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 اجلّاد يف الدزاسات اجلديدة

 إمجالّي ووجز، وتكييٌي زصٌد

 

َٸّا َٔ ؼ٬ًٝت ايعًُا٤ ٚإؿهِّلٜٔ  ٌٸ َٛٓٛع اؾٗاؿ ٗ اٱه٬ّ سِّنّا ٖا است

َٸ١ اٱه٬َٝٸ١ إوًٌُ ٚغرل إوًٌُ ٗ ايعامل  ػ٬ٍ ايكلٌْ إآٌٝ; ؾكـ أبـت ا٭

ـٸ أًهاٍ ا٫ست٬ٍ ٚا٫هتعُاك, ٚقـ لض  ٖاْع١ّ غرل عاؿٜٸ١ ط١ًٝ ٖقٜٔ ايكلٌْ ٓ

ٞٸ ٗ طلؿ احملتًٌٓ َٔ  إوًُٕٛ بعـ ٬ٌَٜ َٔ ايٌٗـا٤ ع٢ً اَتـاؿ ايعامل اٱه٬َ

ايٌاّ إٍ ايعلام, ٫ُّٛٚ  أكآِٝٗ ٗ ايكلٕ ايعٌلٜٔ, َٔ اؾنا٥ل إٍ َِل, َٚٔ

ٕٸ إوًٌُ مل ٜهْٛٛا َجٌ بعض  ستٸ٢ ًب٘ اؾنٜل٠ اشلٓـٜٸ١ ٚ... ٚقـ ًعل ايػلب بأ

ٕٸ ؿٜاْتِٗ اًتًُت ع٢ً تٌلٜعاتٺ ٖاْع١,  ايـٍٚ ا٭ؾلٜكٝٸ١ اييت مل تعلف اٱه٬ّ; ٭

 نإ اؾٗاؿ َاث٬ّ ع٢ً كأهٗا.

٭ؾػاْٞ ٚإٍ َٜٛٓا ٖقا ع بإسٝا٤ َا ٚقـ ْاؿ٣ ايعًُا٤ إوًُٕٛ ع َٓق ْاٍ ايـٜٔ ا

زلٸٛٙ بايؿل١ٜٔ ايػا٥ب١, نُا ٜعبِّل قُـ عبـ ايو٬ّ ؾلز, أ٫ ٖٚٞ ؾل١ٜٔ اؾٗاؿ. 

ّٸ ا٫هتذاب١ شلقٙ ايؿل١ٜٔ ٗ ا٭ٚهاٙ اٱه٬َٝٸ١ َقٖبٺ ؿٕٚ َقٖب, بٌ  ٚمل ؽت

يو غرل ًاكى ٗ فيو ايوٓٸ١ ٚايٌٝع١ ع٢ً اػت٬ف طٛا٥ؿِٗ َٚقاٖبِٗ, بٌ هاِٖ ٗ ف

ٞٸ. ٞٸ; ٚاٱه٬َ  إوًٌُ أّٜٔا ٗ ايعإٌ: ايعلب

ٞٸ  أسـثت ٖقٙ إُاْع١ غرل إتٖٛقع١ ُـ١َّ بايٓوب١ يًػلب, ثِ يًهٝإ ايِْٗٝٛ

ٝٸ١ ٗ ؼًٌٝ ٖقا إٛٓٛع ع٢ً غرل  ٝٸ١ ٚايِْٗٝٛ ؾُٝا بعـ. ؾٌلعت ايـكاهات ايػلب
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ٗ بـا١ٜ ايجُاْٝٓٝٸات َٔ ايكلٕ ُعٝـ. ٚعٓـَا قاّ إٓإًٓٛ إوًُٕٛ ٗ دٓٛب يبٓإ 

ٞٸ  ٝٸ١ ا٫هتٌٗاؿٜٸ١ عهـ ايهٝإ ايِْٗٝٛ ٝٸات ايؿـا٥ إآٞ باهتؼـاّ أهًٛب ايعًُ

ع٢ً تأهٝى َلانن ؿكاهات يتشًٌٝ ايٛاٖل٠ َٔ ُاّ مٚاٜاٖا. ٚناْت إسـ٣ ٖقٙ 

ٞٸ يكلا٠٤ َا اعتدلٚٙ دقٚك ٖقٙ ايجكاؾ١ ٖٓاى, َع  اينٚاٜا اؿؿل ٗ ايذلاخ اٱه٬َ

ٝٸ١; ٚ...ا ٌٸاًٌ ٚغرلِٖ َٔ اؾُاعات ايٌٝعٝٸ١: اٱزلاعًٝ  ؿ

َٚٓق أنجل َٔ قلٕ ٚايػلب ٚإوتٌلقٕٛ ٜـكهٕٛ ٚاٖل٠ اؾٗاؿ; بوبب َا 

أسـثت٘ ٖقٙ ايؿل١ٜٔ َٔ ٖاْع١ َق١ًٖ عٓـ إوًٌُ. ٜٔاف إٍ فيو عِٓلٷ آػل أثاك 

ٝٸ١, سؿ١ٛٝ ايباسجٌ يتٓاٍٚ َٛٓٛع اؾٗاؿ َلٸ٠ّ ثا١ْٝ, َٓق اْط٬ ق١ إكا١َٚ ايؿًوطٝٓ

ٝٸ١, ٫ُّٛٚ إٍ أهًٛب تِٓٛٝ ايكاعـ٠ ٚاؾُاعات اٱه٬َٝٸ١ إوًٖش١ ٗ  ثِ ايًبٓاْ

ٝٸات ا٫هتٌٗاؿٜٸ١, ٚاهتؼـاّ أهايٝب  أؾػاْوتإ َِٚل ٚ..., أ٫ ٖٚٛ َٛٓٛع ايعًُ

ػطـ ا٭ًؼاْ ٚايطا٥لات, ٚايلٖا٥ٔ, ٚأهايٝب ا٫غتٝاٍ, ٚعـّ ؼٝٝـ إـْٝٸٌ 

ٛٻيت إٍ َٛٓٛع ؿكي ٗ ايجكاؾ١ أسٝا ّْا..., سٝح أثاك ١ًْ توا٫٩ت َا يبجت إٔ ؼ

ٝٸ١ ٚغرلٖا.  اٱه٬َٝٸ١, إٍ داْب ُلاع اؾُاعات اٱه٬َٝٸ١ َع ا٭١ُْٛ ايعلب

 

ـٸ٠ عٓاُل أهاهٝٸ١ هاُٖت ٗ إسٝا٤ ؿكاه١ َٛٓٛع اؾٗاؿ  إفّا ٖٓاى ع

ُٸٗا:ا ٞٸ, َٔ أٖ  ٱه٬َ

ٞٸ ٱبـا٤ إُاْع١; ٓا١ّٜ يٛدٛؿٙ ٚنٝاْ٘ ٗ َٛاد١ٗ 1 ع ساد١ اجملتُع اٱه٬َ

َٚا أعكب فيو َٔ إسٝا٤  ا٫هتعُاك ٗ ايكلٌْ ايتاهع عٌل ٚايعٌلٜٔ ا٬ٕٝؿٜٸٌ,

ؾل١ٜٔ اؾٗاؿ; ْٛلّا يهٕٛ كداٍ ايـٜٔ َواٌُٖ ؾاعًٌ ع٢ً ٖقا ايِعٝـ, 

ٞٸ,  ٖٓا ٓاعـ َٔ اٖتُاّ ايػلب نايوٝـ ا٭ؾػاْ ٚاٱَاّ اـُٝينٸ, ٚايٌٗٝـ ايِـك, 

 ٚإوتٌلقٌ بـكاه١ ٖقا ا٭َل.

ِّؿت إع٬َٝٸّا ع٢ً ْطام 2 ع بعض أهايٝب اؾٗاؿ إجرل٠ يًلأٟ ايعاّ, ٚاييت ٚ

ـٸ اٱه٬ّ, َٚٔ طلف  ٚاهع. ٖٚقا ايعِٓل ًٖهٌ َاؿٸ٠ّ ْكـٜٸ١ َٔ طلف ايػلب ٓ

ٝٸاكات غرل اٱه٬َ ـٸ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١.ايت ٞٸ ٓ ٞٸ ٚاٱه٬َ  ٝٸ١ ٗ ايعامل ايعلب

ٝٵٔ: 3 َٕ ع ٚاقع ايع٬ق١ اييت سهُت اؿلنات اٱه٬َٝٸ١ َع ا٭١ُْٛ ٗ ايعا
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ٞٸ. ٞٸ; ٚاٱه٬َ َٸ١ َٔ  ايعلب ـٸٜات ايهدل٣ ٗ ا٭ ؾؿٌٌ ا٭١ُْٛ ٗ َٛاد١ٗ بعض ايتش

َٸا ٱ ٌٸ د١ٗ, ٚكغب١ اؿلنات اٱه٬َٝٸ١ باٱطاس١ بٗا; إ ٞٸ أٚ ع٢ً ا٭ق ّٕ إه٬َ قا١َ ْٛا

ٍٕٺ يًػلب ٚٱهلا٥ٌٝ َٔ د١ٗ أػل٣... ؾذٻلا ايع٬ق١  ؿقف عٌُٝ ع َٔ ٚد١ٗ ْٛلٖا ع َٛا

بٌ اٱه٬َٝٸٌ ٚا٭١ُْٛ. ٚقـ بًؼ ه٤ٛ ايع٬ق١ أٚدٳ٘ ٗ ايوبعٝٓٝٸات ٚايجُاْٝٓٝٸات بعـَا 

ٞٸ نإ ًلع تـكهٝٸّا َٓق اـُوٝٓٝٸات َٔ ايكلٕ إآٞ, ؾاٖت نٸ ايعامل ايعلب

ٞٸ, َٔ إػلب ٚاؾنا٥ل ٚتْٛى, َلٚكّا َِل ٚهٛكٜا, ٫ُّٛٚ إٍ ايعلام  ٚاٱه٬َ

 ٚإٜلإ ٚايبشلٜٔ...

ٖقا ايٛاقع نًٓ٘ نإ عاد١ٺ إٍ ؿكاهات ٚؿكاهات َٔاؿٸ٠; يٌلع١ٓ َٛاد١ٗ 

ا٭١ُْٛ عٓـ ايؿلٜل إ٪َٔ بقيو, ٚيٌلع١ٓ ايع٬قات ايوًُٝٸ١ َعٗا عٓـ ايؿلٜل 

 يلاؾض يًُٛاد١ٗ...ا

ـٸ ْٛاّ ايٌاٙ عاّ  ّ 1979ٚقـ ًٓهٌ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ١ ٗ إٜلإ ٓ

ٝٸ١ اييت اعتدلٖٚا  ٌٕ نبرل٠ يٲه٬َٝٸٌ ٗ ايعامل; نٞ ٜطٝشٛا با٭١ُْٛ ايعلب ؾل١ُ أَ

ّ, ٚعٔ اٱػؿاقات ايهدل٣ ع٢ً َوت٣ٛ اٱ٬ُسات 1967َو٪ٚي١ّ عٔ ْهو١ 

ٕٸ ؾٌٌ اؿلنات اٱه٬َٝٸ١ ستٸ٢ ْٗا١ٜ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚا٫قتِاؿٜٸ١  ٚايوٝاهٝٸ١.. إ٫ٓ أ

ٝٸ١ َٔ د١ٗ  ٞٸ, ٚػلٚز ايِٓٛ ايعلب ايجُاْٝٓٝٸات ٗ ؼكٝل َا ٌٜب٘ اٱلام اٱٜلاْ

ـٸ إعكٍٛ َٔ إٛاد١ٗ, إٍ ساي١ٺ َٔ  ٚاؿلنات اٱه٬َٝٸ١ َٔ د١ٗ أػل٣ عٔ اؿ

اؾنا٥ل ٚهٛكٜا..., ؾلض ع٢ً اشلوترلٜا عبٸلت عٓٗا ٗ ايجُاْٝٓٝٸات أسـاخ َِل ٚ

ٌٸ ٌَاكٜعٗا... ؾٛٗلت ٗ ايتوعٝٓٝٸات ك٣٩  اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ن

ٞٸ َٚٛاد١ٗ ا٭١ُْٛ... ٚبٗقا اتٻذٗت  دـٜـ٠, ُٚنتبت قلا٤اتٷ دـٜـ٠ ٗ ايعٌُ ايوٝاه

ٞٸ ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا مٛ ْٛلٜٸ١ دـٜـ٠ ٗ ايع٬قا ت َع اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ٗ ايعامل ايعلب

ٞٸ أؾهاك ايع١َ٬ٓ قُـ  ٘ٓ ايٌٝع ا٭١ُْٛ, ٚبـأ ايتٓٛرل ٕلس١ً أػل٣, يتأتٞ ع٢ً اـ

ٌٸ أؾهاك اٱَاّ اـُٝينٸ ٚايوٝـ قُـ باقل  ٌٸ ق ٚٔي١ّ إٔ ؼ َٗـٟ سلى ايـٜٔ قا

ٛٸ٠ َٚٓطل اؾٗاؿ..., ٚتأتٞ ا٫ٌْكاقات اٱ٬ُسٝٸ١  ايِـك ٗ َٛاد١ٗ ا٭١ُْٛ بايك

َٝٸ١; يتٗـ١٥ ايع٬قات َع ا٭١ُْٛ, َـع١َّٛ ٖقٙ إلٸ٠ ٗ ؿاػٌ اؿلنات اٱه٬

ٖٓا أؿٸ٣ إٍ سٍِٛ  ٟٸ ٗ اـًٝر,  ٟٸ ايتكًٝـ ٞٸ ايوًطٛ ٞٸ َٔ ا٫تٸذاٙ ايوًؿ ايٛه٘ ايوٓٸ

ٝٸاكٜٔ ؿاػٌ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١:  ًلٕؾ نبرل بٌ ت
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َٸ١ ٚٚاقع ا٭١ُْٛ ٚٚاقع أع ٝٸاك ًعل َنٜـ َٔ اٱسباٙ ٚايؿٌٌ َٔ ٚاقع ا٭  ت

ٝٸ١, ٜٚكع ؼت  ٕٓا نإ ٜعبِّل عٔ ا٭قًٓ اٱه٬َٝٸٌ أْؿوِٗ, ؾأُلٸ ع٢ً ا٫هتُلاك. ٚ

ٝٸ١  ٟٸ باَتٝام, ؾٛٗلت اٱه٬َٝٸ١ ايطايباْ ٝٸاك أَينٸ ع عوهل ٛٻٍ إٍ ت ائػ٘, ؾكـ ؼ

 ٚتِٓٛٝ ايكاعـ٠ ٚ..., توٓـٖا تٓٛرلات ؾكٗٝٸ١ تـعُٗا ٗ هٝاهتٗا.

ٝٸاك ٦ٜى َٔ ؼكٝل إلامات  ب ع بايوبٌ اؾٗاؿٜٸ١ ايـَٜٛٸ١, شلقا امام إٍ ت

ِّل شلا.  ْٛلٜٸ١ ايع٬ق١ ٚايتٗـ١٥, ؾأػق ٜٓ

ِّؿ٠  ٍٕ َتٌ ٖٓا ماؿٙ استكاّْا لِ عٔ أًها ٝٸ١ّ سكٝكٝٸ١,  ٚٸٍ أقًِّ ٝٸاك ا٭ ٚبٗقا بـا ايت

ِّؿ. ٞٸ َتٌ  َٔ اؾٗاؿ ٚإٛاد١ٗ, َـعَّٛا بُٓ٘ هًؿ

ٞٸ(, سٝح قٜٛت ٚاهتُلٸ ٖقا ايٛٓع إٍ بـا١ٜ َا ُأطًل  عًٝ٘ )ايلبٝع ايعلب

ا٫تٸذاٖات ايجٛكٜٸ١ ايـاع١ٝ ٱهكاٙ ا٭١ُْٛ ٗ ايٌاكع, بٌ عدل ايلُاْ, نُا سٌِ 

ٗ َِل ٚتْٛى ٚيٝبٝا ٚهٛكٜا ٚايبشلٜٔ ٚايُٝٔ, ٚهٛف ْأتٞ ع٢ً اؿـٜح عٔ إٌٗـ 

 اؾـٜـ ٫سكّا بعٕٛ اهلل.

ٝٸاكات إاكنوٝٸ١ ٚايكَٛٝٸ١ ٚ.4 ٞٸ,ع ؿػٍٛ بكاٜا ايت ٘ٓ اٱه٬َ َع٢ٓ  .. ع٢ً اـ

ٝٸ١ إتهلِّك, ٚاْٗٝاك إعوهل  ٞٸ َع ؾٌٌ ايـٚي١ ايكَٛٝٸ١ ايعلب ٕٸ اْٗٝاك إٌلٚع ايكَٛ أ

ٞٸ ٗ ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓٝٸات, دعٌ بكاٜا إاكنوٝٸ١ ٚايكَٛٝٸ١, إعاكٌٓ  ٞٸ ايٌلق ا٫ًذلان

ِّّ قلا٠ّ٤ ْكـٜٸ١ يٮ١ُْٛ ٚيٲه٬َٝٸٌ َعّا, ٜٓوابٕٛ ٗ ثٓاٜا ايطلؾٌ; ؾأػ ق بعِٔٗ ٜك

ٝٸ١ ايبٝٔا٤,  ُٸ١ ايـٜٓ ٞٸ ٚايع ٔٵ ٫ َٔ َٓطل إٛاد١ٗ بٌ ا٭ٓل ايٌٝٛع يٲه٬َٝٸٌ, يه

ٞٸ ٗ ايٛاٖل, يهٓٸ٘ وٌُ ايعك١ًٝ إاكنوٝٸ١ ٗ  ٞٸ أٚ تاكى ٚإْٸُا َٔ َٓطل إه٬َ

ٝٸت٘ ٖقٙ أثلٖا ع٢ً قلا٤ ت٘ يًـٜٔ, ٚعٞ ا٫دتُاع ٚا٫قتِاؿ ٚايتاكٜؽ, ؾذلنت عكً

 ٖٚهقا...

ٚاييت ؾتشت باب اؾـٍ ٗ ١ًْ َٔ قٔاٜا  ,ا١ْٝع أسـاخ سلب اـًٝر ايج5

اؾٗاؿ, ٚقـ ع٢ً كأهٗا َٛٓٛع ا٫هتعا١ْ بايهاؾل ع٢ً إوًِ, يٝـٚك سٍٛ إٛٓٛع 

ٝٸ١. َٷ طٌٜٛ ًٗـت٘ احملاؾٌ ايعًُٝٸ١ ٚايـٜٓ  ْكا

١ اؾٗاؿ بأًهاي٘ ٖقٙ ٖٞ بعض ايعٓاُل ايل٥ٝو١ اييت ؿؾعت يـكاه١ َٛٓٛع

ٞٸ. ٞٸ أّ اـاكز ايػلب  ٗ ايعِل اؿـٜح, هٛا٤ٷ ٗ ايـاػٌ اٱه٬َ
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ٚإفا ؽٓطٝٓا َٛٓٛع ايعٓاُل اييت أعاؿت ؿكاه١ َٛٓٛع اؾٗاؿ, يٓـكي أبلم 

أثلّا ع٢ً َٛٓٛعات اشلُّٛ ايؿهلٜٸ١ ع٢ً ٖقا ايِعٝـ, ٖٚٞ اشلُّٛ اييت تلنت 

ـٸ٠ ًَٓؿات َتـاػ١ً  ٝٸ١, هٓذـ ع اؾٗاؿ اييت طلست ٗ ايواستٌ اٱه٬َٝٸ١ ٚايػلب

ٝٸاكات اييت اًتػًت عًٝٗا قـ تـاػًت,  ٕٸ ٖقٙ إًؿات ٚايت )ه٬ٝسٜ ايكاك٨ ايهلِٜ أ

ٟٸ, ٚمٔ قـ أػقْا ُٛكت٘  ٞٸ, ٚي٘ ٚٗٛك ْكـ ٝٸاكات ي٘ ٚٗٛك ؿؾاع ٕٸ بعض ايت َع٢ٓ أ

ٟٸ; نٞ ايـؾاعٝٸ ـٸ ايٓكـ ٟٸ ٗ إً ٞٸ َج٬ّ, ٚعاؾٓا ُٛٗلٙ ايٓكـ ـٸ ايـؾاع ١ ٗ إً

ِٷ ع٢ً  ٞٸ قا٥ ـٷ َٛٓٛع ٕٸ ايبشح يٝى تاكىٝٸّا, ٚإْٸُا ٖٛ تُٛٝ ْؿٌِ ايعٓاٜٚٔ; ٭

ٞٸ, ؾ٬ًٝسٜ فيو(, ٖٚٞ متٸ تـاٚشلا ٚٚٓعٗا َٛٓع ايبشح ٚإٓاق١ٌ,  إعط٢ ايتاكى

ُٸٗا:  ٚأٖ

 

ٞٸ, أٟ إسٝا٤ ايؿل١ٜٔ ايػا٥ب١.أ ـٸ اٱسٝا٥ شلقا نجل ايذلنٝن  ٚٸٍ إًٓؿات ٖٛ إً

ٝٸ١ َع  ع٢ً اؾٗاؿ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚع٢ً ُِْٛ٘. ٖٚٓا ٜدلم ؿٚك اؿلن١ اٱػٛاْ

َـكه١ هٝٸـ قطب, بُٛؿٗا إـكه١ ا٭بلم اييت كٖننت ع٢ً ٖقا إٛٓٛع. ؾوٝٸـ 

ٞٸ  « ٬ٍٚ ايكلإٓٗ»قطب عٌُ ع ٫ٚ هٝٸُا ٗ نتاب٘  ع ع٢ً تكـِٜ تؿورل سلن

ٝٵ٘:  ٝٸ١. ٚإفا ٚٓعٓا ٖقا ايهتاب إٍ داْب نتابٳ ٞٸ يًِْٓٛ ايـٜٓ ٝٸ١ »ادتُاع داًٖ

, هٓذـ نٝـ هع٢ هٝٸـ قطب ٚاٱػٛإ «َعامل ٗ ايطلٜل»; ٚ«ايكلٕ ايعٌلٜٔ

ٞٸ; ٱسٝا٤ َؿاِٖٝ طإا  ٝٸ١ ٗ ايٛاقع ا٫دتُاع غابت إوًُٕٛ يتشلٜو ايِْٓٛ ايـٜٓ

عٔ هاس١ سٝا٠ إوًٌُ َٔ ٚد١ٗ ْٛلِٖ, َجٌ: اؾٗاؿ, ٚا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

ِّك,  إٓهل, ٚتطبٝل ايٌلٜع١, ٚ... ؾُع َـكه١ اٱػٛإ إوًٌُ ٗ ًهًٗا إتط

ِّٛلٙ هٝٸـ قطب, ٚٗ اَتـاؿاتٗا ٗ َِل ٚايوٛؿإ ٚايُٝٔ ٚهٛكٜا ٚ...,  ٚع٢ً كأه٘ َٓ

ك٫ٛت اؿلنٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١, ستٸ٢ طلغ قطب َكٛيت٘ إٌٗٛك٠, لـ تٌٓٝطّا نبرلّا ٕ

اييت أػقٖا َٓ٘ ايع١َ٬ٓ قُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل, ٚاييت تكٍٛ: اٱه٬ّ ٫ ٜؿُٗ٘ إ٫ٓ 

( َٔ هٛك٠ ايتٛب١ 122اؿلنٝٸٕٛ. ٚشلقا ٚدـْاٙ ٜلدِّض إٔ تهٕٛ ايؿ١٦ ايٓاؾل٠ ٗ اٯ١ٜ )

ٔٵ نإ ٜؿِٗ اٱ َٳ ٝٸّا, بـٍ ًٝٛؾ ايب٬ٙ ِٖ اجملاٖـٕٚ; ٭ْٸِٗ  ٝٸّا َٚٝـاْ ه٬ّ عًُ

ِّلٜٔ إؼًٌُِّ )اْٛل: هٝٸـ قطب, ٗ ٬ٍٚ ايكلإٓ   (.1735ع  1734: 3ٚإٓ
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ٞٸ أّٜٔا.  ناْت َك٫ٛت هٝٸـ قطب فات تأثرل ع٢ً بعض اتٸذاٖات ايؿهل ايٌٝع

ُٸٔ ع ع٢ً ًؼِٝٻتٌ ًٝعٝٸتٌ نبرلتٌ, ُٖا: ق ُـ ؾكـ تلنت بُِاتٗا ع ٗ َا ن

ٞٸ علٜل, ٖٚٛ  ٞٸ ًٝع باقل ايِـك, ٚقُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل. ٚنقيو ع٢ً سنبٺ إه٬َ

ٕٸ ٚد١ٗ ايٓٛل ٖقٙ اييت ْلدِّشٗا ٖٓا ٫  ُٸين إٔ أًرل إٍ أ سنب ايـع٠ٛ اٱه٬َٝٸ١ )ٜٗ

ْٔعٗا ٗ هٝام ايتذلٜض بٗقٜٔ ايعإٌ إٖٛقلٜٔ كُٓٗا اهلل, ػ٬ؾّا ٕا ؾعً٘ بعِٔٗ, 

ِٷ َٔ ٚإْٸُا ٖٞ ٗ هٝ ام ايتُٛٝـ; ٭ْٸ٘ َٔ غرل إعٝب ع بٌ َٔ إُـٚغ ع إٔ ٜوتؿٝـ َوً

ِٕ َٔ َقٖبٺ آػل َا ؿاّ قـ كأ٣ اؿلٸ ٗ عٓاُل َٔ تًو  َقٖبٺ َا َٔ ػلب١ َوً

َٔ ٚسٞ »ايتذلب١, ؾاقت٢ٔ ايتٜٓٛ٘(, ستٸ٢ ٚدـْا ايٌؼِٝٸ١ ايجا١ْٝ تٓتٗر ٗ تؿورلٖا 

ٞٸ ا٫دتُ «ايكلإٓ ٞٸ, ايقٟ بـأت بقٚكٙ َع قُـ عبـٙ ٚكًٝـ َٓٗر ايتؿورل اؿلن اع

 كٓا ٗ تؿورل إٓاك, ٌُٚٚ أٚد٘ َع هٝٸـ قطب ٗ تؿورلٙ.

 

ـٸ ا٭ٍٚ ٕطايع١ اؾٗاؿ نإ ًَٓؿّا ؿعٜٛٸّا, ٜعٝـ اهتشٔاك َؿاِٖٝ اؾٗاؿ  إفّا إً

ٌٸ ٌَانًٗا عدل ٖقا ايطلٜل. ّٚتام َٸ١; يٝش ٖقا ايٌٓاٙ ايقٟ قاّ ب٘ ٖقا  ٗ ا٭

َٸ١, أبلمٖا: ـٸ٠ َٝٸنات ٖا  ايؿلٜل بع

ٟٸ ٗ ؼًٌٝ اؾٗاؿ. ٟٸ ايٓٛل ٌٸ  أع ايتؼًٓٞ عٔ إٓٗر ايتذلٜـ ٖٚٛ إٓٗر ايقٟ ٚ

ٌٷ ؼتاز إٍ  ٕٕ ٗ ٚه٘ إوًٌُ, َٓٗر قلا٠٤ َٛٓٛع اؾٗاؿ ٚنأْٸ٘ ْ ها٥ـّا يكلٚ

ٟٸ, ٚاهتبـاٍ فيو ن ٟٸ ْٛل ًٓ٘ َٓٗر ٜلب٘ ِْْٛ اؾٗاؿ إعلاب ٚتؿهٝو يػٛ

ٌٷ نبرل ٗ قلا٠٤  ٝٸ١, أٟ إْ٘ مل وٌِ ٖٓاى ؾِ ٝٸ١ اٱسٝا٥ ٚؿكاهتٗا بٓؿى ايعًُ

َٛٓٛع اؾٗاؿ عٓـ ٖقا ايؿلٜل بٌ عٌُ إؿوِّل ٚايؿكٝ٘ ٚإؿهِّل َٔ د١ٗ ٚعٌُ 

ايـاع١ٝ ٚإًِض َٔ د١ٗ أػل٣, أٟ ايـَر بٌ إؿهِّل ٚايـاع١ٝ. ٖٚقٙ ٖٞ ايو١ُ 

َٸ ١ اييت تطبع ؾهل َجٌ: هٝٸـ قطب, ٚقُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل, ٚقُـ ايػنايٞ, ايعا

 ٜٚٛهـ ايكلٓاٟٚ, ٚغرلِٖ.

ٝٸ١, ٕٸ اؾاْب ايقٟ  ب ع َطايع١ ِْْٛ اؾٗاؿ َٔ ما١ٜٚ اؿاد١ إٝـاْ َع٢ٓ أ

نإ ٜٓٛل ؾٝ٘ ٖ٪٤٫ إٍ ؾًوؿ١ اؾٗاؿ ُِْٚٛ٘ نإ َـ٣ اؿاد١ ا٫دتُاعٝٸ١ إٍ 

ى, إٍ ٖقا إًـ أٚ فاى... ؾإلس١ً ناْت توتـعٞ إسٝا٤ ٖقا إٛٓٛع أٚ فا

إؿاِٖٝ, ٫ ؿكاه١ إواد٬ت ايؿهلٜٸ١ ؾٝٗا. شلقا ٫ لـ عٓـ ٖ٪٤٫ ٗ ٖقٙ إلس١ً 
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ٝٸّا. ُٸّا ادتُاعٝٸّا ٚإسٝا٥  تٓا٫ّٚ داؿٸّا ًٕٓؿات ؾهلٜٸ١ ًا٥ه١ ٗ اؾٗاؿ, ؿٕٚ إٔ تهٕٛ ٖ

 

ـٸ اتثاْٞ إًٓؿ ٞٸ نإ إً ٝٸ .ايـؾاع َٓق قُـ عبـٙ  ,ٕٛ إوًُٕٛؾاٱسٝا٥

ٞٸ ُٸٛا َٔ د١ٗٺ ,ْٚاٍ ايـٜٔ ا٭ؾػاْ ١ ناْت قـ بإعاؿ٠ اهتشٔاك َك٫ٛت إه٬َٝٸ اٖت

١ يًُوًٌُ, نُا لـ فيو ٚآشّا ٗ نًُات َاتت تكلٜبّا ع٢ً َوت٣ٛ اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ

ٞٸٚايع٬ٓ اٱَاّ اـُٝينٸ ٛٻسٍٛ  ١َ ايطباطبا٥ ؿ ُا٥ِ ٍ فلٻايكلإٓ ايهلِٜ, ٚنٝـ ؼ

ـ قطب ٗ يٮطؿاٍ أٚ ت٠ٚ٬ ع٢ً ا٭َٛات ٚٗ إكابل. ٚلـٙ َع سؤ ايبٓٸا ٚهٝٸ

 ...سـٜجُٗا عٔ ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل ْٚٛاّ ايوًط١ ٚ

ٞٸ ٝٸ ٖقا ٖٛ اؾاْب اٱسٝا٥ َٸ١ َا اػتؿ٢ َٔ ايقٟ ّاكي عًُ ١ تقنرل يٮ

ٕٸ ايذلاخ إـؾٕٛ ٗ ٚشلقا اعتكـ اٱسٝا٥ٝٸ .ّ ٗ بطٕٛ ايهتبَك٫ٛت اٱه٬ ٕٛ أ

َٸ إهتبات ٚإؼطٛطات قاؿكٷ ٕٸ ع َع بعض اٱ٬ُسات ع ع٢ً إؿاك٠ سلن١ ا٭ ١, ٚأ

ٌٸ ٌَانًِٗٚقاؿكع يٛ عاؿٚا إٍ ٖقا ايذلاخ ع إوًٌُ  ٝٸ .ٕ ع٢ً س ٕٛ شلقا هع٢ اٱسٝا٥

 ;إكل٤ٚ, ؾعًُٛا نجرلّا ع٢ً تػٝرل يػ١ ايذلاخ إٍ إػلاز ٖقا ايذلاخ َٔ إـؾٕٛ إٍ

ٝٸ .وِ بإٛانب١١ تتٻيتهٕٛ ٚآش١ّ ٚعِلٜٸ ٚأعُاٍ  ,ّا َع تؿورل إٓاكٖٚقا َا ٜٛٗل دً

ٚايٌٝؽ قُـ كٓا  ,ايٌٝؽ قُـ عبـٙ ٗ تطٜٛل َٓاٖر ايتعًِٝ ٗ ا٭مٖل :َٔ نٌٍّ

َجٌ:  ,ٚنقيو َا قاّ ب٘ عًُا٤ ...ٚغرلُٖا ,ل ٗ تطٜٛل َٓاٖر ايتعًِٝ ٗ ايٓذـإٖٛؿ

ٗٻ لٟ, ٚقُـ باقل ايِـك, ٜٚٛهـ ايكلٓاٟٚ, ٚقُـ ايػنايٞ, ٚقُـ َلت٢ٔ َط

 ...١, ٚقُـ سوٌ ٖٝهٌ ٚدٛاؿ َػٓٝٸ

ٝٸ ٔٵ .١ناْت ٖقٙ بعض ٬ََض اؿلن١ اٱسٝا٥ إٍ داْبٗا َٚعٗا ٚٗلت  يه

إفا  ام اٱسٝا٤ إ٫ٕٓٛ إوًُٕٛ َٔ إلٔ ايٜٓٗٔٛٸ١; سٝح مل ٜتُٖهاؿلن١ ايـؾاعٝٸ

ٖٛ ؿ١ يًـؾاع عٔ إؿاِٖٝ احملٝا٠ اييت أقِٝت أٚ ١ُ َٚهجٻَاكهٛا إٍ داْب٘ ١ًٓ َٓ

ٌٕ ٛٸٖت بؿع ٟٸ ً ؾٗٓاى ايهجرل َٔ إك٫ٛت  .أٚ يذلانِ ايٛلٚف ٚا٭ٚٓاع ,عُـ

ّٸايـٜٓٝٸ ٞٸ ١ ايلاقـ٠ ناْت قـ تبًٛكت شلا ٗ ايٛعٞ ايعا , ؾ٬ّٔ عٔ غرلٙ, ُٛكٷ اٱه٬َ

ٛٻَ ٌٓ, نإ َٔ أبلمِٖ ؾلٜكإ: ١ٖ أٚ َػًٛط١ تعلٸٓت يٓكـ ٬ٓٚت أطلاف َعٝٻٌ

ٞٸ :أسـُٖا ٞٸ :ػلاٯٚ ;ػاكد  :ؿاػً
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َٸ ٞٸأع أ ٞٸ ا اـاكد وُت قبٌ ايكلٕ اييت اتٻ ,ؾتذ٢ًٓ ٗ سلن١ ايٓكـ ا٫هتٌلاق

اييت  ,١ايعٌلٜٔ بٛاٖل٠ ا٫مٝام ايقٟ ًٓت٘ بأًهاٍ كتًؿ١ َٓق اؿلٚب ايًِٝبٝٸ

نت ٜعتدلٖا بعض ايباسجٌ ايبـاٜات ا٭ٍٚ ؿلن١ ا٫هتٌلام... َٔ ٖٓا تلٖن

 .نُا ه٬ٓسٜ ؾُٝا بعـ ,َؿّٗٛ اؾٗاؿ :َٚٓٗا ,١ا٫ْتكاؿات ع٢ً إؿاِٖٝ اٱه٬َٝٸ

ٞٻ هٝٛاد٘ ٚاقع ايٓكـ ٖقا ستٸ ٕٸ اٱسٝا٥ ُٸ١ ٢ ٜتوٓٻَٚٔ ايطبٝعٞ ٖٓا أ ٢ ي٘ ايٓذاغ ٗ َٗ

َٸ  إؿاِٖٝ اييت ٜكّٛ بإسٝا٥ٗا. ١ عدل ٖقٙايٓٗٛض با٭

ٞٸ ٌ ٗ سلنات ايتػلٜب ٚايتٌلٜل اييت هاؿت ايعامل ؾتُجٻ ب ع ٚأَا ايـاػً

ٞٸ  .تُٛٝـايُا بائلٚك٠, ٚإْٸ ٚعٓـَا ْكٍٛ: ايتػلٜب ؾ٬ ْعين ٖٓا َٓك١ِّ .اٱه٬َ

ٛٻ .ؾِٗ ع ٦ًٓا أّ أبٝٓا ع ٜكعٕٛ ع٢ً ٖاٍَ اؿـاث١ ٚأسـاثٗا ٍ عٛا بٌ َٝٸاٖٚ٪٤٫ تٓ

ـٸ سكٛم اٱْوإ, َٚٝٸهٝٸ ٫ٚ ,١يًجكاؾ١ ايػلبٝٸ ١ اٍ يًجكاؾ١ ايٌلقٝٸُا ع٢ً َوت٣ٛ ًَ

 ١.ُا ع٢ً َوت٣ٛ َٛٓٛع ا٫قتِاؿ ٚايِٓٛ ا٫دتُاعٝٸهٝٸ ٫ٚ ,١١ ٚا٫ًذلانٝٸايٌٝٛعٝٸ

ٝٸ ١ عٓـَا ٚٗلٚا ُٓٔ اؿلنات اييت ُاسبت ٚقـ اْتكـ ٖ٪٤٫ إؿاِٖٝ ايـٜٓ

ٝٸأٚ أعكبت اْٗٝاك ايـٚي١ اي ٞ, ١, َٔ سلن١ تلنٝا ايؿتا٠, ٚا٫ؼاؿ ٚايذلٓقعجُاْ

ٌ, ٫ُّٛٚ إٍ ٌ ٚإاكنوٝٸ١, َلٚكّا با٫ًذلانٝٸ١ ٚايؿاكهٝٸ١ ايعلبٝٸٚاؿلن١ ايكَٛٝٸ

ٗٸ سلنات ايٓكـ ا٭يوينٸ ٝٸ ,ل٠إتأػِّ ٚإعل  ...ات ٚإٍ عِلْا اؿآلَٓق ايوبعٝٓ

ٝٸ ٌّ سوب اكات هع٢ اٱسٝا٥ٝٸٖقٙ ايت ـٸ  .مَٓ٘ ع ٕٓاقٌتٗإٛ ع ن ٚشلقا نإ إً

ٞٸ ـٸ ايٓٓكاؿ ع٢ً أًهاشلِ ايـؾاع ٛٸ٠ ٗ نتابات ٖقا ايؿلٜل ٓ  ٖٚٞ سلن١ْ .سآلّا بك

ٛٻ ٝٸاكات ايؿهلٜٸهلعإ َا تط ١ ًُٚت إٍ ايوٝاه١. َٚٔ أبلم كت إٍ َٛادٗات بٌ ايت

 ;ـٸ٠(اؿلن١ ايـهتٛكٜٸ١ )إٌلٚط١ ٚإوتب :َٔ أًهاٍ ايتِاؿّ ػاكب نٌٍّ

٫ُّٛٚ  .;ٚنقيو َٛه٢ ه١َ٬ ٚؾلز ؾٛؿ٠ ٚط٘ سوٌ ٚعًٞ ايٛكؿٟ ٚعًٞ ًلٜعيت..

٢ بٌ أطلاف قوٛبٌ أْؿوِٗ إٍ إٛادٗات ايعٓٝؿ١ ػ٬ٍ ايعكٛؿ ايج٬ث١ إا١ٝٓ ستٸ

 ع٢ً اؿلن١ اٱسٝا٥ٝٸ١.

 

نإ ٖقا ايؿلٜل َٔ ايباسجٌ  .١متٸ تٓاٍٚ قٔاٜا اؾٗاؿ بلٚغ ؿؾاعٝٸ َٔ ٖٓا

ُٸّا بايلؿٸ ع٢ً اٱًهايٝات إٛدٻ ـٸَٗت قٔاٜا اؾٗاؿ َٔ طلف إوتٌلقٌ  ١ٗ ٓ
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ٝٸ  َٔ سٝح إٓٗر ٚا٭هًٛب: ,شلقا ٚدـْاٙ ٜٓكوِ إٍ ؾلٜكٌ .ٌٚايٓٓكاؿ ايـاػً

ٚٸ ٝٸ ٍ:ايؿلٜل ا٭ ١ طابع إواد١ً ١ ايـؾاعٝٸٖٚٛ ايؿلٜل ايقٟ غًب عًٝ٘ ٗ ايعًُ

ٞٸ ,ٚاهتؼـاّ َٓطل إ٪اَل٠ ,ٓكـ ايعٓٝـٚاي ٞٸ ٚتػًٝب ا٭هًٛب اـطاب َٸ ;ايتشلٜٔ ا إ

ّٸ ِّ .أٚ يػرل فيو ;ٱثاك٠ ايلأٟ ايعا َٛا ٗ ايػايب ٦ًّٝا ٖٚقا ايٓٛع َٔ ايهتٸاب مل ٜك

ُٻ ّٚهٔ إٔ ٬ْسٜ ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ع إعلن١ اييت ٚقعت بٌ  .٠كّا ٚؿكاهات داؿٸَع

ٞٸ عبـ اهلل ايدلاى  .ٚغرلٙ ٚقُـ هعٝـ كَٔإ ايبٛطٞ ٗ َٛٓٛع اؾٗاؿ ا٫بتـا٥

ٞٸ َٔ نتاب٘  نُا ّهٔ ٬َس١ٛ أعُاٍ قُـ ػرل ٖٝهٌ ٗ اؾاْب ايـؾاع

ٞٸ ,َٚٛهٛعت٘ سٍٛ اؾٗاؿ ـ قطب( إٍ هٝٸ )ْوب١ّ ايكطيبٸ ٚنقيو اـطاب ايوًؿ

ٞٸنُا وًٛ يبعِٔٗ توُٝت٘, أٟ ا٫تٸ ٟٸ ذاٙ ايوًؿ ؿؾاع٘ عٔ إًٓؿات ٗ طلٜك١  اؾٗاؿ

ٝٸ :١, َجٌاؾٗاؿٜٸ ات إعلن١ اييت ٚقعت سٍٛ ؾت٣ٛ ابٔ بام ٗ َوأي١ ايعًُ

١, ٚسٍٛ إٛقـ َٔ اؿٓهاّ إوًٌُ ٚفاٖـتِٗ أّٜٔا, ٚنقيو تًو ا٫هتٌٗاؿٜٸ

ٌٴ َواُٖات  .ٗ سلب اـًٝر ايجا١ْٝ ١ اؿٔٛك ا٭دٓيبٸاييت ٚقعت ع٢ً ػًؿٝٸ ٚمل ؽ

ّٸ اتاتٺٖقا ايؿلٜل َٔ ايتؿ ٔٸ اجملٌُ ايعا ُٸ١ ٚق١ُٝ, يه نإ ٓعٝؿّا ٗ  ٚأؾهاك َٗ

 تٓاٍٚ إٛٓٛعات.

ٞٸ ايؿلٜل ايجاْٞ: ٞٸ ٖٚٛ ايؿلٜل ايـؾاع ِ َٔ ايتذلب١ .. ؾلٜلٷ نأْٸ٘ تعًٖ.ايعًُ

ٝٸ ١ ٖاؿؾ١ ٖقٙ إلٸ٠, ١ ٚأناؿّٝٸ١, يٝعٝـ إْتاز ا٭ؾهاك بطلٜك١ عًُٝٸ١ ٚايـعٜٛٸايوذاي

سلن١ ايـنتٛك ط٘ دابل ايعًٛاْٞ َٚلننٙ : ٚاـطاب, َجٌٚيٛ ع٢ً َوت٣ٛ ايًػ١ 

ٚايوٝـ قُـ سوٌ  ,١َ قُـ سوٌ ايطباطبا٥َٞٔ: ايع٬ٓ ٚداَعت٘, َٚجٌ نٌٍّ

ٚايوٝـ  ,ٚايوٝـ قُـ باقل ايِـك ,ٚايٌٝؽ قُـ َٗـٟ سلى ايـٜٔ ,ؾٌٔ اهلل

ٗٻ ,َٛه٢ ايِـك ؤ ٚأبٛ اؿ ,ٚايـنتٛك قُـ ػرل ٖٝهٌ ,لٟٚايٌٝؽ َلت٢ٔ َط

 ,٠ ؿكٚم٠ٚقُـ عنٸ ,َِٚطؿ٢ ايلاؾعٞ ,ٚعبـ ايهلِٜ مٜـإ ,ـ قطبٚهٝٸ ,ايٓـٟٚ

 ٚغرلِٖ. ,ٚإٛؿٚؿٟ ,ٚايٌٝؽ قُـ أبٛ مٖل٠ ,ٚايٌٝؽ قُٛؿ ًًتٛت

ـٻ ٚشلقا هلعإ َا ٚٗل  .١ٚأنجل ْٔذّا ٚعًُٝٸ ,ّ أًٝا٤ َؿٝـ٠ٖقا ايؿلٜل ق

ٟٸ ٚه٘ ٖقا ايؿلٜل سلن١ْ يـكد١ عٝٓٗا اييت ابتعـت ؾٝٗا با اقذلبت َٔ إٌلٚع ايٓكـ

ٞٸٝٵعٔ إٌلٚعٳ ٞٸ ;ٔ: اٱسٝا٥  .ٚايـؾاع

ٕٸ اؿلن١ ايـؾاعٝٸ َٸ١ عبٻإ ٕٸ١ ٗ ا٭  لت عٔ ساي١ ُشٝٸ١ ٗ أنجل َٔ َٛقع; ٭
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ٛټ ـٸ٫ٚؿ٠ ايتش ؼتاز يٛقت, ٫ٚ  عورل٠ٺ إٔ تهٕٛ عدل كآاتٺ ٫ت ايهدل٣ ٫ب

ٟټ ؾٗقٙ  .اكٙ ُٜٚٗٝٔ بٗا ؿٕٚ إٔ ٜٛاد٘ ْكـّاإْوإ ٚبوٗٛي١ إٔ ٜٓذن أؾه ٜوتطٝع ؾٝٗا أ

ٕٵٚإ٪هـ أْٸ .١١ ٚا٭ػ٬قٝٸإفا بكٝت عٓـ سـٚؿ ايكٛاعـ ايعًُٝٸ اؿاي١ ُشٝٸ١ْ ؾعًت  ٗا ٚإ

فيو ع٢ً بعض إوتٜٛات, يهٓٸٗا ػلدت عٓ٘ ٗ َوتٜٛات أػل, قـ ٌْرل إيٝٗا ؾُٝا 

 بعـ.

َٸ ٕ ايتاهع عٌل سلن١ ١ َٓق ايكل١ اٱه٬َٝٸٚبٗقا نًٓ٘ ُٖٝٓت ع٢ً ساٍ ا٭

ٌٸ ايٛٓع  اٱسٝا٤ ٚايـؾاع; يتعٝـ طلغ اٱه٬ّ إٍ ايٛاد١ٗ, ٚيتوتعٝـ َك٫ٛت٘ ؿ

ٝٸٚأسـ ا٭هباب اؾٖٛلٜٸ .إذلؿٸٟ ٞٸ١ ٗ ٚٗٛك ايت ٞٸ اك اٱسٝا٥ َٸ١ ٖٛ تـٖٛك  ايـؾاع ٗ ا٭

َٸ ٞٸطلغ ايو٪اٍ ايتاإٍ لٜٔ إوًٌُ ١ ٚؽًٓؿٗا, ا٭َل ايقٟ ؿؾع إؿهِّساٍ ا٭  كى

ـٻايقٟ اهتُلٸ أنجل َٔ قلٕ: ٕافا ؽًٖ  َت أٚكٚبا؟!ـ إوًُٕٛ ٚتك

ات ايكلٕ ايعٌلٜٔ, بٌ ٚبعـ فيو, نإ اؾٛاب إُٗٝٔ ٗ ٢ مثاْٝٓٝٸٚستٸ

ٞٸ ٕٸ إوًٌُ تلنٛا ؾلا٥ض اٱه٬ّ ايٛه٘ اٱه٬َ ت ٚيٛ عاؿٚا إيٝٗا ٫مًٖ ,ٖٛ أ

ٞٸَٔ ٖٓا طلغ ايٌعاك ايتاك .ٌَانًِٗ بأنًُٗا ٛٻ ,ى ٍ إٍ ًعاك اؿلنات ايقٟ ؼ

ٌٸ. :١ نًٓٗا أٚ دًٓٗااٱه٬َٝٸ . ٚشلقا عٝٓ٘ دا٤ت ساد١ إسٝا٥٘ ٚايـؾاع .اٱه٬ّ ٖٛ اؿ

 عٓ٘.

 

ـٸثايح إًٓؿ ٟٸ ات ٖٛ إً ٚقـ غٓط٢ َواس١ ٫ ٜوتٗإ بٗا ٗ ؿكاه١  .ايٓكـ

ٞٸ ّا ٚاهعّا. ٚقـ بـأت اكّا ْكـٜٸّا تٝٸَٛٓٛعات اؾٗاؿ, ؾاكم :, َٚٓ٘ايؿهل اٱه٬َ

ٝٸ ١ َع ايباسج١ٌ يبعض إك٫ٛت اٱه٬َٝٸاؿلن١ ايٓكـٜٸ ٌ )إوتٌلقٌ ايػلب

ٌٕ .باـِْٛ(  :ٔ: أسـُٖاٝٵك٥ٝى ع ع٢ً ػٖط ؾكـ ؿكي ٖ٪٤٫ َٛٓٛع اؾٗاؿ ع ٚبٌه

ٞٸ ٘ٓ ايتاكٜؽ اٱه٬َ ٘ٓ ايتٌلٜعات اٱه٬َٝٸػ وًٌُ, ١ ٗ سلٸ غرل إ, ٚثاُْٝٗا: ػ

ُٸ١ّ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ٚ ٌٕ .ػا ِٸ ب٘ بٌه  ,ٕٛ َِٓٗن ايباسجٕٛ ايكلآْٝٸٖٝٻ ٖٚقا َا اٖت

 ٚباسجٛ ايورل٠ ايٓبٜٛٸ١.

١ اييت ًػًت إوتٌلقٌ ٖٓا تتُشٛك سٍٛ ايع٬ق١ ٚناْت إٛٓٛعات ا٭هاهٝٸ

ٕٸ اٱه٬ّ بـأ ؿٜا١ّْ ؿاع١ٝ يًشٛاك ٚايو٬ّ ٚاؾـاٍ ٛٸ٠, ٚأ باييت ٖٞ  بٌ اٱه٬ّ ٚايك
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ل َؿاُٖٝ٘ عٓـَا أَوو بنَاّ يهٓٸ٘ هلعإ َا غٝٻ .,١ ٚ..أسؤ ٚإبـا٤ إًَٛٛٝٸ

ٝٸايوًط١, ٖٚقا َا ٜلاٙ إ٪كِّ ات َِٓٗ ٗ ؼًًِٝٗ ػٕٛ َٔ إوتٌلقٌ ٚعًُا٤ ايكلآْ

ٝٸ |يورل٠ ايٓيبٸ ِٸٕٛ بايكلآْ ُا هٝٸ ٫ٚات, ٗ َٓه١ ٚإـ١ٜٓ, ٜٚلاٙ باـِْٛ إؼت

ٞٸٗ َٛٓٛع إ ٞٸ ٓه ٛټٚإـْ  ٫ت ندل٣ سًِت ع٢ً ٖقا ايِعٝـ.; سٝح هـٕٚ ؼ

ٛٸ٠ أٚ ايوًط١ ًٖهٖقٙ ايع٬ق١ ايوًبٝٸ ًت َلنن تؿهرل ١ بٌ اٱه٬ّ ٚايك

ٕٸ  ,١١ اؾٗاؿ, ؾـكهٛا باٖتُاّ بايؼ ٚاٖل٠ ايؿتٛسات اٱه٬َٝٸإوتٌلقٌ ٗ قٔٝٸ ٚأ

إٔ ٜٓقك عٌرلت٘ ا٭قلبٌ  |ؾبعـ إٔ طًب َٔ ايٓيبٸ .اٱه٬ّ قـ اْتٌل بايوٝـ

ٛٻ َٳتط ّٸ ايكل٣ ٚ ٛٻ ٔٵك إٛقـ ؾُٝا بعـ يٝٓقك أ َٳسٛشلا, ثِ يٝتط ل بإْقاك ك ؾُٝا بعـ يٝ٪

ٕٸ ايلهاي١ ناْت ك١ّٓ يًعإٌ ٛټ.ايعلب, ثِ بعـ فيو يٝعًٔ أ ك ٗ اـطاب .. ٖقا ايتط

ٛٸ٠ ع يجكاؾ١ ٌْل اٱه٬ّ باي وٝـ, ٖٚٛ ايقٟ ٖٛ ايقٟ أهٸى ع بؿعٌ ايع٬ق١ َع ايك

بؿعٌ  ;١ ايػنٚ ٚاست٬ٍ ا٭كآٞ ٚإباؿ٠ ثكاؾات ًٚعٛب ٚيػات ٚ...ٌ ًلعٝٸًٖه

 فيو نًٓ٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛل إوتٌلقٌ. .١ايؿتٛسات اٱه٬َٝٸ

ـټ ٕٸ طلٜك١ تعاٌَ إوًٌُ َع غرلِٖ ع تواقّا ٚتٌ  .ًت قٛكّا آػلؿّا ع ًٖهإ

١ ؿزل١ يًُوتٌلقٌ; ٠ ْكـٜٸًت َاؿٸًٖهؾوٝاه١ ؾلض ايلأٟ ٚايكُع ٚايتكتٌٝ ٚايػاك٠ 

ُٸ ٞٸٚشلقا اٖت ٚؽٝرل ايٓاي بٌ اٱه٬ّ ٚايكتٌ أٚ إٍ  ,ٛا بؿهل٠ اؾٗاؿ ا٫بتـا٥

ٚٚٗل ٖٓا  .١٦ ٗ ايٛعٞ غرل إوًِداْبُٗا اؾن١ٜ, ٖٚٛ ايٓٛاّ ايقٟ ٌٓ ُٛك٠ّ هٝٸ

دلا٥ِ سلب اييت اعتدلٖٚا  ,ساؿث١ بين قل١ٜٛ :ايبشح ا٫هتٌلاقٞ ٗ ًَٓؿات َجٌ

 ق١.ٚإباؿ٠, ٚنقيو إعـاّ أٚ اغتٝاٍ ا٭هل٣ ٚايٌعلا٤ ٗ َٓاهبات َتؿلِّ

ٌّ ناكٍ بلٚنًُإ, ٚؿَٚٝٓٝو هٛكؿٌٜ, ٚٚيٝاّ  :َٔ َٔ ٖٓا هاِٖ ن

َْٛتػُلٟ ٚاٙ, ٚأدٓاي دٛيـتوٝٗل, ٜٚٛيٝٛي ؾًٗاٚمٕ, ٚؾًٝٝب ؾْٛـاي, 

ٛيـن٘, ٫َٚاْى, َٚانـْٚايـ, ٚبلْاكؿ يٜٛى, ٚؾاٜلهتٕٛ, ٚب٬ًرل, ٚثٝٛؿٚك ْ

هاُٖٛا ٗ  ,...ٚ ,ٚكٚؿْوٕٛ, ٚؾاٜنك, ٚناكٜٔ, ٚآكَوذلْٚؼ, ٚإهلا٥ٌٝ ٚيؿٓوٕٛ

ٕٸ أنجل إوتٌلقٌ هٝٸ ٫ٚات ٚايتٌلٜع, ؿكاه١ قٔاٜا ايورل٠ ٚايتاكٜؽ ٚايكلآْٝٸ ُا أ

ٝٸ ٕٸ اٱه٬ّ يٝى ه٣ٛ تلنٝب١ علب  ,١ٚايٝٗٛؿٜٸ ,١ٖٞ: إوٝشٝٸ ,١ يـٜاْات ث٬خٜلٕٚ أ

 ...١ٚاجملٛهٝٸ

ٛٻ ـٸخ عٔ إوتٌلقٌ ؾ٬ ِٜضٸ إٔ ْتِ كِٖ ع نُا ٜؿعٌ بعٔٓا ع ٚعٓـَا ْتش
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ٛټ .شـّا ٗ اٯكا٤ ٚا٭ؾهاكؾلٜكّا ٚاسـّا َتٻ كّا ؾكـ ًٗـ ايكلٕ ايعٌلٕٚ باـِْٛ تط

ٛٻٗ ايـكاهات ا٫هتٌلاقٝٸ ١ِّ س ّا ّا ٚؾهلٜٸؿ٠; قَٛٝٸيت٘ ع أٟ ا٫هتٌلام ع إٍ َـاكي َتع

١, ُٚاك بعِٔٗ اٯػل قا نإ بعِٔٗ ٜـاؾع عٔ بعض إك٫ٛت اٱه٬َٝٸشل .ّاَٚٓٗذٝٸ

ٞٸوِّ ٕٸ ايكلٕ .٫ٚ ٜوك٘ عًٝٗا ثكاؾ١ ايعِل اؿآل ,ٌ ايٛلٚف ٗ َٓاػٗا ايتاكى .. إ

ٛټ ٞٸايعٌلٜٔ ًٗـ تط ٞٸ كّا ٗ ا٫هتٌلام ايعًُ  غرل إٓشام, أٟ يٝى ا٫هتٌلام ايهٓو

ٟٸٌ َذُٛع١ َٔ ايلٖبإ إتُجِّ  ايقٟ عجٛا سٍٛ ايٌلم, ٫ٚ ا٫هتٌلام ا٫هتعُاك

ٖٚ ات ؿٞ َا نإ ٜٴعلف بٛماك٠ إوتعُلات ٗ ا٫َدلاطٛكٜٸإتذًٓٞ َذُٛع١ َٔ َٛ

ٛٻ .ندلٜطاْٝا ٚؾلْوا ٚإٜطايٝا ٖٚٛيٓـا ٚ.. ,١ ايوابك١ا٭ٚكٚبٝٸ عت أػرلّا آكا٤ َٔ ٖٓا تٓ

ـټ ,إوتٌلقٌ ـٸ ٖٚقٙ ْكط١ْ .يٲه٬ٍّ نبرل ٗ َطايع١ بعِٔٗ ٚسٌِ تب إٔ  ٫ب

 ت٪ػق بعٌ ا٫عتباك.

ٞٸ ٝٸٚتأثټ ;َٚٔ ثٓاٜا ايؿعٌ ا٫هتٌلاق ١, ٚٗلت اؿلن١ لّا ب٘ ٚبػرلٙ َع دٗٛؿ فات

ٞٸايٓكـٜٸ , ٚاييت بلم عـؿٷ َٔ نباك كداشلا بُٛؿِٗ ت٬َق٠ ١ ٗ ايٛه٘ اٱه٬َ

ِٸ أِْاك .ٌ ٚإوتٌلقٌيًذاَعات ٚا٭هاتق٠ ايػلبٝٸ ٖقٙ اؿلن١ بايٛاقع  ٚقـ اٖت

ٞٸ ـ ب١ يتؼ١ًٗ, ٚاعتدلٚٙ َو٪٫ّٚ عٔ إٌه١ً ايكا١ُ٥ إوبِّٗ اؿٝا٠ اٱه٬َٝٸ ايـاػً

ٟٸ آػٕل نإ ع. إوًٌُ, ٚأْٸ٘ يٝى َٔ ايِشٝض ؿَّٚا إٔ ًِْل هبب ؽًٗ ؿٓا باٯػل ع أ

ٕٸ إٛٓٛع يٝى َٛٓٛع عـّ تطبٝل ايٌلٜع١ إٛدٛؿ٠ ٗ بطٕٛ ايهتب عـّ ٚ ,نُا أ

ٞٸ ٞٸ إسٝا٤ اٱه٬ّ ايتاكى ٜهُٔ ٗ بٴ١ٝٓ ايٛعٞ إْٸ٘  .بٌ ٖٛ أبعـ َٔ فيو ,...ايذلاث

ـٸ .ٚايجكاؾ١ ٚايعًِ عٓـْا ُٚٝٝن غجٸ٘ عٔ زلٝٓ٘,  ,َٔ اؿؿل ٗ ايذلاخ ْٚكـٙ إفّا ؾ٬ب

ُٸ٢: سٔاك٠ ايًش١ٛ, ٖٚٞ اؿٔاك٠ ايػلبٝٸ ١, ٚاٱؾاؿ٠ َٔ إٍ داْب ا٫ْؿتاغ ع٢ً َا ٜو

َٸتٓا ع٢ً ايطلٜل ايِشٝض .ٚعًَٛٗا َٓذناتٗا  ,ٚبٗقٙ ايطلٜك١ ْٔع ع نُا ٜكٛيٕٛ ع أ

ٟٸ  ًاٌَ. ْٚـػٌ ٗ ٌَلٚع إْكاف

ات, ١ ا٭ٍٚ ٗ اشلٓـ ٗ ايكلٕ ايتاهع عٌل َع ًؼِٝٸبـأت اؿلن١ ايٓكـٜٸ

ٞٸ ,نإ أبلمٖا ايورل أٓـ ػإ ع٢ً كأٟ بعِٔٗ ع  ,اهلل ؿًٖٟٛ ايقٟ أهٸى ع َع ٚي

ٖٚٓاى ٚٗلت  .١, ثِ اْتكًت إٍ َِل ٚايٌاّايتٌلٜعات اٱه٬َٝٸ ١ؾهل٠َ تاكىٝٸ

ٍٷ ٌّ ٗ فاي٘ ع: ط٘ سوٌ, ٚأٓـ يطؿٞ,  ,َٔ ايٓٓكاؿ أدٝا نإ َٔ أبلمِٖ ع ن

ـ ك١ٜ, ٚسؤ سٓؿٞ, ٚهٝٸ ٚأٓـ أٌَ, َٚٛه٢ ه١َ٬, ٚػًـ اهلل, ٚقُٛؿ أبٛ
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ف ايلُاٗ, ِْٚل قُٛؿ ايكُين, ٚعًٞ سلب, ٚعًٞ ايٛكؿٟ, ٚو٢ٝ قُـ, َٚعلٚ

ساَـ أبٛ مٜـ, ٚؾلز ؾٛؿ٠, ٚػًٌٝ عبـ ايهلِٜ, ٚإوتٌاك قُـ هعٝـ ايعٌُاٟٚ, 

ٞٸ ع٢ً ٖقا ايِعٝـ َع  ٚعبـ اهلل ايكُِٝٞ, ٚقُـ ًشلٚك, إٍ إٔ بلم إػلب ايعلب

قُـ عابـ اؾابلٟ, ٚقُـ أكنٕٛ, ٚعبـ اهلل ايعلٟٚ, ٚقُـ هب٬ٝ, ٚعبـ 

٘ٓ ع ٝٓ٘ نإ ٗ إٜلإ َع تكٞ ماؿٙ, ٚعًٞ ًلٜعيت, ٚعًٞ أندل اجملٝـ ايٌلٗ. ٚاـ

سهُٞ ماؿٙ, ٚعبـ ايهلِٜ هلَٚ, ٚقُـ فتٗـ ًبوذلٟ, َِٚطؿ٢ ًَهٝإ, 

 ...ٚعًٞ ؿًيت, ٖٚاًِ آقا دلٟ, ٚأٓـ قابٌ, ْٚع١ُ اهلل ُاؿٞ لـ آباؿٟ ٚ

 

ٕٸ ايٓكـٜٸ ـٸّ ٫ ٜعين إط٬قّا أ أٚ  ,ًٕٛ ؾلٜكّا ٚاسـّاٌ ناْٛا بأْعِٗ ٌٜهَِّا تك

بائلٚك٠, بٌ ع٢ً ايعهى َٔ  ,أٚ َٓطًكٌ َٔ ؿٚاؾع ٚاسـ٠ ,لٜٔ ظ١ٗ ٚاسـ٠َتأثِّ

ٛٻ ـٸ ايتٓاقض. َٚٔ ٖٓا تٓ عت إٍٝٛ فيو ُاَّا, ؾكـ ناْت بِٝٓٗ تبآٜات بًػت س

ٗ أق٢ِ ايٌُٝ  ١ٌ َا بٌ أِْاك اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ يًٓكـٜٸٚا٫ْتُا٤ات ايؿهلٜٸ

ٛٻٚأِْاك ايتٝٸ ٝٸ١ ٗ أق٢ِ ايٝواك, نُا تٓ عت َوتٜٛات ايٓكـ عٓـِٖ اكات ايًٝدلاي

 ١.١ ٚايؿهلٜٸَٚواست٘, تبعّا يكٓاعاتِٗ ايـٜٓٝٸ

 

ـٸ٠ٺ, َٓٗا ذاٖات احملوٛب١ ا٫تٸ :أَا ع٢ً َوت٣ٛ ا٫ْتُا٤ات ؾٓشٔ لـِٖ ع٢ً ع

ُٸٝٗا بعِٔٗ ب, أٚ إتُا١ٖٝ َع اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ايوٝاهٝٸ١ اٱه٬ّ ع )اييت ٜو

ٞٸ ٟٸ (.ايوٝاه ٝٸ ٖٚقا ايؿلٜل ايٓكـ َٸ١, ٚاْتكـ اكات ايتكًٝـٜٸعٌُ ع٢ً ْكـ ايت ١ ٗ ا٭

ٗٸ ٚؿعا إٍ َكاكب١ ايٛاقع ٗ ؾِٗ ايّٓ, ٚكؾض ٚاٖل٠ إقِا٤  ,يًِْٓٛ ايؿِٗ اؿل

ّٕأسهاّ أ ِٸٌ ْٛلٜٸأػل٣, ٚؾعٻ ٚ تعطًٝٗا أٚ تأدًٝٗا ؿواب أسها ِٸ ١ إٗ , ٚا٭ٖ

ـٻٚأعاؿ اهتشٔاك َؿّٗٛ إًِش١ ٚايٛاقع, ٚكٖن ؿّا ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايعكٌ, هٛا٤ ن ف

ٞٸ اـُٝين َٚلت٢ٔ ٚنُا َع ا٭ؾػاْٞ ٚقُـ باقل ايِـك  ,ع٢ً ُعٝـٙ ايؿًوؿ

ٗٻَ ٞٸط  ...َع قُـ عبـٙ ٚقُـ عُاك٠ ٚنُا  ,لٟ, أّ ع٢ً ايِعٝـ إعتني

ٛټ كات ؾُٔ ِافز كؾض ايتعطٌٝ ٗ اٱه٬ّ هع٢ ايٓٓكاؿ ٖٓا إٍ ْكـ ايتِ
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ٝٸ ٞٸهٝٸ ١ٚ٫ عٔ تطبٝل ايٌلٜع١, ١ ايتكًٝـٜٸايؿكٗ نُا اْتكـٚا بعض  .ُا ٗ ايٛه٘ ايٌٝع

 .ٌ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ عذٸ١ اكتباٙ ايٌلٜع١ بإعِّٛ ٚسٔٛكٙات اييت تعطِّايٓٛلٜٸ

ٗ َٛقؿِٗ َٔ ٠٬ُ اؾُع١,  ٖٚقا َا ٬ْسٛ٘ عٓـ أِْاك سلن١ اٱَاّ اـُٝينٸ

ٞٸ ,َٚٔ تعطٌٝ اؾٗاؿ ٟٸ ٚتأدٌٝ تطبٝل اؿهِ اٱه٬َ , إٍ إٔ ىلز اٱَاّ إٗـ

ٗ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ايوٝاهٝٸ١ ع  ؾٗٓاى ْنٚعٷ .َٚٔ تعطٌٝ إقا١َ اؿـٚؿ ٚايتعنٜلات

ٝٸا ّهٔ توُٝت٘ َبا٭ػّ ايٌٝعٝٸ١ ع إٍ كؾض ٚ  ١ ٗ ايؿك٘.بايٓنع١ ايتعطًٝ

ِٸَٚٔ ِافز تٌٓٝ٘ ْٛلٜٸ ِٸ ١ إًِش١ ٚقإْٛ ا٭ٖ ايتذلب١ اٱه٬َٝٸ١  ٚإٗ

ٝٸ ُلو١ َٔ ايٌٝؽ  ؾؿ٬ّٔ عٔ ًٗاؿ٠ٺ .١١ ٗ ايتكٌٓ بعـ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸاٱٜلاْ

ٕٸ ايهجرل َٔ أسهاّ إوا٥ٌ ا٫دعًٞ أندل  تُاعٝٸ١ ايّٝٛ تِـك ٖاسلٞ كؾوٓذاْٞ بأ

, ايو١ٓ ايجا١َٓ, 107: ١31 ؾك٘ أٌٖ ايبٝت, ايعـؿ ع٢ً أهاي إًِش١ )اْٛل: فًٓ

ِټ2003 ٞٸ ِٞ سٍٛ ايؿك٘ ٚايؿًو( مثٸ١ ٚاقعٷّ, َكاٍ: إًتك٢ ايعًُٞ ايتؼ ٌ ٜـيِّ ػاكد

ات اييت ؽٔع ؿواب ايعكٌ ٗ ايتكٌٓ ٚٗ ع٢ً َـ٣ إعُاٍ ْٛاّ إًِش١ ٚا٭ٚيٜٛٸ

١ ٭مَات ايٛاقع, نُا ٖٞ اؿاٍ َع قٔاٜا إلأ٠ ٚايوٝاه١ ك إؼاكز ايؿكٗٝٸابتها

 ٚغرلُٖا.

ـٸ اٱه٬ّ ١ قٜٛٸ١ َاكي سلن١ّ ْكـٜٸؾؿلٜل اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ايوٝاهٝٸ ّاإف ٓ ١

ٞٸ ؾكـ اْتكـ  .٢ باب اؾٗاؿ, ٚاْتكـ بعض أًهاٍ تعاطٝ٘ َع ايٌلٜع١, ٚستٸايذلاث

ٝٸ ٕٛ تػٝٝب٘ ٚتعطًٝ٘اٱه٬َٝٸ ٚايًبـ ٗ  ,ايتكٝٸ١ :ٌ يِاحل ْٛلٜٸات َجٌعٓـ ايذلاث

عٓـ أٌٖ ايوٓٸ١, ٗ ٚقت دعًٛا قٔٝٸ١ اؾٗاؿ  ,ٚطاع١ اؿانِ ;عٓـ ايٌٝع١ ,ا٭كض

ٞٸ ايقٟ أعٌُ ٜٚٴعٌُ ؾٝ٘ ِْٛ إًِش١ ٚاؿوابات اـآع١  ,بٝـ اؿانِ ايٌلع

ِٸ ِٸ يٓٛاّ ا٭ٖ ٟٸ ١, ٚتكِٝٝ ايـٚي١ أٚ اؾُاع١ ايوٝاهٝٸٚإٗ ع  ع َا ًّهاْ٘ َٔ عكٌ بٌل

ٕٸ اٱه٬َٝٸ .٭كض ايٛاقع ع اؾٗاؿ بأيٛاْ٘ ع٢ً علَ إباؿ٨ ٌ ايٌٝع١ كغِ تلبټٚإًؿت أ

١ ي٘, ٜكاٍ ع مل ّاكهٛا بايٌهٌ ايهاٗ ؿكاهات داؿٸ٠ ؾكٗٝٸ ِٗ ع ٚاؿلټْٸؾإعٓـِٖ 

ِٸ  ,ٌ ؾٌٔ اهللٚايوٝـ قُـ سو ,ايوٝـ ناِٚ اؿا٥لٟ :ق٬ًّٝ َع َجٌ إ٫ٓ ايًٗ

ٚايٌٝؽ قُـ َٗـٟ  ,ٚايٌٝؽ قُـ َٗـٟ سلى ايـٜٔ ,ٓتٛلَٟٚايٌٝؽ سوٌ عًٞ 

ٕٸ ٚٗ تكـٜلٟ  ..ٚ.. ,اٯُؿٞ ؼًِٜٛٗ قٔاٜا اؾٗاؿ إٍ ٖٛ أسـ أهباب فيو إ

ٝٸ ,ْٛاّ ايِْٓٛ ّا عع عؿٜٛٸ اؿانِ, ٚاهتبـاشلِ ٚٸي بٓٛاّ  ,١َا تعطٝ٘ َٔ أسهاّ أ
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َا تعطٝ٘ َٔ أسهاّ  ,ن٢ً١ َوت٣ٛ ايتؿاٌُٝ إتشلِّايعكٌ ٚإِاحل ايٌلعٝٸ١ ع

 ْٛلّا ؿواهٝٸ١ إلس١ً ايلا١ٖٓ. ;ثاْٜٛٸ١

ٕٸ ع١ًُٝ ايٓكـ عٓـ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ايوٝاهٝٸ١ ناْت تٓتكـ  ٚبٗقا ْوتٓتر أ

ٟٸ ٕٓا ٚدـْاٖا ٗ بعض إٛآع أَوهت بايوًط١ مل تعٴ .اٱه٬ّ ايتكًٝـ ُاكي  ـٵشلقا 

ٛٸ٠, بٌ سٔلت َعٗا اؿلن١ ايـؾاعٝٸسلن١ ايٓكـ ٖق ٝٸٙ بك ٟٸ١ يٛٗٛك ت دـٜـ  اك ْكـ

ٞٸدعًٗا َجاب١ ايتٝٸ  أَاَ٘. اك ايذلاث

 

ٝٸاػتًـ ٖقا ا٫تٸ اك اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١, ٚايتشِ َع٘ َٔ د١ٗ ذاٙ َٔ د١ٗ َع ت

ٝٸ .١١ يًكٔاٜا ا٫دتُاعٝٸأٚيٜٛٸ ثا١ْٝ; َع٢ٓ أْٸ٘ أعط٢ اك اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ّتامٕٚ ؾت

ٌٸ َؿاِٖٝ اٱه٬ّ ٗ ايـٚي١ ٚايوٝاه١  ايوٝٸـٖٚقا َا أؿٸ٣ إٍ َكٛي١  .بِٗل ن

ٌٸ َٛاٖل  اـُٝين ايِلو١ اييت تل٣ ٗ ايـٚي١ ػوٝـّا يًؿك٘ نًٓ٘, أٟ ؿَر ن

ٝٸ ,اؿٝا٠ ٗ ايوٝاه١ ٞٸاك ايوٖٚقا َا لـٙ عٓـ ايت ( ايقٟ ٜعطٞ اؾٗاؿ )ايكطيبٸ ًؿ

 ١ ا٭ٍٚ, ٚتأدٌٝ ُاّ ا٭َٛك إٍ إٔ ٜٓتٗٞ َٛٓٛع اؾٗاؿ.ا٭ٚيٜٛٸ

ًت ع٢ً ٖقا ايُٓ٘ ذ١ِّ ع بِلف ايٓٛل عٔ َـ٣ ُشٸتٗا ع هٴْكـٜٸ مثٸ١ ٬َسٛاتٷ

ٞٸ :َٔ ايتعاطٞ ٗ داْب٘ إؿلٙ, َٚٔ فيو  ,َا لـٙ عٓـ أِْاك اٱه٬ّ ا٫دتُاع

١ّ ندل٣ يكٔاٜا ا٭هل٠ ٚايع٬قات بٌ ايٓاي, ٚقٔاٜا إلأ٠, ُٖٝٸايقٜٔ ٜٛيٕٛ أ

َٚٔ ٖ٪٤٫  ..١, ٚقٔاٜا اؾل١ّ ٚ..١ ٚاؾٓوٝٸٚقٔاٜا ايٌباب, ٚإٌانٌ ا٭ػ٬قٝٸ

ـٸ٠ أطًكت سلن١ّ ْكـٜٸلـ ًؼِٝٸ ٞٸات ع  :, َج١ٌ اْطًكت َٔ قٔاٜا ايٛاقع ا٫دتُاع

ـٸ إًـ ا٫دتُ ,١َ ؾٌٔ اهللايع٬ٓ ٞٸايقٟ ٜع ١ ات٘, َٚٓ٘ أطًل سلن١ّ ْكـٜٸأبلم أٚيٜٛٸ اع

َٚٔ ٖقا  .ٗ ايؿك٘ طايت قٔاٜا إلأ٠ ٚايٌباب ٚا٭هل٠ ٚايع٬ق١ َع اٯػل ٚغرل فيو

 .ايقٟ كٓنن ع٢ً قٔاٜا ايٌباب ٚايع٬ق١ َع اٯػل ,ايُٓٛفز لـ ايوٝـ قُـ ػاُٞ

 ٚغرلِٖ. ,ٚنقيو ايٌٝؽ ٜٛهـ ايكلٓاٟٚ, ٚايٌٝؽ سلى ايـٜٔ

ٞٸأدلٜٓا َكاك١ّْ بٌ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ ايوٝاهٝٸ ٚإفا  ١ ٚاٱه٬ّ ا٫دتُاع

ٞٸ ٞٸلـ اػت٬ؾّا ٗ كهِ ا٭ٚيٜٛٸ اؿكٛق ٕٸ أِْاك اٱه٬ّ ا٫دتُاع  ات, ٬ْٚسٜ أ

ٌٸ  ,ٌٌ ايوٝاهٝٸات اٱه٬َٝٸساٚيٛا ايتؼؿٝـ َٔ تعاِٚ أٚيٜٛٸ اييت كأٖٚا ابتًعت ن
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ْٸ ١ ٚٗلت ؾذٛات ٚأمَات ػٌ اؾُاعات ايوٝاهٝٸؿا ٘ايكٔاٜا ا٭ػل٣, ٚاعتدلٚا أ

ٚأسٝاّْا بوبب  ;اتبوبب إُٖاٍ ٖقٙ إًٓؿ ;٢ ٗ ايٛه٘ ايـٜينٸستٸ ,١ ساؿٸ٠ادتُاعٝٸ

 و.١ َٔ ايتؿٗهاٱقـاّ ع٢ً سًٓٗا بـاؾع ٓا١ٜ اؾُاع١ ايوٝاهٝٸ

ٞٸ ٕٸ اٱه٬ّ ا٫دتُاع ٜكذلب َٔ ا٫ٖتُاّ بكٔاٜا سكٛم اٱْوإ  َٔ ٖٓا ٚدـْا أ

ُټ .جلأن ـٸٚشلقا عٓـَا ٜـكهٕٛ َجٌ اؾٗاؿ ٜٗ ّا َٛٓٛع ايع٬ق١ َع اٯػل, ِٗ د

 ٖٚقٙ ْكط١ْ .ؾٓذـِٖ أقلب ٬َّٝ إٍ هٝاه١ ايتواَض َٔ هٝاه١ اؾٗاؿ ٚايعٓـ

 ٗ أعُاشلِ َٚٛاقؿِٗ َٔ قٔاٜا اؾٗاؿ. ١ لـٖا ٚآش١ّأهاهٝٸ

 

 

 

  



 

 

 

 

 ٌظسّية التكميف يف التصوُّز الكسآٌّي
 ءٌة يف قصدّية الٍّصقسا

 

 

ٞٸ ٌَلٚعّا سٔاكٜٸّا يٲْواْٝٸ١, نإ أبلم َا ؾٝ٘  ٞٸ ايكلآْ ٛٸك ايؿًوؿ ـٸّ ايتِ ق

ٛٸ٠ ٖا١ً٥ ٚقلن١ يًُعطٝات ايه١ْٝٛ,  قٔٝٸ١ ايتهًٝـ, اييت اعتدلت اٱْوإ ق

ن٘ ب٬ ١ََٛٛٓ ٚادبات, ٚطاق٘ قاؿك٠ ع٢ً ُٓع ايتكـّ ٚايوعاؿ٠ يًٓٛع, ؾًِ تذل

ٕٸ أهاي ْٛلٜٸ١ ايتهًٝـ ٖٞ  ١ٚسنَ ؾًوؿ١ ا٫هتؼ٬ف »سكٛم, ٚقِٝ ٓا١َٓ. إ

ُٸٓ٘ َٔ تٛسٝـ يٮيٖٛٝٸ١  ,«اٱه٬َٝٸ١ ـٸ ايتٛسٝـ ايلنٔ ا٭ٍٚ ؾٝٗا, َا ٜتٔ اييت ٜع

ٝٸ١. ٚقـ ؿٓيت ع٢ً فيو آٜات نلّات, ػاٚمت ا٦ٕات, تٛسٻـ  ٚاـايكٝٸ١ ٚايلبٛب

ٕٸ هلل ًَو ايوُاٚات ٚا٭كض»َُْٔٛٗا ٗ  . «بٝـٙ َكايٝـ نٌ ٤ًٞ»ٚإٔ  ,«أ

ٞٸ يًتهًٝـ, ثِ إْ٘ تباكى ٚتعاٍ  ٟٸ ٚايؿًوؿ ٝٸ١ ٖٞ إٓطًل, ٚاحملٛك ايعكا٥ـ ؾايٛسـاْ

أعط٢ يٲْوإ ؿٚكّا أهاهٝٸّا ٗ بٓا٤ اؿٝا٠ ٚعُاك٠ ا٭كض بإٔ اهتؼًؿ٘ ٗ ا٭كض, 

ٌٸ: ٚدعً٘ إتِلٸف ٗ َعطٝاتٗا ع٢ً ٥٫ش١ ا٭ ٛٳ ﴿ٖـاف اٱشلٝٸ١, ؾكـ قاٍ عنٸ ٚد ٖٴ

ٗٳا ِٵ ؾٹٝ ُٳلٳُن ٚٳاهٵتٳعٵ ٔٵ اَ٭كٵٔض  َٹ ِٵ  ٌٳَأُن  (. 61)ٖٛؿ:  ﴾َأْ

ٕٸ ا٭يـ إنٜـ٠ ٚايوٌ ٚايتا٤ )ُٝػ١  قاٍ إؿوِّلٕٚ: أٟ أَلنِ بعُاكتٗا, ٭

ٍٸ ع٢ً ايطًب(  . تـ

ٗٴِ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َن﴿ٚفنل ٗ نتاب٘ ايهلِٜ:  ٓٻ ٝٳوٵتٳؼٵًٹَؿ ٔٵ َي َٹ ٔٳ  ـٳ اٖيقٹٜ ُٳا اهٵتٳؼٵًَ

ِٵ ٔٗ  (. 55)ايٓٛك:  ﴾َقبٵًٹ

ٛٵمٳ ﴿ٚقاٍ ٗ نتاب٘ اجملٝـ:  ِٵ َؾ ٔٳُه ٚٳكٳَؾعٳ بٳعٵ ـٳ اَ٭كٵٔض  ِٵ ػٳ٥٬َٹ ٛٳ اٖيقٹٟ دٳعٳًَُه ٖٴ ٚٳ
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٘ٴ َيػٳُؿٛكٷ كٳ ْٻ ٚٳٔإ ٕٻ كٳبٻَو هٳٔلٜعٴ اِيعٹَكابٹ  ِٵ ٔإ َٳا آتٳاُن ِٵ ؾٹٞ  ٛٳُن ٝٳبٵًُ ِٷبٳعٵٕض ؿٳكٳدٳاتٺ يٹ )ا٭ْعاّ:  ﴾سٹٝ

165 .) 

ٕٳ﴿ٚقاٍ:  ُٳًُٛ ـٳ تٳعٵ ٝٵ ُٛلٳ َن ٓٵ ِٵ يٹٓٳ ٖٹ ـٹ ٔٵ بٳعٵ َٹ ـٳ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  ِٵ ػٳ٥٬َٹ ٓٳاُن ِٻ دٳعٳًِ  ﴾ثٴ

 (. 14)ْٜٛى: 

٘ٹ ﴿ٚقاٍ ٗ هٛك٠ ؾاطل:  ٝٵ ٔٵ َنَؿلٳ َؾعٳًَ ُٳ ـٳ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َؾ ِٵ ػٳ٥٬َٹ ٛٳ اٖيقٹٟ دٳعٳًَُه ٖٴ

ٙٴ  (. 39)ؾاطل:  ﴾ُنِؿلٴ

ـٻي َٔ ن٬ّ ايباكٟ تعاٍ أْ٘ َٓض اٱْوإ ٚإوت ؿاؿ َٔ ٖقا اؾُع إك

ؽ٬ّٜٛ باٱؾاؿ٠ َٔ َعطٝات ايطاقات ايبٌلٜٸ١ ٚإٛاكؿ ايطبٝعٝٸ١ ايه١ْٝٛ, ٚأَلٙ بإقا١َ 

سٝا٠ نل١ّ يٲْوإ, بعـ إٔ ػًل ي٘ ايهٕٛ نًٓ٘ َوؼٻلّا ــَت٘, ؾذا٤ت أّٜٔا 

١ًًٝ اييت تٌذِّع اٱْوإ ع٢ً اٱقـاّ ٫هتجُاك آٜات ايتوؼرل يتؿِض عٔ تًو ايٓعِ اؾ

َٳا ؾٹٞ ﴿طٛاعٝتٗا, ٚإَهإ اٱؾاؿ٠ َٓٗا, ؾكـ قاٍ تعاٍ:  ِٵ  ٘ٳ هٳؼٻلٳ َيُه ٕٻ ايًٖ ِٵ تٳلٳ َأ َأَي

ٙٹ َٵٔل ٚٳاِيُؿًَِو تٳذٵٔلٟ ؾٹٞ اِيبٳشٵٔل بٹَأ  (. 65)اؿرٸ:  ﴾...اَ٭كٵٔض 

٘ٳ هٳؼٻ﴿ ٚقاٍ: ٕٻ ايًٖ ٚٵا َأ ِٵ تٳلٳ ٚٳَأهٵبٳؼٳ َأَي َٳا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ َٳا ؾٹٞ ايوٻ ِٵ  لٳ َيُه

ٓٳ١ّ ٚ ٚٳبٳاطٹ ٖٹلٳ٠ّ  َٚا ٘ٴ  ُٳ ِٵ ْٹعٳ ٝٵُه  (. 20)يكُإ:  ﴾...عٳًَ

ٌٸ:  ِٵ﴿ثِ قاٍ عنٸ ٚد ـٳاُن ٖٳ َٳا  ٘ٳ عٳ٢ًَ  ِٵ يٹتٴَهبِّلٴٚا ايًٖ ٖٳا َيُه  ﴾َنقٳيٹَو هٳؼٻلٳ

 (. 37)اؿرٸ: 

ظ إْٸُا ع٢ً ايهٕٛ «َا ٫ ٜطٝك٘»ٕ إْاب١ ع٢ً ؾًِ تهٔ اٱْاب١ ايلبا١ْٝ يٲْوا

ٛٻ ـټّ ٗ ا٭كض ايقٟ ط ع٘ اهلل تعاٍ ــ١َ أغلآ٘ ٚأٖـاؾ٘, ؾهاْت َعاؿي١ ايتك

ٛٻ١ْ َٔ ايعٓاُل ايتاي١ٝ:   نُا تؿِٗ َٔ آٜات ايهتاب اجملٝـ َه

ّٸ إٓنٍ.1  ع ايتهًٝـ ايلباْٞ يٲْوإ بايٓ

ٛٸ٠ اؾوـٜٸ١ 2 ٛٸ٠ ايعاق١ً ٚايك يٲْوإ + إٛاكؿ ايطبٝعٝٸ١ يًهٕٛ, ٚايٛقت ع ايك

 إتاغ ٚٚدٛب ايعٌُ.

ٝٸ١.3  ع ٚٓع إجٛب١ ٚاؾنا٤ات اؿو١ٓ ع٢ً ايؿعٌ اؿؤ ْٚٛاّ إو٪ٚي

ٚباؾُع بٌ ٖقٙ ايعٓاُل ٚدـ اٱْوإ ْؿو٘ نا٥ّٓا عاق٬ّ َلٜـّا, ٜؿهل 

ُٸ٬ّ بأعبا٤  ٝٸ١ عإٝٸ١ ٜٚعٌُ, ٚمل هـ ْؿو٘ نا٥ّٓا عبجّٝا, إْٸُا ٚدـ ق كهاي١ إْواْ

ِٻّ يًتهًٝـ.  ٝٸ١ ٖتـ٠ إٍ قٝاّ ايواع١, أٟ اْتٗا٤ اينَٔ إؼ  فات آؾام مَٓ



•

 االجتهاد والتجديد

بعـ فيو ًٜشٜ إتتبع إٔ ٖقا ايتهًٝـ مل ٜلؿ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ تهًٝؿّا 

ـٸ ايتهًٝـ ُشٝشّا  إدباكّٜا قٗلّٜا, ؼهُ٘ قٛاٌْ هايب١ يٲكاؿ٠ ٚا٫ػتٝاك, إْٸُا ٜع

َٸٌ سلٸ ٚاػتٝاك قض.  َت٢ ْتر عٔ  تأ

ِٷ﴿قاٍ تعاٍ ٗ هٛك٠ ايبكل٠:  ٘ٳ عٳٔنٜنٷ سٳهٹٝ ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٓٳتٳُه ٘ٴ َ٭عٵ ًٳا٤ٳ ايًٖ ٛٵ   ﴾ٚٳَي

 (. 220)ايبكل٠: 

ٌٳ﴿ٚقاٍ تعاٍ:  ٖٹًٹ ٔٵ اِيذٳا َٹ ٔٻ  ـٳ٣ َؾ٬َ تٳُهْٛٳ ٗٴ ِٵ عٳ٢ًَ اِي ٗٴ ُٳعٳ ٘ٴ َيذٳ ًٳا٤ٳ ايًٖ ٛٵ   ﴾ٚٳَي

 (. 35)ا٭ْعاّ: 

ِٵ سٳؿٹّٝٛا﴿ٚقاٍ:  ٔٗ ٝٵ ٓٳاَى عٳًَ َٳا دٳعٳًِ ٚٳ ًٵلٳُنٛا  َٳا َأ ٘ٴ  ًٳا٤ٳ ايًٖ ٛٵ   (. 107)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳَي

ُٹٝعّا﴿ٚقاٍ تعاٍ:  ِٵ دٳ ٗٴ ٔٵ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض ُنًٗ َٳ ٔٳ  َٳ ًٳا٤ٳ كٳبټَو ٯ ٛٵ   (. 99)ْٜٛى:  ﴾ٚٳَي

ٛٸ َلتبت٘  ٛٸٙ ٚعً ُٓا سٝ عَا ٜوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايِْٓٛ اجملٝـ٠ إٔ اٱّإ ع ع٢ً زل

ٚإٔ اهلل تعاٍ مل ٜعٓت اٱْوإ ست٢ بكِـ ًٓ٘  ٜؿلض بايكول ٜهٕٛ َـعا٠ يًعٓت,

ٞٸ يًتهًٝـ قا٥ُّا  ٝٸّا, يٝهٕٛ ا٭هاي ايؿًوؿ ع٢ً اٱّإ, إْٸُا أكاؿٙ إّاّْا سلٸّا بلٖاْ

ٝٸ١»ٚ ,«اؿلٸٜٸ١» :ع٢ً َلٓنب  . «ا٫ػتٝاك»ٚ ,«ايعك٬ْ

 اكات. ؾاؿلٸٜٸ١: ايتعاٌَ َع نٌ ايبـا٥ٌ ٚاـٝ

ٝٸ١: اهتكلاك ايعكٌ ع٢ً اٱّإ َٔ ػ٬ٍ ايدلٖإ.   ٚايعك٬ْ

ٌٸ َا ّتٸ ب ٞتبٓٸ :ٚا٫ػتٝاك ١ًِ إٍ ايكول ٚاٱنلاٙ إٛٓٛع بعٝـّا عٔ ن

 إباًل ٚغرل إباًل.ٚاٱدباك, 

ٕٸ اهلل تعاٍ عاٌَ  &٫ٚ هٝٸُا ايٌٝؽ ايطٛهٞ عٜٚعتكـ ايٌٝع١ اٱَاَٝٸ١   ع أ

ٍ َا تكتٔٝ٘ عكٛشلِ َٔ اٱّإ ٚؾطل٠ ػًكِٗ إِ, إٓاؾ١ إيٝٗكهٌ ايٓاي بايًطـ, ؾأ

َٔ ا٫عتعكاؿ بايتٛسٝـ, أْبٝا٤ ٚكهٌ, ؾهاْٛا سذذّا ٚاٖل٠, بُٝٓا ايعكٌ ٚايؿطل٠ 

ُٸ١سذر باط١ٓ , , نُا ْكًٗا ايهًٝين^. ٚيععٌ فيو َوتوك٢ َٔ كٚاٜات ا٭٥

٘ٴ عٳ٢ًَ اِي﴿ؾًكـ قاٍ تعاٍ:  ٔٻ ايًٖ َٳ ـٵ  ِٵَيَك ٔٗ ْٵُؿوٹ ٔٵ َأ َٹ ِٵ كٳهٴ٫ّٛ  ٔٗ ٌٳ ٔإفٵ بٳعٳحٳ ؾٹٝ ٓٹ َٹ )آٍ  ﴾ُٴ٪ٵ

ٚٻؿٜٔ بإعذنات ٚا٭ؿي١ 164عُلإ:  (. ؾبايعكٌ ٚايؿطل٠, ٚيطـ اهلل بعإكهاٍ ا٭ْبٝا٤ َن

اؾ١ًٝ عع٢ً ُـقِٗ,ٚبإنُاٍ ايـٜٔ ٚإُاّ ايٓع١ُ, ٚفيو باهتُلاك ايوؿاك٠ اٱشلٝٸ١ 

ُٸ١ ا |بعـ ايٓيب اـعامت يطاٖلٜٔ إعٌَِٛ ايقٜٔ ٌٜهًِّٕٛ )اؿعذر ايباٖل٠( با٭٥

ع٢ً أكدش١ٝ اٱّإ باٱه٬ّ ع٢ً ايكٓاعات, ؾكـ ؿعُت إكاؿ٠ اهلل ايبايػ١ بتهًٝـ 
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اٱْوإ بإٗاّ اٱشلٝٸ١, اييت زلٸاٖا ايكلإٓ )ا٭َعا١ْ ايهدل٣(, اييت علٓت ع٢ً 

ْٻا﴿اؾباٍ ؾأبٝٓٗا ًٚٓٗا اٱْوإ, قعاٍ تععاٍ:  ٛٳاتٹ  ٔإ ُٳ ْٳ١َ عٳ٢ًَ ايوٻ َٳا ٓٳا اَ٭ ٓٵ عٳلٳ

ًََُّٚٛا  ٕٳ  ٘ٴ َنا ْٻ ٕٴ ٔإ ْٵوٳا ٗٳا أٱ ُٳًَ ٚٳسٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٔٳ  ًٵَؿِك ٚٳَأ ٗٳا  ٓٳ ًِ ُٹ ٕٵ ٜٳشٵ ٔٳ َأ ٝٵ ٍٔ َؾَأبٳ ٚٳاِيذٹبٳا ٚٳاَ٭كٵٔض 

ٗٴ٫ّٛ  (. 72)ا٭سناب:  ﴾دٳ

ٝٸتٗا, «قبٍٛ ا٭َا١ْ»إٕ  ٞٸ ٜعين ؼٌُ َو٪ٚي ٟٸ عك٬ْ قِـٟ  ٖٚٛ َؿّٗٛ اػتٝاك

ٝٸ١ ايها١ًَ, ؾًِ  ىلز ٖقا ايتشٌُ َٔ نٌ ا٭ًهاٍ اييت تتشكل بـٕٚ ايكٓاع١ ايقات

أٚ َٔ ُٓع إوتػًٌٓ, نقيو يٝى ْاػّا عٔ ٜهٔ اٱّإ ٚيٝـ تٓاقض طبكٞ, 

 . إؼاٚف َٔ ايطبٝع١, أٚ ايٌعٛك بايلعب َٔ ايهٛاكخ

إٔ ٜ٪ؿٸٜٗا; يٝهٕٛ  إْ٘ ْاتر عٔ إؿاكى عُٝل ي١ًُُٗ اييت هب ع٢ً اٱْوإ 

ٞٸ َؿّٗٛ ايٌٗٛؿ إلٓنب»ًاٖـّا ع٢ً ايٓاي,  ٛٸك ايكلآْ . ؾًكـ «يٝٔاف إٍ عُّٛ ايتِ

ُٸ١ ايلبا١ْٝ بايٌٗٛؿ إلٖنب ع٢ً َلسًتٌ:  كبطت ٖقٙ ايلهاي١ إٗ

َٸ١.ٍٚا٭  :  ًٗاؿ٠ ايلهٍٛ ع٢ً ا٭

َٸ١ إو١ًُ ع٢ً أَِ ا٭كض ا٭ػل٣. ٚايجا١ْٝ  :  ًٗاؿ٠ ا٭

ٕٳ ﴿عاٍ: قاٍ ت ٜٳُهٛ ٚٳ ـٳا٤ٳ عٳ٢ًَ ايٓٻأي  ٗٳ ًٴ ٚٳهٳطّا يٹتٳُهْٛٴٛا  َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٓٳاُن ٚٳَنقٳيٹَو دٳعٳًِ

ٗٔٝـّا ًٳ ِٵ  ٝٵُه ٍٴ عٳًَ (. ؾإوًُٕٛ يٝوٛا أ١َ ٌَٗٛؿ٠ ؾك٘, إْٸُا أ١َ 143)ايبكل٠:  ﴾ايلٻهٴٛ

 ًاٖـ٠ َٔ د١ٗ ٚٚٝؿتٗا ايتاكىٝٸ١, ٌَٚٗٛؿ٠ َٔ د١ٗ اتٸباعٗا ايتهًٝـ ايلباْٞ

ٞٸ بُٛؿٗا إُتجٌ ا٭ٍٚ يًتهايٝـ, ٚإهًؿ١ عٌُ ايلهاي١ إٍ ايٓاي نآؾ١.   ايتبًٝػ

َٸ١ نًٗا ايب٬ؽ, ؾكاٍ:  ٬ٜٚسٜ إٔ بعض آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ دعًت ٚٚٝؿ١ ا٭

ُٳعٵلٴٚفٹ﴿ ٕٳ بٹاِي َٴلٴٚ َٻ١ٺ ُأػٵٔلدٳتٵ يٹًٓٻأي تٳِأ ٝٵلٳ ُأ ِٵ ػٳ ٓٵتٴ (, بُٝٓا قاٍ ٗ 110)آٍ عُلإ:  ﴾ُن

ُٳعٵلٴٚفٹ﴿أػل٣:  ٕٳ بٹاِي َٴلٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔل  ٕٳ إٍ اِيؼٳ ـٵعٴٛ َٻ١ْ ٜٳ ِٵ ُأ ٓٵُه َٹ ٔٵ   (.104)آٍ عُلإ:  ﴾ٚٳِيتٳُه

َٸّا, نًٗا تأَل  ؾؿٞ ا٭ٍٚ عبٻل عٔ )ا٭١َ( نًٓٗا بُٛؿٗا َهًؿ١ تهًٝؿّا عا

ُٸّا, ٖٚٛ ايـعٛ ٠ بإعلٚف; بُٝٓا أهٓـ إٍ طا٥ؿ١ َٔ ٖقٙ ا٭١َ ايهبرل٠ تهًٝؿّا ػا

ٞٸ, نُا ٖٛ َٓطٛم  إٍ اـرل, َُاكه١ ايتجكٝـ ع٢ً كهاي١ ايتهًٝـ َعٓاٙ اٱْواْ

 اٯ١ٜ ايجا١ْٝ. 

ٞٸ  يًتهًٝـ ؼهُ٘ سنَتإ َٔ ايوٓٔ  عإٕ اٱْوإ إوًِ ع ٗ إـػٌ ايكلآْ

ٝٸ١:   ايهْٛ
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١ُِّ يًٛدٛؿ نً٘, ؾٗٛ نبك١ٝ إؼًٛقات. ا٭ٍٚ  : ايوٓٔ إٓ

ُٸ١ ي٘ٚايجا١ْٝ بُٛؿ٘ قـ َٓض سل ا٫ػتٝاك, ٚتعٌٝ اشلـف َٔ ٚدٛؿٙ,  : هٓٔ ػا

ايقٟ هٝهٕٛ ايباعح ي٘ ع٢ً كهِ اـط٘ ٚتٓؿٝقٖا ٚايتكِٝٝ ٚإلادع١ ٚإعاؿ٠ ايٓٛل 

ٚايتعـٌٜ ٖٚاكه١ ا٫دتٗاؿ ايـا٥ِ َٔ أدٌ اؿٝا٠ ا٭كق٢. يقيو دعٌ ايتهًٝـ بٓا٤ٶ 

ٝٸ١ ٚ ا٭ٖ ـاف اييت ػٓطٗا يٓؿو٘, ٖٚقا ٖٛ ؾٛقّٝا ع٢ً ايذلاب٘ اؾـيٞ بٌ َٛاقؿ٘ ايعًُ

 . ايكإْٛ ايقٟ هِٝٓٛ ٚاٖل٠ ا٫ػتٝاك

ـٸؿٖا  اٱْوإ ايٓٛع.  ؾأٖـاف ايتهًٝـ يٝوت طبكّا  «ًَِش١»أَا أٖـاؾ٘ ؾتش

ٚؿٚكٙ ٗ اؿٝا٠, ٚنلاَت٘ إْٸُا يًُِاحل ايعًٝا يٓٛع اٱْوإ  يع )ًَِش١ ْاع١ َا(,

ل, ٚايتكـّ َٔ ػ٬ٍ َـػٌ ايعباؿ٠ هلل, ٚبٓا٤ ايو٬ّ ايطٛعٞ بٌ ايبٌ ٚتهلّ٘,

ايقٟ ٫ ٜعين إ٫ٓ ؼلٜل اٱْوإ َٔ عباؿ٠ ايك٣ٛ إؼًٛق١ إٍ عباؿ٠ ايك٠ٛ اـايك١ 

ٝٸ١ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا  ايٛسٝـ٠ إطًك١. ؾشلن١ ايتهًٝـ هتهٕٛ يًك١ُٝ اٱهاب

 ١. اشلـف, أَا َعطٝات تًو ايك١ُٝ ؾإْٗا تعٛؿ ع٢ً عُّٛ ايٓاي بِٛكٙ تًكا٥ٝ

ٕٸ ايتهًٝـ ىًل ايٛلٚف إٛٓٛعٝٸ١ ئُإ سلن١ اٱْوإ ع٢ً ٚؾل  إ

ٞٸ إتهلِّك بكِـ١ٜ عاي١ٝ ٚٚآش١ ع٢ً  َِاحل اٱْوإ ايٓٛع, ٗ ايتأنٝـ ايكلآْ

 َؿّٗٛ ايعٌُ ايِاحل, ايقٟ غايبّا َا لـٙ قـ اقذلٕ ٗ اٯٜات ايهل١ّ باٱّإ. 

ٔٵ﴿قاٍ تعاٍ:  َٹ ُٳايٹشّا  ٌٳ  ُٹ ٔٵ عٳ ٝٳا٠ّ َطِّٝبٳ١ّ َٳ ٘ٴ سٳ ٓٻ ٝٳ ٝٹ ٓٴشٵ ٔٷ َؾًَ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٵ ُأْجٳ٢   ﴾فٳَنٕل َأ

 (. 97)ايٓشٌ: 

ؾِاك ًلطّا يكبٛشلا, بٌ عٌُ ايِاحل بأِٛفز َا بعـ ايتٛب١, ٚاكتب٘ َؿّٗٛ اي

ٛٸٍ إٍ ؾٔا٤ ايعٌُ ايِاحل. قاٍ تعاٍ:  ٔٵ تٳابٳ ﴿إِـام ؿِٛشلا ايتش ُٳ ٚٳٔإِّْٞ َيػٳٖؿاكٷ يٹ

َٳ ـٳ٣ٚٳآ ٖٵتٳ ِٻ ا ُٳايٹشّا ثٴ ٌٳ  ُٹ ٚٳعٳ  (82)ط٘:  ﴾ٔٳ 

ٝٸ١ َ٪نِّـ٠ ع٢ً ٓلٚك٠ اعتُاؿ إوًِ   ٕٸ عٌلات بٌ ٦َعات ايتهلاكات ايكلآْ إ

ـٸ ا,ع٢ً قِٝ ايعٌُ ايِعاحل ٚتبٓٸٝ٘ شل ١َ يكبٍٛ إػؿل٠ ؾكـ دعٌ اهلل ايعٌُ ايِاحل َك

يٲّإ باهلل ٚبايّٝٛ ا٭ػل.  ٚقلّٜٓا غرل َٓؿٓو َٚعٝاكّا يًُ٪َٔ ا٭ؾٌٔ, ٚأهاهّا يًتٛب١,

ٞٸ يًشٔاك٠ ؾ٬ سٔاك٠ ٗ طٍٛ ايتاكٜؽ إ٫ٓ َٔ  ,ٚايعٌُ ايِاحل ٖٛ ايكإْٛ ايطبٝع

 ثِ هًٛنٝٸات ايعٌُ ايِاحل. ,ػ٬ٍ ثكاؾ١ ايعٌُ ايِاحل
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ٕٸ هرل٠ ايٓيبٸ إِطؿ٢ وٝـ تتطابل ُاَّا بُٛؿٗا ايتذ |ٜٛٗل يًُتابع أ

ٝٸ١ يًتهًٝـ.  ٞٸ يًٓٛلٜٸ١ ايكلآْ  ايعًُ

َټٌ اؿلٸ بايٛدٛؿ, ْٚنع  ؾايٓيب ا٭نلّ أ٫ّٚ قـ بـأ كس١ً اٱّإ بايتؿٗهل ٚايتأ

ـٸَات ايدل١ٖٓ يٲداب١ ع٢ً ه٪اٍ ايٛدٛؿ  ْؿو٘ َٔ نٌ َ٪ثِّلات عِلٙ, ؾتؿلٻؿ ٗ َك

 ٚإٛدٛؿ ٚايػا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ. 

, ٚتبين قِٝ ايعٌُ ا٫هتذاب١ يًتهًٝـثِ اكتك٢ يهٞ هـ ٗ فات٘ ْنع١ 

ُٸل ُٛكٙ, ٚاْت٢ٗ  ايِاحل, ؾًُا دا٤ٙ ايٓاَٛي ٚدـٙ قـ ٌُٚ إٍ ا٫ػتٝاك اؿلٸ بتع

ُټٌ ا٭َا١ْ,  َٔ إقا١َ ايدلٖإ, ٚتٛاؾل َع ايؿطل٠, ؾعٓـ٥ق ْٛؿٟ بأؿا٤ ا١ُٕٗ, ٚؼ

ناْت  |ٚايتٌلټف با٫هتذاب١ يًتهًٝـ.  ٚيًٓشٜ إٔ ٚلٚف إكهاٍ ايٓيب قُـ

ـٸ بكاع ا٭كض ؽًٗؿّا, ؾًِ تعلف دنٜل٠ ايعلب ٦ًّٝا َٔ سٔاكات عِلٙ, ٚمل  ٗ أً

 ُاكي ػلب١ سٔاكٜٸ١.

يكـ ناْت غاكق١ ٗ ايٌلى ٚايٛث١ٝٓ, ؼهُٗا قِٝ بـا١ٝ٥, ٚتعٍٝ ع٢ً  

, ٚتأنٌ َٔ غنٖٚا يبعٔٗا. يكـ أكهٌ ايِلاع ايقٟ ٜؿتكـ إٍ قٔٝٸ١ سكٝكٝٸ١

َٸا ايك٣ٛ إٓتذ١ ؾٝ٘ ؾكـ إٍ فتُع  |قُـ مل ٜعلف ايـٚي١, ٫ٚ اؿكٛم, أ

ٝٸ١. َٚعلٚف إٔ تًو ايبكاع مل تتعاٌَ َع اؿلف,  ناْت َتذ١ٗ إٍ اؿلٚب ايـاػً

ٔٸ أْٸ٘  ٚمل تعلف ايهتاب١, ٫ٚ ايؿًوؿ١, ٫ٚ ايٓنع١ إٍ ا٫ؾاؿ٠ َٔ ػاكب ايػرل. ٚأٚ

تهٕٛ ْٛلٜٸ١ ايتهًٝـ تٌلع أٍٚ َل٠ إْٸُا أكهٌ ايـٜٔ اـامت ٕجٌ ٖقا اجملتُع ستٸ٢ 

ٗ أُعب ايٛلٚف, يتشٍٛ فيو اجملتُع ٚبتًو إٛاُؿات إٍ فتُع كهايٞ وٌُ 

ٞٸ ٗ أقٌ  يًعامل أطلٚس١ ايكِٝ ايٓا١ٖٔ, ٜٚبٌل بايعـٍ ٚايو٬ّ, ٚوكل ايتكـّ ٚايلق

ٕٵ لض إوًٌُ ٗ ايٛلٚف ا٭نج ل َٔ كبع قلٕ, ٚٗ فيو سه١ُ كبٸا١ْٝ دٖٛلٖا )إ

ٔټل(.  تعكٝـّا ؾإِْٗ هٝهْٕٛٛ أنجل لاسّا ٗ فتُعات إعلؾ١ ٚايتش

ٞٸ َٔ ْٛاّ ايكب١ًٝ إٍ فتُع وٌُ كهاي١ )ٚسـ٠ بين   إٕ اْتكاٍ اجملتُع ايعلب

ٛٸك فٖينٸ ؾاعٌ ْٚاقٌ يٲْوإ عدل سًكات ٗ غا١ٜ ايتعكٝـ.  ايبٌل ناؾ١( وتاز إٍ تِ

وب, أٚ ُٝٝن ع٢ً أهاي اؾٓى, أٚ ايعلم, أٚ ايٓإٕ اْتكاٍ ابٔ ايب١٦ٝ اييت َاكهت ايت

ٞٸ, إٍ ٕٚٓع ٜلؾع ؾٝ٘ ًعاك )ايٓاي هٛاه١ٝ نأهٓإ إٌ٘(,  ايٛٓع ا٫دتُاع
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ٚهعٌ َٔ فيو قاعـ٠ ؿهتٛك١ٜ ٜولٟ َكتٔاٖا ٗ ايكٔا٤ ٚاٱؿاك٠ ٚايتٌلٜعات 

ٛٸ ,ٚايًٛا٥ض ٚايِٓٛ ٠ ع٢ً أَلٷ عذٝب, ٚأعذب َٓ٘ سٌ ٜٓتكٌ َٔ إُاكه١ ايػاسل١ يًك

وٌُ ؾٝ٘ يٛا٤ ؼلٜل ايعامل ٚإْكاف إًٌَٛٛ ؿا٤ ٚايؿكلا٤ ٚإوتٔعؿٌ إٍ ٕٚٓع ائع

 َٔ ا٫هتبـاؿ. 

ٛٸيت٘ َٔ ايُٓٛفز  ٕٸ قِٝ ايتهًٝـ قـ س إٕ قـاه١ تًو ا١ُٕٗ تهٌـ يو أ

احملب٘ إٍ ِٛفز آػل, ٚعًُٓت٘ إٔ ٜهٕٛ فيو اٱْوإ ايقٟ ىًل ايتش٫ٛت 

ـٸّ ا٫دتُاعٝٸ١ ايهدل٣ ـٸؿ٠, ٜٚك , اييت طإا ٜهـغ اٱْوإ ٭دًٗا ٗ أدٝاٍ َتع

ايتٔشٝات ٭دٌ إٔ وٓكل بعٔٗا. ؾًكـ سٓككٗا نا١ًَ, ٚأًاع ػلب١ سٔاكٜٸ١ ٫ تناٍ 

 سٝٸ١.

ٚهاعـ ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً بًٛك٠ ْٛلٜٸ١ ايتهًٝـ ٗ داْب ايٛٓٛغ ٗ بٝإ 

ٝٸ١ َواعـ٠ شلا, َٚٓٗا: أكناْٗا ٚأدنا٥ٗا ًٚلٚطٗا َٚعطٝاتٗا, ٚؿعُٗا بتٛد ٗات فٖٓ

ٛٸ٠ ٗ ا٭َِ ايٓا١ٖٔ  ٞٸ. ؾكـ ناْت َُٗتٗا ايهٌـ عٔ عٓاُل ايك ايكِّ ايكلآْ

ٛٸكٖا, ٚنقيو ا٭َِ ايعادن٠ عٔ أسـاخ ايٓٗٛض  ٚأهباب اي١ٔٗٓ, ٚعٛاٌَ تط

 ٚعٛاٌَ فيو. 

 إٕ اهتكلا٤ ايكِّ ًُٜٛو إٍ أْٗا تلنن ع٢ً: 

ٕٸ ايؿهل ا٥٬ِٕ يًؿطل٠ اٱ1ْ ٖٻٌ يكٝاّ اؿٔاكات. ع أ ٝٸ١ ٖٛ ايؿهل إ٪  واْ

ّٸ, ٚأهاي ا٫دتٗاؿ. 2 ٕٸ ايعكٌ إوتٓرل ؿا٥ُّا قلٜٔ ايٓ  ع أ

ٝٸ١ ايو١ًُٝ ٖٞ ايٛهط١ٝ إعتـي١, ايبعٝـ٠ عٔ ايػًٛ ٚاٱنلاٙ. 3 ٕٸ ايل١ٜ٩ ايـٜٓ  ع أ

ّٸ, ايقٟ  َٚٔ ايعٓاُل إ٪امك٠ يًتهًٝـ أّٜٔا فيو ايوشل ايبٝاْٞ ٗ ٖقا ايٓ

ٝٸ١ )إؼاطب(, ٗ ٚدٛؿ ايٛلٚف ٚإ٪ثِّلات  ًٜٗب ُٸ إٌاعل, ٜٚعُل ايٌعٛك بأٖ

ُٻل ؾهلٜٸّا ٚكٚسٝٸّا, ؾتٓٔر ٗ ؿاػًِٗ قٝاؿات نؿ٠٤ٛ ُاكي  ٝٸاك ٜتع ٫هتشـاخ ت

ٟٸ ايعباؿٟ ٖاكه١ َتُٝن٠ ُشٝش مل  |. إٕ قُـّا١َُٗات ايتهًٝـ اؿٔاك

( َٓش٘ اهلل يًبٌل, يهٓ٘ نإ ٜهٔ دن٤ّا َٔ ٚعٞ )دٌٝ ايٓنٍٚ(, إْٸُا ٖٛ )يطـ

ٞٸ, يبٓا٤ سٔاك٠ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠, سٔاك٠ ٖـؾٗا اٱْوإ ايقٟ  ٝٸاك إهاب إ٪هِّى يت

ٝٸت٘ عٔ  ٞٸ, ٚتتٖٛقـ َو٪ٚي ُٻل ٗ ؿاػً٘ ٚتتذقٻك إكاؿ٠ ايتػٝټل اٱهاب سـاخ فيو إتتع

 ايتػٝرل يِاحل اٱْوإ. 

ٝٵَو﴿قاٍ تعاٍ:  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ َٳا اِيهٹتٳابٴ  ٚٳَنقٳيٹَو َأ ـٵٔكٟ  َٳا ُنٓٵتٳ تٳ ْٳا  َٵٔل ٔٵ َأ َٹ كٴٚسّا 
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ٙٺ  ُٹلٳا ـٹٟ ٔإَي٢  ٗٵ ْٻَو َيتٳ ٚٳٔإ ْٳا  ٔٵ عٹبٳاؿٹ َٹ ٌٳا٤ٴ  ْٳ ٔٵ  َٳ ٘ٹ  ـٹٟ بٹ ٗٵ ْٳ ٓٳاٙٴ ْٴٛكّا  ًِ ٔٵ دٳعٳ ٚٳَيهٹ ٕٴ  ّٳا ٚٳ٫َ أٱ

ِٕ ٝٸ١  .﴾َٴوٵتٳكٹٝ ك ا٭ؾها)إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ تعبِّل عٔ دـي١ٝ ٗ ْٛلٜٸ١ ايتهًٝـ ٖٞ دـي

ٝٸ١(, ايًقٜٔ اهتع٢ِ ؾُُٗٗا ع٢ً نجرل َٔ )ٚ (إطًك١ ا٫َتجاٍ ُٓٔ ٚلٚف مَاْ

ايـاكهٌ, َجٌ: ايباسح إِلٟ ِْل ساَـ أبٛ مٜـ. ٚقـ أٚٓشٗا اٱَاّ ايٌٗٝـ 

ِّشّا ايًبى ايقٟ ٚقع ؾٝ٘ ايـاكهٕٛ: إٕ ايلهاي١ نُشت٣ٛ سكٝك١ &ايِـك َٛ ,

ٛٸيت إٍ سلن١ ٚإٍ عٌُ كبا١ْٝ ؾٛم ايٌلٚٙ ٚايٛلٚف إاؿٸٜٸ١, يهٓ ٗا بعـ إٔ ؼ

َهإ كبطٗا بٛلٚؾٗا َٚا تهتٓؿٗا َٔ ٬َبوات باٱَتٛاٌُ ٗ هبٌٝ ايتػرل ِٜبض 

ّٸ ع٢ً ايٛاقع اينَينٸ إٔ ٜتشٍٛ  ٚأساهٝى(. ؾ٬ فاٍ يٲؾاؿ٠ َٔ ايتطبٝل ا٭ٍٚ يًٓ

ّٸ ٚب ٞٸ(, نُا ٫ فاٍ يًؿٌِ ايتعوټؿٞ بٌ ايٓ ّٸ فات٘ إٍ )ؾعٌ تاكى ٌ تطبٝكات٘ ايٓ

ِّؿ٠, ٚاييت وهُٗا دٖٛل ٚاسـ.  إتع

ٞٸ وـؿ اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ ا٭مي١ٝ عٔ  ٟٸ ٗ إُٕٔٛ ايكلآْ إٕ احملت٣ٛ ايعكا٥ـ

ـٸَات ايتهًٝـ, ٜٚٗٝٸ٧ ايعكٌ إتًكٞ  ٝٸ١, ٖٚٞ َك ايٛدٛؿ, ٚاينَٔ, ٚايٓٗا١ٜ, ٚإو٪ٚي

ـٸَات ايدلٖإ ع٢ً ٖاك ٞٸ إٔ ٜٓتٗٞ َٔ َك ّٸ ايكلآْ ٞٸ يًٓ ه١ )ايـٚك ايلهايٞ ايعإ

ٞٸ(.   ٚايتاكى

ِّؿ إتاغ ٚإُهٔ ٚإُٓٛع َٔ هًٛنٝٸات  ٞٸ ؾٗٛ ايقٟ و أَا احملت٣ٛ ايتٌلٜع

ٛٸ٫ت اؿٔاكٜٸ١ ادتُاعٝٸّا ٚاقتِاؿٜٸّا يُٝاكي دن٥ٝٸات  ٝٸات ايتش ايعٌُ ايتػٝرلٟ, أٚ ؾعاي

ٝٸ١ٓ َٔ أَلٙ.  ايتهًٝـ ع٢ً ب

ٞٸ ؿا٥ُّا إٍ اؾاْب أَا احملت٣ٛ ايكُٝٞ ؾٗٛ ائاَ ٔ يهٞ ٜٓشام ايعكٌ اٱه٬َ

ٝٸ١»ايكُٝٞ, ٫ٚ هُٝا إفا اُطـّ بإِاحل  ٍِّٛ  .«ايؿ١ٜٛ٦»أٚ  «ايقات ؾايتهًٝـ و

ٞٸ إٍ تؿاعٌ سلٛيٞ َع قت٣ٛ ايلهاي١ ٚأٖـاؾٗا.  ا٫ْتُا٤ إٍ عكٝـ٠ٺ َا َٔ اْتُا٤ كزل

إٍ َلس١ً ايتطبٝل ؿػًت إٕ ٖقٙ ايلهاي١ بٓنٚشلا »: &ٜكٍٛ اٱَاّ ايٌٗٝـ ايِـك

إٕ ٖقٙ ايلهاي١ مل ٜكتِل أثلٖا ع٢ً بٓا٤ ٖقٙ ا٭١َ, بٌ . ايتاكٜؽ, ٚهاُٖت ٗ ُٓع٘

ٛٸ٠ َ٪ثِّل٠ ٚؾاع١ً ٗ ايعامل نًٓ٘ ع٢ً َواك ايتاكٜؽ, ٫ٚ ٜناٍ  اَتـ َٔ ػ٬شلا يٝهٕٛ ق

إِٓؿٕٛ ٜعذلؾٕٛ بإٔ ايـؾع١ اؿٔاكٜٸ١ يٲه٬ّ ٖٞ اييت سلٸنت ًعٛب ا٭كض 

 . «آؾ١ مٛ بٓا٤ سٔاك٠ كاق١ٝ يٲْوإ إعاُلن

ٗ ْٗا١ٜ إطاف أكٜـ إٔ أهذٌِّ إٔ سٔاكات ايعامل إعاُل ٚتٛدٸٗات٘ ّهٔ 

ٝٸ١ َٓهؿ١٦ ع٢ً فاتٗا. ٚإعٝاك ٗ فيو َـ٣  تكوُٝٗا إٍ: سٔاكات كهاي١ٝ; ٚأػل٣ فات
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ٝٸتٗ عًعٛك أتبا يطبٝعٝٸ١ ٚإـ١ْٝ عٔ سكٛم اٱْوإ ا ِايتذلب١ اؿٔاكٜٸ١ َو٪ٚي

, ٍٚايوٝاهٝٸ١ ٚايعكا٥ـٜٸ١ ٗ ايعامل, ٚٓلٚك٠ ؼلٜل اٱْوإ َٔ ا٫هتبـاؿ ٚا٫هتػ٬

ٚإٌاكن١ ايِاؿق١ ٗ ت١ُٝٓ ايٌعٛب ا٭ػل٣, ْٚنع ايو٬غ ٚإٜكاف ايٓناعات, 

ٝٸ إٌذلن١ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ٗ  ١ٚتوؼرل ايتهٓٛيٛدٝا يِاحل اٱْوإ, ٚإو٪ٚي

 كض.عُّٛ ا٭

إٕ أَلٜها ٚايػلب ع ع٢ً تؿاٚت بُٝٓٗا ع ٜنعُإ أْٸُٗا ٜوعٝإ إٍ ٌْل 

ٞٸ, ٚهٝطل٠ ع٢ً ايطبٝع١  ـٸّ إْواْ ا٭ِٛفز ا٭ػرل يٲْوإ ٗ بٓا٤ سٝا٠ نل١ّ, ٚتك

ٌِّلإ بايـّكلاط١ٝ  يِاحل اٱْوإ ع٢ً ٚؾل ْٗا١ٜ أطلٚس١ ايتاكٜؽ )ؾٛنٜٛاَا(, ٜٚب

ٌِّٚايًٝدلاي١ٝ بُٛؿُٗا ع٬ز ًلٚ ٝٸّا ٫ ٜلق٢ إٍ ك ايوًط١ إتأ ٔٸ فيو عًُ , يه

ٟٸ ا٭ٜـٜٛيٛدٞ.  ايتُٛٝـ ايٓٛل

ٔ إوًٌُ إٔ ٜعلٓٛا كهاي١ٝ سٔاكتِٗ ع٢ً ايعامل إعاُل لٜ: ع٢ً إؿهِّأقٍٛ

يًُطايب١ باؿهِ ايلًٝـ ايقٟ تبٓٸاٙ اٱه٬ّ قبٌ نٌ ا٭َِ, ٚؼكٝل ايتهاؾٌ 

ٝٸ١ إوًِ عٔ ائلك ايقٟ ِٜاب ب٘ أبٓا٤ ٚايتٔأَ بٌ ْٝع بين ايبٌل,  ٚإبلام َو٪ٚي

ـٸّ نٌ ايعٕٛ يهٌ احملتادٌ, بٌ ّٓع سٍِٛ ائلك, ؾكـ دا٤ ٗ  ايبٌل, يٝك

 . «٫ ٓلك, ٫ٚ ٓلاك»قٛي٘:  |سـٜح ايلهٍٛ ا٭نلّ

 : ٖٓا تكـّ ٜٛٗل

ٛٸك1ٙ  ع إٕ كهاي١ٝ ايكلإٓ ايهلِٜ ايٛآش١ ٗ عإٝٸتٗا ٚقُٝٗا اْعهوت ع٢ً تِ

ُٸٓتٗا ُِْٛ٘ اجملٝـ٠.   عٔ ْٛلٜٸ١ ايتهًٝـ اييت تٔ

ّٸ, بٌ ٜتعـاٖا إٍ ِْل٠ 2 ع إٕ ايتهًٝـ ٫ ٜكتِل ع٢ً ايعباؿات َعٓاٖا ا٭ػ

ٞٸ,  اٱْوإ َطًكّا, َٚٓع ايهٛاكخ عٓ٘, ٚؼكٝل ايو٬ّ اجملتُعٞ اٱقًُٝٞ ٚايعإ

ـٵ﴿ٚٓا١ٜ سل اؿٝا٠ يٲْوإ َطًكّا; يكٍٛ اهلل تعاٍ:  ّٳ ٚٳَيَك ٓٳا بٳٓٹٞ آؿٳ َٵ , ؾ٬ ﴾َنلٻ

ٜكتِل ايتهًٝـ ٗ اٱه٬ّ ع٢ً أؿا٤ ايؿلٚض ايعباؿ١ٜ, إْٸُا تلتب٘ أسهاَ٘ نًٗا 

ٞٸ.   بإِاحل ايعًٝا يٲْوإ, ٖٚٞ غرل َكطٛع١ عٔ ا٭ؾل اٱْواْ

ٚتعًٌٝ ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ٗ ايعكٛؿ ٚإعا٬َت,  ١,ع إٕ كب٘ ايتهايٝـ ايعباؿ3ٜ

ٞٸ, نُا أٚٓض بعض عًُا٤ ٚكب٘ عكٛبات اي ٓٛاّ اؾٓا٥ٞ, بإػن٣ ا٫دتُاع

اٱَاَٝٸ١, َجٌ: نتاب )عًٌ ايٌلا٥ع(, هعٌ إوًِ ع٢ً ب١ِّٓ َٔ ٖـؾٝٸ١ ايعباؿ٠ 
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ٟٸ.   ٚؾًوؿ١ ايتٌلٜع, ٚسه١ُ ايتهًٝـ أثٓا٤ ٖاكهت٘ اؾاْب ايعباؿ

ٟٸ أهوّا قع 4 ٝٸ١ ٚا٫ػتٝاك اؿلٸ ٚايكِـ ١ٜٛ يٲّإ, ٫ تناٍ اؿلٸٜٸ١ ٚايعك٬ْ

ٝٸ١ َٔ ؿٕٚ اغذلاب عٔ  ٚع٢ً ٖقٙ ا٭هى ٜكّٛ ا٫عتـاٍ ٚا٫ْؿتاغ ع٢ً ايجكاؾات اٱْواْ

ٟٸ ٚا١َٕٛٛٓ ايعكا٥ـٜٸ١ يٲه٬ّ. َٚٔ َعطٝات فيو ت٬ًٞ َٛاٖل ايػًٛ  اؾقك اؿٔاك

ٝٸ١.  ـٸعٝات ؿٜٓ  ٚايتطلټف ٚإٖـاك اؿكٛم اٱْواْٝٸ١ ؼت َ

ٞٸ يٓٛلٜٸ5١ ٞٸ, بٌ ىـَ٘  ع إٕ إـػٌ ايؿًوؿ ٛٸك ايكلآْ ايتهًٝـ ٜواْـٙ ايتِ

ٞٸ  ٞٸ ايعك٬ْ ٕٸ إـػٌ ايؿًوؿ بايتٛاؾل ٚايتطابل ٚا٫تٸؿام. يقيو ٫ فاٍ ي٬ؾذلاض بأ

ٛٸك ؾُٝٗا  ٞٸ, بٌ ُٖا ٜعبِّلإ عٔ سكٝك١ ٚاسـ٠, ؾ٬ ٜتِ ٜتعاكض َع إـػٌ اٱّاْ

 ايتكاطع ٚايتٔاؿٸ. 

ٚاسـ٠ َٓ٘ أهاهّا ًٚلطّا يًتعلف ع إٕ َؿّٗٛ ايلًـ, ايقٟ دعًت َؿلؿ٠ 6

 عُّٛ ايتهايٝـ, با٭سٛاٍ ايٌؼِٝٸ١, ٜـعْٛا إٍ ْكٌ َؿّٗٛ ايلاًـ ٚتٛهٝع٘ إٍ

ٞٸ»ى ع٢ً ؾايتهايٝـ ت٪هِّ ٞٸ ٚايٓؿو ٟٸ ٚايعكً ٚتتذاٚم ايٓطام  ,«ايلًـ ايؿهل

ٞٸ. ٜٚتؼٓط٢ دٛاْب ايعباؿات بإع٢ٓ ٞٸ إٍ ايٓطام اٱْواْ ٟٸ ٚاجملتُع ٞٸ ٚا٭هل  ايٌؼِ

ٞٸ,  ّٸ إٍ داْب ا٫َتجاٍ يٮٚاَل ايلبا١ْٝ, إكلٕٚ َعلؾ١ إػن٣ اٱْواْ ا٭ػ

ٝٸ١ يًؿعٌ ايعباؿٟ, ٚا٭ ثل ايقٟ ٜٛٗل ٗ تلق١ٝ اؿٝا٠, ٚت١ُٝٓ ايكِٝ, ٚإعطٝات اٱهاب

 ٚتطٜٛل اي١ًِ بٌ اٱْوإ ٚبٌ اهلل.

 

 

 الهوامش
                                           

 

|

 

 



 

 

 

 

 ةوٍّجّية االستٍباط يف املدزسة الفكّّية اإلواوّي
 

 

بعـ اٱّإ بٔلٚك٠ ايتعلٸف ع٢ً أسهاّ ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ١ ٗ نٌ ٚقا٥ع 

ِٸ١ِ ع يًٍُٛٛ  ,اؿٝا٠ ٞٸ ٚايـكاه١ إتؼ ٚبعـ اٱّإ باؿاد١ إاهٸ١ إٍ ايبشح ايعًُ

َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ َِاؿك ايتٌلٜع  ,ا٫هتـ٫ٍ ايِشٝضإٍ أسهاّ ايًٓ٘ تعاٍ ب

ٞٸ ٝٸ١ ا٫هتـ٫ٍ يًٍُٛٛ إٍ ٖقٙ  ,١ً بايهتاب ٚايوٓٸ١إتُجِّ ,اٱه٬َ تبًٛكت عًُ

ُٸٝت عًُٝٸ١ ا٫هتـ٫ٍ ٖقٙ با٫هتٓباٙ ٚبايتؿٗك ,ا٭سهاّ بايتـكٜر نُا  .٘ ٗ ايـٜٔٚهٴ

ِٸ ؾٝٗا اهتؼلاز اؿهِ ا ,عٴلؾت با٫دتٗاؿ ٞٸ َٔ َِاؿكٙ إكلٸك٠ ي٘, سٝح ٜت يٌلع

ٜٚتؿٓك٘ ايـاكي ٗ أسهاّ ايًٓ٘ تعاٍ َوتٓـّا إٍ ا٭ؿٓي١ ايـاي١ عًٝٗا. ٜٚبقٍ دٴٗـٙ 

ٚطاقت٘ ٜٚوتؿلؽ ٚهع٘ يًٍُٛٛ إٍ أسهاَ٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ, ؾٝهٕٛ َوتٓبطّا 

 َٚتؿٓكّٗا ٚفتٗـّا. 

ٞٸ ػاٙ إٕ ايعًِ اي ٌٸ قٟ ٜتٛٓي٢ كؾع ايػُٛض عٔ إٛقـ ايعًُ ايٌلٜع١ ٗ ن

ٞٸ ,ٚاقع١ َٔ ٚقا٥ع اؿٝا٠ ٖٛ عًِ ايؿك٘, سٝح  ,بإقا١َ ايـيٌٝ ع٢ً تعٌٝ إٛقـ ايعًُ

ٝٸّا. ٖٚقا ايتشـٜـ  ٞٸ ؼـٜـّا اهتـ٫ي ٞٸ ايٌلع ِٸ ٗ ٖقا ايعًِ ؼـٜـ إٛقـ ايعًُ ٜت

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ٞٸ ٖٛ َا ٜو٢ُ بعًُ  ٘ ٗ ايـٜٔ. أٚ ايتؿٗك ,أٚ ا٫دتٗاؿ ,ا٫هتـ٫ي

ٝٸٚ ا٫هتٓباٙ َلاتب َٚوتٜٛات ؽتًـ باػت٬ف  ١ي٬هتٓباٙ تبعّا يتعٓكـ عًُ

ايِْٓٛ ٚغُٛٓٗا أٚ تعاكٓٗا, ٚتبعّا ٕا ٜلٜـ ايؿكٝ٘ إٔ ٌِٜ إيٝ٘ َٔ  ٚٓٛغ یَوتٛ

ٞٸ  ٞٸ أٚ ادتُاع ٟٸ أٚ هٝاه سهِ ٚاقع١ َعٝٸ١ٓ أٚ ْٛلٜٸ١ ؾكٗٝٸ١ َعٝٸ١ٓ أٚ ْٛاّ اقتِاؿ

                                           
|
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ْوإ ٛقـ ايٌلٜع١ ػاٙ َؿلؿات ايوًٛى ٗ سٝا٠ اٱه٬ّ َٚل عٔ كأٟ اٱَتهاٌَ ٜعبِّ

ٞٸ  ٞٸ. أايؿلؿ أٚ ػاٙ اجملتُع اٱْواْ  ٚ اٱه٬َ

ٝٸات ا٫هتٓباٙ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا عًِ ايؿك٘ ٛٸعٗا  ,ٚعًُ ـٸؿٖا ٚتٓ بايلغِ َٔ تع

َٸ١ تـػٌ ٗ ْٝع أٚ ٗ نجرل  ,َٔ سٝح ايتعكٝـ تٌذلى ٗ عٓاُل َٛسٸـ٠ ٚقٛاعـ عا

ٝٸات ا٫  هتٓباٙ. َٔ عًُ

ْٸ بٗا يـكاهتٗا ٚؼـٜـٖا  ٖٚقٙ ايعٓاُل إٌذلن١ تطًٓبت ٚٓع عًِ ػا

ايقٟ ٚيـ ٗ أسٔإ عًِ ايؿك٘ بايتـكٜر.  (,عًِ ا٭ٍُٛ)ؾهإ  ,ٚإعـاؿٖا يعًِ ايؿك٘

ِٸ ؼـٜـ َِاؿك ا٫هتٓباٙ ٚاؿذر اييت ّهٔ ا٫عتُاؿ أٚٗ عًِ  ٍُٛ ايؿك٘ ٜت

ٚٸ ِٸ  ؿكد١ ا٫عتُاؿ ع٢ً ن٫ٌٍّّ, نُا ٜبشح عٔ َٛقع ٚعًٝٗا أ َٓٗا ثاّْٝا, نُا ٜت

ٝٸات ا٫هتٓباٙ ثايجّا , باٱٓاؾ١ إٍ ؼـٜـ ايكٛاعـ أٚ ايعٓاُل إٌذلن١ ٗ عًُ

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ْؿوٗا ئلٚك٠ ؼـٜـ  َٔ ػ٬ٍ تعٌٝ َٛكؿ « َٓٗر ا٫هتٓباٙ»َٓٗذ١ عًُ

ٌٸ ٌٸ یَِـك ٚفل اهتعُاٍ ن ت بايبشح ٚايـكاه١ قاعـ٠ َٔ ايكٛاعـ اييت تبًٛك ن

 . ٍُٛٗ عًِ ا٭

ٍُٛ ايعٓاُل ٫ٚ وـؿ عًِ ا٭»ايِـك:  قُـ باقلقاٍ ايٌٗٝـ ايوٝٸـ 

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ,إٌذلن١ ؾشوب ـٸؿ أّٜٔا ؿكدات اهتعُاشلا ٗ عًُ ٚايع٬ق١ , بٌ و

ّٸ ايهاٌَ ٝٸ١ ا٫هتٓباطٝٸ١ ْٛاَٗا ايعا  . «ايكا١ُ٥ بٝٓٗا. ٚبٗقا ٜٔع يًعًُ

ٖٚٞ اييت عبٸل عٓٗا  عٕٸ ا٫قتِاك ع٢ً ايعٓاُل إٌذلن١ ٗ ا٫هتٓباٙ غرل أ

ٗٸ ٙ ايـكاهٝٸ١. ٚيهٔ ّهٔ إٔ اٖٛ إتـاٍٚ ٗ ا٭ٚهع ـ٠ ي٬هتٓباٙ بايكٛاعـ إُ

ْتٛهٸع ٗ َِطًض ايعٓاُل إٌذلن١ ؾٓلٜـ َٓٗا َِاؿك ا٫هتٓباٙ ٚإٓٗر ايقٟ 

« إٓٗر»ٚ« إِاؿك»باعتباك إٔ  ,ٙ أّٜٔآٜبػٞ اتٸباع٘ ٗ اهتؼـاّ قٛاعـ ا٫هتٓبا

ٝٸات ا٫هتٓباٙ. « ايكٛاعـ»ٚ َٸ١ عًُ ـٸ عٓاُل ٌَذلن١ ٗ عا  نًٓٗا تع

ٕٸ ايعًِ َٓٗر ا٫هتٓباٙ أٚ نٝؿ١ٝ اهتؼـاّ قٛاعـ إّهٔ إٔ ْكٍٛ:  ّاإف

ِٸ ببٝاْ٘ بعض  َٸ١ ايـاكهٌ يعًِ ا٭ٍُٛ. ٖٚقا ٖٛ َا اٖت ا٫هتٓباٙ كَا غاب عٔ عا

كًاؿات ايؿكٗا٤ إوتٓبطٌ إاعتُاؿّا ع٢ً  ;بُٝٓا تلن٘ ايبعض اٯػل ,ٝٸٌا٭ُٛي

 ٘ ٗ ايـٜٔ َٔ ػ٬ٍ ٖاكهات ايتطبٝل. ٚتعًُٝ٘ يط٬ٓب ايتؿٗك ,يٮسهاّ

إٕ تكٌٓ سلن١ ا٫دتٗاؿ ٚايهٌـ عٔ طبٝع١ ايع٬قات بٌ ايِْٓٛ 



•

 االجتهاد والتجديد

ٞٸ اؿهِ ايٌلعٝٸ١ يًٍُٛٛ إٍ ـٸ َٔ ػ٬شلا ٚٗ نٌ ٚاقع١ َٔ ايٌلع  ٚقا٥ع اؿٝا٠ تع

 . ^ٖتُاَات ا٭هاهٝٸ١ يعًُا٤ َـكه١ أٌٖ ايبٝتٚاسـ٠ َٔ ا٫

تهاٌَ ٗ عِلْا ٖقا ّٚهٔ ايكٍٛ: إٕ َٔ ائلٚكٟ ٗ فاٍ ا٫هتٓباٙ 

ِ َا ٖٛ ٫مّ ٚتولٜع َورل٠ ا٫دتٗاؿ َٔ ػ٬ٍ ػؿض ايعاٌَ اينَينٸ ٗ فاٍ تعًٗ

ـٸ ,هتٓباٙؼٌِٝ ًَه١ ا٫ٚ ا٫دتٗاؿنتواب ايكـك٠ ع٢ً ٫  ٚؾكّا يٓٛاّ ٜلاعٞ اؿ

ـٸ َٔ ٢ؿْا٭ ٛٸ٠ ايعًُٝٸ١.  ايٛقت, ٚاؿ  ا٭ع٢ً ٗ ايك

 

ِٖٚ ّاكهٕٛ  ,ٗا٤ايؿك یَٛدٛؿ يـَٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ٖتُاّ ٖقا ا٫إٕ 

نتبّا َوتك١ًٓ سٍٛ ؿٛا أِْٗ مل ٜ٪يِّ ٘ ٗ ؿٜٔ اهلل د٬ّٝ بعـ دٌٝ, إ٫ٓا٫هتٓباٙ ٚايتؿٗك

ٚيهِٓٗ فنلٚا ُٓٔ  .٭سهاّ ايٌلعٝٸ١إٍ آَاٖر ا٫هتٓباٙ ٚايطلم ا١ًُٕٛ 

ـٸ نتبِٗ ايؿكٗٝٸ١ أٚ ٝٸ١ نٝؿ١ٝ ا٫هتٓباٙ َٚٓٗذ٘ بٌهٌ َٛدن د  ّا. ا٭ُٛي

ـٸ قاٍؾكـ  ايطلم ا١ًُٕٛ إٍ «: »ايتقنل٠ بأٍُٛ ايؿك٘»١َ نتاب٘ إؿٝـ ٗ َك

ث٬ث١: أسـٖا: ايعكٌ, ٖٚٛ ايوبٌٝ إٍ َعلؾ١ سذٸٝٸ١ ٗ ٖقٙ ا٭ٍُٛ  إٌلٚععًِ 

 ;ٚايجاْٞ: ايًوإ, ٖٚٛ ايوبٌٝ إٍ إعلؾ١ َعاْٞ ايه٬ّ ;ايكلإٓ ٚؿ٥٫ٌ ا٭ػباك

ٚثايجٗا: ا٭ػباك, ٖٚٞ ايوبٌٝ إٍ إثبات أعٝإ ا٭ٍُٛ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ١, ٚأقٛاٍ 

ُٸ١  . «^ا٭٥

: بكٛي٘ «إعاكز»٥ـ٠ ايجا١ْٝ َٔ َكـَات ٗ ايؿا« ٞل اؿًٓاحملكِّ»ٚأًاك إيٝ٘ 

ٚنإ  ,ْاٍايؿا٥ـ٠ ايجا١ْٝ: إفا علؾت إٔ أٍُٛ ايؿك٘ إْٸُا ٖٞ طلم ايؿك٘ ع٢ً اٱ»

َاك٠ بٛاهط١ ايٓٛل, مل ٜهٔ أَٸا عًِ, أٚ ٚٔ َٔ ؿ٫ي١, أٚ إإوتؿاؿ َٔ تًو ايطلم 

ـٸ ٌٸ ب ّٛ, أٚ ٕٚٓٛ, أٚ ؾايٓٛل ٖٛ تلتٝب عً. ٚاسـ َٔ ٖقٙ ا٭يؿاٚ َٔ بٝإ ؾا٥ـ٠ ن

ُٸ تلتٝبّا ,عًّٛ ٕٚٚٓٛ ٔٸُشٝشّا يٝتٛ . ٚايعًِ ٖٛ ا٫عتكاؿ إكتٔٞ ٌ ب٘ إٍ عًِ أٚ ٚ

ٕٸ ,ههٕٛ ايٓؿى ٚا٭قلب أْ٘ غين عٔ ايتعلٜـ يٛٗٛكٙ.  ,َعتكـٙ ع٢ً َا تٓاٚي٘ َع أ

ٔٸ ٟٸ ايتذٜٛن بايكًب.ٖٛ تػًٝب  ٚايٛ ايٓٛل نإ ٚايـ٫ي١ ٖٞ َا  أسـ فٛمٜٔ ٚاٖل

ايٓٛل ايِشٝض ؾٝٗا ٜؿٔٞ إٍ نإ َاك٠ ٖٞ َا ٝٗا ٜؿٔٞ إٍ ايعًِ. ٚا٭ايِشٝض ؾ

ٔٸ  . «ايٛ



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٝٸ١ تٚقـ ٚكؿ ٚيهٔ  ,عٛخ َلتبط١ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿ ٗ ُٓٔ ايهتب ا٭ُٛي

ع يًع١َ٬  ايٍُٛٛ ْٗا١ٜ ٗ ٚكؿ نُا, َٓٗذٝٸت٘ٚ ا٫دتٗاؿ ْٛاّ َٔ ؿٕٚ ْٛل٠ ًا١ًَ إٍ

ْٸ سٍٛ فاٍ ا٫اؿًٓٞ ع  ٚقاٍ ايع١َ٬  ,«َا ؾٝ٘ ا٫دتٗاؿ»هتٓباٙ بعٓٛإ َبشح ػا

ٌٸ»اؿًٞ:  ٞٸ ا٫دتٗاؿ ٗ ن ٞٸ يٝى ؾٝ٘ ؿيٌٝ قطع  . «سهِ ًلع

ـٸ «ايؿآٌ إكـاؿ»نُا ِْٛ  ْٔـ ايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ ع٢ً »َات نتاب٘ ٗ َك

ؾتعلٸض  ,«ايٌٗٝـ ا٭ٍٚ»هتافٙ أايقٟ أٓيؿ٘ ع٢ً أهاي نتاب  ,«َقٖب اٱَاَٝٸ١

َا فنلٙ ٗ إكـ١َ ايلابع١ عٓـ تعلٜـ  :َٓٗا ,١ َٔ َباْٞ ايٌٗٝـ ا٭ٍَٚٸ٭َٛك ٖا

ؾقنل ٔو١  ,َـاكى ا٭سهاّ ٚايكٛاعـ اؿان١ُ ع٢ً ا٫هتٓباٙ َٔ إـاكى

َٸ١ ا٭سهاّ َٸ١ تلدع إيٝٗا عا  ٖٚٞ:  ,قٛاعـ عا

  .ا٭ٌُ ٢ايبٓا٤ عًع 1

  .ايعٌُ عوب اي١ٝٓع 2

 .١ هبب يًتٝورلإٌٓكع 3

ّٸ ايًػٛؼع 4 ٞٸ ٟٸهِٝ ايعلف ٚايعاؿ٠ عٓـ ؾلض اْتؿا٤ ايٓ  .ٚايٌلع

 .ْؿٞ ائلكع 5

 ٫ٚٞ ٜٴعط ,ايطايب َٚٔ إعًّٛ إٔ فنل ٖقٙ إٛاكؿ ٚتبٌٝ ٖقٙ ا٭َٛك ٫ تػين

ٗا تعتدل بقك٠ بـأت بٗا دٛاب ايوا٥ٌ سٍٛ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿ َٚٓٗذٝٸت٘ ايها١ًَ. ٚيهٓٸ

 ا٫دتٗاؿ ٚفا٫ت٘ َٚٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ. ؾهل٠ ينّٚ ايبشح عٔ َا١ٖٝ 

 

َٸ ؾكـ عجلْا ع٢ً عح ًاٌَ سٍٛ َٓٗذٝٸ١  «ٟإكـاؿ ايوٝٛك»ا َا بعـ ٚأ

 ,«(ٖع940ل ايجاْٞ ايٌٝؽ عًٞ بٔ اؿوٌ ايهلنٞ)احملكِّ»ا٫هتٓباٙ قـ نتب٘ 

تب ٗ َٓٗر ٖٞ َٔ أسؤ ٚأْع َا ُن. ٚ«سهاّكهاي١ طلٜل اهتٓباٙ ا٭»بعٓٛإ 

 ا٫هتٓباٙ. 

ٝٻ ,١ ا٭كبع١ قٛكّاٚٗ ٖقٙ ايلهاي١ دعٌ ا٭ؿٓي ٔ نٝؿ١ٝ عًُٗا, َٚلاتب ٚب

ٞٸ  :ٜعين ,ايـيٌٝ ٗ نٌ طلٜل َٔ ايطلم ا٭كبع١ يًٍُٛٛ إٍ اؿهِ ايٌلع

١ نٝؿ١ٝ ا٫هتٓباٙ ٚهبٌ اـٛض ٚايعكٌ, ٚؿكي بـٓق ;ْاعٚاٱ ;ٚايوٓٸ١ ;ايهتاب
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 ٘ ٗ ايـٜٔ. ٚايذلػِٝات ايٌلعٝٸ١ ٗ َورل٠ ايتؿٗك ,ؾٝ٘

ّٸ ٜٚعتكـ احملكِّ ٞٸ ي٬هتٓباٙ ٖٛ عٓـَا ٜؿتكـ ايٓ ل ايهلنٞ إٔ اجملاٍ اؿكٝك

ٞٸ ايِلٜض َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ١ ٚمل ٜطلق٘ ايؿكٗا٤  ,ٚمل ٜعكـ عًٝ٘ اٱْاع ,ايٌلع

ٞٸ ٚانتٌاف اؿهِ َٔ َجٌ فيو ٖٛ اجملاٍ يًعٌُ ايؿ .ايوابكٕٛ ٗ ٖاكه١ ؾكٗٝٸ١ كٗ

غ بٗا ٗ ايِْٓٛ ٫ ؼتاز بطبٝع١ اؿاٍ إٍ ٚفيو إٔ ا٭سهاّ إِلٻ; باطٔ ايـٜٔ

ِٸ ,اهتٓباٙ اهتهٌاؾٗا اهتٓاؿّا إٍ ايٛاٖل. ٚبٗقا ايذلتٝب ها٥ل إٛاكؿ إٌت١ًُ  ٜٚت

ٞٸ ,ْاعع٢ً اٱ ٞٸ.  أٚ إٌت١ًُ ع٢ً اؿهِ ايكطع  ايعكً

ٕٸ ا٥ٌ إوتهٌؿ١ ٚإوتٓبط١ َٔ قبٌ ؾكٗا٤ هابكٌ إو َٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾإ

سٝح ّهٔ ؿكنٗا ٚتطٜٛلٖا  ,٘ دـٜـ٫ساد١ شلا بايطبع إٍ اهتٓباٙ ٚتؿٓك

 باهتعلاض ٚعح بوٝ٘ ؾٗٛؿ إآٌ. 

ّٸ سٍٛ ا٫هتٓباٙ َٚلاتب ا٭ؿٓيقاّ احملكِّ ّٸ مل ل ايهلنٞ بتؼطٝ٘ عا ١ بٓشٛ تا

 : ٞينُا تلاٙ ٗ إؼٓط٘ ايتا ,ٜوبك٘ أسـ

 ايطلم ا١ًُٕٛ إٍ ا٭سهاّ عٓـْا أكبع١: ع 1

  :ايهتابأع 

١ٌّٝا٭َٛك ايهًٓ  ٚوتاز ٗ فيو إٍ:  ,ؿي٬ٕٝ ُٖٚا َعّا, ٚاٖلٷ; ٚ: ْ

ا٭َل ع 4; اؿكٝك١ ٚاجملامع 3; احملهِ ٚإتٌاب٘ع 2 ;َعلؾ١ ؿ٫٫ت ا٭يؿاٚع 1

ْٸع 5; ٚايٓٗٞ ّٸ ٚاـا ٚٸع 8; جملٌُ ٚإبٌاع 7; إطًل ٚإكٝـع 6; ايعا        ;ٍايٛاٖل ٚإ٪

 .ايٓاهؽ ٚإٓوٛؾع 9

ٝٸ١ , : ٜٚهتؿ٢ ؾٝٗا بأسـ ايهتب ايج٬ث١ اييت عًُت يتًوا٭َٛك اؾن٥

نتاب ; نتاب ايٌٝؽ ايباكع أٓـ بٔ َتٛز )َٓٗاز اشلـا١ٜ(; : نتاب ايلاْٚـٟٖٚٞ

 .ايٌٝؽ إكـاؿ )نٓن ايعلؾإ(

 : ايوٓٸ١ب ع 

. غرل ٌَٗٛك; ٌَٚٗٛك . ٚتٓكوِ اٯساؿ إٍ: آساؿ; َٚتٛاتل٠ ٖٚٞ:

 .ٓعٝـ; َٛثٸل; سؤ; ُشٝضٜٚٓكوِ غرل إٌٗٛك إٍ: 

ٕٸ  . ٘ ٫ ٜلهٌ إ٫ٓ عٔ ثك١ًََلهٹ ٚ ٫ ٜعٌُ أُشابٓا َٔ إلاهٌٝ إ٫ٓ َا علف أ

ِّ ؤ, ٚبعـٙ ّ ايِشٝض, ؾإفا مل ٜهٔ ؾاؿؾإفا تعاكٓت ٖقٙ ا٭ػباك ق
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  .ل, ٫ٚ ٜعٌُ بائعٝـإٛثٻ

 : اٱْاعز ع 

ٕٸ َٸا َعلؾ١ ٚقٛع٘ ع٢ً ا٭سهاّ أٚ عـّ ٚقٛع٘ ؾإ ـٸ َٓ٘ ٚأ  . فيو ٫ب

أٚ ; ٚايقٟ زلعٓاٙ بإٌاؾ١ٗ ا٫نتؿا٤ ٗ َعلؾت٘ إَا بايبشح ٚايتؿتٍٝ

لؾ١ إٌٗٛك َٔ ٚنقيو ٖقا طلٜل َع. بايٛقٛف ع٢ً كٚا١ٜ بعض ايعًُا٤ إٌٗٛكٜٔ

َٔ ١ًْ  ٖٓا قاٍ ب٘ ا٭نجل, ؾإْ٘ أّٜٔا ٚنٕٛ اؿهِ َج٬ّ ,ايلٚاٜات ٚايؿتا٣ٚ

 شات ٗ باب أسٛاٍ ايذلدٝض. إلدِّ

 ١ ايعكٌ: أؿٓي ؿ ع

َٸ ِٻ تتبعٗا ؿ٫ي١ َؿّٗٛ إٛاؾك١, أؿي١ إٓطٛما أ ٚبعـٖا َؿّٗٛ إؼايؿ١ ع٢ً , ث

 .ايكٍٛ بايعٌُ بـيٌٝ اـطاب

ٝٸ١, ٜعتُـ عًٝٗا َا مل هـ َا ٜٓكٌ عٓٗا َٔ ا٭ؿي١ ايوُع١َٝٚٓٗا: ا  .يدلا٠٤ ا٭ًُ

٘ ٜوتِشب و بايدلا٠٤, ؾإْٸع ٚايتُوټ ٝت٘ع ع٢ً ايكٍٛ عذٸ َٚٓٗا: ا٫هتِشاب

 .اؿاٍ ا٭ٍٚ َا مل هـ َٔ ا٭ؿي١ َا ؼٌٝ عٓ٘

 َٚٓٗا: اؼاؿ طلٜل إوأيتٌ, ٖٚٛ ؾلع َٔ ؾلٚع ا٫هتِشاب ىايؿ٘ ٗ بعض

 .ك ٗ ا٭ٍُٛا٭سهاّ, نُا ٖٛ َكلٻ

ٚقـ ٚقع  .ايقٟ ٖٛ ايكٝاي ,َٚٓٗا: تعـ١ٜ اؿهِ َٔ إٓطٛم إٍ إوهٛت

ِّ; ؾٝ٘ اـ٬ف ّٸ ع٢ً ٚإتأػِّ; ٤ َٓ٘ َٛ أُشابٓا ٫ ٜعًُٕٛ بٌٞؾُتك لٕٚ عًُٛا َا ْ

ّٸ ;١ سهِ ا٭ٌُعًٓ  . ك ٗ ا٭ٍُٛأٚ إّا٤, ع٢ً َا تكلٻ; إَا بٓ

, كٚاٙ ايٌٝؽ ×عٔ ايِاؿم َا كٟٚ ُشٝشّا١ ع٢ً ايعٌُ بٗقٙ ا٭ؿٓي ٚؿيًٝٓا

 .«عٛاٚعًٝهِ إٔ تؿلِّ ,عًٝٓا إٔ ًْكٞ إيٝهِ ا٭ٍُٛ»أْ٘ قاٍ:  ,إكـاؿ ٗ )تٓكٝش٘(

ٌٷ  . ع٢ً ٚدٛب ا٫دتٗاؿ أّٜٔا ٖٚٛ ؿيٝ

ٌٸعـّ َعلؾ١  ْ٘ قـ ٜكع يبعٕضأإفا علؾت فيو ؾاعًِ   ايؿلم بٌ َا ٖٛ ق

ٌٸايلٚا١ٜ َٚا  إٕ »عٔ ايتكًٝـ ؾٝ٘ يٮَٛات ٗ قٍٛ ايعًُا٤:  ٞايقٟ ْٗ ,ايؿت٣ٛ ٖٛ ق

 ؾٓكٍٛ: , «إٝت ٫ قٍٛ ي٘

ٌٸأع  ّٸ ن  .أٚ اٯساؿ ايِشٝش١; أٚ ٗ ايوٓٸ١ إتٛاتل٠; ٗ ايهتاب َا ٖٛ ْ

ٌٸب ع  ٚايؿت٣ٛ اييت قاٍ بٗا ; َا ٖٛ ٌَٗٛك بٌ عًُا٤ ايطا٥ؿ١ َٔ ايلٚاٜات ن



•

 االجتهاد والتجديد

 . أنجلِٖ

ٌٸز ع  َٸ ن  . ١أٚ عٓـ ايطا٥ؿ١ احملٓك; ١َا ٖٛ فُع عًٝ٘ إَا عٓـ فُٛع ا٭

ٞٸ  .عٔ أػقٙ َٔ ا٭َٛات ؾ٬ ٜهٕٛ َٔ إٓٗ

; ٖٓا ٚقع ايٓناع ؾٝ٘ بٌ اجملتٗـٜٔ َٔ إوا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ, ٚ َا ه٣ٛ فيو ؿ ع

َٳ  أٚ نإ َٔ ٘ قٌ ؾإْٸ, ١َٙ َٔ اجملتٗـٜٔ بعـل عٔ ايع٬ٓتأػٻ ٔٵايؿلٚع اييت ؾلٸعٗا 

 .ايؿت٣ٛ ايقٟ ْٗٞ عٔ ايعٌُ ب٘

ٜٚعلف  ,يٝشهٞ أقٛاشلِ ,باعتباك َعلؾ١ َقاٖب اجملتٗـٜٔ ؾٝ٘ ,ٚكٚاٜت٘

َعلؾ١ نٝؿٝات ا٫هتٓباٙ ٚا٫هتعا١ْ  ٜتؿطٔ ٗٚ ,ؾِٗ ٗ اؿٛاؿخنٝؿ١ٝ تِلٸ

ـٷ ,بايوًٛى ٗ طلقِٗ ع٢ً ا٫هتـ٫ٍ فيو ٚإْٸُا َٓعٛا َٔ كٚا١ٜ  ,ؾًِ ّٓع َٓ٘ أس

َٸٞ ٗ ٖقٙ اؿٛاؿخ ٗ ايعٌُ بٗا ايلدٛع إٍ إؿيت ٕٸ ايٛادب ع٢ً ايعا ; يٝعٌُ ب٘, ؾإ

 .أٚ أػق اؿهِ عٔ ايـيٌٝ

ٌٸنٝؿٝٸٚأَا  ع٢ً َا زلعٓاٙ  ايؿت٣ٛ ١ ايتِلف ٗ اؿٛاؿخ اييت ٖٞ ق

 ٌَاؾ١ٗ: 

َٸ  ا إٔ تهٕٛ َٔ اؿٛاؿخ اييت سـثت ٗ ا٭م١َٓإٕ اؿاؿث١ إبشٛخ عٓٗا إ

٬ع ع٢ً أقٛاٍ با٫ٓط ؾٝهتؿٞ ايباسح ؾٝٗا, ايوايؿ١, ٚعح اجملتٗـٕٚ ؾٝٗا

بإٔ ٜٛٗل ي٘ ه١َ٬  ,ٜٚلدٸض َٓٗا َا ٜٛٗل ي٘ ؾٝ٘ إلدٸض ,تِٗاجملتٗـٜٔ ؾٝٗا ٚأؿٓي

أٚ ٜلؿ ي٘ ايو٪اٍ ع٢ً نٌ ; بعٔٗا َٔ ايو٪اٍ, ٚٚكٚؿ ايو٪اٍ ع٢ً ايبعض اٯػل

, ٫ٚ ٜكّٛ ي٘ ؿيٌٝ ع٢ً ٚد٘ كايـ ٕا فٖبٛا إيٝ٘ ,ٚاسـ َٓٗا, ٫ٚ ٜٛٗل ي٘ ٚد٘ َلدٸض

ٌٸ ٢ ٜٛٗل ي٘ ايٛقـ ايقٟ اهتعًُ٘ أنجل اجملتٗـٜٔ ٗ نجرل َٔ إوا٥ٌ ستٸ ٖٚٛ ق

 .أٚ ؿيٌٝ ع٢ً ٚد٘ آػل; إَا يٛاسـ َٔ تًو ا٭قٛاٍ ;ضَلدٸ

ٕٵ ؾإٕ ناْت َٔ اؾن٥ٝٸات ايـاػ١ً  ;ناْت َٔ اؿٛاؿخ ايٛاقع١ ٗ مَاْ٘ ٚإ

إوا٥ٌ اييت ٚقع ايبشح ؾٝٗا َٔ اجملتٗـٜٔ ؾعًٝ٘ إٔ ٜـػٌ تًو  ٝاتؼت نًٓ

ٌٸ ٖٚٛ, ٞاؾن٥ٝٸات ؼت فيو ايهًٓ ف ؾٝ٘ ايتِلٸ ا٫دتٗاؿ, ايقٟ ٫ ِٜضٸ ق

ٕٵ; يػرل اؾاَع يٌلا٥ط٘ ٝات إبشٛخ ؾٝٗا َٔ ٤ َٔ ايهًٓ مل تهٔ ؿاػ١ً ؼت ًٞ ٚإ

ـٸ ِٸإتك ف ف ؾٝٗا نتِلټٗا, ٚتِلٻعح ؾٝ ,ت بايٛقٛع ٗ مَاٌَْ٘, ٚاػت

ِّ ٚإٍ ٖقا , ؾٝوتٓب٘ سهُٗا َٔ فيو ايـيٌٝ ,١َاجملتٗـٜٔ ٗ اؿٛاؿخ إتك
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ٛٸ٠ ٜتُٖه ٔ بٗا َٔ اهتؼلاز ايؿلٚع َٔ ايكوِ اٱًاك٠ ٗ قٛشلِ: ٌٜذلٙ إٔ ٜهٕٛ فا ق

 .ا٭ٍُٛ

ل ع٢ً ٖقا ايتؼطٝ٘ اؾاَع ٚإٓٗذٝٸ١ ايها١ًَ اييت طلسٗا احملكِّ بٓا٤ٶ

ٚٸ٘ هلنٞ ّهٔ ايكٍٛ بأْٸاي ٝٸ١  ٍ ؾكٝ٘أ أؿكى ٓلٚك٠ تبٌٝ إٓٗر ٗ عًُ

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ, ٚبٝعٻ ٔ بٓشٛ ؿقٝل ا٫هتٓباٙ, ٚنٌـ عٔ ايٓٛاّ اؿانِ ع٢ً عًُ

عٔ إٓني١ ايـقٝك١ يًتؿك٘ ٚداَع, َلاتب ا٫دتٗاؿ ٗ كتًـ اؿا٫ت, نُا بٝٻ

 ١ ٚإِاؿكايؿكٗٝٸ١. ٚإُاكه١ ايعًُٝٸ١ بٌ ٜـٟ ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ

ٖٚٞ َٛدٛؿ٠  ,ٌُ َؿلٚؽ عٓ٘ عٓـ ايؿكٗا٤أـ إٔ إٓٗذٝٸ١ ٗ ا٫هتٓباٙ ْٚ٪ٓن

ٝٸ١ ل ايهلنٞ ٗ ػا١ُ نُا ٜقنلٙ احملكِّ ,ٗ ُٓٔ تِٓٝؿاتِٗ ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭ُٛي

ٖقا آػل َا أكؿْا اٱًاك٠ إيٝ٘ َٔ نٝؿ١ٝ ايطلم ا١ًُٕٛ : », ؾٝكٍٛكهايت٘ ا٫هتٓباطٝٸ١

ٓا تَٔ أهاتق باٙ ا٭سهاّ, َٚعلؾ١ اؿٛاؿخ ع٢ً َا زلعٓاٙ ٌَاؾ١ّٗإٍ اهتٓ

)كٓٛإ ايًٓ٘ عًِٝٗ ٚدناِٖ أؾٌٔ اؾنا٤(, ٖٚٛ ايطلٜل إٌٗٛك ٗ نتب 

 .«ا٭ُشاب

ٚٸٚايقٟ ٜبـٚ يًُتتبٸع إٔ احملٓك َٳل ايهلنٞ ٖٛ أ نتب كهاي١ َوتك١ًٓ ٗ  ٔٵٍ 

ُا عح ايؿكٗا٤ ٖقا إٛٓٛع بٓشٛ كًٖؾٖقا اؿكٌ. ٚأَا بعـ احملكل ايهلنٞ أّٜٔا 

ِٸ  ايتعاكض, عٔ ايبشح عٓـ ا٭ؿي١ َلاتبإٍ « ايؿآٌ ايتْٛٞ»ض ٌ. ؾكـ تعلٸَؿ

فيو عٓـ نْٛٗا َتعاك١ٓ, ٫ بٓشٛ تعٌٝ َلاتب ايـيٌٝ ٗ ْٛلٜٸ١ ًا١ًَ  سِل ٚيهٓ٘

 . هتٓباٙي٬

 ,ٓٗاتبٝٝ ٓلٚك٠ احملٓكل أؿكى يتَٔ ٖقا ايتؼطٝ٘ ٜبـٚ إٔ احملاٚك ا٭هاهٝٸ١ اي

 ٖٞ نُا ًٜٞ:  ,ٚقاّ شلا بتأيٝـ ٖقٙ ايلهاي١

ـٹ. بٌ ٚدٛب٘ ,ٓلٚك٠ تبٌٝ ٌَلٚع١ٝ ا٫دتٗاؿع 1 ٚقاٍ بٛدٛب  ,بٗا ٚمل ٜهت

ٞٸ. ايِٓٛ أهاي ٢ًا٫هتٓباٙ ع ٞٸ اٱَاَ  ْ ايٛاؿ٠ ٗ ايؿهل ايؿكٗ

 ا٭كبع١ ا٭ؿي١ ٢ًٚيهٓ٘ اقتِل ع ,تبٌٝ ايطلٜل يًٍُٛٛ إٍ ا٫هتٓباٙع 2

 نُا. اؿهِ إٍ يًٍُٛٛ ايطلم بتبٌٝ قاّ ا٭ؿي١ ُٓٔ ٚٗ ي٬دتٗاؿ. ايطلٜل بعٓٛإ

َٸ١ إيٝ٘ فٖب  . ٚايطلم إِاؿك بٌ ٜؿلِّقٛا ٚمل ايؿكٗا٤ عا

ِٸع 3 بٌ َا  ,ٚؿكي كتًـ َلاتب ا٫هتٓباٙ ,ٓلٚك٠ تبٌٝ َلاتب ا٫هتٓباٙ ث
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ّٸ أٚ ٌَٗٛك أٚ فُع عًٝ٘ ١ بٌ اجملتٗـٜٔ ٚايؿلٚع اييت ٚبٌ إوا٥ٌ اـ٬ؾٝ ,ٖٛ ْ

ٚإوا٥ٌ اؿاؿث١ َٔ  ايٛاقع١ اؿٛاؿخ بٌٚ ل٣,ؾلٸعٗا اجملتٗـٕٚ ايوابكٕٛ َٔ د١ٗ أػ

 اٍ ا٫هتٓباٙ. فٛاقع١ ٖٞ ايٚاعتدل اؿٛاؿخ  ,د١ٗ ثايج١

 

ٌٸ ٚثاْٞ َِٓٸـ ٚ ِٸَوتك اؿ يتشٌِٝ ًَه١ ا٫هتعـ»ٗ ٖقا اجملاٍ نتاب  َٗ

َٔ عًُا٤ ًٚٝٛؾ  ,«ايوٝـ َٗـٟ ايكنٜٚين»١َ احملكل اٱَاّ تأيٝـ ايع٬ٓ ,«ا٫دتٗاؿ

 اٱه٬ّ ٗ عٗـ ايـٚي١ ايِؿ١ٜٛ. 

