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األحكاً الشسعيّة بني وشؤوليّتني
إثازةٌ وعسفيّة وَ َوحِي الواقع

ٜكـ إل٤ٴ سا٥لاّ أَاّ ٖقا ايتؿًٗت اؾُاٖرلٟٸ َٔ ٓٛاب٘ ايكاْ ٕٛاٱشلٞٸ
(ايٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸَ ٖٛٚ ،)١ا ٜتبع٘ ؼًٌٗٷ ػٴًُكٞٸ ،نؿٌٝٷ بإٔ ٜكٔ ٞعً ٢نٌٸ إلامٕ
َتِٛٻكٕ جملتُعٕ إّاْٞٸ ٖٓا أٖٓ ٚاى.
ؾعً ٢ايلغِ َٔ ٚدٛؿ َٓ ١َٛٛأسهإّ َتهاًَ١ٺ ٚتٌلٜعاتٺ ًاًَ١ٺ يهٌٸ ًٕٚ٪
اؿٝاَٚ ٠تطًٖباتٗا ع ايكـَّٗٓ ١ا ٚاؾـٜـ ،٠ايجابتَٗٓ ١ا ٚايطاك ١٥ع َبجٛث١ٺ ٗ نتب
ايؿك٘ ٚايلها ٌ٥ايعًُٝٸ ١يًؿكٗاٚ ،٤تِـغ بٗا سٓادل ايعًُاٚ ٤إبًِّػٌ ٗ ػٴطَب اؾُع١
ٚايعٝـ ٚغرلُٖا ط ١ًٝأٜٸاّ ايوٓ ،١لـ دؿا٤ٶ ًَشٚٛاّ ٖٚٳذٵلاّ َكِٛؿاّ بٗٓٝا ٚبٌ
إهًٖؿٌ ،ايقٜ ٫ ٜٔؿتٜ ٕٚ٪عًٓ ٕٛإّاِْٗ باهللٚ ،سبٻِٗ ي٘ٚ ،اكتباطَِٗ ب٘ٚ ،بأْبٝا٘٥
 ٚٴكهٴً٘ (ٚأُٝٚا ،)ِٗ٥بٌ تلاِٖ عً ٢إوت ٣ٛايٓٛلٟٸ ّـسٜٚ ٕٛٴكلټ ٕٚبإًِش١
ايهآَٖ ٗ ١ق ٙايتٌلٜعاتٜٚ ،ٳـٵع ٕٛإٍ ا٫يتناّ بٗاَ ،ا ٜعين أِْٗ َ َٕٛٓ٪بٗا،
َٚعذلؾ ٕٛغرلٜٸتٗاًَٚ ،تنَ ٕٛبٗا ْٛلٜٸاّ ،يهٔٸ َاْع ّا ساٍ ؿ ٕٚايتناَِٗ ايعًُٞٸٖٛٚ ،
ٚهاٚي ايٌٝطإ  ٣ٖٛٚايٓؿى ا٭َٸاك ٠بايوټ.٤ٛ
ٚيَوٵتٴ أكٜـ اـَٛٵض ٗ بٝإ ؿٚاعٚ ٞأهباب ٖقا ايتٓاقض بٌ ايكٚ ٍٛايعٌُ،
ٚإِا أكٜـ إٔ أعلض إثاك ّ٠تتعًٖل َعكٛيٝٸ ١إٔ ٜه ٕٛايٌاكع اؿه ِٝقـ تلى اؿُلِّ١ٜ
٭َجاٍ ٖ ٤٫٪ع  ِٖٚنُجٴلٷ ع ٗ إٔ ٜوتذٝبٛا يٌٝطإ اؾٔٸ ٚاٱْى أ ٚشل ٣ٛايٓؿى;
ؾٝؼلِّبٛا اجملتُعات ايبٌلٜٸٚ ،١ولَٖٛا َٔ أبو٘ سكٛقٗا; سٝح تتذًٖ ٢إٌهً١
ايهدلٖ ٣آٖا ٗ آثاك ْٚتا٥ر َجٌ ٖق ٙإؼايؿات عًٚ ٢اقع اؿٝا ٠ا٫دتُاعٝٸ ١يًٓاي;

إف ٗ أغًب ايتٌلٜعات ع إفا مل ْكٌُٵ :نًِّٗا ع َا ًٖ ٛـٜـٴ ايتُايٸ َع اجملتُع َِٚاحل
أبٓا.٘٥
شضٷٚ ،ػاٌّْ َلٜـٖا ٚإًتٳنّٔ بٗا،
ؾكـ ْتِٛٻك إٔ ايَِ ٠٬ج ّ٬عُ ٷٌ ؾلؿَ ٌّٟٳ ٵ
هعٳت٘ ع قـ ٜوتٛعب ٜٚذلاؾل َع عٌُٕ أٚ
ٚيهٔٵ ي ٛايتؿَتٵٓا إٍ إٔ ٚقت ايِ ٠٬ع كغِ ٳ
هٳؿَلٕ ،ؾٝشتاز َلٜـٴ ايِ ٠٬إٍ َهإٕ ػاْٸ  ًِٜٞٓؾَ( ٘ٝوادـ أًَِٖٝ ٚات)ٚ ،إٓ٫
ؾوٝهَٔ ٕٛطلٸاّ يًِ ٗ ٠٬أٟٸ َهإٕ ىتاكَ ،ٙا قـ ٜعطٌِّ سٝا ٠ايٓاي
َِٚاؿِٗ ،ؾش٦ٓٝقٺ  ٫تعٛؿ ايِ ٠٬ؾع ّ٬ؾلؿٜٸاّ بإطًل ،بٌ ٖٚ ٞادبٷ ًؼِٚ ،ٌّٞي٘
ٍّٜ ،هؿٌ
ت عً ٢اٯػل ،ٜٔؾ ٬بٴـٻ إٔ ته ٕٛؼت هكـ قاْْٛٚ ٕٕٛإّ عاّ
اْعهاها ٷ
اؿلٸ ٚايلاس ١يًذُٝعَ :لٜـ ايِٚ ;٠٬غرل َٔ ٙأؾلاؿ اجملتُع احملٝطٌ بٖ٘ .قاٚ ،قـ
اػٵتٳلٵْا ايَِ ٠٬جا ّ٫٭ْٗا أٓٚض ا٭َجً ١عً ٢ايؿلؿٜٸٚ ;١إ ٓ٫ؾإٕ أَجً ّ١نجرل ٗ ّ٠ايباٍ،
ٚقـ ْقنلٖا ع أ ٚبعٔٗا ع ٗ َا ٜأت.ٞ
 ٫ٚأكٜـ ٖٓا ْؿ ٞاـُِٝٛٸ ١ايٌؼِٝٸٚ ١ايِؿ ١ايؿلؿٜٸ ١عٔ ايِ ٠٬ع أ ٚغرلٖا
َٔ ايتٌلٜعات ع بإطًلٚ ،إْٸُا أك ّٚتوً ٘ٝائٚ ٤ٛايذلنٝن عً ٢اؾاْب ا٫دتُاعٞٸ
يًِ ،٠٬بٌ ؾُٝع ا٭ؾعاٍ اييت ٜك ّٛبٗا إهًٖـٚ ،تًٌُٗا أسهاّ ايٌلٜعَ ٖٛٚ ،١ا
هعٌ ا٫يتناّ بٗاٚ ،آيٝٸَ ١كاكبتٗا ،بٓش ٕٛكتًـٺ ُاَاّ.
ٚيوتٴ أعين بقيو ا٭سهاّ فات ايطابع ا٫دتُاعٞٸ ايٛآضٚ ،اييت قـ تهٕٛ
ٍّ; إف ٖ ٞأبلمٴ فا٫ت عًُ٘ ٜ٫ٚٚت٘،
قٖ٘ اٖتُاّ اؿانِ ٚٚيٞٸ ا٭َل بٌهٌٕ تًكاٞ٥
ٚإْٸُا أسا ٍٚإثاكٖ ٠ق ٙايؿهل ٠بايتشـٜـ :ٖٞٚ ،ين ّٚإٔ ؤل اؿىٸ ٚايٌعٛك
اؾَُٵعٞٸ ٗ ْٝع عباؿاتٓا َٚعاَ٬تٓا; ؾإٍ داْب اؿىٸ ايؿلؿٟٸ ٚإوٚ٪يٝٸ ١ايٌؼِٝٸ١
ػا ٙأٟٸ سهِٕ ًلعٞٸ ع عباؿ ّ٠نإ أَ ٚعاًَ ّ١ع َ ٫ؿلٻ; يه ٞتوتك ِٝسٝا ٠اجملتُع،
عاّ ًإٌََ ٫ ،ؿلٻ َٔ سٔٛك
ٍّ
ٍّٚ ،تطٛټكٕ ؿاٚ ،ِ٥أَإٕ
ٜٚه ٗ ٕٛسلن ١تك ټـّٕ َوتُل
اؿىٸ ا٫دتُاعٞٸ ٚإوٚ٪يٝٸ ١ايعاَٸ ،١إوٚ٪يٝٸ ١عٔ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞٸ ايعاّٸٗ ،
كتًـ إٝاؿ.ٜٔ

َٚا ًْشٖ ٗ ٘ٛقا اجملاٍ ٚدٛؿ ْٛلٜٸتٌ س ٍٛطبٝع ١إوٚ٪يٝٸ ١ػا ٙايتهايٝـ
االجتهاد والتجديد

ٚا٭سهاّ ايٌلعٝٸ:١

ؾإعلٚف بٌ إتٌلِّع ١ع ٚتِّٜ٪ـ ٙػطاباتٴ ايؿكٗا ٤ع أْٗا أسهاّٷ ؾكٗٝٸْ١
ٍّ وهُٗا.
َٚوٚ٪يٝٸاتٷ ؾلؿٜٸٚ ،ْ١دٗٛؿٷ ًؼِٝٸ ٫ ،ْ١ؽٔع يٓٛإّ عاّ
ؾاينناٚ ٠ادبٚ ،ْ١نقيو اـُُٵىٚ ،يهٓٸُٗا بٓٛل إتٌلِّع ١تهًٝؿإ
ؾلؿٜٸإٜ ،عتُـ ا٫يتناّ بُٗا عًَ ٢ـ ٣كٖاؾ ١سىِّ إوٚ٪يٝٸُ ٗ ١اسب إاٍ; ؾكـ
ٜعذًُِّٗا ٚقـ ٪ٜدًُِّٗا; ٚقـ ىلدُٗا ٚقـ ٜػضٸ ايطٖلٵف عُٓٗا ع َ٪قٖتاّ أْٗ ٚاٝ٥اّ ع،
ٍّ َٴًِ ٔنّٕ ي٘ باٱػلاز ٗ ايٛقت احملـٻؿٚ ،بعٝـاّ عٔ أٟٸ ُٓاْاتٺ
بعٝـاّ عٔ أٟٸ قاْ ٕٕٛعاّ
بأْ٘ هٝوتؿٝـ أ ٚفكِّٜت٘ َُٓٗا ع نعٓٛاٌْ ئًلٜب ١ا٫دتُاعٝٸ ١ائآَٚ ١ايٓا ١ُٚؿٝا٠ٺ
نلّ ١يٲْوإ ايِاحل ٚإًُتٳنّٔ ع.

بُٓٝا تقٖب ْٛلٜٸ ْ١أػل ٣إٍ إٔ ٖق ٙا٭سهاّ ع أ ٚبعٔٳٗا عً ٢ا٭قٌٸ ع ػآعْ١
يوًط ١ايٓٛاّ ايعاّٸ ع ايق ٟقـ ٜت ٙٓ٫ٛايؿك ٘ٝأَ ٚطًل اؿانِ اـبرل اؿه ِٝايعاؿٍ ع،
 ٟفإٍ يًتٗلټب
ذبٳل إهًٖـ عً ٢ا٫يتناّ بٗق ٙا٭سهاّ ٚايتٌلٜعاتٜ ٫ٚ ،ٴذلٳى ي٘ أ ټ
ؾٝٴ ٵ
َٓٗاٚ ،تٔٝٝع َٓؿعتٗا عًْ ٢ؿو٘ ٚاجملتُع.
ؾإفا دٴعًَتٵ ٓلٜب ْ ١عً ٢إٛاطٌٓ; يػا١ٜٺ ٖٚٳ ٳـفٺ َعٝٻٔ ،نهؿاي ١ايؿكلا٤
ٚاحملتادٌ َج ،ّ٬ؾٜ ٬ٴتٵلٳى يًُٛاطٔ إٔ ٜتعاٌَ َع ٖقا ايتٌلٜع بكلوت٘ ٚأكوٝٸت٘،
اييت قـ تهٓ ٕٛعٝؿ ّ١أَ ٚؿكٛؿ ّ٠يـ ٣بعِٔٗٚ .إْٸُا تٴ٪ػٳق َِٓٗ ائلٜب ١إكلٻك ٠ؾٛكاّ،
ٚعً ٢هب ٌٝا٫قتطاع َٔ ايلاتب; ؾإْٗا ؾلٚ ١ْ ٜٔادبٚ ،ْ١قـ تعًٖل بٗا سلټ اٯػل ،ٜٔؾ٬
بٴـٻ َٔ أؿا ٘٥أٜ ٚتٛيٓ ٢فيو اؿانِ ٚايوًطإ ٚايـٚي ١إوٚ٪ي ١عٔ ناؾٓ ١أؾلاؿ
اجملتُع.
ٚإفا ْنٍ ايٛبا٤ٴ ببًـٺ ٚدب عً ٢ايٓاي إٔ ٜ ٫ـػًٛا إي ;٘ٝؿٳؾِعاّ يًؼطل عٔ
أْؿوِٗٚ .يٝى فيو اػتٝاكاّ شلِ ،بٌ ُٓعِٗ ايوًطات إوٚ٪ي ١عٔ سؿ ٜايٓٛاّ ايعاّٸ
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َٔ ايـػٚ .ٍٛنقيو عٓـَا ٜٴهتٳٌٳـ ع ٬ٷز يقيو ايٛبا ٤ؾإٕ ٝٚٚؿ ١ايٓاي إٔ تتًكٓ٢
ذبٳل إُتٓع عً َٔ ٘ٝٹقبٳٌ سٳؿَ ١ٛايٓٛاّ ايعاّٸ.
فيو ايع٬زٜٚ ،ٴ ٵ

إفٕ ُٖا ْٛلٜٸتإ ؼـِّؿإ طبٝع ١إوٚ٪يٝٸ ٗ ١تطبٝل ا٭سهاّ ايٌلعٝٸْٛ :١لٜٸ١
إوٚ٪يٝٸ ١ايؿلؿٜٸْٛٚ ;١لٜٸَ ١وٚ٪يٝٸ ١ايٓٛاّ ايعاّٸ.
ٚإلتهٹن ٗ أفٖإ ْٗٛك إوًٌُٚ ،عً ٘ٝايعٌُ ٗ أغًب اجملتُعات
اٱهَٝ٬ٸ ٖٛ ،١ايٓٛلٜٸ ١ا٭.ٍٚ
ؾاَل ٷَٚ ٩ا اػتاك;  ًِٜٞٓسٝح ٌٜا ِّٜٛٚ ;٤إفا ًاٚ ;٤تتوتٻل إفا كغبٳتٵ; ٜٚواؾل
إٍ سٝح ٜلٜـٚ ،ي ٛإٍ بًـٺ قـ اْتٌل ؾ ٘ٝايٛباٜٚ ;٤ـؾع ائلٜب( ١اينناٚ ٠اـُُٵى
ٚايهؿٓاكات ٜٚ ;)..ٚتهؿٌٖ احملتادٌ إفا سٌٻ اؾٛع ٚايكَشٵ٘ ٚايب ،٤٬نٌټ فيو بـاؾعٕ
ٍّ ،قـ ٜٔعـ ٜٚٳكِِٴل ٚىب ٗ ٛنجرلٕ َٔ
ٍّٚ ،إؿاغٕ ْؿوٞ
ٍّٚٚ ،اعٜٺ فاتٞ
ؾلؿً ٟؼِٞ
ٍّ
ا٭سٝإ ،ؾٓل ٣غٝاباّ يهٌٸ َا تكـٻّ ،ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛ٭سـٺ هًط ْ١عً ٢إطايب ١ب٘،
ٚإٓع َٔ تلن٘.
بٌ اْط٬قاّ َٔ ٖق ٙايٓٛلٚ ٠إكاكب ١نإ اٱُلاك عً ٢بعض ا٭سهاّ اييت
ٴكبٳُا اْتؿَٛٓٛ ٢عٗا اي ،ّٛٝنُا ٗ ؼل ِٜهٳؿَل إلأ َٔ ٠ؿَ ٕٚٳشٵ ٳلّٕ شلا .ؾؿ ٞايوؿل
ػطَلٷٚ ،تعلٜض ايٓؿى يًؼٳطَل سلاّٷٚ ،عً ٢إلأ ٠إٔ ػٗـ ًؼِٝٸاّ ٗ تأٌَ ْؿوٗا;
ٳ
باُطشاب َٳشٵ ٳلّٕ شلا ،ستٸٜ ٢ه ٕٛهؿلٖا َباساّٖٚ .قا سهِٷ َعلٚفٷ قـّاّ ،سٝح
ايوؿل ًامٌّ ٚطٌٜٛٷٚ ،ؾ ٘ٝتٴكطَع ايؿٝاٗ ٚايِشاكٚ ٟايكؿاكٜٚ ،ه ٕٛإواؾل ٗ
ـطَل َٔ ٹقبٳٌ ُقطٓاع ايطٗلٴم ٚايًِٚ ْٛا٭ًلاك ،أَٸا اي ّٛٝؾؿٌٚ ٞٸ ايٓٛاّ
َعلض ا َ
ايعاّٸٚ ،ا٭َٔ ايعاّٸ إوتتبٸ ٗ ْٝع َلاؾل ايوٝاسٚ ١ايوٻؿَل (َطاكات ْ ;..ٚكًٝٸات
ططا٥لات ،قطاكات ،تانوٝٸاتص; ٚؾٓاؿم) ،مل ٜعٴـٵ ٕجٌ ٖقا اـَٛٵف َٔ َدلِّكٕٚ ،اْتؿ٢
َٛٓٛع فيو اؿهِ ٖٛٚ ،إلأ ٠اييت ؽاف عًْ ٢ؿوٗا .إفٕ نإ فيو اؿهِ
بًشا ٚإٔ ا٭َٔ نإ فاتٝٸاّ َِّ٘ٓ٪ٜ ،إواؾل يٓؿو٘ٚ ،إلأ ٠عادن ْ٠عٔ فيو َؿلؿٖا،
أَٸا اي ّٛٝؾا٭َٔ عاٌٌّّٚ ٗ ،ٸ َ٪هٸوات ايـٚيٚ ١اشل٦ٝات ا٫دتُاعٝٸ ١ايٓا ،١ُٚؾإلأ٠
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ٚايلدٌ ٗ فيو هٛا٤ٷ.
ٚأػاٍ إٔ ٖق ٙايٓٛلٜٸ ١أعاقَتٵ نجرلاّ َٔ اجملتُعات اٱهَٝ٬ٸ ١عٔ ا٫يتشام
بلٳنِب اؿٔاك ٠اؿـٜجٚ ،١ا٭ػق بأهباب ايلقٞٸ ٚا٫مؿٖاك; ؾايؿلؿٴ ٜوك٘ أَاّ
ا ُٕػٵلٳٜاتٚ ،تِلؾ٘ ا٭طُاع عٔ ايتناَات٘ ،اييت  َٔ٪ٜبٗاٚ ،يهٓٸ٘ ٜٔعـ عٔ أؿاٗ٥ا;
٭هبابٺ ًتٸ.٢
إٕ َجٌ ٖق ٙايعكًٝٸَ ٗ ١كاكبٖ ١ق ٙا٭سهاّ تكعـ باجملتُعات عٔ ايتكـټّ;
ؾإلأ ٠ع ِْ ٖٞٚـ اجملتُع ع قل َٔ ْ١َٚايوؿلَٚ ،ا قـ ٜٛؾِّل َٔ ٙعًِٕ ٚعٌُٕ; بوببٺ
بو٘ٝٺ نٗقا .ؾإباس ١ايوؿل َلتبط ْ ١بإوٚ٪يٝٸ ١ايؿلؿٜٸٚ ١اؾٗـ ايٌؼِٞٸ ٗ تأٌَ
ايو ;١َ٬بُٓٝا ًهٌٖ اٱسواي بإوٚ٪يٝٸ ١ا٫دتُاعٝٸ ١ايعاَٸ ١عٔ تأٌَ ايٛلٚف
إٓاهب ١يوؿلٕ آَٹٕٔ يًُلأ ٠ع ٚغرلٖا َٔ إوتٔعؿٌ ادتُاعٝٸاّ ،نا٭طؿاٍ ٚاجملاٌْ  ...ٚع
ساؾناّ ٚؿاؾعاّ يتٌهً ٌٝبهَ ١لاؾل آَٓ١ٺ ،تتٓكٌٖ بٗٓٝا إلأ ،٠ؾتكطع إواؾَٔ ١
ايٌلم إٍ ايػلب ؿ ٕٚإٔ ؽاف عًْ ٢ؿوٗا.
ٖقاٚ ،قـ اهتطاعٳتٵ ؿ ٚٷٍ أػل( ٣إهَٝ٬ٸٚ ١غرلٖا) ع اهتٓاؿاّ إٍ ايٓٛلٜٸ ١ايجاْ ١ٝع
ٍّٚ ،اْتٛإّ ؿقٝلٕٕٛ ،اطٓٗٝا; سٝح
َٔ تأٌَ كؾاٖ١ٝٺ تاَٸ١ٺٚ ،ع ٍٕٝنلٚ ،ِٕٜإَٔٔ َوتتب
نإ ايٓٛاّ ايعاّٸ ٖٓ ٛاب٘ اٱٜكاع ؿلنات إٛاطٌٓ ،ؾْٓ ٬تٛل دٴٗٵـ ٙايؿلؿٟٸ،
ٚاؿىٸ ايقاتٞٸ ايق ٟقـ ٜتعطٌٖ يوببٺ ٚآػلٚ ،إِا ْٖٛ ٛاّٷ عاٌّّ ًاٌَٷ َٴًِنّٔٷ يًذُٝع،
ٚٳؾِل َٓ١َٛٛٺ قاْْٝٛٸ١ٺ َتهاًَ١ٺ ،ؼؿ ٜسلٸ ايِػرل ٚايهبرلٚ ،ايػينٸ ٚايؿكرل،
ٚاؿانِ ٚايلعٝٸ...١
ٚيٝوت ٖق ٙايٓٛلٜٸ ١بٹـٵع ّا َٔ ايكٚ ٍٛايعٌُ ٗ اٱه ،ّ٬بٌ شلا دقٚكٖا ائاكب١
ؾ ٗ ٘ٝأنجل َٔ ْطامٕ.
ؾعً ٢هب ٌٝإجاٍ :ناْت ؾل ١ٜٔاؾٗاؿ َٓٛط ّ١بتأٌَ اؿانِ ايو٬غ
ٔعٳؿَا٤ٹ ...سٳلٳزٷ * ...ٳ َ٫ٚعٳًَ ٢ايٖقٹٜٔٳ إٔفٳا
ٚإلانب يًُكاتًٌٜ ،ك ٍٛتعاٍَ :يٝٵىٳ عٳًَ ٢اي ټ
َٳا َأتٳٛٵىَ يٹتٳشٵُٹًَٗٴِٵ قًُِتٳ  َ٫أَدٹـٴ َٳا أَسٵُٹًُهُِٵ عٳًَٝٵ٘ٹ تٳ ٳٛيٖٛا ٚٳأَعٵٝٴٓٴٗٴِٵ تٳؿٹٝضٴ َٹٔٵ ايـٻَٵعٔ سٳنٳْاّ
َأٜ ٖ٫ٳذٹـٴٚا َٳا ٜٴٓؿٹكُٕٛٳ (ايتٛب 91 :١ع  ;)92ؾإٕ اؾٗاؿ ٖٓا قـ تٔعـ عٓـ ٙايعنا،ِ٥
ػطَلٕ ٌَٚكٓ١ٺ ،ؾً ٛتٴلى يًذٴٗٵـ ايؿلؿٟٸ يتعطٌٖ سٳتٵُاّ ،ؾأُْ٘ٝ
ٚتكِل ايٓؿٛي; ٕا ؾ َٔ ٘ٝٳ
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أَلٴ ٙبتٛؾرل اؿانِ ٕوتًنَات٘; َقطِعاّ يًعٴقٵك.
إفٕ مل ٴٜػٵًٹل اٱهّ٬ٴ ايباب أَاّ ايٓٛلٜٸ ١ايجاْ ،١ٝبٌ مل هعٳًِٗا ٗ َٛاكؿ
آ٫طلاك أَٛ ٗ ٚاكؿ َعٝٻٓ ١ؾك٘  ٫غرلٚ ،إِا ؾتض ايباب ٗ تًو ايًش ١ٛايتاكىٝٸ١
بإُشتاز إيٚ ٘ٝإكـٚك عً ٗ ٘ٝفيو اينَإ; سٝح تٓتؿ ٞاؿاد ١إٍ هًط ١ايٓٛاّ ايعاّٸ
َا ؿاّ عـؿ إوًٌُ قًَٚ ،ّ٬ٝا ٜكـَِّ٘ بعِٔٗ َٔ ػٴُٵىٕ ٚمنا٠ٺ ُٚـقاتٺ ٜهؿٞ
ؾبٵلٴ قـ ٪ٜثِّل
ْٝع احملتادٌ; ٚسٝح نإ ايٓاي سـٜج ٞعٗـٺ باٱهٚ ،ّ٬ايكَٗٵلٴ ٚا َ
ؾ ،ِٗٝؾٝذلنٛا اٱهًٜٚ ،ّ٬تشكٛا بايهؿٓاك ٚإٌلنٌٌٜٚ ،هًِّٛا ْٛا َ٠ؽلٜبٺ
يًُذتُع اٱهَٞ٬ٸ; ٚسٝح ناْت ايـٚي ١اٱهَٝ٬ٸ ١عادن ،ّ٠نُا ٗ ُـك اٱه،ّ٬
أَ ٚٴُٗٹً ،ّ١نُا ٗ عٗـ اـ٬ؾات إتعاقب( ١ا٭َٜٛٸٚ ١ايعبٸاهٝٸ ;)..ٚ ١إف نإ ايوًطإ
ٜٗتِٸ بٓؿو٘ ْٚواٚ ٘٥ساًٝت٘ ٚعوهلَ ،..ٚ ٙتٓاهٝاّ أؾلاؿ ا٭َٸٚ ١استٝاداتِٗ...
إفٕ ؾتض اٱهّ٬ٴ ايباب َكـاكٕٚ ،مل ٜػًك٘ عُٸا عـا فيوٚ ،إِا وتاز ا٭َل إٍ
ٍّ ًإٌَٚ ،قلا٠٤ٺ تاكىٝٸ١ٺ ؿقٝك١ٺٚ ،ػاٚمٕ يعٳكَبات عٴلٵؾٝٸٚ ١ادتٗاؿٜٸ١
ؾَٗٵِٕ َكاُـٟ
طٓٳع١ٺ; يً ٍُٛٛإٍ ْتا٥ر َٴلٵٓ١ٝٺ ٚقُٛؿ٠ٺ.
َِ َ
ؾُج :ّ٬بٳـٳٍ إٔ ْكـ ط ّ٬ٜٛٱثباتٹ ًلعٝٸٚ ١ٳقِـ ايٛقت( ;)1ايتناَاّ بايتعلٜؿات
اؿَلٵؾٝٸ ١يًٛٳقِـًٚ ،لٚط٘ إو ٳت ٵٓبٳطٚ ،١تؿِ ٌٔٝايه ٗ ّ٬إعِّٛقات ايؿكٗٝٸ ١اييت تكـ
ٗ َكابً٘ َٔ ،قب :ٌٝإؿاكقَ ١ع سكٝك ١ايٛٳ ِقـ; ٚايتٓاٗ َع تأبٝـ ايٛقٛف; ٚإؿاكق١
بٓٳ ِكض غَ ٳلض ايٛقـ; ٚأُاي ١عـّ إٌلٚعٝٸْ ،)2(١ل ٣إٔ فتُعاتٺ أػل ٣قـ أقلٻتٵ
فيو نًٖ٘ٚ ،بـأَتٵ با٫هتؿاؿ ،َ٘ٓ ٠بٌ تع ٻـتٵ٘ إٍ غرلٖٓ ٙا قـ ٜؿٛم ػٝايٓا ،سٝح
اتٻؼقٚا َا ْوُِّ( ٘ٝبٓو ايٛقت ٚايعٌُ) ،سٝح ٜعٌُ ايلدٌ أ ٚإلأَ ٠ع اٯػل ٜٔع َٔ
ف ٟٚا٫ستٝادات ٚطاييب إعٚ ١ْٛإواعـ ٠ع َا ٜٔٛٸ أْٸ٘ هٝشتاز إٍ َجً٘ ٗ إوتكبٌ،
ٜعًُ٘ تطٛټعاّ ٚب ٬أَدٵلَٕ ،ع توذٚ ٌٕٝكعا١ٜٺ ٚكقاب١ٺ كزلٝٸ١ٺ ،ؾٝٴشؿَ ٜي٘ ٖقا ايعٌُ ،ؾإفا
استاز إٍ َجً٘ ٗ ًٝؼٛػت٘ أَ ٗ ٚٳلٳٓ٘ أ ..ٚأكهًٛا إيَ ٘ٝٳ ٵٔ ٜعٌُ ي٘ َا نإ قـ عًُ٘
يػرلٚ ;ٙؾا٤ٶ ؿكِّ٘ٚ ،هـاؿاّ ٕا اؿٻػل َٔ ٙعٌُٕ هاب ٕل ٗ ْؿى إُٔاك.
ٖٚقا َٔ ػًِّٝات كٖاؾ ١اؿىٸ ٜٚٳكَ ١ٛايٌعٛك بإوٚ٪يٝٸ ١ا٫دتُاعٝٸ ١ايعاَٸٚ ،١إٔ
إٓاؾع يٝوت َتٛقِّؿ ّ١عًَ ٢وٚ٪يٝٸ ١ايؿَلٵؿ; ؾُٳٔٵ  ٫أكساّ ي٘ ٫ٚ ،درلإ ٫ٚ ،أُـقا،٤
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ٜك َٕٛٛغـَت٘ َٚواعـت٘ ٗ قٓت٘ ٚٚقت سادت٘ٚ ،قـ ٜتؼًٖؿ ٕٛيٚ ٛٴدـٚاٜ ٫ ،لٗ ٣
فيو غٔآ ;ّ١ؾإٕ َوٚ٪يٝٸ ١ايٓٛاّ ايعاّٸ نؿ ١ْ ًٝعُاٜت٘; إف ٖ ٛؾلؿٷ عاٌَٷ قـ ػـّ
غرل ،ٙؾإفٕ هٝهٖ ٕٛقا ايػرل ع ٚي ٛبأًؼإْ آػل ٜٔع َو ّ٫ٚ٪عٔ ػـَت٘ ٚكعاٜت٘.
ٍّ ٫ٚ ،إٍ سهِٕ بػرل َا أْنٍ
يَوٵتٴ ٗ َكاّ ايـع ٠ٛإٍ ادتٗاؿٺ ٗ َكابٌ ّْ
ٍّ كانـٺٚ ،ؿعُ ْ٠ٛاؿق ْ١ٱعاؿ ٠قلا٠٤ٺ ٚؾَٗٵِٕ ٕا
اهللٚ ،يهٓٸٗا إثاك َْ ٠علؾٝٸ ٗ ْ١ؾك٘ٺ تكًٝـٟ
أْنٍ اهلل َٚا ٚكؿ ٗ ايّٓٸ إكـٻي (ايكلإٓ ايهلٚ ;ِٜايوٓٸ ١ايكطعٝٸ ١ايٌلٜؿٚ ،)١ٳؾِل
َٓٗرٕ ًٜش ٜتاكىٝٸ َ١ايهجرل َٔ ا٭سهاَّٚ ،لاعاتٳٗا يٛلٚفٺ ػاُٸ١ٺ٬َٚ ،بواتٺ آْٝٸ١ٺ
أساطَتٵ بٗاٚ ،مل ٴتٓٵكٌَ إيٓٝا ٗ ًَ اٯ ١ٜأ ٚايلٚا ١ٜعًٚ ٢د٘ٺ ُلٜضٕ ٚؿقٝلٕ ،ؾهإ ٫
وبٵل ٚايتشًٚ ،ٌٝغرلٖا َٔ ٚها ٌ٥ايتشكٝل ،اييت ت ٌُٛإٍ
بٴـٻ َٔ انتٌاؾٗا باي ٻ
ا٫طُٓ٦إ ٚايٛثٛمُٚ ،جٌِّ سذٸً ّ١لعٝٸ َّ ٗ ١كاّ ا٫هتـٚ ٍ٫ا٫هتٓبا.ٙ
نُا إٔ نجرلاّ َٔ إعاَ٬ت تكع ُٓٔ َٓطك ١ايؿلاؽٚ ،ؾٗٝا َتٻوٳعٷ يلإٟٔ
ٍّ سهًٜ ،ِٕٝش ٜإًِش ١ايعاَٸٚ ١ايٓٻؿِع ايهبرلٜ ٫ٚ ،عٛمْا ه ٣ٛاؾُلٵأٚ ٠ؼُټٌ
عكٞ٥٬
ٌَامٸ ٚعٓاَ ٤جٌ ٖقا ايبشح ٚايتشكٝلٖٓ ٖٛٚ ،ا ْٳقٳك ي٘ ايؿكٗاٚ ٤اجملتٗـ ٕٚأْؿوِٗ،
ٚاقعْ ٞاؾعٕ َٚؿٝـٺ؟!
ٍّ
سكٝكٞ
ٍّ
ؾٌٗ َٔ بافٍٕ دٴٗٵـٚ ٙعكً٘ ٚكاست٘  ٗ ..ٚهب ٌٝػـٜـٺ
ٍّ ،آػق ّ٠بأهباب ايتكـټّ
ٖقا ٖ ٛا َ٭َٳٌ ٚايلدا ;٤عو ٢إٔ ٌْٗـ أَٸ ّ١إهَٝ٬ٸ ّ١عل
ٚايلقٞٸَ ،تـكِّد ٗ ّ١هٴًِٖ اؿٔاك ٠اٱْواْٝٸ ،١توتؿٝـ ٖٓا أْعِ اهلل ب٘ عً ٢اٱْوإ
ت ٚقٛٸ٠ٺ ُٚشٸ١ٺ ٚؾهلٕ ٚٚٳ ٵعَٛٚ ٕٞاكؿٳ طبٝعٝٸ ٺٚ ١بٌلٜٸ١ٺ ٖا١ً٥ٺ.
َٔ ٚق ٺ
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اًتٗل ٗ يوإ ايؿكٗاٚ ٤ا٭ُٛي( ٌٝإٔ ايٛاقع ٫ ١ؽً َٔ ٛسهِٕ)ٚ ،أْٸ٘ َا َٔ
ٚاٖل٠ٺ َٔ ٛٚاٖل اؿٝا ٠إٚ ٓ٫شلا سهِٷ ًلعٚ .ٞقـ أكهًٗا بعٔٴِٗ إكهاٍ إوًُٖات;
بُٓٝا ْاقٍ ؾٗٝا بعضٷ آػلٚ .يهٓٸِٗ ع َع فيو ع مل ٜعكـٚا يقيو عجاّ ػاُٸاّ عً٢
س ٳـ ٺٚ ،٠إْٸُا تعلٸٓٛا شلا ٗ أثٓا ٤ايبشٛخ ا٭ُٛي ١ٝعًٚ ٢د٘ اٱًاكٚ ٠ا٫ػتِاك ،عـا
ٹ
ٳَ ٵٔ ًقٻ َِٓٗ ،ناحملكِّل اـلاهاْ ٗ &ٞؾٛا٥ـ ،ٙعًَ ٢ا ٜأت ٞفنل ٙإٕٵ ًا ٤اهلل.
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ ٖق ٙإوأي َٔ ١إباؿ ٨ايتِـٜك ١ٝا٭سهاَ ١ٝيعًِ ا٭ُ ;ٍٛإف قـ
ٴٜوتعإ بٗا ٗ ْطام ايكٝاهات ا٭ُٛيٜٚ ،١ٝعتُـ عًٗٝا ٗ اهتشِاٍ قٛاعـٖاٖٚ ،قا
َا ٜؿلض عًٓٝا إٔ ْؿلؿ شلا عجاّ َوتك ;٘٬يهْ ٞـكي َٔ ػ ٍ٬فيو َا ٜتٸٌِ بٗقٙ
ايكاعـ َٔ ٠عٛخٺ ٗ ،كتًـ اؾٛاْب ًٚتٸ ٢اؾٗات ،عًَ ٢ا ٖ ٛسكٗٗا ،ؾٓك،ٍٛ
ٚباهلل ا٫هتعاْ:١
ايه ّ٬عًٖ ٢ق ٙايكاعـٜ ٠كع ٗ َكاٌَ:
إكاّ ا٭ٚٸٍ ٗ :بٝإ إلاؿ بايكاعـٚ ،٠ؼلٜل َٓٛع ايٓناع ؾٗٝا.
إكاّ ايجاْ ٗ :ٞؼكٝل إوأيٚ ،١بٝإ ايلأ ٟايِٛاب ؾٗٝاٚ .تًشكُٗا:
ػاُ ْ ٗ :١اهتعلاض بعض َا ٜتٛقٖـ عًٖ ٢قا إبـأ َٔ إباسح ا٭ُٛي;١ٝ

يهٜ ٞتٻٔض بقيو أثلٖ ٗ ٙقا ايعًِ أنجل ؾأنجل.
ٚإيٝو تؿِٖ ٌٝقا اٱْاٍ:

ٜٓٚبػ َٔ ٞأدٌ فيو اهتعلاض ا٭َٛك ايتاي:١ٝ

ٚايه ّ٬عً ٢فيو ٗ دٗتٌ:

َٚا إٔٸ يًشهِ اْكواَاتٷ عـٜـ ،٠ؾايهٜ ّ٬كع ُٓٔ عـٸْ ٠كا:ٙ

أَٸا ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝؾايٛاٖل إٔٸ إلاؿ باؿهِ ٗ َٛٓٛع ايكاعـَ ٠طًل
أقواَٗا اـُو ،١ستٸ ٢اٱباس ،١ؾٝه ٕٛإعٓ :٢إٕٸ ايٛاقع ٫ ١ؽً ٛعٔ سهِٕ
 ٖٛ ٞاٱباس.١
ًلعٞٸ ،ستٸ ٢ي ٛنإ فيو اؿهِ ايٌلع ٸ
ٚايػلضٴ إٔٸ ايٓناع ٗ ٖق ٙايكاعـ ٠إْٸُا ٖ ٛبعـ ايؿلاؽ عٔ ن ٕٛاٱباس ١سهُاّ
فع ;ّ٫ٛإف ي ٛق :ٌٝإٕٸ اٱباس ١بكوُٳ ٵٗٝا :ا٫قتٔاٚ ;١ٝ٥اي٬اقتٔا ،١ٝ٥يٝوت إ ٓ٫عـّ
دعٌ ا٭سهاّ ا٭كبع ١مل ٜبٵ ٳل شلقا ايٓناع َعٓ٢ٶ قِٻٌٷ; يٛٓٛغ إَهإ ػًٛٸ ايٛاقع١
س٦ٓٝقٺ َٔ اؿهِ ،بٌ ٚقٛع٘; ٚفيو ؾُٝا إفا مل ٜهٔ ٖٓاى أٟٸ ًَِش١ٺ أَ ٚؿوـ٠
تـع ٛإٍ ايبعح أ ٚايندل ،نُا ٗ اٱباس ١اي٬اقتٔا ;١ٝ٥أ ٚناْت إًِشٗ ١
إط٬م ايعٓإ ٚايذلػ ،ّٝنُا ٗ اٱباس ١ا٫قتٔا.١ٝ٥
ٚنقيو ا٭َل ي ٛق :ٌٝإٕ ػِ ْٛاٱباس ١اي٬اقتٔا ١ٝ٥أَلٷ عـَٞٸ ،ؿٕٚ
ا٫قتٔاٝ٥ٸ .١ايًِٗٸ إ ٓ٫إٔ ٜٴبٓ ٢عًَ ٢ا بٓٳ ٵٓٝا عً َٔ ٘ٝامِاك اٱباس ٗ ١ا٫قتٔا،١ٝ٥
نُا هٝأت ٞقلٜباّ; إف  ٫فاٍ بٓا٤ٶ عً ٘ٝيـع ٣ٛػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ،ؾُٝا إفا مل
ٜهٔ ؾٗٝا أٟٸ اقتٔا٤ٺ يًذلى أ ٚايؿعٌ; إف ٜٛ ٫دـ ٖٓاى ٚاقع ْ١نٗقٚ ،ٙهٝأتٞ
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ايه ّ٬عٔ ٖق ٙإ ٵٕ ًا ٤اهلل تعاٍ.
ٚأَٸا ا٭سهاّ ايٓٛع ١ٝؾايقٜ ٟكتٔ ٘ٝايتتبټع ٗ نًُاتِٗ ،بٌ ايل ١ٜ٩ايعابل٠
يعباكاتِٗ ٖٛ ،ايكطع بأْٗا أدٓبٝٸ ١عٔ َلاَِٗ َٔ سٝح ا٭هاي ،نُا هٗٛٝل ٖٓا
ٜأت َٔ ٞايِٓ ْٛإ ٵٕ ًا ٤اهلل تعاٍ .غرل إٔ ٖقا إكـاك ٜ ٫هؿ ٞيكِل ايبشح عً٢
اؿهِ ايتهًٝؿٚ ،ٞإػلاز اؿهِ ايٓٛعَٛٓٛ َٔ ٞع ايكاعـ ،٠نُا ٖٚ ٛآضٷ،
ؾُٔ اؾـٜل بٓا إٔ ْتوا ٌٖ :ٍ٤ؽً ٛايٛاقع َٔ ١اؿهِ ايٓٛعٞٸ أّ ٫؟
ٚكٴ ٳبُا ٜوبل إٍ ايٛٳ ٵِٖ أْٸ٘  ٫فاٍ شلقا ايبشح ٗ ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١إفا
اؾذلٓٓا إٔ إكِٛؿ بايٛاقع ٖٛ ١ايؿعٌ; ٭ٕ ا٭سهاّ ايٓٛع ١ٝنجرلاّ َا  ٫تتعًٖل
با٭ؾعاٍ ،بٌ با٭ًٝا ٤اـاكد ١ٝأ ٚفٚات إهًٖؿٌ ،نُا ٖٚ ٛآضٷٚ ،س٦ٓٝقٺ ؾُٔ
ايطبٝع ٞإٔ ؽًَٗٓ ٛا بعض ا٭ؾعاٍ ٫ٚ ،ساد ٗ ١فيو إٍ عحٺ ْٛٚل.
ٚيهٓٸو ػبرلٷ َا ؾ َٔ ٘ٝاـَ ٵب٘ ايٛآض ،ستٸ ٢ي ٛاؾذلٓٓا إٔ إلاؿ بايٛاقع١
ػِ ْٛا٭ؾعاٍ; ؾإٕ دٛام تعًٗل ا٭سهاّ ايٓٛع ١ٝبايقٚاتٚ ،عـّ امِاك َتعًٓكٗا
با٭ؾعاٍ٬ٜ ٫ ،مّ ػًٛٸ بعض ا٭ؾعاٍ عٔ اؿهِ ايٓٛعٞٸ; بـاٖ ١إٔ باٱَهإ إٔ ٫
ٜهٖٓ ٕٛاى ؾع ٷٌ إٚ ٓ٫ي٘ سهِٷ ٓٚعٞٸَٚ ،ع فيو  ٫ته ٕٛا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١ػاُٸ ّ١
با٭ؾعاٍ ،بٌ تتعًٖل بػرلٖا َٔ ايقٚات ٚا٭ًٝا ٤أٜٔاّٖٚ ،قا ٜعين أْ٘ باٱَهإ تعُِٝ
ايٓناع بايٓوب ١إيٗٝا ،بتكلٜب أّْ٘ ٌٖ :هٔ إٔ ؽً ٛايٛاقع َٔ ١سهِٕ ٓٚعٞٸ أّ
هب إٔ ٜه ٕٛيهٌٸ ؾعٌٕ ٚٚاقع ١سهِٷ ٓٚعٞٸ؟
ٚتٖٛټ ٴِ إٔ ايبشح عٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝهٛف ٜػٓٓٝا عٔ ايه ّ٬عً٢
ا٭سهاّ ايٓٛع ،١ٝبعـ ايعًِ بأْٸ٘  ٫فاٍ ؿهِٕ ٓٚعٞٸ إفا مل ٜهٔ ٖٓاى سهِٷ
هلٖا َٓتنع ْ١عٔ
تهًٝؿٞٸَ ،ـؾٛعٷ بأْ٘ هٛا٤ٷ ب ٳٓ ٵٓٝا عً ٢إٔٸ ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١ب َأ ٵ
هلٖا
ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝع نُا عً ٘ٝايٌٝؽ ا٭عَٚ &ِٛٳٔٵ تبع٘ ع ،أ ٚقًٓا :إْٗا بأَ ٵ
ت َوتكًٓ ،١أ ٚقًٓا بايتؿِٚ ،ٌٝإْٸٗا قـ تهَٓ ٕٛتنع ّ١عٓٗا; ٚقـ تهٕٛ
فع ٫ٛٷ
فع٫ٛتٺ َوتكً ّ١تكع ٗ َٛٓٛعٗا ،ؾًٔ ْه ٕٛع عً ٢أٟٸ تكـٜلٕ ع ٗ غٓ٢ٶ عٔ ٖقا
ايبشح بٌإٔ ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١ػاُٸ ّ ;١ستٸ ٢إفا اؾذلٓٓا ُاَٝٸ ١ايكاعـ ٗ ٠اؿهِ
ايتهًٝؿٞٸ.
ٖٚقا ٚآ ٷض عً ٢ايٛدٌٗ ا٭ػرل ٫ٚ ،ٜٔفاٍ ع بٓا٤ٶ عًُٗٝا ع يتٖٛټِ إ٬مَ١
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بُٗٓٝا; ٭ٕٸ ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١س٦ٓٝقٺ ع إَٸا نًٓٗا أ ٚبعٔٗا ع عاد١ٺ إٍ دعٌٕ َوتكٌٸ،
ٜ ٫ٚهؿ ٞفلٸؿ دعٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝؿـٚثٗاٖٚ ،قا ٜعين أْ٘ باٱَهإ إٔ
ٍّ عً ٢ايلغِ َٔ ثبٛت سهِٕ تهًٝؿٞٸ شلا ،ؾ ٬بٴـٻ
ٜهٖٓ ٕٛاى ٚاقع ْ ١ب ٬سهِٕ ٓٚعٞ
َٔ ايبشح عٔ ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ايٓٛعٞٸ أٜٔاّ.
ٚأَٸا عً ٢ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ ؾهقيو; ٚفيو ٭ٕٸ اؿهِ ايٓٛعٞٸ ٚإ ٵٕ نإ ع بٓا٤ٶ
عً ٘ٝع َ٬مَٔاّ يًشهِ ايتهًٝؿٞٸ َ٬مَ ١إٓتنع ٌٕٓأ اْتناع٘ ،إ ٓ٫إٔٻ إ٬مََٔ ١
طلفٺ ٚاسـٚ ،يٝى اؿهِ ايتهًٝؿ٬َ ٞمَاّ ْ٫تناع اؿهِ ايٓٛعٞٸ َٓ٘; إف يٝى
نٌٸ سهِٕ تهًٝؿٞٸ ٜٓتنع َٓ٘ سه ٷِ ٓٚعٞٸٚ ،إٕٵ نإ نٌٸ سهِٕ ٓٚعٞٸ َٓتنعاّ
َٔ سهِٕ تهًٝؿٖٚ ،ٞقا ٚآضٷ بأؿْ ٢تأَټ ٌٕ.
ٚعً ٘ٝؾإثبات إٔٸ ايٛاقع ٫ ١ؽً َٔ ٛاؿهِ ايتهًٝؿٞٸ ٜ ٫ػٓٓٝا عٔ ايهٗ ّ٬
ٍّ عٔ ػِْٛ
ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ايٓٛعٞٸ ،ؾ ٬بٴـٻ َٔ عكـ عحٺ َوتكٌ
ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ.١
إ ٓ٫إٔٸ ٚدْٗٛ ١لْا ٗ ٖق ٙايلهايَ ١كِٛك ْ٠عً ٢ا٭سهاّ ايتهًٝؿ٫ٚ ،١ٝ
ْبشح عٔ ػًٛٸ ا٭ؾعاٍ ٚعـّ ػًٛٸٖا َٔ اؿهِ ايٓٛعٞٸ; ؾإٕٸ فيو ٖٓا ٜتطًٓب فاّ٫
آػل َٔ ايبشح ،يعٌٸ ايتٛؾٝل ٜواعـْا عً ٘ٝؾُٝا بعـ إٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ.
ٚقـ ٜٴكاٍ :إْٸ٘ ٜ ٫بعـ ايك ٍٛبعـّ اـًٛٸ ؾٗٝا أٜٔاّ ،عً ٢أهاي إٔٸ أؾعاٍ
إهًٖؿٌ نًٓٗا ًٖٛن ْ ١شلِ بإٹًِهٝٸ ١ايٌلع ١ٝايقاتٚ .١ٝإٹ ًِهٝٸ ١سهِٷ ٓٚعٞٸ،
ٖٚقا ٜعين :عـّ ػًٛٸ ؾعٌٕ َٔ ا٭ؾعاٍ عٔ اؿهِ ايٓٛعٞٸ.
ٚنٝـ نإ ،ؾتشكٝل ايك ٗ ٍٛفيو ع إهاباّ ٚهًباَّٚ ،ا ٜذلتٸب عً َٔ ٘ٝايجُاك
ا٭ُٛي ١ٝأ ٚايؿكَٗٛ ،١ٝنٍٛٷ إٍ فإٍ آػل.

ؾإٕ َٔ ايٛادب عًٓٝا أٜٔاّ إٔ ْتوا ٍ٤عٔ َٛقعُٗا ٗ ٖقا ايٓناعٚ ،أْ٘ ٌٖ
ًٌُُٜٗا َعاّ ،أ ٚىتّٸ بأسـُٖا ؿ ٕٚاٯػل؟
ٚاؾٛاب :إْ٘ باٱَهإ ٗ باؿ ٨ايٓٛل ؿػ ٍٛايكوٌُ ٗ قٌٸ ايٓناع ،إ ٓ٫إٔ
إِلٻغ ب٘ ٗ بعض ايهًُات ع عًَ ٢ا ٜأت ٞإ ٵٕ ًا ٤اهلل تعاٍ ع اػتِاْ َا هٝأتٞ
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َٔ ا٭ؿيٓ ١باؿهِ ايٛاقعٞٸٚ ،ػلٚز اؿهِ ايٛاٖلٟٸ عٔ َٛٓٛع ايكاعـٖٚ ،٠قا
ٜعين إَهإ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ ١اؿهِ ايٛاٖلٟٸ.
ٚقـ ٜٴكاٍ :إٕٻ ايٛاٖل ٖٓا أؾاؿ ٙايٌٝؽ ا٭ع ٗ &ِٛفاك ٟا٭ُ ٍٛايعًُٝٸٖٛ ١
اؿِل ايعكً َٔٚ ،)2(ٞايٛآض إٔٸ َعٓ ٢فيو سهِ ايعكٌ بعـّ ػًٛٸ ايٛاقعَٔ ١
اؿهِ ايٛاٖلٟٸ أٜٔاّ.
ٚاؾٛاب :إٕ إكِٛؿ ٗ إكاّ ٖ ٛاؿهِ ايٌلع ،ٞؾٜ ٬عِٸ ا٫ستٝاٙ
ٚايتؼٝرل ايعكًٝٸٌ إٌتٌُ عًُٗٝا َا فنل ٙايٌٝؽ ا٭ع &ِٛبقاى ايِـؿ.
ٚنٝـ نإ ؾايهٖ ٗ ّ٬ق ٙايلهايَ ١كِٛكٷ عً ٢اؿهِ ايٛاقعٞٸٚ ،ؿكاه١
إوأي ٗ ١اؿهِ ايٛاٖلٟٸ ع إهاباّ ٚهًباّٚ ،ايبشح عُٻا ٜذلتٻب عً َٔ ٘ٝاٯثاك ع
َٛنٍٛٷ إٍ فإٍ آػل.

يكـ قوٻِ احملكِّل ايٌعلاْ ٞاؿهِ ايٌلعٞٸ إٍَٛ :يٟٛٸ; ٚإكًاؿٟٸ ،ثِ اؿٻع٢
ؿػ ٍٛايكوٌُ ٗ َٛٓٛع ايكاعـٚ .٠إيٝو ّْٸ َا أؾاؿ ٙس ٍٛايكاعـ:٠
ؤ
 ٫هٛم ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ سهِٕٖٚ ،قا ٚآ ٷض بعـَا ثبت تبعٝٸ ١ا٭سهاّ يًشٴ ٵ
ٚايكُ ٵبض ايقاتٝٸٌ; ٚأَا بٓا٤ٶ عًَ ٢قٖب ا٭ًاعل ٠ؾٝذٛم إٔ  ٫وهِ ايٌاكع ٗ ٚاقع١ٺ
بٌ ٤ٞأُ ٫ٚ .ّ٬بٴـٻ إٔ ٜه ٕٛاؿهِ ٖآٖا أعِٸ َٔ اؿهِ إٛيٟٛٸ ٚاٱكًاؿٟٸ; ؾإٕ
وٓٗا ايقاتٞٸ ،يهٔ يٝى ٚدٛب٘ َٛيٜٛٸاّ.
ؿ ٵ
َعلؾ ١اهلل تعاٍ شلا سهِٷ ٖٛٚ ،ايٛدٛب; ُ
ٚنقيو َ٬مّ احمللٻّ ي٘ سه ٷِ أيبتٸٚ ،١يٝى سهُ٘ ايٛدٛب ٚا٫هتشباب ٚغرلُٖا،
إ ٓ٫اؿلَٚ ،١يهٔٸ سلَت٘ إكًاؿَٚ ،ْ١ٜكـٸَ ١ايٛادب ٚادب ْ١بايٛدٛب اٱكًاؿٟٸ،
ٚنقيو اٱطاعٚ ١ادب ١إكًاؿاّ(.)3
ٜٚٴ٬سٳ ٜعً:٘ٝ
ؤ ٚايكُ ٵبض
أٚٸ َّ :٫ا هٝأت َٔ ٞعـّ ابتٓاٚ ٤تٛقٗـ ٖق ٙايكاعـ ٠عً ٢ايك ٍٛباؿُ ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبض.
ايقات ٌٝيٮًٝاٚ ،٤أعُٸ ١ٝايبشح عٔ إِاحل ٚإؿاهـ ٚاؿُ ٵ
ٚثاْٝاّ :إٕٸ إكوٻِ ٕا فنل َٔ ٙاٱكًاؿٚ ٟإٛي ٖٛ ٟٛا٭َل ،ؿ ٕٚاؿهِ; ٚفيو
٭ٕٸ اؿهِ ٖ ٛاٱٌْا ٤بـاع ٞدعٌ ايـاع ٞإٓتٳ ٳنع عٓ٘ ايبعح ٚايندلٖٚ ،قا ع نُا
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تل ٣ع  ِ٥٬ٜ ٫إ ٓ٫إٛيٜٛٸٚ ،١أَا اٱكًاؿ ؾٗ ٛاٱٌْا ٤بـاع ٞاٱكًاؿٖٚ ،قا ٜٓ ٫تنع عٓ٘
ايبعح  ٫ٚايندل َٔٚ ،ثٳِٻ  ٫فاٍ يًُٛيٜٛٸ ١ؾ.٘ٝ
ٚباؾًُ ١اٱٌْا ٗ ٤نٌٸ َٛكؿٺ َِـامٷ يًـاع ٞايقٌٜٓ ٟأ ٭دً٘ ،ؾإٕٵ نإ
بـاع ٞايبعح ؾٗ ٛبعحٷٚ ،إ ٵٕ نإ بـاع ٞايندل ؾٗ ٛمدلٷٚ ،إ ٵٕ نإ بـاع ٞاٱكًاؿ
ؾٗ ٛإكًاؿٷٚ ،إٕٵ نإ بـاع ٞاَ٫تشإ أ ٚايوؼل ٠أ ٚايتعذٝن أ ٚغرلٖا ؾَِٗ ٛـامٷ
شلاٚ .يٝى اؿهِ إ ٓ٫ػِ ْٛاٱٌْا ٤بـاع ٞايبعح ٚايندل.
ٚأَٸا ا٭َل ؾبُا أْٸ٘ عباك ْ٠عٔ ايِٝػ ١اييت ٌٜٓأ بٗا ايبعح َٔ ،ؿ٬َ ٕٚسَ ١ٛا
ٜـع ٛإيُ ،٘ٝضٸ اْكواَ٘ إٍَٛ :يٟٛٸ; ٚإكًاؿٟٸ .ؾا٭َل إٛيٟٛٸ َا نإ بـاع ٞايبعح،
ٚا٭َل اٱكًاؿٟٸ َا نإ بـاع ٞاٱكًاؿٖٚ .هقا ايه ٗ ّ٬ايٓٗ.ٞ
ْعِ ،ي ٛق :ٌٝإٕ سكٝك ١اٱكًاؿ تٌتٌُ عًْٛ ٢عٕ َٔ اٱيناّ ،نُا ٖ ٛإؼتاك،
ُضٸ َا فنل ٗ ٙاؾًُٚ ،١ايتؿِ ٗ ٌٝقًٓ٘.

ؾٌٗ إٔ اؿهِ ايتهًٝؿٞٸ ؿاػ ٷٌ ٗ َٛٓٛع ايكاعـ ٠ظُٝع َلاتب٘ أّ ٫؟
ٚايتشكٝلٴ إٔٸ إلاؿ باؿهِ ٖآٖا  ٫ىً ٛباؿ ٨ايٓٛل عٔ أسـ إلاتب ا٭كبع:١
أٚٸشلا :إٔ ٜٴلاؿ ب٘ َلتب ١اٱكاؿ ،٠اييت ٖ ٞكٚغ اؿهِ ٚسكٝكت٘; ؾإٕٸ ايعكٌ إِا
وهِ َٔ أدًٗا بٛدٛب ايطاعٚ ١اَ٫تجاٍٚ ،اهتشكام ايعكٛب ١بايتعـٸٚ ٟايعِٝإ.
ثاْٗٝا :إٔ ٜٴلاؿ ب٘ َلتب ١اٱٌْا ٤بإعٓ ٢إؼتاك ،أ ٟاٱٌْا ٤بـاع ٞدعٌ
ايـاع ٫ ،ٞبإعٓ ٢ايق ٟفنل ٙاحملكِّل اـلاهاْ ،&ٞايؿاقـ يًبعح ٚايندل; إف قـ
تهلٻك َٓٸا َلاكاّ ،ٳت ٳبعاّ يًُشكِّل ا٭ُؿٗاْ ،&ٞإٔٸ اٱٌْا ٤ايؿاقـ يًبعح ٚايندل إَٸا إٔ
ٜهَ ٕٛكذلْاّ بـاعٕ آػل غرل ايبعح ٚايندل ؾٝهَِ ٕٛـاقاّ يقيو ايـاعٚ ،ٞأدٓبٝاّ
عٔ اؿهِ ايٌلعٞٸ; ٚإَٸا إٔٵ ٜ ٫هَ ٕٛكذلْاّ بأٟٸ ؿاعٕ َؿلٚض ٖٛٚ ،قاٍٷ; ٭ٕ
اٱٌْا ٤ؾعٌٷ اػتٝاكٟٸَ ٫ٚ ،عٓ ٢يًؿعٌ ا٫ػتٝاكٟٸ إفا مل ٜهٔ ٖٓاى ؿا ٕع ٜـع ٛإي.٘ٝ
ْعِ ،إِطًشإ ٌَذلنإ ٗ َكابًتُٗا يًؿعًٝٸ ،١إ ٓ٫إٔٸ إكِٛؿ عٓـْا بايؿعً١ٝ
ىتًـ عُٸا ٖ ٛإكِٛؿ ي٘& ،نُا ٜأت.ٞ
ثايجٗا :إٔ ٜٴلاؿ ب٘ َلتب ١ايؿعًٚ .١ٝإكِٛؿ بٗا تًو إلتب ١اييت ؼٌِ يًشهِ
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بعـ ؾعًٝٸ ١ايٌلاٚ ٘٥ايكٛٝؿ إأػٛف ٠ؾ ٖٞٚ ;٘ٝن ْ٘ٛثابتاّ ٗ فَٸٖ ١قا إهًٖـ أ ٚفاى
غِ .ُ٘ٛؾٛدٛب اؿر ي٘ ؾعًٝٸ ْ١عً ٢فَٸ ١إهًٖـ إوتطٝع ما٥ـ ْ٠عًٚ ٢دٛؿ ٙقبًٗا
ٗ عامل ايتٌلٜعٖٚ ،قا ٜعين إٔٸ ايبعح ٚايندل قـ ٜتعًٖكإ بايعٓاٚ ٜٔٚاؾٗات ،يهٔٵ
ٌَلٚطٌَ بأَٛك كٴ ٳبُا  ٫تهَٛ ٕٛدٛؿْ ٗ ٠ؿى اؿٌ ،ؾته ٕٛؾعًٝٸ ١ايبعح ٚايندل
َعًٓك ١عً ٢ؾعًٝٸ ١تًو ا٭َٛك ،نُا تكـٻّ ايبشح عٔ فيو ٌَبعاّ ٗ َٓٛع٘ .ؾًٝى
إكِٛؿ بايؿعًٝٸَ ١ا فنل ٙاحملكِّل اـلاهاْ َٔ ،&ٞاْكـاغ ايبعح ٚايندل ٗ ْؿى
إ ;ٍٛؾإٕٸ فيو ٖٓا ٜتكٛٻّ ب٘ اؿهِ ٗ َلسً ١اٱٌْا ،٤نُا تبٝٻٔ.
كابعٗا :إٔ ٜٴلاؿ ب٘ َلتب ١ايتٓذټنٚ .إكِٛؿ ب٘ ن ٕٛاؿهِ عٝح ٜكع َٛٓٛعاّ
ؿهِ ايعكٌ باهتشكام ايعكاب عً ٢إؼايؿٖٚ .١قا غرل ايؿعًٝٸ ١إتكـِّّ فنلٖا; إف
ٴك ٳبُا ٜه ٕٛاؿهِ ؾعًٝاّ بؿعًٝٸَٛٓٛ ١ع٘ٚ ،يهٓٸ٘ غرل َٓذٸن بعـٴ; يعـّ عًِ إهًٖـ
ب٘ ،بٓا٤ٶ عً ٢اًذلا ٙايعًِ ٗ إٓذٸنٜٸ ١ؾك٘; إَٸا عك ،ّ٬نُا َٖ ٛؿاؿ ايكٔ ١ٝايكا١ً٥
بكُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإ; أً ٚلعاّ ،نُا َٖ ٛؿاؿ سـٜح ايلٻ ِؾع َٚا ٌٜبٗ٘.
ً ٫ٚٳوٖ إٔٸ ٖق ٙإلتب ١ايلابع ٫ ١تـػٌ ٗ َٓٛع ايٓناع; بـاٖ ١إٔ نجرلاّ َٔ
ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝايؿعًٝٸ ١غرل َٓذٸن ٠بايٓوب ١إٍ نجرلٕ َٔ إهًٖؿٌ; يعـّ ايعًِ بٗا،
ؾ ٬فاٍ بعـ فيو يـع ٣ٛعـّ ػًٛٸ ايٛاقع ١ع أٟٸ ٚاقع١ٺ ع عٔ اؿهِ ايتٓذٝن.ٟ
ْعِّ ،هٔ ايك ٍٛبقيو عً ٢هب ٌٝإٛدب ١اؾنٝ٥ٸَ ،١عٓ ٢إٔ اؿهِ
اجملع ٫ ٍٛبٴـٻ إٔ ٜبًؼ َلتب ١ايتٓذټنٚ ،ي ٗ ٛبعض ا٭سٝإٚ ،بايٓوب ١إٍ بعض
إهًٖؿٌٚ ،إ ٓ٫نإ دٳ ٵعً٘ يَ ٵػٛاّ .أَٸا أْ٘  ٫بٴـٻ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ َٔ سهِٕ تٓذٝنٟٸ عً٢
ت.
هب ٌٝإٛدب ١ايهًٓ ١ٝؾٗقا ٖٓا مل ٜـٍٸ عً ٘ٝؿي ٝٷٌ ،بٌ ايـي ٌٝعً ٢عـَ٘ ،نُا علؾِ ٳ
نُا ً ٫ٳوٖ إٔٸ إلتب ١ايجايج ١ػاكد ْ١أٜٔاّ عٔ َِبٸ ايٓناع; يٛٓٛغ إٔٸ نجرلاّ
َٔ ا٭سهاّ اجملعٛي ١يٝوت بؿعًٝٸ١ٺ; تٳ ٳبعاّ يعـّ ؾعًٝٸَٛٓٛ ١عاتٗاٚ ،ي ٗ ٛاؾًُ،١
نُا إفا مل ٜهٔ إهًٓـ َوتطٝعاّ ،ؾإٕٸ ٚدٛب اؿرٸ يٝى ؾعًٝٸاّ بايٓوب ١إيٚ ،٘ٝإٕٵ
نإ ثابتاّ ٗ َلسً ١اٱٌْاٖٚ .٤قا إكـاك ٖٓا  ٫كٳٜٵبٳ ؾً ٫ٚ ،٘ٝٳوٖ ٜعذل.ٜ٘
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ إلاؿ بايؿعًٝٸَِ ٗ ١طًض احملكِّ َكٌ اـلاهاْٞٸ ٚايعلاقٞٸ ْؿى
اٱٌْاَ ٤ع اْكـاغ ايبعح ٚايندل ٗ ْؿى إٚ ;ٍٛأَٸا احملكِّل ايٓاٝ٥ين ٚأتباع٘ ؾايؿعً١ٝ
عٓـِٖ ٖ ٞاٱٌْا ٤إتشكِّل َٛٓٛع٘ ٚقٛٝؿ.ٙ
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َٚا فنَ ٵلْا َٔ ػلٚز ايؿعًٝٸ ١عٔ َٓٛع ايٓناع إْٸُا ٖ ٞايجاْٚ ،١ٝأَٸا ايؿعً١ٝ
وب َِطًض احملكِّل ايٓاٝ٥ين ع ؾٗ ٞؿاػًٗ ْ١
س ٵ
بإِطًض ا٭ٚٸٍ ع اييت ٖ ٞاٱٌْا ،٤ٳ
َٓٛع ايٓناع ب ٬كٳٜٵبٺ; سٝح ٜـٸع ٞايٌٝؽ اٯػْٛـ& إَهإٳ ػًٛٸ ايٛاقعَٗٓ ١ا بكٛي٘:
«ٚعـّ ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ؾٗ ٛإْٸُا ٜه ٕٛعوب اؿهِ ايٛاقعٞٸ٫ ،
ايؿعً ،)4(»ٞبٌ ٚقٛعٳ٘ ٗ َٛاكؿ اؾٌٗ ٚقٝاّ ا٭َاك ٠عً ٢اـ٬ف بكٛي٘« :إٕٸ قٔ١ٝ
سذٸٝتٗا ،أ ٟا٭َاكات ،يٝى إ ٓ٫تٓذټن َ٪ؿٸٜاتٗا عٓـ إُابتٗاٚ ،ايعقك عٓـ ػطٗ٦ا ،ؾ٬
ٜه ٕٛسه ٷِ أُ ّ٬إ ٓ٫اؿهِ ايٛاقعٞٸ ،ؾِٝرل َٓذٸناّ ؾُٝا قاّ عً ٘ٝسذٸ َٔ ْ١عًِٕ أٚ
ٍّ ،ؾُٝا مل تهٔ ٖٓاى سذٸَِٝ ْ١ب،١
طلٜلٕ َعتدلٜٚ ،ه ٕٛغرل َٓذٸ ٕن ،بٌ غرل ؾعًٞ
ؾتأَٻ ٵٌ دٝٸـاّ»( .)5بُٓٝا ٜٓهل ٙآػل ;ٕٚإَٸا يه ْ٘ٛعً ٢ػ٬ف ٛٚاٖل ا٭ػباك إتٛاتل٠
وب ،أَٔ ٚاؾاّ
َٚعاقـ اٱْاعات َٔ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايعإٌ ٚاؾاًٌٖ ؾشٳ ٵ
إٍ اهتًناَ٘ أػق ايعًِ باؿهِ ٗ َٛٓٛع٘ ٖٛٚ ،ٳؿٚٵكٷ أ ٚيَ ٵػٛٷ.
ٚقـ عجٳ ٵلْا بعـ فيو عً ٢ن ّٕ٬ٴٜشه ٢عٔ ايكا٥ـ ايلاسٌ& بٗقا ايِـؿ ٗ
بعض تكاكٜل عج٘; ؾؿ( ٞتٓكٝض ا٭ُٚ« :)ٍٛأَٸا ع ثاْٝاّ ع ؾٮ ٸْا ْ ٫وًِِّ اَتٓاع ػًٛٸ ايٛاقع١
عٔ سهِٕ ،ؾإٕٸ إُتٓع ػًٛٸٖا عٔ اؿهِ ٚاقعاّ ٫ ،اؿهِ ايؿعًٞٸ ،ؾإْٸ٘ ّ ٫تٓع
ػًٛٸٖا عٔ اؿهِ ايؿعًٚ ;)6(»ٞنقا ٗ (َعتُـ ا٭ُ )ٍٛسٝح قاٍ« :ؾإٕٸ ٖقا ي ٛهًِِّ
وب اؿهِ ايٛاقعٞٸ ٫ ،ايؿعً.)7(»ٞ
ؾإْٸُا ٖ ٛعَ ٳ
ٜٛ ٫ٚدـ عٔ فيو ً ٞٷٖ ٗ ٤قا إٓٛع َٔ (َٓاٖر اي ،)ٍُٛٛايق ٟنتب٘ ٖٛ
بٓؿو٘& ،نُا ٜٛ ٫دـ عٓ٘ ً ٞٷ ٗ ٤ها٥ل ايتكاكٜل.
ٚبٗقا ٜتعٝٻٔ إٔ ٜه ٕٛايٓناع ٗ إسـ ٣إلتبتٌ ا٭ٚيٝٸٌَ :لتب ١اٱكاؿ٠
ب
ٚايهلاَٖٚ ;١لتب ١اٱٌْا ٤بـاع ٞدعٌ ايـاع ٞإٓ ٳت ٳنع عٓ٘ ايبعح ٚايندل ِٜٓٚ ،ٸ
ايبشح عٓـ٥قٺ عً ٢إٔٸ ايٛاقع ٌٖ ١ؽً ٛعٔ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١أّ ٫؟ ٚعً ٢ايجاٌْٖ :)8(ٞ
ؽً ٛعٔ اٱٌْا ٤أّ ٫؟

أق :ٍٛايٛاٖل إٔٸ إلاؿ بٗا ايٛقا٥ع عًُ ٢ؿ ١ايهًٓ َٔ ،١ٝؿ ٕٚا٫ػتِاْ
 ٞاؿرٸ ٚايِٚ ٠٬ايعـٍ  ١ًُٚا٭كساّ  ;...ٚ٭ٕٸ ايهٗ ّ٬
بإٛاكؿ اـاُٸ ،١نهًُِّ ٸ
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ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝاجملعٛي ١عًْٗ ٢ر ايكٔاٜا اؿكٝك ;١ٝيٛٓٛغ إٔٸ ايٓناع يٝى ٗ
اؿهِ اجملع ٍٛعًْٗ ٢ر ايكٔ ١ٝاـاكدٝٸَ ،١جٌٚ :دٛب ُ ٠٬ايً ٌٝعً ٢ايٓيبٸ
ا٭عٚ ،|ِٛدٛام ايتنٜٚر بأنجل َٔ أكبع مٚدات ي٘| ،أ ٚغرل فيو.
ٚايٛد٘ٴ ٗ فيو ػلٚزٴ تًو ايؿ َٔ ١٦ا٭سهاّ عٔ ْطام ايبشح ايؿكٗٞٸ قطعاّ،
بعـَا مل تهٔ شلا ًأْٝٸ ١يٌُْٛ ٍٛع إهًٓؿٌ ٚعاَٸتِٗ َٔٚ ،إعً ّٛإٔٸ ايه ّ٬إْٸُا
ٖ ٗ ٛا٭سهاّ ايٌلع ١ٝاييت وا ٍٚايؿك ٘ٝاهتٓباطٗا َٔ ا٭ؿيٚ ،١اييت شلا مٛٷ َٔ
ايهًِّ ١ٝبايٓوب ١إٍ أُٓاف إهًٖؿٌ ًٚعٛبِٗٚ ،أَٸا ا٭سهاّ اـاكدٝٸ ١اـاُٸ١
بٌؼّٕ أ ٚأًؼاْ قـٻؿ َٔ ٜٔإهًٖؿٌ ؾ ١ًُ ٬بٗٓٝا ٚبٌ ايبشح ايؿكٗٞٸ ،نُا
ٖٚ ٛآضٷ.
ٚبٗقا ٜتٸٔض أْٸ٘  ٫ؾلم بٌ ايهًِّٚ ١ٝاؾن َٔ ١ٝ٥سٝح ايٓتٝذ ;١إف ي ٛاؿټع ٞإٔٸ
نٌٸ ٚاقع١ٺ دن ٫ ١ٝ٥ؽً َٔ ٛسهِٕ أٜٔاّ نإ ٫مَ٘ عـّ ػًٛٸ تًو ايٛاقع ١بهًِّٝتٗا
ٚطبٝعتٗا َٔ فاى اؿهِ; يٓؿى ايٓهتٚ .١ا٭َل هٌٗٷ بعـ ايٛٓٛغ.

ؾٌٗ إوأي ١هٓؽ َوأي١ٺ عكًٝٸ ١ثبٛتٝٸٜ ،١وتٓـ ؾٗٝا إٍ إ٬مَات ايعكًٝٸ ١اييت
تؿٝـ عـّ ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهَِ ،عٓ ٢عـّ اٱَهإ; أ ٚهٓؽ َوأي١ٺ ْكًٝٸ١
إثباتٝٸٜ ،١وتٓـ ؾٗٝا إٍ اٯٜات ايكلآْٝٸٚ ١ايلٚاٜات إأثٛك ٠عٔ أٌٖ بٝت ايعُِ١
ٚايطٗاك^٠؟(.)9
ٚإتِٛٻك ٗ باؿ ٨ايٓٛل ٚد ٙٛث٬ث:١
شتٜ ٫ٚ ،١ـٍٻ عًٗٝا ً٤ٞٷ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ.١
أسـٖا :إٔ ته ٕٛإوأي ١عكًٝٸ ّ١ٳب ٵ
شت ٫ٚ ،١تـٍٸ عًٗٝا َ٬مَ ْ١عكً.١ٝ
ٚايجاْ :ٞإٔ ته ٕٛإوأيْ ١كًٝٸ ّ١ٳب ٵ
ٚايجايح :إٔ ته ٕٛإوأيٖٓ ١ا ٜـكى بايعكٌٜ٪ٜٚ ،ٻـ بايٓكٌ ،أ ٟإْٸُٗا َتطابكإ
عً ٢عـّ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ ١اؿهِ ايٌلعٞٸٚ ،مل ٜوهت أسـُٖا عٔ فيوٖٚ ،قا
غ٬ف ايٛدٌٗ إتكـٌَِّ ،سٝح إٕ ايٌلع قـ ههت ع عً ٢ا٭ٚٸٍ ع عٔ إبـا ٤إٛقـ
ػاٖ ٙق ٙإوأي ،١نُا إٔٸ ايعكٌ قـ عذن ع عً ٢ايجاْ ٞع عٔ ؼـٜـ ا٭َلٚ ،أْٸ٘ ٌٖ
ؽً ٛايٛاقع َٔ ١اؿهِ أ٫ ٚ؟
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ٚأٜٸاّ َا نإ ؾوٛف ٜتٻٔض َٔ ػ ٍ٬ايبشٛخ اٯت ١ٝإٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ أ ٸٕ
ايٛاٖل َٔ نًُات ا٭ُشاب اػتٝاك ٚاسـ َٔ ايٛدٌٗ ا٭ػرلٚ ،ٜٔإٔٸ إذلأَ ٞ٥
أنجلِٖ ٖ ٛايجاْٚ .ٞأَا ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ ؾًِ لٹ ٵـ قا ّ٬٥ب٘ بٚ ،ِٗٓٝإٕٵ نإ قـ ٜوتٗٛل
فيو َٔ نًُات احملكِّل ايٌعلاْ &ٞإتكـَِّ ٫ٚ .١ىًٚ َٔ ٛد٘ٺ إفا بٴين عً ٢عـّ
ُاَٝٸَ ١ا هٝأت ٞإٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ َٔ ا٭ؿيٓ ١ايٓكً ،١ٝأعين :اٱْاع ٚا٭ػباك ،يًـ٫ي١
عً ٢إطًٛب.

ٚهـك بٓا ٗ اـتاّ إٔ ْوتعلض َا فنل ٙايٌٗٝـ ايجاْ &ٞبِـؿ ٖقٙ
ايكاعـُٝٗ( ٗ ٠ـ ايكٛاعـ)ٖٓ ،ا ٜتٻٔض ٗ ٓ ٘٥ٛايٛلٚف اييت تلبٻ ٢ؾٗٝا ٖقا
ايٓناعٚ ،ايتطٛټكات اييت سًِت ي٘ إٍ اي ;ّٛٝؾإٕٸ ٖقا قـ ٜواعـْا عً ٢إٔ ْتعلٻف
اؿـٚؿ إلتوُ ١شلقا ايبشح عٓـ ا٭ُشاب ،ستٸْ ٢ه ٕٛآػق ٜٔبعٌ ا٫عتباك ع عٓـ
تك ِٝٝا٭ؿيٓ ١ع ؿ٫يتٗا عً ٢تًو ايؿهل ٠ايعاَٸ ١عٔ ايكاعـ ٫ ،٠عً ٢تؿورلٕ مٔ ْـٻع٘ٝ
اي.ّٛٝ
قاٍ ايٌٗٝـ ايجاْ :&ٞؾا٥ـ ْ ٖٞٚ ،٠ػاُ ١ايكوِ ا٭ٚٸٍ :يٝى نٌٸ فتٗـٺ ٗ
ايعكًٝات َِٝباّ ،بٌ اؿلٸ ؾٗٝا ٚاسـٷ; ؾُٳ ٵٔ أُاب٘ أُاب; َٚٳ ٵٔ ؾكـ ٙأػطأ ٚأثِ
إْاعاّٚ .أَٸا اجملتٗـ ٗ إوا ٌ٥ايؿلعٝٸ ١ؾؿ ٘ٝػ٬فٷ ٜبٓ ٢عً ٢إٔٸ نٌٸ ُٛك٠ٺ ٌٖ شلا
سه ٷِ َعٝٸٔ أّ ٫؟
ٚقـ ـّٖ ايلامٖ ٟقا اـ٬ف ؾكاٍ :اػتًـ ايعًُا ٗ ٤ايٛاقع ١اييت ّْ ٫ٻ
ؾٗٝا عً ٢قٛيٌ:
أسـُٖا ع ٚب٘ قاٍ ا٭ًعلٟٸ ْٛٗٚك إتهًٌُِّ ع :إْ٘ يٝى هلل تعاٍ ؾٗٝا قبٌ
ا٫دتٗاؿ سهِٷ َعٝٸٔ ،بٌ سهُ٘ تعاٍ ؾٗٝا تابعٷ ئٛٸ اجملتٗـ ِٖ ٤٫٪ٖٚ .ايكإًٛ٥
بإٔٸ نٌٸ فتٗـٺ َِٚ .ٞاػتًـ ٖ ;٤٫٪ؾكاٍ بعِٔٗ ٫ :بٴـٻ إٔ ٜٛدـ ٗ ايٛاقعَ ١ا يٛ
سهِ اهلل تعاٍ ؾٗٝا عهِٕ مل وهِ إ ٓ ٫ب٘; ٚقاٍ بعٌِٜٔٗ ٫ ،ذل ٙفيو.
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞإٕٸ ي٘ تعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع ١سهُ ّا َعٝٸٓاّ.
ٚعًٖ ٢قا ؾج٬ث ١أقٛاٍ:
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أسـٖا ٖٛٚ ،قٍٛٴ طا٥ؿ١ٺ َٔ ايؿكٗاٚ ٤إتهًٌُِّ :وٌِ اؿهِ َٔ غرل ؿ٫ي ٺ١
 ٫ٚأَاك٠ٺ ،بٌ ٖ ٛنـؾٌٕ ٜعجل عً ٘ٝايطايب اتٸؿاقاّ ،ؾُٳ ٵٔ ٚدـ ٙؾً٘ أدلإَٚ ،ٳ ٵٔ
أػطأ ٙؾً٘ أد ٷل.
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞعً ٘ٝأَاك ،ْ٠أ ٟؿي ٝٷٌ ٓٚٸٚ .ٞايكا ًٕٛ٥ب٘ اػتًؿٛا; ؾكاٍ بعِٔٗ :مل
ٜهًٖـ اجملتٗـ بإُابت٘; ـؿاٚ ٘٥غُ ;٘ٓٛؾًقيو نإ إؼط ٧ؾَ ٘ٝعقٚكاّ َأدٛكاّ،
 ٖٛٚقْٛٗ ٍٛك ايؿكٗآٜٚ ،٤وب إٍ ايٌاؾعٚ ٞأب ٞسٓٝؿٚ ;١قاٍ بعِٔٗ :إْٸ٘ َأَٛكٷ
بطًََب٘ أٚٸ ،ّ٫ؾإٕٵ أػطأ ٚغًب عًٓٚ ٢ٸ٘ ً ٞٷ ٤آػل ،تػٝٻل ايتهًٝـُٚ ،اك َأَٛكاّ
بايعٌُ َكتٔ.ِّ٘ٓٚ ٢
ٚايك ٍٛايجايح :إٕٸ عً ٘ٝؿي ّ٬ٝقطعٝٸاّٚ .ايكا ًٕٛ٥ب٘ اتؿكٛا عً ٢إٔٸ اجملتٗـ َأَٛكٷ
بطًََب٘ ،يهٔٵ اػتًؿٛا; ؾكاٍ اؾُٗٛك :إٕ إؼط ٧ؾٜ ٫ ٘ٝأثِٜ ٫ٚ ،ٴ ٵٓ َكض قٔاٚ ،ٙ٩قاٍ
ايبٌل إلٜو ٞبايتأثٚ ،ِٝا٭ُِٸ بايٓكض.
ٚايقْ ٟقٖب إي ٘ٝإٔ ي٘ تعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ َعٓٝاّ ،عً ٘ٝؿيٌٝٷ ٓٚٸٚ ،ٞإٔٸ
إؼط ٧ؾَ ٘ٝعقٚكٷٚ ،إٔٸ ايكآٜ ٫ ٞٴ ٵٓ َكض قٔا.)10(ٙ٩

ٚتؿِ ٌٝايه ّ٬عٔ فيو ٜكع َٗ :كـٸَ١ٺٚ ،ث٬خ َلاسٌ:

ٚؾٗٝا ْوتعلض بعض َا يًُٓهلٚ ٜٔإجبتٌ َٔ ايِٓٚ ْٛايعباكات; ست٢
ٜتبٝٻٔ َٔ ػ٬شلا ا٫ػاٖات إؼتًؿٖ ٗ ١قا اجملاٍ ،ؾٓك:ٍٛ
َٔ ًْ ١إٓهل ٜٔيًكاعـ ٠احملكِّل اـلاهاْ( ٗ &ٞؾٛا٥ـ ا٭ُ ،)ٍٛسٝح
قاٍٗٚ...« :ل اؿلٸ ٗ إكاٌَ ٗ ٖٛٚ ،إكاّ ا٭ٚٸٍ دٛام ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ
ح أ ٚمدل ٫ٚ ،إكاؿ ْ٠أ ٚنلاَٖٛٚ ١يٜٛٸ ٫ٚ ،١أَلٷ
ايٌلعٞٸ ،عٝح مل ٜهٔ ؾٗٝا بع ٷ
.)11(»...ْٞٗٚ
ٚقـ أًبع ايه ّ٬عٔ فيو بتؿِ ،ٌٕٝؾٌـٸ ايٓهرل عً ٢ؿع ٣ٛعـّ اـًٛٸ
بهًتا َلتبيت اؿهِ ايـاػًتٌ ٗ قٌٸ ايٓناع ،عًَ ٢ا تكـٻّٚ ،هٝأت ٞإٕٵ ًا ٤اهلل
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تعاٍ.
 َِٗٓٚايكا٥ـ ايلاسٌ& ٗ َوأي ١اقتٔا ٤ا٭َل بايٌ ٤ٞيًٓٗ ٞعٔ ٓـٸ ٙايعاّٸ،
سٝح كؿٻ عً ٢إكـَ ١ايجاَْ َٔ ١ٝكـٸَات ٚدٗٗا ايجاْ ٞبكٛي٘ٚ« :ثاْٝاّ :مل ٜكُ ٵِ ؿيٌٝٷ عً٢
عـّ ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ،بٌ ايـي ٌٝعً ٢ػ٬ؾ٘.)12(»...
 َِٗٓٚاحملكِّل ايلًيت& ٗ ،بـاٜع٘ ،سٝح كؿٻ عًَ ٢ا سها ٙعٔ ُاسب
(ايؿِ ٗ ،)ٍٛف ٌٜايبشح َٔ دٛام ن ٕٛإت٬مٌَ كتًؿٌ ٗ اؿهِ ،بتٛقٗؿ٘ عً٢
َكـٸَتٌ ؾاهـتٌ :إسـاُٖاُ ٫ :تټ إٍ عجٓا بًِ١ٺ; ٚايجاْ :١ٝعـّ دٛام ػًٛٸ ايؿعٌ
عٔ ً٤ٞٺ َٔ ا٭سهاّ اـُو ٖٞٚ .١أٜٔاّ ٚآش ١ايؿواؿٚ .ؿع ٣ٛايكطع بقيو ٖٓا
ٜٓبػُ ٞـٚكَ َٔ ٙجً٘; إف  ٫هب ٌٝإٍ ايكطع بقيو َٔ ٫ ،داْب ايعكٌ َٔ ٫ٚ ،داْب
ايٓكٌٚ ،أٟټ ؿيٜ ٌٕٝؿٝـ ايكطع؟ أَٸا ايعكٌ ؾٮْ٘ ٜ ٫وتكٌٸ بجبٛت اؿهِ بهٌٸ ٚاقع١ٺ،
ٚأَٸا ايٓكٌ ؾكـ ٚكؿ أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ إٚ ٓ٫شلا سه ٷِ َؿلؿ عٓـ اهلل .إ ٓ٫إٔٸ اعتُاؿ َجً٘
عًَ ٢جً٘ ٗ أَجاٍ إوأي ١نُا تل.)13(٣
ٚهٛف ٜتٸٔض إٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ َٔ ػ ٍ٬ا٭عاخ اٯتُ ١ٝاَٝٸ ١ايـي ٌٝايعكًٞ
ٚايٓكً ٗ ٞإوأي .١يهٓٓا مل ْعجل عً ٢ايّٓٸ ايق ٟفنلٚ ،ٙيعًٓ٘ ْكٌ بإُٔ.ٕٛ
ٚنٝـ نإ ؾؿَ ٞا ٜأت َٔ ٞايلٚاٜات نؿا ١ْ ٜعٓ٘.
ٜ ٫ٚبعـ إٔ ٜه ٕٛقٛيَ٘ ٗ« :جً٘» إًاك ٠إٍ ٓعـ تًو ايلٚا ١ٜهٓـاّ .نُا
وتٌُ إٔ ٜه ٕٛقٛي٘ ٗ« :أَجاٍ إوأي »١إًاك ٠إٍ عـّ نؿا ١ٜأػباك اٯساؿ ٗ
شتٚ .١هٛف ٜأت ٞايه ّ٬فيو
إوأي ،١بٓا٤ٶ عً ٢أْٸٗا َوأي ْٚ ١اقعٝٸٚ ،١يٝوت تعبٸـ ّ١ٜٳب ٵ
عٓـ ايبشح اٱثبات ،ٞؾإٕٸ ٖقا ي ٛمتٸ يعِٸ اٱْاع ٚايلٚاٜات إفا مل ٜجبت تٛاتلٖا.
 ١ًْ َٔٚإجبتٌ يًكاعـُ :٠اسب (اؿاً ١ٝعً ٢إعامل) ،سٝح قاٍ&ٚ« :أَٸا
عً ٢أُ ٍٛاٱَاَٝٸ ،١عًَ ٢ا ؿيٓت عً ُِِْٗٛ ٘ٝإتٛاتل َٔ ٠أُ٥ٸتِٗ َٔ ،نٕٛ
وب ايٛاقعٚ ،إٔٸ ي٘ تعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع ١سهُاّ
سهِ اهلل تعاٍ ٗ ايٛاقعٚ ١اسـاّ عَ ٳ
كنْٚاّ عٓـ أًٖ٘ ،أُاب٘ َٳٔٵ أُاب٘ ٚأػطأَ ٙٳ ٵٔ أػطأ.)14(»ٙ
ٚٚاٖل :ٙا٫نتؿا ٤با٭ػباك ٗ َكاّ ا٫هتـ.ٍ٫
ُ :َِٗٓٚاسب ايؿِ ،ٍٛسٝح قاٍ& ٗ ن ّٕ٬ي٘« :٭ْٸا ْكٖ :ٍٛقا ا٫ستذاز
َبينٌّ عًَ ٢ا ثبت عٓـْا با٭ػباك ٚاٯثاك َٔ إٔ هلل تعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ َعٝٻٓاّ
االجتهاد والتجديد

بٝٸٓ٘ يٓبٝٸ٘ ًُٛات اهلل عًٚ ،٘ٝبٝٻٓ٘ ايٓيبټ ٭ُٝٚا ،^٘٥ؾا٭سهاّ نًٓٗا َكلٸك٠
عٓـِٖ ،كن ١ْٚيـٚ ،ِٜٗيٝى ٗ ايٛاقع ٚاقع ْ ١ػاي ْ١ٝعٔ اؿهِ»(.)15
 ٗٚن ّٕ٬آػل يَ٘ٗٓٚ« :ا :تٛاتل ا٭ػباك إل ١ٜٚعٔ ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ ،ايـايٓ١
عً ٢إٔٸ اهلل ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ َعٝٸٓاّ ،بٝٻٓ٘ يٓبٚ ،|ِّ٘ٝبٝٻٓ٘ ْبٝټ٘ ي ،ُِّ٘ٝٛإٍ إٔ
ٜٓتٗ ٞايبٝإ إٍ آػل ا٭ُٝٚا .٤ؾذُٝع ا٭سهاّ قؿ ١ٚٛعٓـ ،ٙكن ١ْٚيـ ،ٜ٘ستٸ٢
َجٌ :أكَ اــَ ،ؾُا ؿٖٚ .ْ٘ٚق ٙا٭ػباك ٚإٕٵ ناْت ٚاكؿ ّ٠بعباكاتٺ كتًؿٚ ،١أيؿاٚ
َتؿاٚت ،١إ ٓ٫أْٸٗا ٌَذلن ُ١ايـ٫ي ١عًَ ٢ا فنلْا ،ٙؾَٗ ٞتٛاتل ْ٠بإعٓ.)16(»٢
ٚٚاٖلُٖا امِاك إوتٓـ ٗ ا٭ؿيٓ ١ايٓكً.١ٝ
 :َِٗٓٚايٌٝؽ ا٭ع ِٛا٭ِْاك ،&ٟعًَ ٢ا ٗ تكلٜل عج٘ ٗ ا٭يؿاْ« :ٚعِ،
ي ٛأِْٸ إٍ فيو َكـٸَ ١ػاكد ١ٝأػل ،٣نكٛشلِ بايًطـ; أ ٚقٛشلِ بعـّ دٛام ػًٛٸ
ايٛاقع َٔ ا٭سهاّ ،نُا ٜوتؿاؿ َٔ ًْ ١ا٭ػباك.)17(»...
ٚٚاٖل ٙأٜٔاّ ا ٫ٸتها ٤عًٗٝا َٔ ،ؿ ٕٚاهتٓاؿٺ إٍ ؿي ٌٝايعكٌ.
نُا ٜٗٛٚل َٓ٘ فيو عٓـَا سه ٢نَ٬اّ عٔ احملـِّخ اٱهذلآباؿٗ ،&ٟ
َوأي ١ا٫ستٝا ٖٛٚ ،ٙقٛي٘ٚ« :قـ تٛاتل عِٓٗ^ ٚدٛب ايتٛقٗـ ؾُٝا مل ٜعًِ
سهُٗاَ ،عًًٌٓ بأْ٘ بعـ إٔ نًُت ايٌلٜع ٫ ١ؽًٚ ٛاقع ْ١عٔ سه ِٕ قطعٞٸ ٚاكؿٺ َٔ
اهلل تعاٍ»( ;)18سٝح مل ٜلؿٸ عً ٗ ٘ٝفيو بٌ٤ٞٺٚ ،انتؿ ٢بايك :ٍٛإٕٻ فيو ّ ٫تٸ إٍ
عجٓا بًِ١ٺٖٓ ،ا قـ ٜعين اكتٔا ٙ٤ي٘.
 :َِٗٓٚاحملكِّل اٯًتٝاْ( ٗ ،&ٞعل ايؿٛا٥ـ); إف قاٍ ٗ ن ّٕ٬ي٘ٚ« :باؾًُ:١
ايق ٟقاّ عً ٘ٝايـيْٚ ،)19(ٌٝطل ب٘ ايوٓٸٚ ١اٱْاع ،عـّ دٛام ػًٛٸ ايٛاقعَٔ ١
اؿهِ ايٛاقعٚ ;ٞأَٸا عـّ دٛام ػًٛٸٖا َٔ اؿهِ ايٛاٖل ٟإفا مل ٜتٛقٖـ ايعٌُ
عً ٘ٝؾًِ ٜكُ ٵِ ب٘ ؿي ٝٷٌ أُ ،ّ٬نُا اعذلف ب٘ ؿاّ  ٗ ً٘ٗٚاؾن ٤ايجاْ َٔ ٞايهتاب»(.)20
ٚقـ تهلٻك ٖقا ايكُ َٔٚ ،َ٘ٓ ٍٛاسب (ا٭ٚثل) َٔ ،عـّ ايـي ٌٝعً ٢عـّ
ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ اؿهِ ايٛاٖل ،ٟإفا مل وتر إيَ ٗ ٘ٝكاّ ايعٌُ ،تٳ ٳبعاّ ٕا أؾاؿٙ
ايٌٝؽ& بكٛي٘ ٫ٚ« :ؿي ٌٝعً ٢عـّ دٛام ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ سهِٕ ٚاٖل ٟإفا مل وتر
إي ٗ ٘ٝايعٌُْٛ ،رلَ :ا ي ٛؿاك ا٭َل بٌ ايٛدٛب ٚا٫هتشباب»(.)21
ٚنٝـ نإ ؾعباكت٘ غرلٴ ُلو١ٺ ٗ امِاك ايـي ٗ ٌٝا٭ػباك ٚاٱْاع.
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 :َِٗٓٚاحملكِّل اـلاهاْ( ٗ ،&ٞايهؿا ،)١ٜسٝح قاٍ« :ؾٗٚ ٛإٕٵ نإ ػطأ
َٔ دٗ ١تٛاتل ا٭ػباك ٚإْاع أُشابٓا عً ٢إٔ هلل تباكى ٚتعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ
ٌٜذلى ؾ ٘ٝايهٌٸ»(.)22
ٚنقا قاٍ ٗ (ؿكك ايؿٛا٥ـ)« :نُا ٜه ٕٛباٱْاع ٚائلٚك َٔ ٠إقٖب ٗ
نٌٸ ٚاقع١ٺ سه ٷِ ٌٜذلى ؾ ٘ٝا٭َٸ.)23(»١
 :َِٗٓٚاحملكِّل ايعلاق ،&ٞعًَ ٢ا ٗ (ْٗا ١ٜا٭ؾهاك) ،سٝح قاٍ« :إ ٓ٫أْٸ٘ َع
ن ْ٘ٛػ٬ف اٱْاع َٚا تٛاتل عً ٘ٝا٭ػباك َٔ إٔٸ ي٘ هبشاْ٘ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ
ٌٜذلى ؾ ٘ٝايعامل ٚاؾاٌٖ»(.)24
 :َِٗٓٚايوٝـ اـَ ٗ ،&ٞ٥ٛبشح ا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـ ،ؾكـ قأٍَ« :اؾاّ إٍ
اٱْاع ٚا٭ػباك ايهجرل ٠ايـايٓ ١عً ٢إٔٸ هلل سهُاّ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ ٌٜذلى ؾ ٘ٝايعامل
ٚاؾاٌٖ»(.)25
ٚنٝـ نإ ؾإٌٗٛكٴ أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ إٚ ٓ٫شلا سهِٷ ًلعٞٸٚ .اهتـٍٸ عً٢
فيو بايعكٌ ٚايٓكٌ .نُا ّهٔ إٔ ٜوتـٍٸ عًَ ٘ٝا ٜذلنٖب َُٓٗا.
ؾايه ٗ ّ٬ث٬خ َلاسٌ:

ت ٗ نًُات ا٭نجل ٜٔعًَ ٢وأي ١ايتشوٌ
 ٫ىؿ ٢إٔٸ ٖق ٙايكاعـ ٠قـ ابتٓٳ ٵ
ٚايتكبٝض ايقات ٌٝيٮًٝا ;٤ؾكـ عكـٚا ايبشح ٗ إثبات إ٬مَ ١بٌ ؼوٗٓٝا ٚتكبٝشٗا
ٚبٌ تعًٗل اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١بٗا ،ؾأْهل إ٬مَْ ١عٷ; ٚأثبتٗا آػل.ٕٚ
ٚايٛاٖل َٔ نًُاتِٗ ٗ باؿ ٨ايٓٛل ٖ ٛامِاك ايطلٜل ايعكً ٞيًبشح ٗ تًو
إ٬مَ ،١عٝح إفا ثبتت ثبتت ايـع ٣ٛعكٚ ،ّ٬إفا مل تجبت مل ّهٔ إثبات ايـع٣ٛ
بٛد٘ٺ عكًٞٸ آػلٚ ،إٕٵ نإ ٖٓاى فاٍٷ بعـٴ يًٛد ٙٛايٓكًٝٸ.١
ٌ ٹعل ب٘ بعضٴ ايهًُات ع إٔ باٱَهإ إٔ ْوتـٍٸ عً٢
ٚيهٔٸ ايِشٝض ع نُا ٴت ٵ
ٖق ٙايكاعـ َٔ ٠طلٜك١ٺ أػل ٣عكًٝٸ١ٺ أٜٔاّ :ٖٞٚ ،إ٬مَ ١بٌ إِاحل ٚإؿاهـ
ايٛاقعٝٸٚ ١بٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ،١أ ٚبٗٓٝا ٚبٌ اؾَ ٵعٌ ايٌلع ٞع بٓا٤ٶ عً ٢إْهاك اٱكاؿ٠
ٚايهلاٖ ٗ ١ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ،١نُا تبٓٸا ٙاحملكِّل ا٭ُؿٗاْ &ٞعٖٚ ،قا ٜعين
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تٛادـ طلٜكتٌ عكًٝٸتٌ بٗقا ايِـؿْ ،وًهُٗا نايتاي:ٞ

ٚقـ دل ٣ايبشح عٔ فيو ُٓٔ قاعـ( ٠نٌٸ َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘
ايٌلع) ،ؾإٕٸ ٖق ٙايكاعـ ٠قـ ٜٴلاؿ بٗا إثبات أٌُ تٛؾٗل اؿهِ ايٌلع ٞؾُٝا إفا
نإ ٖٓاى سهِٷ عكًٞٸ َٔ ،ؿْٛ ٕٚل أُ ّ٬إٍ إثبات إطابك ١بُٗٓٝا; ٚقـ ٜٴلاؿ بٗا
إثبات إٔٸ يًٌلع سهُاّ َطابكاّ يًشهِ ايعكًٞٸَ ،عٓ ٢إٔٸ ايعكٌ إفا نإ سانُاّ
عؤ ً٤ٞٺ ؾًًٌلع أٜٔاّ سهِٷ َطابل ي٘ ،هٛا ٤ناْت ٖق ٙإطابكْٛ ٗ ١ع
ٍّ ،أ ٗ ٚإتعًٖلَ ،عٓ ٢إٔ ٜهٕٛ
اؿهِ َٔ ،سٝح ن ْ٘ٛإيناَٝٸاّ أ ٚغرلٳ إيناَٞ
َ ٞتعًٓكاّ بٓؿى َا تعًٖل ب٘ اؿهِ ايعكًٞٸ.
اؿهِ ايٌلع ٸ
قاٍ احملكِّل اـلاهاْ &ٞبٗقا ايِـؿ« :ؾا٥ـ :ْ٠قـ اًتٗل بٌ إتأػِّل ٜٔايٓناع
ٗ إ٬مَ ١بٌ سهِ ايعكٌ ٚايٌلعَ ،عٓ ٢أْ٘ نًُٓا ٜهُ ٕٛاّ َ٬ى سهِ
ؤ ايؿعٌ ب٘ أ ٚقبشٜ٘ ،هُ ٕٛاّ َ٬ى
ايعكٌ ،عٝح ي ٛاطًٓع عً ٘ٝايعكٌ وهِ عُ ٵ
سهِ ايٌلع ،ستٸٜ ٢ه ٕٛايعكٌ ٗ َا اهتكٌٸ ب٘ ؿي ّ٬ٝعًٚ ٘ٝناًؿاّ عٓ٘ ،أ;٫ ٚ
نٜ ٫ ٞه ٕٛعً ٘ٝؿيّ٬ٝ؟ ٖٚق ٙإ٬مَ ٖٞ ١اييت تهَ ٕٛؿاؿ ايكٔٝٸ ١إعلٚؾ( :١نٌٸ
َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلع).
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ ٖق ٙايكٔ ١ٝقـ ٴتكاٍ ٗ َكابٌ ٳَ ٵٔ ٜل ٣دٛام ػًٛٸ ايٛاقع ١عٔ
اؿهِ ايٌلعٞٸ ،ؾٝه ٕٛإكِٛؿ إثبات أٌُ اؿهِ ايٌلعٞٸَ ،كابٌ ٳَ ٵٔ ٜٓؿ.٘ٝ
ؾإثبات إطابك ١غرل ًَش١ٚٛٺ أُايٚ .ّ١قـ ٜٴكاٍ ٗ َكابٌ ٳَ ٵٔ ٜلُ ٣شٸ ١سهِ ايٌلع
عً ٢ػ٬ف سهِ ايعكٌ ،ؾٝه ٕٛإكِٛؿ بٗا إثبات إطابك ١بعـ ايؿلاؽ عٔ ثبٛت
اؿهِ ايٌلعٞٸ ؾٗٝا(.)26
 ٫ٚىؿ ٢عً ٢ايٓاقـ ايبِرل إٔ ايتُاٜن بٌ اؾٗتٌ إْٸُا َٖ ٛذلؿ ايًشا،ٚ
َعٓ ٢إٔٸ ايٓٛل َكِ ٛٷك ٗ اؾٗ ١ا٭ ٍٚعً ٢إثبات إٔ يًٌلع سهُاّ ًلعٝٸاّ ٗ نٌٸ
ؤ ٚايكُ ٵبض ايقات ٌٝيٮًٝاٚ ٤بٌ اٱكاؿ٠
ٚاقع١ٺٜٚ .وتـٍٸ عً ٢فيو بإ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
ؤ أ ٚايكُ ٵبض ،ؾهقا
ٚايهلاٖ ،١سٝح إٕٸ ايٛاقع ٫ ١ؽً َٔ ٛسهِٕ عكًٞٸ ٖٛٚ ،اؿُ ٵ
ت ؾوٛف تجبت بٗا إطابك ١بٌ
َٔ ايٌلعٞٸ َٔٚ .ايٛآض إٔٸ ٖق ٙإ٬مَ ١إفا ُٖ ٵ
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اؿهِ ايٌلعٞٸ ٚايعكًٞٸ أٜٔاّ; ٭ٕٸ ايعكٌ إِا ٜـكى ين ّٚتعًٗل اٱكاؿ ٠ايٌلع ١ٝبٓؿى
ؤ عكٚ ،ّ٬تعًٗل ايهلاٖ ١بٓؿى َا ٖ ٛقبٝضٷ عك .ّ٬إ ٓ٫إٔٸ ٖق ٙإطابك ١غرل
َا ٖ ٛسٳ ٳ
ًَش١ٚٛٺ ٗ ٖق ٙاؾٜٗ ٫ٚ ،١لاؿ إثباتٗا ؾٗٝاٚ ،إْٸُا إكِٛؿ إثبات إٔٸ يًٌلع سهُاّ
ٗ نٌٸ َٛكؿٺ ٜه ٕٛيًعكٌ ؾ ٘ٝسهِٷٖٚ .قا نًٓ٘ غ٬ف اؾٗ ١ايجاْ ;١ٝؾإٕ إطًٛب
ؾٗٝا إثبات إطابك.١
ؤ
ٚاؿاٌُٴ إٔ ايطلٜك ١ايعكً ١ٝا٭ ٍٚٱثبات ايكاعـ ٠ؿع ٣ٛإ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
ٚايكُ ٵبض ايقات ٌٝيٮًٝاٚ ٤بٌ تعًٗل اٱكاؿ ٠بٗا ٚايهلاٖ ;١يٛٓٛغ إٔٸ ايعاقٌ إفا ايتؿت
و ٕٔ ٚؾٔ١ًٝٺ ؾ ٬قايٌٜ َ١تام إي ،٘ٝنُا أْٸ٘ إفا ايتؿت إٍ َا
إٍ َا ٗ ايؿعٌ َٔ سٴ ٵ
ؾ َٔ ٘ٝقُ ٵب ٕض ٚكفاي١ٺ ٜٓندل عٓ٘ ٜٚهلٖٖ٘ٚ ،قا ٜعين إٔٸ ايٌاكع ،ايق ٖٛ ٟعاملٷ ظُٝع
احملاهٔ ٚايكبا٥ض ٫ ،ىً ٛإَٸا إٔ ٜهَ ٕٛلٜـاّ يتًو ايٛقا٥عٖٚ ،قا ؾُٝا إفا ناْت
وٓ ;ّ١أٜ ٚه ٕٛناكٖاّ شلاٖٚ ،قا ؾُٝا إفا ناْت قبٝشٚ ،ّ١بٗقا ٜجبت إٔ ايٛاقع٫ ١
س ٳ
ٳ
ت أُْٗا كٚغٴ اؿهِ ُ ٚيبټ٘.
ؽً َٔ ٛاٱكاؿ ٠أ ٚايهلاٖٚ ،١قـ علؾِ ٳ

َٚا ق ٌٝأّ ٚهٔ إٔ ٜٴكاٍ ٗ ايلؿٸ عًٖ ٢ق ٙايطلٜكٚ ١دٙٛٷ ث٬ث:١

ايٛد٘ ا٭ٚٸٍَ :ا أؾاؿ ٙاحملكِّل اـلاهاْ &ٞبٗقا ايِـؿّٚ .هٔ تٓوٝل إؾاؿت٘
ُٓٔ ايؿكلات ايتاي:١ٝ
طًَل ٜٚٴلاؿ ب٘ إَٸا اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖٚ ;١إَٸا اٱٌْا٤
ايؿكل ٠ا٭ :ٍٚإٕ اؿهِ ٜٴ ِ
َٔ ؿ ٕٚاْكـاغ ايبعح ٚايندل; ٚإَٸا ايؿعًَ :ٖٞٚ ،١ٝلتب ١اْكـاغ ايبعح ٚايندل ٗ
ْؿى إٚ ;ٍٛإَٸا ايتٓذټن.
ٚسكٝك ١اؿهِ ٖ :ٞاٱكاؿٚ ;٠ايهلاٖٚ ،١بُٗا ٜكع اـطاب َٛٓٛعاّ يٛدٛب
اَ٫تجاٍٚ .ايؿاقـ شلُا ُٛك ْ٠يًشهِ فلٸؿ ْ ٠عٔ ٚاقع٘.
ؤ ؾعٌٕ أ ٚقُ ٵبش٘ عكٜ ٫ ّ٬وتتبع إكاؿ ٠ايعك ٤٬إٜٸا ٙأٚ
ايؿكل ٠ايجاْ :١ٝإٕ فلٸؿ سٴ ٵ
نلاٖتِٗ ي٘ ،عٝح ٜبعج ٕٛإي ٘ٝعبٝـِٖ أٜ ٚندل ِْٗٚعٓ٘ ،بٌ  ٫بٴـٻ َٔ أُْاّ ؿٚاعٕ
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ٚأغلاض أُػٳل ٗ سِٛشلُا.
ٚايـي ٌٝعً ٢فيو أَلإ:
أسـُٖاًٗ :اؿ ٠ايٛدـإ; ؾإْٸا  ٫لـ َٔ أْؿوٓا سِ ٍٛاٱكاؿَ ٠ذلٸؿ
ؤ ؾعٌ اٱسوإ; ؾلٴ ٳبُا ْ ٫لٜـ اٱسوإ إٍ ًؼّٕ ،بٌ ْهلٖ٘ٚ ،إٕٵ
َ٬س ١ٛسٴ ٵ
نٓٸا َوتشكٌٓ يًتشوٌ ي ٛؾعًٓا فيو.
وٓ َٔ ١ايعك٤٬
ٚاٯػلًٛٝ :ع اػتٝاك ا٭ؾعاٍ ايكبٝشٚ ١تلى ا٭ؾعاٍ اؿَ ٳ
أْؿوِٗ َٔٚ ،ايٛآض إٔٸ ايؿعٌ ا٫ػتٝاكٟٸ َوبٛمٷ باٱكاؿٚ ٠ايٌٛم ا٭نٝـ احمللِّى
يًعٔ٬تٚ ،ي ٛتٳ ٳبعاّ(ٖٚ .)27قا ؿي ٝٷٌ عً ٢عـّ إ٬مَ ١بٌ ؼوٌ ايؿعٌ ٚإكاؿت٘ٚ ،ايولټ
إٔ ايـاع ،ٞايق ٖٛ ٟهبب اٱكاؿ ،٠ىتًـ باػت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ًؼاْٚ ،غًب١
ايٌٗٛاتٚ ،ايتؿاٚت ٗ إًََهات٬َٚ ،سْٛ ١ٛاّ ايهآ٥ات.
ايؿكل ٠ايجايج ٗ :١تهُ ٌٝايبشح بقنل اعذلآٌ عً ٢إؼتاكٚ ،اٱداب١
عُٓٗا:
وب إؼتاك ع عباك ّ٠عٔ اهتعذاب
س ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبض إفا ناْا ع ٳ
أَٸا ا٭ٚٸٍ ؾٗ ٛإٔٸ اؿُ ٵ
ايعكٌ ٚكٓا ٙبايؿعٌ أ ٚاهتػلاب٘ ٚهؼط٘ عً ٘ٝؾَ ٬عْٓ٫ ٢ؿهانُٗا عٔ اٱكاؿ٠
وب ٖقا ايتكلٜب.
س ٵ
ٚايهلاٖ ١بعـ َواٚقتُٗا شلُا ،ٳ
ٚاؾٛاب عٓ٘ ٚآضٷ بعـ َ٬سَ ١ٛا هبل َٔ ًٗاؿ ٠ايٛدـإ ٚعٌُ ايعك.٤٬
ٚيعٌٸ اؿٌٸ إكِٛؿ بٗقا اؾٛاب ٖٛ :إٔٸ إكاؿ ٠إلٜـ ٚكٓا ٙبايؿعٌ  ٫تتأثٻل
وب ،ستٸ ٢تتهٛٻٕ إ٬مَ ١بُٗٓٝا ،بٌ ٖٓاى َ٪ثِّلٷ يوا٥ل
بلٓا ايعكٌ ٚاهتعذاب٘ ؾشٳ ٵ
ايـٚاعٚ ٞا٭غلاض ايٓؿو.١ٝ
ؤ ايعكًٞ
ٚأَٸا ايجاْ ٞؾٗ ٛإٔٸ تأثټل اٱكاؿ ٠بتًو ا٭غلاض ٚايـٚاع ٞإؼايؿ ١يًشٴ ٵ
ي ٛمتٻ ؾإْٸُا ٜتِٸ ٗ َا ه ٣ٛاهلل تباكى ٚتعاٍ ،ؾٚ ٬د٘ يتول ١ٜايـع َٔ ٣ٛايعك ٤٬إٍ
اهلل تباكى ٚتعاٍ; يٛٓٛغ إٔٸ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١ؾ ٘ٝتعاٍ يٝوت إ ٓ٫عًُ٘ ًَِش١
ؤ  ٫ٚقُ ٵبض إ ٓ ٫بإًِشٚ ١إؿوـ.٠
س ٵ
ايؿعٌ َٚؿوـت٘ ٫ٚ ،ٴ
ٚقـ أداب عٔ فيو َا قِٻً٘ :إٕٸ اٱكاؿ ٠نوا٥ل ايِؿات ؾ ٘ٝتعاٍٚ ،إٕٵ
ت َع ايعًِ ٚدٛؿاّ َِٚـاقاّ ،إ ٓ٫إٔٸ فلٸؿ ايعًِ بإًِش ١نُا أْٸ٘ يٝى بإكاؿ٠ٺ
اتٻشـٳ ٵ
وب إِـام إكاؿ ْ٠تٌلٜعَٛ ١ٝدب١
تهٜٝٓٛٸَٛ ١دب ١يتشكٗل إلاؿ ،نقيو يٝى عَ ٳ
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يبعح ايعباؿ م ٛإلاؿ.
ٚايٛد٘ ٗ فيو إَهإ تٛؾٗل َا ّٓع عك ّ٬عٔ ايبعح ٚايندل ،نُا ٗ ُٛك٠
َنآَ ١ا ؾ ٘ٝإًِش ١إًنََ ١ا نإ أِٖٸ َٓ٘; ٭ٕٸ ايبعح إٍ غرل ا٭ِٖٸ أ ٚإيُٗٝا
َعاّ قب ٝٷض ،ؿ ٕٚايبعح إٍ ػِ ْٛا٭ِٖٸ ،نُا  ٫ىؿَ ،٢ع إٔٻ إِٗٸ بامٕ عًَ ٢ا ٖٛ
عً َٔ ٘ٝإًِش ;١أ ٚنعـّ ا٫هتعـاؿ ٗ بعض ايعباؿ; يكُ ٵلب عٗـِٖ َٔ اٱه ،ّ٬أٚ
أٟٸ أَلٕ آػل ْ ٫علؾ٘ ًٜ ٫ٚنّ َعلؾت٘ ،نُا ٗ ايِيبٸ ايق ٟيطؿت قلوت٘ ٚسؤ
ـ با٭سهاّ
فنا ;ٙ٩ؾإٕٸ أؾعاي٘ فات َِاحل َٚؿاهـَٚ ،ع فيو ؾٗ ٛغرل َهًٖ ٺ
بائلٚك.٠
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕٸ ايبعح ٚايندل; باعتباكُٖا ؾعًٌ َٔ أؾعاٍ إ ٫ ،ٍٛبٴـٻ َٔ
تبعٝٸتُٗا ،إٓاؾ ّ١إٍ َِاحل َتعًٖكُٗا َٚؿاهـ ،ٙيًُِاحل ٚإؿاهـ ايهآَٗ ١
ْؿوٳ ٵُٗٝا ،ؾ ٴلبٳُا ٜه ٕٛإتعًٖل فا ًَِش١ٺ ًَنَْ ٗ ١ؿو٘ ،إ ٓ٫إٔٸ ايبعح إيٜ ٘ٝوتٛدب
بعض إؿاهـ ،ؾُذلٸؿ ن ٕٛايؿعٌ فا ًَِش١ٺ أَ ٚؿوـ٠ٺ ٜ ٫وتتبع ايبعح ٚايندل.
ٚقـ اهتٓتر& َٔ ْٝع ٖق ٙايؿكلات:
وب
س ٵ
أٚٸ ّ :٫دٛام ػًٛٸ ايٛاقع عٔ اـطاب ٚاؾَ ٵعٌ ،أَ ٟلتب ١اٱٌْاٚ ٤ايؿعً ،١ٝٳ
وب إؼتاك.
س ٵ
كأَٚ ،ٜ٘لتب ١اٱٌْا ،٤ٳ
ٚثاْٝاّ :دٛام ػًٛٸ ايٛاقع عٔ كٚغ اـطاب ٚسكٝكت٘ ،أعين :اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ.)28(١

ٚيٓا عً ٢إؾاؿت٘& ٗ إكاّ عـٸ ٠تعًٝكات:
ؤ ٚايكُ ٵبض;
ايتعًٝك ١ا٭ :ٍٚإْ٘ ٚ ٫د٘ يتؼِ ّٝايبشح أٚٸ َّ :٫وأي ١اؿُ ٵ
ٚثاْٝاّ :با٭هًٛب ايعكًٞٸ; إف َٔ إُهٔ ؿكاه ١ايكاعـ ٤ٛٓ ٗ ٠إِاحل ٚإؿاهـ
ايٛاقع ،١ٝنُا إٔٸ ا٭هًٛب ايٓكً ،ٞأعين :ا٫هتـ ٍ٫بايلٚاٜات ٚا٭ػباكٖٓ ،ا ٜعٓٓٝا
نجرلّا ٗ ٖقا اجملاٍ.
ؤ ٚايكُ ٵبض ايعكً ٌٝعـّ
ٚتٝٓٛض فيو :أَٸا أٚٸ :ّ٫ؾكـ تكـٻّ ٗ َوأي ١اؿُ ٵ
إ٬مَ ١بُٗٓٝا ٚبٌ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع ،١ٝإ ٓ٫عً ٢بعض إباْٚ .ٞقـ علٳ ِؾٓا ٖٓاى
ؤ
إْهاك إ٬مَ ١بُٗٓٝا َٔ احملكِّل ا٭ُؿٗاْ &ٞبايِلاس ،١عً ٢أهاي إٔٸ اؿُ ٵ
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ٚايكُ ٵبض يٝوا إ َٔ ٓ٫ايبٓا٤ات ايعك ١ٝ٥٬عًَ ٢ـغ طا٥ؿ١ٺ َٔ ا٭ؾعاٍ ٚفّٸ طا٥ؿ١ٺ أػل٣
َٓٗاٖٚ ،قا إـغ ٚايقّ ٌٜٓإٓ َٔ إ٬نات ايٓٛع ١ٝايعكٚ ،١ٝ٥٬أَٸا ا٭سهاّ
ؤ
ايٌلعٝٸ ١ؾكـ تٌٓأ َٔ إ٬نات ايٌؼِٝٸٚ .١أَٸا بٓا٤ٶ عً ٢إؼتاك َٔ ن ٕٛاؿُ ٵ
ٚايكُ ٵبض ُٚؿٌ ٚاقعٝٸٌ ؾُٗا َتكاكبإ َع إًِشٚ ١إؿوـ ٗ ٠إٛٓٛعٚ .ايتؿِٗ ٌٝ
قًٓ٘.
ٚأَٸا ثاْٝاّ :ؾٮٕٸ إثبات اـًٛٸ ٚعـَ٘ ،نُا قـ ّهٔ با٭ؿيٓ ١ايعكًٝٸ ،١نقيو
ّهٔ با٭ؿيٓ ١ايٓكًٜٓ ٫ٚ ،١ٝشِل طلٜل إثبات٘ بايعكٌ ،ؾٚ ٬د٘ ؿِل ايبشح ٗ
إوًو ايعكًٚ ،ٞعـّ اهتعلاض اٯٜات ٚايلٚاٜات اييت اؿټع ٗ ٞنًُات ايهجرلٜٔ
تٛاتلٖا عً ٢إطًٛب.
ْعِّ ،هٔ تدلٜل فيو بإٔٸ ايك ّٛسٝح اهتعلٓٛا ايبشح عٔ ٖق ٙايكاعـٗ ٠
ػ ٍ٬ايبشح عٔ قاعـ ٠إ٬مَٚ ،١نإ َٛٓٛع ٖق ٙإ٬مَ ،١أَ ٟا سهِ ب٘
ؤ ٚايكُ ٵبض ايعكًٝٸٌ ع عًَ ٢ا ٖ ٛإٌٗٛك ٫ ،عً ٢إؼتاك َٔ نٕٛ
ايعكٌَ ،واٚقاّ يًشٴ ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبض
ٖقا ايعٓٛإ فا دٗاتٺ عـٜـ ٠ع ،اِْبٸ ايٓناع ٗ ن َِٗ٬عً ٢اؿُ ٵ
ايعكًٝٸٌٜ ٫ٚ ،عين فيو أْٸِٗ وِل ٕٚايبشح بطلٜك٘ ايعكًٚ .ٞنٝـ نإ ؾ ٬بٴـٻ َٔ
تٛهٝع ايبشح َٔ ٖق ٙاؾٗ ،١هٛا ٤متٸ ايتدلٜل إقنٛك أّ .٫
ٚاؿاٌُٴ إٔٸ عًٓٝا ايبشح:
ؤ ٚايكُ ٵبض ٚبٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ.١
أ ٸ :ّ٫ٚعٔ إ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
ٚثاْٝاّ :عٔ إ٬مَ ١بٌ إًِشٚ ١إؿوـٚ ٠بٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ.١
ٚثايجاّ :عٔ ا٭ؿي ١ايٓكً ،١ٝنائلٚكٚ ٠اٱْاع ٚايلٚاٜات ،اييت تـٻع ٢ؿ٫يتٗا
عً ٢عـّ ػًٛٸ ايٛاقع عٔ اؿهِ.
ايتعًٝك ١ايجاْ :١ٝإٕٸ َا أؾاؿ ٙنٓكضٕ عً ٢إ٬مَُ َٔ ،١ـٚك ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١
َٔ ايعك ،٤٬وتاز إٍ ِٓٸ َا ب٘ ٜتِٸ ا٫هتـ ٖٛٚ ،ٍ٫أْٸ٘ َُٗا أَهٔ تعًٝل اٱكاؿ٠
ايته ١ٜٝٓٛبايؿعٌ ايكبٝض ؾ ٬قايّ ١هٔ تعًٓل اٱكاؿ ٠ايتٌلٜع ١ٝب٘; ٭ٕٸ ايؿلم بُٗٓٝا
ٗ إتعًٖل; سٝح إٕٸ ايته ١ٜٝٓٛتتعًٖل بؿعٌ ايٓؿىٚ ،ايتٌلٜعٝٸ ١بؿعٌ ايػرلٖٚ .قا ٚآ ٷض.
ٜٚٳ ٔل ٴؿ عً :٘ٝإٕٸ ايتك ٣ٛايؿاعً ٗ ١ايٓؿى اٱْواْ ١ٝكتًؿٚ ،١ايكا ًٕٛ٥بإ٬مَ١
ؤ ٚايكُ ٵبض ايعكًٝٸٌ ٚاٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١ايعكًٝٸٌَٚ .ا
إْٸُا ٜلٜـ ٕٚبٗا إ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
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فنل &ٙعًٗٝا ػاك ٷز عٔ َٛٓٛعٗا َٔ سٝح ا٭هاي; ٭ٕٸ ايعاقٌ إلتهب يًكبٝض
يٝى ؾاعَ ّ٬ا ٖ ٛعاق ٷٌ ،بٌ َا ٖٚ ٛاملٷ أً ٚلٌّ أَ ٚتِِّٖٛٷ أَ ٚتؼٝٸٌٷ أ ٚغرل فيو٫ٚ ،
ؤ ٚايكُ ٵبض َٔ ،إٔٸ يهٌٸ قٛٸ ٺ٠
هٝٻُا إفا بٓٳ ٵٓٝا عًَ ٢ا فٖب إيْ ٘ٝؿو٘& ٗ سكٝك ١اؿُ ٵ
ؤ ٚايكبٝض ؾع :ٕ٬أسـُٖا
َٔ ايك ٣ٛاٱْواُْ٥٬َ ١ٝاتٺ َٓٚاؾلاتٺ َٔ ا٭ؾعاٍٚ ،اؿَ ٳ
َ ٥٬ٷِ يًكٛٸ ٠ايعاقًٚ ;١اٯػل َٓاؾلٷ شلا ،عٝح ٜوتتبع أسـُٖا كٓاٖا ٚاهتعذابٗا،
ٚاٯػل هؼطٗا ٚاهتػلابٗا.
هت ;١يٛٓٛغ إٔٸ ايؿعٌ
ٚا٭ٚٸٍ َٔ ايٓكاًٌ إتكـٸٌَ َِٓبٌّ عًْ ٢ؿى ٖق ٙايٓټ ِ
إفا نإ َُ٥٬اّ يًك ٠ٛايعاقً ١ؾ ٬ق َٔ ّٝإٔ ٜوتتبع فيو كٓاٖا ٚاهتعذابٗا ب٘;
ٚإفا نإ َٓاؾلاّ شلا ؾ ٬ق َٔ ّٝإٔ ٜوتتبع فيو هؼطٗا ٚاهتػلابٗا َٓ٘ٚ ،يٝى
ؤ عًَ ٢ا تبٓٸا ٙإ ٓ٫ا٫هتعذاب ٚا٫هتػلاب.
ايكُ ٵبض ٚاؿُ ٵ
ٍّ ،هٛا ٗ ٤فيو ايٛدـإ أ ٚايٓكض بعٌُ ايعك ;٤٬إف َٔ
َٚا أداب عٓ٘ غرلٴ تاّ
ؤ ايعكً ،ٞنُا أْ٘ ٫
إعً ّٛإٔٻ ايعاقٌ َا ٖ ٛعاق ٷٌ  ٫هـ َٔ ْؿو٘ نلاٖ ١يًشٴ ٵ
ٜلتهب ايكبٝض ايعكًَ ٞا ٖ ٛعاق ٷٌ ،بٌ َا َٖ ٛتؼٝٸٌٷ أَ ٚتٖٛٸِٷ.
ايتعًٝك ١ايجايج :١إٕٸ َا فنل َٔ ٙايٓكٛض ٗ ايؿكل ٠ايجايجٜ ٫ ١هؿَ ١ْٚ٪َ ٞا
ٖ ٛبِـؿٚ ;ٙفيو يًٛدٌٗ ايتاي:ٌٝ
ؤ
ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ :إٕٸ َٔ ايٛآض إٔٸ ايكا ٌ٥بإ٬مَ ١ع هٛا٤ٷ ٗ فيو إ٬مَ ١بٌ سٴ ٵ
ايؿعٌ ٚإكاؿت٘ ،أ ٚإ٬مَ ١بٌ إِاحل ٚاٱكاؿ ٠ع ٜ ٫كِـ إ ٓ٫إِاحل ٚإؿاهـ
إوتكلٸ ٠بعـ ايهول ٚاْ٫هواكٚ ،أَٸا إًِش ١ايجابت ٗ ١ايٌ ٤ٞقبٌ َ٬س١ٛ
ايعٓاٚ ٜٔٚاؾٗات ايجاْ ١ٜٛؾُٔ ايٛآض أْٸ٘ ٬َ ٫مَ ١بٗٓٝا ٚبٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاَٖٚ .١ا
فنل ٙاحملكِّل اـلاهاْ َٔ &ٞايٓكٛض إْٸُا ٜتِٸ ؿٖ ٕٚقا ا٭هاي; يٛٓٛغ عـّ
إًِش ١ايٓٗا ١ٝ٥بعـ َ٬س ١ٛتٓؿٗل ايعباؿ ،أ ٚإًِش ١إناسٹُ ١ا٭ِٖٸ ،أًَِ ٚش١
ايتوٗ ٗ ٌٝايِيبٸ َج ،ّ٬أ ٚغرل فيو.
ؤ ٚايكُ ٵبض ايعكًٝٸٌ
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٕ ايبشح ِٜٓبٸ تاك ّ٠عً ٢إ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
ٚبٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖٚ ،١أػل ٣عً ٢إ٬مَ ١بُٗٓٝا ٚبٌ ايبعح ٚايندل ،أ ٚاـطاب
وب تعبرل اٯػْٛـ& َٔٚ .ايٛآض :إٔٸ ايهٖ ّ٬آٖا إِا ٖ ٗ ٛايكوِ ا٭ٚٸٍ،
س ٵ
ٳ
نُا ُلٸغ بقيو ْٖ ٛؿو٘& ٗ ،ؼلٜل قٌٸ ايٓناعَ ٗٚ ،طا ٟٚنًُات٘ أٜٔاّ،
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يهٓٸ٘ ع ٚيًعذب ع قـ هام ايبشح ٗ ايؿكل ٠ايجايج َٔ ١ن َ٘٬إٍ ايبعح ٚايندل،
ؾقنل إٔٸ إًِش ٗ ١إتعًٖل  ٫تهؿ ٞبٓؿوٗا يًبعح ٚايندل; ٫ستُاٍ ٚدٛؿ إاْع،
َع إٔٸ ايه ّ٬إِا ٖ ٗ ٛاٱكاؿٚ ٠ايهلاٖٚ ٫ٚ .١د٘ يًؼً٘ بٌ إوأيتٌ.
تٝٓٛض فيو :إٕٸ اٱكاؿٚ ٠إٕٵ ناْت َٔ ا٭ؾعاٍ ايٓؿواْ ،١ٝإ ٓ٫أْٸٗا يٝوت ؾعّ٬
ػاكدٝٸاّ تابعاّ ٭غلاضٕ َوتكًٜٓ ٫ٚ ،١عكٌ ايتؿهٝو بٌ َ٬ى إلاؿ ٬َٚى اٱكاؿ ،٠بٌ
ٖ ٞتابع ْ ١يًُلاؿ تٳ ٳبعٝٸ ١إعٓ ٢اؿلٗ يًُعٓ ٢ا٫زلٞٸٖٚ ،قا غ٬ف ايبعح ٚايندل;
ؾإْٸُٗا ؾع ٕ٬ػاكدٝٸإ تابعإ ٭غلاضٕ ػاُٸ ١بُٗا ،ؾكـ ٜتٛؾٖل إ٬ى ٗ ؾعٌٕ ٫ٚ
ٜتٛؾٖل ٗ ايبعح إي ٘ٝأ ٚايندل عٓ٘.
ٚاحملِٻٌ:
أٚٸ ّ :٫إٕ ايه ّ٬إْٸُا ٖ ٗ ٛإِاحل ٚإؿاهـ بعـ َلسً ١ايهول ٚاْ٫هواك،
ٚتكـ ِٜا٭ِٖٸ عً ٢إِٗٸ ،ؾ ٬تتِٸ ايٓكٛض إقنٛك.٠
ٚثاْٝاّ :إْٸ٘ ي ٛاؾذلٓٓا ُاَٝٸتٗا ؾوٛف ٜ ٫جبت شلا ً٤ٞٷ أنجل َٔ عـّ إ٬مَ١
ؤ ٚايكُ ٵبض ٚبٌ ايبعح ٚايندلٚ ،أَٸا اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ،١ايًتإ ُٖا سكٝك١
بٌ اؿُ ٵ
اؿهِ ٚكٚس٘ٚ ،ايبشح َِٓبٌّ عًُٗٝا ،ؾ ،٬نُا تبٝٻٔ.

ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔٵ ٜٴكاٍ :إٕ اؿَوٳٔ ،نُا قـ ٜه ٕٛينَٝٚٸاّ ،نقيو قـ ٜهٕٛ
وب.
ينٖٚ ;َٞٚهقا ايكبٝضٖٚ .قا غ٬ف اٱكاؿ ;٠ؾإْٸٗا ينَٝٚٸ ْ١ؿاُ٥اّ ؾشٳ ٵ
ٍّ
ْـبٝٸاّ غرل
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ ًِٜ ٫ض ٭ٕ تٓكـغ َٓ٘ اٱكاؿ ٠ايًنَٝٚٸْ ٗ ١ؿى
 َٔٚايٛآض إٔٸ اؿَ ٳ
اٯَل ،ؾ ٬بٴـٻ َٔ ػً ٸ ٛبعض ايٛقا٥ع عٔ اٱكاؿ.٠
ٚتٝٓٛض فيو :إٕ اٱكاؿ ٠ايتٌلٜعَٛ ١ٝامْ ْ١يٲكاؿ ٠ايتهٚ .١ٜٝٓٛايؿاكم بُٗٓٝا
أَلإ:
أسـُٖا :إٕٸ اٱكاؿ ٠ايته ١ٜٝٓٛتتعًٖل بؿعٌ ايٓؿىٚ ،اٱكاؿ ٠ايتٌلٜع ١ٝتتعًٖل
بؿعٌ ايػرل.
ٚاٯػل :نُا إٔٸ اٱكاؿ ٠ايته ٖٞ ١ٜٝٓٛايٌٛم إوتٳ ٵت ٹبع ؿلن ١ايعٔ٬ت مٛ
إطًٛب ،ؾهقيو اٱكاؿ ٠ايتٌلٜع ٖٞ ١ٝايٌٛم إوتٳ ٵت ٹبع ؿلن ١ايعٔ٬ت مٛ
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إطًٛب ،إ ٓ٫إٔٸ إلٜـ ايتٌلٜعٞٸ ٜوتؼـّ عٔ٬ت إؼاطب نآي١ٺ يً ٍُٛٛإٍ
إطًٛبٚ ،إلٜـ ايتهٜٛين ٜوتؼـّ عٔ٬ت ْؿو٘ يقيوٖٚ .قا ايكٝـ ،أ( ٟاهتتباعٗا
ؿلن ١ايعٔ٬ت) ،ؾٌِٷ َك ِّّٛؿكٝك ١اٱكاؿ.٠
سـ
ٍّ
ت إكاؿ ْ ٠تٌلٜع ١ٝؾ ٬بٴـٻ َٔ إٔ ته ٕٛعً٢
ٖٚقا نًٗ٘ ٜعين أْٸ٘ َتَ ٢ا ٚٴدـٳ ٵ
توتتبع سلن ١ايعبـَ ،عٓ ٢أْٸٗا يًُٚ ٛت إٍ ايعبـٚ ،نإ ايعبـ َٓكاؿاّ ؿلنت٘
م ٛإلاؿٖٚ ،قا نُا تل ٫ ٣هاَع إ ٓ٫ؾلض ن ٕٛاٱكاؿ ٠ينَٝٚٸ ;ّ١٭ٕٸ اٱكاؿ ٠غرل
ايًنٌٜ ٫ ١َٝٚذلى ؾٗٝا ايبًٛؽ إٍ سـٸ ا٫هتتباع إقنٛكٚ ،إفا نإ ا٭َل نقيو ؾ٬
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ َوتٳ ٵت ٹبعاّ ٱكاؿ٠ٺ ينَٝٚٸ ،١نُا ٖٚ ٛآضٷٚ ،بايتايٞ
َعٓ ٢يه ٕٛاؿَ ٳ
هٛف ٜهٖٓ ٕٛاى سا٫تٷ ػاي ١ٝعٔ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖٚ ،١ته ٕٛايكاعـَٓ ٠تكٔ ّ١بٗا.

ٚقـ ٜٴذاب عٔ ٖقا ايٛد٘:
ؤ ٚايكُ ٵبض غرل ايًنَٞٚٸ ،نُا ٖ ٛقٔٝٸَ ١ا عً ٘ٝاحملكِّل
أ ٸ :ّ٫ٚبإٓع عٔ اؿُ ٵ
ا٭ُؿٗاْ َٔ ،&ٞإكداع احملاهٔ ٚايكباٜض ايعكًٝٸ ١إٍ سهِٕ عكًٞٸ ٚاسـ:ٖٛٚ ،
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ عًٖ ٢قا
ؤ ايعـٍ ٚقُ ٵبض اي ;ًِٛإف َٔ ايٛآض أْٸ٘  ٫فاٍ يًشٴ ٵ
س ٵ
ٴ
ا٭هاي.
ٚيهٓٸٓا مل نٔٳ ٵع ؿ ٕٚايك ٍٛبٗقا ا٫تٸذا ٙؾُٝا هبلٚ ،قًٓا :إٕ ايٛدـإ ػرل
ؤ ايعـٍ ٚقُ ٵبض اي ;ًِٛؾإٕ اٱٜجاك
س ٵ
ًاٖـٺ عً ٢قاهٔ ٚقبا٥ض َتهجِّل ٫ ٠تلدع إٍ ٴ
ؤٷ َٔ ،ؿ٬َ ٕٚس ١ٛعٓٛإ ايعـايَٚ ١ـػًٝٸتٗا ؾُٗٝاٚ .قـ
ؤٷٚ ،طًب ايهُاٍ سٳ ٳ
س ٳ
ٳ
ٚاؾَ َكٓا عً ٢فيو ْاع َٔ ْ١ا٭ُٛي ،ٌٝنايوٝـ ايٌٗٝـ& ٚغرلٖٚ ،ٙقا ٜعين تٛؾٗل
قاهٔ أ ٚقبا٥ض غرل ينَٝٚٸ.١
ٚثاْٝاّ :بأْٸ٘ ٚ ٫د٘ ؿِل اٱكاؿ ٠ايته ١ٜٝٓٛبايًن ;١َٝٚيٛٓٛغ إٔٸ اقتٔا٤ٳٖا
يًتشلټى ع ؾُٝا إفا ناْت َوتٳ ٵت ٹبع ّ١ي٘ ع كتًؿ ْ١بايٌـٸٚ ٠ائعـَ ،عٓ ٢إٔ اقتٔا٤ٳٖا
يًتشلټى قـ ته ٕٛعً ٢ؿكد١ٺ تٛدب ؿاعٝاّ غرلٳ أنٝـٺ ٗ ْؿى ايعبـٖٚ ،ق ٖٞ ٙاٱكاؿ٠
غرل ايًن .١َٝٚؾًن ١َٝٚاٱكاؿٚ ٠عـَٗا تابع ْ١يٌـٸتٗا ٓٚعؿٗاَٚ ،ا أْٗا تٓكوِ إٍ
ًـٜـٓٚ ٠عٝؿ ١ب ٬ٳكٜٵبٺ ع ػ٬ؾاّ يًُشكِّل ايٓاٝ٥ين&( )29ع ؾ ٬قاي ١ته ٕٛينَٝٚٸ ّ ١عٓـ
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ائعـ.
ْعِْ ،ؿى ايتشلټى اـاكد َٔ ٞايعبـ ٜ ٫تٸِـ بايٌـٚ ٠ائعـ ؿاُ٥اّٚ ،إٕٵ
اتٸِـ بُٗا غايباّ ع إَٸا باعتباك ؿؾع إٛاْع; ٚإَٸا باعتباكٕ آػل ع ،إ ٓ٫إٔٸ اقتٔا ٤ايتشلټى
وب اػت٬ف ؿكدًٛ ١م إ ٍٛإٍ ايؿعٌ ،ايٓاتر َٔ
س ٵ
ت ع ،ٳ
كتًؿ ْ ١ؿاُ٥اّ ع نُا علؾِ ٳ
اػت٬ف ؿكد ١إِاحل ايٛاقع.١ٝ
ٍّٚ ،هًُٖٓا إٔ اٱكاؿ٠
ؤ قـ ٜه ٕٛغرل ينَٞٚ
ٚثايجاّ :بأْ٘ ي ٛهًُٖٓا بإٔٸ اؿُ ٵ
ايته ٫ ١ٜٝٓٛته ٕٛإ ٓ٫ينَٝٚٸ ّ ،١ؾإْٓا ْ ٫وًِِّ قٝاي ايتهٜٝٓٛٸ ١بايتٌلٜعٝٸ َٔٚ ،١ثِٸ
إهلاَ ٤ا ٗ أسـُٖا َٔ اـِ ١ُٝٛإٍ ا٭ػل.٣
تٝٓٛض فيو :إٕٸ ُاَ ١ٝا٫هتـَٛ ٍ٫قٛؾ ْ١عً ٢إٛامْ ١بٌ اٱكاؿتٌ ،ؾٝٴكاٍ
ؤ ايٌٚ ٤ٞإكاؿت٘ تهٜٓٛاّ; ٚفيو يهٕٛ
س ٵ
عٓـ٥قٺ :إْٸ٘ إفا ثبت عـّ إ٬مَ ١بٌ ٴ
ؤ ايٌ٤ٞ
ٍّ ٗ بعض ا٭سٝإ ،ؾوٛف ٜجبت عـّ إ٬مَ ١بٌ سٴ ٵ
ؤ غرلٳ ينَٞٚ
اؿُ ٵ
هت ;١ؾإٕ اٱكاؿتٌ َٔ هٓؽٕ ٚاسـٺٚ ،نٌٸ َا ّتٓع ٗ
ٚإكاؿت٘ تٌلٜعاّ; يٓؿى ايٓټ ِ
إسـاُٖا ّتٓع ٗ ا٭ػل.٣
ٚاؾٛاب :إْٸ٘  ٫ؿي ٌٝعًٖ ٢ق ٙإٛامْ ;١يٛٓٛغ إٔٸ إكاؿ ٠ؾعٌ ايػرل  ٫تهٕٛ
قلِّن ّ١يعٔ٬ت اٯَل ْؿو٘ ٫ٚ ،يعٔ٬ت إؼاطبٚ ،إِا ٖ ٞسكٝك ْ١ته١ٜٝٓٛ
ْؿواَْ ١ٝتعًِّك ١بؿعٌ ايػرل ،شلا َلاتب عـٜـ ،٠بٌ ًـٜـ٠ٺ توتتبع عـّ ايلٓا بايذلى،
ٓٚعٝؿ ٫ ١توتتبع فيوٖٚ .قا غ٬ف اٱكاؿ ٠ايته ،١ٜٝٓٛؾإْٗا; يهْٗٛا َتعًِّك ّ١بؿعٌ
ايٓؿى ،قلِّن ْ ١يعٔ٬ت إلٜـَ ٫ٚ ،عٓ ٢ع عً ٢ايؿلض ٫ ،عًَ ٢ا ٖ ٛاؿلٸ ،نُا
هبل ع يًٌـٸٚ ٠ائعـ ؾٗٝا ،نُا عً ٘ٝعـٸ ْ َٔ ٠ا٭ُٛي.ٌٝ
ينَٞٚ
ٍّ
ؤ غرلٳ
ٚكابعاّ :بأْ٘ ي ٛهًُٖٓا با٭َٛك ايج٬ث ١إتكـَِّ ،١أ ٟن ٕٛاؿُ ٵ
أسٝاْاّٚ ،ن ٕٛاٱكاؿ ٠ايته ١ٜٝٓٛينَٝٚٸ ّ١ؿاُ٥اّٚ ،ن ٕٛاٱكاؿ ٠ايتٌلٜعٝٸ ١تابعٗ ّ١
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ ٜ ٫وتتبع إكاؿ ّ٠ينَٝٚٸ;١
اـِا ّ٥يًتهٜٝٓٛٸ ،١ؾإْٓا ْ ٫وًِِّ بإٔٸ اؿُ ٵ
ٚفيو ٭ْٓا ي ٛاؾذلٓٓا اهتتباع اٱكاؿ ٠يًتشلټى ٜواٚم نْٗٛا ينَٝٚٸ ّ١أَهٔ ايكَ ٍٛع
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ ٚبٌ اٱكاؿ ٠ايًنَٝٚٸٚ ;١فيو ٭ٕٸ ايعاقٌ َا ٖٛ
فيو بإ٬مَ ١بٌ اؿُ ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبض غرل ايًنَٝٚٸٌٚ ،علف ايلدشإ إٛدٛؿ ٗ ايؿعٌ أٚ
عاقٌٷ إفا عًِ باؿُ ٵ
ؤ ٚتلى ايكبٝضٚ .ي ٛاتؿل أسٝاْاّ اَتٓاع٘ َٔ فيو
ايذلى ،ؼلٻى  ٫قاي َ١إٍ إتٝإ اؿَ ٳ
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ؾًٝى فيو إ ٓ٫يتـػټٌ ايٛٳ ٵِٖ أ ٚاـٝاٍ أ ٚاؿىٸٚ ،إ ٓ ٫ؾايعاقٌ َا ٖ ٛعاقٌٷ ٜ ٫ذلى
ايلادض أػقّا بإلدٛغٜ ٫ٚ ،أت ٞبإلدٛغ تٳ ٵلناّ يًلادض.
قًتَ :ا َٔ َلدٛغٕ ٜذلى إٚ ٓ٫قـ نإ
إ ٵٕ قًتٳٖ :قا ٗ ػِ ْٛإنآ ،١ٴ
َنآاّ يٮػق بلادضَٕٚ ،ا َٔ كادضٕ ٪ٜػق إٚ ٓ٫قـ نإ َنآ ّا بذلى َلدٛغٕ ،ؾاؾٗٳ ٵِ
دٝٸـاّٖ .قا ٗ اٱكاؿ ٠ايتهٜٝٓٛٸ.١
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ ٗ
ٚتطبٝكُٗا ٗ ايتٌلٜعٝٸ ١إٔٸ ايعاقٌ َا ٖ ٛعاقٌٷ إفا أؿكى اؿُ ٵ
ؾعٌ ايػرل اًتام إيٚ ،٘ٝتهٛٻْت يـ ٜ٘إكاؿ ْ ٠إٍ فيو ايؿعٌ; أؿا٤ٶ ٕا ٜكٔ ٞب٘ ايعكٌ،
ٚبايتاي ٞتِـٸ ٣يتشِٚ ،ً٘ٝايتوبٸٝب إٍ ؼلٜه٘ٚ ،دعٌ ايـاعْ ٗ ٞؿو٘ٚ ،فيو
ؤ غرل ايًنَٞٚٸ قـ اهتتبع إكاؿ ّ٠ينَٝٚٸ ١ع أٟ
بايبعح م ٛايؿعٌٖٚ ،قا ٜعين إٔ اؿُ ٵ
َ٪ؿِّ ّ١ٜإٍ ايتشلٜو ،نُا ٜنعُ٘ ايكا ٌ٥ع ،ؾتأَٻ ٵٌ دٝٸـاّ.

ايٛد٘ ايجايح :إٕ إ٬مَ ١إقنٛك ٠إِا ػـ ٗ ٟإكاّ إفا ثبت امِاك ا٭َٛك
وٓ ١أ ٚقبٝش،١
ؤ ،بإٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى ٚاقع ْ١إ ٖٞٚ ٓ٫إَٸا سٳ ٳ
ٚا٭ًٝا ٗ ٤ايكبٝض ٚاؿَ ٳ
ٚيهٔٸ ايتاي ٞباطٌ; يعـّ ايدلٖإ عً ،٘ٝي ٛأكٜـ ب٘ عـّ اـًٛٸ ٚي ٛبايعٓا ٜٔٚايجاْ،١ٜٛ
ٚإ ٵٕ نإ َْٛٓٛاّ أٖٓ ٚا ٜطُإٔٸ ب٘; ٚيٌٗاؿ ٠ايٛدـإ عً ٢ػ٬ؾ٘ ،ي ٛأكٜـ ب٘ ايعٓأٜٚ
ا٭ٚيٝٸٚ ١فٚات ا٭ًٝا.٤
ْٚوتؼًّ َٔ ْٝع فيو قِٛكٳ ايطلٜك ١ا٭ ٍٚعٔ إثبات إطًٛب ٫ ،يعـّ
ؤ ٚايكبٝض ٚبٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ;١بٌ يعـّ ايـي ٌٝعً ٢سِل ايٛقا٥ع
إ٬مَ ١بٌ اؿَ ٳ
ؤ ٚايكبٝضٚ ،ي ٛبايعٓا ٜٔٚايجاْ.١ٜٛ
ٗ اؿَ ٳ
ؤ ايؿعٌ ٚإٔكاؿت٘.
ٖقا َٔ دٗ ١قِٛك ٖق ٙايطلٜك ١عٔ إثبات إ٬مَ ١بٌ سٴ ٵ
وٓ٘ ٚتٛدټ٘ اـطاب إي ،٘ٝأ ٚؾكُ ٵٌ :اٱٌْا ٤بـاع ٞدعٌ
ٚأَٸا إ٬مَ ١بٌ سٴ ٵ
ايـاع ،ٞؾٗٓاى َاْعٷ عاّٸ ٜعٝل إثباتٗا ٖٛٚ ،إٔٸ اـطاب َا أْٸ٘ ؾعٌٷ ػاْٸٚ ،إ ٵٕ نإ
ْاً٦اّ عٔ ايعًِ بإ٬ى ٚتٛؾٗل اٱكاؿ ،٠إ ٓ٫أْ٘ تابعٷ أٜٔاّ ِٕاحل َوتكًٓ ٺ ١ؾ ٘ٝأَ ٚؿاهـ
ؤ ٚايكبٝض أٚ
نقيو ،نُا تكـٻَت اٱًاك ٠إٍ فيو ؾُٝا هبل .ؾُذلٸؿ إثبات اؿَ ٳ
اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖٜ ٫ ١هؿ ١ْ٪َ ٞإثبات اـطاب بعـ إَهاْ ١ٝابت ٘٥٬بإٛاْع.
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ْعِ ،غاَ ١ٜا ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ عٔ فيو ٖ ٛاقتٔا ٤اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١يًبعح
ٚايندلٚ ،أَٸا ؾعًٝٸٖ ١قا ا٫قتٔا ٤ؾُلٖ ْ١ْٛبإسلام عـّ إاْع َٔ ايبعح ٚايندلٚ ،أْٻ٢
إٍ فيو َٔ هب ٌٕٝقطعٞٸ؟
ع ٜتبع ع
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ّتام ايـ ٜٔاٱه َٔ َٞ٬ها٥ل ا٭ؿٜإ ايعإ ١ٝا٭ػل ٣بأَٛك َٔٚ ،بٗٓٝا:
َٓ ١َٛٛايتكٌٓ ٚايتٌلٜع اٱه( َٞ٬ايؿك٘) .إٕ اٱهٌٜ ّ٬تٌُ عً ٢قٛاٌْ ؾُٝع
ا٫ستٝادات ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع ٗ ١ٝكتًـ ا٭بعاؿ ايوٝاهٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚايجكاؾٚ ،١ٝمل ٜذلى ؿٚ ّ١ٛاسـ َٔ ٠سٝا ٠اٱْوإ إٚ ٓ٫قـ ٓٚع شلا سهُاّ ٚتعًُٝاّ.
هٛف ْعٌُ ٗ ٖقا إكاٍ عًْ ٢كـ َٓٚاقٌٖ ١ق ٙإوأي ١اشلاَٸٜٛ ٌٖ :ٖٞٚ ،١دـ
ٗ اٱهَ ّ٬واَٛٓٛٚ ٌ٥عاتٺ أٚنٌ اهلل بٝإ سهُٗا ٗ عِل اي ٳػٝٵب ١إٍ اؿانِ؟
ٚبعباك٠ٺ أػلٖٓ ٌٖ :٣اى ؾلاؽٷ قاْْٞٛٸ ٗ إٓ ١َٛٛايتٌلٜع ١ٝيٲه ّ٬أّ ٫؟ ٚإفا نإ
ٖٓاى ؾلا ٷؽ قاْْٞٛٸ ؾُا ٖ ٛإلاؿ َٓ٘؟ ٚنٝـ ٜتِٸ َٳ ٵٌٖ ٤قا ايؿلاؽ؟ َٚا ٖ ٛؿٳٚٵك ايٛيٞٸ
ايؿكٚ( ٘ٝيٞٸ ا٭َل) ٗ ٖق ٙايعًُ١ٝ؟
إٕ إوا ٌ٥اييت هٓعٌُ عً ٢عجٗا ٗ ٖقا إكاٍ ٖ ٞعً ٢م ٛاٱْاٍ عباك٠
عٔ :دقٚك نًُ ١ايكاَْٚ ،ٕٛعٓ ٢ايكاْٚ ،ٕٛتعلٜـ ايكاْ ٕٛاُط٬ساّٚ ،إلاؿ َٔ
ايؿلاؽ ايكاْٚ ،ْٞٛؿكاهْٚ ١كـ ْٛل ١ٜإٓهل ٜٔي ١ٜ٫ٛايؿكٚ ،٘ٝؿكاهٚ ١ؼكٝل ْٛل١ٜ
سِل ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع باهللٚ ،ؿكاهْٛ ١ل ١ٜدٛام ٓٚع ايكاْ َٔ ٕٛقٹ ٳبٌ اؿانِ.
|

قاٍ ايع ١َٓ٬عً ٞأندل ؿٖؼـا ٗ نتاب٘ (يػت ْاَ٘)« :إٕ ايكاْ ٕٛتعلٜب
يًهًُ ١ايْٛٝاْ( ١ٝناَْ ٖٞٚ ،)ٕٛوتعًُ ْ ٗ ١ايًػ ١ايعلب ١ٝبٗقا إعٖٓٓٚ .)1(»٢اى َٳ ٵٔ
استٌُ إٔ ته ٕٛنًُ ١ايكاَْ ٕٛأػٛف َٔ ّ٠ايًػ ١ايولٜاْ ،)2(١ٝأ ٚايل ،)3(١َٝٚأٚ
ايؿاكهَُٗٚ .)4(١ٝا نإ ؾٗٓاى إْاعٷ عً ٢إٔ نًُ ١ايكاْ ٕٛيٝوت علبٝٸ ّ.١
ٚقـ فنلت نتب ايًػَ ١عاْ ٞنجرل ٠يهًُ ١ايكاْ َٔٚ ،ٕٛبٗٓٝا :ايكاعـ،٠
ٚايـهتٛكٚ ،ايطلٜكٚ ،١إكٝاي(ٜٚ .)5بـ ٚإٔ ٖق ٙإعاْ ٞتٌذلى ٗ تع ٌٝاؿـٸ.
ٚايقْ ٟتعلٻض إٍ ْكـٚ ٙعج٘ ٗ ٖقا إكاٍ ٖ ٛإعٓ ٢ايجايح.
ٚق ٗ ٌٝايتعلٜـ اُ٫ط٬س ٞيًكاْ« :ٕٛأَ ٷل نًٜٓٓ ٞطبل عًْٝ ٢ع دنٝ٥ٸات٘
اييت تٴتِلٻف أسهاَٗا َٓ٘»(.)6
إٕ ٖقا ايتعلٜـ  ٌٌُٜا٭َٛك ا٫عتباكٚ ١ٜا٭َٛك اؿكٝكٖ ٗٚ .١ٝقا إكاٍ هٛف
ْكتِل عً ٢عح ايكاْ ٕٛايٓٛعٚ ٞا٫عتباك ،ٟايقٜ ٟتِٸ تكلٜل ٙعًٜ ٢ـ عًُا ٤ايكإْٛ
ٚايكٔاٚ ٠كداٍ ايوٝاهٚ ١ايؿكٗاٚ .٤أَا ايبشح عٔ ايكٛاٌْ اؿانُ ١عً ٢غرل
ا٫عتباكٜٸات ؾً٘ َٓٛعٷ آػل ٗٚ .ايبشح ْوع ٢إٍ بٝإ َوأي ١ؿا٥ل ٠ايؿلاؽ ايكاْ.ْٞٛ

ً ٫ٳوٖ ٗ عـّ ٚدٛؿ ايؿلاؽ ايكاَْ ،ْٞٛعٓ ٢إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َٛٓٛعٷ أَ ٚوأي ْ١
مل ٜلٔ ٵؿ بٝاْٗا ٗ ُلٜض ايٌلع ،أ ٚعً ٢م ٛاٱط٬م ٚعُ ّٛايهًُ ;١إف ٖٓاى ايهجرل
َٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات اييت تب ِّٔٝسهِ ْٝع إٛٓٛعات ٚاؿٛاؿخ ،ستٸَ ٢ا نإ َٔ
قب :ٌٝؿ ١ٜأكَ اــَٚ .أَا ايؿلاؽ ايكاَْ ْٞٛعٓ ٢إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ تلى
بٝإ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ سانِ ايٌلع ،عٝح ٜٴعتٳ ٳبل سهِ ايٌاكع سهِ
اهلل ،ؾَٗٓٛ ٛعٴ عحٺ ٚؼكٝل َٔٚ .إٓاهب فنل ُ٬سٓٚ ١ٝع ايكاْ ٕٛيٛيٞٸ ا٭َل
ٗ إؿاك ٠ايـٚي ١بٳ ٳـ ّ َٔ ٫عٓٛإ ايؿلاؽ ايكاْ.ْٞٛ

ٖٓاى َٔ ايؿكٗاَ ٤ٳ ٵٔ ٜل ٣إٔ سـٚؿ  ١ٜ٫ٚاؿانِ اٱه ٗ َٞ٬عِل ايػٳ ٵٝب٫ ١
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وبٚ .١عًٜٛ ٫ ٘ٝدـ يـٜٓا ً ٞٷ ٤باهِ ايؿلاؽ ايكاْ ،ْٞٛايق ٟتلى
تتذاٚم أَٛك اؿٹ ٵ
وب ٖٞ ١تًو
وب :١إٕ أَٛك اؿٹ ٵ
ايٌاكع بٝإ سهُ٘ يٛيٞٸ ا٭َلٚ .ق ٗ ٌٝتعلٜـ أَٛك اؿٹ ٵ
ا٭َٛك اييت  ٫ؼتاز إٍ تـػټٌ اؾٗات ايلزل( ١ٝايؿكٗا ٗ ٤ساي ١عـّ ٚدٛؿ ايعـَٔ ٍٚ
إَ ٗ )ٌَٓ٪تابع ١ايـعاٚ ٣ٚايٌهاٚ ٣ٚاـَِٛات ،بٌ تباًل فيو اؾٗات فات
ايِ٬س ،١ٝسٝح تتعلٻض ٚتتِـٸ ٣شلق ٙا٭َٛك اكػا.ّ٫
إٕ ايؿكٗا ٤ايق ٜٔمل ٜلتٔٛا  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝهب إٔ ٜهْٛٛا َٔ أُشاب ٖقٙ
ايل َٔٚ .١ٜ٩إٓاهب ٖٓا إٔ ْقنل ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع ن ّ٬أسـ ايكا ًٌ٥بٗقٙ
ايٓٛلٜٸ.)7(١
قاٍ ُاسب ايتٓكٝض« :إٕ اي ١ٜ٫ٛمل تجبت يًؿك ٗ ٘ٝعِل ايػٳ ٵٝب ١بـيٚ ،ٌٕٝإِا
ب َا ٜٴوتؿاؿ َٔ ايلٚاٜات أَلإْ :ؿٛف
و ٳ
ٖ ٞكتِٸ ْ١بايٓيبٸ ٚا٭ ،^١ُ٥بٌ ايجابت سٳ ٵ
ِل أ ٚغرلٖٓ ٙا ٖٕٚ٪ً َٔ ٛ
قٔاٚ ;٘٥سذٸ ١ٝؾتٛاٚ .ٙيٝى ي٘ ايتِلټف ٗ َاٍ ايكُ ٻ
ويب»(.)8
اي ،١ٜ٫ٛإ ٗ ٓ٫ا٭َل اؿٹ ٵ
ٍّ ٗ ٓٚع ايكٛاٌْ أ ٚا٭سهاّ.
ٚطبكاّ شلق ٙايلًّ ٫ ١ٜ٩و ٚيٞٸ ا٭َل أٟٸ سل
ْٚتٝذٖ ١ق ٙايل ١ٜ٩عباك ْ٠عٔ عـّ سانُ ١ٝايـٚ ٜٔايؿك٘ ٗ ْٝع أبعاؿ اؿٝا;٠
ػ٬ؾاّ يًكا ًٌ٥ب ١ٜ٫ٛايؿك.٘ٝ
ٚعً ٢أهاي ٖق ٙايل ١ٜ٩يٝى ٭ٟٸ ؾك٘ٝٺ سلٸ ايتكـټّ عً ٢غرل ٗ ٙتِلٜـ أَٛك
وبٚ .١يهٔٵ طبكاّ يلأ ٟإ ٌَٓ٪ب ١ٜ٫ٛايؿك ٘ٝؾإٕ ٚيٞٸ ا٭َل ع  ٖٛٚإو ٍٚ٪عٔ إؿاك٠
اؿٹ ٵ
وب ١عً ٢ها٥ل ايؿكٗا.٤
اجملتُع ع ي٘ سلٸ ايتكـټّ ٗ ايتِـٸ ٟ٭َٛك اؿٹ ٵ
ٚنقيو بٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙايل ١ٜ٩ؾإٕ َ٬ى تِلټف ايؿك ٖٛ ٘ٝؼكٗل ايعٓٛإ
ايجاْٟٛٸ; ػ٬ؾاّ يلأ ٟايكا ًٌ٥ب ١ٜ٫ٛايؿك ;٘ٝ٭ٕ َ٬ى تِلټف ايؿكٜ ٘ٝهُٔ ٗ
تٌؼًَِ ّٝش ١ايٓٛاّ ٚعاَٸ ١ايٓاي.

إٕ أٌُ ثبٛت اي ١ٜ٫ٛيًؿك ٖٛ ٘ٝع ٗ اؾًُ ١ع َٔ ا٭َٛك اييت ناْت  ٫ٚتناٍ
َٛكؿ قب ٍٛايهجرل َٔ ايؿكٗاٚ .٤ايـي ٌٝعً ٢فيؤَ ،اؾاّ إٍ ؿ٫ي ١اٯٜات ٚايلٚاٜات
ٚنٝؿٓٚ ١ٝع ايكٛاٌْ ،إٔ ايعٌُ بايهجرل َٔ ايكٛاٌْ وتاز إٍ ايٖٚ ١ٜ٫ٛاكه١
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ايوًط َٔ ١قٹ ٳبٌ ايؿك .٘ٝنُا وهِ ايعكٌ بٗقا ا٭َل أٜٔاّٚ .إٕ اؾـٜل بايتشكٝل
ٚايٓكـ ٖٓا ٖ ٛسـٚؿ ُ٬سٝات ًٚلاُٚ ٘٥ؿات ايٛيٞٸ ايؿكَٚ ،٘ٝا إفا نإ تع٘ٓٝٝ
باْ٫تؼاب أ ٚايتِٓٝب.

ايٓٛل ١ٜا٭ػلَ ٗ ٣ا ٜلتب٘ َٛٓٛع عجٓا ٖ ٞإٔ ايؿكٗا ،٤كغِ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ
شلِ ٗ عِل ايػٳ ٵٝب ٫ ،١ولٸ شلِ ٖاكه ١ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع; ٚفيو ٭ٕ ٓٚع ايكأَْ ٕٛ
كتِٸات اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ .سٝح متٸ بٝإ سهِ ْٝع إٛٓٛعات ٚا٭سـاخ
ايؿعًٚ ١ٝايكاؿَٜٛ ٫ ١دـ ٖٓاى ؾلا ٷؽ قاْ ،ْٞٛستٸٜ ٢تِـٸ ٣ايؿك َٕ ٘ٝٵٌٖ ٤قا ايؿلاؽ.
طبكاّ شلق ٙايل ١ٜ٩إِا ٜه ٕٛيًؿكٗا ٗ ٤عِل ايػٳ ٵٝب ١سلٸ تٌؼ ّٝاؿهِ
اٱشلٞٸٚ ،هب ٗ ا٭سـاخ ا٫دتُاع ١ٝايٛاقع ١إٔ ٜتِٸ ايعٌُ عً ٢بٝإ سهِ اهلل.
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ سهِ اهلل قـ متٻ بٝاْ٘ ٗ ْٝع إوا ،ٌ٥ستٸ ٗ ٢اؿٛاؿخ ايٛاقع،١
ٚإٕ ٚيٞٸ ا٭َل إِا ٜب ِّٔٝأًهاشلا ٚقٛايبٗاٚ ،يٝى أسهاَٗا.
قاٍ ُاسب نتاب َعامل اؿه« :١َٛإٕ ايتٌلٜع إِا ٖ َٔ ٛسكٛم اهلل
ِلاّٚ ٫ٚ ،دٛؿ ٌٕلِّع أَ ٚكِّٓٔ غرل ،ٙؾ ٬ولٸ ٭ٟٸ ؾلؿٺ ع َُٗا بًؼ َٔ ايعًِ ٚايجكاؾ١
س ٵ
ٳ
ٚايوًط ١ايؿهلٜٸٚ ١ا٫دتُاعٝٸ ١ع إٔ ٜكلِّك سهُاّ ،أ ٚوٌٸ سلاَاّ أ ٚولِّّ س.)9(»ّ٫٬
ٚعً ٢أهاي ٖق ٙايٓٛلٖٓ ،١ٜاى ث٬خ َلاسٌ يهٌٸ سهِٕ:ٖٞٚ ،
1ع َلسً ١ايتٌلٜع ٚايتكٌٓ ٖٞٚ .إلسً ١اـاُٸ ١باهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ.
2ع َلسً ١ايتٌؼ ٖٞٚ .ّٝإلسً ١اـاُٸ ١بايؿكٗا.٤
3ع َلسً ١ؼـٜـ إواكٖٚ .ق ٙإلسًَٗ َٔ ١اّٸ فًى ايٌٛك ٣اٱه َٞ٬أَ ٚا
نإ عًً ٢انًت٘.
قاٍ ُاسب أْٛاك ايؿكاٖٚ« :١أَا أُشابٓا اٱَاَٝٸ ١ؾكـ قايٛا بأْ٘ يٝى ٖٓاى
ٚاقعّْ ٫ ْ١ٸ ؾٗٝاٜٛ ٫ٚ ،دـ أَلٷ ػإٍ عٔ سهِٕ ًلعٞٸٚ ،إٕ ايـ ٜٔقـ نًُت أُٛي٘
ٚؾلٚع٘ ،عٝح مل ٜبٵ ٳل قٌٌّ يتٌلٜع أسـٺ أبـاّ ...ؾعًٖ ٢قا ٚ ٫دٛؿ يع (ايؿلاؽ ايكاْ)ْٞٛ
ٗ َـكه ١أٌٖ ايبٝت^ ،بٌ نٌٸ َا ؼتاز إي ٘ٝا٭َ ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٗ ،١سٝاتِٗ
ايؿلؿٜٸٚ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝإاؿٸٚ ١ٜإعٓ ،١ٜٛقـ ٚكؿ ؾ ٘ٝسهِٷ إشلٚ ٞتٌلٜعٷ إه ;َٞ٬ؾ٬
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ؾلاؽ  ٫ٚػٮ أُ ،ّ٬ؾٜ ٬بك ٢قٌٌّ يتٌلٜع ايؿك ٘ٝأ ٚغرل .ٙؾايق ٟيًؿكٗا ٤أَلإ،
ُٖٚا :اؾٗـ ٚا٫دتٗاؿ ٗ نٌـ ا٭سهاّ َٔ إِاؿك ا٭كبعٚ ;١تطبٝل ا٭سهاّ
عًَِ ٢اؿٜكٗاٚ ،تٓؿٝقٖا َا ٖ ٛسكٓٗاٚ .ا٭ٚٸٍ ٖ ٛاٱؾتاٚ ،٤ايجاْ ٖٛ ٞاي١ٜ٫ٛ
ٚاؿه.)10(»١َٛ
إٕ ايعًُا ٤ايق ٜٔكؾٔٛا ٚدٛؿ ايؿلاؽ ايكاْ ْٞٛقـ اهتٓـٚا ٗ كؾِٔٗ ٖقا إٍ
اٯٜات ٚايلٚاٜات; إف ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙاٯٜات ٚايلٚاٜات إٔ ايتٌلٜع َٓشِلٷ باهلل تعاٍ،
ٚأْ٘ يٝى ٭سـٺ غرل ٙسلٌّ ٗ ايتٌلٜع ،ستٸ ٢كه ٍٛاهلل ٚا٭ ;^١ُ٥إف ٖٓاى ًلا٘٥
يًتٌلٜع ّ ٫هٔ إٔ تتٛؾٖل إ ٗ ٓ٫اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،تًو ايٌلا :ٖٞ ٘٥ايعًِ
إطًلٚ ،عـّ ايٓٻ ِؿع ٚائٻ ٳلكٚ ،سلٸ إٛيَٚ ،١ٜٛا إٍ فيو َٔ ايٌلاٚ ٘٥ايِؿات
ا٭ػل.٣

ٜبـ ٚأْ٘ سٝح مل ٜتٸٔض َٛكؿ ايٓناع ؾكـ متٸ اـً٘ بٌ إوا ;ٌ٥إف ي ٛنإ
َلاؿ ايق ٜٔأْهلٚا ايؿلاؽ ايكاْ ٖٛ ْٞٛإعٓ ٢ا٭ٚٸٍ نإ فيو ُشٝشاّ ،ؾًٝى ٖٓاى
َٛٓٛعٷ أٚ ٚاقع ْ١مل ٜتِٸ بٝإ سهُٗا بٌهٌٕ ُلٜض ،أ ٚعً ٢م ٛاٱط٬م ٚايعُ،ّٛ
أ َٔ ٚطلٜل ا٭ُ ٍٛايعًُٚ .١ٝيٝى ٖٓاى َٳ ٵٔ ٜٓاقٍ ٗ فيو .ؾشتٸ ٢أُشاب ْٛل١ٜ
ايؿلاؽ ايكاْ َٕٛٓ٪ٜ ْٞٛبٗقا إعٓٚ ،٢إ ٓ٫ؾإْ٘ هٝٳ ٔل ٴؿ ايتٌهٝو ٗ داَعٝٸ ١اٱهّ٬
ٚسلٛيٝٸت٘.
إٕ ايؿلاؽ ايكاْ ْٞٛإكب َٔ ٍٛقٹ ٳبٌ بعض ايعًُا ٤ايهباك عباك ْ٠عٔ إٔ اهلل
هبشاْ٘ ٚتعاٍ نُا بٝٻٔ أسهاّ بعض إٛٓٛعات بٓؿو٘ عً ٢مُ ٕٛلٜض ،أ ٚعً٢
م ٛاٱط٬م أ ٚايعُ ،ّٛؾكـ تلى بٝإ سهِ بعض إٛٓٛعات ا٭ػل ٣ع  ٫ٚهٝٻُا
إٛٓٛعات إلتبط ١بإؿاك ٠اجملتُعٚ ،اييت َٖ ٗ ٞعلض ايتػٝرل ع إٍ ايٛيٞٸ ايؿك،٘ٝ
ٚقاٍ :إٕ سهُ٘ سهُٚ .ٞعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ سهِ اهلل ٗ ٖق ٙإٛاكؿ عباك ْ٠عٔ
اؿهِ ايقٜ ٟبٚ ِّ٘ٓٝيٞٸ ا٭َل عً ٢أهاي َِاحل عاَٸ ١ايٓايٚ .إٕ سهِ ٚيٞٸ ا٭َل
غرل تطبٝل ا٭سهاّ اٱشل ١ٝايهًٓ ١ٝعً ٢إِاؿٜلٚ ،غرل نٌـ ا٭سهاّ اؾن١ٝ٥
َٔ إطًكات ٚايعَُٛات ،بٌ نُا إٔ سهِ اهلل ٖ ٛسهِٷ بٌهٌٕ َوتكٌٸ ،ؾإٕ
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سهِ ٚيٞٸ ا٭َل سه ٷِ بٌهٌٕ َوتكٌٸٚ ،يهٔٵ بإفٕ ٚإَٔا ٤اهلل ٗ إٛاكؿ اـاُٸ.١
إٕ ٖقا ايتؿورل يًؿلاؽ ايكاْ ْٞٛع ٚايق َٔ ٟا٭ؾٌٔ إٔ ْوُٸ٬ُ( ٘ٝس ١ٝتٌلٜع
ٍّ َٔ ا٭ؿي ١إكاَ ١عًْ ٢ٳ ِؿ.٘ٝ
اؿانِ) ع ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع أٟ
ٚأَا ايلٚاٜات ايـايٓ ١عً ٢بٝإ ْٝع ا٭سهاّ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ،
ستٸ ٢ا٭كَ ٗ اــَ ،ؾٗ ٫ ٞتتٓاؾَ ٢ع ٖقا إعٓ َٔ ٢ايؿلاؽ ايكاْ ;ْٞٛ٭ٕ ْؿٛف
ٚسذٸ ١ٝسهِ اؿانِ ٗ بعض إٛاكؿ إِا ٖ ٗ ٛايٛاقع َٓني ١بٝإ اؿهِ ٗ تًو
إٛاكؿ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل تعاٍٚ ،إٕ سهِ اؿانِ إِا ٖ ٛبإفٕ ٚإكاؿ ٠اهللٚ ،اعتباك
ٚسذٸ ١ٝسهِ اؿانِ َٔ ا٭سهاّ ا٭ٚٸي ١ٝاٱشل.١ٝ
قاٍ اٱَاّ اـُٝين« :إٕ اؿه ١َٛاييت ٖ ٞؾلعٷ عٔ اي ١ٜ٫ٛإطًك ١يلهٍٛ
اهلل| ٚاسـ َٔ ْ٠ا٭سهاّ ا٭ٚٸي ٗ ١ٝاٱهَ ٖٞٚ ،ّ٬كـٻَ ْ١عًْٝ ٢ع ا٭سهاّ
ايؿلعَ ،١ٝا ٗ فيو ايِٚ ٠٬ايِٚ ّٛاؿرٸ»(.)11
ٚنقيو ايلٚاٜات ايـايٓ ١عً ٢إٔ س ٍ٬اهلل ٚسلاَ٘ بامٕ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٫ ١تتٓاؾ٢
َع ٖقا إعٓ َٔ ٢ايؿلاؽ ايكاْ ;ْٞٛ٭ٕ ُ٬سٚ ١ٝيٞٸ ا٭َل ؾعٌ اؿهِ ايٖٛ ٞ٥٫ٛ
َٔ ا٭سهاّ اجملعٛي َٔ ١قٹ ٳبٌ ايٌاكع أٜٔاّٚ ،بامٕ إٍ  ّٜٛايكٝاَٜ ٫ٚ ،١تٓاؾَ ٢ع ػًٛؿ
ا٭سهاّ اٱشلٝٸ ١أبـاّ.
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ بعض ا٭سهاّ اٱشل ١ٝثابتٜ ٫ٚ ،١طلأ عً ٘ٝايتػٝرل ٚايتبـٌٜ
أبـاّ َٔٚ ،بٌ ٖق ٙا٭سهاّ ايجابت٬ُ ١سٝات ٚيٞٸ ا٭َل ٗ إؿاك ٠اؿهِٚ .أَا ايكٍٛ
ت  ٫تتٛؾٖل ٗ غرل اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾٗ ٛنّ٬ٷ ُشٝض
بإٔ إكِّٓٔ ٚإٌلِّع ي٘ َٛاُؿا ٷ
ٗ َا ٜتعًٖل بإٛاكؿ اييت ٜعٌُ ؾٗٝا إكِّٓٔ ٚإٌلِّع عًٓٚ ٢ع ايكٛاٌْ با٫هتكٚ ،ٍ٬أَا
ٗ َٛكؿ ٚيٞٸ ا٭َل ؾشٝح ٜه ٕٛاهلل قـ أفٕ ي٘ ٜه ٕٛقاْ ْ٘ٛسذٸ َّٚ ١عتدلاّٚ .عً ٘ٝؾإٕ
إكِّٓٔ ٚإٌلِّع ٗ ايٛاقع ٖ ٛاهللٚ ،يٝى اؿانِ.
 ٗٚاـتاّ َٔ إٓاهب ٱٜٔاغ إوأي ١إٔ ٌْرل إٍ دعٌ اي َٔ ١ٜ٫ٛقٹ ٳبٌ اهلل
يٮب ٗ بعض إٛاكؿ َٔ ،قب :ٌٝإباسات ٚإوتشبٸات ٚإهلٖٚات .ؾهُا ٜ ٫هٕٛ
أَلٴ ٚسهِٴ ايٛايـ َٓاؾٝاّ يٮسهاّ اٱشلٝٸ ١نقيو سهِ اؿانِ ٜ ٫هَٓ ٕٛاؾٝاّ
يٮسهاّ اٱشلٝٸ ١أٜٔاّ.
االجتهاد والتجديد

إٕ ايٓٛل ١ٜايلابعَ ٗ ١ا ٜتعًٖل ب ٳـٚٵك ٚيٞٸ ا٭َل ػاَ ٙٳ ٵٌْ ٤كا ٙايؿلاؽ ايكاْْٞٛ
(إباسات) عباك ْ٠عٔ أْ٘ نُا أُ ٹفٕ يله ٍٛاهلل ٚا٭ُ٥ٸ ^١بٓٛع ايكٛاٌْ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل
ٗ إؿاك ٠ايـٚيٚ ١اجملتُع نقيو ؾإٕ فات ٖق ٙايِ٬سٝات ته ٕٛيًؿك ٘ٝاؾاَع
يًٌلا ،٘٥ايقٜ ٟتٛيٓ ٢إؿاك ٠اؿهٚ ١َٛاجملتُع اٱه.َٞ٬
ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ كه ٍٛاهلل ٚا٭ُ٥ٸ ^١قـ دعًٛا ٗ ايهجرل َٔ إٛاكؿ أسهاَاّ
ٝ٥٫ٚٸ٪َ ١قٓتَ ٗ ،١ا ٜلتب٘ عادًَِٚ ١ش ١اجملتُعَٚ ،ا ٜتٓاهب ٚايٌلا ٘٥اينَاْ١ٝ
ٚإهاْٚ .١ٝقـ متٸ إعطاٖ ٤ق ٙايِ٬سٝات يًؿك ٘ٝايقٜ ٟتهؿٌٖ بإؿاك ٠اجملتُع; إف بـٕٚ
ٖقا اؿلٸ ٚايِ٬س ١ٝهٛف ته ٕٛإؿاك ٠اجملتُع ٚايـٚي ١يَ ٵػّٛا ٚب ٬ؾا٥ـ٠ٺ.
ّٚهٔ إقاَ ١ايهجرل َٔ ا٭ؿيٓ ١عًٖ ٢قا ا٭َلٚ .يهٓٸٓا هٓهتؿ ٞع ػٌ١ٝ
اٱطاي ١ع بقنل ؿي ًٌٝكٝ٥وٌُٖٚ ،ا :ايلٚاٜات; ٚبٝإ بعض ا٭سهاّ اي ١ٝ٥٫ٛاييت
تعٛؿ ُ٬س ١ٝدعًٗا أ ٚتٛهعتٗا ٚتٔٝٝكٗا إٍ ايؿكٗا.٤
ٚيهٜ ٞتٸٔض َٛكؿ ايٓناع َٔ اي٬مّ قبٌ ايـػًُ ٗ ٍٛب إٛٓٛع إٔ ٌْرل إٍ
بعض ا٭َٛك باػتِاكٕٚ ،فيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

إٕ ا٭سهاّ اٱشل ١ٝعًْٛ ٢عٌ:
ايٓٛع ا٭ٚٸٍ :ا٭سهاّ ايجابت ١اييت  ٫تكبٌ ايتػٝرل ٗ أٟٸ َهإٕ ٚمَإَ ،جٌ:
ٓلٚكٜات اٱه َٔ ،ّ٬قب :ٌٝايِٚ ٠٬ايِٚ ّٛاؿرٸَٚ ،ا إٍ فيو ٖٓا ٜ ٫طاي٘
ايتػٝرل ٜٚبك ٢ثابتاّ إٍ ا٭بـ ،كغِ إٔ ًلا ٘٥اينَإ ٚإهإ قـ ٜه ٕٛشلا تأثرلٷ ٗ
نٝؿٝٸ ١تطبٝكاتٗا.
إٕ تٌلٜع ٖق ٙايكٛاٌْ َٔ كتِٸات ايقات اٱشل ١ٝإكـٸه ٫ٚ ،١سلٻ يػرلٗ ٙ
دعٌ ٖق ٙايكٛاٌْ(.)12
وب
ايٓٛع ايجاْ :ٞا٭سهاّ اييت تٓبجل عٔ ايٜٚ ،١ٜ٫ٛتِٸ ٓٚعٗا ٚتطبٝكٗا عَ ٳ
إًِش ١ايلآٖٚ .١نُا اتٸٔض بطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ تابعٷ ٗ بكا٘٥
ٚمٚاي٘ ٕكتٔٝات َٛٚدبات إلسً ٖٞٚ ،١تتػٝٻل ٚتتشٛٻٍ سٳ ٵتُاّ بتطٛټك إـْٚ ١ٝتػٝرل
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إِاحل ٚإؿاهـٚ .إٕ أٌُ ايَ ١ٜ٫ٛا ٖ ٛسهِٷ زلاٟٚٸ ٜعتدل َٔ َٛاؿٸ ايٌلٜع٫ ،١
ٜكبٌ ايٓوؽ ٚايتػٝرل(.)13

نُا تٓكوِ ا٭سهاّ اٱهْ َٔ ١َٝ٬اس١ٝٺ أػل ٣إٍ قوٌُُٖٚ ،ا :ا٭سهاّ
ايتهًٝؿٚ ;١ٝا٭سهاّ ايٓٛع.١ٝ
وب إِطًض با٭سهاّ
ٚا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝعًٔ ٢و ١أْٛاعٚ ،تٴ ٵع ٳلف عَ ٳ
اـُو ،١أ :ٟايٛدٛبٚ ،اؿلَٚ ،١ا٫هتشبابٚ ،ايهلاٖٚ ،١اٱباس.١
ٖ َٔٚق ٙا٭سهاّ اـُوَ ١ا ٖ ٛإيناََ ،ٌّٞجٌ :ايٛدٛبٚ ،اؿلَ ٖٞٚ ،١اييت
تعلف ٗ إِطًض اؿكٛقٞٸ بايكٛاٌْ ٚا٭سهاّ اٯَلَٗٓٚ ;٠ا َا ٖ ٛغرل َٴًِ ٔن َّٕٔ ،
قب :ٌٝا٫هتشبابٚ ،ايهلاٖٚ ،١اٱباس.١
ٚكٴ ٳبُا نإ َلاؿ ايعًُا ٤ايهباك ايق ٜٔآَٓٛا َٓطك ١ايؿلاؽٚ ،قايٛا بإٔ اهلل قـ
ػ ٻ ٍٛاؿانِ اٱه َٞ٬دعٌ ايكٛاٌْ ؾٗٝا ٖٛ ،ؿا٥ل ٠ا٭سهاّ غرل اٱيناَٝٸ.١
ٳ
قاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٗ ٖقا ايٌإٔ« :إٕ إقٖب ا٫قتِاؿٗ ٟ
اٱهٌٜ ّ٬تٌُ عً ٢داْبٌ :أسـُٖا :قـ َٴً َٔ ٧ٹقبٳٌ اٱه ّ٬بِٛك٠ٺ َٓذن ٫ ،٠تكبٌ
ايتػٝرل ٚايتبـٚ ;ٌٜاٯػلٌٜ :هٌِّ َٓطك ١ايؿلاؽ ٗ إقٖب ،قـ تلى اٱهَُٗ ّ٬ٸ١
ٳَ ًِٗ٦ا إٍ ايـٚي ١أٚ ٚيٞٸ ا٭َل»(ٜٚ .)14ٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙايعباك ٠إٔ ؿا٥ل٬ُ ٠سٝات اؿانِ
اٱهَٞ٬ٸ تٓشِل ٗ غرل ا٭سهاّ اٱيناَٝٸ ;١إف  ٫تػٝرل  ٫ٚتبـ ٗ ٌٜا٭سهاّ
اٱيناَٝٸ.١

يٝى َعَٓٓ ٢طك ١ايؿلاؽ إٔ اهلل يٝى ي٘ كأٟٷ أ ٚسهِٷ ٗ بعض إٛٓٛعات،
هُاّ ؾُٝع إٛٓٛعات،
ٚإِا َٓطك ١ايؿلاؽ تعين إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ دعٌ سٴ ِ
ٚمل ٜذلى أٟٸ َٛٓٛعٕ َٔ ؿ ٕٚسهِٕ ،إ ٓ٫أْ٘ تلى ؼـٜـ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ
ت ايوًط ١ايتٌلٜع ٗ ١ٝؿٚي١ٺ َا
سانِ ايٌلعٚ .تٝٓٛض فيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ :ي ٛعُـٳ ٵ
ت ؼـٜـ َكـاك ٖق ٙائلا٥ب إٍ ايوًط١
إٍ إُـاك قاْ ٕٛائلا٥بٚ ،تلنَ ٵ
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ايتٓؿٝقٜٸ ،١ؾٗقا ٜ ٫عين إٔ ايوًط ١ايتٌلٜعٝٸُ ٫ ١تًو سهُاّ بايٓوب ١إٍ ٖق ٙإٛاكؿ
َٚكـاك ائلا٥ب; إف بعـ إِاؿق ١عً ٢اػتٝاك ايوًط ١ايتٓؿٝقٜٸ ١ته ٕٛقلاكاتٗا
َٓوٛب ّ١إٍ ايوًط ١ايتٌلٜعٝٸ.١
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ سهِ اؿانِ ٗ َٛاكؿ َٓطك ١ايؿلاؽ (ٚايكـك إتٝكٖٔ
َٓٗا ؿا٥ل ٠إباسات) ٖ ٛسهِ اهللٚ ،إٕ اؿانِ إِا ِٜـك اؿهِ َٔ سٝح إٕ
اهلل ٖ ٛايق ٟأعطاٖ ٙق ٙايِ٬سٚ ،١ٝإٕ َٓض ايِ٬س ١ٝيًشانِ اٱه َٞ٬يًشهِ
ٗ ٖق ٙإٛاكؿ إِا َِٖ َٔ ٛاؿك قٛٸ ٠إٓ ١َٛٛايتٌلٜعٝٸ ٗ ١اٱه ،ّ٬سٝح ّهٔ
اػتٝاك ايكاْ ٕٛإٓاهب ؾُٝع ايٛلٚف ٚاؿا٫ت.

إٕ دعٌ ايٛدٛب أ ٚاؿلَ ٗ ١ؿا٥ل ٠ا٭َٛك إباس ،١بٌ ٚستٸ ٢إوتشبٸات
ٚإهلٖٚات ٗ بعض إٛاكؿ ،أَ ٷل ثابت َٚكب َٔ ٍٛٹق ٳبٌ أنجل ايؿكٗا َٔٚ .٤فيو:
إٛكؿ ا٭ٚٸٍ :إٕ إهًٖـ ّهٓ٘ إٔ ٜٛدب عًْ ٢ؿو٘ أَلاّ َباساّ ،أ ٚولَِّ٘
عًْ ٢ؿو٘ ،بايٓٻ ٵقك َج ٫ٚ .ّ٬أتِٛٻك ؾكٗٝاّ ىايـ ٖق ٙإوأي.١
قاٍ ايٌٝؽ ايطٛه« :ٞؾُت ٢نإ َا ْقك عًٚ ٘ٝسٌِ ٚدب عً ٘ٝايٛؾاَ ٤ا ْقك
ؾٚ ،٘ٝمل ٜوٴ ٵؼ ي٘ تلن٘»( .)15إفٕ َتعًٖل ايٓقك إَا َباغٷ ،ؾٝذب أ ٚولّ بايٓٻ ٵقك; أٚ
َوتشبٌّ ،ؾٝذب بايٓٻ ٵقك; أَ ٚهلٚٷ ،ٙؾٝشلّ بايٓٻ ٵقك.
إٛكؿ ايجاْ َٔٚ :ٞبٌ ا٭َٛك ا٭ػل ٣اييت ت٪ؿِّ ٟإٍ دعٌ اؿهِ عً ٢اٱْوإ
ٖ ٛايكَوٳِٖٚ .قا ا٭َل ثابتٷ نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓوب ١إٍ ايٓٻ ٵقكَ ٖٛٚ ،كبٍٛٷ َٔ
ايؿكٗا ،٤سٝح ّهٔ يٲْوإ بايكَوٳِ ع عً ٢طبل ايٌل ٙٚع إٔ ٜٛدب عًْ ٢ؿو٘ أٚ
ولِّّ َا نإ َباساّ ،أ ٚهعٌ إوتشبٸ ٚادباّ ،أٜ ٚٴشلِّّ عًْ ٢ؿو٘ َهلٖٚاّ.
إٛكؿ ايجايحٚ :نقيو ايعٗـ َٔ ا٭َٛك اييت توبِّب دعٌ ايٛدٛب أ ٚاؿلَٗ ١
وَِ ،تٻ َؿلٷ عً َٔ ٘ٝقٹ ٳبٌ ايؿكٗا .٤ؾإفا تعٗٻـ
فَٸ ١إهًٖـٖٚ .قا أٜٔاَّ ،جٌ ايٓقك ٚايكَ ٳ
إهًٖـ بٌ٤ٞٺ ع عً ٢طبل ايٌلا ٘٥إقنٛك ٗ ٠أسهاّ ايعٗـ ع ٚدب عًَ ٘ٝا تعٗٻـ
ب٘.
قاٍ ُاسب نتاب ٚه ١ًٝايٓذاٜ« :٠ٴعتٳ ٳبل ؾ ٘ٝإٔ ٜ ٫هَ ٕٛلدٛساّ ؿ ٜٓٸٝاّ أٚ
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ؿْٜٛٝٸاّٜ ٫ٚ ،ٴعتدل ؾ ٘ٝايلدشإ ،ؾٔ ّ٬عٔ ن ْ٘ٛطاع ،ّ١نُا اعتدل فيو ٗ ايٓٻ ٵقك،
ؾً ٛعاٖـ عً ٢ؾعٌٕ َباغ ينّ»(.)16
ٜتٸٔض َٔ ٖق ٙايعباك ٠ع إتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ أنجل ايؿكٗا ٤ع إٔ ايعٗـ ٪ٜؿٸ ٟإٍ
دعٌ ايٛدٛب أ ٚاؿلَ.١
إٛكؿ ايلابع َٔٚ :بٌ ا٭َٛك إتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ ايؿكٗا ٖٛ ٤ايٌلُٔٓ ٗ ٙ
ٍّ َٔ طلٗ ايعكـ (ايبا٥ع ٚإٌذل )ٟإٔ ٜٛدب عً ٢اٯػل
ايعكـ ،سٝح ّهٔ يهٌ
نٌٸ ً٤ٞٺ ،باهتجٓاَ ٤ا ػايـ نتاب اهلل ٚهٓٸ ١كه ٍٛاهلل| ،أ ٚػايـ َكتٔ٢
ايعكـ.
قاٍ ايوٝـ اؿهٖ ٗ ِٝقا ايٌإٔ« :نُا هب ايٛؾا ٤بايعكـ اي٬مّ هب
ايٛؾا ٤بايٌل ٙاجملع ٍٛؾ ،٘ٝنُا إفا باع٘ ؾَ ٳلهاّ بجُٕٔ َعٌٚ ،اًذل ٙعً ٘ٝإٔ ى٘ٝ
ي٘ ثٛب٘ ،ؾإٕ ايبا٥ع ٜوتشلٸ عً ٢إٌذل ٟاـٝاط ١بايٌل ،ٙؾتذب عً ٘ٝػٝاط ١ثٛب
ايبا٥ع»(.)17
إٛكؿإ اـاَى ٚايواؿي َٔٚ :بٌ ا٭َٛك ا٭ػل ٣اييت هب بوببٗا سهِٷ
عً ٢إهًٖـ ،كغِ إٔ سهُٗا ا٭ٚٸي ٞيٝى ٖ ٛايٛدٛب ،أَلٴ ايٛايـٖٚ .هقا أَلٴ
اينٚز مٚدت٘ أٜٔاّ .ؾاينٚز ّهٓ٘ ع َجٌ ا٭ب ٚا٭ّ ع ٗ بعض إٛاكؿ إٔ ٜٴشلِّّ َباساّ
عً ٢مٚدت٘.
قاٍ ُاسب ايعل ٠ٚايٛثك« :٢اـاَى َٔ ايٌل :ٙٚإٔ ٜ ٫ه ٕٛايوؿل سلاَ ّا،
ٚإ ٓ٫مل ٜكِل ،هٛا ٷ ٤نإ ْؿو٘ سلاَاّ ،نايؿلاك َٔ اينسـٚ ،إبام ايعبـٚ ،هؿل
اينٚد ١بـ ٕٚإفٕ اينٚز ٗ غرل ايٛادبٚ ،هؿل ايٛيـ َع ْٗ ٞايٛايـ ٗ ٜٔغرل
ايٛادب»(.)18
إٕ ايػلض َٔ ْكٌ ٖق ٙإٛاكؿ ٖ ٛأْ٘ إفا ق ٌٝبإٔ اهلل هبشاْ٘ ع  ٖٛٚايٌاكع
اؿكٝكٚ ٞا٭ًُ ٞع قـ تلى دعٌ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ سانِ ايٌلعٚ ،عبٻل
عٓ٘ َٓطك ١ايؿلاؽ ٫ ،هب ا٫هتػلاب َٔ فيو; إف ستٸ ٢إهًـ ايعاؿّ ٟهٓ٘ إٔ
ٜٛدب أ ٚولِّّ عًْ ٢ؿو٘ َا مل ٜٛدب٘ اهلل أ ٚولَِّ٘ عً( ٘ٝنُا ٗ إٛاكؿ ا٭ٚٸٍ
ٚايجاْٚ ٞايجايح ٚايلابع) ٗٚ ،بعض ا٭سٝإ ّهٔ يٰػل ٜٔإٔ ٜٛدبٛا أ ٚولَِّٛا عً٢
إهًٖـ ً٦ٝاّ مل ٜٛدب٘ اهلل أ ٚولَِّ٘ (نُا ٗ إٛكؿ ٜٔاـاَى ٚايواؿي).
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ٚيهٜ ٞتٸٔض ايبشح هٛف ْتٓا ٍٚايبشح َٔ ماٜٚتٌُٖٚ ،ا:
1ع ايلٚاٜات.
2ع ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ١يًؿكٗا.٤

يكـ ؾتض احملـِّث ٕٛايهباك ٗ نتبِٗ ايلٚا ١ٝ٥باباّ بعٓٛإ «ايتؿٜٛض»ْٚ ،كًٛا
ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ايلٚاٜاتَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛتاّٸ ايـ٫يٚ ١ايوٓـ ٫ٚ ،هٝٻُا بايٓٛل إٍ
ايكلاٚ ٔ٥ايٌٛاٖـ إٛدٛؿٖ ٗ ٠ق ٙايلٚاٜات َٔٚ ،فيو أْ٘ دا ٗ ٤بعٔٗا أسهاّٷ
ٓٚعٗا ًؼّٴ كه ٍٛاهلل|.
َ ٗٚا ٌْ ًٜٞرل إٍ عـؿٺ َٓٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع عٔ مكاك ٠قاٍ :زلعتٴ أبا دعؿل ٚأبا عبـ اهلل’ ٜك« :ٕ٫ٛإٕ اهلل عنٻ ٚدٌٻ
ؾٛٸض إٍ ْب |ِّ٘ٝأَلٳ ػًك٘; يٛٓٝل نٝـ طاعتِٗ؟ ثِٸ تٖ ٬ق ٙاٯَ﴿ :١ٜٳا َآتٳانُِٴ
اي ٻلهٴٍٛٴ ؾَؼٴقٴ ٚٴ ٙٳَٚٳا ْٳٗٳانُِٵ عٳٓٵ٘ٴ ؾَاْٵتٳٗٴٛا﴾ (اؿٌل.)19(»)7 :
نُا ٚكؿ فات ٖقا إُٔ ٗ ٕٛايلٚاٜات ا٭ػلَ ،٣ع إٓاؾ ١إٔ ْٝع َا ؾُ ِّٛض
إٍ كه ٍٛاهلل| قـ متٸ تؿ ٜ٘ٔٛإٍ ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ أٜٔاّ َٔٚ ،بٗٓٝا :ايلٚا١ٜ
ايجايج.١
2ع عٔ قُـ بٔ اؿؤ إٝجُ ،ٞعٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :زلعتٴ٘ ٜك« :ٍٛإٕ
اهلل عنٻ ٚدٌٻ أؿٻب كهٛي٘ ستٸ ٢قٛٻَ٘ عًَ ٢ا أكاؿ ،ثِٸ ؾٛٸض إي ٘ٝؾكاٍ عنٻ فنلَ﴿ :ٙٳا
َآتٳانُِٴ اي ٻلهٴٍٛٴ ؾَؼٴقٴٙٚٴ ٳَٚٳا ْٳٗٳانُِٵ ٳعٓٵ٘ٴ ؾَاْٵتٳٗٴٛا﴾ ،ؾُا ؾٛٻض اهلل إٍ كهٛي٘| ؾكـ
ؾٛٻٓ٘ إيٓٝا»(.)20
3ع عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ بعض أُشابٓا ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ :إٕ اهلل
تباكى ٚتعاٍ أ ٻؿب قُـاّ| ،ؾًُا تأ ٻؿب ؾٛٻض إي ،٘ٝؾكاٍ تباكى ٚتعاٍَ﴿ :ٳا َآتٳانُِٴ
عٓٵ٘ٴ ؾَاْٵتٳٗٴٛا﴾ٚ ،قاٍَ﴿ :ٳٔٵ ٴٜطٹعٔ اي ٻلهٴٍٛٳ ؾَكَـٵ أَطَاعٳ اهللَ﴾
اي ٻلهٴٍٛٴ ؾَؼٴقٴٙٚٴ ٳَٚٳا ْٳٗٳانُِٵ ٳ
(ايٓوا ،)80 :٤ؾهإ ٗ َا ؾلض ٗ ايكلإٓ ؾلاٜض ايًِبٚ ،ؾلض كه ٍٛاهلل|
ؾلاٜض اؾـٸ ،ؾأدام اهلل فيو ي٘»(.)21
االجتهاد والتجديد

إٕ ٖق ٙايلٚاٜات ٚأَجاشلا تـٍٸ عً ٢أْ٘ ٗ بعض إٛاكؿ متٸ إيكا ٤أَل ايتكٌٓ عً٢
عاتل كه ٍٛاهلل|ٚ ،إٔ كه ٍٛاهلل قـ ٓٚع ٗ بعض إٛاكؿ أسهاَاّ مل ٜٔٳ ٵعٗا
اهلل ،نُا ٗ اؿـٜح ا٭ػرل ٚاؿـٜح ايلابع َٔ ايباب.

ايـي ٌٝايجاْ ٞعً٬ُ ٢س ١ٝايؿكٗا ٤ؾعٌ بعض ايكٛاٌْ ٚدٛؿ أسهاّ ١ٝ٥٫ٚ
يله ٍٛاهلل| ٚا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ ٚايؿكٗاً ٫ٚ .٤ٳوٖ ٗ إٔ ٖق ٙا٭سهاّ إِا َٖٔ ٞ
دٗ ١أِْٗ ناْٛا قـ تهؿًٖٛا َوٚ٪يَُٗٚ ١ٝٸ ١إؿاك ٠اجملتُع ٚايـٚيٚ ،١يٝى َٔ دٗ١
أِْٗ ٜب ِّٕٛٓٝا٭سهاّ اٱشلٚ .١ٝسٝح إٕ ٖق ٙإكايَ ١عكٛؿ ْ٠يًبشح ٗ ُ٬س ١ٝايؿكٗا٤
ؾوٛف مذِ عٔ بٝإ ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ١يله ٍٛاهلل| ٚا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^; ػٌ١ٝ
اٱطايْٚ ،١هتؿ ٞبقنل بعض ا٭سهاّ اي ١ٝ٥٫ٛايِاؿك ٠عٔ ايؿكٗا:٤

عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ٖق ٙإوأي ١ناْت  ٫ٚتناٍ َٓٛع ػ٬فٺ ،إ ٓ٫إٔ ايهجرل َٔ
ايؿكٗا ٤قايٛا عذٸ ١ٝسهِ اؿانِ ٗ كٚ ١ٜ٩ثبٛت اشل َٔٚ ،ٍ٬ب :ِٗٓٝايٌٝؽ
ايِـٚم ،سٝح قاٍ « :ٳَ ٵٔ نإ ٗ بًـٺ ؾ ٘ٝهًطا ٷٕ طاؿانِ اٱهَٞ٬ص ،ؾايَِ ّٛع٘
ٚايؿطل َع٘; ٭ٕ ٗ ػ٬ؾ٘ ؿػ ْٞٗ ٗ ّ٫ٛاهلل عنٻ ٚدٌٻ»(.)22
قاٍ ُاسب نتاب دٛاٖل ايه ّ٬طَا َُْٔ٘ٛص(« :)23إٕ أط٬م أؿيْٓ ١ؿٛف
سهِ اؿانِٚ ،إط٬م ا٭ؿي ١ايـاي ١عً ٢إٔ ايلؿٸ عً ٢اؿانِ كؿٌّ عً ٢ا٭،^١ُ٥
 ٌٌُٜسهِ اؿانِ ٗ كٚ ١ٜ٩ثبٛت اشل.)24(»ٍ٬
ٚقاٍ ايوٝـ ايٝنؿ ٟطَا َُْٔ٘ٛص(َ« :)25ع سهِ اؿانِ ع ٚعـّ إسلام ػطأ
سهُ٘ َٚوتٓـ ٙع تجبت ك ١ٜ٩اشل.)26(»ٍ٬
ٚمل ٜٓتكـ ٖق ٙإوأي ١اييت أثاكٖا ايوٝـ ايٝنؿ َٔ ٟبٌ ا٭سـ عٌل عإاّ َٔ
أُشاب اؿٛاً ٞعً ٢ايعل ٠ٚايٛثك ٢هٚ ٣ٛاسـٺ ؾك٘.
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ سهِ اؿانِ ٗ ثبٛت اشل ٍ٬إِا ٜهَ ٕٛعتدلاّ ْٚاؾقاّ َٔ دٗ١
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أْ٘ سهِٷ ُاؿ ٷك عٔ اؿانِ اٱه.َٞ٬

إٕ َٔ بٌ َٓاُب اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ ٚايكٝاّ بإؿاك ٕٚ٪ً ٠سذاز بٝت اهلل
اؿلاّ َِٓب (أَرل اؿازٸ)ٚ .قـ ُلٻغ ايهجرل َٔ ايؿكٗا ٤بٗق ٙإوأي َٔٚ ،١بِٗٓٝ
ًٝؽ ايطا٥ؿ ١طايٌٝؽ ايطٛهٞص; إف ٜكٜٓ« :ٍٛبػ ٞعً ٢اٱَاّ (أَرل اؿازٸ) إٔ ًِٜٞٓ
ُ ٠٬ايٗٛل ٚايعِل ٗ  ّٜٛايذل ١ٜٚطاي ّٛٝايجأَ َٔ ف ٟاؿذ١ص ٗ َٹ ٳٓ.)27(»٢
ٚقاٍ ابٔ إؿكٜى طَا َُْٔ٘ٛص(ٜ« :)28وتشبٸ يٲَاّ طأَرل اؿازٸص ٗ  ّٜٛعلؾ ١إٔ
ىلز بعـ طًٛع ايٌُى َٔ َٹ ٳٓ ٢إٍ علؾ.)29(»١
ٚقاٍ احملكِّل اؿًٓ ٞطَا َُْٔ٘ٛص ٗ« :اـلٚز َٔ َهٜٓ ١وبل اٱَاّ طأَرل
اؿازص اٯػل ;ٜٔيٝك ٠٬ُ ِٝايٗٛل ٚايعِل ٗ َٹ ٳٓ.)30(»٢
ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايبشحٚ« :إلاؿ باٱَاّ أَرل اؿازٸ ،نُا ُلٸغ
ب٘ غرلٴ ٚاسـٺ طَٔ ايؿكٗا٤ص»(.)31
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع أٚاَل أَرل اؿازٸ ٚتعًُٝات٘ ٗ ،تٛد ٘ٝاؿذاز
ٚاٱداب ١عٔ إوا ٌ٥ايٌلع ١ٝائلٚك ١ٜيًشذٸاز ،فات ُبػ١ٺ .١ٝ٥٫ٚ

ٖٓاى اػت٬فٷ بٌ ايؿكٗا ٤سَ ٍٛا إفا نإ ؿؾع ايننا ٠إٍ ايؿكٚ ٘ٝادباّ أّ ٫؟
ٚإتٻؿل عً ٘ٝبٌ ايؿكٗا ٖٛ ٤أؾًٔٚ ١ٝاهتشباب ؿؾع ايننا ٠إٍ ايؿك ٘ٝؿَ ٕٚطايبت٘،
ٚأَا َع إطايب ١ؾٗٓاى َٳ ٵٔ قاٍ بايٛدٛب َٔٚ ،ب :ِٗٓٝايٌٝؽ ا٭ع ;ِٛإف ٜكٚ« :ٍٛيٛ
طًبٗا ايؿك ٘ٝؾُكتٔ ٢أؿيٓ ١ايٓٝاب ١ايعاَٸٚ ١دٛب ايـؾع; ٭ٕ َٓع٘ كؿٌّ عًٚ ،٘ٝايلاؿٸ عً٘ٝ
كاؿٌّ عً ٢اهلل تعاٍ ،نُا ٗ َكبٛي ١عُل بٔ سٓ.)32(»١ًٛ
ٜٚتٻٔض َٔ فيو إٔ ٖقا اؿهِ َٔ قٹ ٳبٌ ايؿك ٘ٝإِا هب اتٸباع٘ َٔ دٗٚ ١دٛب
اتٸباع اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ ْٚا٥ب اٱَاّ إعِ.×ّٛ

ف بٌ ايؿكٗا ٤سَ ٍٛا إفا نإ ّهٔ يًؿك ٗ ٘ٝعِل ايػٳ ٵٝب ١إٔ
ٖٓاى اػت ٬ٷ
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ٜٴؿيت بٛدٛب اؾٗاؿ ا٫بتـا ٞ٥أّ  .٫فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ايك :ٍٛنُا أِْٗ ٜتشُٸًٕٛ
َوٚ٪يَُٗٚ ١ٝٸ ١ايـؾاع عٔ سل ِٜاٱهَٚ ّ٬كـٸَاتّ٘ ،هِٓٗ نقيو اٱؾتا ٤باؾٗاؿ
ا٫بتـا ٞ٥إٕٵ كأَ ٵٚا ًَِشًَ ّ١نَٔ ّ١تذلتٻب عً ٢فيو َٔٚ ،فيو:
َا دا ٗ ٤نتاب اؾٛاٖل طَا َُْٔ٘ٛص(« :)33ي ٛقاّ إْاعٷ عً ٢عـّ ٌَلٚع١ٝ
اؾٗاؿ ا٫بتـا ٗ ٞ٥عِل غَ ٵٝب ١ايكا ِ٥ؾًٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ؿيٌٝٷ عً ٢عـّ ٌَلٚعٝٸت٘; إف
ا٭ؿي ١ا٭ػل ٣قابً ْ ١يًؼـَ ،بٌ إٕ أؿيْٓٝ ١اب ١ايؿك ،٘ٝباٱٓاؾ ١إٍ عُ ّٛأؿي ١اؾٗاؿ،
تجبت دٛام ا٫دتٗاؿ ا٫بتـا ٗ ٞ٥عِل ايػٳ ٵٝب.)34(»١
ٚداَٗٓ ٗ ٤از ايِاؿٌ« :ايٛاٖل عـّ هكٚ ٙٛدٛب اؾٗاؿ ٗ عِل ايػٳ ٵٝب،١
ٚثبٛت٘ ٗ ناؾٓ ١ا٭عِاك ،يـ ٣تٛؾٗل ًلا٥ط٘ ٗ ٖٛٚ .مَٔ ايػٝب َْٙٛٓ ١بتٌؼّٝ
إوًٌُ َٔ ف ٟٚاـدل.)35(»٠
ٚدا ٗ ٤نتاب  ١ٜ٫ٚايؿك« :٘ٝإٕ َا دا ٗ ٤ايلٚاٜات ٖٚ ٛدٛب اؾٗاؿ
ا٫بتـاَ ٞ٥ع اٱَاّ ايعاؿٍٚ .اٱَاّ ايعاؿٍ ٗ َكابٌ اٱَاّ اؾا٥لٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ اٱَاّ
ايعاؿٍ  ٌٌُٜاٱَاّ إعِٚ ×ّٛاؿانِ اٱهَٞ٬ٸٚ .عً ٢ايلغِ َٔ إٔ َِـام
اٱَاّ ايعاؿٍ ٗ عِل اؿٔٛك ٖ ٛإعِٚ .×ّٛعًٌٜ ٫ ٘ٝذل ٙسٔٛك أ ٚإفٕ اٱَاّ
إعِ ٗ ّٛاؾٗاؿ ا٫بتـا.)36(»ٞ٥
ٚعً ،٘ٝبٓا٤ٶ عًٌَ ٢لٚع ١ٝاؾٗاؿ ا٫بتـا ٗ ٞ٥عِل ايػٳ ٵٝب ١ؾإٕ ا٭َل ب٘
هٝه َٔ ٕٛا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸٜ ٫ٚ ،١هْ ٕٛاؾقاّ إ َٔ ٓ٫قٹ ٳبٌ اؿانِ اٱه.َٞ٬

يكـ فنل ايؿكٗا ٤عـؿاّ َٔ إلاسٌ يٮَل بإعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهلٚ ،قاٍ
ايؿكٗا :٤إٕ ٌَلٚع ١ٝإلسً ١ايجايج ١ؼتاز إٍ سهِ ٚإفٕ اؿانِ اٱهَٔٚ .َٞ٬
فيو َج:ّ٬
قاٍ ايٌٝؽ ايطٛه« :ٞا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهل هبإ بايكًب ٚايًوإ
ٚايٝـ ،»...ثِٸ قاٍ« :قـ ٜه ٕٛا٭َل بإعلٚف بايٝـ بإٔ وٌُ ايٓاي عً ٢فيو بايتأؿٜب
ٚايلؿع ٚقتٌ ايٓؿٛي ٓٚلب َٔ اؾلاسات ،إ ٓ٫إٔ ٖقا ائلب  ٫هب ؾعً٘ إ ٓ٫بإفٕ
هًطإ ايٛقت طاؿانِ اٱهَٞ٬ص إِٓٛب يًلٜاه.)37(»١
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ٚقاٍ ايكآ ٞابٔ ايدلٸاز« :قـ ٜه ٕٛا٭َل بإعلٚف بايٝـ أٜٔاّ عًٚ ٢د٘ٺ آػل،
 ٖٛٚإٔ وٌُ ايٓاي بايكتٌ ٚايلؿع ٚايتأؿٜب ٚاؾلاغ ٚاٯ ّ٫عً ٢ؾعً٘ ،إ ٓ٫إٔ ٖقا
ايٛد٘  ٫هٛم يًُهًٖـ اٱقـاّ عً ٘ٝإ ٓ٫بأَل اٱَاّ ايعاؿٍ ٚإفْ٘»(.)38
ٜٴؿِ ٳِٗ َٔ ٖق ٙايعباكٚ ٠أَجاشلا إٔ إلسً ١ا٭ػرل َٔ ٠ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
إٓهل ٌَلٚط ْ١عهِ اؿانِ اٱهً ٫ٚ .َٞ٬ٳوٖ ٗ إٔ ٖقا اؿهِ َٖٔ ٛ
ا٭سهاّ اي .١ٝ٥٫ٛؾهًُٓا ٚدـ اؿانِ ًَِش ١أفٕ; َٚع عـّ إفٕ اؿانِ تٓتؿٞ
إٌلٚع ١ٝأٜٔاّ.

قاٍ اٱَاّ اـُٝين& ،بٌإٔ ُ٬سٝات اؿه ١َٛاٱهّ« :١َٝ٬هٔ
يًشه ١َٛاٱه ١َٝ٬إٔ ُٓع اؿرٸ ع  َٔ ٖٛٚايؿلا٥ض اٱشلٝٸ ١اشلاَٸ ١ع َ٪قٖتاّٚ ،فيو
ـ ِٕاحل ايـٚي ١اٱهَٝ٬ٸ.)39(»١
عٓـَا ػـ أْ٘ كاي ٷ
ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ تعط ٌٝاؿرٸ عٓـَا ٜل ٣اؿانِ اٱهًَِ َٞ٬ش َ١اجملتُع
ٚايـٚي ١اٱه ٗ ١َٝ٬فيو ٴٜعٳـٸ َٔ ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸٚ ١إ٪قٖت.١

يكـ أًاك اٱَاّ اـُٝين إٍ ٖق ٙإوأي ٗ ١ايهجرل َٔ إٓاهبات َٔٚ .فيو،
عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،أْ٘ قاٍ ٗ ْـا ،٘٥ايق ٟأُـك ٙهٖٓ1362 ١عَٓ ،)ّ1983( َ.اهب١
سً ٍٛعٝـ ا٭ٓش ٢إباكى« :عً ٢اؾُٝع إٔ ٜتأهٻ ٢بٛايـ ايتٛسٝـ ٚأب ٞا٭ْبٝا٤
ايعٛاّ ٗٚ .هٛك ٠ايتٛب ،١سٝح ٚكؿ ا٭َل بتٚ٬تٗا عً ٢إٮ ٗ َهٓ ١إهلٻَْ ،١كلأ
نبٳلٔ َإٔٻ اهللَ بٳلٔ٤ٟٷ َٹٔٳ
قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳأَفٳا ٷٕ َٹٔٳ اهللٹ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ٘ٹ ٔإيَ ٢ايٓٻائ ٜٳٛٵّٳ ايِشٳرِّ ا َ٭ ِ
ايُِٴٌٵلٔنٹٌٳ ٚٳكٳهٴٛيُ٘ٴ﴾ (ايتٛب ،)3 :١سٝح ُجٌِّ ٖق ٙاٯُ ١ٜلػ َ١ايدلا َٔ ٠٤إٌلنٌ
ٗ َٛهِ اؿرٸ ٖٞٚ ،ايِلػ ١ايوٝاهٝٸ ١ايعباؿٜٸ ١اييت أَل بٗا كه ٍٛاهلل|»(.)40

هلٖٚ .٠قٙ
إٕ َٔ بٌ ا٭سهاّ اي ١ٝ٥٫ٛإدباك احملتهٹل عً ٢بٝع ايبٔاع ١احملتٳ َ
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إوأيَٛ ١كؿ قب َٔ ٍٛقٹ ٳبٌ ايهجرل َٔ ايؿكٗا َٔٚ .٤فيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ ايٌٝؽ
ه ٔل ٙاحملتهٹل عً ٢إػلاز غًٓت٘ ٚبٝعٗا ٗ أهٛام إوًٌُ
إؿٝـ ٜك« :ٍٛيًوًطإ إٔ ٜٴ ِ
إفا ناْت بايٓاي سادٚ ْ١اٖل ٠إيٗٝا»(.)41
ٚقاٍ احملكِّل اؿًًٓ ٗ ٞلا٥ع اٱهٜٚ« :ّ٬ٴذٵ ٳبل احملتهٹل طَٔ قٹ ٳبٌ اؿانِص عً٢
ايبٝع»(.)42
ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖلٚ« :قـ اؿټع ٞاٱْاع عً ٢فيو َٔ قٹ ٳبٌ ْاع١ٺ».
ٚقـ ٚكؿ ٖقا إُٔ ٗ ٕٛايهجرل َٔ ايلٚاٜات َٔٚ ،فيوَ :ا دا ٗ ٤تٛسٝـ
ه ٳلتِٗ إٔ ىلز إٍ
ايِـٚم; إف ٜكَ« :ٍٛلٻ كه ٍٛاهلل| باحملتهٹل ;ٜٔؾأَل عٹ ِ
بط ٕٛا٭هٛامٚ ،سٝح تٓٛل ا٭بِاك إيٗٝا»(.)43
إٕ أٌُ ٖق ٙإوأي ٖٞٚ ،١إٔ اؿانِ ولٸ ي٘ إدباك احملتهٹل عً ٢بٝع
بٔاعتَ٘ٛ ،كؿ اتٸؿام ايؿكٗاٚ .٤يهٔٵ ٚقع ا٫ػت٬ف ب ِٗٓٝبٌإٔ تك ِٝٝايبٔاع١
احملتهَلٚ .٠ا٭َل اٯػل ايقٚ ٟقع ا٫ػت٬ف ؾَٛ ٘ٝاكؿ ا٫ستهاك ،ؾٌٗ ٖ ٞقـٚؿْ٠
بعـؿ َٔ ا٭َٛك اـاُٸ ١ايٛاكؿ ٗ ٠ايلٚاٜات أّ تٌٌُ ْٝع ايبٔا٥ع اييت وتاز إيٗٝا
اجملتُع سادَ ّ١اهٸ َٔٚ ،١ؿ ٕٚعلٓٗا ٗ ا٭هٛام ٜعآْ َٔ ٞا٥ك١ٺ ػاْك١؟

قاٍ ايوٝـ ايٝنؿ &ٟطَا َُْٔ٘ٛص(« :)44ي ٛمل ٜع ِّٔٝايٛاقـ َتٛيٓٝاّ ٱؿاك ٠ايٛقـ
ٌٖ تكع إؿاك ٠ايٛقـ عً ٢عاتل ايٛاقـ; أ ٚإٛقٛف عً ;٘ٝأ ٚاؿانِ; أ ٚإفا نإ
ايٛقـ ػاُٸاّ تكع إؿاك ٠ايٛقـ عً ٢عاتل إٛقٛف عًٚ ;٘ٝإفا نإ ايٛقـ عاَٸ ّا تكع
إؿاكت٘ عً ٢عاتل اؿانِ؟ ٖٓاى عـٸ ٠أقٛاٍ ٗ ٖق ٙإوأي.١
ٚايك ٍٛايكٟٛٸ َٔ بٌ ٖق ٙا٭قٛاٍ ٖ ٛإٔ إؿاكٚ ٠سلٸ ايتِلٸف ٜه ٕٛيًشانِ،
هٛا ٤قًٓا :إٕ ايٛقـ بامٕ عًًَ ٢ه ١ٝايٛاقـ ،أ ٚقًٓا :إٕ ايٛقـ ٜٓتكٌ إٍ ًَو
إٛقٛف عً ،٘ٝأ ٚقًٓا :إٕ ايٛقـ ِٜبض ًَهّا هلل»(.)45
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع تِلټؾات ٚأسهاّ سانِ ايٌلع ٗ إٛقٛؾات
ايعاَٸ  ١ته َٔ ٕٛا٭سهاّ اي ٖٞٚ ،١ٝ٥٫ٛتٌٌُ بٝع ايٛقـٚ ،قبض ايٛقـَٚ ،ا إٍ
فيو.
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قاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ،ٞايكٛاعـ ،طَا َُْٔ٘ٛص(« :)46إٕ يًشانِ اٱهَٚ َٞ٬ٳ ٵٔ
ٜجل بِٗ َٔ عـ ٍٚإ ٌَٓ٪اي َ١ٜ٫ٛعً ٢احملذٛك; يِػلٕ أ ٚدٓ ٕٕٛأ ٚإؾ٬يٕ َايٞٸ أٚ
ه َؿ ٺ٘»(.)47
ٳ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع أسهاّ اؿانِ ٗ ٖق ٙإٛاكؿ ع سٝح تٌٓأ َٔ
دٗ ١ن ْ٘ٛسانُ ّا ع تعتدل َٔ ا٭سهاّ اي.١ٝ٥٫ٛ

تكع ْؿك ١ايًك ٘ٝعً ٢عاتل سانِ ايٌلعً ٫ٚ .ٳوٖ ٗ ٖق ٙإوأي.١
َ ٗٚا ْٓ ًٜٞكٌ ؾت ٣ٛبعض ايؿكٗا ،٤عً ٢هب ٌٝإجاٍ:
قاٍ ابٔ ٓن ٗ ،٠ايٛه« :١ًٝإفا ايتك٘ سلٸ ّا ُػرلاّ كؾع ػدل ٙإٍ اؿانِ;
يٓٝؿل عً.)48(»٘ٝ
ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ تِلټؾات ٚتعاي ِٝاؿانِ ايٌلعٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ تٓـكز ُٓٔ
ا٭سهاّ اي.١ٝ٥٫ٛ
ٚقاٍ ايكآ ٞابٔ ايدلٸاز ٗ ،نتاب إٗقٻب« :إفا ٚدـ يكٝطاّ ؾٗ ٛسٴ ٸلٚ ،دب
عًَ ٢ٳ ٵٔ ٚدـ ٙإٔ ٜلؾع ػدل ٙإٍ هًطإ اٱه ;ّ٬يٓٝؿل عً َٔ ٘ٝبٝت إاٍ»(.)49

ٜقٖب ايهجرل َٔ ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔ ايعؿ ٛأ ٚتعَ ٌٝكـاك اؾٹ ٵن ١ٜأْٛ ٚعٗا
َٔ ُ٬سٝات اٱَاّ (اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ)(.)50
قاٍ احملكِّل اؿًٓ ٗ« :ٞنُٸ ١ٝاؾٹ ٵن ٫ٚ :١ٜسٳـٻ شلا ،بٌ تكـٜلٖا إٍ اٱَاّ
وب ا٭ًُض»(.)51
ع ٳ
(اؿانِ اٱهَ ،)َٞ٬
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ نٌٸ سهِٕ ِٜـك عٔ اؿانِ اٱه َٞ٬بٌإٔ ايعؿٛ
أ ٚتعَ ٌٝكـاك اؾٹ ٵنٜٓ ١ٜـكز ُٓٔ ا٭سهاّ اي.١ٝ٥٫ٛ

ي ٛاَتٓع إَ ٹـ ٜٔعٔ ؿؾع ايـٻ ٵ ٜٔأَهٔ يًشانِ اٱه َٞ٬إٔ وهِ عبو٘.
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طً٘ ٚؿؾع٘ َع قـكت٘
قاٍ ايٌٝؽ ايطٛه « :ٞٳَ ٵٔ ٚدب عً ٘ٝايـٻ ٵ ٫ ٜٔهٛم ي٘ َٳ ِ
عً ٢قٔا .٘٥ؾإٕٵ َطٌ ٚؿؾع نإ عً ٢اؿانِ سبو٘ ٚإيناَ٘ اـلٚز ٖٓا ٚدب
عً.)52(»٘ٝ

عً ٢ايلغِ َٔ اػت٬ف ايؿكٗاٖ ٗ ٤ق ٙإوأي ،١إ ٓ٫إٔ بعِٔٗ أؾتٌَ ٢لٚعٝٸ١
فيو :َِٗٓٚ ،ايٌٝؽ إؿٝـ; إف قاٍ ٗ إكٓع« :١يًوًطإ إٔ ٜهل ٙاحملتهٹل عً ٢إػلاز
غًٓت٘ ٚبٝعٗا ٗ أهٛام إوًٌُ ،إفا ناْت بايٓاي سادٚ ْ١اٖل ٠إيٗٝاٚ ،ي٘ إٔ ٜوعِّلٖا
عًَ ٢ا ٜلا َٔ ٙإًِشٜ ٫ٚ ،١وعِّلٖا َا ىول أكبابٗا ؾٗٝا»(.)53
ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل طَا َُْٔ٘ٛص(« :)54إٕ يًوًطإ إٔ ٜوعِّل ايبٔاع ،١إفا
أدشـ إايو»(.)55
ٚدا ١ٜ٫ٚ ٗ ٤ايؿك« :٘ٝهٛم يًشانِ إٔ ٜٴوعِّل ايبٔاع ،١إفا مل تهٔ ايك١ُٝ
َتٛامَْ ّ١ع عٳ ٵلض ايبٔاع.)56(»١

إٕ َٔ طلم اَت٬ى ا٭كض إٝت ١إسٝاٖ٤اٚ .ايتشذرل ٗ ايؿك٘ ٜه ٕٛهبباّ ٗ
ّ بتشذرل أكضٕٚ ،مل ٜعٌُ عً ٢إسٝاٗ٥ا ،ؽٝٻل اؿانِ
ا٭ٚيٜٛٸ ;١ؾإفا قاّ ًؼ ٷ
اٱه َٞ٬بٌ إدباك ٙعً ٢إسٝاٗ٥ا أ ٚايتؼًٓ ٞعٓٗا.
قاٍ احملكِّل اؿًٓ ٗ ،ٞايٌلا٥ع« :ي ٛاقتِل عً ٢ايتشذرلٚ ،أٌُٖ ايعُاك،٠
أددل ٙاٱَاّ عً ٢أسـ أَلٳ ٵ :ٜٔإَا اٱسٝاٚ ;٤إَا ايتؼً ١ٝبٗٓٝا ٚبٌ غرلٚ .ٙي ٛاَتٓع
أػلدٗا ايوًطإ َٔ ٜـ ;ٙيٜ ٓ٬٦عطًِّٗا»(.)57
ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايٌإٔ« :ب٬ػ٬فٺ أدـ ٙبٌ َٳ ٵٔ تعلٻض ي٘،
 ٞعٔ بعِٔٗ»(.)58
هٳ
نايٌٝؽ ٚابٔ ٓنٚ ٠ايؿآًٌ ٚايٌٗٝـٳ ٵٚ ٜٔغرلِٖ ،عًَ ٢ا سٴ ٹ

ت إًِش ١ايعاَ ١ؾلض ٓلا٥ب
ٔ ٵ
قاٍ ايٌٗٝـ ايٌٝؽ َلتَٔ ٢طٗٻل« :ٟي ٛاقت ٳ
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ت ائلٚك ٠تعـ ٌٜايجل ٠ٚا٫دتُاعٓٚٚ ،١ٝع ائلا٥ب
تِاعـٚ ،١ٜستٸ( ٢إفا) اقتٔٳ ٵ
عٝح ٜٴبكَ ٞا َكـاك َٔ %5 ٙفُٛع ا٭كباغ بٝـ إايو ا٭ًُٚ ،ٞاهتكطاع َا َكـاكٙ
ٚ ،َ٘ٓ %95دب ايعٌُ عً ٢طبل فيوٖٚ ...ق ٙندل ٣نًُِّٜ ٫ٚ .١ٝقٖب ائٛٸ بهِ إٍ
إٔ ٖٓاى َٳ ٵٔ ٌٜوٓ ٗ ٖق ٙايهدل ٣ايهًُِّ ;١ٝؾًٝى ٖٓاى ؾك٘ٝٷ ٌٜوٓ ٗ ٖق ٙايهدل٣
ايهًُِّ ;١ٝسٝح هب كؾع ايٝـ عٔ إًِش ١ايِػرل َٔ ٠أدٌ اؿؿا ٚعًًَِ ٢ش١ٺ
إهَٝ٬ٸ ١أندل»(.)59

ت ًَِش ١اجملتُع
قاٍ ايٌٗٝـ ايٌٝؽ َلتَٔ ٢طٗٻلٖ ٗ ٟقا ايٌإٔ« :ي ٛاقتٔٳ ٵ
اٱه َٞ٬ػلٜـ إايو َٔ َٹ ًِهٝٸت٘ بايهاٌَٚ ،كأ( ٣اؿانِ اٱه )َٞ٬إٔ إٹ ًِهٝٸ١
ت إًِش ١ا٭ندل
بٗقا ايٌهٌ ُجٌِّ غـٸ ّ٠هلطاْٝٸ ،١أَهٓ٘ ؾعٌ فيو ،إٕٵ تٛقٖ َؿ ٵ
عً.)60(»٘ٝ
ٚقاٍ اٱَاّ اـُٝين ٗ ،سٌـٺ َٔ ايط٬ب اؾاَع َٔ ٌٝقاؾ ١ٛإُؿٗإ:
«عً ٢ايلغِ َٔ اسذلاّ ايٌاكع إكـٻي يًُٹ ًِهٝٸ ،١إ ٓ٫إٔ ٚيٞٸ ا٭َل ّهٓ٘ ْكض ٖقٙ
د ٳـٖا عً ٢ػ٬ف ًَِش ١اٱهٚ ّ٬إوًٌُٚ ،إٔ ٜعٌُ عً٢
إٹ ًِهٝٸ ١احملـٚؿ ،٠إٕٵ ٳ ٚٳ
َِاؿكَ ٠كـاكٕ َعٝٻ ٕٔ َٓٗا ،عهِ ايؿك.)61(»٘ٝ

نُا هبل إٔ فنلْا ؾإٕ ْٝع ايتعنٜلات اييت تِـك ٗ عِل ايػٳ ٵٝب ١تـػٌ
ُٓٔ ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ;١٭ٕ َٛٓٛعٗا ٖ ٛإًِش ١اييت ٜلاٖا اؿانِ اٱه.َٞ٬
َٛ ٖٞٚاكؿ نجرل ْْ ،٠علض عٔ فنلٖا.
 ٗٚؾك٘ غرل ٖق ٙإٛاكؿ ٖٓاى أسهاّٷ ٝ٥٫ٚٸ ١أػل َٔٚ ،٣بٗٓٝا َا :ًٜٞ

قاٍ ايؿكٗا :٤إٕ أَل أهل ٣اؿلب ٗ عِل ايػٳ ٵٝب ١إٍ اؿانِ اٱهَٔٚ .َٞ٬
ت اؿلب أٚماكٖا،
ب :ِٗٓٝايٌٝؽ ايطٛه ،ٞسٝح قاٍ« :نٌټ أهرلٕ ُأػق بعـ إٔ ٓٚعٳ ٵ
االجتهاد والتجديد

ؾإْ٘ ٜه ٕٛاٱَاّ (اؿانِ اٱه )َٞ٬ؾ ٘ٝكٝٻلاّ :إٕٵ ًاَ ٤ٳ ٻٔ عً ٘ٝؾأطًك٘ٚ ،إٕٵ ًا٤
اهتعبـٚ ،ٙإٕٵ ًا ٤ؾاؿا.)62(»ٙ
ٚقاٍ ايكآ ٞابٔ ايدلٸاز« :ا٭هاك ٣عًٓ ٢لبٌ :أسـُٖاَ :ا هٛم اهتبكا;ٙ٩
ٚاٯػلٜ ٫ :ٴوتبك .٢ؾايق ٟهٛم اهتبكا ٙ٩نٌټ أهرلٕ ُأػق بعـ تكٔٸ ٞاؿلب ٚايؿلاؽ
َٓٗا; ٚايقٜ ٫ ٟوتبك ٖٛ ٢نٌټ أهرلٕ ُأػق قبٌ تكٔٸ ٞاؿلب ٚايؿلاؽ َٓٗاٚ .ائلب
ا٭ٚٸٍ ٜه ٕٛاٱَاّ َٚٳ ٵٔ ِْب٘ اٱَاّ كٝٻلاّ ؾ ;ِٗٝإٕٵ ًا ٤قتًِٗٚ ،إٕٵ ًا ٤ؾاؿاِٖ،
ٚإٕٵ ًاَ ٤ٳ ٻٔ عًٚ ،ِٗٝإٕٵ ًا ٤اهذلقِٖٜٗٚ .ؿعٌ ٗ فيو َا ٜلا٬ُ ٙساّ ٗ ايتـبرل ٚايٓؿع
يًُوًٌُ»(.)63
ٚقاٍ ايع ١َٓ٬اؿًٓ« :ٞإ ٵٕ ُأػقٚا طا٭هل٣ص بعـ اْكٔا ٤اؿلب سلّ قتًِٗ،
ٜٚتؼٝٻل اٱَاّ (اؿانِ اٱه )َٞ٬بٌ إٔٸ ٚايؿـاٚ ٤ا٫هذلقام»(.)64
ٜٚتبٝٻٔ َٔ ٖق ٙا٭قٛاٍ بٛٓٛغٕ إٔ أَل ا٭هل ٗ ٣اؿلب إٍ اؿانِ
اٱهٚ ،َٞ٬إٔ أسهاّ ٚأٚاَل اؿانِ اٱه َٞ٬إِا تهْ ٕٛاؾقٖ ٗ ّ٠قا ايٌإٔ
َٔ دٗ ١اؿهِ اي ;ٞ٥٫ٛ٭ْ٘ ٜعٌُ ٗ فيو عً ٢أهاي إًِش ١اييت ٜلاٖا.

ٖٓاى َٔ ايؿكٗاَ ٤ٳ ٵٔ فٖب إٍ ايك ٍٛبعـّ ٌَلٚعٝٸ ١تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل
ايػٳ ٵٝب ٗٚ ;١إكابٌ فٖب أغًب ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٳ ٵٝب١
وب ،بٌ ٖٚ ٛادبٷ أٜٔاّ َٔٚ ،ب :ِٗٓٝايٌٝؽ إؿٝـ; إف ٜك« :ٍٛؾأَا
يٝى ٌَلٚعاّ ؾشٳ ٵ
إقاَ ١اؿـٚؿ ؾٗ ٛإٍ هًطإ اٱه ّ٬إِٓٛب َٔ قٹ ٳبٌ اهلل تعاٍ ِٖٚ ،أُ٥ٸ ١اشلـَٔ ٣
هاّٚ ،قـ ؾٛٻٓٛا ايٓٛل ؾ ٘ٝإٍ
آٍ قُـ|َٚ ،ٳ ٵٔ ِْب ٙٛيقيو َٔ ا٭َلاٚ ٤اؿ ٓ
ؾكٗاًٝ ٤عتَِٗ ،ع اٱَهإ»(.)65
ٚقاٍ ايكآ ٞابٔ ايدلٸازٚ« :يٝى ٜك ِٝاؿـٚؿ إ ٓ٫ا٭ُ٥ٸ ،^١أَ ٚٳ ٵٔ ِٜٓبْ٘ٛ
يقيو ،أٜ ٚأَل ْ٘ٚب٘»(.)66
ٚقاٍ أب ٛايِ٬غ اؿًيب« :إفا أكاؿ ٚيٞٸ اؿـٸ إقاَت٘ ؾًٝٴ ٹك ٵُ٘ َشٔلٕ َٔ ْاع١
أٌٖ إِل َٔ إوًٌُ»(.)67
ٜٚتٸٔض َٔ ْكٌ ٖق ٙا٭قٛاٍ ٚغرلٖا إٔ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٳ ٵٝب ١أَلٷ َتٻؿل
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عً َٔ ٘ٝقٹ ٳبٌ ايهجرل َٔ ايؿكٗا ٤إتكـًٌَِّ ٫ٚ .ٳوٖ ٗ إٔ تطبٝكٗا ٖ َٔ ٛاؿهِ
اي ;ٞ٥٫ٛإف َا مل تهٔ ٖٓاى سهٚ ،ْ١َٛمل ٜهٔ ايؿكَ ٘ٝبو ٙٛايٝـّ ٫ ،هٔ
تطبٝل اؿـٚؿٚ ،عٓـ إقاَ ١اؿهٜ ١َٛه ٕٛتٌؼٚ ّٝتطبٝل ٚبٝإ نٝؿ ١ٝاؿـٚؿ
عً ٢عاتل اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ.

اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ ٖٖٖٔ ٛٵ شلِ اي ١ٜ٫ٛعًْ ٢هاغ ا٭ًؼاًْ ٫ٚ .ٳوٖ ٗ ٖقٙ
إوأي .١غاَ ١ٜا ٖٓايو إٔ ا٫ػت٬ف ٜهُٔ ٗ َواسٖ ١ق ٙاي ;١ٜ٫ٛؾٗٓاى َٳ ٵٔ ٚهٻ ٳع
ٖق ٙإواسٖٓٚ ;١اى َٳ ٵٔ ٓٝٻكٗا ٚسِلٖا ٗ َٛاكؿ ػاُٸ :٤٫٪ٖ َٔٚ .١احملكِّل اؿًٓ،ٞ
سٝح قاٍ« :يٝى يًشانِ  ٗ ١ٜ٫ٚايٓهاغ عًَ ٢ٳ ٵٔ مل ٜبًؼ ٫ٚ ،عً ٢بايؼٕ كًٝـٚ .تجبت
ٜ٫ٚت٘ عًَ ٢ٳ ٵٔ بًؼ غرل كًٝـٺ»(.)68
ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايٌإٔ« :تجبت ٜ٫ٚت٘ (اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ) عً٢
ٳَ ٵٔ بًؼ غرل كًٝـٺ ;...ب ٬ػ٬فٺ أدـ ٙؾ ،٘ٝبٌ ايٛاٖل ن ْ٘ٛفُعاّ عً ;٘ٝ٭ْ٘ طأٟ
اؿانِص ٚيٞټ ٳَ ٵٔ ٚ ٫يٞٻ ي٘»(.)69
ٚقاٍ احملكِّل ايهلن ١ٜ٫ٚ« :ٞاؿانِ ؽتّٸ ٗ ايٓهاغ عً ٢ايبايؼ ؾاهـ
ايعكٌ»(.)70

قاٍ ايوٝٸـ اـُٝين ٗ ،اؾٛاب عٔ سهِ ؼـٜـ ايٓوٌ« :إٕ ؼـٜـ فيو إٍ
اؿهَٚ ،١َٛا تتٻؼق َٔ ٙايكلاكات ٗ ٖقا ايٌإٔ»(.)71
ٚعً ٘ٝي ٛإٔ اؿانِ اٱه َٞ٬كأ ٣إٔ ؼـٜـ ايٓوٌ َٔ ًَِش ١اجملتُع
اٱهَٞ٬ٸ ؾإْ٘ ٜٴِـك اؿهِ ايٖ ٗ ٞ٥٫ٛقا ايٌإٔٚ ،هب عً ٢اؾُٝع اتٸباع٘ ٗ
فيو.

إٕ َٔ بٌ ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ١اييت تعٛؿ ظقٚكٖا إٍ تٌؼ ّٝإًِش َٔ ١قٹ ٳبٌ
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اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ ط٬م إلأ ٠اييت ّتٓع مٚدٗا َٔ اٱْؿام عًٗٝاٜ ٫ٚ ،طًِّكٗا.
قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ« :إٕٵ نإ َٛهلاّ بايٓؿك ،١ؾُٓعٗا َع
ايكـك ،٠نًٖؿ٘ اؿانِ اٱْؿام عًٗٝا ،ؾإ ٵٕ مل ٜؿعٌ أددل ٙعً ٢فيو ،ؾإ ٵٕ أب ٢سبو٘
أبـ ّا.)72(»...
ٚقاٍ ايٌٝؽ سوٌ اؿًٓ« :ٞي ٛمل ٜكُ ٵِ طاينٚزص عكٛم مٚدت٘ٚ ،أَل ٙاؿانِ
ايٌلع ٞبايكٝاّ بتًو اؿكٛم ،ؾاَتٓع عٔ فيوٚ ،مل ٜتُهٖٔ اؿانِ ايٌلعَٔ ٞ
إدباكٜٓ ،...ٙؿتض بٗقا باب ايط٬م اٱدباكٟٸٜٚ ،ه ٕٛا٭َل ؿا٥لاّ بٌ اثٌٓ :إَا إٔ
هدل ٙاؿانِ ايٌلع ٞعً ٢ايط٬م; يٝٴؼً ٞهب ٌٝاينٚد ;١أٜ ٚتٛيٓ ٢اؿانِ ايٌلعٞ
بٓؿو٘ فيوٚ ،هل ٟايط٬م دٳ ٵبلاّ عً ٘ٝي ٛاَتٓع»(.)73
ٚقاٍ ايٌٗٝـ ايٌٝؽ َلتَٔ ٢طٗٻلٖ ٗ ٟقا ايٌإُٔ« :شٝض إٔ اٱه ّ٬مل
٘ سلٻ ايط٬م يًُلأ ٠ع ٖٚقا قاِ٥ٷ عً ٢أهايٕ َٓطكٞٸ عذٝب عٚ ،يهٔٵ ٖٓاى َٛاكؿ
ٜعٵ ٹ
ٴٜطًَِل عًٗٝا َِطًض ايط٬م ايكٔاٞ٥ٸَ ،عٓ ٢إٔ اينٚاز ي ٛأُبض عٝح ىًَٔ ٛ
هلٜٸٚ ،١أُلٸ اينٚز عً ٢عـّ ايط٬مّ ،هٔ يًشانِ ايٌلعٞٸ إٔ ٜطًِّل
إًِش ١ا٭ُ ٳ
اينٚد.)74(»١
ٚقاٍ ايوٝـ ايٝنؿٖ ٗ ٟقا ايٌإٔ ٗ« :إؿكٛؿ ايق ٟمل ٜعًِ ػدلٚ ،ٙأْ٘ س ٌّٞأٚ
تٚ ;...نقا إؿكٛؿ إعً ّٛسٝاتَ٘ ،ع عـّ ُهٗٔ مٚدت٘ َٔ ايِدل; بٌ  ٗٚغرل
َ ٝٷ
ٖٔ عًِ أْ٘ قبٛي ٗ َهإٕ ّ ٫هٔ ف ٘٦ٝأبـاّ; ٚنقا ٗ اؿآل
إؿكٛؿٖ ،
ول ايقٜ ٫ ٟتُهٖٔ َٔ اٱْؿامَ ،ع عـّ ُدل مٚدت٘ عًٖ ٢ق ٙاؿاي ،١ؾؿْٝ ٞع
إُ ٵع ٹ
ٖق ٙايِٛك ٚأًباٖٗاٚ ،إٕٵ نإ ٚاٖل نًُاتِٗ عـّ دٛام ؾهٓٗا ٚط٬قٗا
يًشانِ ،...إ ٓ٫أْ٘ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ ظٛام.)75(»ٙ
ٜٚتٸٔض َٔ ٖق ٙايعباكٚ ٠غرلٖا إٔ سهِ اؿانِ ٗ بعض إٛاكؿ اـاُٸَٔ ١
ا٭سهاّ اي.١ٝ٥٫ٛ

عًَ ٢ـ ٣تاكٜؽ ايؿك٘ ايٌٝع ٞمل ٜهٔ اؿهِ بٝـ ايؿكٗا ٤بٌهٌٕ ناٌَ،
ٚيهٓٸِٗ ناْٛا ٜلٳ ٵ َٔ ٕٚايٛادب عً ِٗٝايتـػټٌ ٗ ايوٝاه ١أسٝاْاّٚ ،إٔ ِٜـكٚا
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ا٭سهاّ ايوٝاهٝٸ ١إٓبجك َٔ ١دٗ ١تِـٸِٕٓ ِٜٗب اؿانِ ايٌلعٞٸٜٚ ،تٓهٖلٗ ٕٚ
فيو يبـع« ١ؾٌِ ايـ ٜٔعٔ ايوٝاهٖٚ .»١ق ٙا٭سهاّ نجرل ٗ ْ٠تاكٜؽ ايؿكٗا٤
ايطَ ٗٚ .ٌٜٛا ٌْ ًٜٞرل إٍ ِافز َٔ ٖق ٙا٭سهاّ:

يكـ عُـ نٌٌّ َٔ :اٯػْٛـ اـلاهاْٚ ;ٞاـًٚ ;ًٞٝإامْـكاْ ،ٞإٍ إكهاٍ
كهاي١ٺ إٍ ايٌا ٙقُـ عً ٞطايكاداكٟص ع ٚفيو قبٌ  َٔ ٌَٜٛقِـ ايدلٕإ بإـؾعٝٸ ١ع،
ٚطايب ٙٛببعض ا٭َٛك َٔٚ ،بٗٓٝا ايؿكل ٠ايتايً ٫...« :١ٝٳوٖ ٗ إٔ سؿ ٜايـ ٜٔاؿٓٝـ
ٚاهتك ٍ٬ايـٚي ١ا٫ثين عٌلٜٸ ١ع ًٝٻـ اهلل تعاٍ أكناْٗا ع كٳ ٵٖٔٷ بعـّ ػاٚم قٛاٌْ
ب عً ٢عُ ّٛإوًٌُ قاطب ٫ٚ ،ّ١هٝٻُا ًؼّ
إٌلٚطٚ ،١إٕ ا٫يتناّ بقيو ٚاد ٷ
ُاسب اؾ٬ي ١إًو إع.)76(»ِٛ

ٜك ٍٛايوٝـ قُـ نا ِٚايٝنؿ« :ٟهـك بعُ ّٛإٚ ٌَٓ٪ناؾٓ ١إتـ ٌٜٓع
ظُٝع ؾ٦اتِٗ ٚطبكاتِٗ ع إٔ ٜعٌُ نٌټ ٚاسـٺ َِٓٗ َا أَهٓ٘ ٗ تٌٝٝـ ٖقا ا٭َل
ٚايتأهٝى ي٘ٚ ،إٔ ٜبقٍ دٗـٚ ٙهٳ ٵعُٖٚ ٘ٝٸت٘ ٗ ػٓټب ا٭يبوٚ ١ا٭قٌُ ١ا٭دٓبٝٸ ،١بٌ
هٓات ٚنٝؿٝٸٚ ١طلٜك ١ايهؿٓاك ٗ إًبى
هـك بِٗ ػٓټب ْٝع سلنات ٚهٳ َ
ٚإأنٌ ٚإٌلب ٚايهٚ ّ٬ايوًٛى َٚا إٍ فيو»(.)77

قاٍ ايوٝـ قُـ نا ِٚايٝنؿَٛ ٗ ،ٟادٗ ١ايعـٚإ عً ٢إٜلإ ٚيٝبٝا َٔ ٖقٙ
ايـ ٗ« :ٍٚإلسً ١ايلآٖ ;١سٝح قاَت ايـ ٍٚا٭ٚكٚبَ ،١ٝجٌ :إٜطايٝا ٗ ٖذَٗٛا عً٢
طلابًى ايػلبٝٸ ١طيٝبٝاصْ َٔٚ ،اس١ٝٺ أػل ٣ايلٚي; سٝح استًٓٛا بكٛاتِٗ سلاٍ إٜلإ،
ٚاٱلًٝن; سٝح أْنيٛا قٛاتِٗ ٗ دٓٛب إٜلإ ،ا٭َل ايقً ٟهٌٖ تٗـٜـاّ يٲه،ّ٬
سل ايهؿٓاك َٔ
ؾٝذب عً ٢ناؾٓ ١إوًٌُ َٔ ايعلب ٚاٱٜلاْ ٌٝإٔ ٜٴ ٹعـٸٚا أْؿوِٗ يـٳ ٵ
ايبًـإ اٱه ;...١َٝ٬٭ٕ ٖقا َٔ أِٖٸ ايؿلا٥ض اٱه.)78(»١َٝ٬
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قاٍ ايوٝـ عبـ اؿوٌ اي٬ك ٗ ،ٟاؿلب ايعإ ١ٝا٭ ،ٍٚسٝح أْنيت ايكٛات
اٱلًٝن ١ٜدٓٛؿٖا ٗ َـ ١ٜٓبًٗٛلٚ ،عُـٚا إٍ است ٍ٬إٓطك ١عوهلٜٸاّ« :إٕ
ايٛادب ايعٝينٸ ؾٛك ...ٌّٟإٕ اؾٗاؿ ٚايـؾاع ٚادبٷٚ ،نٌټ ٳَ ٵٔ ٜتؼًٖـ أٜ ٚتكاعى عٔ
ا٫يتشام بٗقا اؾٚ ،ٍٝعٔ ٖقا اؾٗاؿ ا٭ندل ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهل ،ؾهأْٻُا ؽًٖـ
عٔ د ٍٝأهاَُٚ ١اسب ايعِل ٚاينَإ»(.)79

عٓـَا زلع اؿاز اٯغا سوٌ ايكُٸ ٞبايـهتٛك إًََهٞٸ ايِاؿك عٔ كٓا ػإ
ٗ ػًع اؿذاب ُلٻغ قا« :ّ٬٥ي ٛقٔ ٢عٌل ٠آ٫ف ًؼّ ع ٚأْا ٚاسـٷ َِٓٗ ع قتَٔ ;ّ٬
أدٌ ايٛقٛف بٛد٘ ٖقا ا٭َل ،دام فيو»(.)80

قاٍ ايوٝـ قُـ تك ٞاـٛاْواكٖ ٗ ٟقا ايٌإٔ...« :ي ٛمتٸ كؾض ٖقا اؿهِ
نإ فيو كؾٔاّ يه ّ٬كه ٍٛاهللٚ ،عًٜ ٫ ٘ٝبكٖٓ ٢اى عقكٷ ٭سـٺ ٫ٚ ،هٝٻُا إٔ
ًؼِاّ َجٌ :زلاس ١آ ١ٜاهلل ايهاًاْ ٞع ؿاَت بلنات٘ ع َٔ ٖٛٚ ،اجملتٗـ ٜٔايعـ،ٍٚ
باٱٓاؾ ١إٍ ا ٸتِاؾ٘ بايٌذاعٚ ١اٱػٚ ْ٬ايتٔشَ ٗ ١ٝا ٜتعًٖل َِاحل ايٓاي ٗ
ايـٚ ٜٔايـْٝا ،قـ بقٍ نٌٸ َا بٛهع٘ َٔ أدٌ تٛع ١ٝايٓاي ٚاهتٓٗاض ٖٹ ٳُُِٗٚ ،عً٘ٝ
ٜ ٫بكٖٓ ٢اى عق ٷك ٭ٟٸ ًؼّٕ ٗ فيو»(.)81

قاٍ ايوٝـ قؤ اؿهٖ ٗ ِٝقا ايٌإٔ ٫« :هٛم اْ٫تُا ٤إٍ اؿنب
ايٌٛٝعٞٸ ،ؾإٕ فيو نؿ ٷل ٚإؿا ٷؿ ،أ ٚتلٜٚرٷ يًهؿل»(.)82

بعـ ؾٌٌ اٱلًٝن ٗ ايعلام اتٸؼقٚا قلاكاّ بذلًٝض ؾ ;ٌِٝنٜ ٞعكـٚا َع٘
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ٳع ِكـاّ ٜبوط َٔ ٕٛػ٬ي٘ هٝطلتِٗ عً ٢ايعلامٚ .يقيو قاّ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤
ٚاجملتٗـ ٜٔبايـع ٠ٛإٍ َكاطعٖ ١ق ٙاْ٫تؼاباتٚ ،ؼل ِٜإٌاكن ١ؾٗٝاُٚ ،ـك
اؿهِ بإبعاؿِٖ ْٚٳ ِؿ َٔ ِٗٝايعلام إٍ إٜلإ َٔٚ ،ب :ِٗٓٝاـايِٚ ;ٞاٱُؿٗاْ.ٞ
ٚقاٍ ايٌٝؽ ايٓاٝ٥ين ٗ ٖقا ايٌإٔ« :يكـ قُ ٵُٓا بتشل ِٜاْ٫تؼاباتٚ ،ؿعٳ ٵْٛا ايٌعب
ايعلاق ٞإٍ َكاطعتٗاٚ .إٕ ايقٌٜ ٟاكى ٗ اْ٫تؼابات ،أٜ ٚٴ َك ِّـّ أٟٻ ؿعِٕ شلاٜ ،هٕٛ
َٓتٗه ّا ٭َل اهلل ٚكهٛي٘ ٚأٚيٝا.)83(»٘٥

عٓـَا كادع ايتذٸاك إوًُ ٕٛإلادع ٗ عِلِٖٚ ،اًتهٛا َٔ اهترلاؿ
ايبٔا٥ع ا٭دٓبٝٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا ايجٝاب َٓٗا ،باؿك نباك ايؿكٗا َٔ ،٤أَجاٍ :ايوٝـ
إزلاع ٌٝايِـكٚ ،اؿاز إرلما اؿوٝينٚ ،اؿاز إرلما ػًٚ ،ٌٝايوٝـ قُـ ناِٚ
ايطباطباٚ ،ٞ٥اؿاز إرلما قُـ ايػل ٟٚايٌلبٝاْٚ ،ٞاؿاز ايٌٝؽ قُـ سؤ
إكاَٚ ،ٞاؿاز إرلما سوٌ ايٓٛكٚ ،ٟإرلما ؾتض اهلل ايٌرلام ،ٟإعلٚف بع «ًلٜعت
اٱُؿٗاْ ،»ٞإٍ اٱع ٕ٬عٔ كايؿتِٗ ٫هترلاؿ ٖق ٙايبٔا٥ع ٗٚ .فيو قاٍ اٯػْٛـ
اـلاهاْ« :ٞهب عًْٝ ٢ع إٛاطٌٓ ٚإوًٌُ قاطبٚ ،ّ١دٛباّ َ٪نٖـاّ ،...إٔ ٜتأهٸٛا
ٜٚتبعٛاٚ ،إٔ ىًعٛا ثٝاب ايقٍٸٚ ،إٔ ٜلتـٚا بٳ ٳـَٗٓ ّ٫ا ثٝاب ايعنٸ ٠اٱهٚ ١َٝ٬اٱشل،١ٝ
ٚإٔ ٜٴـػًٛا ايوعاؿ ٠بقيو عً ٢قًب ُاسب ايٌلٜع.)84(»١

 ٖٞٚايجٛك ٠إعلٚؾ ;١إف أؾت ٢إرلما ايٌرلام ٟعلَ ١ايتٓباى ٚايتبؼ ،قا « :ّ٬٥ٴ ٜٳع ٸـ
اهتعُاٍ ايتبؼ ٚايتٓباى ع بأٟٸ م َٔ ٕٛا٭ما ٤ع ٗ سهِ قاكب ١إَاّ ايعِل ًُٛات
اهلل ٚه َ٘٬عً.)85(»٘ٝ

إٕ ا٭سهاّ اي ١ٝ٥٫ٛاييت أُـكٖا اٱَاّ اـُٝين ع هٛا٤ٷ َٓٗا تًو اييت ُـكت
قبٌ اْتِاك ايجٛك ٠اٱه ١َٝ٬إباكن ١أ ٚتًو اييت ُـكت بعـ اْتِاك ايجٛك ٠ع َٔ
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ايهجل ٠عٝح ْ ٫وتطٝع اهتٝعابٗا ٗ ٖق ٙإكاي ١بأْعٗاٚ ،يهٔٵ ّهٔ يٓا إٔ
ْقنل بعض ٖق ٙا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ١اييت ؼ ٢ٛبأُٖٸ١ٝٺ نبرلَٗٓٚ ،٠ا:
1ع اؿهِ بتٌهًٛ ٌٝك ٣ايجٛك :٠أُـك اٱَاّ اـُٝين ،بتاكٜؽ/ 10 / 22 :
ٖ1357ع ،َ.بٝاْاّ ػاطب ؾ ٘ٝايٌعب اٱٜلاْ ،ٞقاَٛ« :ّ٬٥دب اؿلٸ ايٌلعٞٸٚ ،عً٢
أهاي ايجك ١إُٓٛس ١ي َٔ ٞقٹ ٳبٌ ا٭غًب ١ٝايواسك ١يًٌعب اٱٜلاْ ،ٞقُ ٵُٓا ع َٔ أدٌ
ؼكٝل ا٭ٖـاف اٱه ١َٝ٬ع بتأهٝى ًٛك٪َ ٣قٖت ١باهِ ًٛك ٣ايجٛك ٠اٱه،١َٝ٬
تتأيٖـ َٔ ا٭ؾلاؿ ايِاؿٌ ٚإوًٌُ ٚإؼًٌِ ايجكات»(.)86
2ع سهِ َـٸع ٞعاّٸ ايجٛك :٠أُـك اٱَاّ ،بتاكٜؽٖ1357 / 12 / 9 :ع،َ.
مت تِٓٝب زلاستو َٛدب ٖقا
سهُاّ ػاطب ؾ ٘ٝايٌٝؽ َٗـٖ ٟاؿ ،ٟٚقا « :ّ٬٥ٸ
اؿهِ ٗ َِٓب إـٸع ٞايعاّٸ ٗ قهُ ١ثٛك ٠اؾُٗٛكٜٸ ١اٱه.)87(»١َٝ٬
3ع اؿهِ َِاؿك ٠أَٛاٍ أهل ٠ايبًٗ :ٟٛسٝح قاٍ اٱَاّ اـُٝين ،بتاكٜؽ9 :
ٖ1357 / 12 /ع« :َ.تتٛيًٓٛ ٢ك ٣ايجٛك ٠اٱهَٛ ١َٝ٬دب ٖقا اؿهِ َُٗٸَِ ١اؿك٠
ْٝع ا٭َٛاٍ إٓكٛيٚ ١غرل إٓكٛي ١يو٬ي ١ايبًٗٚ ،ٟٛؾلٚعٗاٚ ،عُٸاشلاٚ ،إٓتوبٌ إٍ
ٖق ٙايو٬ي ،١اييت اػتًوٖٛا َٔ بٝت َاٍ إوًٌُ طٛاٍ ؾذل ٠سهُِٗ بٌهٌٕ غرل
ػٌ
ٌَلٚعٚ ،ايعٌُ عً ٢إْؿاقٗا ًِٕش ١احملتادٌ ٚايعُٸاٍ ٚإٖٚٛؿٌ َٔ ف ٟٚايـٻ ٵ
احملـٚؿٚ ،إٜـاع طا٭َٛاٍص إٓكٛي ٗ ١إِاكف بلقِٕ باهِ ًٛك ٣ايجٛك.)88(»...٠
4ع اؿهِ إٍ أَرل اؿازٸ :أُـك اٱَاّ اـُٝين ،بتاكٜؽ/ 12 / 2 :
ٖ1357ع ،َ.سهُاّ ػاطب ؾ ٘ٝاؿاز ايٌٝؽ ق ٞٝايـ ٜٔا٭ْٛاكٚ ٟاؿاز ايٌٝؽ
ؾٌٔ اهلل احمل٬ت ،ٞقا« :ّ٬٥سٝح ْع ٍٝأٜٸاّ إقاَ ١أسـ أندل ايؿلا٥ض اٱه ١َٝ٬ؾكـ
عٝٸٓتهُا ٗ َِٓب إؿاك ٠سذٸاز بٝت اهلل اؿلاّ»(.)89
5ع سهِ ايعؿ :ٛػاطب اٱَاّ إـٸع ٞايعاّ ٗ قهُ ١ايجٛك ،٠بتاكٜؽ8 / 18 :
ٖ1358 /ع ،َ.قآَ« :ّ٬٥اهب ١سً ٍٛعٝـ ايػـٜل ايوعٝـ ع ايقَ ٖٛ ٟبـأ تِٓٝب
اٱَاَ ١ع ٜتِٸ إُـاك عؿ ٕٛعاّٸ علٸ أٚي٦و ايق ٜٔسهُت عً ِٗٝقانِ ايجٛك ٠بايوذٔ
٭قٌٸ َٔ هٓتٌ»(.)90
6ع اؿهِ بتأهٝى ؾٓ١ٺ بٌإٔ ايتعنٜلات :قاٍ اٱَاّ اـُٝين ٗ دٛاب كٝ٥ى
ؾٓ ١ايٌ ٕٚ٪ايكٔاٚ ١ٝ٥اؿكٛق ٗ ١ٝاجملًى ،بتاكٜؽٖ1364 / 8 / 28 :عٗ« :َ.
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ايٛقت ايلأٖ ،سٝح ا٭نجل ١ٜايهبرل َٔ ٠إتِـٸ ٜٔ٭َل ايكٔا ٫ ٤تتٛؾٖل ؾِٗٝ
ايٌلا ٘٥ايٌلعٝٸ ١يًكٔاٚ ،٤إِا أدٝنٚا َٔ باب ائلٚك ٫ ،٠ولٸ شلِ تع ٌٝسـٚؿ
ايتعنٜل ؿ ٕٚإفٕٕ َٔ ايؿك ٘ٝاؾاَع يًٌلاٚ .٘٥عً ٘ٝهب تع ٌٝؾٓ١ٺ ...تعٌُ عً ٢تعٌٝ
سـٚؿ ايتعنٜلات ،سٝح ٜٴ٪فٳٕ شلِ ٗ ٖقا اٱطاك ٫ٚ ،ولٸ شلِ ػاٚم فيوٖٚ .قا
بطبٝع ١اؿاٍ أَ ٷل َ٪قٖتٚ ،عً ٢م ٛآ٫طلاك ،ستٸٜ ٢تِٸ ع إٕٵ ًا ٤اهلل ع تع ٌٝايكٔا٠
اؾاَعٌ يًٌلا.)91(»٘٥
7ع اؿهِ بٌإٔ تٌه ٌٝفُع تٌؼًَِ ّٝش ١ايٓٛاّ :بتاكٜؽ/ 11 / 7 :
ٖ1366ع َ.تٛدٻ٘ اٱَاّ اـُٝين باـطاب إٍ إوٚ٪يٌ ٗ ايـٚي ،١قا...« :ّ٬٥كعاّ١ٜ
يػا ١ٜا٫ستٝا ،ٙي ٛمل وٌِ ايتٛاؾل بٌ فًى ايٌٛك ٣اٱهًٛٚ َٞ٬ك ٣ايِٝاْ،١
عً ٢إوت ٣ٛايٌلعٞٸ ٚايكاْْٞٛٸ ،ؾكـ متٸ تٌه ٌٝفُع َ٪يٖـ َٔ َٔ ;...أدٌ
تٌؼًَِ ّٝش ١ايٓٛاّ اٱهَٞ٬ٸ»(.)92
يكـ فنل اٱَاّ ٗ ٖقا اؾٛاب َا ٜنٜـ عً ٢ايعٌل ٜٔسهُاّ ٝ٥٫ٚاّ،
ْقنلٖا ٗ َا  ;ًٜٞبايٓٛل إٍ أُٖٸٝتٗا:
1ع ًلٸ ايطلقات ٗ أَ٬ى اٯػل.ٜٔ
2ع قاْ ٕٛاــَ ١ايعوهلٜٸ.١
3ع اٱكهاٍ اٱدباكٟٸ إٍ دبٗات ايكتاٍ.
4ع اؿًٛٝي ١ؿ ٕٚػلٚز ٚؿػ ٍٛايعًُ ١ايِعب.١
5ع اؿًٛٝي ١ؿ ٕٚػلٚز ٚؿػ ٍٛبعض ايبٔا٥ع.
6ع إٓع َٔ استهاك ْٝع ايبٔا٥ع.
7ع اٱدلا٤ات اؾُلنٝٸ.١
8ع ؾلض ائلا٥ب.
9ع إٓع َٔ اكتؿاع ا٭هعاك.
10ع ؾلض ا٭هعاك عً ٢ايبٔا٥ع.
11ع اؿًٛٝي ١ؿ ٕٚتٛمٜع إؼـِّكات ٚقاكب ١اٱؿَإ.
12ع سٛل ٌٓ ا٭هًش ١ظُٝع أْٛاعٗا.
13ع إماي ١إوذـ َٔ ايطلٜل.
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14ع إماي ١ا٭بٓٚ ١ٝإٓامٍ ايٛاقع ٗ ١ايطلقات.
15ع تعط ٌٝإوادـ.
16ع إماي ١إوادـ اييت ٜجبت أْٗا َوادـٴ ٓلا ٕك.
ف ٚاسـ.
17ع إيػا ٤ايعكٛؿ إُ ٵب ٳلََ ١ع ايٓاي َٔ طَ ٳل ٺ
18ع إٓع َٔ أٟٸ أَلٕ عباؿٟٸ ٚغرل عباؿٟٸ ىايـ ًَِش ١اٱه.ّ٬
19ع إٓع َٔ اؿرٸ بٌهٌٕ َ٪قٖت.
20ع إيػا ٤إناكع.١
21ع إيػا ٤إٔاكب.١
َا تكـٻّ نإ ِافز َٔ ا٭سهاّ ايٝ٥٫ٛٸ ١يله ٍٛاهلل| ٚا٭ُ٥ٸ١
هل١ٜ
ايطاٖلٚ ^ٜٔايؿكٗا ٤ايعٛاّ ٗ ،ا٭َٛك ايعباؿٚ ١ٜا٫قتِاؿٚ ١ٜاؾناٚ ١ٝ٥ا٭ُ ٳ
ٚايوٝاهٚ .١ٝؾُٝا ي ٛؿقٖكٓا ايٓٛل ٗ ايلٚاٜات ٚهرل ٠ا٭ُ٥ٸٚ ^١تاكٜؽ سٝاتِٗ ٚنتب
ايؿكٗا ٤ؾوٛف لـ أٓعاؾاّ َٔاعؿ َٔ ١ا٭سهاّ اي.١ٝ٥٫ٛ
إٕ ٖقا ا٭َل ٜجبت ٖق ٙاؿكٝك ٖٞٚ ،١إٔ تلنٝب ١ايـ ٜٔاٱه َٞ٬ع  ٫ٚهٝٻُا
إقٖب ايٌٝع ٞا٫ثين عٌل ٟاؿلٸ ع قـ متٸ ايتأهٝى شلا َٔ قٹ ٳبٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ،
عٝح ته َٔ ٕٛؿ ٕٚاؿهِ ْاقِ ;ّ١إف إٕ ايهجرل َٔ قٛاْٖ ٘ٓٝنٚد ْ١باي١ٜ٫ٛ
ٚاؿهٚ ،١َٛإفا مل ٜتِٸ ايتأهٝى يًشه ١َٛاٱهٜ ١َٝ٬وتش ٌٝتطبٝل ٖق ٙايتعايِٝ
ايوُا ،١ٜٚاييت تٗـف إٍ بٓا ٤اٱْوإٖٓ َٔٚ .ا ناْت َوٚ٪يٚ ١ٝكهاي ١سٳ ٳًُ ١اٱهّ٬
ع  ٫ٚهٝٻُا ايؿكٗا ،٤ايقٜٓ ٜٔؿك ٕٛأعُاكِٖ ٗ ا٫دتٗاؿ ٚاهتٓبا ٙقٛاٌْ اٱه ّ٬ع
ػا ٙاؿؿا ٚعً ٢اؾُٗٛك ١ٜاٱهُٝٚ ،١َٝ٬اْ ١قٹ ٳُٗٝاٚ ،إكاٚ ١َٚايِشَٛ ٗ ٠ٛادٗ١
ا٫ملاؾات ،أندل.

