

 ٜٔع ٫ٚ , ٫ٚٚاسـّا ـٜٔ, ٜٚوٛم ايهٌ َواقّاقٝو١, ٜٚطبل أَٛك ايـْٝا ع٢ً ايٚا٭

 .(14)«بايهتاب ٚايّٓ, ؾاػتًؿت طلٜكتُٗا ٗ اـ٬ؾ١ ٚايوٝاه١ ٜلؾع إ٫ٓ

ـٸ ,ٗ أٚهاٙ ايؿك٘ ايوين ف إ٫ٓعلٳْ٘ مل ٜٴأؾإتتبع ِٕطًض ا٫دتٗاؿ ٜل٣    ؿّاق

اؿ ايوين ٚغرلُٖا َٔ إـايٌٝ اييت اهتٓـ عًٝٗا ا٫دتٗ ,ٚايكٝاي ,بايكٍٛ بايلأٟ

ْٸ نل ا٫دتٗاؿ تباؿكت ؾهًُا فٴ .َٔ َِاؿك ايتٌلٜع بُٛؿ٘ َِـكّا ,َؿَٗٛ٘ اـا

يقيو نجل  .ْ٘ مل ٜعلف بػرلٖاأ ع٢ً ٚآشّا ا ٜعطٞ ؿي٬ّٖٝٓ ,إٍ ايقٖٔ تًو إـايٌٝ

ّٸ إف َجًت أقٛاشلِ َٛاقـ ؾهل١ٜ ٗ ; ^عٓـ أٌٖ ايبٝت َٚؿَّٗٛا ا٫دتٗاؿ َِطًشّا ف

 ٝاي ٚايلأٟ, َٚٔ فيو:َعلن١ إبطاٍ ايك

إٕ أُشاب إكاٜٝى طًبٛا ايعًِ » ْ٘ قاٍ:أ ×َا كٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم

 .(15)«ٕ ؿٜٔ اهلل ٫ِٜاب بإكاٜٝىإٚ ,ـّاعٵبٴ بإكاٜٝى ؾًِ تنؿِٖ إكاٜٝى َٔ ايعًِ إ٫ٓ

َٳ ,ٜعًِ أؾت٢ ايٓاي بلأٜ٘ ؾكـ ؿإ اهلل َا ٫ ٔٵَٳ» :×ٚعٔ اٱَاّ ايباقل ؿإ  ٔٵٚ

ٌٸأسٝح  ,اهلل ٜعًِ ؾكـ ٓاؿٸ َا ٫ اهلل  .(16)«ٜعًِ َا ٫ ّ ٗٚسلٸ س

ٚأٚكؿ  ,ايعاًَٞ ايباب ايواؿي َٔ أبٛاب ُؿات ايكآٞ يقيو ؾلؿ اؿلٸأٚقـ 

ّٸ أنجل َٔ ٔوٌ سـٜجّا ايلأٟ ٚايكٝاي ٚا٫دتٗاؿ ٚغرلٖا َٔ  عٔ إعٌَِٛ ٗ ف
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 .(17)ا٫هتٓباطات اي١ٝٓٛ

 
 

ُٴ ;ٚأػقت اشلذ١ُ ع٢ً ا٫دتٗاؿ تأػق َـٜات أٚهع   ,ؿت ؾٝٗا ايهتبِّٓإف 

 َجٌ: 

ع٢ً أُشاب ا٫دتٗاؿ ٚايكٝاي, يعبـ  ا٫هتؿاؿ٠ ٗ ايطعٕٛ ع٢ً ا٭ٚا٥ٌ ٚايلؿٸع 1

 ايلٓٔ اينبرلٟ. 

َٳ ايلؿٸع 2 آثاك ايلهٍٛ ٚاعتُـ ْتاز ايعكٍٛ, شل٬ٍ بٔ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ  كؿٸ ٔٵع٢ً 

 ؿتض إـْٞ.اي

 .(18)بإ ٗ ا٫دتٗاؿ, ٱزلاعٌٝ ايٓٛغيتأع٢ً عٝو٢ بٔ  ايلؿٸع 3

 ًٌٝؽ إؿٝـ.يايٓكض ع٢ً ابٔ اؾٓٝـ ٗ ادتٗاؿ ايلأٟ, ع 4

ّٸ   ع ٗ أٚاه٘ ايكلٕ ايلابع ع ايٌٝؽ ايِـٚم ٚقـ تكـّ ايٌٝؽ إؿٝـ ٗ ٖقا ايق

نُاٍ عكً٘ ٚؾًٔ٘  إٕ َٛه٢ ع َع»إف ٜكٍٛ:  ;ٗ تعكٝب٘ ع٢ً ق١ِ َٛه٢ ٚاـٔل

ست٢ اًتب٘  ,٘ َٔ اهلل تعاٍ ع مل ٜـكى باهتٓباط٘ ٚاهتـ٫ي٘ َع٢ٓ أؾعاٍ اـٔلٚقًٓ

٭ْبٝا٤ اهلل ٚكهً٘ ايكٝاي ٚا٫هتـ٫ٍ ٚا٫هتؼلاز  نٵعًٝ٘ ٚد٘ ا٭َل ب٘, ؾإفا مل ُه

َٳ َع  ٕ ٫هٛم شلِ فيو. ؾإفا مل ًِٜض َٛه٢ ي٬ػتٝاك عأٍ بٚٵؿِْٚٗ َٔ ا٭َِ َأ ٔٵنإ 

٘ ع ؾهٝـ تًِض ا٭١َ ٫ػتٝاك اٱَاّ, ٚنٝـ ًِٜشٕٛ ٫هتٓباٙ ؾًٔ٘ ٚقًٓ

ّٸ. (19)«ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ٚاهتؼلادٗا بعكٛشلِ ايٓاق١ِ ٚآكا٥ِٗ إتؿاٚت١  ٚأعكبُٗا ٗ ف

 َا١َٝ ٫ٕ اٱإإٕ ا٫دتٗاؿ باطٌ, ٚ» :إف ٜكٍٛ ;ض ْؿو٘ ايوٝـ إلت٢ًٔا٫دتٗاؿ بإِط

ؾإفا ًُٚٓا إٍ ايٌٝؽ  .(20)«٫ٚ ا٫دتٗاؿ ,٫ٚ ايلأٟ ,ٔهٛم عٓـِٖ ايعٌُ بايٛ

أَا ايكٝاي ٚا٫دتٗاؿ ؾعٓـْا إُْٗا يٝوا بـيًٌٝ, بٌ قٛٛك ٗ » :ايطٛهٞ لـٙ ٜكٍٛ

ـ٠ إٍ أٚاػل ايكلٕ ايواؿي ٜكٍٛ ابٔ ٚسٌ لتام عِل إكًٚ .(21)«ايٌلٜع١ اهتعُاشلُا

ٌٷتلدٝض بػرل فيو عٓـ أُشابٓا, ٚاي ٫ٚ» :إؿكٜى  كٝاي ٚا٫هتشوإ ٚا٫دتٗاؿ باط

 .(22)«عٓـْا

 

ـٸ  َٔ  ^َٔ ؼـٜـ ؿقٝل يًُؿّٗٛ ايقٟ أكاؿٙ ا٭١ُ٥ ٚع٢ً ٤ٛٓ َا تكـّ ٫ب
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ّٸأٖٚٛ  ,أُشابِٗ َٚا ا٫دتٗاؿ إ٫  ,ٕ إلدع ٗ َعلؾ١ اؿهِ ايٌلعٞ ٖٛ ايٓ

اهتكِا٤ طلم »ْ٘ أَع٢ٓ  ,إطاكٙ ٚٗ ,ع١ًُٝ اهتٓباٙ اؿهِ َٔ ؿاػٌ ايّٓ

 .(23)«ؾٗٛ اهتٓباٙ يًؿلٚع ,نٌـ ا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايو١ٓ

ؾإْٓا  َوتك٬٘ ٚع٢ً ايلغِ َٔ ٖقا ايؿِٗ ايقٟ ىلز ا٫دتٗاؿ عٔ نْٛ٘ أ٬ُّ 

ٚإِا تهؿًت أيؿاٚ أػل٣ ؿٌُ إـايٌٝ اييت أكاؿٖا  ,مل لـٙ بٗقا ايًؿٜ

ادًى ٗ َوذـ » :٭بإ بٔ تػًب ×َاّ ايِاؿمكٍٛ اٱي ,ايؿتٝا :َجٌ ,^ا٭١ُ٥

 .(24)«إٔ ٜل٣ ٗ ًٝعيت َجًو ْٞ أسبٸإؾ ;ايٓاي ؾتٹأإـ١ٜٓ ٚ

, ْو تكعـ ٗ اؾاَع ؾتؿيت ايٓايأبًػين » ٕعاف بٔ َوًِ ايٓشٟٛ: ×ٚقٛي٘

ؾٝذ٤ٞ  ,قعـ ٗ إوذـأإْٞ  ػلز,أٚأكؿت إٔ أهأيو عٔ فيو قبٌ إٔ  ,ْعِ قًت:

ٚه٤ٞ  ؾإفا علؾت٘ باـ٬ف يهِ أػدلت٘ َا ٜؿعًٕٛ, ,اي٤ٌٞؾٝوأيين عٔ  ,ايلدٌ

علؾ٘ ٫ٚ أٚه٤ٞ ايلدٌ ٫  هِ ؾأػدلٙ َا دا٤ عٓهِ,علؾ٘ َٛؿٸتهِ ٚسبٸأايلدٌ 

َٳأ ٌ قٛيهِ ؾُٝا ؿػٹؾُأ ٖٛ ؾأقٍٛ دا٤ عٔ ؾ٬ٕ نقا, ٚدا٤ عٔ ؾ٬ٕ نقا, ٔٵؿكٟ 

 .(25)«ُٓعأْٞ نقا إؾ ,آُع نقا ؾكاٍ يٞ: بٌ فيو,

ْ٘ يٝى نٌ إ» :×سٝح قاٍ يٲَاّ ايِاؿم ,ٙ عبـ اهلل بٔ ٜعؿٛكَٚا كٚا

ٚيٝى عٓـٟ  ,ّهٔ ايكـّٚ, ٚه٤ٞ ايلدٌ َٔ أُشابٓا ؾٝوأيين ٫ٚ ,هاع١ أيكاى

ٌٸ ْ٘ زلع َٔ إّٓعو َٔ قُـ بٔ َوًِ ايجكؿٞ, ؾ : َا×يين عٓ٘؟ ؾكاٍأٜو َا ن

 .(26)«ٚنإ عٓـٙ ٚدّٝٗا ,أبٞ

عًٝٓا » :ُْٗا قا٫أ ,ٚبًؿٜ َتكاكب ,’لٓاايٚايِاؿم  ٌََٚا كٟٚ عٔ اٱَا

 . (27)«ٚعًٝهِ بايتؿلٜع ,إيكا٤ ا٭ٍُٛ

ٖٚٓ ٞ ؾُٝا بعـ ٚايقٟ زلٸ ,عٍُٛ ب٘ ٗ عِل ا٭١ُ٥إٕ أا تكـّ ًٜشٜ 

 .يًٍُٛٛ إٍ اؿهِ ايٌلعٞ ;ٌ ب٘ أُشاب اٱَاّٖٛ ِ٘ اهتٓباطٞ تٛهٻ ,()ادتٗاؿّا

ٜٚلتهن ع٢ً اؾاْب  ,ح ٚايوُاعغًب٘ ٜلتـٟ كؿا٤ ايلٚا١ٜ ٚاؿـٜأٚنإ ٗ 

عٔ ايتٓٛرل ا٫هتـ٫يٞ ايقٟ ًاع ٗ ايعِٛك  بعٝـّا ,ايتطبٝكٞ ٗ اؿهِ ٚؾِٗ ايّٓ

ّٸأؾٗٛ  ,ايتاي١ٝ  .قلب إٍ ايعًِ ايبـٜٗٞ إوتٓـ ع٢ً ايٓ

ُٻ بعض ايكٛاعـ إٓٗذ١ٝ ٫هتٓباٙ اؿهِ  ^ٓت كٚاٜات ا٭١ُ٥ٚقـ تٔ

إف أٍٚ  ;تٓباٙ ٗ َٛاد١ٗ تٝاك ا٫دتٗاؿ بايلأٟٚبٝإ إٓٗر ايِشٝض ي٬ه ,ايٌلعٞ
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ٌٸ ايهتاب ٚايوٓٸ١ ^أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت بُٛؿُٗا إِـكٜٔ ايٛسٝـٜٔ  ;ا٫ٖتُاّ ن

ـٸ .يًٌلٜع١ كٟٚ عٔ اٱَاّ  َا :َٚٓٗا ,ايتٛاتل ٚقـ ٚكؿت كٚاٜات ٗ فيو تبًؼ س

 .(28)«َا َٔ ٤ًٞ إ٫ ٚؾٝ٘ نتاب أٚ ه١ٓ» :ْ٘ قاٍأ ×ايِاؿم

ٌٸ», قاٍ: ×اع١ عٔ اٱَاّ َٛه٢ بٔ دعؿلَٚا كٚاٙ زل  ٤ًٞ ٗ  قًت ي٘: أن

١ أٚ تكٛيٕٛ ؾٝ٘؟ قاٍ: بٌ نٌ ٤ًٞ ٗ نتاب اهلل ٚهٓٸ |١ ْبٝ٘نتاب اهلل ٚهٓٸ

 .(29)«|ْبٝ٘

ـٸ ^ٚمل ٜتٛقـ ا٭١ُ٥  ٚإِا بٝٓٛا إٓٗر ايٛادب اعتُاؿٙ ٗ  ,عٓـ ٖقا اؿ

كٚا١ٜ عبـ اهلل بٔ  نُا ٗ ,٫ ٖٚٛ ايعلض ع٢ً ايهتاب ٚايو١ٓأ ,اهتٓباٙ اؿهِ

َٳ ,عٔ اػت٬ف اؿـٜح ×هأيت أبا عبـ اهلل» :ْ٘ قاٍأأبٞ ٜعؿٛك  ْجل ب٘  ٔٵٜلٜٚ٘ 

َٳ َٔ نتاب اهلل أٚ  قاٍ: إفا ٚكؿ عًٝهِ سـٜح ؾٛدـمت ي٘ ًاٖـّا؟ ْجل ب٘ ٫ ٔٵَِٚٓٗ 

ٚغرلٖا َٔ ا٭ساؿٜح  ,(30) «ٚإ٫ ؾايقٟ دا٤نِ ب٘ أٍٚ ب٘, |َٔ قٍٛ كهٍٛ اهلل

 باهِ )اػت٬ف اؿـٜح(. ؾلؿ شلا ايهًٝين بابّاأٚاٜات اييت ٚايل

 

يًتؿلٜع  َٓاهبّا ٕ تًـ َِطًشّاأٚأدـْٞ َتوا٬ّ٥: ٌٖ عكُت ايًػ١ عٔ 

ٕ ايتأثل بطلم اٯػل ٚأؿٚات٘ ٖٞ اييت ؿؾعت إٍ أإيٝ٘ أّ ٚا٫هتٓباٙ ست٢ ٜتِ ايلدٛع 

 اهتعُاٍ ٖقا إِطًض ؿٕٚ غرلٙ؟

 أَاّ ٖقا ايتعاكض ايٛآض بٌ إؿّٗٛ ايقٟ ًٓ٘ َِطًض ا٫دتٗاؿ ٚبٌ اؿحٸ

ع٢ً تلن٘ ٚايتُوو بايو١ٓ ايِشٝش١ ٚقـ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ ع٢ً أعتاب ايكلٕ اـاَى 

 ,ٔ ع٢ً ايلٚاٜات ٚا٭ساؿٜح ٗ تبٝإ إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗٚقـ هاك بِٗ كنب ايؿك٘ َعتُـٜ

ست٢ إف أكػ٢ اينَإ ٚإهإ ب٬ٛيُٝٗا ٚدـ ايؿكٗا٤ أْؿوِٗ أَاّ هٗاّ ْكـ ٚػلٜض 

ُٸي ;َٔ قبٌ ايو١ٓ َٔ ا٭ساؿٜح  َذلانُّا ّاهٕٛ ؾكِٗٗ ٫ ٜعـٚ إٔ ٜهٕٛ ن

ف قاٍ إ ;ٚ)اـ٬ف( ;ٙ()إبوٛ :٘ٝٵا سـا بٌٝؽ ايطا٥ؿ١ إٍ تأيٝـ نتابٳٖٓ ,ٚايلٚاٜات

عٔ إِاحل  بعٝـّا ٕ ٜعطٞ يًؿك٘ ٚدٛؿّاإٔ ا٫هتـ٫ٍ اؿٞ ّهٔ إ َٔ ػ٬شلُا:

ؿكٜى يًٛيٛز ؾٝ٘ بعـ عِل إيُٝٗـ ايطلٜل أَاّ ابٔ  ,إله١ً ٚايكٝاي ٚهـ ايقكا٥ع
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ل اؿًٞ يطلم ا٫هتٓباٙ ٕ ٚٗل سٌ اػتاك احملٚكإٔ اٱًهاٍ َا يبح أإ٫  .ـ٠إكًٚ

ٚقـ ناْت ايق١ٖٝٓ  .قلب َا ٌُٚ إيٝٓا عأض )ا٫دتٗاؿ( ع ٚبٗقا ٜهٕٛ اهتعُاي٘ َِطً

إلت٢ٔ ٕٚ ُـ٣ نًُات ايِـٚم ٚإؿٝـ إف إ ;ايٌٝع١ٝ َعبأ٠ َـايًٝ٘ إق١ََٛ

ايلٚاٜات ٚا٭ساؿٜح عٔ نٕٛ  ؾ٬ّٔ ,ا٭زلاع ٍ تِٓواؿكٜى َا تنإٚايطٛهٞ ٚابٔ 

 َاث١ً أَاَِٗ.

 ,إٍ ادذلاغ َِطًض َٔ نًُات إعٌَِٛ أْؿوِٗ ًُافا مل ًٜذأ ا٭ٚا٥ٌؾ 

ُٸ ,اييت ٚكؿت ٗ أنجل َٔ كٚا١ٜ ,)ايؿت٣ٛ( :َجٌ  )ا٫هتٓباٙ(, أٚ ا قـَٓا, أٚن

  ؟أٚ غرلٖا ,)ايتؿلٜع(

ٌ ع٢ً ٌ إؿّٗٛ ٚتطبٝكات٘ ٗ ايؿك٘ ايٌٝعٞ تـٚيٕ ايكلا٠٤ ايٛاع١ٝ يبـاٜات تٌٗهإ

ٖٚٛ َا . (31)بتبع١ٝ إِطًض ا٭ٍٚ َجك٬ّ ٕ إِطًض سٌ اهتعٌُ عٓـ ايٌٝع١ نإأ

ّٸٜ٪ٚن ٖٚٛ ٗ علف »ؾٓلاٙ ٜكٍٛ:  ,ل اؿًٞ ٗ تبٝإ سكٝك١ ا٫دتٗاؿاحملٚك ـٙ ْ

ايؿكٗا٤ بقٍ اؾٗـ ٗ اهتؼلاز ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ َٔ أؿي١ ايٌلع, ٚبٗقا ا٫عتباك 

ٕ ٜهٕٛ أع  ٕ قٌٝ: ًٜنّ ع ع٢ً ٖقاإ... ؾٜهٕٛ اهتؼلاز ا٭سهاّ َٔ ايٌلع ادتٗاؿّا

ٕ ايكٝاي َٔ إيهٔ ؾٝ٘ إٜٗاّ َٔ سٝح  ,قًٓا: ا٭َل نقيو َا١َٝ َٔ أٌٖ ا٫دتٗاؿاٱ

دتٗاؿ ٗ ؼٌِٝ ا٭سهاّ فا اهتجين ايكٝاي نٓا َٔ أٌٖ ا٭إ١ًْ ا٫دتٗاؿ, ؾ

 .(32)«سـٖا ايكٝايأبايطلم ايٓٛل١ٜ اييت يٝى 

 .ٍ إؿّٗٛإػاٚمت٘ ِا إٚ ,ٚيعٌ ايتبع١ٝ مل تكتِل ع٢ً تو١ُٝ إِطًض قـّّا 

ـٸأؾُٔ إعًّٛ  َٳ ٕ ابٔ اؾٓٝـ ٜع ٚقـ  ,َاَٞؾتشٛا باب ا٫دتٗاؿ ٗ ايؿك٘ اٱ ٔٵَٔ أٚا٥ٌ 

ٖٖ  ;يـسض ايكٍٛ با٫دتٗاؿ ٚايعٌُ ب٘ ;ت٬ِٖ ٔٵأثرلت سٛي٘ ١ًٓ ٚاهع١ َٔ ت٬َقت٘ ٚ

ٌ طٚدٛؿ ػع٢ً ايلغِ َٔ  ٗ بـاٜات ايتأهٝى ي٬هتـ٫ٍ, ف نإ اـً٘ ٚآشّاإ

 ُٖا:, ٚـا ايٛاقع ايؿكٗٞٝٻأٚ اػاٌٖ ك٥ٝوٌ تو

ايقٟ ٜعتُـ ع٢ً علض ايلٚاٜات  : ٖٚٛايؿك٘ ايلٚا٥ٞ أٚ ايؿك٘ إِْٓٛ ا٭ٍٚ:

ف إ ;َٔ ؿٕٚ اهتـ٫ٍ أٚ تؿلٜع ,بعـ ا٫ط٦ُٓإ َٔ هٓـٖا ُٚشِٝ٘ ,بُٛؿٗا ؾتا٣ٚ

ـٸ ٔ بابٜٛ٘ ٗ نتاب٘ ٌ ٖقا ا٫ػاٙ: ابّٚجِّ .ايّٓ ايٌلعٞ ايـيٌٝ ا٭ٚسـ عٓـِٖ ٜع

ٚآػل  .اشلـا١ٜ()ٚ (;)إكٓع :٘ٝٵٚايِـٚم ٗ نتابٳ ;)ايٌلا٥ع, إعلٚف بلهاي١ ابٔ بابٜٛ٘(

 يًٌٝؽ ايطٛهٞ. ,ـ ٚؾل ٖقا ايٓٗر ٖٛ نتاب )ايٓٗا١ٜ(ٚينتاب ُأ
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ٖٚٛ اهتؼلاز إوا٥ٌ ايٌلع١ٝ َٔ  :ايجاْٞ: ايؿك٘ ا٫هتـ٫يٞ أٚ ايؿك٘ ايتؿلٜعٞ 

ٚٸ .ٚأؿيتٗاَِاؿكٖا إعلؾ١ٝ  ؾع٢ً ايلغِ َٔ اشلذّٛ ع٢ً . ٚايعُاْٞ ;ابٔ اؾٓٝـ :اؿٙٚك

ٕ َٓٗذ٘ ٚطلٜكت٘ ٖٞ اييت أُبشت َعتُـ٠ أ٫ إ بايكٝاي, باعتباكٙ قا٬ّ٥ ;ابٔ اؾٓٝـ

ايتقنل٠ )ٚ (;)إكٓع١ :٘ٝٵايٌٝؽ إؿٝـ ٗ نتابٳ :بلم عًُا٤ ٖقٙ إلس١ًأَٚٔ  .ؾُٝا بعـ

 (;ا٫ْتِاك)ٚ(; )ايقكٜع١ إٍ أٍُٛ ايٌلٜع١ :٢ ٗ نتب٘ٚايوٝـ إلتٔ ;بأٍُٛ ايؿك٘(

عـ٠ )ٚ ,(اـ٬ف)ٚ (;)إبوٛٙ: ٚايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتب٘ ;َوا٥ٌ اـ٬ف()ٚ

 ٍُٛ(. ا٭

ٚعوب طبٝع١ ايع٬ق١ اييت قاَت بٌ ٖقٜٔ ا٫ػاٌٖ ؾكـ اهتػلقت  

ٌٸ ْتادات إ٪ٚي ايلٚا٥ٞ )ا٫ػاٙ ٚأبعـت ايؿك٘  ,ؿٌاحملادذات ٚايوذا٫ت ايًؿ١ٝٛ د

ْ٘ يٛ بكٞ َٔ ؿٕٚ تًو إواد٬ت يٌُٛ إٍ َا إإف  ;ا٭ٍٚ( عٔ ايتطٛك َواكٙ ايطبٝعٞ

ٚاقتِاكٖا ع٢ً  ,ٚفيو ٫ْعـاّ ايؿٛاكم اؾٖٛل١ٜ بُٝٓٗا; ٌُٚ إيٝ٘ ا٫ػاٙ ايجاْٞ

قٍٛ  ٜٙٚ٪نـ َا فنلْا .عُل ايتبأٜ بُٝٓٗأَ عٞ غ٬ف َا اؿټ ,احملـؿات إٓٗذ١ٝ

 ,ػباكٌٜ ىتًؿٕٛ ٗ آساؿ إوا٥ٌَٔ اجملتٗـٜٔ ٚا٭ ا ْل٣ ن٬٘ٓإْ»: ل ايبشلاْٞٚكاحمل

ٚقـ فٖب ك٥ٝى  .٫ٚ قـسّا ْ٘ ٫ ٜٛدب تٌٓٝعّاأَع  ,سـِٖ ْؿو٘أبٌ كَا ػايـ 

َع  ,ػباكٟأمل ٜٛاؾك٘ عًٝٗا فتٗـ ٫ٚ  ,إٍ َقاٖب غلٜب١ &ػباكٌٜ ايِـٚما٭

 .(33)«ْ٘ مل ٜكـغ فيو ٗ عًُ٘ ٚؾًٔ٘أ

 (34)ٚاييت أًُٚٗا بعِٔٗ إٍ ث٬ثٌ أٚ أكبعٌ اػت٬ؾّا ع ؾايؿٛاكم بٌ ا٫ػاٌٖ 

ـٸ ع ٕ َجًٗا قـ تكع بٌ إف ; إػ٬ؾاتٺ دٖٛل١ّٜ تكتٔٞ ايعـا٠ٚ ٚائػ١ٓٝ بُٝٓٗا ٫ تع

ٚيٛ أػٔعٓاٖا . ا فنل ُاسب اؿـا٥ل ٗ ِْ٘ ايوابلنُأُشاب ايؿلٜل ايٛاسـ, 

ٕ نًُٝٗا قـ اعتُـ أٜتبٌ يٓا  ,عٔ ايتكاطب بعٝـّا ,ع١ٝيًتشًٌٝ ٚايكلا٠٤ إٛٓٛ

 ,بٌ نتاب )ايٌلا٥ع( ا َج٬ّؾًٛ قاكْٸ .ػق ايـيٌٝأطلٜك١ ٚاسـ٠ ٗ ا٫هتٓباٙ ٚ

ٍ ايٓتٝذ١ اييت إ٫ْتٗٝٓا  يًؿٝض ايهاًاْٞ, ,ٚبٌ )َؿاتٝض ايٌلا٥ع( ,يًُشكل اؿًٞ

ِّٖٚٞ اعتُاؿُٖا طلٜك١ ٚاسـ٠ ٗ ا٫هتٓباٙ,  ,فنلْاٖا ٕ مل ٜؿلم قٛاعـٙ إخ ٚٚاحمل

ٌٸ ٞٸ ,بعًِ َوتك ْ٘ عاؿ٠ ٜقنل ايكٛاعـ اييت ٜعتُـٖا ٗ َكـ١َ إؾ ,َجًُا ؾعٌ ا٭ُٛي

اؿـا٥ل )نُا ُٓع ايٌٝؽ ايبشلاْٞ بقنلٙ ٫ثٓيت عٌل٠ َكـ١َ ٗ نتاب  ,نتاب٘

 .(ايٓآل٠
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ٜٚوتعإ  َا َٔ َوأي١ ؾك١ٝٗ إ٫ٓ»ػْٛـ اـلاهاْٞ: ٕا أٚكؿْاٙ قاٍ اٯ ٚتأنٝـّا

ٖٚقٙ ايكٛاعـ قاّ اجملتٗـ ظُعٗا ٗ  .ع٢ً اهتٓباٙ سهُٗا ببعض ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ

ْٸ ٕٵٚا٭. زلاٙ عًِ أٍُٛ ايؿك٘أ عًِ ػا ٫ إ ,نإ ٫ ٜكل بٛدٛؿ ٖقا ايعًِ ػباكٟ ٚا

ٜٚوتٗـٟ ب٥ٛٔٗا ٗ  ,ع٢ً غلاك اجملتٗـ ,ٗ ؾكٗ٘ ْ٘ ٜتٓاٍٚ قٛاعـ ٖقا ايعًِ ُّٓٓٝاأ

 .(35)«اهتٓباٙ ا٭سهاّ

ٕ إؾ ,ٍ ايتو١ُٝإٖٚٛ كادع  ,ايٓناع بٌ ايؿلٜكٌ يؿٛٞ» ٜٚكٍٛ ايوٝـ اـ٥ٛٞ: 

ِّ  .(36)«ٚأَا ٚاقع٘ ؾه٬ ايطا٥ؿتٌ تعذلف ب٘ ,١ ادتٗاؿّاخ ٫ ٜل٢ٓ بتو١ُٝ اؿذٸاحمل

ٚيعٌ أِٖ ْكط١ كَا ٜتِٖٛ اػت٬ف ايؿلٜكٌ ؾٝٗا تٓشِل ٗ َبـأ ا٫دتٗاؿ 

ِّ; َوتك٬٘ ّاٚا٭ػق بعًِ أٍُٛ ايؿك٘ عًُ ًٌ أبـّا اف اجملتٗـ ٜلاُٖا عِٓلٜٔ َه

ِّ ٕ ٜوتػين عُٓٗا ساٍ ػٛٓ٘ ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ,أ٫ٚ ّهٔ ي٘  ,يًؿكٝ٘ خ غ٬ف احمل

ـٻٚيهٓٸ. ايقٟ ٫ ٌٜذلٙ فيو ٕ ٜطًل إٔ ا٭ػرل ىٛض ْؿى ايع١ًُٝ َٔ ؿٕٚ أَٓا ا ق

ـٸَوتكًٓ رلٍُٛ بِٛك٠ غعًِ ا٭ ٘ ٜبشح قٛاعـْإٚ ,عًٝٗا ادتٗاؿّا ٜ٘ ٕعلؾ١ ١ ٚقت تِ

 اؿهِ ايٌلعٞ. 

ف ٜل٣ ; إٖٚٛ سذ١ٝ ايـيٌٝ ايعكًٞ ,ٚنقا اـ٬ف ايل٥ٝى ايقٟ فنل بُٝٓٗا 

ٖٛ ػ٬ف ْٛلٟ ٜكّٛ ع٢ً َوأي١ اؾذلا١ٝٓ  ػباكٟ فيو,٫ٚ ٜل٣ ا٭ ,ا٭ُٛيٞ سذٝت٘

ٍ سهِ إ١ ٜلدع عٓـ فاى ْ٘ يٛ مل ٜهٔ ٖٓاى سهِ ٗ نتاب أٚ هٓٸأَؿاؿٖا 

 َا١َٝ تعتكـ بعـّ ٚدٛؿ َوأي١ إ٫ ٚقـ فنلت ٗ ايهتاب أٚٚيهٔ ايطا٥ؿ١ اٱ. كٌايع

ّٸ ؿٵ٫ٚ تٛدـ ساد١ مل ٜٔل ايو١ٓ, ٟٸ ؾٝٗا ْ ٍ فيو نباك إمَٔ نإ, ٚقـ ُاك  ٗ أ

 لٜٔ.ا٭ُٛيٌٝ إتأػِّ

 ِّ ٌٷإٚعٓـْا ٫ ساؿث١ » :ٌَ قاٍ ابٔ مٖل٠َٚٔ إتك ٜٛدب  ٫ ٚع٢ً سهُٗا ؿيٝ

 .(37)«ٍ سهِ ايعكٌإت٢ ؾلٓٓا عـّ ايـيٌٝ كدعٓا َٚ ,ايعًِ

ّٚهٔ ؿكز اـ٬ف ٗ َوأي١ سذ١ٝ ٚٛاٖل ايهتاب ُٓٔ اـ٬ف ايٓٛلٟ 

ػباكٌٜ ا٭ ٗ َكابٌ ,ٕ ا٭ُٛيٌٝ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ سذ١ٝ ٚٛاٖل ايهتاب٭ ;أّٜٔا

ِٖٚ َٔ  ,^ٍ ايهتاب َٔ ؿٕٚ تؿورل إعٌَِٛإايقٜٔ ٜٓهلٕٚ فيو, ٫ ٜلدعٕٛ 

ٕ أف ٫ ٜعكٌ إ ;ٍ ايػٝب١ ايِػل٣إل ايكلإٓ ط١ًٝ ؾذل٠ ٚدٛؿِٖ اييت اَتـت ؾوٻ

مل ٜتِـٚا  ,ايّٓ عِل ٚبِٗ اهتُلٸ ,إُجًٌ ي٬َتـاؿ ايطبٝعٞ يًلهاي١ ,^ا٭١ُ٥
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َا ٜتٛقؿٕٛ عٔ اؿهِ يٛ اهتـٍ  َٚٔ ٖٓا لـ ايؿكٗا٤ غايبّا .ايكلإٓ ايهلِٜ يتؿورل

غًب أْٚاقٌٛا ٗ  ,^َٔ إعٌَِٛ ي٘ تؿورل ٚمل ٜهٔ ,ؿّاعًٝ٘ بايهتاب فلٻ

 لاؿ إثبات٘.ْٗا ٚاٖل٠ ع٢ً اؿهِ ايٌلعٞ ايقٟ ٜٴأعٞ ا٭ؿي١ ايكلآ١ْٝ اييت اؿټ

 

 َٓٗا: ,ػباكٜٕٛ أؾاؿت إقٖب بأَٛكٚيهٔ ٖقٙ اٱًها٫ت اييت أثاكٖا ا٭ 

ـٻ ا٭ٍٚ: َاَٞ َا أثاكت٘ َٔ ايؿك٘ اٱؿ ٜٓابٝع توبٸبٗا ٗ إسـاخ سلاى ؾكٗٞ د

 إًهايٝات سلنت ايق١ٖٝٓ ايٌٝع١ٝ يتبـع ْٛلٜات ٚقٛاعـ أُٛي١ٝ دـٜـ٠.

ُٸ ايجاْٞ:  َٔ ايلٚاٜات ٗ ايهتب ا٭كبع١ ٚغرلٖا. ٖا٬ّ٥ ّاسؿٛت يٓا ن

ٕ ٜولٟ ي٫ٛ ايٛقٛف أايقٟ نإ ي٘  ,ٞل با٫دتٗاؿ ايوٓٸأبعـت ايتأثټ ايجايح:

 عنّ أَاَ٘.

 

ِّٕ ايؿك٘ اٱإ   ,ؿ٠ ٗ إلاسٌ اين١َٝٓ إتعاقب١َاَٞ قـ اهتذاب يًشادات إتذ

ـٸ ٌٸإ ;باب٘ ٚمل ٜٓو  ,يتٓعهى عًٝ٘ َٓٗذّٝا ,ٜٛانب ايتطٛكات ايؿهل١ٜ ٚإعلؾ١ٝ ف ٚ

غرل َٓكطع١ اي١ًِ  ,َٔ ػ٬ٍ اهتشـاخ آيٝات ٚطلا٥ل تتٛا٤ّ َٚتطًبات ايعِل

 باْٞ ايل٥ٝو١ اييت اكتهن عًٝٗا.بإ

بٌ ساٚكِٖ  ,ٞٯثاك هابكٝ٘ بإع٢ٓ ايهًٓ َاَٞ َكتؿّٝاٚمل ٜهٔ ايؿكٝ٘ اٱ 

ٌټ ٕ ٖقا ا٭َل أٓش٢ ًلطّاإبٌ  .ْٚاقٌِٗ  ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿك١ٝٗ ايٌٝع١ٝ ايتنَ٘ د

 ,ناْا ٫ ٜعتُـإ ع٢ً سذ١ٝ ػدل ايٛاسـع  َج٬ّع ؾايٌٝؼإ إؿٝـ ٚايطٛهٞ  ;ايؿكٗا٤

 ;(38)ٚسذ١ آْقاى يٝػـٚ َعتدلّا ,٫ ٗ ُٛك٠ سِٛي٘ ع٢ً ؿعِ ٚتأٜٝـ َٔ ؿيٌٝ ايعكٌإ

ل ع٢ً ْؿو٘ ؾٔٝٻ, (39)٘ ٫ ٜؿٝـ ايعًِ ٚايٝكٌ٭ْٸ ;ٞ سذٝت٘ؿكٜى اؿًٓإٚأْهل ابٔ 

ٕ ىٛض أٚتلى يًعكٌ  ,ٍ ا٫دتٗاؿ َٔ ؿْٚٗاإؾًذأ  ,ٚسلَٗا َٔ ايلٚاٜات اشلا١ً٥

ؿ٘ ٗ اهتٓباٙ اؿهِ َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ٚايِْٓٛ ٕ ٜٛٚأٚ ,ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ

ٍ دٛام كؾع ايٝـ عٔ ايٛٗٛك ايكلآْٞ إٚفٖب إلت٢ٔ ٚايطٛهٞ  ;(40)ايكطع١ٝ ؾك٘

ٛٸم .(41)َع َتطًبات ؿيٌٝ ايعكٌ اْوذاَّا إؿٝـ ؽِّٝ ايعُّٛ ايكلآْٞ ٚايلٚا٥ٞ  ٚد
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 .(42)بـيٌٝ ايعكٌ

ـٸؿ ٚتػاٜل ٗ نُا َجًٓا  ع َاَٞ قـّّاايؿك٘ اٱًت ايل٣٩ زل١ّ َجٻ ٚإفا نإ ايتذ

بؿعٌ اَت٬نِٗ أؿٚات  ;عٓـ ايؿكٗا٤ احملـثٌ ؾإْٗا اتوعت نجرلّا عايٌٛاٖـ ايوابك١ 

ٖٚآاهتـ٫ي١ٝ ٚ ; ؿتٗا ُٓٔ ا٭عاخ ا٭ُٛي١ٝيٝات َعلؾ١ٝ أؾاؿت َٔ ايعًّٛ ا٭ػل٣ ٚٚ

عـ دـٜـ٠ ٚؾل ٚٚيـٚا قٛا ,ف أبطًٛا ؼت ١ًَٛ ايتذـٜـ قٛاعـ ناْت َو١ًُ هابكّاا

٫ إفا إ ,سذ١ٝ اٱْاع ع َج٬ّع ْهلٚا أؾكـ  .تػرلات اينَإ ٚإهإ ًٚؼِا١ْٝ ايؿكٝ٘

إَها١ْٝ ٗ ْٚاقٌٛا  ,ْهلٚا ايٌٗل٠ ايؿتٛا١ٝ٥أٚ ;عٔ كأٟ إعِّٛ نإ ناًؿّا

 ,ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ع َج٬ّع ٖقا اٱبطاٍ اهتشـثٛا  . ٚٗ َكابٌددلٖا يًوٓـ ائعٝـ

ـٸعٚإتٌلِّ  إ َٔ أِٖ ا٭ؿي١ يهجرل َٔ إوا٥ٌ إوتشـث١ ٚا٫بت١ٝ,١ٝ٥٬, ايًتٌ تع

ٚفيو  ;١ٝ ٚٛاٖلٙسذٸ :َجٌ ,ٕ ٜوتـٍ شلا بايهتابأٚغرلُٖا َٔ ا٭َٛك اييت ٜوتشٌٝ 

ٕ أ بعـ ,أٚ ا٫هتـ٫ٍ بايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ع٢ً سذ١ٝ ػدل ايٛاسـ يًنّٚ ايـٚك احملاٍ,

ٍٸأعٞ ييت اؿټْاقٌٛا ْٝع اٯٜات ايكلآ١ْٝ ا ٚبعـ ايؿلاؽ َٔ  ٝت٘,ع٢ً سذٸ ْٗا تـ

 يًنّٚ ايـٚك احملاٍ نقيو. ٝت٘ غدل ايٛاسـ;اهتشاي١ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً سذٸ

ُٻ  َجٌ:  ,ٍُٛ ايع١ًُٝ, ٚاهتشـثٛا ايٓٛلٜات ايـقٝك١كٛا ايبشح ٗ ا٭ٚع

عـٚا ٚغرلٖا, ٚأبـعٛا ٗ فاٍ َباسح ا٭يؿاٚ, ٖٚق ٚايتناسِ, ب,اؿه١َٛ, ٚايذلتټ

 ٚغرل فيو.  ,يهجرل َٔ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ

 

ٛټ  َٚا أسـث٘ َٔ إًها٫ت  ,ك َؿّٗٛ ا٫دتٗاؿبعـ ٖقٙ اؾٛي١ ايولٜع١ ٗ تط

ٚاييت ْكـ شلا  ,ؾٗاّ ايوابك١ا أؿكنت٘ ا٭ٕ ٚؾِٗ َػاٜل ,أؾلمت تٌهٌ ٚعٞ دـٜـ

ـٸ٭ْٗا ايوبب إباً ;ايّٝٛ ٚقؿ١ إنباك ٠ ٗ ل ع٢ً َا ْتُتع ب٘ َٔ إثاك٠ ا٫هتؿٗاّ ٚاؾ

 ْعلض يتعلٜـ ا٫دتٗاؿ قـّّا طلغ ا٭ه١ً٦ اييت كَا تهٕٛ غا٥ب١ ٗ ٓؿاف أػل٣,

 ٚع٢ً َـٜات تكبًٗا. ,يٓكـ ع٢ً َا أمثلت٘ اٱًها٫ت ;ٚسـٜجّا

 .ٍُٛ َٔ أٌٖ ايو١ٓ ا٫دتٗاؿ بأْ٘ ايٛٔ باؿهِ ايٌلعٞؾكـ علٸف عًُا٤ ا٭ 

هتؿلاؽ ايٛهع ٗ طًب ايٛٔ ب٤ٌٞ َٔ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ع٢ً ا»بأْ٘  اٯَـٟ ٚعلؾ٘

ايتعلٜؿٌ َا دا٤ ٗ ٖقٜٔ َٔ  ٚقلٜبٷ .(43)«َٔ ايٓؿى ايعذن عٔ إنٜـ عًٝ٘ ٚد٘ وىٸ
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ٔٸ»ْ٘ َٔ أنًُات ايٌاطيب  عهِ  اهتؿلاؽ ايٛهع ٗ ؼٌِٝ ايعًِ أٚ ايٛ

 .(44)«ًلعٞ

ُٸٔ عًُا٤ ايٌٝع١ تعلٜؿِٗ ي٬د َٸ تٗاؿ يؿ١ٛ ايٛٔ,ٚقـ ٓ  ١,َجًُا ؾعٌ ايعا

َا ٖٛ َٔ إوا٥ٌ اي١ٝٓٛ  اهتؿلاؽ ايٛهع ٗ ايٓٛل ٗ»ْ٘ أب ٞؾ٘ ايع١َ٬ اؿًٓؾعلٻ

 .(45)«ايٌلع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ٫ مٜاؿ٠ ؾٝ٘

كٙ عٓـ ايعا١َ ؾٗٛ يٝى نقيو ٗ َا ٕ يؿٜ )ايٛٔ( يٛ نإ ي٘ َا ٜدلِّأ٬ٜٚسٜ 

ٔٸ يعـّ ;اكتهن ٗ ١ََٛٛٓ ايٌٝع١ ايؿك١ٝٗ ٫ َا اعتدلٙ ايٌاكع إ ,اعتباك سذ١ٝ ايٛ

ٕ تؿورل إ» :عَِٚٓٗ ايوٝـ اـ٥ٛٞ  عؾكايٛا  ,ٚيقا اْهل إتأػلٕٚ ٖقا ايتعلٜـ. ١سذٸ

ٕ ا٫دتٗاؿ إ: »ٚقاٍ ٗ َٛٓع آػل. (46)«َا١َٝ بتاتّاا٫دتٗاؿ بقيو ٖا ٫ تًتنّ ب٘ اٱ

ُٛيٌٝ ٫ ٜلٜـٕٚ ٕ ا٭أ٫ إ َع٢ٓ ؼٌِٝ ايٛٔ باؿهِ ايٌلعٞ بـع١ ٬ٍٓٚ,

ـٻ ,إثبات٘ ٚػٜٛنٙ ْ٘ ًَه١ ٜكتـك بٗا أ» ٍإ. يقا عـٍ بعِٔٗ (47)«عٕٛ ٚدٛب٘ بٛد٫ٚ٘ ٜ

 .(48)ٖٚٛ َا ٜوتؿاؿ َٔ نًُات ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ ,«ع٢ً اهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ

 .(49)«ؼٌِٝ اؿذ١ ع٢ً اؿهِ ايٌلعٞ»ْ٘ أػْٛـ اـلاهاْٞ بؾ٘ اٯٚعلٻ

ـٸخأػرل ٫ ّهٔ ٚا٫دتٗاؿ بإع٢ٓ ا٭ ٕ طلٜكت٘ ٖٞ نقيو َٔ ٭ ;ٕ ٜٓهلٙ احمل

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً اؿهِ ايٌلعٞ.

 

قـ  َِٚطًشّا يعٌ َٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ إٔ ٜهٕٛ اؿـٜح عٔ ا٫دتٗاؿ َؿَّٗٛا 

 ;هٛا٤ ٗ عجٓا إٛدن ٖقا أّ ٗ َباسح اٯػلٜٔ ايتؿ١ًِٝٝ ,ٌُٚ إٍ غاٜت٘ ايٓٗا١ٝ٥

ٌ سلن١ ؿاّ ا٫دتٗاؿ ّجِّ ٗ ا٫دتٗاؿ هٌٝٛ ٗ ُرلٚك٠ َوتُل٠ َاإف إٕ اؿـٜح 

 ؾهل١ٜ قاب١ً يًتذـؿ ٚايتؿاعٌ َع َتطًبات ايٛاقع, إ٫ إٔ قلا٤تٓا ي٬دتٗاؿ َؿَّٗٛا

ٝٻ َِٚطًشّا  َٚٓٗا: ,ٓت فُٛع١ َٔ ايٓكاٙ اؾٖٛل١ٜب

ٝاهٞ ينٚاٜا ْٛلِٖ إِٓاع١ يًٛاقع ايو ايوٓٸ١ػٔع َِطًض ا٫دتٗاؿ عٓـ ع 1

ِٸ ,ٚايؿهلٟ ٚغرلٖا َٔ إِطًشات  ,ٚا٫هتشوإ ,ٚايكٝاي ,ايكٍٛ بايلأٟ ؾكـ ٓ

ـٸ ,إعتُـ٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ايقٚقٞ ٚايتؿٌٔٝ ايٌؼِٞ َٔ َِاؿك  ٚا ا٫دتٗاؿ َِـكّاٚع

 ايتٌلٜع.
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َا١َٝ ٗ إِطًض ي٬دتٗاؿ ٚبٌ ك١ٜ٩ اٱ ايو٢١ٓ اـ٬ف بٌ ك١ٜ٩ ػًٓع 2

بـأت َٓق عٗـ اٱَاّ  ,لع َٓٗا فُٛع١ َٔ ايتُاٜنات إعلؾ١ٝٚإؿّٗٛ ٚإـيٍٛ, يتتؿ

 َـكه١ ايلأٟ.ٗ قباٍ  ,َا علف َـكه١ ايّٓ ×عًٞ

ٗ سؿٜ ايٌلٜع١  ^إٛقـ ايؿهلٟ اؿامّ ايقٟ ٚقؿ٘ أٌٖ ايبٝتع 3

ٚد٘ ا٫دتٗاؿ ٗ ٚايٛقٛف  ,اٱه١َٝ٬ َٔ طػٝإ ا٭ٖٛا٤ ايٌؼ١ِٝ ٚايتكًبات إناد١ٝ

 ٌُ ب٘.ٚايع ,بايلأٟ

تػاٜلا  ,ٍ طلٜكٌإ يتؿذلم َٓٗذّٝا ,اػتًؿت ايل١ٜ٩ ايٌٝع١ٝ ِٕطًض ا٫دتٗاؿع 4

َٚتْٛ٘ ايل٥ٝو١, ٖا اْعهى ع٢ً ايٛاقع ايؿكٗٞ ٗ  , ٫ ٗ َٔاَٝٓ٘ٗ آيٝات ايكٍٛ

 عِٛكٙ ايوابك١.

ـټام ايؿك٘ اٱع اَت5  ;ٌٚٓ َو٪ٚي١ٝ ايتػٝرل ايعًُٞ ,ؿ ٚاؿ١َٜٛٝاَٞ بايتذ

أعاؿ ع٢ً  ,َٔ ػ٬ٍ َعاٜرل َٚٛامٜٔ قـؿ٠ ,لنا٥ن ايـٜٔ ٚايٌلٜع١بتأًُٝ٘ ي

ـٸ ,أهاهٗا قلا٠٤ ايـيٌٝ ٚؼًٌٝ دن٥ٝات٘, غ٬ف ايؿك٘ ايوين باب ا٫دتٗاؿ  ايقٟ ه

 ٗ عِٛك هابك١. 

ثاكات ع٢ً إقا٫ٚت إعاؿ٠ ُٝاغ١ َِطًض ا٫دتٗاؿ إٔ تهٕٛ ع ٫ تعـٚ 6

ُٸ لّايٛ تػرلت ٭سـثت تػاٜ ,إًها٫ت تاكى١ٝ ٗ عِلٖا ٚايعِٛك اييت تًتٗا, أَا  ّاَٗ

 تاكى١ٝ َٔ غرل إُهٔ إسـاخ تػٝرل ؾٝٗا. ي١ّأٗ ٚقتٓا اؿآل ؾكـ غـت َو

مواك اـ٬ف ٗ ا٫دتٗاؿ إٍ ايؿِٗ اتبٌ يٓا َٔ ػ٬ٍ َٓٗذٓا ايقٟ اعتُـْاٙ 

 ,ٛلٟغًب اـ٬ؾات قـ امِلت ٗ اؾاْب ايٓإٔ أهُٝا  ٫, ٚإتػاٜل يهٌ ؾ١٦

إف ٫ ّهٔ تِٛك اْعـاَ٘ ٗ إوا٥ٌ  ;ايقٟ ٜعـ ٗ أًُ٘ هاس١ يًتبأٜ ٚا٫ػت٬ف

 ,ؿاّ اينَإ ٖتـّا ايٓٛل١ٜ, بٌ إٕ اـ٬ف قـ ٜكع ٗ فات اٱْوإ ايٛاسـ٠ َا

 ًٚؼ١ِٝ اٱْوإ ْا١َٝ َتػرل٠. ,ٚإهإ َتوعّا
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 حّق الشفعٛ

  اتْ ٔوعاٖريٓقراٞٚ جدٖدٚ يف شرٔطْ ٔوالك

 

 
 

ٕٛ هإهاؿ سل ايٌؿع١ ٗ ايؿك٘ ٚاؿكٛم إـ١ْٝ ٌَلٚٙ بٌلا٥٘, َٓٗا: إٔ ٜ

مٛ  ١٢ بٌ اثٌٓ عًنٕٛ ًلهإاٍ َٔ ا٭َٛاٍ غرل إٓكٛي١, ٚايكاب١ً يًتكوِٝ, ٚإٔ ٜ

لٚٙ اٱًاع١, ٚإٔ ٜباع أسـ ايوٌُٗ بتُاَ٘. ْعِ, ٜٛدـ ػ٬ف ٗ بعض ايٌ

  ٛك٠.نإق

جل نٚإكاٍ اؿآل ٗ ُـؿ ؿكاه١ أؿي١ َٚباْٞ سل ايٌؿع١, ٚبٝإ إٔ أ

ٛك٠ يٝوت بتٛقٝؿ١ٝ, ٚإِا احملٛك ا٭هاي ٗ تعٝٝٓٗا ٚؼـٜـٖا ٖٛ نايٌلٚٙ إق

ٛك٠ ٗ ايلٚاٜات إِا ٖٛ بًشاٚ ؿٚكٖا ٗ ؼكل نإٔ بعض ايٌلٚٙ إق ٣ٜٚل .«ائلك»

إ سقف هإَ ٣ٜٚل .ٛ ا٫ستُاٍ ايلادض ٗ ٖقٙ ايلٚاٜاتعٓٛإ ائلك علؾّا, ٖٚقا ٖ

إٔ إٍ  ٛك٠ ٜٓتٗٞنٚتػٝرل ايعـٜـ َٓٗا. ٚأػرلّا, َٚٔ ػ٬ٍ تكوِٝ ايٌلٚٙ إق

ْٛ٘ بٌ اثٌٓ, ْٚكٌ ن١ ٗ إاٍ, ٚنا٭هباب ا٭١ًُٝ ؿل ايٌؿع١ ٖٞ ػِْٛ ايٌل

اؾتٗا َٔ ٔ إٓهثايح, ٚإٔ ايٌلٚٙ ا٭ػل٣ ّإٍ  ٌهس١ِ َٔ هِٗ أسـ ايٌلٜ

ٌٸ مَإ عوب٘, نقبٌ إكٓٸٔ بًشاٚ ايعٛاٌَ إ٪ثِّل٠ ٗ ؼكٝل َؿّٗٛ ائلك علؾّا ٗ 

  بٌ ٚبًشاٚ اػت٬ف َٛٓٛع ايٌؿع١.

  

   

لت ٗ ايؿك٘, ٚتبعّا ي٘ ٗ ايكإْٛ إـْٞ, نٗ َا ٜتعًل بإهاؿ سل ايٌؿع١ فٴ
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ٕ إاٍ َٔ ا٭َٛاٍ غرل ٛهتوع١ ًلٚٙ, َٓٗا: إٔ ٜإٍ  عـ٠ ًلٚٙ, تٌِ أسٝاّْا

ٕٛ هٌ, ٚإٔ تهٕٛ قاب٬ّ يًتكوِٝ, ٚإٔ ٜباع هِٗ أسـ ايٌلٜهإٓكٛي١, ٚإٔ ٜ

ِٸ١ بايبٝع, ٚإه٬ّ ايٌلٜو إفا نايٌل إ إٌذلٟ ن١ بٌ اثٌٓ, ْٚكٌ ُاّ اؿ

ٛك٠ تعبـ١ٜ ن. ٚايو٪اٍ إطلٚغ ٖٛ: ٌٖ إٔ ايٌلٚٙ إق(1)َوًُّا, ٚإًاع١ إًو, ٚ...

ٌ ٚاسـ َٓٗا ثابت بـيٌٝ ػاْ ٗ عـاؿ ايٌلٚٙ ايٛاكؿ٠ ٱهاؿ ٖقا نٚإٔ  ٚتٛقٝؿ١ٝ,

ٔ هٔ تػٝرلٖا, عٝح يٛ مل ٜتٛؾل أسـ ايٌلٚٙ إٌاك إيٝٗا مل ٜهاؿل, ست٢ ٫ ّ

سلٸ ايٌؿع١, أّ أْ٘ ٜٛدـ هبب َٚعٝاك ٚاسـ ٖٛ ايوبب ايل٥ٝى ٱهاؿ ٚتٌلٜع ٖقا 

  ًٗا؟هٛك٠ ًناؿل, ٚتتٸؼق ايٌلٚٙ إق

ُا ٖٛ ايؿلض ٗ ٖقا إكاٍ ع ؾ٬ نإ دٛاب ايو٪اٍ ا٭ػرل إهابّٝا ع ن إفا

ـٸ ايٌلٚٙ إق لٜى ؿكاهتٓا ٚعجٓا سٍٛ هٛك٠ تٛقٝؿ١ٝ, ٚإِا ًٜنّ تنٓلٚك٠ يع

ٟټ ايٌلٚٙ إق ٛك٠ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ًٜعب ؿٚكّا أهاهّٝا ٚؾاع٬ّ ٗ نايٓكط١ ايتاي١ٝ: أ

, ٚبٓا٤ «ائلك»ًُٞ شلقا اؿل ع ٚايقٟ ْعتكـ أْ٘ ٛك ٗ اٱطاك ا٭نإهاؿ إعٝاك إق

 ؟ٞ ْكٔٞ ببكا٥٘ ٗ عـاؿ ايٌلٚٙ ا٭ػل٣ أٚ سقؾ٘ َٓٗانْؿٝ٘ ع,  ٢ايٌاكع عً

اْٗا, تعلٓٓا نٚاهتُلاكّا ٗ ايبشح, ٚبعـ تعلٜـ ايٌؿع١, ٚايبشح ٗ أك

ٞ ْتعلف َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ ا٭ؿي١ نٌٸ ٚاسـ َٔ ايٌلٚٙ إٌٗٛك٠, نيتشًٌٝ أؿي١ 

ايٌلٚٙ ائلٚك١ٜ ٚايجابت١ ٱهاؿ  ٢ٛك٠ ؾٝٗا, عًنات إقنيٌلع١ٝ, ٚؿاٚ ا٬ٕا

  غرل ائلٚك١ٜ ٚإتػِّل٠. , ُٚٝٝنٖا عٖٔقا اؿلٸ

 

  

ايقٟ ٜعين « ايٛتل», َع٢ٓ اينٚز, غ٬ف «ًؿع»ايٌؿع١ ٌَتك١ َٔ اؾقك 

. (3)«عٷ: ٗ بطٓٗا ٚيـ ٜٚٳتٵبٳعٴٗا آػلْاق١ ًاؾٹ»تب اؾٖٛلٟ ٗ تاز ايًػ١: ن. ٚ(2)ايؿلؿ

  ٛك٠ ؾإٕ إع٢ٓ ا٭هاهٞ يًٌؿع ٖٛ ا٫ث١ٝٓٝٓ.نُا ٖٛ ٚآض َٔ إعاْٞ إقنٚ

ايًػٟٛ, سٝح ٫ تطًل ايٌؿع١  ُٚتـ دقٚك إع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ يًٌؿع١ ٗ إعين

مٛ اٱًاع١. ْعِ, قـ ٜٔٝـ إكِّٔ  ٢إ ٗ َاٍ عًهإ ًؼِإ ًلٜنإ٫ٓ إفا 

  ًلٚطّا أػل٣ شلا.