ك١ بٛاٖل٠ ايتؿك٘ ٗ ُع ايِْٓٛ إتعِّؾهع٢ ايكنٜٚين ٗ ٖقا ايهتاب 

اؿ ٗ يهٌـ ١ََٛٛٓ ايكٛاعـ ٚايٌلٚٙ اؿان١ُ ع٢ً ا٫دتٗ ٚاهتذ٥٬ٗا ,ايـٜٔ

ٞٸ.  ٞٸ ايٌٝع  ايؿهل ايؿكٗ

ـٸ َٚلاتب٘, نُا عح  ,ٚؿكاه١ غاٜات ٖقا ايعًِ ,تعلٜـ ا٫دتٗاؿي٣ ٚتِ

 ٚنٝؿ١ٝ ا٫هتـ٫ٍ بٛاهط١ إًه١.  ;ٚإوتعـ ي٘ ;ٚإوتعـ ;احملاٚك ا٭كبع١: ا٫هتعـاؿ

ّٸ ٌٌُٜ  ,٘ ا٭َٛك ا٭هاهٝٸ١ إلتبط١ با٫هتٓباٙٚقـ ػٓط ُْٚٛٗا ٗ ْٛاّ عا

ّٸ دٛاْب  نُا كزلٓاٙ تايّٝا:  ,ٖقا إٛٓٛع بٓشٛ تا

  :ا٫دتٗاؿ َٛٓٛع٘ ٚغاٜت٘ع 1

  .ُط٬سّااا٫هتعـاؿ يػ١ ٚأع 

  .اػت٬ف َلاتب ا٫هتعـاؿب ع 

  :ٗ ا٫هتعـاؿع 2

  .اكتباٙ تِؿ١ٝ ايٓؿى ٗ سٍِٛ ا٫هتعـاؿأع 

  .ًلٚٙ ا٫هتعـاؿب ع 

ـٸع 3  :ٗ إوتع

ـٸأع    .ًلٚٙ إوتع

  .ًه١ٗ إب ع 

  .اػت٬ف َلاتب ايعًُا٤ز ع 

ـٸع 4   :ي٘ ٗ إوتع
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  .إًه١ ٚعـَ٘ ػنٸ٩ٗ دٛام أع 

ٞٸ(َٖٛبٝٸب ع    .١ إًه١ )ايتوـٜـ اٱشل

ـٸ ١َٔ ايٌلا٥٘ ايلادعز ع    .إٍ ا٫هتعـاؿ ٚإوتع

  .ل ا٫دتٗاؿ ٗ َكاّ ايتهًٝـتعًٓؿ ع 

 ؟ ٚأُٜٗا ٜٓكـغ أ٫ّٚ ,ٚايباطٌ اؿلٸٖع ع 

  :هتـ٫ٍ بٛاهط١ إًهاتبٝإ نٝؿ١ٝ ا٫ ٗع 5

  .تهاٌَ عًِ ايؿك٘ ٚتناٜـٙ بتناٜـ ا٭ؾهاكأع 

  .َعلؾ١ سٍِٛ إًه١ب ع 

  .يتباي ٗ ؿع٣ٛ سٍِٛ إًه١ا٫ز ع 

 

 

ٗٸٖٛ  :تعلٜؿ٘ ٝٸ١ اـ٠ يتشٌِٝ َلاتب ايعًِ بايكٛاعـ إُ هتعـاؿ إٛاؿ اٱْواْ

تٗا ١ َٔ أؿٓيهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ ايؿلعٝٸاٗ إٛدب١ ؿٍِٛ ًَه١ ايٓؿوا١ْٝ 

  .ايتؿ١ًِٝٝ

ٖٚٛ قاب١ًٝ ايٓؿى ايٓاطك١ ٗ ايهُاٍ إٍ ؼٌِٝ ايعًّٛ  .: ا٫هتعـاؿَٛٓٛع٘

  .َٔ ًَهات ا٭سٛاٍ

  .: ؼٌِٝ ا٫دتٗاؿ إٛدب يًٍُٛٛ إٍ إلاؿغاٜت٘

 

ـاؿ١ٜ اييت تتؿاٚت سكا٥كٗا ا٫هتعـاؿ َٔ ايهٝؿٝات ا٫هتعسكٝك١ ا٫هتعـاؿ: 

ـٸ٠ ٚائعـ ؾك٘ ,٫ تٌهٝهّٝا ,سكٝكٝٸّا عوب اؿاٍ اػت٬ؾّا   .ٗ ايٌ

 

شـت اؿكا٥ل ٚإاٖٝات ٗ ٚإ٫ ٫تٸ ,ًهاٍ ٗ اػت٬ف َلاتب ايكابًٝاتإ٫ 

 .ايقاتٝٸات ٚايعلٓٝات

ٜٚذلتب  ,هِا٫أقٌ َلاتب ا٫هتعـاؿ ٗ ؼٌِٝ ؿكد١ ا٫دتٗاؿ َا ِٜـم َع٘ 
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 .اؿهِ عًٝ٘

ٛٸ٠ ايٓؿى ايٓاطك١ ٚتِؿٝتٗا ٚؽًٓ  ٭ػ٬م اؾ١ًُٝ ؿػ٬ّاكٗا ب٫ إًهاٍ ٗ إٔ يك

  .ٗ سٍِٛ ا٫هتعـاؿ ٚؼًِٝ٘

 

 

١ٝ أٚ اهتعُاٍ ساي١ إٍ قطع ايع٥٬ل ايـْٜٝٛٸ١ بايهًٓ كادعٷٖٚٛ اعتـاي٘: ع 1

  .اينٖـ ع٢ً ايكِـ

 عًٝٗا ؼٌِٝ ايعًِ َٔ ايهتب ايعًُٝٸ١ ٚ... ب ا٭هباب إذلتٸع 2

  .ا٭هباب إٛدب١ يًهؿا١ٜ ٗ طًب إع١ٌٝع 3

غرل  ,َعتـٍ ايوًٝك١ ,هًِٝ ايطلٜك١ ,ْٓكاؿ ,لل َـٓقاػتٝاك أهتافٺ َاٖل قٓكع 4

ِٸ ,بع يٮٖٛا٤َتٸ  ,عتوافطلٜل ا٫يغرل َلتهب  ,دٝـ اٱِْاف ,كا٤ب ي٫ٰٚ َتع

  .يًؼ٬ف ٫ٚ قبٸ

 ٠ٚنجل٠ إباسج١ َع أكباب ايعًِ َٔ ايكلْا٤ ٚا٭هاتق ,ٓاٚل٠ ايعًُا٤َع 5

 .ٚايؿ٤٬ٔ

 

َٔ  ,ًه١ ا٫دتٗاؿٕايتـكٜى ٚايبشح ٗ ايعًّٛ إٛدب١ يتشٌِٝ ا٫هتعـاؿ ع 1

ـٸ   .َات٘ َٔ ايعًّٛايعًّٛ ايؿكٗٝٸ١ َٚك

ٝٸ١ ايهتاب١ ٗ ايعًّٛ ؿٍِٛ ايتجبت ٗ إطايب ايعًُٝٸ١ َٔ إواع 2 ٥ٌ اؾن٥

  .١ٝٚايهًٓ

 ايعًِ ظ١ًُ َٔ ايعًّٛ اٱشلٝٸ١: ع 3

  :عًِ ايًػ١أع 

  .يؤ ايعلب إٓنٍ ع٢ً يػتِٗ ايكلإٓأاؾاك١ٜ ع٢ً  عًِ ايًػ١ ايتٌلٜعٝٸ١ع 1

 ٚ...  ;ٚاجملامات ايٌلعٝٸ١ ;اؿكا٥ل ايٌلعٝٸ١ :َعلؾ١ ايًػ١ ايٌلعٝٸ١ع 2

  .عًِ ايٓشٛب ع 

  .عًِ ايِلفز ع 
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  .إعاْٞ ٚايبٝإ اعًُ ؿ ع

  .عًِ إٝنإ )إٓطل(ٖع ع 

  .عًِ ايه٬ّٚ ع 

ِٸٚأٍُٛ ايؿك٘:  م ع   .ؿكٝ٘بايٓوب١ يًا٭ًٝا٤  َعلؾت٘ أٖ

  .عًِ ايلداٍغ ع 

  .ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١بل َٔ اٯٜات َا ٜتعًٖ ٗ ػُِّٛاٚعًِ ايتؿورل: ٙ ع 

اّ ايٌلعٝٸ١ ٚايؿلٚع ك١ با٭سها٭ساؿٜح إتعًٓ ػُِّٛاٚعًِ اؿـٜح: ٟ ع 

 .ايؿكٗٝٸ١

 .عًِ ايؿك٘ى ع 

 .اٱساط١ بايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭ٍُٛ ايٌلعٝٸ١ ايجاْٜٛٸ١ع 4

ؿٍِٛ ايلب٘ ي٘ ٗ ١ًْ َٔ  ;َعلؾ١ ١ًْ َٔ ايعًّٛ ايلٜآٝٸ١ ٚايطبٝعٝٸ١ع 5

 إطايب ايؿكٗٝٸ١: 

  .١٦ٝاشلعًِ أع 

  .عًِ ايطبٸب ع 

 .عًِ اشلٓـه١ز ع 

  .ٕعلؾ١ ا٭سذاك ٚإعاؿٕ َٚا ػلز عٔ اهِ ا٭كٓٝٸ١ٚفيو يِٓاع١: َعلؾ١ ا ؿ ع

 َعلؾ١ ٓلٚكٜات ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب: ع 6

  .ٓلٚكٜات اٱه٬ّأع 

 .ٓلٚكٜات إقاٖبب ع 

  .َعلؾ١ َٛاكؿ اٱْاع ٚاهتكلاك اـ٬فز ع 

 َعلؾ١ ايعلؾٝٸات: ع 7

  .َعلؾ١ إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١أع 

ّٸ ؾُٓٗا َا ٜلدع إٍ: ,ؾٝٸ١َعلؾ١ ا٭يؿاٚ ايعلب ع  علف أٚ  ;ايعلف ايعا

 .هَِا ِٜـم عًٝ٘ ا٫; أٚ إتعاقـٜٔ

ع١ بايٓٛل كباب ايٌلٜع١ ٚإتٌلِّأاٱساط١ بورل٠ إوًٌُ ٚهرل٠ اٱَاَٝٸ١ َٔ ع 8

ٌٓ ٚهرلتِٗ ٗ ا٭ؾعاٍ َٚا عًٝ٘ ايػايب َٔ ايعك٤٬ ٚإتـٜٸ ,إٍ ا٭سهاّ ايتٌلٜعٝٸ١
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  .ٚا٭قٛاٍ

ٱساط١ َعلؾ١ ٌَذلنات ايعباؿات ٚايعكٛؿ ٚاٱٜكاعات ٚا٭سهاّ َٔ اع 9

ٚاٱساط١ بٓٛا٥ل ا٭سهاّ  ,ايٌلا٥٘ ٚا٭هباب ٚا٭دنا٤ ٚإٛاْع ٚا٭سهاّ ٚايًٛامّ

هت٦ٓاي يًؿكٝ٘ ٭دٌ سٍِٛ ا٫ ;ٚؾش٣ٛ ؿ٫٫ت بعٔٗا ع٢ً بعض ,تٗاؿٓيأٚ ,ًباٖٗاأٚ

  .ا١ًُٕٛ إٍ َلاؿ ايٌاكع١ ـات يٮؿٓيبإٓاهبات ٚايتكلٜبات ٚإ٪ٜٸ

َعلؾ١ طبع ايؿكا١ٖ َٚقاقٗا: ٖٚٛ َعلؾ١ َقام ايٌاكع ٗ ٌَلٚع١ٝ ع 10

١ ايع٢ُٛ ٗ ا٭سهاّ ٫بتٓا٤ ٌَلٚع١ٝ ا٭سهاّ عٓـ ايٌاكع ع٢ً أهاهات ٖٞ ايعًٓ

  .ٌَلٚعٝتٗا

ٚؿٓ٘ بأْٛاع  ,ٚؾش٣ٛ ؿ٫يتٗا ,١ ايٌلعًاكات كَٛم أؿٓيإاٱساط١ بع 11

  .ا٥ٗا ٚتٓبٝٗاتٗااـطابات ٚاقتٔ

ٌٸؼٌِٝ دن٥ٝٸات أؿٓيع 12 ٚٗ ُشت٘  ,ٚايٓٛل ٗ ؿيًٝ٘ ,سهِ غُِٛ٘ ١ ن

  .٠ْتاد٘ ُٛك٠ َٚاؿٸإُٚش١  ,ٚؾواؿٙ

 

 

ٜٚتٌُٛ إٍ َعلؾ١  ,: يٝتٝول ي٘ ايعٌُ َٛدب ا٫هتعـاؿُؿا٤ ايقٖٔع 1

  .ٜٚـكى سكا٥ل إلاؿ ,ا٫دتٗاؿ

 ٚأؿيتٗا إأَٛك بايـػٍٛ َٓٗا إيٝٗا: ,ٌلعٝٸ١ ايؿلع١ٝايٓٛل ٗ ا٭سهاّ ايع 2

ٝٸ١ ـٸْٚٝع َا ٜتٛٓق ,ٚايٓك١ًٝ ;ايعكً َاتٗا إٛٓٛعٝٸ١ ـ عًٝ٘ ؾِٗ َـايًٝٗا َٔ ْٝع َك

ؾإٕ فلؿ سٍِٛ ; نٌ سهِ إٍ ؿيًٝ٘ ٚاهتٓباط٘ َٓ٘ ٚكؿٸ, ْٚتا٥ذٗا ,١ٚاؿهُٝٸ

 ,١ دن٥ٝٸات ا٭سهاّل ٗ أؿٓيهـٟ َٔ ؿٕٚ ايٓٛ ٚسٍِٛ إًه١ ٫ ٟٸا٫هتعـاؿ ايكٛ

ٟٸ ;ٚسٍِٛ ايكلاك َٓٗا ٚايجبات ٞٸ ٚايكٛ ٔٸ ٭ٕ ا٫هتعـاؿ ايهًٓ َٛدب  إْٸُا ٜٛدب ايٛ

وٌِ  ٖٚٛ ٫ ,نإ َّْٛٓٛا ٕٵإـ ب٘ ٚٚإطًٛب اؾنّ ٚايكطع بإهًٖ, ٝات ا٭ؿي١نًٓ

. أٚ َٛٓٛع١ٝ٘ إعتدل٠ َٔ ايٌاكع ع٢ً فيو اؿهِ بايكطع عٍِٛ ا٭َاكات ايٛٓٸ إ٫ٓ

ـٸإ :ٚشلقا ْكٍٛ  َتٌ عًُٝٸتٌ: ٕ إؿيت إْٸُا ٜعٌُ بعًُ٘ اؿاٌُ ي٘ َٔ َك

  .ٞ, ٖٚٞ ٚدـاْٝٸ١ٖقا َا أؿ٣ إيٝ٘ ٚٓٸع 1

ٌٸع 2  ,١ْـٟ, ٖٚقٙ قطعٝٸَكِّ ٞ ٚسلٸٞ ؾٗٛ سهِ اهلل ٗ سٓكَا أؿ٣ إيٝ٘ ٚٓٸ ن
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 .١ ٚإْاعّاٚهٓٸ نتابّا

  .إٔ ٜهٕٛ ؾكّٝٗاع 3

فا تعاكٓت ا٭ؿي١ ٚتٛاتلت عًٝ٘ ايٛدٛٙ إٚإلاؿ َٓ٘ ػتٝاك: سؤ ا٫ع 4

  .ٚأعلف َـاػٌ ايذلدٝض ,ستُا٫ت نإ فٖٓ٘ أقلب إٍ ايِٛابٚا٫

 : هتكا١َا٫ع 5

 ,عٝح ٜؿِٗ َا ٫ ٜؿٝـ ايـيٌٝ ,ايوًٝك١ ٚايؿِٗ ٚاٱؿكاى إٔ ٫ ٜهٕٛ َعٛزٸأع 

 .ٜٚنعِ أْ٘ َـيٍٛ

  .عٓٛؿّا إٔ ٫ ٜهٕٛ ؾٛدّاب ع 

ـٸأز ع   .بلأٜ٘ ّإ ٫ ٜهٕٛ ٗ ساٍ قِٛكٙ َوتب

  .عذلاضٗ قًب٘ قب١ ايبشح ٚا٫ ,اثّاإٔ ٫ ٜهٕٛ ٓع ؿ ع

ـٸـٸإٔ تهٕٛ ي٘ سٖع ع    .اٱؾلاٙ ٠ ؾِٗ َتذاٚم٠ إٍ س

  .ٔ يًٌُه٬ت ٚايـقا٥ل٫ ٜتؿٖط إٔ ٫ ٜهٕٛ بًٝـّا ٚ ع

ٌٸ عّااقٓط اَّاإٔ ٫ ٜهٕٛ دنٸ م ع  .٤ًٞ به

ـٸغ ع  ١ ٚايلٜآٝٸ١ بايعًّٛ ايه٬َٝٸ١ ٚاؿهُٝٸ ٠٬ّ عُلٙ َتٛغِّإٔ ٫ ٜهٕٛ َ

 .ٚايطبٝعٝٸ١ ٚغرل فيو

ستُا٫ت ٗ اٯٜات ٌٜٚ ٚتهجرل ا٫أإٔ ٫ ٜهٕٛ ي٘ أْى بايتٛدٝ٘ ٚايتٙ ع 

ـٸ ٚٸ ٚايلٚاٜات إٍ س   .٫ت نايٛٛاٖلتِرل عٓـٙ إ٪

ٌٸ إٔ ٫ ٜهٕٛ نجرل ايٌٓوٟ ع    .سهِ أٚ ؿيٌٝ ٚايتٌهٝو به

ٛٸ ,ع٢ً ايؿت٣ٛ ٗ ايػا١ٜ ّا٫ ٜهٕٛ دلٜٸإٔ ى ع  ٌٸ ٫َّع ٔٸ ع٢ً ن   .ٗ ايبـا١ٜ ٚ

٫ٚ ٗ َكاّ ايؿت٣ٛ  ,ٓؿو٘يستٝاٙ ٗ َكاّ ايعٌُ ٗ ا٫ إٔ ٫ ٜهٕٛ َؿلطّاٍ ع 

  .يػرلٙ

ِّّ ع    .يٰكا٤ بّاإٔ ٫ ٜهٕٛ َتع

, إٔ ٫ ٜهٕٛ هلٜع اٱْهاك إٍ َا ٫ ٌِٜ إيٝ٘ ؾُٗ٘ أٚ ٜـكن٘ عكًٕ٘ ع 

ٕٵؾٝش ٕٵ ,نإ كٚا١ٜ هِ بهقب٘ إ   .أٚ ؿكا١ٜ نإ ق٫ّٛ ٚببط٬ْ٘ إ

ٌٸي ع    .أسـ إٔ ٫ ٜهٕٛ هلٜع ايٛثٛم به

ؾإْ٘  ,بٌب١ٗ تكًٝـ ؿيٌٝ أٚ َٛٓٛع أٚ سهِ أٚ قاعـ٠ إٔ ٫ ٜهٕٛ َوبٛقّاع ع 
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  .٫ ٜعٞ إٍ ايِٛاب

ِّ ,ٗ عًِ اؿـٜح ٬ّإٔ ٫ ٜهٕٛ َتٛغِّف ع  ٌٸعٝح ٜع ٛك٠ كٚا١ٜ َوط ٍ ع٢ً ن

 ٜٚكتِل ع٢ً َٛاكؿٖا ٚ...  ,ٚع٬ُّ ٠ هٓـّاٚيٛ ناْت ًافٸ

ُٸ١ ٫ عٝح  ,ٗ عًِ ا٭ٍُٛ ٬ّإٔ ٫ ٜهٕٛ َتٛغِّْ ع  ٜٓٛل إٍ أساؿٜح ا٭٥

ٛٸ ٌٸ ٍ عًٝٗا ٗ كؿٸإع   .ًب١ٗ ن

َٳع 6 ٚايتعٌٜٛ ع٢ً  ,عبٳبإٔ ٜتٻ سكٝلٷ ؾإٕ اؿلٸ ;قاٍ ٔٵايٓٛل إٍ َا قٌٝ ٫ إٍ 

ٌٸ ـٺ ن   .ٓاق١ أس

  .عـّ إٌٝ إٍ اؿهِ قبٌ ايـيٌٝع 7

  .عتباكعـّ ايلغب١ ٗ اي٤ٌٞ ؾًب ا٫ع 8

  .٠ ٚإقاٖب ايٓاؿك٠عـّ ا٭ػق با٭قٛاٍ ايٌافٸع 9

ؼت  َٓـكدّا ْ٘ نًُا كأ٣ ؾلعّاإعٝح  ,هت٦ٓاي بـيٌٝ أٚ قاعـ٠عـّ ا٫ع 10

  .ٝات إكاّيتؿات إٍ ػُِٛأَ غرل  ,ٚسهِ َٛدب٘ ,تًو ايكاعـ٠ ٚ... دنّ ب٘

  .هت٦ٓاي باؿهِ يوبل ايتكًٝـعـّ ا٫ع 11

  .ٚإٕ ثكٌ ايتهًٝـ ب٘ ع٢ً ْؿو٘ أٚ ع٢ً غرلٙ ,ٜٚؿيت ب٘ إٔ ٜكٍٛ اؿلٸع 12

 .ٚإٕ اهتٛسٍ َٓ٘ اـًل هت٦ٓاي باؿلٸا٫ع 13

ٖٖا٫ع 14 ـٻٜتهًٖ ٔٵهتٝشاَ َٔ اؾٌٗ ٚ عٞ ايعًِ بػرل ِ بػرل عًِ َٚٔ َ

  .َلتب١ ا٫دتٗاؿ اهتعـاؿ ٫ٚ ٍُٚٛ إٍ

 .ؾٖٛل٠ عُلٙ ٗ ايعًّٛ ا٭ػل عّاإٔ ٫ ٜهٕٛ َِّٔع 15

ٌٸع 16 ٞٸ  ٚدٛب إٔ ٜلٟٚ ن َا ػطل يـٜ٘ َٔ سهِ أٚ ؾلع أٚ قاعـ٠ أٚ ؿيٌٝ نًٓ

ُٸ١ اشلـا٠ ٞٸ إٍ ا٭٥  : ٭ٕ ٗ اٱّإ ًلا٥٘ ث٬ث١; أٚ دن٥

ُٸ١أع  ٌٸ ^ؼهِٝ ا٭٥   .َكاّ قاّ ايٓناع ؾٝ٘ بٌ ا٭َِ ٗ ن

َٔ ٌَك١ أٚ  ,ا قٔٛا عًٖٝ٘ٓ إيِٝٗ سلزٷ ايلؿٸَٔ ٜهٕٛ ٗ ايٓؿى  إٔ ٫ب ع 

ٔٸ ,ٚإٌٝ إيٝ٘ ,كاؿ٠ غرلٙإثكٌ أٚ    .١ ا٭سهاّ إعتدل٠غ٬ف أؿٓي َٚٓ٘ ايٛ

  .ايتوًِٝ شلِز ع 

ـ ُش١ ُٝٝنٙ بِؿا٤ فٖٓ٘ ٚسؤ اػتٝاكٙ يتٛٓق ;نُاٍ ايعكٌع 17

  .ل ٚايباطٌيٮسهاّ ايٌلعٝٸ١ ٚؾلق٘ بٌ اؿ
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 : ٗ إًه١ع 1

 :؟ٖٞ َاأع 

ؾهٌ َٛدٛؿ ًَه١  ,ٖٚٞ قـ تطًل ٜٚلاؿ بٗا َا قابٌ ا٭عـاّ َٔ إٛدٛؿات

ِٸ ,بايٓوب١ إٍ ْكٝٔ٘ ٚتطًل نُا ٖٞ  ;ٖا تطًل عًٝ٘ َٔ ُؿات ا٭علاض ٖٚٞ أع

ٌٸ ١ َٔ ٖاكه١ ا٭ًٝا٤ إبشٛخ عٓ٘ ٜٚلاؿ بٗا ايهٝؿ١ٝ ايٓؿوا١ْٝ ايلاهؼ١ اؿاًُ ق

 .ٜٚكابًٗا َٔ ٖقٙ ايِؿات ا٭سٛاٍ ايكاب١ً يًنٚاٍ ,نايعًِ ,أٚ ا٭عُاٍ

 : ؟ٌٖ إًه١ يـ١ْٝ أٚ نوب١ٝب ع 

ـٸ ,ُلٜض ا٭نجل أْٗا  ,خ ايبشلاَِْٞٚٓٗ ايٌٗٝـ ٚايع١َ٬ ايبٗبٗاْٞ ٚاحمل

ٛٸ٠ قـهٝٸ١   .ٚاٖل ْاع١ َِٓٗ ُٚلٜض آػلٜٔ أْٗا نوب١ٝٚ ; يـ١ْٝ ٚق

ٕٸإ ٫ٚ ٞٸ ٫ٚ ايًـْٞ ٚايٖٛيب ٖٛ َا ٫ ٜتٖٛق ًهاٍ أ ـ ع٢ً ؼٌِٝ هبب عًُ

ٞٸ ٫ٚ ْٓهل إٔ ٜهٕٛ يًتٛؾٝكات اٱشلٝٸ١ َـػٌ ٗ ؼٌِٝ ايعًِ بايٓوب١ إٍ أٌٖ  ,عًُ

َٳ ,ا٭ْؿى ايكـهٝٸ١ ٭ٕ  ;نإ َٔ أٌٖ ٖقٙ ايلتب١ انتوب عًُّا ٔٵٚيهٔ يٝى نٌ 

ٕٵ ,يًُ٪َٔ ٚإؼايـٚ ,يًعـٍ ٚايؿاهل ٢ايعًِ بايٛدـإ ٜعط ـٸ بايٓوب١ إٍ  ٚإ نإ ٜع

َٳ .ب عًٝ٘ ايعٌُ٭ٕ ايعًِ َا تلتٻ ;ا٭ػرل ًٝط١ٓ ع٢ نٕٛ إًهات اؿٸ ٔٵٚشلقا إٕ 

نُا  ,ٗ ؼٌِٝ إًهات عُّٛٝا ٗ ايعًّٛ ٚايتهوب َـػ٬ّ ـٸإٕ يًذٹ :َٖٛب١ٝ قاٍ

  .ُلغ ب٘ ايٌٗٝـ ٗ ايل١ٓٚ ْٚاع١

 : تؿاٚت إًهاتز ع 

ٌٸ; عتباك إٛكؿاػت٬ف با٫ع 1 عتباك ا٭هباب ايتكِرل بأٚ  ;يكِٛك ٗ احمل

  .هتعـاؿٚإكتٔٝات ٚايٌلا٥٘ إٛدب١ ي٬

ًٌُ َٔ د١ٗ أَ د١ٗ ايتكِرل أٚ ايكِٛك اؿ ;لعتباك إتعًٖاػت٬ف با٫ع 2

  .١َٔ د١ٗ إٛاْع ايقاتٝٸ١ أٚ ايعلٓٝٸ; أٚ إٛكؿ

 ,هِ ا٫دتٗاؿاَٚع٘ ِٜـم  ,سٍِٛ إًه١هِ اإعتدل ٗ اؾُٝع ُـم ٚ

  .ٚتذلتب عًٝ٘ ايجُلات

دام ب٘ اعتباك قاب١ًٝ ا٫هتعـاؿ ٚادتُاع : ٚقـ اػت٬ف َلاتب ايعًُا٤ ؿ ع

ب ا٭سهاّ ع٢ً ْٝع دام تلتٸ; ٚعتباك إًهاتادام بٚ ;ًلا٥طٗا ٚؾكـ َٛاْعٗا
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  .هِ ع٢ً اؾُٝعيِـم ا٫ ;َلاتب ايعًِ َٔ ايعًُا٤

 :؟ط٬عّااا٭ؾٌٔ ا٭ق٣ٛ ًَه١ ٗ ايؿك٘ أٚ ا٭نجل ٌٖ ٖع ع 

َٳ ط٬ع نجل٠ ا٫ ,ْعِ .ٗ ايؿك٘ نإ أق٣ٛ ًَه١ ٚاهتعـاؿّا ٔٵا٭ق٣ٛ ا٭ؾٌٔ 

ٛٸ٠ اييت ؽتًـ سوب  ,َٔ ًلا٥٘ ا٫هتعـاؿ يتشٌِٝ ًَه١ ا٫دتٗاؿ ٫ سٍِٛ ايك

  .َلاتب ايكابًٝات ٗ ا٫هتعـاؿ

 : إًه١ ٚعـَ٘ ٩ٗ دٛام ػنٸ ٚ ع

  :إًهات ٚعـَ٘ ع٢ً قٛيٌ ٩ػتًـ ايعًُا٤ ٗ دٛام ػنٸا

ٌٸ ايٓناع1  :ع ؼلٜل ق

ٜكتٔٞ قو١ُ ٫ٚ ْوب١  ٚايهٝـ ٫ ,ٕ إًهات ايعًُٝٸ١ َٔ ايهٝؿٝاتإ: ا٭ٍٚ

  .ػت٬ف قابًٝت٘اعتباك احملٌ ٚاٚإْٸُا ٜٓكوِ ب ,ٗ سـ فات٘

ثرل َكتٔاٖا ٗ أّٚتٓع ت ,: إًه١ ّهٔ إٔ ِٜـك َٓٗا بعض اٯثاكايجاْٞ

 ايباقٞ ع٢ً ٚدٌٗ: 

ٚاٯػل عٔ  ,َتٓاع يلؾع قاب١ًٝ إكتٔٞ بايٓوب١ إٍ اٯثاكأسـُٖا: إٕ ا٫

 .قتٔا٤ا٫

ٛٸك ع٢ً ٚدٌٗ:  .ثاُْٝٗا: يٛدٛؿ إاْع َٔ تأثرلٙ  ٖٚقا ٜتِ

ٞٸاا٭ٍٚ: ب   .عتباك إاْع ايقات

ٞٸ   .ايجاْٞ: َٔ د١ٗ إاْع ايعلٓ

ٕٸايجايح عتباك ا٫دتٗاؿ ايؿعًٞ, بع٢ٓ أْ٘ ٌٖ اب تذنٸ٩ٌ ٖٞ قاب١ً يًإًهات ٖ : إ

 يًُذتٗـ ا٫دتٗاؿ ٗ بعض ا٭سهاّ ؿٕٚ بعض, أّ ٫؟ 

ٌٗ ٚٓ٘ بايٓوب١ ؾٗ بعض ا٭سهاّ ؿٕٚ بعض  ا٫دتٗاؿ: إْ٘ ع٢ً تكـٜل ايلابع

 دتٗـ ؾٝ٘ سذٸ١ يٓؿو٘ أّ ٫؟ اإٍ َا 

 يػرلٙ أّ ٫؟ : ع٢ً تكـٜل نْٛ٘ سذٸ١ يٓؿو٘ ٌٖ ٖٛ سذٸ١ اـاَى

 : ايبشحع 2

ٔٸ ايٓناع ٗ إع٢ٓ ايجايح ٚايلابع ٚاـاَى  ,٫ ٜتعًل يٓا غلض ؾٝ٘ ٗ ٖقا ايؿ

ٞٸ ٚايؿكٝ٘   .ٚإْٸُا ٜتعًل ب٘ غلض ا٭ُٛي

َٸا  ٚٸٚأ ٕٸايٓناع ا٭  .بإع٢ٓ ايقٟ فنلْاٙ تذنٸ٩إًهات قاب١ً يً ٍ ؾايقٟ ٜٛٗل أ
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َٸا  ٚٸعتباك ايٛاايٓناع بإع٢ٓ ايجاْٞ بٚأ ع٢ً إٔ ايعلٓٞ  ٍ ؾٗٛ َبينٸد٘ ا٭

ع٢ً  تذنٸ٩قًٓا با٭ٍٚ دام ايكٍٛ باي ٕٵإ ائعٝـ ٌٖ ّاٜن ايكٟٛ بؿٌِ َٔ هٓؼ٘ أّ ٫؟

  .تذنٸ٩ٕ قًٓا بايجاْٞ ؾإًهات َٔ ا٭َٛك ايبوٝط١ اييت ٫ تكبٌ اي; ٚإٖقا ايٛد٘

َٸا  ٝٳاايٓناع بإع٢ٓ ايجاْٞ بٚأ ٟ ٜٛٗل ٚقٛع٘ ٘ ؾايقٝٵعتباك ايٛد٘ ايجاْٞ َعٓ

 ,ًذلاٙ اٱط٬م بؿع١ًٝ ايٍُٛٛ إٍ ْٝع ا٭سهاّايعـّ ; بايٓوب١ إٍ اجملتٗـ إطًل

ؾإٕ ١ًْ َٔ ايؿلٚع اـؿ١ٝ ٚا٭سهاّ ايـقٝك١ ٜكِل أنجل اجملتٗـٜٔ عٔ ايٍُٛٛ 

  .ؿكان٘إإٍ 

ٞٸ( م ع ٕٸ ٕٵإا ٚ: إْٸَٖٛب١ٝ إًه١ )ايتوـٜـ اٱشل  ًَه١ ا٫دتٗاؿ سِٛشلا قًٓا بأ

  .تٓهل إ٫ إٔ َٖٛبٝتٗا ٚنْٛٗا َٔ عطا٤ اهلل تعاٍ ٫ ,ؾٝ٘ ٚٗ ها٥ل ايعًّٛ نويبٸ

 

: ٚقـ أًلْا إٍ تؿاٌُٝ َا ؾٝٗا ـٸ٘ ايلادع١ إٍ ا٫هتعـاؿ ٚإوتعَٔ ايٌلا٥ع 1

ـٸ  : فنلٖا ايه٬ّ ٗ أَٛك ٞٚبك ,١َٗ ا٭بٛاب إتك

  .فنل َٔ ١ًْ ايٌلا٥٘ اؿه١ُأع 

  .َٔ ١ًْ ايٌلا٥٘ ايعٌُ ايِاحلفنل ب ع 

  .فنل َٔ ١ًْ ايٌلا٥٘ ايتك٣ٛز ع 

ـٸؿ ع    .إٔ ٌٜتػٌ بتنن١ٝ ايٓؿى ٚتٗقٜب ا٭ػ٬م ٜٓبػٞ يطايب ا٫هتعـاؿ ٚإوتع

ل ا٫دتٗاؿ َٔ ُاسب ٘ ٫ ٜتعًٖعًِ أْٸا: ل ا٫دتٗاؿ ٗ َكاّ ايتهًٝـتعًٓع ٖع 

ـٸ ٚاٱًهاٍ ٗإْٸُا ايه٬ّ . ٗ َكاّ ايتهًٝـ إًه١ إ٫ٓ  ,ايٛهع َا ٜعلف ب٘ س

 ٜٚكطع بوبب٘ ٗ بلا٠٤ فَت٘ َٔ ٚدٛب ايطًب: 

 ؟أٚ ٜهؿٞ ايٛٔ بايعـّ; ٌٖ ايكطع بعـّ ؿيٌٝ آػل ٚادب

 ؾٝ٘ ٚدٗإ: 

ٚٸع 1  يٝكٌ ايٌػٌ بايتهًٝـ...  ;ٍوتٌُ ا٭

ٕٸ ;وتٌُ ا٭ػرلع 2 ٚاستُاٍ  ,١ٔ َٔ ايتهًٝـ َا ٌُٚ إيٝ٘ َٔ ا٭ؿٓيإتٖٝك ٭

ٌّٚ َٸ, با٭ٌُ دٛؿ غرلٙ َٓؿ ٫ إهًـ  ,٭ْ٘ ًو ٗ ايتهًٝـ ;١ َٓ٘ؾا٭ٌُ بلا٠٤ ايق

  .ب٘
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ٕٸ  ع٢ً أْ٘ ًٜنّ َٔ فيو  ,ٗ قًٌٝ َٔ ا٭سهاّ ايكطع باؿهِ ٫ وٌِ إ٫ٓإ

إٔ ٜهٕٛ ايتهًٝـ با٭سهاّ ايٛاقعٝٸ١, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ ايٛاقع َا ٖٛ ٗ 

ا ْٓٸأًهاٍ إ٫ٚ  .ٕلاؿ َٔ ايٛاقع ٚاقع ايـيٌٝٚيٝى نقيو... بٌ ا ,ْؿى ا٭َل

  .ؿٕٛ بٛاقع َا ٌُٚ إيٝٓا ٗ ا٭ؿي١َهًٖ

ـٸا٫ ٕٸإ ٚايكـك٠  هتؿلاؽ ىتًـ عوب ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ ٚا٫هتعـاؿ ٚإوتع

ٝٸ١ َٚا ٔ َٔ اٯٜات ٚايهتب ا٫ع٢ً ايتشٌِٝ سوب اػت٬ف ا٭مَإ ٚايتُٓه هتـ٫ي

ـٸ  .هتـ٫ٍـ عًٝٗا ا٫تٛٓقَات إوتاز إيٝ٘ َٔ إك

ٚٸ اؿلٸع  ٚ ٚايٓٛل ٗ  ,عًِ أْ٘ بعـ ايٓٛل ٗ اؿهِا؟: ٫ّٚايباطٌ أُٜٗا ٜٓكـغ أ

ٚٸ ,ايـيٌٝ ٗ باؿ٨ ايلأٟ ٚايٓٛل َٔ ا٭سهاّ  ٫ّٚايؿِٗ َٔ ايـيٌٝ, ٌٖ ايقٟ ٜٓكـغ أ

 أٚ بايعهى؟  ,ٖٛ ايباطٌ , ٚايقٟ ٜٓكـغ أػرلّاٖٛ اؿلٸ

شات ٫بتٓا٤ ايذلدٝض ع٢ً ّهٔ إٔ ٜهٕٛ أسـ إلدِّايبٓا٤ ع٢ً أسـ ايٛدٌٗ 

ٔٸ ;ا٭َاكات اي١ٝٓٛ َطًكّا ؾايتعٌٜٛ ع٢ً أسـ  ٫ٓإٚ ,غ٬ف ا٭ؿي١ ,ؾٝٗا يؿتض باب ايٛ

بٌ كايـ ئًٛاب٘ ٚيورل٠ ايؿكٗا٤. ٚيٝى ٗ  ,قٌ إًهاٍ ايكٛيٌ ٗ إُاب١ اؿلٸ

ثبات أٌُ إايعٌُ َٛدب٘ ؾٗٛ ٢ أْ٘ ٜٛدب ستٸ ,١ ايطلؾٌ َا ٜٛدب ايكطع بأسـُٖاأؿٓي

ايكٍٛ بؿتض باب ايٕٛٓٛ ٗ  ,ٝت٘ قاطع. ْعِٞ مل ٜكِ ع٢ً سذٸض بـيٌٝ ٚٓٸأٚ َلدِّ

ٔٸ ا٭سهاّ أٚ ٗ ا٭ؿي١ كَا إٔ هعٌ أسـ ايٛدٌٗ َٛدبّا ؾٝعتدل ٫ٚ  ,ؿٍِٛ ايٛ

  .ًهاٍ ٗ ؾواؿٙإ

٥ل ايعًّٛ تهاٌَ عًِ ايؿك٘ ٚتناٜـٙ بتناٜـ ا٭ؾهاك: إٕ عًِ ايؿك٘ نوا ع م

ٝٸ ٝٸ١ ٚايٓكً ٛٸ٠ إًهات ;مل ٜنٍ ,١ايٓٛلٜٸ١ َٔ ايعكً  ,ٜتناٜـ بتناٜـ ا٭ؾهاك ,يك

 .١ ٚا٭سهاّ بتهاٌَ ا٭ْٛاكٜٚتهاٌَ ٗ ا٭ؿٓي

  , ٚفيو َٔ ػ٬ٍ:َعلؾ١ سٍِٛ ًَه١ ا٫دتٗاؿ ع غ

ـٸع 1   .لٜٔػٸأٌَ ٚإتعلض ؾُٗ٘ ع٢ً أؾٗاّ ايعًُا٤ َٔ إتك

  .نٜٔ يتشٌِٝ إًهاتٕعلؾ١ َٔ ايعًُا٤ إُٝٸإقلاك أٌٖ ايؿٌٔ ٚاع 2

إدام٠ ايعًُا٤ إعًٌَٛ ا٫دتٗاؿ َٔ فٟٚ ايؿٌٔ ٚايعـاي١ ٚايوـاؿ ي٘ بايؿت٣ٛ ع 3

  .ٚاؿه١َٛ

  .يتباي ٗ ؿع٣ٛ سٍِٛ ًَه١ ا٫دتٗاؿا٫ع  ٙ
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َٔ ٖقا ايتؼطٝ٘ ٜبـٚ إٔ احملاٚك ا٭هاهٝٸ١ ٗ ايبشح عٓـ ايوٝٸـ ايكنٜٚين 

 ل ايهلنٞ نُا ًٜٞ: عح احملٓك ٍقٝاهّا إ

ـٸع 1 ٖٚقا َٔ ا٭َٛك اشلا١َ اييت ت٪ثل ع٢ً  :َات ا٫هتٓباٙايتبٌٝ ايهاٌَ ٕك

ؿكي اٱَاّ ايكنٜٚين َا وتاز قـ ٚ .َٔ قبٌ بٗقا ايٌٍُٛ وٌ فيٜتب ٚمل ا٫هتٓباٙ,

ـٸ ,يٝ٘ ايؿكٝ٘ ٗ ا٫هتٓباٙإ ٖقا َٔ احملاٚك ا٭هاهٝٸ١  ٚنٝؿ١ٝ سِٛي٘. ّٚهٔ ع

ٛٸك ايبشح عٔ إٓاٖر بٌ ايهلنٞ ٚايكنٜٚين َٸ ,يتط ١ فنلْاٖا ٗ ٚؾٝ٘ بـا٥ع ٖا

ـٸ عحٷٖٚٛ ايتؼطٝ٘.  َٳ ًاٌَ سٍٛ إوتع ٚقـ عح ؾٝ٘  ,هتٓباٙؾٝ٘ قاب١ًٝ ي٬ ٔٵٚ

َٳ٪نٌ ً  ٗ ايباسح وتاد٘ ٖٓا أنجل ٚيهٓٸ٘ ي٬هتٓباٙ, ـٸ٣تِ ٔٵٕٚ إوتٓب٘ ٚ

 ٓٗذٝٸ١. ٌٝ إتب ٗٚ ا٫دتٗاؿ, عٔ ايبشح

يتبٌٝ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿ  ايكنٜٚين ـٸ٣تِ :تبٌٝ ايٛآض سٍٛ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿاي ع2

ٚايؿاكم  ,ٚتٌؼّٝ َلاتبٗا ,ٚقاّ بتعٌٝ أقواَٗا ,ٚؿكهٗا َؿَّٗٛا ,«إًه١»بعٓٛإ 

َٸ ,بٌ إلاتب ١ ٚايـقٝك١ ٗ نُا قـَٓاٙ ٗ ايتؼطٝ٘. ٖٚقا ا٭َل َٔ إباسح اشلا

 ٖقا ايهتاب. 

ٔٸ ع٢ً اٖتُاَ٘  ايلغِ َٔ إٔ ايهتاب قـ عح بتؿٌِٝ ٖقٙ إٛٓٛعات, ٚيه

ـٸباؿٛاًٞ ٗ بعض ايبشٛخ ٚايتٛهٸ ّا ؿٕٚ إٔ ٜٓاٍ َٛقعّا ع اينا٥ـ عٔ اؿاد١ ٚقـ ه

قٛكٜٸّا ٚأهاهٝٸّا ٗ َورل٠ تطٜٛل ا٫ٖتُاّ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿ ٚايهٌـ عٔ َباْٞ 

 ا٫هتٓباٙ ٚأُْٛت٘. 

ٚايٛلا٥ـ ايعًُٝٸ١ إطلٚس١ ٗ ٖقا ايهتاب فات ق١ُٝ ٚاؿكٝك١ إٔ ايـقا٥ل 

ٛٸك إباسح قٝاهّا إٍ كهاي١ احملٓك ,عاي١ٝ ل ايهلنٞ ٚتوذلعٞ ا٫ْتباٙ, نُا إٔ تط

ـٸ أَلّا ٚآشّا ٫  . تٓهلٙ ايعٌ ٜع

 

ٞٸفاٍ  ٗ «ا٭ِْاكٟ»اي١ٔٗٓ ايعًُٝٸ١ يًٌٝؽ ا٭عِٛ  إٕ  أهٻوت ايؿهل ا٭ُٛي

ٟٸ اؿانِ ع٢ً  ٞٸ يؿكٗا٥ٓا ستٸ إٓٗرإٓٗر ايؿهل  ٢ إلس١ً اؿآل٠. ا٫هتٓباط

ٕٸ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٜعتدل ُاسب َـكه١ ؾكٗٝٸ١ َتُٝن٠ ٚفيو ٭ْٸ٘ ٜتؿلٸؿ  ;إ

ييت ػعً٘ ٗ َٓٗذٝٸت٘ ايعًُٝٸ١ ايلاق١ٝ, ٚعُك٘ ٚاهتٝعاب٘, َٚا هٛاٖا َٔ ا٫َتٝامات ا
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, نُا قٌٝ عٓ٘ بأْٸ٘: «ػا١ُ ايؿكٗا٤ اجملتٗـٜٔ»َٛقع ايلٜاؿ٠ ايعًُٝٸ١, عٝح ٜعتدل 

ٔٵ» َٳ ٔٵ أْو٢  َٳ ـٳٙ قبًَ٘, ٚأتعب   «. بع

ٝٸ١ ع٢ً  ٚقـ ػًٓت ٖقٙ ايٓكط١ ٗ َا أبـع٘ َٔ تلتٝب دـٜـ يًبشٛخ ا٭ُٛي

ٔٸ, ـأهاي تجًٝح سا٫ت إهًٖ ٞٸ تذلتٻ, ٚاييت ٚايٌٓو َٔ ايكطع ٚايٛ ب بٌهٌ طبٝع

 .١ ايٌلعٝٸ١ اييت نإ ٜتعاٌَ َعٗا ايؿكٗا٤ ط١ًٝ ايكلٕٚ ايوايؿ١ٗ نٝؿ١ٝ تِٓٛٝ ا٭ؿٓي

َٔ ٖقٙ  نُا ػًٓت ٗ اهتكِا٥٘ يًؿلٚض ٚاؿا٫ت ايتؿ١ًِٝٝ ٗ نٌٍّ

 ا٭قواّ ايج٬ث١. 

ٝٸ١ ع٢ً ٖقا ا٭هاي ست٢ أْٸٓا ًُْى تأثرل  ٚاْوذُت ٚت٬ٓت عٛث٘ ا٭ُٛي

ٞٵٱبـاع ع٢ً عٛث٘ ٗ تعاكض ا٭ؿٓيٖقا ا  :١, سٝح عٴلف عٓ٘ بأْٸ٘ ٖٛ َبـع َِطًشٳ

 ٚايٛكٚؿ.  ;اؿه١َٛ

ٞٸ,  &ؾٝهٕٛ ايٌٝؽ ا٭عِٛ ٌٸ ثكً٘ ايعًُ قـ عاجل ػـٜـ َٓٗر ا٫دتٗاؿ به

ٚٸ٫ّ ٌٸ نتابات٘ ا٭ُٛيٝٸ١ أ , ٚنتابات٘ ست٢ اْعهوت َٓٗذٝٸت٘ اييت تؿلٸؿ بٗا ع٢ً ن

 تٔاٖا َٔ بعـٙ ايؿكٗا٤ َٔ ت٬َقت٘ ٚت٬َق٠ ت٬َقت٘ ثايجّا. ايؿكٗٝٸ١ ثاّْٝا, ٚاك

ٞٸ, يكـ اتٸ ٞٸ بعـ اْوذاّ ؾهلٙ ا٭ُٛي ذ٘ ايٌٝؽ ا٭عِٛ إٍ ايتٓٛرل ايؿكٗ

َٸ١ عٛث٘ ايؿكٗٝٸ١ ٟٸ يـٜ٘ ٗ عا ٖٓا عٴلف عٓ٘  ,ٚػًٓت زل١ ا٫ْوذاّ ايؿهل بايلغِ 

ٚٸبايهلٸ ٚايؿلٸ ٗ ايبشٛخ ايؿكٗٝٸ١, نُا ٬ٜسٛ٘ ايـاك ٞٸ ٭  ,ٍ َلٸ٠ي يذلاث٘ ايؿكٗ

ُٸل ٗ عٛث٘.   ٚقبٌ إٔ ٜتع

ٖٚٝٸأت ٖقٙ إـكه١ ايؿكٗٝٸ١ اؿـٜج١ ا٭دٛا٤ ٚا٭ؿٚات اي٬م١َ ـلٚز ايبشٛخ 

ٞٸ  ايؿكٗٝٸ١ َٔ ايواس١ ايؿلؿٜٸ١ إٍ ايواس١ ا٫دتُاعٝٸ١, ٚا٫كتكا٤ بايؿك٘ اٱه٬َ

ٞٸ إٍ َوت٣ٛ ؾك٘ ايٓٛلٜٸ١ ٚايِٓٛ اٱه٬َٝٸ ١ قبٌ ػٛض ايتذلب١ ا٫دتُاعٝٸ١ ع٢ً اٱَاَ

ٞٸ, ست٢ ػًٓت ٖقٙ إٝن٠ ٗ تلاخ أسـ ْٛابؼ ٖقٙ إـكه١  َوت٣ٛ اؿهِ اٱه٬َ

, سٝح أبـع ٗ «&ـ باقل ايِـكـ قُايٌٗٝـ ايوٝٸ»ايؿكٗٝٸ١ ايع٬ُق١, ٖٚٛ 

ٗٸـ ٫نتٌاف  ٟٸ اٱه٬َٝٸٌ, نُا َ ٞٸ ٚايٓٛاّ ا٫قتِاؿ انتٌاف ايٓٛاّ ايوٝاه

ٞٸ َا طلس٘ َٔ ك٣٩ ٚأؾهاك ؾقٸ٠ أعطت يًُـكه١ ايؿكٗٝٸ١ اٱَاَٝٸ١ ايٓٛاّ  ا٫دتُاع

 . مَاّ إباؿك٠, ٚبقيو سامت قِب ايوبل ع٢ً ها٥ل إـاكي ايؿكٗٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١

ـٸ ٞٸ٣ ايوٝٸٚتِ  :ٚٗ نتب٘ ,ـ قُـ باقل ايِـك ٗ فاٍ ايؿهل ا٭ُٛي



• 

 االجتهاد والتجديد 

بٓشٛ ؿ٩ٚب يتبٌٝ َا١ٖٝ  ,«ٍُٛؿكٚي ٗ عًِ ا٭»ٚ ,«إعامل اؾـٜـ٠ يٮٍُٛ»

 . ا٫دتٗاؿ ٚٓلٚكت٘ َٚٓنيت٘

َٳ ٜعذلف ايّٝٛ بٔلٚك٠ ايبشح يًهٌـ عٔ َؿّٗٛ ا٫هتٓباٙ  ٫ ٔٵكَا ٫ ٜٛدـ 

٘, ٚكَا ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ٚاسـّا َٔ اشلُّٛ ا٭هاهٝٸ١ يًؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ٖٛ ٚايتؿٓك

ٌلعٝٸ١ ٚتُٓٛٝٗا, ٚقـ ايهٌـ عٔ ايكٛاعـ اؿان١ُ ع٢ً اهتٓباٙ ا٭سهاّ اي

ٝٸ١ :َٔ قبٌٝ ,عجت بتعابرل َتٓٛع١ ٚٗ فا٫ت ؾهلٜٸ١ كتًؿ١  ,إباسح ا٭ُٛي

 ٚ...  ,ٚبعض ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ١ ,ٚؾًوؿ١ ا٭سهاّ

ا٭ٍُٛ  ٞنُا إٔ َبشح ا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـ ايّٝٛ َٔ ايبشٛخ ا٭هاهٝٸ١ ٗ ؿكه

 ٕلس١ً ايبشح اـاكز. ٚايؿك٘ 

  

ٛٸكّا ّٸ تط ٛٸك ايبشح عٔ َا١ٖٝ ا٫دتٗاؿ ْٚٛاَ٘ ايعا ١َ ـ ايع٬ًٓٓا٬َّ ع ٚقـ تط

َٸ١ يًؿك٘ إكاكٕ. « ـ قُـ تكٞ اؿهِٝايوٝٸ»ل احملٓك  ٗ أُٛي٘ ايعا

ـٸ ػا١ُ »ٚٗ ايًٛاسل بعٓٛإ , َات نتاب٘ٚقـ عح عٔ ْٛاّ ا٫هتٓباٙ ٗ َك

 كزلٓاٖا ٗ ايتؼطٝ٘ ايتايٞ: نُا  ,«اف ٗ ا٫دتٗاؿإط

 : ؼـٜـ إٓٗر ٓلٚك٠ يعع 1

 تٌؼّٝ ا٭ٍُٛ ٚاهتٓباطٗا َٔ َِاؿكٖا. أع 

ّٸ َٔ سٝح ايتبٜٛب ٚتكـِٜ بعٔٗا ع٢ً بعض. ب ع   ٚٓع ٖٝهًٗا ايعا

 ٚا٭هى اييت تلتهن عًٝٗا ٗ فاٍ ايتكِٝٝ.  ,طلٜك١ ؿكاهتٗا ٚتكُٝٝٗاز ع 

 :ٖٞ يتٌؼّٝ ا٭ٍُٛ إٓاٖرع 2

 .َاّ إقٖبن ع٢ً أهاي اعتباك ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ١ ٱَٓٗر ا٭سٓاف: كٖنأع 

ٚإٌٝ إٍ ا٫هتـ٫ٍ  ,ٌُ: ػلٜـ قٛاعـ ا٭ٍُٛ عٔ ايؿكَ٘ٓٗر إتهِّب ع 

ٞٸ َا أَهٔ ؿٕٚ اعتباك ٕٛاؾك١ فيو  ,ؾ٬ ـت٘ ايعكٍٛ ٚاؿذر أثبتٛٙ, ٚإ٫ٓؾُا أٜٻ ,ايعكً

َٔ غرل  ,ٓابط١ يًؿلٚع ,ؾٗـؾِٗ ٓب٘ ايكٛاعـ يتهٕٛ ؿعا١َ يًؿك٘ ,ٗٝٸ١يًؿلٚع ايؿك

 .اعتباك َقٖيبٸ

 .سـ٣ ايطلٜكتٌ عٔ ا٭ػل٣ َٔ ايٛد١ٗ إٓٗذٝٸ١إٕ ٜوتػين بأٚيٝى يًُكاكٕ 
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 : َلاسٌ ايبشح يـ٣ اجملتٗـع 3

ٞٸ أع    .ؿيٌٝ ايعكٌ; ٚا٫ْاع; ٚايوٓٸ١; ٚايهتابٗ ايبشح عٔ اؿهِ ايٛاقع

ـٸ ;إِاحل إله١ً ;ا٫هتشوإ ;ايكٝاي , ٖٞ:ٍ اييت ٜلدع إيٝٗاا٭ُٛٚ  ه

ٞٸ ;َقٖب َٔ قبًٓا ;ايعلف ;ايقكا٥ع  .َقٖب ايِشاب

ٞٸ ايتٓنًٜٞب ع  ُٸ, ٚايبشح عٔ اؿهِ ايٛاقع  .هتِشابا٫ :ٗاأٖ

 .ايتذاٚم ٚايؿلاؽ اقاعـت; ١أُٛي٘: أُاي١ ايِشٸٚ

 :ايبشح عٔ ايٛٚٝؿ١ ايٌلعٝٸ١ز ع 

ٞٸ, ٚيٌلعٝٸ١ايدلا٠٤ اع 1 ٞٸ; ٚأُٛشلا: ا٫ستٝاٙ ايٌلع  .ايتؼٝرل ايٌلع

ٝٸ١ ؿ ع ٝٸ١: ٚايبشح عٔ ايٛٚٝؿ١ ايعكً ٞٸ; أُٛشلا: ايدلا٠٤ ايعكً ; ا٫ستٝاٙ ايعكً

ٞٸ  .ايتؼٝرل ايعكً

١ اؿهِ أٚ ايٛٚٝؿ١ ٚعـّ ايتُهٔ َٔ ايعجٛك ع٢ً أؿٓي ,تعكـ إٌه١ًٖع ع 

 .بعـ ُا١َٝ ؿيًٝٗا ٚؿ٫يتٗا ,ٞ ايكلع١ٖ ا٭ٍُٛ اييت ٜلدع إيٝٗا عاؿ٠ّ: ٚبأقواَٗا

 : ١إكٝاي ٗ اؾُع بٌ ا٭ؿٓيع 4

 .ػلاز َٔ اؿهِ َع ؿػٍٛ إؼلز َٛٓٛعّاٖٚٛ إايتؼِّٝ: أع 

ِټب ع  ٞٸٖٚٛ ّ: ايتؼ ٞٸ ايٛدـاْ  .اـلٚز إٛٓٛع

أٚ  عّاإٍ ايـيٌٝ اٯػل, َٛهِّ إٔ ٜهٕٛ أسـ ايـيًٌٝ ْاٚلّاٖٚٞ اؿه١َٛ: ز ع 

 .ي٘ كّأَِّ

ٞٸ٘ تعبټ, ٚيهٔ بتٛهټايٛكٚؿ: ايـيٌٝ ايٓاٗ يًُٛٓٛع ٚدـاّْا ؿ ع  .ـ ًلع

ٝٸ١ ايكٔاٜآلٚك٠ ايتعلف ع٢ً ع 5 ٚٸي  : ٖٚٞ يًُكاك١ْ, ا٭

لٖا ٚتأػٸ ,َا ؾٝٗا َٔ اَتٓاع تكـّ إعًٍٛ ع٢ً ايع١ً ,َبـأ ايع١ًٝ ٚإعًٛي١ٝأع 

ؾشٝجُا تٛدـ ايع١ً ايتا١َ ٜٛدـ  ,ٗاثِ اَتٓاع ؽًؿ٘ عٓ ,عٓ٘ أٚ َواٚاتٗا ي٘ ٗ ايلتب١

 . إعًٍٛ ستُّا

ل ًلا٥٘ ا٫ؼاؿ َع تٛٗؾ ,ٚاكتؿاعّا َبـأ اهتشاي١ ايتٓاقض ادتُاعّاب ع 

 .ٚا٫ػت٬ف ؾٝ٘

ٌٸَع تٛٓؾ ,َبـأ اهتشاي١ ادتُاع إًه١ ٚعـَٗا ٚاكتؿاعُٗاز ع    .ل قاب١ًٝ احمل

 .َبـأ اَتٓاع ادتُاع ائـٜٔ ؿ ع



• 

 االجتهاد والتجديد 

 .١ ايـٚكَبـأ اهتشايٖع ع 

 .َبـأ اهتشاي١ اـًـ ٚ ع

 .َبـأ اهتشاي١ ايتوًوٌ ٗ ايعًٌ ٚإع٫ًٛت م ع

 : ٓلٚك٠ تبٌٝ َؿّٗٛ اؿذٸ١ع 6

. ٕ ايكِـ شلا ٚإيٝٗا٭ ;ٟ تكِـأ ٗا ؼرٸسذٸ١ ٭ْٸٖٞ اؿذٸ١ عٓـ ايًػٜٛٸٌ: أع 

 .ن١ٜك١ٜ ٚإٓذٸَٔ يٛامَٗا إعقٸٚ

يجبٛت ا٭ندل يٮُػل َٔ مٛ  ٘ وترٸاؿذٸ١ عٓـ إٓاطك١: ايٛه٘ ايقٟ بب ع 

 .ٚكب٘ ثبٛتٞ بٓشٛ ايع١ًٝ ٚإعًٛي١ٝ أٚ ايت٬مّ ١عًك

َاكات اييت تكع ا٭ؿي١ ايٌلعٝٸ١ َٔ ايطلم ٚا٭ٖٞ اؿذٸ١ عٓـ ا٭ُٛيٝٸٌ: ز ع 

ٞٸٱ ٚهطّا َٔ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ بٝٓٗا ٚبٌ إتعًكات , ثبات َتعًكاتٗا عوب اؾعٌ ايٌلع

 .َٔ ايٛدٛٙعًك١ ثبٛت١ٝ بٛد٘ 

 : أقواّ اؿذٸ١ع 7

ٌٕأع  ٝٸ١: ٖٚٞ اييت ٫ ؼتاز إٍ دعٌ داع ّٸ ,اؿذٸ١ ايقات  .غِْٛ ايكطع ٚؽت

بٌ ؼتاز  ,اؿذٸ١ اجملعٛي١: ٖٚٞ اييت ٫ تٓٗض بٓؿوٗا ٗ َكاّ ا٫ستذازب ع 

َٳ  .ٜوٓـٖا َٔ ًاكع أٚ عكٌ ٔٵإٍ 

ِّٚ ٝٸ١ايعًِ َك  .كطع بعـَٗايً ٗ اؿذٸٝٸ١ نافٺ ٚايٌٓو ,ّ يًشذٸ

 

 

  : ٚاُط٬سّا ا٫دتٗاؿ يػ١ّ تعلٜـع 1

: َأػٛف َٔ اؾٗـ, ٖٚٛ بقٍ ايٛهع يًكٝاّ بعٌُ َا, ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ ٗ ػ١ًٗ ايأع 

ا٭ًٝا٤ اييت ؾٝٗا ثكٌ, ؾٝكاٍ: ادتٗـ ؾ٬ٕ ٗ كؾع سذل ثكٌٝ, ٫ٚ ٜكاٍ: ادتٗـ ٗ 

  .ٌٓ ٚكق١ َج٬ّ

ٕٸ: ٖٚٛ ٗ ا٫ُطُط٬غٗ ا٫ب ع  شلِ  ٬غ كتًـ ٗ ؼـٜـٙ, ٚايقٟ ٜبـٚ أ

ِٸ ,ؾٝ٘ اُط٬سٌ كتًؿٌ  .َٔ اٯػل أسـُٖا أع

ّٸ  :ا٫دتٗاؿ َؿَٗٛ٘ ايعا

ٔٸع 1 ٔٸ أػق ايٛ َٔ  ٤ٞبٌ ٗ تعلٜؿ٘ َٚٓاقٌت٘: اهتؿلاؽ ايٛهع ٗ طًب ايٛ
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 .َٔ ايٓؿى ايعذن عٔ إنٜـ عًٝ٘ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ ع٢ً ٚد٘ وىٸ

َٓاق١ٌ ايتعلٜـ: بقٍ ايؿكٝ٘ ٚهع٘ ٗ طًب ايعًِ بأسهاّ ػق ايعًِ ؾٝ٘ ٚع أ2

 .ايٌلٜع١

ْٸ ّٸ ا٫دتٗاؿ َؿَٗٛ٘ اـا : بقٍ اؾٗـ يًتٌُٛ إٍ اؿهِ ٗ ٚاقع١ ٫ ْ

ّٸ  بايتؿهرل ٚاهتؼـاّ ايٛها٥ٌ اييت ٖـ٣ ايٌلع إيٝٗا ي٬هتٓباٙ بٗا ٗ ;ؾٝٗا َا ٫ ْ

  .ؾٝ٘

ـٸع 2  : ات٘أقواَ٘ َٚع

ا٫دتٗاؿ ; ز ع ا٫دتٗاؿ ايكٝاهٞ ب ع ;ا٫دتٗاؿ ايبٝاْٞ : أعبًشاٚ طبٝع١ سذذ٘

ٞٸا٫   .هت٬ِس

 َٓاقٌتٗا: 

  .يعـّ اهتٝعاب٘ ٭قواّ إكوِ ;ْ٘ غرل داَع يٌلا٥٘ ايكو١ُ إٓطكٝٸ١ع إ1

  .دتٗاؿ ايبٝاْٞي٬ ٕ ايكٝاي يٝى ٗ ْٝع أقواَ٘ قوُّٝاع إ2

 ّاعتباكٙ ا٭ٍٚ بٝاْاا٭ػلٌٜ بتؿلقت٘ بٌ طلٜك١ ا٫دتٗاؿ ايبٝاْٞ ٚايطلٜكتٌ ع 3

 .شلا يٮسهاّ ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚٓعّا

ٝٸ١  :بًشاٚ اؿذٸ

ٞٸأع  ٝٸ١ ٖٚٛ : ا٫دتٗاؿ ايعكً ٝٸ١ ايجابت١ ِٕاؿكٙ عكً َا ناْت ايطلٜك١ٝ أٚ اؿذٸ

ٞٸ  .ق١ٔ غرل قاب١ً يًذعٌ ايٌلع

ٌٸ ٞٸ َـيٛي٘ ٜٚٓتِٛ ٗ ٖقا ايكوِ ن ٬ٓت إوتكن ,َا أؾاؿ ايعًِ ايٛدـاْ

ٝٸ١ ; ٜكّٝٓٝا ًػٌ ايق١َ ايٝكٝين ٜوتـعٞ ؾلاغّا; ٚقٛاعـ ينّٚ ؿؾع ائلك احملتٌُ; ٚايعكً

 ٚ...  ;قبض ايعكاب ب٬ بٝإٚ

ٞٸٚ  .ايؿًوؿ١; ٚإٓطلٖٞ:  َعـات ا٫دتٗاؿ ايعكً

ٞٸب ع  ٌٸٖٚٛ : ا٫دتٗاؿ ايٌلع َٔا٤ يطلٜكٝت٘ أٚ إَا استاز إٍ دعٌ أٚ  ن

  .سذٝت٘ َٔ اؿذر ايوابك١

; ا٫هتشوإ; ٚا٫هت٬ِغ; ٚايكٝاي; ْٚاعٜـػٌ ُٓٔ ٖقا ايكوِ: اٱٚ

ٝٸ١; ٚايعلفٚ ا ٜهٌـ عٔ ٖٓ ,ا٫هتِشاب ٚغرلٖا َٔ َباسح اؿذر ٚا٭ٍُٛ ايعًُ

ٞٸ أٚ ايٛٚٝؿ١ اجملعٛي١ َٔ قبٌ ايٌاكع عٓـ عـّ انتٌاؾ٘  .اؿهِ ايٌلع
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ٞٸٚ  : ٖٞ َعـات ا٫دتٗاؿ ايٌلع

ّٸأع َا ٜتٸ  يكا٥ً٘:  ٌِ َٓٗا بٓوب١ ايٓ

ٌٸ1 َٚعلؾ١  ,َا ٜلتب٘ بٗقٙ ايِْٓٛ ٚتبٜٛبٗا ع إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بؿٗلهت ن

ُٸ١, أَجاٍ  .ٚإٛهٛعات ايؿكٗٝٸ١ ;ٚإواْٝـ ;ايِشاغ :َٛاْٗا ٗ نتبٗا اـا

ٚايتأنـ َٔ ه٬َتٗا َٔ اـطأ أٚ  ,ٕ تهٕٛ ي٘ ػدل٠ بتشكٝل ايِْٓٛأع 2

 .ايتشلٜـ

بايلدٛع إٍ ايجكات َٔ أكباب  ,ِ ٗ ايٓكٌع ايتأنـ َٔ ه١َ٬ كٚاتٗا ٚٚثٛق3ٗ

 .اؾلغ ٚايتعـٌٜ

ٝٸ١ شلا َٔ قبٌ ايٌاكع, باعتباكٖا َٔ أػباك اٯساؿ اييت تٛدب 4 ع ايتُاي اؿذٸ

 .َُْٔٛٗا قطعّا

شات اييت دعًٗا ايٌاكع أٚ أَٔاٖا عٓـ ايتعاكض ٕ تهٕٛ يٓا ػدل٠ بإلدِّأع 5

 .بٝٓٗا

 ؿاؿ٠: ٌِ َٓٗا َذا٫ت ا٫هتب ع َا ٜتٸ

1ِّ ؾ شلا ع٢ً ٕ ْؿِٗ َٛاؿ ايهًُات ْٚ٪كًِّٓا ٭ع إٔ تهٕٛ يٓا ػدل٠ يػٜٛٸ١ ت٪

أهاي مَينٸ, يٓتُهٔ َٔ إٔ ْٔعٗا ٗ َٛآعٗا ايطبٝعٝٸ١ شلا, ْٚؿُٗٗا ع٢ً ٚؾل َا 

  .ناْٛا ٜؿُٕٗٛ َٔ َعاْٝٗا ٗ مَٓٗا

ُٸ١, ن٦ٝٗات اشلع إٔ ْهٕٛ ع٢ً عًِ بٛٓع قوِ َٔ 2 ٦ٝات ٚايِٝؼ اـا

ط٬م, ٚايتكٝٝـ, ٌتكات, ُٚٝؼ ا٭ٚاَل, ٚايٓٛاٖٞ, ٚايعُّٛ, ٚاـِْٛ, ٚاٱإ

 .٦ٝاتاشل١ ع٢ً بعض إؿاِٖٝ, َٚا إيٝٗا َٔ ٦ٝات ايـآياشلٚ

ِّأع 3 ًٓا يتُٝٝن ٕ مٝ٘ َعلؾ١ َوا٥ٌ ايٓشٛ ٚايتِلٜـ, بإكـاك ايقٟ ٜ٪

 .علاب, َٚا تهٌـ عٓ٘ َٔ اػت٬ف إعاْٞسلنات اٱ

١ ٚتكُٝٝٗا ٢ً ؿكد١ عاي١ٝ ٗ ؾِٗ أهايٝب ايعلب َٔ ٚد١ٗ ب٬غٝٸع إٔ ْهٕٛ ع4

 .ٚإؿكاى ١ًْ ػِا٥ِٗا

ٛٸأع 5 ٕ ايوٓٸ١ َٚا ٚقع ؾٝٗا ٕ تهٕٛ يٓا إساط١ تاكىٝٸ١ با٭مَإ اييت كاؾكت ته

نَينٸ, ٚٗ أدٛا٥ٗا ايٕ ْٔع ايِْٓٛ ايتٌلٜعٝٸ١ ٗ َٛٓعٗا أَٔ أسـاخ, يٓوتطٝع 

ُٸ١  .٬َٚبواتٗا اـا
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نتكـِٜ ايٓاهؽ ع٢ً  ,تهٕٛ يٓا ػدل٠ بأهايٝب اؾُع بٌ ايِْٓٛع إ 6

ّٸ, ٚإطًل ع٢ً إكٝـ, ٚنايتعلټ ْٸ ع٢ً ايعا ف ع٢ً َٛاكؿ سه١َٛ إٓوٛؾ, ٚاـا

 .أٚ ٚكٚؿٖا عًٝٗا ,١ ع٢ً بعضبعض ا٭ؿٓي

ٝٸ١ أع 7 ّٸ ع عذٸ ٕ ْهٕٛ ع٢ً ثك١ ع بعـ ادتٝام إلس١ً ايوابك١ ٚؼٌِٝ ٚٗٛك ايٓ

 .ايٛٗٛكَجٌ ٖقا 

 

ٖٓ: ٚقـ تبٝٸًَه١ ا٫دتٗاؿ ٌَٚٓ٪ٖاع 1 ٕ ًَه١ ا٫دتٗاؿ إْٸُا أا تكـّ ٔ يٓا 

ٌٸ هٛا٤ َا ٚقع َٓ٘ َٛقع  ,َا ٜلتهن عًٝ٘ قٝاي ا٫هتٓباٙ تٌٓأ َٔ اٱساط١ به

ّٸ ٚؾُٗ٘ايِػل٣ يكٝاي ا٫هتٓباٙ, نايٛها٥ٌ اييت ٜتٖٛق أٚ  ,ـ عًٝٗا ؼكٝل ايٓ

ٝٸ١. ٚهايو طلٜل ا٫دتٗاؿ ٫ ّهٔ  ندلاٙ, ٕ ٜبًؼ أنُباسح اؿذر ٚا٭ٍُٛ ايعًُ

 .يٝهٕٛ ع٢ً سذٸ١ ؾُٝا يٛ أقـّ ع٢ً إعُاٍ ٖقٙ إًه١ ,بٗا ْٝعّا ٢ ّلٸَلتبت٘ ستٸ

َاك٠ أسهاّ ايؿع١ًٝ َٔ َا ٜكتـك ب٘ ع٢ً اهتٓباٙ ا٭ٖٚٛ : ا٫دتٗاؿ إطًلع 2

 . إٛاكؿ اييت ٜٛؿل ؾٝٗا بٗاٗ أٚ ْك٬ّ َعتدل٠ أٚ أٌُ َعتدل عك٬ّ

 .سهاَّا ٜكتـك ب٘ ع٢ً اهتٓباٙ بعض ا٭ٖٚٛ : ا٫دتٗاؿ إتذن٨ع 3

 : ا٫دتٗاؿ ٚعـَ٘ ػنٸ٩اـ٬ف ٗ ع 4

ٕٸشاي١ ا٫دتٗاؿ إطًلاهتأع  ٚد١ٗ ْٛل ٖ٪٤٫ َا ٬ٜسْٛٛ٘ َٔ قِٛك  : ٚنأ

عٛي١ ٭ؾعاٍ سهاّ اجملعٔ اهتٝعاب ْٝع ا٭ ,ايبٌل, َا ي٘ َٔ طاقات َتعاكؾ١

ـٸؿٌ ع٢ً اػت٬ف َٛآعٗا, ستٸإهًٖ ٠ َٓٗا, َٚجٌ ٖقا ا٫هتٝعاب ٖتٓع ٢ إوتذ

 .عاؿ٠ ع٢ً ايبٌل

ل ي٘ ايكـك٠ ع٢ً ٘ َٔ قبٌٝ إًه١, اييت تٛٓؾْٸإ: َهإ ا٫دتٗاؿ إطًلب ع إ

  .ٖٚٞ غرل ٖتٓع١ عاؿ٠ ,سهاّاهتٓباٙ ا٭

َا ٜبـٚ َٔ ايعًُا٤ ع ٖٛ ايكٍٛ  : ؾا٭نجل ع ٗٚٚقٛع٘ تذنٸ٩إَهإ ايز ع 

  .بإَهاْ٘ ٚٚقٛع٘

 ,تذنٸ٩بايكٍٛ بًنّٚ ايع َا ْعًِ  ؿ ُاسب ايهؿا١ٜ ع ٗ: ٚقـ تؿلٸتذنٸ٩ينّٚ اي ؿ ع

  .عٔ إَهاْ٘ ٚٚقٛع٘ ؾ٬ّٔ
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 تذنٸ٩: ٚيعٌ ٚد١ٗ ْٛل ايكا٥ًٌ بعـّ إَهإ ايَهإ ٚهبب٘ايكٍٛ بعـّ اٱٖع ع 

ٚايتناَِٗ ببواطتُٗا ٚعـّ إَهإ  ,تعلٜؿٖ٘ٛ أػقِٖ إًه١ أٚ ا٫هتٓباٙ ٗ 

  .ايتذن١٥ ؾُٝٗا

ٝٸ ٚ ع : ٫ ٕا فنلٚٙ َٔ بواط١ إًه١ ٚعـّ َها١ٕ ايكٍٛ بعـّ اٱأقلب

ل ع٢ً َعلؾ١ بٌ ٕا قًٓاٙ ٗ َـػٌ ايبشح َٔ إٔ سكٝك١ ا٫دتٗاؿ ٖٛ ايتٛٗؾ ,بواطتٗا...

تٛدـ إًه١, َٚع ؾكـ  ّاتًهِ اـدلات أٚ ايتذاكب ع٢ً اػت٬ؾٗا, ؾُع تٛؾلٖا ْٝع

  .٫ أْٗا تٛدـ ٓٝك١ أٚ ٜٛدـ بعض َِاؿٜكٗا ,بعٔٗا تٓعـّ

ٖٛ  ل ع٢ً َعـات ا٫دتٗاؿ ْٝعّاايتٛٓؾ ٕٸٖٞ أٚػ١ُ٬ َا اْتٗٝٓا إيٝ٘ َٔ كأٟ 

ٛٸ ٕ ا٫دتٗاؿ نًُه١, َٚع ؾكـ بعٔٗا ٚايتكًٝـ ٗ ايبعض اٯػل ؾإٕ ايقٟ ٜه

ؾًُه١ . إكـَات بائلٚك٠ تباع ايٓتا٥ر أػىٸ٫ ;ـّاُاسبٗا ٫ ىلز عٔ نْٛ٘ َكِّ

 .أٚ ٫ تٛدـ أ٬ُّ ;إَا إٔ تٛدـ َطًك١ ّاا٫دتٗاؿ إف

 

  :ا٫دتٗاؿ َٚلاتب اجملتٗـٜٔع 1

ٕ هتٗـ ايؿكٝ٘ ٗ اهتؼلاز َٓٗاز ي٘ ٗ ادتٗاؿٙ ع٢ً أٖٚٛ : ا٫دتٗاؿ إطًلأع 

ع أٚ ٖٛ  ,سهاّ ع٢ً ٚؾل ٖقا إٓٗازاز ا٭ٚٗ اهتؼل ,ٗ َٓٗاد٘ مٛ ٜهٕٛ َوتك٬٘

 .فتٗـ ٗ ا٭ٍُٛ ٚٗ ايؿلٚعع ل ايعًُا٤ نُا ٜعبِّ

ٕ هتٗـ ايؿكٝ٘ إٓتوب إٍ َقٖب َعٌ أ: ٜٚلٜـٕٚ ب٘ ا٫دتٗاؿ ٗ إقٖبب ع 

كٖا إَاّ فيو إقٖب... ٚقـ أطًل ا٭هتاف ٗ ايٛقا٥ع ع٢ً ٚؾل أٍُٛ ا٫دتٗاؿ اييت قلٻ

 .ايؿكٝ٘ َٔ ٖقا ايكوِ اهِ )اجملتٗـ إٓتوب( أبٛ مٖل٠ ع٢ً

ا٫دتٗاؿ ٗ إوا٥ٌ اييت ٫ كٚا١ٜ ؾٝٗا عٔ إَاّ إقٖب ٚؾل ا٭ٍُٛ اجملعٛي١ ز ع 

ناـِاف ٚايطشاٟٚ  ,, ٚبايكٝاي ع٢ً َا ادتٗـ ؾٝٗا َٔ ايؿلٚعَٔ قبً٘

ٞ ٚايهلػٞ َٔ اؿٓؿ١ٝ, ٚايًؼُٞ ٚابٔ ايعلبٞ ٚابٔ كًٝـ َٔ إايه١ٝ, ٚايػناي

  .هؿلاٜٝين َٔ ايٌاؾع١ٝٚاٱ

: ٖٚٛ ا٫دتٗاؿ ايقٟ ٫ ٜتذاٚم تؿورل قٍٛ فٌُ َٔ ادتٗاؿ أٌٖ ايتؼلٜر ؿ ع

أقٛاٍ أ٥ُتِٗ أٚ تعٌٝ ٚد٘ َعٌ ؿهِ وتٌُ ٚدٌٗ, ؾإيِٝٗ إلدع ٗ إماي١ اـؿا٤ 
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ُٸ١ ٚأسهاَِٗ ٓلاب٘ َٔ أناؾِاْ ٚ ,ٚايػُٛض ايقٟ ٜٛدـ ٗ بعض أقٛاٍ ا٭٥

  .ؿ١ٝعًُا٤ اؿٓ

: ٜٚلاؿ ب٘ إٛام١ْ بٌ َا كٟٚ عٔ أ٥ُتِٗ َٔ ايلٚاٜات ادتٗاؿ أٌٖ ايذلدٝضٖع ع 

  .إؼتًؿ١, ٚتلدٝض بعٔٗا ع٢ً بعض َٔ د١ٗ ايلٚا١ٜ أٚ َٔ د١ٗ ايـكا١ٜ

 : َٓاق١ٌ ٖقا ايتكوِٝع 2

ـًط٘ بٌ قوِ َٔ ا٭قواّ ٚبٌ  ;ػلٚد٘ ع٢ً أٍُٛ ايكو١ُ إٓطكٝٸ١ع 1

ٕكوُٗا, ٚا٭ْوب تٛمٜعٗا ع َٔ ٚد١ٗ َٓطكٝٸ١ ع إٍ قوٌُ:  ّاَكوُٗا ظعًٗا قوُٝ

ٖٚٛ  ,يٛدٛؿ قـك داَع بُٝٓٗا ;ـ إٍ ا٭قواّ ا٭كبع١ ا٭ػل٣ٚإكٝٸ ,ـَطًل َٚكٝٸ

  .ا٫دتٗاؿ ُٓٔ إطاك َقٖب َعٌ

َٓ٘ ٗ َكابٌ  ٚدعًٗا قوُّا ,ٕ تو١ُٝ ٖقٙ ا٭قواّ ا٭كبع١ با٫دتٗاؿع إ2

ٕ فنلْاٙ َٔ إٔ ا٫دتٗاؿ ًَه١ ٫ أًت٦ِ َع ايٛاقع ايقٟ هبل ٫ ٜ ,ا٫دتٗاؿ إطًل

 بعـ سِٛي٘ ع٢ً تًهِ اـدلات ٚايتذاكب...  تٛدـ يِاسبٗا إ٫ٓ

ٟٸع إ3 قوِ َٔ أقواّ  ٕ ْٝع َا فنلٚٙ ي٬دتٗاؿ َٔ تعاكٜـ ٫ ٜٓطبل ع٢ً أ

ٔٸ٭ ;إكٝـ ٞٸ أٚ اؿذٸ١ عًٝ٘ ع٢ً اػت٬ف ٗ ػقِٖ ايعًِ أٚ ايٛ  ٚد١ٗ باؿهِ ايٌلع

 ايٓٛل ٗ َؿَٗٛ٘... 

 : ادتٗاؿ ايٌٝع١ َطًل أٚ َٓتوبع 3

ادتٗاؿ ايٌٝع١ يٝى َٔ قبٌٝ ا٫دتٗاؿ إطًل, ٚإْٸُا ٖٛ َٔ  ٕٸأ مٖل٠ ٛأب ٣كأ

  .قبٌٝ ا٫دتٗاؿ إٓتوب

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت  ع٢ً ٖقا ايلأٟ ؿٴٔلٜٚٳ ِْٗ أإٔ ا٭هتاف أبا مٖل٠ نإ ٜل٣ ٗ أ٥

ٌٸ ُٸ١ إقاٖب, َع َا ٜأتٕٛ ب فتٗـٕٚ ٗ ن ٘ َٔ أسهاّ, ٚسوابِٗ سواب بك١ٝ أ٥

إٔ ايٌٝع١ ٫ ٜلٕٚ ٗ أ٥ُتِٗ فيو, ٚإْٸُا ٜلِْٚٗ َِاؿك تٌلٜع ٜلدع إيٝٗا ٫هتكا٤ 

سهاّ َٔ َٓابعٗا ا٭١ًُٝ, ٚيقيو اعتدلٚا َا ٜأتٕٛ ب٘ َٔ ايوٓٸ١... ؾأقٛاٍ أٌٖ ا٭

نوا٥ل  ,ٝتٗاٗ سذٸ َٔ َِاؿك ايتٌلٜع يـِٜٗ, ِٖٚ فتٗـٕٚ َِـكٷ ّاايبٝت إف

  .إِاؿك ٚا٭ٍُٛ

ع٢ً إٔ أؿي١ ايٌٝع١ ع٢ً اؿذر ع ع٢ً اػت٬ؾٗا ع مل تكتِل ع٢ً أساؿٜح أٌٖ 

بٌ ػاٚمتٗا إٍ ايهتاب ايعنٜن, ٚايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١,  ,ايبٝت ع ِٖٚ عـٍ ايهتاب ع
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ٝٸ غ ع٢ً اػت٬ف ٗ ٬ُ ,١, ٚبٓا٤ ايعك٤٬, ٚسهِ ايعكٌ, ٚغرلٖاٚايورل٠ ايكطع

ٝٸبع   .أٚ ا٫ْتٛاّ ُٓٔ غرلٙ َٔ ا٭ٍُٛ ,١ٔٗا ي٬هتك٬ٍ بايـيًٝ

 

ـٸع 1 غًل أبٛاب٘ ع ع٢ً ٜـ  ل ا٫دتٗاؿ بعـ إٔ متٸِٚأكاؿٚا ب٘ س :باب ا٫دتٗاؿ ه

 .ٚسِل ايلدٛع إٍ ػِْٛ إقاٖب ا٭كبع١ ,ؿٌع٢ً ْٝع إهًٖع بعض ايوًطات 

 : ًَ٘بٛاعج٘ ٚعٛاع 2

ـٸع 1  .٠ ٖايواْكواّ ايـٚي١ اٱه٬َٝٸ١ إٍ ع

 .يهٌ سنب َـكهت٘ ايتٌلٜعٝٸ١ ٚت٬َقتٗا ,اْكواّ اجملتٗـٜٔ إٍ أسنابع 2

 .ًٌ ع٢ً ايؿت٣ٛ ٚايكٔا٤, ٚعـّ ٚدٛؿ ٓٛاب٘ شلِاْتٌاك إتطؿِّع 3

ٝٸ١ع 4  .ًٝٛع ا٭َلاض اـًكٝٸ١ بٌ ايعًُا٤ ٚايتشاهـ ٚا٭ْاْ

ُٗلت  ,باـِْٛ ٗ ايكلٕ اـاَى اشلذلٟٚ ,َاَٝٸ١عٓـ ايٌٝع١ اٱع 5

ٛٸ٠ ًؼِٝت٘ ,َها١ْ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ١عُٛ ت٬َقت٘ ٗ ٚاقعٗا, ٚأْوتِٗ أٚ  ,ٚق

اتِٗ ايعًُٝٸ١, ؾُا نإ أسـ َِٓٗ يٝذل٩ ع٢ً ايتؿهرل ٗ ُش١ كأٟ ناؿت ًؼِٝٸ

 .٭هتافٙ ايطٛهٞ أٚ َٓاقٌت٘

 : ت٘ٝٸ١ سذٸأؿٓيع 3

٫ إٍ  ,كٌْاع إٍ احملكِّقـ ْوب ابٔ اي٬ِغ ٖقا اٱ: ْٚاعا٫هتـ٫ٍ باٱأع 

ٌّ   .ْاع بعـ اْوـاؿ باب ا٫دتٗاؿ٫ؾذلآ٘ قٝاّ اٱ اجملتٗـٜٔ, ٖٚقا طبٝع

 ْاع: ٚقـ ْاقٍ ايٌٝؽ إلاغٞ )ٖٚٛ َٔ ؿعا٠ سلٸٜٸ١ ايؿهل( ٖقا اٱ

  .ْاعَهإ ؼٌِٝ ٖقا اٱإو ٗ َٔ ٚد١ٗ ُػل١ٜٚ: ؾكـ ًٖه

ٝٸ١ َجٌ ٖقا ١ٜٚ: ؾكـ اِْبٸَٔ ٚد١ٗ ندلٚ ت ع٢ً إْهاك ايـيٌٝ ع٢ً سذٸ

  .ْاعاٱ

ْٸ ْاع( أؿي١ َا هبل ٗ )َبشح اٱ ا قـ اهتكلأْا ٗٚػ١ُ٬ ايلأٟ ٗ فيو أ

ٝٸ١ اٱ ٝٸ١ ايعًُا٤ ع٢ً سذٸ كٌ. ْاع احملٓكإْاع ؾًِ لـ ؾٝٗا َا ٌٜرل إٍ سذٸ

ٝٸ١ َجً٘, ع٢ً إٔ  يعـّ قٝاّ ;ْاع ٗ غرل َٛٓع٘باٱ ّافإؾا٫هتـ٫ٍ  ايـيٌٝ ع٢ً سذٸ

  .يًكطع بعـَٗا ٗ اؿذٸٝٸ١ نافٺ ايٌٓو
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تإ ع هٛا٤ أكاؿ بُٗا ايتعًٌٝ ٖٚاتإ ايعًٓ :تباعأْباٙ إقاٖب ٚنجل٠ ا٭ب ع 

ـٸ٭ٌُ اؿهِ أّ يٲ  .ّاْاع ع غلٜبتإ عٔ ا٭ؿي١ د

ؾتض باب : ؾاؿل ع نُا فٖب إيٝ٘ ايٌٝع١ ع ٖٛ ايٌٝع١ ٚؾتض باب ا٫دتٗاؿع 4

 ,ا٫دتٗاؿ إطًل, ٖٚٛ ايقٟ تكتٔٝ٘ ْٝع ا٭ؿي١ اييت فنلٖٚا ع٢ً ٚدٛب إعلؾ١

ٝٸ١ ٫ تًِض ٱ ٝٸ١ ْٚك١ًٝ. ٖٚقٙ ا٫عتباكات اييت فنلٖٚا يعـّ اؿذٸ ٜكاف تًهِ عكً

 ا٭ؿي١ ْٚوؼٗا. 

ٕٸ ايوٝـ اؿهِٝٚ ٕكاك١ْ با ٜتِ ايقٟ ايٓشٜٛطلغ ا٭َٛك ع٢ً  نُا تل٣ ؾإ

ٞٸ ي٬اب ,١ٚايتُاي اؿذٸ ٛٸك ايبشح ٗ ٖقا ايهتاب عتباكٙ إكّٛ ا٭هاه هتٓباٙ. ٚتط

َٕ  هبك٘ ٚآض ٌَٚٗٛؿ.  ٔٵبايٓوب١ 

 ٖٝنات٘ ا٭هاهٝٸ١ بايٓشٛ ايتايٞ:  ٍنُا ّهٔ اٱًاك٠ إ

  .اكتكا٤ َٓٗذٝٸ١ ايبشح ايٌا١ًَع 1

  .َلاسٌ ايبشح عٓـ اجملتٗـٚتبٌٝ  ,تبٌٝ ٓلٚك٠ ايبشح عٔ إٓاٖرع 2

 .َكٝاي اؾُع بٌ ا٭ؿي١ ٚتبٝٝٓٗاع 3

ٝٸات. ا٭هاهٝٸ١ ايكٔاٜاها٤ ع٢ً تٸا٫ع 4 ٚٸي   ٚا٭

  .قٛكٜٸ١ عح اؿذٸ١ع 5

  .ايتعلٜـ بأقواّ ا٫دتٗاؿ ٚتبٌٝ َعـات٘ع 6

 .بٝإ َلاتب اجملتٗـٜٔع 7

 احملت٣ٛ ٗ أٚ ايِٝاغ١, أٚ ٣ٛ,نجل ٖقٙ احملاٚك ؾٝٗا سـاث١ ٗ احملتأٚ

  .َعّا ٚايِٝاغ١

 

عبـ »ل يًع١َ٬ احملكِّ ,«ايٛهٝ٘ ٗ قٛاعـ ؾِٗ ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ١»ٚأَا نتاب 

 ٖٝٸن ٗ باب٘.  , ؾٗٛ نتابٷ«اشلاؿٟ ايؿًٔٞ

طلٚس١ َتُٝٸن٠ سٍٛ َٓٗذٝٸ١ ا٫دتٗاؿ َٚلاتب أٚقـ كهِ ايع١َ٬ ايؿًٔٞ 

 ٖٚٞ نُا ًٜٞ:  ,ا٫هتٓباٙفاٍ ايبشح ٗ 

ٝٸ١ ا٫دتٗاؿع 1 ُٸ  .أٖ
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 :تعلٜـ ا٫دتٗاؿع 2

 .ٗ ايًػ١: بقٍ ايٛهع ٚايطاق١

ٞٸ ٫ ّٸ ايٌلع  .هتٓباٙ اؿهِ َٓ٘ٗ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ: ايبشح ٗ ايٓ

َٚا ْوب  .: ٫ قٍٛ عٓـ أُشابٓا اٱَاَٝٸ١ عل١َ ا٫دتٗاؿٌَلٚع١ٝ ا٫دتٗاؿع 3

 .هذلآباؿٟ ػ٬ف ٗ ْٗر ا٫دتٗاؿإٍ اٱ

 : أٖـاف ا٫دتٗاؿع 4

 .َعلؾ١ ا٭سهاّأع 

ٞٸ َع ٖقٙ اؿٝا٠ إٍ ْٗاٜتٗاب ع   .اهتُلاك١ٜ ايـٜٔ اٱه٬َ

 .تاكٜؽ ا٫دتٗاؿع 5

 :تكوِٝ ا٫دتٗاؿع 6

  .إتذن٨ ;إٌٗٛك: إطًلأع 

 ;إقٖيبٸ; اـ٬ف ;َا ٜوتؿاؿ َٔ ٚاقع تطبٝكات ا٫دتٗاؿ: إكاكٕب ع 

ٞٸ  .ايتؼِِٝ

ٟٸ ل٣:أػ اتتكوُٝز ع  ٞٸ ;ؾلؿ  .ْاع

 : ٚها٥ٌ ا٫دتٗاؿع 7

 .ؿكاه١ َٓاٖر ايبشحأع 

 .َعلؾ١ َِاؿك ايبشحب ع 

ّٸز ع  ٝٸ١ اييت شلا َـػ١ًٝ ٗ ؾِٗ ايٓ  .ؿكاه١ عًّٛ ايًػ١ ايعلب

 .ؿكاه١ عًِ إٓطل ؿ ع

 ٕ.ؿكاه١ عًّٛ ايكلآٖع ع 

 .ؿكاه١ عًّٛ اؿـٜح ٚ ع

 .ؿكاه١ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ م ع

 .ايؿكٗٝٸ١ ؿكاه١ ايكٛاعـغ ع 

ٞٸؿكاه١ ايتاكٜؽ ا٫ٙ ع  ٞٸ دتُاع  .يعِٛك ايتٌلٜع اٱه٬َ

 .١ إعاُل٠دتُاعٝٸٝا٠ ا٫اؿط٬ع ع٢ً ا٫ى ع 

ٞٸ(ٍ ع   .ؿكاه١ َباؿ٨ عًِ ايؿك٘ )ًَ ؾكٗ
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ٞٸّ ع  ٛٸك ايؿهل ايؿكٗ  .ؿكاه١ تط

ٞٸي ع  ٛٸك ايؿهل ا٭ُٛي  .ؿكاه١ تط

ٝٸ١ايؿكاه١ َباؿ٨ ع ع   .عًّٛ اٱْواْ

 .َباؿ٨ ايعًّٛ ايطبٝعٝٸ١ ؿكاه١ف ع 

 .ؿكاه١ َباؿ٨ عًِ ايلٜآٝٸاتْ ع 

 : فاٍ ا٫دتٗاؿع 8

 .ا٭سهاّ اي١ٝٓٛأع 

 .إٛٓٛعات ايٌلعٝٸ١ إوتٓبط١ب ع 

 .إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١ ايًػٜٛٸ١ز ع 

 .إٛٓٛعات إوتشـث١ ؿ ع

هتٓباٙ ٕٚ اي٬م١َ ٫٪ؾٝ٘ ْٝع ايٌ «ايؿًٔٞ»٫ٚسٜ : َٛاؿ ا٫دتٗاؿع 9

ّٸ عٔ هِ ٚيٛامَ٘. ٚقـ دعٌ ايبشح اؿ  هاهّا ٗ إٓٗر. أنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓ

ّهٔ ٗ فاٍ ا٫هتٓباٙ ٗ ايبشح عٔ إٓٗر يـٜ٘ َٚٔ احملاٚك اؾـٜـ٠ 

فاٍ ; ٚها٥ٌ ا٫دتٗاؿ ;تاكٜؽ ا٫دتٗاؿ; : أٖـاف ا٫دتٗاؿايتاي١ٝ إباسح ٍاٱًاك٠ إ

 .ا٫دتٗاؿ

 

ـٸ ٕٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ٗ كهاي١ « ـ عبـ ايهلِٜ ؾٌٔ اهللايوٝٸ»١َ ٣ ايع٬ٓٚتِ

. ٚفنل ؾٝٗا ٓلٚك٠ تبٌٝ َٓٗذٝٸ١ «َٓٗذٝٸ١ َٚلاسٌ ا٫هتٓباٙ»نتبٗا بعٓٛإ 

ٌٸ ٝٸ١ »قا٬ّ٥:  ,طايب َٔ ط٬ب ا٫دتٗاؿ ا٫هتٓباٙ يه هتٓباٙ ا٭سهاّ اإٕ عًُ

أْٞ ًعلت  ٗا ٗ نتب ا٭ٍُٛ, إ١٫ٓ َٚٓٗذٝٸتٗا ٚتلتٝب َلاسًٗا... لـٖا نًٓايٌلعٝٸ

 . «إٔ تًؼِٝٗا ٓلٚك٠ يؿِٗ ايطايب شلا

ّٷ»ٚٗ تٛٓٝض ايؿهل٠ ٜكٍٛ:  , ايكطع مٛع٢ً  ْعًِ إٔ ق٬ًّٝ َٔ ا٭سهاّ َعًٛ

ـٸ ٕعلؾتٗا َٔ اهتؼـٗ تـػٌ ا٭سهاّ َٚعِٛ اّ  ؿا٥ل٠ ايٌو ٚاؾٌٗ, ٚيقا نإ ٫ب

َٸ١ ن١ًٝ ٕٸسٝح توامل ايؿكٗا٤ ع٢ً  ,قٛاعـ عا , َٚٔ ٖٓا ٌْأ سهُّا ٚاقع١ يهٌ أ

ِٷ ٞٸ ٖ عً : ٛآػل ٖٛ عًِ ا٭ٍُٛ ايقٟ ٜبشح عٔ ٖقٙ ايكٛاعـ... ٚيهٔ ايو٪اٍ ا٭هاه
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ٚٸ ؟إفا ٚادٗٓا َوأي١ ؾكٗٝٸ١ َٔ أٜٔ ْبـأ ٍ ػط٠ٛ ٖٞ إٔ ْعلف ٚإٍ أٜٔ ْٓتٗٞ؟... أعتكـ أ

 .«١ ػا١ْأٜٔ ْٔع ايٌب١ٗ ٚٗ أٜ

إٕ », ؾٝكٍٛ: ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٜكّٛ بتشـٜـ ايٌبٗات ٚتعٌٝ أقواّ ايٌب١ٗ

َٸأبعاؿ ا٫  ,١...ٝٸأٚ إِـاق ;أٚ إؿَٗٛٝٸ١ ;١ٝٸا اؿهًُتباٙ ٫ ؽًٛ عٔ ٖقٙ ايج٬ث١: إ

 . «ُاتِٝ ايج٬ثٞ ٖٛ أؾٌٔ ايتكوٝٚأعتكـ إٔ ٖقا ايتكو

َٸ ػتِاك َا وتاز اٜٚلهِ ب ,هتٓبا١ٙ ي٬ٚٗ ٖقٙ إٓٗذٝٸ١ ٜلهِ اـطٛٙ ايعا

ٞٸإيٝ٘ ايؿكٝ٘ ٗ َورلت٘ ٫ َع٢ٓ أْ٘ ٬ٜسٜ ايؿكٝ٘ َا ٖٛ , هتٓباٙ اؿهِ ايٌلع

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ ,ؾكٝ٘ نُا ٖٛ  ,ّٚيهٓ٘ بٓشٛ ًَؼٻ ,٧ٜٝٗٚ ي٘ َا وتاد٘ ٗ عًُ

 ٚآض ٗ ايلهِ ايتايٞ َٔ إٓٗذٝٸ١: 

  .١َِـاقٝٸ; ؿَٗٛٝٸ١َ; ١سهُٝٸ ايٌبٗات ث٬خ ٫ كابع شلا:

  .: ٖٞ اًتباٙ اؿهِ َا ١ٖٛايٌب١ٗ اؿهُٝٸ :أ٫ّٚ

 .تعاكض ايـيًٌٝع 3; إْاٍ ايـيٌٝع 2 ;ؾكـإ ايـيٌٝع 1أهبابٗا: 

ٞٸ; ايبشح عٔ عًِ َعاؾتٗا: ٞٸ َٔ ; ؾعًُ ّٸؿؾأٌُ يؿٛ ٞٸ; يٌٝ عا  .ؾأٌُ عًُ

  .لؿّٗٛ يؿٜ إتعًٖ: ٖٞ اًتباٙ اؿهِ بوبب اًتباٙ َثاّْٝا: ايٌب١ٗ إؿَٗٛٝٸ١

  .أهبابٗا: عـّ ؾِٗ ايًؿٜ

عاؿ ايـيٌٝ  ٚإ٫ٓ; ؾايكـك إتٝكٔ; ؾايًػ١; ؾايعلف; َعاؾتٗا: ْطلم باب ايٌاكع

  .ؾٓبشح عٔ ؿيٌٝ آػل; ف٬ُّ

ٞٸ١ثايجّا: ايٌب١ٗ إِـاقٝٸ   .: ٖٞ اًتباٙ اؿهِ ٫ًتباٙ إِـام اـاكد

  ٢.أهبابٗا: ػاكدٝٸ١ ٫ ؼِ

 ,ؾإٕ مل لـ ؾأَاك٠ َعتدل٠ ٗ إثبات إٛٓٛعات; ْبشح عٔ قطع َعاؾتٗا:

َٸ١ ٚإ٫ٓ; ايب١ٓٝ :َجٌ ٞٸ; قاعـ٠ ايٝـ :َجٌ ,ؾكٛاعـ عا ٭ٍُٛ ان ,ٚإ٫ ؾأٌُ َٛٓٛع

  .١ّٝٸسهُعاؿت ايٌب١ٗ  ٚإ٫ٓ ;ايعـَٝٸ١

ٞٸ َٚا وتاز إيٝ٘ ايؿكٝ٘ َٔ إباْٞ  ٚٗ ُٓٔ ٖقٙ إٓٗذٝٸ١ ِٜٓٛ ايـٚك ا٭ُٛي

َٸ١ يهٝؿ١ٝ ا٫هتٓباٙ, إلاسٌ اٖقٙ ٖٞ », ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٚا٭ؿي١ ٝٸ١ ايعا شلٝهً

 . «ٚايدلف١

إٕ ايوٝـ عبـ ايهلِٜ ؾٌٔ اهلل قاّ بتبٌٝ َلتب١ َٔ ايبشح  :ّٚهٔ إٔ ْكٍٛ
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ٞٸ ٖٚٞ َلتب١ تلتٝب ا٭ؿٓي ,عٔ إٓاٖر سهِ ٔ ع١ ٚتعٌٝ ا٭ٚيٜٛات ٗ ايبشح ايؿكٗ

وتشـث١ اييت ٖٞ َٛٓع ا٫هتٓباٙ ٗ اؿكٝك١. ٚتِٓٛٝ اؿٛاؿخ ايٛاقع١ أٚ إوا٥ٌ إ

 ٢ل عًنبرل ٗ تعًِٝ ا٫هتٓباٙ ٜٚٛؾِّ ١ ٚايٓٛل٠ اؾن٥ٝٸ١ ي٘ أثلٷٖقٙ إلاتب بايـٓق

 . نجرلّا ايطايب ٚقتّا

ٕٸنُا  ِٸ ّهٓٓا إٔ ْكٍٛ: إ إباسح ٗ َٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ اييت  ٚأؿمٸ َٔ أٖ

ايوٝـ »نتب٘ َا  ,يٓكـ ٚايتهٌُٝ شلابعـ ا ,كتٗاطلٜ ٢بٗا ٚإٌٞ عًٖتُاّ ًٜٝل ا٫

ٞٸ ايتٛد٘ ٕتطًٓبات ا ؾٝ٘ َٔ ايـق١ ٚايٌٍُٛ ٕٗ ;«اؿهِٝقُـ تكٞ   ,ايبشح ايؿكٗ

 ج٘.عٗ عِلٜٸ١ َع َلاعات إتطًبات اي

ُٸ٬ّ ي٘.  نُا دا٤ عح ايؿًٔٞ َٖٓكشّا َٚه

ٞٸٚ إٍ َٜٛٓا ٖقا, قـ تلننت عًٝ٘ دٗٛؿ ايؿكٗا٤  ,إٕ ٖقا إٌلٚع ٌَلٚع س

ٟٸ١ أَ إباسح ايل٥ٝوٛ ٖٚ ٞٸ. ي٬م١َ قبٌ ايبـ٤ بأ  عح ؾكٗ

ٕٸ َٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ دن٤ َٔ ْٛاّ  ٚإكذلغ ٗ ٖقا اجملاٍ ٖٛ ا٫يتؿات إٍ أ

َتهاٌَ ي٬هتٓباٙ, ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪ػق ؾٝ٘ بٓٛل ا٫عتباك َا قـَ٘ أهتافْا ع ٗ 

ٚك٠ علض ْٛاّ ًاٌَ ي٬هتٓباٙ, قآلات٘ بعـ اهتكلا٥٘ ٕا علٓٓاٙ ع َٔ ٓل

 ّهٔ اقذلاس٘ نُا ًٜٞ: 

 ْٛاّ ا٫هتٓباٙ: ع 1

 أع تعلٜـ ا٫هتٓباٙ. 

 ب ع أٖـاف ا٫هتٓباٙ.

 ز ع َباْٞ ا٫هتٓباٙ.

 عٓاُل ا٫هتٓباٙ:  ؿ ع

 إٓابع )إِاؿك(: ٖٚٞ اؿذر ايٌلعٝٸ١.ع 1

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ.ع 2 ٝٸ١ ايـػ١ًٝ ٗ عًُ  ايكٛاعـ ا٭ُٛي

 ٗر اي٬مّ اتٸباع٘ ٗ تطبٝل ايكٛاعـ ع٢ً إِاؿك. إٓع 3

 ٖع ع َلاتب )َوتٜٛات( ا٫هتٓباٙ: 

 ا٫هتٛٗاك َٔ ا٭ؿي١ غرل إتعاك١ٓ.ع 1

 ا٫هتٛٗاك َٔ ا٭ؿي١ إتعاك١ٓ.ع 2
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ّٸ. ع 3  اهتٓباٙ اؿهِ ساٍ ؾكـإ ايٓ

 اهتٓباٙ ايٓٛلٜٸ١. ع 4

 اهتٓباٙ ايٓٛاّ. ع 5

ٌٸ َوت٣ٛ َٔ إوتٜٛات اـُو١.َلاسٌ ا٫هتٓباٙ ٚػطٛا ٚ ع  ت٘ ٗ ن

ـٸ م ع   .١َٝايعًّٛ إك

ٌٸ َا ٜ٪ثل ع٢ً ؾِٗ ايؿكٝ٘ يًِْٓٛ  غ ع ا٭كُـ٠ اي٬م١َ ي٬هتٓباٙ: ٖٚٞ ن

 ايٌلعٝٸ١, َجٌ: 

 اٱساط١ ٚا٭ْى ظُٝع ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ١ )اٯٜات ٚايلٚاٜات(.ع 1

 ا١َٕٛٛٓ ايعكا٥ـٜٸ١. ع 2

 ١ََٛٛٓ ايوٓٔ اٱشلٝٸ١. ع 3

 ايٓٛلٜٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ يٲه٬ّ. ع 4

 ػِا٥ّ اٱه٬ّ ٖٚٝنات٘ ا٭هاهٝٸ١. ع 5

َٸ١ ٚايتؿ١ًِٝٝ(.ع 6 ٞٸ )اـطٛاٙ ايعا ٞٸ اٱه٬َ  ايٓٛلٜٸ١ ٚايٓٛاّ ا٭ػ٬ق

َٸ١ ٚايتؿ١ًِٝٝ(.ع 7 ٞٸ )اـطٛاٙ ايعا  ايٓٛلٜٸ١ ٚايٓٛاّ اؿكٛقٞ اٱه٬َ

ٞٸ )اـطٛع 8 ٟٸ اٱه٬َ َٸ١(.ايٓٛلٜٸ١ ٚايٓٛاّ ايذلبٛ  اٙ ايعا

ٞٸ.ع 9 ٞٸ اٱه٬َ  اـطٛٙ ايعل١ٜٔ يًٓٛاّ ا٫دتُاع

ٞٸ )هٝاهٝٸّا ٚادتُاعٝٸّا ٚثكاؾٝٸّا(.ع 10  تأكٜؽ اجملتُع اٱه٬َ

ٞٸ.ع 11  تأكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٛٸك إوا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١.ع 12  تأكٜؽ تط

بعـ ايؿلاؽ عٔ ٓلٚك٠ إساط١ هلٜع١ سٍٛ َٓٗذٝٸ١ ا٫هتٓباٙ,  ٖٚقٙ دٛي١ْ

ٚػِا٥ّ, ػعً٘ قاؿكّا ع٢ً تطبٝل  ٘ بهٌ َا وٝ٘ ب٘ َٚذتُع٘ َٔ ٚلٚفايؿكٝ

 ا٭سهاّ ع٢ً َِاؿٜكٗا بٌهٌ ؿقٝل. 

إٔ  و٢بٌهٌ َجُل يط٬ب ا٫دتٗاؿ; ع ْلدٛ إٔ ْهٕٛ قـ ٚٓؾكٓا يعلٓٗا

 ٚإيٝ٘ أْٝب. ,عًٝ٘ تٛنًت ,باهلل إ٫ٓ ٞتهٕٛ ػط٠ٛ ع٢ً ايطلٜل. َٚا تٛؾٝك
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 زاتاملددِّ

 بة عميّاواجلسائي املرتتِّ ،واالجتاز بّا ،تعىاهلااس

 ةة استداللّيفكّّي دزاسٌة

 

 

ٛټ ِّٗ ِْـ ايكلٕ ا٭ػرل, ٚإثل تٓ كات, ٚبوبب نجل٠ اٱؿَإ ع ٚكٚاز إؼ

تُع ٚاـِا٥ّ اييت انتوبتٗا, عًٝٗا, َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ آثاك ه١٦ٝ َٚٔلٸ٠ ع٢ً اجمل

ؾكـ أُبشت َٔ إٛآٝع إوتشـث١ ٗ ايؿلٚع ايؿك١ٝٗ ايهجرل٠ ٗ باب اؿـٚؿ, 

ٖٓا أؿ٣ إٍ ادتٗاؿ ايؿكٗا٤ ٗ  ٚايتعنٜلات, ٚإهاهب احملل١َ, ٚا٭طع١ُ ٚا٭ًلب١, 

ٞٸ ولّ تعاطٝٗا ٚا٫ػاك بٗا.   اهتٓباٙ سهِ ًلع

ِٸ عح ا٭  ؿي١ َٚباْٞ اؿهِ ايتهًٝؿٞ ٚايٛٓعٞ يًُٛآٝع ٗ ٖقا إكاٍ هٝت

إتعًك١ بإؼـكات. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾكـ اهتشـثت إباْٞ ايؿكٗٝٸ١ عكٛبات كتًؿ١ 

 ؾلا٥ِ إؼـكات. 

 

ـٸخ عٔ إؼـكات. ٚنٌ ٚاسـ َٓٗا ىٔع  ٚٗلت َٛآٝع عـٜـ٠ َٚتٓٛع١ تتش

َٓٗا ٗ أسهاّ إباْٞ ايؿكٗٝٸ١ ع٢ً  يًُطايع١ ٚايبشح ٗ ايؿك٘, ٜٚـكي نٌ َٛٓٛع
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سـ٠. َٚع ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك سواه١ٝ سه١َٛ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١ بايٓوب١ يتًو 

ٞٸ ٗ ايؿلٚع  إاؿ٠ َٚا وٝ٘ بٗا َٔ أَٛك َعٖكـ٠ كأت إٔ ايتشكٝل ٚا٫دتٗاؿ ايؿكٗ

ٟٸ.   إؼتًؿ١ يًُؼـكات ٚدلا٥ُٗا أَل ٓلٚك

 َٚٔ بٌ ٖقٙ إٛآٝع:  

ٝٸ١ اٱْتاز, 1 ِٸ َٔ اينكاع١ ٚعًُ ع 4ع ايٓكٌ, 3ع اؿؿٜ, 2ع ايتِٓٝع ايقٟ ٖٛ أع

ع إهاؿ َلانن ٚأَانٔ يًتعاطٞ, ٚتكـِٜ اــَات 6ع ايتعاطٞ, 5ايذلٜٚر ٚايبٝع, 

ع دين ا٭َٛاٍ ٚايجل٠ٚ 7اي٬م١َ يًُتعاطٌ, ٚت١٦ٝٗ إعـات يوٗٛي١ ايتِٓٝع ٚايذلٜٚر, 

ع اؿٍِٛ ع٢ً اـدل ٚتكـِٜ  ١8 اٱْتاز ست٢ ٚقت تعاطٝٗا, إهتوب١, ابتـا٤ٶ َٔ َلسً

 ع ايع٬ز ٚتلى اٱؿَإ, ٚ...10ع إكا١َٚ, 9إعًَٛات, 

نٌ ٖقا ٌٜٓأ عٔ اهتعُاٍ إؼـكات ٚاييت باٱَهإ إٔ ٜٓطبل ع٢ً َتعاطٝٗا 

ٞٸ1أبعاؿ ؾكٗٝٸ١:  ث٬ث١ ٞٸ2, ع سهِ تهًٝؿ  ع عكٛبات. 3, ع سهِ ٚٓع

َٳٗ َا ىتّ باؿه دعٌ  ٔٵِ ايتهًٝؿٞ ٚاؿهِ ايٛٓعٞ ٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

ْؿى إؼـكات َٛٓٛعّا ٬َٚنّا ؿهُ٘, ٚعلٻؾٗا ع٢ً أْٗا زلّٛ ًَٗه١, ٚأدل٣ 

عًٝٗا أسهاّ تًو ايوُّٛ; ٚايبعض اٯػل دعٌ ِْب عٝٓٝ٘ أثلٖا ع٢ً ايِعٝـ 

ٞٸ, ٚا٭ٓلاك اييت تًشل ايؿلؿ ٚاجملتُع َٔ دلا٤ تعاط ٝٗا. ٚع٢ً ايٌؼِٞ ٚا٫دتُاع

ٟٸ ساٍ إفا َا أػقْا ْؿى إؼـكات أٚ  ٖقا ا٭هاي بٓٛا أسهاَِٗ ٚؾتاٚاِٖ. ٚع٢ً أ

اٯثاك إذلتب١ عًٝٗا ْوتطٝع إٔ ْوتؼًّ َٔ نٌ َٛٓٛع َٔ إٛآٝع ايوابك١ 

ع 2ع قاعـ٠ ٫ ٓلك, 1َِاؿٜل ٚدن٥ٝٸات أنجل َٔ قاعـ٠ ؾكٗٝٸ١, ع٢ً هبٌٝ إجاٍ: 

ع قاعـ٠ 4ع قاعـ٠ سل١َ َكـ١َ اؿلاّ, 3ٱثِ ٚايعـٚإ, قاعـ٠ سل١َ اٱعا١ْ ع٢ً ا

ِٸ اهتٓباٙ اؿهِ 5ايػلٚك,  ع قاعـ٠ ْؿٞ ايوبٌٝ. ٚع٢ً أهاي ٖقٙ ايكٛاعـ ٜت

ِٸ اؽاف ايعكاب ٚاجملاما٠ ع٢ً اؾلا٥ِ إتعًك١  ايٛٓعٞ ٚاؿهِ ايتهًٝؿٞ َٓا. ٜٚت

ـٸ إؿوـ ٗ ا٭كض بإؼـكات طبل ٖقٙ ايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١, باٱٓاؾ١ إٍ تٓكٝض َ ٬ى س

ٗ بعض اؾلا٥ِ اييت شلا ع٬ق١ بإٛاؿ إؼـك٠ ٚتطبٝل ايعكاب إذلتب عًٝٗا. نٌ ٖقا 

ٜٴعٳلٻف ع٢ً أْ٘ َٔ باب ايتعنٜلات ايٌلعٝٸ١ ٚايكا١ْْٝٛ َٚا ٜت٤٬ّ َع أٚٓاع اجملتُع 

ُٸ١ اييت تلتهب عل فيو اٱْوإ ٚايعا١ً٥, َع َلا عا٠ ًَِٚشت٘ ٚاؿا٫ت اـا

ِّز ي٘, ٚؼـٜـ َعٝاك ٚنٝؿ١ٝ  تطبٝل ايعكٛبات بايٓوب١ يًُ٪ثِّل ٚايٌؼّ اجمللّ ٚإل
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 تًو ايعكٛبات. 

ـٸؿ٠ ٗ أبٛاب ايؿك٘   ٚيهٞ ْـكي َٛٓٛعّا َٔ إٛآٝع اييت شلا ؾلٚع َتع

إؼتًؿ١, َجٌ: َٛٓٛع إؼـكات, َٔ ائلٚكٟ ٚقبٌ أٟ ٤ًٞ تٛٓٝض َاٖٝت٘ 

 ّا ؿقٝكّا َٔ ايٓاس١ٝ ايتاكىٝٸ١. َٚهاْت٘ ٗ ايؿك٘ تٛٓٝش

 

إكِٛؿ َٔ إؼـكات ٗ ٖقٙ إكاي١ ْٝع أْٛاع إٛاؿ اييت ت٪ؿٟ إٍ ايتؼـٜل, 

ٚاييت ت٪ؿٟ إٍ اٱثاك٠, ٚإوبب١ يًتِٖٛ ٚاـٍُٛ, ٚتٓتر عٓٗا آثاك دوـٜٸ١ ٚكٚسٝٸ١ قـ 

ا َل٠ ٚاسـ٠ أٚ عـ٠ َلات توبب اٱؿَإ. ٖٚقٙ إٛاؿ ٢ْٗ ايٌلع عٓٗا, ٚبعـ اهتعُاشل

تٌتٌُ ع٢ً ايذلٜام ٌَٚتكات٘, ٚاؿٌٍٝ َٚاكٟ دٛاْا ٌَٚتكات٘, ٚايهٛنا٥ٌ, 

ـٸك٠.   ٚنقيو إٛاؿ ايِٓاع١ٝ إؼ

ٖقٙ إٛاؿ ٌَٚتكاتٗا إَا أْٗا مل ٜتِ اهتعُاشلا ٗ ايطب اؿـٜح أٚ أْٸٗا مل  

ِاك٠, اشلرل٥ٌٚ, ٚايهٛنا٥ٌ, ٚإٕ مت ا٫هتؿاؿ٠ توتعٌُ َطًكّا, نايذلٜام, ايع

ٕٸ مٜاؿ٠ اهتعُاي٘ تٓتر عٓٗا َٔاك نجرل٠ . بٓا٤ٶ ع٢ً َٓ٘ ٗ ايطبٸ, نإٛكؾٌ, ؾإ

ٞٸ ٗ  ٖقا َٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ ٫ ّهٔ إٔ تؿلض ؾا٥ـ٠ قـؿ٠ ٚآثاك فات َػن٣ عك٥٬

َٸ١, سٝح إٕ َٔاكٖا ٚآثاكٖا  ايو١٦ٝ ع٢ً ايؿلؿ ساي١ ؾُٝا يٛ مت عجٗا بِٛك٠ عا

ِّؿ ا٭١َ  ٚاجملتُع قـ ًُٚت إٍ َلس١ً ه١٦ٝ مل تعـ ػاؾ١ٝ ع٢ً أسـ, ٖٚٞ تٗ

. ٖقا اٱه٬َٝٸ١ ٚدٌٝ ايٌباب ٚايطبك١ ايعا١ًَ ٗ اجملتُع غطل ايؿواؿ ٚا٫ُٓش٬ٍ

باٱٓاؾ١ إٍ أْ٘ هٝهٕٛ شلا تأثرل هٝٸ٧ أنجل َا ٜهٕٛ ع٢ً ايٓاس١ٝ ايؿٝنٜه١ٝ 

اك ه١٦ٝ ع٢ً ايقٖٔ ٚمٚاٍ ايعكٌ ٚٓعـ اٱكاؿ٠, ٚشلا ايِٓٝب ا٭ٚؾل ٗ ٚاؾوـٜٸ١, ٚآث

ايتأثرل ع٢ً َتعاطٝٗا باكتهاب دلا٥ِ, أَجاٍ: ايولق١, ٚايتعـٟ ع٢ً ايٓاي بائلب, 

 ٚا٫ستٝاٍ, ٚاْتٗاى سل١َ ايبٝٛت,... 

ـٸ٠, ٚتٛد٘ شلا بٓوب كتًؿ١ ٓلبات  ِّؿ إؼـكات ٔو١ َِاحل بٌ ٚتٗ

إِاحل ٖٞ: ًَِش١ ايعكٌ, ًَِش١ إاٍ, ًَِش١ ايٓؿى, ًَِش١ َتناٜـ٠. ٖٚقٙ 

ايعلض, ًَِش١ ايـٜٔ. ٖقٙ إِاحل اييت ٖـف ايٌاكع ٓاٜتٗا ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا, 

ِٸ َٔ إٔ تهٕٛ أسهاَّا إينا١َٝ ٚغرل إينا١َٝ ع َٔ أدٌ  ٚإػٔاع نٌ ا٭سهاّ ع أع

. َٚٔ ايٛآض إٔ ٗااحملاؾ١ٛ عًٝٗا َٚٓعٗا َٔ أٟ ٓلك َٔ إُهٔ إٔ ٜكع عًٝ
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ٞٸ عٓٗا قـ أٓلٸ ٗ ِْـ ايكلٕ ا٭ػرل بأسـ  اهتعُاٍ إؼـكات ٚتٗلٜبٗا بايِٛك٠ إٓٗ

ٕٵ نإ فيو ائلك قـ ٚقع بٛاهط١ إتعاطٞ ْؿو٘ أٚ إٗلِّب.   إِاحل اـُو١, إ

 

ُٸ١ مل تهٔ إؼـكات َٛٓٛعّا َوتشـثّا ; سٝح إْ٘ ٜٛدـ ٗ ن٬ّ ا٭٥

ٍٸ عًٝٗا. ٚقـ دا٤ت بأيؿاٚ َٔ قبٌٝ: ايبٓر,  ^إعٌَِٛ ٚايؿكٗا٤ ايكـَا٤ َا ٜـ

ِّك, ٚا٭ؾٕٝٛ. ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ ا٭كبع١ قـ ٚكؿت ٗ ايلٚاٜات, ٚٗ ن٬ّ  َُٕؿتِّل, إؼ ا

 ايؿكٗا٤, ٚتلتٻب عًٝٗا أسهاّ ًلعٝٸ١ كتًؿ١.

ٔٵ بٳٓٻرٳ غرلٙ أٚ َأههلٙ ب٤ٌٞ  َج٬ّ: فنل ايٌٝؽ ايطٛهٞ َٳ ٗ نتاب٘ ايٓٗا١ٜ: 

استاٍ عًٝ٘ ٗ ًلب٘ ٚأنً٘, ثِ أػق َاي٘, عٛقب ع٢ً ؾعً٘ َا ٜلاٙ اٱَاّ, ٚاهذلدع 

ُٕبٳِّرٴ ٓآَّا ٕا دٓاٙ ٕٵ د٢ٓ ايبٓر أٚ اٱههاك عًٝ٘ دٓا١ٜ نإ ا  . َٓ٘ َا أػق. ؾإ

ٕؿٝـ أّٜٔا ٗ نتاب٘ إكٓع١, ٚقـ َٚجٌ ٖقٙ ايعباك٠ قـ ٚكؿت ٗ ن٬ّ ايٌٝؽ ا

ٕٵ د٢ٓ ايبٓر ع٢ً اٱْوإ أٚ إوهل َٔ ايٌلاب دٓا١ٜ ينَ٘ أكًٗا  أٓاف عًٝٗا: ؾإ

 . عوب َا هب ؾٝٗا; يٓكِإ اؾوِ أٚ ايعكٌ أٚ اؿٛاي

, ٚابٔ إؿكٜى اؿًٓٞ ٗ ْٚؿى ٖقٙ ايؿت٣ٛ أت٢ بٗا ابٔ ايدلاز ٗ إٗقٸب

, ٚايع١َ٬ اؿًٞ ٗ ؼلٜل هعٝـ اؿًٞ ٗ اؾاَع يًٌلاٜع , ٚو٢ٝ بٔايولا٥ل

 , ٚنجرل َٔ ايؿكٗا٤ اٯػلٜٔ. ٚايٌٗٝـ ا٭ٍٚ ٗ ايًُع١ ا٭سهاّ

عباكات ٖ٪٤٫ ايعُٛا٤ تبِّٔ أِْٗ ناْٛا ع٢ً عًِ َٛٓٛع إؼـكات, نايبٓر, 

و١٦ٝ ع٢ً دوـ , ٚآثاكٙ ايايقٟ ٖٛ ع٢ً ايٛاٖل ْٛع َٔ اؿٌٍٝ أٚ َاكٟ دٛاْا

ٔٵ مل ٜطلغ  اٱْوإ ٚفٖٓ٘ ننٚاٍ ايعكٌ ْٚكِإ ٗ اؾوِ ٚاؿٛاي. ٚيه

اهتؼـاَ٘ نُا ٜوتؼـّ سايّٝا َوا٥ً٘ إعٖكـ٠, ٚاٱؿَإ ٚايتٗلٜب مل تطلغ نُا 

ِٸ اهتعُاشلا ٗ فا٫ت  ِٸ طلسٗا سايّٝا, بٌ نإ ٜوتؿاؿ َٓٗا ع٢ً أْٗا ؿٚا٤, ٜٚت ٜت

َٛاٍ اٯػلٜٔ, ٫ أنجل َٔ ٖقا. ٚيهٔ َع ٖقا ناْٛا ْاؿك٠, أٚ ٚه١ًٝ يولق١ أ

 ولَِّْٛ٘. 

 

نُا قٌٝ هابكّا ؾإٕ َٛٓٛع إؼـكات قـ توبب ٗ ٚٗٛك َٛآٝع ٚؾلٚع 
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ُٸّا َٔ ايؿك٘ ٚا٫دتٗاؿ, َجٌ:  ـٸؿ٠, ٜوتطٝع نٌ ٚاسـ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ بابّا ػا َتع

ٝٸ١ ت2ِٓمكاع١ اـٌؼاَ;  ع1 ع ًٓٗا 4ع ؽنٜٓٗا; 3ٝع إٛاؿ إؼـك٠; ع إْتاز ٚعًُ

ع إهاؿ َلانن ٚأَانٔ يتعاطٞ تًو إٛاؿ, 7ع تعاطٝٗا; 6ع تلٚهٗا ٚبٝعٗا; 5ْٚكًٗا; 

ع ايعا٥ـات  8ٚتوٌٗٝ اــَات ٚا٭ؿٚات اي٬م١َ اييت تواعـ ع٢ً تلٚهٗا ٚتعاطٝٗا; 

ِٻ١ً َٔ نٌ َلس١ً َٔ َلاسٌ اٱْتا   َلس١ً ايتعاطٞ;           ز إٍإايٝٸ١ ٚايجل٠ٚ احمل

ع ْع ا٭ػباك عٔ ا٭هٛام اييت 10ايِؿكات ٚايعكٛؿ اييت تعكـ غِْٛ إؼـكات;  ع9

ِٸ ا٫ػاك ؾٝٗا ٚإعطا٤ إعًَٛات عٔ أَانٔ تِلٜؿٗا;  ٌٸ َلس١ً َٔ 11ٜت ع َكا١َٚ ن

 ع ايع٬ز ٚاٱق٬ع عٔ ايتعاطٞ. 12َلاسٌ إؼـكات; 

متٸ فنلٖا باٱَهإ إٔ ٜهٕٛ شلا ث٬خ ْكاٙ  إٕ ْٝع تًو إٛآٝع اييت

ُٸ١:  ع ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚتطبٝل 3ع اؿهِ ايٛٓعٞ; 2ع اؿهِ ايتهًٝؿٞ; 1ؾكٗٝٸ١ َٗ

ـٸك٠.   ايعكاب ع٢ً َلتهب دلا٥ِ إٛاؿ إؼ

 

ٜتٛقـ ع٢ً ثبٛت سل١َ  9إٍ  1إٕ اؿهِ ايتهًٝؿٞ عل١َ إٛآٝع َٔ 

ٕٸ طلٜك١ إثبات ٖقا اؿهِ ٜذلتٸب عًٝٗا تل ٜٚر ٚتعاطٞ إؼـكات. باٱٓاؾ١ إٍ فيو ؾإ

 أهاي ايبشٛخ ايكاؿ١َ ٗ ػِْٛ ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ, َٚعاقب١ َلتهبٝٗا. 

ٖع( إٍ َٜٛٓا ٖقا تٛدـ ٖٓاى 1365َٓق مَٔ ايوٝٸـ أبٛ اؿؤ ا٭ُؿٗاْٞ)

ظُٝع أًهاشلا.  ـكاتؾتا٣ٚ ُلو١ َٔ َلادع ٚفتٗـٜٔ بتشلِٜ تعاطٞ إؼ

 نُا لـ أّٜٔا بٌ نًُات ايؿكٗا٤ ايكـَا٤ ؾتا٣ٚ ؼهٞ عٔ ؼلِٜ إؼـكات. 

ٞٸ أْ٘ ٜٛدـ بٌ ايؿكٗا٤ اػت٬ف ٗ اٯكا٤ سٍٛ َب٢ٓ ؼلِٜ  َٚٔ ايطبٝع

ٌٸ َطبكّا عًٝ٘ اؿل١َ ; ٚايبعض, إؼـكات; ؾايبعض َِٓٗ أػقٙ نُٛٓٛع َوتك

َٳوهلاتنايٌٝؽ ايطٛهٞ, أؿك٘ بإ اعتدلٙ َٔ ايوُّٛ, ٜٚؿتكـ أٟ  ٔٵ; ٖٚٓاى 

ُٕؿتِّل,  ٝٸ١, ٚيقيو ٜوتٛدب اؿل١َ; ٚايبعض اٯػل أؿػً٘ ٗ َٛٓٛع ا ؾا٥ـ٠ عك٥٬

 . ٚأؾت٢ بتشلّ٘

ـٸ٠ َباْٞ ٚأؿي١ ع٢ً فيو:   ٗ باب أؿي١ سل١َ تعاطٞ إؼـكات تٴطلغ ع
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ٔٵ; ئعؿٗا ٚٓعـ ٜٛدـ ٖٓاى كٚاٜات َتعـؿ٠ ٗ ؼلِٜ  إؼـكات, ٚيه

 هٓـٖا, مل ٜوتطٝعٛا ا٫عتُاؿ عًٝٗا ٗ ايتشلِٜ, َجٌ: َا دا٤ ٗ َوتـكى ايٛها٥ٌ: 

ع ا٭َرل ُـك ايـٜٔ قُـ بٔ غٝاخ ايـٜٔ َِٓٛك ايـًتهٞ ايٌرلامٟ ٗ 1

كهاي١ قباٜض اـُل: ع٢ً َا ْكً٘ ايوٝٸـ إعاُل ٗ ايلٚٓات, قاٍ: كٟٚ عٔ طلٜل 

أْ٘ قاٍ: هٝأتٞ مَإ ع٢ً أَيت ٜأنًٕٛ ٦ًّٝا ازل٘  |عٔ كهٍٛ اهلل ^أٌٖ ايبٝت

 ايبٓر, أْا بل٤ٟ َِٓٗ, ِٖٚ بل٦ٜٕٛ َين. 

 : هُِّٛا ع٢ً ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣, ٫ٚ توًُٛا ع٢ً آنٌ ايبٓر. |ع قا2ٍ

ٔٵ استكل فْب ايبٓر ؾكـ نؿل. |ع قا3ٍ َٳ  : 

ٔٵ أنٌ ايبٓر ؾهأْٸُا ٖـّ ايهعب١ هبعٌ |ع قا4ٍ َٳ َل٠, ٚنأْٸُا قتٌ : 

ٝٸّا َله٬ّ...  . هبعٌ ًَهّا َكلبّا, ٚنأْٸُا قتٌ هبعٌ ْب

ِّك سلاّ, َٚا أههل نجرلٙ |ع قا5ٍ : أ٫ إٕ نٌ َوهل سلاّ, ٚنٌ ك

ّٷ قًًٝ٘  . سلا

ع عٔ اؿهِ بٔ ع١ٓٝٝ, عٔ أْى بٔ سقٜؿ١ ُاسب ايبشلٜٔ, قاٍ: نتبتٴ إٍ 6

 . : إٕ ايٓاي قـ اؽقٚا...|كهٍٛ اهلل

ٞٸ يتشلِٜ تعاطٞ إؼـكات ٖٛ سهِ ايعكٌ, ٚتطبٝل بعض  ايـيٌٝ ا٭ًُ

 ايكٛاعـ ٚا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ايكطع١ٝ.

ٞٸ ٚنٝؿ١ٝ سهُ٘ ّهٔ تٛٓٝض ٖقا ايـيٌٝ  طبعّا عٓـ تٛٓٝض ايـيٌٝ ايعكً

 بِٛك كتًؿ١. 

ٝٸ١:  ِٸ سهِ ايعكٌ ٜكٍٛ ايٌٗٝـ ايِـك ٗ تكوِٝ ايكٔاٜا ٚا٭سهاّ ايعكً ٜت

 بطلٜكتٌ: 

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ.إسـاُٖا  : قٔاٜا تٌهٌ عٓاُل ٌَذلن١ ٗ عًُ

: قٔاٜا َلتبط١ بأسهاّ ًلعٝٸ١ َع١ٓٝ, نشهِ ايعكٌ عل١َ ٚا٭ػل٣

 . إؼـك, قٝاهّا ي٘ ع٢ً اـُل; يٛدٛؿ ُؿ١ ٌَذلن١, ٖٚٞ إفٖاب ايٌعٛك



•

 االجتهاد والتجديد

ٔٵ سهِ بتشلِٜ إؼـكات, ٚيهٔ يٝى َٔ باب َٳ قٝاه٘ باـُل, بٌ  ٖٚٓاى 

ٞٸ قـ دعٌ سل١َ اهتعُاٍ إوهلات َٔ  ٭ْٸ٘ َٔ إوهلات, َٚا إٔ ايٌلع اٱه٬َ

إوًُٖات ؾإٕ ؼلِٜ تعاطٞ إؼـكات ٜهٕٛ ٦ًّٝا َوًُّٖا. ٚيهٔ ٌٖ إٔ إؼـكات 

ٚاقعّا َٔ إوهلات, ٚي٘ ْؿى ا٭سهاّ اؾنا١ٝ٥ ٚايتهًٝؿ١ٝ اييت تٓطبل ع٢ً 

 إوهل؟ 

ػدلا٤ إؼـكات إٔ َٓتذات اؿٌٍٝ ٚايذلٜام ايقٟ ٜتِ اهتعُاشلا بطلٜك١ ٜعتكـ 

ٝٸ١ ٜنٌٜ ايعكٌ, ٜٚٓنٍ  ـٸ بـٕٚ أؿ٢ْ ًٓو َٔ إوهلات, ٚبعـ َـ٠ مَٓ ػاط١٦ تع

 . اٱْوإ إٍ إلس١ً اؿٝٛا١ْٝ, ِٜٚبض غرل فٟ ْؿع

ٜؿلم أَا ٬َس١ٛ أنجل آكا٤ ايؿكٗا٤ ؾإْٗا تِٓبټ ع٢ً إٔ ايعلف ٖٛ ايقٟ 

,  ٚإٔ ا٬ٕى ٗ تٌؼّٝ إوهل َٔ غرل إوهل, ّٚٝن بٌ إوهل ٚإؼـكات

ٚاـُل َٔ غرل ٔل, ٖٛ ايعلف. ؾؿٞ ايعلف مل ت٪ػق إؼـكات ع٢ً أْٗا عٌ 

ٔٵ, ٚبايلدٛع إٍ ايلٚاٜات اييت  إوهل, ستٸ٢ هلٟ عًٝٗا أسهاَ٘ إؼتًؿ١. ٚيه

ًوؿ١ ٚايـيٌٝ ع٢ً ؼلّ٘, ّهٔ ايكٍٛ: َٔ بٝٻٓت سل١َ اـُل ٚإوهلات, ٚايؿ

باب تٓكٝض إٓاٙ ٜولٟ ع٢ً إؼـكات سهِ سل١َ اـُل ٚإوهلات. يقيو ؾإٕ 

ْٝع أؿي١ ٚؾًوؿ١ ؼلِٜ اـُل اييت دا٤ت ٗ ايلٚاٜات ايِشٝش١ ْلاٖا ايّٝٛ بٛٓٛغ 

 تتطابل َع إٛاؿ إؼـك٠. 

 ب ؼلِٜ اـُل: ٗ نتاب عًٌ ايٌلا٥ع ٜٛدـ ث٬خ كٚاٜات ٗ با

ـٸثٓا قُـ بٔ َٛه٢ بٔ إتٛن1ِّ ـٸثٓا عًٞ بٔ اؿوٌ  &ٌع س قاٍ: س

ايوعـآباؿٟ قاٍ: سـثٓا أٓـ بٔ قُـ بٔ ػايـ, عٔ أبٝ٘, عٔ قُـ بٔ هٓإ, قاٍ: 

ٌٸ اـُل ٕا ؾٝٗا  ×زلعت أبا اؿؤ عًٞ بٔ َٛه٢ بٔ دعؿل ٜكٍٛ: سلّ اهلل عنٸ ٚد

ٌٸ,  َٔ ايؿواؿ, َٚٔ تػٝرلٖا عكٍٛ ًاكبٝٗا, ًٚٓٗا إٜاِٖ ع٢ً إْهاك اهلل عنٸ ٚد

ٚايؿل١ٜ عًٝ٘ ٚع٢ً كهً٘, ٚها٥ل َا ٜهٕٛ َِٓٗ َٔ ايؿواؿ ٚايكتٌ ٚايكقف ٚاينْا ٚق١ً 

ا٫ستذام عٔ ٤ًٞ َٔ احملاكّ, ؾبقيو قٔٝٓا ع٢ً نٌ َوهل َٔ ا٭ًلب١ أْ٘ سلاّ 

 قلّ; ٭ْ٘ ٜأتٞ َٔ عاقب١ اـُل. 

ُٸ٘ قُـ بٔ أبٞ ايكاهِ, عٔ قُـ ع سـثٓا قُـ بٔ عًٞ َاد2 ًٜٝٛ٘, عٔ ع

بٔ عًٞ ايهٛٗ, عٔ عبـ ايلٓٔ بٔ هامل, عٔ إؿٌٔ بٔ عُل, قاٍ: قًت ٭بٞ 
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ِٳ سلّ اهلل اـُل؟ قاٍ: سلّ اهلل اـُل يؿعًٗا ٚؾواؿٖا; ٭ٕ َـَٔ ×عبـ اهلل : يٹ

٨ ع٢ً اـُل تٛكث٘ ا٫كتعاَ, ٚتقٖب بٓٛكٙ, ٚتٗـّ َلٚت٘, ٚؼًُ٘ ع٢ً إٔ هذل

اكتهاب احملاكّ, ٚهؿو ايـَا٤, ٚكنٛب اينْا, ٫ٚ ٜ٪َٔ إفا ههل إٔ ٜجب ع٢ً 

 . سلَ٘, ٫ٚ ٜعكٌ فيو, ٫ٚ ٜنٜـ ًاكبٗا إ٫ٓ نٌ ًل

 

ٔٵ سلّ اهتعُاٍ إؼـكات َٔ باب ؼلِٜ ايٌلع أنٌ  َٳ ٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

, نايوٝٸـ اـ٥ٛٞ, ٚائلك ايقٟ ٜوبِّب٘ يًذوِ, َٚا ٜعذلض اؾوِ ٚايقٖٔ ِايو

َٔ كاطل, ٖا هعٌ سلَت٘ ٗ ايٌلع َٔ إوًُٖات. ٚايبعض اٯػل, نايوٝـ 

اـا٦َٓٞ, سلَٗا ٕا ًٜشل اجملتُع َٔ أٓلاك تذلتٻب ع٢ً تعاطٝٗا, ؾتهٕٛ سلَتٗا 

  .َٔ باب اؿل١َ ايٌؼ١ِٝ ٚا٫دتُاعٝٸ١

ؾُٔ ا٬ٕسٜ ٖٓا إٔ سل١َ اهتعُاٍ إؼـكات َٔ ٖقا ايباب أَل ٚآض. ٚشلقا 

ؾإٕ )قاعـ٠ ٫ ٓلك( تٓطبل ع٢ً نٌٍّ َٔ إعاْٞ ٚايتؿاهرل اييت دا٤ بٗا ايعًُا٤ سٍٛ 

 . تعاطٞ إؼـكات, ٚهٛف ٌْرل إيٝٗا ٗ َا بعـ

 

لإٓ ٚا٭ػباك, ٚنقيو ٗ ن٬ّ ايعًُا٤, وهٞ عٔ ك ايكٍٛ ٗ ايكتهلٻ

سل١َ اٱهلاف, بايطلٜك١ اييت بٝٸٓت أْ٘ يٝى ٖٓاى ًٓو ٗ سلَت٘. َع ٖقا ؾإٕ 

ِّشٛا تٛٓٝشّا ؿقٝكّا ايٌ٪ٕٚ ٚا٭سهاّ اؾنا١ٝ٥ ؾٝ٘, ٚيٛ إٔ  نجرلّا َٔ ايؿكٗا٤ مل ٜٛ

 بعِٔٗ بِـؿ علض إٛٓٛع ٚايتشكٝل ؾٝ٘ َوتكب٬ّ. 

أٓـ ايٓلاقٞ: تٛٓٝض ٖقٙ ايكاعـ٠ َٔ ا٭َٛك ا١ُٕٗ ٚاي٬م١َ,  ٜكٍٛ ايٌٝؽ

ٔٳ أؿي١ سل١َ  ٝٻ سٝح إْ٘ طلغ إٛٓٛع بعٓٛإ قاعـ٠ سل١َ اٱهلاف. ؾؿٞ ايبـا١ٜ بٳ

اٱهلاف, َٚٔ ثِ أٚكؿ بٝاّْا ٕعٓاٙ. ؾكـ فنل يٲهلاف ٔو١ عٌل َع٢ٓ, ٚبعـ فيو 

ـٸ, ثِ 2ٱْؿام ٗ َع١ِٝ; ع ا1أكدع تًو إعاْٞ إٍ َعٌٓٝ اثٌٓ ؾك٘:  ع فاٚم٠ اؿ

ٜكٍٛ: إٕ ٦ًتٳ عبٻلت عٔ ا٭ػرل باٱْؿام إوتكبض عٓـ ايعك٤٬, أٚ اٱْؿام ٗ غرل 

 . ساد١, أٚ ٗ َا ٫ ٜٓبػٞ, أٚ ٗ غرل سٓك٘, أٚ ػ٬ف ا٫قتِاؿ
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ؾع٢ً أهاي نٌٍّ َٔ إعٌٓٝ ايوابكٌ ٜهٕٛ تعاطٞ إؼـكات َٔ إِاؿٜل 

ٗ اٱهلاف. شلقا إفا َا ثبت بأؿي١ أػل٣ غرل أؿي١ سل١َ اٱهلاف سل١َ تعاطٞ ايباكم٠ 

إؼـكات ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٜهٕٛ إْؿام إاٍ َٔ أدٌ تعاطٝٗا )إْؿاقّا ٗ َع١ِٝ(, 

َٸا إفا مل ٜهٔ باٱَهإ إثبات سلَتٗا بأؿي١ أػل٣ غرل  ٜٚهٕٛ َِـاقّا يٲهلاف; أ

لَتٗا بإع٢ٓ ايجاْٞ ِٕـام اٱهلاف; ٭ٕ قاعـ٠ سل١َ اٱهلاف ؾعٓـ٥ق تجبت س

تعاطٞ إؼـكات إْؿام يًُاٍ ٗ ٤ًٞ قبٝض ٚغرل َوتشؤ عٓـ ايعك٤٬, ٚايلًٝـ ٜل٣ 

 أْ٘ غرل َٔطل يتعاطٞ إؼـكات, ٚٗ ا٭هاي ٖٞ ػ٬ف ا٫قتِاؿ. 

إٕ إِٗ ٗ تطبٝل قاعـ٠ سل١َ اٱهلاف ع٢ً تعاطٞ إؼـكات ٖٛ أْ٘ دا٤ ٗ 

ايؿكٗا٤ ٗ باب اٱهلاف اؿهِ بوؿا١ٖ إتعاطٞ, ٚتطبٝل عٓٛإ بعض ن٬ّ 

ايوؿٝ٘ عًٝ٘, سٝح ْكٌ عٔ ايوٝـ فاٖـ قٛي٘: ؾًٛ ُلف َاي٘ ٗ َا ٫ ٜٓبػٞ عك٬ّ 

ٝٸ١ أٚ ؿْٜٝٛٸ١, ؾإْ٘ َِّٔع يقيو إاٍ ًلعّا, َبقِّك,  أٚ ًلعّا, ٚإٕ نإ ي٘ ؾا٥ـ٠ ؿٜٓ

 . ٚهؿٝ٘

عًل بتعاطٞ إؼـكات ٚايعكٛبات اييت تٓطبل ٗ ؿكاه١ يًشهِ ايٛٓعٞ إت

عًٝ٘, َٚع ٬َس١ٛ ايٓكط١ ايوابك١, ّهٔ عح هؿا١ٖ إـَٔ ع٢ً إؼـكات, 

ٞٸ قاْْٛٞ, َٚٔ ثٳِ تتِ ؿكاه١ سايت٘ َٔ قبٌ  ٚاَؿذٵل ع٢ً ْٝع أَٛاي٘, ٚتوًُٝ٘ يُٛ

ٞٸ, ٚهٓتطلم إٍ ٖقا ا٭َل ٫سكّا.   اؿانِ ايٌلع

 

ـٸ١َ اؿلاّ; ٭ٕ  إٕ َٔ إسـ٣ ا٭سهاّ ايه١ًٝ ٚايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ سل١َ َك

َكـ١َ اؿلاّ ٗ بعض ا٭سٝإ تهٕٛ هببّا يؿعٌ اؿلاّ; ٚأسٝاّْا تهٕٛ ًلطّا 

 ٚفا٫ّ يؿعٌ اؿلاّ. 

ـٸ١َ يًؿعٌ, ٚبايتبع ؼلم اؿل١َ.  ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٍٚ تهٕٛ َك

 ايجا١ْٝ ٜؿذلض ايٌٝؽ أٓـ ايٓلاقٞ ؾلٌٓ ٗ إٛٓٛع: ٚٗ اؿاي١

ٚٸ : ٖٛ ايٌؼّ ايقٟ ٜأتٞ بإكـ١َ بكِـ إٔ ٜتشٓكل ايؿعٌ اؿلاّ. ٜٚهٕٛ ٍا٭

 ٖقا ايؿلض سلاَّا أّٜٔا. ٚقـ ْؿ٢ ايٓلاقٞ اـ٬ف ٗ سل١َ ٖقا ايؿلض.

 : ٖٛ ايقٟ ٫ ٜكِـ ؼٓكل ؾعٌ اؿلاّ. ٚٗ ٖقا ايؿلض ٫ ّهٔ إٔٚايجاْٞ
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 . تٴعلف إكـ١َ ع٢ً أْٗا سلاّ

إِاؿٜل َٔ تعاطٞ إؼـكات ع َع غضٸ ايٓٛل عٔ سلَتٗا ٗ باقٞ ا٭ؿي١ ع 

ـٸ١َ اؿلاّ, َٔ باب ايٌلٙ ٚإهاؿ ا٭كٓٝٸ١ بكِـ ؼكل ؾعٌ  ا١ُٕٗ ٫كتهاب َك

 اؿلاّ.

إتعاطٞ مل ٜهٔ قاُـّا ٗ ايبـا١ٜ ايٛقٛع ٗ َٗايو اؿلاّ أٚ ٚفيو إٔ 

اب ا٭ؾعاٍ احملل١َ, نايولق١ ٚايكتٌ ٚتلى ايٛادبات ايٌلعٝٸ١, ٚه٤ٛ اكته

ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ا٭قاكب, ٚإؿاهـ اؾٓو١ٝ ٚ..., ٚيهٔ ٗ ايٛقت اؿآل أعُاٍ 

اؿلاّ اييت ٜلتهبٗا أنجل إـٌَٓ بعـ تعاطِٝٗ يتًو إؼـكات, أٚ ٗ هبٌٝ 

١, َٚع عًُِٗ َا ٜٓتٛلِٖ َٔ اؿٍِٛ عًٝٗا, َٚا ٜلَٞ ْؿو٘ ب٘ َٔ إٗايو احمللَ

عٛاقب ْٚتا٥ر ٚػ١ُٝ تذلتٻب ع٢ً أؾعاشلِ احملل١َ اييت ٜلتهبْٛٗا, ؾُٝهٔ دعٌ 

ـٸ١َ اؿلاّ بإع٢ٓ ايجاْٞ, أٟ ًلٙ ٗ ؼٓككٗا. َٚع ايعًِ  تعاطٞ إؼـكات َٔ باب َك

ِٕ َا ٜذلتٸب عًٝ٘ َٔ سل١َ عٓـ تعاطٝ٘ أٚ تلٚه٘ ي تًو بإٔ إـَٔ ٚإلٚز ع٢ً عً

ٕٸ ٖقا  إٛاؿ, اييت تهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ ٦ًّٝا فدلّا عًٝ٘ ٚٓلٚكٜٸّا بايٓوب١ ي٘, ؾإ

ايعًِ َا قـ ٜٓتر عٔ عًُ٘ ٖقا ٜهٕٛ َٓني١ ايكِـ ٚاٱُلاك ع٢ً ايؿعٌ َع عًُ٘ 

 علَت٘. 

 

ٝٸ١ ٗ تعاطٝٗا, َٚا َع ايعًِ عل١َ تعاطٞ إؼـكات , ٚعـّ ٚدٛؿ ؾا٥ـ٠ عك٥٬

 ٜذلتب عًٝٗا َٔ َؿاهـ تٌٓأ بعـ اهتعُاشلا, تتٔض يٓا دًّٝا سل١َ تِٓٝعٗا ٚتٗلٜبٗا. 

ايؿكٗا٤ ايقٜٔ ولَٕٛ تعاطٞ إؼـكات ولَٕٛ تِٓٝعٗا ٚتٗلٜبٗا أّٜٔا. 

 َباْٞ ٚسل١َ ٖقٙ ا٭َٛك اييت قـ دا٤ فنلٖا ٗ ٖقا ايبشح ٖٞ ا٭ٌُ ٚا٭هاي ٗ

ايعكٛبات اييت تطبٻل ع٢ً َٗلبٞ إؼـكات. ؾتٗلٜب إؼـكات ٚعكـ ايِؿكات عًٝٗا 

باٱَهإ اعتباكٖا َٔ َِاؿٜل ُٚػلٜات ايكٛاعـ ٚا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ايه١ًٝ 

 ايعـٜـ٠ اييت هٓتطلم إٍ فنل بعٔٗا: 

 

ُٸ ١ اييت تعتدل أهاهّا يهجرل تعتدل )قاعـ٠ ٫ ٓلك( إسـ٣ ايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ إٗ
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 َٔ ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ا٭ػل٣.

 ٚطبعّا تٛدـ ٖٓاى ْٛلٜٸات نجرل٠ يتٛٓٝض َع٢ٓ ٖقٙ ايكاعـ٠, ٚأُٖٗا:

 .ْٛلٜٸ١ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ, إبت١ٝٓ ع٢ً أهاي ْؿٞ اؿهِ ائلكٟ

 .ْٚٛلٜٸ١ اٯػْٛـ اـلاهاْٞ ٗ ْؿٞ اؿهِ بًوإ ْؿٞ إٛٓٛع ائلكٟ

ٗ قاعـ٠ ْؿٞ ائلك َٔ باب ا٭سهاّ ايوًطا١ْٝ  &ٱَاّ اـُٝينٚتؿورل ا

 .ٚاؿه١َٛ

ُٓت ؿكاهتُٗا َٔ قٹٹٹبٳٌ ايعًُا٤, ُٖا:  ٚتؿورلٜٔ آػلٜٔ قـ 

, ٚتبتين ع٢ً اًتُاشلا ع٢ً أهاي ايٓٗٞ ْٛلٜٸ١ ًٝؽ ايٌلٜع١ ا٭ُؿٗاْٞ

 ايتهًٝؿٞ.

 .لاقْٞٚٛلٜٸ١ أػل٣ ٗ ْؿٞ ائلك غرل إتـكاى, يًٌٝؽ ايٓ

ٝٻٓ٘  ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ايتؿاهرل اـُى شلقٙ ايكاعـ٠ اييت متٸ فنلٖا, َٚا عـا َا ب

ٝٸ١ تِٓٝعٗا إٍ إٔ تٌِ ايٓٛب١ إٍ تعاطٝٗا  إلسّٛ ايٓلاقٞ, ؾإٕ تٗلٜب إؼـكات ٚعًُ

تعتدل َٔ ُػلٜات ايكاعـ٠ إقنٛك٠. يقيو إفا َا مت اؿهِ ع٢ً إباست٘ ؾؿٞ ايٛاقع 

ايتهوب بٗا ٚإْتادٗا ٚايِؿكات اييت تعكـ عًٝٗا هببّا ٭ٓلاك ٜهٕٛ اؿهِ ع٢ً 

ٚػوا٥ل تًشل با٭ؾلاؿ ٚاجملتُع, ٚت٪ثل هًبّا ع٢ً سٝاتِٗ, ٖٚقا َٔ إوًُٖات. يقا َٔ 

باب قاعـ٠ ْؿٞ ائلك كٴؾٹع سهِ إباست٘, ٚمت ؼلّ٘. َٛٓٛع إؼـكات ٚإتادل٠ بٗا 

 ٢ اجملتُع.ٚتِٓٝعٗا ٫ هل غرل ائلك ٚاـواك٠ عً

ٚبعض ايعكاقرل تعتدل َٔ ٌَتكات إؼـكات اييت ٜتِ اهتعُاشلا ٗ فاٍ ايطب, 

ٕٸ شلا َٔاكّا إفا مل توتؼـّ بطلٜك١ ُشٝش١, أٚ إفا  ٕٵ سهِ عًٓٝتٗا, ؾإ َٚع ٖقا, ٚإ

اهتؼـَت بهجل٠, ستٸ٢ ٚإٕ نإ اهتؼـاَٗا ٗ ايع٬دات ايطب١ٝ. شلقا َٔ باب ْؿٞ 

 إٛٓٛع ائلكٟ, مت ؼلّ٘.اؿهِ, ٚعٔ طلٜل ْؿٞ 

َٸا إفا نٓا ْعًِ إٔ ايكاعـ٠ سذٸ١ َٔ ػ٬ٍ باب ا٭سهاّ اؿه١ُٝ  أ

ٚايوًط١ٓ; ٭ٕ ائلك ايقٟ هٛف ٜكع ع٢ً اجملتُع َٔ دلا٤ كٚاز إؼـكات بٌ أؾلاؿٙ 

ـٸؿ فات اؿه١َٛ, ؾُٔ باب ا٭سهاّ اؿان١ُ ع٢ً  ٚآض, ٚست٢ بإَهاْٗا إٔ تٗ

 ٓع ٚايتشلِٜ. ا٭َل ٜهٕٛ سهُ٘ إ
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ٚنجرل َٔ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ, نايوٝـ اـا٦َٓٞ, وهِ; َٔ باب ائلك, 

 . عل١َ إتادل٠, ٚايتعاٌَ, ٚاؿٌُ ٚايٓكٌ, ٚاؿؿٜ, ٚ...

 

َٔاؾّا إٍ ؿ٫ي١ ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً سل١َ إواعـ٠ ع٢ً اٱثِ ٚايٛقٛع ٗ 

ٕٔ﴿اّ, سٝح قاٍ تعاٍ: اؿل ٚٳا ـٵ ٚٳاِيعٴ  ِٔ ْٴٛا عٳ٢ًَ أٱثٵ ٚٳ ٜـٍ عًٝٗا  ,(2)إا٥ـ٠:  ﴾ٚٳ٫َ تٳعٳا

ُٸ١, ٚمٜاؿ٠ ع٢ً فيو إْاع  سهِ ايعكٌ ٚا٭ػباك ايهجرل٠ إوتؿ١ٔٝ ٗ َٛاكؿ ػا

ايعًُا٤ ع٢ً ؼلّٗا, ٚقـ أؾت٢ ؾكٗا٤ عٛاّ ٗ َٛاكؿ نجرل٠ أّٜٔا طبل ٖقٙ ايكاعـ٠. 

ـٸ ٜـ ايعٕٛ  ٚنإ ايبشح ٚٚدٗات ايٓٛل اييت أبـٖٚا تِٓبٸ ٗ تعٌٝ ٚتٛٓٝض َع٢ٓ َ

 ٚإواعـ٠ ع٢ً اٱثِ ٚايعـٚإ. 

ٗ ؼٓكل إواعـ٠ ٗ ايعٌُ ٚا٭ؿا٤ هب إٔ وـخ تـػٸٌ َٔ ًؼّ ّـ ايعٕٛ 

يًطلف اٯػل ٜهٕٛ ع٢ً أهاه٘ ايٛقٛع ٗ اؾلّ ٚاٱثِ, أٚ إنُاي٘ ُٚاَٝت٘. ٚايقٟ 

٘, ٚايكٌٝ ٚايكاٍ, ٖٛ اًذلاٙ َـػ١ًٝ ايكِـ ٚعًِ ايٌؼّ إواعـ َٔ ٜكع ايٌٓو ؾٝ

ٕٸ ايعًِ با٭َل نافٺ َٔ أدٌ  أدٌ ؼٓكل ٚإنُاٍ ٚإُاّ اؾلّ. ٜل٣ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ أ

ًٹل . ٚهٛا٤ أثبتٓا َٔ ٚد١ٗ ؼكل إواعـ٠ ع٢ً قِـ ؼكٝل اؿلاّ َٔ قبٌ إبا

ٕٵ ْٓهل إٔ تِٓٝع  ْٛل ا٭ؿي١ ايٌلعٝٸ١ اًذلاٙ ايكِـ ٚايعًِ أّ ٫ ؾًٝى بإَهآْا أ

ٝٸ١, َٚع ٬َس١ٛ اهتعُاشلا  ٚتٗلٜب إؼـكات, َع ايعًِ أْ٘ يٝى شلا ؾا٥ـ٠ عك٬ْ

ٕٸ َِٓعٗا  ايو٧ٝ, تعـ َٔ إِاؿٜل ايٛآش١ ٗ إواعـ٠ ع٢ً اٱثِ ٚايعـٚإ; إف إ

ٍ فيو إتعاطٞ ٚايقٟ ٜكّٛ بتٗلٜبٗا يـٜ٘ عًِ ٚقِـ إٔ ٜتِ إِٜاشلا ٗ ْٗا١ٜ ا٭َل إ

ٝٸّا ع٢ً ُشٸت٘, ٚت٪ؿٟ ب٘ إٍ اكتهاب اؿلاّ.   إـَٔ عًٝٗا, ايقٟ ت٪ثل تأثرلّا هًب

بٓا٤ ع٢ً ٖقا باٱَهإ تٛٓٝض ؼلِٜ إْتاز ٚتٗلب إؼـكات َٔ ٖقا ايباب 

 أّٜٔا.

طبعا عح اًذلاٙ ايكِـ ٚايعًِ أٚ عـَُٗا ٗ ؼٓكل إواعـ٠ َٔ ايٓاس١ٝ 

ٝٝٓ٘ نجرلّا. َج٬ّ: إفا أسلم إٔ ًؼِّا عٌُ ٗ ا٫ػاك بإٛاؿ اؾنا١ٝ٥ قـ مت تع

إؼـك٠, ٖٚٛ ٫ ٜعًِ علَتٗا, َٚع ٖقا اغذلٸ بٗا, ؾٌٗ باٱٓاؾ١ إٍ بط٬ٕ ايتهوب 

ٚعكـ ايِؿكات عًٝٗا ٜلتهب دلّ إواعـ٠ ع٢ً اؿلاّ أّ ٫؟ ٖقا ايبشح هب إٔ 

ِٸ ايتطلم إيٝ٘ ٗ َباسح ايعكٛبات.   ٜت
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إسـ٣ ايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ اييت ٜبين عًٝٗا ايؿكٗا٤ ؾتاٚاِٖ ٗ إٛآٝع إؼتًؿ١ ٖٞ 

ـٸ١َ اؿلاّ. ؾإفا نإ ايعٌُ هببّا ٗ ؼكل اؿلاّ ٚؼٌُ اٱثِ  قاعـ٠ سل١َ َك

ٜهٕٛ ْؿى ايعٌُ َٔ ٖقا ايباب سلاَّا, نقيو إفا نإ ًلطّا ٚأكٓٝٸ١ ٗ اكتهاب 

ـٸَت٘  اؿلاّ, بٌلٙ إٔ ٜكِـ اكتهاب فيو اؿلاّ, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ تهٕٛ َك

 . سلاَّا أّٜٔا

ٕٵ مل ْعتدل إٔ تٗلٜب إؼـكات هببٷ َ٪ؿٍّ يؿعٌ اؿلاّ, نتعاطٞ إؼـكات,  ؾإ

ٚٸ٫ّأٚ هببٷ يًذلا٥ِ اييت ٜلتهبٗا إـَٔ,  : بإَهاْٗا إٔ تهٕٛ أكٓٝٸ١ ًٚلطّا ؾأ

ّٜٔا يًذلا٥ِ اييت ٜلتهبٗا إـَٔ يًٍُٛٛ إٍ ٖقٙ يتعاطٞ إؼـكات, بٌ ًلطّا أ

إٛاؿ. ؾإسلام عًِ ٚقِـ إِِّع ٚإٗلِّب بايٓوب١ يتعاطٞ إـَٔ يًُؼـكات أٚ عًُِٗ 

ٟٸ َٔ إِٓعٌ أٚ  باؾلا٥ِ اييت تٌٓأ بعـ فيو َٔ دلا٤ اٱؿَإ أَل هٌٗ أّٜٔا, ؾأ

 إٗلبٌ ٫ ٜلٜـ إٔ تٌِ إؼـكات إٍ ٜـ إـَٔ؟

ـٸ٠ غرل دلا٥ِ ٚثاّْٝا : ٗ َٛاكؿ نجرل٠ ٜلتهب َٗلِّب إؼـكات دلا٥ِ ع

ٝٸ١ ٚايٌلط١ٝ, ٚتهٕٛ ٬َم١َ يًعًِ ٚايكِـ,  ايتعاطٞ ٚاؾلا٥ِ ايعاؿٜٸ١, بٓشٛ ايوبب

ٚشلا َـػ١ًٝ ؾٝ٘; ٚفيو َٔ أدٌ توٌٗٝ ٚاكتهاب ايتٗلٜب, َجٌ: ايكتٌ, ايولق١, 

 ٚأَجاٍ فيو.ايل٠ًٛ, ايتشاٌٜ, ايتٗـٜـ, ٚعـّ ا٭َٔ, 

ٕٸ اؿل١َ تتأنـ أّٜٔا َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ.   ٚبٓا٤ ع٢ً ٖقا ؾإ

 

ٝٸ١ ٚا٭ػباك  َٚٔ ايكٛاعـ ايؿكٗٝٸ١ ا١ُٕٗ ا٭ػل٣, اييت ؿٓيت عًٝٗا اٯٜات ايكلآْ

إوتؿ١ٔٝ ٚاٱْاع, ٚاييت اعتُـ عًٝٗا ايؿكٗا٤ ٗ َٛاكؿ نجرل٠ ٗ اهتٓباٙ 

. ٚطبل ٖقٙ ايكاعـ٠ تتٸٔض سل١َ أٟ ٖٞ قاعـ٠ ْؿٞ ايوبٌٝ ا٭سهاّ ايؿلع١ٝ,

عٌُ ٜهٕٛ هببّا ٗ إٔ هـ أعـا٤ ايـٜٔ أٚ غرل إوًٌُ طلٜكّا ي١ٜ٫ًٛ ٚايتوً٘ ع٢ً 

إوًِ أٚ إوًٌُ. ٚأسٝاّْا ٜتؿل تٗلٜب إؼـكات َع اؿٛاؾن ايوٝاهٝٸ١ َٔ داْب 

ٕٸ َٔ آثاك اْتٌاك إؼـكات أعـا٤ اٱه٬ّ, ٚست٢ ٗ عـّ ٚدٛؿ َجٌ ٖقٙ اؿ ٛاؾن ؾإ

اْعـاّ إكاؿ٠ ايـؾاع عٔ سل١َ ايـٜٔ. ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ٜهٕٛ ايوبٌٝ َٗٝٸّأ ٭عـا٤ 
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ٝٸ١  اٱه٬ّ. ٚباٱٓاؾ١ إٍ فيو كَا ٜٛدـ أسـ إعتاؿٜٔ ايقٜٔ اْتنعت َِٓٗ ايػرل٠ ايـٜٓ

ٖٓا توتٛدب عًٝ ٘ ٫ٜٚتِٗ, ؾٝٛطٔ ِٜٓاع بوٗٛي١ يًتعاٌَ َع ايهؿاك ٚأعـا٤ ايـٜٔ, 

ْؿو٘ إٔ ٜتعإٚ َع ا٭داْب ٗ َٛاكؿ نجرل٠. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا, ٜتٸٔض يٓا أْ٘ ٜهٕٛ 

ناؾّٝا َٔ أدٌ ُـم ايكاعـ٠. يقيو إفا َا سهِ باؿل١َ ع٢ً أهاي ٖقٙ ايكاعـ٠ 

 ؾإْ٘ ٫ ٜوتبعـ ُش١ ٖقا اؿهِ ع٢ً طبكٗا. 

 

أع نُا َل هابكّا إٔ اٱهلاف ٖٛ ُلف ا٭َٛاٍ ٗ ا٭َٛك إق١ََٛ, ٚاييت 

ٗ ائلك ايقٟ ًٜشل باٱْوإ, أٚ أْٗا تِلف ٗ  ٜلاٖا ايعكٌ قبٝش١, ٚتهٕٛ هببّا

 َع١ِٝ اهلل. 

َٚٔ ا٬ٕسٜ إٔ ُلف ا٭َٛاٍ ٗ إؼـكات ٚتعاطٝٗا ٜعتدل َٔ َِاؿٜل 

ايؿكٗا٤ ايقٜٔ عجٛا سل١َ اٱهلاف ِٜلِّسٕٛ بإٔ ُلف ا٭َٛاٍ  اٱهلاف. طبعّا بعض

َٸا اٱؿَإ ع٢ً ايهشٍٛ  ع٢ً إؼـكات َٔ ُػلٜات قاعـ٠ سل١َ اٱهلاف, ٚأ

ـٸ ب٬ ًٓو َِـاقّا  ٚايٌلاب ايقٟ قـ متٸ فنلٙ َٚا ٜٓؿل عًٝ٘ َٔ َاٍ ؾإْٸ٘ ٜع

بٛاهط١ أٚي١ٜٛ إٚٗاك . َٚٔ ْؿى ايطلٜل, ٚبٛاهط١ تٓكٝض إٓاٙ, ٚكَا يٲهلاف

َا ِٜلؾ٘ إـَٔ َٔ أدٌ تعاطٞ إؼـكات, ٜعتدل اٱؿَإ بٓٛل ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إهلاؾّا. 

ٗٸِ ٜعتدلٕٚ ُلف ا٭َٛاٍ َٔ أدٌ ايٌلاب َِـاقّا يٲهلاف, َٚٔ ٖقٙ  يقيو ؾإْ

ٌٸ.  اؾ١ٗ نإ أ٫ّٚ: ٜٓتٗٞ بائلك, ٚثاّْٝا: تِلف ٖقٙ ا٭َٛاٍ ٗ َع١ِٝ اهلل عنٸ ٚد

ٕٸ ُلف إاٍ َٛدٛؿٷ ٗ تعاطٞ إؼـكات, ٖٚا تإ اؾٗتإ, إفا مل ْكٌ بطلٜل أٍٚ أ

تهٕٛ َٛدٛؿ٠ أّٜٔا, يقيو ؾإٕ اهتعُاٍ إؼـكات َع أْ٘ ٜٓتٗٞ بائلك, نقيو َع 

 ٬َس١ٛ سلَت٘ ؾٗٛ إْؿام يًُاٍ ٗ َع١ِٝ اهلل هبشاْ٘. 

. ٚبايلدٛع َٚٔ د١ٗ أػل٣ أثبت بعض ايؿكٗا٤ اهِ ايوؿٝ٘ يًٌؼّ إولف

إٍ ا٭سهاّ ا٭ػل٣ اييت اتٸؼقٖٚا ٗ سلٸ ايٌؼّ إـَٔ أْ٘ غرل بعٝـ ُشٸ١ إط٬م 

 سهِ ايوؿا١ٖ ٗ سٓك٘, ٚاؿذل عًٝ٘. 

ٞٸ أْ٘ َٔ غرل إُهٔ إٔ ٜطًل سهِ ايوؿا١ٖ ٗ ْٝع إٛاكؿ ع٢ً  َٚٔ ايطبٝع
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ٛٸ٠ ٚاٱ َٸا ٗ ا٭َٛك اييت ٜؿكـ ؾٝٗا ايٌؼّ ايك كاؿ٠ ٗ ػٓٸب ايٌؼّ إولف, أ

اٱهلاف ع ٖٚقا ٜٛٗل بِٛك٠ ٫ إكاؿ١ٜ, َجٌ: ايٌؼّ إـَٔ ع٢ً إؼـكات ع ؾُٝهٔ 

 اعتباكٙ هؿّٝٗا, َٚٔ ثِ وذل عًٝ٘.

ـٸ٠ أَٛك ١َُٗ:   ٚٱثبات ٚد١ٗ ايٓٛل ٖقٙ ًْؿت ايٓٛل إٍ ع

ب ع ٜعتدل ايؿكٗا٤ اؾلا٥ِ ايٌؼِٝٸ١ اييت ٜكـّ عًٝٗا اٱْوإ, َجٌ: ا٫ْتشاك, 

ٕٵ ناْت ايِؿكات اييت ٜكّٛ ٚإ ٜقا٤ ايٓؿى بٔلب١ ًَٗه١, َٔ ا٭عُاٍ ايباط١ً, ٚإ

ٝٸ١. ٚقـ أؾتٛا ستٸ٢ ببط٬ٕ ُٚٝت٘ أٚ ٖبت٘ يجًح  بٗا تبـٚ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ عك٥٬

أَٛاي٘. ٚايبعض اعتدل ٖقا اؿهِ َٔ باب ايوؿا١ٖ. ٚقٌٝ: إٕ عًُ٘ ٖقا ِٜٓ عٔ 

إ إٔ ٜعتدل َٔ ُػلٜات ٖقٙ ايؿت٣ٛ. يقيو ؾإٕ . َٚٔ ا٬ٕسٜ أْٸ٘ باٱَههؿاٖت٘

ٔٵ ٜٛدِّ٘ إٍ ْؿو٘ ائلب١ ايكا١ٝٓ,  َٳ ايٌؼّ إـَٔ ع٢ً إؼـكات ٗ ٚاقع ا٭َل ٖٛ 

ٝٸ١ اْتشاك١ٜ علٸ ْؿو٘. يقا ٱسلام َٛٓٛع ٖقا ا٭َل ّهٔ تطبٝل  ٖٚٛ ايقٟ ٜكّٛ بعًُ

ٝٸ١ اييت  سهِ ايوؿا١ٖ, َٚٔ ثِ اؿذل عًٝ٘, ٚإبطاٍ ْٝع إعا٬َت ٚايِؿكات إاي

ٞٸ أَل يًبتٸ ٗ  ٞٸ أٚ ٚي ٜكّٛ بٗا, ٚتٛقٝـ أَٛاي٘, ٚتؿٜٛض أَلٙ إٍ اؿانِ ايٌلع

 أَلٙ. 

ز ع عٓـَا ٜعتدل ايؿكٗا٤ ايِؿكات ٚإعا٬َت اييت ٜكّٛ بٗا ايوهلإ باط١ً ؾإٕ 

ْٝع إعا٬َت ٚايِؿكات اييت ٜكّٛ بٗا نقيو ايٌؼّ ايقٟ ٜتعاط٢ إؼـكات, 

ٌ: ايبٓر, باط١ً أّٜٔا. ٚيٝى ٖقا إ٫ ينٚاٍ عكً٘ ٚؾكـإ ايكـك٠ اٱكاؿ١ٜ ٚايؿهلٜٸ١ َج

ع٢ً ايتُِِٝ غِْٛ ا٭َٛاٍ, ٫ٚ ًّو ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاّ بايعٌُ ايقٟ ؾٝ٘ ٬ُغ 

أَٛاي٘. ؾايٌؼّ ايقٟ ٫ ًّو ايكـك٠ ع٢ً ايتُٝٝن بٌ َا ًِٜض ٜٚؿوـ أَٛاي٘ أٚ 

٘ٷ, ٚ  وذل عًٝ٘. ايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا هؿٝ

ِّك, ٚيٮهـ, ػُِّٛا ٗ مَٔ اًتـاؿ  ٕٸ ُلف َتعاطٞ إؼـكات يًُؼ إ

ٞٸ, ٚايبعض َِٓٗ ٜٗـك أَٛاي٘ ٗ طلٜل ايوؿا١ٖ, ٚئ ٜوتطٝع  إؿَاِْٗ ٗ تناٜـ َٜٛ

أبـّا إٔ ٜٓؿل أَٛاي٘ ٗ طلٜل آػل ؾٝ٘ ٬ُغ ي٘ ٚ٭َٛاي٘. ٖٚقا ٫ ٜٓطبل عًٝ٘ غرل 

َهإ إٔ ٜطًل ٖقا ايتعلٜـ ع٢ً ايٌؼّ ايقٟ ٜـَٔ تعلٜـ ايوؿٝ٘ ٗ ايؿك٘, ٚباٱ

 إؿَاّْا ًـٜـّا. 
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ِٸ َٔ  َع ٬َسٜ سل١َ ايتٗلٜب ؾإٕ ايِؿكات ٚا٫ػاك ب٘, ٚاييت ٖٞ أع

ايتِٓٝع ٚاؿؿٜ ٚايٓكٌ ٚايبٝع ٚتأدرل إٓامٍ ٚٚها٥ٌ ايٓكٌ اييت شلا ؿػٌ ٗ َوأي١ 

إؼـكات, تعتدل باط١ً أّٜٔا. ٚبط٬ٕ ًَه١ٝ ا٭َٛاٍ ايعا٥ـ٠ َٔ َجٌ ٖقٙ تٗلٜب 

إعا٬َت أَل ٚآض. يقيو ؾإٕ َٔ ايٌلٚٙ ا١ُٕٗ ٗ ُشٸ١ ْٝع إعا٬َت ٚا٫ػاك 

ٝٸ١ إباس١ ْؿى إعا١ًَ. باٱٓاؾ١ إٍ أْ٘ َٔ ايٌلٚٙ ا٭ػل٣  ٟٸ ْٛع َٔ ايعكٛؿ ايعًُ بأ

ٞٸ, اييت شلا َـػ١ًٝ ٗ ُش١ إع ا٬َت ٚدٛؿ ؾا٥ـ٠ وهِ بٗا ايعكٌ, ٚقِـ عكً

 ًَٚه١ٝ بايٓوب١ يٮَٛاٍ اييت تـػٌ ٗ ايِؿك١. 

ٚٸ٫ّ  ٚع٢ً ؾلض سل١َ إؼـكات ؾعٓـَا تهٕٛ طلؾّا ٗ ُؿك١ َٔ ايِؿكات أ

ٝٸ١. ٚثايجّا: ٫ ٜٛدـ شلا  تعتدل ٖقٙ ايِؿك١ غرل َباس١. ٚثاّْٝا: ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ؾا٥ـ٠ عك٥٬

إثلٙ بٗا ايعكٌ. ٚكابعّا: ًلعّا ٫ تٛدـ ١ُٖٓٝ ع٢ً ا٭َٛاٍ. يقيو ؾإٕ  قِـ وهِ ع٢ً

ْٝع ُؿكات إؼـكات ؾاقـ٠ْ يٌلٚٙ ايِشٸ١ ا٭هاهٝٸ١. ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ٖقا باٱَهإ 

 اعتباكٖا َعا٬َت َٔ ْٛع ايػلك, ٚبٗقا تهٕٛ َِـاقّا يٓٗٞ ايٓيبٸ عٔ ايػلك. 

 

َع ٬َس١ٛ سل١َ ا٫ػاك ٚبط٬ٕ ايِؿكات اييت تتِ عٔ طلٜل إؼـكات ؾإٕ 

ْٝع ايقٜٔ هٕٓٛ ا٭َٛاٍ بٗقا ايٌهٌ ٚعٔ ٖقا ايطلٜل ٫ ٜعتدلٕٚ َايهٌ شلا, ٫ٚ 

تٓتكٌ إيِٝٗ ًلعّا. يقا ٜعتدل ٓآَّا يتًو ا٭َٛاٍ, ٚهب عًٝ٘ إكداعٗا إٍ أُشابٗا 

ٞٸ يتًو ا٭َٛاٍ ؾإْ٘ ت٪ػق بعٌ ا٫عتباك ا٭ًُٝٸٌ. ٚ َا أْ٘ غايبّا ٫ ٜعلف إايو ا٭ًُ

أْٗا أَٛاٍ فٗٛي١ إايو, أٚ أْٗا ٗ ايٓٗا١ٜ تعتدل َتعًٓك١ بإـٌَٓ; ٭ٕ ْٝع ايٓؿكات 

اييت تِلف ع٢ً ايتِٓٝع ٚتٗلٜب إؼـكات ٚأكباسٗا تلدع ٗ آػل ا٭َل إٍ أْٗا ٖا 

 . تٛؾرل ٖقٙ إاؿٸ٠ ي٘ ٜٓؿك٘ إـَٔ ع٢ً

 

عٓـ اهتٓباٙ أسهاّ ايكِاْ ٚايعكاب ٗ فاٍ إؼـكات, ٚٗ عح اؿل١َ 

ٚا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ, ٜٛدـ ٖٓاى ؾلم بٌ إـَٔ ٚإوتًٗو ْٚٝع ا٭ًؼاْ ايقٜٔ 
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تواٜٚٔ ٗ ٜباؿكٕٚ إٍ إْتاز ٚتٗلٜب تًو إٛاؿ. ٖٓا أّٜٔا هب إٔ ٫ ٜهْٛٛا َ

ايكِاْ. ٚأهاهّا هب إٔ ٜ٪ػق بعٌ ا٫عتباك ْٛعإ َٔ ايتعاٌَ ٚايكِاْ ايقٟ 

 ٜطبل ع٢ً َجٌ ٖقٙ ايٌلو١. 

 

 ٌّ ٌّ ًلع َا إٔ إوتًٗو عٓـ تعاطٝ٘ إؼـكات قـ اكتهب سلاَّا, ٫ٚ ٜٛدـ س

ٕٷ َٔ عٓا ـٸٖا عًٝ٘, ؾٝذب إٔ َٔ اؿـٚؿ ايؿكٗٝٸ١ أٚ عٓٛا ٜٚٔ اؾلا٥ِ اييت ٜطبل س

ٜعاقب ٗ تًو اؿاي١ بايتعنٜل. ٖٓاى بعض ايؿكٗا٤ ٜعلِّؾٕٛ إـَٔ ع٢ً أْ٘ ًاكب 

ٕٸ ٖٓاى دن٤ّا َٔ ا٭سهاّ ؾك٘ تًشل إوتًٗو يًُؼـكات بٌاكب  يًُوهل, غرل أ

ّهٔ إقا١َ إوهل. ٚ٭ْٓا ْعتدل علؾّا إٔ ُـم ا٬ٕى ٜكع ع٢ً إوهل ًٚاكب٘ ؾ٬ 

ـٸ ع٢ً ًاكب إوهل; ٭ٕ ايعلف ٫ ٜعتدل إوتًٗو يًُؼـكات ًاكبّا يًُوهل.  اؿ

ـٸ  ٌٸ َٔ س ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا باٱَهإ تعنٜلٙ ًلعّا; َٔ أدٌ اهت٬ٗن٘ يًُؼـكات, أق

ًلب اـُل اييت ٜوتشلٸ ُاسبٗا عًٝٗا ايعكاب, ٚهب عًٝ٘ تلنٗا. َٚٔ ٚادبات 

 . كـّ إواعـات إاؿٸٜٸ١ ٚإعٜٓٛٸ١ ٗ ٖقا اـِْٛاؿه١َٛ اٱه٬َٝٸ١ إٔ ت

 

َع َلاعا٠ َا دا٤ ٗ تًو ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ اييت قـ َلت, َٔ أْ٘ عٓـ ايجبٛت 

ٚإِاؿق١ ع٢ً إٔ َـَٔ إؼـكات إْوإ هؿٝ٘ ٜٚوتشلٸ اؿذل, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ َٔ 

ِٸ اؿذن ع٢ً إ٪ٖنـ عـّ قا١ْْٝٛ ايِؿك ات اييت ٜعكـٖا, َٚكت٢ٔ فيو اؿهِ ٜت

ِٻب عًٝ٘ أَٛاي٘ ٓٳ ٜٴ ٞٸ أٚ  . ٚٗ اؿاي١ ٖقٙ تٛٓع أَٛاي٘ ؼت تِلٸف اؿانِ ايٌلع

ٝٸّا عٔ تعاطٞ إؼـكات, ٜٚعٛؿ  ِٷ ٜـٜل ً٪ٕٚ أَٛاي٘ ٚأ٫ٚؿٙ, إٍ إٔ ٜجبت إق٬ع٘ ْٗا٥ قِّ

 إٍ كًـٙ. 

 متٸ بٝاْٗا ٗ ايبشح ايوابل, إ٪ِّـ٠ يوؿا١ٖ باٱٓاؾ١ إٍ ا٭ؿي١ ٚا٭َاكات اييت

إـَٔ, َٚٔ ثِ اؿذل عًٝ٘, َٔ اؾـٜل فنلٙ ٖٓا أْ٘ ٗ ساي١ تعٌٝ ايعكاب ٚإلامٙ 

ِٜ عٓـٖا ًَِش١ إـَٔ ًَِٚش١ اجملتُع ٗ ايٌلٚٙ اؿاي١ٝ,  ٗ سلٸ إـَٔ ت٬سٳ
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ِٸ تعٌٝ َكـاك ْٚٛع تًو ايعكٛبات. ٚكَ ا أقلب ايعكٛبات يتًو َٚٔ باب إًِش١ ٜت

ٞٸ  إِاحل ٖٞ اؿذل عًٝ٘, ٚاؿذن ع٢ً أَٛاي٘, ٚٚٓع٘ ؼت ُٚا١ٜ اؿانِ أٚ ٚي

ا٭َل ٚايكٝٸِ عًٝ٘. يقيو ؾإٕ ا٭هًٛب إِٗ ايقٟ ٜتعاٌَ ب٘, ٜٚتِ ايتِلٸف ع٢ً إثلٙ, 

ع َع َـَٔ إؼـكات ٖٛ اٱقـاّ ع٢ً ايعكٛبات إاْع١, ٚاييت تكٛؿٙ إٍ إٔ ٜبتعـ ٜٚكً

ٟٸ ؾلؿ ٗ  عٔ تعاطٞ إؼـكات, بايطلٜك١ اييت ُهٓ٘ بعـ اٱق٬ع عٓٗا إٔ ٜلدع نأ

ٟٸ فلّ فٟ هابك١. ؾاؿهِ عًٝ٘ باؿذل, ٚاؿذن ع٢ً أَٛاي٘, إٍ  اجملتُع, ٫ نأ

إٔ ٜكًع عٔ اٱؿَإ, ٖٞ أقلب عٌُ ٜكّٛ ب٘, يًٍُٛٛ إٍ ا٭ٖـاف, ًَِٚش١ فيو 

 . إـَٔ

 

ٝٸ١  ٜعتدل ٗ مَآْا اؿآل إِٓٸعٕٛ ٚايبا٥عٕٛ يًُٛاؿ إؼـك٠ َٔ ايعٛاٌَ ا٭ًُ

ـٸؿ٠ اييت تٌٓأ عٔ تًو إٛاؿ. ٖٚٓاى َلاسٌ قبٌ  ٚا٭هاهٝٸ١ ٗ ٚٗٛك إؿاهـ إتع

ايتعاطٞ تٌٓهٌ ايوبب ايل٥ٝى ٗ ٚقٛع تًو إؿاهـ ٚاؾلا٥ِ, ٚٗ ايٓٗا١ٜ شلا ايٝـ 

يطٍٛ ٗ ٬ٖى ايٓا١٦ً. شلقا إفا مل تهٔ ٖٓاى َجٌ ٖقٙ إٛاؿ, ٫ٚ تٌِ إٍ ٜـ ا

ايٓاي, يٝتعاطٖٛا, ؾإٕ ْٝع ٖقٙ إؿاهـ هٛف ؽتؿٞ َٔ اجملتُع. ٖقٙ اـ١ُ٬ 

تـٓيٓا ع٢ً إٔ ايكِاْ ٚايعكاب ايقٟ ٜطبٻل ع٢ً دلا٥ِ إؼـكات إِْٓٛ عًٝ٘ ٗ 

ٞٸ, ٚباٱٓاؾ١ إٍ ا٭ ؿي١ ايؿكٗٝٸ١ إعٗٛؿ٠, هب ٬َس١ٛ ًَِش١ أؾلاؿ ايبشح ايؿكٗ

ـٸ٠ ٗ ايكِاْ َدلٸكٷ, ٜٚهٕٛ قلٜبّا َٔ  اجملتُع, ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ هٛف ٜهٕٛ يًٌ

 ايِٛاب. 

ٚباٱَهإ علض ايٓكاٙ ايتاي١ٝ, اييت تبِّٔ دل١ّ اجمللٌَ إقنٛكٜٔ, 

 ٚايكِاْ عٓكِٗ: 

 

 

ٕٸ ْافنل ْٝع َعا٬َت ُٚؿكات إؼـكات تعتدل باط١ً, ٫ٚ تهٕٛ  هابكّا أ

ٟٸ َبًؼ متٸ دٓٝ٘ عٔ ٖقا ايطلٜل ٫ ٜتِ ًُه٘ ًلعّا َٔ  هببّا ٗ ايتًُٝو, ٚعًٝ٘ ؾأ

ٞٸ. َٚا أْ٘ ٗ أغًب ا٭سٝإ ٫ ٜعلف  قبٌ إتعاٌَ, ٚهب إكداع٘ إٍ ُاسب٘ ا٭ًُ
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ٚ إٔ ا٭َٛاٍ إهتوب١ َٔ ا٫ػاك ٚإبلاّ ايِؿكات بإٛاؿ ُاسب فيو إاٍ ؾٝبـ

ٟٸ ًهٌ َٔ ا٭ًهاٍ, نا٭كباغ إهتوب١ َٔ ايتِٓٝع ٚاؿؿٜ  ـٸك٠, بأ إؼ

ٚايتؼنٜٔ ٚاؿٌُ ٚايٓكٌ َٔ َهإ إٍ َهإ ٚايبٝع َٚلانن توٌٗٝ ايتِٓٝع, 

 ٚايتـاٍٚ ٚايتعاطٞ, نٌ تًو ا٭َٛاٍ تعتدل فٗٛي١ إايو.

قبٍٛ ٖقا ايؿلض, َٚع َلاعا٠ إٔ ْٝع ٖقٙ ا٭َٛاٍ ٗ آػل ا٭َل ؾإفا متٸ 

هٛف تـؾع َٔ قبٌ إوتًٗو, ؾإٕ إًِش١ تكتٔٞ إٔ ا٭َٛاٍ فٗٛي١ إايو هب إٔ 

 تِاؿكٖا اؿه١َٛ, ٚتٔعٗا ٗ ُاحل إـٌَٓ ع٢ً إؼـكات; يًتـاٟٚ بٗا. 

ٖٓ ٞٸ أْٸ٘ هب إسلام َكـاك َٔ تًو ا٭َٛاٍ  ا متٸ ٓبط٘ َٔ أَٛاٍ َٚٔ ايطبٝع

 إٗلٸب. 

 

ـٸ١َ اؿلاّ ع٢ً نٌ ع 1 باٱَهإ تطبٝل دلّ إواعـ٠ ٚاٱقـاّ ع٢ً إهاؿ َك

ًؼّ ٜكـّ ع٢ً ايـػٍٛ ٗ فاٍ إعا٬َت ٚا٫ػاك بإؼـكات, ٜٚوتشٓكٕٛ ايتعنٜل. 

اؿاي١ هب إٔ ٜعنٻكٚا تعنٜلّا ًلعٝٸّا ٜتٓاهب َع ْٛع ايؿعٌ, ٚإلات اييت مت ؾؿٞ ٖقٙ 

ٞٸ. َٚع  ؾٝٗا اكتهاب٘, ٚن١ُٝ إؼـكات. ٜٚعٝٻٔ ْٛع ايتعنٜل َٔ قبٌ اؿانِ ايٌلع

٬َس١ٛ ُـم عٓٛإ )إؿوـ ٗ ا٭كض( ع٢ً بعض إٗلِّبٌ ؾإْٸ٘ هب تٓؿٝق سهِ 

ٞٸ. ٖٚا ٜبـٚ إٔ ا٬ٕى ٗ تعٌٝ ايعكٛبات  اٱعـاّ بايٓوب١ إيِٝٗ; تٓؿٝقّا ـٸ ايٌلع يًش

ـٸ ايكتٌ ع٢ً أِْٗ  ايتعنٜل١ٜ يًقٜٔ قاَٛا َواعـ٠ إٗلٸبٌ إقنٛكٜٔ ٖٛ إٔ ٜٖٓؿق بِٗ س

ٌٸ َٔ ايكتٌ, َجٌ:  َؿوـٕٚ ٗ ا٭كض. يقا ؾإٕ ايكآٞ كٝٻل ٗ إٔ ىتاك عكابّا أق

تهب دلّ َواعـ٠ َؿوـ ٗ ا٭كض, ايوذٔ, ايٓؿٞ, تعلٜؿ٘ يًٓاي ع٢ً أْ٘ اك

ٟٸ.   اؾًـ, كايؿ١ َايٝٸ١, ٚأؿا٤ عٌُ إدباك

ٞٸ دلا٤ َا قاّ 2 ع ٗ ػِْٛ ُـم عٓٛإ اٱؾواؿ ٗ ا٭كض ع٢ً إٗلِّب ا٭ًُ

ِٸ علض أؿٓيتٗا ٚايٓكاٙ ا١ُٕٗ  ـٸكات ا٭ػل٣ ٜت ب٘ َٔ عٌُ إدلاَٞ ٚبعض دلا٥ِ إؼ

 ؾٝٗا نايتايٞ: 

ٞٸأع ايكِاْ ؾك٘ َٔ باب  ـٸ أٚ ايتعنٜل ايٌلع : َع ٬َس١ٛ سل١َ إقا١َ اؿ

تٗلٜب إؼـكات ًلعّا ؾ٬ ّهٔ إقا١َ ايكِاْ ع٢ً َلتهيب ٖقا اؾلّ عٔ 
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طلٜل ا٭سهاّ اييت تٔعٗا اؿه١َٛ, أٚ ايتعنٜلات اييت ػلٜٗا عًِٝٗ, بٌ هب إٔ 

 ٭كض. ٜعنٻكٚا ًلعّا, أٚ إٔ تكاّ عًِٝٗ اؿـٚؿ, ع٢ً أهاي أْٸِٗ َؿوـٕٚ ٗ ا

ٌٸ عٔ احملاكب١ : إٕ عٓٛإ اٱؾواؿ ٗ ا٭كض ب ع اٱؾواؿ ٗ ا٭كض َوتك

ٌٸ عٔ فْب احملاكب١ أٚ احملاكب; ٚفيو:  ٚإؿوـ ٗ ا٭كض عٓٛإ َوتك

ٚٸ٫ّ ٕٳ ﴿: َا دا٤ ٗ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١: أ ٛٵ ٜٳوٵعٳ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳكٳهٴَٛي ٘ٳ  ٕٳ ايًٖ ٔٳ ٜٴشٳأكبٴٛ ُٳا دٳنٳا٤ٴ اٖيقٹٜ ْٻ ٔإ

 (. 33)إا٥ـ٠:  ﴾َؾوٳاؿّا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض

ِٸ َٔ  ٚٗ َكاّ ايبٝإ ٜٛدـ عٓٛاْإ َٓؿ٬ِٕ عٔ بعُٔٗا, ايٛاسـ َُٓٗا أع

ٕٸ ن١ًُ اٱؾواؿ ٗ ا٭كض مل تأتٹ ٗ آٜات أػل٣ ع٢ً أْٗا قاكب١,  اٯػل, يقيو ؾإ

ٚٵ َؾوٳاؿٺ ؾٹٞ اَ٭﴿ناٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ اييت تكٍٛ:  ْٳِؿٕى َأ ٝٵٔل  ٌٳ ْٳِؿوّا بٹػٳ ٔٵ َقتٳ )إا٥ـ٠:  ﴾كٵٔضَٳ

ـٸ قاكب١, غرل أْٸ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ 32 (. ٜٚتٔض ٖٓا إٔ قتٌ ايٓؿى ٫ ٜع

 َِاؿٜل اٱؾواؿ ٗ ا٭كض. 

باٱٓاؾ١ إٍ ٖقٙ اٯٜات ؾإٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜقنل طػٝإ ايٛإٌ ٗ ا٭كض: 

ـٴٚا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض﴿ ٝٴِؿوٹ ٘ٴ يٹ َٳ ٛٵ ٚٳَق َٴٛهٳ٢  َٳِأدٴٛزٳ ﴿(, 127ٚ: )ا٭علاف ﴾...َأتٳقٳكٴ  ٚٳ ٕٻ ٜٳِأدٴٛزٳ  ٔإ

ٕٳ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض ـٴٚ ٕٻ ﴿(, ٚإسـاخ ايًِٛ ٚاـلاب بايتعـٟ: 94)ايهٗـ:  ﴾...َٴِؿوٹ ٔإ

ٖٳا ـٴٚ ٜٳ١ّ َأِؾوٳ ُٴًَُٛى ٔإفٳا ؿٳػٳًُٛا َقلٵ ٌٳ ﴿ايوشل: , ٚ(34)ايٌُٓ:  ﴾...اِي ُٳ ِٵًٹضٴ عٳ ٜٴ ٘ٳ ٫َ  ٕٻ ايًٖ ٔإ

ٔٳ ـٹٜ ُٴِؿوٹ ٔٔ﴿تٌ ْٚنٜـ ايـَا٤: (, ايك81)ْٜٛى:  ﴾اِي ٝٵ َٳلٻتٳ ٕٻ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  ـٴ  ﴾...َيتٴِؿوٹ

ٔٴ ﴿(, ايتُلٸؿ ٚايعِٝإ: 4)اٱهلا٤:  ُٳا ْٳشٵ ْٻ ـٴٚا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َقاُيٛا ٔإ ِٵ ٫َ تٴِؿوٹ ٗٴ ٌٳ َي ٚٳٔإفٳا قٹٝ

ٕٳ ِٵًٹشٴٛ يقا ٫ ّهٔ إٔ ٜعتدل ٗ اٯ١ٜ َٛكؿ ايبشح إٔ عٓٛإ . (11)ايبكل٠:  ﴾...َٴ

 ا٭كض ٜواٟٚ احملاكب١.  ايؿواؿ ٗ

: تلٜـ اٯ١ٜ إٔ تبٌ ٗ ايٛاقع أسـ َِاؿٜل ايؿواؿ ٗ ا٭كض; نٞ تعًٌ ثاّْٝا

ـٸ٠ إثِ ٚدلّ احملاكب١. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ؾإٕ عٓٛإ ايؿواؿ ٗ ا٭كض  َٔ ايطلف اٯػل ً

 ي٘ َِاؿٜل َتعـؿ٠, ٚايقٟ بعٔٗا وٌُ عٓٛاّْا َعّٝٓا, ناحملاكب١ َج٬ّ. 

َِـام ايؿواؿ ٗ ا٭كض ع٢ً بعض اؾلا٥ِ, نُا دا٤ ٗ نًُات ز ع تطبٝل 

ـٸؿ٠ أػل٣ عبٻلٚا عٔ غرل احملاكب١ بإؿوـ ٗ ايؿكٗا٤ : ؾايؿكٗا٤ ايعٛاّ ٗ أَٛك َتع

ا٭كض, ٚطبٸكٖٛا ع٢ً بعض اؾلا٥ِ, ٚعلٻؾٛا هبب عكاب ٖقٙ ا٭َٛك ع٢ً أْٗا ؾواؿ 

 ٗ ا٭كض. ْٚقنل ٖٓا بعض ا٭َٛك نُجاٍ: 
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َٸ١ اعتٝاؿهلاك ٚع ت1   :قتٌ أٌٖ ايق

أنجل ايؿكٗا٤ إٍ ٖقا ايؿلع ٗ نتاب ايكِاْ, ٖٚٛ إفا َا اعتاؿ ٚقـ تعلٻض 

ٕٸ سهُ٘ اٱعـاّ. ٚقـ اػتًؿٛا ٗ ٖقٙ إوأي١ ع٢ً إٔ ٖقا  َٸ١ ؾإ ّٷ قتٌ أٌٖ ايق ًؼ

ـٸ إؿوـ ٗ ا٭كض أٚ َٔ باب ايكِاْ؟ ٚأنجل ايؿكٗا٤  اٱعـاّ ٜطبٻل َٔ باب س

 ؾْٛ٘ ع٢ً أْ٘ َٔ باب ايؿواؿ ٗ ا٭كض. ٜعلٸ

دا٤ ٗ نتاب كتًـ ايٌٝع١: ٚقاٍ ابٔ اؾٓٝـ: ...ؾإٕ دعٌ إوًِ فيو عاؿ٠ 

قتٌ بِٗ, ٫ َٔ طلٜل ايكٛؿ, يهٔ ٱؾواؿٙ ٗ ا٭كض... ٚايٛد٘ َا أؾاؿٙ ايٌٝؽ يٓا أْ٘ 

ـٸّا... ٔٵ سلّ قتً٘, ؾذام قتً٘ س َٳ ـٷ ٗ ا٭كض باكتهاب٘ قتٌ   . َؿو

ـٸ; بوبب  ايٌٗٝـ ايجاْٞ نقيو علٸؾ٘ ع٢ً إٔ ٖقا اٱعـاّ َٔ باب إدلا٤ اؿ

 . ايؿواؿ ٗ ا٭كض; ٭ْ٘ َؿوـ ٗ ا٭كض باكتهاب قتٌ َٔ سلٻّ اهلل قتً٘...

 :ع تهلاك دل١ّ هلق١ نؿٔ إٝت ْٚبٍ ايكدل2

, قاٍ ابٔ إؿكٜى: ...ٕا تهلك عٓ٘ ايؿعٌ ُاك َؿوـّا, هاعّٝا ٗ ا٭كض ؾواؿّا

 . ؾكطعٓاٙ ٭دٌ فيو, ٫ ٭دٌ نْٛ٘ هاكقّا

قاٍ ابٔ ؾٗـ اؿًٓٞ ٗ إٗقب ايباكع, باب ٚدٛب اًذلٙ ايولق١ ٗ ْبٍ ايكدل 

ٚهلق١ ايهؿٔ: ...ا٫ًذلاٙ ٗ إل٠ ا٭ٍٚ ؿٕٚ ايجا١ْٝ, ٖٚٛ اػتٝاك ابٔ إؿكٜى ٗ أٍٚ 

اكم; يعُّٛ ا٭ػباك بإواٚا٠, إوأي١; ٭ْ٘ ٗ ا٭ٍٚ هاكم, ؾٝعتدل ؾٝ٘ َا ٜعتدل ٗ ايو

ـٸّا, ٖٚٛ إط٬م ايِـٚم ـٷ, ؾٝكطع; ؿؾعّا يؿواؿٙ, ٫ س  . ٚٗ ايجا١ْٝ َؿو

ًٌٗٝـ ايجاْٞ نقيو ْؿى ٚد١ٗ ايٓٛل, سٝح ٜكٍٛ: ...ٚأَا ايجاْٞ ؾٮْ٘ َع ٚي

ـٷ, ؾٝكطع ٱؾواؿٙ  . اعتٝاؿٙ َؿو

ٚأطًل عًٝ٘ عٓٛإ  ايٌٝؽ إؿٝـ ٗ إكٓع١ نقيو بٓؿى ايؿت٣ٛ,ٚقـ أؾت٢ 

إؿوـ ٗ ا٭كض, ؾكاٍ: ...إفا عٴٔلف اٱْوإ بٓبٍ ايكبٛك, ٚنإ قـ ؾات ايوًطإ 

ٕٵ ًا٤ قتً٘  . ث٬خ َلات, نإ اؿانِ ؾٝ٘ باـٝاك, إ

  :ع إلاب3ٞ

ٜكٍٛ ابٔ إؿكٜى ٗ ايولا٥ل: ...َٚٔ هلم سلّا ُػرلّا ؾباع٘ ٚدب عًٝ٘ ايكطع 

 . ٗ ا٭كض ٚقايٛا: ٭ْ٘ َٔ إؿوـٜٔ

ٔٵ ٌٜعٌ ايٓاك ٗ َٓنٍ اٯػل4ٜٔ َٳ  :ع 

ٜكٍٛ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب ايٓٗا١ٜ: ايقٟ ٌٜعٌ ايٓاك عُـّا ٗ َٓنٍ ًؼّ 
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ٟٸ تًـ وٌِ, ٜٚكتٌ بعـ فيو.  ٔٷ ٭  آػل, َٚٔ دلا٤ َا أقـّ عًٝ٘ وذلم َٓني٘, ٓاَ

ٍ ايٌٝؽ.... يٓا: ٜٚعًل ايع١َ٬ٓ ٗ فٌٜ ن٬ّ ايٌٝؽ ايطٛهٞ بكٛي٘: ٚايٛد٘ َا قا

 . ْ٘ َٔ إؿوـٜٔ ٗ ا٭كض. ٜٚٛٗل ؿيٌٝ ٚد١ٗ ْٛل ايٌٝؽ ايطٛهٞإ

 :ك١ع هًب ا٭َٛاٍ بٛاهط١ كها٥ٌ نافب١ ٚأهاْٝـ ًَٖؿ5

ٜكٍٛ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ٖقا إٛٓٛع بكطع ايٝـ; ٚفيو بوبب ايؿواؿ ٗ 

 .ا٭كض

طلٜل إكهاٍ كهاي١ ٚٗ فٌٜ كٚا١ٜ دا٤ بٗا ٗ اٱهتبِاك, باب ايولق١ عٔ 

ٔٵ ٜعلف بقيو بإٔ وتاٍ  َٳ ٚؿيٌٝ نافب: ...ؾايٛد٘ ٗ ٖقا اـدل إٔ مًُ٘ ع٢ً إٔ 

ع٢ً أَٛاٍ إوًٌُ دام يٲَاّ إٔ ٜكطع٘; ٭ْٸ٘ َؿوـ ٗ ا٭كض, ٫ ٭ْ٘ هاكم; ٭ٕ 

 . ٖقٙ س١ًٝ...