 ٗٚاـتاّ َٔ إٓاهب إٔ لعٌ َوو اـتاّ شلقا ايبشح ْكٌ آكا ٤عـؿٺ َٔ
نباك ايعًُاٖ ٗ ٤ق ٙإوأي٬ُ ٖٞٚ ،١س ١ٝدعٌ ايكٛاٌْ ٗ عِل ايػٳ ٵٝب ١عً ٢عاتل
ٚيٞٸ ا٭َل ٗ اؾًُ ،١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع قاٍ ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٗ ،ٟاؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايكا ٌٖ :ٌ٥ولٸ يػرل
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اهلل إٔ ٜؤٸ ايكٛاٌْ أّ ٫؟« :هب سٌٸ َٛٓٛعٌ ٗ ٖقا ايبشحُٖٚ ،ا :أٚٸ َّ :٫وأي١
ٓٚع ايكاْ ٌٖٚ ،ٕٛول يػرل اهلل إٔ ٜٔع ايكٛاٌْ أّ ٫؟ ٚقـ فنلْا أْهِ إفا نٓتِ
تكِـ ٕٚبقيو سلٸ ايٓٛع ٗ َكابٌ ايكٛاٌْ اٱشل ١ٝؾاؾٛاب ٖ :ٛنٚ ;ٓ٬إٕٵ نٓتِ
تكِـٓٚ ٕٚع ايكٛاٌْ ع با٫هتؿاؿ َٔ ٠اؿلٸ ايق ٟؾلٓ٘ ايكاْ ٕٛاٱشلٞٸ َٔ ٓٚع
ايكٛاٌْ ٗ ا٭َٛك اؾنٝ٥ٸ ١ع ؾًٝى ٖٓاى َا ّٓع َٔ فيو»(.)93
2ع ٚقاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك« :إٕ إقٖب ا٫قتِاؿ ٗ ٟاٱهٌٜ ّ٬تٌُ عً٢
داْبٌ :أسـُٖا :قـ َٴً َٔ ٧ٹقبٳٌ اٱه ّ٬بِٛك٠ٺ َٓذن ٫ ،٠تكبٌ ايتػٝرل ٚايتبـ;ٌٜ
ٚاٯػلٌٜ :هٌِّ َٓطك ١ايؿلاؽ ٗ إقٖب ،قـ تلى اٱهَُٗ ّ٬ٸَ ١ٳ ًِٗ٦ا إٍ ايـٚي ١أٚ
ٚيٞٸ ا٭َلٖ٪ًّ ،ا ٚؾكاّ ٕتطًٓبات ا٭ٖـاف ايعاَٸ ١ي٬قتِاؿ اٱهَٚ َٞ٬كتٔٝاتٗا ٗ
نٌٸ مَإ»(.)94
ٚقاٍ ٗ َٓٛعٕ آػل« :إٕ تك ِٜٛإقٖب ا٫قتِاؿ ٗ ٟاٱهّ ٫ ّ٬هٔ إٔ ٜتِٸ
بـ ٕٚإؿكاز َٓطك ١ايؿلاؽ ُٓٔ ايبشحٚ ،تكـٜل إَهاْات ٖقا ايؿلاؽَٚ ،ـَ ٣ا
ّهٔ إٔ تواِٖ عًَُ ٘٦ًَ ١ٝع إٓطك ١اييت َٴً٦ت َٔ قٹ ٳبٌ ايٌلٜع ١ابتـا٤ٶ ٗ ؼكٝل
أٖـاف ا٫قتِاؿ اٱه.)95(»َٞ٬
3ع ٚقاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا« :ٞ٥ايكلاكات اييت تِـك َٔ َِٓب ايٜٚ ،١ٜ٫ٛتِٸ
وب ًَِش ١ايعِلٚ ،نُا اتٸٔض ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكلاكات ٗ
ٓٚعٗا ٚتطبٝكٗا عَ ٳ
بكاٚ ٘٥مٚاي٘ كٳ ٵٖٔٷ َكتٔٝات َٛٚدبات إلسً.)96(»١
4ع ٚقاٍ ايوٝـ نا ِٚاؿا٥ل« :ٟإٕ اٱه ّ٬قوٻِ ا٭َٛك اييت تـػٌ ٗ ًَِش١
ايبٌل إٍ قوٌُُٖٚ ،ا:
أع ايكوِ ايجابت :إٕ ٖقا ايكوِ  ٌٌُٜايكلاكات ٚايكٛاٌْ ايجابت َٔ ١ايٌلٜع١
اٱشلٝٸٚ ،١اييت  ٫ولٸ ستٸ ٢يٛيٞٸ ا٭َل كايؿتٗا.
وب ايٛلٚف اينَاْ١ٝ
ب ع ايكوِ إتػِّٝلٌٜ ٖٛٚ :تٌُ عً ٢ايكٛاٌْ اييت تتػٝٻل عَ ٳ
ٚإهاْٚ ١ٝايبٚ .١ٝ٦ٝقـ تلى اٱهَ ّ٬ا ٜٓـكز ؼت ٖقا ايكوِ يٛيٞٸ ا٭َل; نٜ ٞعٌُ
عً ٢تػٝرلٚ ٙؾكاّ يًٌلاٚ ٘٥إكتٔٝات ،آػقاّ بٓٛل ا٫عتباك َِاحل اجملتُع ٗ إطاك
إباسات»(.)97
5ع ٚقاٍ ايوٝـ قُٛؿ اشلاسل ،ٞبٌإٔ ٳؿٚٵك ايؿك ٗ ٘ٝعًُ ١ٝايتكٌٓ ٚايتٌلٜع:
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«إٕ اي ٻـٚٵك ايجاْ ٞيًؿك ٘ٝعباك ٠عٔ َٳ ٵٌَٓ ٤طك ١ايؿلاؽ َٔ ،دٗ ١إٔ ايؿكٚ ٖٛ ٘ٝيٞٸ ا٭َل
( َٔ ٫دٗ ١ن ْ٘ٛفتٗـاّ) ،طبكاّ يًل ١ٜ٩ايوٝاه ١ٝاييت ٜتبٓٸاٖا عـؿٷ نبرل َٔ
ايؿكٗاَ ،٤عٓ ٢ثبٛت اي ١ٜ٫ٛايِػل ٗ ٣عِل ايػٳ ٵٝب ١يًؿكٗا ٤ايعـ ٍٚا٭تكٝا.)98(»٤
6ع ٚقاٍ ايٌٝؽ قُـ َ َٔ٪ايكُٸ« :ٞسٝح تكع َوٚ٪ي ١ٝإؿاك ٕٚ٪ً ٠ايـٚي١
اٱهَٝ٬ٸٚ ١كعاَِ ١ٜاحل إوًٌُ عً ٢عاتل ٚيٞٸ ا٭َل ،يقيو ؾإٕ كعاَِ ١ٜاحل ا٭َ١
ٚاؿؿا ٚعً ٢سكٛم ا٭ؾلاؿ ٜكتٔ ٗ ٞبعض ا٭سٝإ إٔ تتِٸ إؿاك ٠ايب٬ؿ َٔ ػٍ٬
ٓٚع ايكٛاٌْ ،اييت قـ ت ٪ٸؿ ٟأسٝاْاّ إٍ ايتٔٝٝل عً ٢سكٛم إٛاطٌُٓٓٚ ،عِٗ َٔ
ايكٝاّ بأعُاشلِ»(.)99
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قاعدة التشاوح يف أدلٍة الشُّ ٍََ
و َدوِزِا يف تشسُّب املوضوعات

َٔ ايكٛاعـ اييت نجل ا٫هتـ ٍ٫بٗا ٗ ايهتب ايؿكٗ :١ٝايكاعـ ٠إعلٚؾ١
بكاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿيٓ ١ايوټ ٳٓٔ.
ت َ ١ًٓٛيتولټب ا٭ػباك إٛٓٛع ١إٍ ؾٔا٤
ٚاْط٬قاّ َٔ إٔٸ ايكاعـً ٠هًَٖ ٵ
ايتـا ٍٚايؿكٗٞٸ ٜٓبػ ٞإٔ ْٛقع ايبشح ٗ إلاسٌ ايتاي:١ٝ

ٚإلاؿ بايكاعـ ،٠نُا تؿِض َؿلؿاتٗا ،إٔٸ ايوټ ٳٓٔ  ٫ؼتاز إٍ تٌـټؿ ٗ
أهاْٝـٖا ،بٌ ّهٔ إٔ ٜٴتواَض ٜٚٴتواٌٖ ؾٗٝاٜٚ ،ٴهتؿ ٗ ٢إثباتٗا بأػباك اٯساؿ
ٓعٝؿ ١ايوٓـ; ٚفيو ػ٬ؾاّ ٕا عً ٘ٝاؿاٍ ٗ ا٭سهاّ اٱيناَٝٸ ،١سٝح ًٜتنّ بٔلٚك٠
تٛؾٗل هٓـٺ ُشٝض يًؼدل ايقٜ ٟٴلاؿ ا٫هتـ ٍ٫ب٘ ٱثباتٗا.

بايتتبټع ٗ أقٛاٍ ايؿكٗا ٤لـ إٔ يـ ِٜٗاػاٌٖ أهاهٝٸٌ ٗ قاعـ ٠ايتواَض.
َ ٗٚا ْ ًٜٞوتعلض آكا ٤ؾكٗا ٤ايؿلٜكٌ:

ٴ٬ٜسٳ ٜإٔٸ إتكـٌَِّ َٔ ؾكٗا ٤ايٌٝع ١مل ٜتطلٻقٛا إٍ قاعـ ٠ايتواَض بٓؿ٫ٚ ٕٞ
إثباتٺ ،ؾِٗ هانت ٕٛعٓٗاٚ ،إِا نجل اؿـٜح عٓٗا ٚتـاٚشلا ٚا٫هتٌٗاؿ ؾٗٝا بٌ
إتأػِّلْٚ .ٜٔلُـ شلِ ع أ ٟيًُتأػِّل ٜٔع اػاٌٖ أهاهٝٸٌ ٗ إٛقـ َٓٗا:
ا٫ػا ٙا٭َ :ٍٚا فٖب إي ٘ٝإٌٗٛك ب َٔ ِٗٓٝايكب ٍٛبايكاعـٚ ،٠بـ٫ي ١ا٭ػباك
عًٗٝاٚ ،ا٫هتٓاؿ إيٗٝا ٗ اؿهِ با٫هتشباب; جمللؿ ٚدٛؿ ػدلٕ ٓعٝـ ٗ إوأي.١
ٚهٝأت ٞعـّ ُشٸٖ ١قا ا٫ػا.ٙ
ا٫ػا ٙايجاَْ :ٞا فٖب إيْ ٘ٝعٷ َٔ ايؿكٗا َٔ ،٤كؾض ايكاعـٚ ،٠عـّ ايكبٍٛ
بـ٫ي ١أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» عًٗٝا :٤٫٪ٖ َٔٚ .ايوٝـ قُـ ايعاًَ ٗ ٞإـاكى ،سٝح قاٍ:
«َٚا ق َٔ ٌٝإٔٸ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ ٴٜتواَض ؾٗٝا َا ٜ ٫ٴتواَض ٗ غرلٖا ؾُٓٛٛكٷ ؾ ;٘ٝ٭ٕٸ
ا٫هتشباب سه ٷِ ًلع ،ٞؾٝتٛقٖـ عً ٢ايـي ٌٝايٌلع ،ٞنوا٥ل ا٭سهاّ»(.)1
ٚقاٍ ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْٚ« :ٞايك ٍٛبإٔ أؿيٓ ١ا٫هتشباب ٖا ٜٴتواَض ؾٗٝا
ـ»(.)2
ٓع ٝٷ
ٚقاٍ ايوٝـ قؤ اؿهٚ« :ِٝأَا قاعـ( ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ) ؾػرلٴ ثابت١ٺ.
بٌ ايٛاٖل َٔ أػباكٖا إٔ تلتټب ايجٛاب عً ٢فلٸؿ اْ٫كٝاؿ ،ؾ ٬طلٜل ٱثبات
إٌلٚع.)3(»١ٝ
 َٔٚإتأػِّل ٜٔايق ٜٔفٖبٛا إٍ كؾض ٖق ٙايكاعـ :٠ايوٝـ اـٞ٥ٛٸ ،ؾٜٗ ٛل٣
«إٔ قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ ٖٓا  ٫أهاي شلا»(.)4
ٚقـ أًاك ايوٝـ اجملاٖـَ ٗ ،ؿاتٝض ا٭ُ ،ٍٛإٍ ٖق ٜٔا٫ػاٌٖ ،ؾكاٍ:
«اػتًـ ا٭ُشاب ٗ فيو عً ٢قٛيٌ :ا٭ٚٸٍ :إْ٘  ٫هٛم إثبات ا٫هتشباب ٚايهلاٖ١
َذلٸؿ ايلٚا ١ٜإؿلٕٓٛ ٖٛٚ ،١ٓٚعٌ َٔ إٓتَٗٓٛٚ ،٢عٕ َٔ إـاكى ،ؾكا :٫إٕٸ
ا٫هتشباب سه ٷِ ًلع ،ٞؾٝتٛقٖـ عً ٢ايـي ٌٝايٌلع ،ٞنوا٥ل ا٭سهاّ
ايٌلعٚ ،١ٝماؿ ايجاْ ٞؾكاٍَٚ :ا ق َٔ ٌٝإٔ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ ٜٴتواَض ؾٗٝا َا ٜ ٫ٴتواَض ٗ
غرلٖا ؾُٓ ٛٛٷك ؾ ;٘ٝايجاْ :ٞإْ٘ هٛم فيو ٖٛٚ ،يًٌٗٝـ ٗ ٜٔايقنلٚ ٣ايـكاٚ ،١ٜابٔ
ؾٗـ ٗ عـٸ ٠ايـاعٚ ،ٞاحملكِّل اـٛاْواك ٗ ٟإٌاكمٚ ،ايؿآٌ اـلاهاْٗ ٞ
ايقػرلٚ ،٠ايؿآٌ ايبٗا ٗ ٞ٥ايٛدٝنٚ ،٠ا٭كبعٌ ٚدـٸٚٚ ٟايـ ٟايع.)5(»١َٓ٬
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ٚنٝـ نإ ،ؾا٫ػا ٙايجاْ ٞع ٚبِلف ايٓٛل عُٸا هٝأت َٔ ٞتؿورلٕ كتًـ
يٮػباك ع ٖ ٛا٭قلب ،بٌ إتعٌٚ .أَا ايتؿورل إٌٗٛك ؾ ٬تواعـ عً ٘ٝا٭ػباك٫ٚ ،
ىً َٔ ٛإًها٫تٺ ٬َٚسٛاتٺٖٚ ،قا َا هٛف ْب ِّ٘ٓٝؾُٝا ٜأت.ٞ
وين مل
ٚيهٔٵ قبٌ فيو  ٫بأي إٔ ٌْرل إٍ إٔٸ ايوٝـ ٖاًِ َعلٚف اؿَ ٳ
وب ،بٌ سهِ بإٔٸ كٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ» َٛٓٛع.)6(ْ١
ـ بلؾض ايكاعـ ٠ؾشٳ ٵ
ٜهتٳ ٹ
ٚيهٓٓا ْٛ ٫اؾك٘ عً ٢فيو; إف َٛ ٫دب يًشهِ بٓٛعٗا أ ٚتهقٜبٗا٫ٚ ،
تواعـ عً ٘ٝايٌٛاٖـ; ْ َٔ ٫اس ١ٝايوٓـ ،نٝـ ٚبعٔٗا ُشٝش ١اٱهٓاؿ ،نُا
هٓل٣؟! ْ َٔ ٫ٚاس ١ٝإُٔ ٫ٚ ،ٕٛهٝٻُا إٔٸ شلا تؿورلّا َعك ٫ٚ ،ّ٫ٛتٛادٗ٘ اعذلآاتٷ
نل.
ٴت ٵق َ
مث ١فا ٷٍ يًؼـً ٗ ١إَهإ ا٫عتُاؿ عًٖ ٢ق ٙا٭ػباك ،ستٸ ٢يُ ٛضٸ
ْعِ ،ٸ
هٓـ بعٔٗا َٔ ،ما١ٜٚٺ أػل ٖٞٚ ،٣إٔ إوأي ١إبشٛث ١أُٛيٝٸٚ ،ْ١إوا ٌ٥ا٭ُٛيٝٸ٫ ١
ٜعتُـ ٗ إثباتٗا عً ٢أػباك اٯساؿ.
ٚقـ ْٛقٍ ٖقا ايه ّ٬ندلٜٚاّ ُٚػلٜٚاّ; أَا ايٓكاَ ٗ ايهدل ٣ؾٗ ٛإٔ
عـّ ا٫عتُاؿ عً ٢أػباك اٯساؿ إِا ٖ ٗ ٛأُ ٍٛايعكٝـ ٫ ،٠أُ ٍٛايؿك٘; ٚأَا ٗ
ايِػل ٣ؾٮٕ أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ّهٔ ؿع ٣ٛنْٗٛا «َتٛاتل ّ٠أ ٚقؿٛؾ ّ١بايكل.)7(»١ٜٓ
ٚيهٔٸ إٓاقٌتٌ إقنٛكتٌ قٌټ إًهإٍ.
أَا َا فنل ٗ َٓاقٌ ١ايهدل ٣ؾٝٳ ٔل ٴؿ عً ٘ٝإٔٸ مثٸ ١كأٜاّ ٜقٖب إٍ نٕٛ
إوتؿاؿ َٔ كٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ» َٖ ٛوأي ْ١ن ،١َٝ٬نُا هٝأت.ٞ
ٚأَا َا فنل ٗ ايٓكاَ ايِػلٟٚٸ ؾرلؿٸ ٙإٔٸ ؿع ٣ٛايتٛاتل غرلٴ تا ٸَ ٺ ،١ؾإٕٸ
ا٭ػباك إٌاك إيٗٝا  ٫تبًؼ َوت ٣ٛايتٛاتل.
أدٌ ،إْٓا  ٫متاز ع عً ٢إؼتاك ع إٍ ثبٛت تٛاتلٖا أ ٚسِ ٍٛايٝكٌ
بِـٚكٖا ،بٌ ٜهؿ ٞايٛثٛم بٗاً ٫ٚ .ٳوٖ إٔٸ ٖق ٙا٭ػباك ٖٓا وٌِ ايٛثٛم
بِـٚكٖا ٫ٚ ،هٝٻُا إفا أػقْا بايتؿورل إؼتاك ٚاٯت ٞشلاٚ ،ايقٜ ٟـؾع أٟٸ إًهإٍ أٚ
ٖا قـ ٜٴعٝل سِ ٍٛايٛثٛم ٚا٫طُٓ٦إٖٚ .قا َا إٔض إي٘ٝ
ًبٗ١ٺ عٔ َُْٔٗٛآ ،
إوتٌهٹٌ بكٛي٘« :أ ٚقؿٛؾ ١بايكل.»١ٜٓ
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ٚقاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ َطلٚس َِْ ٗ ١اؿك أٌٖ ايوٓٸ ١أٜٔاّ.
ٚا٫ػاٖإ إطلٚسإ عٓـ ؾكٗآ٥ا لـُٖا عٓـ ؾكٗا ٤ايوٓٸ:١
ا٭ٚٸٍَ :ٳ ٵٔ اعتكـ بايكاعـ ،٠ناٱَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ.
قاٍ ابٔ سذلٚ« :قـ ثبت عٔ اٱَاّ أٓـ ٚغرل َٔ ٙا٭ُ٥ٸ ١أِْٗ قايٛا :إفا كٜٓٚا
ٗ اؿٚ ٍ٬اؿلاّ ًـٸؿْاٚ ،إفا كٜٓٚا ٗ ايؿٔاٚ ٌ٥مٖٛا توآًٖا»(ٚ .)8إكِٛؿ
بايؿٔا ٖٞ ٌ٥إوتشبٸات ،نُا ٜٴوتؿاؿ َٔ نًُات ايؿكٗا َٔ ٤أٌٖ ايوٓٸٚ ،١بعض
ايٌٝع ١أٜٔاّ ٖٖ ،ٵٔ عبٻل بؿٔا ٌ٥ا٭عُاٍ.
قاٍ ابٔ عبـ ايدلٸ(ٖ463ع)ٚ« :أساؿٜح ايؿٔا ٫ ٌ٥وتاز ؾٗٝا إٍ َٳ ٵٔ وترٸ ب٘»(.)9
ٚقاٍ اـطٝب ايبػـاؿٖ463(ٟع) ،ؼت عٓٛإ «باب ايتٌـټؿ ٗ أساؿٜح
ا٭سهاّ ٚايتذٛم ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ»« :قـ ٚكؿ عٔ غرل ٚاسـٺ َٔ ايوٻًَـ أْ٘  ٫هٛم
ٌٓ ا٭ساؿٜح إتعًِّك ١بايتشًٚ ٌٝايتشل ِٜإ ٓ ٫عُٻ ٵٔ نإ بل٦ٜاّ َٔ ايتټ ٵُٗ ،١بعٝـاّ َٔ
ايٓٛٸٚ ،١أَا أساؿٜح ايذلغٝب ٚإٛاعٚ ٜم ٛفيو ؾإْ٘ هٛم نتبٗا طنتابتٗاص عٔ
ها٥ل إٌاٜؽ»(.)10
ٚقاٍ ابٔ سذل« :اًتٗل إٔٸ أٌٖ ايعًِ ٜتواًٖ ٗ ٕٛإٜلاؿ ا٭ساؿٜح ٗ ايؿٔا،ٌ٥
ٚإٕٵ نإ ؾٗٝا ٓعـٷَ ،ا مل تهٔ َٛٓٛع.)11(»١
ٚقاٍ ايٓ ٗ ٟٚٛهٝام بعض إوتشبٸات« :إ ٸٕ أساؿٜح ايؿٔاٜ ٌ٥تواَض ؾٗٝا،
ٜٚعٌُ عًٚ ٢ؾل ٓعٝؿٗا»(.)12
ٖقاٚ ،يهٔٸ اٱِْاف إٔ ٖق ٙايهًُات ع باهتجٓا ٤ن ّ٬ايٓ ٟٚٛع ٜ ٫وتؿاؿ
َٓٗا تبٓٸ ٞأُشابٗا يكاعـ ٠ايتواَضَ ،عٓ ٢اٱؾتا ٤با٫هتشباب اهتٓاؿاّ إٍ اـدل
ائعٝـٚ ،إِا غاٜتٗا أْٸ٘ هٛم كٚا ١ٜا٭ػباك ائعٝؿٚ ١نتابتٗا إفا ناْت ٚاكؿٗ ٠
ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ; ٚيعٌٸ فيو بػلض ايٛع ٜبٗا.
ْعِ ،قـ ْوب ايٌٝؽ ا٭يباْ ٗ ٞن َ٘٬اٯت ٞإٍ «نجرلٕ َٔ أٌٖ ايعًِ» دٛام
ايعٌُ باـدل ائعٝـ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ.
ايجاَْ :ٞٳ ٵٔ كؾض ايكاعـُ ٠لواّ.
قاٍ ْاُل ايـ ٜٔا٭يباْ ٗ ،ٞقاعـ٠ٺ فنلٖا بعٓٛإ «تلى ايعٌُ باؿـٜح
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ائعٝـ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ»« :اًتٗل بٌ نجرلٕ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚطٓ٬ب٘ إٔ اؿـٜح
ائعٝـ هٛم ايعٌُ ب٘ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُآٍٜٛٚ .ٸ ٕٛأْ٘  ٫ػ٬ف ٗ فيو .نٝـ ٫
ٚايْٓ &ٟٚٛكٌ ا٫تؿام عً ٗ ٘ٝأنجل َٔ نتابٺ ٚاسـ َٔ نتب٘؟! َ ٗٚا ْكً٘ ْٛلٷ
بِّٔٝٷ; ٭ٕ اـ٬ف ٗ فيو َعلٚف; ؾإٕٸ بعض ايعًُا ٤احملكِّكٌ عً ٢أْ٘ ٜ ٫عٌُ ب٘
َطًكاّ ٗ ٫ ،ا٭سهاّ  ٗ ٫ٚايؿٔا .ٌ٥قاٍ ايٌٝؽ ايكازل « ٗ &ٞقٛاعـ ايتشـٜح»:
«سها ٙابٔ هٝٸـ ايٓاي ٗ «ع ٕٛٝا٭ثل» عٔ و ٢ٝبٔ َعٌْٚ ،وب٘ ٗ « ؾتض إػٝح»
٭ب ٞبهل بٔ ايعلبٞٸٚ ،ايٛاٖل إٔٸ َقٖب ايبؼاكَٚ ٟوًِ فيو أٜٔاَّ ٖٛٚ ،...قٖب
ابٔ سنّٚ ،»...أٓاف ا٭يباْ« :ٞقًتٴٖٚ :قا ٖ ٛاؿلٸ ،ايقً ٫ ٟٳوٖ ؾ ٘ٝعٓـ.)13(»...ٟ
ٚابٔ ت َٔ ٖٛ ١ُٝٝايلاؾٌٔ يًكاعـ ٠أٜٔاَّ ،ع إعطاٗ٥ا تؿورلاّ ٖ ٛأقلب إٍ
إعٓ ٢اـاَى ،اٯت ٗ ٞايٛد ٙٛايجبٛت ١ٝإطلٚس ٗ ١تؿورل أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ»(.)14
َ ٤ٛٓ ٗٚا تكـٻّ اتٸٔض أَلإ:
أٚٸ ّ :٫إٕ قاعـ ٠ايتواَض ٖ ٞقاعـ ْ٠ػ٬ؾٜٛ ٫ٚ ،١ٝدـ إْاعٷ عًٗٝا ٫ ،عٓـ
ايٌٝع ٫ٚ ١عٓـ ايوٓٸٚ ،١هٝأت ٞتٝٓٛض فيو أنجلٚ .نٝـ ته ٕٛإْاعٝٸ ّٚ ١اؿاٍ
وب َا ٫سٓٛا ٗ نتبِٗ ا٭ُٛي ١ٝأٚ
نلاّ ٗ ن ّ٬ايوابكٌ ،عَ ٳ
أْٓا مل لٹ ٵـ شلا فٹ ِ
ايلداي ١ٝأ ٚايؿكٖٗ ،١ٝقا َع ن ٕٛأػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ٗ َتٓا ٍٚأٜـِٜٗ؟! َا ٜعين أْٸِٗ مل
ٜوتؿٝـٚا َٓٗا قاعـ ٠ايتواَض ،بٌ كٴ ٳبُا ْٴوب إٍ ايٌٝؽ ايِـٚم ٚأهتاف ٙابٔ ايٛيٝـ
عـّ ا٫عتكاؿ بٗق ٙايكاعـٚ ;٠فيو ٭ٕٸ ايِـٚم قاٍ ٗ ،نتاب ايِ َٔ ّٛنتاب َٳٔٵ
 ٫ؤل ٙايؿكٚ« :٘ٝأَٸا ػدل ُ ّٜٛ ٠٬غـٜل ػِٸٚ ،ايجٛاب إقنٛك ؾ َٕ ٘ٝٵٔ ُاَ٘،
ؾإٕٸ ًٝؼٓا قُـ بٔ اؿؤ (كٓ ٞاهلل عٓ٘) نإ ِٜ ٫شِّشٜ٘ٚ ،ك :ٍٛإْ٘ َٔ طلٜل
قُـ بٔ َٛه ٢اشلُـاْٚ ،ٞنإ نقٸاباّ غرل ثك١ٺٚ ،نٌټ َا مل ِٜشِّش٘ فيو ايٌٝؽ
(قـٻي اهلل كٚس٘)ٚ ،مل وهِ بِشت٘ َٔ ا٭ػباك ،ؾٗ ٛعٓـْا َذلٚىْ غرل
ُشٝض»( .)15ؾً ٛأُْٗا ناْا ٜلٜإ ايتواَض مل ٜهٔ مثٸ َ١ؿاعٕ إٍ كؿِّ اـدل إقنٛك(.)16
ايًِٗٸ إ ٓ٫إٔ ٜٴكاٍ :إٕٸ كؿٸ اـدل َٔ قٹ ٳبًُٗا إِا ٖ ٛبوبب نَٛٓٛ ْ٘ٛعاّ
بٓٛلُٖا ،نُا ٜبـ َٔ ٚاؿهِ بهقب كاَٚ ،ٜ٘ٚع٘ ؾ ٬قٌٸ يكاعـ ٠ايتواَض;
ْ٫تؿاَٛٓٛ ٤عٗا ٖٛٚ ،ايبًٛؽ ،ؾتأَٻ ٵٌ.
ثاْٝاّ :إْٗا بِٝػتٗا إٌٗٛك ،٠أعين ُٝػ« ١ايتواَض ٗ ايوټ ٳٓٔ أ ٗ ٚؾٔاٌ٥
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ا٭عُاٍ»َ ،طلٚس ْ ٗ ١ايؿك٘ ايوٓٸ ٞأٜٔاّٚ ،كٴ ٳبُا قبٌ إٔ تهَ ٕٛطلٚس ٗ ١ايؿك٘
ايٌٝعٞٸ ،ؾكـ عبٻل عٓٗا اٱَاّ أٓـ بتعبرل :ايتواٌٖ ٗ أػباك ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍٗ ،
َكابٌ ايتٌـټؿ ٗ اؿلاّ ٚاؿَِٚ .ٍ٬طًض ايتواَض َطلٚغ عٓـِٖ أٜٔاّ ،نُا
تكـٻّ ٗ ن ّ٬ايٖٓ676(ٟٚٛع)ٚ ،قاٍ أٜٔاّٚ« :قـ اتٻؿل ايعًُا ٤عً ٢إٔ اؿـٜح إلهٌ
ٚائعٝـ ٚإٛقٛف ٜٴتواَض ب٘ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٫عُاٍٜٚ ،ٴعٌُ َكتٔاٚ .)17(»ٙأَٸا عٓـ
ايٌٝع ١ؾكـ ٗٚلت ايكاعـ ٠بٗق ٙايِٝػ ٗ ١نًُات إتأػِّل ،ٜٔبـ٤اّ َٔ ايٌٗٝـ
ا٭ٖ786(ٍٚع)(َٚ ،)18ٳ ٵٔ تْٚ ،ٙ٬ٴوب فيو إٍ ايع ١َٓ٬اؿًَٓٓٛ ٗ ٞعٌ َٔ إٓتٗ،٢
نُا ٗ نَ ّ٬ؿاتٝض ا٭ُ ٍٛإتكـِّّٚ ،مل ْعجٳ ٵل عًُٗٝا.

َلادع ١نًُات ا٭ع ّ٬لـ أِْٗ اهتـيٓٛا عً ٢ايكاعـ ٠بعـٸٚ ٠دٙٛٺ:

قاٍ ابٔ ؾٗـ اؿًٓ ،ٞبعـ إٔ أٚكؿ بعض أػباك ايكاعـ« :٠ؾِاك ٖقا إعٓ ٢فُعاّ
عً ٘ٝعٓـ ايؿلٜكٌ»(.)19
ٜٚٳ ٔل ٴؿ عً:٘ٝ
أٚٸ ّ :٫إٕٸ ؿع ٣ٛن ٕٛايكاعـ ٠فُعاّ عًٗٝا بٌ ؾكٗا ٤ايؿلٜكٌ غرل ُشٝش،١
ت ،ؾ ٬إْاع ًٝعٝٸاّ  ٫ٚهٓٸٝاّ عً ٢إوأيٚ .١نٝـ ته ٕٛإوأي ١إْاع١ٝ
نُا علؾِ ٳ
نلاّ ٗ نًُات ؾكٗآ٥ا ،إ ٓ٫بـ٤اّ َٔ ايٌٗٝـ ا٭ٚٸٍ ٗ ايكلٕ ايجأَ
 ٫ٚلـ شلا فٹ ِ
اشلذلٟ؟! ٚقـ هذٻٌ بعٔٴِٗ ن ّ٬ايٌٗٝـ ا٭ٚٸٍ ،ايق ٟدا ٤ؾ« :٘ٝأساؿٜح ايؿٔاٌ٥
ٴٜتواَض ؾٗٝا عٓـ أٌٖ ايعًِ»(َ ،)20عتدلاّ إٔٸ ٖق ٙاؾًُ ١تـٍٸ عً ٢إٔٸ ايتواَض
إْاعٞٸ(ٚ ،)21اؿاٍ إٔٸ ٖق ٙايعباكٜٓ ٠كًٗا ايٌٗٝـ ا٭ٚٸٍ ع نُا ِٜلِّغ ٗ َوتٌٗٸ
ٓٛا إٔٸ ايٌٗٝـ ايجاْ ٞأؾاؿ إٔٸ
ن َ٘٬ع عٔ ُاسب ايل ٖٛٚ ،١ٓٚايٓٚ .)22(ٟٚٛقـ ٫سٳ ِ
ا٭نجل دٛٻمٚا ايعٌُ باـدل ائعٝـ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ(ٚ ،)23هٝأتْ ٞكٌ نَ٘٬
٫سكاّٚ .يهٔٵ ستٸ ٢ؿع ٣ٛا٭نجل ١ٜغرل ٚآش١ٺ; بًشاَ ٚا تكـٻّ َٔ ههٛت نجرلٕ
َٔ ايؿكٗا ٤عٔ ٖق ٙايكاعـ.٠
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ثاْٝاّ :إٕٸ اٱْاع ع عً ٢ؾلض ؼكٗك٘ ع يٝى تعبټـٜاّ ناًؿاّ عٔ كأ ٟإعِ،ّٛ
ؾُٔ إلدٻض إٔ ايكا ًٌ٥بايتواَض قـ اهتٓـٚا إٍ ا٭ػباك إقنٛك ٗ ٠إوأي.١

 ٖٞٚايعُـ َٔ ،٠قبُ :ٌٝشٝشٌٖ ١اّ بٔ هامل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵٔ
زلع ً٦ٝاّ َٔ ايجٛاب عً٤ًٞ ٢ٺ ؾِٓع٘ نإ ي٘ٚ ،إٕٵ مل ٜهُٔٵ عًَ ٢ا بًػ٘»(;)24
ٚغرلٖا َٔ ا٭ػباك ،اييت هٓقنلٖا ٫سكاّ.
ٔ بًؼ»
ٜٚبـ ٚإٔٸ تعبرل ْعٕ َٔ ايؿكٗا ٤عٔ ايكاعـ ٠إبشٛخ عٓٗا بكاعـ « ٠ٳَ ٵ
أنجل اْوذاَاّ َع إْهاك ؿ٫ي ١ا٭ػباك عً ٢ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔٚ ،أقلب إٍ
ايعٓٛإ إأػٛف ٗ ا٭ػباك.

 ٫ىؿ ٢إٔٸ بعض ايؿكٗآُ ٤ٻؿٛا ايكاعـٚ ،٠عجٛا عٓٗا ٗ ،عـاؿ ايكٛاعـ
ايؿكٗٝٸ ،)25(١بُٓٝا عجٗا ْعٷ آػل ٗ ا٭ُ ;ٍٛإَا ٗ َبشح سذٸ ١ٝاـدل; باعتباكٖا
ُجٌِّ اهتجٓا٤ٶ ٖٓا ؿٍٸ عً ٢عـّ سذٸ ١ٝاـدل ائعٝـ; ٚإَا ٗ َبشح ايدلإٓ ;٠٤اهب١ٺ
َعٝٻٓٚ ;)26(١كٴ ٳبُا كأ ٣بعِٔٗ أْٗا قاعـ ْ٠ن ;١َٝ٬٭ْٗا تطلغ َبـأّ ٗ ْٳ ٵ ٌٝايجٛاب
اٱشل.ٞ
أق :ٍٛإفا نإ َٓا ٙأُٛي ١ٝإوأي ٗ ٖٛ ١نْٗٛا ٖٓا «ٜذلقٖب إٔ تهٕٛ
ؿيٚ ّ٬ٝعِٓلاّ ٌَذلناّ ٗ عًُ ١ٝاهتٓبا ٙاؿهِ ايٌلعٞٸٚ ،ا٫هتـ ٍ٫عًٗٝا،
ٚايبشح ٗ نٌٸ َوأي١ٺ أُٛي ١ٝإِا ٜتٓا٦ًٝ ٍٚاّ ٖا ٜذلقٓب إٔ ٜه ٕٛنقيوٜٚ ،تٻذ٘
إٍ ؼكٝل ؿيًٝٝٸت٘ٚ ،ا٫هتـ ٍ٫عًٗٝا ،إثباتاّ ْٚٳ ِؿٝاّ»( )27ؾٜٓ ٬بػ ٞايٌوٓ٫ٚ ،
ا٫ػت٬ف ٗ ،إٔ قاعـ ٠ايتواَض أُٛيٝٸ ;ْ١٭ٕٸ ايبشح ٜذلنٖن عً ٢ؿيًٝٝٸتٗا; إف قٌٸ
و ٳٓٔ.
ايهَٛٚ ّ٬كؿ ايٓكض ٚاٱبلاّ ٗ ؿيًٝٝٸٚ ١سذٸ ١ٝاـدل ائعٝـ ٗ اي ټ
أَا يْٛ ٛلْا إٍ إوأي َٔ ١ما ١ٜٚايلأ ٟايٓٗاٞ٥ٸ ٗ ايكاعـَٚ ،٠ـ ٣ؿ٫ي ١ا٭ػباك
عًٗٝا َٔ ٫ ،ماَ ١ٜٚا ٜتٛقٖع ٜٚذلقٖب َٓٗا ،ؾايلأ ٟهٝه ٕٛكتًؿاّ ؾٗٝا باػت٬ف
ا٭ْٛاك; ؾُٳ ٵٔ اعتكـ بـ٫ي ١ا٭ػباك عً ٢ايتواَضٚ ،دعٌ اؿذٸ ١ٝيًؼدل ائعٝـ،
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ؾايكاعـ ٠عٓـ ٙأُٛيٝٸَٚ ;)28(ْ١ٳ ٵٔ كأ ٣ؿ٫ي ١ايلٚاٜات عً ٢دعٌ ا٫هتشباب عً ٢عٓٛإ
ايبًٛؽ ؾإوأي ١عٓـ ٙؾكٗٝٸٚ .)29(ْ١قـ ْٴٛقٍ فيو بعـّ ُشٸَ ١ا فٴنل ٗ تٛدَٚ ;)30(٘ٗٝٳ ٵٔ
كأ ٣إٔٸ َؿاؿ ايلٚاٜات ٖ« :ٛثبٛت ايجٛاب عٓـ ػطأ ا٭َاك ٠يًٛاقع ،يٝى إ »ٓ٫ؾإوأي١
عٓـ ٙنَٝ٬ٸٚ .)31(ْ١سٝح إْٓا ْوتكلب ع نُا هٝأت ٞع إٔٸ ا٭ػباك  ٫تـٍٸ عً ٢دعٌ
اؿذٸ ١ٝيًؼدل ائعٝـ ٫ٚ ،ا٫هتشباب عً ٢عٓٛإ ايبًٛؽٚ ،إِا ايٛعـ بإعطا٤
ايجٛاب ،ؾته ٕٛإوأي ١إوتؿاؿَٗٓ ٠ا ن َ٬ٸ.١ّ ٝ

ٚقبٌ إٔ ْقنل أؿيٓ ١قاعـ ٠ايتواَضْٚ ،تطلٻم ع بإهامٕ ع إٍ بعض إٓاقٌات
ٚإ٬سٛات ايٓكـٜٸ ٫ ،١بٴـٻ إٔ ْبَ ِّٔٝا َٖ ٛكتٔ ٢ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي ٗ ١ٝإوأي ،١أعين
َوأي ١اعتُاؿ اـدل ائعٝـ ٗ إثبات إوتشبات ٚايوټ ٳٓٔ.
َٚا ّهٔ إٔ ٜقنل ٖٓا ٗ بٝإ ايكاعـ:٠
أٚٸ ّ :٫إٕٸ إوتؿاؿ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ ١إٔٸ ا٭سهاّ ايٌلعَٗٓٚ ،١ٝا:
ٓٚٸاّ ٔإٕٻ ائٖٛٻ
ا٫هتشباب ٫ ،هٛم إثباتٗا باي .ٕٛٓٛقاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ٜٳ ٻتبٹعٴ أَنِجٳ ٴلٖٴِٵ إٔ َٖ ٫
ًٝٵ٦اّ﴾ (ْٜٛى ;)36 :بٌ  ٫هٛم ايه ٗ ّ٬ؿ ٜٔاهلل تعاٍ إ ٖ٫بعًِٕ،
َٜ ٫ٴ ٵػٓٹَ ٞٹٔٳ ايِشٳلِّ ٳ
هلل أَ ٹفٕٳ يَهُِٵ َأّٵ عٳًَ ٢اهللٹ تٳؿِتٳلٴٕٚٳ﴾ (ْٜٛىٚ ،)59 :قاٍ دٌٻ ٚعٚ﴿ :٬ٳَ٫
قاٍ تعاٍ﴿ :آ ُ
عٓٵ٘ٴ َٳوٵ ٴ﴾ّ٫ٚ٪
تٳكِـٴ َٳا َيٝٵىٳ يَوَ بٹ٘ٹ عٹًِِٷ ٔإٕٻ ايوٻُٵعٳ ٚٳا ِيبٳِٳلٳ ٚٳايِؿُ٪ٳاؿٳ نٌُټ أُٚيَ٦ٹوَ نَإٳ ٳ
(اٱهلا.)36 :٤
أدٌ ،فٖب ٌَٗٛك ايؿكٗاٚ ٤ا٭ُٛيٝٸٌ إٍ ػلٚز اـدل ايِشٝضَ ،ع نْ٘ٛ
 ٞايوٓـ ،عٔ عَُ ّٛا ؿٍٸ عً ٢ايٓٗ ٞعٔ اتٸباع ائٛٸَٚ ،وتٓـِٖ ٗ فيو إٔ أؿيٓ١
ٓٚٸ ٸ
سذٸ ١ٝاـدل قـ ػِٸِت اٱط٬قات أ ٚايعَُٛات إقنٛك ٠ايٓاٖ ١ٝعٔ اتٸباع ائٛٸ.
 ٗٚإكاّ أٜٔاّ ٜٴـٻ ٳع ٢أْٓا نلز عٔ َكتٔ ٢ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي ;١ٝيكٝاّ ايـي ٌٝأٜٔاّ
عً ٢فيوٚ .ايـي ٖٛ ٌٝا٭ػباك اييت ػٝن اٱؾتا ٗ ٤ايوټ ٳٓٔ باـدل ائعٝـٖٚ .قٙ
ا٭ػباك أػّټ َٔ أؿي ١ايٓٗ ٞعٔ اتٸباع ائٛٸٚ ،عـّ سذٸ ١ٝاـدل ائعٝـ ،ؾتتكـٻّ
عًٗٝا تكـټّ اـاْٸ عً ٢ايعاّٸٚ .عً ،٘ٝؾكاعـ ٠ايتواَض; بـ٫يتٗا عً ٢سذٸ ١ٝاـدل
ائعٝـ ٗ ايوټ ٳُٓٔ ،جٌِّ اهتجٓا٤ٶ َٔ ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٝٸ ١ايعاَٸ ،١أعين قاعـ ٠عـّ سذٸ١ٝ
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ائٛٸ .نُا إٔٸ قاعـ ٠سذٸ ١ٝاـدل ايِشٝض ٗ اٱيناَٝٸات أ ٚايوټ ٳٓٔ ٖ ٞاهتجٓا٤ٷ َٔ
تًو ايكاعـ ٠أٜٔاّ .ؾ ٬ؾلم بٌ اهتجٓا٤ٺ ٚآػل; ؾُٳ ٵٔ قبٌ با٫هتجٓا ٤ا٭ٚٸٍ ٗ اـدل
ايِشٝض; يكٝاّ ايـي ٌٝعً ،٘ٝعً ٘ٝإٔ ٜكبٌ با٫هتجٓا ٤ايجاْ ٗ ٞاـدل ائعٝـ ايٛاكؿ
ٗ ايوټ ٳٓٔ; يًٓهت ١عٗٓٝا ،أعين قٝاّ ايـي ٌٝعً.٘ٝ
ب َٔ ايِٛاب ٜل ٣إٔٸ قاعـ ٠سلَ ١ايعٌُ بائٛٸ مل
ٖقاٚ ،يهٔٵ مثٸ ١اػاٙٷ قل ٜٷ
تتعلٸض ي٬هتجٓاٚ ٤ايتؼَِ ّٝطًكاّ ،ستٸ ٢بًشا ٚاـدل ايِشٝض ايٓٛٸ ،ٞؾٔ ّ٬عٔ
اـدل ائعٝـ; ؾاـدل ايِشٝض ايٓٛٸ ٞيٝى سذٸ ّٚ ،١إِا اؿذٸ ٖٛ ١اـدل إٛثٛم
ْٛعاّٖٚ .قا يٝى ػاكداّ عً ٢م ٛايتؼِ َٔ ّٝؼت أؿيٓ ١عـّ سذٸ ١ٝائٛٸٚ ،إِا
ػلز عٓٗا ؽِټِاّ; ٭ٕ ايٛثٛم عًِٷ ٗ ْٛل ايعٴ ٵلفٚ .ي ٛتػآٓٝا ٚتٓنٻيٓا ٚقًٓا
بايتؼِ ّٝا٭ٚٸٍ ،أعين ػلٚز اـدل ايٓٛٸ َٔ ٞؼت أؿي ١ايٓٗ ٞعٔ اتٸباع ائٛٸ ،ؾُٔ
ايِعٛبَ ١هإ إٔ ْٛاؾل عً ٢ا٫هتجٓا ٤ايجاْ ;ٞؾٗ ٛأًـٸ َ َٔ ١ْٚ٪ا٫هتجٓا ٤ا٭ٚٸٍ;
٭ْ٘ قـ ٜٴكاٍ بإٔ هرل ٠ايعك ٤٬دلٳتٵ عً ٢ا٫هتجٓا ٤ا٭ٚٸٍ ع أعين سذٸ ١ٝاـدل ايٓٛٸٞ
ايِشٝض ع ،أ ٚأْ٘ بـ ٕٚا٭ػق ب٘ ًٜنّ اِشا ٤ايـٖٚ ،)32(ٜٔقا  ٫هل ٗ ٟا٫هتجٓا٤
ايجاْ ;ٞإف  ٫ساد ١تؿلٓ٘ ،بٌ إْ٘ قـ تذل ٻتب عً ٘ٝايهجرل َٔ ايٓتا٥ر ايوًبٝٸ ،١نُا
هٓل.٣
ٚمثٸَ ١عًٔ )33(ْ١ثاْ ْ١ٝتٛاد٘ ا٫هتجٓا ٤ايجاْ ٖٛٚ ،ٞأْ٘ ٜٓاٗ ع باٱٓاؾ ١إٍ
عَُٛات ايٓٗ ٞعٔ اتٸباع ائٛٸ ع َٓطٛمٳ قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا أَٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ َآ ٳَٓٴٛا ٔإٕٵ دٳا٤ٳنُِٵ
ِبٹشٴٛا ٳعًََ ٢ٳا َؾعٳًِتٴِٵ ْٳا ٹؿَٹٌٳ﴾ (اؿذلات:
ه ٷل ٹب ٳٓ ٳبأٺ ؾَ ٳت ٳب ٻٓٝٴٛا َإٔٵ تٴِٹٝبٴٛا قَٛٵَاّ بٹذٳٗٳايَ١ٺ ؾَتٴ ٵ
ؾَا ٹ
ٚ ،)6ا٭َل بايتبٌ إكًا ٷؿ إٍ عـّ سذٸ ١ٝػدل ايؿاهل ،ؾٝه ٕٛا٭ػق ب٘ ٗ إوتشبٸات
ٍّ قلآْٖٚ .ٞقا َا هعٌ ايٛثٛم بٗقا ايتؼِ ّٝأًـٸ َ١ْ٪
َوتًنَاّ يتؼِ ّٕٝآػل يعاّ
َٔ ا٫هتجٓا ٤ا٭ٚٸٍ .ايًِٗٸ إ ٓ٫إٔ ٜٴكاٍ :إٕ ايتعً ٌٝايٛاكؿ ٗ اٯًِّ٪ٜ ١ٜل إٍ ْٛلٖا إٍ
ا٭سهاّ اٱيناَٝٸ ،١ؿ ٕٚإباسات بإعٓ ٢ا٭عِٸ; ٭ٕٸ ٖقٜ ٫ ٙذلتٻب عً ٢تلنٗا أٚ
اـطأ ؾٗٝا ْـاَ ْ.١
ٔ بًؼ»
ثاْٝاّ :فنل بعض ايعًُا ٤إٔٸ ايك ٍٛبا٫هتشباب ،اهتٓاؿاّ إٍ أؿيٓ « ١ٳَ ٵ
ه ٵِ َأ ٵّ
ٚقاعـ ٠ايتواَض َٓافٺ ٕا ؿٍٸ عً ٢سلَ ١ايهقب( )34عً ٢اهلل تعاٍ﴿ :آهللُ َأ ٹف ٳٕ َي ُ
ٳعًَ ٢اهللٹ ٳت ِؿ ٳت ٴلٕٚٳ﴾ (ْٜٛى.)59 :
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 ٚٴ٬ٜسٳ ٜعً :٘ٝإْ٘ ع إفا مل ٜهٔ ْاٚلاّ ٗ ن َ٘٬إٍ َا فنلْا ٗ ٙايٛد٘
ا٭ٚٸٍ ع  ٫قٌٻ يًهقب ٗ إكاّ; ٚفيو ٭ٕٸ ايهقب إَٸا إٔ ٜه ٗ ٕٛايؿت ٣ٛاييت
تُٔٻٓٗا اـدل ائعٝـ; ٚإَٸا ٗ اٱؾتا ٤اهتٓاؿاّ إٍ اـدل ائعٝـ ،أ ٗ ٟايطلٜل.
ؾإٕٵ أكاؿ ا٭ٚٸٍ ؾرلؿٸ ٙإٔٸ ايؿك ٘ٝإِا وهِ باهتشباب ايعٌُ ٗ إٛكؿ ايق ٟدا٤
ؾ ٘ٝػدلٷ قتٌُ ايِـٚك ٚإطابك ١يًٛاقعٚ ،عً ٘ٝؾِٜ ٬ضٸ ُٚـ اـدل ائعٝـ َع
ن ْ٘ٛقتٌُ إطابك ١بايهقب ،إ ٓ٫بٔلبٺ َٔ ايتٓن ٌٜاحملتاز إٍ ايـي ،ٌٝنُا ٗ
ِٓات ؿ ٕٚإقاَ ١ايٌٗٛؿ بأْٸِٗ نافب ،ٕٛنُا ّْٻ عً٘ٝ
اتٸٗاّ ايقٜ ٜٔلَ ٕٛاحملِ ٳ
ايقنل اؿهَ ،)35(ِٝع أْٸِٗ كٴ ٵبُا ناْٛا ُاؿقٌ ٚيٝى شلِ ًٗٛؿ.
ٚإٕٵ أكاؿ ايجاْ ٞؾرلؿٸ ٙأْٸ٘ إفا اهتؿَ ٵـْا َٔ كٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ» اهتشباب ايعٌُ ايٛاكؿ
ٗ ػدلٕ ٓعٝـ ،هٛا ٤أنإ ا٫هتشباب عً ٢عٓٛإ ايبًٛؽ أ ٚعً ٢ايعٓٛإ ايٛاكؿ ٗ
اـدل ائعٝـ ،ؾٗقا ٜعين إٔٸ اهلل تعاٍ قـ أفٕ بٓوب ١ا٭َل إي ،٘ٝؾٜ ٬عٛؿ ا٭َل َٔ
َِاؿٜل ايهقب ٚايتكٛټٍ عً ٢اهلل تعاٍ.

()36

وب َا أْٗاٖا بعض ا٭عّ٬
إٕٸ ا٫ستُا٫ت ايجبٛتٝٸ ٗ ١أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ٖ ٞع سٳ ٵ
ع ٔو:ْ١
ذ ١ٝايٛاٖل ١ٜيًؼدل ائعٝـ غرل إٌٍُٛ
ا٭ٚٸٍ :إٔ ته ٕٛبِـؿ دعٌ اؿ ٸ
٭ؿي ١اؿذٸ ،١ٝؾٝٴوتؿاؿ َٔ أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» إهكاً ٙلا ٘٥سذٸ ١ٝاـدل ٗ باب
إوتشبٸاتٚ ،أْ٘ ٜ ٫عتدل ؾٗٝا َا اعتدل ٗ اـدل ايكا ِ٥عًٚ ٢دٛب ً٤ٞٺ َٔ ،ايعـاي١
ٚايٛثاقٖٚ .١قا ا٫ستُاٍ ٖ ٛإٓاهب يكٛشلِ بايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ.
ايجاْ :ٞإٔ تهَ ٗ ٕٛكاّ إٌْا ٤اهتشبابٺ ٚاقعٞٸ ْؿوٞٸ عً ٢طبل ايبًٛؽ بُٛؿ٘
عٓٛاْا ثاْٜٛاّٚ ،عً ٘ٝؾٜ ٬ٴؿتَٛ ٗ ٢كؿ اـدل ائعٝـ باهتشباب ايعٓٛإ ايٛاكؿ ؾ،٘ٝ
بٌ ٜٴؿت ٢با٫هتشباب; يه ٕٛفيو ٖٓا قـ بًؼ عً ٘ٝايجٛاب.
ؤ ا٫ستٝاٚ ،ٙاهتشكام
ايجايح :إٔ ته ٕٛبِـؿ اٱكًاؿ إٍ سهِ ايعكٌ عُ ٵ
احملتا ٙيًجٛاب; ْ٫بعاث٘ م ٛؾعٌ َا ٜٴشتٳ ٳٌُ نَ ْ٘ٛطًٛباّ يًُ ،ٍٛؾٝه ٕٛتلغٝباّ
ُاؿكاّ عٔ إَ ٍٛا ٖ ٛعاق ٷٌَ ٫ ،ا ٖ.ٍَٛ ٛ
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ايلابع :إٔ ته ٕٛإػباكاّ  ٚٳ ٚٵعـاّ َٛيٜٛاّ بايجٛاب; ًِٕش١ٺ ٗ ْؿى ايٛٳ ٵعـٚ ،يٛ
وٓ٘ عكٚ ،ّ٬بعـ سٍِٛ
ناْت ٖق ٙإًِش ٖٞ ١ايذلغٝب ٗ ا٫ستٝا ;ٙباعتباك سٴ ٵ
ايٛعـ ْكطع بايٛؾا ٫ ٤قاي.١
اـاَى :إٕ أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» تٗـف إٍ سحٸ إهًٖـ عً ٢ؾعٌ ايطاعات ٚأعُاٍ
اـرل إؿلٚؽ َٔ ػرلٜٸتٗاٚ ،اييت قـ تؿذل ُٖٸ ١إهًٖؿٌ ٚعنّتِٗ عٔ ؾعًٗا; يوببٺ أٚ
ب َعٌ ٗ بعض ا٭ػباكٚ ،نإ ٖقا ايكـك َٔ ايجٛاب ٖٓا
آػل ،ؾإفا ٚكؿ بٌأْٗا ثٛا ٷ
مل ٜكُ ًِ٘ ايٓيبٸ| ،ؾشجٸاّ يًُهًٖـ عً ٢عٌُ اـرل فاى ٜٴكاٍ ي٘ َٔ ،ػ ٍ٬أػباك « ٳَ ٵٔ
ت ب٘ ٭دٌ فاى ايجٛاب ،أ ٚكٴ ٳبُا َطًكاّ ،ؾإٕٸ اهلل تعاٍ هٝعطٝو ايجٛاب
بًؼ» :إٕٵ أتٝٵ ٳ
ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـٚ ،ي ٛمل ٜهٔ ا٭َل عًَ ٢ا بًػو ٫ٚ .ؿ٫ي ١شلا عً ٢أْ٘ ٜٴعط٢
ايجٛاب ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـ عً ٢ايعٌُ ايق ٟمل تجبت ػرلٜٸت٘ أُ ٗ ّ٬إلتب١
ايوابك.١
ٜك ٍٛايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ بٝإ ٖقا ا٫ستُاٍ« :إٔ ٜه ٕٛإكِٛؿ تهٌُٝ
ٍّ َؿلٚؽٕ عٔ
قلٸن ١ٝا٭ٚاَل ا٫هتشبابٝٸ ١ؾُٝا إفا ؾلض بًٛؽ ثٛاب عًَ ٢وتشب
اهتشباب٘ٚ ،يهٔٵ سٝح إٕٸ فيو ايبًٛؽ يٝى قطعٝٸ ّا ؾتٓكّ ٚتٔعـ قلٸن ١ٝا٭َل
وب طبع٘ ،ؾُٔ أدٌ سحِّ إهًٖؿٌ عً ٢عـّ
ا٫هتشبابٞٸ ،ايقٓ ٫ ٟٳ ٵ ٝٳل ٗ تلن٘ عَ ٳ
إُٖاٍ إوتشبٸاتٚ ،طًبٗاٚ ،عـ بٓؿى ايجٛابٚ ،أنٌُ قلٸن ١ٝفيو ا٭َل
ا٫هتشبابٞٸٖٚ .قا ايذلغٝب إٛيٚ ،ٟٛإ ٵٕ نإ طلٜكٝٸ ّا أٜٔاّٚ ،يهٓٸ٘ ٜ ٫وتبطٔ طًباّ
ٚأَلاّ ،بٌ فلٸؿ تلغٝب بايٛٳ ٵعـ إٛي ٟٛعً ٢ايجٛاب; ؾدل ٓعـ قلٸن ١ٝا٫هتشباب
ٚايطًب ايٓٻ ٵـبٚ ،ٞعًٖ ٢قا ٜ ٫ٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙا٭ػباك اهتشباب عٌُٕ مل ٜجبت ػرلٜٸت٘
ٚاهتشباب٘ ٗ إلتب ١ايوابك ;١٭ٕ فيو قـ أُػق ٗ َٛٓٛعٗا ،ؾٝه ٕٛايتُوټو بٗا ٗ
َٛكؿ ايٌوٓ ٗ أٌُ ا٫هتشباب َٔ ايتُوټو بايعاّٸ ٗ ايٌبٗ ١إِـاقٝٸ ،١بٌ تهٕٛ
ٖق ٙايلٚاٜات َٔ أؿيٓ ١ايذلغٝب ٗ ايطاعٚ ١اؿحٸ عً ٢عـّ إُٖاٍ إوتشبٸات
ايٌلعٝٸ َٔ ،١ػ ٍ٬دعٌ ثٛابٺ تلغٝيبٸ تؿًٔٞٝٸ ٗ فيو إٛكؿ»(.)37

ٚقـ ٚقع ايه ّ٬بٌ ا٭عٖ ٗ ّ٬ق ٙا٫ستُا٫تَٚ ،ا ٖ ٛا٭قلب َٓٗا إٍ َؿاؿ
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ٗٔ ٛل قـك ٠ايعكٌ ا٭ُٛيٞٸ عً ٢ايتشكٝل
ا٭ػباكٚ .استـّ ايٓكاَ ب ِٗٓٝبطلٜك١ٺ عُٝك١ٺ ٴت ِ
 ٟايٌٝؽ ا٭ِْاكٚ ٟاحملكِّكٌ َٔ بعـ :َِٗٓٚ ،ٙاٯػْٛـ
ٚايبشح ٫ٚ ،هٝٻُا عًٜ ٢ـٳ ٵ
اـلاهاْٚ ٞايٓاٝ٥ين ٚا٭ُؿٗاْٚ .ٞطبٝع ٌّٞإٔٸ عح ٖق ٙايٛدَٚ ،ٙٛا ق ٌٝؾٗٝا،
ٚبٌأْٗاٚ ،بٝإ آكا ٤٫٪ٖ ٤ا٭عْٚ ّ٬كاًاتِٗ ٖٛ ،عٌُٷ ٚدٗـٷ ػاكز عٔ َٛٓٛع
عجٓاَٛ ٖٛٚ ،نٍٛٷ إٍ عًِ ا٭ُٚ ،ٍٛإِا ْهتؿ ٗ ٞإكاّ بإط٬ي١ٺ إْاي١ٝ
ٚكتِل٠ٺ عً ٢بعض ايٓكاًات إطلٚس ٗ ١ن ّ٬ايعًُٳ ٵ ٔٝاـٚ ٞ٥ٛايِـكَ ،ع
تلدٝض َا ّهٔ تلدٝش٘.
أَا ا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ ٖٛٚ ،إٔ ته ٕٛكٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ» بِـؿ دعٌ اؿذٸ١ٝ
ايٛاٖل ١ٜيًؼدل ائعٝـ ٗ إوتشبٸات ،ؾٗ ٛا٭هاي ٗ قاعـ ٠ايتواَضٚ ،باْٗٝاكٙ
تٓٗاك.
ٚقـ كؿٸ ٙايوٝـ اـ ٞ٥ٛبأْ٘ «بعٝـٷ عٔ ٚاٖل ايلٚاٜات غا ١ٜايبٴ ٵعـ; ٭ٕٸ يوإ
اؿذٸ ١ٝإِا ٖ ٛإيػا ٤استُاٍ اـ٬فٚ ،ايبٓا ٤عً ٢إٔٸ َ٪ؿٸ ٣ايطلٜل ٖ ٛايٛاقع ،نُا
ٗ أؿيٓ ١ايطلم ٚا٭َاكات ٫ ،ؾلض عـّ ثبٛت إ٪ؿٸ ٗ ٣ايٛاقع ،نُا ٖ ٛيوإ ٖقٙ
ا٭ػباك .ؾٗ ٛغرل َٓاهبٺ يبٝإ سذٸ ١ٝاـدل ائعٝـ ٗ باب إوتشبٸات ٫ٚ ،أقٌٸ َٔ
عـّ ؿ٫يتٗا عًٗٝا»(.)38
ب َٓ٘ َا فنل ٙاٱَاّ اـُٝينٸ(.)39
ٚقل ٜٷ
ْٚاقٌ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ ايبشٛخ(َٓ )40اقٌتٌ:
ا٭« :ٍٚإ ٸٕ ا٭َل ايطلٜك ٞايٛاٖلٜٓ ٫ ٟشِل ٗ إٔ ٜهَ ٕٛعٓ ٢دعٌ
اؿذٸ ١ٝيًؼدل ائعٝـ ،بٌ ٜٴ ٵع َكٌ فيو عًَ ٢وت ٣ٛاؿهِ با٫ستٝآٜ ٫ ٖٛٚ ،ٙاٗ
َع ايتعبرل إقنٛك».
ايجاْ :١ٝإ ٸٕ اعذلآ٘ إِا ٜتِٸ بٓا٤ٶ عًَِ« ٢طًشات َـكه ١إرلما٬َ َٔ ،س١ٛ
أيوٓ ١اؾَ ٵعٌ ٗ ا٭سهاّ ايٛاٖل ١ٜايطلٜكٚ ،١ٝأْٗا ٗ ا٭َاكات بًوإ دٳ ٵعٌ
ت َا َ ٫نٜـٳ عً ٘ٝأ ٸٕ سكٝك ١اؿهِ ايٛاٖلٟٸ ٚكٚس٘
ايطلٜكٝٸٚ ،١إ ٓ ٫ؾكـ علؾِ ٳ
ٚاسـ ،ْ٠هٛا ٤نإ بٗقا ايًوإ أ ٚبػرل.)41(»ٙ
َٚا طلس٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ إٓاقٌ ١ا٭ٚ ٖٛ ٍٚد٘ٷ آػل يبٝإ طلٜكٝٸ ١أػباك
« ٳَ ٵٔ بًؼ»ٚ ،قـ َاٍ إٍ تبٓٸ ٗ ٘ٝتكلٜلات ؿكهَ٘ٚ ،ؿاؿٴ ٙإٔ إكِٛؿ بٗا «دعٌ إهاب
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ا٫ستٝا ٙا٫هتشبابٞٸ ٗ َٛكؿ بًٛؽ ايجٛاب َٔ ،ؿ ٕٚدعٌ اؿذٸ ١ٝيًؼدل ائعٝـ،
ٚتلتٝب آثاك فيو عًٖٚ .)42(»٘ٝقا ٜٓ ٫اؾ ٘ٝتعبرلٚ« :إٕٵ نإ ايله |ٍٛمل ٜكُ ًِ٘».
أقٚ :ٍٛكٴ ٳبُا ٜٴ٬سٳ ٜعً:٘ٝ
أٚٸ :ّ٫أَٸا عـّ َٓاؾا ٠ايتعبرل إقنٛك َع ا٫ستٝا ٙؾٝٳ ٔل ٴؿ عً ٘ٝإٔٸ ا٫ستٝا;ٙ
سٝح نإ ٕلاعاًَِ ٠ش ١ايٛاقع ٚايذلغٝب بإؿكان٘ ،ؾٜٓ ٬اهب٘ ايتعبرل بكٛي٘ٚ« :إٕٵ
مل ٜهٔ قـ قاي٘» ،بٌ ٜٓاهب٘ ايتعبرل« :اؾعٳ ٵٌ فيو ،ؾعو ٢إٔ ٜه ٕٛقـ قاي٘» .ؾُٓطًل
ا٫ستٝاٚ ٙغاٜت٘ ٖ ٛعـّ ؾَ ٵٛت ايٛاقعٚ ،كدا ٤إؿكان٘.
ذر ايٛاٖل ٫ ١ٜؼتاز إٍ يوإٕ ػاْٸٚ ،إٔ ا٭هاي ؾٗٝا قٛٸ٠
ثاْٝاّ :أَٸا إٔ اؿُ ٳ
ا٫ستُاٍ ايهاًـ عٔ ايٛاقع ،بِلف ايٓٛل عٔ يوإ دعٌ اؿذٸ ،١ٝؾٗ ٛأَلٷ ٫
ذر ايٛاٖل ١ٜايطلٜك ١ٝتعتُـ عً ٢يوإٕ ػاْٸٚ ،ؼتاز
ْٛاؾك٘ عًٚ .٘ٝايٛاٖل إٔٸ اؿُ ٳ
إيٚ ،٘ٝاعتُاؿ ايًوإ ٖ ٛأَ ٷل عكٞ٥٬ٸٚ ،ايٌاكع مل ىلز عٔ هرل ٠ايعك ٗ ٤٬ايتعبرل
ذر ايٛاٖل ٫ ١ٜؼتاز إٍ
عٔ أغلآ٘ ايٌلعَُْٛٔ ،١ٝاّ ًٚه ،ّ٬ثِٸ هًُٓٓا إٔٸ اؿُ ٳ
يوإٕ ػاْٸٚ ،يهٔٵ ًل ٙإٔ ٜ ٫ٴوتؼـّ يوا ٷٕ ٜٓاؾٗٝا ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ إكاّ،
 ،ٚستٸَ ٢ع ن ٕٛاـدل كايؿاّ يًٛاقع.
ت ا٭ػباك بإٔ ايجٛاب قؿْ ٛ
س ٵ
سٝح ُلٸ ٳ
ثايجاّٜ :لٔ ٴؿ عً ٢أٌُ ا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ ع هٛا ٤بتؿورل إٌٗٛك َٔ ٛٗٚك أػباك « ٳَ ٵٔ
بًؼ» ٗ دٳ ٵعٌ اؿذٸ ١ٝايٛاٖل ١ٜيًؼدل ائعٝـ ،أ ٚبتؿورل ايٌٗٝـ ايِـك َٔ ٛٗٚكٖا
ٗ دٳ ٵعٌ ا٫ستٝا ٙا٫هتشبابٞٸ ع إٔٸ ا٭ػباك إقنٛك ٠يٝوت بِـؿ اؾَ ٵعٌ أُ ،ّ٬هٛا٤
أنإ دٳ ٵع ّ٬يًشهِ ايٛاٖل ٟأ ٚدٳ ٵع ّ٬ي٬ستٝا ٙا٫هتشبابٚ ،ٞإِا َٖ ٗ ٞكاّ
ايٛٳ ٵعـ أ ٚاٱكًاؿ ،نُا هٝأت.ٞ
ٚأَا ا٫ستُاٍ ايجاْ ٞؾُعًٔتٴ٘ ُٖ ٛعٛب ١اهتٗٛاك َٔ ٙأػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» .قاٍ
ايوٝـ اـ ،ٞ٥ٛاعذلآاّ عً ٢ا٫ستُاٍ إقنٛك ٫« :ؿ٫ي ،١بٌ  ٫إًعاك ،يٮػباك
إقنٛك ٠عً ٢إٔٸ عٓٛإ ايبًٛؽ ٖا ٜٛدب سـٚخ ًَِش١ٺ ٗ ايعٌُ ،بٗا ِٜرل
َوتشبٸ ّا ،ؾإتعٌ ٖ ٛا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ( ;)43ؾإ ٸٕ َؿاؿٖا فلٸؿ اٱػباك عٔ ؾٌٔ اهلل
تعاٍٚ ،أْ٘ هبشاْ٘ بؿًٔ٘ ٚكٓت٘ ٜعط ٞايجٛاب ايق ٟبًؼ ايعاٌَٚ ،إٕٵ نإ غرل
َطابلٕ يًٛاقع ،ؾٗ ٞع نُا تل ٣ع غرل ْاٚل٠ٺ إٍ ايعٌُٚ ،أْ٘ ِٜرل َوتشبٸ ّا ٭دٌ طل٤ٚ
عٓٛإ ايبًٛؽ»(.)44
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ٚأَا ايجايح ٖٛٚ ،ايٛاٖل َٔ ايوٝـ اـ ،ٞ٥ٛنُا َلٸ يًتٛٸ ٗ ن ،َ٘٬ؾ٬
ِٜضٸ ا٫عذلاض عً ٘ٝبإٔٸ ايجٛاب عً ٢عٌُٕ ؾلعٴ نَ ْ٘ٛطًٛباّ; ٭ٕٸ فيو َلؿٚؿٷ «بأْ٘
ؤ ا٫ستٝا ٙعك٬َ ّ٬ناّ يًجٛاب»( .)45أدٌ ،قـ اعذلض عً ٘ٝايوٝـ ايٌٗٝـ
ٜهؿ ٞسٴ ٵ
ٗ ايبشٛخ باعذلاضٕ آػل ٖٛٚ ،أْ٘ «ػ٬ف ٚاٖل ساٍ اـطاب ايِاؿك َٔ إٗ ٍٛ
أْ٘ ُاؿكٷ عٓ٘ َا َٖ ٫ ،ٍَٛ ٛا ٖ ٛعاقٌٷ ،هٛا ٤نإ بًوإ ا٭َل ٚايطًب أٚ
بًوإ ايٛٳ ٵعـ عً ٢ايجٛاب»(.)46
ٍّ آػل (أ ٟاؿًكات) كأ ٣إٔ ٖقا ا٫ستُاٍ ايجايح ٖ ٛإتعٌ،
ٚيهٓٸ٘ ٗ قٌ
«ٚيهٔٵ َع تطع ُ٘ٝبا٫ستُاٍ ايلابع; ٭ٕ ا٫ستُاٍ ايجايح َؿلؿٜ ٫ ٙؿوِّل إعطا٤
ايعاٌَ ْؿى ايجٛاب ايق ٟبًػ٘; ٭ ٸٕ ايعكٌ إِا وهِ باهتشكام ايعاٌَ يًجٛاب٫ ،
ًؼّ فيو ايجٛاب ،ؾ ٬بٴـٻ َٔ ا٫يتناّ بإٔ ٖق ٙاـُِٝٛٸَ ١لؿټٖا إٍ ٚٳ ٵع ٺـ
َٛيٟٛٸ»(َٚ .)47ا تُٔٻٓ٘ اـدل َٔ ٚٳ ٵع ٺـ َٛيٟٛٸ بايجٛاب َٖ ٛا ٜهؿ ٞيلؿٸ َا اعذلض ب٘
ايوٝـ ٗ ايبشٛخ عًٖ ٢قا ايٛدَ٘ ،ؼايؿت٘ يًٛاٖل َٔ اؿـٜح ٗ ن ٕٛاـطاب
ُاؿكاّ عٓ٘ بِؿت٘ إٛيٜٛٸ ٫ ،١بِؿت٘ عاق ،ّ٬ؾإٕٸ إٛيٖ ٗ ٖٞ ١ٜٛقا ايٛٳ ٵعـ بايجٛاب
احملـٻؿ; ٭ٕ ايعكٌ  ُٜٔٔ ٫يًعبـ َكـاك ايجٛاب عً ٢اْكٝاؿٚ ،ٙإِا ايقٜ ٟعلف فيو
إكـاك  ُٜ٘ٓٔٚيًعبـ ٖ ٛإ ٍٛعنٻ ٚدٌٻ.
ٚأَا ايلابع ؾكـ كؿٻ ٙايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ ايبشٛخ بأْٸ٘ «ػ٬ف ٛٗٚكٖا ٗ أْٗا
بِـؿ اؿحٸ ٚايذلغٝب ٚايطًب ٫ ،فلؿ اٱػباك أ ٚايٛٳ ٵعـ ايِِّ ٵلف»(.)48
ت يًتٛٸ إٔٸ ٖقا ايٛد٘ ًِٜض يتتُ ِٝايٛد٘ ايجايح; يٝػـ ٚإكِٛؿ بأػباك
ٚقـ علؾِ ٳ
ٍّ بايجٛاب ًِٕش١ٺ ٗ ْؿى ايٛعـٚ ،ي ٛناْت ٖقٙ
« ٳَ ٵٔ بًؼ» تكـٚ ِٜإعطا ٤ٳ ٚٵع ٺـ َٛيٟٛ
وٓ٘ عك.)49(ّ٬
إًِش ٖٞ ١ايذلغٝب ٗ ا٫ستٝا ;ٙباعتباك سٴ ٵ
ٚايقٜ ٟبـ ٚإٔ ٖقا ا٫ستُاٍ ٖ ٛأقلب ا٫ستُا٫ت ،إ ٓ٫إفا متٸ ا٫ستُاٍ اـاَى
ايتاي.ٞ
ٚأَا اـاَى ؾعًٖل عً ٘ٝايوٝـ ايٌٗٝـ بأْ٘ «ٚإ ٵٕ نإ ٚاكؿاّ ٗ ْؿو٘ٚ ،قـ
ٴٜوتٌٗـ عًَ ٘ٝا ٚكؿ ٗ يوإ بعض ايلٚاٜات « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ ثٛابٷ عً٤ًٞ ٢ٺ َٔ اـرل»،
ايٛاٖل ٗ إؿلٚغ ١ٝعٔ ػرلٜٸٚ ١كدشإ ايعٌُ ايٓق ٟبًؼ عً ٘ٝايجٛاب ٗ إلتب١
ايوابك ،١إ ٓ ٫أ ٸٕ ٌٓ نٌٸ أػباك ايباب ،ستٸ ٢إطًل َٓٗا ،عً ٢فيو َٛ ٫دب ي٘»(.)50
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َٚا ّهٔ إٔ ْكٛي٘ بٌإٔ ا٫ستُاٍ اـاَىَٚ ،ا أٚكؿ ٙايوٝـ ايٌٗٝـ عً،٘ٝ
عـٸ ٠أَٛك:
ا٭َل ا٭ٚٸٍ :إ ٸٕ غاَ ١ٜا تـٍٸ عً ٘ٝأػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ،بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ا٫ستُاٍٖٛ ،
إٔٸ ايجٛاب ايقٜ ٟٴعطا ٙإهًٖـ يٝى ٖ ٛعً ٢ايعٌُ ايق ٟمل ٜكُ ًِ٘ ايٓيبٸ| َٔ
ا٭هاي ،بٌ عً ٢عٌُ اـرل ايق ٟقاي٘|ٚ ،يهٔٵ مل ٜٓكُ ًِ٘ ايلا ٟٚطبكاّ ٕا
قاي٘| ،ؾٗ ١ؿكد ١ايجٛاب َٚكـاك .ٙؾاً٫تبا ٙايق ٟٴك ٳبُا ٚقع ؾْ ٘ٝاقٌٴ اـدل
إتُِّٔٔ يعٌُ اـرل أ ٚيًجٛاب عً ٘ٝيٝى ٖ ٛاً٫تبا ٗ ٙأٌُ ُـٚك عٌُ اـرل ٚثٛاب٘
عٓ٘|ٚ ،إْٸُا ٗ َلتب ١ايجٛاب ،نٝؿٝٸ ّٚ ١نُٸ .١ّ ٝؾأٌُ َلغٛبٝٸ ١ايعٌُ ٚػرلٜٸت٘ ع
ٚبايتاي ٞنَ ْ٘ٛوتٛدباّ يًجٛاب ع ٖ ٛأَلٷ َؿلٚؽ َٓ٘ٚ ،إِا ايتؿٔټٌ ايق ٟأٓاؾَ ٵت٘ ٖقٙ
ايلٚاٜات ٖ ٛإٔٸ اهلل تعاٍ ٜعط ٞايعبـ ثٛاب َا بًػ٘ٚ ،ي ٛنإ أمٜـ َٔ ثٛاب ايعٌُ
عٓـٚ ٙاقعاّ .ؾً ٛؾلٓٓا إٔٸ ايلٚا ١ٜائعٝؿ ١إلٜٚٸ ١عٓ٘| تك« :ٍٛإٕٸ َٳ ٵٔ تِـٻم كؾع٘
اهلل ؿكد ٗ ّ١اؾٓ ،»١ؾتِـٻم ايعبـ طُعاّ ٗ ٖق ٙايـكدٚ ،١مل ٜهٔ ا٭َل نُا
بًػ٘ ،أعطا ٙاهلل تًو ايـكدٚ .١ي ٛؾلض إٔ ايٓيبٸ| ٚاقعاّ نإ قـ قاٍ « :ٳَ ٵٔ تِـٻم
ت عٓ٘|« :إٔٸ َٔ تِـٻم ي٘ ؿكدتإ»،
نإ ي٘ ؿكد ،»١يهٔٸ ايلٚا ١ٜائعٝؿْ ١كًَ ٵ
ؤ ٔٚٸ عبـ ٙب٘،
ٚتِـٻم ايعبـ; طُعاّ بايـكدتٌ ،ؾإٕٸ اهلل تعاٍ هٝه ٕٛعٓـ سٴ ٵ
ٜٚعط ٘ٝايـكدتٌ ٗٚ .إجايٌ ٜٴ٬سٳ ٜإٔٸ أٌُ ايعٌُ ثابتٴ إٌلٚعٝٸ ١بـي ٌٕٝآػلٚ ،أْ٘
َٔ أعُاٍ اـرل ٚايدلٸ ٚايِـقٚ .١بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ايتؿورل  ٫سل ٍٛشلق ٙا٭ػباك يِٛك٠
ايٌوٓ ٗ ُـٚك اؿـٜح إتُِّٔٔ يًجٛاب.
ا٭َل ايجاْ :ٞإٕٸ ٖقا ايٛد٘ ؾُٝا ٜبـ ٚيٝى فلٸؿ استُإٍ َطلٚغٕ سـٜجاّ( ،)51بٌ
َٖ ٛطل ٚٷغ ٗ نًُات ايوابكٌ; ؾكـ ْكً٘ ايٌٝؽ ايبٗا ٞ٥عٔ بعض ايؿٔٚ ،٤٬أْ٘
قاٍ« :إٕ َعٓ ٢قٛشلِ :هٛم ايعٌُ باؿـٜح ائعٝـ ٗ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ ،ؿَ ٕٚواٌ٥
ؤٷ ٗ اهتشباب عٌُٕٚٚ ،كؿ سـٜحٷ
اؿٚ ٍ٬اؿلاّ ،أْ٘ إفا ٚكؿ سـٜحٷ ُش ٝٷض أ ٚسٳ ٳ
ـ ٗ إٔ ثٛاب٘ نقا ٚنقا ،دام ايعٌُ بقيو اؿـٜح ائعٝـٚ ،اؿهِ بذلتټب
ٓع ٝٷ
فيو ايجٛاب عً ٢فيو ايؿعٌ»(.)52
ٜٚبـ ٚأٜٔاّ َٔ ايٌٝؽ اؿُ ٸل ايعاًَ ٞإَ ٵ ٌٝإي ،٘ٝقاٍٚ« :اعٵًَ ٵِ إٔٸ ٖق ٙا٭ساؿٜح ٫
تـٍٸ عً ٢إثبات ا٫هتشباب باـدل ائعٝـ ٫ٚ ،عً ٢إثبات اٱباس ١ب٘ ،بٌ  ٫بٴـٻ َٔ
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ايعًِ باٱباسٚ ١إٌلٚعٝٸٚ ١ا٫هتشباب َٔ طلٜلٕ َعتُـٚ ،إْٸُا ٜجبت باـدل ائعٝـ
تلتټب ايجٛاب أَ ٚكـاك ٫ ،ٙغرل»(.)53
ٚقـ سها ٙايٌٝؽ ا٭ِْاك )54(ٟعٔ ْاع١ٺ.
ت نًُاتِٗ.
ٚفٖب إي ٘ٝبعض عًُا ٤ايوٓٸ ٖٖ ١ٵٔ تكـٻ ٳَ ٵ
ا٭َل ايجايح :إ ٸٕ َا ٜـٍٸ عً ٢تلدٝض ٖقا ايٛد٘ ٖ ٛبعض ايلٚاٜات َٔ ،قبَ :ٌٝا
كٚا ٙايِـٚم ،عٔ أب ٘ٝقاٍ :سـٻثين عًٞٸ بٔ َٛه ،٢عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ عًٞٸ بٔ
اؿهِ ،عٔ ٖاًِ بٔ ُؿٛإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ ً٤ٞٷ َٔ ايجٛاب
عً٤ًٞ ٢ٺ َٔ ػرلٕ ،ؾعًُ٘ ،نإ ي٘ أدلٴ فيوٚ ،إٕٵ نإ كه ٍٛاهلل| مل ٜكُ ًِ٘»(.)55
ٚ ٖٞٚآش ُ١ايـ٫ي ١عً ٢إٔٸ ػرلٜٸ ١ايعٌُ ثابت ْ ١بـي ٌٕٝهابل عً ٢ايبًٛؽ.
ٳبٝٵـٳ إٔٸ ايلٚآ ١ٜعٝؿ ١ايوٓـ بعًٞٸ بٔ َٛه.٢
ٚايـ٫ي ١عٗٓٝا لـٖا ٗ َا كٚا ٙايِـٚم ،عٔ قُـ بٔ ٜعكٛب ،بطلق٘ إٍ
ا٭ُ٥ٸ« :^١إ ٸٕ ٳَ ٵٔ بًػ٘ ً ٞٷ َٔ ٤اـرل ،ؾعٌُ ب٘ ،نإ ي٘ َٔ ايجٛاب َا بًػ٘ٚ ،إ ٵٕ مل
ٜهٔ ا٭َل نُا ْٴكٌ إي.)56(»٘ٝ
ٖٚق ٙأٜٔاّ ٓعٝؿ ١ايوٓـ باٱكهاٍ ،ؾتًِض يتأٜٝـ هابكتٗا.
 ٗٚػدل قُـ بٔ َلٚإ قاٍ :زلعتٴ أبا دعؿل× ٜك « :ٍٛٳَ ٵٔ بًػ٘ ثٛابٷ َٔ اهلل
عً ٢عُ ٌٕ ،ؾعٌُ فيو ايعٌُ; ايتُاي فيو ايجٛاب ،أٚتٚ ،٘ٝإٕٵ مل ٜهٔ اؿـٜح نُا
ٌ ٹعلٷ ع إٕٵ مل ٜهٔ ٚاٖل ّا ع بإٔٸ اؿـٜح سٳ ٵتُاّ ُاؿكٷ
بًػ٘»( ،)57ؾإْ٘; ٚبًشا ٚفٳ ٵ ،ًٜ٘ٴَ ٵ
عٓ٘| ،يهٔٸ ايلا ٟٚمل ٜبًػ٘ نُا ٖ ،ٛأ ٟإٕٸ أٌُ بًٛؽ اؿـٜح إتُِّٔٔ يًجٛاب
ثابتٷ.
ٚيهٔٵ ٗ إكابٌ ٜٛدـ طا٥ؿ ْ ١أػل َٔ ٣ا٭ػباك ع ٚؾٗٝا ايِشٝض ع َطًكَٔ ْ١
دل
ٖق ٙاؾٗٚ ،١تـٍٸ عً ٢إٔٸ ايعٌُ ايبايؼ ،هٛا٤ٷ نإ َؿلٚغاّ َٔ ػرلٜٸت٘ أّ ٜ ،٫ٴ ٪ٳ
ُاسب٘ ٜٚٴجاب عً ٢ؾعً٘ بايجٛاب ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـٖ َٔٚ .ق ٙايطا٥ؿُ :١شٝش١
ٌٖاّ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ عٔ ايٓيبٸ| ً٤ٞٷ َٔ ايجٛاب ،ؾعًُ٘،
نإ أدلٴ فيو ي٘ٚ ،إٕٵ نإ كه ٍٛاهلل| مل ٜكُ ًِ٘»(ُ ٗٚ ;)58شٝش ٺ ١أػل ٣شلٌاّ بٔ
هامل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵٔ زلع ً٦ٝاّ َٔ ايجٛاب عً٤ًٞ ٢ٺ ،ؾِٓع٘ ،نإ
ي٘ٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ عًَ ٢ا بًػ٘»(.)59
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ٚايو٪اٍ َٔ ٌٖ :تعاكضٕ بٌ ايطا٥ؿتٌ؟ َٚا ٖٚ ٛد٘ اؾُع؟
فٖب ايٌٝؽ ا٭ِْاكٚ ٟايوٝـ ايٌٗٝـ ع ُٖٚا إعذلؾإ ،بٓٛل ايطا٥ؿ ١ا٭،ٍٚ
إٍ ُٛك ٠إؿلٚغٝٸ ١عٔ ن ٕٛايعٌُ ػٳ ٵٝلاّ ٗ ْؿو٘ ع إٍ «أ ٸٕ ٌٓ نٌٸ أػباك ايباب،
ستٸ ٢إطًل َٓٗا ،عً ٢فيو(َٛ ٫ )60دب ي٘»( ٗ«ٚ )61إط٬م ايبٛاق ٞنؿا.)62(»ْ١ٜ
 ٫ٚفاٍٳ ي٬عذلاض عً ٢نَُٗ٬ا بأْٸ٘ َا ؿاَت طا٥ؿ َٔ ١ا٭ػباك َطًك١
ٚا٭ػلَ ٣كٝٸـ ٠ؾٝشٌُ إطًل عً ٢إكٝٸـ; ٭ْ٘ ّهٔ إٔ ٜٴذاب عً ٢فيو :إٕٸ «إكٝٸـ
ٖٓا ٜ ٫عاكض إطًل ستٸ ٢وٌُ إطًل عًٚ .)63(»٘ٝايٛد٘ ٗ عـّ ايتعاكض ٚايتٓاٗ
بُٗٓٝا إٔ ايطا٥ؿتٌ ٗ إكاّ َجبتتإ.
٬ْٚس ٜعً ٢فيو إٔٸ ٖق ٙا٭ػباك َٔ ايطا٥ؿتٌ َٖ ٞذُٛعٗا تٌرل إٍ َعٓ٢ٶ
ٚاسـٺ ،أ ٚقُ ٵٌ ٖٞ :بِـؿ بٝإ َٛٓٛعٕ َٚطًٛبٺ ٚاسـ ،ؾَ ٬عٓ ٢يًتؿهٝو بٗٓٝا،
ٚقلا٤تٗا بٗق ٙايطلٜك ١ايتذنٝ٦ٜٸٚ ،١اعتباك بعٔٗا َطًكاّ ٚاٯػل َكٝٸـاّ َٔٚ ،ثِٸ ؿع٣ٛ
إٔٸ إكٝٸـ ٜٓ ٫اٗ إطًل ،بٌ ٜتعٌ قلا٤تٗا بطلٜك١ٺ فُٛع ;١ٝ٭ْٗا تٌرل إٍ َعٓ٢ٶ
ٚاسـ ،ؾٝشٌُ إطًل عً ٢إكٝٸـ.
عً ٢إٔٸ ايطا٥ؿ ١ايجاْ ١ٝؼتٌُ ايٓٛل إٍ َا دا ٗ ٤ا٭ ;ٍٚؾِشٝشٌٖ ١اّ
ايجاْ ١ٝكٴ ٳبُا نإ ايٓٛل ٗ قٛي٘× ؾٗٝاٚ« :إٕٵ مل ٜهٔ نُا بًػ٘» يٝى إٍ اـطأ ٗ
أٌُ ْكٌ ايجٛاب ،بٌ ٗ ؿكدت٘ٚ .ا٫ستُاٍ ع ٘ٓٝع ٚي ٛبـكد١ٺ أٓعـ ع ٚاكؿٷ ٗ ُشٝش١
ٌٖاّ ا٭ ;ٍٚبًشا ٚإٔ ايٌ َٔ ٤ٞايجٛاب ٗ قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ ً٤ٞٷ َٔ ايجٛاب» أقلب إٍ
إكاؿ ٠سِٸ١ٺ َٔ ايجٛاب ٖٞٚ ،اؿِ ١اجملاَع ١يه ٕٛايعٌُ ػٳ ٵٝلاّ ٗ ْؿو٘ٚ ،إ ٓ٫مل
ٜهٔ مثٸ ١ؿاعٕ يًتعبرل إقنٛكٚ ،اقتِل عً ٢ايك« :ٍٛبًػ٘ ثٛابٷ»ٚ ،أَا ائُرل ٗ
قٛي٘ٚ« :إٕٵ نإ كه ٍٛاهلل| مل ٜكُ ًِ٘» ؾٜٗ ٛعٛؿ إٍ ايٌ ٫ ،٤ٞإٍ ايجٛاب ،ؾٝٴلاؿ ب٘
َا أُكٜـ بايٌ.٤ٞ
ٚباٱٓاؾ ١إٍ إٔٸ ا٭ػق باٱط٬م ٜذلتٻب عً ٘ٝبعض ايتٻ ٹبعات اٯت ،١ٝؾإٕ فيو
ٜـؾعٓا إٍ ايتٌهٝو ٗ أٌُ ؿ٫ي ١ايطا٥ؿ ١ايجاْ ١ٝعً ٢اٱط٬م.
ا٭َل ايلابع :إفا اتٸٔض ؿ٫ي ١ا٭ػباك عًٖ ٢قا إعٓ ٢ؾإهاؿ تؿورلٕ ثبٛتٞٸ ي٘
يٝى عورلاّ ،ؾُٔ إُهٔ ايك :ٍٛإٕ ٖقا ايجٛاب ايقٜ ٟٴعطا ٙايعبـ ٖ ٛتؿٔټٌٷ َٔ اهلل
ؤ  ِّٔٚعبـٙ
تعاٍ ،أ ٟإٕٸ ٖق ٙا٭ػباك تٓب ٧عٔ هع ١نلّ اهلل تعاٍٚ ،أْ٘ عٓـ سٴ ٵ
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ب٘ٚ ،أْ٘ ٜلٜـ َهاؾأ ٠ايعبـ إٓكاؿ ي٘ ٫ ٖٞٚ ،ؽًٚ َٔ ٛٳ ٵع ٺـ إشلٞٸ بقيو َٔٚ .إُهٔ
ايك ٍٛأٜٔاّ :إٕ ايػلض َٔ ٖق ٙا٭ػباك ع نُا فنل ايوٝـ ايٌٗٝـ ع ٖ ٛتهٌُٝ
قلٸن ١ٝا٭ٚاَل ا٫هتشبابٝٸ.١
ٔ بًؼ»
ٚػتاّ ايه :ّ٬إْٸ٘ ٗ ساٍ متٸ ا٫ستُاٍ اـاَى ٜتعٝٻٔ ٌٓ أػباك « ٳَ ٵ

عًْٚ .٘ٝكط ١ائعـ ؾٓ ٖٞ ٘ٝعـ ا٭ػباك ايـايٓ ١عً ٘ٝهٓـاّ .يهٓٸ٘ ع كغِ فيو ع ٜبك٢
قتٳُٳ.ّ٬
ٚأَا إفا مل ٜتِٸ ؾا٭قلب عٓـٖا ٌٓ أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» عً ٢ا٫ستُاٍ ايجايح
َطعٻُاّ بايلابع.
ٚأَا ايٛدٗإ ا٭ٚٸٍ ٚايجاْ ٞؾ ٬ؿ٫ي ١يٮػباك عًُٗٝا ،نُا هًـ.
ٚعً ،٘ٝتوك٘ قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ عٔ ا٫عتباكٜٚ ،تبٌ أْ٘  ٫أٌُ
شلا.
ِّٜ٪ٜٚـ فيو إٔٸ ٖق ٙا٭ػباكَ ،ع نْٗٛا ٗ َتٓا ٍٚا٭ُشاب ٚايؿكٗا ،٤مل
وتٌُ أس ٷـ َِٓٗ ع باهتجٓا ٤إتأػِّل ٜٔع ؿ٫يتٗا عً ٢ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ.
ٚأَا ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚؾ ٬ؿ٫ي ١شلا عًٚ ،٘ٝي ٛهًُٖٓا بـ٫ي ١بعٔٗا عً ٘ٝؾؿٞ
نؿاٜتٗا ٱثبات إوأي ١ا٭ُٛيٝٸ ١إؼايؿ ١يًكاعـ ٠تأَټٌٷ نبرل.
َٚع هك ٙٛايكاعـٚ ،٠اْهٌاف ٓعؿٗاٜ ٫ ،بك ٢مثٸ ١ساد ١يبعض ايبشٛخ
ايتؿِٚ ،١ًٝٝايؿلٚع إلتبط ١بٗا ،باهتجٓا ٤بعض ايٓكا ٙاٯت ،١ٝاييت ْل ٣أُٖٸ١ٝ
ايتطلټم إيٗٝا; يًِتٗا ببشجٓا َٚكاكبتٓا يًُوأي.١

باٱٓاؾ ١إٍ َا تكـٻّ ع َٔ عـّ ُاَٝٸ ١ايـي ٌٝعً ٢قاعـ ٠ايتواَض ،بٓا٤ٶ عً٢
ايتؿورل إٌٗٛك شلا ع ؾكـ تلتٻب عً ٢ا٭ػق بٗا ايعـٜـ َٔ ايٓتا٥ر ايوًبٝٸٚ ١غرل
احملُٛؿ ،٠عً ٢ايِعٝـ ٜٔايٓٛلٟٸ ٚايعًُٖٚ .ٞقا ٗ ايٛاقع َٔ إًِّ٪لات عً ٢عـّ
إكاؿ ٠ايتؿورل إٌٗٛك شلا; ٭ٕ َا ٜذلتٻب عًَ ٘ٝؿاهـ نجرلِٜ ٫ ٠ـك عٔ إٌلِّع
اؿه ،ِٝأٜ ٫ ٚهَ ٕٛلاؿاّ يٖ٘ٚ .ق ٙبعض ايٓتا٥ر اييت أؾلمٖا ا٭ػق بٗق ٙايكاعـ:٠
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ت
ت ايٓؿٛي يتكبټٌ ا٭ػباك ايٛاٖٚ ١ٝاـلاؾٚ ،١ٝػًكَ ٵ
إٕٸ ٖق ٙايكاعـ ٠قـ ٖٝٻ َأ ٵ
أكٓٝٸ ّ ١ُ٥٬َ ١يقيو; سٝح ٜٴ٬سٳ ٜإٔٸ ا٭فٖإ إوه ١ْٛبٗق ٙايكاعـ ٠ؼا ٍٚداٖـّ٠
إهاؿ تدلٜلٕ يهٌٸ تلاخ ايػًٛٸ ،بٌ يهٌٸ ػدلٕ ٓعٝـ  ٫أٌُ يٖ٘ٚ .قا َا ؾتض ايباب
ٚاهعاّ أَاّ تولټب ا٭نافٜب ٚإٛٓٛعات ٫ٚ ،هٝٻُا اييت تبايؼ باؿـٜح عٔ ثٛاب
اهلل تعاٍ ايعٚ ِٝٛاؾن ٌٜعً ٢بعض ا٭عُاٍ ايوٻ ٵًٗ ،١عذٸ ١إٔٸ اـدل ستٸ ٢ي ٛكٚاٙ
ايهقٸاب ٕٛؾاستُاٍ ُـقِٗ قا ٥ٷِٚ ،يقا هٛم ْكً٘ ،بٌ هٛم اٱؾتا ٤عً٘٥ٛٓ ٢
با٫هتشباب ،بٓا٤ٶ عً ٢إٌٗٛك.
ٚقـ أهًَ ِؿٓا إٔ ُ ٠٬ايلغا٥بَ ،ع أْٗا ع ؾُٝا ٜبـ َٔ ٚبعض ايٌٛاٖـ ع
َٛٓٛع َٔ ْ١قٹ ٳبٌ بعض ايِٛؾٝٸ ،١متٸ إٓؿا ٤ايٌلعٝٸ ١عًٗٝا بع «بلن »١قاعـ ٠ايتواَض.
إٕٸ إتتبِّع ٕٛاكؿ ا٫هتٌٗاؿ بايكاعـ ٗ ٠ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ ١إؼتًؿ ١هٝهتٌـ أْٸ٘
ٗ ٓٗ٥ٛا قـ متٸ اهتٓبا٦َ ٙات ايؿتاٚ ،٣ٚأُؿػًت آ٫ف ا٭ػباك ائعٝؿٚ ،١كٴ ٳبُا
إٛٓٛع ،١إٍ ايؿٔا ٤ايـٜين عَُٛاّٚ ،ايؿكٗ ٞػُِٛاّ.
ت عًْٛ ٘ٝعاّ َٔ ايٌلعٝٸ ١عً٢
ٚمل ٜكتِل ا٭َل ٗ َا أؿػًَ ٵت٘ ايكاعـٚ ٠أٓؿَ ٵ
ايذلاخ ايٌٝع ٞائعٝـ ،بٌ اَتـٸ فيو إٍ تلاخ ايػٚ ،٠٬نقيو ايذلاخ ايوٓٸ ،ٞستٸ٢
ايق ٟسهِ أٌٖ ايوٓٸ ١بٛٳ ٵٖٓ٘ٚ .نٌټ ٖقا ايذلاخ نإ َٔ ايوٌٗ كؾٔ٘; بوبب ٚٳ ٵٖٓ٘
ت بإبكا« ٘٥سٝٸ ّا» ٚقٝـ ايتـا.ٍٚ
ش ٵ
ٚعـّ ُشٸت٘ هٓـاّ ،ٳبٝٵـٳ إٔٸ ايكاعـ ٠زلٳ ٳ

إٕٸ قاعـ ٠ايتواَض ع  ٫ٚهٝٻُا بًشا ٚبعض ايتٛهټعات اييت ًٗـٳ ٵتٗاَٗٓٚ ،ا:
ت تِٛټكات
تطبٝكٗا عً ٢ايعٓا ٜٔٚأ ٚا٭سهاّ اييت ٜٓتنع َٓٗا َؿاٖ ِٝعاَٸ ١ع قـ أعطَ ٵ
ت ع َٔ ػَ ٍ٬ا أتاسٳ ٵت٘ َٔ هع١ٺ
هٌَٛٚ ١٦ِّٝٻٖ ١عٔ ايـ ٜٔأ ٚاؾُاع ١إٚ ،١َٓ٪هاُٖٳ ٵ
ٗ ا٭ػق با٭ػباك ائعٝؿ ١ع ٗ ايذلٜٚر يًهجرل َٔ إؿاٖ ِٝايكًكٚ ١إًتبو ،١بٌ
ا٭ؾهاك إِاؿَ ١يًتعاي ِٝاٱه ١َٝ٬ايِشٝشٚ .١بٝإ فيو :إٕٸ ايهجرل َٔ ا٭ػباك
ائعٝؿ ١تتُٔٻٔ َؿاٖ ِٝإه ١َٝ٬عاَٸَ ١تٸًِ ١باؿٝاٚ ٠اٱْوإٖٚ ،ق ٙإؿاٖ٫ ِٝ
ت ٗ ْؿوٗا ع إِا ٪ٜػٳق بٗا ٗ
فاٍ يًتواَض ٗ أؿيٓتٗا; ٭ٕٸ قاعـ ٠ايتواَض ع ي ُٖ ٛٵ
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د ٳ٘ ي٘
فاٍ إوتشبٸاتٚ ،كٴ ٳبُا إهلٖٚات أٜٔاّٚ ،أَا تعُُٗٝا إٍ إؿاٖ ِٝؾٚ ٬ٳ ٵ
إط٬قاّ ٫ٚ ،هٝٻُا إٔٸ ٖقا ايتواٌٖ ٗ أؿيٓ ١إؿاٖ ِٝاٱه ١َٝ٬ايعاَٸ ١هاِٖ ٗ تكـِٜ
ُٛك٠ٺ ٌَٛٻٖ ١عٔ اٱهٚ ،ّ٬عٔ َٛقؿ٘ ٚكٜ٩ت٘ ٗ نجرلٕ َٔ ايكٔاٜا.
إٕٸ إؿاٖ ِٝاٱهَٝ٬ٸ َٔ ،١قب :ٌٝاينٖـ ،اؿلٸ ،١ٜايعنٸ ،٠ايكٛٸ ،٠ايٓٛل ٠إٍ
إلأَٛٚ ٠قعٗا ٗ اؿٝاٚ ،٠هٛاٖا َٔ إؿاّٖ ٫ ،ِٝهٔ إٔ ٜتِٸ إثباتٗا ٚبًٛك ٠إٛقـ
اٱهَٗٓ َٞ٬ا اهتٓاؿاّ إٍ أػباكٕ ٚاٖ١ٝٺ ٓٚعٝؿ١ٹ ايوٓـ ٫ٚ ،هٝٻُا إٔٸ أَجاٍ ٖقٙ
إؿاٖ ِٝتعهى ُٛك ٠اٱه ّ٬ايعاَٸٜٚ ،١تؿاعٌ َعٗا ايٓايٚ ،شلا تأثرلٷ بايؼ ٗ
ْؿٛهِٗ ،أنجل ٖٓا تعهو٘ بعض ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝاؾنٝ٥ٸٚ ١ايتؿِ ،)64(١ًٝٝاييت
ٜلؾض ايؿكٗا ٤ايتواَض ٗ أؿيٓتٗا.
ٚنُا إٔ تطبٝل ايكاعـ ٠عً ٢إؿاٖ ِٝبٌهٌٕ َباًل غرل َدلٻكٜٚ ،ذلتٻب عً٘ٝ
َا فنلْا َٔ ٙايوًبٝٸ ،١ؾإٕ تطبٝكٗا عً ٢فٌُ إوتشبٸات ٚإهلٖٚات إبجٛثٗ ١
ايهتب ايؿكٗٚ ،١ٝاييت تبًؼ آ٫ف ايؿتا٪ٜ ،٣ٚؿٸ ٟإٍ ايٓتٝذ ١عٗٓٝا; ٭ٕ ٖقا ايعـؿ
ايهبرل دـٸاّ َٔ إوتشبٸات ٚإهلٖٚات ٖ ٛبٓؿو٘ ٜعطٜٚ ٞعهى تِٛټكاّ ػاُٸاّ عٔ
وب ،بٌ
اٱهٚ ّ٬كٜ٩ت٘ يٮَٛك .ؾِٛك ٠اٱه ٫ ّ٬تٴ٪ػٳق َٔ ايٛادبات ٚاحمللٻَات ؾشٳ ٵ
 َٔٚايوټ ٳٓٔ أٜٔاّ ،ؾايتواٌٖ ٗ أهاْٝـٖا هٛف ٜٓعهى عًُٛ ٢ك ٠اٱهْ ّ٬ؿو٘.

ٚإيٝو بعض ا٭َجً ١عً ٢ايتواَض ٗ ا٭سهاّ إتٸًِ ١بإؿاَٖٚ ،ِٝا تلن٘ َٔ
اْعهاهاتٺ هًبٝٸ:١
1ع فّٸ بعض ا٭علام :تُٔٸٓت بعض ايلٚاٜات ائعٝؿ ١فَٸ ّا يبعض ا٭قٛاّ
(نا٭نلاؿ َج ،)ّ٬أ ٚايٌلا٥ض ا٫دتُاع( ١ٝنق ٟٚايعاٖات)ٚ ،ؿع ٠ٛإٍ َكاطعتِٗ
ادتُاعٝاّ ٚاقتِاؿٜاّٖٚ .ق ٙا٭ػباك(َ ،)65ع ٓعؿٗا ايوٓـ ،ٟقـ أؾت ٢بٗا بعض
ايؿكٗا ;)66(٤اهتٓاؿاّ إٍ قاعـ ٠ايتواَض(ٖٚ .)67قا َا توبٻب بتكـْٛ ِٜل٠ٺ هًب ١ٝعٔ
ايتٌلٜع اٱهَٞ٬ٸٚ ،أٚس ٢بإقلاك ٙبٗق ٙايٓٛل ٠ايعِٓلٜٸ ١إكٝت ١ػاَ !٤٫٪ٖ ٙع إٔ
اٱه ّ٬إِا دا ٤بلؾض نٌٸ أًهاٍ ايعِٓلٜٸٖٚ .١هقا ،ؾإٕٸ ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٗ ٠فّٸ
إلأٚ ،٠إب ١ِّٓٝيٓكِإ عكًٗا ٚسٗٓٛا ٚإّاْٗاٚ ،ايـاع ١ٝإٍ تلى ٌَاٚكتٗا ،)68(...إٕٸ
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ٖق ٙكٚاٜاتٷ ٓعٝؿ ،١ٳبٝٵـٳ إٔٸ بعِٔٗ مل ٜٳ ٳل َاْعاّ َٔ ا٫يتناّ َؿاؿٖا; ٭ْٸٗا  ٫تتُٔٻٔ
د ٳـ ٍٕ
أسهاَاّ إيناََ ،)69(١ٝع أْٸٗا تعهى ُٛك ٠اٱه ّ٬عٔ إلأُٛ ٖٞٚ ،٠ك ْ٠قٌٸ ٳ
نبرلٚ ،كٴ ٳبُا ٜل ٣ايبعض أْٗا ايوبب ٚكا ٤ايكُع ايق ٟتتعلٻض ي٘ إلأ ٗ ٠ايهجرل َٔ
ايـ ٍٚايعلبٝٸٚ ١اٱه.١َٝ٬
2ع ايٓٛل ٠إٍ ايطبٸ ٚإـاٚا٬ْ :٠س ٜإٔ ايع ١َٓ٬اجملًوٜ ٞعذلف إٔٸ نتاب طبٸ
ا٭« ^١ُ٥يٝى ٗ ؿكد ١ها٥ل ايهتب; ؾٗاي٪َ ١يِّؿ٘»ٚ .يهٓ٘ ٜعكِّب عً ٢فيو قا:ّ٬٥
«ٜٔ ٫ٚلٸ فيو; إف قًٜ َ٘ٓ ٌٝتعًٖل با٭سهاّ ايؿلع ٗٚ ،١ٝا٭ؿٚ ١ٜٚا٭ؿع ٫ ١ٝمتاز
إٍ ا٭هاْٝـ ايكٜٛٸَ .)70(»١ع إٔٸ ايلٚاٜات ايطبٸٚ ،١ٝإٕٵ مل تلتب٘ بايعٌُ ٚايوًٛى،
يهٓٸٗا تلتب٘ بٓٛل ٠اٱه ّ٬إٍ ايطبٸ َٔ دْٗٛ ٖٞٚ ،١ل ْ٠إفا أُكٜـ أػقٴٖا َٔ ػٍ٬
َا داَ ٗ ٤جٌ ٖقا ايهتاب ؾٗ ٞتعط ٞاْطباعاّ ٚتِٛټكاّ بـاٝ٥اّ ٖٞٚ ،تلتب٘ بِشٸ١
اٱْوإ َٔ دٗ١ٺ أػلٖٓ ،٣ا ِٜ ٫ضٸ ايتواٌٖ ؾٗٝا ٚتعلٜٗٔا يًُؼاطل .ؾٜ ٬وٛؽ
ٓٚعٴ ا٭ساؿٜح فات ايطابع ايع٬دٞٸ ع قبٌ تٛثٝكٗا ع ٗ َتٓا ٍٚعاَٸ ١ايٓاي ،نُٛؿات
ٚإكًاؿات طبٝٸ َِْٕٛٓ ١عًٗٝا ،ػٳ ٵٛؾاّ َٔ آثاكٖا ايوًبٝٸ ١احملتًُ ١عًُ ٢شٸتِٗ.
3ع ًلعٓ ١ايوًٛنٝات إٌ ١ِّٖٛيِٛك ٠إقٖب :ؾكـ أؾت ٢بعضٷ باهتشباب
ض عً ٗ ٘ٝأٜاّ عاًٛكا ;٤يٛكٚؿ ػدلٕ َلهٌ ّٜٓٸ عً٢
ٖاكه ١ايتطبرلٚ ،ايقٜ ٟٴ ِك ٹـّ بع ٷ
إٔٸ ايوٝـ ٠مٜٓب÷ ْطشت كأهٗا َكـّ احملٌُ ،ستٸ ٢هاٍ ايـّ َٔ ؼت ايكٓاع(.)71
َٚع ن ٕٛاـدل ٓعٝؿاّ ؾإٕٸ ايبعض اهتٓـ إي ٗ ٘ٝاٱؾتا ٤باهتشباب ايتطبرل; يًتواَض
ٗ أؿي ١ايوټ ٳَٓٔ ،ع إٔٸ ٖق ٙإُاكه ١ايعاَٸ ١تعط ٞاْطباعاّ هًبٝٸاّ عٔ إقٖب ،نُا
شٓا فيو ٗ نتاب (ؾك٘ ايٌعا٥ل).
أٓٚٳ ٵ
4ع مٛه ١ا٭ٜٸاّ :ي ٛأْٓا أػقْا بعٌ ا٫عتباك ايؿتا ٣ٚإٌٗٛك ٠اييت تكٍٛ
بهلاٖ ١اينٚاز ٚايكُل ٗ بلز ايعكلبٚ ،نلاٖ ١إٜكاع ايعكـ  ّٜٛا٭كبعا ،٤أ ٚإٜكاع٘
ٗ أسـ ا٭ٜٸاّ إٓشٛه ٗ ١ايٌٗل ٖٞٚ ،ايجايحٚ ،اـاَىٚ ،ايجايح عٌلٚ ،ايواؿي
عٌلٚ ،اؿاؿٚ ٟايعٌلٚ ،ٕٚايلابع ٚايعٌلٚ ،ٕٚاـاَى ٚايعٌل ،ٕٚأ ٚنلاٖ١
إٜكاع٘ ٗ قام ايٌٗل ٖٛٚ ،ايًًٝتإ أ ٚايج٬خ َٔ آػل ايٌٗل( ٖٞٚ ،)72ؾتا ٣ٚمتٸ
بٓاٖ٩ا عً ٢قاعـ ٠ايتواَض ،ؾإٕٸ ٖقا ٜعط ٞتِٛټكاّ سوٸاهاّ عٔ ْٛل ٠اٱه ّ٬يًنَٔ،
ٚاْكواَ٘ إٍ :أٜاّ هعـ; ٚأٜاّ مى .أٜعكٌ إٔ ْكـِّّ تِٛټكاّ عٔ مٛه ١ا٭ٜاّ اهتٓاؿاّ
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إٍ أػباكٕ ٓعٝؿ١ٺ ٚاٖ١ٝ؟ إٕٸ ٖقا أَلٷ ٗ غا ١ٜايػلاب !١إْٓا ْلؾض ؾهل ٠مٛه ١ا٭ٜاّ،
نُا أٓٚشٓا فيو ٗ بعض َا نتبٓا.)73(ٙ

إٕٸ ا٫يتناّ بكاعـ ٠ايتواَضٚ ،إٓؿا ٤ايٌلعٝٸ ١عً ٢ايعٌُ ايعباؿٟٸ اهتٓاؿّا
إيٗٝا ،هٛف ٪ٜؿٸ ٟإٍ ساي١ٺ َٔ ا٫كؽا ٤يـ ٣ايهجرل َٔ إ ،ٌَٓ٪ؾتٔعـ ُٖٸتِٗ عٔ
تٗقٜب ايٓؿى ٚفاٖـتٗاٚ ،عٔ ايكٝاّ بإوٚ٪يٝات ايـٜٝٓٸ ١ا٭هاهٝٸٚ ١إٗاّٸ اؾٗاؿٜٸ،١
ت شلِ ثٛاباّ عُٝٛاّ عً ٢عٌُٕ
عً ٢اعتباك أِْٗ كنٓٛا إٍ كٚا١ٜٺ ٖٓا أٖٓ ٚاى قـ دعًَ ٵ
ُػرلٚ ،أعطَ ٵتِٗ ُٓاْاّ بعـّ ؿػ ٍٛايٓاك; بوبب ٖقا ايعٌُ ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ثٛاب
ُ ٠٬ايلغا٥ب ،أ ٚثٛاب بعض اينٜاكات .إٕٸ ٖقا ايجٛاب ايع ِٝٛهٝـؾع ايهجرل ٜٔإٍ
اينٖـ با٭عُاٍ ايهبرلٚ ،٠إوٚ٪يٝات ا٫دتُاع ١ٝإُٗٸَ ،١هتؿٌ بع «اْ٫تِاكات»
ايوٻ ٵًٗ ١اييت تُٔٓٗا شلِ قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔٚ .اؿكٝك ١أ ٸٕ ايتٛهټع ايقٟ
علؾَ ٵت٘ ايكاعـٚ ،٠أبٛاب ايتواَض ايق ٟؿػًَ ٵتٗا ،قـ ماؿ احملافٜلٚ ،أؿػٌ ايهجرل َٔ
تلاخ ايٓٛٸاعٌ إٍ ايؿٔا ٤ايـٜينٸٚ .هٛف ٌْرل ٗ ايٓكط ١اي٬سك ١إٍ بعض ا٭بٛاب
اييت تٛهٻعت ايكاعـ ٠يتًٌُٗا.

إٕٸ اجملاٍ ا٭ػ٬ق ٖٛ ٞبٓٛل ايؿكٗا َٔ ٤اجملا٫ت اييت تـػٌ ٗ ْطام ايوټ ٳٓٔ،
ؾُٝهٔ ايتواَض ؾٗٝا با٫عتُاؿ عً ٢ا٭ػباك ائعٝؿٖٚ .١قا ا٭َل ي٘ تأثرلٷ هًيبٸ بايؼ
عً ٢هًٛنٝات ايؿلؿ إوًِ ،نُا هٓل ٣بعض أَجًتَ٘ٚ .ا ٜنٜـ ٗ ايطٌ بٹًٓ ّٜٚ ،١ـعٛ
ٍّ نبرل عٔ ايتأُ ٌٝايٓٛل ٟيًؿك٘
ي٬هتػلاب ،إٔٸ ايعكٌ ايؿكٗٞٸ ٜ ٫ناٍ بعٝـاّ إٍ سـ
ايذلبٟٛٸٜٚ ،تعاٌَ َع إٛٓٛع بٌ٤ٞٺ َٔ ا٫هتؼؿاف; نٜ ْ٘ٛتٸٌِ با٭ػ٬قٝات
ٚاٯؿاب احمله ١َٛع يـٖ ٣قا ايعكٌ ع بكاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿيٓ ١ايوټ ٳَٓٔٔٚ .اؾاّ إٍ
فيو ،ؾإٕٸ ِ٘ ا٫هتٓبا ٙايؿكٗٞٸ ايوا٥ـ ٜ ٫واعـ عً ٢إْتاز ؾك٘ٺ َٔ ٖقا ايكب ;ٌٝ٭ْٸ٘
ٜعتُـ َٓٗذاّ تؿهٝهٝاّ فا آيٝٸاتٺ ُٓاع ٫ ١ٝتٴعٓ ٢نجرلاّ با٫عتباكات ايذلبٜٛٸ١
ٚا٭ػ٬ق ٫ٚ ،١ٝتأػق فيو بعٌ ا٫عتباك ٗ إُاكه ١ا٫دتٗاؿٜٸٖٚ .١قا إٓش٢
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ايتؿهٝه ٗ ٞايعًُ ١ٝا٫دتٗاؿ ١ٜيٝى ػاؾٝاّ عً ٤٫٪ٖ ٢ايؿكٗا ،٤بٌ إِْٗ ٜتبٓٻ ٵ ْ٘ٛعٔ
 ٞتاّٸ; ٫عتكاؿِٖ بإٔٸ فيو ٓلٚك َٔ ٌّٟايٓاس ١ٝإٓٗذٝٸَٓ ;١عاّ يتـاػٌ ايعً ّٛإؼتًؿ١
ٳ ٚٵع ٕ
فات اٯيٝٸات إتِّٓٛعٚ .١يقا نجرلاّ َا ٜٛادٗٓا ٗ ن ّ٬بعض ايؿكٗا ٤اعذلآِٗ عً٢
ؿ٫ي ١سـٜحٺ َعٝٸٔ بأ ٸٕ َؿاؿ ٙيٝى سهُاّ ًلعّ ٝا إيناَٝٸ ّاٚ ،إْٸُا ٖ ٛسهِٷ أػ٬قٞٸ ،أٚ
ٴٜكاٍ« :إٕٸ ٖق ٙإوأي ١أػ٬قٝٸٚ ،١يٝوت ؾكٖٗٚ !)74(»١ٝق ٙايجٓا ٗ ١ٝ٥تِٓٝـ ايـِّ ٜٔقـ
تعطٝو اْطباعاّ كاؿعاّ بإٔٸ ايؿك٘ ٖ ٛفلٸؿ تعاي ِٝداَـُ ٫ ،٠تٸ إٍ ا٭ػ٬م بًِ١ٺ،
ٚاؿاٍ إٔٸ ا٭ػ٬م ٖ ٞكٚغ ايؿك٘.
إْٓا ْوذٌِّ ؼؿٗٛاّ َٓٗذٝٸاّ هلٜعاّ عًٖ ٢قا ايٓٻ ٳُ٘ ا٫دتٗاؿٟٸٚ ،ساًُ٘ :إٕٸ ٖقا
ايتؿهٝو ايِاكّ بٌ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م غرل ؿقٝل; ٭ْٸ٘ عٴُٹٌٳ ٗ ٓ ٘٥ٛعً ٢عنٍ ايتكٌٓ
ٚايتٌلٜع عٔ ا٫عتباكات ايذلبٜٛٸٚ ١ا٭ػ٬قٝٸٚ ،١نإٔٸ ايؿكّ ٘ٝاكي َُٗٸت٘ ا٫دتٗاؿ١ٜ
ٗ دنٜل٠ٺ َعنٚيٚ ٫ ١دٛؿ يٲْوإ ؾٗٝا! أ ٚنإٔٸ ايؿك٘ فلٸؿ قٛايب داَـ ٫ ٠ع٬ق١
ي٘ با٫عتباكات ا٭ػ٬قٝٸٚ ١ايلٚسٝٸَ .١ع إٔٸ ا٭ػ٬م ٗ اؿكٝكٜٓ ١بػ ٞإٔ ته ٕٛكٚغ
ايكٛاٌْ ٫ٚ ،بٴـٻ إٔ ٜوتٗـٜٗا إكِّٓٔ; باعتباكٖا ٚاسـ َٔ ّ٠أِٖٸ َكاُـ ايـِّٚ ،ٜٔؾكاّ
ت ٭ُِِّ َهاكّ ا٭ػ٬م»(.)75
يك ٍٛكه ٍٛاهلل|« :إِا بٴعجٵ ٴ
ٚقـ نإ شلقا إٓٗر ايتؿهٝه ،ٞايقٜ ٟػؿٌ َكاُـ ايتٌلٜعٜٚ ،تعاٌَ َع
ايِٓ ْٛبطلٜك١ٺ ٖٓـهٝٸْ ،١تا٥ر غرل قُٛؿ ٠عً ٢اجملايٌ ايؿكٗٞٸ ٚايذلبٟٛٸ َعاّ .إٕٸ
عنٍ ايؿك٘ عٔ ا٭ػ٬م ٚايذلب ١ٝهٝذعًٓا أَاّ ْتا٥ر ؾكٗٝٸ ١تٌهٌِّ ؾادع َٔ ّ١ايٓاسٝتٌ
ا٭ػ٬قٚ ١ٝايذلب.)76(١ٜٛ
 َٔٚباب إجاٍ :يو إٔ تتوا :ٍ٤عٓـ اؿـٜح ايؿكٗٞٸ عٔ ٌَلٚع ١ٝايتٛك١ٜ
ٍّ ٜلاع ٞايؿك ٘ٝاي ٴبعٵـ
اػتٝاكاّ ع ؿًَ ٕٚنّٕ شلا ،نُا ٗ سا٫ت آ٫طلاك ع إٍ أٟٸ سـ
ا٭ػ٬قٞٸ ٚايذلبٟٛٸٜٚ ،وتٗـَ ،ٜ٘ع إٔ ايتٛك ١ٜتلبٸ ٞاٱْوإ عً ٢ق ٍٛػ٬ف اؿكٝك١؟!
ٍّ ٜلاع ٞفيو عٓـ اؿـٜح عٔ بعض اؿٹ ٳ ٌٝايٌلعٝٸ ٗ ،١ايلِّبا أٚ
ٚإٍ أ ٟسـ
غرلٚ ،ٙاييت قـ ٜ ٫ه ٕٛشلا ٓلٚك ًَْ ٠شٸ١؟
ُش ٝٷض إٔٸ إوا ٌ٥ا٭ػ٬قٝٸ ١قـ تأت ٗ ٞنًُات ايؿكٗا ٤قوُٝاّ يٮسهاّ
اٱيناَٝٸٚ .)77(١بايتاي ٞقـ ٜٴكاٍ :إٕ ٖقا اُط ٬ٷغٌَ ٫ٚ ،اسٸ ٗ ١إِطًشات ،نُا إٔٸ
َٔ ايطبٝع ٞإٔ َٔ سلٸ ايؿك ٘ٝإٔ ٜ ٫لٖ ٗ ٣ق ٙاٯ ١ٜأ ٗ ٚفاى اؿـٜح ؿ٫ي ١إيناَٝٸ.١
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يهٔٵ أقٖ :ٍٛقا ُشٝضٷِ ٫ٚ ،اْع َٔ فيوٚ .يهٔٸ إٌهً ٖٞ ١أْٸ٘ َع ا٭ػق
بعٌ ا٫عتباك إبٓ ٢ايؿكٗٞٸ ايكا :ٌ٥إٕٸ ا٭سهاّ غرل اٱيناَٝٸ( ١ا٫هتشباب،
ايهلاٖ ،١اٱباسٜ ٫ )١تعٝٻٔ عً ٢اجملتٗـ ؿكاهتٗاٚ ،ا٫دتٗاؿ ؾٗٝا( ،)78ؾوتهٕٛ
ايٓتٝذ ١إٔٸ ايؿك ٘ٝغرلٴ ًَنٳ ّٕ بايبشح ٗ ايكٔاٜا ا٭ػ٬قٚ ،١ٝبايتايًٜ ٫ ٞنَ٘ اهتشٔاك
ٚاهتٗـا ٤نٌٸ ٖقا ايذلاخ ايٛاكؿ ٗ ْطام ا٭ػ٬م ٗ عًُ٘ ايؿكٗٞٸَ ،ع إٔٸ ٖقا ايذلاخ
ٓع أ ٚايتأٚ ٌٜٚايتشلٜـ ،ؾٝشتاز إٍ
خ غينٸٚ ،قـ أُاب٘ َا أُاب غرل َٔ ٙايٛٳ ٵ
ٖ ٛتلا ٷ
وع ايؿك ٘ٝإُٖاي٘ ،نٝـ  ٖٛٚأقلب َا ٜه ٕٛإٍ إكاُـ
ؿكاه١ٺ ْكـٜٸَٛ ١هٻعٜ ٫ٚ ،١ٳ ٳ
ايهًِّ ١ٝاييت  ٫بٴـٻ َٔ اهتٗـاٗ٥ا ٗ ايعٌُ ايؿكٗ ;ٞنْ ٫ ٞه ٕٛأَاّ ؾتا ٣ٚبعٝـ٠
عٔ كٚغ ا٭ػ٬م؟!
ٚػتاَاّ أق :ٍٛإٕٸ ٖق ٙاحملافٜل َا ناْت يتػٝب عٔ فٖٔ اٱَاّ× عٓـَا تهًِٖ
َُٔ ٕٛا٭ػباك إتكـَِّٚ ،١عًّ ٘ٝهٔ ايك :ٍٛإٕٸ احملافٜل إقنٛك َٔ ٖٞ ٠قب:ٌٝ
ٖا ّٓع َٔ ايتٛهټع ٗ ؾُٗ٘ إٍ اؿـٸ ايقٜٛ ٟقع ٗ احملقٚك;
ايكلا ٔ٥احملتؿٓ ١بايّٓٸٓ ،
أ ٚقُ ٵٌ :إْٸ٘ هٝهً ٕٛاٖـاّ إٓاؾٝٸاّ عً ٢إٔ َلاؿ ×ٙيٝى َٖ ٛا ؾُٗ٘ ايك َٔ ّٛكٚاٜات
« ٳَ ٵٔ بًؼ».
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اهليىٍة الركوزيّة
بني التشسيع الديينّ واألعساف االجتىاعيّة

ٴتعٳـٸ ايع٬ق ١اينٚدٝٸ ١إسـ ٣أػّٸ ٚأٚثل ايع٬قات بٌ بين ايبٌل .ؾايع٬ق ١بٌ
اينٚدٌ َؿتٛس ْ ١عً ٢داْيب ايلٚغ ٚاؾوـَٔ ،اؾاّ إٍ ايتـاػٌ ٚاْ٫ـَاز ايٓؿوٞ
هٔ يٓؿى
بُٗٓٝا ،ستٸُٚ ٢ـ ايكلإٓ ايهلٖ ِٜق ٙايع٬ق ١باعتباكٖا ْٛعاّ َٔ ايوٻ َ
هٓٴٛا ٔإ َيٝٵٗٳا﴾،
اٱْوإ ،قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٹٔٵ آٜٳاتٹ٘ٹ َإٔٵ ػٳًَلٳ يَهُِ َِّٔٵ أَْ ُؿوٹهُِٵ أَمٵٚٳاداّ ِّيتٳوٵ ُ
هٔٷ ينٚدٗا.
هٔٷ ينٚدت٘ٚ ،اينٚد ١هٳ َ
ؾاينٚز ٚؾل ايتعبرل ايكلآْ ٞهٳ َ
ت آ ْ١ٜقلآْ ١ٝأػل ٣إٍ ُٚـ ايع٬ق ١اينٚدٝٸ ١بايًباي ،ؾاينٚز َٓني١
ٚأًاكٳ ٵ
ايًباي يًنٚدٚ ،١ايعهى ُشٝض ،قاٍ تعاٍٖ﴿ :ٴٔٻ ٹيبٳايٷ يٖهُِٵ ٚٳأَْتٴِٵ ٹيبٳايٷ يٖٗٴٔٻ﴾.
 َٔٚإعً ّٛإٔٸ ع٬ق ١اٱْوإ بًباه٘ ُتام با٫يتِام ٗ إكاّ ا٭ٚٸٍ ،سٝح ًٜتِل
ايًباي باؾوِ ُاَاّٚ ،سُٓٝا ِٜـ ايكلإٓ ايهل ِٜايع٬ق ١اينٚد ١ٝبايًباي ؾإٕٸ
فيو َٔ باب ايتُج ٌٝؿاي ١ايكُ ٵلب ايٌـٜـ إٍ سـِّ ا٫يتِام بٌ اينٚدٌ .نُا ٜأتٞ
ُٚـ ايع٬ق ١اينٚدٝٸ ١بايًباي; ٕا ٗ ايًباي َٔ ٓا ١ٜيًذوِ َٔ ،ايدلؿ ٚاؿَلٸ
ٚايػباك ٚها٥ل ايعٛاٌَ اـاكد ،١ٝاييت ّهٔ إٔ ت٪ثِّل عً ٢اٱْوإ َُٕٛٔٚ .فيو إٔٸ
ايع٬ق ١اينٚدٜ ١ٝؿذلض بٗا إٔ تٛؾِّل اؿُا ١ٜإتباؿي ١بٌ اينٚدٌٚ .إٓاؾ ١إٍ فيو
ٜأتُٚ ٞـ ايع٬ق ١اينٚد ١ٝبايًباي; ٕا ٗ ايًباي َٔ هذل يعٛك ٠اٱْوإ ،سٝح ُجٌِّ

ايع٬ق ١اينٚد ١ٝهذلاّ أػ٬قٝٸاّ يٲْوإٚ .أػرلاّ داُٚ ٤ـ اينٚاز بايًباي; ٕا ٗ ايًباي
َٔ م١ٜٓٺ ،ؾهُا ٜتذُٻٌ اٱْوإ بًباه٘ ٖٜ ٛتذُٻٌ نقيو بايع٬ق ١اينٚدٝٸ ٗ ١سٝات٘
ا٫دتُاع ،١ٝؾاينٚز َٓني ١اين ١ٜٓيًنٚدٚ ،١ايعهى بايعهى.

ٍّ; ٭ْٸٗا
ٚعًٜٓ ،٘ٝبػ ٞإٔ ٜ ٫ـػٌ اٱْوإ ٗ ايع٬ق ١اينٚد ١ٝإ ٓ ٫بعـ ؿكاه١ٺ ٚتإٔ
َ ٬وتأدلاّ ىتاك اٱْوإ
يٝوت نأ ِّٟع٬ق١ٺ أػل .٣ؾايع٬ق ١اينٚدٝٸ ١يٝوت ق ٘
 ٬ٳَ ٙ٤تً ٢اٚ ،٤إْٸُا ًٖ ٛلان َِْ ١رل ٗ ١ٜاؿٝا ،٠سٝح ٜتشٛٻٍ اينٚز إٍ دن٤ٺ
أػ ٓ
أهاي َٔ سٝا ٠مٚدت٘ٚ ،اينٚد ١نقيو; ْتٝذ ١ايٌلان ١ايعُٝكٚ ١ايتـاػٌ ايكا ِ٥بٌ
ايطلؾٌ.
يقيو ٜٓبػ ٞإٔ ت٪هٻى ٖق ٙايع٬ق ١عً ٢أهايٕ ُشٝض هًٚ ،ِٝإ ٖ ٫ؾإٕٸ ايتأثرلات
ايوًب ١ٝهته ٕٛنبرل ّ٠عًً ٢ؼِ ١ٝاٱْوإ ٚسٝات٘ َٔٚ .أِٖٸ ا٭هى ٗ إٌْا٤
ؤ نٌٌّ َٔ ايطلؾٌ اػتٝاك ًلٜه٘ ،ؾ٬
ش ٹ
ؤ ا٫ػتٝاك ،عٝح ٜٴ ٵ
ايع٬ق ١اينٚد ١ٝسٴ ٵ
ٜه ٕٛا٫ػتٝاك َٓبعجاّ َٔ ساي١ٺ عاطؿ ،١ٝأ ٚعً ٢م ٕٛاكػايٞٸٚ ،إٔ ٜ ٫أتْ ٞتٝذ١
ؾلضٕ أ ٚإنلا ،ٙؾِٜ ٬ضٸ إٔ ٜٴؿِ ٳلض عً ٢كدٌٕ قلاك مٚاد٘ َٔ اَلأ٠ٺ ٫ٚ ،إٔ ٜٴؿِ ٳلض
عً ٢اَلأ٠ٺ مٚزٷ بػرل كٓاٖا.