إ نًُا نايتايٞ: نَٔ ايكإْٛ إـْٞ  808ٚدا٤ تعلٜـ ٖقا اؿل ٗ إاؿ٠ 
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ٌ سِت٘ ه١ّ بٌ اثٌٓ, ٚباع أسـ ايٌلٜنإاٍ غرل َٓكٍٛ, ٚقاب٬ّ يًكو١ُ, ًل

ُٸ٢ نيجايح,  إ يًٌلٜو اٯػل سلٸ ًُو اؿ١ِ بايك١ُٝ اييت باعٗا بٗا يًجايح. ٜٚو

  ١, ٜٚو٢ُ ُاسب٘ ًؿٝعّا.ٖقا اؿل عل ايٌؿع

ُٻٓت ْٝع ًلٚٙ نإاؿ٠ ايكا١ْْٝٛ إق ٛك٠ َوت١ًُٗ َٔ ؾك٘ اٱَا١َٝ, ٚقـ تٔ

طاٚي١  ٢ايٌؿع١ تكلٜبّا. ٚاهتُلاكّا ٗ ايبشح, ٚبعـ ؿكاه١ َباْٝٗا, هٓٔعٗا عً

  ٛك٠.نٌ ٚاسـ َٔ ايٌلٚٙ إقنِٝ; يٓل٣ ٓلٚك٠ أٚ عـّ ٓلٚك٠ هايتش

 

  

أؿي١ تٌلٜع ايٌؿع١ ع ٚاييت تتُجٌ ٗ ايلٚاٜات غايبّا ع ٚادٗٓا  ٢فا أيكٝٓا ْٛل٠ عًإ

  طا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات, ُٖا:

لت سل ايٌؿع١, ٚأْ٘ ٌَلٚٙ بٌلٙ أٚ ببعض نايلٚاٜات اييت فا٭ٍٚ: 

  ايٌلٚٙ, ؿٕٚ إٔ تبٌ ا٬ٕى يقيو, ْٛرل ايلٚاٜات ايتاي١ٝ:

ِٻاؿٹٔم1 ٔٔ اي ٟٳ عٳ ٔٚ ْٻ ×ع كٴ ٍٳ: َأ ٍٴ اهللٹ«٘ٴ َقا ٌٳ كٳهٴٛ ُٳا دٳعٳ ْٻ َٳا  |ٔإ  ِّ ٌټِؿعٳ١َ ؾٹٞ ُن اي

ًٴِؿعٳ١َ ُٴٔلَؾتٹ ايٗطلٴمٴ َؾ٬  ـٴٚؿٴ ٚ ٚٳَقعٳتٹ اِيشٴ ِٵ, َؾٔإفٳا  ِٵ ٜٴِكوٳ  .(4)«َي

ٚٳَقعٳتٹ ا «:أْ٘ قاٍ ×قيو َا كٚاٙ قُـ بٔ َوًِ عٔ أبٞ دعؿلنع 2ٚ ٹفٳا 

ٌټِؿعٳ١ُ ّٴ اكٵتٳَؿعٳتٹ اي ٗٳا  .(5)«ايوِّ

ـٸ كٚا١ٜ ْٜٛى, عٔ أبٞ عبـ اهللهع َٚٔ ١ًْ ٖقٙ ايلٚاٜات 3ّ , ٗ ×ٓٓا ع

ٔٔ » عـاؿ ايلٚاٜات ايِلو١ ٚايٛآش١ ٗ سلٍٛ سل ايٌؿع١, سٝح دا٤ ؾٝٗا: ٘ٴ عٳ هٳَأِيتٴ

ًٴِؿعٳ  ٕٔ ٛٳا ٝٳ ٕٴ ؾٹٞ اِيشٳ ٌٵ ٜٳُهٛ ٖٳ ِٵًُضٴ؟ ٚ ٔٵ تٳ ُٳ ٞٳ؟ ٚيٹ ٖٹ ٞٵ٤ٺ  ًٳ  ِّ ٞٳ؟ ٚؾٹٞ َأ ٖٹ ٔٵ  ُٳ ٌټِؿعٳ١ٹ يٹ ١ْ؟ اي

َٳتٳإع, ٔإفٳا  ٚٵ  ٚٵ َأكٵٕض َأ ٕٕ َأ ٛٳا ٝٳ ٔٵ سٳ َٹ ٞٵ٤ٺ,  ًٳ  ِّ ٌټِؿعٳ١ُ دٳا٥ٹنٳ٠ْ ؾٹٞ ُن ٍٳ: اي ٞٳ؟ َؾَكا ٖٹ ـٳ  ٝٵ َٚن

ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ٘ٴ َأسٳلټ بٹ ٌٳٔلُٜه ٘ٴ, َؾ ِٹٝبٳ ُٳا ْٳ ٖٴ ـٴ ُٳا, َؾبٳاعٳ َأسٳ ٖٹ ٝٵٔل ٔٔ ٫ َغ ٝٵ ًٳٔلَٜه ٔٳ  ٝٵ ٞٵ٤ٴ بٳ ٌٻ ٕٳ اي َنا

ٕٵ مٳاؿٳ عٳ٢ًَ ا ٝٵٔلٙٹ, ٚٔإ ِٵَغ ٗٴ ٓٵ َٹ ـٺ  ًٴِؿعٳ١َ َ٭سٳ ٔٔ َؾ٬  ٝٵ ٓٳ  .(6)«٫ثٵ

لت هبب٘ ُٓٔ قايب نلت عـ٠ ًلٚٙ يًٌؿع١, ثِ فنايلٚا١ٜ اييت ف ايجا١ْٝ:  

ّٸ, ٖٚٞ كٚا١ٜ عكب١ بٔ ػايـ, عٔ اٱَاّ ايِاؿم ٍٴ » , أْ٘ قاٍ:×٬َى عا ٔٳ٢ كٳهٴٛ َق

ٌټلٳَنا٤ٹ ؾٹٞ  |اهللٹ ٔٳ اي ٝٵ ٌټِؿعٳ١ٹ بٳ َٕوٳا٭بٹاي ٌٳ ٚا ٓٹ ٍٳ: كٳ ٔٔ َٚقا ٓٳلٳكٳ ٫ٚانٹ ٓٹلٳاكٳ. ٫   

ٍٳ: ٔإفٳا كٴٖؾتٹ  ـٴٚؿٴ, ا٭َٚقا ـٻتٹ اِيشٴ  .(7)«ًٴِؿعٳ١َ ؾ٬كٳفٴ, ٚسٴ
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ٓٓا ايكٍٛ بإٔ ايع١ً ٚا٬ٕى ا٭ًُٞ يتٌلٜع سل ايٌؿع١ هٚ ع٢ً ٖقا ا٭هاي ّ

ٖٛ ائلك ايقٟ وٌِ ببٝع ايٌلٜو سِت٘ َٔ ثايح, ٚؼٌُٝ ايٌلٜو اٯػل 

ـٻي سل ايٌؿع١ يـؾع ٖقا ايٓٛع َٔ ١ غرل نايٌلا إطًٛب١ ي٘, ؾكٓٸٔ ايٌاكع إك

  ائلك.

 ًتناّ إعا٬َت يٝوت بتٛقٝؿ١ٝ أٚ تعبـ١ٜ, ٚإِا أٚهَٚٔ داْب آػل ؾإٕ أس

إ هعـّ إَ ٢ات قاب١ً يًؿِٗ, ؾاٱُلاك عًنعلف ايعك٤٬, ٚتتبع أهوّا ٬َٚإٍ 

  اّ تعبـ١ٜ.هتػرل ٖقٙ ايٌلٚٙ ٫ ٜعين ٦ًّٝا ه٣ٛ أْٗا أس

ع٢ً ٖقا ا٭هاي, َٚٔ ػ٬ٍ ِٓ إسـ٣ إكـَتٌ ايوابكتٌ إٍ ا٭ػل٣, 

ٛك٠ ؿلٸ ايٌؿع١ ٖٛ ائلك ايقٟ تٓتٗٞ نٌ ٚاسـ َٔ ايٌلٚٙ إقهٜبـٚ إٔ ا٭هاي ي

إيٝ٘ أػرلّا. ٚشلقا ٜٓبػٞ إٔ ِٜاؽ سل ايٌؿع١ ًٚلٚطٗا بًشاٚ ا٭ٚٓاع ٚا٭سٛاٍ 

إٔ تِاؽ  ٢ٌ َٛٓٛع, عًن, بٌ ٚبًشاٚ ٌ مَإنإؼتًؿ١, ٚبًشاٚ ػِا٥ّ 

ٌٛ َٓٗا ؿػٌ ٗ ُـم عٓٛإ ائلك علؾّا, نٕٛ يتٛٗؾل هٛك٠ عٝح ٜنايٌلٚٙ إق

َِّات٘.هٚإٔ ت   ٕٛ َٔ َك

ـٸ عـاؿ  ٛك٠ ٗن٤ًٞ َٔ ايٌلٚٙ إق ع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ْل٣ ٓلٚك٠ ٗ ع

  ايٝتٌ:اؿايتٌ ايت إسـ٣إٔ ِٜـم عًٝ٘  ًلا٥٘ إهاؿ سل ايٌؿع١, إ٫ٓ

ٕٛ أك١ٝٓ ٕؿّٗٛ سل ايٌؿع١, عٝح يٛ اْتؿ٢ ٖقا ايٌلٙ ؾكـت هأع إٔ ٜ 

  ايٌؿع١ َٛٓٛعٝتٗا.

ـٸ َٔ أهباب إؿػاٍ ائلك عًهع إٔ ٜ ب  ٕٛ ٜع ايٌلٜو ْٛعّا, ٚؼكك٘  ٢ٕٛ بٓش

  ٓلٚكٟ ٗ ُـم عٓٛإ ائلك علؾّا.

بٌ ايؿكٗا٤ ٛك٠ َٔ قنجل ايٌلٚٙ إقنٖقا ا٭هاي ٜبـٚ ٗ ايٓٛل إٔ أ ٢ٚعً

ايلٚاٜات أٚ ا٭ٍُٛ ايًؿ١ٝٛ, ٫  ٞلٖٚا اعتُاؿّا عًنٱهاؿ سلٸ ايٌؿع١, ٚاييت ف

ـٸ ٗ مَإ ايتٌلٜع أهبابّا ْٛع١ٝ نَٛٓٛع١ٝ شلا ٗ إهاؿ سل ايٌؿع١, ٚإِا  اْت تع

  ٱٜلاؿ ائلك, ٚبايتايٞ ؾإفا ؾكـت ٖقا ايُٛـ مل تبلٳ ٓلٚك٠ْ ٫ًذلاطٗا أّٜٔا.

ُا أًلْا آْؿّا ع تًعب ؿٚكّا ؾاع٬ّ ٗ نؾإٕ بعض ايٌلٚٙ ع ٚٚٗ ايٛقت فات٘ 

إ ٖقا اؿلٸ. َٚٔ نؼكٝل َؿّٗٛ ايٌؿع١, ٚشلا َٛٓٛع١ٝ ٗ فيو. ؾٗٞ َٔ أك

قا ًلٙ َ٪ثِّلّا ٗ اْتؿا٤ ايٌؿع١ َٔ ا٭هاي, ٫ٚ ٜبك٢ هٕٛ ؾكـإ ٖهايطبٝعٞ إٔ ٜ
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  ١.نيًٌؿع١ َٛٓٛع, ْٛرل ايٌل

ٛك ع ؾإْٓا هٓتعلض يًُٛاكؿ اييت ٚقع أبو٘ نٕقَٔ ٖٓا ع ٚتبعّا يًتكوِٝ ا

ـٸٖا ايؿكٗا٤ ًلٚطّا ٓلٚك١ٜ يًٌؿع١, ٚتبعّا شلِ, ٚكعا١ّٜ ي٬ستٝاٙ,  اـ٬ف ؾٝٗا, ٚع

ـٸت ٓلٚك١ٜ أّٜٔا ٗ ايكإْٛ إـْٞ, سٝح إْ٘ تابع ايؿك٘ اٱَاَٞ ٗ فيو,  ُا نعٴ

 تكـّ.

 

  

اْ٘ نٞ ايٌلٚٙ اييت ٜتٛقـ عًٝٗا ٚدٛؿ ٚسٝا٠ ٖقا اؿلٸ, ٖٚٞ َٔ أكٖٚ

ا٭هاه١ٝ, َٚٔ أكٓٝٸات ؼٗكل َؿَٗٛ٘. ٚبـٕٚ أسـٖا ٫ تبك٢ يًٌؿع١ َٛٓٛع١ٝ. ٖٚٞ 

  عباك٠ عٔ ايٌلٚٙ ايتاي١ٝ:

 

ٔ ه; ٚفيو أْ٘ إفا مل ت(8)إ ا٭١ًُٝ يًٌؿع١نٖٚقا ايٌلٙ ٖٛ أسـ ا٭ك

إ أسـُٖا أدٓبّٝا عٔ اٯػل نٔ بٌ ايٌؼٌِ عًك١ بتاتّا, ٚه إاٍ مل ١ٜ ٗنًل

قا ًؼٌِ, هٚدٛؿ سل ايٌؿع١ بٌ ٖ ٢بإل٠. ٫ٚ ًِو ؿي٬ّٝ عكًّٝا, ٫ٚ ْكًّٝا, عً

ٛټك ٖهبٌ إْ٘ ٫ ٜٛدـ ًؼِإ أدٓبٝإ ٜ قا هْٛإ َٛٓٛعّا ـطاب ايٌؿع١, ٚتِ

ٖٛ دٛاك يٝى َٛٓٛعّا شلقا اؿلٸ إفا َا مت  ٔ أهاهّا. ست٢ إٔ اؾٛاك َاهسل غرل ٖ

ا٤ ٗ ن١ ٧ٜٝٗ ا٭ك١ٝٓ يتِلټف ايٌلن. ؾؿٞ اؿكٝك١ ٚدٛؿ ايٌل(9)١ٝهٝو إًهتؿ

مٛ ايٌلن١, ٖٚقا ٖٛ أٍٚ ٚأهاي ايك١ٝٔ. ٕٚا اػتًـ ا٭ؾلاؿ ٗ  ٢فيو إاٍ عً

٫ ٜلٜـ  سؤ ايتِلف َع ايٌلٜو, َٚكـاك ا٫ْوذاّ ٚايتؿاِٖ ٚايتٛا٩ّ َع٘, ؾًقيو

  .ًؼّ َعٌ ٢ًلٜو عً ؾلضايٌاكع 

 

 

ٌٸ دن٤ َٔ ن١ٝ تعين إٔ هتدلم ٓلٚك٠ ٖقا ايٌلٙ َٔ د١ٗ إٔ إًاع١ إً

ٌٸ َٛٓع ٚدن٤ َٓ٘ ًٖٛى نٌ َعّا. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ هأدنا٤ إاٍ ٖٛ ًَو يًٌلٜ
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ـٸ إٔ ن ٕٸيٌؼٌِ, ٚشلُا سلٸ ايتِلټف ؾٝ٘. َٚٔ ايطبٝعٞ ؾإ ٌ تُِِٝ بٌأْ٘ ٫ب

تكوِٝ إاٍ مل  ٢أ١ُٖٝ بايػ١, َع أُْٗا إفا اتؿكا عً ٜوتٓـ إيُٝٗا َعّا. ٫ٚتؿام كأُٜٗا

ٔ ٭سـُٖا سلٸ ايتِلف ٗ ايكوِ اٯػل. ٚشلقٙ اؾ١ٗ ٜٔعـ أٚ ٜٓعـّ استُاٍ هٜ

  ٚقٛع اـ٬ف بُٝٓٗا.

 

تب ابٔ َٓٛٛك ٗ ن, َع٢ٓ اينٚز, ؾكـ «ًؿع»ٔ تكـّ إٔ ايٌؿع١ ٌَتك١ َ

ٚقٌٝ: ايٛتٵلٴ ٖٛ اهلل ايٛاسـ, ٚايٌِؿع ْٝع اـًِل, ػًكٛا »...ٖقا اجملاٍ قا٬ّ٥: 

ٌ; ٚفيو إٔ َؿّٗٛ هٖقا ؾإٕ سل ايٌؿع١ ٬َمّ يٛدٛؿ ايٌلٜ ٢. ٚعً(10)«أمٚادّا

ٕٛ ه ٜبعـ إٔ ت. ٫ٚ(11)ايٌؿع١ كٌٖ ي٘. ٚشلقا ؾإٕ ٖقا ايٌلٙ أهاهٞ ٚٓلٚكٟ أّٜٔا

ُا تكـّ ؾإٕ ن. ٚ(12)ٖقٙ اؿكٝك١ ٢لت ٖقا ايٌلٙ قـ اعتُـت عًنايلٚاٜات اييت ف

اْٛا سكٝكٌٝ نجل, هٛا٤ ن٫ أ اثٌٓا٤ نايٌل إٔ ٜهٕٛإِٗ عٓـ ؼكل ٖقا اؿل 

ٕٵ إٍ  أّ سكٛقٌٝ. ٚأَا اْتكاٍ سل ايٌؿع١ إ َتعـؿّا, ؾٗٛ نٚاكخ فٟ اؿل, ست٢ إ

, ٚتٛٗؾل ًلا٥ط٘. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ًٜنّ بٝع ايٌلٜو ُاّ بعـ ثبٛت أٌُ اؿل

ثِ إٕ إٓوام َٔ ا٭ؿي١ ٚايؿتا٣ٚ »٬ّ قٛي٘: هسِت٘ يجايح. ٚشلقا ْكلأ ٗ دٛاٖل اي

عـّ ايٌؿع١ َع ايهجل٠ ايوابك١ ع٢ً عكـ ايبٝع... أَا إفا ناْت ٫سك١... ؾايٛاٖل 

أْ٘ إفا باع ايٌلٜو سِت٘ تـكهّا; َع٢ٓ . ايٓكط١ ا٭ػل٣ ٗ ٖقا اجملاٍ ٖٞ (13)«ثبٛتٗا

أْ٘ باع دن٤ّا َٔ سِت٘ يجايح, ثِ باع دن٤ّا آػل َٓٗا يلابع, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاٍ ٜجبت سلٸ 

ايٌؿع١ يًٌلٜو ايجاْٞ ؾُٝا يٛ ًُو اؾن٤ ا٭ٍٚ, ٚأَا إفا عًِ بايبٝع ا٭ٍٚ ؾًِ ٜلتِّب 

سل ايٌؿع١ ٗ بٝع اؾن٤ ايجاْٞ عًٝ٘ أثلّا, ٚمل ٜٓتؿع َٔ سك٘ ٗ ايٌؿع١, ؾ٬ ٜجبت ي٘ 

. ْعِ, ٖقا (14)١ ُاكت بٌ ث٬ث١, ٫ٚ ًؿع١ ٗ َجًٗانيًٌؼّ ايلابع; ٚفيو إٔ ايٌل

  إفا مل ٌْذلٙ ٗ سلٸ ايٌؿع١ بٝع ُاّ اؿ١ِ.

 

ٕٛ هٖٚٞ ايٌلٚٙ اييت ٫ ٜتٛقـ عًٝٗا ٚدٛؿ سل ايٌؿع١, ٫ٚ ٜبعـ إٔ ت

ٔ ه١ أٚ بٓا٤ ايعك٤٬, أٚ ا٭علاف ٚايعاؿات ايوا٥ـ٠, ٚيَوتكا٠ َٔ ا٭ٍُٛ ايًؿٛٝ
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لت ٗ ايلٚاٜات ٗ عـاؿ ًلٚٙ ايٌؿع١; باعتباكٖا ٖا ٜتشكل ٜٚتبًٛك بٗا َؿّٗٛ نف

ُٸا    ًٜٞ:ائلك علؾّا. ٖٚٞ عباك٠ ع

 

ٛقت فات٘ . ٚٗ اي(15)جل إتأػِّلٜٔ ٖقا ايٌلٙ ٓلٚكٸّٜا يتشكل ايٌؿع١ناعتدل أ

إ أّ نٌ َبٝع, َٓك٫ّٛ نٜل٣ أنجل إتكـٌَ َٔ ؾكٗا٥ٓا إٔ ٖقا اؿل ثابت ٗ 

 .(16)غرلٙ

لت سل نكٚاٜات فإٍ  ْٛ٘ غرل َٓكٍٛ اهتٓـٚانؾايقٜٔ اعتدلٚا ٗ إًو 

, ٚاييت ×ايٌؿع١ ٗ ا٭كض ٚايبٝت, ْٛرل: كٚا١ٜ عكب١ بٔ ػايـ, عٔ أبٞ عبـ اهلل

 تكـّ ْكًٗا.

  ٤ ٜٓبػٞ ايكٍٛ:ٚٗ دٛاب ٖ٪٫

  قا ًلٙ ٗ ايٌؿع١.هإٕ ا٭ٌُ ٖٛ عـّ اًذلاٙ ٖ أ٫ّٚ:

, «٫ ٓلك ٫ٚ ٓلاك»ْٛلّا يًؿكل٠ ا٭ػرل٠ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ, ٚاييت دا٤ ؾٝٗا ثاّْٝا: 

ل نٕٛ فهٞ ٫ ٜن١ ٱهاؿ ٖقا اؿل; ايل٥ٝوٓٓا ايكٍٛ بإٔ ائلك ٖٛ ايع١ً هّ

  ِ.هٍُٛ اؿا٭كض ٚايـاك, َٔلٸّا بٌنبعض ايُٓافز, 

لت إٔ ايٌؿع١ نايلٚاٜات اييت فإٍ  ٔ ا٫هتٓاؿهٗ قباٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ّ ثايجّا:

ٌټِؿعٳ١ُ دٳا٥ٹنٳ٠ْ »...َٔ أْ٘ قاٍ:  ×ثابت١ ٗ ْٝع ا٭٬َى, ْٛرل: َا كٟٚ عٔ ايِاؿم اي

ٝٵ ٞٵ٤ٴ بٳ ٌٻ ٕٳ اي َٳتٳإع, ٔإفٳا َنا ٚٵ  ٚٵ َأكٵٕض َأ ٕٕ َأ ٛٳا ٝٳ ٔٵ سٳ َٹ ٞٵ٤ٺ,  ًٳ  ِّ ٔٔ ؾٹٞ ُن ٝٵ ًٳٔلَٜه  ٫ٔٳ 

ُٳا... ٖٹ ٝٵٔل   .(17)«َغ

 

ل ابٔ ٓن٠ ايطٛهٞ ٖقا ايٌلٙ ٗ عـاؿ ايٌلٚٙ ائلٚك١ٜ ٱهاؿ سل نف

ٖٚا : »&فيو, قاٍ ٢. ٚٗ َكابً٘ اؿٸع٢ ايوٝـ إلت٢ٔ اٱْاع عً(18)ايٌؿع١

بٝعات, َٔ عكاك ٚٓٝع١ اْؿلؿت ب٘ اٱَا١َٝ إثباتِٗ سل ايٌؿع١ ٗ نٌ ٤ًٞ َٔ إ

ٖٓا وتٌُ ايكو١ُ أٚ ٫ وتًُٗا ٕٵ نإ فيو  ٌٕ ه. ٚبٌ(19)«َٚتاع ٚعلٚض ٚسٝٛإ, إ

ّٸ ؾإٕ أ . ٚيعٌ َبٓاِٖ ٗ فيو ٖٛ ائلك (20)جل إتأػِّلٜٔ ٜلٕٚ ٓلٚك٠ ٖقا ايٌلٙنعا
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ـٺ عً ؾلض عـّ قاب١ًٝ إاٍ  ٢ايٓا٧ً َٔ طًب تكوِٝ إاٍ; ٚفيو إٔ ٖقا ائلك َٓت

 ١ُ.يًكو

ٕٛ إاٍ غرل قابٌ يًكو١ُ ؾإٕ ؼٌُٝ نؾلض  ٢ٓٓا ايكٍٛ: عًهٚٗ اؾٛاب ّ

ّا ٫ ٜلتٔٝ٘, ٚا٫هتُلاك ٗ ٖقٙ اؿاي١, ٖٛ ْٛعٷ َٔ ائلك. ٚع٢ً ٖقا هايٌؿٝع ًلٜ

ٕٵ مل ٜهّ جل َٔ ائلك ٗ ساٍ ايٓناع نٔ أهٔ ايكٍٛ بإٔ ائلك ٗ ٖقٙ اؿاي١ إ

ٕٚ ي٘. ٚعًٝ٘ ّْك إٍ ٚطًب ايكو١ُ ع ٚايقٟ ٜ٪ؿٟ ٔ تِٛك هّ ايك١ُٝ ع ؾٗٛ َوا

 ٢إعٝاك ايقٟ اعتُـْاٙ ٫ ٜبك٢ يـٜٓا ؿيٌٝ عً ٢ًتا ايِٛكتٌ. ٚبٓا٤ٶ عًنائلك ٗ 

اعتباك ٖقا ايٌلٙ ٗ ؼكل ايٌؿع١. َٚٔاؾّا إٍ فيو ؾكـ اؿٸع٢ ايوٝـ إلت٢ٔ 

 .(21)عـّ اعتباكٙ ٢اٱْاع عً

ؾكـ ٜكاٍ بإٔ ايٌؿع١ ػ٬ف ا٭ٌُ; : »تب ايبذٓٛكؿٟ ٗ ٖقا اجملاٍ قا٬ّ٥نٚ

٭ْٗا عباك٠ عٔ ثبٛت سلٸ ٗ َاٍ ايػرل ٜٓكً٘ إٍ ْؿو٘, ٚا٭ٌُ عـَ٘, ؾإفا ًو ٗ أْ٘ 

ؾُكت٢ٔ ا٭ٌُ  ؟ٌٖ يًٌؿٝع َجٌ ٖقا اؿل ٗ إاٍ إٌذلى ايقٟ يٝى قاب٬ّ يًكو١ُ

ٖقا ٚع٢ً مٛ «. ١عـَ٘. ٚؾٝ٘: إْ٘ ٫ فاٍ ؾلٜإ ٖقا ا٭ٌُ َع إط٬قات أؿي١ ايٌؿع

ٌٸ ٤ًٞ»ايلٚا١ٜ ايٓب١ٜٛ: إٍ  ايُٓٛفز اهتٓـ ط٬قٗا, ثِ إٍ إ , ٚاهتٓـ«ايٌؿع١ ٗ ن

ٚػ١ُ٬ ايه٬ّ: إْ٘ َع ٚدٛؿ ٖقٙ ايعَُٛات ٚاٱط٬قات ٫ ٜبك٢ »اهتُل قا٬ّ٥: 

 .(22)«فاٍ ي٬هتـ٫ٍ بأُاي١ عـّ ثبٛت ٖقا اؿل

 

ت٘ يجايح ؾٗٓاى تلؿٜـ ٗ ثبٛت ايٌؿع١ يًٌؿٝع; ٚفيو إفا ْكٌ ايٌلٜو بعض سِ

ِ ايبعض باًذلاٙ هٛك. ٚشلقا سنإٔ َكت٢ٔ ا٫هتِشاب ٖٛ عـّ ثبٛت اؿل إق

 808بعض اؿكٛقٌٝ قٛي٘ بإٔ إوتؿاؿ َٔ إط٬م إاؿ٠ إٍ  ْكٌ ُاّ اؿ١ِ. ٜٚٓوب

كٌ ايٌلٜو ُاّ َٔ ايكإْٛ إـْٞ ٖٛ إٔ سل ايٌؿع١ إِا ٜجبت يًٌلٜو ؾُٝا يٛ ْ

  .(23)«سِت٘ يجايح

لٙ ع ٖٛ إٔ إوتؿاؿ َٔ إط٬م إاؿ٠ نٚايقٟ ٜبـٚ ٗ ايٓٛل ع ٗ َا ٜتعًٖل َا ف

ٛك٠, نلٙ, ٚفيو بايبٝإ ايتايٞ: إٕ َؿاؿ إط٬م إاؿ٠ إقنى َا فهٛك٠ ٖٛ عنإق

١. ٚعـّ تكٝٝـٖا بًنّٚ ْكٌ ُاّ اؿ١ِ, ٖٛ إٔ ْكٌ بعض اؿ١ِ ٜٛدـ سلٸ ايٌؿع
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ٛك٠, نَٔ ايكإْٛ إـْٞ قاُلٷ عٔ إثبات ايـع٣ٛ إق 808ٚأهاهّا ؾإٕ إط٬م إاؿ٠ 

ط٬م ؾٗٛ ٗ ايٛاقع قـ دعٌ ايٓتٝذ١ اٱإٍ  ػ٬ؾٗا. ٚإٕ ايكا٥ٌ ٕا اهتٓـ ٢بٌ ٖٛ عً

ِ, َع إٔ ايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ ي٬هتٓاؿ إٍ اٱط٬م ٖٞ ايٌٍُٛ هٓٝل ؿا٥ل٠ اؿ

  ٚايوع١, ٫ ائٝل.

٬َى ٖقا اؿل, ٚايقٟ إٍ  ل ؾإْٓا إفا ايتؿتٓانغضٸ ايٓٛل عٔ ْٝع َا فَٚع 

ًتا نايٌلٜو, ؾإْٓا هٓـكى إٔ ائلك َتٛدِّ٘ إيٝ٘ ٗ  ٢ٜتُجٻٌ بإٜلاؿ ائلك عً

ُٸٌ ايٌل ١ َع ناؿايتٌ: بٝع ُاّ اؿ١ِ; أٚ بعٔٗا. ؾؿٞ ُٛك٠ بٝع ُاّ اؿ١ِ هٝٴش

ٔٵ ٫ ٜلتٔٝ٘, ٚٗ ُٛك٠ بٝع ايبعض, َٔاؾّا إٍ ائلك ايوابل, هٝنؿاؿ عـؿ  َٳ

ٖٓا قـ ٜٓتٗنايٌل ُعٛب١ ا٫تؿام َعُٗا, ٖٚٛ أسـ َِاؿٜل ائلك علؾّا. إٍ  ٞا٤, 

ـٸ َٓ٘ ٗ اؿاي١ ايوابك١.هٚشلقا ّ ـٸ ائلك ٗ ٖقٙ اؿاي١ أً   ٔ ع

ٚبٗقا ٜلتؿع ايذلؿٜـ إتكـّ, ٜٚتٔض أْ٘ ٫ ساد١ إٍ ايلدٛع إٍ ا٭ٌُ ايعًُٞ 

ات عـّ ثبٛت سل ايٌؿع١ ببٝع بعض اؿ١ِ; ٚفيو أْٓا ْعًِ إٔ ا٭ٌُ ؿيٌٝ سٝح ٱثب

إٍ  ٔ ا٫هتٓاؿهقا ٬َى ؾؿٞ تًو اؿاٍ ّهٔ عٓـْا ٖه٫ ؿيٌٝ. ْعِ, يٛ مل ٜ

, ٚاييت تِٓلف إٍ اْتكاٍ ْٝع اؿ١ِ, َٚكت٢ٔ «اْتكاٍ اؿ١ِ»ؿ٫ي١ ايتعبرل 

, ٚيكًٓا عٓـ٥ق: إٕ ايٌلٙ «ٌهْكٌ اي» ايكـك إتٝكٔ َٔ ا٫ْتكاٍ ٖٛ ٢ا٫قتِاك عً

  ٛك َعتدل ٗ ؼكل ايٌؿع١.نإق

 

َكت٢ٔ ٖقا ايٌلٙ ٖٛ أْ٘ إفا ْكٌ ايٌلٜو سِت٘ يجايح بعكـ ايًِض أٚ اشلب١ 

ا٫ّ ه, ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايبعض ٜل٣ إً(24)إع١ٓٛ أٚ... ؾ٬ سل ًؿع١ يًٌلٜو عٓـ٥قٺ

 .(25)إ َتعًٖكٗا ا٭كض ٚايـاكنٝع, ؾُٝا إفا ٗ اػتِاْ ايٌؿع١ بايب

٫ٚ »ٓلٚك٠ ٖقا ايٌلٙ قا٬ّ٥:  ٢تب ابٔ إؿكٜى ٗ َكاّ اهتـ٫ي٘ عًنٚ

توتشل َا يٝى ببٝع, َٔ ٖب١ أٚ ُـق١ أٚ َٗل أٚ َِاؿ١ أٚ َا أًب٘ فيو; بـيٌٝ 

كل إٍ إْاع أُشابٓا عًٝ٘; ٚ٭ٕ إثبات ايٌؿع١ ٗ إٗل ٚايًِض ٚاشلب١ ٚغرل فيو ٜؿت

ٌ إْايٞ ؾإٕ اٱْاع ٚؾكـ ه. ٚبٌ(26)«ؿيٌٝ ًلعٞ, ٚيٝى ٗ ايٌلع َا ٜـٍ عًٝ٘

ِٸ١ بػرل ايبٝع ّجٸ ٢ايـيٌٝ إعتدل عً ـٻَٗا. إهاؿ سلٸ ايٌؿع١ بٓكٌ اؿ ٬ٕ ا٭ؿي١ اييت ق
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ٌٸ ؾإٕ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ قا٥ًٕٛ بقيو   .(27)ٚع٢ً ا٭ق

ٍٸ عًٚبعـ إٔ ْكٌ ايٌٗٝـ ايجاْٞ قٍٛ احملٚكل, اي اعتباك ْكٌ اؿ١ِ بايبٝع,  ٢ـا

ٖقا ٖٛ إٌٗٛك بٌ ا٭ُشاب, بٌ ناؿ ٜهٕٛ إْاعّا, ٚيٝى عًٝ٘ »تب قا٬ّ٥: ن

, ثِ (28)«ؿيٌٝ ُلٜض, ٚإِا تُٔٓت ايلٚاٜات فنل ايبٝع, ٖٚٛ ٫ ٜٓاٗ ثبٛتٗا بػرلٙ

ٙ; ٕا ػايـ ابٔ اؾٓٝـ, ؾأثبتٗا َطًل ايٓكٌ, ست٢ باشلب١ بعٛض ٚغرل»اهتُل قا٬ّ٥: 

أًلْا إيٝ٘ َٔ عـّ ؿيٌٝ ٜكتٔٞ ايتؼِّٝ, ٫ًٚذلاى اؾُٝع ٗ اؿه١ُ ايباعج١ 

ع٢ً إثبات ايٌؿع١, ٖٚٛ ؿؾع ائلك عٔ ايٌلٜو. ٚيٛ ػِٗا بعكٛؿ إعاٚٓات ع نُا 

 .(29)«ٜكٛي٘ ايعا١َ ع نإ أقعـ

ٕٸ سل ايٌؿع١ ثابت  إفّا ػايـ ابٔ اؾٓٝـ اًذلاٙ اْتكاٍ اؿ١ِ بايبٝع, ٜٚل٣ أ

ٟٸ ًب اٍ, ست٢ اشلب١ إع١ٓٛ ٚغرلٖا; يٮؿي١ هٌ َٔ ا٭ًهاْتكاٍ اؿ١ِ يجايح بأ

ٍٸ عً اػتِاْ ايٌؿع١ با٫ْتكاٍ بايبٝع  ٢اييت أًلْا إيٝٗا, َٚٓٗا: عـّ ايـيٌٝ ايـا

ُٸ١, َٔاؾّا ١ُ َٔ تٌلٜع ايٌؿع١, ٖٚٞ هاؿ ٢إٔ ْٝع ايٓٛاقٌ تٌتٌُ عًإٍ  ػا

ّٸ ٖقا  إ أؾٌٔ ناؿل ظُٝع عكٛؿ إعاٚٓات ؿؾع ائلك عٔ ايٌلٜو, ٚيٛ ػ

 . (30)ُا ٜكٛي٘ ايعا١َنٚأقّٛ, 

ٚاهتـ٫ٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٜ٪ٜـ ُاَّا ؾل١ٝٓ ٖقا إكاٍ, َٔ دعٌ احملٛك ٗ 

ٟٸ هبب,  ٢ًلٚٙ ايٌؿع١ ٖٛ ائلك عً ايٌلٜو. َٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾإٕ ْكٌ اؿ١ِ بأ

ايٌلٜو, ٫ٚ ؿيٌٝ  ٢عً اشلب١ إع١ٓٛ, ٜٛدب ائلكنإ بايبٝع أّ بػرلٙ, نهٛا٤ 

  ِ بايٓكٌ غِْٛ ايبٝع.هاػتِاْ ٖقا اؿ ٢عً

ُا قاي٘ ايٌٗٝـ نٚشلقا ؾإْٓا يٛ دعًٓا إعٝاك ٗ ايٓكٌ ٖٛ عكٛؿ إعاٚٓات ع 

لْاٙ بٛٓٛغ َٔ كٚا١ٜ نٔ اهتؿاؿ٠ َا فهإ أؾٌٔ. ٚٗ ايٛقت فات٘ ّنع  &ايجاْٞ

ٌټ», سٝح ٜكٍٛ: ×ابٔ ٓن٠ ايػٟٓٛ, عٔ ايِاؿم ًٳٔلٜهّا اي ٕٳ  ٝٴٛٔع ٔإفٳا َنا ِؿعٳ١ُ ؾٹٞ اِيبٴ

ٔٔ ُٳ ٙٹ بٹايجٻ ٝٵٔل ٔٵ َغ َٹ ٗٳا  ٛٳ َأسٳلټ بٹ ٗٴ توتعٌُ َع٢ٓ عكٛؿ « ايبٝٛع»; ٚفيو إٔ يؿٜ (31)«َؾ

ٚيهٔ أْت »ُا ُلغ بقيو ايبذٓٛكؿٟ, سٝح قاٍ: نإعاٚٓات َٔ باب ايتػًٝب, 

ب٘ ٭ْ٘ ٖٛ ايػايب ٗ ػبرل بإٔ فنل ايبٝع َٔ باب أسـ ايٓٛاقٌ, ٚاػتِاْ ايقنل 

ايٓٛاقٌ عٓـ أٌٖ ايعلف. ٚاستُاٍ ٖقا إع٢ٓ ٜهؿٞ ٗ عـّ ٚٗٛكٙ ٗ اػتِاْ 

, ٚػا١ُ إٔ ايٛاكؿ ٗ كٚا١ٜ ابٔ ٓن٠ ٖٛ (32)«نٕٛ ايٓاقٌ ٖٛ ايبٝع ٗ ثبٛت ٖقا اؿل
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ٓٓا إٔ ًْشٛ٘ ٗ ايكلإٓ هّ (ايبٝع), ٖٚقا ا٫هتعُاٍ يًؿٜ «ايبٝع», ٫ «ايبٝٛع»

 .(33)ّالِٜ أٜٔهاي

يٝ٘ إينّٚ اْتكاٍ اؿ١ِ بايبٝع, ٚايقٟ اهتٓـ  ٢َٚٔاؾّا إٍ فيو ؾإٕ اٱْاع عً

ـٷ ي٬عتباك; ٭ْ٘ إْاع َـك   ٞٸ.نابٔ إؿكٜى اؿًٞ, ؾاق

ٚأَا ايكإْٛ إـْٞ ؾإْ٘ تابع قٍٛ إٌٗٛك, ٚاًذلٙ فيو ٗ ؼكل ايٌؿع١. 

َٔ ايٓٛل٠ اؿكٛق١ٝ غرل ٖقا ايٌلٙ »تب أسـ اؿكٛقٌٝ ٗ ٖقا اجملاٍ قا٬ّ٥: ن

تٸاب ايكإْٛ إـْٞ نقابٌ يًتٛدٝ٘, ٜٚبـٚ إٔ ًٗلت٘ ٗ ايؿك٘ ٖٞ اييت ؿعت 

٫ًذلاط٘, ٚاتٸؼاف داْب ا٫ستٝاٙ... إٕ ايٓٛاّ اؿكٛقٞ هب إٔ ٜتشلٻك َٔ ايت٬عب 

با٭يؿاٚ, ٜٚتذ٘ مٛ تأٌَ إتطًبات ا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ. ؾشلٸ تكـّ ايٌلٜو ٗ ًلا٤ 

ٕٻ عًهيوِٗ إٌاع يٌلٜا إكٓٸٔ إٔ وذلّ ٖقٙ إ٪هو١  ٢٘ ّجٌِّ ٓلٚك٠ َعكٛي١, إ٫ أ

  .(34)«ٔهايكـ١ّ ٚايتاكى١ٝ, ٚإٔ ٜعاًَٗا عٝح ٫ تِطٓو بايكٛاعـ َُٗا أَ

ٚباٱّإ بايؿل١ٝٓ إطلٚس١ ٗ ٖقا إكاٍ ٜؿتض أَآَا طلٜل َعكٍٛ, ٬َٚى 

ٌّ, شلقا اؿلٸ ْٛعٝٸّا, ٜٚعلؾ٘ بٓشٛ ٜتٓاهب َع ايؿِٗ ايعلٗ ٗ  ؾاعٌ, ٚإطاك ٚاقع

 كتًـ ا٭م١َٓ ٚايٛلٚف.

 

ل ٖٛ اٯػل تبعّا ٫هتِشاب عـّ إهاؿ اؿلٸ, ٚكعا١ّٜ نٖقا ايٌلٙ قـ ف

  ي٬ستٝاٙ. ْٚٛلّا ٕا تكـّ آْؿّا ؾ٬ ٓلٚك٠ ٫عتباك ٖقا ايٌلٙ بإلٸ٠.

لٖا ايؿكٗا٤ ٱهاؿ سل ايٌؿع١: إه٬ّ ايٌؿٝع نل٣ اييت فَٚٔ ايٌلٚٙ ا٭ػ

اؾلّا, ٚإٌذلٟ َوًُّا; نإ ايٌلٜو ن, ؿٕٚ َا إفا (35)إ إٌذلٟ َوًُّانؾُٝا يٛ 

اؾل سلٸ ايتًُو ايكٗلٟ, َٚٔ داْب ٚاسـ ع َٚٔ ؿٕٚ ؿاٚ كٓا هٕٛ يًهي٬٦ ٜ

ٌٳ اهلُل ﴿ل١ّ: هإٌذلٟ ع, يًش١ِ اييت اًذلاٖا إوًِ. ٚؿيًٝ٘ ٖٛ اٯ١ٜ اي ٔٵ ٜٳذٵعٳ َي

ٌٳ هٳب٬ّٝ َٹٓ ُٕ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ ا إوًِ  ٢اؾل عًه(, اييت تٓؿٞ هًط١ اي141 :)ايٓوا٤ ﴾يٹًِهاؾٹلٜ

ِِّّا يكاعـ٠ ايٌؿع١ ايهظُٝع أْٛاعٗا, ٚاييت ّ ـټٖا ك   ١ًٝٓ.هٔ ع

أؿا٤ ايجُٔ َٔ قبٌ ايٌؿٝع, ٚايؿٛك١ٜ ٗ  ٢َٚٔ ايٌلٚٙ ا٭ػل٣: ايكـك٠ عً

بايٌؿع١. ُٖٚا َٔ ًلٚٙ إدلا٤ ايٌؿع١, ٫ َٔ ًلٚٙ إهاؿ سل ايٌؿع١. ٚشلقا  ا٭ػق
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ٌٸ ايبشح.   ؾإُْٗا ػاكدإ عٔ ق

 
  

ٗا ايٛاكؿ ٗ ايلٚاٜات ؾايقٟ ٜبـٚ ٗ ايٓٛل أْ٘ نإفا ٫سٛٓا َب٢ٓ ايٌؿع١ ٬َٚ

ٚػا١ُ إٔ  أْٗا تأهٝو١ٝ ُلؾ١, ٚع٢ً ػ٬ف ايكاعـ٠, ٢ٔ إٛاؾك١ بوٗٛي١ عًه٫ ّ

اّ ايتعبـ١ٜ, هؿأب ايٌاكع إكـي ٗ فاٍ ايعكٛؿ ٚإعا٬َت ٖٛ عـّ تأهٝو٘ يٮس

ٚإؼايؿ١ يًكٛاعـ إعلٚؾ١ بٌ ايعك٤٬. ٚشلقا ؾإٕ ايقٟ ٜبـٚ ٗ ايٓٛل إٔ ايعك٤٬ يٝوٛا 

ل ؿٚك ايٌاكع ٗ تجبٝت٘, ٚإهباؽ هايلغِ َٔ أْٓا ٫ ْٓ ٢ٗ َعنٍ عٔ ٖقا اؿل, عً

  ْؿٞ ائلك. ٢ٝـٙ عًنٝ٘, ٚإَٔا٥٘ ي٘, ٚتأايِٓٛ عً

 ٢تعلٸف عًٜإكِّٔ إٔ ًٜشٜ ٚ ٢ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايقٟ ْكذلس٘ ٖٛ إٔ عً

ٌ ايكٝٛؿ ٚايٌلٚٙ اييت شلا ؿػٌ ٗ ؼكل ائلك ايٓٛعٞ َٔ إٓٛاك ايعلٗ, ِٜٚٛؽ ن

ٗ ٓ٘ إٔ ًٜشٜ فيو هأهاهٗا إطاكّا ٚاقعّٝا َٚٔبٛطّا ؿل ايٌؿع١. بٌ ّ ٢عً

إٛٓٛعات إؼتًؿ١ بِٛك٠ َوتك١ًٓ, َع تٗقٜب ايٌلٚٙ اؿكٝك١ٝ عٔ غرلٖا, ؾكـ 

ٕٛ بعض ايٌلٚٙ ؿػ١ًٝ ٗ ُـم عٓٛإ ائلك هابكّا, إ٫ أْٗا ؾكـت ؾاعًٝتٗا هت

اّ تعبـ١ٜ ع َا ؾٝٗا هك ا٭ٜاّ, أٚ أْ٘ مت اهتٓباطٗا يتِٛك إٔ ْٝع ا٭سَلٚ

٭ًُٞ يتٌلٜعٗا, ؾتذعٌ ٗ إطاك ًَشل إ٬ُسٞ, ٕعا٬َت ع, َع ايػؿ١ً عٔ ا٬ٕى اا

ٖٻ ٌٸ قٌ ايكإْٛ إـْٞ إتعًٚل عل ايٌؿع١. ٫ٚ ٜتٛ ِ إٔ ٖقا ا٭هًٛب عـٍٚ عٔ يٝش

  أٍُٛ ايٌلٜع١, ٚإِا بٗقا ا٭هًٛب تٛٗل قـك٠ ايؿك٘ ٚقابًٝت٘ بٛٓٛغ.

 

   

ٖٓا هبل ٖٛ أْ٘ ًٜنّ ٗ تعٌٝ إطاك ايٌؿع١ ًٚ  ٌِّ لٚطٗا ؿاٚ ا٬ٕى إتش

ٌ َٛكؿٺ ي٘ هٚإعٝاك ا٭ًُٞ يتٌلٜعٗا, ٖٚٛ ؿؾع ائلك. ٚع٢ً أهاه٘ تـكي إٛاكؿ. ؾ

ؿٚك ؾاعٌ ٗ ُـم عٓٛإ ائلك ايٓٛعٞ ٗ إٓٛاك ايعلٗ ٖٛ َٔ ًلٚٙ ٖقا اؿل. 

  قوٌُ: ٢ٛك٠ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ عًنٚعًٝ٘ ؾايٌلٚٙ إق

يًٌؿع١, ٚتٛدـ ا٭ك١ٝٓ يتشكل َؿَٗٛٗا.  أع ايٌلٚٙ اييت تعِّٔ اٱطاك ايعاّ 

  ٚبطبٝع١ اؿاٍ شلا َٛٓٛع١ٝ ٗ إهاؿ ٖقا اؿل. ٖٚٞ عباك٠ عٔ ايٌلٚٙ ايتاي١ٝ:
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  ١.نع ايٌل1

  ٌ.هع إًاع١ سِّ ايٌل2ٜ

  جل.نْٛا ًؼٌِ ٫ أهع إٔ 3ٜ

لت ٗ ايلٚاٜات نع ايٌلٚٙ اييت ٫ ٜـٚك ؼٗكل ايٌؿع١ َـاكٖا, ٚإِا ف ب 

 ا َِاؿٜل ْٛع١ٝ ٕكَٛات ائلك علؾّا, ٚشلقا ؾٗٞ يٝوت بتٛقٝؿ١ٝ أٚ غرل باعتباكٖ

  قاب١ً يًتػٝرل.

  لٖا ايؿكٗا٤ ؾٗٞ َٓـكد١ ٗ ايكوِ ايجاْٞ.نٚأَا بك١ٝ ايٌلٚٙ اييت ف

ٌٸ مَإ ٜكّٛ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ نٚايقٟ ْكذلس٘ ٖٛ إٔ إكِّٔ ايٛٓعٞ ٗ 

ٕٛاكؿ ايـػ١ًٝ ٗ ؼكك٘, ست٢ بًشاٚ ا ٢ا٭هباب ايٓٛع١ٝ يتشكل ائلك بايتعلف عً

ٞ ٜأػق نإٛٓٛعات إؼتًؿ١, ؾٝكّٛ بإؿكادٗا ٗ ايٌلٚٙ إقنٛك٠ ٗ ايؿلع )أ(, 

إٍ  ٖقا اؿل إطاكّا ٚآشّا َٚٔبٛطّا ٚعك٥٬ّٝا ٚعًُّٝا, ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ا٫يتؿات بـٓق١

 ٬َى تٌلٜع ايٌؿع١.

 

 

الهوامش
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 فقْ التحارٚ

 ات الٕع٘ الفقّ٘ التحارٙدراشٛ يف ضرٔر

 

 

 

إٍ  ٔ ي٬قتِاؿ اٱه٬َٞ عـّ إبا٠٫ با٭ػ٬م ا١ٕٝٓٗ بُٝٓا ٜٗـفه٫ ّ

ـٸ يًتذٸاك ٚإعاٖـ ايتذاك١ٜ إٔ ٜؿ .اؿٔٛك ٗ ا٫قتِاؿ ايعإٞ  ٖقا ا٭َل لٚا ٗه٫ٚب

ٕٸ ٖٓا ِٸ يًشٔٛك ٗ ا٭هٛام ايعا١ٕٝ. ٫ كٜب ٗ أ ع٬ق١ ٚثٝك١ بٌ ت١ُٝٓ ايتذاك  ىإٗ

ـٷ ١َٓٗ ؿٕٚ  إٌٓٛؿ٠ ٚإعلؾ١ ا٫قتِاؿ١ٜ ٚايتـبرل ا٫قتِاؿٟ عٓـ ايتذاك. إفا قاّ أس

ٔ يٌٓاطات٘ إٔ تتُتٸع هاّ ٚايٌلا٥ع إلتبط١ بايتذاك٠ ؾ٬ ّها٭س ٢ا٫ط٬ع عً

ٕ ٜٓطًع أ ٢ؿاع١ًٝ ٚايتأثرل َٔ َٓٛٛك ًلعٞ ٚعًُٞ. ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ َبٓٸ١ٝ عًباي

إٛٓٛعات إٍ  إعٓٝٸٕٛ بإوا٥ٌ ا٫قتِاؿ١ٜ قبٌ ايكٝاّ بايتذاك٠ آط٬عّا ٚاهعّا بايٓوب١

 ايتذاك١ٜ, ٚايكٛاٌْ إلتبط١ بٗا, ٜٚلاعٛا هٓٔ إعا٬َت غرل ايؿاهـ٠ ٚايٌلع١ٝ.

َٸا اٯػلٕٚ ؾقٖبٛا إٍ ٚدٛب٘, ِ ْٗٛك ايؿكهس ٗا٤ باهتشباب تعًِٓ ايتٸذاك٠, أ

 اّ ايتذاك١ٜ ٚقٛاْٝٓٗا. ها٭س ٢ٚبط٬ٕ ايتذاك٠ ٚا١ٕٓٗ ؿٕٚ ايتعلٸف عً

 ٚٗ ٖقا إكاٍ ْعاجل ٚدٛب ايتؿٗك٘ ٗ ايتذاك٠, َٔ ػ٬ٍ اٱًاك٠ إٍ أقٛاشلِ.
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با٭ػ٬م, عاًٌَ ك٥ٝوٌ  اهبهتعـ ا٭ػ٬م ٗ ايتذاك٠; ٚايتناّ ايتادل ٚاي

ٛٸ ا٫قتِاؿٟ, ٚامؿٜاؿ  اجملتُع ايكَٛٞ. ٚع٢ً اٱْوإ َلاعا٠ ٖقٙ ايج٬ث١;  ؿػٌٗ ايُٓ

 ٔ. هإطايب١, ٚايتُٚ, ىيًٝتنّ ا٭ػ٬م: اٱؿكا

ٚٸؿ بعًِ ايتذاك٠, ٚإٔ  ىاٱؿكا   .َو٪ٚيٝيت اؿكٛق١ٝ أعلفٖٛ إٔ أتن

ٚټؿ بباعح ايعٌُ  .ٚإطايب١ ٖٞ ايتن

ٗټن بايدلاعات ايؿاع١ً ٗ ايعٌُ.ٗهُٚايت  ٔ ٖٛ ايتذ

ٛټك  قـ ٜعلف أسـ ٚادب٘, ٚيٝى يـٜ٘ ايك٣ٛ اٱدلا١ٝ٥. إفا كغب بًـ ٗ ايتط

ـٸّ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعجل عً ّ َع ٚلٚؾ٘. ٫ غلٚ إٔ ايٛلٚف اؿاي١ٝ ٤ِافز تت٬ ٢ٚايتك

ـٺ آػل, ٫ ٗ ْٛاَ٘ ٟ٭٫قتِاؿ إٜلإ ٫ تٌب٘ ايٛلٚف ا٫قتِاؿ١ٜ  ا٫قتِاؿٟ, ٫ٚ  بً

ٞٸ ث٬ث١ عكٛؿ َٔ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ّ ٔ ها٫دتُاعٞ, ٫ٚ ايوٝاهٞ. بعـ َٔ

ٕٓا نا٫عذلاف بعـّ تطبٝل َباؿ٨ ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ ٗ اجملتُع تطبٝكّا  ا٬َّ, ٚ

ـٸّ اجملتُع   ُا ًٜٝل ب٘.نتعلٸف ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ يتك

ِٸ ٖقٙ ايتعايِٝ  إٍ  ْٚٛلّا«. وب ٚا٭َٛك ايتذاك١ٜهك٠ ٗ ايتعًِٓ ايتذا»َٚٔ أٖ

ٝٸتٗا, ٚتعكٝـ أس ُٸ اَٗا ٚقٛاْٝٓٗا, ٚاي١ًِ ايٛثٝك١ إٛدٛؿ٠ بٌ هٓلٚك٠ ايتذاك٠ ٚأٖ

ـٸّ ايعًِ ٚت١ُٝٓ إعا٬َت ايٌلع١ٝ ٗ اجملتُع, ؾكـ أٚدب ايؿكٗا٤ تعًُٓٗا, أٟ  تك

 , قبٌ ايكٝاّ بإَٔل َا.«ايتؿٓك٘ ؾٝٗا»

ٕٸ  ٚټؿ بإ عًِ ايتذاك٠ يٮَٛك ايتذاك١ٜ, ٚايقٟ هٝعاجل ٗ ٖقا إكاٍ َٔ ٚدٛب ايتن

ٞٸ, أٟ ؼٌِٝ ايعًّٛ اي٬م١َ ٗ ايتذاك٠, أَلٷ أػ٬قٞ هب ا٫ْتباٙ إيٝ٘.  َٓٛٛك ؾكٗ

ٚټؿ بايعًّٛ ا١ٕٝٓٗ ُٗٝـ يًُطايب١ ٚايتُ  كإ بـْٚ٘.ٔ, ٫ٚ ٜتشٓكهٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ايتن

 

إ, أٚ بٝعٗا ًٚلا٩ٖا, ٚتٓٓكٌ إاٍ هَإٍ  إهايتذاك٠ يػ١ّ ْكٌ ايبٔا٥ع َٔ َ

 . (2)تواب, أٚ تباؿٍ ايوًع ي٬ْتؿاع ٚايلبضن. ٖٚٞ اُط٬سّا َع٢ٓ ا٫(1)يًلبض

 .(3)«ايتذاك٠ ٖٞ ايتِلټف ٗ كأي إاٍ طًبّا يًلبض»ٜكٍٛ ايلاغب اٱُؿٗاْٞ: 

ٖٓا فٔ ا٫هّ ٕٸ ايتذاك٠ تعين ًُٓنهتٓتاز  كأي إاٍ, ٚايبٝع  ولْاٙ آْؿّا أ

ٚايٌلا٤ بٛاهطت٘; طًبّا يًلبض. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ايتذاك٠ ْٛع َٔ عًُٝات اٱْتاز; إف 
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 غايبّا َا ؽًل َٓؿع١ دـٜـ٠ بايتٓٗكٌ ايعلٓٞ يًوًع.

ٕٸ َباؿي١ ايإٍ  فٖب اٱه٬ّ ٝٸ١ إْتادٝٸ١, ٚأ ٕٸ ايتذاك٠ عًُ ِٸ١ َٔ أ بٔا٥ع س

ٕٸ ايتذٸاك  ×ها٣ٚ اٱَاّ عًٞ واٱْتاز. ٚيقي بٌ ايتذاك ٚفٟٚ ايِٓاعات, ٜٚعتكـ أ

ِٖ عٛاٌَ إهاؿ إٓاؾع, ٚأهباب امؿٜاؿ ايجل٠ٚ, ٚبلأي َاشلِ هقبٕٛ ايجل٠ٚ َٔ 

٫ٚ قٛاّ شلِ ْٝعّا إ٫ٓ »كقع١ اٱه٬ّ, ٜٚٛٓؾلٕٚ سادات ايٓاي: إٍ  أق٢ِ ايٓٛاسٞ

ٟٚ ايِٓاعات, ٗ َا هتُعٕٛ عًٝ٘ َٔ َلاؾكِٗ, ٜٚكُْٝٛ٘ َٔ أهٛاقِٗ, بايتذٸاك ٚف

ٖٓا ٫ ٜبًػ٘ كؾل غرلِٖهٜٚ  .(4)«ؿِْٛٗ َٔ ايذلٓؾل بأٜـِٜٗ 

ُٸ١ٝ ايتذاك٠, ٚؿٚكٖا ٗ نٚإٍ داْب ايتأ ٝـات اييت فنلٖا اٱه٬ّ سٍٛ أٖ

ـٸّ اجملتُع ا٫قتِاؿٟ, ٚعبٸل عٓٗا  ٜوبب ْكِإ  ٗانعاٌَ يت١ُٝٓ ايعكٌ, ٚإٔ تلنتك

 ٔهٗ أ١ٜ ساٍ ّ أْٸ٘ل ْكط١ ك٥ٝو١, أ٫ ٖٚٞ نهب إٔ ٫ ْػؿٌ عٔ ف ,(5)ايعكٌ

ِٸ  ايتذاك٠ ـٸّ  ٢ٔ اؿٍِٛ عًهٗقا ٗ اجملتُع اٱه٬َٞ؟ ٌٖ ّنايكٝاّ بـٚك َٗ ايتك

ٛٸ ايؿ َٓاٖر ايتذاك٠ إٌٓٛؿ٠, ٚإعا٬َت غرل  ٢لٟ ؿٕٚ ايتعلٸف عًها٫قتِاؿٟ ٚايُٓ

ٔ هاّ ايتذاك٠ ٚأُٛشلا؟ ٌٖٚ ّهطًب ايعًّٛ ائلٚك١ٜ إلتبط١ بأس ايؿاهـ٠, ٚؿٕٚ

باكٟ ه١ ٗ طلٜل ْؿٞ ا٫قتِاؿ ا٫هتنايكَٛٞ ٚاؿل ايـػٌـطٛ ٗ هبٌٝ ت١ُٝٓ ا

 باك ا٫قتِاؿٟ؟ هٚا٫هت

اؾ١ٝ ٚبلاع١ نساد١ َاهٸ١ إٍ َعلؾ١  ىٚاؾٛاب هًيب, ٫ كٜب ؾٝ٘; إف ٖٓا

ٚٸ٫ّ: ٫م١َ;  ت ا٫قتِاؿ١ٜ; بوبب ٚلاؾتٗا ًُٚتٗا ايٛثٝك١ بإاٍ يتشكٝل ايٌٓاطاأ

إلام ايعًُٝات ايتذاك١ٜ اييت ُلٸغ بٗا ٗ ايؿك٘ ٚايـهتٛك )إاؿ٠ ايجا١ْٝ ٚثاّْٝا: ٚايجل٠ٚ; 

ايقٟ دعٌ َٗٓت٘ ٗ إعا٬َت : إداؿ٠ أؿا٤ ايٛادبات عٓـ ايتادل ٚثايجّايكإْٛ ايتذاك٠(. 