 :ع دل١ّ ايواسل ٚقتً٘ ع٢ً فيو6

.ٚقـ ك٣ٚ أُشابٓا إٔ ايواسل ٜكتٌ; ٜكٍٛ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب اـ٬ف: ..

ٕٸ ٖقا َٔ ايواسل إؾواؿ ٗ ا٭كض, ٚايوعٞ ؾٝٗا ب٘, ٚ٭دٌ  ٚايٛد٘ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ

 . فيو ٚدب ؾٝ٘ ايكتٌ

7ِّ  :كات َٚا ٜٛدب مٚاٍ أٚ تػٝرل ايعكٌع دل١ّ اهتعُاٍ إؼ

١, ٖا ٜعلِّف بعض ايؿكٗا٤ عكاب ايقٜٔ ٜوتعًُٕٛ أًٝا٤, َجٌ: ايبٓر ٚاؿٌٌٝ

 ٜٛدب تػٝرل ساي١ اٱْوإ بنٚاٍ عكً٘ ع٢ً أْٸ٘ َٔ باب ايؿواؿ. 

ٜكٍٛ ايؿآٌ إكـاؿ سٍٛ ٖقا اؾن٤: ...ٚايجاْٞ: إؿوـ يًعكٌ: نايبٓر 

ٚايٌٛنلإ ٚايٓبات إعلٚف باؿ١ٌٌٝ. اتؿل عًُا٤ عِلْا َٚا قبً٘ َٔ ايعِٛك اييت 

ـٸ؟ ٚٗلت ؾٝٗا ع٢ً ؼلّٗا. ٌٖٚ ٖٛ ٱؾواؿٖا, ؾٝعنٻ ك ؾاعًٗا, أٚ ٱههاكٖا, ؾٝش

 . قاٍ بعض ايعًُا٤: ٖٞ إٍ ايؿواؿ أقلب...

 :١ع تهلاك بعض اؾلا٥ِ ايتعنٜلٜٸ 8

ـٸ٠ َلات, ٚنقيو اؾلا٥ِ  ـٸٖا ع بعض اؾلا٥ِ ايتعنٜل١ٜ بعـ إٔ ٜتهلٸك س

ٌٸ َٔ ايكتٌ, ٚيهٔ ع٢ً أثل تهلاكٖا وهِ ع٢ً َلتهبٗا  ـٸٖا أق اييت ٜهٕٛ س

ٚإُهٔ ٗ تٛدٝ٘ ٚتٛٓٝض َباْٞ َجٌ ٖقٙ ايعكٛبات ٖٛ أْ٘ بعـ إٔ ٜتهلك  .بايكتٌ

ـٸ أٚ ايتعنٜل, ؾإْ٘ ٜتشٓكل ٗ سٓك٘ عٓٛإ ايؿواؿ  ٌٸ َل٠ ٜطبٸل عًٝ٘ اؿ ايؿعٌ, ٚٗ ن
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 ٗ ا٭كض; بٓؿى تهلاكٙ يًؿعٌ, ٚعاؿت٘ ع٢ً ايكٝاّ ب٘. 

ٌٸ عٓٛإ  ـٸّ علض ابٔ ٓن٠ بأهًٛب َوتك ايؿواؿ ٗ باٱٓاؾ١ إٍ َا تك

 ا٭كض, ٚبٝٻٔ عكٛباتٗا. 

ٚقـ متٸ فنل ْٝع إوا٥ٌ َٔ أدٌ عـّ اهتبعاؿ تطبٝل ايؿواؿ ٗ ا٭كض ع٢ً 

دل١ّ تٗلٜب إؼـكات. يقيو َع ٬َس١ٛ نًُات ا٭ع٬ّ اييت َلٸ فنلٖا ٫ ّهٔ 

ؿوـ اؿٸعا٤ عـّ ٚكٚؿ عٓٛإ ايؿواؿ ٗ ا٭كض ٗ ايٌلع ؾل١ّ إٗلٸب, إفّا ؾٗٛ غرل َ

ٗ ا٭كض. بٌ عٓـ ايتـقٝل ٗ إوا٥ٌ اييت متٸ طلسٗا َٔ قبٌ ايؿكٗا٤, ٚايتع٬ًٝت اييت 

فنلٖٚا سٍٛ ايؿواؿ ٗ ا٭كض, ّهٔ تطبٝل عٓاُل إؿوـ ٗ ا٭كض, ٚهبب 

 ؼٓككٗا, ع٢ً إٗلٸب. 

 

ٞٸ ٚؾًوؿ١ اؿـٚؿ ٚايتعنٜلات ؾإْٓا لـ:إفا َا ؿٴقِّ  ل ٗ ايٓٛاّ اؾنا٥ٞ اٱه٬َ

ٚٸ ٕٸ ؾًوؿ١ اؿـٚؿ ٖٞ َٔ أدٌ َٓع اػت٬ٍ ايٓٛاّ, ًٚٝٛع ايؿواؿ ٗ ٫ّأ : إ

اجملتُع, ًٚٝٛع ا٭عُاٍ اييت شلا تأثرلٷ نبرل ٗ اػت٬ٍ ايٓٛاّ ٚاْتٌاك ايؿواؿ. ٚعًٝ٘ 

ـٸٖا ؾإٕ ٖقٙ اؾلا٥ِ تهٕٛ َِـاقّا يًؿواؿ ٗ  ا٭كض بعٓاٜٚٔ كتًؿ١ َعلٚؾ١, ٚس

 َعٌ. 

: اؾلا٥ِ ع٢ً سوب ا٭ٚٓاع ٚا٭سٛاٍ إؼتًؿ١ ع٢ً َل ايعِٛك قاب١ً ثاّْٝا

ُٸ١. ٚأبعاؿ ٚػُِٛٝات ْٝع إٛاكؿ َٚكـاك تأثرلٖا  يًتٓٛع ٚا٫تواع, إ٫ ٗ َٛاكؿ ػا

ؿ بعض اؾلا٥ِ اييت ٗ ًٝٛع ايؿواؿ ٚاػت٬ٍ ايٓٛاّ غرل َتٛٓقع١; ؾأسٝاّْا ٜهٕٛ ؾوا

ٞٸ ٗ اجملتُع أنجل َٔ اؾلا٥ِ اييت شلا عٓٛإ  ْٸ ٗ ايٌلع اٱه٬َ يٝى شلا عٓٛإ ػا

ّٸ  ْٸ, نٌلب اـُل, ٚاينْا, ٚاحملاكب١.... يقا هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عٓٛإ عا ػا

تـػٌ ؼت٘ ٖقٙ اؾلا٥ِ, َجٌ: ايؿواؿ ٗ ا٭كض, ايقٟ دعً٘ ايٌلع نٞ ٜهٕٛ 

ـٸ ايؿواؿ ٗ ا٭كض ع٢ً َلتهيب َجٌ ٖقا باٱَهإ ٗ َجٌ  ٖقٙ إٛاكؿ إٔ ٜطبٸل س

اؾلّ, نتٗلٜب إؼـكات َج٬ّ, ٚإًاع١ ثكاؾ١ ا٫بتقاٍ ٚاـ٬ع١, ٚتٌهٌٝ 

عِابات ايؿواؿ ٚايؿشٌا٤. ؾ٬ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ٖقٙ َٔ قبٌٝ اؾلا٥ِ اييت تـػٌ 

ـٸ, إف كَا ٜو ٌٸ َٔ اؿ تٛدب ٖقا ا٫ؿعا٤ ٖٚٔ ؼت باب ايتعنٜلات, ٚعكٛباتٗا أق
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ٞٸ.  ٚٓعـ ْٛاّ اؾنا٤ اٱه٬َ

  

ٕٸ ٖـف ايٌلع ٖٛ ٓا١ٜ إِاحل  ايػنايٞ ٚبعض ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ١ قايٛا: إ

اـُو١, ٚقـ دعٌ ْٝع ا٭سهاّ اٱه٬َٝٸ١ َٔ أدٌ ٓاٜتٗا. ٖٚقٙ إِاحل ٖٞ 

١ ايـٜٔ, ًَِش١ ايعكٌ, ًَِش١ ايٓؿى, ًَِش١ ايعلض, ًَِٚش١ عباك٠ عٔ: ًَِش

إاٍ. ٚنٌ ايقٟ ُٜٔٔ سؿٜ ٖقٙ إِاحل ٖٛ ْؿو٘ ًَِش١, ٚنٌ ايقٟ واٍٚ إٔ 

 . ٜكٔٞ عًٝٗا ٜعتدل َؿوـ٠ ٚدل١ّ. ٚايكٔا٤ ع٢ً إؿاهـ نقيو ًَِش١ أػل٣

ٝع ا٭ْبٝا٤ ٜكٍٛ ايع١َ٬ اجملًوٞ: ٔو١ أًٝا٤ ٗ ايٌلٜع١ َٔ ايٛادب ع٢ً ْ

 سؿٛٗا: أ٫ّٚ: ايـٜٔ; ثاّْٝا: ايٓؿى; ثايجّا: إاٍ; كابعّا: ايٓوب; ٚػاَوّا: ايعكٌ.

سؿٜ ايـٜٔ بايعباؿ٠, ٚقتٌ ايهاؾلٜٔ ٚإلتـٜٔ, ٚإدلا٤ اؿـٚؿ ٚايتعنٜلات 

 ع٢ً ايٓاي نآؾ١ ؿٕٚ ُٝٝن. 

٪ػق ٚسؿٜ ايٓؿى بايكِاْ ٚأػق ايـ١ٜ, ؾإفا مل ٜكتٌ ايكاتٌ بإكتٍٛ, ٜٚ

ِٸ ايكتٌ ٚايؿواؿ ايعامل.   ايعٛض عٔ اؾلٚغ, ؾوٛف ٜع

سؿٜ ايٓوب بايٓهاغ ًَٚو ايٌُٝ َٚٓع اينْا ٚايًٛاٙ ٚأَجاشلا َٔ ايكبا٥ض, 

ـٸ ع٢ً َلتهبٗا.   ٚإدلا٤ اؿ

سؿٜ إاٍ بإدلا٤ ايعكٛؿ ايٌلعٝٸ١ َٚٓع ا٫غتِاب ٚهلق١ َاٍ ايٓاي, ٚإدلا٤ 

ـٸ اهلل هبشاْ٘ ع٢ً َلتهب ٖقٙ ا٭ؾ  عاٍ. س

سؿٜ ايعكٌ ايقٟ ِّّن اٱْوإ عٔ باقٞ اؿٝٛاْات َٓع استوا٤ ايٌلاب 

ـٸ ع٢ً ًاكبٗا  . ْٚٝع ا٭ًٝا٤ إوهل٠, ٚإقا١َ اؿ

ـٸؿ ٜٚكٔٞ عًٝٗا أٚ  َع َلاعا٠ ٓلٚك٠ سؿٜ إِاحل إقنٛك٠ ؾإٕ ايقٟ ٜٗ

ٕٸ شلقا ايعاٌَ  ُٸّا, ع٢ً أسـٖا أسـ أْٛاع عٛاٌَ ايؿواؿ ٚايلف١ًٜ. َٚا أ عٓٛاّْا ػا

ـٸّا, َٚٔ َِاؿٜل ايؿواؿ ٗ ا٭كض, ٚيًشانِ  ٚعكٛبت٘ َجبت٘ َٚع١ٓٝ, ؾإْٸ٘ ٜعتدل س

ـٸ. ٚاؿاٍ ٖقٙ يٛ نإ ايعٌُ ًا٬َّ,  ا٫ػتٝاك ٗ إٔ ىتاك ايتعنٜل بـ٫ّ َٔ إقا١َ اؿ

ـٸؿ إسـ٣ إِاحل إقنٛك٠ أٚ أنجل,  أٚ نإ بِٛك٠ عاؿ٠ تتهلٸك عـ٠ َلات, ٚتٗ

ٌٷ ايـٜٔ ٚايعكٌ ٚايٓؿى ٚايٓوٌ ٚتلٜـ أ ـٸؿ عُ ٕ تكٔٞ عًٝٗا, أٟ إْ٘ ؾُٝا يٛ ٖ
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ٚايعلض ٚايٌلف ٚأَٛاٍ ايٓاي, عٝح ًٜشل بٗا ٖقا ايعٌُ ؽلٜبّا ٚؾواؿّا. ٚعلؾت 

َلاسٌ أنجل إٔ ؽلٜب ٖقٙ إِاحل بٛاهط١ ايبعض َٔ ٖقٙ اؾلا٥ِ ٜطبٸل عًٝٗا 

ـٸ َِـام ايؿواؿ ٗ ا٭كض. إفّا هب إٔ ٜهٛ ٕ ٖقا ايعٌُ ؼت َو٢ُ دل١ّ سـ س

ـٸ ايكتٌ.  ـٸّا, تٌِ إٍ س  ايؿواؿ ٗ ا٭كض, ٚتهٕٛ ايعكٛب١ بايٓوب١ يًُؿوـ ًـٜـ٠ د

ؾًهٞ تتٸٔض يٓا اؾل١ّ اييت ٜلتهبٗا َٗلٸب إؼـكات ْلدع إٍ ٚدٗات ْٛل 

 اـدلا٤ ٗ ٖقا ا٭َل. 

ـٸؿ إِاحل اـُو١, ٜٚ ك٢ٔ عًٝٗا. يقا ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ؾؿٞ ٖقا ايعٌُ تتٗ

 باٱَهإ إٔ ٜٓطبل عًٝٗا َِاؿٜل دل١ّ ايؿواؿ ٗ ا٭كض ايباكم٠. 

 

َٔ ػ٬ٍ نًُات ايؿكٗا٤ ٗ ػِْٛ ُـم عٓٛإ إؿوـ ٗ ا٭كض ْٛاد٘ 

ُٸٌ. َٚٔ أدٌ ؼٓكل دل١ّ ايؿواؿ ٗ ا٭كض هب إسلام ٖقٜٔ  عِٓلٜٔ َٗ

 ايعِٓلٜٔ: 

ٚٸٍ:  بع١, أٚ ع٢ً ا٭قٌ ٜكّٛ بٗا ؼق ايؿواؿ ٚاؾل١ّ ع٢ً أْٗا عاؿ٠ َتٻتٸٜا٭

ُاسبٗا أنجل َٔ َلٸ٠ أٚ َلٸتٌ, أٚ ػل٣ بطلٜك١ ٜولٟ تأثرلٖا ايو٧ٝ ع٢ً أًؼاْ 

آػلٜٔ. ٚعاؿ٠ ٜ٪ػق ٖقا ايعِٓل بعٌ ا٫عتباك ٗ ْٝع ا٭َٛك اييت ٜٓطبل عًٝٗا عٓٛإ 

 إؿوـ ٗ ا٭كض. 

َٸ١ َٔ اؾا٥ن اؾل١ّ ايجاْٞ:  ٚايعٌُ ايقٟ وـخ ٓلكّا ٗ اجملتُع ٚايٓاس١ٝ ايعا

ـٸؿ ايـٜٔ ٚايعلض ٚا٭َٛاٍ, ٚفيو ع٢ً  ٞٸ يًؼطل, أٚ تٗ إٔ ٜعلٸٓا ايٓٛاّ ا٫دتُاع

ٌٸ.   َوت٣ٛ اجملتُع نه

ٚعاؿ٠ ِٜـم ايؿواؿ ع٢ً اؾلا٥ِ اييت ٫ تتذاٚم آثاكٖا سـٚؿ َلتهبٗا, 

ُٸ٢ ايؿواؿ ٗ  ا٭كض. ٚاؾـٜل بايقنل ٖٓا إٔ إكِٛؿ َٔ ٚيهٔ ٫ ِٜـم عًٝ٘ َو

ٞٸ, ٫ ْؿى ا٭كض. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ٖقا ايعِٓل اٯػل  ا٭كض اجملتُع اٱْواْ

ِٸ َٔ ايؿواؿ ٗ ا٭كض ٖٛ أْ٘ هب إٔ ٜ٪ػق ٗ اؿوبإ إسلام اْتٌاك ايؿواؿ  إٗ

ٌٸ ث٬ث١ أًؼاْ ؾُا ؾٛم ع تكلٜبّا.   ع٢ً َوت٣ٛ اجملتُع ع ع٢ً ا٭ق

َع ٬َس١ٛ ايعِٓلٜٔ ايوابكٌ باٱَهإ ايٍُٛٛ إٍ ْتٝذ١, ٖٚٞ: َٔ أدٌ 
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ُٸ٢ ايؿواؿ ٗ ا٭كض ٗ دل١ّ تٗلٜب إؼـكات هب إٔ ولم عـ٠ أَٛك  ُـم َو

ٚٸ٫ّ: َكـاك إؼـكات اييت تـػٌ ٗ عٌُ ايتٗلٜب , ٖٚٞ:١ٓلٚكٜٸ ٚٗ نٌ َلس١ً َٔ  ;أ

ٝٸ١ ا٫هتعُاٍ ٝح إْ٘ ٜكع ٗ َِٝـتٗا ث٬ث١ أًؼاْ ع٢ً ع ;َلاسٌ ايتِٓٝع إٍ عًُ

ـٸ٠ َلات ٌٸ, أٚ أقٌ َٔ ٖقا إكـاك عٝح ٜتهلٸك عٌُ فيو ايٌؼّ ع ٌٸ ;ا٭ق  ٚٗ ن

ٌٸ َٔ عكٛب١ إؿوـ ٗ ا٭كض, ٜتشًُ٘ َٔ سٝح باب ايتعنٜل.   َل٠ ٜعاقب بأق

ٟٸ ْٛع َٔ أْٛاع إؼـكات,  ُٸ١ٝ َٔ أ بٓا٤ ع٢ً ٖقا ؾتِٓٝع ٚتٗلٜب ٖقٙ ايه

ٜـَٔ عًٝٗا ث٬ث١ أًؼاْ أٚ أنجل, أٚ َكـاك َا ٜتعاطاٙ ًؼّ ٚاسـ,  عٝح

ٚيهٔ ٖقا إٗلٸب قاّ بتٗلٜب ٖقا إكـاك ث٬خ َلات َتتاي١ٝ, ٚٗ نٌ َل٠ ٜعنٻك 

دلا٤ َا اكتهب٘, ٜهٕٛ ٗ ٖقٙ اؿاي١ َلتهبّا ؾل١ّ ايؿواؿ ٗ ا٭كض, ٚتهٕٛ 

 عكٛبت٘ اٱعـاّ. 

ٕٸ ْٝع ايقٜٔ ّتٕٗٓٛ تِٓٝع ٚتٗلٜب إؼـكات, ٚبٓا٤ ع٢ً َا فنل هابكّا ؾ إ

بِلف ايٓٛل عٔ أِْٗ اكتهبٛا دل١ّ اهتعُاٍ إؼـكات أّ ٫, أٚ أْٸِٗ َـَٕٓٛ 

عًٝٗا أّ ٫, إفا ُـم عًِٝٗ َو٢ُ إؿوـ ٗ ا٭كض تهٕٛ عكٛبتِٗ اٱعـاّ, ٖٚٛ 

َٸ١ ٚايِٛاب.إٍ اأقلب   ًِٕش١ ايعا

ٗ ٖقٙ اؾلا٥ِ تٴعلف ع٢ً أْٗا َٔ باب  طبعّا ٖٓاى ايعـٜـ َٔ ايعكٛبات

ايتعنٜلات ايٌلعٝٸ١, ٚايبعض اٯػل َٔ باب ايتعنٜل ايكٔا٥ٞ, ايتابع يًـٚي١ أٚ بأَل 

ٞٸ.  سهَٛ

ٕٸ ٖاتٌ ايٓٛلتٌ قابًتإ يًؼـَ, ّٚهٔ  َٚع ٬َس١ٛ َا قـ َلٸ هابكّا ؾإ

 ايطعٔ ؾُٝٗا.

 

ـٸكات َٔ احمللٻَا1 ت ايٌلعٝٸ١, ٜٚتبعٗا ٗ اؿل١َ ايتِٓٝع ع تعاطٞ إؼ

 ٚايتٗلٜب. 

ِٸ ع٢ً إثلٙ باٱَهإ اعتباكٖا َٔ 2 ـٸكات ْٚٝع ايِؿكات اييت تت ع تٗلٜب إؼ

ُػلٜات َِٚاؿٜل قاعـ٠ ٫ ٓلاك, ٚقاعـ٠ سل١َ اٱعا١ْ ع٢ً اٱثِ, ٚقاعـ٠ سل١َ 

ـٸ١َ اؿلاّ, ٚقاعـ٠ ْؿٞ ايوبٌٝ.   َك
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إـَٔ ٚاؿذل عًٝ٘, ٚإبطاٍ ْٝع ُؿكات  ع سهِ ايوؿا١ٖ ايِاؿك علٸ3

إؼـكات, ٚهًب سٓك٘ بتًُٓو ا٭َٛاٍ اييت قـ انتوبٗا عٔ طلٜل ايِؿكات 

ـٸ إؼـكات.   ٚايتٗلٜب, تعتدل َٔ أِٖ ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ ٗ ًَ

ع هب إٔ هعٌ ٖٓاى ؾلم بٌ إـَٔ ع٢ً إؼـكات ٚإٗلٸب, َٔ سٝح 4

ُٸ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ. ؾإتعاطٞ شلقٙ إٛاؿٸ ٜٓطبل عًٝ٘ ايتعنٜل, ٚوهِ عًٝ٘ باؿذل,  ايه

ٞٸ, إٍ إٔ ٜجبت إق٬ع٘ عٔ اٱؿَإ, ٚعٓـٖا تلؾع  ٟٸ سلٸ بايتِلف إاي ٜٚوًب َٓ٘ أ

 عٓ٘ ٖقٙ ا٭سهاّ. 

ـٸ٠ 5 ع َع ٬َس١ٛ عِٓلٟ دل١ّ ايؿواؿ ٗ ا٭كض, أٟ تهلاك اؾل١ّ ع

َٔ  إٗلٻب إكـاكأًؼاْ, ٚفيو سوب َلات, ٚاْتكاٍ اٯثاك ايو١٦ٝ ٭نجل َٔ ث٬ث١ 

ِّ ٕٸ إٗلِّ, أٚ عـؿ َلٸات ايتٗلٜبكاتإؼ ـٸ ظ ؾإ ٔٵ ًٌُٜ٘ س ٖٖ ب ٗ ٖقٙ اؿاي١ ٜعتدل 

 إؿوـ ٗ ا٭كض, ٚعًٝ٘ ٜوتشلٸ عكٛب١ اٱعـاّ. 

 

 

 الهوامش
                                           

, 



• 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       



•

 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 



• 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 قاٌوُ العكوبات اجلزائّية

 األقٍمّيات الديٍّية أمنوذجًا

 

 

َٕ ٞٸ ١ًْ َٔ اؿـٚؿ ٚايتعنٜنات نعكٛبات كاؿع١   ٔٵيكـ ٚٓع ايٌلع اٱه٬َ

ٛٸٍ ي٘ ْؿو٘ كايؿ١ ايكٛاٌْ ايٌلعٝٸ١ اٱشلٝٸ١, اييت تِٕٛ اجملتُع َٔ ا٫ْن٫م ٗ  تو

ٞٸ, أٚ تعلٸٓ٘ ٕؼاطل ٚأٓلاك  ايؿ٢ٓٛ ٚايؿواؿ, َا ٜوبٸب اْٗٝاك اجملتُع اٱه٬َ

 . بايػ١

ٝٸت٘,  ٚيٝى ايكِـ َٔ إقا١َ اؿـٚؿ ٖٛ ايتٓهٌٝ باٱْوإ, أٚ ا٫ستكاك ٱْواْ

نُا وًٛ يًبعض اؿٸعا٤ فيو, ٚإْٸُا ايكِـ َٓٗا ُٝا١ْ اجملتُع ٚقطع َاؿ٠ ايؿواؿ. 

ـٸ ٖٛ تأؿٜب إقْب, نايواكم ٚايناْٞ ٚغرلُٖا, َا ّٓع٘ عٔ  َٚٔ ٖٓا نإ اؿ

 تٝإ ايقْب. إعاٚؿ٠, ّٚٓع أّٜٔا غرلٙ عٔ إ

ـٸ ـٸؿٖا ايٌاكع ع٢ً دٓا١ٜ, َجٌ: ايكتٌ, ٚاينْا, ٚغرلُٖا.  ؾاؿ  ٖٛ: عكٛب١ْ س

ٚأَا ايتعنٜن ؾٗٛ: ايتأؿٜب بائلب أٚ غرلٙ ع٢ً ؾعٌ ايهبا٥ل, َٔ اكتهاب 

ـٸ َكلٸك َٔ ايٌاكع, ٚأَا  قلٸّ أٚ تلى ٚادب. ٜٚتعًٖل ايتعنٜن َا مل ٜهٔ ؾٝ٘ س

ذلْٚى يًشانِ َا ٜلاٙ كاؿعّا يقيو ايٌؼّ ٚأَجاي٘, نٝؿ١ٝ ايتعنٜن ٚسذُ٘ ؾٗٛ َ

ـٸ.   بٌلٙ إٔ ٫ ٜبًؼ تكـٜل اؿ

ٞٸ ػلٟ  ٕٸ إوًِ ٚغرلٙ َا ؿاَٛا ٜعٌٕٝٛ ٗ اجملتُع اٱه٬َ إفا علؾت ٖقا ؾإ

ٕٸ ا٬ٕى ٖٛ ُٝا١ْ اجملتُع, ٖٚٛ  ٌٸ ايكٛاٌْ اييت قلٸكٖا ايٌلع ب٬ اهتجٓا٤; ٭ عًِٝٗ ن
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ٞٸ اهتكلٸت عًٝ٘ هرل٠ ايبٌلٜٸ١ ٗ نٌ مَإ َٚهإ, ٚإ٫ٓ ٕا اهتكاّ  َبـأ عك٥٬

ٟٸ أبـّا.   ادتُاع بٌل

ُٸ١ ١ًْ َٔ ا٭سهاّ ٗ ٖقا ايباب قـ  ٚأَا ٗ ػِْٛ أٌٖ ايهتاب ؾج

ـٸ َٔ ايبشح ٗ  ٟٸ ساٍ ٫ب ٌٜذلنٕٛ ؾٝٗا َع إوًٌُ, ٚقـ ٜٓؿلؿٕٚ بٗا, ٚع٢ً أ

ٞٸ, ٚ ِٸاتِٗ َٔ سٝح قإْٛ ايعكٛبات اٱه٬َ َٸا إٌذلنات ؾ٬ عح يٓا ؾٝٗا كت أ

 َٔ سٝح اـ١ُِٝٛ; ٭ِْٗ ؿاػًٕٛ ؼت عُّٛ فيو ايكإْٛ. 

 ٚايبشح ٗ إكاّ َٔ ػ٬ٍ َوا٥ٌ: 

 

ـٸٙ ايكتٌ, هٛا٤ أناْت ٕوأي١ ا٭ٍٚا َٸٞ باَلأ٠ َو١ًُ ؾش : إفا م٢ْ ايق

 غرل قِٔ. َهل١ٖ أٚ َطاٚع١, ٚهٛا٤ أنإ قِّٓا أٚ 

ٖٚقا اؿهِ ٖٛ إٌٗٛك بٌ ايؿكٗا٤ قـّّا ٚسـٜجّا, بٌ اؿټعٞ عًٝ٘ اٱْاع, 

ٝٵ٘ عًٝ٘, بٌ  ُٳ نُا ٗ اؾٛاٖل, سٝح قاٍ: ب٬ ػ٬ف أدـٙ, بٌ باٱْاع بكو

ٞٸ َٓٗا َوتؿٝض  . احمله

َٸٞ افا م٢ْ َو١ًُ قتٌ  . ٚقاٍ ايِـٚم: ٚايق

ٔٵ ٚ َٳ َٸا  دب عًٝ٘ ايكتٌ ع٢ً نٌ ساٍ, هٛا٤ نإ ٚقاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ: ؾأ

َٸٞ إفا م٢ْ باَلأ٠ َو١ًُ, ؾإْٸ٘  قِّٓا أٚ غرل قِٔ..., إٍ إٔ قاٍ: ٚنقيو ايق

 . هب عًٝ٘ ايكتٌ ع٢ً نٌ ساٍ

ـٸٙ ايكتٌ َٸٞ َو١ًُ نإ س  . ٚقاٍ ايٌٝؽ إؿٝـ: إفا ؾذل ايق

َٸٞ بإو١ًُ ٓلب عٓك٘  . ٚقاٍ أّٜٔا: إفا م٢ْ ايق

َٸٞ افا م٢ْ باَلأ٠ َو١ًُ ؾإْٸ٘ هب ٚقا ٍ ابٔ اؿكٜى ٗ ايولا٥ل: ...ٚنقيو ايق

 . عًٝ٘ ايكتٌ ع٢ً نٌ ساٍ

َٸٞ إفا م٢ْ  ٕٸ ايق ٖٓا اْؿلؿت ب٘ اٱَاَٝٸ١ ايكٍٛ بأ ٚقاٍ ايوٝٸـ إلت٢ٔ: ٚ

 . بإو١ًُ ٓلبت عٓك٘

 ِٖ. , ٚغرل, ٚابٔ ٓن٠, ٚابٔ مٖل٠ٚنقا أٖنـ اؿهِ ابٔ ه٬ك
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 أَا َوتٓـ فيو ؾأَٛك: 

ـٸع٢. ٚقـ علؾتٳ٘. 1  ع اٱْاع إ

َٸ١. 2 َٸٞ ٖٛ ػلٚز عٔ ايق  ع إٕ فيو ايؿعٌ َٔ ايق

ٚايٛد٘ ٗ ُشٸ١ قٛيٓا, ما٥ـّا ع٢ً إْاع »قاٍ ايوٝٸـ إلت٢ٔ ٗ ا٫ْتِاك: 

ٕٷ َٸ١, ٚاَتٗا َٸٞ ػلم يًق ٕٸ ٖقا ايؿعٌ َٔ ايق يٲه٬ّ, ٚدلأ٠ ع٢ً أًٖ٘. ٫ٚ  ايطا٥ؿ١, أ

ٔٵ ػلم ايق١َ نإ َباغ ايـّ َٳ ٕٸ   . «ػ٬ف ٗ أ

قاٍ: هأيتٴ٘ عٔ  ×ع ايلٚاٜات: َٚٓٗا: كٚا١ٜ سٓإ بٔ هـٜل, عٔ أبٞ عبـ اهلل3

ٟٸ ؾذل َو١ًُ؟ قاٍ: ٜكتٌ  . ٜٗٛؿ

ٞٸ ؾذل  ِـّّ إٍ إتٛٓنٌ كدٌ ِْلاْ َٚٓٗا: َلٜٚٸ١ دعؿل بٔ كمم اهلل, قاٍ: ق

ـٸ, ؾأهًِ, ؾكاٍ و٢ٝ بٔ أنجِ: قـ ٖـّ ب اَلأ٠ َو١ًُ, ٚأكاؿ إٔ ٜكِٝ عًٝ٘ اؿ

إّاْ٘ ًلن٘ ٚؾعً٘, ٚقاٍ بعِٔٗ: ٜٔلب ث٬ث١ سـٚؿ, ٚقاٍ بعِٔٗ: ٜؿعٌ ب٘ نقا 

, ٚه٪اي٘ عٔ فيو, ؾًُا ×ٚنقا, ؾأَل إتٛٓنٌ بايهتاب١ إٍ أبٞ اؿؤ ايجايح

ؾأْهل و٢ٝ بٔ أنجِ , «ٛتٜٔلب ستٸ٢ ّ»: ×قـّ ايهتاب نتب أبٛ اؿؤ

ٚأْهل ؾكٗا٤ ايعوهل فيو, ٚقايٛا: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ, هٳًِ٘ عٔ ٖقا; ؾإْٸ٘ ٤ًٞ مل 

ٜٓطل ب٘ نتاب, ٚمل ػ٧ ب٘ هٓٸ١, ؾهتب: إٕ ؾكٗا٤ إوًٌُ قـ أْهلٚا ٖقا, 

ٚقايٛا: مل ػ٧ ب٘ هٓٸ١, ٚمل ٜٓطل ب٘ نتاب, ؾبِّٔ يٓا مبٳ أٚدبت عًٝ٘ ائلب ست٢ 

ٙٴ ﴿: بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ: ×هتبّٛت؟ ؾ ـٳ ٚٳسٵ ٘ٹ  ٓٻا بٹايًٖ َٳ ٓٳا َقاُيٛا آ ٚٵا بٳِأهٳ ُٻا كٳَأ َؾًَ

ٌٳ  ٌٵٔلنٹ َٴ ٘ٹ  ُٳا ُنٓٻا بٹ ْٳا بٹ ٘ٹ اٖيتٹٞ  *ٚٳَنَؿلٵ ٓٻ١َ ايًٖ ٓٳا هٴ ٚٵا بٳِأهٳ ُٻا كٳَأ ِٵ َي ٗٴ ْٴ ّٳا ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵَؿعٴ ٜٳ ِٵ ٜٳُو  َؾًَ

ٚٳػٳوٹ ـٵ ػٳًَتٵ ؾٹٞ عٹبٳاؿٹٙٹ  ٕٳَق ٓٳايٹَو اِيَهاؾٹلٴٚ ٖٴ (, قاٍ: ؾأَل ب٘ 81ع  80)غاؾل:  ﴾لٳ 

ٔٴلب ست٢ َات  . إتٛٓنٌ, ؾ

أقٍٛ: ٖقا اؿهِ ٫ إًهاٍ ؾٝ٘; ٭ٕ أؿيت٘ ها١ٕ َٔ اــ١ً; َٔ د١ٗ نْٛ٘ 

 َوًُّٖا بٌ ا٭ُشاب بعـَا علؾٓا آكا٤ِٖ. ٖٚقا ٖٛ اؿلٸ ٗ إكاّ. 

َٸٞ ايناْٞ بإو١ًُ يعٗـ ايق١َ, ٚنقا َا ٚدٗ٘ ايوٝٸـ إلت٢ٔ َٔ ػل م ايق

ٝٸّا, نُا ٖٛ ٚاٖل.   إٛدٹب ينٚاٍ سِا١ْ ؿَ٘; يِرلٚكت٘ سلب

َٸ١ هٓـّا ٚؿ٫ي١, ٫ٚ ٜٔلٸ نٕٛ سٓإ بٔ هـٜل  ٕٸ ا٭ٍٚ تا َٸا ايلٚاٜات ؾإ ٚأ
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ٚاقؿٝٸّا بعـ اعتُاؿ ا٭ُشاب ع٢ً كٚاٜات٘, اييت ْاٖنت اـُوٌ, ٗ أبٛاب عـٜـ٠, 

 . تٛثٝل ايٌٝؽ ي٘ ٫ٚ هُٝا بعـ

ٚأَا ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ ؾٗٞ ٓعٝؿ١ْ ظعؿل بٔ كمم اهلل; ٭ْٸ٘ مل ٜٛثٻل ٗ نتب 

 ايلداٍ, إٓاؾ١ إٍ آطلاب إً, نُا هٝأتٞ. 

 

ٜٚتؿلٻع ع٢ً ٖقٙ إوأي١ َوأي١ أػل٣, ٖٚٞ: ٌٖ اؿهِ نقيو أّٜٔا ع أٟ 

ٔٵ تاب ٚأهًِ بعـ إٔ م٢ْ بإو١ًُ؟ ٚدٛب إقا١َ اؿ َٳ  ـٸ ع ٗ 

ـٸ عٓ٘; ٚفٖب  اػتًـ ا٭ُشاب ٗ فيو; ؾقٖب إٌٗٛك إٍ عـّ هكٛٙ اؿ

 ايبعض إٍ هكٛط٘. 

ـٸ عًٝ٘ ُقبٌ إه٬َ٘, ٢َٔٚ ؾٝ٘  قاٍ ايٌٝؽ إؿٝـ: ؾإٕ أهًِ عٓـ إقا١َ اؿ

ٕٵ ن ـٸ, ٜٚٔلب عٓك٘, ٚمل ّٓع إٚٗاكٙ اٱه٬ّ َٔ قتً٘. ؾإ إ قـ أهًِ ؾُٝا بٝٓ٘ اؿ

ٖٓا ْاي٘ َٔ ا٭مل ب٘, ٜٚـػً٘ اؾ١ٓ  ٛٸٓ٘ ع٢ً قتً٘ بأنجل  ٌٸ ؾوٝع ٚبٌ اهلل عنٸ ٚد

ـٸ عٓ٘ بإٚٗاك ػ٬ف َا ٜبطٔ َٔ ايهؿل مل  بإه٬َ٘; ٚإٕ نإ إْٸُا أكاؿ ؿؾع اؿ

ـٸ اهلل عًٝ٘ كغِ أْؿ٘, ٚبطًت سًٝت٘ ٗ ؿؾع ايعكاب عٓ٘  .ٜٓؿع٘ فيو, ٚأقِٝ س

ـٸ بايكتٌ, ٚٚدب قتً٘ ٚقاٍ اي ٕٵ أهًِ ايقَٞ مل ٜوك٘ بقيو عٓ٘ اؿ ٌٝؽ: ؾإ

ٌٸ ساٍ  . ع٢ً ن

ـٸ بايكتٌ, ٚٚدب  ٕٵ أهًِ ايقَٞ مل ٜوك٘ بقيو عٓ٘ اؿ ٚقاٍ ابٔ إؿكٜى: ؾإ

 . قتً٘ ع٢ً نٌ ساٍ

ـٸ, هٛا٤ أهًِ أّ مل ٜوًِ.  ٕٸ إٌٗٛك ٜٛدب عًٝ٘ اؿ  ؾأْت تل٣ أ

, «عٓـ إقا١َ اؿـ»ٝٗا اؾذلاض َٔ ْاس١ٝ تعبرلٙ بع ْعِ, قـ تهٕٛ عباك٠ إؿٝـ ؾ

ٕٸ فيو ٫ ٜٓؿع٘  ـٸ عًٝ٘ بٌهٌ ع ايقٟ قـ ِٜٖٛ أ أٟ اٱه٬ّ ع عٓـ إكاؿ٠ إقا١َ اؿ

ٞٸ, ٫ َطًكّا, ٚيهٔ ايٛاٖل عـّ إكاؿ٠ فيو إع٢ٓ, ٚإْٸُا ٖٛ فلؿ َواق١ ٗ  ؾعً

 ايتعبرل يٝى إ٫ٓ. 

 

نُا ٗ نٌـ ايًجاّ ع با٫هتِشاب, ٚعُّٛ ع ٚاهتـٍ إٌٗٛك يقيو اؿهِ 
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ـٸّ. قاٍ ٗ نٌـ ايًجاّ:  ٕٵ أهًِ »كٚا١ٜ سٓإ بٔ هـٜل, ٚػدل دعؿل بٔ كمم اهلل إتك ٚإ

ايقَٞ بعـ فيو ؾٌٗ ٜوك٘ عٓ٘ ايكتٌ؟ ٗ إكٓع١ ٚايٓٗا١ٜ ٚايولا٥ل ٚايتشلٜل: ٫; 

 . «ٚغدل دعؿل بٔ كمم اهلل اهتِشابّا, ٚع٬ُّ بايعُّٛ,

ـٸ َٔ ايٛقٛف عًٝٗا  إفّا ٖٓاى ث٬ث١ أؿٓي١ ُوٻو بٗا إٌٗٛك شلقا اؿهِ. ٫ٚب

 ٕعلؾ١ ٬ُسٝٸتٗا ٱثبات٘ َٔ عـَ٘. 

  

َٸا ا٫هتِشاب ؾ٬ ّهٔ ايتُوټو ب٘ َطًكّا; ٭ْ٘ ٫ هلٟ إ٫ٓ بعـ ثبٛت 1 ع أ

َٸا قبٌ ثبٛت٘ ؾ٬  اينْا ايقٟ ٜذلتٻب ـٸ١َ, أ ـٸ, نُا ٗ أٌُ إوأي١ إتك عًٝ٘ ثبٛت اؿ

هلٟ; ٭ْ٘ يٛ أهًِ بعـ إٔ ثبت عًٝ٘ اينْا ؾٗٓا يٛ ًٓو ٗ بكا٤ سهِ ايكتٌ عًٝ٘ ؾإْ٘ 

ٜوتِشب فيو, غ٬ف َا إفا أهًِ قبٌ فيو, ؾإْٸ٘ س٦ٓٝق هلٟ اهتِشاب عـّ 

 . ًٝ٘, ؿٕٚ هكٛط٘ايٛدٛب; ٭ٕ ايٌٓو س٦ٓٝقٺ ٗ ثبٛت ايكتٌ ع

 ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٫هتِشاب ٫ ٜؿٝـ عُّٛ اؿهِ, ػ٬ؾّا يكٍٛ إٌٗٛك. 

َٸا عُّٛ َٛثٻك١ سٓإ بٔ هـٜل ؾإْٸٗا قه١َْٛ بلٚا١ٜ )دبٸ اٱه٬ّ(, اييت 2 ع أ

ـٸ;  ٌٸ َٔ إسـاخ ًب١ٗ ٗ إكاّ, َكت١ٝٔ يلؾع اؿ ِِّ٘, ٫ٚ أق ُٓع ٖقا ايعُّٛ ٚؽ

اؿـٚؿ بايٌبٗات(, ايٌا١ًَ يًٌبٗات اؿه١ُٝ ٚإٛٓٛعٝٸ١ ع٢ً باعتباك قاعـ٠ )ؿك٤ 

 ايتشكٝل. 

َٸ١, ٫ ٜٴكاٍ ٟٸ َٔ طلم ايعا ٕٸ سـٜح اؾبٸ يٝى َلٜٚٸّا َٔ طلقٓا, بٌ ٖٛ َلٚ : إ

 ؾهٝـ ْتُوٸو ب٘, ٚلعً٘ سانُّا ع٢ً كٚا١ٜٺ َٔ طلقٓا؟ 

ٕٸ إٌٗٛك َٔ ايؿلٜكٌ قـ عٌُ بٗقا اؿـٜح, ٚتكبٻؾإْٸا ْكٍٛ ًٛٙ ٗ َكاّ : إ

ٔٵ ٫ ٌٜٓو ٗ ُـٚكٙ, ٖٚقا نافٺ ٗ إكاّ َٳ  . ايعٌُ ٚايؿت٣ٛ تكبٸٌ 

ٕٵ نإ َله٬ّ أٚ  ٕٸ ٖقا اؿـٜح قـ كٟٚ أّٜٔا َٔ طلقٓا, ٚإ باٱٓاؾ١ إٍ أ

 ٓعٝؿّا. 

 . «اٱه٬ّ هبٸ َا قبً٘»أْٸ٘ قاٍ:  |ؾكـ كٟٚ ٗ عٛايٞ ايٰيٞ عٔ ايٓيبٸ

ٞٸ بٔ ا ٔٳ َيَو سٳتٻ٢ ﴿بلاِٖٝ, ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٚنقا ٗ تؿورل عً َٹ ٔٵ ْٴ٪ٵ ٚٳَقاُيٛا َي

ٓٳا  |(, عٔ أّ ه١ًُ, ٗ سـٜح, أْٸٗا قايت يلهٍٛ اهلل90)اٱهلا٤:  ﴾...اٯ١ٜتٳِؿذٴلٳ َي
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ٗ ؾتض َه١: بأبٞ أْت ٚأَٞ ٜا كهٍٛ اهلل, هعـ بو ْٝع ايٓاي إ٫ٓ أػٞ َٔ بٌ 

: ٜا |ايٓاي نًِٓٗ, ؾكاٍ كهٍٛ اهللقلٍٜ ٚايعلب, كؿؿتٳ إه٬َ٘, ٚقبًت إه٬ّ 

ٕٸ أػاى نقٸبين تهقٜبّا مل ٜهقِّ ـٷأّ ه١ًُ, إ َٔ ايٓاي, ٖٛ ايقٟ قاٍ يٞ:  بين أس

قايت أّ ه١ًُ: بأبٞ أْت ٚأَٞ ٜا كهٍٛ اهلل, , ئ ْ٪َٔ يو..., إٍ قٛي٘: نتابّا ْكلأٙ»

ٌٵ: ا٫ه٬ّ هبٸ َا قبً٘؟ قاٍ: ْعِ, ؾكبٌ كهٍٛ اهلل  . إه٬َ٘ |أمل تُك

ؾٗاتإ ايلٚاٜتإ قـ فنلتا َٔ طلقٓاظ ٫ٚ ٜٔلٸ ٓعؿٗا بعـ ثبٛت َؿاؿُٖا; ٭ٕ  

عٌُ ا٭ُشاب ٚقبٛشلُا َُُْٔٛٗا نافٺ ٗ ددلإ ائعـ, نُا ٖٛ َبٓاِٖ ٗ 

 فيو. 

ع ٚأَا كٚا١ٜ دعؿل بٔ كمم اهلل ؾكـ علؾتٳ أْٸٗا َٔ سٝح ايوٓـ ٓعٝؿ١, ٚنقا 3

ٕٸ اٱَاّ قاٍ: َٔ سٝح إً; ؾإْ٘ َٔطلب; ٭ْ ٗ , «ٜٔلب ست٢ ّٛت»ٗا تقنل بأ

ٕٸ ٖٓاى ؾلقّا بٌ ائلب ست٢  ـٸٙ ايكتٌ. َٚٔ ايٛٓض أ ٕٸ س سٌ إِْٗ َتٸؿكٕٛ ع٢ً أ

إٛت, ايقٟ ٜهٕٛ بايع٢ِ أٚ غرلٖا, ٚبٌ ايكتٌ ايقٟ ٜهٕٛ عاؿ٠ بأؿا٠ ايكتٌ, 

 نايوٝـ ٚمٛٙ. 

ٕٸ ايكـك إتٖٝكٔ َٔ ٖقا اؿهِ  ـٵ إٍ فيو أ ٓٹ ٔٵ ثبت عًٝ٘ أ َٳ إْٸُا ٖٛ ػِْٛ 

اينْا, ُٚهٔ اؿانِ َٓ٘, ٫ َطًكّا. ؾإفا ؾلٓٓا أْٸ٘ أهًِ قبٌ إٔ تلؾع ؿعٛاٙ إٍ 

اؿانِ ٚايتُٗهٔ َٓ٘ ؾ٬ ّهٔ ايتُوټو بٗقٙ ايلٚا١ٜ س٦ٓٝقٺ; يٌٓهٓا ٗ أْٗا ٗ 

ٖٛ  ػِْٛ َٛكؿ ايو٪اٍ أٚ َطًك١, ٫ٚ َلدِّض يٲط٬م َٔ ْؿى ايلٚا١ٜ, بٌ ايجابت

ٕٸ ايكلا٥ٔ اؿآؾ١ باـدل تلدِّض ؾُٝا إفا َا ُٖهٔ اؿانِ َٓ٘, ٫  ايعهى; سٝح إ

 َطًكّا. 

ٕٸ ا٭قٛاٍ ٗ إوأي١ أكبع١:  ـٸّ ٜتًؼٸّ عٓـْا أ  َٚٔ ْٝع َا تك

ٚٸٍ:  ـٸ عٝ٘ َطًكّا; ُوټهّا َا فنلْاٙ. ا٭  إقا١َ اؿ

ـٸ عٓ٘ َطًكّا; يلٚا١ٜ )اٱه٬ّ هايجاْٞ:  بٸ َا قبً٘(, ٚا٫ستٝاٙ هكٛٙ اؿ

 بايـَا٤. 

ايتؿٌِٝ بٌ َا إفا نإ إه٬َ٘ سكٝكٝٸّا ُاؿقّا ْابعّا َٔ إّإ ٚاعتكاؿ ايجايح: 

ـٸ عٓ٘, ؾٝٴكبٳٌ  ـٸ, ٚبٌ إٔ ٜهٕٛ إه٬َ٘ ًهًّٝا; ٭دٌ ؿؾع اؿ ؾ٬ ٜكاّ عًٝ٘ اؿ

ـٸ عًٝ٘, ٜٚٴعلف فيو َٔ ايكلا٥ٔ.   َٓ٘, ٚيهٔ ٜكاّ اؿ
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بٌ إٔ ٜهٕٛ إه٬َ٘ قبٌ ثبٛت اينْا عًٝ٘ ُٚٓهٔ اؿانِ ايتؿٌِٝ ايلابع: 

ـٸ.  ـٸ, ٚبٌ إٔ ٜهٕٛ بعـ فيو ؾٝٴكاّ عًٝ٘ اؿ  َٓ٘ ؾ٬ ٜكاّ عًٝ٘ اؿ

 

ايـَا٤ ٗ اؿاي١ ٗ ٚايقٟ ٜذلدٻض عٓـٟ ٖٛ ايكٍٛ ايلابع; ُوهّا با٫ستٝاٙ 

ًٝ٘, أٚ ُٗهٔ اؿانِ َٓ٘ عع, إٓاؾ١ إٍ أعين إه٬َ٘ قبٌ ثبٛت اينْا عع ا٭ٍٚ 

 ي٘ ٗ تًو اؿاي١. ع أعين كٚا١ٜ ابٔ هـٜل, ٚا٫هتِشاب ع ايٌٓو ٗ سلٍٛ ايـيٌٝ 

ٚأَا ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ ع أٟ إه٬َ٘ بعـ ثبٛت اينْا عًٝ٘ أٚ ُٗهٔ اؿانِ َٓ٘ ع 

كٚا١ٜ ابٔ هـٜل, ؾايٛاٖل دلٜإ اؿهِ إٌٗٛك عًٝ٘; ٭ْٸ٘ ايكـك ايجابت ٗ إط٬م 

ٚايٌٓو ٗ سان١ُٝ سـٜح اؾبٸ يًُكاّ, إٓاؾ١ إٍ ا٫هتِشاب ايٌاٌَ شلقٙ اؿاي١ 

ٌٵ.  َٻ  نُا علؾتٳ, ؾتأ

 

َٸٞ ع٢ً َو١ًُ, ٚؿػٌ بٗا, ؾُا ٖٛ سهُ٘؟ ٌٖ إوأي١ ايجا١ْٝ : يٛ عكـ ايق

 ٚ َافا؟ ًٜشل عهِ إوأي١ ا٭ٍٚ, ٖٚٛ ايكتٌ, أ

ٛٻك ع٢ً أما٤ أكبع١:   ٖقٙ إوأي١ تتِ

ٚٸٍ َٸٞ دا٬ّٖ باؿهِ ٚإٛٓٛع َعّا. ا٭  : إٔ ٜهٕٛ ايق

 : إٔ ٜهٕٛ دا٬ّٖ باؿهِ, ٚعإّا بإٛٓٛع. ايجاْٞ

 : إٔ ٜهٕٛ دا٬ّٖ بإٛٓٛع, ٚعإّا باؿهِ. ايجايح

 : إٔ ٜهٕٛ عإّا باؿهِ ٚإٛٓٛع. ايلابع

 يت ّهٔ تؿلٜعٗا َٔ إوأي١, ؾُا ٖٛ اؿهِ ؾٝٗا؟ ٖقٙ ٖٞ ايِٛك اي

ٌٸ اٯثاك ايٌلعٝٸ١ إذلتٸب١  ٌٷ ٗ ْٝع ايِٛك, ؾتٓتؿٞ ن ٫ ًٓو إٔ ايعكـ باط

عًٝ٘, إ٫ بعض اٯثاك ع٢ً بعض ايِٛك, نإؿام ايٛيـ بأبٝ٘ إفا ناْت إلأ٠ دا١ًّٖ 

 نقيو, ٚإ٫ٓ ؾؿٝ٘ عحٷ. 

ـٸ أٚ عـَ٘ ٗ ٖقٙ  ايِٛك ؾٗٛ نُا ًٜٞ:  ٚأَا اؿهِ باؿ

ٚٸٍ َٸٞ دا٬ّٖ باؿهِ ٚإٛٓٛع ؾٗٓا ٫ ًٓو ٗ هكٛٙ ايٓشٛ ا٭ : إفا نإ ايق
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ْٙ بايعًِ, ٚإؿلٚض اْتؿا٩ٙ ٗ إكاّ.  ـٸ عٓ٘; ٓلٚك٠ إٔ ايتهًٝـ ٌَلٚ  اؿ

: إفا نإ عإّا باؿهِ, ٚدا٬ّٖ بإٛٓٛع, ؾٗٓا ٜهٕٛ اؿهِ ايٓشٛ ايجاْٞ

عإّا بإٔ ٖقٙ إلأ٠ َو١ًُ ٕا أقـّ ع٢ً ايعكـ عًٝٗا ٚايـػٍٛ نوابك٘; ٭ْ٘ يٛ نإ 

ٕٸ اؿـٚؿ تـكأ  ـٸ عٓ٘; يعَُٛات أ بٗا. ٜٚهؿٝٓا ا٫ستُاٍ ٚايٌب١ٗ ٗ هكٛٙ اؿ

 بايٌبٗات, ٚغرلٖا َٔ ائلٚكات إٓطبك١ ع٢ً إكاّ. 

: إفا نإ دا٬ّٖ باؿهِ, ٚعإّا بإٛٓٛع, ؾاؿهِ ؾٝ٘ ايٓشٛ ايجايح

َٸٞ ٗ تًو اؿاي١ ٚإٕ نإ عإّا بإٔ ٖقٙ إعكٛؿ٠ َو١ًُ, ٚيهٓ٘ نوابك ٕٸ ايق ٘, ٭

ـٸ عًٝ٘ كغِ دًٗ٘ باؿهِ,  ٌٷ بعـّ دٛام عكـٙ عًٝٗا, ؾ٬ َع٢ٓ ٱقا١َ اؿ داٖ

 ؾاؿهِ ؾٝ٘ ٖٛ ْؿى اؿهِ ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ ب٬ ؾلم. 

َٸٞ بإو١ًُ ٖٚٛ إٓع َٔ مٚاز ايع : إٔ ٜهٕٛ عإّا باؿهِ ايٓشٛ ايلابع , عق

ؾؿٞ تًو اؿاي١ ٜٓطبل عًٝ٘ إوأي١ ا٭ٍٚ,  ,عٚإٛٓٛع ع ٖٚٛ إٔ ٖقٙ إلأ٠ َو١ًُ 

ـٸ عًٝ٘ قت٬ّ, ع٢ً ايتؿٌِٝ ايقٟ َلٸ ٗ َا هبل.   ٖٚٛ ٚدٛب اقا١َ اؿ

ٚإوتٓـ ٗ فيو ٖٛ عـّ ايؿلم بٌ ايناْٞ بإو١ًُ باٱنلاٙ أٚ بايلٓا ٚبٌ 

عكـ, َٚع٘ ٜهٕٛ ايٓهاغ مّْا, نُا ٖٛ ٚآض, ؾٝوتٛدب ب٘ ٖقا; يعًُ٘ ببط٬ٕ اي

ـٸ عًٝ٘.   إقا١َ اؿ

ٌِّ ايبعض بٌ َا إفا نإ دًٗ٘ ْاػّا عٔ تكِرل أٚ عٔ قِٛك,   ْعِ, قـ ٜؿ

ـٸ, ؿٕٚ ايجاْٞ.  ٚٸٍ اؿ  ؾٝوتشلٸ َع ا٭

ْٙ بايعًِ, ٚاؾاٌٖ ػاكز  ٚيهٔ ٖقا ايتؿٌِٝ يٝى ظِّـ; ٭ٕ ايتهًٝـ ٌَلٚ

ُٻُٓا ٖقا اؿهِ يًنّ ؿػٍٛ ايهجرل عٓ٘, هٛا ٤ أنإ عٔ قِٛك أٚ تكِرل, ٚإ٫ يٛ ع

ّٕ عـٜـ٠ ؾٝ٘, ٖٚقا ػ٬ف ايكٛاعـ ٚعَُٛات ا٭ؿٓي١, نُا ٖٛ  َٔ إِاؿٜل ٗ أسها

 ٚآض. 

ْعِ, ّهٔ إٔ ٜعٓٻـ بايه٬ّ ٗ ساٍ نإ دًٗ٘ عٔ تكِرل, ستٸ٢ ٫ ٜعاٚؿ 

ٌٵ. أَٛكّا أػل٣ ٌَاب١ٗ, ٖٚقا غرل إقا١َ اؿ َٻ  ـٸ, ؾتأ

 

َٸٞ بايق١َٝ ؾُا ٖٛ اؿهِ؟ إوأي١ ايجايج١  : إفا م٢ْ ايق
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ـٸ عًٝ٘ َٛدب  ٕٸ اٱَاّ ٗ تًو اؿاي١ كٝٻل بٌ إقا١َ اؿ فٖب إٌٗٛك إٍ أ

ًلع اٱه٬ّ ٚبٌ إٔ ٜوُِّ٘ إٍ أٌٖ ًَٓت٘ وهُٕٛ عًٝ٘ َكت٢ٔ ًلعِٗ. ٖٚقا 

 بتٷ َٔ ؿٕٚ اهتجٓا٤. اؿهِ ثا

أٖنـ فيو احملكِّل ٗ ايٌلا٥ع, ٚايع١َ٬ٓ ٗ ايكٛاعـ, ٚابٔ ايع١َ٬ٓ ٗ اٱٜٔاغ, 

ٟٸ ٗ نٌـ ايًجاّ, ُٚلٻغ ُاسب  ٚايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ إوايو, ٚايؿآٌ اشلٓـ

ٕٸ إوأي١ َوًِٖ بٗا عٓـ ا٫ُشاب; باعتباك إٔ اؾٛاٖل بعـّ اـ٬ف ؾٝ٘ , ٚنأ

ّٷ يًٛؾا٤ بعٗـِٖ يٌلا٥٘ ايق١َ, ؾُكت٢ٔ نِْٛٗ َٔ أٌٖ  فيو َطابلٷ أٚ َوتًن

ِّـٜٔ بٌلا٥طٗا, ًَتنٌَ بأؿا٤ اؾن١ٜ ٚغرل فيو َٔ ا٭َٛك إٌلٚط١  َٸ١, َتع ايق

َٸ١ اٱه٬ّ, ٚٗ أَٔ ٚأَإ ٚكاس١ ٚه٬ّ, ٚعـّ إدباكِٖ ع٢ً  عًِٝٗ, ٖٛ نِْٛٗ ٗ ف

يناَِٗ بأسهاّ إوًٌُ, ؾًِٗ إٔ ٜعًُٛا ا٫يتناّ َكلٻكات اٱه٬ّ ٚآؿاب٘, ٚعـّ إ

ِٸ ايٛادبات ع٢ً إوًٌُ ا٭َل بإعلٚف  ٕٸ َٔ أٖ َا ٖٛ َكت٢ٔ َقٖبِٗ. ؾذل٣ أ

ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل, ؾٝذب ٌٓ تاكنٞ اي٠٬ِ ع٢ً اٱتٝإ بٗا, ٖٚهقا بايٓوب١ إٍ 

َٸ١, ٚيٝى ي ًُوًٌُ ها٥ل ًعا٥ل اٱه٬ّ, ٚيهٔ ٫ هٛم فيو بايٓوب١ إٍ أٌٖ ايق

ٕٸ اٱه٬ّ ٜذلنِٗ َٚا ٜـٜٕٓٛ, ٚشلِ إٔ ٜعٌٝٛا ٗ  إدباكِٖ ع٢ً اي٠٬ِ ٚغرلٖا; ؾإ

َٸ١ شلِ عًٝٓا, ٚع٢ً  ٌٚ اٱه٬ّ آٌَٓ َط٦ُٓٸٌ. ٖٚقا َٔ اؿكٛم اييت أٚدب عكـ ايق

 . ٖقا ؾٝذٛم يًشانِ إكداعِٗ ٗ إلاؾعات إٍ سٓهاَِٗ

ٕٸ ايهتاب ٚايوٓٸ١ أنـت ٖقا   اؿهِ. َٚع فيو ؾإ

 

ٍٸ شلقا اؿهِ َٔ ايهتاب اجملٝـ بكٛي٘ تعاٍ ٗ ًإٔ ايٝٗٛؿ:  ٕٳ ﴿اهتـ ُٻاعٴٛ هٳ

ٕٵ دٳا ٕٳ يٹًوټشٵتٹ َؾٔإ ِٵ ٩ٴيٹًَِهقٹبٹ َأٖناُيٛ ٗٴ ٓٵ ٕٵ تٴعٵٔلضٵ عٳ ٚٳٔإ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٚٵ َأعٵٔلضٵ عٳ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ َٚى َؾاسٵُه

ٕٵ ٚٳٔإ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٔٴلټَٚى  ٜٳ ٔٵ  ٌٳ َؾًَ ُٴِكوٹطٹ ٘ٳ ٜٴشٹبټ اِي ٕٻ ايًٖ ٘ٹ ٔإ ِٵ بٹاِيكٹوٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٳ َؾاسٵُه  ﴾سٳَه

ٕٸ ايٓيب42)إا٥ـ٠:  كٝٻل بٌ إٔ وهِ ٖٛ  |(, ؾإٕ ايٛاٖل َٔ اٯ١ٜ ايهل١ّ أ

 بٓؿو٘ بِٝٓٗ إفا دا٩ٚٙ أٚ ٜعلض عِٓٗ ستٸ٢ وهِ بِٝٓٗ سٓهاَِٗ. 

, ايقٟ أٖنـ إٔ نايٌٝؽ ٗ ايتبٝإ أٖنـ فيو ١ًْْ َٔ َؿوِّلٟ اٱَاَٝٸ١,

َٸ١ ؾٝٗا, بٌ  ايٛاٖل ٗ كٚاٜاتٓا أْ٘ سهِ ثابت, ٚايتؼٝرل ساٌُ. ثِ ْكٌ اػت٬ف ايعا
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ٔٵ ٜعتكـ أْٗا ْوؼت بكٛي٘ تعاٍ:  َٳ ٔٵ ٜكٍٛ بكٛيٓا ٚبٌ  ٍٳ ﴿َٳ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ٕٵ اسٵُه ٚٳَأ

٘ٴ  دب اؿهِ بِٝٓٗ بايكو٘. (, ؾٓوؽ ا٫ػتٝاك, ٚأ49ٚ)إا٥ـ٠:  ﴾ايًٖ

ٕٵ دٳا﴿ٚقاٍ ايوٝٸـ ايطباطبا٥ٞ ٗ إٝنإ: قٛي٘ تعاٍ:  ٚٵ ٩ٴَؾٔإ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ َٚى َؾاسٵُه

ِٵ ٗٴ ٓٵ بٌ إٔ وهِ بِٝٓٗ إفا سٖهُٛٙ أٚ اٱعلاض  |ؽٝرلٷ يًٓيب ﴾...اٯ١َٜأعٵٔلضٵ عٳ

ًِٕش١ ؿاع١ٝ,  إ٫ٓ |عِٓٗ. َٚٔ إعًّٛ إٔ اػتٝاك أسـ ا٭َلٜٔ مل ٜهٔ ِٜـك َٓ٘

ٚكأٜ٘, ثِ قلٻك تعاٍ ٖق ايتؼٝرل بأْٸ٘ يٝى  |ؾٝ٪ٍٚ إٍ إكداع ا٭َل إٍ ْٛل ايٓيبٸ

ٓلكٷ يٛ تلى اؿهِ ؾِٝٗ أٚ أعلض عِٓٗ, ٚبٝٻٔ ي٘ أْ٘ يٛ سهِ بِٝٓٗ  |عًٝ٘

ؾًٝى ي٘ إٔ وهِ إ٫ٓ بايكو٘ ٚايعـٍ, ؾٝعٛؿ إُٕٔٛ باٯػل٠ إٍ إٔ اهلل هبشاْ٘ ٫ 

َٸا إٔ هلٟ ؾِٝٗ فيو, أٚ ٌُٜٗ أَلِٖ ؾ٬ ٜل٢ٓ إٔ ه لٟ بِٝٓٗ إ٫ٓ سهُ٘, ؾإ

ِٷ آػل |هلٟ َٔ قبً٘  . سه

  

َټٌ ٗ إط٬م اؿهِ  ٕٸ ٖٓاى فا٫ّ يًتأ ٖقا ٖٛ كأٟ إٌٗٛك ٗ إوأي١, إ٫ٓ أ

ٕٸ ٖ٪٤٫ إفا تلاؾعٛا بايتشقٜل; ؾإٕ َكت٢ٔ ايتشكٝل إٔ إوتؿاؿ َٔ اٯ١ٜ إباكن١ ٖٛ أ

ؾٗٛ باـٝاك, إَا إٔ وهِ بِٝٓٗ بٌلع اٱه٬ّ, ٖٚٛ ايكو٘, أٟ  |إٍ ايٓيب

ايعـٍ, ٗ اٯ١ٜ, ٚإَا إٔ ٜلدعِٗ إٍ سٓهاَِٗ, ؾٝشهُٕٛ ؾِٝٗ عهِ اهلل إٛدٛؿ 

ـٸ; بكل١ٜٓ اٯ١ٜ اييت بعـٖا, أعين قٛي٘ تعاٍ : ٗ ايتٛكا٠ َج٬ّ, ٖٚٛ ايكٛؿ أٚ اؿ

ـٳ﴿ ٝٵ َٳا  ٚٳَن ٚٳ ـٹ فٳيٹَو  ٔٵ بٳعٵ َٹ ٕٳ  ٛٵ ٛٳٖي ٜٳتٳ ِٻ  ٘ٹ ثٴ ِٴ ايًٖ ٗٳا سٴِه ٛٵكٳا٠ُ ؾٹٝ ِٵ ايتٻ ٖٴ ـٳ ٓٵ ٚٳعٹ ُٴْٛٳَو  ٜٴشٳهِّ

ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٵَي٦ٹَو بٹاِي  (. 43)إا٥ـ٠:  ﴾ُأ

ٕٵ ناْت قلٻؾ١ ٗ اؾ١ًُ, إ٫ٓ  ؾٗقٙ اٯ١ٜ تبِّٔ إٔ ايتٛكا٠ اييت بٌ أٜـِٜٗ, ٚإ

ٕٸ ؾٝٗا بكاٜا َٔ ا٭س ٌٸ ا٭ْبٝا٤, ؾِٗ س٦ٓٝقٺ أ هاّ اٱشلٝٸ١ إٌلٻع١ ع٢ً يوإ ن

ٞٸ.   ٜوتطٝعٕٛ ايلدٛع إيٝٗا يٝذـٚا اؿهِ اٱشل

ِّم اهلل هبشاْ٘ يًٓيب ٕٸ ٖقا  |ٚبٗقا ٜتٻٔض ٕافا ه اٱعلاض عِٓٗ; ؾإ

اٱعلاض يٝى َعٓاٙ تلى إوأي١ ؾ٢ٓٛ; ٭ٕ فيو َٔلٌّ ًَِش١ ايـٚي١ اٱه٬َٝٸ١; 

ٕٸ  َٸ١, ؾ٬ ٓلٚك٠ أ اْتٌاك ايؿواؿ ٚا٫ملاف عٓـ أٚي٦و َٛدبٷ يًؼًٌ ٗ اجملتُع عا

ٝٸ٘ ; ٭ْ٘ |ّهٔ عهِ ايعكٌ ٚايٌلع إٔ ٜذلى َٔ قبٌ إٍٛ تباكى ٚتعاٍ أٚ ْب
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ْكض يًػلض ايقٟ دا٤ َٔ أدً٘ اٱه٬ّ ايعِٛٝ, ٖٚٛ إ٬ُغ ا٭ؾلاؿ ٚاجملتُعات 

َٸ١.  ٝٸ١ عا  اٱْواْ

ٕٸ أٌٖ ًَٓتِٗ ئ وهُٛا بِٝٓٗ َٚٔ ٖٓا ٜتبٌ أْٸ٘ إفا  عًِ ايٓيبٸ أٚ اٱَاّ بأ

 بايكو٘, ٚئ ٜكًعٛا َاؿ٠ ايؿواؿ, ؾٝوك٘ س٦ٓٝقٺ ايتؼٝرل, ٚتٌِ ايٓٛب١ إٍ ايتعٌٝ. 

َٸٌ ٗ اٯٜات اييت بعـ ٖقٙ اٯ١ٜ ٜعًِ بإٔ ٖقا اؿهِ ٚغرلٙ ثابتٷ ٗ  ٚإتأ

وهُٛا ع٢ً طبك٘, ؾإفا مل  نتبِٗ, ِٖٚ ٜعًُْٛ٘ ُاّ ايعًِ, َٚٔ ايٛادب عًِٝٗ إٔ

ـٸ٣ يقيو, ٚوهِ بٓؿو٘.  |ٜؿعًٛا تعٝٻٔ ع٢ً ايٓيب  إٔ ٜتِ

ٕٵ دٳا﴿اْٛل إٍ قٛي٘ تعاٍ:  ٕٳ يٹًوټشٵتٹ َؾٔإ ٕٳ يٹًَِهقٹبٹ َأٖناُيٛ ُٻاعٴٛ ِٵ ٩ٴهٳ َٚى َؾاسٵُه

ٝٵ ًٳ ٔٴلټَٚى  ٜٳ ٔٵ  ِٵ َؾًَ ٗٴ ٓٵ ٕٵ تٴعٵٔلضٵ عٳ ٚٳٔإ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٚٵ َأعٵٔلضٵ عٳ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٳ َؾاسٵُه ٕٵ سٳَه ٚٳٔإ ٦ّا 

ٌٳ  ُٴِكوٹطٹ ٘ٳ ٜٴشٹبټ اِي ٕٻ ايًٖ ٘ٹ ٔإ ِٴ  *بٹاِيكٹوٵ ٗٳا سٴِه ٛٵكٳا٠ُ ؾٹٝ ِٵ ايتٻ ٖٴ ـٳ ٓٵ ٚٳعٹ ُٴْٛٳَو  ـٳ ٜٴشٳهِّ ٝٵ ٚٳَن

ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٵَي٦ٹَو بٹاِي َٳا ُأ ٚٳ ـٹ فٳيٹَو  ٔٵ بٳعٵ َٹ ٕٳ  ٛٵ ٛٳٖي ٜٳتٳ ِٻ  ٘ٹ ثٴ ٓٳا *ايًٖ ْٻا َأْنٳِي ْٴٛكٷ  ٔإ ٚٳ ـٶ٣  ٖٴ ٗٳا  ٛٵكٳا٠َ ؾٹٝ ايتٻ

َٹ ُٛٛا  ُٳا اهٵتٴشٵؿٹ ٚٳاَ٭سٵبٳاكٴ بٹ ٕٳ  ٝټٛ ْٹ ٚٳايلٻبٻا ٖٳاؿٴٚا  ٔٳ  ُٴٛا يٹًٖقٹٜ ٔٳ َأهٵًَ ٕٳ اٖيقٹٜ ٝټٛ ٗٳا ايٓٻبٹ ِٴ بٹ ٔٵ ٜٳشٵُه

ٌٵ ٚٳ٫َ تٳ ْٹٞ  ٛٵ ٌٳ ٚٳاػٵ ٛٵا ايٓٻايٳ  ٌٳ ـٳا٤ٳ َؾ٬َ تٳؼٵ ٗٳ ًٴ ٘ٹ  ٝٵ ٚٳَناْٴٛا عٳًَ ٘ٹ  ُٳّٓا نٹتٳابٹ ايًٖ تٳلٴٚا بٹآٜٳاتٹٞ ثٳ

ٕٳ  ِٵ اِيَهاؾٹلٴٚ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٴ َؾُأ ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ِٵ ٜٳشٵُه ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٕٻ  *َقًٹ٬ّٝ  ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٚٳَنتٳبٵ

ِّ ٔٻ بٹايوِّ ٚٳايوِّ  ٕٔ ٕٳ بٹاُ٭فٴ ٚٳاُ٭فٴ ـٹ  ـٳ بٹاَ٭ْ ٚٳاَ٭ْ  ٔٔ ٝٵ ٔٳ بٹاِيعٳ ٝٵ ٚٳاِيعٳ ٚٳاِيذٴلٴٚغٳ  ايٓٻِؿىٳ بٹايٓٻِؿٔى 

ِٵ  ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٴ َؾُأ ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ِٵ ٜٳشٵُه ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٘ٴ  ٛٳ َنٖؿاكٳ٠ْ َي ٗٴ ٘ٹ َؾ ـٻمٳ بٹ ِٳ ٔٵ تٳ ُٳ ْٷ َؾ ِٳا قٹ

ٕٳ  ُٴٛ ٖٛايٹ ٛٵكٳا٠ٹ  *اي ٔٵ ايتٻ َٹ ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ٜٳ ٔٳ  ٝٵ ُٳا بٳ ِّقّا يٹ ِٳ َٴ ِٳ  ٜٳ َٳلٵ  ٔٔ ِٵ بٹعٹٝوٳ٢ ابٵ ٖٹ ٓٳا عٳ٢ًَ آثٳأك ٝٵ ٚٳَقٖؿ

ٝٵ ٌٳٚٳآتٳ ُٴتٻكٹ ١َّٛ يٹًِ ٛٵعٹ َٳ ٚٳ ـٶ٣  ٖٴ ٚٳ ٛٵكٳا٠ٹ  ٔٵ ايتٻ َٹ ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ٜٳ ٔٳ  ٝٵ ُٳا بٳ ِّقّا يٹ ِٳ َٴ ٚٳ ْٴٛكٷ  ٚٳ ـٶ٣  ٖٴ ٘ٹ  ٌٳ ؾٹٝ  ٓٳاٙٴ أٱلٹٝ

ِٵ  * ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٴ َؾُأ ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ِٵ ٜٳشٵُه ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٴ ؾٹٝ ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ٌٔ بٹ ٌٴ أٱلٹٝ ٖٵ ِٵ َأ ٝٳشٵُه ٚٳِي

ٕٳ اِيَؿاهٹ ُٹّٓا  *ُكٛ ٝٵ ٗٳ َٴ ٚٳ ٔٵ اِيهٹتٳابٹ  َٹ ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ٜٳ ٔٳ  ٝٵ ُٳا بٳ ِّقّا يٹ ِٳ َٴ ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ بٹاِيشٳلِّ  ٓٳا ٔإَي ٚٳَأْنٳِي

ًِ ٔٵ اِيشٳلِّ يٹهٌٍُّ دٳعٳ َٹ ُٻا دٳا٤ٳَى  ِٵ عٳ ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٚٳ٫َ تٳتٻبٹعٵ َأ ٘ٴ  ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ٘ٹ َؾاسٵُه ٝٵ ٓٳا عٳًَ

ًٹلٵ ِٵ  ٓٵُه ـٳ٠َّٹ ٚٳاسٹ َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٘ٴ َيذٳعٳًَُه ًٳا٤ٳ ايًٖ ٛٵ  ٚٳَي ٗٳادّا  ٓٵ َٹ ٚٳ  (. 48ع 42)إا٥ـ٠:  ﴾...عٳ١ّ 

ايتؼٝرل إفا نإ  |ؾايقٟ ٜٛٗل َٔ ايتأٌَ ٗ اٯٜات إٔ ٚٚٝؿ١ ايٓيب

سٓهاَِٗ قاؿكٜٔ ع٢ً تٓؿٝق سهِ اهلل إٛدٛؿ ٗ نتبِٗ, ٚأَا ٗ ساي١ ايعذن عٔ 

ـٸ٣ ٖٛ يقيو, فيو, أٚ اؿهِ بػرل َا أْ نٍ اهلل تعاٍ, ؾٝتٛدٻب ع٢ً ايٓيبٸ إٔ ٜتِ

ُٻا دٳا٤ٳَى ﴿نُا ٖٛ َؿاؿ قٛي٘ تعاٍ:  ِٵ عٳ ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٚٳ٫َ تٳتٻبٹعٵ َأ ٘ٴ  ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ َؾاسٵُه



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٔٵ اِيشٳلِّ  . ﴾َٹ

اٯ١ٜ  ٚبٗقا ايبٝإ ٜلتؿع اٱًهاٍ ٗ ايتٓاٗ بٌ ايتؼٝرل ٚبٌ ايتعٌٝ ايٛاكؿ ٗ

َٸٌ ٗ 50ٚاٯ١ٜ  42 ٞٸ, أٚ ايتأ ـٸّا عٔ ايقٚم ايكلآْ . ٫ٚ ساد١ يٓا إٍ ع٬داتٺ بعٝـ٠ د

ٔٵ اعتكـ ايٓوؽ ٗ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ بايجا١ْٝ, ٫ٚ ساد١  َٳ َعاْٝ٘ ايعاي١ٝ, نُا ؾعٌ بعض 

نقيو إٍ اؾُع عٌُ ا٭ٍٚ ع٢ً فنل عـيٞ ايتؼٝرل, ٚايجا١ْٝ ع٢ً فنل ٚاسـ 

ُٸ١, نُ , أٚ إْهاك نٕٛ )أٚ( ٗ اٯ١ٜ يًتؼٝرل, ا ؾعٌ بعض ا٭عاَِٚٓٗا ػا

 , ؾتأٌَ. &نُا ؾعٌ احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ

 

 أَا ايلٚاٜات ؾٗٞ نُا ًٜٞ: 

ٟٸ أٚ »قاٍ:  ,×ع عٔ عًٞ بٔ دعؿل, عٔ أػٝ٘ َٛه٢ بٔ دعؿل1 هأيتٴ٘ عٔ ٜٗٛؿ

ٞٶ أػق ماّْٝا أٚ ًاكب ٔل, َا ع ٞٸ أٚ فٛه ًٝ٘؟ قاٍ: ٜٴكاّ عًٝ٘ سـٚؿ ِْلاْ

إوًٌُ, ؾعًٛا فيو ٗ َِل َٔ أَِاك إوًٌُ أٚ ٗ غرل أَِاك إوًٌُ, إفا 

 . «كؾعٛا إٍ سٓهاّ إوًٌُ

عٔ ؿ١ٜ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣  ×هأيتٴ أبا عبـ اهلل»ع عٔ أبٞ بِرل قاٍ: 2

إوًٌُ ِٖٚ ٜعًُٕٛ ٚاجملٛي؟ قاٍ: ِٖ هٛا٤, مثا١٦ِ ؿكِٖ. قًتٴ: إٕ أػقٚا ٗ ب٬ؿ 

ـٸ  . «؟ قاٍ: ْعِ, وهِ ؾِٝٗ بأسهاّ إوًٌُايؿاس١ٌ أٜٴكاّ عًِٝٗ اؿ

ٕٸ قُـ بٔ أبٞ ^ع عٔ إزلاعٌٝ بٔ مٜاؿ, عٔ دعؿل بٔ قُـ, عٔ آبا3٘٥ , أ

ٞٸ  ×ٗ ايلدٌ م٢ْ بإلأ٠ ايٝٗٛؿٜٸ١ ٚايِٓلا١ْٝ؟ ؾهتب»: ×بهل نتب إٍ عً

ٕٵ نإ قِّٓا ؾاكْ٘, ٚ َٸا إيٝ٘: إ ٘ٹ, ٚأ ْٵؿٹ ٕٵ نإ بهلّا ؾادًـٙ ١٦َ دًـ٠, ثِ ا إ

 . «ايٝٗٛؿٜٸ١ ؾابعح بٗا إٍ أٌٖ ًَٓتٗا, ؾًٝكٔٛا ؾٝٗا َا أسبٸٛا

ٕٵ اؿانِ إفا أتاٙ أٌٖ ايتٛكا٠ »قاٍ:  ×ع عٔ أبٞ بِرل, عٔ أبٞ دعؿل4 إ

ٕٵ ٕٵ ًا٤ سهِ بِٝٓٗ, ٚإ   .«ًا٤ تلنِٗ ٚاٱلٌٝ ٜتشانُٕٛ إيٝ٘ نإ فيو إيٝ٘, إ

 

 ٖقٙ ٖٞ ايلٚاٜات اييت ّهٔ إٔ ٜوتؿاؿ َٓٗا ٗ إكاّ. ٚايه٬ّ ؾٝٗا نُا ًٜٞ: 
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أَا بايٓوب١ إٍ ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ ؾإوتؿاؿ َٔ ٚاٖلٖا ٖٛ تعٝټٔ اؿهِ عًِٝٗ 

ِ َٔ , ع٢ً ايلغعهِ اٱه٬ّ. ٚيقا اهتٌهٌ ايوٝٸـ اـٛاْواكٟ ٗ إوأي١

ـٸّ َٔ عـّ اـ٬ف ٗ  تأنٝـ ُاسب اؾٛاٖل عـّ إٓاؾا٠ بٌ ٖقا اـدل ٚبٌ َا تك

 . ايتؼٝرل

ٕٸ ايو٪اٍ نإ عٔ ايهتابٞ ايقٟ ٜ٪ػٳق ٖٚٛ  ٜٚوتؿاؿ َٔ ايٓٛل ٗ ايلٚا١ٜ أ

ـٸ عًٝ٘ ٚؾل سـٚؿ  َتًبِّى باينْا, أٚ بٌلب اـُل, ٚنإ دٛاب اٱَاّ بإقا١َ اؿ

ٝٻ ٞٸ عًٝ٘ ع ثابتٷ ٗ إوًٌُ, ثِ ب ـٸ اٱه٬َ ٕٸ ٖقا اؿهِ ع ٖٚٛ إقا١َ اؿ ٔ ا٫َاّ أ

سايتٌ: ا٭ٍٚ: إفا ؾعًٛا فيو ٗ َِل َٔ أَِاك إوًٌُ, ٚايجا١ْٝ: إفا ؾعًٛا فيو ٗ 

 غرل ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١, ثِ قاٍ: إفا كؾعٛا إٍ سٓهاّ إوًٌُ. 

 

ـٸ َٔ ايٛقٛف عًٝٗا: ٚس٦ٓٝقٺ ّهٔ إٔ ْ  طلغ عـ٠ استُا٫ت ٗ إوأي١, ٫ب

ٚٸٍ:  ٞٸ عًٝ٘ َطًكّا, هٛا٤ٷ نإ ٗ ا٭ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ بإقا١َ اؿـ اٱه٬َ

 أكض إوًٌُ أٚ ٗ غرلٖا, ٚدـٙ إوًُٕٛ َتًبِّوّا باؾلّ أٚ ثبت عًٝ٘ فيو بايب١ٓٝ. 

ٞٸايجاْٞ ٔٵ ؾعٌ فيو ٗ ايبًـ اٱه٬َ َٳ ـٸ  ٚبٌ غرلٙ, : ايتؿٌِٝ بٌ  ؾٝشهِ باؿ

ٞٸ ٚٸٍ ع٢ً مٛ ايٛدٛب, ٚوهِ عًٝ٘ نقيو ٗ ايجاْٞ إفا كؾعٛا  اٱه٬َ ٗ ا٭

 أَلِٖ إيٝٓا. 

ٞٸ َٔ قبٌ ايجايح:  ٚٴدـ َتًبِّوّا باؾلّ ٗ ايبًـ اٱه٬َ ٔٵ  َٳ ايتؿٌِٝ بٌ 

ٔٵ مل ٜٛدـ َتً«أػق ماّْٝا»إوًٌُ, نُا ٜوتؿاؿ َٔ قٍٛ ايوا٥ٌ:  َٳ بِّوّا ٚإْٸُا , ٚبٌ 

ٞٸ, ٚايجاْٞ إفا كؾعٛا أَلِٖ إيٝٓا.  ـٸ اٱه٬َ ٚٸٍ باؿ  أقُٝت عًٝ٘ ايب١ٓٝ, ؾٝشهِ ا٭

ٞٸ أٚ ع  إٕ ن٬ ايلدًٌايلابع:  أعين هٛا٤ ٚدـ َتًبِّوّا باؾلّ ٗ ايبًـ اٱه٬َ

ٞٸ عًٝ٘ ع٢ً كؾع أَلِٖ إيٝٓا, نُا قـ ٜوتؿاؿ َٔ تتٖٛقع غرلٙ  ـٸ اٱه٬َ ـ إقا١َ اؿ

, ؾإْ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايكٝـ عا٥ـّا «إفا كؾعٛا إٍ سٓهاّ إوًٌُ»ٌ ايلٚا١ٜ فٜ

 ع٢ً نًتا ايِٛكتٌ. 
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ـٷ; ٓلٚك٠ إٔ إوًٌُ غرل َو٪ٚيٌ عٔ غرل ب٬ؿِٖ ٗ  ٚٸٍ ؾبعٝ َٸا ا٫ستُاٍ ا٭ أ

 إقا١َ اؿـٚؿ أٚ غرل فيو, ٖٚقا ٚآض. 

 ٞ ؾٗٛ نقيو; ٭ٕ فلؿ اينْا ًٚلب اـُل َٔ قبًِٗ ٫ٚأَا ا٫ستُاٍ ايجاْ

َٸ١, ٚأػقْا َِٓٗ اؾن١ٜ, أقلكْاِٖ ع٢ً أفيو; ٓلٚك٠ أْٸٓا سٌ  ٜوتٛدب عطٝٓاِٖ ايق

ؿِٜٓٗ, ٚنآؾ١ ايوًٛنٝٸات إٓوذ١ُ َع فيو ايـٜٔ. َٚٔ إعلٚف إٔ ًلب اـُل َٔ 

َٸ١ إباسات عٓـِٖ, ؾهٝـ ًْنَِٗ َا ًْنّ إوًٌُ ٗ فيو ـٷ يعٗـ ايق ؟! ٖقا كاي

 بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ. 

أنإ  ٭ْٓا مٌُ ؾعٌ فيو ايٌؼّ, هٛا٤ٷ أَا ا٫ستُاٍ ايجايح ؾٗٛ ا٭قلب;

ماّْٝا أٚ ًاكب ٔل, ع٢ً اجملاٖل٠ ايع١ًٝٓ بٗقا اؾلّ, َع أػقٙ َتًبِّوّا ب٘, ؾش٦ٓٝق 

َٸ١ َٔ ا٭هاي, َٚ ـٷ يعٗـ ايق ٞٸ; ٭ْ٘ كاي ـٸ اٱه٬َ وتٗذلٷ باجملتُع ٜكاّ عًٝ٘ اؿ

ٞٸ يقيو.  ـٸ اٱه٬َ ٞٸ, ْٚاًلٷ يًؿواؿ ٚا٫ملاف ؾٝ٘, ؾٝطبٻل عًٝ٘ اؿ  اٱه٬َ

ٖقا ٗ ايِٛك٠ ا٭ٍٚ, ٚأَا ايِٛك٠ ايجا١ْٝ ؾإْٸ٘ مل ٜ٪ػٳق َتًبِّوّا باؾلّ, ٚإْٸُا 

أقُٝت عًٝ٘ ايب١ٓٝ َٔ قبٌ أٌٖ ًَٓت٘, ٚقـ كؾعٛا أَلِٖ إيٝٓا, ؾٗٓا َٔ اؾا٥ن يًشانِ 

ـٸ, أٚ إٔ ٜلدع٘ إٍ أٌٖ ًَٓت٘ وهُٕٛ عًٝ٘ ع٢ً طبل ؿِٜٓٗ, ا ٕوًِ إٔ ٜكِٝ عًٝ٘ اؿ

 نُا أهًؿٓا. 

ٕٸ ايكٝـ إقنٛك ٗ آػل ايلٚا١ٜ  ٚأَا ا٫ستُاٍ ايلابع ؾٗٛ غرل بعٝـ; سٝح إ

ٔٵ أػق ٗ ب٬ؿ إوًٌُ أٚ غرلٖا, إفا كؾعٛا  َٳ ّهٔ إٔ ٌٌُٜ ايِٛكتٌ, أعين 

 أَلِٖ إيٝٓا. 

َٸٞ دلَّا ٗ ْٛل ؿٜٓ٘, نٌلب اـُل ؾتهٛ ٕ إوأي١ بٗقا ايٌهٌ: إفا ؾعٌ ف

ٞٸ عًٝ٘.  ـٸ اٱه٬َ  أٚ اينْا, ٚكؾعٛا أَلِٖ إيٝٓا, ؾٝشهِ سانِ إوًٌُ باؿ

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ٜٛدـ قطعٷ ٗ اؿهِ َع ٚدٛؿ ٖقٙ ا٫ستُا٫ت, ٫ٚ  

 هُٝا ا٫ستُايٌ ايلابع ٚايجايح. 

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٫ ّهٔ ا٫عتُاؿ عًٝٗا; يٛدٛؿ عبـ اهلل بٔ  ٚنٝـ نإ ؾإ

 اؿؤ ٗ هٓـٖا, ٖٚٛ فلٚغٷ ٗ نتب ايلداٍ. 
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ٕٸ أٌٖ ايهتاب أػقٚا ٗ ب٬ؿ إوًٌُ ِٖٚ  ٚأَا ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ ؾُؿاؿٖا أ

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٌٜٓلٕٚ ايؿواؿ ٗ اجملتُع بٌهٌ عً ينٸ, ٜعًُٕٛ ايؿاس١ٌ; إف ايٛاٖل أ

َٸ١ ايقٟ أبلّ َعِٗ. َٚٔ ٖٓا نإ دٛاب اٱَاّ بأْٸ٘  ×كايؿٌ بقيو عٗـ ايق

وهِ عًِٝٗ بأسهاّ إوًٌُ; ٭ٕ ٖقٙ اؾل١ّ يٝوت َتعًٓك١ باؾاْب ايٌؼِٞ 

ٞٸ, ٚػلم يًكٛاٌْ اٱه٬َٝٸ١ ايوا٥ـ٠ ٗ  َٔ سٝاتِٗ, ٚإْٸُا ٖٞ إٖا١ْ يًُذتُع اٱه٬َ

ٞٸ كؿعِٗ َٚعاقبتِٗ ع٢ً طبل ايكإْٛ ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١, ؾٝذب عً ٢ اؿانِ اٱه٬َ

ٞٸ.   اٱه٬َ

ّٸ ٗ ايتعٌ; ٫ٚ ٜٴكاٍ ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ نايٓ ٕٸ َُْٔٛٗا َُٕٔٛ ٭ْٸٓا ْكٍٛ: : إ إ

ٞٸ, ْٚكض عٗـ ايق١َ,  ايلٚا١ٜ ايوابك١ َٔ سٝح اؾاْب إتعًٓل بإٖا١ْ اجملتُع اٱه٬َ

ٕٵ نإ َا ِٜـك  ٞٸ. ٫ أْٸٗا نقيو ستٸ٢ ٚإ  عِٓٗ بعٝـّا عٔ اــَ ٗ اجملتُع اٱه٬َ

ٕٸ سهاَِٗ ٫  ْعِ, نُا فنلْا هابكّا, ٞٸ أ إفا كأ٣ اؿانِ اٱه٬َ

ٜلؿعِْٛٗ, ٫ٚ ٜكًعٕٛ َاؿٸ٠ ايؿواؿ, ؾٝذب عًٝ٘ ٗ تًو ايِٛك٠ إباؿك٠ إٍ إدلا٤ 

 أسهاّ اٱه٬ّ. 

 

ـٻخ ٚٸٍ: إوًِ ايناْٞ  ٚأَا ايلٚا١ٜ ايجايج١ ؾٗٞ تتش عٔ سهٌُ ٕٛٓٛعٌ: ا٭

 بايٝٗٛؿٜٸ١; ٚايجاْٞ: ايٝٗٛؿٜٸ١ إنْٞ بٗا. 

َٸا إوًِ ؾ٬ ًٓو ٗ ثبٛت اؿهِ عًٝ٘, ٖٚٛ اؾًـ إفا نإ غرل قِٔ,  أ

ٚايلدِ إفا نإ قِّٓا. ٚيٝى ايبشح ٖٓا, ٚإْٸُا ٖٛ ٗ ايٝٗٛؿٜٸ١; سٝح ْل٣ إٔ 

ُٸـ بٔ أبٞ ٞٸ  اٱَاّ أٚدب ع٢ً ق إٔ ٜبعح ع بهل ع ايقٟ نإ ٖٛ اؿانِ اٱه٬َ

 بٗا إٍ أٌٖ ًَٓتٗا, يٝكٔٛا ؾٝٗا َا أسبٸٛا. 

َټٌ ٗ ايلٚا١ٜ ٜٛقؿٓا ع٢ً أَٛك:   ٚايتأ

ٟٸ ٚغرلٙ َٔ أٌٖ ايهتاب; 1 ٟٸ, ٫ٚ بٌ ايٝٗٛؿ ع إْ٘ ٫ ؾلم بٌ ايٝٗٛؿٜٸ١ ٚايٝٗٛؿ

ـٷ َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ, ؾ٬ ػ١ُِٝٛ يٮْج٢ ٗ إوأي١, ٫ٚ  ٭ٕ اؿهِ ٗ اؾُٝع ٚاس

ٕٔ َعٌ.   يـٜ
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ـٷ 2 ع أَل اٱَاّ بإكداع ٖقٙ ايٝٗٛؿٜٸ١ إٍ أٌٖ ًَتٗا, ٖٚقا اؿهِ كاي

ٌٵ اٱَاّ حملُـ بٔ أبٞ بهل بأْٻو كٝٻلٷ ؾٝٗا بٌ إدلا٤ اؿهِ  يًتؼٝرل, ؾًُافا مل ُٜك

ٞٸ ٚبٌ إكداعٗا؟   اٱه٬َ

ٕٸ ٚيهٔ ّهٔ اٱداب١ عٔ ٖقا اٱًهاٍ ع بعـ ا  يٓٛل ٗ َا عجٓاٙ هابكّا ع بأ

ٕٸ َٔ إُهٔ إٔ  ْٸ, ؾإ ٍٕ ػا ايٛاٖل إٔ ٖقٙ اؾل١ّ ع ٖٚٞ اينْا ع قـ ٚقعت ٗ فا

ٖقا إوًِ قـ توًٌٖ إٍ بٝت تًو ايٝٗٛؿٜٸ١ بلٓاٖا, ٚؾعٌ َعٗا تًو ايؿاس١ٌ, ٚقـ 

ٕٸ أٌٖ ًَتٗا كؾعٛا أَلِٖ ٌٸ فيو  أقُٝت عًِٝٗ ايب١ِّٓ أٚ اعذلؾٛا ِٖ بقيو, أٚ أ إيٝ٘. ن

ٔٷ, ٫ٚ ٜٛدـ ٗ ايلٚا١ٜ قل١ْٜٓ تعِّٔ ٦ًّٝا َٓٗا. ٚبايتايٞ ٫ ّهٔ إٔ ْوتؿٝـ  ٖه

ّٸ ٗ إوأي١; ٭ْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ا٫َاّ أَلٙ بإكداعٗا إٍ أٌٖ  أنجل َٔ اؿهِ ايعا

ّٳ عٔ نٝؿٝ ـٴ بٔ أبٞ بهل اٱَا ١ ًَتٗا; ٭ِْٗ مل ٜلؾعٛا إوأي١ إيٝٓا, ٚإْٸُا هأٍ قُ

 ايتعاٌَ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١, ؾأداب٘ اٱَاّ بٗقا اؾٛاب. 

ع ٖٓاى إًهاٍ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ د١ٗ فًٜٗا; ؾإٕ اٱَاّ قاٍ ي٘ بٌإٔ ٖقٙ 3

 «َا أسبٸٛا». ٚن١ًُ «ؾابعح بٗا إٍ أٌٖ ًَٓتٗا, ؾًٝكٔٛا ؾٝٗا َا أسبٸٛا»ايٝٗٛؿٜٸ١: 

ٞٸ.  َٚٔ ايٛآض إٔ اؿهِ ايقٟ ٫ تٌٌُ َا إفا نإ ٖقا اؿهِ إشلٝٸّا أٚ غرل إشل

ـٸ يٲَاّ َٔ ايٓٗٞ عٓ٘.   ٜوتٓـ إٍ ايعـٍ ٚاؿلٸ دٛكٷ ًِٚٚ ٫ب

٫ تعين ايتؼٝرل َطًكّا, ٚإْٸُا تعين  «َا أسبٸٛا»ٚاؾٛاب عٔ فيو إٔ َؿاؿ  

ٞٸ, نُا ٜتؼٝٻل ا٫َاّ ٗ اي٥٬٘ بٌ ايكتٌ أٚ اؿلم  ايتؼٝرل ٗ ؿا٥ل٠ اؿهِ ايٌلع

 ل, ؾُٝهٔ إٔ وٌُ ا٭َل ع٢ً فيو. أٚ ايلَٞ َٔ ًاٖ

ٕٸ إقلاك اٱه٬ّ أٌٖ  ٕٸ ا٫َاّ ٜلٜـ إٔ ٜٓبِّ٘ ايوا٥ٌ إٍ أ ٚوتٌُ نقيو أ

ُٻٔ إقلاكِٖ ع٢ً قٔا٥ِٗ, ٚبايتايٞ قـ ٜهٕٛ قٔا٩ِٖ غرل  ايهتاب ع٢ً ؿِٜٓٗ ٜتٔ

ٔٸ ٖقا ٫ ٜٓاٗ ٚدٛب ؿؾع أُشابِٗ إيِٝٗ; َكت٢ٔ ايعٗـ  ٞٸ ٚقبٛب يٓا, ٚيه َلٓ

َٸ  ١ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ. ٚايق

ـٻَٓاٙ, ٫ٚ هُٝا َع اؾُع بٝٓٗا ٚبٌ َا هبل,  ٚعًٝ٘ ٫ تٓاٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َا ق

َٻٌ.   ؾتأ

 

ٌّ بايتؼٝرل, نُا ٖٛ ٚآض. ٚقـ عًل ع٢ً ٖقٙ  َٸا ايلٚا١ٜ ايلابع١ ؾٗٞ ْ أ
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ٕٸ قا٬ّ٥: ٖقا ػدلٷ ُشٝضٷ, ٚعًٝ٘ إْاع أُ &ايلٚا١ٜ ابٔ إؿكٜى ـٷ; ٭ شابٓا َٓعك

ٕٵ ًا٤ تلى, ٫ٚ هب عًٝ٘ اؿهِ, إ٫  ٕٵ ًا٤ سهِ, ٚإ اؿانِ باـٝاك ٗ فيو, إ

ٕٵ سهِ ؾ٬ هٛم ي٘ إٔ وهِ إ٫ٓ َا تكتٔٝ٘ ًلٜع١ اٱه٬ّ ٚعـي٘, ٫ٚ هٛم  أْٸ٘ إ

٘ٴ َؾُأ﴿ي٘ إٔ وهِ إ٫ٓ باؿلٸ; يكٛي٘ تعاٍ:  ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْنٳ ِٵ بٹ ِٵ ٜٳشٵُه ٔٵ َي َٳ ِٵ ٚٳ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو 

ٕٳ ٕٵ ًا٤ أعلض عِٓٗ; يكٛي٘ تعاٍ: 47)إا٥ـ٠:  ﴾اِيَؿاهٹُكٛ ٚٵ ﴿(, ٚإ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ َؾاسٵُه

ِٵ ٗٴ ٓٵ , . ٚأٖنـ فيو ايع١َ٬ٓ ٗ إٓت٢ٗ بتؿٌِٝ. ؾكـ ػٝٻلٙ ٗ فيو﴾َأعٵٔلضٵ عٳ

 . ُٚاسب اؾٛاٖل ٗ دٛاٖلٙ

 

 ْٝع َا َلٸ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ١ تهٕٛ ايٓتٝذ١ نُا ًٜٞ: َٚٔ 

َٸ١ٝ, ٚتلاؾعٛا إٍ سٓهاَِٗ, نإ سهُِٗ َآّٝا ب٬ 1 َٸٞ بايق ع إفا م٢ْ ايق

 إًهاٍ. 

ٕٵ2 ٞٸ, ؾٗٛ باـٝاك: إ َٸ١ٝ, ٚتلاؾعٛا إٍ اؿانِ اٱه٬َ َٸٞ بايق  ع إفا م٢ْ ايق

ٕٵ ًا٤ أعلض عِٓٗ, َ ع٢ٓ إكداعِٗ إٍ ًا٤ سهِ ؾِٝٗ عهِ اٱه٬ّ; ٚإ

 سٓهاَِٗ, وهُٕٛ عًِٝٗ, بٌلٙ إٔ ٜهٕٛ َٛاؾكّا يـِٜٓٗ. 

ٞٸ أٚ إـ١ٜٓ 3 ْٕ بِٗ, نايكل١ٜ أٚ اؿ َٸ١ٝ ٗ قٝ٘ كِٛ َٸٞ بايق ع إفا م٢ْ ايق

ـٻ سٓهاَِٗ ٱقا١َ اؿـٚؿ اٱشلٝٸ١ عًِٝٗ, ينّ ع٢ً اؿانِ  ُٸ١ بِٗ, ٚمل ٜتِ اـا

ـٸٟ يقيو; قطعّا ٕاؿ ٞٸ ايتِ  ٠ ايؿواؿ ٚإٓهل. اٱه٬َ

ِٻّ شلِ, بٌ بٌهٌ 4 ٘ٺ ٚفتُع غرل ك َٸ١ٝ ٗ قٝ َٸٞ بايق ع إفا م٢ْ ايق

ٞٸ إقا١َ اؿـٚؿ  ٚٴدـٚا َتًبِّوٌ ظلَِٗ, تعٝٻٔ ع٢ً اؿانِ اٱه٬َ ّٸ, ٚ عا

 اٱه٬َٝٸ١ عًِٝٗ. 

َٸ١ٝ ٗ ػاكز سـٚؿ ايـٚي١ اٱه٬َٝٸ١, ٚتلاؾعٛا إٍ 5 َٸٞ بايق ع إفا م٢ْ ايق

ٞٸ, ؾٗٛ باـٝاك نإوأي١ ايجا١ْٝ. ٚإفا مل ٜذلاؾعٛا إيٝٓا ؾًٝى  اؿانِ اٱه٬َ

ٞٸ َتابعتِٗ ٱقا١َ اؿـٚؿ اٱه٬َٝٸ١ عًِٝٗ.   يًشانِ اٱه٬َ

ٖقا َا ّهٔ إٔ ْوتؿٝـٙ َٔ ا٭سهاّ ٗ ٖقٙ إوأي١, َٔ ػ٬ٍ ايٓٛل ٗ 

 ايهتاب ٚايوٓٸ١ ٚغرلُٖا, ٚاهلل ايعامل. 
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َٸ١ٝ ؾُا ٖٛ سهُُٗا؟ إوأي١ ايلابع١  : يٛ م٢ْ إوًِ بق

ـٸ ع٢ً إوًِ  ٓٸاٙ ٗ إوأي١ ايجايج١, ٖٚٛ إقا١َ اؿ ٝٻ ٖٓا ب قـ علؾتٳ اؾٛاب 

َٸا ايق١َٝ ؾذلهٌ إٍ  عوب٘, إٕ نإ غرل قِٔ دٴًـ, ٚإٕ نإ قِّٓا كٴدِ, ٚأ

ٕٵ ناْت َطاٚع١ّ ي٘, نُا فنلْا, ؾ٬  أٌٖ ًَٓتٗا, وهُٕٛ ؾٝٗا عهُِٗ, إ

 ْعٝـ. 

 

ٕٵ مل »: قاٍ احملٓكل ٗ ايٌلا٥عإوأي١ اـاَو١:  َٸٞ َوًِ قتٌ, ٚإ ٚيٛ ٫ٙ ايق

 . «ٜٛقب

 

َٸٞ بإوًِ تاك٠ّ ٜهٕٛ َع اٱٜكاب, ٚأػل٣ بـْٚ٘.  يٛاٙ ايق

َٸا َع٘ ؾ٬ ن٬ّ يٓا ٗ ٚدٛب قتً٘; ٭ْ٘ يٝى بأؿ٢ْ َٔ إوًِ إفا ؾعٌ فيو  أ

 ؾأٚقب.

ٔٸ ايه٬ّ ؾُٝا إفا مل ٜٛقب, ٚإْٸُا نإ يٛاط٘ تؿؼٝقّا أٚ غرلٙ, ؾٌٗ  ٚيه

 اؿهِ نقيو, أٟ ايكتٌ؟ 

, ٚايؿآٌ اٯبٞ ٗ نٌـ أٖنـ فيو احملكِّل ٗ ايٌلا٥ع ٚإؼتِل

, ٚايوٝـ , ٚابٔ ؾٗـ ٗ إٗقٸبِل٠, ٚايتب, ٚايع١َ٬ٓ ٗ ايتشلٜلايلَٛم

 فيو. , إٍ غرل , ٚاؿٻع٢ ٗ اؾٛاٖل عـّ اـ٬ف ؾٝ٘ايطباطبا٥ٞ ٗ ايلٜاض

إفّا إوأي١ نأْٸٗا أػقت أػق إوًُٖات بٌ ايؿكٗا٤; َوتٓـٜٔ بقيو إٍ إٔ 

َٸّٝا َِٕٛ ايـّ, َٸٞ إفا ؾعٌ فيو ٖتو سل١َ اٱه٬ّ, ٚػلز عٔ نْٛ٘ ف ؾٝهٕٛ  ايق

ٝٸّا َوتشٓكّا يًكتٌ.   سلب

ٔٸ ايتشكٝل ٜكتٔٞ ايٓٛل ٗ َا١ٖٝ ايـيٌٝ إٛدٹب يكتً٘ ع َع عـّ اٱٜكاب ع؟   ٚيه

ّٸ ٗ اؿهِ,  ٕٵ نإ ٖٛ اٱْاع ايهاًـ عٔ قٍٛ إعِّٛ ؾٗٛ نايٓ ؾإ

ٔٸ ؼٗكل اٱْاع بٗقا ايٌهٌ يٝى ٚاكؿّا ٗ إوأي١, ٚإ٫ٓ يبإ.  ؾ٬ ن٬ّ بعـٙ. ٚيه
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ٍٸ ع٢ً فيو اٱْاع ٚأ أعين ايهاًـ عٔ قٍٛ ع َٸا فلؿ عـّ اـ٬ف ؾٝ٘ ؾٗٛ ٫ ٜـ

 إعِّٛ ع.

ٟٸ ساٍ إفا ثبت اٱْاع ؾاؿهِ نُا قايٛٙ, ٚإ٫ٓ ؾإوأي١ ٗ غا١ٜ  ٚع٢ً أ

 ايـَا٤, ٚيع١ُٛ ايكتٌ ٗ اٱه٬ّ.  ٗ اٱًهاٍ َع عـَ٘ ع أٟ عـّ اٱٜكاب ع; ي٬ستٝاٙ

 

ِٵ اٱْاع عًٝ٘; ٭ْ٘ بؿعٌ فيو قـ ٜٴكاٍ: قـ  ٕٵ مل ُٜك َٸٞ ٜوتشلٸ فيو, ٚإ ٕٸ ايق إ

 ٖتو سل١َ اٱه٬ّ, ؾ٬ كٜب ٗ اهتشكاق٘ يًكتٌ. 

ٕٸ ايه٬ّ يٝى ٚؾٝ٘:  ٕٵ نإ ٖتهّا ؿل١َ اٱه٬ّ, إ٫ٓ أ َٸٞ ٚإ ٕٸ َا ؾعً٘ ايق إ

ٕٸ نٌ ٗ فيو, ٚإْٸُا ٌٖ أْٸ٘ بقيو ٜوتشلٸ ايكتٌ أٚ ٫؟ ٌٖٚ ٜٛدـ ؿيٝ ٌٷ َعتدلٷ ع٢ً أ

َټٌ; يعـّ ايـيٌٝ ع٢ً  ٌٕ نإ ٜوتشلٸ ايكتٌ؟ ؾٝ٘ تأ ٟٸ ًه َٔ ٖتو سل١َ اٱه٬ّ ٚبأ

فيو, بٌ كَا أَهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ كٚا١ٜ عباؿ٠ بٔ ُٗٝب, اٯت١ٝ ٗ إوأي١ ايوابع١, 

ٔٵ ٖتو سل١َ اٱه٬ّ ٖٛ مثإْٛ هٛطّا, إ٫ٓ هٛطّا.  َٳ ٕٸ سهِ   أ

َٸّٝا َِٕٛ ايـّ, ُٚٝٻل ْؿو٘ سلبّٝا  إْٸ٘ بؿعٌقـ ٜٴكاٍ:  فاى ػلز عٔ نْٛ٘ ف

 َٗـٚك ايـّ, ؾٝوتشلٸ س٦ٓٝقٺ ايكتٌ. 

َٸ١ اٱه٬ّ, ُٚٝٻل ْؿو٘ ٚؾٝ٘:  ٫ إًهاٍ ٗ نْٛ٘ بؿعً٘ ٖقا قـ ػلز عٔ ف

ٌٸ سلبٞ ٜٴكتٳٌ؟ ًٜنّ َٔ فيو أْٸ٘ نًُٓا ٚؿل إوًِ بهاؾل  ٕٸ ن ٝٸّا, ٚيهٔ ٌٖ أ سلب

َٸ١ قت ً٘; ٭ْ٘ َٗـٚك ايـّ, َوتشلٸ يًكتٌ, ؾٌٗ ّهٔ ا٫يتناّ بقيو يٝى َٔ أٌٖ ايق

ٝٸّا بإع٢ٓ إتعاكف.  ٌٷ أّٜٔا, ٫ٚ هُٝا َع عـّ ايكطع بِرلٚكت٘ سلب َټ  َطًكّا؟ ؾٝ٘ تأ

ـٸ  ٚعًٝ٘ ؾايٛاٖل إٔ إوأي١ َع عـّ ؼٗكل اٱْاع ٗ غا١ٜ اٱًهاٍ, ٫ٚب

 غرل ٖقٙ, ٚاهلل ايعامل.  يًؿكٝ٘ َٔ اػتٝاك ٚه١ًٝ أػل٣ يًلؿع ٚايعكٛب١

 

ـٸ  ٫ٙإوأي١ ايواؿه١: إفا  ٕٵ ًا٤ أقاّ س َٸٞ ؾاٱَاّ باـٝاك; إ َٸٞ بايق ايق

ـٸ ٚؾل ًلعِٗ.  ٕٵ ًا٤ ؿؾع٘ إٍ أٌٖ ًَٓت٘, يٝكُٝٛا عًٝ٘ اؿ  اٱه٬ّ عًٝ٘; ٚإ

ٔٵ فنلْاِٖ ٗأٖنـ فيو إؿٝـ ٗ إكٓع١ َٳ  إوأي١ ايوابك١. , ْٚٝع 
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َٸ١ٝ  َٸٞ بايق بايٓوب١ إٍ نٕٛ اؿانِ بايعكٛب١ ع ٚسهِ ٖقٙ إوأي١ نشهِ مْا ايق

ٖٛ إوًِ ع٢ً طبل ؿٜٓ٘, أٚ أٌٖ ايق١َ ع٢ً طبل ؿِٜٓٗ ع ب٬ ؾلم, ؾ٬ ْطٌٝ ايه٬ّ 

ْٸ ٗ إوأي١.  ّٸ ػا  ؾٝٗا; يعـّ ٚدٛؿ ْ

 

َٸٞ إوًِ, أٚ علٸض ب٘, ؾُا ٖٛ اؿهِ؟ : إوأي١ ايوابع١  يٛ ققف ايق

 اػتًـ ايؿكٗا٤, تبعّا يًلٚاٜات, ٗ سهِ إوأي١. 

ٕٸ ايقَٞ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ٜكتٌ ع٢ً نٌ ساٍ . ٚتبع٘ قاٍ إؿٝـ ٗ إكٓع١: إ

 .ع٢ً فيو ه٬ك

َٸٞ َوًُّا قتٌ; ـلٚد٘ عٔ ايق١َ بوبٸ أٌٖ  ٚقاٍ ابٔ إؿكٜى: إفا ققف ايق

 . . ٚأٜٻـٙ أبٛ اي٬ِغ ٗ تعًًٝ٘اٱّإ

ـٸ ػلم ايق١َ,  ٚقاٍ ايع١َ٬ٓ ٗ إؼتًـ: ٚإعتكـ إٔ ْكٍٛ: إٕ ًلٙ عًٝ٘ ايه

ٞٸ إًُٛى ٗ اـُل  ٟٸ ٚايِٓلاْ ـٸ ايٝٗٛؿ ٚإ٫ٓ ؾ٬. ٜٚ٪ِّـٙ َا كٚاٙ أبٛ بِرل, قاٍ: س

َٸ١ إٔ ٌٜلبٖٛا ٗ  .  بٝٛتِٗٚايؿل١ٜ هٛا٤, إْٸُا ُٛحل أٌٖ ايق

ٞٸ ٜكقف ُاسب ١ًَٓ ع٢ً  ×ٚعٔ ْٜٛى قاٍ: هأيتٴ٘ ٟٸ ٚايِٓلاْ عٔ ايٝٗٛؿ

ـٸ ٞٸ ٜكقف إوًِ, قاٍ: هًـ اؿ  . ًَت٘, ٚاجملٛه

ٞٸ ققف َوًُّا,  ×ٚعٔ عباؿ٠ بٔ ُٗٝب قاٍ: هٴ٦ٌ أبٛ عبـ اهلل عٔ ِْلاْ

ٕٕ؟ ؾكاٍ هٛطّا إ٫ٓ هٛٙ;  : عًٝ٘ مثإْٛ دًـ٠; ؿلٸ إوًِ, ٚمثإْٛ×ؾكاٍ ي٘: ٜا ما

 . ؿل١َ اٱه٬ّ, ٚوًل كأه٘, ٜٚطاف ب٘ ٗ أٌٖ ؿٜٓ٘; يهٞ ٜٓهٌ غرلٙ

ٖٓا ٢َٔ, إٔ إوأي١ ػ٬ؾٝٸ١ بٌ ايؿكٗا٤ نُا ًٜٞ: أقٍٛ:   تًؼٻّ 

ٔٵ تبع٘ ٜقٖبٕٛ إٍ ايكتٌ َطًكّا. ٚمل ٜقنلٚا َوتٓـ اؿهِ.  َٳ ٚٸٍ: إؿٝـ ٚ  ا٭

 يو, َع٬ِّّ غلق٘ يًعٗـ ٚايق١َ. ايجاْٞ: قٍٛ ابٔ إؿكٜى بايكتٌ نق

ايجايح: قٍٛ ايع١َ٬ٓ بايتؿٌِٝ بٌ َٔ اًذلٙ عًِٝٗ فيو ُٓٔ عٗـ ايق١َ, 

ـٸ إوًِ.  ـٸ نُا و  ؾٝشهِ عًٝ٘ بايكتٌ, ٚبٌ عـّ ا٫ًذلاٙ, ؾٝش

ـٸ ًاكب  ٚأَا ايلٚاٜات ؾٗٞ نقيو كتًؿ١; ؾلٚا١ٜ أبٞ بِرل تٛدب عًٝ٘ س

ـٸ آػل, اـُل, ٚنقا كٚا١ٜ ْٜٛى; ٚأ ـٸ ايوابل س َا كٚا١ٜ ُٗٝب ؾؿٝٗا إٓاؾ١ إٍ اؿ
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 ٚسهِ عًل كأه٘, ٚايطٛاف ب٘ ٗ أٌٖ ؿٜٓ٘. 

 

ٔٵ تبع٘ ؾٗٛ َٳ َٸا قٍٛ إؿٝـ ٚ ُلف, بٌ ٖٛ ػ٬ف ايلٚاٜات ْٝعّا,  ؼٓهِ أ

 نُا ٖٛ ٚآض. 

ٕٵ نإ َع٬ًّٖ غلم َٸ١, إ٫ٓ أْ٘  ٚأَا قٍٛ ابٔ إؿكٜى ٚأبٞ اي٬ِغ ؾٗٛ ٚإ ايق

 يٝى ناؾّٝا ٗ ٖـك ايـّ, إٓاؾ١ إٍ نْٛ٘ كايؿّا يًلٚاٜات. 

ٌِّ بٌ أػق ايعٗـ َِٓٗ بقيو, ؾٝوتشلٸ ب٘ ايكتٌ,  ٚأَا قٍٛ ايع١َ٬ٓ ع ايقٟ ٜؿ

ٚٸيٌ, إ٫ أْ٘  ٕٵ نإ أقلب َٔ ايكٛيٌ ا٭ ـٸ ع ؾٗٛ ٚإ ٚبٌ عـَ٘, ؾ٬ ٜوتشل إ٫ٓ اؿ

ٚٸٍ; ٭ْٸ٘ فلٸؿ اهتشوإ, أٚ عـّ إكاؿ٠ إؼايؿ١ ايه١ًٝ كايـ يًلٚاٜات ٗ ًٓك٘ ا ٭

ٔٵ قبً٘ َٔ ا٭ع٬ّ.  َٕ 

ِّـٜٔ بقيو أٚ ٫, بٌ أػقٴ قٝـ  ٌِّ بٌ نِْٛٗ َتع ٕٸ ايلٚاٜات مل تؿ ٚاؿلٸ أ

ٗټـ يٝى ٚاكؿّا أ٬ُّ; ٓلٚك٠ إٔ ايعٗـ إأػٛف َِٓٗ ٖٛ اؿؿاٚ ع٢ً اجملتُع  ايتع

ٞٸ, ٚعـّ ػلم ايكٛ اٌْ اٱه٬َٝٸ١, ٖٚٞ ٤ًٞٷ ثابت ٫ ػ٬ف ؾٝ٘, ؾ٬ َع٢ٓ اٱه٬َ

 ؾعً٘ ًلطّا. 

 

َٸا ايلٚاٜات ؾا٫ػت٬ف ؾٝٗا يٝى ؾاسٌّا ٫ ّهٔ َع٘ اؾُع; ٭ٕ ايكـك  ٚأ

إتٖٝكٔ ؾٝٗا ٖٛ اؾًـ مثاٌْ دًـ٠ّ, ٚأَا اينا٥ـ ع٢ً فيو ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛن٬ّ 

نُّا, وهِ ب٘ إفا اقتٔت إًِش١ اٱه٬َٝٸ١ فيو, ٚايلؿع إٍ اٱَاّ; باعتباكٙ سا

ـٸٕٚ عًِٝٗ, نُا ًُٜض إيٝ٘  َٸ١ ايقٜٔ ٜوتٗذلٕٚ بأعلاض إوًٌُ ٜٚتع يبعض أٌٖ ايق

ِٓا ٜٴِاك إٍ فيو َع ٚدٛؿ ساي١  فٌٜ كٚا١ٜ عباؿ٠ بٔ ُٗٝب: )يهٞ ٜٓهٌ غرلٙ(. ؾإ

َٸ١ َهلٸك٠ َٔ قبٌ ٖ٪٤٫, ٫ َطًكّا. َٔاؾّا إٍ ـٸ ع٢ً  عا إَهإ ٌٓ اينا٥ـ عٔ اؿ

ٚدٛؿ دل١ّ أػل٣, ٖٚٞ ٖتو سل١َ اٱه٬ّ, ؾتهٕٛ دٓاٜت٘ َوتبط١ٓ يعكٛبتٌ, 

ٌٕ ٚآض.   أًاكت شلُا كٚا١ٜ ُٗٝب بٌه
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ٖٚٞ ُشٝش١ ايوٓـ, نايوابك١ عًٝٗا ع َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ايتٛدٝ٘ يًلٚا١ٜ ا٭ػرل٠ 

 لٚاٜتٌ ايوابكتٌ. ٫ ٜتشٖكل ايتٓاٗ بٝٓٗا ٚبٌ ايع 

َٚٔ ٖٓا أَهٔ إٔ ٌِْ إٍ سهِ إوأي١ بٌهٌ ٚآض, ٖٚٛ: إفا ققف 

ـٸ ًلب اـُل, ٖٚٛ اؾًـ مثاٌْ دًـ٠ّ; ٚأَا إفا اْتٌلت  ـٸٙ س َٸٞ َوًُّا نإ س ايق

ٞٸ إٔ ٜٔٝـ إيٝٗا دًـّا آػل, بٓؿى  ٖقٙ ايٛاٖل٠ بِٝٓٗ ٚتهلٻكت ؾًًشانِ اٱه٬َ

 ب١ اؿًل, ٚايتٌٗرل بٌ أٌٖ ًَٓت٘. إكـاك, إٓاؾ١ّ إٍ عكٛ

 

َٸّٝا; ؾتاك٠ ٜذلاؾعٕٛ إيٝٓا, ؾٓذلٟ عًِٝٗ سهِ إوأي١ ايجا١َٓ:  َٸٞ ف إفا ققف ايق

ٕٸ شلِ سلٸ ايذلاؾع إٍ سٓهاَِٗ, نُا  اٱه٬ّ ٗ ايكقف; ٚتاك٠ّ ٫ ٜذلاؾعٕٛ إيٝٓا, ؾإ

 ؾًِٓاٙ ٗ َا هبل, ؾ٬ ْهلِّك. 

 

َٸٞإوأي١ ايتاهع١:  َٸٞ َٔ ايق أٚ إوًِ, أٚ هلم إوًِ َٔ  إفا هلم ايق

َٸٞ, ؾُا ٖٛ اؿهِ؟   ايق

 ٗ إوأي١ ؾلٚع: 

َٸٞ َٔ إوًِ ؾإْٸ٘ ٜٴكطع; ٭ْ٘ نإوًِ سهُّا, ب٬ ػ٬ف. ا٭ٍٚ:   إفا هلم ايق

َٸٞ, ؾإْ٘ نقيو ٜٴكطع; يعُّٛ ا٭ؿٓي١ ايٌا١ًَ يايجاْٞ:  ٛ هلم إوًِ َٔ ايق

ٞٸ.  َٸ١ اٱه٬ّ, غ٬ف اؿلب ّٷ َا ؿاّ ٗ ف َٸٞ قذل ٕٸ َاٍ ايق  يًُكاّ, ٚ٭

ـٷ يًكٛاعـ; قـ تكٍٛ:  َٸٞ كاي سهِ ايكطع يًُوًِ ع٢ً هلقت٘ َاٍ ايق

 يٛدٌٗ:

٘ٴ يٹًَِهاؾٹٔل﴿: قٛي٘ تعاٍ ع1 ٌٳ ايًٖ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٌٳ هٳبٹ٬ّٝٚٳَي ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي )ايٓوا٤:  ﴾ٜ

ٕٸ اؿهِ ٗ إكاّ ْٛعٷ َٔ ايوبٌٝ. 141  (. َٚٔ ايٛآض أ

َٸٞ,  ع2 ٕٸ إوًِ ٫ٜكتٌ بايق َٸٞ ع٢ً ؿَ٘ ع ايقٟ هٛف ٜأتٞ ع; ؾإ قٝاي َاٍ ايق

ـٸ َٔ ايـّ.   ؾأٍٚ ٚأدٛؿ إٔ ٫ ٜكطع َاي٘; ٭ْ٘ أػ
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ٚٸ٫ّ ٕٸ ايوبٌٝ يٝى َ :ٚاؾٛاب: أ َٸٞ ع٢ً إوًِ, ستٸ٢ ٜتٓاؾ٢ اؿهِ َع إ ٔ ايق

ـٸ يٝى  ٞٸ ع٢ً إوًِ, ٓلٚك٠ إٔ ايقٟ هٛف ٜكِٝ اؿ اٯ١ٜ, ٚإْٸُا َٔ اؿانِ اٱه٬َ

َٸٞ,  َٸٞ, ٚإْٸُا ٖٛ إوًِ. ْعِ, هبب ايكطع ٖٛ إقـاّ إوًِ ع٢ً هلق١ ايق ٖٛ ايق

ّٸ اٯ١ٜ.  ٞٸ بٓ  ٖٚقا ٫ ؿػٌ ي٘ ٗ ايوبٌٝ إٓؿ

ْٙ بإهاؾأ٠, ٚاييت إٕ  :ٚثاّْٝا ٚد٘ إكاٜو١ باطٌ; ٭ٕ سهِ ايكِاْ ٌَلٚ

َٓٗا إهاؾأ٠ ٗ ايـٜٔ, ؾ٬ ٜكتٌ إوًِ بايهاؾل َطًكّا, غ٬ف ايولق١ اييت ٫ 

ٕٸ ايكِاْ سلٸ إكتٍٛ ايقٟ ٌٜذلٙ ؾٝ٘ إهاؾأ٠,  ٌٜذلٙ ؾٝٗا إهاؾأ٠. ٚنقيو ؾإ

ٞٸ اٯَٔ غ٬ف ايكطع ايقٟ ٖٛ سلٸ اهلل هبشاْ٘; َٔ أدٌ إ قا١َ ايٓٛاّ ا٫دتُاع

 إوتكلٸ. 

ٞٸ ؾ٬ ٜكطع; ٭ْ٘ ٫ سل١َ ٕاي٘, ٚإْٸُا أٚدبٓا ايجايح:  يٛ هلم إوًِ َاٍ اؿلب

ٞٸ. ٚيٛ نإ اؿلبٞ َوتأَّٓا ؾإْٸ٘ ٜعنٻك  َٸٞ فيو; يًق١َ, ٖٚٞ َٓتؿ١ْٝ ٗ اؿلب ٗ ايق

ٕٸ عكـ ٜٚ٪ؿٻب; ٭ٕ اٱقـاّ ع٢ً ايولق١ أَلٷ قبٝض ٗ سهِ ايعكٌ  ٚايٌلع, ٚ٭

 . ا٫هت٦ُإ ٜكتٔٞ اسذلاّ َاي٘ ناسذلاّ ْؿو٘ ب٬ ؾلم

ٕٵ نإ َوتذلّا ب٘, ؾ٬ ٜكطع; ٭ْ٘ ايلابع:  َٸٞ, ٚإ يٛ هلم إوًِ ٔلّا َٔ ف

ٝٸ١ بايٓوب١ إيٝ٘. ْٚؿى اؿهِ  َٸٞ; ٭ْ٘ فٚ َاي يٝى َا٫ّ قذلَّا. ْعِ, ٜػلٻّ قُٝت٘ يًق

 هلٟ ٗ اـٓنٜل ب٬ ؾلم. 

 

َٸٞ ايقٟ ٌٜلب اـُل َتذاٖلّا ب٘؟ إوأي١ ايعاًل٠:   َا سهِ ايق

َٸٞ اـُل َوتذلّا ب٘ ؾ٬ ن٬ّ يٓا َع٘; ٭ْ٘ ٗ إطاك ايعٗـ ايقٟ  إفا ًلب ايق

ٔٵ إفا ًلبٗا َتذاٖلّا بٗا ؾكـ ْكض ايعٗـ,  نإ َٛٓع اتٸؿام بٝٓٓا ٚبٝٓ٘. ٚيه

ـٸ إوًِ ب٬ ؾلم, ٖٚٛ اؾًـ مثاٌْ دًـ٠ّ. ٖٚقا ٫ ٜٚوتشلٸ ب ـٸٙ نش ـٸ, ٚس قيو اؿ

 ػ٬ف ؾٝ٘, ٚؿٓيت عًٝ٘ ا٭ػباك. 

ٞٸ ×َٚٓٗا: عٔ أبٞ بِرل, عٔ أسـُٖا ٜٔلب ٗ اـُل  ×قاٍ: نإ عً

ٟٸ  ٞٸ. قًتٴ: َٚا ًإٔ ايٝٗٛؿ ٟٸ ٚايِٓلاْ ٚايٓبٝق مثاٌْ, اؿلٸ ٚايعبـ, ٚايٝٗٛؿ

ٞٸ؟ قاٍ: يٝى  . شلِ إٔ ٜٛٗلٚا ًلب٘ )ًلبٗا(, ٜهٕٛ فيو ٗ بٝٛتِٗ ٚايِٓلاْ
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هًـ اؿلٸ ٚايعبـ,  ×َٚٓٗا: عٔ أبٞ بِرل ع أّٜٔا ع قاٍ: نإ أَرل إ٪ٌَٓ

ٞٸ؟ ؾكاٍ:  ٟٸ ٚايِٓلاْ ٞٸ ٗ اـُل ٚايٓبٝق مثاٌْ. قًتٴ: َا باٍ ايٝٗٛؿ ٟٸ ٚايِٓلاْ ٚايٝٗٛؿ

 . ى شلِ إٔ ٜٛٗلٚا ًلبٗاإفا أٚٗلٚا ٗ فيو َٔ َِل َٔ ا٭َِاك; ٭ِْٗ يٝ

ٞٸ ٚإًُٛى ٗ اـُل  ٟٸ ٚايِٓلاْ ـٸ ايٝٗٛؿ َٚٓٗا: عٔ أبٞ بِرل ع نقيو ع قاٍ: س

َٸ١ ع٢ً إٔ ٌٜلبُٖٛا ٗ بٝٛتِٗ ١ٜلؿٚاي  . هٛا٤, إْٸُا ُٛحل أٌٖ ايق

ِٸ إوا٥ٌ اييت ّهٔ ايٓٛل ؾٝٗا ٗ ٖقا إٛٓٛع. ٚكَا ٜهٕٛ ٖٓاى  ٖقٙ أٖ

 مل ْتعلض شلا اػتِاكّا. َوا٥ٌ أػل٣ دن٥ٝٸ١

 

 

 الهوامش
                                           

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

××



•

 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 
 
 
 
 

 
 

 



• 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       

 
 

 

  



 

 

 

 

 الصخوة اإلسالوّية املعاصسة 

 ة اخلسوج عمى احلاكي اجلائسوإشكالّي
 

 

ٝٸاكّا َا ؾعًٝو إٔ تتًبى  مثٸ١ ْٛلٜٸ١ تكٍٛ: إفا مل توتطع إٔ تكاّٚ ؾهلّا أٚ ت

ٝٸاك يهٞ تٓكٔ٘ َٔ ايـاػٌ. ٚقـ عٌُ ٚاٖلّا, ٚتتوًٌٓ ٗ ف بقيو ايؿهل يو ايت

ا٭َٜٛٸٕٛ )سنب ايطًكا٤ ٚأبٓا٥ِٗ( بٗقا إبـأ سٌ عذنٚا عٔ َٛاد١ٗ اٱه٬ّ ٗ 

ايٛاٖل, ٚآٍ أَلِٖ إٍ ا٫هتو٬ّ, ؾأعًٓٛا اٱه٬ّ; يٝشكٓٛا ب٘ ؿَا٤ِٖ, عًُّا َِٓٗ 

يـَ٘ َٚاي٘ بإٔ اٱه٬ّ ٜهتؿٞ بإٚٗاك ايٌٗاؿتٌ ؿِا١ْ إوًِ َٔ ايتعلٸض 

ٚعلٓ٘, ؾأعًٓٛا ايٌٗاؿتٌ ايًٓتٌ طإا ساكبُٖٛا ٗ ايعًٔ; يهٞ ٜؿلغُٖٛا َٔ 

. ٖٚقا َا ؼٓكل |قتٛاُٖا ٗ ايولٸ, عٓـَا توُض ايؿل١ُ بقيو َٛت ايلهٍٛ

ـٸ٠ أكبعٌ عاَّا, سٝح ٚدـ ا٭كٓٝٸ١  عٓـَا تٛٓي٢ َعا١ٜٚ ا٭َل أَرلّا, ثِ ػًٝؿ١, َ

يتٓؿٝق كٓطط٘  |ؾ١ عٔ أًٖٗا اؿكٝكٝٸٌ َٔ آٍ ايلهٍَٛٓاهب١ بعـ إقِا٤ اـ٬

ايلاَٞ إٍ اػذلام ا١َٕٛٛٓ ايؿهلٜٸ١ يٲه٬ّ, ْٚكٔٗا عل٠ٚ عل٠ٚ ع ٫ٚ هُٝا ٗ َا 

ٞٸ, ايقٟ ٜعتدل ا٭هاي يكٝاّ ايـٜٔ ٌْٚلٙ أٚ  ٞٸ ٚاؿهَٛ ٜتعًٓل َٓٗا باؾاْب ايوٝاه

ٕٕ ٚاسـ ع, ثِ اهتبـاشلا ١ََٛٛٓ َنٜٸؿ١ ؼٌُ اهِ اٱه٬ّ  ا٫ْكٔاض عًٝ٘ ٚؿثلٙ ٗ آ

 ؿٕٚ دٖٛلٙ. 

أدٌ, يكـ ًٓهٌ تػٝرل ا١َٕٛٛٓ ايوٝاهٝٸ١ يٲه٬ّ عٓـ َعا١ٜٚ ٚا٭َٜٛٸٌ 

                                           
^
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ّٸ أٚي١ٜٛ تلاتبت عًٝٗا أٚيٜٛات أػل٣ يًتػٝرل ٗ إَٓٛٛتٌ ايعكـ١ٜ  ٌٕ عا بٌه

ِٸ اـطٛات اييت قاّ بٗا ٗ تػٝرل ا١َٕٛٛٓ اي  وٝاهٝٸ١ ٖٞ: ٚايتٌلٜعٝٸ١ يٲه٬ّ. ٚأٖ

, ايقٟ بـأ قبٌ ^ع ا٫هتُلاك ٗ كٓط٘ إقِا٤ اـ٬ؾ١ عٔ آٍ ايبٝت1

َعا١ٜٚ, ٚٚدـٙ َعا١ٜٚ ؾل١ُ فٖب١ٝ; ٫عتباكٙ أهاهّا ٜبين عًٝ٘ باقٞ أدنا٤ كطط٘, 

 ٚقـ اهتطاع تٓؿٝق ٖقا َٔ ػ٬ٍ ػطٛتٌ: 

َٔ ا٭ِْاك, َٚٔ ثِ  ×هٝاه١ إؾلاؽ َعوهل اٱَاّ اؿؤا٭ٍٚ: 

 يكبٍٛ ايًِض َع٘, ثِ ا٫ْك٬ب ع٢ً َعاٖـ٠ ايًِض نًّٝا.  ×إؾا٩ٙ

أػق ايبٝع١ ٫بٓ٘ ٜنٜـ ٖٚٛ ٗ سٝات٘; يٝشٍٛ بقيو ؿٕٚ ٍُٚٛ اـ٬ؾ١ ايجا١ْٝ: 

 . ×إٍ اؿوٌ

ع ابتـاع َٓٗر دـٜـ ٗ اػتٝاك اـًٝؿ١ مل ٜهٔ َع٫ُّٛ ب٘, أ٫ ٖٚٛ تٛكٜح 2

 اـ٬ؾ١. 

دتٗاؿ, اييت ناْت ت٪ػق بٓٛل ا٫عتباك ع إهكاٙ ًلٙ ايعـاي١ ٚاي٬ِغ ٚا3٫

 ٗ تعٌٝ اـًٝؿ١. 

ع ايعٌُ ع٢ً اػت٬م ُأطل ؾهلٜٸ١ ٚؾكٗٝٸ١ ٚعكـ١ٜ تعتدل غطا٤ ًلعٝٸّا يًؼطٛات 4

ٝٸ١  ايوابك١. َٚٔ ٖقٙ ا٭طل ايؿهلٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ٚايعكـ١ٜ ايـػ١ًٝ ع٢ً ا١َٕٛٛٓ ا٭ًُ

 يٲه٬ّ َا ًٜٞ: 

ٞٸ ع; يًتػط١ٝ ع٢ً أع تلٜٚر عكٝـ٠ اؾدل ع اييت  ناْت هابكّا ٗ ايعٗـ اؾاًٖ

 دلا٥ِ اـًٝؿ١ ٚكايؿات٘. 

ب ع تلٜٚر إٔ ػ٬ؾتِٗ ٖٞ اػتٝاك ٚتؿٜٛض َٔ اهلل هبشاْ٘, يٝى ٭سـ 

 كايؿت٘ ٚاـلٚز عًٝ٘. 

ز ع اػت٬م عكٝـ٠ اٱكدا٤; ٱبعاؿ اؿانِ أٚ اـًٝؿ١ عٔ َبـأ ايلقاب١ 

 ٚاحملاهب١. 

ؿهِ اؿانِ اؾا٥ل َا ؿاّ ٜكِٝ اي٠٬ِ, ٚمل ٜعًٔ إعطا٤ إٌلٚع١ٝ  ؿ ع

ايهؿل ايبٛاغ ايِلٜض. ٚبقيو أهك٘ ًلط١ٝ ايعـاي١ َٔ ١ٜ٫ٚ ا٭َل, نُا أهك٘ 

 ايعًِ ٚا٫دتٗاؿ َٓٗا بتٛيٝت٘ ٜنٜـ. 

ٌٸ ٚاسـ َٔ ٖقٙ إباؿ٨ ٚا٭ؾهاك عٌلات ايلٚاٜات إؼتًك١ َٔ  ٚقـ سٌـ يه
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ورلٖا, ٚبجٸٗا ٗ تلاخ إوًٌُ بأهاْٝـ باط١ً ايوٓٸ١, ٚعٌلات اٯٜات إؼتًل تؿ

 َٚنٜٸؿ١, ْوبٗا إٍ ايِشاب١ ٚايتابعٌ, ِٖٚ بلا٤ٷ َٓٗا. 

ٞٸ إنٜٻـ ْٛلٜٸ١ سل١َ اـلٚز ع٢ً  ٞٸ ٚايؿكٗ ٚنإ َٔ ١ًْ ٖقا ايذلاخ ايلٚا٥

ٞٸ.  اؿانِ اؾا٥ل, إٓاق١ٔ يِلٜض ايهتاب, ٚايوٓٸ١ ايجابت١, ٚسهِ ايعكٌ ايكطع

ُٸ٢ بع ٚيقا ؾإ ٟٸ, أٚ َا ٜو اٱه٬ّ »ٕٸ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ٖٞ َٔ إؾلامات ايؿهل ا٭َٛ

 . «ايوًطاْٞ

ٔٸ سبٌ ايهقب قِرلٷ نُا ٜكاٍ, ٚنُا قاٍ اهلل تعاٍ ٗ نتاب٘:   ٌٴ ﴿يه َٳجٳ

ٚٵ ٕٻ َأ ٚٳٔإ ٝٵتّا  ٌٔ اِيعٳَٓهبٴٛتٹ اتٻؼٳقٳتٵ بٳ ُٳجٳ ٝٳا٤ٳ َن ٚٵيٹ ٘ٹ َأ ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٔٳ اتٻؼٳقٴٚا  ٝٵتٴ اٖيقٹٜ ٝٴٛتٹ َيبٳ ٔٳ اِيبٴ ٖٳ

ٕٳ ُٴٛ ٛٵ َناْٴٛا ٜٳعٵًَ ٓٵَهبٴٛتٹ َي ٔٵ ٜكّٛ بتنٜٝـ اؿكا٥ل, (, ؾ41ايعٓهبٛت: ﴾)اِيعٳ َٳ ٕٸ  إ

نُجٌ إْٸُا ٜبين أَلٙ ع٢ً ًؿا دلف ٖإك, ٖٚٛ ٚإيباي ايباطٌ يباي اؿلٸ, 

ٕٸ أٖٚٔ ايبٝٛت يبٝت ايعٓهبٛت يٛ ناْٛا ـٸ إٔ , ؾ٬بعًُٕٜٛ ايعٓهبٛت اتٸؼقت بٝتّا ٚإ

ٕٵ طاٍ اينَإ; ٭ْٸ٘ يٝى َٔ هٓٔ ٖقا  ّٕ َٔ ا٭ٜٸاّ, ٚإ ٜؿتٔض أَلٙ ٚتٛٗل سكٝكت٘ ٗ ٜٛ

ـٸ إٔ تٛٗل بعـ غٝاب, ٚإٔ توؿل  ايهٕٛ ٓٝاع اؿكا٥ل ٚاْـثاكٖا إٍ ا٭بـ, بٌ ٫ب

ٔٵ سقف سكٝك١  َٳ ٕٸ  بعـ اهتتاك, ؾاؿلٸ طبع٘ ايٛٗٛك َُٗا غًب عًٝ٘ ايباطٌ. ٚعًٝ٘ ؾإ

اٱَا١َ, َٔ ايـٜٔ, ٚأقاّ قًٓٗا َناعِ ما٥ؿ١ تدلٸك اؿهِ ؾُاع١ ندل٣, نشكٝك١ 

ٔٵ أعكب ٖ٪٤٫ َٔ  َٕ بأؿي١ ٚا١ٖٝ ٚسذر كتًك١, ناٱْاع ٚمٛٙ, ثِ طؿل ٜدلٸك 

ٔٵ ػلز عًِٝٗ ؾكـ ؾاكم  َٳ ٕٸ  اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ اؿٓهاّ, ْٚعتِٗ ب٠٫ٛ ا٭َل, ٚأ

ٝٸ١, عدل ١ًْ َٔ ـٸ إٔ  اؾُاع١, ٚاُطٓع شلِ سِا١ْ ؿٜٓ ٚٸك٠, ٫ب ايِْٓٛ إًٖؿك١ ٚإن

ٜؿتٔض أَلٙ ٚتوك٘ أقٓعت٘, ٖٚا ٖٞ أقٓعت٘ قـ تٗاٚت بوكٛٙ أعِٛ ْٛلٜٸ١ بلٸكت 

ْٓـت قلاكٖا,  ـٸكت َٔ ػ٬شلا ا٭١َ, ٚ ٛٓلت ي٘ طٛاٍ أيـ عاّ أٚ ٜنٜـ, ػ يًًِٛ ْٚ

انِ ًًٚٓت طاقاتٗا, ٚأًُٚتٗا إٍ ايكعل, أ٫ ٖٚٞ ْٛلٜٸ١ )سل١َ اـلٚز ع٢ً اؿ

 اؾا٥ل(. 

أدٌ, يكـ أؿكنت ا٭١َ بؿطلتٗا ايّٝٛ هكِ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١, ٚاملاؾٗا عٔ 

ايؿطل٠ ايو١ًُٝ ٚايعكٌ اؿِٝـ, ؾجاكت ع٢ً ايٛاقع ايؿاهـ, ٚأطاست بٗقٙ ايٓٛلٜٸ١ 

 إنٜٻؿ١, إؼايؿ١ يًهتاب ٚايوٓٸ١ ٚايعكٌ. 

َٳ ٕٸ مثٸ١  ٝٸّا, إ٫ٓ أ َٸ١ شلقٙ ايٓٛلٜٸ١ عًُ ٔٵ ٜٓاٚك ٜٚـاؾع عٓٗا ايّٝٛ َٔ ٚكغِ ػاٚم ا٭
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ؾكٗا٤ ايو٬طٌ ٗ بعض ايب٬ؿ, نُذًى ايعًُا٤ ٗ ايُٝٔ, ٚبعض إؿتٌ ٚايـعا٠ 

 ٗ اؿذام, ٚغرلُٖا. 

ٖٚقا إكاٍ ٜعاجل ٌَلٚع١ٝ سه١َٛ اؾا٥ل, ٚإًهاي١ٝ اـلٚز عًٝٗا, َع 

ٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ يًٓٛلٜٸ١ إقنٛك٠, ٚطلغ ايل١ٜ٩  اؿكٝكٝٸ١ يٲه٬ّ سٍٛ بٝإ اؾقٚك ايلٚا٥

 ٌَلٚعٝٸ١ اؿانِ اؾا٥ل. 

ْلدٛ إٔ تهتٌـ ا٭١َ ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ أّٜٔا مٜـ ا٭هى اييت قاَت عًٝٗا 

ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١, أعين بقيو إٌلٚع ايبـٌٜ ٌٕلٚع اٱَا١َ اٱشلٝٸ١, ٖٚٛ )ٌَلٚع 

ٛٸقٛٙ ٗ عكٛ َٸ١ قلّْٚا, ٚه شلِ ٚأؾهاكِٖ, اـ٬ؾ١(, فيو إٌلٚع ايقٟ ػـعٛا ب٘ ا٭

ٚبٓٛا عًٝ٘ َجٌ ٖقٙ ايبٓا٤ات ايؿهلٜٸ١ ايؿاهـ٠, نٓٛلٜٸ١ سل١َ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل. 

ٚيقا ٫ لـ ق٬٘ ٕجٌ ٖقٙ ايبٓا٤ات ٚا٭طل ايؿهلٜٸ١ ايؿاهـ٠ ٗ َقٖب أٌٖ 

, فيو إقٖب ايكا٥ِ ع٢ً ْٛاّ اٱَا١َ اٱشلٝٸ١, ايقٟ ٌٜذلٙ ايع١ُِ ٗ ^ايبٝت

ٞٸ إٔ ٫ تل٣ يًذا٥ل َٛٓعّا ٗ  اٱَاّ أٚ ايعـاي١ ٔٵ ىًؿ٘. ٚيقا ؾإْٸ٘ نإ َٔ ايطبٝع َٳ  ٗ

 ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ايبتٸ١, ًٚتٸإ َا بٌ ايل٩ٜتٌ! 

يهٔ َٔ إ٪هـ سٓكّا إٔ ؼوب ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ع٢ً اٱه٬ّ, نُا معِ بعض 

٬َٝٸ١( ؾايٓٛلٜٸ١ ايوٝاهٝٸ١ )أٟ اٱه»ايباسجٌ َٔ إوتٌلقٌ, ٜكٍٛ ا٭هتاف أكْٛيـ: 

ٕٸ نٌ هًط١ ؿْٜٝٛٸ١ إْٸُا ٖٞ بتعٌٝ َٔ اهلل, ٚإٔ ٚادب ايلع١ٝ إٔ  ٜبـٚ أْٗا تؿٝـ أ

 . «تطٝع, هٛا٤ أنإ اؿانِ عاؿ٫ّ أٚ ٚإّا; ٭ْ٘ َو٪ٍٚ ؾك٘ أَاّ اهلل

ٞٸ ٖٛ اؿانِ إطًل »ٜٚكٍٛ ا٭هتاف َٜٛل:  إٕ إجاٍ ٚايُٓٛفز يًشانِ اٱه٬َ

ـٸ  . «إوتب

 

ـٸ َٔ ؿكاه١ َِطًشات ايبشح, ٚؼـٜـ َـايًٝٗا بٌهٌ  ٌٸ ٤ًٞ ٫ب قبٌ ن

 ؿقٝل, ستٸ٢ ٜتٔض اؿهِ ٗ إوأي١. ٚإِطًشات ايٛاكؿ٠ ٗ ايبشح ٖٞ: 

 

 علٸؾٛا اٱَا١َ َا ًٜٞ: 
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١ ايـٜٔ ٚهٝاه١ اٱَا١َ َٛٓٛع١ ـ٬ؾ١ ايٓب٠ٛ ٗ سلاه»قاٍ إاٚكؿٟ: 

 . «ايـْٝا

ػ٬ؾ١ ايلهٍٛ ٗ إقا١َ ايـٜٔ, عٝح هب اتٸباع٘ ع٢ً نآؾ١ »ٚقاٍ ا٭هٞ: 

َٸ١  . «ا٭

 

إلاؿ باـلٚز ٗ اُط٬غ ايؿكٗا٤ ٖٛ اـلٚز بايوٝـ ٚايو٬غ, ٫ فلؿ 

ٕٵ نإ اؿانِ عاؿ٫ّ نإ اـلٚز عًٝ٘  بايو٬غ بػّٝا, ٚي٘ ا٫عذلاض ايوًُٞ, ؾإ

ٕٵ نإ دا٥لّا ؾ٬ ِٜـم عًٝ٘ ايبػٞ.  ُٸ١ ب٘, ٚإ  أسهاَ٘ اـا

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ِٜـم ع٢ً إٛاٖلات ٚا٫ستذادات ايو١ًُٝ ٓـ 

ٞٸ ع, هٛا٤ نإ اؿانِ عاؿ٫ّ أٚ  اؿانِ أْٸٗا ػلٚزٷ عًٝ٘ ع سوب ا٫ُط٬غ ايؿكٗ

 دا٥لّا. 

 

ٞٸ ا٭َل ٚايٛايٞ ٚايوًطإ, يتعطٞ َع٢ٓ تذلاؿف أيؿاٚ اؿانِ ٚا ٱَاّ ٚٚي

ٔٵ ىًـ ايٓيبٸ َٳ ٜٚكّٛ َكاَ٘ ٜٚٓٛب عٓ٘, نُا تكـّ  |اُط٬سٝٸّا ٚاسـّا, ٖٚٛ 

تٛٓٝش٘ ٗ بٝإ َع٢ٓ اٱَا١َ. ٚيؿٜ اؿانِ بٗقا اٱط٬م ٜٴلاؿ ب٘ ػِْٛ ايعاؿٍ 

 َٓ٘, ؿٕٚ اؾا٥ل, ٖٚقا َا ٜعلف َٔ ػ٬ٍ ايكل١ٜٓ. 

 

ـٸ٠ اؿهِ َٔ غرل ايطلم إكلٻك٠  ٔٵ ٌُٚ إٍ ه َٳ ٌٸ  اؿانِ اؾا٥ل ٖٛ ن

ًلعّا يـ٣ ايؿلٜكٌ, ٖٚٞ عٓـ اؾُٗٛك ايطلم ايج٬ث١ اييت هتٴقنل ٫سكّا, ٚنقيو 

ٔٵ ٌُٚ عٔ طلٜكٗا, ثِ عـٍ عٔ طلٜك١ ايعـٍ إٍ اؾٛك.   َٳ

 

١ ٓٛلٜٸ١ ٗ َِاؿك اؿـٜح يـ٣ اؾُٗٛك ٗ ايِشاغ قطعٝٸٚكؿت أٍُٛ ٖقٙ اي
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ايِـٚك عٓـِٖ, نُا ٚكؿت ٗ إِاؿك ايجاْٜٛٸ١ أّٜٔا, ا٭َل ايقٟ ٚٓيـ قٓاع١ ؾكٗٝٸ١ 

ٚؾهلٜٸ١ ع٢ً َوت٣ٛ إُٕٔٛ. ٚٗ َا ًٜٞ إًاك٠ إٍ ِافز َٔ ايِْٓٛ ايٛاكؿ٠ ٗ 

ـٸ َٔ اٱًاك٠ إٍ إٔ  ٔٵ قبٌ فيو ٫ب ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ َوأي١ اـلٚز ٖقا اجملاٍ, يه

ع٢ً اؾا٥ل َتعاك١ٓ; ؾطا٥ؿ١ ػٝن; ٚأػل٣ ُٓع, ؾٗٞ ع٢ً قوٌُ, ٚمٔ ٌْرل إٍ 

 ن٬ ايكوٌُ: 

 

 ٖٚٞ أّٜٔا ع٢ً ٓلبٌ أّٜٔا: 

 ع ايلٚاٜات إطًك١ ٗ إٓع, هٛا٤ نإ اٱَاّ عاؿ٫ّ أٚ دا٥لّا. 1 

ُٸ١. ع ايلٚا2   ٜات إكٝٸـ٠ ب٠٫ٛ اؾٛك ػا

 

ٔٵ كأ٣ َٔ أَرلٙ ٦ًّٝا ٜهلٖ٘ ؾًِٝدل »قاٍ:  |ع ابٔ عبٸاي عٔ ايٓيب1 َٳ

ٝٸ١ ٔٵ ؾاكم اؾُاع١ ًدلّا ؾُات َات َٝت١ داًٖ َٳ  . «عًٝ٘, ؾإْ٘ 

يوُع ٚايطاع١ ؾباٜعٓا ع٢ً ا |ؿعاْا كهٍٛ اهلل»ع عباؿ٠ بٔ ايِاَت قاٍ: 2

ٚٵا  ٗ ٌَٓطٓا َٚهلٖٓا ٚعولْا ٜٚولْا ٚإثل٠ عًٝٓا, ٚإٔ ٫ ْٓامع ا٭َل أًٖ٘, إ٫ٓ إٔ تلٳ

 . «نؿلّا بٛاسّا

 

 َلأ َٔ نإ سٌ َطٝع بٔ اهلل عبـإٍ  عُل بٔ اهلل عبـ دا٤: قاٍ ْاؾع عٔ ع3

 :ؾكاٍ, ٚهاؿ٠ ايلٓٔ عبـ بٞ٭ اطلسٛا :ؾكاٍ, َعا١ٜٚ بٔ ٜنٜـ مَٔ نإ َا ٠اؿلٸ

ـٸ٭ وتٝتٴ, أدًى٭ َوآتٹ مل ْٞإ  كهٍٛ زلعت, ٜكٛي٘ |اهلل كهٍٛ زلعت سـٜجّا ثوس

َٳ, ي٘ سذٸ١ ٫ ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل ٞيك طاع١ َٔ ّاٜـ ػًع ٔٵَٳ»: ٜكٍٛ |اهلل  َات ٔٵٚ

ٝٸ١ َٝت١ َات بٝع١ عٓك٘ ٗ ٚيٝى  . «داًٖ

, ٖٚٓات ٖٓات هتهٕٛ ْ٘ٸإ»: ٜكٍٛ |اهلل كهٍٛ زلعت: قاٍ علؾذ١ع ٚعٔ 4
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ُٳ  . «نإ ٔٵَٳ نا٥ّٓا ,بايوٝـ ؾآلبٛٙ ْٝعٷ ٖٞٚ ١َٸا٭ ٖقٙ َلأ ٜؿلم ٕأ كاؿأ ٔٵؾ

 عطاٙأؾ َاَّاإ باٜع ٔٵَٳ»قاٍ:  |ع عبـ اهلل بٔ عُل بٔ ايعاْ, عٔ ايٓيبٸ5

 . «اٯػل عٓل ؾآلبٛا ٜٓامع٘ آػل دا٤ ٕٵإؾ, اهتطاع ٕٵإ ؾًٝطع٘ قًب٘ ٚمثل٠ ٜـٙ ُؿك١

 عٔ |اهلل كهٍٛ ٜوأيٕٛ ايٓاي نإ»: ٜكٍٛ ايُٝإ بٔ سقٜؿ١ ٚعٔع 6

 ٗ انٓٸ اْٸإ: اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًت, ٜـكنين ٕأ كاؾ١ ايٌل عٔ هأي٘أ ٚنٓت ,اـرل

ٝٸ١  ٌٖ: ؾكًت, ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل ٖقا بعـ ؾٌٗ, اـرل بٗقا اهلل ؾذا٤ْا, ًٚلٸ داًٖ

 بػرل ٕٜٛوتٓٸ قّٛ: قاٍ؟ ؿػٓ٘ َٚا: قًت, ؿػٔ ٚؾٝ٘ ,ْعِ: قاٍ؟ ػرل َٔ ايٌلٸ فيو بعـ

؟ ًلٸ َٔ اـرل فيو بعـ ٌٖ: ؾكًتٴ ,ٚتٓهل َِٓٗ تعلفاٟ, ٖـ بػرل ٜٚٗـٕٚ يتهٓٸ

 ,اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًت, ؾٝٗا ققؾٛٙ إيٝٗا دابِٗأ ٔٵَٳ, دِٗٓ بٛابأ ع٢ً ؿعا٠ ْعِ: قاٍ

 ؾُا ,اهلل ٍكهٛ ٜا: قًتٴ ,يوٓتٓاأب ٜٚتهًُٕٛ ,دًـتٓا َٔ قّٛ ,ْعِ: قاٍ, يٓا ُؿِٗ

 . «َاَِٗإٚ إوًٌُ ْاع١ تًنّ: قاٍ؟ فيو ؿكنينأ ٕإ تل٣

 ؾذا٤ ,بٌلٸ انٓٸ اْٸإ ,اهلل كهٍٛ ٜا»أّٜٔا قاٍ: قًت:  ايُٝإ بٔ سقٜؿ١ ع ٚع7ٔ

 فيو ٚكا٤ ٌٖ: قًتٴ, ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل ٖقا ٚكا٤ َٔ ؾٌٗ, ؾٝ٘ ؾٓشٔ ,غرل اهلل

: قاٍ؟ نٝـ: قًت ,ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل وفي ٚكا٤ ؾٌٗ: قًتٴ ,ْعِ: قاٍ؟ ػرل ايٌلٸ

ُٸ١ ٟبعـ ٜهٕٛ  قًٛبِٗ كداٍ ؾِٝٗ ٚهٝكّٛ, بوٓيت ٜوتٕٓٛ ٫ٚ ٟ,بٗـا ٜٗتـٕٚ ٫ أ٥

 ؿكنتٴأ ٕٵإ اهلل كهٍٛ ٜا ُٓعأ نٝـ: قًتٴ: قاٍ, ْىإ دجُإ ٗ ايٌٝاطٌ بٛقً

 . «عٵطٹأٚ ؾازلع ,َايو ػقأٚ ,ٚٗلى ٓلب ٕٵإٚ ,َرليٮ ٚتطٝع توُع: قاٍ؟ فيو

 ٚؾاكم ايطاع١ َٔ ػلز ٔٵَٳ»: قاٍ ْ٘أ |ايٓيب عٔ ,ٖلٜل٠ ٞبأ عٔع ٚ 8

ٝٸ١ َٝت١ َات ؾُات اؾُاع١ َٳ, داًٖ إٍ  ٜـعٛ أٚ يعِب١ ٜػٔب ١عُٝ كا١ٜ ؼت قاتٌ ٔٵٚ

ٝٸ ؾكت١ً ؾكتٌ عِب١ ِٜٓل أٚ عِب١ َٳ١, داًٖ  ٖابلٸ ٜٔلب َيتأ ع٢ً ػلز ٔٵٚ

َٳ ٫ٚ ,ٚؾادلٖا  . «َٓ٘ ٚيوتٴ َٞٓٸ ؾًٝى عٗـٙ ـٺعٗ ٟيق ٜٞؿ ٫ٚ ,َ٪َٓٗا َٔ ٜتشا

 ٖٚٓاى َِاؿك أػل٣ شلقٙ ايلٚاٜات ٗ ايوٓٔ ٚإواْٝـ, ؾلادع. 

 

, ٚتٓهلٕٚ ؾتعلؾٕٛ َلا٤أ هتهٕٛ»: قاٍ |اهلل كهٍٛ ٕٸأ ه١ًُ ّٸع عٔ أ1
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ُٳ َٳ ,بل٨ علف ٔٵؾ : قاٍ؟ ْكاتًِٗ أؾ٬: ٛاقاي, ٚتابع ٞكٓ ٔٵَٳ ٚيهٔ, هًِ ْهلأ ٔٵٚ

 . «ٛآًُ َا, ٫

 ؼبِْٛٗ ايقٜٔ ٥ُتهِأ ػٝاك»: قاٍ |اهلل كهٍٛ عٔ ,َايو بٔ عٛف ٚعٔ ع2

 تبػِْٔٛٗ ايقٜٔ ٥ُتهِأ ًٚلاك, عًِٝٗ ٚتًِٕٛ عًٝهِ ًِٜٕٚٛ, ٚوبْٛهِ

, بايوٝـ ْٓابقِٖ أؾ٬, اهلل كهٍٛ ٜا: قٌٝ, ًٜٚعْٓٛهِ ٚتًعِْٓٛٗ ,ٜٚبػْٔٛهِ

 ؾانلٖٛا تهلْٖٛ٘ ٦ًّٝا ٫ٚتهِ َٔ كأٜتِ ٚإفا, اي٠٬ِ ؾٝهِ اَٛاقأ َا ٫: ؾكاٍ

 . «طاع١ َٔ ّاٜـ تٓنعٛا ٫ٚ ,عًُ٘

 ٕإ أكأٜت ,اهلل ْيبٸ ٜا»: ؾكاٍ |اهلل كهٍٛ اؾعؿٞ ٜنٜـ بٔ ه١ًُ هأٍع 3ٚ

 هأي٘ ثِ, عٓ٘ علضأؾ؟ تأَلْا ؾُا ٓاسٓك ّٚٓعْٛا ِٗسٓك ٜوأيْٛا َلا٤أ عًٝٓا قاَت

 ازلعٛا: ٚقاٍ قٝى بٔ ًعحا٭ ؾذقب٘ ايجايج١ ٗ أٚ ايجا١ْٝ ٗ ي٘هأ ثِ, عٓ٘ علضأؾ

ـٸ. ًتِٓٓ َا ٚعًٝهِ ,ًٛآٓ َا عًِٝٗ إْٸُاؾ ;طٝعٛاأٚ  :ًٝب١ ٞبأ بٔ بهل أبٛ ثٓاٚس

ـٸ  بٔ ًعحا٭ ؾذقب٘: ٚقاٍ, َجً٘ ,هٓاؿاٱ بٗقا ,زلاى عٔ ,ًعب١ سـثٓا :ًباب١ ثٓاس

 َا ٚعًٝهِ ,ًٛآٓ َا عًِٝٗ إْٸُاؾ ;طٝعٛاأٚ ازلعٛا: |اهلل كهٍٛ ؾكاٍ ,قٝى

 . «ًتِٓٓ

 عٔ |اهلل كهٍٛ ٜوأيٕٛ ايٓاي نإ»: ٜكٍٛ ايُٝإ بٔ سقٜؿ١ ع ٚع4ٔ

 ٗ انٓٸ اْٸإ: اهلل كهٍٛ ٜا ؾكًتٴ, ٜـكنين ٕأ كاؾ١ ايٌلٸ عٔ هأي٘أ ٚنٓت ,اـرل

ٝٸ١  ٌٖ: تٴؾكً, ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل ٖقا بعـ ؾٌٗ, اـرل بٗقا اهلل ؾذا٤ْا, ًٚلٸ داًٖ

 بػرل ٕٜٛوتٓٸ قّٛ: قاٍ؟ ؿػٓ٘ َٚا: قًت ,ؿػٔ ٚؾٝ٘, ْعِ: قاٍ؟ ػرل َٔ ايٌلٸ فيو بعـ

؟ ًلٸ َٔ اـرل فيو بعـ ٌٖ: ؾكًت, ٚتٓهل َِٓٗ تعلفٞ, ٖـٜ بػرل ٜٚٗـٕٚ هٓيت

 ,اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًت, ؾٝٗا ققؾٛٙ إيٝٗا دابِٗأ ٔٵَٳ دِٗٓ بٛابأ ع٢ً ؿعا٠ ْعِ: قاٍ

ّٷ, ْعِ :قاٍ, يٓا ُؿِٗ  ؾُا, اهلل كهٍٛ ٜا: قًتٴ, وٓتٓاأيب ٜٚتهًُٕٛ ,دًـتٓا َٔ قٛ

 . «َاَِٗإٚ إوًٌُ ْاع١ تًنّ: قاٍ؟ فيو ؿكنينأ ٕٵإ تل٣

 اهلل ؾذا٤ ,بٌلٸ انٓٸ اْٸإ اهلل كهٍٛ ٜا»أّٜٔا قاٍ:  ايُٝإ بٔ سقٜؿ١ ع ٚع5ٔ

 ايٌلٸ يوف ٚكا٤ ٌٖ: قًت, ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل ٖقا ٚكا٤ َٔ ؾٌٗ, ؾٝ٘ ؾٓشٔ ,غرل

 ٜهٕٛ: قاٍ؟ نٝـ: قًت, ْعِ: قاٍ؟ ًلٸ اـرل فيو ٚكا٤ ؾٌٗ: قًت ,ْعِ: قاٍ؟ ػرل

ُٸ١ بعـ٣  قًٛب قًٛبِٗ كداٍ ؾِٝٗ ٚهٝكّٛ, بوٓيت ٜوتٕٓٛ ٫ٚ ٟ,بٗـا ٜٗتـٕٚ ٫ أ٥
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: قاٍ؟ فيو ؿكنتأ ٕٵإ اهلل كهٍٛ ٜا ُٓعأ نٝـ: قًت :قاٍ, ْىإ دجُإ ٗ ايٌٝاطٌ

 . «عٵطٹأٚ ؾازلع ,َايو ػقأٚ ,ٚٗلى ٓلب ٕإٚ ,َرليٮ ٚتطٝع توُع

 

 إل٤ ع٢ً ٚايطاع١ ايوُع»: قاٍ |ايٓيبٸ عٔ ,اهلل عبـ عٔ ,ْاؾعع 1

 . «طاع١ ٫ٚ زلع ؾ٬ َع١ِٝ َلأ ؾإفا, َع١ِٝ ٜ٪َل مل َا ,ٚنلٙ سبٸأ َا ٗ إوًِ

ٞٸع 2  َلِٖأٚ ,ِْاكا٭ َٔ كد٬ّ عًِٝٗ لَٸأٚ ,هل١ٜ |ايٓيب بعح»: قاٍ عً

 ,ب٢ً: قايٛا؟ تطٝعْٛٞ ٕأ |ايٓيب َلأ قـ يٝى: أٚقاٍ ,عًِٝٗ ؾػٔب, ٜطٝعٛٙ ٕأ

 ,سطبّا ؾذُعٛا, ؾٝٗا ؿػًتِ ثِ ّا,ْاك ٚقـمتأٚ ,سطبّا ْعتِ ٕا عًٝهِ عنَت: قاٍ

ُٸ ,ؾأٚقـٚا ُٸ اؾً  تبعٓا إْٸُا: بعِٔٗ ؾكاٍ ,بعضإٍ  بعِٔٗ ٜٓٛل قاّ ,بايـػٍٛ ٛاٖ

 ٚههٔ ,ايٓاك ٔـت إف نقيو ِٖ ؾبُٝٓا؟ ؾٓـػًٗاأ ,ايٓاك َٔ ؾلاكّا |ايٓيب

 ٗ ايطاع١ , إْٸُابـّاأ َٓٗا ػلدٛا َا ؿػٛشلا يٛ: ؾكاٍ, |يًٓيب ؾقنل, غٔب٘

 . «إعلٚف

 

 

ي إفا كأٚا ايٛامل ؾًِ إٕ ايٓا»قاٍ:  |ع ك٣ٚ أبٛ ؿاٚٚؿ عٔ ػايـ, عٔ ايٓيب3

ُٸِٗ اهلل بعكاب  . «ٜأػقٚا ع٢ً ٜـٜ٘ أًٚو إٔ ٜع

ٕٸ بإعلٚف »قاٍ:  |ع ٚك٣ٚ أّٜٔا َٔ سـٜح ابٔ َوعٛؿ ع4٘ٓ ٚاهلل يتأَل

ٕٻ عٔ إٓهل, ٚيتأػقٕ ع٢ً ٜـٟ ايٛامل ٚيتأطلْٸ٘ ع٢ً اؿلٸ أِطلّا, ٚيتكِلْٸ٘  ٚيتٓٗٛ

 . «ع٢ً اؿلٸ قِلّا

 

 ؿاّ َا ايعطا٤ ػقٚا: ٜكٍٛ |اهلل كهٍٛ زلعت»: قاٍ دبٌ بٔ َعاف ٚعٔع 5

 ايؿكل َٓعهِ بتاكنٝ٘ ٚيوتِ ,تأػقٚٙ ؾ٬ ايـٜٔ ع٢ً ك٠ًٛ ُاك ؾإفا ,ايعطا٤

 ايهتاب إٕ أ٫, ؿاك ٝحس ايهتاب َع ؾـٚكٚا, ؿا٥ل٠ ه٬ّاٱ ٢كس ٕإ أ٫ .ٚاؿاد١
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 ٜكٕٔٛ أَلا٤ عًٝهِ هٝهٕٛ ٘إْ أ٫, ايهتاب تؿاكقٛا ؾ٬ ,هٝؿذلقإ ٚايوًطإ

. ٛنِأًٓٓ أطعتُِٖٛ ٚإٕ ,قتًٛنِ عِٝتُِٖٛ ؾإفا, يهِ ٜكٕٔٛ ٫ َا ْؿوِٗ٭

 ٌْلٚا ,َلِٜ ابٔ عٝو٢ أُشاب ُٓع نُا: قاٍ؟ ِْٓع ـٝن, اهلل كهٍٛ ٜا: قايٛا

 .«اهلل َع١ِٝ ٗ سٝا٠ َٔ ػرلٷ اهلل طاع١ ٗ َٛتٷ, اـٌب ع٢ً ًٚٓٛا ,بإٓاًرل

 َٔ ٜوُع مل َلثـ بٔ ٜٚنٜـ, ايطدلاْٞ كٚاٙـ ٖقا اؿـٜح: قاٍ اشلٝجُٞ بع

 . ثكات كداي٘ ١ٚبكٝٸ, ٚغرلٙ إسبٸ ابٔ ك٘ٚثٸ عطا٤ بٔ ٚايٌٛٓ, َعاف

, يهِ اهتكاَٛا َا يكلٍٜ اهتكُٝٛا» |اهلل كهٍٛ قاٍ: قاٍ ثٛبإ ٚعٔع 6

 مل ٕٵإؾ ,ػٔلا٤ِٖ طؾاْبقٚاص ؾأبٝـٚا ,عٛاتكهِ ع٢ً هٝٛؾهِ ؾٔعٛا ٜؿعًٛا مل ؾإفا

ـٸ َٔ تأنًٕٛ ,أًكٝا٤ اعٌمكٸ س٦ٓٝق ؾهْٛٛا تؿعًٛا  .«أٜـٜهِ ن

 . ثكات ايِػرل ٚكداٍ ,ٚه٘ٚا٭ ايِػرل ٗ ايطدلاْٞ كٚاٙقاٍ اشلٝجُٞ: 

 

ٔٵ اهتٍٛ ع٢ً اؿهِ َٔ غرل ايطلم إعٗٛؿ٠ ًلعّا  َٳ ٌٸ  اؿانِ اؾا٥ل ٖٛ ن

ٛٸ٠ أّٜٔاع عٓـ اؾُٗٛك ع, ٖٚٞ:  ٕٸ ايبٝع١, أٚ ا٫هتؼ٬ف, ٚقٌٝ: ايتػًٓب بايك , ؾإ

٫ٜٚت٘ غرل ًلعٝٸ١ ٚغرل ًَن١َ ٭سـ, يهٔ بايلغِ َٔ فيو ؾٌٗ ػب طاعت٘ أٚ ٫؟ قـ 

ٜبـٚ ٖقا ايو٪اٍ غلٜبّا, ٚيهٔ بايٛقٛف ع٢ً ا٭قٛاٍ ٗ إوأي١, ٚاييت َٓٗا ايكٍٛ 

 َٸا ا٭قٛاٍ ؾٗٞ َا ًٜٞ: بٛدٛب طاعت٘, ٜلتؿع ا٫هتػلاب ٗ إكاّ. ٚأ

 

ُٸ١ إقاٖب, عـا أبٞ سٓٝؿ١ . قاٍ ايٌٝؽ أبٛ مٖل٠: فٖب إٍ ٖقا ايكٍٛ أ٥

ُٸ١ أٌٖ ايوٓٸ١: َايو, ٚايٌاؾعٞ, ٚأٓـ» ْٚوب٘ اينكقاْٞ . «ٖٚقا ٖٛ إٓكٍٛ عٔ أ٥

 . إٍ عُّٛ أٌٖ ايوٓٸ١

 ناْٛا ٚإٕ ,إوًٌُ إْاعب ؾشلاّ ٚقتاشلِ عًِٝٗ اـلٚز ٚأَا»ٟٚ: ٚقاٍ ايٓٛ 

 ٫ أْ٘ ايوٓٸ١ أٌٖ ٚأْع. فنلت٘ َا َع٢ٓ ا٭ساؿٜح تٛاٖلت ٚقـ, ٚإٌ ؾوك١

 أْ٘ أُشابٓا يبعض ايؿك٘ نتب ٗ إقنٛك ايٛد٘ ٚأَا, بايؿول ايوًطإ ٜٓعنٍ

ـٷك ,قا٥ً٘ َٔ ؾػً٘ ,أّٜٔا إعتني١ عٔ ٞٚسه ,ٜٓعنٍ : ايعًُا٤ قاٍ. يٲْاع اي
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 ايـَا٤ كاق١إٚ ايؿً َٔ فيو ع٢ً بٜذلتٻ َا عًٝ٘ اـلٚز ٚؼلِٜ اْعناي٘ عـّ ٚهبب

: عٝاض ايكآٞ قاٍ. بكا٥٘ ٗ َٓٗا أنجل عني٘ ٗ إؿوـ٠ ؾتهٕٛ, ايبٌ فات ٚؾواؿ

. ٍاْعن ايهؿل عًٝ٘ طلأ يٛ أْ٘ ٚع٢ً ,يهاؾل تٓعكـ ٫ اٱَا١َ إٔ ع٢ً ايعًُا٤ أْع

. ايبـع١ ْٗٛكِٖ عٓـ ٚنقيو: قاٍ. إيٝٗا ٚايـعا٤ ايًِٛات إقا١َ تلى يٛ ٚنقا: قاٍ

ِّ ٭ْ٘ ;ي٘ ٚتوتـاّ ي٘ تٓعكـ: ايبِلٌٜ بعض ٚقاٍ: قاٍ  طلأ ؾًٛ :ايكآٞ قاٍ. ٍَتأ

 ٚٚدب ,طاعت٘ ٚهكطت ,اي١ٜ٫ٛ سهِ عٔ ػلز بـع١ أٚ يًٌلع ٚتػٝرل نؿل عًٝ٘

 فيو ٜكع مل ؾإٕ ,فيو أَهِٓٗ ٕٵإ عاؿٍ أَاّ ِْٚب, ٘ٚػًع عًٝ٘ ايكٝاّ إوًٌُ ع٢ً

 ايكـك٠ ٚٓٛا إفا إ٫ٓ ,إبتـع ٗ هب ٫ٚ ,ايهاؾل غًع ايكٝاّ عًِٝٗ ٚدب يطا٥ؿ١ ٫ٓإ

 ٜٚؿل غرلٖاإٍ  أكٓ٘ عٔ إوًِ ٚيٝٗادل ,ايكٝاّ هب مل ايعذن كٛاؼٖك ؾإٕ ,عًٝ٘

 هب :بعِٔٗ قاٍ ؾولٷ اـًٝؿ١ ٢ًع طلأ ؾًٛ, ابتـا٤ٶ يؿاهل تٓعكـ ٫ٚ: قاٍ. بـٜٓ٘

 ٚاحملـثٌ ايؿكٗا٤ َٔ ,ايوٓٸ١ أٌٖ ْاٖرل ٚقاٍ. ٚسلب ؾت١ٓ عًٝ٘ بتذلتٻ إٔ إ٫ٓ ,ػًع٘

 اـلٚز هٛم ٫ٚ ,ىًع ٫ٚ ,اؿكٛم ٚتعطٌٝ ٚايًِٛ بايؿول ٜٓعنٍ ٫: ٚإتهًٌُ

 ٚقـ :ٞايكآ قاٍ .فيو ٗ ايٛاكؿ٠ يٮساؿٜح ;ٚؽٜٛؿ٘ ٚعٛ٘ هب بٌ ,بقيو عًٝ٘

 ٌاؿو بكٝاّ ٖقا بعِٔٗ عًٝ٘ كؿٸ ٚقـ, ْاعاٱ ٖقا ٗ فاٖـ بٔ بهل أبٛ ع٢اؿٻ

 ٚايِـك ايتابعٌ َٔ ع١ُٝٛ ْاع١ ٚبكٝاّ ,أ١َٝ بين ع٢ً إـ١ٜٓ ٚأٌٖ اينبرل ٚابٔ

ٚٸ  . «ا٭ًعح ابٔ َع ازاؿذٸ ع٢ً ٍا٭

 ؾلض ٙٚهكٛ ,َاّاٱ ػًع ٜٛدب َا فنل بابٚقاٍ ايكآٞ ايباق٬ْٞ ٗ 

 ٜٓؼًع ٫: اؿـٜح ٚأُشاب ثباتاٱ أٌٖ َٔ اؾُٗٛك قاٍ»: ًَِ٘ؼٸ َا ١ اؾا٥لطاع

, ١َاحمللٻ ايٓؿٛي ٚتٓاٍٚ, بٌاكاٱ ٚٓلب, َٛاٍا٭ بػِب ,ًُٚٚ٘ بؿوك٘ َاّاٱ

 ,ٚؽٜٛؿ٘ ٚعٛ٘ هب بٌ, عًٝ٘ اـلٚز هب ٫ٚ ,اؿـٚؿ ٚتعطٌٝ, اؿكٛم ٚتٔٝٝع

 نجرل٠ بأػباك فيو ٗ ٛاٚاستذٸ, اهلل َعاُٞ َٔ يٝ٘إ ٜـعٛ آٖ ٤ٞٺً ٗ طاعت٘ ٚتلى

ُٸ١ا٭ طاع١ ٚدٛب ٗ ايِشاب١ ٚعٔ |ايٓيبٸ عٔ اؾل٠َٔت ٕٵ ٥  ٚاهتأثلٚا داكٚا ٚإ

ـٺ ٚيٛ ٚأطٝعٛا زلعٛاا: ×قاٍ ْ٘أٚ, َٛاٍبا٭ ـٺ ٚيٛ, أدـع يعب ٞٸ يعب  ٚكا٤ ٛاًُٚٓ, سبٌ

ٌٸ ٕٵ ,أطعِٗ: قاٍ ْ٘أ ٚكٟٚ. ٚؾادل بلٸ ن  . «ٚٗلى ٓلبٛاٚ, َايو أنًٛا ٚإ

أيؿاّٚا تكتٔٞ إهكاٙ اعتباك ايعـاي١ ٚايعًِ  قـ ك٣ٚ اٱَاّ أٓـ»ٚقاٍ ايؿلٸا٤: 

ٌٸ  ٔٵ غًبِٗ بايوٝـ ستٸ٢ ُاك ػًٝؿ١, ٚزلٸٞ أَرل إ٪ٌَٓ, ؾ٬ و َٳ ٚايؿٌٔ, ؾكاٍ: ٚ
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٭سـ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯػل إٔ ٜبٝت ٫ٚ ٜلاٙ إَاَّا عًٝ٘, بلٸّا نإ أٚ ؾادلّا, ؾٗٛ 

 .«أَرل إ٪ٌَٓ

ثبت عٔ اٱَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ أْٸ٘ قاٍ بًنّٚ ايِدل ؼت »ٚقاٍ ايٌٝؽ أبٛ مٖل٠: 

ٕٵ  ٍٕ أٚ دٛك, ٫ٚ ىلز ع٢ً اُ٭َلا٤ بايوٝـ, ٚإ يٛا٤ ايوًطإ ع٢ً َا نإ َٓ٘, عـ

 .«داكٚا

ٕٵ مل ٜهٔ اـًٝؿ١ إتػًٓب بايكٗل ٚا٫هت٤٬ٝ داَعّا »ٚقاٍ ايكًكٌٓـٟ:  إ

ٕٵ نإ ؾاهكّا أٚ دا٬ّٖ ع ؾٛدٗإ ٭ُشابٓا ايٌاؾعٝٸ١, أُشٸٗا يٌلا٥ ٘ اـ٬ؾ١ ع بأ

 . «اْعكاؿ إَاَت٘ أّٜٔا

َٸا أٌٖ ايوٓٸ١ ؾكايٛا: ا٫ػتٝاك إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ ؾا٬ّٓ عاؿ٫ّ »ٚقاٍ اينكقاْٞ:  أ

ٚٵٍ َٔ اـلٚز عًٝ٘; ٕا ؾٝ٘ َٔ  ٔٵ ؾايِدل ع٢ً طاع١ اؾا٥ل َأ ٕٵ مل ٜه قوّٓا, ؾإ

ٔٸ ايػاكات, ٚايؿواؿ, ٚفيو أعِٛ َٔ  اهتبـاٍ اـٛف با٭َٔ, ٚإٖلام ايـَا٤, ًٚ

 . «ايِدل ع٢ً دٛكٙ ٚؾوك٘

 ّٚهٔ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ٖقا ايكٍٛ َا ًٜٞ: 

ٚٸٍ:  ايلٚاٜات ايوابك١ ايٓا١ٖٝ عٔ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل, ٚاييت تٛدب ايـيٌٝ ا٭

 . طاعت٘

ٚٸ٫ّ: ٚاؾٛاب عٔ فيو ٕٸ اـًٌ َأ ٛدٛؿٷ أهاهّا ٗ طلٜك١ ا٫هتـ٫ٍ ٚا٫هتٓتاز : إ

َٔ ٖقٙ ايِْٓٛ; ٚفيو يٛدٛؿ إعاكض إهاؾ٧ شلا هٓـّا, ايِلٜض ؿ٫ي١, ٖٚٛ عباك٠ 

عٔ ايِْٓٛ َٔ ايكوِ ايجاْٞ, ايـآي١ ع٢ً دٛام اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل. ؾهإ اي٬مّ ٗ 

َٸا تٓتٗٞ  ايبـ٤ َعاؾ١ ايتعاكض ايٛاقع بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايِْٓٛ, ٚس٦ٓٝق إ

ايٓتٝذ١ إٍ اؾُع بُٝٓٗا, أٚ إٍ ايذلدٝض ٭سـُٖا, أٚ ايتواق٘. ٚعًٝ٘ ؾًٝى َٔ 

ٌٸ ايتعاكض, نُا  ايِشٝض ادتنا٤ بعض ايِْٓٛ, ٚتلدٝض إسـ٣ ايطا٥ؿتٌ, قبٌ س

ٞٸ. ؾإفّا ايِْٓٛ اييت تعًٓل بٗا أُشاب ٖقا ايكٍٛ َعاك١ٓ  ٜكتٔٝ٘ إٓٗر ايعًُ

 شلا هٓـّا ٚؿ٫ي١.  بِْٓٛ أػل٣ َهاؾ١٦

إْٗا َعاك١ٓ أّٜٔا ظ١ًُ َٔ اٯٜات, َجٌ: َا ٚكؿ َٔ اٯٜات ايكلآْٝٸ١ ٚثاّْٝا: 

ُٴٛا ﴿: ايٓا١ٖٝ عٔ ايلنٕٛ إٍ ايٛإٌ, نكٛي٘ تعاٍ ًََٚ ٔٳ  ٚٳ٫َ تٳلٵَنٓٴٛا إٍ اٖيقٹٜ

ٝٳا٤ٳ ثٴ ٚٵيٹ ٔٵ َأ َٹ ٘ٹ  ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ  َٳا َيُه ٚٳ ِٵ ايٓٻاكٴ  ُٳوٻُه ٕٳَؾتٳ ِٳلٴٚ (, ٚنقيو 113ٖٛؿ: ﴾)ِٻ ٫َ تٴٓ
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َٻ١ْ ﴿عَُٛات ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل, نكٛي٘ تعاٍ:  ِٵ ُأ ٓٵُه َٹ ٔٵ  ٚٳِيتٳُه

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴٛ ِٵ اِي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ ٓٵَهٔل  ُٴ ٔٵ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵلٴٚفٹ  ٕٳ بٹاِي َٴلٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔل  ٕٳ إٍ اِيؼٳ ـٵعٴٛ آٍ ﴾)ٜٳ

 (. 105عُلإ: 

َٸ١, ٚكٚغ ايٌلٜع١ ايػلٸا٤, يجّا: ٚثا َعاك١ٓ ٖقٙ ايِْٓٛ ٕكاُـ ايـٜٔ ايعا

ايـاع١ٝ إٍ إقا١َ ايعـٍ ٚايكو٘, ٚإٍ ؼهِٝ ايـٜٔ ٚايٌلع ٗ سٝا٠ ايٓاي, نُا 

ِٵ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٗٴ َٳعٳ ٓٳا  ْٵنٳِي ٚٳَأ ٓٳاتٹ  ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ٓٳا كٴهٴًَ ـٵ َأكٵهٳًِ ٝٳ َيَك ٕٳ يٹ ُٹٝنٳا ٚٳاِي ّٳ اِيهٹتٳابٳ  ُكٛ

٘ٹ (, ؾهٝـ ٜعكٌ يًـٜٔ, ايقٟ دا٤ َٔ أدٌ قاكب١ ايًِٛ 25اؿـٜـ: ﴾)ايٓٻايٴ بٹاِيكٹوٵ

ٛٓل ٜٚ٪هِّى ع ؼت فكٜع١  ٚايتعوٸـ ٚايؿواؿ ٚا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل, إٔ ٜٓ

أؿٓي١ ٚا١ٖٝ ع يًًِٛ ٚايؿواؿ, بإقلاكٙ سه١َٛ اؿانِ اؾا٥ل؟ أيٝى ٖقا ْكّٔا 

عً٘ اؿهِٝ؟! أيٝى ٖقا تكّٓٝٓا ٚتٌلٜعّا يًًِٛ؟ أيٝى َع٢ٓ ٖقا إٔ يًػلض ايقٟ ٫ ٜؿ

ٔٵ ّشك٘, ٖٚٛ ايٛامل؟ نٝـ  َٕ ايـٜٔ ّشل ْؿو٘ بٓؿو٘ عٔ طلٜل إعطا٤ ايٌلعٝٸ١ 

ٜٛاؾل ٖقا ايـٜٔ, ايقٟ مل ٜكبٌ ٫ٚ ٗ ٚاسـ َٔ تٌلٜعات٘ ايهجرل٠ ايًِٛ, ٫ ع٢ً 

ٞٸ, ٟٸ ٫ٚ ع٢ً إوت٣ٛ ا٫دتُاع ع٢ً ٖقٙ إواس١ ايٛاهع١ َٔ ايًِٛ ٗ  إوت٣ٛ ايؿلؿ

ٞٸ بعلٓ٘ ايعلٜض؟ اٱه٬ّ ايقٟ مل ٜكبٌ ًِٚ اينٚز ينٚدت٘,  اجملتُع اٱه٬َ

ٚأعطاٖا اؿلٸ ٗ كؾع أَلٖا إٍ اؿانِ, ستٸ٢ يٛ أؿٸ٣ إٍ ايط٬م ٚتؿهٝو اُ٭هل٠, 

ٖقٙ  ٚمل ٜأَل إلأ٠ بايِدل ع٢ً ًِٚ اينٚز يًشؿاٚ ع٢ً ٚسـ٠ ا٭هل٠, نٝـ ٜأَل

ا٭هل٠ ايهبرل٠, اييت تو٢ُ با٭١َ, إٔ تِدل ع٢ً ًِٚ ٫ٚتٗا; سؿاّٚا ع٢ً ا٭َٔ 

ٕٸ ايٓؿٛي ٚا٭َٛاٍ ٚا٭علاض ٚإكـكات آ١َٓ بٛدٛؿ  ّٸ؟ ٚنأ ٚايٓؿٛي ٚايٓٛاّ ايعا

سٓهاّ اؾٛك, ِٖٚ ايقٜٔ باعٛا ايب٬ؿ ٚايعباؿ يٮداْب, ٚؾتشٛا ٭عـا٤ ايـٜٔ ايكٛاعـ 

ٍٸ, ٫ٚ مايٛا ٜبٝعٕٛ ايعوهلٜٸ١ ٚأبٛاب اي وؿاكات, ٚأبلَٛا َعِٗ َعاٖـات اـٝا١ْ ٚايق

ٛٸ٠  ايب٬ؿ ٚايعباؿ بأػىٸ ا٭مثإ يٮدٓيب, ِٖٚ ٫ ًّهٕٛ ٭ْؿوِٗ ٚب٬ؿِٖ س٫ّٛ ٫ٚ ق

ٌٸ ٖقا؟!  ٟٸ ًَِش١ ٗ ايِدل ع٢ً دٛكِٖ بعـ ن  أَاّ إكاؿ٠ ا٭دٓيب, ؾأ

يٌلع ٚايـٜٔ, ؾإفا اهتًنّ : أيٝى ادتُاع ا٭١َ ٚٚسـتٗا َٔ َكاُـ اكاٍقـ ٜٴ

 فيو نٝـ دام اـلٚز؟! 