ٜأت ٞايو٪اٍ ٖٓا سَ ٍٛا إفا نإ يًُلأ ٠سلټ اتٸؼاف ايكلاك ٗ أَل مٚادٗا
ٚسـٖا ،أّ ًٜنّ اتٸؼاف أسـٺ آػل قلاك مٚادٗا ْٝاب ّ١عٓٗا؟ ٚتٓبع أُٖٸ ١ٝايو٪اٍ اْط٬قاّ
َٔ ػطٛكٖ ٠قا ايكلاك عًَ ٢وتكبًٗا ،ؾٗ ٞاييت هته ٕٛؼت قٛاَ ١اينٚز; عً٢
ايٓكٝض َٔ ايلدٌ ،ايق ٟهٝهُ ٕٛاسب ايوټ ًِطٚ ،١بٝـ ٙقلاك ايط٬م .نُا إٔٸ
إلأ ٖٞ ٠ايطلف ا٭نجل اْؿعاٚ ّ٫تأثټلاّ ٗ اؿٝا ٠اينٚدٚ .١ٝعً ،٘ٝؾَٗ ٞعٓٝٸَ ْ١باًل٠
باتٸؼاف قلاك اينٚاز ،ؾٌٗ شلا سلټ اتٸؼاف ايكلاك باينٚاز أّ ٫؟
ٜٓبػ ٞايك :ٍٛإٕٸ ٖقا إٛٓٛع مل ٜهٔ قٌٻ عح ٗ ايعِٛك إآ ،١ٝسٌ
ناْت إلأ ٠تعاْ ٞايتُٗ ٍٝايٌـٜـٚ ،ايٓٛل ٠ايـټْ ،١ْٝٚتٝذ ١اشلَ ٵ ١ُٓٝايقنٛك١ٜ
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ٛل إٍ
نل ٗ ؼـٜـ َِرلٖا ،بٌ مل ٜهٔ ٜٴ ٵٓ َ
 ٟٴ ٜٵق َ
إتؿٌِّ ،١ٝيقيو مل ٜهٔ يًُلأ ٠كأ ٷ
إلأ ٠باعتباكٖا ٗ َلتب١ٺ َٛام ١ٜيًلدٌٚ ،إْٸُا َٖ ٗ ٞلتب١ٺ ؿ ٕٚايلدٌ ،نُا ٗ بعض
اؿٔاكات ٚايتُٓٝٛات ا٫دتُاع ١ٝايكـّ.١
ٍّ ٗ ْٳ ٳُ٘ ايتعاٌَ َع إلأ،٠
د ٵقكٟ
يكـ هاِٖ ٛٗٚك اٱه ٗ ّ٬بلٚم تػٝرلٕ ٳ
اؾاك ٗ ٟا٭قٛاّ ايوابكٚ .١يهٔٵ َا ايق ٟأٓاؾ٘ اٱه ّ٬سٝاٍ اَت٬ى إلأ ٠قلاكٖا
ٗ اينٚاز؟
سكٝك ١ا٭َل إٔ ٖٓاى ْكاً ّا قتـَ ّا بٌ ؾكٗا ٤اٱه ّ٬سٝاٍ َٛٓٛع سلٸ إلأ٠
ٗ اتٸ ؼاف قلاك اينٚازٚ .يكـ بًؼ َٔ اػت٬ف ايؿكٗاَ ٗ ٤وأي ١تنٜٚر إلأْ ٠ؿوٗا سـٸاّ
دعٌ أسـ ايعًُا ٤ايهباك; ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْٜ ،ٞك ٗ ٍٛنتاب٘ اؿـا٥لٚ« :قـ
ٳع ٻـٖا ا٭ُشاب َٔ أَٸٗات إواَٚ ،ٌ٥عٔ٬ت إٌانٌٚ ،قـ ُٴ ِّٓؿت ؾٗٝا ايلها،ٌ٥
ٚنجل ايو٪اٍ عٓٗا ٚايواٚ ،ٌ٥أطٓب ًْ ْ َٔ ١ا٭ُشاب ؾٗٝا ا٫هتـ ٍ٫شلق ٙا٭قٛاٍ،
ٚأنجلٚا ؾٗٝا ايكٚ ٌٝايكاٍ»(ٖٚ .)1قا َا ٌٜرل إٍ َـ ٣ايتعكٝـ احمل ٘ٝبٗق ٙإوأي.١
أَٸا عٔ أِٖٸ ا٭قٛاٍ ٗ َوأي ١سلٸ إلأ ٗ ٠تنٜٚر ْؿوٗا ؾٗٓاى ث٬ث ١أقٛاٍ:

وِل ايك ٍٛا٭ٚٸٍ قلاك ايتنٜٚر بٝـ ايٛيٞٸ ؾك٘; إف ٜل َٔ ْ١ًْ ٣ايؿكٗا ٤ع َٔ
هل قِٛكٷ بٝـ ٚيِّٗٝا ،ايقٟ
كتًـ إقاٖب ع إٔٸ قلاك اينٚاز بايٓوب ١إٍ ايبٓت ايبٹ ِ
ِبَٔ ،١
قـ ٜه ٕٛا٭ب أ ٚاؾـٸ يٮبٚ .عً ٢كأ ٟإقاٖب ايوٓٸٜٓ ١ٝتكٌ ايكلاك إٍ ايعٳ ٳ
أعُإّ ٚأػٛإٍ ٗ ،ساٍ ٚؾا ٠ا٭ب ٚاؾـٸ.
ٚبقيو  ٫قلاك يًبٓت ٗ أَل مٚادٗاٚ ،ؾكاّ شلقا ايلأ.ٟ
ٚاهتـٍٸ ٖقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا ٤ظًُ١ٺ َٔ ايلٚاٜات َٔٚ ،فيوُ :شٝش ١ؾٌٔ
بٔ عبـ إًو ،عٔ أب ٞعبـ اهلل ايِاؿم× أْ٘ قاٍ ٫« :تٴوتأَٳل اؾاك ١ٜاييت بٌ
 ٟشلا إفا َا قلٻك
أبٛٳ ٵٜٗا ،إفا أكاؿ أبٖٛا إٔ ٜنِّٚدٗا ٖ ٛأْٛل شلا»( ،)2أ ٟإٕٸ ايبٓت  ٫كٳ ِأ ٳ
ٚايـٖا تنٚهٗا.
ٚاهتـيٓٛا نقيو بلٚا١ٜٺ أػل ٣عٔ اٱَاّ ايِاؿم× ،نُا ٗ ُشٝش١
اؿًيبٸ ٗ ،اؾاكٜ ١ٜنِّٚدٗا أبٖٛا بػرل كٓاّ َٓٗا ،أْ٘ قاٍ×« :يٝى شلا َع أبٗٝا أَلٷ،
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إفا أْهشٗا دام ْهاسٗاٚ ،إٕٵ ناْت ناكٖ.)3(»ّ١
ٚقـ اهتٓـ ٖقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا ٤ايٌٝع ١عًٖ ٢ق ٙايلٚاٜاتٚ ،قايٛا بإٔٸ ايكلاك
بٝـ ايٛيٞٸ.
ٜٛٚاؾكِٗ ٗ فيو ايٌاؾعٚ ١ٝإايه ،١ٝسٝح قايٛا; تجبت اي ١ٜ٫ٛإدباكٜٸاّ يٮب،
هلُ ،ػرل ّ٠أ ٚنبرل ،ّ٠بػرل إفْٗاٜٚ ،وتشبٸ
ٚيًذـٸ عٓـ عـَ٘ .ؾًٮب تنٜٚر ايبٹ ِ
اهت٦قاْٗا.
ْٚاع ايك ٍٛعٓـ ٖقا ايؿلٜل :إٕٸ ايبٓت  ٫قلاك شلا ٗ أَل مٚادٗاٚ ،إْٸُا ٜٴ ٻتؼق
بايٓٝاب ١عٓٗا أػطلٴ قلاكٕ ٜتشـٻؿ َٛدب٘ َِرلٖا َٚوتكبًٗا.

أَٸا ٗ ايك ٍٛايجاْ ٞؾكـ فٖب ؾلٜلٷ آػل َٔ ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔٸ قلاك اينٚاز
ٖ ٛبٝـ ايبٓتٚ ،يٝى بٝـ ايٛيٞٸَ ،ا ؿاَت بايػ ّ١عاقً ّ١كًٝـ.ّ٠
ٚعًًٖٛا فيو بإٔٸ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع ٖٛ ١هًط ١اٱْوإ عًْ ٢ؿو٘ٚ .يه ٕٛإلأ٠
إْواْاّ ؾٗ ٞنقيو َوًٖط ْ ١عًْ ٢ؿوٗاٚ ،إ ٓ ٫ؾُا ايق ٟهعٌ ايلدٌ ّتًو قلاك ٙبٝـٙ
ؾُٝا ٜٓتنع فيو اؿلٸ َٔ إلأ٠؟
ٖٓٚا ّهٔ ايك ٍٛبٛدٛؿ اهتجٓا٤ٺ ٗ عـّ َٓض إلأ ٠سلٸ تنٜٚر ْؿوٗا ،يهٔٸ
ٚ ٬آشاّ ٖٛٚ ،غرل َٛدٛؿٺٚ ،ؾكاّ شلقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا.٤
فيو ٜوتًنّ ؿيّ ٝ
ٜٚوتٓـ ٖ ٤٫٪ايؿكٗا ٤أٜٔاّ إٍ ًْ١ٺ َٔ ا٭ؿيٓٚ ١ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓايـايٓ ١عً ٢إٔٸ
هل توتكٌٸ بكلاك تنٜٚر ْؿوٗا َٔٚ ،فيوَ :ا كٴ ٟٚعٔ مكاك ،٠عٔ اٱَاّ
ايؿتا ٠ايبٹ ِ
ايباقل× أْ٘ قاٍ« :إفا ناْت اَلأَ ْ٠ايه ْ١أَلٖا ،تبٝع ٚتٌذلٚ ٟتعتل ٚتٌٗـ ٚتعطٞ
ت بػرل إفٕ ٚيِّٗٝا; ٚإٕٵ مل تهٔ
َٔ َاشلا َا ًا٤ت ،ؾإٕٸ أَلٖا دا٥نٷ ،تنٚز إٕٵ ًا٤ٳ ٵ
نقيو ؾ ٬هٛم تنٚهٗا إ ٓ ٫بإفٕ ٚيِّٗٝا»( َُٕٛٔٚ .)4فيو ع ٚؾكاّ يًلٚا ١ٜع إٔ سلٻ إلأ٠
ًـٖا ايعكً.ٞ
ٗ تنٜٚر ْؿوٗا ،بػرل إف ٕٕ َٔ ٚيٝٸٗاٜ ،تكٝٻـ باهتك٬يٝٸتٗا إايٝٸٚ ،١كٴ ٵ
ٖ ُٔٓٚقا ايوٝام ْكٌ ايوٝٸـ قؤ اؿه ٗ ،ِٝإوتُوو ،ػدل ابٔ
دين َٔ ابٔ أؾٕ ي٘;
ت إٍ ايٓيبٸ| ،ؾكايت :إٕٸ أب ٞمٚٻ ٳ
هلاّ دا٤ٳ ٵ
عباي ،إٔٸ داك ّ١ٜبٹ ِ
يرلؾع ػوٝوت٘ٚ ،أْا ي٘ ناكٖ ْ ،١ؾكاٍ|« :أدٝنَ ٟا ُٓع أبٛىٹ» ،ؾكايت ٫ :كغب١
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ت»(.)5
ً ٵ ٦ٹ
يَ ٗ ٞا ُٓع أب ،ٞقاٍ|« :ؾافٖيب ،ؾاْهشَ ٞٳ ٵٔ ٹ
ٚقـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح عٔ ابٔ َاد.)6(١
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙا٭ؿيٓٚ ١أَجاشلا فٖب إٍ ٖقا ايلأ ٟنجرلٷ َٔ ايعًُا ،٤إتكـٌَِّ
ٚإتأػٸلٚ ،ٜٔأُبض ٖ ٛايلأ ٟإٌٗٛك ،ستٸ ٢إٔٸ بعض ايؿكٗا ٤اؿٸع ٢اٱْاع عًٖ ٢قا
ايلأ ،ٟنُا عٓـ ايوٝٸـ إلتُٔٚ ،٢اسب اؾٛاٖلٚ ،ايٌٗٝـ ٗ ٜٔايًُع١
ٚايلَٚ ،١ٓٚاٍ إٍ ٖقا ايلأ ٟايوٝٸـ ايٌرلام ٗ ٟعج٘ ا٫هتـ٫يٞٸ ،سٝح قاٍ:
ت ٫ٚ .تكاَٗٚا ها٥ل
«ٚا٭قلب ٗ ايٓٛل إٔٸ اي ١ٜ٫ٛبٝـٖا ٚسـٖا; يٮؿي ١اييت تكـٻ ٳَ ٵ
ا٭ؿي ;١إف إٕٸ أؿي ١ها٥ل ا٭قٛاٍ ،باٱٓاؾ ١إٍ َٓاؾاتٗا يٮؿيٓ ١ايعاَٸَ ،١جٌ« :ايٓاي
ش ٳٌُ عًْٛ ٢عٕ َٔ ا٭ؿب»( .)7ؾٜٗ ٛل ٗ ٣عج٘ ا٫هتـ٫يٞٸ
َوًٖطٚ »ٕٛم ٫ ،ٙٛبٴـٻ إٔ تٴ ٵ
وبٚ ،إٕٵ قاٍ ٗ ؾتاٚاٙ
إٔٸ أػق إلأ ٠اٱفٕ َٔ ٚيٝٸٗا ٗ اينٚاز ٜأت َٔ ٞباب ايتأؿټب ٚسٳ ٵ
ايعًُٝٸ ١با٫ستٝا.ٙ

ٚفٖب ؾل ٜٷل ثايح َٔ ايؿكٗا ٤إٍ اؾَ ٵُع بٌ ا٭َل ،ٜٔعً ٢مٜ ٕٛؿٔ ٞإٍ
ٍّ هٛا.٤
اً٫ذلاى ٗ ،اتٸؼاف قلاك ايتنٜٚر ،بٌ َٛاؾك ١ايٛيٞٸ ٚكٓا ايبٓت ،عً ٢سـ
مت إسلام َٛاؾك١
ٚبٗقا ٌٜذلُ ٗ ٙش ١ايتنٜٚر إسلام َٛاؾك ١إلأٚٚ ٠يٝٸٗا ،ؾإٕٵ ٸ
أسـُٖا ؿ ٕٚاٯػل ؾِٜ ٬ضٸ اينٚاز.

يكـ نإ ٖقا اؾَ ٳـٍ ايؿكٗ ٞهٝٸـ إٛقـ ٗ أٚقاتٺ هايؿ ٗ ،١سٌ بات ايٓاي
ٜع ٌٕٛٝاي ٗ ّٛٝعِلٕ كتًـ ُاَاّ .ؾكـ اْتنع ايبٌل ٗ ايعِل ايلأٖ سٴ ِّلٜاتِٗ،
ٚبات اٱْوإ ،كد ّ٬أ ٚاَلأ ،٠أسلْ َا ٜه ٕٛعً ٢اْتناع سكِّ٘ ٗ اتٸؼاف ايكلاكات
ت ٗ فيو إٛاثٝل ايـٚي ١ٝؿكٛم اٱْوإ ،اييت دا٤ت
اييت ؼـِّؿ َِرلٚ .ٙهاُٖٳ ٵ
َ٪نِّـ ّ٠عً ٢اؿكٛم ايؿلؿٜٸ .١ؾإفا ناْت ٖق ٙهٹ ٳُات ايعِل ايلأٖ ايقٜ ٟعٌ٘ٝ
ايٓاي ؾُٔ ايِعٛبَ ١هإٕ إٔ ْطبِّل كأٜاّ ؾكٗٝٸاّ ٜٓتنع سلٸ ايؿتا ٗ ٠إبـا ٤كأٜٗا ٗ أِٖٸ
ًإٕٔ َٔ ًْٗٚ٪ا ٖٛٚ ،اينٚازٚ ،تلى فيو اؿلٸ يٛايـٖا أٚ ٚيِّٗٝا ،أ ٚإٔ تٛاد٘ ايؿتا ٠بع
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«ؾٝتٚ َٔ »ٛيِّٗٝا ّٓعٗا َٔ اينٚاز َٳ ٵٔ ؽتاكَ ،ٙع َا ٜذلتٻب عً ٢فيو َٔ عٛاقب
ٚتـاعٝات.
ٚإٓاؾ ّ١إٍ اػت٬ف ٚلٚف ايعِلٜ ،أت ٞتػٝټل ايٛلٚف ا٫دتُاع ١ٝعاَّ٬
ثاْٝاِّٜ ،بٸ ٗ تلدٝض نؿٓ ١ايؿتا ٗ ٠سلٸ اػتٝاك ٚؼـٜـ َِرل سٝاتٗا اينٚدٝٸ.١
ؾكـ ِٜـم ايك :ٍٛإٕٸ أباٖا «ٖ ٛأْٛل شلا» ُٓٔ ايٛلٚف ا٫دتُاعٝٸ ١اييت
ناْت ها٥ـ ّ٠قـّاّ ،سٝح ناْت إلأ ٠تعاْ ٞايتُٗٚ ٍٝا٭ُ ٸَٚ ١ٝعـّ اٱٕاّ َا هلٟ
ٗ فتُعٗاٚ ،بقيو قـ ته ٕٛؾاقـ ّ٠يًكـك ٠عً ٢ايتٌؼَٚ ،ّٝعلؾ ١ايٓاي َٔٚ ،ثِ
اتٸؼاف ايكلاك إٓاهب.
غرل إٔٸ ْٝع فيو قـ تػٝٻل ُاَاّ; ؾإلأ ٠اي ّٛٝيٝوت نُا ناْت ْٛرلتٗا
با٭َى .ؾكـ باتت إلأ ٠أنجل تعًُٝاّٚ ،أنجل اطٓ٬عاّ َٚعلؾَ ١ذتُعٗاٚ ،مل ٜٳعٴـٵ
َوتواغاَّ ٫ٚ ،كب ،ّ٫ٛايٓٛل إيٗٝا اي ّٛٝعً ٢م ٛا٫هتِػاك ٚايـټٚ ،١ْٝٚنأْٸٗا غا٥بْ١
عٔ قٝطٗاٚ ،داًٖ َْ ١ذتُعٗاٚ .بعضٴ بٓات اي ّٛٝأعًِٴ َٔ آبأٗ٥ٸ بأسٛاٍ اجملتُع،
ٚٚلٚف ايعِل ٫ٚ ،هٝٻُا َع تٛؾٗل ايـكاهات ٚايبشٛخٚٚ ،ها ٌ٥ايتٛاٌُ ا٫دتُاع،ٞ
ت ا٭سـاخ ٖق ٙاؿكٝك ،١ؾًطإا ك ٣ٚآبا٤ٷ
ًٚبه ١ايع٬قات ٚاهع ١اْ٫تٌاكٚ .قـ أثبتٳ ٵ
عٔ ػاطبٌ تكـٻَٛا يبٓاتِٗ ،ؾًُٸا نًُٖٖٛٴ ٸٔ ٗ فيو فٖبت ايبٓات يًتٓكٝب بأْؿوٗٔٸ عٔ
ٍّ نبرل َٔ إعًَٛات ٚايتؿاُ ٌٝعِٓٗ ،عً ٢م ٕٛمل
أٚي٦و اـاطبٌٚ ،تٛؾٖ ٵل ٳٕ عً ٢نِ
ٜهٔ ىطل عً ٢باٍ اٯباٖٚ .٤قا َا ٌٜرل إٍ أ ٸٕ بٓات اي ّٛٝيوٵٔٳ نبٓات ا٭َى.

ٚقـ باتت ا٭َٸ ١اي ّٛٝتع ٍٝؼـٸٜاّ سٔاكٜٸاّ دٹ ِّـٜاّ ،بًؼ سـٻ اتٸٗاّ اٱه ّ٬بأْٸ٘ ٫
ًو إٔٸ بعض اٯكا٤
ٍّ
ٜكلٸ اؿُ ِّلٜاتٜ ٫ٚ ،عذلف عكٛم اٱْوإٜٔٚ ،طٗـ إلأَٚ .٠ا َٔ
ايؿكٗٝٸ ١تواِٖ ٗ تعنٜن تًو ا٫تٸٗاَاتٚ ،تؿوض اجملاٍ ٚاهعاّ يتٌ ٜ٘ٛهٴ ٵُ ٳع ١اٱه.ّ٬
َٔ ٖٓا ٜػـ َٔ ٚاي٬مّ أػق ٚلٚف ايعِل ايلأٖ بعٌ ا٫عتباك سٌ ايٓٛل ٗ
تًو اٯكا ٤ايؿكٗٝٸ ١إتعًِّك ١بإلأ ;٠إف ٜٓبػ ٞإٔ ْ ٫ػؿٌ ٚاقع ايعِل ايلأٖ عٓـ عح
ايٌإٔ اـاْٸ بإلأ ٠ؾكٗٝٸاّ; بػلض تلدٝض أسـ اٯكاَ ،٤ع أُٖٸ ١ٝايٓٛل ٗ تأثرلات
ٍّ عً ٢زلع ١اٱهٚٚ ،ّ٬اقع إوًٌُ.
اػتٝاك أ ٚتلدٝض أٟٸ سهِٕ ًلعٞ
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 ٫ٚهٝٻُا أْٓا َا ْناٍ ْٛاد٘ اهتػ ّ٫٬يبعض اٯكا ٤ايؿكٗٝٸ ١إتكاؿَ ٗ ١تعنٜن
بعض ايعاؿات ٚا٭علافٚ ،إَٔاٗ٥ا ٗ اجملتُعَٗٓٚ ،ا :تًو إتعًِّكَ ١وأي ١تهاؾ٪
وب بٌ اينٚدٌ ،ايقٜ ٟعين إٔٸ أٟٸ ًؼّٕ تنٚٻدت إسـ ٣أقاكب٘ َٔ ًؼّٕ ٜعتدلٙ
ايٓٻ ٳ
ٖ َٔ ٛقب١ًٝٺ أ ٚعا١ً٥ٺ أقٌٸ ًأْاّٚ ،أؿَْ ٢هاْ َٔ ّ١قبًٝت٘ ،ؾً٘ إٔ ٜلؾع قٔٝٸٗ ١
احملهُ ;١يًتؿلٜل بُٗٓٝاٖٚ .قا َا سٌِ بايؿعٌ ٗ إًُه ٗ ،١سا٫تٺ َتهلِّك،٠
سٝح اٌْػًت ايِشاؾ ١احملًِّٚ ١ٝايلأ ٟايعاّٸ ٗ اٯ ١ْٚا٭ػرل ٠بكٔٝٸ ٺٖ َٔ ١قا ايكب،ٌٝ
نُا ٚكؿ ٗ ُشٝؿ ١اؿٝا ،٠بتاكٜؽ ْ 29اؿ ٣اٯػلٖ1437 ٠ع ،بعٓٛإ« :سهِ
قٔاٞ٥ٸ بؿوؽ ؾتا٠ٺ هعٛؿ َٔ ١ٜمٚدٗا» ،عًُاّ بإٔٸ مٚدٗا ٜعٌُ دٓـٜٸاّ ٗ ايكٛات
وب،
إوًٖش َٔ ٖٛٚ ،١إكاتًٌ عً ٢اؿـٸ اؾٓٛبٚ ،ٞفيو ؼت َدلِّك عـّ تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
ت
َٚلؿټ فيو إٍ إٔٸ أعُاّ اينٚد ١كؾعٛا ؿع ٣ٛٱسـ ٣قانِ ايلٜاضٚ ،قـ ْٛلٳ ٵ
ت اينٚد ١إٍ بحِّ َعاْاتٗا َٔ ػَ ٍ٬كطعٕ َِٛٻك
احملهُ ٗ ١ايـٻع ،٣ٛؾُٝا ؾأَ ٵ
اْتٌل عدل َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٚ ،ٞقـ ناْت توتػٝحٚ ،تأٌَ َٔ إًوٚٚ ،يٞٸ
ايعٗـٚٚ ،ماك ٠ايعـٍَ ،عاؾ ١أَلٖاٚ ،إعاؿ ٠ايٓٛل ٗ قلاك احملهُ ;١يهْٗٛا
ساٌَٜٚ ،ّ٬ػٌ باشلا نجرلاّ ايتؿهرل ٗ َوتكبًٗا َِٚرل ٚيٝـٖا إلتكب ٫ٚ ،هٝٻُا
أْٸٗا تتٌبٻح بنٚدٗا ٖٛٚ ،نقيو ٜ ٫لٜـ ايتؼًٓ ٞعٓٗاٖٚ .ق ٙيٝوت ايكٔ ١ٝا٭٫ٚ ٍٚ
ت احملانِ
وب ،ؾكـ ْٛلٳ ٵ
ايٛسٝـ ٠اييت تٓٛلٖا احملانِ ٗ قٔاٜا تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
وب.
ايوعٛؿ ٗ ١ٜأنجل َٔ  63ؿع ٣ٛيؿوؽ عكـ ْهاغٕ; َدلِّك عـّ تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ

وب; إف ػ٬ؾ ّا
ٜٓبػ ٞاٱًاك ٠إٍ إٔٸ ٖٓاى ْكاًاّ ؾكٗٝٸاّ وَ ٘ٝوأي ١تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
ٕوأي ١ايتهاؾ ٗ ٪ايـِّ ،ٜٔإتٻؿل عًٗٝا بٌ إوًٌُ; اهتٓاؿاّ إٍ اؿـٜح« :إوًِ
وب قٌٸ ػ٬فٺ بٌ ؾكٗا ٤إوًٌُ.
نؿ ٪يًُوًًُٓٚ ،)8(»١ت َوأي ١ايتهاؾ ٗ ٪ايٓٻ ٳ
وب عٓـ ؾكٗا ٤اٱَاَٝٸ ،١ؾٌٜ ٬ذل ٙعٓـِٖ إٔ
 ٗٚسٌ  ٫اعتباك ٕوأي ١تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
وب َع اينٚد ،١ػايؿِٗ ٗ فيو اؿٓؿٝٸٚ ١ايٌاؾعٝٸ١
ٜه ٕٛاينٚز َتهاؾ ٧ايٓٻ ٳ
ٚاؿٓابً ،١ايق ٜٔاهتـيٗٛا عً ٢كأ ِٜٗبك ٍٛاـًٝؿ ١عُل بٔ اـطٓاب« :٭َٓعٔٻ ؾلٚز
وب»(،)9
فٚات ا٭سواب إ ٖ َٔ ٫ا٭نؿا ،»٤قاٍ :قًتٴَٚ :ا ا٭نؿا٤؟ قاٍ ٗ« :اؿَ ٳ
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وب يٰبا ،٤سٝح قايٛا :إٕٸ ا٭عذُٞٻ أباّٚ ،إٕٵ ناْت أَټ٘
ٚا٫عتباك عٓـِٖ ٗ ايٓٻ ٳ
علبٝٸ ّ ،١ؾًٝى نؿّ٪ا يًعلبٝٸٚ ،١إٕٵ ناْت أَټٗا أعذُٝٸ ّ.١
وب ،نُا إقٖب اٱَاَ ،ٞسٝح
ٚفٖب إقٖب إايه ٞإٍ عـّ اعتباك ايٓٻ ٳ
قاٍ َايو« :أٌٖ اٱه ّ٬نًِٗٗ بعٔٴِٗ أنؿا ٤بعضٕ; يكٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا ػٳًَ ِكٓٳانُِٵ ٹَ ٵٔ
ًعٴٛباّ ٚٳ َقبٳا٥ٹٌٳ يٹ ٳتعٳاكٳؾُٛا ٔإٕٻ أَنِ ٳلَٳهُِٵ ٹعٓٵ ٳـ اهلل َأتٵكَانُِٵ﴾»(.)10
دعٳ ًِٓٳانُِٵ ٴ
فٳنَ ٕل ٚٳ ُأْٵجٳٚ ٢ٳ ٳ
ٚقاٍ اؿٓؿٝٸ« :١ايعلب بعِٔٗ أنؿا ٷ ٤يبعضٕ; بايّٓٸ ٫ٚ .ته ٕٛايعلب نؿ٪اّ
يكل ;ٍٜيؿٔ ١ًٝقل ٍٜعً ٢ها٥ل ايعلبٚ ...إٛاي ٞبعِٔٗ أنؿا ٤يبعضٕ; بايّٓٸ٫ٚ .
ته ٕٛإٛاي ٞأنؿا٤ٶ يًعلب; يؿٌٔ ايعلب عً ٢ايعذِ»(.)11
ٚنقيو قاٍ ايٌاؾع.١ٝ
ٚا٭ُضٸ عٓـ اؿٓؿٝٸ ١إٔٸ ايعذُٜ ٫ ٞه ٕٛنؿ٪اّ يًعلبٞٸٚ ،ي ٛنإ عإاّ أٚ
هًطاْاّ ،ؾٗ ٛيٝى نؿ٪اّ يًنٚاز َٔ علبٝٸ ٺ.١
ٚفٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبايتهاؾ ٪اهتٓاؿاّ إٍ اؿٹ ٵلؾٚ ١إٹ ٵٗٓ ;١ؾكـ فٖب
ْٗٛك ؾكٗا ٤أٌٖ ايو ٸٓ ١إٍ ايك :ٍٛإٕٸ ايلدٌ ُاسب ايِٓاع ١أ ٚاؿٹ ٵلؾ ١ايـْ ١٦ٝأٚ
اـوٝو ١يٝى نؿ٪اّ يبٓت ُاسب ايِٓاع ١أ ٚاؿٹ ٵلؾ ١ايلؾٝع ١أ ٚايٌلٜؿ ;١٭ٕٸ ايٓاي
ٜتؿاػل ٕٚبٌلف سٹ ٳلؾِٗٚ .قاٍ اؿٓؿٝٸ« :١تجبت ايهؿا ٠٤بٌ اؿلؾتٌ ٗ دٓىٕ ٚاسـ،
نايبنٸام َع ايبنٸامٚ ،اؿا٥و َع اؿا٥و; ٚتجبت عٓـ اػت٬ف دٓى اؿٹ ٵلؾ ١إفا نإ
ٜكاكب بعٔٗا بعٔاّ ،نايبنٸام َع ايِا٥ؼٚ ،ايِا٥ؼ َع ايعطٓاك;  ٫ٚتجبت ؾُٝا ٫
َكاكب ١بُٗٓٝا ،نايعطٓاك َع ايبٝطاكٚ ،ايبنٸام َع اـلٸام»(.)12
ٚيٓا إٔ ْتِٛٻك َـ ٣ايتعكٝـ ايقَ ٫ ٟدلِّك ي٘ ٗ ْٝع ٖق ٙا٭قٛاٍ.
ٚا٭غلب إٔٸ ْٝع َا هبل ٖ َٔ ٛن ّ٬ايؿكٗا ٤ايقٜ ٜٔكل ٕٚ٩ق ٍٛكهٍٛ
ٍّ عً٢
ٍّ ٫ٚ ،يعذُٞ
ٍّ عً ٢عذُٞ
اهلل|« :نًٗهِ ٯؿّٚ ،آؿّ َٔ تلابٺ ٫ ،ؾٌٔ يعلبٞ
ٍّ ٫ٚ ،٭بٝض عً ٢أٓل» ،يهٓٸِٗ هعً ٕٛفيو ٗ باب ا٫هتجٓا.٤
علبٞ

وب ناْت
ت إٍ ايك ٍٛبتهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
َٔ ايٛآض إٔٸ اٯكا ٤ايؿكٗٝٸ ١اييت فٖبٳ ٵ
َتأثِّل ّ٠بٛلٚف ايب ١٦ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝايوا٥ـ ٗ ٠مَاِْٗٚ .يهٔٵ َافا عٔ ايعِل
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ايلأٖ ،بهٌٸ ؼـِّٜات٘ ،إؼتًؿ ١نًِّٝاّ عٔ ٚلٚف ايعِٛك ايكـّ١؟ ِٜ ٌٖٚضٸ إٔ
ٜبك ٢إوًُ ٗ ٕٛايعِل اؿـٜح قه ٌَٛبٗق ٙاٯكا ٤إتكاؿَ١؟ مٔ ٚإٕٵ نٓٸا
شٓا عً ٢ايِْٓٛ
مذلّ تًو ا٫دتٗاؿات ُٓٔ هٝاقاتٗا إػاٜل ،٠إ ٓ ٫أْٸٓا إفا اْؿتٳ ٵ
ٚإباؿ ٨ايـٚ ،١ٜٝٓأػٳ ٵقْا بعٌ ا٫عتباك ايتشـِّٜات ٚايٛلٚف إعاُل ،٠ؾإٕٸ فيو ٜتطًٖب
َٓا تلدٝض اٯكا ٤ا٭نجل تواقاّ ٚاْوذاَاّ َع َباؿ ٨ايـٚ ٜٔكٚغ ايعِل ٫ٚ ،هٝٻُا
وب غرلٴ ؿاػٌٕ ٗ باب اٱيناّ ٚايٛدٛبٚ ،إْٸُا غاَ ُ١ٜا
إٔٸ تطبٝل َوأي ١تهاؾ ٪ايٓٻ ٳ
ت َع َا ٖ ٛأِٖٸ
ٴٜكاٍ :إْٸ٘ سلٌّ َٔ اؿكٛم ،اييت ّهٔ ايتٓامٍ عٓٗا ،إفا َا تعاكٓٳ ٵ
ٚأَ ٵ.ٍٚ
َٔ ٖٓاٚ ،تٳ ٳبعاّ يٛلٚف ايعِل ايلأٖٜٓ ،بػ ٞا٭ػق بعٌ ا٫عتباك كأ ٟايؿتاٗ ٠
ٍّ َعٝٻٔ ؾإٕٸ كأٜٗا ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
َوأي ١اينٚازٚ .إفا ناْت تِلټ عً ٢اينٚاز َٔ ًاب
قٌٻ اسذلإّٚ ،فيو بايٓٛل إٍ ايتـاعٝات اـطرل ٠إتٛقٖع ٗ ١ساٍ متٸ ُلؾٗا ؼت
ٓػ٘ ايعا ١ً٥عٔ اينٚاز ٖٖ ٵٔ تلٜـٚ .غاَ ١ٜا ٖٓاى إٔ هل ٟاؿـٜح َعٗاٚ ،قاٚي١
إقٓاعٗا بِلف ايٓٛل عٔ فيو اينٚاز ،إفا ناْت ٖٓاى َدلِّكاتٷ ُشٝشٚ ،١إ ٓ ٫ؾ٬
ت بلأٜٗا; ٕا ٗ فيو َٔ عٛاقب غرل قُٛؿ٠ٺ إفا
دـ َٔ ٣ٚائػ٘ عًٗٝا إفا تٌبٻ ٳج ٵ
ت ٫سكاّ َٳ ٵٔ  ٫تلغب ؾ ;٘ٝسٝح هتؿكـ ا٫هتكلاك ٗ ع٬قتٗا اينٚدٝٸ ١اؾـٜـ;٠
د ٵ
تنٚٻ ٳ
بايٓٛل ٌْ٫ـاؿٖا ٚعٛاطؿٗا إٌٓػً ١بأسـٺ آػل.
ٚاؿاٍ ْؿو٘ َع ايٌابٸ ايق ٟدل ٣كؾض اكتباط٘ بايؿتا ٠اييت وبٸ; إف هتهٕٛ
ع٬قت٘ اينٚدٝٸ ١إوتكبًٝٸ ١غرل َوتكلٸ ٺٌْ٫ ;٠ـاؿ ٙإٍ ؾتا٠ٺ أػلْٝٚ .٣ع فيو ٜكٛؿ إٍ
 .ٟيقيو ٜٓبػٞ
ه ٔل ٸ
و ُأ ٳ
ت إٍ املاؾاتٺ أػ٬قٚ ،١ٝتؿهٗ ٺ
بلٚم ٌَانٌ دٹ ِّـ ،١ٜكٴ ٳبُا قاؿٳ ٵ
إعاؿ ٠ايٓٛل ٗ ٖقا ا٭َل ،عً ٢مٜ ٕٛهٖٓ ٕٛايو إقلاكٷ علٸ ايؿتا ٗ ٠قلاك اينٚاز
َ ٵٔ تٌاٚ ،٤عً ٢ا٭هل ٠إٔ ُشٔٗا ايلأٚ ،ٟتواعـٖا ٗ تلًٝـ قلاكٖاَ ،ع سؿٜ
ٳ
سكِّٗا ٗ اتٸؼاف ايكلاك ايٓٗا.ٞ٥

ٖٓاى قٹ ٳِٝٷ أهاي أكاؿٖا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ ؼهِ َواك ايع٬قات بٌ أبٓا٤
ايبٌل ٗ ،كتًـ ايـٚا٥لٚ .يعٌٻ َٔ أبلم تًو ايكٹ ٳ :ِٝق ١ُٝايعٳ ٵـٍ ،ؾٗ ٞق ْ١ُٝبايػ١
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ا٭ُٖٸٚ ;١ٝق ١ُٝاسذلاّ إْواْ ١ٝاٱْوإٚ ،سؿ ٜنلاَت٘.
إٕٸ ٖٓاى ؿٚا٥ل كتًؿ ١يًع٬قات اٱْواْ ،١ٝتبـأ بايعا ١ً٥ثِٸ اجملتُع ،ثِٸ ايٛطٔ،
ثِٸ ا٭َٸٚ ،١أػرلاّ ايـا٥ل ٠اٱْواْٝٸ.١
 َٔٚغرل اـاٗ إٔٸ ايـا٥ل ٠ا٭نجل ايتِاقاّ باٱْوإ ٖ ٞؿا٥ل ٠ايعا ;١ً٥ؾٗٞ
ايـا٥ل ٠ا٭ ٍٚاييت ٜل ٣ايؿلؿ ائ ٤ٛؾٗٝآٌٜٚ ،أ ٗ نَ ٳٓؿٗاٜٚ ،تأثٻل بٗاٖ ُٔٓٚ ،قٙ
ايـا٥لٜ ٠بـأ ٗ تًُټى ايكٹ ٳ ِٝايعاَٸٚ ،١تعًِٗ ا٫يتناّ بٗا .ؾُتَ ٢ا ٌْأ ٗ عا١ً٥ٺ ؼذلّ قٹ ٳِٝ
ايعـايٚ ١اؿُ ِّلٚ ١ٜايهلاَٚ ١ها٥ل سكٛم اٱْوإ ؾإْٸ٘ هٝذلبٸ ٢عًٖ ٢ق ٙايكٹ ٳ،ِٝ
ٚهٝنعذ٘ كايؿتٗا ُٓٔ أٟٸ ؿا٥ل٠ٺ أػلٚ ،٣هٝه ٕٛي٘ َٛقـٷ ساهِ ٗ ساٍ
َٛادٗت٘ ٭ ِّٟاعتـا٤ٺ عًٖ ٢ق ٙايكٹ ٳ ُٔٓ ِٝقٝط٘ ا٫دتُاعٞٸٚ .عً ٢ايٓكٝض َٔ فيو،
إفا َا عاَ ايؿلؿ أدٛا ٤ايكَ ٵُع ٚاْتٗاى سكٛق٘ اٱْواْ ُٔٓ ١ٝقٝط٘ ايعاًٞ٥ٸ ؾإْٸ٘
هٝتكبٻٌ فات اْ٫تٗانات إفا َٛكهت عكِّ٘ ُٓٔ قٝط٘ ا٫دتُاعٞٸ ا٭ٚهعٚ ،ئ
هـ أؿْ ٢غلاب١ٺ ٗ ػٔٛع٘ يًكَ ٵُع ٗ إـكه ١أ ٚايٌاكع أَ ٚهإ ايعٌُ.
ؾايعا ٖٞ ١ً٥ايـا٥ل ٠ا٭هاي اييت ٜٓبػ ٞإٔ تتهلٻي ؾٗٝا ايكٹ ٳٚ ،ِٝتتعنٻم َٔ
ػ٬شلا هًٛنٝٸات ا٫يتناّ بٗاّٚ .هٔ َ٬س ١ٛايتناّ اجملتُعات إتشِّٔل ٠بتعنٜن
ٖق ٙايكٹ ٳ ُٔٓ ِٝاحمل ٘ٝايعاًٞ٥ٸ ٗ إكاّ ا٭ٚٸٍ; ٱؿكانٗا ايتاّٸ بإٔٸ اْتٗاى ٖق ٙايكٹ ٳِٝ
ُٓٔ ؿا٥ل ٠ايعا ١ً٥هٝذعًٗا َٓتٗهَٗٚ ّ١ـٚك ٗ ّ٠باق ٞايـٚا٥ل ٚايواسات.

ٖٚقا َا ّهٔ تًُټو٘ ُٓٔ ايتعاي ِٝايـٜٝٓٸ ;١ؾايـ ٜٔسُٓٝا ٜأَل بايعـٍ ؾإْٸ٘ ٫
وبٚ ،إْٸُا ُٓٔ احمل٘ٝ
ش ٵ
ٜأَل بقيو عًَ ٢وت ٣ٛاؿاي ١ايوٝاهٝٸ ١أ ٚا٫دتُاع ١ٝؾ ٳ
ايعا ًٞ٥بايـكد ١ا٭ٚ ،ٍٚسُٓٝا ٜكلِّك اسذلاّ نلاَ ١اٱْوإ ؾٜٗ ٛكلِّكٖا بـ٤اّ َٔ
ايعاٚ .١ً٥لـ أبلم ػًِّٝات فيو ٗ تهلاك ايتأنٝـ عً ٢كعا ١ٜسـٚؿ اهلل يوتٸ َلٸاتٺ
ٗ آٜتٌ قلآْٝٸتٌ َٔ ،هٛك ٠ايبكل ،٠تتٓا ٕ٫ٚايٌإٔ ايعا ،ًٞ٥قاٍ تعاٍ﴿ :ايطٖ٬مٴ
ى بٹ ٳُعٵلٴٚفٺ َأٚٵ تٳوٵلٔ ٜٷض بٹإٔسٵوٳإٕ ٚٳٜ ٫ٳشٹٌټ يَهُِٵ إَٔ ٳتأِػٴقٴٚا َٹُٻا آ ٳتٝٵتٴُٴٖٛٴٔٻ
َٳ ٻلتٳإٔ ؾَ ٔإَٵوٳا ْ
دٓٳاغٳ عٳًَٝٵُٗٔٳا
ًٝٵ٦اّ إٔ ٖ ٫إَٔ ٜٳؼٳاؾَا أَ ٖٜ ٫ٴكٹُٝٳا سٴـٴٚؿٳ اهلل ؾَ ٔإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ َأ ٖ ٫ٴٜكٹُٝٳا سٴـٴٚؿٳ اهلل ؾَ ٬ٴ
ٳ
ؾٹَ ٞٳا اؾِتٳـٳتٵ بٹ٘ٹ تٹًِوَ سٴـٴٚؿٴ اهلل ؾَ ٬تٳعٵتٳـٴٖٚٳا ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٳتعٳـٻ سٴـٴٚؿٳ اهلل َؾأُٚيَع٦ٹوَ ٖٴِٴ ايٖٛايٹُٴٕٛٳ
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دٓٳاغٳ عٳًَٝٵُٗٔٳا
* ؾَ ٔإٕٵ طًَٖكَٗٳا ؾَ ٬تٳشٹٌټ يَ٘ٴ َٹٔٵ ٳبعٵـٴ سٳتٻ ٢ٳتٓٵهٹضٳ ٳمٚٵداّ َغٝٵلٳٙٴ ؾَ ٔإٕٵ طًَٖكَٗٳا ؾَ ٬ٴ
ٓٚٻا َإٔٵ ٜٴكٹُٝٳا سٴـٴٚؿٳ اهلل ٳٚتٹًِوَ سٴـٴٚؿٴ اهلل ٜٴبٳِّٓٝٴٗٳا يٹكَ ٵ ّٕٛٳٜعٵًَُٴٕٛٳ﴾ٚ .قـ دا٤
دعٳا ٔإٕٵ َ
َإٔٵ ٜٳتٳلٳا ٳ
ايتأنٝـ عً﴿ ٢سٴـٴٚؿٴ اهللٹ﴾ يوتٸ َلٸاتٺ; بػلض ايتـي ٌٝعًٓ ٢لٚك ٠إٔ ته ٕٛايعا١ً٥
َٓطًكاّ يلعا ١ٜاؿـٚؿٚ ،اسذلاّ ايكٹ ٳ ،ِٝهٛا ٗ ٤ؿا٥ل ٠اجملتُع أّ ايٛطٔ أّ ا٭َٸ،١
ه ٳل ٠اٱْواْٝٸ.١
 ّ٫ُٛٚإٍ ؿا٥ل ٠ا٭ُ ٵ
ِعٴـ ،ا٫دتُاع١ٝ
ؾشٌ ٌٜـِّؿ ايـ ٜٔعً ٢ؼكٝل ايعـاي ١عً ٢نٌٸ اي ټ
ٚايوٝاه ٗٚ ،١ٝايع٬قات ايـٚي ،١ٝؾإٕٸ ْكط ١اْ٫ط٬م يتشكٝكٗا ٜبـأ َٔ ايعا١ً٥
أٜٔاّ ،قاٍ تعاٍ ٗ َا ٜلتب٘ بتعـټؿ اينٚدات﴿ :ؾَ ٔإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ أَ ٵٕ  َ٫ٳتعٵ ٹـيُٛا ؾَٛٳاسٹـٳ.﴾ّ٠
نُا ٜٓوشب فيو عً ٢ايتناّ ايعـاي ١بٌ ا٭٫ٚؿٚ ،إواٚا ٠ب ٗ ِٗٓٝإعاًَ;١
ؾكـ ٚكؿ عٔ أَرل إ ×ٌَٓ٪أْ٘ قاٍ« :أبِٳلٳ كه ٍٛاهلل| كٳدٴ ّ٬يَ٘ٴ ٳٚيَـإٔ ،ؾَكَبٻٌٳ
هٝٵتٳ بٳٓٝٳٗٴُا»(ٚ ;)13دا ٗ ٤سـٜحٺ آػل عٔ
أسٳـٳٖٴُا ٚتٳلٳىَ اٯػٳلٳ ،ؾَكاٍٳ| :ؾَٗٳٚ ٖ٬ا ٳ
كه ٍٛاهلل| أْٸ٘ قاٍ« :اتٻكٛا اهللٚ ،اعـيٛا بٌ أ٫ٚؿنِ»( .)14إٕٸ َعاْا ٠ا٭بٓأَ ٤
ايتُٝٝن ؿاػٌ ا٭هل ٠هٝذعًِٗ ٜتكبٻً ٕٛايتُٝٝن عً ٢ايِعٝـٳٜٵٔ ا٫دتُاعٚ ٞايوٝاه.ٞ
ٚاهتطلاؿاّ ٜٓبػ ٞايٛقٛف عٓـ ايؿِٗ إًتٳ ٹبى ٕوأي ١قٛاَ ١ايلدٌ عً ٢اينٚدٗ ١
اجملتُعات إوًُ ;١اْط٬قاّ َٔ اٯ ١ٜايهلّ﴿ ١ايلِّدٳاٍٴ قَٛٻاَٴٕٛٳ عٳًَ ٢ايِّٓوٳا٤ٹ﴾ ،ؾٌٗ
تعين ايكٛاَ ١اٱيػا ٤ايتاّٸ يٌؼِٝٸ ١إلأ ،٠نُا قـ ٜؿِٗ بعضٷ؟ َ ٌٖٚعٓ ٢فيو إٔ
تتٓامٍ إلأ ٠عٔ ًؼِٝٸتٗا ٚنٝاْٗا يِاحل ايلدٌ ،عً ٢م ٕٛته ٕٛؾ ٘ٝػآعّ١
يًوًط ١إطًك ١يًنٚز ٗ نٌٸ اجملا٫ت؟
ٜٓبػ ٞإٔ ْك ٍٛبٛٓٛغٕ :إٕٸ ايكٛاَ ١اييت تؿِٗ عًٖ ٢قا ايٓشٜ ٫ ٛٴ ٹك ټلٖا ايـِّ،ٜٔ
ٜ ٫ٚك ِٝشلا ايؿك٘ اٱهٚ َٞ٬ٳ ٵمْاّ .يهٔٸ فتُعاتٓا ناْت َٚا تناٍ تلمغ ؼت ٖٳ ٵ١ُٓٝ
ا٭علاف ٚايتكايٝـ ايقټنٛك ،١ٜاييت ّ ٫تٸ بعٔٴٗا إٍ ايـِّ ٜٔبًِ١ٺَٚ ،ا ٖ ٛإ ٓ٫
ايتهًٗـ ٗ تطٜٛع ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓبػٳ ٳلض إهباؽ ايٌلعٝٸ ١عً ٢تًو ا٭علاف
ٚايتكايٝـ.

 ;٬سٝح إٕٸ ايع٬ق١
ؾٌٗ يًلدٌ أؿْ ٢هٝطل٠ٺ عًَ ٢عتكـات ٚأؾهاك مٚدت٘؟ ن ٖ
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بٌ اينٚدٌ عً ٢ايِعٝـ ايؿهلٟٸ نايع٬ق ١بٌ أٟٸ اثٌٓ َٔ ايٓاي; ؾكـ ؽتًـ
اينٚدَ ١ع مٚدٗا عٳ ِكـٜٸاّ أ ٚؾهلٜٸاّ ٫ٚ ،هب ٌٝي٘ عًٗٝا ،إ ٖ ٫قاٚي ١اقٓاعٗا بلأ ،ٜ٘أٚ
ا٫قتٓاع بلأٜٗا َٔ ،ػ ٍ٬ايٓكاَ ٚتباؿٍ اٯكا ;٤ؾإٕٵ مل تكتٓع اينٚد ١بٛدْٗٛ ١ل مٚدٗا
ؾ ٬ولٸ ي٘ إدباكٴٖا عً ٢ايٓن ٍٚعٓـ كأ.ٜ٘
ٚعً ٢غلاك فيو ،إفا ناْت اينٚد ١نتابٝٸ َّ ١ج ،ّ٬بٓا٤ٶ عً ٢دٛام مٚاز إوًِ
طعٳاَٴهُِٵ سٹٌٌّ يَٗٴِٵ
طعٳاّٴ ايٖقٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ايِهٹتٳابٳ سٹٌٌّ يَهُِٵ ٚٳ َ
َٔ ايهتابٝٸ ;١يكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳ َ
ِٓٳاتٴ َٹٔٳ ايٖقٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ايِهٹتٳابٳ َٹٔٵ َقبٵًٹهُِٵ﴾ ،ؾ٬
ِٓٳاتٴ َٹٔٳ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ ٚٳايُِٴشٵ ٳ
ٚٳايُِٴشٵ ٳ
ولٸ يًنٚز إٔ هدل مٚدت٘ ايهتابٝٸ ١عً ٢اعتٓام اٱه ،ّ٬قاٍ تعاٍ ٫َ ﴿ :إٔنِلٳاٙٳ ؾٹٞ
ايـِّ.﴾ٜٔٔ
إْٸٓا بإما ٤تٌلٜعٕ ُاكّ وُ ٞسٴ ِّل ١ٜاٱْوإ ايـٜٝٓٸٚ ١ايعٳ ِكـ .١ٜؾه ٕٛايلدٌ
مٚداّ ٚقٛٸاَاّ عًٗٝا ٜ ٫عين تعط ٌٝتًو ايك ١ُٝا٭هاي; ق ١ُٝاؿُ ِّل ١ٜايـٜٝٓٸٚ ١ايؿهلٜٸ.١
ٚتٳ ٳبعاّ يقيو  ٫هٛم يًنٚز إدباك مٚدت٘ عً ٢اعتٓام اٱهُ ،ّ٬اَاّ نُا  ٫ولټ ي٘
إدباك أٟٸ أسـٺ آػل.
ٜٓٚوشب فيو أٜٔاّ عً ٢ا٭مٚاز إؼتًؿٌ َقٖبٝٸاّ ،بٓا٤ٶ عً ٢دٛام اينٚاز بٌ
إوًٌُ ،عً ٢اػت٬ف َقاٖبِٗ .ؾً ٛنإ أسـ اينٚدٌ َٔ أتباع َقٖبٺ َعٝٻٔ،
ٚاٯػل َٔ أتباع َقٖبٺ آػل ،ؾ ٬هٛم يًنٚز إٔ هدل مٚدت٘ عً ٢تلى َقٖبٗا،
ٚاعتٓام َقٖب٘ .إٕٸ مٚاز ايلدٌ َٔ اَلأ٠ٺ كتًؿ ١عٓ٘ َقٖبٝٸاّ ٜ ٫عط ٘ٝاؿلٸ ٗ تػٝرل
َقٖبٗا ،أ ٚؾلض كأ ٜ٘ايعٳ ِكـٟٸ عًٗٝاٚ .نقيو ا٭َل سٝاٍ كتًـ ايتٛدټٗات ايؿهلٜٸ١
ٚإ ٍٛٝايـٜٝٓٸ ،١اييت  ٫هٛم يًنٚز إٔ ٜؿلٓٗا عً ٢مٚدت٘ ،أٜ ٚهلٖٗا عً٢
اعتٓاقٗا ،بأ ِّٟسإٍ َٔ ا٭سٛاٍٚ .قـ ًٗـْا ٗ ٚقتٺ َٔ ا٭ٚقات قا٫ٚتٹ إدباكٔ بعض
ا٭مٚاز مٚداتِٗ عً ٢تكًٝـ َلدعٕ ؿٜينٸ ،ؿ ٕٚغرل ،ٙا٭َل ايق ٟقاؿ بعِٔٗ إٍ
اْ٫ؿِاٍ; ْتٝذٖ ١قا اؾٌٗ إلنٖب بايـِّ.ٜٔ
نل ٗ ٖقا ايٌإٔ إٔٸ اٱَاٌَ م ٜٔايعابـٚ ٜٔايباقل’ ناْت شلُا
ٖٓٚا ٜٴ ٵق َ
ٍّ× ٚهبِّ٘ٚ .داٗ ٤
مٚدتإ ػاكدٝٸتإَٚ ،ا طًٖكاُٖا إ ٓ ٫ٱٗٚاكُٖا ايتٓكّٗ َٔ عًٞ
كٚا١ٜٺ عٔ اٱَاّ ايباقل× أْ٘ نإ ي٘ اَلأ ْٜ ،٠كاٍ شلا :أّٸ عًٞٸٚ ،ناْت تل ٣كأٟ
اـٛاكز ،قاٍ :ؾأؿٳ ٵك ٴتٗا ي ّ١ًٝإٍ ايِبض إٔ تلدع عٔ كأٜٗاٚ ،تٛيٓ ٢أَرل إ،×ٌَٓ٪
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ت طًٖ ِك ٴتٗا(.)15
ت عًٞٻ ،ؾًُٸا أُبشٵ ٴ
ؾاَتٓعٳ ٵ
ٚكٴ ٟٚعٔ َايو بٔ أعٌ أْ٘ ؿػٌ عً ٢أب ٞدعؿل×ٚ ،عًًَ ٘ٝشؿٓ ْ١لا،٤
ؾكاٍ :إٕ ايجٻ َكؿٝٸ ١أنلٖٳ ٵتين عً ٢يبوٗاٚ ،أْا أُسبٸٗا ع إٍ إٔ قاٍ ع :ثِٸ ؿػًتٴ عًٚ ٘ٝقـ
هٗا  ٖٞٚتدلأُ َٓ٘»(.)16
و َ
ٍّ ،ؾًِ ٜوعين إٔ ُأَٵ ٹ
طًٖكٗا ،ؾكاٍ :زلعتٴٗا تدلأ َٔ عًٞ
ٚعـا عٔ فيو مل ٜهٔ يٝأب٘ اٱَاّ بإٔٵ ٜهَ٫ ٕٛلأت٘ كأٟٷ كتًـٷ; ؾكـ
ناْت دعـ ٠بٓت ا٭ًعح مٚد ّ١يٲَاّ اؿؤ×ٚ ،نإ شلا اْتُا٤ٷ هٝاهٞٸ ٚعٳ ِكـٟٸ
َػا ٜٷل يٲَاّٚ ،مل ٜهٔ اٱَاّ× يٝكولٖا عً ٢ايٓن ٍٚعٓـ كأ.ٜ٘

ُجٸٌ هًط ١اٱْوإ عً ٢أَٛاي٘ ٖٚتًهات٘ أسـ أِٖٸ ػًِّٝات ايٌعٛك بايقات
ٖٚاكه ١ايكـك ;٠فيو ٭ٕٸ سبٻ ايتًُٗو ْنع ْ ١ؾطلٜٸْ ٗ ١ؿى اٱْوإ ،ؾإفا َا سام ً٦ٝاّ
ؾإْٸ٘ ٜلٜـ إٔ ٌٜعل باؿُ ِّل ١ٜايتاَٸ ٗ ١ايتِلټف ؾ َٔٚ ،٘ٝثِٸ ٜعتدل أٟٸ تعٜٛلٕ شلق ٙاؿُ ِّل١ٜ
اْتكاُاّ يقات٘ٚ ،اْتٗاناّ ؿكِّ٘ٚ .تك ّٛنٌٸ ايٌلا٥ع ٚا٭ؿٜإ ٚايٓ ِٛا٫دتُاعٝٸ ١عً٢
اسذلاّ هًط ١اٱْوإ عًَ ٢ايٜ٘ ،تِلٻف ؾ ٘ٝنٝـ ٌٜاٚ ،٤ػلِّّ ايتعـِّ ٟعً ٢أَٛاٍ
ايػرل ،أ ٚتعٜٛكِٗ عٔ ايتِلټف ٗ أَٛاشلِ.

إٕٸ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓاييت تِّٜ٪ـ إؿٗ ّٛايكآ ٞعلٸ ايؿلؿ
ِلاّ ٗ ايتِلټف بأَٛاي٘ ٖٚتًهاتَ٘ٗٓٚ ،ا :اؿـٜح ايٛاكؿ عٔ كه ٍٛاهلل| أْ٘
س ٵ
ٳ
قاٍ« :ايٓاي َوًٖط ٕٛعً ٢أَٛاشلِ»(ٚ .)17كغِ إٔٸ ٖقا اؿـٜح َلهٳٌٷ عٓـ ؾكٗا٤
اؿـٜح َٔ ْاس ١ٝايوٓـ ،إ ٓ ٫أْٸ٘ يك ٞقب ّ٫ٛعٓـ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ،٤ايق ٜٔعًُٛا ب٘،
ٚاهتٓـٚا إي ٗ ٘ٝكتًـ أبٛاب ايؿك٘ ،بٌ اكتك ٢إٍ إٔ ٜه ٕٛقاعـ َٔ ّ٠ايكٛاعـ
ايؿكٗ ١ٝاييت تتؿلٻع عٓٗا إواٚ ٌ٥ا٭سهاّ.
س ٵلََ ُ١اٍ إوًِ نشٴ ٵلَ ١ؿَ٘»( ٗٚ .)18فيو إًاكْ٠
ٚٚكؿ عٓ٘| أْ٘ قاٍ « :ٴ
عُٝك ١إٍ قُ ٵـه ١ٝاؿكٛم إاي ١ٝايؿلؿ ،١ٜعً ٢مٜ ٕٛواٜٗٚا علَ ١ايـَا ;٤ؾهُا أْٸ٘
 ٫ولٸ ٭سـٺ ايتِلټف بـَا ٤ايٓاي ،بأٟٸ ُٛك٠ٺ َٔ ايِټ ٳٛك ،ؾهقيو اؿاٍ َع أَٛاشلِ
االجتهاد والتجديد

ٖٚتًهاتِٗ.
ٚعٓ٘| ٫« :و ٸٌ َاٍٴ اَلَ ٕ٨وًِٕ إ ٓ ٫بطٝب ْؿىٕ َٓ٘»(.)19
ٚدا ٤عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم× أْٸ٘ قاٍ« :إٕٸ يِاسب إاٍ إٔ ٜعٌُ َاي٘ َا
ًاَ ،٤ا ؿاّ سٝٸاّ; إٕٵ ًاٚ ٤ٳ ٳٖب٘; ٚإٕٵ ًا ٤تِـٻم ب٘; ٚإٕٵ ًا ٤تلن٘ إٍ إٔ ٜأت٘ٝ
إٛت»(٪ٜٚ .)20نِّـ ٖقا ايّٓٸ هًط ١ايؿلؿ ٚسكٖ٘ ٗ ايتِلټف َاي٘ َا ؿاّ عً ٢قٝـ
اؿٝا ،٠ستٸ ٢إفا َا ت ٗٛاْتكٌ فيو اؿلٸ إٍ ٚكثت٘.
ٚٚكؿ ٗ كٚا١ٜٺ أػل ٣عٓ٘× أْ٘ قاٍُ« :اسب إاٍ أسلټ َاي٘ َا ؿاّ ؾ٤ًٞ ٘ٝٷ
َٔ ايلٚغٜٔ ،ع٘ سٝح ًا.)21(»٤
ٚبقيو تٌهٌِّ هًط ١ايؿلؿ عًَ ٢اي٘ ٖٚتًهات٘ قاعـ ّ٠عاَٸ ،١ػُع عًٗٝا
ايٌلا٥ع ٚا٭ؿٜإ ٚايكٛاٌْ.
ت ٜؿكـ ؾٗٝا ايؿلؿ سلٻ ايتِلټف ٗ َا ًّو; يتٓتكٌ َعٗا
ٖٓٚايو اهتجٓا٤ا ٷ
ُ٬س ١ٝايتِلټف إٍ غرل .ٙنُا ي ٛنإ إايو ُػرلاّ ٗ ايؤٸ ،أ ٚفْٓٛاّ ،أ ٚغرل
كاًـٺ ،ؾإْ٘ ٜؿكـ بقيو سلٻ ايتِلټف ٗ َاي٘ ،بٌ إٕٸ َٔ اي ًِٛإعطا ٤سلٸ ايتِلټف َٕ ٵٔ
نإ ٖقا ساي٘; ٭ْٸ٘ هٝبـِّؿ أَٛاي٘ ٖٳ ٵـكاّ.
 ٞعً ٢أَجاٍ ٖ ٤٫٪ا٭ًؼاْ،
ٜٚعاجل إٌلِّعٖ ٕٛق ٙاؿا٫ت بتع ٌٝايٛي ٸ
يٝه ٕٛيًٛيٞٸ سلٸ ايتِلټف ٗ إاٍَ ٗ ،ا ِٜبٸ ٗ ًَِش ١إٛيٖ ٢عً ;٘ٝؾإفا ندل
ايِػرل ،أً ٚؿ ٞاجملٓ ،ٕٛأًُ ٚض ايؿاقـ يًلًـ ،تٓتكٌ ي٘ سٗٓٝا ُ٬س ١ٝايتِلټف
ناًَ ;١باعتباكُ ٙاسب إاٍ ا٭ًُٞٸ.

ٚإفا نإ ٖقا ا٭َل ٜبـ ٗ ٚغا ١ٜايٛٓٛغ سٝاٍ أَل ا٭٫ٚؿ ايقنٛك ،ؾُافا
عٓ٘ سٝاٍ ايؿتٝات ٚايٓوا٤؟  ٌٖٚيًبٓت سلٸ ايتِلټف ٗ َاشلا سُٓٝا تهدل ٚتِبض بايػّ١
عاقً ّ١كاًـ ،ّ٠أّ إٔٸ ٖٓاى َ ّ١ٜ٫ٚوتُلٸ ٠عًٗٝا؟
ٖٓاى فتُعاتٷ  ٫تل ٣يًُلأ٬ُ ٠س ١ٝايتِلټف ٗ أَٛاشلاٚ ،إْٸُا تهٕٛ
قِٛك ٗ ّ٠ايلدٌ ايكا ِ٥عًْٗٚ٪ً ٢ا ،أباّ أ ٚمٚداّ.
َٚلؿټ فيو إٍ ايٓٛل ٠ايـټ ١ْٝٚػا ٙإلأ.٠
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غرل إٔٸ اٱهٜ ّ٬لؾض ٖقا ايتوًٗ٘ٚ ّ١ًْ ،تؿِ.ّ٬ٝ
إٕٸ ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬تكلِّك عً ٢م ٕٛقاطع بإٔٸ يًُلأ ،٠نُا ايلدٌ ُاَاّ،
أًٖٝٸ ١ايتًُٗو ٚسلٸ ايتِلټف ٗ أَٛاشلا ٖٚتًهاتٗا; فيو إٔٸ اؿـٜح ايٌلٜـ« :ايٓاي
َوًٖط ٕٛعً ٢أَٛاشلِ» ِٜـم عً ٢إلأُ ٠اَاّ ،باعتباكٖا دن٤اّ َٔ ايٓاي; ٚنقيو
اؿاٍ َع اؿـٜح اٯػل ٫« :وٌٸ َاٍٴ أَلَ ٕ٨وًِٕ إ ٓ ٫بطٝب ْؿىٕ َٓ٘»ٚ .بقيو تهٕٛ
إلأ ٠نايلدٌ ،شلا اهتك٬يٝٸتٗا ايتاَٸ ٗ ١قلاكٖا إايٞٸٓٚٚ ،عٗا ا٫قتِاؿٟٸ .نُا شلا
سلٸ ايتًُٗو عدل كتًـ ايٛها ٌ٥إتاسَٚ .١تًُٖ ٢هت أُبشت إتِلِّف ايٛسٝـ
َاشلا ٚأَ٬نٗا ١ٜ٫ٚ ٫ٚ ،٭سـٺ عًٗٝا .ؾا٭ب يٝى ٚيٝٸاّ عً ٢ابٓت٘ ٗ تِلټؾاتٗا إايٝٸ١
إفا ناْت بايػ ١عاقً ١كاًـ ،٠نُا  ٫ولٸ ي٘ ايتِلټف بٌ٤ٞٺ َٔ َاٍ ابٓت٘ إ ٓ ٫بإفْٗا
ت ٭بٗٝا ايتِلټفٚ ،إ ٓ ٫ؾ ٬هٛم ي٘ فيوٖ ٗ ٖٛٚ ،قا ا٭َل
َٛٚاؾكتٗا; ؾإٕٵ أدامٳ ٵ
نا٭دٓيبٸ.
ٚاؿاٍ ْؿو٘ ٜٓطبل عً ٢اينٚز ،ؾ ٬ق ١َُٛٝيًلدٌ عً ٢مٚدت٘ ٗ ايٌإٔ إايٞٸ;
ط ٢شلا ،قاٍ
ت عً ،٘ٝهٛا َٔ ٤ػ ٍ٬اٱكخ أ ٚإٗل إُ ٵع َ
ؾُٗ ٞاسب ١إًو أْٸ ٢سامٳ ٵ
ًٞٵ٤ٺ َٹٓٵ٘ٴ ْٳؿِواّ ؾَهًُُٙٛٴ ٳٖٓٹ٦ٝاّ
طبٵٔٳ يَهُِٵ عٳٔٵ ٳ
تعاٍٚ﴿ :ٳآتٴٛا ايِّٓوٳا٤ٳ ُٳـٴقَاتٹٗٔٔٻ ْٹشٵًَ ّ١ؾَ ٔإٕٵ ٹ
 ٞيًُلأ٠
َٻلٔ٦ٜاّ﴾ٚ .ايِـام ايٛاكؿ ٗ اٯ ١ٜايهلّ ١داَ ٤عٓ ٢إٗل ،ؾإٕٵ ُأعطٹ ٳ
ت ٖ ٞسلٸ
ت ُاسب ١اؿلٸ إطًل ؾ .٘ٝإفا أعطَ ٵ
﴿ْٹشٵًَ ،﴾ّ١أٖ ٟبٚ ّ١عطٝٸ ّ ،١ؾكـ أُبشٳ ٵ
ايتِلټف َٗلٖا ٭ ِّٟأسـٺ ؾً٘ فيوٚ ،إ ٓ ٫ؾٖٚ .٬قا َا ٜٓطبل عً ٢ها٥ل إُتًهات
ايٛاقع ١ؼت ٜـ إلأ َٔ ،٠إكخٺ أٖ ٚـ١ٜٺ أ ٚػاك ،٠ؾًَٗ ٛهٗاٚ ،ؼت تِلټؾٗا
ٚسـٖاِٜ ٫ٚ ،ضٸ يًنٚز إٔ ٜتِلٻف ٗ ً٤ٞٺ َٔ أَٛاٍ مٚدت٘ إ ٓ ٫بإفْٗا ٚكٓاٖاٖ .قا
َا أْع عً ٘ٝايؿكٗا ٗ ٤نٌٸ إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ.١

يًُلأ ٠سلټ ايعٌُ ٚايهوب ،نُا يًلدٌ ُاَاّٚ .إفا نإ ٖٓاى َٔ تؿِٗ ٌٕٝ
ٖقا ايٌإٔ ؾٗ ٛفاى إتعًِّل بعٌُ إلأ ٠إتنِّٚدَٚ ،١ا إفا نإ ٜٓبػ ٞشلا أػق اٱفٕ َٔ
مٚدٗا؟
ٚاؾٛاب عٔ فيو أْٸٗا  ٫ؼتاز إٍ إفٕ مٚدٗا يًعٌُ ٚايتهوټب َت ٢نإ
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عًُٗا َٔ ؿاػٌ بٝتٗا ،نإٔٵ ٜه ٕٛعًُٗا َٔ بٴعٵ ٺـ باهتؼـاّ اؿاهب اٯيٞٸ،
ٚا٫هتؿاؿً َٔ ٠به ١اٱْذلْت ،نُا بات َعلٚؾاّ ٗ هٛم ايعٌُ ،أ َٔ ٚػٍ٬
شـ ،أ ٚػٝاط ١إ٬بى ،أ ٚايٓوٝر ،أ ٚأعُاٍ ايتذٌُٝ
ايهتابَٚ ١لاهً ١ايِټ ٴ
ٚإهٝاز ،ؾ ٬هب ٌٝي٘ عًٗٝا ٗ ْٝع فيو.
َٚلؿټ فيو إٍ إٔٸ يًنٚز عً ٢مٚدت٘ سكٌٖ ؾكُٖ٘ ،ا :سلٸ ا٫هتُتاع; ٚسلٸ
إوانَٓٚ .١ا ؿاّ عًُٗا ٜ ٫تعاكض َع ٖق ٜٔاؿكٌٖ ؾ ٬ساد ١شلا ٫هت٦قإ مٚدٗا ٗ
ايعٌُ.
أَا إفا نإ عٌُ اينٚدٜ ١وتًنّ ػلٚدٗا َٔ ايبٝت ؾعٓـٖا ٜٓبػ ٞإٔ ٫
ٜتعاكض َع سلٸ إوانٓٚ ،١فيو بٓا٤ٶ عً ٢ايلأ ٟايؿكٗ ٞايكا ٌ٥بعـّ ُشٸ ١ػلٚز
إلأ َٔ ٠بٝت مٚدٗا إ ٓ ٫بإفْ٘ ،عً ٢اػت٬فٺ تؿًِٞٝٸ بٌ ايؿكٗا ٤سَ ٍٛا إفا نإ
ٚدٛب ا٫هت٦قإ باـلٚز عً ٢م ٛاٱط٬م أّ إٔٸ ايٛدٛب ٜ ٫كع إ ٓ ٗ ٫ساٍ ماسِ
ػلٚدٗا سكٖ٘ ٗ ا٫هتُتاع; سٝح ٜل ٣بعض ايؿكٗا ٤بإٔٸ اهت٦قإ إلأ ٗ ٠اـلٚز َٔ
إٓنٍ يٝى ٚادباّ عً ٢م ٛاٱط٬مَ ،ا ؿاّ ٜ ٫تعاكض َع سلٸ ا٫هتُتاع; ٗ سٌ ٜل٣
ؾكٗا ٤آػل ٕٚعـّ دٛام ػلٚز إلأ َٔ ٠ايبٝت َطًكاّ إ ٓ ٫بإفٕ مٚدٗا.
ٚبٓا٤ٶ عً ٢ايلأ ٟا٭ػرل إفا أدام ينٚدت٘ اـلٚز يًعٌُ ،أ ٚنإ فيو ٌَلٚطاّ
دل ايق ٟؼٌِ عً ٘ٝيكا ٤عًُٗا ٜه ٕٛسكٖٗا ًَٚهاّ شلا
ٗ عكـ اينٚاز ،ؾإٕٸ ا٭َ ٵ
سـٖاِٜ ٫ٚ ،ضٸ يًنٚز إٔ ٜتِلٻف ٗ ً٤ٞٺ َٓ٘ إ ٓ ٫بإفْٗا ٚكٓاٖا.
ٳ ٚٵ

إٕٸ سلٸ ايٓؿك ١ثابتٷ يًُلأ ٠عً ٢اينٚز ٗ نٌٸ ا٭سٛاٍ ،ستٸ ٢ي ٛناْت غٓٝٸ ّ ١غرل
قتاد١ٺٚ .فيو غ٬ف ْؿك ١ايلدٌ عًٚ ٢ايـٳ ٵ ،ٜ٘اييت  ٫تهٚ ٕٛادب ّ١عً ٘ٝإ ٓ ٫إفا نإ
ايٛايـإ قتادٌٚ ،يٝوت ٚادب ٗ ّ١ساٍ نإ ايٛايـإ َكتـكٳ ٵَ ٜٔايٝٸاّٚ .نقيو
اؿاٍ بايٓوب ١إٍ ْؿك ١ا٭ب عً ٢ا٭٫ٚؿ ،ؾٗ ٞغرل ٚادب١ٺ إفا َا نإ ا٭٫ٚؿ َكتـكٜٔ
َايٝٸاّ .يهٔٸ سلٸ إلأ ٗ ٠ايٓؿكٜ ٫ ١وك٘ أبـاّ ،ؾٗ ٛسلٌّ ثابت ٗ نٌٸ ا٭سٛاٍ ،هٛا٤
ناْت قتاد ّ١يتًو ايٓؿك ١أّ ناْت ثلٜٸ ّ ١غرل قتاد١ٺ.
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إلأُ ٖٞ ٠اسب ١اؿلٸ ٚإتِلِّف ايٛسٝـ ٗ أَٛاشلا ٚأَ٬نٗاٚ ،يٝى َٔ س ٸل
أسـٺ ٫ ،أباّ  ٫ٚأػاّ  ٫ٚمٚداّ ،ايتِلټف ٗ ً٤ٞٺ َٔ أَٛاٍ إلأ ٠إ ٓ ٫بإفْٗا ٚكٓاٖا.
طبٵٔٳ يَهُِٵ
ٚقـ اهتؼـّ ايكلإٓ ايهل ِٜتعبرلاّ ؿقٝكاّ ٗ ٖقا ايِٻـؿ ،قاٍ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٵ ٹ
ًٞٵ٤ٺ َٹٓٵ٘ٴ ْٳؿِواّ ؾَهًُُٙٛٴ ٳٖٓٹ٦ٝاّ ٳَلٔ٦ٜاّ﴾ٜٚ ،عين فيو إٔٸ ا٫هتجٓا ٤ايٛسٝـ ٭ػق ً٤ٞٺ
عٳٔٵ ٳ
َٔ أَٛاٍ إلأ ٠إفا نإ فيو عٔ طٝب ْؿىٕ َٓٗا ٫ ،إٔ هل ٟا٫هتشٛاف عًَ ٢اشلا
با٫بتنامٖٚ ،اكه ١ائػ ٙٛعًٗٝا ،نُا بات هل ٗ ٟنجرلٕ َٔ ايكٔاٜا ٚاؿا٫ت.
ٚا٫هتشٛاف عًٖ ٢قا ايٓش ٛعًَ ٢اٍ إلأ ،٠مٚد ّ١أ ٚبٓتاّ أ ٚأػتاّ ،أَلٷ غرل دا٥نٕ
ًلعاّ َٔٚ .فيوَ :ا ٜؿعً٘ بعض اٯبا ٤ايق ٜٔولَ ٕٛبٓاتِٗ ايعاَ٬ت َٔ اينٚاز; طُعاّ
ت إسـ ٣ايِشـ ايوعٛؿٜٸ ١قبٌ ؾذل ٠عٔ اَلأ٠ٺ مل ٜتؤٻ شلا اينٚاز
ٗ ؿػًٗٔٸٚ .قـ ٌْلٳ ٵ
ت ا٭كبعٌ َٔ ايعُل; ٚفيو ٭ٕٸ أباٖا ؿكز عً ٢ا٫هتشٛاف
إ ٓ ٫بعـ ٚؾا ٠أبٗٝاٚ ،قـ بًػٳ ٵ
عً ٢أدلٖا ايٌٗلٟٸٜ ٫ٚ ،لٜـ إٔ ىول فيوٚ .يطإا ؼذٻر بعض اٯبا ٗ ٤كؾِٔٗ
يطاييب اينٚاز َٔ بٓاتِٗ بإٔٸ اـاطب إْٸُا ٜطًب ٜـ ابٓت٘ طَ ٳُعاّ ٗ َاشلاٚ ،ايِشٝض إٔٸ
ٖقا ا٭ب ٖ ٛايطاَع ٗ أَٛاٍ ابٓت٘ ٫ ،فاى اـاطب ٚ ،ٴٜعٳـٸ تِلټف ا٭ب ٖقا ًهّ٬
َٔ أًهاٍ اؾَ ٵٛك احمللٻّ ًلعاّ.
ٚتعرٸ ايِشاؾ ١احملًٓ ١ٝبايتكاكٜل ٚايتشكٝكات اييت تتٓاٖ ٍٚقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا.
ؾُا ٜناٍ ٖٓايو إػّٓ ْ٠ٛع ٕٛأػٛاتِٗ َٔ اهتِْٝ ّ٬بٗٔٸ َٔ إكخ أب ;ِٗٝاهتٔعاؾاّ
شلٔٸٖٚ .ا ٜؿاقِ فيو اْتٌاك ثكاؾ ١ايعٳ ٵٝب سٝاٍ كؾع ايكٔاٜا أَاّ احملانَِٚ ،طايب١
ايٓوا ٤عكٛقٗٔٸ َٔ إػٛاْٗٔٸ ،عً ٢اعتباك إٔٸ ايـػٌَ ٗ ٍٛانٌ قٔاٝ٥ٸَ ١ع اٱػ;٠ٛ
يكا ٤سؿٓ١ٺ َٔ إاٍ ٖٛ ،أَ ٷل َعٝب! إٓاؾ ١إٍ ا٭علاف ٚايتكايٝـ احملًٓ ،١ٝسٝح تبـٚ
إدلا٤ات ايتكآ ٞأَاّ احملانِ غرل ٌَذِّع١ٺ يًُلأ ٗ ٠نجرلٕ َٔ ا٭سٝإَ ،ا ٪ٜؿٸٟ
إٍ ٓٝاع ٚػواك ٠اؿكٛم.
ٖ ٗٚقا ايِـؿ ٌْلت ُشٝؿ ١إـ ٗ ،١ٜٓعـؿٖا ي 6 ّٛٝؾدلاٜل ،ّ2016
ؼكٝكاّ ٫ؾتاّ بعٓٛإ« :داًٖ ١ٝايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌلٚ ،...ٜٔأؿ َرلاخ ايٓواٚ ،»٤تٓاٚيت
ايِشٝؿ ١عـؿاّ َٔ ايـكاهات اؾاَع ١ٝس ٍٛإٛٓٛع َٔٚ ،فيوَ :ا أًاكت ي٘ ؿكاه١
ت َٔ إرلاخٚ .يٓا إٔ ْتؼٝٻٌ ٖقٙ
َِل ١ٜتك :ٍٛإٕٸ ْ َٔ %95وا ٤ايِعٝـ قلَٚا ٷ
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ايٓوب ١اشلا ٗ ١ً٥فتُعٕ َوًِ ٜعٖ ٗ ٍٝقا ايكلٕ .نُا أثبتت ايـكاه ١إٔٸ َٔ %38
ايٓواٜ ٫ ٤طايي عكٗٔٸ ٗ إرلاخ; ٕعلؾتٗٔٸ باهتشاي ١سِٛشلٔٸ عًٖ ٢قا اؿلٸ! ٗ
سٌ اعتدل  َٔ %29ايع ١ِّٓٝاـاُ ١بايـكاه ١إٔٸ تكايٝـ ٚعاؿات ايعآُ ١ً٥عٗٔٸ َٔ
إطايب ١بإرلاخ.
ٚػـك اٱًاكٖٓ ٠ا إٍ إٔٸ بعض ا٭مٚاز ٜوتٓـ ٕٚإٍ بعض إلٜٚٸات ٗ ؽٌٜٛ
أْؿوِٗ سلٸ ايتِلټف بأَٛاٍ مٚداتِٗ َٔٚ .فيوَ :ا ٚكؿ َٔ «إٔٵ يٝى يًُلأ ٠إٔ
تتِلٻف ٗ َاشلا ،ستٸ ٗ ٢أَٛك ايدلٸ ،إ ٓ ٫بإفٕ مٚدٗا».
إ ٓ ٫إٔٸ ٖق ٙايلٚاٚ ١ٜأَجاشلا تتِاؿّ ٚآٜاتٺ قلآْٝٸٚ ١آش ;١نُا تِاؿّ ُِْٛاّ
قطعٝٸ َٔ ١ايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸْ .١اٖٝو عٔ َِاؿَتٗا يكٛاعـ أهاهٝٸ ٗ ١ايؿك٘ .يقيو ٫
ّهٔ ايكب ٍٛبٗاٚ .قـ ٌٓ بعض ايؿكٗا ٤ايلٚا ١ٜعً ٢ا٫هتشباب ،عٝح ٜوتشبٸ
يًُلأٚ ،٠ؾل ٖقا ايلأ ،ٟإٔ  ٫تٓؿل َٔ أَٛاشلا ٗ كتًـ أٚد٘ ايدلٸ إ ٓ ٫بإفٕ مٚدٗا.

ٚسٌ ّٜٓٸ اؿهِ ايٌلع ٞعً ٢سلٸ إلأٚ ٠سـٖا ٗ ايتِلټف بأَٛاشلا ؾإ ٸٕ
ػٌ،
ه ٳلتٗاٚ ،ػاُٸ ١إفا نإ اينٚز َٔ قـٚؿ ٟايـٻ ٵ
فيو ٜ ٫عين ْٳ ِأ ٳٜٗا عٔ ؿعِ أُ ٵ
وٓٚ ١اؿٝا ٠إٌذلن ١بُٗٓٝاَٚ .ا عو ٢إٔ تؿعٌ إلأ٠
ٌل ٠اؿَ ٳ
ٚفيو عً ٢قاعـ ٠ايعٹ ٵ
ه ٳل ٳتٗا ٫ٚ ،هٝٻُا إٔٸ بعض ايٓواّ ٤اكهٵ ٳٔ سكٖٗٔٸ ٗ ايتِلټف
بإاٍ إفا مل ؽـّ ب٘ أُ ٵ
بأَٛاشلٔٸ بٌهٌٕ ػاط ;٧نُا ٗ تبـٜـٖا عً ٢ايتبٔټع ٬َٚسكُ ١لعات إ١ٓٛ
ه ٳلتٗا أًٝا ٤أهاهٝٸ ٗٚ !١سٌ
ٚاقتٓا ٤ايهُايٝات ٗ ،ايٛقت ايقٜ ٟعٛم َٓنٍ أُ ٵ
ّهٔ ايك :ٍٛإْٸ٘  ٫هب عً ٢إلأ َٔ ٠ايٓاس ١ٝايٌلعٝٸ ١إٔ تٓؿل عً ٢أهلتٗاٚ ،يهٔٵ
ه ٳل٠؟ ٚؾل ٖق ٙا٫عتباكات ٜٓبػٞ
َافا عٔ ايٓاس ١ٝا٭ػ٬قٚ ،١ٝتأثرل فيو عً ٢سٝا ٠ا ُ٭ ٵ
ه ٳلتٗا; ٭ٕٸ ق ١ُٝإاٍ تهُٔ
ػٌ إاي ٞإٔ تعٌ مٚدٗاٚ ،تلؾِّ٘ عٔ أُ ٵ
يًُلأُ ٠اسب ١ايـٻ ٵ
ٗ تٛؾرل ٙايلاس ١يٲْوإ  َٕٚٵٔ سٛيٖ٘ٚ .قا اـطاب ٜعين إلأ ٠إكتـك ،٠نُا ٜعين
ه ٳلتٗاً ،لٜط ١إٔ
ايلدٌ إكتـك; سٝح ٜٓبػ ٞيًُلأ ٠إٔ تٌاكى فتُعٗاٚ ،تواعـ أُ ٵ
ٜهْٝ ٕٛع فيو عٔ طٝب ْؿىٕ َٓٗاٚ ،يٝى ؾَ ٵلٓاّ عًٗٝا ٫ٚ ،ابتناماّ شلا.
ه٘ ايٓوا ٞ٥عاد١ٺ إٍ ثكاؾ١ٺ ٚاع ،١ٝتـؾع إلأ ٠إٍ ٓٚع ا٭ٚيٜٛٸات
إٕٸ ايٛٳ ٳ
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سٝاٍ َوأي ١اٱْؿام ،عً ٢م ٕٛتأػق بعٌ ا٫عتباك ايٓٛع ايعاًٞ٥ٸٚ ،ساد ١ا٭كساّ،
َٚواعـ ٠اجملتُع.

ًا٤ت اؿهُ ١اٱشلٝٸ ١إٔ ٜتٸِـ نٌٌّ َٔ ايلدٌ ٚإلأ ٠بِؿاتٺ َتؿاٚتٚ ،١إٔ
ٜٔطًعا بأؿٚاك كتًؿٖ ٗ ١ق ٙاؿٝا َٔٚ .٠فيو إٔ تٗٛل زلات ايكٛٸٚ ٠اـٌٗ ١ْٛ
ًؼِ ١ٝايلدٌٚ ،إٔ ٜتذًٖ ٢ايًٌِّ ٚايعطـ ٚاؿٓإ ٗ ًؼِ ١ٝإلأ ;٠٭ٕ طبٝع ١ٳؿٚٵك
ايلدٌ ٗ اؿٝا ٠تتطًٖب داْباّ َٔ ايكٛٸ ٠اؾوـٚ ،١ٜطباعاّ أقلب إٍ ايِ٬ب١
ٚاـٌ.١ْٛ
أَٸا طبٝع ١اي ٻـٚٵك اٱْواْٞٸ ايع ِٝٛايق ٟتك ّٛب٘ ا٭ْج ٗ ٢اؿٝا ٠ؾٝكتٔ ٢إٔ
تهً ٕٛؼِٝتٗا ٖتً ّ١٦بايعطـ ٚاؿٓإ ٚايٓعٖٚ .١َٛقا اؾاْب ايعاطؿ ٞؼـٜـاّ ٖٛ
نل َٔ ًكِّ٘ اٯػل ،أ ٟا٭ْج ،٢بـ٤اّ َٔ ايًش ١ٛاييت ٜتهٛٻٕ دٓٓٝاّ ٗ
َا وتاد٘ ايقٻ َ
كٓٗا ،يتتشُٻٌ عٓـٖا آ ّ٫اؿٌُ ،ثِٸ كاض اي٫ٛؿ ٠اـطرل ،فيو إؼاض ايق ٟيٛ
ت أٟټ اَلأ ٠تهابـ ٙبٌ سٝاتٗا ٚسٝاَٛ ٠يٛؿٖا ٯثلت َع ِٛا٭َٸٗات سٝاٚ ٠يٝـٖا
ػ ِّ ٝٳل ٵ
ٴ
عًْ ٢ؿوٗا.
إٕٸ اؿٓإ ايقٜ ٟتػقٻ َ٘ٓ ٣اٱْوإ َع سًٝب أَٸ٘ ،سٌ ؼٛط٘ بأسٔاْٗا،
ٚتؿـ ٜ٘بٓؿوٗاٚ ،تػُل ٙبلعاٜتٗا ،يْٗٚ ّ٬ٝاكاّ ٖٛ ،فات اؿٓإ ٚايعطـ ايق ٟوتاد٘
ايلدٌ َٔ إلأ ،٠ستٸٜ ٢بٓٝا َعاّ سٝا ّ٠مٚدٝٸ ١هعٝـ ،٠سٝح ػتقب٘ بٓعَٛتٗا ٚعطؿٗا
ٚسبِّٗاٚ ،فيو بأْع٘ َا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛق ٸٌ تكـٜل ايلدٌ.
إ ٓ٫إٔ ايعهى قـ وٌِ ،ؾتهٖ ٕٛق ٙايلقٓٚ ١اؿاي ١ايعاطؿٝٸ ١عٓـ إلأٗ ٠
ايهجرل َٔ ا٭سٝإ ؿاؾعاّ ٫هتكٛا ٤ايلدٌ عًٗٝاٚ .يعٌٸ فيو اْعهاهاّ يطبٝع ١اٱْوإ
عٓـ ايٌعٛك بايكٛٸ ٠ػاَ ٙٳ ٵٔ ِٖ أٓعـ َٓ٘; سٝح هـ ٗ فيو إغلا٤ٶ ٚتٌذٝعاّ عً٢
ا٫عتـاٚ ٤ايتذاٚم عً ٢سكٛم اٯػلٖٚ .ٜٔقا عٌ َا لـ َٔ ٙتعوټـ ايوًطات علٸ
ايٌعٛبٚ ،ػبټل ا٭غٓٝا ٤عً ٢ايؿكلاٚ ،٤تعٓټت أكباب ايعٌُ عً ٢ايعاًٌََِ ٗ ،ـامٕ
طػٳَ * ٢إٔٵ كٳآَٙٴ اهٵ ٳت ٵػٓٳ.﴾٢
يٰ ١ٜايهلّٔ ﴿ :١إٕٻ ا ٔٱْٵوٳإٳ َي ٳِ ٝ
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ٚكغِ ايتكـټّ اشلا ٌ٥ايقًٗ ٟـٳ ٵت٘ ايبٌل ،١ٜإ ٓ٫إٔٸ إلأ ٫ ٠تناٍ ٖٳ ٳـؾاّ يًعٓـ
ٚايعـٚإ ايِاؿك عٔ ايلدٌَ .ع تطٛٸك أٓٚاع إلأ ٗ ٠ايعِل ايلأٖ ،عً ٢مَ ٕٛػاٜل
ٕع ِٛؾذلات ايتاكٜؽ ،عٝح مل تعٴ ٵـ إلأ ٠اي ّٛٝنُا ناْت با٭َى ٫ٚ ،هٝٻُا أْٗا
ت نجرلاّ َٔ َكٛٸَات ايكٛٸ ٠اييت نإ ٜٓؿلؿ بٗا ايلدٌ عًَ ٢لٸ ايعِٛك،
قـ اَتًهَ ٵ
ؾكـ أُبض بٝـٖا إاٍ ٚايعًِ ٚإهاْ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايٝٚٛؿٚ ،١ٝبايلغِ َٔ نٌِّ فيو
مل تتذاٚم إلأ ٠بعـٴ ساي ١إعاْا َٔ ٠ايعٓـ ٚايعـٚإ ايِاؿك عٔ ايلدٌ.
ٚيعٌٸ أبلم ؿي ٌٝعً ٢فيو ٖ ٛإع ١َُٓٛٓ ٕ٬ا٭َِ إتشـْٛ 25 ّٜٛ ٠ؾُدل َٔ نٌٸ
عإّ َٜٛاّ ؿٚيٝٸاّ يًكٔا ٤عً ٢ايعٓـ ٓـٸ إلأ ،٠سٝح  ٫تناٍ تعتدل إلأٓ ٠شٝٸ ١ايعٓـ
ٚايعـٚإ عًً ٢ؼِٝٸتٗا ٚسكٛقٗا ٗ َع ِٛؿ ٍٚايعامل.
وب ًعب ١ايوهٓإ ٗ ا٭َِ إتشـ ،٠تٌرل
ٚاي٬ؾت إٔٸ اٱسِا٤ات ا٭ُ ٳَُ ،١ٝعَ ٳ
إٍ إٔٸ ايٓواّ ٤جًٔ 7ظ َٔ %49تعـاؿ ايوهإ ايعإ ،ٞأ ٟإْٗٔٸ ّجِّ ًِ ٳٔ أقٌٸ َٔ ِْـ
ايبٌلٜٸ ١بٓوب١ٺ ٓ ،١ًٝ٦يهٓٸٗٔٸ َع فيو نٔٻ  ٫ٚميِ ٳٔ ّجِّ ًِ ٳٔ ايٓوب ١ايعٓ َٔ ٢ُٛشاٜا
ٍّ هٛا.٤
ايعٓـ ٗ ،ايـ ٍٚايٓاَٚ ١ٝايـ ٍٚإتكـٸَ ١عً ٢سـ
ت اٱسِا٤ات ايِاؿك ٠عٔ ا٭َِ إتشـَٓ ،٠اهب ١اي ّٛٝايعإٞ
ؾكـ أًاكٳ ٵ
يًكٔا ٤عً ٢ايعٓـ ٓـٸ إلأ ،٠إٍ أكقاّ َنعذ ;١ؾؿ ٞايٜ٫ٛات إتٸشـ ٠ا٭َلٜه١ٝ
ٚسـٖا تتعلٸض اَلأ ْ ٠ئًلب عًٜ ٢ـ مٚدٗا أً ٚلٜهٗا نٌٸ  15ثاْ ٗٚ ;١ٝكٚهٝا
تتعلٸض  3600اَلأ ٠ئًلب َٜٝٛٸاّ عً ٢أٜـ ٟأمٚادٗٔٸ.

ٖٓاى ًْ َٔ ْ١ا٭هباب تكـ ػًـ تناٜـ سا٫ت ا٫عتـاٚ ٤ايعٓـ ٓ ٸـ إلأ.٠
ؾباٱٓاؾ ١إٍ تؿٌِّ ٞساي ١ا٫هتكٛا ٤اؾوـٟٸ عً ٢إلأ ٠عٓـ ايلداٍ عا ٸَٖٓ ،١اى
أٜٔاّ ثكاؾ ًْ ١ا٥ع ١عٓـ نجرل َٔ اجملتُعات تدلِّك ٖٳ ٵ ٝٳُٓ ١ايلدٌ عً ٢إلأ ،٠جمللٻؿ
وب.
نْٗٛا اَلأٚ ّ٠سٳ ٵ
ٚا٭ْه َٔ ٢فيو سٌ توبؼ ايِبػ ١ايـٜٝٓٸ ١ؿاي ١اشلَ ٵ ٝٳُٓ ١ايقټنٛك ١ٜعً ٢إلأ٠
ٗ اجملتُعات احملاؾَ ،١ٛع إٔٸ ايـِّٜ ٫ ٜٔكبٌ باي ًِٛعً ٢أ ِّٟم ٕٛنإ .بٌ ايعهى
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ٖ ٛايِشٝض; ؾايـِّٜ ٜٔـع ٛيتكـٜل إلأٚ ٠اسذلاَٗا.
ؾكـ أٚكؿ ابٔ عوانل عٔ أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× ،عٔ كهٍٛ
اهلل| أْ٘ قاٍ« :ػرلٴنِ ػرلٴنِ ٭ًٖ٘ٚ ،أْا ػرلٴنِ ٭ًَٖ ،ٞا أنلّ ايٓوا ٤إٓ٫
نلِٜٷَٚ ،ا أٖاْٗٔٸ إ ٓ٫يِٝ٦ٷ»(ٚ .)22اي٬ؾت إٔٸ ايكٓاعات ايوا٥ـٚ ٠ه٘ ايٓوا ٤أْؿوٗٔٸ
قـ تٌهٌِّ عاَ ّ٬آػل َٔ عٛاٌَ اْتٌاك ايعٓـ ٓـٸ إلأ ;٠ؾكـ أًاكت اٱسِا٤ات إٍ
إٔ  َٔ %50ايٓوا ٗ ٤ايعامل ٜعتكـٵ ٳٕ إٔٸ ايعٓـ إلتهب ٓـٖٔٸ َٔ قٹ ٳبٌ ايلدٌ ٖٛ
ـ َدلٻكَ ،ا ٜعين ايكبُٓٓ ٍٛاّ بايٛقٛع ٓشٝٸ ّ ١يًعٓـ إلتهب عكٗٔٸٚ ،فيو
عٓ ٷ
بايٓٛل إٍ ٳْ ٳُ٘ ايذلب ١ٝايٓؿوٚ ١ٝاجملتُع ١ٝاييت ؿكدٵ ٳٔ عًٗٝا.

يكـ إٓ ا٭ٚإ إٔٵ تتػٝٻل ثكاؾ ١ايكب ٍٛبٛقٛع إلأٓ ٠ش ١ٝايعٓـ ،ؼت غطا٤ٺ أٚ
آػل ٗ ،كتًـ اجملتُعاتٚ .يعٌٸ َٔ ٚها ٌ٥ايتػٝرل عًٖ ٢قا ايِعٝـ إٔ هلٟ
تِشٝض ايجكاؾ ١ايـٜٝٓٸ ١ايٌا٥ع َٔ ،١ػ ٍ٬إثاك ٠ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ ١ايِشٝش ،١اييت
ؼذلّ نٝإ إلأٚ ،٠ت ُٞٛبٗا ػٳ ٵٝلاّٚ .نِ ٗ ايكلإٓ ايهل ٗٚ ِٜايوٓٸ ١ايٌلٜؿَٔ ١
ايِٓ ْٛاييت تٌٝـ َهاْ ١إلأ ،٠طؿًٚ ّ١أػتاّ ٚمٚدٚ ١أَٸاّ؟ يهٔٸ ايِٓ ْٛا٭نجل
اْتٌاكاّ ٖ ٞاييت تـعِ إنٜـ َٔ ٖٳ ٵ ٝٳُٓ ١ايلدٌ عً ٢إلأَ ،٠ع َا ِٜاسب تًو
ايِٓ َٔ ْٛتلْ١ٺ َتعوِّؿٚ ،١عً ٢ايٓش ٛايق ٟىـّ ساي ١ا٫هتكٛا ٤عً ٢إلأَٔٚ ،٠
فيو :اٯ ١ٜايهلّ﴿ :١ايلِّدٳاٍٴ قَٛٻاَٴٕٛٳ عٳًَ ٢ايِّٓوٳا٤ٹ﴾ ،إٍ داْب ايلٚاٜات ايٛاكؿٗ ٠
ٖقا ايوٝام َٔ ،قب« :ٌٝي ٛنٓتٴ آَل أسـاّ بايوذٛؿ ٭سـٺ ٭َلتٴ إلأ ٠بايوذٛؿ
ينٚدٗا».
ٗ َكابٌ فيو هل ٟػاٌٖ نجرلٕ َٔ ايِٓ ْٛا٭ػل ،٣اييت ت٪نِّـ َهاْ١
إلأ َٔٚ .٠فيو :ايّٓٸ ايٛاكؿ عٔ ايٓيبٸ|« :اؾٓٸ ١ؼت أقـاّ ا٭َٸٗات»(«ٚ ;)23ؼت
أقـاّ ا٭َٗات ك َٔ ١ْ ٓٚكٜاض اؾٓٸ ٗٚ ;)24(»١كٚا ١ٜأػل« :٣دا ٤كدٌٷ إٍ ايٓيبٸ|
ؾكاٍٜ :ا كه ٍٛاهللَ ،ٳٔٵ أبلٸ؟ قاٍ :أَٸو ،قاٍ :ثِٸ َٳٔٵ؟ قاٍ :أَٸو ،قاٍ :ثِٸ َٳٔٵ؟ قاٍ:
أَٸو ،قاٍ :ثِٸ ٳَٔٵ؟ قاٍ :أباى»(ُ ٗٚ ;)25شٝض َوًِ« :قاٍ كدٌٷٜ :ا كه ٍٛاهللَ ،ٳٔٵ
ت ٖق ٙا٭ّٸ ٖٞ
و ٵ
شب١؟ قاٍ :أَټوَ ،ثِٸ أَټوَ ،ثِٸ أَټوَ»( .)26أ ٳٚيَ ٵ ٝٳ
أسلټ ايٓاي عُوٵٔ ايِټ ٵ
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و ٴبٌ.
ْؿوٗا إلأ ٠اييت هل ٟتدلٜل اشلَ ٵ ٝٳُٓ ١عًٗٝا بهٌٸ اي ټ
ؤ ايتعاٌَ َع اينٚد،١
ْ نجرل ٠ؼضٸ عً ٢سٴ ٵ
ٚقـ ٚكؿ ٗ ايوٝام ِْ ٛٷ
ٚايٓٗ ٞعٔ إٜقاٗ٥ا; ؾكـ ٚكؿ عٔ كه ٍٛاهلل| أْ٘ قاٍ« :أٚ ٫إٕٸ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ٚكهٛي٘
بل٦ٜإ ٖٖ ٵٔ أٓلٸ باَلأ٠ٺ ستٸ ٢ؽتًع َٓ٘»( ،)27أ ٟإٕٸ اهلل هبشاْ٘ ٚكهٛي٘ بل٦ٜإ ٖٖ ٵٔ
ٜٔلٸ باَلأت٘ ستٸًٜ ٢ذٗ٦ا إٍ طًب ايط٬م َٓ٘; نُا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ| أْ٘ قاٍ« :إْٞ
٭عذب ٖٖ ٵٔ ٜٔلب اَلأت٘  ٖٛٚبائلب أَ ٵَٗٓ ٍٚا»(ٚ ;)28قاٍ أَرل إ« :×ٌَٓ٪إٕٸ
ايٓوا ٤عٓـ ايلداٍ ًّ ٫هِ ٳٔ ٭ْؿوٗٔٻ ػٳ ٵٝلاّ ْ ٫ٚٳ ِؿعاّٚ ،إْٗٔٻ أَاْ ُ١اهلل عٓـنِ ،ؾ٬
تٔاكٸٖٚٴٔٻ  ٫ٚتعًٖٔٛٴ ٻٔ»(.)29
ٖٓا ّهٔ ايك :ٍٛإْٸ٘  ٫عدل ٠يًشا٫ت ايكً ١ًٝايٌافٸ ٠اييت ته ٕٛؾٗٝا إلأٖٞ ٠
إعتـ ١ٜعً ٢اينٚز ،ؾّ ٬هٔ تدلٜل سا٫ت ا٫عتـا ٤عً ٢إلأ ٠بٛدٛؿ ْوب١ٺ َٔ
سا٫ت ا٫عتـا ٤ايِاؿك ٠عٔ بعض ايٓوآ ٤ـٸ أمٚادٗٔٸ .إٕٸ فتُعاتٓا اٱهٗ ١َٝ٬
أَىٸ اؿاد ١إٍ ايجكاؾ ١اييت تعٝـ يًُلأ ٠نلاَتٗا ٫ٚ ،هٝٻُا إٔ َٛاٖل إٜقا ٤إلأ،٠
هلٟٸ ٗ فتُعاتٓا ،قـ أُبشت تٓاٍ َٔ هٴ ٵُع ١ؿٜٓٓا اؿٓٝـٚ ،تٴٌِّٙٛ
ٚايعٓـ ا٭ُ ٳ
ُٛكت٘ عًَ ٢وت ٣ٛايعامل.

ٚيػلض إؿكاى ق ١ُٝإلأٚ ٠اسذلاّ َهاْتٗا ٜٓبػ ٞؾَ ٵِٗ أؿٚاكٖا ايعٗ ١ُٝٛ
نل ٗ ٖقا ايوٝام إٔٸ َوتٌؿ٢ٶ ُٝٓٝٸاّ علض ايكٝاّ بتذلب١ٺ َِطٓع ١عً٢
اؿٝاٜٚ .٠ٴ ٵق َ
كدإٍ َتطٛعٌ ،تِّٓٛض َـ ٣إعاْاٚ ٠اٯ ّ٫اييت تٓتاب إلأ ٠أثٓا ٤إؼاض ٚاي٫ٛؿ،٠
ٚقـ اهتذاب يًتذلب ١م 100 ٛكدٌٕٚ ،متٸ ٓٚع أدٗن ٠ؾٛم َٓطك ١ايبطٔ عٓـِٖ،
عٝح ؼـخ ا٭دٗنُ ٠ـَاتٺ نٗلباٌَ ١ٝ٥ابٗ١ٺ ٯ ّ٫اي٫ٛؿٕ ،٠ـٸ ٺ ٠تذلاٚغ بٌ ٔى
ٚعٌل ؿقا٥لٚ ،ناْت تًو ناؾ ١ٝيًتوبټب بأٚداع َدلٸس ،١ػعٌ إتطِّٛع ٜتًٛٸ ٣إٔاّ،
ست ٢إٔٸ أسـ إتطِّٛعٌ مل ٜوتطٹ ٵع ؼُټٌ اٯ ّ٫٭نجل َٔ ؿقٝك١ٺ إٍ ؿقٝكتٌ ؾك٘،
ٚاْوشب َٔ ايتذلبٜٚ .١ك ٍٛايكا ُٕٛ٥عً ٢ايتذلب :١إٕٸ أنجل إتطِّٛعٌ مل ٜوتطٝعٛا
ؼُټٌ آ ّ٫ايتذلب ١إِطٓعَ ،١ع أْٸٗا ّ ٫هٔ إٔ تٔاٖ ٞآ ّ٫اي٫ٛؿ ٠اؿكٝكٝٸ.)30(١
ٜٓبػ ٞيًلدٌ إٔ ٜـكى سذِ ا٭مل ايق ٟتهبٻ ٳـ ٵت٘ مٚدت٘ يتٓذب ي٘ أطؿا ،ّ٫ؾٗ ٞبٌ
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ت
اؿٌُ ٚاي٫ٛؿ ٠ناْت ٗ سكٝك ١ا٭َل بٌ اؿٝاٚ ٠إٛتٖ ،قا إٕٵ مل تهٔ ًاكؾَ ٵ
عً ٢إٛت ؾع ،ّ٬ؾهٝـ يًلدٌ إٔ ٜهاؾٗ٦ا عًُٝٓ ٢عٗا ٖقا؟!
إٕٸ قو ٠ٛا٭مٚاز عً ٢مٚداتِٗ تذلى أثلٖا ايوًيبٸ ٚايـاْ ٗ ِ٥ؿٛي ا٭بٓا.٤
ٍّ نبرل بع٬قت٘
٪ٜٚنِّـ تكل ٜٷل عًُٞٸ ْؿوٞٸ إٔٸ ع٬ق ١ايلدٌ بأبٓا ٘٥تتأثٻل إٍ سـ
بنٚدت٘ أّٸ أطؿايٜ٘ٚ .عًٌِّ ايتكلٜل بإٔ اْعهايٳ ك ١ٜ٩ا٭٫ٚؿ ايِػاك أباِٖ ٜوَ ٤ٞعاًَ١
أَِِّٗ بائلب ٚاٱٖاْٜ ١هَ ٕٛـَِّلاّ عًْ ٢ؿوٝٸتِٗ ٌَٚاعلِٖ; يهٜ ِْٗٛلٳ ٵ ٕٚأَٸِٗ،
اييت ٜعتدلْٗٚا ًَذأِٖ ا٭ػرل ٗ ،تًو اؿاي ١إنك.١ٜ
ٚتٌرل اٱسِا٤ات إٍ إٔٸ ْوب ّ١نبرل َٔ ٠ا٭بٓا ٤ايقٜ ٜٔهلٖ ٕٛآباٚ ،ِٖ٤قـ
ٜٴو ٕٛ٦ٝإي ،ِٗٝإِا ٜؿعً ٕٛفيو ْتٝذ ّ١يلؿٸ ؾعًِٗ عًَ ٢ا كأَ ٵ َٔ ٙٚهَ ٤ٛعاًَ ١اٯبا٤
٭َٸٗاتِٗ ٫ٚ .تؿورل يتِلټف ا٭بٓا ٤إ ٓ ٫بأْ٘ ْ ٛٷع َٔ اْ٫تكاّ ايٚ٬اع َٔ ٞتِلټف ا٭ب
علٸ أ َِِّٜٗٝٔٚ .ـ ايتكلٜل :إْ٘ ،بايلغِ َٔ اعتكاؿ بعض اٯبا ٤إٔٸ مٚداتِٗ ٖٔٻ ٳَ ٵٔ
ٜكُٵ ٳٔ بنكع نلاٖ ١ٝا٭بٓا ٤شلِ ،إ ٓ ٫إٔٸ فيو ا٫عتكاؿ ػاط٧ٷٚ ّ١ًْ ،تؿِ ،ّ٬ٝؾُا
ًٜش ٘ٛا٭بٓا َٔ ٤هَ ٤ٛعاًَ ١ا٭ب ٭َِِّٗ ٖ ٛايقٜ ٟنكع ًّ ٦ٝا َٔ ايهلاْٖ ٗ ١ٝؿٛهِٗ
ػا ٙا٭ب.
ٖ ٵٔ ٜأت ٕٛعً ٢هرل٠
ٚيطإا زلعٓا َٔ ا٭بٓا ،٤ستٸ ٢ايعكٚ ٤٬إتـٖ ،َِٗٓ ٌِّٜٓ
آبا ِٗ٥ايلاسًٌ باٱًاؿ ،٠إ ٓ ٫أْٸِٗ ًّ ٫هَ ٕٛع فيو إ ٓ ٫ايتِلٜض َلاك٠ٺ عٔ
َآػقِٖ عً ٢قو ٠ٛا٭ب عً ٢أَِِّٗٚ ،نإٔٻ فيو اؾلغ ايٓؿوٞٸ ٜأب ٢إٔ ٜٓـٌَ ٗ
ْؿٛهِٗ .يقيو ٜٓبػ ٞيٮب ،ايق ٟوبٸ أبٓاٜٚ ٙ٤لٜـ إنلاَِٗ ،إٔ ٜٔع ٗ اعتباك ٙإٔٸ
تعاًَ٘ َع مٚدت٘ أَٸِٗ ي٘ ٳؿٚٵكٷ نبرل ٗ إًعاك ا٭بٓا ٤بايهلاَٚ ١ايتكـٜل.
عًٓٝا ْٝعاّ إٔ ْوتقنل دٗٛؿ أَٸٗاتٓاٚ ،إٔ ْوتُطل شلٔٸ ايلٓاتٚ ،إٔ ْكابٌ
دٗٛؿ ٚأتعاب مٚداتٓا بايتكـٜلٚ ،إٔ مذلّ ٌَاعل بٓاتٓا ،نُا ٜعًُِّٓا ايـِّٚ ،ٜٔتلبِّٓٝا
ؤ َع أمٚاد٘ ٚبٓات٘ ،فيو
تعاي ِٝايٓيبٸ| ،ايق ٟنإ َٔلب إجٌ ٗ ايتعاٌَ اؿَ ٳ
ايتعاٌَ ايقٜٓ ٟبػ ٞإٔ ْكتـ ٟب٘ ٖٛٚ ،ايكا« :|ٌ٥ػرلٴنِ ػرلٴنِ ٭ًٖ٘ٚ ،أْا
ػرلٴنِ ٭ًٖ.»ٞ
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توبة املست ّد الفطسي
قساءةٌ فكّيّة جديدة

ت َؿلؿ٠
وَ ٢ٛؿٗ ّٛايتٛب ٗ ١ايكلإٓ ايهل ِٜباٖتُإّ ػاْٸ ،ستٸ ٢تهلٻ ٳك ٵ
ايتٛبٌَٚ ١تكٓاتٗا ٗ ايكلإٓ َ 92لٸ ،٠نُا تهلٸكت نًُ ١ا٫هتػؿاك ٌَٚتكٓاتٗا 45
َلٸٚ .٠قـ متٸ اعتباك ايتٛب ٗ ١اؿكٛم اؾنا ١ٝ٥يٲه ّ٬إسـَٛ ٣اكؿ هك ٙٛايعكاب،
ٜٚتِٸ بٝاْٗا بُٛؿٗا تأهٝواّ سكٛقٝٸاّٚ .قـ عح ايؿكٗا ٤آثاكٖا اؿكٛق ٤ٛٓ ٗ ١ٝاٯٜات
ٚايلٚاٜات.
ٚايتٛب ١يػَ َٔ ّ١اؿ« ٠تٳٛٳبٳ»َ ،عٓ ٢ايعٛؿٚ ٠ايلدٛع .قاٍ ُاسب (َكاٜٝى ايًػ:)١
«تٛب ع ايتاٚ ٤ايٛاٚ ٚايبا ٤ع نًُ ْٚ ١اسـ ٠تـٍٸ عً ٢ايلدٛعٜ .ٴكاٍ :تاب َٔ فْب٘ ،أ ٟكدع
عٜٓ٘ ،تٛب إٍ اهلل تٛبَٚ ١تاباّ»(ٚ .)1قاٍ احملكِّل ا٭كؿب ٗ ًٞٝنتاب (فُع ايؿا٥ـ٠
ٚايدلٖإ)« :ايتٛب ٖٞ ١ايٓـاَٚ ١ايعنّ عً ٢عـّ ايؿعٌ; يه ٕٛايقْب قبٝشاّ ٖٓٛعاّ،
ٚاَتجا ّ٫٭َل اهللٚ ،مل ٜهٔ غرل فيو َكِٛؿاّ»(.)2
ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقا ايتعلٜـ أَلإ:
1ع ايٓـّ :تٛب.١
2ع عـّ ايؿعٌ (تلى إعِ )١ٝهب إٔ ٜه ٕٛبوبب قُ ٵبش٘ ايٌلعَ ،ٞعٓ ٢إٔ

عـّ ايؿعٌ هب إٔ ٜ ٫ه ٕٛبوبب عـّ ايكـك ٠عًٚ ،٘ٝإِا ٭ْ٘ ٖٓٛعٷ; أ ٚ٭ْ٘ قبٝضٷ.
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ فلٸؿ عـّ ايؿعٌ  ٫ٴٜعٳـٸ تٛب.ّ١
ٚأَا ايٌٝؽ ايبٗا ٞ٥ؾكـ اًذل ٗ ٙتعلٜـ ايتٛب ١ع باٱٓاؾ ١إٍ ايٓٻ ٳـّ ٚعـّ
ايؿعٌ; بوبب قبش٘ ايٌلع ٞع عكـ ايعٳ ٵنّ ا٭بـٟٸ عً ٢تلى ايعٛؿ ٠إٍ ايقْب ٚإعِ١ٝ
أٜٔاّ(.)3
ٚعً ٘ٝؾإٕ ايتٛب ١تعين ايعٛؿ َٔ ٠ايقْب ٚا٭عُاٍ اٱدلاَٚ ،١ٝايٓٻ ٳـّ عٔ ا٭عُاٍ
وٓٚ ،١عـّ تهلاك ا٭ػطا٤
إآٚ ،١ٝايوٻ ٵع ٞإٍ ايكٝاّ با٭عُاٍ ايِشٝشٚ ١اؿَ ٳ
ايوابك.)4(١
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ايتٛب ١تك ّٛعً ٢ث٬ث ١عٓاُل :ٖٞٚ ،ايٓٻ ٳـّٚ ،ا٫عتقاك،
ٚعـّ ايعٳ ٵٛؿ ٠إٍ ايقْٛب ايوابك.١
شْٝ ٛع اٯثاك إٌ ١َٚ٪إذلتِّب ١عً ٢ايقْٛب
إٕ ايتٛب ١أَلٷ ٜوتـعَ ٞٳ ٵ
ٚإعاُٚ ،ٞوٌٸ قًٖٗا ُٓرلٷ طاٖلْٚ ،ؿىٷ َطُ ٦ٸٓ ٗٚ .١فيو ٜك ٍٛاهلل تعاٍ ٗ
ه٦ِّٝٳاتٹِٗٔٵ
ايكلإٓ ايهلٔ﴿ :ِٜإَ ٖ٫ٳٔٵ تٳابٳ ٚٳآَٳٔٳ ٚٳعٳُٹٌٳ عٳُٳُ ّ٬ٳايٹشاّ َؾأُٚيَ٦ٹوَ ٴٜبٳـٍِّٴ اهللُ ٳ
وٓٳاتٺ( ﴾...ايؿلقإ.)70 :
سٳ ٳ
ٚقاٍ كه ٍٛاهلل|« :ايٓٻ ٳـّ عً ٢ايقْب تٛب.)5(»ْ١
ٚبعباك٠ٺ أػلّ :٣هٔ ايك :ٍٛإٕ ايتٛب ١اؿكٝك ١ٝتوتتبع ْـَاّ ػاُٸ ّا و ٍٛؿٕٚ
تهلاك ا٭عُاٍ ايوابك.١
 ٗٚإأثٛك عٔ اٱَاّ عًٞٸ× قاٍ« :ايٓـّ عً ٢ايقْب ّٓع عٔ َعاٚؿت٘»(.)6
ْٚوعٖ ٗ ٢ق ٙإكاي ١إٍ بٝإ اٱداب ١عٔ ا٭ه ١ً٦ايتاي:١ٝ
1ع َا ٖ ٞاٯثاك ايؿكٗٝٸ ١اييت تلتؿع عٔ إلت ٸـ بايتٛب١؟
2ع ٌٖ ُش ٝٷض َا قاي٘ ايهجرل َٔ ايؿكٗا ٤بإٔ تٛب ١إلتـٸ  ٫تن ٌٜستٸ ٢لاهت٘؟
ٚإٔ تٛبت٘  ٫تٴ ِك ٳبٌ ستٸ َٔ ٢قٹ ٳبٌ اهلل؟
3ع ي ٛتاب إلتـٸ ايؿطل ٟقبٌ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝعً ،٘ٝأ ٚنإ ٗ ؿاك ايهؿل ٚمل ٜٴذٵلٳ
عً ٘ٝاؿـٸ ٚتاب ٖٓاى ،ؾٌٗ تٴكِ ٳبٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖق ٙاؿاي١؟ ٜ ٌٖٚلؾع فيو سهِ
ايكتٌ عٓ٘؟
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ٜتٸؿل ايؿكٗا ٗ ٤تعلٜـ ا٫كتـاؿ ع َع ً٤ٞٺ َٔ ا٫ػت٬ف ع عًٖ ٢قا إعٖٓٛٚ ،٢
إٔ ا٫كتـاؿ ٜعين اـلٚز عٔ اٱهٚ ّ٬ايـػ ٗ ٍٛايهؿل(ٚ .)7ايتٛب ١بـٳٚٵكٖا ٗ ٖقٙ
إٛاكؿ ٖ ٞاعتٓام اٱهٚ ّ٬ايٓطل بايٌٗاؿتٌ.
ٖٓٚاى ٗ قب ٍٛأ ٚعـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ (ايؿطل ٟأ ٚإًٓ )ٞث٬ث ١آكا:٤

ٜل ٣بعض ؾكٗا ٤ايعاَٸ ١إٔ عكٛب ١ا٫كتـاؿ عً ٢نٌٸ سإٍ ٖ ٞايكتٌ ،هٛا ٤تاب
ب .قاٍ اؿؤ ايبِل« :ٟإلتـٸ ٜٴكِ ٳتٌ بػرل اهتتاب١ٺ»(.)8
إلتـ أّ مل ٜتٴ ٵ
ٚقـ اهتـيٓٛا شلقا ايلأ ٟظًُ١ٺ َٔ ا٭ؿيَٗٓٚ ،١ا:
أع إط٬م بعض ايلٚاٜاتَ ،جٌ :اؿـٜح إأثٛك عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ| أْ٘ قاٍ:
« ٳَ ٵٔ بـٻٍ ؿ ٜ٘ٓؾاقتً.)9(»ٙٛ
ب ع عٌُ ايِشاب :١ؿػٌ َعاف طابٔ دبٌص عً ٢أبَٛ ٞه ٢ا٭ًعلٚ ،ٟهأي٘ عٔ
ًؼّٕ نإ عٓـ ،ٙؾكاٍ أبَٛ ٛه :٢إْ٘ كد ٷٌ نإ ٜٛٗؿٜٸاّ ثِٸ أهًِ ،ثِٸ عاؿ إٍ
ايٛٗٝؿٜٸ ،١ؾكاٍ َعاف ٫ :أدًى ستٸ ٢تك ِٝعً ٘ٝسهِ اهلل ٚكهٛي٘ ،ؾتكتً٘ .ؾهلٻك فيو
ث٬ثاّ ،ستٸ ٢أَل أبَٛ ٛه ٢بكتً٘( .)10إٕ ٖقا ايهَ َٔ ّ٬عافٚ ،تأٜٝـ ٙعً ٢إوت٣ٛ
ايعًُٞٸ َٔ قٹ ٳبٌ أبَٛ ٞه ٢ا٭ًعل ٟع ٚنُٖ٬ا ُشاب ٌّٞعَ ،ع عـّ فنل ايتٛبٗ ١
َٛكؿ اْتواب سهِ اهلل ٚكهٛيٜ٘ ،جبت إٔ إلتـٸ هب قتً٘ ،ؿ ٕٚاهتتابت٘(.)11

ٍّ ،هٛا ٤أنإ
ٜقٖب أنجل ؾكٗا ٤أٌٖ ايوٓٸ ١إٍ ا٫عتكاؿ بكب ٍٛتٛب ١نٌٸ َلتـ
َلتـٸاّ عٔ ؾطل٠ٺ أَ ٚلتـٸاّ عٔ ًَٓ١ٺٚ .عً ٘ٝهب اهتتاب ١إلتـٸ قبٌ تطبٝل ايعكٛب ١عً;٘ٝ
ب أدل ٟعً ٘ٝسـٸ ايكتٌ .قاٍ ابٔ قـاَ« :١إْ٘ طأ ٟإلتـٸص ٜ ٫ٴكتٌ ست٢
ؾإفا مل ٜتٴ ٵ
ٜٴوتتابٖ ...قا ق ٍٛأنجل أٌٖ ايعًِ»(.)12
ٖٚقا ٖ ٛكأ ٟأب ٞسٓٝؿٚ ١ايٌاؾعٞٸ َٚايو ٚعُ ّٛؾكٗا ٤أٌٖ ايوٓٸ.١
ٚقـ اهتـٍٸ شلقا ايلأ ٟبأؿيٓ ٺ ١أٜٔاَّٗٓٚ ،ا:
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أع هرل ٠ايٓيبٸ ا٭نلّ| :عٓـَا أكهٌ ايٓيبٸ| َعافاّ إٍ اي ُٔٝقاٍ ي٘« :أٜٸُا
ب عٓك٘»(.)13
ب ؾآلٔ ٵ
كدٌٕ اكتـٸ عٔ اٱه ّ٬ؾاؿٵ ٴع٘ ،ؾإٕٵ تاب ؾاقبٳ ٵٌ َٓ٘ٚ ،إٕٵ مل ٜتٴ ٵ
ت عٔ اٱه ،ّ٬ؾأَل طايٓيبٸص إٔ
ٚنقيو ٗ َٛكؿ اَلأ٠ٺ ٴت ٵـ ٳع« ٢أّٸ َلٚإ» اكتـٻ ٵ
ت»(.)14
تٚ ،إُ ٓ٫قتًَ ٵ
ٴتوتتاب ،ؾإٕٵ تابٳ ٵ
إٕ ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ تـ ٕٓ٫ب ٳـٚٵكُٖا عًٚ ٢دٛب ا٫هتتاب ١قبٌ تطبٝل سهِ
ا٫كتـاؿ.
ّ َٔ قٹ ٳبٌ أبَٛ ٞه ٢ا٭ًعل ٟإٍ عُلْٚ ،كٌ ي٘
ب ع عٌُ ايِشاب :١داً ٤ؼ ٷ
ػدل اكتـاؿ ًؼّٕ ،ؾوأي٘ عُلَ :ا ؾعًتٴِ ب٘؟ قاٍ :قلٻبٓا ٙؾٔلٳ ٵبٓا عٓك٘ ،ؾكاٍ عُل:
ؾٗ ٓ٬سبوتُ ٙٛث٬ثاّ ،ؾأطعُتُ ٙٛنٌٸ  ّٕٜٛكغٝؿاّٚ ،اهتتبتُ ;ٙٛيعًٓ٘ ٜتٛب ،أٜ ٚٴلادع
ض إف بًػين»(.)15
أَل اهلل؟ ثِٸ قاٍ« :ايًِٗٸ ،إْ ٞمل أسٔلٚ ،مل آَٴلٚ ،مل أكٵ ٳ

يكـ َٝٻن أنجل ؾكٗا ٤اٱَاَٝٸ ١بٌ إلتـٸ ايؿطلٚ ٟإًٓٚ ،ٞقايٛا :إلأ ٠إلتـٸ٠
عٔ ًَٓ ٺ ١أ ٚعٔ ؾطل٠ٺ ٴتوتتاب ،ؾٝذب علض اٱه ّ٬عًٗٝا ،ؾإٕٵ تابتٚ ،إ ٓ٫قتًتٚ .إٕٵ
نإ إلتـ عٔ ؾطل٠ٺ كد ّ٬ؾإْ٘ ٜٴكتٌ ؿ ٕٚاهتتاب١ٺٚ .قـ اؿٸعُ ٢اسب (دٛاٖل
ايه )ّ٬اٱْاع عً ٢فيو(ٚ .)16قـ اػتاك «ٚاٌُ بٔ عطا »٤ع َٔ بٌ عًُا ٤ايوٓٸ ١ع ٖقا
ايلأٚ ،ٟقاٍ بإٔ إلتـٸ ايؿطلٜ ٫ ٟٴوتتابٚ ،سهُ٘ ايكتٌ(.)17
إٕ َبٖٓ ٢قا ايتؿِ ٌٝبٌ ؾكٗا ٤اٱَاَٝٸٜ ١وتٓـ إٍ كٚاٜات إعِ;^ٌَٛ
 ٖٞٚتٓكوِ إٍ ث٬ث ١أقواّ:
1ع ٖٓاى َٔ ايلٚاٜات َا ٜـٍٸ بٌهٌٕ َطًل عً ٢إٔ إلتـ ٜٴكتٌ ،ؿ ٕٚإٔ
ٜٴوتتاب« :هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ إلتـٸ؟ ؾكاٍ :ٳَ ٵٔ كغب عٔ اٱهٚ ،ّ٬نؿل َا أُْنٍ
ت َٓ٘ اَلأتٜ٘ٚ ،كوٻِ
عً ٢قُـ| بعـ إه ،َ٘٬ؾ ٬تٛب ١ي٘ٚ ،قـ ٚدب قتًُ٘ٚ ،باْٳ ٵ
َا تلى عًٚ ٢ٴيِ ٹـ.)18(»ٙ
2ع ايكوِ ايجاْ َٔ ٞايلٚاٜات ٜـٍٸ بٌهٌٕ َطًل عً ٢إٔ تٛب ١إوًِ تٴ ِك ٳبٌ بعـ
ب ٜٴكِ ٳتٌ .ؾعٔ أب ٞدعؿل× أْ٘ قاٍ « :ٳَ ٵٔ دشـ ْبٝٸاّ َٴلهٳْ ّ٬بٛٻت٘،
ا٫كتـاؿ ،ؾإٕٵ مل ٜتٴ ٵ
ت ٳَ ٵٔ دشـ اٱَاّ َٓهَِ ،ا ساي٘؟ ؾكاٍ:
ٚنقٻب٘ ،ؾـَ٘ َبا ٷغ» ،قاٍ :ؾكًتٴ ي٘ :أكأٜٵ ٳ
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« ٳَ ٵٔ دشـ إَاَاّ بل َٔ ٨اهللٚ ،بل َٔٚ َ٘ٓ ٨ؿ ،ٜ٘ٓؾٗ ٛناؾلٷ َلتـٸ عٔ اٱه ;ّ٬٭ٕ
اٱَاّ َٔ اهللٚ ،ؿ ٜ٘ٓؿ ٜٔاهللَٚ ،ٳ ٵٔ بل َٔ ٨ؿ ٜٔاهلل ؾٗ ٛناؾلٷٚ ،ؿَ٘ َباغٷ ٗ تًو
اؿاٍ ،إ ٓ٫إٔ ٜلدع ٜٚتٛب إٍ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع ٖٓا قاٍ»(.)19
3ع ايكوِ ايجايح ٖ ٛايلٚاٜات اييت تؿلِّم بٌ إلتـٸ ايؿطلٚ ٟإلتـٸ إًٓ،ٞ
ٚاعتدلت سهِ إلتـٸ ايؿطل ٟإفا نإ كد ٖٛ ّ٬ايكتٌ ،ؿ ٕٚإٔ ٜعلض اؿانِ عً٘ٝ
ت عً ٘ٝايتٛبٚ ،١اَتٓع عٔ ايلدٛع إٍ
ايتٛبٚ ;١أَا إلتـ إًٓ ٞؾٜ ٬ٴ ِك ٳتٌ إ ٓ٫إفا عٴلٓٳ ٵ
اٱه« :ّ٬عٔ أػ ٘ٝأب ٞاؿؤ× قاٍ :هأيتٴ٘ عٔ َوً ِٕ تِٓٻل؟ قاٍ ٜٴكتٌ٫ٚ ،
ٜٴوتتاب .قًتٴ :ؾِٓلاْ ٌّٞأهًِ ثِٸ اكتـٸ؟ قاٍٜ :ٴوتتاب ،ؾإٕٵ كدعٚ ،إ ٓ٫قُتٌ»(.)20
ٚقـ فٖب ايؿكٗا ٤ع ٗ َكاّ اؾُع بٌ ٖق ٙايطٛا٥ـ ايج٬ث َٔ ١ايلٚاٜات ع إٍ
ايك ٍٛبايتؿِٚ ،ٌٝاعتدلٚا كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ايجايجَ ١كِّٝـَٚ ٠ؿوِّل ٠يلٚاٜات ايطا٥ؿتٌ
ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ .١ٝقايٛا :إٕ إلاؿ َٔ كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ا٭ ٍٚع ايلٚاٜات اييت تعتدل عكٛب١
إلتـٸ ٖ ٞايكتٌ َطًكاّ ع ٖ ٛإلتـٸ ايؿطلٚ ;ٟإٕ إلاؿ َٔ كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ايجاْ ١ٝع
ايلٚاٜات اييت تكبٌ تٛب ١إلتـٸ بعـ ا٫كتـاؿ بإطًل ع ٖ ٛإلتـٸ إًٓ.ٞ
ٚيهٔٵ ي ٛأَعٓٸا ايٓٛل ٗ ٖق ٙايلٚاٜات هٛف ْـكى إٔ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖقٙ
ت أسهاَاّ كتًؿ ،١عٝح ْ ٫وتطٝع إٔ لعٌ
ايطٛا٥ـ ايج٬ث َٔ ١ايلٚاٜات قـ فنلٳ ٵ
كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ايجايجً ١اكسَٚ ّ١ؿوِّل ّ٠يلٚاٜات ايطا٥ؿ ١ا٭ٚ ٍٚايجاْ.١ٝ
إٕ َا ٚكؿ ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ايجايج ٖٛ ١عح ا٫هتتابَٛٓٛٚ ،١عٗا ٖٛ
اؿانِ ايٌلعٞٸ بُٛؿ٘ َٓؿِّقاّ َٚطبِّكاّ ؿهِ ا٫كتـاؿ; ٚأَا ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ١
ا٭ٚ ٍٚايجاْ ١ٝؾكـ ٚكؿ ايبشح عٔ َطًل ايتٛبَٛٓٛٚ ،١عٗا ٖ ٛايٌؼّ إلتـٸ.
ٚبعباك٠ٺ أػل ٗ :٣كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ايجايج ١ق ٌٝيًشانِ ايٌلعٞٸ :إفا متٸ إثبات ؼكٗل
ا٫كتـاؿ ئ تٴ ِك ٳبٌ بعـٖا تٛب ١إلتـٸ ايؿطل .ٟٴٜٔاف إٍ فيو ٫ :هب عً ٢اؿانِ إٔ
ٜطًب ايتٛب َٔ ١إلتـٸ ايؿطلٚ .ٟأَا ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ ١ا٭ٚ ٍٚايجاْ ١ٝؾكـ قٌٝ
يٌؼّ إلتـٸ :إٕ تٛبتو  ٫تٴ ِك ٳبٌ (نُا ٗ ايطا٥ؿ ١ا٭ ،)ٍٚأ ٚإٕ تٛبتو َكبٛي( ْ١نُا
ٗ ايطا٥ؿ ١ايجاْٚ .)١ٝبقيو ٜكع ايتعاكض بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜاتٜٚ .تِٸ
ايتعلټض إٍ ٖقا إٛٓٛع ٗ عح اٱداب ١عٔ أؿيٓ ١ايؿكٗاَٛ ٗ ٤كؿ عـّ قب ٍٛتٛب١
إلتـٸ.
االجتهاد والتجديد

ٚعجٴٓا ٖٓا ٜـٚك سَ ٍٛا قاي٘ ؾكٗا ٤اٱَاَٝٸ ١بٌإٔ تٛب ١إلتـٸ ايؿطل َٔ ،ٟإٔ
ذ ٳل ٗ ٣سكِّ٘ ا٭سهاّ ايج٬ثَٔ ،١
إلتـٸ ايؿطل ٟإفا تاب  ٫تٴ ِك ٳبٌ تٛبت٘ ٚاٖلاّٚ ،تٴ ٵ
ايكتٌٚ ،اْتؿا ٤اينٚدٚ ،١ٝتكو ِٝأَٛاي٘ عً ٢ايٛكث .١ؾٌٗ ٖقا اؿهِ ُشٝضٷ أّ ٫؟ ٚيٛ
تاب إلتـ ايؿطل ٟقبٌ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝعً( ٘ٝؿ ٕٚإنلاٙٺ أ ٚإدباكٕ) ،أ ٚنإ ٗ ؿاك
ايهؿل ٚمل ٜٴذٵلٳ عً ٘ٝاؿ ٸـ ٚتاب ٖٓاى ،ؾٌٗ تٴكِ ٳبٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖق ٙاؿاي١؟ ٜ ٌٖٚلؾع
فيو سهِ ايكتٌ عٓ٘؟
يكـ ٚكؿ ٗ تعلٜـ إلتـٸ ايؿطل ٖٛ :ٟايقٜ ٟه ٕٛأسـ ٚايـٳ ٵَ ٜ٘وًُاّ سٌ
اْعكاؿ ْطؿت٘ٚ ،ىتاك اٱه ّ٬بعـ بًٛغ٘ ،ثِٸ ىلز َٔ اٱه ّ٬بعـ فيو(.)21
ٖٓٚاى بٌ ؾكٗا ٤اٱَاََ ٗ ١ٝا ٜتعًٖل بعـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸٚ ،ا٭سهاّ
إلتبط ١ب٘ ،ث٬ث ١آكا ،٤عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع فٖب ٌَٗٛك ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔ تٛب ١إلتـٸ عٔ ؾطل٠ٺ  ٫تكبٌ أبـآّٜ« :بػٞ
إٔ ٜعًِ إٔ اٱهٜ ّ٬طِّٗل عٔ لاه ١ايهؿل ظُٝع أقواَ٘ ،إ ٓ٫ا٫كتـاؿ ايؿطلٟٸ َٔ
ايلدٌ ػاُٸ ّ ،١ؿ ٕٚإلأ ;...٠يٮٌُ; َعٓ ٢ا٫هتِشاب ٕٛٓٛع ايهؿل ْؿو٘،
ٚؿهُ٘ َٔ ايٓذاهٚ ١مٖٛاٚ ،إط٬م َا ٗ َٛاكٜح نٌـ ايًجاّ َٔ اٱْاع عً٢
عـّ قب ٍٛتٛبت٘»(ٚ .)22قاٍ ُاسب (ًلا٥ع اٱه :)ّ٬إٕ ٖقا ايٌؼّ (إلتـٸ ايؿطل)ٟ
إفا عاؿ إٍ اٱهٜ ٫ ّ٬ٴكِ ٳبٌ َٓ٘ٚ ،ػل ٟعً ٘ٝا٭سهاّ ايج٬ث.)23(١
2ع ٖٓاى َٳ ٵٔ قاٍ بإٔ تٛب ١إلتـٸ ٴت ِك ٳبٌ عً ٢نًتا اؿايتٌ (هٛا ٤أنإ إلتـٸ
ؾطلٜٸاّ أًَِّٝ ٚاّ)ٖٚ .ق ٖٛ ٙكتاك ابٔ اؾُ ٳٓ ٵٝـ; سٝح كأ ٣ي٬كتـاؿ قوُاّ ٚاسـاّ ؾك٘،
ٚإٔ إلتـٸ ٴٜوتتاب; ؾإٕٵ تاب; ٚإ ٓ٫ؾإْ٘ ٜكتٌ(ٚ .)24قـ َاٍ ايؿٝض ايهاًاْ ٞإٍ ٖقا
ايلأٚ ،ٟقاٍ :إْ٘ ٜٛاؾل ا٫ستٝا .)25(ٙنُا ٜٴوتؿاؿ ٖقا ايلأ َٔ ٟبعض نًُات ابٔ
ايدلٸاز أٜٔاّ; ٚفيو إف ٜكٚ« :ٍٛإفا نإ إلتـٸ َٛيٛؿاّ عً ٢ؾطل ٠اٱهٚ ّ٬دب قتً٘ َٔ
غرل اهتتاب ٺ ;١ؾإ ٵٕ تاب مل ٜهٔ ٭سـٺ عً ٘ٝهبٌٝٷ»(.)26
هل قبٍٛ
ٚقـ ْبٸ٘ ايٌٗٝـ ايجاَْ( ٗ ٞوايو ا٭ؾٗاّ) إٍ إٔ ٌَٗٛك ايؿكٗا ٤ٴٜٓٵ ٹ
تٛب ١إلتـٸ ،إ ٓ٫إٔ يوإ ا٭ؿيٓ ١إعتدل ٗ ٠ايتٛب ١يوإٷ عاّٸ َٚطًل ٌٌُٜ ،ستٸَٛ ٢كؿ
عح تٛب ١إلتـٸ أٜٔاّ(ٚ .)27قـ ُلٻغ ايٌٗٝـ ايجآَْٛ ٗ ٞعٕ آػل ع بعـ تكلٜل كأٟ
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اٱههاٗ ع قا :ّ٬٥ا٭ق ٣ٛقب ٍٛتٛب ١إلتـٸ َطًكاّٚ .قـ فٖب ُاسب (دٛاٖل ايه)ّ٬
إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايٌٗٝـ ايجاْ ٌّٝ ٞإٍ كأ ٟاٱههاٗ(.)28
3ع ا٫ػت٬ف ٗ اٯثاك إذلتِّب ١عً ٢ا٫كتـاؿَ ،عٓ ٢إٔ تٛب ١إلتـٸ ايؿطل٫ ٟ
تأثرل شلا بايٓوب ١إٍ عٛؿ ٠ا٭َٛاٍٚ ،سًِّ ١ٝاينٚدٚ ،١عكٛب ١ايكتٌ ( ٫تٴكِ ٳبٌ ٚاٖلاّ) ،إٓ٫
أْٗا َ٪ثِّل ٠بايٓوب ١إٍ ها٥ل اٯثاك ا٭ػل َٔ ،٣قبُ :ٌٝشٸ ١ايعباؿٚ ،٠سًِّ ١ٝايقبٝش،١
ٚطٗاك ٠ايبـَٕٚ ،ا إٍ فيوٚ ،تٴ ِك ٳبٌ تٛبت٘ (تٴ ِك ٳبٌ باطٓاّ)(.)29
ٚاٯٕ عًٓٝا إٔ ْل ٣ي ٛإٔ إلتـٸ ايؿطل ٟتاب قبٌ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝعً( ٘ٝؿ ٕٚإنلاٙٺ
أ ٚإدباكٕ) ،أ ٚنإ ٗ ؿاك ايهؿل ٚمل ٜهٔ إدلا ٤اؿـٸ عًٖ ٘ٝهٓاّ ٚتاب ٖٓاى،
ؾٌٗ تٴكِ ٳبٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖق ٙاؿاي١؟

ٖٓاى طلٜكإ ٱثبات قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ ايؿطلُٖٚ ،ٟا:
1ع ايبشح ٗ آٜات ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜايلٚاٜات إأثٛك ٠عٔ ا٭ُ٥ٸ١
إعِٚ ،^ٌَٛنًُات ايؿكٗاٚ ،٤اؿِ ٍٛعً ٢ا٭ؿيٓ ١اييت ّهٔ بٛاهطتٗا قبٍٛ
تٛب ١إلتـٸ ايؿطل ،ٟعًَ ٢ا هٝأت ٞتؿِ.ً٘ٝ
2ع ي ٛقبًٓا بإٔ أٌُ سهِ ا٫كتـاؿ ٖ ٛسهِٷ سهَٞٛٸ ع عًَ ٢ا أثبتٓاٗ ٙ
َكاي١ٺ هابك ١يٓا عٚ ،نإ ّهٔ يًشانِ اٱهَٞ٬ٸ إٔ ٜكلِّك اؿهِ بٌإٔ إلتـٸ عً٢
أهاي ًلاَٚ ٘٥كتٔٝات اينَإ ٚإهإ ٚايٛلٚف ايجكاؾٚ ١ٝايوٝاه ١ٝيًُذتُع
اٱه ،َٞ٬ؾعٓـٖا مٌِ ع  ٫قاي ١ع عًْ ٢تٝذ١ٺ َؿاؿٖا :إٕ ًؼّ اؿانِ
ت
اٱه ٖٛ َٞ٬ايقٜٓ ٟبػ ٞعً ٘ٝإٔ ٜتٸؼق ايكلاك إٓاهب بٌإٔ تٛب ١إلتـٸٚ ،إفا اقتٔٳ ٵ
ايٌلا ٘٥ايجكاؾٚ ١ٝايوٝاه ٗ ١ٝاجملتُع أَهٓ٘ قب ٍٛتٛبت٘ ،نُا ٜٛدـ عً ٢فيو
ايهجرل َٔ إٛاكؿ ٚإِاؿٜلٚ .قبٌ نٌٸ ً ٫ ٤ٞبٴـٻ َٔ إثبات ٖق ٙإوأي٤ٛٓ ٗ ١
اٯٜات ٚايلٚاٜاتٚ ،ايعٌُ بعـ فيو عً ٢عح قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ ٗ َكاّ ايتطبٝل.