اهب اييت قوٸُٗا ه: ٚدٛؿ أْٛاع َٔ إٚكابعّايتذاك٠( ذاك١ٜ )إاؿ٠ ا٭ٍٚ يكإْٛ اايت

. (6)لٚٙ; ٚإباغ; ٚاؿلاّهٔو١ أقواّ, أ٫ ٖٚٞ: ايٛادب; ٚإوتشب; ٚإإٍ  ايؿكٗا٤

ٔٵ قاّ َعا١ًَ ػاك١ٜ ٫ ّ ٔ, ٜٚلتطِ ٗ هٓ٘ أؿا٤ ٚادبات٘ ايٌلع١ٝ بأسؤ َا ّهَٳ

 ٔٵَٳ: »×وب. قاٍ اٱَاّ عًٞهٌ ايقٛاْ ٢إفا تعلٸف عً إ٫ٓاحمللٸَات ٚإبط٬ت, 

 .(7)«اتٸذل بػرل عًِ اكتطِ ٗ ايلبا, ثِ اكتطِ

َٸٌ ؾٝٗا:  ٚٗ ٖقا اؿـٜح عـ٠ ْكاٙ هـك ايتأ

. اكتطِ: (8) ٔ اـلٚز عٓ٘هاب عٌُ عٝح ٫ ّهَع٢ٓ اكت« ا٫كتطاّ» :ا٭ٍٚ

ين ايـػٍٛ ٗ اـلٚز َٓ٘. )ا٫كتطاّ ٗ ايلبا( ٜع ٢عًٝ٘ أَلٙ ؾًِ ٜكـك عً اكتبو
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 اٱػ٬ٍ ٗ إٛام١ْ ا٫قتِاؿ١ٜ ٗ اجملتُع.إٍ  ايٌلع١ٝ, اييت ت٪ؿٸٟ إعا٬َت غرل

 ٢اهلل ٗ اجملتُع ايقٟ بٓ ىَٔ هٛك٠ ايبكل٠ ٫ ٜباك 276أهاي اٯ١ٜ  ٢عً :١ايجاْٝ

ـٸّ اجملتُع  ٢اقتِاؿٙ عً إعا٬َت ايلب١ٜٛ ٚغرل ايٌلع١ٝ; إف ايلبا وٍٛ ؿٕٚ تك

 .ا٫قتِاؿٟ

ٕٸ ْتٝذ١ « اكتطِ»لاك يؿ١ٛ هت :١ايجايج َٸ١, أ٫ ٖٚٞ أ ٜبٝٸٔ ٖقٙ ايٓكط١ اشلا

 ايتذاك٠ ؿٕٚ ايتؿٗك٘ ٖٛ إلام إعا٬َت ايباط١ً ٚغرل ايٌلع١ٝ.إٍ  ايتطلٸم

ـٸ٠ ِافز: نجل ْقنٚيٛٓٛغ إٛٓٛع أ  ل ع

ُٸ٢ ع 1 ٔ اُط٬سّا, عباك٠ ع« بٝع عٝٓ٘»ًلٙ ا٫هذلؿاؿ ٗ إعا٬َت, ايقٟ ٜو

ٚٸٍ ْكـّا; أٚ  ٌٸ َٔ ا٭ ِٸ ٌٜذلٜ٘ َٓ٘ بجُٔ أق إٔ ٜبٝع ايـا٥ٔ بٔاع١ّ يًُـٜٔ بجُٔ َ٪دٸٌ, ث

ٌٸ َٔ ا٭ٍٚ ِٸ ٌٜذلٟ َٓ٘ بجُٔ أق . ؾإفا باع أسـ (9)إٔ ٜبٝع ايـا٥ٔ بٔاع١ إـٜٔ قلّٓا, ث

اٯػل بـي١ّ بجُٔ عٌل٠ آ٫ف تَٛإ قلّٓا, ثِ اًذلاٖا َٓ٘ بجُٔ مثا١ْٝ آ٫ف تَٛإ, 

مثٓ٘ ْكـّا, ؾاشلـف ايل٥ٝى عٓـ إتعاقـٜٔ ٗ ٖقٙ ا٫تؿاقات ٖٛ إٔ وٌِ  ٚؿؾع

 ٢لا١َ اٱْاع عًهكع٘ إٌٓٛؿ. اؿٸع٢ ُاسب َؿتاغ اي ٢ايـا٥ٔ بٗقا ايطلٜل عً

 .(10)«بٝع عٝٓ٘»بط٬ٕ 

إفا استٌُ إـٜٔ إٔ ايـا٥ٔ قـ وتذن أَٛاي٘ عٓـ َٛعـ ايـٜٔ, ؾٝبٝعٗا  ع2 

ٔ ايـا٥ٔ َٔ استذامٖا. ؾؿٞ ٖقٙ هٞ ٫ ٜتُندت٘ ٚأ٫ٚؿٙ; ًؼِّا َا أٚ ٜٗبٗا مٚ

إ قِـ إـٜٔ غرل نٓٸ٘ سلاّ ٚباطٌ; إف هايِٛك٠ ٜبـٚ ايبٝع ٚاشلب١ ٌَلٚعٌ ي

ٞٸ, ٖٚٛ عـّ ؿؾع ايـٜٔ ايبٝع ٚاشلب١ ايًقإ ٜكِـ بُٗا ايؿلاك َٔ  وقين. ٚ(11)ًلع

ٕٵ ُـم عًُٝٗا ايبٝع ٚاشلب١ ٗ ايٛاٖل, ي َعا١ًَ كبٜٛٸ١ قلٸ١َ ٓٸُٗا هايـٜٔ, ٚإ

 .(12)ٚباط١ً

ٜتعاط٢ ٌٸ َٔ ٜلٜـ ايٓنٍٚ إٍ ايوٛم, ٚإٔ ن ٢لْاٙ آْؿّا هب عًنٚطبكّا ٕا ف

اَٗا; هاؿكٛم ايتذاك١ٜ ٗ اٱه٬ّ, ٜٚعلف أس ٢وب, إٔ ٜتعلٸف عًهايتذاك٠ ٚاي

برل٠, مٛ: ايلبا, ٚإعا٬َت غرل ايٌلع١ٝ. ٚهب هب اٯثاّ ٚإعاُٞ ايهٜلت ي٬ٓ٦

اك, ٜا َعٌل ايتذٸ»ٖقا ِْب أعِٝٓٗ, سٝح قاٍ:  ×٬ّ اٱَاّ عًٞنٕٛ هإٔ ٜ

, «ايؿك٘ ثِ إتذل»لاك عباك٠ ه. ت(13)«ايؿك٘ ثِ إتذل ايؿك٘ ثِ إتذل, ايؿك٘ ثِ إتذل,

ـٸّ  أْٸ٘ َٔ ٚادب اٱْوإ إٔ  ٢ٝـ عًن, تأ«ايتذاك٠»١ًُ ن ٢عً« ٘ايتؿٗك»١ًُ نٚتك

ِٸ بايٌٓاطات نٓط٬عّا اّ ايتذاك٠ اهأس ٢ٜطًٓع عً اؾّٝا قبٌ ايٌلٚع ؾٝٗا, ٚإٔ ٜٗت
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 ؿا١ٜ.ها٫قتِاؿ١ٜ َٓطًعّا بكـك اي

 

بػضٸ ايٓٛل عٔ ايٛلٚف اٱق١ًُٝٝ ٗ ايب٬ؿ إؼتًؿ١ ؾإٕ انؿاض ا٫هتػ٬ٍ 

ٛاٌَ كتًؿ١, َٔ ٖٛ ايوبب ا٭هاي يتؼًٓـ ايـٍٚ إتؼًٓؿ١. ٫ٚنؿاض ا٫هتػ٬ٍ ع

ِٸ١ِٝ يًتذاك٠, انؿاض َوت٣ٛ ايـكاهات, ائعـ ٗ  ُٸٗا: ؾكـإ ايتعايِٝ ايتؼ أٖ

ايجكاؾ١ ٚإعتكـات ٚاٱؿاك٠, ٖاكه١ إٓاٖر ايكـ١ّ ٚايتكًٝـ١ٜ ٗ اينكاع١ ٚايِٓاع١. 

ٚقـ ْل٣ ٗ ايلهِ ايبٝاْٞ ايتايٞ اي٬ِت  .ها٥لٖا ٢ٜٚ٪ثٸل بعض ٖقٙ ايعٛاٌَ عً

 بٌ ٖقٙ ا٫ْؿعا٫ت: إٛدٛؿ٠
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ٗ ايتكـّ ا٫قتِاؿٟ. ٚقـ ًاٖـْا ٗ  إلؿٚؿ١ٜ ٖٞ أسـ ايعٛاٌَ اشلا١َ إ٪ثل٠ 

 ايلهِ ايبٝاْٞ ايوابل نٝـ ت٪ثِّل إلؿٚؿ١ٜ ٗ ها٥ل َ٪ثِّلات ايتكـّ.

ت اٱْتاد١ٝ إما٤ َكـاك َعٝٻٔ َٔ إلؿٚؿ١ٜ ٖٞ َـ٣ ا٫هتؼـاّ إِٓٛ يًجلٚا 

َٸ١ ٗ ؼوٌ  ٕٳ إٗين َٔ ايعٛاٌَ اشلا ِٳ ٚايٛدـا ـٸ اـدلا٤ٴ ايذلب١َٝ ٚايتعًٝ إٓتٛدات. ٜع

ـٸ١َ قـ ػٓططٛا يكٛاِٖ ايبٌل١ٜ, ٚقـ ٚهٻعٛا تعايُِٝٗ نإلؿٚؿ١ٜ.  جرلٷ َٔ ايـٍٚ إتك

ٍٚ: ايٝابإ, ٚإٔاْٝا, عُاشلِ ٚػاكِٖ, َٚٔ تًو ايـ ٢ايتذاك١ٜ ا٫ػتِا١ُٝ عً

ـٸ ق٣ٛ ايٝابإ ايعا١ًَ سايّٝا َٔ  :بعض ايـٍٚ ايٓا١َٝ, َجٌ وقينٚ َايٝنٜا, ٚنٛكٜا. تع

َٔ ايٝاباٌْٝ ٌٜتػًٕٛ بايـكاه١ ست٢ ايجا١َٓ  %94جل ايك٣ٛ تجكٝؿّا ٗ ايعامل; ؾإٕ نأ

 .(14)عٌل٠ َٔ عُلِٖ

 

ُٸهِ أسٜل٣ ايؿكٗا٤ إٔ ٚدٛب تعًٓ ٗا ٗ اّ ايتذاك٠ ٚأُٛشلا َٔ أٍٚ ايٓكاٙ ٚأٖ

ؿٝ٘ ايتكًٝـ. هايتادل إٔ ٜهٕٛ فتٗـّا, بٌ ٜ ٢أْٸ٘ يٝى عً َٛٓٛع ايتذاك٠. ايًِٓٗ إ٫ٓ

 اَٗا, ٫ ا٫دتٗاؿ ؾٝٗا.هأس ٢إفّا إلاؿ َٔ ايتؿٗك٘ ٗ ايتذاك٠ ايتعلٸف عً

 .(15)ايتؿٓك٘ ؾٝٗااّ ايتذاك٠, ٚهِ ْٗٛك ايؿكٗا٤ باهتشباب تعًِٓ أسهس

إٍ أْ٘ ٜوتشبٸ يٲْوإ إفا أكاؿ  (16)تاب٘ )ايولا٥ل(نٌٜٚرل ابٔ إؿكٜى ٗ 

اَٗا, يُٝٝٸن بٌ ايعكٛؿ ايؿاهـ٠ ٚغرل ايؿاهـ٠, ها٫تٸذاك إٔ ٜتؿك٘ ٗ هٓٓٗا ٚأس

 ٜا أٜٸٗا ايٓاي»: ×ٚيٝوًِ َٔ ايلبا ٚايقْٛب اييت ٫ عًِ ي٘ بٗا; إف ٜكٍٛ اٱَاّ عًٞ

ِٸ اتٻ ٗٛا ٗتؿٖك َٸ١ أػؿ٢ َٔ ٌَٞ اي١ًُٓ ي٬ّٝ ذلٚا, ؾٛاهلل, ايلبا ٗ ٖقٙ ا٭ايتذاك٠ ث

ٜٓبػٞ يٲْوإ افا أكاؿ ايتذاك٠ إٔ ٜبتـ٨ أ٫ّٚ ». ثِ ٌٜلغ قا٬ّ٥: «ُؼل٠ ًَوا٤ ع٢ً

ٕٸ نٝؿ١ٝ ا٫نؾٝتؿك٘ ٗ ؿٜٓ٘; يٝعلف  تواب, ّٚٝٸن بٌ ايعكٛؿ ايِشٝش١ ٚايؿاهـ٠; ٭

١ٝ ا٭ٍٚ, ٜٚوًِ َٔ ايلبا هًَ ٢عً , بٌ ٖٛ بإموكٌ بٗا إًايعكٛؿ ايؿاهـ٠ ٫ ٜٓت

أْٸ٘ قاٍ:  ×ب إآثِ, َٔ سٝح ٫ ٜعًِ ب٘, ؾإْٸ٘ كٟٚ عٔ أَرل إٌَٛٓهإٛبل, ٜٚلت

 «.َٔ اتٸذل بػرل عًِ اكتطِ ٗ ايلبا, ثِ اكتطِ»

اّ ايتذاك٠ هِ ايقٟ ٜلٜـ ا٫تٸذاك, ٚيعـّ َعلؾت٘ بأسهٖٚٓا ه٪اٍ: َا ٖٛ س

 ْٝٓٗا ٜلتطِ ٗ ايلبا ٚإعا٬َت غرل ايٌلع١ٝ؟ ٚقٛا



•

  االجتهاد والتجديد

ٞ نايلٚاٜات ٚبلاٌٖ ايعك٤٬ ٜبـٚ أْٸ٘ هب عًٝ٘ تعًِٓ قٛاعـ ايتذاك٠;  ٢بٓا٤ٶ عً

ّٸه٫ ٜلت ُٸ١ أْٓا قـ ْل٣ ٗ ْ ا٭ساؿٜح: َٔ اتٸذل بػرل عًِ  ب سلاَّا أٚ باط٬ّ, ٚػا

ٛؿ ايِشٝش١ ٚايؿاهـ٠ عًٝ٘. ٓ٘ ايتؼًّٓ َٔ ايلبا, ٜٚلتطِ ؾٝ٘; ٫يتباي ايعكه٫ ّ

كِـ ب٘ اّ ايتذاك٠ ٜٴهِ ايؿكٗا٤ باهتشباب تعًِٓ أسهس»: (17)ٜكٍٛ ُاسب اؾٛاٖل

ٜلتطِ اٱْوإ ٗ إعا٬َت ايؿاهـ٠ ٚغرل  ; ي٬ٓ٦«ّ بٗا, ٫ اهتشباب٘ َطًكّاقبٌ ايكٝا

 ىاٱْوإ ٗ أؿا٤ ايٛادبات ٚتل ٢ٌ َا٫ّ بايباطٌ, ٭ْ٘ هب عًنايٌلع١ٝ, ٜٚأ

ب إعاُٞ ٚاٯثاّ. هٞ ٫ ٜلتناّ ٚقلٸَاتٗا; هحمللٸَات إٔ ٜعلف ؾلا٥ض ا٭سا

ؾإفا عكـ ايتادل عكـّا َا, ٚمل ٜبشح عٔ ُشٸت٘ ٚؾواؿٙ, ثِ ألن َعا١ًَ ؾاهـ٠, 

 ٌ إاٍ بايباطٌ, ؾٗٛ َقْب.نٚأ

أ١ٜ ساٍ ؾإلاؿ بايتؿٗك٘ إوتشبٸ إسلام إعلؾ١ قبٌ ايٌلٚع; كاؾ١ عـّ  ٚع٢ً 

ٖٓا ٜعتدل ؾٝ٘ عًهٓبټ٘ يايت ٌ إاٍ بايباطٌ, ٫ نٚد٘ ٜكتٔٞ ؾواؿٙ, ؾتٓـكز ٗ أ ٢جرل 

ٕٸ طًب ايعًِ ؾل١ٜٔ عًىٌ ؾعٌ تلنِ ايٌلع ٗ هَطًكّا, ٓلٚك٠ ٚدٛبٗا ع  ٢, ؾإ

١ ٚايؿواؿ, ٌ َوًِ. ْعِ, ٫ ٜعتدل ٗ ايٌلٚع ٗ أهباب إعا١ًَ هبل ايعًِ بايِشٸن

ؾٝٗا ١ْٝ ايكلب١, ؾً٘ س٦ٓٝق إٜكاع إعا١ًَ َج٬ّ, ثِ ايو٪اٍ عٔ غ٬ؾ٘ ٗ ايعباؿ٠ إعتدل 

ٌ إاٍ أٚ ٚطأ نبإٔ أ و, ؾًٛ كتٸبٗا قبٌ فيوفي ٢ُشتٗا ٚؾواؿٖا, ثِ تلتٝب اٯثاك عً

ٕٵ أُاب ايٛاقع, ناؾاك١ٜ َج٬ّ   ُا ٖٛ ٚآض.نإ آمثّا, ٚإ

ٕٸ ايتؿٗك  ـٸخ ايبشلاْٞ أ ٕٸ ايلٚاٜات ٘ ٗ ايتذاك٠ َٔ أِٖ ايؿلاٜل٣ احمل ٥ض, ٚأ

ٍٸ عًٝ٘ ؿ٫ي١ ٚآش١. ٚٗ ؾٛا٥ـ ٚدٛب تعًِٓ أس ٌ َوًِ نع٢ً »اّ ايتذاك٠ ٜكٍٛ: هتـ

ذاك ؾعًٝ٘ إٔ ٜتعًِٓ اَ٘ ايٌلع١ٝ ٚايـ١ٜٝٓ. ؾُٔ ٜلٜـ ا٫تٸهٚادب عٝين إٔ ٜتعًِٓ أس

ُٸا سلٸَ٘ اهلل تعاٍ عًٝ٘, ٜٚعلف َا  ؤ بقيهاّ َا ٜت٫ٛٙ; يٝتُهأس َٔ ا٫سذلام ع

٘ ٚسلٸَ٘, ٫ٚ هٝٸُا ايلبا, ٚبٝع اجملٍٗٛ, ًٚلا٥ع٘, ّٚٝٸن بٌ إعا٬َت ايِشٝش١ أسًٓ

ايتادل ؾادل, »ٞ ٫ ٜلتطِ ٗ ايقْٛب, ٫ٚ ٜٓطبل عًٝ٘ ٖقا اؿـٜح: نٚايؿاهـ٠; 

 .(18)«ٚايؿادل ٗ ايٓاك

ٕٸ ايٛادب ايعٝين بايٓوب١إٍ  قـ تكـّ ٗ ايؿا٥ـ٠ ا٭ٍٚ اٱًاك٠»  ايعًِ إٍ  أ

ًٖـ, َٔ سر أٚ هاّ ايٌلع١ٝ َا ٜتٖٛقـ عًٝ٘ ُش١ ايعٌُ ايقٟ ٌٜتػٌ ب٘ إهبا٭س

ـٸ َٔ ايتؿٗك٘ ٗ في اَ٘, َٚا ٫ هٛم هايعٌُ, َٚعلؾ١ أس ومكاع١ أٚ ػاك٠, ؾإْٸ٘ ٫ب
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ٔ هَٚا ِٜضٸ ب٘ ٜٚؿوـ. ؾٝٓبػٞ ٕلٜـ ايتذاك٠ إٔ ٜبـأ بايتؿٗك٘ ٗ َا ٜت٫ٛٙ َٓٗا; يٝتُ

ُٸ وبقي هٝٸُا  , ٜٚعلف َا أسًٓ٘ ٚسلٸَ٘, ٫ٚوا سلّ اهلل تعاٍ عًٝ٘ ٗ فئَ ا٫سذلام ع

ٖٓا ٌٜذلٙ ؾٝ٘ ايٛمٕ ٚاي ٌٝ, ٚآؿاب ايتذاك٠ َٔ هايلبا, ٚبٝع اجملٍٗٛ ًٚلا٥٘ 

ٕٵ هَوتشبٸاتٗا َٚ اّ هإ أٌٖ ٖقا اينَإ ٚا٭ٜاّ; ٕنٜـ دًِٗٗ بأسنلٖٚاتٗا, ٚإ

: ايتادل ؾادل, |ٚسلاّ, ٚقـ قاٍ ايع٬ّ, ٫ ٜبايٕٛ َا ٚقعٛا ؾٝ٘ َٔ س٬ٍ وإً

 «.ٚايؿادل ٗ ايٓاك

٬ّ ُاسب اؾٛاٖل ٚاحملـخ ايبشلاْٞ اؾُع بٌ نٔ إٔ ْعتدل هّ

َٸاؾايؿت٣ٛ ايٓٛلٜتٌ. ٚع٢ً ٖقا   باهتشباب ايتؿٗك٘ يًقٜٔ مل ٜكَٛٛا با٫تٸذاك بعـ, ٚأ

ا٫تٸذاك,  ايـػٍٛ ٗ هٛم ايتذاك٠, ٚباًلٚا ٢يًقٜٔ عنَٛا عً ؾٗٞ بٛدٛب٘ ايؿت٣ٛ

ٗ تأٜٝـ ٚد٘ اؾُع ٖقا:  (19)ؾٗآٖا هب عًِٝٗ تعًِٓ ايتذاك٠. ٜكٍٛ ايوٝـ اـ٥ٛٞ

ٕٓا ٜـػٌ ايكِـ َٔ اهتشباب ايتؿٗك ٘ ٗ إٛآع اييت وتٌُ ايٌؼّ إٔ ِٜاب بٗا ٚ

ٕٸ بابت٥٬٘ بٗا, ؾعًٝ٘ إٔ ٜتعًِٓ ا٭سهؾٝٗا, ي اّ. هٔ عٓـَا ؿػٌ ٗ ا٫تٸذاك, ٚاطُأ

اّ َٔ هاٍ ٗ ٖقا ايتعبرل, أٟ با٫هتشباب, َع إٔ تعًِ ا٭سهًقـ ٚقع اٱ»

َٚٓٗا: آ١ٜ ايٓؿل. ٚتٛٓٝض إوأي١ أْ٘ قـ هب  ٠جرلهايٛادبات; يٰٜات, ٚايلٚاٜات اي

اّ ايٌلع١ٝ ُّْٛا شلا عٔ ا٫ْـكاي. ٖٚقا ٫ ىتّ بأسـ ؿٕٚ أسـ, بٌ ٖٛ هتعًِٗ ا٭س

)َٔ( ٗ قٛي٘  ُا ٖٛ َكت٢ٔ ايتعبرل بعنؿا١ٜ, نٌٸ أسـ, ٚهب عًِٝٗ نٗ سلٸ  دإك

ْٳَؿلٳ ﴿تعاٍ:  ٛٵ٫َ  ِٵ َطَؾًَ ٗٴ ٓٵ َِّ ِّ ؾٹلٵَق١ٺ  إخل. ٖٚقا ايكوِ َٔ ايتعًِٝ ٫ ىتّ  ﴾٥ٹَؿ١ْاَٹٔ ُن

ٔٵ ب٘ ايؿا١ّٜ, عٝح يٛ تعًٓنٔ هٌٸ ًؼّ, ٚين ٢بٌؼّ, بٌ هب عً َٳ ؿا١ٜ هِ 

ِ, بٌ هِ ؿٕٚ سهع٫ ؽتّ  وقينُا علؾت َٔ اٯ١ٜ. ٚنيوك٘ عٔ ايباقٌ, 

تٓـكي, بٌ تبك٢ ع٢ً طٍٛ اينَإ; ست٢ إوا٥ٌ  ٞ ٫هاّ; يههب تعًِ ْٝع ا٭س

ٕٸ ايتعًِٓ ٗ ٖقا ناييت ٫ ٜبت٢ً بٗا,  ُوا٥ٌ اؿٝض ٚايٓؿاي ٚاؿـٚؿ ٚمٖٛا. ثِ إ

ـٸ ٚإٔ ٜ . ؾٗقا وقينٕٛ عٔ ادتٗاؿ ٚاهتٓباٙ, ؾإٕ بكا٥ٗا إِا ٜهٕٛ هايكوِ ٫ب

 «.ٛٙ يعٛقب اؾُٝعنؿا١ٜ, ؾًٛ تلهيتعًِٓ عٔ ادتٗاؿ بعٓٛإ ايايكوِ َٔ ٚدٛب ا

ٔٵ أكاؿ ايتذاك٠ ؾًٝتؿٓك٘ ٗ ؿٜٓ٘; يٝعًِ »أْ٘ قاٍ:  ×كٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم َٳ

ٔٵ مل ٜتؿٖك٘ ٗ ؿٜٓ٘ ثِ اتٸذل تٛكٸٙ ٗ ايٌبٗات وبقي َٳ ٖٓا ولّ عًٝ٘, ٚ ٌٸ ي٘  . (20)«َا و

ُٓٔ أساؿٜح ت٪ٜٸـ ْٛل١ٜ ٚدٛب ايتؿٗك٘:  ,(21)اٗهًٝين ٗ ؾلٚع ايهٜكٍٛ ايٌٝؽ اي
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ٕٸ ٗ ايوٛم »  «.ٜعكٌ ايٌلا٤ ٚايبٝع ٔٵَٳ ٫ٓإ٫ ٜكعـ

ـٸ١َ,  ; إف ٫ (22)ُا معُ٘ ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞنٖقا ايؿلض ٚايٛدٛب َٔ باب إك

ط١ً ٚاحمللٸ١َ, ابيتٓاب إعا٬َت ادكٜب ٗ ٚدٛب إعا٬َت ايِشٝش١ ٚايٌلع١ٝ, ٚا

ـٸ١َ شلا, ؾٝذب ايتؿٗك٘ ٗ ايتذاك٠. ٌٸ َا ٜعتدلنؾٝذب   َك

إعلٚف بٌ ا٭ُشاب, تبعّا يٛاٖل تعبرل ايٌٝؽ بًؿٜ »ٜكٍٛ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ: 

اهتشباب ايتؿٗك٘ ٗ َوا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ إتعًك١ بايتذاكات; يٝعلف  ,(23)ٜٓبػٞ

. ٖٚٛ ُشٝض ايعكـ َٔ ؾاهـٙ, ٜٚوًِ َٔ ايلبا. ٚعٔ اٱٜٔاغ ايٓاؾع: إْٸ٘ قـ هب

٬ّ إؿٝـ ٗ إكٓع١ أّٜٔا ٫ ٜأب٢ ايٛدٛب; ٭ْٸ٘ بعـ نٚاٖل عباك٠ اؿـا٥ل أّٜٔا. ٚ

ٌٔ ٔإ٫ٖ َإٔ ﴿ ل قٛي٘ تعاٍ:نف ِٵ بٹاِيبٳاطٹ ٓٳُه ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳاَيُه َٵ ٓٴِٛا ٫َ تٳِأُنًُِٛا َأ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٕٳ تٹذٳاكٳ٠ّ عٳٔ تٳلٳإض َٳا ﴿ٍ: (. ٚقٛي٘ تعا29 )ايٓوا٤: ﴾تٳُهٛ َٹٔ َطِّٝبٳاتٹ  َأْؿٹُكِٛا 

ِٵ (, ٖٚقا ْٗٞ عٔ طًب اـبٝح يًُع١ٌٝ ٚاٱْؿام, ؾُٔ مل 267)ايبكل٠: ﴾َنوٳبٵتٴ

ٔ فتٓبّا يًؼبٝح َٔ هتوب ٚاؿلاّ مل ٜهٜعلف ؾلم َا بٌ اؿ٬ٍ َٔ إ

فٳيٹَو ﴿تواب. ٚقاٍ تعاٍ أّٜٔا: نثك١ ٗ ايٓؿك١ َٔ طٝب ا٫ ٢إ عًنا٭عُاٍ, ٫ٚ 

ّٳ ايلِّبٳابٹ ٚٳسٳلٻ ٝٵعٳ  ٘ٴ اِيبٳ ٌٻ ايًٓ ٚٳَأسٳ ٌٴ ايلِّبٳا  َٹجٵ ٝٵعٴ  ُٳا اِيبٳ ْٻ ِٵ َقاُيِٛا ٔإ ٗٴ ْٻ (, ؾٝٓبػٞ إٔ 275)ايبكل٠:  ﴾َأ

َٳ وٜعلف ايبٝع إؼايـ يًلبا; يٝعًِ بقي ٌٸ اهلل ٚسلٸّ  تواب. نإتادل ٚا٫ ٔٵَا أس

اتٸذل بػرل عًِ ؾكـ اكتطِ ٗ  ٔٵَٳ»إ ٜكٍٛ: نأْٸ٘  ×ٚدا٤ت ايلٚا١ٜ عٔ أَرل إٌَٛٓ

ِٸ اكتطِ ِٸ قاٍ: «ايلبا, ث َٔ أكاؿ ايتذاك٠ ؾًٝتؿٖك٘ ٗ ؿٜٓ٘, يٝعًِ  :×قاٍ ايِاؿم». ث

ِٸ اتٻذل تٛكٸٙ ٗ ايٌبٗات وبقي ٖٓا ولّ عًٝ٘, َٚٔ مل ٜتؿٖك٘ ٗ ؿٜٓ٘ ث ٌٸ ي٘   «.َا و

ٌٸ ْٛل, بٌ ا٭هؾاؿ»ثِ أٓاف:  ٍٚ ٚدٛب٘ عًٝ٘ ِ باهتشباب ايتؿٗك٘ يًتادل ق

ٕٵ  «.إ ٚدٛب َعلؾ١ باقٞ احمللَات َٔ باب ايعكٌ ؾك٘ن عك٬ّ ًٚلعّا, ٚإ

ـٸ١َ  :اّ ايتذاك٠ َٔ قبٌٝهٜعتدل اٱَاّ اـُٝين ٚدٛب تعًِٓ أس )ٚدٛب َك

 ٜٚكٍٛ ٗ ُٛك٠ ايكٝاي إٓطكٞ:  ايٛادب(,

ـٸ١َ ٭ؿا٤ ايؿلا٥ض ٚتلهَعلؾ١ ا٭سع 1  احمللٸَات )ايِػل٣(. ىاّ َك

ـٸ١َ ايٛادب ٚادب )اي ع2  دل٣(.هَك

 اّ ٚادب. هايٓتٝذ١: تعًِٓ ا٭س

ٕٸ تعًِٓ أس ٕٸ »اّ ايتذاك٠ ٚادب عٝين, ٜٚٔٝـ: هٜعتكـ اٱَاّ اـُٝين أ إ
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ـٸ  ا٫ًتػاٍ َج٬ّ بايتذاك٠, اييت ؾٝٗا قلٸَات ٚٚادبات, ٫ ٜ٪َٔ َع٘ َٔ ايعكاب, ؾ٬ب

ب ايتعًِٗ; يٝأَٔ َٔ ايعكاب. ِ ايعكٌ بٛدٛه٘, ٚيٛ أكاؿ ا٫ًتػاٍ بٗا ونَٔ تل

ْٛ٘ نً٘, ٫ٚ ٜأَٔ َٔ نٛدٛب ايؿشّ عك٬ّ عٔ طعاّ ٜلٜـ أنؾايٛدٛب ٖآٖا 

ٟٸ .َوَُّٛا ٞٸ ؾايٛدٛب غرل ـٻَ ٔٵ أكاؿ ايتذاك٠, ٫َك ٞٸٕعٳ إٍ  ُا ْوبن, , ٫ٚ ْؿو

َا وتٌُ ؾٝ٘ احمللّ ػاكزٷ عٔ  ىإ ايتشلٸم بذلها٭كؿبًٝٞ. ٚايكٍٛ بعـّ ايٛدٛب; ٱَ

ٕٸ اي ٬ّ ٗ ايتادل إٌتػٌ بايتذاك٠ أٚ إلٜـ شلا, ٚٗ اؾاٌٖ, ٫ ٗ هايبشح, ؾإ

ٕٸ َا ٜلت َٸا ايٛادب ايٌلعٞ  ٢ب يٝى ٌَت٬ُّ عًهايعامل ايقٟ ٜعًِ أ اؿلاّ. ٚأ

طًب ايعًِ : »|ؾايٛاٖل عـّ اهتؿاؿت٘ َٔ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ إكاّ, ؾإٕ َجٌ قٛي٘

ٕٸ ْٝع ايعًّٛ ٚادب١ عًن١ ٗ عـّ ٫ ًبٗ« ٌ َوًِن ٢ؾل١ٜٔ عً  ٢ٕٛ إلاؿ َٓ٘ أ

ـٸ َٔ إكاؿ٠  ٌٸ إلاؿ ب٘ ٖٛ ايعًِ نْٝع ايٓاي, ؾ٬ب ْٛ٘ ٗ اؾ١ًُ َٔ ايؿلا٥ض, ٚيع

ٍٸ عً َا إٍ  ٕٛ إكًاؿّاهٔ إٔ ٜهطًب ايعًِ ّ ٢اؿحٸ عً ٢بأٍُٛ ايـٜٔ, َٚا ٜـ

ٔٵ اتٻذل بػرل ×كٛي٘ناٱكًاؿ,  ٢ايلٚاٜات ًٛاٖـ عً وِ ب٘ ايعكٌ, بٌ ٗ تًهس َٳ  :

 «.عًِ ؾكـ اكتطِ ٗ ايلبا, ثِ اكتطِ

 

ٓلٚك٠ تعًِٓ إٍ  لِٜ بٌت٢ ايطلمهَا دا٤ ٗ ايتؿاهرل ٌٜرل ايكلإٓ اي ٢بٓا٤ٶ عً

َٔ هٛك٠ ايبكل٠, ٚؾٝٗا أَل اهلل  267 ٗ ًلغ اٯ١ٜ (24)ايتذاك٠. ٜكٍٛ ايؿآٌ إكـاؿ

توبٛا َٔ ايتذاك٠, ٚاهتؼلدٛا َٔ نٌَٓ باٱْؿام َٔ أَٛاشلِ ايطٝب١ اييت اتعاٍ إ٪

ٍٸ ٖقٙ اٯ١ٜ عً»ا٭كض, ٫ َٔ ا٭َٛاٍ احمللٸ١َ ٚاـبٝج١:  ٚدٛب ايتؿٓك٘ ٗ ايتذاك٠;  ٢تـ

 «.ٞ ٜعلف َا أسًٓ٘ اهلل ٚسلٸَ٘, ٫ٚ ٜتٛكٸٙ ٗ ايقْٛبن

اْٛا نقٙ اٯ١ٜ ٗ ايقٜٔ ْنيت ٖ»ٗ ًإٔ ْنٍٚ ٖقٙ اٯ١ٜ:  ×ٜٚكٍٛ اٱَاّ عًٞ

ّندٕٛ بٌ ايتُل ايٝابى ٚغرل اؾٝـ ٚايتُل اؾٝـ, ثِ ٜٓؿكْٛٗا, ٚأَلٚا ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ 

 . (25)ٖقا ايعٌُ بادتٓاب

اْٛا نأْ٘ قاٍ: إْٸٗا ْنيت ٗ قّٛ  ×كٟٚ عٔ أَرل إٌَٛٓ ٚٗ فُع ايبٝإ

 ٜأتٕٛ باؿٌـ ؾٝـػًْٛ٘ ٗ ُل ايِـق١, ؾٓٗاِٖ اهلل عٔ فيو.

اْٛا ٜٓؿكٕٛ نأْٸٗا ْنيت ٗ ايقٜٔ  ×ٚٗ كٚاٜ٘ أػل٣ كٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم
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عًُِٗ  عٔتوبٛا َٔ ايلبا ٗ اؾا١ًٖٝ, ؾٓٗاِٖ اهلل نٗ هبٌٝ اهلل أَٛاشلِ اييت ا

 .(26)ٖقا, ٚأَلِٖ با٫ْؿام َٔ طٝٸب أَٛاشلِ

اْٛا نأْٗا ْنيت ٗ أقٛاّ شلِ أَٛاٍ َٔ كبا اؾا١ًٖٝ  ×اهلل ٚكٟٚ عٔ أبٞ عبـ

 , ٚأَل بايِـق١ َٔ اؿ٬ٍ.وٜتِـقٕٛ َٓٗا, ؾ٢ٗٓ اهلل عٔ في

ٚدٛب ايتؿٗك٘ ٚتعًِ  ٢ٖقٜٔ ايٌأٌْ تٛٗل ؿ٫ي١ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ عًإٍ  ْٚٛلّا

عـّ إٍ  اّ ايتذاك٠ يًقٜٔ ٌٜتػًٕٛ بايتذاك٠; إف عـّ ايتؿك٘ ٗ ايتذاك٠ ٜ٪ؿٸٟهأس

ايتذاك٠ ايٌلع١ٝ, ٚا٫كتطاّ  ٢علٸؾ٘ عًعـّ تإٍ  َعلؾ١ اٱْوإ س٬ٍ اهلل ٚسلاَ٘, ثِ

 ٗ إعا٬َت ايؿاهـ٠ ٚايٌٓاطات ا٫قتِاؿ١ٜ غرل ايٌلع١ٝ.

َٔ هٛك٠ ايتٛب١, سٝح قاٍ اهلل  122ٗ تؿورل اٯ١ٜ  (27)ٜكٍٛ ايٌٝؽ ايطدلهٞ

َٳا َن﴿هبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٝٳٓؿٹلٴٚاٚٳ ٕٳ يٹ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي ِّ ؾٹلٵاَن ا َٹٔ ُن ْٳَؿلٳ  ٛٵ٫َ  ٓٵٖؾ١ّ َؾًَ َِّ ِٵ َق١ٺ  ٗٴ

ٗٴٛا ٝٳتٳَؿٖك ٝٴٓقٹكٴٚا َطآ٥ٹَؿ١ْ ٚي ٚٳيٹ  ٔٔ ِـّٜ ٕٳ ؾٹٞ اي ِٵ ٜٳشٵقٳكٴٚ ٗٴ ِٵ َيعٳًٖ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإفٳا كٳدٳعٴِٛا ٔإَي ٗٴ َٳ ٛٵ )ايتٛب١:  ﴾َق

 وٞ ٜتعًِٓ َٓ٘ اٯػلٕٚ تًناّ ايؿك١ٝٗ; هايكِـ َٔ ايتؿك٘ اـدل٠ ٗ ا٭س: »(122

ؿلب, َٚا بكٞ أسـ ٗ إٍ ا |ايٓيبػلٚز إٍ  اّ. ٜلدع ًإٔ ْنٍٚ اٯ١ٜها٭س

ِٸ أْنٍ اهلل تعاٍ آٜات َلتبط١ َجايب إٓاؾكٌ,  إـ١ٜٓ إ٫ٓ إٓاؾكٕٛ ٚإعقٚكٕٚ, ث

١ ٗ أ١ٜ نإٔ ٫ ّتٓعٛا عٔ إٌاك |اْٛا ِٜاسبٕٛ ايٓيبنؾأقوِ إ٪َٕٓٛ ايقٜٔ 

 ى١ُ مل ٌٜاكاْت أٚ هل١ٜ ع سلب أٚ َٗنسلب َٔ اؿلٚب اييت أَل بٗا ايٓيب, غن٠ٚ 

ِٸ أَل كهٍٛ اهلل إوًٌُ بإٌاك |ؾٝٗا ايٓيب ١ ٗ هل١ٜ, ٚػلدٛا إيٝٗا, نعع, ث

أْٸ٘ هب عًِٝٗ إٔ ٫ ىلدٛا يًشلب  ٗ ٚؽًٓٛا عٓ٘, ثِ أْنٍ هبشاْ٘ ٖقٙ اٯ١ٜ

اّ ايٌلٜع١, ٜٚعًُٓٛا ه, يٝتعًُٓٛا أس|ْٝعّا, ٚإٔ ٜبك٢ عـؿ َِٓٗ عٓـ كهٍٛ اهلل

اّ ه٘ ٗ أساّ ايـٜٔ, ِٜٚٓلٚا ؿٜٔ اهلل بٗقا ايطلٜل. ؾايتؿٗكهٚأساحملاكبٌ ايكلإٓ 

ٌّ  «.ايٌلٜع١, َٚٓٗا إلتبط١ بايتذاك٠, ٓلٚك

ايتؿٗك٘ ٜعين تعًِٓ ايؿك٘. ٚايؿك٘ ٜعين ايعًِ باي٤ٌٞ. ٚٗ سـٜح هًُإ أْٸ٘ قاٍ »

مل إفا ػلز غامّٜا |إ كهٍٛ اهللن٫َلأ٠: ؾكٗت, أٟ: عًُت ٚؾُٗت. ًإٔ ايٓنٍٚ: 

ُٸا أْنٍ اهلل تعاٍ عٝٛب إٓاؾكٌ, ٚبٝٸٔ ْؿاقِٗ  ٜتؼًٓـ عٓ٘ إ٫ٓ إٓاؾكٕٛ ٚإعقكٕٚ. ؾً

, ٫ٚ |, قاٍ إ٪َٕٓٛ: ٚاهلل ٫ ْتؼًٓـ عٔ غن٠ٚ ٜػنٖٚا كهٍٛ اهللىٗ غن٠ٚ تبٛ

ُٸا أَل كهٍٛ اهلل ٛا نايػنٚ ْؿل إوًُٕٛ ْٝعّا, ٚتلإٍ  بايولاٜا |هل١ٜ أبـّا. ؾً
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ٝٳٓؿٹلٴٚا﴿ٚسـٙ, ؾأْنٍ اهلل هبشاْ٘:  |كهٍٛ اهلل ٕٳ يٹ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي َٳا َنا اٯ١ٜ, عٔ  ﴾ٚٳ

, |ًيب. ٚقٌٝ: إْٸٗا ْنيت ٗ ْاي َٔ أُشاب كهٍٛ اهللهابٔ عباي, ٗ كٚا١ٜ اي

ػلدٛا ٗ ايبٛاؿٟ, ؾأُابٛا َٔ ايٓاي َعلٚؾّا ٚػِبّا, ٚؿعٛا َٔ ٚدـٚا َٔ ايٓاي 

ِ, ٚد٦تُْٛا, ؾٛدـٚا هتِ ُاسبنٚقـ تل ٫ٓإ ِنَٚا ْلاع٢ً اشلـ٣, ؾكاٍ ايٓاي: 

, |ايٓيب ٢ًِٓٗ َٔ ايباؿ١ٜ, ست٢ ؿػًٛا عًنسلدّا, ٚاقبًٛا  وٗ أْؿوِٗ ٗ في

ٌٸ ٖقٙ اٯ١ٜ  «.ؾأْنٍ اهلل عنٸ ٚد

ٓٳا ﴿َٔ هٛك٠ ايٓشٌ, ٜٚكٍٛ تعاٍ:  44ٗ اٯ١ٜ  (28)دا٤ ٗ تؿورل ايكُٞ ٚٳَأْنٳِي

ٓٻ ٔٳ يٹً ِّ ٝٵَو ايقِِّنلٳ يٹتٴبٳ ٕٳٔإَي ٜٳتٳَؿٖهلٴٚ ِٵ  ٗٴ ٚٳَيعٳًٖ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ْٴنِّ ْبٝ٘ إٔ  ٢ؾلض اهلل عً: »﴾أي 

 ٢اّ ٚايكٛاٌْ ٚايؿلا٥ض ٚايوٓٔ, ٚؾلض عًهًٓٸاي َا ٗ ايكلإٓ َٔ ا٭سيٜبٝٸٔ 

 «.٘ن٘, ٚايتعًِٝ, ٚايعٌُ َا ؾٝ٘, ٫ ٜوع أسـّا دًٗ٘, ٫ٚ ٜتعقٸك ٗ تلايٓاي ايتؿٗك
 

ل آْؿّا ىطل ٗ ايباٍ ه٪اٍ, أ٫ ٖٚٛ: ٌٖ ايقٟ اًتػٌ بايتذاك٠ نَا ف ٢بٓا٤ٶ عً

قبٌ إٔ ٜتعًِٓ َوا٥ٌ ايتذاك٠, ثِ تٛكٸٙ ٗ إعاُٞ, ٜوتشلٸ ايعكاب َٔ داْب ايٌاكع 

 أّ ٫؟ ٌٖٚ ي٘ َو٪ٚي١ٝ دنا١ٝ٥ َـ١ْٝ؟ 

, ٫ٚ ٤ًٞ عًٝ٘. «يـك٤ا»ٗقا ٜٓطبل عًٝ٘ هٓٸ١ نٔ ايكٍٛ: إٕ ًؼِّا هّ

 وقينِ ٚإٛٓٛع. ٚهٛك٠ ٗ َعقٚك١ٜ اؾاٌٖ باؿنايلٚاٜات إق وفي ٢ٚايـيٌٝ عً

ٟٸ كدٌ ك»ٗ ُشٝش١ عبـ ايُِـ بٔ بٌرل أْ٘ قاٍ:  ×ؿماكٟٚ عٔ اٱَاّ ايِ ب نأ

 .(29)«أَلّا ظٗاي١ ؾ٬ ٤ًٞ عًٝ٘

ٕٸ اؾٌٗ ايقٟ ٜلؾع إو٪ٚي١ٝ اؾنا١ٝ٥ ٖٛ اؾٌٗ ايكِٛ كٟ, ٫ اؾٌٗ ٜبـٚ أ

ٕٸ ايقٟ أهًِ سـٜجّا اّ هأٚ ايقٟ ٜعٍٝ سٝح ٫ ٜتٝوٸل ي٘ تعًِٓ أس ,ايتكِرلٟ, ٜعين أ

َٸا إفا عاَ سٝح تٝوٸل ي٘ اؿٔٛك هايتذاك٠, إفا اكت ب اؿلاّ ٗ ايتذاك٠ مل ٜعاقب; أ

تعًُٓ٘, إٍ  وٌ ٚمل ٜباؿكنٓ٘ هاّ ايتذاك٠, يهعٓـ عًُا٤ ايـٜٔ ٚاـدلا٤, ٚتعًِٓ أس

وتٓتر ٖقا ا٭َل أّٜٔا ْب سلاَّا, ؾعًٝ٘ فْب٘, ٜٚوتشل ايعكٛب١ )ايتعنٜل(. ٚهتثِ اك

ٗ  ×ُا كٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿمنِ ٚإٛٓٛع. هَٔ كٚاٜات َعقٚك١ٜ اؾاٌٖ باؿ

يٛ ؿػٌ كدٌ ٗ اٱه٬ّ, ٚأقلٸ ب٘, ثِ ًلب اـُل, ٚم٢ْ, »ُشٝش١ اؿًيب أْ٘ قاٍ: 

ـٸ إفا ٌ ايلبا, ٚمل ٜتبٝٸٔ ي٘ ٤ًٞ َٔ اؿنٚأ إ ن٬ٍ ٚاؿلاّ, مل أقِ عًٝ٘ اؿ
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ٌ ايلبا, نإٔ تكّٛ عًٝ٘ ايبٝٸ١ٓ أْٸ٘ قلأ ايوٛك٠ اييت ؾٝٗا اينْا ٚاـُل ٚأ دا٬ّٖ, إ٫ٓ

ـٸ وب٘ بعـ فينأعًُت٘ ٚأػدلت٘, ؾإٕ ك وٚإفا دٌٗ في  «.دًـت٘, ٚأقُت عًٝ٘ اؿ

َٸٌ ٗ ايلٚاٜات إق  ي١ٝ:ٔ إٔ ْوتٓتر ا٭َٛك ايتاهٛك٠ ّنبعـ ايتأ

ِّا٭ٍٚ ٕٸ : َؿاؿ ٖقٙ ايلٚاٜات ٗ اؾاٌٖ ايكاُل, ٫ إك ل, ؾٝذب ايكٍٛ: إ

ٝٸ١ عٓـ اؾٌٗ. ِّل َوتج٢ٓٶ َٔ قاعـ٠ كؾع إو٪ٚي  اؾاٌٖ إك

ٔٵ ٜعٹ ايجاْٞ:  ٢ٌ اؾٗات ايتعلٸف عًنٗ اجملتُع اٱه٬َٞ, ٜٚتٛٓؾل ي٘ َٔ  ٍٵَٳ

ٝٸٓ٘ ايتؼًّٓ َٔ هاّ اٱه٬ّ ٚقٛاْٝٓ٘, ٫ ّهأس ٘ اؾنا١ٝ٥ باؿعا٥٘ اؾٗاي١, إو٪ٚي

ٔ هٜتُ ٚمل ايٓا١ٝ٥, ٣ل هابكّا ع إفا عاَ َج٬ّ ٗ إٓاطل إٓبٛف٠ أٚ ايكلنُا فنع  إ٫ٓ

إ دًٗ٘ قِٛكٜٸّا. ٚاؾٌٗ ايكِٛكٟ ٜلؾع نَٔ ؼٌِٝ ايعًِ. أٚ بعباك٠ أػل٣: 

ٝٸ١ اؾنا١ٝ٥ ايبتٸ١, ؿٕٚ إو٪ٚي١ٝ إـ١ْٝ. ٚ ايؿكٗا٤: اؾٌٗ ٜلؾع ُا ٜبٝٸٔ نإو٪ٚي

 ِ ايٛٓعٞ.هِ ايؿلٓٞ, ٫ اؿهاؿ

ٕٸ إِٗ ٖٛ آط٬ع نْٗا١ٜ ايعباك٠ إق ٢بٓا٤ٶ عً ايجايح: ٛك٠ َٔ ُشٝش١ اؿًيب ؾإ

ايٌاكع إٔ ٜٛٓؾل  ٢اب اؾل١ّ, ٫ عكٛبتِٗ, ؾؿلض عًهإعا٬َت عٓـ اكت ٢ايٓاي عً

ٜٚعلٸؾِٗ أٍُٛ ايتذاك٠  اّ ايتذاك٠,هيًتذاك ٚلٚؾّا ٚأك١ّٝٓ َٓاهب١ يتشٌِٝ أس

 ايٌلع١ٝ ٚاؿكٛقٝٸ١.

 

ـٷ ـٸّ ؾعًٝ٘ ايبشح عٔ قـٚات ١ُ٥٬َ يٛلٚؾ٘. ٫ غلٚ  إفا كغب بً ٞٸ ٚايتك ٗ ايلق

ـٺ آػل, ٫ ٗ ْٛاَ٘  إٔ ايٛلٚف اؿاي١ٝ ٫قتِاؿ إٜلإ ٫ تٌب٘ ايٛلٚف ٗ أٟ بً

ٞٸ سٛايٞ ث٬ث١ عكٛؿ َٔ اْتِاك ا٫قتِاؿٟ, ٫ٚ ا٫دتُاعٞ, ٫ٚ ايوٝاهٞ. ٚب عـ َٔ

ٔ ا٫عذلاف بعـّ تطبٝل َباؿ٨ ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ ٗ اجملتُع هايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ّ

ـٸّ اجملتُع نتطبٝكّا  ٕٓا تعلٸف ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ يتك ِٸ نا٬َّ, ٚ ُا ًٜٝل ب٘. َٚٔ أٖ

ٓلٚك٠ ايتذاك٠ إٍ  ّا; ْٛل«وب ٚا٭َٛك ايتذاك١ٜهتعًِٓ ايتذاك٠ ٗ اي»ٖقٙ ايتعايِٝ: 

ٝٸتٗا, ٚتعكٝـ أس ُٸ ـٸّ ايعًِ ٚت١ُٝٓ هٚأٖ اَٗا ٚقٛاْٝٓٗا, ٚاي١ًِ ايٛثٝك١ إٛدٛؿ٠ بٌ تك

, «ٚدٛب ايتؿٓك٘ ؾٝٗا»إعا٬َت ايٌلع١ٝ ٗ اجملتُع, ؾُٔ ايٛآض ٚدٛب تعًُٓٗا, أٟ 

 قبٌ ايكٝاّ بإَٔل َا.
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ٗٸـ اهَعلؾ١ أس ٭كٓٝٸ١ يًُطايب١ اّ ايتذاك٠ ٚقٛاْٝٓٗا أَلٷ أػ٬قٞ, ّ

ٜبـٚ ٓلٚكّٜا ٚٓع قٛاٌْ َلتبط١ َلاسٌ ايتـكٜب ايتذاكٟ عع قِرل٠  ؤ. ؾًقيهٚايتُ

قٛاعـ  ٢ا٭َـ ٚط١ًٜٛ ا٭َـ عع يًقٜٔ ٌٜتػًٕٛ بايتذاك٠ أٚ ٜعنَٕٛ عًٝٗا; تعلٸؾّا عً

ـٸ ٖقا ا٭َل ػط٠ٛ ط١ًٜٛ ٗ تٛدٝ٘ اقتِاؿ اجملتُعهايتذاك٠ اٱه٬َٝٸ١ ٚأس  اَٗا. ٜٚع

وب١ ٚإعٓٝٸٕٛ هذاك ٚايهـ. ٫ كٜب ٗ أْٸ٘ إفا اَتًو ايتاقتِاؿ إه٬َٞ غرل ؾاٍ إ

ٛٸٍ اجملتُع ٗ هبٌٝ ها١ًَ ٗ ا٭سن باقتِاؿ اجملتُع ٌْاطاتِٗ ػدل٠ّ اّ ايٌلعٝٸ١ ٜتش

ٛټ٫ّ ًَشّٛٚا. ٞٸ ا٫قتِاؿٟ ؼ  ايلق

ٕٸ عًِ ايتذاك٠ ي٘ ؿكدات, بٓا٤ عً  عٌُ  ا١ْ ًٚإٔ ْتٝذ١هَ ٢َٔ ايبـٜٗٞ أ

َٳنُٸّا ٚنايتادل  ـٸؿ٠ ٚؾلؿ١ٜ ؾُلاسٌ تـكٜب٘ ايتذاكٟ ن ٔٵٝؿّا. ٜعين  اْت َٗٓت٘ ق

١ ػاك١ٜ نجل هقاد١ َٔ ايقٟ ٜـٜل ًلنجل ؼـٜـّا, َٚوت٣ٛ عًُ٘ ائلٚكٟ أنأ

ُٸ١ أٚ س ـٸ شلقا ا٭ػرل إٔ ٜهػا جل نٕٛ َـ٣ تـكٜب٘ َٚكـاك َعلؾت٘ أه١َٝٛ. ٫ٚب

١َٛ اٱه٬َٝٸ١ َٔ هٔ يًشها١ٕٓٗ ٚطلقٗا. ّ اّهأسإٍ  ٚأٚهع ٚأعُل بايٓوب١

َٸّا ٗ ؼوٌ إلام ا٭ؿٚاك إق ٛك٠, نػ٬ٍ تكـِٜ سًٍٛ دٝٸـ٠ إٔ تًعب ؿٚكّا ٖا

وب١ ع٢ً تعًِٓ ايتذاك٠. َج٬ّ: إٔ ػعٌ إدام٠ ايعٌُ أٚ إٌْا٤ هٚتٌذٝع ايتذاك ٚاي

ايتـكٜب »ٛك٠, ٚأػق ًٗاؿ٠ ن١ ػاكٜٸ١ َٓٛطّا باؿٔٛك ٗ إلاسٌ إقنًل

ِٸ١ َٔ ائلا٥ب, أٚ ػعٌ «ايتذاكٟ , ٚإٔ تعؿٞ فٟٚ ايٌٗاؿ٠ شلقٙ إلاسٌ عٔ س

ـٸ يٓا َٔ ايتِلٜض بإٔ تن ٚها٥ٌ ؿعِ ٚٓا١ٜ ٜٛٔ أؿٚاك هجرل٠ ٗ َتٓاٍٚ أٜـِٜٗ. ٫ٚب

 أهاي ُشٝش١ اؿًيب. ١َٛ٢ عًهايتـكٜب ايتذاكٟ َٔ ٚادبات اؿ
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 أحكاً الشعاٟر احلصٍٗٗٛ

 القصي األٔه ــ 

 

 

إٕ ٖقا ايبشح ٜتُشٛك سٍٛ أسهاّ بعض ايٌعا٥ل اؿو١ٝٓٝ, ؿٕٚ اـٛض ٗ 

ُٸ٢ بايٌعا٥ل ا١ُِٕٛٓ, ٖٚٞ اييت  ا٭ٍٚ:ْٝعٗا. َٚٔ إعًّٛ أْٗا ع٢ً قوٌُ:  َا ٜو

ٗ ايبها٤, ٚإٌْا٤ ايٌعل,  ٚكؿ اؿحٸ عًٝٗا َٔ إعِّٛ بعٓٛاْٗا اـاْ, نُا

ّٸ, َٔ ؿٕٚ ؼـٜـٙ  ٚايجاْٞ:; ^ٚإٌْاؿٙ, ٚمٜاك٠ َكاَات ا٭١ُ٥ َا ؿٍ عًٝ٘ ؿيٌٝ عا

ْٸ, أٟ َا ؿػٌ ؼت ٓابط١ ن١ًٝ, نُا ٗ َورلات اؿنٕ ٗ أٜاّ  بازل٘ اـا

 عاًٛكا٤.

ٚمٔ مل ْتٓاٍٚ أسهاّ ناؾ١ ايٌعا٥ل; بًشاٚ إٔ بعٔٗا َِْٓٛ عًٝ٘ 

٫ إًهاٍ ؾٝ٘. ْعِ, قـ ٜكع ايٓكاَ ٗ سهُ٘, ٚبعض َا ٜتعًٖل ب٘ بايتشـٜـ. ٖٚقا 

ـٸٙ ٚإسِا٥٘, بٌ ٫ ٓلٚك٠ يقيو; ٭ٕ  َٔ تؿاٌُٝ. ٚأَا غرل إِْٓٛ ؾ٬ فاٍ يع

ا٭سهاّ ايعا١َ هٛف تٛٗل ٗ عح ٓابط١ ايٌعا٥ل. ٖٚقا َا هٛف ٜأتٞ َعٓا ٫سكّا. 

, ؿٕٚ غرلٖا َٔ اؾٗات, ناؾ١ٗ نُا إٔ ٖقا ايبشح ٜتٓاٍٚ اؾ١ٗ ايؿك١ٝٗ يًٌعا٥ل

 ايتاكى١ٝ, أٚ ايتش١ًًٝٝ.
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 ّٚهٔ يٓا بٝإ ٖقٙ ايٓكط١ َا ًٜٞ:

أع َٔ إعًّٛ إٔ َٔ ١ًْ ا٭ٖـاف اييت دا٤ َٔ أدًٗا اٱه٬ّ ع بعـ كب٘ 

ا, ع٢ً َوت٣ٛ ع٬ق١ اٱْوإ باـايل ع تكٌٓ ٚتِٓٛٝ اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ ٗ نٌ أبعاؿٖ

اٱْوإ بلب٘, ٚع٬ق١ اٱْوإ بٓؿو٘, ٚع٬ق١ اٱْوإ بأػٝ٘ اٱْوإ, ٚع٬ق١ 

 اٱْوإ بايطبٝع١.

ـٸٟ يبٝإ ٖقٙ ايتهايٝـ ٚايكٛاٌْ ٗ مَٔ غٝب١  ب ع إفا نإ ايؿكٝ٘ ٖٛ إتِ

 ؾُٔ إؿلٚض إٔ تهٕٛ أعاث٘ ٚؾتاٚاٙ ًا١ًَ يهٌ ا٭بعاؿ اييت #اٱَاّ إعِّٛ

فنلْاٖا ٗ إكـ١َ ا٭ٍٚ. َٚٔ ١ًْ ٖقٙ ا٭سهاّ َا ٜتعًل بايٌعا٥ل اؿو١ٝٓٝ اييت 

ٟٵ قلٻّ ُٚؿل َٔ نٌ عاّ, بٌ ّهٔ ايكٍٛ:  ٜكّٛ بٗا أتباع إقٖب اٱَاَٞ ٗ ًٗلٳ

إِْٗ ٜكَٕٛٛ بٗا ع٢ً َـاك ايعاّ. ٚبعـ ايلدٛع إٍ إِٓٸؿات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٌلٜع١ٝ شلقٙ 

أْٗا ق١ًًٝ ٚقـٚؿ٠, ٚغرل َوتٛعب١ يهآؾ١ اؾٛاْب ا٭هاه١ٝ, َا ػ٬  ايٌعا٥ل ٚدـْا

ايهجرل َٔ أدٛب١ ا٫هتؿتا٤ات ٗ ٖقا اجملاٍ. إ٫ أْ٘ َٔ إعًّٛ إٔ ايؿت٣ٛ تؿٞ باؾاْب 

ايعًُٞ, ؿٕٚ اؾاْب ايعًُٞ, ايكا٥ِ ع٢ً بٝإ ا٭ؿي١, َٚٓاق١ٌ اٱًها٫ت. نُا أْ٘ 

ٜٛٚيـ ايعـٜـ َٔ إِاؿٜل اؾـٜـ٠. ٚقـ أػق بعٔٗا دـ٫ّ َٔ إعًّٛ إٔ تٛايٞ ا٭مَإ 

 ٚاهعّا ٗ اجملتُع, نايتطبرل, ٚايٌبٝ٘, ٚغرلُٖا.

ع أك٣ إٔ َٔ اي٬مّ إٔ ٜتِـ٣ ا٭ؾآٌ َٔ ايطًب١ ٚايعًُا٤ ٗ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ  ز

يًهتاب١ ٗ ايعٓاٜٚٔ ٚإٛآٝع اؾـٜـ٠, أٚ اييت قًُٓا نتب ؾٝٗا عًُا٩ْا, ست٢ ٫ 

وٌِ ايؿلاؽ ايعًُٞ ٗ ايتٓٛرل ٭َجاٍ ٖقٙ ايكٔاٜا. نُا أْ٘ َٔ ٚادبٓا تػط١ٝ 

 دٛاْب اؿٝا٠ نآؾ١ ٗ إٛآٝع ايكا١ْْٝٛ ٚايتٌلٜع١ٝ.

ع إٕ ا٭عاخ إتعًٚك١ بعاًٛكا٤ غرل قِٛك٠ ٗ اؾاْب ايؿكٗٞ ايكاْْٛٞ, بٌ  ؿ

ـاخ إتعًك١ بٛاقع١ تٌٌُ اؾٛاْب ا٭ػل٣, َٔ قبٌٝ: اؾاْب ايتشكٝكٞ ٗ ا٭س

نلب٤٬, سٝح إٕ َٔ ًإٔ ايتشكٝل ٗ ٖقٙ إٛآٝع اؿؿاٚ ع٢ً ايذلاخ اٱه٬َٞ 

ْكّٝا, بعٝـّا عٔ إٔ تٓاي٘ ٜـ ايتنٜٚل ٚايتشلٜـ, ٫ َٔ ػ٬ٍ اؿاقـٜٔ, ٫ٚ َٔ ػ٬ٍ 

 ايػ٠٬.

نُا ٜٚٔاف إٍ ٖقا اؾاْب داْب آػل, ٖٚٛ ايبشح ايتشًًٝٞ يًُذتُع 
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ػِا٥ِ٘ ُٚؿات٘, ٚٗ ْكاٙ قٛت٘ ٚٓعؿ٘, ٚايعٛاٌَ اييت أؿت إٍ اٱه٬َٞ, ٗ 

اؿل, َع عًُِٗ  تهايب ايهجرلٜٔ ًِٕش١ أٌٖ ايباطٌ ٚا٫ملاف, ٖٚذلاِْٗ ٭ٌٖ

ٌٸ ٖقا َع اؿٸعا٥ِٗ أْٸِٗ َٔ أ١َ ّٸ بقيو. وٌِ ن  .|قُـ ايتا

ت اييت ٖٚقٙ ا٭عاخ تٗٝٸ٧ يٓا ا٭ك١ٝٓ ٱبعاؿ فتُعٓا عٔ ٖقٙ ا٭َلاض ٚاي٬ٜٛ

, َٚا قبً٘ ستُّا; ٭ٕ ايٛاٖل٠ ×ؾتهت بقاى اجملتُع ٗ مَٔ اٱَاّ اؿوٌ

ا٫دتُاع١ٝ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ٚيٝـ٠ ؿ١ٛ َٔ اينَٔ, بٌ ٖٓاى عٛاٌَ َذلان١ُ 

 أًُٚت إٍ ٖقٙ اؿاي١ إأها١ٜٚ.