َٸ١ ع٢ً ٜٚٴكاٍ ٔٵ قـ اًذلطٓا ت١٦ٝٗ ايٛلٚف, اييت َٓٗا ادتُاع ا٭ : ُشٝضٷ, ٚيه

ـٸ َٔ ايعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ فيو.   ػًع اؾا٥ل, ٚإ٫ٓ ؾ٬ب
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ٌٸ َا فنلٚٙ ٗ تعلٜـ اـ٬ؾ١ كابعّاٚ ٕٸ ٗ ايكبٍٛ ب١ٜ٫ٛ اؾا٥ل ْكّٔا يه : إ

ؿلاه١ ايـٜٔ, ؾأٜٸ١ سلاه١ َٔ قبٌ اؾا٥ل يًـٜٔ, ٖٚٛ  |عٔ ايٓيب بأْٗا ْٝاب١

 ٜبطٍ بايـٜٔ ٚأًٖ٘؟! 

ـٸَت اٱًاك٠ إيٝ٘ ٗ بعض ايهًُات, َٔ ايتناسِ بٌ ايـيٌٝ ايجاْٞ:  َا تك

ِٸ تػًٝب َؿوـ٠ بكا٤ اؾا٥ل ًُٚٚ٘ ٚتعوؿ٘ ع٢ً َؿوـ٠ اهتبـاٍ  َؿوـتٌ, َٚٔ ث

ٔٸ  ايػاكات, ٚايؿواؿ.  اـٛف با٭َٔ, ٚإٖلام ايـَا٤, ًٚ

ٚٸ٫ّ: ٚاؾٛاب عًٝ٘ : إْ٘ ع٢ً ؾلض إكداع إوأي١ إٍ باب ايتناسِ, أٚ َا ٜو٢ُ أ

بؿك٘ ا٭ٚيٜٛات ٚإآ٫ت, ؾًُافا ْػًٓب َوبكّا َؿوـ٠ بكا٤ اؾا٥ل ًُٚٚ٘ ٚتعوؿ٘ ع٢ً 

ٔٸ ايػاكات ٚايؿواؿ؟ ؾكـ ٜهٕٛ  َؿوـ٠ اهتبـاٍ اـٛف با٭َٔ ٚإٖلام ايـَا٤ ًٚ

ـٸ٠ ٚعـؿّا, ٚنإ اؾا٥ل ايعهى ُ شٝشّا, نُا يٛ نإ اـاكدٕٛ أنجل ع

ـٸ َٔ تكٝٝـ سهِ اـلٚز ٚعـَ٘ ٬َس١ٛ إؿوـ٠ ٚإًِش١ ٗ  ٓعٝؿّا, ٚعًٝ٘ ؾ٬ب

نٌٍّ َُٓٗا, ٫ إط٬م اؿهِ بإٓع, نُا ٜل٣ إاْعٕٛ َٔ اـلٚز. ٖقا َٔاؾّا إٍ 

رل بأٜول ايتٔشٝات ٚاـوا٥ل, عـّ ايتوًِٝ بتعُِٝ ٖقٙ ايـع٣ٛ; إف قـ ٜتِ ايتػٝ

ٔٸ ايػاكات, ٫ٚ ٖقٙ  نُا مت ٗ ايجٛك٠ ايتْٛو١ٝ ٚإِل١ٜ إعاُلتٌ, َٔ ؿٕٚ ً

 ايت٬ٜٛٗت, نُا واٍٚ أُشاب ٖقا ايلأٟ بجٸ٘. 

ٝٸ١ إع١ًَٛ بايبـا١ٖ ٚدٛب إقا١َ ايـٜٔ ٚسؿٛ٘, ثاّْٝا: ٚ ٕٸ َٔ ائلٚكٜات ايـٜٓ إ

ـٻّ ع٢ً سؿٜ ْٝع إ ٕٸ سؿٛ٘ َك ـٸهات ٚايٓٛاَٝى ا٭ػل٣, اييت ٖٞ: ايٓؿى ٚأ ك

ّٷ إٔ اؾا٥ل ٫ ٜكِٝ ايـٜٔ, بٌ ٜٗـَ٘ ٚواكب٘ بأهايٝب  ٚايعكٌ, ٚإاٍ, ٚايعلض. َٚعًٛ

ٞٸ;  ـٸا١َ ٗ اجملتُع اٱه٬َ ـٸؿ٠, َجٌ: ٌْل اٯكا٤ ٚإقاٖب ٚا٭ؾهاك إٓشلؾ١ ٚاشل َتع

ٟٸ, ثِ تلٜٚر ا٫ملاف يوًب٘ ايعكٝـ٠ اؿٓك١ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛلٜٸ١ ع٢ً إو ت٣ٛ ايٓٛل

ٞٸ, ٚقبٍٛ هًط١ ا٭داْب, ٚا٫كتباٙ بِٗ, ٚتٓؿٝق كططاتِٗ,  ٞٸ ٚايوًٛن ا٭ػ٬ق

ٜٸّا َٚعٜٓٛٸّا  ٚايعٌُ ع٢ً ػ٬ف َكتٔٝات َِاحل ايٌعٛب اٱه٬َٝٸ١, ٚإؾكاك ا٭١َ َاؿٸ

ٞٸ, نُا ٖٛ ٚاقع ايٌعٛب اٱه٬َٝٸ١ ايّٝٛ, ٚعًٝ٘ ؾهٝـ تك ـٸّ ع٢ً إوت٣ٛ ايعًُ

ًَِش١ إبكا٤ اؾا٥ل ستٸ٢ يٛ ؿثل ايـٜٔ ٚساكب٘ ع٢ً ًَِش١ اـلٚز عًٝ٘ يٛ اهتًنّ 

بعض ايتٔشٝات بايٓؿٛي ٚا٭َٛاٍ ًٚبٗٗا؟! ؾٌٗ سل١َ ايٓؿٛي ٚا٭َٛاٍ أغ٢ً َٔ 

ًٴلٸع أٌُ اؾٗاؿ ٚايـؾاع, ٕٚا علٸض  سل١َ ايـٜٔ؟! يٛ نإ ا٭َل نقيو ٕا 
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ّ أْؿوِٗ ـطل ايكتٌ ٗ اؾٗاؿ َع ٚآي٘ إٝاٌَ ُٚشب٘ ايهلا |ايلهٍٛ

 . ×ايهؿاك, ٚقتاٍ ايبػا٠, نُا قاّ ب٘ أَرل إ٪ٌَٓ

ؾك٘ ا٭ٚيٜٛات »إفّا يٛ أؿػًٓا إوأي١ ٗ باب ايتناسِ, أٚ َا ٜطًل عًٝ٘ بع 

, ؾ٬ ًو ٗ تكـِٜ ًَِش١ إقا١َ ايـٜٔ ٚايعـٍ ع٢ً ًَِش١ سؿٜ ايٓؿى «ٚإآ٫ت

, ًلٜط١ ت١٦ٝٗ ايٛلٚف إٛٓٛعٝٸ١ ٚاـاكدٝٸ١ ٕجٌ ٚا٭َٔ َع ٚدٛؿ اؿانِ اؾا٥ل

ـٸ َٔ ايعٌُ ع٢ً إعـاؿ ا٭َٛك يقيو, ٚعـّ اؽاف ؾكـإ  ٖقا اـلٚز, ٚإ٫ٓ ؾ٬ب

َٸ١, ٫ٚ َؿوـ٠ أعِٛ  ايٛلٚف إٛٓٛعٝٸ١ ٚاـاكدٝٸ١ فكٜع١ّ يوكٛٙ ايتهًٝـ عٔ ا٭

ِٸ َٔ ًَِش١ إقا١َ ايـٜٔ َع تٗٝ  ١٦ ايٛلٚف. َٔ تعطٌٝ ايـٜٔ, ٫ٚ ًَِش١ أٖ

  

ٚقـ فٖب إٍ ٖقا ايكٍٛ ١ًْْ َٔ ايؿكٗا٤ اؾُٗٛك. قاٍ ابٔ سنّ ا٭ْـيوٞ: 

ٌٻ, إٔ ٜهًِٓ اٱَاّ ٗ فيو, ّٚٓع َٓ٘; ؾإٕ » ٕٵ ق ٚايٛادب إٕ ٚقع ٤ًٞ َٔ اؾٛك, ٚإ

ـٸ اينْا ٚايكقف اَتٓع ٚكادع اؿلٸ ٚأفعٔ يًكٛؿ َٔ ايبٌل٠ أٚ َٔ ا٭ع ٔا٤, ٚٱقا١َ س

ٌٸ ػًع٘; ؾإٕ اَتٓع َٔ ْؿاف  ّٷ نُا نإ, ٫ و ٚاـُل, ؾ٬ هبٌٝ إٍ ػًع٘, ٖٚٛ إَا

ٖٖٔ ٜكّٛ  ٤ًٞ َٔ ٖقٙ ايٛادبات عًٝ٘, ٚمل ٜلادع, ٚدب ػًع٘, ٚإقا١َ غرلٙ 

ِّشّا سـٚؿ ايطاع١: «باؿل  ؾٗٛ اٱَاّ ايٛادب طاعت٘ َا». ٚقاٍ ٗ َٛٓع آػل, َٛ

ٕٵ ماؽ عٔ ٤ًٞ َُٓٗا َٓع َٔ فيو, ُٚأقِٝ  قاؿْا بهتاب اهلل تعاٍ ٚهٴٓٸ١ كهٍٛ اهلل, ؾإ

ٕٵ مل ٜ٪َٔ أفاٙ إ٫ٓ غًع٘ ػًع, ٚٚٓيٞ غرلٙ ـٸ ٚاؿلٸ, ؾإ  . «عًٝ٘ اؿ

َٚت٢ ماؽ عٔ فيو ناْت اُ٭١َ عٝاكّا طكتاكّاص عًٝ٘ ٗ ايعـٍٚ »ٚقاٍ ايبػـاؿٟ: 

 . «ايعـٍٚ عٓ٘ إٍ غرلٙب٘ َٔ ػط٦٘ إٍ ُٛاب, أٚ ٗ 

, ؾٝؼلز ب٘ عٔ اٱَا١َ, عأٟ ساٍ اٱَاّ  عايقٟ ٜتػٝٻل ب٘ ساي٘ »ٚقاٍ إاٚكؿٟ: 

 . «٦ًٝإ: أسـُٖا: ػلٚز ٗ عـايت٘; ٚايجاْٞ: ْكّ ٗ بـْ٘

َٸ١ ؾكـ أؿٸ٣ سلٸ اهلل »ٚقاٍ أّٜٔا:   ٚإفا قاّ اٱَاّ َا فنلْاٙ َٔ سكٛم ا٭

ِ, ٚٚدب ي٘ عًِٝٗ سٓكإ: ايطاع١; ٚايِٓل٠, َا مل ٜتػٝٻل تعاٍ ٗ َا شلِ ٚعًٝٗ

 . «ساي٘

ٕٸ اُ٭١َ فُع١ْ ع٢ً إٔ ا٭َلا٤ »ٚقاٍ ايلامٟ ٗ تؿورل آ١ٜ ايطاع١ ُ٭ٚيٞ ا٭َل:  إ
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 . «ٚايو٬طٌ إْٸُا هب طاعتِٗ ٗ َا عًِ بايـيٌٝ أْٸ٘ سلٸ ُٚٛاب

ـٸّ فٖاب إٌٗٛك َٔ أٌٖ ايوٓٸ١ إٍ  أقٍٛ: ؿعٛاٙ اٱْاع ع٢ً عٗـت٘; قـ تك

 ٚدٛب طاع١ ٠٫ٚ اؾٛك. 

إٕ أَلا٤ اؾٛك اهلل ٚكهٛي٘ بل٦ٜإ َِٓٗ, ؾ٬ ٜعطؿٕٛ ع٢ً »ٚقاٍ اينكٌلٟ: 

 . «اهلل ٚكهٛي٘ ٗ ٚدٛب ايطاع١ شلِ

ٗ َا نإ هلل طاع١,  عأٟ بطاع١ اؿانِ  عإٕ ا٭َل بقيو »ٚقاٍ ايطدلٟ: 

 . «ٚيًُوًٌُ ًَِش١

أَل ايٓاي بطاعتِٗ بعـَا أَلِٖ بايعـٍ; تٓبّٝٗا ع٢ً إٔ »ٝٔاٟٚ: ٚقاٍ ايب

 . «ٚدٛب طاعتِٗ َا ؿاَٛا ع٢ً اؿلٸ

ٌٷ أٚ دٛك أٚ ٬ٍٓ أٚ  عأٟ َٔ اٱَاّ  عإٕ ٚٗل بعـ فيو »ٚقاٍ ايٌٗلهتاْٞ:  دٗ

 . «نؿل انًع َٓٗا, أٚ ػًعٓاٙ

ٕٸ ايٛإٌ غرل َ٪ٌُٓ ع٢ً أٚاَل اهلل»ٚقاٍ ايلامٟ:  تعاٍ, ٚغرل َكتـ٣ بِٗ  إ

ُٸ١ ٗ ايـٜٔ, ؾجبت بـ٫ي١ اٯ١ٜ بط٬ٕ إَا١َ ايؿاهل  . «ؾٝٗا, ؾ٬ ٜهْٕٛٛ أ٥

َٸا َعنٍٚ, »ٚقاٍ ايػنايٞ:  ـٸ عٔ ٫ٜٚت٘, ٖٚٛ إ ٕٸ ايوًطإ ايٛامل عًٝ٘ إٔ ٜه إ

 . «أٚ ٚادب ايعنٍ... ٖٚٛ ع٢ً ايتشكٝل يٝى بوًطإ

َٸ١ ػًع اٱَاّ »ٚقاٍ ا٭هٞ:  . ٚقـ ًلغ ٖقٙ ايعباك٠ «ٚعني٘ بوببٺ ٜٛدب٘ٚيٮ

َجٌ إٔ ٜٛدـ َا ٜٛدب اػت٬ٍ أسٛاٍ إوًٌُ, »ُاسب ًلغ إٛاقـ بكٛي٘: 

 . «ٚاْتهاي أَٛك ايـٜٔ, نُا نإ شلِ ِْب٘ ٚإقاَت٘ ٫ْتٛاَٗا ٚإع٥٬ٗا

ٍٸ ع٢ً ٖقا ايلأٟ َا ًٜٞ:   ٚقـ اهتـ

 

ٌٳٚٳ٫َ ﴿َجٌ: قٛي٘ تعاٍ:  ُٴوٵٔلؾٹ َٵلٳ اِي ٚٳ٫َ  * تٴطٹٝعٴٛا َأ ٕٳ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  ـٴٚ ٔٳ ٜٴِؿوٹ اٖيقٹٜ

ٕٳ ِٵًٹشٴٛ ٌٸ: 152ع 151ايٌعلا٤: ﴾)ٜٴ ْٳا ﴿(, ٚقٛي٘ عنٸ ٚد ٔٵ فٹِنٔل ٘ٴ عٳ ٓٳا َقًِبٳ ًِ ٔٵ َأِغَؿ َٳ ٚٳ٫َ تٴطٹعٵ 

ٛٳاٙٴ ٖٳ ٔٳ ﴿(, ٚقٛي٘ تعاٍ: 28ايهٗـ: ﴾)ٚٳاتٻبٳعٳ  ِٵ ٚٳ٫َ تٳلٵَنٓٴٛا إٍ اٖيقٹٜ ُٳوٻُه ُٴٛا َؾتٳ ًََٚ

ٕٳ ِٳلٴٚ ِٻ ٫َ تٴٓ ٝٳا٤ٳ ثٴ ٚٵيٹ ٔٵ َأ َٹ ٘ٹ  ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ  َٳا َيُه ٚٳ (. ٚايلنٕٛ ٖٛ: 113ٖٛؿ: ﴾)ايٓٻاكٴ 

ا٫هتٓاؿ ٚا٫عتُاؿ ٚايوهٕٛ إٍ اي٤ٌٞ, ٚايلٓا ب٘. قاٍ قتاؿ٠: َعٓاٙ ٫ تٛؿٸِٖٚ, ٫ٚ »
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ِٸاْ:  «تطٝعِٖٛ ايوهٕٛ ٚا٭ْى ٚاحملب١, ايلنٕٛ إٍ اي٤ٌٞ ٖٛ »ٚقاٍ اؾ

 .«ؾاقت٢ٔ فيو ايٓٗٞ عٔ فايو١ ايٛإٌ, َٚ٪اْوتِٗ, ٚاٱِْات إيِٝٗ

ٚأّٜٔا قٛي٘ تعاٍ, ٚاُؿّا ساٍ إعقبٌ ٗ اٯػل٠ بوبب طاعتِٗ اؿهاّ ٗ 

ٌٳ﴿إع١ِٝ:  ٓٳًْٗٛٳا ايوٻبٹٝ ْٳا َؾَأ ٚٳُنبٳلٳا٤ٳ ٓٳا  ٓٳا هٳاؿٳتٳ ْٻا َأَطعٵ ٓٳا ٔإ ٔٵ كٳبٻ * كٳبٻ َٹ  ٔٔ ٝٵ ٓٹعٵَؿ ِٵ  ٔٗ ٓٳا آتٹ

ِٵ َيعٵّٓا َنبٹرلّا ٗٴ ٓٵ ٚٳاِيعٳ ٔٳ اتټبٹعٴٛا ﴿(, ٚقٛي٘ تعاٍ: 68ع 67ا٭سناب: ﴾)اِيعٳقٳابٹ  ٔإفٵ تٳبٳلٻَأ اٖيقٹٜ

ِٵ اَ٭هٵبٳابٴ ٔٗ ٚٳتٳَكٖطعٳتٵ بٹ ٚٵا اِيعٳقٳابٳ  ٚٳكٳَأ ٔٳ اتٻبٳعٴٛا  ٔٵ اٖيقٹٜ ٛٵ َأ * َٹ ٔٳ اتٻبٳعٴٛا َي ٍٳ اٖيقٹٜ ٓٳا ٚٳَقا ٕٻ َي

ٖٴ َٳا  ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ِٵ سٳوٳلٳاتٺ عٳًَ ٗٴ ُٳاَي ٘ٴ َأعٵ ِٵ ايًٖ ٔٗ ٜٴٔلٜ ٓٻا َنقٳيٹَو  َٹ ُٳا تٳبٳلٻ٤ٴٚا  ِٵ َن ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳتٳبٳلٻَأ  ِٵ َنلٻ٠ّ َؾ

ٔٵ ايٓٻأكدٹأكبٹؼٳ َٹ ٔٳ ﴿(, ٚقٛي٘ تعاٍ: 167ع 166ايبكل٠: ﴾)ٌٳ  ٔٻ اٖيقٹٜ ِٹٝبٳ ٓٳ١ّ ٫َ تٴ ٚٳاتٻُكٛا ؾٹتٵ

َٹ ُٴٛا  ـٴ اِيعٹَكابٹًََٚ ـٹٜ ًٳ ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ ُٴٛا َأ ٚٳاعٵًَ ُٻ١ّ  ِٵ ػٳا (. ٚقـ ْكٌ ايكلطيب 25ا٭ْؿاٍ: ﴾)ٓٵُه

أَل اهلل إ٪ٌَٓ إٔ ٫ ٜكلٸٚا إٓهل بٌ »تؿورلّا عٔ ابٔ عباي شلقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ: 

 . «أٚٗلِٖ, ؾٝعُِٗ ايعقاب

ٞټ ٔإفٳا دٳا٤ٳَى ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ ٔٳ ٜٳا َأ ٌٵٔلِن ٜٴ ٕٵ ٫َ  ٓٳَو عٳ٢ًَ َأ ٓٳاتٴ ٜٴبٳاٜٹعٵ َٹ ُٴ٪ٵ اِي

٘ٴ  ٓٳ ٜٳِؿتٳٔلٜ  ٕٕ ٗٵتٳا ٌٳ بٹبٴ ٜٳِأتٹ ٚٳ٫َ  ٔٻ  ٖٴ ٚٵ٫َؿٳ ٔٳ َأ ًِ ٜٳِكتٴ ٚٳ٫َ  ٌٳ  ْٹ ٚٳ٫َ ٜٳنٵ ٔٳ  ٚٳ٫َ ٜٳوٵٔلِق ٝٵ٦ّا  ًٳ ٘ٹ  ٔٻ بٹايًٖ ٔٗ ـٹٜ ٜٵ ٔٳ َأ ٝٵ بٳ

َٳعٵلٴٚفٺ َؾبٳاٜٹعٵ ِٹٝٓٳَو ؾٹٞ  ٚٳ٫َ ٜٳعٵ ٔٻ  ٔٗ ٘ٳ َغُؿٛكٷ ٚٳَأكٵدٴًٹ ٕٻ ايًٖ ٘ٳ ٔإ ٔٻ ايًٖ ٗٴ ٚٳاهٵتٳػٵؿٹلٵ َي ٔٻ  ٗٴ

ِٷ َٳعٵلٴٚفٺ﴿(. ٚقـ ؾوٸل ايعًُا٤ قٛي٘ تعاٍ: 12إُتش١ٓ: ﴾)كٳسٹٝ ِٹٝٓٳَو ؾٹٞ   ﴾ٚٳ٫َ ٜٳعٵ

ٕٸ ايلهٍٛ»بكٛشلِ:  ٫ ٜأَل إ٫ٓ ب٘; يًتٓبٝ٘ ع٢ً أْٸ٘ ٫ هٛم  |ايتكٝٝـ بإعلٚف َع أ

 . «طاع١ كًٛم ٗ َع١ِٝ اـايل

 

 ٖٚٞ فُٛعتإ َٔ ايلٚاٜات: 

ايلٚاٜات ايٓا١ٖٝ بعَُٛٗا عٔ طاع١ إؼًٛم ع هٛا٤ نإ سانُّا أٚ غرلٙ ا٭ٍٚ: 

ايوُع ٚايطاع١ سلٸ َا مل ٜ٪َل بإع١ِٝ, ؾإفا »: |ع ٗ َع١ِٝ اـايل, َجٌ: قٛي٘

, ٚقٛي٘ «ع١ ٗ إعلٚفإْٸُا ايطا»: |ٚقٛي٘ «أَل َع١ِٝ ؾ٬ زلع ٫ٚ طاع١

 . «٫ طاع١ ٕؼًٛم ٗ َع١ِٝ اـايل»أّٜٔا: 

ُٸ١ ايٓا١ٖٝ عٔ طاع١ اؿانِ اؾا٥ل, ٖٚٞ ايكوِ ايجاْٞ ايجا١ْٝ:  ايلٚاٜات اـا

 |َٔ ايلٚاٜات اييت ْكًٓاٖا أٍٚ ايبشح, َجٌ: َا كٚاٙ أبٛ ؿاٚٚؿ عٔ ػايـ, عٔ ايٓيب
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ُٸِٗ اهلل بعكابإٕ ايٓاي إفا كأٚا ايٛامل»أْٸ٘ قاٍ:  , « ؾًِ ٜأػقٚا ع٢ً ٜـٜ٘ أًٚو إٔ ٜع

ٕٸ بإعلٚف, »أْٸ٘ قاٍ:  |َٚا كٚاٙ أّٜٔا َٔ سـٜح ابٔ َوعٛؿ, عٓ٘ ٚاهلل يتأَل

ٕٸ ع٢ً ٜـٟ ايٛامل, ٚيتأطلْ٘ ع٢ً اؿل أِطلّا,  ٕٻ عٔ إٓهل, ٚيتأػق ٚيتٓٗٛ

 . «ٚيتكِلْ٘ ع٢ً اؿلٸ قِلّا

ٝٸ١ قٍٛ ايِشابٞ ع قٛي٘: ٚقـ كٟٚ عٔ أبٞ بهل ع بٓا٤ٶ عً أطٝعْٛٞ َا »٢ سذٸ

ٕٵ عِٝتٴ ؾ٬ طاع١ يٞ عًٝهِ  . «أطعتٴ اهلل ٚكهٛي٘ ؾٝهِ, ؾإ

إٕ ايٓاي إفا كأٚا ايٛامل ؾًِ »ٜكٍٛ:  |ٚعٓ٘ أّٜٔا قاٍ: زلعتٴ كهٍٛ اهلل

ُٸِٗ اهلل بعكابٺ َٓ٘  . «ٜأػقٚا ع٢ً ٜـٜ٘ أًٚو إٔ ٜع

قتٌ اؿانِ ايٛامل, ٗ ػطبت٘ اييت  ٚفٖب عُل إٍ أبعـ َٔ فيو, سٝح أدام

يٛؿؿتٴ أْٸٞ ٚإٜٸانِ ٗ هؿ١ٓٝ ٗ ٓؾ١ ايبشل تقٖب بٓا ًلقّا ٚغلبّا, ؾًٔ »ٚكؿ ؾٝٗا: 

ٕٵ اهتكاّ اتٻبعٛٙ, ٚإٕ دٓـ قتًٛٙ, ؾكاٍ طًش١: َٚا  ٜعذن ايٓاي إٔ ٜٛٓيٛا كد٬ّ َِٓٗ, ؾإ

ٔٵ َٕ ٛٻز عنيٛٙ؟ قاٍ: ٫, ايكتٌ أْهٌ   . «بعـٙ عًٝو يٛ قًتٳ: ٚإٕ تع

ٕٵ قًتٳ : ٖقٙ ايلٚاٜات َعاك١ٓ بايلٚاٜات ايٓا١ٖٝ عٔ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل, إ

ـٸ َٔ ع٬ز ايتعاكض.   ؾ٬ب

 : ْعِ, ٜكع ايتعاكض ٗ َكاٌَ: قًتٴ

ٚٸٍ:  ايلٚاٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ًلٸ عِا ا٭١َ َٚؿاكق١ اؾُاع١, إل١ٜٚ عٓـ ا٭

ـٸ َٔ تكٝٝـ إط٬قٗا; طبك ٗٸ, بايلٚاٜات ايـآي١ ايؿلٜكٌ, ٖٚٓا ٫ب ّا يكٛاعـ اؾُع ايعل

ع٢ً دٛام اـلٚز, إ٪ٜٸـ٠ بعَُٛات اٯٜات ايوابك١ ايٓا١ٖٝ عٔ ايلنٕٛ إٍ ايًِٛ, 

ٚعَُٛات ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل. ٫ٚ ؿاعٞ ؿٌُ ايلٚاٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ًلٸ 

 . هتافعِا ا٭١َ َٚؿاكق١ اؾُاع١ ع٢ً ايتك١ٝ, نُا فنلٙ ايوٝٸـ ا٭

ُٸ١ ع٢ً سل١َ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل. ٚايتعاكض بٝٓٗا ٚبٌ َا ايجاْٞ:  ايلٚاٜات ايٓا

ٗٸ, ؾتٌِ ايٓٛب١ إٍ  ٍٸ ع٢ً دٛام اـلٚز قٖهِ َٚوتكلٸ, ٫ٚ ّهٔ اؾُع ايعل ؿ

إلدٸشات, ٖٚٞ تلدٸض ايجا١ْٝ; يٛدٛؿ إلدِّض, َٔ ايهتاب ٚسهِ ايعكٌ َٚكاُـ 

 ٣ٛ اؾُٗٛك. ايٌلع ٚإؼايؿ١ يؿت

ُٸ١ اييت ّهٔ ا٫هتـ٫ٍ بٗا ٗ ؾك٘ اٱَاَٝٸ١ ع٢ً دٛام  َٸا ا٭ؿي١ اـا ٚأ

, ٖٚٞ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل ؾٓٓكٌ َٓٗا َا أٚكؿٙ أسـ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ َٔ أهاتقتٓا
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 عباك٠ عٔ أكبع١ ٚدٛٙ: 

ٚٸٍ:  , ايقٟ ػلز ع٢ً طاغ١ٝ مَاْ٘, ايقٟ ×عٌُ اٱَاّ اؿوٌ»ايٛد٘ ا٭

 ٚباهِ اٱه٬ّ.  |وهِ باهِ ػ٬ؾ١ كهٍٛ اهللنإ 

ٚقـ ٜكاٍ: إٕ ٖقا ؾعٌ, ٚيٝى ق٫ّٛ; نٞ ّهٔ ايتُوټو بإط٬ق٘. ٚايؿعٌ 

ُٸ١ ناْت ٚقت٦قٺ, ٖٚٞ إٔ ػ٬ؾ١ بين ُأ١َٝ ٚػ٬ؾ١ ٜنٜـ  وتٌُ ًٓ٘ ع٢ً ؾلٓٝٸ١ ػا

ٝٸّا, ٚسُٝٓا تهٕٛ اؿه١َٛ ٖهقا  بايقات ناْت ٗ طلٜل قٛ اٱه٬ّ ْٗا٥

لٚز بكِـ اؿؿاٚ ع٢ً ب١ٔٝ اٱه٬ّ َع اٱَهإ ٫ إًهاٍ ٗ دٛامٙ, بٌ ؾاـ

 ٚدٛب٘. 

ؾاؿه١َٛ إٓشلؾ١ ع٢ً قوٌُ: إف قـ تهٕٛ ع٢ً ًهٌ ىاف َٓٗا ع٢ً 

ٕٵ نإ اؿٓهاّ َوًٌُ, أٚ ٭ْٗا تٗـف إٍ  ٕٸ اؿهِ ناؾل, ٚإ ب١ٔٝ اٱه٬ّ; ٱ

 إوت٣ٛ َٔ اـطٛك٠.  قٛ اٱه٬ّ باهِ اٱه٬ّ; ٚقـ ٫ تهٕٛ ع٢ً ٖقا

ٚٸٍ ٫ إًهاٍ  ٗ ٌَلٚع١ٝ ايـؾاع عٔ ب١ٔٝ  عبٔلٚك٠ ايؿك٘  عؾؿٞ ايكوِ ا٭

 . «اٱه٬ّ, ٚإْٸُا ايه٬ّ ٗ ايكوِ ايجاْٞ

 ّهٔ فنل ٬َسٛتٌ ع٢ً ٖقا ايٛد٘: أقٍٛ: 

إفا امِل ايه٬ّ بِٛك٠ اـٛف ع٢ً ب١ٔٝ إوًٌُ ؾ٬ ا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ: 

; ٚفيو يهٕٛ دٛام اـلٚز ثابتّا بٔلٚك٠ ×ي٬هتـ٫ٍ بؿعٌ اٱَاّ َٛٓٛعٝٸ١ س٦ٓٝقٺ

ٍٸ ْؿو٘, ؾٝهٕٛ إـاك ع٢ً سؿٜ ب١ٔٝ اٱه٬ّ, ٫  ايؿك٘, نُا اعذلف ب٘ إوتـ

, ؾٝهٕٛ َا فنلْاٙ تعـ٬ّٜ يِٝػ١ ايـيٌٝ, ُٚاؿّا ي٬هتـ٫ٍ ب٘ ×ؾعٌ اٱَاّ

ّٸ باٱَاَٝٸ١.   عٓـ اؾُٝع, غرل كت

ايقٟ ٫ إط٬م  ×إٓاق١ٌ ٗ سِل ا٫هتٓاؿ إٍ ؾعٌ اٱَا١ّ: ا٬ٕس١ٛ ايجاْٝ

ٗ إكاّ, اييت ّهٔ ايتُوټو  ×ي٘; ٚفيو ٱَهإ ا٫هتٓاؿ إٍ أقٛاٍ اٱَاّ

: ×بإط٬قٗا يه٬ ايِٛكتٌ َعّا: اـٛف ع٢ً ب١ٔٝ اٱه٬ّ; ٚعـَٗا, َجٌ: قٛي٘

ـٸٟ كهٍٛ اهلل, إْٞ مل أػلز أًلّا ٫ٚ بطلّا, ٚإْٸُا ػلدت يطًب اٱ٬ُ» غ ٗ أ١َ د

أ٫ تلٕٚ إٍ اؿلٸ ٫ ٜعٌُ ب٘, ٚإٍ », ٚقٛي٘: «ٚٯَل بإعلٚف ٚأ٢ْٗ عٔ إٓهل

ايباطٌ ٫ ٜتٓا٢ٖ عٓ٘؟! يرلغب إ٪َٔ ٗ يكا٤ اهلل, ؾإْٸٞ ٫ أك٣ إٛت إ٫ٓ هعاؿ٠, 

ٕٸ ٖقٙ ا٭قٛاٍ ٚمٖٛا َطًك١. «ٚاؿٝا٠ َع ايٛإٌ إ٫ٓ بلَّا  , ؾإ
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َٸ١ هٓـّا. ×كٚا١ٜ عّٝ بٔ ايكاهِ, عٔ أبٞ عبـ اهلل»يٛد٘ ايجاْٞ: ا . ٖٚٞ تا

يٌٝعت٘ عٔ اـلٚز َع ايـعا٠ إٍ اـلٚز ٗ فاى  ×ٖٚٞ ٚاكؿ٠ْ ٗ ُـؿ َٓع٘

اينَإ, ٚبٝإ أْ٘ ٫ ّهٔ قٝاي ٖ٪٤٫ بنٜـ; إف قاٍ ٗ َا قاٍ: ...٫ٚ تكٛيٛا ػلز 

, ٚمل ٜـعهِ إٍ ْؿو٘, ٚإْٸُا ؿعانِ إٍ مٜـ; ؾإٕ مٜـّا نإ عإّا, ٚنإ ُـٚقّا

 , ٚيٛ ٚٗل يٛؾ٢ َا ؿعانِ إيٝ٘. |ايلٓا َٔ آٍ قُـ

إفّا ؾكـ ؿٖيت ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً دٛام اـلٚز بايوٝـ عٓـ ١َ٤٬َ ايٛلٚف 

يقيو, إفا نإ اـلٚز ٜـعٛ إٍ اؿه١َٛ اٱه٬َٝٸ١ ايِشٝش١, ٜٚوًِٓ ا٭َل إٍ 

ٔٵ ٜٓبػٞ توًِٝ ا٭َل إي  ٝ٘. َٳ

إ٫ٓ أْ٘ قـ ٜٓاقٍ ٗ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚا١ٜ بأْٗا َعاك١ٓ ببعض ايلٚاٜات 

ُٸ١ ّٸ مٜـ; إَا يهْٛ٘ نإ ٜـعٛ يٓؿو٘; أٚ يهٕٛ ا٭٥ مل ٜهْٛٛا  ^ايٛاكؿ٠ ٗ ف

َٸ١ يقيو, ْٚاقٍ  كآٌ عٔ ػلٚد٘, ٚمل ِٜشِّشٛا عًُ٘, ثِ هام ايلٚاٜات ايقا

 . «ؾٝٗا

 ٌ أّٜٔا ع٢ً ٖقا ايٛد٘: ٖٚآٖا ّهٔ فنل ٬َسٛتأقٍٛ: 

إْٸ٘ قـ ٚكؿ ٗ فٌٜ ايلٚا١ٜ ايتعًٌٝ بع )ٚإْٸُا ؿعانِ إٍ ايلٓا ا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ: 

, ٚيقا ×َٔ آٍ قُـ(, ؾٝشتٌُ اػتِاْ فيو بنَٔ اؿٔٛك ٚايـع٠ٛ يٲَاّ

ـٸٟ يعِل ايػٝب١ ؾإْ٘ إْٸُا ٜتِ عٓـ  ّٸ ا٫هتـ٫ٍ بنَٔ اؿٔٛك, ٚع٢ً ؾلض ايتع ىت

ٌٸ َا يٲَاّ يًؿكٝ٘ ٗ أَل اؿه١َٛ, ؾٝهٕٛ ايكا٥ٌ ب٫ٛ ١ٜ ايؿكٝ٘ ؾشوب; يجبٛت ن

ُٸ١ ٔٵ اكتٔاٙ ا٭٥ َٳ  َٔ ايؿكٗا٤ ايعـٍٚ.  ^توًِٝ ا٭َل ٗ اؿكٝك١ إٍ 

ٕٸ ُا١َٝ ا٫هتـ٫ٍ ٫ تتٖٛقـ ع٢ً ٓعـ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ا٬ٕس١ٛ ايجا١ْٝ:  إ

ُٓت إعاك١ٓ ّٸ مٜـ, ؾشتٸ٢ يٛ ناْت ُشٝش١, ٚ ٕٸ  ف بٝٓٗا ٚبٌ ايلٚاٜات إاؿس١, ؾإ

ٌٸ  ايه٬ّ هٝهٕٛ ُػلّٜٚا ٗ مٜـ, ٚأَا أٌُ ندل٣ ايتعًٌٝ, ايقٟ ٖٛ ق

ا٫هتـ٫ٍ: )ٚإْٸُا ؿعانِ إٍ ايلٓا...(, ؾٗٛ بإم ع٢ً ساي٘, سٝح ٜٓطبل ع٢ً غرلٙ, 

غا١ٜ ا٭َل أْ٘ بٓا٤ ع٢ً هكٛٙ ايلٚاٜات إاؿس١ ينٜـ هٝؼلز مٜـ َٔ ٖقٙ ايهدل٣, 

ٔٵ ٜبك٢ ؼتٗا. ٚ َٳ  ٜبك٢ 

ٞٸ ُاسب ؾؽٸايٛد٘ ايجايح:  ِٸ١ اؿوٌ بٔ عً ٕٸ ق , ايقٟ ػلز ع٢ً طاغ١ٝ &إ

َٸ٘ ع ٗ َا أفنل ع ػدلٷ  ؿٵمَاْ٘, ثابت١ْ بايتٛاتل, ٚمل ٜٔل ٚاسـ, ٚيٛ ٓعٝـ ايوٓـ, ٗ ف
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ٖٓا قـ ٜبعح با٫ط٦ُٓإ بلٓا اٱَاّ غلٚد٘; إف ي٫ٛٙ ع ٖٚٛ ٜعٍٝ  ×ٚفّ ػلٚد٘, 

ّٸ ع٢ً عـّ ساي١  ّٸ ع٢ً عـّ ايلٓا بقيو ع يهإ ٜهجل ايٓ ايتك١ٝ إٓاهب١ يًٓ

ٌّ ٜـٓيٓا ع٢ً كٓاٙ َٸا إٔ ٫ ًِٜٓا ْ  ×كٓاٙ, ٚنإ ًِٜٓا ٤ًٞٷ َٔ ٖقا ايكبٌٝ, أ

ٞٸ; يهْٛ٘ ٍٸ فيو ع٢ً عـّ كٓاٙ,  ×بقيو ؾٗٛ أَلٷ طبٝع ٜعٍٝ ساي١ ايتك١ٝ, ؾ٬ ٜـ

كٓا إعِّٛ غلٚز عِاب١ اؿوٌ ؾهٝـ ٚقـ ًُٚتٓا بعض ايِْٓٛ ايـآي١ ع٢ً 

ٞٸ َٸ١ هٓـّا  ع &بٔ عً ٕٵ ناْت غرل تا ٍٸ ع٢ً عـّ  عٚإ بُٝٓا مل ٌِٜ ٗ إكابٌ َا ٜـ

 ايلٓا. 

إٔ ٜتُوٸو َا ٖٛ إعلٚف َٔ طبٝع١ اٱه٬ّ ايِشٝض َٔ أْٸ٘ ايٛد٘ ايلابع: 

ٞٸ, ؾكـ ٜكاٍ: ٜٗـف يًوٝطل٠ ع٢ً ايعامل أْع; شلـاٜتِٗ إٍ ػرل ايوبٌ, ٚأْ٘ ؿٜٔ عإ

إْٸ٘ ٫ وتٌُ إٔ تهٕٛ ايجٛك٠ ٓـ ايؿ١٦ إو١ًُ با٫هِ, ٚإٓشلؾ١ عٔ اٱه٬ّ 

ٕٸ ع٬ز ٖ٪٤٫  ايِشٝض, ايػاُب١ ؿلٸ اٱَا١َ, غرل ٌَلٚع ٗ اٱه٬ّ, َع ٚٓٛغ أ

َٓشِل ٗ غايب ا٭سٝإ باؾٗاؿ ٜعتدل ٓعؿّا تٌلٜعٝٸّا ٗ اٱه٬ّ ٚيٝى َٔ بٌهٌ 

ٕٸ ٖقا عذن تهٜٛين يًُوًٌُ قبٌٝ ايعذن اـاك ٞٸ ُـؾ١ عٔ قتاشلِ ٚإع٤٬ اؿل ؾا د

ٞٸ ٗ اٱه٬ّ غ٬ف فاى.   ٫ ٓعـ تٌلٜع

ٕٸ ؼهِٝ اٱه٬ّ  ِٸ, سٝح إ ِٸ ع٢ً إٗ ٕٵ ٦ًتٳ ؾعبِّل بتعبرل ٓلٚك٠ تكـِٜ ا٭ٖ ٚإ

ـٸ إوًٌُ إٓشلؾٌ  ٖٓا ٜذلتب ع٢ً ايكتاٍ ٓ ِٸ  ايِشٝض ٚتطبٝل ن١ًُ اهلل نا١ًَ أٖ

ـٸّ ًَِش١ ايكتاٍ عٓـ استُاٍ ا٫ْتِاك َ ـٸ تك ُٸٝت٘ تٌِ إٍ س ٔ إكاق١ ايـَا٤, ٚأٖ

استُا٫ّ ٜعتُـ عًٝ٘ ايعك٤٬ ع٢ً َؿوـ٠ إكاق١ ايـَا٤, اييت ٖٞ َؿوـ٠ قطعٝٸ١, ٫ 

ٛٸ٠ ا٫ستُاٍ.  ٝٸ١ احملتٌُ غٓطت ع٢ً ق ُٸ ٕٸ أٖ ٝٸ١, ٚفيو ع٢ً أهاي أ  استُاي

١ٜ ا٭َل( ٚدّٗا ؾّٓٝا ٱثبات ٌَلٚع١ٝ إقا١َ هتاف ٗ نتاب٘ )٫ٚٚفنل ايوٝٸـ ا٭

اؿه١َٛ اٱه٬َٝٸ١ مَٔ ايػٝب١ ّهٔ دعً٘ ٚدّٗا ػاَوّا, َع تعـٌٜ ي٘ َوتؿاؿ َٔ 

ّٸ َا أؾاؿٙ ٖٛ:  ٕٸ ايه٬ّ ايقٟ ِٜـك َٔ ُاسب »ن٬َ٘ ٗ ايٛد٘ ايلابع. ْٚ إ

ٕٸ ٛٸٕ ٚٗٛكٙ ُٓٔ َا ٜٓاهب َعطٝات تًو إـكه١, ؾهُا أ ايعلف  َـكه١ َعٝٸ١ٓ ٜته

ـٸؿ ٚٗٛك  َٸ١ ت٪ثٸل ع٢ً ٚٗٛك ايه٬ّ, ؾ٬ ٜتش ّٸ ٚإٓاهبات ٚا٭دٛا٤ ايعلؾٝٸ١ ايعا ايعا

َٸا ٚأدٛا٩ٖا  ايه٬ّ ع٢ً ٤ٛٓ إعطٝات ايًػٜٛٸ١ ؾشوب, نقيو َٓاهبات َـكه١ٺ 

ـٸ فات٘ يٛ  ت٪ثٸل ع٢ً ٚاٖل ن٬ّ ِٜـك َٔ أُشاب تًو إـكه١. ؾلبٸ إط٬م ٜتٸِ ع
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ٛٸ ػًٓٝٓا مٔ ٚايٛٗٛ ـٸَات اؿه١ُ, يهٓٸ٘ ٜٓهول بًشاٚ د ٞٸ يًه٬ّ َع َك ٚٸي ك ا٭

ِٸ َشض ايِٓاع١ يٛ أغؿًٓا أدٛا٤ إـكه١ اييت ُـك  تًو إـكه١. ٚكبٸ إط٬م ٫ ٜت

ٔٸ تًو ا٭دٛا٤ ٚإٓاهبات ؽًل اٱط٬م ٚتجبٸت٘  عٓٗا فاى ايه٬ّ َٚٓاهباتٗا, يه

ٕٸ هٝبٜٛ٘ َج٬ّ تهًِٓ به٬ّ َ ٟٸ ؾأدٛا٤ عًِ ايٓشٛ يًه٬ّ. ؾًٛ أ ا ٖٛ إْوإ مٛ

ٕٸ َـكه١ّ تٌابٳَو ْٛاَٗا  َٚٓاهبات٘ قـ ت٪ثٸل ع٢ً ؼـٜـ ٚٗٛك ن٬َ٘, ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: إ

ِٹًت عٔ اؿهِ هك٘ ايهجرل  َع ْٛاّ اؿهِ ٚاٱؿاك٠ ٚايوًط١, عٝح يٛ ُؾ

ٝٸ١ ايتطبٝل, سُٝٓا ٜأتٞ ؾٝٗا ا٭َل بإقاَ ُُٛٗا عٔ إَهاْ ١ ايهجرل َٔ أسهاَٗا ْٚٴ

ٛٸ٠ ْٴلٖب ب٘ عـٚ اهلل, ٚتكـِٜ  سهِ اهلل, ٚاؾٗاؿ, ٚايكتاٍ, ٚإعـاؿ َا اهتطعٓا َٔ ق

ـٸَات يقيو, ٚايعٌُ ٗ هبٌٝ ػًل ا٭دٛا٤ إٓاهب١ يقيو..., ٜؿِٗ َٓ٘ اٱط٬م  إك

ٞٸ ايوًِٝ ٌٸ مَإ ٚؾل ايؿلْ إ٪ات١ٝ ٚاٖلّا ٗ ايؿِٗ ا٫دتُاع  . «يه

ٔٵ تتُُّٝا ي٬هتـ٫ٍ بٗق ا ايٛد٘ ٗ إكاّ ٜٓبػٞ إٓاؾ١ َا أؾاؿٙ ٗ ايٛد٘ ٚيه

ٞٸ بكتاٍ ٠٫ٚ اؾٛك إٓشلؾٌ إيٝ٘, ستٸ٢ ٜتِ  ايلابع َٔ امِاك إقا١َ اؿهِ اٱه٬َ

 ا٫هتـ٫ٍ. 

 

 ٌٜذلٙ ٗ ٌَلٚع١ٝ اـلٚز ع٢ً اؾا٥ل ًلٚٙ: 

 شقٜل ٚاؿٛاك; يلؿع٘. ع اهتٓؿاف ايٛها٥ٌ ايو١ًُٝ, َٔ ايِٓض ٚايٛعٜ ٚايت1

ٞٸ. 2  ع إٔ ٜهٕٛ اـلٚز بكِـ إقا١َ ايعـٍ ٚاؿهِ اٱه٬َ

 ع إٔ ٜهٕٛ فيو ؼت ْٛل اجملتٗـ ايعاؿٍ. 3

 ع إٔ تتٖٛؾل ايكـك٠ ع٢ً ايتػٝرل. 4

 

ٕٸ نٌ  ٖٚٓا ّهٔ إٔ تطلغ إًهاي١ٝ عـّ إسلام ايكـك٠ َٓق ايبـ٤, َع أ

ْٙ بايكـك٠ سو َٸ١ يًتهًٝـ. ٚقـ أًاك ايوٝٸـ اؿا٥لٟ تهًٝـ ٌَلٚ ب ايٌلٚٙ ايعا

َُٚٗا أكؿْا ايعٌُ ٗ هبٌٝ تطبٝل ْٛاّ اٱه٬ّ ٚإقا١َ اؿهِ »شلقا اٱًهاٍ ؾكاٍ: 

ؾ٬ ًٓو ٗ أْٸ٘ ٫ وٌِ يٓا َٓق ايبـ٤ ايعًِ بايكـك٠ ع٢ً ؼٌِٝ إطًٛب, َٚع ايٌٓو 
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 ؾٝٗا ٌْٓو ٗ أٌُ ايٛدٛب. 

ـٸَات ايبعٝـ٠ بأْٸٓا ؾع٬ّ عادنٕٚ عٔ إقا١َ أٚ تكٍٛ: إْٸٓا عاؿ٠ّ  ٞٸ إك ْعًِ قبٌ ط

ـٸَات ايبعٝـ٠, ٚايعٌُ ٗ  ٞٸ, ؾ٬ ٜبكٞ إ٫ٓ ؾلض ٚدٛب ؼٌِٝ إك اؿهِ اٱه٬َ

ٔٸ ٖقا ٫ هب;  هبٌٝ ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤, إٍ إٔ ؼٌِ ايكـك٠ ع٢ً إقا١َ اؿهِ, ٚيه

ٕٸ ايكـك٠ ًلٙ ايٛدٛب, ٚيٝوت ًلٙ ايٛادب. ٚؼِٝ  . «ٌ ًلٙ ايٛدٛب غرل ٚادب٭

 ثِ أداب عٔ فيو ظٛابٌ: 

ٚٸٍ:  ٔٵ ا٭ ُٳ ٕٸ ايكـك٠ ع٢ً ؼٌِٝ ايكـك٠ ع٢ً اي٤ٌٞ قـك٠ ع٢ً فيو اي٤ٌٞ, ؾ إ

ـٸَات اييت بٗا ٜكـك ع٢ً إقا١َ اؿهِ ٜهٕٛ قاؿكّا ع٢ً إقا١َ  ٜكـك ع٢ً ت١٦ٝٗ إك

ٌٸ ػطاب عباك٠ عٔ َع٢ٓ ػا ْٸ زلٸٞ اؿهِ. ؾًٝوت ايكـك٠ إٌلٚط١ ٗ ن

با٫هتطاع١ ٗ باب اؿرٸ, ٚايقٟ ٫ ٌٌُٜ ايكـك٠ ع٢ً ؼًِٝٗا, ٚإْٸُا ايكـك٠, اييت 

ٝٸ١, ٚيٛ َع ايٛها٥٘.  ٌٸ تهًٝـ, عباك٠ْ عٔ فلؿٸ اٱَهاْ ْٙ يه  ٖٞ ًل

ٕٸ أؿي١ ٚدٛب ِْل٠ اهلل ٚؿٜٓ٘ ٚايـؾاع عٔ اؿلٸ ِْٚل٠ إًٌَٛٛ ٚايجاْٞ:  إ

ّٗٛ علؾّا َٓٗا ٖٛ إهاب ايٓتٝذ١ ؾشوب, بٌ ٚؿؾع إٓهل َٚا إٍ فيو يٝى إؿ

ـٸَات; ٬َى استُاٍ  إؿّٗٛ علؾّا َٔ أَجاٍ ٖقٙ اـطابات ا٫دتُاعٝٸ١ ٖٛ ا٭َل بإك

ـٸ١َ, نُا ٖٛ اؿاٍ أّٜٔا ٗ ٚدٛب ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ  اْتٗا٥ٗا إٍ فٟ إك

, ٫ بايكطع بقيو. ٖٚقٙ إٓهل, ايقٟ قاٍ عٓ٘ ايؿكٗا٤ بأْٸ٘ ٌَلٚٙ باستُاٍ ايتأثرل

ـٸَات قـ تٓتٗٞ إٍ ايٓتٝذ١, ٚقـ ٫ تٓتٗٞ, نُا نإ ا٭َل نقيو ٗ مَٔ  إك

 . ؾٗقٙ إٌه١ً أّٜٔا يٝوت ك١ُِٛ بنَٔ ايػٝب١. ^إعٌَِٛ

ٕٸ  ٚاـ١ُ٬: ٕٸ إلتهن علؾّا ٚادتُاعٝٸّا ٗ ايكٔاٜا ا٫دتُاعٝٸ١ ايوٝاهٝٸ١ أ إ

, ٚإْٸُا عٚاييت ٖٞ غايبّا غرل ١َُْٛٔ اؿٍِٛ  عتٝذ١ ؾشوب ا٭َل يٝى َتٛدٸّٗا إٍ ايٓ

ـٸَات َٔ باب كدا٤ استُاٍ سٍِٛ ايٓتٝذ١, ٫ َع٢ٓ نْٛ٘ أَلّا  ٖٛ َتٛدٸ٘ إٍ إك

ـٸَات  ٕٸ ا٫ستٝاٙ َٔ قبٌ ْؿى إٍٛ, ؾإٍٛ أٚدب إك ٚاٖلٜٸّا استٝاطٝٸّا, بٌ َعين أ

ايٓتٝذ١, ٚيٛ ٗ أدٝاٍ َتأػِّل٠ غرل اؾٌٝ ايقٟ استٝاطّا ٗ َٛاكؿ استُاٍ ا٫ْتٗا٤ إٍ 

ـٸَات ايبعٝـ٠  . ٖٝٸأ تًو إك

 

ـٸ سكٗا ٗ  ٕٸ يٮ١َ قاهب١ اؿانِ, ٚأْٗا توتُ ٚقـ فنل بعض ايباسجٌ أ
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 َوا٤يت٘ ٚقاهبت٘ َٔ ١ًْ أَٛك: 

ٚٸشلا:  ـٸ هًطت٘ َٓٗا, ّٚأ اكهٗا ْٝاب١ عٓٗا, ٚا٭ٌُٝ إْ٘ ٚنٌٝ عٓٗا, ٜوتُ

ٕٵ ٖٛ ػلز عٔ سـٚؿ ٚنايت٘.   ًّو ع٢ً ايٛنٌٝ سلٸ أٱًلاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايعنٍ إ

َٸ١ ٖٞ إؼاطب١ أ٬ُّ بتٓؿٝق أسهاّ ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ١, أٟ ثاْٝٗا:  إٕ اُ٭

ٛٸا١َ ع٢ً ٖقا ايتٓؿٝق, نُا ؿٖيت نجرل َٔ ػطابات  ٞٸ, ٖٚٞ ايك ايكإْٛ اٱه٬َ

ٛٻٍ اؿانِ ايكلإٓ ايه لِٜ. ٚقـ اػتاكت اُ٭١َ اٱَاّ أؿا٠ّ ٚٚه١ًّٝ يًتٓؿٝق, ؾإفا ؼ

ٞٸ ٗ  عكب١ أَاّ تٓؿٝق ايٌلع ؾُٔ سل اُ٭١َ احملاهب١ ٚايتػٝرل; يًكٝاّ بٛادبٗا ا٭ًُ

 تٓؿٝق ايٌلع. 

ُٻٔ بقٍ ايلأٟ ٚايِٓض, ٚثايجٗا:  َا أٚدب٘ ايٌلع شلا َٔ سلٸ ايٌٛك٣, اييت تتٔ

 قبت٘ ع٢ً ايـٚاّ. ٖٚقا ٜوتًنّ َلا

ٕٸ اُ٭١َ َو٪ٚي١ عٔ أَلٙ بإعلٚف ْٚٗٝ٘ عٔ إٓهل, قاٍ تعاٍ: ٚكابعٗا:  إ

ٔٵ ﴿ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵلٴٚفٹ  ٕٳ بٹاِي َٴلٴٚ ٜٳِأ ٝٳا٤ٴ بٳعٵٕض  ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ ٔٴ ٓٳاتٴ بٳعٵ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي

ُٴَٓهٔل  (. 71ايتٛب١: ﴾)اِي

ـٸ َٔ َلاقبت٘ ٚقاهبت٘ َٔ  ٝٸ١, ؾ٬ب قبٌ اُ٭١َ, يتؼلز َٔ عٗـ٠ ٖقٙ إو٪ٚي

 ٚتكّٛ بٛادبٗا ٗ ا٭َل ٚايٓٗٞ.

ٞٸ ؾلؿٷ نبك١ٝ ا٭ؾلاؿ, ٫ ٜهوب٘ ٚػاَوٗا:  ٕٸ اؿانِ ٗ ايٓٛاّ اٱه٬َ إ

اؿهِ ؾٌٔ َن١ٜ ع٢ً غرلٙ, ؾهُا واهب غرلٙ ٜٚوأٍ واهب ٖٛ ٜٚوأٍ, 

ٔٛعِٗ يًشواب, ٚأهاي ؾِْٓٛ ايٌلٜع١ ٫ تؿلِّم بٌ ايل٩ها٤ ٚإل٩ٚهٌ ٗ ػ

 . ايتؿآٌ ٗ ايٌلٜع١ )ايتك٣ٛ(, ؾ٬ ؾٌٔ ٫ٚ َن١ٜ بوبب اؿهِ أٚ إِٓب

 

ٕٸ اؿٓهاّ ٚايل٩ها٤ ٚإًٛى ايؿعًٌٝ ٗ ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١ ِٖ ٠٫ٚ  قـ ٜٴكاٍ أ

نُا ٜل٣ فيو ايبعض; اهتٓاؿّا إٍ قٛي٘ تعاٍ: ا٭َل ايٌلعٝٸٌ ايقٜٔ هب طاعتِٗ, 

ِٵ﴿ ٓٵُه َٹ َٵٔل  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايلٻهٴٛ ٘ٳ   (. 59ايٓوا٤: ﴾)َأطٹٝعٴٛا ايًٖ

ٕٸ ايِشٝض عـّ ُشٸ١ َجٌ ٖقا ايه٬ّ; ٚفيو يًُٓاق١ٌ ؾٝ٘ َٔ دٗات  إ٫ٓ أ

 عـٜـ٠: 
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ـٸّ ٗ تعلٜـ اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ أْٸٗا ْٝاب١ ٚػ٬ؾ١ عٔ ايٓيب ؿلاه١  |يكـ تك

ايـٜٔ ٚهٝاه١ ايـْٝا. ٚن٬ ا٭َلٜٔ غرل َتشكِّل ٗ اؿٓهاّ ايؿعًٌٝ, ؾ٬ ايـٜٔ 

 سلهٛا, ٫ٚ ايـْٝا هاهٛا َا وكِّل َِاحل ًعٛبِٗ, نُا ٖٛ ٚآضٷ بايٛدـإ. 

 

. فنلٚا ٫ْعكاؿ اي١ٜ٫ٛ ث٬ث١ طلم, نًٗا ٫ تٓطبل ع٢ً اؿٓهاّ ايؿعًٌٝ

 ٖٚقٙ ايطلم ٖٞ: 

 

ٌٸ ٚايعكـ, ِٖٚ: عًُا٤ إوًٌُ, ٚك٩ها٩ِٖ, ٚٚدٛٙ   ٚإلاؿ بٗا بٝع١ أٌٖ اؿ

ي١ ايبٝع١ ب٬ نًؿ١ علؾّا, ٚيهٔ ٌٖ ٌٜذلٙ عـؿٷ ايٓاي, ايقٜٔ ٜتٝوٻل ادتُاعِٗ سا

 َعٌ؟ 

اػتًـ ٗ فيو ايؿكٗا٤, ؾٓكٌ عٔ بعض اؿٓؿ١ٝ أْ٘ ٌٜذلٙ ْاع١, ؿٕٚ 

 ؼـٜـ عـؿ َعٌ. 

ٌٸ ٚايعكـ,  ٚفٖب إايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً إٍ أْٗا ٫ تٓعكـ إ٫ٓ ظُٗٛك أٌٖ اؿ

ٌٸ بًـ, يٝهٕٛ ايلٓا ب٘ باؿٔٛك ٚإباًل٠ بِؿك١ ايٝـ, ٚإًٗاؿ ايػا٥ب َِٓٗ َٔ  ن

َٸّا, ٚايتوًِٝ بإَاَت٘ إْاعّا.   عا

ٌٸ ٚايعكـ َٔ ها٥ل ايب٬ؿ, يتعقٸك  ٚفٖب ايٌاؾع١ٝ إٍ أْ٘ ٌٜذلٙ اتٸؿام أٌٖ اؿ

 فيو َٚا ؾٝ٘ َٔ إٌٓك١, ٚفنلٚا أقٛا٫ّ ٔو١ ٗ فيو:

ٌٸ َا تٓعكـ ب٘ اٱَا١َ ٔو١, هتُعٕٛ ع٢ً عكـٖا, أٚ ٜعكـ  ؾكايت طا٥ؿ١: أق

 أسـِٖ بلٓا ايباقٌ. 

ـٸ ػطلّا َٔ  ٌٸ َٔ أكبعٌ; ٭ْٗا أً ٕٸ اٱَا١َ ٫ تٓعكـ بأق ٚفٖبت طا٥ؿ١ إٍ أ

ٌٸ َٔ أكبعٌ.  اؾُع١, ٖٚٞ ٫ تٓعكـ بأق

ٌٸ ٚايعكـ  ٚايلادض عٓـِٖ أْٸ٘ ٫ ٌٜذلٙ عـؿٷ, ست٢ يٛ امِلت أ١ًٖٝ اؿ

ـٺ َطاع نؿت بٝعت٘ ٫ْعكاؿ اٱَا١َ, ٚينّ ع٢ً ايٓاي ا  ٕٛاؾك١ ٚإتابع١. بٛاس
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ِٸ ايّٝٛ  َٚٔ ايٛآض عـّ اْطبام ٖقا ايطلٜل ع٢ً اؿٓهاّ ايؿعًٌٝ, ؾٌٗ ٜت

ٌٸ ٚايعكـ؟ ٚع٢ً  اػتٝاك ٚيٞ ا٭َل ٗ ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١ ع٢ً أهاي فايى أٌٖ اؿ

ؾلض فيو ؾٌٗ مث١ َلاعا٠ يًعـؿ إقنٛك ع٢ً اػت٬ف إقاٖب ٚاٯكا٤ ٗ ٓب٘ 

 ايعـؿ؟ 

 

ٔٵ ِٜضٸ إيٝ٘ ايعٗـ, يٝهٕٛ إَاَّا بعـٙ. َٳ  ٖٚٞ عٗـ اٱَاّ باـ٬ؾ١ إٍ 

ٖٓا اْعكـ اٱْاع ع٢ً دٛامٙ, »قاٍ إاٚكؿٟ:  ٔٵ َقبٵًَ٘  َٳ ـٺ  اْعكاؿ اٱَا١َ بعٗ

 ٚٚقع ا٫تؿام ع٢ً ُشت٘; ٭َلٜٔ عٌُ إوًُٕٛ بُٗا, ٚمل ٜتٓانلُٖٚا: 

 ا إٍ عُل, ؾأثبت إوًُٕٛ إَاَت٘ بعٗـٙ. : إٔ أبا بهل عٗـ بٗأسـُٖا

ٚػلز ا, : إٔ عُل عٗـ بٗا إٍ أٌٖ ايٌٛك٣, ؾكبًت اؾُاع١ ؿػٛشلِ ؾٝٗٚايجاْٞ

باقٞ ايِشاب١ َٓٗا ع, إٍ إٔ قاٍ: ؾإفا أكاؿ اٱَاّ إٔ ٜعٗـ بٗا ؾعًٝ٘ إٔ هٗـ كأٜ٘ ٗ 

ٕٵ مل ٜهٔ ا٭سلٸ بٗا, ٚا٭قّٛ بٌلٚطٗا, ؾإفا تعٌ ي٘ ا٫دتٗاؿ ٗ ٚاسـ  ْٛل ؾٝ٘; ؾإ

ٕٵ مل ٜوتٌل ؾٝ٘  ٚيـّا ٫ٚ ٚايـّا دام إٔ ٜٓؿلؿ بعكـ ايبٝع١ ي٘ ٚبتؿٜٛض ايعٗـ إيٝ٘, ٚإ

ٔٵ اػتًؿٛا ٌٖ ٜهٕٛ ٚٗٛك ايلٓا َِٓٗ ًلطّا ٗ اْعكاؿ  أسـّا َٔ أٌٖ ا٫ػتٝاك, يه

ٕٵ نإ ٚيٞ ايعٗـ ٚيـّا أٚ ٚايـّا ؾكـ اػتًـ ٗ دٛام اْؿلاؿٙ بع كـ ايبٝع١ بٝعت٘ أٚ ٫؟ ٚإ

 ي٘ ع٢ً ث٬ث١ َقاٖب: 

ـٺ, ٫ٚ يٛايـ, ست٢ ٌٜاٚك ؾٝ٘ أٌٖ أسـٖا:  ٫ هٛم إٔ ٜٓؿلؿ بعكـ ايبٝع١ يٛي

 .ا٫ػتٝاك, ؾرلْٚ٘ أ٬ّٖ شلا, ؾِٝضٸ َٓ٘ س٦ٓٝق عكـ ايبٝع١ ي٘

ـٺ ٚٚايـ; ٭ْ٘ أَرل ا٭١َ, ْاؾق ا٭َل, شلِ ٚثاْٝٗا:  هٛم إٔ ٜٓؿلؿ بعكـٖا يٛي

ِٕٓٛب ع٢ً سهِ ايٓوب, ٚمل هعٌ يًت١ُٗ طلٜكّا ع٢ً ٚعًِٝٗ, ؾػًب سهِ ا

أَاْت٘, ٫ٚ هب٬ّٝ إٍ َعاكٓت٘, ُٚاك ؾٝٗا نعٗـٙ بٗا إٍ غرل ٚيـٙ ٚٚايـٙ. ٌٖٚ 

َٸ١ أٚ ٫؟ ع٢ً َا قـَٓاٙ  ٜهٕٛ كٓا أٌٖ ا٫ػتٝاك بعـ ُش١ ايعٗـ َعتدلّا ٗ ينَٚ٘ يٮ

 َٔ ايٛدٌٗ. 

ع١ يٛايـٙ, ٫ٚ هٛم إٔ ٜٓؿلؿ بٗا يٛيـٙ; ٭ٕ أْ٘ هٛم إٔ ٜٓؿلؿ بعكـ ايبٝٚثايجٗا: 

ٌٸ َا ٜكتٓٝ٘ ٗ ا٭غًب َقػٛكّا  ايطبع ٜبعح ع٢ً ٖا١ًٜ ايٛيـ, ٚنقيو نإ ن
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 يٛيـٙ, ؿٕٚ ٚايـٙ. 

ٔٵ قاكب٘ َٔ عِبت٘ َٚٓاهبٝ٘ ؾهعكـٖا يًبعـا٤ ا٭داْب  َٳ َٸا عكـٖا ٭ػٝ٘ ٚ ؾأ

 . «ٗ دٛام تؿلٸؿٙ بٗا

اي٬م١َ ٗ ا٫هتؼ٬ف ٗ إًٛى أٚ ايل٩ها٤  َٚٔ ايٛآض عـّ تٛٗؾل ايٌلٚٙ

 ايؿعًٌٝ; ٚفيو يًذٗات ايتاي١ٝ: 

عـّ أ١ًٖٝ إوتؼًٹـ ْؿو٘; ٚفيو يعـّ تٛٓؾل ًلٚٙ اٱَا١َ ؾٝ٘ اؾ١ٗ ا٭ٍٚ: 

ـٸّ. ٚقـ فنلٚا إٔ َٔ ًلٚٙ ا٫هتؼ٬ف تٛٗؾل ًلٚٙ اٱَا١َ ٗ  أ٬ُّ, نُا تك

 إوتؼًٹـ. 

ٝٸاؾ١ٗ ايجا١ْٝ:  ١ إوتؼًَـ يٌلٚٙ اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ, نُا ٖٛ ا٬ٕسٜ عـّ أًٖ

ٞٸ.   ٗ ايٛاقع اـاكد

عـّ ادتٗاؿ إوتؼًٹـ ٗ ٚٓع اٱَا١َ ٗ ا٭ًُض َٔ غرل ايٛيـ اؾ١ٗ ايجايج١: 

 ٚا٭قلبا٤, بٌ ايعهى ُشٝضٷ, سٝح هتٗـ ٗ ٚٓعٗا ٗ ٚيـٙ ٚأقلبا٥٘, ؿٕٚ غرلِٖ. 

ٛٓعٗا َٔ قبٌ إوتؼًٹـ ٗ ايٛيـ أٚ عـّ ُشٸ١ ا٫ْؿلاؿ باؾ١ٗ ايلابع١: 

 ا٭قلبا٤, ع٢ً بعض اٯكا٤ ٚا٭قٛاٍ. 

 

ٕٸ اؿٓهاّ ٚايل٩ها٤  ـٸّا َٔ ايٓاس١ٝ إِـاق١ٝ أٚ ايِػل١ٜٚ إسلام أ َٔ إِٗ د

ٔٵ ٜٓطبل عًِٝٗ عٓٛإ ٠٫ٚ ا٭ ٖٖ  َل أٚ ٫؟ ٚإًٛى إعاُلٜٔ ٌٖ ِٖ 

ٚٸ٫ّ ٗ ًلٚٙ ١ٜ٫ٚ ا٭َل إكلٻك٠ ؾكٗٝٸّا,  ٕٸ إثبات فيو أٚ ْؿٝ٘ ٜوتتبع ايٓٛل أ إ

 اْطباقٗا ع٢ً إقنٛكٜٔ أٚ ٫.  ُشٸ١ يٓل٣

َٸا ايٌلٚٙ ؾٗٞ ع٢ً قوٌُ:   أ

 ع ايٌلٚٙ إتٻؿل عًٝٗا, ٖٚٞ َا ًٜٞ: 1

٘ٴ يٹًَِه﴿اٱه٬ّ; يكٛي٘ تعاٍ:  عأ ٌٳ ايًٖ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٌٳ ٚٳَي ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي اؾٹٔلٜ

 (. 141ايٓوا٤: ﴾)هٳبٹ٬ّٝ

 ايتهًٝـ, ٌٌُٜٚ: ايعكٌ; ٚايبًٛؽ.  عب 

 ايقنٛك٠.  عز 
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ايهؿا١ٜ, ٚيٛ بػرلٙ. ٚايهؿا١ٜ ٖٞ اؾلأ٠ ٚايٌذاع١ ٚايٓذـ٠, عٝح  ؿ ع

َٸ١.   ٜهٕٛ قُِّّا بأَل اؿلب ٚايوٝاه١ ٚإقا١َ اؿـٚؿ ٚايقبٸ عٔ ا٭

 اؿلٸٜٸ١.  عٖع 

 ه١َ٬ اؿٛاي ٚا٭عٔا٤.  عٚ 

 ع ايٌلٚٙ إؼتًـ ؾٝٗا, ٖٚٞ نايتايٞ: 2

 أ / ب ع ايعـاي١; ٚا٫دتٗاؿ. 

ٚٸٍ َٔ ايٌلٚٙ )ٖٚٞ: اٱه٬ّ, ايقنٛك٠, اؿلٸٜٸ١, ايتهًٝـ,  َٸا ايكوِ ا٭ أ

ه١َ٬ اؿٛاي( ؾٗٞ َتٛؾِّل٠ ٗ ايل٩ها٤ ٚاؿٓهاّ إٛدٛؿٜٔ, عـا ايٌلٙ ايلابع, 

ـكا١ٜ, ٚإٔ ٜهٕٛ قٝٸُّا بأَل اؿلب ٚايوٝاه١ ٚإقا١َ اؿـٚؿ ٚايقبٸ ٖٚٛ )ايهؿا١ٜ ٚاي

َٸا َعًّٛ ايعـّ ٗ غايبِٗ, أٚ ٌَهٛى ايٛدٛؿ ٗ  ٕٸ ٖقا ايٌلٙ إ َٸ١(, ؾإ عٔ اُ٭

ايبعض ع٢ً أسؤ ايتكاؿٜل. ؾٌٗ اؿٓهاّ إٛدٛؿٕٚ ايّٝٛ ٜلاعٕٛ ايوٝاه١ اييت ؼٓكل 

ٗٸِ ٜكُٕٝٛ اؿـٚؿ َٸ١؟ ٌٖٚ أْ ايٌلعٝٸ١؟ ٌٖٚ أْٸِٗ َٓؿٓهٕٛ عٔ ايتبع١ٝ  َِاحل اُ٭

َٸ١ ًٚعٛبٗا؟  ٌٸ ايقٟ وٓكل ًَِش١ اُ٭  يٮعـا٤ ٚا٭داْب, ّٚتًهٕٛ قلاكِٖ إوتك

َٸا ايكوِ ايجاْٞ َٔ ايٌلٚٙ )ٖٚٞ: ايعـاي١ ٚا٫دتٗاؿ( ؾكـ اًذلطٗا  ,ٚأ

َٚٔ  إايه١ٝ, ٚايٌاؾع١ٝ, ٚاؿٓاب١ً, ػ٬ؾّا يًشٓؿ١ٝ, ايقٜٔ دعًٛٙ ًلٙ أٚي١ٜٛ.

إعًّٛ ايٛآض عـّ اْطبام ٖقٜٔ ايٌلطٌ ع٢ً اؿٓهاّ ايؿعًٌٝ, نٝـ ٚؾِٝٗ َٔ 

 ٜتكٔ ايكلا٠٤, ؾُا ٚٓو با٫دتٗاؿ ايقٟ ٖٛ َلتب١ ع١ُٝٛ؟!  ٫

ٚأَا ًلٙ ايكل١ًٝ ؾٗٛ فُعٷ عًٝ٘ بٌ إقاٖب نآؾ١, عـا بعض ؾكٗا٥ٗا, 

ايؿعًٌٝ, ؾ٬ تٓعكـ شلِ نايباق٬ْٞ. ٚعًٝ٘ ؾ٬ َِـام شلقا ايٌلٙ بٌ اؿٓهاّ 

 اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ. 

إعتدل٠ ٗ اٱَا١َ  عهٛا٤ إتٻؿل عًٝٗا أٚ إؼتًـ ؾٝٗا  عإفّا ٫ تٓطبل ايٌلٚٙ 

 ١ٜ٫ٚٚ ا٭َل ع٢ً اؿٓهاّ ٚايل٩ها٤ ٚإًٛى ايؿعًٌٝ. 

ٌٸ إًهاي١ٝ ا٫دتٗاؿ, ٚفيو بإٔ  ْعِ, فنل ايٌٝؽ ايـنتٛك اينسًٝٞ طلٜكّا ؿ

َٸٜ٘وتعٌ ٚي  . ٞٸ ا٭َل بأٌٖ اـدل٠ ٚا٫ػتِاْ ٱؿاك٠ َٗا

ٔٵ ٜٔلؿٴ ع٢ً فيو:   ٚيه

ٚٸ٫ّ:  إْ٘ ع٢ً ػ٬ف ًلط١ٝ ا٫دتٗاؿ ايٛاٖل٠ ٗ إباًل٠. قاٍ اؾلداْٞ ٗ أ
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ٔٵ ٖٛ »ًلغ عباك٠ ايكآٞ ا٭هٞ:  َٳ ٕٸ أٌٖ اٱَا١َ َٚوتشٓكٗا  فتٗـ »اؾُٗٛك ع٢ً أ

ٌٸ ايٌب٘ ٗ «يـٜٔٗ ا٭ٍُٛ ٚايؿلٚع; يٝكّٛ بأَٛك ا , َتُهّٓا َٔ إقا١َ اؿذر, ٚس

ٕٸ  ِٸّا ٚاهتٓباطّا; ٭ ٝٸ١, َوتك٬ّ بايؿت٣ٛ ٗ ايٓٛامٍ ٚا٭سهاّ ٚايٛقا٥ع, ْ ايعكا٥ـ ايـٜٓ

ِٸ فيو بـٕٚ ٖقا ِٸ َكاُـ اٱَا١َ سؿٜ ايعكا٥ـ ٚؾٌِ اـَِٛات, ٚئ ٜت  . «أٖ

ّٸ ايػنايٞ ع٢ً ٖقٙ إوأي١ ؾكاٍ:  ا٭َل َٔ ؾٝ٘ ايٌلٚٙ  ؾًٛ اْتٗض شلقا»ْٚ

نًٓٗا, ه٣ٛ ًلٚٙ ايكٔا٤, ٚيهٓٸ٘ َع فيو ٜلادع ايعًُا٤ ٜٚعٌُ بكٛشلِ, ؾُا تلٕٚ 

ؾٝ٘؟ أهب ػًع٘ ٚكايؿت٘ أّ ػب طاعت٘؟ قًٓا: ايقٟ ْلاٙ ْٚكطع ب٘ أْٸ٘ هب ػًع٘ إٕ 

 قـك. 

ٕٸ ٖقا ايه٬ّ ع٢ً ؾلض إٛاؾك١ عًٝ٘ ٚايكبٍٛ ب٘ ؾإْٸا ْوأٍ ٌٖ ٖقا ثاّْٝا:  إ

ا٭َل َٛدٛؿٷ َٚتشٓكل بايؿعٌ ٗ ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١؟ ؾٌٗ ٜٛدـ فًى ي٬هتٌاكات 

ٚتٌلٜعات٘ َٚلاهِٝ ايل٩ها٤  ايٌلعٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١, عٝح ُلٸ َٔ ػ٬ي٘ قٛاٌْ ايبًـ

 َلا٤ ٚقلاكاتِٗ؟ ٚا٭

يٛ مل ْكطع بايعـّ ؾٓشٔ ٌْٓو نٌ ايٌٓو ٗ ا٭َل, ٚإثبات عهو٘ ع٢ً عٗـ٠ 

ـٸعٞ.   إ

 

ٝٸات يٲَاّ ايقٟ ٜتٛٓي٢ مَاّ  قـ فنل ايؿكٗا٤ ١ًْ َٔ ايٛٚا٥ـ ٚإو٪ٚي

ٔٵ ٫ لـ اؿٓهاّ ايؿعًٌٝ َلاعٌ شلا, ؾٝٓؿوؽ بقيو عكـ ايبٝع١ َعِٗ  ا٭َٛك, ٚيه

ايبٝع١ ايٌلعٝٸ١ ٗ ٖ٪٤٫ اؿٓهاّ ع٢ً ؾلض ؼٗكك٘. ٚعًٝ٘ ؾشتٸ٢ يٛ هًُٓٓا بتٛٓؾل طلم 

ـٸ  ؾإْٗا َٓؿوؼ١ بتؼًٗـ ايعٌُ َٔ قبًِٗ َكت٢ٔ عكـ ايبٝع١, إًنّ شلِ ٚيٮ١َ ع٢ً س

 هٛا٤. 

ّٸ عًٝ٘ إاٚكؿٟ بكٛي٘:  َٸ١ »ٖٚقٙ ايٛٚا٥ـ ٖٞ َا ْ ٚايقٟ ًٜنَ٘ َٔ ا٭َٛك ايعا

ٚٸٍعٌل٠ أًٝا٤:  عًٝ٘ هًـ ا٭١َ,  ص: سؿٜ ايـٜٔ ع٢ً أُٛي٘ إوتكلٸ٠ َٚا أْعطا٭

ٕٵ لِ َبتـع أٚ ماؽ فٚ ًب١ٗ عٓ٘ أٚٓض ي٘ اؿذٸ١, ٚبٝٸٔ ي٘ ايِٛاب, ٚأػقٙ َا  ؾإ

ًٜنَ٘ َٔ اؿكٛم ٚاؿـٚؿ, يٝهٕٛ ايـٜٔ قلٚهّا َٔ ػًٌ, ٚا٭١َ ٖٓٛع١ َٔ ميٌ. 

تٓؿٝق ا٭سهاّ بٌ إتٌادلٜٔ, ٚقطع اـِاّ بٌ إتٓامعٌ, ست٢ تعًِ  ايجاْٞ:
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ٓا١ٜ ايب١ٔٝ ٚايقبٸ عٔ  ايجايح:ٜتعـ٣ ٚامل, ٫ٚ ٜٔعـ ًَّٛٛ. ايِٓؿ١, ؾ٬ 

اؿلِٜ, يٝتِلف ايٓاي ٗ إعاٍٜ, ٜٚٓتٌلٚا ٗ ا٭هؿاك, آٌَٓ َٔ تػلٜل بٓؿى أٚ 

إقا١َ اؿـٚؿ, يتِإ قاكّ اهلل تعاٍ عٔ ا٫ْتٗاى, ٚؼؿٜ سكٛم  ٚايلابع:َاٍ. 

ٛٸ٠ ايـاؾع١, ؼٌِ ايجػٛ ٚاـاَى:عباؿٙ َٔ إت٬ف ٚاهت٬ٗى.  ك بايعـ٠ إاْع١ ٚايك

ست٢ ٫ تٛؿل ا٭عـا٤ بػلٸ٠, ٜٓتٗهٕٛ ؾٝٗا قلَّا, أٚ ٜوؿهٕٛ ؾٝٗا ٕوًِ أٚ َعاٖـ 

َٸ١,  ٚايواؿي:ؿَّا.  دٗاؿ َٔ عاْـ اٱه٬ّ بعـ ايـع٠ٛ ستٸ٢ ٜوًِ, أٚ ٜـػٌ ٗ ايق

ٚايِـقات ع٢ً  : دبا١ٜ ايؿ٤ٞٚايوابعيٝكاّ علٸ اهلل تعاٍ ٗ إٚٗاكٙ ع٢ً ايـٜٔ نً٘. 

ِٸّا ٚادتٗاؿّا, َٔ غرل ػٛف ٫ٚ عوـ.  تكـٜل ايعطاٜا َٚا  ٚايجأَ:َا أٚدب٘ ايٌلع ْ

ـٸّ ؾٝ٘ ٫ٚ تأػرل.  ٜوتشلٸ ٗ بٝت إاٍ, َٔ غرل هلف ٫ٚ تكترل, ٚؿؾع٘ ٗ ٚقت ٫ تك

اهتهؿا٤ ا٭َٓا٤, ٚتكًٝـ ايِٓشا٤, ٗ َا ٜؿٛض إيِٝٗ َٔ ا٭عُاٍ, ّٚٓهٓ٘ ايتاهع: 

َٔ ا٭َٛاٍ, يتهٕٛ ا٭عُاٍ بايهٓؿاك٠ َٔبٛط١, ٚا٭َٛاٍ با٭َٓا٤ قؿ١ٚٛ.  إيِٝٗ

إٔ ٜباًل بٓؿو٘ ٌَاكؾ١ ا٭َٛك, ٚتِؿض ا٭سٛاٍ; يٝٓٗض بوٝاه١ ا٭١َ  ايعاًل:

ٍٸ  ٛٸٍ ع٢ً ايتؿٜٛض تٌاغ٬ّ بًقٸ٠ أٚ عباؿ٠, قـ ىٕٛ ا٭ٌَ ٜٚػ ٚسلاه١ ا١ًٕ, ٫ٚ ٜع

ٔٳ  ٜٳا﴿ايٓاُض, ٚقـ قاٍ اهلل تعاٍ:  ٝٵ ِٵ بٳ ٗٔ ا٭كٵٔض َؾاسٵُه ٓٳاَى ػٳًٹَٝؿ١ّ  ْٻا دٳعٳًِ ٚٴٚؿٴ ٔإ ؿٳا

ٌٔ اهللٹ ٔٵ هٳبٹٝ ٔٹًَٓو عٳ ٝٴ ٛٳ٣ َؾ ٗٳ  . «(26ْ: ﴾)ايٓٻأي بٹاِيشٳلٳٸ ٫ٚ تٳتٻبٹٔع اِي

 

ّٸ قَّٛا ٗ اي٠٬ِ ِٖٚ ي٘ ناكٖٕٛ, نُا دا٤ ٗ  ٔٵ ٜ٪ َٳ ّٸ  ايج٬ث١ إْٸ٘ قـ ٚكؿ ف

ّٸ قَّٛا ِٖٚ ي٘ ناكٖٕٛ»ايقٜٔ ٫ تلتؿع ٬ُتِٗ ؾٛم ك٩ٚهِٗ ًدلّا:  , ؾإفا «كد٬ّ أ

 نإ فيو ٗ اٱَا١َ ايِػل٣ َلؾّٛٓا ؾهٝـ ٜٴكبٳٌ ٗ اٱَا١َ ايهدل٣؟ 

ٞٸ بتنٜٚر ايبهل بػرل إفْٗا, ٚإٔ تؿلض  نُا أْ٘ مل ٜوُض ايتٌلٜع اٱه٬َ

َٸت٘ ع٢ً سٝا٠ مل ؽذلٖا, عًٝٗا سٝا٠ ٫ تل٢ٓ عٓٗا, ؾهٝـ ٜكبٌ ا ٱه٬ّ إٔ ػدل أ

 ٚمل ٜ٪ػق كأٜٗا ؾٝٗا. 

 

ٛٸ٠ باٱَاّ اؿؤ ; ٚفيو ؿـٜح ×فٖب ايبعض إٍ اْكطاع ػ٬ؾ١ ايٓب
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َٸيت ث٬ثٕٛ ه١ٓ, ثِ ًَْو ب»: هؿ١ٓٝ, ايقٟ ُشٻش٘ ابٔ سبإ عـ اـ٬ؾ١ ٗ أ

. ٚيقا نلٙ ْاع١ َٔ ايؿكٗا٤, َِٓٗ اٱَاّ أٓـ, إط٬م عٓٛإ اـًٝؿ١ ع٢ً «فيو

ٔٵ دا٤ بعـ ٖقٙ ايؿذل٠ َٔ اؿٓهاّ ٕٸ عٓٛإ اـًٝؿ١ ١ٜ٫ٚٚ ا٭َل هايب١ْ َٳ . ٚعًٝ٘ ؾإ

 باْتؿا٤ إٛٓٛع بايٓوب١ شل٪٤٫ اؿهاّ, ؾ٬ّٔ عٔ تلتٝب أسهاّ اـ٬ؾ١ عًِٝٗ. 

 

ـٸّ بط٬ٕ ْٛلٜٸ١ سل١َ اـلٚز ع٢ً اؿانِ اؾا٥ل, ٚأْٸٗا اتٻٔ ٖٓا تك ض 

ٝٸ١, اييت تلؾض ايًِٛ  كايؿ١ يِلٜض ايهتاب, ٚايوٓٸ١, ٚايعكٌ, ٚايؿطل٠ اٱْواْ

ٕٵ نإ ٖٛ ايـٜٔ نُا ٜنعِ ٕٸ ايكبٍٛ بٗقٙ ايٓٛلٜٸ١ َُٗا نإ َِـكٙ, ٚإ ; ٚفيو ٭

ـٸ٠, ؾٝهٕٛ ا٭َل بكبٛي٘ َٔ قبٌ اـطرل٠ ٜ٪هِّى ٜٚكِّٔ يًًِٛ ايقٟ كؾٔ٘ ا ٱه٬ّ بٌ

ٟٸ غلض؟ غلض ٜتٖٛقـ عًٝ٘ قٝاّ اجملتُع  ٟٸ ْكض ٚأ إٌلٸع ْكّٔا يًػلض, ٚأ

ٞٸ; إف مل ٜأتٹ اٱه٬ّ إ٫ٓ يتكٜٛض ايًِٛ ٚإقا١َ ايعـٍ ٗ ا٭كض, ؾهٝـ ٜتٻؿل  اٱْواْ

 فيو َع ١ٜ٫ٚ اؾا٥ل؟! 

 

 

 الهوامش
                                           

w. muir: The caliphate, p. 600
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 |حكي ساّب الٍيّب

 ةيف املواقف الفكّّيٌكدّية  دزاسٌة

 

 

 

ٞٸ ٚ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١  أسهأَّ ا٭سهاّ اـ١ٌٓ إٛدٛؿ٠ ٗ ايؿك٘ ايٌٝع

ٝٸ١  ٌٴاٱٜلاْ ٝٸ١  ط٬بب َٔ اينط . ٚمٔ|ايٓيب هابٸ قت إٔ ْل٣  ْلٜـايعًّٛ ايـٜٓ

ٕٸعٔ ايٓٛل  َٚـ٣ ؿ٫يتٗا. ٖقا بػضٸ, ١ا٭ؿٓي  ,عك٬ّ غٷَلدٛ ٙغرلْٚوإ يٲ ايوبٸ أ

 ِ:لٜهقاٍ اهلل تعاٍ ٗ نتاب٘ اي ,َات ايٌـٜـ٠بٌ َٔ احمللٻ ,ٚبعض َلاتب٘ سلاّ
٘ٹ﴿ ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٕٳ  ـٵعٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٯشل١ ايهؿاك  فا نإ ايوبٸإؾ .(108)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳ٫َ تٳوٴبټٛا اٖيقٹٜ

  ؟!ٌأؾٌٔ ًُٛات إًِٓ ٌ ع٫ً٘ٝ هُٝا ػامت ايٓبٝٸٚ ,ْوإٖٓٛعّا ؾهٝـ باٱ

ٞٸ ٗ ٜاّ سلبِٗ أٌٖ ايٌاّ إٔٛ ػطابّا ٭ُشاب٘ سٌ زلع أِْٗ ٜوبٸع  ×ٚقاٍ عً

 ,عُاشلِأٚيهٓهِ يٛ ُٚؿتِ  ,ابٌٙ يهِ إٔ تهْٛٛا هبٸلٞ أنْٸإ» ع: ٌُٓؿ

 . «بًؼ ٗ ايعقكأٚ ,ايكٍٛ ُٗٛب أنإ  ,ٚفنلمت ساشلِ

اؿلب عـّ ِٗ ساٍ لب ؾوبٸسٌ اؿٌٖ ايٌاّ أ هبٸ ×ٙ عًٞلؾعٓـَا ٜه

ـٸأإ٪ٌَٓ إًتنٌَ  ٚهبٸ ,بايهلا١ٖ ٍٚٵأ َٸ ْيبٸ ؾ٬ّٔ عٔ هبٸ ,نلا١ّٖ ً ١ ا٭

 . َٚٓكقِٖ َٔ اشلًه١

 ,ٚقتاي٘ نؿل ,هباب إ٪َٔ ؾوٛم» :|قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×ٚعٔ ايباقل

 . «نشل١َ ؿَ٘ َاي٘ ٚسلَ٘ ,نٌ ؿُ٘ َع١ِٝأٚ
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ٗ ؾهإ  ,ُٚينأؾكاٍ:  |ت٢ ايٓيبأَٔ بين ُِٝ كد٬ّ  ٕٸإٚعٓ٘ أّٜٔا قاٍ: 

 . «ٛا ايٓاي ؾتهتوبٛا ايعـا٠ٚ ب٫ِٗٓٝ توبٸ»ٕ قاٍ: أأُٚاٙ  َا

ٚٗ هباب إ٪َٔ نإٌلف )» |قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×ٚعٔ ايِاؿم

 . «ْوؼ١: نايٌلف ع نإٌلم( ع٢ً اشلًه١

ٚ َا أ نؿل٘ ١ نأْٸَٸا٭ ٚ مٛ فيو ؾوباب ْيبٸأفا نإ هباب إ٪َٔ ؾوٛم إؾ

ْوإ, ؾبطلٜل أٍٚ ٜكبٸض إنٌ  ٕ ايعكٌ ٜوتكبض هبٸؾإٖقا نً٘ إٍ . َٔاؾّا ً٘ابٗ

 َٚٔ مل ًِٜٛ أسـّا طلؾ١ عٌ.  ,ٖٚاؿٟ ايٓاي ,يًعإٌ ٖٛ ك١ْٓ ٔٵَٳ هبٸ

ٔٵ َٳَع ٖقا نًٓ ٚيه  ٘ ٖٛ ايكتٌ أٚ غرلٙ؟ هبٻ ٔٵ٘ ٌٖ سهِ 

 دعٌ ٗاٍ ي٘ فف ايعكٌ ٫ إ ;ؿ٫يتٗاَٚـ٣  ,ؾٝٓبػٞ إٔ ْل٣ ا٭ؿي١ ايٓك١ًٝ

 ٌ ٗ اؾن٥ٝٸات. ٫ ايتـػټ ,ؿكاى ايهًٝاتإ٭ٕ ًأْ٘  ;ا٭سهاّ اؾنا١ٝ٥

َٕ ×بعض ايلٚاٜات َٔ إٔ ايِاؿم ُٗا ؾ ٗ فًى مٜاؿ بٔ عبٝـ اهلل  ٔٵقاٍ 

َا نإ اؿهِ  |ُشاب ايٓيبأٜتِ يٛ فنل كد٬ّ َٔ أاؿاكثٞ, عاٌَ إـ١ٜٓ: أك

ؾًٝى بٌ ص, هبشإ اهللط»: ×قاٍ ايِاؿم ,ك(نٻعٜ أٟا: َجٌ ٖقا )ؾٝ٘؟ قايٛ

ٌٕ |ايٓيب ٝٸّا ع٢ً دٛام قتٌ هابٸ ,«؟!َٔ أُشاب٘ ؾلم ٚبٌ كد  يٝى ؿي٬ّٝ عكً

َٸ |إف ؾٌٔ ايٓيب ;دٛب قتً٘ٚأٚ  |ايٓيب ١ ٫ ٜٛدب تػٝرل ايعكٛبات ع٢ً ا٭

 بـيٌٝ قاطع.  ٫ٓإ ,ايـْٜٝٛٸ١

َٕ ٞٸأٜٴكتٌ, نُا  اٱَاّ أٚ |ٌ قاتٌ ايٓيبجٳؾؿٞ ا َٔ ؿٕٚ  ,ٜٴكتٌ ٕ قاتٌ ايوٛق

ُٳيبم بـٕ قاتٌ ايٓلٳبإٔ ٜٴشٵ ,ؾلم بُٝٓٗا  ٌ. جٻ أٚ ٜٴ

 ,..ٜا بين عبـ إطًب: .ٓ٘ اهللععٓـَا ٓلب٘ ابٔ ًَذِ ي ت٘ٗ ُٚٝ ×قاٍ عًٞ

ٔٸٓقتٌ أَرل إ٪َ :تكٛيٕٛ ,هِ ؽٕٛٓٛ ؿَا٤ إوًٌُ ػّٛٓا٫ أيؿٝٓٸ بٞ  ٌ. أ٫ ٫ تكتً

ًٛا ٫ٚ ُجِّ, َٔ ٓلبت٘ ٖقٙ ؾآلبٛٙ ٓلب١ بٔلب١ ْا َتټأفا إقاتًٞ. اْٛلٚا  ٫ٓإ

 . انِ ٚإج١ً ٚيٛ بايهًب ايعكٛكٜٸإٜكٍٛ:  |كهٍٛ اهلل ْٞ زلعتٴإؾ ;بايلدٌ

ٚيهٔ يٝى  ,ٖٚٛ ٗ ْاك اؾشِٝ ,ًك٢ اٯػلٜٔأٖٛ  ×قاتٌ عًٞ ,ْعِ

ٍ ايوابكٌ ٚٸأدنا٤ٶ ٭ْ٘ قتٌ  ;اب٘ فيوٚ َا ًأ ,٫ٚؿٙأٚسبى  ,َٛاي٘أيًشانِ ْٗب 

 ْعٌ. أ |ؾٌٔ ايٓاي بعـ كهٍٛ اهللأٜٚعوٛب ايـٜٔ ٚ

ـٸٕ ٜعِّإٔ ايعكٌ ٫ ٜوتطٝع أٚاؿاٌُ  ـٸأٚ أ ندلأّا ٔ س  ,َٔ سـٚؿ اٯػلٜٔ ً

 ست٢ ٜؿِٗ سهِ اهلل اؿهِٝ.  ,ٜٚـقل ؾٝٗا ,ؿي١ ايٓك١ًٕٝ ٜوُع ا٭أبٌ عًٝ٘ 
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كٚاٜات ٚ ,ٚايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ايٌلٜؿ١ ,ايكلإٓ ايعِٛٝ :١ٗ َٓشِل٠ ١ ايٓكًٝٸٚا٭ؿٓي

ُٸ١ إعٌَِٛ ًُٛات عًِٝٗ  َٸا اٱ .ْعٌأا٭٥ ْاع ؾًٝى عٓـْا ع َعاًل ايٌٝع١ ع أ

 عٓ٘.  ٕ اـدل ساىٺأنُا  ,ايوٓٸ١عٔ  ٘ ساىٺْٸإبٌ  ,َوتك٬٘ ؿي٬ّٝ

ٌٸأػباك ٚايورل٠ ّٚ َٔ طلم ا٭ٕ ْتؿشٻأؾعًٝٓا   ,َا بأٜـٜٓا قٛاٍ ايعًُا٤ ٚن

َٳستٸ  َٚٔ إوًٌُ.  ,ٌٖ ايهتابأَٔ إٌلنٌ ٚ ,|ايٓيب هبٸ ٔٵ٢ لـ سهِ 

َٳأ٢ ْل٣ ٌٖ ل ستٸٕ ْـقِّأؾٝذب  َٳ هبٸ ٔٵْ٘ ؾلم بٌ  نإ ؿٜـْ٘  ٔٵَل٠ ٚاسـ٠ ٚ

َٳأٚ ؟|ايٓيب هبٸ َٳ ؟ٚبٌ غرلٙ نإ َوًُّا سٌ هبٸ ٔٵّٜٔا بٌ   ؟تاب ٚغرلٙ ٔٵٚبٌ 

َٳ ٌٖٚ ٖٓاى ؾلمٷ  ؟|٘ بعـ ٖات٘هبٸ ٔٵَٳ٘ ٗ مَٓ٘ سٝات٘ ٚهبٻ ٔٵبٌ 

 

ٓ٘ أٟ ٫ تعلٸ ,«ي٘ ٫ٚ توتوبٸ»ٗ فُع ايبشلٜٔ: ٗ سـٜح ايٛيـ َع ٚايـٙ: 

َٚجً٘  ,: ايٌتِٚايوبٸ .ا٠ّ يومفا ;أباى أبا غرلى ؾٝوبٸ ٙ إيٝ٘, بإٔ توبٸٚػلٸ يًوبٸ

م, ًتُ٘ ٚقطٝعت٘ ؾوٛ , أٟ«ي٘ نؿلٚقتا ,هباب إ٪َٔ ؾوٛم» :ايوباب... َٚٓ٘

 قٍٛ :٫ اؿكٝك١. َٚٓ٘ ,ٚ قٍُٛ ع٢ً ايتػًٜٝأ ,ٚاهتش٬ٍ َكاتًت٘ ٚسلب٘ نؿل

ٌَٕعا١ٜٚ  ٗ  ×ٞٚٗ سـٜح عً .؟ع ×ٜعين عًّٝاع با تلاب أ َا َٓعو إٔ توبٸ :يلد

 هت. ب١: ا٫ايوټٚ ,ت٘بٻبٝـٙ يػـك بوٴ باٜعين َلٚإ بٔ اؿهِ: يٛ

ًتُ٘  :ٜكاٍ ,مكا٤ ْٚكّإبإٔ تِـ اي٤ٌٞ َا ٖٛ  يٌتِ: ايوبٸّٜٔا اأٚؾٝ٘ 

 . ًتُّا َٔ باب ٓلب

ٙ ٚػلٸ ٓ٘ يًوبٸلِّعي٘ أٟ ٫ ت بٻوٹتٳوٵايٌتِ... ٫ٚ تٳ :ايوبٸ :ثرلا٭ٚٗ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ 

اؿـٜح اٯػل:  ٗلّا ٚقـ دا٤ َؿوٻ .فاما٠ّ يو ;باىأ با غرلى ؾٝوبٸأ يٝ٘, بإٔ توبٸإ

 ٚايـٜ٘؟ قاٍ: ٜوبٸ ٚنٝـ ٜوبٸ :قٌٝ ,ايلدٌ ٚايـٜ٘ ٕ ٜوبٸأ ايهبا٥ل ندلإٔ َٔ إ

َٸأ با ايلدٌ ؾٝوبٸأ  . ٘باٙ ٚأ

ٚٸيًػ١: اقٍٛ: َا ٜٛٗل َٔ نتب أ مكا٤ ْٚكّ إٛ ٖٕ تُٛٝـ اي٤ٌٞ َا إ :٫ّأ

ٕ أٚ بـٍ أ ,بذلأٚ أٚ هاسل أبأْ٘ فٕٓٛ  |ُٚـ ايٓيب ٔٵُٳؾّا ًٚتُّا. ٜو٢ُ هبٸ

َٻ :قاٍ : قُـٜكٍٛ ٌٸ ,َِق َٳأٚ ,ّاٖقا ٜهٕٛ هبٸ ؾه ٚ ٢ٌَ أ ,ِ َجً٘تهًٖ ٔٵّٜٔا 

ُٸأؾٗقا  ,ْٚكِّا اهتٗنا٤ٶ ;َجً٘  ب٘.  ٚ ًَشلٷأّا ٢ هبٸّٜٔا ٜٴو
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سلاَّا ؾتوبٝب  فا نإ ايوبٸإ, ؾٜهٕٛ نايوبٸ ّٜٔاأ ايوبٸ بهب :ثاّْٝا

ب٘. قاٍ تعاٍ: ٕ هعٌ عكٛب١ ٕوبٸأب ؾذـٜلٷ عكٛب١ يًوبٸاي تفا ثبتإّٜٔا سلاّ. ٚأ ايوبٸ

﴿ِٕ ًِ ٝٵٔل عٹ ـٵّٚا بٹػٳ ٘ٳ عٳ ٘ٹ َؾٝٳوٴبټٛا ايًٖ ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٕٳ  ـٵعٴٛ ٜٳ ٔٳ   . (108)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳ٫َ تٳوٴبټٛا اٖيقٹٜ

 

ف ٜعلِّ ٘ٚيهٓٸ ,ٚ َا ًاب٘أباهِ كدٌ ؿٜٔ  ,ًؼاُّاأفا ٚدـْا ٗ مَآْا ٖقا إ

ل ػ١ٌٓ ٜتٖٓؿ بِٛك٠ٺ ,ػًل ايعُِٛٝاسب  ,عِٛ ايل٩ٚف ايلسِٝايلهٍٛ ا٭نلّ ا٭

ٕ ٜعاقب ايٓاي ايبوطا٤ أٚ ٌٜتُْٛ٘, ؾكبٌ أْٜٚٗٝٓٛ٘  ,إ ٚايٓاي ايبوطا٤َٓ٘ ايٌبٸ

ٛٻ ٬ف َا علٸؾ٘ ايكلإٓ غؾٛٙ ٚعلٻ ,|ٖٛا زلع١ ايٓيبٜٓبػٞ عكٛب١ ٖ٪٤٫ ايقٜٔ ً

ٌٳ﴿٘ بأْٸ ُٹ ُٳ١ّ يٹًِعٳاَي ٌٳ كٳ﴿ٚ (,107)ا٭ْبٝا٤:  ﴾كٳسٵ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ِٷ٩ٴبٹاِي  (,128)ايتٛب١:  ﴾ٚفٷ كٳسٹٝ

ايٌا٠  زلٻتٵ عٔ ٜٗٛؿٜٸ١ اْ٘ عؿأَٔ  ,ػباكعًٝ٘ ا٭ ت٬ف َا تٛاتلغؾٛٙ ّٜٔا علٻأٚ

َٔ  ّإ ٜؿٌٞ هلٸأكاؿ أايقٟ نتب نتابّا ٚ ١,عتبٞ بًأعٔ ساطب بٔ  اٚعؿ, ٘ي

اؿ كأ ٟايق ,ٞٸبٳُأعٔ عبـ اهلل بٔ  اٚعؿ ,١ إهلٸ١َقبٌٝ ؾتض َه |هلاك ايٓيبأ

 .ِْاك عٓـ ايلدٛع َٔ غن٠ٚ بين إِطًلر ْاك ايؿت١ٓ بٌ إٗادلٜٔ ٚا٭ٕ ٜ٪دِّأ

ُٚـ  َٗا قايٛا  ٕ إٌلنٌ نجرلّاأَٔ ػ٬ٍ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ ٜٛٗل 

ٕٸ, بذلأ٘ هاسل أٚ فٕٓٛ أٚ بأْٸ |ايٓيب  ٚيهٔ مل ْوُع إٍ اٯٕ ايكٍٛ بأ

 .ِٗٚ هبٸأسهِ ظًـِٖ  |ايٓيب

ٕٷ﴿ :ؿذلؾؿٞ هٛك٠ ا ٓٴٛ ُٳذٵ ْٻَو َي ٘ٹ ايقِِّنلٴ ٔإ ٝٵ ٍٳ عٳًَ ٗٳا اٖيقٹٟ ْٴنِّ ٜټ ٜٳا َأ  ﴾ٚٳَقاُيٛا 

ٕٕ﴿: ايِآؾاتٚٗ هٛك٠ , (6: )اؿذل ٓٴٛ َٳذٵ ٌٳاعٹٕل  ٓٳا يٹ ٗٳتٹ ٕٳ َأ٥ٹٓٻا َيتٳأكُنٛا آيٹ ٜٳُكُٛيٛ  ﴾ٚٳ

ِٷ ﴿(, ٚٗ ايـػإ: 36: ايِاؾات) َٴعٳًٖ ٚٳَقاُيٛا  ٘ٴ  ٓٵ ٛٵا عٳ ٛٳٖي ِٻ تٳ ٕٷثٴ ٓٴٛ ٚٗ (, 14)ايـػإ:  ﴾َٳذٵ

ٕٷ﴿ :ايكًِ ٓٴٛ ُٳذٵ ٘ٴ َي ْٻ ٕٳ ٔإ ٜٳُكُٛيٛ ُٳ١ٹ كٳبَِّو ﴿ٚٗ قٛي٘ تعاٍ (, 51: ايكًِ) ﴾ٚٳ ٓٹعٵ ْٵتٳ بٹ َٳا َأ

ٕٕ ٓٴٛ ُٳذٵ ٕٕ﴿ٚقٛي٘  ,(2: )ايكًِ ﴾بٹ ٓٴٛ ُٳذٵ ِٵ بٹ ُٳاسٹبٴُه َٳا  ِْٗ أٜٛٗل  ,(22 :)ايتهٜٛل ﴾ٚٳ

اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ  |ٝح ؿاؾع عٓ٘ع ,اؾٕٓٛ |يٝ٘إٜٓوبٕٛ ناْٛا نجرلّا َا 

ٔٵ دٹٓٻ١ٺ﴿ :بكٛي٘ َٹ ِٵ  ٔٗ ِٳاسٹبٹ َٳا بٹ ِٵ ٜٳتٳَؿٖهلٴٚا  ٚٳَي َٳا ﴿ :ٚبكٛي٘ ,(184 :علافا٭) ﴾َأ

ٓٻ١ٺ ٔٵ دٹ َٹ ِٵ  ِٳاسٹبٹُه  .(46: هبأ) ﴾بٹ
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 ,ِْٗ ْوبٛا ايوشل إٍ ايكلإٓ ايٌلٜـأَٔاؾّا إٍ ٖقا ٜٛٗل َٔ بعض اٯٜات 

ٖٳقٳا ٔإ٫ٖ﴿: َجٌ ٕٵ  ٕٳ ٔإ٫ٖ كٳدٴ٬ّ ﴿ :ٚقايٛا يًُوًٌُ, (24: ـثلإ)﴾هٹشٵلٷ ٜٴ٪ٵثٳلٴ ٔإ ٕٵ تٳتٻبٹعٴٛ ٔإ

ٕٳ ٔإ٫ٖ كٳدٴ٬ّ ﴿ٚ ,(47: هلا٤)اٱ﴾َٳوٵشٴٛكّا ٕٵ تٳتٻبٹعٴٛ ٕٳ ٔإ ُٴٛ ٖٛايٹ ٍٳ اي ٚٳَقا

 .(8:)ايؿلقإ﴾َٳوٵشٴٛكّا

 

ٌٸ ٕ ٜكٍٛ: أؾٮسـ ٚعًٝ٘  .١١َ إهلٸاٯٜات ايهل١ّ ْنيت ٗ َٓهٖقٙ  ن

ـٸٚايٌتِ ٗ إـ١ٜٓ إٓٛك٠ ٚبعـ قـك٠ اٱ ايوبٸ ٛا هبٸ ِْٗإ :ٚ ٜكٍٛأ ,ّاه٬ّ ٜٛدب س

 ,ٕ ٜٛؿل عًِٝٗأٚبعِٔٗ َاتٛا قبٌ  ,ؾبعِٔٗ قتًٛا ٗ اؿلٚب ,ًٚتُٛا ناؾلٜٔ

هباب ْنٚشلا ٫ أؾُٔ ػ٬ٍ ٖقٙ اٯٜات ٚ ,«َا قبً٘ ٚاٱه٬ّ هبٸ»هًُٛا أٚبعِٔٗ 

َٸف َٛٓٛع٘ إ ;ٚعـَ٘ |ايٓيب ٛام قتٌ هابٸثبات ٤ًٞ َٔ دإّهٔ  ا ُاك إ

ٝٸّا. ا تػٝٻَٸإٚ ,َٓتؿّٝا  ل ْٗا٥

ٚيهٔ قبٌ  ,ٗ إـ١ٜٓ َٚا قٌٝ ي٘ َٚا عًُٛا... |ٕ ْلادع تاكٜؽ ايٓيبأؾًٝنّ 

ايقٟ عؿا عٔ اجمللٌَ, ٚقاٍ ٭ٌٖ َه١  ايٓيبٸ ٕٸأَٔ ايبعٝـ أْٸ٘ ٕ ٜٴعًِ أ ٖقا ٜٓبػٞ

نايقٜٔ  ,ٞٸ َٚا ًابٗ٘بٳُأعبـ اهلل بٔ  ٣ٚؿاك ,«ِ ايطًكا٤ْتؾأفٖبٛا ا» ا:بعـ ؾتشٗ

َٳأٜ ,كاؿٚا قتً٘ ٗ ايعكب١أ َٳأهبٸ٘  ٔٵَل بكتٌ   نإ ٜوبٸ٘.  ٔٵٚ 

 

|

بٔ عٔ ٌٖاّ  ,بٞ عُرلابٔ أعٔ  ,بلاِٖٝإعٔ عًٞ بٔ  ,ع قُـ بٔ ٜعكٛب1

ُٻ ْ٘ هٴ٦ٌأبٞ عبـ اهلل هامل, عٔ أ ٜكتً٘ ا٭ؿ٢ْ  ؟ ؾكاٍ:|ًتِ كهٍٛ اهلل ٔٵع

 . َإّ ٜلؾع إٍ اٱأؾا٭ؿ٢ْ قبٌ 

 . ٚؿ٫يت٘ ٚآش١ ,نايِشٝض ضٷهٓـ اؿـٜح َِشٻٚ

٢ بٔ قُـ, عٔ اؿؤ ع قُـ بٔ ٜعكٛب, عٔ اؿوٌ بٔ قُـ, عٔ َع2ًٓ

ٞٸ ٜكٍٛ: ًتِ كدٌ ع٢ً عٗـ دعؿل بٔ  ×أبا اؿؤ ايًٛا٤, قاٍ: زلعتٴ بٔ عً

ؾـػٌ عًٝ٘ أبٛ عبـ  ,ؾذُع ايٓاي ,تٞ ب٘ عاٌَ إـ١ٜٓأؾ ,|كهٍٛ اهلل ×قُـ

ؾأدًو٘ ٗ ُـك اجملًى,  ,ٚعًٝ٘ كؿا٤ ي٘ َٛكؿ ,١ٖٚٛ قلٜب ايعٗـ بايعًٓ ×اهلل
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ٚاهتأفْ٘ ٗ ا٫تها٤, ٚقاٍ شلِ: َا تلٕٚ؟ ؾكاٍ ي٘ عبـ اهلل بٔ اؿؤ ٚاؿؤ بٔ 

ايعاٌَ إٍ كبٝع١ ايلأٟ ٚأُشاب٘, ؾكاٍ:  مٜـ ٚغرلُٖا: ْل٣ إٔ تكطع يواْ٘, ؾايتؿت

 |ؾًٝى بٌ كهٍٛ اهلل ,: هبشإ اهلل×ب, ؾكاٍ أبٛ عبـ اهللَا تلٕٚ؟ قاٍ: ٜ٪ؿٻ

 . ؟!ٚبٌ أُشاب٘ ؾلمٷ

ـٷٚ ا عًٞ بٔ َٸأها٥ٌ ٚايتٗقٜب. ٚٛايٛاكؿ ٗ اي «بٔ قُـ َع٢ًٓ»بع  اؿـٜح ٓعٝ

ٍٷبٔ قُـ ؾٗٛ ف َع٢ًٓ قُـ ايٛاكؿ ٗ ايهاٗ بـٍ ٞٸ»ٚايٛاٖل نٕٛ يؿٜ  .ٗٛ  «عً

 . تايٞٚايه٬ّ ٗ ؿ٫يت٘ ٜأتٞ بعـ اـدل اي .«َع٢ًٓ» َِشٻـ

عـ٠ َٔ أُشابٓا, عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ, عٔ عًٞ بٔ قُـ بٔ ٜعكٛب, عٔ ع 3

ع٢ً كأي  ٚاقؿّا قاٍ: نٓتٴ ×أهباٙ, عٔ عًٞ بٔ دعؿل, قاٍ: أػدلْٞ أػٞ َٛه٢

ٜكٍٛ يو ا٭َرل:  :ؾكاٍ ,هلل اؿاكثٞ ع عاٌَ إـ١ٜٓ عأبٞ سٌ أتاٙ كهٍٛ مٜاؿ بٔ عبٝـ ا

ٌٸٞٸاْٗض إي ؾكاٍ: قـ أَلت إٔ ٜؿتض يو باب  ,١, ؾعاؿ إيٝ٘ ايلهٍٛبعًٓ , ؾاعت

ٞٸ ,ؾٗٛ أقلب ـطٛى, قاٍ: ؾٓٗض أبٞ ,إكِٛك٠ ٚؿػٌ ع٢ً ايٛايٞ ٚقـ  ,ٚاعتُـ عً

كدٌ َٔ أٌٖ ٚاؿٟ  ع٢ً ٚبٌ ٜـٜ٘ نتاب ؾٝ٘ ًٗاؿ٠ْ ,ِْٗع ؾكٗا٤ أٌٖ إـ١ٜٓ نًٓ

اْٛل ٗ  ,ؾٓاٍ َٓ٘, ؾكاٍ ي٘ ايٛايٞ: ٜا أبا عبـ اهلل |ايكل٣ قـ فنل ايٓيبٸ

ب ٢ أْٛل َا قايٛا, ؾايتؿت إيِٝٗ, ؾكاٍ: َا قًتِ؟ قايٛا: قًٓا: ٜ٪ؿٻايهتاب, قاٍ: ستٸ

 |َٔ أُشاب ايٓيب ك ٚوبى, قاٍ: ؾكاٍ شلِ: أكأٜتِ يٛ فنل كد٬ّٜٚٔلب ٜٚعنٻ

ٚبٌ كدٌ َٔ  |ؾٝ٘؟ قايٛا: َجٌ ٖقا, قاٍ: ؾًٝى بٌ ايٓيبٸَا نإ اؿهِ 

يٛ أكؿْا ٖ٪٤٫ مل ْلهٌ إيٝو,  ,ٖ٪٤٫ ٜا أبا عبـ اهلل عٵ؟! ؾكاٍ ايٛايٞ: ؿٳأُشاب٘ ؾلمٷ

ٕٸ×ؾكاٍ أبٛ عبـ اهلل ٞٸقاٍ: ايٓاي ؾ |كهٍٛ اهلل : أػدلْٞ أبٞ أ  ٔٵَٳ ,هٛا٤ أه٠ْٛ ع

٫ٚ ٜلؾع إٍ ايوًطإ,  ,ًتُين ٔٵَٳٜقنلْٞ ؾايٛادب عًٝ٘ إٔ ٜكتٌ  زلع أسـّا

َٳ ٞ, ؾكاٍ مٜاؿ بٔ عبٝـ اهلل: ْاٍ َٓٸ ٔٵٚايٛادب ع٢ً ايوًطإ إفا كؾع إيٝ٘ إٔ ٜكتٌ 

 . ×أػلدٛا ايلدٌ ؾاقتًٛٙ عهِ أبٞ عبـ اهلل

ـٷ ٚؿ٫يت٘  ,ايٛاقع ٗ ايوٓـ «هٌٗ بٔ مٜاؿ» عع٢ً إٌٗٛك ب ٚاؿـٜح ٓعٝ

ٔٸ ٕٸ ٚآش١. ٚيه ١َٝ أٗ تًو ا٭م١َ َٔ بين  مل ٜهٔ بٓاؿٕك |ايٓيب هبٸ ايقٟ ؾٝ٘ أ

عهِ  ٜٔـّ عًِ ايعًُا٤ اؿآلععٛا ايٓب٠ٛ ٚغرلِٖ. ؾاؿ ٚإلؿ٠ ٚايقٜٔ اؿٸاؿوٸ

ٕ أ٘ مٔ ُا عبـ اهلل بٔ اؿؤ ٚاؿؤ بٔ مٜـ. ؾايقٟ ْٛٓٸهٝٸ٫ٚ  ,دـّا َلٜبٷ ايوابٸ
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َٳ ٘ ٫ ٜٛدـ يـِٜٗ ْٸأؾلأٚا  ,٤ِٖآبا ِٗ ٚهبٸهبٸ ٔٵاـًؿا٤ ايعبٸاهٝٸٌ ناْٛا ٜلٜـٕٚ قتٌ 

ٞٸ يًقٟ ٜلٜـٕٚ  اٚست٢ هلٸ ;٘ ايكتٌثبتٛا يوابٸأٚ ,|ا بايٓيبأٚؾبـ ,ؿيٌٝ ًلع

ْٚوبٖٛا  ,ًٛا ٖقٙ ا٭نافٜبدعؾًٗقا ُٓعٛا ٚ .|نؼًؿا٤ ايٓيب ,٭ْؿوِٗ َجً٘

ٌٕ تٛا بكٝإيأٚ ,ست٢ ٜكبًٗا ايٓاي ;×إٍ ا٫َاّ ايِاؿم ـٸ باط ٛٻ ّاد ٛٻٙ ٚئ مل ٜتؿ ٙ ٜتؿ

 ب٘ إعِّٛ أبـّا. 

َاّ ىؿـ ؟ ٌٖ يٛ هلم ابٔ اٱٔاؾنا٤ ٚايعكٛب١ َتواٜٚ ٌٖٗ ٫ ٜهٕٛ ايٓاي 

َٔ َاٍ  ٕ هلم هاكمٷإّٜٔا أٚ ؟!ٚ ٜهٕٛ نأسـ َٔ ايٓاي هٛا٤أٚ ٜٔاعـ عقاب٘ أي٘ 

 |ٚ ايٓيبأَاّ ٕ اٱأٚيٛ ؾلض قا٫ّ  ؟ؾ٬ ٜهٕٛ نايواكم َٔ غرلٙأ َاّ ٦ًّٝااٱ

َاّ ايٌلع أٚغرلٙ  ؾ٬ ٜهٕٛ ايٓاي َٔ ايٓيبٸأ ؟ٜهٕٛ سهُ٘ نػرلٙ ؾ٬أٜولم 

  ؟!هٛا٤

غرلٙ  دلّت٘ ٚعكٛبت٘ ايـْٜٝٛٸ١ ٜهٕٛ نوبٸ |ايٓيب هبٸ ٕٸأؾُٔ ٖٓا ٜٴعًِ 

 ,ْٗر ايب٬غ١ عؾلاد ,َٔ ابٔ ًَذِ ×َاّ عًٞن٬ّ اٱ ع٢ً ايوٛا٤, نُا َلٸ

 . 47 لهاي١اي

ٗ  اٖٛٚؿهٸ ,هٓاؿساؿٜح َع اٱا٭ فْابِٗ ٚٓعٛا بعضأِْٗ بٛاهط١ أؾٝشتٌُ 

ْ٘ نإ َٛاؾكّا ٕا ٖٛ َٔ ايـٜٔ أٛٙ, َٚا عٚٓ اؿُاهٝٸٌ ٕ بعضأٚوتٌُ  .ايهتب

 ١ٗ ْكٌ ٗ ايهتب َٔ غرل ؿٓق ,|ٚايـؾاع عٓ٘ ,|ايٓيب ٖٚٛ سبٸ ,ٓلٚك٠

 . ٣ػلأ١ ٙ َع أؿٓيؿٸتٔا

و٢, عٔ عٔ عًٞ بٔ إبلاِٖٝ, عٔ أبٝ٘, عٔ ٓاؿ بٔ عٝقُـ بٔ ٜعكٛب, ع 4

َٔ ٖقٌٜ  قاٍ: إٕ كد٬ّ ×كبعٞ بٔ عبـ اهلل, عٔ قُـ بٔ َوًِ, عٔ أبٞ دعؿل

َٳ |, ؾبًؼ فيو ايٓيب|كهٍٛ اهلل نإ ٜوبٸ شلقا؟ ؾكاّ كد٬ٕ َٔ  ٔٵؾكاٍ: 

ؾوأ٫ عٓ٘, ؾإفا ٖٛ  ,٢ أتٝا علب١ا٭ِْاك, ؾكا٫: مٔ ٜا كهٍٛ اهلل, ؾاْطًكا ستٸ

َٳ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ؟ قاٍ: ْعِ,  زلهُا؟ ؾكا٫ ي٘: أْتٳأْتُا َٚا ا ٔٵٜتًك٢ غُٓ٘, ؾكاٍ: 

اٯٕ  : أكأٜت يٛ إٔ كد٬ّ×٭بٞ دعؿل قاٍ قُـ بٔ َوًِ: ؾكًتٴ ,ؾٓن٫ ؾٔلبا عٓك٘

ٕٵ |ايٓيبٸ هبٸ  . مل ؽـ ع٢ً ْؿوو ؾاقتً٘ أٜكتٌ؟ قاٍ: إ

ٔٸ  ٍٷ أٚ ٌَهْٛى بع )كبعٞ بٔ عبـ اهلل(; إف ٚثٸك٘ ايٓذاًٞ, ٚيه ٚاؿـٜح فٗٛ

َٸ٘ ٦ًّٝا ايٌٝؽ . ٖٚقا ايطٛهٞ ٚايدلقٞ ٚايهٌٞ فنلٚٙ, ٚمل ٜكٛيٛا ٗ َـس٘ أٚ ف
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 أَلٷ َلٜب. 

ـٸّا ػٴ ٔٸ قتٛاٙ ٜٔاؿٸ د اؿٵَؾعٵ ﴿َا أَلٙ اهلل تعاٍ ب٘ َٔ ٚ, |ل ايٓيبٸًُٚيه

ِٷ ُٹٝ ٌّ سٳ ٚٳيٹ ٘ٴ  ْٻ ٚٳ٠ْ َنَأ ـٳا ٘ٴ عٳ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳَو  ٝٵ ٔٴ َؾٔإفٳا اٖيقٹٟ بٳ ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ (, ٜٚٔاؿٸ 34)ؾًِت:  ﴾بٹاٖيتٹٞ 

 . «اٱّإ قٝـ ايؿتو»قٛي٘: 

ع ايؿٌٔ بٔ اؿؤ ايطدلهٞ, بإهٓاؿٙ ٗ ُشٝؿ١ ايلٓا, عٔ آبا٥٘, عٔ 5

ٔٵ هبٸ ُاسب ْيبٸ دٴًـ |كهٍٛ اهلل َٳ ٝٸّا ُقتٌ, ٚ ٔٵ هبٸ ْب َٳ  . قاٍ: 

ٌٷ.   ٚاؿـٜح َله

 ,عهل١َؾاْتٗٝت إٍ  ,أع٢ُ نٓت أقٛؿ كد٬ّع عٔ عجُإ ايٌشٸاّ قاٍ: 6

ـٸ ٕٸ :ثٓا قاٍؾأٌْأ و  ,|أع٢ُ نإ ع٢ً عٗـ كهٍٛ اهلل سـثين ابٔ عباي أ

 |ٚناْت تهجل ايٛقٝع١ بلهٍٛ اهلل ,ٚنإ ي٘ َٓٗا ابٓإ ,ٚناْت ي٘ أّ ٚيـ

 ؾًُا نإ فات ي١ًٝ فنلتٴ ,ٜٚٓٗاٖا ؾ٬ تٓتٗٞ ,ؾٝندلٖا ؾ٬ تٓندل ,٘ٚتوبٸ

 ؾاتهأتٴ ,ؾٛٓعت٘ ٗ بطٓٗا ,ٍٛإٍ إػ ؾًِ أُدل إٔ قُتٴ ,ؾٛقعت ؾٝ٘ |ايٓيبٸ

أٌْـ  :ؾذُع ايٓاي ٚقاٍ, |ؾقنل فيو يًٓيب ,قت٬ّٝ ؾأُبشتٵ ,ؾكتًتٗا ,عًٝ٘

ٜا كهٍٛ  :ؾكاٍ ,ؾأقبٌ ا٭ع٢ُ ٜتـيـٍ ,قاّ ؾعٌ َا ؾعٌ إ٫ٓ يٞ عًٝ٘ سلٸ اهلل كد٬ّ

ّٸ ,أْا ُاسبٗا ,اهلل ٚيٞ َٓٗا ابٓإ َجٌ  ,ٚناْت بٞ يطٝؿ١ كؾٝك١ ,ٚيـٟ ناْت أ

ٚيهٓٗا ناْت تهجل ايٛقٝع١ ؾٝو ٚتٌتُو ؾأْٗاٖا ؾ٬ تٓتٗٞ ٚأمدلٖا  ,ي٪تٌايً٪

٘ ٗ إٍ إػٍٛ ؾٛٓعتٴ ؾكُتٴ ,ؾٝو تٵعٳو ؾَٛقؾًُا ناْت ايباكس١ فنلتٴ ,ؾ٬ تٓندل

ؿَٗا  ٕٸأأ٫ اًٗـٚا : |ؾكاٍ كهٍٛ اهلل ,ٗا٢ قتًتٴعًٝٗا ستٸ ؾاتهأتٴ ,بطٓٗا

 . ٖـكٷ

َٸ١ ؾ٬ ْوتط ٝع إٔ ِْشِّض هٓـٙ ٚطلٜك٘. ٚع٢ً ؾلض ُشٸ١ ٚاؿـٜح َٔ ايعا

ٚٸ٫ّهٓـٙ ؾُشتٛاٙ ىدل عٔ نقب٘ ٜكّٝٓا; إف  ّٸ ٚيـ تٌتِ ايٓيبٸأ ٕٸ أ أَاّ  |: نٝـ أ

 ٫َٖٛا, ٫ٚ تٓتٗٞ َٔ أَل ٫َٖٛا؟! َت٢ ناْت يًُلأ٠ ٖقٙ اؿلٸٜٸ١؟! 

ٕٸ ٫َٖٛا ٫ ٜعتكٗا ستٸ٢ تقٖب إٍ َهإ آػل, ستٸ٢ ٫ ٜوُع ٚثاّْٝا : نٝـ أ

ـٸ٠ إـٜـ٠, بٌ عنّ ع٢ً  ٫َٖٛا ن٬َٗا؟ ٚنٝـ مل ٌٜاٚك ٫َٖٛا أسـّا ػ٬ٍ ٖقٙ إ

 اؿٸعا٤ كدٌ َٔ ؿٕٚ ًاٖـ ٌّٚ؟  |قتًٗا؟! ٚنٝـ زلع ايلهٍٛ

ؾٌٗ ٫ ٜؿتض ٖقا اؿهِ ايطلٜل أَاّ نٌ ًؼّ ٜلٜـ إٔ ٜٓذٛ َٔ مٚدت٘ إٔ 
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 ؟! |ٜكتًٗا, ٜٚتٸُٗٗا بأْٗا ناْت تٌتِ ايٓيبٸ

ِٳ   قتًٗا بإػٍٛ؟ ٌٖ ٫ ّهٔ أػق كقبتٗا أٚ ؾُٗا ستٸ٢ ؽتٓل؟! ٚأّٜٔا يٹ

ٌٷ»: َٚٔ ايعذٝب َا ٗ ْكٌ ابٔ ؿاٚٚؿ ٗ هٓٓ٘ , إعًٹٔ «ؾٛقع بٌ كدًٝٗا طؿ

ٕٸ إلأ٠ ناْت سا٬َّ, ٚبعـ إؿػاٍ إػٍٛ ٗ دٛف إلأ٠ ػلز ايطؿٌ هإّا.   بأ

٢ ايكاتٌ, َٚٔ داْب آػل ؾٗقا َٔ ْاس١ٝ ٌٜب٘ إعذن٠ ٚايهلا١َ شلقا ا٭عُ

ـٸ٠ ػٌْٛت٘, عٝح ٜل٢ٓ إٔ ٜكتٌ اَلأ٠ّ سا٬َّ َكلبّا, ْٚيبٸ ايل١ٓ ٍٸ ع٢ً ً  |ٜـ

 ٜكلِّك ٖقٙ اـ١ٌْٛ إع١ًٓ ع٢ً إلأ٠ اؿاٌَ, ٜٚٗـك ؿَٗا!! 

ٕٷ عِٛٝ ع٢ً ْيبٸ ايل١ٓ  . |هبشإ اهلل ٖقا بٗتا

ٞٸ7 ٕٸ ٜٗٛؿٜٸ١ ناْت تٌتِ ايٓيبٸ×ع ايٌعيب, عٔ عً ٚتكع ؾٝ٘, ؾؼٓكٗا  |, أ

ٌٷ ست٢ َاتت, ؾأبطٌ كهٍٛ اهلل  . ؿَٗا |كد

 أقٍٛ: ٜٔلؿٴ عًٝ٘ بعض َا ٜٔلؿٴ ع٢ً هابك٘.

 

, ٚمل ٜتذاٚم عٔ أػباك آساؿ, نجرل |ٖقا ْٝع َا ٚدـْاٙ ٗ هبٸ ايٓيبٸ

أَل  |َٓٗا ٓعٝـ ايوٓـ, ٫ٚ هٝٸُا ا٭ػباك اؿان١ٝ عٔ قٔٝٸ١ ػاكدٝٸ١, َجٌ: أْٸ٘

ٕٸ إوًٌُ قتًٛا ًؼِّا ٚايٓيبٸبايكتٌ  قلٸكِٖ ع٢ً  |ؾا٥تُل بعض إوًٌُ, أٚ أ

 فيو ٚأبطٌ ؿّ إكتٍٛ. 

, َجٌ: إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: 5ٚ 1ٚٗ بعٔٗا ٜٛدـ استُا٫ت أػل, نُا ٗ ايلقِ 

ٞٸ ٜهٕٛ  |تٗـٜـّا ٚؽٜٛؿّا; نٞ ٫ ٌٜتِ ايٓيبٸ «ٜكتٌ» ٕٸ سهُ٘ اؿكٝك ـٷ, ٫ أ أس

ٞٸ ٜهٕٛ  قت٬ّ, أٚ ىدل اٱَاّ ٕٸ سهُ٘ اؿكٝك َٸ١ ٗ قٔا٥ِٗ, ٫ أ ُٸا ٜؿعً٘ ايعا ع

 ٖهقا. 

ُٸا ٜؿعً٘  «ٜػتوٌ»ٚببٝإ آػل: ٗ ايعباؿات عٓـَا ٜكٍٛ اٱَاّ:  بعـ ايو٪اٍ ع

ٍٸ ع٢ً اٱٌْا٤, ؾإلاؿ )ؾًٝػتوٌ اؾٓب(. ٚيهٔ ٖٓا  اؾٓب ْكٍٛ: اؾ١ًُ اـدلٜٸ١ تـ

ٌْا٤ ٖٛ ا٫ستُاٍ ايٛسٝـ, بٌ تٛدـ ٗ عح اؿـٚؿ يٝى نٕٛ اـدل ٗ َكاّ اٱ

ُٸا ٜعٌُ  استُا٫ت أػل أّٜٔا, َجٌ: استُاٍ ايتٗـٜـ أٚ ايتؼٜٛـ, أٚ استُاٍ اٱػباك ع

َٸ١. ٚإفا دا٤ ا٫ستُاٍ بطٌ ا٫هتـ٫ٍ. ؾاهتؿاؿ٠ ٚدٛب ايكتٌ أٚ دٛامٙ بعٝـ ـٸّا.  َٔ ايعا  د



•|

 االجتهاد والتجديد

ٛٸٖا َٔ ا1 ـٸّ َٔ ا٭ػباك, ٚػً ٕٓاقٌات, ؾشاًُٗا أْٸٗا ع يٛ ؾلض ُشٸ١ َا تك

ٚعؿٛٙ ٚنلاَت٘ ٚ... ٜهٕٛ ؿكا١ٜ, ٚايلٚا١ٜ ٫  |كٚاٜات, َٚا ْعًِ َٔ سًِ ايٓيبٸ

 تعاكض ايـكا١ٜ أبـّا, بٌ ٜتُوٸو بايـكا١ٜ ؿا٥ُّا. 

ٌٸ  |ع يٛ نإ سهِ قتٌ هابٸ ايٓيبٸ2 ـٸّا إشلٝٸّا يهإ ٜٓبػٞ إٔ ٜوتك س

 وا٥ٌ ايكقف.بايقنل, َجٌ: اينْا, ٚايكقف, ٫ أْٸ٘ ًٜشل َ

ع ايتعًٌٝ ايٛاكؿ ٗ بعض ا٭ػباك ٜٓاقض تواٟٚ أؾلاؿ ايبٌل أَاّ ايٌلع 3

; «ٚبٌ أُشاب٘ ؾلم |هبشإ اهلل, ؾًٝى بٌ كهٍٛ اهلل»ٚايكإْٛ, َجٌ: قٛي٘: 

ٞٸ ٚبٌ ها٥ل ايِشاب١ ؾلم؟! هبشإ اهلل  إف ّهٔ إٔ ٜكاٍ: هبشإ اهلل يٝى بٌ عً

ُٸـ ٔٵ ٚبٌ إبلا |يٝى بٌ ق َٳ ٔٵ آَٔ قبٌ ايؿتض ٚ َٳ ِٖٝ ؾلم؟! هبشإ اهلل يٝى بٌ 

ٔٵ مل ٜٗادل أ٬ُّ ؾلم؟!  َٳ ٔٵ ٖادل ٖذلتٌ ٚ َٳ آَٔ بعـٙ ؾلم؟! هبشإ اهلل يٝى بٌ 

 ٚإٍ َا ًا٤ اهلل َٔ هبشإ اهلل... 

ـٺ أبـّا; إف نٌ ٸؾلؿ هـ ٖٝنات  ٌّ ع٢ً أس ٚبٗقا ايبٝإ ٫ ّهٔ إٔ ٜٴكاّ س

١ُ )هبشإ اهلل( قبً٘, ٚست٢ يٛ قتٌ ًَو ٚامل دبٸاك ًََّٛٛا يٓؿو٘, ٜٚأتٞ بهً

ٞٸ ؾلم؟! ٖٚقا ٜعين ؽلٜب  ٓعٝؿّا هٛم إٔ ٜٴكاٍ: هبشإ اهلل يٝى بٌ إًو ٚايوٛق

ٝٸّا. ؾوبشإ اهلل إٔ تهٕٛ ٖقٙ ا٭ساؿٜح ٖٚقا اؿهِ ُشٝشّا.   ايـٜٔ ٚايٌلٜع١ ْٗا٥

 

َٳ»١ٜ: ع قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ايٓٗا1 َٔ  , أٚ ٚاسـّا|كهٍٛ اهلل هبٸ ٔٵٚ

ُٸ١ َُٕاك ؿَ٘ ٖـكّا, ^ا٭٥ ٗ قتً٘ ع٢ً  ـٵؼٳزلع فيو َٓ٘ قتً٘, َا مل ٜٳ ٔٵ, ٚسٌ 

ٕٵ ٗ اؿاٍ أٚ  ػاف ع٢ً ْؿو٘ أٚ ع٢ً بعض إ٪ٌَٓ ٓلكّا ْؿو٘ أٚ ع٢ً غرلٙ. ؾإ

 . «إوتكبٌ ؾ٬ ٜتعلض ي٘ ع٢ً ساٍ

ُٸ١ َٔ آي٘ أٚ  |كهٍٛ اهلل هبٸ ٔٵَٳٚ»ع قاٍ أبٛ اي٬ِغ اؿًيب: 2 أٚ أسـ ا٭٥

ٕٵ ^بعض ا٭ْبٝا٤ َٳ ؾع٢ً ايوًطإ قتً٘, ٚإ زلع٘ َٔ أٌٖ اٱّإ مل ٜهٔ  ٔٵقتً٘ 

 . «يًوًطإ هبٌٝ عًٝ٘

َٳ»ع قاٍ ايوٝٸـ أبٛ إهاكّ ابٔ مٖل٠ ٗ ايػ١ٝٓ: 3 ٚغرلٙ  |ايٓيبٸ هبٸ ٔٵٜٚكتٌ 
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ُٸ١ َٳ, ٚيٝى عً^َٔ ا٭ْبٝا٤ أٚ أسـ ا٭٥ زلع٘ ؾوبل إٍ قتً٘ َٔ غرل اهت٦قإ  ٔٵ٢ 

ٌٸ .يِاسب ا٭َل هبٌٝ  . «فيو بـيٌٝ إْاع ايطا٥ؿ١ ن

 |ايقٟ مل ٜقنل سهِ هبٸ ايٓيبٸ &أقٍٛ: ٚايعذب َٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞ

 ٗ نتاب اـ٬ف َع أْٸ٘ َٔ إوا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ١. 

, ×ع ْعِ, فنل ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب اـ٬ف سهِ هابٸ اٱَا4ّ

اٱَاّ  هبٸ ٔٵَٳ»َٔ أسهاّ ايباغٞ:  5ٚأٚدب قتً٘ َٔ غرل ًلٙ. قاٍ ٗ إوأي١ 

ايعاؿٍ ٚدب قتً٘. ٚقاٍ ايٌاؾعٞ هب تعنٜلٙ. ٚب٘ قاٍ ْٝع ايؿكٗا٤. ؿيًٝٓا: إْاع 

َٚٔ هبين ؾكـ  ,ينؾكـ هبٸ عًّٝا هبٸ ٔٵَٳ»: ×قٍٛ ايٓيب ايؿلق١ ٚأػباكِٖ, ٚأّٜٔا

 . «٘ ؾكـ نؿل, ٚهب قتًْ٘بٝٸ اهلل ٚهبٸ  هبٸٔٵ َٳٚ ,«َٚٔ هب اهلل ,هب اهلل

أقٍٛ: نجرلٷ َٔ قـَا٤ ا٫ُشاب مل ٜتعلٻٓٛا شلقٙ إوأي١, ٚنقا ؾكٗا٤ أٌٖ 

ـٸّا. ٚيٛ ؾلض ؼًِٝ٘ ؾـيًٝ٘  ايوٓٸ١, ؾتشٌِٝ اٱْاع أٚ ايٌٗل٠ بٌ قـَا٥ٓا ُعبٷ د

هبشإ اهلل, ؾًٝى بٌ »إَا ْؿى ا٭ػباك أٚ ا٫هتـ٫ٍ ايقٟ ْكٌ عٔ ايِاؿم بكٛي٘: 

 , ٚقـ َلٸ دٛاب٘. «ٚبٌ أُشاب٘ ؾلم |كهٍٛ اهلل

ـٸّا.  ٌٷ د  ؾإثباتٴ ؿيٌٝ آػل غرل ا٭ػباك, ايقٟ َلٸ ايه٬ّ ؾٝ٘, ٌَه

ـٸ ايكقف ٚبعـ بٝإ توع َٔ 5 ع قاٍ احملٓكل ُاسب ًلا٥ع اٱه٬ّ ع بعـ س

َٳ»إوا٥ٌ ع:  دام يواَع٘ قتً٘, َا  |ايٓيب هبٸ ٔٵًٜٚشل بقيو َوا٥ٌ أػل: ا٭ٍٚ: 

َٳ أسـ  هبٸ ٔٵمل ىـ ائلك ع٢ً ْؿو٘ أٚ َاي٘ أٚ غرلٙ َٔ أٌٖ اٱّإ. ٚنقا 

ُٸ١  . «^ا٭٥

ع ٚقاٍ ُاسب دٛاٖل ايه٬ّ ٗ ًلغ ًلا٥ع اٱه٬ّ ع بعـ قٍٛ ايٌلا٥ع: 6

 . «بٌ ٚدب»ع:  «دام يواَع٘»

, بٌ اٱْاع ب٬ ػ٬ف أدـٙ ؾٝ٘»ٚٗ َكاّ بٝإ أؿٓي١ ٖقا اؿهِ قاٍ: 

ٝٵ٘ عًٝ٘, َٔاؾّا إٍ ايِْٓٛ ُٳ  ٚفنل بعض ا٭ػباك اييت َلٸت هابكّا.  «بكو

. |أقٍٛ: ُاسب اؾٛاٖل اؿٸع٢ اٱْاع ع٢ً دٛام أٚ ٚدٛب قتٌ هابٸ ايٓيبٸ

َٚلٸ أْٸ٘ مل ٜهٔ َقنٛكّا ٗ ن٬ّ نجرل َٔ ايكـَا٤, ٚيٛ ؾلض ٚدٛؿٙ ؾإْٸ٘ قتٌُ 

 إـكى, ؾًٝى عذٸ١. 

ٖقا اؿهِ َٛٓع ٚؾام, ٚب٘ ِْْٛ, »ٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ إوايو: ع قا7
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ٛٸ٠ ^ٚٗ إؿام باقٞ ا٭ْبٝا٤, : ...َٓٗا ٭ٕ نُاشلِ ٚتعُِٛٝٗ عًِ َٔ ؿٜٔ  ;بقيو ق

 . «ٚاٖل ِٗ اكتـاؿٷه٬ّ ٓلٚك٠, ؾوبټاٱ

ب٬ ػ٬ف, بٌ عًٝ٘ اٱْاع »ع قاٍ ايوٝٸـ عًٞ ايطباطبا٥ٞ ٗ كٜاض إوا٥ٌ: 8

 . «ن٬ّ ْاع١, ٖٚٛ اؿذٸ١, َٔاؾّا إٍ ايِْٓٛ إوتؿ١َٔٝٔ 

ُٸ١ |ٚهابٸ ايٓيبٸ»ع قاٍ ٗ إكًاؿ ا٭فٖإ: 9 ٜكتً٘ ايواَع َع  ^ٚأسـ ا٭٥

 . «أَٔ ائلك

َٳ»ع ٚقاٍ احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ ٗ ًلس٘: 10  |ايٓيب هبٸ ٔٵايـيٌٝ ع٢ً قتٌ 

ْٚكٌ ٗ ًلغ .... يقيو ٘ َٓهلٷٜوبٸ١ ٚدٛب تعُٛٝ٘ َٔ ايـٜٔ ٓلٚك٠, ٚايقٟ َعًَٛٝٸ

ٌٸ دٛام قتٌ ايوابٸ ٕٸأايٌلا٥ع  ٍٸ ق  . «...عًٝ٘ ايِْٓٛ ٚؾام. ٚتـ

ٟٸ ايـٜٔ,  أقٍٛ: احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ أؿكز هابٸ ايٓيبٸ ؼت عٓٛإ إٓهل ئلٚك

ـٸ, ؾهأْٸ٘ كأ٣ عـّ ُا١َٝ ؿ٫ي١ ا٭ػباك ٚاٱْاع ع٢ً ٚدٛب أٚ دٛام قتً٘,  أٟ إلت

ٕٸ ٖقا أّٜٔا ٫ ٜؿٝـ; إف ٫ ٜكتٌ ؾأك اؿ إٔ ًٜتُى ؿي٬ّٝ آػل. ٚيهٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜعلف أ

ٞٸ ٚإلأ٠ ؾ٬ ٜكت٬ٕ. ٖٚقا ٜٓاٗ  َٸا إًٓ ٟٸ ٜكتٌ إفا نإ كد٬ّ, أ ـٸ, بٌ ايؿطل ٌٸ َلت ن

ٕٸ هابٸ ايٓيبٸ ٞٸ بأ  ٜكتٌ.  |اؿهِ ايهًٓ

ٕٸ ؾايٓتٝذ١  ـٸّا |إثبات سهِ ايكتٌ يوابٸ ايٓيبٸأ ٌٷ د  .ٌَه

 

 

 الهوامش
                                           



• 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       

 

  



 

 

 

 

 العكاب البدٌّي لألطفاه

 وكازٌة يف ضوء الفكْ والكاٌوُ دزاسٌة

 

 

ٌِِّ ٗ ايعِل ايلأٖ, ٚػُِّٛا عًُا٤ ايٓؿى َِٓٗ,  أبـ٣ نجرلٷ َٔ إتؼ

ـٸ ُٸ١ ع٢ً ا٭طؿاٍ. ٫ٚب ٞٸ, َ٪نِّـٜٔ بِٛك٠ ػا ٝٸ١ يًعكاب ايبـْ  كايؿتِٗ بِٛك٠ نًٓ

إٔ ْتعلٻض ٖٓا إٍ كأٟ ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ١ ٗ ٖقٙ إوأي١, طبكّا يًُِاؿك ايؿكٗٝٸ١ 

ٕٸ ٖقٙ إوأي١ دا٥ن٠ْ ؾٌٗ ٚٓعت ايٌلٜع١ُ بعض ايكٝٛؿ ع٢ً  إتعاكؾ١. ؾإفا ؾلٓٓا أ

 ٖاكه١ ٖقا ايؿعٌ؟

ٌٸ د١ٗٺ  ٚايكٝٛؿ اييت ّهٔ استُاشلا ٖٓا ّهٔ طلسٗا َٔ دٗات كتًؿ١, ٚن

ـٸ َٔ  ِٻ٫.٬ّب  ايتعلټض شلا َؿ

ٔٸ, ٚايعٌُ إؼايـ ايقٟ ٜوتشلٸ ايِيبٸ عًٝ٘  َٚٔ ٖقٙ ايكٝٛؿ: اؾٓى, ٚايو

ٞٸ, ٚايع٬ق١ بٌ ايٌؼّ ايقٟ ّاكي ايعكاب  ايعكاب, ًٚهٌ ْٚٛع ايعكاب ايبـْ

 ٚايطؿٌ, ٚأَجاٍ فيو.

ٕٸ ايعٌُ باؿهِ  ٞٸ يًِبٝإ ؾإ ٚإفا هًُٓٓا بأٌُ عـّ دٛام ايعكاب ايبـْ

ٛټكٙ ٗ ث٬خ ُٛك, ٖٚٞ: ايٌلع  ٞٸ ّهٔ تِ

ٞٸ بايٓوب١ يًٛيـ. 1  ع ايٛي

ٞٸ بايٓوب١ إٍ ايٝتِٝ ايقٟ ؼت نؿايت٘. 2  ع ايٛي

 ع إعِِّ بايٓوب١ إٍ ايتًُٝق. 3
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ُٸٗا: كعا١ٜ ٖـف  ٌٸ َٛكؿ َٔ ٖقٙ إٛاكؿ ٖٓاى بعض ايكٝٛؿ. َٚٔ أٖ ٚٗ ن

ٕٸ ايؿاعٌ ٜهٕٛ ايتأؿٜب ٚايذلب١ٝ; ٚا٫بتعاؿ عٔ ايبٛاعح ايٓؿوٝٸ١ , نايػٔب, ٚإ٫ٓ ؾإ

ٟٸ.  ٌٕ سلاّ ٜوتشلٸ عًٝ٘ اؾنا٤ ايتعنٜل  َلتهٹبّا يعُ

ٔٸ, أٟ إٔ ٜهٕٛ  ٕٸ ٖٓاى قٝٛؿّا أػل٣ تتعًٖل بايو إٓاؾ١ّ إٍ َا فٴنل َٔ قٝٛؿٺ ؾإ

َٸا إفا نإ ايِيبٸ ٗ عُٕل ُػرل,  ايِيبٸ ٗ هٍّٔ عٝح ٜ٪ثِّل ؾٝ٘ ايعكاب أثلّا تلبٜٛٸّا. أ

ٕٸ ٞٸ ٫ وكِّل اشلـف  عٝح إ ايكـك٠ ايتٌؼِٝٝٸ١ غرل نا١ًَ يـٜ٘, ؾإٕ ايعكاب ايبـْ

ٟٸ, ٚيقيو ٜهٕٛ سلاَّا.   ايذلبٛ

ٞٸ ٫ ٜهٕٛ أنجل َٔ ث٬خ   ٖٚٓاى قٝٛؿٷ بايٓوب١ إٍ إعِِّ أّٜٔا. ؾايعكاب ايبـْ

ٕٸ ايعكاب ايبـ ٞٸ ٫ ٓلبات ٗ سـٙٸ ا٭ق٢ِ, ٚإ٫ٓ ؾ٬ هٛم. َٚع ا٭ػق بٓٛل ا٫عتباك أ ْ

ٕٸ ًهٌ ايعكاب ٚطلٜكت٘ ٚعـؿ ائلبات  َٴذامّا إ٫ٓ بٗـف ايذلب١ٝ ٚايتأؿٜب ؾإ ٜهٕٛ 

ُٸ١ أّٜٔا.  قـ ُقِّـ ببعض ايكٝٛؿ, نُا هب إٔ تٴلاع٢ بعض ايٌلا٥٘ اـا

 ٚهٛف ماٍٚ ٗ ٖقا إكاٍ ؿكاه١ ٚعح ٖقٙ إوا٥ٌ بِٛك٠ٺ كتِل٠. 

 

ٕٸ اؿانُٝٸ١ هلل ٚسـٙ, ٫ٚ طبكّا يـ٫ي١ اٯ  ِّؿ٠ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ؾإ ٜات إتع

ٞٸ. ٚاٯ١ٜ ايهل١ّ:  ِٳ ٔإ﴿ٌَلٚعٝٸ١ ٭ٍّٟ نإ إ٫ٓ إفا اهتٓـ إٍ اؿهِ اٱشل ٫ٓ ٫ سٴِه

(. 67, 40; ٜٛهـ: 57ت٪نِّـ ٖقا إع٢ٓ, سٝح فنلت بِٛك َهلٻك٠ )ا٭ْعاّ:  ﴾يٹًٖ٘

ٕٸ سلٸ اؿانُٝٸ١ ٚايتٌلٜع ٜٓشِل بايقات ا٭قـي ؾُا ٖٛ  َٚع ا٭ػق بٓٛل ا٫عتباك أ

ٞٸ بِٛك٠ٺ َطًك١ أّ ٫؟  ٞٸ ٗ ساي١ ايٌٓو؟ ٌٖٚ هٛم ايعكاب ايبـْ ٚٸي َكت٢ٔ ا٭ٌُ ا٭

ٕٸ اؾٛام  ٕٸ ا٭ٌُ ٖٛ عـّ اؾٛام; ٭ ٚٗ اؾٛاب عٔ ٖقا ايو٪اٍ ّهٔ ايكٍٛ: إ

ِ ايٌاكع باؾٛام, وتاز إٍ سهِ ايٌاكع, ّٚهٔ اؿهِ باؾٛام إفا أسلمْا سه

ٖٓا  ٚإ٫ٓ ٫ ّهٔ ْوبت٘ إيٝ٘; ٭ْ٘ َٔ َِاؿٜل ايهقب ٚا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل, ٖٚٛ 

 سلٸَ٘ ايكلإٓ ايهلِٜ. 

ٌٷ َٔ  ٕٸ ا٭ٌُ ٖٛ عـّ دٛام ٖقا ايعٌُ, إ٫ٓ إفا ٚكؿ ؿيٝ َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإ

ٍٸ ع٢ً فيو. ٚهٛف ْتعلٻض ُٓٔ ٖقٙ إكاي١ إٍ تكِٝٝ ـٻي ٜـ ٚعح ا٭ؿي١  ايٌاكع إك

ٞٸ ٗ ٖقٙ إوأي١.  ٝٸ١, ٚؿ٫يتٗا ع٢ً دٛام اؿهِ ايٌلع  ا٫ستُاي
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ٕٸ َٔ ا٭ؿٓي١ ع٢ً ٖقا ا٭َل ٖٛ ايتُوټو بٛدٛب ا٭َل  ٖٻِ أ ّهٔ إٔ ٜٴتٛ

ٕٸ بعض َلاتب٘ عباك٠ْ عٔ اهتؼـاّ ائلب  بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل; ٚفيو ٭

ٞٸ, َٚكت٢ٔ ٖقا اؿهِ ّهٔ ايكبٍٛ ظٛام ٖقا ايعٌُ بايٓوب١ إٍ  ٚايعكاب ايبـْ

 ا٭طؿاٍ. 

ـٻع٢ غرل ُشٝض قطعّا. ٚايٛاٖل أْٸ٘ مل  ٕٸ ايتُوټو بٗقٙ ا٭ؿٓي١ ٱثبات ٖقا إ إ٫ٓ أ

٘ٷ َٔ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖقٙ إوأي١ بٗقٙ ا٭ؿٓي١; ٭ٕ ايِيبٸ غرل ايبا ٍٸ ؾكٝ يؼ ٫ تهًٝـ ٜوتـ

ـٻي اًذلٙ  ٕٸ ايٌاكع إك عًٝ٘ ستٸ٢ ّهٔ إدباكٙ ع٢ً إعلٚف َٚٓع٘ عٔ إٓهل; ٭

ُٸ١ ا٭طٗاك , َٚٔ ٖٓا ؾ٬ ^ايبًٛؽ ٭ؿا٤ ايتهًٝـ, طبكّا يًلٚاٜات ايٛاكؿ٠ عٔ ا٭٥

 تهًٝـ ع٢ً ا٭طؿاٍ. 

ٕٸ ْٝع ايتهايٝـ مل تٴلَؾع عٔ ايِبٝإ, ٚأنجل ايعَُٛات ي ٘ َا ٚبايطبع ؾإ

ِِِّ٘. ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: إفا اكتهب اينْا ُيبٌّ غرل بايؼ ؾإْٸ٘ ٜٴعنٻك , ٚنقيو إفا ى

َٸا إفا اكتهب ايِيبٸ غرل ايبايؼ هلق١ّ ؾٝٴعؿ٢ عٓ٘ ٗ إلٸ٠ ا٭ٍٚ اكتهب ايًٛاٙ , أ

ٛاكؿ اييت . ٚٗ غرل تًو إٚايجا١ْٝ, ٜٚٴعنٻك ٗ ايجايج١. ٚإفا تهلٻك ايعٌُ تٴكَطع أُابع٘

ٔٵ ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ٖٓاى  ٕٸ ايتهًٝـ َلؾٛعٷ عٔ غرل ايبايؼ. ٚيه أًلْا إٍ بعٔٗا ؾإ

ٕٸ غرل  ٟٸ. ٚنإٔ ٖقٙ ا٭َٛك تٌرل إٍ أ ـٸ فاما٠ْ تعنٜلٜٸ١, ٚٗ َٛاكؿ أػل٣ اؾنا٤ اؿ

َٸا  ِٸّ إٛكؿ, أ ـٷ, ٚكؾع سهِ ايتهًٝـ ٜتعًٖل َٛاكؿ مل تٴؼ ايبايػٌ عًِٝٗ تهًٝ

ٞٸ ع٢ً غرل ٗ غرل ت ٕٸ اؾنا٤ ايبـْ ّٸ, ٚأ ِِّت ؾإلدع ٖٛ عُّٛ ايعا ًو إٛاكؿ اييت ػٴ

 ايبايػٌ عهِ ٚدٛب ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل ٖٓٛعٷ. 

 

ٕٸ َوأي١ تلب١ٝ ايٛيـ تٌهٌِّ ٚاسـ٠ّ َٔ  ٜٛٗل َٔ ػ٬ٍ ايلٚاٜات ايهجرل٠ أ

ـٻي , ٖٚٛ ا٭َل ايقٟ وهِ عوٓ٘ ايعكٌ ٚايعك٤٬, ٚوهِ أٖـاف ايٌاكع إك

بكبض تلن٘ أّٜٔا. ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜتباؿك إٍ ايقٖٔ ٖٛ: ٌٖ ّهٔ اؿهِ باهتؼـاّ 

ٝٸ١ َوأي١ ايذلب١ٝ بٓٛل  ُٸ ٞٸ َٔ قٹبٳٌ ايٛايـٜٔ بايٓوب١ إٍ ا٭٫ٚؿ َٔ ػ٬ٍ أٖ ايعكاب ايبـْ

ٟٸ ٚه١ًٝٺ يًٍُٛٛ إٍ فيو ايٌلع ٚاي عكٌ؟ ٚاؾٛاب ٖٛ ايٓؿٞ, أٟ ٫ ّهٔ ايتُوټو بأ
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ٍٸ ع٢ً إطًٛب. ٌٕ َٔ قٹبٳٌ ايٌاكع ٜـ ـٸ َٔ قٝاّ ؿيٝ  اشلـف )ٖـف ايذلب١ٝ(, بٌ ٫ب

ـٸ١َ إفا اؾذلٓٓا ٚدٛب فٟ إكـ١َ,  ٔٵ ٌٖ ّهٔ إثبات ٚدٛب إك ٚيه

ٞٸ, أٚ ٫ ّهٔ فيو؟  ٚاؿهِ بٛدٛب ايعكاب ايبـْ

ٝٸ١. ٚيتٛٓٝض إوأي١ ْكٍٛ:  ٔٷ بٓشٛ إٛدب١ اؾن٥ ٕٸ فيو ٖه ٗ اؾٛاب ْكٍٛ: إ

ٕٸ ايذلب١ٝ قـ تهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ ٚادب١; ٚفيو عٓـَا ٜتٖٛقـ لا٠ ايٛيـ ع٢ً  إ

فيو, أٟ إفا تٴلنت ت٪ؿٸٟ إٍ اشل٬ى ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ تهٕٛ 

ٞٸ  ـٸ١َ ايٛسٝـ٠ يًٍُٛٛ إٍ فيو اشلـف, ٫ٚ ٚادب١, ؾإفا نإ ايعكاب ايبـْ ٖٛ إك

ٞٸ دا٥نّا  ٜٛدـ طلٜلٷ آػل يًٍُٛٛ إيٝ٘, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ ايعكاب ايبـْ

 ؾشوب, بٌ ٜهٕٛ ٚادبّا أّٜٔا. 

ٕٸ ايعكاب ٜهٕٛ ٚادبّا إفا ؼٖكل ًلطإ:  َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإ

ٚٸٍ ٞٸ ٚإُٖاي٘ ٜ٪ؿٸٟ إا٭  ٍ ٚقٛع ايِيبٸ ٗ اشل٬ى. : إٔ ٜهٕٛ تلى ايعكاب ايبـْ

 : إٔ ٜهٕٛ ايعكاب ٖٛ ايٛه١ًٝ ايٛسٝـ٠ يًٍُٛٛ إٍ فيو اشلـف.ايجاْٞ

َٸا إفا ناْت ايذلب١ٝ  ٞٸ ٚادبّا, أ ؾعٓـ ؼٗكل ٖقٜٔ ايٌلطٌ ٜهٕٛ ايعكاب ايبـْ

ٕٸ تلنٗا ٜ٪ؿٸٟ إٍ عـّ  ٝٸ١, أٟ ٫ ت٪ؿٸٟ إٍ ايٛقٛع ٗ اشل٬ى, بٌ إ ٭َٛك اهتشباب

ٌُ بِٛك٠ ُشٝش١, ؾٌٗ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠, َٚٔ أدٌ ايٍُٛٛ إٍ اشلـف ايكٝاّ بايع

 إوتشبٸ, ٜهٕٛ ايعكاب دا٥نّا َٔ ايٓاس١ٝ ايٌلعٝٸ١؟ 

اؾٛاب عٔ ٖقٙ إوأي١ ٌٜب٘ َا قًٓاٙ ٗ َوأي١ ايذلب١ٝ ايٛادب١, ؾإفا ناْت  

ٟٸ  ٖقٙ ايٛه١ًٝ ٖٞ ايطلٜك١ ايٛسٝـ٠ يًٍُٛٛ إٍ فيو اشلـف إوتشبٸ, أٟ ٫ ٜٛدـ أ

ٞٸ دا٥نّا,  طلٜل ٜكٝينٸ ًُٜٛٓا إٍ فيو اشلـف, ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايعكاب ايبـْ

ـٸ١َ ايٛادب١ إفا ناْت ٚادب١ّ بٓؿى ايـيٌٝ, ايقٟ ٖٛ عباك٠ عٔ إؿكاى ا٬ٕم١َ  ٕٸ إك ٭

عٔ طلٜل ايعكٌ, ؾإكـ١َ إوتشبٸ١ تهٕٛ َوتشبٸ١ أّٜٔا, نُا ُلٻغ بقيو بعض 

 . ُا٤احملكِّكٌ َٔ ايعً

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ايذلب١ٝ ٗ ا٭َٛك ايٛادب١,   َٚٔ ٖٓا, ٚع٢ً أهاي ا٭ؿٓي١ اييت تـ

ٞٸ, ع٢ً ؾلض إٔ تهٕٛ ايٛه١ًٝ ٖٞ  ّهٔ انتٌاف دٛام ٚٚدٛب ايعكاب ايبـْ

ٕٵ نإ ايطلٜل َٓشِلّا ٗ  ايطلٜك١ ايٛسٝـ٠. نقيو إفا ناْت ايذلب١ٝ َوتشبٸ١ ؾإ

ٞٸ ؾوٛف ٜهٕٛ ٖقا ايطل  ٜل َوتشبٸّا ٚدا٥نّا. ايعكاب ايبـْ
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ٕٸ ٖٓاى أؿٓي١ َٔ  ٞٸ, ٚتبٝٻٔ أ ٕٸ ا٭ٌُ عـّ دٛام ايعكاب ايبـْ بعـ إٔ ٫سٛٓا أ

ـٻي ع٢ً دٛام ٖقٙ إوأي١ ٗ بعض إٛاكؿ, ٜتُلنن ايبشح اٯٕ سٍٛ  ايٌاكع إك

ٌٷ ٗ إِاؿك ا ٍٸ بِٛك٠ َطًك١ ع٢ً أٌُ اؾٛام إوأي١ ايتاي١ٝ: ٌٖ ٖٓاى ؿيٝ يٌلعٝٸ١ ٜـ

 أّ ٫؟

 تٛدـ كٚا١ٜ هٛف ْتعلٻض إٍ هٓـٖا ٚؿ٫يتٗا ٫سكّا, ٖٚٞ:

ُٸـ بٔ  ُٸـ, عٔ ق ُٸـ بٔ و٢ٝ, عٔ أٓـ بٔ ق ُٸـ بٔ ٜعكٛب, عٔ ق ق

: أؿِّبٵ ×, قاٍ: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ×و٢ٝ, عٔ غٝاخ بٔ إبلاِٖٝ, عٔ أبٞ عبـ اهلل

ٖٓا ت٪ ٖٓا تٔلب َٓ٘ ٚيـىايٝتِٝ   .ؿِّب َٓ٘ ٚيـى, ٚآلب٘ 

ٞٸ ٭دٌ ايذلب١ٝ  ٍٸ بِٛك٠ َطًك١ ع٢ً دٛام ايعكاب ايبـْ ٖٚقٙ ايلٚا١ٜ تـ

ّٸ ٖقا ا٭َل با٫بٔ, بٌ ٌٌُٜ غرل ا٫بٔ أّٜٔا.  ٚايتأؿٜب, ٫ٚ ىت

َٸا بايٓوب١ إٍ هٓـ اؿـٜح ؾُشُـ بٔ ٜعكٛب ٖٛ ايهًٝين, ُاسب نتاب  أ

 )ايهاٗ(.

ـٸ٠ كٚا٠, ٚبعِٔٗ مل ٚقُـ  بٔ و٢ٝ ايقٟ ٜٓكٌ عٓ٘ ايهًٝين ٌَذلى بٌ ع

ُٸـ بٔ و٢ٝ أبٛ اؿؤ ُٸـ بٔ و٢ٝ ٜٛثٻل, َجٌ: ق ٖٴٓا ٖٛ ق ٕٸ إكِٛؿ ب٘  , إ٫ٓ أ

ُٸٞ; بكل١ٜٓ ْكٌ ايهًٝين عٓ٘, ْٚكً٘ )أٟ ْكٌ قُـ بٔ و٢ٝ( عٔ أٓـ بٔ  ايعٓطاك ايك

ُٸـ, نُا ُلٻغ بتًو ايكل١ٜٓ بعض , ٖٚٛ َٛكؿ تٛثٝل َٔ قبٌ ايهتب احملكِّكٌ ق

ٝٸ١  .ايلداي

ٕٸ  ُٸـ ؾبايلغِ َٔ اًذلان٘ أّٜٔا َع غرلٙ ٗ ٖقا ا٫هِ إ٫ٓ أ َٸا أٓـ بٔ ق أ

ٟٸ عٓ٘ ُٸـ بٔ عٝو٢ ا٭ًعلٟ; بكل١ٜٓ ايلاٟٚ ٚإلٚ , ٖٚٛ إلاؿ َٓ٘ ٖٛ أٓـ بٔ ق

 .َٛثٛم أّٜٔا

ُٸـ بٔ و٢ٝ, اي ُٸـ بٔ ٚإلاؿ َٔ ق ُٸـ, ٖٛ ق قٟ ٜلٟٚ عٓ٘ أٓـ بٔ ق

ٟٸ عٓ٘ أّٜٔا  .وٞ اـنٸام. ٖٚقا َا ٜجبت عٔ طلٜل ايلاٟٚ ٚإلٚ

َٸا غٝٸاخ بٔ إبلاِٖٝ ؾٗٛ ثك١ أّٜٔا, نُا دا٤ ٗ ايهتب ايلداي١ٝ  . أ

ٕٸ اؿـٜح ُشٝض َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ, ٫ٚ غباك عًٝ٘.  ٚيقيو ؾإ

ٕٸ اؿـٜح َٸا َٔ سٝح ايـ٫ي١ ؾإ ْٴكٌ بِٛكتٌ ٗ ايٓوؽ إؼتًؿ١ يهتاب  أ
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ٖٓا ت٪ؿِّب َٓ٘  )ايهاٗ(. ؾؿٞ بعض ايٓوؽ ٚكؿ اؿـٜح بايِٛك٠ ايتاي١ٝ: أؿِّبٵ ايٝتِٝ 

. ٖٚقا ٚيـى. ٚٗ ْوؽ أػل٣ دا٤ بايِٛك٠ ايتاي١ٝ: أؿِّبٵ ايٝتِٝ َا ت٪ؿِّب َٓ٘ ٚيـى

ٕٸ ٞٸ يًتأؿٜب هٛم  ا٫ػت٬ف ٫ ٜٛدب تػٝټلّا ٗ إع٢ٓ ٚايـ٫ي١, ٖٚٛ أ ايعكاب ايبـْ

بِٛك٠ َطًك١, ٖٚقا ا٭َل نُا هٛم يًٛيـ هٛم يًٝتِٝ أّٜٔا, َٚٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ 

 ٜجبت دٛام ايعكاب بِٛك٠ َطًك١ ٭دٌ ايذلب١ٝ ٚايتأؿٜب.

ٍٸ ٖقا اؿـٜح  ٞٸ ايقٟ ؿ ـٸ إٔ ْبشح ٗ سذِ ايعكاب ايبـْ َٚٔ د١ٗ أػل٣ ٫ب

ِٸّ عٔ طلٜل كٚاٜات أػل٣؟ ٌٖٚ ٚكؿ ايٌلٜـ ع٢ً دٛامٙ بِٛك٠ٺ َطً ك١, ؾٌٗ ػٴ

ٞٸ ٗ كٚاٜات أػل٣ أّ ٫؟  ٌـّ ٗ َكـاك ايعكاب ايبـْ  س

 

ـٸ إٔ ْتعلٻض شلا َٔ د١ٗ ايوٓـ  ٞٸ ٖٓاى كٚا١ٜ ٫ب ـٸ ايعكاب ايبـْ ٱثبات س

  ٚايـ٫ي١, ٚأْٸ٘ ٌٖ ّهٔ ؽِّٝ ايلٚا١ٜ إطًك١ ا٭ٍٚ بٗا أّ ٫؟ ٖٚٞ:

ُٸـ, عٔ اؿؤ بٔ  ُٸـ, عٔ إع٢ًٓ بٔ ق قُـ بٔ ٜعكٛب, عٔ اؿوٌ بٔ ق

ٓٓاؿ عٔ عجُإ, قاٍ: قًتٴ ٭بٞ عبـ اهلل ٞٸ, عٔ  : ٗ أؿب ايِيبٸ ٚإًُٛى؟ ×عً

 .ؾكاٍ: ٔو١ أٚ هتٸ١, ٚاكؾل

ـٷ ع٢ً  ٞٸ, ؾاؿـٜح عٓـٙ ٓعٝ ٚقـ قـغ ٗ هٓـ ٖقا اؿـٜح ايع١َ٬ٓ اجملًو

ـٸ َٔ ايتعلټض . ٚإٌٗٛك ٟٸ ايٛاكؿ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٫ب يهٞ ٜتبٝٻٔ اٱًهاٍ ايوٓـ

 ٯساؿ ايوٓـ.

ُٸـ  ٞٸ, ايقٟ ٜٓكٌ عٓ٘ ايهًٝينٸ, ٖٛ اؿوٌ بٔ ق ؾإلاؿ َٔ اؿوٌ بٔ عً

ٟٸ عٓ٘ ٟٸ, ٖٚقا َا ٜجبت عٔ طلٜل ايلاٟٚ ٚإلٚ . ٚقـ ٚثٸك٘ بٔ عُلإ ا٭ًعل

 . ايٓذاًٞ ٚايع١َ٬ٓ اؿًٓٞ

ْٸ, بٌ ٚكؿ تٔعٝؿ٘ ٗ ايهتب أ ُٸـ ؾًِ ٜٔلؿٵ ؾٝ٘ تٛثٝلٷ ػا َٸا إع٢ًٓ بٔ ق

ٝٸ١, سٝح قاٍ إلسّٛ ايٓذاًٞ ؾٝ٘: َٔطلب اؿـٜح ٚإقٖب  .ايلداي

ٓٓاؿ بٔ عجُإ, ؾُٗا َٛثٻكإ َٸا ايلاٌٜٚ ا٭ػرلٜٔ, أٟ اؿؤ بٔ عًٞ ٚ  . أ

ٕٸ هٓـ اؿـٜح ؾٝ٘ إًهاٍ َٔ د١ٗ ٕٸ  ٚطبكّا يقيو ؾإ ُٸـ, إ٫ٓ أ إع٢ًٓ بٔ ق

ايطٛهٞ قـ أؾت٢ ٗ نتاب٘ عٝح تتطابل ؾتٛاٙ َع ٚاٖل ايلٚا١ٜ إقنٛك٠, ٚنأْٸ٘ 
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ٞٸ يٮطؿاٍ ٜعٌُ بٗقٙ ايلٚا١ٜ . ٚقـ قاٍ احملكِّل اؿًٓٞ ٗ َوأي١ دٛام ايعكاب ايبـْ

 , ٚايٛاٖل أْٻ٘ مل ٜؿتٹ طبكّا شلقٙبهلا١ٖ اهتؼـاّ أنجل َٔ عٌل٠ ٓلبات

ٍٷ َٔ د١ٗ ايوٓـ.   ايلٚا١ٜ. ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾايلٚا١ٜ ؾٝٗا إًها

ـٸ َٔ ايكٍٛ: يهٞ تهٕٛ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َكِّـ٠ّ ٱط٬م   َٸا َٔ سٝح ايـ٫ي١ ؾ٬ب أ

ّٷ; ٭ْٸ٘  ـٸ إٔ ٜهٕٛ يًعـؿ َؿٗٛ ٞٸ ٫ب ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ إطًك١ َٔ سٝح دٛام ايعكاب ايبـْ

أٚ هتٸ دًـات يتأؿٜب ايطؿٌ ٚايعبـ. ٚيهٞ ٚكؿ ٗ ايلٚا١ٜ أْٸ٘ هٛم اهتؼـاّ ٔى 

ـٸ إٔ ْجبت ٗ إلس١ً ا٭ٍٚ إٔ  ٕٸ أنجل َٔ ٖقا إكـاك غرل دا٥ن ٫ب تجبت ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ

ٕٸ ايعـؿ ٫ َؿّٗٛ ي٘  . ايعـؿ ي٘ َؿّٗٛ, ٚإٌٗٛك بٌ عًُا٤ ا٭ٍُٛ أ

ٕ تهٕٛ ؾإفا أػقْا بٓٛل ا٫عتباك عـّ ثبٛت َؿّٗٛ ايعـؿ ؾش٦ٓٝق ٫ ّهٔ أ 

ٞٸ, ستٸ٢ يٛ ؾلٓٓا  ٖقٙ ايلٚا١ٜ َكِّـ٠ّ ٱط٬م ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ, ؾتٴكٝٸـ دٛام ايعكاب ايبـْ

ٞٸ,  ـُشٸ١ ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ; ٭ْ٘ طبكّا ٱط٬م ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ ٫ ٜٛد ـٷ ع٢ً ايعكاب ايبـْ قٝ

ـٻي يبعض ِّؿ َٔ قبٌ ايٌاكع إك ايقْٛب,  إ٫ٓ أْٸ٘ هب إٔ ٫ ٜتذاٚم إكـاك ايقٟ سٴ

ٕٸ اؾنا٤  ناينْا ٚايًٛاٙ ٚأَجاٍ فيو; ٭ْ٘ نُا ٚكؿ ٗ ا٭ؿٓي١ بِٛك٠ٺ قطعٝٸ١ أ

ٟٸ.  ـٸ ٌٸ عٔ اؾنا٤ اؿ ٟٸ هب إٔ ٜك  ايتعنٜل

ايٓكط١ ا٭ػل٣ ٗ ٖقٙ إوأي١ ٖٛ َا أًاك إيٝ٘ ُاسب )ايٌلا٥ع(, سٝح نلٙ 

ٕٸ ٖقا إ كـاك َٔ ايعكاب ٫ إٔ ٜ٪ؿٻب ايِيبٸ ٚإًُٛى بأنجل َٔ عٌل دًـات, َع أ

ّٸ بإًُٛى  ٚٸ٫ّىت  : ٖٛ قِٛك بإًُٛى ايقٟ ٜهٕٛ ٫َٛٙ ٗ ساي١ اٱسلاّ. ٚثاّْٝا, أ

ِٸ١ ٕٸ إيػا٤ اـُِٛٝٸ١ ٗ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾايلٚا١ٜ ايٛاكؿ٠ كت . ٚيقيو ؾإ

 ٖاتٌ اؾٗتٌ وتاز إٍ ؿيٌٝ. 

١ِِّ ٗ بابٺ ٞٸ ايلٚا١ٜ إؼ ْٸ ؼت عٓٛإ: نلا١ٖ  ٚقـ ٚٓع اُؿلٸ ايعاًَ ػا

ٞٸ يًطؿٌ ٚإًُٛى بأنجل َٔ ٔى أٚ هتٸ دًـات , ٚنأْٸ٘ ٜقٖب إٍ ايعكاب ايبـْ

ٞٸ بأنجل َٔ إكـاك إقنٛك.   نلا١ٖ ايعكاب ايبـْ

ٚايٛاٖل أْ٘ ٫ ٚد٘ يًشهِ بايهلا١ٖ ٗ ٖقٙ إوأي١, نُا أًهٌ ُاسب  

ٕٸ اٱًهاٍ ايقٟ طلس٘ ُاسب . ٚبايطبع ؾإ)اؾٛاٖل( ع٢ً احملكِّل اؿًٓٞ

)اؾٛاٖل( يٝى ٚاكؿّا بايِٛك٠ إقنٛك٠; ٭ٕ إًهاٍ ُاسب )اؾٛاٖل( ع٢ً 

َٸا إٔ ٜهٕٛ ٚادبّا أٚ سلاَّا, ثِ قاٍ يتٛدٝ٘  ٞٸ إ ٕٸ ايعكاب ايبـْ اؿهِ بايهلا١ٖ ٖٛ أ
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ٕٸ ايقٟ ٜكّٛ بايعكاب ٫  ٕٸ احملكِّل كَا قاٍ ايهلا١ٖ َٚكِٛؿٙ أ اؿهِ بايهلا١ٖ: إ

ٟٸ قوِ. ٜ ٕٸ عكاب٘ َٔ أ  عًِ أ

 ٜٚٳٔلؿٴ ع٢ً ٖقا ايلأٟ: 

ٚٸ٫ّ ٕٸ أ : إٕ ايعكاب اؾا٥ن يٝى ايعكاب ايٛادب ؾك٘; ٭ْٓا فنلْا هابكّا أ

ٛټكٙ أّٜٔا, ٚفيو عٓـَا ٜعاقب ايِيبٸ يهٞ ٜكّٛ بعٌُ  ايعكاب إوتشب ّهٔ تِ

ك ايِيبٸ ع٢ً َوتشبٸ أٚ َطًٛب, بٌلٙ إٔ ٜهٕٛ ايعكاب ٖٛ ايٛه١ًٝ ايٛسٝـ٠ ٱدبا

ايكٝاّ بٗقا ايعٌُ. ٚطبكّا يًلٚا١ٜ إطًك١ اييت َلٻت بٓا هابكّا ٖٓاى عكابٷ َباغٷ أّٜٔا, 

ٚفيو ٗ اؿاي١ اييت ٜهٕٛ يًُعاقب طلمٷ أػل٣ يًذلب١ٝ ٚايتأؿٜب, ٚيهٓٸ٘ ىتاك 

ـٸ إٔ ٫ تذلتٻب ع١ًٝ َؿوـ٠  ٞٸ; عهِ إط٬م ا٭ؿٓي١. ٚبايطبع ٫ب أهًٛب ايعكاب ايبـْ

 أػل٣ عٓـ اهتؼـاّ ايعكاب, ٚإٔ ٌِٜ إٍ اشلـف عٔ طلٜل ٖقا ا٭هًٛب. 

ـٸ َٔ ايكٍٛ: ٚثاّْٝا َٸا تٛدٝ٘ اؿهِ بايهلا١ٖٝ ١ًٓٚ ع٢ً ُٛك٠ اؾٌٗ ؾ٬ب : أ

ٞٸ ٜٓكوِ إٍ قوٌُ ؾك٘: ٚادب; ٚسلاّ,  إْو إفا نٓتٳ تقٖب إٍ إٔ ايعكاب ايبـْ

ٞٸ ؾ٬ َع٢ٓ يًشهِ بايهلا١ٖ ٗ ساي١ اؾٌٗ; ٭ٕ  ٖقا اؿهِ كايـ يًعًِ اٱْاي

ٞٸ إَا إٔ ٜهٕٛ سلاَّا  ٕٸ ايعكاب ايبـْ إؿلٚض; ٭ْٓا ْكطع طبكّا يًؿلض ايقٟ طلس٘ أ

أٚ ٚادبّا, ٚاؿهِ بايهلا١ٖ ٜوتًنّ ػٴًِـ ايؿلض, ٜٚ٪ؿٸٟ إٍ ايتٓاقض. ٚيقيو 

ٍٸ ب ٌٷ ٜـ َٸا إٔ ٜجبت يـٜٓا ؿيٝ ِٛك٠ ؾاؿلٸ ٗ اٱًهاٍ ع٢ً اؿهِ بايهلا١ٖ ٖٛ إ

ٞٸ أٚ ٫, ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ إَا إٔ ٜهٕٛ ايـيٌٝ  َطًك١ ع٢ً إثبات دٛام ايعكاب ايبـْ

إكِّـ, ٖٚٛ ايقٟ ٌٜتٌُ ع٢ً عـؿ ٔى أٚ هتٸ, ي٘ َؿّٗٛ أٚ ٫, ؾإفا نإ ي٘ 

َؿّٗٛ ؾإْٸ٘ ٜكِّـ ايـيٌٝ إطًل, ٚهٛف ٜهٕٛ ايعـؿ ايقٟ ٜتذاٚم ٖقا إكـاك غرل 

َؿّٗٛ, نُا ٖٛ كأٟ إٌٗٛك, ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ هٛم ايعكاب دا٥ن, أٚ ٫ ٜهٕٛ يًعـؿ 

 بأنجل َٔ ٖقا ايعـؿ. 