ٖٓاى تٛاؾ ٷل تكلٜباّ بٌ ْٝع ايؿكٗا ٤سٖ ٍٛق ٙإوأي ٖٞٚ ،١إٔ ٖق ٙا٭سهاّ
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ايج٬ث ٫ ١تلتؿع عٔ إلتـٸ ايؿطلٚ .ٟقـ اهتـيٓٛا يقيو َا :ًٜٞ

«هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ إلتـ؟ ؾكاٍَ :ٳ ٵٔ كغب عٔ اٱهٚ ،ّ٬نؿل َا أُْنٍ
ت َٓ٘ اَلأتٴ٘،
عً ٢قُـٺ| ،بعـ إه ،َ٘٬ؾ ٬تٛب ١ي٘ٚ ،قـ ٚدب قتً٘ٚ ،باْٳ ٵ
ٜٚٴكوٻِ َا تلى عً ٢ٴٚيِـ .)30(»ٙإٕ ايتعبرل بع «ؾ ٬تٛب ١ي٘» َطًلٷٚ ،بقيو ؾإْ٘  ٌٌُٜايتٛب١
بعـ قٝاّ ايبٚ ١ِّٓٝقبًٗا أٜٔاّٖٚ .قا ايتعبرل ٜٴؼِِّّ أؿيٓ ١ايتٛب ١بايٓوب ١إٍ ٖقٙ
ا٭سهاّ ايج٬ث( :١ايكتٌٚ ،ايب ١ْٛٓٝعٔ اينٚدٚ ،١تكو ِٝإاٍ); ٭ْ٘ قـ دعٌ ايتٛب١
بايٓوب ١إٍ ٖق ٙا٭سهاّ َٔ قب :ٌٝعـّ ايتٛب.)31(١

فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ اؿٸعا ٤اٱْاع َٔ ٹقبٳٌ اٱَاَٝٸ ١عً ٢قتٌ إلتـٸ ،ؿ ٕٚإٔ
ىايـ ٗ فيو أس ٷـ( .)32قاٍ ُاسب (دٛاٖل ايه )ّ٬ع بعـ ْكٌ ن ّ٬احملكِّل اؿً;ٞ
إف ٜكٜ ٫ :ٍٛٴكِ ٳبٌ إه ّ٬إلتـٸ ايؿطلٚ ،ٟقتً٘ ٚادبٷٚ ،تبٌ َٓ٘ مٚدت٘  ...ع :مل أدٹ ٵـ
ػ٬ؾاّ َعتـٸاّ ب٘ ٗ ٖق ٙإوأي ،١بٌ عًٗٝا ن ٬ايٓٛعٌ َٔ اٱْاع (إٓكٍٛ
ٚاحملِٻٌ)(.)33
هَُٛ ٗ ٞكؿ إلتـ ايتا٥ب; إف َع ايٌ ٓ
و
هل ٟا٫هتِشاب إٛٓٛعٚ ٞاؿُ ِ
ٗ كؾع َٛٓٛع ايهؿل بايتٛب ١أ ٚعـّ كؾع ٖق ٙا٭سهاّ ٜبك ٢ايهؿل باهتِشاب
إٛٓٛع ٗٚ ،ساي ١بكا ٤ايهؿل باهتِشاب اؿهِ ٜجبت بكا ٤أسهاّ ايهؿل
هَُٛ ٗ ٞكؿ إلتـٸ ايؿطل ٟبعـ
أٜٔاّ(ٖٓٚ .)34اى َٳ ٵٔ قاٍ ظلٜإ ا٫هتِشاب اؿُ ِ
ايتٛب ;١إف َع ؾلض قب ٍٛتٛبت٘ ٚإهٜٛ ٫ َ٘٬دـ ؿيٌٝٷ عً ٢طٗاكت٘; إف ٜٛ ٫دـ عُّٛ
ٜـٍٸ عً ٢طٗاك ٠نٌٸ َوًِٕٚ .عً ٘ٝؾإٕ َكتٔ ٢ا٫هتِشاب ٖ ٛبكا ٤سهِ ايٓذاه١
عً ٢ساي٘(ٚ ،)35بطبٝع ١اؿاٍ ئ تلتؿع عٓ٘ ا٭سهاّ ا٭ػل ٣أٜٔاّ.

َ ٗٚكاّ اٱداب ١عٔ ٖق ٙا٭ؿيّٓ ١هٔ ايك:ٍٛ
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اؾٛاب عٔ ؿي ٌٝاٱْاعٖٓ :اى ٗ ؼً ٌٝاٱْاع بعض ايٓكا ٙاؾـٜل٠
بايتأَټٌ .ؾإٕ أٌُٳ ؼكٗل اٱْاعَ ،ع ٚدٛؿ كايؿٌ َٔ أَجاٍ :ابٔ اؾُ ٳٓ ٵٝـ
ٚاٱههاٗ َٓٛ ،ٴع تأَټ ٌٕٚ .عًٜ ٘ٝٴشتٳ ٳٌُ إٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ اٱْاع ٖٓا ٖ ٛاتٸؿام
أنجل اٱَاَٝٸٚ ،١يٝى ْٝعِٗ ،نُا فٴنل ٖقا ا٫ستُاٍ َٔ قٹ ٳبٌ ُاسب (اؿـا٥ل
ايٓآل.)36()٠
ايٓكط ١ا٭ػل ٣إٔ ٖقا اٱْاع إـٻع ٢ي ٛمتٸ إسلام ٙؾإْ٘; بوبب َـكنٝٸت٘ أٚ
استُاٍ َـكنٝٸتّ٘ ٫ ،هٔ إٔ ٜه ٕٛسذٸ ّ ٫ٚ ،١ٴٜعٳـٸ ؿيَ ّ٬ٝوتك .٘٬ؾكـ ٚكؿ ايتعبرل
بع «ٜ ٫ٴوتتاب» ٗ ٔوَٛ ١اكؿ أ ٚهتٸ ،١نُا ٚكؿ ايتعبرل بع «ئ تٴ ِك ٳبٌ تٛبت٘» ٗ هتٸ١
َٛاكؿ أ ٚهبع ،١سٝح إٕ ايتعبرل ا٭ٚٸٍ أعِٸ َٔ تٛب ١إلتـٸ ٚعـَٗاَ ،عٓ ٢أْ٘ ٜ ٫طًب
َٔ إلتـٸ إٔ ٜتٛب ،ٳبٝٵـٳ أْ٘ ٗ ساي ١ايتٛبٜ ٫ ١ه ٕٛيوإ ايلٚاٜات ْاٚلاّ إيٗٝا.
 ٗٚاؾٛاب عٔ ؿي ٌٝا٫هتِشاب ّهٔ ايك :ٍٛإْ٘ َع تػٝټل إٛٓٛع ّ ٫هٔ
اهتِشاب بكا ٤اؿهِ ،نُا فنل فيو ايهجرل َٔ ايؿكٗاٚ ;٤فيو ٭ٕ اؿهِ
بٓذاهت٘ نإ ٜوتٓـ إٍ َٛٓٛع ايهؿلٚ ،اٯٕ قـ اْتؿٖ ٢قا إٛٓٛعِٜ ٫ٚ ،ـم
عٓٛإ ايهؿل عًٖ ٢قا ايٌؼّٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ِٜ ٫ضٸ إدلا ٤أٌُ ا٫هتِشاب
َع تػٝټل إٛٓٛع; إف َع ا٫يتؿات إٍ تٛب ١ايٌؼّ إلتـٸ ٜه ٕٛقـ تػٝٻل عٓٛإ ايهؿل
إٍ اٱهٚ .ّ٬عً ;٘ٝسٝح ِٜ ٫ضٸ ايتُوټو با٫هتِشاب ،هب ا٫هتٓاؿ إٍ أٌُ
ايطٗاكٚ ،٠اعتباك إلت ٸـ ايتا٥ب طاٖلاّ(.)37
 ٗٚاؾٛاب عٔ ا٫هتـ ٍ٫بلٚا ١ٜقُـ بٔ َوًِ هب ايكّ ٫ :ٍٛهٔ إثبات
بكا ٤تًو ا٭سهاّ ايج٬ثَٛ ٗ ١كؿ ايٌؼّ ايقٜ ٟتٛب قبٌ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝعً.٘ٝ
 ٫ٚبٴـٻ أٚٸ َٔ ّ٫فنل ّْٸ ايلٚا ،١ٜثِٸ ايعٌُ عً ٢طلغ ا٭ؿيٓ:١
«هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ إلتـٸ؟ ؾكاٍ :ٳَ ٵٔ كغب عٔ اٱهٚ ،ّ٬نؿل َا أُْنٍ
ت َٓ٘ اَلأت٘،
عً ٢قُٸ ٺـ| ،بعـ إه ،َ٘٬ؾ ٬تٛب ١ي٘ٚ ،قـ ٚدب قتً٘ٚ ،باْٳ ٵ
ٜٚكوٻِ َا تلى عًٚ ٢ٴيِـ.)38(»ٙ
بعـ َ٬سٖ ١ٛقا ايه ّ٬إطًل َٔ قٹ ٳبٌ اٱَاّ× ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ٖقٙ
ايلٚا ١ٜتٌتٌُ عً ٢عُ ٫ٚ ،ّٕٛٴٜعٵًَِ َا إفا نإ ٖقا اؿهِ َتعًِّكاّ بإلتـٸ ايؿطل ٟأّ
إلتـٸ إًٓ.ٞ
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ؾإٕٵ قًٓا ٗ اؾٛاب :إٕ َلاؿ ٖق ٙايلٚا ١ٜع بعـ َ٬س ١ٛايلٚاٜات ا٭ػل ٣اييت
تؿِٸٌ بٌ سهِ إلتـٸ إًٓٚ ٞسهِ إلتـٸ ايؿطل ٟع ٖ ٛإلتـٸ ايؿطل ،ٟؿ ٕٚإًٓ.ٞ
ؾوٛف ْكَ :ٍٛع ا٫يتؿات إٍ ٖق ٙايلٚاٜات اييت تب ِّٔٝإلاؿ َٔ ٖق ٙايلٚا١ٜ
هب إٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ عباك« ٠ؾ ٬تٛب ١ي٘» ٖ« ٛا٫هتتابٚ ،١هب تؿورل «ؾ ٬تٛب ١ي٘»
طبكاّ يتًو ايلٚا ١ٜإبٝٸٓ ١أٜٔاَّ ،عٓ ٢أْ٘  ٫هب عً ٢اؿانِ ايٌلعٞٸ إٔ ٜوتتٝب
إلتـٸ ايؿطل ٟنُا ٜوتتٝب إلتـٸ إًٓ ٞأٜٔاّٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي; سٝح متٸ ْؿٞ
ا٫هتتاب ٗ ١ايلٚاٜات ا٭ػلٜ ،٣تٸٔض إٔ إلاؿ َٔ ايتٛب ٖٞ ١ا٫هتتاب ١بعـ إقاَ ١ايب;١ِّٓٝ
إف ٚكؿ بعـ ٖق ٙايعباكَ ٠باًل ّ٠فنلٚ :دٛب ايكتٌٚ ،ب ١ْٛٓٝاينٚدٚ ،١تكو ِٝا٭َٛاٍ.
ٚإٕ ٖقا ايبٝإ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓ٘ إٔ إلاؿ ْٖ ٛؿ ٞاهتشكام ايتٛب ،١ببٝإ إٔ اؿانِ ايٌلعٞ
ٜٓ ٫تٛل تٛبت٘ ،بٌ ّهٓ٘ إٔ ٜطبِّل عً ٘ٝسهِ ايكتٌ ٚغرل َٔ ٙا٭سهاّ ،ؿٕٚ
َٓاقٌَ ١ا إفا نإ هٛف ٜتٛب أّ ٚ ،٫ؿ ٕٚإٔ ٜٴطايب٘ بايتٛب.)39(١
ٚيقيو ؾإٕ اٱَاّ اـُٝين& كؾض إط٬م ايلٚاَ( ١ٜعٓ ٢أْ٘ قـ ؾوٻل عباك٠
«ؾ ٬تٛب ١ي٘» َعٜٓ ٫« ٢ٴوتتاب») ،بٌ اعتدلٖا َجٌ ها٥ل ايلٚاٜات ا٭ػل ،٣اييت
ناْت تـٍٸ عً ٢إٔ إلتـٸ إًٜٓ ٞٴوتتاب ٜ ٫ٚٴكِ ٳتٌٚ ،أَا إلتـٸ ايؿطل ٟؾٜ ٬ٴوتتابٚ ،إٔ
عً ٢اٱَاّ إٔ ٜكتً٘ ؿ ٕٚاهتتاب١ٺ .قاٍ« :ايٛاٖل إٔ ايِشٝشْٛ ١رل غرلٖا َٔ ايلٚاٜات
ايٛاكؿ ٗ ٠ايباب ،ايـايٓ ١عً ٢إٔ إلتـٸ إًٜٓ ٞوتتاب ٜ ٫ٚٴ ِك ٳتٌٚ ،ايؿطلٜ ٫ ٟوتتاب،
ٚعً ٢اٱَاّ إٔ ٜكتً٘ ب ٬اهتتاب١ٺ .ؾ ٬إط٬م ؾٗٝا»(.)40
ٚقـ استٌُ ايوٝـ إٛه ٟٛا٭كؿب ٗ ًٞٝتؿورل عباك« :٠ؾ ٬تٛب ١ي٘» إٔ َجٌ ٖقا
ايٌؼّ  ٫وٌِ ي٘ إَهإ ايلدٛع عٔ اكتـاؿٜ ٫ٚ ،ٙٴٛؾٖل إٍ فيو; أ ٚوتٌُ إٔ
تهٖ ٕٛق ٙايلٚاَ ٗ ١ٜكاّ ايتٌـٜـ ٚإبايػ ٗ ١ايهؿل .نُا لـ َا ٜٴٌب٘ فيو ٗ
ايهجرل َٔ ايلٚاٜات ا٭ػل ٣أٜٔاّ(.)41

ٚباٱٓاؾ ١إٍ ٖق ٙا٭ؿيٓ ،١ؾإٕ ايـي ٌٝا٭ًُٞٸ ايقّ ٟهٔ يٓا إٔ ْقنلٗ ٙ
َٛكؿ كؾع سهِ ايكتٌ عٔ إلتـٸ ايؿطل ٟايقٜ ٟتٛب قبٌ إٔ تطاي٘ ٜـ اؿانِ
ايٌلع ٖٛ ٞتعاكض ٖق ٙايلٚاَ ١ٜع بعض ايلٚاٜات ٗ َٛكؿ إلتـٸ َٔٚ .فيو ،عً٢
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هب ٌٝإجاٍَ :ا دا ٗ ٤كٚا ١ٜقُـ بٔ َوًِ ،عٔ اٱَاّ أب ٞدعؿل ايباقل× أْ٘ قاٍ:
ت ٳَ ٵٔ دشـ
« ٳَ ٵٔ دشـ ْبٝٸاّ َلهٳْ ّ٬بٛٸت٘ٚ ،نقٻب٘ ،ؾـَٴ٘ َبا ٷغ» ،قاٍ :ؾكًتٴ ي٘ :أكأٜٵ ٳ
اٱَاّ َٓهَِ ،ا ساي٘؟ ؾكاٍ « :ٳَ ٵٔ دشـ إَاَّا بل َٔ ٨اهللٚ ،بل َٔٚ َ٘ٓ ٨ؿ ،ٜ٘ٓؾٗٛ
ناؾ ٷل َلتـٸ عٔ اٱه ;ّ٬٭ٕ اٱَاّ َٔ اهللٚ ،ؿ ٜ٘ٓؿ ٜٔاهللَٚ ،ٳ ٵٔ بل َٔ ٨ؿ ٜٔاهلل
ؾٗ ٛناؾلٷٚ ،ؿَٴ٘ َباغٷ ٗ تًو اؿاٍ ،إ ٓ٫إٔ ٜلدع ٜٚتٛب إٍ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع ٖٓا
قاٍ»(.)42
ٚعً ٢ايلغِ َٔ اًتُاٍ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢عُ ،ّٕٛإ ٓ٫أْٗا تعاكض ايلٚا ١ٜاييت
ٍّ َٔ ايلٚاٜات فنلٴ َا إفا نإ
ٚكؿ ايتعبرل ؾٗٝا بع «ؾ ٬تٛب ١ي٘» ،عٝح مل ٜتِٸ ٗ أٟ
إلتـٸ ؾطلٜٸاّ أًَِّٝ ٚاّ ٗٚ ،إسـاٖا ٜتِٸ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ َطًكاّ ٗٚ ،ا٭ػلٜ ٣تِٸ كؾض
تٛب ١إلتـٸ َطًكاّ.
ٚعً ،٘ٝي ٛق :ٌٝإْ٘ هب ايلدٛع ٗ ٖقا إٛكؿ إٍ ايلٚاٜات اييت ُِّٝن بٌ إلتـٸ
ايؿطلٚ ٟإلتـٸ إًٓ ٞؾوٛف ْك :ٍٛإْ٘ مل ٜلٔ ٵؿ ٗ تًو ايلٚاٜات عحٷ عٔ ايتٛب َٔ ١قٹ ٳبٌ
ايٌؼّ إلتـٸَٚ ،ا إفا ناْت تكبٌ تٛبت٘ أّ  ،٫بٌ إٕ ايبشح ؾٗٝا عٔ ا٫هتتابَٔ ١
ٹقبٳٌ اؿانِٚ ،إٕ َٛٓٛع ا٫هتتابٜ ١هٕ ٕٛا بعـ إثبات ا٫كتـاؿ .ٳبٝٵـٳ إٔ َٛٓٛع ٖقٙ
ايلٚا ١ٜاييت ٜوتٓـ إيٗٝا ايؿكٗا ٗ ٤إثبات عـّ قب ٍٛايتٛب َٔ ١إلتـٸ عٔ ؾطل٠ٺ ٖٛ
عح َطًل ايتٛب َٔ ١قٹ ٳبٌ ايٌؼّ إلتـٸٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايتٛب ١قبٌ إثبات ا٫كتـاؿ
تـػٌ ُٓٔ ؿا٥لَٓ ٠طك ١ايؿلاؽ َٔ ايلٚاٜاتٚ ،اييت ٜٛ ٫دـ ؾٗٝا أٟٸ سهِٕ ُلٜض ٗ
ايلٚاٜات عًٗٝاٚ ،هب اتٸؼاف ايكلاك ٗ َٛكؿٖا عً ٢أهاي إط٬قات ٚعَُٛات اٯٜات
ٚايلٚاٜاتٚ .عً ٘ٝإفا ناْت ايلٚاٜتإ َتعاكٓتٌ َٔ ْٝع اؾٗات ٚدب ايبشح عٔ
ٚد٘ٺ يذلدٝض إسـاُٖا عً ٢ا٭ػلٚ .٣ايقّ ٟهٔ ا٫هتؿاؿ َ٘ٓ ٠نُلدِّضٕ َٖٛ ٛاؾك١
ايلٚاٜات ٯٜات ايكلإٓ ايهلٚ .ِٜبعباك٠ٺ أػل :٣ي ٛؾوٻلْا عباك« :٠ؾ ٬تٛب ١ي٘» َعٓاٖا
اؿكٝكٚ ،ٞاعتدلْاٖا بٌهٌٕ َطًل ،ؾوٛف تتعاكض َع آٜات َطًل ايتٛبٚ ،١آٜات
ايتٛب ٗ ١باب ا٫كتـاؿٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ايلٚا ١ٜإتكـَِّ ١هب إٔ تهْ ٕٛاٚلّ٠
إٍ ايتٛب ١بعـ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝعٓـ اؿانِٚ ،يٝى قبًٗاَ ٗٚ ،جٌ ٖق ٙاؿاي ١ي ٛتاب
إلتـٸ ايؿطل ٟقبٌ إقاَ ١ايب ١ِّٓٝهٛف ٜتِٸ كؾع اؿـٸ عٓ٘.
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قاٍ اهلل تعاٍ ٗ ايكلإٓ ايهل﴿ :ِٜقٌُٵ ٜٳا ٹعبٳاؿٹٟٳ ايٖقٹٜٔٳ أَهٵلٳؾُٛا عٳًََ ٢أْٵؿُوٹِٗٔٵ ٫
تٳ ِك ٳٓطُٛا َٹٔٵ كٳسٵُٳ١ٹ اهللٹ ٔإٕٻ اهللَ ٳٜػٵؿٹلٴ اي ټقْٴٛبٳ دٳُٹٝعاّ﴾ (اينَل.)53 :
إٕ ا٭ؿيٓ ١ايٓكًٚ ١ٝايعكً ١ٝعً ٢قب ٍٛايتٛب ١اؿكٝك ،١ٝبايٌلا ٘٥إكلٻك َٔ ٠ٹق ٳبٌ
اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ،عٝح ّ ٫هٔ ؽِِٗٝا أ ٚتكٝٝـٖاٚ .إٕ إٛكؿ ايٛسٝـ ايقٟ
 ٫تٓؿع َع٘ ايتٛب ١إٔ ٌٜاكف ايٌؼّ عً ٢إٛت ٚوتٔل; إف ٜك ٍٛتعاٍ ﴿ :ٳَ ٚيٝٵوٳتٹ
ٕ﴾...
و٦ِّٝٳاتٹ سٳتٻ ٢إٔفٳا سٳٔٳلٳ أَسٳ ٳـٖٴِٴ ايُِٳٛٵتٴ قَاٍٳ إِّْٔ ٞٴتبٵتٴ اٯ ٳ
ايتٻ ٵٛبٳ ُ١يٹًٖقٹٜٔٳ ٳٜعٵُٳًُٕٛٳ اي ٻ
(ايٓوا.)18 :٤
ٚباٱٓاؾ ١إٍ فيوٖٓ ،اى بعض اٯٜات ا٭ػل ٣اييت تـٍٸ عً ٢قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ
تًٛواَّٗٓٚ ،ا :قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٵلتٳـٹؿٵ ٹَٓٵهُِٵ عٳٔٵ ؿٹٜٓٹ٘ٹ َؾٝٳُٴتٵ ٳٖٚٴٛٳ نَاؾٹلٷ َؾأُٚيَ٦ٹوَ
س ٹبطَتٵ أَعٵُٳايُٗٴِٵ ؾٹ ٞاي ټـ ٵْٝٳا ٚٳاٯػٹلٳ٠ٹ ٚٳأُٚيَ٦ٹوَ أَُٵشٳابٴ ايٓٻاكٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا ػٳايٹـٴٕٚٳ﴾ (ايبكل:٠
ٳ
وب ٖقا
 ،)217بتكلٜب إٔ نًُ« ١سٳبٹَ٘» تـٍٸ عً ٢بط ٕ٬ايعٌُ ٚعـّ تأثرلٚ ،ٙمل ٴٜٓٵ ٳ
إعٓ ٗ ٢ايكلإٓ إٍ غرل ايعٌُ(ّ ٫ٚ .)43هٔ تؿورل َعٓ ٢سب٘ ا٭عُاٍ ٗ ايـْٝا عً٢
إدلا ٤ا٭سهاّ ٚعكٛبات إلتـٸ ،نُا فٖب إٍ فيو بعض إؿوِّلٚ .)44(ٜٔقاٍ ايوٝـ
ايٝنؿ ٗ ٟايعل ٠ٚايٛثك :٢إٕ ٖق ٙاٯ ١ٜتـٍٸ عً ٢قب ٍٛايتٛب َٔ ١إلتـٸ ايؿطلٚ .ٟعً،٘ٝ
ت
يٝى ٖٓاى ٚد ٷ٘ ٕا فنل ٙايبعض َٔ عـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ عٔ ؾطل٠ٺ( .)45إٕ قٝـ «ؾُٝٴ ٵ
 ٖٛٚناؾلٷ» ٜٴؿِ ٳِٗ َٓ٘ إٔ ٖ ٤٫٪ا٭ًؼاْ ّهٔ إٔ ٜ ٫هْٛٛا ناؾل ٜٔأثٓا ٤إٛت،
ٖٚقا ا٭َل ٜـٍٸ عً ٢إٔ باب ايتٛبَ ١ؿت ٛٷغ.
ٚقاٍ اهلل تعاٍٚ﴿ :ٳَٳٔٵ ٳٜبٵتٳؼٔ َغٝٵلٳ اٱٔهٵ ّٔ٬ؿٹٜٓاّ ؾًََٔٵ ٜٴ ِكبٳٌٳ ٹَٓٵ٘ٴ ٳٖٚٴٛٳ ؾٹ ٞاٯػٹلٳ٠ٹ َٹٔٳ
ايِؼٳاهٹلٜٔٔٳ * نَٝٵـٳ ٜٳٗٵـٹ ٟاهللُ قَٛٵَاّ نَؿَلٴٚا ٳبعٵـٳ إّٔٳاْٹِٗٔٵ ٳًٚٳٗٔـٴٚا َإٔٻ اي ٻلهٴٍٛٳ سٳلٌّ * ...
و ٚٳأَُٵًَشٴٛا ؾَإٕٔٻ اهللَ غَؿُ ٛٷك كٳسٹِٝٷ﴾ (آٍ عُلإ 85 :ع .)89
ٔإ ٖ٫ايٖقٹ ٜٳٔ تٳابٴٛا َٹ ٵٔ ٳبعٵـٹ فٳيٹ َ
تٌتٌُ ٖق ٙاٯ ١ٜعً ٢اهتجٓا ٤متٸ َٓش٘ يًُلتـٸ َٔ ٜٔايعقابٚ .عً ،٘ٝؾإٕ ٖقا
ٜـٍٸ عً ٢إَهإ قب ٍٛايتٛب َٔ ١إلتـٸٚ ،مل ٜلٔ ٵؿ قٝـٷ ٗ َٛكؿ ؽِٖ ّٝق ٙايتٛب١
بإلتـٸ إًٓٚ .ٞقـ فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ايكَٛ ٗ ٍٛكؿ ٖق ٙاٯٜ« :١ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ
اٯ ١ٜا٭ػرل ٠إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكبٌ تٛب ١إلتـٸ ع هٛا ٤أنإ َلتـٸاّ عٔ ؾطل٠ٺ أٚ
َلتـٸاّ عٔ ًَٓ ١ع; ٚفيو إف ٚكؿ ٗ اٯ 86 ١ٜايتعبرل بع «نؿلٚا بعـ إّاِْٗ»ٚ ،ايهؿل بعـ
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اٱّإ أعِٸ َٔ إٔ ٜهَ ٕٛوبٛقاّ بايهؿل (إلتـٸ إًٓ )ٞأٜ ٫ ٚهَ ٕٛوبٛقاّ بايهؿل
(إلتـٸ ايؿطل.)46(»)ٟ
ت ْاع ْ١بٗق ٙاٯ ١ٜٱثبات
ٚقاٍ بعض إؿوِّل ٗ ٜٔتؿورل ٖق ٙاٯ« :١ٜاهتٌٗـٳ ٵ
عـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ ،إ ٓ٫إٔ ٖقا ايه ّ٬كايـٷ يًتشكٝل; ٚفيو ٭ٕ ا٭ؿيٓ ١ا٭كبع،١
َٔ ايهتاب ٚايوٓٸٚ ١اٱْاع ٚايعكٌ ،قا ١ْ ُ٥عً ٢قب ٍٛايتٛب .١بٌ ْك :ٍٛي ٛمل تٴكِ ٳبٌ تٛب١
إلتـٸ ؾٌٗ ٜهَ ٕٛهًٖؿاّ بايتهايٝـ ايٌلع َٔ ،١ٝقب :ٌٝايِٚ ٠٬ها٥ل ايعباؿات ،أّ
٫؟ إٕٵ قًتٴِ :إْ٘ َهًٖـ بٗا نإ ٖقا َٔ ايتهًٝـ َا ٜ ٫ٴطام; ٭ٕ اٱّإ ًلٗ ْٙ
ُشٸْٝ ١ع ايعباؿات; ٚإٕٵ قًتٴِ :إْ٘ غرل َهًٖـ بٗا نإ ٖقا كايؿاّ ئلٚك٠
اٱه .ّ٬ثِٸ إٕ ٖق ٙاٯ ٫ ١ٜتـٍٸ عً ٢عـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ»(.)47
ٚدا ٗ ٤تؿورل نٓن ايـقا٥ل ٗ ،تؿورل قٛي٘ تعأٍ﴿ :إ ٖ٫ايٖقٹٜٔٳ تٳابٴٛا َٹٔٵ بٳعٵـٹ
ٳفيٹوَ ٚٳأَُٵًَشٴٛا ؾَ ٔإٕٻ اهللَ غَؿُٛكٷ كٳسٹ ٝٷِ﴾ (آٍ عُلإ« :)89 :أ ٟبعـ ا٫كتـاؿ«ٚ ،أًُشٛا»
َا أؾوـٚا ،أ ٚؿػًٛا ٗ ايِ٬غ ،ؾإٕ اهلل غؿٛكٷٜ :كبٌ تٛبت٘ ،كسِٝٷٜ :تؿٔٻٌ عً.)48(»٘ٝ
ٚدا ٗ ٤تؿورل فُع ايبٝإً ٗ ،إٔ ْنٖ ٍٚق ٙاٯ« :١ٜقْ :ٌٝنيت اٯٜات ٗ
كدٌٕ َٔ ا٭ِْاك ٜٴكاٍ ي٘ :ساكخ بٔ هٜٛـ بٔ ايِاَتٚ ،نإ قتٌ احملقٸك بٔ مٜاؿ
ايبً ،ٟٛغـكاّٖٚ ،لبٚ ،اكتـٸ عٔ اٱهٚ ،ّ٬ؿل َهٓ ،١ثِٸ ْـّ ،ؾأكهٌ إٍ قَ٘ٛ
إٔ ٜوأيٛا كه ٍٛاهلل| ٌٖ :ي َٔ ٞتٛب١؟ ؾوأيٛا; ؾٓنيت اٯ ١ٜإٍ قٛي٘ٔ ﴿ :إ ٓ ٫ايٖقٹٜٔٳ
تٳابٴٛا﴾; ؾشًُٗا إي ٘ٝكد ٷٌ َٔ ق ،َ٘ٛؾكاٍ :إْ ٞ٭عًِ أْو يِـٚمٷٚ ،كه ٍٛاهلل أُـم
َٓوٚ ،إٔ اهلل أُـم ايج٬ثٚ ،١كدع إٍ إـٚ ،١ٜٓتابٚ ،سؤ إه.)49(»َ٘٬
ٚقاٍ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ايٖقٹٜٔٳ نَؿَلٴٚا ٳبعٵـٳ إّٔٳاْٹِٗٔٵ ثٴِٻ امٵؿٳاؿٴٚا نُؿِلاّ ئَٵ تٴ ِكبٳٌٳ تٳ ٵٛبٳتٴٗٴِٵ
و ٖٴِٴ ائٻايٕٗٛٳ﴾ (آٍ عُلإ.)90 :
ٚٳأُٚيَ٦ٹ َ
إٕ ٖق ٙاٯٚ ١ٜإٕٵ ناْت تـٍٸ عً ٢عـّ قب ٍٛايتٛب َِٗٓ ١بٌهٌٕ ؿاٚ ،ِ٥يهٔٵ
سٝح إٕ آٜات ايتٛب ٫ ١تكبٌ ايتؼِ ّٝأ ٚايتكٝٝـ قاٍ إؿوِّل ٗ ٕٚتؿورلٖا ٚتكلٜبٗا:
1ع إٕ هبب عـّ قب ٍٛتٛبتِٗ أْٗا  ٫تكع َِٓٗ عًٚ ٢د٘ اٱػٚ ;ْ٬ايٌاٖـ عً٢
و ٖٴِٴ ائٻايٕٗٛٳ»(.)50
فيو َا ٚكؿ ٗ ْٗاٖ ١ٜق ٙاٯ َٔ ١ٜايك« :ٍٛأُٚيَ٦ٹ َ
2ع ٖٓاى َٳ ٵٔ ؾوٻل ٖق ٙايتٛب ١بايتٛب ١اييت ته ٕٛقبٌ إٛت ٫ ٖٞٚ ،تٴ ِك ٳبٌ; طبكاّ
و٦ِّٝٳاتٹ سٳتٻ ٢إٔفٳا سٳٔٳلٳ أَسٳـٳٖٴِٴ ايُِٳٛٵتٴ قَاٍٳ
يكٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَ ٚيٝٵوٳتٹ ايتٻ ٵٛبٳ ُ١يٹًٖقٹٜٔٳ ٳٜعٵُٳًُٕٛٳ اي ٻ
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إِّْٔ ٞٴتبٵتٴ اٯ ٳٕ( ﴾...ايٓوا.)51(»)18 :٤
3ع ٖٓاى َٳ ٵٔ ٜل ٣إٔ ايتٛب ١اؿكٝك ٫ ١ٝتِـك عِٓٗٚ ،إِا ٖ ٞفلٸؿ تٛبْ ١ؿا ٕم،
ٚيٝوت تٛب ّ١سكٝكٖٓ َٔٚ ،١ٝا ؾإْٗا  ٫تٴكِ ٳبٌ َِٓٗ(.)52
ت ٖق ٙاٯ ١ٜعً ٢إط٬قٗا ؾإْٗا تٌٌُ إلتـٸ ٠عٔ ؾطل٠ٺ
ٚعً ٢أٟٸ ساٍ ي ٛأُػقٳ ٵ
١ًَٓٚٺ أٜٔاّ ٗ ،سٌ إٔ تٛبتٗا تٴ ِك ٳبٌ بإْاع ايؿلٜكٌ.
ٚقاٍ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ثٴِٻ نَؿَلٴٚا ثٴِٻ آ ٳَٓٴٛا ثٴِٻ نَؿَلٴٚا ثٴِٻ امٵؿٳاؿٴٚا نُؿِلاّ َيِٵ
هبٹ( ﴾ّ٬ٝايٓوا.)137 :٤
ٜٳهُٔٔ اهللُ ٹي ٳٝػٵؿٹلٳ يَٗٴ ٵِ ٚٳ ٫ٹيٝٳٗٵ ٹـٜٳٗٴِٵ ٳ
إٕ ٖق ٙاٯٚ ١ٜإٕٵ ناْت تـٍٸ عً ٢عـّ ايػؿلإ اٱشلٞٸ يًُلتـٸٚ ،ٜٔيهٓٗا
تٌتٌُ عً ٢بعض ايٓكا ٙأٜٔاّ:ٖٞٚ ،
1ع طبكاّ شلق ٙاٯ ١ٜنإ ٖقا ايٌؼّ َّ َٓ٪ا ٗ أٚٸٍ ا٭َل ،ثِٸ ٜهؿل ،ث ٸِ ;َٔ٪ٜ
ا٭َل ايقٜ ٟٴجبت إٔ تٛبت٘ ا٭ ٍٚقـ ُقبٹًَتٚ ،قـ متٸ ايتعبرل عٓٗا بع «ثِٸ آَٓٛا»ٚ .يقيو
فٖب بعض ؾكٗا ٤أٌٖ ايوٓٸ ١ع ٗ ٖٓ ٤ٛق ٙاٯ ١ٜع إٍ عـّ قب ٍٛايتٛب َٔ ١إلتـٸ إفا
تهلٻك اكتـاؿٚ ،ٙيهٔٸ تٛبت٘ تٴ ِك ٳبٌ ٗ إلٸ ٠ا٭ ٍٚؾك٘(.)53
ٚقاٍ بعض إؿوِّلَٛ ٗ ٜٔكؿ ٖق ٙاٯ« :١ٜإٕ ٖق ٙاٯ ١ٜقـ ْنيت ٗ إلتـٸ; إَا
عٔ ًَٓ١ٺ ،نُا ٖٚ ٛاٖل عباك« :٠إٕ ايق ٜٔآَٓٛا» ،أِْٗ قـ ؿػًٛا إٍ اٱّإ َٔ
ايهؿل; أ ٚا٭عِٸ َٔ إًٓٚ ٞايؿطلَ ،ٟعٓ ٢ا٭ًؼاْ ايقٜ ٜٔه ٕٛشلِ إّإٷ ،ثِٸ
ٜلتـٸ ٕٚبايهؿلٚ ،ي ٛبإْهاك ٚاسـٺ َٔ ٓلٚكٜات ايـ ،ٜٔأ ٚبإؿػاٍ بـع١ٺ ٗ ايـ،ٜٔ
ثِ تابٛا ٚعاؿٚا إٍ اٱّإ (ثِٸ آَٓٛا); سٝح ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙاؾًُ ١إٔ تٛب ١إلتـٸ
َكبٛي ْ ،١هٛا ٤أنإ ًَِّٝاّ أّ ؾطلٜاّٖٚ .قا ٖ ٛاؿلٸٜ ٫ٚ .تِٸ تلتٝب أسهاّ إلتـٸ عً،٘ٝ
ؾُٝهٓ٘ ايعٛؿ ٠إٍ مٚدتّ٘ٚ ،تًو َايٜ٘ٚ ،طٗل بـْ٘ٚ .أَا قتً٘; ؾإٕٵ ناْت تٛبت٘
قبٌ ثبٛت اكتـاؿ ٙؾٝٴلؾَ ٵع عٓ٘; ٚإٕٵ ناْت بعـ ثبٛت ا٫كتـاؿ ؾإْ٘ ٴِ ٜك ٳتٌ إٕٵ نإ ؾطلٜٸ ّا.
ٚي ٛإٔ ٖقا إلتـٸ نؿل َلٸتٌ بعـ ايتٛبٚ ،١بك ٞعً ٢نؿلٚ ٙاكتـاؿ ٙستٸَ ٢ات عً٢
فيو ع نُا َٖ ٛؿاؿ (ثِٸ امؿاؿٚا نُ ِؿلاّ) ع ؾًِ ٜهٔ اهلل يٝػؿل ي٘; ٭ْ٘ َات ناؾلاّ،
ٚايهاؾل  ٫تًٌُ٘ ايلٓٚ ١إػؿلٜٚ .٠ٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙايعباك ٠أْ٘ يَ ٛات عً ٢اٱّإ
ؾوٛف تًٌُ٘ إػؿل.)54(»٠
ٚقـ دا ٗ ٤تؿورل ايٓٛك إٔ َٔ أبلم َِاؿٜل ٖق ٙاٯ ١ٜأًؼاْٷ َٔ أَجاٍ:
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ًبٳح بٔ كبع ،»ٞسٝح فنل ايتاكٜؽ أْ٘ أهًِ ٗ مَٔ ايٓيبٸ| ،ثِٸ اكتـٸ بعـ كسٌٝ
« ٳ
ٍّ×ٚ ،بعـ فيو قاؿ اـٛاكز ٚأثاك سلب
ايٓيبٸ ،ثِٸ تاب ُٚاك َٔ أُشاب عًٞ
ايٓٗلٚإٚ ،تاب بعـ فيو ُٚاك َٔ أُشاب اٱَاٌَ اؿؤ ٚاؿوٌ’ٚ ،نإ َٔ
ايق ٜٔناتبٛا اٱَاّ اؿوٌ×ٚ ،يهٓٸ٘ غـك ٗ ايهٛؾَ ١وًِ بٔ عكٚ ،ٌٝأِْٸ
ٗ نلب ٤٬إٍ َعوهل ٜنٜـٚ ،بَٓ ٢وذـاّ ٗ ايهٛؾ ١استؿا٤ٶ بكتٌ اٱَاّ
اؿوٌ×(.)55
 ٗٚقٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳٔٵ نَؿَلٳ بٹاهللٹ َٹٔٵ ٳبعٵـٹ إّٔٳا ٹْ٘ٹ ...ثٴِٻ ٔإٕٻ كٳبٻوَ يٹًٖقٹٜٔٳ ٖٳادٳلٴٚا َٹٔٵ
ٳبعٵـٹ َٳا ؾُ ٹتٓٴٛا ثٴِٻ دٳاٖٳـٴٚا ٚٳُٳبٳلٴٚا ٔإٕٻ ٳكبٻوَ َٹٔٵ ٳبعٵ ٹـٖٳا َيػٳؿُٛكٷ كٳسٹِٝٷ﴾ (ايٓشٌ 106 :ع )110
دا ٤فنل إػؿل ٠بعـ بٔع آٜاتٺ تتشـٻخ عٔ ايهؿل بعـ اٱّإٚ ،إٔ ايتٛب ١تٴ ِك ٳبٌ بعـ
َلاسٌ.
ٚقـ قاٍ ُاسب تؿورل أطٝب ايبٝإ :إٕ ٖق ٙاٯٜات ُلو ٗ ْ١قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ
إًٓٚ ٞايؿطلٚ ،ٟؾوٻل «ايؿتَٓ »١عٓ ٢ايهؿل ٚايٌلى ٚا٫كتـاؿ(.)56

قاٍ احملكِّل اؿًًٓ ٗ ٞلا٥ع اٱهً ٗ ،ّ٬اكب اـُل َعتكـاّ سًِّٝت٘ :إْ٘
ب قُتٌ; ٕا ق َٔ ٌٝإٔ
ٴٜوتتاب ،ؾإٕٵ تاب أُدل ٟعً ٘ٝسـٸ ًاكب اـُلٚ ،إٕٵ مل ٜتٴ ٵ
سهُ٘ ٖ ٛسهِ إلتـٸ(.)57
نُا ْٴوب ايك ٍٛباهتتابٖ ١قا ايٌؼّ ع ؿ ٕٚايٓٛل إٍ نَ ْ٘ٛلتـٸاّ ؾطلٜٸاّ أٚ
ًَِّٝاّ ع إٍ ايٌٝؽ إؿٝـ(ٚ ،)58ايٌٝؽ ايطٛهٚ ،)59(ٞطُاسبص ايٛهٚ ،)60(١ًٝابٔ إؿكٜى
اؿًٓٚ .)61(ٞقايٛا بإٔ ؿي ٌٝفيو ٖ ٛإَهإ علٚض ايٌبٗٚ .١عً ،٘ٝؾإْ٘ بٓا٤ٶ يع «قاعـ٠
ٳؿ ٵك ٤اؿـٚؿ بايٌبٗات» ٜٴوتتاب ،ؾإٕٵ اَتٓع قُتٌ.
َٚع ٚدٛؿ َجٌ ٖق ٙايؿتا ٣ٚنٝـ ٜٴشهِ عً ٢إلتـٸ ايؿطلٟٸ ع ايقٜ ٟتٛب قبٌ
ثبٛت اكتـاؿ ٙعٓـ اؿانِ ع بايكتٌ ٚعـّ قب ٍٛتٛبت٘؟ أٜ ٫ٴشتٳ ٳٌُ إَهإ علٚض
ايٌبَٗٛ ٗ ١كؿ ٖقا ايٌؼّ أٜٔاّ؟ ٜبـ ٚإٔ ٖقا ايٌؼّ ع بايٓٛل إٍ ٚدٛؿ ايٌټ ٵبٗ ١ع
هب إٔ ٜه ٫ّ ٌَُٛ ٕٛيكاعـ « ٠ٳؿ ٵك ٤اؿـٚؿ بايٌټ ٴبٗات» أٜٔاّ ،ؾإٕٵ اَتٓع قُتٌ.
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ٚكؿ ٗ إأثٛك عٔ اٱَاّ ايباقل× أْ٘ قاٍ« :إْ٘ َٳ ٵٔ نإ ََٓ٪اّ ؾشرٻٚ ،عٌُ ٗ
وب ي٘ نٌٸ عٌُٕ ُاحل
ش ٳ
إّاْ٘ ،ثِٳ أُابت٘ ٗ إّاْ٘ ؾتٓ ،ْ١ؾهؿل ،ثِٸ تاب ٚآَٔ ،ٴ ٜٵ
عًُ٘ ٗ إّاْٜ٘ ٫ ٚ ،بطٌ َٓ٘ ً٤ٞٷ»(.)62
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ايقٜ ٟتٛبٜٚ ،عٛؿ إٍ اٱّإ بعـ ا٫كتـاؿٚ ،مل ٜٴذٵلٳ
عً ٘ٝاؿـٸ; ٭ٟٸ هببٺ َٔ ا٭هبابّ ٫ ،هٔ اعتباك ٙغرلٳ َوًِٕٚ .إٌٗٛك بٌ ايؿكٗا٤
إٔ اؿرٸ ايق ٟقاّ ب٘ ساٍ ا٫كتـاؿ ُشٝضٷ(.)63
ٚقاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاك ٟع اهتٓاؿاّ إٍ ٖق ٙايلٚا ١ٜع بإٔ ايٌؼّ ايقٜ ٟػتوٌ ،ثِٸ
ٜلتـٸ ،ثِٸ ٜتٛب بعـ ايلؿٸ ،٠ؾػوًُ٘ ُش ٝٷضٚ ،وٌِ عً ٢ثٛاب عًُ٘ أٜٔاّ(.)64
ت ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜبابٺ آػل ،ؼت عٓٛإ« :باب ُشٸ ١ايتٛبَٔ ١
ن ٳل ٵ
نُا ٴف ٹ
ت َطًل ايتٛبَٛ ١دباّ ٫ستواب
إلتـٸ» ،ؿ ٕٚإٔ ٜٳ ٔل ٳؿ ؾٗٝا اؿـٜح عٔ اؿرٸ(ٚ ،)65اعتدلٳ ٵ
أعُاي٘ ايِاؿ ١اييت قاّ بٗا قبٌ ايلؿٸ.٠

ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ إلتـٸ ،بعـ ايتٛبٚ ١ايعٛؿ ٠إٍ اٱهٜ ،ّ٬ه ٕٛع َجٌ ها٥ل
إوًٌُ ع َهًٖؿاّ بايكٝاّ ظُٝع ا٭سهاّ اٱهَٝ٬ٸَ ،١جٌ :ايِٚ ٠٬ايِٜٚ ،ّٛلخ
إوًٌُٚ ،هٛم ي٘ إٔ ٜٓهض إوًَُٚ ،١ا إٍ فيوٚ .إٕ إْهاك ٖق ٙا٭َٛك إْهاكٷ
ئلٚك ٠ايؿك٘(ٖ ٗٚ .)66ق ٙاؿاي ١هب ا٫يتناّ بإهٚ َ٘٬طٗاكتٖ٘ٚ ،قا ٖ ٛايقٟ
ْـٻع ;٘ٝأًْ ٚتنّ بٓذاه ١بـْ٘ٚ ،تطبٝل ها٥ل أسهاّ ايهؿٓاك عًٚ ،٘ٝعٓـٖا ٜهٕٛ
ُـٚك تًو ايتهايٝـ َٓ٘ قا ;ّ٫إف نٝـ ّهٔ يًُشه ّٛبٓذاهتٜ٘ ٫ٚ ،وتطٝع
تطٗرل بـْ٘ ،إٔ ٜهَ ٕٛهًٖؿاّ بايِٚ ٠٬ها٥ل ا٭َٛك ا٭ػل ٣إٌلٚط ١بايطٗاك٠؟!
ٚنٝـ ّهٔ ٕجٌ ٖقا ايٌؼّ إٔ ٜتنٚٻز َٔ إوًُ١؟! ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ع سٝح إٕ
أؿيٓ ١ايتهًٝـ ٌّّّْ ٫ٚ ،هٔ إػلاز إلتـٸ عٓٗا ع ؾإْٓا مٌُ كٚا ١ٜعـّ قب ٍٛايتٛب١
َٔ إلتـٸ عً ٢عـّ قبٛشلا ٗ احملهُ ٫ ،١أْٗا  ٫تٴ ِك ٳبٌ َطًكاّ(.)67
نُا إٔ ؾتا ٣ٚايؿكٗا ٤ع ٗ عح قٔا ٤ايعباؿاتَ ،جٌ :ايِٚ ٠٬ايِ ّٛع تِّٜ٪ـ
ب ٳـٚٵكٖا ٖق ٙإوأي ١أٜٔاّ; إف قايٛا :إٕ عً ٢إلتـٸ إفا تاب إٔ ٜكٔ ٞايِ ٠٬اييت ؾاتٳ ٵت٘
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ساٍ ا٫كتـاؿ ،ستٸ ٢إفا نإ اكتـاؿ ٙؾطلٜٸاّٚ .قـ اؿٸع ٢بعض ايؿكٗا ٤ع َٔ أَجاٍ:
ايوٝـ إلتٔ ٗ ٢إوا ٌ٥ايٓاُلٜٸات ع اٱْاع عًٖ ٢ق ٙإوأيٖٚ .١قا إِا ِٜضٸ إفا
نٓٸا ْك ٍٛبكب ٍٛتٛب ١إلتـٸ ايؿطل .)68(ٟبٌ قاٍ احملكِّل اؿًٓ« :ٞإلتـٸ ٜ ٫بطٌ تُٝټُ٘
بلؿٸت٘ٚ ،ي ٛكدع إٍ اٱه ٢ًُٓ ّ٬بتُٝټُ٘ ا٭ ٸ ;...ٍٚ٭ٕ ْكض ايطٗاكَٛ ٠قٛفٷ عً٢
ايـ٫يٚ ،١سٝح  ٫ؿ٫ي ١ؾْ ٬كض»(ٚ .)69قاٍ احملكِّل ا٭كؿب« :ًٞٝمل ٜجبت عـّ قب ٍٛتٛب١
إلتـٸ َطًكاّ»( ;)70إف مل ٜلٔ ٵؿ ٗ نتب إتكـٌَِّ عح َطًل تٛب ١إلتـٸٚ ،إِا ايتٛب١
تعلض َٔ اؿانِ (ا٫هتتابٚ .)١قاٍ ٗ َٓٛعٕ آػلٜ« :ٴشتٳ ٳٌُ أْ٘ طإلتـٸ ايؿطلٟص إٕٵ
تاب ٗ ْؿى ا٭َل ٜلدع َاي٘ إي ،٘ٝي ٛػلزٚ ،مل ٜٴكِ ٳتٌ»(.)71
ٚباٱٓاؾ ١إٍ َا تكـٻّّ ،هٔ ايتُوټو يلؾع سهِ ايكتٌ بكاعـ٠ٺ عاَٸ ،١قَ ٹبٌ
بٗا ْٝع ايؿكٗاٚ .٤عً ٢أهاي ٖق ٙايكاعـ ٠ي ٛاكتهب ًؼّٷ عُ ّ٬قلٻَاّ ٜوتٛدب
اؿـٸٚ ،ثبت أْ٘ تاب قبٌ عٳ ٵلٓ٘ عً ٢ايكآ ،ٞكٴؾع فيو اؿـٸ عٓ٘.
ٚقـ متٸ ايتُوټو يقيو بلٚاٜاتٺَٗٓ ،ا :ايلٚا ١ٜإٌٗٛك ٠عٔ ايٓيبٸ

ا٭نلّ|

ب ي٘»(.)72
أْ٘ قاٍ« :ايتا٥ب َٔ ايقْب نُٳ ٵٔ  ٫فٳ ٵْ ٳ
ٚ ٗٚها ٌ٥ايٌٝع ،١ؼت عٓٛإ« :إٕ َٳ ٵٔ تاب قبٌ إٔ ٜٴ٪ػٳق هك٘ عٓ٘ اؿـٸ»،
كٚاٜاتٷَٗٓ ،ا :ايلٚا ١ٜايكا« :١ً٥عٔ أسـُٖا’ ٗ :كدٌٕ هلم أً ٚلب اـُل أ ٚمْ ٢ع
ف َٓ٘ أَلٷ
ؾًِ ٴٜعٵًَِ فيو َٓ٘ٚ ،مل ٜٴ٪ػٳق ،ستٸ ٢تاب ًُٚض ع ،ؾكاٍ :إفا ًُض ٚعٴلٔ ٳ
ْ ،ٌٝمل ٜٴكَ ٵِ عً ٘ٝاؿـٸ»(ٚ .)73عً ٢ايلغِ َٔ ٚكٚؿ ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜايعٓا ٜٔٚايج٬ث١
(ايولقٚ ،١اينْاًٚ ،لب اـُل) ،بٳٝٵـٳ إٔ ايؿكٗا ٤قـ اهتؿاؿٚا َٓٗا ايعُٚ ،ّٛقاَٛا
بتولٜتٗا إٍ ْٝع اؿـٚؿ .قاٍ احملكِّل اؿًًٓ ٗ ٞلا٥ع اٱهَ :ّ٬ٳ ٵٔ تاب قبٌ قٝاّ
ايب ١ِّٓٝعً ٘ٝهك٘ عٓ٘ اؿـٸٚ .قاٍ ُاسب اؾٛاٖل ،تعًٝكاّ عًٖ ٢قا ايه :ّ٬مل أكٳ
كايؿ ّا ٗ ٖق ٙإوأي ،١بٌ ٗ نٌـ ايًجاّ ؿع ٣ٛاتٸؿام ْٝع ايؿكٗا ٤عًٗٝا(.)74
ٚاٯٕ ،ي ٛتاب إلتـٸ ٌٖ هب عً ٘ٝكؾع أَل ٙإٍ اؿانِ ايٌلعٞٸ; نٞ
ٜعاقب٘ ،أّ ٝٚٚؿت٘ ايهتُإ ،نُا ٗ ها٥ل ايقْٛب؟
قاٍ ايوٝـ قُـ نا ِٚايٝنؿ ٗ ٟفيو ٫« :هب عً ٢إلتـٸ ايؿطلٟٸ بعـ
ايتٛب ١تعلٜض ْؿو٘ يًكتٌ ،بٌ هٛم ي٘ إُاْع.)75(»َ٘ٓ ١
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ت تٛب ١إلتـٸ يـ ٣اؿانِ ؾإْ٘; با٫يتؿات إٍ ا٭ؿيٓ١
هب ايك :ٍٛستٸ ٢ي ٛثبتٳ ٵ
هُٞٸ ٚاؿهَٞٛٸ»ّ ،هٔ يًشانِ،
اييت هبل إٔ فنلْاٖا ٗ َكاي« ١ا٫كتـاؿ اؿُ ِ
ت ايٌلاٚ ٘٥إكتٔٝات ٗ
ؾُٝا ي ٛتاب إلتـٸٚ ،إفا نإ ٗ فيو ُ ٬ٷغٚ ،تٛؾٖ ٳل ٵ
اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ ٚاجملتُع ايعإٞٸ ،إٔ ٜكبٌ تٛبت٘.
ّٚهٔ ايعجٛك عً ٢ؿي ٌٝفيو ٗ سؿ ٜايٓٛاّ اٱهَٞ٬ٸ; ؾإفا أَهٔ ُٓإ
َِاحل ايٓٛاّ اٱهَٞ٬ٸ بٗق ٙايطلٜكٚ ١دب عً ٢اؿانِ ايٌلعٞٸ إٔ ٜلاعٖ ٞقٙ
إِاحلٚ .عًّ ،٘ٝهٔ ٗ َٛكؿ كعاَِ ١ٜاحل ايٓٛاّ اٱهَٞ٬ٸ ٚاجملتُع إيػا٤
أسهاّ إلتـٸ َٔ ،قب :ٌٝايكتٌَٚ ،ا إٍ فيو.
ٖٓٚاى ًٛاٖـ عًٖ ٢ق ٙإوأي َٔ ،١آٜات ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايلٚاٜاتّ ،هٔ
يٓا بٝاْٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع قاٍ تعاٍ بٌإٔ اكتـاؿ عـؿٺ َٔ إوًٌُ ٫َ ﴿ :ٳتعٵتٳقٹكٴٚا قَـٵ نَؿَ ٵلتٴِٵ ٳبعٵـٳ
إّٔٳاْٹهُِٵ ٔإ ٵٕ ٳْعٵـٴ عٳٔٵ طَا٥ٹؿَ١ٺ ٹَٓٵهُ ٵِ ٴْعٳقِّبٵ طَا٥ٹؿَ ّ ١ٹب َأْٻٗٴِٵ نَاْٴٛا َٴذٵلَٔٹٌٳ﴾ (ايتٛب.)66 :١
ٖٓٚاى بٌإٔ ٖق ٙاؾُاع َٔ ١ايق ٜٔاكتـٸٚا ق:ٕ٫ٛ
قاٍ بعضٷ :إٕ ٖ ٤٫٪ناْٛا َٔ إٓاؾكٌٚ ،قـ ػطٖطٛا بعـ ٚاقع ١تبٛى ٫غتٝاٍ
ايٓيبٸ ا٭نلّ ٗ بعض ايطلٜل ،أ ٚأِْٗ ناْٛا َٓاؾكٌ ٜوؼل َٔ ٕٚايٓيبٸ
ا٭نلّ| ٗ تبٛى ،أ ٗ ٚطلٜل ايعٛؿَٗٓ ٠ا(.)76
ٚإٕ عباكاتٺ َٔ ،قب« :ٌٝنؿلتٴ ٵِ بعـ إّاْهِ»«ٚ ،يكـ قايٛا نًُ ١ايهؿل»،
«ٚنؿلٚا بعـ إه ٗ ،»َِٗ٬اٯٖ َٔ 74 ١ٜق ٙايوٛك ،٠تـٍٸ عً ٢نؿلِٖ ٚاكتـاؿِٖ
عٔ اٱه.ّ٬
َٚع فيو متٸ اؿهِ عً ٢بعِٔٗ بايعكٛبٚ ;١عً ٢بعِٔٗ بايعؿ.ٛ
قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٗ ٞ٥تؿورل ٖق ٙاٯ« :١ٜإٕ إلاؿ بايعؿ ٖٛ ٛتلى ايعقاب;
ًِٕش١ٺ َٔ َِاحل ايـِّ ،ٜٔؿ ٕٚايعؿَ ٛعٓ ٢إػؿل ،٠إوتٓـ ٠إٍ ايتٛب ;١إف ٚ ٫د٘ ع
ٚاٖلاّ ع ٕجٌ قٛيٓا« :إٕٵ غؿلْا يطا٥ؿ١ٺ َٓهِ; يتٛبتِْٗ ،عقِّب طا٥ؿ ;ّ١ؾلَِٗ»َ ،ع أِْٗ
طإٓاؾكٕٛص ي ٛتابٛا ْٝعاّ مل ٜعقٻبٛا قطعاّ»(.)77
ٚبعـ ْنٖ ٍٚق ٙاٯ ١ٜقاٍ كه ٍٛاهلل|« :ي ٫ٛأْٸ ٞأنل ٙإٔ ٜٴكاٍ« :إٕ قُـاّ
اهتعإ بك ،ّٕٛستٸ ٢إفا ٚؿل بعـ ِّٙٚقتًِٗ» ئلبت أعٓاقِٗ»( .)78إٕ ٖقا ايهَٔ ّ٬
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ايٓيبٸ ا٭نلّ| ٜجبت إٔ عـّ َباؿكت٘ إٍ ايعكٛب ١نإ بـاؾعٕ َٔ ًَِش ١اٱهّ٬
ٚايٓٛاّ اٱه َٞ٬ايؿيتٸ.
2ع تٌرل اٯٜات إلتبط ١باكتـاؿ بين إهلا ٌٝ٥إٍ اػت٬ف أسهاّ إلتـٸٗ ٜٔ
ا٭َِ ايوايؿَ ،١عٓ ٢إٔ سهِ ا٫كتـاؿ مل ٜتِٸ تطبٝك٘ عًْٝ ٢ع اٱهلاًٝٝ٥ٸٌ عً٢
ولٚ .إٕ ايواَلٟٸ ايق ٟاكتـٸُٚ ،اك هبباّ ٫كتـاؿ اٯػل ،ٜٔعٛقب بعكابٺ غرل
فات ايٓٻ ٳ
ايكتٌ; إف قاٍ ي٘ ايٓيبٸ َٛه ،×٢عًَ ٢ا سها ٙايكلإٓ ايهل﴿ :ِٜقَاٍٳ ؾَا ٵفٖٳبٵ ؾَ ٔإٕٻ
شٝٳا٠ٹ َإٔٵ تٳكٍُٛٳ َ ٫ٹوٳايٳ ٳٔٚإٕٻ يَوَ َٳٛٵعٹـاّ ئَٵ تٴؼٵًَؿَ٘ٴ ٚٳا ٵُْٛلٵ ٔإئَ ٢إيَٗٔوَ ايٖقٹًَِٚ ٟتٳ
يَوَ ؾٹ ٞايِ ٳ
عٳًَٝٵ٘ٹ عٳانٹؿاّ يَٓٴشٳلِّ َقٓٻ٘ٴ ثٴِٻ َيٓٳٓٵوٹ َؿٓٻ٘ٴ ؾٹ ٞا ِيٝٳِِّ ْٳوٵؿاّ﴾ (ط٘ٚ .)97 :أَا ها٥ل ايق ٜٔعبـٚا
يعذٌ ؾكـ سهِ عً ِٗٝبايكتٌٚ ،قاٍ شلِ ايٓيبٸ َٛه ،×٢عًَ ٢ا سها ٙايكلإٓ
ايهلٜ﴿ :ِٜٳا قَ ٵٔ ّٔٛإْٻهُِٵ ًََُٚٵتٴِٵ َأْٵؿُوٳهُِٵ بٹاتِّؼٳافٹنُِٴ ا ِيعٹذٵٌٳ ؾَتٴٛبٴٛا ٔإيَ ٢بٳاكٔ٥ٹهُِٵ
عٓٵ ٳـ بٳاكٔ٥ٹهُِٵ ؾَتٳابٳ عٳًَٝٵهُِٵ ٔإْٻ ٴ٘ ٖٴٛٳ ايتٻٛٻابٴ ايلٻسٹِٝٴ﴾
ػٝٵلٷ يَهُِٵ ٹ
ؾَاقِتٴًُٛا َأْٵؿُوٳهُِٵ ٳفيٹهُِٵ ٳ
(ايبكل.)54 :٠
3ع  ٗٚإٛكؿ اٯػل اكتـٸ اؿاكخ بٔ هٜٛـ ع ٚنإ َٔ أُشاب ايٓيبٸ
ا٭نلّ| عَ ،ع أسـ عٌل ًؼِاّ َٔ أُشاب٘ٚ ،ؾلټٚا إٍ َهٓٚ ،١يهٔٵ بعـ ؾتض
ت تٛبتِٗ(.)79
َهٓ ١تاب بعِٔٗٚ ،عاؿ إٍ اٱهُ ٚ ،ّ٬قبٹًَ ٵ
4ع ّٚهٔ ايعجٛك عً ٢إجاٍ ا٭بلم عً ٢إًِش ٗ ١هًٛى ايبٴػا ،٠ؾعً ٢ايلغِ
َٔ أِْٗ ناْٛا َٔ بٌ إِاؿٜل ايباكم ٠عً ٢ا٫كتـاؿ ،إ ٓ٫إٔ اٱَاّ أبك ٢عً ٢باب
ايتٛبَ ١ؿتٛساّ أَاَِٗٚ ،قَ ٹبٌ تٛبتِٗ ،ؿ ٕٚإٔ ٜوأشلِ َا إفا ناْٛا قـ ٚٴيـٚا َٔ
َوًٌُ أ َٔ ٚناؾل.ٜٔ
قاٍ احملكِّل اجملًوٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ« :يكـ نإ اٱَاّ× ٜكبٌ تٛب ١اـٛاكز،
كغِ أِْٗ ناْٛا َٔ أهٛأ ايهؿاك ٚأػبجِٗٚ ،مل ٜهٔ اٱَاّ ٜوأشلِ عٔ أُٛشلِ،
َٚا إفا ناْٛا َٓشـكَ َٔ ٜٔوًٌُ أ ٚناؾلٚ ،ٜٔمل ٜهُ ٵٔ ًٜتؿت إٍ نَ ٵٕٛ
اكتـاؿِٖ عٔ ؾطل٠ٺ أ ٚعٔ ًَٓٚ .١يلٴ ٳبُا ق :ٌٝإٕ ا٭ٓٚاع ٗ ُـك اٱه ّ٬ناْت
ؽتًـ عٔ إلاسٌ إتأػِّلٚ ;٠فيو ٭ٕ ايٓاي ٗ ايِـك ا٭ٚٸٍ ناْٛا قـ تعلٻؾٛا عً٢
اٱه ّ٬سـٜجاّٚ ،ي ٛمتٸ ايتعاٌَ َعِٗ بٗق ٙايٌـٸ ٠مل ٜبٵ ٳل َِٓٗ أسـٷ»(.)80
نُا إٔ ُاسب دٛاٖل ايهٜ ّ٬ٴكٹلٸ بإٔ إتُلِّؿ ٜٔعً ٢اٱَاّ إعِ×ّٛ
َلتـٸٚ ،ٕٚإٕ ايهجرل َِٓٗ ناْٛا َلتـٸ ٜٔعٔ ؾطل٠ٺٜ ٖٛٚ ،كلٸ بإٔ اٱَاّ× قـ غضٻ
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ايطلف عِٓٗ ،بٌ ٚقـ اعتدل ايٌټ ٵبٗ ١عٴ ٵقكاّ شلِ(.)81
ٚقاٍ ايٌٗٝـ ايجاْ ٞبٌإٔ ايبٴػا« :٠أَا ايبػا ٠ؾإِْٗ عٓـْا نؿٓاكٷ َلتـٸ ،ٕٚؾكـ
ٜطًب ْكًِٗ إٍ اٱهَ ّ٬ع اٱَهإ .ؾإٕٵ ق :ٌٝإفا ناْٛا َلتـٸ ٜٔؾاكتـاؿِٖ ؾطلٟٸ،
ؾهٝـ ٜطًب إهَ ،َِٗ٬ع أْ٘ ٜ ٫كبٌ تٛبٖ ١قا ايكوِ َٔ إلتـٸ ٜٔعٓـْا؟! قًٓا :قـ
قبٌ عً ×ٌّٞتٛبَ ١ٳ ٵٔ تاب َٔ اـٛاكز ٖٛٚ ،أنجلِٖٖٚ ...قا ٜـٍٸ عً ٢إٔ شلقا ايٓٛع
َٔ إلتـٸ ٜٔسهُاّ ػاُٸ ّاٚ .دام إٔ ٜه ٕٛايوبب ع َع ايّٓٸ ع ُهٗٔ ايٌټ ٵبَٗٔ ١
قًٛبِٗ»(.)82
5ع نُا إٔ ايٓيب ا٭نلّ| أُـك عٳ ِؿّ ٛا عاَٸاّٚ ،اهتجٓ َٔ ٢فيو هتٸ١
أًؼاْ ؾك٘ ،اعتدلِٖ َوتشكٌٓ يًكتٌ ٤٫٪ٖ َٔٚ .ايوتٸ ١أهًِ عهلَٚ ،١عؿا عٓ٘
سٚ ،ٞايتشل بإٌلنٌ،
ايٓيبٸ; ٚأَا عبـ اهلل بٔ هعـ ؾكـ اكتـٸ ٚأْهل ايهتاب ٚايٛٳ ٵ
ٚسهِ عً ٘ٝايٓيبٸ بايكتٌٚ ،يهٔٸ عجُإ ع  ٖٛٚنإ أػا ٗ ٙايلٓاع ١ع طًب ي٘ ايعؿٛ
َٔ ايٓيبٸ ،ؾعؿا عٓ٘ ايٓيبٸ ،عٔ غرل كغب١ٺٚ ،كعا ّ١ٜيًًُِش.)83(١
6ع ٖٓاى َٔ ايؿكٗاَ ٤ٳ ٵٔ ٜ ٫عتدل ا٫كتـاؿ اؾُاعٞٸ ،ايٓاً ٧عٔ توُټِ ا٭دٛا٤
ايؿهلٜٸ ١يًُذتُع ّ٫ٌَُٛ ،يٮسهاّ ايؿكٗٝٸ ١اـاُٸ ١با٫كتـاؿٜٚ ،ك ٗ ٍٛفيو« :إفا
ت عكب ّ١ؿ ٕٚاعتكاؿ ،ٙؾإٕٸ تٛبت٘
نإ اكتـاؿ إلتـٸ ايؿطلٟٸ عٔ ًبٗ١ٺ ،عٝح ًهًَٖ ٵ
تٴكِ ٳبٌ»(.)84
ٚقاٍ ايٌٝؽ ْاُل َهاكّ ايٌرلام ٟع  َٔ ٖٛٚايؿكٗا ٤إعاُل ٜٔع ٗ ٖقا
ايٌإٔ :إٕ ايلٚاٜات اييت تقنل َوأي ١ايـع ٠ٛإٍ ايتٛب ١بايٓوب ١إٍ إلتـٸ بٌهٌٕ
َطًل  ٫ؽتّٸ بإلتـ إًَٓ ،ٞعٓ ٢أْٗا تٌٌُ إلتـٸ ايؿطل ٟأٜٔاَّ ٗٚ .كاّ اؾُع
بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ٖٓاى استُا٫تٷ كتًؿ ،١ٳبٝٵـٳ أْٓا متٌُ إٔ ايطا٥ؿ١
ا٭( ٍٚعـّ ا٫هتتاب )١ؽّٸ ا٭ًؼاْ ايقٜ ٜٔوًه ٕٛطلٜل ا٫ملاف عٔ عًِٕ،
ٚايطا٥ؿ ١ايجاْ ١ٝؽّٸ أٚي٦و ايق ٜٔتعلٻٓٛا يٌٴ ٵبٗ١ٺ أ ٚيتٌ ;ٍٕٜٛبتأثرل َٔ اٱعّ٬
إػلضٚ ،ايِاؿك َٔ طلفٺ ٚاسـ; سٝح ٜ ٫تِٸ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ غرل إٛاكؿ ايكطعٝٸ;١
٭ٕ اؿـٚؿ تٴـٵ ٳكأ بايٌټ ٴبٗات(.)85
7ع نُا ّهٔ يٓا إٔ ْكاكٕ بٌ تعاٌَ اٱَاّ اـُٝين& َع اؾبٗ ١ايٛطٓ١ٝ
ٚتعاًَ٘ َع هًُإ كًـ .ٟيكـ فٖبت اؾبٗ ١ايٛطٓ ١ٝإٍ اعتباك سهِ ايكِاْ ع ايقٟ
ٚكؿ ٗ ُلٜض ّْٸ ايكلإٓ ايهل ِٜع سهُاّ كايؿاّ يًٓنع ١اٱْواْٝٸٚ ،١أعًٓٛا عٔ
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اعذلآِٗ عً ٢قاْ ٕٛايكِاْٚ ،أعًٔ اٱَاّ عٔ اكتـاؿِٖ ،سٝح قاٍ« :إْٸ٘ يٝشنْين
إٔ وؿل ٖ ٤٫٪قبٛكِٖ بأٜـٚ .ِٜٗأْا مل أنُ ٵٔ أُٓٸ ٢فيو شلِٚ .أْا اٯٕ أقبٌ تٛبتِٗ،
ٚاٱهٜ ّ٬كبٌ ايتٛب ،َِٗٓ ١ؾًٝقٖبٛا ٚيٝعًٓٛا عٔ تٛبتِٗ ٗ اٱفاع ١أ ٚايتًؿن،ٕٜٛ
ٚيٝكٛيٛا :إِْٗ ناْٛا كط ...ٌ٦إٕ اؾبٗ ١ايٛطَٓٓ ٖٞ ١ٝق اي ّٛٝقهّٛٷ عًٗٝا
با٫كتـاؿٚ ،...ست ٢اي ّٛٝايق ٟتؿتض ؾ ٘ٝايكبٛك ٭دواؿنِ هٛف ػـ ٕٚباب ايتٛب١
َؿتٛساّ .إٕ كٓ ١اهلل ٚاهع ْٚ ،١إْ ٞأؿعٛنِ إٍ ايتٛب ،...١عٛؿٚاٚ ،هٛف تٴ ِك ٳبٌ
تٛبتهِ ْٝعاّ.)86(»...
إٕ ايقّ ٟهٔ قٛي٘ ،بٔليٕ قاطع ٖٛ ،إٔ ايهجرل َٔ أعٔا ٤اؾبٗ ١ايٛطٓ١ٝ
ناْٛا َوًٌُ بايؿطل ،٠إ ٓ٫إٔ اٱَاّ& قاٍ بإٔ اٱهٜ ّ٬كبٌ تٛبتِٗ.
َ ٗٚكابٌ ٖقا إٛقـ سهِٴ اٱَاّ& عً ٢هًُإ كًـ ٟبا٫كتـاؿ ٗٚ .دٛاب٘
عٔ اٱع ّ٬ا٭دٓيبٸ ،ايق ٟاؿٸع ٢إٔ هًُإ كًـ ٟإفا تاب ؾوٛف ٜٴ ٵـ ٳكأ عٓ٘ سهِ
اٱعـاّ ،قاٍ« :إْٓا ْهقِّب ٖقا ا٭َل بإطًل; ؾإٕ هًُإ كًـ ٟستٸ ٢إفا تاب،
ٚأُبض َٔ أمٖـ أٌٖ مَاْ٘ ،ؾإْ٘ هب عً ٢نٌٸ َوًِٕ إٔ ٜبقٍ كٚس٘ َٚاي٘ٚ ،إٔ
 ٜنتاب هًُإ
ش َ
ِّٜٚٛـ ْٝع إَهاْات٘ َٔ أدٌ ايكٔا ٤عًٚ .)87(»...٘ٝكٴ ٳبُا ي ٛمل ٜٳ ٵ
كًـَ ٟجٌ ٖقا ا٫ستؿا َٔ ٤قٹ ٳبٌ ا٭ْـ ١ٜا٭ؿبٚ ١ٝايؿٓٸ ٗ ١ٝايػلبٚ ،مل ٜٓتٌل ٗ ؾذل٠ٺ
دِ إٍ ايهجرل َٔ ايًػات اؿٝٸ ٗ ١ايعاملٕ ،ا دلغ ٌَاعل اجملتُعات
ذل ٳ
قٝاهٜٚ ،١ٝٴ ٵ
اٱهَٝ٬ٸ ١عً ٢تًو ايٌانً .١إ ٓ٫إٔ ا٫ستؿا ٤غرل ايطبٝع ٞبهتابٺ َٔ ٖقا ايُٓ٘،
ٚايق ٟىاطب ًلو ّ١غرلٳ عاؿ١ٜٺ ٖٛ ،ايق ٟأؿٸ ٣باٱَاّ اـُٝين& إٍ اتٸؼاف ٖقا
إٛقـ ايًِب َٔ ؾشٛاٚ ،ٙإٔ ِٜـك عٓ٘ ٖقا إٛقـ ػاٖ ٙق ٙاٱٖاْ ١إوتؿنٸ٠
يًُكـٻهات اٱه.١َٝ٬
()88
يكـ فنل ايؿكٗا ٤إٔ اؿهُ َٔ ١قتٌ إلتـٸ ٖ ٞسؿ ٜايـٚ . ٜٔعً ،٘ٝيٛ
تاب إلتـٸ ايؿطل ٟقبٌ إٔ ٜتُهٖٔ اؿانِ َٓ٘ أ ٫تكبٌ تٛبت٘؟  ٌٖٚاؿهِ بأْ٘
ستٸ ٢إفا تاب ٜ ٫ٴكِ ٳبٌ إهٚ َ٘٬عباؿتٜ٘ٚ ،بك ٢عً ٢لاهت٘ٚ ،تطبٻل ٗ سكِّ٘ ا٭سهاّ
ايج٬ثٜ ٌٖ ،١ٴواعـ فيو عً ٢سؿ ٜايـِّ ٜٔأّ ٖٜ٘ٓٛ؟ أيٝى َٔ ا٭ؾٌٔ ايك ٍٛع بٓا٤ٶ عً٢
ًعٵب َٔ ْ١اي ١ٜ٫ٛإطًك١
ن ّ٬اٱَاّ اـُٝين&; إف قاٍ« :إٕ اؿه ،١َٛاييت ٖ ٞٴ
يله ٍٛاهلل|ٚ ،اسـ ْ َٔ ٠ا٭سهاّ ا٭ٚٸي ١ٝيٲهَٚ ،ّ٬كـٻَ ْ١عًْٝ ٢ع ا٭سهاّ
ايؿلعٝٸَ ،١ا ٗ فيو ايِٚ ٠٬ايِٚ ّٛاؿرٸ» ع بإٔ اتٸؼاف ايكلاك ٗ َٛكؿ تٛب ١إلتـٸ
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ٜه ٕٛبٝـ اؿانِ اٱهَٞ٬ٸ; يٝعٌُ عً ٢إُـاك اؿهِ بٌأْ٘ عً ٢أهاي
َكتٔٝات اينَإ ٚإهإ ٚايٛلٚف ايجكاؾٚ ١ٝايوٝاه١ٝ؟

با٫يتؿات إٍ َا تكـٻّٚ ،عح ايلٚاٜات إلتبط ١بتٛب ١إلتـٸٚ ،آكا ٤ايؿكٗا ٤سٍٛ
أسهاّ إلتـٸّ ،ٜٔهٔ اي ٍُٛٛإٍ ْتٝذ١ٺ َؿاؿٖا :إٕ ايك ٍٛبعـّ قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ
ايؿطل ٟبايٓوب ١إٍ أعُاي٘ إتعًِّك ١باهلل َٔ ،قبُ :ٌٝشٸ ١عباؿت٘ٚ ،عـّ طٗاكت٘ بعـ
ايتٛبٜ ٫ ،١تٻؿل َع اٯٜات ٚايلٚاٜات ،نُا ٜٛ ٫اؾل آكا ٤ايؿكٗا ٤أٜٔاّٚ .إٕ ٖقا
ايٌؼّ ايق ٟتاب ٜه ٕٛأٖ ّ٬ستٸ ٢يًـػ ٍٛإٍ اؾٓٸ.١
ٚأَا ٗ َا ٜتعًٖل بتٛبٖ ١قا ايٌؼّ بايٓوب ١إٍ كؾع سهِ ايكتٌ عٓ٘ٚ ،تٳ ٳبعاّ
يقيو كؾع ها٥ل ا٭سهاّ ايٛاٖلٜٸ ١ا٭ػل ;٣ؾٝذب ايك ٤ٛٓ ٗ ٍٛايلٚاٜات :إٕ تًو
ايلٚاٜات إتعًِّك ١بٌؼّ إلت ٸـ ع ؿ ٕٚتًو ايلٚاٜات اييت تبٝٚٚ ِّٔٝؿ ١اؿانِ بايٓوب١
إٍ إلتـٸ ايؿطل ٟع عً ٢طا٥ؿتٌ; ايطا٥ؿ ١ا٭ ٍٚتكبٌ تٛب ١إلتـٸ َطًكاّ; ٚايطا٥ؿ١
ايجاْ ١ٝتلؾض تٛب ١إلتـٸ بإطًل ٖٞٚ ،اييت ٜوتٓـ إيٗٝا ايؿكٗا ٗ ٤قٛشلِ بعـّ قبٍٛ
تٛب ١إلتـٸ عٔ ؾطل٠ٺ.
إٕ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ع سٝح ٜك ّٛبُٗٓٝا تعاكضٷ تاّٸ ع هب ايبشح
عٔ ٚد٘ٺ ٜلدِّض تكـ ِٜإسـ ٣ايطا٥ؿتٌ عً ٢ا٭ػلٚ .٣إٕ ايقّ ٟهٔ بٝاْ٘ نٛد٘ٺ
ٓٓا نًتا
يًذلدٝض َٖٛ ٛاؾك ١إسـٖ ٣اتٌ ايطا٥ؿتٌ ٯٜات ايكلإٓ ايهلٚ .ِٜي ٛعلٳ ٵ
ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات عً ٢ايكلإٓ ؾوٛف مٌِ عًْ ٢تٝذ١ٺ َؿاؿٴٖا :قب ٍٛتٛب ١إلتـٸ.
ٚي ٛتاب ٖقا إلتـٸ قبٌ إثبات اكتـاؿ ٙعٓـ اؿانِ كٴؾع عٓ٘ سهِ ايكتٌ.
َٚع ا٫يتؿات إٍ َا ٚكؿ ٗ ها٥ل ايلٚاٜاتٜٚ ،ٴوتؿاؿ َٔ عباكٜ ٫« :٠ٴوتتاب»،
باٱٓاؾ ١إٍ ٚدٛؿ ايهجرل َٔ ايٌټ ٴبٗات ٗ َٛكؿ ايٌؼّ ايقٜ ٟتٛب قبٌ إثبات
اكتـاؿٚ ،ٙنقيو ٚدٛؿ َوأي١ٺ ٖاَٸَ ،١جٌ :ؿَا ٤ايٓايٜ ،بـ ٚأْ٘ هب ايتعاٌَ ٗ
َٛكؿ إلتـٸ ايقٜ ٟتٛب قبٌ ٚؿل اؿانِ ب٘ عً ٢أهاي قاعـ« ٠ا٫ستٝا ٗ ٙايـَا،»٤
ٚقاعـ « ٠ٳؿ ٵك ٤اؿـٚؿ بايٌټ ٴبٗات» ،نُا قاٍ ايٓيبٸ ا٭نلّ|« :اؿكأٚا اؿـٚؿ عٔ
إوًٌُ َا اهتطعتٴِ ،ؾإٕٵ ٚدـتٴِ يًُوًِ كلداّ ؾؼٳًٗٛا هب ;ً٘ٝؾإٕ اٱَاّ إٕٵ ىط٧
ٗ ايعؿ ٛػرلٷ ي٘ َٔ إٔ ىط ٗ ٧ايعكٛب.)89(»١
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قاعدة اشرتاك السجاه والٍشاء يف األحكاً الشسعيّة
املفاد واألدلٍة عٍد املراِب اإلسالويّة

تعتدل ايكاعـ ٠عٓـ اٱَاَٝٸ َٔ ١ايكٛاعـ ايؿلع ١ٝيًكاعـ ٠ايهًِّ ١ٝإعلٚؾ ١بع
ت عٓٛإ
(قاعـ ٠اً٫ذلاى) ايعاَٸ ;١سٝح ٜٛدـ ٗ ايؿك٘ اٱَاَ ٞقاعـ ْ٠نًٓ ًَٓ ١ٝٵ
قاعـ ٠اً٫ذلاىٚ ،قـ تؿلٻع عٓٗا عـٸ ٠قٛاعـَٗٓ ،ا :قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ
ايعامل ٚاؾاٌٖ; َٗٓٚا :قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ إوًِ ٚايهاؾل; َٗٓٚا ع ٚاييت
ٖ ٞقٌٸ عجٓا ع :قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠ايتهًٝـ.
ٚأَٸا ها٥ل إقاٖب ؾكـ عٴْٓٛت ٖق ٙايكاعـ ٠عٓـِٖ بعٓاَ ٜٔٚتعـِّؿ َٔ ،٠قب:ٌٝ
(ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ).
ٖٚقا ايعٓٛإ ،أ ٟايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ ،ايقٜ ٟعتدل أٌُ قاعـ ٠اًذلاى
ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓواَٛٓٛٚ ،٤ع إاؿٸ ٠ايعًُ ١ٝشلا عٓـِّْٖ ٖٛ ،ټ سـٜحٺ ْبٟٛٸ
ًلٜـ ،ٳك ٳ ٚٵت٘ دٛاَع ا٭ساؿٜح ،ثِٸ دل ٣فل ٣ايكاعـ ٠عٓـ ايؿكٗا.٤
َٚعًٓ ٢كا٥ل ايلداٍ ْٛا٥لِٖ ٚأَجايُِٗ ٗ اـَ ًِل ٚايطِّباع ،ؾهأْٗٴ ٻٔ ًككِ ٳٔ َٔ
ايلداٍٚ .ؾ َٔ ٘ٝايؿك٘ إثبات ايكٝايٚ ،إؿام سهِ ايٓٛرل بايٓٛرلٚ ،إٔ اـطاب إفا
ت أؿيٓ ُ١
ٚكؿ بًؿ ٜايقنٛك نإ ػطاباّ يًٓوا ،٤إَٛ ٗ ٓ٫آع اـِ ْٛاييت قاَٳ ٵ
ايتؼِ ّٝؾٗٝا.
يقيو ،ؾإٕٸ ٖق ٙإكاي ١تٴ ٵع ٳٓ ٢ببٝإ َٛقـ ايؿك٘ اٱهَٞ٬ٸ َقاٖب٘ َٔ قاعـ٠

اًذلاى ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١بٌ ايلداٍ ٚايٓوا.٤

ٴتعٳـٸ ايكٛاعـ ايؿكٗ ١ًْ َٔ ١ٝايبشٛخ اييت ٴٜعٵٓ ٢بٗا عًِ ايؿك٘ ،أ ٚعًِ ايؿلٚع
ٚا٭سهاّ ايؿكٗ .١ٝنُا أْٗا تٌهٌِّ عِٓلاّ أهاهٝاّ ٜ ٫وتػين عٓ٘ ايؿك ٗ ٘ٝعًُ١ٝ
ا٫دتٗاؿ ايؿكٗٚ ،ٞاهتؼلاز ا٭سهاّ ايٌلعٖٚ .١ٝقا أَلٷ  ٫ىؿ ٢عً ٢نٌٸ ٳَ ٵٔ
َاكي عًُ ١ٝا٫هتٓبا ٙيٮسهاّ ايٌلعٝٸٚ ،١ػاض ٗ غُلات ايِٓٚ ْٛا٭ؿي١
ٚايكٛاعـ اييت ؼتادٗا تًو ايعًُ ١ٝايٌاقٓ َٔٚ .١بٌ تًو ايكٛاعـ( :قاعـ ٠اًذلاى
ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١بٌ ايٓواٚ ٤ايلداٍ) ،اييت تٴ ٳعـٸ َٔ ايكٛاعـ إؿًِٝٸ ٗ ١تعُِٝ
ت
ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١اييت مل ٜجبت بايـي ٌٝاػتِاُٗا بايلداٍ أ ٚايٓوآٖ َٔٚ .٤ا عٴـٻ ٵ
أُٜ ّ٬لدع إي ٗ ٘ٝنٌٸ سهِٕ ًٴوٖ ٗ اػتِاُ٘ بايلداٍ أ ٚايٓوآٖ َٔٚ .٤ا تعلٻض
شلا ايؿكٗا َٔ ٤كتًـ إقاٖبٚ ،بٝٻٓٛا َٛاكؿ اؿاد ١إيٗٝا.
ٍّ َٔ َباسح ايكاعـٚ ،٠ايقٜ ٟجبت
ٖ ٗٚق ٙإكاي ١هٛف ْتعلٻض إٍ َبشحٺ َِٗ
َٔ ػ٬ي٘ ٌَلٚعٝٸتٗاٚ ،إَهإ تٝٚٛؿٗا ٗ َعلؾ ١سهِ ايؿلٚع ايؿكٗٝٸٚ ١اؾنٝ٥ٸات
إتٓاثل ;٠ؾإْٗا تٌهٌِّ اٱطاك ايهًِّٚ ٞاؾاَع يًذنٝ٥ات ٚايؿلٚع ايؿكٖٗٚ .١ٝقا إبشح
ٖ ٛأؿيٓ ١ايكاعـ ٗ ٠ايؿك٘ اٱهَٞ٬ٸَٔ ،اؾاّ إٍ بٝإ َؿاؿٖا ٚإكِٛؿ َٓٗا عٓـ
إقاٖب اٱه.١َٝ٬

ٴع ِّلؾت ايكٛاعـ ايؿكٗ ٗ ١ٝنًُات ا٭ع ّ٬بتعلٜؿاتٺ نجرل ;٠بعٔٴٗا ْٛل إيٗٝا
عً ٢أهاي أْٗا أغًبٝٸ ،ْ١ؾعلٻ َؾٗا بأْٗا «سهِٷ ًلعٞٸ ٗ قٔٝٸ ٺ ١أغًبٝٸٜ ،١تعلٻف َٓٗا
أسهاّ َا ؿػٌ ؼتٗا»(ٚ ;)1ايبعض اٯػل عً ٢أهاي أْٗا نًِّ ،١ٝؾذا ٤تعلٜؿٗا عً٢
«أْٗا أَ ٷل نًَِّٓ ٞطبلٷ عًْٝ ٢ع دنٝ٥ٸات٘ عٓـ تعلټف أسهاَ٘ َٓ٘»( ،)2أ ٚأْٗا «سهِٷ
نًِّٜٓ ٞطبل عًَٛ ٢اكؿ ٙاؾنٝ٥ٸ ١ايهجرل ٗ ٠أبٛاب كتًؿ١ٺ»(.)3
ٖٚقا ا٫ػت٬ف ٗ نًِّ ١ٝايكاعـ ٠أ ٚأغًبٝٸتٗا ْاً٧ٷ َٔ اػت٬ف ٚدٗات ايٓٛل
إٍ ايكاعـ ;٠ؾُٳ ٵٔ ْٛل إيٗٝا باعتباك ٚدٛؿ ا٫هتجٓا٤ات ؾٗٝا قاٍ :إٕ ايكاعـ ٠ايؿكٗ١ٝ
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أغًبٝٸَٚ ;ْ١ٳ ٵٔ ْٛل إٍ إٔ ا٫هتجٓا٤ات  ٫ت٪ثِّل ٗ نًِّٝتٗا قاٍ ٖٞ :نًَِّٚ .ْ١ٝا إٔ
ا٫هتجٓا٤ات َٔ ايكاعـ ٫ ٠تكـغ بهًِّٝتٗا ٫ٚ ،تتٓاؾَ ٢ع عَُٝٛٸتٗا ٗ فاتٗا ،نُا ٫
ىؿ ،٢ؾإٕ إعتدل ٗ عُ ّٛايكاعـ ٖٛ ٠ايعُ ّٛايعاؿ ٫ ،ٟايعُ ّٛايعكًٚ .ٞايعُّٛ
ايعاؿٜ ٫ ٟكـغ ٗ نًِّٝت٘ ؽًٗـ بعض اؾنٝ٥ٸات .ؾايبًٛؽ َجٜ ّ٬ه ٕٛعٓـ هٔٸ ايع ،15
ؾإفا ٴٚدـ ٳَ ٵٔ مل ٜبًؼ عٓـ ايع  15ؾإٕ فيو  ٫ىلّ ايكاعـ .٠أَا ايعُ ّٛايعكً ٞؾتٓكـغ
ت ؾٗٝا ايٌل،ٙٚ
هًِِّ بإٔ ٖق ٙإوتجٓٝات قـ تٛاؾَ ٳل ٵ
نًِّٝت٘ ٚي ٛؽًٖـ ؾلؿٷ ٚاسـٚ .ي ٛٴ
ت عٓٗا إٛاْع ،ؾإٕ ٚدٛؿٖا ٜ ٫كـغ ٗ نًِّ ١ٝايكاعـ ٠بعـ ثبٛتٗا; ٭ٕ «ايػايب
ٚاْتؿَ ٵ
ا٭نجلٟٸ َعتدلٷ ٗ ايٌلٜع ١اعتباك ايعاّٸ ايكطعٞٸ; ٭ٕ إتؼًٓؿات اؾنٝ٥ٸٜٓ ٫ ١تَٗٓ ِٛا
نًِّٜ ٞعاكض ٖقا ايهًُِّ ٞايجابت»(ٚ .)4عً ،٘ٝؾ ٬بٴـٻ َٔ أػق قٝـ ايهًِّ ٗ ١ٝتعلٜـ
ُ
ايكاعـ ٠ايؿكٗ ،١ٝؾٝٴكاٍ :إْٗا تًو ايكٛاعـ ايتع ٞتتُٔٻٔ أسهاَاّ ؾكٗٝٸ ١نًِّ ،ّ١ٝتٓطبل
عًُٛ ٢كٕ ٚسا٫تٺ كتًؿ١ٺ ،يٝى شلا داَعٷ إ ٓ٫ؿػٛشلا ؼت ٓاب٘ ايكاعـ.٠

إكِٛؿ َٔ اً٫ذلاى ٖٓا ٌَاكن ١ايلداٍ ٚايٓوا ٗ ٤ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١اييت
تُٔٻ ٳٓ ٵتٗا اـطابات ايٌلع ١ٝإٛدٻٗ ١يًُهًٖؿٌٜ ٫ٚ .ٴلاؿ َٓ٘ ايتوا ،ٟٚنُا ّهٔ
إٔ وً ٛيبعضٕ ايتعبرل بايتوا ،ٟٚاعتكاؿاّ َٓ٘ إٔ فيو ٜٓوذِ َع عـاي ١اٱهّ٬
ا٭ُ ;ٌٝؾإٕ ايتوا ٗ ٟٚنجرلٕ َٔ إٛاكؿ ٜتٓاؾَ ٢ع ايعـاي ٖٛٚ ،١سٳ ٵتُاّ يٝى َلاؿ ّا
يًٌاكع ،نُا هٝتٻٔض فيو عٓـ بٝإ َؿاؿ  َُٕٛٔٚايكاعـ.٠

 ٫ىؿ ٢إٔٸ ُٝاغ ١عٓٛإ أٟٸ قاعـ٠ٺ ؾكٜٗ ١ٝعتدل فا أُِّٖ١ٝٺ بايػ .١يقيو  ٫بٴـٻ إٔ
تهُٝ ٕٛاغ ُ١عٓٛإ ايكاعـ ٠ع عًً ٢انً ١إاؿٸ ٠ايكاْ ١ْٝٛع بعباكاتٺ َٛدٳنٌْٕٚ ،٠
َِكٛيَ ،١ع عُ ّٛإعٓٚ ،٢ا٫هتٝعاب يًؿلٚع اؾن ١ٝ٥ع ٖق ٙايؿلٚع اؾنٝ٥ٸ ١إٌتٻت،١
ت ٖق ٙا٭سهاّ إتٓاٚل٠
اييت قـ تتعاكض ٛٚاٖلٖا ع ؼت كاب٘ٺ ٚاسـٺ ،ؾإفا دٴعًَ ٵ
ٚإوا ٌ٥إتٌابٗ ٗ ١تلانٝب عاَٸ ٺًٚ ١اًَِٜ ١بض ايلدٛع إيٗٝا هٳ ٵٜٗ ّ٬ورلاّ.
ٚقـ ؽتًـ ُٝاغ ١عٓٛإ ايكٛاعـ ايؿكَٗ َٔ ١ٝقٖبٺ إٍ آػل ،إ ٓ٫إٔٸ احملت٣ٛ
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ٚإُٜٔ ٕٛبكٚ ٢اسـاّ .ؾُج :ّ٬قاعـٓ ٫( ٠ٳ ٳلك) عٓـ اٱَاَٜ ١ٝٴلاؿؾٗا( :ائٻ ٳلك ٜٴناٍ)
عٓـ ْٗٛك إقاٖب; ٚقاعـ( ٠إِا ا٭عُاٍ بايٓٝٸات) عٓـ اٱَاَٝٸٜ ١ٴلاؿؾٗا( :ا٭َٛك
َكاُـٖا) عٓـ ْٗٛك إقاٖب; ٚغرلُٖا َٔ ايكٛاعـ.
ٖٚقا ا٭َل ٜٓطبل عً ٢قاعـ( ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا.)٤
ؾعٓٛإ ٖق ٙايكاعـ َٔ ٠كتِٸات إقٖب اٱَاَٞٸ ،إٓاؾ ّ١إٍ تـا ٍٚعٓا ٜٔٚأػل٣
مل تبتعـ عٔ تعبرل اً٫ذلاى عٓـِٖ.
ت بعٓأٜٚ
إ ٓ٫أْٗا مل تٳ ٔل ٵؿ بٗقا ايعٓٛإ ٗ نتب إقاٖب ايؿكٗ ١ٝا٭ػل ،٣بٌ ٚكؿٳ ٵ
ٍّ كتًـ ،إٓاؾ ّ١إٍ ٚكٚؿ ُٝؼٕ أػل ٣تعٛؿ عً٢
ٌَابٗ١ٺَٓ ،ـكد١ٺ ؼت عٓٛإٕ نًِّ ٞبّٓ
ايكاعـٚ ،٠قٛاعـ فات ع٬ق١ٺ ١ًُٚٺ بٗا ،ؼانَ ٞشتٛاٖا َعٓ ٢اًذلاى ا٭سهاّ بٌ
ْٝع إهًٖؿٌٜٚ ،تؿلٻع عٓٗا قٛاعـ تتشـٻخ عٔ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا.٤
ؾايعٓٛإ ايهًِّ ٞيكاعـ ٠اً٫ذلاى ،ايقٚ ٟكؿ ٗ نتب إقاٖب ايؿكٗٝٸَٚ ،١ا ي٘
َٔ ُٝؼٕ أػلٚ ،٣اييت تعتدل ْٛرل :قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا،٤
نايتاي :ٞايكاعـ ٠ايهًِّ( :١ٝا٭ٌُ عُ ّٛا٭سهاّ ٚتوا ٟٚايٓاي ؾٗٝا)(.)5
ُٝٚػٖ ١قا إبـأ ايهًَِّ ٞأػٛف ْ٠بٌكٖ ٵٗٝا ع ايعُٚ ّٛايتوا ٟٚع َٔ فٌُ ايِِّ ٳٝؼ ا٭ػل٣
إقنٛك ٠بعـٖا:
ع (سهِ اهلل عً ٢ايعباؿ ٚاس ٷـ)ٖ .ق ٙايعباك ٠يًٌاؾع.)6(ٞ
ع (أسهاّ ايٌلٜع ١عاَٸ ٫ ،ْ١ػاُٸ.)7()١
ع (ا٭ٌُ ٗ ايٌلا٥ع ٖ ٛايعُ ٗ ّٛسلٸ ايٓاي ناؾٓ.)8()١
ت بٌ ايٓاي ،إَ ٓ٫ا قاّ ايـي ٌٝعً ٢ؽِ.)9()ِ٘ٝ
ع (ايٌلٜع ١هٛٻ ٵ
ع (ا٭سهاّ عاَٸ ،ْ١إ ٓ٫سٝح ٜٳ ٔل ٴؿ ايتؼِ.)10()ّٝ
ٚقـ تؿلٻع عٔ قاعـ( ٠ا٭ٌُ ٗ ايٌلا٥ع ٖ ٛايعُ ٗ ّٛسلٸ ايٓاي ناؾٓ ّ )١عـٸْ٠
َٔ ايكٛاعـ ايؿكَٗٗٓٚ ،١ٝا:
ع (َا ًلٻع٘ اهلل يًلداٍ ؾايٓواَ ٤جً٘)(.)11
ع (ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ ،إَ ٓ٫ا ػّٸ)(.)12
ع (ايهاؾل ٜـػٌ ؼت ػطاب ايٓايٚ ،نٌٸ يؿٜٺ عاّٸ)(.)13
ع (إواٚا ٗ ٠هبب ا٫هتشكام ٜٛدب إواٚا ٗ ٠ا٫هتشكام)(.)14
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ت عٓـ
ت عٓـ ْٗٛك إقاٖب ٚاييت ٚكؿٳ ٵ
عٓـ إكاكْ ١بٌ ايعٓا ٜٔٚاييت ٚكؿٳ ٵ
اٱَاَٝٸٜ ١ٴ٬سٳ ٜايتكاكب ايهبرلٚ ،أْ٘ فلٸؿ اػت٬فٺ ٗ ايتعبرلٚ .ايقُٜٗ ٟٸٓا َٔ ٖقٙ
ايعٓاّْ ٖٛ ٜٔٚٸ ايكاعـ ٠ايقٜ ٟلاؿف عٓٛإ ايبشح ،باعتباكَٛ ٙكؿ إكاكْٖٞٚ ،١
ايعٓا ٜٔٚايتاي:١ٝ
ع (ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ).
ع (َا ًلٻع٘ اهلل يًلداٍ ؾايٓواَ ٤جً٘).
إفٕٚ ،اهتٓاؿاّ إٍ َا تكـٻّٜ ،تٸٔض إٔ ٖق ٜٔايعٓٛاٌْ يًكاعـ ٠ايؿكٗ ١ٝعٓـ
ْٗٛك إقاٖب ٖ ٛتعبرلٷ آػل عٔ قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤عٓـ
اٱَاَٝٸ.١
نُا إٔ عٓٛإ( :ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ)( ،)15ايقٜ ٟعتدل أٌُ قاعـ ٠اًذلاى
ْبٟٛ
ٍّ
ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓواَٛٓٛٚ ،٤ع إاؿٸ ٠ايعًُٝٸ ١شلاّْ ٖٛ ،ټ سـٜحٺ
ًلٜـ ،ٳك ٳ ٚٵت٘ دٛاَع ا٭ساؿٜح عٓـِٖ ،ثِٸ دل ٣فل ٣ايكاعـ ٠عٓـ ايؿكٗا ،٤ؾتهٕٛ
ٖق ٙايكاعـ ٠عٓـ اؾُٗٛك َٔ ايكٛاعـ اييت ٖ َٔ ٞسٝح فاتٴٗا ِْ ْٛا٭ساؿٜح
ايٌلٜؿ.١

َا إٔ ايكاعـ ٠إبشٛخ عٓٗا ؾلعٷ َٔ ؾلٚع قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ ايعاَٸ،١
ٚاييت تِٔٸ بِٝػتٗا ايهًِّ ١ٝاً٫ذلاى بٌ ايعإٌ ٚاؾاًٌٖٚ ،بٌ إوًٌُ
ٚايهؿٓ اكٚ ،بٌ اؿآلٚ ٜٔايػا٥بٌٚ ،بٌ ايلدٌ ٚإلأ ،...٠ؾُٔ إٓاهب اٱًاك ٠إٍ
َؿاؿ َٚعٓ ٢قاعـ ٠اً٫ذلاى ايعاَٸٚ ،١باػتِاكٕ ًـٜـ أٚٸ ،ّ٫ثِٸ بٝإ َؿاؿ ايكاعـ٠
ايؿلعٝٸ ١إبشٛخ عٓٗا ثاْٝاّ.
أَا َؿاؿ ايكاعـ ٠ايعاَٸَُْٗٛٔٚ ١ا ؾاًذلاى إوًٌُ ٗ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ
ٚايٓٛع ٫ ،١ٝايعكا٥ـ ايـ ;١ٜٝٓ٭ٕ ايكاعـ ٠إبشٛخ عٓٗا ٗ إكاّ ٖ َٔ ٞايكٛاعـ
ايؿكٗ ،١ٝاييت تؿٝـ اًذلاى ْٝع إهًٖؿٌ َٔ إوًٌُ ٗ أٌُ ايتهًٝـٚ ،تعِٸ
اؿآلٚ ٜٔايػا٥بٌ ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶ ،أسلاكاّ ٚعبٝـاّْٝٚ ،ع ايطٛا٥ـ ٚايكباَِٗٓ ٌ٥
إٍ  ّٜٛايكٝاََ ،١ا مل ٜجبت ا٫ػتِاْ بـي ;ٌٕٝايتناَاّ َبـأ عإٝٸ ١ايـِّ ٜٔاٱهَٞ٬ٸ،
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ت ٗ َٓاهباتٺ كتًؿُ ٗ ١ـك اٱه ّ٬عًْٝ ٢ع
ٚتعُُٝاّ ؾُٝع ا٭سهاّ اييت ُـكٳ ٵ
إهًٖؿٌٚ ،اهتٗٛاكاّ يًٌُٛيٚ ١ٝا٫هتُلاك َٔ ١ٜطبٝع ١ايتٌلٜع اٱشلٞٸ بًشا ٚا٭مَٓ١
ػق ٗ إٛٓٛع
ٚايعِٛك ٚا٭َهٓٚ ١ا٭ؾلاؿَ ،ا مل ٜجبت ػ٬ؾ٘ بـي ،ٌٕٝأ ٚإٔ ٜٴ ٵ ٪ٳ
ػُِٝٛٸٚ ْ١قَ ٵٝـٷ ٜٓ ٫طبل إ ٓ٫عًً ٢ؼّٕ ػاْٸ ،أ ٚطا٥ؿ١ٺ ػاُٸ ،١أ ٗ ٚمَإٕ ػاْٸ،
ننَإ سٔٛك اٱَاّ×(.)16
ت ٖق ٙايكاعـ ٠أُٜ ّ٬لدع إي ٘ٝعٓـ ايٌوٓ ٗ ا٫ػتِاْ
ٖٓ َٔٚا ُاكٳ ٵ
ٚعـَ٘ٚ .يقا قايٛا :إٕٸ ا٭ٌُ ٗ ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝاًذلانٗاٚ ،عـّ اػتِاُٗا
بنَإٕ ؿ ٕٚمَإٕ ،أَ ٚهإٕ ؿ ٕٚآػل ،أُٓ ٚـٺ َٔ ايٓاي ؿُٓ ٕٚـٺَ ،ا مل ٜجبت
ا٫ػتِاْ بـيٖ .)17(ٌٕٝقا َؿاؿ قاعـ ٠اً٫ذلاى ايعاَٸ.١
أَا َؿاؿ قاعـ ٠اً٫ذلاى بٌ ايلداٍ ٚايٓواَُْٗٛٔٚ ٤ا ؾكـ بٝٻ ٳٓ ٵت٘ إقاٖب
ت عً ،٘ٝعً ٢اػت٬فٺ ٗ َكـاك ايبٝإ َٔ ،سٝح ايتعلټض ُٕٕٔٛ
اٱهَٝ٬ٸٚ ،١بٓٳ ٵ
ايكاعـ ٠بايتِلٜض أ ٚايتًُٝض ،أ َٔ ٚػ ٍ٬ايتطبٝل; ؾبعض إقاٖب مل ٜتعلٻض
يًكاعـ ٠إ ٓ٫عًَ ٢وت ٣ٛايتطبٝل ،ؿ ٕٚبٝإ إؿاؿ ٚإلاؿ ،إ ٓ٫أْ٘ ّهٔ اهتؿاؿت٘ َٔ
ػَ ٍ٬كاكب ١ايتطبٝل ٚؼًَٛ ٗ ً٘ٝاكؿ َتعـِّؿ.٠

أَا َؿاؿ ايكاعـٚ ٠إلاؿ َٓٗا عٓـ اٱَاَٝٸ ١ؾاًذلاى إلأَ ٠ع ايلدٌ ٗ
ايتهايٝـ اٱٌْاٝ٥ٸٚ ١ايؿعًٝٸٚ ،١تواُٜٗٚا ؾٗٝا .ؾإفا تٛدٻ٘ سهِٷ إٍ كدٌٕ أ ٚكداٍ،
عٝح نإ إؼاطَب ببٝإ اؿهِ ٚثبٛت٘ ٖ ٛفيو ايٌؼّ أ ٚايطا٥ؿٌٌُٜ ٫ٚ ،١
وب ايـ٫ي ١ايًؿ ١ٝٛغرلُٖا ،ؾُع فيو ْل ٣ايؿكٗاَ ٤توإٌ عً٢
ؿي ٌٝاؿهِ عَ ٳ
تعُ ِٝاؿهِ إٍ ْٝع إهًٖؿٌ ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶٚ ،يهٌٸ ٳَ ٵٔ نإ َتٻشـ ايعٓٛإ
ٚايِٓـ َع فيو ايٌؼّ أ ٚتًو ايطا٥ؿ َٔ ،١سٝح نّ ْ٘ٛتًو أًٖٝٸ ١ايتهًٝـ ع
َج ّ٬عَ ،ا ٭ًٖٝٸ ١ايتهًٝـ َٔ َـػًٝٸ ٺ ٗ ١ثبٛت اؿهِٚ ،بعباك٠ٺ أػل :٣إثبات
اؿهِ ٚايتهًٝـ يهٌٸ َهًٖـ ،هٛا ٤نإ كد ّ٬أّ اَلأ ،٠بعـ إٔ ناْٛا ٚادـٜٔ
يًؼُِٝٛٸات ايـػ ٗ ١ًٝثبٛت اؿهِ(.)18
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أَا بايٓوبٕ ١ؿاؿ ايكاعـ ٠عٓـ ْٗٛك إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ ١ؾًِ ٜقنل ُلواّ ٗ
شٓا; سٝح إِْٗ مل ٜبشجٛا ٖق ٙايكاعـ ٠بٌهٌٕ َوتكٌٸ َٚؿِٻٌ،
َِاؿكِٖ نُا إَٔ ٵ
ٖا هعٌ ايباسح ٜبقٍ دٗـاّ نبرلاّ يً ٍُٛٛإٍ َلاَِٗ َٔ ،ػ ٍ٬ايتتبټع ٗ نتبِٗ
٬َٚس ١ٛنًُاتِٗ َٔٚ .ثٳِٻ أَهٔ تِٝټـ َؿاؿ ايكاعـَُْٗٛٔٚ ٠ا َٔ ػَ ٍ٬ا أٚكؿٙٚ
ٗ نتبِٗ ،عٓـ ن َِٗ٬عٔ إٔ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع ٖٛ ١عَُٝٛٸ ١ا٭سهاّ يهٌٸ
إهًٖؿٌ .نُا ّهٔ تِٝټـ َٔ ٙػ ٍ٬سـٜحٺ ْوب ٙٛإٍ ايٓيبٸ ا٭نلّ|( :ايٓوا٤
ت َٓ٘ ايكاعـ ٠عٓـِٖ( ;)20ؾإٕٸ َعٓ ٢ن ٕٛايٓوا٤
ًكا٥ل ايلداٍ)(ٚ ،)19ايقُٝ ٟػٳ ٵ
ًكا٥ل ايلداٍ إٔ إلأً ٠كٝك ١ايلدٌ ،أَ ٟوا ١ٜٚي٘ٚ ،تٌذلى َع٘ ٗ َا ؾلٓ٘ اهلل
ت ب٘
س ٵ
عنٻ ٚدٌٻ َٔ ايتهايٝـ اٱشلٝٸ ،١ؾُٝا ي ٛمل ٜعًِ ا٫ػتِاْٖ .قا َا ُلٻ ٳ
اؿٓؿٚ ١ٝإايهٚ ١ٝايٌاؾعٚ ١ٝاؿٓابً ،١بإٔ ا٭ٌُ ٗ ػطاب ايٌلع عٓـِٖ ايعُ;ّٛ
ؾَٗٛ ٛدٻ٘ٷ إٍ ايلداٍ ٚايٓوا َٔ ،٤ؿٚ ٕٚدٛؿ ؾلمٕ ؾ ٘ٝبُٗٓٝا ،إ ٓ٫ؾُٝا ؿٍٻ ؿيٌٝٷ عً٢
ؽِ ِ٘ٝبأسـُٖا; ؾكـ قاٍ كه ٍٛاهللط|ص( :إِا ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ)(ٚ ،)21أْ٘
( ٫ساد ١إٍ ايتِٓ ّٝعً ٢اؿهِ ٗ إلأ ;٠ؾإٕ َٔ إعً ّٛإٔ نٌٸ سهِٕ ثبت
ّ)(.)22
يًلداٍ ثبت يًٓوا ;٤٭ْٗٔٸ ًكا٥ل ايلداٍ ،إَ ٓ٫ا ْٴ ٻ

إٕ أُٖٸ ١ٝايبشح ٗ أؿيٓ ١ايكاعـ ٠إِا ٜهُٔ ٗ ايٛقٛف عً ٢أؿيٓتٗا عٓـ
ْٗٛك إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ َٔ ;١أدٌ إكاكْ ١بٚ ِٗٓٝبٌ اٱَاَٝٸٚ ،١بٝإ نٝؿٝٸ١
اهتـ ٍ٫نٌٸ َقٖبٺ عً ٢سٹ ٳـَٚ ;٠علؾ ١إباْ ٞا٭ُٛي ١ٝاييت بٓ ٢عًٗٝا ايعًُا،٤
ٚنٌـ ايًجاّ عٔ إوا ٌ٥ايًػٜٛٸ ١اييت شلا ع٬ق ١با٫هتـٚ ،ٍ٫نقيو اٱًاك ٠إٍ
َٛاطٔ ا٫تؿام ٚا٫ػت٬ف عٓـ إقاٖب إٕٵ ٴٚدـا.
ٚهٛف ٜتِٸ علض أؿيٓ ١اٱَاَٚ ،١ٝعلض أؿيٓ ١ها٥ل إقاٖب بٌهٌٕ عاّٸَٔ ،
ؿ ٕٚاٱًاك ٠إٍ إقٖب ايقٜ ٟتبٓٸ ٢ايـي َٔ ،ٌٝباب ا٫ػتِاك.

اهتـٍٸ ؾكٗا ٤اٱَاَ ١ٝعً ٢اًذلاى ا٭سهاّ بٌ إهًٖؿٌ ،كدا ّ٫ناْٛا أّ
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ْوا٤ٶ ،بعـٸ ٠أُٓاف َٔ ا٭ؿيٓ ;١بعٔٗا ٜلدع إٍ ايِٓ ْٛايٌلع َٔ ،١ٝاٯٜات
ٚايلٚاٜات ،بٛدٙٛٺ كتًؿٚ ;١بعٔٗا ٜلدع إٍ قٛاعـ أُٛيٝٸٚ ;١بعٔٗا ٜلدع إٍ ؿع٣ٛ
ائلٚك ٠ايؿكٗٝٸٚ ١ا٫تٸؿام; ٚغرل فيو َٔ ا٭ُٓافْٚ .قنل أُٖٸٗا:

َٔ ا٭ؿي ١عً ٢قاعـ ٠اً٫ذلاى بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٠اٯٜات ايكلآْٚ ١ٝايلٚاٜات
ايٌلٜؿ:١

اهتـٍٸ عًُا ٤اٱَاَٝٸ ١عً ٢اعتباك قاعـ ٠اً٫ذلاى َا ؿٍٸ َٔ اٯٜات ايكلآْ١ٝ
عً ٢تعًٗل ايتهًٝـ بعُ ّٛإ ٗ ٌَٓ٪نجرلٕ َٔ أبٛاب ايؿك٘ ٚغرلٖ َٔٚ .ٙق ٙاٯٜات:
ا٭َ :ٍٚا ُٴ ِّـك بأؿا ٠ايٓـا ،٤نكٛيٜ٘﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٓٻايٴ﴾ (ايبكلٜ﴿ٚ ،)21 :٠ٳا َأٜټٗٳا
ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا﴾ (ايبكل ،)153 :٠ؾإٕ اـطابات ٗ تًو ايكٔاٜا بإط٬قٗا ٚعَُٗٛا تٌٌُ
ْٝع إهًٖؿٌ ،ؾٝوتؿاؿ َٓٗا اًذلاى ْٝع إهًٖؿٌ َٔ ،ايلداٍ ٚايٓواٗ ،٤
اؿهِ; ٭ْٸٗا ٚاٖل ْ ٗ ٠ايعُٚ ّٛايٌُ ;ٍٛإَٸا بـ٫ي ٺ ١يؿٝٛٸ ١عاَٸ ;١أَ ٚطًك ،١ؾإْ٘ ٫
إًهاٍ ٗ اهتؿاؿ ٠اً٫ذلاى ٚايعَُٗٓ ّٛا بٌ ْٝع إ ،ٌَٓ٪كداْٚ ّ٫وا٤ٶٚ ،إٕٵ
نإ اـطاب يًق ٜٔآَٓٛا بايتقنرل ،إ ٓ٫أْ٘ َٔ باب تػًٝب داْب ايقنٛك(.)23
 ٫نَاؾٖ ّ١يًِّٓٻائ﴾
ايجاَْ :١ٝا ٚكؿ بًؿٜٺ َطًل ،نكٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا أَ ٵكهٳ ًِٓٳاىَ إٔ ٓ
(هبأ ;)28 :ؾإٕ ٖق ٙاٯ ١ٜتـٍٸ بٛٓٛغٕ عً ٢عـّ اػتِاْ َا دا ٤ب٘ ايٓيبٸ| َٔ
ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ بٌؼّٕ أ ٚق ّٕٛػاْٸ أ ٚدٓىٕ ،بٌ ٌٜذلى ؾ ٘ٝايلداٍ ٚايٓوا،٤
نُا  ٫ىؿ ،٢ؾتـٍٸ ٖق ٙاٯٚ ١ٜأَجاشلا َٔ اٯٜات عً ٢اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ
ّ َٚكِّٝـ(.)24
ٚايٓواٚ ،٤إكاؿ ٠أسـُٖا عً ٢م ٛايتؼِٚ ّٝايتكٝٝـ عاد١ٺ إٍ كِِّ ٕ

ٚقـ اهتـٍٸ عً ٢قاعـ ٠اً٫ذلاى بايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠عٔ أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ ٗ َٛاكؿ
كتًؿْٚ ،١قنل َٓٗا:
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1ع َا كٚا ٙايهًٝين بإهٓاؿ ٙعٔ أب ٞعُل ٚاينبرل ،ٟعٔ أب ٞعبـ اهلل× ع ٗ
سـٜحٺ ع أْ٘ قاٍ« :سهِ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ٗ ا٭ٚٸيٌ ٚاٯػلٚ ٜٔؾلا ٘ٔ٥عً ِٗٝهٛا٤ٷ ،إٓ٫
َٔ عًٓ ٺ ١أ ٚساؿخٺ ٜهٚ .ٕٛا٭ٚٸيٚ ٕٛاٯػل ٕٚأٜٔاّ ٗ َٓع اؿٛاؿخ ًلنا،٤
ٚايؿلا٥ض عًٚ ِٗٝاسـٜ ،ْ٠وأٍ اٯػل ٕٚعٔ أؿا ٤ايؿلا٥ض نُا ٜوأٍ عٓ٘ ا٭ٚٸي،ٕٛ
ٚواهب ٕٛب٘ نُا واهب ٕٛب٘»(.)25
ٚؿ٫يٖ ُ١ق ٙايلٚا ١ٜعً ٢اًذلاى ايتهًٝـ بٌ اؾُٝع ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶٚ ،آش ْ;١
سٝح ٜٴلاؿ َٔ (ا٭ ٸٚيٚ ٕٛاٯػل )ٕٚايعُٚ ّٛا٫هتػلام ،ؾٝه ٕٛؿا ٘٫عً ٢اًذلاى نٌٸ
ؾلؿٺ َٔ ا٭َ ٍٚع نٌٸ ؾلؿٺ َٔ اٯػل ،هٛا ٤ناْٛا َٔ ايلداٍ أ ٚايٓواٖٚ ،٤قا
ٜوتًنّ اًذلاى ا٭ٚٸيٌ بعِٔٗ َع بعضٕ أٜٔاّ; ٭ٕ ايؿلؿ َٔ ا٭ٚٸيٌ ٌٜاكن٘ نٌٌّ َٔ
اٯػلٚ ،ٜٔنٌٌّ َٔ ا٭ٚٸيٌ ٌٜاكنِٗ ٗ فيو ،ؾٌٝذلى ايهٌٸ(.)26
2ع ايٓبٟٛٸ إٌٗٛك ،قاٍ |« :سهُ ٞعً ٢ايٛاسـ سهُ ٞعً ٢اؾُاع.)27(»١
ؾإٕٸ ٚاٖل ٖق ٙاؾًُ ١إٔٸ سهُ ،ٞايق ٖٛ ٟسهِ اهلل ،عً ٢أسـنِ
سهُ ٞعً ٢اؾُٝعْ ،وا٤ٶ ٚكدا ،ّ٫أ ٟإْين  ٫أػّٸ أسـاّ باؿهِ ،بٌ نًٗهِ،
أٜٗا ايلداٍ ٚايٓوا ٗ ،٤سهُ ٞهٛا٤ٷ.
ٖقا ٖ ٛإتؿاِٖ ايعٴ ٵلٗ ٚايٛاٖل َٔ ٖقا اؿـٜح ايٌلٜـً ٫ٚ .ٳوٖ ٗ سذٸ١ٝ
ٛٚاٖل ا٭يؿاٚ ٚاؾُ ٳٌُ ،ؾٝـٍٸ ٖقا اؿـٜح إباكى عً ٢إطًٛب ٖٛٚ ،إطًٛب(.)28

وب إتؿاِٖ ايعٴ ٵلٗ ٚايٛٗٛك ايعك ٞ٥٬إعتدل ٗ باب ؿ٫ي ١ا٭يؿا ٚإفا هأٍ
ع ٳ
َ
هاٌ٥ٷ عٔ سهِ كدٌٕ ًوٖ ٗ ايِ ٠٬بٌ ا٭ٚ ٍٚايجاْ ،١ٝنُا ٗ ػدل عبـ اهلل بٔ
ايؿٌٔ اشلاسل ،ٞعٔ أب ٞعبـ اهلل× ،أْ٘ ه ٌ٦عٔ كدٌٕ مل ٳ ٜٵـ ٔك أٚاسـ ٢ًُٓ ٠أٚ
اثٓتٌ؟ ؾكاٍ يٜ٘« :عٝـ ايِ ،»٠٬ؾكاٍ ي٘ :ؾأَ ٜٔا ٴك ٟٚإٔ ايؿكٜ ٫ ٘ٝعٝـ ايِ٠٬؟ قاٍ:
«إِا فيو ٗ ايج٬خ ٚا٭كبع»( ،)29ؾٜ ٬وبل إٍ أفٖإ ايعٴ ٵلف إ ٓ ٫نَٛ ٕٛكؿ ايو٪اٍ
ْؿى ايٌوٓ بٌ ا٭ٚ ٍٚايجاْ َٔ ،١ٝؿ ٕٚػُِٝٛٸ ١يًلدٌ أ ٚإلأٚ ،٠ايِيبٸ أٚ
ايِبٝٸ ،١يقا هل ٟاؾٛاب يبٝإ اؿهِ ،هٛا ٤أنإ اـطاب ٚم ٙٛيٮٚٸٍ أّ
يًجاَْ ،ٞع سؿ ٜايكٛٝؿ ٚايٌل ٗ ٙٚإٛٓٛعٚ ،عـّ ن ٕٛاـُِٝٛٸ ١ؿػ ّ١ًٝبٓٛل
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ايعٴ ٵلف ٚايعك ٤٬أُ.)30(ّ٬
ٚيقا مل ٌٜوٓ ايؿكٗا ،٤قـّاّ ٚسـٜجاّ ٗ ،إٔٸ قٛي٘×« :اْٛلٚا إٍ َٳ ٵٔ َعهِ
َٔ ايِبٝإ»( ٌٌُٜ )31ايبٓات أٜٔاّ.
َٚلدع ٖقا ايـي ٌٝإٍ ا٫كتهام اٯت ٞفنلٴٚ ،ٙيٝى ؿيَ ّ٬ٝوتكَ ٗ ٘٬كابً٘.