ٚعًٝ٘ ؾايبشح ٗ عاًٛكا٤ ٌٌُٜ اؾٛاْب ايج٬ث١ إتكـ١َ, ٖٚٞ: ايتٌلٜعٞ; 

 كٞ; ٚايتشًًٝٞ.ٚايتشكٝ

 ٚإطًٛب ايـػٍٛ ٗ غُاك ٖقٙ اؾٛاْب نآؾ١.

 

ؾإٕ َٓٗا  |إفا نإ إطًٛب َٔ اٱْوإ إ٪َٔ ا٫يتناّ بُٛاٜا كهٍٛ اهلل

 .(1)«ٚيهٔ اهلل وب عبـّا إفا عٌُ ع٬ُّ أسهُ٘»...قٛي٘: 

ٔ إ٪َٔ تول١ٜ ٖقا ايتٛدٝ٘ ٚايقٟ ٜؿِٗ َٔ ٖقا اؿـٜح إٔ إلػ٢ َ

ايتُٓٛٝٞ ٚاٱؿاكٟ إٍ ناؾ١ أعُاٍ اٱْوإ ٚتِلؾات٘ ٌَٚاكٜع٘ ٚػطط٘, هٛا٤ َٓٗا 

ٟٸ ٗ مَآْا ٖقا  ايؿلؿ١ٜ أٚ ا٫دتُاع١ٝ, ايعباؿ١ٜ أٚ ايعلؾ١ٝ. ٚشلقا ْل٣ َٔ ائلٚك

ُٸ١ٝ اي ُٸ١ تٴع٢ٓ بٌ٪ٕٚ ايكلا٤ جملايى ايعنا٤; ْٛلّا إٍ ا٭ٖ يت تأهٝى َـاكي ػا

وتًٗا اجملًى اؿوٝين ٗ ثكاؾ١ أبٓا٤ ٖقا إقٖب ع٢ً َوت٣ٛ ايـع٠ٛ ٚاٱكًاؿ إٍ 

 .×اهلل تعاٍ, ٚع٢ً َوت٣ٛ ايبٝإ ايِشٝض ٚايوًِٝ يجٛك٠ اٱَاّ اؿوٌ

 ْٚل٣ إٔ ا٫يتناّ بٗقٙ ايـع٠ٛ ٜتطًب ايعٌُ ٗ دٗتٌ:

 ٜـكهٛا ٗ إْٓا ْعٍٝ ٗ فتُعاتٓا ايّٝٛ ٌَه١ً ايكلا٤ ايقٜٔ مل ا٭ٍٚ:

ـٳ١َ  ًِِّٖٗ يٝهْٛٛا ٗ عـاؿ ػٳ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ, ٫ٚ ًّهٕٛ إوت٣ٛ ايعًُٞ ايقٟ ٜ٪

ُٸ١, ٚاٱه١َٝ٬ عا١َ. ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖ٪٤٫ ايقٜٔ وًُٕٛ ايٓٛاٜا  ايك١ٝٔ اؿو١ٝٓٝ ػا

ايطاٖل٠ ٚايِاؿق١ هٛف ٜكعٕٛ ٗ ايعـٜـ َٔ ا٭ػطا٤, هٛا٤ ع٢ً َوت٣ٛ ْكٌ 

١ٝ أّ ع٢ً َوت٣ٛ بحٸ إؿاِٖٝ ايـ١ٜٝٓ ٗ ايعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١ ا٭سـاخ ايعاًٛكا٥
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ٚا٭ػ٬م, ٖٚقا َا هٝ٪ؿٟ إٍ تِػرل ق١ُٝ ايـعا٠ ٚإبًٓػٌ ٗ ْٛل أبٓا٤ إقٖب, ٚٗ 

ْٛل اٯػلٜٔ ايقٜٔ هًوٕٛ ٜٚوتُعٕٛ إيٝٗا َٔ أٌٖ إقاٖب ا٭ػل٣, أٚ ايـٜاْات 

قِٝ ايـٜٔ, بٌ ٜٚ٪ؿٟ ٖقا إٍ ا٭ػل٣, أٚ َٔ ايقٜٔ ًّهٕٛ ثكاؾ١ بعٝـ٠ عٔ 

اْعهاي إؿاِٖٝ اـاط١٦ عٔ ايـٜٔ ْؿو٘. ٖٚقا َا سٌِ ٚوٌِ, نُا كأٜٓا 

 عوب ايتذلب١ ايتبًٝػ١ٝ اييت ْعٌٝٗا.

ٌٸ ايقٟ ْلاٙ َٓاهبّا يًؼلٚز َٔ ٖقٙ إٌه١ً ؾٗٛ تأهٝى َـاكي  ٚأَا اؿ

ا اـطٝب, ٖٚٞ تٌٌُ: َٚعاٖـ ػا١ُ بتأٌٖٝ ايكلا٤ ٗ اجملا٫ت ايع١ًُٝ اييت وتادٗ

 ايًػ١, ايعكٝـ٠, ايؿك٘, ا٭ػ٬م, ايتاكٜؽ, اـطاب١.

ٚبٗقا ِٜبض ايكاك٨ فا ًؼ١ِٝ َوتك١ً, عٝح ٜتذاٚم ساي١ ايتكًٝـ ايببػا٥ٞ 

ٌٸ ن١ًُ ٜكٛشلا, ست٢ أْ٘  يًكلٸا٤ ايهباك, نايقٟ نإ ٜكًٚـ ايٌٝؽ ايهاًٞ ٗ ن

ٗ ايٓذـ, ؾكاّ إكًٚـ بٓكًٗا نُا فات َل٠ ْكٌ ايٌٝؽ ساؿث١ ؼهٞ عٔ أٜاّ ٚدٛؿٙ 

ٖٞ ؿٕٚ تػٝرل, َع أْ٘ مل ٜلٳ ايٓذـ, ٫ٚ ٜٓوذِ عُلٙ َع بعض تؿاٌُٝ اؿاؿث١; أٚ 

نايقٟ واٍٚ إثاك٠ ايعاطؿ١ يـ٣ اؿٔٛك َٔ إٛايٌ بايكٍٛ: إٕ اهِ ؾاط١ُ ي٘ ْكط١ 

ِ مٜٓب ٚاسـ٠, ٚاهِ اؿؤ ؾٝ٘ ْكط١ ٚاسـ٠, ٚاهِ اؿوٌ ؾٝ٘ ث٬خ ْكاٙ, أَا اه

ؾؿٝ٘ ٔى ْكاٙ, ؾُا ٖٞ ع٬ق١ ايٓكاٙ بايعاطؿ١ ٚبإِا٥ب اييت ْنيت ع٢ً مٜٓب 

بٓت أَرل إ٪ٌَٓ؟ ٚقـ نإ ٖقا ق٬٘ يًٓكـ ايٌـٜـ َٔ قبٌ بعض نباك اـطبا٤ ٗ 

ٔٵ مل ّاكي ايتطبرل ؾوٛف ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ َهتٛبّا بٌ  َٳ إٜلإ; أٚ نايقٟ ٜكٍٛ: إٕ 

 ١ اهلل تعاٍ.عٝٓٝ٘ آٜٹىٷ َٔ كٓ

ٚايعٌُ ؾٝٗا ٜكع ع٢ً عاتل ٖقٙ إـاكي إكذلغ إٌْا٩ٖا, ٖٚٛ إعـاؿ  ايجا١ْٝ:

َتٕٛ ػا١ُ بإكتٌ ٚها٥ل َا ٜتعًٖل بهلب٤٬ َٔ أسـاخ, اعتُاؿّا ع٢ً إِاؿك 

, ستٸ٢ ٜتُٖهٔ إوتُع ^ايتاكى١ٝ ا٭ٚي١ٝ, نتاكٜؽ ايطدلٟ, ٚكٚاٜات أٌٖ ايبٝت

ا سٌِ, بعٝـّا عٔ بحٸ بعض ا٭َٛك اييت سهاٖا ايٌعلا٤ بًوإ َٔ اٱساط١ عكٝك١ َ

ٟٸ َِـك تاكىٞ.  اؿاٍ ع٢ً أْٗا َٔ اؿكا٥ل, أٚ بعض ا٭سـاخ اييت مل تقنل ٗ أ

ٕٵ نٓا ْعذلف بايؿاكم بٌ ايلٚا١ٜ ايتاكى١ٝ ٚايلٚا١ٜ اييت ٜعتُـٖا  ٚمٔ ٚإ

ٞٸ اؿـٜح عٔ أَٛك ٚقٔاٜا ايؿكٝ٘ ٗ ع١ًُٝ ا٫هتٓباٙ ايؿكٗٞ, إ٫ أْٸ٘ َٔ غرل إ ٓطك

ٟٸ َِـك َٔ َِاؿك ايذلاخ اٱه٬َٞ, ثِ  ع٢ً أْٗا سكا٥ل َع عـّ فنلٖا ٗ أ
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ٜٴتعاٌَ َعٗا ع٢ً أْٗا َٔ اؿكا٥ل, ٚقـ ٜٴٌٖهو ٗ َٓهلٖا ٚكاؾٔٗا, ٜٚٴٓوب إيٝ٘ 

. ٚنإٔ إطًٛب َٔ إٛايٞ اؿكٝكٞ ٭ٌٖ ^ٓعـ اٱّإ ٚاي٤٫ٛ ٭ٌٖ ايبٝت

ٛٔٙ ايتاكٜؽ, ٚإِا ٚٗل ٗ أم١َٓ ا٭ػ ^ايبٝت ق بهٌ َا سٛاٙ ايتاكٜؽ, بٌ َا مل و

 إتأػِّلٜٔ. ٫ٚ أؿكٟ َٔ أٜٔ دا٩ٚا ب٘ قُِّٝا يًُناٜـ٠ ٫ أنجل.

ُٸ١ ٚٚآش١ ٚقٖكك١ َٔ قبٌ  ـٻّ ٜؿذلض ايعٌُ ٱعـاؿ َتٕٛ ػا ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تك

 أٌٖ ا٫ػتِاْ ٗ ٖقا اؿكٌ ايعًُٞ.

 

 ٚؾٝٗا أَٛك:

ع ٖٚٞ ٗ َكاّ اؿح ع٢ً  ^أع يكـ ٚكؿت عـ٠ كٚاٜات ع٢ً يوإ إعٌَِٛ

إسٝا٤ أَلِٖ ٚتقانل عًَِٛٗ ع عٝح قـ ٌِٜ ايبعض إٍ اؿٸعا٤ ايتٛاتل إعٟٓٛ شلقٙ 

اجملُٛع١ َٔ ايلٚاٜات. ٖٚٞ ؼٌُ يؿٜ اٱسٝا٤ ٌَٚتكات٘ ايًػ١ٜٛ. ٚمٔ ْقنل بعّٔا 

 َٓٗا:

ـٻثٕٛ؟ قًتٴ: ْعِ, قاٍ: », قاٍ: ×اهلل ايِاؿمع عٔ أبٞ عبـ 1 ػًوٕٛ ٚتتش

 .(2)«تًو اجملايى أسبټٗا, ؾأسٝٛا أَلْا, كسِ اهلل َٔ أسٝا أَلْا...

ـٸ بهِ ا٥٬ٕه١, كسِ اهلل »قاٍ:  ×ع عٔ أبٞ دعؿل2 ادتُعٛا ٚتقانلٚا ؼ

 .(3)«َٔ أسٝا أَلْا

ٕٸ يكٝا بعِٔٗ بعّٔا ٚإٔ ٜت٬قٛا ٗ بٝٛتٗ»...أْ٘ قاٍ:  ×ع عٔ أبٞ دعؿل3 ِ, ؾإ

 . ٚغرلٖا نجرل.(4)«سٝا٠ ٭َلْا, كسِ اهلل َٔ أسٝا أَلْا...

ـٻخ بٗا  ب ع إٕ ٖقا اٱسٝا٤ ٭َلِٖ ِٜـم ٜكّٝٓا ع٢ً ا٭هايٝب ٚايطلم اييت ؼ

ِٸٛا عًٝٗا ِّْا ػاُّا, َٔ قبٌٝ: كٚا١ٜ إِا٥ب, ٚفنل عًَِٛٗ, ٚايتناّ  أ٥ُتٓا, ْٚ

ٚإٌْاؿٙ عٓكِٗ, ٚمٜاك٠ َلاقـِٖ, ٚايبها٤ ع٢ً َِا٥بِٗ, ًلٜعتِٗ, ٚإٌْا٤ ايٌعل 

 ٚايؿلغ ٗ أعٝاؿِٖ...

نُا إٔ ٖقا اٱسٝا٤ ِٜـم أّٜٔا ع٢ً إِاؿٜل إوتشـث١ تبعّا يتطٛك 

ـٸت ايعـٜـ َٔ  اجملتُعات ايبٌل١ٜ ٗ أهايٝبٗا ٚطلم تٛاًُٗا. ٚيقا لـ أْ٘ قـ اهتذ

ٱسٝا٤ أَلِٖ, ٌْٚل عًَِٛٗ ٚؾٔا٥ًِٗ, ايطلم اييت ّهٔ إٔ تهٕٛ ٚه١ًٝ ٚأهًٛبّا 
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ٚاؿحٸ ع٢ً ايتناّ ايكِٝ ايـ١ٜٝٓ نآؾ١, ٖٚٞ ايٛها٥ٌ اؾـٜـ٠, َٔ قبٌٝ: ايتًؿام, 

ٚايلاؿٜٛ, ٚاٱْذلْت, ٚا٭ؾ٬ّ, ٚإوًو٬ت, ٚأؾ٬ّ ايهاكتٕٛ يٮطؿاٍ, ٚاؿٛاكات, 

 ٚإ٪ُلات.

قٓاع اٯػلٜٔ ب٘ اعتُاؿ ز ع ٜؿذلض بإ٪هو١ ايٓادش١ اييت ًُو ٌَلٚعّا تعٌُ ٱ

ٖقٙ ا٭هايٝب ناؾ١, سٝح إٕ يهٌ إْوإ َؿتاسّا ٜ٪ثِّل ؾٝ٘, ٜٚـػٌ إٍ قًب٘ ٚعكً٘. 

ٚيٝى َٔ ايِشٝض اعتُاؿ ا٭هًٛب ايٛاسـ, أٚ ا٭هايٝب ايبـا١ٝ٥ ايتكًٝـ١ٜ; ؾإْ٘ َٔ 

ايٛآض أْ٘ إفا نإ ايبعض ٜتعاطـ َع اجملايى إعتاؿ٠ ٗ ايٓٛاؿٟ ٚاؿوٝٓٝات 

ٕوادـ ؾإٕ إْواّْا آػل قـ ٜتعاطـ ٜٚٓؿتض قًب٘ ع٢ً قِٝ عاًٛكا٤ أٚ قِٝ ايـٜٔ عا١َ ٚا

َٔ ػ٬ٍ ايٛها٥ٌ اؿـٜج١, نايتًؿام أٚ اٱْذلْت أٚ ا٭عُاٍ إولس١ٝ. ٚشلقا نً٘ 

ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ع٢ً إ٪هوات إع١ٝٓ بايـع٠ٛ ٚاٱكًاؿ إٍ اٱه٬ّ ٗ ايعامل ايعٌُ 

ـ١ٜٓ ايؿ١ٝٓ, إع١ٝٓ با٫ٖتُاّ بهاؾ١ ايٌٓاطات إولس١ٝ يتأهٝى َا ٜو٢ُ بإ

 ٚايتُج١ًٝٝ يًهباك ٚايِػاك سٍٛ نلب٤٬, بٌ سٍٛ قِٝ اٱه٬ّ َٚعاكؾ٘ ٚعُٛا٥٘.

ّٚهٔ إٔ ٜكٍٛ ايبعض ٗ إكاّ: إٕ ٖقٙ ايتٛد٘ مٛ ايٌٓاٙ ايؿين, عدل 

ُٻٔ اٱها٠٤ إٍ أسـ إعٌَِٛ, أٚ إٍ ؾهل٠ ٚق١ُٝ َٔ  ا٭ؾ٬ّ ٚإولسٝات, قـ ٜتٔ

ٛٸ٠ َٔ  قِٝ ايـٜٔ, ٚبايتايٞ ؾوٛف ْكع ٗ احملقٚك, َٚع٘ تٓتؿٞ ايؿا٥ـ٠ ٚايػا١ٜ إلد

 أَجاٍ ٖقٙ ا٭عُاٍ.

ّٚهٔ اؾٛاب: ٕافا ٜٓبػٞ إٔ ْتٖٛقع ؿا٥ُّا ؾٌٌ إٌاكٜع, ٚأْ٘ ٫ ّهٔ 

٘ أ٫ّٚ, ثِ ايكٝاّ بإؼٖط٘ ايؿ٬ْٞ أٚ غرلٙ؟! بٌ إؿلٚض عًٝٓا اٱعـاؿ ٚايتؼطٝ

ايتٓؿٝق ايِشٝض, َٔ ػ٬ٍ ا٫عتُاؿ ع٢ً أُشاب اـدلات ٗ اجملا٫ت ناؾ١, ٚأَا 

احملافٜل ؾُٝهٔ ػاٚمٖا ببواط١, َٔ ػ٬ٍ ا٫عتُاؿ ع٢ً ؼكٝل أٌٖ اـدل٠ ٗ 

, ×اجملاٍ ايتاكىٞ َج٬ّ. نُا ّهٔ عـّ تٌؼّٝ ًؼ١ِٝ إ٪ؿِّٟ يـٚك إعِّٛ

رلٖا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ػاٚم بعض احملافٜل اييت ٜتٛقـ عٓـٖا َٔ ػ٬ٍ ٖاي١ َٔ ايٓٛك أٚ غ

 ايبعض أَلٷ ٗ غا١ٜ ايٝول ٚايبواط١.

ـٸ َٔ اٱًاك٠ إٍ ْكط١ ١َُٗ ٗ إكاّ, ٖٚٞ إٔ عامل اٱبـاع ٫ ٜٓشِل  نُا ٫ب

با٭ؾهاك, بٌ ٌٌُٜ عامل ا٭هايٝب ٚايطلم ٚاـط٘ ٚايدلف١ اييت هب ايكٝاّ بٗا 

ه٬ّ ٗ ايعامل. َٚٔ باب إجاٍ, ٫ اؿِل, أقٍٛ: إْ٘ عٓـَا ٗ هبٌٝ ٌْل قِٝ اٱ
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ؾإٕ سذِ َا قُٓا ب٘ ٖٛ ايٌذب  |ُأه٤ٞ إٍ ًؼ١ِٝ كهٍٛ اٱه٬ّ قُـ

ٚاٱؿا١ْ. ٖٚقا ع بهٌ ُلاس١ ع ٫ ٌُٜٛ إٍ ْتٝذ١. ؾٌٗ ؾهل أسـْا بايتؼطٝ٘ يًكٝاّ 

 ٌَلٚع ٜبٝٸٔ ع١ُٛ ٚزلٸٛ ًؼ١ِٝ كهٍٛ اٱه٬ّ يًعامل؟

تكـ أْ٘ َٔ اي٬مّ اؿؿاٚ ع٢ً ناؾ١ أًهاٍ اٱسٝا٤ ايٌعب١ٝ. ْٚلؾض ؿ ع أع

ٚٸز يؿهل٠ سِل ايجٛك٠ اؿو١ٝٓٝ ٚأًهاٍ اٱسٝا٤ بايٓؼب إجٖكؿ١, ؿٕٚ  إكٛي١ اييت تل

ٌٸ إْوإ  ٕٸ يه ا٫َتـاؿ ايٌعيب ٚاؾُاٖرلٟ شلا; ٚفيو ٕا فنلْاٙ قبٌ قًٌٝ, َٔ أ

ب٘ ٚعكً٘. ٖٚقٙ ايُٓافز ٖٞ َٔ قبٌٝ: َؿتاسّا ّهٔ َٔ ػ٬ي٘ ايـػٍٛ إٍ قً

إورلات, ٚإعـاؿ ايطعاّ, ٚاجملايى ايعا١َ, َٚا ًانٌ. ٫ٚ ٜٓبػٞ ايػؿ١ً عٔ إٔ 

ايـيٌٝ ايٌلعٞ ٌٌُٜ نٌ ٖقٙ ايطلم اييت فنلت, هٛا٤ ايكـ١ّ ٚإعٗٛؿ٠ أّ 

 اؾـٜـ٠; يِـم عٓٛإ اٱسٝا٤ يكِٝ اٱه٬ّ عًٝٗا ًلعّا ٚعلؾّا.

ع بعـّ ايتأثرل إهابّا ٗ ايٓاي َٔ ػ٬ٍ أهًٛب أٚ ايتقكټـ ع ٫ ّهٔ ٭سٖع 

ٌٸ َا َٔ ًأْ٘ إِٜايٓا إٍ اشلـف,  طلٜك١ َع١ٓٝ, بٌ إؿلٚض ايتؿهرل ٚايتؼطٝ٘ يه

ٚايتأثرل ع٢ً عكٍٛ اٯػلٜٔ. ٚشلقا ْوأٍ: ٕافا ٫ ت٪هٻى ايؿٔا٥ٝات ايٓاطك١ بايًػ١ 

ُٹع ُٛتٓا إٍ ًعٛب أَلٜه ا ٚأٚكٚبا, بٌ إٍ عُّٛ ًعٛب ا٭دٓب١ٝ, عٝح ْٴو

ٓٳاَى ٔإ﴿ا٭كض؟ أمل ْكلأ ٗ نتاب اهلل تعاٍ:  َٳا َأكٵهٳًِ ٌٳ ٫ٓٚٳ ُٹ ًِعٳاَي ُٳ١ّ ٚي ؟! ٕٚافا ٫ ﴾كٳسٵ

ْكِٝ إ٪ُلات َع نباك إؿهلٜٔ ٗ ايػلب سٍٛ قٔاٜا ايـٜٔ, ٚاٱْوا١ْٝ, 

ا ٕعاؾ١ نٌ َٛاٖل ٚإًٌَٛٛ, ٚغرلٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ؟ ٕٚافا ٫ نلز إٍ فتُعٓ

 ٚأهباب ابتعاؿ ايٌباب عٔ ايكِٝ ايـ١ٜٝٓ؟

ٕٚافا؟ ٕٚافا؟ اييت قـ ُلٸ َعٓا عٌلات إلات ٗ نجرل َٔ ا٭ه١ً٦ اييت تطلغ 

سٍٛ ايتؼطٝ٘ ٚاٱعـاؿ, يٝهٕٛ اٱه٬ّ ٖٛ ايـٜٔ ايقٟ ىًّٓ ايبٌل١ٜ َٔ 

ـٸٜٔ, بٌ يٝكـّ ٌَانًٗا َٚعاْاتٗا, بٌ يٝهٕٛ ٖٛ ا٭ق٣ٛ ٗ ٚد٘ ايٛإٌ ٚ إوتب

, ؾأٜٔ #ايوعاؿ٠ ٚايلاس١ ٚا٫ط٦ُٓإ يٌعٛب ا٭كض. ٖقا ٖٛ ٌَلٚع اٱَاّ إٗـٟ

 مٔ َٓ٘؟

ْعِ, ست٢ ٫ ْكع ٗ ققٚك عـّ اٱِْاف ْكٍٛ: إٕ ًع١ً ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ٗ 

عًٞ اـا٦َٓٞ, شلٞ ا٭ٌَ ٗ ٖهقا ٌَاكٜع, إ٫ إٔ سذِ  اٱَاّكأهٗا  ٢إٜلإ, ٚعً

 ٜات تؿلض ع٢ً اؾُٝع إٌاكن١ ٗ فيو.ايتشـ
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ايقٟ نإ ٜؿعٌ  |إْٞ ٫ أك٣ أٟ َبٸلك ٗ عـّ ا٫يتناّ بورل٠ كهٍٛ اهلل

نٌ ٖقا ٚمٜاؿ٠, ه٣ٛ ٖذل اجملتُع, يٝهٕٛ ايعًُا٤ ٗ ٚاؿٺ ٚاجملتُع ٗ ٚاؿٺ آػل. 

ٔٵ هٝعٌُ ؾعٌ ايعايٹِ ػ٬ُّا ٌٕانٌ اجملتُع؟ ُٳ  ؾ

 

 ٚٗ إكاّ أَٛك:

ٗ  ×أع َٔ إعًّٛ إٔ َٔ ١ًْ اـطابات ا٭هاه١ٝ اييت أطًكٗا اٱَاّ اؿوٌ

َكاّ بٝإ اشلـف ٚايع١ً َٔ ٖقا اـلٚز ايجٛكٟ ٓـ ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ ٖٛ َا فنل ؾٝ٘ 

 .|عٓٛإ اٱ٬ُغ ٗ أ١َ ايٓيب قُـ

ٖٚقا اٱ٬ُغ ٗ نٌ َتعًٖكات٘, َٔ إ٬ُغ اؿانِ, ٚإ٬ُغ اجملتُع, نُا 

 إ٬ُغ ايؿلؿ. ٚعًٝ٘ ؾجٛك٠ اٱَاّ ٖٞ ثٛك٠ إ٬ُس١ٝ تِشٝش١ٝ.

ـٸّ ؾإٕ اي٬مّ عًٝٓا اعتُاؿ ٖقا إٓٗر ٗ نٌ دٛاْب اؿٝا٠,  ب ع بٓا٤ٶ ع٢ً َا تك

يكلآْٞ ٗ ايتُوټو باؿكا٥ل, ٚكتًـ ايعًّٛ اييت ْتـاٚشلا ايّٝٛ. ٖٚقا ٖٛ إٓٗر ا

 ٖٚذل ا٭باطٌٝ, ٚيٛ ؿػًت ٗ عًّٛ ًلٜؿ١.

ز ع يكـ قاّ ايعـٜـ َٔ عًُا٥ٓا بتذاكب إ٬ُس١ٝ ٗ َا ٜتعًل ببعض ا٭سـاخ 

ِـٌَّ َٔ عًُا٤ ايذلاخ  إٓوٛب١ إٍ ايتاكٜؽ, َع عـّ ٚدٛؿٖا ٗ َِٓٸـ ٫ٚ أثل يًُتك

ٗټـ بإسِا٥ٗا نا١ًَ; سٝح  اٱه٬َٞ. ٚمٔ ْقنل بعض ٖقٙ إٌاكٜع, َع عـّ ايتع

 إٕ اشلـف ٖٛ اٱًاك٠, ٫ ايتتبټع ايهاٌَ ٚايٌاٌَ.

ايً٪ي٪ »: ٖٞ ايتذلب١ اييت قاّ بٗا ايٌٝؽ ايٓٛكٟ ٗ نتاب ايتذلب١ ا٭ٍٚ

ٚقـ تعلٻض ؾٝ٘ ٕكـ١َ; ٚؾًٌِ; َع تٓبٝٗات أكبع١; ٚث٬ث١ ؾلٚع. ٚقـ كنن «. ٚإلدإ

 ٜـ٠, ٖٚٞ:ٗ نتاب٘ ع٢ً ْكاٙ عـ

ع يكـ فنل إِِّـ ايوبب ايقٟ ؿعاٙ إٍ ايكٝاّ بتأيٝـ ٖقا ايهتاب, ٖٚٛ 1

ًه٣ٛ علٓٗا عًٝ٘ ايوٝـ قُـ اشلٓـٟ عٔ أسٛاٍ ايكلٸا٤, ٚاعتُاؿِٖ ع٢ً إبايػ١, 

ٌْٚل ا٭نافٜب, ٚايلٚاٜات اجملٗٛي١, ؿٕٚ ػٛف أٚ ٚكع, بنعِ إٔ ايػا١ٜ ٖٞ إبها٤ 

ِٸ ٚاْتٌل ٗ ×إ٪ٌَٓ ع٢ً اٱَاّ اؿوٌ , ثِ ٌٜرل ايع١َ٬ إٍ إٔ ٖقا ايب٤٬ قـ ع
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 ايعـٜـ َٔ ايبًـإ.

ٔٻ ٖذَّٛا ع٢ً ايكلٸا٤ )إٛدب١ 2 ع أًاك ٗ ايؿٌِ ا٭ٍٚ إٍ اٱػ٬ْ, ًٚ

اؾن١ٝ٥(, ٚاعتدل َكاَِٗ أػىٸ َٔ ايهوب١ ايعاؿٌٜ, ٚأِْٗ ٜوعٕٛ ٚكا٤ إاٍ, بعٝـّا 

 عٔ اٱػ٬ْ.

ّٸ ايهقب, َٚـغ ايِـم, ثِ ايهقب ع٢ً ع تعلض ٗ ايؿٌِ ايج3 اْٞ إٍ ف

 , ٚأقواّ ايهقب ٚأسهاَ٘.^اهلل ٚكهٛي٘ ٚها٥ل إعٌَِٛ

ع أَا ٗ ايتٓبٝٗات ؾكـ تعلٻض ع ٗ ايتٓبٝ٘ ا٭ٍٚ ع إٍ تهًٝـ ْاقٌ ا٭ػباك, 4

ٚهلؿ ايعـٜـ َٔ ا٭سـاخ, ْك٬ّ عٔ نتاب )اٱكًاؿ( يًٌٝؽ إؿٝـ, ٚ)ايًٗٛف( ٫بٔ 

 ثِ أثبت إٔ ٫ ُش١ شلا.طاٚٚي, 

ٚتعلض ٗ ايتٓبٝ٘ ايجاْٞ ٭َٛك نافب١ ُـكت َٔ عًُا٤ نباك, نُا أًاك إٍ 

 فيو ٗ نتاب٘. ٚغرل فيو َٔ ايتؿاٌُٝ.

ٚمٔ ٫ ْتبٓٸ٢ َا فنلٙ ايع١َ٬ ايٓٛكٟ ٗ نتاب٘, ؾإٕ ٖقا عاد١ إٍ ؿكاه١ 

َع غضٸ ايٓٛل عٔ ايتكِٝٝ  َوتك١ًٓ, إ٫ إٔ اشلـف ٖٛ اٱًاك٠ إٍ احملاٚي١ اٱ٬ُس١ٝ,

ّٸ شلا, َٚـ٣ لاسٗا. ٞٸ ايعا  ايعًُ

, «ايتٓنٜ٘»: ٖٚٞ اييت قاّ بٗا ايوٝـ قؤ ا٭ٌَ ٗ كهاي١ ايتذلب١ ايجا١ْٝ

ٚاييت تعٸلض ؾٝٗا إٍ بعض إٓهلات اييت تلتهب ٗ إسٝا٤ ايٌعا٥ل اؿو١ٝٓٝ, ٚإٍ 

اؿم, ُاسب نتاب ْكاَ عٓٝـ نإ قـ ؿاك بٝٓ٘ ٚبٌ ايٌٝؽ عبـ اؿوٌ ُ

, عدل ايتأيٝـ ٚايتِٓٝـ, ٚيهٔ ايٓكط١ إلنن١ٜ ؾٝ٘ ٖٞ قاٚيت٘ «هُٝا٤ ايًِشا٤»

إثبات سل١َ ايتطبرل ٚدلغ ايلأي, َٔ ػ٬ٍ اْطبام عٓٛإ ائلك عًٝٗا. ٚقـ هام 

يقيو ايعـٜـ َٔ ا٭ؿي١; َٓٗا َا فنل; َٚٓٗا أْٗا ت٪ؿٟ إٍ تٌٜٛ٘ إقٖب, ٚتعطٞ 

 .×اٱَاّ اؿوٌ ُٛك٠ ه١٦ٝ عٔ ثٛك٠

نُا أًاك إٍ عٌُ ايٌبٝ٘, ايقٟ كٓٞ ب٘ ٌَلٚطّا, ثِ ؿاؾع عٔ ْؿو٘ أَاّ 

 , ٚأْ٘ مل ىايؿِٗ.^ٖذّٛ ايبعض عًٝ٘ بأْ٘ َٔ إتُوهٌ بٓٗر ا٭١ُ٥

إكتٌ »ٖٞ اييت قاّ بٗا ايٌٝؽ قُـ دٛاؿ ايطبوٞ ٗ نتاب٘  ايتذلب١ ايجايج١:

ت٘ إٍ أْ٘ نتاب دـٜـ َٔ ْٛع٘; ٕا ؾٝ٘ َٔ ٚقـ أًاك ٗ َكـَ«. اؿوٝين إأثٛك

 علض كٚا٥ٞ ٭سـاخ نلب٤٬ ع٢ً يوإ إعٌَِٛ, َٔ بـاٜت٘ إٍ ْٗاٜت٘.
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 ٚيهٔ ٌْرل ٗ إكاّ إٍ عـ٠ ٬َسٛات:

ٌٸ 1 ٗٻـ باهتٝعاب نٌ ايلٚاٜات ٗ ٖقا اجملاٍ, ؾًع ع أًاك إ٪ٚيـ إٍ أْ٘ ٫ ٜتع

 ٖٓ٘.بعض ايلٚاٜات قـ ؾاتت٘ أٚ غابت عٔ ف

 ع إٕ إٓٗر ايقٟ ٜعتُـٙ شلٛ َٓٗر دـٜـ ٗ ٖقا اؿكٌ إعلٗ.2

ع إٕ ق١ُٝ ٖقا إٓٗر ٖٛ ٓا١ٜ ا٭سـاخ ايعاًٛكا١ٝ٥ َٔ إٔ تطاشلا أٜـٟ 3

إناٜـٜٔ, ايقٜٔ أًاك إيِٝٗ ايع١َ٬ ايٓٛكٟ ٗ نتاب٘, ٚايقٜٔ ّهٔ إٔ لـ 

 َِـاقّا شلِ ٗ نٌ مَإ.

يًتأٌَ ٚايتشكٝل, سٝح أستٌُ أْٗا ؼُٞ نلب٤٬ ٖٚقٙ ػلب١ دِّـ٠ َٚـعا٠ 

 َٔ ايذلنٝبات اي١ُٖٝٛ اييت ُأيِكت بٗا.

 

إٕ إعاٜرل اييت ع٢ً أهاهٗا تكٝٸِ ْكاٙ ق٠ٛ ايٌعٛب أٚ ٓعؿٗا عـٜـ٠; ؾُٓٗا: 

ـٸٟ ايك٠ٛ ايبٌل١ٜ ايعـؿ١ٜ, نُا ايٌٓاٙ ٚ اؿ١ٜٛٝ, ٚاؿٔٛك ٗ َٝـإ إٛاد١ٗ ٚايتش

َع اٯػلٜٔ, ٚيعٌ فتُعّا أٚ أ١َ تؿٛم ها٥ل ا٭َِ بًشاٚ ايك٠ٛ ايٌعب١ٝ ٗ عـؿٖا 

 ٚيهٔ َا ق١ُٝ اؾوِ ائؼِ ايقٟ ٫ سلاى ؾٝ٘ ٫ٚ ٌْاٙ ٫ٚ س١ٜٛٝ.

ٚيعٌ ٖقٙ إِٝب١ ٖٞ اييت تِٝب دوِ إوًٌُ ٗ ٖقا اينَإ, سٝح إٕ 

ٟټ ُـ٣ يهٌ سلنتِٗ ايوٝاه١ٝ ٗ عـؿِٖ ػ اٚم إًٝاك ْو١ُ, َٚع فيو ٫ ٜٛدـ أ

ٖقا ايعامل, بٌ يعٌ بعض ايـٍٚ ًُو َٔ اؿٔٛك ايوٝاهٞ ٗ ايعامل َا ٜؿٛم 

ٌٵلِٖ.  إوًٌُ, َع نْٛٗا ٫ تٌِ ٗ عـؿٖا ايوهاْٞ إٍ عٴ

ا٭١َ,  ٚمٔ ٗ إكاّ يوٓا ٗ ُـؿ ايتعلټض يًتٓٛرل ايوٝاهٞ ٌٕلٚع س١ٜٛٝ

ـٸ  ٚاهتعاؿتٗا يعٓاُل قٛتٗا, ٗ تلابطٗا ٚت٬ٓٗا, ٚٗ َٛاد١ٗ أعـا٥ٗا, إ٫ أْ٘ ٫ب

 َٔ فنل أَلٜٔ:

أع عٓـَا ؿعا اٱَاّ اـُٝين إٍ إقا١َ ايٌعا٥ل ايوٝاه١ٝ ٗ َٛهِ اؿر مل 

ٜهٔ ٜٗـف قطعّا إٍ ًل ٚسـ٠ إوًٌُ, بٌ إٍ تكٜٛتٗا; ٭ٕ ٖقا إٛهِ ايوٟٓٛ 

ا٭َِ; يعـّ قـكتٗا ع٢ً ْع ٖقا ايكـك ايهبرل َٔ ايٓاي ٗ َهإ ٚمَإ ؼًِ ب٘ 

ٚاسـ, إ٫ إٔ إوًٌُ بأْؿوِٗ ٜبقيٕٛ أَٛاشلِ ٚأٚقاتِٗ ٚكاستِٗ ٗ هبٌٝ ايٍُٛٛ إٍ 
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تًو ايبكع١ إكـه١. ٚعًٝ٘ ؾإؿلٚض اهتػ٬ٍ ٖقا ايتٛادـ ايهبرل يًكٝاّ بعـؿ َٔ 

ٔ ٚسـ٠ إوًٌُ ٚتهاتؿِٗ َع بعِٔٗ ٗ َٛاد١ٗ ا٭ٌْط١ ايوٝاه١ٝ, اييت تعبِّل ع

ايتشـٜات. نُا ٜٓبػٞ إع٬ٕ َٛاقـ ٚآش١ ُٚلو١ َٔ نٌ قٔاٜا ايعامل 

اٱه٬َٞ بٌهٌ َٛسٸـ. نُا أْ٘ َٔ إؿلٚض ع٢ً ايوًط١ اؿان١ُ ٗ ب٬ؿ 

اؿذام ا٫ْتباٙ إٍ ٖقا إٛٓٛع, ٚايوهٛت عٔ نٌ ايتشلنات ايوٝاه١ٝ اييت ٫ 

ٔٵ دن٤ّا َٔ ايـع٠ٛ إيٝٗا ٚإٌاكن١ ؾٝٗا.توتٗـف أ ٕٵ مل تُه  َٓٗا بايتأنٝـ, إ

ٚيٛ قاّ إوًُٕٛ ٗ َا ٢َٔ بٗقا إٌلٚع ٕا بكٞ ٱهلا٥ٌٝ, بٌ ها٥ل أعـا٥ٓا, 

 َٔ تٛادـ ٗ عإٓا اٱه٬َٞ.

ٌٸ ايوُاغ  ب ع إفا نٓا ْطايب إؿاك٠ اؿلٌَ بايكٝاّ بٗقٙ اـط٠ٛ, أٚ ع٢ً ا٭ق

ٌّ بٓا مٔ أّٜٔا إٔ ْكّٛ بٗقا إٌلٚع, ٗ إسٝا٥ٓا يٌعا٥ل اٱَاّ اؿوٌ  بقيو, ؾشل

ٗ ايّٝٛ ايعاًل َٔ قلٻّ, ٚٗ ّٜٛ ا٭كبعٌ, َٔ نٌ عاّ ٗ َـ١ٜٓ نلب٤٬, عٝح 

ٔٸٌ إلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ باؿٔٛك, ٚؽطب ٗ ٖقٙ اؾُٛع, باهِ ا٬ٌٕٜ ايقٜٔ  تتؿ

ٛاقـ ايوٝاه١ٝ ايٛآش١ ٭بٓا٤ ٖقٙ ا٭١َ ٌٜاكنٕٛ ٗ تًو إلاهِ, ٚتهٌـ عٔ إ

 ٗ َٛاد١ٗ ايٛإٌ ٚاحملتًٌ ٗ ب٬ؿ ايعامل اٱه٬َٞ.

 

 ٖٚٓا ْكاٙ:

 

ِّعاك َا اهتٌعلت ب٘ َٔ ايًباي ؼت ايجٝاب, زلٸٞ «: ايعٌ»قاٍ اـًٌٝ ٗ  ٚاي

ٌِّعاك َا ٜٓاؿٟ ب٘ ايكّٛ ٗ اؿلب ب٘ ٭ْ٘ ًٜ ٞ اؾوـ, ؿٕٚ َا هٛاٙ َٔ ايًباي... ٚاي

يٝعلف بعِٔٗ بعّٔا..., ٚتكٍٛ: أْت ايٌعاك, ؿٕٚ ايـثاك, تِؿ٘ بايكلب ٚإٛؿٸ٠. ٚأًعل 

ِٸ ست٢ دعً٘ ًعاكّا يًكًب. ًٚعلت بهقا, أًعٴلٴ, ًعلّا,  ُٸّا أٟ أيبو٘ باشل ؾ٬ٕ قًيب ٖ

بٝٸت, إِا َعٓاٙ ؾطٓت ي٘, ٚعًُت ب٘. َٚٓ٘: يٝت ًعلٟ, أٟ ٫ ٜلٜـٕٚ ب٘ ايٌعل إ

 .(5)عًُٞ; َٚا ٜٴٌعلى, أٟ َا ٜـكٜو... ًٚعا٥ل اهلل َٓاهو اؿر, أٟ ع٬َات٘

ًٚعا٥ل اهلل إٓاهو, ٖٚٞ أِْاب «: تلتٝب ْٗل٠ ايًػ١»ٚقاٍ ابٔ ؿكٜـ ٗ 
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 .(6)اؿلّ, ٚاسـتٗا ًعرل٠

 .(7)تِٓب يٝعلف سـٚؿٙ بٗا ٚقاٍ ٗ َٛٓع آػل: أِْاب اؿلّ سذاك٠

ٌَٚاعل اؿر َٛآع إٓاهو, «: َعذِ َكاٜٝى ايًػ١»ٚقاٍ ابٔ ؾاكي ٗ 

 .(8)زلِّٝت بقيو ٭ْٗا َعامل اؿر, ٚايٌعرل٠ ٚاسـ٠ ايٌعا٥ل, ٖٚٞ أع٬ّ اؿر ٚأعُاي٘

ٍٸ ع٢ً  ٌِّ َٔ ٖقٙ ايهًُات إٔ ايٌعرل٠ نايٌعاك, ؾهُا إٔ ايٌعاك ٜـ ٚإتش

ٍٸ ع٢ً ٤ًٞ َا, مٛ: ًعا٥ل ؼـٜـ اؾٍٝ ٚت عٝٝٓ٘ ؾهقيو ايٌعرل٠ ٖٞ ع١َ٬ تـ

ٍٸ ع٢ً َٛآع اؿر ٚأسهاَ٘, ٚنٌعا٥ل إوًٌُ ٗ إوادـ  اؿر, اييت تـ

ٌّ ٌٜرل إٍ ٤ًٞ َا, َٔ سهِ أٚ هًٛى أٚ اػاٙ. ٚعًٝ٘  ٚإكابل ٚمٖٛا, ؾه

 ؾايٌعا٥ل ٖٞ ايع٬َات ايـآي١ ع٢ً ٤ًٞٺ َا.

 

ايٌعرل٠ ايع١َ٬ اييت تٌعل بٗا ٕا دعًت ي٘. «: ايتبٝإ»قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ 

ٚأًعلت ايبـٕ إفا عًُتٗا َا ٜٴٌعٹل أْٗا ٖـٟ. ٚقاٍ أّٜٔا: إٕ ايٌعا٥ل ع٬َات َٓاهو 

اؿر نًٓٗا, َٓٗا: كَٞ اؾُاك, ٚايوعٞ بٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ, ٚغرل فيو... ٚقاٍ 

 .(9)فاٖـ: ٖٞ ايبـٕ... ٚقٌٝ: ًعا٥ل اهلل ؿٜٔ اهلل

ؾايٌعا٥ل إعامل َٔ فيو. ٚإفا نإ فيو «: داَع ايبٝإ»ٚقاٍ ايطدلٟ ٗ 

نقيو نإ َع٢ٓ ايه٬ّ ٫ توتشًٓٛا أٜٗا ايقٜٔ آَٓٛا َعامل اهلل, ؾٝـػٌ ٗ فيو 

ٗا ع٢ً احمللّ, َعامل اهلل نًٓٗا ٗ َٓاهو اؿر, َٔ ؼلِٜ َا سلٻّ اهلل إُابت٘ ؾٝ

ٚتٔٝٝع َا ٢ْٗ عٔ تٔٝٝع٘ ؾٝٗا, ٚٗ َا سلّ َٔ اهتش٬ٍ سلَات سلَ٘, ٚغرل فيو 

ٌٸ فيو َٔ َعإ٘ ًٚعا٥لٙ, اييت  َٔ سـٚؿٙ, ٚؾلا٥ٔ٘, ٚس٬ي٘, ٚسلاَ٘; ٭ٕ ن

دعًٗا أَاكات بٌ اؿل ٚايباطٌ, ٜعًِ بٗا س٬ي٘ ٚسلاَ٘, ٚأَلٙ ْٚٗٝ٘...; ٭ٕ اهلل ٢ْٗ 

َٸّا َٔ غرل اػتِاْ ٤ًٞ عٔ اهتش٬ٍ ًعا ٥لٙ, َٚعامل سـٚؿٙ, ٚإس٬شلا, ّْٗٝا عا

ـٺ إٔ ٜٛد٘ َع٢ٓ فيو إٍ اـِْٛ, إ٫ٓ عذٸ١ هب  َٔ فيو ؿٕٚ ٤ًٞ, ؾًِ ٜٴذٹنٵ ٭س

 .(10)ايتوًِٝ شلا. ٫ٚ سذ١ بقيو نقيو

ٚقاٍ اؿؤ: ؿٜٔ اهلل نًٓ٘; يكٛي٘ «: اؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ»ٚقاٍ ايكلطيب ٗ 

َٳٔ﴿فيو:  ٛٳ٣ اِيُكًُٛبٹ ٚٳ َٹٔ تٳِك ٗٳا  ْٻ ٘ٹ َؾٔإ ًٳعٳا٥ٹلٳ ايًٖ ِٵ  ٚٛ , أٟ ؿٜٔ اهلل. قًتٴ: ٖٚقا ايكٍٛ ﴾ٜٴعٳ
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ـٻّ ع٢ً غرلٙ; يعَُٛ٘  .(11)ٖٛ ايلادض, ايقٟ ٜك

ٖٓا فنلٙ أٌٖ ايًػ١ ٚايتؿورل «: ايعٓاٜٚٔ ايؿك١ٝٗ»ٚقاٍ إلاغٞ ٗ  إٕ ايٛاٖل 

ٕٕ أكبع١:  ٜلاؿ ع٬َات ؿٜٔ اهلل ٚطاعت٘ عَُّٛا, : إٔ أسـٖاإٔ ايٌعا٥ل قت١ًُ ٕعا

ؾٌٌُٝ ها٥ل احملذلَات. ٖٚقا ع٢ً نْٛ٘ ْع ايٌعاك, ٖٚٛ ايع١َ٬, ٚاٱٓاؾ١ اٍ 

: إٔ ٜلاؿ َٓاهو ثايجٗا: إٔ ٜلاؿ ب٘ ايبـٕ ػا١ُ. ثاْٝٗااهلل ٜهتؿ٢ ؾٝٗا بأؿ٢ْ َٓاهب١. 

 .(12): إٔ ٜلاؿ ب٘ َٛآع َٓاهه٘ َٚعإ٘كابعٗااؿر ٚأعُاي٘ ْٝعّا. 

ٖقٙ حمل١ عٔ اٯكا٤ إتعـؿ٠ ٗ تؿورل ٖقا ايًؿٜ. ٚهٛف ٜأتٞ فنل ايلأٟ 

 ايِشٝض, َع بٝإ ايـيٌٝ.

 

 : ٖٚٛ ا٫هتٓاؿ إٍ ايكلإٓ ايهلِٜ. ٚؾٝ٘ عـ٠ آٜات:ا٭ٍٚ

٘ٴ عٹ﴿أع  ٝٵلٷ ٖي ٛٳ ػٳ ٗٴ ٘ٹ َؾ َٳاتٹ ايًٖ ِٵ سٴلٴ ٚٛ َٳٔ ٜٴعٳ ٘ٹ...ٚٳ ـٳ كٳبِّ  (.30)اؿر:  ﴾ٓ

ٚا٫هتـ٫ٍ ٖٓا ٜتٛقـ ع٢ً عـ٠ أَٛك, َٓٗا: بٝإ َع٢ٓ سلَات اهلل. ٚؾٝٗا عـ٠ 

 أقٛاٍ:

ٌٸ ٖته٘.1  ع أسهاَ٘, َٚا ٫ و

ع أعُاٍ َٚٓاهو اؿر, ٜٔاف إيٝٗا ايهعب١, ٚاؿلّ إهٞ, نُا َاٍ إٍ 2

 ٖقا ُاسب )ا٭َجٌ(.

 حمللٻَات(.ع نٌ َا سلٸّ اهلل تعاٍ )ؿا٥ل٠ ا3

ع ا٭سهاّ اٱينا١َٝ, َع ا٭َانٔ إكـه١; ٭ٕ تعِٛٝ ٖقٙ اؿلَات ّجٸٌ 4

 .(13)تعُّٛٝا هلل تعاٍ, نُا فٖب إيٝ٘ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل ٗ تؿورلٙ

ع اؿلَات, إٌعل اؿلاّ, ٚايبٝت اؿلاّ, ٚإوذـ اؿلاّ, ٚايبًـ اؿلاّ, 5

 .(14)نُا فنلٙ ايطدلٟ

تؿورل. أَا أكباب ايًػ١ ؾكـ قاٍ اـًٌٝ ٗ ايعٌ: اُؿلٵ١َ ٖقا َا فنلٙ عًُا٤ اي

 .(15)َا ٫ وٌ يو اْتٗان٘

ُٛٓت ايلدٌ تعُّٛٝا إفا ٓظًت٘ ٚأنلَت٘  .(16)ٚقاٍ ابٔ ؿكٜـ: ٚع

ٕٵ تًت آٜات تتشـخ سٍٛ أسهاّ اؿرٸ, إ٫ أْ٘ ٫  ٚبعـ ٖقا ْكٍٛ: إٕ اٯ١ٜ ٚإ
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اؿر, ؿٕٚ غرلٖا, بٌ ايِشٝض أْ٘  ّهٔ بكل١ٜٓ فيو ا٫ؿعا٤ إٔ اؿلَات ٖٞ أعُاٍ

َا مل تهٔ ٖٓاى ؿ٫ي١ ع٢ً اؿِل بأعُاٍ ٚأَانٔ اؿر ؾايعدل٠ بعُّٛ ايًؿٜ. 

ـٻي.  ٌٸ اْتٗان٘, َٔ تهًٝـ, أٚ ٖتو سل١َ َهإ َك ٚعًٝ٘ ؾاؿلَات ٖٞ َا ٫ و

ٔٵ وذلّ ٚهًٌٚ اؿلَات اٱشل١ٝ ؾٗقا ػرلٷ ي٘ عٓـ اهلل. ٖٚق َٳ ا ُٝػ١ ؾاٯ١ٜ تلٜـ ايكٍٛ: 

اهتشباب, ٫ ٚدٛب. ٚعًٝ٘ ؾُع ايكٍٛ بعـّ ايٛاهط١ بٌ اٱٖا١ْ ٚايتعِٛٝ تجبت سل١َ 

اٱٖا١ْ, ٚبايتايٞ ٚدٛب ايتعِٛٝ; َٚع ايكٍٛ بٛدٛؿ ٚاهط١ بُٝٓٗا تجبت سل١َ اٱٖا١ْ, 

َع عـّ ايكٍٛ بٛدٛب ايتعِٛٝ. ٖٚقٙ ق١ٝٔ علؾ١ٝ هٝأتٞ َنٜـ َٔ بٝاْٗا ٗ ْكاٙ 

 ٫سك١.

َٳٔ ﴿ب ع  ٛٳ٣ اِيُكًُٛبٹٚٳ َٹٔ تٳِك ٗٳا  ْٻ ٘ٹ َؾٔإ ًٳعٳا٥ٹلٳ ايًٖ ِٵ  ٚٛ  (.32)اؿر:  ﴾ٜٴعٳ

ع َٓاهو 2ع َعامل ايـٜٔ; 1ٚقـ اػتًـ ٗ إلاؿ َٔ ًعا٥ل اهلل ع٢ً أقٛاٍ: 

ع ع٬َات اهلل ٚأؿيت٘, 5ع ع٬َات َٓاهو اؿرٸ نًٓٗا; 4ع ايبـٕ إفا أًعلت; 3اؿر; 

َٸ١ ٚٸٍ َا ًٜؿت ايٓٛل َٓاهو اؿر, اييت تقٓنل ٖٚٞ تِٔ ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ ايعا , ٚأ

 باهلل. ٚعًٝ٘ ؾايٌعا٥ل تٌٌُ ْٝع ا٭عُاٍ ايـ١ٜٝٓ اييت تقٚنل اٱْوإ باهلل تعاٍ.

َٚا مل تٛدـ قل١ٜٓ ع٢ً إكاؿ٠ إعاْٞ اـا١ُ اييت فنلت ؾايِشٝض ا٭ػق 

اٯ١ٜ ٫ ؼٌُ يوإ بإع٢ٓ ايعاّ شلا, ٖٚٛ ا٭ػرل. ٖٚقا ٖٛ إلاؿ َٓٗا يػ١ّ. ثِ إٕ 

 َا ؾٗٛ إتٻبع. ايٛدٛب, بٌ ا٫هتشباب. ْعِ, إفا ؿٍ ؿيٌٝ ػاْ ع٢ً ٚدٛب تعِٛٝ إَٔل

ًٳعٳ﴿ز ع  ٓٴِٛا ٫َ تٴشٹًِٗٛا  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٗٵلٳ اِيشٳلٳااٜٳا َأ ٌٻ ٚٳ٫َ اي ٘ٹ  ٚٳ٫َ ٥ٹلٳ ايًٓ ٟٳ  ـٵ ٗٳ ٚٳ٫َ اِي ّٳ 

ٝٵتٳ اِيشٳاِيَك٬ ٌٳ اِيبٳ ِّ ٚٳ٫ آ ـٳ  ٔٵ٥ٹ ٕٳ َؾ ّٳ ٜٳبٵتٳػٴٛ ٛٳاْلٳا ٓٵ ٚٳٔك ِٵ  ٔٗ ِّٔ كٻبِّ ِٵ  ّا٬ّ  ًِتٴ ٚٳٔإفٳا سٳًَ

ُٵَطاؿٴٚا  (.2)إا٥ـ٠:  ﴾...َؾا

ٚقـ ٚقع اـ٬ف ٖٓا ٗ َع٢ٓ ًعا٥ل اهلل تعاٍ, نُا َلٸ هابكّا, ؾ٬ ْعٝـ. إ٫ 

ٍٸ ع٢ً اهلل تعاٍ. ٖقا ٚقـ فن لت إٔ ايِشٝض ايكٍٛ بإع٢ٓ ايعاّ ايٌاٌَ يهٌ َا ٜـ

 اٯ١ٜ عـ٠ أسهاّ, ٖٚٞ:

 ع ايٓٗٞ عٔ ٖتو ١ًْ َٔ ا٭َٛك, ٖٚٞ:1

ٍٸ ع٢ً اهلل, َٚٓ٘: َٓاهو اؿر, ؾ٬ هٛم  أع ًعا٥ل اهلل, ٖٚٞ نٌ َا ٜـ

 ٖتهٗا.

 ب ع ايٌٗل اؿلاّ, ؾ٬ هٛم ٖته٘ بايكتاٍ ؾٝ٘.
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 ز ع اشلـٟ, ٖٚٛ َا ٜوام ٗ اؿرٸ َٔ ايػِٓ ٚايبكل ٚاٱبٌ.

ـٟ إكًٖـ بٓعٌ ٚمٛٙ, ع١َّ٬ ع٢ً أْ٘ ٖـٟ يًشر, يهٞ ؿ ع ايك٥٬ـ, ٖٚٞ اشل

 ٫ ٜتٴعلٻض ي٘.

ٌٸ ّٸ ايبٝت اؿلاّ. ٖع ع ن ٔٵ أ  َٳ

ٍٸ ع٢ً اؾٛام, ٫ 2 ع إٕ ا٫ُطٝاؿ بعـ اٱس٬ٍ دا٥نٷ; ؾإٕ ا٭َل عكٝب اؿٛل ٜـ

 ايٛدٛب.

ٖٚٓاى آٜات أػل٣ فنلت يؿٜ ايٌعا٥ل إ٫ أْٗا ٫ تؿٝـْا ٗ َكاّ ا٫هتـ٫ٍ 

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ع ٢ً ٚدٛب ايتعِٛٝ أٚ سل١َ اشلتو. ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٛدـ ؿيٌٝ قلآْٞ ٜـ

تعِٛٝ ايٌعا٥ل, إ٫ َع ايكٍٛ با٬ٕم١َ بٌ سل١َ اشلتو ٚٚدٛب ايتعِٛٝ. ٚهٛف ٜأتٞ 

 بٝإ ٖقا ا٭َل.

ٍٸ ع٢ً سل١َ إٖا١ْ احملذلَات ٗ ايجاْٞ : ايوٓٸ١. ٚمل لـ ؾٝٗا كٚا١ٜ َعتدل٠ تـ

ٍٸ ع٢ً سل١َ ايـٜٔ بايعٓٛإ ا يعاّ, نعٓٛإ ايٌعا٥ل. ْعِ, ٚكؿت كٚاٜات نجرل٠ تـ

إٖا١ْ بعض ُػلٜات ايكاعـ٠, مٛ: سل١َ إٖا١ْ إ٪َٔ. إ٫ أْٸ٘ ٚكؿ ٗ ايٛها٥ٌ ػدل 

ٕٵ×َعا١ٜٚ, عٔ أبٞ عبـ اهلل نإ َٔ ايبـٕ أٚ َٔ ايبكل,  , قاٍ: ثِ اًذٔل ٖـٜو إ

ٕٵ مل ػـ ٚإ٫ٓ ٕٵ مل  ؾادعً٘ نبٌّا زلّٝٓا ؾش٬ّ, ؾإ نبٌّا ؾش٬ّ ؾُٛدّأ َٔ ائإٔ, ؾإ

ِٛٚ ًعا٥ل اهلل ـٵ ؾُا تٝوٸل عًٝو, ٚع ٕٵ مل ػٹ  .(17)ػـ ؾتٝوّا, ؾإ

ٖٚقا اؿـٜح َٛثٻل. ٖٚٛ ٜـٍ ع٢ً ٚدٛب ايتعِٛٝ, إ٫ أْ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إْٓا ٫ 

 ملم ٗ إكاّ اْعكاؿ اٱط٬م يػرل اشلـٟ.

ـٷ ٖقا ايكٍٛ, ٚفٖب إٍ اٱط ٕٵ أب٢ أس ٍٸ ع٢ً ٚإ ٬م يهاؾ١ ايٌعا٥ل, ؾٗٛ ٫ ٜـ

أمٜـ َٔ ايتعِٛٝ إكابٌ يعـّ اٱٖا١ْ, نُا ٗ غرلٙ َٔ اـطابات ايٌلع١ٝ, مٛ: مٴكٵ 

أكساَو, أٟ ػب اينٜاك٠ عـٛ ٫ ِٜـم َع٘ عٓٛإ ايكطٝع١, ٖٚهقا ٗ إكاّ, 

ِّ اٱٖا١ْ.  ؾايتعِٛٝ ٚادب َا ٫ ٌِٜ َع٘ عـَ٘ إٍ س

ٱْاع, ٚهرل٠ إتٌلِّع١, ٚسهِ ايعكٌ. ٚقـ قاَت ٖقٙ ا٭ؿي١ : ٌٌُٜٚ اايجايح

 ع٢ً سل١َ اشلتو, ؿٕٚ ٚدٛب ايتعِٛٝ.