َٸا إفا مل ٜجبت يـٜٓا ايـيٌٝ إطًل ؾُع ا٭ػق بٓٛل ا٫عتباك أُاي١ عـّ اؾٛام  أ

ٌٷ َٔ ايٌاكع قـ فنل ٖقا إكـاك.  ٫ ّهٔ ػاٚم ٖقا ا٭ٌُ, إ٫ٓ إفا ثبت يـٜٓا ؿيٝ

٫ ,ٓ٘  أْٸ٘ َهلٚٙ.  ٫ٚ هٛم ػاٚمٙ ق

 

ٕٸ ٖقٙ إوأي١  ٞٸ ؾإ ٍٸ ؿ٫ي١ َطًك١ ع٢ً دٛام ايعكاب ايبـْ طبكّا يًلٚا١ٜ اييت تـ
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نُا تجبت ٗ سلٸ ايٛيـ تجبت نقيو ٗ سلٸ ايٝتِٝ أّٜٔا, بٌلٙ ايتأؿٜب ٚايذلب١ٝ, ٫ 

ٞٸ إفا اؾتكـ ٖقا اشلـف ٜهٕٛ َٔ َِاؿٜل ايًِٛ,  ببٛاعح أػل٣; ٭ٕ ايعكاب ايبـْ

ّٸ ٚايعكاب, ٚيـٜٓا كٚاٜات  ٖٚٛ قبٝضٷ ٗ ْٛل ايعكٌ ٚايعك٤٬, ٚايٛامل ٜوتشلٸ ايق

ِّؿ٠ تٛدب طاع١ ا٭سهاّ ايكطعٝٸ١ يًعكٌ ٕٸ ٖٓاى أؿٓي١ نجرل٠ ٗ َتع , َٔاؾّا إٍ أ

 .سل١َ ايًِٛ

ٝٸ١ ايعكاب إف ا ػاٚم ٖـف ايذلب١ٝ ٚايتأؿٜب ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايكا٥ِ بعًُ

ٕٸ ع١ًُ ٜعتدل سلاَّا, َِٚـاقّا َٔ َِاؿٜل ايًِٛ.   ؾإ

ٞٸ ٗ ساي١ ايػٔب دا٥نّا إفا نإ يـ٣ ايٌؼّ ايكـك٠ ع٢ً  ٜٚعتدل ايعكاب ايبـْ

ـٸّا ٗ ٖقا ايباب,  ُٸ١ د ايتشٗهِ ٗ ْؿو٘, ٚنإ أّٜٔا بٗـف ايذلب١ٝ. ٖٚقٙ إوأي١ َٗ

ـٸ َٔ ٬َس١ٛ سـٚؿ  فيو; يًتُٝٝن بٌ ايعكاب اؾا٥ن ٚايعكاب اؿلاّ, ايقٟ ٜعتدل ٫ٚب

َٔ َِاؿٜل ايًِٛ. ْٚاؿكّا َا ٜتُٖهٔ اٱْوإ َٔ ايوٝطل٠ ع٢ً ْؿو٘ أثٓا٤ ايػٔب, 

 عٝح ٫ ٜهٕٛ عكاب٘ يًتٌٓؿٞ. 

عٔ ايتأؿٜب عٓـَا ٜهٕٛ اٱْوإ ٗ ساي١  |َٚٔ ٖٓا ٢ْٗ كهٍٛ اهلل 

ٕٸ  . ٖٚقا َا أًاك إيٝ٘ ُاسبغٔب )اؾٛاٖل( أّٜٔا, قا٬ّ٥: ٚأّٜٔا ٜٓبػٞ إٔ ٜعًِ أ

َؿلٚض ايه٬ّ ٗ ايتأؿٜب ايلادع إٍ ًَِش١ ايِيبٸ َج٬ّ, ٫ َا ٜجرلٙ ايػٔب 

ٕٸ إ٪ؿِّب س٦ٓٝقٺ قـ ٜ٪ؿٻب ٞٸ; ؾإ ٕٸ ايٌؼّ قـ اكتهب ايًِٛ, ٚايًِٛ ايٓؿواْ ; ٭

ـٸ َٔ تعنٜلٙ.   سلاّ, َٚٔ ٜلتهب سلاَّا ٫ب

ٞٸ يٮطؿاٍ ٜهٕٛ دا٥نّا ٗ ساي١ ايتأؿٜب ٚايذلب١ٝ ٚع٢ً أ١ٜ سا ٍ ؾايعكاب ايبـْ

 ؾك٘, ٚٗ غرل تًو اؿاي١ ٜهٕٛ سلاَّا.

ٔٸ ايِيبٸ ايقٟ ٜتٛدٻ٘ إيٝ٘ ايعكاب ؾٗقٙ إوأي١ قو١َٛ  َٸا بايٓوب١ إٍ ه أ

ـٸ إٔ ٜهٕٛ ٗ  ٞٸ بٗـف ايذلب١ٝ ٚايتأؿٜب دا٥نّا ؾ٬ب أّٜٔا; ٭ْ٘ إفا نإ ايعكاب ايبـْ

َٸا إفا نإ ٗ هٍّٔ ُػرل٠, عٝح ٫ ٜ٪ثِّل ايعكاب ه ٕٸ ايعكاب ٜ٪ثِّل ؾٝ٘, أ ٍّٔ عٝح إ

ـٸ  ؾٝ٘ ا٭ثل إطًٛب, ؾٗقا ايعٌُ غرل دا٥ن. َٚع ا٭ػق بٓٛل ا٫عتباك َوأي١ ايتأثرل ؾ٬ب

ٝٸ١ ايتٌؼّٝ ٚايذلب١ٝ. ٚيقيو ٚكؿ ٗ ايلٚاٜات  إٔ ٜهٕٛ ايِيبٸ ٗ هٍّٔ ّتًو ؾٝٗا قابً

ٕٵ ٜذلنٛا أطؿاشلِ هبع هٓٸٌ ٜهٕٛ ايطؿٌ ؾٝٗا هِّـّا ٗ فيو  ايُٛٝٸ١ يًٛايـٜٔ بأ

ٟٸ بعـ ايوٓٸٌ ايوبع ٔٸ, ثِ ٜبـأ ايعٌُ ايذلبٛ  . ايو
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ٞٸ ٜهٕٛ ٚادبّا عٓـَا ٜ٪ؿٸٟ تلن٘ إٍ َلس١ً  ٕٸ ايعكاب ايبـْ فنلْا هابكّا أ

 ؿْٝاٙ ٚآػلت٘, ٚنإ ايوبٌٝ ايٛسٝـ ٕٓع فيو ٖٛ ايعكاب اشل٬ى, ؾٝٔٝٸع ايِيبٸ

ّٸ بايٛايـٜٔ.  ٞٸ ؾك٘. ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايعكاب ٚادبّا. ٖٚقٙ إوأي١ ٫ ؽت ايبـْ

ٞٸ َٔ قٹبٳٌ  ٞٸ ع٢ً دٛام ايعكاب ايبـْ َٸا ٗ غرل تًو ايِٛك٠ ؾٌٗ ٖٓاى ؿيٌٝ ًلع أ

 إعًٌُِّ يت٬َٝقِٖ أّ ٫؟ 

يقٟ فٴنل ٗ ٖقا اجملاٍ ايلٚا١ٜ ايتاي١ٝ: قُـ بٔ ٜعكٛب, عٔ ايـيٌٝ ايٛسٝـ ا

ٞٸ, عٔ أبٞ عبـ اهلل ٞٸ, عٔ ايوهْٛ ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ, عٔ أبٝ٘, عٔ ايٓٛؾً ٕٸ ×عً , أ

َٸا إْٗا  ×أَرل إ٪ٌَٓ أيك٢ ُبٝإ ايهتٸاب أيٛاسِٗ بٌ ٜـٜ٘; يٝؼٝٸل بِٝٓٗ, ؾكاٍ: أ

ٕٵ ٓلبهِ ؾٛم ث٬خ  سه١َٛ, ٚاؾٛك ؾٝٗا ناؾٛك ٗ اؿهِ, أبًػٛا َعُِّهِ إ

ّٻ َٓ٘  . ٓلبات ٗ ا٭ؿب اقتٴ

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ ايٛاكؿ ٗ ايلٚا١ٜ قـ ٚثٸك١ ايٓذاًٞ َٸا هٓـّا ؾعً  . أ

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ(; ٭ْٸ٘ ٚاقع  َٸا إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ ؾٗٛ َٛكؿ تٛثٝل ا٫بٔ, أٟ )عً ٚأ

ُٸٞ ايقٟ ٖٛ ا٫بٔ, ٚقـ ٚثٸ ل ا٭ػرل ٗ إكـ١َ ْٝع ايلٚا٠ ٗ هًو١ً إهٓاؿ تؿورل ايك

ٕٸ ٖقٙ إوأي١ ؽتًـ ؾٝٗا اٯكا٤; إقنٛكٜٔ ٗ هًو١ً هٓـ تؿورلٙ . ٚبايطبع ؾإ

ٕٚ ٗ هًو١ً إهٓاؿ ايتؿورل ٜٴعتٳبٳل ؿي٬ّٝ ع٢ً ٚثاقت٘,  ٕٸ ٚدٛؿ كا ٔٵ فٖب إٍ أ َٳ ؾٗٓاى 

ٔٵ كؾض ٖقٙ ايكاعـ٠ َٳ ٗ تٛثٝل إبلاِٖٝ . ٚايقٟ ٜبـٚ أْٸ٘ يٝى ٖٓاى ٌَه١ً ٖٚٓاى 

 بٔ ٖاًِ. 

َٸا ايٓٛؾًٞ ؾع٢ً ايلغِ َٔ عـّ ٚكٚؿ ايتٛثٝل ٗ سٓك٘ غرل أْٸ٘ ٌٍَُٛ  أ

ـٸ٠ دٗات:  َٸ١ َٔ ع ٚٸ٫ّبايتٛثٝكات ايعا : إْٸ٘ ٜٴعتٳبٳل دن٤ّا َٔ كداٍ إهٓاؿ كٚاٜات تؿورل أ

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ  . عً

 . ٢ٝ: إْٸ٘ َٔ ٌَاٜؽ ايجكات, ؾكـ ك٣ٚ عٓ٘ ُؿٛإ بٔ وٚثاّْٝا

ٛٵا َٔ نتاب ْٛاؿك اؿه١ُٚثايجّا  . : إْٸ٘ َٔ ايلٚا٠ ايقٜٔ مل ٜٴوتجٓٳ

ٓٴعِّؿت عٓـ  َٸ١. ٚيعٸٌ ايلٚا١ٜ قـ  ٔٵ ٓعٸؿ٘; ٭ْٸ٘ َٔ ايعا َٳ َٸا ايوهْٛٞ ؾٗٓاى  أ

ٞٸ ٔٵ عٌُ إٌٗٛك شلقا ايوبب, نُا ْكٌ فيو ايع١َ٬ٓ اجملًو َٳ ٔٵ ٖٓاى  . ٚيه

ـٸ٠ أهباب: ٭ ٞٸ بٔ إبلاِٖٝبلٚاٜات٘; يع ; ٚبوبب ْٸ٘ فنل ٗ هٓـ كٚاٜات تؿورل عً
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ٕٸ ا٭ُشاب قـ عًُٛا  ـٸ٠ أ ْٸ, ؾكـ فنل ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب ايع ايتٛثٝل اـا

 . بلٚاٜات٘ ٗ ساٍ عـّ كايؿتٗا ٕا عٓـِٖ َٔ َلٜٚٸات

ٕٸ  َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ بعض اٱًها٫ت ع٢ً ايلٚا١ٜ إ٫ٓ أ

ٕٸ ٖقٙ اٱًها٫ت ّهٔ كؾعٗا, ّٚهٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ٖقٙ ايلٚا١ٜ. نُا ايٛا ٖل أ

عٌُ بعض ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ طبكّا ُٕٕٔٛ ٖقٙ ايلٚا١ٜ, ؾشهُٛا بعـّ دٛام ايعكاب 

ٞٸ يًُعِِّ بايٓوب١ يت٬َٝقٙ بأنجل َٔ ث٬خ ٓلبات  . ايبـْ

ٕٸ ا٫قتِاْ َٔ إعِِّ إفا ػايـ ٚ عاقب بأنجل َٔ ايج٬خ َٚٔ د١ٗ ايـ٫ي١ ؾإ

ٕٸ ٖقا ايعٌُ ٜهٕٛ  ٍٸ ع٢ً أ ٌٷ ع٢ً عـّ اؾٛام بأنجل َٔ ٖقا ايعـؿ. نُا ٜـ ؿيٝ

 دا٥نّا إفا نإ بكِـ ايتأؿٜب ٚايذلب١ٝ, ستٸ٢ هٛم ي٘ ايتأؿٜب ٗ ث٬خ ٓلبات.

َٸا ًهٌ ْٚٛع ائلب ؾلَا ٜ٪ػٳق بإط٬م اؿـٜح, ؾٓشهِ بعـّ ٚدٛؿ  ٚأ

 قٝٛؿ َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ.

ٟٸ  إ٫ٓ ـٷ, بٌ ِٜٓلف إٍ ائلب بايعِا ا٫عتٝاؿٜٸ١, ٫ بأ ٕٸ ٖقا اٱط٬م بعٝ أ

ٕٵ ناْت قاه١ٝ, طبعّا َع سؿٜ اشلـف ايقٟ أًلْا إيٝ٘ هابكّا, أٟ بكِـ  ٚه١ًٝٺ ٚإ

ٟٸ ؿاؾع آػل ّهٔ إٔ ٜـػٌ ٗ  ايتأؿٜب ٚايذلب١ٝ, ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ بـاؾع ايػٔب, ٫ٚ أ

ٝٸ١ ايعكاب; ٭ٕ ايعٌُ ٜٓكًب سٝ  ٦ٓقٺ إٍ ايًِٛ, ٜٚوتشل ؾاعً٘ ايتعنٜل. عًُ

ٕٸ ًهٌ ٚطلٜك١ ائلب  ـٸ َٔ ايتطلټم إيٝٗا ٖٓا ٖٛ أ ٚايٓكط١ ا٭ػرل٠ اييت ٫ب

ٕٵ ٜهٕٛ ايعكاب ًـٜـّا عٝح هعٌ ٗ  ٕٵ ٫ ت٪ؿٸٟ إٍ اٱٓلاك بايِيبٸ, أٚ أ هب أ

ْٸ٘ ٗ ٖقٙ ْؿى ايِيب عكـ٠ ْؿوٝٸ١, ؾرلبٞ ٗ ْؿو٘ ايٌعٛك با٫ْتكاّ أٚ اؿكاك٠; ٭

ٝٸ١ أّٜٔا, ؾٝٴعٝل  ٟٸ, بٌ ٜوتتبع آثاكّا هًب اؿاي١ يٝى ؾك٘ ٫ ٜ٪ؿٸٟ ايعكاب ؿٚكٙ ايذلبٛ

ٛٸ ا٫هتعـاؿات عٓـ ايِيبٸ.  ِ 

ٞٸ طبكّا يًُِاؿك ايٌلعٝٸ١ ٜٴعتٳبٳل  ٕٸ ايعكاب ايبـْ ٚقـ تبٝٻٔ َٔ ػ٬ٍ ٖقا إكاٍ أ

ٔٵ بٗـف ايذلب١ٝ ٚايتأؿٜب ؾك٘. ٚٗ غرل  ٕٸ ايعٌُ ب٘ ٜهٕٛ دا٥نّا, ٚيه تًو ايِٛك٠ ؾإ

ـٸ٠ أَٛك; َٔ أدٌ سؿٜ اشلـف  ـٸ َٔ ٬َس١ٛ ع سلاَّا, نُا فنلْا فيو. ٚيقيو ٫ب

ٝٸ١ بٌ ٖاكه١ ايعكاب ٚعكاب آػل, اؾٓى, ايلٚسٝٸ١  إقنٛك, َٚٓٗا: ايؿذل٠ اينَٓ

ُٸ١ بايِيبٸ, ستٸ٢ ٫ ت٪ؿٸٟ ٖاكه١ ايعكاب إٍ آثإك تلبٜٛٸ١ َعانو١.   اـا
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ٞٸ بايٓوب١ إٍ ا٭طؿاٍ ْل٣ أْٸ٘  عٓـ ؿكاه١ إٛاكؿ ايـآي١ ع٢ً دٛام ايعكاب ايبـْ

ٔٵ اكتهب بعض ايقْٛب, ناينْا  َٳ ـٸ ع٢ً  ٕٸ ايٌاكع قـ ٚٓع اؿ دا٤ ٗ بعض إٛاكؿ أ

َٸا إفا نإ ايؿاعٌ غرل بايؼ ؾٝوتشلٸ  ٚايًٛاٙ ٚأَجاٍ فيو, إفا نإ ايؿاعٌ بايػّا. أ

ٟٸ ٞٸ يٮطؿاٍ إْٸُا ٜهٕٛ دا٥نّا إفا تٖٛقؿت َوأي١ اؾنا٤ ايتعنٜل ٕٸ ايعكاب ايبـْ . ثِ إ

ِٸ َٔ إٔ تهٕٛ ايذلب١ٝ ٚادب١ أٚ َوتشبٸ١ ع ايذلب١ٝ  ٞٸ, ٚمل ع أع ع٢ً إعُاٍ ايعكاب ايبـْ

ٌٷ غرل فيو, ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ تهٕٛ ٖاكه١ ايعكاب دا٥ن٠ّ. َٚع ا٫يتؿات إٍ  ٜٛدـ هبٝ

ٞٸ تهٕٛ دا٥ن٠ّ بٗـف ايذلب١ٝ, إفا ايلٚا١ٜ اييت ثبت إط٬قٗا  ٕٸ ٖاكه١ ايعكاب ايبـْ ؾإ

ٟٸ.  ٞٸ أثلٷ تلبٛ مل ٜهٔ ٖٓاى طلم أػل٣, ٚمل ٜوتتبع َؿوـ٠ّ, ٚنإ يًعكاب ايبـْ

ٞٸ إْٸُا هٛم إفا نإ بٗـف ايذلب١ٝ, ٚٗ غرل تًو  ٕٻ ايعكاب ايبـْ ٚبايطبع ؾكـ تبٝٻٔ أ

 اؿاي١ ٜهٕٛ قلٻَّا, َٚٔ َِاؿٜل ايًِٛ.
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 وَ اهلسوٍوطيكا إىل األٌشٍة شبشرتي...

 

 

 ٍـ٫ّ ّهٔ إٔ ٜٓشِل أٚ ٜٓتٗٞ عٓـ س٘ يًتؿورل ايـٜينٸ ١ٜٖٛ ْع١ٝ, َع٢ٓ أْٸ

ٔ, ؼـخ عٓ٘ َؿول َٔ إؿولٜٔ أٚ عدلٸت عٓ٘ َـكه١ تؿورلٜٸ١ َع١ٓٝ تتبع َقٖبّا َعٝٻ

إعلؾ١ »ؾًهٞ ٜهٕٛ ايتؿورل عّٔٛا ٗ ْاؿٟ  .قاٖب أٚ طا٥ؿ١ َٔ ايطٛا٥ـَٔ إ

ٝٸ١ عًٝ٘ إٔ ٜكبٌ ظُٝع ًلٚٙ ايع١ٜٛٔ ٗ ٖقا ايٓاؿٟ, اييت َٔ ُٓٓٗا إٔ  «ايـٜٓ

بإٔ ايع١ٜٛٔ ؾٝ٘ يٝوت ؾلؿٜٸ١,  , أٟ عًٝ٘ إٔ ٜكلٸ«١ٜٖٛ ْع١ٝ»تهٕٛ ١ٜٖٛ ايتؿورل 

ّٸ نُا أْٗا تعبٸل عٔ ك٣٩  ,١ )ايلزل١ٝ(ؾك٘ أُشاب ايتؿاهرل ايِشٝش ٫ٚ ؽ

ٟٸ .بٌلٜٸ١ ْوبٝٸ١ ٚغرل َطًك١ ٕٻ أ ِٕ ٚايٌلٜع١ تؿورل يًـٜٔ ٚعًٝ٘ ؾإ ٝٸ١ َا  َٓت يًُعلؾ١ ايـٜٓ

ٝٸ١ َٔ ايتؿاهرل اييت ٚٗلت ٗ إآٞ ٚاؿآل  ٖٛ إ٫ٓ تؿورل ٚاسـ ُٓٔ فُٛع١ نً

ٚاسـ ؾك٘ أٚ عـ٠  ٕٛٚبايتايٞ ٫ ّهٔ اٱقلاك بٛدٛؿ عٔ .ٚهٛف تٛٗل ٗ إوتكبٌ

ـٸ ٝٸ١, ٚإْٸُا ٖٓاى َؿوِّأعٔا٤ ق لٕٚ كتًؿٕٛ َٔ ايبٌل ؿٜٔ ٗ ْاؿٟ إعلؾ١ ايـٜٓ

ٟٸاـٓط ؽّ  َعلؾ١ ٫ ا٥ٌ, ػُعِٗ ٗ ٖقا ايٓاؿٟ اشلٜٛٸ١ اؾُع١ٝ. ٚاشلٜٛٸ١ اؾُع١ٝ ٭

 ٚإْٸُا توتٛعب ْٝع إعاكف اييت انتٌؿٗا اٱْوإ.  ,ؾك٘ إعلؾ١ ايـٜٓٝٸ١

 

ٞٸ ٗ 1979بعـ ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ١ عاّ  ٜلإ إّ هٝطلت ع٢ً اؾـٍ ايوٝاه
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ٗٸ َٸ ٚايوٝاه١ ٓات سٍٛ اٱه٬ّته أٚ اٱه٬ّ  ١, ٚسٍٛ اٱه٬ّ ٚايـّكلاط١ٝبعا

ُٸ١. ٚاْعهى ٖقا اؾـٍ ٗ ًت٢ أبعاؿ اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١. َٚٓق قٝاّ  ٚايعًُا١ْٝ غا

َٝٸ١ أِْ ايعًُا٤ ايتكًٝـٜٸٕٛ ْٚاع١ َٔ أهاتق٠ اؾاَع١ إٍ كتًـ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬

اجملًى ا٭ع٢ً »ٚيتطبٝل أؾهاكِٖ أٌْأٚا  .اؿٝا٠ ايعًُٝٸ١ ٗ إٜلإ «٭ه١ًُ»ايك٣ٛ 

ٚإعاؿ٠ نتاب١ َٓاٖر ايتـكٜى ٗ ايعًّٛ  ,يتطٗرل ١٦ٖٝ ايتـكٜى ;«يًجٛك٠ ايجكاؾٝٸ١

ٛا َٓاٖر إه٬َٝٸ١ دـٜـ٠ َٚعاٖـ عًُٝٸ١ دـٜـ٠ ٗ ا٫دتُاعٝٸ١. ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ؿف

ٗـ إٍ ٖقٙ إعاٖـ بٛٓع بلْاَر أناؿّٞ ٌَذلى: ؿكاهات اؿٝا٠ ايؿهلٜٸ١. ٚعٴ

ٝٸ١ تكًٝـٜٸ١ َكلكات سـٜج١ عاؿٜٸ١. ْٚتٝذ١ يقيو هاؿ اؿٝا٠ ا٭ناؿ١ّٝ ٗ إٜلإ ; ٚؿٜٓ

ّٷ َٸ١ٓ. ٚناْت ٖقٙ إَنؿٚز: َعاٖـ عًُٝٸ١ َ٪ه١ًُ َٚٗذٸ ْٛا ت ٦ا أٌْعاٖـ ايعًُٝٸ١ إ

ٞٸ اؿهَٛٞ  . سـٜجّا ٗ ايتعًِٝ ايـٜينٸ أٚ ُٓٔ ايٓٛاّ ايتعًُٝ

 ,ٌ بعض ا٭هاتق٠ ُٚاٜتِٗبٹٚؼت تأثرل ُٚا١ٜ عًُا٤ ايـٜٔ ايتكًٝـٜٸٌ َق

ٕٸ ٖٓاى  ١ٓ ؼت إًلافٺٚأقاَٛا َعاٖـ تعًُٝٝٸ١ َٗذٸ َباًل َٔ كداٍ ايـٜٔ, إ٫ٓ أ

واٚا٠ ٗ ايتعاٌَ بٌ ايباسجٌ ايتكًٝـٜٸٌ ٚاحملـثٌ, ٚؿعٛا أهاتق٠ آػلٜٔ آَٓٛا بإ

آػل َٔ إعاٖـ ايتعًُٝٝٸ١ ايعًٝا اييت تلعاٖا  بعض عًُا٤ ايـٜٔ ايتكًٝـٜٸٌ ؿٔٛك ْٕٛع

ٞٸ(ٚماك٠ ايعًّٛ ٚايتكٓٝٸ يتهٕٛ ايوٝطل٠ عًٝٗا  ;١ )ٚماك٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُ

 نُا ٜلغبٕٛ.  ,يعًُا٤ ايـٜٔ

 

 ٚأًٗل ٖقٙ اؾاَعات ٚإعاٖـ اـآع١ يٲًلاف إباًل يعًُا٤ ايـٜٔ: 

 َٗـٟٚ نين(.  ايٌٝؽع داَع١ ا٫َاّ ايِاؿم ع طٗلإ )1

 هاًاْٞ(. ايإَاَٞ  ايٌٝؽع داَع١ ايٌٗٝـ َطٗلٟ ع طٗلإ )2

 ٝنؿٟ(. ايَِباغ  ايٌٝؽع َ٪هو١ اٱَاّ اـُٝين ع قِ )3

 كؿبًٝٞ(. ا٭ٛهٟٛ إ ايوٝـ١ ايٌٝؽ إؿٝـ ع قِ )ع داَع4

 ع داَع١ باقل ايعًّٛ ع قِ )فُٛع١ َٔ كداٍ ايـٜٔ(. 5

ٛٸاب(.  ايوٝـع داَع١ ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب ع قِ )6  أبٛ اؿؤ ْ

 عًٞ كٓا أعلاٗ(.  ايٌٝؽُؿٗإ )إع داَع١ إِطؿ٢ ايعإٝٸ١ ع قِ, ٌَٗـ, 7
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 ًٞ َعَِٛٞ(. ع داَع١ ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١ )ع8

ُٸـٟ ايلٌٜٗلٟ(. قُ ايٌٝؽع داَع١ عًّٛ اؿـٜح ع طٗلإ, قِ )9  ـ ق

َٔ ٖقٙ إعاٖـ  هتافْا ايٌٝؽ قُـ فتٗـ ًبوذلٟ مل ٜلٓؽ ٭ٍّٟأٚيهٔ 

ٝٸ١ أٚ إٗذٸ ع  ٘ نإ َٔ أبلم كداٍ ايـٜٔ آْقاى! َع أْٸ ,١ٓ عايـٜٓ

ٞٸ ٫ٚؿ٠ َعلؾٝٸ١  ٗٸ اٱٜلاْ  ماؿت  ,دـٜـ٠ ٖا١َٚقـ ًٗـ إٌٗـ ايجكا

ٝٸ١ دـٜـ٠ َٔ سلاكت٘ ٗ ايوٓٸٌ ا٭ػرل٠, ٚا٭َل ٜتعًٖ  ل بٛٗٛك ؿكاهات ؿٜٓ

 آيت ع٢ً ْؿوٗا اؾٛاب عٔ بعض اٱًها٫ت اييت أغؿًتٗا ا٭عاخ 

  ,ايه٬َٝٸ١ ايه٬هٝه١ٝ, َٔ قبٌ توا٫٩ت اؿـاث١ ٚأثلٖا ع٢ً ايؿهل ايـٜينٸ

ٝٸ١  ,ٚايًواْٝٸات اؿـٜج١ شللَٓٛطٝكااعُاٍ ٚإعاؿ٠ تؿورل ايكلٕآ ايهلِٜ بًشاٚ أ ْٚوب

ٝٸ١ ـٸ ,إعلؾ١ ايـٜٓ ٝٸ١ٚايتع ٝٸ١ ,ؿ١ٜ ايـٜٓ ٝٸ١ ايـٜٓ نُا  )أٚ عك١ًٓ ايـٜٔ ٚايعك٬ْ

ٚغرلٖا َٔ اٱًها٫ت  ,ٜكاٍ(, ٚأثل ايٛاقع ع٢ً اـطاب ايـٜينٸ ايتأهٝوٞ

شح ٗ إطاك عًِ ايه٬ّ ٚإعاكف, اييت مل ٜوبل شلا إٔ طلست ع٢ً بواٙ ايب

ل ؾٝ٘ أٚ إوتشٌٝ ايتؿهرل )إـكهٞ(, هٛا٤ ٗ إطاك اي٬َؿٖه ايه٬هٝهٞ

ٗٸ ايـٜينٸ ٗ سٝٓ٘ مل ٜطلغ ٖهقا ًبٗات بٓؿى ايتـقٝل  ٕٸ ايٛاقع ايجكا ؾٝ٘, أٚ ٭

ٞٸ.  ٗٸ ايـٜينٸ ايعإ  ٚبٓؿى اينػِ ايقٟ ٌٜٗـٙ إٌٗـ ايجكا

 

ٍٷ ِّٗ إٜلإ عٔ ؿٚك إجٖك ٜٚجٛك ٖقٙ ا٭ٜاّ دـ عوب ايذل١ْ  كٜٔؿٌ, أٟ إتٓ

ِّ ٕٓٛ بعٌ ايٌٓوف ٜٓٛل إتـِّإ ;ٗ اؿٝا٠ ايجكاؾٝٸ١ ,ايؿاكهٝٸ١ كٕٚ ٚايلٜب١ شلِ, بُٝٓا إتٓ

 ٜلإ دـٜـ٠ ػوـ ًعاك اؿلٸٜٸ١. إٜؿوشٕٛ شلِ اجملاٍ يًٌُاكن١ ٗ بٓا٤ 

ِّؾإ ّاإف ٌٓ, ٜؿذلض بِٗ إٔ ٜهْٛٛا َتـٜٸ ؿٕٛ ايقٜٔ ٫ٜلإ ِٖ إجٖكإكٕٚ ٗ تٓ

ًعٛا ع٢ً اٖطـٟ ايػلب. ٚيهٔ ٜهؿٞ إٔ ٜهْٛٛا ٜؿذلض بِٗ إٔ ٜهْٛٛا َٔ َكِّ ٫ٚ

 لٚا بٗا, ٚنتبٛا ٜٚهتبٕٛ عٓٗا باهتُلاك. ٚتأثٻ ,اؿٔاك٠ ايػلبٝٸ١ ٚثكاؾتٗا

ِّٜعين ُاسب ايؿهل  «كًٚٔ ؾهل»ٚايتو١ُٝ  ِّإتٓ كٕٚ ٗ ك أٚ ا٤ٕٞٔ, ؾإتٓ

ِّإ  ٜٚـعٕٛ ي٘.  ,ايقٟ اْبٗلٚا ب٘ ,ك٠ بٓٛك ايػلبٜلإ ِٖ ايقٜٔ وًُٕٛ أؾهاكّا َتٓ

ِّ ٞٸ يًُتٓ ٗٸ ٚايوٝاه ِّإكٜٔ ٗ ٚإٌٗـ ايجكا ِٖٚ بعباك٠ ع كٜٔ ٜلإ ٌٜرل إٍ إٔ إتٓ
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أٚ  ,طْٛ٘أٚ بهتاب ٜتأبٻ ,٫ وِلٕٚ أْؿوِٗ ٗ َك٢ٗ يًٝٞ ع ؿٕٛ أّٜٔاإجٖك :أػل٣

ٛٸيٛا َٓق اْتؼاب ايل٥ٝى قُـ ػاُٞ عاّ ا٤ُشٝؿ١ ٜـَٕٓٛ قل  تٗا, ؾكـ ؼ

ٚستٸ٢  ,ّ( إٍ طبك١ هٝاهٝٸ١ كاق١ٝ, سٝح ٜـػًٕٛ بقيو ٗ ُلاع ق1997ُٞٝ)

ٟٸ َٖٖع إتُوِّ ,سٔاك َاّ اـُٝين اْبٗل بٌؼ١ِٝ اٱ ٔٵهٌ بٓٗر ايجٛك٠, ٚ

ى يٛاقع دـٜـ وٌُ َٔاٌَ َٚؿاِٖٝ ٚأِاٙ ٘ اييت ت٪هِّٚغطابات ,ايهاكم١َٝ

ٟٸ ٚاٱ ٟٸ ع٢ً َِٚطًشات عٔ ا٫هتك٬ٍ اؿٔاك ْكاض ا٫ْبٗاك أقـاّ ايؿهل

 ٚا٫هت٬ب. 

 

اؾ١ٛ ايتابع١ حمل ,ٗ َـ١ٜٓ ًبوذل 1936ّٚيـ قُـ فتٗـ ًبوذلٟ عاّ 

آفكباهإ )سلاٍ غلب إٜلإ(, ثِ اْتكٌ بلؾك١ ٚايـٙ إٍ َـ١ٜٓ تدلٜن )َلنن 

٘ مٛ َـ١ٜٓ ٚتٛدٻ ,ّ تلى تدلٜن1951َٔ عُلٙ. ٚٗ عاّ  ٠احملاؾ١ٛ( ٗ ايلابع١ عٌل

ٝٸ١ ٖٓاى ;قِ ٚػ٬ٍ مثا١ْٝ عٌل عاَّا تؿلٸؽ يتشٌِٝ  .يًـكاه١ ٗ اؿٛم٠ ايعًُٝٸ١ ايـٜٓ

ٛٸف( ,ٚايؿًوؿ١ ,ايؿك٘ ٚأُٛي٘ن ,ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١  ,ٚايه٬ّ ,ٚايعلؾإ )ايتِ

ٚؿكاهات ٗ فا٫ت اؿكٛم ٚايؿًوؿ١ ٚاجملتُع ٚعًِ  ٚناْت يع٘ أعاخٷ .ٚايتؿورل

 ايٓؿى ٚايوٝاه١ ٗ اٱه٬ّ. 

ِٸ َٓدل  ,«َهتب إه٬ّ»ًبوذلٟ أٜاّ ؿكاهت٘ ٗ قِ إٍ إؿاك٠ ؼلٜل ف١ً  أْ

ٞٸ ٗ ٝٸاك ايتذـٜـٟ اٱه٬َ ٝٸ١  .اؿٛم٠ ايٌٝعٝٸ١ ٗ ايوتٝٓات ايت ٚتلدِ نتابٌ َٔ ايعلب

ٚعكا٥ـ اٱَاَٝٸ١  ;ّ(1986إٍ ايؿاكهٝٸ١, ُٖا: عًّٛ ايكلإٓ, يًـنتٛك ُبشٞ ايِاحل)

 ّ(. 1964)َع سقف عٛخ ايتك١ٝ(, يًٌٝؽ قُـ كٓا إٛٓؿل)

إ ايقٜٔ ناْٛا ٜطُشٕٛ إٍ أنجل َٔ بٌ أٚي٦و ايط٬ب ايٌبٸ ٟنإ ًبوذل

ُٸٛاا ُٓش٘ إٜاِٖ إًؼٸِات ايتٌلٜعٝٸ١ ٗ أغًب ا٭سٝإ, ٚايقٜٔ ٖٓ ٝاؿٜٔ َ اٖت

ٛٸ ايؿًوؿ١ ٝٸ اييت متٸ ,ف(ٚايعلؾإ )ايتِ ١ ايؿكٗا٤ تٌُٗٝٗا َٔ طلف أغًب

 ٌ. ايه٬هٝهٝٸ

ُٸ١ أهتافإ ٜباًلإ تـكٜى ٖاتٌ إاؿٸ تٌ ٗ فيو ٚنإ ٖٓاى بِؿ١ ػا



•

 االجتهاد والتجديد

١َ قُـ سوٌ ُٖٚا: ايع٬ٓ ,ط٬ب آْقاىاؿٌ, ٚناْت شلُا دافب١ٝ ع٢ً اي

 ٚاٱَاّ ;ـ نتاب )إٝنإ ٗ تؿورل ايكلإٓ(ايؿًٝوٛف َِِّٚ ,ّ(1981ايطباطبا٥ٞ)

ٟٸ اؾُٗٛكٜٸ١  «أب»ّ(, ٖٚٛ ايقٟ هٝػـٚ قا٥ـ ايجٛك٠ 1989ٚاـُٝين) كٚغ اهلل إٛهٛ

 اٱه٬َٝٸ١ ؾُٝا بعـ. 

 

ٕٸ َا نإ ٜبٗل ًبوذلٟ ٚعـؿّا نبرلّا آػل َٔ ايط٬ب ٗ ًؼ١ِٝ اٱَاّ  إ

ٛٸ ٞٸ. ف )ايعلؾإ(, ٖٛ ؾهلٴاـُٝين, إٍ داْب ؾًوؿت٘ ٚؿكٚه٘ ٗ ايتِ ٙ ايوٝاه

ناْت ا٭ػ٬قٝٸات اٱه٬َٝٸ١ بايٓوب١ يٲَاّ اـُٝين ٫ تكـ عٓـ سـٚؿ َعا٬َت 

ٜٓبػٞ شلا إٔ تهلٸي أّٜٔا ع٢ً ُعٝـ ايٓٛاّ  ا٭ؾلاؿ َع بعِٔٗ, بٌ نإ ٜل٣ أْ٘

ٞٸ ٚطلٜك١ اؿهِ ك١ّٜ٩, نإ اٱَاّ اـُٝين َٓق ايوتٝٓات ٜلبطٗا باْتكاؿات٘  ايوٝاه

اييت َا ؾت٦ت تنؿاؿ نٌ ّٜٛ ع١ًٝٓ  ,ّ(1980يٓٛاّ ايٌاٙ )قُـ كٓا بًٟٗٛ()

 ٚٚٓٛسّا. 

ّٸ ايقٟ نإ ها٥ـّا يـ٣ ايٌٝ ٞٸ ايعا ٱٜلاْٝٸٌ ػ٬ٍ اع١ ٚٗ إطاك إٓاؾ ايوٝاه

ٝٸ١ َع أؾهاك َجٖك ٟايوتٝٓات ٚايوبعٝٓات نإ ًبوذل ٌِّٜعل بكلاب١ فٖٓ كٜٔ( ؿٌ )َتٓ

 ٚايـنتٛك عًٞ ًلٜعيت ,ّ(1969) َٔ أَجاٍ: ا٭ؿٜب د٬ٍ آٍ أٓـ ,ٌَٓتـٜٸ

 ,ّ(1979) طايكاْٞايقُٛؿ  ٚايوٝـ, ّ(1994) ٚإٗٓـي َٗـٟ , ّ(1977)

ٖتُاَات ايؿًوؿٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸ١ َلت٢ٔ يلٚسا١ْٝ فات ا٫ٚنقيو ايٌؼ١ِٝ ا

 . ّ(1979َطٗلٟ)

ٞٸ( ؾاَع اٱَاّ  ٞٸ )ايٌٝع ػ٬ٍ ايوبعٝٓات توًِٓ ًبوذلٟ إؿاك٠ إلنن اٱه٬َ

ٞٸ ٝٸ١ ) ٗ َـ١ٜٓ ٖاَبٛكؽ عً ّ(, ٚت٬ٙ ؾُٝا بعـ ايل٥ٝى ا٭هبل 1979ع  1970ا٭ٕاْ

 ٖاَبٛكؽ تعلٸف ع٢ً عًِ ايه٬ّ )اي٬ٖٛت( قُـ ػاُٞ. ٚأثٓا٤ ؾذل٠ إقاَت٘ ٗ

ٛٻ ٞٸ اؿـٜح, ٚؼ يت اٖتُاَات٘ إٍ ايبشح عٔ َِاؿ١ ؾهلٜٸ١ بٌ ايـٜٔ إوٝش

ٞٸ, ٚٚهٻ ٞٸ اٱه٬َ ٛٸ٠ ع٢ً ؿعِ اؿٛاك إوٝش ع َٔ ؿا٥ل٠ ٚاؿـاث١. ٚعٌُ ًبوذلٟ بك

ٕٵ ٌٸ ٌْاطات اؾاَع, بأ   إوًٌُ ع٢ً كتًـ ٌَاكبِٗ. ؾتض أبٛاب٘ يه
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ٝٸ١, ٚأُبض بإَهاْ٘ إٔ ٜٛاٌُ بٚإٍ داْب فيو تعًٓ ـ َهجٻ ٌهٌِ ايًػ١ ا٭ٕاْ

بايؿًوؿ١ ع ٜٗا َٓق هٓٛات إقاَت٘ ٗ َـ١ٜٓ قِ اييت نإ ٜػقٸع ٖتُاَات َتابع١ ا٫

ٝٸ١ ٞٸ, ٚايدلٚتوتاْت ٝٸ١ ٚعًِ اي٬ٖٛت إوٝش  َٓٗا ع٢ً ٚد٘ اـِْٛ.  ايػلب

 : َجٌ ,َعُِٛٗ َٔ ا٭ٕإ ن ًبوذلٟ ٗ ؿكاهت٘ ع٢ً عًُا٤ ٫ٖٛتكٖن ٚقـ

ٝٸ١ ايجكاؾٝٸ١.  :ع بٍٛ تًٝٝت1ٍ ٞٸ, ُاسب ايٓٛلٜٸ١ اي٬ٖٛت ٞٸ ا٭ٕاْ  ايؿًٝوٛف اي٬ٖٛت

ٞٸ ايوٜٛولٟ, ُاسب ْٛلٜٸ١ ايؿٌِ بٌ اهلل  :ع ناكٍ باكخ2 اي٬ٖٛت

ٞٸ اي٬َتٓاٖ ,ٚاٱْوإ ْوإ ٱااهلل ٗ ايوُا٤ ٚ ,اينَٔ ٚا٭بـٜٸ١بٌ  ٞأٚ ايؿلم ايٓٛع

 ع٢ً ا٭كض. 

ٞٸ, معِٝ سلن١ ْنع ايطابع  :ع كٚؿٚيـ بٛيتُا3ٕ ٞٸ ٚايؿًٝوٛف ا٭ٕاْ اي٬ٖٛت

عٔ ايـٜا١ْ إوٝشٝٸ١, ٚقـ اهتًِٗ ؾهل٠ فُٛع١  «Mythological»إٝجٛيٛدٞ 

 . «٫ٖٛتٝٸٞ َٛت اهلل»اي٬ٖٛتٝٸٔ ايقٜٔ أطًل عًِٝٗ 

ٞٸ يهٌٍّٚنقيو اي  َٔ:  ؿهل ايؿًوؿ

ٞٸ ايٌٗرل :٘ٓٵع إّاٌْٜٛ َن4 ايقٟ تلى بُِات٘  ,ايؿًٝوٛف ٚايٓاقـ ا٭ٕاْ

ٌٸ ٝٸ١ )َن ٔٵَٳ ع٢ً ن ُٸ ٘ ٚٓع )َوأي١( تلدع إٍ أْٸ (٘ٓٵأت٢ َٔ بعـٙ َٔ ايؿ٬هؿ١. ٚأٖ

 ٘إْٸؾٗ إهإ ايقٟ هب إٔ تٛٓع ؾٝ٘. َٚٔ ٚد١ٗ ايٓٛل اؿـٜج١  ْٛلٜٸ١ إعلؾ١

ٚٸ ٝٸ١ إعلؾ١. ٚتٓاٍٚ ٗ دعٌ ٫هتعُاٍ ايك٣ٛ ايعاكؾ١ ا٭هاي ا٭ ٍ ٚا٭ػرل ٗ عًُ

 ٗ إعلؾ١ ٚا٭ػ٬م ٚعًِ اؾُاٍ.  «ايٓٛل٠ ايٓكـٜٸ١»طلٜكت٘ إتُاهه١ 

ٞٸ,  :ع ؾًًِٗ ؿٹيتا5ٟ ٛٸك ٚايؿًٝوٛف ا٭ٕاْ ُاسب ؾهل٠ ايلٚغ اؿٝٸ١ اييت تتط

َټً٘ ٗ اؿٝا٠ ع٢ً  ٕ ٫ايؿًٝوٛف ع٢ً أ ؿيتاٟ ٜٚٳشٴضٸ .ٗ أًهاٍ تاكىٝٸ١ ٜكتِل تأ

َٸً٘ ع٢ً أٚهع َعلؾ١ ٖه١ٓ باؿٝا٠,  ـٸاػٌ أٚ َٔ سٛي٘, بٌ عًٝ٘ إٔ ٜكّٛ بتٛهٝع تأ اي

 . ٖٚٞ ؾًوؿ١ اؿٝا٠

َٔ أًٗل ايؿ٬هؿ١ ايٛدٛؿٜٸٌ ا٭ٕإ ٗ ايعِل  :ع ٖاْن دٛكز غاؿاَرل6

ٕٸ ,اًتٗل بٓٛلٜٸ١ ؾًوؿ١ ايتأٌٜٚ .اؿآل ٟٸ اييت تكٍٛ بأ ٞٸ أٚ أٜٸ١  أ عح ؾًوؿ

ٞٸ ٞٸ ٚا٫دتُاع ٟٸ ٚايتاكى ٕٸ  ;أطلٚسات ؾًوؿٝٸ١ هب ٚٓعٗا ٗ إطاكُٖا ايؿهل ٭

ـٸ»ٚ «َؿاُٖٝ٘»يهٌ عِل مَينٸ   ؽتًـ عٔ بك١ٝ ايعِٛك.  ,يٮؾهاك «ٜات٘ؼ
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ـٺ ه٬َٝٸ١, عاؿ ًبوذلٟ عٔ ايجٛك٠ اٱ َـاؾٕع ,َٔ أتباع اٱَاّ اـُٝين ٚنٛاس

ٚٸ .ّ إٍ إٜلا1979ٕٗ ه١ٓ  ٍ ف١ً ْكـٜٸ١ ٚؾهلٜٸ١ ٚٗ ايعاّ ْؿو٘ أُـك ًبوذلٟ أ

ٞٸ ,«ٞه٬َإْـٌٜ٘ أ»ٚثكاؾٝٸ١ )ِْـ ًٗل١ٜ( ؼٌُ عٓٛإ:   .أٟ ايؿهل اٱه٬َ

اتٗا است٬ٍ اْتكـ ًبوذلٟ ٗ إسـ٣ اؾتتاسٝٸ .ٜلإ ايجٛك٠إناْت ٖقٙ اجمل١ً ٖاؿ١٥ ٗ 

غًكت اجمل١ً بعـ ُـٚك ايعـؿ إٔٛ(. ٠ ا٭َلٜه١ٝ َٔ قبٌ بعض ايط٬ب )ايجٛكٜٸايوؿاك

غ٬م ٖقٙ اجمل١ً, سٝح إٖٞ ا٭هباب اييت ؿعت إٍ  ْـكٟ َا اـاَى عٌل, ٫ٚ

ٚٸ ١ بعـ ايجٛك٠ ٍ ٗ إُـاك ُشٝؿ١ تٜٓٛلٜٸاستؿٜ ًبوذلٟ يٓؿو٘ عٝام٠ ايًكب ا٭

ٝٸ١  . اٱٜلاْ

ًبوذلٟ ْا٥بّا عٔ َكاطع١ آفكباهإ ٗ اجملًى  اْتؼاب ٠ متٸٚبعـ َـ٠ قِرل

ٞٸ, يٝـػٌ ٗ ايدلٕاْٞ يًذُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١. إ٫ٓ أْٸ ٘ هلعإ َا تلى ايٌٓاٙ ايوٝاه

ٞٸ,  فاٍ ايتـكٜى ٗ اؾاَع١, سٝح نإ ٜـكٸي اٱشلٝٸات إوٝشٝٸ١, ايعلؾإ إوٝش

ٞٸ, تاكٜؽ إوٝشٝٸ١ ٚايٝٗٛؿٜٸ١, عًِ ايه٬ّ ٚايؿلم اٱه٬ َٝٸ١, ايعلؾإ اٱه٬َ

ٚايعلؾإ إكاكٕ بٌ ايٝٗٛؿٜٸ١ ٚإوٝشٝٸ١ ٚاٱه٬ّ. بـأ ًبوذلٟ ٜتعاٌَ بلٜب١ َتناٜـ٠ 

ٖٚاكهات سهَٛتٗا. ٚنتب ْكـّا ُلوّا  ,اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١ ٛيٛد١ٜٜٝـأَع 

ٝٸ١ ٗ ٞٸ ايقٟ تورل عًٝ٘ إعاٖـ )اؿٛمات( ٚإلانن ايـٜٓ  قا٬ّ٥: ,إٜلإ يًُٓٗر ايتعًُٝ

ٝٸ١, ٚاٌْػاشلا بكٔاٜاٖا أؿٸ» ٝٸ١ عٔ ايعًّٛ اٱْواْ ٣ اْعناٍ سٛمتٓا )َعاٖـْا( ايـٜٓ

ُٸ١ ؿٕٚ َعلؾ١ َا هلٟ ٗ تًو ايعًّٛ, إٍ عـّ ٚدٛؿ ؾًوؿ١ سكٛقٝٸ ٚٻاـا ١ْ ١ َـ

٫ٚ ؾًوؿ١ أػ٬قٝٸ١, ٫ٚ ؾًوؿ١ هٝاهٝٸ١, ٫ٚ ؾًوؿ١ اقتِاؿٜٸ١. ٌٖٚ ّهٔ  ,يـٜٓا

َٴجٴٌ عإٝٸ١ ٚأبـٜٸاؿـٜح ع ؿٕٚ  ,١, أٚ ايِعٛؿ إٍ ا٭ٚهاٙ ايعًُٝٸ١ ايعإٝٸ١ٔ أسهاّ ٚ

 ١ٓ ٚك١ُٓٝ ٗ ٖقٙ اجملا٫ت؟ ٚدٛؿ ْٛلٜٸات َتَك

ٕٸٜٚ٪نِّ ايهجرل َٔ ٌَانٌ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١  ـ ناتب ٖقٙ ايوطٛك ع٢ً أ

ٝٸ١ ٜتٝوٻ لات ٜـ٠ ٗ فاٍ ايتػٝټل سًٓٗا ؾُٝا إفا قبًت ايهجرل َٔ ايٓٛلٜٸات اؾـاٱٜلاْ

ٝٸ١ ل ؾُٝا إفا ناْت ٖقٙ ايٓٛلٜٸات قـ ٖٚقا ٜتشٖك .ا٫دتُاعٝٸ١ يٲْوإ ٗ ثكاؾتٓا ايـٜٓ

ٝٸ١ )ايؿكٗٝٸ١(سٛٝت بايكبٍٛ َوبٳ  . «كّا ٗ أٚهاطٓا ايـٜٓ

ِّ ٕٸٌٜٚ عـّ إ٬ُغ ايؿهل  ؿ ع٢ً َٛاد١ٗ ايذلاخ بلٚغ ْكـٜٸ١, ٜٚكٍٛ: إ
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بـا٤ إُاْع١ إما٤ طلغ ايبٴ٢ٓ إعلؾٝٸ١ إٓوذ١ُ ٚايب٢ٓ إي١ ٚايوًطاْٞ ايوابل, ٚاؿًٝٛ

ِٸ ٞٸ ايكـِٜ... ايوٝاهٝٸ١ ايـّكلاط١ٝ, َٚٔ ث  ,اٱُلاك ع٢ً احملاؾ١ٛ ع٢ً ايبٓا٤ ايوٝاه

ٌٸ ٞٸ ٗ ايعِل  ن َٸ١ ٗ تٛيٝـ ٚاٖل٠ ايعٓـ ٗ اجملتُع اٱه٬َ فيو َٔ ايعٛاٌَ اشلا

ِٝ ايوٝاهٝٸ١ إعاُل٠ سآل٠ّ ٗ ُِْٛٓا . ٚاٱُلاك ع٢ً نٕٛ إؿاٖايلأٖ

ٌٸ ٝٸ١ إا١ٝٓ, أٚ ٗ ايورل٠ )ايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١(, نقيو ٫ و إٌه١ً, بٌ ٜٔاعـ  ايـٜٓ

ٖٚٛ: َا ٖٞ ايع٬ق١  ,ٕ ع ٖقا ايو٪اٍٛٚايطلٜل ايِشٝض ٖٛ إٔ ْجرل ع مٔ إوًُ .َٓٗا

ـٸ يٓا َٔ اتٸاقًٚإٛقـ اي ٓا ٚبٌ ايعًّٛ ٚإؿاِٖٝ ؼافُٖا ٚتأهٝوُٗا ؾُٝا بٕٝٓ ٫ب

ايوٝاهٝٸ١ إعاُل٠ اييت ٫ ّهٓا ايعٍٝ َٔ ؿْٚٗا؟ ٌٖ إٔ إّآْا ايـٜينٸ ٜوُض يٓا 

 بايكبٍٛ بٗقٙ إؿاِٖٝ ٚاٱقباٍ ع٢ً ٖقٙ ايعًّٛ أٚ ٫؟ 

ٌّ  . ُاَّا إٕ اؾٛاب ايـٜينٸ عٔ ٖقا ايتوا٩ٍ إهاب

دباكٟ(, ٚعٓـَا اعذلض ك٥ٝى سٌٝ ًبوذلٟ إٍ ايتكاعـ )اٱّ ُأ2005ٚٗ عاّ 

١ٝ اٱشلٝٸات ٚإعاكف اٱه٬َٝٸ١( ٚايطًب١ ع٢ً ٖقا ايكلاك ُلٸغ ك٥ٝى ١ٝ )نًٓايهًٓ

ٕٸ اؾاَع١ يٝوت عاد١ إٍ  داَع١ طٗلإ ايٌٝؽ عباي عًٞ عُٝـ ملاْٞ )ايؿكٝ٘( بأ

 ! أَجاٍ ًبوذلٟ

ـ أبلم كداٍ ١ يلداٍ ايـٜٔ ػًع ًبوذلٟ ع أسشل١ُٓٝ ايطبكٝٸاٚٗ هٝام نول 

ٝٸّا بعـ عكٛؿ ايـٜينٸ نًٓ ٘, أٟ ػًع مٜٸت٘ايـٜٔ اٱ٬ُسٝٸٌ ٗ إٜلإ ع عُاَت٘ ٚدبٸ

 . ط١ًٜٛ, ؿٕٚ إٔ ٜبايٞ بتـاعٝات ٖقا ا٭َل

 

ٛټ ٌٸ»َٔ َكٛي١  ,ٍ ع٢ً ؾهل ًبوذلٟٗ فيو ايٛقت طلأ ؼ  «اٱه٬ّ ٖٛ اؿ

ٛٻ ٜـٜٛيٛدٞأ ٟكٟ ْكـإٍ َؿّٗٛ ؼلٸ ٌٸيًـٜٔ. ؼ كتـ٣ ب٘ بواط١ ِٛفدّا ٜٴ ٍ غـّا به

ناْٛا ْٝعِٗ ع٢ً  ,لٜٔ إ٬ُسٝٸٌؿٌ ؿٜٓٝٸٌ قٝاؿٌٜ, َٚؿهِّبايٓوب١ ٕجٖك

 تباع إكتٓعٌ بؿهل اٱَاّ اـُٝين ٚط٥٬ع اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١. َٔ ا٭ ,ًانًت٘

ٞٸ ّٟ( ًػٌ ًبوذل2005) ّ( إٍ عا1981َّٚٓق عاّ ) أهتاف قآل ٗ  نله

ٞٸ ٞٸ ٚاٱه٬َ ٛٸف إوٝش ٗ  ,ٚاٱشلٝٸات إوٝشٝٸ١ ,ايؿًوؿ١ ٚايؿلم اٱه٬َٝٸ١, ٚايتِ

سايت٘ ع٢ً إٚع٢ً ايلغِ َٔ  .١ٝ اٱشلٝٸات ٚإعاكف اٱه٬َٝٸ١(داَع١ طٗلإ )نًٓ
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ٟٸ ١ سٍٛ ( َا ٜناٍ َٛاٚبّا إٍ ايّٝٛ ع٢ً تِٓٛٝ َ٪ُلات عإٝٸ١ َٓتُٛايتكاعـ )اٱدباك

ٌٸ ٞٸ. نُا ًلع َٓق َوتٗ ٞٸ إوٝش ايتوعٝٓات ٗ ٌْل ايعـٜـ  َٛٓٛع اؿٛاك اٱه٬َ

 ,َٔ إكا٫ت ع٢ً ُؿشات ايِشـ اي١َٝٛٝ ٚاجمل٬ت ايًٝدلاي١ٝ أٚ ايكلٜب١ َٓٗا

 ;ٜلإإٚ ٠ ع;احملٛٛكع ٖٚقٙ ايج٬ث١ َٔ ايِشـ ٚسٝات ْٛ  ;ٚداَع٘ ;نِشٝؿ١: ٌْاٙ

ٜـاؾع  ٠ أّٜٔا ع,احملٛٛكع ٖٚقٙ ايج٬ث١ َٔ اجمل٬ت ٘ َٚـكه ;ٚآؾتاب ;ٚف١ً: نٝإ

ٟٸ دـٜـ يًـٜٔ. ٚعٔ طلٜل ٖقا ايٌٓاٙ ايهتابٞ ٚنقيو هًو١ً  ,ؾٝٗا عٔ ؾهل ْكـ

غـا ًبوذلٟ  ,ٚٗ َٓابل ع١َُٝٛ أػل٣ ,احملآلات اييت ًٜكٝٗا ؿاػٌ اؾاَع١

َٸ أسـعِٓلّا ٌْطّا ٗ اؾـاٍ ايوٝاه٢ ايـٜينٸ, ٚأُبض  ١ َٔ نب١ ايٛدٛٙ اشلا

 . ؿٌ ايـٜٓٝٸٌ ٗ إٜلإ إعاُل٠إجٖك

 

ٟٸ ٗ  ٗٸ ايٓكـ لإ أبعـ عٔ إٔ ٜهٕٛ َتٓاغُّا. ؾٗٓاى ايعٓاُل إٜإٕ إٌٗـ ايجكا

ٚاييت ٫ تعتُـ ٗ ايٓٔاٍ  ,٘ ايًٝدلايٞفات ايتٛدټ ,ايٌٓٝط١ ٗ فاٍ سكٛم اٱْوإ

ٝٸ١ أهاهّا, ٚتهتؿٞ باٱساي١ ١ٝ ع٢ً ا٫َٔ أدٌ َنٜـ َٔ اؿكٛم إـْ عتباكات ايـٜٓ

 ؿٕٚ غرلٙ.  ,ع٢ً َلدعٝٸات ايكإْٛ ايـٚيٞ

َٔ أدٌ ػـٜـ  إٍ داْب ٖ٪٤٫ ٖٓاى عٓاُل ٌْٝط١ أػل٣ تٓآٌ ٖٞ أّٜٔا

ٞٸ, يهٓٸ ٚؾكّا ,ًاٌَ يًٓٛاّ ايكاْْٛٞ ٗا تٓطًل ٗ فيو َٔ َٓطًل اعتباكات يًُٓ٘ ايعإ

 إه٬َٝٸ١. 

ـ٠, اييت نجرلّا َا ًٜتكٞ ٖجًٕٛ عٓٗا ٗ إطاك تـػ٬ت َٛسٻ ,ُٛعاتٖقٙ اجمل

ٜتٛيٕٛ ايـؾاع  ُاكي عًُٗا ايٓٔايٞ ٗ فا٫ت إوا٥ٌ اؾن٥ٝٸ١, نُشاٌَ َج٬ّ

ٌّٜات ا٭ؾلاؿ. ُٚجِّأَاّ احملانِ عٔ سكٛم ٚسلٸ  َٗلإ» :َٔ احملاَٝتٌ ٌ ن

ـإ ٖقا ِٛفدٌ باكمٜٔ هوِّ ,ْٛبٌ اؿا٥ن٠ ع٢ً دا٥ن٠ ,«ًرلٜٔ عباؿٟ»ٚ ;«ناك

ٝٸاك.   ايت

 ,ٚهٝاهٝٸٕٛ ,ٚعٓاُل ٌْط١, ؿٕٛ ؿٜٓٝٸَٕٛا َجٖك ّاكتًـ ْٛع بُٝٓا ٜٓٗض بـٕٚك

هِٗ بٓٛاّ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١ ع َٔ َٔ ايقٜٔ ٜعًٕٓٛ بطلم كتًؿ١ عٔ ُوټ

ٖقا ايٓٛاّ  ِٗ ٜٓإًٓٛ َٔ أدٌ ػـٜـيهٓٸ ,أٚ عٔ قٓاع١ ع ,َٓطًكات بلاغُات١ٝ
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 عٔ طلٜل إؿكاز إ٬ُسات ع٢ً ؿهتٛك اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١. 

ايهاتب ايِشؿٞ  :ًٌ شلقٙ اجملُٛع١ ْقنل ع٢ً هبٌٝ إجاٍَٚٔ أًٗل إُجِّ

, ٚهعٝـ سذاكٜإ, ٚعًٞ كٓا عًٟٛ تباك, ل ٖاًِ آغادلٟ, ٚأندل ٚإؿهِّ

ُٕكاٍ( ايـنتٛك ٚا٭ طباطبا٥ٞ, ٚايـنتٛك سوٌ ايوٝـ دٛاؿ ايهتاف اؾاَعٞ )ا

ْٸ بٌ ايعًُاْٝٸ ٌ ٚاٱ٬ُسٝٸٌ, بٌرلٜٸ١, ايقٟ ؼ٢ٛ ؼ٬ًٝت٘ ا٫دتُاعٝٸ١ باٖتُاّ ػا

ُٸ١  ٚكدٌ ايـٜٔ قؤ نـٜٛك, ٚقُـ َٗـٟ ػًذٞ, ٚأٓـ قابٌ, ٚبِؿ١ ػا

 ك٥ٝى اؾُٗٛكٜٸ١ ا٭هبل قُـ ػاُٞ. 

َِٚطؿ٢  , إٍ داْب عبـايهلِٜ هلَٚ,ٟٜٓتُٞ قُـ فتٗـ ًبوذل

وا٥ٌ إًٕٛ ٗ ايقٜٔ ْاؿكّا َا ٜتـػٻ ,لٜٔ اٱٜلاْٝٸٌ اي٬َعًٌَهٝإ, إٍ أٚي٦و إؿهِّ

ٌ ٗ فيو ايٓكاَ أٚ ٜـعٕٛ إٍ إ٬ُغ ايـهتٛك. ًٚبوذلٟ ٫ ٜتـػٻ ,ايوٝاهٝٸ١ اي١َٝٛٝ

)١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘(,  «هٝاؿ٠ ايؿكٗا٤»ايكا٥ِ سٍٛ َؿّٗٛ دـٜـ يٓٛلٜٸ١ اؿهِ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ٌٸ ٝٸ١ ًٞ إ٪هٸل بايٓكـ إباًل ُٕج٬َِّمَّا يًشقك ٗ َا ٜتعًٖ نُا ٜٛ و١ ايوٝاهٝٸ١ ايـٜٓ

 ايعًٝا. 

ٌٸ اٯٕ ٗ  ستٸ٢ايؿٌٔ ٜعٛؿ إٍ ٖقا إٛقـ اؿقك ٗ نْٛ٘ مل هـ ْؿو٘  ٚيع

ٞٸ, ايقٟ ايتذأ ٗ ايعـٜـ َٔ ا٭سٝإ إٍ إٔاؿ  َٛاد١ٗ ػطرل٠ َع ايكٔا٤ اٱٜلاْ

ًُٚت إٍ  بٌعـٜـ٠,  كـٜٔ عٔ طلٜل عكٛبات قاه١ٝ بايوذٔ يوٓٛاتٺأُٛات إٓت

ٕٵ ,عـاّ ٗ بعض ا٭سٝإعكٛب١ اٱ  . ق اؿهِمل ٜٖٓؿ ٚإ

ض ًبوذلٟ ٫ْتكاؿات َٔ كداٍ ايـٜٔ ٚغرلِٖ, سٝح معُٛا إٔ َٚع فيو تعلٻ

ٞٸ  اؿٙ ع٢ً َعتكـاتُٚفيو بوبب اعت ;ًبوذلٟ قـ أها٤ إٍ َباؿ٨ اٱّإ اٱه٬َ

, ٚع٢ً «َٓاٖر ايبشح»ٗ  , ٚع٢ً )٫ناتَٛ(«َبـأ ايكاب١ًٝ يًـسض»ٗ  )بٛبل(

 . «َؿاكق١ ايتأٜٝـ»ٗ  )ُٖبٌ(

ٕٸ َعِٛ نتابات ًبوذلٟ ّهٔ تِٓٝؿٗا ُٓٔ ايهتابات  َٚع فيو ؾإ

ٞٸ ايـٜينٸ إعاُل ,ايجكاؾٝٸ١ ايوٝاهٝٸ١ ُٸ١ ٗ ٚ ,اييت تٟٓٔٛ ُٓٔ اـطاب ايوٝاه ػا

٫عذلاف غرل إٌلٚٙ عكٛم اٱْوإ ايعإٝٸ١, ٚبايـّكلاط١ٝ اعٔ ٓلٚك٠ ؿؾاع٘ 

١, ؿٕٚ ا٫هتٓاؿ ٗ فيو إٍ َلدعٝٸ١ اٱه٬ّ, أٚ اهتكا٥ٗا َٓ٘, أٚ قاٚي١ ٚايعًُاْٝٸ

 تٌقٜبٗا عٔ طلٜك٘. 
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ٕٻ سكٛم اٱْوإ ٚايـّكلاط١ٝ ٗ ْٛل ًبوذلٟ ٟٸ إ  ,إسـ٣ ْتادات ايعكٌ ايبٌل

ٛٸكت ٛٸك  ,اييت تط ٛٸك َع َلٚك اينَٔ. ٖٚٞ ٗ َا ٖٞ عًٝ٘ َٔ ٖقا ايتط ٚهتٌٛ تتط

ٖٓ ّٸيٝوت  ٘ يٝى ٖٓاى بٌ ع٢ً ايعهى َٔ فيو ؾإْٸ ,(ا دا٤ ٗ ايكلإٓ أٚ ايوٓٸ١ )ايٓ

ٌّ ٕٸ ُلٜض ٜكلٸ ْ  ٖقٙ ا٭ػرل٠ ٫ عكٛم اٱْوإ ٗ َؿَٗٛٗا اؿـٜح, َٚع فيو ؾإ

ُٻاتتعاكض ٚاؿكٝك١   . ٓٗا ايكلإٓٱشلٝٸ١ اييت ٜتٔ

 

ٌٸ ;ٜلؾض ًبوذلٟ ٛٸك ٜكٍٛ اعتُاؿّا ع٢ً ايتأٌٜٚ اؿـٜح, ن بإَهإ  إْٸ٘ :تِ

ٞٸ. ٜٚل٣ ٗ َجٌ ٖقا ا ِاٍ َباًل َبـأ اؿلٸاٱْوإ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً اتٸ عا٤ ٫ؿٸاٱشل

ـٸيًتذوٝـ ايلبا أَلّا ٌَابّٗا ٚايتعايٞ  ,ّٜا ع٢ً َبـأ ايتٛسٝـ ٚايٛسـ٠ْٞ, ٜٚعتدل تع

ٕٸا ٞٸ. ٚبايتايٞ ؾإ ٝٸ١ ٱشل ٖٚٞ َا  ,َعلؾ١ اهلل ٚتعايُٝ٘ تهٕٛ ع٢ً ايـٚاّ َعلؾ١ إْواْ

 ٚيٝوت َطًك١.  ,ل٠ٖٞ نقيو َتػِّ

ِّ عات, أٚ بِؿ١ أؿمٸٌ ا٫ؾذلآات ٚايتٛٗق٫ٚ ُجِّ ّٸَوا٫٤ت إتأ  ,ايٛسٞ يٌ يٓ

ِّ ْك١ِّٝ ٌٸك ُؿٛ ايؿِٗ ايوًِٝ, بٌ ٖٞ با٭سل٣ ًلٚٙ ٓلٚكٜٸَٔ ًأْٗا إٔ ته  ١ يه

 هعٞ يؿِٗ ٚاٖل٠ ايٛسٞ. 

ِّ ّٸؾإتأ إٍ اٱؾِاغ عٔ  ٍ ٖٛ ايقٟ ٜـؾع عٔ طلٜل أه٦ًت٘ َٚٛاقؿ٘ بايٓ

ِّ ٘ َٔ ائلٚكٟ أّٜٔاَعاْٝ٘. إ٫ أْٸ َهإ َٔ ٱا١ٓ ٚاع١ٝ قـك ٍ ع٢ً بٝٸإٔ ٜهٕٛ إتأ

 اؾذلآات٘. 

 

ـٸ إٔ ٜهٕٛ  ؾايؿكٝ٘ ايقٟ ٜلٜـ ع٢ً هبٌٝ إجاٍ إٔ ِٜـك سهُّا ًلعٝٸّا ٫ب

ٙ ٗ ايعامل إٔ ٜهٕٛ قاؿكّا ع٢ً ا٫هتٓاؿ ٌذلٳٜٴ ع٢ً َعلؾ١ َٛٓٛع سهُ٘. ٖٚٛ َا

فيو إٔ ا٫هتٓاؿ إٍ  ;ًعّا ع٢ً ايعًّٛ اؿـٜج١,ٚفيو بإٔ ٜهٕٛ َٖط ,إٍ َعاكف عِلٙ

 يٲٜؿا٤ بايػلض.  ايتٌلٜعات ايتكًٝـٜٸ١ غرل نافٺِات ًَؼٻ
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ٜهؿٞ ا٫ستهاّ إٍ َٛاقع بعٝٓٗا َٔ ايكلإٓ ٚايوٓٸ١, ٚادتجاثٗا  نُا أْ٘ ٫

فيو إٔ أغًب ا٭سهاّ,  ;بٗـف اهتعُاشلا نأدٛب١ عٔ أه١ً٦ اؿآل ;َٔ هٝاقٗا

ُٸ نُا ٜل٣ ًبوذلٟ, ٖٞ أدٛب١ْ ٞٸ ينَٔ ق يب ْ |ـع٢ً أه١ً٦ ايٛاقع ا٫دتُاع

 . ل سلؾّٝا ع٢ً ٚاقع اؿآله٬ّ, ٖٚٞ غرل قاب١ً ٭ٕ تطبٻاٱ

ٕٸ ـٸ٠, ٚاْهٍُ ْطام ايبشح ايـٜينٸ َٔ ايٌلٜع١ بكٝت َعٖط ٚ٭ ١ً قلّْٚا ع

ٚمث١  ,ل ػُِّٛا بوًٛى ا٭ؾلاؿك١ يًؿك٘ إتعِّاٱطاك ايٛاهع يًـٜٔ إٍ اؿـٚؿ ائِّ

ٕٸ يـ٣ عـؿٺ اقتٓاعٷ ٟٸ قـ ؾكـ اتٸ ايؿك٘ َٔ ايباسجٌ بأ ِاي٘ باؿٝا٠ ايٛاقعٝٸ١, ايتكًٝـ

ٚٵ ٕٸ, ٍ باؿٝا٠ اؿـٜج١ ٚفلٜاتٗاٚع٢ً مٛ أ ًبوذلٟ ٜـعٛ إٍ تٓاٍٚ  ٖٚهقا ؾإ

ـٻ إْٻ٘ ٚاٖل٠ تاكىٝٸ١ .ايٛسٞ تٓا٫ّٚ تاكىٝٸّا بٌلٜٸّا ـٻبلمت ٗ مَٔ ق ؿ ؿ َٚهإ ق

ٌٸ ٌٸاٯٜات ايكلآ ُٚٓٔ ًلٚٙ ادتُاعٝٸ١ بعٝٓٗا. ن ٝٸ١ ٚن ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ١ ْاٚل٠  ْ

ٖٚٞ ٗ َعٓاٖا اؿلٗ فات ٬ُسٝٸ١ تكتِل ع٢ً فيو اينَٔ  ,إٍ مَٔ ايلهٍٛ ٓلٚك٠ّ

 ٚسـٙ. 

 

ٞٸ»ٜوتؼـّ ًبوذلٟ ؾهل٠  يتٜٗٛٔ ايك١ُٝ ايعًُٝٸ١ ٕٓٗر ا٫دتٗاؿ  «ا٭ؾل ايتاكى

ٞٸ ع٢ً إتـاٍٚ ٗ إعاٖـ ايٌلعٝٸ١ )اؿٛم٠ ا يعًُٝٸ١(. ٜعتُـ ٖقا إٓٗر بٌهٌ أهاه

ٝٸ١ اييت  اهتؼـاّ ايتكٓٝات ايًػٜٛٸ١, ٜٚلنن ع٢ً ؾِٗ ايذلنٝب ايٓشٟٛ يًذ١ًُ ايعلب

ّٸ تهٝٝؿٗا, نٛه١ًٝ ٫هتؼلاز  ؼتٟٛ ايّٓ, ٚاؿاؿث١ ايتاكىٝٸ١ اييت اهتٗـف ايٓ

ٞٸ إتُٔٔ ٗ ايّٓ, ٚبايتايٞ ؼـٜـ َبتػ٢ ايٌاكع إ كـي. بٓا٤ٶ ع٢ً اؿهِ ايٌلع

ٕٻ ايِٝػ١ ايًػٜٛٸ١ ٖٞ فلؿ ٚعا٤ يًك١ُٝ  ٞٸ, هاؿٍ ًبوذلٟ ٗ أ َٓٗر ايتأٌٜٚ ايؿًوؿ

ٞٸ  ٝٸ١ ٚيٝوت دن٤ٶ َٓٗا, ٜٚلدع اػتٝاك ٖقا ايٛعا٤ إٍ ٓلٚكات ا٭ؾل ايتاكى ايـٜٓ

ّٸ عٓـ ْنٚي٘. ٖٚٛ أَلٷ َؿّٗٛ, ؾكـ ناْت ايلهاي١ عاد١  يًُذتُع ايقٟ ػاطب٘ ايٓ

ـٸقٖٛا يإٍ ا٫ تؿات يعكٍٛ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ َٔ إ٪ٌَٓ ٚقًٛبِٗ, َٔ أدٌ إٔ ِٜ

. ٜهُٔ دٖٛل ايلهاي١ ايوُاٜٚٸ١ ٗ ٜٚعٝـٚا إْتادٗا ٗ قايب ؿع٠ٛ إٍ ها٥ل ايٓاي

ُٻ . ٜٚعتكـ ًبوذلٟ بإٔ ١ٓ ٗ تًو ايِٝػ١ ايًػٜٛٸ١ ٚيٝى ٗ ايِٝػ١ ْؿوٗاايكِٝ إتٔ

ٟٸ قـ أٓاع عك٬ ٟٸ, ٖٚٛ َٖٛقايؿك٘ ايتكًٝـ ٝٸت٘ بوبب تكـٜو٘ يٲطاك ايًػٛ ٌَٚلٚٙ  تٷْ
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ْٸ, ع٢ً سواب احملت٣ٛ ايكُٝٞ ايقٟ ٜٓطٟٛ عًٝ٘. ٖٚقا ٜؿوٸل, ٗ كأٜ٘,  بٛلؾ٘ اـا

ٝٸ١ َٚتطًبات اؿٝا٠ إعاُل٠  . ايتؿاٚت ايعُٝل بٌ ايتعايِٝ ايـٜٓ

 

ٕٸ ا١َٕٛٛٓ ايـٜٓٝٸ١ ايٛسٝـ٠ اييت تتُتع  ايكِٝ ايكاعـ١ٜ يًـٜٔ ٖٞ ٜل٣ ًبوذلٟ أ

بايكـاه١ ٚايع١َُٝٛ ٚا٫َتـاؿ عدل اينَإ ٚإهإ. ّهٔ يًكِٝ إٔ تتُٛٗل ٗ 

ٕٸ  أًهاٍ كتًؿ١ ٗ ا٭م١َٓ إؼتًؿ١. ٚباهتجٓا٤ أسهاّ ايعباؿ٠ بإع٢ٓ ايـقٝل ؾإ

ٝٸ١ إتعًك١ ظٛاْب اؿٝا٠ إؼتًؿ ١, ٫ تتُتع ا٭نجل١ٜ ايػايب١ َٔ ا٭سهاّ ايـٜٓ

ٖٚقا ٌٌُٜ ا٭سهاّ إِْٓٛ عًٝٗا, نُا  .بايكـهٝٸ١ أٚ ايجبات أٚ ايع١َُٝٛ

ٔٸ إٔ ًبوذلٟ ٖٛ ٚاسـ َٔ ق١ًٓ ْاؿك٠  ٌٌُٜ بطبٝع١ اؿاٍ آكا٤ ايؿكٗا٤ ٚادتٗاؿاتِٗ. ٚأٚ

ٝٸ١ تػٝرل ا٭سهاّ اييت ٚكؿت ؾٝٗا َٔ إؿهِّ لٜٔ إوًٌُ ايقٜٔ ٜعتكـٕٚ بإَهاْ

ٝٸ١  ٝٸ١ ايتػٝرل ٗ  ;أٚ ْبٜٛٸ١ِْْٛ قلآْ فيو إٔ ا٫ػاٙ ايػايب ٌّٝ إٍ سِل إَهاْ

ّٸ» :ا٭سهاّ غرل ا١ُِٕٛٓ ٚؾكّا يًُكٛي١ ايٌٝعٝٸ١ ايٌا٥ع١ . «٫ ادتٗاؿ ٗ َكابٌ ايٓ

ٛٸ٠ ايل٥ٝوٝٸ١ ٗ استذادات ًبوذلٟ تهُٔ ٗ تؿورلٙ إؼتًـ  ٚاؿكٝك١ إٔ ْكط١ ايك

ٕـاكي ايؿكٗٝٸ١, إٓاؾ١ إٍ ُٝٝنٙ ايـقٝل بٌ ايٌا٥ع١ ٗ ا «أهباب ايٓنٍٚ»يؿهل٠ 

ّٸ ٚؾِٗ اجملتٗـ ع أٚ اجملتُع ع يقيو إلاؿ. ٖٚٛ ٜل٣ إٔ تػٝٸل ٚلٚف اؿٝا٠  َلاؿ ايٓ

باتٗا ٚتػٝٸل ثكاؾ١ ايٓاي َُِٖٚٛٗ ٜوتـعٝإ قٝاّ نٌ دٌٝ َٔ أدٝاٍ إوًٌُ َٚتطًٓ

٘ بايلدٛع إٍ ايعكٌ بِٛؽ ايكٛاعـ ََٚٓٛٛات ايعٌُ اييت وتادٗا يتطٜٛل سٝات

اييت ٖٞ ٚها٥ٌ يًتٌُٛ  ,ًهاٍ إٛكٚث١اؾُعٞ, َٚٔ ؿٕٚ تكٝٸـ ًـٜـ بايِٝؼ ٚا٭

ٝٸ١, ٫ٚ ِٜضٸ إٔ تهٕٛ قٝـّا عًٝٗا. ايكٝـ ايٛسٝـ ايقٟ ٜوتٛدب  إٍ ْتا٥ر عك٬ْ

ٟٸ ساٍؼلٳِ ايـٜٔ ا٭هاهٝٸ١ اييت ٫ ٜٓبػٞ إٔ تٴٝٳايلعا١ٜ ٖٛ قٹ  . م ٗ أ

 

ٌّ بايتايٞ إٔ تكع ايتؿلق١ بٌ ٚاٖلتٌ ٗ ايٛسٞ َٔ ْاس١ٝ ايٓٛا٠  ٓلٚك

ٞٸ اييت أٓؿت عًٝٗا اؾٖٛلٜٸ ١ يًلهاي١, َٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ًلٚٙ اٱطاك ا٫دتُاع

ـٻ ـٻًهًٗا احمل ُٻ ;ؿؿ. ٚعًٝ٘ ؾإْٸ٘ ٜٓبػٞ ػلٜـ ايٛسٞ َٔ فيو ايٌهٌ احمل ٌ ست٢ ٜٴتٛ
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فيو إٔ  ;كِٝ اؾٖٛل١ٜ اييت تلتهن عًٝٗا ايلهاي١ ايٓبٜٛٸ١إٍ إؿكاى ايػاٜات ٚاي

ُٸ١ بايتٌلٜعات ٚايوٓٸ١  ٦ت٘ايٌهٌ ايقٟ ٚكؿت ع٢ً ٖٝ ايلهاي١, أٟ ايِْٓٛ اـا

 ايٓبٜٛٸ١, ٖٞ ٗ اؿكٝك١ ٚها٥ٌ ٗ ػـ١َ ايػا١ٜ ٚا٭ٖـاف اؾٖٛل١ٜ. 

ٕٸ ًبوذلٟ ٫ ِّ إ٫ٓ أ ٝٸّاٜك َا ٜقنل  ٖٚٛ غايبّايًكِٝ ٚا٭ٖـاف.  ثابتّا ّ دلؿّا ْٗا٥

ـٸ ٝٸ١. ٚقـ ٜهٕٛ َبـأ ايعـٍ ع ٖٚٛ ٗ س ٍٷ َؿَٗٛٞ اؿلٸٜٸ١ ٚإو٪ٚي ِٛفدٞ  فات٘ َجا

ٞٸ  ٞٸ ع ايك١ُٝ إلنن١ٜ اييت ٜقنلٖا ًبوذلٟ نشهِ إشل بايٓوب١ يًؿهل اٱه٬َ

ٌٸػايـ ٜتٛدٻ  َوًِ اسذلاَ٘.  ب ع٢ً ن

إٓ, بٌ إٕ َٔ يهٔ يٝوت ٖٓاى ْٛلٜٸ١ سهِ ًَُٛه١ تٓشـك َٔ ًُب ايكل

ٌٸ ٟٸ إٔ ٜٛ  ,ع٢ً ايـٚاّ َطايبّا بإعاؿ٠ ايٓٛل ٗ َؿّٗٛ اؿهِ ايعاؿٍ ًإٔ ايعكٌ ايبٌل

َٸ١.   ٚنقيو ايعـاي١ بِؿ١ عا

ٖٓا ٜطلغ ايو٪اٍ: أيٝى ٖقا اؾن٤ إتبكٞ َٔ ايٛسٞ نعِٓل ػايـ غرل 

يٝى ٖقا أ ؟!ؿ ٖٝهٌ عُٛٞ ٜٓشِل ٗ بعض إؿاِٖٝ اجمللؿ٠ل, أٚ فلٸَتػٝٸ

ٕٸ اس١ ٦ًّٝابِل ٌ ن١ًُ اهلل اـايـ٠ بايٓوب١ ايكلإٓ ّجِّ ٬ّٝ٦ٓ إفا أػقْا ٗ ا٫عتباك أ

 نٌ إوًٌُ؟! إٍ 

ٕٸ اٱه٬ّ مل  .ٜٚٔلب ًبوذلٟ َج٬ّ ع٢ً فيو ْٛاّ اؿه١َٛ ٚهاؿٍ ٗ أ

ِّ ُٸ١ ثابت١ يٓٛاّ اؿهِو ِٸ .ؿ ُٛك٠ ػا ايٌاكع ٗ ٖقا ايِـؿ ٖٛ دٖٛل  َا ٜٗ

 . ي١, ٚيٝى ًهٌ ايٓٛاّ أٚ عٓٛاْ٘اؿهِ, أٟ ايعـا

ٝٸ يتًو إِاؿٜل َٔ ايعـاي١ اييت  ٘ أه٠ْٛأه٠ٛ ايعـاي١, بٝـ أْٸ ×ّاإٕ اٱَاّ عً

 ؾهٌ ًؼّ أه٠ْٛ يعـاي١ مَاْ٘, ٚيٝوت يـٜٓا قـ٠ْٚ .ناْت َٛدٛؿ٠ ٗ فيو ايعِل

 عـّ ايعـاي١ ٗ ا١َٕٛٛٓ إٓاٖذ١ٝ ايه٬هٝه١ٝ تعينؾ .ٗ ايعـاي١ تتذاٚم ايتاكٜؽ

َٸا ايّٝٛ ؾإْٓا , طًل ايعٓإ, ٚإٔ ٫ ّاكي هًٛنّا ٚإّا ػاٙ كعاٜاَٙنٕٛ اؿانِ  أ

ٞٸ ايعاؿٍ ايّٝٛ  ×ؾإفا نإ اٱَاّ عًٞ .ْٛاد٘ توا٫ّ٩ عٔ َعٝاك ايتِٓٛٝ ا٫دتُاع

ْٸ, أٟ فيو إواك  أه٠ّٛ يٓا أّٜٔا ؾقيو ْاتر عٔ نْٛ٘ َٛٗلّا ٜٴٓب٧ عٔ َواك ػا

اي١, َٚا هب عًٝٓا ؾعً٘ إٔ ْٔع ٜـْا ٚمٌِ َٔ ٖقا إواك إتشلٸى مٛ ايعـ

ّٸ ع٢ً إُٕٔٛ ٚايلهاي١ إٛدٻ ٔٸ .١ٗ إيٝٓااؿلنٞ ايعا ِّ يه  ,ؿ يًعـاي١ايتؿورل اجمل

ٍٷ ,ٚؼـٜـ َِاؿٜكٗا هًبّا أٚ إهابّا ٗ ٖقا ايعِل  . يٝٓا مٔإ أَلٷ َٛنٛ
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ٕٸ ٟ:ٜكٍٛ ًبوذل ٚٸ إ ٍ َوأي١ تبـٚ أَآَا بٌإٔ ؾِٗ ايـٜٔ سكٝك١ إٔ اٱه٬ّ أ

ُٸ١ َٔ ايتاكٜؽ بٛاهط١ ايٓيب ا٭نلّ ٝٸ١ ٗ ؾذل٠ ػا يٝتِ علٓ٘  ;ْنٍ ٗ اؾنٜل٠ ايعلب

ٞٸ نٛاٖل٠ تاكىٝٸ١, .ٚتبًٝػ٘ يًبٌلٜٸ١ ناؾ١  ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٜبـٚ ايـٜٔ اٱه٬َ

 ٚٚٗٛك ايٓيب ٚاٖل٠ تاكىٝٸ١, ٚايهتاب إٓنٍ )ايكلإٓ( ٚاٖل٠ تاكىٝٸ١ أّٜٔا. 

ٕٸ ٞٸ ٖٛ عباك٠ عٔ ؾِٗ يٛاٖل٠ تاكىٝٸ١, ؾعٓـَا نإ  ٚب٘ ٜتبٝٸٔ أ ايؿِٗ اٱه٬َ

ايكلإٓ ٜت٢ً بٌ إؼاطبٌ ب٘ ٗ عِل ايٓنٍٚ, ٚسُٝٓا نإ ايلهٍٛ ٜتشـخ إيِٝٗ, 

ع٢ً أهاي  ,, ٖٚقا ايه٬ّ )ايكلإٓ(ايٛاٖل٠ نإ أٚي٦و إؼاطبٕٛ ٜؿُٕٗٛ تًو

ٛٸكات عٔ ايتٛسٝـ, ٌ َا نإ شلِ َٔ َوًٖأؿٚات تتُجٻ ُات, َٚا وًُْٛ٘ َٔ تِ

ٚيهٔ َا ٖٞ طبٝع١ تًو إباؿ٤٣ ٚإوًُات  .ٚايٓب٠ٛ, ٚاٯػل٠, ٚاٱْوإ, ٚأَجاٍ فيو

ٛٸكات ٚإؿاِٖٝ اييت ناْت ها٥ـ٠ بٌ ايعلب كـاك ايقٟ نإ َذلهبّا َٚا ٖٛ إ؟ ٚايتِ

ُٸ١؟  ؟عٔ ايـٜاْات ايوابك١  َٚا ٖٛ إكـاك ايقٟ ٜلتب٘ بجكاؾتِٗ اـا

ٕٸ ايكلإٓ ٜتٛؾل ع٢ً يػ١ تؿورلٜٸ١ ْٚكـٜٸ١  ٜعتدل ايـنتٛك قُـ فتٗـ ًبوذلٟ أ

ٝٸ١ ٕٸٚعٓـ عـّ ا٫ .ٚتاكىٝٸ١, بُٛؿ٘ يػ١ ؿٜٓ آثاك ايتؿورل  ْتباٙ شلقٙ اؿكٝك١ ؾإ

ٞٸ هتهٛ ٔٸ ٚكَا تبعـْا عٔ ايـٜٔ ,ٕ ػطرل٠ايكلآْ  أْٓا ٗ ًُب٘.  بكـك َا ْٛ

 

ـٸ أٚ ايِْٓٛ إكـه١  ه١ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطلٜك١ ايو١ًُٝ يًتعاٌَ َع ايهتب إك

 : ايتاي١ٝتتذ٢ً ٗ إٓطًكات ايج٬خ 

ٚٸ َٳ٫ّأ ـٸ ٔٵ: هب ع٢ً  ١ إٔ ٫ ٜتؼق َٛقؿّا دنَّٝا هٜعٛؿ إٍ ايكلإٓ أٚ ايهتب إك

ٝٸ١ ٚتٛقعات٘ إوبك١, ستٸ ٢ يٛ ناْت ٖقٙ ا٭ػرل٠ قـ ػٔعت يتٓكٝض إما٤ َكب٫ٛت٘ ايقٖٓ

 ناٌَ. 

َٳثاّْٝا ـٸ ٔٵ: هب ع٢ً  ه١ إٔ ٫ٜهٕٛ ؾاع٬ّ ٜعٛؿ إٍ ايكلإٓ ٚايهتب إك

ْكطاع, أٟ إٔ إ٫ ٗ اؿاي١ اييت ٜبًؼ ؾٝٗا اٱْوإ إٍ ؿكد١ َٔ ا٫بتٗاٍ ٚا٫ ,ٚأ٬ُّٝ

ٟٸ ٫ تؿٞ بإداب١  اٱْوإ ؾع٬ّ وىٸ تًو ايكٔاٜا  عٔإٔ َعطٝات ايعكٌ ٚايعًِ ايبٌل
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ـٸ  ا٭ٌُ ٚايػا١ٜ ٗ ٚدٛؿٙ ٚسٝات٘.  اييت تع

ٝٸ١ ٚايتٛقعات إوبك١, ٚتأٌٖٝ اٱْوإ ْؿو٘ ثايجّا : بعـ تٓكٝض إكب٫ٛت ايقٖٓ

ٟٸ وًُ٘ َٔ َوبكات, عٔ طلٜل  َا ؼٍٛ أٚ تػٝرل قتٌُ ٗ نٞ ٜهٕٛ َوتعـّا ٭

ـٸ بتٗاٍ ه١ ٚبٛاهطت٘, ٚبعـ إٔ ٜبًؼ اٱْوإ ساي١ َٔ ا٫ايعلض ع٢ً ايهتب إك

ٌٸٚا٫ ـٸ ْكطاع, و  ه١ ٗ اؾ١ًُ. ي٘ ؾِٗ ايهتب إك

ٝٸات ِٜضٸ ٚٸي َا ؿاّ ٖقا ا٭ػرل ٗ اؿكٝك١ دٖٛل  ,ايبشح ٗ ايتؿورل بٗهقا أ

ّٕ .٘ايـٜٔ ٚأهاه٘ ٚيبٸ َا باعتباكٙ ٚٛاٖل تبًؼ  ؾؿٞ ا٭ؿٜإ ايوُاٜٚٸ١ ٜٓٛل إٍ ن٬

ٌ ٗ ايٛاقع ٚٛاٖل ن٬َٝٸ١ ٚفيو ايه٬ّ ٖٛ ايٛسٞ ايقٟ ّجِّ .كؾٝع١ ٞباٱْوإ َعاْ

ل تٝوِّ :ٚتوُٛ ب٘ مٛ بًٛؽ ايٛسٞ. ٚبعباك٠ أػل٣ ,ك١تٓتٌٌ اٱْوإ َٔ آؾاق٘ ائٝٸ

 . ٖقٙ ايًػ١ ٖٞ يػ١ ايتؿورلٚ .يٲْوإ ؾِٗ ايٛسٞ عٔ طلٜل إْوإ آػل

ـٸٚ ػِْٛ ٗ لَٓٛطٝكا اشل٫ مثل٠ َا ػًّ إيٝٗا عًُا٤ إَات ايج٬خ َا ٖقٙ إك

ٝٸات ايتؿورل ٚؾِٗ ايِْٓٛ  ٖٚٞ ٔى قٔاٜا:  .عًُ

ٚٸيٝٸات إؿو1ِّ  لَٓٛطٝكٞ(. اشلل )ايـٚك ع قبًٝات ٚأ

 ل. ع ٍَٝٛ ٚتطًعات إؿو2ِّ

 ع اهتٓطاق٘ يًتاكٜؽ. 3

ّٸ نُذُٛع١ تـٚك سٍٛ ٖقا  ع تٌؼ4ّٝ َلنن إع٢ٓ )ايب٪ك٠(, ٚتؿورل ايٓ

 إلنن. 

ٞٸ يًُؿو5ِّ ّٸ إٍ اٱطاك ايتاكى ّٸ ع٢ً ايٛلٚف إل )ع تل١ْ ايٓ هكاٙ ايٓ

 . ل(ايتاكىٝٸ١ يًُؿوِّ

 ,ػُٝع ٖقٙ إلسًٝات اـُى ٗ ث٬خ ْكاٙإٍ قـ عُـ ايـنتٛك ًبوذلٟ ٚ

٘ ٚٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٜهٕٛ َٔ إٓاهب ايٛقٛف , يهٓٸَوبكات عكـ١ٜ إه٬َٝٸ١ ٫م١َ

 عٓـ َٓٛٛك ايـنتٛك ًبوذلٟ شلقٙ إلاسٌ.  ق٬ًّٝ

 

ِّ ٕٸع٢ً ٖقا إوت٣ٛ ٜٛ ل, هٛا٤ يهٌ باسح أٚ قكِّ ض ايـنتٛك ًبوذلٟ أ
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ْٸ بايتؿورل أٚ ب٤ٌٞ آػل, ٝٸ١ سٍٛ إٛٓٛع  نإ فاٍ عًُ٘ ػا ٚٸي قبًٝات َٚعًَٛات أ

ٝٸات ايتبٌٝ ٝٸات ايتؿورل أٚ عًُ  ايقٟ ٜلٜـ ؿكاهت٘, ٚإعلؾ١ اؾـٜـ٠ إٓبجك١ عٔ عًُ

ٝٸ توتٓـ ؿا٥ُّا بٗا. ٖٚقٙ  تبـأ باهتعُاٍ ٖقٙ ايكبًٝات, ٫ٚ تهٕٛ إ٫ٓ ,ات َع١ٓٝإٍ قبً

ٝٸ١ بايػ١ ٕتابع١ نٝؿ١ٝ ؾِٗ ايِْٓٛ.  ُٸ  ْكط١ تهتوب أٖ

ى ع٢ً تٛهع١ ؿا٥ل٠ إطايع١ َٚٔاعؿ١ إعًَٛات سٍٛ ٖقٙ ايكبًٝات تتأهٻ ٕٸإٚ

ٖٓ ِ ا هعٌ َٓٗا قبًٝات أهاهٝٸ١ تـؾع٘ إٍ َنٜـ َٔ إطايع١, ؾتتٔؼٻإٛٓٛع, 

ٛٸايكبًٝات ستٸ  ٔ دـّا إٔ ٖقٙ اؿلن١ توتبطٔ ْٛعّاَٚٔ ايبِّ .٣ اٱساط١ بإٛٓٛع٢ تتك

 لَٓٛطٝكٞ.اشلٖٚٛ َا ْوُٝ٘ بايـٚك , «إلادعات»ٚ «ايـٚك»َٔ 

ٌ ٗ تكِٝٝ ٚؿكاه١ إِاؿك ٚإلس١ً ايجا١ْٝ اي٬سك١ اييت تٛاد٘ ايباسح تتُجٻ

ايباسح ٜكّٛ ٭ٕ  ;ٚٗ ٖقٙ إلس١ً أّٜٔا تٓطٟٛ ع٢ً ؿٚك ٖلَٓٛطٝكٞ .قتباي َٓٗاٚا٫

٭ْ٘  ;ٝام أّٜٔاباَتٖٚٞ ؿٚك ٖلَٓٛطٝكٞ  ,بإٛام١ْ ٚإكاٜو١, يٝٓتكٌ إٍ َلس١ً ايتأيٝـ

ِٸ ّٸاشلٝٚٓع  ٚٗ ٖقٙ إلس١ً ٜت ٌٕ ,هٌ ايعا ُٜٔٔ ب١ٝٓ  ٜٚتِ تػٝرل َٛاقع ايعٓاٜٚٔ بٌه

ّٸ  ايباسح.  ٢َٔ ٚؾل إٓٛٛك إتبٓٸ ايٓ

ّٸ ٜؿِٗ »ؾًٝى  .ؾُذٌُ ٖقٙ إلاسٌ ٖٞ ْؿوٗا َلاسٌ ؾِٗ ايِْٓٛ مث١ ْ

ـٸ ل٣, ٚتهٌُٝ إلس١ً ٚبـٕٚ ايورل َٔ َلس١ً إٍ أػ, ١َؿؾع١ ٚاسـ٠, ٚب٬ َك

ِّ ؿ٠, ٚايقٖاب ٚاٱٜاب بٌ َلاسٌ ايوابك١ بؿِٗ إلس١ً اي٬سك١, ٚإلادعات إتع

 . «ايعٌُ إؼتًؿ١

ٖٚٛ إٔ أٟ ؾِٗ ٫  ,ٖٚٓاى َِـام آػل .ٖقا َٔ َِاؿٜل ٚدٛؿ ايكبًٝات

ٟٸإٚطبعّا  .دٛابّا عٔ ه٪اٍ َوبل ٜهٕٛ إ٫ٓ ٚٸي ه٪اٍ يٝى إ٫ٓ ٕ أ ٝٸ١ َع١ٓٝ مثل٠ َعلؾ١ أ

 ل. بـكد١ َع١ٓٝ, ؾٗقا َِـام آػل َٔ َِاؿٜل ٚدٛؿ ايكبًٝات عٓـ إؿوِّ

ٞٸ ٜؿوِّ»ـ ًبوذلٟ ع٢ً إٔ ٜ٪نِّ ّاإف لٕٚ ايهتاب ٚايوٓٸ١ َؿوٸلٟ ايٛسٞ اٱه٬َ

ٛٸكات َوبك١, ٚبٓا٤ٶ ع٢ً كغباتِٗ َٚٝٛشلِ بـٕٚ أٟ اهتجٓا٤. ثِ  ,«ٚؾكّا ٕا يـِٜٗ َٔ تِ

لٜٔ تعتدل ايتطًعات ٚإٍٝٛ إوبك١ يًُؿوِّ» :ٍ قٔٝٸ١ َؿاؿٖاًٜؿت ْٛل عًُا٤ ايـٜٔ إ

ٌٸ ٟٸ ٚايؿكٗا٤ ٗ ن ؾتا٤ َكبٍٛ, ٫ٚ ٜتٝوٸل تهاٌَ إتؿورل ٚ عِل ًلطّا أهاهٝٸّا ٭

ٝٸ١ بـٕٚ فيو  . «ايعًّٛ ايـٜٓ
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ّٸ ييت تـؾع٘ ل, انات إؿوِّعات ٚقٓؿع٢ً إٔ ٍَٝٛ ٚتطًٓ ٖٓا لـ ًبوذلٟ ٜٓ

ّٸ ٚإثاك٠ ا٫ ّٸ ٚؾُٗ٘, إسـ٣ أْٛاع ايكبًٝات ٫هتٓطام ايٓ هتؿٗاَات ع٢ً ايٓ

ٝٸ١ ايؿِٗ ٕٸ .ٚايٛاٖل إٔ اٱْوإ ٜتشؿن يًو٪اٍ َٔ ؿاػً٘ .ٚإكـَات ٗ عًُ تٓكٝض  ٚإ

ٝٸ١ ٜهتوب  ايكبًٝات ٚا٭ه١ً٦ ٚإٍٝٛ ٚايتطًعات ي٬ْط٬م ٗ تؿورل ايِْٓٛ ايـٜٓ

ٝٸ١ َٔاعؿ١ بايك ُٸ ٝاي إٍ ايتٓكٝض اي٬مّ يتؿورل ًٚلغ ايِْٓٛ ا٭ػل٣. ؾايِْٓٛ أٖ

ٝٸ١ تتٓاٍٚ َع٢ٓ ايٛدٛؿ َِٚرل اٱْوإ ٚتٓكٝض ٚٓب٘ ايكبًٝات ٚا٭ه١ً٦ ٚإٍٝٛ  .ايـٜٓ

ٛٓ اهتعـاؿّا ;ٚايتطًعات ١ با٭هلاك ٚايتعكٝـ, عًُٝٸ١ ٗ يتؿورل ٖقٙ ايِْٓٛ إهت

ـٻَٓت٢ٗ ايِعٛب١ ٚاٱدٗاؿ, ٚؼتاز إٍ قابًٝ ُٸ١. شلقا مل ٜتِ يتؿورل ايِْٓٛ  ات ػا

ٝٸ١ إ٫ٓ ٝٸ١ ايكٜٛٸ ايـٜٓ ٝٸات ايـٜٓ  . ١فٟٚ ايعكً

ٕٸٚاؿ ٔٸ ُات إٍ سٍـّٖقٙ إعطٝات ٖٞ َٔ باب إوًٖ كٝك١ أ َٛٓع  َا, يه

ٕٸ :اٱًهاي١ٝ ّٸل تطابل تطًعات َ٪يٍَِّٝٛ ٚتطًعات إؿوِّ َا ٖٞ ُٓاْتٓا بأ ؟ ـ ايٓ

ٝٸ١ إلس١ً ايجايج١ ا٭َل بٍّّٓ لإفا تعًٖ ٚػُِّٛا ُٸ  :ؿٜينٸ قـِٜ ايعٗـ؟ ٖٓا تأتٞ أٖ

 اهتٓطام ايتاكٜؽ. 

  

ِّ ٕٸٖٓا ٜٛ  ,هتؿٗاَاتايكبًٝات ٚإٍٝٛ ٚايتطًعات ٚا٫ ض ايـنتٛك ًبوذلٟ أ

ُٸ٬ع ع٢ً تؿاهرل اٯػلٜٔ, نًٓٗا تكٛؿ إؿوِّٓطٚست٢ ا٫ ٘ ا ٜلٜـ إٔ ٜكٛيل إٍ ايبشح ع

ّٸ يقا  .ل إٔ ٜكّٛ باهتٓطام ايتاكٜؽ ٚاٱُػا٤ إيِٝ٘ ع٢ً إؿوِّٚٗ ٖقٙ إلس١ً ٜتشتٻ .ايٓ

ف ع٢ً قٛاعـ ٚأهى َٓٗذٝٸ١ تاكىٝٸ١ ؼ١ًًٝٝ ؿقٝك١ قاٜـ٠, ٚايتعلټ ٫ ٜتٝول فيو إ٫ٓ

ُٸ , «قٛاعـ ايتؿورل» ْٛٗا أسٝاّْاايًػ١ ٚاؿٛاك اييت نإ ايكـَا٤ ٜوتعًُْٛٗا, ٜٚو

أعاخ ٗ أهايٝب  اط١ بهٌ َباسح ا٭يؿاٚ ٗ عًِ ا٭ٍُٛ. ٚقـ ٚٗلت سـٜجّاٚاٱس

ٞٸ ؾتشت أبٛابّا ٚاهع١ أَاّ ٖقا إٛٓٛع. ٚٗ ـٸ ايٓكـ ايتاكى ٠ ْكاٙ َا ًٜٞ أًرل إٍ ع

ّٸ»أهاهٝٸ١ سٍٛ إٛٓٛع  ٟٸ «؟َافا ٜكٍٛ ايٓ ـٸ ٭  م إيٝٗا: ل إٔ ٜتطلٻَؿوِّ ٫ب

 ل يًُؿلؿات ٚاؾٌُ. ف ع٢ً إع٢ٓ إباًع ايتعلٸ1

ّٸ2 ّٸ ع٢ً ع ؿكاه١ ايـٚك ايتػٝرلٟ ٚايتعبٟٛ يًٓ , أٟ ايبشح ٗ تأثرل ايٓ
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ْٸ ٚايٛلٚف ا٫كاَط َٸ١. دتُاعٝٸبٝ٘, ُٓٔ ًهً٘ اـا  ١ ايعا

ّٸ ع إعلؾ١ بايكِـ اؾاؿٸ3 اـطٝب أٚ  ـف, ؾُا ٖٛ ٜا تل٣ ٖيِاسب ايٓ

ّٸ  ؟ ايهاتب َٔ ايٓ

ّٸ4 ايٓٛل عٔ أٖـاف ُاسب٘ أٚ غرلٙ َٔ  بػضٸ ,ع ايتأثرل ايقٟ ٜذلن٘ ايٓ

 ا٭ًؼاْ. 

ِٸ ؾايبٝاْات ايًػٜٛٸ١, َٚٔ  .َا ٜجرل ايـنتٛك ًبوذلٟ ٖٛ ايٓكط١ ايجا١ْٝ ٚأٖ

ٞ, ٚتعًب ؿٚكّا ػطابّٝا تعبّٜٛا ٗ ع٬قتٗا َع٘. ُٓٓٗا ايهتابات, تذلى أثلّا ٗ إتًٓك

ٌٕٖٚٞ بطبٝع١ اؿاٍ تطايب بلؿٸ تكوُٝٗا إٍ ْٛعٌ َٔ كاطبٝٗا, ّهٔ  ٠ ؾع

 أهاهٝٸٌ: 

ٚٸ  ١ٓ )ؿع٠ٛ َعلؾٝٸ١(. َعلؾ١ سكٝك١ َعٝٸ :ٍا٭

ـٻ :ايجاْٞ ؿ, أٚ تلى ايعٌُ ب٤ٌٞ َعٌ )ايـع٠ٛ إباؿك٠ إٍ ؾعٌ ٤ًٞ ق

 ايوًٛنٝٸ١(. 

ِٸ ٞ إٍ اٱّإ(, هتؿٗاّ ايتكلٜلٟ )ؿع٠ٛ إتًٓكأْٛاع ايـع٠ٛ إعلؾٝٸ١: ا٫ ٚأٖ

ك١ٜ٩ َع١ٓٝ يًُؼاطب(, ٚإػباك )ٜلَٞ إٍ اٱع٬ّ  ٚا٫هتـ٫ٍ )ٖاؿف إٍ َٓض

ْبا٤(, ٚؼقٜل )تٓبٝ٘ إؼاطب إٍ أَل أٚ ساي١ َع١ٓٝ(, ٚإٜٔاغ )تؿِٗٝ إتًكٞ(, ٚإٱ

 ٚإهاب )اشلاؿف إٍ تِـٜل إؼاطب(.

َٸا ايـع٠ٛ ايوًٛنٝٸ١ اييت تلَٞ إٍ ؿؾع إؼاطب ُٛب ايكٝاّ بعٌُ َعٌ أٚ  ,أ

 ٔ إٔ تهٕٛ إهابّا أٚ ؼلّّا. تلن٘ يعٌُ َعٌ, ؾُٝه

ٌٸ ّٸ ٚن ّهٔ اهتؼـاّ ٚ ,ٖقٙ أؿٚات يؿِٗ إع٢ٓ ايقٟ ٜكِـٙ َ٪ٓيـ ايٓ

ُٸ ١ ٖٓا ٖٞ ا٬ٕى ايـقٝل ٖقٙ ا٭ؿٚات عدل هًو١ً َٔ إٛاقـ ٚا٭سهاّ. ٚإوأي١ إٗ

ّٸ ٜؿٝـ َع٢ٓٶ  ٚؿكاه١ َٓابتٗا ٚأُٛشلا. ُشٝضٷ ,ٗ َٓاٙ َٚعٝاك ٖقٙ إٛاقـ إٔ ايٓ

ِّ يهٔ ٖقٙ اٱؾاؿ٠ ٫ تِبض ٖه١ٓ إ٫ٓ, عّٝٓاَ  ل َؿل١ٓٚ َع١ٓٝ ٗؿ إؿوِّعٓـَا و

ٚتٌؼّٝ  .َهاْ٘ إٔ ٜٟٓٛ إِٜاي٘ َٔ إعاْٞإـ َٔ إعاْٞ, َٚا يٝى بَا ٜكِـٙ إ٪يِّ

 . ٖقٙ اٱَهاْٝٸات وتاز إٍ َعاٜرل َٚٓاطات ؿقٝك١

 

ِّ ّٸ»ع ؿ ًبوذلٟ إلاؿ بو ٚد١ٗ ايٓٛل ايل٥ٝوٝٸ١ اييت تـٚك سٍٛ  «ب٪ك٠ َع٢ٓ ايٓ
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ّٸ ِٸأْٸ . ٚٚآضٷقٛكٖا ْٝع َعطٝات ايٓ دـّا تٌؼّٝ ٖقا ا٭هاي, ٚؾِٗ  ٘ َٔ إٗ

ٌٸ ّٸ باعتباكٙ بٓا٤ٶ ن ٜكّٛ ع٢ً ٖقا ا٭هاي. ٫ٚ ّهٔ تٌؼّٝ ب٪ك٠ إع٢ٓ  ايٓ

اهتٓطام »ب ايتٌؼّٝ ٖٛ بطلٜك١ غرل ٖٓٗذ١, ٚبـٕٚ َعاٜرل ٚأهايٝب ؿقٝك١. ٚأهًٛ

ّٸ  «ُػا٤ يًتاكٜؽاٱ»أٚ  «ايتاكٜؽ ايقٟ أهًؿٓا ايكٍٛ ؾٝ٘, ٖٚقا عٌ ايكٍٛ بٛسـ٠ ايٓ

ّٸبُٛؿ٘ نٝاّْا َتؿلٸ ّٸ تا ّٸ تؿِٗ ُٓٔ ع٬قتٗا بب٪ك٠  .ؿّا َع٢ٓ عا ؾذُٝع أدنا٤ ايٓ

ّٸ ّٸ ,َع٢ٓ ايٓ ٔٸٚإ٫ٓ بطٌ إٔ ٜهٕٛ ؾُّٗا ُشٝشّا يًٓ اّ إع١ًٔ اييت تكـ أَ . يه

ّٸلَٓٛطٝكا, ٖٞ نٝـ ٜتٝوٻاشلعًُا٤  ؟ َٚا ٖٞ ل ايٍُٛٛ إٍ ب٪ك٠ َع٢ٓ ايٓ

ايب٪ك٠ أّ غرل فيو؟ ٫ مايت أعاخ ايعًُا٤ تتعُل  ًُٛٚٓا إيٝ٘ َٖا ائُاْات ع٢ً إٔ 

ـٸيًؼًْٛ إٍ آي١ٝ َتٻ ;ع٢ً ٖقا إوت٣ٛ  اٱْاع.  ؿل عًٝٗا س

  

ٞٸ ايقٟ عاً٘  ;ُاتٚطبعّا ٖقٙ إلس١ً َٔ إوًٖ ٭ْ٘ عٓـَا ىتًـ اٱطاك ايتاكى

ٞٸ ايقٟ ٜعٌٝ٘ إؿوِّإ٪يِّ ٕٸل ـ عٔ اٱطاك ايتاكى ّٝا, كتًؿ١ نًٓهتهٕٛ ايتذاكب  ؾإ

ٞٸ ايقٟ ٜعٌٝ٘ إؿوِّ ّٸ بتشًٜٛ٘ إٍ اٱطاك ايتاكى  .لٚعًٝ٘ ٜٔش٢ َٔ اي٬مّ تل١ْ ايٓ

ٞٸ إعاَ َٔ قبٌ إؿوِّيً إسٝا٤ٷ ٖقٙ ايذل١ْ َا ٖٞ إ٫ٓ ٚطبعّا ّٸ ٗ اٱطاك ايتاكى ل. ٓ

 .ٌ ٗ ؾِٗ ػاكب ايبٌل ٗ تًو ايعِٛكَؿتاغ ؾِٗ ِْْٛ ايعِٛك اـاي١ٝ ٜتُجٻ ٚطبعّا

ٞٸَٔ ايتُجټ ؾٗٛ ْٛعٷ ٞٸ, ع٢ً أهاي َٔ إٛٓٛعٝٸ١ ٌ إبـ٥ ٚٸي إهكاٙ ا٭ؾٗاّ  , ؿٕٚا٭

ـٻ ٖقا ؼلٜؿّاإعاُ ٚيٝى ؾُّٗا تاكىّا  ,ل٠ ع٢ً ا٭ؾٗاّ ايكـ١ّ ٗ ايعِٛك, ٚإ٫ٓ عٴ

ّٸ ّٸ, َٚٔ مثٸيًٓ ٞٸ يًٓ ٚعـّ  ,١ ٜهٕٛ َٔ ائلٚكٟ اؿؿاٚ ع٢ً ايبٝإ ا٭ًُ

ٞٸ إعاُل ٗ إلس١ً ا٭ٍٚ, ٚإ٫ٓ ًٖه ٌ ٖقا ا٭َل هكط١ تلْت٘ إٍ اٱطاك ايتاكى

ٞٸ ٫  ايتؿورل ايِشٝض ٫». ؾع ٔ ػاٚمٖاٖلَٓٛطٝك١ٝ ٜتعٝٻ وٌِ, ٚايؿِٗ اؿكٝك

ّٸإ٫ عٓـَا ٜٓـَر إؿوِّ ,٢ٜتأتٸ , ٜٚأػق إع٢ٓ باٱؾِاغ عٔ ْؿو٘. ل ٚكاطبٛٙ بايٓ

ّٸٱاٚٗ ساي١  ٞٸ يًٓ ٞٸ  ,بكا٤ ع٢ً ايبٝإ ا٭ًُ ٚعـّ تلْت٘ إٍ اٱطاك ايتاكى

ّٸ ع٢ً قبًٝات إؿوِّ ٝٸ١ ٖقٙ ا٭ػرلإعاُل, أٚ ٗ ساي١ تطبٝل ايٓ ُٸ ئ  ,(٠ل )َع أٖ

ٞٸْـَاز إطًٛب, ٚئ ٜتٻوٌِ ا٫  . «ٔض إع٢ٓ اـؿ

ّٸٚتبك٢ ائُا١ْ ايهدل٣ يتشٗك ٟٸ ل ايؿِٗ ايِشٝض يًٓ اعتُاؿ  ٞعِل ٖ ٗ أ
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ٞٸ ّٸ ٱ, إٌذلى اٱْواْ ؾٗٛ إٍ  ,ْتاز ايِْٓٛ ٚٗ ْٝع ايعِٛكبُٛؿ٘ إٓطل ايعا

ّٸ َا اٱْاع ايتٓا سٍـّ ُِٞ بٌ ا٭َِ, ٚغلب١ً ايكبًٝات, بإػٔاعٗا ٕٓطل ايٓ

ّٸاحملٚايتٛؾل ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكبًٝات  ,ايباطين  . ٝط١ َٛٓٛع ايٓ

ِّ ّاإف ّ ًبوذلٟ قلا٠٤ تاكىٝٸ١ يٲه٬ّ, ٜٚلؾض إبـأ ايكا٥ٌ بإَهإ إٔ ٜك

ٞٸ, َعتُـّا ع٢ً َـاكي ايتأٌٜٚ اؿـٜج١ ٜٗتٻ ايـسض  ٌِ اٱْوإ باؿلٸ اٱشل

ٕٸ ٝٸ١, َا ؾٝٗا  ٚإٓاق١ٌ, ٚاييت تٓؿتض ع٢ً ايكٍٛ بأ ٖٞ  ,علؾ١ باهللإإعلؾ١ ايـٜٓ

 ٫ َطًك١.  ,َعلؾ١ ؿا٥ُّا إْواْٝٸ١, أٟ َتػٝٸل٠

 

ٌٸ :ًبوذلٟ ع٢ً بعض ايقٜٔ ٜكٛيٕٛ ٜٚلؿٸ ُػرل٠  إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ س٣ٛ ن

ٞٵ٤ٺ﴿ع٘ تعاٍ: بٓا٤ ع٢ً قٛي ,ٚنبرل٠ ًٳ  ِّ ٝٳاّْا يٹُه ٕٸرلؾ ,﴾تٹبٵ ْٸ.  ٣ أ  شلا ٚلؾٗا اـا

ُٻ ٔ بٝإ اشلـا١ٜ, ٖٚٛ ٜٓطٟٛ ع٢ً تؿاٌُٝ فيو. ٖٚقٙ اشلـا١ٜ ٖٞ ؾايكلإٓ ٜتٔ

ٚٚٝؿ١ ايٓيب, ٚيهٔ هب إٔ ْٓٛل إٍ َع٢ٓ اشلـا١ٜ اييت ٖٞ ٚٚٝؿ١ ايٓيب ٚسـٚؿٖا 

ِٸ .ٚفاشلا  شللَٓٛطٝكا(. اإباْٞ ايؿًوؿٝٸ١ ٚايه٬َٝٸ١ )بٝاْ٘ ٚإٜٔاس٘ بتًو  ٖٚقا أَل ٜت

ٞٸ ايهتاب اجملُٛع بٌ ايـؾتٌ, ٚبايتايٞ  ٜكٍٛ: أْا ٫ أؾِٗ َٔ ايٛسٞ اٱه٬َ

ؾإٓٛاك ايوابل ٫ ٜهؿٞ, ٫ ٜهؿٞ ايٓٛل إٍ  .ل َٓٛاكْا يل١ٜ٩ ا٭َلهب إٔ ْػِّ

ٝى ؾك٘ إً نُِشـ نُا ناْٛا ٜقٖبٕٛ, يٝى ٖقا ٖٛ َع٢ٓ ايؿِٗ اٯٕ, ي

إجٟٓٛ »ؾعٓـَا ْلٜـ إٔ ْؿِٗ نتاب  .بٌ إٍ ايهتب ا٭ػل٣ أّٜٔا ,بايٓوب١ إٍ ايكلإٓ

ؾ٬ٍ ايـٜٔ ايلَٚٞ, أٚ ؿٜٛإ ايٌاعل ساؾٜ ايٌرلامٟ, ؾؿِٗ إجٟٓٛ ٖٛ  «إعٟٓٛ

ٕٻ َا ُٜٗين  ;ؾِٗ عاَيِ د٬ٍ ايـٜٔ, ؾِٗ ايكلإٓ ٖٛ ؾِٗ عاَيِ ايٓيب, عامل ايٛسٞ ٭

٘ إيٝٓا ٘ ٜتٛدٻمٔ كاطبٕٛ بايٛسٞ, إْٸ .قعٝٸ١ ايٛسٞ ٗ اٱه٬ّٚأكٜـٙ ٖٛ ٚا

ٌٸ ,ٜٚٓادٞ قًٛبٓا ,بايه٬ّ  . ا٭سٛاٍ ٖٛ ايقٟ هؼٸل ٚدٛؿْا ٜٚػٝٸل ؾٝٓا, ٚٗ ن

ٕٸ إٓٗر ا٭ؾٌٔ ٗ تؿورل ايهتاب ٚايوٓٸ١ ٖٛ إٔ ْؿُُٗٗا ؾُّٗا  ٜٚل٣ ًبوذلٟ أ

ٔٸ .تاكىٝٸّا ٝٸ١ غرل ايؿكٗا٤ مل ًٜتؿتٛا إٍ ٖق يه ٙ إوأي١, ؾهإ ؾُِٗٗ يًِْٓٛ ايـٜٓ

ٞٸ ٞٸ إٔ ٫ تـػٌ ايٛلٚف ايتاكىٝٸ١  .تاكى ا٫دتُاعٝٸ١ يٓنٍٚ ٚٚإلاؿ بايؿِٗ غرل ايتاكى

ٛٸك إٔ اٯٜات  ٞٸ شلُا, ْٚتِ ايٛسٞ ُٚـٚك ايلٚاٜات ٗ ؾُُٗٗا ٚا٫عتباك ايٌلع
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ٚلٚف تاكىٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ ٔ أسهاَّا َطًك١, ؿٕٚ إٔ تهٕٛ ْاٚل٠ّ إٍ ٚايلٚاٜات تبِّ

ٟٸ ٚلف نإ, ؾٗٞ َا ؾٛم ايتاكٜؽ. ٜٚعٛؿ نجرل َٔ  ُٸ١, شلقا ٜٓبػٞ ايعٌُ بٗا ٗ أ ػا

ٟٸ, هٛا٤ٶ َا ٚكؿ ٗ ايكلإٓ أٚ ٗ ا٭ساؿٜح, إٍ ا٭ٖـاف  ا٭سهاّ ٗ ايعٗـ ايٓبٛ

 . ٚايكِٝ ايجاْٜٛٸ١, ٚايعل١ٝٓ, ٚإكطعٝٸ١

ٌٸ اؿٛاؿخ ايتاكى ٝٸ١ ناْت تورل بٌهٌ آػل, ٚتٓنٍ ٜكٍٛ ًبوذلٟ: يع

أسهاّ أػل٣, ِٜٚبض تأكٜؽ اٱه٬ّ ٚاٱّإ غرل َا ٖٛ عًٝ٘, يٛ مل ٜعاكض 

ـٻ ٞٸ, ٖٚقا  إٌلنٕٛ ؿع٠ٛ ايلهٍٛ, ٚمل ٜٔطلٸ إٍ اشلذل٠, ٚمل ٜتِ يًٌإٔ ايوٝاه

ِټ ٕٻ ا٭سهاّ ْاٚل٠ َا أقِـٙ بكٛيٞ: إٕ نجرلّا َٔ ا٭سهاّ دا٤ َٔ باب اي ـؾ١, ٭

 .  سٛاؿخ تاكىٝٸ١ ٚدـت ْتٝذ١ ُـؾ١إٍ

ٝٸ ّٸاشلات ٖقٙ فٌُ َكاكب١ ايٌٝؽ ًبوذلٟ ٭ٚي َع تبٝإ  ,لَٓٛطٝكا ٕكاكب١ ايٓ

ٝٸ ات احملٛكٜٸ١ ايج٬خ إتبٓا٠ َٔ قبً٘, ٚاييت َعتُـات٘, ٚاييت ع٢ً أهاهٗا أٚٗل إلسً

ٛٻ إيٝٗا أهاطٌ ايؿهل نُا أًاك  ,ات اـُىٖٓا إٍ أْ٘ ػُٝع يًُلسًٝٸهبل يٓا إٔ ْ

 لَٓٛطٝكٞ. اشل
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 خطاب الدكتوز الكسضاوي حوه التكسيب والتبديع

 وحتمين وٌكد وطالعٌة

 

 

 ,١َ باكمع٬ٓ إٔ ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ايـنتٛك ٜٛهـ ايكلٓاٟٚ ٖٛ َٔ إعلٚف

ٞٸ إٌٗٛك٠اي َٚٔ كَٛم ,نبرل ٚؿاع١ٝ ٚو٢ٛ باسذلاّ  ,ٗ ٖقا ايعِل ؿهل اٱه٬َ

ُٜٚٛـ َٓٗذ٘ باؾُع بٌ ا٭ُاي١ َٔ إوًٌُ َٔ كتًـ إقاٖب. ٚتكـٜل 

ٚإعاُل٠, أٚ اؾُع بٌ ايوًؿ١ٝ ٚايتذـٜـ, ٚبٌ ؾك٘ ايٓٛل ٚؾك٘ ا٭ثل. ٜٚلؾع ًعاك 

يكلٓاٟٚ بٛؾل٠ اٱْتاز ا نٜٚعتدلُٖا َٔ ػِا٥ّ اٱه٬ّ. ٜٚتُٝٻ ,ايٛهط١ٝ ٚا٫عتـاٍ

ٛٸ ٟٸ ٚتٓ  ع٘, سٝح ٜتٓاٍٚ كتًـ اجملا٫ت ايؿهلٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ٚايـع١ٜٛ. ٖٚقٙايؿهل

ٚبايتشـٜـ ػطاب  ,ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ ايٛكق١ تًكٞ ٤ٛٓ ع٢ً داْب َٔ أعُاٍ

ػطاب ايتبـٜع ٚايتًٌٔٝ ػاٙ إوًٌُ َٔ كتًـ ٚايتكلٜب ٚاؿٛاك َٔ د١ٗ, 

ٛٸإيهجل٠  ه٬َٝٸ١ َٔ د١ٗ أػل٣. ْٚٛلّاإـاكي ٚإقاٖب اٱ ايٛكق١  ٕٸإع٘ ؾْتاد٘ ٚتٓ

بكِـ إيكا٤ اي٤ٛٔ  ;١ٓ َٔ ػطاب٘ ع٢ً ٖقٙ احملاٚكهٛف تكتِل ع٢ً تكـِٜ ِافز َعٝٻ

هتكلا٤ ايٛاهع ا٫ ع٢ً داْب َٔ اٖتُاَات ايكلٓاٟٚ ٗ ٖقا ايٌإٔ, تاكن١ّ

 يـكاهات ٚعٛخ أػل٣. 

 

ْ٘ ع٢ً ايلغِ أإٕ ايٓاٚل ٗ ا٭عُاٍ ايؿهلٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ يًٌٝؽ ايكلٓاٟٚ هـ 
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ْؿتاغ ٚاْوذاّ َلتهنات٘ ايؿهلٜٸ١ َع قٔاٜا ا٫ ,َٔ ػًؿٝات٘ اؿلن١ٝ اٱػٛا١ْٝ

ٕٸا نإ, ٚاؿٛاك َع اٯػل, أٜٸ ٞٸ اٖتُاَ٘ ؾإ ٞٸ,  بكٔٝٸ١ اؿٛاك اٱه٬َ ع اٱه٬َ

ٝٸّا لّاكب بٌ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١, قـ دا٤ َتأػِّعٔ قٔٝٸ١ ايتكا ؾ٬ّٔ غرلٙ,  عٔ ْوب

ٛٸع١ ٗ عٛث٘.  نقيو اؿاٍ بايٓوب١ ٫ْؿتاس٘ ع٢ً ؾك٘ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١ إتٓ

َا  ,٘ أقـّٚيعًٓ ,ٖٚٛ َٔ أبلم ,«ه٬ّاؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٗ اٱ» ٗ نتاب٘ :ؾُج٬ّ

َٸ١  ـاٍ, ٚقـ نتب٘ بطًبٺل ؾٝ٘ عٔ َٓٗذ٘ ٗ ايتٛامٕ ٚايتٝورل ٚا٫عتعبٻ َٔ اٱؿاك٠ ايعا

ـٸُلٻ, ا٭مٖل ايٌلٜـٗ يًجكاؾ١  , 1960ّاييت نتبٗا ه١ٓ  ,١َ ايطبع١ ا٭ٍٚغ ٗ َك

ٞٸ٘ مل واٍٚ إٔ ٜكِّبأْٸ ٞٸ َٔ إقاٖب ايوا٥ـ٠ ٗ ايعامل اٱه٬َ  ;ـ ْؿو٘ َقٖب ؾكٗ

ٕٸ ٟٸ يهتاب ػايّٝاَٚع فيو ؾكـ دا٤ ا ,٫ ٌٜتٌُ عًٝ٘ َقٖب ٚاسـ اؿلٸ ٭ كأٟ  َٔ أ

ٟٸ  ١. ١ أٚ اٱبآٝٸَِـك يًُوًٌُ اٱَاَٝٸ١ أٚ اينٜـٜٸ أٚ اهتٌٗاؿ بأ

ايكلٓاٟٚ نإ ٜكـ ٗ ا٫ػاٙ إعانى شلقا إٌلٚع,  ٕٸأٚيٝى َع٢ٓ فيو 

ـٸ . ٚيعٌ اٱًاك٠ ٝ٘ ايؿعًٞ شلقٙ ايكٔٝٸ١ ٜعتدل سـٜجّإ تبٓٸإٙ, بٌ أٚ نإ ٜعٌُ ٓ

ٝٸ١ ٚٗلت ٗ نتاب٘ إعلٚف ايٛسٝـ٠ إٍ بعض آكا ؾك٘ »٤ إقاٖب ايؿكٗٝٸ١ غرل ايوٓٸ

ٞٸ :َٔ ح أًاك ؾٝ٘ إٍ آكا٤ نٌٍّٝس, 1969ّٗ ه١ٓ  «ايننا٠ ٚايؿك٘  ,ايؿك٘ اٱَاَ

ـٸ ,اينٜـٟ ـٸ. ٠ٚايؿك٘ اٱبآٞ, ٗ َٛاكؿ ع ٚٗ » :١َ ايطبع١ ا٭ٍٚ يًهتابٚدا٤ ٗ َك

ٕٸ ;ل ع٢ً إقاٖب ا٭كبع١ إتبٛع١إكاك١ْ ؿاػٌ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١ مل أقتِ فيو  ؾإ

ٞٸ, ؾٗٓاى َقاٖب يؿكٗا٤  نبرلّا ٜهٕٛ ًُّٚا يوا٥ل إقاٖب ٚا٭قٛاٍ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َ

بٌ مل أقتِل » :ثِ قاٍ ,«إُٖاشلا... ,٫ٚ عك٬ّ ,ايِشاب١ ٚايتابعٌ, ٫ٚ هٛم ًلعّا

ٝٸ١ ٞٸ  ;ؾلدعت إٍ ؾك٘ اينٜـ١ٜ ٚاٱَاَٝٸ١ ,ع٢ً إقاٖب ايوٓٸ اـ٬ف بٝٓٓا ٗ  ٕٸأيعًُ

أٚ ٖٛ  ,٘ ايهتاب ايٛسٝـْٸأع  ٜٚبـٚ ع سوب َتابع١ َتٛآع١ .«ك...ايؿلٚع قًٌٝ َٝوٛ

ٝٸ١. َٔ نتب٘ ايٓاؿك٠, اييت فنل ؾٝٗا  ٫ ٌِٝ إٍ اؾنّ  ع٢ً أْٓاآكا٤ إقاٖب غرل ايوٓٸ

ّٔ ;ٗ ٖقٙ ايٛكق١ ٌٸ ٭ْٗا مل توتك ٟٸ ن ٝع أعُاي٘ ٚمل توتكل٨ ْ ,ْتاد٘ ايؿهل

 ايؿهلٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١. 

 ,ٝ٘ يكٔٝٸ١ اؿٛاك ٚا٫ْؿتاغ بٌ َقاٖب إوًٌُل تبٓٸَٚٔ ايٌٛاٖـ ع٢ً تأػټ

 ٕٸأ ,ٗا١َ نًٕٓا ٜٓعهى باـرل ع٢ً ا٭ ;ٚتطٜٛل ايع٬قات بٌ أتباع ٖقٙ إقاٖب

ـٸ ,نتاب٘ ايقٟ نتب٘ عٔ ا٫دتٗاؿ ٗ ايٌلٜع١  َٗا إٍٚايقٟ نإ ٗ ا٭ٌُ ٚكق١ ق
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ٞٸ ٗ اؾنا٥ل ه١ٓ  م ؾٝ٘ إٍ آكا٤ كتًـ , مل ٜتطلٻ1983ًَّتك٢ ايؿهل اٱه٬َ

 .إقاٖب اٱه٬َٝٸ١

ٞٸ اييت عكـت ٗ  ,نُا قـّ ٗ ْـ٠ٚ ايِش٠ٛ اٱه٬َٝٸ١ ُّٖٚٛ ايٛطٔ ايعلب

ّٸ يًِش٠ٛ اٱ :ع١ بعٓٛإٚكق١ َٛهٻ ,1987ّإًُه١ ا٭كؿ١ْٝ ه١ٓ ٗ عُإ  طاك ايعا

ؼـخ ؾٝٗا عٔ ػِا٥ِٗا ٚأبعاؿٖا َُٖٚٛٗا َٚوتكبًٗا ٚفٌُ ا٭َٛك  اٱه٬َٝٸ١,

ـٻ ِٸيتايٞؿ َُٖٛٗا ٗ اإلتبط١ بٗا. ٚقـ س ٞٸ, ا٫هتبـاؿ ايتؼًٗ : ٖ ـ, ايًِٛ ا٫دتُاع

ٞٸ, ايتػلٜب ٚايتبع١ٝ, ايتؼافٍ  ٌ م, ايتشًٓم ٚايتُنٸهلا٥ٌٝ, ايتؿلٸإَاّ أايوٝاه

ِٸ بٺؾٝٗا َٔ قلٜ لٵٌٹٚمل ٜٴ .ٚايتوٝب  أٚ بعٝـ ع كغِ َٓاهب١ ايوٝام ٚإٛٓٛع ع إٍ ٖ

ْبق ايؿلق١ ٚايتعِب ٚايتًٌٔٝ ٚايتٌلٜو ٚايتهؿرل بٌ إوًٌُ, ا٭َل ايقٟ ّنم 

م ؾٝٗا إٍ لٖا. ٚمل ٜتطلٻؿٗا ٚتأػٸٜٚنٜـ َٔ ؽًٓ ,ٜٚٔعؿٗا أَاّ أعـا٥ٗا ,سلٌ ا٭١َ

ٚتكبٌ ثكاؾ١ اؿٛاك بٌ  ,قٖيبٸايتـابرل إطًٛب١ يتعُٝل َؿاِٖٝ اسذلاّ ايتٓٛع إ

لٙ ٗ َقنلات٘ ٚبعض نتابات٘ عٔ ٌْاطات٘ أثٓا٤ أهؿاكٙ إتابع ٕا هٖط ٕٸإإوًٌُ. بٌ 

لٟ إقاٖب َا ٌٜرل إٍ يكا٤ات٘ بؿكٗا٤ َٚؿٓه ْ٘ ْاؿكّاأتًـ ايبًـإ هـ إٍ ك

ٛٸ ٝٸ١ ه١ٓ مٜاكت٘ يًذُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١ اٱٜلعٓـ ع١, َٚٔ تًهِ ايٓٛاؿك إتٓ أٚ  ,1998ّاْ

 َا نإ وـخ ٗ بعض اجملاَع ايؿكٗٝٸ١ ٚإٓتـٜات ايؿهلٜٸ١ َٔ يكا٤ات َٚا ًاب٘. 

ٕ إتابع ؾ١ًُ َٔ أعُاٍ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٗ ٖقا اجملاٍ هـ إٚنٝـ نإ ؾ

ٞٸ اٱ ٞ ايؿعًٞذاٖ٘ مٛ ايتبٓٸٕ اتٸأ ٞٸيكٔٝٸ١ اؿٛاك اٱه٬َ بلاَر ايتكاكب  ٗ, ٚه٬َ

. ٚيهٔ 2001ّيًعٝإ بعـ أسـاخ هبتُدل إلٜع١ ه١ٓ بٌهٌ ؾاعٌ  , ٚٗلإقٖيبٸ

ٚاييت  ,1996ّْ٘ ًاكى قبٌ فيو ٗ ْـ٠ٚ ايلباٙ اييت اْعكـت ٗ ه١ٓ أػـك اٱًاك٠ 

ـٻّ ٚؿعا إٍ ا٫ًتػاٍ  ,اعتدل ؾٝٗا ٚسـ٠ ا٭١َ ؾل١ٜٔ ,عٔ َباؿ٨ ايتكلٜب ٚكق١ؾٝٗا  ق

 هٓـّا ,ؿل عًٝ٘. نُا ْكـ ؾٝٗا سـٜح ايؿلق١ ايٓاد١ٝباشلُّٛ ايهدل٣ ٚايتعإٚ ٗ إتٻ

 ٦ِ,قٛا سلًٗا إًت٢ ٜؿلِّٜهٝـٕٚ شلا ستٸ ٚسـٜجّا ٕ أعـا٤ ا٭١َ قـّّاإ :. ٚقاٍَٚتّٓا

ٚققف ايٛقٛؿ  ,ايٓاك ع٢ً اـ٬ؾات إقٖبٝٸ١ ُبٸ :. َٚٔ فيو.ّٚنقٛا ٚسـتٗا اؾاَع١.

ٌٸ ,شلا ٝٸ١  .ٚايوٓٸ١ ٫ٚ هُٝا بٌ ايٌٝع١ ,ذ١َتأدٸ ست٢ تٛ ٚٗ فات ايٛقت ًاكى بؿاعً

ٞٸ ٗ  ٞٸ إوٝش ٞٸ, نُا ٗ َ٪ُل اؿٛاك اٱه٬َ ٞٸ إوٝش ٗ َ٪ُلات اؿٛاك اٱه٬َ

ـ . ٚقـ أٖن2001ّ, ٚٗ َ٪ُل سٛاك ا٭ؿٜإ ٗ ايكاٖل٠ ه١ٓ 2001ّكَٚا ه١ٓ 
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سٝح فنل يًتكلٜب بٌ إقاٖب, ايكلٓاٟٚ ْؿو٘ ٖقٙ اؿكٝك١ ٗ عج٘ عٔ َباؿ٨ 

ٞٸ تعايت أُٛات ٗ ايعامل ْٸأؾٝ٘  ٞٸ إوٝش ٘ بعـ إٌاكن١ ٗ َ٪ُلات اؿٛاك اٱه٬َ

ٞٸ َطايب١ ٌ تايتشاٚك بٌ إوًٌُ, ٚبايقات بٌ ايؿ٦ب ,َٔ باب أٍٚ ;اٱه٬َ

ٚبايؿعٌ عكـت  .٫ بايباطٌ باؿلٸ ,بػ١ٝ ايتكلٜب بُٝٓٗا ;ٚايوٓٸ١ ;ايٌٝع١ :ايهبرلتٌ

ٝٸ١, ًٚاكى ايكلٓاٟٚ بعـ ٖقٙ ا يؿذل٠ عـ٠ َ٪ُلات يًتكلٜب, ٗ عـؿ َٔ ايـٍٚ ايعلب

ٝٸ١, ؾكـ   , ٚقـّ ؾٝ٘ عجّا2003ًّذلى ٗ َ٪ُل ايتكلٜب ٗ ايبشلٜٔ ه١ٓ اؾٝٗا بؿاعً

ٗ  2006ّٚايقٟ طبع ٗ عاّ  «َباؿ٨ اؿٛاك ٚايتكلٜب بٌ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١»بعٓٛإ 

ٌٸ. ٚ ٚٸ يعًٓ٘نتاب َوتك ٗ ٖقا إٛٓٛع. نُا اًذلى ٗ َ٪ُل  يٌٜ٘ٓل  ٍ نتابأ

. 2007ّٚنقا ٗ َ٪ُل ايتكلٜب ٗ ايـٚس١ ه١ٓ  ,2005ّه١ٓ  ١ايتكلٜب ٗ هٛكٜ

َٔ َ٪ُلات ايتكلٜب ٚايٛسـ٠ اييت عكـت ٗ طٗلإ,  ّاٜٚقنل أْ٘ مل ؤل أٜٸ

ٝٸ١ ٗ ه١ٓ ٚيهٓٸ ٞ اينٜاك٠ ْٗا ٖأ, ٜٚٛٗل 1998ّ٘ ماك اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١ اٱٜلاْ

 ايٝت١ُٝ شلا. 

ٌٸ أٜٸ١ ساٍٚع٢ً  ٖتُاّ ايكلٓاٟٚ بكٔٝٸ١ اؿٛاك ال ايٓويبٸ ٗ ٖقا ايتأػٸَلؿٸ  يع

عٓـٙ, ٚايقٟ  «ؾك٘ ا٭ٚيٜٛات ٚإٛامْات»إقاٖب اٱه٬َٝٸ١ إٍ  بٌٚايتكاكب 

َٸ١ قـ  ,ْتُا٤ات ايعكـ١ُّٜٖٚٛ بعض ايـٚا٥ل ٚا٫ ,ٜوتـعٞ تكـِٜ بعض ايٌ٪ٕٚ ايعا

ٗٸ ٥ٚٗا ا٭ٚي١ٜٛ ع٢ً هٛاٖا. ٚإعطا ٞٸ إٔ ٜوتأثل إٌٗـ ايجكا َٔ د١ٗ أػل٣ َٔ ايطبٝع

ٟٸ ;ٖتُاَات٘ا إِلٟ ظاْب نبرل َٔ ا٭ٌُ ٚايٌٓأ٠ ٚايذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ.  نْٛ٘ َِل

ٟٸ ايقٟأنُا  ٞٸ ناْت ٫ٚ تناٍ ع  ع ٕ اؿلاى ايؿهل تٌٗـٙ َِل ٚايوذاٍ اٱع٬َ

ٞٸ ايقٟ ٜـٚك ؾٝٗا بٌ كت ٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸ١, ًـ ا٫تٸٚايوٝاه ذاٖات ايؿهلٜٸ١ ٚايـٜٓ

ٌٸباٱٓاؾ١ إٍ َهاْتٗا ايلٜاؿٜٸ ٞٸ. ٚ ١, ن إٍ داْب فيو ٜٓعهى ع٢ً ايعامل ايعلب

ٌٷ ٌّ ٖقٜٔ ايعاًٌَ ٖٓاى عاَ ْ٘ بعـ أسـاخ هبتُدل تناٜـت إيًػا١ٜ, ؾ آػل َٗ

َٚٓاٖر ايذلب١ٝ  ا٫ْتكاؿات ايٌـٜـ٠ ٗ ايـاػٌ ٚاـاكز ع٢ً أهايٝب ايتٛدٝ٘ ايـٜينٸ

ـٸ ٝٸ١ إتٌ ٓٓٚؿ٠ عٓـ إوًٌُ, ايـٜٓ ٝٸ١ ًٝٛع ٫ هُٝا عٓـ بعض ايؿ٦ات, ٚ ًتٗا َو٪ٚي

ب ثكاؾ١ ٚتعايت ايـعٛات إٍ ٓلٚك٠ ػٓټ إو١ًُ.ف ٗ بعض ا٭ٚهاٙ ايتطلټ

ٚإس٬ٍ ثكاؾ١ اؿٛاك ٚايتكاكب  ,ايهلا١ٖٝ ٚاٱقِا٤ ٚايتهؿرل ٚايتؿوٝل يٰػل

ٝٸ١ ٚإو١ًُ, َا ؾٝٗا مٛ تبٓٸ تض اجملاٍ ٚاهعّاقًٗا. ٖٚقا َا ؾ ٞ بعض ايـٍٚ ايعلب
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قٔٝٸ١ ايتكاكب ٚاؿٛاك  ,ٚبعض ايٌؼِٝات ,ٚبعض إ٪هوات ,بعض ايـٍٚ اـًٝذ١ٝ

 بٌ إوًٌُ. 

 

بايٓوب١ ٫ػاٖات ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ مٛ اؿٛاك َع اٯػل ٬ٜسٜ ايـاكي 

ٝٸ١ ٚايؿهلٜٸ١ ٚايوٝاهٝٸ١ ا٭ػل٣ قـ ٖتُاَ٘ باؿٛاك َع ا٫تٸا ٕٸأيؿهلٙ  ذاٖات ايـٜٓ

ٗ نتاب٘  :ٖتُاَ٘ باؿٛاك ٚايتكاكب إقٖيبٸ بٌ إوًٌُ. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍاهبل 

, ٚايقٟ نإ ٗ 1990ّايقٟ نتب٘ ٗ  ,«أٚيٜٛات اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١ َٚوتكبًٗا»

ـٻ اؾنا٥ل سٍٛ َوتكبٌ اؿلن١ اٱه٬َٝٸ١, ٗ لات َٗا إٍ أسـ إ٪ُا٭ٌُ ٚكق١ ق

ْػ٬م, ٚإٍ اؿٛاك َع ايعك٤٬ َٔ ايعًُاٌْٝ ْؿتاغ ٚعـّ ا٫ٱه٬َٝٸٌ إٍ ا٫اؿعا 

اّ, ٚؿعاِٖ إٍ تؿاؿٟ ايِـاّ َع إ٪هو١ ٚإوٝشٝٸٌ ٚإوتٌلقٌ ٚايػلب ٚاؿٓه

ٝٸ١ ايلزل١ٝ ٚعًُا٥ٗا, نُا ؿعا إٍ ايوعٞ إٍ  ٝٸ١  ٬شلا أه٠ّٛهتكاايـٜٓ بإ٪هو١ ايـٜٓ

بٌ أٚ ا٫ْؿتاغ  ؾٝ٘ إٍ َوأي١ اؿٛاك أٚ ايتكاكب لٵٌٹ٘ مل ٜٴعٓـ إوًٌُ ايٌٝع١. ٚيهٓٸ

 .إتعـؿ٠ٚا٫تٸذاٖات ٚايطلم  إوًٌُ َٔ أتباع إقاٖب

ٝٸ١ ٕ ايكلٓاٟٚ قـ اهتكلٸأٚبايلغِ َٔ   ٚؼـٜـّا ,ٗ َٓطك١ اـًٝر ايعلب

ٝٸ١ ه١ٓ  ,بايـٚس١ ٗ قطل ْ٘ أٗ  ٬ ًٓوؾ, 1961ّبعـ َػاؿكت٘ ْٗٛكٜٸ١ َِل ايعلب

ًع ٚتابع بعض ايٓتادات ايؿهلٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ايتبـٜع١ٝ ٚايتهؿرل١ٜ اييت تِـكٖا بعض اٖط

ـٸإلانن ٚإ٪هٻ بٌ  ,ؿ٠ سٝاٍ بعض إقاٖبوات ايـع١ٜٛ ايلزل١ٝ ًٚب٘ ايلزل١ٝ إتٌ

ٜذلى اْعهاهات هًبٝٸ١ ع٢ً ايقٟ  ١ ايهدل٣, ا٭َلٚتٛمعٗا ٗ بعض إٛاهِ اٱه٬َٝٸ

ٞٸ  ,ع٬قات إوًٌُ ببعِٔٗ ْ٘ أٜٚٔعـ َٔ ُاهو ْوٝذِٗ ايٛطين. َٚٔ ايطبٝع

نإ ٜتابع أػباك ايتٛتلات اييت ناْت ؼـخ ٗ بانوتإ ٗ َٓاهب١ عاًٛكا٤ بٌ 

بع عٔ قلب َا قاَت ٘ تاْٸأـ َٚٔ إ٪ٖن .١بعض أتباع إقاٖب َٓق ايوتٝٓات ا٬ٕٝؿٜٸ

ب٘ ْاع١ دُٗٝإ ايوًؿ١ٝ ٗ ايبٝت اؿلاّ, ٚؿكي أهباب٘ ٚعٛاًَ٘ ايلادع١ إٍ ايذلب١ٝ 

ـٸ يٝ٘ ايٌٝؽ ايػنايٞ. َٚع فيو مل ٜوبل يًٌٝؽ إ٘ ؾ١, نُا ْبٻؿ٠ ٚإٓاٖر إتطلٸإتٌ

, سٍٛ , طٛاٍ تًو ايؿذل٠ـ نتابّاأٚ أٖي ايكلٓاٟٚ ع ٗ سـٚؿ َتابعتٓا ع إٔ ٌْل عجّا

طبٝع١ ايع٬ق١ إؿذل١ٓ بٌ إوًٌُ َٔ كتًـ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١, أٚ تٓاٍٚ قٔٝٸ١ 
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ٝٸ١ إو١ًُ ع بِلف ايٓٛل عٔ َقاٖبٗا ع ٗ بعض ايـٍٚ اؿكٛم ايٛط١ٝٓ يٮقًٓ ٝات إقٖب

ٝٸ١ ٚاٱه٬َٝٸ١ ٝٸ١ َلادع١ َٓاٖر ايتعًِٝ ايـٜينٸ  أٚ نتب عجّا ,ايعلب ُٸ ؿعا ؾٝ٘ إٍ أٖ

نايٌٝؽ  ,َٔ بعض ايلَٛم ايؿهلٜٸ١ إعلٚؾ١ يٝب٘, ٚفيو ع٢ً ايعهى ُاَّاٚأها

ٚكؿ عٓٛإ نتاب  ,ٚغرلُٖا. ْعِ ,ٚايوٝـ قُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل ,قُـ ايػنايٞ

ُٓٔ قا١ُ٥ نتب٘ ٗ َٛقع٘,  «؟نٝـ ْتعاٌَ َع ايذلاخ ٚايتُقٖب ٚا٫ػت٬ف»

ِٸ ,إٍ تاكى٘ لٵٌٳٚيهٔ مل ٜٴ ٢ ا٫ط٬ع ع٢ً ٢ ٜتوٓٸعلض ايهتاب ستٸ ٚمل ٜت

ٕ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ نتب أنجل َٔ َكاي١ أٚ عح أَُْٔٛ٘. ٗ ايٛقت ايقٟ لـ 

ِٷإسٍٛ إٛقـ َٔ إوٝشٝٸٌ أٚ أٌٖ ايهتاب. بٌ  , ؾكـ ٕ اٖتُاَ٘ بٗقٙ ايكٔٝٸ١ قـٜ

ِٻ ع٬ق١ إوًِ » :يًشـٜح عٓ٘ ؼت عٓٛإ ؾ٬ِّ «اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ» ّ ٗ نتاب٘ػ

ِٻٚ ,«بػرل إوًِ ٚاهتعا١ْ إوًِ بػرل إوًِ.  ,ٌ ؾٝ٘ ايكٍٛ سٍٛ َٛا٠٫ غرل إوًٌُؾ

آٜات إٓع َٔ اؽافِٖ  ٕٸأ٠ ٚسؤ ايعٌل٠ َعِٗ, ٚٚإٛؿٸ ـ ؾٝ٘ ع٢ً َعا١ًَ ايدلٸٚأٖن

ُٸ١ ٗ قّٛ َعاؿٜٔ يٲه٬ّ غرل » :بعٓٛإ 2001ُّٚـك ي٘ نتاب ٗ ه١ٓ  .أٚيٝا٤ ػا

ٞٸإوًٌُ ٗ اجملتُع اٱه٬ ٞٸ ٗ ايتعاٌَ َعِٗ ٜكّٛ أأنـ ؾٝ٘  ,«َ ٕ إٛقـ اٱه٬َ

ب ٗ ٘ ػٓٻْٸأٚايل١ٓ. ٚقـ يٛسٜ  ;ٚايدلٸ ;ٚايعـاي١ ;ع٢ً ا٭هى ا٭كبع١, ٖٚٞ: ايتواَض

ـٻ خ عِٓٗ بًػ١ ٖقا ايهتاب إط٬م ُٚـ ايهؿل أٚ ايٌلى ع٢ً أٌٖ ايهتاب, ٚؼ

َٛقؿٓا ايعكـٟ َٔ » :بعٓٛإ 26/12/2004ّػ١ ٗ ٘ أُـك ؾت٣ٛ َ٪كٻٚيهٓٸ .ٖاؿ١٥

َٸ, نؿلِٖ َٔ ايٛآشات ٕٸأك ؾٝٗا قلٻ ,«ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ١ اجملُع عًٝٗا ٗ ا٭

ٕٸ ;ٗا, ٚفنل ؾٝٗا بأْ٘ ٜكِـ اؿهِ بهؿلِٖ ٗ ايـْٝانًٓ ايٓاي ٜٓكوُٕٛ ؾٝٗا  ٭

 ;ٚإٌلنٌ ;نأٌٖ ايهتاب ,اكٚناؾل, ٚفنل أقواّ ايهٓؿ ;َوًِ :إٍ

َٸا  ;ٚإوإٌ ;ٚاحملاكبٌ ;ـٖلٌٜٚاي ;ٚاؾاسـٜٔ اٯػل٠ ؾا٭َل َٛنٍٛ ٗ ٚغرلِٖ. أ

نُا  .ٚٗ َٛقع٘ ايٌؼِٞ ,ه٬ّ إٔٚ ٫ٜٔإٗ َٛقع  قـ ٌْلتإٍ اهلل تعاٍ. ٚ

 ٌبٓا٤ ؿٚك ايعباؿ٠ يػرل إوًٌُ َٔ إٛاطٌٓ إوٝشٝٸ ظٛام 19/5/2008ّؾت٢ بتاكٜؽ أ

ٕ أب ,فا نإ شلِ ساد١ سكٝكٝٸ١ ؾٝٗاإ٫ سلز ؾٝ٘ » :ٚقاٍ ,ٚغرلِٖ ٗ ب٬ؿ إوًٌُ

ٞٸأٚ, ـٚآطلٚا إٍ َهإ يًتعبټ ,تهاثل عـؿِٖ ٞٸ بقيو فٕ شلِ ٚي  ,ا٫َل ايٌلع

ًرل٠ أٚ بتأَإ أه٬ّ بقلاكِٖ ع٢ً ؿِٜٓٗ. ٚنقيو يًقٜٔ ؿػًٛا ؿاك اٱإٖٚٛ َٔ يٛامّ 

ٚ نُا أ ,بإجٌ ١ًََّعا ;ٗ سـٚؿ اؿاد١ ,قا١َ يًعٌُ َٔ غرل إٛاطٌٓإؿػٍٛ ٚ
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ٕ أَٚٔ ايٛآض  .«قا١َ ايًِٛاتٱ ;ٌْا٤ إوادـإٜوُشٕٛ ِٖ يًُوًٌُ ٗ ؿٜاكِٖ ب

 ٢ غرل ايوُاٜٚٸ١. ستٸ ,ٖقٙ ايؿت٣ٛ تٌٌُ أتباع كتًـ ا٭ؿٜإ

نُا ٖٛ  ,8/3/2011ّبتاكٜؽ  عٓ٘ؿٜإ ؾاداب ٚه٦ٌ عٔ ايتكلٜب بٌ ا٭

 ٚآػل َكبٍٛ.  ;َؿّٗٛ َلؾٛض :ِٗ إٍِ َؿّٗٛ ايتكاكب َعٌَٓٛك ٗ َٛقع٘, ؾكوٻ

إؿّٗٛ إلؾٛض يًتكلٜب بٌ ا٭ؿٜإ, ؾٗٛ ايقٟ ٜكِـ ب٘ إفاب١ ايؿٛاكم  أَا

بعض, نُا بٌ )ايتٛسٝـ( ٗ اٱه٬ّ عٔ اؾٖٛل١ٜ بٌ ا٭ؿٜإ إؼتًؿ١ بعٔٗا 

 ( ٗ ايعكٝـ٠ اٱه٬َٝٸ١ )ٚايتٌبٝ٘( ٗتٓنٜ٘)ٚايتجًٝح( ٗ ايِٓلا١ْٝ, َٚا بٌ )اي

ـ ع٢ً كؾض ايتٓامٍ عٔ ا٭َٛك اؾٖٛل١ٜ ٗ ايعباؿات ايعكٝـ٠ ايٝٗٛؿٜٸ١. نُا أٖن

 ٚايتٌلٜع.

َٸا ٚ لاؿ ب٘ ايتكلٜب ايوُاٜٚٸ١ َٓٗا, ؾٝٴ ػُِّٛا ,إؿّٗٛ إكبٍٛ يًتكاكب بٝٓٗاأ

ٖٞ: اؿٛاك باؿو٢ٓ, ٚايذلنٝن ع٢ً ايكٛاهِ  ,ٗ ٤ٛٓ فُٛع١ َٔ اؿكا٥ل

 ؿاؿ, ايٛقٛف َعّاٌٖ اٱأّإ ايـٜينٸ ٚعـا٤ اٱأ َٛاد١ٗ ٗ إٌذلن١, ايٛقٛف َعّا

ٜٝـ إًٌَٛٛ ٚإوتٔعؿٌ ٗ ايعامل, ٚإًاع١ كٚغ ايوُاس١ أيِٓل٠ قٔاٜا ايعـٍ ٚت

ِټ  .ب ٚايكو٠ٛ ٚايعٓـٚايل١ٓ ٚايلؾل ٗ ايتعاٌَ بٌ أٌٖ ا٭ؿٜإ, ٫ كٚغ ايتع

  

ُٸ١ بٛاٖل٠ ايتطلف ايـٜينٸ يكلٓاٟٚ عٓا١ّٜايٌٝؽ ا أبـ٣ ٚيكـ اييت تبًٛكت , ػا

ٝٸ١ ٗ ٚلٚف ايوذٕٛ ٚإعتك٬ت ٗ َِل, َٓق ايوتٝٓات  يـ٣ بعض اؾُاعات ايـٜٓ

ٝٸ١ ثكاؾ١ ايتهؿرل ٚايتذٌٗٝ َٔ ايكلٕ إآٞ, سٝح تبٓٻ ت بعض اؾُاعات ايـٜٓ

ٛټ وبعٝٓات, عٝح اْت٢ٗ ا٭َل ْتٌاك ٗ ايك ٚا٫يًُذتُع, ٚأػقت ٖقٙ ايٛاٖل٠ ٗ ايتط

ٟٸاببعض اؾُاعات إٍ  ا٭هبل.  غتٝاٍ ايٌٝؽ قُـ ايقٖيب, ٚمٜل ا٭ٚقاف إِل

ـٸ َٔ ايهتب ٗ ؼًًٝٗا َٚعاؾتٗا,  ـ عـؿّا٣ ايكلٓاٟٚ شلقٙ ايٛاٖل٠, ؾأٖيٖٚٓا تِ

م ؾٝ٘ إٍ دقٚك ٖقٙ ايٛاٖل٠ , تطلٻ«ٚاٖل٠ ايػًٛ ٗ ايتهؿرل» :بعٓٛإ َٓٗا نتٝبٷ

ٚبأقٛاٍ ٚؾتا٣ٚ  ,با٭ساؿٜح ايِشٝش١ ـ سذر ايتهؿرلٜٔ, َوٌٗـّاٚؾٓٻ ,هبابٗاٚأ

ٝٸ١. ٚتطلٻ َٳنباك ؾكٗا٤ إقاٖب ايوٓٸ  ,ِٖٚ ايٌٝٛعٕٝٛ ,ايتهؿرل ٜوتشلٸ ٔٵم ؾٝ٘ إٍ 

ٚأُشاب  ;ايقٜٔ ٜلؾٕٔٛ دٗل٠ ًلع اهلل ,ٕٛاّ ايعًُاْٝٸٚاؿٓه ;ايقٜٔ ٜعاؿٕٚ ايـٜٔ
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 ;ٚاٱزلاع١ًٝٝ ;ٚايِٓرل١ٜ ;ايـكٚم :َجٌ ّا,ٚاٖل َلٚقّا ايٓشٌ اييت َلقت َٔ اٱه٬ّ

 .يباط١ٝٓاٚأَجاشلِ َٔ ايؿلم 

ٔٵ  وات ايـع١ٜٛ ٘ ؾٝ٘ إٍ َا ؿأبت عًٝ٘ بعض إ٪هٻْ٘ مل ٜٓبِّأ٬ٜسٜ  يه

 ,ٚاٱع٬َٝٸ١ ٚايتعًُٝٝٸ١ َٔ ٌْل ثكاؾ١ ايتهؿرل ٚايتًٌٔٝ ٗ بعض اجملتُعات ايعلبٝٸ١

ِّتأثرل مل وقِّك َٔ ٚ  تٵُؿمل ٜٳ ف. ٚأػرلّاٗ إْتاز ايتطلټٚؿٚكٖا  ؿ٠إٓاٖر ايتعًُٝٝٸ١ إتٌ

ِّايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٗ َقٖن ٘ ؾٝٗا إٍ ايؿهل ٜٓبِّ ,ّ ٚقؿ١ َع هٝـ قطبلات٘ إٔ ى

ل َوًُٞ ايّٝٛ ٗ بعض ٘ نإ ٜهؿِّْٸأٚ ,ع سوب كأٜ٘ ع يـ٣ هٝـ قطب ايتهؿرلٟ

ٚوقك  ,«َعامل ٗ ايطلٜل»ٚنتاب٘  ,«لإٓٗ ٬ٍٚ ايك»نتؿورلٙ إعلٚف  ,نتب٘

ٖٓايٌباب ٚإجٖك  ,ا أثاك َٛد١ َٔ ايلؿٚؿ ايٓكـٜٸ١ ٓـٙ َٔ اٱػٛإ ٚغرلِٖؿٌ َٓ٘, 

ٚايعامل ا٭مٖلٟ و٢ٝ ٖاًِ  ,ٚأٓـ عبـ اجملٝـ ,ا٫هتاف ْاٍ هًطإ :َجٌ

ع. ٖٚقا َا ٌ ع سوب تعبرلٙ َع َا ؾٝٗا َٔ ُشټ ,َٓاقٌت٘ايكلٓاٟٚ  ايقٟ َـغ ,ؾلغًٞ

ِٜٚـ بعض َٓتكـٜ٘ بإٔ  ,ٜٚٓاقٍ بعض تًهِ ايٓكٛؿ ,دعً٘ ٜـاؾع عٔ كأٜ٘

ٞٸ َندا٠ ٔٳأٚيهٔ اي٬ؾت يًٓٛل . بٔاعتِٗ ٗ ايعًِ ايٌلع  ٕ ايكلٓاٟٚ مل ٜع

اييت تتواٌٖ ٗ كَٞ بعض  ,ؾ١َٓاق١ٌ ْٚكـ ا٫ػاٖات ايوًؿ١ٝ إتطلِّ نجرلّا

٭بو٘ ا٭هباب.  ;ايٌلى أٚ بايبـع١ ٚاي٬ٔي١إوًٌُ َٔ كتًـ إقاٖب بايهؿل ٚ

يتناّ ْتِاك ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ١ ٗ إٜلإ, ٚبلٚم ٚاٖل٠ ايتـٜٔ ٚا٫ا٘ بعـ ْٸإٚع٢ً ايعُّٛ ؾ

ٞٸ, َٚع تٌٗه ٞٸ ٚاٱه٬َ ٝٸاك ايِش٠ٛ ٔلٌ َا عٴايـٜينٸ ايٛاهع ٗ ايعاّ ايعلب ف بت

ٝٸاك تٻااٱه٬َٝٸ١,  ِٻذ٘ ايكلٓاٟٚ إٍ كعا١ٜ ٖقا ايت َٔ  ّ عـؿّاٚتلًٝـٙ, ؾؼ

ٚايتشـٜات اييت  ,ٚعح إٌه٬ت اييت أؾلمتٗا ,ايهتب ٕعاؾ١ أٚٓاع ايِش٠ٛ

ػت٬ف إٌلٚع ايِش٠ٛ بٌ ا٫»ٚ ;«فايِش٠ٛ بٌ اؾُٛؿ ٚايتطلټ» :َٓٗاٚتٛادٗٗا, 

 ٚغرلُٖا. ;«م إقَّٛٚايتؿلټ

ٚٸٚقـ أكدع ايتطلټ ـٸف ٗ ايهتاب ا٭ ا٫ػاٙ مٛ  :آَٗ ,٠ أهبابٍ إٍ ع

ٚاتباع  ,ٚاٱهلاف ٗ ايتشلِٜ ,ٌْػاٍ با٭َٛك اؾن٥ٝٸ١ٚا٫, و علؾ١ٝ ايِْٓٛايتُوټ

ْ٘ أغؿٌ اٱًاك٠ إٍ َٓابع ايؿهل أ٬ٜٚسٜ  .ٚايتباي إؿاِٖٝ ,إتٌابٗات

ًت إٍ بعض تًهِ ٚاييت توًٖ ,ؾ١١ إتطلٸذاٖات ايوًؿٝٸاٙ ا٫تٸايتهؿرلٟ ايقٟ تتبٓٸ

ٞٸ. ٚكغِ ٗ غؿ١ً َٔ َ٪هٻ اؾُاعات ٕ ٖقٙ ايبشٛخ أوات ا٫عتـاٍ اٱه٬َ
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ٝٸ١ إتطلِّ ١ٗ أهاهّاَٛدٻ ناْت ٝٸاكات ايِش٠ٛ  ,ؾ١ ٗ َِلإٍ اؾُاعات ايـٜٓ ٚإٍ ت

ٞٸ,  ِٸ ؾإْٸٗأَ إوًٌُ ايوٓٸ١ ٗ ايعامل ايعلب  تٓاٚيت بعض ايكٔاٜا إٌذلن١ اييت تٗ

ٛٸ ,ٚؼقٜلٙ َٓ٘ ,ؿٗا ٕؼاطل ايتهؿرلَ٪يِّم ْٝع إوًٌُ. ؾإٍ داْب تطلټ  َٚٔ ايػً

قٔٝٸ١  «ايِش٠ٛ بٌ ا٫ػت٬ف إٌلٚع ٚايتؿلم إقَّٛ»ٚآثاكٙ ٚآؾات٘, تٓاٍٚ ٗ نتاب٘ 

ٝٸ١, ٖٚٞ إٛقـ َٔ سـٜح  ُٸ َٸاٗ غا١ٜ ا٭ٖ ٗا ١ إٍ ث٬خ ٚهبعٌ ؾلق١, نًٓؾذلام ا٭

ؼقْٚ٘ ٕٛ, ٜٚتٻَا ٜته٧ عًٝ٘ ايتهؿرلٜٸ ايقٟ نجرلّا ,ٚاسـ٠. ٖقا اؿـٜح ٗ ايٓاك إ٫ٓ

ـٸ سذٸ١ ٗ دتٗاؿ أٚ إٛقـ ىايؿِٗ ٗ ا٫ ٔٵَٳ َا ٜطًكْٛ٘ َٔ أسهاّ تهؿرل١ٜ ٓ

ٟٸ ٚايعكـٟ.  ٛٸٚايؿهل ٚٙ بهجل٠ قـ تٓاٍٚ طلق٘ بايبشح ٚايٓكـ, ْٚاقٍ ايقٜٔ ق

نل آكا٤ ٫ٚ إًهاٍ عًٝ٘. ٚف ,َا ٫ َعاكض ي٘ إْٸُا ٜ٪ػق بٗقا ٗأْٸ٘  ـّاطلق٘, َ٪نِّ

. ٚقـ أعاؿ «ٚاسـ٠ ِٗ ٗ ايٓاك إ٫ٓنًٓ» :ٚطعِٓٗ بايقات ع٢ً عباك٠ ,ايعًُا٤ ٗ تٔعٝؿ٘

ؾٓكٌ عٔ ايع١َ٬ ابٔ ايٛمٜل, ْاُل  ,«تاكىٓا إؿذل٣ عًٝ٘»ايتأنٝـ عًٝ٘ ٗ نتاب٘ 

ؾإْٗا مٜاؿ٠ ؾاهـ٠ غرل  ;«ٚاسـ٠ ٗا ٖايه١ إ٫ٓنًٓ» عغذلاك باى ٚا٫ٚإٜٸ» :ايوٓٸ١, قٛي٘

ْٗا إ» :ٚعٔ ابٔ سنّ .«٫ٚ ٜ٪َٔ إٔ تهٕٛ َٔ ؿهٝى ا٬ٕسـ٠ ,١ ايكاعـ٠ُشٝش

 :ٚأًاك إٍ َا فنلٙ ايٌٛناْٞ عٔ ابٔ نجرل .«٫ٚ َلؾٛع١ ,٫ َٛقٛؾ١ ,َٛٓٛع١

َٸ» ِّ ٗا ٗ ايٓاك إ٫ٓا مٜاؿ٠ نًٓأ ثٌ, بٌ قاٍ ابٔ ٚاسـ٠, ؾكـ ٓعؿٗا ْاع١ َٔ احمل

 .«ٗا َٛٓٛع١ْٸإ :سنّ

ـٻَتٻ ٚٗ هٝإم لات٘ عٔ است٬ٍ إوذـ خ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٗ َقٖنٌِ ؼ

ا اهتكبًٓا ًٝؼٓا ْٸأٚأفنل » :ؾكاٍ ٖع,1400اؿلاّ َٔ قبٌ ْاع١ دُٗٝإ ه١ٓ 

أًـ اؿنٕ ع٢ً َا سـخ  ١َ سنّٜٓا١ إهلٻٚقـ قـّ َٔ َٓه ,ايهبرل قُـ ايػنايٞ

ٌٸ ٖقٙ مثل٠ مكٕع :ٚنإ ٜكٍٛ ,ٗ إوذـ اؿلاّ ُٸ٣ ٜٚػقٸ ٚ ـٸٜٓ ٠ عكٛؿ َٔ إٌاٜؽ ٢ يع

ٚايٛاقع يكـ ٚٓع ايػنايٞ ٜـٙ ع٢ً  .«٢ ٚٗلت ْتا٥ذ٘ ايّٝٛتس ,ايػا٥بٌ عٔ ايعامل

َٕأّ ايـا٤ ايقٟ ّهٔ ًٚؼٻ, اؾلغ بع ايكٍٛ ؾٝتٻ وتُعٜ ٔٵٕ ٜوتٓب٘ َٓ٘ ايـٚا٤, 

١ٝ ِْٗ ْاع١ هًؿأ: ٖ٪٤٫ علؾٛا أسوٓ٘. ٚتابع ايكلٓاٟٚ سـٜج٘ عٔ اجملُٛع١ قا٬ّ٥

 .ٌهعٛؿ١ٜ ػاي١ِ َٔ أقشاغ ايوًؿٝٸ

 

ٕٸإٍ ػـك اٱًاك٠  ل انلاط٘ ٗ قٔاٜا ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ, بايلغِ َٔ تأػټ أ
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ايتكاكب ٚايتعاكف بٌ إقاٖب إو١ًُ, مل ٌٜٓػٌ ٗ أغًب عٛث٘ ٚؿكاهات٘ باـ٬ؾات 

  ٚقعت بٌ إوًٌُ. ايتاكىٝٸ١ ٚايعكـ١ٜ اييت

إٍ مام ا ,2005ّايقٟ ُـك عاّ  ,«تاكىٓا إؿذل٣ عًٝ٘»ْ٘ ٗ نتاب٘ أغرل 

ٞٸ, سٝح ٚقـ َٛقـ إـاؾع ايكٟٛ عٔ بعض ا ٞٸ اٱه٬َ يكلا٠٤ ايوًؿ١ٝ يًتاكٜؽ ايعلب

ٔ, نُا اَتـغ اؿهاّ ا٭َٜٛٸٌ ٚايعبٸاهٝٸٌ, ٚأٓؿ٢ عًِٝٗ ُؿ١ اي٬ِغ ٚايتـٜټ

ٌٕايـٚي١ ا٭َ ّٸ ٜٛٸ١ ٚايعبٸاهٝٸ١ بٌه ٬ٕ َلس١ً ١َُٗ َٔ ايتاكٜؽ باعتباكُٖا ُجِّ ;عا

ٞٸ ٞٸ. ٚٗ إكابٌ تبٓٸ تطبٝكّٝا ِٚٛفدّا ,اٱه٬َ ٟٸ ٚا٫مؿٖاك ايعًُ ٢ يًتأهٝى اؿٔاك

ٞٸ ك٘ بعض غ٬ف َا سٖك, ٌايقٜٔ أزلاِٖ بايعبٝـٜٸ ,َٔ ايؿاطٌُٝ إٛقـ ايوًؿ

غ٬ف ايٛاقع  ,ػًـٕٚ. ُٚٚؿِٗ باؾ١ًُ ٚؿٕٚ ُٝٝن ٚابٔ ,نإكلٜنٟ ,ػٌإ٪كِّ

ٞٸ ٌٸ بأِْٗ عاثٛا ؾواؿّا, ايتاكى ٕٸ . بُٝٓا اعتدل ٤ًٞ ٗ ن أسٝا  قـ٬ُغ ايـٜٔ أ

ِّٚاْتكـ إ٪كِّ .ايوٓٸ١  ,ُاسب ا٫هتٝعاب ٚابٔ عبـ ايدلٸ ,نايطدلٟ ,ثٌػٌ ٚاحمل

ٚٳ م إٍ آكا٤ بٌ ايِشاب١. ٚتطلٻَا ًذل  ٫ هُٝا ٗٚ ,ٚٙ ؿٕٚ ُشّٝ أٚ تـقٝلٕا ك

ُٸ١ اؾلغ ٗ أبٞ كٓـ ٓٸ, ٚٗ هٝـ بٔ عُل بأْٸّاقذلق ّاٚنْٛ٘ ًٝعٝٸ ,أ٥ اع ٘ ٚ

ٟٸ عبـ اهلل بٔ هبأ ٓـ ِٗ باينْـق١, ٚيهٓٸَٚتٻ ٘ أًاك إٍ سها١ٜ َ٪اَل٠ ايٝٗٛؿ

 !ُلات هٝـ بٔ عٗا َٔ َلٜٚٸبأْٸ ُات, َتػآّٝاٗا َٔ إوًٖه٬ّ ٚإوًٌُ ٚنأْٸاٱ

ٓٛا بايٓكـ ُٕاكهات بين أ١َٝ لٜٔ ايقٜٔ تعلٻيبعض ايعًُا٤ ٚإؿهِّ بايػّاْكـّا ٘ ٚٚدٻ

ٚايٌٝؽ قُـ  ,١َ أبٞ ا٭ع٢ً إٛؿٚؿٟايع٬ٓ :َجٌ ,ٚبين ايعباي ٗ اؿهِ ٚايوًط١

نُا اْتكـ بعض ٚغرلِٖ.  ,ٚايٌٝؽ أبٞ اؿؤ ايٓـٟٚ ,ٚا٭هتاف هٝـ قطب ,ايػنايٞ

ٚعبـ ايلٓٔ  ,ٚط٘ سوٌ ,عباي ايعكاؿ :َجٌ ,اب إعلٚؾٌتٸايباسجٌ ٚايه

ٚٗ ْؿى ايٛقت اعتدل ؿؾاع , سوب كأٜ٘ ,يتشاًَِٗ ع٢ً بين أ١َٝ ;ايٌلقاٟٚ

ً٘ ايـؾاع عٔ بٝع١ ؾٝ٘, ٚأػق ع٢ً ايهاتب عٜٛى ُشټ ا٭هتاف ًانل عِٓٗ َبايػّا

ايقٟ  ,عٛاُِ ٚايكٛاُِأ ؾٝ٘ َٛقـ ايكآٞ ايكلطيب ٗ ايٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ. نُا ػٓط

ٞٸ |ايقٜٔ قتًٛا هب٘ كهٍٛ اهلل ,ؿاؾع ؾٝ٘ عٔ ٜنٜـ ٚكداي٘ ٚيهٓ٘  ,اؿوٌ بٔ عً

ٟٸ أٍٚ دٍٝ ٜػنٕٚ َٔ أَيت » :|عٔ ايٓيبٸ ٗ ْؿى ايٛقت اهتٌٗـ َا أٚكؿٙ ايبؼاك

 ,٘ قاؿ ٖقا اؾٍٝ٭ْٸ ;اٙ َٓكب١ يٝنٜـ بٔ َعا١ٜٚإٜٸ َعتدلّا ,«شلِ َـ١ٜٓ قِٝل َػؿٛكٷ

ٕٸَٔ  ,ابٔ ا٭ثرل ٗ ايهاٌَ :َجٌ ,ػٌَا فٖب إيٝ٘ بعض نباك إ٪كِّ ٚأغؿٌ ايقٟ  أ
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ٚيهٓ٘  ,ٕ َعا١ٜٚ أَل ٚيـٙ ٜنٜـ يًٝتشل ب٘أقاؿ ٖقا اؾٍٝ ٖٛ هؿٝإ بٔ عٛف, ٚ

ٌٸ اغ اؿـٜح بعـّ ينّٚ سلٛي٘ يٝنٜـ بٔ ؾذلن٘. ٚسٍٛ َٓاقٌات ًلٸ ,تجاقٌ ٚاعت

ُٸ ُٸ ,ايتشكٝل ٗ أَل ٜنٜـٓا َعا١ٜٚ جمللؿ ٚدٛؿٙ ؾٝ٘ قاٍ: ٫ ٜٗ ٕ أٓا ٖٛ ٚيهٔ ايقٟ ٜٗ

َٔ د١ٗ أػل٣ ٚاؾل ٚ .ٖقا اؾٍٝ إػؿٛك ي٘ ٗ اؾ١ًُ نإ ٗ عٗـ بين أ١َٝ

ٝٸ اؿؤ ايبِلٟ ٗ ٚقتً٘ ايِشابٞ سذل بٔ  ,ّاَا نإ ٜٓكِ ع٢ً َعا١ٜٚ َٔ قتاي٘ عً

ٟٸ ِٸ أٚٗل ٬ََّٝٚع فيو , َٚباٜعت٘ يٝنٜـ ابٓ٘ ,ٚاهتًشاق٘ مٜاؿ بٔ أبٝ٘ ,عـ  إٍ ٓ

و ٗ كؾٔ٘ ايقٟ ُوٻ ,ع٢ً ايٌٝؽ ا٭يباْٞ ٚكؿٸ ,ؾذل٠ َعا١ٜٚ إٍ اـ٬ؾ١ ايلاًـ٠

 ,ثِ ٜهٕٛ بعـ فيو إًو ,ٕ اـ٬ؾ١ ث٬ثٕٛ عاَّاأك ايقٟ ٜكلِّ ,فيو عـٜح هؿ١ٓٝ

ٞٸإ :ٚقاٍ ايكلٓاٟٚ َٳ ,ٕ ايكِـ َٔ إٜلاؿ اؿـٜح إؿػاٍ عً عـاٙ َٔ  ٔٵ٫ إػلاز 

ايٌٝؽ ابٔ  ,ٕ ايكلٓاٟٚ ٜعتدل ًٝؽ ايوًؿ١ٝ إعلٚفأٜقنل  .ايلاًـ٠اـ٬ؾ١ 

ٚأقلبِٗ إٍ عكً٘, ٚيهٓ٘  ,ِٗ إٍ قًب٘٘ أسبٸايعًُا٤ إٍ ْؿو٘, بٌ يعًٓ َٔ أسبٸ ,ت١ُٝٝ

, نُا ٗ َوأي١ ايتأٌٜٚ ٚاجملام ,ـ بادتٗاؿات٘, بٌ ػايؿ٘ ٗ بعٔٗاَع فيو مل ٜتكٝٻ

 .ِ ايػٝب ٚأسٛاٍ اٯػل٠ل بعاَيٛض ٗ تأٌٜٚ َا ٜتعًٖٚٗ ْؿى ايٛقت ٜٛاؾك٘ بعـّ اـ

 

 ,عٛخ كا٥ـ٠ 2003َّت ٗ َ٪ُل ايتكلٜب ايقٟ اْعكـ ٗ ايبشلٜٔ ه١ٓ ـٻُق

ُٻ ُٸ ٓت أهوّاتٔ ـٻَٚباؿ٨ َٗ ّ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ١ ٫ غ٢ٓ ٕورل٠ ايتكلٜب عٓٗا. ؾكـ ق

ُٻ ,«اؿ٨ اؿٛاك ٚايتكلٜب بٌ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١َب» :بعٓٛإ عجّا ٓ٘ عٌل٠ َباؿ٨ ٓ

ٔٸ , ٚايذلنٝن ع٢ً يًتكلٜب, ٖٚٞ: سؤ ايؿِٗ َٚعلؾ١ اٯػل َٔ َِاؿكٙ, ٚسؤ ايٛ

هتؿنام, ٚادتٓاب ايتهؿرل, ب ا٫تؿام, ٚايتشاٚك ٗ إؼتًـ ؾٝ٘, ٚػٓټاٙ ا٫كْ

 ,قك َٔ ؿها٥ى ا٭عـا٤ٚاؿ ,ٚايبعـ عٔ ًط٘ ايػ٠٬, ٚإِاكس١ باؿه١ُ

ـٸ٠. ٜٚٛٗل  ـٻأٚٓلٚك٠ ايت٬سِ ٚقت ايٌ َ٘ ٗ ْـ٠ٚ ٕ أٌُ ايبشح ٖٛ ْؿو٘ ايقٟ ق

ِٸ ,1996ّإػلب ه١ٓ  . ٚيٲِْاف ؾكـ ٢2006ّ ٌْل ٗ نتاب ه١ٓ ع٘ ستٸطٛكٙ ٚٚهٻ ث

ـٻ ـٸ ,خ ؾٝ٘ بهجرل َٔ ايِلاس١ؼ ُٻٔ ١َ يًشٛاك ٚايتكاكب, ٚقـّ ك١ٜ٩ َتك ٕٵ تٔ ٚإ

ٖٓ ات اييت ٫ ْٛاؾك٘ عًٝٗا سٝاٍ بعض إقاٖب.بعض ايٓٛل ا فنلٙ سٍٛ َبـأ سؤ ٚ

ٔٸ ٌٸ أْ٘ ٫ ِٜضٸ ايٛ ْ٘ َٔ باب أف ُاحل ِٜـك َٔ ايٌٝع١ ع٢ً ؾعٌ أٚ تِلٸ ٌٓ ن
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٘ ٓلب َٔ ه٤ٛ ايٛٔ. ٚعٓـ سـٜج٘ عٔ َبـأ ايبعـ عٔ ًط٘ ايػ٠٬ أًاك ٭ْٸ ;ايتك١ٝ

ا أٓاؾٛا إيِٝٗ بعض ايطٛا٥ـ ٚكَ , ٗ تهؿرل ايٌٝع١ٌٖٓاى َتؼِِ ٕٸإٍ أ

 ,ٕ ايٌٝع١ ٜ٪َٕٓٛ بتشلٜـ ايكلإٓأ :َٚٓٗا ,١ ايتهؿرلٌٜٚفنل أؿٓي ,ا٭ػل٣

ـٻ ,ٕٛ ايِشاب١ٜٚوبٸ ,يًتٌلٜع ثاّْٝا ٜٚٓهلٕٚ نٕٛ ايوٓٸ١ َِـكّا عٕٛ ايع١ُِ ٜٚ

ـٸ ,٭٥ُتِٗ  بإٔ َعذلؾّا ,عًٝٗا ٚكؿٻ, ٚغرلٖا ,ٜٚوتػٝجٕٛ بِٗ ,ِْٗ ٜعًُٕٛ ايػٝبأعٕٛ ٜٚ

ٚيهٓ٘ فنل بإٔ ايكلإٓ عٓـِٖ ٖٛ  ,عٓـ ايٌٝع١ أػطا٤ هب إمايتٗا ٚتعـًٜٗا

ٕ َِشـ أٚ ,ك عٓـِٖ ٗ إٓاٖرإكلٻ ,إوتٓب٘ َٓ٘ ا٭سهاّ ,تٌاحملؿٛٚ بٌ ايـٓؾ

ٍٷ َٸا ؿع٣ٛ ايتشلٜـ أٚ ْكِ٘ ؾٗٛ قٛ ٙ كؿٸ إٜلإ ٖٛ َِشـ َِل ٚايوعٛؿ١ٜ, أ

ٔٵ ,َِاؿكْا ٕٛ ؾع٬ِّْٗ ٫ ٜعذلؾإٚ ;كٕٛ َٔ عًُا٥ِٗاحملكِّ َا ثبت عٓـْا ثبت  ٚيه

َٸا هبٸٚ ;عٓـِٖ بطلم أػل٣ َع اػت٬ف ٜورل ٚإٕ  ,ايِشاب١ ؾٗقا َا ْٓهلٙ عًِٝٗ أ

ـٸنإ إعتـيٕٛ ٚاحملكِّ ٕا شلِ ؾٝ٘ َٔ  ;٫ٚ ٜوتشكٕٛ ايتهؿرل ,ٙكٕٛ َٔ عًُا٥ِٗ ٓ

َٸا ؿع٣ٛ ايع١ُِ ؾٓشٔ نٓطٚ ;ًب١ٗ تأٌٜٚ ٔ ٫ ْل٣ ؾٝ٘ ٚيه ,٦ِٗ ؾٝٗا ب٬ ًٓوأ

ّٸ ;بٛاسّا نؿلّا  عٓـ أٌٖ ايوٓٸ١ أّٜٔا ؾٗٛ َٛدٛؿٷ ٚأَا َا ٚقع ؾٝ٘ ايٌٝع١ َٔ ًلى ايعٛا

ك َٔ بعهى عًُا٤ ايوٓٸ١. ٚسقٻ ,بـكدات َتؿاٚت١, ٚيهٔ عًُا٤ ايٌٝع١ ٫ ٜٓهلْٚ٘

ٞٸ  :ؾٝكٛيٕٛ ,ؿها٥ى ا٭عـا٤ ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ ُنٜل سلٌ ا٭١َ َوًِ ٚقبطٞ أٚ هٓٸ

ٞٸ, ؾإف ٞٸ :َٔ فيو, قايٛا ا مل هـٚا ٦ًّٝاًٚٝع  ,أٚ ّٝين ٜٚواكٟ ,قَٛٞ ٚإه٬َ

ٚؿعا ؾٝ٘ إٍ  ,ٚإلادع١ ٚايتكِٜٛ ,هتٝكاٚ َٔ ايّٓٛٚؿعا إٍ ا٫ ,ٚثٛكٟ ٚيٝدلايٞ

 . ٗ كتًـ ايبًـإ ٬ُغ أٚٓاع ا٭قًٝات إو١ًُ عَُّٛاإ

 :بعٓٛإ َٔ ا٭هى ٗ عج٘ نُا طلغ ايٌٝؽ قُـ عًٞ ايتوؼرلٟ فُٛع١ّ

ٛاؾل أنجلٖا َع َباؿ٨ ايٌٝؽ ت ,«ٚؿٚك ايعًُا٤ ؾٝ٘ ,أهى ايتكلٜب ٚقُٝ٘»

ب ايتهؿرل ٚايتؿوٝل ٗ َباؿ٥٘, َٓٗا: ػٓټ ؿٵمل تٔل ٘ طلغ أهوّاايكلٓاٟٚ, ٚيهٓٸ

ٗا, ٚعـّ إ٪اػق٠ بًٛامّ ايلأٟ, ٚإس٬ٍ اـطأ ٚايِٛاب قًٓ ,بتـاعتٗاّ با٫ٚا٫

ـٸٚػٓټ  ػتٝاك إقٖب, َع ايتأنٝـ ع٢ً سلٸاٯػلٜٔ, ٚاؿلٸٜٸ١ ٗ هات اب اٱها٠٤ ٕك

ٞٸ  اؾُٝع ٗ تٛٓٝض آكا٥٘ ؿٕٚ تٌٜٗٛ أٚ ػلٜض يٰػلٜٔ, ٚؾتض باب ايبشح إٓطك

 .ايوًِٝ ؾٝٗا

ـٻ مٛ َٝجام تأهٝوٞ » :بعٓٛإ ّ عجّاأَا ايٌٝؽ قُـ َٗـٟ سلى ايـٜٔ ؾكـ ق
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 ـّاب ايتبٌرل إقٖيبٸ, َ٪نِّتُٛٝات٘: ػٓټ ِٸَٚٔ أٖ .«شل١٦ٝ قٔاٜا ايٛسـ٠ ٚايتكلٜب

ٟٸٕ ا٫أ  ;سذلاَ٘اٖٛ ًإٔ ًؼِٞ, هب  ْتكاٍ َٔ َقٖب إٍ آػل ع٢ً ُعٝـ ؾلؿ

ٌٸ ٝات ايٌلٜع١ يًعٓا١ٜ بايتـكٜى اؾاؿٸٚؿعا نًٓ إقاٖب ع٢ً قاعـ٠ أٍُٛ ايؿك٘  يه

ٛٻ ;إكاكٕ ِٜـكٕٚ ؾتا٣ٚ  ,ٚايهؿا٠٤عٕٛ بايٛكع ٙ إٍ ٚدٛؿ عًُا٤ ٗ ايؿلٜكٌ ٫ ٜتُتٻْٚ

ـٸ ـٸ ٓ ٚأ٢ُٚ بتِشٝض ٚٓع  ;عٔ فيو أتباع إقاٖب ا٭ػل٣, ٚؿعاِٖ إٍ ايه

ٗٻ ٞٸ بعـ ايٓيب ,ل٠ايوٓٸ١ إط ُٸ١ أٌٖ  ,|بايعٛؿ٠ إٍ َِـكٖا ايطبٝع ٖٚٛ أ٥

ع٢ً ن١ًُ َلدع إوًٌُ  ـّاَع عـّ إُٖاٍ َِـك ايِشاب١, َ٪نِّ ,^ايبٝت

يًؼٛض ٗ قٔٝٸ١ اـ٬ؾ١ َٔ  دلٚدلؿٟ, بعـّ ٚدٛؿ ؿإعاٱَاَٝٸ١ ايهبرل ايوٝٸـ اي

ٞٸ ػت٬ف َٔ ؿٕٚ ٓلٚك٠, َع ايتأنٝـ ع٢ً َلدعٝٸ١ أٌٖ ٭ْ٘ َجاك ا٫ ;إٓٛٛك ايتاكى

ٌٸ ^ايبٝت ٝٸ١ ٚٗ ا٭سهاّ, طبكّا ؿ  ؿـٜح ايجكًٌ. إٌانٌ ايـٜٓ

ب ٫ ايتكلٜ ٕٸأٚ ,سذلاّ ايتُقٖباـٚا ع٢ً ٕ اؾُٝع أٖنأٚاؾـٜل بايقنل 

 ٜعين تٓامٍ ؾلٜل عٔ َقٖب٘ َٚعتكـات٘ يِاحل ؾلٜل آػل. 