اهتـٍٸ عًُا ٤اٱَاَ ١ٝعً ٢قاعـ ٠اً٫ذلاى بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٠بعـٸ ٠أؿيٓ ٺ ١غرل
يؿٝٛٸَٗٓ ،١ا:

َٔ أِٖٸ ايٛد ٙٛإوتـٳ ٸٍ بٗا عً ٢اعتباك ٖق ٙايكاعـٓ ٠لٚك ٠ايٌلعٚ ،توامل
ايؿكٗا ،)32(٤بٌ اتٸؿام إوًٌُ ناؾٓ ّ ١عًٗٝا .ؾكـ اؿټع ٞإٔ ا٭ُشاب اتٸؿكٛا عً ٢قاعـ٠
اً٫ذلاى ٗ ايتهًٝـ بٌ ْٝع إهًٖؿٌ ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶٌٜٗٚ .ـ ب٘ اهتـ٫شلِ
ػًَؿاّ
باـطابات اـاُٸ ٗ ١إثبات عُ ّٛاؿهِ يهٌٸ إهًٖؿٌ َٔ ،ايلداٍ ٚايٓوا ،٤ٳ
عٔ هٳًَـ(ٚ .)33ثبٛت ا٫تٸؿام غرل قابٌٕ يٲْهاك; سٝح إٕ اُ٫شاب ٜوتـيٓ َٔ ٕٛقـِٜ
ا٭ٜاّ باـطابات اـاُٸ ١إتٛدِّٗ ١إٍ ًؼّٕ أ ٚأًؼاْ عً ٢ثبٛت اؿهِ ايٌلعٞٸ
يهٌٸ ٚاسـٺ َٔ آساؿ إهًٖؿٌ ،كد ّ٬أّ اَلأ ٗ ،٠أٟٸ مَإٕ ناْٛا ٗٚ ،أٟٸ َهإٕ،
ٖٚقا ٜهٌـ نٌؿاّ قطعٝٸاّ عٔ اًذلاى ْٝع إهًٖؿٌ ٗ ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝايِاؿك٠
ػٌ ػُِٝٛٸ ١ػاُٸَٛٓٛ ٗ ١ع اؿهِ(.)34
َٔ ايٌاكع ،إَٛ ٗ ٓ٫كؿٺ ثبت ؿٳ ٵ

يكـ اتٻؿل ا٭ُشاب بٓش ٕٛقطعٞٸ عً ٢اًذلاى اؾُٝع ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶٗ ،
ػًَؿاّ بعـ هٳًَـ ع
اؿهِ إتٛدِّ٘ اٍ بعض آساؿ إهًٖؿٌٌٜٗٚ .ـ ب٘ اهتـ٫شلِ ع ٳ
باـطابات اـاُٸ ٗ ١إثبات عُ ّٛاؿهِٚ .نإ ٖقا ٖ ٛإتـا َٔ ٍٚايِـك ا٭ٚٸٍ
إٍ َٜٓٛا.
يهٔٵ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ بلدٛع ٖقا ايـي ٌٝإٍ ايـي ٌٝا٭ٚٸٍ ،ايكا ِ٥عً ٢ؿع٣ٛ
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توامل ايؿكٗاٚ ٤اتٸؿاقِٗ عً ٢اًذلاى ا٭سهاّ بٌ إهًٖؿٌ ،هٛا ٤ناْٛا كدا ّ٫أّ
ْواً ،٤ل ٙا٫ؼاؿ ٗ ايِٓـ ٚايٌلا ٘٥ايـػ ٗ ١ًٝثبٛت اؿهِ ايٌلع.ٞ

هن
إٕ اً٫ذلاى ٗ ايتهايٝـ بٌ ْٝع إهًٖؿٌ ،كداْٚ ّ٫وا٤ٶ ٖٛ ،إلتٳ َ
طبٖٚ .قا ا٫كتهام
عٓـ أٌٖ ايٌلع ٚعاَٸ ١إوًٌُ َٔ ،ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛكتِٸاّ بإؼا َ
 ٫قاي ١قـ ٌْأ َٔ َبـأ ايٛسٚ ٞايلهايٚ ،١قـ اْتكٌ ٜـاّ بٝـٺ َٔ ايوٻًَـ إٍ اـًََـ.
ٚيقا ي ٛهأٍ أسـٴ إكًِّـَ ٜٔكًٖـٚ ٙاهتؿتا ٗ ٙسهِٔ َٛٓٛعٕ اهتؿاؿ َٓ٘ إكًِّـ اٯػل،
ت ٝٚٚؿت٘ أٜٔاّ َٔ ،ؿ ٕٚساد١ٺ إٍ اهتؿتا٤ٺ دـٜـ.
هٛا ٤نإ كد ّ٬أّ اَلأٚ ،٠تعٝٻ ٳٓ ٵ
ٚايو٪اٍ ٗ ايلٚاٜات إْٸُا نإ عًٖ ٢قا إٓٛاٍ .ؾافا قاٍ اٱَاّ× ع َج ّ٬ع ٗ دٛاب
مكاك ،٠ايق ٟهأي٘ عٔ إُاب ١ايـّ ثٛب٘ٚ ،قـ ْو ،٘ٝؾًِٓ ٢ؾ٘ٝ؟ :أعٹ ٵـ ُ٬توٜ ،هٕٛ
إلتهن ٗ فٖٔ إتٌلِّع ١ثبٛت ٖقا اؿهِ بايٓوب ١إٍ ْٝع َٳ ٵٔ نإ َٓطبكاّ عً٘ٝ
وب
َؿلٚض ايو٪اٍ ،ب ٬ؾلم بٌ إٔ ٜه ٕٛكد ّ٬أ ٚاَلأٚ ،ّ٠إٕٵ نإ إؼاطَب عَ ٳ
ايًؿٚ ٜايبٝإ ٖ ٛمكاك.)35(٠

ّٚهٔ ايتُوټو ٱثبات قاعـ ٠اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١
بإوأي ١إعلٚؾ ١عٓـ ا٭ُٛيٝٸٌ ٚايؿكٗا ٖٞٚ ،٤عـّ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ ١اؿهِ ،ببٝإ
أْ٘ إفا ثبت سهِ ٭سـٺَ ،جٌ :مكاك ٗ ٠إجاٍ إتكـِّّ ،ؾاي٬مّ اؿهِ بجبٛت٘ يػرلٙ
ٖ ٵٔ َٖ ٛجً٘ ٗ اؾٗات ايلادع ١إٍ اؿهِ ،هٛا ٤نإ كد ّ٬أ ٚاَلأ ;ّ٠إف َع عـّ
ٖ
ثبٛت٘ يػرل ٫ ٙبٴـٻ إَٸا َٔ ا٫يتناّ غًٛٸ ْؿى ٖق ٙايٛاقع ١بايٓوب ١إٍ غرل ٙعٔ اؿهِ،
ؾٓٝاٗ أؿيٓ ١ايٌلٜع ١اييت ايتنّ بٗا; ٚإَٸا إٔ ًْتنّ بٛكٚؿ دعٌٕ دـٜـ ٗ قٔٝٸ ٺٖ ١اثً١
ـ آػل ،أٚ ٚكٚؿ دعٌٕ آػل بٓش ٛايعُ ،ّٛإ ٓ ٫أْٸ٘  ٫ؿي ٌٝعًٖ ٢ق ٜٔاؾَ ٵعًٌَ; إف
ٕهًٖ ٺ
إؿلٚض إٔ ايـي ٗ ٌٝإوأيَٓ ١شِ ٷل َا ٚكؿ ٗ قٔٝٸ ١مكاك ٠إتكـَِّ .١إفٕ ،ؾ ٬بٴـٻ
ت ايٛاقع َٔ ١اؿهِ ،بٌ اؿٸعا ٤ائلٚك ٠ع ستٸ ٫ ٢ؽً ٛايٛاقع١
َٔ اً٫ذلاىٚ ،إ ٓ٫ـًَ ٵ
َٔ اؿهِ ع عً ٢اًذلاى ايٓواَ ٤ع ايلداٍ ٗ اؿهِ ايقٚ ٟكؿ دٛاباّ عً ٢ه٪اٍ
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مكاك ،٠ايق ٖٛ ٟكدٌٷ ٗ إكاّ ٫ ،بٴ ٵع ٳـ ؾ ،٘ٝبٌ ٖ ٛنقيو (.)36

َٔ ا٭ؿيٓ ١اييت ّهٔ ايتُوټو بٗا ٱثبات قاعـ ٠اًذلاى ايلدٌ ٚإلأٗ ٠
ت تٌلٜع سهِ
ا٭سهاّ ٖ ٞؾهل ٠تٓكٝض إ٬ى; ؾإٕ إ٬ى ٚإًِش ١اييت اقتٔٳ ٵ
تطٗرل ثٛب مكاك ٠ايق ٟأُاب٘ ايبْ ٖٞ ٍٛؿوٗا اييت تكتٔ ٞفيو بايٓوب ١إٍ إلأ ;٠ؾإٕ
وب
ا٭سهاّ ايتابع ١يًُِاحل ٚإؿاهـ ْؿى ا٭َلٜٸ ١ع عٓـ ايعٳ ٵـي ١ٝع  ٫ؽتًـ عَ ٳ
أؾلاؿ إهًٖؿٌ ،هٛا ٗ ٤فيو ايلدٌ ٚإلأ ;٠يًن ّٚؿؾع إٔلٸٚ ٠دًب إٓؿع ١اي٬مّ
عً ٢ايهٌٸ(.)37
يهٔٵ  ٫ىؿ ٢إٔ ُاَٖ ١ٝقا ايـيَٛ ٌٝقٛفٷ عً ٢ايعًِ َٓا ٙاؿهِ ٗ
إوأي ،١ؾُا مل ٜٳ ٔل ٵؿ َا ًِٜض إٔ ٜهَٓ ٕٛاطاّ يًشهِٚ ،عًِ به ٖٛ ْ٘ٛإٓا ،ٙؾ٬
ٍّ َٔ ايلدٌ ٚإلأٚ .٠عً ،٘ٝؾٗقا ايـي ٌٝأػّٸ َٔ
ّهٔ تعُ ِٝاؿهِ إٍ نٌ
إـٻع.٢

اهتـٍٸ يكاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ( ٠أ ٚايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ)
عٓـ ْٗٛك إقاٖب ايؿكٗٝٸ ١بعـٸ ٠أؿيٓ ٺَٗٓٚ ،١ا:

َٔ ا٭ؿيٓ ١اييت ّهٔ اهتؿاؿ ٠اًذلاى إلأٚ ٠ايلدٌ ٗ ا٭سهاّ عٓـ ها٥ل
عًُا ٤إوًٌُ ع عً ٢م ٛايكاعـ ٠ايؿكٗٝٸ ١ع اٯٜات ٚاـطابات ايكلآْ ٖٞٚ ،١ٝعً٢
أُٓاف:
ا٭ٚٸٍ :اٯٜات ايعاَٸَ ،١جٌ :قٛي٘ تعاٍ﴿ :قٌُٵ ٜٳا َأٜټٗٳا ايٓٻايٴ إِّْٔ ٞٳكهٴٍٛٴ اهللٹ ٔإ َيٝٵهُِٵ
ٚ...ٞٳا ٻت ٹبعٴٙٛٴ َيعٳًٖهُ ٵِ تٳٗٵتٳـٴٕٚٳ﴾ (ا٭علاف.)158 :
دٳُٹٝعاّ ...ؾَآ ٹَٓٴٛا بٹاهللٹ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ٘ٹ ايٓٻبٹ ِّٞا٭َُِّ ِّ
بتكلٜب أْ٘  ٫إًهاٍ ٗ إٔ ْٝع ايٓاي َـعٛٸ ٕٚيٲّإ باهلل ٚايله،ٍٛ
االجتهاد والتجديد

َٚأَٛك ٕٚبا٫يتناّ با٭سهاّ ايٌلع ;١ٝ٭ٕ ايٓيبٸط|ص بعح إٍ ايٓاي ناؾٓ ّ ،١ؿٕٚ
اهتجٓا٤ٺ; يٝـع ِٖٛإٍ اٱّإٚ ،أَلِٖ اهلل تعاٍ باتٸباع ايٓيبٸ ٗ َا دا ٤ب٘ َٔ ايٌلا٥ع
ٚا٭سهاّٚ .ايٓوا َٔ ٤ايٓاي سٳ ٵتُاّ ،ؾٝـػًِ ٳٔ ٗ اـطاب ايعاّٸ بٓٛع٘ يػٜٚ ،ّ١هًٓ ِؿ ٳٔ
نُا ٜهًٖـ ايلداٍٚ .عً ،٘ٝؾاـطاب ٗ ٖق ٙاٯٚ ١ٜأَجاشلا عاٌّّ ًاٌَ ؾُٝع
إهًٖؿٌ ،هٛا ٤ناْٛا كدا ّ٫أْ ٚوا٤ٶ ،أسلاكاّ أ ٚعبٝـاّ ،ؾته ٕٛإلأٚ ٠ايلدٌ هٛا٤ٶ
َٔ ْاس ١ٝسل ٍٛايعَُٛات إجبت ١يًتهايٝـٚ ،تٌذلى َع٘ ٗ فيو(.)38
ايجاْ :ٞاٯٜات إؼتِٸ ١بايله ،|ٍٛسٝح اهتـٍٸ بعض ؾكٗا ٤إقاٖب عً٢
اًذلاى ايلداٍ ٚايٓوا ٗ ٤ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ باٯٜات ٚاـطابات ايكلآْ ١ٝإٛدٻٗ١
ت ُٝػ ْ١كتِٸٓٚ ٗ ١ع
إٍ ايٓيبٸ ػاُٸ ّ ،١بـع ٣ٛسلٛشلا يهٌٸ ا٭َٸ ،١ؾكايٛا :إفا ٚكؿٳ ٵ
ايًوإ بله ٍٛاهللط|صَ ،جٌ :قٛي٘ تعاٍ﴿ :يَ٦ٹٔٵ أًَٵلٳنِتٳ يَٝٳشٵبٳطَٔٻ عٳُٳًُوَ ٚيَتٳهُْٛٳٔٻ َٹٔٳ
اـَاهٹلٜٔٔٳ﴾ (اينَل ،)65 :ؾإٕ ا٭َٸَ ١ع٘ ٗ فيو هٛا٤ٷ; َوتـيٌٓ عً ٢فيو بأْ٘ ٚكؿ ا٭َل
غِ ،ُ٘ٛيهٓٸ٘  ٌٌُٜا٭َٸ ١عٴ ٵلؾاّ َٔ ٫ ،ػ ٍ٬إـي ٍٛايٓٛعٞٸ يًؿ ;ٜؾإٕ ايعٴ ٵلف ٫
ٜؿِٗ اـُِٝٛٸ ٗ ١اـطاب ،بٌ ٜل ٣إٔ ْٝع إهًٖؿٌ َعٓٝٸ ٕٛبقيو اـطاب ،كداّ٫
ْٚوا٤ٶ ،إ ٓ٫إفا ؿٍٻ ؿي ٝٷٌ عً ٢عـّ ٌَاكن ١غرل ايٓيبٸط|ص ٗ اـطاب ٚاؿهِ(.)39

اهتٓـ عًُاْٛٗ ٤ك إقاٖب ايؿكٗ ١ٝإٍ فُٛع١ٺ َٔ ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات;
ٱثبات إٔ أسهاّ ايٌلٜع ١يًٓاي ناؾٓ ٌّٜٚ ،١ذلى ؾٗٝا ْٝع ا٭َٸ َٔ ،١ايلداٍ
ٚايٓواٖ َٔٚ .٤ق ٙا٭ساؿٜح:
ت إٔ أقاتٌ ايٓاي
1ع َا كٚا ٙأْى بٔ َايو ،عٔ كه ٍٛاهللط|ص أْ٘ قاٍُ « :أَلٵ ٴ
ستٸٌٜٗ ٢ـٚا إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهللٚ ،إٔ قُـاّ كه ٍٛاهللٚ ،اهتكبًٛا قبًتٓاٚ ،أنًٛا
ت عًٓٝا ؿَاٚ ِٖ٩أَٛاشلِ إ ٓ٫عكِّٗا ،شلِ َا
فبٝشتٓاًُٛٓٚ ،ا ُ٬تٓا ،ؾكـ سلٴ ٳَ ٵ
يًُوًٌُٚ ،عًَ ِٗٝا عً.)40(»ِٗٝ
ؾإوتؿاؿ َٔ ٖقا اؿـٜح أْ٘ط|ص َأَٛكٷ بٌٓل ؿ ٜٔاٱهٚ ،ّ٬تعُِٝ
ا٭سهاّ عًْٝ ٢ع ايٓاي ،ؿ ٕٚؾلمٕ بٌ ايٓواٚ ٤ايلداٍ ،ؾته ٕٛإلأٌَ ٠اكنّ١
يًلدٌ ٗ ايتهًٝـٚ ،تًو ٖ ٞسكٝك ١ايـٚ ٜٔغاٜت٘.
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2ع َا كٚا ٙهعٝـ بٔ إلمبإ ،عٔ أْى بٔ َايو ،عٔ عا ١ٌ٥أْٗا قايت :هٴٌ٦
كه ٍٛاهللط|ص عٔ ايلدٌ هٹ ٴـ ايبٳًٌَٜ ٫ٚ ،قنل استَ٬اّ؟ قاٍٜ« :ػتوٌ»; ٚعٔ ايلدٌ
ٜل ٣أْ٘ قـ استًِ  ٫ٚهـ بٳًَّ٬؟ قاٍ ٫« :غوٌ عً ،»٘ٝقايت أّٸ هً ٌٖ :ِٝعً ٢إلأ٠
تل ٣فيو غو ٷٌ؟ قاٍْ« :عِ; إٕ ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ»(.)41
ٚٚد٘ ا٫هتـ( :ٍ٫إٕ ايٓوا )٤ع  ٖٛٚاهتٓ٦افٷ ٗ َعٓ ٢ايتعً ٌٝع (ًكا٥ل
ايلداٍ) ،أْٛ ٟا٥لِٖ ٗ اـَ ًِل ٚايطبا٥ع ،نأْٗٴ ٻٔ ًككِ ٳٔ َِٓٗ; ؾُا ثبت يًلداٍ َٔ
ت يًٓوا ،٤إَ ٓ٫ا أػلد٘ ايّٓٸٚ .عً ٘ٝهب ايػوٌ عً٢
أسهاّ ٚتهايٝـ ؾٗ ٛثاب ٷ
إلأ ٠بل ١ٜ٩ايبٳًٌَ بعـ ايٓ ،ّٛنايلدٌٖٚ .قا اً٫ذلاى بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤أًب٘
بإؿام ايٓٛرل بايٓٛرل َٔٚ ،باب إٔ اـطاب إفا ٚكؿ بًؿ ٜايقنٛك نإ ػطاباّ
يًٓوا ،٤إَٛ ٗ ٓ٫آع كِ.)42(١ُٛ
ؾٗقا اؿـٜح ٜعتدل َٔ ا٭ساؿٜح إُٗٸ ١اييت اهتـٍٸ بٗا عً ٢اًذلاى ا٭سهاّ
بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ;٤باعتباك أْ٘ َٛدٻ٘ٷ شلُا َعاّ ٫ٚ ،ؾلم ؾ ٘ٝبُٗٓٝا ،إَ ٗ ٓ٫ا ؿٍٻ ؿيٌٝٷ
عً ٢ؽِ ِ٘ٝبأسـُٖا .نُا إٔ عٓٛإ ايكاعـَ ٠أػٛفٷ َٓٗا.

نُا أِْٗ اهتـيٓٛا عً ٢قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإلأٚ ،٠عَُ٘ٛ
ؾُٝع إهًٖؿٌ ،بعـٸ ٠أؿيٓ ٺ ١غرل يؿَٗٓٚ ،١ٝٛا:

يكـ عٴٹً ٳِ َٔ ؿ ٜٔايٓيبٸ ايهلِٜط|صٚ ،ايٌلٜع ١ايوُش ١اييت دا ٤بٗا ٚأَُل
بتبًٝػٗا ،بائلٚك ،٠إٔ ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ يًٓاي ناؾٓ ،١فنلِٖ ٚأْجاِٖ ،إٍ
 ّٜٛايكٝاَ.)43(١

ٚاهتـٍٸ أّ ٜٔا عً ٢قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإلأٚ ٠عَُ٘ٛ
باٱْاع; ؾإْ٘ َٓع ٹكـٷ عً ٢إٔ تهايٝـ ايٌلع عاَٸَ ،١تٓاٚي ١ؾُٝع إهًٖؿٌَٔ ،
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ايلداٍ ٚايٓواٚ .٤مٔ َهًٖؿ ٕٛباعتكاؿ تعُُٗٝا ٚسلٛشلا يًذُٝع َٔ ،ؿ ٕٚؾلمٕ.
ٚاؿادَ ُ١اهٸ ْ١إٍ َا ٜـٍٸ ؾٗٝا بِؿ ١ايتعُ ،ِٝيعُ ّٛايتهًٝـ; يقيو ؾإٕ ايِشاب١
ٚايعًُا ٗ ٤نٌٸ عِلٕ ٜتُوٸه ٕٛباٯٜات ٚا٭ػباك ايٛاكؿ« ٠إيً »ِٗٝؿاٖاّ ٗ إثبات
ا٭سهاّ عًَ ٢ٳ ٵٔ ٴٚدـ ٗ مَاِْٗ ،كد ّ٬أ ٚاَلأٚ ،٠إٕٵ مل ٜهٔ َٛدٛؿاّ ٚقت
ْنٚشلا(.)44

فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ إٔ ق ٍٛايِشابٞٸ ٢ْٗ« :كه ٍٛاهللط|ص عٔ إنابٓ;)45(»١
«ٚقٔ ٢بايٌؿع ١ؾُٝا مل ٜكوِ ،ؾإفا ٚقعت اؿـٚؿُٚ ،لؾت ايطلم ،ؾً ٬ؿع،)46(»١
ه ٸ ،١ٝم:ٛ
ش ٹ
ٜكتٔ ٞايعُ ،ّٛأِٜ ٟضٸ ايتُوټو ب٘ ٗ ايعُ ٗ ّٛأَجاٍ تًو ايكٔ ١ٝإَ ٵ
«ْٗ ٢عٔ بٝع ايػٳ ٳلك»«ٚ ،سهِ بايٌاٖـ ٚايٚ .»ٌُٝنقا يْ ٛكًٛا سهُاّ عاَاّ ٗ ٚاقع١ٺ
ـَٔ ،
َعٝٻٓ َٔ ١ٹق ٳبٌ هاَ ٌٕ٥عٌ; ؾإٕ ْكًِٗ ٖقا ٜؿٝـ ايعُٚ ّٛايٌُ ٍٛيهٌٸ َهًٖ ٺ
ؿ ٕٚؾلمٕ بٌ ايلدٌ ٚإلأٚ ،٠يهٌٸ ٚاقع١ٺ ٌَابٗ ١يتًو ايكٔ.)47(١ٝ

اهتـيٓٛا عً ٢عُ ّٛا٭سهاّ ٚاًذلانٗا بٌ ْٝع إهًٖؿٌ َٔ ،ايلداٍ
ٚايٓوا ،٤بـي ٌٕٝعكًٞٸَ ،ؿاؿٴ :ٙإٕ ايٓيبٸط|ص نإ إفا أكاؿ ايتؼِ ّٝببعض ا٭َٸ ،١أٚ
ّ عًٚ .٘ٝي ٫ٛإٔ اـطاب إطًل ايعاّٸ ٜه ٕٛػطاباّ يًهٌٸ ٕا
بايلداٍ ؿ ٕٚايٓوا ،٤ٳْ ٻ
استاز إٍ ايتؼِ ;ّٝإف ايتؼِ ّٝؾلعٴ ن ٕٛاـطاب عاَٸاّ ؾُٝع إهًٖؿٌَٚ .ا
إٔ ايتؼِ ٖٛ ّٝاحملتاز إٍ ؿي ،ٌٕٝإفٕ ،ؾا٭ٌُ ٗ اـطاب ايعُٚ .)48(ّٛعً،٘ٝ
ؾايـي ٌٝايعكًٜ ٞكتٔ ٞاًذلاى ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا.٤

َٔ ػَ ٍ٬ا تكـٻّ َٔ ،بٝإ ا٭ؿيٓٚ ١إوتٓـات اييت هاقٗا ؾكٗا ٤إقاٖب
اٱهَٝ٬ٸٚ ،١اييت ٜجبت َٔ ػ٬شلا إٔٸ ا٭سهاّ ايٌلعٌَ ١ٝذلن ْ١بٌ ايلداٍ
ٚايٓوا َٔ ،٤ؿ ٕٚؾلمٕ ٗ طبٝعٖ ١قا ايتهًٝـَ ،ا مل ٜـٍٸ ؿيٌٝٷ عً ٢اػتِاُٗا
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ببعضٕ ؿ ٕٚبعضٕٜ ،تٸٔض إٔٸ ا٭ٌُ ٗ ايتهايٝـ ايٌلع ٖٛ ١ٝاًذلاى ايلداٍ ٚايٓوا٤
ؾٗٝاٖٚ .قا ٜعين أْٸ٘ إفا مل ٜهٔ ؿيٌٝٷ عً ٢اػتِاْ اؿهِ بايلدٌ أ ٚإلأ ،٠نإٔٵ
هٓا ٗ
ف ،أ ٚإٍ إلأ ٠نقيوًٚ ،هَ ِ
ُ ٵل ٺ
نإ اـطاب َتٛدِّٗاّ إٍ ايلدٌ بٌهٌٕ ٹ
اًذلاى إلأَ ٠ع٘ أ ٚاًذلاى ايلدٌ َعٗا ٗ اؿهِ; باعتباك إٔٸ أغًب ا٭سهاّ مل
ت بِٝػْ ١ع إقنٖل أَ ٚتٛدِّٗ ّ١إٍ
ٳت ٔل ٵؿ بٓش ٛايكٔٝٸ ١ايهًِّ ،١ٝبٌ أنجلٖا دا٤ٳ ٵ
ايلدٌٚ ،قًَ ّ٬ٝا دا٤ت بِٝػ ١إْ٪ٻح أَ ٚتٛدِّٗ ّ١إٍ إلأ ،٠إٓاؾ ّ١إٍ عـّ ٚدٛؿ قَ ٵ ٝٺـ
ت بعض ايكلا ٔ٥إ ٓ٫
أُٚ ٚـٺ ٌٜرل إٍ اػتِاْ اؿهِ بايلدٌ ا ٚإلأٚ ،٠إٕٵ ٴٚدـٳ ٵ
أْٗا غرلٴ تاَٸ ٺ ١يهٜ ٞتُوٻو بٗا عً ٢اػتِاْ اؿهِ ب٘ أ ٚبٗا ،عٓـ٥قٺ ٜ ٫بكَ ٢اْعٷ
َٔ تعُ ِٝدٛام اؿهِ يًُلأ ٠أ ٚيًلدٌ; َكتٔ ٢قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ
ٚإلأٚ ،٠ي َٔ ٛػ ٍ٬إطًكات ايـايٓ ١عً ٢اً٫ذلاىٚ .يقا ٜكاٍ :إٕ ا٭ٌُ عٓـ ايٌوٓ
ٗ ا٫ػتِاْ ٖ ٛقاعـ ٠اً٫ذلاى.

ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ ػلٚز بعض إٛاكؿ عٔ ايكاعـٜٓ ٫ ٠اٗ نْٗٛا قاعـ ّ٠نًِّ،١ٝ
دع إي ٗ ٘ٝإٛاكؿ ٌَهٛن ١ا٫ػتِاْ.
ٚقاْْٛاّ عاَ ّا ٜٴ ٵل ٳ
ٖٓ َٔٚا نإ َٔ إٓاهب اٱًاك ٠إٍ بعض إٛاكؿ اييت ػلدت عٔ ايكاعـ،٠
َع بٝإ َ٬ى ٖقا اـلٚز.

 ٫ػ٬ف ٗ إٔ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع ٖٛ ١اًذلاى ايتهًٝـ ٚاؿهِ بٌ ايلداٍ
ٚايٓواٚ .٤اـلٚز عٔ ٖقا ا٭ٌُ وتاز إٍ ؿيٖٚ .ٌٕٝقا  ٫نّ٬ٳ ؾ .٘ٝإِا ايهّ٬
ؾُٝا ٖ ٛإٓا ٗ ٙاـلٚز عٔ ايكاعـٖٚ .٠قا وتاز إٍ ايكٝاّ َكاكب١ٺ َٔ ػٍ٬
إعطٝات اييت قـٻَتٗا إقاٖب اٱهَٝ٬ٸٖ ٗ ١قا اجملاٍ:

إوتؿاؿ َٔ نًُات عًُا ٤اٱَاَٝٸ ١إٔ إٓا ٙيًؼلٚز عٔ ٖق ٙايكاعـ٠
االجتهاد والتجديد

ِّ اؿهِ بأسـُٖا ؿ ٕٚاٯػل ٖٛ ،اـٔٛع ًِٕش١ٺ ٜلاٖا
ٚا٭ٌُ ،بإٔ ى ٻ
ايٌاكع اؿهٚ ;ِٝفيو إَٸا ٫ػت٬ف ايته ٜٔٛبٌ اؾٓوٌ ،أ ٚاػت٬ف ا٭ؿٚاك
ٍّ َُٓٗا ،أَ ٚلاعا ٠ايٛلٚف ٚايعٓا ٜٔٚايطاك.١٥
إٓٛط ١بهٌ

فنلٚا ٗ ٖقا اجملاٍ إٔ ايتوٚ ١ٜٛايعُٜ ّٛكَٛإ عً ٢ايؿطلٚ ٠ايعـاي،١
ؾهقيو ا٫هتجٓاٚ ٤اػت٬ف ا٭سهاّ ،قـ تكتٔٗٝا ايؿطلٚ ٠ايعـايٚ .١يقيو
ؾاهتجٓا٤ات ٖق ٙايكاعـَ ٠لدعٴٗا إَا إٍ اػت٬ف ايٚٛا٥ـ ايؿطلٜٸ ١اييت تتأهٻى عًٗٝا
ا٭سهاّ ،نُا ٗ ا٭سهاّ اييت ىتًـ ؾٗٝا ايقنٛك ٚاٱْاخٚ ،ىتًـ ؾٗٝا
ايبايػٚ ٕٛايكاُلٚ ;ٕٚإَٸا إٍ اػت٬ف ا٭هباب ٚايِؿات إٛدب ١يًشكٛم ٚايٛادبات،
بٓا٤ٶ عً ٢قاعـ( ٠إواٚا ٗ ٠هبب ا٫هتشكام ٜٛدب إواٚا ٗ ٠ا٫هتشكام) ،نُا ٗ
بعض ا٫ػت٬ؾات ايتٌلٜع ١ٝبٌ إوًٌُ ٚغرل إوًٌُ(.)49
ـ اهتك ّ٫٬بتهايٝـ ايٌلٜع ،١إَ ٓ٫ا اهتٴجين ؾ٘ٝ
ؾهٌ َٔ ايلدٌ ٚإلأَ ٠هًٖ ٷ
ٌّ
أسـُٖا ٗٚ .فيو ٜك ٍٛابٔ ايك« :ِِّٝؾإٕٸ ًَِش َ١ايعباؿات ايبـْٝٸًَِٚ ١ش َ١ايعكٛبات
ايلداٍٴ ٚايٓواٌَ ٤ذلن ٕٛؾٗٝاٚ ،ساد ُ١أسـ ايِِّٓؿٌ إيٗٝا نشاد ١ايِِّٓـ اٯػل،
ؾًٜٝ ٬ل ايتؿلٜل بُٗٓٝاْ .عِ; ؾلٻقَت بُٗٓٝا ٗ أيٝل إٛآع بايتؿلٜل ٖٛٚ ،اؾُع١
ٚاؾُاع ،١ؾؼٴّٻ ٚدٛبٴُٗا بايلداٍ ؿ ٕٚايٓوا ;٤٭ْ ٴٗٔٻ يَوٵٔٳ َٔ أٌٖ ايدلٚم ٚكايط١
ت بُٗٓٝا ٗ عباؿ ٠اؾٗاؿ ،اييت يٝى اٱْاخٴ َٔ أًٖٗاٚ ،هٛٻتٵ
ايلداٍٚ .نقيو ؾلٻقَ ٵ
بُٗٓٝا ٗ ٚدٛب اؿرِّ; ٫ستٝاز ايٓٛعٌ إٍ ًَِشت٘ٚ ٗٚ ،دٛب اينناٚ ٠ايِٝاّ
ٚايطٗاك.)50(»٠

َ ٗٚا  ًٜٞبعض ا٭َجً ١ايتطبٝكٝٸ ١اـاكد ١عٔ ايكاعـ ،٠عٓـ إقاٖب ايؿكٗٝٸ١
اـُو:١

ت َٔ ؼت قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠
َٔ إوا ٌ٥اييت ػلدٳ ٵ
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َوأي ١يبى إؼٚ ٘ٝاـؿٌٖ ساٍ اٱسلاّ ،ؾكـ ق ٌٝعلَ ١فيو عً ٢ايلدٌ ،ؿٕٚ
إلأٚ ;)51(٠ايـي ٌٝعً ٢فيو:
أع ا٭ؿيٓ ١عٓـ اٱَاَٝٸ :١اهتـيٖت اٱَاَٝٸ ١عًٖ ٢قا ايتؿهٝو ٗ اؿلَ ١بٌ
ايلدٌ ٚإلأ ٠بأؿيٓ ٺَٗٓ ،١ا:
ش ٔلّ ،ؾإفا أكاؿ
ا٭ٚٸٍ :إْاع ايعًُا ٤ناؾٓ ّ١عً ٢ؼل ِٜيبى إؼ ٘ٝيًلدٌ إُ ٵ
 ٞاٱسلاّٜ ،أتنك بأسـُٖا ٜ ٚلتـ ٟباٯػل.
اٱسلاّ ٚدب عًْ ٘ٝٳ ٵنع ثٝاب٘ٚ ،يبى ثٛبٳ ٵ
ش ٔلَ.)52(١
ٚنقا أْعٛا عً ٢دٛام فيو يًُلأ ٠إُ ٵ
ايجاْ :ٞا٭ػباك َٔ ،قب:ٌٝ
1ع َا كٚا ٙايٌٝؽ ايطٛه ،ٞبإهٓاؿ ٙعٔ َعا ١ٜٚبٔ عُاك ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×٫« :
تًبى ٚأْت تلٜـ اٱسلاّ ثٛباّ تنكٸ ٫ٚ ،ٙتـٸكع٘ ٫ٚ ،تًبى هلا ،ٌٜٚإ ٓ٫إٔ ٜ ٫ه ٕٛيو
إما ٷك ٫ٚ ،ػؿٌٖ إ ٓ٫إٔ ٜ ٫ه ٕٛيو ْع.)53(»ٕ٬
ٚٚد٘ ايـ٫ي ١عً ٢إطًٛب ٚآش ْ ;١ؾإْٗا ٚاٖل ٗ ْ٠أْ٘ ولّ عً ٢ايلدٌ يبى
إؼٚ ٘ٝايجٛب ٚاـؿٌٖ اػتٝاكاّ.
2ع َا كٚا ٙايٌٝؽ ايطٛه ٞأٜٔاّ ،بإهٓاؿ ٙعٔ ٜعكٛب بٔ ًعٝب ،عٔ أب ٞعبـ
اهلل× ،قاٍ :إلأ ٠تًبى ايكُ ّٝتنكٸ ٙعًٗٝا ٚتًبى اؿلٜل ٚاـنٸ ٚايـٜباز؟ ؾكاٍ:
«ْعِ ٫ ،بأي ب٘»(.)54
3ع َا كٚا ٙايِـٚم ،بإهٓاؿ ٙعٔ سلٜن ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ« :نٌٸ ثٛبٺ تًِٓٞ
ؾ ٘ٝؾ ٬بأي إٔ ؼلّ ؾ.)55(»٘ٝ
ت َٔ أْٛاع ايجٝاب اييت هٛم شلا
ش ٔلَ ١إٔ تًبى َا ًا٤ٳ ٵ
بتكلٜب إٔ يًُلأ ٠إُ ٵ
يبوٗا قبٌ اٱسلاّ ،كٝطاّ أَٓ ٚوٛداّ أ ٚػ٬ف فيو.
ب ع أؿيْٓٛٗ ١ك إقاٖبٚ :اهتـٍٸ عًُا ٤ها٥ل إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ ١عً ٢سلَ١
يبى إؼٚ ٘ٝاـؿٌٖ يًلدٌٚ ،عً ٢دٛام يبى إؼ ٘ٝيًُلأ ،٠بأؿيٓ ٺَٗٓ ،١ا:
ش ٔلّ ٖٓٛعٷ َٔ يبى ايكُّٚ ،ايعُا،ِ٥
1ع اٱْاع :أْع أٌٖ ايعًِ عً ٢إٔٸ إُ ٵ
ش ٔلَ ١يبى ايكُ،ّٝ
ٚايولا٬ٜٚتٚ ،اـؿافٚ ،ايدلاْى; ٚأْعٛا عً ٢إٔ يًُلأ ٠إُ ٵ
ٚايـكٚعٚ ،ايولاٚ ،ٌٜٚاـُُٴلٚ ،اـٹؿاف(.)56
2ع ا٭ػباك ،نايق ٟٴك ٟٚعٔ عبـ اهلل بٔ عُل ،عٔ أب ٘ٝقاٍ« :هأٍ كدٌٷ
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ش ٔلّ َٔ ايجٝاب؟ قاًٍٜ ٫« :بى ايكُ ٫ٚ ،ّٝايولا٫ٚ ،ٌٜٚ
ايٓيبٸط|ص عُٸا هتٓب إُ ٵ
ايدلْى ٫ٚ ،ايعُاَ ٫ٚ ،١ثٛباّ َوٸ٘ ايٛكي ٫ٚ ،اينعؿلإًٜٚ .بى إماكاّ ٚكؿا٤ٶ ْٚعًٌ،
ًٜ ٫ٚبى اـؿٌٖ ،إ ٓ َٕ ٫ٵٔ  ٫هـ ايٓعًٌ ،ؾًًٝبى اـؿٌٖٚ ،يٝكطعُٗا ستٸٜ ٢هْٛا
أهؿٌ َٔ ايهعبٌ»(.)57
ٚٚد٘ٴ ايـ٫ي ١إٔٸ ايٓيبٸط|ص ْٗ ٢عٔ ٔو ١أْٛاعٕ َٔ ايًباي تٌٌُ ْٝع َا
ولّ; ٚفيو إٔٸ ايًباي إَا إٔ ِٜٓع يًبـٕ ؾك٘ ،ؾٗ ٛايكَُٚ ّٝا ٗ َعٓا ;ٙأ ٚيًلأي
ؾك٘ ٖٛٚ ،ايعُاََٚ ١ا ٗ َعٓاٖا; أ ٚشلُا ٖٛٚ ،ايبٴلٵْى َٚا ٗ َعٓا ;ٙأ ٚيًؿؼقٜٔ
ٚايوام ٖٛٚ ،ايولاَٚ ٌٜٚا ٗ َعٓاٖا; أ ٚيًلدًٌ ٖٛٚ ،اــٸ ٚم.ٙٛ
ش ٔلََ ْ١ا
ٚقايت إقاٖب ٗ فيو ٫ :بأي إٔ تػط ٞإلأ ٠ها٥ل دوـٖا َ ٖٞٚٴ ٵ
ت َٔ ايجٝاب ،إؼٝطٚ ١غرلٖاٚ ،إٔ تًبى اـؿٌٖ ،غرل أْٗا  ٫تػطٚ ٞدٗٗا .أَا
ًا٤ٳ ٵ
ت
هذل ها٥ل بـْٗا ؾٮٕٸ بـْٗا عٛك ْٚ ;٠هذل ايعٛكَ ٠ا يٝى َؼ٘ٝٺ َتعقِّكٷ ،ؾـٳ ٳع ٵ
ائلٚك ٠إٍ يبى إؼ.)58(٘ٝ
ٚايـي ٌٝعً ٢فيو:
1ع َا كٴ ٟٚعٔ عبـ اهلل بٔ عُل أْ٘ زلع كه ٍٛاهللط|ص ٜك ٢ْٗ« :ٍٛايٓواٗ ٤
إسلاَٗٔٻ عٔ ايكؿامٳ ٵٚ ٜٔايٓكابَٚ ،ا َىٸ ايٛكي ٚاينعؿلإ َٔ ايجٝابٚ .يتًبى بعـ
ت َٔ أيٛإ ايجٝابَ ،عِؿلاّ أ ٚػنٸاّ أ ٚسًٝاّ أ ٚهلا ٌٜٚأ ٚقُِٝاّ أٚ
فيو َا أسبٻ ٵ
ػؿٓ ّا»(.)59
ت ،إ ٫ثٛباّ
ش ٔلَ ُ١تًبى َٔ ايجٝاب َا ًا٤ٳ ٵ
2ع َا كٴ ٟٚعٔ عا ١ٌ٥أْٗا قايت« :إُ ٵ
ت»(.)60
ي أ ٚمعؿلإٷ ٫ٚ ،تتدلقع  ٫ٚتًجِٚ ،توـٍ ايجٛب عًٚ ٢دٗٗا إٕٵ ًا٤ٳ ٵ
َوٸ٘ ٚك ٷ
ت َٔ
ش ٔلَ ١إٔ تػط ٞدوُٗا َا ًا٤ٳ ٵ
ٚؿ٫يٖ ُ١ق ٙايلٚاٜات عً ٢إٔ يًُلأ ٠إُ ٵ
أْٛاع ايجٝاب ،اييت هٛم شلا يبوٗا قبٌ اٱسلاّ ،كٝطاّ أَٓ ٚوٛداّ أ ٚػ٬ف فيو.

ت ؾٗٝا قاعـ٠
فنلت ٗ باب ا٭سهاّ ٚا٭سٛاٍ ايٌؼِ ١ٝع ٸـَ ٠وا ٌ٥ػٴلَٳ ٵ
اًذلاى إلأٚ ٠ايلدٌ ٗ ايتهًٝـ ،بإٔ ثبت يًلدٌ سهِٷ َػاٜلٷ يًُلأَٛ ٗ ٠كؿٺ
ٚاسـٖ َٔٚ .ق ٙإوا:ٌ٥
االجتهاد والتجديد

أع َرلاخ إلأٚ ٠ايلدٌ :فٖبت ْٝع إقاٖب اٱه ١َٝ٬إٍ إٔ َرلاخ إلأ ٠أق ٸٌ
َٔ َرلاخ ايلدٌ ٗ ايػايبٚ .قـ ٜه ٕٛعً ٢ايِٓـ َٓ٘ بٌلٙٚٺ َعٚ .١ٓٝإؿآًٗ ١
:)61(ٖٞٚ ،ٙ
اٱه ّ٬بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠إرلاخ شلا ًلْ ٚ
ايٌل ٙا٭ٚٸٍ :إٔ ٜهْٛا ٗ ؿكد١ٺ ٚاسـ( ٠ابٔ ٚبٓت َج.)ّ٬
ايٌل ٙايجاْ :ٞإٔ ٜهْٛا َٔ دٗ١ٺ ٚاسـ( ٠دٗ ١ايبٓٛٸ ٠أ ٚا٭ػٛٸ.)٠
ايٌل ٙايجايح :إٔ ٜوتٜٛا ٗ ايكٛٸ ،٠ؾا٭ؾ ٭بٺ ٜ ٫واِْٝ ٟٚب٘ ٓعـ ِْٝب
ا٭ػت ايٌكٝك ;١٭ْٗا أق َ٘ٓ ّ١ًُ ٣ٛبايٌكٝل.
ت ٖق ٙايٌلٚ ،ٙٚنإ ايٛاكخ فنلاّ ٚأْجٚ ،٢نإ اٱكخ َٔ
ؾإفا تٛؾٖ ٳل ٵ
ا٭بٛٳ ٵ ،ٜٔؾًًقنل سِٸتإٚ ،يٮْج ٢سِٸ.)62(١
ٜٚٴوتٳ ٳـ ٸٍ عً ٢فيو بكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٴُٛٹٝهُِٴ اهللُ ؾٹَ ٞأ ٵَ٫ٚؿٹنُِٵ يٹًقٻنَلٔ َٹجٵٌٴ سٳِّٜ
ا٭ُْ ٳج ٳٝٝٵٔٔ﴾ (ايٓوا.)11 :٤
ٚأَا إفا نإ اٱكخ َٔ اينٚدٌ ؾاينٚز ي٘ ايِٓـ عٓـَا ٜ ٫ه ٕٛيًُلأ٠
ٚي ٷـٚ ،إكخ اينٚد ١شلا ايلبع عٓـَا ٜ ٫ه ٕٛيًنٚز ٚيـٷ ٚاكخٖٚ .هقا ٜٓنٍ إٍ ايلبع
إفا نإ شلا ٚي ٷـ ٚاكخٚ ،تٓنٍ ٖ ٞإٍ ايجُٔ عٓـَا ٜه ٕٛي٘ ٚيـٷ ٚاكخ.
ٜٚـٍٸ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚيَهُِٵ ْٹِٵـٴ َٳا تٳلٳىَ أَ ٵمٚٳادٴهُِٵ ٔإٕٵ يَِٵ ٜٳهُٔٵ يَٗٴٔٻ ٳٚيَـٷ
ؾَ ٔإٕٵ نَإٳ يَٗٴ ٻٔ ٳٚيَـٷ ؾًََهُِٴ اي ټلبٴ ٴع َٹُٻا تٳلٳنِٔٳ ...ٳٚيَٗٴٔٻ اي ټلبٴ ٴع َٹُٻا تٳلٳنِتٴِٵ ٔإٕٵ يَ ٵِ ٜٳهُٔٵ يَهُِٵ
ٳٚيَـٷ ؾَ ٔإٕٵ نَإٳ يَهُ ٵِ ٚٳيَـٷ ؾًََٗٴٔٻ ايجټُٴٔٴ َٹُٻا تٳلٳنِتٴِٵ﴾ (ايٓوا.)12 :٤
ٚاؾذلم ْٗٛك إقاٖب عٔ اٱَاَٝٸ ٗ ١بعض اؿا٫ت بايٓوب ١إٍ َرلاخ ايبٓت.
ٚيهٔٵ ٪ٜ ٫ثِّل فيو ٗ أٌُ ايتؿآٌ بٌ إكخ ايلدٌ ٚإلأٚ ;٠فيو نُا إفا مل ٜهٔ
شلا أؾٷ ٜلخ َعٗا ا٭قلب ،ٕٛؾكايٛا :تأػق ِْـ سِٸ ١ايقنل إفا ادتُع َعٗا فنلٷ
َوا ٕٚشلا ُٚؿاّ ٚؿكدٚٚ ،ّ١كخ إاٍ بايتعِٝبٚ ،ايقنل إواٜ ٟٚه ٕٛعً ٢ايذلتٝب،
ا٭قلب ثِٸ ا٭بعـ ،ابٔ ا٭ؾ أ ٚابٔ ا٭ػت ،ثِٸ ا٭ؾ ٭بٺ ٚأّٸ ثِٸ ابٔ ا٭ؾ ٭بٺ ٚأّٸ ثِٸ ابٔ
خ; أَا إفا نإ َعِٗ أػٛاتٷ ؾرلثٵ ٳٔ
ا٭ؾ ٭بٺٖ .قا عً ٢ؾلض مل ٜهٔ َع ا٭قلبٌ إْا ٷ
َع ايبٓات أٜٔاّ (.)63
ٚاهتـيٓٛا عً ٘ٝبكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳوٵتٳؿِتٴْٛٳوَ قٌُٔ اهللُ ٜٴؿِتٹٝهُِٵ ؾٹ ٞايِهَ٬يَ١ٹ ٔإٕٔ اَٵلٴ٩ٷ
ٖٳًَوَ َيٝٵىٳ يَ٘ٴ ٳٚيَ ٷـ ٳٚيَ٘ٴ أُػٵتٷ ؾًََٗٳا ْٹِٵـٴ َٳا تٳلٳىَ ٳٖٚٴ ٳٜ ٛٳ ٔلثٴٗٳا ٔإٕٵ َيِٵ ٜٳهُٔٵ َيٗٳا ٳٚيَـٷ ؾَ ٔإٕٵ
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نَاْٳتٳا ا ٵثٓٳ ٳتٝٵٔٔ ؾًََٗٴُٳا ايجټًُجٳإٔ َٹُٻا تٳلٳىَ ٳٚإٕٔٵ نَاْٴٛا إٔػٵٛٳ ّ٠كٔدٳا ّ٫ٳْٚٹوٳا٤ٶ ؾًَٹًقٻنَلٔ َٹجٵٌٴ سٳِّٜ
ًٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ﴾ (ايٓوا.)176 :٤
ا٭ُْ ٳج ٳٝٝٵ ٔٔ ٴٜبٳِّٔٝٴ اهللُ يَهُِٵ إَٔ تٳٔٹًٗٛا ٚٳاهللُ بٹهٌُِّ ٳ

ت عٔ ايكاعـٚ ،٠قع ايه ّ٬بٌ ا٭ع ّ٬ع
بعـ ثبٛت إٔ ٖٓاى َٛاكؿ قـ ػلدٳ ٵ
ستٸ ٢ؿاػٌ إقٖب ايٛاسـ ع ٗ نٝؿٝٸٖ ١قا اـلٚز ٚطبٝعت٘ٚ ،أْ٘ بٓش ٛايتؼِ ّٝأٚ
بٓش ٛايتؼِټّٚ .بٝإ فيو نُا :ًٜٞ

يكـ اػتًـ ؾكٗا ٤اٱَاَْٛ ٗ ١ٝعٝٸٚ ١نٝؿٝٸ ١ػلٚز تًو إٛاكؿ إتكـَِّ ١عٔ
ايكاعـ ٠عً ٢قٛيٌ:
ايك ٍٛا٭ٚٸٍ ٖٛٚ :إٔ اـلٚز ؽَِ ٖٛٚ .ٌِّٞٝا فٖب إيُ ٘ٝاسب ايعٓا،ٜٔٚ
عً ٢ايٛاٖل ،سٝح قاٍ :إٕ ػلٚز تًو إٛاكؿ عٔ قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ
هُٞٸٚ .اعتدل فيو َٛدب ّا ٫نلاّ ايكاعـ٠
ٚايٓوا َٔ ٖٛ ٤باب ايتؼِٚ ّٝاـلٚز اؿُ ِ
تٗ
ٖا ٪ٜثل عً ٢عَُٗٛا ،سٝح قاٍ« :إٕ ٖق ٙايكاعـ ٠قـ انلَٳ ٵ
ٚعـّ اطٓلاؿٖآ ،
َٛآع ،نبطٔ ايٝـ ٚايٗٛل ٗ اي ٤ٛٓٛيًلدٌ ٚإلأٚ ،٠اؾٗل ٚاٱػؿات ٗ ايِ،٠٬
ٚنٝؿٝٸات قٝاَٗا ٚقعٛؿٖاَٚ ،ا هب هذلٖا ؾٗٝاٚ ،دٛام يبى اؿلٜل.)64(»...
ايك ٍٛايجاْ ٖٛٚ :ٞإٔ اـلٚز ؽِټَِ ٖٛٚ .ٌّٞا فٖب إيْ ٘ٝعٷ َٔ ا٭ع،ّ٬
نايبذٓٛكؿٚ ٟايًٓهلاْٚ ٞغرلُٖا َٔ ،إٔٸ ػلٚز تًو إٛاكؿ عٔ ايكاعـ َٔ ٠باب
ايتؼِټّ ٚاـلٚز إٛٓٛعٞٸ ،ايق٪ٜ ٫ ٟثِّل عً ٢عُ ١َٝٛايكاعـ.٠
ٚبٝإ فيو ٗ أَلٳ ٵ:ٜٔ
أع إٕ ػلٚز إٛاكؿ إتكـَِّ ١عٔ قاعـ ٠اً٫ذلاى يٝى بٓش ٛايتؼِ ،ّٝستٸ٢
ٜهَٛ ٕٛدباّ يعـّ اطٓلاؿ ايكاعـ ،٠بٌ بٓش ٛايتؼِټّ ،ايقَ ٟلدع٘ إٍ عـّ نْ٘ٛ
ؿاػ ٗ ّ٬ايكاعـ َٔ ٠ا٭ٌُ; ٓلٚك ٠إٔ َٛكؿٖا ع نُا تكـٻّ ع إفا ٚكؿ سهِٷ ٗ َٛكؿٺ
أ ٚػطاب إٍ ًؼّٕ أ ٚطا٥ؿٚ ،١مل ٜكُ ٵِ ؿي ٝٷٌ عً ٢ا٫ػتِاْ  ٫ٚعً ٢عـَ٘ٚ ،نإ
غرل فيو إٛكؿ أ ٚغرل فيو ايٌؼّ أ ٚايطا٥ؿَ ١تٻشـّا َع٘ ٗ اؾٗات ٚاـُِٝٛات،
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ؾُكتٔ ٢قاعـ ٠اً٫ذلاى ٖ ٛايعُٚ ّٛايٌُ.ٍٛ
ب ع إفا ؿٍٸ ايـي ٌٝعً ٢بعض ايؿلٚقات ٗ ا٭سهاّ ،نايؿلم بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠
ٗ َا تكـٻّ َٔ َوأي ١يبى إؼٚ ٘ٝاـؿٌٖٓٚ ،اى ؾلٚقاتٷ أػل ٣مل ْقنُ ٵلٖا،
نُوأي ١اؾَ ٵٗل ٚاٱػؿات ٗٚ ،ايوذل ايٛادب ْٳ ِؿواّ أً ٚٳ ٵلطاّٚ ،نقا ٗ باب
ايٚ ،٤ٛٓٛباب اؿرٸٚ ،باب اؾٗاؿٚ ،أَجاٍ فيو ،ؾٜ ٬هَ ٕٛجً٘ َٛكؿاّ يًكاعـ ٠ستٸ٢
ٜه ٕٛػاكداّ عٓٗا; ٭ٕ ايـي ٌٝبٓؿو٘ ؿاٌٍّ عً ٢ا٫ػتِاْ; سٝح ّ ٫هٔ إٔ ٜٴكاٍ:
إٕ إواؾل ٚاؿآل ػاكدإ عٔ ايكاعـ ٠ؽِِٝاّ; نقيو إوتطٝع ٚغرل إوتطٝع
ٗ باب اؿرٸ ،أ ٚايعٓا ٜٔٚايتوع ١إلؾٛع ٗ ١سـٜح ايلؾع; ٭ٕ كؾع اؿلَ ١عٔ ًلب
اـُل ايٛاقع إنلاٖاّ ٜ ٫عتدل ػلٚداّ عٔ ايكاعـ ;٠ؾُٔ ايٛآض إٔ إوأي ١ػ٬ف
فيو; نُا إٔ قٝاّ ايـي ٌٝعً ٢اػتِاْ سهِٕ بعٓٛإٕٚ ،اعتباك ايكٛٝؿ إأػٛفٗ ٠
داْب َٛٓٛع اؿهِٜٛ ،دب عـّ اتٸشاؿ ايِٓـٜٚ ،ه ٕٛػاكداّ عٔ فل ٣ايكاعـ٠
َٛٓٛعاّ ٚؽِټِاّ(ٚ .)65عً ٢سـٸ تعبرل ايبذٓٛكؿ :ٟإٕ «ايكٛٝؿ إأػٛف ٗ ٠داْب
َٛٓٛع اؿهِ ٜٛدب عـّ اتٸشاؿ ايِٓـٜٚ ،ه ٕٛػاكداّ عٔ َٛٓٛع قاعـ٠
اً٫ذلاى بايتؼِټّ ٫ ،بايتؼِٚ .)66(»ّٝإؿلٚض إٔ َٔ ًلا ٘٥دلٜإ ايكاعـ٠
اؼاؿ ايِٓـَٚ ،ع عـَ٘ ع ايق ٟقـ ٌٜٓأ َٔ ايكٛٝؿ ٚا٭ُٚاف إًشَٛٓٛ ٗ ١ٚٛع
اؿهِ ع ٜ ٫ه ٕٛإٛكؿ َٔ َٛاكؿ ايكاعـ ٠أُ.ّ٬

إٕٸ ٚدٛؿ اهتجٓا٤اتٺ نجرل ٠يًكاعـ ٠ايؿكٗٝٸ ١بٌهٌٕ عاّٸ َوأي ْ١أثاكت اؾَ ٳـٍ ٗ
طلاّ عً ٢أٟٸ
ٚه٘ عًُاَ ٤قاٖب ايعاَٸٚ ،١اعتٴدلت َٔ أع ْٛإٌانٌ اييت تٌهٌِّ ػٳ َ
ت ي٘ ساؿثٚ ،ْ١أكاؿ
قاعـ٠ٺ ؾكٗ ;١ٝ٭ْ٘ ٪ٜثِّل عً ٢عَُٝٛٸتٗا ٚاطٓلاؿٖا .ؾايؿك ٘ٝنًُٓا سـثٳ ٵ
إٔ ىلز سهُٗا عً ٢قاعـ٠ٺ ؾكٗ ،١ٝػٌ ٞإٔ ته ٕٛتًو إوأي ١ػاكد ّ١عٔ سهِ
ايكاعـٚ ،٠ؿاػً ١ًْ ٗ ّ١إوتجٓٝاتٚ .يقيوٚ ،بٓا ٤عً ٢كأ ٟايعًُا ٤ايق ٜٔاعتدلٚا
طلاّ عً ٢ايكٛاعـ ايؿكٗ ،١ٝتعتدل قاعـ ٠اًذلاى ايتهًٝـ بٌ
ا٫هتجٓا٤ات تٌهٌِّ ػٳ َ
ت
ايلدٌ ٚإلأ ،٠أ ٚايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ ،قٝاهاّ عً ٢غرلٖا َٔ ايكٛاعـ ،قـ عهٖ ٳل ٵ
عًُ ٢ٳ ِؿ ٖٔٛا اهتجٓا٤اتٷ نجرلٚ ،٠بايتاي ٫ ٞتًِض ي٬ستذاز ٗ إٛاكؿ إٌهٛن،١
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ٚ ٙثٝل بتك ِٝٝايكاعـٚ ،٠اؿهِ عًٗٝاً ٖٛٚ ،اٖـٷ عً ٢كتبتٗا َٔ
ؾٗقا ا٭َل ي٘ اكتبا ْ
ا٫عتباك٪ٜٚ ،ؿٸ ٟإٍ عـّ قاعـ ٻ ٜٹتٗا أُ.ّ٬
يقيو عاجل بعض احملكِّكٌ إوأي َٔ ١ا٭ٌُ; سٝح كدٻشٛا ٗ َكاّ بٝإ سكٝك١
ٚ .ٞسُٓٝا أكدعٛا إوا ٌ٥ايؿكٗ١ٝ
ايكاعـ ٠ايؿكٗٝٸ ١أْٸٗا سهِٷ أغًيبٸ ٚأنجلٟٸ ٫ ،نًِّ ٸ
عٔ طلٜل ا٫هتكلا ٤إٍ قٛاعـ نًِّ ،١ٝنٌٌّ َٓٗا ٓابْ٘ ٚداَعٷ ٕوا ٌ٥نجرل،٠
ٚاتٸؼقٖٚا أؿيٓ ّ ١ٱثبات أسهاّ تًو إوا ،ٌ٥كأَ ٵٚا إٔ بعض ؾلٚع تًو ايكٛاعـ ٜعاكٓ٘
أثلٷ أٓ ٚلٚك ْ ٠أ ٚقَ ٵٝـٷ أ ٚعًٓ٪َ ْ١ثِّل ،٠ؽلدٗا عٔ ا٫طٓلاؿ ،ؾتهَ ٕٛوتجٓا َٔ ّ٠تًو
ايكاعـَٚ ،٠عـ ّ٫ٚبٗا عٔ هٓٔ ايكٝاي ،ؾشهُٛا عًٗٝا با٭غًبٝٸ ٫ ،١با٫طٓلاؿ(.)67
ٚبايتاي ٞهٝهْٛ ٕٛل ٖ ٤٫٪إٍ إٔ إٛاكؿ اـاكد َٔ ١ؼت ايكاعـ ٠عً ٢أْٗا ػاكدْ١
هُٞٸ.
باـلٚز ا٫هتجٓاٞ٥ٸ إتٻٌِ ،إعبٻل عٓ٘ باـلٚز ايتؼِِٞٝٸ اؿُ ِ
س ٻٌ
إ ٓ٫إٔٸ ايٌاطيب ٗ سـٜج٘ عٔ اؾنٞ٥ٸ ايق ٟىلز عٔ ايكاعـ ٠قـ ٜه ٕٛٳ
ٌَهً ١ا٫هتجٓا٤ات اييت تٌهٌِّ عا٥كاّ أَاّ عَُٗٛا ٚاطٓلاؿٖا; سٝح قاٍ:
«ؾاؾنٝ٥ات إتؼًِّؿ ١قـ ٜه ٕٛؽًٗؿٗا ؿهِٕ ػاكزٕ عٔ َكتٔ ٢ايهًِّ ،ٞؾ ٬تهٕٛ
ؿاػً ّ١ؼت٘ أُ ;ّ٬أ ٚته ٕٛؿاػً ،ّ١يهٔٵ مل ٜٗٛل يٓا ؿػٛشلا; أ ٚؿاػً ١عٓـْا ،يهٔٵ
عاكٓٗا عً ٢اـَِ ْٛا ٖ ٞب٘ أَ ٵ .)68(»ٍٚؾعً ٢نٌٸ تكـٜلٕ  ٫اعتباك َعاكٓ١
اؾنٝ٥ٸات ٗ ُشٸٓٚ ١ع ايهًِّٝات يًُِاحل.
ت
ؾتعبرل ايٌاطيب بكٛي٘( :ؾ ٬ته ٕٛؿاػً ّ ١ؼت٘ أُْ ٖٛ )ّ٬ؿو٘ َا اُطًشٳ ٵ
عً ٘ٝبعض عًُا ٤اَ٫اَٝٸ ١بع (اـلٚز ايتؼِټِ ،)ٞؾٝه َٔ ٕٛايكا ًٌ٥بإٔ ػلٚز
إٛاكؿ إتكـَِّ ١إِا َٖٛ َٔ ٛاكؿ اـلٚز ايتؼِټِ ٞإٛٓٛعٞٸ ٫ ،ايتؼِِٞٝ
هُ.ٞ
اؿُ ِ
إفٕ ،إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ ١ا٭ػل ٣كتًؿٖ ٗ ْ١ق ٙإوأي ١عً ٢قٛيٌ،
ناٱَاَٝٸ.١

اتٸٔض َٔ ػَ ٍ٬ا تكـٻّ ايؿَ ٵلم ا٭هاه ٞبٌ اـلٚز ايتؼِټِٚ ٞايتؼِِٞٝٸ،
 ٖٛٚإٔ اٱػلاز ٗ ايتؼِ ّٝعٔ اؿهِ يٝى إػلاداّ سكٝكٝٸ ّا ،ؾًٚ ٫ٛدٛؿ ايكل١ٜٓ
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ؼ ٔلد ١ي٘ٚ ،اييت ٜعبٻل عٓٗا (بإؼِِّّ) ،مل ىلز عٔ َٛٓٛع اؿهِ; ػ٬ؾ ّا
إُ ٵ
يًتؼِټّ; ؾإٕ ػلٚز إؼِِّّ ػل ٚٷز سكٝك ٌّٞعٔ إٛٓٛع ،ب ٬ساد١ٺ إٍ ٚدٛؿ قل١ٜٓٺ
د٘; ٭ٕ إواؾل َج ّ٬غرل اؿآل سكٝك .ّ١ؾافا قاٍ ايٌاكع« :هب عً ٢إواؾل
ؼ ٔل ٴ
ٴت ٵ
ايتكِرل ٗ ُ٬ت٘» ىلز اؿآل عٔ اؿهِ ؽِټِاّ َٔ ،ؿ ٕٚساد١ٺ إٍ قل١ٜٓٺ أٚ
ؿي ٌٕٝآػل ،أ َٔ ٟؿ ٕٚساد١ٺ إٍ (كِِّّ) ػاكدٞٸٖٚ .قا ٜ ٫ٴ ٳع ٸـ انلاَ ّا يكاعـ.٠
ٖٚهقا اؿاٍ ٗ قاعـ ٠اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠ايتهًٝـ; ؾإٕ اػت٬ف ايلدٌ
َع إلأ ٗ ٠أسهإّ نجرل٪ٜ ٫ ٠ثِّل عً ٢نًِّ ١ٝايكاعـٜ ٫ٚ ،٠هْ ٕٛكٔاّ يعَُٗٛا; ٭ٕ
َٛاكؿ ايٓكض ٖق ٙمل تـػٌ ٗ ايكاعـ َٔ ٠ا٭ٌُ.

ٚبعـ اتٸٔاغ إٔ ا٭ٌُ عٓـ ايٌوٓ ٗ ا٫ػتِاْ ٖ ٛقاعـ ٠اً٫ذلاى ،ؾكـ ٸ
مت
ُ ٴـ نجرلٕ َٔ ايُٓافز ايتطبٝكٝٸ ;١يٗٛٝل َـْ ٣ؿٛف قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ
ٳك ٵ
وع اجملاٍ يقنلٖا
ايلداٍ ٚايٓوا ٗ ٤ايٌلٜعَٚ ،١ـ ٣اؿاد ١إيٗٝاٚ .يهٔٵ ٜ ٫ٳ ٳ
ْٝعاّ ،غرل أْٸٓا هٛف ْقنل ث٬ثِ ١افز ؾك٘; َٔ أدٌ تٝٓٛض ايِٛك.٠

ِٓٳاتٹ ثٴِٻ يَِٵ ٳِ ٜأتٴٛا ٹبأَ ٵك ٳبعٳ١ٹ ًٴٗٳـٳا٤ٳ
 ٖٞٚقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳايٖقٹٜٔٳ ٜٳ ٵلَٴٕٛٳ ايُِٴشٵ ٳ
ؾَادٵًٹـٴٖٚٴِٵ ثٳُٳاْٹٌٳ دٳًِـٳ ّٚ ٠ٳ ٫تٳكِبٳًُٛا يَٗٴِٵ ًٳٗٳاؿٳ ّ٠أَبٳـاّ ٚٳأُٚيَ٦ٹوَ ٖٴِٴ ايِؿَاهٹكُٕٛٳ﴾ (ايٓٛك.)4 :
ٍّ إٍ
ف ،ثِٸ اهتٴعرل يٓوب ١أَلٕ غرل َلٓٞ
1ع عٓـ اٱَاَٝٸ :١إٕٸ يؿ ٜايلٻ ٵََ ٞعل ٚٷ
اٱْوإ ،ناينِّْٚ ٢ايولق ٖٛٚ ،١ايكقفٚ .ايوٝام ٌٜٗـ إٔ إلاؿ ب٘ ْوب ١اينِّْ ٢إٍ
ِٓ ١ايعؿٝؿٚ .١إلاؿ باٱتٝإ بأكبعًٗ ١ـاًٛٗ ِٖٚ ،٤ؿ اينِّْ ،٢إقاَ ١ايٌٗاؿ٠
ش ٳ
إلأ ٠إُ ٵ
ٱثبات َا ققف ب٘ٚ .قـ أَل اهلل تعاٍ بإقاَ ١اؿـٸ عً ِٗٝإٕٵ مل ٜكُٛٝا ايٌٗاؿ،٠
ٚسهِ بؿوكِٗ ٚعـّ قبًٗ ٍٛاؿتِٗ أبـاّ.
ِٓات َٔ ايٓوا ٤باينِّْ ،٢ثِٸ مل ٜكُٛٝا أكبعَٔ ّ١
ش ٳ
ٚإعٓٚ :٢ايقٜ ٜٔكقؾ ٕٛإُ ٵ
ايٌٗٛؿ عًُ ٢ـقِٗ ٗ ققؾِٗ ،ؾادًـ ِٖٚمثاٌْ دًـ ٠عً ٢ققؾِٗ ِٖٚ ،ؾاهك،ٕٛ
 ٫تكبًٛا ًٗاؿتِٗ عً٤ًٞ ٢ٺ أبـاّ (.)69
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ِٓات
ش ٳ
تكلٜب اً٫ذلاى :نُا ٖٚ ٛاٖ ٷل َٔ اٯ ١ٜأْٸ٘ ولّ كٳ ٵَ ٞايٓوا ٤إُ ٵ
ٚاتٗاَٗٔٸ باينِّْ ،٢إ ٓ ٫أْٸ٘ ولّ ايلٻ ٵَ ،ٞهٛا ٤نإ إكقٚف كد ّ٬أ ٚاَلأ ،٠أ ٟإٕ
ِٓات ،نُا ٚكؿ ٗ اٯ ،١ٜبٌ تٌٌُ ايلداٍ أٜٔاّ.
ش ٳ
اؿلَ ٫ ١ؽتّٸ بايٓوا ٤إُ ٵ
ٍّ بايلداٍ ،بٌ ٜعِٸ ايٓوا٤
ٚنقيو تعبرل فٳ ٵ ٌٜاٯٚ« :١ٜٳأُٚيَ٦ٹوَ ٖٴِٴ ايِؿَاهٹكُٕٛٳ» غرل كتّ
أٜٔاّ .يقيو ولّ عً ٢إهًٖـ ققف اٯػل ،ٜٔهٛا ٤نإ ايكافف كد ّ٬ا ٚاَلأ،٠
ت ٗ ًإٔ ايٓوا٤
يهٔٸ ايٌُٚ ٍٛايعُٜ ٫ ّٛٴوتؿاؿ َٔ ايٓٛع ايًػٟٛٸ يًِٝػ ;١٭ْٗا ٚكؿٳ ٵ
ػاُٸ ّ ،١بٌ َٔ ؿي ٌٕٝآػل ٖٛٚ ،قاعـ ٠اً٫ذلاى; باعتباك تٛؾٗل ايٌل ،ٙٚاييت ٖٞ
اتٸشاؿ ايِٓـ ٚإيػا ٤اـُِٝٛٸ.١
ت ٗ بٝإ سهِ دًـ
2ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب :فنلٚا ٗ ًأْٗا أْٗا ٚكؿٳ ٵ
ِٓ ٖٞٚ ،١اؿُ ٸل ٠ايبايػ ١ايعؿٝؿٚ .١نُا ٖٚ ٛآضٷ عًٓل اؿهِ ؾٗٝا
ش ٳ
ايكافف يًُٴ ٵ
بايٓوا َٔٚ .٤إعً ّٛإٔ سهِ سلَ ١ايكقف ٜعِٸ ايلداٍ ،أ ٟنُا ولّ ققف ايٓوا٤
ٌِٓٚ ،مل ٜأتٹ بأكبع١
ش ٳ
نقيو ولّ ققف ايلداٍ أٜٔاّٚ .عً ،٘ٝؾُٳ ٵٔ ققف إُ ٵ
ذًَـ مثاٌْ دًـ ٫ٚ ،٠تٴ ِك ٳبٌ ي٘ ًٗاؿ ْ٠أبـاّٚ .نقيو يؿ« ٜايؿاهكٌ» ٚكؿ
ًٗـا ;٤ؾإْ٘ ٜٴ ٵ
ٗ اٯ ١ٜبِٝػ ١إقنٖل ،يهٓٸ٘  ٌٌُٜايٓوا ٤أٜٔاّٜٚ .ه ٕٛإعٓ ٢إتشٌِِّ :ٳَ ٵٔ كَ٢
ِٓات ؾٗ َٔ ٛايؿاهكٌ أ ٚايؿاهكات(َٚ .)70ا فاى إُ ٓ٫وټه ّا بكاعـ٠
ش ٳ
ٌِٓ أ ٚإُ ٵ
ش ٳ
إُ ٵ
(ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ).

1ع عٓـ اٱَاَٝٸ :١فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ؼل ِٜاستهاك ايوًَِّع; ٕا ؾَٔ ٘ٝ
ٖ٬ى ايٓاي ،ؾٝذب ايبٝع; يٛدٛب سؿ ٜايٓاي ،نُا ق ٗ ،ٌٝإؼُِ.١
ت إٍ بعض ا٭ؾلاؿ باـِ ،ْٛنُا ٗ
ٚاهتـيٓٛا عً ٢ايتشل ِٜبلٚاٜاتٺ تٛدٻ ٳٗ ٵ
ايلٚا ١ٜاييت كٚاٖا ايهًٝين ،بإهٓاؿ ٙعٔ أب ٞايؿٌٔ هامل اؿٓٸا ٙقاٍ :قاٍ ي ٞأبٛ
ت عً٢
ت عًْ ٢ؿامٚ ،كٴ ٳبُا قـَٵ ٴ
عبـ اهلل×َ :ا عًُو؟ قًتٴ :سٓٸاٚ ،ْٙكٴ ٳبُا قـَٵ ٴ
ت ،قاٍ× :ؾُا ٜكَ ٍٛٳ ٵٔ ٹق ٳبًو ؾ٘ٝ؟ قًتٴٜ :كٛي :ٕٛقتهٹلٷ ،ؾكاٍ×:
نواؿٺ ؾشبوٵ ٴ
ٜبٝع٘ أس ٷـ غرلى؟ قًتٴَ :ا أبٝع أْا َٔ أيـ دن٤ٺ دن٤اّ ،قاٍ× ٫« :بأي ،إْٸُا نإ
فيو كد ٷٌ َٔ قل ،ٍٜٴٜكاٍ ي٘ :سه ِٝبٔ سناّٚ ،نإ إفا ؿػٌ ايطعاّ إـ ١ٜٓاًذلاٙ
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نًٖ٘ ،ؾُٳ ٻل عً ٘ٝايٓيبٸ| ،ؾكاٍٜ :ا سه ِٝبٔ سناّ ،إٜٸاى إٔ ؼتهل»(.)71
ت ٗ َٛكؿٺ ػاْٸً ٗ ،إٔ سه ِٝبٔ سناّ تٓٗا ٙعٔ
ٖٚق ٙايلٚاٚ ١ٜإٕٵ ٚكؿٳ ٵ
ا٫ستهاك ،إ ٓ٫أْٸ٘ ٕٓا نإ ا٫ستهاك هبباّ ٗ ٖ٬ى ا٭ْؿى ٚاٱؾواؿ ٗ اجملتُع
ـ ٜهَ ٕٛؿوـٚ ،ّ٠إفا ُـك َٔ
ؾُٔ غرل إعك ٍٛإٔ ٖقا ايؿعٌ إفا ُـك َٔ َهًٖ ٺ
ـ آػل ٜ ٫ه ٕٛنقيوٚ .يٝى ايٓٗ ٞعٔ ا٫ستهاك ايقٚ ٟكؿ ٗ ايلٚا ١ٜػاُٸاّ
َهًٖ ٺ
عنإّ; ٭ْٸ٘  ٫ؿي ٌٝعً ٢اـِ ،١ُٝٛبٌ ايـي ٌٝعً ٢إيػاٗ٥ا ،نُا تكـٻّ َٔ إٔٸ
ا٭سهاّ عاَٸ ْ١بأؿيٓ ١اً٫ذلاى(.)72
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكـٻّّ ٫ ،هٔ إٔ تٗٛل ؿ٫ي ١ايلٚا ١ٜعً ٢إطًٛب ايقٖٛ ٟ
تول ١ٜاؿهِ َٔ سنإّ إٍ غرل َٔ ٙايلداٍ ٚايٓوا ،٤إ َٔ ٓ٫ػ ٍ٬قاعـ ٠اً٫ذلاى،
ٚي ٛبٓهت ١تٓكٝض إٓا.ٙ
2ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب :أْع ْٗٛك إقاٖب عً ٢سلَ ١ا٫ستهاك(.)73
ٚاهتـيٓٛا عً ٢سلَت٘ َا كٴ ٟٚعٔ أسـ بين عـٟٸ بٔ نعب قاٍ :قاٍ كهٍٛ
 ،»٧ؾكًتٴ يوعٝـ :ؾإْو ؼتهل ،قاٍَٚ :عُل نإ
اهللط|ص ٫« :وتهل إ ٓ٫ػاط ٷ
وتهل(.)74
ت
 َٔٚإ٬سٳ ٜإٔ ايٛاٖل َٔ كٚاٜات ا٫ستهاك عٓـ إقاٖب ا٭ػل ٣أْٗا ٚكؿٳ ٵ
َتٛدِّٗ ٗ ّ١اـطاب إٍ ايلدٌ ،نُا عٓـ اٱَاَٝٸٚ ;١يعٌٸ فيو َٔ باب إٔ ايوا٥ـ ؾُٝا
هبل َٔ ا٭مَٓ ١إٔٸ ايلدٌ َٳ ٵٔ ٜك ّٛبؿعٌ ا٫ستهاك; ْٛلاّ يتِـٸ ٜ٘٭َل ايتذاكٚ ٠إدلا٤
إعاَ٬ت .إ ٓ ٫إٔٸ سهِ اؿلَ ١ايقٚ ٟكؿ ٗ ايلٚاٜات  ٫ىتّٸ بايلداٍ ،بٌ ٜولٟ
إٍ ايٓوا ;٤٭ٕٸ ايعُٚ ّٛإواٚاٜ ٠ه ٗ ٕٛاؿا٫ت ٚإٓاطات إتواٚ ١ٜٚإتُاثً ،١اييت
ٴٜعبٻل عٓٗا باؼاؿ ايِٓـَٚ ،ع عـّ ٚدٛؿ قل١ٜٓٺ عً ٢اػتِاْ اؿهِ بايلداٍ
ؾتٌذلى ايٓوا ٤ؾ ;٘ٝ٭ْٗٴ ٻٔ ًكا٥ل ايلداٍ.

بل
ٍّ
1ع عٓـ اٱَاَٝٸ :١إكِٛؿ َٔ احملاكب ٖ ٛنٌٸ ٳَ ٵٔ دلٸؿ ايو٬غ; يٲػاؾٗ ١
أ ٚعلٕ ،ي ّ٬ٝأْٗ ٚاكاّ(.)75
ٚقـ أؾت ٢عًُا ٤اٱَاَٝٸ ١بٛدٛب إقاَ ١اؿـٸ عً ٢إُشاكٔب َٔ ،ؿ ٕٚؾلمٕ بٌ
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ايلداٍ ٚايٓوا.)76(٤
ٚاهتـيٓٛا عً ٢فيو بِشٝض قُـ بٔ َوًِ ،عٔ اٱَاّ ايباقل× ،سٝح قاٍ:
« ٳَ ٵٔ ًٗل ايو٬غ ٗ َِلٕ َٔ ا٭َِاك ،ؾعكل ،اقتّٸ َْٓ٘ٚ ،ٴؿ َٔ ٞتًو ايبًـَٚ .ٳ ٵٔ
ًٗل ايو٬غ ٗ َِلٕ َٔ ا٭َِاكٓٚ ،لب ٚعكل ٚأػق إاٍٚ ،مل ٜكتٌ ،ؾٗ ٛقاكٔبٷ،
ؾذنا ٙ٩دنا ٤احملاكٔبٚ ،أَل ٙإٍ اٱَاّ; إٕٵ ًا ٤قتً٘ ًُٚب٘; ٚإٕٵ ًا ٤قطع ٜـٚ ٙكدً٘.
ٚإٕٵ ٓلب ٚقتٌ ٚأػق إاٍ ؾعً ٢اٱَاّ إٔ ٜكطع ٜـ ٙاي ٢ُٓٝبايولق ،١ثِٸ ٜـؾع٘ إٍ
أٚيٝا ٤إكت ٍٛؾٝتبع ْ٘ٛبإاٍ ،ثِ ٜكتً .»ْ٘ٛؾكاٍ ي٘ أب ٛعبٝـ :٠أكأٜتٳ إٕٵ عؿا عٓ٘ أٚيٝا٤
إكتٍٛ؟ ؾكاٍ أب ٛدعؿل×« :إٕٵ عؿَ ٵٛا عٓ٘ نإ عً ٢اٱَاّ إٔ ٜكتً٘; ٭ْ٘ قـ ساكب ٚقتٌ
ٚهلم»(.)77
ت َطًكٚ ،ّ١غرل َكٝٻـ٠ٺ بايلدٌ أ ٚإلأ ،٠إ ٓ٫
 َٔٚايٛآض إٔٸ أيؿا ٚايلٚاٜات دا٤ٳ ٵ
أْٸ٘ قـ ٜٴكاٍ باِْلاؾٗا إٍ ايلداٍ; باعتباك إٔٸ عاؿ ٠قطع ايطلٜلٚ ،إًٗاك ايو٬غ;
ٱػاؾ ١ايٓاي ،غايباّ َا تِـك َٔ ايلداٍٚ ،قـ ٜؿِٗ ايعٴ ٵلف إٔٸ اؿهِ ٚكؿ غِْٛ
ايلداٍ; ٕا فنل ،يقيو  ٫بٴـٻ َٔ ؿي ٌٕٝآػل ٜـعِ ايلٚا ١ٜعً ٢هلا ١ٜاؿهِ يًٓوا،٤
ّٚهٔ إٔ ٜٴكاٍ س٦ٓٝقٺ إٔٸ إدلِّك يًك ٍٛبايٌُٛي ٖٛ ١ٝقاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ
ايلداٍ ٚايٓوا.٤
2ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب َٔ :إوا ٌ٥اييت ٚقع ايه ّ٬ؾٗٝا بٌ ا٭عٚ ،ّ٬اييت
ّهٔ عـټٖا تطبٝكاّ يكاعـ( ٠ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ) ،أ ٚقاعـ ٠اً٫ذلاىَ ،وأي١
اؿلابٚ ،١قطع ايطلٜل اييت شلا سـٌّ َعً ٗ ّٛايٌلٜع ;١سٝح اًذل ٙبعِٔٗ ٗ إقاَ١
ت ايكتاٍ
نلاّ ،ؾشتٸ ٢ي ٛناْت ٗ ايكطٓاع اَلأ ْ٠ؾٛيٝٳ ٵ
اؿـٸ عً ٢ايكاطع إٔ ٜه ٕٛفٳ َ
ٚأػق إاٍ ،ؿ ٕٚايلداٍٜ ٫ ،ٴكاّ اؿَ ٸـ عًٗٝا ٗ ايلٚا ١ٜإٌٗٛكٚٚ ;٠دٗٗا إٔ كنٔ
ايكطع ٖٛٚ ،اـلٚز عً ٢إاك ٠عًٚ ٢د٘ احملاكٳبٚ ١إػايَبٜ ٫ ،١تشكٖل َٔ ايٓوا ٤عاؿ;ّ٠
يلقٓ ١قًٛبٗٔٻٓٚ ،عـ بٴ ٵٓ ٳٝتٗٔٻ ،ؾٜ ٬هُ ٻٔ َٔ أٌٖ اؿلابٚ ،شلقا ٜ ٫كتًِ ٳٔ ٗ ؿاك
اؿلب .غ٬ف ايولق ;١٭ْٗا أػق إاٍ عًٚ ٢د٘ ا٫هتؼؿاَٚ ،٤واكق ١ا٭عٌ،
ٚا٭ْٛثُٓ ٫ ١ع َٔ فيو.
 ٗٚإكابٌ فٖب آػل ٕٚإٍ إٔ سـٸ قطع ايطلٜل ٜوت ٟٛؾ ٘ٝايلدٌ ٚإلأ ;٠ؾإٕ
اؿـٸ َُٗا نإ ،قطعاّ أ ٚقت ،ّ٬تٌذلى ؾ ٘ٝإلأَ ٠ع ايلدٌ; إف نٌٌّ َٔ ايكطع
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ٚايكتٌ ٌٜ ٫ذل ٙؾ ٘ٝايقنٛكٚ ٠ا٭ْٛث .١ؾُكتٔ ٢قاعـ( ٠ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ) أٚ
قاعـ ٠اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠ايتهًٝـ عـّ ايؿَ ٵلم ٗ فيوَ ،ا مل ٜكُ ٵِ ؿيٌٝٷ عً٢
اًذلا ٙايقنٛك.)78(٠

ت عٓـ:
1ع يكـ اػتًـ ايؿلٜكإ ٗ عٓٛإ ايكاعـ ٠إبشٛخ عٓٗا ،سٝح عٴْٓٛٳ ٵ
أع اٱَاَ ١ٝبع (قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝبٌ ايلداٍ ٚايٓواٖٛٚ .)٤
ٜٓطبل عً َُٕٛٔ ٢ايكاعـَٚ ،٠ا ٜٴلاؿ إثبات٘ َٓٗا ،عٝح ٜ ٫ٳ ٔل ٴؿ عً ٘ٝإًهاٍٷ ٜنعنع
نًِّٝتٗا ٚعَُٗٛا ٚقاعـٜٸتٗا.
ب ع ْٗٛك إقاٖب بع (ايٓواً ٤كا٥ل ايلداٍ) ،ايقَ ٟعٓا ٙايٓٛرل ،أ ٟإواٟٚ
َٔ ْٝع اؾٗاتٚ .إٕ ٖقا ٜٓ ٫طبل َع َٔاٌَ ايكاعـ.٠
2ع إٕٸ َؿاؿ قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤عٓـ ْٝع إقاٖب
ايؿكٗٝٸ ١تتهؿٌٖ إثبات اً٫ذلاى ٗ ا٭سهاّ ايؿلعٝٸ ،١ايتهًٝؿٚ ١ٝايٓٛعٝٸ٫ ،١
ايعكا٥ـ ايـٜٝٓٸ ،١ؾهإ تعبرلِٖ نايتاي:ٞ
أع اٱَاَٝٸ :١إٕٸ َؿاؿ قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤ع ايؿلع ع عٓـ
د٘ إٍ كدٌٕ أ ٚطا٥ؿ ٺ َٔ ١ؿ ٕٚقَ ٵ ٝٺـ ؾإٕٸ إتوامل عٓـ
اٱَاَ ٖٛ ١ٝإٔٸ اؿهِ إفا ت ٛٻ
ايؿكٗا ٤سلٛي٘ يًلداٍ ٚايٓواَ ٤عاّ ،أ ٚؾكُ ٵٌ ٖٛ :إؿام ايٓوا ٤بايلداٍ ع أ ٚبايعهى ع
ٗ ا٭سهاّ إٛدٻٗ ١إي ،ِٗٝإؼاطَبٌ بٗا.
ب ع ْٗٛك إقاٖب :فنلٚا إٔٸ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع ١سلٛيٝٸ ١ا٭سهاّ يًٓوا٤
ٚايلداٍ ،إ َٓ ٫ا ػّٸ.
3ع إٕ ُاَ ١ٝا٭ؿيٓ ١اييت هاقٗا ايعًُا َٔ ٤كتًـ إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ ١عً ٢قاعـ٠
اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٠تِِّٝل ٖق ٙايكاعـُ ٠اؿ ّ١٭ٕ ته ٕٛقاعـّ٠
َوتكًٓ ١قا ّ١ُ٥بلأهٗا; سٝح إْٗا تتهؿٌٖ بعٓٛاْٗا اـاْٸ إثبات ايتهًٝـ يعُّٛ
ايلداٍ ٚايٓوا ،٤بػضٸ ايٓٛل عٔ اينَإ ٚإهإٜٚ .ذلتٻب عًٗٝا ؾلٚع نجرلْٝ ٗ ٠ع
أبٛاب ايؿك٘ اٱه.َٞ٬
ٜٚهؿ ٞؿي ّ٬ٝقٝاّ ٓلٚك ٠ايٌلع ٚايؿك٘ٚ ،ا٫تٸؿام ايكطعٞٸ ،عً ٢اعتباك قاعـ٠
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اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ ،٠ستٸ ٢يْٛ ٛقٍ ٗ ها٥ل ا٭ؿيٓ.١
4ع ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ٜه ٕٛا٭ٌُ ا٭ٚٸي ٞعٓـ ايٌوٓ ٗ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ
ايلدٌ ٚإلأٚ ،٠عٓـ اْعـاّ ايكل ١ٜٓعً ٢ايتؼِ ٖٛ ،ّٝاً٫ذلاى ٚعُ ّٛايتهًٝـ
يهٌ َُٓٗا ،ؾٝول ٟاؿهِ َٔ أسـ ايطلؾٌ إٍ اٯػل َع ١ْٛقاعـ ٠اً٫ذلاىَ ،ا
ٍّ
مل ٜـٍٸ ؿي ٝٷٌ عً ٢ايعٳ ٳـّ.
ٚطبعاّ ٖقا اً٫ذلاى ايق ٟتجبت٘ ايكاعـ ٠عٓـ كتًـ إقاٖب إِا ٖ ٛاً٫ذلاى
ٗ ا٭سهاّ ايؿلعٝٸ ،١ايتهًٝؿٚ ١ٝايٓٛعٝٸ ٫ ،١ايعكا٥ـ ايـ.١ٜٝٓ
ت
ت عٔ ايكاعـ ٠عٓـ ْٝع إقاٖبٚ .تكاكبٳ ٵ
5ع ٖٓاى َٛاكؿ عـٜـ ٠ػلدٳ ٵ
تعبرلاتِٗ سَٓ ٍٛا ٙاـلٚز ،ؾهاْت نايتاي:ٞ
أع عٓـ اٱَاَٝٸَٓ :١ا ٙاـلٚز ٜلدع إٍ ًَِش١ٺ ٜلاٖا ايٌاكع اؿه ;ِٝإَٸا
ٍّ َُٓٗا; أَ ٚلاعا٠
٫ػت٬ف ايته ٜٔٛبٌ اؾٓوٌ; أ ٚاػت٬ف ا٭ؿٚاك إٓٛط ١بهٌ
ايٛلٚف ٚايعٓا ٜٔٚايطاكَٚ ;١٥ا ًانٌ فيو.
ب ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب :إٕ ايتوٚ ١ٜٛايعُٜ ّٛكَٛإ عً ٢ايؿطلٚ ٠ايعـاي،١
ؾهقيو ا٫هتجٓاٚ ٤اػت٬ف ا٭سهاّ قـ تكتٔٗٝا ايؿطلٚ ٠ايعـاي.١
ت ايتعبرلات ٗ نٝؿٝٸٚ ١طبٝع ١ػلٚز إٛاكؿ عٔ ايكاعـ ٠عٓـ إقاٖب
6ع اػتًؿَ ٵ
نُا :ًٜٞ
أع عٓـ اٱَاَٝٸ َٔ :١باب ايتؼِټّ ٚاـلٚز إٛٓٛع ،ٞنُا فٖب إي ٘ٝبعض
هُٞٸ ،ايقٟ
ا٭ع ;ّ٬ػ٬ؾاّ َٕ ٵٔ اعتدل إٔ ٖقا اـلٚز َٔ باب ايتؼِٚ ّٝاـلٚز اؿُ ِ
ض.
تب ٸٓا ٙبع ٷ
ه ِٕ ػاكد١ٺ
ب ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب :اؾنٝ٥ات إتؼًِّؿ ١قـ ٜه ٕٛؽًٗؿٗا ؿٹ َ
عٔ َكتٔ ٢ايهًِّ ،ٞؾ ٬ته ٕٛؿاػً ّ١ؼت٘ أُ ;ّ٬أ ٚته ٕٛؿاػً ،ّ١يهٔٵ مل ٜٗٛل
يٓا ؿػٛشلا; أ ٚؿاػً ّ١عٓـْا ،يهٔٵ عاكٓٗا عً ٢اـَِ ْٛا ٖ ٞب٘ أَ ٵ.ٍٚ
7ع اتٸٔض َٔ ػ ٍ٬فنل بعض إٛاكؿ عٓـ إقاٖب اٱهَٝ٬ٸ ١اـُو ١إٔ بعض
ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١اييت ٜٴلاؿ تعُُٗٝا يهٌِّ إهًٖؿٌ َٔ ،ايلداٍ ٚايٓوا ،٤عاد١ٺ
ٱعُاٍ قاعـ ٠اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤قٌٸ ايبشح.

االجتهاد والتجديد

الهوامش

االجتهاد والتجديد

االجتهاد والتجديد

االجتهاد والتجديد

االجتهاد والتجديد

وفّوً الغٍيىة يف الرتاث الفكسيّ لمىشمىني
ض وحتمين
عس ٌ

ٜذلنٖن ايبشح عًَ ٢اؿٸ« ٠ايػِٓ»ٚ ،تِلٜؿاتٗاٚ ،اهتعُا٫تٗاٚ ،ػًِّٝاتٗا
اؾَ ٳـي ١ٝسَ ٍٛؿٗ ّٛايػٓ ٗ ١ُٝايذلاخ ايؿهلٟٸ يًُوًٌُ.
ٜٚلُـ ايٓٛاس ٞايـ٫ي ١ٝشلق ٙإاؿٸ ٗ ٠إعٗٛؿ ايًػٟٛٸ ايتـاٚيٚ ،ٞاْعهاهاتٗا
 ٞايتؿورل ٚايؿك٘.
ٗ فايَ ٵ
ٜ ٫ٚتطلٻم إٍ ا٭َٛك إتٸًِ ١بايتاكٜؽ ايوٝاهٞٸ ،اييت مل ٜعٴ ٵـ شلا ٚدٛؿٷ
َٛٓٛعٞٸ ٗ ايتاكٜؽ اؿـٜح.
ْٚعين بايذلاخ ايؿهلٟٸ َا تلن٘ عًُا ٤ايعلب ٚإوًٌُ َٔ آثاكٕ ٚادتٗاؿاتٺ ٗ
اجملا٫ت ايؿهلٜٸٚ ١ا٭ؿبٝٸ ،١نايًػٚ ١ايتؿورل ٚايؿك٘ ٚايبشٛخ ايلٚاٝ٥ٸ.١

ت بّٓٸ ايكلإٓ ايهل ٗ ،ِٜقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا
إٕ أٌُ تٌلٜع اـُى ثاب ٷ
ًٞٵ٤ٺ َؾ َأ ٻٕ هللٹ ػٴُٴوٳ ٴ٘ ٳٚيٹً ٻلهٴ ٍٔ ٛٳٚيٹقٹ ٟايِكُ ٵلبٳٚ ٢ٳا ِيٝٳتٳاَٳٚ ٢ٳايُِٳوٳانٹٌٔ ٚٳابٵٔٔ
َإٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴ ٵِ َٹٔٵ ٳ
وبٹٔ ٌٔٝإٕٵ نُٓتٴِٵ آ ٳَٓٵتٴِٵ بٹاهللٹ ٳَٚٳا أَْ ٳن ِيٓٳا عٳًَ ٢ٳعبٵ ٹـْٳا ٜٳ ٵّٛٳ ايِؿُلٵقَإٔ ٜٳ ٵّٛٳ ايِتٳكَ ٢ايِذٳ ٵُعٳإٔ ٚٳاهللُ
اي ٻ
ًٞٵ٤ٺ قَـٹ ٜٷل﴾ (ا٭ْؿاٍ.)41 :
عٳًَ ٢نٌُِّ ٳ
َٚلادع ١تؿورل «ايهٌٸاف» ،يًنكٌلٖ538(ٟع) ع  َٔ ٖٛٚأُ٥ٸ ١ايًػّٚ ،١تام

تؿورل ٙبايذلنٝن عً ٢اؾٛاْب ايًػٚ ١ٜٛايب٬غ ١ٝع ،لـٜ ٙك( :ٍٛإٔ َا غُٓتِ) َا
َُٛٛي )٤ًٞ َٔ( .ْ١ق ًٞ َٔ :ٌٝٺ ٤ستٸ ٢اـَ ٵٚ ٘ٝإؼ( .٘ٝؾإٔ هلل) َبتـأْ ،ػدلٙ
ب إٔ هلل ٔو٘ ...نأْٸ٘ ق :ٌٝؾ ٬بٴـٻ َٔ ثبات اـُى
ققٚف تكـٜل ٙؾشلٌّ أ ٚؾٛاد ٷ
ؾ ٫ٚ .٘ٝهب ٌٝاٍ اٱػ ٍ٬ب٘ ٚايتؿل ٜ٘ؾ َٔ ;٘ٝسٝح إفا سقف اـدلٚ ،استٌُ غرل
ٚاسـ َٔ إكـٸكات ،نكٛيو :ثابت ٚادب سلٸ ٫مّ َٚا أًب٘ ،نإ أق ;٣ٛٱهاب٘ َٔ
ايّٓٸ عًٚ ٢اسـٚ .أٓافٚ :إٕٵ قًتٳ :بٹ ٳِ تعًٖل قٛي٘( :إٕٵ نٓتِ آَٓتِ باهلل)؟ قًتٴ:
َشقٚفٺ ٜـٍٸ عًٚ( .٘ٝاعًُٛا) ٚإعٓ :٢إٕٵ نٓتِ آَٓتِ باهلل اعًُٛا إٔ اـُى َٔ
ايػٓ ١ُٝهب ايتكلټب ب٘ ،ؾاقطعٛا عٓ٘ أطُاعهِٚ ،اقتٓعٛا با٭ٔاي ا٭كبع.)1(١
ت
ت ْكٌ تؿورل ٙيٰٕ ;١ٜكابًَ ١ا فنل ٙقًُـاكإ ،بإٔ اٯُ ١ٜـِّ ٳك ٵ
ٚقـ آثلٵ ٴ
شٓٗا ٚشلذتٗا ٜؿٝـ أْٗا يٝوت شلذ َ١أَلٕ أَ ٚطايب١ٺ
بِٝػٚ« ١اعًُٛا»ٚ ،إٔ ايتأَټٌ ٗ يَ ٵ
ت ب٘ آٜات
بأػقٺ ،بٌ شلذتٗا شلذ ١إعٚ ّٕ٬إكًاؿٺٚ ،أْٗا مل تأتٹ عً ٢ايٓش ٛايق ٟدا٤ٳ ٵ
ا٭َل بايِٚ ٠٬اينناٚ .٠أٓاف :إْ٘  ٫ىؿ ٢عً ٢أٌٖ ا٭ؿب ٚايعاكؾٌ بًػ ١ايعلب َا
ٗ اٯ َٔ ١ٜيطـٺ ٚاػت٬فٺ عٔ تًو ا٭ٚاَل; ٚفيو ٭ٕ إوأيٖٓ ١ا َوأي ْ١عًُٝٸ،١
ٚيٝوت عًُٝٸٚ .١يقا بـأ بعباكٚ« :٠اعًُٛا»ٚ ،يٝى بعباك« :٠آتٛا أ ٚأؿٸٚا»(.)2
وب تعبرل ٙع ،غرل أْ٘ اهتـكى
ٚاؾك٘ اؿٝـك ٟعًٖ ٢ق ٙاـِ ١ُٝٛيٰ ١ٜع سٳ ٵ
بإٔ اؾنا ٗ ٤ف ٌٜاٯ ٌّّْ ١ٜعً ٢إٔ أؿا ٤فيو ناًـٷ عٔ اٱّإ باهلل َٚا أُْنٍ عً٢
ايٓيب|(.)3
ٖا ٜـٍٸ
ٜٚل ٣قًُـاكإ بإٔ نًُ« ١غُٓتِ» دا٤ت بِٝػ ١إؼاطَب يًُآٓ ،ٞ
عً ٢إٔ ايه ّ٬عٔ أَلٕ قـ ٚقعٚ ،عٔ ً ٞٺ ٤نإ سآلاّ ٗ سٗٓٝا ،ؾِٜ ٬ض إفٕ إٔ
ٜكِـ بٗا غٓا ِ٥مل ٜتِٸ اؿِ ٍٛعًٗٝا بعـٴٚ ،أْٗا هتؼتّٸ بله ٍٛاهلل ٚآي٘ ؾُٝا
بعـٴ(.)4
ت ؿكاهات ايٓ ِٛايبٝاْٞٸ ٗ ايكلإٓ ايهل ِٜبإٔ فيو َٔ بٌ
ٚقـ أٓٚشٳ ٵ
ا٭هايٝب ايب٬غٝٸ ١ايكلآْ ،١ٝسٝح ٜعبِّل بإٔاكع عٔ إآٜٚ ،ٞعبِّل بإآ ٞعٔ
إٔاكعٚ ،بإآ ٞعٔ ا٭َل ،نُا ٜعبِّل عٔ ا٭َل بإٔاكعٚ ،بإآ ٞعٔ ا٭َلَٔٚ .
ٚد ٙٛايتعبرل بإآ ٞإؾاؿت٘ اؿاٍ ٚا٫هتُلاك ٕٚا ٜتشكٖل ٗ إوتكبٌ(.)5
 ٫ٚىؿ ٢إٔ ٖٓاى دٳ ٳـ ّ ٫بٌ أٌٖ ايًػٚ ١ايتؿورل ٚايؿك٘ س ٍٛبعض َؿاٖ ِٝاٯ.١ٜ
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ْٚهتؿ ٗ ٞإكاّ بٗق ٙاٱط٬ي ١ايعاَٸ ١عًٗٝا.
ٚهٓتٓا ٍٚايكٔ ١ٝإبشٛث َٔ ١ػ ٍ٬احملاٚك ايتاي:١ٝ

ٚقع ْكاَٷ بٌ ايؿكٗاٚ ٤إؿوِّل ٗ ٜٔبعض إوا ٌ٥إتعًِّك ١باٯ ١ٜايهلَّٔ ،١
قب :ٌٝؿ٫يَ ١اؿٸ« ٠غِٓ» ٚتِلٜؿاتٗا ٌٖٚ ،ؽتّٸ بػٓا ِ٥ؿاك اؿلب أّ تعِٸ كتًـ
إهاهب ٚايؿٛا٥ـ؟
ٚبتعبرلٕ أؿمٸَ :ا ٖ ٛإعٓ ٢ايقٓٚ ٟع ي٘ يؿ« ٜايػٓ»١ُٝ؟ َٚا ٖ ٞاهتعُا٫ت٘
إعٗٛؿ ٗ ٠اجملاٍ ايتـاٚي ٗ ٞتلاخ إوًٌُ؟
اػتًؿت تعلٜؿات أُ٥ٸ ١ايًػٚ ١عًُاَ ٤ؿلؿات ايكلإٓ ٚغلٜب٘ٚ ،نقيو غلٜب
اؿـٜح ،س ٍٛفيو.
ؾؿ« ٞايعٌ» ،يًؼً ٌٝبٔ أٓـ(ٖ170ع)ٚ :ايػِٓ ٖ ٛايؿٛم بايٌ ٗ ٤ٞغرل ٌَكٓ ٺ.١
.)6(٤ٞ
ٚا٫غتٓاّ :اْتٗاب ايػِٓٚ .ايػٓ :١ُٝايؿَ ٵ
َ« ٗٚكاٜٝى ايًػ٫ ،»١بٔ ؾاكي(ٖ395ع) :ايػٌ ٚايٓٚ ٕٛإ ِٝأٌُٷ ُشٝض
ٚاسـٜ ،ـٍٸ عً ٢إؾاؿ ٤ًٞ ٠مل ًّو َٔ قبٌٴ ،ثِٸ ىتّ َا أػق َٔ َاٍ إٌلنٌ
ًٞٵ٤ٺ﴾(.)7
بكٗلٕ ٚغًب ،١قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا َإٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴ ٵِ َٹٔٵ ٳ
« ٗٚيوإ ايعلب»٫ ،بٔ َٓٛٛك(ٖ711ع) :ايػِٓ ايؿٛم بايٌ َٔ ٤ٞغرل ٌَكٓ ٺ.١
ٚا٫غتٓاّ اْتٗام ايػِٓ ٗٚ .اؿـٜح :ايلٖٔ َٕ ٵٔ كٖٓ٘ ،ي٘ غُٓ٘ٚ ،عً ٘ٝغلَ٘ .غُٓ٘
مٜاؿت٘ ِٚاٚ ٙ٩ؾآٌ قُٝت٘...
ٚقاٍ ا٭مٖلٖ370(ٟع) :ايػَٓ ١ُٝا أٚدـ عً ٘ٝإوًُ ٕٛغَ ٵٚ ًِٗٝكنابِٗ َٔ
أَٛاٍ إٌلنٌ ٗٚ ...اؿـٜح :ايِ ٗ ّٛايٌتا ٤ايػٓ ١ُٝايباكؿ ،٠زلٸا ٙغٕٓ ١ُٝا ؾ٘ٝ
َٔ ا٭دل ٚايجٛاب(.)8
ٚمل تبتعـ َِاؿك َؿلؿات ايكلإٓ ايهل ِٜعُٸا فنل ٙايًػٜٛٸ.ٕٛ
ٚقاٍ ايلاغب(ٖ502ع)ٚ :ايػِٓ إُابت٘ ٚايٛؿل ب٘ .ثِ اهتعٌُ ٗ نٌٸ َٛؿٛكٕ ب٘
ًٞٵ٤ٺ﴾ٚ .إػِٓ َا ٜػِٓ،
َٔ دٗ ١ايعٹـٚ ٣غرلِٖ .قاٍٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا َإٔٻ َٳا غَٓٹُٵتٴِٵ َٹٔٵ ٳ
هلل ٳَػٳاْٹِٴ نَجٹرلٳ ْ.)9(﴾٠
ْٚعَ٘ :ػامن ،قاٍَ ﴿ :ؾ ٹعٓٵـٳ ا ٹ
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وب ايطلوٖ1085(ٞع) :ايػٓ ٗ ١ُٝا٭ٌُ ٖ ٞايؿا٥ـ ٠إهتوبٚ .١يه ٵٔ
ٚسٳ ٵ
ٚ ،٤ٞإٕٵ نإ
اُطًض ْاع ْ١عًَ ٢ا أػق َٔ ايهؿٓاك ،إٕٵ نإ َٔ غرل قتإٍ ؾٗ ٛايؿَ ٵ
َع ايكتاٍ ؾٗ ٛغٓ.)10(ْ١ُٝ
َٚجٌ فيو دا ٗ ٤إِاؿك إؼتِٸ ١بػلٜب اؿـٜح.
فنل ابٔ قتٝبٖ276(١ع) إٔ ايػَٓ ١ُٝا غُٓ٘ إوًُ َٔ ٕٛأكض ايعـٚٸٚ ،عٔ
سلبٺ ته ٕٛب ،ِٗٓٝؾٗ َٕ ٞٵٔ غُٓٗا ،إ ٓ٫اـُىٚ .أٓافٚ :أٌُ ايػٓٚ ١ُٝايػِٓ ٗ
ايًػ ١ايلبض ٚايؿٌٔ َ٘ٓٚ ،ق ٗ ٌٝايلٖٔ :ي٘ غُٓ٘ٚ ،عً ٘ٝغلَ٘ ،أ :ٟؾًٔ٘ يًلأٖ،
ْٚكِاْ٘ عً.)11(٘ٝ
وب ابٔ ا٭ثرل(ٖ606ع) :ايػٓٚ ١ُٝايػِٓ ٚإػِٓ ٚايػٓاَ ٖٛٚ ،ِ٥ا أُٝب َٔ
ٚسٳ ٵ
أَٛاٍ أٌٖ اؿلبٚ ،أٚدـ عً ٘ٝإوًُ ٕٛباـٚ ٌٝايلنابٜ .ٴكاٍ :غُٓت أغِٓ غُٓاّ
ٚغٓٚ ،١ُٝايػٓاْ ِ٥عٗاٚ ،إػامن ْع َػِٓ َ٘ٓٚ ...اؿـٜح« :ايِ ٗ ّٛايٌتا٤
ايػٓ ١ُٝايباكؿٚ »٠إِا زلٸا ٙغٕٓ ١ُٝا ؾ َٔ ٘ٝا٭دل ٚايجٛاب َ٘ٓٚ .اؿـٜح« :ايلٖٔ َٕ ٵٔ
كٖٓ٘ ،ي٘ غُٓ٘ٚ ،عً ٘ٝغلَ٘» ،قاٍ :غُٓ٘ مٜاؿت٘ ِٚاٚ ٙ٩ؾآٌ قُٝت٘(.)12
ٚإفا تأَٻًٓا ٗ نًُات ايًػٚ ٌٜٛإتؼٌِِِّ ٗ َؿلؿات ايكلإٓ ٚاؿـٜح
ايوابك ١سَ ٍٛؿَٗ ّٛاؿ ٠ايػِٓ لـِٖ طلسٛا َعاَْ ٞتؿاٚت ّ١بٌ ايعاّٸ ٚاـاْٸ.
ٚإفا َاٜٳ ٵنْا ٗ نًُاتِٗ بٌ إعاْ ٞايًػٚ ١ٜٛبٌ تطبٝكاتٗا َِٚاؿٜكٗا لـ إٔ
تعلٜؿاتِٗ عًَ ٢وت ٣ٛايـ٫ي ١ايًػ ١ٜٛأقلب إٍ بعض إعاْ ٞايعاَٸٕ ١اؿ ٠ايػَِٓٔ ،
قب :ٌٝايؿٛم بايٌ ٤ٞبٌَ ٬كٓٚ ،١إؾاؿ ًٞ ٠ٺ ٤مل ًّو َٔ قبٌٴٚ ،اينٜاؿٚ ٠ايُٓاٚ ٤ؾآٌ
وب.١
ايكٚ ،١ُٝايلبض ٚايؿٌٔٚ ،ايؿا٥ـ ٠إُهتٳ ٳ
أَا عً ٢إوت ٣ٛايتطبٝك ٞؾٓذـِٖ اتٻذٗٛا م ٛتطبٝكات ايتاكٜؽ ايوٝاهٞ
ٚايؿك٘ ايٌلعٞٸ ،ؾلبطٛا ايػٓ ١ُٝبػٓا ِ٥ؿاك اؿلب.
 ٗ ٤ٞبعض ايتعلٜؿاتَٚ ،ع فيو مل ٜكِلٚا َـيٛشلا
ٚتـاػٌ َؿٗ ّٛايػٓ ١ُٝبايؿَ ٵ
عًَ ٢ا ٜٛؿل ب٘ ٗ اؿلب ؾك٘ ،بٌ طبٻك ٙٛعً ٢ايجٛاب اٯت َٔ ٞايِ ٗ ّٛايٌتا،٤
ٚعً ٢عٛا٥ـ ايلَٖٔٚ ،ػامن اٯػل.٠
ٚمثٸَ ١ـػ ٷٌ يتؿورل ايؿٛم بايٌٚ ٤ٞايٛؿل ب٘ بايػًب ;١٭ٕ َٔ َعاْ ٞايٛؿل ايؿٛم
بإطًٛبٚ ،نقا ايؿًر َا ػاُُت(.)13
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ٚايٛؿل ٜوتبطٔ َعٓ ٢ايػًبٜ ٫ٚ ،)14(١كتِل عً ٢ايػًب ٗ ١اؿلب.
ٍّ َٔ :ابٔ ؾاكي; ٚايلاغب ،إٔ مثٸ ١تطٛٸك ّا سٌِ ٗ
ٜٚؿِٗ َٔ ن ّ٬نٌ
اهتعُاٍ ايهًُ ٗ ١اجملاٍ ايتـاٚيَ ٗ ٞلسً١ٺ تاكى ١ٝتاي ،١ٝعٝح ُاكت ؽتّٸ
بػٓا ِ٥اؿلب.
وب ايطلو ٞؾإٕ ا٫ػتِاْ بػٓا ِ٥ؿاك اؿلب َعٓ ٢اُط٬سٞٸ َتأػِّل.
ٚسٳ ٵ

َ ٤ٛٓ ٗٚا هبل ّهٔ َٓاقٌَ ١ا فنل ٙاؿٝـك َٔ ، ٟأْ٘ َلادع ١إِاؿك
ايًػ ١ٜٛا٭ًُٝٸ ،١بٌ ايجاْ ١ٜٛأٜٔاّ ٫ ،لـ ُٚؿاّ يًػٓ ١ُٝبأْٗا َطًل ايؿا٥ـ٠
وب ،١بٌ ِٜٓٸ ٕٛعً ٢إٔ ايػِٓ ٖ ٛايؿٛم بايٌ ٤ٞبٌَ ٬كٓ ٺٚ ،١إٔ احملِٻً١
إهتٳ ٳ
إوتؿاؿ َٔ ٠نًُاتِٗ ايتؿلٜل بٌ ايػِٓ ٚايػٓٚ ،١ُٝإٔ ايػِٓ ٚاًتكاقاتٗا َٛٓٛعٷ
يًؿٛم بايٌ ٤ٞبٌَ ٬كٓٚ ،١أَا ايػٓ ١ُٝؾَٗ ٞا أٚدـ عً ٘ٝإوًُ ٕٛغَ ٵًِٗٝ
ٚكنابِٗ(ٚ ،)15اػتاك تعلٜـ اـًٖ170(ٌٝع) َٚٳ ٵٔ ٚاؾك٘ ،نأب ٞعبٝـٖ224(٠ع)
ت إٍ
ٚا٭مٖلٖ370(ٟع) ٚايِاسب بٔ عبٸاؿ(ٖ385ع); ٭ٕ آكا ِٖ٤ع ٗ ْٛل ٙع اهتٓـٳ ٵ
إعاْ ٞإوتعًُٚ ،١إٍ ايلٚاٚ ٠ايٌعل ٚايكلإٓ ٚاؿـٜح; أَا َا عـاٖا ؾاعتدلٖا
كايؿ ّ١ي٬هتعُا٫ت ايعلبَٚ ،١ٝعتُـ ٠عً ٢اؿَ ٵـي ٚا٫دتٗاؿ(ٚ ،)16اهتبعـ َٳ ٵٔ ػايـ
ٖ ،٤٫٪نابٔ قتٝبٖ276(١ع) ٚابٔ ؾاكي(ٖ395ع) ٚغرلَِٖ ،عتدلاّ تعلٜؿاتِٗ ادتٗاؿ،١ٜ
ٚكايؿٕ ١ا نإ َوتعُ ّ٬يـ ٣ايعلبٚ ،نقا ٫هتعُا٫ت ايكلإٓ ٚاؿـٜح ٚايٌعل.
ٚايٛاقع إٔ ايًػ ٌٜٛؿٳ ٳكدٛا عً ٢فنل إعاْ ٞايًػٚ ،١ٜٛتطبٝكاتٗاٚ ،اهتعُا٫تٗا
ٓٛا ع مل ٜكِل َعٓ ٢ايػِٓ َا ٜٛؿل ب٘ ٗ هاس ١اؿلب.
ايتاكىٝٸٚ .١اـً ٌٝع نُا ٫سٳ ِ
وب إٌٗٛك ع َكاب ٷٌ يًػٓ ١ُٝبإعٓ ٢ا٭ػّٸ ،أٖٓ ٟا مل
 ٖٛٚ ،٤ٞع سٳ ٵ
بٌ طبٻك٘ عً ٢ايؿَ ٵ
ٜٛدـ عً ٘ٝغَ ٵ ٌٕ ٝأ ٚكناب.
ٚفنل ابٔ َٓٛٛك ع َٔ إتأػِّل ٜٔع ْؿى ايتعلٜـْٚ ،كً٘ عٔ ا٭مٖلٟٸٚ ،طبك٘
عً ٢إعٓ ٢اُ٫ط٬س.ٞ
ٚيٝى ابٔ ؾاكي ٚسـ ٙايق ٟمل ٜؿلِّم بٌ ايػِٓ ٚايػٓ ،١ُٝبٌ نقيو ا٭مٖلٟ
ٚابٔ قتٝبٚ ١ابٔ ا٭ثرل.
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نُا إٔ ابٔ قتٝبٚ ١أبا عبٝـ ٠ناْا َتكاكبٌ مَاْاّٚ ،ابٔ ؾاكي نإ َعاُلاّ
أَ ٚكاكباّ مَاْاّ يٮمٖلٚ ،ٟيًِاسب بٔ عبٸاؿ.
 ٞأب ٞعبٝـُٖ ٠ا َٔ بٌ َِاؿك،ٙ
ُٚلٻغ ابٔ ؾاكي بإٔ نتاب اـًٚ ٌٝغلٜبٳ ٵ
ٚأْ٘ اعتُـ عًُٗٝاٚ ،عً ٢غرلٖا َٔ إِاؿك ا٭ًُٝٸ ١٭ُ٥ٸ ١ايًػ ١إعلٚؾٌَ ،جٌ:
نتاب «إٓطل»٫ ،بٔ ايوهِّٝت(ٖ244ع); ٚنتاب «اؾُٗل٫ ،»٠بٔ ؿكٜـ(ٖ321ع).
ٚقاٍ ابٔ ؾاكي ،بعـ إٔ عـٻؿ َِاؿكٖٚ :ٙق ٙايهتب اـُوَ ١عتُـٴْا ٗ َا
اهتٓبطٓاَ َٔ ٙكاٜٝى ايًػَٚ ،١ا بعـ ٖق ٙايهتب قٍُٛٷ عًٗٝاٚ ،كادعٷ إيٗٝا(.)17

ت باهتؼـاّ
ْ ٫ٚػؿٌ إٔ اـً ٌٝنإ ٜٓتُ ٞإٍ َـكه ١ايبِل ،٠اييت علؾَ ٵ
ايكٝاي ٚا٫دتٗاؿ ٚإٓطل ،إٍ داْب اعتُاؿ ايلٚا ٗ ١ٜايًػٚ ،١إٔ نتاب٘ اًتٌُ عً٢
نًُات َٛيٓـَٚ ٠وتشـٳثَِٚ ١طٓعَ ،١جٌ :ؿٖـام ،ؿٖـم(ٚ .)18مثٸ ١ؿع ٣ٛسٍٛ
اعتُاؿ ٙعً ٢اٱَهإ ايقٖينٚ ،إهلاؾ٘ ٗ ا٫عتُاؿ عً ٢إوًو إٓطكٚ ٞايلٜآ،ٞ
ايبعٝـ عٔ ايٛاقع ايتـاٚيٚ ٞا٫دتُاع.)19(ٞ
هو ٗ ْوبَ ١عذِ ايعٌ اٍ اـًَ ،ٌٝجٌ :أب ٞسامت ايوذوتاْٞ
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ ً ٖ
ٚا٭مٖل ،ٟايق ٟنإ ٜنعِ أْ٘ يًٝحٚ ،إٔ اـً ٌٝمً٘!
َكابٌ َٳ ٵٔ أثبت ْوبت٘ إيَ ،٘ٝجٌ :ابٔ ؿكٜـ.
ت عًًٗ ٘ٝلت٘٪ٜٚ ،نِّـ ٙبعض احملكِّكٌ(.)20
 ٖٛٚايق ٟاهتكلٻ ٵ
ٜٚبـ ٚإٔ ايتؿلٜل ٗ نًُات بعض ايًػٜٛٸٌ بٌ ايػِٓ ٚايػٜٓ ١ُٝلدع اٍ أِْٗ
وب ادتٗاؿِٖ ع عً ٢فا٫ت ا٫هتعُاٍ
 ٟأٚٸ ّ ،٫ثِٸ ٜطبِّك ْ٘ٛع سٳ ٵ
ٜقنل ٕٚإعٓ ٢ايًػ ٛٸ
ٚايتـا ٍٚايؿكٗ.ٞ
ٚقـ ٜكـِّّ بعِٔٗ إِـام ،بُٓٝا ٜبـأ بعِٔٗ بايتعلٜـ ،ثِٸ ٜلؿؾ٘ بإِـام.
ٚقـ ٜطبِّل بعِٔٗ إعٓ ٢عً ٢آ ١ٜايػٓ ،١ُٝأٜ ٚوتٌٗـ بٗا; يهَٛٓٛ ٕٛعٗا َِـاقاّ
باكماّ شلاٚ ،إ ٓ٫ؾإٕ ايػَِٓ ١ُٝـك غٌَِٓ َٔٚ ،تكٓاتٗاٚ ،يٝوت أدٓبٝٸ ّ ١عٓٗا.
َٚع ا٭ُٖٸ ١ٝإلدع ١ٝيًػٚ ١اهتعُا٫تٗا إعٗٛؿ ٗ ٠ؼـٜـ ؿ٫٫ت ايِٓ ،ْٛإٓ٫
أْٗا نٛاٖل٠ٺ ادتُاع ١ٝؽٔع ٕٛام ٜٔايتطٛټك ٚايتػٝټلٚ ،إٕٵ نإ تطٛټكٖا بط٦ٝأَّٚ ،
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ٳث ٻِ ؾإْٗا تتأثٻل بايوٝاقات ايجكاؾٚ ١ٝايتاكىٖ ٗٚ .١ٝقا ايِـؿ ٜل ٣بعض ايعًُا ٤إٔ
ايًػ ٌٜٛأْؿوِٗٚ ،با٭ػّٸ ٗ َٛاكؿ ايتطبٝل ،قـ تأثٻلٚا با٫هتعُا٫ت ايتاكى١ٝ
ايلزلٝٸٚ ،١با٫دتٗاؿات ايؿكٗٚ ١ٝايتؿورل ١ٜايوا٥ـٜٚ .٠ٴ٬سٳ ٜإٔ بعِٔٗ ٜقنل إعٓ٢
ايًػٟٛٸٜٚ ،لؿؾ٘ َا اْتٗ ٢إي ٘ٝا٫هتعُاٍ اُ٫ط٬سٞٸ; ِٜٚلِّغ بعِٔٗ :ثِٸ اػتّٸ أٚ
اهتعٌُ ٗ نقا ،أ ٚاُطًض عً ٢نقاٚ .تطبٝل بعِٔٗ أ ٚاهتٌٗاؿِٖ بع «آ١ٜ
اـُى» َٔ هٛك ٠ا٭ْؿاٍ أؿٸ ٣إٍ تباؿٍ ايتأثرل بٚ ِٗٓٝبٌ إؿوِّلٚ ٜٔايؿكٗا ،٤نُا
هٝتٸٔض ٫سكاّ.
وب بعض َكلِّك ٟؿكه٘ ع إٔ نتب ايًػَ ١تأثِّلَ ْ٠قاٖب
ٜٚل ٣ايوٝوتاْ ٞع سٳ ٵ
أًٖٗا غايباّٚ ،يقا ؾوٻل نٌٌّ َِٓٗ َا ؾ ٘ٝم ٛإْإٍ ٚإبٗإّ عًَ ٢لاََ٘ ،تأثِّلاّ
َقٖب٘ ايؿكٗٞٸ .ؾُجْ :ّ٬ل ٣أِْٗ ٜؿوِّل ٕٚايػٓ ١ُٝبػٓا ِ٥ؿاك اؿلب; ٚفيو يتأثټلِٖ بإٔ
اـُى إِا هب ٗ غٓا ِ٥اؿلبٚ .اؿاٍ إٔ ايػٓ ١ُٝع نُا ٜل ٣ع ٖ ٞايٛؿل
بايٌ ،٤ٞبٌ ٖ ٞنٌٸ عٛضٕ َاؿٸٚ .)21(ٟقـ أًاك غرلٴ ٚاسـٺ َٔ ايعًُا ٤إٍ فيو.
إٕ ٖقا ايتـاػٌ ٗ إعاْٚ ٞايـ٫٫ت ايًػٜٛٸٚ ،١ايتأثټل با٫هتعُا٫ت ايتاكى١ٝ
ايلزلٝٸٚ ١اُ٫ط٬س ١ٝايؿكٗ ١ٝإتـاٚي ،١ماؿ َٔ ُعٛبات ايبشح; يً ٍُٛٛإٍ ؼـٜـ
َعٓ٢ٶ قـٻ ٺؿ ،اهتعٌُ ؾ ٘ٝيؿ ٜايػِٓ ٚايػٓ ،١ُٝؾٔ ّ٬عٔ إعٓ ٢ايقٚ ٟٴٓع ي٘.