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ايتعِٛٝ ٕطًل ايٌعا٥ل.  ٌِّ َٔ فُٛع ا٭ؿي١ أْ٘ مل تـ ٚإتش

ٌّ َٔ: ايوٝـ اـ٥ٛٞ, ٚايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك, ٗ  ٖٚقٙ ايٓتٝذ١ قـ فنلٖا ن
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 .(18)أعاثُٗا ايؿك١ٝٗ

ٖٛ ايتعِٛٝ  أسـُٖا:١ُ ايكٍٛ ٗ ٖقٙ ايٓكط١: إٕ ايتعِٛٝ ع٢ً قوٌُ: ٚػ٬

إلاعا٠ اينا٥ـ٠ عٔ  ٚثاُْٝٗا:بٓشٛ ٜ٪ؿٟ إٍ َلاعا٠ َكت٢ٔ اؿاٍ علؾّا أٚ ًلعّا; 

ـٸ إتعاكف.  اؿ

ٚتلى ا٭ٍٚ ٜعتدل إٖا١ْ, سٝح ٫ ٚاهط١ بُٝٓٗا, ؿٕٚ تلى ايجاْٞ, سٝح تٛدـ 

ٚاهط١, ٖٚٞ ايتعِٛٝ بإوت٣ٛ ا٭ٍٚ. ؾاؿل١َ تجبت يذلى بٌ ايتعِٛٝ ؾٝ٘ ٚاٱٖا١ْ 

ا٭ٍٚ, ؿٕٚ ايجاْٞ. ٖٚقا ايتؿٌِٝ ٖٛ إٓوذِ َع ايؿِٗ ايعلٗ شلقٜٔ إؿٌَٗٛ 

ايعٓاٜٚٔ »)ايتعِٛٝ ٚاٱٖا١ْ(, ٚع٢ً ايعلف ٜـٚك سهُُٗا. ٖٚقا ايه٬ّ ٚدـْاٙ ٗ 

 .(19), يًُلاغٞ«ايؿك١ٝٗ

ـٸّ نإ ٗ َكاّ اؿ  ـٜح عٔ ا٭ؿي١ سٍٛ تعِٛٝ َطًل ايٌعا٥ل.إٕ نٌ َا تك

 

^

ٖٚٞ ١ًْ َٔ ا٭ساؿٜح ٚكؿ ؾٝٗا اؿح ع٢ً إسٝا٤ أَلِٖ ٚتقانل 

 . ُٚجٸٌ ايكوِ ا٭ٍٚ.^عًَِٛٗ

ـٻثٕٛ؟ قًت: ْعِ,  ×: عٔ اٱَاّ ايِاؿماؿـٜح ا٭ٍٚ قاٍ: ػًوٕٛ ٚتتش

ٔٵ قاٍ: تًو اجملايى أسبٸٗا, ؾأسٝٛا أَل َٳ ْا, كسِ اهلل َٔ أسٝا أَلْا. ٜا ؾٌٔٝ, 

فٳَنلْا أٚ فٴنلْا عٓـٙ ؾؼلز َٔ عٝٓٝ٘ َجٌ دٓاغ ايقباب غؿل اهلل ي٘ فْٛب٘ ٚيٛ ناْت 

 .(20)أنجل َٔ مبـ ايبشل

قاٍ: كسِ اهلل عبـّا أسٝا فنلْا, قًتٴ: َا  ×: عٔ أبٞ دعؿلاؿـٜح ايجاْٞ

 .(21)ايجباتإسٝا٤ فنلنِ؟ قاٍ: ايت٬قٞ ٚايتقانل عٓـ أٌٖ 

, قاٍ: أبًؼ َٛايٝٓا ايو٬ّ, ×: ػدل ػٝج١ُ, عٔ أبٞ عبـ اهللاؿـٜح ايجايح

ِٗٔ بتك٣ٛ اهلل ايعِٛٝ, ٚإٔ ٜعٛؿ غِٓٝٗ ع٢ً ؾكرلِٖ, ٚقِٜٛٗ ع٢ً ٓعٝؿِٗ, ٚإٔ  ُٹ ٚأٚ

ٌٜٗـ سٝٸِٗ دٓام٠ َٝٸتِٗ, ٚإٔ ٜت٬قٛا ٗ بٝٛتِٗ; ؾإٕ ٗ يكا٤ بعِٔٗ بعّٔا سٝا٠ 

 .(22)اهلل عبـّا أسٝا أَلْا٭َلْا, ثِ قاٍ: كسِ 

ٜكٍٛ  ×: ػدل ًعٝب ايعكلقٛٗ قاٍ: زلعت أبا عبـ اهللاؿـٜح ايلابع

٭ُشاب٘: اتكٛا اهلل, ٚنْٛٛا إػ٠ٛ بلك٠, َتشابٸٌ ٗ اهلل, َتٛاًٌُ, َذلآٌ, 
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 .(23)تناٚكٚا, ٚت٬قٛا, ٚتقانلٚا أَلْا, ٚأسٝٛٙ

ـټ بهِ قاٍ: ادتُعٛا, ٚتق ×: عٔ أبٞ دعؿلاؿـٜح اـاَى انلٚا, ؼ

 .(24)ا٥٬ٕه١, كسِ اهلل َٔ أسٝا أَلْا

ٕٵ ناْت ٓعٝؿ١ ايوٓـ, إ٫ أْٗا تؿٝـ ايٛثٛم بايِـٚك, ٖٚٞ  ٖٚقٙ ا٭ساؿٜح ٚإ

 , َِٚٓٗ: اؿوٌ ٚثٛكت٘.^ٗ َكاّ اؿح ع٢ً إسٝا٤ أَل أٌٖ ايبٝت

, ؾؿٞ ػدل ٚاعٜ أٌٖ ^: ٖٚٛ سـٜح عُاك٠ قبٛك ا٭١ُ٥ايكوِ ايجاْٞ

 ×, ؾكًتٴ ي٘: َا ٕٔ ماك قدلٙ ع ٜعين أَرل إ٪ٌَٓ×ٍ: أتٝت أبا عبـ اهللاؿذام, قا

ع, ٚعُل تلبت٘؟ ؾكاٍ: ٜا أبا عاَل, سـثين أبٞ, عٔ أبٝ٘, عٔ دـٙ, اؿوٌ بٔ عًٞ, 

ٔٻ بأكض ايعلام, ٚتـؾٔ بٗا, قًتٴ: ٜا  |, إٔ ايٓيب^عٔ عًٞ قاٍ ي٘: ٚاهلل, يتكتً

ُلٖا, ٚتعاٖـٖا؟ ؾكاٍ يٞ: ٜا أبا اؿؤ, إٕ اهلل كهٍٛ اهلل, َا ٕٔ ماك قبٛكْا, ٚع

دعٌ قدلى ٚقبٛك ٚيـى بكاعّا َٔ بكاع اؾ١ٓ, ٚعل١ُ َٔ علُاتٗا, ٚإٕ اهلل دعٌ 

ٔټ إيٝهِ, ٚؼتٌُ إقٓي١ ٚا٭ف٣ ؾٝهِ,  قًٛب لبا٤ َٔ ػًك٘, ُٚؿ٠ٛ َٔ عباؿٙ, ؼ

ٛؿٸ٠ّ َِٓٗ يلهٛي٘, بّا َِٓٗ إٍ اهلل, َٕٚ قبٛكنِ, ٜٚهجلٕٚ مٜاكتٗا; تكلټؾٝعُلٚ

ٚٻاكٟ غـّا ٗ اؾ١ٓ. ٜا  أٚي٦و ٜا عًٞ إؼُِٕٛٛ بٌؿاعيت, ٚايٛاكؿٕٚ سٛٓٞ, ِٖٚ م

ُٻل قبٛكنِ ٚتعاٖـٖا ؾهأِا أعإ هًُٝإ بٔ ؿاٚٚؿ ع٢ً بٓا٤ بٝت  عًٞ, َٔ ع

ٔٵ ماك قبٛكنِ عـٍ فيو ي٘ ثٛاب هبعٌ سذ١ بعـ سذٸ١ اٱه٬ّ, ٚػلز  َٳ إكـي, ٚ

 .(25)ٜلدع َٔ مٜاكتهِ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘...َٔ فْٛب٘ ستٸ٢ 

ٍٻ ع٢ً عُلإ ايكبٛك ٚمٜاكتٗا, إ٫ أْ٘ ٫ ػ١ُِٝٛ ٕا  ٕٵ ؿ ٖٚقا اؿـٜح ٚإ

ٍٸ ع٢ً اهتشباب إسٝا٤  فنل, بٌ ٖٛ ٗ َكاّ اؿحٸ ع٢ً إسٝا٤ أَلِٖ. ٚبايتايٞ ٜـ

 . ٚيهٓ٘ ٓعٝـ ايوٓـ ٫ ٜلنٔ إيٝ٘.^ًعا٥لِٖ

ٌِّ إٔ ا٭ؿي١ اييت ؿيت عً ٢ اهتشباب تعِٛٝ َطًل ايٌعا٥ل, َع ٖقٙ ٚإتش

ا٭ؿي١ اييت ؼح ع٢ً إسٝا٤ أَل أٌٖ ايبٝت, ناؾ١ٝ يًشهِ باهتشباب إسٝا٤ ًعا٥ل 

 اٱَاّ اؿوٌ; ؾإْ٘ َِـامٷ باكمٷ ٚٚاٖلٷ شلقا ايعٓٛإ.

 

, تعين إٕ تٛقٝؿ١ٝ ايٌعا٥ل بٌهٌ َطًل, هٛا٤ ناْت َلتبط١ بعاًٛكا٤ أّ ٫
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إٔ أَل ؼـٜـ ٚتعٌٝ ايعٓاٜٚٔ ٚطلم ٚأهايٝب اٱسٝا٤ إِا ٖٞ بٝـ إٍٛ, ٫ٚ ع٬ق١ 

 يًعبـ بٗا, بٌ ٚٚٝؿت٘ ا٫يتناّ ٚايتطبٝل ٫ أنجل.

ٚقـ طلست ايعـٜـ َٔ اٱًها٫ت ٗ إكاّ ٱثبات ايكٍٛ بايتٛقٝؿ١ٝ. 

 ٚنتِلٖا َا ًٜٞ:

ٌلع١ٝ ع تبعّا ٕا فنلْا هابكّا ع ؾ٬ : إفا ناْت ايٌعا٥ل تٌٌُ ا٭سهاّ ايا٭ٍٚ

 بـ إٔ ٜهٕٛ أَلٖا بٝـ إٍٛ, ٫ٚ ٜٴعكٌ إٜهاٍ تٌلٜعٗا إٍ ايٓاي.

ًٳعٳ﴿: قاٍ تعاٍ: ايجاْٞ َٹٔ  ٚٳ٠َ  ُٳلٵ ٚٳاِي ِٻَؿا  ٕٻ اي ٘ٹأإ  (.158)ايبكل٠:  ﴾...٥ٹٔل ايًٓ

 ٖٚقا ٜـٍ ع٢ً إٔ اؾعٌ بٝـ اهلل, ٫ ايٓاي.

بٝـ ايعلف ٫تٸوع ايباب, ًٜٚنّ َٔ فيو إٌْا٤ ؿٜٔ : يٛ ناْت ايٌعا٥ل ايجايح

 دـٜـ, ٚؾكّا يلغبات ايٓاي ٚهًٛنٝٸاتِٗ ٚأعلاؾِٗ.

: ًٜنّ َٔ فيو أّٜٔا ؼًٌٝ اؿلاّ, سٝح قـ ٜتٻؼق ايبعض َا ٖٛ قلٻّ ايلابع

 َٔ ُٓٔ ايٌعا٥ل.

ٌٸ َا فنل باػتِاك:  ٚاؾٛاب عٔ ن

ـٷ إٔ تِ ـٵعٴ أس بض ايتٌلٜعات بٝـ ايٓاي, بٌ إٕ أَا اٱًهاٍ ا٭ٍٚ ؾإْ٘ مل ٜ

ايقٜٔ كؾٔٛا َكٛي١ ايتٛقٝؿ١ٝ قايٛا: إٕ ايتٌلٜع بٝـ إٍٛ, إ٫ إٔ إٍٛ سٌ ٜقنل 

ٝٸٓٗا بطلٜكتٌ:  ا٭سهاّ ٚايتٌلٜعات ؾإْ٘ ٜب

: إٔ ٜبٝٸٔ ايتٌلٜع, ٜٚقنل يٓا بٌهٌ تؿًِٞٝٛ طلٜك١ اَتجاي٘ ٚتطبٝك٘, ا٭ٍٚ

ر, ٚاـُى, ٚايننا٠, ٚغرلٖا. ٖٚٓا ٫ ّهٔ َجٌ: تٌلٜع اي٠٬ِ, ٚايِّٛ, ٚاؿ

يًعبـ ايكٍٛ بإَهإ اي٠٬ِ تبعّا ٕا ٜلٜـ َٔ ا٭دنا٤ ٚايٌلا٥٘, بٌ ٫ بـ َٔ ا٫يتناّ 

ـٸؿٙ إٍٛ. ْعِ, ي٘ إٔ ًِٜٞ نُا ٌٜا٤ ُٓٔ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ, ؾًِٝٞ َج٬ّ ٗ  َا س

ا ًانٌ ٖقا َٔ أما٤ بٝت٘, أٚ ع٢ً ايوطض, أٚ ٗ إوذـ, ْاع١ّ أٚ ؾلاؿ٣, َٚ

 ايتطبٝل, َٔ ؿٕٚ ايتـػٌ ٗ أٌُ ا٭دنا٤ ٚايٌلا٥٘ إلتبط١ بايٛادب.

ـٸؿ إٍٛ تهًٝؿّا, َٔ ؿٕٚ بٝإ طلٜك١ تطبٝك٘. ؾٗٓا ٜٛنٌ إٍٛ ايجا١ْٝ : إٔ و

أَل ايتطبٝل إٍ إهًٖـ, ٖٚٛ َٔ أبٓا٤ ايعلف, ؾعٓـٖا ٜعُـ إهًٖـ إٍ تطبٝل 

ٕٸ إهًٖـ ٖٛ ا٭َل ايلباْٞ تبع ّا ٕا ٜؿُٗ٘ ايعلف. ؾإفا قاٍ إٍٛ: أنلّ ايعًُا٤ ؾإ

ُٸ٢ بإٛٓٛعات ايعلؾ١ٝ, ٗ  ِّؿ نٝؿ١ٝ اٱنلاّ َج٬ّ, ٖٚهقا. ٖٚقا َا ٜو ايقٟ و
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 َكابٌ إٛٓٛعات ا٫هتٓباط١ٝ, اييت ٜهٕٛ أَلٖا بٝـ إٌلِّع.

ـٸ ٕٵ ؿيت ع٢ً إٔ اهلل س ؿ بعّٔا َٔ ايٌعا٥ل, ٚأَا اٱًهاٍ ايجاْٞ ؾإٕ اٯ١ٜ ٚإ

 إ٫ أْ٘ َٔ ايٛآض أْٗا يٝوت ٗ َكاّ اؿِل.

ٚأَا اٱًهاٍ ايجايح ؾُا ٖٞ إٌه١ً ٗ اتٸواع ايٌعا٥ل؟! ؾإٕ أَلٖا ٜـٚك 

ٕٵ ناْت كايؿ١ ؾٗٞ يٝوت  بٌ سايتٌ: إَا إٔ تهٕٛ َٛاؾك١ يًٌلٜع١; أٚ كايؿ١. ؾإ

ٖٚٛ اٱنجاك َٔ عٓاٜٚٔ ايكلب َٔ َٔ ايٌعا٥ل; ٚإٕ ناْت َٛاؾك١ ؾٗقا ٖٛ إطًٛب, 

 اهلل, ٚؿ٫ي١ ايٓاي ع٢ً ػايكِٗ, ٖٚقا ٤ًٞ َطًٛب.

ٚأَا اٱًهاٍ ايلابع ؾ٬ ًٜنّ َٔ نٕٛ بعض ايٌعا٥ل بٝـ إهًٖؿٌ ؼًٌٝ 

ـػٹٌ ٗ ايٌعا٥ل َا ٖٛ قلٻّ; ٚ٭ٕ َا ٖٛ بٝـ إهًٖـ إِا اؿلاّ; ٭ٕ إهًٖـ ٫ ٜٴ

ِٸ إٍ غرلٖا ٖٛ إٛٓٛعات ايعلؾ١ٝ, ؿٚ ٕ ا٫هتٓباط١ٝ, ٚإ٫ يٛ هًُٖٓا بٗقا اٱًهاٍ يع

ـٻ باب ا٫يتناّ بإٛٓٛعات ايعلؾ١ٝ اييت دعًٗا إٍٛ بٝـ إهًٖـ.  َٔ إٛاكؿ, ٚيوٴ

ـٷ.  ٖٚقا َا ٫ ًٜتنّ ب٘ أس

ٚعًٝ٘ ؾ٬ إًهاٍ ٗ نٕٛ بعض ايٌعا٥ل بٝـ إهًٖؿٌ, َٚٓٗا: ايٌعا٥ل 

 اؿو١ٝٓٝ.

 

ِّؿ يٓا ايـا٥ل٠ اييت ّهٔ َٔ ػ٬شلا تؿعٌٝ  ٜٓبػٞ ايتعلټض شلقا إٛٓٛع; ٭ْ٘ و

ايٌعا٥ل اؿو١ٝٓٝ ٗ اجملتُع تبعّا يهٌ مَإ, َا ؾٝ٘ َٔ ا٭علاف ٚا٭هايٝب 

ٚإٓاٖر إوتشـث١. ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: إٕ ٖٓاى عـ٠ عٓاٜٚٔ ٜٓبػٞ ٬َسٛتٗا ٗ تعٌٝ إَٔل 

 أٚ ٚاٖل٠ٺ َع١ٓٝ ٗ نْٛٗا َٔ ايٌعا٥ل أٚ ٫.َا 

: هب إٔ ٫ ٜهٕٛ ايعٌُ إطًٛب ٚزل٘ بعٓٛإ ايٌعرل٠ سلاَّا; ٭ْ٘ ٫ ا٭ٍٚ

ّهٔ ايتكلټب إٍ اهلل تعاٍ َا ٖٛ قلٻّ. ٚقـ فنل ايوٝـ ا٭ٌَ ٗ كهايت٘ ايعـٜـ 

ؾ٬ ّهٔ إٔ تهٕٛ َٔ ا٭َٛك اييت قاّ بٗا ايبعض َع اْطبام عٓٛإ اؿلاّ عًٝٗا, 

ٖقٙ ا٭َٛك َٔ ايٌعا٥ل, نايهقب, ٚايػٓا٤, ٚاهتعُاٍ اٯ٫ت احمللٻ١َ. ْعِ, ٜهؿٞ 

ِٸ, أٟ إٔ ٫ تهٕٛ قلٻ١َ. ٫ٚ بأي يٛ ناْت َٔ  إٔ تهٕٛ َباس١ بايعٓٛإ ا٭ع

ِّ ٗ اؿُاّ.  ايعٓاٜٚٔ إهل١ٖٚ بقاتٗا, ٖٚقا ع٢ً ٚمإ: ٫ تِ
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إٕ ٖقا ايعٓٛإ قـ ٚقع ق٬٘ يًٓكاَ بٌ ايعًُا٤  : ينّٚ ائلك ٚاٱٓلاك.ايجاْٞ

ع٢ً َوت٣ٛ إكـاك احمللٻّ َٔ اٱٓلاك بايٓؿى, ٌٖٚ ٖٛ َطًل ائلك أٚ ائلك إعتـ 

ب٘؟ ٚمٔ ٫ ْبشح ٖقا ايعٓٛإ ٖٓا, بٌ ْ٪دًِّ٘ إٍ َا هٝأتٞ َٔ أعاخ, ٚيهٔ ْكٍٛ: 

ٕٵ اْطبل عٓٛإ ائلك ٚاٱٓلاك ع تبعّا يهٌٛ َٔ  ايلأٌٜ ع ٗ إَٔل َا ؾ٬ ّهٔ إ

 اؿهِ بٌعرلٜٸت٘.

: ينّٚ عٓٛإ اشلتو ٚا٫هتٗنا٤ بإوًٌُ, أٚ بإقٖب, أٚ بع١ُٛ اٱَاّ ايجايح

اؿوٌ ٚثٛكت٘. ٚعًٝ٘ ؾٗقا ايعٓٛإ ٜعٛؿ أَلٙ إٍ ايعلف. ٚيقا قـ ىتًـ َٔ مَإ 

ُٸ٢ بٔلب ٯػل, َٚٔ فتُع ٯػل. ٖٚقا ايعٓٛإ هٛف ٜأتٞ عج٘ ُٓٔ َا ٜ و

ايل٩ٚي. َٚع اْطبام ٖقا ايعٓٛإ ٫ فاٍ يًشهِ بهٕٛ إٛٓٛع إٓطبل عًٝ٘ َٔ 

 ايٌعا٥ل.

ٚتبعّا يهٌ َا فنل ؾايٌعرل٠ ٖٞ ايعٓاٜٚٔ اييت دا٤ ؼـٜـٖا ٗ ايلٚاٜات, 

نايبها٤, ٚاينٜاك٠, ٚفنل ؾٔا٥ًِٗ, َٚٓاقبِٗ, أٚ ٓلٚك٠ نٕٛ ايٌعرل٠ 

ٖٓا ٜٓطبل عًٝٗا عٓٛ إ إسٝا٤ أَلِٖ, َع عـّ تعْٓٛٗا َاْع َٔ إٛاْع اييت إوتشـث١ 

 فنلت.

 

 ٚؾٝٗا َطايب: 

 

 ٚؾٝ٘ ْكاٙ: 

 

بها٤ ع٢ً , باب دٛام ايٓٛغ ٚاي3فنل اؿلټ ايعاًَٞ ٗ ايٛها٥ٌ, اؾن٤  

إٝت, ث٬ث١ أساؿٜح, ٚؾٝٗا َا ٜـٍ ع٢ً اؾٛام. ٚنقيو فنل ٗ اؾن٤ ْؿو٘, باب 

, ٖٚٛ دٛام ايبها٤ ع٢ً إٝت, ٚإِٝب١, ٚاهتشباب٘ عٓـ مٜاؿ٠ اؿنٕ, ٚؾٝ٘ َا 87

ٍٸ بعٔٗا ع٢ً ا٫هتشباب. ٚنقيو فنل  ٍٸ ع٢ً اؾٛام بٌهٌ ٫ يبى ؾٝ٘, بٌ ٜـ ٜـ
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, ٗ اهتشباب ايبها٤ ٕٛت إ٪َٔ, ث٬ث١ أساؿٜح, 88ايباب ٗ ايباب ايقٟ ًٜٝ٘, ٖٚٛ 

ٍٸ ع٢ً عٓٛإ ايباب.  ٚؾٝٗا َا ٜـ

, َا ٜـٍ 74, ٚباب 58أَا ايٓٛكٟ ٗ إوتـكى ؾقنل ٗ اؾن٤ ايجاْٞ, باب 

 ع٢ً دٛام ايبها٤ ع٢ً إٝت, بٌ ٚاهتشباب٘ عٓـ مٜاؿ٠ اؿنٕ.

 

 .(26)ع قاٍ احملكل اؿًٞ ٗ إعتدل: ايبها٤ دا٥ن قبٌ إٛت ٚبعـ1ٙ

ع ٚقاٍ ايع١َ٬ اؿًٞ ٗ تقنل٠ ايؿكٗا٤: ايبها٤ دا٥ن إْاعّا, ٚيٝى 2

 .(27)َهلٚٙ قبٌ ػلٚز ايلٚغ, ٫ٚ بعـٖا, عٓـْا

ع ٚقاٍ ايٌٝؽ ايبشلاْٞ ٗ اؿـا٥ل: ايٛاٖل أْ٘ ٫ ػ٬ف ِّْا ٚؾت٣ٛ ٗ دٛام 3

ٍٸ ع٢ً فيو ا٭ػباك إوتؿ١ٔٝا  .(28)يبها٤ ع٢ً إٝت, قبٌ ايـؾٔ ٚبعـٙ. ٜٚـ

ع ٚقاٍ ايٓلاقٞ ٗ َوتٓـ ايٌٝع١: دٛام ايبها٤ ع٢ً إٝت فُع عًٝ٘, 4

 .(29)ٚايِْٓٛ ب٘ َوتؿ١ٔٝ, ٚٗ بعٔٗا ا٭َل ب٘ عٓـ ًـ٠ ايٛدـ

َع كؾع ع ٚقاٍ ايوٝـ ايٝنؿٟ ٗ ايعل٠ٚ: هٛم ايبها٤ ع٢ً إٝت, ٚيٛ نإ 5

ايِٛت, ٚقـ ٜهٕٛ كادشّا, نُا إفا نإ َوٚهّٓا يًشنٕ ٚسلق١ ايكًب, بٌلٙ إٔ 

 .(30)٫ ٜهٕٛ َٓاؾّٝا يًلٓا بكٔا٤ اهلل, ٫ٚ ؾلم بٌ ايلسِ ٚغرلٙ

ع ٚقاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٗ َٛهٛعت٘ ع ْٚٹعٵِ َا قاٍ ع: دٛام ايبها٤ ع٢ً إٝت. 6

 ٚايٛد٘ ٗ فيو أَٛك:

ٌٸ َا ٕٸ ن ٌٷ ع٢ً سلَت٘ ٗ ايٌلٜع١ إكـه١ ؾٗٛ  أع ا٭ٌُ. ؾإ ِٵ ؿيٝ مل ُٜك

 قهّٛ باؿ١ًٝٓ. ٚمل ٜـيٓا ؿيٌٝ ع٢ً سل١َ ايبها٤ ع٢ً إٝت.

, ٚمل ٜلؿعٛا عٓٗا بٛد٘, ؾًٛ ^ب ع ايورل٠ إوتُل٠ إت١ًِ بنَإ إعٌَِٛ

ٟ نإ ايبها٤ ع٢ً إٝت قلٻَّا ٫ْتٌلت سلَت٘, ًُٚٚت إيٝٓا َتٛاتل٠ّ. ٚاـدل ايق

ـٷ َٓافٺ يكٛي٘ تعاٍ:  ٚٔمٵكٳ ﴿ٜٴٓكٌ َٔ إٔ إٝت ٜعقٻب ببها٤ أًٖ٘ ٓعٝ ٚٳأمكٳ٠ْ  ٚٳ٫َ تٳٔنكٴ 

 (.15)اٱهلا٤:  ﴾ُأػٵلٳ٣

به٢ ع٢ً إبلاِٖٝ, ٚقاٍ: تـَع ايعٌ,  |ز ع ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ٗ إٔ ايٓيب

مٜـ ٚونٕ ايكًب, ٫ٚ ْكٍٛ َا ٜوؼ٘ ايلب. ٚبه٢ أّٜٔا ع٢ً دعؿل بٔ أبٞ طايب, ٚ
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ـٸٜك١ اينٖلا٤ ع٢ً كق١ٝ بٓت كهٍٛ اهلل, ٚع٢ً أبٝٗا.  بٔ ساكث١. ٚنقيو بهت ايِ

ـٸ َـ٠ َـٜـ٠  .(31)ٚبه٢ عًٞ بٔ اؿوٌ ع٢ً ًٗـا٤ ايط

 ْٚكٍٛ ٗ إكاّ:

ع مٔ ْٛاؾل ُاَّا ع٢ً ا٭ؿي١ اييت فنلٖا ايوٝـ اـ٥ٛٞ, إٓيا أْٓا ْٔٝـ: إْ٘ 1

قـ به٢ ع٢ً ا٭َٛات  |١ٝ ٜٛٗل يٓا إٔ ايٓيبَع إلادع١ ٚايتتبټع يًُِاؿك ايتاكى

ٗ سٝات٘ ٗ قطات نجرل٠; ؾكـ به٢ ع٢ً أبٞ طايب, ٚاؿُن٠, ٚدعؿل بٔ أبٞ 

طايب, ٚمٜـ بٔ ساكث١, ٚعبـ اهلل بٔ كٚاس١, ّٜٚٛ َٛت ٚيـٙ إبلاِٖٝ, ٚنقيو ّٜٛ 

َٸ٘ آ١َٓ  .(32)مٜاك٠ قدل أ

ايبها٤ ع٢ً إٝت, نُا  ع يكـ أًاك عًُا٩ْا إٍ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ دٛام2

ـٸّا,  أًلْا, ٚيهٔ إٛهٛعات ايؿك١ٝٗ يًكـَا٤ أًاكت إٍ إٛٓٛع بٌهٌ كتِل د

ٖا ٜـٍ ع٢ً إٔ اؿهِ ٗ ٖقٙ إوأي١ نإ َٔ ايٛآشات ٗ تًو ايؿذل٠ اين١َٝٓ, 

, ٚنقيو ؾعٌ ابٔ إؿكٜى ٗ (33)نُا أًاك إيٝ٘ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ إبوٛٙ

 .(34)ايولا٥ل

 

 ٚٗ إكاّ أَلإ:

ع ا٭ساؿٜح اييت فنلٖا ايو١ٓ ٗ إٛهٛعات اؿـٜج١ٝ سٍٛ َٛٓٛع ايبها٤ 1

 ع٢ً إٝت, ْٚقنل َٓٗا َا ًٜٞ:

 .(35)قاٍ: ٜعقٸب إٝت ببها٤ أًٖ٘ عًٝ٘ |أع ٚكؿ ٗ َوٓـ أٓـ: عٔ ايٓيب

َٳ ٔٵ نإ بانّٝا ب ع ٚكؿ ٗ َوٓـ أٓـ: ...ؾكاٍ )عُل(: ٫ تبهٛا عًٝٓا, 

؟! قاٍ: ٜعقٻب إٝت ببها٤ أًٖ٘ عًٝ٘. |ؾًٝؼلز, أمل توُعٛا َا قاٍ كهٍٛ اهلل

ؾُٔ أدٌ فيو نإ عبـ اهلل ٫ ٜكلټ إٔ ٜبه٢ عٓـٙ ع٢ً ٖايو, َٔ ٚيـٙ ٫ٚ 

 .(36)غرلِٖ

ز ع ٚكؿ ٗ َٛطأ َايو: ...ؾكايت عا١ٌ٥: ٜػؿل اهلل ٭بٞ عبـ ايلٓٔ, أَا إْ٘ مل 

بٝٗٛؿ١ٜ ٜبهٞ عًٝٗا أًٖٗا  |ْوٞ أٚ أػطأ, إِا َلٻ كهٍٛ اهلل ٜهقب, ٚيهٓٸ٘

 .(37)ؾكاٍ: إْهِ يتبهٕٛ عًٝٗا, ٚإْٗا يتعقٻب ٗ قدلٖا

ؿع ٚكؿ ٗ ايـك إٓجٛك: ...ؾوُع ابٔ عُل بها٤ٶ, ؾكاٍ: أ٫ ت٢ٗٓ ٖ٪٤٫ عٔ 
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 قاٍ: إٕ إٝت ٜعقٻب ببها٤ اؿٞ عًٝ٘, ؾأتٝت عا١ٌ٥, |ايبها٤; ؾإٕ كهٍٛ اهلل

ٔٸ  ؾقنلت فيو شلا, ؾكايت: ٚاهلل, إْو يتؼدلْٞ عٔ غرل نافب ٫ٚ َتٻِٗ, ٚيه

ٚٔمٵكٳ ُأػٵلٳ٣﴿ايوُع ىط٧, ٚٗ ايكلإٓ َا ٜهؿٝهِ:  ٚٳأمكٳ٠ْ   .(38)﴾ٚٳ٫َ تٳٔنكٴ 

قاٍ: إٕ إٝت يٝعقٻب ببها٤  |..إٔ ايٓيب. ٤ ٗ ُشٝض ايبؼاكٟ:ٖع ع دا

ٞٸ  .(39)اؿ

٣ اييت فنلت ٖقا إُٕٔٛ َٔ ايلٚاٜات, ٖٚٓاى ايعـٜـ َٔ إِاؿك ا٭ػل

َجٌ: ُشٝض َوًِ, َِٚٓٸـ ابٔ أبٞ ًٝب١, ٚايوٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗكٞ, ُٚشٝض ابٔ 

 سبٸإ, ٚغرلٖا.

ع أَا ايؿت٣ٛ عٓـِٖ ٗ ٖقا إٛٓٛع ؾكـ ٚكؿ: ولّ ايبها٤ ع٢ً إٝت بلؾع 2

 .(40)إْ٘ َباغ ايِٛت ٚايِٝاغ, عٓـ إايه١ٝ, ٚاؿٓؿ١ٝ. ٚقاٍ ايٌاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً:

ٚدا٤ ٗ إػين: أَا ايبها٤ َذٻلؿٙ ؾ٬ ٜهلٙ ٗ ساٍ. ٚقاٍ ايٌاؾعٞ: ٜباغ إٍ 

 .(41)إٔ ؽلز ايلٚغ, ٜٚهلٙ بعـ فيو

 ّٚهٔ يٓا ايتعًٝل َا ًٜٞ:

: ٫ ّهٔ تِـٜل اـدل ايٛاكؿ ٗ َِاؿك أٌٖ ايو١ٓ; ٚفيو ٭ٕ ايٓكٌ أ٫ّٚ

 يوإ ابٔ عُل. َتعاكض بٌ َا فنلت٘ عا١ٌ٥ َٚا دا٤ ع٢ً

: ٫ ٜٓبػٞ ايٓٛل ٗ إكاّ إٍ ايوٓـ; إف ست٢ يٛ نإ ايطلٜل َعتدلّا ؾُٔ ثاّْٝا

 إؿلٚض ٬َس١ٛ ًَ ايلٚا١ٜ.

: إْ٘ ٫ فاٍ ٱعُاٍ قٛاعـ اؾُع ايعلٗ بٌ ٖقٙ ايلٚاٜات, بٌ ٖٞ ثايجّا

عـاي١ اهلل, َتعاك١ٓ ؾُٝا بٝٓٗا. نُا أْٗا ٫ تٓوذِ َع ايـيٌٝ ايعكًٞ ايكا٥ِ ع٢ً 

ُٸٌ ٚمك اٯػلٜٔ, هٛا٤ ٗ سٝات٘  ٞٸ, َٔ إٔ اٱْوإ ٫ ٜتش ٚنقا ايـيٌٝ ايكلآْٞ ايكطع

ٚٔمٵكٳ ُأػٵلٳ٣﴿أٚ بعـ َٛت٘, ؾكـ قاٍ تعاٍ:  ٚٳأمكٳ٠ْ   (.15)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳ٫َ تٳٔنكٴ 

: إٕ ؿيٌٝ ايو١ٓ ٗ قٍٛ إعِّٛ ٚؾعً٘ ٚتكلٜلٙ ؾٝ٘ غ٢ٓ ٚنؿا١ٜ ٱؾاؿ٠ كابعّا

ٗ دٛام ًٚلع١ٝ ايبها٤ ع٢ً ا٭َٛات, ؾكـ ثبت َٔ ػ٬ٍ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ايتٛاتل 

ٗ  ^ٚايتكلٜل دٛام فيو, َٔ ػ٬ٍ َا قاي٘ ٚؾعً٘ ايٓيب, َٚٔ ػ٬ٍ قٍٛ ٚؾعٌ أ٥ُتٓا

ٖقا اجملاٍ. ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٴِػ٢ إٍ بعض ايلٚاٜات إتعاك١ٓ اييت فنلت ٗ َِاؿك أٌٖ 

 ايو١ٓ.
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^

 ٚؾٝ٘ ْكاٙ:

 

×

ايعـٜـ َٔ ا٭بٛاب اييت تتعًل بايبها٤ « ناٌَ اينٜاكات»أع فنل ابٔ قٛيٜٛ٘ ٗ 

, مٛ: بها٤ ْٝع َا ػًل اهلل ع٢ً اؿوٌ; بها٤ ا٥٬ٕه١ ×ع٢ً اٱَاّ اؿوٌ

ٔٵ به٢ عًٝ٘; بها٤ عًٞ بٔ اؿوٌ ع٢ً  عًٝ٘; َٳ بها٤ ايوُا٤ ٚا٭كض عًٝ٘; ثٛاب 

ٔٵ قاٍ ٗ اؿوٌ ًعلّا  َٳ أبٝ٘; اؿوٌ قتٌٝ ايعدل٠ ٫ ٜقنلٙ َ٪َٔ إ٫ به٢; ثٛاب 

َٔ نتاب٘. ٖٚٛ َٔ أقـّ  36إٍ ايباب  26ؾبه٢ ٚأبه٢. ٚقـ فنل فيو ٗ ايباب 

 .(42)إِٓٸؿات ٗ ٖقا إٛٓٛع

بابّا سٍٛ اهتشباب ايبها٤ يكتٌ « ايٛها٥ٌ»ؿلٸ ايعاًَٞ ٗ ب ع فنل ا

, ٚقـ فنل ؾٝ٘ عٌلٜٔ سـٜجّا. نُا ّهٔ َلادع١ إِاؿك اييت اعتُـ ×اؿوٌ

عًٝٗا, ٖٚٞ: ناٌَ اينٜاكات; احملاهٔ; قلب اٱهٓاؿ; ثٛاب ا٭عُاٍ; تؿورل ايكُٞ; 

 .(43)ِباغ إتٗذِّـأَايٞ ايِـٚم; عٕٝٛ أػباك ايلٓا; عًٌ ايٌلا٥ع; ايهاٗ; َ

بابّا سٍٛ ثٛاب ايبها٤ ع٢ً َِٝبت٘ َِٚا٥ب « ايبشاك»ز ع فنل اجملًوٞ ٗ 

 .(44)سـٜجّا 38, ٚقـ فنل ؾٝ٘ ^ها٥ل ا٭١ُ٥

ؿع فنل ُاسب إوتـكى بابّا سٍٛ اهتشباب ايبها٤ يكتٌ اؿوٌ َٚا أُاب 

 .(45)سـٜجّا 13أٌٖ ايبٝت, ػُِّٛا ّٜٛ عاًٛكا٤, ٚفنل ؾٝ٘ 

 

×

ٞٸ  ـٸؿ ايجٛاب إقنٛك ٗ ايلٚاٜات ٗ إطاك مَينٸ أٚ َهاْ ٖٚقٙ ايٓٛل١ٜ ٫ ؼ

ْٸ, بٌ تٌٌُ ناؾ١ ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ, ٚإٔ َطًل ايبها٤ ع٢ً اٱَاّ اؿوٌ  ػا

 إقنٛك.ٜلتٸب اؿٍِٛ ع٢ً ٖقا ايجٛاب 

أػباك نجرل٠, اؿٸع٢  ×ٚبٓا٤ ع٢ً ٖقا ْكٍٛ: يكـ ٚكؿ ٗ ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ

ايبعض أْٗا تؿٝـ ايتٛاتل. ٫ٚ ٜبعـ فيو َع ٬َس١ٛ ناؾ١ ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ع٢ً يوإ 
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ٗ ٖقا إٛٓٛع. ٚعًٝ٘ ؾكـ ٜكاٍ: ٜهؿٝٓا ايٓٛل إٍ َـيٍٛ  ^ايٓيب ٚا٭١ُ٥

 ح عٔ ا٭هاْٝـ.ايلٚاٜات, ٫ٚ ساد١ يٓا ٗ ايبش

ٚيهٔ ّهٔ اؾٛاب: إٕ ايتٛاتل ايكا٥ِ إِا ٜؿٝـْا ٗ إع٢ٓ اؾاَع, ٖٚٛ َا 

ٜو٢ُ بإـيٍٛ ايعاّ ٚاؾاَع إوتؿاؿ َٔ ٖقا ايتٛاتل. أَا إفا أكؿْا ٬َس١ٛ إـايٌٝ 

ـٸ يٓا َٔ ٬َس١ٛ ايوٓـ, ٌٖٚ ّهٔ  ٌٸ طا٥ؿ١ َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات ؾ٬ ب ُٸ١ ٗ ن اـا

ًٝ٘ أٚ ٫؟ ٫ٚ ّهٔ ايتُوټو بايتٛاتل ٱثبات إـايٌٝ اـا١ُ إٛدٛؿ٠ ٗ ا٫عتُاؿ ع

نٌ طا٥ؿ١ َٔ ايلٚاٜات; ٭ٕ ايتٛاتل إِا ٜجبت إع٢ٓ اؾاَع, ٫ إـايٌٝ اـا١ُ. 

 ٚعًٝ٘ ؾا٭ػباك ع٢ً طٛا٥ـ:

 ^ٖٚٞ َا ٚكؿ ؾٝٗا إٔ ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ أٚ ها٥ل ا٭١ُ٥ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ:

 ٕ ايقْٛب, ٖٚٞ:ٜٛدب غؿلا

ٔٵ فنلْا عٓـٙ ؾؿآت ×ع كٚا١ٜ ؾٌٔٝ بٔ ٜواك, عٔ أبٞ عبـ اهلل1 َٳ , قاٍ: 

 .(46)عٝٓاٙ, ٚيٛ َجٌ دٓاغ ايقباب, غؿل اهلل فْٛب٘, ٚيٛ ناْت َجٌ مبـ ايبشل

 ٖٚقا اؿـٜح ُشٝض هٓـّا. ٚؿ٫يت٘ ع٢ً عٓٛإ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ ٚآش١.

ٕٵ نٓتٳ »اٍ ي٘: , أْ٘ ق×ع كٚا١ٜ ايلٜإ بٔ ًبٝب, عٔ ايلٓا2 ٜا بٔ ًبٝب, إ

; ؾإْ٘ فبض نُا ٜقبض ايهبٍ, ٚقتٌ َع٘ َٔ ×بانّٝا ي٤ٌٞ ؾأبوٹ يًشوٌ بٔ عًٞ

أٌٖ بٝت٘ مثا١ْٝ عٌل كد٬ّ, َا شلِ ٗ ا٭كض ًبٕٝٗٛ, ٚيكـ بهت ايوُاٚات ايوبع 

ٕٵ بهٝت ع٢ً اؿوٌ ست٢ تِرل  ×ٚا٭كٕٓٛ يكتً٘, إٍ إٔ قاٍ: ٜا بٔ ًبٝب, إ

ٌٸ فْب أفْبت٘, ُػرلّا نإ أٚ نبرلّا, ق٬ًّٝ نإ ؿَٛعو ع٢ً ػ ـٜو غؿل اهلل يو ن

 .(47)«أٚ نجرلّا...

ٚقـ ٚقع ايه٬ّ ٗ ٚثاق١ قُـ بٔ عًٞ بٔ َادًٜٝٛ٘; ؾكـ ٚثٻك٘ ايبعض, 

ٓٸ٢ عًٝ٘, بعـ ايبٓا٤ ع٢ً إٔ ايذلٓٞ ع٢ً  اعتُاؿّا ع٢ً إٔ ايٌٝؽ ايِـٚم قـ تل

ع٢ً سهِ ايع١َ٬ بِش١ طلٜل ايِـٚم إٍ ايلاٟٚ ٜؿٝـ ايتٛثٝل, أٚ اعتُاؿّا 

 .(48)إزلاعٌٝ بٔ كباغ, ٖٚٛ ؾٝ٘

إ٫ أْ٘ بعـ ايبٓا٤ ع٢ً عـّ نٕٛ ايذلٓٞ َٔ طلم ايتٛثٝل, ٚعـّ ا٫عتُاؿ ع٢ً 

 تٛثٝكات ايع١َ٬, ٫ فاٍ يتٛثٝك٘. ٚأَا ؿ٫ي١ ايلٚا١ٜ ؾؿٞ غا١ٜ ايٛٓٛغ.

ٛدب غؿلإ ايقْٛب ٜ ×َا ٜؿٝـ إٔ ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ:
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 ايعٛاّ:

ع ٗ سـٜح ع: ؾع٢ً َجٌ  ×ع كٚا١ٜ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ قُٛؿ, قاٍ: قاٍ ايلٓا1

٘ٓ ايقْٛب ايعٛاّ  .(49)اؿوٌ ؾًٝبوٹ ايبانٕٛ; ؾإٕ ايبها٤ عًٝ٘ و

 ٖٚٞ ُشٝش١ هٓـّا. ٚؿ٫يتٗا ع٢ً إلاؿ إثبات٘ ٫ غباك عًٝٗا.

ّٓع ايبانٞ َٔ ؿػٍٛ  ^ا٭١ُ٥َا ٚكؿ َٔ إٔ ايبها٤ ع٢ً  ايطا٥ؿ١ ايجايج١:

 ايٓاك:

ٔٵ فٴنلْا عٓـٙ ؾؿآت ×اهلل ع كٚا١ٜ ؾٌٔ ٚؾٔاي١, عٔ أبٞ عبـ1 َٳ , قاٍ: 

 .(50)عٝٓاٙ سلٻّ اهلل ٚدٗ٘ ع٢ً ايٓاك

ناٌَ »ّٚهٔ تٛثٝل سهِٝ بٔ ؿاٚٚؿ; بًشاٚ نْٛ٘ َٔ ٌَاٜؽ ابٔ قٛيٜٛ٘ ٗ 

ؾ٬ فاٍ يتٛثٝك٘ بعـ ايبٓا٤  ب٬ ٚاهط١. أَا َو١ًُ, ٖٚٛ ه١ًُ بٔ اـطاب,« اينٜاكات

ع٢ً عـّ ٚثاق١ إٌاٜؽ غرل إباًلٜٔ ٗ ناٌَ اينٜاكات. ٚعًٝ٘ ؾايلٚا١ٜ غرل َعتدل٠, 

 إ٫ إٔ ؿ٫يتٗا ٚآش١.

 َا ٚكؿ ؾٝٗا إٔ ايبها٤ عًٝ٘ ٜٛدب ؿػٍٛ اؾ١ٓ: ايطا٥ؿ١ ايلابع١:

ٍ: , قاٍ: نإ عًٞ بٔ اؿوٌ ٜكٛ×ع كٚا١ٜ قُـ بٔ َوًِ, عٔ أبٞ دعؿل1

ٛٸأٙ اهلل بٗا غلؾّا » ـٸٜ٘, ب أٜٸُا َ٪َٔ ؿَعت عٝٓاٙ يكتٌ اؿوٌ, ست٢ توٌٝ ع٢ً ػ

ـٸٙ, ٗ َا َوٸٓا َٔ  ٜوهٓٗا أسكابّا; ٚأٜٸُا َ٪َٔ ؿَعت عٝٓاٙ, ست٢ توٌٝ ع٢ً ػ

ٛٸأ ُـم... ٛٸأٙ اهلل َب ٚٸْا ٗ ايـْٝا ب  .(51)«ا٭ف٣ َٔ عـ

 ٚايلٚا١ٜ ُشٝش١ هٓـّا; ٚٚآش١ ؿ٫ي١.

ٔٵ ؿَعت عٝٓاٙ », قاٍ: ×ُـ بٔ أبٞ عُاك٠, عٔ دعؿل بٔ قُـع كٚا١ٜ ق2 َٳ

ؾٝٓا ؿَع١; يـّ هؿو يٓا, أٚ سل يٓا ْكِٓاٙ, أٚ علض اْتٗو يٓا, أٚ ٭سـ َٔ ًٝعتٓا, 

ٛٸأٙ اهلل تعاٍ بٗا ٗ اؾ١ٓ سكبّا  .(52)«ب

إ٫ إٔ ٖقا اؿـٜح ٓعٝـ ايوٓـ; ؾٗاي١ أكبع١ َٔ كٚات٘. أَا ؿ٫يت٘ ع٢ً 

 ٓش١.إطًٛب ؾٛا

ٔٵ »ع ٗ سـٜح ع:  ×ع كٚا١ٜ أبٞ ٖاكٕٚ إهؿٛف, قاٍ: قاٍ أبٛ عبـ اهلل3 َٳ ٚ

فنل اؿوٌ عٓـٙ ؾؼلز َٔ عٝٓ٘ ايـَٛع َكـاك دٓاغ فباب نإ ثٛاب٘ ع٢ً اهلل, 

 .(53)«ٚمل ٜلضٳ ي٘ بـٕٚ اؾ١ٓ
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ـٷ; ؾٗاي١ أبٞ ٖاكٕٚ إهؿٛف. نُا إٔ ٖٓاى ْكاًّا ٗ  ٖٚقا اؿـٜح ٓعٝ

ٔٵ ٚثك٘ اعتُـ ع٢ً أْ٘ ٚكؿ ٗ تؿورل ايكُٞ ٚناٌَ اينٜاكات,  ُاحل بٔ عكب١, َٳ ٕٸ  ؾإ

ـٷ,  ٔٵ ٫ بإباًل٠. ٜٔاف إٍ َا فنل إٔ ا٭ُشاب عًُٛا بلٚاٜات٘, ٚنتابٴ٘ َعتُ يه

نُا عٔ ايِـٚم. ٚيهٔ ٜكاٍ: إٕ نٌ َا فنل ٫ ٜؿٝـ ايتٛثٝل. ٖٚٛ ايِشٝض; ٭ْٓا 

َٳ ٌٸ  كُٞ أٚ ناٌَ اينٜاكات, بٌ ْكٍٛ: إٕ تؿورل ٚكؿ ٗ تؿورل اي ٔٵ٫ ْكٍٛ بٛثاق١ ن

ايكُٞ غرل َعتُـ; يعـّ ايٛثٛم بايٓوؼ١ ايٛا١ًُ إيٝٓا. َع تٛثٝل ػِْٛ إٌاٜؽ 

إباًلٜٔ ٗ ناٌَ اينٜاكات. نُا إٔ عٌُ ا٭ُشاب, ٚاعتُاؿ ايِـٚم ع٢ً 

كٚاٜات٘, ٫ ٜهؿٞ, ٚإ٫ ؾإؿلٚض ايعٌُ بهٌ كٚاٜات ايِـٚم أٚ غرلٙ اييت قايٛا 

عٓٗا: إْٗا َعتُـ٠. ٖٚقا َا ٫ ّهٔ إِرل إيٝ٘, ؾإْٓا أبٓا٤ ايـيٌٝ ٚاؿذ١, ٚيوٓا 

 أبٓا٤ ايتبع١ٝ ٗ ٖقا ا٭َل.

عٓـ  ^َا ٚكؿ َٔ إٔ ايبها٤ عًِٝٗ ٜٛدب سٔٛك ا٭١ُ٥ ايطا٥ؿ١ اـاَو١:

 َٛت ايبانٞ:

ا أَ»ع ٗ سـٜح ع:  ×ع كٚا١ٜ َوُع بٔ عبـ إًو, قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عبـ اهلل1

ع؟ قًتٴ: ب٢ً, قاٍ: أػنع؟ قًت: إٟ ٚاهلل,  ×تقنل َا ُٓع ب٘ ع ٜعين اؿوٌ

ٞٸ, ؾأَتٓع عٔ ايطعاّ, ست٢ ٜوتبٌ فيو  ٚأهتعدل بقيو, ستٸ٢ ٜل٣ أًٖٞ أثل فيو عً

ـٸٕٚ َٔ أٌٖ اؾنع يٓا,  ٗ ٚدٗٞ, ؾكاٍ: كسِ اهلل ؿَعتو, أَا إْو َٔ ايقٜٔ ٜع

ا, أَا إْو هذل٣ عٓـ َٛتو سٔٛك آبا٥ٞ يو, ٚايقٜٔ ٜؿلسٕٛ يؿلسٓا, ٚونْٕٛ ؿنْٓ

ُٚٚٝٸتِٗ ًَو إٛت بو, َٚا ًٜكْٛو ب٘ َٔ ايبٌاك٠ أؾٌٔ, ًٕٚو إٛت أكمٸ عًٝو 

ـٸ ك١ٓ يو َٔ ا٭ّ ايٌؿٝك١ ع٢ً ٚيـٖا  .(54)«ٚأً

ٚيهٔ ٖقا اؿـٜح غرل َعتُـ هٓـّا; ئعـ ا٭ُِ, ٚدٗاي١ ايج٬ث١ ايوابكٌ 

 عًٝ٘. إ٫ إٔ ؿ٫يت٘ ٚآش١.

َا ٚكؿ َٔ إٔ ايبها٤ عًٝ٘ ٜٴوعٹـ ؾاط١ُ هٝـ٠ ْوا٤  ايطا٥ؿ١ ايواؿه١:

 :÷ايعإٌ

ـٸث٘, ؾـػٌ عًٝ٘ ابٓ٘,  ×ع كٚا١ٜ أبٞ بِرل, قاٍ: نٓت عٓـ أبٞ عبـ اهلل1 أس

ُٸ٘, ٚقبٸً٘, ٚقاٍ:  ٔٵ ٚتلنِ, »ؾكاٍ ي٘: َلسبّا, ٚٓ ٖٖ سٓكل اهلل َٔ سٓكلنِ, ٚاْتكِ 

 َٔ قتًهِ... ٚقاٍ: ٜا أبا بِرل, إفا ْٛلت إٍ ٚيـ ٚػقٍ اهلل َٔ ػقيهِ, ٚيعٔ اهلل
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اؿوٌ أتاْٞ َا ٫ أًَه٘ َا أت٢ إٍ أبِٝٗ ٚإيِٝٗ. ٜا أبا بِرل, إٕ ؾاط١ُ يتبهٝ٘ 

ٔٵ ٜوعـ ؾاط١ُ َٳ  .(55)...«÷ٚتٌٗل... ٜا أبا بِرل, أَا ؼب إٔ تهٕٛ ٗ 

اٍ عٓ٘ إ٫ إٔ ٖقا اؿـٜح ٓعٝـ; بعبـ اهلل بٔ عبـ ايلٓٔ ا٭ُِ, سٝح ق

ٍٕ, يٝى ب٤ٌٞ. ـٷ غا  ايٓذاًٞ: ٓعٝ

ٌِّ َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات إتٛاتل٠ ٗ اؾاَع إٌذلى بٝٓٗا ٖٛ اهتشباب  ٚإتش

. إ٫ إٔ إعتُـ عًٝ٘ َٔ ٖقٙ ايطٛا٥ـ ٖٛ ا٭ٍٚ ×ايبها٤ ع٢ً اٱَاّ اؿوٌ

واَض ٗ ٚايجا١ْٝ ٚايلابع١, ؿٕٚ ايجايج١ ٚاـاَو١ ٚايواؿه١. ْعِ, إفا آَٓا بٓٛل١ٜ ايت

ٔٵ بًؼ»أؿي١ ايوٓٔ, اييت قـ توتؿاؿ َٔ أساؿٜح  , أَهٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايج٬ث١ «َٳ

 ا٭ػرل٠. ٚايٓكاَ ٗ ٖقٙ ايٓكط١ ٚاهع ٫ فاٍ يطلس٘ ٗ ٖقا ايبشح.

ٚعًٝ٘ ؾٓشٔ ْعتكـ إٔ َا ثبت َٔ ٖقٙ ايطٛا٥ـ ٚآثاكٖا غرل َكٝٻـ بنَٔ أٚ ساي١ 

ايـيٌٝ ٖٛ ْؿى إـيٍٛ ٗ ٖقٙ ايطٛا٥ـ. َع١ٓٝ, بٌ ٖٛ َطًل يهٌ مَإ َٚهإ. ٚ

 ٚهٝأتٞ َنٜـ ؼكٝل شلقٙ ايٓكط١ ٗ َا ٜأتٞ.

 
|

دا٤ ٗ إوتـكى ع٢ً ايِشٝشٌ يًشانِ, َوٓـّا عٔ أّ ايؿٌٔ بٓت 

كهٍٛ اهلل, إْٞ كأٜت سًُّا  ؾكايت: ٜا |اؿاكخ, أْٗا ؿػًت ع٢ً كهٍٛ اهلل

َٓهلّا اي١ًًٝ, قاٍ: َا ٖٛ؟ قايت: إْ٘ ًـٜـ, قاٍ: َا ٖٛ؟ قايت: كأٜت نإٔ قطع١ َٔ 

: كأٜت ػرلّا, تًـ ؾاط١ُ إٕ |دوـى قطعت, ٚٚٓعت ٗ سذلٟ, ؾكاٍ كهٍٛ اهلل

ًا٤ اهلل غ٬َّا ؾٝهٕٛ ٗ سذلى, ؾٛيـت ؾاط١ُ اؿوٌ, ؾهإ ٗ سذلٟ, نُا 

, ؾـػًت َّٜٛا إٍ كهٍٛ اهلل, ؾٛٓعت٘ ٗ سذلٙ, ثِ ساْت َٓٸٞ |قاٍ كهٍٛ اهلل

تٗلٜكإ َٔ ايـَٛع, قًتٴ: ٜا ْيب اهلل, بأبٞ أْت  |ايتؿات١ ؾإفا عٝٓا كهٍٛ اهلل

ؾأػدلْٞ إٔ أَيت هتكتٌ ابين ٖقا, ؾكًتٴ: ٖقا؟  ×ٚأَٞ َا يو؟ قاٍ: أتاْٞ ددلا٥ٌٝ

 ؾكاٍ: ْعِ, ٚأتاْٞ بذلب١ َٔ تلبت٘ ٓلا٤.

 .(56)َعٓكبّا: ٖقا سـٜح ُشٝض ع٢ً ًلٙ ايٌٝؼٌ, ٚمل ىلداٙ ثِ قاٍ

 

 .×ٖٚٞ: عـّ اٱط٬م ا٭سٛايٞ يبعض كٚاٜات ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ
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 ْٚقنل ٗ إكاّ أَلٜٔ:

ٖٸِ اؾٗاٍ إٔ شلقٙ  ا٭َل ا٭ٍٚ: قاٍ ايبٗبٛؿٟ ٗ ساًٝت٘ ع٢ً ايبشاك: تٛ

ٌ نٌ ٚلف ٚمَإ; ؾأْهلٖا بعض أًـ اٱْهاك, ٚقاٍ: يٛ ا٭ساؿٜح إط٬قّا ٌُٜ

ُشٻت ٖقٙ ا٭ساؿٜح ٭ت٢ ع٢ً بٓٝإ إقٖب ٚقٛاعـٙ, ٚ٭ؿٸ٣ إٍ تعطٌٝ ايؿلا٥ض 

ٚا٭سهاّ, ٚتلى اي٠٬ِ ٚايِٝاّ, نُا ْل٣ ايؿوٸام ٚايؿذٸاك ٜتٻهًٕٛ ٗ اكتهاب 

بت٘ ٚايبها٤ عًٝ٘, ٚق ×ايو٦ٝات ٚا٫قتشاّ ٗ دلا٥ُِٗ ايٌٓٝع١ ع٢ً ٤٫ٚ اؿوٌ

َٔ ؿٕٚ إٔ ٜٓتٗٛا عٔ ًُِٚٗ ٚغٝٸِٗ ٚاعتواؾِٗ. ؾًٝوت ٖقٙ ا٭ساؿٜح إ٫ َٛٓٛع١ َٔ 

; تلٚهّا ٕلاَِٗ ايؿاهـ َٚوًهِٗ ٗ إٔ ^قبٌ ايػ٠٬, ٚؿهٸِٗ ٗ أػباك أٌٖ ايبٝت

٤٫ٚ أٌٖ ايبٝت إِا ٖٛ قبتِٗ, ٫ ايـػٍٛ ؼت هًطاِْٗ ٚأَلِٖ ِْٚٗٝٗ, ع٢ً َا 

ض َٔ َع٢ٓ اي١ٜ٫ٛ; ٚبعِٔٗ اٯػل, ايقٜٔ ٜلٕٚٚ اؿـٜح ٫ٚ ٜعكًٕٛ ؾٝ٘ ٫ٚ ٖٛ ايِشٝ

ٔٵ به٢ ع٢ً اؿوٌ أٚ أبه٢ أٚ تبان٢ ؾً٘  َٳ ٕٸ  ٜتـبلٕٚ, أػق باٱط٬م, ٚاؿٸع٢ أ

 اؾ١ٓ, ست٢ ٗ مَآْا ٖقا ٚعِلْا.