 

ٛٻ ز ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ دٗٛؿٙ ايـاع١ٝ إٍ إهاؿ نٝإ يعًُا٤ إوًٌُ, ٚت

اٱع٬ٕ عٓ٘ ٗ أٍٚ  ٜتعإْٚٛ ؾٝ٘ يِٓل٠ ايكٔاٜا اٱه٬َٝٸ١ ايهدل٣ ٗ ايعامل. ٚقـ متٸ

ٞٸ 11/7/2004ُّٖكـ ٗ يٓـٕ بتاكٜؽ ي٘ عٴ َ٪ُل تأهٝو ت إٛاؾك١ ع٢ً , بعـ إٔ 

ٞٸ ه١ٓ  شاؿ, نُا اػترل تٸي٬ . ٚقـ اػترل ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ك٥ٝوّا2002ّْٛاَ٘ ا٭هاه

ٌّ اـًًٝٞ  ٓـأٚايٌٝؽ  ,َٔ ايٌٝؽ قُـ عًٞ ايتوؼرلٟ َٔ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ ن

ٛٸ باٱٓاؾ١ إٍ ايٌٝؽ ,َٔ إوًٌُ اٱبا١ٝٓ  يًل٥ٝى.  ابّابٔ بٝ٘ َٔ إوًٌُ ايوٓٸ١, ْ

ـٸ ٢ ؿ٠. سٝح تٛٓيٚ يكـ اًذلى ٗ تأهٝو٘ َٚباكن١ قٝاَ٘ عًُا٤ إقاٖب إتع

١َ ايهبرل ايع٬ٓ ْٝاب١ ايل٥ٝى بايؿعٌ عًُا٤ َٔ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ ٚاٱبا١ٝٓ. ٚنإ

 وّاَ٪هِّ ٚعّٔٛا ,ؼاؿؾٗٛؿ إٌْا٤ ا٫ قّٜٛا ؿاعُّا &ايوٝٸـ قُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل

ؼاؿ يكٝاؿ٠ ا٫ ,ٚا٭ؾ إؼًّ ,ؿٚك ايٓاُض ايٌؿٝل َٚاكي ؿا٥ُّا ,َٔ أعٔا٥٘

َٓاهب١  ,5/7/2010ّؼاؿ بتاكٜؽ َا ٚكؿ ٗ ايبٝإ ايقٟ أُـكٙ ا٫ ٚأعٔا٥٘, سوب

 .شاؿٌْٚل ٗ َٛقع ا٫تٸ ,ٚؾا٠ ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل
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ايلاؾض يتهؿرل إوًٌُ َٔ كتًـ إقاٖب أداب  َع ْؿى ايٓٗر ٚاْوذاَّا

ٞٸ ٗت٘ َ٪هٻايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ع٢ً ه٪اٍ ٚدٻ كؿٕ إٍ ا٭ٗ و١ آٍ ايبٝت يًؿهل اٱه٬َ

ـٸ عـؿٺ ٌٖ هٛم  :َؿاؿٙ ,ايكلٓاٟٚ :ؿ٠, ََِٚٓٗٔ عًُا٤ إوًٌُ َٔ إقاٖب إتع

ٝ٘ ايكلٓاٟٚ بتاكٜؽ داب عًأُشاب إقاٖب جمللؿ كايؿتِٗ ٗ إقٖب؟ ٚأتهؿرل 

ٖٓ .ٌَٓٛك ٗ َٛقع٘ نُا ٖٛ ,12/5/2005ّ  ٫ٓإي٘ إٕ ٫ أًٗـ  ٔٵَٳ» :ا دا٤ ٗ دٛاب٘ٚ

 ,ي٘ َا يًُوًٌُ ,ُبض َوًُّاأؾكـ  ,َٔ قًب٘ ػايِّا ,كهٍٛ اهلل قُـّا ٕٸأاهلل ٚ

َٔ ايلٚاٜات  ٚلا بقيو َٔ اـًٛؿ ٗ ايٓاك. ٚفنل ١ًّْ ,ٚعًٝ٘ َا ع٢ً إوًٌُ

ٌٸ ,١ ع٢ً فيوٓيايـا ٍٸ ,ْٚٝعٗا ُشٝش١ ,ٖقٙ ا٫ساؿٜح ثِ قاٍ: ن ٕ أبٛٓٛغ ع٢ً  تـ

ٚمل  ,كًِّا َات عًٝٗا ُاؿقّا ٕٵإإل٤  ٕٸأٚ ,ٚ ايٌٗاؿ٠أَـػٌ ا٫ه٬ّ ٖٛ ايه١ًُ 

فا إٚؿػٛي٘ اؾ١ٓ ع٢ً َا نإ َٔ عٌُ,  ,ناْت هبب لات٘ َٔ ايٓاك ,ٜكًٗا ْؿاقّا

نإ ي٘ َٔ ايو٦ٝات َا ي٘. ٫ٚ عدل٠  ٕٵإٚ , ايٓاكت عكٝـت٘ ألت٘ َٔ اـًٛؿ ُٗشٻ

ُٸ ٞٸ :نكٛشلِ ,ٚ ٜوُٞ بٗا بعِٔٗ بعّٔاأ ,٢ بٗا ايٓايبايتوُٝات اييت تو  ,ٖقا هًؿ

ٗٸ ٞٸ ,ٖٚقا ُٛ ٞٸ ,ٖٚقا هٓٸ ٟٸأٖٚقا  ,ٖٚقا ًٝع ٞٸ ,ًعل ٟٸ ,ٖٚقا َعتني  ,ٖٚقا ٚاٖل

ٟٸ ٕٸ; ٖٚقا َكاُـ ُٻ ٭ . «زلا٤ ٚايعٓا٢ًٜٔٚ ا٭٫ ع ,ٝات ٚإٔاٌَإـاك ع٢ً إو

ٞٸأٚ» :ٚأٓاف اييت تتبعٗا ْاٖرل َٔ  ,ُشاب إقاٖب إعلٚؾ١ ٗ ايعامل اٱه٬َ

 .«ه٬ّ ايقٟ فنلْاِٙٗ ؿاػًٕٛ ٗ اٱنًٓ ,إوًٌُ

 ,ٖقٙ ػ١ُ٬ هلٜع١ عٔ دٗٛؿ ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ سٍٛ اؿٛاك َع اٯػل

 بٌ َقاٖب إوًٌُ. هؿرل , ْٚبق ايتْٚبق٠ عٔ ػطاب٘ سٍٛ ايتكاكب ٚايتشاٚك

 

يكـ اهتبٌل إ٪َٕٓٛ بايتكاكب ٚايتعإٚ ٚايتعاكف بٌ َقاٖب إوًٌُ عٓـ قٝاّ 

 ات تأهٝو٘. ايقٟ هبل اؿـٜح عٔ داْب َٔ ػًؿٝٸ ,شاؿ ايعًُا٤اتٸ

ٔٸ شل٦ٝت٘ ٚ ,ٚـًؿٝات إٌْا٥٘ اييت أعًٔ عٓٗا ,ؼاؿإتابع ٭ٖـاف ا٫ ٚيه

ٚنقا يدلاف٘ اييت ٜػًب عًٝٗا ايطابع  ,وٌٕٚٛاقـ بعض قاؿت٘ إ٪هِّ ,ايل٥اه١ٝ

َٔ عـّ ايتذاْى بٝٓٗا. ؾذلنٝبت٘ ايل٥اه١ٝ  ٕ ٖٓاى ْٛعّاأا٭ساؿٟ إقٖيبٸ, هـ 
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ٌٸ تكـٜل ع ٗ ايكٔاٜا ايهدل٣ ٚٗ ايكٛاهِ  تٛسٞ بلهاي١ ايتكاكب ٚايتؿاِٖ ع ع٢ً أق

ٔٵ ,إٌذلن١ بلٚم بعض ايتِلوات اٱع٬َٝٸ١ ٚإٛاقـ ايوذاي١ٝ  ٕٸإإكابٌ ٗ  ٚيه

 ,«ت ايكًِهبكات ايًوإ ٚم٫ٓ»اييت ُـكت َٔ بعض ٌَاى٘, ٚاييت اعتدلت َجاب١ 

ايذلنٝب١ ايل٥اه١ٝ ٫ تعـٚ إٔ تهٕٛ أسـ ايتعبرلات ايٌه١ًٝ  ٕ ٖقٙأتهٌـ عٔ 

ٞٸ إوًِ.   اييت اعتاؿ إٔ ٌٜاٖـٖا اٱْوإ ايعلب

 

ٍٕ ,عٔٛ ا٫ؼاؿ ,اكٕ َا نتب٘ ا٭هتاف ؾتشٞ عبـ ايوتٸإؾ ٚأػرلّا  ٗ َكا

ٕٚ ٫ٜٔ أه٬ّ إٚايقٟ ٌْل ٗ َٛقع  ,«ٖٛاٍَ ع٢ً ؿؾذل اؼاؿ عًُا٤ إوًٌُ» :بعٓٛإ

ٜعتدل َجاب١ ًٗاؿ٠ َٔ ايـاػٌ. َٚع ا٭ػق ٗ ا٫عتباك إبـأ  ,4/7/2010ّبتاكٜؽ 

ٕٸإؾ «كاٍِ ٜٴعًََا نٌ َا ٜٴ» :ايكا٥ٌ ٕ أٚ َا ػؿٞ نإ أعِٛ, ػُِّٛا ْ٘ قـ ٜعين بأ

ـٻعبـ ايوتٸ ُٸاك ؼ َٸ١ َٚا ت٬ٖا ع سوب تعبرلٙ عخ ع ٚمل  ,ا دل٣ ٗ ادتُاع اؾُع١ٝ ايعا

ـٻ ١ ا٭دٗن٠ اٱؿاك١ٜ ٚإهاتب ٚايؿلٚع خ عٔ أهى اػتٝاك إو٪ٚيٌ ٗ بكٝٸٜتش

ُٸٚايٌٓاطات ٚايدلاَر. َٚا ٜ اك سٍٛ ايع٬قات بٌ ٓا ٗ إكاّ َٔ ًٗاؿ٠ عبـ ايوتٸٗ

ٕٸ»ؼاؿ: ٌَاٜؽ ا٫ اشل٠ٛ َا مايت عُٝك١ بٌ عًُا٤  بـا ٗ ٖقٙ اؾُع١ٝ َٚا ت٬ٖا أ

ت٘, سٝح ٚٗل ٗ بعض نًُات ايقٜٔ ْعِٗ ا٫ؼاؿ ؼت ًَٛٓ ,ايٌٝع١ ايوٓٸ١ ٚعًُا٤

ِّ اؿ َٔ ػ٬ٍ سـٜجِٗ عٔ ايٌٝع١, شثٌ َٔ عًُا٤ ايوٓٸ١ عـّ ؾِٗ ؾًوؿ١ ا٫تٸإتش

ٝٸّاٚايقٟ ُٚؿت٘ أطلاف ًٝعٝٸ١ بأْٸ ٗ ايتِلوات إٌٓٛك٠  ٘ َو٤ٞ. ٚٚٗل فيو دً

ٌ اهتكايت٘ َٔ َِٓب ْا٥ب ك٥ٝى ا٫ؼاؿ ٚإٓوٛب١ إٍ آ١ٜ اهلل ايتوؼرلٟ, ايقٟ عًٖ

ٞٸ يعًُا٤ إوًٌُ بٛدٛؿ  ا٫ؼاؿ  ٌ ٌٗ ٚايتهؿرلٜٸٓػٛٙ َٔ ا٭عٔا٤ ايوًؿٝٸ»ايعإ

 ,«ع٢ً ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ ك٥ٝى ا٫ؼاؿ, ٚٓعـ ايكلٓاٟٚ ػاٙ ٖقٙ ائػٛٙ

ـٸ  قٛي٘.  ع٢ً س

ٚنإ ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ قـ أعًٔ اهتكاي١ ايتوؼرلٟ »ٚأٓاف عبـ ايوتاك: 

ِٸ  ;٬ّ ٖقٙ ا٫هتكاي١ بإٜجاك ايتوؼرلٟ ايلاس١١, َعِّٖٚٛ دايى إٍ دٛاكٙ ع٢ً إٓ

عٔ  ثِ اػتاك ايكلٓاٟٚ آ١ٜ اهلل ٚاعٜ ماؿٙ اـلاهاْٞ عّٛٓا ١,بوبب َتاعب٘ ايِشٝٸ

ـٸ ٚقاٍ عٔ ا٭ػرل ٗ عباك٠ شلا ؿ٫٫تٷ .«ايتوؼرلٟ إٍ  ٘ قلٜبٷإْٸ»كٖا َلتٌ: ٠ نلٻع
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 . «أٌٖ ايوٓٸ١

ٞٸ ايٛسٝـ  نُا إٔ ْتٝذ١ اْتؼابات فًى ا٭َٓا٤ مل تٛٗل لاغ ا٫هِ ايٌٝع

ٚٴٓع ٔٵبذلًٝض َٔ ايكلٓاٟٚ أّٜٔا ايقٟ نإ عًٝٗا, ٚايقٟ نإ قـ  َٔ  , ٚيه

َٳإتٖٛق ي٘  ولٸ ٔٵع إٔ ٖقا هٝذدل ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ ع٢ً تعٌٝ أزلا٤ ًٝعٝٸ١ ُٓٔ 

 تعِٝٝٓٗ. 

ٞٸ ؿاػٌ ا٫ؼاؿ, ٚكؾض بعض ا٭طلاف  ٞٸ ايٌٝع ٜٚٴٛٗل ٖقا عـّ ايتذاْى ايوٓٸ

ٞٸ, ٚاقتِاك ا٭َل ع٢ً اجملا٬َت اي ٝٸ١ شلقا ايٛدٛؿ ايٌٝع ًؿٛٝٸ١, ٌُٚٚ ا٭َل ايوٓٸ

ُٸ١ بعًُا٤ ايوٓٸ١ ؼت ًَٛٓ ١ ا٫ؼاؿ, ببعض ا٭عٔا٤ إٍ ايتؿهرل ٗ إٌْا٤ كابط١ ػا

ٕٸ إ٫ٓ ٚع٢ً كأهِٗ ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ  ,ٜ ًـٜـ َٔ قبٌ ايبعضٖقا و٢ٛ بتشٗؿ أ

 .ْؿو٘

هتاف كاًـ ايػًٓٛٞ َكاي٘ إٌٓٛك ٗ اؾنٜل٠ ْت بتاكٜؽ ا٭ ٚنتب

ٞٸ يعًُا٤ » :ٛإبعٓ ,22/7/2010ّ َا اؾـٜـ ٗ إ٪ُل ايجايح ي٬ؼاؿ ايعإ

م إٍ تطلٻ ْ٘ٸأ وُت ب٘ َكايت٘, إ٫ٓطابع ا٫ػتناٍ ايقٟ اتٻ ٚع٢ً ايلغِ َٔ .«إوًٌُ؟

ٝٸ١ بعض ٚت٬َى تلنٝبت٘ ٌْٚاطات٘. ؾتشت  ,اييت توٛؿ أكٚق١ ا٫ؼاؿ ا٭دٛا٤ ايوًب

ع٢ً ايوطض ػ٬ٍ ايـٚك٠ إا١ٝٓ ي٬ؼاؿ ٚٗلت » :قاٍ «ػ٬ؾات ع٢ً ايوطض» :عٓٛإ

ٛٸ٭ػ٬ؾات بٌ ك٥ٝو٘ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٚا ّٸ ايـنتٛك هًِٝ ايع ع٢ً ػًؿ١ٝ  ,اٌَ ايعا

ٜلإ ٚبعض إايٌٝؽ ايٌـٜـ ع٢ً َا تٓٗض ب٘  ٚاعذلاض ,عٜلإ ٚايتٌٝټإإٛقـ َٔ 

ٝٸ١, ٖٚٛ تكـٜلٷؿٚا٥ل ايتٌٝټ مل ٜٛاؾل عًٝ٘  ع َٔ دٗٛؿ سجٝج١ ٫ػذلام اجملتُعات ايوٓٸ

ٛٸا٭ قاؿ  ,َّٔ ايتأمټ ا, ؾعاكٓ٘ َا آٍ ع َع ػ٬ؾات أػل٣ ع بايع٬ق١ إٍ قـٕكهتاف ايع

ٛٸ َٸّا أَّٝٓا َِٓب٘ا َٔ إٍ اهتعؿا٤ ايع ١ أؾٔت إٍ عٛؿ٠ إٝاٙ ٕ َواعٞ ًُشٝٸأ, غرل عا

 .«ٚنإٔ ا٭م١َ كسًت إٍ قط١ إ٪ُل ايكاؿّ ,إٍ فاكٜٗا

 ,2010ّهطٓبٍٛ ٗ ًٗل ٜٛيٝٛ إشاؿ ايقٟ عكـ ٗ يح ي٬تٸإ٪ُل ايجا ٚٗ

ُشٛكت  ْٗاأٜبـٚ  اييت ,ٚايقٟ ؾام أعٔا٩ٙ ا٭كبعُا١٥ عٔٛ, بلمت ْؿى إٌه١ً

ٞٸ ٗ ٚٳ ٖقٙ إل٠ سٍٛ ايتُجٌٝ ايٌٝع ـٸ ايػًٓٛٞ عٵـٳٓٳِيتلنٝب١ ايل٥اه١.   ,ثٓا عٓٗاو

ـٸ بًػت٘ إكتٔب١ ٚيٛ ٞٸ اْ» :ّاد  عهاهات ع٢ً إ٪ُل ايجايح, هٛا٤ٷنإ يًتُجٌٝ ايٌٝع

ّٸ أٚ َا تلؿٻٗ٘ بعض إ٪ُلٜٔ َٔ اْتكاؿات ًـٜـ٠ يٮَا ٚدٻ ٗاّ ايٌٝؽ ؿ َٔ اتٸٌَ ايعا
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ٞٸ  ايتوؼرلٟ ْا٥ب ايل٥ٝى َٛاقـ طا٥ؿ١ٝ, ؿؾعت ك٥ٝى ا٫ؼاؿ إٍ تلًٝض َلدع ًٝع

  .«ك٥ٝى ١٦ٖٝ ايتكلٜب ٚاعٜ ماؿٙآ١ٜ اهلل ٖٛ  غرلٙ بـ٬ّٜ

ايٓكاب عٔ  هتاف ايػًٓٛٞ ايوابكتٌ تهٌؿإاك ٚا٭ٗاؿ٠ ايوٝٸـ عبـ ايوتٸٕ ًإ

يتٛسٝـ اؾٗٛؿ ٚإٛاقـ  ;١ يعًُا٤ إوًٌُشاؿ ايقٟ أ٧ٌْ يٝهٕٛ َجاب١ ًَٛٓتٸٕ ا٫أ

ٚؿك٤ كٜاغ ايؿً, ٚػُٝع ق٣ٛ  ,ٚيًتبِرل َٛاقع اـطل ,سٝاٍ قٔاٜا ا٭١َ ايهدل٣

ٌٸ  ,تؿامؾذلام ٚتٛهٝع ْكاٙ ا٫يتٔٝٝل ْكاٙ ا٫ ;إقاٖب ٚا٫ػاٖات ا٭١َ َٔ ن

ٚايعقك ٗ َٛاكؿ  ,ٚايتعإٚ ٗ َٛاكؿ ا٫تؿام ,ٚايذلنٝن ع٢ً ايكٛاهِ إٌذلن١

ٕ ٖقا , إَا دا٤ ٗ ايبٓـ اـاَى ٚايواؿي َٔ أٖـاف ا٫ؼاؿ ا٫ػت٬ف, سوب

ِّتٸا٫ ٌ َٔ ٚؾلض ًه ,ٌ ي٘ؿٜٔ ايوًؿٝٸشاؿ ْؿو٘ مل ٜوًِ َٔ اػذلام إتٌ

ٚاييت اْتٗت إٍ اهتبعاؿ بعض , ٝات٘ ٚقلاكات٘هٝاهات٘ َٚتبٓٸ ايتأثرل ع٢ً ًهاٍأ

و١ ايؿاع١ً عٔ َٛاقع ايكلاك. ؾُع ايتُجٌٝ احملـٚؿ ٚايٌهًٞ يبعض أتباع ايلَٛم إ٪هِّ

ْٙ إقاٖب إو١ًُ ٱبعاؿِٖ عٔ  ;١ٓٚػلٟ قا٫ٚت ٚتؿاُٖات َعٝٻ ,ُاكي ٓػٛ

 ,ي٘ دـٜـّا ؼاؿ سٌ ىتاك ْا٥بّابٌ إ ك٥ٝى ا٫ ,شاؿي٬تٸ بعض ايتٌه٬ٝت اٱؿاك١ٜ

ك اػتٝاكٙ ع٢ً أهى يهٞ ٜكٓع ا٭عٔا٤ ب٘, ٜدلِّٚبعـ اهتكاي١ ايٌٝؽ ايتوؼرلٟ, 

ٝٸ١ َٓشام٠ ِٸ بـ٫ّ ,َقٖب شاؿ ع٢ً أهى ػتٝاكٙ ْٚٝع إو٪ٚيٌ ٗ ا٫تٸا َٔ إٔ ٜت

ٕ ايٌٝؽ أ٬بوات اييت فنلت ناؾـاك٠ ٚا٭١ًٖٝ. ٜٚبـٚ َٔ إ ,َٛٓٛعٝٸ١ ٚؾهلٜٸ١

ٛٸ  ٕٵإٔ َٛاقعُٗا, َٚ ا٫هتعؿا٤ أآطلا إٍ ا٫هتكاي١  اايتوؼرلٟ ٚايـنتٛك هًِٝ ايع

 يٝٗا.إ ؾعا ؿؾعّامل ٜهْٛا قـ ؿٴ

  

بايٛهط١ٝ ُٜٛـ يكـ هبكت اٱًاك٠ إٍ َٓٗر ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ايقٟ 

ـټ ٛٸف ٚايػًٚا٫عتـاٍ ْٚبق ايتطلټ ؿ ٚايتهؿرل. ٚٗ ٥ٛٓ٘ َٔ إؿذلض إٔ ٜٓأ٣ ٚايتٌ

ٚكَٝٗا  ,بتـاع ٚاي٬ٔي١تٗاّ ا٫ػاٖات ا٭ػل٣ با٫أ عايكلٓاٟٚ بٓٗذ٘ ٚػطاب٘ 

ٟٸ ػت٬ف َع ؾلٜك٘ ٗ ايلأٟ ٚايتأٌٜٚ ٗ بعض ايكٔاٜا ؿ ا٫جمللٻ ;باشل٬ى ا٭ػلٚ

ف ٌ ٖٞ ْؿى طبٝع١ ايتطلټ٭ٕ طبٝع١ ايتبـٜع ٚايتًٔٝ ;ايؿهلٜٸ١ ايعكـ١ٜ ٚايؿكٗٝٸ١

ٞٸ بُٝٓٗا ٗ ايـكد١ ٫ ٗ ايٓٛع, نُا ٜكٍٛ إٓاطك١.  ,ٚايتهؿرل, ٚايؿاكم إٓٗذ
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ٔٵ داْب َٔ ػطاب٘, لـ إٍ ٚ ,عُاٍ ايؿهلٜٸ١ يًكلٓاٟٚبايٓٛل إٍ بعض ا٭ ٚيه

ٖٓ ,٠٘ ٚقع ٗ ٖقٙ إؿاكق١ ٭نجل َٔ َلٸأْٸ ٕ َٛاقؿ٘ أا ٜعين ٚٗ أنجل َٔ َٓاهب١, 

ُٞ ايؿلم ٚإكا٫ت ٚبٌ ػٞ َٚتهِّوِ بايتأكدض بٌ ايل١ٜ٩ ايتكًٝـٜٸ١ إٛكٚث١ ٕ٪كِّتتٻ

 ْٗر ا٫عتـاٍ ٚا٫ْؿتاغ ٚاؿٛاك َع اٯػل.

َا ًٜٞ ٌْرل إٍ ِافز َٔ ػطاب ايتبـٜع ٚايتًٌٔٝ ٚاٱقِا٤ يٰػل ٗ  ٚٗ

 ؾهلٙ ٚػطاب٘. 

ٚٴاؾؿٞ  ـٸ٘ إيٝ٘ سٍٛ َا إفا ناْت دِّهتؿتا٤ أٚ ه٪اٍ  َٔ  ػطلّا ايبـع أً

ظٛاب  ,14/3/2004ّبتاكٜؽ  ,عًٝ٘ ٚعٔ أْٛاع ايبـع ٚع٬قتٗا بايقْٛب؟ كؿٸ ,إعاُٞ

أَا عٔ » :, قاٍ ؾٝ٘(ؾاهأيٛا أٌٖ ايقنل)ٕٚ ٫ٜٔ, ٗ قوِ أه٬ّ إٌَٓٛك ٗ َٛقع 

ّٷ ٝٸ أْٛاع ايبـع١ ع نُا ٖٛ َعًٛ  أٚ بتعبرل, ١ أٚ اعتكاؿٜٸ١ع بـعتإ, أٚ ْٛعإ: بـع١ قٛي

ٟٸٗ ا٫ ملاؾّااٌ ؾهلٜٸ١, ُجِّ :عِلْا ايقٟ دا٤ ب٘  عتكاؿ أٚ ايؿهل أٚ إٓٗر ايوٛ

َٸ ,ايكلإٓ ٚايوٓٸ١ ايٓٛعٌ ٚأػطلٖا,  ١ ٚػرل قلْٚٗا, ٖٚٞ ًلٸٚاهتكل عًٝ٘ هًـ ا٭

 ,اـٛاكز :بـع ايؿلم اٱه٬َٝٸ١ إٓشلؾ١ عٔ ايوٓٸ١ ٚاؾُاع١, َجٌ :ٚفيو َجٌ

ع٢ً تؿاٚت  ,ٚغرلِٖ ,ٚإلد١٦ ,١ٚايكـكٜٸ ,ٚاؾدلٜٸ١ ,َِٓٗ ايػ٠٬ ٚايٌٝع١, ػُِّٛا

. بِٝٓٗ ٗ َـ٣ ايكلب أٚ ايبعـ عٔ سكٝك١ اٱه٬ّ ْٚٗذ٘ ايكِٜٛ ٗ ايعكٝـ٠ ٚايوًٛى..

ايكا٥ًٌ  ,ٚايِٛؾ١ٝ ,نايعًُا١ْٝ ,ػاٖات ؾهلٜٸ١ َٓشلؾ١ أػل٣اثِ أًاك إٍ 

ـٻ ز ٚابٔ علبٞ, ٚفنل أَج١ً َٔ ؿُٖا, نُا عًٝ٘ اؿ٬ٓباؿًٍٛ ٚٚسـ٠ ايٛدٛؿ, ٚس

ٝٸ١ :آكا٥ِٗ. ٚأٓاف نإٔ ىذلع عباؿ٠ َٔ عٓـٙ مل  ,ٚايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ ايبـع١ ايعًُ

)٠٬ُ  :أٚ ٜٔٝـ إٍ ايعباؿ٠ إٌلٚع١ َا يٝى َٓٗا, َجٌ ,٫ٚ كهٛي٘ ,عٗا اهللٌٜلِّ

ٚٸ ,ايلغا٥ب( ٍ ًٗل كدب,... أٚ اٱَواى عٔ ايطعاّ اييت ابتـعٗا بعض ايٓاي ٗ أ

أٚ اٱَواى عٔ  ,ستٝاطّا; اٚايٌلاب قبٌ ايؿذل بجًح هاع١ أٚ عٌل ؿقا٥ل أٚ مٛ فيو

 .«ستٝا٫ٙٗ ا َبايػ١ّ ;إباؿك٠ إٍ اٱؾطاك بعـ إػلب

 

ٕ ٠٬ُ ايلغا٥ب, ٚع٢ً ايلغِ َٔ َٓع نجرل َٔ ايعًُا٤ إٍ أػـك اٱًاك٠ 

َِّٓٗا, أٚكؿٖا  خ إعلٚف كمٜٔ بٔ َعا١ٜٚ ايعبـكٟ إَاّ اؿلٌَ احمل
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١, ٚنقا ايٌٝؽ أبٛ ساَـ اغ ايوتٸٖع( ٗ نتاب٘ ايتذلٜـ يًِشٸ535ا٭ْـيوٞ)

١َ اؿـٜح إعلٚف ابٔ ٖع( ٗ إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ. ٚؿاؾع عٓٗا ع505٬ٓايػنايٞ)

ٖٓٚكؿ ع٢ً إًها٫ت ايؿلٜل إؼايٹ ,ٖع(643اي٬ِغ) ٖقا ايِـؿ: ٫  ا قاي٘ ٗـ. ٚ

٭ْٗا ؿاػ١ً ؼت َطًل  ;ًٜنّ َٔ ٓعـ اؿـٜح بط٬ٕ ٠٬ُ ايلغا٥ب ٚإٓع َٓٗا

ٍٸ عًٝٗا باـِْٛ َا كٚاٙ  ا٭َل ايٛاكؿ ٗ ايهتاب ٚايوٓٸ١ َطًل اي٠٬ِ. نُا اهتـ

َٳ |ايٓيبٸ ٕٸأؿ٘, ٚمل ٜٔعِّ ,ايذلَقٟ َٔ سـٜح عا١ٌ٥ ٢ بعـ إػلب ًُٓ ٔٵقاٍ: 

 ٗ اؾ١ٓ. ؾٗٛ ٜتٓاٍٚ ٠٬ُ ايلغا٥ب َٔ د١ٗ اثٓيت هلل ي٘ بٝتّاعٌلٜٔ كنع١ ب٢ٓ ا

كتًـ اٱًها٫ت إٍ  عٌل٠ كنع١ ؿاػ١ً ٗ ايعٌلٜٔ. ٚاْت٢ٗ ابٔ اي٬ِغ بعـ كؿٸ

ٖٓ» :ايكٍٛ ُٻٓٸا بٝٸؾكـ ٚٓض  . «٠٬ُ ايلغا٥ب غرل ًَتشك١ بايبـع إٓهل٠ ٕٸأًٓاٙ اٙ ٚأ

شٛا كٚاٜات ٠٬ُ ٌ اٱَاَٝٸ١ مل ِٜشِّٕ ؾكٗا٤ إوًُأٜٚقنل ٗ ٖقا ايوٝام 

ٍ قاعـ٠ ايتواَض ٗ إ ٝٗا, اهتٓاؿّاأكاؿ إٔ ًِٜٓ ٔٵَٕ ا بأهّاٚٵِٗ مل ٜلٳايلغا٥ب, ٚيهٓٻ

 أٚ بلدا٤ ٌْٝ ايجٛاب ايٛاكؿ ؾٝٗا.  ,ايوٓٔ ١أؿٓي

َٸ ٕٸأ ٗ  قا١ٍَ ايٌاطيب ايؿكٝ٘ إكاُـٟ ايع٬ٓ ا َوأي١ تأدٌٝ ايؿطٛك ؾإ

ٝٸ١ َا دا٤ عِٓٗ ٗ  ,«بٝإ ايِشابٞ سذٸ١»أي١ إٛاؾكات, ٗ َو ُٚٓٔ سـٜج٘ عٔ سذٸ

٫ ٜناٍ » :قٛي٘ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ :َجاي٘» :تكٝٝـ إطًكات ٚؽِّٝ ايعَُٛات

ؾٗقا ايتعذٌٝ وتٌُ إٔ ٜكِـ ب٘ إٜكاع٘ قبٌ اي٠٬ِ  .«ًٛا ايؿطلايٓاي غرل َا عذٻ

ٝإ إػلب قبٌ إٔ إ ِِّٜبٔ عٓؿ, ؾهإ عُل بٔ اـطاب ٚعجُإ غرل فيوٚوتٌُ 

ٕٸ بٝاّْا ;ٜؿطلا, ثِ ٜؿطلإ بعـ اي٠٬ِ ٖقا ايتعذٌٝ ٫ ًٜنّ إٔ ٜهٕٛ قبٌ اي٠٬ِ,  أ

ٌٷ  . «...أّٜٔا بٌ إفا نإ بعـ اي٠٬ِ ؾٗٛ تعذٝ

وع شاؿ ايعًُا٤, إٔ ٜتٻ٢ ع٢ً ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ, ك٥ٝى اتٸا ْتُٓٸعًٝ٘ نٓٸ ٚبٓا٤ٶ

ِّدتٗاؿٌ ا٫ُـكٙ يتكبټ ُـاك أسهاّ ايبـع١ ع٢ً ْاٖرل إؿٕٚ , ع١ات ايؿكٗٝٸ١ إتٓ

غ ايكلٓاٟٚ ٗ ٖقٙ ايؿت٣ٛ بابتـاع اـٛاكز ا نإ ؾكـ ُلٻٚاهع١ َٔ إوًٌُ. ٚأٜٸ

ٔض قِـٙ َٔ ايػ٠٬ ٗ ٖقا , ٚمل ٜتٻٚباؾ١ًُ, ٚايػ٠٬ َِٓٗ ػُِّٛا ٚايٌٝع١ عَُّٛا

ٔٔ  اييت ٖٞ أًلٸ ,١ٝع١ َٔ سهِ ايبـع١ ايعكـٜٸكز ٚايٌأَ اـٛ ؾلٜكّا إٛكؿ. ٚمل ٜوتج

ّٸ َٳ ا٭ْٛاع ٚأػطلٖا, ٚػ ٜكٍٛ باؿًٍٛ ٚٚسـ٠ ايٛدٛؿ. ٚاي٬ؾت يًٓٛل  ٔٵَٔ ايِٛؾ١ٝ 

ٕٸ شاؿ تٸاَع ايؿذل٠ اييت أعًٔ ؾٝٗا عٔ تأهٝى  تٛقٝت ٖقٙ ايؿت٣ٛ دا٤ َتنآَّا ٖٓا ٖٛ أ
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 ! قبً٘ بأكبع١ أًٗل تكلٜبّا عًُا٤ إوًٌُ, ٚؼـٜـّا

 

إٔ ايٌٝؽ  2/9/2006ّٗ عـؿٖا ايِاؿك بتاكٜؽ  «إِلٟ ايّٝٛ»ْكًت ُشٝؿ١ 

ٌ إِلٌٜ ػ٬ٍ ٌَاكنت٘ ٗ ايٓـ٠ٚ اييت عكـتٗا ْكاب١ ايِشؿٝٸقاٍ ايكلٓاٟٚ 

ٛټإ» :31/8/2006ّاـُٝى  ػذلقٛا اِٗ ْٸإٚ ,عف قٓطل٠ يًتٌٝټٕ ايٌٝع١ أػقٚا َٔ ايتِ

٭ْٗا  ;ٕ ايٌٝع١ واٚيٕٛ ٌْل َقٖبِٗ ٗ َِلإ» :ٚأٓاف ,«َِل ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل٠

أؿعٛ إٍ ايتكلٜب بٌ » :ٚقاٍ ,«ٚبٗا َكاّ اؿوٌ ٚايوٝـ٠ مٜٓب ,ؼب آٍ يبٝت

ٔٵ ,ـ سنب اهلل ٗ َكاَٚت٘ٚأ٩ِّ, إقاٖب َٔ  كّا٫ أقبٌ إٔ ىذلقٛا ب٬ؿْا, ققِّ ٚيه

ٕٸ» :ٚقاٍ, «ابض َجًُا وـخ ٗ ايعلامٚقٛع َق سؤ ِْل اهلل ٫ ىتًـ عٔ ايٌٝع١  إ

ِّ ٞٸ ٜا :ٜٚكٍٛ ,و بٌٝعٝٸت٘ َٚباؿ٥٘ؾٗٛ َتُوِّ ,بٌإتع , ٫ٚ ّهٔ إٔ ْٓهل ٖقا, عً

ـٸخٚ .«٘ أؾٌٔ َٔ غرلٙ َٔ ايكاعـٜٔ ٚإتؼافيٌٚيهٓٸ عٔ يكا٥٘ نباك إو٪ٚيٌ  ؼ

ـٸ٘ طًْٸأإٍ  ٗ إٜلإ, ٌَرلّا ٕٸ ب َِٓٗ ٓلٚك٠ ايه ايكلإٓ ْاقّ,  عٔ ايه٬ّ بأ

ٕٸ ٘, ٖقا يٝى ايكلإٓ نًٓ :ٚيهٔ ٜكٛيٕٛ ,ايكلإٓ ن٬ّ اهلل ؾأغًبِٗ ٜ٪َٕٓٛ بأ

ـ عٔ طايبتِٗ بايتٛٗق» :ٚقاٍ .َِشـ ؾاط١ُ نإ ٓعـ ٖقا إِشـ ٕٸإ :ٚقايٛا

ٕٸ .«ِٗ ٚيعِٓٗبٕٛ إٍ اهلل بوبٸايِشاب١, ؾِٗ ٜتكلٻ هبٸ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ  ٬ٜٚسٜ ٖٓا أ

ـٸهتؼـّ فات اـطاب ايقٟ ٜوتؼـَ٘ َتطلِّا إوًٌُ اٱَاَٝٸ١! نُا  ؾٛ ايوًؿ١ٝ ٓ

ٚسٍٛ َِشـ  ,أْ٘ أٚكؿ َعًَٛات غرل ؿقٝك١ سٍٛ عكٝـتِٗ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ

 .ٚبعض أؾهاكِٖ ايعكـ١ٜ ,÷ؾاط١ُ

ٌٸ قٙ لٚ اٱَاَٝٸ١ سٍٛ ٖكٛ َٚؿهَِّا نتب٘ قكِّ ٖٚهقا أغؿٌ ايكلٓاٟٚ ن

 إوا٥ٌ, ٚاييت هبل إٔ أًاك بٓؿو٘ إيٝٗا ٗ َباؿ٨ اؿٛاك ٚايتكلٜب.

غ ٕ إًو عبـ اهلل ايجاْٞ ًَو ا٭كؿٕ نإ قـ ُلٻأٜقنل ٗ ٖقا إُٔاك ٚ

ٕٸ ت,يِشٝؿ١ ايٛآًطٔ بٛه ,9/12/2004ّٗ  ٚؼـٜـّا ,قبٌ فيو بؿذل٠  ٜلإإ بأ

ٞٸ ٗ إٓطك١!   تعٌُ ع٢ً تٌهٌٝ ٬ٍٖ ًٝع

ٚٴْتكاؿات ٚا٫ٚإثل ا٫ شاؿ تٸاٚإٍ ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ, ٗت إٍ دِّعذلآات اييت 

ّٸ ي٬ ;ايعًُا٤ ٛٸنْٛ٘ ك٥ٝو٘, أُـك ا٭ٌَ ايعا ا, بتاكٜؽ ؼاؿ ايـنتٛك قُـ هًِٝ ايع
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ٕٸ» :بكٛي٘ ,عتقاك عٓٗاٚا٫ ,ساٍٚ ؾٝ٘ تدلٜل نًُات٘ ,تٛٓٝشّٝا بٝاّْا ,4/9/2006ّ  إ

ٗ  ًإٔ ايع٬ق١ َع إػٛآْا ايٌٝع١ مل ٜهٔ ن٬َّا َٗا ْكٌ عٔ ايـنتٛكايكلٓاٟٚ 

ٚٴ أٌُ قآلت٘, ٚإْٸُا نإ دٛابّا وهُ٘ بائلٚك٠ هٝام  ,ٗت إيٝ٘دِّعٔ أه١ً٦ 

ِټ» :ٚأٓاف ,«ٚنٝؿ١ٝ ُٝاغت٘ ,ايو٪اٍ ب قـ دل٣ ع٢ً يوإ إفا نإ يؿٜ ايتع

ل كا٤ اييت ٜعبِّو بإقٖب ٚاٯؾًٔٝت٘ ٗ ٖقا ايوٝام ؾإٕ سكٝك١ إكِٛؿ ب٘ ٖٛ ايتُوټ

٫ٚ َأػق عًٝ٘,  ,٫ عٝب ؾٝ٘ قُٛؿٷ اٖا عًُا٤ ايٌٝع١ اٱَاَٝٸ١, ٖٚٛ أَلٷعٓٗا أٚ ٜتبٓٸ

ِټ و احملُٛؿ بإبـأ ب٘ َع٢ٓ ايتُوټ َكِٛؿّا ,هبل يوإ ب إ٫ٓٚمل ٜهٔ فنل ايتع

ؿ١ ٚيٝى غلض ٖقٙ إكاي١ َٓاق١ٌ تًهِ ايتؿورلات إتهًٖ .«ٚتؿ٬ِّٝ ١ًّْ

بت٘ ٖقٙ اييت تؿِض عٔ َـ٣ اٱسلاز ايقٟ هبٻ ,أٚ نٌـ ثػلاتٗا ,ايٛآش١

 .ايتعبرلات ٚا٭ُٚاف يبعض كؾاق٘ َٚواعـٜ٘

ْٗا ُـكت ٗ تٛقٝت ٗ غا١ٜ اؿلاد١ ٚاؿواه١ٝ, سٝح أ٠ أػل٣ ٬ٜسٜ َٚلٸ

ـ سلب ُٛم )بـأت اؿلب ٗ بعـ َلٚك أهبٛعٌ ع٢ً تٛٗق ُـكت ؼـٜـّا

ٚاييت  ,(15/8/2006ّؿت بتاكٜؽ سٝح تٖٛق ,َّٜٛا 34ٚ اهتُلت ّ, 12/7/2006

ع٢ً ايِٗا١ٜٓ,  تاكىٝٸّا ْتِاكّااٚ ّاأهطٛكٜٸ ًت ؾٝٗا إكا١َٚ اٱه٬َٝٸ١ ُُٛؿّاهذٻ

ٝٸّا ٚبط٬ّ قا٥ـّا عٝح غـا زلاس١ ايوٝٸـ سؤ ِْل اهلل علٍّ , ُٚاك ٚإه٬َٝٸّا علب

ٝٸ١ ٚاٱه٬َٝٸ١ َٔ  ذب بكٝاؿت٘ ٚٚعٝ٘ ُُٚٛؿٙ نجرلٷٚأع ,٣َٛٗ أؾ٦ـ٠ اؾُاٖرل ايعلب

 أسلاك ايعامل. 

ٚتلنٝنٙ ؾٝٗا ع٢ً بعض  ,تٛقٝت تِلوات ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٕٸإٗ ايٛاقع 

ِ ٚإثاك٠ ٚتٓؿرل ٚتٌٜٛ٘ ٚاهتعـا٤, ٚبِٛك٠ ٫ ؽًٛ َٔ تٗٗه ,١ا٭ٚتاك اـ٬ؾ١ٝ ايعكـٜٸ

ِّأنُا  ١ ايوٝٸـ ِْل اهلل ب ع٢ً قا٥ـ إكا١َٚ اٱه٬َٝٸ١ زلاسٕ إط٬م ُٚـ إتع

َٔ ع٬َات  هتػلاب, ٚنجرلّأَ ايـ١ٌٖ ٚا٫ ٗ ٖقٙ إلس١ً ايـقٝك١, أثاك نجرلّا

ٛٸَع ايتٓنټهتؿٗاّ سٍٛ ؿٚاؾع٘ ٚغاٜات٘ َٚلاَٝ٘! ٚا٫ ا ٍ بكبٍٛ تؿورل ايـنتٛك هًِٝ ايع

و قا٥ـ َٔ ُوټ شاؿ ايعًُا٤ فكعّاك٥ٝى اتٸ ُـك ُٔ ايعذب إٔ ٜٔٝلؾ يُٛـ ايتعِب

  !؟بكٓاعات٘ ايعكـ١ٜا١َٚ ايوٝٸـ ِْل اهلل إك

 

َا دا٤  ٚسوب ,22/1/2007ّ ع 20ايقٟ عكـ ٗ  ,ٚٗ َ٪ُل ايـٚس١ يًتكلٜب
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ٕٸ23/1/2007ّٗ َٛقع ايـنتٛك ايكلٓاٟٚ, بتاكٜؽ  ك بعض َا ايكلٓاٟٚ نلٻ , ؾإ

ٝٸات  ؿ ع٢ً ٚٓع سٍـّـٻًٚ ,ٌ إِلٌٜ سٍٛ َوأي١ ايِشاب١قاي٘ ٗ ْـ٠ٚ ايِشؿٝٸ يعًُ

ٝٸ١, َعًّٓا ٞٸ ٗ بعض اجملتُعات ايوٓٸ عـّ َٛاؾكت٘ ع٢ً َا ٜكٛي٘ ايٌٝؽ  ايتبٌرل ايٌٝع

ٟٸ, ٚفنل ايتوؼرلٟ بأْٸ َٳ ٕٸأ٘ تبٌرل ؾلؿ ٞٸ َدل  ,لُـ ي٘ َٝناْٝاتٚتٴ ,رايتبٌرل ايٌٝع

كؿت٘ نُا أٚ ,َٓرل ًؿٝلإعلٚف  ل ايؿًوطٝينٚي٘ بلاف٘. ٚسوب ًٗاؿ٠ إؿهِّ

ٕ َا ؿعا إيٝ٘ إؾتتاس١ٝ: ٗ تكلٜلٖا عٔ اؾًو١ ا٫ ,21/1/2007ّ بتاكٜؽ ,اؾنٜل٠ ْت

َٔ  لٳجٳِنَأ ,أٟ ايكلٓاٟٚ ,َ٘ٔ سٝح إبـأ, ٚيهٓٸ ايكلٓاٟٚ َٔ َهاًؿ١ َطًٛبٷ

ٞٸ, كَا فيو ئٝل ايٛقت!! ٚٗ يؿت١ فن١ٝ  ٞٸ ؿٕٚ ايوٓٸ ا٭َج١ً ع٢ً ايطلف ايٌٝع

ٕ تهٕٛ ُٓٔ إٔ إهاًؿ١ هب أل ًؿٝل إٍ ٘ إؿهِّْبٻ ١توتٌلف اؿكا٥ل إؼؿٝٸ

٫  ,ٚقٛاعـ ايًكا٤ ٚايٛسـ٠ ,٘ ُٓٔ ثٛابت ا٭١َٜٛادٳ ثٛابت ا٭١َ, ٚإفا ُاؿ٣ طلفٷ

ٚٸ ٚٸ ٕٸأ ـّا, َ٪نِّبتشًٜٛ٘ إٍ عـ  .هلا٥ٌٝإٖٞ أَلٜها ٚ ايعـ

 

, ٚنُا ٚكؿ ٗ َٛقع 15/2/2007ّنٜل٠ بتاكٜؽ ايقٟ أدلت٘ اؾ ,ٖقا ايًكا٤ٚ

ِٸتٸا َعاؾ١ َٛاٖل ايؿت١ٓ بٌ ايؿلٜكٌ ٗ ٤ٛٓ َا هلٟ ٗ  ّاشاؿ ايعًُا٤, نإ كت

ٚإٛقـ َٔ  ,١ٚايتكٝٸ ,عٌْل ايتٌٝټ إٍم اؿـٜح ؾٝ٘ ست٬ي٘. ٚقـ تطلٻاايعلام بعـ 

ِٗ ع ايوٓٸ١ ٗ إٜلإ, ٚأْٸايِشاب١, ٚايتكاتٌ ٗ ايعلام. نُا أًاك ايكلٓاٟٚ إٍ ٚٓ

ـٷ يٝى َٔ بِٝٓٗ ٚمٜلٷ ٝٸ١. ٚؿعا إٍ ايتٛٗق ٚاس ـ عٔ ايتهؿرل َٔ ٗ اؿه١َٛ اٱٜلاْ

ـٻ :اؾاْبٌ, ٚقاٍ ٕ ايؿتا٣ٚ اييت تِـك َٔ اؾاْب أؿ ع٢ً مٔ ْلؾض ايتهؿرل, ًٚ

ـٸ ٞٸ ق١ًًٝ د ٝٸ١ عـّ ـّا, َ٪نِّّاايوٓٸ ُٸ ِٸٚإْٸُ ,اـ٬ؾات يًذُاٖرل طلغ ع٢ً أٖ بٌ  ا تت

 عٔ اٱثاك٠ ٚايػٛغا١ٝ٥. بعٝـّا ,ايعًُا٤

ناْت  ّالٜٔ, أٜٸ٢ يٛ إٔ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٚبك١ٝ إٌاٜؽ ٚإؿٓها ْتُٓٸٚنٓٸ

َٸؾٓٻٚيتنَٛا بقيو, اَقاٖبِٗ, قـ   ايوذا٫ت ايطا٥ؿ١ٝ, ػُِّٛا ٖق١ٙ إو١ًُ بٛا ا٭

 .عـا٤ها٥ـ ا٭ْتباٙ ٕب ايت٬سِ ٚا٫ٗ ٖقٙ إلس١ً ايـقٝك١ اييت تتطًٓ

 

ْٛلات٘ ػاٙ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ ٗ ايًكا٤  يكـ أؾِض ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ عٔ
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 ,ايِشؿٞ َع ُشٝؿ١ إِلٟ ايّٝٛ, ٚايقٟ أدلت٘ َع٘ ٗ َِل ايِشؿ١ٝ كاْٝا بـٟٚ

ٕٸ9/9/2008ّبتاكٜؽ  َٔ  هتـع٢ عـؿّااا٤ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٗ ٖقا ايًك . ٚقـ يٛسٜ أ

َع  ,يٓؿى إٓٗذٝٸ١ ٚطبكّا ,ؾٕٛإؿلؿات ٚا٭سهاّ إٛكٚث١ اييت ٜوتؼـَٗا إتطلِّ

 نإ إوًُٕٛ ٗ غ٢ٓ عٓ٘. ّاإع٬َٝٸ تؿاٚت ٗ ايـكد١. ٚبقيو ؾكـ أثاك هذا٫ّ

ُٸ ٚٗ  ١ َٔ أسهاَ٘ ايتبـٜع١ٝ: َا ًٜٞ ٌْرل إٍ ِافز َٗ

ٍٕؾؿٞ َعلض كؿٸ ـٸ :ُٗا ا٭ػطلٜٸسٍٛ أ ٙ ع٢ً ه٪ا ـٸ ;ايٖٛابٞ إ ٞٸ؟  أٚ إ ايٌٝع

ٞٸاٗ ايوٓٛات ا٭ػرل٠ » :ايكلٓاٟٚ قاٍ ٛٸ٠ ًتػٌ ايؿهل ايٖٛاب ٚنإ ي٘ ؿعا٠ , بك

ِټ ,ٚؿاعُٕٛ ـٸٚايعٝب ؾٝ٘ ٖٛ ايتع ِٷ ب ٓ ع٢ً إقٖب  ا٭ؾهاك ا٭ػل٣, ٖٚٛ قا٥

ٚػطلِٖ  ,بتـعٕٛٚيهِٓٗ َ ,أَا ايٌٝع١ ؾِٗ َوًُٕٛ» :ٚقاٍ عٔ ايٌٝع١ .«اؿٓبًٞ...

ٞٸ ٪ٕٚ يقيو َا يـِٜٗ َٔ ثلٚات ِٖٚ َٗٝٻ ,ٜهُٔ ٗ قاٚيتِٗ غنٚ اجملتُع ايوٓٸ

ٝٸ١...ٚنٛاؿك َـكٻ ,بإًٝاكات ٞٸ ٗ ايب٬ؿ ايوٓٸ  .«ب١ ع٢ً ايتبٌرل بإٓٗر ايٌٝع

اـ٬ف ٗ » :ع٢ً ه٪اٍ سٍٛ طبٝع١ اـ٬ف بٌ ايوٓٸ١ ٚايٌٝع١؟ قاٍ ّاٚكؿٸ

ُٸ ايؿلٚع ُٸ ,ّايٝى َٗ ٕ إ :َِٓٗ ٜكٍٛ ١, ؾهجرلٷٚيهٔ اـ٬ؾات ٗ ايعكٝـ٠ ٖٞ إٗ

هٛك٠ اي١ٜ٫ٛ! مٔ  :َجٌ ,ٚيهٔ ٜٓكِ٘ بعض ا٭ًٝا٤ ,ايكلإٓ إٛدٛؿ ٖٛ ن٬ّ اهلل

َٸا ِٖ ؾًـِٜٗ هٓٸٕ ايوٓٸ١ هٓٸإ :ْكٍٛ ُٸ١ قُـ, أ ُٸ١ ا٭سـ ١ إعٌَِٛ ق ـ ٚا٭٥

ُٸتِٗ هٓٸٜٚعتدلٕٚ هٓٸ ,عٌل ٚعُل كٓٞ  ,أبٛ بهل كٓٞ اهلل عٓ٘ :ـ, مٔ ْك١ٍٛ ق

ٖٚهقا ُاك ٜوتؼـّ  .«يعِٓٗ اهلل! :ٚعا١ٌ٥ كٓٞ اهلل عٓٗا, ِٖٚ ٜكٛيٕٛ ,اهلل عٓ٘

ْ٘ أٚؼلٜٔٗا ٓـ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١, َع  ,ٜوتبطٔ اهتعـا٤ اؾُاٖرل إو١ًُ ػطابّا

ِٸ  ٌ! َٓق ٚقت قلٜب ؿعا إٍ قِل طلغ إوا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ بٌ ايعًُا٤ إؼت

تًؿت  إٔإكاب١ً َع ايكلٓاٟٚ ساٚيت  دلتأايِشؿ١ٝ اييت  ٕأا٬ٕسٜ ٖٓا ٚ

ٖٸ ؿٕٛ َٔ ٚدٛؿ ٍـَّإجٖك ْٛلٙ إٍ َا ٜوتٌعلٙ ٜٚلُـٙ , ٚقـ ابٞ ٗ َِل أّٜٔاٚ

ٖٸأـ ٚأٖن ,اعذلف ايكلٓاٟٚ بقيو ٚاًتػٌ  ,ػرل٠ابٞ ٌْ٘ ٗ ايؿذل٠ ا٭ٕ ايؿهل ايٛ

ٛٸ٠ ِټ, ٚاعذلف بتؿاعٌٌُ ؿعا٠ ًٖٚه ,بك ـٸع اٯػلٜٔ, ٚانتؿ٢ بٗقا إكـاك  ب٘ ٓ

ٞٸ نّايًشـٜح عٓ٘, َلنِّ  !!َِل احملـم سـٜج٘ عٔ اـطل ايٌٝع

, ٚقـ 12/10/2008ّآػل أدلت٘ َع٘ ْؿى ايِشؿ١ٝ كاْٝا, بتاكٜؽ  ٚٗ يكا٤ٺ

ٍٕ ,ٌْل ايًكا٤ ٗ َٛقع ايكلٓاٟٚ ٗ ايّٝٛ ايتايٞ سٍٛ تؿورلٙ يٓكـ أُـقا٥٘  ٚٗ ه٪ا
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ا ايـٜٔ ٗ ٤ٛٓ أِْٚٗ قلأِٖ ٗ دٛاب٘ َؿتٌْٛ بجٛك٠ إٜلإ َٚٓذناتٗا, ٚعتدلاي٘؟ 

ٕٸذٳَٚٔ ايعٳ» :ايوٝاه١, ثِ قاٍ ٜٚل٣ غرلٙ ٖٛ إؼط٧,  ,إؿتٕٛ ٜكع ٗ اـطأ ب أ

ٕٸٚٵنُا كأٜٓا أٌٖ ا٭ٖٛا٤ َٔ اـٛاكز ٚإعتني١ ٚإلد١٦ ٚايٌٝع١ ٜلٳ أٌٖ ايوٓٸ١ ِٖ  ٕ أ

 .«ايهاٌَِٗ ع٢ً اؿل ْٸأٚ ,إبطًٕٛ

إبتـع, ايػنٚ,  :ع٢ً كايؿٝ٘ َٔ إوًٌُ أُٚاف اهتؼـا٬َٜٚ٘سٜ ٖٓا 

ِټ ْ٘ أطًل ع٢ً بعض َواعـٜ٘ أبٌ ٬ٜسٜ عًٝ٘  .بايتبٌرل, أٌٖ ا٭ٖٛا٤, ايتع

 .(إؿتٌْٛ)لٜٔ ايقٜٔ اػتًؿٛا َع٘ ُٚـ ٚم٥٬َ٘ َٔ إؿٓه

ٛټ ٛٻكات َػًٛطْٚوب إٍ نجرل َٔ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ تِ ْكِإ  :َجٌ ,١١ٖ ٌَ

ايكلإٓ ايهلِٜ, ٚهٛك٠ اي١ٜ٫ٛ إنع١َٛ, نُا ْوب إيِٝٗ بعض ا٬ٕمَات غرل 

ٗٻ ايِشاب١ بطلٜك١ ٫ ؽًٛ َٔ  َٔل٠, ٚعلض َٛقؿِٗ ايـقٝك١ سٍٛ ايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ إط

آكا٤ بعض َلادع إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ إعاُلٜٔ ٗ ٓلٚك٠ اسذلاّ  تػآّٝااٱثاك٠, َ

 ٚتٓاٍٚ تاكىِٗ بطلٜك١ َٛٓٛعٝٸ١ ٚعًُٝٸ١. ,ب١ايِشا

ٌٕ ّٸ قـّ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ عٔ إوًٌُ اٱَاَٝٸ١ ُٛك٠ّ ٚبٌه ت٪ؿٟ ع ع٢ً  عا

ِّ ٌٸ مٙ أٚ تعنِّ ,ـ يًٓٗر ايتهؿرلٟأقٌ تكـٜل ع إٍ ايٓؿٛك ٚايهلا١ٖٝ, ُٚ ع٢ً أق

 ايتكاؿٜل.
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 ت الفكّّيةووقع العسف يف حتديد املوضوعا
 

 

ُٸٌ  ٕٸ َا ٜتٛ ٌٷ ٗ ؿا٥ل٠ اهتٓباٙ ايؿكٝ٘, ٚأ ٕٸ ؼـٜـ اؿهِ ؿاػ ٫ ًٓو ٗ أ

ٝٸت٘ ا٫هتٓباطٝٸ١ ْاؾقٷ ع٢ً إكِّـٜٔ, ٚهب عًِٝٗ ايعٌُ  إيٝ٘ ٖقا ايؿكٝ٘ َٔ ػ٬ٍ عًُ

ٛٻٍ ايؿكٝ٘ ٗ ؼـٜـ عٓٛإ ٗ ٥ٛٓ٘. بٝـ  ٕٸ ايو٪اٍ ايقٟ ٜؿلض ْؿو٘ ٖٓا: َا ٖٛ َع أ

إٛٓٛع ٚتٌؼّٝ َتعًٖل إٛٓٛع؟ ٚٗ اـط٠ٛ ايتاي١ٝ: َا ٖٛ ا٭هاي ايقٟ ّهٓٓا 

ٕٸ تطبٝل ٖقٙ  َٔ ػ٬ي٘ تطبٝل َؿّٗٛ إٛٓٛع ع٢ً إِاؿٜل اـاكدٝٸ١؟; ٚفيو ٭

إٛدٛؿ٠ ٗ اـاكز أَلٷ ٫ ع٬ق١ يتؿورل إؿّٗٛ إؿاِٖٝ ع٢ً ا٭ؾلاؿ ٚا٭ؾعاٍ ٚا٭ًٝا٤ 

ٕٸ ٖقا ايو٪اٍ ٜطلغ ْؿو٘ ٗ ن٬ إواستٌ, َع٢ٓ: ٌٖ َٔ ايٛادب  ب٘. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٞٸ يًؿكٝ٘ ٗ ٖقٙ إلاسٌ أّ هب ع٢ً إكِّـ ايعٌُ ع٢ً  ع٢ً إكِّـ اتٸباع ايلأٟ ايٌؼِ

ِٸ١, َٔ قبٌٝ: اـ  دلا٤ أٚ ايعلف؟ طبل تٌؼِٝ٘ أٚ تٌؼّٝ اؾٗات إؼت

ايعلف ٚتطبٝكات٘ ٗ نًتا  قـك٠ٖٓاى اػت٬ف ٗ اٯكا٤ بٌ ايعًُا٤ سٍٛ 

ٝٸ١ )ؼـٜـ  إواستٌ; أٟ: إواس١ ايٓٛلٜٸ١ )ؼـٜـ إؿاِٖٝ(, ٚإواس١ ايعًُ

ٝٸ١  إِاؿٜل(. ٚسٝح مل ٌْٗـ ؼكٝكّا ًاؾّٝا سٍٛ ٖقٙ إوأي١ لـ اػت٬ؾّا ٗ عًُ
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بٌ ايؿكٝ٘ ايٛاسـ, عٝح تٓب٧ بعض آكا٥٘ عٔ اعتباك ايعلف, ا٫هتٓباٙ ستٸ٢ َٔ ق

بُٝٓا تٌرل آكا٩ٙ ا٭ػل٣ إٍ عـّ اعتباك ايعلف. ؾُج٬ّ: لـ ايؿكٝ٘ ايٌٗرل ايوٝٸـ 

ٞٸ:  يٛ ْكِت إواؾ١ عٔ مثا١ْٝ ؾلاهؽ ع »قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ ايؿكٗ

ٝٸ١ ع٢ً ايتش . ٚقاٍ ٗ «كٝل, ٫ إواق١ ايعلؾٝٸ١ٚيٛ ٜورلّا ع ٫ هٛم ايكِل, ؾٗٞ َبٓ

ٌٸ َٔ ايهلٸ ع ٚيٛ بِٓـ َجكاٍ ع هلٟ عًٝ٘ سهِ »بٝإ سهِ آػل:  إفا نإ إا٤ أق

 . «ايكًٌٝ

ٕٸ علٚض اؾٕٓٛ آّْا َا ٜكطع »ٖقا ٗ سٌ أْٸ٘ ٜكٍٛ ٗ َٛٓع آػل:  بٌ قٌٝ: إ

ٌٷ طَٔ ٖٓا ػب ايننا٠ ع٢ً َجٌ ٖقا ايٌؼّ ـٸ َٔ اؿٍٛ. يهٓٸ٘ ٌَهٹ ص, بٌ ٫ب

ُـم اهِ اجملٕٓٛ, ٚأْٸ٘ مل ٜهٔ ٗ ُاّ اؿٍٛ عاق٬ّ. ٚاؾٕٓٛ آّْا َا ع بٌ هاع١ 

 . «ٚأمٜـ ع ٫ ٜٔلٸ; يِـم نْٛ٘ عاق٬ّ

ؾإفا ُضٸ ايلدٛع إٍ ايعلف ٗ تطبٝل إؿاِٖٝ ع٢ً إِاؿٜل, نُا لـ فيو 

ٚٸيٌ ُشٝشّا ٗ إوأي١ ايجايج١, ٚدب إٔ ٜهٕٛ ايلدٛع إٍ ايعلف ٗ ا ٕٛكؿٜٔ ا٭

 أّٜٔا.

ٕٸ ؿكاه١ َواس١ إَعإ ايٓٛل ٚتٛٚٝـ ايعلف إٍ داْب كأٟ  َٔ ٖٓا ٜبـٚ أ

ٝٸ١  ايؿكٝ٘ ٚها٥ل ا٭ؿٓي١ اييت ٜلدع إيٝٗا ٗ ايـا٥ل٠ ايٓٛلٜٸ١ ٭ٍُٛ ايؿك٘, ٚايـا٥ل٠ ايعًُ

ٞٸ, َٚا ٜهٕٛ يقيو َٔ ايتأثرلات إؼتًؿ١ ع٢ً َواك اهتٓباٙ  يًؿك٘ إٛٓٛع

َٸ١, ٚدـٜل٠ْ بايبشح ٚايتشكٝل. ا  ؿهِ, َوأي١ْ ٖا

ٞٸ يًعلف هٝهٕٛ ايعلف  ٚٗ ٖقا ايوٝام َٔ ايبشح ٗ ايتٛٚٝـ غرل ا٫هتك٬ي

 َ٪ثِّلّا ٗ ؿا٥لتٌ: 

 ع عٓـَا ٜهٕٛ ايعلف َوتٓـّا ٚؿي٬ّٝ إشلٝٸّا )طلٜكٝٸ١ ايعلف(. 1

ٛٓٛعّا يًشهِ, ع عٓـَا ٜهٕٛ ايعلف َؿوِّلّا َٚٓكِّشّا يٛٗٛك ايـيٌٝ, أٚ 2َ

ٞٸ َع٬ًّٖ بايعلف أٚ قا٥ُّا عًٝ٘, أٚ أْٸ٘ ُـك  ّٸ ٚايـيٌٝ ايٌلع ٚعٓـَا ٜهٕٛ ايٓ

 با٫يتؿات إيٝ٘ )إٛاكؿ اييت هب ؾٝٗا اتٸباع ايعلف, ٜٚهٕٛ يًعلف َٛٓٛعٝٸ١(. 

ٚٗ ٖقٙ إكاي١ ْوع٢ إٍ ايبشح ٗ طلٜك١ إعُاٍ ْٛل ايعلف ٗ َٛٓٛعات 

ٟٵَٚتعًٖكات اؿهِ با٫ ٖٓا ٜ٪ثِّل ٗ تػٝټل  ;اينَإ :يتؿات إٍ عِٓلٳ ٚإهإ, 

ٞٸ.  ٞٸ ٚايعلف ا٫دتُاع  َٛٓٛعات اؿهِ ايٌلع
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ٕٸ ؼـٜـ َواس١ تأثرل ايعلف هٛف تبِّٔ يٓا َا إفا نإ  ٚبعباك٠ أػل٣: إ

ّٸ بع )َعلؾ١ اؿهِ( ؾك٘, أٚ أْٸ٘ ٌٌُٜ )ؼـٜـ إٛٓٛع( أّٜٔا؟ َٚا  ا٫دتٗاؿ ىت

ٞٸ ٜتأٖيـ َٔ َعلؾ١ نٌٍّ َٔ اؿهِ إفا نإ ا٫ هتٓباٙ عباك٠ عٔ ٌْاٙ عًُ

 ٚإٛٓٛع؟ 

 

با٫يتؿات إٍ قٛكٜٸ١ ؿيٌٝ ايعلف ٗ ٖقٙ إكاي١; اهتٓاؿّا إٍ ؼـٜـ َواس١ 

ٌٸ ٤ًٞ إٜٔاغ َؿّٗٛ ايعلف  تطبٝكات٘ ٗ بٝإ َٛٓٛع ايكٔاٜا ايؿكٗٝٸ١, هب قبٌ ن

 بٝإ اػت٬ؾ٘ عٔ اٯؿاب ٚايتكايٝـ َٚا ٜتوامل عًٝ٘ ايعك٤٬. ْؿو٘, ٚ

عٔ اؾلداْٞ;  أسـُٖايكـ فنل ايوٝٸـ قُـ تكٞ اؿهِٝ تعلٜؿٌ يًعٴلٵف: 

; «ايعلف: َا اهتكلٸت ايٓؿٛي عًٝ٘ بٌٗاؿ٠ ايعكٍٛ, ٚتًٖكت٘ ايطبا٥ع بايكبٍٛ...»إف قاٍ: 

ؾ٘ ا٭هتاف عًٞ سٝـك قا٬ّ٥: ٖٛ ا٭َل ٚعلٸ»ْكً٘ عٔ ا٭هتاف عًٞ سٝـك; إف قاٍ:  ٚاٯػل

ايقٟ ٜتكلٻك بايٓؿٛي, ٜٚهٕٛ َكب٫ّٛ عٓـ فٟٚ ايطباع ايو١ًُٝ, بتهلاكٙ إلٸ٠ بعـ 

 . «إلٸ٠

ٚقـ أًهٌ ع٢ً ن٬ ايتعلٜؿٌ; ٫ًتُاشلُا ع٢ً قٝـ ايعكٌ ٚايعلف ايِشٝض; 

ٕٸ ٖقٜٔ ايتعلٜؿٌ ٫ ٬ٌُٜٕ ايعلف ايؿاه ٕٸ ـإف بٓا٤ٶ ع٢ً فيو ؾإ . ٜٴٔاف إٍ فيو أ

ٖقٜٔ ايتعلٜؿٌ قـ اعتدلا دٓى َٚاٖٝٸ١ ايعلف أَلّا َلنٛمّا ٗ ْؿٛي ايٓاي, ٚيٝى 

ٞٸ.   أَلّا ي٘ ؼٗكل ٗ ايٛاقع اـاكد

ٕٸ ايعلف  ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ »نُا دا٤ ٗ بعض ايتعلٜؿات ا٭ػل٣ َا َُْٔٛ٘ أ

ُٸ٢ ايٓاي َلاكّا ٚتهلاكّا ٤ٌَ إكاؿتِٗ, ؿٕٚ إسواي بايٓؿ ٛك ٚايهلا١ٖ, ٖٚٛ َا ٜو

ٝٸ١  .«أسٝاّْا بايورل٠ ايعًُ

ٖٚقا ايتعلٜـ أّٜٔا مل ٜ٪نِّـ ع٢ً عِٓل اٱيناّ ٗ ايعلف, ايقٟ ِّّنٙ عٔ 

 اٯؿاب ٚايتكايٝـ. َٚٔ ٖٓا ٫ ٜهٕٛ ٖقا ايتعلٜـ َاْعّا. 

 &ين١َ ايٓا٥ٝٚأسٝاّْا ٜعبِّل ايؿكٗا٤ عٔ ايعلف ببٓا٤ ايعك٤٬. نُا ُلٻغ ايع٬ٓ

ٝٸ١»بعـّ ايؿلم بُٝٓٗا; إف ٜكٍٛ:   . «ٚيٝى بٓا٤ ايعلف ٦ًّٝا ٜكابٌ ايطلٜك١ ايعك٥٬

َٳ ٔ هٓذـ ايهجرل َٔ َٛاطٔ ٝٵٖقا ٗ سٌ أْٸٓا إفا عجٓا ٗ ٖقٜٔ إؿٗٛ
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ٕٸ  ا٫ػت٬ف ٚا٫ؾذلام بُٝٓٗا, َع إقلاكْا بٛدٛؿ ْكاٙ ايتكا٤ٺ بُٝٓٗا أّٜٔا. ٚبقيو ؾإ

َٳايٓوب١ ايكا١ُ٥ بٌ ٖ  ٔ ٖٞ ْوب١ ايعُّٛ ٚاـِْٛ َٔ ٚد٘.ٝٵقٜٔ إؿٗٛ

َٚٔ باب إجاٍ: ّهٔ بٝإ َٛاطٔ اؾذلام ايعلف عٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ا٭َٛك 

 ايتاي١ٝ: 

ٕٸ هرل٠ ايعك٤٬ ع نُا ٖٛ ٚآض َٔ عٓٛاْٗا ع تٓشِل ٗ ايبٓا٤ ٚايوًٛى, ٗ 1 ع إ

ٕٸ َواس١ ايعلف أٚهع َٔ ايوًٛى ٚا٭قٛاٍ.   سٌ أ

ا ٜتعًٖل ببٓا٤ ايعك٤٬ ٜعتدل ٚدٛؿ اي٬ِغ ٚايؿا٥ـ٠ ٗ ايعٌُ أَلّا ٫مَّا, ع ٗ 2َ

ٗ سٌ ٫ ٜٛدـ َجٌ ٖقا ا٫ًذلاٙ ٗ ايعلف, ؾكـ ٜهٕٛ ايعلف َوتٳشوٳّٓا ٚقـ ٫ 

 ٜهٕٛ َوتشوّٓا. 

ٕٸ بٓا٤ ايعك٤٬ إْٸُا ٜـػٌ ٗ ؿا٥ل٠ إثبات اؿهِ, نُا ايتؿت بعض ايؿكٗا٤ 3 ع إ

َٚٔ باب إجاٍ: دا٤ ٗ نتاب )َِباغ ا٭ٍُٛ(, ٗ ٖاٍَ قٛي٘  إٍ ٖقٙ إوأي١.

ُٳعٵلٴٚفٺ﴿تعاٍ:  ٔٻ بٹ ٖٴ َٵوٹُهٛ يكـ تلى ؼـٜـ سهِ », َا َُْٔٛ٘: (232)ايبكل٠: ﴾َؾَأ

ٌٸ عِل, ٚإتعاكف بٌ ايٓاي, أٟ ا٭َل ايقٟ  اٱَواى... إٍ ايعلف ايوا٥ـ ٗ ن

َٸ١ ٕٸ إوأي١ ُػل١ٜٚ, ّاكه٘ ايٓاي ٗ عِلِٖ, ٜٚتٻؼق ُبػ١ عا ٔٵ سٝح إ . ٚيه

ـٸ دن٤ّا َٔ َِاؿٜل ايعلف, ؿٕٚ هرل٠  ٚيٝوت َٔ ا٭سهاّ ايهدلٜٚٸ١, ؾإْٗا تٴع

 . «ايعك٤٬

َٚٔ بٌ َٛاكؿ اؾذلام بٓا٤ ايعك٤٬ عٔ ايعلف ّهٔ اٱًاك٠ إٍ عـّ اًذلاٙ 

ؿا١ٜ اجملعٍٛ ايكاْْٛٞ ٗ ايعلف. ٚٗ ٖقا ايوٝام إفا انتوبت طلٜك١ ع َجٌ: ن

ٕٵ ُـم ع٢ً ٖقٙ ايطلٜك١ تو١ُٝ بٓا٤  ٝٸّا ؾإْٸ٘ ٚإ إعاطا٠ ٗ إعا٬َت ع ًه٬ّ قاْْٛ

ٔٵ ٫ ّهٔ إط٬م اهِ ايعلف عًٝٗا.   ايعك٤٬, ٚيه

ٕٸ ْكاٙ ا٫يتكا٤ بٌ ايعلف ٚبٓا٤ ايعك٤٬  ٕٸ ايبعض فٖب إٍ ايكٍٛ بأ ٚاؿكٝك١ أ

ٕٸ ايعلف ايع ّٸ, ٜٚل٣ أ ّٸ ٖٛ ْؿو٘ بٓا٤ ايعك٤٬; ٚفيو إف إْٸُا تهٕٛ ٗ ايعلف ايعا ا

ّٸ, نُا »ٜكٍٛ:  ٝٸ١ ببٓا٤ ايعلف, ٚإلاؿ َٓ٘ ايعلف ايعا ٚقـ ٜٴعبٻل عٔ ايطلٜك١ ايعك٥٬

ٝٸ١ ع٢ً نقا ٕٸ بٓا٤ ايعلف ٗ إعا١ًَ ايهقا٥  . «ٜكاٍ: إ

ٕٵ  ٕٸ )ايع١َُٝٛ( ٚ)إكبٛي١ٝ( ٚإ َٚع أْٸ٘ ّهٔ ايكٍٛ ٗ ْكـ ٖقا ايه٬ّ: إ

ٕٸ ناْت َٛدٛ ٔٵ عًٝٓا إٔ ٫ ْٓو٢ أ ّٸ, ٚيه ؿ٠ ٗ هرل٠ ايعك٤٬, ٚٗ تعلٜـ ايعلف ايعا



•

 االجتهاد والتجديد

ٞٸ يـ٣ ايعك٤٬, بٌ ٖٓاى ا٭علاف ايٓا١٦ً  ّٸ ٫ ٌٜٓأ ؿا٥ُّا عٔ اٱؿكاى ايعكً ايعلف ايعا

َٸ١ اييت تٌتٌُ ع٢ً فات اـِا٥ّ  عٔ ايؿطل٠ ٚايػلا٥ن ايٌعٛك١ٜ, أٚ ا٭علاف ايعا

ٟٸ ٗ ايع١َُٝٛ أّٜٔا. ٚفيو َٔ قب ٌٝ: اـٔٛع أَاّ ايهاٌَ, ٚػٓټب ايٛقٛع ا٫ػتٝاك

ائلك, اييت تـػٌ ٗ ا٭علاف ايٓا١٦ً عٔ ايؿطل٠ ٚايػلا٥ن ايٌعٛكٜٸ١; أٚ ٗ َا ٜتعًٖل 

ٕٸ بعض ا٭ُٛات ٚايٓػُات تهٕٛ َع٢ٓ ٚاسـ  با٭ُٛات ٚايٓػُات ّهٔ ايكٍٛ: إ

ٌٸ علف  عٓـ ْٝع ا٭ؾلاؿ ع٢ً اػت٬ف أعلاقِٗ ٚيػاتِٗ. ٚع٢ً ٕٸ ن ٖقا ا٭هاي ؾإ

ٌٸ هرل٠  ٕٵ ناْت ن ّٸ ٫ ٜعين بائلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ ؿاػ٬ّ ٗ هرل٠ ايعك٤٬, ٚإ عا

ّٸ, ًلٜط١ إٔ تتٻؼق ًه٬ّ قاّْْٛٝا. َٔ ٖٓا ؾإْ٘ ع٢ً  ٝٸ١ ؿاػ١ً ٗ ايعلف ايعا عك٥٬

ٝٸ١ ٚايعلف ٖٞ ْوب١ ايعُّٛ ٚاـِٛ ٕٸ ايٓوب١ ايكا١ُ٥ بٌ ايورل٠ ايعك٥٬ ْ ايلغِ َٔ أ

ٕٸ ايهجرل  ّٸ; ٚفيو ٭ ٕٸ ْكط١ ا٫يتكا٤ ٫ ّهٔ إٔ تهُٔ ٗ ايعلف ايعا َٔ ٚد٘, إ٫ٓ أ

َٸ١ ٫ تٌٓأ عَُٛٝتٗا َٔ نْٛٗا عك٥٬ٝٸ١.   َٔ ا٭علاف ايعا

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي, ٚبا٫يتؿات إٍ فُٛع َا فنل, ّهٔ ايكٍٛ ٗ تعلٜـ 

ّٸ ْا٧ً عٔ ٕٸ ايعلف هًْٛى َوتُلٸ أٚ هًْٛى عا ؾِٗ ٚبٓا٤ َتٛاٌُ َٔ ايٓاي  ايعلف: إ

ٗ َا ٜتعًل بؿعٌ أٚ تلى إَٔل َا, هٛا٤ أنإ ق٫ّٛ أٚ ؾع٬ّ, ٚكأ٣ ايٓاي إٔ ا٫يتناّ 

بقيو ايؿعٌ أٚ ايذلى ؾلّٓا عًِٝٗ, ٚأْٸ٘ ًاع بِٝٓٗ ع٢ً مٛ تـكهٞ, ؿٕٚ إٔ ِٜبض 

ٞ أٚ قٛيٞ قاّْْٛا متٸ دعً٘ أٚ تٌلٜع٘. ٚبٗقا ايتعلٜـ ٜهٕٛ ايعلف عباك٠ عٔ هًٛى ؾعً

ُٸّا.  ُٸ١, ٜٚؿلض ع٢ً أتباع٘ ْٛاَّا هاٜهٛيٛدّٝا ػا ٞٸ َٚباؿ٨ ػا  ي٘ ؼٗكل ػاكد

َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ ايؿكٗا٤ قـ عُـٚا إٍ تكوِٝ ايعلف ٚؾكّا ٫عتباكات 

ْٸ(,  ّٸ; ٚايعلف اـا كتًؿ١. َٚٔ فيو تكوُٝ٘ باعتباك أٌٖ ايعلف إٍ: )ايعلف ايعا

ل إؿاِٖٝ ع٢ً إِاؿٜل إٍ: )ايعلف ايـقٝل; ٚايعلف ٚباعتباك ايـٓق١ ٗ تطبٝ

ِٸِٞ(, ٚباعتباك اينَإ إٍ:  ِٸِٞ; ٚايعلف غرل ايتؼ إتواَض(, أٚ )ايعلف ايتؼ

)ايعلف ايوابل; ٚإكاكٕ; ٚإتأػِّل(, َٚا إٍ فيو. ا٭َل ايقٟ ٜجبت تٛدټ٘ ايؿكٗا٤ 

 ٚهعِٝٗ إٍ تٓكٝض َؿّٗٛ ايعلف. 

 

ٕٸ إٛٓٛعات اييت تٌهٌِّ كاؾع١ّ يٮسهاّ تٓكوِ إٍ قوٌُ:   إ
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ع إٛٓٛعات ايٌلعٝٸ١, اييت ٖٞ َٔ اػذلاع ايٌاكع, ٚاييت قـ تهٕٛ شلا 1

ْٸ, َٔ قبٌٝ:  دقٚك ٗ ايعلف, ٚيهٔ تتذ٢ًٓ ٗ يوإ ايٌاكع بِٝػ١ ًٚهٌ ػا

ٗ َعاْٝٗا ايًػٜٛٸ١, اي٠٬ِ, ٚاؿرٸ, ٚاـُى, َٚا إٍ فيو. سٝح تِلٸف ايٌلع 

ٗٸ ٜهتوب  ٚأػق ٜوتعًُٗا ٗ َؿاِٖٝ َٚعاْٞ دـٜـ٠. ٚأسٝاّْا لـ فات إع٢ٓ ايعل

ٞٸ. َٚٔ ٖقا ايٓٛع َٛٓٛعات َٔ قبٌٝ: َؿّٗٛ  ًه٬ّ دـٜـّا َتٓاهبّا ٚإِطًض ايٌلع

ٔٵ ٜوتشل ايننا٠,  َٳ )ايٛطٔ( ٗ باب اي٠٬ِ ٚايِّٛ, َٚؿّٗٛ )ايؿكرل( ٗ باب 

بًٛؽ( ٗ باب ايٛادبات, َٚؿّٗٛ )إواؾل( ٗ باب اي٠٬ِ ٚايِّٛ, أٚ َٚؿّٗٛ )اي

 َؿّٗٛ )اينٚدٝٸ١( ٗ باب ايٓهاغ, َٚا إٍ فيو. 

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ ٜٴـكز ٖقا ايكوِ ايجاْٞ ُٓٔ  ٚإوأي١ إًؿٹت١ ي٬ْتباٙ ٖٞ أ

ٕٵ تِلٻف ؾٝٗا, ؿٕٚ إٔ تهٛ ٕٸ ايٌاكع مل ٜٔنؿٵ ع٢ً أ ٕ َٔ إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١; ٭

ٕٸ كذلعات٘ ٗٸ; ٚفيو بوبب أ . ٚؾوٻل َٛقـ ايٌاكع ٗ هٝام تٓكٝض إع٢ٓ ايعل

ٕٸ ايٌاكع بِـؿ  ٗٸ شلقٙ إؿلؿات ٌَهْٛى ؾٝٗا, ٫ أ إواس١ إؿَٗٛٝٸ١ يًُع٢ٓ ايعل

ٗٸ ي٘ )علف ايٌاكع( ٗ َا ٜتعًٖل بإٛٓٛع . َٔ ٖٓا ؾإْٸِٗ أؿكدٖٛا ٗ بٝإ َع٢ٓ عل

عات ايعلؾٝٸ١, ٚٗ قباٍ إٛٓٛعات ايٌلعٝٸ١, نُا قاٍ ُاسب ٖاٍَ إٛٓٛ

ٚيعًٓ٘ طؼـٜـ َع٢ٓ اؾٛاك »اؾٛاٖل ٗ ًلغ عباك٠ احملكِّل اؿًٓٞ ٗ تعلٜـ اؾاك: 

ـٷ يًعلف بقيو, نُا ٖٞ  ٚٸٍ; ٓلٚك٠ أْٸ٘ ؼـٜ بأكبعٌ فكاعّاص غرل َٓاف طيًُع٢ٓص ا٭

ٖٓا ٜٴٌٓو ٗ بعض ا٭ؾلاؿ عاؿ٠ ايٌاكع ٗ َجٌ فيو, نايٛد٘ ٚإواؾ١ ٚ مُٖٛا, 

٘ٺ ٜٴعًِ ايـاػٌ ؾٝ٘ ٚاـاكز عٓ٘, ؾٝٔبط٘  َٓٗا, بعـ َعلؾ١ ايتشكٝل ٗ ايعلف ع٢ً ٚد

ٌّ ي٘ ٗ ايٛاقع, ٚيٝى فيو َٓ٘ َع٢ٓٶ  ايٌاكع ايقٟ ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ اي٤ٌٞ َا ٖٛ س

 . «دـٜـّا, ٫ٚ إؿػا٫ّ ٕا ٖٛ َعًّٛ اـلٚز ٗ ايعلف, ٚبايعهى

أؿٸ٣ ٖقا ايتٛدټ٘ إٍ ؾتض بابٺ عٓٛاْ٘ تٛدٸ٘ ايٌاكع ػاٙ إٛٓٛعات  ٚقـ

. ٚمتٸ تعلٜـ أكبع١ تٛدٸٗات يًٌاكع, ٖٚٞ: اٱَٔا٤; ايٓؿٞ; اٱ٬ُغ; ايعلؾٝٸ١

ايوهٛت. ٚؿكاه١ ٚعح ٖقٙ إِطًشات إقنٛك٠ ٗ ٖاٍَ عٓٛإ: )اتٸذاٙ تِشٝض 

 ايٌاكع يًُٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١(. 

ٔٵ ٜبـٚ أ ٗٸ ؾإْ٘ ٚيه ٕٸ ايٌاكع عٓـَا ٜتِلٻف ٗ َؿّٗٛ أٚ َِـام َٛٓٛع عل

ٗ ايٛاقع ٫ ٜل٣ ايعلف ٚادـّا ي٬ِسٝٸ١ اؿهِ ٚايبتٸ ٗ فيو إٛٓٛع ٚايباب 
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ـٸّ ٗ َا ٜتعًل بـا٥ل٠ إِطًشات ايٌلعٝٸ١ أّٜٔا, عٓـَا  ْٸ. ٚعًٝ٘, ٚنُا تك اـا

ٞٸ دقٚكّا ٗ ايعلف, َٔ قبٌٝ: ٗ اي٤ٛٓٛ,  «ايٛد٘»َٛٓٛع  ٜهٕٛ يًُٛٓٛع ايٌلع

ٕٸ ايٌاكع عٓـَا ٜتِلٸف ؾٝ٘, ٜٚعُـ إٍ بٝإ سـٚؿٙ ٚقٝٛؿٙ, ٜهٕٛ ٗ اؿكٝك١ قـ  ؾإ

ـټّ علف ايٌاكع ع٢ً ها٥ل ا٭علاف  أؿػً٘ ٗ علؾ٘. ٚبا٫يتؿات إٍ ا٭ٌُ ايكا٥ٌ بتك

ْٸ, أٟ ٗ با ب ئ ٜهٕٛ ايعلف ٚادـّا ي٬ِسٝٸ١ ايبتٸ ٚايكٔا٤ ٗ فيو ايباب اـا

ٞٸ ٗ «ايٛد٘»اي٤ٛٓٛ َج٬ّ ٗ َا ٜتعًٖل َع٢ٓ  . ٚيهٔ ٌٖ ٜولٟ ٖقا إع٢ٓ ايٌلع

ٕٸ ايتعبټـ بعلف ايٌاكع بايٓوب١ إٍ  «ايٛد٘» إٍ ها٥ل ا٭بٛاب أّٜٔا أّ ٫؟ هب ايكٍٛ: إ

 ها٥ل ا٭بٛاب وتاز إٍ قل١ٜٓٺ ٚؿيٌٝ. 

ـػٌ ٗ ْطام اػذلاعات ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ: إْٸ٘ ٗ َا ٜتعًٖل بإٛٓٛعات اييت ٫ ت

ْٸ َٔ قبٌ ايٌاكع ع ػ٬ؾّا  ايٌاكع, ٚيهٓٸ٘ سٌِ ؾٝٗا ْٛع َٔ ايتعبٸـ ٚا٫عتباك اـا

ٕٸ َٛٓٛعاتٺ َٔ قبٌٝ:  ٗٸ ع, هب اعتباكٖا َٛٓٛعاتٺ ًلعٝٸ١. إ يٛاٖلٖا ايعل

ع ايقٟ ٜكتات ع٢ً ايٓذاهات ع, َٚا  «اهتدلا٤ اؿٝٛإ اؾ٬ٍٓ», ٚ«ايػين», ٚ«ايؿكرل»

يو َٔ إٛٓٛعات, ؿاػ١ًْ ٗ ايعٓاٜٚٔ اييت أٓشت ٗ ًلٜع١ اٱه٬ّ َٛٓٛعّا إٍ ف

ٕٸ  يبعض ا٭سهاّ. ٚقـ تعلٸض ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ تعٌٝ سـٚؿ ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ. ٚإ

ايتدلٜل ايٛسٝـ إٛدٛؿ بٌإٔ ٖقا ايوًٛى َٔ داْب ايؿكٗا٤ ٖٛ تعبٸـ١ٜ ٖقٙ ايعٓاٜٚٔ ٗ 

 . تًو ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١

ع إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١, اييت تهٕٛ ٗ قباٍ إٛٓٛعات ايٌلعٝٸ١, ٚاييت 2

ُٸّا ٗ َا  ْٸ, ؿٕٚ إٔ ٜٛدـ ايٌاكع َِطًشّا ػا ّٸ أٚ اـا تهٕٛ َٓبجك١ عٔ ايعلف ايعا

ْٸ حملاٚكات٘, َٔ قبٌٝ: عٓاٜٚٔ إعا٬َت, اييت  ٜتعًٖل بٗا, ٜٚوتعًُٗا ٗ إع٢ٓ اـا

 ٚإْٸُا انتؿ٢ بٌلغ سهُٗا. مل ٜعُـ ايٌاكع إٍ تبٝٝٓٗا, 

ٗٸ قـ ٜهٕٛ بوٝطّا ٚٚآشّا, َٔ قبٌٝ: ايـّ, ٚإوهل, َٚا  ٕٸ إٛٓٛع ايعل إ

إٍ فيو; ٚقـ ٜهٕٛ َعٖكـّا َٚتٌابهّا َع َؿاِٖٝ أػل٣, َٔ قبٌٝ: َؿّٗٛ إطلب, 

ٚايلبا, ٚايعول, ٚاؿلز, ٚايػلك, َٚا إٍ فيو. ٚإٕ ايهجرل َٔ إؿاِٖٝ إـكٳد١ ٗ 

كٔاٜا ٚإوا٥ٌ ايٌلعٝٸ١ ٖٞ َٔ ْٛع إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١ َٔ ايكوِ ايجاْٞ. ٖٚقا ٖٛ اي

َهُٔ ا٫ػت٬ف ٗ اٯكا٤ سٍٛ َلدعٝٸ١ ايعلف أٚ ؾِٗ إكِّـ أٚ اجملتٗـ ٚاؿانِ ٗ 

 تعٌٝ َٛٓٛعات ا٭سهاّ. 
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طبكّا يبعض اٯكا٤ ٜعتدل ايعلف فلٻؿ َلدٕع ُاحل يتشـٜـ ٚتعلٜـ إٛٓٛعات 

ايعلؾٝٸ١ ؾك٘. نُا لـ فيو عٓـ احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ; إف ٜكٍٛ ٗ بٝإ إٛٓٛعات 

ـٸ »ايعلؾٝٸ١ َا َُْٔٛ٘:  ٕٸ أنجل إٛٓٛعات ايؿكٗٝٸ١ ٖٞ َٛٓٛعات علؾٝٸ١, ٚعًٝ٘ ٫ب إ

 . «إٍ ايعلفٗ ؼـٜـ َعٓاٖا َٔ ايلدٛع 

ّٷ ًلعٝٸ١  ٕٸ ايهجرل َٔ ايكٛاعـ ا٭ُٛيٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ٖٞ أسها َٔاؾّا إٍ فيو ؾإ

ٕٸ ػرل َلدع يتشـٜـ ايٛاٖل ٖٛ ايعلف. ٖٚقا َا  توتٓـ إٍ ٚاٖل اٯٜات ٚايلٚاٜات, ٚإ

ٌٸ َا يٝى ي٘ »ٜ٪نِّـٙ ُاسب دٛاٖل ايه٬ّ أّٜٔا; إف ٜكٍٛ:  إْٸ٘ طايعلفص إلدع ٗ ن

 . «١ ًلعٝٸ١سكٝكٝٸ

ٌٸ »نُا قاٍ ايوٝٸـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ ٗ بٝإ َٛاكؿ ٚدٛب ايتكًٝـ:  ق

ٝٸ١, ؾ٬ هلٟ ٗ أٍُٛ ايـٜٔ, ٚٗ َوا٥ٌ  ايتكًٝـ َٚٛكؿٙ ٖٛ ا٭سهاّ ايؿلع١ٝ ايعًُ

أٍُٛ ايؿك٘, ٫ٚ ٗ َباؿ٨ ا٫هتٓباٙ َٔ ايٓشٛ ٚايِلف, ٚمُٖٛا, ٫ٚ ٗ 

أٚ ايًػٜٛٸ١, ٫ٚ ٗ إٛٓٛعات ايِلؾ١, ؾًٛ ًٓو إكًِّـ إٛٓٛعات إوتٓبط١ ايعلؾٝٸ١ 

ٌٸ َج٬ّ, ٚقاٍ اجملتٗـ: إْٸ٘ ٔل, ٫ هٛم تكًٝـٙ. ْعِ, َٔ سٝح  ٗ َا٥ع أْ٘ ٔل أٚ ػ

َٸٞ ايعاؿٍ ٍٷ ٜٴكبٌ قٛي٘, نُا ٗ إػباك ايعا  . «أْٸ٘ كبٹلٷ عاؿ

ٕٸ َلدع ايتشـٜـ ٚايؿِٗ  ٗ إٛٓٛعات ٗ سٌ ٜقٖب كأٟ آػل إٍ ايكٍٛ بأ

ايعلؾٝٸ١ ٖٛ ايؿكٝ٘. قاٍ احملكِّل ايجاْٞ ٗ َوأي١ ؼـٜـ ُٚٝٝن ًلٙ كايؿ١ ايهتاب 

هب ايلدٛع ٗ ٖقا ايٌإٔ إٍ »ٚايوٓٸ١, ٚكايؿ١ َكت٢ٔ ايعكـ َٔ غرل إؼايـ: 

٫ ًإٔ يًؿكٝ٘ ». ٚيهٔ ايوٝٸـ اـ٥ٛٞ قاٍ ٗ كؿٸ ٖقا ايه٬ّ: «ايؿكٝ٘, ٚاتٸباع كأٜ٘

ٕٸ َلدعٝٸ١ ايؿكٝ٘ إْٸُا تكتِل ع٢ً ا٭سهاّ  ٗ ٖقٙ إوأي١ طؾ٬ ٜهٕٛ كأٜ٘ َعتدلّاص, ٚإ

 . «اييت هب إٔ توتٓب٘ َٔ ا٭ؿي١

نُا اعذلض ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ع٢ً تلى ؼـٜـ ٓاب٘ يًُؿّٗٛ احملِٛك ٚغرل 

١ احملِٛك ع ٗ َا ٜتعًل َٛٓٛع ينّٚ ا٫دتٓاب ٚعـّ ينّٚ ا٫دتٓاب عٓـ ايٌٓو ٚايٌبٗ

 . «٫ ٜٛدـ ٗ ٖقا ايذلى ه٣ٛ َنٜـ َٔ اؿرل٠ ٚايتٌٍٜٛ»ع يًعلف, ٚقاٍ: 

ِٸ هع٢ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ بٓؿو٘ إٍ بٝإ ٓابط١ يًُشِٛك ٚغرل احملِٛك, ؿٕٚ  ث

ِـّّ َا ّهٔ ايلنٕٛ إيٝ٘. ٚٗ إٛاكؿ اييت تلؿٻؿ ؾٝٗا  إٔ ٜٓذض ٗ ٖقا إوع٢, أٚ ٜك
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ٍ إؿام غرل احملِٛك باحملِٛك, ٚكأ٣ ٓلٚك٠ بٌ احملِٛك ٚغرل احملِٛك عُـ إ

 . ا٫دتٓاب; طبكّا ٕكت٢ٔ إؿكاى ايعكٌ ٚسهِ ايعك٤٬

ٜعتدل بٝإ َواس١ ٚسـٚؿ َلدعٝٸ١ ايؿكٝ٘ ٚايعلف ٚإكِّـ ٚاسـّا َٔ أعكـ ٚأؿمٸ 

ٕٸ ايٌاكع إفا اهتعٌُ َٛٓٛعّا ؿٕٚ إٔ  إوا٥ٌ ايـاػ١ً ُٓٔ ؾًوؿ١ ايؿك٘. ٜبـٚ أ

ٞٸ ٜكتٔٞ إٔ ٜهٕٛ ايعلف ٖٛ إلدع ٗ  ٜتِلٻف ٗ ٚٸي ٕٸ ا٭ٌُ ا٭ ٗٸ ؾإ َعٓاٙ ايعل

ٔٵ أسٝاّْا لـ بعض إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١ اييت  ؼـٜـ سـٚؿٙ َٚواست٘ إؿَٗٛٝٸ١. ٚيه

ِٕ توتـعٞ أه١ً٦ ٫ ّهٔ  ههت ايٌاكع عٓٗا, ٚعٓـَا تكع َٛٓٛعّا أٚ َتعًٖكّا ؿه

ٍ ا٭ؿي١ ايٌلعٝٸ١ اييت تٌتٌُ ع٢ً ٖقٙ ايه١ًُ اٱداب١ عٓٗا إ٫ٓ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إ

ٖٚقا إؿّٗٛ بُٛؿ٘ َٛٓٛعّا أٚ َتعًٖكّا ؾٝٗا. ٚبعباك٠ أػل٣: أسٝاّْا ٜهٕٛ َٛٓٛع 

َٚتعًٖل اؿهِ َِطًشّا ٫ وتٟٛ ع٢ً إبٗاّ أٚ إْاٍ ٗ ْؿو٘, غرل أْ٘ با٫يتؿات 

ٕٸ إٍ ٚقٛع٘ َٛٓٛعّا َٚتعًٖكّا ٜٛدٹـ ع َا ٖٛ َٛٓٛع أٚ َ تعًٖل ع بعض ا٭ه١ً٦, ٚسٝح إ

ٞٸ  ٞٸ ٚاؿهِ اٱشل ٖقٙ ا٭ه١ً٦ إْٸُا ٌْأت بوبب ؿاٚ ٖقا إِطًض ٗ ايـيٌٝ ايٌلع

ٞٸ; بػ١ٝ اٱداب١ عٓٗا, َٚلدع ٖقا ايٌٓاٙ )بٝإ  ـٸ َٔ ايلدٛع إٍ ا٫هتٓباٙ ايؿكٗ ؾ٬ب

ٚايٌؼّ إكِّـ سـٚؿ إٛٓٛع ٚإتعًٖل ٚتؿاًُُٝٗا( ٖٛ ايؿكٝ٘, ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًعلف 

ٟٸ ؿٚك ٗ فيو.   أ

ٕٸ ايوذٛؿ ٫ ِٜضٸ ع٢ً غرل ا٭كض  َٔ باب إجاٍ: ٚكؿ ٗ ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات أ

ٖٓا ٫ ٜ٪نٌ أٚ ٜٴًبى ٕٸ َؿّٗٛ ا٭كض ْٚبات ا٭كض, هٛا٤ َا ٜ٪نٌ َٚا أْبتت  . إ

ٕٸ ؼـٜـ َِا ؿٜل ٖقا ًٜٚبى أٚ غرل فيو, ٖٛ َٔ أؿمٸ ٚأٚٓض إؿاِٖٝ ايعلؾٝٸ١. نُا أ

ايعٓٛإ أٜول ٚأهٌٗ قٝاهّا إٍ ؼـٜـ َِاؿٜل ايهجرل َٔ إؿاِٖٝ ايعلؾٝٸ١ ا٭ػل٣. 

َٚع فيو لـ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤, َٔ أَجاٍ: ايوٝٸـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ, قـ ػاض 

ٗ تٌؼّٝ ٚتطبٝل ٖقٙ إؿاِٖٝ ع٢ً َِاؿٜكٗا َٔ ػ٬ٍ ايتعلټض إٍ بٝإ ٖقٙ 

. ٖٚقا ٗ سٌ أْٸ٘ ٗ ايهجرل َٔ إٛاكؿ َٔ ٖقا ٔ ايؿلٚعإوأي١ ٗ إطاك ايعـٜـ َ

ايكبٌٝ ٜهٕٛ كأٟ ايؿكٗا٤ ٗ تعٌٝ سـٚؿ ٖقٙ إؿاِٖٝ َٔ ػ٬ٍ ا٫يتؿات إٍ ا٭ؿي١ 

إٛدٛؿ٠ ٗ ٖقا اجملاٍ, َٚٔ باب إجاٍ: ٌٖ إلاؿ َٔ ا٭كض إقنٛك٠ ٗ ٖقٙ ا٭ؿي١ 

؟ ٌٖٚ ٖٓاى إط٬م ٗ ا٭ؿٓي١ َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ ٖٛ هطض ا٭كض أٚ ٖٛ ٌٌُٜ إعاؿٕ أّٜٔا

أّ ٫؟ ٌٖٚ إلاؿ َٔ إأنٍٛ ٗ ٖقٙ إوأي١ ٖٛ ػِْٛ َا ٜأنً٘ اٱْوإ أّ ٌٌُٜ 
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 َا ٜأنً٘ اؿٝٛإ أّٜٔا؟ 

ايٓكط١ ا٭ػل٣ أْٸ٘ وـخ ٗ بعض إٛاكؿ إٔ ٜهٕٛ ْٛل ايعلف ايـقٝل َعاكّٓا 

ٔٵ تهٕٛ َٕ إلدعٝٸ١؟ َٚٔ باب إجاٍ: عٓـَا ٜٴػوٌ  ؿهِ ايعكٌ, ؾؿٞ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ 

ٟٸ أثل يًـّ, ٫ٚ ٜبك٢ ٖٓاى  ِٸ غوً٘ أسٝاّْا عٝح ٫ ٜبك٢ عًٝ٘ أ ايجٛب ايقٟ ٫ق٢ ؿَّا ٜت

ٕٷ ٫ٚ كا٥ش١; ٚأسٝاّْا تبك٢ عًٝ٘ آثاك َٔ يٕٛ ايـّ أٚ بعض ايقكٸات ايِػرل٠ اييت  ٫ يٛ

 ايـّ.  ّهٔ ٌَاٖـتٗا بايعٌ اجمللٸؿ٠, ِٜٚـم عًٝٗا عٓٛإ

ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ٖٓاى اتٸؿام َٔ ايعكٌ ٚايعلف ع٢ً عـّ ٚدٛؿ ايـّ ع٢ً ايجٛب. 

ٕٸ اؿهِ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ هٝكّٛ ع٢ً مٚاٍ ايـّ عٔ ايجٛب, هٛا٤ أنإ  ٚعًٝ٘ ؾإ

ِٸ َٔ ايعلف ايـقٝل أٚ إتواَض(.  ايتعٌٜٛ ع٢ً سهِ ايعكٌ أٚ ع٢ً سهِ ايعلف )ا٭ع

َٸا ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ ٌٸ َا ٜبقي٘ َٔ ايـٓق١ ع ٫ ٜل٣ ؿَّا ع٢ً  أ ٕٸ ايعلف ع كغِ ن ؾإ

ٌٸ َا ٜلاٙ ٫ ٜعـٚ إٔ ٜهٕٛ يّْٛا أٚ كا٥ش١ّ يًـّ, ٚايعلف ٫ ٜعتدل ايًٕٛ  ايجٛب, ٚإْٸُا ن

ِٸ  ٗٸ ؾإْ٘ ٜت ٕٸ اؿهِ بايطٗاك٠ ٜتٖٛقـ ع٢ً ٖقا اؿهِ ايعل ٚايلا٥ش١ ؿَّا. ٚسٝح إ

َٸا ايعكٌ ؾ ٕٸ بكا٤ ايعٳلٳض ايكٍٛ بطٗاك٠ ايجٛب. أ ٌٕ َػاٜل, ؾٗٛ ٜكٍٛ: إ ٝشهِ بٌه

ٕٸ ٚدٛؿ ايعلض وهٞ عٔ  ٍٷ, ٚعًٝ٘ ؾإ )ايًٕٛ ٚايلا٥ش١( ؿٕٚ إعلٚض )فات ايـّ( قا

ٚدٛؿ إعلٚض. ٚٗ ايؿلٓٝٸ١ ايجايج١ ٫ ٜٴشَهِ بعـّ ٚدٛؿ ايـّ عٓـ ايعلف إ٫ٓ َٔ باب 

بعٓا سهِ ايعكٌ أٚ ايعلف ايتواَض. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ اؿهِ بطٗاك٠ ايجٛب, هٛا٤ٷ اتٻ

 ايـقٝل. 

ـٺ ؾك٘ ع ٚفيو عٓـَا ٜتعاكض سهِ  ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإْٓا ٗ َٛكؿ ٚاس

ِـّّ سٍٛ إلدعٝٸ١ إتٻبع١ ٗ تطبٝل  ايعلف ايـقٝل َع سهِ ايعكٌ ع هٓٛاد٘ ايو٪اٍ إتك

 إؿاِٖٝ ع٢ً إِاؿٜل؟ 

ؾُٝع إٍ كؾض ايلدٛع ٚٗ غرل َٛكؿ ايعلف ايـقٝل )ايعلف إتواَض( ٜعُـ ا

أٚ ايتعٌٜٛ ع٢ً ايعلف ٗ تطبٝل أٚ قبٍٛ ا٫ستهاّ إٍ ايٓاي ع٢ً َا ٜبـْٚ٘ َٔ 

َٸا ٗ َا ٜتعًٖل بايعلف ايـقٝل ؾإْٓا َٔ ػ٬ٍ ايتتبټع ٗ أقٛاٍ  ايتواَض ٚايتواٌٖ. ٚأ

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤, َٔ قبٌٝ: احملكِّل اٯػْٛـ اـلاهاْٞ بٞ , ٚايوٝـ أايؿكٗا٤ لـ أ

, ٜٓهلٕٚ ٖقٙ اي٬ِسٝٸ١ ٚايكاب١ًٝ يًعلف, , ٚايػلٟٚ ايتدلٜنٟايكاهِ اـ٥ٛٞ

ٜٚكٛيٕٛ بعـّ ٚدٛؿ ؿيٌٝ َعتدل ع٢ً َلدعٝٸ١ ايعلف ٗ ٖقٙ ايتطبٝكات. ٜٔاف إٍ فيو 
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ٕٸ تعًل ا٭سهاّ إْٸُا ٜهٕٛ ع٢ً ٚاقع إٛٓٛعات, ؿٕٚ إِاؿٜل إٓٛٛك٠ يـ٣  أ

قنل أْ٘ عٓـَا ٫ ٜهٕٛ يًعلف ؿٚك ايـيٌٝ ع٢ً اؿهِ . َٚٔ اؾـٜل بايايعلف

ٕٸ فلٸؿ عـّ ٚدٛؿ ايـيٌٝ ٫ ًِٜض َاْعّا َٔ عـّ تٛٚٝـ ايعلف. نُا أْ٘ ٚإٕ  ؾإ

ناْت ا٭سهاّ تتعًٖل بٛاقع إٛٓٛعات, بٝـ أْٸ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َِـام 

ـٸ يًُهًٖـ أكٓٝٸ١ يتطبٝل اؿهِ. ٚعًٝ٘ ٫  عٝينٸ ؿكٝك١ إٛٓٛعات, نٞ ٜع

 َٓـٚس١ يٓا َٔ أػق َؿّٗٛ اؿهِ, ٚتطبٝك٘ ع٢ً َٛاكؿٙ. 

ٕٸ  ٚٗ قباٍ ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ ايؿكٗا٤ ٖٓاى فُٛع١ أػل٣ تقٖب إٍ ايكٍٛ بأ

ايعلف ٖٛ إلدع ٗ تطبٝل إؿاِٖٝ ع٢ً إِاؿٜل. َٚٔ باب إجاٍ: ٜكٍٛ ُاسب 

ا دلت ايعاؿ٠ عؿٛٗا ب٘, ؼؿٜ ايٛؿٜع١ َ»دٛاٖل ايه٬ّ ٗ َٛكؿ سؿٜ ايٛؿٜع١: 

نايجٛب ٚايهتب ٗ ايِٓـٚم, ٚايـابٸ١ ٗ اٱُطبٌ, ٚايٌا٠ ٗ إلاغ, أٚ َا هلٟ 

ـٸ ي٘ ٗ ايٌلع... ْعِ,  ٌٸ َا ٫ س فل٣ فيو ٗ اؿلم ٕجًٗا..., نُا ٖٛ ائاب٘ ٗ ن

 . «ايٛاٖل اػت٬ف اؿلم باػت٬ف ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ

إلدع ٗ ُـم فيو إٍ »: «ايهًب إعًِٖ»علؾ١ نُا قاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ َ

 . «ايعلف

بـٚك ايعلف ٗ  «اٱقلاك»نُا ُلٸغ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ عح ؼـٜـ َِـام 

 .ايعـٜـ َٔ إٛاكؿ

, «ايتًـ»نُا ّهٔ ٬َس١ٛ ايهجرل َٔ إٛاكؿ ا٭ػل٣, َٚٔ بٝٓٗا َؿّٗٛ 

, َٚا إٍ فيو َٔ إؿاِٖٝ ٗ ايِْٓٛ «ايوؿ٘ ٚايلًـ», ٚ«ايٓؿك١», ٚ«إسٝا٤ إٛات»ٚ

ـٸخ ؾٝٗا ايؿكٗا٤ عٔ ؿٚك ايعلف ٗ ؼـٜـ َِاؿٜكٗا, ٚعُـٚا إٍ  ايؿكٗٝٸ١ اييت ؼ

 .تأٜٝـٖا ٚإثباتٗا

ٌٸ َبٝع »ٚقاٍ اٱَاّ اـُٝين ٗ َا ٜتعًٖل بإلاؿ َٔ ايتًـ ٗ ايلٚا١ٜ ايكا١ً٥:  ن

ٗٸ, ٚبقيو ٜهٕٛ اؿـٜح ًا٬َّ : ٖٛ ايتًـ ا«تًـ قبٌ قبٔ٘ ؾٗٛ َٔ َاٍ با٥ع٘ يعل

 . يًػلم ٚايولق١ أّٜٔا; ٫عتباكُٖا َٔ َِاؿٜل ايتًـ علؾّا

ٜبـٚ أْٓا إفا أكدعٓا تطبٝل إؿاِٖٝ ع٢ً إِاؿٜل إٍ سهِ ايعكٌ ؾإْٓا ٗ َا 

ٜتعًٖل با٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ هٓٔطل إٍ ا٫بتعاؿ عٔ ا٭هًٛب إتٻبع ٗ اؿٝا٠ 

ٝ٪ؿٸٟ بٓا فيو ٗ ايهجرل َٔ إٛاكؿ إٍ ايٛقٛع ٗ ايعول ٚاؿلز. ٗ ا٫عتٝاؿ١ٜ, ٚه
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ْٸ ٗ تطبٝل إٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١.  سٌ أْٓا مل مٌِ َٔ ايٌاكع ع٢ً أهًٛب ػا

ُٸ١ أْٓا  َٚٔ ٖٓا ٜبـٚ أْٸ٘ َٔ ا٭ْوب ٖٓا ؼهِٝ ايعلف ٗ ٖقا اجملاٍ, ٚػا

ِِّّ )ٗ تؿو رل إؿاِٖٝ إعٖكـ٠(, ٚيٝى ْتشـخ عٔ َلدعٝٸ١ ايعلف ايـقٝل ٚإتؼ

ِِّّ, ٚايقٟ هٌٗ ايتعاطٞ َع إؿاِٖٝ  ايعلف إتواَض ٚإتٗإٚ ٚغرل إتؼ

 ٚإٛٓٛعات إعٖكـ٠. 

 

َٸٞ غرل دـٜل با٫عتُاؿ, ٫ٚ ق١ُٝ ي٘. ٚقـ  ٕٸ ايعلف ايعا ـٸّ ؾإ متٸ بٓا٤ٶ ع٢ً َا تك

ايعلف », ٗ قباٍ «ايعلف إتواَض»ايتعبرل عٔ ٖقا ايعلف ٗ َِطًض ايؿكٗا٤ بع 

. قاٍ َ٪ٓيـ دٛاٖل ايه٬ّ سٍٛ َٛقع ايعلف إتواَض ٗ ؼـٜـ َعاْٞ «ايـقٝل

ٗٸ ٗ اٱط٬م ٫ ؼٌُ عًٝ٘ اـطابات »َٛٓٛعات ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١:  ٚايتواَض ايعل

 . «ٝك١ علؾٝٸ١ايٌلعٝٸ١; ٓلٚك٠ عـّ ُرلٚكت٘ سك

ٖٚٓا ٜطلغ ٖقا ايتوا٩ٍ ْؿو٘: َا ٖٛ ايطلٜل إٍ ؼٌِٝ كأٟ ايعلف ايـقٝل 

سٍٛ ؼـٜـ إؿّٗٛ ٚإِـام؟ ٚبعباك٠ أػل٣: َا ٖٛ ايطلٜل إٍ انتٌاف كأٟ ايعلف 

ٝٸ١ ٗ  ُٸ ٚطلٜل ايٍُٛٛ إيٝ٘ َٔ ػ٬ي٘ إِاؿٜل َٔ ؿٕٚ تواَض, ع٢ً َا يقيو َٔ ا٭ٖ

 ٚايؿكٗٝٸ١؟ايِْٓٛ ا٭ُٛيٝٸ١ 

ُٻٌ إيٝ٘ بعض احملكِّكٌ ٗ ٖقا ايٌإٔ ٖٞ:  ٕٸ س١ًِٝ َا تٛ  إ

ُٸ١ أٚ » ٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ٫ ٜ٪ؿٸٟ باحملكِّل إٍ طلٜل ػا ٕٸ ايبشح ٗ ايِْٓٛ ايـٜٓ إ

ٞٸ طلٜك١  ْٸ ٗ نٌـ إؿاِٖٝ ايعلؾٝٸ١. َٔ ٖٓا ؾكـ اكت٢ٔ ايتٌلٜع اٱه٬َ تعبٸـ ػا

ٕٸ ٚٓٛغ ايعك٤٬ ٚعلؾِٗ ٗ ايٍُٛٛ إٍ َؿا ٞٸ أ ِٖٝ ا٭يؿاٚ اييت ٜتعاطْٛٗا... طبٝع

ٕٸ ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ١ ٚعًِ  ٚغُٛض إؿاِٖٝ ايعلؾٝٸ١ يٝى ع٢ً ٚترل٠ ٚاسـ٠. َٔ ٖٓا ؾإ

ـٻؿ بعض ايكٛاعـ ٚائٛاب٘ ٕعاؾ١ عـّ ٚٓٛغ إؿاِٖٝ  أٍُٛ ايؿك٘ قـ س

 . «ٚإْاشلا

ٌبٗات إؿَٗٛٝٸ١ ّٚهٔ ايٛقٛف ع٢ً ٖقٙ ايكٛاعـ ٚائٛاب٘ ٗ عح اي

 ;ِّّ ٚإِـاق١ٝ. ع٠ٚ٬ ع٢ً فيو ٜٓكوِ ايعلف ٗ بعض تكوُٝات٘ إٍ: ايعلف إتؼ

ٕٸ َؿاِٖٝ, َٔ قبٌٝ:  ِّّ. إ , «ائلك», ٚ«اـولإ», ٚ«ايلبض»ٚايعلف غرل إتؼ
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, تٌتٌُ أسٝاّْا ع٢ً بعض ايػُٛض ايقٟ ٜوتـعٞ ايتـقٝل. ٖٚٓا «اؿلز», ٚ«ايعول»ٚ

ّٸ, ؿوِ اؾـٍ, ٚدعً٘ ٬َنّا ٗ ؼـٜـ ٫ ّهٓٓا ؼهٝ ِ ايعلف غرل إؼت

إلاؿ ٗ َٛٓع ايٓناع. ؾؿٞ َا ٜتعًٖل با٫قتِاؿ ايؿاهـ ايقٟ ٜتوبٻب عـٚخ ايتٔؼٸِ 

ٟٸ ايوًِٝ,  َٸ١ ؼـٜـ ايلبض ٚاـواك٠ ٗ ايٓٛاّ ا٫قتِاؿ َج٬ّ ِٜعب ع٢ً علف ايعا

ٌِِّ ٚاـدلا٤ ٗ اجملاٍ  َٔ ٖٓا هٓهٕٛ عاد١ َاهٸ١ إٍ كأٟ ٚعلف عُّٛ إتؼ

ٟٸ.   ا٫قتِاؿ

ٟٸ َٔ َٛاكؿ ايػُٛض,  ٚعًٝ٘ ؾع٢ً ايلغِ َٔ عـّ اعتباك ايعلف إتواَض ٗ أ

َٸ١ ايٓاي َٔ ايعك٤٬  إ٫ٓ أْٓا ْٔٝـ ٖٓا بأْ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ قـ ٫ ٜؿٞ علف عا

ٌِّ ـٸ ستُّا َٔ ايلدٛع إٍ اـدلا٤ ٚإؼت  .إـقِّكٌ بايػلض, ٫ٚب

ِٸٌ; ٚعلف  ٕٸ ايتؿهٝو بٌ ٖقٜٔ ايعلؾٌ: )علف اـدلا٤ ٚإؼت َٚٔ ٖٓا ؾإ

ٝٸ١  ـٺ َُٓٗا ٗ َٛٓع٘ إٓاهب, أَلٷ ٓلٚكٟ ٗ عًُ ٌٸ ٚاس غرل اـدلا٤(, ٚتٛٚٝـ ن

 ا٫هتٓباٙ ٚا٫دتٗاؿ يًػا١ٜ. 

 

ْٛاع إٛٓٛعات ايؿكٗٝٸ١ ٚإعلؾٝٸ١ يـ٣ ايعلف ايٛادـ ي٬ًِسٝٸ١ ٗ بعـ بٝإ أ

ٕٸ ؿٚك ايعلف ٗ َا ٜتعًٖل  إبـا٤ ايلأٟ ٗ َا ٜتعًٖل بإٛٓٛعات ايؿكٗٝٸ١ هب ايكٍٛ: إ

 َٛٓٛعات َٚتعًٖكات اؿهِ ٜهٕٛ ع٢ً مٜٛٔ: 

 ع تٛٚٝـ ايعلف ٗ تطبٝل َِاؿٜل إٛٓٛع ع٢ً إؿاِٖٝ إوتع١ًُ. 1

 ع اعتباك ايعلف ٗ ؼـٜـ إٛٓٛع, ٚؾِٗ َع٢ٓ إٛٓٛع. 2

ٕٸ تػٝرل سهِ َِاؿٜل إٛٓٛعات  ٚبا٫يتؿات إٍ ٖقٜٔ إٓشٌٝ هب ايكٍٛ بأ

 ايعلؾٝٸ١ ٜهٕٛ ع٢ً مٜٛٔ أّٜٔا: 

ٚٸٍ ٛٻٍ إِـام ع ايقٟ نإ ستٸ٢ ا٭َى ايٓشٛ ا٭ : بعـ تػٝرل ايعلف قـ ٜتش

عتدل ٚاسـّا َٔ َِاؿٜك٘ ع, يٝهٕٛ ايّٝٛ ػاكدّا عٔ َٓـكدّا ؼت َٛٓٛع بعٝٓ٘, ٜٚ

بٝع ايو٬غ ٭عـا٤ ايـٜٔ »َِاؿٜل فيو إٛٓٛع. َٚٔ باب إجاٍ: ٗ ايكٔٝٸ١ ايكا١ً٥: 

ٕٸ  «سلاّ ٕٸ َِاؿٜل ايو٬غ ؽتًـ باػت٬ف ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ. ٚعًٝ٘ ؾإ ٚآضٷ أ

تِٓٝؿٗا ٗ عـاؿ  ا٭ؿٚات اييت ناْت تعتدل ٗ ايوابل ه٬سّا ؽلز ايّٝٛ عٔ
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ا٭هًش١, ٚتأػق طلٜكٗا إٍ إتاسـ ا٭ثل١ٜ, ٚعًٝ٘ ئ تبك٢ ٌَُٛي١ ؿل١َ بٝع 

ـٸ ا٭هًش١ ٕٸ إٛٓٛع ٖٛ ٗ س . ع٠ٚ٬ ع٢ً فيو ؾإْ٘ ٗ فات ٖقٙ ايكٔٝٸ١ ٚآض أ

ٕٸ بٝع ايو٬غ إْٸُا  ّٸ يعٓٛإ تكـِٜ ايعٕٛ ٚإواعـ٠ ٭عـا٤ ايـٜٔ, ٚإ فات٘ إِـام ايعا

ٌٸ َا ِٜـم عًٝ٘ أْ٘ إعا١ْ ِْٚل٠ ٖٛ  ّٸ, ٚعًٝ٘ ن ٚاسـ َٔ َِاؿٜل فيو ايعٓٛإ ايعا

ٚٸ ايـٜٔ  ٭عـا٤ ايـٜٔ ٜهٕٛ قلٸَّا طبكّا شلقٙ ايكٔٝٸ١, ٚقـ ؽتًـ َِاؿٜل إعا١ْ عـ

 باػت٬ف ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ. 

ٕٸ ا٭سهاّ ؿا٥ل٠ َـاك ايعٓاٜٚٔ إأػٛف٠ ٗ »قاٍ ايوٝٸـ اـ٥ٛٞ َا َُْٔٛ٘:  إ

ُٸا َ ٛٓٛعاتٗا, ؾعٓـَا ٜنٍٚ ايعٓٛإ ٜنٍٚ اؿهِ بنٚاي٘. ؾإفا ماٍ عٓٛإ اـُل ع

 . «هبل إٔ تعًٖكت اؿل١َ ب٘, ٚانتوب عٓٛاّْا آػل, سهِ بعـّ سلَت٘ ٚلاهت٘

طيتـػټٌ ايعلف ٗ تػٝرل اؿهِص: إٔ ٜهٕٛ تػٝټل َِـام إٛٓٛع ايٓشٛ ايجاْٞ 

ـٸي  بوبب تػٝټل ؾِٗ ايعلف ٚسهُ٘ بٌإٔ َع٢ٓ إٛٓٛع َٚؿَٗٛ٘. نُا ٜكٍٛ إك

ٚكؿٸٙ طَع٢ٓ ايػٓا٤ص بعض ا٭ُشاب إٍ ايعلف, »ا٭كؿبًٝٞ سٍٛ ؼـٜـ َؿّٗٛ ايػٓا٤: 

ٕٵ مل ٜهٔ ٌَت٬ُّ ع٢ً ايذلدٝع, ٫ٚ ع٢ً  ُٸ٢ ب٘ علؾّا ؾٗٛ سلاّ, ٚإ ٌٸ َا ٜٴو ؾه

ْٜ ٚكؿ ٗ ايٌلع ؼلِٜ َعٓاٙ, ٚيٝى بٛاٖٕل ي٘ ٞٸ  ايطلب; ؿيًٝ٘: إْ٘ يؿ َع٢ٓ ًلع

 . «َأػٛف َٔ ايٌلع, ؾٝٴشاٍ إٍ ايعلف

إٍ داْب نٝؿٝٸ١ تأثرل ايعلف ٗ اهتٓباٙ ا٭سهاّ, ٚنقيو سـٚؿ ا٭ؿٚاك 

ٕٸ ايه٬ّ عٔ  ٛټ٫ت ايعلؾٝٸ١ ٗ تػٝرل ا٭سهاّ, لـ أ اييت تًعبٗا إتػِّلات ٚايتش

ـٻؿ ي٘ ئ ٜ٪ؿٟ إٍ ُرلٚك٠ ا٭ سهاّ علؾٝٸ١, ٚٓٝاع ايعلف إفا نإ ٗ اٱطاك احمل

 ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ اييت أكاؿٖا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ أبـّا. 

 

ّٸ ٗ ايؿك٘ بايعٌُ, ٚإْٸُا ٌٌُٜ ايهًُات ٚا٭قٛاٍ أّٜٔا,  ٕٸ ايعلف ٫ ىت إ

ٕٸ َلدعٝٸ١ ا ٞٸ(. إ يعلف ٗ تؿورل إؿلؿات ٚا٭يؿاٚ ٖٚٛ َا ٜٴعبٻل عٓ٘ بع )ايعلف ايًؿٛ

إوتع١ًُ ٗ ا٭ؿٓي١ ٚايِْٓٛ ايٌلعٝٸ١ ع إفا مل ٜتِلٻف ايٌاكع ٗ ؿ٫يتٗا ع َٔ ١ًْ 

ـٸ ايعلف َلدعّا َعتُـّا ٗ  ايتطبٝكات ايعلؾٝٸ١ اييت ٫ ىتًـ عًٝٗا اثٓإ. نُا ٜٴع

ٛٚ َٔ َِطًض تؿورل فُٛع اؾٌُ ٚاشل٦ٝات ايذلنٝب١ٝ يًه٬ّ أّٜٔا, نُا ٖٛ ًَش
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ٗٸ» ٕٸ ايؿكٗا٤ «اؾُع إكبٍٛ»أٚ  «اؾُع ايعل , ايٛاكؿ ٗ نتب أٍُٛ ايؿك٘ بهجل٠. إ

ْٸ, ٚإطًل ٚإكٝٸـ, إٍ داْب بعُٔٗا ؿٕٚ تلؿټؿ, ٜٚعًُٕٛ  ّٸ ٚاـا ٜٔعٕٛ ايـيٌٝ ايعا

ْٸ,  ّٸ ع٢ً اـا ٌٸ ايتعاكض ا٫بتـا٥ٞ بُٝٓٗا َٔ ػ٬ٍ طلٜك١ ايعلف ٗ ٌٓ ايعا ع٢ً س

 ٕطًل ع٢ً إكٝٸـ. ٚا

٘ٹ ﴿ٚقـ ُوٸو بعض ايؿكٗا٤ بكٛي٘ تعاٍ:  َٹ ٛٵ ٕٔ َق ٍٕ ٔإ٫ٖ بٹًٹوٳا ٔٵ كٳهٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأكٵهٳ ٚٳ

ِٵ ٗٴ ٔٳ َي ِّ ٝٴبٳ ٝٸ١ ايعلف4)إبلاِٖٝ:  ﴾يٹ  . ( ٱثبات سذٸ

ـټ ٗ فيو إٍ ايعلف; ٕا تكلٻك »: «ايػي»قاٍ احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ ٗ عح ػٝاك  ٚاؿ

ٞٸ ٜٴشاٍ إٍ ايعلف, دلّٜا ع٢ً ايعاؿ٠ إعٗٛؿ٠ ٗ  ٕٸ َا مل ٜجبت ي٘ ايٛٓع ايٌلع ايٌلع أ

 . «ٗ كؿٸ ايٓاي إٍ علؾِٗ

ٕٵ نإ ٜل٣ ايعلف  ٕٸ بعض ايؿكٗا٤, َجٌ: ايوٝٸـ ُاسب َؿتاغ ايهلا١َ, ٚإ ٚإ

ٕٸ إعتدل ٗ فيو إْٸُا  ٬َنّا ٗ ؼـٜـ إؿاِٖٝ إٛدٛؿ٠ ٗ ايـيٌٝ, ٚيهٓٸ٘ ٜعتكـ بأ

ّٸ ايوا٥ـ ٗ عِل إعِّٛ ٕٸ ايقٟ ». ٚٗ فيو قاٍ َا َُْٔٛ٘: ×ٖٛ ايعلف ايعا إ

ٕٸ ا٭يؿاٚ اؾاك١ٜ ع٢ً أيؤ إعٌَِٛ  ^ٜٴوتؿاؿ َٔ عٛخ ٚقٛاعـ ايؿكٗا٤ ٖٛ أ

هب تؿورلٖا ٗ ٤ٛٓ علف عِلِٖ, ؾإفا أؿكنٓا علف فيو ايعِل ٚدب عًٝٓا 

ٜتٻٔض يٓا َا عًٝ٘ ايعلف ٗ عِل ايٌاكع ٚدب  ايلنٕٛ إيٝ٘, ٚأَا ٗ إٛاكؿ اييت مل

ُٸ١ ّٸ ٗ ؾِٗ ايًؿاٚ إوتع١ًُ ٗ نًُات ا٭٥  . «^عًٝٓا ايلدٛع إٍ ايعلف ايعا

ٕٸ ؾِٗ َع٢ٓ ايـيٌٝ ٜتٖٛقـ ع٢ً ايعلف  ٚايقٟ ٜبـٚ ٖٓا أْٓا إفا فٖبٓا إٍ ايكٍٛ بأ

ٕٔ َعٝٸٔ; ٚفي ٞٸ, ؾعٓـٖا هب عًٝٓا عـّ سِلٙ بعلف مَ ٕٸ فيو ايـيٌٝ ٫ ايًؿٛ و ٭

ٛټٍ ٚايتػٝټل َٔ ػِا٥ّ  ٕٸ ايتش ٜٴعتدل ؿي٬ّٝ ع٢ً اؿهِ ٭ْاي فيو ايعِل ؾك٘; ٭

ٞٸ ع٢ً إٛٓٛعات  ايعلف, ٚإف اعتدل ايٌاكع ايعلف ٬َنّا, ٚأقاّ اؿهِ ايٌلع

ٕٸ  ايعلؾٝٸ١, ٜهٕٛ ستُّا قـ أػق ٖقٙ اـِا٥ّ ايعلؾٝٸ١ بٓٛل ا٫عتباك. َٔاؾّا إٍ أ

ن٬ّ ُاسب َؿتاغ ايهلا١َ ٖٛ أْٸ٘ إفا مل ٜهٔ علف مَٔ إعِّٛ َتعِّّٝٓا َكت٢ٔ 

ّٸ.   هٝهٕٛ ايـيٌٝ ف٬ُّ, ٗ سٌ أْ٘ هٛم ٗ ٖقٙ اؿاي١ ايلدٛع إٍ ايعلف ايعا

ٞٸ ٗ ايكٔاٜا ٚإوا٥ٌ اييت ًُٚت إيٝٓا َٔ ايٌاكع ٖٞ  ٚٸي ٕٸ ا٭ٌُ ا٭ أدٌ, إ

ٕٸ «بٝإ اؿهِ»ٚ «ايتٌلٜع» ٞٸ, ٚإ ٟٸ استُاٍ آػل, َٔ قبٌٝ:  اٱشل , «بٝإ ايعلف»أ

ْٸ فعٍٛ َٔ قبٌ اهلل  ٔٵ سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َِطًضٷ ػا وتاز إٍ قل١ٜٓ. ٚيه
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ّٸ ٗ مَٔ إعِّٛ  ٕؿلؿ٠ٺ َا, ٚتٴٔلى ؼـٜـ َعٓاٖا إٍ ايعلف, َٚع فيو ْل٣ ايعلف ايعا

ٕٸ أق٢ِ َا ّهٓٓا قٛي٘ ٗ ٖقٙ  ّٸ ٗ عِلْا, ؾإ ايِٛك٠, نُا َػاٜلّا يًعلف ايعا

ٌٷ ع٢ً َعٝاكٜٸ١ علف مَٔ ايِـٚك, ٚعـّ ٜكٍٛ بعضٷ , ٖٛ أْ٘ إفا نإ ٖٓاى ؿيٝ

اعتباك ايعلف اؾـٜـ, عٝح ّهٔ ايكٍٛ بعـّ ٬ُسٝٸ١ ايعلف ايلأٖ عٓـ ايٌاكع 

ٗ ؼـٜـ إٛٓٛع, ؾؿٞ َجٌ ٖقٙ ايِٛك٠ ٜهٕٛ إعٝاك ٖٛ علف ايِـٚك, ٚأَا ٗ 

ٗٸ اؾـٜـ. غرل ٖقٙ ايِٛك٠ ؾٝهٕٛ إ  عٝاك ٚإلدع ٖٛ ايعلف ٚايؿِٗ ايعل

ٝٸ١ ٗ اؿكٝك١ يٝى شلا إ٫  ٝٸ١ ٚإهاْ ٕٸ ا٫قتٔا٤ات اينَاْ إوأي١ ا٭ػل٣ ٖٞ أ

تأثرل ٚاسـ, ٖٚٛ تػٝرل إِاؿٜل, أٚ تٛهع١ ٚتٔٝٝل َِاؿٜل َٛٓٛعات ا٭سهاّ. 

ٕٸ ٖقا ايتػٝٸل ٗ إِاؿٜل قـ ٜهٕٛ ْا٦ًّا عٔ تػٝټل سهِ اي علف ٗ تطبٝل ٚإ

. ٚقـ ٜتػرل ؾِٗ ايعلف ٚسهُ٘ بايٓوب١ إٍ إِاؿٜل ع٢ً َٛٓٛعات ا٭سهاّ

ٕٸ ٖقٙ  ٗٸ, ٚبتبع فيو تتػٝٻل َِاؿٜل إٛٓٛع أّٜٔا. ٚطبعّا إ َؿّٗٛ إٛٓٛع ايعل

ايطلٜك١ ا٭ػرل٠ ّهٓٗا إٔ تؿتض طلٜكّا ػطرلّا يًػا١ٜ مٛ ايتأهٝى يؿهل٠ علؾٝٸ١ 

ٔٵ َٔ ػ٬ٍ «عًِ ؾِٗ ايِْٓٛ», ٚ«اشللَٓٛطٝكا»ل عٓٗا بع ايـٜٔ, ٚاييت ٜعبٸ . ٚيه

ٝٸ١ ايعلف, َٚواس١ إبـا٤ ايعلف يلأٜ٘, َٚع٢ٓ  ِټِٞ يٌلا٥٘ سذٸ ايبٝإ ايـقٝل ٚايتؼ

ايعلف ايقٟ ّتًو ٬ُسٝٸ١ إلدعٝٸ١, َٚا إٍ فيو, ّهٔ ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ٖقا 

  ا٭َٛك ايج٬ث١ ايتاي١ٝ: ا٫ملاف بٓشٛ َٔ ا٭ما٤. نُا أْٸ٘ هب ايتـقٝل ٗ

ّٸ. 1 ٕٸ ا٭ٌُ ٜكّٛ ع٢ً تكـِٜ علف ايٌاكع ع٢ً ايعلف ايعا  ع إ

ع ٗ َا ٜتعًٖل بإٛٓٛعات ايعلؾٝٸ١ اييت فٖب ايٌاكع ْؿو٘ إٍ إقاَتٗا ع٢ً ؾِٗ 2

ّٸ َٔ قبٌ  ٕٸ إوتٳٓٳـ ٗ ؾِٗ َع٢ٓ إٛٓٛعات ٖٛ ؾِٗ ايعلف ايعا ايعلف يًُٛٓٛع ؾإ

ـٸ َٔ ا٫هتٓاؿ إٍ علف اـدلا٤ ايعك٤٬, ٚٗ بع ض إٛاكؿ ٫ ٜٴهتؿ٢ بقيو, بٌ ٫ب

 .ٌِِّ  ٚإتؼ

ٕٸ 3 ٝٸ١ إٍ أػل٣ ٖٛ إٛدب يتػٝټل ايعلف; إف إ ع يٝى فلٸؿ ا٫ْتكاٍ َٔ سكب١ مَٓ

ٕٸ  ايقٟ ٜتػٝٸل ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ يٝى ٖٛ ايعلف, بٌ َقام ايٓاي ٌَٚاكبِٗ, ٗ سٌ أ

ٝٸ١, ٜٚهٕٛ ي٘ تعلٜؿ٘ تػٝټل ايعلف هٝهٕٛ َتأثِّ ٝٸ١ ٚإهاْ لّا بتػٝټل ا٫قتٔا٤ات اينَاْ

ْٸ. َٚٔ باب إجاٍ ٗ ايكٔٝٸ١ ايكا١ً٥:  ٕٸ  «بٝع ايو٬غ ٭عـا٤ ايـٜٔ سلاّ»اـا ٚآضٷ أ

َِاؿٜل ايو٬غ ؽتًـ باػت٬ف ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ, ٚيهٔ ٖقا يٝى بوبب اْتكاٍ 
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ٕٸ ا٭ؿ ا٠ اييت ناْت تعتدل ه٬سّا ٗ إآٞ مل اينَٔ َٔ سكب١ إٍ سكب١, بٌ بوبب أ

ـټّ ايتهٓٛيٛدٞ. ٚعًٝ٘ إفا مل تتػٝٻل  ـٵ ه٬سّا ٗ ايعِل ايلأٖ بؿعٌ ايتك تعٴ

ٕٸ فلٸؿ تػٝټل إقام ٚإٌلب ئ ًِٜض يٝهٕٛ ٖٛ  ٝٸ١ ؾإ ٝٸ١ ٚإهاْ ا٫قتٔا٤ات اينَاْ

 إٝنإ ٚإعٝاك. 

ـٸّ إفا تػٝٻل ؾِٗ ايعل ف سٍٛ إؿّٗٛ ايعٓٛاْٞ ايقٟ اِْبٸ عًٝ٘ ٚبايٓٛل إٍ َا تك

ِٸ إعُاٍ  ٞٸ ؾعٓـٖا هٝهٕٛ شلقا ايعٓٛإ َِاؿٜل دـٜـ٠, ٚهٝت اؿهِ ايٌلع

 اؿهِ إقنٛك ٗ ًإٔ ٖقٙ إِاؿٜل اؾـٜـ٠. 

ٕٸ إْاع ايؿكٗا٤ ع٢ً ٬ُسٝٸ١ ايعلف ٗ ؾِٗ َع٢ٓ إؿلؿات  ّٚهٔ ايكٍٛ: إ

ٗ ايـيٌٝ ٜكّٛ ع٢ً ث٬خ ؾلٓٝٸات ٫ تكبٌ ٚا٭يؿاٚ ٚاشل٦ٝات ايذلنٝب١ٝ يًُٛٓٛع 

 اٱْهاك, ٖٚٞ: 

ٕٸ إكاؿ٠ إٌلِّع َؿ١َٛٗ يٓا; ؾايٌاكع ٗ إؿاِٖٝ ٚايتعايِٝ ايوُاٜٚٸ١ ًٜتنّ 1 ع إ

ٕٸ س١ًِٝ ٖقا  بأٍُٛ ٚقٛاعـ اؿٛاك ٚإؿاِٖٝ ايوا٥ـ٠ بٌ ايقٜٔ ٜلّٚ كاطبتِٗ. ٚإ

ٞٸ تٴؿٔٞ بٓا إٍ ايؿلٓٝٸتٌ اي  تايٝتٌ: اٱؿكاى ايعكً

ٕٸ ايؿِٗ ايوا٥ـ بٌ 2 ْٸ يتؿِٗٝ ًٝعت٘. ٚعًٝ٘ ؾإ ـٻي أهًٛبٷ ػا ع يٝى يًٌاكع إك

 إؼاَطبٌ ٖٛ إعٝاك ٚاؿذٸ١. 

ٞٸ ع٢ً ايـٚاّ ٗ 3 ٚٸي ٕٸ ا٭ٌُ ا٭ ـٻّ ع٢ً ايعلف, أٟ إ ٞٸ َك ٕٸ إِطًض ايٌلع ع إ

ٕٸ «بٝإ اؿهِ»ٚ «ايتٌلٜع»ايكٔاٜا ٚإوا٥ٌ اييت ًُٚت إيٝٓا َٔ قبٌ ايٌاكع ٖٞ  , ٚإ

ٟٸ استُاٍ آػل, َٔ قبٌٝ:   , وتاز إٍ قل١ٜٓ. «بٝإ ايعلف»أ

 

ـټّ إِطًشات ايٌلعٝٸ١ ع٢ً  ٞٸ ٜكٔٞ بتك ٚٸي طبكّا ٕا تكـّ َٔ نٕٛ ا٭ٌُ ا٭

 ايعلف هب اٱداب١ عٔ ايو٪ايٌ ايتايٌٝ: 

ٞٸ1 ّٸ ايتعلٜـ ا٫ُط٬سٞ ايٌلع ٕؿلؿ٠ َا ٗ اٯٜات ٚايلٚاٜات  ع ٌٖ ىت

بايباب ايقٟ متٸ ؾٝ٘ تعلٜـ تًو إؿلؿ٠ اُط٬سّٝا, أّ ّهٔ تول١ٜ فيو ايتعلٜـ 

 ا٫ُط٬سٞ يتًو إؿلؿ٠ إٍ ا٭بٛاب ا٭ػل٣؟ 

ع ٌٖ هب ايتعبټـ با٭سهاّ إذلتِّب١ ع٢ً أَٛك, َجٌ: إهٌٝ ٚإٛمٕٚ ٚإعـٚؿ 2
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ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ, ٚايعاؿات ٚاؿا٫ت, ٚتهٕٛ إٓا٧ً  )ا٭َٛك اييت ؽتًـ باػت٬ف

٫ػت٬ؾٗا نجرل٠(؟ ٚإفا كأ٣ ايٌاكع ايٛمٕ بٌإٔ بٔاع١ َج٬ّ ؾٌٗ ٜهٕٛ سهِ تًو 

ٔٵ ٜوٛم أَج١ً  َٳ ايبٔاع١ ٖٛ ايٛمٕ أبـّا, أّ ٜهٕٛ ايٌاكع ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ٗ َٛقع 

ُٹل٠ ؾك٘؟   َعا

 

ٞٸ ٗ ًإٔ ن١ًُ ٗ باب َعٝٻٔ إٍ ٌٖ ّهٔ تول١ٜ َؿ ّٗٛ إِطًض ايٌلع

ها٥ل ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١ ا٭ػل٣ أّٜٔا, أّ هب ايلدٛع ع ٗ َا ٜتعًٖل بتًو إؿلؿ٠ ٗ 

 ها٥ل ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١ ا٭ػل٣ ع إٍ ايعلف؟ 

ٕٸ اٯكا٤ ٗ ٖقا اجملاٍ كتًؿ١. ؾإْٓا َٔ د١ٗ ٗ َا ٜتعًٖل بايِْٓٛ ايؿكٗٝٸ١ ٗ  إ

ٗ ٖقٙ اؿاي١ إٍ ايلدٛع  قا ايٌإٔ ٫ مٌِ ع٢ً تٛدټ٘ ٚاسـ; إف ٜقٖب ايبعضٖ

ّٸ, إ٫ إفا ؾُٗٓا ايتٛهع١ َٔ تؿورل ايٌاكع يًُؿلؿ٠  ّٸ إٍ ايعلف ايعا ٗ غرل َٛكؿ ايٓ

ـٻي َؿّٗٛ )ايٛد٘( بايٓوب١ إٍ  ِّؿ ايٌاكع إك ْٸ. ؾُج٬ّ: عٓـَا و ٗ ايباب اـا

ُِٝ ٖقا إؿّٗٛ إٍ َا هٛم يًُلأ٠ إبلامٙ ٚعـّ ٚدٛب تػطٝت٘ اي٤ٛٓٛ ؾٌٗ ّهٔ تع

ّٸ يع  ٕٸ إؿّٗٛ ايعا عٓـ ايٌاكع ثابتٷ ٗ ْٝع  «ايٛد٘»عٔ ا٭دٓيبٸ؟ ٜكٍٛ: إفا ؾُٗٓا أ

ـٻؿ ٗ باب اي٤ٛٓٛ إٍ ْٝع ا٭بٛاب ا٭ػل٣ َا ٗ  ا٭بٛاب أَهٓٓا تعُِٝ إؿّٗٛ احمل

يِٛك٠ هب سبى إِطًض ع٢ً َٛكؿٙ, ٚٗ َا ٜتعًل فيو ايٓٛل. ٚإ٫ٓ ؾؿٞ غرل ٖقٙ ا

بإٛاكؿ ا٭ػل٣ ٜهٕٛ ايعلف ٖٛ إتٻبع, نُا ٖٛ ؿٜـٕ بعض ايؿكٗا٤. َٚٔ باب إجاٍ 

ـٻي ٗ َا ٜتعًٖل بِـم عٓٛإ إواؾل ٗ باب اي٠٬ِ ٚايِّٛ ٌٜذلٙ  لـ ايٌاكع إك

ـٻؿ٠ ٚايكِـ. ٜٚكٍٛ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ ب ٗٸ, »اب إٔاكب١: إواؾ١ احمل إلاؿ بايوؿل ايعل

ٞٸ, ٖٚٛ َا اًتٌُ ع٢ً إواؾ١ إعٝٻ١ٓ  . «٫ ايٌلع

ٞٸ  ٚٸيٝٸ١ ٖٛ إٔ مٌُ ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ١ ع٢ً ايعلف ايٌلع ٕٸ ٚٚٝؿتٓا ا٭ ٜبـٚ أ

ٚسِلٙ ٗ َٛكؿٙ; إف ٫ ّهٔ تعُِٝ عٴلف ايٌاكع إٍ إٛاكؿ ا٭ػل٣, إ٫ عٓـ ٚدٛؿ 

ّٸ. ٚٗ  ايكل١ٜٓ, ٚإفا مل تهٔ ٖٓاى َجٌ ٖقٙ ايكل١ٜٓ ٚدب ايلدٛع إٍ ايعلف ايعا

ّٸ ٜهٕٛ إعُاٍ ايتعبټـ  إٛاكؿ اييت ٜهٕٛ ٖٓاى اػت٬ف بٌ علف ايٌاكع ٚايعلف ايعا

 بايٓوب١ إٍ علف ايٌاكع عاد١ إٍ قل١ٜٓٺ. 
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ّٕ ع٢ً إهٌٝ ٚإٛمٕٚ ٚإعـٚؿ, ؾكٌٝ  ٚكؿ ٗ ايِْٓٛ ايؿكٗٝٸ١ تلتٝب أسها

ٕٸ ايلبا هلٟ ٗ  ـٸّا. أٚ قٌٝ: إ َج٬ّ: هب بٝع إهٌٝ ن٬ّٝ, ٚإٛمٕٚ ٚمّْا, ٚإعـٚؿ ع

إهٌٝ ٚإٛمٕٚ, ٫ٚ هلٟ ٗ إعـٚؿ. َٚٔ د١ٗ متٸ بٝإ ايبٔا٥ع إه١ًٝ ٚايبٔا٥ع 

ٌٕ َطًل ٜتؼط٢  إٛم١ْٚ ٗ بعض ايلٚاٜات, ؾٌٗ هب ايتعاطٞ َع ٖقٙ ايِْٓٛ بٌه

مَإ ايِْٓٛ, عٝح ٜهٕٛ ايقٖب ٚايؿ١ٔ َٔ إٛمٕٚ أبـّا, ٚاؿٓط١ ٚايٌعرل َٔ 

ّٸ ؾك٘؟   إهٌٝ أبـّا, أّ ْكِل ٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً عِل ايٓ

ٝٸ١ ع لـ ٖجًٌِّ يه٬  َټٌ ٗ ايِْٓٛ ايـٜٓ إْٓا ٗ ٖقا إٛكؿ ع َٔ ػ٬ٍ ايتأ

ؾهل٠ ايتعبټـ بايتطبٝكات ايلأٌٜ. ؾُج٬ّ ٜٴِلٸ ُاسب نتاب )دٛاٖل ايه٬ّ( ع٢ً 

ؾٝٓبػٞ إٔ ٜعًِ إٔ ا٫عتباك ٗ فيو »ايٌلعٝٸ١, ٚسؿٛٗا ٗ ْٝع ا٭م١َٓ; إف ٜكٍٛ: 

بٴين عًٝ٘ سهِ ايلبا,  |بعاؿ٠ ايٌلع, ؾُا ثبت أْٸ٘ َهٌٝ أٚ َٛمٕٚ ٗ عِل ايٓيب

ٕٵ تػٝٸل بعـ فيو  . «ٚإ

ّٸ ٔٵ ٜ٪نِّـ ع٢ً قٛكٜٸ١ ايعلف ايعا َٳ , ٚايتٌهٝو ٗ ثبات ٚٗ إكابٌ ٖٓاى 

ـٻي, نُا ٜكٍٛ احملكِّل ا٭كؿبًٝٞ:  ّٸ ٚايٌاكع إك وتٌُ »اؿاي١ ايوا٥ـ٠ ٗ عِل ايٓ

ّٸ, أٚ نٌٝ ٚٚمٕ أنجل إـٕ,  إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ ايهٌٝ ٚايٛمٕ ٖٛ إتعاكف يـ٣ ايعا

 .  «أٚ بعٔٗا...

ٕٛمٕٚ ع٢ً نُا ٌٓ اٱَاّ اـُٝين ٚاٖل كٚاٜات باب ايلبا ٗ إهٌٝ ٚا

ٕٸ ايكٔٝٸ١ ٖٞ ع٢ً مٛ ايكٔٝٸ١ اؿكٝكٝٸ١, ٚيٝى إهٌٝ  ايٛٛاٖل ايعلؾٝٸ١, ٜٚل٣ أ

ٚإٛمٕٚ ه٣ٛ عٓاٜٚٔ ٌَرل٠, ٚيٝوت َِاؿٜل ثابت١. َٚٔ ٖٓا إفا تػٝٸلت َِاؿٜل 

 . ايعٓٛإ; إثل تػٝٸل ا٭م١َٓ أٚ ا٭َه١ٓ, هٝتػٝٸل اؿهِ َٔ تًكا٥٘

ٞٸ ٚعًٝ٘ ٗ َا ٜتعًٖل َواس١  ٚٸي ٕٸ ا٭ٌُ ا٭ تطبٝل إِطًشات ايٌلعٝٸ١ ؾإ

 َٔ ٌّ ٞٸ ع٢ً ها٥ل ا٭علاف ا٭ػل٣, ٚإفا نإ ٖٓاى ْ ـټّ ايعلف ايٌلع ٜكتٔٞ تك

قبٌ ايٌاكع ٗ إٛاكؿ اييت ؽتًـ باػت٬ف ا٭َه١ٓ ٚا٭م١َٓ, ٜٚٛدـ ٖٓاى أكٓٝٸ١ 

ّٸ, ٫ إٔ لعٌ ايٌا ٞٸ َٔ ٖقا ايٓ كع ٗ َٛقع ايؿلؿ يًتػٝرل, ٚدب أػق اؿهِ ايٌلع

ٔٵ إٍ دٓب ٖقا ايقٟ ٜقنل َجا٫ّ َٛكؿٜٸّا َٚعاُلّا يًُٛمْٚات ٚإه٬ٝت . ٚيه

ٞٸ قـ ٫ ٜعجل ايؿكٝ٘ ع٢ً تعبټـ ٗ ًإٔ ٍّّْ َٔ ايِْٓٛ, ٚعٓـٖا ّهٓ٘  ٚٸي ا٭ٌُ ا٭
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ّٸ ٗ عِلٙ.  ٗ ٖقٙ اؿاي١ إٔ ٜلدع إٍ ايعلف ايعا

اػت٬ف ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ, ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ٜٚبـٚ أْٓا ٗ إٛاكؿ اييت ؽتًـ ب

ٌّ َٔ قبٌ ايٌاكع ٗ ًأْٗا, يٛ دعًٓا َٔ َٛقـ ايؿكٝ٘ إـقِّل ٗ َا ٜتعًٖل  ٚكؿ ْ

ّٸ ٬َنّا ْهٕٛ قـ هًهٓا َٓٗذّا  بتعبټـ١ٜ أٚ عـّ تعبټـ١ٜ اؿهِ إبٝٻٔ ٗ ٖقا ايٓ

 ُشٝشّا ٗ ا٫هتٓباٙ. 

 

علؾٝٸّا  «إٛٓٛع»إْٓا ْٛاد٘ ٗ ايِْٓٛ ايـٜٓٝٸ١ آ٫ف ايكٔاٜا اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا 

ًلعٝٸّا. ٚنُجاٍ ع٢ً فيو: َعا١ًَ ايوؿٝ٘ ٚاجملٕٓٛ باط١ً, ايـّ لى,  «احملٍُٛ»ٚ

إوهل سلاّ, َٚا إٍ فيو. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إكداع ؼـٜـ َعاْٞ ٖقٙ إؿلؿات إٍ 

ٕٸ تطبٝل إؿاِٖٝ اييت ٜلاٖا ايعلف شلقٙ ايعلف ع نُا  ـٸَت اٱًاك٠ إٍ فيو ع, إ٫ أ تك

ٝٸ١ ٚػاكدٝٸ١ أَلٷ آػل, ٫  إؿلؿات ع٢ً إِاؿٜل ٚا٭ؾلاؿ ٚا٭ؾعاٍ اييت ٖٞ أَٛك عٝٓ

 كب٘ يتؿورل إؿّٗٛ بٗا. 

ٝٸ١ إْٸُا ٜ٪ؿٸٟ  ٝٸ١ ٚإهاْ ٕٸ ا٭ثل ايقٟ ٜذلن٘ تػٝټل ايٛلٚف اينَاْ إٍ أًلْا إٍ أ

تػٝټل سهِ إِاؿٜل )ؿٕٚ َٛٓٛعات ا٭سهاّ(, َٔ ػ٬ٍ تٛهٝع أٚ تٔٝٝل َِاؿٜل 

إٛٓٛع; إَا َٔ ػ٬ٍ اػت٬ف ايعلف ػاٙ َؿّٗٛ إٛٓٛع ع ايقٟ عجٓاٙ ٗ ايعٓٛإ 

ايوابل ع; أٚ َٔ ػ٬ٍ ا٫ػت٬ف ٗ تطبٝل إِاؿٜل ع٢ً ايعٓٛإ. ٖٚٓاى أَج١ً نجرل٠ 

ٕٸ ايؿكٗا٤ ٗ اهتٓباطاتِٗ ناْٛا ًَتؿتٌ إٍ ٖقا ا٭َل, ٚٗ َا  ٗ ٖقا اجملاٍ تجبت أ

 ًٜٞ ٌْرل إٍ بعض ا٭َج١ً ع٢ً فيو: 

ّٕ بـؾع َبًؼ َٔ إاٍ إما٤ 1 ٗټـ ًؼ ع ٗ عٓٛإ اؾعاي١, اييت ٖٞ عباك٠ عٔ تع

ٗٸـ  ِٸ تٛهٝع٘ إٍ َِاؿٜل, َٔ قبٌٝ: ايتع ٕٸ ٖقا اؿهِ ٜت عٌُ َعٌ, ٌْاٖـ ايّٝٛ أ

ُٸ١ بايعُلإ, ٖٚٞ أَٛكٷ مل تهٔ َطلٚس١ بانتٌاف إ عاؿٕ, ٚتٓؿٝق إٌاكٜع اـا

 ٗ ايوابل. 

ع ٗ َا ٜتعًٖل َوأي١ إٓع َٔ ا٫ستهاك لـ بعض ايؿكٗا٤ ٜكِلٕٚ 2

ٝٸ١ ع ع٢ً ا٭طع١ُ, بٌ بٔع١ َٛاكؿ َٓٗا,  ا٫ستهاك ع ؿٕٚ ايتؿات إٍ ا٫قتٔا٤ات اينَاْ

ٕٸ ٚاينبٝب ٚ...( َج٬َّٔ قبٌٝ: )اؿٓط١ ٚايٌعرل ٚايتُل  . ٗ سٌ أْٸ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إ
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ا٫ستهاك ٫ ٜٓشِل با٭طع١ُ; ٭ٕ َعٝاك ٬َٚى تٌلٜع ٖقا اؿهِ ٖٛ إْكاف ايٓاي 

ٕٸ َٛٓٛع سهِ ا٫ستهاك  ـٸ٠. ٚٗ اؿكٝك١ إ َٔ ائا٥ك١ ا٫قتِاؿٜٸ١ ٗ ٚقت ايٌ

ٕٸ َِاؿٜل فيو ٗ عٓٛإ ٌٌُٜ ْٝع ا٭َٛك اييت تٔػ٘ ع٢ً ايٓاي اقتِاؿٜٸّا, إ ٫ٓ أ

 ايعِٛك ايػابل٠ ناْت قِٛك٠ ٗ ايػايب بايطعاّ, بٌ ع٢ً بٔع١ أُٓاف َٓ٘. 

ع ٗ َا ٜتعًٖل عل١َ بٝع ايـّ ًٚلا٥٘ اهتٓـ ؾكٗا٤ٷ, َٔ قبٌٝ: ايع١َ٬ٓ 3

, ٗ ؾتاٚاِٖ احملل١َِّ يبٝع ايـّ ًٚلا٥٘ , ٚقُـ دٛاؿ اؿوٝين ايعاًَٞاؿًٞ

ٝٸ١ عًٝ٘. نُا قاٍ اٱَاّ اـُٝين: ع٢ً عـّ ُـم إ ٕٸ سل١َ ايتهوب بايٓذاهات »اي إ

ٕٸ اؿهِ عل١َ بٝع ًٚلا٤ ايـّ ايٛاكؿ ٗ  ؿا٥ل َـاك عـّ دٛام ا٫ْتؿاع. ٚٗ ايٛاقع ؾإ

ٝٸ١  . «ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ إْٸُا ٖٛ َٔ باب اعتباكٙ َِـاقّا يًُٛٓٛعات ايؿاقـ٠ يًك١ُٝ ٚإاي

ٕٸ َِاؿٜل إاي ٝٸ١ ٚإٓؿع١ ايعك٥٬ٝٸ١ ٚاؿ١ًٝٓ ٚعـّ اؿ١ًٝٓ تعتُـ ٗ ٗ سٌ أ

ٝٸ١. َٚٔ ٖٓا ٜقٖب  ٝٸ١ ٚإهاْ ّٸ ع٢ً إتػِّلات ٚايٛلٚف اينَاْ ٌٕ تا ا٭هاي ٚبٌه

بعض ايؿكٗا٤, َٔ أَجاٍ: ايوٝٸـ اـ٥ٛٞ; با٫يتؿات إٍ ٖقٙ اؿكٝك١, إٍ ايكٍٛ بعـّ 

فيو ايطاٖل َٓ٘ أٚ ايٓذى, ٫ ٚدٛؿ ؿيٌٝ ع٢ً سل١َ بٝع ًٚلا٤ ايـّ, هٛا٤ ٗ 

 . باؿل١َ ايٛٓع١ٝ, ٫ٚ باؿل١َ ايتهًٝؿ١ٝ

ٕٸ ايهتب ايؿكٗٝٸ١ تقنل َٛاكؿ نجرل٠ عٔ تػٝټل  َٚٔ اؾـٜل بايقنل أ

ٍٸ ع٢ً  ٕٸ ْٝع ايطلم ا٭ػل٣ تـ ٔٵ بأؿ٢ْ تـقٝل ّهٔ ايٛقٛف ع٢ً أ إٛٓٛع, ٚيه

 اك٠ إٍ إٛاكؿ ايتاي١ٝ: تػٝټل َِـام إٛٓٛع. َٚٔ باب إجاٍ ّهٔ اٱً

ٛٸٍ, إٍ داْب تػٝٸل  «ايتػٝټل ٗ ػِا٥ّ ُٚؿات إٛٓٛع»ع 1 َٔ بٌ أْٛاع ايتش

ٛٸٍ  ٕٸ اـُل عٓـَا ٜتش إِـام. ّٚجٻٌ ي٘ عهِ اـُل عٓـَا ٜوتشٌٝ ػ٬٘. ٗ سٌ أ

ٕٸ ايتػٝټ ٛٸٍ إٍ َٛٓٛع آػل, ٫ أ ٌٸ ٜهٕٛ عٓٛاْ٘ قـ تػٝٻل َٔ ا٭هاي, ٚؼ ل قـ إٍ ػ

 طاٍ ػِا٥ّ إٛٓٛع ؾك٘. 

ـټ»ع 2 َٔ بٌ ا٭هباب ا٭ػل٣ اييت قٌٝ بأْٸٗا ت٪ؿٟ,  «ٍ إٛٓٛعا٫هتشاي١ ٚتب

إٍ داْب تػٝٸل إِـام, إٍ تػٝټل اؿهِ. ّٚجٻٌ يقيو َٝت١ ايهًب ٗ ا٭كض 

ٕٸ تػٝټل سهِ َٝت١  ٛٻٍ إٍ نت١ً ًَشٝٸ١. ٗ سٌ ّهٔ ايكٍٛ: إ ايهًب ايوبؼ١ إفا ؼ

ٜعٛؿ ٗ ا٭هاي إٍ تػٝټل عٓٛاْ٘ َٔ إٝت١ إٍ ٤ًٞٺآػل ٖٛ )إًض(, ٚسهُ٘ ٖٛ اؿ١ًٝ. 

ٕٸ سل١َ َٝت١ ايهًب ثابت١ ع٢ً  ٚعًٝ٘ ؾؿٞ ٖقا إجاٍ مل ٜتػٝٻل سهِ إٛٓٛع, بٌ إ
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 ايـٚاّ. 

ٜقنل يٓشٛ َٔ أما٤ تػٝٸل إٛٓٛع. ّٚجٸٌ ي٘ بع  «ايتػٝټل ٗ ٬َى إٛٓٛع»ع 3

ٕٸ ا٬ٕى قـ )ا ٕٵ مل ىتًـ ٗ سآلٙ عٔ هابك٘, إ٫ٓ أ ٕٸ ًهٌ ٖقا ايعٌُ ٚإ يٓشت(. ؾإ

ـٸَٓاٙ, ْؿوِّل إجاٍ تػٝٻل, ٚبقيو تػٝٻل َٛٓٛع٘ . ٚيهٓٻٓا, َٔ ػ٬ٍ إب٢ٓ ايقٟ ق

ٞٸ َٔ َِاؿٜل  ٕٸ ايٓشت َِـامٷ دن٥ , «إًاع١ ايٌلى»إقنٛك ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: إ

ٕٸ إًاع١ ايٌلى سل ٕٸ إٛٓٛع مل ٜتػٝٻل, ٚإْٸُا إِـام ٖٛ ٚإ ّٷ ع٢ً ايـٚاّ. ٚعًٝ٘ ؾإ ا

ٝٸ١  ـٵ َٓـكدّا ؼت عٓٛإ إٛٓٛع إقنٛك; بوبب اػت٬ف ايٛلٚف اينَاْ ايقٟ مل ٜعٴ

ٔٸ ٝٸ١, ٚؿػٌ ؼت عٓٛإ آػل, َٔ قبٌٝ: )ايؿ ٔٸ ٫ ٜٓطبل عًٝ٘ ٚإهاْ ( َج٬ّ, ٚايؿ

 عٓٛإ اؿلاّ. 

. ّٚجٸٌ يقيو عهِ ؿّ «تػٝټل إٓاؾات ْٚوب إٛٓٛع»ب ع تػٝټل إٛٓٛع بوب4

اؿٝٛإ احمللٻّ أنً٘ إفا اْتكٌ إٍ دوِ َأنٍٛ ايًشِ. ٖٚقا أّٜٔا َٔ ١ًْ أَج١ً 

 . تػٝټل َِـام إٛٓٛع

 

ـٸ يتشٗكل 1 ٔٵ ٫ب ٕٸ ا٭سهاّ تعًٖكت بٛاقع إٛٓٛعات ٚإؿاِٖٝ ايعلؾٝٸ١, ٚيه ع إ

ٞٸ, يٌٝهٌِّ يًُهًٖـ أٖقٙ إٛٓٛعا كٓٝٸ١ يتطبٝل ت َٔ ٚدٛؿ َِـام ػاكد

 ٓا َٔطلٸٕٚ ٭ػق َؿّٗٛ اؿهِ, يهٞ ْطبِّك٘ ٗ َٛكؿٙ. اؿهِ. َٚٔ ٖٓا ؾإْٸ

ٔٵ هب ا٫يتؿات إٍ 2 ٌٸ ساٍ. ٚيه ٕٸ ايعلف إتواَض ٫ ٜهٕٛ َلدعّا ع٢ً ن ع إ

ـٸ ٗ بعض  أْٸ٘ ست٢ علف ْاٖرل ايعك٤٬ ٚإـقِّكٌ قـ ٫ ٜهٕٛ ْاؾعّا أسٝاّْا, بٌ ٫ب

ٕٸ ايتؿهٝو بٌ ٖقٜٔ ايعلؾٌ:  ِٸٌ. بٌ إ اؿا٫ت َٔ ايلدٛع إٍ علف اـدلا٤ ٚإؼت

ٝٸ١  ُٸ ِٸٌ( أَلٷ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ ِٸٌ; ٚعلف غرل اـدلا٤ ٚغرل إؼت )علف اـدلا٤ ٚإؼت

ٝٸ١ ا٫هتٓباٙ.   ٚائلٚك٠ بايٓوب١ إٍ ا٫دتٗاؿ ٚعًُ

ُٸ3١ ُٸ١ٝ َٗ ٕٸ  ع ٖٓاى ػا يًػا١ٜ ٗ َا ٜتعًٖل َٛٓٛع َٚتعًٖل اؿهِ, ٖٚٞ أ

ٕٸ  َٛٓٛع اؿهِ َٚتعًٖك٘ أَٛك ثابت١ أبـّا, ٚيٝى يًنَإ ٚإهإ تأثرل عًُٝٗا. بٝـ أ

ٕٸ  ِٸ تعٝٝٓ٘ َٔ قبٌ إٌلِّع َا ٖٛ ٌَلِّع, ٚإ َِـام إٛٓٛع َِٚـام اؿهِ ٫ ٜت

ٛع إٍ َِاؿك َٔ غرل ايهتاب ٚايوٓٸ١ ايؿكٝ٘ عٓـ اؿاد١ إٍ ايتعٌٝ هب عًٝ٘ ايلد
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ِِّّ, ٚتاك٠ّ بايعًّٛ  ٚاٱْاع ٚايعكٌ. ؾتاك٠ّ ٜوتعٌ بايعلف, ٚتاك٠ّ بلأٟ اـبرل ٚإتؼ

 اٱْواْٝٸ١, َٚا إٍ فيو. 

ع عٓـَا ٜتعًٖل اؿهِ َِـام إٛٓٛع قـ ٜهٕٛ ٖقا إِـام نًّٓٝا; ٚقـ 4

ٝٸّا سًِٓا ع٢ً ٝٸّا. ؾإفا نإ دن٥ ٝٸّا  ٜهٕٛ دن٥ قٔٝٸ١ ًؼِٝٸ١, ٜهٕٛ َٛٓٛعٗا دن٥

سكٝكٝٸّا. َٔ ٖٓا ٫ ٜطًل ع٢ً َٛٓٛع ٖقٙ ايكٔاٜا َِـاقّا. ٖٚهقا ا٭َل يٛ نإ 

٫ ٜهٕٛ اجملو١ُِّ َٛٓٛعّا, بٌ  «اجملو١ُِّ نٓؿاك»إِـام نًّٓٝا. ؾُج٬ّ: ٗ ايكٔٝٸ١ 

ٟٸ َٔ ايـٜٔ»َِـاقّا نًّٓٝا يع  و عٔ إٛٓٛع . ٚيهٓٸ٘ سٝح ٫ ٜٓؿ«َٓهلٟ ائلٚك

ُٸٝ٘ َٛٓٛعّا.   ؾإْٸٓا ْو

ٕٸ ايعلف ٜ٪ؿٸٟ إٍ تػٝټل سهِ إِاؿٜل )ؿٕٚ َٛٓٛعات ا٭سهاّ(, َٔ 5 ع إ

ػ٬ٍ تٛهٝع أٚ تٔٝٝل َِاؿٜل إٛٓٛع, هٛا٤ َٔ ػ٬ٍ تػٝټل ؾِٗ ايعلف ٕؿّٗٛ 

ئ  إٛٓٛع أٚ َٔ ػ٬ٍ ايتػٝټل اؿاٌُ ٗ تطبٝل إِاؿٜل ع٢ً عٓٛإ إٛٓٛع. ٚعًٝ٘

ٝٸ١, َوتًنَّا  ٝٸ١ ٚإهاْ ٜهٕٛ تػٝټل ا٭سهاّ; بوبب ا٫قتٔا٤ات ٚايٛلٚف اينَاْ

 يتػٝټل إٛٓٛعات بُٛؿ٘ تايّٝا ؾاهـّا.

 

 

 الهوامش
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 فكْ الغٍاء واملوسيكى

ٍّة واملكاصد دزاسٌة  تأصيمّية جتديدّية يف ضوء الكسآُ والش

 

 

ؾكـ هكطت أؿٓي١ احمللٌَِّ, ايـيٌٝ تًٛ ايـيٌٝ, نايؿلاَ احملذلم, ٚمل ٚبعـ, 

ٍٸ ع٢ً  ٌٷ ٚاسـ ٜ٪ِّـ َا فٖب إيٝ٘ احمللَِّٕٛ ع بٌ ؾٝٗا َا ٜـ ٜبلٳ ؾٝٗا, ٫ٚ َٓٗا, ؿيٝ

ٌٸ!   ع.اٱباس١ ٚاؿ

إفّا ٜبك٢ أَل َوأي١ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع٢ً أٌُ اٱباس١ ع ٚيٛ ع٢ً ٚد٘ ايًٗٛ 

ِّت طاع١ّ ٚادب١ّ, ٫ٚ ٜٛقع ٗ َع١ِٝ ع; ايؿاكؽ َٔ ايك ِـ, َا ؿاّ ا٫ًتػاٍ بٗا ٫ ٜؿ

ٚفيو يعـّ ايٓاقٌ... ٚمٔ َٔ ثِ يوٓا ٗ ساد١ إٍ إٜلاؿ ا٭ؿٓي١ ع٢ً فيو... ؾإٕ ؾعًٓا ع 

ٚهٛف ْؿعٌ بعٕٛ اهلل ع ؾٗٛ َٔ باب ايتدلټع َٓٸا بقيو; إف ايـيٌٝ إْٸُا ٜٴطًَبٴ َٔ احمللِّّ, 

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ا٭ًٝا٤ اٱباس٫.١ َٔ إبٝض  ; ٭

 

ٚٸٍ َٔ ٖقٙ إكاي١ ٗ ف١ًٓ ا٫دتٗاؿ 3, 2, 1 ـٸّ ٗ ايكوِ ا٭ ع اْٛلٖا ٗ َا تك

 , ؼت عٓٛإ: )َكـَات تأ١ًُٝٝ ٕوأي١ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢(.51: 22ٚايتذـٜـ, ايعـؿ 

ـٳ ٚٳٔإفٳ﴿ع قٛي٘ تعاٍ: 4 ٓٵ َٳا عٹ ٌٵ  ٚٳتٳلٳُنَٛى َقا٥ٹُّا ُق ٗٳا  ٝٵ ٔټٛا ٔإَي ٗٵّٛا اَْؿ ٚٵ َي ٚٵا تٹذٳاكٳ٠ّ َأ ا كٳَأ

ٌٳ ٝٵلٴ ايلٻأمقٹ ٘ٴ ػٳ ٚٳايًٖ ٔٵ ايتِّذٳاكٳ٠ٹ  َٹ ٚٳ  ٔٛ ٗٵ ٔٵ ايًٖ َٹ ٝٵلٷ  ٘ٹ ػٳ (, ؾعٔ دابل بٔ عبـ 11)اؾُع١:  ﴾ايًٖ
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يهدل ٚإناَرل, نإ اؾٛاكٟ إفا ْهشٛا ناْٛا ّلٸٕٚ با»أْٸ٘ قاٍ:  اهلل

ٔٸٕٛ, ؾأْنٍ اهلل:  |ٜٚذلنٕٛ ايٓيبٸ ٚٵ ﴿قا٥ُّا ع٢ً إٓدل, ٜٚٓؿ ٚٵا تٹذٳاكٳ٠ّ َأ ٚٳٔإفٳا كٳَأ

ٗٵّٛا ٌٳ...َي ٝٵلٴ ايلٻأمقٹ  .﴾ػٳ

قـ سلّ  |َٚٔ ٖقا ا٭ثل ايِشٝض ٜتٻٔض أْٸ٘ َٔ غرل إعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ايٓيب

ُٳلټ بُٗا ظٛاك إوذـ ٔٵ تلى كهٍٛ  ايػٓا٤ ٚإعامف, ثِ ٜٴ َٳ ّٜٛ اؾُع١! ٚقـ عاتب اهلل 

ع قا٥ُّا ٚسـٙ ع ٚػلز ٜٓٛل ٜٚوتُع إٍ ايػٓا٤ ٚإعامف, ؾًِ ٜعاتبِٗ اهلل ع٢ً  |اهلل

اهتُاعِٗ يًُعامف, ٚإْٸُا عاتبِٗ ع٢ً تلنِٗ ايٓيبٸ قا٥ُّا ىطب. ٚيٛ نإ ا٫هتُاع 

ٍٻ فيو ع٢ً  إٍ إعامف ع ٗ فات٘ ع سلاَّا يٓبٻ٘ عًٝ٘ اهلل ٚكهٛي٘, ٖٚقا مل وـخ, ؾـ

ٕٸ تأػرل ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ ٫ هٛم ٗ  إباس١ ا٫هتُاع ٚا٫هتُتاع ع ٗ فاتُٗا ع; ٭

 سلٸ اهلل ٚكهٛي٘.

ٕٸ هٛك٠ اؾُع١ َٔ ايوٛك إـ١ْٝ إتأػِّل٠, اييت ْنيت قبٌ ؾتض َه١  ؾ٬ّٔ عٔ أ

ـٸ:  ٔٳ ا﴿بكًٌٝ; إف ٜكٍٛ تعاٍ ٗ هٛك٠ ايِ َٹ ِٵلٷ  ٚٳَؾتٵضٷ َقٔلٜبٷْٳ ٘ٹ  (, 13)ايِـ:  ﴾يًٖ

ـٸ َباًل٠.  ٚهٛك٠ اؾُع١ إْٸُا ْنيت بعـ ايِ

ٌٷ ع٢ً إباس١ زلاع إعامف; ٭ٕ ايعتاب  ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ ؿيٝ ٚاـ١ُ٬ أ

ّٸ ٚايتشلِٜ ايقٟ دا٤ ؾٝٗا إْٸُا ٖٛ يهِْٛٗ تلنٛا كهٍٛ اهلل ىطب ّٜٛ  |ٚايق

يتشلِٜ إْٸُا دا٤ ٕع٢ٓ تًو ايواع١, ٫ ؿل١َ اؾُع١ ٚفٖبٛا ٫هتُاع إعامف. ؾا

 إعامف يقاتٗا.

 

|

ٚٸٍ ٞٻ أبٛ بهل, ٚعٓـٟ داكٜتإ  : عٔ عا١ٌ٥ايـيٌٝ ا٭ أْٸٗا قايت: ؿػٌ عً

خ, ٚتـؾِّؿإ َٔ دٛاكٟ ا٭ِْاك )ٚٗ كٚا١ٜ: قٝٓتإ( تػٓٝإ َا تكاٚيت ا٭ِْاك ّٜٛ بٴعا

, ؾكاٍ أبٛ بهل: أَنَٛك ايٌٝطإ ٗ بٝت كهٍٛ ٚتٔلبإ, ٚيٝوتا َػٓٸٝتٌ

ٕٸ يهٌ »: |؟!, ٚفيو ٗ ّٜٛ عٝـ. ؾكاٍ كهٍٛ اهلل|اهلل ٗٴُا ٜا أبا بهل; إ ؿٳعٵ

 .«قّٛ عٝـّا, ٖٚقا عٝـْا

ٛك ؾؿٞ ٖقا اؿـٜح إباس١ْ ُلو١ يًػٓا٤ ٚإعامف; إٚٗاكّا يًؿلغ ٚايولٚك ٚاؿب

ّٳ ايعٝـ.  ٜٛ 
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ؾ٬ّٔ عٔ إٔ ايػٓا٤ إقنٛك ٗ ٖقا اؿـٜح ٖٛ َا انتًُت ؾٝ٘ ًلا٥٘ ايػٓا٤ 

إقنٛك عٓـ ايعلب, ٖٚٛ كؾع ايِٛت إطلب ب٘, بايٌعل إٛمٕٚ, ٚايعنف 

ٗٔذ١ ٚهلٕٚك َؿٔلغ.  ِٸات ب٘, ٗ َٓاهب١ٺ َب  إوتعقب, ٜ٪ؿٸٜ٘ ايكٝإ إػٓٸٝات إؼت

ـٜح ايب١ِّٓ ع٢ً ؾوش١ ايٌلٜع١ ٚزلاستٗا ٜٚولٖا, ؾ٬ّٔ عٔ ؿ٫ي١ ٖقا اؿ

. إػ١ُٝٓ ؾٝ٘ |, ٚبإفٕ كهٍٛ اهلل|ؾٗا ٖٛ ايعنف ٚايػٓا٤ ٜكع ٗ بٝت كهٍٛ اهلل

, ٚايٌاٖـ يقيو ٚإكلٸ ي٘ ٚايعامؾ١ُ اَلأ٠ْ, ٚإوتُع ؾٝ٘ يقيو عا١ٌ٥ ايٌابٸ١

 !!|كهٍٛ اهلل

ُٸا ٜؿٝـٙ ٖقا اؿـٜح َٔ إٔ إٚٗاك ا يولٚك ٚايؿلغ ٗ ا٭عٝاؿ ؾ٬ّٔ ع

 بإٛهٝك٢ ٚايػٓا٤ ٖٛ َٔ ًعا٥ل ايـٜٔ َٚٛاٖلٙ.

ع بإْهاكٙ ع٢ً اؾاكٜتٌ إػٓٸٝتٌ ايعامؾتٌ ع إٔ  يكـ أكاؿ هٝٸـْا أبٛ بهل

ٌٸ  ٜؿلض طبٝعت٘ اؾاؿٸ٠ ٚايِاك١َ ع٢ً اجملتُع َٔ سٛي٘, ٚع٢ً ايٓاي نآؾ١, ٚٗ ن

ٔٸ كهٍٛ اهللا٭ٚقات, ستٸ٢ أٚقات ا٭ؾلاغ ٚإولٸا كؿٻٙ كؿٸّا  |ت ٚا٭عٝاؿ. ٚيه

ايؿٹَطلٳ  |٬ّْٝ ع سٝح أْهل إْهاكٙ ع, ٚأكًـٙ إٍ طلٜل ايِٛاب. ؾلاع٢ ايٓيب

ـٸٜل أبٛ بهل ػلٚدّا ع٢ً  ٚايطبا٥ع ٚايٓؿوٝٸات ٚايتطًٗعات, ٚأتاغ شلا َا ٜعتدلٙ ايِ

 .اؾاؿٸ٠

, ٚقايٛا بإٔ «ٌٝطإَنَٛك اي»ٚقـ ُوٻو بعض احمللٌَِّ بكٍٛ أبٞ بهل 

 |يٌٝطإ, غرل أْٸ٘اقـ أقلٸ إْهاك أبٞ بهل, ٚأقلٸ إٓاؾت٘ إنَاك إٍ  |ايٓيبٸ

ُٸ١ّ; ٭ْٸ٘ ّٜٛ عٝـ, ؾإفا اْتؿت  كػٻّ ٗ إنَاك )أٟ ايػٓا٤ ٚإعامف( ٗ فيو ايّٝٛ ػا

ٕٵ مل ٜهٔ ّٜٛ عٝـ, مل ٜٴبٳضٵ ؾٝ٘ ايػٓا٤ ٚإعامف.  ٖقٙ ايع١ًٓ ع بنعُِٗ ع, بأ

 قٍٛ ع ٚباهلل ايتٛؾٝل ع:ؾأ

ع هبشإ اهلل ايعِٛٝ, ؾهأْ٘ ع ٭ْ٘ ّٜٛ عٝـ ع تٴباغ ؾٝ٘ احمللٻَات ٚإٓهلات 1

َٚناَرل ايٌٝطإ; إٚٗاكّا يًبٗذ١ ٚايولٚك, ثِ ؼلّ بعـ فيو; إًاع١ّ يًشنٕ ٚايهآب١ 

 ٚإًٌ ٚايلتاب١!