ؿكي اـلهإ اهتعُا٫ت َاؿ« ٠غِٓ» ٚتِلٜؿاتٗا ايًػٜٛٸ ٗ ١ايهتاب ٚايوٓٸ١
ٚا٭ؿبٚ ،اْتٗ ٢إٍ هع ١إؿٗٚ ،ّٛعـّ اقتِاك ٙعً ٢غٓا ِ٥اؿلب ٚسـٖا.
 َٔٚايٌٛاٖـ اييت هاقٗا َٔ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜاؿـٜح ٚا٭ؿب ايعلبٞٸ:
هبٹ ٌٔٝاهللٹ ؾَ ٳت ٳب ٻٓٝٴٛا ٳ َ٫ٚتٳكُٛيُٛا
1ع قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا إٔفٳا ٓٳ ٳلبٵتٴِٵ ؾٹ ٞٳ
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا َؾ ٹعٓٵـٳ اهللٹ ٳَػٳا ٹِْٴ
ّ٬ٳ يَوٵتٳ َٴ ٵَ٪ٹٓاّ ٳتبٵ ٳتػٴٕٛٳ عٳلٳضٳ ايِ ٳ
يٹُٳٔٵ َأيِكَٔ ٢إ َيٝٵهُِٵ ايوٻ َ
نَجٹرلٳ( ﴾ْ٠ايٓواٚٚ ،)94 :٤آضٷ أْٗا  ٫تٌرل اٍ غٓا ِ٥اؿلب ،بٌ إٍ َػامن اٯػل.٠
2ع  َٔٚاؿـٜح ايٌلٜـ ،عٔ ايٓيبٸ إِطؿ« :|٢هاؾلٚا تػُٓٛاَُٛٛٚ ،ا
تِشٸٛا».
3ع ْٗ ٗٚا ١ٜابٔ ا٭ثرل ،عٔ ايٓيبٸ|« :ايلٖٔ َٕ ٵٔ كٖٓ٘ ،ي٘ غُٓ٘ٚ ،عً٘ٝ
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غلَ٘»ٚ .ايػِٓ َعٓ ٢اينٜاؿٚ ٠ايُٓاٚ ٤ؾآٌ ايكٚ .)22(١ُٝا٫هتعُاٍ ٖٓا ٗ هٝام َعاًَ١ٺ
ػاك.١ٜ
4ع  ٗٚهٓٔ ابٔ َاد :١ٴٜكاٍ عٓـ إػلاز اينناَ ٠ا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸﷺ« :ايًِٗٸ،
ادعٳ ًِٗا َػُٓاّ ٫ٚ ،ػعًٗا َػلَاّ».
ْٗ ٗ ،×ٞر ايب٬غ ٗ ،١عـؿٺ َٔ إٛاكؿ غرل
ت ٗ نًُات اٱَاّ عً ٸ
5ع ٚٚكؿٳ ٵ
ت َٔ ؿْٝانِ تدلاّ،
اؿلبٝٸَٗٓٚ ،١ا ٗ :نتاب٘ يٛاي ٘ٝعً ٢ايبِل« :٠ؾٛاهلل َا نٓٳ ٵن ٴ
ت َٔ غٓاُٗ٥ا ٚؾلاّ»ٚ ٖٛٚ .آ ٷض ٗ إعٓ ٢ايٛاهع ايٌاٌَ ٕؼتًـ اٱؾاؿات
ػ ٵل ٴ
 ٫ٚاؿٻ ٳ
إاؿٸٚ ١ٜايػٓا ِ٥ايـْٜٛٝٸ.١
6ع ٚدا ٗ ٤ؿعا ٤اٱَاّ م ٜٔايعابـ ٗ ،×ٜٔايِشٝؿ ١ايوذٸاؿ« :١ٜايًِٗٸ ،...ٳَ ٵٔ
تٗـٜ ٙعًَِٚ ،ٳ ٵٔ تكلِّب٘ إيٝو ٜػِٓ».
ٍّ».
 ٗٚؿعا٤ٺ آػل« :أهأيو ايػٓ َٔ ١ُٝنٌٸ بل
7ع ٚعٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم×« :قلض إ َٔ٪غٓٚ ْ١ُٝتعذٌٝٴ أدلٕ».
8ع ٚقاٍ عٓذل ٠ايعبو:ٞ
ؾكًعععتٴ شلععععا َٳععع ٵٔ ٜػععععِٓ ايٝععععْ ّٛؿوعععع٘
9ع ٚقاٍ أب ٛايعتاٖ:١ٝ
َٚٳععع ع ٵٔ ٜػتعععععِٓ َٜٛععع عاّ هعععععـ ٙغُٓٝععع عّ١

ٜٛٓٚععل غععـاّ  ًِ ٜع ٳل ايععق ٟنععإ ٫قٝععا
َٚٳعع ع ٵٔ ؾاتعععع٘ ٜعععع ّٛؾًععععٝى بعا٥عع عـٹ

()23

ٚاْتٗ ٢إٍ إٔ ايٓٛع ايًػٟٛٸ ٚا٫هتعُاٍ ايًػٟٛٸ إتهلِّك ٜأب ٢ؽَِ ّٝؿّٗٛ
ايػَِٓ ١ُٝـاقٗا اؿلبٞٸ ٚسـ.)24(ٙ
ٚتتبٻع اشلُـاْ ٞاهتعُاٍ َاؿ« ٠غِٓ»ٚ ،كتًـ تِلٜؿاتٗا ،ازلاّ ٚؾعَِ ،ّ٬ـكاّ
ٌَٚتكٓ ّاَِ ٗ ،اؿك ا٭ػباك ٕؼتًـ تٝٸاكات إوًٌُٚ .أٚكؿ  63كٚا ٗ ١ٜايتِلٜؿات
اٯت :١ٝغِٓ ،غُٓتٜ ،ػِٓ ،تػِٓ ،إػِٓ ،ايػِٓ ،ايػامن ،ايػاِ ،ٕٛايػٓ ،١ُٝتػُٓٛا،
اغتُٓٛا ،اغتِٓٚ .اْتٗ ٢إٍ إٔ ؿ٫يتٗا يٝوت كتِٸ ّ ١بايػٓا ِ٥اؿلبٚ ،١ٝإٔ شلق ٙإاؿٸ٠
َعٓ٢ٶ ٚاسـاّ هاكٜاّ ٗ ْٝع ٖق ٙإٛاكؿٌَٚ ،ذلناّ بٗٓٝاٚ ،شلقا إعٓ ٢هع ْ١تٌٌُ
نٌٸ ؾا٥ـ٠ٺ ٫ٚ ،اػتِاْ ي٘ بايػٓا ِ٥اؿلبٝٸ ;١ؾإٕ اهتعُاٍ ايػَٓ ٗ ١ُٝكابٌ ايػلاّ،
ٚاهتعُاٍ إػِٓ ٗ َكابٌ إػلّٚ ،اهتعُاٍ ايػِٓ ٗ َكابٌ ايػلّ ٗ ،عٌلات
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ا٭ساؿٜح ٚاٯثاك ٚغرلٖا َٔ ايكلاٜ ،ٔ٥هٌـ نٌؿاّ قاطعاّ عٔ هٳ ٳع ١إعٓٚ ،٢عـّ
اػتِاُ٘ بػٓا ِ٥اؿلبٚ .إٕ اهتعُاٍ ٖق ٙإاؿٸ ٠أسٝاْاّ ٗ ايػٓ ١ُٝاؿلبٝٸ ١يٝى َٔ
دٗٝٓ ١ل إعٓ ٢فاتاّٚ ،اػتِاُ٘ بػٓ ١ُٝاؿلب يػ ،ّ١بٌ ٖ َٔ ٛدٗ ١نْٗٛا َٔ
َِاؿٜل ٖقا إعٓ ٢ايعاّٸ(.)25

ٓٛا إٔ بعض عًُا ٤ايًػ ١علف ايػِٓ بأْ٘ ايؿٛم بايٌ« ٤ٞبـٌَ ٕٚكٓ ٺ.»١
٫سٳ ِ
ٚقـ أثرل دٳ ٳـٍٷ سٖ ٍٛقا ايكَ ٵٝـ; إف نٝـ ٜه ٕٛايؿٛم بايػٓ ١ُٝبـٌَ ٕٚكٓ ٺ ١أٚ
تعبٺ ،عً ٢ايلغِ َٔ أ ٸِْٗ اتٻؿكٛا عً ٢إٔ َا ٜٛؿل ب٘ ٗ اؿلب أبلم َِـامٕ شلا.
إٕ ايعٌُ بٗق ايكَ ٵٝـ ًٜنّ َٓ٘ إػلاز َا ٜوتؿاؿ َٔ غٓا ِ٥اؿلٚب ٖٛٚ ،أَلٷ
ىايـ َا أطبل عً ٘ٝايًػٜٛٸَٚ ٕٛا دل ٣عً ٘ٝايتـاٚ ٍٚا٫هتعُاٍ .بٌ ّهٔ ايك :ٍٛإٕ
د ٻٌ َا وكِّك٘ ايؿلؿ أ ٚاؾُاع َٔ ١ؾٛا٥ـ َٚهاهب ٗ كتًـ اجملا٫ت ٜ ٫تشكٖل ب٬
ٴ
دٗـٺ أ ٚتعبٺ أٌَ ٚكٓ ٺٚ ١عٓا٤ٺٚ ،إٕٵ عً ٢تؿاٚتٺ.
ٚاعذلض كًٝـ كٓا(ٖ1354ع) عً ٢ايكَ ٵٝـ إقنٛكْٛ ٗٚ .لَ ٖٛ ٙوتٓـٷ إٍ
فٚم ايًػ ،١أٌٜ ٚتِ َٓ٘ َا ٜكاكب٘ٚ ،يهٓ٘ غرلٴ ؿقٝلٕٚ .فنل إٔ ايعلب زلٸٛا َا ٪ٜػق
َٔ ايعـٚٸ ٗ اؿلب غٓ ٫ ٖٛٚ ،ّ١ُٝىًٌَ َٔ ٛكٓ ٺ.)26(١
ْٚكـ ٙاـ ٞ٥ٛأٜٔاّٚ ،كأ ٣إٔ ٖقا ايكَ ٵٝـ ٜٓاؾَٛ ٘ٝكؿ اٯٕ ;١ٜا ٗ اؿلب َٔ
ٌَكٓ ٺ.)27(١

ؿكي ايعوهلٟٸ َ٬بوات ٛٗٚك ٖقا ايكَ ٵٝـ ،ؾاْتٗ ٢إٍ إٔ يؿ ١ٛايػٓ١ُٝ
تطٛٻكت اهتعُا٫تٗاٚ ،ناْت أيؿا ٚايوًب ٚايٓٗب ٗ اؾاًٖ ١ٝتواٚم ايػٓٚ ١ُٝإػِٓ
ٗ عِلْاٚ .نإ ايٓيبٸ| َٓع ايٓٗب ٚايوًب ،نُا ٚكؿ ٗ ُشٝض ايبؼاك ،ٟعٔ
عباؿ« :٠باٜعٓا ايٓيبٸ عً ٢إٔ ْٗٓ ٫ب»ْٛ ٗٚ .ل ٙإٕ اـًؿ ١ٝايتاكى ١ٝيعـٸ ايػَٓٔ ١ُٝ
وب إًِش ،١بعـ تٓامع
ت بٝـ ايٓيبٸ|ٜ ،كوُِّٗا سٳ ٵ
غرل ٌَكٓ ٺ ١تهُٔ ٗ أْٗا دٴعًَ ٵ
نًِّـ عُا ١ٜايٓيبِّ س ٍٛأسكِّٝتٗا بعـ َعلن ١بـكٚ .قـ أعط ٢ايٓيبټ
إكاتًٌ َٚٳ ٵٔ ُ
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يبعض َٳ ٵٔ مل ؤل بعض ايػنٚاتَ ،جٌ :عجُإ بٔ عؿإ ٚأبَٛ ٞه ٢ا٭ًعلٟ
ٚدعؿل بٔ أب ٞطايب َٚٳ ٵٔ ٖادل َع٘ إٍ اؿبٌ ،١نُا أعط ٢يًُ٪يٖؿ ١قًٛبِٗ ٗ
ت بٌَ ٬كٓ ٺ;١
سٌٓ ،أٓعاف هِٗ إ َٔ٪اجملاٖـ(ٚ .)28شلقا ْٴٛل إيٗٝا ٚنأْٸٗا أُٝبٳ ٵ
٭ْٗا َجابَٓ ١ش١ٺ َٔ كه ٍٛاهللٚ ،يٝى َٔ اؿلب ٗٚ .عِل اْتٌاك ايؿتٛسات ،عً٢
عٗـ اـًٝؿ ١عُل َٚا بعـ ،ٙنجل اهتعُاٍ َاؿٸ« ٠غِٓ» عًَ ٢ا ٚؿل ب٘ َٔ دٗ ١ايعٹ ٳـ٣
ػاُٸٚ .١عٓـَا قاّ عًُا ٤ايًػ ١بتـٜٗٓٚا٫ٚ ،سٛٛا ا٫هتؼـاَات إؼتًؿ ،١مل ٜٓتبٗٛا
إٍ تطٛټك تطبٝكات َاؿٸ« ٠غِٓ» تاكىٝٸ ّاٖ ،ا دعٌ بعِٔٗ ىً٘ ٗ َعاْٗٝا(٫ٚ .)29
ٜٛاؾل اشلُـاْ ٞعًٚ ٢قٛع تطٛټ ٕك ٗ اهتعُاٍ ايهًُٚ ١اػتِاُٗا بػٓا ِ٥اؿلب ،عً٢
ايلغِ َٔ اهتعُاشلا ؾٗٝاَ ،ع ٚدٛؿ ايكل ١ٜٓاؿايٝٸٚ ١إكايٝٸٜٚ .١ل ٣عـّ ٚدٛؿ أثلٕ شلقٙ
ايـع ٗ ٣ٛاٯثاك(.)30
ٜٚل ٣ايبٛط ٞإٔ ًَه ١ٝإكاتٌ يًػٓ ١ُٝتتشكٖل بعـ قوُ ١ايٓيبٸ|ٚ ،يٝى
ت قوُ١
ت بهِ» ،أ ٟأػٻ ٵل ٴ
قبًٗاٚ .اهتـٍٸ بك ٍٛايٓيبٸ| يٛؾـ ٖٛامٕ« :يكـ اهتأْٳ ٵ ٝٴ
ايػٓا ;ِ٥آَ ٗ ّ٬إهَ٬هِ ،عً ٢إٔ اؾٓـ إِا ًّه ٕٛايػٓا ِ٥بعـ تكو ِٝاٱَاّ شلا.
ت قبٌ ايكوُ ١ؾٗ ٫ ٞتعتدل ًَهاّ يًُكاتًٌ(.)31
ؾُُٗا ؿا ٳَ ٵ

ٳٔ ٜل ٴؿ عً ٢ايتشً ٌٝايوابل بأْ٘ مل ٜبٌ إٕٵ ناْت ايورل ٠ايوا٥ـ ٗ ٠عٗـ
ايٓيبٸ| ٖ ٞتكو ِٝايػٓا ِ٥عً ٢إكاتًٌ ٚغرل إكاتًٌ ؿ ٕٚؾلمٕ ،أّ إٔ إعطا ٤غرل
إكاتًٌ نإ ٗ سا٫تٺ قـٚؿ٠؟ ٚإٔٸ دعٌ تٛمٜعٗا بٝـ ايٓيبٸ ٌٖ نإ َعٓ ٢أْ٘ ٖٛ
َايهٗا ٚإتِلِّف ؾٗٝا أ ٚبِؿت٘ اؿانِ ٚايكا٥ـٚ ،بايتاي ٞؾًٗ ٛإٔٷ تُٓٞٝٛٸ
تـبرلٟٸ ،و ٍٛؿٚ ٕٚقٛع ايٓناع بٌ إكاتًٌ أ ٚإوتشكٌ شلا؟
وب
ٚستٸ ٢ي ٛق :ٌٝإٕ ًَهٝٸتٗا ناْت يًٓيبٸ|ٚ ،إْ٘ نإ إتِلِّف ؾٗٝا سٳ ٵ
َا ٜلا َٔ ٙإًِش ،١ؾإْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞإٌكٓ ١اييت ٜعاْٗٝا إكاتًٚ ٕٛإٌاكن ٗ ٕٛاؿلب.
ت عً ٢أثل َٓض ايٓيبٸ| ايػٓا ِ٥يًكلًٝٸٌ
ٚايتأَټٌ ٗ ا٫عذلآات اييت ٚقعٳ ٵ
ٚإ٪يٖؿ ١قًٛبِٗ ٚايطًكا ،٤ؿ ٕٚا٭ِْاك« ٗ ،سٌٓ» ٜـٍٸ عً ٢إٔ إلنٛم ٗ أفٖإ
إوًٌُ آْقاى نإ أْٗا سلٌّ يًُكاتًٌ ٚإٌاكنٌ ٗ إعلن .١نُا إٔ إٛقـ
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وب ٖقا إٓٛٛك ع ٚإٕٵ نإ ٫
ايؿكٗ ٞاْبٓ ٢عً ٢فيو( .)32ثِ إٕ َوتشلٸ ايػٓ ١ُٝع سٳ ٵ
ّتًهٗا إ ٓ٫بعـ ايكوُ ،١إ ٓ٫إٔ َؿاؿ اٯ ١ٜع نُا بٝٻٔ اينكٌل ٟع ٖ ٛاعًُٛا إٔ
اـُى َٔ ايػٓ ١ُٝهب ايتكلټب ب٘ ،ؾاقطعٛا عٓ٘ أطُاعهِٚ ،اقتٓعٛا با٭ٔاي
ٍّ عً ٢إعذلٌٓ ،أ ٚعًَ ٢ٳ ٵٔ ىتًر ٗ
ا٭كبع ،١إٕٵ نٓتٴ ٵِ آَٓتِ باهللٚ .نأْٸٗا َجاب ١كؿ
ت يػرل إوتشلٸ٪ٜ ٫ٚ .ثِّل فيو ٗ اؿهِ ايتٌلٜعٞ
ش ٵ
ُـك ٙبإٔ ً٦ٝاّ َٔ سكٛق٘ َٴ ٹٓ ٳ
ايق ٟأنٖـ عً ٘ٝايكلإٓ ،نُا ٔٚٸ بعض ايهتٸاب(.)33

ٜبـ ٚإٔ بعض إؿوِّل ٜٔإتأػِّل ٜٔايتؿتٛا إٍ إًهاي ١ٝايكَ ٵٝـ إقنٛك (بـٕٚ
ٌَكٓ ٺٚ ،)١عـّ اْطباق٘ عً ٢ايٛاقع ،ؾكـٻَٛا تعلٜؿاّ َػاٜلاّ َٚكاب ّ٬يًؿ ٜايػٓ.١ُٝ
ٚ .ٞؿعُٛا ن َِٗ٬بأَجً١ٺ َٔ ايٌعل
ٚقلٻكٚا أْ٘ َا ٜٓاي٘ ايلدٌ أ ٚاؾُاع ١بوٳ ٵع ٕ
ايعلب :٤٫٪ٖ َٔٚ .ٞايكلطيب(ٖ671ع); ٚأب ٛسٝٸإ(ٖ745ع); ٚايٌٛناْٖ1250(ٞع);
ٚأطؿٖ1332(ٍٝع)(.)34
بٌ اْتٗ ٢بعض ايباسجٌ بإٔ َٔ َعاْ ٞايػَٓ ١ُٝا وٌِ عً ٘ٝايؿلؿ أ ٚاجملُٛع١
بايوٻ ٵعٚ ٞايتذٛاٍ ٗٚ ،فيو ٜك ٍٛايٌاعل:
()35
كٓععععٝتٴ َععععٔ ايػُٓٝعععع ١باٱٜعععععابٹ
ت ٗ اٯؾعععععععام ستٸععععع ع٢
ٚقعععععععـ طٛٻؾِععععع ع ٴ

ٜٚٴوتؿاؿ َٔ نًُات بعض إؿوِّل ٜٔإٔ إؿٗ ّٛايًػ ٟٛيًػٓ ١ُٝأٚهع َٔ إعٓ٢
ايوا٥ـ ،غرل أِْٗ ٓٝٻكٛا َؿَٗٗٛا ايتؿورل ٟطبكاّ ٕا اهتكلٸ ٗ بعض ايٓٛلات ايؿكٗ١ٝ
ايٌلع.١ٝ
قاٍ ايلامٖ606(ٟع) :إٕ ايػِٓ ٖ ٛايؿٛم بايٌٜ ;٤ٞكاٍ :غِٓ ٜػِٓ غُٓاّ ؾٗ ٛغامنٷ.
ت ٗ أٜـ ٟإوًٌُ َٔ أَٛاٍ إٌلنٌ عً٢
ٚأٓافٚ :ايػٓ ٗ ١ُٝايٌلٜعَ ١ا ؿػًَ ٵ
هب ٌٝايكَ ٵٗل باـٚ ٌٝايلناب(.)36
أَا ايكلطيب( )661ؾكـ نإ أنجل ٛٓٚساّ ،سٝح قاٍ :ايػٓ ٗ ١ُٝايًػَ ١ا
وعٵ َٔٚ ،ٕٞفيو :ق ٍٛايٌاعل:
ٜٓاي٘ ايلدٌ أ ٚاؾُاع ١ب ٳ
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ت ٗ اٯؾعععععععام ستٸععععع ع٢
ٚقعععععععـ طٛٻؾِععععع ع ٴ

كٓععععععٝتٴ َععععععٔ ايػُٓٝعععععع ١باٱٜععععععابٹ

غرل أْ٘ قاٍ بعـٚ :ٙاعًِ إٔ ا٫تٸؿام ساُ ٷٌ عً ٢إٔ إلاؿ بكٛي٘ تعاٍَ ﴿ :غٓٹُٵتٴِٵ
ًٞٵ٤ٺ﴾ َاٍٴ ايهؿٓاك إفا ٚؿل ب٘ إوًُ ٕٛعًٚ ٢د٘ ايػًبٚ ١ايكَٗٵل.
َِّٔٵ ٳ
ف
ُٚلٻغ بايك ٫ٚ :ٍٛتكتٔ ٞايًػٖ ١قا ايتؼِ ،ّٝعًَ ٢ا بٝٻٓاٚ .ٙيهٔٵ عٴلٵ ٴ
ايٌلع قٝٻـ ايًؿ ٜبٗقا ايٓٛع(.)37
ٚنَ٬ٴ٘ ٚآ ٷض ٗ إٔ َؿٗ ّٛايػٓ ٗ ١ُٝايًػٚ ١اهعٷٚ ،إٔ ايتؼِ ّٝدأَ ٤
دٗ ١اتٸؿام ايؿكٗاَٚ ،٤ا عبٻل عٓ٘ بعٴ ٵلف ايٌلع ٖٛٚ ،تعبرلٷ عٔ ايٓٛل ٠ايؿكٗ ١ٝايوا٥ـ٠
إتبٓٸاٖ ٗ ٠قا ايٌإٔ.
ٚبٗقا ؾكـ َاٜنا بٌ إعٓ ٢ايًػٟٛٸ ٚاُ٫ط٬س ٞايٌلع.ٞ
نُا ُلٻغ ا٭يٛهٖ1270(ٞع) بكٛي٘ٚ :غِٓ ٗ ا٭ٌُ َٔ ايػَِٓ ،عٓ ٢ايلبض...
ٚ .٤ٞإٌٗٛك تػاٜل ايػٓ١ُٝ
 ٗٚايكاَٛي :إػِٓ ٚايػٓٚ ِٝايػٓٚ ١ُٝايػِٓ بائِٸ ايؿَ ٵ
 .٤ٞثِٸ قاٍٚ :ؾوٻلٖٚا َا أػق َٔ ايهؿاك قٗلاّ بكتإٍ أ ٚإهافٺ(.)38
ٚايؿَ ٵ
ٚقـ ُلٸغ بعض ايباسجٌ إعاُل ٜٔبإٔ ايتعلٜـ ايوا٥ـ ٖ ٛؾكٗ ٌّٞاُط٬سٞٸ.
 ٫ٚ ،٤ٞساد ١بٓا يًلدٛع إٍ ا٭ٌُ
قاٍ ايكازل :ٞؾلٸم ايٌلع بٌ ايػٓٚ ١ُٝايؿَ ٵ
ايًػ ،ٟٛؾَٗ ٛتٌعِّبٷ ٚطْٚ .ٌٜٛهتؿٖٓ ٞا بايق ٟاعتُـ ٙايؿكٗاٚ ،٤مل ىتًؿٛا ؾ،٘ٝ
ؾكايٛا :إٕ ايػَٓ ١ُٝا أُػق َٔ أَٛاٍ أٌٖ اؿلب عٓ ّ٠ٛبطلٜل ايكَ ٵٗل ٚايػٳًَب.)39(١
ٚقاٍ ايِاحل :ايػَٓ ١ُٝا ٷٍ َٔ أَٛاٍ ايهؿٓاكٚ ،ؿل إ َٕٛٓ٪ب٘ عًٚ ٢د٘ ايػٳًَب١
ٚايكَ ٵٗلٚ .أٓافَٚ :عٓا ٙاُ٫ط٬سٞٸ ٖقا َأػ ٛٷف َٔ إعٓ ٢ايًػ ٟٛيًػٓ :١ُٝايؿٛم
بايٌ.)40(٤ٞ
ٖٚهقا لـ إٔ ًْ َٔ ّ١إؿوِّل ٜٔفنلٚا بعض إعاْ ٞايًػٜٛٸ ١ايعاَٸ ١يًؿٜ
ايػٓ ،١ُٝغرل أِْٗ اػتاكٚا ٗ ايٓتٝذَ ١ا غًب عً ٢اهتعُاي٘ ايتاكىٞٸٚ ،اهتكلٸ عً٘ٝ
ايعٴ ٵلف ايؿكٗ ٞايوا٥ـ.
ٚشلقا ٜل ٣اـلهإ إٔ ؽَِ ّٝؿٗ ّٛايػَِٓ ١ُٝـاقٗا اؿلبٞٸ ،ؿ ٕٚغرل،ٙ
ْٖ ٛتٝذ ١ايتأثټل باتٸذا ٙايؿك٘ ايلزلٞٸ ٗ ٌٚٸ ا٭ُ ٵْى ايقٖينٸ به َٔ ْ٘ٛإوًُٖات(.)41
َ ٖٛٚا أنٖـ عً ٘ٝبعض ايؿكٗا ،٤نايٓلاقٚ ٞايوٝوتاْ.ٞ
االجتهاد والتجديد

ٓٓا آكا ٤ايًػٜٛٸٌ س ٍٛؿ٫٫ت ايهًُٚ ،١اهتعُا٫تٗا إعٗٛؿ;٠
بعـ إٔ علٳ ٵ
ٚتطلٻقٓا إٍ ايتشً٬ٝت اييت تل ٣تأثټل بعض اٯكا ٤باتٸذاٖات ايؿك٘ ايتاكىٞٸ ايلزلٞٸ،
ٌْرل إٍ اْعهاهاتٗا ٗ تٌهٌٗ اتٸذاٖات ايتؿورل ٕؿٗ ّٛايػٓ:١ُٝ

ٜكِل ايعـٜـ َٔ إؿوِّلَ ٜٔؿٗ ّٛايػٓ ١ُٝعً ٢إعٓ ٢ائِّٝلَ :ٖٛٚ ،ا ٜٛؿل ب٘
إوًُ ٗ ٕٛاؿلب َع إٌلنٌ.
ؾكـ ْكٌ ايطدلٖ310(ٟع) عٔ عطا ٤بٔ ايوا٥بَ :ا أػقَ َٔ ٙٚإٍ ٗٚلٚا عً٘ٝ
ؾٗ ٛغٓ.ْ١ُٝ
ٚعٔ هؿٝإ ايجٛك :ٟايػَٓ ١ُٝا أُاب إوًُ ٕٛعٓ ّ٠ٛبكتإٍ.
ٚقاٍ ايطدل :ٟايػَٓ ٖٞ ١ُٝا أؾا ٤اهلل عً ٢إوًٌُ َٔ أَٛاٍ إٌلنٌ بػٳًَب١ٺ
ٚقَ ٵٗ ٕل.
ٚقاٍ ٗ َٛكؿٺ آػلٚ :قـ بٝٻٓا ؾُٝا ََٔ ٢عٓ ٢ايػٓٚ ،١ُٝأْٗا إاٍ  ٌُٜٛإئَ ٘ٝ
َاٍ َٳ ٵٔ ػٛٸٍ اهلل َاي٘ أٌٖ ؿ ،ٜ٘ٓبػٳًَب١ٺ عًٚ ،٘ٝقٗلٕ بكتاٍ(.)42
ت ٗ أٜـ ٟإوًٌُ َٔ
ٚفنل ايبٔٝاٖ685(ٟٚع) إٔ ايػٓ ٗ ١ُٝايٌلٜعَ ١ا ؿػًَ ٵ
أَٛاٍ إٌلنٌ ،عً ٢هب ٌٝايكَ ٵٗل باـَ ٵٚ ٌٝايلِّناب(.)43
وب ابٔ نجرل(ٖ774ع) :ايػٓ ٖٞ ١ُٝإاٍ إأػٛف َٔ ايهؿٓاك بإهاف اـٌٝ
ٚسٳ ٵ
ٚايلِّناب(.)44
نل ٖٓا َُٔ ٕٛاٯ ،١ٜؾٗٞ
ُٚلٻغ ا٭كؿبٖ933(ًٞٝع) بكٛي٘ٚ :ايقٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜٴ ٵق َ
تـٍٸ عًٚ ٢دٛب٘ ٗ غٓا ِ٥ؿاك اؿلبٖٓ ،ا ِٜـم عًٚ ،٤ًٞ ٘ٝأٟٻ ً ٞٺ ٤نإَٓ ،كّ٫ٛ
ِل ّا
ٚغرل َٓكٚ .)45(ٍٛقـ استًُ٘ ٗ «فُع ايؿا٥ـٚ ،»٠مل هنّ ؾ ٘ٝعً ٢ؿ٫ي ١اٯ ١ٜسٳ ٵ
عً ٢غٓا ِ٥اؿلب.
ٚاْتٗ ٢كًٝـ كٓا إٍ ايكٚ :ٍٛايتشكٝل إٔ ايػٓ ٗ ١ُٝايٌلع َا أػق ٙإوًُٕٛ
َٔ إٓك٫ٛت ٗ سلب ايهؿٓاك عٓ.)46(ّ٠ٛ
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 ٗٚإكابٌ فنل بعض إؿوِّل ٜٔن ٬إؿٗ ٌَٛيًػٓ ،١ُٝهٛا ٤ائِّٝل أٚ
ايٛاهعَٚ .ع ن ٕٛإعٓ ٢ائِّٝل ع عً ٢ا٭قٌٸ ع َِـاقاّ باكماّ غرل أِْٗ َايٛا إٍ إؿّٗٛ
ا٭ٚهع; اتٸواقاّ َع إٛقـ ايلٚاٚ ٞ٥ايؿكٗ ٞيـ ٗٚ .ِٜٗايٛقت ْؿو٘ ُلٻسٛا بأْ٘ ٜتٸؿل
َع ايـ٫ي ١ايًػ.١ٜٛ
علٸف ايطٛهٖ460(ٞع) ايػٓ ١ُٝبإعٓ ٢ايًػ ٟٛايوا٥ـَ :ٖٛٚ ،ا أػق َٔ أَٛاٍ
.٤ٞ
أٌٖ اؿلب َٔ ايهؿٓاك بكتإٍٚ .تطلٻم إٍ بعض اٯكا ٤س ٍٛايؿلم بٌ ايػٓٚ ١ُٝايؿَ ٵ
ٚقاٍٚ :عٓـ أُشابٓا اـُى هب ٗ نٌٸ ؾا٥ـ٠ٺ ؼٌِ يٲْوإ َٔ إهاهب ٚأكباغ
ٖا فنلْا ٗ ٙنتب ايؿك٘ٚ .عًٌٖ
ايتذاكات ٚايهٓٛم ٚإعاؿٕ ٚايػٚ ْٛغرل فيوٓ ،
فيو بكٛيّ٘ٚ :هٔ ا٫هتـ ٍ٫عً ٢فيو طإعٓ ٢ايٛاهعص بٗق ٙاٯ ;١ٜ٭ٕ ْٝع فيو
ٴٜوُٸ ٢غٓ.)47(ّ١ُٝ
ؾؿْٛ ٞل ٙإٕ ؿ٫ي ١اٯ ١ٜأٚهع َٔ فلٸؿ َا ٜٴ٪ػٳق َٔ أَٛاٍ ايهؿٓاك ٗ اؿلب;
٭ٕ ؿ٫ي ١ايػٓ ١ُٝتٌٌُ نٌٸ ؾا٥ـ٠ٺ ؼٌِ يٲْوإ.
ٜٚبـ ٚأْ٘ سا ٍٚاؾُع بٌ ايـ٫ي ١ايًػٜٛٸَٛٚ ١قؿ٘ ايؿكٗٞٸ.
ٚٚاؾك٘ ايطدلهٖ548(ٞع) بكٛيّ٘ٚ :هٔ إٔ ٜوتـٍٸ عً ٢فيو بٗق ٙاٯ ;١ٜ٭ٕ
ْٝع فيو ٜٴوُٸ ٢غٓ.)48(ّ١ُٝ
ٜٚتٸٔض َٔ نَُٗ٬ا أْ٘ َع نَ ٕٛا ٜٴ٪ػٳق َٔ أَٛاٍ ايعـٚٸ ٗ اؿلب ٖٛ
إؿٗ ّٛايوا٥ـ ٚإِـام ايباكم يًػٓ ،١ُٝإ ٓ٫إٔ ؿ٫ي ١ايهًُ ١يٝوت َٓشِل ّ٠ؾ.٘ٝ
ٚقلٜب َٓ٘ كأ ٟايلاْٚـٖ573(ٟع) ،ايق ٟقاٍ :ايػَٓ ١ُٝا أُػق َٔ أَٛاٍ أٌٖ
اؿلب َٔ ايهؿٓاك بكتإٍٖ ٖٞٚ ،ب َٔ ١اهلل يًُوًٌُٚ .أٓافٚ :اـُى هب ؾٗٝا،
 ٗٚنٌٸ ؾا٥ـ٠ٺ ؼٌِ يٲْوإ َٔ إهاهب ٚأكباغ ايتذاكات ٗٚ ،ايهٓٛم ٚإعاؿٕ
ٚايػٚ ْٛغرل فيؤ ٖٞٚ .وٚ ١عٌل ٕٚدٓواّٚ ،نٌٸ ٚاسـ َٓٗا غٓ .ْ١ُٝؾإفا نإ
نقيو ؾا٫هتـّ ٍ٫هٔ عًٗٝا نًٓٗا بٗق ٙاٯٜٚ .١ٜـٍٸ عًٗٝا ًْ ُ١قٛي٘ تعاٍ:
ي َٳا ْٴنٍِّٳ ٔإيَٝٵِٗٔٵ﴾(.)49
﴿ٚٳأَْ ٳن ِيٓٳا ٔإ َيٝٵوَ ايقِّنِلٳ يٹ ٴتبٳِّٔٝٳ يٹًٓٻا ٔ
ؾٓذـَ ،ٙع تعلٜؿ٘ بإِـام ايوا٥ـ٪ٜ ،نِّـ اْـكاز فُٛع١ٺ َٔ إٛاكؿ ؼت
َؿٗ ّٛايػٜٓٗٛٚ .١ُٝل َٔ تعكٝب٘ بايِٝػ ١ايٌلط« :١ٝؾإفا نإ نقيو ؾا٫هتـٍ٫
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ّهٔ عًٗٝا نًٓٗا بٗق ٙاٯ »١ٜعـّ دنَ٘ بإؿٗ ّٛايٛاهعٚ .شلقا عٔـ ٙبكٛيٜ٘ٚ :ـ ٸٍ
عً ُ١ًْ ٘ٝقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳأَْ ٳن ِيٓٳا ٔإ َيٝٵوَ ايقِّنِلٳ يٹ ٴتبٳِّٔٝٳ يٹًٓٻائ َٳا ْٴنٍِّٳ ٔإيَٝٵِٗٔٵ﴾ٚ .نأْٸ٘ أكاؿ
س ٳـٖا تٌرل إٍ إؿٗ ّٛائِّٝل ،غرل إٔ يؿٜ
َٔ فيو اٱًاك ٠ائُٓ ١ٝإٍ إٔ اٯٚ ١ٜٳ ٵ
ايػٓ ٌٌُٜ ١ُٝإٛاكؿ ا٭ػل ٣بإؿٗ ّٛايًػٟٛٸ ايٛاهعٚ ،بـ٫ي ١ايوٓٸ ،١اييت ٖ ٞإبٌ
ب َا تكلِّك ٙاٯ ١ٜايهلّ.١
و ٳ
س ٵ
يًكلإٓ ايهل ،ِٜٳ
أَا إؿوِّل ٕٚإعاُل ،ٕٚؾٌٓرل إٍ كأ :ٌٜأسـُٖا :يًطباطبا;)ّ1981(ٞ٥
ٚاٯػل :يؿٌٔ اهلل(.)ّ2010
كأ ٣ايطباطبا ٞ٥إٔ اٯ ١ٜتٌتٌُ عً ٢تٌلٜعٕ َ٪بٻـ ،نُا ٖٚ ٛاٖل ايتٌلٜعات
ايكلآْٚ ،١ٝإٔ اؿهِ َتعًِّلٷ َا ٜٴوُٸ ٢غُٓاّ ٚغٓ ،ّ١ُٝهٛا ٤نإ غٓ ّ١ُٝسلب١ٝ
َأػٛف َٔ ٠ايهؿٓاك أ ٚغرلٖا ٖٓا ٜطًل عً ٘ٝايػٓ ١ُٝيػ ،ّ١نأكباغ إهاهب ٚايػْٛ
ٚإ٬سٚ ١إوتؼلز َٔ ايهٓٛم ٚإعاؿٕ(.)50
 ٞايتؿورل يٰ ١ٜعٓـ إوًٌَُ ،كلِّكاّ
ٚتطلٻم ؾٌٔ اهلل( )ّ2010إٍ أبلم اػاٖٳ ٵ
أْٗا تعين نٌٸ ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ـ ٚا٭كباغ َٔ ،ايتذاكٚ ٠ايِٓاعٚ ١اينكاعٚ ١ايػْٛ
ٚايهٓن ٚإعاؿٕ ٚغرلٖاَ ٗ ،ا دا ٗ ٤ايتؿورل عٔ أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝتٚ .أٓافٚ :نًُ١
ايػَٓ ١ُٝطًك ٗ ْ١اٯٚ ،١ٜعًٖ ٢قا نإ َقٖب أٌٖ ايبٝت ٗ ٚدٛب اـُى بٌهٌٕ
ًاٌَ يهٌٸ ايؿٛا٥ـ ٚا٭كباغ َٔ ،نٌٸ إـاػ ٌٝإاي.)51(١ٝ

تتُٝٻن اٯكا ٤ايؿكٗ ٗ ١ٝأْٗا تعهى تطبٝكاتٺ تاكى ١ٝعً ٢إوت ٣ٛايلزلٞٸ
ٚايٌعيبٸٚ ،بعضٴ ادتٗاؿاتٗا  ٫تناٍ َطبٻك ّ١ستٸ ٢اي.ّٛٝ
ّٚهٓٓا إٔ لًُٗا ٗ ا٫ػاٖات ايتاي:١ٝ

فٖب ًْ ْ َٔ ١ايؿكٗا ٤إٍ تٔٝٝل إؿٌْٗٚ .ّٛرل ٖٓا إٍ بعض نًُاتِٗ
ٚآكا:ِٗ٥
ٜل ٣أبٜٛ ٛهـ(ٖ182ع) إٔ ايػَٓ ١ُٝا أُاب إوًُ َٔ ٕٛعوانل أٌٖ
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ايٌلىَٚ ،ا أدًبٛا ب٘ َٔ إتاع ٚايو٬غ ٚايهلاع ،ؾإٕ ٗ فيو اـُى(.)52
وب و ٢ٝبٔ آؿّ(ٖ203ع) ،عٔ اؿؤ بٔ ُاحل :زلعٓا إٔ ايػَٓ ١ُٝا غًب
ٚسٳ ٵ
عً ٘ٝإوًُ ٕٛبايكتاٍ ،ستٸٜ ٢أػق ٙٚعٓ.)53(ّ٠ٛ
ُٚلٻغ ايبٝواْ(ٞايكلٕ ٖ4ع) :إِا هٴ ُِّ ٞغٓ ّ١ُٝ٭ِْٗ كعَ َٔ ٙٛاٍ إٌلنٌ;
٭ٕ ايلبض ٜوُٸ ٢غُٓاّٚ .ايػٓ ٖٞ ١ُٝايلبض; ٭ِْٗ غُٓ ٗ ٙٛسلب ايعـٚٸ سٚ .ّ٫٬أٓاف:
ٚأَا َا غُٓٛا ٗ اؿلبٚ ،قوٻُ ٙٛب َٔ ِٗٓٝايػٓا ،ِ٥ؾإْ٘ ىلز َٓ٘ ػٴ ٵُو٘ ايق ٟدعً٘
اهلل ؾٜٚ .)54(٘ٝتٻٔض َٔ ن َ٘٬بأْ٘ ٜل ٣إٔ ايلبض ٖ ٛغٓٚ ،ْ١ُٝإٔ ايػٓ ٖٞ ١ُٝكبضٷٚ .قـ
ٴٜوتؿاؿ َٔ ن َ٘٬إٔ غٓا ِ٥اؿلب َٔ َِاؿٜل ايلبض ٚايػِٓ.
ٚاعتدل إاٚكؿٖ450(ٟع) َاٍ ايػَٓ ١ُٝأػٛفاّ َٔ ايهؿٓاك قَ ٵٗلاّ(.)55
ْٛ ٗٚل ابٔ تٖ728(١ُٝٝع) :ايػٓ ٖٞ ١ُٝإاٍٴ إأػٛف َٔ ايهؿٓاك بايكتاٍ،
فنلٖا اهلل ٗ هٛك ٠ا٭ْؿاٍ ،اييت أْنشلا ٗ غن ٠ٚبـك(.)56
ٚفٖب قُـ ايعاًَٖ1009(ٞع) إٍ إٔ إتباؿك َٔ ايػٓ ١ُٝايٛاقع ١ؾٗٝا (ٗ اٯ)١ٜ
غٓ ١ُٝؿاك اؿلب ،نُا ٜـٍ عً ٘ٝهٳ ٵٛم اٯٜات ايوابكٚ ١اي٬سك ،١ؾّ ٬هٔ ايتذٛټم
بٗا ٗ غرل ،ٙإَ ٫ع قٝاّ ايـ٫ي ١عً.)57(٘ٝ
ْ ٖٛٚؿى َا قلٻك ٙايوبنٚاكٖ1090(ٟع) ٖٛٚ ،إٔ إتباؿك َٔ ايػٓ ١ُٝايٛاقعٗ ١
اٯ ١ٜغٓ ١ُٝؿاك اؿلب ،نُا ٜـٍ عً ٘ٝهٳ ٵٛم اٯٜات ايوابكٚ ١اي٬سك.)58(١
أَا عًٞٸ ايطباطباٖ1231(ٞ٥ع) ؾقنل َا عً ٘ٝبعض ايؿكٗاٚ ٤إؿوِّلَٔ ٜٔ
عُ ّٛاٯ ;١ٜؾًُ١ٺ َٔ إٛاكؿ اييت عًٗٝا ا٭ُشاب ،ؾكاٍٚ :إثبات٘ سكٝك ١يػ ّ١أ ٚعٴ ٵلؾ ّا
ٌَه ٷٌ ،بٌ ٚاٖلٴ ا٭ُشاب  َٔ ْ١ًْٚايلٚاٜات ايعٳ ٳـّ; سٝح قٛبٌ ؾٗٝا  ٗٚنَِٗ٬
وب اؿكٝك ١ايٓٛعٝٸ .١نُا ٖٞ
إعاؿٕ ٚمٖٛا بايػٓ ،١ُٝعٝح ٜٗٛل إػاٜل ٠عَ ٳ
ٚاٖل ْاع َٔ ١أٌٖ ايًػ ،١بٌ عاَٸتِٗٚ ،ايعٴ ٵلف أٜٔاّ ،نُا ُلٻغ بعض ا٭دًٓ .١ثِٸ
قاٍٚ :س٦ٓٝقٺ ؾتعُ ِٝا٭ُشاب ايػٓ ١ُٝيًذُٝع نُا ؾ ،٘ٝيعًٓ٘ َٔ دٗ ١ايِْٓٛ
إؿوِّل ٠يًػٓ.)59(١ُٝ
ٖٚهقا ؾكـ فٖب ؾل ٜٷل َٔ ايؿكٗا ٤إٍ إٔ َـي« ٍٛغُٓتٴ ٵِ» ٗ اٯٜ ١ٜعين َا
ٚؿلتٴ ٵِ ب٘ ٗ سلبٺ ،بايكَ ٵٗل ٚايػٳًَب.١
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ٴٜوتؿاؿ َٔ آكا ٤بعض ايؿكٗآَ ٤ق ايكل ٕٚا٭ ٍٚأِْٗ مل ٜكِلٚا َؿٗ ّٛايػٓ١ُٝ
َ ٛؿل ب٘ عً ٢م ٛايػٳًَب ٗ ١اؿلبٚ ،إٕٵ ناْت ٖق ٙاٯكا ٤مل تتٛهٻع ٗ
عًَ ٢ا ٜٴ ِ
َؿٗ َ٘ٛيْٝ ٌٌُٝع ا٭كباغ ٚايؿٛا٥ـ ،غرل أْٗا ٗ ايٓتٝذ ١ايعًُ ١ٝأَٵ ٳ ٌٝإٍ ا٫ػاٙ
ِل َؿٗ ّٛايػٓ ١ُٝعً ٢اؿلب.
ايجاْ ٗ ،ٞعـّ قَ ٵ
وب هٝـ هابل( :)ّ2000إٕ ايلنام ايق ٟهب ؾ ٘ٝاـُ ٵُى ٖ ٛنٌٸ َا
ؾشٳ ٵ
نإ َا ،ّ٫نايقٖب ٚايؿٔٸٚ ١اؿـٜـ ٚايلُاْ ٚايِؿل ٚاٯَْٚ ١ٝا أًب٘ٚ .أٓاف:
ٞ
َٖ ٛقٖب ا٭سٓاف ٚاؿٓابًٚ ١إهشام ٚابٔ إٓقكٚ ،كٚا ١ٜعٔ َايوٚ ،أسـ قٛيَ ٵ
ايٌاؾع.)60(ٞ
ؼ ٳلز َٔ ايبشل :عٔ اؿؤٗ :
ٚفنل ايبؼاكُ ٗ ٟشٝش٘ ٗ ،باب َا ٜٴو ٳت ٵ
ايعٓدل ٚايً٪ي ٪اـُى;  ٗٚباب ٗ ايلنام اـُى :قاٍ َايو ٚابٔ إؿكٜى :ايلنام
ؿؾٔ اؾاًٖ ٗ ،١ٝقًٚ ً٘ٝنجرل ٙاـُى.
ٚػـك اٱًاك ٠إٍ إٔ َوتٓـ اـُى ؾٗٝا يٝوت اٯ ١ٜايهلّ ١إتعًٓك١
باـُى ،اييت ٚكؿ ؾٗٝا يؿ« ٜغُٓتٴِ» ،بٌ أؿيٓ ١سـٜجٝٸ ١أػل ٣ػاُٸ َٔ ،١قبَ :ٌٝا
ك ٣ٚايبؼاك ،ٟعٔ أبٖ ٞلٜل ،٠عٔ ايٓيب| :ايعذُا ٤دباكٚ ،ايب٦ل دباكٚ ،إعـٕ
دباك ٗٚ ،ايلِّنام اـُى(.)61
ٚبايٓٛل إٍ بعض اٯكا ٤ايؿكٗٝٸ ١لـ أْٗا تٔعٗا َٛآع ايػٓ ،١ُٝأ ٚػعًٗا ٗ
سهُٗاٜٗٛٚ ،ل َٔ بعٔٗا أْٗا تـكدٗا ُٓٔ َؿٗ ّٛايػٓ.١ُٝ
ؾأبٜٛ ٛهـ(ٖ182ع) ع ٚعً ٢ايلغِ َٔ أْ٘ قِل َؿٗ ّٛايػٓ ٗ ١ُٝاٯ ١ٜعً٢
ؼ ٳلز َٔ ايبشل ؼت َؿٗ ّٛايػٓ،١ُٝ
غٓا ِ٥اؿلب ع قـ أؿكز ايلِّنام ٚإعاؿٕ َٚا ٜٴوتٳ ٵ
ٚطبٻل عًٗٝا سهِ آ ١ٜاـُى .قاٍ :ؾعًٖ ٢قا تكوِ ايػٓ ;١ُٝؾُا أُاب إؤًَُ ٕٛ
عوانل أٌٖ ايٌلىَٚ ،ا دًبٛا ب٘ َٔ إتاع ٚايو٬غ ٚايهلاع ٚغرل فيوٚ .أٓاف:
ؼ ٳلز َٔ ايبشل َٔ ،سً١ٝٺ ٚعٓدل .ؾاـُى ٜٓٛع َٛآع ايػٓا ِ٥عًَ ٢ا قاٍ
َ ٗٚا ٜٴوتٳ ٵ
ًٞٵ٤ٺ ؾَ َإٔٻ هللٹ ػٴُٴوٳ٘ٴ ٳٚيٹً ٻلهٴ ٍٔٛٳٚيٹقٹٟ
اهلل عنٻ ٚدٌٻ ٗ نتاب٘ٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا إَٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴِٵ َٹٔٵ ٳ
وبٹٚ .﴾ٌٔٝقاٍ ٗ :نٌٸ َا أُٝب َٔ إعاؿَٕٔ ،
ايِكُ ٵلبٳٚ ٢ٳا ِيٝٳتٳاَٳٚ ٢ٳايُِٳوٳانٹٌٔ ٚٳابٵٔٔ اي ٻ
قً ٌٕٝأ ٚنجرلٕ ،اـُى ...يٝى ٖقا عًَٓٛ ٢ع ايننا ،٠إِا ٖ ٛعًَٓٛ ٢ع ايػٓا.ِ٥
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ٚيٝى ٗ تلاب فيو ً٤ٞٷ ،إِا ٗ ايقٖب اـايّ ٚايؿٔٸ ١اـايِٚ ١اؿـٜـ
ٚايٓشاي ٚايلُاْ ،...إخل(ٜٚ .)62تبٌ َٔ ن َ٘٬أْ٘ ٜل ٣ؽُٝى َا ٚؿل ب٘ ٗ غرل
اؿلبٓٚٚ ،ع٘ َٓٛع ايػٓ٪َ ،١ُٝنِّـاّ أْ٘ يٝى عًَٓٛ ٢ع ايننا ،٠إِا عً٢
َٓٛع ايػٓاٜ ٚ .ِ٥وتـٍٸ عً ٘ٝبآ ١ٜاـُى بٛٓٛغٕ.
ٚ ٢اسـ،
نُا ُلٻغ اؾنٜل )ّ1941(ٟإٔ اؿٓؿٝٸ ١قايٛا :إعـٕ ٚايلنام َعٓ ٶ
ً ٖٛٚلعاّ َا ٷٍ ٴٚدـ ؼت ا٭كض ،هٛا ٤نإ َعـْاّ ػًكٝٸ ّا ػًك٘ اهلل تعاٍ ،بـ ٕٚإٔ
ٜٔع٘ أسـ ؾٗٝا ،أ ٚنإ نٓناّ ؿؾٓ٘ ايهؿاكٚ .أٓافٜ ٫ٚ :ٴوُٸَ ٢ا ىلز َٔ إعـٕ
ٚايلنام منا ٠عً ٢اؿكٝكٚ .١قاٍٚ :تٓكوِ إعاؿٕ اٍ أقواّ ث٬ث ;...١ؾأَا ايقٟ
ٜٓطبع بايٓاك ؾٝذب ؾ ٘ٝإػلاز اـُىَِٚ ،لؾ٘ َِلف ٔى ايػٓ ١ُٝإقنٛكٗ ٠
ًٞٵ٤ٺ...اٯ.)63(﴾ ١ٜ
قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا إَٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴ ٵِ َٹٔٵ ٳ
ؾٓذـ٪ٜ ٙنِّـ بإٔ َا ىلز َٔ إعـٕ ٚايلنام ٜ ٫طًل عً ٘ٝمنا ٠عً٢
اؿكٝكٚ ،١إٔ َِلؾٗا ْٖ ٛؿى َِلف اـُى ،نُا دا ٗ ٤آ ١ٜاـُىٚ ،إٕٵ مل
ِٜلِّغ بهْٗٛا ٗ سهِ ايػٓ.١ُٝ
ت ؾكٗٝٸُ ١لو ٗ ْ١تٛهٝع َؿٗ ّٛايػٓٚ ،١ُٝسلٛي٘ يػرل ايػٓاِ٥
ٖٓٚاى نًُا ٷ
اؿلبٝٸ.١
ِٜلِّغ ابٔ إلتٖٔ840(٢ع) بٛدٛب إػلاز اـُى عً ٢نٌٸ غامنَٕ ،وتـ٘٫
بايهتاب ٚايوٓٸٚ ١اٱْاعٜٚ .كلِّك بٛٓٛغٕ َؿَٗٛاّ ٚاهعاّ يًػٓٚ :١ُٝإِا هب اـُى
ٗ ايػٓا ِ٥ؾك٘ٚ .ايػٓا ِ٥ث٬ث ١أُٓاف :ا٭ٚٸٍُٝ :ـ ايدلٸ ٚايبشل َٚا اهتؼلز َُٓٗا،
أ َٔ ٟايدلٸ ٚايبشل ،أ ٚأُػق َٔ ٚاٖلُٖا ،نُعـٕٕ ،ؾإْ٘ هب ؾ ٘ٝاـُى; ٚنٓ ٕن،
ؼ ٳلز َٔ
إفا نإ فيو ايهٓن يٝى يكط ،ّ١ؾإْ٘ هب ؾ ٘ٝاـُىٚ .أَا ايقٜ ٟٴوتٳ ٵ
ايبشل ؾٗ ٛم :ٛؿكٸٚ ٠عٓدل ،ؾإٕ ؾُٗٝا اـُىٚ .هب اـُى ٗ عوٌٕ َباغٚ .ايجاْٞ
َٔ ايػٓا ِ٥اييت هب ؾٗٝا اـُىَ ٖٛ :ا ٜٴ ٵػ ٳِٓ ٗ اؿلب ٫ ٚ ...ػ٬ف ٗ ٚدٛب
اـُى ٗ غٓا ِ٥أٌٖ اؿلبٚ .ايجايح َٔ ا٭َٛاٍ اييت هب ؾٗٝا اـُى :ث٬ث١
أًٝاَ :ٖٞٚ ،٤اٍ اـلاز; َٚاٍ إعاًََٚ ;١ا ٜٴ٪ػٳق َٔ أٌٖ ايقَٸٚ .١إعآًَٚ ١عٗا
كه ٍٛاهلل| ٗ بعض أكآ ٞػٝدل(ْٚ .)64كٌ عٓ٘ َٔ نتاب٘ «ايبشل اينػٸاك» :هب
اـُى ٗ ايِٛٝؿ ،علٜٸ ّ ١ناْت أّ بلٸ ;ّ١ٜإف َٖ ٞػِٓٷ ،ؾعُٻ ٵتٗا اٯٚ .١ٜأٓاف :قايٛا:
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ايػٓ ١ُٝاهِ َا أُػق َٔ ايهؿٓاك ؾك٘ ،قًٓا :بٌ نٌٸ َا اغتِٓ(ٚ .)65نٚ َ٘٬آضٷ ٗ
تٛهٝع إؿٗ.ّٛ
ٜٚٴوتؿاؿ َٔ بعض ٖق ٙا٭قٛاٍ ايؿكٗٝٸ ١أْٗا تـكز بعض َا ٜٴٓاٍ عدل ايػْٛ
وب اشلُـاْ ٞع
ٚايهٓن ُٓٔ ايػٓاٚ ،ِ٥إٕٵ ناْت قِٸً ١ايبشح ٗ ؾك٘ اؾُٗٛك ع سٳ ٵ
تؿٝـ بإٔ اـُى إكِٛؿ ٖ ٛغرل اـُى إِطًضَٚ ،وتشكٓ٘ ٖ ٛغرل َا ُلٻست ب٘
آ ١ٜاـُى ٗ هٛك ٠ا٭ْؿاٍ ٖٛٚ ،قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا َإٔٻ َٳا غَٓٹُٵتٴِٵ َٹٔٵ
ًٞٵ٤ٺ...اٯ.)66(﴾١ٜ
ٳ
ٚبِلف ايٓٛل عٔ طبٝع ١اـُى َٚوتشكٓ٘ ٜٗٛل َٔ بعض ايهًُات اٯْؿ١
تٛهٝع َؿٗ ّٛايػٓ.١ُٝ
ٚؾِٸٌ اشلاسل )ّ2018(ٞايكَ ٗ ٍٛؿٗ ّٛايػٓ ،١ُٝؾلأ ٣إٔ إؿاؿ ا٭ًُٞٸ ٕاؿٸ٠
ايػِٓ إَا ٖ ٛػِ ْٛإاٍ ايقٜ ٟؿٛم ب٘ اٱْوإٜٛٚ ،ؿل ب٘ َٔ ايعـٚٸ ،بايػٳًَبٚ ١ايكٛٸ،٠
ب  ٫ٚبٳ ٵق ٍٔ
َ ٖٛٚا ىتّٸ بػٓا ِ٥اؿلب; أ ٖٛ ٚايؿا٥ـ ٠إطًك ١اؿاًُ ١فٓاْاّ ب ٬تلقٗ ٺ
َإٍ أ ٚدٴ ٵٗ ٺـ(ٖٚ .)67قا إؿٗ ّٛأٚهع َٔ ا٭ٚٸٍ; سٝح  ٌٌُٜايهٓن ٚإعـٕ ٚايػٳ ٵْٛ
ٚإاٍ إطلٚغ ٗ ايِشلا ،٤بٌ  ٌٌُٜنٌٸ َا ٜوتشًِ٘ اٱْوإ فٓاْاّ َٔ غرل تٛقٗ ٕع
وب ايطلٜك ١إتعاكؾ٫ ١هتشِاٍ إاٍ َٔٚ .ثِٸ ؾٗ ٌٌُٜ ٫ ٛأكباغ إهاهب َٚا
ي٘ عَ ٳ
ٴٜوتؿاؿ بايطلم إتعاكؾٚ ١إتٛقٖعٚ .)68(١أنٖـ عً ٢إٔ تتبټع اهتعُا٫ت َاؿ ٠ايػِٓ ٗ
ايهتاب ايهلٚ ِٜا٭ساؿٜح ٜـٍٸ عًًٛٝ ٢عٗا ٗ إعٓ ٌٝإقنٛك ٜٔأعٚ ،ٙ٬شلقا ٫
ملم ن ٕٛإعٓ ٢ايعاّٸ ٖ ٛإعٓ ٢اؿكٝك ٞيًؿٚ ،ٜبايتايِٜ ٫ ٞضٸ ايتُوټو باٱط٬م
وب كأ ،ٜ٘يٛنإ إعٓ ٢ايعاّٸ َٖ ٛعٓ ٢ايًؿ ٜيٗٛل ٗ ُـك اٱهّ٬
إقنٛك(ٚ .)69سٳ ٵ
 ٗٚمَٔ ايٓيبٸ|ٚ ،يتُوٻو ب٘ اـًؿا ٤بعـ ;ٙيؿَ ٵلض اـُ ٵُى عًَ ٢طًل ايؿٛا٥ـ،
ٚدباٜتٗا ًِٕشتِٗ( .)70ؾهٝـ مل ًٜتؿت أسـٷ َِٓٗ إٍ فيوٚ ،مل ٜٓعهى ٗ
ايتاكٜؽ ٫ٚ ،نتب ايؿك٘ ،بٌ  ٫ٚنتب اؿـٜح ،يًعاَٸٚ ١اـاُ١؟!(.)71
 ٖٛٚكأٟٷ ٜتٛهٻ٘ بٌ كأ ;ٌٜؾٜٗ ٛتٸؿل َع ا٫تٸذا ٙا٭ٚٸٍ ٗ تٔٝٝل َؿٗ ّٛايػٓ١ُٝ
ٗ اٯ ،١ٜغرل أْ٘ ٜٛهِّع َِاؿٜك٘ ،يتٌٌُ أَٛكاّ أػل ٫ ،٣تكتِل عًَ ٢ا ٜٛؿل ب٘ ٗ
اؿلب.
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وب ٖقا ا٫تٸذا ٙؾكـ ُلٻغ ْعٷ َٔ ايؿكٗآَ ٤ق ايكٹ ٳـّ
س ٵ
أَا إٛقـ ايؿكٗٞٸ ٳ
بعُ ّٛايػٓٚ ،١ُٝعـّ اػتِاُٗا بػٓا ِ٥ؿاك اؿلب.
قاٍ ايِـٚم(ٖ381ع) :نٌٸ ً ٞٺ ٤تبًؼ قُٝت٘ ؿٜٓاكاّ ؾؿ ٘ٝاـُى هلل ٚيلهٛي٘
ٚيق ٟايكلبٚ ٢ايٝتاَٚ ٢إوانٌ ٚابٔ ايوبٚ .)72(ٌٝيهٔٸ ٗ عباكت٘ ْٛعٳ إْإٍ.
ٚقاٍ إؿٝـ(ٖ413ع)ٚ :اـُى ٚادبٷ ٗ نٌٸ َػِٕٓ ،قاٍ اهلل عنٻ ٚدٌٻٚ﴿ :ٳاعٵًَُٴٛا
ًٞٵ٤ٺ َؾ َأ ٻٕ هللٹ ػٴُٴوٳ ٴ٘ ٳٚيٹً ٻلهٴ ٍٔ ٛٳٚيٹقٹ ٟايِكُ ٵلبٳٚ ٢ٳا ِيٝٳتٳاَٳٚ ٢ٳايُِٳوٳانٹٌٔ ٚٳابٵٔٔ
َإٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴ ٵِ َٹٔٵ ٳ
وبٹٔ ٌٔٝإٕٵ نُٓتٴِٵ آ ٳَٓٵتٴِٵ بٹاهللٹ ٳَٚٳا أَْ ٳن ِيٓٳا عٳًَ ٢ٳعبٵ ٹـْٳا ٜٳ ٵّٛٳ ايِؿُلٵقَإٔ ٜٳ ٵّٛٳ ايِتٳكَ ٢ايِذٳ ٵُعٳإٔ ٚٳاهللُ
اي ٻ
ًٞٵ٤ٺ قَـٹ ٜٷل﴾ٚ .أٓافٚ :ايػٓاَ ِ٥ا اهتٴؿٝـ باؿلب َٔ ا٭َٛاٍ ٚايو٬غ
عٳًَ ٢نٌُِّ ٳ
ٚايجٝاب ٚايلقٝلَٚ ،ا اهتؿٝـ َٔ إعاؿٕ ٚايػٚ ْٛايهٓٛم ٚايعٓدلٚ ،نٌٸ َا ؾٌٔ َٔ
أكباغ ايتذاكات ٚاينكاعات ٚايِٓاعات َٔ إٚ ١ْ٪ايهؿا ٗ ١ٜط ٍٛايوٓ ١عً٢
ا٫قتِاؿ(.)73
ت ب٘ اٱَاَُٚ ،١ٝلٻغ بٛدٛب٘ ٗ ْٝع إػامن
ٚعٳ ٻـ ٙإلتٖٔ436(٢ع) ٖٓا اْؿلؿٳ ٵ
ٚإهاهبٖٓٚ ،ا اهتؼلز َٔ إعاؿٕ ٚايػٚ ْٛايهٓٛمٖٓٚ ،ا ؾٌٔ َٔ أكباغ
ايتذاكات ٚاينكاعات ٚايِٓاعات بعـ إٚ ١ْ٪ايهؿا ٗ ١ٜط ٍٛايوٓ ١عً ٢ا٫قتِاؿ(.)74
ٚقاٍ ايطٛهٖ460(ٞع) :نٌٸ َا ٜٴ٪ػٳق بايوٝـ قَ ٵٗلاّ َٔ إٌلنٌ ٜٴوُٸ٢
غٓ ،ّ١ُٝب ٬ػ٬فٺٚ .أٓافٚ :عٓـْا إٔ َا ٜوتؿٝـ ٙاٱْوإ َٔ أكباغ ايتذاكات
ٚإهاهب ٚايِٓاٜع ٜـػٌ أٜٔاّ ؾٚ .٘ٝػايـ ْٝع ايؿكٗا ٗ ٤فيوٚ .اهتـٍٸ عًٖ ٢قا
ايلأ ٟبإْاع ايؿلقٚ ،١بآ ١ٜاـُىَِ ،لِّساّ بأْ٘ عاٌّّ ٗ ْٝع فيو ،ؾُٳ ٵٔ ػِٻِ٘
ؾعً ٘ٝايـ٫ي.)75(١
ٚفنل ٗ اـ٬ف ٗ ،إوأيتٌ  ،139ٚ 138أؿيٓ ّ ١أػل ٣عً ٢كأ َٔ ٜ٘ايوٓٸ١
ٚإعك.ٍٛ
ٚاهتـٍٸ لِ ايـ ٜٔاؿًٖٓ676(ٞع) عً ٢سل ٍٛاـُى ٕؼتًـ ا٭كباغ ٚايؿٛا٥ـ
بآ ١ٜاـُىٚ .عـٻ ايػٓ ١ُٝاهِ ايؿا٥ـ ،٠ؾهُا ٜتٓاٖ ٍٚقا ايًؿ ٜغٓ ١ُٝؿاك اؿلب;
بإط٬قٜ٘ ،تٓا ٍٚغرلٖا َٔ ايؿٛا٥ـ(.)76
وب ابٔ إطٗٻل اؿًٖٓ726(ٞع) :هب اـُى عً ٢أكباغ ايتذاكات ٚاينكاعات
ٚسٳ ٵ
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ٚايِٓا٥ع ٚها٥ل ا٫نتوابات بعـ إػلاز َ ١ْٚ٪ايوٓ ،١عٓـ عًُآ٥ا ناؾٓ ّ ;١ػ٬ؾ ّا
ًٞٵ٤ٺ﴾ٚ ،قٛي٘﴿ :أَْؿٹكُٛا َٹٔٵ ط َِّٝبٳاتٹ َٳا
يًذُٗٛك; يعُٚ﴿ ّٛٳاعٵًَُٴٛا إَٔٻ َٳا َغٓٹُٵتٴِٵ َٹٔٵ ٳ
ّْ
ٍّ
دٓٳا يَهُِٵ َٹٔٵ ا٭َكٵضٔ﴾; ٚيًتٛاتل إوتؿاؿ َٔ ا٭ُ٥ٸٗٚ .)77(^١
وبٵتٴِٵ ٳَٚٹُٻا أَػٵلٳ ٵ
نَ ٳ
آػل ي٘ فنل إٔ ٚد٘ ا٫هتـ ٍ٫بآ ١ٜاـُى أْٗا أٚدبت اـُى ٗ نٌٸ َا ٜٴ ٵػ ٳِٓ،
ٜ ٖٛٚتٓا ٍٚغٓ ١ُٝؿاك اؿلب ٜٚتٓا ٍٚغرلٖا ،ؾايتؼِّٝٴ َٔ غرل ؿي ٌٕٝباطٌٷ(.)78
ٚإي ٘ٝفٖب م ٜٔايـ ٜٔايعاًَٖ965(ٞع)ٚ ،قاٍ :ػ٬ؾاّ يًعاَٸ ،١سٝح ػِٸٖٛا
بإعٓ ٢ايجاْْٚ ،ٞكًٖٛا عٔ َٛٓٛعٗا ايًػٟٛٸ إٍ غٓا ِ٥ؿاك اؿلب ػاُٸ ،١أ ٚػِٸٖٛا
ب٘(.)79
ٚأنٖـ أٓـ ايٓلاقٖ1245(ٞع) عً ٢إٔ ا٭ٌُ ٗ ٚدٛب اـُى ٗ ْٝع َا
ٜوتؿٝـ ٙاٱْوإ ٜٚهوب٘ ٜٚػُٓ٘ اٯ ١ٜايٌلٜؿٚ ١ا٭ػباكٚ .ايػٓ ٗ ١ُٝأٌُ ايًػ١
وب ،١نُا ُلٻغ بعض أٌٖ ايًػٜٚ .)80(١ل ٣إٔ تِلٜض بعض ايؿكٗا ٤بإٔ
ايؿا٥ـ ٠إهتٳ ٳ
إتباؿك َٔ ايػٓ ٗ ١ُٝآ ١ٜاـُى َٖ ٛا ٜٴ٪ػٳق َٔ ؿاك اؿلب; بـ٫ي ١ايوٝامَ ،ا ٖٛ
إ ٓ٫اْعهايٷ ٕا اًتٗل ٗ ايؿك٘ ايتاكىٞٸ ايلزلٞٸ ٚايتؿورل غرل اٱَاَٝٸٌ(.)81
 ٢َٔٚعًٖ ٢قا ايتؿورل ايعاّٸ يًػْٓ ١ُٝاع َٔ ْ١ايؿكٗا ٤إعاُل.ٜٔ
وب اـ :ٞ٥ٛإٕ نًُ ١غِٓ بايِٝػ ١ايٛاكؿ ٗ ٠اٯ ١ٜإباكن ١تلاؿف كبض
ؾشٳ ٵ
ٚاهتؿاؿ َٚا ًانٌ فيو ،ؾتعِٸ َطًل ايؿا٥ـٚ ...٠أٓافٚ :يعٌٸ ٗ ايتعبرل بايٌ ٤ٞع
ايق ٟؾ َٔ ٘ٝايوعٚ ١ايٌَُ ٍٛا تل ٣ع إٜعاماّ إٍ ٖقا ايتعُٚ .ِٝإٕ اـُى ثابتٷ ٗ
َطًل َا ُـم عً ٘ٝايٌ َٔ ٤ٞايلبضٚ ،إ ٕٕ نإ ٜورلاّ دـٸ ّا ،نايـكِٖ ،غرل إٓاهب
يػٓا ِ٥ؿاك اؿلب ،نُا  ٫ىؿٚ ...٢اْتٗ ٢إٍ ايكٜٓ ٫ٚ :ٍٛبػ ٞايتأَټٌ ٗ إط٬م اٯ١ٜ
إباكن ٗ ١سـٸ فاتٗاٚ ،سلٛشلا يعاَٸ ١ا٭كباغ ٚايػٓا.)82(ِ٥

اعتُـ ا٫تٸذا ٙا٭ٚٸٍ ٗ ،تٔٝٝل َؿٗ ّٛايػٓٚ ١ُٝقِل ٙعً ٢اجملاٍ اؿلبٞٸ،
ٓع ي٘
عً ٢إعٓ ٢ايق ٟهاؿ اهتؼـاَ٘ ٚتـاٚي٘ ،بٌ كأ ٣بعِٔٗ أْ٘ إعٓ ٢ايقٚ ٟٴ ٹ
ايًؿ.ٜ
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َ ٗٚا ٜتعًٖل بآ ١ٜاـُى كنٖن بعِٔٗ عً ٢قل ١ٜٓايوٝامَٛٚ ،كؿ ْن ٍٚاٯ.١ٜ
ٚقـ فنلْا ؾُٝا هبل نًُاتِٗ س ٍٛفيو.
ُٚوٻو أُشاب ا٫ػا ٙايجاْ ٞبإط٬م اﻵٚ ١ٜنًُات ايًػٜٛٸٌٚ .كأَ ٵٚا إٔ ايوٝام
ٜ ٫ؿٝـ ا٫ػتِاْ.
قاٍ إٓتٛل :ٟإٕ ٚقٛع اٯ ٗ ١ٜهٝام غن ٠ٚبـك ٜٛ ٫دب ايتؼِ ;ّٝإف إٛكؿ
ّٚ ،إ ٓ٫يٛدب اػتِاْ اـُى يػٓا ِ٥بـك ؾكَ٘ ٫ٚ .اْع َٔ إٔ ِٜرل
غرل كِِّ ٕ
َٛك ٷؿ ػاْٸ َٛدباّ يٓن ٍٚسهِٕ نًِّ ًٌُٜ٘ ،ٞبعُٚ َ٘ٛإط٬ق٘ ،بٌ ٖ ٛإتعاكٳف ٗ
آٜات ايهتاب ايعنٜن(.)83
 ٫ٚبٴـٻ ٖٓا َٔ َلاعا ٠ايتؿلٜل بٌ ايوٝام َٓٚاهب ١ايٓن ;ٍٚؾا٭ ٸٚ ٖٛ ٍٚقٛع آ١ٜ
ول.ٜٔ
وب بعض إؿ ِّ
اـُى ٗ هٝام آٜات ايكتاٍ; ٚايجاْْ ٞنٚشلا ٗ ٚاقع ١بـك ،سٳ ٵ
وب ٖقا إٓٛٛك :إٕ ايوٝام ٗ إٛكؿَ ،ع إط٬م ايًؿ ٜأ ٚعٌُٜ ٫ ،َ٘ٛهٌِّ
ٚسٳ ٵ
قلًِٜ ٫ٚ ،ّ١ٜٓض يتؼِ ّٝايعَُٛات ايًؿٝٛٸٚ .١ايٛاقع ١اييت ْنٍ بٗا  ٫تعـ ٚإٔ تهٕٛ
إٓاهب ١اييت ْنٍ ؾٗٝا ايتٌلٜع ،ؾٜ ٬كتِل عًٗٝاٜ ٫ٚ ،تذُٻـ عٓـٖا.
 ٗٚإكابٌ ٜل ٣اشلاسل ٞبإٔ َا فٴنل أعٜ ٫ ٙ٬تِٸ عً ٢إط٬ق٘ ،ؾإفا ؾلض إٔ
إعٓ ٢ا٭ػّٸ ٖٛٚ ،غٓا ِ٥اؿلب ،نإ غُِٝٛٸت٘ ٖا ٜٴوتٳ ٵع ٳٌُ ؾ ٘ٝيؿ ٜايػٓ١ُٝ
نُعٓ٢ٶ اهتعُايٞٸٚ ،ي ٛفاماّ ،أُبض ايوٝام إقنٛك ُاؿاّ يًكلٜٝٓٸ ١عً ٢تعٌٝ
إعٓ ٢إوتٳ ٵع ٳٌُ ؾ ٘ٝايًؿ ٗ ٜإعٓ ٢اـاْٸ ٫ ،ايعاّٸ(.)84

ِّٜ٪ٜـ بعض ايباسجٌ َٛقـ ا٫تٸذا ٙإٛهٸع ،ايكا ٌ٥بعـّ اقتِاك َؿٗ ّٛايػٓ١ُٝ
عًَ ٢ا ٜٴ٪ػٳق َٔ ايهؿٓاك ٗ اؿلب ،ببعض ايؿكلات اييت تُٔٻ ٳٓ ٵتٗا بعض عٗٛؿ
وب كأ ِٜٗع إٔ ايٓيبٸ نإ ٜؿلض اـُى ٗ غرل
ايٓيبٸ| ٚنتب٘ٚ ،اييت تؿٝـ ع سٳ ٵ
ايػٓا ِ٥اؿلبٝٸ.١
ِ َٔٚافز ايهتبَ :ا كٚا ٙايبؼاك ،ٟعٔ ابٔ عباي قاٍ :قـّ ٚؾـٴ عبـ
ايكٝى ،ؾكايٛاٜ :ا كه ٍٛاهلل ،إْا ٖقا اؿٞٸ َٔ كبٝع ،١بٓٓٝا ٚبٓٝو نؿٓاك َٔل،
ؾًوٓا ٌِْ إيٝو إ ٗ ٓ٫ايٌٗل اؿلاّ ،ؾُٴ ٵلْا بأَلٕ ْأػق بْ٘ٚ ،ـع ٛإيَ ٘ٝٳ ٵٔ ٚكاْ٤ا،
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قاٍ :آَلنِ بأكبعٚ ،أْٗانِ عٔ أكبع :اٱّإ باهللًٗ :اؿ ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ع ٚعكـ
بٝـ ٙع; ٚإقاّ ايِٚ ;٠٬إٜتا ٤اينناُٝٚ ;٠اّ كَٔإ; ٚإٔ ت٪ؿٸٚا هلل ٔى َا غُٓتِ،...
إخل(.)85
 َٔٚاؾًٞٸ ع ٗ ْٛلِٖ ع أْ٘ ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛاـُ ٵُى ٖٓا عً ٢غٓا ِ٥سلبٝٸ١
ٔ ٳعـ ،ايقٜ ٫ ٟك ٣ٛعً ٢اـلٚز يًكا ٤ايٓيبٸ إَٓ ٓ٫اهب ١ايوِّ ًِِ ٗ
َع ٖقا اؿٞٸ إوتٳ ٵ
ا٭ًٗل اؿُ ٴلّ.
ٚقـ داَ ٤جٌ ٖقا ايتأنٝـ عً ٢أؿأ ٤ى إػامن ٗ ًْ١ٺ َٔ نتب
وب بعض إِاؿك،
س ٵ
ت إٍ إوًٌُ ،ٳ
ايله |ٍٛإٍ كتًـ ايكبا ٌ٥اييت أُْٻ ٵ
َجٌ :نتاب٘ ٭ٌٖ ايَ ُٔٝع عُل ٚبٔ سنّٚ ،نتاب٘ يًؿذٝعٚ ،ؾٓاؿ ٠ا٭مؿٚ ٟق.َ٘ٛ
ٚنتب ؾٗ ١ٓٝبٔ مٜـ :إٕٸ يهِ بط ٕٛا٭كض ٚهٗٛشلاٚ ،ت٬ع ا٭ٚؿٛٗٚٚ ١ٜكٖا ،عً٢
إٔ تلعٛا ْباتٗاٚ ،تٌلبٛا َاٖ٤ا ،عً ٢إٔ ت٪ؿٸٚا اـُىٚ .ايلهاي ١ا٭ػرلٚ ٠اٖلٗ ْ٠
أْ٘ طًب َِٓٗ إٔ ٜـؾعٛا ٔى َا ٜوتؿٝـ َٔ ْ٘ٚػٳ ٵٝلات ا٭كض(.)86
ٜٚٴ٬سٳ ٗ ٜبعض نتب ايله |ٍٛأْ٘ كب٘ ؾٗٝا بٌ ايِٚ ٠٬ايننا٠
ٚايِٝاّ ٚاـُى ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛك ،اييت اعتٴ ٹب ٳلت ًلطاّ ٗ قب ٍٛإهٚ ،َِٗ٬ؿػٛشلِ
ػٌ ؾ ٘ٝإوًُٖٓ ،ٕٛا ٪ٜنِّـ عً ٢أُِّٖٝت٘ ايـٜٝٓٸ،١
ٗ فَٸ ١اهلل ٚكهٛي٘|َ ٗٚ ،ا ؿٳ ٳ
ٚيٝى ايوٝاه ١ٝؾك٘ٚ .قـ بٌ ؾٗٝا ايٚٛا٥ـ ايؿلؿٜٸ ،١اييت هب عً ٢نٌ َوًِ إٔ
٪ٜؿٜٗا.
ٜٚلٖ ٣قا ايؿلٜل إٔ ايٓيبٸ| مل ٜهٔ ٜطًب َِٓٗ ٗ تًو ايعٗٛؿ ٚايهتب إٔ
ٔ ٳعؿٌ ،نُا تبٌ َٔ ٓٚع
ٜـؾعٛا اـُى َٔ غٓا ِ٥اؿلب; ٭ٕ بعِٔٗ ناْٛا َوتٳ ٵ
ٚؾـ عبـ ايكٝى ،باٱٓاؾ ١إٍ أِْٗ مل ٜهْٛٛا كٛٻيٌ يٝعًٓٛا سٳ ٵلباّ; ٭ْ٘ نإ َٔ
ً ٕٚ٪ايٓيبٸ|ٚ .ي ٛنإ إكِٛؿ َٔ ؿؾع ايػٓا ِ٥بعـ ٚقٛع سلبٺ أ ٚقتإٍ َع
نل ٗ تًو ايلهاٚ ٌ٥ايعٗٛؿ اؾٗاؿ ٗ عـاؿ ايِٚ ٠٬ايننا٠
إٌلنٌ يٓاهب إٔ ٜٴ ٵق َ
ٚايِٝاّ ٚاـُ ٵُى(.)87
|

ط ٳلغ تواٍ٩ٷ َؿاؿٴ :ٙإفا مل ٜهٔ إلاؿٴ َٔ
ٚبايٓٛل ٗ ِْ ْٛايهتب ايٓبٜٛٸٜ ١ٴ ِ
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وب ايهتب إقنٛك ٠ع ٔىٳ غٓا ِ٥اؿلب
اـُى إطًٛب ؿؾع٘ إٍ ايٓيبٸ| ع سٳ ٵ
ؾُٔ أ ِّٟايػٓاٜ ِ٥هٕٛ؟
ؼ ٳلز َٔ ايبشل َٕ ٵٔ نإ
قـ وتٌُ أْٗا َٔ ايهٓٛم ٚإعاؿٕ ٚايلنام ٖٓٚا ٜٴوتٳ ٵ
قلٜباّ َٓ٘.
ٚيهٔٵ ٌٖ ناْت ٖق ٙإٛاكؿ َٔ ايهجلٚ ٠ايٛؾل ٠يـ ِٜٗعٝح اهتـع ٢نٌٸ
ٖقا ايتأنٝـ ٗ ايهتب ايٓبٜٛٸ١؟!
 َٔٚدٗ١ٺ أػلٜٛ ٫ ٣دـ َاْعٷ َٔ إٔ ٜبٌ شلِ ايٓيبٸ| ٖقا ايتٌلٜع إايٞ
ايوٝاهٞٸ ،كغِ ن ِْٗٛغرل كٛٻيٌ بإع ٕ٬اؿلب.
ثِٸ إِْٗ إٕٵ مل ٜهْٛٛا كٛٻيٌ بإع ٕ٬أٟٸ سلبٺ ابتـا ،٤ؾإْ٘  ٫كٳٜٵبٳ ٗ إٔٸ َٔ
سكِِّٗ إٔ ٜـاؾعٛا عٔ أْؿوِٗ إفا َا تعلٻٓٛا ٭ٟٸ ٖذ َٔ ّٕٛايكبا ٌ٥إعاؿ ١ٜشلِ َٔٚ ،ثِٸ
ؾإْ٘ اًذلط٘ عً ِٗٝبٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ا٫ؾذلاض.
ٚسلٸ ايـؾاع عٔ ايٓٻ ِؿى ٚايعٹ ٵلض ٚإاٍ ٌَلٚعٷَٚ ،كلٻكٷ عكٝ٥٬ٸ ّا ٚؿٜٝٓٸ ّا٫ٚ ،
وتاز بطبٝع ١اؿاٍ إٍ إفٕٕٚ .إٕٵ ٚقع ً٤ٞٷ َٔ فيوٚ ،غُٓٛا ٗ تًو اؿلب ايـؾاع،١ٝ
ؾإٕ عً ِٗٝؿؾع أٔاهٗاٚ ،ؾاقاّ يبعض ايِٓ ْٛايؿكٗ.)88(١ٝ
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ ٜل ٣إٔ َطايب َ١ايٓيبٸ يتًو ايٛؾٛؿ ٚايكبا ٌ٥تكـ ِٜاـُى ي٘ نإ
بوبب عـّ سٔٛك ايٓيبٸ بٓؿو٘ تًو إعاكى ،ؾهإ ٜطايب أ٩ي٦و ايكاؿ ،٠ايقٜٔ
ناْٛا ْٛٸاباّ عٓ٘ ،إٔ ٪ٜؿٸٚا إئ ٘ٝى غٓاُٗ٥ا(.)89
ٖٚقا اؾذلاضٷ مل ٜوتٓـ إٍ أٟٸ ؿي ٌٕٝأَِ ٚـكٕ تاكى .ٞؾايلها ٌ٥مل تهٔ يكاؿ٠ٺ
بعجِٗ ايٓيبٸ بايٓٝاب ١عٓ٘ ُٕٗٸاتٺ قتايٓ ١ٝـٸ ؾ٦اتٺ َٔ إٌلنٌ .إٕ ايلها ٌ٥اييت بعجٗا
ايٓيبٸ بعـ اؿـٜبٚ ،١ٝؼـٜـاّ ٗ ايوٓتٌ ايواؿه ١أ ٚايوابع ،١ناْت يًًُٛى
ت إي ٘ٝؾهاْت
ٚا٭َلاٚ ،٤يٓايٕ َٔ ايعلب .أَا ايلها ٌ٥اييت نتبٗا يًكبا ٌ٥اييت ٚؾـٳ ٵ
ٗ عاّ ايٛؾٛؿ ٗ ،ايوٓ ١ايتاهعٚ .١بـكاهُِْٗٛ ١ا ٬َٚس ١ٛهٝاقاتٗا ايتاكى٫ ١ٝ
لـٖا تـٍٸ عً ٢فيوٚ .مل ٜٳ ٔل ٵؿ ٗ َِاؿك ايتاكٜؽ أْٗا ناْت َٛدٻٗ ّ١يولاٜا أ ٚبعٛخٺ
أكهًت ُٕٗٸاتٺ قتاي.١ٝ
وب ابٔ هعـ(ٖ230ع) ع نإ فُٛعٗا
إٕ ايولاٜا اييت بعجٗا ايٓيبٸ| ع سٳ ٵ
سٛاي 56 ٞهلٜٸَٚ ،١عُٗٛا ناْت ٗ ايوٓٛات ايجاْٚ ١ٝاـاَوٚ ١ايواؿهٚ ١ايوابع١
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ت بػٓا ِ٥ناْت سٛاي 12 ٞهلٜٸ.)90(١
ٚايجآَٚ ١ايتاهع ١يًٗذلٚ .٠ايولاٜا اييت كدعٳ ٵ
إٕ َُٗٸات ايولاٜا ناْت أَٓٝٸ ّٚ ١تأؿٜبٝٸٚ ،١بعٔٗا هٝاهٝٸ ١ؿٜٝٓٸ ١قـٚؿ.٠
وب تعبرل بعض َ٪يِّؿ ٞايورل :٠إْٗا َُٗٸات ؾٹ ٳلم ايٌلط ٗ ١مَآْا(ْٝ ٗٚ .)91ع
ٚسٳ ٵ
ا٭سٛاٍ ؾإٕ ٖـف ايلهاٚ ٌ٥ايعٗٛؿ نإ كتًؿاّ عٔ غلض ايولاٜا ا٭َٓٝٸٚ ١ايكتايٝٸ.١
ٚقـ ٜٳ ٔل ٴؿ عً ٢ؿع ٣ٛن ٕٛإكِٛؿ َٔ اـُى ٗ ايلها ٌ٥ايٓبٜٛٸٔ ٖٛ ١ى
ُ ِؿ ٛإآٍٖ ،ا ِّٜ٪ٜـ أْٗا ناْت أقلب
إهاهب ٚا٭كباغ بأْ٘ ٚكؿ ٗ بعٔٗا سهِٴ ٳ
إٍ ايوٝام اؿلبٞٸ .بٌ دا ٗ ٤نتاب٘ يعبـ ٜػٛخ بٔ ٚعً ١اؿاكثٚ« :ٞأعطٔ ٢ى
ت ًْ ْ َٔ ١ايهتب َٔ أٟٸ إًاك ٺ ٠إٍ أٔاي إػامن(.)93
إػامن ٗ ايػٳ ٵنٚ .)92(»ٚػًَ ٵ
ت بعض ايهتب أَٛكاّ إؿاكٚ ١ٜأَٓٚ ١ٝهٝاهَُٗ ١ٝٸ ،١باٱٓاؾ ١إٍ
ٚتُٔٻ ٳٓ ٵ
ايؿلا٥ض ٗٚ .بعٔٗا ّْٸ عًٔ ٢ى إػامن;  ٗٚبعٔٗا مل ٜٳ ٔل ٵؿ ي٘ فنلٷ.
ؾؿ ٞنتاب٘ َٕ ٵٔ أهًِ َٔ سـي َٔ ـِٚ :أعط ٢س ٜٓاهلل ٚس ٜٓكهٛي٘ٚ ،ؾاكم
إٌلنٌ ،ؾإْ٘ آَٔ بقَٸ ١اهلل ٚكهٛي٘; َٚٳ ٵٔ كدع عٔ ؿ ٜ٘ٓؾإٕ فَٸ ١اهلل ٚفَٸ ١قُـ
كهٛي٘ بل.١٦ٜ
 ٗٚنتاب٘ يلبٝع ١بٔ فَ ٟلسب اؿٔلَٚ ٞإػٛت٘ ٚأعُاَ٘ :إٕ شلِ أَٛاشلِ
ٚمًِٗ ٚكقٝكِٗ ٚآباكِٖ ًٚذلِٖ َٝٚاِٖٗٚ ...إٕ ِْل آٍ فَ ٟلسب عًْ ٢اع١
إوًٌُ.
 ٗٚنتاب٘ ـايـ بٔ ُٓاؿ ا٭مؿ :ٟإٕ ي٘ َا أهًِ عً َٔ ٘ٝأكٓ٘ ،عً ٢إٔ
ش ٹـثاّٜ ٫ٚ ،لتابٚ ،عً ٢إٔ ِٜٓض هلل
 َٔ٪ٜباهلل ٌٜ ٫ٚلى ب٘ ً٦ٝاَّ ٟٚ٪ٜ ٫ٚ ...ٴ ٵ
ٚيلهٛي٘ٚ ...عً ٢قُـ ايٓيبٸ إٔ ّٓع٘ ٖٓا ّٓع َٓ٘ ْؿو٘ َٚاي٘ ٚأًٖ٘.
ٚنتب يبين َٳ ٵعٔ ايطاٝ٥ٸٌ :إٕ شلِ َا أهًُٛا عً َٔ ،٘ٝب٬ؿِٖ َٝٚاِٖٗ ٚغـ٠ٚ
ايػَِٓ ،ا أقاَٛا ايِٚ ٠٬آتٛا اينناٚ ،٠أطاعٛا اهلل ٚكهٛي٘ٚ ،ؾاكقٛا إٌلنٌ،
ٚأًٗـٚا عً ٢إهٚ ،َِٗ٬أَٓٛا ايوبٌ.
ٖٚق ٙايهتب أٜٔاّ مل ٜٳ ٔل ٵؿ ؾٗٝا فنل ايػٓا.)94(ِ٥
ه ٳٓـاّٚ ،تأنٖـ ُـٚك بعٔٗا ع عً ٢ا٭قٌٸ ع،
ت ٳ
ثِٸ إٕ ٖق ٙايهتب إٕٵ هًُٳ ٵ
ٗٚٚلت ؿ٫ي ١بعٔٗا عً ٢ايـع ،٣ٛؾإٕ ايتوا ٍ٩ايقٜ ٟٳ ٔل ٴؿ ٗ إكاّ :إٕٵ نإ اـُى
عً ٢إهاهب ايتذاكَ ١ٜؿلٓٚاّ عً ٢إوًٌُ بايؿعٌ ٗ تًو إلسًٚ ،١نإ ٖقا
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َٚ ٬طبٻكاّ مَٔ ايٓيبٸ| ،ؾًٹ ٳِ مل ٜٗٛل فنلٴ ٗ ٙأساؿٜح
اؿهِ ايٌلعَ ٞؿعٻ ّ
ايٓيبٸ| ٚتٛدٗٝات٘ يًُوًٌُ؟! نُا مل ٜٳ ٔل ٵؿ ٗ اهتؿواكاتِٗ أٜٔاّ(.)95
ٚأٜٸ ّا َا نإ ؾإٕ ايطبٝع ١ايباكم ٠يتًو ايعٗٛؿ ٚايهتب تبـ ٚإؿاكٜٸ ّٚ ١هٝاهٝٸ١
ٚأَٓٝٸٚ .١ؿ٫يتٗا أبًؼ عً ٢ؿػ ٍٛتًو ايكباْ ٗ ٌ٥اع ١إوًٌُٚ ،إفعاْٗا يوٝاؿ ٠ايٓيبٸ
ٗ ايوِّ ًِِ ٚاؿلبٚ ،قبٛشلا با٭سهاّ ٚإباؿ ٨ايعاَٸٚ ،١ايـػ ٗ ٍٛفَٸ ١إوًٌُ .إٕ
هٝاقٗا ايتاكىٛٗٚ ٖٛ ٞك قٛٸ ٠ا٫هٚ ّ٬إوًٌُ بعـ اؿـٜبَٚ ،١ٝا تبعٗا َٔ ؾتض
َهٓٚ ١غن ٠ٚسٌٓ ،ثِٸ تبٛى ،سٝح دا٤ت ايٛؾٛؿ ٚايكباَ ٌ٥عًٓ ّ١إهَٗ٬اٚ ،ؿػٛشلا ٗ
ْاع ١إوًٌُ.

سا ٍٚإٓتٛل ٟإٛا ١َ٤بٌ بعض ايتعلٜؿات ايًػٜٛٸَٛٚ ١قؿ٘ ايؿكٗٞٸ ،ؾلأ ٣إٔ
ايٛاٖل َٔ نًُاتِٗ ع  ٖٛٚإٔ ايػَٓ ٖٞ ١ُٝا ٜؿٛم ب٘ اٱْوإ َٔ غرل ٌَكٓ ٺ ١ع ٌٜرل إٍ
ت ٗ إؿٗ ّٛدعًَ ٵت٘ ِٜـم عً ٢ايػٓ ١ُٝبٌهٌٕ عاّٸٜ ٫ٚ ،كتِل عً٢
ػُِٝٛٸ ٺُ ١أًلبٳ ٵ
غٓا ِ٥اؿلبٖٚ .ق ٙاـُِٝٛٸ ٖٞ ١اجملٓاْٚ ١ٝعـّ ايذلقٗبٜٚ .ه ٕٛإط٬م ايهًُ١
عً ٢غٓا ِ٥اؿلب َٔ باب إط٬م إطًل عً ٢أٗٚل أؾلاؿٚ .ٙطبٻل ٖقا إؿٗ ّٛعً٢
بعض إٛاكؿ ،ؾلأ ٣إٔ ٖٳ ٳـف إكاتٌ ٗ اؿلب ٖ ٛػق ٕ٫ايعـٚٸ ٚايػًب ١عً ٫ ،٘ٝاغتٓاّ
َ ٛؿل ب٘ َٔ ايهٓن ٚإعـٕ ْٹ ٳعِٷ غرل َذلقٖبٗ ١
ا٭َٛاٍ ،ؾْٗ ٞعُ ْ١غرل َذلقٖبَٚ .١ا ٜٴ ِ
ايعاؿٖٚ .٠ـف اٱْوإ َٔ نوب٘ ٚسلؾت٘ ايَٝٛٝٸ ٖٛ ١اؿِ ٍٛعًَ ٢ا ٜع ٍٝب٘،
ٜٚلؾع ب٘ سادات٘ اي ،١َٝٛٝؾاينا٥ـ عًْ ٘ٝعُ ْ ١غرل َذلقٖبٚ .١يقا عٴـٻ َكـاك إ ١ْٚ٪اي١َٝٛٝ
ٗ أكباغ إهاهب ػاكد ّا ؽِټِاّ ٫ ،ؽِِٝاّ(.)96
بُٓٝا ٜل ٣اشلاسل ٞإٔ اجملٓاْٚ ١ٝعـّ ايذلقٗب ٚعـّ ايتٛقٗع ٫هتشِاٍ إاٍ ٫
وب ٚايتذاك ٖٞٚ ،٠غرل ؿاػً١ٺ ٗ َؿٗ ّٛايػٓ ٗ ١ُٝآ١ٜ
تٓطبل عً ٢عًُٝات ايهَ ٵ
اـُى(.)97
َ ٖٛٚا اهتكلب٘ ع َٔ قبٌٴ ع كًٝـ كٓا; سٝح كأ ٣إٔ إتباؿك َٔ ا٫هتعُاٍ إٔ
ايػٓٚ ١ُٝايػِٓ َا ٜٓاي٘ اٱْوإ ٜٛٚؿل ب٘ َٔ غرل َكابٌٕ َاؿٸٜ ٟبقي٘ ٗ هب .ً٘ٝغرل أْ٘
ٳْ َكـ قَ ٵٝـ ايًػٜٛٸٌ بعـّ إٌكٓ.)98(١
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ٚؾِٻٌ ايوبشاْ ٗ ٞاـُِٝٛات إتعًِّك ١بكَ ٵٝـ (بٌَ ٬كٓ ٺٜٚ ،)١ل ٣أْٗا تهُٔ
ٗ أسـ ا٭َٛك ايتاي :١ٝايٛؿل ب٘ بٝولٕ ٚهٗٛي ،١أ ٚايٛؿل ب ٬بٳ ٵقٍ َكابٌٕ ،أٚايٛؿل بـٕٚ
ب ٚتٛقٗ ٕع(.)99
تلقٗ ٺ

ٜبـ ٚأْٗا اهتٓتاداتٷ ؼً ;١ًٝٝيًُٛا ١َ٤بٌ َعطٝات ايتعلٜؿات إعذُ١ٝ
ٚايلٚاٜات اؿـٜجٚ ١ٝإٛاقـ ايؿكٗٚ .١ٝايٛاٖل إٔ اهتٓتاز عـّ ايذلقٗب ع ٗ ْٛلِٖ ع
ٜلدع إٍ إٔ ايؿٛم بٌ ٞٺَ ٤ا ٜتشكٖل ٗ ساي ١عـّ تلقٗب٘ ،أ ٚبك ٍٕٛآػل :عٓـ َِاسبت٘
يعِٓل إؿادأ.٠
أَا َؿٗ ّٛعـّ إٌكٓ ١ؾٗ ٛأقلب إٍ عـّ ايتعبٚ ،عـّ بقٍ اجملٗٛؿ إتعاكف،
و ٕل ٚهٗٛي١ٺ.
 َٔٚثِٸ ٜعين اؿِ ٍٛعً ٢ايٌ ٤ٞبٝٴ ٵ
ٜٚٳ ٔل ٴؿ عً ٘ٝأْ٘ ٜ ٫تباؿك َٔ ايؿٛم َعٓ ٢عـّ ايذلقٗب ايتاّٸ .ؾايقٌٜ ٜٔاكنٗ ٕٛ
َوابكاتٺ أٜ ٚكـَِّ ٕٛاػتباكاتٺٚ ،إٕٵ نإ ّ ٫هِٓٗ اؾَ ٵنّ بايؿٛم ؾٗٝا ،بعٔٴِٗ ع
ٍّ بٗاٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ َجًِٗ يٝى َجٌ
عً ٢ا٭قٌٸ ع ٜتٛقٖع ؾلْ ايؿٛم بٓوبٺ عايَ ١ٝعتـ
ٳَ ٵٔ  ٫وتوب ٜ ٫ٚتٛقٖع ايؿٛم ْٗاٝ٥ٸ ّاٚ .إ ٓ٫ع أ ٟبٓا٤ٶ عً ٘ٝع ؾإٕ ا٭كباغ ٚإهاهب
ايتذاكٜٸ ٖٞ ١ا٭ػل ٫ ٣ته ٕٛقتوب ;ّ١٭ٕ ايتادل نجرلاّ َا ٜـػٌ ٗ كاطلات
ٚوتٌُ ايلبض أ ٚاـواك ٠بٓوبٺ َتؿاٚت .١ثِٸ إٕ ٖٓاى َٔ ا٭عُاٍ ايتذاكَ ١ٜا قـ هنّ
أُشابٗا هٳًَؿاّ بتشكٗل أكباغٕ َٓٗا ،ؾٌٗ ؽلز َٔ َٛاكؿ اـُى؟!
نُا إٔ عًُٝات اهتؼلاز إعاؿٕ َٔ باطٔ ا٭كضُٝٚ ،ـ ايً٪ي َٔ ٪ايبشاك،
مل تعٴ ٵـ َتٛقِّؿ ّ١عً ٢ا٭هايٝب ايتكًٝـٜٸ ،١عٝح ٜطبل عًٗٝا َؿٗ ّٛعـّ ايذلقٗب.
ٚنقيو اؿاٍ بايٓوبٕ ١ؿٗ ّٛاجملٓاْٚ ١ٝعـّ ٚدٛؿ َكابٌٕ ،ؾإْ٘ يٝى إعٓ٢
إتباؿك َٔ قَٝـ «بـٌَ ٕٚكٓ ٺ ،»١بٌ قـ ٜٴوتٳ َؿاؿ فيو بٔلبٺ َٔ ايعٓا ١ٜاٱٓاؾ.١ٝ
ٜٚبـ ٚإٔ بعض ايـاكهٌ اهتٓتذٛا ٖق ٙا٭َٛك َٔ بعض إٛاقـ ايلٚاٝ٥ٸ١
ت ايهٓن ٚايلنام ٚإعـٕ َٚا ٜٓاٍ بايػٳ ٵَ ُٔٓ ْٛؿّٗٛ
ٚايؿكٗ ،١ٝاييت أؿكدٳ ٵ
َ ٛؿل ب٘ اتٸؿاقاّٚ ،بـ ٕٚتٛقٗ ٕع هابل.
ت عًٗٝا اـُىٖٓ ٖٞٚ .ا ٜٴ ِ
ايػٓٚ ،١ُٝقلٻ ٳك ٵ
وب بعض اٯكا ٤ايؿكٗ ٫ :١ٝهب ؿؾع اـُى عً ٢بعض ايؿٛا٥ـ إتٛقٖع،١
ٚسٳ ٵ
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وب ١أ ٚغرل
نإٛاكٜح إذلقٖب ;١بُٓٝا هب إػلاز اـُى َٔ إٛاكٜح غرل احملتٳ ٳ
إتٛقٖع.١
ػق
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙاٯكا ٤متٸ تؿورل ق ٍٛايًػٟٛٸ ايؿٛم بايٌ ٤ٞبٌَ ٬كٓ ٺٚ .١ي ٛمل تٴ ٪ٳ
ايلٚاٜات اؿـٜجٚ ١ٝاٯكا ٤ايؿكٗ ١ٝبعٌ ا٫عتباك ٗ ايتشً٬ٝت ايوابك٫ ١عتدل إرلاخ
بأْٛاع٘ٚ ،اشلبات بأًهاشلاٚ ،بعض أًهاٍ إلنٛمات َٔ ،ا٭َٛك اييت ٜؿٛم بٗا
بٌَ ٬كٓ ٺ ٫ٚ ١عٓا٤ٺ.
ٜٚٴ٬سٳ ٜإٔ بعض ؼً٬ٝت إٓتٛل ٟس ٍٛأغلاض إوتجُلٚ ٜٔايتذٸاك عٔ
إهاهب ٚايؿٛا٥ـ ايتذاك ٫ ١ٜتِـم عً ٢ا٭ٌْط ١ايتذاك ٗ ١ٜكتًـ ا٭مَٓ١
ٚا٭َهٓ ;١إف ٜٗٛل أْ٘ كنٖن ْٛل ٙعً ٢أعُاٍ ػاكٜٸ ١قـٚؿ ،٠٭ؾلاؿٺ ٖـؾِٗ َٓٗا
اؿِ ٍٛعً ٢يكُ ١ايع ٍٝاي .١َٝٛٝإٕ أغلاض ايتذاكَ ٠تعـِّؿ ٫ٚ ،ْ٠تكتِل ؾك٘ عً٢
تٛؾرل اؿادات إعٌٝٝٸ ١ا٭هاي.
ٚنقيو اؿاٍ بايٓوب ١إٍ اؿلب; ؾإٕٸ َا فنل ٙقـ ِٜـم عً ٢ايٓاس١ٝ
ايٓؿو ١ٝيًُكاتًٌ ؿ ١ٛايكتاٍ ،بإٔ ٖـؾِٗ سٗٓٝا ٜهَِٓ ٕٛبٸ ّا ُٛب ؼكٝل ايػٳًَب١
وِ إعلن ١يِاؿِٗٚ ،إ ٓ٫ؾكـ ته ٕٛيًشلٚب أٖـافٷ َلنٖب،١
ٚايِٓل ٚسٳ ٵ
عوهلٚ ١ٜهٝاهٚ ١ٝأَٓٚ ١ٝاقتِاؿٚ ١ٜاهذلاتٝذ ٫ٚ ،١ٝته ٕٛجمللٸؿ ايػٳًَب١
ايعوهل ٗ ١ٜإٝـإ.

ٜل ٣بٓشُٝـ ٠إٔ ايػٓا ِ٥ناْت َٔ أِٖٸ ا٭هباب اييت ناْت تـؾع نجرلاّ َٔ
إكاتًٌ َٔ إوًٌُ ا٭ٚا ٌ٥يً٬ذلاى ٗ ايكتاٍٚ ،إٔ إغلا ٤ايػٓا ِ٥نإ ٜ ٫ٴكاٚٳّ،
تٗ
ت ،ستٸ ٢تهٛٻْت يًُوًٌُ قٛٸٓ ْ٠اكب ،١بًػٳ ٵ
إٍ ؿكد ١إٔ أعـاؿ إكاتًٌ تٔاعؿَ ٵ
ٚقتٺ ٚدٝنٕ ث٬ثٌ أيـ قاكبٺ ،بعـ إٔ نإ عـؿِٖ ٜ ٫تذاٚم بٔع َ٦ات َٔ ايلداٍ
ٗ َعلن ١بـك(.)100
ٜٚكلِّك اؾابل ٟإٔ ايػايب ١ٝايعْٛٗ َٔ ٢ُٛك إوًٌُ ع باهتجٓا ٤قًٓ ٺَٔ ١
ايوابكٌ ا٭ٚٸيٌ عٚ ،تتهٛٻٕ أهاهاّ َٔ «إوًٌُ اؾُ ٴـؿ» َٔ قلٚ ٍٜا٭علابَٔ ،اؾاّ
وب قلا٤ت٘ ؾإٕ
إٍ إٓاؾكٌ ،نإ إهٗاَٗا ٗ سلن ١ايؿتض بـاؾع ايػٓ ١ُٝأهاهاّٚ .سٳ ٵ
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ايػٓٚ ١ُٝاـلاز ناْا ٌٜهَِّٛ ٕ٬كؿٳ ٵٚ ٜٔسٝـٳ ٵ ٜٔيًـٚي ١ايلٻ ٵٜعٝٸُ ٗ ١ـك اٱهّ٬
ٚايعِل ا٭َ.)101(ٟٛ
ٖ ٗٚقا ايِـؿ ٜقنل ايب٬فكٖ279(ٟع) إٔ اـًٝؿ ١أبا بهل ٕا ؾلؽ َٔ قتاٍ
ايلؿٸ ٠كأ ٣تٛد ٘ٝاؾ َٛٝإٍ ايٌاّ ،ؾهتب إٍ أٌٖ َهٓٚ ١ايطا٥ـ ٚايْٝٚ ُٔٝع
ذـ ٚاؿذام ٜوتٓؿلِٖ يًذٗاؿٜٚ ،لغِّبِٗ ؾ ٗٚ ٘ٝغٓا ِ٥ايل ،ّٚؾواكع ايٓاي
ايعلب بٓٳ ٵ
إي ٘ٝبٌ قتوبٺ ٚطاَع(.)102
هل ٠اييت
ٚمثًٛ ١اٖـ تاكى ١ٝتِّٜ٪ـ ن ،َ٘٬ؾكـ نإ هبب اشلنّ ١إُ ٵٓ َ
سـ ٖ ٛكايؿ ١ايلَا ٠تعًُٝات ايٓيبٸ|ٚ ،تلنِٗ
ت بإوًٌُ ٗ غن ٠ٚأُ ٴ
ؿكَ ٵ
َٛاقعِٗٚ ،كنِٔٗ ٚكاْ ٤ع ايػٓا ;ِ٥ػٛؾاّ َٔ إٔ تؿٛتِٗ.
نُا تطا ٍٚبعِٔٗ عً ٢ايٓيبٸ| ٗ غن ٠ٚسٌٓ; بوبب قوُ ١ايػٓا.ِ٥
ت سلن ١اؾٗاؿ ٗ تاكٜؽ إوًٌُ
إٕ ايتأَټٌ ٗ اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت كاؾكَ ٵ
ٜؿٝـْا بٛٓٛغٕ إٔ ْٳ ٵ ٌٝإػامن نإ َٔ بٌ اؿٛاؾن ايكٜٛٸ ١اييت طلسٗا ايكلإٓ
هلل عٳٔٵ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ إٔفٵ ٴٜبٳا ٹٜعٴْٛٳوَ تٳشٵتٳ
ٓٞٳ ا ُ
يتٌذٝعِٗ عً ٢ايكتاٍٜ .ك ٍٛتعاٍ﴿ :يَكَـٵ كٳ ٹ
ايٌٻذٳلٳ٠ٹ َؾعٳًٹِٳ َٳا ؾٹ ٞقًُُٛبٹِٗٔٵ َؾ َأْٵنٳٍٳ ايوٻهٹٓٝٳ َ١عٳًَٝٵِٗٔٵ ٚٳ َأثٳابٳٗٴِٵ ؾَتٵشاّ قَلٜٔباّ * ٳ ٚٳَػٳاْٹِٳ
نَجٹرلٳٜ ّ٠ٳأِػٴقٴْٚٳٗٳا ٚٳنَإٳ اهللُ عٳنٜٔناّ سٳهٹُٝاّ * ٚٳعٳـٳنُِٵ اهللُ ٳَػٳاْٹِٳ نَجٹرلٳ ّ٠تٳأِػٴقٴْٚٳٗٳا
َؾعٳذٻٌٳ يَهُِٵ ٖٳقٹٙٹ ٚٳنَـٻ َأٜٵـٹٟٳ ايٓٻائ ٳعٓٵهُِٵ ٳٚيٹتٳهُٕٛٳ آٜٳ ّ١يٹًُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ٳٜٚٳٗٵ ٹـٜٳهُِٵ ُٹلٳاطاّ
َٴوٵتٳكٹُٝاّ﴾ (ايؿتض 18 :ع  .)20نإ ايكلإٓ ايهلٜ ِٜلًِّـ ؼلٸناتِٜٗٗٚ ،قِّب
اْـؾاعاتِٜٗٚ ،ك ِّّٛاعٛدادِٖٗ ٗ ،قا ايوٝامٜ .ك ٍٛهبشاْٜ٘﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا إٔفٳا
ّ٬ٳ يَوٵتٳ َٴ ٵَ٪ٹٓاّ ٳتبٵ ٳتػٴٕٛٳ
هبٹ ٌٔٝاهللٹ ؾَ ٳت ٳب ٻٓٝٴٛا ٳ َ٫ٚتٳكُٛيُٛا يٹُٳٔٵ َأيِكَٔ ٢إ َيٝٵهُِٵ ايوٻ َ
ٓٳ ٳلبٵتٴِٵ ؾٹ ٞٳ
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا َؾ ٹعٓٵـٳ اهللٹ ٳَػٳاْٹِٴ نَجٹرلٳ ْ ٠نَقٳيٹوَ نُٓتٴِٵ َٹٔٵ َقبٵٌٴ ؾَُٳٔٻ اهللُ عٳًَٝٵهُِٵ
عٳلٳضٳ ايِ ٳ
ػبٹرلاّ﴾ (ايٓوا.)94 :٤
ؾَ ٳت ٳب ٻٓٝٴٛا ٔإٕٻ اهللَ نَا ٳٕ بٹُٳا ٳتعٵُٳًُٕٛٳ ٳ
ٚنٝؿُا نإ ؾإٕ اٱكباى اؿاٌُ بٌ ايـاكهٌ س ٍٛقَ ٵٝـ ايًػ( ٌٜٛبـٕٚ
ٌَكٓ ٺ ٙ٪ٌَٓ )١اػت٬ف إعطٝات ايًػٜٛٸٚ ١ايلٚاٚ ١ٝ٥ايؿكٗٚ ،١ٝشلقا ساٚيٛا ايتٛؾٝل بٗٓٝا.

ٚقِٸً ١ايبشح إٔ ٖٓاى َٓٛٛك ٜٔكٝ٥وٌ ٗ ؼـٜـ َؿٗ ّٛايػٓ ٗ ١ُٝاٯ،١ٜ
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ُٖا:
س ٳـٖا.
ا٭ٚٸٍٜ :كِل َـي ٍٛايػٓ ١ُٝعً ٢غٓا ِ٥اؿلب ٚٳ ٵ
ايجاْٜٛ :ٞهِّع إؿٗ ،ّٛي ٌٌُٝنٌٸ َا ٜؿٛم ب٘ إل ٗ ،٤اؿلب أ ٚايؤًَِ ،
نوبٺ أ ٚػاك٠ٺ أ ٚنٓنٕ أ ٚكنامٕ أ ٚغَٚ ْٕٛا ًانٌ.
ٖٓٚاى َٓ ٛٛٷك ٜتٛه٘ بُٗٓٝا َٔ بعض ايٛد.ٙٛ
ٚقـ أًاك ايطٛهٖ460(ٞع) إٍ ن ٬إٓٛٛك ،ٜٔعٓـ ْع٘ بٌ بعض ا٭ػباك
إؼتًؿ ١س ٍٛايػَٓٚ ،١ُٝا افا ناْت بإعٓ ٢اـاْٸ أ ٚايعاّٸ .قاٍ« :ايٛد٘ ؾ ٘ٝأسـ
ً:ٌ٦ٝ
أسـُٖا :إٔ ٜه ٕٛإعٓ ٢ؾ ٘ٝأْ٘ يٝى اـُى إ ٗ ٓ٫ايػٓا ِ٥ػاُٸ ;١بٛاٖل
ايكلإٓ; ٭ٕ َا عـا ايػٓا ِ٥إِا عًِ ٚدٛب اـُى ؾ ٗ ٘ٝايوٓٸٚ ،١مل ٜٳ ٵع ٔٔ أْ٘ يٝى ٗ
ى أُ.ّ٬
فيو ٔ ٷ
ٚايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ تهٖ ٕٛق ٙإهاهب ٚايؿٛا٥ـ اييت ؼٌِ يٲْوإ َٖٔ ٞ
ًْ ١ايػٓا ِ٥اييت فنلٖا اهلل تعاٍ ٗ ايكلإٓٚ ،قـ بٝٻٔ× فيو ٗ ايلٚا ١ٜاييت
فنلْاٖا ٗ أٚٸٍ ايباب»(.)103

اػتًؿت آكا ٤ايؿكٗا ٤ايكا ًٌ٥بجبٛت تٌلٜع ٔى ا٭كباغ ٗ أَٛكَٕٗٓ ،اَ :وتٓـ
ٖقا ايكٚ ٍٛؿي.ً٘ٝ
ؾلأ ٣بعض أْ٘ ايهتاب ٚايوٓٸ ;١بُٓٝا قلٻك آػل ٕٚإٔ َوتٓـ ٙايوٓٸ ١ايٛاكؿ ٠عٔ
أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^.
ٜل ٣اشلاسل ٞإٔ ا٫هتـ ٍ٫بايوٓٸ ١عً ٢ثبٛت اـُى ٗ ٖقا ايِٓـ (أكباغ
ت عـٜـَ ٠وتؿٜ ٫ ،١ٔٝبعـ تٛاتلٖا إْاٚ .)104(ّ٫اهتعلض
إهاهب) .ؾٗ ٞكٚاٜا ٷ
ت عٌل ٜٔكٚاَ ;ّ١ٜعُٗٛا ُشٝشَٚ ١عتدلٚ ;٠بعٔٗا ٚآش ١ايـ٫ي ١ع ٗ
ًَْٗٓ ّ١ا ،بًػٳ ٵ
ْٛل ٙع عً ٢إطًٛبٚ .اْتٗ ٢إٍ ايكٖ :ٍٛق ٙعُـ ٠ايلٚاٜات اييت ّهٔ إٔ ٜوتـٍٸ بٗا
ت ؿ٫يت٘ َٓٗا قـ ٜهؿٞ
عً ٢أٌُ ثبٛت اـُى ٗ أكباغ إهاهب ٚايؿٛا٥ـَٚ ،ا ُٖ ٵ
ؿِ ٍٛاؾنّ بجبٛت تٌلٜع ٖقا اـُى ،عً ٢ا٭قٌٸ ٗ عِل ا٭ُ٥ٸ ١إتأػِّل،^ٜٔ
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ػُِٛاّ بعـ ِٓ اٱْاع ٚايورل ٠إٍ فيو(.)105
ٜٚقٖب ْعٷ َٔ ايؿكٗا ٤بأْ٘ ثبت بايهتاب ٚايوٓٸ :َِٗٓٚ ،١إٓتٛل ;ٟسٝح
أنٖـ ثبٛت٘ بايوٓٸ ١أٜٔاّٚ .بعـ علض بعض ايلٚاٜات قاٍ :إٍ غرل فيو َٔ ايلٚاٜات،
إوتؿاؿ َٓٗا ثبٛت اـُى ٗ ايؿٛا٥ـ ايَٝٛٝٸ ،١بعـ إػلاز إ ١ْٚ٪ي٘ ٚيعٝايٖ٘ٞٚ .
نجرلٚٚ ،ْ٠اٖل أنجلٖا أُ ٚلوٗا نْٗٛا ٗ َكاّ بٝإ ايٝٚٛؿ ١ايؿعًٝٸ.)106(١
ٚأنٖـ اـ ٞ٥ٛعً ٢إط٬م اٯٚ ١ٜسلٛشلا يعاَٸ ١ا٭كباغ ،قاٍٚ :تٌٗـ يقيو أػباكٷ
ت عً ٢أْٸٗا اٱؾاؿَٜٛ ٠اّ ؾَٛٝاّ(.)107
نجرل ،ْ٠ؿيٖ ٵ
ٚأكدع دٛاؿ َػٓ ١ٝا٫ػت٬ف بٌ إٓٛٛكٳ ٵ ٜٔايلٝ٥وٌ ٗ ؾك٘ إوًٌُ إٍ َا
اهتؿاؿ ٙنٌٌّ َُٓٗا َٔ ؿ٫ي ١اٯ ;١ٜبٌ َٳ ٵٔ ٚقـ عٓـ عَُٗٛا; َٚٳ ٵٔ كأ ٣ؽِِٗٝاٚ .يٛ
ثبت ايتؼِ ّٝعٓـ إٛهٸع يعٌُ ب٘ٚ ،ي ٛثبت ايعُ ّٛعٓـ إٔٝٸل ٭ػق بَ٘ٚ .ع َا ؾ٘ٝ
َٔ تبو٘ٝٺ ،إ ٓ٫أْ٘ ػرلٴ َا نتِ ب٘ ايبشح(.)108

يكـ اتٸٔض َٔ ايبشح إٔ ايؿكٗاٚ ٤إؿوِّل ٜٔتٓاٚيٛا ايكٔٝٸ َٔ ١كتًـ دٛاْبٗا،
ٚقـٻّ نٌټ اتٸذاٙٺ َِٓٗ َوتٓـاتَ٘ٚ ،ا ِّٜ٪ٜـ كأ.ٜ٘
ت قانُ ١اٯكاْٚ ٤كـ إباْ ٞإؼتًؿ ٗ ١أدٛا ٤ادتٗاؿٜٸ ٺ ١ؾهلٜٸٖٓ ،١ا
ُ ٵ
ٖ
ٜـسض إك٫ٛت اييت تذلؿٻؿ ٗ بعض ايهتاباتٚ ،اييت تلدع ا٫ػت٬ف ايؿكٗٞ
ٚايتؿورل ٟؾٗٝا إٍ عٛاٌَ هٝاهٝٸَِٚ ،١احل ًؼِٝٸٚ ١ؾٜٛ٦ٸَ ١عٝٻٓ.١
إٕ اٱكباى اؿاٌُ س ٍٛؼـٜـ َؿٗ ّٛايػٜٓ ١ُٝلدع إٍ ا٫ػت٬ف بٌ أُ٥ٸ١
ايًػٚ ١ايتؿورل ٚايؿك٘ٚ .قـ تـاػًت كتًـ إعطٝات ايًػٜٛٸٚ ١ايلٚاٝ٥ٸٚ ١ايؿكٗٝٸ،١
ٚتطبٝكات ايتاكٜؽ ايوٝاهٞٸ ٗ ،اػاٖات ايبشح ٗ ٖقا إٛٓٛع.
نُا تبٌ إٔ اهتعُاٍ َاؿٸ ٠ايػِٓ ٚتِلٜؿاتٗا مل ٜكتِل عًَ ٢ا ٜٛؿل ب٘ ٗ
وب تٌهٌِّ
اؿلٚبٚ ،اػتًـ سَ ٍٛٳ ٳـٜات ا٫هتعُاٍَٚ ،ا إفا ناْت َٛاكؿ ايهَ ٵ
ٚاٖل ّ٠يػٜٛٸ ١ؿ٫يٝٸ ١ادتُاعٝٸ.١
ٚقـ تبٌ إٔ ايكٔ ١ٝدٳ ٳـيَٚ ،١ْ ٝلدعٝات ايبشح ؾٗٝا َتعـِّؿَٚ ْ٠تـاػً.ْ١
ٚإلدع ١ٝايًػ ١ٜٛمل ؼوِ اؾَ ٳـٍَٚ .ع ٚدٛؿ َلدعٝٸاتٺ ِْٸ ،١ٝتٛاٌُ ا٫ػت٬ف
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ايؿكٗٞٸ ستٸ ٗ ٢ا٫تٸذا ٙايٛاسـٖٓٚ .ا ٜدلم ه٪اٍ ايًش ١ٛايتاكىَٚ ١ٝكتٔٝات ايٛاقع ٗ
وِ؟
ا٫دتُاع اٱْواْٞٸَٚ ،ـَ ٣واُٖتٗا ٗ عًُ ١ٝاؿَ ٵ
ٚإؿاكق ١اييت ٗٚلت دًٝٸ ّ ٗ ١إكاّ أْ٘ ٗ ايٛقت ايق ٟكأ ٣بعِٔٗ إٔ إؿّٗٛ
ايًػ ٟٛيًهًُ ١أعِٸ ،قٝٻـ ٙٚبإعٓ ٢اُ٫ط٬سٞٸ ايق ٟاهتكلٸ يـ ٗ ِٜٗايؿك٘ٗٚ .
ض إٔ إؿٗ ّٛايوا٥ـ ٖ ٛأٓٝلَٚ ،ع فيو تبٓٸ ٢ا٫تٸذا ٙايؿكٗٞٸ إٌٗٛك
إكابٌ كأ ٣بع ٷ
ٗ ْٛلِٖٚ ،ؾاقاّ يًُٛقـ ايلٚاٞ٥ٸ ٚايؿكٗٞٸ ايكا ٌ٥بإؿٗ ّٛايٛاهع.
ٚتبٌ إٔ ايك ٍٛبإؿٗ ّٛائِّٝل يًػٓ ٗ ١ُٝآ ١ٜاـُى يٝى َكتِلاّ عً ٢اتٸذاٙٺ
ؾكٗٞٸ َقٖيبٸ ٚتؿورلٟٸ َعٌٚ ،إٕٵ نإ َٓٛع اتٸؿامٕ يـ ٣أسـ ا٫تٸذاٌٖ ايؿكٗٝٸٌ
ايلٝ٥وٌ يًُوًٌُٚ ،ق ٸٌ ػ٬ف يـ ٣ا٫تٸذا ٙاٯػلٚ ،إٕٵ عًَ ٢وت٣ٛٶ قـٚؿٺ.
 ٗٚايٛقت ْؿو٘ ٖٓاى َٳ ٵٔ ػايـ إٛقـ ايؿكٗ ٞإٌٗٛك ٗ َـكهتُ٘ٚ ،وٻو
وب قٓاعت٘ إوتكًٓ.١
س ٵ
َا قاؿ ٙإي ٘ٝايبشح ايعًُٞٸ ،ٳ
ت
ٚأهؿل ايبشح عٔ ٚدٛؿ آكآَ ٤ق ايكٹ ٳـّ ،يـ ٣كتًـ َقاٖب ايؿك٘ ،ؾلٓٳ ٵ
وب غرل اؿلبٝٸَ ،١ع تهٝٝؿاتٺ ؾكٗٝٸَ ١عٝٻٓ.١
اـُى عً ٢بعض َٛاكؿ ايهَ ٵ
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«الشٍَُّة» ودالالتّا
يف الرتاثني الديينّ واألدبيّ يف الكسوُ اهلحسيّة األوىل

إٕ أسـ ا٭ؿيٓ ١اشلاَٸ ٗ ١سذٸ ١ٝايوٓٸ ١ايٓبَ ،١ٜٛوتكًٓ ّ١عٔ ايكلإٓ ايهلٖٛ ،ِٜ
هٓٻت٘» ايٌلٜؿ.)1(١
عـ ٷؿ َٔ أساؿٜح ايٓيبٸ ا٭نلّ| ،اييت تأَل إوًٌُ باتٸباع « ٴ
يه ٵٔ ٖٓاى اػت٬ف بٌ ايًػٜٛٸٌ ٗ َعٓ ٢نًُ« ١ايوټٓٻ.»١
ض إٔ ايهًُ ١تعين «ايطلٜك ،»١هٛا٤ٷ ناْت طلٜك ّ١دٝٸـ ّ٠أ ٚطلٜكّ١
ٜٚعتكـ بع ٷ
ض إٔ يًهًُ ١ؿ٫ي ّ١إهابٝٸ ّٚ ،١إْٸُا تـٍٸ عً٢
هٝٸٚ ;ّ١٦عً ٢ايعهى َٔ فيوٜ ،عتكـ بع ٷ
وٓ ١ؾك٘.
ايطلٜك ١اؿَ ٳ
َ ٗٚجٌ ٖق ٙاؿاٍ ّهٔ يًكلآْٝٸٌ إٔ ٜٴٌهِّهٛا ٗ سذٸ ١ٝايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸ;١
ٍّ ٗ ؿا٥ل ٠ؿ٫ي ١يؿ« ٜايوټٓٻ،»١
بـع ٣ٛإٔ اـ٬ف إٛدٛؿ ٗ آكا ٤ايًػٜٛٸٌ هعًٓا ٗ ًو
وٓٚ .١إفٳٕٵ يٝى
ٚس٦ٓٝقٺ هب إٔ ْتُوٻو بايكـك إتٝكٖٔ َٔ ؿ٫يت٘ ٖٞٚ ،ايطلٜك ١اؿَ ٳ
ٖٓاى ؿي ٝٷٌ عً ٢إٔ ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ ١تـٍٸ عًٚ ٢دٛب اتٸباع نٌٸ طلٜك١ٺ يًٓيبٸ| ،بٌ
إِا تـٍٸ عًٚ ٢دٛب اتٸباع طلٜكت٘ اييت ثبت سٴوٵٓٴٗا بـي ٌٕٝآػلْٚ .تٝذٖ ١قا اٱًهاٍ
إٔ ايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ١يٝوت سذٸَ ّ١وتكًٓ ّ١إٍ داْب ايكلإٓ ايهل.)2(ِٜ
ٖ ٗٚق ٙإكاي ،١بِلف ايٓٛل عٔ ا٭دٛب ١ا٭ػل ٣اييت ّهٔ طلسٗا ٗ
×

وٓٻَِ ٗ »١ـا ٕم
دٛاب ٖقا اٱًهاٍْ ،كـِّّ ؿكاه ٗ ّ١ا٫هتعُا٫ت ايعلبٝٸ ١يهًُ« ١اي ټ
قبٝضٕ َٔ ايطلٜكٜٚ .١تٸٔض يٓا َٔ ػ ٍ٬فيو إٔ َعٓ ٢ايهًُ ١عاٌّّ  ٌٌُٜإِاؿٜل
وٓٚ ١ايوٝٸَ ١٦عاّٚ ،يٝى ٖٓاى َعٓ٢ٶ إهاب ٌّٞؾٗٝا ْؿوٗاٚ ،بايتايْ ٞوتطٝع إٔ
اؿَ ٳ
ْك :ٍٛإٕ ٖقا اٱًهاٍ َلؿ ٚٷؿٚ ،يٝى ٖٓاى أٟٸ ًبٗ١ٺ ٗ سذٸ ١ٝايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸٖ َٔ ١قٙ
اؾٗ ٫ٚ ،١عدل ٠بآكا ٤ايًػٜٛٸٌ بعـ إثبات عَُٝٛٸَ ١عٓ ٢ايهًُ ،١عدل ا٫هتٌٗاؿ
با٫هتعُا٫ت َباًل.ّ٠
ٚهب إٔ أًرل إٍ إٔٸ ؿكاه ١ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ
ت ٗ َكاي١ٺ أػلَ ٣وتكًٓٚ .)3(١أكنِّن ٗ ٖق ٙإكاي ١عً ٢ا٫هتعُا٫ت ٗ
قـ تكـٻ ٳَ ٵ
نًُات أٌٖ ايبٝت^ ٚايِشابٚ ١ا٭ًعاك ٗ ايكلٕ ا٭ ٍٚاشلذل ;ٟٱثبات إعٓ ٢ايعاّٸ
ٕؿلؿ« ٠ايوټٓٻ ٗ »١ايعِل ايٓبٟٛٸ ،ثِٸ أكنِّن عً ٢ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكل ٕٚايتاي ;١ٝٱثبات
إعٓ ٢ايعاّٸ يًهًُ ٗ ١ايعِٛك إتأػِّل.٠
ت ٗ ا٭ساؿٜح
ٚإٕ ايقٜ ٟـع ٛإٍ ٖقا ايتكو ِٝإٔ َؿلؿ« ٠ايوټٓٻ ،»١اييت ٚكٳ ٳؿ ٵ
ايٓب ١ٜٛاٯَل ٠باتٸباع ايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ٫ ،١ؽً َٔ ٛإسـ ٣اؿايتٌ :إَا إٔ ته ٕٛنًُ١
ت َٔ ًٳؿَتٳٞٵ كه ٍٛاهلل|ٚ ،بعباك٠ٺ أػل:٣
«ايوټٓٻ »١ؾٗٝا ٖ ٞعٌ ايهًُ ١اييت ػلدٳ ٵ
َٖٓ ٞكٛي ١بايًؿٚ ;ٜإَا إٔ تهٖ ٕٛق ٙايهًَُٓ ١كٛي ّ١بإعٓٚ ،٢مل تهٔ عٌٳ
ايهًُ ١اييت قاشلا ايٓيبٸ|ٚ .ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕ ا٭ٚٸٍ اشلذلٟٸ تواعـْا ٗ ؾِٗ
َعٓ ٢ايهًُ ٗ ١ساي ١ايٓكٌ بايًؿٚ ،ٜا٫هتعُا٫ت ٗ ايكل ٕٚايتاي ١ٝتواعـْا ٗ ؾِٗ
َعٓاٖا ٗ ساي ١ايٓكٌ بإعٓ.٢
ٚهب إٔ أْبِّ٘ ايكلا ٤ايهلٸاّ إٍ أْين; سٝح قـٻ ٵَتٴ ٗ إكاي ١ايوابك ١إؼتِٸ١
با٫هتعُا٫ت ٗ ايكلإٓ ٚاؿـٜح ايٓبٟٛٸ تؿِ٬ٝتٺ نجرل ّ٠س ٍٛدٛاْب أُٖٸٖ ١ٝقٙ
ايـكاهَٗٓٚ ،١ذ ٞؾٗٝا ٫ ،أكٜـ إعاؿتٗا ٖٓا ،ؾًًُنٜـ َٔ ا٫طٓ٬ع بإَهاْهِ إٔ
تلادعٛا تًو إكايٚ ،١إِا أنتؿٖٓ ٞا بٓكط١ٺ ٚاسـ ٠قبٌ اـٛض ٗ ايبشح:

ٖٓاى نًُ ْ ١هب إٔ ًْ ٫تؿت إيٗٝا ٗ إطاك ا٫هتٌٗاؿ باهتعُا٫ت «ايوټٓٻ»١

ٌَٚتكٓاتٗا ٖٞٚ ،نًُ« ١ايوٻٓٳٔ» .إٕ ٖق ٙايهًَُ ١ؿلؿٚ ،ْ٠تعين ايطلٜل ٚايوب،ٌٝ
االجتهاد والتجديد

 ٖٞٚؽتًـ عٔ «ايوټٓٳٔ» ،اييت ْٖ ٞعٴ «ايوټ ٻٓ ٖٞٚ ،»١اييت تؿٝـْا ٗ ٖق ٙايـكاه.١
هب اْ٫تبا ٙإٍ أْٓا ْٛاد٘ ٗ عـؿٺ َٔ ايٌٛاٖـ إٔ َا ٚكؿ ؾٗٝا ٖ« ٛايوٸٓٔ»ٚ ،سٝح مل
ٜهٔ ٖٓاى تٌه ٝٷٌ ٗ نجرلٕ َٔ إِاؿكٚ ،نًُ« ١ايوٸٓٔ» َتوا٦ٖٝ ٗ ْ١ٜٚتٗا
« ٞايوټٓٳٔ» «ٚايوٻٓٳٔ» ،ؾّ ٬هٔ إٔ ِِّٝن بٌ ايهًُتٌ ٗ َجٌ ٖقٙ
بايٓوب ١إٍ نًُتٳ ٵ
اؿاٍٚ ،بايتايِٜ ٫ ٞضٸ ا٫هتٌٗاؿ بٗق ٙايٌٛاٖـٚ ،ػُِٛاّ ي٬قذلاب إعٓ ٟٛبٌ
ايهًُتٌ(ٚ ;)4٭دٌ ٚدٛؿ عـٸ٠ٺ َٔ أٚد٘ ايتٌاب٘ بُٗٓٝا(ْ .)5عِ ،كغِ ٖق ٙاٱًهاي١ٝ
أٜٔاّ ّهٔ اهتؼـاّ ٖق ٙايٌٛاٖـ عًَ ٢وت ٣ٛقل١ٜٓٺ َٜ٪ٸـ٠ٺ ،إٍ داْب ًٛاٖـ
أػل.٣
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ إٕ ٖق ٙايٓكطٖ ١اَٸٚ ،ْ١هب إٔ ٴت٪ػٳق بعٌ ا٫عتباك ٗ نٌٸ ٖقٙ
إكايٚ ،١كٴ ٳبُا  ٫أنلِّكٖا ٗ نٌٸ إٛاكؿ ايتاي.١ٝ
 ٗٚػتاّ إكـٸَٜٓ ١بػ ٞإٔ أًرل إٍ ٖق ٙايٓكط ١أٜٔاّ ٖٞٚ ،إٔ قٌٸ ا٫هتٌٗاؿ
ت إٔ أػٓٻب ايتٝٓٛض،
ٗ أنجل ايٌٛاٖـ ٗ ٖق ٙإكاي ١دٳًٹٚٚ ٌّٞآضٷٚ ،٭دٌ فيو كأٜٵ ٴ
إ ٗ ٓ٫بعض إٛاكؿ اييت ناْت عاد١ٺ إٍ بعض ايتعًٝكات.