ٚاؿل إٔ ٖقٙ ا٭ساؿٜح, بٌ ُشاغ ٚسوإ ٚٓعاف, َوتؿ١ٔٝ, بٌ َتٛاتل٠ 

 ×ٗا ٜـ اؾلغ ٚايتأٌٜٚ, ٚيهٓٗا ُـكت سُٝٓا نإ فنل اؿو٫ٌ تتطلم إيٝ

ٚايبها٤ عًٝ٘ ٚمٜاكت٘ ٚكثا٩ٙ ٚإٌْاؿ ايٌعل ؾٝ٘ إْهاكّا يًُٓهل, ٚفاٖـ٠ ٗ فات 

ٔٵ نإ ٜبهٞ ع٢ً اؿوٌ, أٚ ٜلثٝ٘, أٚ ٜنٚكٙ, ٗ  ُٳ اهلل, ٚقاكب١ َع أعـا٤ اهلل. ؾ

ك٘, بٌ قاكب١ ٭عـا٤ ايـٜٔ فيو ايٛلف مل ٜهٔ ؾعً٘ فيو سول٠ ٚعنا٤ ٚتو١ًٝ ؾ

ٚدٗاؿّا ٗ هبٌٝ اهلل. ٚأَا ٗ مَإ ٫ قاكب١ بٌ أٌٖ ايبٝت ٚأعـا٥ِٗ, ننَآْا ٖقا, 

 .(57)ؾ٬ ِٜـم ع٢ً فنل اؿوٌ ٚايبها٤ عًٝ٘ عٓٛإ اؾٗاؿ

أع إٕ ق٘ ْٛل ايبٗبٛؿٟ ٖٛ أَجاٍ  ٜٔلؿ ع٢ً َا قاي٘ ايبٗبٛؿٟ: ا٭َل ايجاْٞ:

ٔٵ  ×ؿورل عًٞ بٔ إبلاِٖٝ ايكُٞ: عٔ اٱَاّ ايِاؿمايلٚا١ٜ ايٛاكؿ٠ ٗ ت َٳ قاٍ: 

فنلْا أٚ فنلْا عٓـٙ ؾؼلز َٔ عٝٓٝ٘ ؿَع َجٌ دٓاغ ايبع١ٓٛ غؿل اهلل ي٘ فْٛب٘ ٚيٛ 

, قاٍ: ×ناْت َجٌ مبـ ايبشل, أٚ نِشٝش١ قُـ بٔ َوًِ, عٔ اٱَاّ ايباقل

 ست٢ توٌٝ ع٢ً نإ عًٞ بٔ اؿوٌ ٜكٍٛ: أٜٸُا َ٪َٔ ؿَعت عٝٓاٙ يكتٌ اؿوٌ

ـٸٙ  ٛٸأٙ اهلل بٗا غلؾّا ٜوهٓٗا أسكابّا; ٚأٜٸُا َ٪َٔ ؿَعت عٝٓاٙ ست٢ توٌٝ ع٢ً ػ ػـٜ٘ ب

ٛٸأ ُـم... ٛٸأٙ اهلل َب ٚٸْا ٗ ايـْٝا ب  ٗ َا َوٻٓا َٔ ا٭ف٣ َٔ عـ
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ب ع اعتدل ايبٗبٛؿٟ إٔ ٖقٙ ايلٚاٜات ٚأَجاشلا, اييت تبٝٸٔ ايجٛاب ايهبرل, تٌرل 

ْٸ, ٚ ٖٛ اينَٔ ايقٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ فنل اؿوٌ ٚايبها٤ عًٝ٘ دٗاؿّا ٗ إٍ مَإ ػا

هبٌٝ اهلل, َٚٛاد١ٗ يٮعـا٤, ٚيٝى نٗقا اينَٔ, سٝح إٕ فنلٙ ٚايبها٤ عًٝ٘ ٫ 

 ٜٓطبل عًٝ٘ عٓٛإ إٛاد١ٗ َع ا٭عـا٤ ٚايٛإٌ.

ٕٸ ٖقٙ ايلٚاٜات قـ ُـكت ٗ مَٔ ايـٚي١ ا٭١َٜٛ, ثِ  ز ع َٔ إعلٚف تاكىٝٸّا أ

عباه١ٝ, تبعّا يهٌ إَاّ, ٚيهٔ ٫ ّهٔ إِرل إٍ ايتؿورل ايقٟ فنلٙ ايبٗبٛؿٟ اي

َا مل ٜٴبٵٔلم تؿورلّا ٚآشّا يًُوتٓـ ايقٟ ؿعاٙ إٍ تبٓٸٞ ٖقا ايلأٟ, ؾإٕ عًُا٤ ايتؿورل 

ِّّ ايٛاكؿ. ٖٚقا ٤ًٞ  ايكلآْٞ ٚا٭ٍُٛ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ فنلٚا إٔ إٛكؿ ٫ ى

ٕٵ ٚدـ ت قلا٥ٔ َعٝٻ١ٓ ٚأؿي١ ٚآش١ ٗ إلاؿ َٔ اؿـٜح ؾٓشٔ َع تًو ٚآض. ْعِ, إ

 ايكلا٥ٔ, ٚإ٫ ؾاحملٖهِ ٖٛ ٖقٙ ايكاعـ٠ ا٭ُٛي١ٝ.

ـٸ َٔ ايلدٛع إٍ كٚاٜات ايبها٤ يٓل٣ ٌٖ ؼٌُ ٗ أيوٓتٗا َا ٜـٍ ع٢ً  ؿ ع ٫ب

أ٫ّٚ  ْٛل١ٜ ايبٗبٛؿٟ أٚ إٔ يواْٗا آبٺ عٔ فيو؟ ٚبعـ ايلدٛع إيٝٗا ٚدـْا أْٗا َطًك١

بًشاٚ اينَإ, ٖٚٞ تلتِّب ايجٛاب ع٢ً ؿَع ايعٌ ٚايبها٤ عًٝ٘ َٚا ًانٌ, ٚيٝى 

 فنلٙ. ؾٝٗا أ١ٜ إًاك٠ إٍ َا

ٍٸ ع٢ً تؿورل ٚكأٟ ايبٗبٛؿٟ متٌُ ٖع ع َ ا إٔ ايلٚاٜات ٫ ؼٌُ ٗ َتٓٗا َا ٜـ

ٌ ٖقا إٔ ايقٟ ؿعاٙ إٍ ايتُوټو بٗقا ايتؿورل شلقا ايكوِ َٔ ايلٜٚات ٖٛ عـّ تعٗك

 إوت٣ٛ َٔ ايجٛاب شلقا ايؿعٌ ايبوٝ٘, ايقٟ ٫ وتاز إٍ دٗـ ٚبقٍ ٌْٚاٙ.

ٚ ع ٫ ٬َم١َ بٌ ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ ٗ مَٔ بين أ١َٝ أٚ بين ايعباي ٚبٌ 

إٛاد١ٗ َعِٗ; ٭ٕ ايهجرل َٔ ايقٜٔ ناْٛا ٜبهٕٛ اؿوٌ إِا ناْٛا ٜبهْٛ٘ 

ُٸ١ بأبٓا٤ اي طا٥ؿ١, بٌ إٕ أغًبِٗ مل ٜؿعٌ فيو أَاّ ايوًطإ هلٸّا, أٚ ٗ أَانٔ ػا

 ٚأتباع٘.

م ع إٕ ايٓٛل١ٜ اييت أؾاؿٖا ايبٗبٛؿٟ ّهٔ ايًذ٤ٛ إيٝٗا يٛ ٚدـْا ٗ بعض 

ُټع عاّ,  ايِْٓٛ إٔ اٱَاّ ٜكٍٛ ؾٝٗا ٭تباع٘ َج٬ّ ع: اػلز إٍ ايوٛم أٚ إٍ أٟ ػ

ٌ ؿَع١ أٚ ن١ًُ أٚ بٝت , يرلاى ايٓاي أٚ أتباع ايوًطإ, ٚيو به×ٚابوٹ اؿوٌ

َٔ ايٌعل قِلّا ٗ اؾ١ٓ, أٚ ٜػؿل اهلل يو بهٌ بٝت َٔ ايٌعل ْٝع فْٛبو. ؾًٛ 

نإ يوإ بعض ايلٚاٜات ع٢ً ٖقا ايٓشٛ يكًٓا بايٓٛل١ٜ اييت أؾاؿٖا. ٚيهٔ ٫ ٜٛدـ 
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 أَجاٍ ٖقٙ ايتعابرل.

ٔٸٌ ـٻّ يًعباؿ إَا إٔ ٜهٕٛ ٗ باب ايتؿ ; أٚ َٔ باب غ ع إٕ ايجٛاب اٱشلٞ إك

ٔټٌ ؾٗٛ أَل بٝـ إٍٛ  ا٫هتشكام, ع٢ً اـ٬ف ٗ إوأي١. ؾإٕ نإ َٔ باب ايتؿ

ٔٸٌ; ٚإٕ نإ َٔ باب ا٫هتشكام  ُٸّا ٚنٝؿّا, ٖٚٛ ايكاؿك ايهلِٜ إتؿ ِّؿٙ ن و

ؾهًٓا ٜعًِ إٔ ٫ َطابك١ أبـّا بٌ ايٛادبات ٚإوتشبٸات ٚبٌ ثٛابٗا, بٌ إٕ ايجٛاب 

ٜنٜـ ؿا٥ُّا عٔ ق١ُٝ ْؿى ايعٌُ. ٚاـًٛؿ ٗ اؾ١ٓ ٖٛ أندلٴ ًاٖـ ع٢ً ع٢ً أٟ عٌُ 

َا ْكٍٛ. بٌ يٛ ؾلٓٓا إٔ ًابّا بًؼ ايّٝٛ, ٚفٖب غـّا إٍ هاس١ اؾٗاؿ, ؾكاتٌ, ٚأب٢ً 

ب٤٬ٶ سوّٓا, ثِ اهتٌٗـ, ؾأؿػً٘ اهلل اؾ١ٓ, ٚأعطاٙ َٔ ثٛابٗا, ٚػًٖـٙ ؾٝٗا, ؾٌٗ 

اب أّ إٔ ايبٗبٛؿٟ ٫ ٜقعٔ شلقا إجاٍ أّٜٔا, ٫ٚ أٚٓٸ٘ ٜٛدـ تٓاهب بٌ ايعٌُ ٚبٌ ايجٛ

 ٜؿعٌ فيو.

ٙ ع إٕ ايكٝاّ بع١ًُٝ اهتكلا٤ ع ٚيٛ ْاق١ِ ع يجٛاب بعض ا٭عُاٍ ٜـٗيٓا بٛٓٛغ 

ع٢ً إٔ اهلل تعاٍ قـ ٜجٝب ايعبـ بٗقا إوت٣ٛ إقنٛك ٗ كٚاٜات ايبها٤ ع٢ً 

َعٓا ٗ ْكاَ ايٓٛل١ٜ ايجايج١  ع٢ً أعُاٍ قـ تهٕٛ بوٝط١. ٚهٛف ٜأتٞ ×اؿوٌ

 َنٜـ ؼكٝل ٚبٝإ سٍٛ ٖقٙ ايؿهل٠.

بعـ َعلن١ اـٓـم, َٔ إٔ  ×٭َرل إ٪ٌَٓ ×ٟ ع إٕ َا فنلٙ ايٓيب

ٓلبت٘ تعاؿٍ عٌُ ايجكًٌ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ, ٭ندل ؿيٌٝ ع٢ً إٔ إٛامٜٔ اٱشل١ٝ ٗ 

١ُ ايؿعٌ, ٚػ١ُِٝٛ ا٭َرل. اٱثاب١ ؽتًـ عُا ٖٛ ها٥ـ بٌ ايٓاي, َع اعذلاؾٓا بعٛ

 ٫ٚ فاٍ يكٝاي ايعطا٤ ايلباْٞ ع٢ً أؾعاٍ ُٚؿات ايبٌل.

 

 ٖٚٞ اييت تعتدل بعض ٖقٙ ايلٚاٜات َٛٓٛع١ َٚـهٛه١. ٖٚٓا أَلإ:

ٖٚٛ ٗ بٝإ ن٬ّ ايوٝـ اؿوين إقنٛك ٗ نتاب٘ )إٛٓٛعات ا٭َل ا٭ٍٚ: 

 .ٚا٭ػباك( ٗ اٯثاك

: أقٍٛ فيو ٗ سٌ أْٞ ٫ أهتبعـ بعض َلٜٚات ايكِاٌُ ٚايٛعاٚ &قاٍ

ٚغرل إٛثٛقٌ ٚإٕ مل تهٔ َوتٛؾ١ٝ يًٌلٚٙ إطًٛب١ ٗ ايلاٟٚ يًلٚا١ٜ; إف يٝى نٌ 

ٔٸ ايقٟ  َا ٜلٜٚ٘ غرل إٛثٛم ٗ ؿٜٓ٘ َهقٚبّا; ؾٛام إٔ ِٜـم ايهافب أسٝاّْا, ٚيه
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ٕٸ ا٭ػق ظُٝ ع َلٜٚاتِٗ, ٚاعتباكٖا ٗ َوت٣ٛ ايِشٝض, ٚيٛ َٔ سٝح تلتٝب أؿٻعٝ٘ أ

ٔٵ بًػ٘»اٯثاك عًٝٗا, نُا ٖٛ إوتؿاؿ َٔ أػباك  , َع ايعًِ بإٔ أنجلٖا َهقٚب١ «َٳ

ٕٛ ٫ ٜوتوٝػ٘ ايعكٌ, ٫ٚ ٜكلٸٙ َٓطل ايٌلا٥ع ٚا٭ؿٜإ, دعًٗا  عًٝ٘, أٚ َبايؼ ؾٝٗا بٓش

اٚ ع٢ً إتادل٠ بايـٜٔ نق١ َٔ ايٛعٸٗ ٖقا إوت٣ٛ ايقٟ ٌٜذع ايهقب١ ٚإلت

ـٸك ايواَع عٔ ايعٌُ, ٜٚبعح ٗ ْؿو٘  ٚاهتػ٬ٍ إوتٔعؿٌ, ٚٗ ايٛقت فات٘ كَا ى

كٚغ ا٫تٸهاٍ ع٢ً ايجٛاب إٛعٛؿ ب٘, عٓـَا ٜوُع إٔ ايـَع١ اييت ٫ تنٜـ عٔ دٓاغ 

بوببٗا ٜػؿل اهلل ي٘  ^بع١ٓٛ إفا ػلدت َٔ عٝٓ٘ سنّْا ع٢ً َا أُاب أٌٖ ايبٝت

ْٝع فْٛب٘, ٚيٛ ناْت َجٌ مبـ ايبشل, نُا دا٤ ٗ كٚا١ٜ عًٞ بٔ إبلاِٖٝ, عٔ 

 ...×اٱَاّ دعؿل بٔ قُـ ايِاؿم

يكـ أحملت بعض اٯٜات ٚايِْٓٛ عٔ ايلهٍٛ ٚا٭١ُ٥ إٍ إٔ اهلل هبشاْ٘ 

ٔٵ مل ٜٔلؿٵ ٗ آ١ٜ َٔ آٜات ايهتاب, ٫ٚ  ٜٔاعـ اؾنا٤ ع٢ً ا٭عُاٍ ايِاؿات, ٚيه

, إٔ ع٬ُّ ٚاسـّا َٔ أعُاٍ اـرل ع َُٗا ^سـٜح ُشٝض عٔ ايلهٍٛ ٚا٭١ُ٥ٗ 

نإ ْٛع٘ ع ٜػؿل ايقْٛب ْٝعٗا, ٚيٛ ناْت ننبـ ايبشل ٚعـؿ ايلٌَ ٚاؿ٢ِ, 

ِٸاٌُ ٚايٛعٸاٚ اييت ْوبٖٛا إٍ ايلهٍٛ ٚا٭١ُ٥ اشلـا٠  نُا دا٤ ٗ أساؿٜح ايك

ٍٛ ٫بٓت٘ ؾاط١ُ هٝـ٠ ايٓوا٤: إٔ ٜك |إٝاٌَ. ٌٖٚ هٛم ع٢ً ايلهٍٛ ايعِٛٝ

اعًُٞ ٜا ؾاط١ُ, ؾًٔ أغين عٓو َٔ اهلل ٦ًّٝا, ٜٚكٍٛ ٗ ايٛقت فات٘ ٕٔ سٔل َع٘ 

ٕٸ اهلل قـ غؿل يهِ؟ ٌٖٚ هٛم فيو ع٢ً  ٚقع١ بـك َٔ إوًٌُ: اعًُٛا َا ٦ًتِ, ؾإ

ٔٵ قاٍ: إٕ اؿـٜح إفا مل ٜٛاؾل ايعكٌ ٚايهتاب ؾًٝى َٔ أساؿٜجٓا, ٖٚٛ َـهٛيٷ  َٳ

 عًٝٓا...؟

ـٳ اـرل عٔ ايٌلٸ, ٚاؿل عٔ  ـٷ عٔ ايوؼـ ٚاـلاؾات بٴعٵ إٕ اٱه٬ّ بعٝ

 .(58)ايباطٌ

: فنل ايوٝـ اؿوين عـ٠ أؿي١ ٗ َكاّ بٝإ ْٛلٜت٘, اييت كؾض ا٭َل ايجاْٞ

ِٸاٌُ ×ؾٝٗا إٔ تهٕٛ ٖقٙ ايلٚاٜات ُاؿك٠ َٔ إعِّٛ , بٌ ٖٞ َٔ ؾعٌ ايك

 ل ع٢ً ن٬َ٘ َا ًٜٞ:ٚايهافبٌ. ّٚهٔ يٓا ايتعًٝ

ٍٸ ع٢ً ايعـٜـ  ÷يؿاط١ُ |أع إٕ قٍٛ ايٓيب ٫ ٜتٓاقض َع ايلٚاٜات اييت تـ

ٔٵ ٫ فْب ي٘, أٚ يعٛؿت٘  ُٳ َٔ ا٭عُاٍ إٛدب١ يػؿلإ ايقْٛب, أٚ إٛدب١ يعٛؿ٠ ايعبـ ن
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َٸ٘, ٚغرلٖا َٔ ايتعابرل, ٚإِا ٜتشكل ايتٓاقض يٛ نإ ا٫تهاٍ ع٢ً  نّٝٛ ٚيـت٘ أ

ٚغرلٙ َٔ ا٭عُاٍ ايبوٝط١ قـ أػق َواس١ أٚهع ٚأسلٌ َٔ َواس١ ا٭عُاٍ ايبها٤ 

 ٚايكِٝ ا٭هاه١ٝ ٗ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬.

ٌٸ ايبعـ عٔ اـلاؾات  ـٷ ن ب ع مٔ ْٛاؾك٘ ُاَّا ع٢ً إٔ اٱه٬ّ بعٝ

ٚايوؿا٥ـ, ٚيهٔ قـ نتًـ َع٘ ٗ نٕٛ بعض إِاؿٜل َٔ ُػلٜات ٖقٙ ايهدل٣ 

 أّ ٫.

٘ ايعـٜـ َٔ اٱًها٫ت اييت فنلْاٖا ع٢ً ْٛل١ٜ ايبٗبٛؿٟ, ؾ٬ ٜلؿ عًٝ ز ع

 ْعٝـ.

ٍٸ ع٢ً غؿلإ ايقْٛب بعٌُ  ؿ ع إٕ معُ٘ عـّ ٚدٛؿ سـٜح عٔ ايٓيب أٚ اٱَاّ ٜـ

ٚاسـ غرل ؿقٝل, بٌ َلادع١ ايلٚاٜات لـ أْٗا فنلت إٔ بعض ا٭عُاٍ تٛدب 

 َ٘.غؿلإ ايقْٛب, أٚ ػلٚز ايعبـ َٔ ايقْٛب نّٝٛ ٚيـت٘ أ

 ٚمٔ ْقنل ايعـٜـ َٔ ا٭ساؿٜح ٗ ٖقا اجملاٍ:

ؾًُا قـَت دا٤ْٞ أبٛ  ’ٓلإ بٔ أعٌ قاٍ: مكتٴ قدل اؿوٌ بٔ عًٞ ع ع1ٔ

ٔٵ ماك قبٛك ًٗـا٤ آٍ قُـ, ٜلٜـ اهلل بقيو ×دعؿل ُٳ , ؾكاٍ: أبٌل ٜا ٓلإ, ؾ

 .(59)١ًُٚ ْبٝٸ٘, ػلز َٔ فْٛب٘ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘

; ؾٗاي١ عـؿ َٔ كداي٘, ِٖٚ ا٭كبع١ ا٭ٚاػل قبٌ ٖٚقا اؿـٜح ٓعٝـ ايوٓـ

 ٓلإ بٔ أعٌ. إ٫ إٔ ؿ٫يت٘ تٓؿع ٗ إكاّ.

ٔٵ قاٍ سٌ ٜأػق َٔذع٘ ×بهل بٔ قُـ, عٔ أبٞ عبـ اهلل ع ع2ٔ َٳ , قاٍ: 

ث٬خ َلات: اؿُـ هلل ايقٟ ع٬ ؾكٗل, ٚاؿُـ هلل ايقٟ بطٔ ؾؼدل, ٚاؿُـ هلل 

ايقٟ ٜٴشٝٞ إٛت٢ ّٚٝت ا٭سٝا٤ ٖٚٛ ع٢ً نٌ ٤ًٞ  ايقٟ ًَو ؾكـك, ٚاؿُـ هلل

 .(60)قـٜل, ػلز َٔ ايقْٛب ن١٦ٝٗ ّٜٛ ٚيـت٘ أَ٘

ـٸعٞ.  ٖٚقا اؿـٜح ُشٝض هٓـّا. ٚؿ٫يت٘ ٫ غباك عًٝٗا ع٢ً َا ْ

, قاٍ: اؿازٸ ع٢ً ث٬ث١ أُٓاف: ×ٌٖاّ بٔ اؿهِ, عٔ أبٞ عبـ اهلل ع ع3ٔ

ب٘ ن١٦ٝٗ ّٜٛ ٚيـت٘ أَ٘; ُٚٓـ ٜٴشؿٜ ٗ ُٓـ ٜٴعتل َٔ ايٓاك; ُٚٓـ ىلز َٔ فْٛ

 .(61)أًٖ٘ َٚاي٘, ٖٚٛ أؿ٢ْ َا ٜلدع ب٘ اؿاز

 ٖٚقا اؿـٜح ُشٝض ايوٓـ. ٚؿ٫يت٘ ع٢ً إطًٛب ٚآش١.

ٌٻاف ٚايجعًيب, ٗ تؿورل قٛي٘ تعاٍ:  ع ك4٣ٚ ٌٵ﴿ُاسب ايه ِٵ ٫ ُق  َأهٵَأُيُه
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٘ٹ َأدٵل ٝٵ ٔٵ |ذًٞ, قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل, بإهٓاؿٙ إٍ دلٜل بٔ عبـ اهلل ايب﴾ّاعٳًَ َٳ  :

َات ع٢ً سب آٍ قُـ َات ًٗٝـّا, أ٫ َٚٔ َات ع٢ً سبٸ آٍ قُـ َات َػؿٛكّا 

ٌٸلٙ ًَو إٛت باؾ١ٓ  .(62)ي٘..., أ٫ َٚٔ َات ع٢ً سبٸ آٍ قُـ ب

قاٍ ايِاؿم: َٔ غوٻٌ َٝتّا ؾوذل ٚنتِ ػلز َٔ ايقْٛب نّٝٛ ٚيـت٘  ع5

 .(63)أَ٘

ٔٵ ؿػٌ عًٝ٘ ًٗل كَٔإ, ؾِاّ ْٗاكٙ, ؾ ×ع قاٍ أبٛ دعؿل6 َٳ ابل: ٜا دابل, 

ـٻ أفاٙ, ػلز َٔ ايقْٛب  ٚقاّ ٚكؿّا َٔ يًٝ٘, ٚسؿٜ ؾلد٘ ٚيواْ٘, ٚغضٸ بِلٙ, ٚن

نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘. قاٍ دابل: قًتٴ ي٘: دعًت ؾـاى, َا أسؤ ٖقا َٔ سـٜح, قاٍ: َا 

ـٸ ٖقا َٔ ًلٙ  .(64)أً

ٔٵ : ًٗل كَٔإ ًٗل ؾل|ع قاٍ كهٍٛ اهلل7 ُٳ ض اهلل عن ٚدٌ ُٝاَ٘, ؾ

 .(65)ُاَ٘ إّاّْا ٚاستوابّا ػلز َٔ فْٛب٘ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘

ٌٸ |ع قاٍ كهٍٛ اهلل8 : َٚٔ ؾٓطل ؾٝ٘ َ٪َّٓا نإ ي٘ بقيو عٓـ اهلل عنٸ ٚد

 .(66)عتل كقب١, َٚػؿل٠ يقْٛب٘ ٗ َا ٢َٔ

ٔٵ ماك قبٛكنِ عـٍ فيو ثٛاب هبعٌ سذ١ بعـ |ع قاٍ كهٍٛ اهلل9 َٳ ٚ... :

ٌٹلٵ ٜا س ذ١ اٱه٬ّ, ٚػلز َٔ فْٛب٘ ستٸ٢ ٜلدع َٔ مٜاكتهِ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘, ؾأب

ِّل أٚيٝا٤ى ٚقبٸٝو َٔ ايٓعِٝ َا ٫ عٌ كأت, ٫ٚ أفٕ زلعت, ٫ٚ ػطل  ٞٸ, ٚب عً

 .(67)ع٢ً قًب بٌل...

ٖقا َا فنلْاٙ ع٢ً عٴذاي١. ٚيوتٴ َبايػّا إفا قًتٴ يكـ ٚدـتٴ ايعٌلات, بٌ 

اؿٜح اييت تؿلِّع ثٛابّا عُّٛٝا ع٢ً بعض ا٭عُاٍ, ٚؾٝٗا َٔ ايتعابرل ا٦ٕات, َٔ ا٭س

َجٌ: عاؿ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘; تواقطت عٓ٘ ايقْٛب نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘; أَا فْٛبو ؾكـ 

غؿلت يو, ؾاهتأْـ ايعٌُ; نإ نّٝٛ ٚيـت٘ أَ٘ ُؿلّا َٔ ايقْٛب, ٚيٛ اقذلؾٗا 

, ؾ٬ ٜبك٢ عًٝ٘ ؿْى; أٚ نبا٥ل; قِت عٓ٘ فْٛب٘ نُا ّشّ ايجٛب ٗ إا٤

ٔٵ ٫ فْب ي٘. ُٳ  ايتا٥ب َٔ ايقْب ن

ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ إٔ اؿوين ٚايبٗبٛؿٟ ٫ ٜك٫ٕٛ: إٕ ايبها٤ ع٢ً اٱَاّ 
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اؿوٌ ٫ ثٛاب عًٝ٘, أٚ يٝى َوتشبٸّا, بٌ ٜ٪َٔ اؿوين بعـّ ُـٚك ٖقا ايٓٛع َٔ 

٢ ايبٗبٛؿٟ إٔ ٜهٕٛ شلقٙ ايلٚاٜات ايلٚاٜات, ٖٚٛ ايكوِ ايقٟ ْؿ٢ ُـٚكٙ. ْٚؿ

ٌّ ؿاي١ اط٦ُٓإ ايٌٝع١, ٚعـّ نٕٛ ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ َٛاد١ٗ  إط٬مٷ أسٛاي

 يًٛامل.

نُا إٔ ٖٓاى ْٛل١ٜ عٓـ بعض ايعلؾا٤, سٝح ٜكٍٛ: إٕ عاًٛكا٤ ٖٞ قط١ 

يًؿلغ ٚايولٚك, ٚيٝوت يًشنٕ ٚايبها٤; ٭ٕ ؾٝٗا أعِٛ ٬َسِ اؿبٸ ٚايعٌل َع اهلل 

 .(68)اٍتع

ُٸّا ٜٓوذِ َع َا تكـّ َٔ اهتشباب  ْٚعًٓل باػتِاك: إْ٘ إفا قِـ َع٢ٓ ػا

ؾ٬ ٌَه١ً َع٘; ٚإٕ قِـ ٖقا إع٢ٓ ايعلٗ ايقٟ ٜتباؿك  ×ايبها٤ ع٢ً اؿوٌ

ِّّ نافٺ يلؿٸ ٖقا ا٫ػاٙ. ع٢ً إٔ ايٓكاَ َع ايعلؾا٤ أَل  َٔ ايه٬ّ ؾاؿـٜح إتك

 ِ َٚلاؿِٖ.عاد١ إٍ ؿٓق١ ٗ ؾِٗ َكاُـٖ

ٖٓا تكـّ إٔ ايِشٝض ٖٛ ايٓٛل١ٜ ا٭ٍٚ ٗ ٖقٙ ايٌعرل٠. ِٸٌ   ٚقـ ؼ

 

 ٚؾٝٗا َطايب:

 

 ٖٓاى عـ٠ استُا٫ت ٗ إكاّ:

أع ٖٛ إٔ ٜٴبهٞ إ٪َٕٓٛ بعِٔٗ بعّٔا, نُا ٜؿعٌ بعض ا٭٫ٚؿ سٌ َٛت 

َٸٗ  .(69)ِأبِٝٗ أٚ أ

ٕٵ ُضٸ ٗ بعض إٛاؿ ايًػ١ٜٛ, َجٌ: ايتعإٚ  ٚيهٔ ٜٔلؿٴ عًٝ٘: إٕ ٖقا إع٢ٓ ٚإ

ٚايتٓاؾى ٚايتٔاكب, عٝح ٜهٕٛ اٱهٓاؿ إٍ أنجل َٔ طلف ٚاسـ, إ٫ أْ٘ ٫ ِٜضٸ 

ٗ ساٍ إهٓاؿ ايؿعٌ يطلف ٚاسـ, نُا ٜٛٗل َٔ أيو١ٓ ايلٚاٜات اييت فنلت 

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ َٳ   ًعلّا ؾتبان٢ ؾً٘ اؾ١ٓ.ايتبانٞ, مٛ: 

ب ع ايتٛاٖل بايبها٤ أٚ إٚٗاكٙ, باهتٌعاك اؿنٕ ٗ ايكًب, يٝٛٗل أثل فيو 

ٔٵ مل  َٳ ع٢ً ايٛد٘, ٫ ع٢ً مٛ ايلٜا٤. ٚأستٌُ إٔ ٖقا إع٢ٓ ٖٛ إٓاهب, سٝح إٕ 

ٜوتطع ايبها٤ ؾبإَهاْ٘ ا٫ْتكاٍ إٍ أَل آػل, ٖٚٛ ايتبانٞ. ٖٚقا يٝى أَلّا 
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شاٚ إٔ يبى ايوٛاؿ ع َج٬ّ ع ٖٛ ٱٚٗاك ساي١ اؿنٕ عٓـ ايٌؼّ ٚاجملتُع. غلٜبّا, بً

 ٚايتبانٞ َٔ ٖقا ايكبٌٝ.

ز ع فنل ايبعض استُا٫ت أػل٣ ٗ إكاّ, ٚيٝى َٔ ؿإع يقنلٖا; ٭ْٗا بعٝـ٠ 

 .(70)عٔ إتباؿك ايعلٗ َٔ ٖقٙ ايه١ًُ

 

يٓٛكٟ: إٕ بعض قلٸا٤ ايعنا٤; َٚٔ أدٌ كٚاز بٔاعت٘, مل ٌٜذلٙ ٗ ٖقٙ قاٍ ا

ِٸات هٝـ ايٌٗـا٤, َعتدلّا  ٛٸم ؾٝٗا ايلٜا٤, ٚدعٌ فيو َٔ كت ايعباؿ٠ اٱػ٬ْ, بٌ د

إٔ ايلٜا٤ ٜؿوـ نٌ طاع١ إ٫ ٖقٙ... َٚوتٓـٙ ٗ فيو تِٖٛ هافز أٚ ؽٝٸٌ إٔ اٱفٕ 

ٕٸ تٛاٖل إل٤ بايبها٤ ٚاؿنٕ ع٢ً اؿوٌ ٚإٜٗاّ  بايتبانٞ... ٜـٍ ع٢ً فيو, ٚإ

ٔٵ ٜتِٛك فيو أٓل  َٳ ٕٸ  ايٓاي أْ٘ ٜبهٞ نافٺ ٗ اؿٍِٛ ع٢ً أدل ايبها٤. إ

 .(71)ٚعـِٜ ايؿِٗ, بٌ ٖٛ َؿذٕل ع٢ً اهلل ٚكهٛي٘

ّٚهٔ ايكٍٛ: وتٌُ اهتٓاؿ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ ٖقا ايكٍٛ إٍ إٔ ايتبانٞ ٗ 

يػايب ٫ ٜهٕٛ إ٫ ٱٚٗاك ُؿ١ يٝوت َٛدٛؿ٠, َجٌ: ايًػ١ ع٢ً ٚمٕ ايتؿاعٌ, ٖٚٛ ٗ ا

 ايتذاٌٖ, ٚايتػاؾٌ, ايتُاكض, ايتٓاهٞ.

ٚيهٔ ّهٔ ايلؿٸ ع٢ً ٖ٪٤٫ بايكٍٛ: ٫ ّهٔ إِرل إٍ ٖقا ايكٍٛ; ٭ْ٘ 

ْٴ ايو١ٓ طاؾش١ْ َا  ىايـ ٜٚتٓاقض َع بـٜٗٝات ايـٜٔ اٱه٬َٞ. ٚآٜاتٴ ايكلإٓ ِْٚٛ

ِٷ َٔ ايٌلى, ؾهٝـ ّهٔ إٔ ٜكع َكلِّبّا ٜهؿٞ يلؿٸ ٖ٪٤٫ اؾ١ًٗ,  ؾإٕ ايلٜا٤ قو

إٍ اهلل تعاٍ؟! نُا إٔ ايبها٤ أٚ ايتبانٞ ٖٛ َٔ إوتشبٸات. ٚع٢ً ٖقا هٝهٕٛ 

ِٸ َٔ نٌ ايٛادبات ايتعبټـ١ٜ اييت ٌٜذلٙ ؾٝٗا قِـ ايكلب١, ناي٠٬ِ ٚايِّٛ  أٖ

ٍٸ ع٢ً َا فنلٚٙ, بٌ إع ٢ٓ ايِشٝض ٖٛ َا ٚاؿر. نُا إٔ يؿٜ ايتبانٞ ٫ ٜـ

 فنلْاٙ, َٔ ايتٛاٖل بايبها٤ بـاعٞ ايٍُٛٛ إيٝ٘ ب١ٝٓ ايكلب١, ٫ ب١ٝٓ ايلٜا٤.

 

, قاٍ: قاٍ يٞ: ٜا أبا عُاك٠, ×ع كٚا١ٜ أبٞ عُاك٠ إٌٓـ, عٔ أبٞ عبـ اهلل1

, قاٍ: ؾأٌْـت٘, ؾبه٢, ثِ أٌْـت٘, ؾبه٢, ثِ أٌْـت٘, ×أٌْـْٞ ٗ اؿوٌ

ٍ: ؾٛ اهلل َا ميت أٌْـٙ ٜٚبهٞ ست٢ زلعت ايبها٤ َٔ ايـاك, ؾكاٍ يٞ: ؾبه٢, قا
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ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ َٳ ٔٵ أٌْـ  ×ٜا أبا عُاك٠,  َٳ ًعلّا ؾأبه٢ ٔوٌ ؾً٘ اؾ١ٓ, ٚ

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ ًعلّا ؾأبه٢  َٳ ٗ اؿوٌ ًعلّا ؾأبه٢ أكبعٌ ؾً٘ اؾ١ٓ, ٚ

ؾأبه٢ عٌلٜٔ ؾً٘ اؾ١ٓ, َٚٔ أٌْـ ث٬ثٌ ؾً٘ اؾ١ٓ, َٚٔ أٌْـ ٗ اؿوٌ ًعلّا 

ًعلّا ؾأبه٢  ×ٗ اؿوٌ ًعلّا ؾأبه٢ عٌل٠ ؾً٘ اؾ١ٓ, َٚٔ أٌْـ ٗ اؿوٌ

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ َٳ ٔٵ أٌْـ ٗ  ×ٚاسـّا ؾً٘ اؾ١ٓ, ٚ َٳ ًعلّا ؾبه٢ ؾً٘ اؾ١ٓ, ٚ

 .(72)اؿوٌ ًعلّا ؾتبان٢ ؾً٘ اؾ١ٓ

 ٚإٓاق١ٌ ٖٓا هٓـ١ٜ; ٚؿ٫ي١ٝ.

اؿؤ بٔ عًٞ بٔ أبٞ عجُإ ٓعٝـ, قاٍ عٓ٘ ايٓذاًٞ: إٕ أَا هٓـّا ؾإٕ 

ٍٕ; ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ ايػٔا٥لٟ: إْ٘ ٓعٝـ;  أُشابٓا ٓعٸؿٛٙ; ٚقاٍ عٓ٘ ايطٛهٞ: إْ٘ غا

ٍٸ ع٢ً نؿلٙ  .(73)ٚك٣ٚ ايهٌٞ عٔ ِْل بٔ ايِباغ َا ؿ

٫ٚ ٜلنٔ إٍ نْٛ٘ ٚقع ٗ أهاْٝـ تؿورل ايكُٞ, ٚيٛ قًٓا ب٘, ؾايتٔعٝـ 

ـٻّ عًٝ٘.  َٔاؾّا إٍ إٔ أبا عُاك٠ ٫ تٛثٝل ي٘ ٗ نتب ايلداٍ. ٚعًٝ٘ ؾاؿـٜح َك

 ٓعٝـ هٓـّا.

ٚأَا ؿ٫ي١ّ ؾإٕ اٱَاّ ؾلٻع ٗ نٌ ؾكلات ايلٚا١ٜ اٱبها٤ ٚايبها٤ ٚايتبانٞ 

ٔٵ قاٍ ٗ اؿوٌ ًعلّا. َٳ  ع٢ً اٱٌْاؿ, ٫ َطًكّا. ٚعًٝ٘ ؾٗٞ قِٛك٠ 

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ بٝت ×ع كٚا١ٜ ُاحل بٔ عكب١, عٔ أبٞ عبـ اهلل2 َٳ , قاٍ: 

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ بٝتّا ؾبه٢ ٚأبه٢  َٳ ًعل ؾبه٢ ٚأبه٢ عٌل٠ ؾً٘ ٚشلِ اؾ١ٓ, ٚ

ٔٵ أٌْـ ٗ اؿوٌ بٝتّا ؾبه٢, ٚأٚٓٸ٘ قاٍ: أٚ  َٳ ٍٵ ست٢ قاٍ  توع١ ؾً٘ اؾ١ٓ, ؾًِ ٜنٳ

 .(74)تبان٢, ؾً٘ اؾ١ٓ

 ٚٗ إكاّ ْكاَ هٓـٟ; ٚؿ٫يٞ; َٚتين.

ؾكـ ٚقع ن٬ّ ٗ ُاحل بٔ عكب١ بٌ نْٛ٘ ثك١ أٚ ٓعٝؿّا أٚ أَا هٓـّا 

ٍٕ نقٸاب, ٫ ًٜتؿت إيٝ٘. إ٫ إٔ ايبعض ْاقٌ٘  ف٫ّٛٗ, ؾإٕ ابٔ ايػٔا٥لٟ قاٍ ؾٝ٘: غا

ٍٸ ع٢ً ايػًٛ, ٚإِا تـٍ ع٢ً عًٛ ٚد٬ي١ قـك  بإٔ ا٭ػباك اييت كٚاٖا يٝى ؾٝٗا َا ٜـ

 .(75)^أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت

ايكُٞ ٚناٌَ اينٜاكات. ٚع٢ً ٖقا ٜـٚك ايكبٍٛ ٚعـَ٘.  ْعِ, قـ ٚكؿ ٗ تؿورل

ٚسٝح ٫ ْبين ع٢ً ٚثاق١ كداٍ تؿورل ايكُٞ أبـّا, ٚيٛ بٓشٛ إٛدب١ اؾن١ٝ٥, نُا أْ٘ 
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يٝى َٔ ايلٚا٠ إباًلٜٔ ٗ ناٌَ اينٜاكات, ؾ٬ فاٍ ٫عتُاؿ كٚاٜات ُاحل بٔ 

 ٟ, ٚإ٫ ؾٗٛ ٓعٝـ.عكب١; ؾإْ٘ فٍٗٛ ؾُٝا يٛ مل ْأػق به٬ّ ابٔ ايػٔا٥ل

 ٚأَا ؿ٫ي١ّ ؾإٕ اٱَاّ ؾلٻع اٱبها٤ ٚايبها٤ ٚايتبانٞ ع٢ً اٱٌْاؿ, ٫ َطًكّا.

ٚأَا َتّٓا ؾإٕ ايلاٟٚ ٜكٍٛ: ٚأٚٓ٘ قاٍ: أٚ تبان٢, ؾً٘ اؾ١ٓ. ٚعًٝ٘ ؾٗٛ مل 

 هنّ بإٔ اٱَاّ قاٍ ٖقٙ ايؿكل٠, ؾ٬ فاٍ ٫عتُاؿٖا.

ٌِّ ٗ إكاّ: إْ٘ َع ايبٓا٤ ع٢ً سذ١ٝ ػدل ايجك١ ٫ فاٍ ٫عتُاؿ ٖقٜٔ  ٚإتش

اـدلٜٔ. ٚمل لـ غرلُٖا. ْعِ, ٖٓاى ػدل ثايح ٜكع ٗ طلٜك٘ ُاحل بٔ عكب١. ٚقـ 

ـٸّ. ٖٓا تك  اتٸٔض أَلٙ 

ْعِ, إفا نٓا ْبين ع٢ً سذ١ٝ اـدل إٛثٛم ؾإٕ أؾاؿت ٖقٙ ا٭ػباك ايج٬ث١ 

ِ, ٖقٙ ا٭ػباك تـػٌ ؼت قاعـ٠ ايٛثٛم ؾ٬ بأي, ٚإ٫ ؾ٬ فاٍ يًلنٕٛ إيٝٗا. ْع

. ؾُع ايكٍٛ بٗقٙ ايكاعـ٠ ّهٔ «بًػ٘ ثٛابٷ ٔٵَٳ»ايتواَض ٗ أؿي١ ايوٓٔ; ؿـٜح 

 اعتُاؿٖا َٔ ٖقا ايباب.

 

 ع ٜتبع ع
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 زراعٛ األعضاٞ

 حتمٗن األصٕه االجتّادٖٛ لفتأٝ الصٗد اخلاو٠ٍ٘

 ـ القصي الثاٌ٘ ـ

 

 

ٞٸ  تػٝرل  َٖٛٔ ١ًْ ا٭ؿي١ ع٢ً سل١َ قطع عٔٛ غرل ك٥ٝى َٔ ًؼّ س

اـًك١ ٚاشل١٦ٝ اييت ػًكٗا اهلل هبشاْ٘ ٗ ايبٌل. ٚقـ فنل ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ َجٌ 

ٖٓ ِٵ ﴿ا ٜبػٔ٘ ايٌاكع ٜٚلغب ب٘ ايٌٝطإ: ٖقا ايعٌُ  ٗٴ ْٻ َٴلٳ ٚٳٯ ِٵ  ٗٴ ٓٻ ٝٳ ِّٓ َٳ ٚٳُ٭ ِٵ  ٗٴ ٓٻ ٓٹًٖ ٚٳُ٭

َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٕٻ ػٳًِلٳ ايًٓ ِّلٴ ٝٴػٳ ِٵ َؾًَ ٗٴ ْٻ َٴلٳ ٚٳٯ  ّٔ ْٵعٳا ٕٳ اَ٭ ٔٻ آفٳا ٝٴبٳتُِّه ٝٸَؾًَ ٚٳيٹ ٕٳ  ٝٵَطا ٌٻ ٕٔ ّأ ٜٳتٻؼٹقٹ اي ٘ٹ  ِّٔ ؿٴٚ ايًٓ

ـٵ ػٳوٹلٳ ػٴوٵلٳاْ   (.119)ايٓوا٤:  ﴾ّاَټبٹٝٓ ّاَؾَك

عٔ إٔ تػٝرل ػًك١ اهلل َطًب يًٌٝطإ, َٚا أْ٘ َطًب ٚكغب١  عدلت اٯ١ٜ 

يًٌٝطإ ؾإْ٘ َٛكؿ ْٗٞ َٚبػٛض يـ٣ ايٌاكع. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً فيو ؾإٕ تػٝرل ػًك١ ١٦ٖٝٚ 

 إؼًٛم اٱشلٞ ٜعتدل َبػّٛٓا َٚٛكؿ ْٗٞ َٔ ايٌاكع, ٚٗ ايٓتٝذ١ ِٜبض سلاَّا. 

 

ّٸ; ٚفي و أْ٘ يٝى إكِٛؿ َٔ تػٝرل ايٌٝطإ يًؼًك١ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ اٯ١ٜ غرل تا

تػٝرل ايٌهٌ ٚاشل١٦ٝ ايٛاٖل١ٜ, بٌ إكِٛؿ تػٝرل ايؿطل٠ اييت ٖٞ أهاي ٚدٖٛل 

                                           

^
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ايبٌل; سٝح إْ٘ إفا نإ إكِٛؿ تػٝرل ايٌهٌ ٚاشل١٦ٝ ايٛاٖل١ٜ هب إٔ ْكٍٛ: أٟ 

ٔٵ ٜتكبٻ َٳ ٌ نٕٛ ايتػٝرل تػٝرل ٚتبـٌٜ ٗ إؼًٛقات اٱشل١ٝ ٜهٕٛ سلاَّا, ؾٌٗ ٖٓاى 

 ٚايتبـٌٜ ٗ ايطبٝع١, نايػابات, أٚ َعاؾ١ ايبٌل عٝح ٜػِّٝل ايٌهٌ ٚ... سلاَّا؟!

ـٻع٢ َا عبٻل عٓ٘ نجرلٷٚ َٔ إؿوِّلٜٔ ايٌٝع١ ٚايوٓٸ١, َٚٔ  ايٌاٖـ ع٢ً ٖقا إ

ًْتِٗ: ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ, سٝح نتب ٜكٍٛ: ٚيٝى بعٝـّا إٔ ٜهٕٛ إلاؿ بتػٝرل 

ٗٳَو َؾَأ﴿ اـلٚز عٔ سهِ ايؿطل٠ ٚتلى ايـٜٔ اؿٓٝـ, قاٍ تعاٍ: ػًل اهلل ٚٳدٵ ِٵ  قٹ

ٔٔ سٳٓٹٝؿ ِـّٜ ٘ٹ اٖي ّايٹً ٗٳا ٫ؾٹِطلٳ٠َ ايًٖ ٝٵ ِٴتٹٞ َؾَطلٳ ايٓٻايٳ عٳًَ ِّ ٔٴ اِيَك ِـّٜ ٘ٹ فٳيٹَو اي ٌٳ يٹؼٳًِٔل ايًٖ ـٹٜ   تٳبٵ

ٔٻ َأِنجٳلٳ ايٓٻأي ٫ ٕٳٚٳَيهٹ ُٴٛ  . (1)﴾ ٜٳعٵًَ

١ اينسًٝٞ ٗ فٌٜ ٖقٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ: قاٍ بعض إؿوِّلٜٔ: تػٝرل اـًك١ ٚنتب ٖٚب

ِٵ﴿عباك٠ عٔ تػٝرل ؿٜٔ اهلل; يقيو ٜكٍٛ اهلل:  . ٚنقيو دا٤ ٗ ايلٚا١ٜ ﴾َؾَأقٹ

ِّ ِّؿاْ٘ أٚ ٜٓ ٌٸ إْوإ ٜٛيـ ع٢ً ؾطل٠ ايتٛسٝـ, إ٫ إٔ أبٛاٙ ٜٗ لاْ٘ أٚ ايِشٝش١: ن

 .(2)واّْ٘ذِّ

ؿوِّلٜٔ اٯػلٜٔ بٗقا إع٢ٓ. إفّا تػٝرل اـًك١ اييت ٜلٜـ ٚقـ ُلٸغ نجرلٷ َٔ إ

إٔ ٜػرلٖا ٚأَل بتػٝرلٖا ايٌٝطإ ٖٞ تػٝرل ايـٜٔ ٚايؿطل٠ اييت ػًل اهلل هبشاْ٘ عًٝٗا 

 اٱْوإ, ٫ تػٝرل ايٌهٌ ايٛاٖلٟ يًبٌل. 

ٚ بٓا٤ٶ ع٢ً فيو ؾإٕ ايـيٌٝ ايجاْٞ ايقٟ أقِٝ ع٢ً سل١َ قطع ايعٔٛ ايقٟ ٜٛدب 

 اٱْوإ َٚٛت٘ يٝى ي٘ ؿ٫ي١ ع٢ً فيو.  ٬ٖى

 

يبعض اٯٜات ٚايلٚاٜات ؿ٫ي١ ع٢ً نلا١َ اٱْوإ ٚاسذلاَ٘ ٗ ساٍ سٝات٘,  

ٚبعـ ٖات٘, ٚقطع عٔٛ َٔ بـْ٘ ٜعتدل َوتٛدبّا شلته٘ ٚعـّ اسذلاَ٘. ٚايلٚاٜات 

ـٻع٢ نجرل٠, َٚٔ ْ  ًتٗا: إتعًك١ بٗقا إ

ٔٸ ػرلّا, ٚنولى عٛاَ٘ »: ×ع قاٍ أبٛ عبـ اهلل1 أب٢ اهلل بإ٪َٔ إ٫ إٔ ٜٛ

 . (3) «سّٝا َٚٝتّا هٛا٤

عًٝ٘ ايـ١ٜ; ٭ٕ سلَت٘ », ٗ كدٌ قطع كأي إٝت, قاٍ: ×ع عٔ أبٞ عبـ اهلل2

ٞٸ  . (4)»َٝتّا نشلَت٘ ٖٚٛ س
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ٗ ايؿك٘,  ٠َتعـؿ ٖاتإ ايلٚاٜتإ ٚأَجاشلُا َٔ ايلٚاٜات قـ ٚكؿت ٗ أبٛاب 

ٚع٢ً اـِْٛ أبٛاب ؿ١ٜ ا٭عٔا٤, ٚتـٍ ع٢ً إٔ إوًٌُ هب إٔ ٜهٕٛ شلِ 

 اسذلاّ, ٜٚهْٛٛا َٛٓع تهلِٜ, ٖٚقا ا٫سذلاّ ٜجبت شلِ ست٢ بعـ إُات أّٜٔا.

ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٖٓاى أسهاّ ػا١ُ تتشـخ عٔ اسذلاّ إوًٌُ, َٚٔ  

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايٛٓع١ٝ إفا  ;, َٔ ايٓاس١ٝ ايتهًٝؿ١ًْٝتٗا: عـّ اسذلاَ٘ ٜعتدل سلاَّا

 نإ ِٜاسب٘ قطع عٔٛ هب ؿؾع ؿ١ٜ.

ٖٚاتإ ايلٚاٜتإ تاَتإ َٚعتدلتإ َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ. ٚباٱٓاؾ١ إيُٝٗا ٖٓاى  

أساؿٜح تـٍ ع٢ً أْٸ٘ ٫ ولٸ يًُوًٌُ إٔ ٜكَٛٛا بأعُاٍ تعٛؿ عًِٝٗ بايقي١ ٚايتشكرل, 

 َٚٔ ١ًْ ٖقٙ ا٭ساؿٜح: .لٜٔ إٔ ًٜشكٛا بِٗ فيونُا أْٸ٘ ٫ ولٸ يٰػ

: قاٍ |قاٍ كهٍٛ اهلل», قاٍ: ×ع عٔ إع٢ً بٔ ػٓٝى, عٔ أبٞ عبـ اهلل1

ٌٸ ٍٸ عبـٟ إ٪َٔاهلل عنٸ ٚد  .(5)«: إْٞ ؿلب ٕٔ اهتق

ٌٸ ٤ًٞ »قاٍ:  ×ع عٔ أبٞ عبـ اهلل2 ٛٻض إٍ إ٪َٔ ن إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ؾ

  .(6) «إ٫ إف٫ٍ ْؿو٘

ٌٸ إٕ اهلل عنٸ»: ×ع قاٍ أبٛ عبـ اهلل3 ٛٻ ٚد ض إٍ إ٪َٔ أَٛكٙ نًٓٗا, ٚمل ؾ

ِّض إيٝ٘  . (7)«ٜقٍ ْؿو٘ إٔ ٜؿ

ٜوتؿاؿ َٔ تًو ايلٚاٜات سل١َ عـّ اسذلاّ إ٪َٔ ٖٚتو سلَت٘, ٚقطع عٔٛ  

َٔ أعٔا٥٘ ٜوبب ٖتو سلَت٘, ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ أْ٘ سلاّ. أَا َٔ سٝح ايوٓـ ؾإْٗا 

 ٕع٢ٓ, باٱٓاؾ١ إٍ أْ٘ ٫ ٜٛدـ ؾٝ٘ أٟ إًهاٍ.َوتؿ١ٔٝ ا

 

ٍٸ ٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً اسذلاّ ٚنلا١َ اٱْوإ, ٚسل١َ ٖتو نلاَت٘. ٚيهٔ  تـ

ٕٕ ٤ٌَ إكاؿ٠ ٚكٓا  اٱًهاٍ ٜهُٔ ٗ ُػل٣ ا٫هتـ٫ٍ, يقيو ؾإٕ بذل عٔٛ َٔ بـ

ـٺ ػل, ٫ ٜوتٛدب عك٥٬ٞ, ٚكَا َٔ أدٌ لا٠ سٝا٠ َ٪َٔ آ ٚغلٕض ُاسب٘; ٚبكِ

 ٖته٘ ٚعـّ اسذلاَ٘, أٚ ع٢ً أقٌ تكـٜل ٜهٕٛ أَلّا َلٜبّا.

ٚايٌاٖـ ع٢ً ٖقا إـع٢ ايعك٤٬ ٚإتـٜٕٓٛ ايقٜٔ كأٚا إٔ فيو يٝى ٖـكّا يعن٠  

ٜكـَُٗا  ّاٚنلا١َ اٱْوإ, بٌ َٔ اؾا٥ن إٔ ٜعتدل ٖقا بايٓوب١ إيِٝٗ تٔش١ٝ ٚإٜجاك

 يٰػلٜٔ.
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٘ ع٢ً اٱْوإ اؿٞ, بٌ ٌٌُٜ نقيو اٱْوإ ٖٚقا إـع٢ ٫ ِٜـم ؾك 

ايقٟ ُٜٛٞ أْ٘ بعـ ٖات٘ إفا نإ عٔٛ َٔ أعٔا٤ بـْ٘ ؾٝ٘ لا٠ ٕ٪َٔ آػل ؾ٬ 

بـٕ فيو إ٪َٔ. طبعّا هٛف ٜأتٞ بعـ فيو ٌٖ إٔ ايٌاكع  إًهاٍ ٗ بذلٙ ٚمكاعت٘ ٗ

 أدام َجٌ ٖقٙ اي١ُٝٛ أّ ٫؟

ٙ ايلٚاٜات ُبػ١ أػ٬ق١ٝ ؼاٍٚ إٔ قشلَٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ باٱَهإ ايكٍٛ: إٕ  

عن٠ ٚنلا١َ, ٚهب عًٝ٘ إٔ ٜبتعـ عٔ ا٭عُاٍ غرل  ًُ٪َٔيتٛٗلٖا, سٝح إٕ 

 ا٭ػ٬ق١ٝ, َٚٔ ًْتٗا: ايقْٛب اييت تٔعـ َٔ ًؼِٝت٘.
 

ْٗت ايلٚاٜات عٔ إج١ً بٌؼّ إوًِ ّْٗٝا قاطعّا, ٚاعتدلت قطع عٔٛ َٔ  

ايبـٕ, ٚع٢ً اـِْٛ إفا نإ ٖقا ايكطع ٜطاٍ أنجل َٔ عٔٛ, ْٛعّا َٔ أعٔا٤ 

 إج١ً ٗ ًؼّ اٱْوإ إوًِ. ٚايلٚاٜات ع٢ً سل١َ إج١ً نجرل٠, َٚٔ ًْتٗا: 

إفا  |نإ كهٍٛ اهلل», قاٍ: ×ع كٚا١ٜ َعا١ٜٚ بٔ عُاك, عٔ أبٞ عبـ اهلل1

ٍٛ: هرلٚا باهِ اهلل, ٚباهلل, أكاؿ إٔ ٜبعح هل١ٜ ؿعاِٖ, ؾأدًوِٗ بٌ ٜـٜ٘, ثِ ٜك

 .(8)»..., ٫ ُجًِّٛا...|ٚٗ هبٌٝ اهلل, ٚع٢ً ١ًَ كهٍٛ اهلل

بعـ إٔ تًك٢  ’إٍ اٱَاٌَ اؿؤ ٚاؿوٌ ×ع ٚٗ ١ُٝٚ أَرل ا2ٌَٓ٪ٕ

اْٛلٚا إفا أْا َتټ َٔ ٓلبت٘ ٖقٙ ؾآلبٛٙ ٓلب١ّ بٔلب١, »ٓلبت٘ اييت اهتٌٗـ بٗا: 

ٜكٍٛ: إٜانِ ٚإج١ً ٚيٛ بايهًب  |ْٞ زلعت كهٍٛ اهلل٫ٚ ُجًِّٛا بايلدٌ; ؾإ

 . (9)«ايعكٛك

( ×هٓـ ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ يٝى عًٝ٘ أٟ إًهاٍ, ٚايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ )١ُٝٚ اٱَاّ

 قـ دا٤ت ٗ نتاب َعتدل.

ٚيتكلٜب ؿ٫ي١ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٫هتـ٫ٍ ْكٍٛ: إٕ ايتُجٌٝ غرل دا٥ن ٚيٛ بػرل 

ا نإ إْواّْا َوًُّا َعتكـّا باهلل تعاٍ. ٚبٓا٤ ع٢ً اٱْوإ, نايهًب, ؾُا بايو إف

ٖقا ؾإٕ إج١ً سلاّ, ٚبذل ا٭عٔا٤ َٔ إج١ً, ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ هٛف تهٕٛ سلاَّا 

 أّٜٔا. 
 

بايٓوب١ إٍ إوًٌُ ا٭بلٜا٤ غرل قاب١ً  ٖٚٞإٕ ايلٚاٜات تـٍ ع٢ً سل١َ إج١ً, 
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 ِـام, يقيو: ٚيهٔ ايبشح ٜـٚك سٍٛ إ .يٲْهاك

ْوإ ع ٚإٕ نإ عـ٠ أعٔا٤ ع ٫ باٱَهإ ايكٍٛ: قطع عٔٛ َٔ دوِ اٱأ٫ّٚ: 

عتدل َج١ً; ٭ٕ إج١ً إِا ٖٞ تكطٝع ا٭عٔا٤ قطعّا ُػرل٠. ٜكٍٛ ابٔ ا٭ثرل: إْ٘ ٢ْٗ عٔ ٜٴ

ِّٖت ب٘  . (10)إج١ً.... إفا قطعت أطلاؾ٘ ًٚ

 ِٜـم عًٝ٘ َج١ً. ٚع٢ً ٖقا ؾإٕ قطع عٔٛ ٚاسـ أٚ عـ٠ أعٔا٤ ٫

ع٢ً ؾلض ُـم إج١ً ؾإْ٘ باٱَهإ ايكٍٛ: تطًل إج١ً ٗ ايٛقت ايقٟ ثاّْٝا: 

ٕٵ مت  ٚٸ, أٚ اٱدباك بايك٠ٛ ع٢ً ايكبٍٛ, ٚيهٔ إ ٜتِ قطع عٔٛ أٚ أنجل بٛاهط١ عـ

 فيو عٔ طلٜل اٱٜجاك, َع ايلٓا َٔ ُاسب ايعٔٛ, ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ َِـاقّا يًُج١ً.

إفا نإ قطع ايعٔٛ ٜتِ عٔ كٓا ٚاػتٝاك, ٜٚهٕٛ عٔ طلٜل ع٢ً ٖقا  ٚبٓا٤ٶ 

 ساؾن عك٥٬ٞ ٚإٜجاك, ؾبـٕٚ أؿ٢ْ ًو أٚ َٓاق١ٌ ٫ ِٜـم عًٝ٘ َج١ً.

ٍٸ ع٢ً سل١َ قطع عٔٛ إْوإ هامل.   إفّا ايـيٌٝ ايلابع ٫ ٜـ

 

طع عٔٛ غرل ك٥ٝى َٔ بـٕ ايـيٌٝ اٯػل ايقٟ ّهٔ إقاَت٘ ع٢ً سل١َ ق 

ِٴ ٞٸ ٚهامل ٖٛ إٔ َجٌ ٖقا ايعٌُ ٜعتدل ًُّٚا, ٚايًٛ طبل أسهاّ اٯٜات  إْوإ س

ّٷ ع٢ً فيو ؾإٕ َجٌ ٖقا ايعٌُ هٛف ٜهٕٛ سلاَّا.  . ٚبٓا٤ٶٚايلٚاٜات ٚايعكٌ سلا

ٚاٯٜات ٚايلٚاٜات اييت ؼـثت عٔ ٖقا إٛٓٛع نجرل٠ دـّا, ٚيٝى ٖٓاى َٔ ساد١ 

 ٫هتعلآٗا.

 

ّٷ , هٛا٤ نإ ٖقا ايًِٛ ٜكع ع٢ً اٯػلٜٔ أّ ٜٛقع٘ ب٬ ًو إٔ ايًِٛ سلا

اٱْوإ ع٢ً ْؿو٘, ٚيهٔ قطع عٔٛ َٔ بـٕ إْوإ بلٓاٙ, أٚ بكِـ اٱٜجاك 

 ٚاٱسوإ, َٚع ٚدٛؿ غلض عك٥٬ٞ, يٝى َِـاقّا يًًِٛ نٞ ٜكاٍ عٓ٘: إْ٘ سلاّ.