ـٸعٝ٘ احمللَِّٕٛ, ؾًٓٴبٹضٵ اـُل ٚإٝ ول ٚايكُاك; ٭ْ٘ ّٜٛ إفّا, ٚقٝاهّا ع٢ً َا ٜ

ٌٷ ؾٗٛ باطٌ. ٌٷ ٫ ٜكٍٛ ب٘ َوًِ. َٚا ينّ َٓ٘ باط  عٝـ; إًاع١ّ يًبٗذ١ ٚايولٚك. ٖٚقا باط

ٕٸ ايػٓا٤ ٚإعامف َنَٛك ًٝطإ ٗ غرل ايعٝـ, َٚنَٛك ٬َىٺ ٗ ايعٝـ!  ٚنأ
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ٕٸ أٚقات ا٭عٝاؿ تبٝض احمللَات, ٚػٝن احملٛٛكات; ؾتٓكًب ؾٝٗا َناَرل ايٌٝطإ  ٚنأ

 ٍ َناَرل ٥٬َه١ َكلٻبٌ!إ

ٕٸ ايٓيب ٕٸ َع٢ٓ َٛقـ احمللٌَِّ ٖقا ٜؿٝـ أ أقلٸ ع بنعُِٗ ع أبا بهل ع٢ً  |إ

ٕٸ ايػٓا٤ ٚإعامف َناَرل ًٝطإ ع ٚبايتايٞ ؾٗٞ سلاّ ٗ معُِٗ ع, ثِ ٜبٝشٗا ٗ  |أ

ٛٷ ٚعبح ت تٓنٻٙ ّٜٛ ايعٝـ ع َع أْٗا ٗ فاتٗا َناَرل ًٝطإ قل١َ ع! ٖٚقا ع يعُلٟ ع يػ

عٓ٘ أقٛاٍ ايعك٤٬, بٌ اجملاٌْ, ؾهٝـ بوِّـ ايعك٤٬, هٝٸـ اـًل أْعٌ, هٝـ 

ُٸـ  ؟!|ٚيـ آؿّ, ق

ٕٸ ايٓيب2 ّٕ عٝـّا, »إْٸُا ٜكِـ بكٛي٘  |ع إ ٕٸ يهٌ قٛ ؿٳعٵُٗا ٜا أبا بهل; إ

ِٳ اٱْهاك؟! إْٓ»إْٸُا ٜكِـ إٔ ٜكٍٛ ع أٟ: نأْٸُا ٜكٍٛ ع:  «ٖٚقا عٝـْا ا ٜا أبا بهل, يٹ

ٗ ٚقت بٗذ١ ٚهلٚك, ٚؾلغ ٚسبٛك, ٚقتٹ عٝـ, ٜبتٗر ؾٝ٘ ايهبرل ٚايِػرل, ٌٜـٕٚ 

ٜٚػٓٸٕٛ ٜٚعنؾٕٛ; تلٚوّا عٔ ْؿٛهِٗ, ٚػـٜـّا يٌٓاطِٗ. ٜا أبا بهل, إْٸُا ِٜض 

ـٸ ٚعٌُ . ؾًوإ |. ٖقا ٖٛ َكِٛؿ قٍٛ ايٓيب«إْهاكى إفا نإ ايٛقتٴ ٚقتٳ د

ٕٸ َكاّ ايٓبٛ»ٜكٍٛ ٭بٞ بهل:  |ساي٘ ٠ ٚفايى ايؿ٤٬ٔ ٫ ٜٴُٓٳع ؾٝٗا ايؿلغ إ

ٞٸ ٫  َٚٛاٖلٙ إفا عٓٻتٵ َٓاهب١ توتـعٝ٘. ٜا أبا بهل, إْٸ٘ ّٜٛ عٝـ, ّٜٛ هلٚك ًلع

ٓٵَهل ٗ ا٭علاي ٚإولٸات  ٜٴَٓهلٴ ؾٝ٘ َجٌ ٖقا ع َٔ غٓا٤ َٚعامف ع, نُا ٫ ٜٴ

 .«ٚإٓاهبات

ٖٓا هبل ٜتٻٔض إٔ فنل ايعٝـ ٗ ٖقا اؿـٜح إْٸ3 ُا ٖٛ َلاعا٠ْ يًُٓاهب١ ع ع ٚ

ٕٸ ايعٝـ َٔ ا٭ٚقات ٚإٓاهبات  َٓاهب١ ايؿلغ ٚا٫بتٗاز ٚايولٚك ع, ٫ سِلّا ؾٝٗا. ؾإ

اييت ٜٴوتشب إٔ ْٴـػٹٌ ؾٝٗا ايولٚك ٚايؿلس١ ٚايتٛهع١ ع٢ً ايٓؿى ٚا٭ٌٖ ٚا٭سباب, 

 بٌ ٚايٓاي ْٝعّا.

ٓع ٗ غرلٙ, غؿًٛا عٔ ع يكـ غؿٌ احمللَِّٕٛ ٗ قٛشلِ باٱباس١ ٗ ايعٝـ, ٚا4ٕ

ُٸٌ:  أَلٜٔ َٗ

ٛٳهٻع ؾٝ٘ ٗ إباسات, َٔ  أع إٕ ايعٝـ ٫ ٜباغ ؾٝ٘ َا نإ قلٻَّا, ٚإْٸُا ٜٴتٳ

 ايتنٜټٔ ٚأنٌ ايطٝبات ٚزلاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٚمٛ فيو.

ب ع إٕ ايعٝـ ٜٴوتٳشبٸ ؾٝ٘ إؿػاٍ ايولٚك ٚايبٗذ١ ٚايؿلس١ ع٢ً ايٓؿى ٚا٭ٌٖ 

 ٚايٓاي ْٝعّا.
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ٌټ َٓاهب١ هاكٸ٠, َٔ علي, ٚقـّٚ غا٥ب, ٫ٚٚؿ٠ َٛيٛؿ,  ٚٗ َع٢ٓ ايعٝـ ن

ٜٺ يًكلإٓ, ٚسٍِٛ ع٢ً َ٪ٌٖ, ٚاْتِإك ع٢ً أعـا٤ اٱه٬ّ, بٌ ٚفلٸؿ  ٚػتإ, ٚسؿ

 إخل. ادتُاع ا٭ُـقا٤ ع٢ً طعاّ ٚمٛٙ,

ٔٵ  َٳ ؾاهتُاع ايوٝـ٠ عا١ٌ٥ يًػٓا٤ ٚإعامف, ٚإقلاك ايٓيبٸ يقيو, ٚإْهاكٙ ع٢ً 

ٕٸ ايعٝـ ٚقت هلٚك ٚؾلس١. ٖٚقا َع٢ٓ ٜكع يٲْوإ ٗ  أْهلٙ, إْٸُا نإ ٭دٌ أ

ـٸ ٫ٚ ؼ٢ِ; ٭ٕ اهلل تعاٍ مل ّٓع اٱْوإ َٔ إٔ ٜؿلغ أٚ إٔ ٜهٕٛ  أسٛاٍ ٫ تع

ـٸ, ؾتشتاز إٍ بعض ا٭ْى. ٚسٝح وكِّل ايػٓا٤  ٌٸ اؾ ٕٸ ايٓؿى ُ َولٚكّا; ؾإ

, |قٛٛك ع أفٕ ٗ ا٫هتُاع شلُا كهٍٛ اهلل ٚإٛهٝك٢ ٖقا إع٢ٓ ع ؿٕٚ َٛاقع١

ٔٵ وبٳ ِٜٚاسب  َٳ يٝهٕٛ إوًِ ٗ هع١ َٔ أَلٙ ٗ إؿػاٍ ايولٚك ع٢ً ْؿو٘ ٚع٢ً 

 ِٜٚاؿم ٜٚعاٍٜ.

ع إٕ ػٜٛن ٤ًٞٺ َا ٗ َٛٓع ٚاسـ ع َٔ غرل إنلاٙٺ ٫ٚ ٓلٚك٠ٺ ٫ٚ ساد١ٺ تٓنٍ 5

ٌّ ٗ اٱباس١ ٚايتشًٌٝ, بُٝٓا إٓع َ ٔ فيو اي٤ٌٞ ٗ أيـ َٛٓع آػل َٓنيتٗا ع ْ

ٌٸ بعاكض اٱنلاٙ أٚ ائلٚك٠ أٚ  قتٌُ يًتأٌٜٚ ٚايتٓنٌٜ; إف َا سٴلِّّ ؾعً٘ إْٸُا و

 اؿاد١ اييت تٓنٍ َٓنيتٗا, بُٝٓا َا ُأبٝض ؾعً٘ يقات٘ ؾإْٸ٘ ولّ بعٛاكض نجرل٠.

ـٜح ٖٚقا َا أغؿً٘ احمللَِّٕٛ ٚأًُٖٛٙ ٗ َوأي١ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢; سٝح إٕ اؿ

ٌّ ٗ اٱباس١ َٔ غرل إنلاٙ ٫ٚ  ٕٵ ًا٤ اهلل ع ْ ٖٓا هٝأتٞ إ ايقٟ َعٓا ع ٚغرلٙ نجرل 

ٍٸ ع٢ً إباس١ ايوُاع تأ٬ُّٝ, ؾ٬ّٔ عٔ نْٛ٘  ٓلٚك٠ ٫ٚ ساد١ تٓنٍ َٓنيتٗا. ٖٚقا ٜـ

ٌٳ َا عاكٓ٘ َٔ ِْْٛ ع ع٢ً ٓعؿٗا كٚا١ّٜ ٚؿكا١ّٜ, نُا ثبت عٓـ  َٛدبّا تأٜٚ

ٌٕ اهتعلآٓا ٭ؿي١ احمل لٌَِّ ع. ٖٚقا َا أًُٖ٘ احمللَِّٕٛ, بٌ قاَٛا غ٬ؾ٘; َٔ تأٜٚ

 يًِْٓٛ ايِشٝش١ ايِلو١ ٗ اٱباس١; ؾؼايؿٛا ا٭ٍُٛ, ٚأتٛا بايعذا٥ب!

ٟٸ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ; 6 ٕٸ فلؿ إٓاؾ١ ٤ًٞ إٍ ايٌٝطإ ٫ ٜؿٝـ ايتشلِٜ بأ ع إ

. ٖٚٛ ٫ ٜؿٝـ ع «ايعطاي َٔ ايلٓٔ, ٚايتجا٩ب َٔ ايٌٝطإ»: |ؾٗقا قٍٛ ايٓيب

٫ عك٬ّ, ٫ٚ ًلعّا ع سل١َ ايتجا٩ب َطًكّا, ٚإْٸُا أق٢ِ َا ٜؿٝـٙ ٖٛ اؿحٸ ع٢ً عـّ 

 ا٫هتو٬ّ ٕا ٜٛسٞ ب٘ ايتجا٩ب َٔ ايهوٌ ٚا٫هذلػا٤.

ؾلاَ يًلدٌ, ٚؾلاَ ٫َلأت٘, ٚؾلاَ ئًٝـ, ٚايلابع »: |ٖٚقا قٛي٘

ٍٸ عًٝ٘ ٖٛ . ٖٚقا ٫ ٜؿٝـ سل١َ ايؿلاَ ايلاب«يًٌٝطإ ع َطًكّا, ٚإْٸُا أق٢ِ َا ٜـ
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ّٸ ؾاعً٘ ع; ٕا ٜٴٓب٧ عٓ٘ َٔ ايتٛهټع  نلا١ٖ فيو ع ٚإهلٚٙ ٖٛ َا ٜٴشُـ تاكن٘ ٫ٚ ٜٴق

ٚٴدـت أؿ٢ْ ساد١ مايت ايهلا١ٖ ٜكّٝٓا, بٌ  ٗ ا٭ثاخ ٚإتاع َٔ غرل ساد١, ؾإفا 

 اهتٴشبٸ اقتٓا٩ٙ.

ٕٸ إٓاؾ١ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ إ ٍ ايٌٝطإ ٫ ٜعين ايتشلِٜ َطًكّا, ٚبٗقا ٜتٻٔض أ

ٛٸٖا َٔ إٓؿع١  ٕٸ إكِٛؿ َٔ ْوبتٗا إٍ ايٌٝطإ ٖٛ ػً بٌ ٫ٚ ٜعين ايهلا١ٖ; ٭

ٜٓ; باعتباك َا وٌِ ب٘ َٔ تؿٜٛتٺ  ٝٸ١, َٚا نإ نقيو نإ يًٌٝطإ ؾٝ٘ س ايـٜٓ

ًٗٛ ع يًٛقت َا ٫ ؾا٥ـ٠ ؾٝ٘ يًعبـ, ؾايكلب١ ٚايعٌُ ايِاحل ٜػٝٛإ ايٌٝطإ, ٚاي

بهآؾ١ أْٛاع٘ ع ٚايًعب ع بهآؾ١ أًهاي٘ ُٚٛكٙ ع ٚايوُاع ٌٜػٌ عٔ ايكلب١ ٚايعٌُ 

ٖٓا ٜؿٛت ًَِش١ ؼٌِٝ اؿوٓات ٚإغا١ٚ ايٌٝطإ, َٚٔ أدٌ فيو  ايِاحل, 

 ناْت ْوب١ ايًٗٛ ٚايًعب ٚايوُاع يًٌٝطإ ٚإٓاؾتٗا إيٝ٘.

ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ; ٭ٕ ايٌلٜع ٍٸ ع٢ً ايهلا١ٖ عا ١ قـ أكًـت إٍ ايًٗٛ ٖٚقا ٫ ٜـ

ٜا س١ًٛٓ, »: |ٚايًعب ٚايوُاع; تلٚوّا عٔ ايٓؿى, ٚؿؾعّا يًوآ١َ ٚإًٌ; ٜكٍٛ

ـٸ ٚايعٌُ ٚايعباؿ٠, ٚهاع١ْ يًٗٛ ٚايذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚض عٔ «هاع١ْ ٚهاع١ْ , أٟ هاع١ يًذ

 ايٓؿى ٚإؿػاٍ ايولٚك ٚايؿلغ ع٢ً ا٭ٌٖ ٚا٭سباب.

ٕٸ اي١ٝٓ ٚإفا تكلٻك فيو ع َٔ إٔ فلٸؿ اي ًٗٛ ٚايوُاع بإم ع٢ً أٌُ اٱباس١ ع ؾإ

ٛٻيت٘ أَلّا سٓكّا: َوتشبٸّا ؾعً٘, َٚٓـٚبّا إيٝ٘,  اؿو١ٓ إفا ُاسبت٘ ٚؿػًت٘ ٚؽًًٖت٘ س

ٔٵ ٣ْٛ با٫هتُاع إٍ غٓا٤ ًلٜـ إع٢ٓ, َٚعامف طٝب١ ايًشٔ, تلٜٚضٳ  ُٳ َٚجابّا عًٝ٘. ؾ

ـٸ, ٜٚك٣ٛ بٗا ع٢ً طاع١ اهلل, ؾٗٛ ٗ فيو قؤ, ٚؾعً٘ ٖقا  ْؿو٘ يٝعٝٓٗا ع٢ً اؾ

ٔٵ ٣ْٛ باًتػاي٘ بايػٓا٤ ٚايتًشٌ إهعاؿ ايٓاي ٚإؿػاٍ ايبٗذ١ ٗ ْؿٛهِٗ,  َٳ َٔ اؿلٸ; ٚ

ٚتؿلٜر َُِٖٛٗ ٚأسناِْٗ, ٚؿعٛتِٗ إٍ ايؿٔا٥ٌ ٚإكًاؿِٖ إٍ اؿلٸ ٚاـرل ٚايعـٍ 

ٔٵ ْٛ َٳ ٣ بقيو ؿغـغ١ ٚاؾُاٍ, ؾٗٛ ٗ فيو قؤ غا١ٜ اٱسوإ, ٚؾعً٘ ٖقا سلٸ; ٚ

اؿٝٛإ ايلابض ؼت دًـٙ بوُاع أُٛات ػبٝج١, ٚنًُات َو١َُٛ, ٚأؿإ طل١ٜ 

ٔٵ ٜوتُع إيٝٗا إٍ سٝٛإ ٖا٥ر; َع ػ٬ع١ ٚفٕٛ ٚكع١ْٛ ٚػؿ١, ؾ٬  َٳ  ٍِّ َا٥ع١, تٴشٳ

ٌٴ اؿلاّ. ْٕ َو٤ٞ, ٚؾعً٘ ٖقا ٖٛ ع ٔٻ إ٫ٓ ْؿو٘; ٭ْٸ٘ بقيو عا ًَٜٛ 

أبٞ بهل ع٢ً اؾاكٜتٌ غٓا٤ُٖا ٚعنؾُٗا إْٸُا  ع ايِشٝض إٔ إْهاك ايِـٜل7

كأ٣ إٔ ايػٓا٤ ٚإعامف َا ٖٞ إ٫ٓ شلٛ ٚيعب َٔ ١ًْ إباغ ايقٟ يٝى ؾٝ٘  نإ ٭ْ٘
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عباؿ٠, ؾػاك باطٓ٘ ايهلِٜ; تعُّٛٝا ؿٔل٠ ايٓب٠ٛ, ٚاسذلاَّا ِٕٓب ايلهاي١, 

ْٸ يًٓيب ٗ بٝت »ـٜح: ٚبٝت٘. ٜٚ٪نـ فيو قٛي٘ ٗ اؿ |َٚلاعا٠ّ يًُكاّ اـا

ٕٸ ا٫ًتػاٍ بايقنل ٚايعباؿ٠ ٗ فيو  ,«كهٍٛ اهلل؟! َتعذِّبّا َٚوتٓهلّا, ؾلأ٣ أ

ٚٵٍ ٚأسل٣, ؾندل عٔ ايػٓا٤ ٚإعامف; اسذلاَّا ٕكاّ  إٛطٔ ايهلِٜ ٚايّٝٛ ايٌلٜـ َأ

 ايٓب٠ٛ, ٫ ؼلّّا.

١َ إْهاكٙ ع نُا هبل ايبٝإ ع; تٛهع١ّ ع٢ً ا٭ |َٚع فيو كؿٸ عًٝ٘ ايٓيب

ٚٵٍ ٚا٭سل٣ ٗ فيو إٛطٔ ٚايٛقت.  ٚكؾكّا بٗا, ٚإكًاؿّا ٭بٞ بهل إٍ اَ٭

ِٸ١ يعب اؿب١ٌ علابِٗ أٜاّ  ٚيقيو ْٛا٥ل; َجٌ: َا ٚقع َع ايؿاكٚم عُل ٗ ق

إْهاك عُٕل  |, ؾندلِٖ عُل ٚسِبِٗ, ؾأْهل ايٓيب|ايعٝـ ٗ َوذـ ايٓيب

 .«ؿعِٗ ٜا عُل, أَّٓا بين أكؾـ٠»ٚمدلٙ, ٚقاٍ: 

َٚجٌ: َا ٚقع َٔ عُل أّٜٔا سٌ قاٍ ابٔ كٚاس١ ًعلّا ٗ اؿلّ إهٞ بٌ ٜـٟ 

ٜا ابٔ كٚاس١, ٗ سلّ اهلل, ٚبٌ », أثٓا٤ عُل٠ ايكٔا٤, ؾكاٍ عُل: |كهٍٛ اهلل

ع٢ً عُل إْهاكٙ,  |, ؾأْهل ايٓيب«, تكٍٛ ٖقا ايٌعل!|ٜـٟ كهٍٛ اهلل

ِّ عٓ٘, ؾٛايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ»ٚمدلٙ بكٛي٘:  ـٸ عًِٝٗ )أٟ ايهٓؿاك( َٔ ػ , يه٬َ٘ أً

 .«ٚٳِقع ايٓٻبٵٌ

ٕٸ إْهاك عُل مل ٜهٔ بوبب سل١َ َا نإ  ٚإكِٛؿ َٔ إٜلاؿ ٖقٜٔ إجًٌ أ

ـٸ. ؾكـ أكاؿ إٔ ٜؿلض طبٝعت٘  ٜٓهلٙ, ٚإْٸُا نإ إْهاكٙ ادتٗاؿّا َٓ٘ ٗ ٬َم١َ اؾ

 ايٓب٠ٛ َٔ فيو ايًعب ٚايًٗٛ. اؾاؿٸ٠ ٚايِاك١َ ع٢ً اجملتُع َٔ سٛي٘, ٚتعُّٛٝا ٕكاّ

ؾًٝى َٔ ا٭هباب اييت تعًٖل بٗا احمللَِّٕٛ ٗ ق١ِ أبٞ بهل ٤ًٞٷ إ٫ٓ ٚي٘ ْٛرل 

ٗ َا ؾعً٘ عُل, َٚع فيو ؾ٬ ِٜضٸ إْهاك أٍّٟ َِٓٗ ٗ ٖقٙ إٛاقـ, ؾكـ أْهل 

 عًُٝٗا ٗ ْٝع ٖقٙ إٛاقـ, ٚأكًـِٖ إٍ طلٜل ايِٛاب. |كهٍٛ اهلل

يٝكلٸ عا١ٌ٥ ع٢ً زلاع ايػٓا٤ ٚإعامف يٛ ناْت  |ٍٛ اهللع َا نإ كه8

ٝٴكلٸ ؾعٌ َهلٚٙٺ ٗ بٝت٘  |قلٻ١َ; بوبب نْٛٗا )َنَاكّا يًٌٝطإ(, بٌ َا نإ ي

يٛ نإ ايوُاع َهلّٖٚا جمللؿ نْٛ٘ َٔاؾّا إٍ ايٌٝطإ َٚٓوٛبّا إيٝ٘; إف ؾعٌ 

ِّ, ٚد٬ٍ , ٜتٓاؾ٢ َع َ|إهلٚٙ ٗ بٝت ايٓب٠ٛ, بإقلاك َٔ ايٓيب كاّ ايٓب٠ٛ ايعً

 َِٓب ايلهاي١.
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ٕٸ اَلأ٠ دا٤ت إٍ كهٍٛ اهللايـيٌٝ ايجاْٞ , ؾكاٍ: |: عٔ ايوا٥ب بٔ ٜنٜـ أ

ٖقٙ ق١ٓٝ بين ؾ٬ٕ, »: |قايت: ٫, ٜا ْيبٸ اهلل. ؾكاٍ «ٜا عا١ٌ٥, أتعلؾٌ ٖقٙ؟»

: قـ ْؿؽ |, قايت: ْعِ. قاٍ: ؾأعطاٖا طبكّا, ؾػٓٻتٗا. ؾكاٍ ايٓيب«ؼبٸٌ إٔ تػٓٸٝو؟

ٜٵٗا  .«ايٌٝطإ ٗ َٓؼلٳ

 ٚٗ ٖقا اؿـٜح نجرلٷ َٔ ايؿٛا٥ـ:

, ٚتًطؿ٘ بٗا, ٚكعاٜت٘ شلا, ٚفيو ينٚدت٘ عا١ٌ٥ |ع َـاكا٠ ايٓيبٸ1

شلا: أؼبٸ إٔ توُع  |إؿػاٍ ايولٚك ع٢ً ْؿوٗا; ٚفيو بو٪اي٘ |َشاٚيت٘

ٔٵ؟!.. َٔ ق١ٓٝٺ )َػٓٸ١ٝ( قذلؾ١! َٳ َٹٔ   ايػٓا٤؟.. ٚ

ٌّ ُلٜض ٚقاطع ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚائلب )ايعنف( َع٘ ب٤ٌٞ. ع 2ٖ قا اؿـٜح ْ

ٔٵ ناْت ؼؤ ايػٓا٤  َٳ ٚٴُؿت بهْٛٗا )ق١ٓٝ تٴػٓٸٞ(, ٫ٚ تُٛـ بقيو إ٫ٓ  ؾإلأ٠ قـ 

ٟٸ ٤ًٞ, نايطبل ايقٟ أعطاٖا  ٔٵ نإ نقيو تٗٝٻأ ي٘ إٔ ٜٔلب بأ َٳ ٚػٝـٙ, ٚ

أتٞ ب٘ ٓلبّا َتٓاهبّا َٚتٛاؾكّا َٚٛمّْٚا َع ايٓيب إٜٸاٙ, ِٜـك ُٛتّا بائلب عًٝ٘, ؾٝ

ٔٸ ائلب ب٘ ع َع ايػٓا٤ ع  غٓا٥٘. ْعِ, ايطبل يٝى بـفٍّ ٫ٚ آي١ٺ ٫ٚ َعنؾ١ٺ ٗ فات٘, ٚيه

 عٳنٵفٷ ب٬ َل١ٜ ٫ٚ دـاٍ ٫ٚ ًٓو, بٌ ٚعنف طِّب َوتعقب.

ـٻّ فنلٙ ع َلاكّا ٚتهلاكّا ع َٔ نٕٛ )إعامف( ٚ)اٯت  ٖٚقا ٜ٪نِّـ َا تك

ِٷ ٗ فاتٗا, ٚإْٸُا اؿهِ ٜتعًٖل َا تٴوتؼـّ ؾٝ٘ ٚ٭دً٘  إٛهٝك٢( ٫ ٜتٻٌِ بٗا سه

ٕٵ َباسّا ؾُباغ. ٕٵ ًلٸّا ؾشلاّ, ٚإ ٍٷ, ٚإ ٕٵ ػرلّا ؾش٬  ٖقٙ ا٭ُٛات; إ

ٜٵٔ ع عِاتٌ ُػرلتٌ ع  ٔٵ أػق عٛؿٳ َٳ ٚقـ كأٜٓا ع ٚنجرلّا َا ٜكع ٖقا ع فات ّٜٛ 

َٴوتؼٔلدّا بقيو أُٛاتّا ٫ ؽتًـ عٔ أُٛات ؾِاك ٜٔلب بُٗا ع٢ً ُؿا٥ض َع ـ١ْٝ, 

 إعامف ٚآ٫ت إٛهٝك٢ بأْٛاعٗا.

ٌّّ ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف, بٌ ٚا٫ًتػاٍ بُٗا. ٕٸ ٖقا اؿـٜح ْ  ٚاـ١ُ٬ أ

ٌّ ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف ٗ غرل ايعٝـ ٚايعلي; سٝح إٕ 3 ع ٖقا اؿـٜح ْ

ٜٵٔ ؾٝ٘ مل ٜكعا ٗ أٍّٟ َٔ ٖاتٌ إٓاهبتٌ, نُا ٖٛ ٚاٖل  ايػٓا٤ ٚايعنف إقنٛكٳ

 اؿـٜح.

 |ع أؾاؿ ٖقا اؿـٜح ٚدٛؿ ايكٝٓات إػٓٸٝات ٗ عِل ايٓب٠ٛ, ٚإقلاك ايٓيب4

 َٔ إسـ٣ ٖقٙ ايكٝٓات إٔ تػٓٸٞ!. بٌ ٚ: |يقيو, بٌ ٚطًب ايٓيب
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 طبكّا يتٔلب ب٘, ٚتعنف عًٝ٘, يتٴؼلز أؿاّْا ٚتكاهُّٝا |ع أعطاٖا ايٓيبٸ5

ٟٸ َٚوتعقٳب, ٚإ٫  ٕٸ زلاع ايعنف ٚإٛهٝك٢ أَلٷ ؾطل ٍٸ ع٢ً أ تطلب ايٓؿٛي. ٖٚقا ٜـ

ِٳ أعطاٖا ايٓيب  ايطبل يتٔلب ب٘ ٚتعنف؟! |ؾًٹ

 ع أؾاؿ ٖقا اؿـٜح إباس١ غٓا٤ ٚعنف إلأ٠ عٔل٠ ايلداٍ ا٭داْب.6

 ٚغرل فيو َٔ ايؿٛا٥ـ اييت ّهٔ اهتٓباطٗا َٓ٘. ٜٚهؿٝو َٔ فيو ؿ٫يت٘ ع٢ً

َـ٣ ٜٴول ٚزلاس١ ٚؾوش١ اٱه٬ّ; ؾٗا ٖٛ ايػٓا٤ ٚايعنف ٜكع بإفٕ ع بٌ ٚبطًب ع كهٍٛ 

, إػ١ُٝٓ ؾٝ٘ اَلأ٠ قذلؾ١, ٚإوتُعٴ ؾٝ٘ ايٌابٸ١ |, ٚٗ بٝت كهٍٛ اهلل|اهلل

, ٜكع فيو تٛؿټؿّا إٍ اينٚد١, |, ٚايٌاٖـ يقيو نًٓ٘ كهٍٛ اهللعا١ٌ٥

 ٗا ع٢ً ايًٗٛ ٚايوُاع. ؾٌٗ بعـ فيو ن٬ّ؟!!َٚلاعا٠ ٌٕاعلٖا, ٚػاٚبّا َع سلُ
 

بٝٓا أْا ٚكهٍٛ اهلل دايوإ ٗ ايبٝت »قايت:  : عٔ عا١ٌ٥ايـيٌٝ ايجايح

ٍٵ بٗا عا١ٌ٥ ستٸ٢ غٓٻت, ؾًُا َغٓٻت اهتأفٕ  اهتأفْت عًٝٓا اَلأ٠ ناْت تػٓٸٞ, ؾًِ تنٳ

ٚػلدت, عُل بٔ اـطاب, ؾًُا اهتأفٕ عُل أيَكتٵ إػٓٸ١ٝ َا نإ ٗ ٜـٖا 

, ؾكاٍ: بأبٞ |, ؾٔشو|ٚاهتأػلت عا١ٌ٥ عٔ فًوٗا, ؾأفٕ ي٘ كهٍٛ اهلل

ِٻ تٔشو؟ ؾأػدلٙ َٸٞ, َ َا ُٓعت ايك١ٓٝ ٚعا١ٌ٥, ؾكاٍ عُل: أَا ٚاهلل ٫,  |ٚأ

 .«اهلُل ٚكهُٛي٘ أسلټ إٔ ٜٴؼ٢ٌ ٜا عا١ٌ٥

ٌّ ُشٝضٷ ُلٜض ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚايعنف ٌّ ٗؾٗقا اؿـٜح ْ  . نُا أْ٘ ْ

ٌّ ٗ إباس١ طًب  إباس١ غٓا٤ ٚعنف إلأ٠ عٔل٠ ايلداٍ ا٭داْب. نُا أْ٘ ْ

دعًت تطًب َٔ تًو  ; أٟ إْٗا«ؾًِ تنٍ بٗا عا١ٌ٥ ستٸ٢ غٓٻت»ا٫هتُاع إٍ ايػٓا٤: 

فيو, ؾًِ ٜٓٗل عا١ٌ٥ أٚ ٜٓهل  |إلأ٠ ع َلاكّا ٚتهلاكّا ع إٔ تػٓٸٞ, ٚقـ أقلٸ ايٓيب

ٌّ ٗ ٚدٛؿ ايكٝٓات إػٓٝات ٗ عِل ايٓب٠ٛ, بٌ ٚإقلاك  عًٝٗا. ثِ إٕ ٖقا اؿـٜح ْ

يقيو ايٛٓع. ٚقـ أؾاؿ ٖقا اؿـٜح ع نقيو ع ٚقٛع ايػٓا٤ ٚايعنف ؿٕٚ  |ايٓيب

َٓاهب١ َعٝٻ١ٓ, نايعٝـ ٚايعلي, ٚإْٸُا نإ ا٫هتُاع ؾٝ٘ ؼكٝكّا ٌٕت٢ٗ ايٓؿى, 

 نُا ٖٛ ٚاٖل اؿـٜح, إٍ غرل فيو َٔ ايؿٛا٥ـ.
 

بلٜـ٠  : عٔ اؿوٌ بٔ ٚاقـ, عٔ عبـ اهلل بٔ بلٜـ٠ قاٍ: زلعتٴايلابعايـيٌٝ 

ٕٸ أ١َ هٛؿا٤ أتت كهٍٛ اهلل»ٜكٍٛ:  ا٭هًُٞ ع ٚقـ كدع َٔ بعض َػامٜ٘ ع,  |إ
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ٕٵ أٓلب عٓو بايـفٸ.  ٕٵ كؿٻى اهلل ُاؿّا )أٟ هإّا( أ ؾكايت: إْٞ نٓتٴ ْقكتٴ إ

ٕٵ نٓتٹ ؾعًتٹ )أٟ ْقكتٹ( ؾاؾعًٞ, »: |ؾكاٍ ٕٵ نٓتٹ مل تؿعًٞ ؾ٬ تؿعًٞإ . «ٚإ

ؾٔلبٳتٵ, ؾـػٌ أبٛ بهل ٖٚٞ تٔلب, ٚؿػٌ غرلٙ ٖٚٞ تٔلب, ثِ ؿػٌ عُل, 

ٕٸ ايٌٝطإ يٝؿلم َٓو ٜا عُل! أْا »: |ؾذٳعٳًَت ؿَؾٗا ػًؿٗا ٖٚٞ َكٓٻع١, ؾكاٍ إ

 .«دايى ٖآٖا, ٚؿػٌ ٖ٪٤٫, ؾًُا ؿػًِتٳ َؾعٳًَتٵ َا َؾعٳًَتٵ

 ٥ـ ايهجرل:ٚٗ ٖقا اؿـٜح َٔ ايؿٛا

ٌّ ُلٜضٷ ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف; يكٛي1٘ ٔٵ ْقك إٔ ٜطٝع اهلل »: |ع ٖٛ ْ َٳ

ِٹ٘ ٔٵ ْقك إٔ ٜعِٝ٘ ؾ٬ ٜع َٳ . «٫ ْقك ٗ َع١ِٝ اهلل»: |, ٚقٛي٘«ؾًٝطٹعٵ٘, ٚ

َٴشٳلٻَّا ٕا َأفٹٕ شلا ايٓيبٸ بايٛؾا٤ ب٘, ٚإْٸُا َأفٹٕ شلا  |ؾًٛ ناْت ٖقٙ إلأ٠ ْقكت 

ّٴ ايـفٸ َع ايػٓا٤ عنفٷ ٫ ًٓو ؾٝ٘ ع يهْٛٗا  |ايٓيب بايػٓا٤ ٚايعنف ع ٚاهتؼـا

 ْقكت َباسّا.

ٕٸ ائلب بايـفٸ قلٻّ أ٬ُّ ع نقا قاٍ!! ع,  ٚاعذلض بعض احمللٌَِّ قا٬ّ٥: إ

 .|شلا فيو إٚٗاكّا يؿلسٗا; ػ١ُِّٝٛ ي٘ |ٚإْٸُا اغتؿل ايٓيبٸ

 ؟! ٫ ٚدٛؿ ي٘.ٚأقٍٛ: أٜٔ ايـيٌٝ ع٢ً ؼلِٜ ائلب بايـفٸ

ٕٸ ايٓيب ِٜ أ ٕٵ نٓتٹ »: |دعٌ )ايٓقك( ٖٛ ع١ًٓ اٱفٕ; أمل تلٳ قٛي٘ |٫سٹ إ

. ؾًٝى اٱفٕ «ؾعًتٹ )أٟ ْقكتٹ( ؾاؾعًٞ )أٟ ٭ْٸ٘ قـ ٚدب عًٝو ايٛؾا٤ بايٓقك س٦ٓٝق(

, ٚإْٸُا اٱفٕ يهْٛٗا ْقكت, |بائلب ٕكاَ٘ ًٚؼِ٘, ٚيٝى ػ١ُِٝٛ ي٘

 ؾٛدب ايٛؾا٤ بايٓقك.

بٗقٙ اـ١ُِٝٛ  |قٍٛ إعذلض سٓكّا ؾًُافا مل ىدلٖا ايٓيب إفا نإ

ٕٸ ٖقا ايقٟ ؾعًت٘ ٫ هٛم َع غرلٙ ٕٸ تأػرل ايبٝإ عٔ |إنع١َٛ, ٚأ ؟! ؾ٬ّٔ عٔ أ

 .|ٚقت اؿاد١ ٫ هٛم ٗ سٓك٘

ٕٸ ايؿلغ ب٘ ٍٷ عذٝب; ؾهأ ِٸ ٫ٚ ٜوتكِٝ إ٫  |قٍٛ إعذلض ٖقا قٛ ٫ ٜت

هلاز  |معُِٗ, نٝـ فيو ٜا قّٛ؟! ٖقا كهٍٛ اهلل َنَٛك ايٌٝطإ احمللٻّ ٗ

ا٭١َ إٓرل, ٚكلدٗا َٔ ًُٚات إٓهلات إٍ ْٛك ايؿٔا٥ٌ ٚايطاعات, ايقٟ بٴعٹح 

يٝكٔٞ ع٢ً َها٥ـ ايٌٝطإ ٚسبا٥ً٘ ٚآثاكٙ ٚٚها٥ً٘ ع َٚٓٗا ايػٓا٤ ٚإعامف, نُا 

ـٻعٞ احمللَٕٛ; يهْٛٗا َناَرل ًٝطإ ع, ٖقا ايٓيب ايعِٛٝ ب ـ٫ّ َٔ إٔ ىدلٖا بإٔ ٜ
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ـٻعٞ احمللَِّٕٛ ع, ثِ ٜلًـٖا إٍ َا هٛم, بـ٫ّ َٔ فيو  َا تلٜـ ؾعً٘ ٫ هٛم ع نُا ٜ

ـٻعٕٛ ع؟!. ٚايوبب  ٜبٝض شلا احمللٻَات ٚإٓهلات ع اييت َٓٗا ايػٓا٤ ٚإعامف, نُا ٜ

إّا غاِّا ه |إبٝض يقيو ٗ معُِٗ ٖٛ إٔ تٴٛٗل ٖقٙ إلأ٠ ؾلسٗا ٚهلٚكٖا بعٛؿت٘

ِٷ |, ؾًٝى ٖٓاى َا ٜٴؿلٳغٴ ب٘ نايؿلغ بايٓيبٸ|َٓتِلّا; ػ١ُِّٝٛ ي٘ !. ؾٗ

٘ٷ غلٜب!  عذٝب, ٚؾك

أبا بهل ع  |ع نُا ٜنعُٕٛ ع ٕٓع ايٓيب |يٛ نإ ا٭َل ػ١ُِّٝٛ ي٘

ٕٸ َا تؿعً٘  ٖٖٔ سٔل ع َٔ ايوُاع, بٌ ٕٓعِٗ َٔ اؾًٛي ٗ إهإ أ٬ُّ; ٭ ٚغرلٙ 

ٌّ بٖ٘قٙ إلأ٠ إْٸ ـٷ. ٖٚقا ع بايطبع ع مل وـخ, بٌ  |ُا ٖٛ ػا ٫ ٌٜاكن٘ ؾٝ٘ أس

 سـخ عهو٘ ُاَّا, نُا دا٤ ٗ اؿـٜح.

ٕٸ ائلب بايـفٸ سلاّ, ٚإْٸُا أباغ شلا ايٓيبٸ ؾعًٗا  ٚاعذلض آػلٕٚ قا٥ًٌ: إ

 فيو; َوا٠ّ٤ يًهؿاك, ٚإكغاَّا يًُٓاؾكٌ.

 دـ.ٚأقٍٛ: أٜٔ ايـيٌٝ ع٢ً ايتشلِٜ؟! ٖٝٗات إٔ ٜٛ

ـٷ يٛاٖل اؿـٜح, بٌ ؾٝ٘ َا ٜٓؿٝ٘; ٚفيو ٗ قٍٛ  ثِ إٕ اؿٸعا٤نِ ٖقا كاي

ٕٵ أٓلب عٓـى بايـفٸ»إلأ٠:  ; أٟ ٗ َوهٓو, ٗ إهإ ايقٟ تكِٝ ؾٝ٘ «ْقكتٴ أ

ؾـػٌ أبٛ بهل, ٚؿػٌ غرلٙ, »ٚتعٍٝ. ٜٚنٜـ فيو تأنٝـّا َا دا٤ ٗ اؿـٜح أّٜٔا: 

ٍٕ, نُا ٖٛ ; ؾايـػٍٛ ٖٓا ٜكتٔٞ اي«ثِ ؿػٌ عُل ٕٔ أٚ بٝتٺ أٚ َٓن ـػٍٛ ٗ َوه

ٕٸ ايهؿاك مل ٜٖطًعٛا ع٢ً َا سـخ, ؾ٬ّٔ  ٚاٖل. ٚبقيو تٓتؿٞ ؿع٣ٛ احمللٌَِّ ٖقٙ; ٭

 عٔ إٔ ٜوُعٛٙ.

ٍٴ ايٓيب ٕٵ نٓتٹ مل تؿعًٞ )أٟ مل تٓقكٟ( ؾ٬ تؿعًٞ )أٟ ؾ٬ »: |ٚقٛ ٚإ

ٟٸ ع٢ً ؿع٣ٛ احمللٌَِّ ٖقٙ; إف «(تٔلبٞ بايـفٸ يٛ نإ ا٭َل نُا قايٛا,  ؾٝ٘ كؿٌّ قٛ

ع٢ً ائلب بايـفٸ ٚيٛ مل تٓقك,  |َوا٠ّ٤ يًهؿاك ٚإكغاَّا يًُٓاؾكٌ, ؿجٻٗا ايٓيب

 ٕٚا قاٍ شلا َا قاٍ. أيٝى نقيو؟!

ٔٵ ولِّّ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٗ غرل ا٭عٝاؿ ٚا٭علاي; سٝح 2 َٳ ع ؾٝ٘ كؿٌّ بًٝؼ ع٢ً 

ـّا, ٚإْٸُا ناْت فلٸؿ إٚٗإك يًؿلغ إٕ َٓاهب١ ٖقا اؿـٜح مل تهٔ علهّا ٫ٚ عٝ

 ٚايولٚك ٚايبٗذ١ ٗ َٛقـ ٜٓاهب٘.

ٌّّ ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف َٔ اَلأ٠ عٔل٠ ايلداٍ ا٭داْب.3  ع اؿـٜح ْ

 إٍ غرل فيو َٔ ايؿٛا٥ـ.
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( ايقٟ فنلٙ احمللَِّٕٛ نـيٌٝ شلِ 7: ٖٛ عٝٓ٘ اؿـٜح كقِ )ايـيٌٝ اـاَى

ف; إف ٖٛ ؿيٌٝ يٓا ع٢ً إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف. كادع تعًٝكٓا ع٢ً ؼلِٜ ايػٓا٤ ٚإعام

ُٸ١ ايؿكل٠ ب.  ٖٓاى, ٚػا
 

( ايقٟ فنلٙ احمللَِّٕٛ نـيٌٝ شلِ 4: ٖٛ عٝٓ٘ اؿـٜح كقِ )ايـيٌٝ ايواؿي

ُٸ١ ايؿكل٠ ب.  ع٢ً ايتشلِٜ; إف ٖٛ ؿيٌٝ يٓا ع٢ً إباس١ إعامف. كادع تعًٝكٓا ٖٓاى, ػا
 

( ايقٟ فنلٙ احمللَِّٕٛ نـيٌٝ شلِ; إف 5اؿـٜح كقِ ) : ٖٛ عٝٓ٘ايـيٌٝ ايوابع

ٖٛ ؿيٌٝ يٓا ع٢ً إباس١ ايػٓا٤ ٚإعامف, ؾ٬ّٔ عٔ نْٛ٘ ؿي٬ّٝ ع٢ً إباس١ غٓا٤ ٚعنف 

ُٸ١ ايؿكلات ز, أ, ب(.  إلأ٠ عٔل٠ ايلداٍ ا٭داْب. كادع تعًٝكٓا ٖٓاى, ٚػا
 

ٞٻ»قايت:  عٔ ايلبٝع بٓت َعٛف: ايـيٌٝ ايجأَ ٞٳ  |ايٓيب ؿػٌ عً ٓٹ غـا٠ بٴ

ٔٵ ُقتٌ  َٳ ٞٻ, ؾذًى ع٢ً ؾلاًٞ نُذًوو َٓٸٞ, ٚدٜٛلٜات ٜٔلبٔ بايـفٸ, ٜٓـبٔ  عً

ـٺ, ؾكاٍ ايٓيب ٔٸ ّٜٛ بـك, ستٸ٢ قايت داك١ٜ: ٚؾٝٓا ْيبٸ ٜعًِ َا ٗ غ ٫ »: |َٔ آبا٥ٗ

 .«تكٛيٞ ٖهقا, ٚقٛيٞ َا نٓتٹ تكٛيٌ

ٕٵ نإ ا |ؾٗا ٖٛ يعنف َكتِلّا ٗ نجرل َٔ ٜوتُع إٍ ايعنف ٚايػٓا٤. ٚإ

ٖٓا َلٸ بو َٔ قبٌ, ع٢ً  ا٭ساؿٜح ٫ نِّٗا; إف ٗ غرلٖا ايهدل ٚإناَرل ٚغرلُٖا 

ايـفٸ; ؾإْٸُا فيو ٭ْٸ٘ نإ آْقاى اٯي١ إٝوٛك٠ إٌٗٛك٠ ايػايب اهتعُاشلا ٚٚدٛؿٖا 

َٹعٵنٳع٢ً ها٥ل اٯ٫ت; يوٗٛي١ اقتٓا٥ٗا ُٚٓاعتٗا ٕٸ ايـف  ف, ٚائلب , ؾ٬ّٔ عٔ أ

ب٘ عٳنٵف, ٫ٚ ٜٛدـ ًلعّا ٫ٚ عك٬ّ َا ٜؿلِّم بٝٓ٘ ٚبٌ غرلٙ َٔ اٯ٫ت إٛهٝك١ٝ; إف 

 ايهٌ ٜٴشـخ عنؾّا َوتعقٳبّا ٚأُٛاتّا ١ًْٝ ًذ١ٝ.

ُٻٔ َع٢ٓ  ٌٸ ًعل, إ٫ ًعلّا ٜتٔ ٍٸ ٖقا اؿـٜح ع٢ً إباس١ ايػٓا٤ به نُا ؿ

 باط٬ّ أٚ قلٻَّا.
 

: |, قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهللبٔ ساطب اؾُشٞ: عٔ قُـ ايـيٌٝ ايتاهع

وضٸ  |ؾٗا ٖٛ ايٓيب .«ؾٌِ َا بٌ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ايـفٸ ٚايِٛت ٗ ايٓهاغ»

قـ دعٌ ايػٓا٤  |ٗ ا٭علاي, ٫ فلٻؿ إفْ٘ ٗ فيو, بٌ إْٸ٘ ع٢ً ايػٓا٤ ٚإعامف

ع٬ٕ ايٓهاغ ٚإعامف ع١َ٬ ًلعٝٸ١ ؾا١ًُ بٌ ايٓهاغ ٚايوؿاغ; ٕا ٗ فيو َٔ إ

ٌٸ َا ٜكاٍ ٗ سهِ َا ٚكؿ ٗ ٖقا اؿـٜح أْٸ٘ َوتشبٌّ اهتشبابّا  ٚإٚٗاكٙ ٚإًٗاكٙ. ٚأق
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ـٴ يتشكٝل إوأي١.  َ٪ٖنـّا, ؾ٬ّٔ عٔ استُاٍ ايٛدٛب. ٚمل أؾلٴؽ بع

ٕٸ ا٭علاي ع نُا ا٭عٝاؿ ع ٫ ٜٴباغ ؾٝٗا َا نإ  ٖٚٓا هب ايتٓبٝ٘ ع٢ً أ

ٝٗا ع نُا فنلْا ٗ َا هبل ع ٗ إباسات, نايتنٜټٔ ٚأنٌ قلٻَّا, ٚإْٸُا ٜٴتٛهٻع ؾ

ايطٝبات ٚزلاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢. نُا ٜٴوتشب ؾٝٗا إؿػاٍ ايولٚك ٚايبٗذ١ ٚايؿلس١ 

 ع٢ً ايٓؿى ٚاينٚد١ ٚا٭ٌٖ ٚايٓاي ْٝعّا.
 

أْٸٗا مؾت اَلأ٠ إٍ كدٌ َٔ ا٭ِْاك, ؾكاٍ  عٔ عا١ٌ٥: ايـيٌٝ ايعاًل

ٕٸ ا٭ِْاك ٜعذبِٗ ايًٜٗٛا عا٥ٌ»: |ايٓيب  .«١, َا نإ َعهِ َٔ شلٛ؟ ؾإ

ٚايًٗٛ يػ١ّ ٖٛ: َا يعبتٳ ب٘ ًٚػًَو, َٔ ٣ٖٛ ٚطلب ٚمُٖٛا. ٖٚٛ ايطبٌ 

ٛٸ بٗا  .ٚمٛٙ, أٟ إعامف. ٖٚٛ إلأ٠ إًٗ

ٕٸ َع٢ٓ ايًٗٛ ؾٝ٘ ٖٛ ايطلب ٚايػٓا٤  َٚٔ هٝام ٖقا اؿـٜح ٜتٻٔض ع بٌ ٜتعٝٻٔ ع أ

 عامف.ٚايطبٌ ٚإ

ٌّ ُشٝضٷ ُلٜض ٗ إباس١ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, بٌ ٚٗ  إفّا ٖقا اؿـٜح ْ

إٍ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, بٌ  ٜلًـ عا١ٌ٥ |اهتشبابُٗا ٗ ا٭علاي; ؾٗا ٖٛ ايٓيب

 ٜٚعاتبٗا ًَٜٚٛٗا ع٢ً إقلاكٖا شلقا اينؾاف ايِاَت ٚايعلي ا٭ػلي!

ٕٸ ا٭ِْاك ٜعذبِٗ ايًٗٛ»: |ٚٗ قٛي٘  ٔ ايؿٛا٥ـ:ايهجرل َ «ؾإ

 |أعلاف ا٭قٛاّ إؼتًؿ١ ٚاػاٖاتِٗ إنادٝٸ١, ٚكؾٔ٘ |ع َلاعا٠ ايٓيب1

ٌٸ ايٓاي; ؾإفا نإ ايكلًٕٝٛ إٗادلٕٚ  ٭ٕ ٜٴشهِِّ إل٤ٴ َنادٳ٘ ايٌؼِٞ ٗ سٝا٠ ن

ٕٸ ا٭ِْاك ٜعذبِٗ  ُٸٕٛ بايًٗٛ )ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢(, ٫ٚ ًّٕٝٛ إيٝ٘, ؾإ ع أٚ بعِٔٗ ع ٫ ٜٗت

 ايًٗٛ.

ـٸ٠ ٚاـ١ٌْٛ إٔ ٫ ٚ َٔ ثِ ٜٓبػٞ يٮقٜٛا٤ ٚأٌٖ ايعنا٥ِ ٚاٯػقٜٔ أْؿوِٗ بايٌ

ٕٸ ايٓاي ٜتؿاٚتٕٛ ٗ استُاشلِ,  وًُٛا ايٓاي نًِٓٗ ع٢ً ْٗذِٗ َٚنادِٗ ٖقا; ؾإ

ٟٸ ٚائعٝـ, ٚايِبٛك ٚاشلًٛع,  نُا ىتًؿٕٛ ٗ أَندتِٗ َٚٝٛشلِ; ؾؿِٝٗ ايكٛ

ٞٸ.ٚإٓبو٘ ٚإٓطٟٛ, ٚفٚ إناز ايؿين ٚ  فٚ إناز ايعًُ

ٌٸ تٌلٜعات٘ ع  |ع قٍٛ ايٓيب2 ٖقا ٜلًـ ٌٜٚرل إٍ َلاعا٠ اٱه٬ّ ع ٗ ن

ٕٸ اٱه٬ّ كهاي١  يتبأٜ ٚلٚف ايٓاي ٚطبا٥عِٗ ٚأَندتِٗ ٚأعلاؾِٗ, ٜٚ٪نِّـ ع٢ً أ

َٹٔ نٌ دٓى, ٚنٌ يٕٛ, ٚنٌ إقًِٝ, ٚنٌ  عإٝٸ١ دا٤ت ؽاطب ايٓاي ناؾ١ّ 

ٕٚ ايعذِ, ٫ٚ يًٌلم ؿٕٚ ايػلب, ٫ٚ يٮقايِٝ اؿاكٸ٠ طبك١. ؾًٝوت كهاي١ّ يًعلب ؿ
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ؿٕٚ ا٭قايِٝ ايباكؿ٠, ٫ٚ ي٬ْطٛا٥ٌٝ َٔ ايٓاي ؿٕٚ إٓبوطٌ, ٫ٚ يٮقٜٛا٤ َِٓٗ ؿٕٚ 

 ائعؿا٤, ٫ٚ يًلداٍ ؿٕٚ ايٓوا٤, ٫ٚ يًٌٝٛؾ ؿٕٚ ايٌباب.

ُٸ١, ٚ ٫ ّهٔ ٚإفا كأٜتٳ َٔ ا٭سهاّ َا ٫ ًِٜض إ٫ٓ يؿ١٦ َع١ٓٝ, ٚيب١٦ٝ ػا

تعُُٝ٘, ؾاعًِ أْٸ٘ يٝى َٔ اٱه٬ّ ٗ ٤ًٞ, ٚإْٸُا ُأؿػٌ ؾٝ٘ بايلأٟ ٚايتأٌٜٚ; إف 

ٌټ َوأي١ ُأؿػًت ٗ ايٌلٜع١, ْٚٴوبت إٍ اٱه٬ّ, ٚيٝوت َٔ ايعـٍ ٫ٚ اؿه١ُ » ن

٫ٚ ايل١ٓ ٫ٚ إًِش١, ؾٗٞ ع ٜكّٝٓا ع يٝوت َٔ ايٌلٜع١ ٗ ٤ًٞ, ٚإٕ ُأؿػًت ؾٝٗا 

٭ٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ كاع٢ ٗ تٌلٜعات٘ ٚتٛدٝٗات٘ اؾُٝع, ؾًِ  ;«بايتأٌٜٚ

ٜػًل ايباب ٗ ٚد٘ ؾ١٦ َٔ ايٓاي ؿٕٚ ا٭ػل٣, بٌ ؾتش٘ يًذُٝع, ؾٌٌُ ؿكد١ 

ا٭قٜٛا٤, َٔ إكلبٌ ايوابكٌ باـرلات بإفٕ اهلل, ٚمل ٜٓىٳ ا٭بلاك, َٔ إكتِـٜٔ 

ِّلٜٔ اي  ٛإٌ ٭ْؿوِٗ, َٔ عٛاّ ايٓاي.َٔ أُشاب ايٌُٝ, ٚمل ٜػؿٌ إك
 

ٕٸ ايدلا٤ بٔ َايو نإ وـٚ  : عٔ أْى بٔ َايوايـيٌٝ اؿاؿٟ عٌل قاٍ: إ

بايلداٍ, ٚأل١ٌ نإ وـٚ بايٓوا٤, ٚنإ سؤ ايِٛت, ؾشـا, ؾأعٓكت اٱبٌ 

 .«ٜا أل١ٌ, كٜٚـّا هٛقو بايكٛاكٜل»: |)أٟ أهلعت ٗ ايورل(, ؾكاٍ كهٍٛ اهلل

 ـٜح ايهجرل َٔ ايؿٛا٥ـ:ٚٗ ٖقا اؿ

 ع دٛام زلاع ايػٓا٤, ٚؿٕٚ ايتكٝٻـ بٛقت أٚ َٓاهب١ َعٝٻ١ٓ.1

 ع دٛام زلاع إلأ٠ يػٓا٤ ايلدٌ ا٭دٓيبٸ عٓٗا.2

ع تأثټل اٱبٌ ع ع٢ً غًٛتٗا ع بايِٛت اؿؤ, ستٸ٢ أعٓكت, ٚأهلعت ايورل, 3

 |ستٸ٢ ػٌٞ ايٓيبٚاهتؼٖؿت ا٭ٓاٍ, ٚقطعت إواؾات ايطٛاٍ ٗ أٚقات قِاك, 

ـٸ٠ هلعتٗا ٚسلنتٗا.  ع٢ً ايٓوا٤ َٔ إٔ ٜٳَكعٵٔ َٔ ع٢ً اؾُاٍ; يٌ
 

إٍ  |قاٍ: ػلدٓا َع ايٓيبٸ : عٔ ه١ًُ بٔ ا٭نٛعايـيٌٝ ايجاْٞ عٌل

ٝٵٗاتو )أٟ  ٓٳ ٖٴ ػٝدل, َؾوٹلٵْا ي٬ّٝ, ؾكاٍ كدٌ َٔ ايكّٛ يعاَل: ٜا عاَل, أ٫ تٴوُعٓا َٔ 

ـٸا٤ٶ, ؾٓنٍ وـٚ َٔ نًُاتو ٚأًعاكى ٚأكادٝنى( ؟ ٚنإ عاَل كد٬ّ ًاعلّا س

 بايكّٛ, ٜكٍٛ: 
ِٸ ي٫ٛ أْتٳ َا اٖتعـٜٓا   ايًٗ

 

 ٝٓاـٻقٓا ٫ٚ ُععععع٫ًٖٚ تِععععع 
 

ٝٵٓعا    ؾاغؿل ؾـا٤ٶ يو َعا اتٖك
 

ٕٵ ٫قٝٓعععا     ٚثبِّعععتٵ ا٭قعععـاّ إ
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ٔٻ هععععه١ّٓٝ عًٝٓععععا   ٝٳ  َٚأِيكٹعععع
 

ْٳععععا إفا ُععععٝض بٓععععا أبٝٓععععا    إ
 

 

ِّيععععٛا عًٝٓععععا   ٚبايِععععٝاغ ع
 

ٔٵ ٖقا ايوا٥ل؟»: |ٍ ايٓيبؾكا ٜلٓ٘ »: |قايٛا: عاَل بٔ ا٭نٛع. قاٍ «َٳ

 .«اهلل

 |, بٌ ٚؿعا٥٘|ٚٗ ٖقا اؿـٜح إباس١ْ ُلو١ْ يًػٓا٤ بإقلاك َٔ ايٓيبٸ

بايل١ٓ شلقا إػٓٸٞ!!.. نُا أؾاؿ ٖقا اؿـٜح زلاع ايػٓا٤ ؿٕٚ ايتكٝټـ بأٚقات أٚ 

 َٓاهبات َعٝٻ١ٓ.
 

ٞٸايـيٌٝ ايجايح عٌل أُبٵتٴ ًاكؾّا )ٚايٌاكف »قاٍ:  بٔ أبٞ طايب : عٔ عً

ُٕوٓٻ١( َع كهٍٛ اهلل ِٕ ّٜٛ بـك, ٚأعطاْٞ كهٍٛ اهلل |ٖٛ ايـاب١ّ ا  |ٗ َػٓ

ًاكؾّا آػل, ؾأنتُٗا َّٜٛا )ؾقنل ق١ِّ َا ٚقع ي٘ َٔ ُٓٝع ٓن٠ بٔ عبـ 

أ٫ ٜا »٘, ؾكايت: ٚٓن٠ُ ٌٜلب, أٟ اـُل, ٗ فيو ايبٝت َع٘ ق١ٓٝ تػٓٸٝ.., إطًب(.

ٞٸ«ٓن يًٌلف ايٓٛا٤ : , ؾجاك إٍ ايٓاقتٌ ؾذٳبٻ أهُٓتُٗا ٚبٳَكلٳ ػٛاُلُٖا. قاٍ عً

, ٚعٓـٙ مٜـ بٔ ساكث١, ؾأػدلت٘ اـدل, ؾؼلز َٚع٘ مٜـ, ؾاْطًكتٴ |ؾأتٝت ايٓيب

ًّٜٛ ٓن٠ ٗ َا ؾعٌ, ؾلؾع ٓن٠ُ  |َع٘, ؾـػٌ ع٢ً ٓن٠, ؾطؿل كهٍٛ اهلل

ـٷ ٯبا٥ٞ!! ؾعلف كهٍٛ اهللبِلٙ ٚقاٍ: ٌٖ أ ٌٷ, أٟ ههلإ,  |ْتِ إ٫ٓ عبٝ ُٹ أْ٘ ثٳ

 .«ٜكٗكل ستٸ٢ ػلز عِٓٗ, ٚفيو قبٌ ؼلِٜ اـُل |ؾلدع كهٍٛ اهلل

ٕٸ اتٸؼاف ايكٝٓات نإ ٚاقعّا َٚقنٛكّا  ٌٸ ايٌاٖـ َٔ ٖقا اؿـٜح أ ٚق

لّ٘ يًكٝإ ُٚشابت٘, ؾٗا قـ سلٻّ اهلل اـُل, ؾأٜٔ ؼ |ٌَٚٗٛكّا ٗ سٝا٠ ايٓيب

 . ٚايػٓا٤؟!

ٞٸ , نُا ْبٻ٘ ٚيٛ نإ اتٸؼاف ايكٝإ ٚاهتُاع غٓا٥ِٗ قلٻَّا يٓبٻ٘ عًٝ٘ عً

 .«ٚفيو قبٌ ؼلِٜ اـُل»ع٢ً ؼلِٜ اـُل بكٛي٘: 

; |ٚٗ ٖقا اؿـٜح َٔ ايؿٛا٥ـ: إباس١ اهتُاع ايػٓا٤ َٔ ايكٝإ بإقلاك َٓ٘

ٍٸ ٖقا اؿـٜح ع٢ً ٚقٛع ايػٓا٤ ؿٕٚ  . نُا|إف يٛ نإ فيو قلٻَّا ي٢ٗٓ عٓ٘ ؿ

ـٺ بٛقت أٚ َٓاهب١ َعٝٻ١ٓ.  تكٝټ
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ٕٸ زلاع  ـٸَات تأ١ًُٝٝ(, ٚبايتؿٌِٝ, أ فنلْا ٗ َا هبل, ؼت عٓٛإ: )َك

ٌٸ ساهٸ١ َٔ سٛايٸ اٱْ وإ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ َٔ ػِا٥ّ ايطباع ايبٌلٜٸ١; ؾًه

َوتًقٸاتٗا; ؾايعٌ توتًقٸ بإٓاٚل اؾ١ًُٝ, ٚا٭ْـ ٜوتًقٸ ايلٚا٥ض ايعبك١ ايًطٝؿ١, 

ٚايٝـ توتًقٸ إًُى ايلقٝل ائًِّ, ٚا٭فٕ توتًق ا٭ُٛات ايعقب١ اؿ٠ًٛ. ؾايوُاع 

َتٻٌِ بايطبٝع١ ايبٌلٜٸ١ اتٸِا٫ّ ٚثٝكّا; ًَٝٗا إيٝ٘; اهذلٚاسّا َٔ ُّٖٛ اؿٝا٠ ٚأثكاٍ 

ـٸ, ايع ٍٝ, ٚػـٜـّا يًٌٓاٙ ٚإًهات ٚايطاقات, ٚؿؾعّا يًوآ١َ ٚإًٌ َٔ ٬َم١َ اؾ

ٚإؿػا٫ّ يًبٗذ١ ٚايولٚك ع٢ً ايٓؿى, ٚتلٚوّا عٓٗا; يتنؿاؿ نؿا٠٤ اٱْوإ ٗ ايٓٗٛض 

 بلهايت٘ ٗ عُلإ اؿٝا٠ ايـْٝا.

 

 ٚإٛهٝك٢ عٔ اٱباس١ إٍ: ٜٓتكٌ سهِ ايػٓا٤

ٚٸ٫ّ ٞٸ, نإٚٗاك ايٓهاغ أ : ا٫هتشباب; ٚفيو سٌ ٜتشٖكل بايوُاع َكِٛؿ ًلع

ـٸّا ؾا٬ُّ بٌ ايٓهاغ اؿ٬ٍ ٚايوؿاغ اؿلاّ.  ٚإًٗاكٙ ٚاٱع٬ّ ب٘; يٝهٕٛ فيو س

ِّٛتّا يطاع١ غرل ٚادب١ثاّْٝا , نإٔ : ايهلا١ٖ; ٚفيو سٌ ٜهٕٛ ايوُاع َؿ

ل ٚايتوبٝض ايقٟ أْت عًٝ٘ ٭دٌ ايوُاع, أٚ نإٔ تكطع ٠٬ُ ع غرل ٚادب١ تكطع ايقن

 ع نٓتٳ تًِٓٝٗا ٭دٌ ايوُاع.

ٕٸ إهلٚٙ ٫ عكاب ع٢ً  َٚجٌ ٖقا ايوُاع يٝى سلاَّا, ٫ٚ إثِ ع٢ً ؾاعً٘; ٭

ٔٵ هتٗـ ٗ ؼٌِٝ ايجٛاب ٚاؿوٓات, ٚتعاطٞ  َٳ ٔٸ ايعاقٌ  ؾعً٘ أٚ اٱتٝإ ب٘, ٚيه

ٌٷ وبٸ٘ ايٌٝطإ, ٚقـ هعٌ َٓ٘ ايوُاع ع ٚاؿ ِّتٷ يًشوٓات, باط اٍ نقيو ع َؿ

ًٹلان٘.  َِٝـ٠ّ ئعٝـ ايـٜٔ, ؾٝٛقع٘ ع بوبب ؾعٌ إهلٚٙ ع ٗ سبا٥ً٘ ٚ

 ٚفيو: ,: ايتشلِٜثايجّا

ُٳٌ ايوُاع ٗ تنٌٜ ايؿذٛك ٚايؿٛاسٍ ٚاٱعا١ْ عًٝٗا1 ٌٸ َا  ,ع سٌ ٜٴوتع ٚٗ ن

 . ت أٚ تؿٜٛتٗاٜوبِّب تٔٝٝع ايؿلا٥ض ٚايٛادبا

ّٕ ٖٓٛع يقات٘; ناؿًـ بػرل اهلل أٚ كؿٸ ايكـك أٚ 2 ع أٚ سٌ ٜهٕٛ ايػٓا٤ به٬

ٖٓا قوُ٘ اهلل يو, إخل.  إٚٗاك اؾنع 
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ُٳٌ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٗ َع١ِٝ اهلل, أٚ ٗ ايـع٠ٛ إٍ فيو. 3  ع أٚ سٌ ٜٴوتع

ٌٕ أٚ 4١٦ٖٝ َجرل٠ يًلغبات ٚايٌٗٛات  ع أٚ سٌ ٜٳبٵلٴم إػٓٸٞ أٚ إػٓٸ١ٝ ٗ ًه

اؿلاّ; َٔ إبلإم يًعٛكات ٚإؿاتٔ َا ٫ ٜتُايو َع٘ ايٓاٚل ع نُا ٜٴعٳبِّل أهتافْا 

ـٹَّا عـؿّا َٔ دٛاَع نًِ ايٓيبٸ ,اؾـٜع َٳ٢ بوِٗ َوُّٛ َٔ هٗاّ  |َوتؼ ع إٔ ٜٴل

ٝٸ١ ٗ هٜٛـا٤ قًب٘, ؾٝٓهت ؾٝ٘ ْهت١ هٛؿا٤ ٫ ّشٖٛا إ٫ٓ تٛب١  ٚعٌُ إبًٝى ايٌٝطاْ

 ُاحل ٚاهتػؿاك ٚتـاكى بل١ٓ اهلل.

 

ٌٸ غٓا٤ٺ َباسّا, إ٫ٓ إٔ ٜهٕٛ َٛٓٛع٘ َتٻؿكّا َع كهاي١ اٱه٬ّ  إف يٝى ن

ـٸ إٔ ٜهٕٛ ايه٬ّ  ٚتعايُٝ٘, ٚغرل كايـ يعكٝـت٘ ٫ٚ يٌلٜعت٘ ٫ٚ ٭ػ٬قٝٸات٘. ٫ب

ػايّٝا َٔ ايهؿل, ٚاؿًـ بػرل اهلل, ٚكؿٸ ايكـك, ٚايؿشٍ, ٚايكقف, ٚايطعٔ ٗ 

ا٭ْواب, ٚيعٔ ايٓاي ٚهبٸِٗ, ٚايـع٠ٛ إٍ اينْا ٚاـُل, ٚفنل َؿاتٔ ايٓوا٤ تػنټ٫ّ 

ٞٻ  ٖٓا ٜجرل نٛأَ ايٌٗٛات, ٜٚوتـعٞ ػٳؿٹ ٔٸ;  ٔٸ ٚايتقافّا بأُٚاؾٗ ايلغبات, بٗ

ٖٓا ولى اي٠ٌٛٗ إُٓٛع١,  ٌٸ إٔ ٜٴل٣ َٓٗا;  ٌِّعل ايقٟ ِٜـ َٔ إلأ٠ َا ٫ و ناي

ٚنايتػين بٌعل اٱغلا٤ باؿلاّ; نايٌعل إػلٟ بايٓٛل احمللٻّ, أٟ ايٓٛل ايٌٗٛاْٞ 

 اؾٓوٞ, ٚإتع١ احمللٻ١َ.

 ٚفيو نكٍٛ أبٞ ْٛاي ٗ اـُل: 

ّٳ إغععلا   ٕٸ ايًععٛ  ٤ٴؿٳعٵ عٓععو يععَٛٞ ؾععإ
 

 ٚؿاْٚععٞ بععاييت ناْععت ٖععٞ ايععـا٤ٴ  
 

 ٚنقيو قٍٛ ًٛقٞ ؾٝٗا: 

    ٞ  كَٔعععإ ٚٓيععع٢ ٖاتٹٗعععا ٜعععا هعععاق
 

 ٌَعععععععتاق١ّ توعععععععع٢ إٍ ٌَعععععععتأم 
 

 .«ايـْٝا هٝذاك٠ ٚناي»ٚنأغ١ٝٓ قُـ عبـ ايٖٛاب: 

ّٸ اـبا٥ح, ٚاييت  ـٷ يتعايِٝ اٱه٬ّ, اييت ػعٌ اـُل أ ٌټ فيو كاي ؾه

ٚاييت تًعٔ ًاكبٗا ٚعاُلٖا ٚبا٥عٗا ٚساًَٗا ٚنٌ  تعتدلٖا كدوّا َٔ عٌُ ايٌٝطإ,

ٕٸ ايوٝذاك٠ قلٻ١َ ٫ ًٓو ٗ ؼلّٗا;  ٌٕ نإ. ؾ٬ّٔ عٔ أ ٟٸ عُ ٔٵ أعإ ع٢ً فيو بأ َٳ

إف يٝى ٚكا٤ٖا إ٫ٓ ػلاب ايبٝٛت ٚاؾٝٛب ٚا٭دواّ; يهْٛٗا نت١ًّ َتشلِّن١ّ َٔ 
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 ا٭ٓلاك إِٝب١ يًذوِ ٚايٓؿى ٚإاٍ.

ٔٵ ٜػٓٸ َٳ ٞ بتُذٝـ ُاسب ايعٕٝٛ اؾل١٦ٜ; ٕا ٗ فيو َٔ كايؿت٘ ٭ؿب ٚنػٓا٤ 

ِٵ﴿اٱه٬ّ ايقٟ ٜٓاؿٟ نتاب٘:  ٖٹ ِٳأك ٔٵ َأبٵ َٹ ٔټٛا  ٌٳ ٜٳػٴ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٌٵ يٹ ٌٵ ﴿(, 30)ايٓٛك:  ﴾ُق ٚٳُق

ٔٻ ٖٹ ِٳأك ٔٵ َأبٵ َٹ ٔٳ  ٔٵ ٔٴ ٓٳاتٹ ٜٳػٵ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ  (.31)ايٓٛك:  ﴾يٹ

 

ٕٸ طلٜك١ أؿا٤ ا٭غ١ٝٓ شلا أُٖٝتٗا ايهبرل٠; ؾكـ تهٕٛ ايهًُات ٫ بأي بٗا  إ

ٔٸ طلٜك١ أؿا٤ إػين )أٚ إػ١ٝٓ(, بايتهوټل ٗ ايكٍٛ, ٚتعُـ  ٫ٚ غباك عًٝٗا, ٚيه

١ َٔ اٱثاك٠, ٚايكِـ إٍ إٜكاٚ ايػلا٥ن اشلادع١, ٚإغلا٤ ايكًٛب إل١ٜٔ, ٜٓكٌ ا٭غٓٝ

ؾٝكٍٛ:  |ؿا٥ل٠ اٱباس١ إٍ ؿا٥ل٠ اؿل١َ ايكطعٝٸ١; ؾإٕ اهلل ىاطب ْوا٤ ايٓيب

َٳلٳضٷ﴿ ٘ٹ  ُٳعٳ اٖيقٹٟ ؾٹٞ َقًِبٹ ٝٳِط ٍٔ َؾ ٛٵ ٔٳ بٹاِيَك ٔٳعٵ (, ؾهٝـ إفا نإ 32)ا٭سناب:  ﴾َؾ٬َ تٳؼٵ

ِٴ ٚايتطلٜبٴ ٚايػٓا٤ٴ ٚايتأثرلٴ؟!! ٕٴ ٚايٓػ  َع اـٔٛع ٗ ايكٍٛ: ايٛم

 

هب إٔ ٫ ٜكذلٕ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ب٤ٌٞٺ قلٻّ, نٌلب اـُٛك, أٚ تٓاٍٚ 

ـٸكات, أٚ ايتدلټز, أٚ ا٫ػت٬ٙ إادٔ ب٬ قٝٛؿ ٫ٚ سـٚؿ ٫ٚ ٓٛاب٘, أٚ نٌـ  إؼ

 ايعٛكات ٚإبلام إؿاتٔ.

ٚايعنف ٬َبو١ اـ٬ع١ ؾٝشلّ ايوُاع إفا نإ ٗ فًى اػتً٘ ؾٝ٘ ايػٓا٤ 

 ٚايؿشٍ ٚايؿذٛك, ًٚلب اـُٛك, ٚقٍٛ اينٚك, ٚت٬عب ايكٝإ بأيباب اؿٔٛك.

نُا ولّ ايوُاع إفا اكتب٘ بإا٬٥ت ا٬ُٕٝت, ٚايهاهٝات ايعاكٜات, 

 إجرلات ا٬ٕٓٔت.

ُٳع إٍ ٤ًٞ ٜٴل٣. َٔ ٤ًٞٺ توعـ  ٛٻٍ َٔ ٤ًٞٺ ٜٴو نُا ولّ ايوُاع إفا ؼ

ُٳع َٓ٘ إ٫ٓ ُلاؾٴ بوُاع٘ اٯ فإ إٍ ٤ًٞ تٓؿطل ي٘ سنّْا قًٛب عباؿ ايلٓٔ. ؾ٬ ٜٴو

 ايػلا٥ن ٚؾشٝضٴ ايلغبات اؿلاّ!!

ٕٸ اٱه٬ّ ٜهلٙ ايؿٕٓٛ ايلقٝع١, ٜٚطاكؿ إادٌٓ  ٫ٚ عذب ٗ ؼلِٜ فيو; ٭

 ايقٜٔ ٌٜٝعٕٛ بٌ ايٓاي اـٓٛث١ ٚايتشًٌٗ.
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ـٺ ع َٔ ا٭َٛك ايػايب١ ع٢ً  ٚيكـ أُبشت اـٓٛث١ ٚاٱباس١ٝ ٚايتشًٌٗ ع أقٛشلا بأه

ايٛاقع ايػٓا٥ٞ إعاُل ع إ٫ٓ َٔ كسِ كبو ع, ايقٟ ٜٛغٹٌ ٗ اؿلاّ, بٌ ٌٜٚٓٗ َٓ٘ بِٓٗ 

ٙٺ ٚايعٝاف باهلل. يكـ أٓشت ب٦ٝتٓا ايػٓا١ٝ٥ ع بٌ ٚايؿٓٸ١ٝ ع إعاُل٠ تعٍٝ ٗ أكض  ًٳلٳ ٚ

 ١ِ ٚايٌٗٛات ايـ١٦ْٝ!!ايػلا٥ن, ٚؼؤ ايطبٌ ٚاينَل سـّٚا يًعٛاطـ ايلػٝ

 

ٌٸ إباسات ع هب تكٝٝـُٖا بعـّ اٱهلاف ٗ  ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع نه

َٸ٘ َٔ اٱهلاف ٗ ايطعاّ  ّٷ, آَنـ ٗ ف ٕٸ اٱنجاك َٔ فيو َقَٛ زلاعُٗا; ؾإ

ْوإ إٔ ٜـكى ائلك ٚايٌلاب; إف اٱهلاف ٗ ا٭ػرلٜٔ قـ ٜوٌٗ ؾٝ٘ ع٢ً اٱ

ٕٵ ػ٬ َٔ ؼلٜو ايٓؿى إٍ َع١ِٝ,  باينٜاؿ٠, غ٬ف ايًٗٛ ٚايوُاع; ٭ْ٘ إ

 ؾوٝشلَٗا َٔ طاع١ ع ع٢ً أؿ٢ْ ايـكدات ع.

ٌٸ ٤ًٞ, ستٸ٢ ٗ ايعباؿ٠, ؾُا بايو  ٕٸ اٱه٬ّ سلٻّ ايػًٛ ٚاٱهلاف ٗ ن إ

ٕٵ نٓتٳ َٔ غرل ايعاَ ًٌ ب٘ ٚإُتٌٗٓ ي٘ باٱهلاف ٗ ايًٗٛ, ًٚػٌ ايٛقت ب٘ ع إ

 نشلؾ١; إف هٝأتٞ بٝإ سهُِٗ ٫سكّا ع, ٚيٛ نإ َباسّا؟!

ٌٷ ع٢ً ؾلاؽ ايعكٌ ٚايكًب َٔ ايٛادبات  ٕٸ اٱهلاف ٗ ايًٗٛ ٚايوُاع ؿيٝ إ

ٌٷ ع٢ً إٖـاك سكٛم نجرل٠ نإ هب إٔ تأػق  ايهبرل٠ ٚا٭ٖـاف ايع١ُٝٛ, ٚؿيٝ

ٛٓٗا َٔ ٚقت اٱْوإ احملـٚؿ ٚعُلٙ ايكِرل. ٘ٓ »ٚهلل ؿك ايكا٥ٌ:  س َا كأٜتٴ إهلاؾّا ق

ٝٻع ٔٳ َٴ  .«إ٫ٓ ٚظاْب٘ سلٷ 

ـٸ,  ٕٸ ا٭ٌُ ٗ اؿٝا٠ اؾ إٕ اٱهلاف ٗ ايوُاع غرل َلغٛب ٫ٚ َطًٛب; ٭

ـٸ أٚ ٜٔاٖٝ٘,  ٚأَا ايًٗٛ ٚايوُاع ؾا٭ٌُ ؾٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ق٬ًّٝ, ٫ غايبّا ٜطػ٢ ع٢ً اؾ

كًب ٚؿؾع ايوآ١َ ٚإًٌ;إف كاس١ ايكًب َعاَيذٳ١ْ ي٘ بٌ َا ٜ٪ػق ب٘ َٓ٘ ؾإْٸُا ٖٛ يذلٜٚض اي

ٖٓا نإ عًٝ٘ َٔ  ٗ بعض ا٭ٚقات, يتٓبعح ؿٚاعٝ٘, ؾٝعٛؿ إٍ اؾـ أق٣ٛ ٚأَهٔ 

 قبٌ.

ٚأْبِّ٘ ع قبٌ ػتاّ ٖقٙ ايٓكط١ ع ع٢ً ٓلٚك٠ عـّ اٱهلاف ٗ داْب ايػٓا٤ 

ـٻخ عٔ اؿبٸ ايعاطؿٞ ع نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايٛاقع ايػٓا٥ٞ إعاُل ع, ايقٟ ٜ تش

ّٸ  ٚايٌٛم; ؾاٱْوإ يٝى عاطؿ١ّ ؾشوب, ٚايعاطؿ١ يٝوت سبٸّا ؾك٘, ٚاؿبٸ ٫ ىت

بإلأ٠ ٚسـٖا, ٚإلأ٠ يٝوت دوـّا ٠ًّٛٗٚ ٫ غرل. شلقا هب إٔ ْكٌِّ َٔ ٖقا ايوٌٝ 
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ٍٷ َٚٛام ١ْْ إُٓٗل َٔ ا٭غاْٞ ايعاطؿٝٸ١ ايػلاَٝٸ١, ٚإٔ ٜهٕٛ يـٜٓا ٗ أغاْٝٓا تٛمٜعٷ عاؿ

َكوٹَط١ْ بٌ ايـٜٔ ٚايـْٝا, ٚبٌ سلٸ ايؿلؿ ٚسلٸ اجملتُع, ٚبٌ ايعكٌ ٚايعاطؿ١, ٚبٌ 

ٛٸ٠, ٚايِـاق١  ٛٸ٠ ٚا٭ػ ٛٸ٠ ٚا٭١ََٛ, ٚايبٓ اؿبٸ ٚايهلٙ, ٚايػرل٠ ٚاؿُاه١, ٚا٭ب

 ٚايعـا٠ٚ, إخل.

ُٸ١, ع٢ً سواب ايعٛاطـ  َٸا ايػًٛ ٚاٱهلاف ٚإبايػ١ ٗ إبلام عاطؿ١ ػا أ

, ٚع٢ً سواب عكٌ ايؿلؿ ٚكٚس٘ ٚإكاؿت٘, ٚع٢ً سواب اجملتُع ٚػِا٥ِ٘ ا٭ػل٣

َٳكٝت.  َٚكَٛات٘, ٚع٢ً سواب ايـٜٔ َٚجً٘ ٚتٛدٝٗات٘, ؾٗٛ أَلٷ ََٓهلٷ 

 

ُٸ١ أٚ ؿا٥ل٠ َع ٝٻ١ٓ ٚبعـ ٖقا اٱٜٔاغ ٚايتؿٌِٝ ايوابل تبك٢ ٖٓاى أًٝا٤ ػا

تتعًٖل بايواَع ْؿو٘, ٫ ؼٝ٘ بٗا ؾتا٣ٚ إؿتٌ, ٫ٚ ٜٴوتطاع ٓبطٗا بـٓق١, بٌ تٴَٛنٌ 

ٌٸ َوتُٕع ؾٝٗا ؾكٝ٘ ْؿو٘ َٚؿتٝٗا, ؾٗٛ أعلف  إٍ ُٓرل إوًِ ٚتكٛاٙ, ٜٚهٕٛ ن

بٗا َٔ غرلٙ; ؾإفا نإ ْٛعٷ َعٝٻٔ َٔ ايػٓا٤ أٚ إٛهٝك٢ ٜوتجرل غلٜنت٘, ٜٚػلٜ٘ 

ب٘ ٗ ًطشات اـٝاٍ, ٜٚطػ٢ ؾٝ٘ اؾاْب اؿٝٛاْٞ ع٢ً اؾاْب  بايؿت١ٓ, ٜٚوبض

ـٸ ايباب ايقٟ تٗبٸ َٓ٘ كٜاغ ايؿت١ٓ ع٢ً قًب٘  ٞٸ, ؾعًٝ٘ إٔ ٜتذٓٻب٘ س٦ٓٝق, ٜٚو ايلٚس

 ٚؿٜٓ٘ ٚػٴًُك٘, ؾٝوذلٜض ٜٚلٜض.

نُا إفا ٚدـ َٔ ْؿو٘ أْ٘ ٜٴ٪ٵثل زلاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ع٢ً زلاع ايكلإٓ 

٘ عٓـُٖا َا ٫ ٜلمٸ عٓـ ايكلإٓ, ست٢ إفا تٴًٞ عًٝ٘ ٚٓي٢ َوتهدلّا ٚقلا٤ت٘, ٜٚلمٸ قًب

ٕٸ ٗ أفْٝ٘ ٚقلّا, ؾعًٝ٘ س٦ٓٝق إٔ ٜتٖٛقـ عٔ زلاع ايػٓا٤  ٕٵ مل ٜوُع٘, نأ نأ

 ٕٔ ٔٴ ٣ٖٛٶ باط ٘ٴ ٖقا إ٫ٓ ُٗه ّٷ; َٚا ساُي ٍٴ نقيو ع عًٝ٘ سلا ٚإعامف; ٭ْٗا ع ٚاؿا

ٔ زلاع ايكلإٓ ايهلِٜ: َأؿب١ إ٪ٌَٓ, ٚقل٠ . ٚعًٝ٘ إٔ ٜٴهجٹل َٚغًب١ُ ًٝطإ

ٚٴؾِّل إٍ أندل ِْٝب َٓ٘,  َٳٔ  عٕٝٛ إتٸكٌ, ؾٗٛ ػرل ايوُاع ٚأدًٓ٘ ٚأْؿع٘, ٚايوعٝـ 

ُٹعٴ٘ غرلٳٙ, ٜتعًُٖ٘ ٜٚعُِّ٘, ٜتـبٻلٙ ٜٚتـاكه٘.  ٜوُع٘ َٔ غرلٙ, ٜٚٴو

 

ايػٓا٤ ايـٜينٸ ٖٛ ايػٓا٤ ايقٟ ٜـٚك سٍٛ ايـٜٔ, ؾايـٜٔ َٛٓٛع٘, ٚايـٜٔ ٖـؾ٘; 
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ؾٗٛ ٜـٚك سٍٛ سبٸ اهلل, ٚسبٸ كهٛي٘, ٚسبٸ ايِاؿٌ, ٚايتعًٗل بايـاك اٯػل٠ ْٚعِٝ 

ٝٸ١ ٚايلبا١ْٝ اييت دا٤ بٗا ايـٜٔ.  اؾٓٸ١, ٚاؿـٜح عٔ إعاْٞ اٱّاْ

كِا٥ـ إلقِّك١ يًكًٛب, ؾٝ٪ثِّل فيو ؾٝٗا, ٚوـٚ بٗا إٍ ايـاك ؾػاٜت٘ إٌْاؿ اي

اٯػل٠, ٚوًِّل بايٓؿٛي ٗ كٜاض ا٭ْى باهلل, َٔ ػ٬ٍ ايتػٓٸٞ ظٌُٝ ا٭ًعاك 

١ِّٓ يقنل اهلل تعاٍ, ًٚهلٙ, ٚاهتػؿاكٙ ٚا٫بتٗاٍ إيٝ٘, ٚاي٠٬ِ ع٢ً  إتٔ

ٝٻع |, َٚـس٘|ْبٝ٘ ٔٳ ُٕ  ٗ غرل طاع١ اهلل, إخل., أٚ ا٭هـ ع٢ً إآٞ ا

َٚٔ ػ٬ٍ ايتُٛٝـ ايوابل تتٻٔض ٌَلٚعٝٸ١ ٖقا ايػٓا٤ ايـٜينٸ; ؾإفا َا اقذلٕ 

ٔٵ اهتُع يقيو;  ُٳ ٖقا اٱٌْاؿ بايًشٔ إ٪ثِّل ٚايعنف إوتعقٳب, ماؿٙ فيو سٴوّٓا ٚبٗا٤ٶ. ؾ

ٜٓ٘, يٌٝٓ٘ ايٓؿى ٜٚعٝٓٗا ع٢ً طاع١ اهلل, ٜٚبكٝٗا ٗ فنلٙ, ٜٚعِّكٗا بهتاب٘ ٚؿ

ٜٚبعـ عٓٗا ٚس١ٌ ايـْٝا, ٜٚلبطٗا باٯػل٠, ؾؿعً٘ ٖقا َٔ اؿلٸ, ٖٚٛ ٗ فيو 

ٔٷ, ٚزلاع فيو ػرلٷ ٫ٚ ًٓو َٔ زلاع قِا٥ـ ايعٌل ٚايػلاّ ٚأمل ايؿلام حملبٛب  قو

 ٚؾٛات ًُٚ٘ ع ع٢ً دٛام فيو ع.

َٸا فنل اهلل بأيؿاٚ ايتوبٝض ٚايتهبرل ٚايتًٌٗٝ ٚايتشُٝـ ًٚبٗٗا, ع٢ً هبٌٝ  أ

ٔٷ, ٫ ٚد٘  ايتعبټـ, َع ايتػين بقيو ع نُا ْتػٓٸ٢ بايكلإٓ ٚا٭فإ ع ؾٗقا ٌَلٚعٷ ٚسو

 ٱْهاكٙ ايبتٸ١.

ُٻت إيٝ٘  ٓٴ ٚإْٸُا تٴَٓهل ُٛكت٘ ع أٟ إفا ُؾعٹٌ ع٢ً هبٌٝ ايتعبټـ ٚبٓٝٸت٘ ع إفا 

مف ٚا٬ٕٖٞ, َٔ ٓلب ايـؾٛف ٚايطبٍٛ ٚا٭ٚتاك, ْٚؿؽ إناَرل,إخل, نُا اإع

ٕٸ اهلل مل ٌٜلع ايتعبټـ ٜؿعٌ أ ٕٸ ٖقا بـع١ْ َق١ََٛ َكٝت١; ٭ تباع ايطلم ايِٛؾ١ٝ, ؾإ

ُٳا أٌُٖ إِطؿ٢ابإع َٳلٳ أتباع٘ |مف َطًكّا. ٚيٛ نإ ا٭َل ٌَلٚعّا َي  ؾعً٘, َٚ٭

بقيو. ٖٚقا مل وـخ َطًكّا. ؾإٜٸاَى إٔ تعتكـ إٔ ؾعً٘ قلب١ْ; ٭ْٸ٘ تٳَكلټب إٍ اهلل َا مل 

 َٚا نإ نقيو ؾٗٛ ايبـع١ عٝٓٗا. ٚهلل ؿك ايكا٥ٌ:ٌٜلِّع٘, 

ٕٕ  ؿفٷ َٚنَععععععععاكٷ ْٚػُعععععععع١ُ ًععععععععاؿ
 

 ؾُتعععع٢ كأٜععععتٳ عبععععاؿ٠ّ ٬َٖععععٞ؟! 
 

ٖٓا ٜكلِّب إٍ سٔل٠ كب ايعإٝٸٔ,  ٖٓا هٛم ايتعبټـ ب٘, ٚ ؾًٛ ناْت إعامف 

ٝٻٔ ايٓيبٸ َٸت٘, ٚ٭ٚٓش٘ ُاّ اٱٜٔاغ. |يبٳ  فيو ٭

ِٸّا٫ ت٪ػق إ ,ايعباؿات تٛقٝؿ١ٝ ٫ٚ ػٛم ؾٝٗا ا٫بتـاعات  ,٫ٓ َٔ ايٌاكع ْ

ْٸ ب٘ ٚاٱٓاؾات; إف ٖٞ ٫ٚ ّهٔ َعلؾ١ُ سكِّ٘ ع ٫ ْٛعّا ٫ٚ  ,سلٷ هلل تعاٍ ٤ًٞٚٷ ػا
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ٝٳِأتٹ بٗا ايعبـ ع٢ً َا  ُٻّا ٫ٚ نٝؿّا ٫ٚ مَاّْا ٫ٚ َهاّْا ع إ٫ٓ َٔ دٗت٘ هبشاْ٘, َؾًِ ن

 ,تلٜـ إٔ تٓامع٘ ؾٝ٘ ع باٱٓاؾ١ ٚاؿقفكهِ ي٘ هٝـٙ ٫َٛٚٙ; أيٝوت سٖك٘؟! أّ 

ٌټ دبإك عٓٝـ!  ٚايتعـٌٜ ٚايتطٜٛل ع؟! فيو ٖٛ اي٬ٍٔ ايبعٝـ! ٚػاب ن

ٔٵ َا قاي٘ ايٌلع َٹ ـٻٙ ,ؾًٓ٪ ـٸ ايقٟ س ـٵ عٓـ اؿ ًَتنٌَ ب٘ غرل  ,ٚيٓكٹ

ِّلٜٔ  ٚعٴِكبٳ٢ ايهاؾلٜٔ ايٓاك! ,بٌ كآٌ َػتبطٌ ,َتق

ـٸّ ع ْكطع ب تشلِٜ )زلاع ايعباؿ٠( ع أٟ ايقٟ ٜٴؿعٳٌ َٔ قٹبٳٌ بعض ٚمٔ ع ؾٛم َا تك

ٞٸ  ,د١ًٗ ايِٛؾ١ٝ ع٢ً هبٌٝ ايتعبټـ بعٝٓ٘ ع; يٹُا قطع ايكلإٓ ب٘ َٔ ؼلِٜ ْٛرلٙ اؾاًٖ

ٜٵٔ دعًُٗا إٌلنٕٛ عباؿ٠ّ ٜتكلٻبٕٛ بٗا إٍ آشلتِٗ! ,«إها٤ ٚايتِـ١ٜ»  .ايًقٳ

ؾٝكٍٛ: يٛ إٔ  ,ؼلِٜ )زلاع ايتعبټـ(ٜٚٔلب ابٔ تُٝٝٸ١ َج٬ّ يٝنٜـ إٜٔاغ ع١ًٓ 

َٸا إفا  ,ع٢ً هبٌٝ ايذلٜټض أٚ ايًعب ,كد٬ّ ٜعـٚ بٌ دبًٌ ٕا نإ ٗ فيو بأهّا. أ

دعٌ فيو عباؿ٠ّ ع نشاٍ ًعرل٠ ايوعٞ بٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ ع نإ فيو سلاَّا. ؾاؿل١َ 

تعبٻـ هلل ب٘; أٟ ٚإْٸُا بوبب دعٌ فٚاتُٗا ٖا ٜٴ ,٫ يقاتُٗا ,علٓت يًعـٚ ٚايوعٞ

 .بوبب دعًُٗا َٔ ًعا٥ل ايـٜٔ

 

ٚٸ٫ّ : ايكٍٛ بإٔ ُٛت إلأ٠ عٛك٠ ٫ ٜعـٚ نْٛ٘ ًا٥ع١ّ َهقٚب١ّ ٗ َٝـإ ايعًِ أ

ت إلأ٠ ايـٜينٸ; إف ٫ ؿيٌٝ عًٝ٘ َٔ أثل ٫ٚ ْٛل, بٌ ا٭ؿٓي١ َتٛاتل٠ْ ع٢ً إباس١ زلاع ُٛ

 .ؿٕٚ ؼلټز

ٟٸ ثاّْٝا : ا٭ٌُ ٗ ُٛت إلأ٠ نا٭ٌُ ٗ ُٛت ايلدٌ; ٖٚٛ دٛام إكهاي٘ بأ

ٕٕ أٚ  ن٬ّ نإ, هٛا٤ٷ نإ تـكٜوّا أٚ قآل٠ّ أٚ قاٚك٠ّ أٚ قاؿث١ّ أٚ قلا٠٤ قلآ

 غٓا٤ٶ, إخل.

َٹٔ كهٍٛ اهللثايجّا . |: يكـ ثبت اهتُاع ايلداٍ يػٓا٤ ا٭دٓبٝٸات عِٓٗ بإقلإك 

اْٛل: ا٭ثل إقنٛك ؼت ايـيٌٝ ايلابع َٔ أؿٓي١ ايكلإٓ ع٢ً اٱباس١, ٚاْٛل أؿي١ ايوٓٸ١ 

 (.13, 7, 4, 3, 2, 1ع٢ً اٱباس١ )

ٔٸ بإقلإك َ : يكـ ثبت اهتُاع ايٓوا٤ يػٓا٤كابعّا ٔ كهٍٛ ايلداٍ ا٭داْب عٓٗ

 ( َٔ أؿي١ ايوٓٸ١ ع٢ً اٱباس11.١. اْٛل ايـيٌٝ كقِ )|اهلل
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بٓا٤ٶ ع٢ً َا تكلٻك ٜكّٝٓا يـٜٓا ٗ َوأي١ ايػٓا٤ ٚإعامف َٔ ايكٍٛ بإباس١ فيو 

ٕٸ ؾعٌ إباغ أٚ ا٫هتُاع إيٝ٘ ٫ ٜكـغ ٗ ايعـاي١; إف ايكاؿغ ٗ ايعـاي١ ع نُا  تأ٬ُّٝ ؾإ

 ٖٛ ايؿول, ٫ٚ ٜٳؿوٴل اٱْوإ َذلٻؿ ؾعٌ إباغ أبـّا.ٜكٍٛ أهتافْا اؾـٜع علٍّ ع إْٸُا 

ٕٸ ُشٸ١ ٚقٛع اـ٬ف ع نُا  ٕٵ فٖبت إٍ ايكٍٛ عل١َ ايػٓا٤ ٚإعامف ؾإ ؾإ

ٜكٍٛ أهتافْا اؾـٜع علٍّ ع ادتٗاؿّا ٗ سهِ ٖقٙ إوأي١ ع احملت١ًُ ي٬دتٗاؿ; إف 

ذلٻؿ ؾعً٘ فيو; ؾٛام إٔ يٝوت َٔ ايكٛاطع ع ّٓع َٔ ايكـغ ٗ عـاي١ إؼايـ َ

ٔٵ ٜؿعٌ َا ٜلاٙ سلاَّا. َٕ ّٷ   ٜهٕٛ ٜل٣ ػ٬ف كأٜو ع أٟ اٱباس١ ع, ٚإْٸُا ايؿول ٫م

ٚايقٟ ْلاٙ ع نُا ٜكٍٛ اؾـٜع علٍّ ع َٓعٴ ايطعٔ ع٢ً إؼايـ ٗ َا هٛم ؾٝ٘ 

ٛٻمٵْا ٕؼايؿٓا اؿهِ عًٝٓا َ جٌ َا ا٫دتٗاؿ َطًكّا; إف يٛ ُشٻشٓا فيو ٭ْؿوٓا د

ـٻعٝ٘ عًِٝٗ. ـٻعٕٛ عًٝٓا اـطأ نُا ْ  سهُٓا عًٝ٘, ؾإْٸِٗ ٜ

 

ٚٸ٫ّ يقيو. كادع  |, َع إقلاكٙ|: يكـ ٚقع اسذلاف ايػٓا٤ ع٢ً عٗـ ايٓيبٸأ

 ٝكٓا عًٝٗا.( َٔ أؿٓي١ ايوٓٸ١ ع٢ً اٱباس١, ٚكادع تع13ً, 3, 2, 1ا٭ؿٓي١ )

: ايػٓا٤ ٚايعنف ٗ أًُُٗا تِلټؾإ َباسإ ع هٛا٤ٷ ٚقعا ع٢ً هبٌٝ اشلٛا١ٜ ثاّْٝا

أٚ ا٫سذلاف ع. ٚنُا ٫ ّتٓع ا٫سذلاف َبإغ هٛاُٖا, ؾ٬ ّتٓع ا٫سذلاف 

ٕٸ َا نإ َباسّا تعاطٝ٘ دام أػق ا٭دل٠ عًٝ٘.  ٚايتهوټب بُٗا; ٭

َا نإ َباسّا تعاطٝ٘ دام أػق »يكٍٛ ع ٚقـ اؿٻع٢ ايبعض عـّ ُشٸ١ ٖقا ا

ـٸ أٚ ساؾل»ع َوتـ٫٘ عـٜح:  «ا٭دل٠ عًٝ٘ ٌٕ أٚ ػ . ٚقايٛا: ٖا «٫ هبل إ٫ٓ ٗ ِْ

 ٖٞ إوابك١ قـ ُأدٝنت َع َٓع أػق ايعٛض عًٝٗا, إ٫ٓ ٗ َا اهتٴجين ٗ ٖقا اؿـٜح.

ٕٸ دٛام إو ابكات َع َٓع أػق ٚاؾٛاب ع نُا ٜكٍٛ أهتافْا اؾـٜع علٍّ ع: إ

ايعٛض عًٝٗا إْٸُا نإ فيو ٕا ٜكع ٗ ٖقٙ ٕوابكات َٔ إكاَل٠. ٚيٝى ٗ اسذلاف 

 ايػٓا٤ ٚايعنف ٚايتهوټب بُٗا ٤ًٞ َٔ فيو.

ٌٷ ٭َٛاٍ ايٓاي بايباطٌ.ثايجّا  : اؿٻع٢ ايبعض أْٸ٘ ٫ هٛم اسذلاف ايػٓا٤; ٭ْٸ٘ أن

 ؾأقٍٛ:
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ٚٸ٫ّ; ٚثاّْٝا(.ع ٖقا َلؿٚؿٷ َا هبل ٗ ايٓكطت1  ٌ ايوابكتٌ: )أ

ٕٸ ايعٛض ٜهٕٛ َكابٌ إٓؿع١, ٚإٓؿع١ بإباغ سا١ًُ, ٚايػٓا٤ 2 ع ايتشكٝل أ

ِٹـ ب٘ َع٢ٓ ُشٝض َباغ, نـؾع ايوآ١َ, ٚتٌٓٝ٘ ايٓؿى, ؾ٬ّٔ عٔ  ٚايعنف إفا ُق

إع٬ٕ ايٓهاغ, ٚإٚٗاك ايولٚك ٗ أٜاّ ا٭عٝاؿ, إخل, ؾٗقٙ نًٓٗا َكاُـ َعتدل٠, 

 ك٘ عٓ٘ بقيو ُٚـ ايباطٌ.ؾٝو

ٕٸ أنٌ أَٛاٍ ايٓاي بايباطٌ إكِٛؿ ب٘ أنً٘ باؿلاّ, ٚيٝى ايػٓا٤  ثِ إ

 ٚايعنف ع َذلٸؿُٖا ع نقيو.

ٖٓا أًُ٘ دإك ع٢ً اٱباس١,  ٕٸ نجرلّا َٔ أبٛاب ايًٗٛ ٚايذلٜٚض إأفٕٚ بٗا  ثِ إ

وبل باـٌٝ, ٚايتُجٌٝ, نايتٓنټٙ ٗ اؿـا٥ل ٚع٢ً ايٌٛاط٧, ٚايتؿلټز ع٢ً ايًعب, ٚاي

ٝٵٔ, ٖٚقٙ َٓؿع١ْ ٜنٍٚ  ٍٕ ٜتشٖكل شلِ ب٘ أْى ٚابتٗاز ٌَلٚعٳ إخل, قـ ٫ ٜتٗٝٸأ إ٫ٓ ببقٍ َا

ـٴ ايباطٌ. َٚا ايػٓا٤ ٚايعنف إ٫ٓ َٔ ٖقٙ ايباب١.  َعٗا ع عٔ تًو ا٭ؾعاٍ ع ُٚ

 

ٌّ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٌٜرل إٍ ؼلِٜ ايػٓا٤ ٚا1ٕ ٛهٝك٢, بٌ ؾٝ٘ َا ع ٫ ٜٛدـ ْ

ٌٸ.  ٜؿٝـ اؿ

ٌّ ثابتٷ عٔ كهٍٛ اهلل2 ٗ ؼلِٜ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, بٌ ثبت  |ع ٫ ٜٛدـ ْ

ٌٸ ٜكّٝٓا ع ٗ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ادتٗاؿْا ع. |عٓ٘  َا ٜؿٝـ اٱباس١ ٚاؿ

ٌٸ; إف ٫ ٜعـٚإ نُْٛٗا َٔ 3 ع ا٭ٌُ ٗ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ اٱباس١ ٚاؿ

ٌٸ, أؿا٤ٶ ٚاهتُاعّا, ٚايِٛت اؿؤ بايٓٛل إيٝ٘ ع ا٭ُٛات, ٚا٭ٌُ ٗ ا٭ ُٛات اؿ

 ٗ فات٘ ع ْع١ُْ.

 ع هٛم ايػٓا٤ ٚايعنف يًلدٌ ٚإلأ٠.4

ٔٸ, نُا ٫ سلز ٗ 5 ع ٫ سلز ٗ زلاع ايٓوا٤ يػٓا٤ ٚعنف ايلداٍ ا٭داْب عٓٗ

 زلاع ايلداٍ يػٓا٤ ٚعنف ايٓوا٤ ا٭دٓبٝٸات عِٓٗ.

 ٚإٛهٝك٢ ٚاتٸؼافُٖا ١َّٓٗ يًتهوټب َٓٗا.ع ٫ سلز ٗ اسذلاف ايػٓا٤ 6

ع اسذلاف ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ أٚ اهتُاعُٗا أٚ ٖٛاٜتُٗا يٝى َذلٸؿٙ هببّا يًطعٔ 7

 ٗ عـاي١ ؾاعً٘; إف ايكاؿغ إْٸُا ٖٛ ايؿول, ٫ٚ ٜٳؿوٴل اٱْوإ َذلٸؿ ؾعٌ إباغ أبـّا.
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ٝٸ١ ع َكذل١ّْ بإٛهٝك٢ ٚغرل َك8  أَلٷ َباغ دا٥ن ٫ سلز ؾٝ٘.ذل١ْ ع ع زلاع ا٭غاْٞ ايـٜٓ

َٸا ايتعبټـ هلل ٚفنلٙ بأيؿاٚ ايتوبٝض ٚايتُذٝـ ٚايتهبرل َٚا ًاب٘ فيو, َع  أ

ايتػٓٸٞ بقيو, ؾقيو أَلٷ َباغٷ دا٥ن ٫ سلز ؾٝ٘, نايتٛاًٝض اييت ْوتُع إيٝٗا َٔ 

 إفاع١ ايكلإٓ ايهلِٜ.

ُٻت إيٝ٘ ع ع٢ً ٚد٘ ايتعبټـ أٚ ٓٴ ٝٸت٘ ع إعامف ٚا٬ٕٖٞ; ٭ٕ  ٚإْٸُا ولٴّ إفا  بٓ

ٔٵ ؾعٌ فيو ؾٗٛ َو٤ٞٷ; ٭ْٸ٘ قـ اكتهب قلٻَّا;  َٳ ٖٓا ٜٴتعبٻـ هلل ب٘. ٚ إٛهٝك٢ يٝوت 

ُٸا٠ عًكات  ٫بتـاع٘ ٗ ؿٜٔ اهلل, نُا ٜؿعٌ أتباع ايطلم ايِٛؾٝٸ١ ٗ سًكاتِٗ إو

 ايقنل.

يًُع١ِٝ, أٚ يًشضٸ ع ولّ اهتُاع ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ إفا اهتؼـَتا نٛه١ًٝ 9

 ع٢ً اؿلاّ, أٚ إفا اقذلْتا ب٤ٌٞٺ قلٻّ.

إفا نإ ايػٓا٤ ٚايعنف وٌُ إيٝٓا أؿاّْا ١ًْٝ, ٚأْػاَّا كاق١ٝ ًذ١ٝ, ٚعًٝ٘, 

ٚنًُات َٗقب١, ٚأُٛاتّا ْك١ٝ, ؾقيو ٫ ٜلؾٔ٘ اٱه٬ّ, بٌ وضٸ عًٝ٘, طإا 

ٞٸ; أٟ طإا نإ اشلـف  ٛٸ باٱْوإ ٌَٚاعلٙ نإ ٗ إطاك إبـأ ا٭ػ٬ق ٖٛ ايوُ

ـٸ  .ٚأساهٝو٘ ٚٚدـاْ٘, ٚؿؾع ايوآ١َ ٚإًٌ, ٚاـلٚز عٔ ثٹَكٌ إـا١َٚ ع٢ً اؾ
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 املوسيكى والغٍاء بني السغبة وااللتزاً الدييّن
 

 

ٟٸ, إٛقـ َٔ ايػٓا٤ ٗ ؾهل إوًِ ٜـٚك  بٌ ايلغب١ ايٓؿو١ٝ ٚا٫يتناّ ايعكا٥ـ

ٞٸ ٚايِٛت  ٝٸ١ هـ ْؿو٘ َٝٸاي١ إٍ ايٓػ١ُ ٚاؿٔ ايٌذ ؾإوًِ ٚٚؾل ايطبٝع١ اٱْواْ

ٔٸ َعتكـٙ ايـٜينٸ ٜكـ ع٢ً ايطلف اٯػل ٜلؿع٘ عٔ كغبات٘ ايٓؿو١ٝ  اؿؤ, يه

ٝٸ١ ايػ ٌّ عٓ٘, ٜٚكٗل فات٘. ؾطبل ا٫عتكاؿات ٚايتؿورلات اؾاك١ٜ يًِْٓٛ ايـٜٓ ٓا٤ َٓٗ

ٛٸٟ  ٞٸ. ايػٓا٤ َلتعٷ يًٌٝطإ, َٚٔ ػ٬ي٘ ٜك ـٷ َٔ ا٭َٛك إق١ََٛ ٗ ايٌلع اٱه٬َ ٚٚاس

داْب ايلف١ًٜ ٗ قٝ٘ ايٌباب, ٚوٍٛ بِٝٓٗ ٚبٌ انتواب اـِاٍ ٚايٌُا٥ٌ 

ٞٸ ساد١ ؾطل١ٜ ؾإْٸ٘; ٚبًشاٚ  ٔٵ إفا نإ سبٸ ايٓػ١ُ ٚايِٛت ايٌذ اؿُٝـ٠, يه

ٌٸ أَ ل ؾطلٟ ؿي٬ّٝ ع٢ً ٚدٛؿ َتعًٓك٘ ٗ اـاكز, مل ٜتِ ايتشلِٜ إطًل نٕٛ ٚدٛؿ ن

يًػٓا٤ ٚيًُٛهٝك٢, ٚإْٸُا اهتجٓٴٞ َٔ ٖقا اؿهِ َا ٜتُا٢ً ٖٚقٙ اؿاد١ ايٓؿو١ٝ 

ٚايؿطل١ٜ, ٚدعٌ ُٓٔ ًلٚٙ تُٔٔ اؿؿاٚ ع٢ً ْكا٤ ايٓؿى ٚه١َ٬ ايؿطل٠, 

ـٻخ عًُا٤ ايؿك٘ ٚايؿت٣ٛ عٔ ايػٓا٤ اؿ٬ٍ ٚايًش  ٔ اجملام.  ؾتش

ٖقا إكاٍ َعينٌّ بذلهِٝ سـٚؿ نٌٍّ َٔ ايػٓا٤ اؾا٥ن ٚاؿلاّ. َٚٛٓٛع َٔ ٖقا 

ٞٸ ٗ ا٭ؿٓي١ َٔ  ايٓٛع ٜؿلض ايتشكٝل ٚايبشح ايـقٝل, ٚبايتايٞ ايٓٛل بٌهٌ عًُ

ٌٕ يبعض ٚدٗات ايٓٛل إؼتًؿ١ ٗ إٛٓٛع.   ايكلإٓ ٚايوٓٸ١, َع علض فُ

ٌٸ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, ايًقإ ٌْرل إيُٝٗا ٗ ٖقا إكاٍ بايِٛت ٚايٓػ١ُ,  يكـ است
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ُٸ١ ٗ سٝا٠ اٱْوإ. ٫ٚ أسـ ٜٓهل سٍِٛ ْٛع َٔ ا٫كتباٙ بُٗا ٗ سٝات٘  َها١ْ ػا

ايَٝٛٝٸ١, ٖٚٛ ا٭َل ايقٟ هذٻً٘ تاكٜؽ ايبٌلٜٸ١ ٗ كتًـ أؿٚاكٖا ايتاكىٝٸ١ َٚلاسًٗا 

ُٖت, هٛا٤ َٔ ػ٬ٍ إعلؾ١ اؿٝات١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايبوٝط١, ٖقٙ ايعًك١ ٚا٫كتبا ٙ اييت 

ٕٕ أٚ ْػُات.   ايؿلؿٜٸ١ أٚ اؾُاع١ٝ, ع٢ً إٛهٝك٢ نأؿا

ٚقاٚي١ توذٌٝ ايبـاٜات ا٭ٍٚ يًُٛهٝك٢ تلدع بٓا إٍ ايبـاٜات ا٭ٍٚ يًشٝا٠ 

ٟٸ, ؾايٓػُات ٚا٭ؿإ أَلٷ تعلٻف عًٝ٘ ايبٌل َٔ ػ٬ٍ  ايبٌلٜٸ١ ٚٚٗٛك ايٓٛع ايبٌل

١َٝ, سٝح أؿكنٗا َٔ ػ٬ٍ سلنات يواْ٘ ٚػلٚز ايِٛت َٔ ؼلٸنات٘ ايٝٛ

سٓذلت٘, نقيو ٚقعت عًٝٗا َواَع٘ َٔ ػ٬ٍ َا وٝ٘ ب٘ ٗ ايطبٝع١, ٚٗ 

ْٸ أٚ تعلټؾ٘  ِٕ ػا ايهٕٛ, ٚٗ أَٛك كتًؿ١, كغِ إٔ َوأي١ تعلٸؾ٘ ع٢ً إٛهٝك٢ نعً

ٛٸكات  ع٢ً اٯ٫ت إٛهٝك١ٝ ٚأؿٚات إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤ مل تهٔ إ٫ٓ بعـ سٍِٛ تط

َعلؾٝٸ١, ٚبايتايٞ ؾٛٗٛك إٛهٝك٢ نعًِ, ٚايػٓا٤ نُُاكه١ ؾ١ٝٓ, ٜلدع إٍ هٓٛات 

ٞٸ  , (ناكٍ ًتَٛٝـ)َتأػِّل٠ عٔ ٚٗٛكٙ ٌْٚأت٘. ٚٗ ٖقا ايٌإٔ ٜكٍٛ ايؿًٝوٛف ا٭ٕاْ

ٝٸ١: ٗ أهتاف ايؿًوؿ١  إٕ تاكٜؽ ٚٗٛك إٛهٝك٢ ٗ سٝا٠ ايبٌل ٜلدع »داَع١ بليٌ ا٭ٕاْ

ٝٸ١ ا٭ُٛات ٗ ا٫ْؿتاغ ع٢ً اٯػل, ٚٗ تؿُٗٝ٘ َلاؿٙ  إٍ ُٸ ايٛقت ايقٟ أؿكى ؾٝ٘ أٖ

ٚسادٝات٘ َع٘, ؾذا٤ عًِ إٛهٝك٢ يتطٜٛل ٚاٖل٠ ايِٛت, ٚي٬كتكا٤ بٗا مٛ إوت٣ٛ 

 .  «إطًٛب

َٚا ُٜٗٓا بايبشح ٖٛ اهتٛٗاك ْٛع ايًشٔ ٚايٓػ١ُ اييت ٢ْٗ عٓٗا اٱه٬ّ 

َٸٗا, ٚبايتايٞ ا يوعٞ إٍ اْتناع ْٛع ايًشٔ ٚايٓػ١ُ اؾا٥ن٠ َٔ م١ٓ ايكٍٛ بإط٬م ٚف

اؿل١َ, ٚاييت ساٍٚ ايعـٜـ َٔ ايؿكٗا٤ تؿُٗٝٗا يٓا, َٔ ػ٬ٍ تؿورلِٖ يٰٜات 

ٚا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ٗ إٛٓٛع. ؾايًذ٤ٛ إٍ ْؿى إِاؿك ٚا٭ؿٓي١, ٚإتُج١ًِّ ٗ اٯٜات 

ٝٸ١ ايٌلٜؿ١ ٚا٭ساؿٜح إلٜٚٸ ١ عٔ إعٌَِٛ, نؿ١ًْٝ بايتُٝٝن بٌ ايٓٛعٌ: ايكلآْ

 إٛهٝك٢ ٚايػٓا٤ اؿلاّ; ٚإٛهٝك٢ ٚايػٓا٤ اؿ٬ٍ. 

 

ايػ٢ٓ َع٢ٓ عـّ ا٫ستٝاز, يهٔ ايػٓا٤ ٜعين ايِٛت ٚايٓػ١ُ. ٚنتب أُشاب 

بقبات كتًؿ١ ؿاػٌ ايًػ١ ٗ تعلٜـ ايػٓا٤ بأْٸ٘ عباك٠ عٔ ايِٛت ٚايًشٔ ايقٟ ٜأػق ف
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اؿٓذل٠, عٝح ىلز َوذ٬ّ ْػُات قوٛب١ ٚؾل أؿإ َطلب١. ٚفٖب ايبعض َِٓٗ 

ع٢ً عـّ ا٫ستٝاز )ايػ٢ٓ(. ع بؿتض ايػٌ ايػٳٓا ع ٓا ٚٓا٤ ع٢ً إٛهٝك٢, ٚايػٹإٍ إط٬م ايػٹ

ِٸ َٔ إٔ  ُٸ١, أع ٌٸ ُٛت وٌُ َٛهٝك٢ ػا ٕٸ ايػٓا٤ ٜطًل ع٢ً ن ٚكأ٣ ايبعض اٯػل أ

,  ٕٛ ُاؿكّا عٔ ايبٌل أٚ ُاؿكّا عٔ آ٫ت ٚأؿٚات َٛهٝك١ٝ أٚ غرل َٛهٝك١ٜٝه

ِٸ َٔ إٔ تلاؾك٘ ايهًُات أٚ فلٸؿّا عٓٗا.   ٚأع

ايػ٢ٓ َٔ إاٍ َكِٛك, َٚٔ ايوُاع »ٚنتب ابٔ َٓٛٛك ٗ يوإ ايعلب: 

ٔٵ كؾع ُٛت٘ ٚأع٬ٙ ؾِٛت٘ عٓـ ايعلب غٓا٤ َٳ ٌٸ   .«ٖـٚؿ, ٚن

ٛت ٚايًشٔ ٚايٓػُات ايٌذ١ٝ. ٚقـ َاٍ إٍ ٖقا ٚنقيو ايوُاع ٖٛ ايِ

ٌٸ َا ايتقٸت٘ ا٭فٕ َٔ », سٝح نتب ٜكٍٛ: «أقلب إٛاكؿ»ايتعلٜـ ايٌلتْٛٞ ٗ  ٚن

 . «ُٛت سؤ زلاع

ايػٓا٤, نهوا٤, َٔ ايِٛت َا طلب »ٚعلٻؾ٘ ايؿرلٚمآباؿٟ ٗ ايكاَٛي: 

 . «ب٘

يِٛت َا طلب ب٘, ٚأٌُٚ إٍ ايػٓا٤ َٔ ا»ٚأٓاف ايٌلتْٛٞ ٗ أقلب إٛاكؿ: 

ـٸ غٓا٤, بٌ ايػٓا٤ َا أطلب َٚا سًٖل باٱْوإ ٗ عامل «ايٛدـ ٌٸ ُٛت ٫ ٜع . يقا ؾه

 ايٛدـ, ٚهًب َٓ٘ ا٫ػتٝاك ٗ ساي٘ ٚقلاك٠ ْؿو٘. 

ٌٸ ٖقٙ ايتعاكٜـ, ٚغرلٖا نجرل, ٜبك٢ إع٢ٓ إٌذلى نٕٛ ايػٓا٤  ٚبعـ ن

ُٸ١, ت٪ثِّل بايؿعٌ ع٢ً عباك٠ عٔ أُٛات َٓوذ١ُ ٗ اـؿض ٚا يلؾع, شلا َٛهٝك٢ ػا

ُٸ١, ٚتتؿاعٌ ٚؾل تًو ا٭ُٛات.   كٚسٝٸ١ اٱْوإ, ؾتذعٌ ْؿو٘ تعٍٝ ساي١ ػا

ٝٸ١, سٝح علٸؾت ايػٓا٤  ٚمل ؽتًـ نتب ايًػ١ ايؿاكهٝٸ١ عٔ َج٬ٝتٗا ايعلب

 . بهْٛ٘ ايِٛت اؿؤ, ٚايًشٔ إطلب

ٕٸ ايػٓا٤  ٖٛ ايِٛت ايٌذٞ ٚإطلب, ٚايقٟ تلاؾك٘ ٜل٣ ابٔ ا٭ثرل ٗ ايٓٗا١ٜ أ

ـٸ ايِٛت َع ايذلدٝع»تػاكٜـ, ؾكاٍ:  َ» . 

 َٚا ْوتٓتذ٘ َٔ تعاكٜـ أُشاب ايًػ١ يًػٓا٤ ٜتًؼٻّ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: 

 أع ايػٓا٤ َٔ َكٛي١ ايِٛت ٚايِـ٣. 

ب ع ايػٓا٤ ٖٛ كؾع ايِٛت ٚايًشٔ عٝح ت٪ثِّل ع٢ً ايٓؿى, ٚىًل ؾٝٗا تؿاع٬ت 

ُٸ  ١. ػا
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ز ع ايػٓا٤ ٖٛ ايِٛت إطلب, يـكد١ أْٸ٘ هعٌ ْؿى اٱْوإ ؼت اػتٝاكٙ, 

 ٌّٝ بٗا سٝح َاٍ. 

ٕٸ ايػٓا٤ ٗ ايًػ١ ٜلنِّن أنجل ع٢ً نْٛ٘ ايِٛت إطلب, ٖٚٛ  ؿ ع أًلْا إٍ أ

ّٸ  بايتايٞ َٔ َكٛي١ ايِٛت. نقيو ٚدـْاٙ ٗ اُط٬غ عًُا٤ اٱه٬ّ, ٚبا٭ػ

 ايؿكٗا٤ َِٓٗ. 

ـٸ َٔ ٚقـ فٖ ٟٸ ُٛت ؾٝ٘ تلدٝع ٫ ٜع ب بعض أٌٖ ا٫ػتِاْ إٍ ايكٍٛ: إٕ أ

ـٸ فات٘, ٚايقٟ ٜ٪ثِّل ع٢ً إوتُع  ٕٸ ايِٛت إطلب ٗ س ايػٓا٤ اؿلاّ, بٌ قايٛا: إ

 . ٜٚتشٖهِ ٗ ٌَاعلٙ, يٝى سلاَّا

ٚلـ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ٜٛنًٕٛ ؼـٜـ َِاؿٜل ايػٓا٤ احمللٻّ إٍ ايعلف: 

ُٸ١ َٛن١ً إٍ ايعلفايػٓا٤ »  .«نٝؿ١ٝ ػا

ٚفٖب احملكل ا٭كؿبًٝٞ ٗ نتاب٘ )فُع ايؿا٥ـ٠ ٚايدلٖإ( إٍ ايكٍٛ: إٕ َا 

 دعً٘ ايعلف غٓا٤ٶ سلاَّا ؾٗٛ نقيو, ٚيٛ مل ٜهٔ ؾٝ٘ تطلٜب أٚ تلدٝع. 

ٔٸ ايبعض اٯػل َٔ ايؿكٗا٤ ٚفٟٚ ا٫ػتِاْ دعٌ غٓا٤ اٱْوإ, َٚا  يه

ساٍ ايػٓا٤, َٛٓع اؿهِ باؿل١َ, ٚيٛ مل ٜذلاؾل بايعنف ِٜـك عٓ٘ َٔ أُٛات ٗ 

ٚولّ اهتعُاٍ اٯ٫ت اييت تطلب َٔ »ع٢ً آ٫ت إٛهٝك٢. ؾٗقا ايٟٓٛٚ ِٜلِّغ قا٬ّ٥: 

 . «غرل غٓا٤...; ٭ْٸ٘ تابع يًػٓا٤, ؾهإ سهُ٘ سهِ ايػٓا٤

َا ِٜـك  ٬ٜٚسٜ ع٢ً ٖقا ايكٍٛ أْٸ٘ اعتدل َا ِٜـك عٔ اٱْوإ َٔ غٓا٤ٺ غرل

عٔ آ٫ت ايعنف. نُا ٬ٜسٜ عًٝ٘ أْٸ٘ مل ٜطًل ن١ًُ ايػٓا٤ ع٢ً أُٛات آ٫ت 

ٞٸ إفا نإ سوّٓا  إٛهٝك٢ ٚايطلب. يهٓٸٓا ْل٣ ػ٬ف فيو, ؾايِٛت بٌهٌ نًٓ

ِٸ َٔ إٔ ِٜـك َٔ اٱْوإ أٚ َٔ غرلٙ.  َٚٛمّْٚا َطلبّا ٚفٚ ْػُات ٚأؿإ ؾٗٛ غٓا٤, أع

ٝـ ايذلدٝع, ؿٕٚ هٛاٙ, َع اٱًاك٠ إٍ نٕٛ ايتطلٜب ٚقـ اػتّ ايػٓا٤ إطلب بك

ٜهؿٞ ؾٝ٘ إٔ هـٙ بعض ا٭ؾلاؿ, ٚنٕٛ ايبعض اٯػل ٫ هـ ؾٝ٘ ايتطلٜب ؾٗقا 

 يٝوت ي٘ َ٪ثِّل١ٜ ٗ ايكٝـ. 

عٔ ٚدٛؿ ايػٓا٤ ٗ اؾ١ٓ,  ×عٔ عاُِ بٔ ٓٝـ أْٸ٘ هأٍ اٱَاّ ايِاؿم

ٕٸ ٗ اؾ١ٓ ًذل٠ نًُٓا ٖبٻت عًٝٗا ْوُات ايلٜض أُـكت أُٛاتّا  ؾأداب٘ اٱَاّ أ

ٌٕ مل ٜوُع ي٘ َجٌٝ َٔ قبٌ, ٚأٓاف قا٬ّ٥:  ٔٵ تلى »ْٚػُات تٌِّـ اٯفإ بٌه َٕ ٖقا 
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 . «ايوُاع كاؾ١ اهلل

ٕٸ ايػٓا٤ إطًٛب ٗ اؾٓٸ١ ِٜـك َٔ ًذل٠, ٖٚقا َا  ٬ٜسٳٜ ٗ ٖقا اؿـٜح أ

ايػٓا٤ »ايٌٗاؿات, سٝح قاٍ:  , ٗ باب«اـ٬ف»فٖب إيٝ٘ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب٘ 

ّٷ, هٛا٤ نإ ُٛت إػٓٸٞ أٚ بايكِب أٚ با٭ٚتاك . يقا ؾه١ًُ ايػٓا٤ ٗ سٝح «قلٻ

َٸ١.   ا٫هتعُاٍ عا

ٔٵ لـ اٱَاّ اـُٝين ايػٓا٤ ُٛت اٱْوإ ايقٟ »ٜكٍٛ ٗ باب ايػٓا٤:  &يه

اييت تعذلٟ اٱْوإ َٔ ًأْ٘ إهاؿ ايطلب بتٓاهب٘ يتعاكف ايٓاي. ٚايطلب ٖٛ اـٓؿ١ 

. ؾ٬ٝسٜ إٔ «ؾتهاؿ إٔ تقٖب بايعكٌ, ٚتؿعٌ ؾعٌ إوهلات ٕتعاكف ايٓاي

اٱَاّ اـُٝين مل ٜٛهِّع َٔ ؿا٥ل٠ اهتعُاٍ ن١ًُ ايػٓا٤, ٚدعًٗا تكتِل ع٢ً 

ٔٸ َا ْقٖب  ا٭ُٛات إطلب١ اييت تِـك عٔ اٱْوإ, ٚتؿعٌ َا ٜؿعً٘ إوهل. يه

ٕٸ ايػٓا ٟٸ, هٛا٤ ُـك َٔ اٱْوإ ْؿو٘ إيٝ٘ مٔ ٖٛ أ ٤ ٖٛ ايِٛت إطلب يًٓٛع ايبٌل

ّٷ ٗ اٱه٬ّ.   أٚ َٔ غرلٙ. ٖٚقا ايٓٛع َٔ ايػٓا٤ ٚا٭ُٛات سلا

َٔ ػ٬ٍ َا هبل ؾايػٓا٤ ٖٛ ا٭ُٛات إطلب١. ٚايطلب ٤ًٞٷ ٜعذلٟ ايٓؿى 

ْٻِ ٚؾل ٚايعكٌ, ؾٝذعًُٗا ؼت تأثرلٙ ٚتوؼرلٙ, ٜٚوًب اٱْوإ اٱكاؿ٠, ؾٝذعً٘ ٜذل

ٟٸ. ؾايطلب َٔ ػ٬ٍ ٖقا ايتعلٜـ ػٓؿ١  ٌٕ غرل اػتٝاك ْػُات٘, ؾٝتشلى ٜٚوهٔ بٌه

ٚساي١ْ َٔ فٖاب ايعكٌ, ؼٌِ يٲْوإ سٌ زلاع٘. يقيو اقتِل ايػٓا٤ ٗ اُط٬غ 

 ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايِٛت ٚايٓػُات إطلب١. 

 

ٚإٛهٝك٢ َٔ قاَٛي أيؿاٚ ٚنًُات ايكلإٓ, يهٓٸٗا  يكـ غابت يؿٛيت ايػٓا٤

ٌٕ نجٝـ. َُٚٗا ٜهٔ ا٭َل ؾكـ ٚكؿت  ناْت سآل٠ّ ٗ ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات ٚبٌه

 بعض اٯٜات ايٌلٜؿ١ ٗ ايكلإٓ ٚؾوِّلت بايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, َٚٓٗا: 

ٔٵ ا﴿اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َٔ هٛك٠ إ٪َٕٓٛ, ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:  ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٛٔ ٚٳاٖيقٹٜ يًٖػٵ

ٕٳ ٓٴٛ ٛٳ ﴿; ٚنقا اٯ١ٜ ايواؿه١ َٔ هٛك٠ يكُإ: ﴾َٴعٵٔل ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ ٚٳ

ـٹٜحٹ ٍٳ اينټٚٔك﴿; ٚأػرلّا اٯ١ٜ ايج٬ثٕٛ َٔ هٛك٠ اؿرٸ: ﴾...اِيشٳ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق  . ﴾ٚٳادٵتٳ

ٍٳ اينټٚٔك﴿ٚٗ ًإٔ قٛي٘ تعاٍ ٗ هٛك٠ اؿرٸ:  ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ض ايلٚاٜات لـ بع ﴾ٚٳادٵتٳ
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ُٸ١ ا٭طٗاك  . تؿوِّل قٍٛ اينٚك ٗ اٯ١ٜ بايػٓا٤ ^عٔ ا٭٥

ٚٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ, ٚنقا ٗ ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات ا٭ػل, قٍٛ اينٚك ٖٛ ْؿو٘ 

ًٸا٤ أْٸ٘ زلع َٔ اٱَاّ ايًػٛ . نُا ُؾوِّل شلٛ اؿـٜح بأْٸ٘ ايػٓا٤. ٚٗ ٖقا ْكٌ عٔ ايٛ

ٕٸ اٱَاّ ايِاؿم ×ايلٓا ٖٛ قٍٛ اهلل تعاٍ: »: ×ٌ عٔ ايػٓا٤؟ ؾأدابهٴ٦ ×أ

٘ٹ﴿ ٌٔ ايًٖ ٔٵ هٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٔٹ ٝٴ ـٹٜحٹ يٹ ٛٳ اِيشٳ ٗٵ ٌٵتٳٔلٟ َي ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ايٓٻأي  َٹ  . «(6)يكُإ:  ﴾ٚٳ

ٕٸ ا٫َاّ قُـ ايباقل هٴ٦ٌ عٔ ايػٓا٤ ايقٟ ٜهٕٛ هببّا ٗ  ×ٚٗ سـٜح آػل أ

ًلٸ ا٭ُٛات »ٓا٤ ًلٸ ا٭ُٛات: اٯ١ٜ ايوابك١, ٚأٓاف: إٕ ايػ ×ٚكٚؿ دِٗٓ, ؾت٬

ٟٸ عٔ ايٓيب ا٭نلّ«ايػٓا٤ , ٚنقا عٔ اٱَاّ |, ٖٚٛ ْؿى اؿـٜح إلٚ

 . ×اؾٛاؿ

, ×ٚعٔ أبٞ أٜٸٛب اـنٸام أْٸ٘ ٕا قـّ إـ١ٜٓ سٔل بٌ ٜـٟ اٱَاّ ايِاؿم

اٍ ؾوأي٘ اٱَاّ عٔ َٛٓع إقاَت٘, ؾأداب٘ ٗ بٝت ؾ٬ٕ ُاسب اؾٛاكٟ إػٓٸٝات, ؾك

, قاٍ أبٛ أٜٛب اـنام أْٸ٘ مل ٜؿِٗ َٔ ن٬ّ اٱَاّ ٦ًّٝا, «نْٛٛا نلاَّا»ي٘ اٱَاّ: 

ّٕ تٌلٻف باؿٔٛك َل٠ أػل٣ بٌ ٜـٜ٘, ؾوأي٘ َا ايقٟ نإ ٜكِـٙ بكٛي٘:  ٜٛ ٗٚ

ٌٸ ٜكٍٛ: : », ؾأداب٘ ا٫َاّ: «نْٛٛا نلاَّا» ٛٔ ﴿أَا زلعتِ اهلل عنٸ ٚد َٳلټٚا بٹايًٖػٵ ٚٳٔإفٳا 

 . ؾاٱَاّ اعتدل ايػٓا٤ َٔ َِاؿٜل ايًػٛ, ٚيقيو سقٻك َٓ٘. «﴾ٚا نٹلٳاَّاَٳلټ

ٕٸ كد٬ّ هأٍ ا٫َاّ ايِاؿم ٕٸ بعض درلاْ٘ َٔ إػٓٸٌ,  ×ٚٗ كٚا١ٜ أػل٣ أ أ

ٚٗ بعض ا٭ٚقات ٜأػقٕٚ ٗ ايػٓا٤, ٚأْٸ٘ ٜٓكاؿ ي٬هتُاع إيِٝٗ َٔ ؿٕٚ اػتٝاك َٓ٘, 

إٔ ُٛت ايػٓا٤ ٫ ٜ٪ثِّل بو٤ٛ ٗ ْؿو٘, ؾأداب٘  , ؾأقوِ«٫ تؿعٌ»ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ: 

٘ٴ ﴿أَا زلعتٳ اهلل ٜكٍٛ:  »اٱَاّ )ع (:  ٓٵ ٕٳ عٳ ٚٵَي٦ٹَو َنا ٌټ ُأ ٚٳاِيُؿ٪ٳاؿٳ ُن ِٳلٳ  ٚٳاِيبٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايوٻ ٔإ

, ؾكاٍ ايلدٌ يٲَاّ: إْ٘ مل ًٜتؿت إٍ ٖقٙ اٯ١ٜ, ٚإْٸ٘ ٜعًٔ تٛبت٘ ٜٚوتػؿل «﴾٫ّٚ٪ٴَٳوٵ

ِّ َا بـا يو... َا نإ اهلل َٔ ٖقا ايؿع ٌ اؿلاّ, ؾكاٍ ي٘ ا٫َاّ: قِ, ؾاغتوٌ, ُٚ

 .أهٛأ سايو يٛ َتٸ ع٢ً فيو

ٕٸ ا٫َاّ قـ اتٻبع ػطٛات تلبٜٛٸ١ كتًؿ١ ٗ تعاًَ٘ َع  ٬ٜٚسٜ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ

إٛٓٛع قٝـ ايـكي; ؾؿٞ أٍٚ ػط٠ٛ ْٗاٙ عٔ ا٫هتُاع إٍ ايػٓا٤, ٚبعـ فيو ٗ 

ٍٸ بٗا ع٢ً ؼلِٜ ايػٓا٤, ٚٗ اـط٠ٛ اـط٠ٛ ايجاْٝ ١ فٖنلٙ باٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ اييت اهتـ

ُٸا  ايجايج١ أَلٙ بايتٛب١, ٚإٔ ٜكّٛ بػوٌ ايتٛب١, ٚٗ اـط٠ٛ ايلابع١ ٚا٭ػرل٠ هأي٘ ع
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 هٝهٕٛ عًٝ٘ ساي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ يٛ َات ع٢ً تًو اؿاٍ ٗ ا٫هتُاع إٍ ايػٓا٤!

ـٸّ َافا ْوتؿٝـ؟ ٚ َا ٖٞ ايعدل٠ اييت نلز بٗا, مٔ ايقٜٔ ٫ َٔ فُٛع َا تك

ْتٛكٻع عٔ إيكا٤ ايوُع ٚايؿ٪اؿ إٍ ا٭غاْٞ ٚإٛهٝك٢, ؼت عٓاٜٚٔ ًتٸ٢, َٚدلِّكات 

ـٸؿ٠؟ َٚافا هٓشترٸ ّٜٛ ايعلض ا٫ندل؟!   َتع

ـٷ  ٕٸ ايػٓا٤ ٚاس َٔ ػ٬ٍ علٓٓا يٓٛل٠ ايكلإٓ ٚا٭ساؿٜح ٗ ايػٓا٤ نًّ إٍ أ

ّٸ ايػٓا٤, ٢ْٗٚ عٓ٘, ٚسقٻك ٖا  َٔ احمللٻَات اييت ـٸؿ ٗ ايٓٗٞ عٓٗا, ٚإٔ ايـٜٔ قـ ف ً

ٜٓتر عٓ٘ َٔ املاؾات ٗ ايـْٝا, َٚٔ عٛاقب ٚػ١ُٝ ٗ اٯػل٠. ؾأٚيٝا٤ ايـٜٔ قـ 

 نلٻكٚا ٗ أنجل َٔ َٛٓع تٓٗؿلِٖ ٚاَتعآِٗ َٓ٘, ٚسقٻكٚا أتباعِٗ َٓ٘. 

 

َٸ٘ يًػٓا٤ ٚتٓٗؿلٙ َٓ٘ ُٓٔ تُٛٝؿات كتًؿ١, َٓٗا:   يكـ عبٻل اٱه٬ّ عٔ ف

 

ٕٸ ٥٬َه١ ايل١ٓ ٫ تٓنٍ َهاّْا ؾٝ٘ أؿٚات ايػٓا٤,  دا٤ ٗ ا٭ساؿٜح أ

ؾٝ٘ ٔلٷ,  ...٫ تـػٌ ا٥٬ٕه١ بٝتّا»ٚإوهلات, ٫ٚ ؼٌ ؾٝ٘ بلناتٗا َا ؿاَت ؾٝ٘: 

 . «أٚ ؿفٸ, أٚ طٓبٛك, أٚ ْلؿٷ, ٫ٚ ٜوتذاب ؿعا٩ِٖ, ٚتلؾع عِٓٗ ايدلن١

 

 

ٕٸ ا٫َاّ ايِاؿم ٔٵ ٌٜلب اـُل, »: ×هٴ٦ٌ عٔ ايوؿ١ً؟ ؾكاٍ ×كٟٚ أ َٳ

 . «ٜٚٔلب ايطٓبٛك

 

ا٭ٜٸاّ ايلم١٦ٜ ٚايٓشو١. ٚٗ ٖقا اينَإ  كٚاز ايػٓا٤ اؿلاّ إسـ٣ ع٬َات

 َِّٕٛ ُٸ١, َٔ بٝٓٗا: ٜػؿًٕٛ عٔ اي٠٬ِ, ٜك ٜهٕٛ ايٓاي ع٢ً ساٍ ُٚؿات ػا

ِٵ َٓ٘ أبعـ,  ٖٴ ٌٸ ٤ًٞ, ٜكل٩ٕٚ ايكلإٓ ٫ ٜتذاٚم سٓادلِٖ ٚ أٖٛا٤ِٖ ًٚٗٛاتِٗ ع٢ً ن

ع٢ً أؿإ ايػٓا٤  ٜتؿٖكٕٗٛ ٗ ايـٜٔ يػرل اهلل, ٜهجل ؾِٝٗ أبٓا٤ اينْا, ٜتػٓٸٕٛ بايكلإٓ
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ـٸ َا ٜبػٕٔٛ ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ  اؿلاّ, ِٖ ؾٝ٘ أٌٖ طلب َٚٛهٝك٢, أً

 إٓهل... ٚقـ ُِٚ ٖ٪٤٫ ٗ عامل إًهٛت ا٭ع٢ً بايكقكٜٔ ٚايٓذوٌ. 

 

ٕٸ ايٓيبٸ ٔٵ أْؿل يًٝ٘ ٗ ايػٓا٤  |نلّا٭ عٔ ابٔ َوعٛؿ أ َٳ هٴ٦ٌ عٔ ٠٬ُ 

 . «تكبٌ ٬ُت٘, ٫ تكبٌ ٬ُت٘, ٫ تكبٌ ٬ُت٘, ٚنلٻكٖا ث٬ثّا ؾكاٍ: ٫

 

ٔٵ اهتُع إٍ ُٛت غٓا٤ مل ٜ٪فٳٕ ي٘ إٔ ٜوُع »: |عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ َٳ

 . «ايلٚساْٝٸٌ, ؾكٌٝ: َٚٔ ايلٚساْٝٸٕٛ ٜا كهٍٛ اهلل؟ قاٍ: قلٸا٤ أٌٖ اؾٓٸ١

 

بهول ايـفٸ  إْٸُا بعجتٴ»ُٓٔ َا أعًٓ٘ ايٓيبٸ ا٭نلّ ّٜٛ ؾتض َه١ قٛي٘:  َٔ

ٌٸ َا ٚدـٚٙ َٔ «ٚإنَاك . ٚقـ اْتٌل ايِشاب١ بٌ أمٓق١ َٓه١ ٚطلقاتٗا ؾهولٚا ن

 .  أؿٚات ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢

ٕٸ ايٓيب ا٭نلّ قـ عؿا ّٜٛ ؾتض َه١ عٔ أعـا٤  |ْٚكٌ ايبٝٗكٞ ٗ هٓٓ٘ أ

ساكبٛا اٱه٬ّ, ٚهؿهٛا ؿَا٤ إوًٌُ أنجل َٔ َلٸ٠, سلًت كٓت٘ ايـٜٔ, ٚايقٜٔ 

ـٷ, ه٣ٛ اَلأتٌ ٚبعض ايلداٍ, ٚأَل أُشاب٘  ٔٳ َٓٗا أس ٌٸ إؼايؿٌ, مل ٜٴوتج ن

باقتؿا٤ أثلِٖ, ٚإٔ ٜكتًِٖٛ سٝح ثكؿِٖٛ, ٚنإ ٖ٪٤٫ عباك٠ عٔ َػٓٸٝتٌ ناْتا 

 .  شلذا٤ ؾٝ٘, ٚتتػٓٸٝإ بكٍٛ ايو٤ٛ ٚا|تٗذٛإ ايلهٍٛ ا٭نلّ

بعجين اهلل ٖـ٣ٶ ٚك١ٓ يًعإٌ, »ٜكٍٛ:  |ٚقاٍ أْى: إْ٘ زلع كهٍٛ اهلل

ٝٸ١  .  ٚبعجين ٭قل إناَرل ٚإعامف ٚا٭ٚثإ ٚأَل اؾاًٖ

ٕٸ ايٓيب ا٭نلّ قـ دعٌ ُٓٔ ا٭َٛك إبعٛخ  |٬ٜسٜ ٗ ٖقٙ ايتٛدٝٗات أ

٤ ع٢ً َٛاٖل ايػٓا٤, ٚهشل أؿٚات٘ َٔ بٗا, ٚاييت تعتدل ُّٓٓا َٔ َباؿ٨ ايـٜٔ, ايكٔا

َناَرل َٚعامف. ؾكـ دعٌ تًو ا٭َٛك ٗ ْؿى َوت٣ٛ ايكٔا٤ ع٢ً ا٭ٚثإ ٚا٭ُٓاّ 
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ٕٸ ايٓيب ا٭نلّ ٝٸ١. ٚ٭ ْيبٸ ايل١ٓ ؾكـ أَل إٔ هعٌ ْٗا١ٜ شلقٙ  |ٚايوٓٔ اؾاًٖ

ٌٸ ٕٸ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ ٚن أؿٚاتُٗا  ايٛاٖل٠, ٚإٔ ّوشٗا َٔ ايٛدٛؿ, ٖٚٛ ؿيٌٝ ع٢ً أ

َهُٔ ايٌلٸ ْٚكٝض ايل١ٓ اٱشلٝٸ١, ٚيٛ نإ ؾُٝٗا ػرلٷ يًبٌلٜٸ١ يوُض ايٓيب 

ا٭نلّ, ٖٚٛ إبعٛخ ك١ٓ يًعإٌ, شلُا بايتٛادـ, ٚيعؿا عُٓٗا, نُا عؿا عٔ 

ايطًكا٤, كغِ عـاٚتِٗ يًـٜٔ ٚقاكبتِٗ هلل ٚكهٛي٘. ٚٗ ٖقا ٜكٍٛ عبـ اهلل بٔ عُل: 

سٌ ٜوُع ُٛت ايػٓا٤ ٜواكع ٗ ٚٓع إُبعٝ٘ ٗ أفْٝ٘,  |ّإْٸ٘ كأ٣ ايٓيب ا٭نل

ست٢ ٫ ٌِٜ إٍ َواَع٘ ايٌلٜؿ١ ُٛتٴ٘. ٚنإ ابٔ عباي ٜل٣ سل١َ أؿٚات إٛهٝك٢ 

ٌٸ أًهاشلا ٚأْٛاعٗا. ٖٚقا ايوًٛى ٜهٌـ عٔ اؿكا٥ل ايتاي١ٝ:   به

ـٸ٠. أع إٕ اٱ  ه٬ّ ٫ ٜكبٌ ايػٓا٤, ّٚكت٘ بٌ

ِٷ بوٝ٘ ٗ َٛاد١ٗ ايػٓا٤, َٚا ّجًِّ٘ َٔ ب ع إٕ اؿهِ عل١َ ايػ ٓا٤ ٖٛ سه

 ًل ٚٓلك عِٛٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛل اٱه٬ّ. 

 ز ع إٕ ايػٓا٤ عاٌَ ٗ كؿٸ اي٠٬ِ, ٚعـّ علٚدٗا إٍ إًهٛت ا٭ع٢ً. 

ٞٸ يًٓيب ا٭نلّ ٗ ّٜٛ ؾتض َٓه١, َٚا اْط٣ٛ عًٝ٘ َٔ َٛقـ  ؿ ع اٱع٬ٕ ايعإ

١ٜ تـعٛ إٍ ا٫هتٝكاٚ َٔ ايػؿ١ً, ٚايتٓبټ٘ إٍ ٓلك َٔ ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢, ُٝش١ْ َـٚ

 |َٓ٘. ٚقـ عطـ |ايػٓا٤, ٚإع٬ٕ ُلٜض عٔ َٛقـ اٱه٬ّ ْٚيبٸ ايل١ٓ

َِرل ايـٜٔ َِٚرل إوًٌُ ع٢ً ْٛعٝٸ١ تعاًَِٗ َع ٖقٙ ايٛاٖل٠, ٚدعٌ آػلتِٗ 

ٔٵ هٗل يًٝ٘ ٗ فايى ُٳ ـٸِٖ عٔ ايػٓا٤, ٚابتعاؿِٖ عٓ٘. ؾ ايػٓا٤,  َتٛقِّؿ١ ع٢ً ُ

ٔٵ ٫ ٠٬ُ ي٘.  ُٳ  ٚق٢ٔ ٚقت٘ ٗ ا٫هتُاع إيٝ٘, ٚايتُاٌٜ ع٢ً أٚتاكٙ, دعًت ٬ُت٘ ن

ْعِ, ؾوشل ايػٓا٤ ٜٓؿق إٍ أعُام ايٓؿى, ٜٚذلبٻع ع٢ً علًٗا, ؾٝذعٌ اـٝاٍ 

ٌٸ إٝاؿٜٔ  ٜولغ ٗ ا٭س٬ّ ٚايتؼٝټ٬ت, ٜٚطًل ايعٓإ ٭ًٛام ايٓؿى تولغ ب٘ ٗ ن

٘ ب٘ ٗ قاؾ١ً ايوؿٗا٤ ٚايوؿ١ً َٔ ايٓاي. ؾؼٓؿت٘ تلتعٍ شلا ٚايعلُات, ستٸ٢ ؼ

ٛٻٍ اٱْوإ َٔ ًلٜـ إٍ كؿ٤ٟ,  ايٓؿى, ٚتؿعٌ ؾٝٗا َا ٜؿعٌ إوهل بايعكٌ, ؾٝتش

َٚٔ ُاسب ايٌلف ٚايعٓؿ١ إٍ ُاسب اـوٸ١ ٚايٓقاي١. ايػٓا٤ ٜلؾع اؿٝا٤, ٜٚقٖب 

ـټ ايٓيبٸ بايٛقاك, ٜٚؿٌٞ ا٭هلاك, ٚهعٌ ُٛت ايٓؿى فلٸؿ آٖ ات ٚآٖات. َٚا ه

ا٭نلّ أفْٝ٘ عٔ زلاع ايػٓا٤ إ٫ٓ ؾعٌ اؿهِٝ ايعامل بأهلاك ا٭ًٝا٤, ٚإٖطًع ع٢ً 
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 ػباٜا ا٭َٛك. 

 

ٌّ َبٌ, ٜذلبٻّ ب٘ ايـٚا٥ل,  ٌّ غٛ َٔ ؿٕٚ أؿ٢ْ ًٓو ايٌٝطإ يٲْوإ عـ

ـٻ خ عٓٗا ايكلإٓ ٗ ايعـٜـ َٔ هٛكٙ ٜٚتشٝٻٔ َٓ٘ ايؿلْ. ٖٚٞ اؿكٝك١ اييت ؼ

ايٌلٜؿ١, َٚا ؾت٧ وقِّك إوًِ َٔ ًبان٘, ٚدعٌ ايوبٌ هب٬ٕٝ: ٚاسـ ٜ٪ؿٸٟ إٍ 

ايلًـ ٚاشلـا١ٜ, ٖٚٛ هبٌٝ اهلل; ٚاٯػل هلٸ إٍ اشلًه١, إٍ ايٌٝطإ. ٚدعٌ يهٌٍّ 

ٌ َٔ ايوبًٌٝ ػُِٛٝٸات, ؾهإ َا دعً٘ س٫ّ٬ هبًٝ٘, َٚا دعً٘ سلاَّا هبٝ

ٌٳ ﴿ايٌٝطإ. ؾهإ اػتٝاك ٚاسـ َُٓٗا ٜعين ايهؿل باٯػل, ٚاْهاك هًطت٘:  َٳا دٳعٳ

٘ٹ ٛٵؾٹ ٔٔ ؾٹٞ دٳ ٝٵ ٔٵ َقًِبٳ َٹ  ٌٕ ٘ٴ يٹلٳدٴ  (. 4)ا٭سناب:  ﴾...ايًٖ

 ٚع٢ً ٖاٍَ ٖقٙ اؿكٝك١ ايه١ْٝٛ ٜتٸٔض ايتايٞ: 

ٚٸ٫ّ:  ٌٸ ايٓاي بٓا٤ ع٢ً َا دا٤ ٗ بعض ايلٚاٜات ؾايٌٝطإ ٜوتعٌ بايػٓا٤ يٝٔأ

ٔٵ تػٓٸ٢»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ اتٸباع اشلـ٣. عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ َٳ ٚٸٍ   . «نإ إبًٝى أ

ِّز يًػٓا٤ بٌ ايٓاي,  ٕٸ إبًٝى ٜل ٖٓا دا٤ ٗ تؿورل اؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ: أ ٚ

 . «ست٢ ٜـؾعِٗ عٔ طلٜك٘ إٍ اكتهاب احمللٻَات, ٚػاٚم ا٭ػ٬م اٱه٬َٝٸ١

ِّقات اييت ؼٍٛ بٌ اٱْوإ ٚبٌ ايتٛدټ٘ إٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ,  ؾُٔ بٌ إع

 ٚايعٌُ بتٌلٜعات٘, ٚدٛؿ ايذلؿټؿ ٚايٌٓو ٗ قًب٘. 

ٕٸ ايػٓا٤ ٜلبٸٞ ايٓؿام, ٚهعٌ اٱْوإ فا ٚدٌٗ. ٖٚقا َا ثاّْٝا:  ٖٓا ٫ ًو ؾٝ٘ أ

 . «ايػٓا٤ ٜٓبت ايٓؿام»ت٪نِّـٙ ايلٚا١ٜ ايتاي١ٝ: 

ٛٸ٠ ٗ إهاؿ ا٭كٓٝٸ١ يٮعُاٍ إؼايؿ١ يًشلٸ ٚ..., ٚيًؿواؿ ايػٓا٤ ثايجّا:  ٜواِٖ بك

ِٸ فايى ايػٓا٤ ا٫ػت٬ٙ غرل  ٟٸ ٗ سٝا٠ ايؿلؿ, ػُِّٛا سٌ ٜع ٞٸ ٚايؿهل ا٭ػ٬ق

ٞٸ, سٝح ىًٛ ايلدٌ بإلأ٠ ا٭دٓب١ٝ, ؾٝعٌُ ايػٓا٤ احمللٻّ, ٚايقٟ ىاطب  ايٌلع

 ٕٛاْع, ٚتٓتٗو احمللَات. ايٌٗٛات, ع٢ً تكلٜب إواؾات, ٜٚلؾع ا

ايػٓا٤ ٜٛكخ ايٓؿام, ٜٚعكب »: ×عٔ اؿؤ بٔ ٖاكٕٚ, عٔ اٱَاّ ايِاؿم

. ٚٗ أػل٣: «ايػٓا٤ كق١ٝ اينْا»: ×. ٚٗ تٛدٝٗات أػل٣ عٔ اٱَاّ ايِاؿم«ايؿكل

 .«...ؾ٬ ٜػاك بعـٖا»
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ٔٵ ٜتعاط٢ زلاع٘ ٌٜعل باي َٳ ػرل٠ ع٢ً ؾايػٓا٤ ٜلؾع ايػرل٠, ٫ٚ ػـ إػٓٸٞ أٚ 

ـٻ  ْؿو٘, ٚع٢ً قاكَ٘. ٖٚٛ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ نايػلاب ٜٓعل ع٢ً اـلاب. َٔ ٖٓا عٴ

ايػٓا٤ َٔ ايهبا٥ل. ٚقـ دا٤ ٖقا ايتِٓٝـ يًػٓا٤ ُٓٔ ايهبا٥ل ٗ ايعـٜـ َٔ 

ايهبا٥ل قلٻ١َ, ٖٚٞ: ايٌلى باهلل, ٚاحملاكب١ ٭ٚيٝا٤ اهلل, ٚا٬ٕٖٞ »ا٭ساؿٜح: 

ـٸ عٔ فنل اهلل  ٌٸ َهل١ٖٚ, نايػٓا٤, ٚٓلب ا٭ٚتاك, ٚاٱُلاك اييت تِ عنٸ ٚد

 .«ع٢ً ُػا٥ل ايقْٛب

  

اؾا٥ن َٔ ايػٓا٤ ٖٛ ايقٟ ٜهٕٛ َٔ َِاؿٜل ايػٓا٤ غرل إطلب, بٌلٙ إٔ ٫ 

ٜهٕٛ َوتع٬ُّ ٗ فايى ٚقاؾٌ أٌٖ ايلف١ًٜ ٚايهٓؿاك ٚإٓاؾكٌ, ؾٗقا ٜـػٌ 

ايى إ٪ٌَٓ ٚأٌٖ ايؿ١ًٝٔ هب إٔ تتُٝٻن عٔ فايى أٌٖ ُٓٔ ايػٓا٤ اؿلاّ. ؾُذ

ـٻعٞ نٕٛ ايػٓا٤ إطلب دن٤ّا َٔ ٓلٚكٜات  ٔٵ ٜ َٳ َٸا  ايؿول ٚايؿذٛك َٔ غرلِٖ. أ

ٞٸ, ٫ٚ اعتباكات َٛدٻ١ٗ. باٱٓاؾ١ إٍ  ٌٷ عًُ ٖٓا ٫ ٜعٔـٙ ؿيٝ ايلٚغ ا٫دتُاعٝٸ١ ؾٗقا 

ٕٸ نجرلّا َٔ ا٭َٛك اؿٸع٢ ايعًِ ٓلٚكتٗا  يٲْوإ, ؾأت٢ مَإ آػل نقٻب ْٛلٜٸت٘ أ

 ا٭ٍٚ, ٚسهِ عًٝٗا بايعهى. 

يقا ٚدب ا٫ستٝاٙ ٗ قبٍٛ ايٓٛلٜٸات ايعًُٝٸ١ اييت تعتُـ ايتذلب١ ٚاؿـي; 

ؾايتذلب١ غرل َوتكل٠, ٚنقا اؿـي. ٚايًشٔ ٚنقا ايٓػ١ُ اؾا٥ن٠ ٖٞ غرل إطلب١, 

ٗ  | ُٚـ ُٛت ايٓيب ا٭نلّ, ٚاييت دا٤ت ٗ×أٚ َا عٴبِّل عٓ٘ َنَاك ؿاٚٚؿ

. ٚمل تهٔ ٖقٙ «ٚنإ دٗرل ايِٛت, أسؤ ايٓاي ْػ١ُ»ايعـٜـ َٔ ا٭ساؿٜح: 

ٝٸٓا ّٸ بٗا ْب , بٌ نإ فيو ساٍ ْٝع ا٭ْبٝا٤, ناْٛا أسؤ ايٓاي |ُؿ١ اػت

ٝٸّا إ٫ٓ سؤ »ُٛتّا, ٚأكٓقِٗ ْػ١ُّ, ٖٚقا َا ٌٜرل إيٝ٘ اؿـٜح ايٌلٜـ:  َا بعح اهلل ْب

 . «تايِٛ

 

أٖنـ ايٌٝؽ ايل٥ٝى أْٸ٘ ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ  «اٱًاكات ٚايتٓبٝٗات»ٗ نتاب٘ 

ِٸ إْ٘ وتاز  ٝٸ١ يِكٌ ايباطٔ ٚدًٝ٘, ٜٚكٍٛ ٗ ٖقا: ث بعض ا٭ؿإ ٚايٓػُات ايعلؾاْ
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٘ يػرل اهلل. )أٟ ايعاكف ايوايو( إٍ ايلٜا١ٓ. ٚايلٜا١ٓ َع٢ٓ َٓع ايٓؿى عٔ ايتٛدټ

 ايلٜا١ٓ َتٛد١ِّٗ إٍ ث٬ث١ أغلاض, ٚنٌ غلض ٜوتتبع ٖـؾّا, ٖٚٞ: 

  ثاك.اؿلٸ عٔ َوً اٯ. تٓش١ٝ َا ؿٕٚ 1

 . تطٜٛع ايٓؿى ا٭َاك٠.2

 . تًطٝـ ايولٸ يًتٓبټ٘. 3

ٚقـ دعٌ يهٌ ٚاسـ٠ َٔ ٖقٙ ايلٜآات ايج٬ث١ ٖـؾّا. ؾُج٬ّ: دعٌ اينٖـ 

ٍ; ٚدعٌ يًجا١ْٝ ايعباؿات, ٚدعٌ شلا بعض ا٭ؿإ إوتؼـ١َ َعّٝٓا َٚواعـّا ع٢ً ا٭ٚ

يك٣ٛ ايٓؿى إٛقع١ ٕا ؿٔ ب٘ َٔ ايه٬ّ َٛقع ايكبٍٛ َٔ ا٭ٖٚاّ...; ٚايتؿٗهل 

 . «يًلٜا١ٓ ايجايج١...

ْعِ, ٫ إًهاٍ ٗ ا٫هتعا١ْ ببعض ا٭ؿإ ٚايٓػُات غرل احمللٻ١َ ٗ 

ٞٸ بايٓؿى م ٔٸ َا سٴلِّّ ٖٛ فيو ايٓٛع َٔ اهتذ٬ب اؿاٍ ٚايلق ٛ عامل إًهٛت, يه

ايػٓا٤ ٚإٛهٝك٢ إطلب١, اييت تعٌُ ع٢ً ا٫هتشٛاف ع٢ً عكٌ ْٚؿى اٱْوإ, يتذعًٗا 

كٖٔ طاع١ ا٭ٚاَل ايٌٝطا١ْٝ, ؾٝؼلز َٔ ساي١ ا٫تٸنإ إٍ ساي١ ٜؿكـ ؾٝٗا تٛامْ٘ 

ٞٸ, ؾٝٓتكٌ أٚتَٛاتٝهٝٸّا إٍ ساي١ َٔ ايًعب ٚاجمل ٕٛ, ؾٝوك٘ ٗ سباٍ ايًػٛ, ايعكً

ٌٸ ْٛاٙٺ  َٸاك٠ ٗ سٌٍّ َٔ ن ٌٸ أًهاٍ ايلف١ًٜ, بعـ إٔ أُبشت ايٓؿى ا٭ ٜٚٓؿتض ع٢ً ن

ٖٚٓٛعات. ٚقـ ًبٸ٘ ايػٓا٤ باـُل, ٚٚد٘ ايٌب٘ أْٸ٘ ٜ٪ثِّل ع٢ً ْؿى ٚعكٌ اٱْوإ, 

١ ُاَّا نُا تؿعٌ اـُل, اييت توهل ايعكٌ ٚايٓؿى, ٚتت٬عب بٌؼِٝٸ١ ٚإْواْٝٸ

 اٱْوإ. 

ٕٸ ايػٓا٤ إطلب ٚإٛهٝك٢ إطلب١, أٚ  ٚنُا ُلٻغ ايؿكٗا٤ ٗ ٖقا ايباب ؾإ

ايًشٔ ٚايٓػ١ُ غرل إطلب١, يهٓٸُٗا قوٛبإ ع٢ً دًوات ايؿواؿ, ٜٚوتعًُُٗا 

َٸا َا ػلز َٔ ٖقٙ ايـا٥ل٠  ّٷ نًٓ٘. أ أْاي طابعِٗ عـّ ا٫ٖتُاّ باؿ٬ٍ ٚاؿلاّ, سلا

ٌٸ ؾٗٛ دا٥نٷ ٫ٚ إًها ٍ ؾٝ٘. إفّا ؾايِٛت اؿؤ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يقات٘ ق

ٕٸ ايٓيب ا٭نلّ  نإ دٗرل ايِٛت, أسؤ ايٓاي »اؿهِ باؿل١َ, ْٚكٌ أ

ٝٸّا إ٫ٓ سؤ ايِٛت», ٚنقيو نإ ًإٔ ْٝع ا٭ْبٝا٤: «ْػ١ُ . «َا بعح اهلل ْب

٘ ائٛاب٘ ٚنقيو غٓا٤ اؿاؿٟ, ٚايػٓا٤ يًعلٚي ٗ علهٗا, بٌلٙ إٔ تلاع٢ ؾٝ

 ايٌلعٝٸ١, ٫ إًهاٍ ؾٝ٘, ٚدا٥نٷ ًلعّا. 
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ع ايػٓا٤ عباك٠ عٔ ايًشٔ ٚايٓػ١ُ ايقٟ َٔ ًأْ٘ إهاؿ ايطلب ٚايتطلٜب ٗ 1

ُٸ١ ٬َم١َ يًػٓا٤, ؽلز  ْؿى ٚعكٌ اٱْوإ, عٝح ؼٌِ ؾٝ٘ يٲْوإ ساي١ ػا

ٞٸ إٍ ساي١ تٌب ٘ ساي١ ايوهل سٌ تٓاٍٚ اٱْوإ َٔ ساي١ ا٫ػتٝاك ٚا٫تٸنإ ايعك٥٬

 إوهل. 

ع ايػٓا٤ يٝى َٔ َكٛي١ ايه٬ّ, بٌ َٔ َكٛي١ ايِٛت. يقا ٜت٬مّ ٚنٝؿ١ٝ 2

ٝٸّا يًػٓا٤, يهٔ تلاؾل ْٛع َٔ  ـٸؿّا فات ُٸ١ َٔ ايِٛت. ؾُاؿ٠ ايه٬ّ يٝوت ق ػا

ـٸ٠ يػٛ ٖقا ايٓٛع َٔ إٛهٝك٢,  ايه٬ّ َع ايًشٔ ٚإٛهٝك٢ إطلب١ ٜنٜـ َٔ ً

ِّؿ ٕٸ ايٓػ١ُ اجمللٸؿ٠ عٔ ايه٬ّ, ٚنقيو أؿٚات ٚآ٫ت  ٌٜٚ َٔ سلَتٗا. نُا أ

إٛهٝك٢, شلا ًأ١ْٝ ٗ مٜاؿ٠ ساي١ اؿل١َ, سٝح ٖٓاى َٔ آ٫ت إٛهٝك٢ ٚأؿٚاتٗا َا 

ّٷ يقات٘.   ٖٛ سلا

ـٸ َٔ ا٫يتؿات إٍ ُشٝش١ عًٞ بٔ دعؿل, ٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا: إْٸ٘ هٴ٦ٌ 3 ع ْعِ ٫ب

عٔ ايػٓا٤ اؾا٥ن ٗ أٜٸاّ عٝـ ايؿطل ٚعٝـ ا٭ٓش٢ ٚٗ  ×اٱَاّ َٛه٢ ايهاِٚ

َٸل ب٘»أٜاّ ايؿلغ ٚا٭عٝاؿ َٚلاهِ اينٚاز؟ ؾأداب:  , كغِ أْٸ٘ «٫ بأي ب٘, َا مل ٜن

. ؾُا مل هٔل إٍ إع١ِٝ ؾٗٛ دا٥نٷ ٗ إٛكؿ «َا مل ٜعّ ب٘»دا٤ ٗ بعض ايٓوؽ: 

 إقنٛك.

ـٸ ٚإٔ تهٕٛ ػاي١ٝ عٔ َٚٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ: إٕ فايى ايعلي أ ٚ َا ٌٜانًٗا ٫ب

ٞٸ, نا٫ػت٬ٙ, أٚ زلاع ُٛت إلأ٠ ا٭دٓب١ٝ, ٚغرلٖا َٔ ائٛاب٘  ٟٸ ققٚك ًلع أ

ٞٸ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ٌٸ ُٛت سؤ ٚؿٔ ًذ إع١ًَٛ َٔ ايـٜٔ بائلٚك٠. إفّا ؾه

ت سلاَّا, ايًِٗ إ٫ٓ إفا نإ َٔ ًعاك ايؿول ٚايلدى, أٚ تلاؾل َع أؿإ ْٚػُا

 تلتب٘ ٗ ا٭ٌُ َذايى اشللز ٚإلز ٚفايى ايؿذٛك, ؾبقيو تهٕٛ سلاَّا. 

ع يًقٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً إثاك٠ َٛٓٛع ايػٓا٤ إطلب باعتباكٙ إسـ٣ ا٫ستٝادات 4

ٞٸ;  ايٓؿو١ٝ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ْكٍٛ: ٫ ػعًٛا إوأي١ عًُٝٸ١, ٚساد١ ٜ٪نِّـٖا ايعًِ ايٓؿو

عـّ ا٫هكلاك ع٢ً ْٛلٜٸ١ ٚاسـ٠, ؾإفا قايت ايّٝٛ: إْ٘ ٭ٕ طابع ٖقٙ ايعًّٛ ايتػٝټل ٚ

ُٻٌ إٍ نْٛ٘ َٔلٸ٠ يًٓؿى, ًأْٗا ًإٔ ْٝع ْٛلٜٸاتٗا;  ساد١ ْؿو١ٝ, ؾػـّا قـ تتٛ

 ٭ْٗا قا١ُْ٥ ع٢ً ا٫ستُاٍ ٚايتذلب١, ٚيٝى ع٢ً ايٝكٌ ٚايٝكٝٓٝات. 
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٬ّ, سٝح ع يكـ ًٖهٌ ايػٓا٤ إطلب ْكط١ هٛؿا٤ ٗ ايؿهل ايـٜينٸ ٗ اٱه5

ٌٸ ايعـٜـ, إٕ مل ْكٌ أغًب١ٝ ايعًُا٤, ٜٓٛلٕٚ إيٝ٘ ْٛل٠ ايهلٙ ٚإكت, ٜٚلْٚ٘  ٚ

 هب٬ّٝ ي٬ملاف ٚايٌٝطإ. 

ٞٸ, ٚتعٌُ ع٢ً ا٫كتكا٤ ب٘ مٛ 6 ٌٸ ْػ١ُ تعٌُ ع٢ً إسٝا٤ اؾاْب ايلٚس ع ن

 ايؿٔا٥ٌ ٚإهاكّ, ٖٞ ْػ١ُ س٬ٍ, َامل ٜتطبٻع بايٓٛع اجملُع ع٢ً سلَت٘. 

ٛٸٟ ايٓؿام ٗ ؿاػٌ اٱْوإ, ٜٚعنم اْؿِاّ ًؼِٝت٘. نُا أْ٘ ع إ7 ٕٸ ايػٓا٤ ٜك

ٞٸ, ػُِّٛا ٗ اؾًوات اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا  ٜعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ا٫تٸذاٙ مٛ ايؿواؿ ا٭ػ٬ق

ا٫ػت٬ٙ بٌ اؾٓوٌ, ؾتتشلٻى ايٌٗٛات, ٚهلعإ َا تتشٍٛ اؾًو١ َٔ دًو١ غٓا٤ 

ٜهٕٛ يًعكٌ سٔٛكٷ ٗ ايٓٗٞ عٔ فيو; ٭ْ٘ متٸ  إٍ دًو١ تلتهب ؾٝٗا ايؿاس١ٌ, ٫ٚ

 توهرلٙ, ٚهًب ا٫ػتٝاك َٓ٘. 