 

سل١َ قطع أعٔا٤ غرل ك٥ٝو١ َٔ بـٕ إْوإ ٔو١ أؿي١ ع٢ً  فنل إٍ ٖٓا متٸ

ٞٸ هامل. ْٚٝع تًو ا٭ؿي١ متٸ عجٗا ْٚكـٖا, ٚمل تجبت ؿ٫ي١ أٟٛ َٓٗا بِٛك٠ َطًك١;  س
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٭ٕ بعض تًو ا٭ؿي١ قـ أًهٌ عًٝٗا َٔ ْاس١ٝ ايِػل٣ ٚايهدل٣, ٚايبعض اٯػل 

 َٔ ْاس١ٝ ايِػل٣.

 

ؿَاغٞ, ٜٚعٍٝ سٝا٠ ْبات١ٝ ع أٟ نايٓبات,  ايٌؼّ ايقٟ قـ أُٝب َٛت 

ٟٸ سلاى, ٚإِا ٜتٓؿى ؾك٘ بٛاهط١ ا٭دٗن٠ اييت تـِٜ سٝات٘ ع, ٌٖ تٓطبل  يٝى ب٘ أ

 عًٝ٘ أسهاّ ا٭سٝا٤ أّ أسهاّ ا٭َٛات؟ ٖٚقا ايبشح ي٘ ْتا٥ر ؾك١ٝٗ نجرل٠.

خ َٚع ٬َس١ٛ ا٭ؿي١ ٚايكٛاعـ باٱَهإ ايكٍٛ: إٕ إٛت ايـَاغٞ ٜكع ٗ ث٬ 

ٌٸ ٚاسـ٠ ع٢ً سـ٠:  ُٛك, ٚهب ؿكاه١ ن

ماٍ ٜٓبض ْبّٔا طبٝعّٝا, ٜٚعٍٝ  أع تٛقـ ايـَاؽ عٔ ايعٌُ, ٚيهٔ ايكًب َا

ُاسب٘ سٝا٠ ْبات١ٝ. ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ٜكٍٛ ا٭طبا٤: إٕ ٖقا ايٌؼّ ٜعتدل َٝتّا َٔ 

ا٭سعهاّ, ايٓاس١ٝ ايطب١ٝ, إ٫ أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايٌلع١ٝ ٜعتدل سّٝا, ٚتٓطبل عًٝ٘ ْٝعع 

ٌٴ ايكًب عٓ٘ ع طبل ٖقٙ ا٭ؿي١ اييت أٚكؿْاٖا  َجٌ: إًهٝع١, ٚاينٚدٝع١, ٚايطٗاك٠. ٚؾِ

ّٷ ٞٸ ع سلا  .بايٓوب١ إٍ اٱْوإ اؿ

ْٸ يًتٓٗؿى  ب ع تٛقـ ايـَاؽ عٔ ايعٌُ, ٚيهٔ ايكًب ٜعٌُ َواعـ٠ دٗام ػا

ٟٸ أٌَ ٗ ايلدٛع  ٜعٌُ ع٢ً إطاي١ اؿٝا٠ يقيو ايٌؼّ, ٚيهٔ َع ٖقا ٫ ٜٛدـ ي٘ أ

 إٍ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ.

سهِ ٖقٙ ايِٛك٠ َجٌ ايِٛك٠ اييت قبًٗا, ٚقطع ايعٔٛ إٛدب يٛؾا٠ ٚ

اٱْوإ, أٚ اٱهلاع ٗ فيو, ٜعتدل سلاَّا, إ٫ إٔ ٜتٛقـ ع٢ً ٖقا ايعٌُ لا٠ سٝا٠ 

قذل١َ. ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ َٔ اؾا٥ن إٔ ٜكاٍ, َٔ باب ايتناسِ: إْ٘ هٛم قطع عٔٛ 

ى َٔ فيو اٱْوإ, ٚفيو إٔ ْهٕٛ ع٢ً عًِ بإٔ ايقٟ ّٛت ؿَاغّٝا هٛف ّٛت ك٥ٝ

قلٜبّا, هٛا٤ قطع َٓ٘ فيو ايعٔٛ ايل٥ٝى أٚ مل ٜكطع, َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ ؾإْ٘ بكطع 

عٔٛٙ ايل٥ٝى هٛف ؼؿٜ سٝا٠ ًؼّ قذلّ آػل. إفّا ا٭ؿي١ اييت أقُٝت ع٢ً سؿٜ 

ٝى, َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ َا إٔ قطع ايعٔٛ ايٓؿى شلا ؿ٫ي١ ع٢ً دٛام قطع ايعٔٛ ايل٥

ٜولع ٗ َٛت فيو اٱْوإ ؾ٬ هٛم ٗ ٖقٙ اؿاي١. ٚبٓا٤ ع٢ً إوأي١ ايـاػ١ً ٗ باب 

ايتناسِ; ٚ٭ٕ ٖٓاى عًِ بإٛت اؿتُٞ يِاسب إٛت ايـَاغٞ, ؾُٔ إُهٔ إٔ 
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 .ٜهٕٛ ايكطع دا٥نّا. ٚبٗقا ايُٛـ ٌٜهٌ ايكبٍٛ بٛد١ٗ ايٓٛل ٖقٙ

ٟٸ ٌْاٙ, ٚيهٔ دٗام ز ع اي  ـَاؽ َتٛقـ عٔ ايعٌُ, ٚايكًب أّٜٔا ٫ ٜبـٟ أ

ايكًب ٖٛ ايقٟ ٜكّٛ بإطاي١ اؿٝا٠ ايٓبات١ٝ يقيو اٱْوإ, بايِٛك٠ اييت تٓوب إطاي١ 

ٝٸّا, ٫ إٍ ايكًب  .اؿٝا٠ إٍ اؾٗام نًٓ

ٗ ُـم َؿّٗٛ اؿٝا٠ ع٢ً  ّهٔ إٔ ٜكاٍ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠: إْ٘ ٜٛدـ ًٙوٚ

ٞٸ.ٖقا اٱ  ْوإ, َٚع ٚدٛؿ فيو ايٌو ٫ ػلٟ عًٝ٘ أسهاّ ايٌؼّ اؿ

َع ايٌٓو ٗ ُـم اؿٝا٠ توتِشب إؿا١َ اؿٝا٠, ٜٚهٕٛ َٔ ١ًْ  :قـ ٜكاٍ

 آثاكٖا سل١َ قطع ا٭عٔا٤ ايل٥ٝو١. 

ٚ٭ٕ ا٭َٛك اـاكد١ٝ ٚآش١ يٓا,  .ٌَٓأ ايٌو ٖٛ ايٌب١ٗ إؿ١َٝٛٗ اؾٛاب:ٚ

اؿٝا٠, ؾؿٞ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ٚٗ ايٌبٗات إؿ١َٝٛٗ ٫ ٚاٱبٗاّ ٜكع ٗ ُـم َؿّٗٛ 

 هلٟ ا٫هتِشاب.

قـ ٫ هلٟ ا٫هتِشاب ع٢ً سٝا٠ فيو ايٌؼّ, ٚيهٔ هلٟ  :ٚقـ ٜكاٍ

اهتِشاب ع٢ً ا٭سهاّ ٚآثاك اؿٝا٠, َجٌ: إًه١ٝ, ٚاينٚد١ٝ, ٚسل١َ قطع 

 ايعٔٛ, ٚٗ ايٓتٝذ١ تجبت سل١َ قطع ايعٔٛ ايل٥ٝى.

: إفا اعتدلْا ثاّْٝا: ٫ هلٟ ا٫هتِشاب ٗ ايٌبٗات اؿه١ُٝ. أ٫ّٚاؾٛاب: ٚ

ا٫هتِشاب داكّٜا ٗ ايٌبٗات اؿه١ُٝ ؾ٬ ٜبعـ إٔ ْكٍٛ: إٕ ٚسـ٠ ايك١ٝٔ 

إٌهٛن١ ٚإتٝك١ٓ غرل قلم٠; ٚفيو إٔ إلدع ٗ تٌؼّٝ ايٛسـ٠ ٖٛ ايعلف, 

, ٚتوتُل سٝات٘ ايٓبات١ٝ ٚايعلف ٫ ٜعتدل اٱْوإ ايقٟ تٛقـ ؿَاغ٘ ٚقًب٘ عٔ ايعٌُ

ؾك٘ َواعـ٠ اؾٗام, ٚاٱْوإ ايقٟ قًب٘ ٚؿَاغ٘ أٚ أسـُٖا ٜعٌُ ًؼِا ٚاسـّا ٗ 

 اؿهِ.

 

 ايبشٛخ إتعًك١ بٗقا ايعٓٛإ ٜتِ عجٗا ٗ ث٬ث١ أقواّ: 

 

٢ً سل١َ قطع أعٔا٤ بـٕ إٝت, ٖٚٞ ايـيٌٝ باٱَهإ إبلام ا٭ؿي١ اييت تـٍ ع



•

  االجتهاد والتجديد

قـ  ا٭ؿي١تًو ٚايجاْٞ ٚايجايح ٚايلابع َٔ ا٭ؿي١ إتكـ١َ ؿل١َ قطع عٔٛ اؿٞ. 

ٟټ ٚاسـ َٓٗا ٗ َوأي١ ا٭سٝا٤, ؾُٔ باب  ػٔعت يًٓكـ ٚايتشًٌٝ, ٚقًٓا: إْ٘ مل ٜجبت أ

ساد١ إٍ إعاؿتٗا َل٠ ٍ أْٗا هٛف ئ تجبت ٗ إٝت. َٔ ٖٓا ٜتبٌ أْ٘ يٝى َٔ ٚٵَأ

أػل٣. ؾك٘ ٖٓاى ؿيٌٝ ػاْ بايٓوب١ إٍ قطع ايعٔٛ َٔ بـٕ إٝت, ٖٚٛ أْ٘ هٛف 

ٜوتٛدب تأػرل ايـؾٔ, ٜٚتٓاؾ٢ َع ٚدٛب اٱهلاع ٗ ؿؾٔ إٝت; سٝح إٕ ٖٓاى 

 ًتٗا:كٚاٜات نجرل٠ تـٍ ع٢ً ٚدٛب اٱهلاع ٗ ؿؾٔ إٝت إوًِ, َٚٔ ْ

ٗ  قٵإفا َات إٝت ؾؼٴ», قاٍ: ×, عٔ أبٝ٘ع عٔ ايعّٝ, عٔ أبٞ عبـ اهلل1

 .(11)«ً٘ٚعذِّ ,دٗامٙ

 ٚ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َلؾٛع.

: إفا َات إٝت أٍٚ ايٓٗاك |قاٍ كهٍٛ اهلل», قاٍ: ×ع عٔ أبٞ عبـ اهلل2

 .(12)«ؾ٬ ٜكٌٝ إ٫ ٗ قدلٙ

 

تأػرل  تٌرل ٖقٙ ايلٚاٜات إٍ ايولع١ ٗ ػٗٝن ٚؿؾٔ إٝت. ٫ٚ إًهاٍ ٗ

 ايـؾٔ; ؾإٕ ٖقٙ ايلٚاٜات ٫ تـٍ ع٢ً ٚدٛب ايتعذٌٝ; ٚفيو:

 ؿ ايلٚاٜات اييت تـٍ ع٢ً ٚدٛب ايتعذٌٝ بتذٗٝن إٝت غرل تا١َ.اهٓأ أ٫ّٚ: 

ِّ ثاّْٝا:  ٕ ٖقٙ ايلٚاٜات إ٫ ٗ ا٫هتشباب, َٚٔ ًْتِٗ: ٛثمل ٜوتعٌُ احمل

عذٌٝ ػٗٝن إٝت ٚؿؾٓ٘, ي٬ّٝ اهتشباب ت»ايٌٝؽ اؿل ايعاًَٞ, ايقٟ عٕٓٛ بابّا ٗ 

. ٚقـ ٌٓ ايؿكٗا٤ أّٜٔا ٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً (13)«َات أٚ ْٗاكّا, َع عـّ اًتباٙ إٛت

ا٫هتشباب, ٚمل ِٜـكٚا ؾت٣ٛ بايٛدٛب. نتب ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٗ َعلض إسِا٥٘ 

يًُوتشبات بعـ إٛت ٜكٍٛ: ايجأَ: ايتعذٌٝ ٗ ؿؾٓ٘, ؾ٬ ٜٓتٛلٕٚ ايًٌٝ إٕ َات ٗ 

 .(14)ايٓٗاك, ٚايٓٗاك إٕ َات ٗ ايًٌٝ, إ٫ إفا ًٓو ٗ َٛت٘, ؾٝٓٛل ست٢ ايتٝكٔ

ٜتٓاؾ٢ قطع ايعٔٛ َٔ إٝت أٚ اؿٞ َع ٚدٛب ايـؾٔ; ٚفيو ٭ٕ : ٚقـ ٜكاٍ

 ا٫تِاٍ ٜهٕٛ هببّا ٗ ؿؾٔ عٔٛ إٝت.

بعـ مكاع١ ايعٔٛ َٔ إٝت ٫ ٜعتدل فيو ايعٔٛ َٝتّا نٞ ِٜبض ؿؾٓ٘ اؾٛاب: ٚ

ّا. ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ مكاع١ ايعٔٛ ّشٛ َٛٓٛع ٚدٛب ايـؾٔ, ٚهٛم إعـاّ ٚادب
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 إٛٓٛع.

 

ٔٵ ي٘ اؿل   َٳ بعـ إثبات دٛام ايكطع ٖٓاى ه٪اٍ ٜطلغ ْؿو٘, ٖٚٛ: بعـ إٛت 

ف ببـٕ تِلټ ٗ إعطا٤ اٱفٕ بكطع عٔٛ َٔ بـٕ إٝت؟ ٭ٕ ٖقا بـٕٚ أؿ٢ْ ًٓو

ِّم ًلعٞ, نُا يٛ نإ  إٝت, يؿكـإ ايكبٍٛ َٔ ُاسب اؿل, ٚعـّ ٚدٛؿ ف

 ف ببـٕ اٱْوإ اؿٞ.ٖقا ايتِلټ

 

َٔ إوًِٖ ب٘ إٔ اٱْوإ ي٘ اؿل ٗ إٔ ٜطبٻل عًٝ٘ بعـ إٛت َا قـ نتب ٗ 

ٔ ٌٖ بإَهإ اٱْوإ إٔ ُٜٛٞ ُٚٝت٘. ٚقـ أنـت اٯٜات ٚايلٚاٜات ع٢ً فيو. ٚيه

بايتدلع بأسـ أعٔا٥٘ بعـ َٛت٘; ٗ هبٌٝ إٔ ٜٓذٞ إْواّْا آػل أٚ ٜوتؿاؿ َٓ٘ ٗ غلض 

 عك٥٬ٞ آػل؟ 

ٞٸ ع بأسـ أعٔا٥٘ بػلض عك٥٬ٞ ؾإٕ ولٸ ي٘ إٔ ٜتدلٻ بعـ إٔ ثبت إٔ اٱْوإ اؿ

اٍ سٝات٘ ي٘ اؿلٸ فيو اؿلٸ هٛف ٬ٜمَ٘ ٗ ُٚٝت٘ بعـ ٖات٘; ٚفيو إٔ اٱْوإ ٗ س

ٗ اؽاف ايكلاكات, ٚهٛم ي٘ إٔ ٜتِلٸف نٝـ ٌٜا٤, ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜهتب ُٚٝت٘ 

ه١ٝ ٗ ًُٝتَا وًٛ ي٘, إ٫ ٗ بعض إٛاكؿ اييت شلا ؿيٌٝ ػاْ, َجٌ: تٓؿٝق اي١ُٝٛ اي

ا٭نجل َٔ ايجًح. يقا ؾإٕ إط٬م أؿي١ اي١ُٝٛ تٌٌُ نٌ عٌُ باهتطاع١ اٱْوإ إٔ 

ٝات٘, َٚٔ ًْتٗا: اي١ُٝٛ ي٬هتؿاؿ٠ َٔ بـْ٘ بعـ إٛت; ٚفيو يٓذا٠ إْوإ ٜ٪ؿٜ٘ ٗ س

ٔٵ عًٝ٘ سلٌّ»آػل. عكـ ايٌٝؽ اؿل ايعاًَٞ بابّا بعٓٛإ  َٳ أٚ ي٘,  باب ٚدٛب اي١ُٝٛ ع٢ً 

قـ أٚكؿ مثإ كٚاٜات تّٓ ع٢ً فيو, َٚٔ ًْتٗا: عٔ قُـ بٔ ٚ ,«ٚاهتشبابٗا يػرلٙ

ؾٝٓبػٞ  ,|اي١ُٝٛ سلٸ, ٚقـ أ٢ُٚ كهٍٛ اهلل»: ×َوًِ قاٍ: قاٍ أبٛ دعؿل

 .(15)«يًُوًِ إٔ ُٜٛٞ

ٖقٙ ايلٚا١ٜ تتشـخ بإط٬م عٔ ْٝع أعُاٍ اـرل, َا عـا بعض إٛاكؿ اييت  

ٞٸ ؾٝٗاقاّ  ؾإْ٘ بعـ إٛت هٛم  ؿيٌٝ ع٢ً اـ٬ف. ٚسٝح إْ٘ هٛم قطع عٔٛ إْوإ س

ٌلع١ٝ بعـ إٛت, ٚهبل إٔ متٸ أّٜٔا, ٌٜٚتٌُ إط٬م ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً ايُٛاٜا اي
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 إثبات دٛام قطع ا٭عٔا٤ ٗ اؾ١ًُ.

ٕٸ  :ٚقـ ٜكاٍ اي١ُٝٛ بكطع ايعٔٛ بعـ إٛت تعتدل باط١ً; ٭ٕ ايعٌُ بٗقٙ إ

اي١ُٝٛ ٜعتدل ٖتهّا ؿل١َ إٝت, ٚبـٕ إٝت ي٘ سل١َ نشل١َ بـٕ اٱْوإ اؿٞ, 

ـٸ ٖته٘ سلاَّا.  ٜٚع

٘ ْؿى سل١َ بـٕ اؿٞ, ٫ٚ هٛم ٖتو سلَت٘. ٫ ًو إٔ بـٕ إٝت ي اؾٛاب:ٚ

ـٻع٢ . ٚيهٔ ا٫سذلاّ ٚاشلتو َٔ (16)ٖٚٓاى نجرل َٔ ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً ٖقا إ

بعٔٛ َٔ  ع ٗ هبٌٝ عٌُ ػرلٟ ع ايعٓاٜٚٔ ايعلؾ١ٝ, ٚاٱْوإ ايقٟ ُٜٛٞ بتدلټع٘

ْ٘ ٜعتدل عن٠ّ أعٔا٥٘ بعـ ٖات٘ ٱْوإ َوًِ ٌٖ ٜعـ عًُ٘ ٖقا ٖتهّا ٫سذلاَ٘ أّ أ

 ٚاؾتؼاكّا, سٝح تدلٻع بعٔٛ َٓ٘ ٗ هبٌٝ إْكاف إْوإ َٔ إٛت؟

ٞٸ  ٚقطع عٔٛ َٔ بـٕ  قٌٝ: إٕ ٖٓاى ؾلقّا بٌ قطع عٔٛ َٔ بـٕ إْوإ س

ٞٸ  تتوبب ٗ ٬ٖن٘, ٚيهٔ يتاي َٝت, ٚعًٝ٘ ٫ هٛم قطع أعٔا٤ بـٕ اٱْوإ اؿ

ٌٸ عٔٛ َٔ أعٔا٤ إٝت, ست٢ ا٭ عٔا٤ ايل٥ٝو١. يقيو ؾإٕ قطع باٱَهإ قطع ن

ا٭عٔا٤ ايل٥ٝو١ َٔ بـٕ اٱْوإ اؿٞ ِٜـم عًٝ٘ عٓٛإ اٱيكا٤ ٗ ايتًٗه١, 

ٚيهٔ ٖقا ايعٓٛإ ٫ ِٜـم ع٢ً إٝت. ٚإفا ٚدـ ًٙو ٗ إط٬م ا٭ؿي١ ايًؿ١ٝٛ 

 ي١ًُٝٛ بايٓوب١ إٍ َا بعـ إٛت تٌِ ايٓٛب١ إٍ ا٭ٌُ ايعًُٞ.

ْكٍٛ: ْوتِشب دٛام قطع ا٭عٔا٤ بعـ إٛت; ٚفيو أْ٘  ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ يٓا إٔ

عٓـَا ٜهٕٛ اٱْوإ سٝٸّا هٛم قطع عٔٛ َٔ أعٔا٥٘, ٌْٚٓو بعـ إٛت ٌٖ هٛم 

 فيو؟ ؾٓذلٟ عًٝ٘ اهتِشاب اؾٛام.

ٞٸ ٜٛدـ ٖٓا اػت٬فٷ: ٚقـ ٜكاٍ ٚبـٕ  ٗ إوتِشٳب, سٝح إٕ بـٕ اٱْوإ اؿ

 إٝت ٦ًٝإ كتًؿإ.

ٞٸ اؾٛاب:  ٚإٝت ٦ًٝإ كتًؿإ ؾإٕ عـّ ايلٚغ ٗ ايبـٕ ٜوُض  َع إٔ اؿ

بطلٜل أٍٚ ٭ٕ وهِ ظٛام قطع ا٭عٔا٤, ٚع٢ً ا٭قٌ ؾإٕ ٖاتٌ اؿايتٌ 

ٞٸ َِّٛات اؿهِ ظٛام  َتواٜٚتإ ٗ اؿهِ; ٭ْٓا ْكطع إٔ ايبـٕ اؿ يٝى َٔ َك

 ايكطع. 

ـ نتب ايوٝـ اـ٥ٛٞ, ٗ ٜعتدل بعض ايؿكٗا٤ َجٌ ٖقٙ اي١ُٝٛ ْاؾق٠. ٚق 

ع٘ بعـ ٚؾات٘ بعٔٛ َٔ بـْ٘, دٛاب عٔ ه٪اٍ: ٌٖ بإَهإ اٱْوإ إٔ ُٜٛٞ بتدلټ
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ٜٚٔع٘ ؼت تِلف إوتٌؿٝات أٚ أسـ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ِٖ ٗ ساد١ إيٝ٘؟: اي١ُٝٛ 

ٗ َوتشـثات إوا٥ٌ, ٚاهلل  إقنٛك٠ ُشٝش١, ٚهب إْؿافٖا, نُا ٖٛ َقنٛكٷ

 . (17)أعًِ

ع٢ً إْؿاف اي١ُٝٛ ٖٛ إٔ ٖٓاى  ؿٳٔلاٱًهاٍ اٯػل ايقٟ ّهٔ إٔ ٜٳ: ٍٚقـ ٜكا

 َٓاؾا٠ بٌ دٛام ايكطع ٚٚدٛب تعذٌٝ ؿؾٔ إٝت.

 ٚقـ َلٸ اؾٛاب عٔ ٖقا اٱًهاٍ ٗ عح أؿي١ قطع أعٔا٤ إٝت.

 

ِٸ ٝٸ٘ اي ّهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ إدام٠ قطع أعٔا٤ إٝت تت ٌلعٞ; ٭ٕ بأػق َٛاؾك١ ٚي

ْٝع إوا٥ٌ ايٌؼ١ِٝ بعـ إٛت تٓتكٌ إٍ ٚيٞ ا٭َل, َا عـا بعض إٛاكؿ اييت قـ 

ع بأعٔا٤ بـْ٘. َٚع إٔ َجٌ ٖقا ايعٌُ ؾٝ٘ ٬ُغ ْٚؿع أ٢ُٚ بٗا, َٚٔ ًْتٗا: ايتدلټ

ٞٸ  اؿل ٗ إٔ هٝن فيو. إٝت إ٫ إٔ يًٛي
 

عض ا٭َٛك إلتبط١ بإٝت إٍ عٗـ٠ ٚيٝ٘ إٕ أٌُ ٖقا ا٭َل, ايقٟ ٖٛ اْتكاٍ ب

ايٌلعٞ بعـ إٛت, يٝى ق٬٘ يًٌو, َجٌ: مَإ َٚهإ َلاهِ ايـؾٔ, ٚايهؿٔ, 

ٕٵ نإ إٝت َكت٫ّٛ,  ٚتعٌٝ إَاّ اؾُاع١, ٚسلٸ ايعؿٛ أٚ ايكِاْ أٚ أػق ايـ١ٜ إ

ٖٓا ِْت عًٝ٘ ايلٚاٜات, أَا ٗ غرل ٖقٙ إٛاكؿ, ٚايقٟ  ي٘ ؿيٌٝ, َجٌ: ٚأَجاٍ فيو, 

ٍٸ ع٢ً إط٬م ٚعُّٛ   ِٸ ايعٌُ بقاى ايـيٌٝ إفا نإ ػاُّا, ٜٚـ َٛكؿ ايبشح, ٜت

ٌٷ ٫ ٜٴجبٹت ا٭ٌُ ايعًُٞ َجٌ ٖقا اؿل. ؾُٓق  اَت٬ن٘ فيو اؿل, ٚإفا مل ٜٛدـ ؿيٝ

ٕٵ نإ سٝٸّا يٝى ٭سـ إٔ ٜتِلف ٗ عٔٛ َٔ أعٔا٥٘ بـٕٚ َٛاؾكت٘, ٜٚوتِشب  أ

. ْعِ, إفا ناْت ٖٓاى ًَِش١ ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١; َٔ باب ْؿى اؿهِ بعـ ٖات٘

ٝٸ ٕٵ نإ ايتناسِ, ٚكعا١ٜ داْب ايٛادب ا٭ِٖ, ٜتِ قطع أعٔا٤ إٝت َٛاؾك١ ٚي ٘, ٚإ

ْٔ. ٚايٌاٖـ ع٢ً فيو ايلٚاٜات اييت ؼـثت عٔ ًلٸ بطٔ إلأ٠ إٝت١ اؿاٌَ  مل ٜٛ

ٞٸ  .(18), ٚبايعهىبطؿٌ س
 

ام٠ ا٭ػل٣ اييت ٜتِ ع٢ً إثلٖا قطع أعٔا٤ إٝت ٖٞ َٛاؾك١ ايٛيٞ ايؿكٝ٘; اٱد
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ِٸ َٔ إوأي١ إبشٛث١,  ٭ٕ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ يـٜ٘ تؿٜٛض َٔ قبٌ ايٌاكع يًبتٸ ٗ أَٛك أٖ

ٍ تؿٜٛٔ٘ بإٛاؾك١ ع٢ً ٚٵبايٓوب١ إٍ أكٚاغ ٚأَٛاٍ ايٓاي, ٚهٛف ٜهٕٛ َٔ باب َأ

 اي١ ٚدٛؿ ًَِش١ تكتٔٞ فيو. قطع عٔٛ َٔ أعٔا٤ إٝت ٗ س

 

ٌّساٍ مل ٜهٔ يًُٝت ٗ  , ٚيهٔ إًِش١ تكتٔٞ لا٠ سٝا٠ إْوإ َٔ ٚي

َجٌ ٖقا اؿلٸ يًٛيٞ ايؿكٝ٘.  ٗ ثبٛتإٛت بكطع عٔٛ َٔ أعٔا٤ فيو إٝت, ؾ٬ ًو 

ٌّ هٌٗ أ١ُٖٝ مكاع١ ا٭عٔا٤ ؾ٬ ٜوتبعـ ايكٍٛ: إْ٘ َ إفاٚنقيو  ٔ نإ يًُٝت ٚي

 باب ايتناسِ َٚلاعا٠ إًِش١ ا٭ِٖ هٛم أػق َٛاؾك١ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٗ قطع ايعٔٛ.

أَا ٗ غرل ٖقٙ اؿاي١ ؾٝذب َلاعا٠ َباْٞ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚسـٚؿ هًطت٘. ٫ٚ  

ٕٸ ٖٓاى بعض إباْٞ, َٚٔ ًْتٗا: َباْٞ اٱَاّ اـُٝين ٗ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘,   تجبتًٓو أ

إباْٞ ا٭ػل٣, َجٌ: ايقٟ ٜعتدل سـٚؿ هًط١ ٚيٞ  ي٘ ٖقا اؿل, ٚع٢ً ٤ٛٓ بعض

 ٜجبت ٖقا اؿلٸ.٫ ايؿكٝ٘ ٗ فاٍ ا٭َٛك اؿوب١ٝ ؾك٘, 

 ٚقـ بٴشٹح ٖقا إٛٓٛع ٗ َبشح ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘.  

 

إٕ َٔ ١ًْ ايبشٛخ إطلٚس١ ٗ سهِ مكاع١ ا٭عٔا٤ ؿ١ٜ قطع أعٔا٤ إٝت.  

 ٌٸ ٚاسـ٠ َٓٗا سهُٗا اـاْ بٗا:هيٕٝت عـ٠ ُٛك, ٚيكطع عٔٛ َٔ ا

ٜتِ قبٍٛ ٖقا ايعٌُ طبل ١ُٝٚ إٝت, ٚعٓـ اي١ُٝٛ ٜهٕٛ ايكِـ َٓ٘ ا٭ٍٚ: 

 ؿٕٚ َكابٌ.

ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ توك٘ ايـ١ٜ; إف نُا إٔ يٲْوإ هًط١ ع٢ً أَٛاي٘ ؾإٕ ي٘ 

اٱٜجاك ع٢ً هًط١ٓ ع٢ً أعٔا٤ بـْ٘ أّٜٔا, َٚٔ يٛامّ ٖقٙ ايوًط١ ُش١ إدام٠ 

٘ٳ ايٌاكع عٔ فيو.  ايٓؿى, ٚاشلـ١ٜ إكـ١َ بلٓا ايٓؿى, ٗ ايٛقت ايقٟ مل ٜٓ

ٜتِ قبٍٛ ٖقا ايعٌُ طبل ١ُٝٚ إٝت, ٚيهٔ عٓـَا نتبت اي١ُٝٛ مل  ايجا١ْٝ:

 إ َٚٔ ؿٕٚ َكابٌ.َٓٗا إٔ تهٕٛ باجمٓلٜهٔ ايكِـ 

َٸّا . َٚٔ ًْتٗا ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ٜهٕٛ إط٬م أؿي١ ثبٛت ايـ١ٜ ٚا٭كَ عا
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, قاٍ: قًتٴ: َٝت قطع ×هشام بٔ عُاك, عٔ أبٞ عبـ اهللإايلٚا١ٜ ايتاي١ٝ: عٔ 

ٔٵ ٜأػق ايـ١ٜ؟ قاٍ: اٱَاّ; ٖقا هلل, ٚإٕ قطعت ّٝٓ٘  ُٳ كأه٘؟ قاٍ: عًٝ٘ ايـ١ٜ. قًتٴ: ؾ

 .(19)أٚ أٟ ٤ًٞ َٔ دٛاكس٘ ؾعًٝ٘ ا٭كَ يٲَاّ

ٌّ  نلٖا بوٓـ ُشٝض., باٱٓاؾ١ إٍ إٔ ايِـٚم فٚهٓـ ايلٚا١ٜ تا

أَا َٔ ْاس١ٝ ايـ٫ي١ ؾ٬ ْوتبعـ ايكٍٛ: إٕ إط٬قٗا ٌٌُٜ ُٛك٠ ايٌؼّ ايقٟ 

 ؿٕٚ َكابٌ ٚباجملإ. يٝىع بأعٔا٥٘, ٚيهٔ ُٜٛٞ بايتدلټ

ِٸ عٔ ايلٓا, َٚع ايلٓا توك٘ ايـ١ٜ. :ٚقـ ٜكاٍ   اي١ُٝٛ تٓ

ٖٛ , ايقٟ ايلٓا ٜلؾع اؿل١َ ايتهًٝؿ١ٝ, أَا اؿهِ ايٛٓعٞ اؾٛاب:ٚ

ؾبإم. ٚباٱٓاؾ١ إٍ ٖقا ؾإٕ َكت٢ٔ إط٬قات ا٭ؿي١ ٖٞ اسذلاّ إٝت  ,ثبٛت ايـ١ٜ

 إوًِ, ٚثبٛت ايـ١ٜ ٚا٭كَ ي٘.

إٍ  ّٚهٔ ايكٍٛ: ٫ تجبت ايـ١ٜ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠, يقيو ؾايلٚا١ٜ َِٓلؾ١ْ

تِٜٛل ايًِٛ ٚايتعـٟ, ٚايـ١ٜ تعتدل عكابّا يًٛامل, ٚيهٔ إفا نإ ْؿى إٝت قـ 

ـٸّٜا ًُّٚٚا ست٢ ػب ايـ١ٜ.أ ـٸ ٖقا تع  ٢ُٚ بايتدلټع بأعٔا٥٘ ؾ٬ ٜع

قطع أعٔا٤ إٝت َٔ باب ٓلٚك٠ توتٛدب فيو, ًَِٚش١ أِٖ ايجايج١: 

تكتٔٝ٘. ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ أّٜٔا تجبت ايـ١ٜ; إف َع ائلٚك٠ ٜٓتؿٞ اؿهِ ايتهًٝؿٞ 

سٝات٘, إٍ إٔ  ؾك٘, ٚيهٔ ٜبك٢ اؿهِ ايٛٓعٞ, نُا يٛ آطل اٱْوإ; ؿؿٜ

, ؾإٕ ا٫ٓطلاك ٜٓؿٞ اؿل١َ, (20)ٜأنٌ َٔ َاٍ ايػرل )مثل ًذل أٚ طعاّ آػل(

َٸت٘.  ٚيهٔ ائُإ ٫ ٜٓتؿٞ, بٌ ٜبك٢ ٗ ف

 قطع أعٔا٤ إٝت بإدام٠ َٔ ايٛيٞ ايؿكٝ٘.  ايلابع١:

ٚتجبت ايـ١ٜ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ أّٜٔا; ٭ٕ َكت٢ٔ إط٬م أؿي١ اسذلاّ إٝت إوًِ 

 ايـ١ٜ. ٖٛ ثبٛت

قطع ا٭عٔا٤ بـٕٚ ١ُٝٚ, ٫ٚ تعٌٝ ًَِش١ ٚٓلٚك٠ يقيو ا٭َل, اـاَو١: 

ٔ َٔ ثبٛتٗا, ُٚلٜض ٫ٚ ست٢ سهِ سانِ. ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ تجبت ايـ١ٜ بايكـك إتٖٝك

 ايلٚاٜات, َٚٔ ًْتٗا: كٚا١ٜ إهشام بٔ عُاك اييت تـٍ ع٢ً ثبٛت ايـ١ٜ.

 

قطع أعٔا٤ بـٕ إٝت, ٚثبتت ايـ١ٜ ٗ أكبع ُٛك َٔ بعـ إٔ اتٻٔض سهِ  
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 اـُى ايوابك١, ٜطلغ ٖقا ايو٪اٍ: ٌٖ تٌِ ايـ١ٜ إٍ ايٛكث١ أّ ٫؟ ايِٛك 

خ. ٚبعباك٠ أػل٣: َا ل اٱكخ َايٞ, عٝح ٜجبت يًٛاكخ َذلؿ ٚؾا٠ إٛكَِّتعًٖ 

هٗا إٝت. َٚٔ تلى إٝت, أَا ايـ١ٜ َٛٓٛع ايبشح ؾإْٗا تٛٗل بعـ إٛت, ٫ٚ ًّ

ٖٓا ؾإٕ إاٍ إوتٛؾ٢ َٔ ايـ١ٜ ٜأػقٙ اٱَاّ أٚ اؿانِ, ِٜٚلؾ٘ ٗ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ 

 اـرل.

ـٻع٢, َٚٔ ًْتٗا: كٚا١ٜ إهشام بٔ عُاك اييت هبل   ٚتٛدـ كٚاٜات ع٢ً ٖقا إ

فنلٖا, سٝح دا٤ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إٔ ٖقا إاٍ ٜلدع إٍ اٱَاّ, ٖٚٛ هلل, ٖٚقٙ 

 ف ٗ هبٌٝ اهلل.ِلٳأْ٘ ٜٴنٓا١ٜ عٔ 

عٔ أبٞ اؿؤ  ٖٚٓاى كٚا١ٜ أػل٣, ٖٚٞ ُشٝش١ اؿوٌ بٔ ػايـ

بعـ َٛت٘ ُاكت ؿٜت٘ بتًو إج١ً ي٘, ٫ يػرلٙ, ورٸ  َجٌ ب٘: ؾًُا أْ٘ قاٍ ×ايهاِٚ

 .(21)بٗا عٓ٘, ٜٚؿعٌ بٗا أبٛاب اـرل ٚايدلٸ, َٔ ُـق١ ٚغرلٖا

 

أؿي١  ١ع أعٔا٤ بـٕ إٝت أكبع١, ٖٚٓاى ث٬ثع ا٭ؿي١ اييت تـٍ ع٢ً سل١َ قط1 

ٞٸ ٕٛ َٔ ٌَذلن١ َع َبشح قطع أعٔا٤ بـٕ اؿ ْٸ بكطع عٔ , ٚؿيٌٝ ٚاسـ ؾك٘ ػا

 ا٭كبع١ ؿ٫ي١ ع٢ً اؿل١َ. ٭ٟٛ َٔ ا٭ؿي١ٚقـ ثبت إٔ يٝى ٖٓاى  .بـٕ إٝت

ـٸ٠ طلم يكطع أعٔا٤ بـٕ إٝت, ٖٚٞ: ١ُٝٚ ُاسب ايعٔٛ ٗ 2  ع ٖٓاى ع

 دام٠ ايٛيٞ ايٌلعٞ, إدام٠ ايٛيٞ ايؿكٝ٘.سٝات٘, إ

أُبض ٚآشّا أْ٘ َا عـا ايطلٜل ا٭ٍٚ ٖٓاى طلٜكإ ّهٔ اٱًهاٍ  ٚقـ

عًُٝٗا, غرل أْ٘ ٌٜهٌ ايطلٜل ايجايح ٚؾل بعض إباْٞ إبشٛث١ ٗ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘, ٫ 

 َطًكّا.

ِاسبٗا ٗا ايـ١ٜ ٖٞ ا٭َٛك اـرل١ٜ يِاسب ايعٔٛ, ٜؾٝع ايٛدٛٙ اييت تِلف 3 

 َٛاؾك١ اؿانِ ايٌلعٞ.

 

إٝت ؿَاغّٝا, ٚبعـ إٔ مت عح سهِ قطع أعٔا٤ بـٕ اٱْوإ )اؿٞ,  
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ٌٷٚ ٭ٕ  إٝت( ٜطلغ ع٢ً طاٚي١ ايبشح ٖقا إٛٓٛع, ٖٚٛ: ٌٖ إٔ ايعٔٛ إكطٛع قاب

 ٜٴباع ٜٚٴٌذل٣؟ ٌٖٚ هٛم أػق ا٭َٛاٍ َكابً٘؟

 اب عٔ َجٌ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ ٜوتٛؾ٢ َٛٓٛع ايبشح ٗ َكاٌَ:َٚٔ أدٌ اؾٛ

 

ايٓٛل عٔ عٓٛإ ايبٝع ٚايٌلا٤; ٚفيو إٔ  ٫ ًٓو أْ٘ هٛم أػق ايعٛض بػضٸ

 ايعٛض ّهٔ أػقٙ بطلم كتًؿ١, َٚٔ ًْتٗا:

ٚأسلٸ  أع ّهٔ أػق ايعٛض بعٓٛإ كؾع ايٝـ عٔ اؿل; ٭ٕ ُاسب ايعٔٛ أٍٚ

 َٔ اٯػلٜٔ.

ـٸ َا٫ّ ؾإْ٘ َٔ أدٌ كؾع ايٝـ عٔ اؿل ّهٔ أػق ايعٛض.  َٚا إٔ ايعٔٛ ٫ ٜع

ب ع ّهٔ أػق ايعٛض قبٌ ايكطع َكابٌ ايكٝاّ بكطع ايعٔٛ, ؾُٝا يٛ نإ  

 غرل َايوٺ يقيو ايعٔٛ. 

ز ع ّهٔ أػق إاٍ قبٌ قطع ايعٔٛ َٔ أدٌ َكـَات ايكطع, نايقٖاب إٍ  

ـٸَات ا٭ػل٣, اييت تتكـّ ع٢ً ع١ًُٝ ايكطع.إوتٌؿ  ٢, ٚإك

ؿ ع ّهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ بإَهإ ُاسب ايعٔٛ إٔ ِٜاحل ٗ ايٛقت ايقٟ ٜباؿٍ  

 ؾٝ٘ ايعٔٛ بإاٍ.

ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايعٔٛ ايقٟ قـ مت  ػٝنايطلم اييت هبل فنلٖا  ٕٸإ: ٚقـ ٜكاٍ

, ٫ٚ هٛم ا٫ْتؿاع َٓٗا, ؾًِ٘ عٔ ايبـٕ, ٚيهٔ َا إٔ فيو ايعٔٛ َِـام يًُٝت١

ـٸ أن٬ّ يًُاٍ بايباطٌ ٚسلاَّا. ٟٸ عٓٛإ نإ ع ٜع ٟٻ َبًؼ ٜ٪ػق َكابً٘ ع ٚبأ  ؾإٕ أ

 ّهٔ علض عـ٠ أدٛب١ عٔ ٖقا اٱًهاٍ, َٚٔ ًْتٗا: اؾٛاب: ٚ

أػق ا٭َٛاٍ ٗ بعض ايطلم ايوابك١ ع ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ايطلٜل ايجاْٞ أ٫ّٚ:  

٬ق١ ظٛام ٚعـّ دٛام ا٫ْتؿاع َٔ إٝت١. يقيو ولٸ يِاسب ايعٔٛ ٚايجايح ع يٝى ي٘ ع

إٔ ٜأػق َا٫ّ َكابٌ كؾع إٛاْع َٔ أَاّ ايكٝاّ بايكطع, أٚ ايقٖاب إٍ إوتٌؿ٢, 

 َٚكـَات ايع١ًُٝ اؾلاس١ٝ اييت هٝتِ إدلا٩ٖا.

 .(22)ثبت ٗ َبشح ا٫ْتؿاع َٔ إٝت١ دٛام ٖقا ايعٌُ ثاّْٝا: 

ـٸ إٔ ٜبشح, ٚيٛ بإْاٍَٚا أْٓا م  كٍٛ:ٓ, ؾتاز ٖقا إٛٓٛع ٖٓا ؾ٬ ب
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ِٸ ؿيٌٝ ع٢ً اؿل١َ ٖٛ ايلٚاٜات. ٖٚقٙ ايلٚاٜات نجرل٠. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ:  إٕ أٖ

ْقنل َٛثٻك١ زلاع١ ع اييت ٖٞ ُشٝش١ َٔ د١ٗ ايوٓـ ٚايـ٫ي١ ع: هأيت٘ عٔ دًٛؿ 

 . (23)ؿع ظًـٙ, ٚأَا إٝت١ ؾ٬ايوباع, أٜٓتؿع بٗا؟ ؾكاٍ: إفا كَٝتٳ ٚزلٻٝتٳ ؾاْت

 ا٫ْتؿاع َٔ إٝت١. ُلو١ْ ٗ سل١َٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚ 

 ٚهٓـٖا َٛثٻل; يٛدٛؿ زلاع١ ؾٝ٘.

ـٸ َٔ  ـٻع٢, َع أْ٘ يٝى شلا ٖقا اؿ ٍٸ نقيو ع٢ً ٖقا إ ٚايلٚاٜات ا٭ػل٣ تـ

 . (24)ا٫عتباك َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ ٚايـ٫ي١

ٍٸ ع٢ً دٛام ا٫ْتؿاع َٔ إٝت١, ٚٗ َكابٌ ٖقٙ ايلٚاٜات ٖٓاى فُٛ  ع١ تـ

ْٚهتؿٞ بقنل َٛثٻك١ ايبنْطٞ: هأيت٘ عٔ ايلدٌ تهٕٛ ي٘ ايػِٓ, ٜكطع َٔ إيٝاتٗا 

ٖٚٞ أسٝا٤, أًِٜض ي٘ إٔ ٜٓتؿع َا قطع؟ قاٍ: ْعِ, ٜقٜبٗا, ٜٚولز بٗا, ٫ٚ ٜأنًٗا, 

  .(25)٫ٚ ٜبٝعٗا

ٍٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ؿ٫ي١ ٚآش١ ع٢ً دٛام ا٫ْتؿاع َٚ ٔ إٝت١. ٚايلٚا١ٜ َٔ د١ٗ تـ

 ايوٓـ َٛثٻك١.

َٔ إ٪ٖنـ إٔ ٖاتٌ اجملُٛعتٌ َٔ ايلٚاٜات َتعاكٓتإ, ٚهب إٔ ٜتٸِ ع٬ز ٚ

 فيو ايتعاكض. ادتام ايؿكٗا٤ ْٝعّا تًو ايطلم إؼتًؿ١, َٚٔ ًْتٗا:

ِّم٠ كت١ِ با٭دنا٤ إٝت١ اييت يٝى بٗا سٝا٠, ٚايلٚاٜات ا1ٕ اْع١ ع ايلٚاٜات اجمل

 كت١ِ با٭دنا٤ اييت ؼًٗا اؿٝا٠.

ايبـٕ  ٖاهٸ١ع ٜكٍٛ احملكل اٱٜلٚاْٞ: ايلٚاٜات إاْع١ قُٛي١ ع٢ً أْ٘ ٗ ساي١ 2

ٛٻ يًُٝت١  . (26)ثّاِٜبض ًَ

, بعـ إٔ قلٻك ٖاتٌ اجملُٛعتٌ َٔ ايلٚاٜات: &ع قاٍ اٱَاّ اـُٝين3

ٌ َٔ ايلٚاٜات; ٭ْ٘ ٫ ٜٛدـ اٱِْاف أْ٘ ٫ ٜٛدـ تعاكض بٌ ٖاتٌ اجملُٛعت

ِّ م٠ ع٢ً ايتك١ٝ ِّٛإاْع١. إفّا ٌٓ ايلٚاٜات اجملم٠ سه١َٛ ع٢ً ايلٚاٜات يًلٚاٜات اجمل

 .(27)ؾلع ٭ٕ ٜهٕٛ ٖٓاى تعاكض

ع تِلغ ايلٚاٜات ظٛام ا٫ْتؿاع ٗ غرل إٛاكؿ اييت ٌٜذلٙ ؾٝٗا ايتقن١ٝ, 4

ـ٠ ٝٻايٓاس١ٝ ؾإٕ ايلٚاٜات إاْع١ َكٖقٙ يهٔ ايلٚاٜات إاْع١ ٚاٖل٠ ٗ اؿل١َ. َٔ 

ِّم٠, ٚايلٚاٜات إاْع١ قُٛي١ ع٢ً إٛاكؿ اييت ٌٜذلٙ ؾٝٗا ايتقن١ٝ, أٚ  بايلٚاٜات اجمل
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 . (28)ؼٌُ ع٢ً ايهلا١ٖ

ٌٸ بٗا  ٚاؿلٸ إٔ اؾُع ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ػ٬ف ايٛاٖل; إف َا إٔ ا٭دنا٤ ٫ ؼ

ِټِّا, ٚبقيو ٫ ٜهٕٛ تًٜٛح ايلٚغ ؾًٝوت َِـاقّا يًُٝت١, ٚإِا  ٖٞ ػاكد١ ؽ

سلاَّا نٞ مٌُ ايلٚاٜات عًٝ٘. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اؾُع ا٭ػرل بإم,  َُاكه١ إٝت١ايبـٕ 

ـٻع٢ َٛٓع ايٓكاَ, ٖٚٛ دٛام ا٫ْتؿاع  ٟٻ ٚاسـ َٓٗا ٜهٕٛ ُشٝشّا ٜجبت إ ع٢ً إٔ أ

 َٔ إٝت١.

ٛام أػق ايعٛض َكابٌ ايتدلع ٚٗ ايٓٗا١ٜ إفا مل تهتٌُ ا٭ؿي١ ايًؿ١ٝٛ ٗ د 

با٭عٔا٤ تٌِ ايٓٛب١ إٍ ا٭ٌُ ايعًُٞ, َٚكت٢ٔ ا٭ٌُ ٖٛ اٱباس١, ٚاهتِشاب 

 عـّ اؿل١َ ٗ أػق ايعٛض.

 

ٕٛ قـ متٸ قطع٘؟    ٌٖ هٛم بٝع عٔ

ٜكاٍ: إٕ ٖقا ايبشح ٜطلغ ٗ ٚ ,ٗ ٖقا إكطع عـ٠ َٛآٝع هب تٛٓٝشٗا 

 دٛام ا٫ْتؿاع َٔ إٝت١ ؾك٘:  ُٛك٠

 أع ٌٖ ًٜنّ نٕٛ إبٝع َا٫ّ ٗ ؼٗكل عٓٛإ ايبٝع أّ إٔ إًه١ٝ تهؿٞ ؾٝ٘؟

ـٸ َا٫ّ بٓٛل   ب ع إفا ناْت إاي١ٝ ٫م١َ ٗ ؼكل ايبٝع ؾٌٗ إٔ ايعٔٛ إكطٛع ٜع

 ايعلف أّ ٫؟

 ؟ز ع ع٢ً ؾلض عـّ ُـم ايبٝع ؾٌٗ ِٜـم عًٝ٘ عٓٛإ ايتذاك٠ أّ ٫ 

 ؿ ع ٌٖ تٌٌُ أؿي١ سل١َ بٝع إٝت١ ٖقا إٛكؿ أّ ٫؟ 

ِٻٌ يهٌ ٚاسـ َٔ ٖقٙ إٛآٝع ػاكزٷ عٔ طبٝع١ إكاي١. َٚٔ ٖقٙ   ايبشح إؿ

ايٓاس١ٝ ّهٔ اٱًاك٠ إيٝٗا بِٛك٠ إْاي١ٝ, َع إٔ ٖٓاى اػت٬ؾّا بٌ أعٔا٤ ايبـٕ 

 ؿٞ بعلض إٌذلنات:ٗا ْهتؾٝإٝت ٚايبـٕ اؿٞ, ٚيهٔ نٞ ٫ ٜطٍٛ اؿـٜح 

ٖٓاى ٚدٗات ْٛل ٗ َوأي١ ًَه١ٝ اٱْوإ ٭عٔا٥٘: ٜعتكـ ايبعض إٔ أ٫ّٚ:  

ٔٵ ػايكّا شلا, ٚيهٔ  اٱْوإ يٝى َايهّا تهّٜٛٓا ٭عٔا٤ بـْ٘ ٚبايقات, ٭ْ٘ مل ٜه

َا أْ٘ ايع١ً ايكلٜب١ يبكا٥ٗا ع٢ً قٝـ اؿٝا٠ ؾإٕ ي٘ ًَه١ٝ تٌب٘ إًه١ٝ ايته١ٜٝٓٛ, 

ًه١ٝ تهٕٛ ٌَّٓأ أّٜٔا ًٕهٝت٘ ا٫عتباك١ٜ. َٚٔ ٖٓا ِٜـم عًٝ٘ عٓٛإ ايبٝع ٖٚقٙ إ
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 قبٌ ايكطع أٚ بعـٙ.

َٔ إُهٔ ايكٍٛ: ِٜـم ع٢ً أعٔا٤ ايبـٕ بعـ قطعٗا عٓٛإ إاٍ; ٭ٕ  ثاّْٝا: 

ايؿكٗا٤, ٗ تعلٜؿِٗ يًُاٍ ٚاػت٬ؾ٘ عٔ إًو, قايٛا: إٕ إاٍ عباك٠ عٔ أًٝا٤ ْاؿك٠ 

ـٸ استٝادات ٜٓتؿع بٗا, ٖٚٛ ع عهِٜتعاٌَ ب ع ٜبقٍ إاٍ ٗ  ايعكٌ ٗا اٱْوإ يو

 َكابًٗا.

َٔ إُهٔ ايكٍٛ: ٫ ًٜنّ إٔ ٜتشكل عٓٛإ إاٍ ٗ عٓٛإ ايبٝع, سٝح إٕ ثايجّا:  

 إبٝع َا٫ّ.  تعلٜؿِٗ يًبٝع, مل ٌٜذلطٛا نٕٛنجرلّا َٔ ايعًُا٤, ٗ

 .(29)ب تعلٜؿ٘: ًُٝو ايعٌ بايعٛضنتب اٯػْٛـ اـلاهاْٞ ٜكٍٛ: ؾايِٛا

ـٸ ٚا٭ػِل ٗ تعلٜـ ايبٝع إٔ  ٚنتب ايوٝـ ناِٚ ايٝنؿٟ: ٚايتشكٝل إٔ ا٭ه

 .(30)ٜكاٍ: إْ٘ ًُٝو عٌ بعٛض

ْٞ ٔو١ إًها٫ت ع٢ً ايٌٝؽ ٗ تعلٜؿ٘ يًبٝع اٚبعـ إٔ أٚكؿ احملكل اٱٜلٚ

 . (31)نتب ٜكٍٛ: تبـٌٜ َتعًٖل هًطإ َتعًٖل هًطإ

يٓا٥ٝين ٜكٍٛ, بعـ اٱًهاٍ ع٢ً تعلٜـ ايٌٝؽ يًبٝع: ٖٛ تبـٌٜ عٌ ٚنتب ا

 . (32)بعٛض

ٌٷ ع٢ً ُـم  ٚنتب ايوٝـ اـ٥ٛٞ سٍٛ إٔ إاي١ٝ يٝوت ًلطّا: يٝى يـٜٓا ؿيٝ

 . (33)اعتباك إاي١ٝ ٗ ايبٝع, بٌ ا٬ٕى ٗ ُـم ايبٝع عٓٛإ إعا١ٓٚ

ٚع٢ً  ,إاٍبع يٝى ٜوتؿاؿ َٔ فُٛع ٖقٙ ايتعاكٜـ إٔ ؼكل قٛاّ ايبٝ 

 ,اـِْٛ َا ُلغ ب٘ ايوٝـ اـ٥ٛٞ َٔ إٔ إاي١ٝ يٝوت ًلطّا ٗ ُـم عٓٛإ ايبٝع

 بٌ ٜهؿٞ ُـم إعا١ٓٚ عًٝ٘ ؾك٘. 

ع٢ً ؾلض إٔ ايبٝع ٫ ِٜـم ع٢ً بٝع ا٭عٔا٤ ؾإٕ إعا١ًَ اييت ِٜـم كابعّا: 

 عًٝٗا عٓٛإ ايتذاك٠ تعتدل ُشٝش١.

ّ اؾٛاب عٔ إًهاٍ بط٬ٕ بٝع بٍٛ َا ٫ ٜ٪نٌ ٜكٍٛ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٗ َكا 

ؿُ٘: َٔ ًْتٗا: ايِؿك١ إذلتِّب١ ع٢ً بٍٛ َا ٫ ٜ٪نٌ ؿُ٘; َكت٢ٔ آ١ٜ ايتذاك٠, 

ٕٵ مل ِٜـم عًٝٗا ايبٝع  . (34)ُشٝش١, ٚإ

َٔ إُهٔ إٔ ٜكاٍ: ٜهؿٞ ٗ ُـم عٓٛإ ايبٝع إاي١ٝ ٗ ْٛل ػاَوّا: 

قيو بٓٛل ْٝع ايعك٤٬, سٝح قاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ: إتباٜعٌ, ٫ٚ ًٜنّ إٔ ٜهٕٛ ن
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يٛ هًُٖٓا باعتباك إاي١ٝ ٗ ايبٝع ؾٝهؿٞ إٔ ٜهٕٛ إبٝع َا٫ّ بٓٛل إباٜعٌ إفا نإ 

 . (35)عك٥٬ّٝا, ٫ٚ هب نْٛ٘ َا٫ّ ٗ ْٛل ْٝع ايعك٤٬

 إفّا هٛم بٝع ا٭عٔا٤ اييت مت قطعٗا ٗ ٖقٙ اؿاي١.

 أ٫ّٚ:ٍٷ ٗ بٝع ايعٔٛ ايقٟ مت قطع٘ َٔ عـ٠ دٗات: ٖٓاى إًها :ٚقـ ٜكاٍ 

ٛٸ٠, ٚأػق إاٍ َكابًٗا  ٚثاّْٝا:ايٓٗٞ عٔ إٝت١ ٚبٝعٗا ٗ ايلٚاٜات.  عـّ ٚدٛؿ ؾا٥ـ٠ َلد

 ٜعتدل أن٬ّ يًُاٍ بايباطٌ.

, َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أدٛب١ كتًؿ١ شلقا اٱًهاٍ ا٭ٍٚ اؾٛاب:ٚ 

ٜٚعتكـ نجرلٷ َٔ احملككٌ ظٛام بٝع إٝت١  ,بٝع إٝت١اػتًـ ايؿكٗا٤ ٗ َوأي١  سٝح

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بكِـ ا٫ْتؿاع.

ا٫ْتكا٫ت ا٭ػل٣ إتعًك١ بإٝت١, ٚ سٍٛ ايبٝع ٚايٌلا٤ &ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين

ٌّ ع٢ً اؾٛام; ٭ْ٘ ٫ ٜٛدـ ؿيٌٝ ع٢ً اؿل١َ, إ٫ ؟ٌٖٚ أْٗا دا٥ن٠ أّ ٫ : ٖٓاى ْٛل قٛ

ه٬ّ, ٖٚٞ َٔ سٝح ايوٓـ ٓعٝؿ١, ٫ٚ ٜٛدـ يـٜٓا كٚاٜات شلا ؿ٫ي١ كٚا١ٜ ؿعا٥ِ اٱ

 . (36)ع٢ً إٔ ق١ُٝ إٝت١ هشت

ثِ فنل بعـ فيو أكبع كٚاٜات تتُٔٔ إٔ ق١ُٝ إٝت١ هشت, ٚقاٍ ٗ َكاّ 

ِٻ١ِ بِشٝش١ قُـ  اٱداب١ عٓٗا: َا عـا كٚا١ٜ أػل٣ ٖٞ )ُشٝش١ ايبنْطٞ(, إؼ

ٍٸ ع٢ً دٛا م ا٫ْتؿاع َٔ دًـ إٝت١ ٚبٝع٘ ًٚلا٥٘. ٚايٛاٖل إٔ بٔ عٝو٢, اييت تـ

ايعلف َواعـ ٱيكا٤ اـ١ُِٝٛ, ٚاؾُع بٌ َا تكـّ. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ؾأُٜٓا تهٕٛ 

إٓؿع١ س٫ّ٬ ٜهٕٛ ايبٝع دا٥نّا, ٚإكِٛؿ َٔ ايوشت ق١ُٝ إٝت١ ٗ إٛاكؿ اييت 

ٍٸ ع٢ً دٛام ١ٜ ايولٸتتطًب ا٭نٌ, ٕٚجٌ فيو تباع. ٜٚ٪ٜـ ٖقا ا٫ؿعا٤ كٚا از, اييت تـ

 . (37)بٝع دًـ ايُٓل...

 ,ٜٚعتكـ ايوٝـ اـ٥ٛٞ نقيو ع َجٌ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ ع بإٔ بٝع إٝت١ دا٥ن

ٜٚكٍٛ ٗ َكاّ اؾُع بٌ ايلٚاٜات اييت شلا ؿ٫ي١ ع٢ً اؿل١َ ٚايلٚاٜات اييت تـٍ ع٢ً 

ع أٚ ع٢ً ايتك١ٝ; ٭ٕ ؾكٗا٤ أٌٖ اؾٛام: ٗ أ١ٜ ُٛك٠ ناْت ؼٌُ ايلٚاٜات إَا ع٢ً إٓ

ِّم٠  ِّمٕٚ َعا١ًَ إٝت١, أٚ وًُْٛٗا ع٢ً ايهلا١ٖ; ٚفيو إٔ ايلٚاٜات اجمل ايو١ٓ ٫ ه

ُلو١ ٗ اؾٛام, إَا أْٗا َاْع١ يًٛٗٛك ٗ اؿل١َ, أٚ ؼٌُ ع٢ً ايبٝع بعٓٛإ 
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 . (38)اؿٝا٠

ٔا٤ إكطٛع١ ي٘ َٓاؾع أَا اؾٛاب َٔ ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ ؾٗٛ ٚآض; ٭ٕ بٝع ا٭ع 

 نجرل٠, َجٌ: اينكاع١.

 

ع ّهٔ يِاسب ايعٔٛ أػق ايعٛض َٔ أدٌ ايتدلټع بايعٔٛ: ٚفيو بعٓٛإ 1 

كؾع ٜـٙ عٔ سٓك٘ ٚتوًط٘ ع٢ً أعٔا٥٘, ٚبعٓٛإ ْؿى قطع ايعٔٛ, َٚكـَات ايكطع, 

 َِٚاؿ١ ايتدلټع بايعٔٛ َكابٌ أػق إاٍ.

اٜات َتعاك١ٓ ٗ دٛام ٚعـّ دٛام ا٫ْتؿاع بإٝت١. ٜٚعتكـ اٱَاّ ع ٖٓاى ك2ٚ

١ ع٢ً سل١َ اـُٝين إٔ ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً دٛام ا٫ْتؿاع سان١ُ ع٢ً ايلٚاٜات ايـآي

 ٚوٌُ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ايلٚاٜات ايـآي١ ع٢ً اؿل١َ ع٢ً ايتك١ٝ. .ا٫ْتؿاع

ـٻع٢ مت ع هٛم بٝع ايعٔٛ ايقٟ قـ ؾٌِ عٔ ايبـٕ. 3َٚ ٔ أدٌ تٛٓٝض ٖقا إ

 ٔ فيو.طلغ ٔو١ ؼايٌٝ ع١ًُٝ تبِّ

ع إٕ ٖٓاى كٚاٜات تـٍ ع٢ً سل١َ بٝع إٝت١, ٚيهٔ ٗ إكابٌ ٜٛدـ ٖٓاى 4

ِٻّ بايلٚاٜات  كٚاٜات تـٍ ع٢ً اؾٛام. ٚع٢ً ٖقا ايٓشٛ ؾايلٚاٜات إاْع١ إَا تتؼ

ِّ  م٠, أٚ ؼٌُ ع٢ً ايتك١ٝ, أٚ ايهلا١ٖ. اجمل

 

ٕٵ تبٝٻٔ أْٸ٘ هٛم قطع أعٔا٤ ايبـٕ ٗ بعض إٛاكؿ, ٫ٚ ٜٛدـ إًهاٍ ٗ   بعـ أ

 ايتدلټع بٗا أٚ بٝعٗا, ٜطلغ ٖقا ايو٪اٍ, ٖٚٛ: ٌٖ إٔ مكاع١ ا٭عٔا٤ دا٥ن٠ أّ ٫؟

إٕ إاْع َٔ اينكاع١ أَلإ: اؿهِ ايتهًٝؿٞ باؿل١َ; ٚاؿهِ ايٛٓعٞ 

 بايٓذاه١.

أَا إاْع ا٭ٍٚ ؾػرل َكبٍٛ; ٭ْ٘ بعـ ايكطع ٚايتوً٘ عًٝ٘ َٔ ْاس١ٝ ايطلف  

اٯػل ع إَا بايتدلع أٚ بايٌلا٤ ع ٫ تٛدـ أ١ٜ سل١َ َٔ ْاس١ٝ ايع٬ز, بٌ ٚنقيو َٔ 

إُهٔ اهتؼـاَ٘ ٗ ا٭َٛك ايعك١ٝ٥٬ ا٭ػل٣, َجٌ: ايتنٜٔ, ٚإفا سٌِ ٖٓاى ًٓو 

 ,ا٠٤ َٔ اؿل١َ. ٖٚٓاى أؿي١ أػل٣ أّٜٔا ع٢ً اؾٛامؾإٕ باهتطاعت٘ إدلا٤ أٌُ ايدل
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 ٚيهٔ فنلٖا هٛف ٜطٌٝ ايبشح.

أَا ٗ َوأي١ اؿهِ ايٛٓعٞ يًنكاع١ ؾٝذب إٔ ٜكاٍ: ينكاع١ ايعٔٛ ُٛكتإ;  

١ٝ ٚغرلٖا. ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ ٫ ًِؾأسٝاّْا ٜهٕٛ ايعٔٛ ؿاػٌ ايبـٕ ْؿو٘, نايهٹ

َجٌ: مكاع١ ايٝـ أٚ ايلدٌ. َٚع  ,ايبـٕ ٓلٚك٠ يًبشح; ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ ايعٔٛ ػاكز

ؼٓكل اينكاع١ هٛف ٜهٕٛ فيو ايعٔٛ دن٤ّا َٔ بـٕ اٱْوإ, ٚىلز عٔ عٓٛإ 

 نْٛ٘ َٝت١ّ.

 

 ٗ ايِٛك٠ ايجا١ْٝ, ٖٚٞ مكاع١ ايعٔٛ ػاكز ايبـٕ, تٛدـ سايتإ:

 ٜعتدل علؾّا ,بعـ ُاّ مكاع١ ايعٔٛ بِٛك٠ نا١ًَ, َٚلٚك َـ٠ َٔ اينَإ عأ

ٜهٕٛ ايعٔٛ إنكٚع ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ طاٖلّا, ٚغرل  دن٤ّا َٔ ايبـٕ اؾـٜـ. ٚب٬ ًٓو

قهّٛ بأسهاّ إٝت١; يعـّ ُـم َٛٓٛع إٝت١ عًٝ٘. ٚإفا ًُٚت ايٓٛب١ إٍ ايٌو 

١ٓ : ٭ٕ ٚسـ٠ ايك١ٝٔ إٌهٛن١ ٚإتٖٝكأ٫ّّٚهٔ إٔ ٜكاٍ: ٫ توتِشب ايٓذاه١; 

ـټؿ ٚايٛسـ٠ ٖٛ ايعلف, َٚٔ إتٝٻكٔ إٔ ايعلف ٫ قـ اْتٗت; ٭ٕ إلدع ٗ  تٌؼّٝ ايتع

 ٜعتدل ايعٔٛ إنكٚع بعـ َلٚك َـ٠ َٔ اينَإ عًٝ٘ ٖٛ ْؿو٘ ايعٔٛ ايقٟ مت قطع٘.

أٚ  ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َٛٓٛع ايٓذاه١ ٖٛ ايعٔٛ إؿٍِٛ عٔ سٞٛ ثاّْٝا:

ـ٠ َٔ اينَإ عًٝٗا, إؿٍِٛ عٔ دوـ, ٫ٚ ِٜـم ٖقا ايعٓٛإ بعـ اينكاع١ َٚلٚك َ

 إ٫ تواقّا; ٭ٕ إٌتلٸ فامٷ ٗ إٛاكؿ اييت ٜٓكٔٞ بٗا ايتًبى.

أُبشت ايك١ٝٔ ٚآش١ يًقٜٔ ٫ ٜعتدلٕٚ ا٫هتِشاب دا٥نّا ٗ  ثايجّا: 

ايٌبٗات اؿه١ُٝ; ٭ٕ ا٫هتِشاب ٫ هلٟ ٗ ايٓذاهات, ٚعٓـ ايٌو بٌ ايطٗاك٠ 

 ٚايٓذاه١ هل٣ أٌُ ايطٗاك٠.

بٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اكتباٙ ناٌَ بٌ اؾوـ ٚايعٔٛ إنكٚع ٜهٕٛ ب ع ق

ٞٸ أٚ ايعٔٛ  اؿهِ بايطٗاك٠ ٌَه٬ّ, إ٫ إفا قٌٝ: إٕ ايعٔٛ ايقٟ مت ؾًِ٘ عٔ اؿ

عٓٛإ ايقٟ مت ؾًِ٘ عٔ اؾوـ, ٚمل تتِ مكاعت٘ بٌهٌ ناٌَ, ٫ ِٜـم عًٝ٘ 

ايتًبى; أٚ ْكٍٛ: إٕ  , ٚػا١ُ َع ٬َس١ٛ إٔ إٌتلٸ فام ٗ ساي١ اْكٔا٤إٝت١

ا٫هتِشاب ٫ هلٟ ٗ ايٌبٗات اؿه١ُٝ, ٚعٓـ ايٌو بٌ ايطٗاك٠ ٚايٓذاه١ 

 ػلٟ أُاي١ ايطٗاك٠.
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 ^فقْ األٟىٛ
 «×فقْ اإلواً عم٘»جٕلٛ اشتعراضٗٛ يف كتاب 

 

ٚٸٍ َٔ  ( ُؿش١, ٖٚٛ َٔ 476ٗ ) «×ؾك٘ اٱَاّ عًٞ»تاب نٜكع اؾن٤ ا٭

ـٸ٣ يطباعت٘ َل ن ايـكاهات ايع١ًُٝ ايتابع يًُذُع نتأيٝـ ايٌٝؽ ػايـ ايػؿٛكٟ, ٚتِ

ايعإٞ يًتكلٜب بٌ إقاٖب اٱه١َٝ٬ ٗ اؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬ اٱٜلا١ْٝ. ٚقـ سام ع٢ً 

إ ّ, َٔاؾّا إٍ ؾٛمٙ ٗ َٗلد2008إلتب١ ا٭ٍٚ ٗ َٗلدإ ايٌٝؽ ايطٛهٞ يعاّ 

ّٸ ببشح اٱكخ. ٖٚٛ ٜٴُجٸٌ با2010ْٗر ايب٬غ١ عاّ  ٛك٠ ٌَلٚع تـٜٚين نّ. ٚقـ اػت

ُٸ١ أٌٖ ايبٝتن ـٸَتِٗ اٱَاّ عًٞ ^برل يـكاه١ ؾك٘ أ٥ ع ٗ كتًـ  ×ع ٚٗ َك

ـٸ٠ أدنا٤.  ا٭بٛاب ُٓٔ ع

 

ـٸّ ؾٝٗا ١ ا٭ٍُٚجٌ ٖقٙ ايـكاه١ قاٚي١ داؿٸ٠ يٲؾاؿ٠ َٔ إِاؿك ايذلاثٝ , ق

ِٸ٬ّ ي  ٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا َٛٓٛع١ٝ, بعٝـّا عٔ إٍٝٛ ايكب١ًٝ.هايهاتب أِٛفدّا َؿ

ٕٸ تلاثٓا ا٫ه٬َٞ بٌ ٢ٚعً ّٸ ععع ٚايؿكٗٞ ػا١ُ ععع وؿٌ طٛاٍ هايلغِ َٔ أ ٌ عا

ٛٸع١, إ٫ أْٸ٘ تبكنقلٕٚ بإلامات  َٔ  قُٝتٗا ايؿقٸ٠; ٕا شلا يًُِاؿك ا٭ٍٚ ٢جرل٠ َٚتٓ

 ١ ايؿك٘ َٚواكٙ.نسل ٢ؿٚك َ٪ثٸل عً

ٓٛمّا َٔ إعاكف ٚايعًّٛ ايٌلع١ٝ, نٚيكـ تلى يٓا ايوابكٕٛ َٔ هًؿٓا ايِاحل 

ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت ـٸ١َ فيو َا ػًٓؿ٘ يٓا ا٭٥  ×عَُّٛا, ٚاٱَاّ عًٞ ^ٜٚأتٞ ٗ َك

                                           
^
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ِٸ ٚايوع١ أّ ع٢ً ُعٝـ  ػُِّٛا, َٔ تلاخ ؾكٗٞ ثلٸ, هٛا٤ ع٢ً ُعٝـ ايه

ٌٸ قابعّا ٗ قايب٘ ايذلاثٞ ٚايتكًٝـٟ ايقٟ مل ٜٖطه, ٚيايهٝـ ًع عًٝ٘ ٔ ٖقا ايذلاخ ٚ

ٖٓا أؿٸ٣ إٍ امواك تأثرلٙ ٚقـٚؿٜت٘. إ٫ٓ ِٸّ اـاْ,   إتؼ

ٕٸ أسـ أِٖ إِاؿك ايذلاث١ٝ ايذلاخ إأثٛك عٔ اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ  ٫ٚ كٜب ٗ أ

ؾام ؾٝ٘ ها٥ل ايِشاب١, ٕٚا ي٘ َٔ إ ٜتُتٸع ب٘ َٔ َٛقع عًُٞ ٖتام ن; ٕا ×طايب

 ا١ْ كهاي١ٝ َلَٛق١ تؿلٸؿ بٗا.هَ

َٜ ٗ ايـكاهات ايؿك١ٝٗ ايتش١ًًٝٝ باٖتُاّ  ×تلاخ اٱَاّ عًٞ بٝـ أْٸ٘ مل و

ن عًٝ٘ نٜتٓاهب َع٘ َٔ قبٌ ايباسجٌ بِٛك٠ عا١َ, ٚايؿكٗا٤ بِٛك٠ ػا١ُ, ٚمل ٜل

 ٌ عًُا٤ إقاٖب اٱه١َٝ٬ إؼتًؿ١. اي٥٬ل ب٘ َٔ قٹب ٣ٗ ايبشٛخ ا٫دتٗاؿ١ٜ بإوتٛ

َٚٔ أدٌ تٝورل ايٍُٛٛ إٍ ٖقا ايؿك٘, ٚدعً٘ بٌ ٜـٟ ايباسح, َُٗا نإ 

ٌَلب٘ َٚقٖب٘ َٚوتٛاٙ ايعًُٞ, نإ ٜٓبػٞ ايكٝاّ َشاٚي١ يعلض ٖقا ايذلاخ ٗ 

 قايب ؾٓٸٞ َعاُل هٌٗ ٚدقٸاب, أ٫ ٖٚٛ ا٭هًٛب إٓٗذٞ اؿـٜح.

 

×

ٕٸ َٛٓٛع٘ ٚقٛكٙ ٖٛ عح َا ٚكؿ ٗ هيًكاك٨ َٔ عٓٛإ ٖقا اي ٢ٜتذًٓ تاب أ

ٍٕ ٗ ػِْٛ  ×تلاخ اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب ْٕ ْٚكٛ ايؿكٗٞ َٔ ِْٛ

 ×ؿا٥ل٠ أسهاّ ا٫كخ; َٔ أدٌ تكـِٜ ١ََٛٛٓ ٚاؾ١ٝ تعهى َٛاقـ اٱَاّ عًٞ

ٕٸ أسايؿك١ٝٗ ٗ باب ا٫كخ; ؾ اّ اٱكخ َٔ ا٭َٛك اييت اػتًؿت ؾٝٗا ايل٣٩ ٚا٭ْٛاك هإ

 َٓق ايِـك اٱه٬َٞ ا٭ٍٚ.

ُٸ١ اييت  ْٷ َٔ اـٛض ٗ ايبشح ايتؿًِٝٞ ٗ إوا٥ٌ إٗ َٚٔ ٖٓا مل ٜهٔ َٓا

تكاطعت ؾٝٗا اٯكا٤, ْٛرل: َوأي١ ايعٍٛ, ٚايتعِٝب, ٚايلؿٸ, ٚإكخ أٚيٞ ا٭كساّ, 

ـٸ٠. ـٸ ٚاؾ  ٚهِٗ اؾ

ٕٸ اٱَاّ عًّٝا َٞا ٜجبت يٓا سكٝك١ ع١ًُٝ ٗ َٓتٗ ٖٚقا  ×ا٭١ُٖٝ, أ٫ ٖٚٞ أ

ْٸ, ٖٚٛ إٓٗر  ٢ا١ًَ َٚٓوذ١ُ َٚبت١ٝٓ عًهإ ّتًو ك١ٜ٩ َت١ٓٝ َٚتن َٓٗر ػا

اّ, َٔاؾّا إٍ هٔ ٜعتُـ ايطلم ايٛٓٸ١ٝ يًٍُٛٛ إٍ ا٭سهايُِٓٛٞ ايٝكٝين, ٚمل ٜ

ا٥ٌ, نُوأي١ تٛكٜح اـٓج٢, ٚتٛكٜح َٔ ْٛلٜات ٗ بعض إو ×إ ٜتؿلٸؿ ب٘نَا 
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ـٸؿٙ َٔ ايٛكٸاخ ٔٵ نإ ي٘ كأهإ ع٢ً سكٛ ٚاسـ. ,َٳٔ ٫ ٜٴعلف اؼاؿٙ أٚ تع ُٳ  ن

إ ٜٓتٗذ٘ اٱَاّ نإفّا ؾٗقٙ ايـكاه١ اهتٗـؾت بٝإ اٯكا٤ ٚإٓٗر ايؿكٗٞ ايقٟ 

 .×عًٞ

 

ٕٸ ايع٢ً ايلغِ َٔ عـّ طلا٠ٚ أعاخ اٱكخ َٚوا إ َٛٓؾكّا ٗ ناتب ه٥ً٘ إ٫ أ

ٞٸ يًِْٓٛ إل١ٜٚ عٔ ن ُّٛٓا. ٖٚقا ايعلض إٓٗذ ٝؿ١ٝ علٓٗا ٚتبٜٛبٗا تبٜٛبّا ؾٓٸّٝا َٓ

 قا ايبشٛخ ايؿلع١ٝ:نٗ باب اٱكخ قـ سلٌ احملاٚك ايل٥ٝو١, ٚ ×اٱَاّ عًٞ

َٸا احملاٚك ايل٥ٝو١ ؾكـ اتٻوكت ُٓٔ ٖٝ ١ُ دـٜـ٠ تتؿاٚت َع ه١ًٝ قهأع أ

ٕٵ  ٚٸْات ايؿك١ٝٗ, ٚإ ايٓول ايتكًٝـٟ إتعاكف, ايقٟ دلت عًٝ٘ إِٓٸؿات اؿـٜج١ٝ ٚإـ

 ُا ًٜٞ: ناْت بائلٚك٠ ٫ تتكاطع َعٗا كٚسّا ٚيبٸّا. ٚقـ تلتٸبت ن

علض  ٢ايقٟ ٌٓ عٓٛإ: )عٛخ ُٗٝـ١ٜ(, اييت تٛٓؾلت عً ايؿٌِ ا٭ٍٚ

ٚٸي١ٝ يًٛكٚؿ ٗ احملاٚك إل ـٸ١َٝ أ ن١ٜ ٗ ٖقٙ ايـكاه١, ْٛرل: بٝإ إلاؿ نتِٛكات َك

ٔٵ ِٖ أُشاب ايؿلٚض. ٚأّٜٔا توًٝ٘ اي٤ٛٔ عً َٳ َا ٜٴعلف  ٢بايؿلٚض, َٚكاؿٜلٖا, ٚ

, ُٚشٝؿ١ ايؿلا٥ض, ٚبٝإ ػِا٥ّ ايِشٝؿ١, ٚبٝإ اتٸشاؿ ×تاب اٱَاّ عًٞهب

 تاب ٚايِشٝؿ١.هاي

َٸا ايؿٌِ ايجاْٞ كخ ًٚلٚط٘(. إ اٱنؾكـ ٌٓ عٓٛاّْا دـٜـّا ٖٚٛ: )أك ٚأ

 ١(, ٚإٛكٸخ طإٝتص, ٚايٛاكخ.نًٚلٚٙ اٱكخ ث٬ث١, ٖٞ: إٛكٚخ )ايذل

ٌ ه١ َٚا ٜـػٌ ؾٝٗا, ٚعح بٌناتب يـكاه١ ؿا٥ل٠ ايذلهٚقـ تعلٸض اي

ِٸٌ ًلٚٙ  قيو طلغ ايتطبٝكات إتعًٓك١ نٌٛ َٔ إٛكٸخ ٚايٛاكخ, ٚنَوٗب َٚؿ

 . ×اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايببٗقٙ ايٌلٚٙ سوب َا تٛٓؾل َٔ ِْْٛ ْٚكٍٛ عٔ 

َٸا ايؿٌِ ايجايح ؾكـ ٌٓ عٓٛإ: )طبكات اٱكخ ايٓوب١ٝ(, ٖٚٛ يٝى عٓٛاّْا  ٚأ

تٌتٌُ ع٢ً  , اييتغلٜبّا عٔ ايعلف ايؿكٗٞ ٚايلٚا٥ٞ; سٝح عجٓا ؾٝ٘: ايطبك١ ا٭ٍٚ

ُٓؿٌ: اٱػ٠ٛ;  ٢ٚايطبك١ ايجا١ْٝ, ٚتٌتٌُ عً ;ُٓؿٌ, ُٖٚا: ا٭بٛإ; ٚا٭٫ٚؿ

 ٚايطبك١ ايجايج١, ٖٚٞ: ا٭عُاّ; ٚا٭ػٛاٍ.  ;دـاؿٚا٭

َٸا ايؿٌِ ايلابع ؾكـ ٌٓ عٓٛاّْا دـٜـّا ٖٚٛ: )قو١ُ اٱكخ(, ٚأؿكز ؾٝ٘  ٚأ
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١ ٚايوٗاّ, ٚبٝٸٔ ُٛك ٖقٙ ايٓوب١; ايلؿٸ نإ٪ٓيـ ٔو١ عٛخ: ايٓوب١ بٌ ايذل

اّ هايعٍٛ; أس ٚسا٫ت٘ ٚؼًٌٝ ائابط١ ؾٝ٘; ايتعِٝب; ايعٍٛ ٚؼًٌٝ إٛقـ ٗ عـّ

 ايكو١ُ.

َٸا ايبشٛخ ايؿلع١ٝ ؾٗٞ ا٭ػل قـ اْتُٛت بـٚكٖا ٚؾل توًوٌ طلٜـ,  ٣ب ع ٚأ

ِٸًٓاٖا نايتايٞ:  ْٛرل: عح ًلٚٙ ايٛاكخ, سٝح ؾ

 : اؿٝا٠.ايٌلٙ ا٭ٍٚ

 : ؼٓكل َٛدب اٱكخ.ايٌلٙ ايجاْٞ

 : اْتؿا٤ إاْع.ايٌلٙ ايجايح

 : عـّ اؿادب.ايٌلٙ ايلابع

 : تعٌٝ ايٛاكخ.ايٌلٙ اـاَى

اْ٘ إٓاهب, ٚمل ٜلتٔض ساي١ ايتٓاثل هٌٸ ؾلع ٗ َناتب إٔ ٜٔع هاي ٢ٚهع

أهًٛب ايولؿ ٚطلٜك١  لٵاْت أّ ؾلع١ٝ, ٚمل ىتٳناّ, أهاه١ٝ هٚايتبعجل يٮس

ٕٸ طلٜك١ ايعلض َٚٓٗادٝت٘  ا٫هذلهاٍ ٗ بٝإ ايِْٓٛ ٚاٱؿاقات. َٚٔ ايٛآض أ

 ١ُٝ ايع١ًُٝ يًذلاخ ايُِٓٛٞ ايؿكٗٞ.شلُا بايؼ ا٭ثل ٗ ػ١ًٝ ايك

ـٸّ ِٛفدّا َكذلسّا يهٕٛ ايهٚبقيو ٜ ٝؿ١ٝ علض ايذلاخ ايؿكٗٞ هاتب قـ ق

ُٸِ عًهّ ×يٲَاّ عًٞ  .٣ها٥ل ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ ا٭ػل ٢ٔ إٔ ٜع

 

ٚٸ٫ّ َٔ ؿ ـٸ أ اٚ ا٭هى ايب١ٜٛٝٓ َٔ أدٌ بٝإ إٓٗاد١ٝ إعتُـ٠ ٗ ايبشح ٫ب

ـٸؿت ؿا٥ل٠ اؿل ٕٸ َٓٗذ١ٝ ايبشح نشلقٙ ايـكاه١, ٚإٓطًكات اييت س ١ ايبشج١ٝ ؾٝ٘. إ

ٚٴٓعت ٗ ٤ٛٓ سن١َ َٔ ا٭هى  اييت اعتٴُـت ٗ تـٜٚٔ ٖقٙ ايـكاه١ قـ 

 ٚايًشاٚات, ٖٚٞ:

ع ؿاٚ إٓٗر ايؿكٗٞ اٱه٬َٞ ع ظٓاسٝ٘ ايوٓٸٞ ٚاٱَاَٞ ع ايتكًٝـٟ, ايقٟ 1

ٚٸْات ٚايبشٛخ ايؿك١ٝٗ ايوا٥ـ٠. ؿكدت  عًٝ٘ إـ

ٗ ْؿو٘, َٚع قطع ايٓٛل عٔ  ×ع ؿاٚ ايذلاخ ايُِٓٛٞ إأثٛك عٔ ع2ًٞ

 طلٜك١ تعاٌَ اٯػلٜٔ َع٘.
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 اتب َٔ ْتا٥ر ٗ ٤ٛٓ ؾُٗ٘ ٚقلا٤ت٘ شلقا ايذلاخ.هإيٝ٘ اي ٢ع ؿاٚ َا اْت3ٗ

ا َع إٓٗر تاب َٓٗذ١ٝ دـٜـ٠, كَا تًتكٞ ٗ بعض َؿاًُٗهٚقـ ػلز اي

اؿـٜح أٚ َع ايتكًٝـٟ, ٚكَا ٫ تًتكٞ َعُٗا ٗ ٤ًٞ َٔ َؿاًُٗا, ٚشلقا ٫ ِٜض إٔ 

ِٸ ٚايتذُٝع ٕا ٖٛ  ْعتدلٖا َٓٗذ١ٝ تًؿٝك١ٝ بإع٢ٓ ايٌا٥ع عٔ ايتًؿٝل, ؾؿلمٷ بٌ ايً

 ٚاٱٓاؾ١ عًٝ٘ ٚتهًُٝ٘. ,َٛدٛؿ ٚبٌ إٛام١ْ ٚاٱؾاؿ٠ َٓ٘, ٚؿاٚ٘ ٚتطٜٛلٙ

ٕٸ ٖقٙ ايـكاه١ ايؿك١ٝٗ ايذلاث١ٝ َٛه١َٛ بأْٸٗا ؿكاه١ تلاث١ٝ, إفّا ّهٔ  ايكٍٛ: إ

 ؾك١ٝٗ, َوتٛعب١, ؼ١ًًٝٝ, َكاك١ْ, ؿ٫ي١ٝ, ْكـ١ٜ, َٓٗاد١ٝ.

ـٸؿ يٓا إـ ايبشجٞ ايقٟ ؼلٸنت ؾٝ٘ ٖقٙ  ٣ٖٚقٙ اـِا٥ّ إقنٛك٠ ؼ

إوًو  ٔٵ ٫ َا ٜطابلهػباكٟ تكلٜلٟ, يأايـكاه١, ٚتعٝٸٔ طبٝعت٘; ؾإْٸ٘ عح 

تاب ٚهٓٸ١ نَٔ  ,ا٭ػباكٟ إكٝٸـ, بٌ ٖٛ فٚ طابع سلٸ ٜتشلٸى ٗ ؾٔا٤ ا٭ؿٓي١ طلٸّا

ٕٵ ٚٸيٌ, ؿٕٚ ا٭ػرلٜٔ. ٢ٝن ؾٝٗا عًنإ ايذلن ٚعكٌ ٚإْاع, ٚإ  ايـيًٌٝ ا٭

 

ُٸ١  ٌٸ َا ٖٛ َٓكٍٛ عٔ اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب: ا٭ٍٚاـا  ×اهتكِا٤ ن

كخ ٗ ايذلاخ ايؿكٗٞ اٱه٬َٞ, ايٌاٌَ يًُِاؿك ايٌٝع١ٝ ٚايوٓٸ١ٝ, ٗ فاٍ اٱ

َا ؾٝٗا َٔ  ٢اتب, ٚتٛٚٝـ أقِهٌٸ ايِْٓٛ اييت ْعٗا اينٚايوعٞ يٲؾاؿ٠ َٔ 

ٓٸش١ يّٓٛهاْت َبٝٸ١ٓ ؿنطاق١ ؿ٫ي١ٝ, هٛا٤  قلآْٞ أّ ًاكس١ ؿـٜح  ِ أّ َٛ

ـٸّ فُٛع١ ٚاؾ١ٝ ٗ ٖقا ا ٕٛ ١ََٛٛٓ هتًِض إٔ ت ,يٌإْٔبٟٛ. ٚبٗقا اهتطاع إٔ ٜٴك

 ا١ًَ سٍٛ اٱكخ.ن

ـٸ ٗ بٴعـٜٔ:  ٕٸ ا٫هتكِا٤ ايقٟ تٛٓؾلت عًٝ٘ ٖقٙ ايـكاه١ اَت ِٸ إ  ث

اّ ايؿلع١ٝ, هقيو ا٭سناّ ايؿك١ٝٗ ٚإوا٥ٌ ا٭هاه١ٝ, ٚها٭س ا٭ٍٚ:

. ْٚٛلّا ×ٚا٭ق١ٝٔ, ٚايتطبٝكات, إلٜٚٸ١ عٔ اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب

ِٛ ٚؾرل ْوبّٝا اْؿتشت أَاَ٘ ؾل١ُ ايتٛؾٝل يتكـِٜ ١ََٛٛٓ ن ٢ٍٛ إ٪ٓيـ عًؿِ

ِٸ١ً ٗ باب اٱكخ, تكّٛ عً  ٚهرلت٘ ٚقٔا٥٘. ×أهاي بٝاْات اٱَاّ عًٞ ٢ؾك١ٝٗ َؿ

ـٸؿ ايٓكٍٛ ٚايِْٓٛ ايجاْٞ: اػت٬ف ٗ  ٢ٔ عًهِ ايٛاسـ, يهٗ اؿ ست٢ تع

 اؿا٫ت:
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ٝبٗا نٗ أيؿاٚٗا ٚتلا ×ْٛ إل١ٜٚ عٔ عًٞؾأسٝاّْا تتٸشـ أٚ تتكاكب ايِٓ ع1

 ايِٝاغ١ٝ.

 َُّْٚٔٛا. ٢ٕٛ َتؿاٚت١ ٗ ايًؿٜ, إ٫ أْٸٗا َتشـ٠ أٚ َتكاكب١ َعٓهت ٣ع ٚأػل2

ـٸ ايتٓاٗ إٍ  ٔٵ ٫ ٌِٜ ٖقا ايتؿاٚتهٕٛ َتؿاٚت١ ٗ إُٕٔٛ, يهع ٚكَا ت3 س

َٸٌ إ اؾُع ٚايتٛؾٝل بٌ َـايًٝٗا هافب ايـ٫يٞ; ٚفيو ٱَهٚايت بـّٚا أٚ بعـ ايتأ

 ٚايتـقٝل. 

 ×ع بٌ قـ ٜبًؼ ايتؿاٚت إُْٔٛٞ بٌ تًو ايٓك٫ٛت ٚإلٜٚات عٔ اٱَاّ ع4ًٞ

اّ ايتٓاٗ هٔ اؾُع ٚايتٛؾٝل بٝٓٗا; بوبب اهتشهسـٛ ٫ ّإٍ  ٗ بعض اؿا٫ت

ٌٸ ٖق طلٜٕلإٍ  ٚايتعاكض ايـ٫يٞ, ٚس٦ٓٝقٺ ٜٓبػٞ إَعإ ايٓٛل ٗ هبٌٝ ايٍُٛٛ ٙ ؿ

 إع١ًٔ, ٚايبشح عٔ كلز عًُٞ َٚٓطكٞ.

ُٸ١ ايجا١ْٝ:  ـٸٟ يتكُٝٝٗا, ٚعـّ ا٫اـا تؿا٤ نؼًٌٝ تًو إٓك٫ٛت, ٚايتِ

ُٞ يًِْٓٛ, بٌ نايتذُٝع ايذلا ٢بايعلض ايولٜع أٚ اجملٌُ, ٚعـّ ا٫قتِاك عً

ـٸ  اتب يتٌلوٗا ٚتؿٌِٝ عٓاُلٖا.هاي ٣تِ

 ٚع١ًُٝ ايتشًٌٝ تتُجٸٌ َا ًٜٞ:

 ٢أهاي إعٓ ٢رل ا٭يؿاٚ ٚإؿلؿات ايٛاكؿ٠ ٗ ايِْٓٛ إٓكٛي١ عًع تؿو1

 ٕٕ ايًػٟٛ ٚإتعاكف سٌ ُـٚك ايّٓ, ٚعـّ دعٌ ا٭هاي َا اعتٴدل شلا َٔ َعا

ٕٸ عـّ ا٫يتؿات هبٸب عـّ ايـٓق١ ٗ ؾِٗ آكا٤  اُط٬س١ٝ َوتشـث١ بعـ مَإ ايّٓ; ؾإ

 ب١ بعض اٯكا٤ إيٝ٘.جرل ٗ ا٫ًتباٙ ٗ ْوه, ٚأٚقع اي×اٱَاّ عًٞ

ع اٱؾاؿ٠ َٔ بعض ايكلا٥ٔ ايـاػ١ًٝ ٚاـاكد١ٝ إواعـ٠ ٗ ؾِٗ ايّٓ, ٚاييت 2

 إؿاؿ ايٓٗا٥ٞ يًّٓ. ٢تٴًكٞ ٤ّٛٓا عً

ـٸؿ٠, أٚ ػُٝع 3 ع عـّ ا٫نـاع بٛاٖل٠ تكطٝع ايّٓ ايٛاسـ ُٓٔ هٝاقات َتع

ٛٸت ؾلْ ايؿٗ ـٸؿ٠ ُٓٔ هٝام ٚاسـ, ٚاييت قـ تٴؿ  ِ ايِشٝض يًّٓ.ايِْٓٛ إتع

ايتُٝٝن ٗ طلٜك١ ايتعاٌَ بٌ ا٭ساؿٜح إٓكٛي١ سلؾّٝا ٚبايّٓ ٚبٌ  ع4

٫ إٓكٍٛ  ,, اييت غايبّا َا تعبٸل عٔ ف١ٖٝٓ ايٓاق٢ٌا٭ساؿٜح إٓكٛي١ بإُٕٔٛ ٚإعٓ

 عٓ٘.

ع إنُا٫ّ يًعٌُ ايتشكٝكٞ ٚايبٝاْٞ قاّ إ٪ٓيـ بإٓاؾ١ بعض ايتٛٓٝشات; كؾعّا 5
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ات اييت تهتٓـ قوُّا َٔ ايِْٓٛ ايٛاكؿ٠ ٗ ايبشح, ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ؾتض يٲبٗاَ

بعض ائُا٥ل, أٚ بٝإ َعاْٞ إؿلؿات ايػا١َٔ, أٚ فنل تعًٝكات ٚإؾاؿات َٓاهب١. 

 ٚقـ أؿكز فيو ٗ اشلاٍَ.

ُٸ١ ايجايج١: إٛٓٛع١ٝ ٗ ايتعاٌَ َع ٖقٙ ايِْٓٛ, ٚعـّ ايـػٍٛ ٗ  اـا

ك١, بٌ ساٍٚ إ٪ٓيـ اهتٓطام ٖقٙ ايِْٓٛ ٚايٓكٍٛ ٗ عجٗا بكٓاعات قب١ًٝ َوب

اـا١ُ, ٚبعٝـّا عٔ إلتهنات  ٣ْؿوٗا, ٚؼًًٝٗا, ٚؿكاهتٗا, َعنٍ عٔ ايل٩

 إقٖب١ٝ ائٝٸك١.

ٚاستٌُ بعٔٗا  ,ٚقبٌ بعٔٗا ,اتب بعض ايتؿورلات إقٖب١ٝهٚقـ كؾض اي

 ٣ُٛي١ٝ ايعا١َ إكبٛي١ يـتكـّٗا ٚعلٓٗا ٗ ٤ٛٓ إعاٜرل ا٭ ٢قيو تٛػٸناٯػل, ٚ

ِٸ١ بطبٝع١ ايبشح, َٚٓٗا:  كتًـ إقاٖب اٱه١َٝ٬, ٚأّٜٔا ٗ ٤ٛٓ إعاٜرل إؼت

 تاب ايعنٜن.هاي ٢ع تكّٛٗا َٔ ػ٬ٍ علٓٗا ع1ً

 ايجابت َٔ ايوٓٸ١ ايٓب١ٜٛ ايٌلٜؿ١. ٢ع تكّٛٗا َٔ ػ٬ٍ علٓٗا ع2ً

ٛٸٍ  .يت ٫ ْكاَ ؾٝٗاع تكّٛٗا ٗ ٤ٛٓ ايكٔاٜا إو١ًُٓ ؾكّٗٝا ٚاي3 جرلّا نٚمل ٜٴع

ـٸ٠ أهباب, َٓٗا: ٣ؿعاٚ ٢عً ٗ  ٣ُعٛب١ إثبات ُش١ ٚؿٓق١ َجٌ ٖقٙ ايـعاٚ اٱْاع يع

 جرل َٔ ا٭سٝإ.ن

َٚٓٗا: اْعكاؿ بعض ٖقٙ اٱْاعات ٗ مَإ َتأػٸل عٔ مَإ ُـٚك ايِْٓٛ 

 إبشٛخ عٓٗا.

ت٘, ٚٚها٥ٌ إثبات ٌٸ َقٖب َٓطًكاهَٚٓٗا: ٚدٛؿ تعاكض ٗ بعٔٗا, ؾً

 .٣ٜعتُـٖا ٖٛ ؿٕٚ إقاٖب ا٭ػل

ايؿكٗٞ,  ×ع تكّٛٗا ٗ ٤ٛٓ إباْٞ ايكطع١ٝ ٚإو١ًُٓ ٗ َٓٗر اٱَاّ ع4ًٞ

تابّا ٚهٓٸ١, ٚايجابت١ عٔ نهُٝا ٗ باب اٱكخ, َٔ قبٌٝ: بعض ايكٛاعـ ايجابت١  ٫ٚ

ٚتكـِٜ ا٭قلب َٔ  مٛ: قاعـ٠ ا٭قلب١ٝ ,×اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب

ا٭بعـ; ؾكـ دعًت ٖقٙ ايكاعـ٠ أسـ إعاٜرل ٗ ؼـٜـ إٛقـ ػاٙ  ٞايٛكث١ عً

 , كؿٸّا أٚ تلدٝشّا أٚ تؿورلّا.×ايِْٓٛ إل١ٜٚ عٔ عًٞ

ع َٚٔ ١ًْ إعاٜرل اييت اعتُـٖا إ٪ٓيـ ٗ تكِٜٛ بعض ايِْٓٛ ٖٛ ٚكٚؿ 5

ـٸ  ٣َٔ غرلِٖ بل٩ ٣سٝح إِْٗ أؿك ,×إُٕٔٛ فات٘ عٔ أبٓا٤ عًٞ أبِٝٗ, ٚأً
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 ّا َٓٗذ٘.هُوٸ

ُٸ١ ايلابع١:  يكـ ساٍٚ إ٪ٓيـ إكاك١ْ بٌ ايٓكٍٛ عٓـ تعاكٓٗا, ٚا٫ْتٗا٤ اـا

ائٛاب٘  ٢ٗ أغًب ا٭سٝإ إٍ تلدٝض بعٔٗا ع٢ً بعض. ٚتوتٓـ عًُٝات إكاك١ْ عً

ِٸ١: َٸ١ ٚإؼت  ايعا

َٸ١ ؾٗٞ: َٸا ائٛاب٘ ايعا أهاهٗا تكـِٜ  ٢ٛي١ٝ اييت ٜبتين عًإلدٸشات ا٭ُ أ

ْٸ عً ٢بعض ايٓكٍٛ عً ّٸ, ٚإكٝٸـ عً ٢غرلٖا, ْٛرل: تكـِٜ اـا إطًل, ٚإبِّٔ  ٢ايعا

 اجملٌُ. ٢عً

إٍ  ِ بتواقطٗا, ٚايلدٛعهٚكَا ٜتعقٸك ايذلدٝض ٗ بعض اؿا٫ت, ؾٝٴش

ِٸٌ ٗ عح ايتعاكضنغرلٖا َٔ ا٭ؿٓي١ ٚايكٛاعـ ايعا١َ,  َٔ عًِ أٍُٛ  ُا ٖٛ َؿ

 ايؿك٘.

ُٸ١ ؾٗٞ: َٸا ائٛاب٘ اـا  ٚأ

 ×اْوذاّ تًو ايٓكٍٛ َع إباْٞ ايكطع١ٝ ٚإو١ًُٓ ٗ َٓٗر اٱَاّ عًٞ ٣ع َـ1

ا٭بعـ; ؾإْٸٓا قـ دعًٓا  ٢قاعـ٠ ا٭قلب١ٝ ٚتكـِٜ ا٭قلب َٔ ايٛكث١ عً :ايؿكٗٞ, مٛ

 .×ًٖٞقٙ ايكاعـ٠ أسـ إلدٸشات عٓـ تعاكض ايِْٓٛ إل١ٜٚ عٔ ع

ؾإْٸٓا ْعتُـ فيو َلدٸشّا يًٓكٌ  ×ع ٚٗ ساي١ ٚكٚؿ إُٕٔٛ فات٘ عٔ أبٓا٤ ع2ًٞ

ُٸٔ ي٘.  إتٔ

ـٸ اَتٝامّا يًّٓ ×تاب عًٞنع ؿاٚ ٚكٚؿ ايّٓ ٗ ُشٝؿ١ أٚ 3 ٕٸ فيو ٜع ; ؾإ

 ّتام ب٘ عٔ ايّٓ ايٛاكؿ ٗ غرلُٖا.

ٕٸ بعض ايلٚاٜات ق4 ـ ْٴكٌ يٓا ٗ ع ؿاٚ د١ٗ ايِـٚك ٗ ايلٚا١ٜ إٓكٛي١, ؾإ

اؿذٸاز تٞ ب٘ َٛثٛقّا بٌ ٜـٟ ٚلٚف غرل اعتٝاؿ١ٜ, ْٛرل: َا ْٴكٌ عٔ ايٌعيب عٓـَا أ

ـٸّ َٔ ايِْٓٛ َا   إ َٓك٫ّٛ ٗ ايٛلٚف ا٫عتٝاؿ١ٜ.نبٔ ٜٛهـ, ٖٚٓا ْك

إ٫  ,ِ ايتٓاٗ ؾٝٗا بٌ ايٓكٍٛهاْت ق١ًًٝ ْٚاؿك٠ ع اهتشنع ٚمثٸ١ سا٫ت ع ٚإٕ 5

ٕٸ ايهاتب ا ـٸّ بعّٔا عًب ٢تؿنأ بعض;  ٢علض تًو ايِْٓٛ إتعاك١ٓ ؿٕٚ إٔ ٜٴك

َٚٓٗذ٘  ×بوبب َكبٛيٝتٗا َٚعكٛيٝتٗا ؾتٛا٥ّٝا عوب إباْٞ اييت علؾٓاٖا عٔ عًٞ

ٕٸ َو٪ٚي١ٝ ايبشح ٫ تٴًُٞ عًٝٓا أ جل َٔ فيو, ؾًٝى ؿٚكْا ٗ ٖقٙ نايؿكٗٞ, باعتباك أ

ـٸٟ يٲؾتا٤ ٚاهتٓباٙ ا٭س ٛ قاٚي١ ؼٌِٝ فُٛع١ اّ, بٌ ٖهايـكاه١ ايتِ
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 ١ًَٜٛ ٗ باب اٱكخ.١ُِْٝٛ ؾك١ٝٗ عٳ

َٸٓ٘ اؾنّ ٚا٫ط٦ُٓإ بِش١ ْوب١ تًو ايِْٓٛ إيٝ٘ , أٚ ×ٖٚقا ايػلض ٜ٪

ٌٸ إَ ٢عً َٸ١ ٕٓٗر ها٭ق إ ايٓوب١ ٚاستُاشلا َٚكبٛيٝتٗا ٗ ٤ٛٓ ا٫ػاٖات ايعا

 ايؿكٗٞ. ×عًٞ

ػباكٟ ْكًٞ ٚتكلٜلٟ أَوًو إوًو ايبشجٞ يًُ٪ٓيـ; ؾإْٸ٘  ٢َٚٔ فيو ٜتذًٓ

ُٹلؾّا, ٫ٚ ػُٝعّٝا قّٔا, ٚيٝى عجّا أػباكّٜا بإعٓ  ٢ؼًًٝٞ, ٚيٝى عجّا ُٚؿّٝا 

 إِطًض أّٜٔا, بٌ ٫ٚ ادتٗاؿّٜا إؾتا٥ّٝا.

ُٸ١ اـاَو١:  مل ٜٴلٓنن ايباسح ٗ ايبشح إكاكٕ ع٢ً ايبشح ايوٓـٟ إ٫ اـا

ٌٸ ثكً٘ ع٢ً ٢ٗ َٛاكؿ ْاؿك٠, ٚأيك ايبشح ايـ٫يٞ; ٫ بوبب تلدٝض َوًو أٌٖ  به

ايبشح  ٢ٝن عًنعـّ ايذل إٍ إ فيو ٭هباب ؿعت٘ناؿـٜح ٚأٌٖ ا٭ػباك, بٌ 

 ايوٓـٟ, ٖٚٞ:

ّٸ إٓكٍٛ َٔ ْاس١ٝ ا٫عتباك ٚايك١ُٝ 1 ع اػت٬ف إِاؿك إأػٛف َٓٗا ايٓ

ـٸ ٗ َٓتٗ ٕٸ بعض إِاؿك تع ٕٛ ه١ ٗ سٌ ٫ تطا٥ؿ ٣ا٫عتباك يـ ٢إِاؿك١ٜ شلا, ؾإ

 ٝؿ١ٝ اْتؼاب إِاؿك. ن, ٖٚقا َا ٜوبٸب إسلادات ٗ ٣أػل ٣قيو يـن

ٖٓا ٜ٪ؿٸٟإٍ  آػلإٍ  ع اػت٬ف اؾلغ ٚايتعـٌٜ َٔ َقٖب2 ـٸ ايتٓاقض,  إٍ  س

تكِٝٝ أهاْٝـ  ٢آطلاب ايبشح ٚؾٜٛٓٛت٘; يٓـك٠ ععع أٚ اْعـاّ ععع َٛاكؿ ا٫تؿام عً

َٸا ايِْٓٛ إٓكٛي١ ُشٸ١ّ ٚٓع ؿّا; بوبب ا٫ػت٬ف ٗ تٛثٝل ايلٚا٠ ٚتٔعٝؿِٗ; إ

َٸا ٫ػت٬ف  َٸ١ ٗ اؾلغ ٚايتعـٌٜ ٚايتٛثٝل ٚايتٔعٝـ; ٚإ ٫ػت٬ف ايكٛاعـ ايعا

ُٸ١.  إوتٓـات اـا

ٕٸ اـٛض ٗ ايبشٛخ ايوٓـ١ٜ ٫ 3ٜ ٕٛ َكٓعّا َا مل ٜـػٌ ايباسح ٗ هع إ

ٖٓا ٜ٪ؿٸٟتٔؼٸِ ٖقٙ ايبإٍ  ايتؿاٌُٝ, ٚاييت تٓتٗٞ عاؿ٠ّ إٍ  شٛخ َٔ ْاس١ٝ اؿذِ, 

فيو ٖٛ َا ٚكؿ ٗ ثٓاٜا ٖقٙ ايـكاه١ َٔ  ٢إًٌ ٚتٌعٸب قاٚك ايبشح. ٚايٌاٖـ عً

إٍ  ايٛيٛز ٗ ايتؿاٌُٝ; َٔ أدٌ ايٍُٛٛإٍ  ِافز يًبشٛخ ايوٓـ١ٜ, سٝح آُطلٸ

 ْتٝذ١ دن١َٝ َٚكٓع١ َٚتٓاهب١ َع َو٪ٚي١ٝ ٖقٙ ايـكاه١.

ٕٸ ٖقا إ ّٸ بلهِ ٚاؿلٸ أ  ×ٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع تلاخ عًٞنٓٗر ٫ ىت

كتًـ َواسات ايذلاخ اؿـٜجٞ إٍ  ٔ إهلا٩ٙ ٗ اؾ١ًُهايُِٓٛٞ ؾشوب, بٌ ّ
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َٸ١.  بعا

َٸٌ, هٚٗ ػا١ُ ايبشح علض اي اتب فُٛع١ َٔ إكذلسات اؿلٜٸ١ بايتأ

 ٚاييت توتشلٸ إٔ ٜٴتٛٓقـ عٓـٖا ايباسجٕٛ, ٖٚٞ:

ٚٸ٫ّ: ـٸ َٔ اٱؾاؿ٠ اْط٬قّا َٔ أٖ أ ١ُٝ ؿكاه١ ايذلاخ ايؿكٗٞ يوًؿٓا ايِاحل ٫ب

ّٸ ايذلاخ ايؿكٗٞ ^آؾ١ إِاؿك ايذلاث١ٝ, ٫ٚهُٝا تلاخ أٌٖ ايبٝتنَٔ  , ٚبا٭ػ

 , ٚايتعاٌَ اؾاؿٸ َع٘ َا ٜتٓاهب َع أُٖٝت٘.×يٲَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب

ٖٓا ٫ ىؿ ٕٸ تٍُٗٝ ٖقا ايذلاخ هٝؿكـ إ ٢عً ٢ٚ اٱه١َٝ٬  تب١هاـبرل أ

ٛٸض, بٌ ٜٓبػٞ إٔ ْعطٝ٘ ا٭ٚي١ٜٛ, ٚلعً٘ ٗ  عَُّٛا, ٚايؿك١ٝٗ ػُِّٛا, ثل٠ّٚ ٫ تع

, ْٚبٛغِٗ َٔ ×عٛاٌَ عـٜـ٠, َٓٗا: إلدع١ٝ ايع١ًُٝ ٭ٌٖ ايبٝتإٍ ايِـاك٠; ْٛلّا 

ٛٸقِٗ ايعًُٞ, ٚغٓ  ايذلاخ إأثٛك عِٓٗ. ٢بٌ ا٭قلإ ٚتؿ

ْٝع إِاؿك اؿـٜج١ٝ ٚايؿك١ٝٗ,  ٢ايذلاثٞ عًايبشح  ٓلٚك٠ ا٫ْؿتاغ ٗ ثاّْٝا:

ايقات;  ٢ؿا٤ عًهاؿا١ًَ شلقا ايذلاخ, ٚإواعـ٠ ٗ ؿكاهت٘ ٚؾُٗ٘, ٚاؿقك َٔ ا٫ْ

ٕٸ َو٪ٚي١ٝ ايبشح تكتٔٞ ايتتبٸع ايـقٝل ي آؾ١ إعًَٛات, ٚٗ كتًـ إِاؿك, هؾإ

ِٸاٖا ٜٚطًبٗا أُٜٓا  ٕٸ إع١ًَٛ ٖٞ ٓآي١ ايباسح, ٜتك ت, ؾ٬ ِٜضٸ ي٘ إٔ ٜطٟٛ اْنؾإ

 ٌشّا.نعٔ بعض إِاؿك 

ـٸ ثايجّا: ٌٸ نايباسح يـكاه١ ايذلاخ ايؿكٗٞ ٜٓبػٞ اهتشٔاك  ٟسٌ ٜتِ

ل بق١ٖٝٓ اٯػلٜٔ, َُٗا هايٛها٥ٌ إ٪ثٸل٠ ٗ ؾُٗ٘ ؾُّٗا ُشٝشّا, ٫ٚ ٜوٛؽ ي٘ إٔ ٜؿ

يؿكٗٞ, بٌ بًػٛا َٔ ايدلاع١ ٗ ُٓاع١ ا٫دتٗاؿ, َُٚٗا أداؿٚا َٗاك٠ ا٫هتٓباٙ ا

ايًػٟٛ  ٢ايباسح إٔ واٍٚ اهتٓطام تًو ايِْٓٛ ايذلاث١ٝ ٗ ٤ٛٓ إعط ٢ٜتٛدٸب عً

ّٸ, ٚيٝى عً  امات اي٬سك١ بعـ مَاْ٘.ها٫كت ٢ٚايعلٗ إكاكٕ ينَإ ايٓ

ٕٸ إٓطل ا٭ػ٬قٞ ًّٞ عًٝٓا ايٛؾا٤ يذلاثٓا ايؿكٗٞ عًنُا  كابعّا: ُعٝـ  ٢أ

ٌٸ َا أٚتٝٓا هًّٞ عًٝٓا ايوعٞ ٗ هبٌٝ إسٝا٥٘ ب قيونايتشكٝل ٚايبشح ٚايتُشّٝ 

ـٸ َٔ ُبٸ٘ ُٓٔ قٛايب َٓٗاد١ٝ سٝٸ١ دافب١  ٢َٔ َٗاك٠ عً ُعٝـ ايعلض, ؾ٬ ب

 يٮدٝاٍ.

 

ٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايذلاخ ايعًُٞ نتاب هٜوتطٝع ايكاك٨ إٔ ًُٜى ٗ ٖقا اي
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ـٸ١ٜ َٚٛٓٛع١ٝ, بعٝـهب ّا عٔ اؿا٫ت ايٌعاك١ٜ ٚايعاطؿ١ٝ, ٚفيو َٔ ػ٬ٍ بعض ٌٸ د

ًٸلات:  إ٪

ٚٸشلا:  ٌٸ أْٛاع ايِْٓٛ ايؿك١ٝٗ إأثٛك٠ ها٫هتكِا٤ ايٛاهع ٚايتتبٸع ايـقٝل يأ

ٗ ْٝع إِاؿك اؿـٜج١ٝ ٚايؿك١ٝٗ عٓـ كتًـ إقاٖب  ×عٔ اٱَاّ عًٞ

ـٸ٠ َِاؿك, ٚٗ أبٛاب اٱه١َٝ٬, ٚقـ اهتٗـؾٓا فيو بوبب تٓاثل ٖقٙ ايِْٓٛ ٗ  ع

 َتؿلٸق١.

ٕٸ ٖقا ايُٓ٘ َٔ ايـكاهات ٜتطًٓب ايتتبٸع يًُِاؿك ايٓاق١ً شلقٙ  َٚٔ ايٛآض أ

 ايِْٓٛ, ثِ ؼًًٝٗا, ثِ تبٜٛبٗا.

ٕٸ فيو َٔ ايبشٛخ ايو١ًٗ اييت ٫ تتطًٓب َٔ ايباسح أنجل  ٚٸٍ ١ًٖٚ أ ٚقـ ٜبـٚ ٭

يٝى إ٫, بٌ ٚاهتكِا٤  ×٘ اٱَاّ عًَٞٔ ع١ًُٝ تتبٸع إِاؿك ايذلاث١ٝ ايٓاق١ً يؿك

ـٸ٠ ٌَانٌ ٚعكبات, َٓٗا: ٕٸ ٖقا ا٭َل ٜٴٛاد٘ ع  فيو ع٢ً أق٢ِ ايتكاؿٜل, بٝـ أ

ـٸؿ ن١ُٝ ايِْٓٛ 1 ٕٸ بعض إِاؿك َبت٠٬ بايل١ٜ٩ إقٖب١ٝ ائٝٸك١ اييت ؼ ع إ

 , ٚنٝؿٝتٗا, َٚواستٗا.×إٓكٛي١ عٔ اٱَاّ عًٞ

ٔٵ تعاٌَ َع ٖقٙ 2 َٳ ٕٸ بعض  ٞٸ أٚ ع إ ايِْٓٛ اْطًل َٔ ؾِٗ ٚتؿورل ًؼِ

 َقٖيبٸ ػاْ, ٖٚقا وٍٛ ؿٕٚ إَها١ْٝ ايؿِٗ ايِشٝض ٚإٛٓٛعٞ شلا.

ٕٸ ٖقا ايذلاخ ع بايلغِ َٔ غناكت٘ ٚعُك٘ ع َٛدٛؿ َبجٛثّا َٚبعجل3 ٗ إِاؿك  ّاع إ

ٛٸبٷ طبكّا يٮهًٛب  ٛٸبّا ؾإْٸ٘ َب ايكـِٜ اؿـٜج١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ا٭ٍٚ, بٌ إٕ َا نإ َٓٗا َب

ٖٓا ٜعلقٌ ع١ًُٝ ايتتبٸع ٚاهتكِا٤ َؿلؿات ايذلاخ.  ايٌا٥ع آْقاى, 

تكـِٜ َٓٗر دـٜـ يهٝؿ١ٝ ؿكاه١ ايذلاخ ايؿكٗٞ يٲَاّ أَرل إ٪ٌَٓ  ثاْٝٗا:

 ,ٚنقيو تِٓٛٝ ٖقا ايذلاخ ٚتلتٝب٘ ٚعلٓ٘ ٗ قايب دـٜـ ,×عًٞ بٔ أبٞ طايب

 َٔ ػ٬ٍ تكـِٜ ِٛفز ٗ باب اٱكخ.

تٛك نا٭هتاف ايـنتٸاب, هؾ١ ْكاٙ اـًٌ اييت تٛكٸٙ بٗا بعض ايَعاثايجٗا: 

ُٸـ كٚاي قًع٘ دٞ, َ٪ٓيـ َٛهٛع١  ٔٵ هبك٘ ,«ؾك٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب»ق َٳ ٚ,  َٔٚ

ـٸق١ ٗ ْوب١ بعض اٯكا٤ إٍ اٱَاّ عًٞ ٕٸ ٖقا ٌَلٚع ٓؼِ  .×فيو: عـّ اي َٚا أ

كـِٜ ِٛفز ٗ ٖقا ايوبٌٝ, ٚنبرل, ٜٚتطًٓب دٗٛؿّا ع١ًُٝ ٖا١ً٥, ؾكـ انتؿٝٓا بت

 ٖٚٛ عح اٱكخ.



• 

 االجتهاد والتجديد  

ّٸ اٱَاّ ^ايوعٞ ٱسٝا٤ ايذلاخ ايؿكٗٞ إػٝٸب ٭ٌٖ ايبٝت كابعٗا: , ٚبا٭ػ

جرل َٔ آكا٤ ْٚٛلٜات ٖقٙ إـكه١ ايؿك١ٝٗ هٚايـؾاع عٓ٘, ؾكـ أسٝ٘ اي ,×عًٞ

 بٔباب١ٝ قا١ُ, ْٚٴوبت إيٝٗا بعض اٯكا٤ ٚايٓٛلٜات ايؿك١ٝٗ غرل ايـقٝك١.

ّٸ ٗ َوٗا: ػا ايذلاثٞ,  ٝؿ١ٝ ؾِٗ ايّٓنقاٚي١ تكـِٜ َٓٗر إه٬َٞ عا

 ٛٸٕ َٔ عـؿ َٔ ايعٓاُل, ٖٚٞ إْا٫ّ:ه٫ٚهُٝا ايؿكٗٞ. ٖٚقا إٓٗر َ

ع إٛٓٛع١ٝ ٗ ايتعاٌَ َع ٖقٙ ايِْٓٛ, ٚعـّ ايـػٍٛ ٗ عجٗا بكٓاعات 1

ـٸ َٔ اهتٓطام ٖقٙ ايِْٓٛ ٗ ْؿوٗا, ٚؿكاهتٗا َ  ٣عنٍ عٔ ايل٩قب١ًٝ, بٌ ٫ب

 اـا١ُ أٚ إقٖب١ٝ.

٤ٛٓ إعاٜرل  ٢ع اعتُاؿ ائٛاب٘ إتعاكؾ١ ؾكّٗٝا ٚأُٛيّٝا, ٚؿكاه١ ايّٓ ع2ً

ّٸ عًنه١َٝ٬, كتًـ إقاٖب اٱ ٣ايعا١َ ٚإكبٛي١ يـ تاب اهلل ن ٢علض ايٓ

 َا ٖٛ ايجابت َٔ ايوٓٸ١ ايٓب١ٜٛ ايٌلٜؿ١. ٢ايعنٜن, ٚعً

إوتٓبط١ ٗ ٤ٛٓ إعاٜرل ٚإباؿ٨ إعتُـ٠ ٗ  ع اعتُاؿ ١ًْ َٔ ائٛاب3٘

٤ٛٓ إباْٞ ايكطع١ٝ ٚإو١ًُٓ  ٢إٓٗر ايبشجٞ, َٚٓٗا: ايتعاٌَ َع ايِْٓٛ ٚايٓكٍٛ عً

 ٗ َٓٗر ايٌؼ١ِٝ إبشٛخ عٓٗا, ٚاييت ٜٴلاؿ ْع ٚعلض تلاثٗا ايؿكٗٞ.

 

  



 

 

 االشرتاكٛ قصٗى
 االجتّاد ٔالتحدٖدٛ دلم

 



 
 االشرتاك الضنوي

 

 

 ة مثن النضخ

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ي  150هٛكٜا.ٍ ٕؿٜٓاك  2.5ا٭كؿ ؿٜٓاك  3ايهٜٛت 

 ؿٜٓاك  3000ايعلامٝؿكُّٖا  ١30 اٱَاكات ايعلب ٜٔؿٜٓاك  3ايبشل قطل

 7َِل كٜا٫ّ  400ايُٝٔ كٜاٍ  3عُإ كٜا٫ّ  ١30 ايوعٛؿٜكٜا٫ّ  30

اؾنا٥ل ؿْاْرل  5يٝبٝا ًًّٓا  150ايَِٛاٍ ؿٜٓاك  200ايوٛؿإ دٓٝٗات 

ٝا تلن١ أٚقٝ 500َٛكٜتاْٝا ؿكُّٖا  30إػلب ؿٜٓاك  3تْٛى ؿٜٓاكّا  30

 ٣10 أَلٜها ٚأٚكٚبا ٚها٥ل ايـٍٚ ا٭ػلدٓٝٗات  5قدلْ ٠ يرل 20000

 ؿ٫ٚك.
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