ٌٸام َٔ ايهبا٥ل.  8  ع ا٫هتُاع إٍ ايػٓا٤ ٚغٓا٤ ايع
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 يف كتاب  قساءٌة

 «اإلصالح اجلرزّي: األخالقّيات اإلسالوّية والتخسُّز»
 

 

: ايٌبه١ ٞ, ايٓاًلٛبأٌَ ا٭ٜٸ , ٚتل١ْٔإطاكم كَ ٖٛ تأيٝـ ايـنتٛك

ٝٸ١ يٮعاخ ٚايٌٓل  ّ.2010, برلٚت, ا٭ٍٚ , ايطبع١ايعلب

ٞٸ َؿهِّل ٖٛ كَٔإ طاكم ٚايـنتٛك ٟٸ, ٖٛ أٌُ َٔ هٜٛولٟ إه٬َ  َِل

َٸ٘,  د١ٗ َٔ ايبٓا سؤ اٱَاّ إِلٜٸ١ «إوًٌُ اٱػٛإ سلن١» َ٪هِّى سؿٝـ أ

 ايبٓٸا اغتٝاٍ بعـ هٜٛولاإٍ  ٖادل ايقٟ اٱػٛإ, اؿ٠ق أسـ كَٔإ هعٝـ ٚٚايـٙ

 ايـكاهات أهتاف ايلأٖ ايٛقت ٗ ٖٛ كَٔإ ٚطاكم. َِل ٗ اٱػٛإ ٚآطٗاؿ

 ؿ١ًُ كَٔإ تعلٻض ٚقـ. أنوؿٛكؿ داَع١ ٗ اي٬ٖٛت ن١ًٝ ٗ إعاُل٠ اٱه٬َٝٸ١

ٝٸ١, اتٸٗاَات ٞٸ نتاب ُـك ؾكـ غلب  إ٬ُسات٘ٚ كَٔإ ٓـ َ٪ػٻلّا أَلٜه

ٕٸ برلَإ ٜٚنعِ(. 2010ّ) برلَإ يبٍٛ إجٖكؿٌ, ٖلٚب: ٚعٓٛاْ٘ َٚكاكبات٘,  طاكم أ

ٞٸ كَٔإ  ُوټه٘ يٮُٛيٝٸٌ, ٫ٚ ايٛاٖل بٓكـٙ ا٫غذلاك ٜٓبػٞ َوتذل, ؾ٬ أُٛي

ٟٸ ٕٸ فيو ع٢ً ٚأؿٓيت٘. اٱْوإ ٚسكٛم بإٛاط١ٓ ايكٛ  ٜهٔ ٚإٕ َوًُّا, ٜناٍ ٫ كَٔإ أ

ٝٸ١,  ايًٝدلاي١ٝ ا١َٕٛٛٓ غرل إه٬َٝٸ١, ٖٞ أػ٬قٝٸ١ ١ََٛٛٓ ٜعتٓل , ٚأْٸ٘!عٓٝـ غرل ايػلب

ّٷ سًٝـ ٚأْٸ٘  ايػلب, ع٢ً اؿ١ًُ طلٜل َٔ عٓٗا, يًـؾاع ٜٗـف يٮُٛيٝٸ١, كًٹ

 . ٚايع١ٕٛ ٚا٫هتعُاك إٛامل عذٸ١
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 ٕٓٛع 2002ّ عاّ ؾؿٞ. (يٛثل َاكتٔع )ب كَٔإ ايػلبٝٸٌ ايهتٸاب بعض ًبٻ٘ ٚقـ

ٛٻغٛا . ٚقـ«اٱه٬ّ؟ يٛثل َاكتٔ»بع  كَٔإ طاكم ايـنتٛك َع ؿٛاكٙ ؿًْٚٞ بٍٛ  ٖقا ه

ٕٸ يٛثل َٚاكتٔ كَٔإ بٌ ايلب٘ ـٸ٣ كَٔإ طاكم» بأ , «ايوا٥ـ٠ اٱه٬َٝٸ١ اٯكا٤ ٜتش

ٟٸ َرلاخ َٔ يٛثل ػًٖؿ٘ َا هٝاقٝٸ١ ٚبٌ قلا٠٤ ايكلإٓ قلا٠٤إٍ  ؿعٛت٘ بٌ ٚكبطٛا  . ؾهل

 ايٌلعٝٸ١ اؿـٚؿ تطبٝل بإٜكاف 2005ّ ايعاّ ٗ طايب قـ َٔإك ٚنإ

ٕٸ(ٚاٱعـاّ ٚايلدِ اؾوـٜٸ١ ايعكٛبات)  غايبّا تطبل ٫» قٛي٘: عوب ايعكٛبات ٖقٙ ; ٭

َٸا ا٭غٓٝا٤ ايٓوا٤ ع٢ً إ٫ٓ . «ؿا٥ِ َأَٔ ٗ َٓٗا ؾِٗ ٚايٛإٕٛ ٚا٭قٜٛا٤ ٚايؿكلا٤, أ

 ايٌلٜـ; ا٭مٖل ٗ ايؿكٗٝٸ١ ايبشٛخ ؾ١ٓ بايٓكـ, ٚكؾٔتٗا ايـع٠ٛ ٖقٙ ٚقٛبًت

ْٷ اؿـٚؿ إٔ باعتباك ـٸ عًٝٗا, َِٓٛ  كؿٚؿ أثاكت نُا. ايتعطٌٝ ؼتٌُ ٫ ُِّْٛا ٚتع

 . إوًٌُ ايعًُا٤ بعض قبٌ َٔ غآب١ أؾعاٍ

ـٸ١َ ٗ كَٔإ عبٻل ٚقـ ٟٸ اٱ٬ُغ» نتاب٘ َك  اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػ٬قٝٸات: اؾقك

ٝٸ١ ػ١بايً , ايِاؿك«ٚايتشلټك ٝٸ١ ايٌبه١ عٔ َ٪ػٻلّا ايعلب  ٚايٌٓل, بعـَا يٮعاخ ايعلب

 اؿٛاك ْكّ»ٚ ايلؿٚؿ, ٖقٙ إما٤ أًَ٘ ػٝب١ باٱلًٝن١ٜ, عٔ 2009ّ ايعاّ ٗ ُـك

ٟٸ ِّض اييت ايٌلٚك أسـ»نع  ُٚؿ٘ ايقٟ ,«اشلاؿ٨ ايٓكـ ٞٸ ايؿهل تك  اٱه٬َ

 . «إعاُل

ٞٸ َوًِ نُؿهِّل ٚكَٔإ  ٜبشح ايـع٠ٛ إٔ ٖقٙ إُـاك ٍػ٬ َٔ ساٍٚ أٚكٚب

 ٖقٙ ع٢ً ايػآب١ اٱه٬َٝٸ١ ايؿعٌ ٚكؿٚؿ. أٚكٚبا ؿاػٌ ا٭ٚكٚبٝٸٌ يًُوًٌُ َهإ عٔ

ٞٵ بٌ إوًُٕٛ, ؾِٗ إؿهِّلٕٚ ٜٛادٗٗا اييت إع١ًٔ تدلم ايـع٠ٛ  ا٫تٸٗاّ كس٢ قطبٳ

ٞٸ ٞٸ ٚايتطلٸف ٚا٫تٸٗاّ باٱكٖاب ايػلب  َٚٔ. ايؿلل١ ٚإؿلٙ, أ با٫عتـاٍ اٱه٬َ

 . ايوٛا٤ ع٢ً ا٫تٗاَإ كَٔإإٍ  ٚٴدِّ٘ إٔ ايػلٜب١ إؿاكقات

 

ـٸ١َ ٗ كَٔإ ٜكٍٛ ٟٸ اٱ٬ُغ» نتاب٘ َك  ايؿهل ُش٠ٛ ٕٸإ :«اؾقك

ٞٸ ٞٸ بعـٙ بٌ ايتٛؾٝل بائلٚك٠ تكتٔٞ اٱه٬َ ِّؿ ْاس١ٝ, ٚا٫يتناّ َٔ ايلٚس  إتذ

ٝٸ١ ١ٝإتأْٸ ٚايكلا٠٤ ٝٸ١ يًُِاؿك( ا٫دتٗاؿ أٟ) ٚايتشًًٝ  ٚايٌلٜع١ ايؿك٘ َٝاؿٜٔ ٗ ايـٜٓ

 ػ٬ٍ َٔ ايتؿهرل َٔ ُٓهٔ اييت ايـٚك٠ ْٗا١ٜإٍ  ًُٚٓا أْٸ٘ ٜٚل٣. أػل٣ ْاس١ٝ َٔ
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ِّؿ بتؿورل اي١ٔٗٓ ٝٸ١, ع٢ً يًُِاؿك َتذ ِٸ إٔ ايـٜٓ إٍ  ايوبٌٝ) ايٌلٜع١ بٌ ايتُٝٝن ٜت

ٞٸ ايٓٛاّ وفي ٗ َا اٱّإ بًٛؽ َٸ١ إباؿ٨ ٚايؿك٘, ٚبٌ( ايكٔا٥ ُٸ١, ٚبٌ ايعا  ٚاـا

 ٚيقيو(. إتػرلات)يًتػٝرل  ايكاب١ً ا٭علاف ٚبٌ( ايجٛابت) يًتػٝرل ايكاب١ً غرل ا٭علاف

 ايؿك٘, ٚايؿ٦ات أٍُٛ َِاؿك َوأي١ ٚإثاك٠ فيو, َٔ أبعـ ٖٛ َاإٍ  إٔٞ عًٝ٘ ٜتعٝٻٔ

 ٖقٙ ُٓشٗا اييت ايوًط١ طبٝع١ َٓٗا, ٚأػرلّا ايٓاػ١ اتإيٝٗا, ٚإٓٗذٝٸ تٓكوِ اييت

 ٗ كَٔإ ىطٖٛا دـٜـ٠ ػط٠ٛ ٖٚقٙ(. ايؿكٗا٤ ٚػُِّٛا)يًعًُا٤  نآؾ١ ايعٓاُل

 ايتاكىٝٸ١ َٚٔاَٝٓ٘ ايؿك٘ ٗ أؿٚات ايٓٛل إعاؿ٠ ٖٛ َٓ٘ ٚاشلـف اؾـٜـ, نتاب٘

 هًطت٘, و٘, َٚـ٣ْؿ ايٛقت ٗ ٚتِٓٝؿٗا, ٚطلق٘ َِاؿكٙ عٔ إًُٛه١, ؾ٬ّٔ

 (. ايؿك٘ أٍُٛ)ايعًِ  ٖقا تاكٜؽ َلٸ ع٢ً اعتُـت اييت إكاكبات ٚطبٝع١

ايوٛا٤,  ع٢ً ٚايػلب ايٌلم ٗ اٱه٬َٝٸ١ اجملتُعات نتاب٘ ٗ كَٔإ ىاطب

ٟٸ إ٬ُغإٍ  ٜٚـعِٖٛ ٛټٍ, ٜٚكذلغ ع٢ً قا٥ِ دقك  ِٕاؿك دـٜـ٠ َٓٗذٝٸ١ َكاكب١ ايتش

ٞٸ; ايؿك٘ ٛٸكات انب١َٛ بٗـف اٱه٬َ ِّض. ٚايعًُٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ايتط ٕٸ ٜٚٛ  إكاكب١ ٖقٙ أ

َټٌ ٚاينٜاكات ٚايهتاب١ ايكلا٠٤ َٔ عاَّا عٌلٜٔ مثل٠ ٖٞ ٝٸ١, ٚايتأ  عٔ ٚايتوا٩ٍ إٝـاْ

ٞٸ ايؿهل أُابت اييت ٚايعٝٛب ٚايِعٛبات ا٭مَات طبٝع١ بايًٌٌ,  إعاُل اٱه٬َ

 َٚؿاِٖٝ اٱه٬َٝٸ١ يًعًّٛ ايـ٩ٚب١ َتابعت٘ عٔ ١ايٓاػ إذلان١ُ اـدلاتإٍ  إٓاؾ١ّ

ٝٸ١ ا٭غًبٝٸ١ فتُعات»ٚ اؿـاث١  . «إو١ًُ ٚا٭قًٓ

 إطايب١ دلت ايقٟ ا٭َل ا٫دتٗاؿ, ٖٚٛإٍ  ايلدٛع ؾٌٌ ٕافا: كَٔإ ٜتوا٤ٍ

 ا٭هباب عٔ إٌٓٛؿ؟ ٜٚتوا٤ٍ ايتذـٜـ ٫ٚؿ٠ اينَٔ, ٗ َٔ ط١ًٜٛ ؾذل٠ َـ٣ ع٢ً ب٘

 ايؿهل دعًت اييت يٓؿو٘, ٚتًو كزلٗا اييت يٮٖـاف ا٫دتٗاؿ ؼكٝل ؿٕٚ تساي اييت

 َٔ إ٫ٓ اٱ٬ُغإٍ  تٓٛل ٫ اييت إذلؿِّؿ٠, ائعٝؿ١ يًُكاكبات َهاْ٘ ٜذلى ا٫دتٗاؿٟ

ٛٸ٠ بإكاؿ٠ ايتوًٗض ؿٕٚ َٔ ايّٝٛ, عامل َتطًٖبات َع ايتهٝٝـ ما١ٜٚ  ا٭ًٝا٤ ؼٌٜٛ ٚق

 . ٚتػٝرلٖا

 

ُٻٔ  :ٖٞ أهاهٝٸ١, اقذلاسات ث٬ث١ ايهتاب ٜٚتٔ

ٚٸ٫ّ ٞٸ ايعامل ع٢ً ٜتعٝٻٔ :أ  ايوٛا٤, ع٢ً ٚايػلب ايٌلم ٗ إعاُل, اٱه٬َ
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ٝٸ١ ًلٚٙ ٗ ايٓٛل إعاؿ٠  ٜكٍٛ. ٚٚها٥ًٗا اٱ٬ُغ; ٚايتذـٜـ, اٱ٬ُسٝٸ١: ايعًُ

ِٸ َٔ»: كَٔإ  ؾهلّا ٜتطًٖب ايقٟ ,«ايتهٝټـ ع٢ً ايكا٥ِ اٱ٬ُغ» بٌ ايتُٝٝن إٗ

ٝٸّا ٛٸكات َع ايتهٝټـ جمللؿ ٚقاّْْٛٝا ٚؾًوؿٝٸّا ؿٜٓ  ٚايعًّٛ اجملتُعات تٌٗـٖا اييت ايتط

ٛټٍ ع٢ً ايكا٥ِ اٱ٬ُغ»ٚايعامل, ٚ  ٚايؿهلٜٸ١ ايلٚسٝٸ١ بايٛها٥ٌ ٚإتوًٓض ,«ايتش

 ٕٛاد١ٗ ؿّانآؾ١, اهتعـا إعلؾ١ َٝاؿٜٔ ٗ ايٛاقع, ٚاٱعاك َع يًتعاٌَ ٚايعًُٝٸ١

ـٸٜات  .ٚا٭ػ٬قٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ايتش

 يٝى َِاؿكٙ; إف ٚطبٝع١ ايؿك٘, أٍُٛ ٗ قتٜٛات ايٓٛل إعاؿ٠ ثاّْٝا ٜكذلغ ٖٚٛ

ٝٸ١ إِاؿك ع٢ً ا٫عتُاؿ ناؾّٝا ِٸ ٝٸ١ إعلؾ١ بٌ ايع٬ق١ ٕعا١ٜٓ ايٓ ايـٜٔ, ) اٱْواْ

ٝٸ١, إخلٚاٱ ايتذلٜب١ٝ ايؿًوؿ١, ايعًّٛ  ؿَر ٜتعٝٻٔ» ايتطبٝكٝٸ١, سٝح ٚا٭ػ٬م( ْواْ

ـٸّ َا إلتبط١ ٚإعلؾ١ ٚايطبٝع١ ايهٕٛ ٝٸ١ ٗ تك  ؼـٜـ ػ٬شلا َٔ ّهٔ اييت ايعًُ

 .«ايٌلٜع١ َكاُـ يٲه٬ّ, أٟ ا٭ػ٬قٝٸ١ ٚا٭ٖـاف ايوا١َٝ ايػاٜات

 إماي١» ٖٚٛ ,ايجايح اقذلاس٘إٍ  ٚتٌُٛ ١َُٗ, فيو عٔ هتتُؼض اييت ٚايٓتٝذ١

ٖٸ٬ت أٚٓض تِٓٝـ عدل ايعًُٝٸ١, اٱه٬َٝٸ١ إلدعٝٸ١ عٔ )ايوًط١( ايجكٌ َلنن ٪ٕ 

 عًُا٤ ٜتعإٚ إٔ ٜتعٝٻٔ أْٸ٘ كَٔإ ٜٚل٣. «ٚأؿٚاكِٖ إؼتًؿ١ إٝاؿٜٔ ٗ ايعًُا٤

ٝٸ١ ايتذلٜب١ٝ ايعًّٛ) ايٛاقع عًُا٤ َع( ايـٜٔ عًُا٤) ايِْٓٛ  اٯٕ َٔ( ٚاٱْواْ

 . ٌْٓـٙ ايقٟ ايتػٝرل ٖقا عذ١ً إط٬م أدٌ إواٚا٠; َٔ قـّ ٚع٢ً ؾِاعـّا,

ٚٸٍ ؾا٫قذلاغ ِٸ فات٘, عٝح اٱ٬ُغ َؿّٗٛ قلا٠٤ إعاؿ٠ ٜعين ا٭  اٱ٬ُغ ؾِٗ ٜت

ٌٸ اؾـٜـ ايؿِٗ ٖقا , ٚؿعِ«ايٛاقع َع تٛأ١َ» نْٛ٘ ع٢ً ؾك٘  ايلٚسٝٸ١ ا٭ؿٚات به

 ٗ ايٓٛل إعاؿ٠ ٖٚٛ ايجاْٞ, ا٫قذلاغ ؿٕٚ َٔ ِٜوتكٝ ٫ ٖٚٛ. إتاس١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚايعًُٝٸ١

ٝٸ١ إعاكف ؿَر ع٢ً ٚتِٓٝؿات٘, ٚايعٌُ َِٚاؿكٙ ايؿك٘ أٍُٛ دػلاؾٝٸ١  اٱْواْ

 َكاُـ) ايوا١َٝ اٱه٬ّ غاٜات ؼـٜـ ػ٬شلا َٔ ّهٔ ايتطبٝك١ٝ, اييت ٚا٭ػ٬م

 (. ايٌلٜع١

 

ٕٸ كَٔإ إؿهِّل ٜٚل٣  ؾك٘» بٌ ايلب٘ ا٫عتباك بعٌ ا٭ػق ٜتٝض ا٭َل ٖقا أ

ّٸ  بٗا ٜكلأ اييت ا٭كنإ نأسـ «إكاُـ ؾك٘» ٚاعتُاؿ ,«ايـٜٔ ؾك٘»ٚ «ايٛاقع ايٓ
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ٞٸ, أٟ ٟٸ, ٚايٓٛل ايعامل ع٢ً ايـٜينٸ ايعامل أٚي١ٜٛ َوأي١ ٗ ايٓٛل إعاؿ٠» ايكلآْ  ايـْٝٛ

ّٸ ٗ َا ايتكـٜل َٔ ٚاسـ َوت٣ٛ ٗ ايعإٌ إٔإٍ   إكاُـٟ, يؿك٘ا تبٓٸٞ ى

ٝٸ١ ايِْٓٛ ؾِٗ أٍُٛ أسـ باعتباكٙ  . «ايـٜٓ

 اؿ٬ٍ بتؿاٌُٝ باشلٛي ُٚؿ٘ َا تجبت اييت ا٭َج١ً َٔ ايعـٜـ كَٔإ ٜٚٔلب

ٝٸاكات َٔ ايعـٜـ يـ٣ ٚاؿلاّ ٝٸ١, ايت  ايتشًٌٝ َٔ ايٌلع َكاُـ ٗ ايٓٛل ؿٕٚ ايـٜٓ

ُٸ١ بب٦ٝت٘, إوًِ ع٬ق١ فيو: ٚايتشلِٜ. َٚٔ  إوًٌُ َٔ ؾهجرل»اْات; اؿٝٛ ٚػا

 ا٭ٓش١ٝ بٗا تعاٌَ اييت ايطلٜك١ إٔ سٌ ٗ ا٭ٓش١ٝ, فبض تؿاٌُٝ ٗ ٜػطوٕٛ

ٞٸ بٌهٌ  . «ُٝاْتٗا ع٢ً اٱه٬ّ سحٸ اييت اؿٝٛاْات يهلا١َ إٖا١ْ ٖٞ ؾعً

ٝٸ١  َٔ كَٔإ يطاكم بايٓوب١ توتكِٝ ٫ ايوٝام طلٜل عٔ ايِْٓٛ ؾِٗ ٚعًُ

ّٸ  ؾِٗ هًط١ تكاهِ يح, ٖٚٛايجا با٫قذلاغ ا٭ػق ؿٕٚ  ٚعًُا٤ ايِْٓٛ عًُا٤ بٌايٓ

إٍ  ايـٜٔ, كدٌ ٜـ ٗ «إعلؾٝٸ١ ايوًط١ تلٓنن» َؿّٗٛ َلادع١ إعاؿ٠ ايٛاقع, أٟ

 ٚاشلٓـه١ ٚايطبٸ ايؿٝنٜا٤ ٚعًُا٤ ايـٜٔ كداٍ بٌ تطبٝك٘ ٗ ٚايتعإٚ تكازل٘

ِټِات, َٔ ٚغرلٖا ٚاؾػلاؾٝٸا  يًهؿا٤ات يـقٝلا ايلهِ ػ٬ٍ َٔ ٚفيو ايتؼ

ِټِات  اٱ٬ُغ ؼكٝل أدٌ اجملا٫ت; َٔ كتًـ ٗ بِٗ إٓٛط١ ٚا٭ؿٚاك ٚايتؼ

ٝٸ١ ايِْٓٛ تأٌٜٚ ٚإعاؿ٠ اؾقكٟ,  . ايـٜٓ

ٟٸ اٱ٬ُغ» ْٛلٜٸت٘ ٚٓع إْ٘ كَٔإ: ٚقاٍ ٞٸ يًؿهل اؾقك  أدٌ َٔ «اٱه٬َ

ٛٸك بلنب ٚايًشام ايٛاقع, ؾِٗ ٞٸ, ايتط  اييت اٱ٬ُغ اتؿعٛ «ؾًٌت» إٔ بعـ ايعإ

 ٖقٙ «ؾٌٌ» سٍٛ كأٜ٘ ٚبلٻك. ٖـؾٗا ؼكٝل ٗ ا٭ػرل٠ ايعٌلٜٔ ايوٓٛات ٗ ت٬سكت

ُٻٔ مل بأْٸٗا ايـعٛات ُٸا , ؾ٬ّٔ«إوتكبٌ ك١ٜ٩ ع٢ً ٚايكـك٠ اـًل» تتٔ  ٜعذلض ع

ٝٸ١ دقٚك فٚ َِطًض بأْٸ٘ اتٸٗاَات َٔ فات٘ اٱ٬ُغ َؿّٗٛ  َٔ كَٞ َوٝشٝٸ١, أٚ غلب

ٝٸ١ باؿـاث١ هتعا١ْا٫ ٜلٜـٕٚ  أه١ًُ» ٜلٜـٕٚ بأْٸِٗ ايٛاقع أكض ع٢ً تطبٝك٘ ٗ ايػلب

ٟٸ اٱ٬ُغ سٍٛ ْٛلٜٸت٘ تجرل إٔ تٖٛقع ٚقـ. «اؿـاث١ ٞٸ, يًؿهل اؾقك  ٚع٬ق١ اٱه٬َ

 سٍٛ ا٫ْتكاؿات ي٘ َٔ ايهجرل ٚاٱْواْٝٸٌ, ايتذلٜبٝٸٌ ايعًُا٤ ٚببكٝٸ١ بٛاقع٘ ايؿكٝ٘

ٝٸت٘  . اؾُٝع أَاّ ٚطلسٗا يٛٓعٗا ه٬َٝٸ١اٱ ايعًُٝٸ١ أًٖ

ٕٸ ايتػٝرل; بِعٛب١ إ٪ٓيـ ٜٚكلٸ  إعٝاكٜٸ١ ايتِٓٝؿات َلادع١ ٜؿلض ايتػٝرل ٭

 عًُا٤ ُٓٻؿ٘ َا َلادع١ أؿمٸ بٌهٌ ٜعين َا إوًُٕٛ, ٖٚٛ أقاَٗا ايكـ١ّ, اييت
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 يعًّٛٚا ايهٕٛ ٜٓبػٞ إفّا اعتباك. إـاكي كتًـ عدل ايؿك٘ َِاؿك ٗ ا٭ٍُٛ

ٞٸ; يًؿك٘ ٚٓلٚك١ٜ َٛٓٛعٝٸ١ َِاؿك ب٘ إلتبط١  بايتؿٝٸ٪ ا٫نتؿا٤ ّهٔ ٫ إف اٱه٬َ

 ايقٟ اٱ٬ُغ ؾلض َٔ ُٓع ١ُٖٓٝٚ هًط١ بع٬قات وتؿٜ ماٍ َا ايكـِٜ, ايقٟ

 َتذاٚم٠ ُاكت َٚعلؾٝٸ١ عًُٝٸ١ سكٝك١ ع٢ً باٱساي١ تٌبټج٘ ػ٬ٍ َٔ ايّٝٛ ْؿو٘ ٜؿلض

 . ايّٝٛ

ٕٸ إ٫ٓ ٔٵ ٖٛ: كَٔإ عٓـٙ ٜتٖٛقـ ايقٟ يو٪اٍا أ  َٔ أٚ َكـٚكٙ ٗ ايقٟ َٳ

إٍ  إ٪يِّـ ٜعٛؿ ايو٪اٍ عٔ اٱداب١ إٌٓٛؿ؟ ٚحملاٚي١ باٱ٬ُغ ايكٝاّ ٬ُسٝٸت٘

ٟٸ اؿـٜح ٔٵ ٚٗٛك عٔ ٜتٻشـخ ايقٟ ايٓبٛ ِّؿ َٳ ٌٸ ايـٜٔ ه َٸً٘ ٚٗ. عاّ َا١٥ ن  شلقا تأ

ٕٸ اؿـٜح ٜقنل  غايبّا اينعُا٤, أٚ اينعِٝ ٚاْتٛاك اينعا١َ, ع٢ً اٱساي١ ٖقٙ َجٌ بأ

ٕٸ فات٘ ايٛقت ٗ ٜعين َا َٓ٘, ٖٚٛ يًُٓتٛل عهوٝٸ١ ْتا٥ر ي٘ تهٕٛ َا  ايتٌبح أ

 ٖقا عٔٛك إ٫ٓ َٓٗا اـلٚز ّهٔ ٫ اييت ا٭١َ, عذن ساي١ ٜعهى اينعا١َ بؿهل٠

ٝٸاتٗا,  ؼٌُ ٔع ا٭١َ , ٚتٴبعـ«ايعامل» ٖقا أٚ ,«إجٖكـ» ٖقا أٚ ,«اينعِٝ» َو٪ٚي

ٕٸإٍ  إ٪يِّـ ٜٚٓبِّ٘. نؿا٤تٗا ٗ ايجك١ َٔ ٚػلٸؿٖا  َا غايبّا اؿـٜح فيو قلا٠٤ أ

 عٔ تعبِّل عاّ َا١٥ ع٢ً اٱساي١ إٕ اينَٔ; إف عاٌَ ع٢ً ٜلنِّن ؾاؿـٜح. دن٥ٝٸ١ تهٕٛ

ٛټك ؾهل٠  . ١اٱه٬َٝٸ َٓٗا ستُّا اجملتُعات هتُلٸ اييت ٚا٭مَات ٚايؿذلات ايتط

ٝٸات كَٔإ ًٚؼٻّ  ايعًُا٤ َٔ ايعـٜـ بٗا ٜكّٛ اييت ٚا٫دتٗاؿات اٱ٬ُغ عًُ

ٞٸ إ٬ُغ» بأْٸٗا ا٭ػرل٠ ايوٓٛات ٗ إوًٌُ ٞٸ إ٬ُغ ع٢ً َبينٸ غرل ؿؾاع  ٚكغب١ سكٝك

ٛٸكٙ, َٚٛانب١ ؾٝ٘, ٚا٫ْـَاز ايٛاقع َٗاؿ١ْإٍ  توع٢ ايٛاقع, ٚيهٓٸٗا تػٝرل ٗ  ٫ تط

ٌٸ,  ٫ٚ أنجل  . «ٚائلٚك٠ اؿاد١ تًب١ٝإٍ  إٓاؾ١ّأق

 

ـٸ١َ; َٔ: ايهتاب ٜتأٖيـ  ا٭ٍٚ ايج٬ث١ ا٭قواّ كتًؿ١. تعاجل أقواّ ٚأكبع١ َك

ٟٸ, اؾاْب ـٸؿ ايٓٛل ِٸ ايقٟ ايعٌُ إطاك ٚؼ ٝٸ١ اؿا٫ت َع ايتعاطٞ ٜت  ػ٬ي٘ َٔ ايعًُ

 .ايلابع ايكوِ ٗ

ٚٸٍ ايكوِ ٗ ـٸخ ايقٟ اٱ٬ُغ طبٝع١ ٚتؿورل ِطًشات,إ َعا١ٜٓ ٜكّٛ ا٭  ٜتش

 . عٓ٘
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 ايج٬خ ايل٥ٝوٝٸ١ ايه٬هٝهٝٸ١ بإـاكي بايتعلٜـ إ٪يِّـ ٜكّٛ ايجاْٞ ايكوِ ٗ

ٝٸ١ إـكه١ ايؿك٘, ٖٚٞ: أٍُٛ بٝٻٓت اييت  , ٚإكاكب١(ايٌاؾعٞ إقٖب) ا٫هتـ٫ي

 (. ٚايٌاطيب اؾٜٛين)إكاُـ  , َٚـكه١(اؿٓؿٞ إقٖب)ا٫هتكلا١ٝ٥ 

َٸا  أكبع١ , ٜٚكاكب«ايؿك٘ ٭ٍُٛ دـٜـ٠ دػلاؾٝٸ١» ؾٝتٓاٍٚ ايجايح ايكوِ أ

ٞٸ ايؿك٘ أٍُٛ َِاؿك ؼـٜـ»: ٖٞ ؾٍِٛ, أكبع١ ٗ َٛآٝع  ايٛاقع»; ٚ«اٱه٬َ

ِٸ«يًٛاقع إتٓاَٞ ايتعكٝـ»; ٚ«ؾكٗٝٸّا َِـكّا باعتباكٙ  إه٬َٝٸ١ بأػ٬م ايتٛهټع» ; ث

 . «تطبٝكٝٸ١

ُٻٔ ِٻِ٘ ايقٟ ايلابع, ايكوِ ٜٚتٔ  ؾٍِٛ, هتٸ١ ,«ساي١ ؿكاهات»يع  إ٪يِّـ ػ

 ايتكايٝـ: إلأ٠»ٚ ;«ٚايؿٕٓٛ ايجكاؾ١»ٚ ;«ايطب١ٝ ٚايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػ٬م» تعاجل

ِٸ ;«ٚا٫قتِاؿ ايب١٦ٝ»ٚ ;«ٚايتشلټك  ا٭ػ٬م»ؾع  ;«ٚايوًط١ اجملتُع, ٚايتعًِٝ,» ث

 . «ٚايعَُٛٝٸات

 

 

ٌٸ نتاب٘ ٗ كَٔإ ٜٛدِّ٘ ٝٸ١إٍ  دٗٛؿٙ د  ٜٚتبٓٸ٢ ,«اٱ٬ُغ» تعلٜـ إًهاي

 ٕواٜل٠ ا٭ؿٚات بعض إ٫ٓ ٜعٛمٙ ٫ ايقٟ ,«ايتهٝټـ إ٬ُغ» بٌ ِّّٚن. ِافد٘ أسـ

ٛټٍ إ٬ُغ»اؿـٜج١, ٚ ايعِٛك ِّؿ ايقٟ ,«ايتش  ْٝع ٱتكإ إؼتًؿ١ بايطلا٥ل ْؿو٘ ٜن

ـٸٜات عٔ ايٓا١ْ ايتعكٝـات َع إوبل ايتعاٌَ َٔ ٚيٝتُٖهٔ ٝٸ١,إعلؾ اجملا٫ت . ايتش

ٕٸ اٱ٬ُغ, ؾٝقنل َؿّٗٛ ْاقٌت اييت ايتأ٬ٜٚت كتًـإٍ  كَٔإ ٜٚعٛؿ  بعض أ

ٕٸ ٜعتدل ؾايبعض. ث٬ث١ أػطاك ع٢ً تٓطٟٛ ٭ْٸٗا ايه١ًُ; ٖقٙ كؾٔٛا ايعًُا٤  ايه١ًُ أ

 ٜل٣ اٯػل إعاُل٠, ٚايبعض اؿكب١ َع ؿ٘تهٝٝ أدٌ َٔ اٱه٬ّ طبٝع١ تػٝرل تعين

ٝٸّا, َعط٢ٶ «اٱ٬ُغ» ٗ ٞٸ; ايتكًٝـ َٔ َوتٛكؿ٠ َٚكاكب١ أدٓب  إٔ أدٌ َٔ إوٝش

 يلٚس٘ ؾاقـّا ِٜٚبض إوٝشٝٸ١, َٓ٘ َلٸت ايقٟ إواك ْؿى َع اٱه٬ّ ٜهٝٸـ

 َعٝٻٔ, نَٔب تلتب٘ ٫ اييت يٲه٬ّ ايه١ْٝٛ ايتعايِٝإٍ  ٜوتٓـ ثايح ٚبعضٷ. ٚنٓٗ٘

ٌٸ ُاؿ١ ٖٞ بٌ  . «إ٬ُغ»إٍ  وتاز ٫ ؾاٱه٬ّ َٚهإ, ٚبايتايٞ مَإ يه

ٕٸ إ٫ٓ ِّض كَٔإ أ ٕٸ ٜٛ ٝٸ١ أ  ٜدلِّك ٫ ايـػ١ًٝ ايتأثرلات َٔ اٱه٬ّ ٓا١ٜ ٗ ايٓ

 ايتذـٜـ َؿّٗٛ ع٢ً كَٔإ ٜعلِّز ٖقا تٛٓٝش٘ هٝام ٚٗ. ايٓكـٜٸ١ إكاكب١ عٔ ايتؼًٓٞ
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ِـّّ ساَـ أبٞ عٓـ ٖٛ نُا ,«اٱسٝا٤» َٚؿّٗٛ ٱ٬ُغبا ع٬قت٘ ٗ  ايػنايٞ, ٜٚك

إعاُل٠,  اٱه٬َٝٸ١ ا٭ؿبٝٸات ٗ نبرل بٌهٌ ٜتٛادـ َؿّٗٛ أْٸ٘ ع٢ً «ايتذـٜـ»

ٕٸ 150 ٜكاكب َا َٓق َتهلِّك ٚبٌهٌ ٟٸ سـٜح ٗ تٛدـ ايه١ًُ ه١ٓ, ٚأ : ٜكٍٛ ْبٛ

َٸ١ شلقٙ ٜبعح اهلل إٕ» ٌٸ كأي ع٢ً ا٭ ٔٵ ١هٓ َا١٥ ن ِّؿ َٳ  نُا ٚايتذـٜـ. «ؿٜٓٗا شلا ه

ٚٸيٕٛ ايعًُا٤ ؾُٗ٘  ايوٝاقات كتًـ ٤ٛٓ ع٢ً ٚؾُٗٗا ايِْٓٛ قلا٠٤ ػـٜـ ٖٛ ا٭

َٸ١ ايجكاؾٝٸ١ ايتاكىٝٸ١  يٝى إ٪يِّـ, إٔ ٜعين, سوب َا ٖٚٛ. اٱه٬َٝٸ١ ٚاجملتُعات يٮ

ٛٸك, أٚ ؿٕٚ ا٭م١َٓ عدل اٱه٬َٝٸ١ يًُباؿ٨ إػ٬ْ ٖٓاى  يًؿِٗ ػـٜـ أٚ ٬غإُ تط

 ٚٗ ايكلإٓ ٗ ٖٛ , نُا«اٱ٬ُغ» َؿّٗٛ وًُ٘ ايقٟ إع٢ٓ ْؿى ٖٚٛ. ٚاٱؿكاى

 . ايٓبٜٛٸ١ ا٭ساؿٜح بعض

ٝٸاكات كتًـ عٓـ إتٻبع١ إٓاٖر َوت٣ٛ ٚع٢ً  ع٢ً كَٔإ ٚإقاٖب ٜلنِّن ايت

 َع اؾـاٍ َوتٜٛات بعض ٗ ايـٓق١ تٛػٸٞ ٓلٚك٠إٍ  بايٓوب١ ايٌإٔ ٖٛ نُا أْٸ٘

ٝٸاكات بعض ٝٸ١» ايت  إٓٗذٝٸ١ ايكبًٝات سٍٛ ايتوا٩ٍ أّٜٔا ائلٚكٟ َٔ ؾإْ٘ «ايعك٬ْ

ٝٸاكات بعض عٓـ إعتُـ٠  إف ;«ايوًؿٝٸ١» بِؿ١ ا٭سلٸ ْؿوٗا تعتدل اييت إعاُل٠, ايت

 ٚإٓٗذٝٸات ايـكاه١ فا٫ت ْٝع ٚسِل ايتأٌٜٚ, أساؿ١ٜ ٚتبٓٸٞ ايتطلټف,إٍ  ٌُٝ

ٕٸ ٚاسـ, بـع٣ٛ ٣َٛوت ٗ ٟٸ بإم ايكلإٓ أ , «ا٫دتٗاؿ» ٜٚٴطلغ نقيو َؿّٗٛ. ٚأبـ

 قاب١ً ا٭ػرل٠ ٖقٙ تهٕٛ عٓـَا يًِْٓٛ ايٓكـٜٸ١ ايكلا٠٤ ع٢ً بايتٌذٝع ٜكٔٞ ايقٟ

ٕٸ إ٫ٓ. ايتأٌٜٚ ع٢ً ي٬ْؿتاغ ٝٸ١ سٍٛ اؾـاٍ أ  نإ, َٚا ٚسـٚؿٙ َٚعٓاٙ ا٫دتٗاؿ إَهاْ

ـٸ إٔ ؿٕٚ ٜناٍ, قٜٛٸّا,  . إؿّٗٛ ٗ ايتٌهٝو َٔ ا٭َل اٖق و

ٞٸ ايذلاخ ػ٬ٍ َٔ ايتٛدټوات ٖقٙ َع يٝتعاٌَ كَٔإ ٜٚعٛؿ  ْؿو٘; إف اٱه٬َ

ٟٸ ايؿهل ٚدٛؿ ٜ٪نِّـ كاغ  ع٢ً إوًٌُ عًُا٤ تبٓٸٞإٍ  ايذلاخ, ٚأًاك ٖقا ٗ ايٓكـ

ٕٸ»ايبـا١ٜ; ٚأٓاف:  َٓق ايؿهل شلقا َقاٖبِٗ اػت٬ف  ٪٤٫ٖ بٌ ؿاك ايقٟ اؾـاٍ إ

 ٗ ُٝاغت٘ ٚسـٚؿ قٛاعـ ع٢ً نإ َا بكـك ايؿهل ٖقا ًلعٝٸ١ عٔ ٜهٔ مل ايعًُا٤

 .«ايٛاقع

  

 

. إوًٌُ ايعًُا٤ عٓـ علؾت نُا ا٫دتٗاؿ, ًلٚٙ عٓـ ايهاتب ٜٚتٖٛقـ
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 ايٌا١ًَ, َٚؼتًـ بايلهاي١ إعلؾ١ ٤ٛٓ ع٢ً إ٫ٓ ٜهٕٛ إٔ ّهٓ٘ ٫ ؾا٫دتٗاؿ

 َٚعاْٞ ٚايِلف ايٓشٛ ٚقٛاعـ ٚإٓاٖر ايعًّٛ طاب, ٚتِٓٝؿاتاـ َوتٜٛات

 اؾاًٌٖ ا٭ًؼاْ قبٌ َٔ يًِْٓٛ سلٸّا تأ٬ّٜٚ أبـّا ٜهٔ مل ؾا٫دتٗاؿ. إؿلؿات

ٌِِّ ع٢ً ْؿوٗا تؿلض اييت ٚإعاٜرل اٱه٬َٝٸ١, بايعًّٛ  ٜٚدلم. ايِْٓٛ ٗ إتؼ

 ٱهاؿ ا٫دتٗاؿ ساٚيٛا وًٌُ, ايقٜٔإ ايعًُا٤ َٔ ايهجرل ب٘ قاّ ايقٟ ايـٚك ٖٓا

 ػاٌٖ إٔ إ٪يِّـ ٚاعتدل. ا٭ه١ً٦ كتًـ اؾل١٦ٜ, ع٢ً إٓاهب١, ٚأسٝاّْا ا٭دٛب١

ٕٸ ايٛادب ا٫سذلاّ عـّ باب ٗ ٜـػٌ ٖ٪٤٫ ب٘ قاّ ايقٟ اجملٗٛؿ  َع ايتِاحل شلِ, ٚأ

 . إوتكبٌ مٛ طلٜل أؾٌٔ ٖٛ اٱكخ ٖقا

 ٫سك١ ؾذلات ٗ اٱه٬ّ ًٗـٖا اييت ايؿكٗٝٸ١ قاٖبإ عٔ يًشـٜح ُٗٝـٙ ٗ

 ٗ ـِٖٗا إقاٖب, ٚاييت ٖقٙ ٚٗٛك بٛاعح عٓـ إ٪يِّـ ايٓبٜٛٸ١ ٜتٖٛقـ ايؿذل٠ عٔ

ٛټك ٟٸ ٚايعٗـ إوًٌُ بٌ ايؿا١ًُ إواؾ١ باعـ اينَينٸ, ايقٟ ايتط ايتابعٌ;  ٚعٗـ ايٓبٛ

ـٻؿت ايتأ٬ٜٚت, اػتًؿت إف ُٸ١ ع٢ً يناَّا ؾِاك ايكلا٤ات, ٚتع ـٸٚا إٔ ايهباك ا٭٥  و

ٛټع ٖقا َٔ  . إعاْٞ ٗ ٚايتشٗهِ ا٭ٌُ, ٚتٛسټـ ٚسـ٠ ًِٕش١ ايتٓ

 

 ايؿكٗا٤ َٔ ايعـٜـ فنل ع٢ً كَٔإ ٜأتٞ ايؿكٗٝٸ١ إقاٖب ٕؼتًـ تعلٜؿ٘ ٚٗ

ٝٸاكات ٚايعًُا٤  «ايتذـٜـ» َؿّٗٛ بًٛك٠ ٗ نبرل ؿٚك شلا نإ اييت ٚإـاكي ايؿكٗٝٸ١ ٚايت

: ايؿك٘ أٍُٛ ٗ ايه٬هٝهٝٸ١ يًُكاكبات ْاؾق بعُل ؾٝعلض. ايتاكىٝٸ١ اؿكب عدل

ٝٸ١ إكاكب١  ثِ , َٚٔ«ايؿك٘ أٍُٛ ٗ ايلهاي١» نتاب٘ ٗ ايٌاؾعٞ بٗا قاّ اييت ا٫هتـ٫ي

ٝٸ١ إكاكب١  ًٝؼِٗ َوا٥ٌإٍ  اهتٓاؿّا ؿ١,سٓٝ أبٞ اٱَاّ ت٬َق٠ آثلٖا اييت ا٫هتكلا٥

ٛٸٸكت اييت إكاُـٜٸ١ إكاكب١ ايهبرل, ٚأػرلّا , (ٖع478)اؾٜٛين بٌ ايؿكٗا٤ يـ٣ تط

 يًَُٓٛٛات ايعُٝك١, يهٔ إٛدن٠, ايكلا٠٤ ٖقٙ بعـ(. ٖع790)ٚايٌاطيب

ٞٸ علض ايتأٌُٝ ٗ ايه٬هٝهٝٸ١ ُٸ١ ََٓٛٛت٘ كَٔإ ايؿكٗ  ث٬ث١ ع٢ً ايكا١ُ٥ اـا

 ٚ٭ٕ. , ٚايٛاقع(ٚايوٓٸ١ ايهلِٜ ايكلإٓ) إوطٛك إٓٛٛك, ٚايهٕٛ ايهٕٛ :َباؿ٨

ٕٸ يـٜ٘ ا١َٕٛٛٓ هكـ ٞٸ; ؾإ ٛټك ٖقا أػ٬ق  ك٣٩ أٚ تطبٝكات عٓ٘ لُت اؾـٜـ ايتِ

 سلن١ٝ ٤ٛٓ ٗ ٚإعاُل٠, َل١ٝ٥ اؿـٜج١ ايؿكٗٝٸ١ ا٭عُاٍ ٗ ٚايكِٛك اٱلام يٛدٛٙ
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: َٛٓٛعات إفّا ؿكي يكـ. إعاُل٠ يهٌٛفٚا ايكـ١ّ, ٚا٫ستٝادات ا٭ٍُٛ

 ٚغرل َو١ًُ إلأ٠, ٚايؿٕٓٛ; ٚقٔٝٸ١ ايطب١ٝ; ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػ٬م

 تًو يٛٓع اـا١ُ ٗ عاؿ ثِ. ٚايوًط١ ٚايتعًِٝ ٚا٫قتِاؿ; ٚاجملتُع َو١ًُ; ٚايب١٦ٝ

ٞٸ ايوكـ ؼت ْٝعّا ايكٔاٜا  . ٚغاٜات٘ ايـٜٔ ٭ٖـاف ا٭ػ٬ق

 

ٞٸ عُـ اٱكخ ع٢ً احملاؾ١ٛ نٝؿٝٸ١ سٝاٍ ٚاشلٛادى إؼاٚف هٝام ٗ  اٱه٬َ

ٞٸ تِٓٝـ إعـاؿ( إٍ 820ّ/ٖع204)ايٌاؾعٞ إؿكٜى بٔ قُـ اٱَاّ ٚٸي  يًُِاؿك أ

ـٸ٠ َلاسٌ ع٢ً بقيو اٱه٬َٝٸ١, ٚقاّ  . ع

 ٖٚٛ َٓه١ٍ إ ّ, ٚاْتك767ٌ/ٖع150 ايعاّ ٗ غن٠ ٗ ا٭كدض ع٢ً ايٌاؾعٞ ٚيـ

ٟٵ ٚاؿذام ايعلام نإ ايؿذل٠ تًو ٚٗ. ايعاًل٠ عُل ٗ ٞٸ ايؿك٘ َلننٳ  تأثٻل. اٱه٬َ

 يتبِٓٝٗ ايلأٟ; أٌٖ َـكه١ ٚعلؾٛا ,(767ّ/ٖع150)سٓٝؿ١ أبٞ باٱَاّ ايعلام ؾكٗا٤

اؿـٜح,  بأٌٖ ٚعلؾٛا أْى, بٔ َايو اٱَاّ اؿذام ؾكٗا٤ تبع سٌ ايكٝاي, ٗ

 ايعلام; بوبب ؾكٗا٤ قبٌ َٔ تؿلٜطّا اعتدلٚٙ َا ٚد٘ ٗ ايـٜٔ ٓا٠ ِٗأْؿو ٚاعتدلٚا

ٞٸ يتعًٌٝ أٚ يًكٝاي, إؿلٙ اهتؼـاَِٗ ٌٸ ؼًًٝ ي٘  َٚتذاٚم ايِْٓٛ عٔ َوتك

 إِاؿك ها٥ل ع٢ً ايكلإٓ تكـِٜ ع٢ً أْى بٔ َايو اٱَاّ أُلٻ ٚيقيو(. ا٫دتٗاؿ)

 أٚ َٓه١ ٗ عاًٛا ايقٜٔ ُشابت٘, أقٛاٍٚ ايٓيبٸ هٓٸ١ َباًل٠ ا٭ػل٣, ًٜٝ٘ ايؿكٗٝٸ١

 َتٗإْٚٛ ْٛلٙ ٗ ٭ِْٗ ا٭سٓاف; ايؿكٗا٤ اْتكـ ايقٟ َايو, اٱَاّ عًٖل ٚقـ. إـ١ٜٓ

ٝٸ١ بوٓٸ١ ُٸ ٞٸ ايٌلٙ ع٢ً ايٓيب, أٖ  ُشابت٘, ٚأؾعاٍ ايٓيبٸ ٖـٟ باتٸباع إتُجٌِّ إٓٗذ

ٝٸ١ أنجل ناْٛا ايقٜٔ  . بإػ٬ْ ٚتطبٝكٗا ؿورلٖا,ٚت ا٭سهاّ, آٜات َعاْٞ يؿِٗ قابً

 نتاب٘ إـ١ٜٓ, ٚؿكي ٗ هٓٛات عٌل طٛاٍ َايو يٲَاّ تًُٝقّا ايٌاؾعٞ نإ

ٛٸأ َا ٚهلعإ. قًب ٚٗل عٔ ٚسؿٛ٘ ,«إٛٓطأ»  َكابٌ ٗ ايوٓٸ١ عٔ إـاؾع َلنن تب

ٞٸ َايو كسٌ اٱَاّ تٛٓؾٞ ٚعٓـَا. ايتش١ًًٝٝ إكاكب١ ٚأِْاك ايلأٟ أٌٖ إٍ  ايٌاؾع

ٖع(, 189ايٌٝباْٞ) اؿؤ بٔ قُـإٍ  تعلٻف ايلأٟ, سٝح أٌٖ ام, َلننايعل

َٷ ا٫ثٌٓ بٌ ٚؿاك. سٓٝؿ١ أبٞ ت٬َق٠ أًٗل  سٓٝؿ١ أبٞ َكاكب١ ايٌاؾعٞ ساؿٸ, اْتكـ ْكا

ٞٸ غاؿك إٔ يبح َٚا. ٚأتباعُٗا ٚايٌٝباْٞ  ئػٛٙ تعلٸٓ٘ إثل َه١,إٍ  ايعلام ايٌاؾع
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 ا٭ٍٚ إقاَت٘ أثٓا٤ ٗ «ايؿك٘ أٍُٛ ٗ ايلهاي١» نتاب٘ أٖيـ أْٸ٘ ػَِٛ٘, ٜٚلدٸض َٔ

 . ايعلام ٗ

 َٚٓٗذٝٸ١ ٚقٛاعـ عٌُ إطاك ٚٓع عدل َٓتكـٜ٘ ع٢ً ايلؿٸإٍ  باؿاد١ ًعل ؾكـ

 ا٭هاهٝٸ١ ايكٛاعـ بقيو ٚٓع ؾكـ. ٚتؿورلُٖا ٚايوٓٸ١ ايكلإٓ ؾِٗ نٝؿ١ٝ يتبٝإ

ـٻؿ ٭ٍُٛ ٞٸ, ٗاٱه يًؿك٘ ايل٥ٝو١ إِاؿك ايؿك٘, ٚس  عٌُ إطاك يٛٓع َوع٢ ٬َ

 َـكه١ أتباع َع أَٔاٖا اييت يًوٌٓ ٚنإ. اؿٓؿٞ إقٖب أِْاك ع٢ً ٚآض, كؿٸّا

ٛټك ٗ ساهِ أثلٷ ايلأٟ  اهتكلٸ عٓـَا بادتٗاؿات٘ ايٓٛل أعاؿ إْ٘ ايٌاؾعٞ; إف ؾهل تط

ٌٸ أٓش٢ , سٝح«ايلهاي١» َٔ ثا١ْٝ ْوؼ١ ٫سك١, ٚأٖيـ َلس١ً ٗ َِل ٗ ـټؿّات أق ٌ 

 بٔ أٓـ باٱَاّ ايتك٢ َٓه١ ٚٗ. ٚا٭ساؿٜح ايِْٓٛإٍ  اؿِلٟ ًب٘ ايلدٛع ٗ

ِٸ أُبض ٖع(, ايق241ٟسٓبٌ)  . قِرل ٚقت بعـ َع٘ اػتًـ تًُٝقٙ, ث

ٞٸ اٱَاّ نإ يكـ ٚتاكىٗا,  ايؿكٗٝٸ١ إقاٖب دػلاؾٝا ٗ باكم٠ ًؼِٝٸ١ ايٌاؾع

ٞٸ َايو, َٚعاُل اٱَاّ تًُٝق ؾٗٛ ٞٸ ٚٓع ٗ سٓبٌ, ٚنإ ابٔ , ٚأهتافيًٌٝباْ  َجاي

ٟٸ ٫تٸذاٙ ؾعٌ كؿٸ٠ فلٸؿ تهٔ مل تٛيٝؿ١ يِٓع  اؿـٜح, ع٢ً أٌٖ ٚاسـ, أٟ ؾهل

ٟٸ اتٸذاٙ  ٚاؾـاٍ ايـٜينٸ بايتهٜٛٔ سب٢ً سٝات٘ ٚناْت. ايلأٟ أٌٖ آػل, أٟ ؾهل

ٟٸ ٝٸ١ ايؿذل٠ ٖقٙ ٚبػـاؿ, ٚناْت اؿذام بٌ ايؿك٘ أٍُٛ ٗ ايؿهل  ٬تبايتؿاع غٓ

ٞٸ ايٓكاَ عُل ت٪نِّـ اييت ايعًُٝٸ١,  ايتاكٜؽ َٔ سوٸاه١ ؾذلات ٗ هاؿ ايقٟ ايؿكٗ

ٞٸ  . اٱه٬َ

ٞٸ علٸف  ايتعلٜـ, فيو ايكلٕٚ هاؿ تتابع َٚع. تٛيٝؿٝٸ١ بطلٜك١ ايؿك٘ ايٌاؾع

ٌِِّ, ٜوُٛ َلدعّا ٚأُبض  ٜعلٸف ؾٗٛ. ايؿكٗٝٸ١ إقاٖب بٌ ا٫ػت٬ؾات ع٢ً يًُتؼ

ٝٸ١ أؿيتٗا َٔ إهتوب ايٌلعٝٸ١ با٭سهاّ يعًِا» بأْٸ٘ ايؿك٘  ٗ ايٛاكؿ٠ ,«ايتؿًِٝ

ِٸ١ٝ إِاؿك  ٚايٓكاًات كس٬ت٘ هٝام ٗ ايٌاؾعٞ اٖتُاّ أثاك ايقٟ ٚاي٤ٌٞ. ايٓ

 أٓـ َع ا٭سٓاف, أٚ َع ٚأتباع٘, أٚ َايو اٱَاّ َع هٛا٤ ؾٝٗا, ًاكى اييت ايهجرل٠

ٝٸ١, سٓبٌ, ناْت بٔ  اهتٓباٙ َبـأ ع٢ً ٜعذلض ؾًِ. يًؿك٘ عًٞايؿ اٱْتاز ٫ ايعًُ

ٝٸ١, قلا٠٤ ػ٬ٍ َٔ ايكٛاعـ ـٻؿ ايؿك٘, يهٓٸ٘ ٖاكه١ َٔ دن٤ّا اعتدلٖا ؼًًٝ  س

 ٚآش١ َٓٗذٝٸ١ إوتٓبط١, ٚغٝاب ايكٛاعـ غٝاب ٌٚ ٗ تتٓا٢َ ناْت ٌَه١ً

ٝٸ١ ايِْٓٛ قلا٠٤ يهٝؿ١ٝ ٝٸ١ قلا٠٤إٍ  ساد١ بٛدٛؿ ْؿوٗا, ٚاقتٓع ايـٜٓ  ٗ ؼًًٝ
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ٕٸ نُا. ايؿك٘ َٝـإ  بإٔ أقٓعت٘ إؼايؿٌ ايؿكٗا٤ ٚبٌ بٝٓ٘ ؿاكت اييت ايٓكاًات أ

 ٓلٚكٟ أَلٷ عع, ٚقٛاعـ َٓٗذٝٸ١ إكها٤ أٟ عع ايؿك٘ أٍُٛ عٌُ, ٖٚٛ إطاك إكها٤

ِِّ َٓٗذٝٸ١ تكـِٜ ٗ ًلع ٚيقيو. أٍٚ نؼط٠ٛ ِّؿ اهتٓباٙ تٓ  ا٭سهاّ, ٚؼ

ٞٸ, ؾ٬ّٔ تعبرليً إؼتًؿ١ ٚإوتٜٛات إِطًشات  ايؿك٘ ٭ٍُٛ تِٓٝـ عٔ ايًؿٛ

 نٓكط١ يًٌاؾعٞ ا٭ٌُٝ ايعٌُ ٖقا ٜدلم ٚبقيو. َُْٚٔٛٗا تؿورلٖا طلٜك١ ٜلاعٞ

ٛټٍ ٞٸ ايؿك٘ تاكٜؽ ٗ ؼ  . اٱه٬َ

ٚٸيٌ: ايهتاب; إِـكٜٔإٍ  ايلدٛع بٔلٚك٠ ُوٻو ؾكـ  ٚايوٓٸ١. ٚقوٻِ ا٭

, (ٜٓكٌ َا َُٕٔٛ)يًبٝإ  إؼتًؿ١ إوتٜٛات بٌ ؾ٦ات, ِّٖنّاإٍ  ْؿوٗا إِاؿك

ٕٸإٍ  ٌَرلّا َٸ١, ايعباك٠ أ ـٸ٠ َعاْٞ ؼٌُ إٔ ّٚهٔ عا  . ع

ٕٸ  َٔ عٌُ إطاك اهتٓباٙ ٗ ًلع إف ٚآش١; ناْت ايٌاؾعٞ اٱَاّ َكاُـ إ

ِٸ١ٝ, َع إِاؿك ٝٵُٗا بٌ ايتُٝٝن ايٓ ٝٸ١ عٔ ؾ٬ّٔ عع, ٚايوٓٸ١ ايكلإٓ; عع طبٝعتٳ ُٸ  بٝإ أٖ

ٞٸ, يهٞ ٚطابعٗا ا٭سهاّ . ايؿكٗٝٸ١ يٮسهاّ كَٛم اقذلاغ َٔ ٜتُٖهٔ ايكطع

ٚٸٍ إكاّ ٗ اهتـ٫يٝٸ١, تلنِّن تبٓاٖا اييت ؾإكاكب١  ا٭هاهٝٸ١, َٔ ايِْٓٛ ع٢ً ا٭

ُٸ١ بإؼلدات ا٫ٖتُاّ ؿٕٚ  بٌ َٝٻنت َبتهل٠ َكاكب١ اقذلاغ ٖٚٛ. ايؿك٘ ٭ٍُٛ اـا

ّٸ أهايٝب ْٸ, َُٕٚٔٛ ايتعبرل, ايعا  َكاكب١ ٖٚٞ. ٚائُين ايعباكات, ايِلٜض ٚاـا

 ٚطبٝع١ ايبٝإ َوتٜٛات ؾ١ٗ ًكٌ فٟ ُٝٝن ع٢ً تعتُـ َٓٗذٝٸ١ يتشـٜـ َٓاهب١

ٌٸ قبٌ ايٌاؾعٞ اٱَاّ َٝٻن ؾكـ. ْؿو٘ ايًؿٜ ّٸ بٌ ٤ًٞ ن ْٸ ايعا  ِْْٛ ٗ ٚاـا

ـٻؿ ايهلِٜ, ثِ ايكلإٓ ٚٸٍ ا ايٓٛعإٍ  تٓتُٞ ؾلعٝٸ١ ؾ٦ات س ّٸ)٭  هٝامإٍ  , ٌَرلّا(ايعا

 َٔ يًتُهٔ بايوٓٸ١; كبط٘إٍ  اؿاد١إٍ  ٕعٓاٙ, أٚ ائُين ايطابع إٍ ايبٝإ, أٚ

ّٸ ايعٌُ إطاك إكها٤ متٸ فيو بعـ. ؾُٗ٘  َٓهٔ َا ا٭هاهٝٸ١, ٖٚٛ ٚإِطًشات ايعا

 ع٢ً كٖنن فٚتلتٝبٗا; إ ايكٛاعـ اهتٓباٙ ب٘, ٖٚٛ ايكٝاّ ًلع قـ َا تٓؿٝق َٔ ايٌاؾعٞ

ٌٸ اٖتُاَّا سٛشلُا, ٚأعط٢ إْاعٷ ٜٛدـ ايًقٜٔ ا٭هاهٝٸٌ, إِـكٜٔ  ٕٓاق١ٌ أق

 ٚأًهاٍ ايعٌُ ٚإطاك إٓٗذٝٸ١ ؾإكها٤. ٚايكٝاي اٱْاع, َجٌ: ايجاْٜٛٸ١, إِاؿك

 ايل٥ٝى اشلـف ايِْٓٛ نإ َع ايتعاطٞ أدٌ َٔ َوبكّا ايبٝإ ٚؾ٦ات ايتعبرل

ٞٸ, ٖا ـٸ٠, ايكٔاٜا َع ايتعاطٞ َٔ نقيو ّٓهٔ يًٌاؾع  ؾٝٗا ٜلؿ مل اييت إوتذ

ٌّ ٞٸ ْ  . ايوٓٸ١ َٔ أٚ قلآْ
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ٛٸكت نُا ٞٸ َكاكب١ تط  إـ١ٜٓ بؿكٗا٤ ايؿكٗا٤ سِل َٔ اٱْاع, ٕبـأ ايٌاؾع

َٸ١ يتٌٌُ تٛهٝعٗا ٚدٛبإٍ  ٌٸ ا٭ ٞٸ ايتعًٌٝ َٔ سقكّا بكٞ يهٓٸ٘. نه ٌٸ ايتشًًٝ  إوتك

 ا٭هاي قِـٙ نإ إف تكلٜبّا; ناٌَ بٌهٌ بايكٝاي ني٘ىت ايقٟ ,(ا٫دتٗاؿ)

ايِْٓٛ,  ظٖٛل ايتُوټو تُٔٔ قلا٠٤ ٚه١ًٝ ٚتكـِٜ ايِْٓٛ, أٚيٜٛٸ١ عٔ ايـؾاع

ُٸت٘ َع ُاَّا ٜت٤٬ّ بايكٝاي ُٚوټه٘  أْ٘ تبٝٻٔ ا٫دتٗاؿ; إفإٍ  باؿاد١ ٚاعذلف. َٗ

ِٸ١ٝ إِاؿك يؿِٗ ايوٝامإٍ  ايلدٛع ّهٔ ٫  . ايٓ

 ٗ ٜعاٌِٜٗ ايقٜٔ ٚا٭ًؼاْ فتُع٘, ؿكٝك١ َٛادٗت٘ ايٌاؾعٞ ُٝٻن

ٝٸ١ سًٍٛ عٔ ايبشح ٚقاٚي١ سٝات٘, ٔٵ ٤ٛٓ ع٢ً عًُ  بعٌ ا٭ػق َع ايِْٓٛ, يه

 ايؿكٝ٘ فيو نإ أدٌ َٚٔ. إٌذلن١ ٚإًِش١ ٚايعاؿات إهإ ٓلٚكات ا٫عتباك

 بٓا٤ ايؿكٗٝٸ١ ايؿتا٣ٚ اقذلاغ أٚ ايكٛاعـ ؼـٜـ يػا١ٜ ٚإُٓٛعات ايٛادبات ع١ًٓ ٗ ٜبشح

 . ايعًٌ تٌؼّٝ ع٢ً

 

عاّ  ٗ ّ, ٚتٛٓؾ699ٖٞع/80عاّ  ايهٛؾ١ ٗ ايٓعُإ سٓٝؿ١ أبٛ اٱَاّ ٚيـ

 أٌٖ َٓاُلٟ ايعلاقٝٸ١, ٚأسـ ايؿكٗٝٸ١ إـكه١ ٗ ايعًُا٤ أبلم أسـ ٖٚٛ ّ.767ٖع/150

ٌٸ َٚٓٗذ٘ أؾهاكٙ عٔ ٦ًّٝا بٓؿو٘ ٜهتب مل ٘يهٓٻ. ايلأٟ  عٔ ْعلؾ٘ َا ٚطلق٘. ٚن

 ٜٛهـ, ٚاٱَاّ أبٞ اٱَاّ ت٬َقت٘, ٚػُِّٛا طلٜل عٔ ًُٚٓا ٖٚاكهات٘ َٓٗذٝٸت٘

 ٗ ايٓبٜٛٸ١ يٮساؿٜح ْع٘ نٝؿٝٸ١ عٔ ٦ًّٝا ْعلف ٫ٚ. ايٌٝباْٞ بٔ اؿؤ قُـ

ٔٵ«إوٓـ» نتاب٘ ٕٸ ٜبـٚ , يه  ؾكٝ٘ ٜـ ع٢ً أبٛ سٓٝؿ١ ؿكي. ايهتاب ْعٛا ت٬َقت٘ أ

ٞٸ  ًت٢ )اػاٖات َقاٖب َٔ بؿكٗا٤ ٫سكّا هًُٝإ, ٚايتك٢ أبٞ بٔ ٓاؿ ٜـع٢ علاق

ٛٸع١(, َٚٔ ًٝعٝٸ١  ا٭ٚماعٞ, ٚاٱَاّ َايو, ٚاٱَاّ أػل٣ )اٱَاّ ؾكٗٝٸ١ َقاٖب َتٓ

 . إهلٸ١َ ١َٓه ٗ ؾٝٗا أقاّ اييت ايؿذلات ٗ ايٓيبٸ أُشاب بعض عٔ ايجٛكٟ(, ؾ٬ّٔ

ـٸٜات, بٌ ْؿى ٜٛاد٘ ايٌاؾعٞ, مل يعِل هابل عِل ٗ سٓٝؿ١ أبٛ عاَ  ايتش

 ثِ ايِشاب١, بعـ ايؿك٘ بًٛك٠ ٗ اهتُلٚا ايقٜٔ ٚهابكٝ٘, ٕعاُلٜ٘ اَتـاؿّا عًُ٘ نإ

ايِاؿم,  دعؿل اٱَاّ َجٌ: ايٌٝع١, َٔ عًُا٤ ايهٛؾ١ ؾكٗا٤ عـاؿ ٗ نإ. ايتابعٌ

. َعِٗ َٓاٚلات ٗ ٚاـٛاكز, ٚؿػٌ ٚإعتني١ اينٜـٜٸ١ ؿ١, َٚٔسٓٝ أبٞ أهاتق٠ أسـ
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 أْ٘ يـكد١ ايؿكٗٝٸ١, با٭عُاٍ َؿعُّا سٓٝؿ١ أبٞ مَإ ايٌاؾعٞ نإ مَٔ عهى ٚع٢ً

ٝٸ١ ْؿو٘ يًُهإ بات ُٸ ُټٌ أٚدب ٚإـ١ٜٓ, َا َٓه١ عٔ ببعـٙ أٖ  دـٜـ٠ سًٍٛ إٍ ايتٛ

ـٸٜات ٞٸ ؾهلٙ ٚاد٘. اؾـٜـ٠ يًتش ٝٸ١ ٚإُاكه١ ٚايتذاك٠ ايعاؿات ٚاقع ايؿكٗ  بٌهٌ إاي

ٕٵ ٗ ايٓاي َِاحل ػاٌٖ َباًل, ُٚعٛب١  ٚأٚدبت. اهتشايت٘ ْكٌ مل اؿوبإ, إ

 أٟ يًتؿورل, َؿتٛس١ تهٕٛ عٓـَا ٚؼًًٝٗا ايِْٓٛ قلا٠٤ عًٝ٘ ايٛاقع َكتٔٝات

ُټٌ ٚعًٝ٘. إٛٓٛع عٔ توهت عٓـَا ٚٓٸ١ٝ, أٚ ُِّْٛا  ٚثٝك١ تبك٢ إداباتإٍ  ايتٛ

ٌٸ َع بايِْٓٛ اي١ًِ  هُعٗا ث٬ث١ ثاْٜٛٸ١ َِاؿك سٓٝؿ١ أبٛ ٜعلف مَاْ٘. ٌَه٬ت س

. ٚاٱْاع ٚايوٓٸ١; مَاْ٘: ايكلإٓ; ٗ بٗا إعذلف ايج٬ث١ ايل٥ٝو١ إِاؿكإٍ  ٜٔٝؿٗا أٚ

ٛٸٟ ؾٗٛ ٚيقيو  َبـأ ع٢ً اعتُاؿٙ َع عًٝ٘, ٌٜٚذِّع ايكٝاي,إٍ  ايًذ٤ٛ ٜك

 َلدعٝٸ١ با٫عتباك, ٚؿَر ايٓاي ًَِش١ ٭ػق ايعامل إيٝ٘ ًٜذأ ا٫هتشوإ, ايقٟ

ٕٸ ع٢ً. ايؿك٘ ٗ ايعلف  ْٝعّا تأػق أْٸٗا نًٓٗا ايجاْٜٛٸ١ إِاؿك شلقٙ إٌذلن١ إن١ٜ أ

 تبك٢ ٚيقيو. با٫عتباك بايطبع اجملتُعات َِٚاحل ٚايجكاؾات اؾـٜـ٠ ٚا٭ٚٓاع ايب١٦ٝ

ٚٸٍ, يهٔ إلدع ايِْٓٛ ٞٸ ايوٝام أػق ٜٔتعٝٻ ا٭ ٞٸ اٱْواْ  با٫عتباك; ٚا٫دتُاع

ٛټك يـعِ ٞٸ ايتط  إطًك١ اؿكا٥ل اهتٓباٙ قاٚي١ َع ايِْٓٛ قلا٠٤ ٜعين ٖٚقا. ايؿكٗ

. دـٜـ٠ ب١٦ٝ ٗ ايِْٓٛ تًو تطبٝل َع يًوٝام, ه٬ه١ أنجل ؿَر أدٌ َٔ يًبٝإ;

إٍ  ٚايًذ٤ٛ غلٓٝٸ١, أٚٓاع ذلاغاق ٗ عع َايو يٲَاّ ػ٬ؾّا عع ٜذلؿٻؿ ٫ سٓٝؿ١ أبٛ ؾهإ

ٛټك ٖقا. قت١ًُ إدابات ُٝاغ١ ت٬َقت٘إٍ  ا٫هتكلا٤, ٚايطًب ٞٸ ايتط ٞٸ  ايؿكٗ ايؿلٓ

ٟٸ( )ايؿك٘ ّٸ  وٌِّ ايؿكٝ٘ ؿاّ َا ٌَٛم ايتكـٜل  ستٸ٢ أٚ ايٛاقع, إَهاْات ؽٝټٌ َعايٓ

إٍ  ِّؽ, ٚايتعلفَو ٱهاؿ ايوعٞ ع٢ً باهتُلاك ْؿو٘ ٜلغِ ؾٗٛ ٚبايتايٞ. إوتكبٌ

 ايٛٓع أٚ ايب١٦ٝ تهٔ أٜٸّا اٱَهإ, بكـك إيٝٗا ٖتج٬ّ يًبكا٤ ايٓٛاٖٞ, أٚ ا٭ٚاَل عًٌ

ٞٸ ُٸّا سٓٝؿ١ أبٛ اٱَاّ نإ. اٱْواْ ُٸ١ بايؿ٦ات ايٓٛل ّعٔ ٚمل بايؿك٘, َٗت  اـا

ِٸ١ٝ إِاؿك َٔ ا٭سهاّ باهتٓباٙ  َا ٕٚهلعا. بٛٓٛغ بقيو ِٜلِّغ مل ا٭ٍٚ, أٚ ايٓ

ايؿكٗٝٸ١ )ايؿلٚع(,  ايتٌعبات ٚع٢ً ايعًُٝٸ١, ايٓاس١ٝ ع٢ً ايؿكٗٝٸ١ كلدات٘ كٖننت

ِٻ١ً ايجاْٜٛٸ١ ا٭ه١ً٦ ٚع٢ً  ايٛقا٥ع َٛاد١ٗ ع٢ً تِلٸ اييت ٖقٙ, ٚطلٜكت٘. إؿ

ٝٸ١, ُټٌ قاؿت٘ اٱْواْ ٝٸ١ إداباتإٍ  إٍ ايتٛ ِٻ١ً بلاغُات  . َٚؿ

ٕٸ ٫سكّا ٚتبٝٻٔ ـٸّٜا ًٖهًت ايٌاؾعٞ ٚٓعٗا انُ ايؿك٘ أٍُٛ أ  سكٝكٝٸّا ؼ



•  

 االجتهاد والتجديد 

ٞٸ, ؾهٝـ إقٖب ٭تباع ُٻٌ اييت ا٫هتٓتادات ٜؿوِّلٚا إٔ شلِ اؿٓؿ  سٓٝؿ١ أبٛ إيٝٗا تٛ

ْؿو٘؟  َقٖبِٗ ؿاػٌ ا٫ػت٬ؾات تؿورل ّهِٓٗ إٌٗٛكٜٔ؟ ٚنٝـ ت٬َقت٘ ٚأغًب

 عٔ ايٛاقع عتتتبٻ اييت ععع يٮسٓاف ايؿكٗٝٸ١ إؼلدات فُٛع ؿَر ّهٔ ٚنٝـ

ٞٸ َٓٗذٝٸ١ َع ع ايتؿٌِٝ ًـٜـ٠ ناْت قلب, ٚيقيو  بٗا إوًِٖ ًب٘ ٚايؿ٦ات ايٌاؾع

 َٛقـ عٔ كتًـ َٛقـ َع ايتهٝټـ ا٭سٓاف ع٢ً تٛدٻب ٚٓعٗا؟ يقيو اييت

 أؾهاك, فُٛع١ بٓا٤ ؾأعاؿٚا. ايؿك٘ أٍُٛ َٚع ايِْٓٛ َع تعاطِٝٗ ٗ ايٌاؾعٞ

ٝٸ١ ٗ ايؿكٗٝٸ١, ٚاهتُلٸٚا ٚآكا٥ِٗ ِٗؾكٗا٥ اهتٓتادات َٔ اْط٬قّا ٝٸ١ ايعًُ  ا٫هتكلا٥

 تؿوِّل اييت ايعًٌ يتشـٜـ ايؿكٗا٤, آكا٤ ٚكا٤ تكـ اييت ٚايعًٌ ايـٚاؾعإٍ  يًٍُٛٛ

ٝٸ١, نُا ا٭سهاّ ِٸ  قٛاعـ َٔ عـؿ ؼـٜـ َٔ ُٖهٓٛا ٚبايتايٞ. عًُا٩ِٖ ؾُٗٗا ايٓ

ُٸ١ ا٫هتٓباٙ ّٸ ٚتِٓٝـ ٝٸ١َٓٗذ ٚٓع عٔ َقٖبِٗ, ؾ٬ّٔ اـا  إُاكه١ ع٢ً بٓا٤ٶ عا

 . ايعًُا٤ يـ٣ عًٝٗا إِطًض

: هبع١, ٖٚٞ أسهاَ٘ اهتٓباٙ ٗ اؿٓؿٞ إقٖب عًٝٗا اعتُـ اييت ٚإِاؿك

 ٚتٛدٻب. ٚايعلف ٚا٫هتشوإ; ٚايكٝاي; ٚاٱْاع; ايِشاب١; ٚأقٛاٍ ٚايوٓٸ١; ايكلإٓ;

 بٌ بايع٬قات ايٓٛل إَعإ رلاتايتؿو عًٌ اهتٓباٙ قاٚي١ هٝام ٗ ؾكٗا٥ِٗ ع٢ً

ٕٸ ٚهٝاقات ايِْٓٛ ٛٸع١ ايؿكٗٝٸ١ اٯكا٤ بلٻك فيو َعٝٸ١ٓ; ٭  َٔ ايعهى ٚع٢ً. إتٓ

 يًكٝاي, ايقٟ اَتـاؿ فلؿ أْٸ٘ ع٢ً ا٫هتوشإإٍ  سٓٝؿ١ أبٛ ٜٓٛل ايٌاؾعٞ مل

 ـٸٗ س ناؾّٝا َايو, َلدعّا اٱَاّ ؾٝ٘, نُا كأ٣ اهتؼـاَ٘, ٚيهٓ٘ هٝكِّـ نإ

 ؾٗٛ ايٌاؾعٝٸٌ, تِٓٝـ ٗ إكٝٸـ يلأٜ٘ َٓاقض ْٛلٙ ٗ ا٫هتشوإ ؾـٚك. ٚأؿا٠ّ فات٘

إٍ ع  فيو َٔ ايعهى ع ع٢ً ًٜذأ ايكٝاي, بٌ ػ٬ٍ َٔ ا٫هتشوإ ٜكِّـ ٫

ٗٸ ُاكّ تطبٝل يتذٓب ا٫هتشوإ  َكاُـ َع ٜتٓاقض نإ يًكٝاي, إفا ٚسل

 توٌٗٝ َع ٖٚتًهاتِٗ, ايٓاي ه١َ٬ ١ٓاٜإٍ  ا٭هاي ٗ تلَٞ اييت ايٌلٜع١,

ٝٸّا ؾا٫هتشوإ. سٝاتِٗ أَٛك ٞٸ ايوٝام با٫عتباك ٜأػق ثاْٜٛٸّا َِـكّا ٜبـٚ عًُ  ا٫دتُاع

ٞٸ ٞٸ بٌهٌ ٚاٱْواْ  . بـٜٗ

ٕٸ بايب١٦ٝ, عًُّا ع٬ق١ ٜٴلهٞ ايقٟ ايعلف ع٢ً ْؿو٘ ا٭َل ٜٚٓطبل  ت٪ػق ايب١٦ٝ أ

 ايؿعًٞ ايتطبٝل ايِٓٝٸ١, ٚيتٛدٝ٘ إِاؿك قلا٠٤ ع٢ً ا٭ٓٛا٤ يتوًٝ٘ با٫عتباك

ٝٸ١ إُاكهات يتٌلٜع ٚأػرلّا يٮسهاّ,  ايِْٓٛ تقنل ٫ ٚاييت إعتاؿ٠, اٱهاب
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 ُٝاغ١ ؾٝ٘ يـ٣ ٜعٌٕٝٛ ايقٟ اجملتُع ؾِٗ ايعًُا٤ َٔ ٜكتٔٞ ٖٚقا. ٦ًّٝا بٌأْٗا

 إِـكإٍ  أقلب سٓٝؿ١ أبٛ نإ ٕٓا أْٸ٘ كَٔإ ايهاتب ٜٚل٣. ايؿكٗٝٸ١ ا٭سهاّ

ٞٸ بٌهٌ تبٓٸ٢ تاكىٝٸّا ؾكـ  اؾٌٝ ػلب١ تطٜٛل ٚساٍٚ دلأ٠, أنجل َكاكب١ طبٝع

ٚٸٍ ; ايِْٓٛ كٚسٝٸ١ ع٢ً بإػ٬ْ, ٚاحملاؾ١ٛ ا٭سهاّ يتٓؿٝق إ٪ٌَٓ; َٔ ا٭

 ٚآض بٌهٌ بلاغُات١ٝ, تأثٻلت إدابات ٚتكـِٜ ايٓاي, ع٢ً اؿٝات١ٝ ا٭َٛك يتوٌٗٝ

ُٸى نُا. ٚهًٛنٝٸاتِٗ ايٓاي ٚبعاؿات ُاعٝٸ١,ا٫دت ايب١٦ٝ باعتباكات  إل١ْٚ ٖقٙ ْتً

ِٸٝ٘ ٗ عاَ ايقٟ َايو, اٱَاّ عٌُ ٗ إٝاؿٜٔ َٔ نبرل عـؿ ٗ  عِلٙ, بتك

ِٻٌ َٸ١, بإًِش١ إتعِّك١ ايكٔاٜا إله١ً, ٖٚٞ إِاحل عٔ إؿ  ؾٝٗا ٜلؿ مل ٚاييت ايعا

ٌّ, أٚ  ٚٗ. عهوٝٸ١ بٓتا٥ر ٜعٛؿ ايكٝاي بٝلتط نإ إفا ا٫هتشوإإٍ  بًذ٥ٛ٘ ْ

ٞٸ, ؿٚكٙ نبرل٠; ٭ٕ بـكد١ با٫عتباك ايوٝام اؿايٌ ُأػق ن٬  بـٚك ٜٚٔطًع أهاه

ٞٸ;  ع١ًٓ أٚ ايباعح ؼـٜـ ٖٛ ٚاشلـف. تطبٝكٗا ٗ أٚ ايِْٓٛ; قلا٠٤ ٗ إَا تُٓٛٝ

 . ايٓٛاٖٞ أٚ ا٭ٚاَل ٖقٙ َٔ ايكِـ ٫هتٓباٙ ايٓٗٞ, أٚ ا٭َل

ٕٸ كَٔإ ٜٚل٣ ٝٸ١; ايطلٜكتٌ: أ  إِاؿك ؼـٜـ تتٝشإ ٚا٫هتكلا١ٝ٥, ا٫هتـ٫ي

ٝٸ١ ٚٸي ٞٸ. ٚايكٔٝٸ١ يًؿك٘ ا٭  َع ايتعاٌَ نٝؿٝٸ١ َعلؾ١ ٖٞ احملٓو ع٢ً اييت اٱه٬َ

 احملاؾ١ٛ ايبٌل, غًؿٝٸ١ تاكٜؽ َلٸ ٚع٢ً اؾـٜـ٠, ايوٝاقات ٗ إلدعٝٸ١ ايِْٓٛ

 ٚأعلاف, ٚا٭ػق َٚٓٗذٝٸ١ عٌُ أطل عٚٓ ٚايوٓٸ١, َع بايهتاب ايتُوټو ع٢ً

ٝٸ١ ٗ طبٝعٝٸ١ نُذا٫ت ٚا٭علاف ٚايعاؿات ٚاجملتُع ايعامل با٫عتباك  ايتٌلٜع عًُ

ٟٸ قبٌ ايِْٓٛ ع٢ً إؿلٙ ايذلنٝنإٍ  ايعًُا٤ عٛؿ٠ َٔ ايلغِ ٚع٢ً. ٚاٱؾتا٤  أ

 ٱْتازا ؿٕٚ ايتاكىٝٸ١ اؿلن١ ٖقٙ ؾٝٗا سايت َلس١ً َٔ َا أْٸ٘ آػل, إ٫ٓ َِـك

ٞٸ, ٚؿٕٚ  . َٚكاُـٖا ايِْٓٛ عًٌ اعتباك ايؿكٗ

 

ِّض َـكه١ ؿكاه١إٍ  كَٔإ ٜٚٓتكٌ  َواُٖات ؿكاه١ عدل أْٸ٘ إكاُـ, ؾٝٛ

 اؿهِ بأهباب إتعِّك١ ا٭ه١ً٦ بلٚم ٬َس١ٛ ٚايٌاؾعٞ ّهٓٓا اؿٓؿٞ إقٖبٝٸٔ

 ٖهٓإ ا٫هتشوإ أٚ ؾايكٝاي. ٗٞايٓ أٚ ا٭َل يع١ًٓ ٚايِلو١ اي١ُٝٓٔ ٚإلادع

ِٸ إٔ بعـ ؾك٘ ِٸٞ إِـك ٗ ايع١ًٓ ؼـٜـ ٜت ٞٸ ايٓ ٚٸي  أٌُ اهتٓباٙ ٜتٝض ؾٗقا. ا٭
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ٞٸ ايباعح إهكاٙ ؾك٘ ػ٬ي٘ َٔ يًعًُا٤ ّهٔ ٝٸ١ أٚٓاع ع٢ً ايؿكٗ  أػل٣ إْواْ

 ٖٚٞ إله١ً, إِاحل ع٢ً ْؿو٘ إبـأ ٜٚولٟ. بايؿلٚع ٜعلف َا ٌَاب١ٗ, ٖٚٛ

َٸ١, بإًِش١ إتعِّك١ ٔاٜاايك  ٗ أكهاٖا ٗ ًأْٗا, ٚاييت ايِْٓٛ ههتت ٚاييت ايعا

 غٝاب ٌٚ ايؿكٗا٤, ٗ َٔ تكتٔٞ , ٚاييت(796ّ/ٖع179)َايو اٱَاّ َبهِّل ٚقت

ُټٌ ّٸ, ايتٛ ِٸ١ٝ إِاؿك تٛهټع َع تتُا٢ً قٛاٌْإٍ  ايٓ  إٌلٚع ٖٚقا. َٚٓطكٗا ايٓ

 َٔ ٚايِلو١ اي١ُٝٓٔ يًُكاُـ إوبل هتٓباٙا٫ ؿٕٚ َٔ َوتش٬ّٝ هٝهٕٛ

 . إلدعٝٸ١ ايِْٓٛ

ٝٸٕٛ ا٭ٚا٥ٌ, ايؿكٗا٤ ع٢ً نإ يقيو إٍ  باهتُلاك ايلدٛع ٫سكّا, ٚا٭ُٛي

ِّؽ اييت اؿه١ُ أٚ ٚايكِـ ايع١ًٓ أٚ ايوبب  تٌهٌِّ ؼلّّا, أٚ أٚ كػ١ِ أٚ أَلّا تو

 َباؿ٨ تتُٔٔ َٓٗذٝٸ١ ٓعٚ أٚ دـٜـ٠, ؾتا٣ٚ إُـاك َٔ يًتُهٔ ي٘; ا٭هاي

 . ايٌلعٝٸ١ ا٭سهاّ اهتٓباٙ

 مٛ ايؿك٘, ٚبعـ أٍُٛ ٖٛ دـٜـّا عًُّا ايٌاؾعٞ اٱَاّ أهٻى نٝـ ٚكأٜٓا

٘ٷ فيو ًلع ع٢ً عاَّا 250 ٞٸ ؾكٝ  إعايٞ أبٛ اٱَاّ ٖٛ إقٖب ًاؾع

َٻٌ ٗ( 1085ّ/ٖع478)اؾٜٛين  أعُاٍ ع٢ً ايؿك٘, ٚاعتُـ أٍُٛ ٗ َبتهل تأ

ٞٸ,ايٌا  َلاؿ اؿقك, ٖٚٞ ايٌاؾعٞ ؾٝٗا ينّ اييت ايٓٛاسٞ ببعض ُوٻو يهٓ٘ ؾع

 اهتٓب٘ ؾكـ. ايٌاؾعٞ أقلٸٙ ايقٟ ايكٝاي تتذاٚم اييت ٚايٓٛاٖٞ ا٭ٚاَل ٚعًٌ ايٌلع

 عًِ ٗ ايدلٖإ» نتاب٘ ٗ دـٜـّا ايػنايٞ, تِٓٝؿّا ساَـ أبٞ اؾٜٛين, أهتاف

ٛټكٙ ّهٔ َا ع٢ً بٓا٤ٶ ٭سهاّا تِٓٝـإٍ  ايوبٸام نإ , سٝح«ا٭ٍُٛ  َٔ تِ

 ؾك٘; َٚٔاَٝٓٗا ا٭سهاّ سلؾ١ٝ ع٢ً ٫ عع, ا٭سهاّ ٚعًٌ عع اؿهِٝ إٌلِّع قِـ

ُٸٝتٗا يـكد١ ٚؾكّا كأهّٝا بتٛمٜعٗا ايبـ٤ اقذلغ إف ِٸ َٔ)ٚأٚيٜٛٸتٗا  أٖ ٟٸإٍ  ا٭ٖ , (ايجاْٛ

 ا٭ٖـاف بٌ ِّّن ّاأؾكٝٸ تٛمٜعّا ايتِٓٝـ ٖقاإٍ  ٚأٓاف. ٔو١ َوتٜٛات بتشـٜـ

ٚٸٍ ؾهإ.(. اٱْوإ, ايعٓؿ١.. ايـٜٔ, سٝا٠)ا٭سهاّ  إيٝٗا تلَٞ اييت ٔٵ أ  أكه٢ َٳ

ٝٸ١, ٚتطبٝكات٘ ايؿك٘ َٔ اْط٬قّا َٓٗذٝٸ١  تكـ اييت ايع١ًٓ أٚ بإلاؿ ايبـ٤ ع٢ً تكّٛ ايعًُ

ٌٸ ػًـ  اط٘اهتٓب ّهٔ أْٸ٘ اؿهِٝ, َا إٌلِّع َكِـ ؼـٜـ أدٌ سهِ, َٔ ن

ٌٸ ٚايٌلٜع١ ا٭سهاّ فُٛع بـكاه١  . نه

ُٸ١ ٗ ايػنايٞ ساَـ أبٛ ًلع نُا  إٔ ّهٔ اييت ٚإباؿ٨ ايؿ٦ات تٛٓٝض َٗ
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ُٸٓٗا, ٚعاؿ نبرل٠,  بـكد١ ايٌاؾعٞ اهتؼـاَ٘ قٝٸـ ايقٟ ا٫هتشوإ َؿّٗٛإٍ  تتٔ

 حلإِا ٗ َٚقٖب٘ َايو اٱَاّ كأٟ «ا٭ٍُٛ عًِ َٔ إوتِؿ٢» نتاب٘ ٗ ٚهاْـ

َٸ١ إًِش١ ع٢ً ٜعتُـ ايقٟ)ا٫هت٬ِغ  َبـأ ٚٗ إله١ً,  فات ِْْٛ غٝاب ٗ ايعا

 مَٔ إٍ ٫ُّٛٚ إكاُـ, َـكه١ اْط٬م ْكط١ بقيو , يٝٔع(١ًُ

ٝٸ١ ايػنايٞ ٚقاّ(. 1388ّ/ٖع790)ايٌاطيب ٝٸ١ ػ٬ٍ َٔ تٛيٝـ بعًُ  بٌ ايتُٝٝن عًُ

ُٸٝتٗا ٚؾكّا ايج٬خ إكاُـ فُٛعات  إكاُـ)ائلٚكٜات  يٜٛٸتٗا, ٖٚٞ:ٚأٚ ٭ٖ

 أٚ بايتشوٌ إلتبط١ ايجاْٜٛٸ١ إكاُـ) ٚايتشوٝٓات ;(ايته١ًُٝٝ باؿادات إلتبط١

 (. ايتطٜٛل

ٞٸ نإ ايٌاطيب, ٖٚٛ إهشام أبٛ أَا  اييت با٭ؿٚات تأثٻل إقٖب, ؾكـ َايه

 ا٭عُاٍ ْٝع َكاكبت٘ ٗ َايو, ٚؿَر ٚايتابعٕٛ, ٚاٱَاّ ايٓيبٸ ُشاب١ ٚٓعٗا

ٝٸ١ ا٭ػل٣, إقاٖب ؾكٗا٤ مَاْ٘ ٗ أْتذٗا اييت ٚإٓٗذٝٸات ٛٸع١ ٚايٌٝعٝٸ١ ايوٓٸ . إتٓ

 ٗ دـٜـ٠ ْٛلٜٸ١ اقذلاغ ٗ ايٌاطيب ب٘ قاّ ايقٟ بايـٚك ايّٝٛ ها٥ـ اقذلاغ ٖٚٓاى

ٛٸٍ ْكط١ عًُ٘ ٚنإ. ٚتِٓٝؿٗا «ايٌلٜع١ َكاُـ» اهتٓباٙ ع٢ً بٓا٤ٶ ايؿك٘ أٍُٛ  ؼ

 َع ايؿكٗٝٸ١, إقاٖب ػاٚمت اييت َٚٓٗذٝٸت٘ ايؿك٘, بٓٛلٜٸت٘ أٍُٛ َع تعاطٞاي ٗ

ٛٸع١ ا٭ؿٚات بٌ اؾُع  ػ٬ٍ َٔ ٦ًّٝا ىذلع مل ؾٗٛ. إقاٖب تًو اهتٓبطتٗا اييت إتٓ

ٗٸـ ايتٛيٝـ ع٢ً ايكا٥ِ عًُ٘ ايٌلٜع١, يهٔ َكاُـ َكاكب١  أَاّ ايوبٌٝ ٚايتٛٓٝض َ

ِٸ١ٝ, إِاؿك قلا٠٤ طلم ػـٜـإٍ  تلَٞ َٚوتك١ًٓ, نا١ًَ َٓٗذٝٸ١  ٚتطبٝكٗا ايٓ

ٝٸ١ ايب٦ٝات ٚٗ ايعِٛك, َلٸ ع٢ً ناٌَ, بٌهٌ  . إؼتًؿ١ اٱْواْ

 عٔ َعنٍ ايِْٓٛ ؿكاه١ ايٌلٜع١ َكاُـ ٤ٛٓ ع٢ً َوتش٬ّٝ ٚهٝهٕٛ

ٞٸ, ايقٟ تطبٝكٗا بوٝام ع٬قتٗا ٌٸ إٔ ٜٓبػٞ ايعًُ  ٚؿؾع ايػرل ٓا١ٜ ٕباؿ٨ كًِّا ٜٛ

ٚا٭علاف,  ٚايعاؿات ٚاؾُاع١ ا٭ؾلاؿ ٚٚٓع ايب١٦ٝ با٫عتباك ا٭ػق لك, َعائ

ٝٸ١ َٔ نذن٤ ٞٸ اؿهِ إٔ ٜعتدل ؾايٌاطيب. ٚتطبٝكٗا ايؿت٣ٛ إُـاك عًُ  قـ ايٌلع

 ايتكًٝـ ِٜبض ٚبايتايٞ. ؾٝ٘ عًٝ٘ ٚوهِ ايعٌُ ٜٴـكي ايقٟ يًوٝام تبعّا َٓنيت٘ تتػٝٻل

ُټٌ استُا٫ت ْطام ِٜٚبض َوتش٬ّٝ, ايِاحل يًوًـ ا٭ع٢ُ  ٚؾتا٣ٚ أسهاّإٍ  ايتٛ

 إِشٛبٌ ٚا٫هتشوإ ايكٝاي ٜتذاٚم َا بهجرل, أٚهع ايعكٌ ع٢ً َٚعتُـ٠ َٓطكٝٸ١

 . ايؿك٘ تطبٝل ٗ يًػا١ٜ َكٝٸـ٠ بأٚٓاع
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ٕٸ ِٸ١ٝ يًُِاؿك ايٌاطيب قلا٠٤ إ  كَٔإ طاكم ْٛل ٗ عع إبـاعّا ا٭نجل ٖٞ ايٓ

 كَٔإ ٜٚكّٛ. إيٝ٘ ٜـعٛ ايقٟ ايتذـٜـ ٗ ايجا١ْٝ إلتب١ٍ إ تكٛؿْا إٔ ّٚهٔ عع,

 بٗا أت٢ اييت اٱٓاؾات عٔ قٛاعـٖا, ؾ٬ّٔ ٗ ٚايتؿٌِٝ إكاُـ َـكه١ بُٛـ

 أبٛ ؾٝٗا تٛهٸع اييت ايؿك٘, ٚايبشٛخ بأٍُٛ ٜتعًٖل َا ٗ ٚاؾٜٛين ايٌاطيب اٱَاّ

 ايٌاؾعٞ, ع٢ً أهتافٙ ب٘ ٍقا نُا ا٫هتشوإ َؿّٗٛ اهتعاؿ ايقٟ ايػنايٞ, ساَـ

ٕٸ َٔ ايلغِ  عًُا٤ ؾٝٗا َع٘ ٜتٻؿل مل َعٝٻ١ٓ, سـٚؿ ٗ إؿّٗٛ سِل ا٭ػرل ٖقا أ

 . آػلٕٚ

 ا٫نتؿا٤ َشـٚؿ١ٜ إ٪يِّـ ٚؿكاه١ ٜكلٸ ؼًٌٝ َٔ ألنٙ ٕا ٚناهتٓباٙ

٣, ايؿتاٚ َٔ إعاُل اٱْتاز َذُٛع ا٫قتـا٤ ٓلٚك٠إٍ  ايؿك٘, ؾٝـعٛ َباؿ٨ بتطبٝل

ـٸٜات َٛاد١ٗ َٔ إوًٌُ ُهِّٔ ٭ْٸٗا ٝٸ١; يهٓٸ٘ ايتش  ايؿتا٣ٚ ٖقٙ نٕٛإٍ  ٜٓبٸ٘ اٯْ

 ا٭ػ٬م ؿُا١ٜ فا٫ت ػًل ػ٬ٍ َٔ ايتهٝٝؿٞ, اٱ٬ُغ َٔ ْٛع ع٢ً تٌذِّع

 َٛاما٠ أٚ ايٓٛاّ ؿاػٌ تتأهٻى اييت اجملا٫ت إعاُل٠, ٖٚٞ اؿكب١ ٗ اٱه٬َٝٸ١

ٟٸ ايٓكـ ع٢ً عًٝ٘, ٫ٚ َعٝٻٔ تأثرلٷ شلا ٜهٕٛ إٔ ؿٕٚ َٔ َع٘, ٞٸ, ايٓٛل  ٫ٚ ا٭هاه

ٛټٍ أٚ إكا١َٚ سكٝك١ ع٢ً ٕٸ كَٔإ ٖقا ٜل٣ ع٢ً ٚتأهٝوّا. ايتش  اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػ٬م أ

ٝٸ١, ٚ ؿؾاع١ٝ أػ٬قّا أُبشت إعاُل٠  ايٛعٞ ٤ًٞ ٗ تٌب٘ َٚٓعني١, ٫ «َتأػِّل٠»ٚهًب

ٞٸ, ايقٟ ايـٜينٸ ٝٸ١, إٔ َٴجٴً٘ َع ا٫ْوذاّ إطاك ٜٗٓبػٞ,  ٚاٱْواْ  َٔ ْٛعّا ٜٓتر ا٭ًُ

َٻٌ ٚإٓؿتش١, اييت ٚإًتن١َ إوتبِل٠ ا٭ػ٬م  َٚهتوبات٘ ْٚٛاَ٘ ايعامل تتأ

 . بتػٝرلٙ ايهؿ١ًٝ ايطلم ٚاقذلاغ ايتؿهرل ػ٬ٍ َٔ ٚاملاؾات٘,

ٕٸ كَٔإ ٜٚل٣  ِّك١إتع إعلٚؾ١ ايكٔاٜا ٜتذاٚم َوت٣ٛ ع٢ً ٜطلغ إٌهٌ أ

ٕٸ بايؿك٘, نُا  طبٝع١ َوت٣ٛ ع٢ً ٜطلغ إٌهٌ ادتٗاؿ, بٌ ٌَهٌ يٝى إٌهٌ أ

ٞٸ ايتؿهرل ٖاكه١ ٟٸ إٓطك ٌٸ; َٚا ايٓكـ َٛٓٛع٘,  سٍٛ ايتوا٩ٍ ٜوتـعٞ إوتك

 بعـ. بقيو ٜكَٛٛا إٔ( ٚهب) ّهِٓٗ ايقٜٔ ٚايلداٍ ايٓوا٤ نؿا٠٤ ٚسٍٛ ٚأبعاؿٙ,

 ا٫دتٗاؿ ٖاكه١ تٌلِّع اييت ا٭ٍٚ إِاؿك تٌؼّٝ قٔٝٸ١ ايتوا٫٩ت تطلغ ٖقٙ

 ّهٔ ا٭ٍٚ؟ ٌٖ ايؿكٗٝٸ١ ايه٬هٝهٝٸ١ ايتكايٝـ ع٢ً ا٫عتُاؿ ّهٔ ٌٖ: إعاُل

 ٗ ايٌاؾعٞ مَٔ ا٭َل نإ أػل٣؟ ؾهُا آيٝٸات ٗ ايتؿهرل أٚ أػل٣ َِاؿك ا٭ػق

 سواه١ ْكـٜٸ١ ٝٸ١قٔ أَاّ أْؿوٓا عٌل, لـ ايلابع ايكلٕ ٗ ٚايٌاطيب ايتاهع, ايكلٕ
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 ػاٙ ًٓو َٛٓع ٗ ؿا٥ُّا ٜٔعٓا سٛيٓا َٔ ايعامل طإا ا٭ٍٚ, بإِاؿك بع٬قتٓا تتعًٖل

 . بايعامل ع٬قتٗا ٗ فاتٓا َع٢ٓ ٚػاٙ اْوذآَا,

 

 

 َعٗا تعاٌَ أْٸ٘ إ٪يِّـ ا٭ٍٚ ٜل٣ ايؿك٘ أهى َع ايوًـ بتعاٌَ ٜتعًٖل َا ٚٗ

ٞٸ احملٝ٘ ع٢ً اٱساي١ ناْت ايٛادب. ٚإفا ذلاّا٫س بهاٌَ ٞٸ ايتاكى  ٚا٫دتُاع

ٞٸ ٕٸ سآل٠ ٚاٱْواْ  أٚ إع٢ٓ نٌـ ع٢ً إواعـ٠ ٗ تتذ٢ًٓ ناْت ٚٚٝؿتٗا ؿا٥ُّا ؾإ

ٞٸ ٜعتُـ أبـّا ايوٝام مل ايِْٓٛ, بُٝٓا تطبٝل سـٚؿ ٓب٘ ٞٸ ا٫دتُاع  ٚاٱْواْ

ٌٸ, قا٥ِ نُِـك  هًط١ بٌ ايهٝؿٞ ايتُٝٝن ٖٚقا. ْتاد٘إ ٚٗ ايؿك٘, ٗ بقات٘ َوتك

ّٸ  . ا٫دتٗاؿ قٔٝٸ١ ٗ اؿوِ ايهاتب ُعٛب١ ْٛل ٜطلغ ٗ ايقٟ ٖٛ ايٛاقع ٚهًط١ايٓ

ٚٸيٕٛ ؾايعًُا٤  اييت ٚايكٛاعـ ؾٝٗا, ٌٜلِّعٕٛ اييت با٭َانٔ ًا١ًَ َعلؾ١ شلِ ناْت ا٭

 ِٖ َا ٗ دتٗاؿٚا٫ اـًل ع٢ً ٚايكـك٠ ايجك١ ّٓشِٗ نإ َا إيٝٗا, ٖٚٛ ٜوتٓـٕٚ

 تـاػ٬ّ أنجل احمل١ًٝٓ إُاكهات َعٖكـّا, ُٚاكت أُبض ايّٝٛ عامل ي٘, بُٝٓا ٌَلِّعٕٛ

 ايتعكٝـ ٖقا ؾِٗ ايعًُا٤ ع٢ً إوتشٌٝ َٔ ايه١ْٝٛ, ٚأُبض إُاكهات َع ٚاكتباطّا

 ايِعٛب١ شلقٙ ؾٓتٝذ١. ا٭ه٬ف بٗا ٌٜعل نإ اييت ايجك١ بٓؿى أبعاؿٙ, بهٌ

 ؾكٗٝٸّا ؾهلّا اـٛف ؾأْتر ايعًُا٤, اـ١ٌٝ نبرل اهتٛطٓت هٌبٌ ايٛآش١

ٌٸّا ٝٸّا, َذلؿِّؿّا, ٖ  يًُلادع ساكهّا استٛا٥٘, ؾبات ع٢ً ٜكـك ٜعـ مل َا ى٢ٌ ٚتؿاعً

 . احملاُل٠

ِّض  ايٓيبٸ َٔ اقذلابٓا ايٛكا٤, ٚماؿإٍ  باينَٔ عـْا نًُا أْٸ٘ كَٔإ ٜٚٛ

ٕٸ ًعٛكْا ُٚشابت٘, ماؿ ٌٸ ايعًُا٤, بأ  يٓٛلا٥ِٗ, ٚثكٛا احملت١ًُ ايتذاٚمات َٔ قًكّا ا٭ق

 إوبك١ َعلؾتِٗ ب٦ٝتِٗ, ْتٝذ١ ٗ تطبٝكٗا ٚطلم ايِْٓٛ, َعاْٞ ؾِٗ ع٢ً بكـكتِٗ

ُټٌ إقا١َ َٔ َٖهِٓٗ ٚب٦ٝتِٗ, َا َذتُعِٗ يًتهٝٸـ,  آيٝاتإٍ  ايلٚاب٘, ٚايتٛ

ّٸ  ٚقلا٠٤  ايعُٝك١ ٚبايلٖاْات ٚبتعكٝـات٘ بايعامل ايعُٝك١ ؾإعلؾ١. كتًؿ١ بطلٜك١ايٓ

إؿكٛؿ٠,  ايجك١ يًعًُا٤ تلؿٸ إٔ ّهٓٗا اييت ايٛسٝـ٠ ايٛه١ًٝ ٖٞ ٚإوتكبٌ يًشآل

ٕٸ ايكبٍٛ هب نُا. اـًل ع٢ً ايكـك٠ ٖ٪٤٫ ٜوذلؿٸ َٚعٗا  ايعامل, ٚقٛاْٝٓ٘ بأ

١ِِّ ٚاجملا٫ت  يًِْٓٛ ١ًَُّٗ ؾك٘ يٝوت ايعامل, بٗقا إعلؾ١ ع٢ً إواعـ٠ إتؼ
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ـٸه١, بٌ ٌٸ َِـك ٖٞ إك  . يًكإْٛ َوتك

ٕٸ ع٢ً إ٪يِّـ ٜٚلنِّن ّٸ  أ ٞٸايٓ ٞٸ, نُا ايعكٌ ٜعٝل ٫ اٱشل  ٜؿتض أْٸ٘ اٱْواْ

ـٸؿ٠ آؾاقّا ِّع١ َتع ٝٸ١ ُٕاكه١ َٚتٓ  بٌ اـً٘ ٜٓبػٞ ٚبايتايٞ ٫. َٚوتك١ًٓ ٌْٝط١ عك٬ْ

 ٚإٓٗذٝٸات تتعاكض كتًؿ١ ١َوتكًٓ فا٫ت ع٢ً َٚٓٗذٝٸات قِٝ ؾلض ٫ٚ ا٭ٚاَل,

ٝٸ١ ٚايتذلٜب١ٝ اؿٓك١ ايعًّٛ إػٔاع ٜٓبػٞ ٫ إْ٘ اجملا٫ت; أٟ ٖقٙ ٗ إعلٚؾ١ يع  ٚاٱْواْ

ـٸؿ٠, «أػ٬قٝٸ١ قلا٠٤ ػا١ْ»  تٛدِّ٘ أٚ ايتشًٌٝ, َٓاٖر ع٢ً ت٪ثِّل إٔ ًأْٗا َٔ ق

 ٗ عًٝٗا إِْٓٛ إعاٜرل َع «ا٫ْوذاّ» باهِ َعٝٻٔ اتٸذاٙ ٗ ٚايٓتا٥ر اـ٬ُات

ٝٸ١ ايِْٓٛ ٕٸ بٌ. ا٭هاهٝٸ١ ايـٜٓ ٗٸ فاٍ نٌ إ ـٸؿ ٜعلف َعل ُٸ١ َٓٗذٝٸت٘ ٚو  اـا

ٝٸ١ َٚعاٜرلٙ ٚقٛاعـٙ ٝٸ١ ايتشًًٝ ٌٕ ٚايتذلٜب ٌٸ, بٌه  . ايـكاه١ َٛٓٛع َع ع٬ق١ ٚٗ َوتك

ٕٸ  أدٌ كاهؽ, ٚدٗاؿ, َٔ ايتناّ كَٔإ, ٖٛ ايّٝٛ, عوب إيٝ٘ متاز َا إ

ـٸٟ إُاكهات, َٚلادع١ بايتكايٝـ, تٌهٝواي سلٸٜٸ١  ايـٜٔ عًُا٤ هًط١ َٚوا٤ي١ ٚؼ

 ٗ بعٝـّا ٜعين نقيو ايقٖاب ٖقا. ْكـٜٸ١ بِٛك٠ ٬ُٚسٝٸاتِٗ, ,(ٚاحملُٝٸ١) ايلاهؼ١

 ايك٣ٛ بٌ ٚايع٬قات ٚإعلؾ١ ٚايٓؿٛف ايوًط١ ع٬ق١ بإعاكف, ٚٗ ع٬قاتٓا ؼًٌٝ

 ايؿهل ّٓع ايجكاؾٝٸ١, َٚا , ٚباشلٝانٌ(ايٓوا٤, إخلا٫دتُاعٝٸ١, ايلداٍ,  ايطبكات)

ٞٸ ٛټك َٔ اٱه٬َ ـٸٜات َٛاد١ٗ أدٌ َٔ ٚايتشلټك ايتط  بإٔ ا٭َل ٜتعًٓل. إعاُل اينَٔ ؼ

 بايقات ايجك١ أهاي ع٢ً ؼلټكْا مكِّل ايتاكٜؽ, ٚإٔ ٗ نُٛآٝع ٚٓعٓاإٍ  ْعٛؿ

 تُٓٝتٓا ٗ إعلؾ١ فا٫ت ـكتً ؿَر ع٢ً ايكـك٠ ٚها٥ٌ, َع َٔ ًِه٘ َٚا

ُٸ١, ٛټع إلادع١, اؾاَع١ يًعًّٛ دـٜـ٠ دػلاؾٝٸ١ ػ٬ٍ َٔ اـا   ايهؿا٤ات. يتٓ

 

 

 عٓـَا ًا٥ه١ َٓطك١ كَٔإ ايـنتٛك ٜطأ إٍ ا٭َاّ أػل٣ ػط٠ٛ ٚٗ

ـٻخ ّٸ  بٌ ايع٬ق١ عٔ ٜتش ّٸ شلقا ايكاك٨ ؾِٗ ايٛسٝٞ ٚبٌايٓ ّٸ  ٚٓع١ٝ إٕ» :ايٓ ايٓ

ٝٸات ع٢ً تأثرل فات بايؿعٌ تهٕٛ إٔ ّهٔ ٔٵ ًهً ٌٸ ايكلا٠٤, ٚيه ٝٸ١ تٛ  ايكاك٨ عكً

ّٸ  ٖقا بتؿورل ٜكّٛ ايقٟ ـٸؿ ٖٞايٓ ٞٸ احمل  ٚايٌهًٝات ايتِٓٝؿات طلغ ٗ ا٭هاه

ُٸ١  . «ايتؿورل بٗقا اـا

 ٓاس١ٝاي َٔ ٚإهإ, ٚيهٓٸ٘ اينَإ عدل ايتأٌٜٚ بـٜٓاَٝٸه١ٝ كَٔإ ٜٚ٪َٔ
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ِّشّا شلقٙ ٓٛاب٘ ٜٔع ا٭ػل٣ ٝٸ١, َٛ ٕٸ ايعًُ  طبٝع١ ؼـٜـ ٖٞ احملٛكٜٸ١ ايكٔٝٸ١» أ

ٝٸ١ ٚسـٚؿ ّٸ  َكابٌ ٗ ايتأٌٜٚ عًُ  . «ايٛسٝٞايٓ

 َتٛام١ْ, َٓٗذٝٸ١ عٔ اؾـيٝٸ١ ايكٔاٜا تًو ٕجٌ إثاكت٘ َعلض ٗ كَٔإ ٜٚبشح

ٝٸات توتطٝع اٱطاك ٖقا ؿاػٌ ؾك٘» أْٸ٘ َ٪نِّـّا  تهٕٛ إٔ ٚاٱ٬ُغ تذـٜـاي عًُ

ٝٸ١, ٚإٔ فات  . «مثاكٖا ت٪تٞ ؾعاي

ٕٸ ٝٸ١ ايطلٜك١ ٕٓاق١ٌ نتاب٘ ٜهلِّي ٫ كَٔإ إ تبٓٸٝٗا,  ٜٓبػٞ اييت ايتأًٜٚ

ٍِّ ٜكذلغ أّٜٔا ٚيهٓٸ٘ ـٻؿّا ٜعٛؿ ثِ ٚا٫دتٗاؿ, َٔ بايتأٌٜٚ يًكٝاّ ًلعّا إؼ  يتٓاٍٚ ف

ٕٸ ٜ٪نِّـ , سٝح«ايتأٌٜٚ هًط١» بع إعلٚؾ١ ايكٔٝٸ١  ٗ نٓٝو١ ٚدٛؿ عـّ سكٝك١» أ

ٌٸ ٖٞ اٱه٬ّ ٝٸ١, بٌ سكٝك١ إكاٜٝى به ٛٸ٠; بٝـ َِـك ٖٞ إهاب ٛٻٍ أْٸٗا يًك إٍ  تتش

 .«َعٗا ايتعاٌَ مؤ مل إفا ٓعـ ْكط١
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ػًل اهلل اٱْوإ ٚأْني٘ ع٢ً ٖقٙ ا٭كض, ؾعاَ عًٝٗا ٜتٓٓكٌ َٔ سايت٘ ايبـا١ٝ٥ 

ٗ أِاطٗا اؿٝات١ٝ إٍ سا٫ت أنجل ٜول ٚهٗٛي١, ٚمل ٜهٔ إف فاى َا ٜ٪كٸؾ 

كب١ ٬ت٘ تًو, ؾًٛٓت ايهجرل َٔ ايٛٛاٖل ا٫دتُاعٝٸ١ ٗ تًهِ اؿيتؿاٌُٝ تٓٓك

ـ٠ إف ٫ ٜناٍ اٱْوإ سا٥لّا ٗ ؼًًٝٗا ٚايٍُٛٛ إٍ ْتا٥ر َ٪ٖن ;ايتاكىٝٸ١ غا١َٔ

ُٸ ٞٸ, سٝح ٫ تناٍ ايبشٛخ ٚايـكاهات سٛشلا, يعٌ َٔ أٖ ٗا: ٚاٖل٠ ايتؼاطب اٱْواْ

ٚٻ ٛٸكٖا فلٸؿ ؾلٓٝٸات ٫ ّهٔ اؾنّ بإسـاٖا ٗ َكابٌ إـ ١ْ سٍٛ ٌْأ٠ ايًػ١ ٚتط

 ٣. ايؿلٓٝٸات ا٭ػل

ٕٸ ايًػ١ ٚاٖل٠ ادتُاعٝٸ١ تٛقٝؿٝٸ١ ٖٚبٗا اهلل  ؾشُٝٓا ٜقٖب ايبعض َِٓٗ إٍ أ

ٛٸ اجملتُعاتيٲْوإ, ٜٚقٖب آػل إٍ أْٸ بوبب اؿاد١  ;ٗا ٚاٖل٠ ادتُاعٝٸ١ ِت َع ِ

ِٸ ٜقٖب ثايح إٍ أْٸ ٗا قضٴ تٛإٓع إًشٸ١ إيٝٗا ٗ تٛاٌُ اٱْوإ َع أػٝ٘ اٱْوإ, ث

ٞٸ بـأ َا ٞٸ إْواْ ٛٸك إٍ ٖقٙ ايِٛك َٔ ا٭ُٛات  ٌٜب٘ ايتِٜٛت ايِٛت إٍ إٔ تط

ٌٸ إؿٝـ٠ يًُع٢ٓ, ٚكابعٷ ٌٸ ن فيو فلٸؿ  إٍ غرل تًهِ ايؿلٓٝٸات ايوابك١, إْٸُا ٜٛ

ؾذلق٢ إٍ َوت٣ٛ اؿكا٥ل ايعًُٝٸ١ إجبت١ َٔ  ,ؾلٓٝٸات ٫ ّهٔ اؾنّ بإسـاٖا

ٞٸػ٬ٍ ايتتبټ ٞٸ ايٛاقع ٚٻفيو إٔ ب ;ع اـاكد ٝٸ١ مل تـ ٌٸ ـاٜات ايٌٓأ٠ اٱْواْ ٕ ٗ هذ

ٌٕ ٞٸ ايتاكٜؽ, ٫ٚ ّهٔ اؾنّ بؿلٓٝٸ١ ؿٕٚ أػل٣ َا مل تعٔـ بـيٝ  ٌَٗٛؿ.  سوٸ
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ٚقلٜبّا َٔ ٖقٙ ايٛاٖل٠ ايًػٜٛٸ١: ٚاٖل٠ ايتـٜټٔ عٓـ اجملتُعات ايبٌلٜٸ١, سٝح 

اع ايـٜينٸ سٍٛ لـ ٚؾل٠ّ َٔ ايؿلٓٝٸات ٚايٓٛلٜٸات ايعًُٝٸ١ اييت ٜـكهٗا عًِ ا٫دتُ

ٝٸ١ أٚ  ِـّٜٔ»ٌْأ٠ ايٛاٖل٠ ايـٜٓ ؿ ؾلٓٝٸات ٫ ّهٔ اؾنّ ٖٚٞ تبك٢ فلٻ .«اي

ٚيقيو عٓـَا ٜـكي ايـنتٛك سًِٝ بلنات أٍُٛ ايـٜٔ  .بإسـاٖا َكابٌ ايبك١ٝ َٓٗا

ٞٸ ُٓٔ ْٛلٜٸات عًِ ا٫دتُاع ايـٜينٸ ٌٜرل إٍ أْٸ ؿكٕٛ ِٗ ٫ ٜتٸٌْٚأت٘ ٗ اجملتُع ايعلب

ُٸ١ ؼـٜـ ايـٜٔ ٚؼًٌٝ أُٛي٘ ٗ اجملتُع تٌهِّ»ٛل٠ ٚاسـ٠, ؾٝكٍٛ: ع٢ً ْ َٗ ٌ

قٔاٜا َلنن١ٜ ٗ سكٌ عًِ ا٫دتُاع ايـٜينٸ ٚايعًّٛ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايٓؿو١ٝ ا٭ػل٣. 

ِّ ؿ ايبعض ع٢ً أٍُٛ ايـٜٔ ٗ اجملتُع ٚؿٚكٙ ٚيٝى َٔ َكاكب١ٺ ٚاسـ٠ ٗ ايعًّٛ, ؾٌٝ

َٸ ٚايبعض اٯػل ع٢ً نْٛ٘ تعبرلّا عٔ اؿادات  ١ ٚا٫ْتُا٤,ٗ تعنٜن ٚسـ٠ ا٭

ٝٸ١ يًكِٝ ٚإباؿ٨ ا٭ػ٬قٝٸ١, أٚ يًتػًٗ ب ٚايتشلټك َٔ ايكًل ٚاـٛف ٚايب٪ي, أٚ اٱْواْ

ٟٸ, نُوأي١ ٤ٌْٛ يؿِٗ َع٢ٓ اؿٝا٠ ٚاٱداب١ عٔ أه١ً٦ غا١َٔ قِّ ل٠ يًعكٌ ايبٌل

 ايهٕٛ ٚإؼًٛقات, أٚ عٔ نٌ ٖقٙ فتُع١ّ. 

ِّٚٗ ؼـٜـ  ق١ ع٢ً ايـٜٔ قـ ٜهٕٛ ايذلنٝن ع٢ً اٯشل١ أٚ ايك٣ٛ اـاكق١ إتؿ

ـٻ ٝٸ١ ا٭ي١ٖٛ أٚ  ,ٚاهلل ٚايٌٝطإ ,ىي ٚإـْٻاٱْوإ, أٚ ع٢ً ايِلاع بٌ إك ٚٚسـاْ

ـټ ٝٸ١, أٚ ع٢ً ايٛٚا٥ـ ٚا٭ؿٚاك اييت ٜ٪ؿٸٜٗا ايـٜٔ ٗ تع ؿٖا, أٚ ع٢ً ايتذاكب ايقات

 اجملتُع ٚسٝا٠ ايؿلؿ. 

ٚطبٝع١ ٚٚا٥ؿ٘ ٗ  ,فيو ٫ ٜتٸؿل ايباسجٕٛ ا٫دتُاعٝٸٕٛ سٍٛ أٍُٛ ايـٜٔ بوبب

 . «ْٚٛعٝٸ١ ع٬قت٘ بايب٢ٓ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚا٫قتِاؿٜٸ١ ٚايٓٛاّ ايوا٥ـ ,اجملتُع

ٝٸ١ إٝوٻ ل٠ ٗ سـٜجٗا عٔ ٚقلٜبّا َٔ ٖقا إع٢ٓ َا تٌرل إيٝ٘ إٛهٛع١ ايعلب

ٕٸ ;ايـٜٔ ١ًِ بتاكٜؽ ا٭ؿٜإ تكّٛ ع٢ً فلٸؿ اؾذلآات إتٻايٓٛلٜٸات » إف تٌرل إٍ أ

٫ٚ تعتُـ ٖقٙ اٯكا٤ ..., أنجل َٔ قٝاَٗا ع٢ً ع٬قات ٚآش١ بٌ ايوبب ٚإوبِّب

ٛټ ٞٸ, ٚإْٸُا ٖٞ فلٸؿ ؾلٚض ّهٔ إٔ ٜدلٖٔ اٱْوإ ايتط ك١ٜ ٗ ايـٜٔ ع٢ً عح عًُ

ِّ .ع٢ً عهى َا تقٖب إيٝ٘ ٌّؿ٠ يٮٚيقيو ٚٓعت تِاْٝـ َتع َٓٗا  ؿٜإ, ؿكي ن

ُٸ١ ٗ َٛاٖلٙ ايتاكىٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ,ايـٜٔ َٔ ما١ٜٚ كتًؿ١  . «ػا

 

ٝٸ١ ,تعتُـ ايعًّٛ اؿـٜج١ ـٻ ,ايطبٝعٝٸ١ َٓٗا ٚاٱْواْ ؿّا ٗ َٓاٖر ايبشح ِطّا ق
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ٞٸ ع يًُؿلؿات إطًٛب تكِا٤ ٚايتتبټفيو أْٗا تعتُـ إٍ سٍـّ نبرل َٓٗذٝٸ١ ا٫ه ;ايعًُ

ِٸ  ,عجٗا ِٻ ْعٗا يًؼلٚز َذُٛع١ َٔ ايؿلٓٝٸات اييت ؽٔعٗا يًتذلب١, َٚٔ ثٳ َٚٔ ثٳ

ع فُٛع١ ايباسح أْٗا ا٭قلب إٍ ايٛاقع ايقٟ تتبٻ ٣ايٍُٛٛ إٍ ايٓٛلٜٸ١ اييت ٜل

ٝٸات٘ اـاكدٝٸ١.   نبرل٠ َٔ دن٥

ٕٸ ا َٔ ؾلٓٝٸات ْٚٛلٜٸات عًُٝٸ١: اؿىٸ ايقٟ َِـك إع١ًَٛ َٚا ٜتًٖٛ ٚيقيو ؾإ

ٝٸ١ ٜتٛهٻ ُٸٌ ب٘ إٍ ايعًُ ٞٸ, ٜٚٔاف إيٝ٘ ايعكٌ ايقٟ ٜتٛ ٌ ب٘ يًٍُٛٛ إٍ ايٛاقع اـاكد

 ٟ إٍ ايٓٛلٜٸات ايعًُٝٸ١. ا٫هتٓتاد١ٝ اييت ت٪ؿٸ

ٕٸيٚتطبٝكّا  ايعامل ٗ عًِ ا٫دتُاع ايـٜينٸ ع أسـ ؾلٚع ايعًّٛ  قيو لـ أ

ٝٸ١ ع ٝٸ١, أٚ ؿكاه١ ٌْأ٠ ايـٜٔ اٱْواْ هٝٛاد٘ ُعٛب١ّ  ,عٓـَا ٜلٜـ تؿورل ايٛاٖل٠ ايـٜٓ

ُٸت٘ تًو ٕٸ ;ٗ َٗ ٞٸ ع٢ً ٖقٙ  فيو أ تاكٜؽ ا٭ؿٜإ ٚٗل َع بـاٜات ايٛدٛؿ اٱْواْ

ٚٻ ٟٸ, ٚإف فاى ٫ ٜهٕٛ ايباسح ايبوٝط١, ٖٚٞ إلس١ً غرل إـ ١ْ َٔ ايتاكٜؽ ايبٌل

 يًٍُٛٛ َٓٗا إٍ ايٓٛلٜٸ١ إؿذل١ٓ.  ;ًًٝٗاأَاّ ٚقا٥ع سٝٸ١ ّهٔ ؿكاهتٗا ٚؼ

ٕٸ ٞٸ نُا أ ٛٸك اٱه٬َ ١ ايـٜاْات اٱشلٝٸ١ ٚتٌاكن٘ بكٝٸ ,ٌْأ٠ ايـٜٔ ع سوب ايتِ

ٝٸ ١ ع٢ً ٚٛاٖل ع توتٓـ إٍ عامل ايػٝب َٚا ٚكا٤ ايطبٝع١, ٫ٚ ّهٔ ؿكاهتٗا ؿكاه١ّ َبٓ

ِٻ ؼًًٝٗا ؼ٬ًّٝ َاؿٸٜٸ ,ّهٔ ٌَاٖـتٗا باؿىٸ  ّا عتّا. َٚٔ ثٳ

ٔ ايؿلم بٌ إٓٗذٝٸ١ إعتُـ٠ ٗ ؼٌِٝ إعلؾ١ ٚٗ ٖقا إٛٓٛع ؼـٜـّا ٜتبٝٻ

ٝٸ١ ٚبٌ ايعًّٛ ايٌلعٝٸ١ ٗ ؿأب ؿاكهٛ ْٛلٜٸ١ إعلؾ١ ع »إف  ;ايعًّٛ ايطبٝعٝٸ١ ٚاٱْواْ

 ايعكٌ. ع 2 ;اؿىٸع 1ٔ, ُٖا: ٜٵؾًوؿٝٸّا أٚ عًُٝٸّا ع ع٢ً سِل َِاؿك إعلؾ١ ٗ َِـكٳ

ٕٸ ٟٸ ٚاؾـيٞ بِٝٓٗ ٗ أ إِـك ٖٛ  نُا ؿأبٛا ع٢ً اهتعلاض ايِلاع ايؿهل

 أٚ ٖٛ ايعكٌ ؾك٘, أٚ ُٖا َعّا.  ,اؿىٸ ؾك٘

ٝٸ١ َٔ فاٍ  ;ٚنإ ٖقا ٭ِْٗ اهتبعـٚا ايؿهل ايـٜينٸ أٚ إعلؾ١ ايـٜٓ

 .يًوبب ايقٟ فنلت٘ آْؿّا ;ؿكاهاتِٗ

ـٸّ ع تذل ٞٸ ع نُا تك ع 2; ايٛسٞع 1 , ٖٚٞ:بٸع إِاؿك يـٜٓاٚ٭ْٓا ْ٪َٔ بايـٜٔ اٱشل

. «اؿىٸع 4; ايعكٌع 3 ;اٱشلاّ

ٝٸ١ ٚؾل إٓٗذٝٸ١ ايعًُٝٸ١ اؿـٜج١ ؿٕٚ ا٫نذلاخ َا تٌرل  إٕ ؿكاه١ ايٛاٖل٠ ايـٜٓ

ٞٸ َٔ  ٝٸ١ ٜلدع ٗ داْب نبرل َٓ٘ إٍ َا بٌ ايـٜينٸ ٚايعًُ إيٝ٘ ايل٣٩ ٚايٓٛلٜٸات ايـٜٓ
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 أَٛك ٌْرل إٍ بعٔٗا:  قطٝع١, يعًٓٗا تلدع إٍ

ٝٸ١ ايتـاػٌ ايهجٝـ بٌ ا٭هطٛك٠ ٚايذلاخأع  ٕٸ ;/ ايجكاؾ١ ايـٜٓ نجرلّا َٔ  فيو أ

ٟٸ تٴ نبرل َٔ إبايػات ٗ  ل٣ٚ بطلٜك١ ؾٝٗا داْبٷا٭سـاخ إلتبط١ بايتاكٜؽ ايٓبٛ

 .٭هطٛك٠ َٓٗا إٍ ايٛاقعإٍ اسـٚخ اـٛاكم ٚإعذنات, َا هعًٗا أقلب 

ـٸثٓا ايـنتٛك ايؿًٔٞ ؾٝكٍٛ:  ٚسٍٛ ٖقٙ أَا عٔ ع٬ق١ ايـٜٔ »ايؿهل٠ و

ٝٸ١ إٝوٸل٠)با٭هطٛك٠ ؾتكٍٛ  ٚبٌ ا٭هطٛك٠ ٚايـٜٔ ع٬ق١, ٚنجرلّا : »(إٛهٛع١ ايعلب

. ٖٚٞ تٌرل بٗقا إٍ َعذنات ا٭ْبٝا٤ «َا ؼهٞ ايٌعا٥ل أسـاخ أهطٛك٠

ٛټ ٚنلاَات ا٭ٚيٝا٤, أَجاٍ: عُل ْٛغ, ٚؾٛكإ ايتٓٛك ٍ ْاك ايُٓلٚؿ َع بطٛؾاْ٘, ٚؼ

ِٸ١ قِل بًكٝى, ٚعِا َٛه٢, ٚنقيو ػًل ايهٕٛ  ,إبلاِٖٝ إٍ بلؿٺ ٚه٬ّ, ٚق

ٕٸ ٚٻ إخل. ؾإ ٕ, ٚمل ْعجل ع٢ً َا ٌٜرل إٍ ْٝع ٖقٙ ٚأَجاشلا ناْت قبٌ ايتاكٜؽ إـ

ٝٸ١ ٚاؿهاٜات ا٭هطٛك١ٜ, ٖٚ ٞ ٤ًٞ َٓٗا َٔ آثاك, ٚإْٸُا علؾٓاٖا َٔ ايهتب ايـٜٓ

بإٌاٖـ ٚاحملوٛي, أٚ َا  بٗقا تـػٌ إطاك ايػٝبٝات, ٚايعًِ اؿـٜح ٫ ٜ٪َٔ إ٫ٓ

 . «ّهٔ إٔ ىٔع ي٬ًُس١ٛ أٚ ايتذلب١

َعِٛ ايعًّٛ اؿـٜج١ ٌْأت ٗ ايػلب ايقٟ ؼتٔٔ ًعٛب٘ ٚفتُعات٘ ب ع 

تُـ فُٛع١ َٔ ا٭ؿٜإ, ٖٚقٙ ٫ تتواٚم ٗ َباؿ٥ٗا ٚقُٝٗا, بٌ إٕ نجرلّا َٓٗا ٜع

ٝٸ١, ٚيقيو قـ ٜعقك ايباسح ٗ إٔ تهٕٛ  ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭هاطرل ٚاـٝا٫ت ايقٖٓ

ٝٸ١ ٚعـّ عًُٝٸ١ ا٫عتُاؿ عًٝٗا ٗ َوأي١ ايتكٌٓ  ,يـٜ٘ ٖقٙ ايٓٛل٠ سٍٛ إعلؾ١ ايـٜٓ

ٞٸ.   ٚايتٓٛرل ايعًُ

بوبب ٖقا ايٓٛع َٔ ايكطٝع١ ع ٜٚٔاف إيٝ٘ ُعٛب١ تػٝرل َا ٜلتب٘ بايٌإٔ ز ع 

ٛٸكت ٖقٙ ايعًّٛ ٗ ب٦ٝتٌ كتًؿتٌ, َا دعٌ يهٌٍّ  ;ايـٜينٸ ٕا وًُ٘ َٔ قـاه١ ع تط

ٕٸ ,َُٓٗا ِطّا كتًؿّا ٗ ايبشح يهٌ  َٚعاؾ١ ٚتبٜٛب ٚتكوِٝ َوا٥ٌ ايعًّٛ, نُا أ

 َُٓٗا ايًػ١ ٚإِطًشات إؼتًؿ١ ٗ إع٢ٓ ٚإ٪ؿٸ٣. 

ًاكتٗا إٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ؿ١ م١ٖٝ دٜٛلٚ إٚقلٜبّا َٔ ٖقا إع٢ٓ ْكلأ يًُ٪يِّ

ٝٸ١ »إف تكٍٛ:  ;ايكطٝع١ ـټؿ إوتٜٛات ٗ إطاك ا١َٕٛٛٓ ايـٜٓ إٕ اٱقلاك با٫ػت٬ف ٚبتع

ٕٸ ِّي١ ًأْٗا ًإٔ ها٥ل ايٛٛاٖل ا٫دتُاعٝٸ١, َا نإ  ايٛاسـ٠, ٚبأ ايـٜٔ ٚاٖل٠ َتش

ٝٸ١ يٝتشٓكل إ٫ٓ ٞٸص يًٛاٖل٠ ايـٜٓ ٘ ؿكي , فيو أْٸٗ إطاك ايـكي ايوٛهٝٛيٛدٞ طا٫دتُاع
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ٛٸكٙ َعط٢ٶ ٟٸ, ؾِ ِٸ بايـٜٔ إعٝاك ٞٸ ايقٟ اٖت ٛټك اي٬ٖٛت ِٷ ع٢ً ايكطع َع ايتِ ثابتّا  قا٥

ٝٸّا َٚتعايّٝا ع٢ً تػٝټل ا٭م١َٓ ٚا٭ٚٓاع  . «َٚطًكّا ْٚٗا٥

ٝٸ١ بتًهِ ايُٓط١ٝ ايكـ١ّ ٗ ايتعًِٝ, َا هعٌ َٔ  ٚقـ ُٝٸنت ايعًّٛ ايـٜٓ

ٛٸ ايذلاثٞ ايكـِٜ, ؾُٝا ُٝٻكلداتٗا ايعًُٝٸ١ سا نت ايعًّٛ إـ١ْٝ ع اييت ١ًَ َٚتأثٸل٠ باؾ

ٝٸ١ ٚا٭ػل٣ ايطبٝعٝٸ١ َٚا إيُٝٗا ع باؿـاث١  ِٸ ؿاػٌ ؿا٥ل٠ ؿكهٗا ٚعجٗا ايعًّٛ اٱْواْ تٔ

ـټ  . ّ ؾٝٗا, َا هعٌ كلداتٗا أنجل ١َ٤٬َ يًشٝا٠ إعاُل٠ٚهلع١ ايتك

 

ٕٸ ٗ َا هبلأًلْا  ٖٓاى ْٛعّا َٔ ائباب١ٝ سٍٛ ايـٜٔ ٌْٚأت٘ ٗ  إٍ أ

َا تٓتذ٘ ايٓٛلٜٸات اؿـٜج١ ٗ ايعًّٛ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايٓؿو١ٝ,  اجملتُعات ايبٌلٜٸ١ ٗ

ٞٸ إـْٞ ٚبٌ َا تقٖب  ٖٚٞ ساي١ َا ناْت يتٌٓأ ي٫ٛ ايكطٝع١ بٌ ْتا٥ر ايبشح ايعًُ

ٝٸ١. ٖٚقٙ ائباب١ٝ ٫ تٓشِل ٗ ايتأكٜؽ شلقٙ ايٛاٖل٠ ٗ بعـٖا  إيٝ٘ ايٓٛلات ايـٜٓ

ِٸ َعِٛ ايٌإٔ ايـٜينٸ ٞٸ, بٌ ٖٞ تتذاٚم فيو يتع ٕٸ نجرلّا َٔ عًُا٤  ;ا٫دتُاع فيو أ

ٜٴعٓٳٕٛ َا هـْٚ٘ َٔ , ٚيٛلٚف ٌْأتٗا ,ػٕٛ شلقٙ ايٛاٖل٠ا٫دتُاع عٓـَا ٜ٪كِّ

تعبرل اٱْوإ عٔ إّاْ٘ »٘ ؾٕٛ ايـٜٔ بأْٸ١, فيو أِْٗ ٜعلِّؿٜٸطكٛي ٖٚاكهات عبا

, ٚايـٜٔ ع َٔ ...لت٘بُٛؿٗا ػايك١ ٖقا ايهٕٛ َٚوِّ ,ٚإد٬ي٘ شلا ,بكـك٠ٺ أعِٛ َٓ٘

ٌٸ ٝٸ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ع ٖٛ ن ١ ع٢ً أهاي ٖقا فُٛع١ َتها١ًَ َٔ ايٌعا٥ل ٚايطكٛي إبٓ

ٞٸ :أسـُٖا :١ ادتُاعٝٸ١ شلا داْبإوَ٪هٻ»٘ ؾْٛ٘ بأْٸ, أٚ ٜعلِّ«اٱّإ ـ َٔ َ٪ٖي ,كٚس

ٟٸ, َ٪ٖي :ايعكا٥ـ ٚإٌاعل ايٛدـاْٝٸ١, ٚاٯػل , ٚايـٜٔ ...ـ َٔ ايطكٛي ٚايعاؿاتَاؿٸ

 . «باـٛاكم ٚإعذنات ٚايك٣ٛ ؾٛم ايطبٝع١ اعذلافٷ

ٖٚقٙ ايتعلٜؿات ع عٓـَا ؼاٍٚ إٔ ػُع ٗ َُْٔٛٗا ْٝع إعتكـات ٚا٭ؿٜإ 

ٝح تًٌُٗا ٗ عباك٠ داَع١ ع تكِل ايٌإٔ ايـٜينٸ ٗ فُٛع١ َٔ ايطكٛي ٚايٌعا٥ل ع

ٕٸٚايعباؿات,  ٞٸ ٜلًـ إٍ اؿلٸ  ايـٜٔ ع ٗ» ٗ سٌ أ َا ٜعلٸؾ٘ ب٘ اٱه٬َٝٸٕٛ ع: ٚٓعٷ إشل

ٕٸ«ٗ ا٫عتكاؿات, ٚإٍ اـرل ٗ ايوًٛى ٚإعا٬َت ايـٜٔ نُا ٌٌُٜ  , أٟ إ

ٟٸ ,ايعباؿ١ٜفُٛع١ّ َٔ ايطكٛي  ؿٜٔ, ؾٗٛ  عٝح ُجٸٌ كنٝن٠ أهاهٝٸ١ َٔ كنا٥ن أ

ٞٸ ع وٌُ ؾهلّا ًا٬َّ يًهٕٛ  ٗ بعض ُٛٗلات٘ ع نُا ٖٞ اؿاٍ َع ايـٜٔ اٱه٬َ
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َٸ١ ٜوتطٝع اٱْوإ إوًِ ايّٝٛ ا٫ستهاّ إيٝٗا  ,ٚاٱْوإ ٚاؿٝا٠ ُجٸٌ ك١ٜ٩ عا

 يتِٓٛٝ ً٪ْٚ٘ اؿٝات١ٝ إعاُل٠. 

ُٸّا سٍٛ ٖقٙ ايتعلٜؿات ٚٗ فيو ْكلأ إف ٜكٍٛ:  ;يًـنتٛك ايؿًٔٞ تعًٝكّا َٗ

ٞٸ يًـٜٔ, ٖٚٛ » , ٖٚٛ «ايـٜٔ: ع٬ق١ ؾلؿٜٸ١ بٌ اٱْوإ ٚػايك٘»ٖٓاى تعلٜـ غلب

ٞٸ فيو إٔ اٱه٬ّ مل ٜكتِل ع٢ً تٛدٝ٘ ٚتِٓٛٝ  ;تعلٜـ ٫ ًٜتكٞ ٚٚاقع ؿٜٓٓا اٱه٬َ

ٌٸ ٚادتُاعٝٸ١, بٌ  ;اٱْوإ: ؾلؿٜٸ١ع٬قات  ع٬ق١ اٱْوإ بلبٸ٘ ؾك٘, بٌ سلٌ ن

 . «اٱْوإ ٚكبٸ٘, ٚبٌ اٱْوإ ْٚٝع َا ٗ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠

اٱه٬ّ ٖٛ ايـٜٔ ايقٟ »ٚيقيو عٓـَا ٜعلٸف ايؿًٔٞ اٱه٬ّ ٜعلٸؾ٘ بايتايٞ: 

ـ َٔ كنٌٓ إٍ ايبٌلٜٸ١ نآؾ١, ٜٚتأٖي |ٓا قُـّابعح اهلل تعإٍ ب٘ ْبٝٸ

 ٚايٓٛاّ.  ;ـ٠أهاهٝٸٌ, ُٖا: ايعكٝ

 ,ٚبأُٚٝا٥ِٗ ,َٚا أْني٘ عًِٝٗ ,ٚبأْبٝا٥٘ ,ٍاايعكٝـ٠ ٖٞ اٱّإ باهلل تع

ُٸ٢ أٍُٛ ايـٜٔ. ,ٚبايّٝٛ اٯػل  ٚتو

ُٸ٢ ٞٸ ايقٟ ٚٓع يتِٓٛٝ اؿٝا٠ ايبٌلٜٸ١ نآؾ١, ٜٚو  ٚايٓٛاّ ٖٛ ايتٌلٜع اٱشل

 . «ؾلٚع ايـٜٔ

ٕٸٚاْط٬قّا َٔ فيو ٜ٪نِّ  ,ه٬ّ ٜعلض ك١ّٜ٩ يٲْوإاٱ» ـ ايـنتٛك ايؿًٔٞ أ

ٝٸ١ ع  .عٝح ٜٔع٘ ؾٝٗا إٛٓع ايٛه٘ بٌ ايتٍُٗٝ ٚايتأيٝ٘ ؾاٱْوإ ع ٗ ايل١ٜ٩ ايكلآْ

٘ َٖٛنٌ ع٢ً ٖقٙ ايطبٝع١, ؾٝتِلٻف ؾٝٗا َٖٛن٬ّ ػًٝؿ١ اهلل ٗ ا٭كض, َع٢ٓ أْٸ

ؿٖا شلا بٓٛ ,, ٚفيو ٚؾل ٚثٝك١ َٚعاٖـ٠ بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل هبشاْ٘ٚيٝى َوتك٬٘

 . «ايـٜٔ»بع ٚأسهاَٗا ائابط١ شلا, ٖٚٞ َا تعبِّل عٓٗا ايلها٫ت اٱشلٝٸ١ 

ٕٸ ـٸَٗا اٱه٬ّ تٔع٘ ْٛاَّا ٚؾهلّا قاؿكٳ إ ٔ ع٢ً قٝاؿ٠ ٜٵٖقٙ ايل١ٜ٩ اييت ٜك

اؿٝا٠ ع٢ً ٖقٙ ا٭كض, َل١ْٚ ٬ُٚسٝٸ١ عاي١ٝ, تعطٞ يٲْوإ ا٭ٌَ ٗ إٔ ٜعٍٝ 

ٛٸ٠ َوٝطل٠, نُا ٖٞ  بوعاؿ٠ ٚنلا١َ ٖٚبتٗا ي٘ ايوُا٤, ٓٸ١ َٔ ْٛاّ أٚ ق َٹ ٚؿٕٚ 

 . «١ ا٭١ُْٛ ٚاؿٔاكات ا٭ػل٣اؿاٍ َع بكٝٸ

ٕٸنُا ٜ٪نِّ اٱه٬ّ ايّٝٛ ٜطلغ ْؿو٘ بـ٬ّٜ سٔاكٜٸّا » ـ ٗ ايـكاه١ فاتٗا أ

ٝٸ١, ٚفيو ٗ ـٸ٣ اؿٔاك٠ ايػلب ـٸَ٘ َٔ قِٝ  عإٝٸّا, ٖٚٛ بقيو ٜٓاؾى ٜٚتش َا ٜك

ٝٸ١ ايو١ًَُٝٚباؿ٨ ٚقٛاٌْ ٚؾه ّٕ ٜٓوذِ ٚايطبٝع١ اٱْواْ ٞٸ ها ٖٚٛ ا٭َل  .ل إْواْ
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ٞٸ إٍ قاُلت٘ ٞٸ ايػلب ُٗٝـّا يًُٛاد١ٗ ٚايِلاع ايًقٜٔ  ;ايقٟ ؿؾع بايؿهل ايوٝاه

ٝٵٜٵٜلاُٖا ايػلبٝٸٕٛ أَلٳ ٞٸٔ ستُٝٻ ُٸ١ بعـ اْٗٝاك قطب ايٓٛاّ ا٫ًذلان ايٌلقٞ  ٔ, ٚغا

ٝٸ١ عـّي ; ٚفيو(ايوابل ؾٝاتٞ)ا٫ؼاؿ ايوٛ إٍ  دٓبّا اؿٔاكتٌ ٖاتٌ تعاٍٜ إَهاْ

ـٸ  . «ٟ ٚايػًب١دٓب, ٚإف فاى ٫ َٓاْ َٔ ساي١ ايِلاع ٚايتش

ٛٸ٠ ؾٝٗا َٸ١ ٫هتٓٗاض قٛاٖا ٖٛ ُهٌ َهأَ ايك ِٸ .َٚا ؼتاد٘ ا٭ َا  َٚٔ أٖ

ٞٸ ِٸ»فيو إٔ  ;ُتًه٘ ا٭١َ اٱه٬َٝٸ١ ٖٛ ايؿهل ايتٌلٜع  ,َا ِٜٓع اؿٔاك٠ َٔ أٖ

َٸٜٚ ِٸٗا عٔٛكٖا إتُِّعطٞ يٮ ٟٸ, ٚى ٖٛ ايؿهل  ,ن بٌ ا٭١َِ ٚدٗٗا اؿٔاك

ٞٸ ٞٸ أٚ ايكاْْٛ ٞٸ )ايؿكٗ  (. ايتٌلٜع

َٸ ٛٻ ١ اييت يـٜٗا ْتازٷؾا٭ ٞٸ ؾدلنت٘ ٗ قٛاعـ س ٟٸ تٌلٜع يت٘ إٍ عًِ ؾهل

ٓٔ(, )ايؿهل إِٓٛ(, ثِ قٛيبت٘ ٗ َٛاؿ قا١ْْٝٛ ْكًت٘ بٛاهطتٗا إٍ ْٛاّ )ايؿهل إك

َٸ ِّٖٞ أ ١ِّ َتش ْٸ بٌ ا٭َِ إتُ ٕٸ ;١ْل٠, شلا َلننٖا اـا ؼٌٜٛ ايؿهل  فيو أ

ٖٛ ٌٷثِ إٍ ؾهل َكٓٻ ,ِاـاّ إٍ ؾهل َٓ ٛٸ ٔ, عُ ْٚٔر  ,ٗ ايتؿهرل ٜعلب عٔ زل

 . «ات ثكاؾٝٸ١َٔ فٖٓٝٸات ٚػًؿٝٸ ,ٗ أؿٚات٘

َا ىتنْ٘ َٔ  ٗ ٖٚقٙ اٱًاكات اييت ٜقنلٖا ايـنتٛك ايؿًٔٞ سٍٛ اٱه٬ّ

ِّ ٗا ٌ اؿٔاك٠ اٱه٬َٝٸ١ ٭ٕ تهٕٛ اؿٔاك٠ ايعإٝٸ١ ايوا٥ـ٠ ٜـكى أْٸْٛاّ ٚؾهل ٜ٪

ٛٸشلا إٍ أ١ُْٛ  ,٫ تناٍ ٗ نجرل َٔ َٛاقع ايؿعٌ ٚايتأثرل كتن١ّْ ٚؼتاز إٍ َا و

ٝٸ١ ٫ ;ٚقٛاٌْ ٚتٌلٜعات تت٤٬ّ ٚايعِل اؿآل  فيو إٔ ٚاقع َلانن ايـكاهات ايـٜٓ

ُٸ١ إف لـٙ أثٓا٤  ;تناٍ عاد١ إٍ َنٜـ َٔ ايتطٜٛل يهٞ توتطٝع ايٓٗٛض بٗقٙ إٗ

ٟٸ ٌٜرل إٍ بعض إكذلسات  ,ؿكاه١ّ ٚتـكٜوّا ,سـٜج٘ عٔ ػلبت٘ َع ايتعًِٝ اؿٛمٚ

ٕٸ ٕٵ»إف ٜكٍٛ:  ;َٔ ًأْٗا تطٜٛل ايٛٓع ايكا٥ِ اييت ٜل٣ أ نإ يٞ إٔ أقذلغ ؾإْٞ  ؾإ

 ,ٝٛػٓا ايعًُا٤ ا٭د٤٬ٓ َٔ إو٪ٚيٌ عٔ اؿٛمات ايعًُٝٸ١أٓع بٌ ٜـٟ أهٝاؿْا ًٚ

ـٸه١ أٚ غرلُٖا, إكذلسات ايتاي١ٝ:   هٛا٤ ٗ ايٓذـ ا٭ًلف أٚ ٗ قِ إك

ُٸع 1 َٸ١  :ٗاٚٓع ًلٚٙ يًكبٍٛ, َٚٔ أٖ سٍِٛ ايطايب ع٢ً ًٗاؿ٠ ايجاْٜٛٸ١ ايعا

 أٚ َا ٜعاؿشلا,... 

ـٸإعاؿ٠ نتاب١ إٛاؿ ايعًُٝٸ١ إكلٻع 2 َات ٚايوطٛغ بأهًٛب ك٠ ٗ َلسًيت إك

ٞٸ ٜكّٛ ع٢ً ايٛٓٛغ ٗ ايتعبرل, ٚايٌٍُٛ ٭طلاف ٚأبعاؿ ايؿهل٠ َٛٓٛع ايـكي,  عًُ
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ٟٸ,... ٚبٌهٌ ٜلب٘ بٝٓٗا كبطّا عٜٔٛٸ  ّا, ٚٚؾل َٓٗر تلبٛ

 إٓاؾ١ إٛاؿ ايتاي١ٝ: ع 3

 أٍُٛ عًِ اؿـٜح. أع 

 أٍُٛ عًِ ايلداٍ. ب ع 

تٛٓع ُٓٔ َٛٓٛعات  ,ٚايٌلنات ,نايبٓٛى ,ٝٸ١ اؿـٜج١إعا٬َت إايز ع 

 قوِ إعا٬َت َٔ عًِ ايؿك٘. 

ٞٸ.  ؿ ع  أٍُٛ ايبشح ايعًُ

 ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب إعاُل٠. ٖع ع 

 ايؿك٘ إكاكٕ.  ٚ ع

 ايكإْٛ ٚايِٓٛ إعاُل٠.  م ع

ٞٸ. غ ع   تاكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٕٸ ٜٔؼٸِ َٔ  ,يعامل, ٚاْؿتاغ ايعامل عًِٝٗاْؿتاغ إوًٌُ ع٢ً ا َٚٔ إوًِٓ ب٘ أ

ٝٸ١ إلانن ايعًُٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١, ٚفيو بإٔ تهٕٛ َوت٣ٛ كهايتٗا, َٚكـاك َا  َو٪ٚي

ٞٸ ٗ ٖقا اجملاٍ  . «ٜتطًٓب٘ ايٛادب ايٌلع

 

ـٸ١َ ايهتاب ع إٍ أْٸ ِٻأًاك ايـنتٛك ايؿًٔٞ ع ٗ َك ّ نتاب٘ ٖقا ٘ ػ

ٕٸ ٞٸ, َع٬ِّّ فيو بأ ٞٸ اٱَاَ ٛٸك ايـكي ايؿكٗ ٞٸ ع ٗ» يتأكٜؽ ٌْأ٠ ٚتط  تاكٜؽ ايؿك٘ اٱَاَ

ٞٸ ؾكـ ُأيِّؿت عٌلات  .َا ٚقـ عًٝ٘ ع ٌٜٓهٌ اؿًك١ إؿكٛؿ٠ ٗ تاكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ـٻ ٞٸ إٔ ٜؿايهتب ٗ تاكٜؽ ؾك٘ إقاٖب ا٭كبع١, ٚمل ٜك لؿ بهتاب ك يًؿك٘ اٱَاَ

ِّ ٌٸ, ؾتأتٞ ايهتاب١ عٓ٘ َه َٴ«١ً ؿًكات ايوًو١ًَوتك ايعاٌَ »عّا فيو إٍ لدٹ, 

ٕٸ ٞٸ, ٖٚٛ أ ٞٸ, ٚمل ٜٴ ايوٝاه ٝٸ١ ٖٛ إقٖب ايوٓٸ إيٝ٘  ـٵٔٳإقٖب ايلزلٞ يًـٚي١ ايعلب

ٞٸ ,ٗ ايـكاهات اؾاَع١ٝ إقاٖب اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػل٣ ٚإقٖب  ,نإقٖب اٱَاَ

 . «قٖب اٱبآٞٚإ ,اينٜـٟ

ٞٸ( إْٸُا ٚايٌٝؽ ايؿًٔٞ ٗ ٚٓع٘ ٕكلٻ ٞٸ ٗ َاؿ٠ )تاكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َ ك ؿكاه

ٝٸ١ ٗ أسـُٖا :ٜٓطًل ٗ فيو َٔ َٓطًكٌ : إٌاكن١ ٗ ؼـٜح ْٛاّ ايـكاه١ ايـٜٓ
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ٞٸ ع نُا أًلْا ٕكذلس٘ أع٬ٙ ـٸَٗا سٍٛ ٖٛ :ٚإٓطًل اٯػل ;ًٓكٗا اٱَاَ  ايل١ٜ٩ اييت ٜك

ٞٸ ٜؿذلٕٓٛ أُاي١ فيو إٔ إ٪كِّ ;ايتأكٜؽ يٌٓأ٠ ٖقا ايعًِ إه٬َٝٸّا ػٌ يًؿك٘ اٱه٬َ

ـٻ ـٸ اَتـاؿّا يًورل٠ ايٓبٜٛٸ١, َٚع ٤ٌْٛ ايـٚي١ ا٭َٜٛٸ١ ٚٗلت بك١ٝ َقٖب ٚؾلق١ ق ؿ٠ تع

ٚفيو غ٬ف َا ٜعلٓ٘ ايـنتٛك ايؿًٔٞ ٗ ٖقا ايهتاب, ٚنإ  .ايؿلم اٱه٬َٝٸ١

إٔ », سٝح ٜقٖب ٖٓاى إٍ «ؿكٚي ٗ ؾك٘ اٱَاَٝٸ١»إيٝ٘ ٗ نتاب٘  قـ هبل إٔ أًاك

َٸ١, ٖٚٛ ع ٗ ايٛقت  ايتأكٜؽ يٌٓأ٠ َقٖب اٱَاَٝٸ١ ٜعين ايتأكٜؽ يٌٓأ٠ َقٖب ايٌٝع١ بعا

ْؿو٘ ع ٜعين ايتأكٜؽ ي٤ٌٛٓ َقٖب ايوٓٸ١, إفا أكاؿ ايباسح إٔ ِٜٓـ ْؿو٘ ؾٝهٕٛ 

, ٚايوبب ٗ فيو إٔ َا ُنتٹب ٗ ٌْأ٠ ٚإٔ ىًّ ٕبـ٥٘ ؾٝهٕٛ عاؿ٫ّ ,َٛٓٛعٝٸّا

ذاٖاتِٗ ايوٝاهٝٸ١ َٚٝٛشلِ ايؿلم ٚإقاٖب اٱه٬َٝٸ١ نإ ناتبٛٙ ِٜـكٕٚ َٔ اتٸ

ٍٸ ٝٸ١, ٜٚـ ع٢ً ٖقا إغُاض اؾُٝع عٔ ايبشح ٗ ٌْأ٠ ايتوٓټٔ, ٚعٔ ايبشح ٗ  إقٖب

 . «كزٚاـٛا ,نايٌٝع١ ,, ٚتلنٝنِٖ ع٢ً ٌْأ٠ ايؿلم ا٭ػل٣...تاكٜؽ ايوٓٸ١

ٛټ ٞٸ, إف ٜكٍٛ: ٚتتُُّٝا شلقٙ ايؿهل٠ ْكلأ ي٘ َ٪كِّػّا يتط ٞٸ اٱه٬َ ك ايـكي ايؿكٗ

ٚأٌٖ ايوٓٸ١ ٚاؾُاع١ص ٗ بـ٤ اْبجاقُٗا ٗ ايكلٕ  ;ناْت ٖاتإ ايطا٥ؿتإ طايٌٝع١»

ٚٸ ٛٻا٭ يتا إٍ طا٥ؿتٌ, ٚنإ ٍ اشلذلٟ َجاب١ َـكهتٌ, ثِ ع ٚبؿعٌ عٛاٌَ كتًؿ١ ع ؼ

ٌٸ  طا٥ؿ١ َُٓٗا َـاكهٗا.  يه

ٗا عٓـ أٌٖ ايوٓٸ١ بـأت َـكه١ ٚايؿاكم بٌ َـاكي ايطا٥ؿ١ َُٓٗا ٚا٭ػل٣ أْٸ

ايلأٟ, ٚنإ كا٥ـٖا ٚك٥ٝوٗا اـًٝؿ١ عُل بٔ اـٓطاب, ٚبعـ ٚؾات٘ ٚتدلٜن ابٓ٘ عبـ 

اهلل ؾكّٝٗا َٔ ؾكٗا٤ إوًٌُ إٌاك إيِٝٗ تلٓننت ع٢ً ٜـٜ٘ َـكه١ اؿـٜح, ٚهاكت 

ؼقت َـكه١ ايلأٟ ايهٛؾ١ َلننّا شلا عٔ طلٜل عبـ كهتإ دٓبّا إٍ دٓب, ٚاتٻإـ

َٳ ,اهلل بٔ َوعٛؿ ـٸ أبلم ت٬َق٠ عُل بٔ اـٓطاب, ٚأبلم  تبٓٸ٢ َٓٗر  ٔٵايقٟ نإ ٜع

ٚؾهل َـكه١ ايلأٟ, ٚأػقت طابعٗا ايٛآض ع٢ً ٜـ إَاّ إقٖب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ 

ٗٸ  . بٔ ثابت ايهٛ

ٛٸك٠ َلننّا شلا, ٚاًتٗل َٔ أع٬َٗا ـٜح ؾاتٻأَا َـكه١ اؿ ؼقت َٔ إـ١ٜٓ إٓ

ايؿكٗا٤ ايوبع١: هعٝـ بٔ إوٝٸب, ٚعل٠ٚ بٔ اينبرل, ٚأبٛ بهل بٔ عبـ ايلٓٔ 

إؼنَٚٞ, ٚعبٝـ اهلل بٔ عبـ اهلل, ٚػاكد١ بٔ مٜـ بٔ ثابت, ٚايكاهِ بٔ قُـ بٔ 

إـكه١ إٍ إَاّ إقٖب َايو بٔ أبٞ بهل, ٚهًُٝإ بٔ ٜواك, ٚاْتٗت ك٥اه١ ٖقٙ 



•

 جتهاد والتجديداال

 أْى, ٚعٔ طلٜك٘ اْتٌلت ٗ ايبًـإ اٱه٬َٝٸ١... 

ٛٸك عٓ ٛټ ,ٗ َقٖب أٌٖ ايبٝت :ٌايٌٝع١, أٚ ُق ـبُٝٓا نإ ايتط ٝٸّا أٚ تط كّا طٛي

ايقٟ تنعٸِ  ,ٚأػق ايع١َ٬ٓ ايؿًٔٞ ببٝإ ؿٚك اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب .«اَتـاؿٜٸّا

ّٸ ٗ َك ابٌ َـكه١ ايلأٟ اييت تبٓٸاٖا اـًٝؿ١ عُل, سٝح هاك أبٓا٩ٙ َٔ َـكه١ ايٓ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٖٚٛ  .ٗ قاكبتِٗ يًكٝاي ٗ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ ,ع٢ً إٓٗر فات٘ ^أ٥

 َا هٓطايع٘ َع َنٜـ َٔ ايتؿٌِٝ ٗ ؾٍِٛ ٚأبٛاب ايهتاب. 

ِّ ايتٌلٜع ػٛ َٗا ايـنتٛك ايؿًٔٞ غ٬ف َا ٜقنلٙ َ٪كِّٖٚقٙ ايل١ٜ٩ اييت ٜك

ٞٸ ٞٸ ٗ ًٓك٘ ايوٓٸ ٕٸ ;اٱه٬َ َـكهيت ايلأٟ ٚاؿـٜح مل تٛٗلا  إف ٌٜرلٕٚ ٖٓاى إٍ أ

ٗ عٗـ ُػاك ايِشاب١ ٚايتابعٌ, أٟ َع بـ٤ ٤ٌْٛ ايـٚي١ ا٭َٜٛٸ١, بٌ إِْٗ ٫  إ٫ٓ

ٟٸ ِّ ٌٜرلٕٚ إٍ ٚدٛؿ أ ٕٸػ٬ف بٌ ايِشاب١ أٚ اْكواَِٗ إٍ َـاكي َتع بـ٤  ؿ٠, ٚأ

ُٸ٢ ايعٗـ ايجاْٞ َٔ عٗٛؿ ايتٌلٜع, ٖٚٛ عٗـ  ٚإقاٖب ٌْأ ٗٚٗٛك ايؿلم  َا ٜو

 . ُػاك ايِشاب١

ٚاُؿّا ساٍ ايِشاب١ َا بعـ  ,بٌ إْٓا ْكلأ يًـنتٛك عبـ ايعِٛٝ ًلف ايـٜٔ

ع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ أهباب اـ٬ف بٌ ايِشاب١ ؾكـ نإ »بكٛي٘:  |كهٍٛ اهلل 

و ْٛلّا يٛدٛؿ أهباب ادتُاع نًُتِٗ, ْٚٛدنٖا ٚفي ;باـ٬ف بِٝٓٗ ٜورلّا مل ٜتٌعٻ

 َا ًٜٞ:  ٗ

 نإ َبـأ ايٌٛك٣ هاكّٜا ؾُٝا بِٝٓٗ. ع 1

 مل ٜتؿلٸقٛا ٗ ا٭َِاك.  ,نإ ايِشاب١ ٫ ٜنايٕٛ ٗ إـ١ٜٓع 2

َٳع 3 ٦ٌ عٔ هٴ ٔٵنإ ا٫هتٓباٙ ٗ ٖقا ايـٚك قاُلّا ع٢ً ؾتا٣ٚ ٜؿتٝٗا 

. «ساؿث١

 

ُِِّّ بت ٗ ايكلٕ ايجاْٞ اشلذلٟ, ٖٚٞ إف فاى ناْت َتأثِّل٠ ؿت ايعًّٛ ٚب

ُٸ١ َا ٚكؿٖا َٔ ايؿهل ايْٝٛاْٞ َٔ تلْات ٚٗلت  با٭دٛا٤ ايعًُٝٸ١ ايوا٥ـ٠, ٚغا

ٞٸ ٗ فيو ايٛقت.  ,َع ٤ٌْٛ ايـٚي١ ايعبٸاهٝٸ١  ُٚٓهٓٗا َٔ َؿاٌُ اجملتُع اٱه٬َ

َا ٚٓعت َٔ أدً٘ َٔ ساد١ عًُٝٸ١  ٞٚقـ اهتطاعت تًهِ ايعًّٛ إٔ تًبٸ
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ٚادتُاعٝٸ١ ًٚلعٝٸ١ ٗ ايعِل ايقٟ ٚٗلت ؾٝ٘, ٚهٛف ّلٸ بٓا تًهِ إلاسٌ ٚايعٗٛؿ 

ٞٸ َجا٫ّ ع٢ً ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١ ٗ ٞٸ ٗ ًٓك٘ اٱَاَ َا هًهت٘  اييت َلٸ بٗا ايؿك٘ اٱه٬َ

 ٣٩ كتًؿ١. كذاٖات َٚـاكي ٚبت ؾٝ٘ َٔ اتٸَٔ ػطٛات ٚتٌعٻ

و عٓـَا ٌٜرل ايـنتٛك ايؿًٔٞ إٍ بعض إكذلسات يتطٜٛل ايٛٓع ايكا٥ِ ٚيقي

ـٸَت٘ ٖقٙ ايعًّٛ اييت تـكي ايّٝٛ ٗ ٖقٙ  ٗ َلانن ايتعًِٝ ايـٜينٸ ٫ ٜٓبػٞ إغؿاٍ َا ق

ٕٸ َٔ بٌ  ٞٸ, ٖٚٞ ْكط١ ٫ تػٝب عٔ ايٌٝؽ, بٌ إ إلانن ٗ فاٍ ايـكي ايٌلع

ٛٸك عًِ كات ٖٛ اٱأٖـاف ٚٓع َجٌ ٖقٙ إكلٻ ًاك٠ إٍ تًهِ اؾٗٛؿ اييت ِا ٚتط

 ايؿك٘ ٗ ٬ٚشلا. 

ٓا ٫ لاْب ايِٛاب إفا اعتدلْا ٖقا ايهتاب َٔ إِاؿك ا٭ٍٚ ٗ ؿكاه١ ٚيعًٓ

ٞٸ ٛٸكٙ ,ٌْأ٠ عًِ ايؿك٘ اٱَاَ ـٻ ,ٚايتأكٜؽ ٕلاسٌ تط  ,َت٘ َلاننٙ ايعًُٝٸ١ٚبٝإ َا ق

ُٸ١ ُٝٻ َٚا بقي٘ أع٬َٗا َٔ دٗٛؿ, ٖٚٛ ظاْب ٖقٙ   َٚٓٗا:ن بٓكاٙ, إٗ

 

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ـٸ ٚاٖل٠ ايكٝاي ^ٚقـ أ٥ اييت قـ تتٸؼق  ,َٛقؿّا سامَّا ٓ

ع ايبعض إٍ سٝح تٛهٻ ,ٚه١ًٝ ؿلف َواك ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ عٔ َواكٖا ايِشٝض

ٞٸ َدلِّ ّٸ ايٌلع َٸ١ ٚايكٝايكات إؿكد١ كايؿ١ ايٓ ُٸ١ .ِاحل ايعا  ^ٚقـ بقٍ ا٭٥

دٗـِٖ ٗ ٌْل ٚتـٜٚٔ ايوٓٸ١ َا ّٓع َٔ اؿاد١ إٍ ايًذ٤ٛ إٍ غرل ايكلإٓ ٚايوٓٸ١ 

ُٸ١  .ٗ فاٍ ايتٌلٜع ٌ فيو ٗ , سٝح ُجٻ^ٗ عٗٛؿِٖ»ٚقـ أٌْ إ٪ٓيـ ؿٚك ا٭٥

ٞٸ, ٚفيو:   تٛؾرل إاؿٸ٠ ايؿكٗٝٸ١ يًتٌلٜع اٱه٬َ

ُٸ١ َا ٜلتب٘ َٓ٘ بايتٌلٜع, ٖٚٛ َا ٜعلف بتؿورل اع 1 يكلإٓ ايهلِٜ, ٚغا

 بآٜات ا٭سهاّ. 

 إ٤٬َ ايوٓٸ١ ايٌلٜؿ١ ٚتـٜٚٓٗا, ٚايذلب١ٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ اهتؿاؿ٠ اؿهِ َٓٗا. ع 2

 تهٜٛٔ ايؿكٗا٤ بتعٜٛـِٖ ع٢ً ا٫هتٓباٙ ٚاهتؼ٬ْ قٛاعـ إٓٗر. ع 3

ِٸٚقـ ناْت ٖقٙ ا٭ؿٚاك ُٗٝـّا  ٟ قاّ ب٘ ايؿكٗا٤ ٗ عٗـ ابتـا٤ ايق يًـٚك إٗ

ُٸ ,ايػٝب١ ايهدل٣ ُٸسٝح اْتكًت َٗ ٞٸ ؾٝ٘ َٔ ا٭٥  . «١ إي١ِٗٝ ايـٚك ا٭هاه

ٞٸ إٍ  ٚٗ بـ٤ إورل٠ ايؿكٗٝٸ١ ٗ ايكلٕ ايلابع اشلذلٟ اٌْعب إواك ايعًُ
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ٝٵ :أسـُٖا :اػاٌٖ ايؿكٗا٤  أٚٔ َاٍ إٍ َـكه١ اؿـٜح عٓـ ايوٓٸ١ )َـكه١ ايِـَٚق

ٚمل تًبح  .َايت إـكه١ ا٭ػل٣ إٍ َـكه١ ايلأٟ )َـكه١ ايكـٌّ( بُٝٓااحملـثٌ(, 

ٝٸ١ ايقٟ أهٻ ,ـتا بؿٌٔ دٗٛؿ ايٌٝؽ إؿٝـٖاتإ إـكهتإ إٔ تٛسٻ ى يًُـكه١ ا٭ُٛي

 اٱَاَٝٸ١ ٗ ايؿك٘. 

ٔٸ ٖقٜٔ ا٫تٸ ـٸ إٔ ٜٛٗل أثلُٖا بٌ ايؿ١ٓٝ ٚا٭ػل٣, ٖٚٛ ا٭َل ٚيه ذاٌٖ ٫ب

 .٘ ي٘ ايع١َ٬ٓ ايؿًٔٞ ٗ إًاكات٘ إتٓاثل٠ ٗ طٛاٜا ايهتابيقٟ نإ قـ تٓبٸٸا

اييت نإ ايؿكٗا٤  ,َا فنلٙ سٍٛ ايؿذل٠ اييت تًت ايٌٝؽ ايطٛهٞ :َٔ فيوٚ

إٕ ايوبب »إف ٜكٍٛ ٖٓاى:  ;إٍ إٔ ٚٗل ابٔ إؿكٜى اؿًٓٞ ,قـ ْـٚا ؾٝٗا ع٢ً تلاث٘

ٝٸ١ ا٫دت ٗاؿ َٔ قبٌ ت٬َق٠ ايٌٝؽ ايطٛهٞ, ٖٚٛ ايقٟ فنل يتعطٌٝ ٖاكه١ عًُ

ـٸ ؾتٛقؿٛا عٔ إبـا٤ ايلأٟ  ,عًِٝٗ َٓاؾق ايتؿهرل تكـٜوِٗ ي٘ ايتكـٜى ايقٟ ه

ٚفيو  ;كّا يقيو ايلنٛؿَا ٜبـٚ يٞ ع إٔ ٜهٕٛ عا٬َّ َدلِّ ٚإعطا٤ ايؿت٣ٛ, ٫ ًِٜض ع ٗ

ٕٸ يـاؾع شلِ ايتكـٜى ع نُا ٖٛ َعلٚف ع ٜهٕٛ عاٌَ ؿؾع, ؾإؿلٚض إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا أ

ذاٙ ايٛه٘ ايقٟ كزل٘ ع٢ً ايورل ٚؾل َٓٗر ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ا٫هتٓباٙ, ٖٚٛ ا٫تٸ

٘, ٚنإ ايٌٝؽ ايطٛهٞ َٔ أهتافٙ ايٌٝؽ إؿٝـ, ٚأْٔذ٘ ْٛلٜٸ١ّ ٚتطبٝكّا ت٬َقتٴ

فيو أِْٗ إفا ناْٛا َ٪ٌَٓ سٓكّا  ;ٚبق٫ّ يًذٗـ ؾٝ٘ ,ٚأنجلِٖ ٓاه١ ي٘ ,أبلمِٖ

ٟٸبو١َ٬ ٖقا إٓٗر ٚ شلِ إٍ ايعٌُ ب٘, ٚتطٜٛل  َعطٝات٘ ٜهٕٛ إّاِْٗ اؿاؾن ايكٛ

ٞٸ ع٢ً أهاي َٓ٘. ٚيهٔ ايقٟ ٜبـٚ أْٸ بٕٛ ايورل عًٝ٘, ِٗ ناْٛا ٜتٗٝٻايؿهل ايؿكٗ

ٝٸ١ ايٌٝعٝٸ١ بايكٝاي ٚادتٗاؿ ٘ ٭ْٸٚيعًٓ ٘ نإ ٜعتُـ أٍُٛ ايؿك٘, ٖٚٛ َلتب٘ ٗ ايقٖٓ

ٕٸ٭ْ٘ إأيٛف ٚإعلٚف عٓـ أٌٖ  ;ايلأٟ ُٸ١ أ ٞٸ تأثٻ ايوٓٸ١, ٚغا ل ب٘ أٍُٛ ايؿك٘ ايٌٝع

 ٗ طلٜك١ ايعلض ٚأهًٛب ايتعبرل ٚتبٜٛب إٛٓٛعات. 

ٔ ي٘ ع٬ق١ باػاٙ ٖٖ ,ٚقـ ٜهٕٛ يبعض ت٬َق٠ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ايٓذـ

َٳ .ؿٚك ٗ ايتجبٝ٘ ٚايتٛقٝـ ,ْاع١ ايؿكٗا٤ احملـثٌ قلأ ع٢ً  ٔٵؾكـ فنل ٗ قا١ُ٥ 

 ,ْنٌٜ ايلٟ ,ٗ ايٓذـ: ايٌٝؽ اؿؤ بٔ اؿوٌ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞايٌٝؽ ايطٛهٞ 

ٛٸ ٕٸ (.سوهاع )ب إـع ذاٙ ْاع١ اؿلن١ ايعًُٝٸ١ ٗ قِ ٚايلٟ ٌُٝ إٍ اتٸ ٚمٔ ْعًِ أ

 ايؿكٗا٤ احملـثٌ. 

ـ ٖقا أّٜٔا ْنٚع ايٌٝؽ ابٔ إؿكٜى ٗ َٓٗذ٘ ٗ ا٫هتـ٫ٍ ٚايبشح إٍ ٚقـ ٜ٪ِّ
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ٌٸاٱنجاك َٔ اهتعُاٍ  ٝٸ١, ٚفيو يٝـػٌ إعلن١ ايؿهلٜٸ١ به ثكً٘,  ايكٛاعـ ا٭ُٛي

ٞٸ ٞٸ ايطٛه ٞٸ نٞ ٜعٝـ ايٛٓع ايعًُ  . «إٍ َلننٙ, ٜٚعٝـ ي٘ تأثرلٙ ٗ ايٛه٘ ايعًُ

أثٓا٤ سـٜج٘ عٔ إؿػاٍ )اٱْاع( َِـكّا َٔ َِاؿك ايتٌلٜع,  ,ٚٗ َٛٓع آػل

ٕٸ  ٘ ناًـ عٔ ٬ّ يقات٘, ٚإْٸُا ٭ْٸاٱْاع ع ٗ سكٝكت٘ ع يٝى ؿيٝ»ٌٜرل ٖٓاى إٍ أ

ٗ ايهتاب  ايوٓٸ١, ؾتبك٢ ع ع٢ً ٖقا ع َِاؿك ايتٌلٜع َٔ سٝح ايٛاقع قِٛك٠ّ

 ٚايوٓٸ١. 

ٚيعٌ ايتِّٓٝ ع٢ً اٱْاع ؿي٬ّٝ ؾكٗٝٸّا نإ ٗ َكاب١ً َٛقـ ايؿكٗا٤ 

 . «قوُّٝا يًهتاب ٚايوٓٸ١ ,احملـثٌ ايوًيبٸ َٓ٘, ٚيٝى ٫عتباكٙ ؿي٬ّٝ َوتك٬٘

ِٸ اٱًاكات فات ايع٬ق١ بٗقٙ إوأي١ ٖٛ ؼًًٝ٘ ايـقٝل ٭هباب  ٌٸ َٔ أٖ ٚيع

ٞٸ  ;ٚٗٛك اؿلن١ ا٭ػباك١ٜ إف ٜكٍٛ سٍٛ ؿٚاؾع ٚٗٛك ٖقٙ اؿلن١ ٗ ايـكي ايؿكٗ

ٞٸ:  ايقٜٔ ناْٛا ًّٕٝٛ إٍ  ,ٚتلدع ا٭هباب عٓـ أٚي٦هِ ايٓؿل َٔ ايعًُا٤»اٱَاَ

ٞٸ, اػاٙ ايِـٚقٌ, أٚ طلٜك١ اي ِّثٌ, ٜٚتٗٝٻبٕٛ َٔ إٓٗر ا٭ُٛي ؿكٗا٤ احمل

 وٕٛ َٓ٘ اـٝؿ١, إٍ ايتايٞ: ٜٚتٛدٻ

ٕٸع 1 ٞٸ نإ َٓٗر ادتٗاؿ ٚطلٜك١ اهتٓباٙ أ ٚن١ًُ )ادتٗاؿ( ع  .إٓٗر ا٭ُٛي

ٞٸ ع ناْت ؼٌُ َعٌٓٝ ػ٬ٍ َلسًتٌ َتعاقبتٌ: ؾؿٞ إلس١ً  ٞٸ ًلع نُِطًض عًُ

 بع )ادتٗاؿ ايقٟ اُطًض عًٝ٘ ,شاب١ َع٢ٓ اهتعُاٍ ايلأٟا٭ٍٚ ناْت ؼٌُ أٜاّ ايِ

ٛٸك إٔ ايجا١ْٝ, ٚبعـ إلس١ً ٚٗ(. ايلأٟ ٞٸ ايؿك٘ ٚاقع تط ايوٓٸ١, إٍ  أٌٖ عٓـ اٱه٬َ

ٞٸ يقيو,  اهتعُاٍ ايكـك٠ ايعًُٝٸ١ ع٢ً ا٫هتٓباٙ ٚاهتعُاٍ ٚها٥ٌ ايبشح ايعًُ

ل ع ٖٚٛ ًَه١ ا٫هتٓباٙ, أٚ أُبشت ؼٌُ َع٢ٓ آػل ع باٱٓاؾ١ إٍ َعٓاٖا ايواب

ٝٸ١ اٱَاَٝٸ١ َٔ ايؿك٘  ايكـك٠ ايعًُٝٸ١ ع٢ً ا٫هتٓباٙ. ٚايقٟ اهتعاكت٘ إـكه١ ا٭ُٛي

ٞٸ ٚأُٛي٘ ٖٛ إع٢ٓ  ٞٸ ٚأُٛي٘, ٚاهتعًُت٘ َِطًشّا عًُٝٸّا ٗ ايؿك٘ اٱَاَ ايوٓٸ

تعاك أْ٘ أٟ ايكـك٠ ايعًُٝٸ١ ع٢ً ا٫هتٓباٙ. ٚقـ ؾِٗ بعِٔٗ ا٫دتٗاؿ إو ,ايجاْٞ

 َٚا تؿلع عٓ٘ َٔ ايكٝاي ٚا٫هتشوإ ٚا٫هت٬ِغ.  ,ادتٗاؿ ايلأٟ

ٕٸع 2 ؿٛا ٗ عًِ ايـكا١ٜ أؾاؿٚا َٔ عًُا٤ إـكه١ ا٭ُٛيٝٸ١ اٱَاَٝٸ١ عٓـَا أٖي أ

ٞٸ ٗ عًِ َِطًض اؿـٜح, ٚنقيو ٗ عًُٞ: ايلداٍاؾاْب ايؿٓٸ  ;ٞ يًتأيٝـ ايوٓٸ

ٝٸ١  .١ ٗ فيويوبل عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸ ;ٚأٍُٛ ايؿك٘ إٕ ٖقٙ ا٭عُاٍ َٔ إـكه١ ا٭ُٛي
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ٕٸأثاكت ايطلف اٯػل, ؾٛٓٸ ٝٸ١ ناْت ٗ اؾٛاْب  ٛا أ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقٙ ايعًّٛ ايوٓٸ

ٝٸ١ إٍ ايؿهلٜٸ١ أّٜٔا, ٖٚقا ٜعين تولټ ب ا٭ؾهاك إؼايؿ١ يٓا َٔ ايعًّٛ ايوٓٸ

 .«عًَٛٓا

  

ٕٸ هابكّاأًلْا  ٞٸ ٗ  إٍ أ تـٜٚٔ ايـنتٛك ايؿًٔٞ يتاكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٚٻتٌعټ ٞٸبات٘ ايؿهلٜٸ١ ٚإقٖبٝٸ١ ىتًـ عٔ َـ فيو  ;ْات تاكٜؽ ايتٌلٜع ٗ اػاٖٗا ايوٓٸ

ٕٸ بـ٤ اٌْعاب إوًٌُ إٍ َـكهتٌ َتُاٜنتٌ نإ بعـ كسٌٝ كهٍٛ  أْ٘ ٜل٣ أ

ٞٸ أٚ  .عٗـ نباك ايِشاب١ٚٗ  ,|اهلل ٕٓا مل ٜهٔ شلقا اـ٬ف ا٭ثل ايوٝاه ٚ

ـٸ٠ ٗ ساي١ ايِلاع نُا سـخ َع ٤ٌْٛ ايـٚي١ ا٭َٜٛٸ١, سٝح نإ َعا١ٜٚ عٓٝؿّا  ,اؿ

ـٜ٘ بأٌٖ ايوٓٸ١ ٚاؾُاع١, ؾُٝا نإ ايٌٝع١ ٗ قاكب١ أعـا٥٘, ٚاُؿّا قامبٝ٘ َٚ٪ِّ

ٟٸ ع, سٝح ٚاـٛاكز َٔ إؼايؿٌ يٓٗر ايوٓٸ١ ٚا ؾُاع١ ع سوب ايلٚا١ٜ ٚاٱع٬ّ ا٭َٛ

ٕٸ بـ٤  ٚٗلت ٖقٙ ايتوُٝات ٗ عٗـ ايـٚي١ ا٭َٜٛٸ١, ٚيقيو قـ ٜبـٚ ي١ًًٖٛ ا٭ٍٚ أ

اٌْعاب إوًٌُ إٍ َقاٖب ٚؾلم ٚاػاٖات نإ ٗ َلس١ً ُػاك ايِشاب١ 

ٞٸ َٔ أٌٖ ايوٓٸ١. نُا ٜقٖب َ٪كِّ ,ٚايتابعٌ  ػٛ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٕٵكط١ْٖٚٞ ْ مل ِٜلٸغ بٗا ايـنتٛك ايؿًٔٞ أثٓا٤ سـٜج٘ عٔ عٗـ اٱَاّ  , ٚإ

ُٸ١ اؿو, ٚيهٓٸ×عًٞ ٚمٜٔ  ٔ ٚاؿوٌٗا قـ تؿِٗ َٔ سـٜج٘ عٔ عٗـ ا٭٥

ِٸ»إف ٜكٍٛ ٖٓاى:  ;^ايعابـٜٔ اؿٛاؿخ ايتاكىٝٸ١ ٗ َورل٠ ايتٌلٜع  َٚٔ أٖ

ٞٸ ٗ ٖقا ايعٗـ ٖٞ إٔ بًؼ ايِلاع بٌ إـكهتٌ َٚـكه١  ;َـكه١ أٌٖ ايبٝت :اٱه٬َ

ُٸ . ٚنإ ٖقا سٍٛ ًلعٝٸ١ ػ٬ؾ١ ×١ ايعٓـ, ٚفيو ٗ أٜاّ اؿوٌ ايِشاب١, ق

ِٸ  إوا٥ٌ اييت ؿاك سٛشلا ايٓكاَ ٗ إـ١ٜٓ إٓٛك٠.  ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ, سٝح ُاكت َٔ أٖ

ٕٸ ِٸًلٚٙ اٱَا١َ مل تتٖٛؾ ؾُـكه١ أٌٖ ايبٝت ناْت تل٣ أ  ل ٗ ٜنٜـ, َٚٔ أٖ

ٜتٍٛ إَل٠ إ٪ٌَٓ  ٔٵَٳ ايقٟ اًذلٙ تٛاؾلٙ ٗ ,ٖقٙ ايٌلٚٙ ًلٙ ايعـاي١ٚأد٢ً 

ّٸ ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو ﴿: ×إبلاِٖٝ ٍ ٗ ق١ِ إَا١َ ايٓيبٸاايكلإٓ ايهلِٜ, ٖٚٛ قٛي٘ تع بٓ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ـٹٟ اي ٗٵ ٍٴ عٳ ٓٳا ٜٳ ٍٳ ٫َ  َٹٔ فٴكِّٜٻتٹٞ َقا ٚٳ ٍٳ  َٳاَّا َقا  . (124)ايبكل٠:  ﴾يٹًٓٻأي ٔإ

بأنجل َٔ  ×غ كأي َـكه١ أٌٖ ايبٝت ع َٜٛقاى ع اٱَاّ اؿوٌُٚلٻ
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ِّ ٞٸ ٗ فاٍ تطبٝك٘, تِلٜض ٜٛ ض ؾٝ٘ َـ٣ ا٫مـاك ايقٟ اْت٢ٗ إيٝ٘ ايتٌلٜع اٱه٬َ

 سٝح ٌِٜ ا٭َل ٭ٕ ٜهٕٛ ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ أَرل إ٪ٌَٓ ٚإَاّ إوًٌُ. 

ٕٓا مل ـٵ ٚ  َٔ ٚنإ ع إـ١ٜٓ ٗ شاب١ايِ َـكه١ إكداع ٗ ايتِلوات ٖقٙ تٴؿٹ

ايتٔش١ٝ,  اؿوٌ اٱَاّ ٜنٜـ, قلٻك ػ٬ؾ١ قبٍٛ عٔ ع عُل بٔ اهلل عبـ آْقاى ك٩ٚهٗا

ٝٸتِٗ ع ٚدّٗا يٛد٘ ع ٗ َكا١َٚ  ,٘ ايٌلٜـ إٛقـبـَ يٝؿذِّل ؾٝٔع إوًٌُ أَاّ َو٪ٚي

َػاؿكت٘ ٖقا ا٫ملاف ٗ ايٓٛلٜٸ١ ٚا٫مـاك ٗ ايتطبٝل, بعـ إٔ أعًٔ ٖـؾ٘ َٔ 

ٟٸ  . «َهإ ايِلاع ايٓٛل

ٞٸ ×ٚنإ هًٛى اٱَاّ اؿوٌ ٟٸ فيهِ إوًو ايؿـا٥ يًوٝاه١  ْتٝذ١ّ ايجٛك

ـٸؿت اـٓام ع٢ً َـكه١ أٌٖ ايبٝت َٔ قبٌ َعا١ٜٚ ٜٚنٜـ »اييت  ,ا٭َٜٛٸ١ ايكُع١ٝ ً

 . «ي٬ٓ٦ تٌٓل ٦ًّٝا َٔ ؾهلٖا ;ٚآشلُا

ٞٸ إٚقـ أًاك َ٪كِّ ٕٸػٛ ايتاكٜؽ اٱه٬َ ـٸٙ ٗ  ٍ أ ٞٸ ايقٟ بًؼ أً يًعاٌَ ايوٝاه

ٚقـ هبل  .ْٚاع١ ;ٚػٛاكز ;عٗـ َعا١ٜٚ أثلٙ ٗ اْكواّ ايٓاي إٍ ث٬خ ؾلم: ًٝع١

ٕٸ َٚـكه١  ;اٌْعاب إوًٌُ إٍ َـكهتٌ: َـكه١ ايلأٟ )ايِشاب١( إٔ أًلْا إٍ أ

ّٸ )أٌٖ ايبٝت( ـٴ أثلٙ  ,ايٓ سٌ بًؼ  ٚآشّا إ٫ٓقـ هبل فيهِ ايتاكٜؽ بهجرل, ٚمل ٜب

اهتباسٛا أًٝا٤ َٔ ا٭َٛك »ايقٜٔ  ,ايِلاع بٌ ٖاتٌ إـكهتٌ ٗ عٗـ بين أ١َٝ

ـټ َٔ َوا٥ٌ ايٓناع ٚأَٛك  إٌتبٗات ٗ اٱه٬ّ, ٚغًٓبٛا داْب ايلأٟ ٗ َا ه

َٗا كهٛي٘, سٝح إعا٬َت, نُا اهتباسٛا َٓه١ اييت سلٸَٗا اهلل, ٚإـ١ٜٓ اييت سلٻ

غ ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ إـ١ٜٓ ٚاْتٗبٗا ث٬ثّا, ٚثٓٸ٢ عبـ إًو بٔ َلٚإ, ؾأفٕ يًشذٸاز اهتبا

ٌٸ فيو يتؼٔع  ٗ إٔ ٜوتبٝض َٓه١, ٚاهتباسٗا اؿذٸاز, ؾؿعٌ ؾٝٗا ا٭ؾاعٌٝ, ن

ـٸه١ يبين أبٞ هؿٝإ ٚيبين َلٚإ َٔ بعـِٖ  . «ايب٬ؿ إك

ٞٸ ٚؿٚكٚٗ إًاك٠ٺ أػل٣ تتعًٖ ٞٸ ل باؾاْب ايوٝاه ٙ ٗ سلن١ ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٚٸ  إف; (ٖع786ٍ قُـ بٔ َٓهٞ ايعاًَٞ)ْكلأ ي٘ ؼًًٝ٘ ؿاؿث١ اهتٌٗاؿ ايٌٗٝـ ا٭

ايٌٗٝـ ا٭ٍٚص ب١ٜ٫ٛ  ٘ نإ ٜكٍٛ طأْٟت ٭ْٸؾها ع سكٝك١ّ ع اٱؿا١ْ أَا»: ٖٓاى ٜكٍٛ

ٛٻ ٜٓتكٌ َٔ نت٘ ٭ٕ تٗا َلدعٝٸ١ نبرل٠ ٗ كبٛع ايٌاّ, سٖؿٕ ي٘ ؼت ًَٛٓايؿكٝ٘, ٚن

١ دنٸٜٔ إٍ ؿٌَل, ِٜٚبض َٔ ا٭ع٬ّ ايباكم٠ ؾٝٗا, ٚفا َها١ْ َلَٛق١ ًٚؼِٝٸ

ٟٸقذل١َ ستٸ ى ٗ كبٛع ايٌاّ َٔ ٖقٙ إلدعٝٸ١ ؼلٸ ٢ عٓـ أٌٖ ايوٓٸ١. ٚبـؾع قٛ
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 ,يتذُٝع ؾًٍٛ ايٌٝع١ ْٚع أَلِٖ, ٚإقا١َ هًط١ هٝاهٝٸ١ ًلعٝٸ١ شلِ, ؾذب٢ ا٭َٛاٍ

ـٻ ايلداٍ, ٚاتٻ عهَٛات ايٌٝع١ ٗ ٚقت٘ هلٸّا ٚع١ّْٝ٬, َٚٓٗا َا فنل َٔ  ٌِٚأع

ٞٸ  بٔ إ٪ٜـ, عاٌٖ ػلاهإ َٚا ٚا٫ٖا.  إهاتب١ بٝٓ٘ ٚبٌ إًو عً

ٌٸ ٞ ع٢ً ٖقا ؾٓوب إٍ ايٓٛاّ اؿانِ ٗ ؿٌَل آْقاى أكاؿ إٔ ٜػٓط ٚيع

 . «ت١ُٗ ا٫عتكاؿ َا ىايـ ايوٓٸ١ &ايٌٗٝـ

 

^

ه١ٓ ٗ َٓه١  13 |ه١ٓ, ق٢ٔ كهٍٛ اهلل 23بًػت َورل٠ ايـع٠ٛ اٱه٬َٝٸ١ 

ٟٸ ,إهلٸ١َ َٚلس١ً تجبٝت قٛاعـ ايـع٠ٛ,  ,اييت هٝطلت عًٝٗا أدٛا٤ ايِلاع ايعكا٥ـ

ُٸ١ إٔ بعض  ٚاهعٷ ٌْٚلٷ ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تلنٝنٷ يٮسهاّ ايٌلعٝٸ١ ايتؿ١ًِٝٝ, ٚغا

ـٴ. ٚعٓـَا اْتكٌا٭سها ٕٓا تؿلض بع ٛٸك٠ اٌْػٌ َعاكن٘ َع  |ّ  إٍ إـ١ٜٓ إٓ

إٌلنٌ ٚايٝٗٛؿ, ٚنقيو ٗ تأهٝى ايٓٛا٠ اؿكٝكٝٸ١ يًـٚي١ اٱه٬َٝٸ١, ٚفيو ٗ 

 َعلن١.  80ًتٗا أنجل َٔ ؽًٓ ,هٓٛاتٺ عٌل

إف اٌْػٌ إوًُٕٛ َا عٴلف  ;|ٚمل ىتًـ ايٛٓع نجرلّا بعـ كسًٝ٘

ٕٸ .ٚتجبٝت أكنإ ايـٚي١ ,ات اٱه٬َٝٸ١بايؿتٛس َٓع تـٜٚٔ ايوٓٸ١ ٌْٚلٖا  نُا أ

ٟٸ ايقٟ نإ ّجًِّٖه ّٸ ايٓبٛ ُٸّا ٗ غٝاب ايٓ ٌ ايـعا١َ ايجا١ْٝ ع بٌ يعًٓ٘ ٌ عا٬َّ َٗ

ُٸٓ٘ ا٭ساؿٜح ايٌلٜؿ١ َٔ تؿاٌُٝ  ;ا٭ٍٚ ع ٗ َعلؾ١ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ ٕا تتٔ

ٝٸ١تٌلٜعٝٸ١ ٫ ؼتٜٛٗا اٯٜات ا ٌٸ ٖقا ايػٝاب ٌْأت َـكه١ ايلأٟ .يكلآْ اييت  ,ؾؿٞ ٚ

ّٸ.  ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت ع٢ً قاكب١ ايتٛهٸع ؾٝٗا, ٚتجبٝت َـكه١ ايٓ  عٌُ ا٭٥

ِٸ ٚٚاهع ٗ ٌْل ايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ اييت ناْٛا  ^يكـ قاّ أٌٖ ايبٝت بـٚك َٗ

َإ , ؿٕٚ عٛاؿٟ اين|عٔ كهٍٛ اهلل ,×١ًِّ إٍ أَرل إ٪ٌَٜٓلْٚٚٗا َتٸ

ٖٓ ,ًٌبٌ ٚإِّٔٚأؾاعٌٝ إهقِّ ا ايقٜٔ ناْت ايوًطًت ايوٝاهٝٸ١ آْقاى توتؿٝـ 

ٚٸدٕٛ بٗا يوٝاهاتِٗ ايٛا١ٕ ,نإ ٖ٪٤٫ ٜـهٸْٛ٘ َٔ أساؿٜح ٚأػباك نافب١ َٚا  ,ٜل

 نإ ِٜشبٗا َٔ تٌلٜعات ؾكٗٝٸ١ غرل ُشٝش١. 

ٟٸـ إ٪يِّٚقـ أٖن اْب, بـ٤ّا َٔ ٗ ٖقا اؾ ^٭ٌٖ ايبٝت ـ ايـٚك إلنن

ّٸ, ٗ تـٜٚٓ٘ ٭ساؿٜح  ,×اٱَاّ عًٞ ُٸّا ٗ تلنٝن َـكه١ ايٓ ايقٟ َاكي ؿٚكّا َٗ
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ٞٸع )َا عٴٔلف ب , ٚفيو ٗ|ايلهٍٛ ٞٸ ٗ َوأي١ (ُشٝؿ١ عً , ٚٗ تأًُٝ٘ ايعًُ

ُٸ١ َٔ بعـٙ َٔ ؿٚك تِٓٝـ كٚا٠ اؿـٜح َٔ ايِشاب١ , ٚيٝى اْتٗا٤ٶ َا قاّ ب٘ ا٭٥

ُٸ١ٗ ايذلب١ٝ ٚاي ٞٸ, سٝح عُـ ا٭٥ ع ؿ١ تتُتٻإٍ تهٜٛٔ ًؼِٝات َجٖك» ^تأٌٖٝ ايعًُ

ٝٸ١ ايعًُٝٸ١ ٗ فاٍ ايتؿهرل, ٚايٓٛل٠ ايعًُٝٸ١ ٗ فاٍ ايتشًٌٝ بػ١ٝ إِا٤  ;بايقٖٓ

ِّ ٌِ ٗ سكٍٛ إعلؾ١ إؼتًؿ١ اييت ٖٞ َٛٓع ساد١ ٚإثلا٤ َـكه١ أٌٖ ايبٝت بإتؼ

ايتايٞ: ٗ ّ ٚناْت طلقِٗ إٍ فيهِ اشلـف تتًؼٻ .اٱْوإ إوًِ ٗ فيهِ ايعِل

ٚيبٝإ ٖقٙ إٗاّ ايج٬خ بقٍ ايـنتٛك ايؿًٔٞ  .«ٚايتأيٝـ, ٚايتٛثٝل ,ايتُلٜٔ

ٝٸّا َتُِّنّا ن ايقٟ نإ ّاكه٘ ؾؿٞ فاٍ ايتٛثٝل ٌٜرل إٍ ايـٚك احملؿِّ .دٗـّا عج

ُٸ١  ل: ٚأعين بايتٛثٝ»ٜكٍٛ ٗ فيو:  .ػاٙ ت٬َٝقِٖ ^ا٭٥

٘ ٗ إوت٣ٛ إٛثٛم ب٘ تـٜټّٓا ٚعًُّا, تٛثٝل ايلاٟٚ ايقٟ ٜعين ايٌٗاؿ٠ ي٘ بأْٸ عأ

ٟٸ ؾٝٓبػٞ ايلدٛع إيٝ٘, ٖٚقا ع نُا ٖٛ ٟٸ قٛ ٜـؾع ع ٚباعتنام ع إٍ  ,َعًّٛ ع ساؾن تلبٛ

 ٚاٱعطا٤ ٭تباع٘ ًٚٝعت٘.  ,يٮػق َٔ اٱَاّ ,ا٫ٖتُاّ ٗ فاٍ ايلٚا١ٜ

ٖٚقا ع بـٚكٙ ع  .قٟ ٜعين ايٌٗاؿ٠ ي٘ بايؿكا١ٖ ٚدٛام اٱؾتا٤تٛثٝل ايؿكٝ٘ اي ع ب

ٟٸ  . «أّٜٔا ٗ اؿؿن ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايؿك٘ ٚا٫دتٗاؿ ب٘, ٚإؾاؿ٠ ايٓاي َٓ٘ عاٌَ قٛ

ٞٸ اؿـٜح ٚباٱٓاؾ١ إٍ ٖقٙ اـِا٥ّ, ُٝٻ ن ايهتاب بوًٛن٘ إٓٗر ايعًُ

ِٸٚأهًٛب اي ,ٚتِٓٛٝ إاؿٸ٠ ايعًُٝٸ١ ,ٗ ايتبٜٛب إِاؿك ايعًُٝٸ١  علض, َا هعً٘ َٔ أٖ

 ٗ ٖقا ايباب.

ِٸ ٝٸّا بأٖ َٚولؿّا  ,إلانن ايعًُٝٸ١ اٱَاَٝٸ١ نُا س٣ٛ ايهتاب تعلٜؿّا تؿًِٝ

ِٸ ٚٸْاتِٗ ايعًُٝٸ١ ,أع٬َٗا بأٖ ٞٸ. ,َٚـ ٞٸ اٱَاَ  ٚؿٚكٖا ٗ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛل ايـكي ايٌلع
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 مثن النضخة 

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ي  150هٛكٜا.ٍ ٕؿٜٓاك  2.5ا٭كؿ ؿٜٓاك  3ايهٜٛت 

 ٓاك ؿٜ 3000ايعلام ؿكُّٖا  30اٱَاكات ايعلبٝٸ١ ٜٔؿٜٓاك  3ايبشل قطل

 7َِل كٜا٫ّ  400ايُٝٔ كٜاٍ  3عُإ كٜا٫ّ  30ايوعٛؿ١ٜ كٜا٫ّ  30

اؾنا٥ل ؿْاْرل  5يٝبٝا ًًّٓا  150ايَِٛاٍ ؿٜٓاك  200ايوٛؿإ دٓٝٗات 

تلنٝا  أٚق١ٝ 500َٛكٜتاْٝا ؿكُّٖا  30إػلب ؿٜٓاك  3تْٛى ؿٜٓاكّا  30

 10أَلٜها ٚأٚكٚبا ٚها٥ل ايـٍٚ ا٭ػل٣ دٓٝٗات  5قدلْ يرل٠  20000

 ؿ٫ٚك.
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