^

هٓٸ١ٺ
1ع َٔ ػطب١ٺ َٓكٛي ١عٔ أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ×ٚ« :فًٖٛا ٗ ايوهل ٠عً ٢ٴ
َٔ آٍ ؾلعَٓ َٔ ،ٕٛكطع إٍ ايـْٝا كانٔ; أَ ٚؿاكم يًـَ ٜٔبا.)7(»ٜٔ
هٓٸ١ٺ َٔ آٍ ؾلع ،ٕٛأٌٖ
2ع ٚٚكؿ ٗ ػطب١ٺ أػل ٣ي٘× أٜٔاّ« :ناْٛا عً ٢ٴ
دٓٸاتٺ ٚعٚ ٕٕٛٝمكٚعٕ .)8(»...ٚ
3ع  ٗٚػطب١ٺ أػل ٣أٜٔاّ« :ؾإْٸا ٚأًٝاعٓا  ّٜٛػًل طاهللص ايوُاٚات ٚا٭كض عً٢
هٓٸَٛ ١هٚ ٢أًٝاع٘ٚ ،إٕ عـٚٻْا طٚأًٝاع٘ص  ّٜٛػًل طاهللص ايوُاٚات ٚا٭كض عً ٢هٓٸ١
ؾلعٚ ٕٛأًٝاع٘»(.)9
هٝٵؿاّ قاطعاّٚ ،أَ ٳثلٳّ٠
4ع  َٔٚػطب١ٺ ي٘×« :أَا إْهِ هتًك ٕٛبعـ ٟفٴ ً٘ ٫اَ ٚ ،ّ٬ٳ
هٓٸ.)10(»ّ١
ٜتٻؼقٖا ايٛإ ٕٛؾٝهِ ٴ
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ْعِ ،كٴ ٳبُا ته« ٕٛايوټٓٸٖ ٗ »١قا اؿـٜح َعٓ ٢هرل٠ٺ سوٓ١ٺ ٗ ك ١ٜ٩ايٛإٌ ع
نُا ِّٜ٪ٜـ ٖقا ا٫ستُاٍٳ ٚدٛؿٴ «ٜتٸؼقٖا» ٗ ايعباك ٠عٚ ،س٦ٓٝقٺ ّ ٫هٔ اهتؼـاَٗا
وٓٸ ،»١إ ٓ٫عًَ ٢وت ٣ٛايتأٜٝـ.
ٱثبات إعٓ ٢ايعاّٸ ٗ يؿ« ٜاي ټ
ي ،ايق ٜٔقتًٛا ايٓبٚ ،ٌِّٝأطؿأٚا
5ع  َٔٚن ّٕ٬ي٘×« :أ ٜٔأُشابٴ َـا ٔٔ٥ايلٻ ِّ
هٓٔ إلهًٌٚ ،أسٛٝا هٓٔ اؾبٸاكٜٔ؟!»(.)11
هٓٸُ ّ١اؿ ّ١عٌُ بٗا ُـٚكٴ ٖقٙ
6ع  ٗٚكهايت٘ إٍ َايو ا٭ًذل ٫ٚ« :تٓكض ٴ
ش ٹـثٳٔٻ هٴٓٸ ّ١تٔلټ بٌ٤ٞٺ َٔ
ا ُ٭َٸٚ ،١ادتُعت بٗا ا٭يؿًُٚ ،١شت عًٗٝا ايلعٝٸ ٫ٚ ،١تٴ ٵ
هٓٻٗاٚ ،ائٛمٵك عًٝو َا ْكَٔتٳ َٓٗا»(.)12
َآ ٞتًو ايوٓٔ ،ؾٝه ٕٛا٭دل َٕٔ ٳ
7ع  َٔٚػطب١ٺ ي٘×ٚ« :ايٝكٌ عً ٢أكبع ًعب :تبِل ٠ايؿطٓٚ ،١تأٚټٍ اؿهُ،١
َٚعلؾ ١ايعدلٚ ،٠هٓٸ ١ا٭ٚيٌَٚ ...ٳ ٵٔ علف ايعٹ ٵبل ٠علف ايوټ ٻَٓٚ ،١ٳ ٵٔ علف ايوټ ٻٓ١
ؾهأْٸُا نإ َع ا٭ٚٸيٌٚ ،اٖتـ ٣إٍ اييت ٖ ٞأقْٛٚ ،ّٛل إٍ َٳ ٵٔ لا َا لا،
َٚٳ ٵٔ ًٖو َا ًٖوٚ ،إْٸُا أًٖو اهلل َٳ ٵٔ أًٖو َعِٝت٘ٚ ،ألَ ٢ٳ ٵٔ أل ٢بطاعت٘».
ٚكؿ اؿـٜح ا٭ػرل ٗ َِاؿك نجرلَٗٓ ،)13(٠ا :نتاب ايهاٗ ٖٛٚ ،أِٖٸ
إِاؿك اؿـٜج ١ٝاعتباكاّ عٓـ اٱَاَٝٸ .١يهٔٵ َع فيو قـ ٚكؿ ٗ أنجل إِاؿكَٚ« :ٳ ٵٔ
علف ايعٹ ٵبل »٠بـٍ «َٚٳ ٵٔ علف ايوټ ٻٓ .)14(»١ؾش٦ٓٝقٺ نًُ« ١ايوټ ٻٓ ٫ »١تٛدـ ٗ اؿـٜح إٓ٫
ٍّ عً ٢إعٓ ٢ايعاّٸ ٓلٚك;ّ٠
ٗ تعبرل «هٓٸ ١ا٭ٚٸيٌ» ٗ ُـك ايلٚاٖٚ ،١ٜقا ايتعبرل غرل ؿاٍ
٭ْ٘ كٴ ٳبُا ٌٜرل إٍ تعبرل «هٓٸ ١ا٭ٚٸيٌ» ٗ ايكلإٓ ايهلٚ .)15(ِٜقـ تكـٻّ ٗ إكاي١
ايوابك ١س ٍٛا٫هتعُا٫ت ايكلآْ ١ٝعـّ ٛٓٚغ ٖقا ايتعبرل ٗ إعٓ ٢ايعاّٸ; ٫ستُاٍ
نَ ْ٘ٛعٓ ٢هٓٸ ١اهلل ٗ عقابِٗ ،ؾٗ ٞهٓٸ ١اهللّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ته ٕٛطلٜك ّ١هٝٸّ١٦
ستٸ ٢تٴجبت إعٓ ٢ايعاّٸ يًهًُٚ .)16(١عً ٢أٟٸ سإٍ مل ولم إٔ ته« ٕٛايوټ ٻٓٗ »١
اؿـٜح َٔ إِاؿٜل ايوٝٸ ١٦يًطلٜك ،١يهٓٸ٘ كٴ ٳبُا ًِٜض ي٬هتـ ٍ٫نكل١ٜٓٺ ،إٍ
داْب ها٥ل ايكلا.ٔ٥
هٓٳٔٳ ايعـٍ»(.)17
هٓٳٔٳ اؾَ ٵٛكٚ ،قا ٴ
ه ٻٔ ٴ
8ع ٚكٴ ٟٚعٓ٘×« :أ ًِٚايٓاي َٳ ٵٔ ٳ
9ع ٚكٴ ٟٚعٔ ايِاؿم× إٔ أَرل إ ×ٌَٓ٪أسً ٢ٝؼِاّ بعـ َٛت٘« ،ؾؼلز
َٔ قدلٜ ٖٛٚ ،ٙك ٍٛبًوإ ايؿلي ،ؾكاٍ أَرل إ :×ٌَٓ٪أ َي ٵِ تٳُٴتٵ ٚأْتٳ كدٌٷ َٔ
ت أيوٓتٓا»(.)18
هٓٻ ١ؾٚ ٕ٬ؾ ،ٕٕ٬ؾاْكًبٳ ٵ
ايعلب؟! قاٍ :بًٚ ،٢يهٓٸا َتٓا عً ٢ٴ
االجتهاد والتجديد

إٕ ٖقا اؿـٜح ٜ ٫ٴلٚٳ ٣عٔ أَرل إَ ×ٌَٓ٪باًل ،ّ٠بٌ َٖ ٛل ٌّٟٚعٔ اٱَاّ
ايِاؿم× ،عٓ٘×ٜ ٫ٚ .بعـ إٔ ٜتهًِٖ اٱَاّ ايِاؿم× ٔٚؾلٳ يػ ١عِلٙ
ٚكاطَبٚ ،٘ٝوه ٞن ّ٬أَرل إٔٚ ×ٌَٓ٪ؾلٳ ايعلبٝٸ ٗ ١ايكلٕ ايجاْ ٞاشلذل.ٟ
ؾإ ٳفٕٵ ٜبـ ٚإٔ ا٫هتـ ٍ٫بٗقا اؿـٜح عًَ ٢عٓ ٢ايهًُ ٗ ١عِل ايٓيبٸ×  ٫ىًٛ
حل ي٬هتـ ٍ٫عًَ ٢عٓ ٢ايهًُ ٗ ١ايعِٛك إتأػِّل،٠
َٔ اٱًهاٍٚ .ايٛاٖل أْ٘ ُا ٷ
ٍّ َع َا ٚكؿ َٔ ايِٓ ْٛإؼتًؿ َٔ ١عِل
ػُِٛاّ إٔ هٝاق٘ ٜ ٫تطابل بٌهٌٕ دًٞ
أَرل إ ،×ٌَٓ٪نؼطب ْٗر ايب٬غٚ ١غرلٖا.
ْعِ ،وتٌُ إٔ ٜه ٕٛباق ٞنًُات أَرل إ ،×ٌَٓ٪اييت كٚاٖا غرلٴ
ايِاؿم× ،أٜٔاّ َٔ قب :ٌٝايٓكٌ بإعٓ ،٢يهٔٸ أنجل َا فنلْا عٔ أَرل
ـطَب ٚأَجاشلا ع
إٖ ٗ ×ٌَٓ٪ق ٙإكاي ١نإ َٔ ػطب٘ٚ ،ايـاع ٞيًٓكٌ بايًؿ ٗ ٜا ُ
نُا ٜٴ٬سٳ ٗ ٜاـطب إلٜٚٸ ١عٓ٘× ٗ ْٗر ايب٬غ ١ع أنجل َلاتب َٔ ٖقا
اؿـٜح ،ايقٜ ٫ ٟبـ ٚإٔ ته ٕٛؿٚاع ٞايٓكٌ بايًؿ ٜؾ ٘ٝباكم.ّ٠
 َٔٚدٗ١ٺ أػل ٣إْين أكٜـ إٔ أِّٓٚض ٖق ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ كٚا ١ٜاٱَاّ
ايِاؿم× عٔ آبا ٘٥ايطاٖل ٫ ^ٜٔتعين بائلٚك ٠أْٗا ناْت َٔ قب :ٌٝايٓكٌ
بايًؿ .ٜؾٗٓاى أهبابٷ نجرل ،٠نٛلٚف إؼاطَبٌ ٗ عِل ،×ٙتـع ٛإٍ ايٓكٌ
بإعٜٓٓ ٫ٚ .٢اٗ ٖقا ا٫ستُاٍ إٔ ا٭ُ٥ٸ ^١أَلا٤ٴ ايه ٗٚ ،ّ٬قُٸ ١ايب٬غ ،١ؾلٴ ٳبُا
ناْٛا َٔطلٸ ٜٔإٍ إٔ ٜتهًُٖٛا ٚؾل ايًػ ١إأيٛؾ ١يًُؼاطَبٌ ٗ عِلِٖ.
ٚباػتِاكٕ َٔ ا٭ؾٌٔ إٔ ٜوتؼـّ ٖقا ايٌاٖـ ٱثبات َعٓ ٢ايهًُٗ ١
ايعِٛك إتأػِّل ٫ ،٠ايعِل ايٓبٟٛٸ|.
()19
10ع  ٗٚاـطب ١ايؿَ ٳـن ١ٝيًنٖلا« :÷٤أْا ؾاطُٚ ،١أب ٞقُـٷ ...إٕٵ تعنٙٚ
()21
ػـ ٙٚأب ،ٞؿْ ٕٚوا٥هِٚ ،أػا ابٔ عُٸ ،ٞؿ ٕٚكدايهِ ،بًؼ ايٓقاكْ ...)20(٠انباّ
عٔ هٓٔ إٌلنٌ»ٚ .كؿ اؿـٜح ٖهقا باػت٬فٺ ٜورل ٗ عـٸ ٺ َٔ ٠إِاؿك(.)22
ٜٚبـ َٔ ٚأيؿا ٘ٚأْ٘ ٜٓوذِ َع ايعلب ١ٝا٭ُ .١ًٝإفٳٕٵ ًِٖٜ ٛض ي٬هتـ ٍ٫عً ٢إثبات
َعٓ ٢ايهًُ ٗ ١عِل ايٓيبٸ| .يهٔٵ َع فيو ٖٓاى ً٦ٝإ ٜكًِّ َٔ ٕ٬قٖ ١ُٝقا
ايٌاٖـ :أسـُٖا :آطلابٴ عباكت٘ ،سٝح ٚكؿ ٗ بعض إِاؿك «َـكد »١بـٍ
«هٓٔ»(ٚ ،)23ايجاْ :ٞاستُاٍٴ ن« ٕٛايوٸٓٔ» بؿتض ايوٌُٓ ٫ ،ٸٗا ،نُا تكـٻّ ٗ بـا١ٜ
االجتهاد والتجديد

إكاٍ.

1ع ٚعٔ هًُإ ايؿاكه ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘« :أُبٵتٴِ هٓٸَ َ١ٳ ٵٔ نإ قبًهِ َٔ
ايؿلقٚ ١ا٫ػت٬فٚ ،أػطأمت هٴ ٸٓ َْ ١بِّٝهِ»(.)24
هٓٸ ١بين إهلا ،ٌٝ٥ؾأػطأتٴِ
2ع ٚعٓ٘ كٓ ٞاهلل عٓ٘ أٜٔاّ« :يهٓٸهِ أػٳ ٳقتٵهِ ٴ
هٓٸ ١ا٭ٚٸيٌٚ ،أػطأتٴِ هبًٝهِ»(.)26
اؿلٻ»(ٚ .)25كٴ ٟٚبٌهٌٕ آػلٚ« :يهٓٸهِ أُبتٴِ ٴ
يهٔٵ َع فيو ٴك ٳبُا ىطل بايباٍ إٔ هًُإ مل ٜهٔ علبٝٸ ّا ،ؾِٜ ٬ضٸ
ا٫هتٌٗاؿٴ به َ٘٬عً ٢إعٓ ٢ايًػٟٛٸ ا٭َُٚ .ٌٝع فيو قـ ّهٔ ا٫هتٌٗاؿ ب٘ ٗ
ُٛك ٠ايٓكٌ بإعٓ ;٢سٝح وتٌُ قٜٛٸ ّا إٔٸ ايلٚا َْ ٠كًٛا نٔٚ َ٘٬ؾِلٳ يػتِٗ.
3ع  ٗٚن ّ٬ابٔ عبٸاي كٓ ٞاهلل عٓ٘« :نإ أُشاب ا٭َ ٵٜهَ ،١ع َا ناْٛا
هٓٸ ١أُشاب َٳ ٵـ ٳ ،ٜٔؾكاٍ شلِ ًعٝب﴿ :إِّْٔ ٞيَهُِٵ ٳكهٴٍٛٷ
ؾ َٔ ٘ٝايٌِّ ٵلى ،اهتٓٸٛا ٴ
َأَٹٌٷ( ﴾...ايٌعلا.)27(»)178 :٤
هٓٸتهِ
4ع ٚقاٍ ٗ قِٸ ١ق ّٛي...« :ٙٛؾأقبٌ بعِٔٗ عً ٢بعضٕ ،ؾكايٛا :ادعًٛا ٴ
ؾٗٝا :ٳَ ٵٔ ٚدـُ ٗ ٙٛب٬ؿنِ غلٜباّ ٫ ،تعلؾ ،ٙٛؾاهًبٚ ٙٛاْهشٚ ٙٛاهشب.)28(»...ٙٛ
و٤ٞ
و ٤ٞعُل ٚبٔ ؿٞٸٚ .)29(»...سٝح إٕ ايٓٻ ٹ
5ع ٚقاٍ أٜٔاّ« :إٕٸ أٚٸٍ َٳ ٵٔ هٔٸ ايٓٻ ٹ
طلٜك ْ١هٝٸ ،١٦بتِلٜضٕ َٔ ايكلإٓ ايهلٜ،)30(ِٜتٸٔض إٔٸ اهتعُاٍٳ «ايوټ ٻٖٓ ٗ »١قا
ايٌاٖـ اهتعُا ٷٍ ٗ َِـامٕ قبٝضٕ َٔ ايطلٜك .١يهٔٵ ٚكؿ ٗ بعض إِاؿك «ْوأ» بـٍ
«هٔٸ»(.)31
6ع ٚقاٍ أب ٛبهل بٔ أب ٞقشاؾ ،١سُٓٝا ُأتٹ ٞي٘ بلأي ناؾلٕ َٔ ب٬ؿ ايٌاّ« :إْ٘
ذِ»(.)32
قـّ عًٓٝا بلأي ْٝام ايبطلٜلٚ ،مل ٜهٔ يٓا ب٘ ساد ،ْ١إْٸُا ٖق ٙهٴ ٻٓ ١ايعٳ ٳ
7ع ٖٓٚاى ًاٖ ٷـ آػل َٔ ن ّ٬أب ٞعبٝـ ٠يعٴُٳل بٔ اـطٓاب ،سٝح سٴه:ٞ
«ؾبُٓٝا عٴُٳل ٜورل إف يك ٘ٝإُكًِّو َٔ ٕٛأٌٖ أفكعات بايوٛٝف ٚايلوإ ،ؾكاٍ عُل:
ذِ ع أ ٚنًُ١
َ٘ ،كؿټٚ ِٖٚآَع ،ِٖٛؾكاٍ أب ٛعبٝـٜ :٠ا أَرل إٖ ،ٌَٓ٪ق ٙهٴ ٻٓ ١ايعٳ ٳ
مٖٛا عٚ ،إْٸو إٕٵ ُٓٳعٵِٗ َٓٗا ٜلٳ ٵٚا إٔٸ ٗ ْؿوو ْكٔاّ يعٗـِٖ»(ُٚ .)33لٻغ ايلاٟٚ
بذلؿٜـٖا ٗ ن ٕٛيؿ« ٜايوټٓٸ ٗ »١ن ّ٬أب ٞعبٝـ ٠اؾلٸاغٚ .عً ٘ٝؾُٔ ا٭ؾٌٔ
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اهتؼـاّ ٖقا ايٌاٖـ ٱثبات عَُٝٛٸَ ١عٓ« ٢ايوټ ٻٓ ٗ »١ساي ١ايٓكٌ بإعٓ ٢ؾك٘.
8ع  ٗٚكهاي ١عجُإ بٔ عؿٓإ إٍ َايو ا٭ًذل« :ؾأْتِ أٚٸٍ َٳ ٵٔ بـأ بايعِٝإ،
هٓٸ ١ايؿلق.)34(»١
ه ٳٓٓٵتٴِ ٴ
 ٚٳ
9ع ٚقاٍ كد ٷٌ يعجُإ سُٓٝا ؿعا ٙيًكِاْ َٓ٘« :أَا أْا ؾ ٬أؾعٌ فيو; ؾإْٸٞ
أؿٳعٴ٘ هلل تعاٍ ٫ٚ ،أنٕٛٴ أٚٸٍ ٳَ ٵٔ هٳٔٻ ا٫قتِاْ َٔ ا٭ُ٥ٸ.)35(»١
ت باؿر؟ ؾكاٍَ :ا
10ع ٚهأٍ كدٌٷ عبـ اهلل بٔ عُل« :أطٛف بايبٝت ٚقـ أسلَٵ ٴ
ّٓعو؟ قاٍ :إْٸ ٞكأٜتٴ ابٔ ؾٜ ٕ٬هلٖ٘ٚ ،أْت أسبټ إيٓٝا َٓ٘ .كأٜٓا ٙقـ ؾتٓٳ ٵت٘ ايـْٝا
ؾكاٍٚ :أٜټٓا أ ٚأٜټهِ مل تؿتٹ ٵٓ٘ ايـْٝا؟! ثِٸ قاٍ :كأَ ٵٜٓا كه ٍٛاهلل| أسلّ باؿ ٸر،
ٚطاف بايبٝتٚ ،هع ٢بٌ ايِؿا ٚإل ،٠ٚؾوٴ ٸٓ ١اهلل ٚهٴٓٸ ١كهٛي٘| أسلټ إٔ تٴ ٻتبع َٔ
هٓٸ ١ؾ.)36(»...ٕ٬
ٴ
11ع ٚأٜٔاّ عٔ ابٔ عُل« :ػايؿٛا هٴ ٳٓٔ إٌلنٌ»(.)37
12ع ٜٚٴشه ٢أٜٔإّ« :ا باٜع َعا٫ ١ٜٚبٓ٘ ٜنٜـ قاٍ َلٚإ :هٴ ٻٓ ١أب ٞبهل ٚعُل!
ؾكاٍ عبـ ايلٓٔ بٔ أب ٞبهل :هٴ ٻٖٓ ١لقٌ ٚقِٝل!.)38(»...
13ع ٚعٔ ابٔ َوعٛؿ« :ادتُعٛا عً ٢غوٌ ايٝـ ٗ طوتٺ ٚاسـ ٫ ٚ ،٠توتٓٸٛا
وٓٻ ١ا٭عادِ»(.)39
ب ٴ
14ع ن ٬ٷّ يٮسٓـ بٔ قٝى(ًٗ« :)40ـتٴ ا٭سٓـٳ بٔ قٝىٚ ،قـ دا ٤إٍ قٗ ّٕٛ
ٳؿ ّٕ ،ؾتهًِٖ ؾ ،٘ٝؾكاٍ :اسهُٛا ،ؾكايٛا :مهِ ؿٹ ٳ ٜٳتٌ ،ؾكاٍ :فاى يهِ .ؾًُٸا
ههتٛا قاٍ :أْا أعطٝهِ َا هأيتٴِ ،غرل أْٸ ٞقا ٥ٷٌ يهِ ً٦ٝاّ :إٕ اهلل عنٻ ٚدٌٻ قٔ٢
ٹب ٹـ ٳ ٜٺٚ ١اسـ٠ٺٚ ،إٕٸ ايٓيبٸﷺ قٔ ٢بـٹ ٳ ٜٺٚ ١اسـ٠ٺٚ ،إٕ ايعلب تعاط ٞبٗٓٝا ؿٚ ّ١ٜاسـٚ ،ّ٠أْتِ
اي ّٛٝتطايبٚ ،ٕٛأػٌ ٢إٔ تهْٛٛا غـاّ َطًٛبٌ ،ؾٜ ٬لٓ ٢ايٓاي َٓهِ إ َٓ ٫جٌ
ايق ٟهٳ ٳٓ ٵٓ ٴتِ عً ٢أْؿوهِ ،قايٛا :ؾلؿٻٖا إٍ ؿٹ ٳ ٜٺٚ ١اسـ٠ٺ».

()41

ٚعً ٢أٟٸ سآٍٚ ٗ ،ٸ ٞايكاُل إٔ ا٭غًبٝٸ ١ايواسك َٔ ١ايهًُات إلٜٚٸ ١عٔ
ايِشاب ،١اييت تكـٻّ فنلٴٖا ،ؽتًـ عٔ ايعلبٝٸ ٗ ١عِل ايٓيبٸ|ٚ ،اؾ ٌٝايتايٞ
بعـٜٚ .ٙبـ ٚأْٗا  ٫ؽً َٔ ٛايٓكٌ بإعٓٚ .٢س٦ٓٝقٺ َٔ ا٭ؾٌٔ ا٫هتٌٗاؿ بٗا عً٢
إعٓ ٢ايعاّٸ ٗ ايعِٛك إتأػِّل ،٠نُا تكـٻَت اٱًاك ٠إٍ ٖقا ا٭َل ٗ بعض إٛاكؿ.
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ّهٔ ا٫هتـ ٍ٫با٫هتعُا٫ت ٗ ٖقا ايعِل أٜٔاّ ٱثبات إعٓ ٗ ٢ايعِل
ايٓبٟٛٸ ،يهٓٗا ٗ ايلتب ١ايتاي َٔ ١ٝا٭ُِّٖ ;١ٝ٭ْٗا أبعـ َٔ عِل ايٓيبٸ|ٚ ،قـ
تػٝٻلت ايعلب ١ٝؾٗٝا ،ستٸ ٢ا٭ساؿٜح إلٜٚٸ ١عٔ اٱَاّ ايوذٸاؿ× أٜٔاّ ع نُا ٖٛ
ٚآضٷ َٔ َكاكْ ١ايِشٝؿ ١ايوذٸاؿَ )42(١ٜع نًُات أَرل إْٗ ٗ ×ٌَٓ٪ر ايب٬غ١
ع ،ؾٜ ٬وتبعـ أْ٘ ؼ ٻـخ× بايًػ ١ايعلب ١ٝايٌا٥ع ٗ ١مَاْ٘ٚ ،اييت ؽتًـ عٔ ايًػٗ ١
ايعِل اؾاًٖٞٸ ُٚـك اٱه ،ّ٬نُا تكـٻ ٳَت اٱًاك ُ٠إٍ َجٌ ٖقا ا٭َل.
1ع ٚأبـأ بايهًُات إلٜٚٸ ١عٔ اٱَاّ ايوذاؿ×« :إٕ ا٭َٛك ايٛاكؿ ٠عًٝهِ ٗ
هٓٳٔ اؾَٛٵك.)43(»...
نٌٸ ٚ ّٕٜٛيًَُٛ َٔ ١ًٝات ايؿًٚ ،سٛاؿخ ايبٹـٳع ٚ ،ٴ
ٖٓٚاى قل ْ١ٜٓعً ٢إٔ أيؿاٖ ٚق ٙايلٚاْ َٔ ١ٜؿى اٱَاّٚ ،يٝوت َٔ قب :ٌٝايٓكٌ
بإعٜٓ :٢ك ٍٛايلا ٟٚشلقا اؿـٜح أبٓ ٛن ٠ايجُايُ ٗ ٞـك ٖق ٙايلٚا« :١ٜقلأتٴ
ُشٝؿ ّ١ؾٗٝا ن ّ٬مٖـٺ َٔ ن ّ٬عًٞٸ بٔ اؿوٌ×ٚ ،نتبتٴ َا ؾٗٝا ،ث ٸِ أتٝتٴ
ش٘» َٔٚ .دٗ١ٺ أػلٖٓ ٣اى
ت َا ؾٗٝا عً ،٘ٝؾعلؾ٘ ُٚشٻ ٳ
عًٞٸ بٔ اؿوٌ× ،ؾعلٓٵ ٴ
()44
ب ٭بٓ ٞن ٠ازل٘ نتاب اينٖـ  ،ؾٝشتٌُ دـٸّا إٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜأٜٔاّ ناْت
نتا ٷ
َٛدٛؿ ٗ ّ٠نتاب٘ اينٖـ ،ؾت ِّٜ٪ٴـ ٖق ٙايكل ١ٜٓإٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜعٌ أيؿا ٚاٱَاّ× ،أٚ
قلٜبَٗٓ ْ١ا دـٸاّٚ ،يٝوت َٔ قب :ٌٝايٓكٌ بإعٓ.)45(٢
ت ع ٜا إشل ٞع أَلٳِٖ قبٌ إٔ ًّهٛا
2ع ٚعٔ ايوذٸاؿ× أٜٔاّ« :بٌ ًَهِ ٳ
هٓٻتو اٱؾٔاٍ،
ت ثٛابِٗ قبٌ إٔ ٜؿٛٔٝا ٗ طاعتو; ٚفيو إٔ ٴ
عباؿتوٚ ،أعـٳ ٵؿ ٳ
ٚعاؿتو اٱسوإٚ ،هبًٝو ايعؿ.)46(»ٛ
ت ظاْب
ٚكغِ إٔ «ايوټ ٻٖٓٓ »١ا يٝوت َٔ إِاؿٜل ايو ١٦ِّٝيًطلٜك ،١يهٓٸٗا ٚكؿٳ ٵ
«ايعاؿ«ٚ »٠ايوب ٗ »ٌٝايوٝام ،ا٭َل ايقِّٜ٪ٜ ٟـ أْٗا َعَٓ ٢طًل ايطلٜكٖٓ ١ا.
ٚدٳـٜلٷ بايقنل إٔ ٖقا ايٌاٖـ َٔ ايِشٝؿ ١ايوذٸاؿ ،١ٜؾاستُاٍ ايٓكٌ بايًؿٜ
ؾٗٝا أنجل َٔ نجرلٕ َٔ ايٌٛاٖـ ،سٝح ٜبـ َٔ ٚكٚاٜتٗا أْٗا ناْت بإَ ٤٬اٱَاّ
ايوذٸاؿ×(.)47
3ع ٚكؿ ٗ سها١ٜٺ س ٍٛكاطب ١كدٌٕ يعبـ اهلل بٔ اينبرل بٔ ايعٛٸاّ« :ؾـْا َٓ٘
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ابٔ ا٭مكم ،ؾكاٍ يٜ٘ :ا ابٔ اينبرل ،اتٻ ٔل اهلل كبٻوٚ ،أبػض اـا ٔ٥إوتٳ ِأ ٹثلٚ ،عاؿٹ أٚٸٍ
ه ٻٔ ائ٬يٚ ،١أسـخ ا٭سـاخٚ ،ػايـ سهِ ايهتاب.)48(»...
ٳَ ٵٔ ٳ
4ع ٚٚكؿ ٗ سها١ٜٺ س ٍٛأسـ ايٛٴ ٠٫إِٓٛبٌ َٔ قٹ ٳبٌ ابٔ اينبرلٚ« :عنٍ عبـ
اهلل بٔ اينبرل عُل بٔ عبٝـ اهلل بٔ َعُل عٔ ايبِلٖ٫ٓ ٚٚ ،٠ا ايكباع ،ؾشبى عُل بٔ
عبٝـ اهلل بٔ َعُلٚ ،طايب٘ َإٍ ،ؾذنع َٔ اؿبى ،ؾكاٍ ي٘ ايكباعٜ :ا أبا سؿّ٫ ،
ت عبـ اهلل بٔ اؿاكخ»(.)49
و ٳ
ه ٻٔ ٖقا ،سبٳ ٵ
ػنع; ؾإْٸو أٚٻٍ َٳ ٵٔ ٳ
ٚايٛاٖل إٔ ؾ ٘ٝإًاك ّ٠إٍ ًعل ػايـ اشلقي ،ٞايق ٟهٝأت ٞفنلٴ ٙإٕٵ ًا ٤اهلل.
4ع  ٗٚػطب ١اؿذٸاز بٔ ٜٛهـ ايجكؿ« :ٞآطذعتٴِ ٗ َلاقـ ائٚ ،ٍ٬هٳ ٳٓ ٵٓ ٴتِ
هٓٔ ايػٞٸ»(.)50
ٖٚق ٙاـطبَ ١قنٛك ْ ٗ ٠عـؿٺ َٔ إِاؿكٚ ،تبـ ٚأُايتٗا َٔ أيؿاٗٚا
ُٝٚػتٗا.
5ع  َٔٚكهاي١ٺ ي٘ أٜٔاّ ٗ ،عتاب ًؼّٕ« :أقبًتٳ َٴو ٳتٓٸاّ عل ِٜاؿلٸٚ ،٠توتٛقـ
ايؿتٓ ١يتًِ ٞعلٸٖا»(.)51
ٜلٜـ إٔ ٜك :ٍٛإْو تكتـ ٟبأٌٖ اؿلٸٚ ،٠تتٸؼق طلٜكتِٗ ٗ اـلٚز عً٢
اـًٝؿ ،١ؾعاقبتٴو َجٌ عاقبتِٗ.
ٜٔ ٫ٚلٸ با٫هتـٚ ٍ٫دٛؿ «ا٫هتٓإ» ٗ ن ;َ٘٬٭ْ٘ َٔ ٌَتكٓات «ايوټ ٻٓ»١
 ٧يًطلٜك.١
ٚقلٜبٷ َٓٗا ،نُا ٖٚ ٛآضٷٚ .هٝام ن َ٘٬أٜٔاّ ٚآضٷ ٗ َِـامٕ ه ِّٕ ٝ

 َٔٚاؾـٜل بايقنل ٖٓا أْٸين كأٜتٴ إٔ أفنل ا٭ًعاك َٓؿًِ ّ١ع ٚإٕٵ نإ
وب تلتٝبٗا ايتاكى ٞأٜٔاّ ٖهٔٷ ع; ؾإٕ أنجل ا٭ًعاك تٴلٵ ٳ ٣ٚبٌهٌٕ
ع ٳ
تكوُٗٝا َ
ؿقٝلٕ ٫ٚ ،تتعلٻض يًٓكٌ بإعٓٚ ،٢س٦ٓٝقٺ تًِض ٱثبات إعٓ ٢إٔب ٙٛيًهًُ ٗ ١ساي١
ايٓكٌ بايًؿ ،ٜغ٬ف اؿاٍ ٗ نجرلٕ َٔ ايٌٛاٖـ إٛدٛؿ َٔ ٠أساؿٜح ايٓيبٸ|
ٚأٌٖ ايبٝت^ ٚغرلُٖا.
«ٜعععععععا كهعععععععع ٍٛإًععععععععٝو إٕٸ يوعععععععاْٞ
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كاتععععععل َعععععععا ؾتكعععععععت إف أْعععععععا بعععععععٛكٴ

ٔ َععععععععاٍ َٳ ٵًَٝعععععع ع٘ َجعععععععععبٛكٴ»
َٚٳعععععع ع ٵ

إف أدعععاك ٟايٌعععٝطإ ٗ هعععٓٔ ايػع عٞٸ

()52

إٕ ًاعلٳ ٖق ٙا٭بٝات نإ ٜٗذ ٛايٓيبٸ| ع ٚايعٝاف باهلل ع ،يهٓ٘ أهًِ ٗ
ؾتض َهَٓٚ ،١ـغ ايٓيبٸ|ٚ ،اعتقك إيٖٚ .٘ٝق ٙا٭بٝات ناْت ٗ َكاّ اعتقاك.ٙ
يهٔٵ ٖٓاى كٚا ١ْ ٜأػل ٣شلقا ايٌعل أٜٔاّ« :إف أتاْ ٞايٌٝطإٴ ٗ هٳ ٳٓ ١ايٓ.)53(»ّٛ
ه ٳٓ ١ايٓ»ّٛ
َٚع ٖقا آ٫طلاب ٗ كٚاٜت٘ ّ ٫هٔ ا٫هتٌٗاؿ ب٘; ٭ٕ «هٓ « ٗ »١ٳ
َعٓ ٢ايٓټعايٚ ،بؿتض ايوٌ ٚايٓ ٫ٚ ،ٕٛكب٘ شلا بع «ايوټٓٻ ،»١اييت مٔ بِـؿٖا ٗ
ٖق ٙايـكاه.١

«تؿاقعععععععععـ ايعععععععععقاع ٛعجععععععععععععععُإ ٓاسعععععععععععع١ٝ
أٟٸ قتٝعععععععععععععٌ سععععععععععععععلاّ فبٸععععععععععععشٛا فبعععععععععععشٛا
ٓعععععععشٸٛا بعجُععععععععإ ٗ ايٌععععععععٗل اؿععععععععلاّ ٚمل
ىٌعععٛا عًعععَ ٢طُعععض ايهع عـٸ ايعععق ٟطُشعععٛا
ؾعععععععععععععأٟٸ هعععععععععععٓٸ ١دٳعععععععععع ع ٵٕ ٛك هعععععععععععٔٸ أ ٸٚيُعععععععععع ععِٗ
ٚبععععععععاب دٳععععععع ٵٕ ٛك عًعععععععع ٢هععععععععععًطاِْٗ ؾتشععععععععٛا
َععععععععععععععععافا أكاؿٚا أٓععععععععععععععععععٌٻ اهلل هععععععععععععععععععِٗٝ
َٔ هؿض فاى ايـّ اينان ٞايق ٟهعؿشٛا»

()54

إٕ إعٓ ٢ايوًيب ٚآ ٷض َٔ ٖقا ايوٝامٚ ،بايتايٜ ٞتٸٔض إٔ «ايوټٓٻٖٓ »١ا أٜٔاّ
ت ٗ َِـامٕ قبٝض يًطلٜك.١
اهتٴعًَُ ٵ

ه ع ٵل ٳتٗا
ه عٓٻ ٺ ١أْ عتٳ ٹ
«ؾعع ٬ػ عنٳ ٳع ٻٔ َععٔ ٴ

ؾعععععأٚٸٍٴ كاضٕ هٴععع ع ٻٓ َّ ١ٳععع عٔ ٜوعععععرلٖا»

ٚكؿ ٖقا ايٌعل ٗ عـؿٺ نبرلٕ َٔ إعادِ ايًػٜٛٸٚ )55(١غرلٖا(ٚ .)56ي٘ قِ ْ١هب
إٔ ٜٴٌاك إيٗٝا; ٭ْٗا تٴب ِّٔٝبٌهٌٕ ٚآض إٔ ايهًُٖ ٗ ١قا ايوٝام بإعٓ ٢ايعاّٸ،
ت َِـاقاّ ٗ طلٜك١ٺ هٝٸ١٦ٺ:
ٚاهتٴعًَُ ٵ
االجتهاد والتجديد

ق :ٌٝإٕ أبا فٜ٩ب اشلقي ٞأكهٌ ػايـاّ; يٝه ٕٛكهٛي٘ إٍ اَلأ٠ٺ ،ؾعٌكَتٵ٘ إلأ،٠
ٚتلنَتٵ أبا فٜ٩ب ،ؾعاتب أب ٛفٜ٩ب ػايـاّ عً ٢فيو ،ؾأداب ػايـٷ بٗق ٙا٭بٝات،
ٚأًاك إٍ ػٝاْ ١أب ٞفٜ٩ب ،سٝح نإ ٖٓاى ًؼّٷ آػل قـ أكهٌ أبا فٜ٩ب
نله ٍٕٛإٍ ْؿى تًو إلأ ،٠ؾؼاْ٘ أب ٛفٜ٩ب ،ؾٝك ٍٛػايـٷ اشلقي ٞػطاباّ ي٘ :أْت
ؼ ٵق ٳتٗا أ ٚدعًتٳٗا فا٥ع ٗ ّ١ايٓاي;
ه ٻٔ ٖق ٙايورل ،٠ؾ ٬تٓنعر َٔ طلٜك١ٺ أْتٳ اتٸ ٳ
أٚٸٍ َٳ ٵٔ ٳ
٭ٕ ايٌؼّ ايقٜ ٟتٸؼق طلٜك ّ١ؾٗ ٛأٚٸٍ َٳ ٵٔ ٜلٓ ٢بٗا ،ؾٜٓ ٬بػ ٞي٘ إٔ ٜهٕٛ
ّ آػل.
َٓنعذاّ َٓٗا سُٓٝا ٜتٸؼقٖا ًؼ ٷ
ؾاهتعُاٍ «ايوټ ٻٓ »١بإعٓ ٢ايعاّٸ ٗ ٖقا ايبٝت ٚآ ٷض َٔ ٖق ٙايكِٸ.١
 َٔٚدٗ ٺ ١أػلُ ٣جٻٌ بٗقا ايٌعل نجرلَ ٗ ٕٚكاّ ايًٖ ٵٚ ّٛايتأْٝب ،نعُل بٔ
اـطٓاب(ٚ ،)57ابٔ اينبرل ا٭هـ ٗ ٟعتاب عبـ اهلل بٔ اينبرل(ٚ ،)58هًُٝإ ايعباهٞ
(عِٸ ايوؿاغ اـًٝؿ ١ايعباهٚ ،)59()ٞآػل .)60(ٜٔؾٝبـ ٚإٔ ايبٝت َٳجٳٌٷ ع نُا قـ ٚكؿ ٗ
نُتٴب ا٭َجاٍ أٜٔاّ( )61عْٚ .ؿىٴ اهتؼـاّ ٖقا ايٌعل ٗ َكاّ ايً ّٛأٜٔاّ َب ْ١ِّٓٝإٔ
ايهًُ ١تٴوتٳعٌُ ٗ َِـامٕ قبٝضٕ يًطلٜك.١
ٜٚبـٖ َٔ ٚق ٙايكلا ٔ٥إٔ ٖقا ايٌعل َٔ أِٖٸ ايٌٛاٖـ ٗ ٖق ٙايـكاه ;١ؾكـ
ادتُع ؾ ٘ٝعـٜـٷ َٔ ايكلا ٔ٥اييت تًِض ي٬هتـَٗٓ ،ٍ٫اٛٓٚ :غٴ إعٓ ٢ايوًيبٸ ٗ
ايوٝامٚ ،عـّٴ استُاٍ ايٓكٌ بإعٓ ٢ؾٚ ،٘ٝعـّٴ ٚدٛؿ نًُ« ١ايوٸٓٔ» ؾ ،٘ٝستٸ٢
وتٌُ إٔ ته« ٕٛايوٻٓٳٔ» بـٍ «ايوټٓٳٔ»ٚ ،فنلٴَِ ٗ ٙاؿك نجرلَٚ ٠تٓٛٸع ،١عٝح
وٌِ ا٫طُٓ٦إ بأُايت٘ٚ ،نٕٛٴ ٖقا ا٫هتعُاٍ ٗ أؾٌٔ ايؿذلات اينَٓٝٸ١
ي٬هتٌٗاؿ عًَ ٢عٓ ٢ايهًُ ٗ ١ساي ١ايٓكٌ بايًؿ ;ٜ٭ْ٘ َٔ ًاعلٕ أؿكى اؾاًٖ١ٝ
ٚاٱه َٔٚ .ّ٬إِّٝنات اشلاَٸ ١اييت ّتام ٖقا ايٌعل بٗا ،ػ٬ؾاّ يوا٥ل ايٌٛاٖـ ،إٔ
ت كتًؿ ١تبَ ِّٔٝهاْتٳِٗ ايعًٝا ٗ ايًػ١
ُاسب٘ َٔ قبٖ ١ًٝٴ ٳقٜٵٌ; ٖٓٚاى سهاٜا ٷ
ايعلبٝٸ ;١نُا سٴه ٞإٔ «ٖق ّ٬ٜأًعل قبا ٌ٥ايعلب»(ٚ ;)62قـ قاٍ عجُإ بٔ عؿإ ٕٓا
كأ ٣اـًٌََ إٛدٛؿ ٗ ٠نتاب ١إِشـ« :ي ٛنإ إُُٵًٹٖ َٔ ٞٴ ٳق ٵٚ ٌٜايهاتب َٔ ثكٝـ
مل ٜٛدـ ؾٖ ٘ٝقا»(ٚ ;)63سٴه ٞأٜٔاّ إٔ ابٔ عبٸاي عح عٔ كدٌٕ َٔ ٖق ٙايكب١ًٝ
يٝعلف َعَٓ ٢ؿلؿ٠ٺ َٔ ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜعٓـَا زلع َعٓاٖا عٓـِٖ قاٍ« :ؾٗٛ
نقيو»( .)64ؾٗٛٝل إٔ ٖق ٙايكب ١ًٝناْت ٗ َهاْ١ٺ عاي َٔ ١ٝايؿِاسْٚ .١تٝذ ّ١يقيو
هته ٕٛايٌٛاٖـ َٔ نًُاتِٗ أنجل ق.ّ١ُٝ
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ٚدـٜلٷ بايقنل إٔ ٖٓاى كٚا ّ١ٜأػل ٣يًبٝتٚٚ ،كؿ ؾٗٝا يؿ« ٜايوِّرل »٠بـٍ
«ايوټ ٸٓ ٗ »١إِلاعٌ(ٚ .)65عً ٘ٝكٴ ٳبُا ٜٴٌٵهٌَ عً ٢ا٫هتـ ٍ٫ب٘.
يهٔٸ ايٛاٖل ع ٗ ٓٚٸ ٞايكاُل ع إٔ «ايوِّرل »٠تِشٝـٷ َٔ «ايوټ ٻٖٓ ٗ »١قٙ
ايلٚا ١ٜيًٌعل; يكلاَٗٓ ،ٔ٥ا:
()66
ٓتٵ أكبعٷ َٔ إِاؿك ٫ػت٬ف ايلٚاٖ ٗ ١ٜقا ايٌعلٚ ،مل ٜقنل
ا٭ :ٍٚتعلٻ ٳ
ٚاسـٷ َٓٗا «ايوِّرل ٗ »٠ن ٬إِلاعٌٚ ،إِا ٚكؿ «ايوِّرل ٗ »٠بعض إِاؿك بـٍ
«ايوټ ٻٓ ٗ »١إِلاع ا٭ٚٸٍ ؾك٘( ،)67ػُِٛاّ إفا ٫سٓٛا إٔٸ ن ٻٌ ٚاس ٺـ َٔ ٖق ٙإِاؿك
فنل اػت٬ؾاّ ،غرل ا٫ػت٬ف ايق ٟفنل ٙاٯػل.
ايجآْٖ :١ٝاى نجرلٷ َٔ ايًػ ٌٜٛاهتٌٗـٚا بٗقا ايبٝت ٗ َعٓ« ٢ايوټ ٻٓ ،»١ؾ٬
ّهٔ إٔ ته« ٕٛايوِّرل »٠بـٍ «ايوټ ٻٓ ٗ »١ن ٬إِلاعٌ ٗ كٚاٜتِٗ يًبٝتٚ .ستٸ٢
ٳَ ٵٔ اهتٌٗـ ب٘ ٗ َعٓ« ٢ايوِّرل »٠أٜٔاّ فنل «ايوټ ٻٓ ٗ »١ايبٝتٚ ،اهتٌٗـ بع
ه ٵل ٳتٗا»(ٖٚ .)68قا ٖا هب إٔ ًْؿت ايٓٛل إي.٘ٝ
« ٹ
()69
ايجايج :١قـ تهلٻكت َاؿٸ( ٠ي  ٟك) عـٸَ ٠لٸاتٺ ٗ ٖقا ايبٝت  ،ا٭َل ايق ٟٴٜعٹـټ
واؾ أ ٚايلٚا ٠يٝأْى ع بطلٜك١ٺ عؿ ١ٜٛع بهًُ« ١ايوِّرلٚ ،»٠س٦ٓٝقٺ ٜ ٫بعـ أِْٗ
فٖٔ ايٓ ٸ
نتبٛا أْ ٚكًٛا «ايوِّرل »٠بـٍ «ايوټ ٻٓ »١تًكاٝ٥ٸ ّا; ٭دٌ أُ ٵْوِٗ ايقٖينٸ ٌَتكٓات نًُ١
«ايوِّرل ،»٠ػُِٛاّ ٗ نتاب ْٗل ٠ايًػ ;١سٝح إٕ ابٔ ؿكٜـ فنل ٗ ٙباب َاؿٸ( ٠ي
 ٟك)ٚٚ ،آ ٷض إٔ ٖق ٙإاؿٸ ٠تتهلٻك نجرلاّ ٗ ٖقا ايبابٖٚ ،قا ايتهلاك ٜٴُِّٗـ
ايطلٜل يهاتب إؼط ٙٛيِٝبض َأْٛهاّ فٖٓٝٸ ّا بهًُ« ١ايوِّرلٚ ،»٠قـ تكلٻك ٗ قًِّ٘
إٔ أسـ ا٭هباب ايلٝ٥و ١يًتِشٝـ تػٝرل غرل إأْٛي بإأْٛي(.)70
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ٜبـ َٔ ٚفُٛع ٖق ٙايكلا ٔ٥أْ٘ ّهٔ ايٛثٛم بأُاي ١نًُ١
«ايوټ ٻٓٚ ،»١تِشٝؿٗا بع «ايوِّرلٖ ٗ »٠ق ٙايلٚا ١ٜيًبٝت.

و ٻٓ»١
أًٳ ٵلتٴ إٍ أْ٘ ّ ٫هٔ اؾَ ٵنَّ ،ع ٚاٖل ٠ايٓكٌ بإعٓ ،٢بٛدٛؿ نًُ« ١اي ټ

ن ٴلٖا ،بٌ
ٗ ن ّ٬كه ٍٛاهلل| َٚعاُل ٗ ٜ٘نجرل َٔ ايٌٛاٖـ اييت تكـٻّ فٹ ِ
نإ ايوٝام ٗ نجرلٕ َٓٗا بٌهٌٕ ٜٓ ٫وذِ َع ايعلبٝٸ ١ا٭ُ .١ًٝؾايٛاٖل عـّ
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نْٗٛا ٗ ن ّ٬ايٓيبٸ| َٔٚ ،ثٳِٻ تًِض ٖق ٙا٫هتعُا٫ت ٱثبات إعٓ ٢ايعا ٸّ
يًهًُ ٗ ١ساي ١ايٓكٌ بإعٓ ٗٚ ،٢ايعلب ١ٝايوا٥ـ ٗ ٠ايعِٛك اي٬سك ١إتأػِّل ٠عٔ
عِل ايٓيبٸ|.
ت إٔ أفنل ع إٓاؾ ّ١إٍ فيو ع عـؿاّ َٔ ايٌٛاٖـ ا٭ػلٖ َٔ ٣قٙ
يهٔٵ كأٜٵ ٴ
ايكل ٕٚايتاي ١ٝأٜٔاّ ع ػُِٛاّ ايكلٌْ ايجاْٚ ٞايجايح اشلذلٜٸٌ ع; يٝه ٕٛإٌٗـ
أنجل ٛٓٚساّ:
1ع قاٍ ٖٚب بٔ َٓب٘(ٖ110ع)ٕ« :ا ؿْا إٛت َٔ يكُإ بٔ عاؿ( )71قاٍٜ :ا ق،ّٛ
هٓٳٔ اؾبٸاكٚ ،ٜٔاهًهٛا ب ٞهب ٌٝايِاؿٌ .اسؿلٚا يٓ ٞلو ّا،
ؿع َٔ ْٞٛٴ
()72
ٚٚاك ْٞٚؾ ٘ٝتلاباّ. »...
ه ٻٓ١
ه ٻٔ ٴ
2ع اؿؤ ايبِلٖ110(ٟع)« :إٕ أًـٸ ايٓاي ُلاػاّ  ّٜٛايكٝاَ ١كدٌٷ ٳ
ٓ٬ي١ٺ ؾاتټ ٹب ٳع عًٗٝا.)73(»...
ه ٻٔ يو
3ع ٗ ػدل ايهُ ٳُ ٵٝت ٌٖٚاّ بٔ عبـ إًو ا٭َ :ٟٛقاٍ ي٘ ٌٖاَّٚ« :ٳ ٵٔ ٳ
ايػٞٻ ٚأٚكطو ؾ٘ٝ؟»(.)74
4ع عٔ اٱَاّ ايِاؿم×« :عً ٢إوًِ إٔ ّٓع ْؿوٜ٘ٚ ،كاتٌ عً ٢سهِ اهلل
ٚسهِ كهٛي٘; ٚأَا إٔ ٜكاتٌ ايهؿٓاك عً ٢سهِ اؾَ ٵٛك ٚهٴ ٻٓتِٗ ؾ ٬وٌٸ ي٘ فيو»(.)75
ه ٻٓ ١آٍ مٜاؿ بكتٌ
ت ب٘ هٴ ٻٓ ،ْ١إ ٓ٫ٴ
ب ٫ٚ ،دٳ ٳل ٵ
5ع ٚعٓ٘× قاٍَ...« :ا ْنٍ ب٘ نتا ٷ
اؿوٌ بٔ عًٞٸ ًُٛات اهلل عًُٗٝا»(.)76
ٜٚبـ ٚإٔ «ايوټ ٻٓ »١ا٭ ٗ ٍٚاؿـٜح َعٓ ٢ايوټ ٻٓ ١ايٓب ;١ٜٛبكلَ ١ٜٓكابًتٗا
يًهتاب; ٗ َكابٌ «ايوټ ٻٓ »١ايجاْ ،١ٝاييت ٖ ٞبإعٓ ٢ايًػٟٛٸٜ ،عين ايطلٜك.١
هٓٻ ١بين
6ع  َٔٚػطب١ٺ ينٜـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٫ٚ« :تأػقٚا ٴ
إهلا ،ٌٝ٥نقٻبٛا أْبٝاٚ ،ِٖ٤قتًٛا أٌٖ بٝت ْب.)77(»ِِّٗٝ
هٓٻ ١كهٛي٘
هٓٻ ١اهلل  ٚٴ
7ع  َٔٚن ّٕ٬ينكاك ٠بٔ أعٌ َٔ ،أُشاب ايِاؿم× « :ٴ
هٓٻ ١ايٌٝطإ ٚأٚيٝا٘٥؟»(.)78
أ ٚٴ
8ع ٗ نتاب َلٚإ بٔ قُـ (اـًٝؿ ١ا٭َٟٛٸ ا٭ػرل) إٍ بعِٔٗٚ« :قـ بًػين
ت شلِ كٜٚٸتِٗ ؾ ٘ٝعًَ ٢ا أْعٛا
ُ ٵ
إٔ قَٛاّ َٔ هؿٗا ٤أٌٖ بٝتو قـ اهتٓټٛا أَلاّ ،إٕٵ ٖ
عًْ َٔ ٘ٝكض بٝعتِٗ اهتؿتشٛا باباّ ئ ٜػًك٘ اهلل عِٓٗ ،ستٸ ٢توؿو ؿَا٤ٷ نجرل٠
َِٓٗ»(.)79
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9ع  َٔٚػطب١ٺ ٭سـ ػطباَ ٤هٓ ١اؿافقٌ( ٗ ،)80أٚاػل عِل بين أَٝٸ:١
«يٌتٸإ بٌ ٳَ ٵٔ ٜـعٛنِ إٍ ايلٓٔ ٚبٝع ١ايكلإٓٚ ،بٌ َٳ ٵٔ ٜـع ٛإٍ هٴ ٻٓ ١ايٌٝطإ
ٚبٝعَ ١لٚإ»(.)81
10ع  َٔٚػطب١ٺ يًوؿٓاغ ،اـًٝؿ ١ايعبٸاهٞٸ ا٭ ٸ« :ٍٚتبٸاّ يبين سلب بٔ أَٚ ١ٝبين
َلٚإ!ًُٛٚ ...ا ا٭ْاّٚ ،اْتٗهٛا احملاكّٚ ،غٌٛا اؾلاٚ ،ِ٥داكٚا ٗ هرلتِٗ ٗ
ايعباؿٚ ،هٴ ٻٓتِٗ ٗ ايب٬ؿ.)82(»...
هٓٳِٓٗ أْٸِٗ ناْٛا ٜهوبٕٛ
11ع ٚقاٍ ابٔ سبٝب(ٖ245ع) ٗ احملدل َٔٚ« :ٴ
بؿلٚز إَا.)83(»...ِٗ٥
12ع  ٗٚنتاب ايب٬فكٖ279(ٟع)(ٚ« :)84قاٍ أبٜٛ ٛهـ :إفا ناْت ٗ ايب٬ؿ هٴ ٻْٓ١
أعذُٝٸ ١قـّ ،١مل ٜػِّٝلٖا اٱهٚ ّ٬مل ٜبطًٗا ،ؾٌهاٖا قّٛٷ إٍ اٱَاّ; ٕا ٜٓاشلِ َٔ
ت; ٭ٕ عًْ ٘ٝؿٞ
َٔلٸتٗا ،ؾًٝى ي٘ إٔ ٜػِّٝلٖاٚ .قاٍ َايو ٚايٌاؾعٜ :ٞػِّٝلٖا ٚإٕٵ قـَٳ ٵ
هٔٻ أٌٖ ايهؿل»(.)86
هٓٻ ٺ ١دا٥ل ٠هٓٻٗا أسـٷ َٔ إوًٌُ ،ؾٔ ّ٬ع ٸُا( )85ٳ
نٌٸ ٴ
13ع ٚقاٍ ايطدل ٗ ،ٟتؿورل ٙقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إٕٻ ايُِٴبٳقِّكٜٔٔٳ ناْٴٛا إٔػٵٛإٳ
ه ٻٓ ١قٚ ،ّٕٛتابعٕ َأ ٳثلِٖٖٛ :
ايٌٻٝاطٹٌٔ﴾ (اٱهلا« :)27 :٤تك ٍٛايعلب يهٌٸ َ٬مّٕ ٴ
أػ .)87(»ِٖٛؾاهتعٌُ ايطدلٖٓ ٟا يؿ« ٜايوټ ٻٓ ٗ »١طلٜك ١ايٌٝاطٌ َِـاقاّ.
14ع ٚقاٍ ابٔ ػنّٖ311(١ع) ٗ ،عٓٛإ ؾٌِٕ َٔ نتاب٘« :باب ٚقت ايـٻؾِعٳَٔ ١
هٓٻ ١أٌٖ ايهؿل ٚا٭ٚثإ اييت ناْت ٗ اؾاًٖٝٸ.)88(»١
علؾ ،١ػ٬ف ٴ
15ع ٚقاٍ اشلُـاْٖ334(ٞع)ٚ :نإ قـ بك َٔ ٞهٴ ٻٓتِٗ أًٝا ،٤أبطًٗا اٱه،ّ٬
َجٌ :إٝول .)89(»...ٚ
16ع ٚقاٍ ابٔ عبـ كبٸ٘(ٖ328ع)ٚ« :نإ كه ٍٛاهللﷺ ٜهتب إٍ أُشاب٘ ٚأَلا٤
دٓٛؿ َٔ :ٙقُـ كه ٍٛاهلل إٍ ؾٚ .ٕٕ٬نقيو ناْٛا ٜهتب ٕٛإي ...٘ٝثِٸ مل تٳ ٳن ٵٍ ستٸ٢
ٚٴيِّ ٞايٛيٝـ بٔ عبـ إًو ،ؾع ِٛايهتابٚ ،أَل إٔ ٜ ٫هاتب٘ ايٓاي َجٌ َا ٜهاتب
ت ب٘ هٴ ٻٓ ١ايٛيٝـ إٍ َٜٓٛا ٖقا ،إَ ٓ٫ا نإ َٔ عُل بٔ عبـ
ب٘ بعِٔٗ بعٔاّ ،ؾذٳ ٳل ٵ
ايعنٜن ٜٚنٜـ ايهاٌَ; ؾإُْٗا عُ ٬بوٴ ٻٓ ١كه ٍٛاهللﷺ ،ثِٸ كدع ا٭َل إٍ كأٟ
ايٛيٝـ.)90(»...
17ع ٚقاٍ ابٔ ايؿكٖ365(٘ٝع)ٚ...« :ناْت هٴ ٻٓتِٗ إفا ٖٴ ٵِ ٚاؾ ٙٛإٔ ٜوذـٚا يًِٻ ٳِٓ
()91
ا٭ندل».
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18ع ٚقاٍ ابٔ ايٓـٖ385(ِٜع) ِٖ...« :عبٸاؿ ايكُلٜ ،كٛي :ٕٛإٕ ايكُل َٔ
ه ٻٓتِٗ إٔ ٜتٻؼقٚا ي٘ ُٳ ٳُٓاّ.)92(»...
إ٥٬هٜ ،١وتشلٸ ايتعٚ ِٝٛايعباؿ َٔٚ .٠ٴ
19ع ًعلٷ أٌْـ ٙعبـٴ اهلل بٔ عًٞٸ ،عِٸ أب ٞدعؿل إِٓٛك ،ىاطب اَلأ َٔ ّ٠بين
أَٝٸ:١
هلْٚعععععععع٘
هٳعععععع ع ٳٓ ٵٓ ٴتِ عًٓٝععععععععا ايكتعععععع ع ٳٌ  ٫تٴ ٵٓ ٹ
ؾقٚقٛا نُا فٴ ِقٓا عً ٢هعايـ ايعـٻ ٵٖ ٔل

()93

20ع  ٗٚنتاب عٝو ٢بٔ َٛه ٢إٍ إِٓٛك ايـٚاْٝك:ٞ
ت اْتكعععععاض ايعٗعععععـ ؾاُععع عدلٵ ٕجًععععع٘
هٳععع ع ٳٓ ٵٓ ٳ
بٓكٔو َٔ عٗـ ٟايعق ٟنعإ أُ ٵب ٔلَعا
21ع ً ٗٚعل قُـ بٔ أبإ اي٬سكٖ245(ٞع):
ت هٳععععع ٳٓ ٵٓ ٳتٗا يًٓععععععاي قبًععععععٞ
ٚأْٵععععع ٳ
تًععععع ّٛعًععععع ٢ايكطٝععععععَ ١ٳععع ع ٵٔ أتاٖعععععا

()94

()95

ه ٳٓ ٵٓتٗا»َ ٖٞٚ ،عٓ ٢ا٫كتؿاع
وؽً« :ببتٗا» بـٍ « ٳ
يهٔٵ ٗ بعض إِاؿك ٚايٓټ ٳ
ٚايُٓٛٸ.
22ع ً ٗٚعل ابٔ ايلٖ280(َٞٚع):
ت ايتٛبععععععع ١مل توععععععععتطٹع
يععععععع ٛكاَٳععععععع ٵ

يوٴععععععععععِّٓ ٹ ١ايٌععععععععععٝطإ تبععععععععععـ٬ٜ

23ع ًع ٷل يًُتٓبٸٖ354(ٞع):
أبعععععععععععٛنِ آؿّ هٳعععععععععع ٻٔ إعاُعععععععععععٞ

ٚعًٖ ٳُهُععععع ع ٵِ َؿاكقععععععع ١اؾٓعععععععإ

()96

()97

ٚبعض ٖق ٙا٭ًعاك وتٌُ أْٗا مل تهُ ٵٔ َٔ إٌْاٚ ،٤٫٪ٖ ٤إْٸُا ْكًٖٛا ُٚجٻًٛا
بٗاٚ .عًٜ ٘ٝعٛؿ عِل ٖق ٙا٫هتعُا٫ت ايٌعلٜٸ ١إٍ َا قبًِٗ ،يهٔٵ ّ ٫هٔ ؼـٜـ
مَٓٗا بائب٘.
()98
24ع ٚسه ٢إوعٛؿ ٟعٔ بعض إ٪كِّػٌ إ٬مٌَ يًكاٖل اـًٝؿ ١ايعبٸاه: ٞ
«أَا أب ٛايعبٸاي ايوؿٓاغ ؾهإ هلٜعاّ إٍ هؿو ايـَا ٚ ٤اتٸبع٘ عُٸاي٘ ٗ ايٌلم ٚايػلب
ٗ ؾعً٘ٚ ،اهٵ ٳتٓټٛا بورلت٘»(.)99

ٓٓا ا٫هتعُا٫ت يهًُ« ١ايوټ ٻٓ ٗ »١قٛك :ٜٔا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕ
اهتعلٳ ٵ
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ا٭ٚٸٍ اشلذلٟٸ; ٚا٫هتعُا٫ت ؾُٝا بعـ.ٙ
ٍّ َٔ احملٛكٳ ٵًٛ ٜٔاٖـ َتِّٓٛع:١
ٚقـٻ ٵَٓا ٗ نٌ
ؾكـ تكـٻّ ٗ احملٛك ا٭ٚٸٍ ًٛاٖـ كتًؿ َٔ ١أساؿٜح أٌٖ ايبٝت^ ٚنًُات
ايِشابٚ ١ا٭ًعاك ايكـّٚ ١غرلٖا.
ٚتكـٻّ ٗ احملٛك ايجاْ ٞأٜٔاّ ًٛاٖـ َتِّٓٛع ٗ ١يوإ ايطبكات إؼتًؿَٔ ١
ايٓاي ،نايؿكٗاٚ ٤إ٪كِّػٌ ٚا٭َلاٚ ٤ايٌعلاٚ ٤غرلِٖ.
ٚاتٻٔض َٔ ْٝع فيو إٔ إعٓ ٢ايًػٟٛٸ ايعاّٸ يهًُ« ١ايوټ ٻٓٚ ،»١سلٛشلا يًطلٜك١
وَٓ ١عاّ ،ثابتٷ ٗ ن ٬اؿايتٌ :ايٓكٌ بايًؿٚ ;ٜايٓكٌ بإعٓ.٢
ايوٚ ١٦ِّٝاؿَ ٳ
ٚبايتايٜ ٞتبٝٻٔ َٔ ػ ٍ٬فيو إٔ ا٭َل ايٓبٟٛٸ باتٸباع هٴ ٻٓت٘ عاّٸ ٌٌُٜ ،نٌٸ
طلٜك١ٺ يٜ٘ٚ .جبت َٔ ٖق ٙاؾٗ ١إٔ سذِّ ١ٝايوٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ١عاٌّّٖٚ ،قا اٱًهاٍ َٔ
ايكلآْٝٸٌ غرلٴ ٚاكؿٺ.
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إٌكاز قاعدة قبح العكاب بال بياُ
دزاس ٌة وكازٌ ٌة بني ٌظسيّ َتيِ السوحاٌي والصدز

يكـ عُـ إٓهل ٕٚيكاعـ ٠قبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ إٍ ايتُوٸو بأؿيٓ ٺ ٗ ١إطاك
إْهاكِٖ شلق ٙايكاعـ َٔٚ .٠بٌ ايؿكٗا ٤ٴٜعٳـٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٚايوٝـ
ايلٚساْ َٔ ٞإٓهل ٜٔشلق ٙايكاعـ .٠ٳبٝٵـٳ إٔ ايٌٻ ٳب٘ ايٌـٜـ ٗ ا٭ؿيٓ ١اييت ٜكُٗٝا ٖقإ
ايؿكٗٝإ ؿؾع ايبعض ع ػطأّ ع إٍ اعتباك ٖاتٌ ايٓٛلٜتٌ ْٛلٜٸ ّٚ ١اسـ ،٠ؿ ٕٚإٔ ًٜتؿتٛا
إٍ ْكا ٙا٫ػت٬ف ٚايتُاٜن ٗ ،طلٜك ١اهتـ٫شلُاٚ ،ايٓتٝذ ١اييت  ٕ٬ِٜإيٗٝا َٔ
ػ ٍ٬فيو.
ٚهٛف ْوعٖ ٗ ٢ق ٙإكاي ١إٍ بٝإ اػت٬ف ك ١ٜ٩ايوٝٸـ ايٌٗٝـ ايِـك عٔ
ك ١ٜ٩ايوٝٸـ ايلٚساْٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ ،ابتـا٤ٶ َٔ إباْ ٞا٫هتـ٫ي ١ٝاييت ٜعتُـاْٗا،
 ّ٫ُٛٚإٍ ايٓتا٥ر إؼتًؿ ١إذلتِّب ١عً ٢أؿيٓتُٗا; سٝح قاّ ايوٝـ ايلٚساْ ٞبٓؿٚ ٞإبطاٍ
×
×
×

ٖق ٙايكاعـ ٠طبكاّ يبعض ا٫هتـ٫٫ت ،ؿ ٕٚإٔ ٜبـ ٟكأٜاّ عً ٢إوت ٣ٛاٱثباتٞٸ; ٗ
سٌ إٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع باٱٓاؾ ١إٍ كؿٸ قاعـ ٠قبض ايعكاب ب ٬بٝإ ع فٖب َٔ
ػ ٍ٬ا٫هتـ ٍ٫إٍ ايك ٍٛبتٓذټن ايتهًٝـٚ ،اهتشكام ايعبـ يًعكاب ٗ ٚلف ايٌوٓ
أٜٔاّٖٚ .قا َا هٛف ْبٖ ٗ ِّ٘ٓٝق ٙإكاي ١بايتؿِ.ٌٝ

إٕ نٌٸ عًِٕ َٔ ايعًٌٜ ّٛتٌُ عً ٢هًوً١ٺ َٔ إكـَات ٚإباؿ ٨اييت ٜٴِطًض
عًٗٝا َباؿ ٨فيو ايعًِٚ .عًِ أُ ٍٛايؿك٘ بـٳٚٵكٌٜ ٙتٌُ عً ٢هًوً١ٺ َٔ إباؿ ،٨تٗٛل
مثاكٖا إباًلَ ٗ ٠وا ٌ٥عًِ ا٭ُ َٔ ،ٍٛقب :ٌٝإباؿ ٨ايًػ ١ٜٛاييت تبشح عٔ
ايٓٛع ٚا٫هتعُاٍ ٚاٱكاؿٚ .٠تٗٛل مثاك فيو ٗ َباسح ا٭يؿا َٔٚ .ٚبٌ إباؿ ٨اشلاَٸ١
يعًِ ا٭ُ ٍٛإباؿ٨ٴ ايهٚ .١َٝ٬تٗٛل مثل ٠فيو ٗ أنجل َوا ٌ٥عًِ ا٭ُ.ٍٛ
إٕ أسـ ٖق ٙإباؿ ٨ايهَٝ٬ٸ ،١اييت ٗٚلت َٓق عِل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْ،&ٞ
ت سٛشلا
ٚتٛدٻٗت إيٗٝا ا٭ْٛاك ٗ عًِ ا٭ُ َٔ ٍٛقٹ ٳبٌ احملكِّكٌ ٚنباك ايعًُاٗٚٚ ،٤لٳ ٵ
كتًـ اٯكا ٖٛ ;٤اػا ٙإهًٖـ ٗ َكابٌ ايٌلٜعٚ ،١استُاٍ ايتهًٝـ َع عـّ ؼكٗل
ايكطع بايتهًٝـ أ ٚائٛٸ إعتدل بايٓوب ١إي.٘ٝ
َ ٗٚجٌ ٖق ٙاؿاي ١فٖب ايهجرل َٔ احملكِّكٌ إٍ اٱفعإ بإٔ أّٸ ايكٔاٜا ع
ايعكًٝٸ ١عهِ ايعكٌ ايعًُٞٸ ع عباك ْ ٠عٔ ايذلػٚ ّٝاٱباسٚ .١بعباك٠ٺ أؿمٸ :عـّ اهتشكام
ايعكاب ا٭ػلٟٚٸ عٓـ كايؿ ١اؿهِ ايٛاقعٞٸ ،أ ٟإْ٘ نًُٓا مل ٜكطع إهًٖـ
بايعـّ; يعـّ ٚدٛؿ ؿيَ ٌٕٝعتدلٚ ،ؾكـإ ايكطع ،بٌ استٌُ فلٻؿ اٱيناّٜ ٫ ،هٕٛ
إهًٖـ ٗ َكاّ ثبٛت ايتهًٝـ ع عهِ ا٭ؿيٓ ١إتعـِّؿ ٠عٓـ ايعكٌ ع َوتٛدباّ
٫هتشكام ايعكٛبَ ٖٛٚ .١ا ٜٴعبٻل عٓ٘ ٗ يوإ احملكِّكٌ بع «قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝا ٕٕ».
 ٖٛٚايك ٍٛإٓوٛب ٌٕٗٛك ا٭ُٛيٝٸٌ.
َ ٗٚكابٌ ٖقا ايكٖٓ ٍٛاى ْٛلٜٸتإ أػلٜإَ ٗ ،كاّ ايٓكـ ٚايلؿٸ عًٖ ٢قٙ
ايكاعـ.٠
ايٓٛل ١ٜا٭ ٖٞٚ :ٍٚيًوٝـ ايلٚسآَْ ٗ ٞتك ٢ا٭ُ ٖٞٚ .ٍٛإٔ قاعـ ٠قُ ٵبض
ايعكاب ب ٬بٝإٕ ع اييت توع ٢إٍ إثبات عـّ اهتشكام ايعبـ ٗ ٚلف ؾكـإ ايـيٌٝ
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يًعكٛب ١ا٭ػلٜٚٸ ١ع  ٫تٌتٌُ عً ٢تٛد٘ٝٺ بايٓوب ١إٍ ايعكٛب ١ا٭ػلّ ٫ٚ ،١ٜٚهٔ
ايعجٛك شلا عًَ ٢بٓ٢ٶ ُشٝضٚ .ػ ١ُ٬ن :َ٘٬إٕ ْوب ١ايعكٛب ١ا٭ػل ١ٜٚإٍ أؾعاٍ
ايبٌل عٝح ّ ٫هٔ يعك ٍٛايبٌل إٔ توتٛعبٗا ٚتؿُٗٗا; ٚفيو ٭ٕ ايعكٛب ١عٓـ
إٛاي ٞايعلؾٝٸٌ ته ٕٛإَا يًتٌؿٓ ٞأ ٚيًتأؿٜب َٔٚ .ايٛآض ٚايبـٜٞٗٸ إٔ ٖقٜٔ
إٌٓأَ ٫ ٜٔعٓ ٢شلُاّ ٫ٚ ،هٔ تِٛټكُٖا ،بايٓوب ١إٍ اهلل تعاٍ ٗ ايعكاب
ا٭ػل ٟٚعلٸ ايعباؿٚ ،إِا تٛد ٘ٝايعكٛبٜ ١ه َٔ ٕٛباب ايٛعٝـ بايعكابً ٫ .ٳوٖ ٗ
إٔ َ٬ى ٚعـ اهلل تعاٍ بايعكٛبٚ ٗ( ١لف إؼايؿ )١يٝى بأٜـٜٓاَٚ ،ع ا٫ؾتكاك إٍ
ؾ ٵنّ بجبٛت ايعكاب ٗ ؾلضٕ ؿٕٚ
ؾِٗ إ٬ى ٗ تلتټب ايعكٛب ١ا٭ػلٜٚٸّ ٫ ١هٔ ا َ
ؾلضٕ آػل.
ٚايٓٛل ١ٜايجاَْ ٗ ،١ٝكابٌ َبٓ ٢إٌٗٛكْٛ ٖٞ ،لٜٸ ١ايٌٗٝـ قُـ باقل
ايِـك; إف ٜل ٣إٔ اػا ٙإهًٖـ ٗ ٚلف استُاٍ ايتهًٝـ ،ثبٛتاّ ٚهكٛطاّ ،ع عٓـ
ايعكٌ ع ٖ ٛا٫ستٝا ،ٙؿ ٕٚايذلػٚ ّٝاٱباس ،١أ ٟإٕ ايٌٗٝـ ايِـك ع عً ٢أهاي
ايتشً ٌٝايعكً ٞع ٜل ٣إٔ إٓذِّن ٖ ٛفلٻؿ استُاٍ ايتهًٝـ ،هٛا٤ٷ ٗ َلسً ١استُاٍ
ثبٛت ايتهًٝـ أَ ٗ ٚلسً ١استُاٍ هك ٙٛايتهًٝـ ٚؼِ ٌٝؾلاؽ ايقَٸ.١
ٜهتؿ ٞايوٝـ ايلٚساْْٛ ٗ ٞلٜٸت٘ َذلٸؿ ايوع ٞإٍ ْؿ ٞقاعـ ٠قبض ايعكاب
ب ٬بٝإٕ ،ؿ ٕٚإٔ ٜب ِّٔٝكأٜاّ َٔ ايٓاس ١ٝاٱثباتٚ ;١ٝأَا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ؾإْ٘،
باٱٓاؾ ١إٍ كؿٸ ٖق ٙايكاعـ ٤ٛٓ ٗ ٠إباْ ٞايه ١َٝ٬ع ا٫ػت٬ف بٌ إٛايٞ
ايعلؾٝٸٌ ٚفاتٝٸ ١ؿا٥ل ٠ايطاع ١شلِ بايٓوب ١إٍ سكٛقِٗ إتعًِّك ٗ ١فَِ ٚأعٓام ايعبٝـ ع،
قـ كأ ٣بط ٕ٬قاعـ ٠قبض ايعكاب ب ٬بٝإٚ .طبكاّ شلقا إبٓ َ٘ٓ ٢قاٍ بع «سلٸ ايطاع»١
ٗ ٚلف ايٌوٓ ،أ ٟإْ٘ ستٸٚ ٗ ٢لف استُاٍ ايتهًٝـ هب ايعٌُ ََُٔ ٕٛا ٜجبت٘
ا٫ستُاٍ أٜٔاّ.
ٚهٛف ْعٌُ ٗ ٖق ٙإكاي ١عً ٢ؿكاهَٓٚ ١اقٌ ١أقٛاٍ ٚنًُات ايوٝـ ايٌٗٝـ
َوتكٌ ،ثِٸ ْقنل بعـ فيو ايتُاٜن
ٍّ
ايِـك ٚنًُات ايوٝـ ايلٚساْ ،ٞبٌهٌٕ
ايٓٛلٟٸ بُٗٓٝاٚ .بقيو هٝتٸٔض بط ٕ٬تِٛټك بعضٕ ،ايكا ٌ٥بعـّ ٚدٛؿ اػت٬ف
دٖٛلٟٸ بٌ ٖاتٌ ايٓٛلٜٸتٌ; إف هٓجبت إٔ ٖاتٌ ايٓٛلٜٸتٌ كتًؿتإ عٔ بعُٔٗاٗ ،
طلٜك ١ا٫هتـ ٗٚ ،ٍ٫اهتؼ ْ٬ايٓتا٥ر ٚايجُاك أٜٔاّ.
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يكـ أًاك ايوٝـ ايلٚساْ ٞع قبٌ بٝإ كأُ ٗ ٜ٘شٸ ١أ ٚعـّ ُشٸ ١قاعـ« ٠قبض
ايعكاب ب ٬بٝإٕ» ع إٍ َوًهٌَ ٗ َؿٗ ّٛاؿُوٵٔ ٚاي ُك ٵبض ،عً ٢هب ٌٝإكـٸَ.١
قآٍٖ :اى َوًهإ ٗ اؿُوٵٔ ٚايكُ ٵبضُٖٚ ،ا:
إوًو ا٭ٚٸٍٜ :قٖب ايكا ًٕٛ٥بٗقا إوًو إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايٌأْ ١ٝإتِٛٻك٠
يًعكٌ ًٖ ٞأْ ١ٝاٱؿكاىٚ .بعباك٠ٺ أػلّ ٫ :٣هٔ تِٛټك سهِ ايعكٌ عً٤ًٞ ٢ٺ ،بٌ
إٕ ًإٔ ايعكٌ ٖ ٛفلٻؿ إؿكاى ا٭ًٝاَ ٤ا ٜتطابل َع ٚاقعٝٸتٗاٚ .عً ،٘ٝؾإٕ ا٭سهاّ
ت عًٗٝا
ايعكً ١ٝتعٛؿ إٍ ا٭سهاّ ايعكٝ٥٬ٸ ،١اييت أْع عًٗٝا ايعكٚ ،٤٬اتٸؿكَ ٵ
نًُتِٗ; َٔ أدٌ اؿؿا ٚعً ٢ايٓٛع َٔ ايؿواؿ.
ٚعًٖ ٢قا إوًو يٝى ؿهِ ايعكٌ بكُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإ َٔ سكٝك١ٺ غرل اتٸؿام
كأ ٟايعك ٤٬عً ٢فيوٚ ،إٔ ايٌاكع; بُٛؿ٘ كٝ٥ى ايعكٜٛ ،٤٬اؾكِٗ عًٖ ٢قا ا٫تٸؿام.
إوًو ايجاْٜ :ٞعٌُ ايكا ًٕٛ٥بإوًو ايجاْ ٞعً ٢ؼً ٌٝسهِ ايعكٌ باؿُوٵٔ
ٚايكُ ٵبض َٔ طلٜل ََ٤٬ت٘ ٚتٓاؾلَ ٙع ايكٛٸ ٠ايعاقً ،١ببٝإ قٛشلِ :إٕ إلاؿ َٔ سهِ
ايعكٌ باؿُوٵٔ ٚايكُ ٵبض ٖ ١َ٤٬َ ٛايٌَ ٤ٞع ايكٛٸ ٠ايعاقًْٚ ،١ؿلت٘ َٔ ايكٛٸ ٠ايعاقً١
أٜٔاَّ ،عٓ ٢إٔ ايٌ ٤ٞإفا نإ َتُ٥٬اّ َع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١ؾإٕ ايعكٌ وهِ عُوٵٓ٘،
ٚإٕٵ نإ َتٓاؾلاّ َع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١سهِ ايعكٌ بكُ ٵبش٘; ٚايـي ٌٝعً ٢فيو إٔ ايؿلؿ
ّتًو ايعـٜـ َٔ ايكٹ ٳ َٔ ،٣ٛقب :ٌٝايكٛٸ ٠ايباُلٚ ،٠ايقا٥كٚ ،١ايَ٬وَٚ ،١ا إٍ فيو،
ٚإٕ َٔ بٌ ٖق ٙإٛاكؿ ايكٛٸ ٠ايعاقًٚ .١عً ،٘ٝنُا تٛدـ يهٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙايك٣ٛ
ٚاؿٛاي َا ُٗ٥٬ٜا َٚا ٜتٓاؾل َعٗا ع نُا ٗ ايٓع ١َٛاييت ت ِ٥٬ايًُىٚ ،اـٌ١ْٛ
اييت تتٓاؾل َعٗا ع نقيو ٖٓاى يًكٛٸ ٠ايعاقًَ ١ا ُٗ٥٬ٜا َٚا ٜتٓاؾل َعٗا أٜٔاّ ،ؾهٌٸ
ؤٷٚ ،نٌټ َا ٜتٓاؾل َعٗا قبٝضٷ.
َا ٜتَ ِ٥٬ع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١سٳ ٳ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾإٕ سهِ ايعكٌ بكُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ ٗ ٖقا إوًو ٜعٛؿ
إٍ َٓاؾل ٠ايعكاب ب ٬سذٸ ٺَ ١ع ايكٛٸ ٠ايعاقً ،١أ ٟسٌ ٜه ٕٛايعكاب عً ٢كايؿ ١أَلٕ
ذٜ ١هٖ ٕٛقا ايعكاب َتٓاؾلاّ َع ايكٛٸ ٠ايعاقً ،١ؾايعكٌ ٜ ٫لتٔ;٘ٝ
مل تكُ ٵِ عً ٘ٝاؿ ٸ
ؾٝهٖ ٕٛقا ايعكاب قبٝشاّ.
ٚاٯٕ ٜٗٛل ا٫ػت٬ف بٌ ٖق ٜٔإوًهٌ ،سٝح ٌْوٓ ٗ ً٤ٞٺ َا إفا نإ
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َِـاقاّ يً ًِٛأّ ٫؟
بٓا٤ٶ عً ٢إوًو ا٭ٚٸٍ هب ايلدٛع إٍ ايبٓا ٤ايعًُٞٸ يًعك َٔ ٤٬أدٌ كؾع
و; يٓلَ ٣ا إفا نإ ٜعتدل ٖق ٙإٛاكؿ َٔ َٛاكؿ اي ًِٛأّ .٫
ايٌ ٓ
ٚأَا بٓا ٤عً ٢إوًو ايجاْ ٞؾإٕ إلدع ٗ ؼـٜـ ٖقا ا٭َل ٖٚ ٛدـإ ايؿلؿ،
ٚيٝى ٖٓاى َٔ طلٜلٕ آػل ،غرل ايٛدـإٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي سٝح ٜكع ايؿلؿ ٗ َكاّ
ايٌوٜٓٛ ٫ٚ ،دـ سهِٷ ي٘ ٗ ايبٌ ،ؾإٕ إوأي ١هٛف تبك ٢عً ٢ساي ١ايٌوٓ(.)1
ٚبعـ فنل ٖق ٙإكـٸَٜ ،١ـػٌ زلاست٘ ٗ ؼً ٌٝقاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ
ايعكًٝٸ ;١يٝب ِّٔٝأْ٘ إفا بك ٞإهًٖـ ٗ ٚلف ايٌوٓ ؾٌٗ ٜه ٕٛايعكاب عً ٢كايؿ١
ايتهًٝـ ُشٝشاّ أّ ٫؟
يكـ قاّ زلاست٘ بـكاهٖ ١قا ايبشح ُٓٔ ث٬ثَ ١كاَاتٚ .ايق ٟمتاز إيٗ ٘ٝ
ٖق ٙإكايَ ٗ ،١كابٌ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ َٔ ٚدْٗٛ ١ل إٌٗٛك ٖٛ ،إكاّ
ايجايح ،ايقَٛ ٗ ٖٛ ٟكؿ ُشٸ ١أ ٚعـّ ُشٸ ١عكاب إ ٍٛايٌلعٞٸ ٗ اٯػلٗ ٠
ٚلف ايٌوٓ; ٚفيو أ ٸ :ّ٫ٚإٕ قٌٸ ايبشح ٗ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ ايعكًٖٛ ١ٝ
ايعكاب َٔ قٹ ٳبٌ إ ٍٛايٌلعٞٸ; ٚثاْٝاّ :إٕ إطلٚغ ٗ ٖق ٙايكاعـ ٖٛ ٠ايعكاب
ا٭ػلٚ ،ٟٚيٝى ايـْٚ .ٟٛٝيهٔٵ ٗ إطاك تهُْٛ ٌٝلٜت٘ٚ ،نقيو ايؿِٗ ا٭ؿمٸ
يًتؿاٚت ٚايتُاٜن بٌ اؿا٫ت ايج٬ث ١إطلٚسْٛ ٗ ١لٜٸت٘ ،هٛف ٌْرل إٍ إكاٌَ
ا٭ٚٸٍ ٚايجاْْٛ َٔ ٞلٜٸت٘ أٜٔاّ.

يكـ ُٛٻك ايوٝـ ايلٚساْ ٞث٬خ سا٫ت ٗ ٖقا إكاّ:
أع إٔ ته ٕٛكايؿ ١ايعبـ يًتهًٝـ َكل ّ١ْٚبايعًِٖ ٗ :ق ٙاؿايٜ ٫ ١هٕٛ
ايعكاب عً ٢إؼايؿ ١ع بٓا٤ٶ عً ٢ن ٬إوًهٌَ إقنٛك ٗ ٜٔباب سهِ ايعكٌ ع
ت ٖٓا بايعًِ ٚايعٳ ٵُـ.
قبٝشاّ; ٚفيو ٭ٕ إؼايؿ ١قـ اقذلْٳ ٵ
ب ع إٔ ته ٕٛكايؿ ١ايعبـ بوبب ايػؿً ١أ ٚاؾٌٗ إلنٖبَ ٗ :جٌ ٖق ٙاؿاي١
إفا مل ٜهٔ اؾاٌٖ َكِِّلاّ ٜه ٕٛايعكاب عً ٢إؼايؿ ١قبٝشاّ.
ز ع إٔ ته ٕٛكايؿ ١ايعبـ ٗ ٚلف ايٌوٓ ٗ ايتهًٝـ :ؾٝٴكاٍ ٗ ٖقا ايكوِ:
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أَا ٗ َٛكؿ ايعكاب ٗ ساي ١ايٌوٓ ؾّ ٬هٔ إبـا ٤ايلأٚ ،ٟايك ٍٛبايكُ ٵبض أ ٚعـّ
ايكُ ٵبض ،عً ٢ن ٬إوًهٌ .بٌ تهٖ ٕٛق ٙإوأيَ ١وهٛتاّ عٓٗا; إف بٓا٤ٶ عً٢
إوًو ايجاْْ ٫ ٞعًِ َا إفا نإ ايعكاب ٗ ٖق ٙاؿايَ ١تٓاؾلاّ َع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١أّ ،٫
ٚبايتايّ ٫ ٞهٔ ايك ٍٛبايكُ ٵبض أ ٚاؿُوٵٔ; ٚبٓا٤ٶ عً ٢إوًو ا٭ٚٸٍ نقيو ،سٝح
ٜه ٕٛبٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢عـّ ايعكاب; ٚفيو َٔ أدٌ سؿ ٜايٓٛاّ ،نقيو ٜ ٫هٕٛ
يـٜٓا عً ٷِ ٗ ايبٌ; إف ْ ٫عًِ َا إفا نإ ايعكاب ك ٘٬بايٓٛاّ أّ ٚ ،٫يٝى يـٜٓا أٟٸ
طلٜلٕ ٱسلام ٖق ٙإوأيٚ .١عًّ ٫ ٘ٝهٔ ايك ٍٛع ٗ َجٌ ٖق ٙاؿاي ١ع بكُ ٵبض ايعكاب ب٬
بٝإٕ ٫ٚ ،ايك ٍٛبعـّ ايكُ ٵبض(.)2

ي ٛهًُٖٓا ايك ٍٛبكُ ٵبض ايعكاب َٔ إ ٍٛايعٴلٵٗ; بوبب كايؿ ١ايعبـ ٗ ساي١
ايٌوْٓ ،كِٜ ٌٖ :ٍٛضٸ عكاب ايعبـ عً ٢إؼايؿٚ ٗ ١لف ايٌوٓ َٔ ،قٹ ٳبٌ إٍٛ
ايٌلعٞٸ ٗ اؿٝا ٠ايـْٝا ،أّ ٫؟
هٌ إقنٛك ٗ ٜٔباب اؿُوٵٔ
نقيو ٖٓا ٜٛ ٫دـ ع بٓا٤ٶ عً ٢ن ٬إوً َ
ٚايكُ ٵبض ع َٔ طلٜلٕ إٍ اؾَ ٵنّ عهِ ايعكٌ ايكاَ ٌ٥جٌ ٖقا ايعكاب َٔ قٹ ٳبٌ إٍٛ
ايٌلعٞٸ اؿكٝكٞٸ ػايل ايعباؿ; إف وٌِ نجرلاّ إٔ ٴٜبٵ ٳتً ٢إٚ َٕٛٓ٪إطٝعٕٛ
با٭َلاض ايـْ ،١ٜٛٝؿ ٕٚإٔ ٜه ٗ ٕٛفيو قُ ٵبضٷ أُْ ،ّ٬اٖٝو عٔ إٔ ٜه ٕٛفيو ٗ
سلٸ إؼايـ.
إٕ ايٛد٘ ايلٝ٥ى ٗ ْؿ ٞسهِ ايعكٌ بكبض ايعكاب ٗ ٖقا إكاّ ٖ ٛإٔ اؿُوٵٔ
ٚايكُ ٵبض ،بٓا٤ٶ عً ٢ن ٬إوًهٌ إقنٛك ٗ ٜٔإكـٸَٜ ،١ك ّٛعً ٢قٛك ؼكٗل ايًِٛ
ٚايعـٍٚ .إٕ أهاي ايٚ ًِٛايعـٍ ٜك ّٛعً ٢ؾلض اؿكٛم ٚاؿـٚؿ بٌ طلؾٌ ،عٝح
ٴٜعٳـٸ ػاٚمًُٚ ٙاّٚ ،عـّ ػاٚم ٙعـٖٚ .ّ٫ق ٙإوأيَٛ ١دٛؿ ْ٠بٌ ايعبـ ٚإ ٍٛايعٴ ٵلٗ،
ٚبٌ ا٭ب ٚايٛيـٚ ،أَا بٌ ايعبـ ٚإ ٍٛاؿكٝكٞٸ ؾّ ٬هٔ تِٛټك َجٌ ٖقا اؿلٸ; إف
ي ٛتِٛٻكْا ايع٬ق ١بٌ ايعبـ  ٙ٫َٛٚاؿكٝكٚ ،ٞتـبٻلْا ٗ َاٖٝٸٖ ١ق ٙايع٬ق ،١هٛف
ٍّ ػاْٸ عً ٙ٫َٛ ٢اؿكٝكٚ ;ٞفيو ٭ٕ إ ٍٛاؿكٝكٖٛ ٞ
ْـكى إٔ ايعبـ يٝى ي٘ َٔ سل
ف ػاٖ ٙقا ايعبـ ،نإٔٵ
َايوْ ٚػايل يًعبـٚ ،يقيو ولٸ ي٘ ايكٝاّ بهٌٸ ؾعٌٕ ٚتِلټ ٺ
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ٜبتً ٘ٝبإلض أ ٚايؿكل َٚا إٍ فيو ،هٛا ٤أنإ ايعبـ ٗ َا ٜتعًٖل بإؼايؿ ١عإاّ أٚ
داٖ .ّ٬ؾشتٸ ٢إفا نإ ايعبـ َطٝعاّ ئ ٜه ٗ ٕٛقٝاّ إ ٍٛبٗق ٙا٭َٛك إًهاٍٷ.
ٖٚق ٙإوأي ٫ ١تتٓاؾَ ٢ع بٓا ٤ايعك ٫ٚ ،٤٬تتٓاؾل َع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١أٜٔاّ(.)3

نُا هبل إٔ فنلْا ٗ إكـٸَ ١ؾإٕ ايق ٟو ٢ٛبا٭ُٖٸ ١ٝقبٌ غرلٖ ٗ ٙقٙ
ايٓٛل ٖٛ ١ٜايكوِ ايجايح َٔٚ .اؾـٜل فنلٴ ٙإٔ ٖٓاى ْٛلٜٸاتٺ َتعـِّؿ ّ٠بٌإٔ َاٖ١ٝ
ايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػلٜٚ .ٟٚل ٣زلاست٘ إٔ ٖقا ا٫ػت٬ف ٗ إباْ٪ٜ ٞثِّل ٗ ٖقا
ايبشحٚ .يقيو هٛف ْعٌُ ٗ ايبـا ١ٜعً ٢فنل ٖق ٙإباْ ٞبٌهٌٕ كتِل:
قاٍ زلاست٘ بٛدٛؿ ث٬ث ١اػاٖات ٗ َاٖ ١ٝايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػل:ٟٚ
1ع ْٛل ١ٜػوټِ ا٭عُآٍٖ :اى َٳ ٵٔ ٜعتدل ايجٛاب ٚايعكاب َٔ باب ػوټِ
ا٭عُاٍَ ،عٓ ٢إٔ ايعٌُ ٚايجٛاب ٚايعكاب يٝوا ًٚ ،ٌ٦ٝإِا ُٖا سكٝكٚ ْ١اسـ .٠ؾإٕ
سكٝك ١ايعٌُ ايكبٝض ٖ ٛفات ايعكاب ٚاشلٛإ ٚايب٪ي ٚاـولإ; سٝح هتٗٛل يٓا ٖقٙ
اؿكٝكَ ١اثً ٗ ّ١عامل اٯػلٚ ;٠يقيو ْتعلٻض يًعكاب .نُا إٔ سكٝك ١ايعٌُ ايِاحل
ٖ ٛاؾٓٸٚ ١ايوعاؿٚ ٠ايجٛاب; سٝح هتٗٛل يٓا ٖق ٙاؿكٝك ١ب ٳـٚٵكٖا ٗ عامل اٯػل٠
أٜٔاّ ٗٚ .اؿكٝك ١ؾإْٓا هٛف ْٛاد٘ أعُايٓا ٚأؾعايٓا َٔٚ .فيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ
إعِ ١ٝهٛف تٗٛل يٓا ٗ َكاّ ايتذوټِ عًً ٢هٌ عكلبٺٚ ،تٗٛل ايطاعَ ٗ ١كاّ
ايتذوټِ عًً ١٦ٖٝ ٢ذل٠ٺ طٝٸب.١
2ع ْٛل ١ٜا٭ثل ايٓٛعٞٸٜ :ٴ ٳعـٸ ايجٛاب ٚايعكاب ٗ ٖق ٙايٓٛلٜٸ َٔ ١قب :ٌٝا٭ثل
ايٓٛعٞٸ يًؿعٌ ،نُا ٗ ساٍ تٓا ٍٚايوِٸ; سٝح ا٭ثل ايٓٛعٞٸ ي٘ ٖ ٛإٛتَ ٗٚ .ا
مٔ ؾْ ٘ٝك ٍٛنقيو :إٕ ا٭ثل ايٓٛعٞٸ يًُعِ ٖٛ ١ٝايعكاب.
3ع ْٛل ١ٜايع٬ق ١ا٫عتباكٜٸٖ ٗٚ :١ق ٙايٓٛلٜٸٜ ١ه ٕٛايجٛاب ٚايعكاب ً٦ٝاّ آػل
غرل عًُٓا ٚؾعًٓاٚ ،إٕ ايع٬ق ١ايٛسٝـ ٠ايكا ٗ ١ُ٥ايبٌ ٖ ٞايع٬ق ١ا٫عتباكٜٸ١
ٚايعكـ ;١ٜسٝح تتشـٻؿ ٗ ٓ ٤ٛايٛٳ ٵعـ ٚايٛعٝـ ايِاؿك عٔ إ ٍٛايٌلعٞٸ ،عٝح يٛ
ػايـ ايعبـ ؾإٕ إٜ ٍٛتٛعٻـ ٙبايعكابٚ ،إٕٵ أطاع ٜٳ ٹع ٴـ ٙبايجٛاب(.)4
ٚاٯٕ ،بعـ بٝإ ٖق ٙإباْ ٞايج٬ث ١إٛدٛؿ ٠سَ ٍٛاٖٝٸ ١ايجٛاب ٚايعكابْٓ ،تكٌ
االجتهاد والتجديد

إٍ بٝإ ُشٸ ١أ ٚعـّ ُشٸ ١قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕٖ ٤ٛٓ ٗ ،ق ٙا٫تٸذاٖات ايج٬ث:١
أَا بٓا٤ٶ عً ٢إوًهٌ ا٭ٚٸٍ ٚايجاْ ٞؾٜ ٬ه ٕٛايك ٍٛبكُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ
ُشٝشاّ; ٚفيو ٭ٕ ايعكاب ٗ ٖق ٜٔإوًهٌَ يٝى ؾع ّ٬اػتٝاكٜٸ ّا ،يٝتٸِـ باؿُوٵٔ
ٚايكُ ٵبض ،بٌ ٖ ٛأَلٷ قٗلٟٸ ٜذلتٻب عً ٢ؾعٌ إهًٖـ بٌهٌٕ تًكاٞ٥ٸ ،هٛا٤ٷ أنإ فيو
َٔ باب ػوټِ ا٭عُاٍ أ ٚبُٛؿ٘ أثلاّ ٓٚعٝٸاّ ٫ٚ .ٳؿٚٵك يًعًِ ٚاؾٌٗ ٗ ٖقا ايذلتټب،
نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ بكَٛ ١ٝاكؿ اٯثاك ايٓٛعٝٸ ١يتذوټِ ا٭عُاٍ أٜٔاّ( ;)5إف َذلٻؿ إٔ
ِٜـك عٓ٘ ايعٌُ تٗٛل ْتٝذت٘ ٚأثل ،ٙهٛا ٷ ٤أنإ عإاّ أ ٚداٖ َٔ ،ّ٬قب :ٌٝايٌؼّ
ايقٜ ٟتٓا ٍٚايوِٸ ،ؾإْ٘ َذلٸؿ تٓا ٍٚايوِٸ ٜٗٛل عً ٘ٝتأثرل ،ٙإتُجٌِّ بإٛت ،هٛا٤ٷ
أنإ عإاّ بإٔ َا تٓاٚي٘ هٌِّ أّ مل ٜهٔ عإاّ بقيو.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢وًو ػوټِ ا٭عُاٍ; سٝح ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى اػت٬فٷ َاٖٛٸ ٟبٌ
ايعٌُ ٚايجٛاب ٚايعكاب ،ؾإْ٘ َذلٻؿ ُـٚك ايؿعٌ ٜه ٗ ٕٛاؿكٝك ١قـ عٌُ عً٢
إهاؿ ايٓاك ٚايعكاب أ ٚاؾٓٸٚ ١ايجٛاب ٚايوعاؿ ٫ٚ ،٠تأثرل ٗ ٖق ٙإوأي ١يًعًِ ٚاؾٌٗ
أٜٔاّٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي عٓـَا ْؿذلض إٔ فات ايؿعٌ عٓـَا تتشكٖل ع هٛا ٗ ٤ساي١
ايعًِ أ ٚاؾٌٗ ع ٜذلتٻب عً ٢فيو ٫مَ٘ ،إتُجٌِّ ٗ ايعكابٜ ٫ ،ه ٕٛتلتټب ايعكاب ٖٓا
قبٝشاّٚ .بعباك٠ٺ أػلٜ ٫ :٣عٛؿ َٔ ايِشٝض بٝإ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ ٗ ٖقٜٔ
إوًهٌ أُ ;ّ٬ؾٗ ٞػاكد ْ ١عٔ قٌٸ ايبشح; إف ٜه ٕٛدٳ ٳلٜإ ايعكاب ٗ َجٌ ٖقٙ
اؿاي ١أَلاّ قٗلٜٸاّ ٬َٚمَاّ يؿعٌ إهًٖـٚ .عًٜ ٫ ٘ٝهٖٓ ٕٛاى ٚد٘ٷ يًك ٍٛبكُ ٵبض
ايعكاب ٗ ٖق ٙاؿاي.١
ٚأَا بٓا٤ٶ عً ٢إوًو ايجايح ؾٜٛ ٬دـ طلٜلٷ أٜٔاّ يًشهِ بِشٸ ١ايك ٍٛبكُ ٵبض
ايعكاب ب ٬بٝإٕ; أ ٟإْ٘ ّ ٫هٔ ايك ٍٛبكُ ٵبشّ٘ ٫ٚ ،هٔ ايك ٍٛبعـّ قُ ٵبش٘; ٚفيو
يعـّ عًُٓا بإ٬ى ايقَٛ ٟدب٘ ٜك ّٛايٌاكع بايتٛعټـ عً ٢ايعكاب; بوبب إؼايؿ.١
ٚسٝح ْ ٫عًِ َ٬ى ايٌاكع ٗ تلتټب ايعكاب ْ ٫وتطٝع ايكٖٓ ٍٛا بإٔ ايعكاب قبٝضٷ أّ
.٫
ٚتٝٓٛض فيو :إٕ زلاست٘ ٜك :ٍٛإٕ إ٬ى ٗ َٛكؿ ايعكاب ٚايجٛاب ا٭ػلٟٚ
ٚآضٷ َٚعً ،ّٛؾٗ ٫ ٛىلز َٔ إسـ ٣سايتٌ; إٕ َ٬ى ايعكٛب ١ايـْٜ ١ٜٛٝه ٕٛإَا َٔ
أدٌ ؼقٜل إقْب ْؿو٘; نٜ ٫ ٞعٛؿ إٍ تهلاك إعِ ١ٝفـٻؿاّ; أ َٔ ٚباب تأؿٜب
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اٯػلٚ ٜٔكؿعِٗ; نٜ ٫ ٞلتهبٛا ٖق ٙإعِ .١ٝإٕ ٖقا إ٬ى إِا ّهٔ بٝاْ٘
مل تهًٝـٺ
ٚتؿورل ٙبًشا ٚعامل ايـْٝا ،ؿ ٕٚعامل اٯػل ;٠إف إٕ عامل اٯػل ٠يٝى عا ٳ
ٚؾعٌٕ; يتهٖ ٕٛق ٙإٛاكؿ َطلٚس ٗ ّ١فيو ايعاملٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي هب إٔ ٜكّٛ
ايعكاب ا٭ػلٟٚٸ عً ٢أهاي َ٬ىٺ آػل ٫ٚ ،عًِ يٓا بٗقا إ٬ىٚ .سٝح ٜ ٫ه ٕٛيـٜٓا
طل ٜٷل إٍ َعلؾٖ ١قا إ٬ىٚ ،بٝإ سـٚؿٚ ٙأبعاؿْ ٫ ،ٙوتطٝع ايك ٍٛبكُ ٵبض ايعكاب،
ٚايبشح عٓ٘ ٗ َٓٛعٕ ؿَٓٛ ٕٚعٕ آػل(ٚ .)6بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايبشح ٗ ٖقا ايٌإٔ
 َٔ ٧كأيٕ; إف  ٫عًِٳ يـٜٓا َ٬ى ايذلتټب أبـاّٚ .سٝح ٜ ٫ه ٕٛيـٜٓا عًِ َ٬ى
ػاط ٷ
ايذلتټب ْ ٫وتطٝع ايك ٍٛبإٔ ايعكاب ٗ ٚلف ايٌوٓ قبٝضٷ أ ٚغرلٴ قبٝضٕ; إف قـ ٜهٕٛ
َ٬ى ايعكاب ثابت ّا ٗ ٚلف ايٌوٓ ٚاؾٌٗٚ .عً ،٘ٝنٝـ ّهٔ يٓا ايك ٍٛبإٔ ايعكاب
ٗ َجٌ ٖق ٙاؿاي ١ع أ ٗ ٟسايً ١هِّٓا ٗ ايتهًٝـ ع ٜتٓاؾَ ٢ع ايكٛٸ ٠ايعاقً ١أٜ ٚتٓاؾ٢
َع بٓا ٤ايعك٤٬؟! ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ؿػ ٍٛإهًٖـ ٗ ؼًٖ ٌٝق ٙإوأي ١ػاط٧ٷ َٔ
ا٭هاي; ٚفيو ٭ٕ ٖق ٙإوأي ١تـٚك سَ ٍٛـاك بٝإ ايٌاكع بايٓوب ١إٍ َٛٓٛع
ايعكابٚ ،ؼـٜـ َواست٘ ٚسـٚؿ.ٙ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ّهٔ ايك ،ٍٛنٓتٝذ١ٺ عاَٸ :١إٕ ايعكٌ يٝى ي٘ طلٜلٷ إٍ
اؿهِ بكبض ايعكاب ب ٬بٝإٕٖٓ َٔٚ .ا ٫ ،تكٖ ّٛق ٙايكاعـ ٠إٌٗٛك ٠ع « ُق ٵبض ايعكاب
ب ٬بٝإٕ» ع عً ٢أٟٸ أهايٕ(.)7
يكـ اتٸٔض ع ٗ َٓ ٤ٛا فنل ٙايوٝٸـ ايلٚساْ ٞع إٔ َٛقؿ٘ َٔ قاعـ ٠قُ ٵبض
ايعكاب ب ٬بٝإٕ ايعكًْ ٖٛ ١ٝؿٖ ٞق ٙايكاعـٚ .٠يهٓٸ٘ يٝى بِـؿ إثبات َا ٜكابًٗا،
ايق ٖٛ ٟعباك ْ٠عٔ عـّ قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕٚ ،إِا ٖٜ ٛهتؿَ ٞذلٸؿ ْؿٖ ٞقٙ
ايكاعـ ،٠أ ٟإْ٘ ٜك :ٍٛإٕ قاعـ ٠قبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ يٝوت ُشٝشّ ٫ٚ ،ّ١هٔ
ؤ ايعكابٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ٖقٙ
ايك ٍٛبكبض ايعكاب ٗ قٌٸ ايبشح ٫ٚ ،ايك ٍٛعُ ٵ
إوأيٚ َٔ ١دْٗٛ ١لَ ٙوهٛتٷ عٓٗاٚ ،يٝى يـٜٓا طلٜلٷ إٍ َعلؾ ١نُ ٵٓٗٗا.
 ٗٚػتاّ بٝإ ٖق ٙايٓٛلٜٸ ٫ ١بٴـٻ َٔ ايتقنرل بإٔ ٖق ٙايٓٛل ١ٜقـ تٛاد٘
ايهجرل َٔ اٱًها٫تٚ .يهٔٵ سٝح إْٓا يوٓا ٗ ٖق ٙإكاي ١بِـؿ عح ُشٸ١
ٚهكِ ٖق ٙايٓٛلٜٸْ ٫ ،١لَٓ ٣اهب ّ١يًؼٛض ٗ بٝإ ٖق ٙاٱًها٫تٚ .نٌټ ايقٟ
ْلٖ ٗ َ٘ٚق ٙإكاي ٖٛ ١إٜٔاغ ٖق ٙايٓٛلٚ ،١ٜبٝإ ْتٝذتٗا ايٓٗا ،١ٝ٥عٝح ْتُهٖٔ
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بعـ فيو َٔ َكاكْتٗا بٓٛلٜٸ ١سلٸ ايطاع ،١يًوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكَ ،ع بٝإ
ا٫ػت٬ؾات ا٭هاهٝٸ ١بٌ ٖاتٌ ايٓٛلٜتٌ.
ٚبعـ اْ٫تٗا َٔ ٤بٝإ ْٛلٜٸ ١ايوٝـ ايلٚسآْْ ٞتكٌ إٍ بٝإ ْٛلٜٸ ١ايوٝـ
ايٌٗٝـ ايِـكَٚ ،كاكْتٗا بكاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕٚ ،تكُٗٝٝا بايٓوب ١إٍ ْٛل١ٜ
ايوٝـ ايلٚساْٞٸ أٜٔاّ.

إٕ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك; با٫يتؿات إٍ عـّ ؾًِ٘ بٌ اؿذِّٚ ١ٝإٛيٚ ،١ٜٛإِا
ٜعٌُ عً ٢ؼًًُٗٝا ٗ عٳ ٵلض بعُٔٗا ،عُـ ٗ بٝإٕ ي٘ ع بعـ فنل ػِِٝتٌ فاتٝٸتٌ
يًكطعُٖٚ ،ا عباك ْ٠عٔ :ايهاًؿٚ ;١ٝاحمللِّن ١ٝع إٍ ايتأَټٌ ٗ ػِ١ِٝٺ ثايج ١يًكطع ع
ٚاييت ٖ ٞعباك ْ٠عٔ اؿذِّ ١ٝع َٔ سٝح فاتٝٸ ١أ ٚعـّ فاتٝٸٖ ١ق ٙاـِ ١ِٝبايٓوب ١إٍ
ايكطع.
ٜقٖب إٌٗٛك َٔ ا٭ُٛي ٌٝإٍ ايك ٍٛبإٔ ٖق ٙاـِ َٔ ١ِٝايًٛامّ ايقاتٝٸ١
يًكطع ،نُا إٔ اؿلاك َٔ ٠ايًٛامّ ايقاتٝٸ ١يًٓاكٚ .عً ٗ ،٘ٝايكطع ٜوتًنّ اؿذِّ١ٝ
ٚإٓذِّن ٗ ١ٜسـٸ فاتَ٘ ،عٓ ٢أْ٘ سٝجُا ٚٴدـ ايكطع ناْت اؿذِّٚ ١ٝإٓذِّنَٛ ١ٜدٛؿّ٠
أٜٔاّ; ٚفيو ٭ٕ اي٬مّ ايقاتٞٸ يًٌٜٓ ٫ ٤ٞؿوٓ عٓ٘(ٚ .)8عً ;٘ٝسٝح إِْٗ قايٛا بإٔ
اؿذِّ َٔ ١ٝايًٛامّ ايقاتٝٸ ١يًكطع ،ؾكـ فٖبٛا إٍ اْتؿا ٤اؿذِّ ٗ ١ٝساي ١عـّ ٚدٛؿ
ايكطعٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي قايٛا بكاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ(.)9
ٜك ٍٛايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٖٓا :عًٓٝا إٔ ْبشح ٗ ٖق ٙإوأي ٖٞٚ ،١ايكطع
بأَل أٟٸ ًؼّٕ ٜه ٖٛ ٕٛإٓذِّن؟ ؾٌٗ ايكطع بأَل نٌٸ ًؼّٕ ٖ ٛإٓذِّن أّ إٔ
إٓذِّن ٖ ٛايكطع غِ ْٛأَل إٍٛ؟ َٔ ايٛآض دـٸاّ إٔ إٓذِّن يٝى ٖ ٛايكطع بأَل
نٌٸ ًؼّٕ ،بٌ ايكطع إٓذِّن ٖ ٛايكطع بأَل إ .ٍٛؾشٝح ته ٕٛإٓذِّن ١ٜؿا٥لّ٠
َـاك سهِ ايعكٌ ؾإٕ ايعكٌ ٜ ٫ل ٣إٓذِّن ١ٜ٭َل نٌٸ ًؼّٕ ،بٌ إٕ ايعكٌ إِا
وهِ بتٓذٝن ٚٚدٛب أَجاٍ أَل ايٌؼّ ايق ٟأثبت ي٘ إٛيٜٛٸٚ ،١أٚدب ي٘ سلٸ
ايطاع .١ؾته ٕٛايٓتٝذ ٖٞ ١إٔ إٓذِّن ١ٜإِا ته ٕٛتابع ّ١يًكطع بأَل إٚ ،ٍٛيٝى
َطًل ايكطع .ؾإفا قًٓا فيو هته ٕٛايٓتٝذ ١إٔ اؿذٸٚ ١ٝإٓذِّن ١ٜتـٚك َـاك إٛيٜٛٸ،١
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ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ اؿذِّٚ ١ٝإٓذِّن ٕٚ٪ً َٔ ١ٜإٛيٜٛٸٚ ،١يٝوت َٔ ً ٕٚ٪ايكطع.
ٚأٓاف زلاست٘ بعـ فيو ،قا :ّ٬٥ثِٸ ْوأٍ فات ٖقا ايعكٌ ع ايق ٟقاٍ بٛدٛب اَ٫تجاٍ
٭َل إ ٍٛعٚ ٌٖ :دٛب اَ٫تجاٍ ٖقاٚ ،بعباك٠ٺ أػل :٣اؿذِّٚ ١ٝإٓذِّنَٓ ،١ٜشِلٷ
بٛلف ايكطع بأَل إ ٍٛأ ٌٌُٜ ٚسا٫ت ائٛٸ ٚايٌوٓ أٜٔاّ؟ ٚبعباك٠ٺ أػل ٌٖ :٣سلٸ
ايطاع ١يًَُٓ ٍٛشِ ٷل بايتهايٝـ إعً ١َٛؾك٘ أّ ًٖ ٛاٌَٷ يًتهايٝـ إٌهٛن١
ٚإ ١ْٛٓٛأٜٔاّ؟ ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾإٕ ايبشح ٖٓا ٜكع س ٍٛؿا٥لَٛ ٠يٜٛٸ ١إ.)10(ٍٛ
ٜك ٍٛايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك :مٔ ْل ٣إٔ ايعكٌ ٗ ٖق ٙإوأيٜ ١قٖب إٍ ايكٍٛ
بايتٛهعَ ;١عٓ ٢إٔ َكتٔ ٢سهِ ايعكٌ ٖ ٛثبٛت سلٸ ايطاع ١هلل تباكى ٚتعاٍ ٗ
نٌٸ أٚاَل ٙإٓهٌؿ ١يًُهًٖؿٌ ،هٛا٤ٷ أنإ ٖقا اْ٫هٌاف عًَ ٢وت ٣ٛايكطع
أّ ٚ ،٫يهٔٵ ٖقا إِا ٜه ٕٛع بطبٝع ١اؿاٍ ع َا مل ِٜـك إفٕٷ َٔ إْ ٍٛؿو٘
بايذلىٖٚ .قا ٜعين إٔ إِٗٸ ٗ تٓذټن ايتهًٝـ ٖ ٛاْهٌاف أَل إٚ ،ٍٛأَا ايكطع
َا ٖ ٛقط ٷع ؾ ٬تأثرل ي٘ ٗ ٖق ٙإوأي ،١بٌ ستٸ ٢إفا نإ يًكطع بأَل إَٓ ٍٛذِّن١ٜ
ؾُلؿٸ فيو إْٸُا ٖ ٛإٍ سٝجٝٸ ١اْ٫هٌاف إٛدٛؿ ٗ ايكطعٚ ،يٝى إٍ سٝجٝٸ ١ايكطع
ت
َا ٖ ٛقط ٷعٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ إٓذِّن ١ٜمل تتعًٖل بايكطع َا ٖ ٛقطعٷ ،بٌ تعًٖ َك ٵ
بايكطع َا ٖ ٛاْهٌافٷ .غاَ ١ٜا ٖٓايو إٔ شلقا اْ٫هٌاف َلاتب ٖٞٚ ،ع بٌهٌٕ
عاّٸ ع عباك ْ ٠عٔ ايكطع ٚا٫ستُاٍ (َعٓ ٢ائٛٸ ٚايٌوٓ ٚايٛٳ ٵِٖ)ٚ .إٕ ايعكٌ ٜجبت سلٸ
ايطاع ١يًُْٝ ٗ ٍٛع َلاتب اْ٫هٌافَ ،ا مل ِٜـك تلػّٝٷ َٔ قٹ ٳبٌ ايٌاكع
بطبٝع ١اؿاٍ(.)11

قـ ٜٳ ٔل ٴؿ ٖقا ايو٪اٍ ايكاَ :ٌ٥ا ٖ ٛبلٖإ ٚؿي ٌٝايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك عًٖ ٢قٙ
إوأي١؟
ٜك ٍٛزلاست٘ :إٕ ايـي ٌٝعًٖ ٢ق ٙإوأي ٖٛ ١ايٛدـإ ،ببٝإ إٔ أهاي
إٌهً ١قـ ٌْأ َٔ قٝاي إ ٍٛاؿكٝكٞٸ إٍ إٛاي ٞايعلؾٝٸٌٚ ،تول ١ٜاؿهِ
ايجابت يـ ٣ايعٴلٵف علٸ إٛاي ٞايعٴلٵؾ ٌٝإٍ إ ٍٛاؿكٝك ٗ .ٞسٌ إٔ ٖقا قٝايٷ
باطٌ; ؾً ٛمتٸ ا٫يتؿات إٍ إ ٍٛاؿكٝكَ ٞا ي٘ َٔ اـِاٚ ّ٥ا٭ُٚاف ؾإٕ ايعكٌ
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ٗ َا ٜتعًٖل بٗقا إ ٍٛهٝشهِ قطعاّ بتٓذټن ايتهًٝـ ،ستٸ ٗ ٢ا٭َٛك إٌهٛن١
أٜٔاّ(.)12
بٝإ إوأي :١إٕ إٌٗٛك ٗ اهتٓاؿ ٙإٍ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ ع ٚاييت
تكتٔ ٗ ٞاؿكٝك ١تٔٝٝل ؿا٥ل ٠إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاع )13(١ع ٜوتٌٗـ بعٴلٵف ايعك،)14(٤٬
ببٝإ إٔ إٛدٛؿ بٌ إٛاي ٞايعٴ ٵلؾ ٖٛ ٌٝاهتكباغ َعاقب ١ايعبـ عً ٢تلى ايتهايٝـ
إٌهٛن ،١أ ٟإٕ ايعبـ إفا نإ داٖ ّ٬بأَل َٚ ،ٙ٫ٛػايؿ٘; بوبب دًٗ٘ ،تهٕٛ
َعاقبت٘ َٔ قٹ ٳبٌ إَ ٗ ٍٛجٌ ٖق ٙاؿاي ١قبٝش ْ .١ؾٗهقا ا٭َل بايٓوب ١إٍ قٌٸ عجٓا;
َعٓ ٢إٔ ايعبـ إفا مل ٜهٔ عإاّ بتهايٝـ ايٌاكعٚ ،بوبب عـّ عًُ٘ ٜ ٫باؿك إٍ
اَتجاشلا ،ئ ٜه ٕٛايعبـ ٗ َجٌ ٖق ٙاؿايَ ١وتشكٓاّ يًعكابٚ ،إٕ َعاقبت٘ َٔ ٹق ٳبٌ
 َٔ ٧ا٭هاي(ٚ ;)15فيو ٭ْ٘ ٜك ّٛعً٢
ايٌاكع قبٝش ْ ٗ .١سٌ إٔ ٖقا ا٫هتـ ٍ٫ػاط ٷ
أهاي تؿهرلٕ باطٌٜ ،وا ٟٚبٌ إٛيٜٛاتٜٚ ،ل ٣شلا َعٓٚ ٢اسـاّٜ ٫ٚ ،ل ٣ؾَ ٵلقاّ بٌ
إ ٍٛاؿكٝكٞٸ ٚإ ٍٛايعٴ ٵلٖٗٓ َٔٚ .ا متٸ قٝاي َكتٔٝات إٛاي ٞايعٴ ٵلؾٚ ،ٌٝتعُُٗٝا
عً ٢إ ٍٛاؿكٝك ٗ ،ٞسٌ إٔ َٛي ١ٜٛاهلل تعاٍ ،ايجابت٬َ ١ى إايهٚ ١ٝإٓعُ١ٝ
إطًك ،١ؽتًـ عٔ إٛي ١ٜٛاجملعٛي ١ظعٌ داعٌٕ َٔ ،قب :ٌٝإٛي ١ٜٛبايٓوب ١إٍ إٛايٞ
ايعٴ ٵلؾ ،ٌٝاجملعٛي ١شلِ َٔ قٹ ٳبٌ ايعٴلٵفٚ .عً ،٘ٝهب ايتؿلٜل بٌ ٖاتٌ إٛيٜٛتٌَٔٚ .
ٖٓا ْك :ٍٛإٕ إٛي ١ٜٛايعٴ ٵلؾ ١ٝػلٚ ٗ ٟلف ايتهايٝـ إكطٛع ١ؾك٘; ٚأَا إٛي١ٜٛ
غرل اجملعٛي ١ؾٝتِٸ تعلٜؿٗا عً ٢أهاي اػت٬ف سـٚؿ ٚؿا٥ل ٠سلٸ إ ٍٛػا ٙايعبـ،
بًشآَ ٚعُٝٸت٘ َٚايهٝٸت٘ٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾإٕ ؼـٜـ ٝٓٚل َٛيٜٛٸ ٺٖٓ ١ا ٪ٜ ٫ؿٸٟ
بائلٚك ٠إٍ ؼـٜـ ٚتٔٝٝل َٛيٜٛٸ ٺٖٓ ١اى(.)16

ٚيًُنٜـ َٔ ايتٝٓٛض  ٫بٴـٻ ٖٓا َٔ بٝإ أقواّ إٛيٜٛٸٚ ،١ا٫ػت٬ؾات ؾُٝا بٗٓٝا.
يكـ قوٻِ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٛي ١ٜٛإٍ ث٬ث ١أقواّ(:ٖٞٚ ،)17
1ع إٛي ١ٜٛايقاتٝٸٚ :١إلاؿ َٓٗا ٖ ٛإٛيٜٛٸ ١اييت تجبت ؿ ٕٚأٟٸ دعٌٕ ٚاعتباك; ؾٗٞ
ٗ اؿكٝك ١أَ ٷل ٚاقعٚ ،ٞتكع عًَ ٢وتٚ ٣ٛاقعٝٸات ايًٛغٖٚ .قا ايٓٛع َٔ إٛي ١ٜٛع
عهِ َايهٝٸ ١اهلل ؾُٝع ايعاملٚ ،ايجابت ١ي٘ َ٬ى ػايكٝٸت٘ ع ؽتّٸ باهلل هبشاْ٘
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ٚتعاٍٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣سٝح إٕ اهلل تعاٍ; عهِ ػايكٝٸتَ٘ ،ايو ؾُٝع ايعامل تهٕٛ
َٛيٜٛٸت٘ عً ٢ايعامل َٛيٜٛٸ ١فات.١ٝ
ٖٚقا ا٭َل ٜجبتّٚ ،هٔ إؿكان٘ ،ؿ ٕٚأػق َ٬ى ًهل إٓعِ ع ايقٖٛ ٟ
أسـ إ٬نات ،اييت أثبت اؿهُا ٤بٛاهطتٗا ثبٛت إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاع ١هلل هبشاْ٘
ٚتعاٍ ع بٓٛل ا٫عتباك; ٚفيو ٭ٕ َ٬ى اـايكٚ ١ٝإايهٝٸَ ١بٓٚ ،٢ثبٛت سلٸ ايطاع١
هلل َ٬ى ًهل إٓعِ َبٓ٢ٶ آػل ،ؾُٗا أَلإ كتًؿإ(.)18
ٚبعباك٠ٺ أػلٖٓ :٣اى َ٬نإ َٚبٓٝإ ٗ ثبٛت إايهٝٸٚ ١سلٸ ايطاع ١هلل
هبشاْ٘ ٚتعاٍ:
أع إٕ َٛي ١ٜٛاهلل ثابت ْ١عً ٢أهاي َٓعُٝٸت٘ٚ .سٝح تهَٓ ٕٛعُٝٸ ١اهلل تعاٍ
َطًك ٫ٚ ،ّ١وـٸٖا سـٌّ; تهَٛ ٕٛيٜٛٸت٘ ايٓاًٖ َٔ ١٦ق ٙإٓعُٝٸ ١بـٳٚٵكٖا َطًكٚ ،ّ١يٝى
شلا سـٌّ.
ب ع إٕ َٛي ١ٜٛاهلل ثابت ْ١عً ٢أهاي َايهٝٸت٘ٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إْٗا تٌٓأ َٔ
َايه ١ٝاهللٚ .سٝح ٜه ٕٛاهلل َايهاّ يٲْوإ ٚدٛاكس٘ ٜه ٕٛتِلټف اٱْوإ ٗ
ْؿو٘ ٚدٛاكس٘ تِلټؾاّ ٗ َاٍ غرلٚ .ٙعً ٘ٝهب عً ٢اٱْوإ ٗ ٚلف ايٌوٓ إٔ ولم
قبَ ٍٛايه٘ اؿكٝكٞٸ ،ايق ٖٛ ٟاهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ(.)19
ٚعًٜ ،٘ٝك ٍٛايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك :إٕ إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاع ١هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ
ثابت ١بإ٬ى ايجاْ ،ٞأ٬َ ٟى َايهٝٸٚ ١ػايكٝٸ ١اهلل تعاٍ ٫ٚ .ساد ١إٍ إ٬ى ا٭ٚٸٍ
ٗ إثبات فيو.
2ع إٛي ١ٜٛاؾَ ٵعًٝٸٖٚ :١قا ايٓٛع َٔ إٛيٜٛٸٜٓ ١كوِ بـٳٚٵك ٙإٍ قوٌُ:
أع إٛي ١ٜٛاؾَ ٵعًٝٸ ١اجملعٛي َٔ ١قٹ ٳبٌ إ ٍٛاؿكٝك َٔ ،ٞقب :ٌٝإٛي ١ٜٛاجملعٛي١
يًٓيب ا٭نلّ| ٚا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ٖٚ .قا ايٓٛع َٔ إٛي ١ٜٛتابعٷ ع ٗ هعٝٓٚ ١ل
ؿا٥ل ٠إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاع ١ع يًذٳ ٵعٌ اجملع َٔ ٍٛقٹ ٳبٌ إ ٍٛاؿكٝك.ٞ
ب ع إٛي ١ٜٛاييت هعًٗا ايعك ٤٬يبعِٔٗ ٗ إطاك ايتٛاؾل ؾُٝا ب َٔ ،ِٗٓٝقب:ٌٝ
إٛي ١ٜٛيًشهٓاّ ٚإٛاي ٞا٫دتُاعٝٸٌ.
ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛي ١ٜٛتاب ٷع ٗ هعٝٓٚ ١ل إٛيٚ ١ٜٛين ّٚايطاع ١يقيو اؾَ ٵعٌ
ٚايتٛاؾل ايعك.)20(ٞ٥٬
االجتهاد والتجديد

ٚعًّ ٫ ،٘ٝهٔ ايبشح ٗ اؿذِّ ١ٝع َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع ؿٕٚ
ايٓٛل إٍ آؾام ٚأبعاؿ إٛيٜٛٸٚ .١نقيو ي ٛبـأْا ؼًًٓٝا ٗ َٛكؿ َا ٜكتٔ ٘ٝسهِ
ايعكٌ ٗ ايٌبٗات ايبٳ ٵـ ،١ٜٚؿ ٕٚايٓٛل إٍ ٖقا ايبٴعٵـ ،ؾوٛف ٌِْ إٍ ْتا٥ر ػاط ٦ٺ;١
ٚفيو ٭ْٓا ي ٛؿقٖكٓا ايٓٛل ؾوٛف ْـكى إٔ ايبشح عٔ اؿذِّٚ ١ٝإٓذِّنٜ ١ٜعٛؿ إٍ ؿا٥ل٠
سلٸ ايطاعٚ ،١سٝح إٕ سلٸ ايطاع ١تعبرلٷ آػل عٔ إٛي )21(١ٜٛؾإٕ ايبشح عٔ اؿذِّ١ٝ
ٚإٓذِّنٜ ١ٜعٛؿ ٗ اؿكٝك ١إٍ َٛي ١ٜٛإٚ .ٍٛإٕ َا ٖ ٛاؿذٸٚ ١إٓذِّن ٜلتب٘ اكتباطاّ
ٓٓا إٛكؿ ؿاػ ُٔٓ ّ٬ؿا٥ل٠
َباًلاّ بـا٥ل ٠إٛيٚ ١ٜٛسلٸ ايطاع ١يًُ .ٍٛؾً ٛاؾذلٳ ٵ
َٛي ١ٜٛإ ٍٛؾإٕ ايعكٌ هٝشهِ قطعاّ بتٓذٝنٚ ،ٙقُ ٵبض كايؿت٘ٚ ،اهتشكام ؾاعً٘
يًعكابٚ .أَا إفا اؾذلٓٓا إٛكؿ ػاكداّ عٔ ؿا٥ل ٠إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاع ١ؾإٕ ايعكٌ ٫
وهِ ٖٓا بايتٓذټنٚ .بعباك٠ٺ أػلّ :٣هٔ ايك ٗ ٍٛا٭هاي بإٔ َٛٓٛع اؿهِ
بايتٓذٝن ٜهُٔ ٗ ؼكٗل َٛيٜٛٸ ١إٚ .ٍٛعً ٘ٝي ٛمل ٜهٔ ٖٓاى ٚدٛؿٷ شلق ٙإٛي١ٜٛ
ٜهَٛٓٛ ٕٛع سهِ ايعكٌ بايتٓذټن َٓتؿٝاّٚ ،بايتايٜ ٞه ٕٛاؿهِ بايتٓذٝن َٓتؿٝاّ
أٜٔاّ.
ٚعًٜ ،٘ٝتٸٔض طبكاّ شلقا ايتؿِ ٌٝإتكـِّّ إٔ ايبشح ٗ إٓذِّنٜ ١ٜعٛؿ إٍ
إٛي ;١ٜٛعٝح ٴٜعٳـٸ نٌٸ ْٛعٕ َٔ أْٛاع ايتؿِ ٌٝايعكًٞٸ ٗ اؿذِّ ٗ ١ٝاؿكٝك ١تؿِّ٬ٝ
ٗ إٛيِٜ ٫ٚ .)22(١ٜٛضٸ ايؿٌِ بٌ ؿا٥ل« ٠إٛيٜٛٸٚ ١سلٸ ايطاعٚ »١ؿا٥ل« ٠اؿذِّ١ٝ
ٚ ٙثٝل بٌ ٖاتٌ ايـا٥لتٌٚ .يقيو هب َٔ ايٓاس١ٝ
ٚايتٓذٝن ايعكً ،»ٞبٌ ٖٓاى اكتبا ْ
إٓٗذ ١ٝإٔ ْبشح أٚٸ ٗ ّ٫ؿا٥لَٛ ٠يٚ ١ٜٛسلٸ ايطاع ١يًُ.ٍٛ
ٚعً ٘ٝته ٕٛػ ١ُ٬إـٻع ٢إٍ ٖٓا ٖ ٞإٔ َٛي ١ٜٛإ ٍٛتٌٌُ ستٸَٛ ٢اكؿ
ت ٗ سكِّ٘
عـّ سِ ٍٛايكطع بايتهًٝـٚ .عً ،٘ٝستٸ ٢ي ٛتٖٛٻِ إهًٖـ ايتهًٝـ ثبتٳ ٵ
َٛي ١ٜٛإٚ ٍٛسلٸ ايطاعٖٓ َٔٚ .١ا ؾإٕ ْٝع ٖق ٙاؿا٫ت تهٌَُٛ ٕٛي ّ١يًتٓذټن
ايعكً ،ٞباهتجٓا ٤ساي ١ايكطع بعـّ ايتهًٝـٚ .يقيو ٜتِٸ عًٖ ٢قا ا٭هاي إْهاك
قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإ.
ٚعً ،٘ٝؾإْ٘ طبكاّ ٕا تكـٻّ َٔ بٝإ آكا ٤ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ُٓٔ ٖقٙ
إكـٸَات ايج٬ث:ٖٞٚ ،١
أٚٸ ّ :٫إٕ اؿذِّٚ ١ٝإٓذِّن ٕٚ٪ً َٔ ١ٜإٛي ١ٜٛع ؿ ٕٚايكطع عٚ ،إٕ ايؿٌِ بٌ
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ٖاتٌ ايـا٥لتٌ ػاط٧ٷ ،عًَ ٢ا تكـٻّ إثبات٘.
ثاْٝاَّٛٓٛ ٫ :ع ١ٝيًكطع َا ٖ ٛقط ٷع ،بٌ ايق ٟي٘ إٛٓٛع ٖٛ ١ٝفات
اْ٫هٌاف ،هٛا ٷ ٤أنإ عً ٢م ٛايكطع أ ٚا٫ستُاٍ (ايٌاٌَ ئًٛٸ ٚايٌوٓ ٚايٛٳ ٵِٖ).
ثايج ّا :ايتؿهٝو بٌ ؿا٥ل ٠ايطاع ١يًُٛاي ٞايعٴ ٵلؾٚ ٌٝؿا٥ل ٠ايطاع ١يًٍُٛ
ت كتًؿٚ ،١إٕ َٛي ١ٜٛاهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ
اؿكٝك ;ٞسٝح يهًتا ايـا٥لتٌ َكتٔٝا ٷ
َٛي ١ٜٛفات.١ٝ
ٜجبت طبكاّ شلق ٙإكـٸَات ايج٬ث ١إٔ ٖق ٙإايهٝٸٚ ١إٓعُٝٸ ١هلل تعاٍ تكتَٔٓ ٞٸا
ٚدٛب اَتجاٍ اؿهِٚ ،ثبٛت سلٸ ايطاع ،١ستٸٚ ٗ ٢لف ايٌوٓ باؿهِ ايٌلع.ٞ
ٚعًٜ ٫ ،٘ٝبكٖٓ ٢اى َ ٓٛٷع ؾلٜإ ايدلا ،٠٤اييت توتٓـ إٍ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب٬
بٝإٕ.
ٚأك ٣أْ٘ ،بعـ ا٫يتؿات إٍ َا تكـٻّ َٔ ا٭عاخٜ ٫ ،بكٖٓ ٢اى ًؼّٷ ٜ ٫كٍٛ
بوع ١ؿا٥ل ٠إٛيٜٛٸ ١بايٓوب ١إٍ إ ٍٛاؿكٝكٚ ،ٞفيو بايٓش ٛايٌاٌَ ستٸ ٢يًتهايٝـ
إ ١َٖٛٛأٜٔاّ(.)23

ٌِْ َٔ ػ ٍ٬ايتـقٝل ٗ ْٛلٜٸ ٳتٞٵ ايوٝـ ايلٚساْٚ ٞايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٍ
ٖق ٙايٓتٝذ ٖٞٚ ،١أْ٘ عً ٢ايلغِ َٔ إٔ نٖ ٬ق ٜٔايعٳًٌَُ قـ أْهل ايكاعـ ٠ايعكً١ٝ
ايكا ١ً٥بكُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ ،إ ٓ٫إٔ ايطلٜل ايق ٟهًها ٗ ٙإْهاك ٖق ٙايكاعـ٠
نإ كتًؿاّ ُاّ ا٫ػت٬فٚ ،بايتاي ٞؾإٕ ايٓتا٥ر اييت تُٛٻ ٬إيٗٝا َٔ ػ ٍ٬فيو
ناْت كتًؿ ّ١أٜٔاّ.
ٚباػتِاكٕ ،ؾإٕ ايوٝـ ايلٚساْ ٞهع ٢إٍ إبطاٍ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝا ٕٕ،
َٔ ػَٓ ٍ٬اقٌ ١ا٭قٛاٍ ايج٬ث ٗ ١بٝإ َاٖٝٸ ١ايعكاب ٚايجٛابٚ .ايٓتٝذ ١اييت تُٛٻٌ
إيٗٝا ٖ ٞفلٸؿ اـَ ٵـَ ٗ قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ٚإبطاشلا ،ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ كأٟٷ َٔ
ايٓاس ١ٝاٱثباتٚ .١ٝبعباك٠ٺ أػل :٣إْ٘ مل ٜكُ ٵٌ بتٓذټن ايتهًٝـ ٚاهتشكام ايعبـ يًعكاب
ستٸٚ ٗ ٢لف ايٌو أٜٔاّ; ٫عتكاؿ ٙبعـّ ايعًِ َ٬ى تلتټب ايعكاب ا٭ػلٚ .ٟٚعً;٘ٝ
سٝح ْ ٫عًِ َا ٖ ٛإ٬ى ٗ تلتټب ايعكاب ا٭ػلْ ٫ ،ٟٚوتطٝع ايك ٍٛبكُ ٵبض أ ٚعـّ
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ت عٔ بٝإ ٖق ٙإواي.١
ه ٳ
ُق ٵبض ايعكاب ٗ ٚلف ايٌوٓٚ .يقيو ؾكـ هٳ َ
ٚأَا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ؾإْ٘ َٔ ،ػ ٍ٬عح ٚتٓكٝض ا٫ػت٬ف بٌ إٍٛ
اؿكٝكٚ ٞإٛاي ٞايعٴ ٵلؾ ،ٌٝقاٍ ببط ٕ٬ايكٝاي بٌ ٖق ٜٔايٓٛعٌ َٔ إٛيٚ .١ٜٛبعـ
فيو هع ٢ع َٔ ػ ٍ٬عح هع ١ؿا٥لَٛ ٠ي ١ٜٛإ ٍٛاؿكٝك َٔ ٞدٗ١ٺٚ ،عـّ ُشٸ١
ايؿٌِ بٌ إٛيٚ ١ٜٛاؿذِّ َٔ ١ٝدٗ١ٺ أػل ٣ع إٍ إبطاٍ ْٛلٜٸ ١إٌٗٛكٚ .بٓا٤ٶ عًَ ٢ا
قـٻَ٘ زلاست٘ َٔ ايبٝإ ٗ ٖقا ايٌإٔ قاٍ :أٚٸ ّ :٫ببط ٕ٬قاعـ ٠قُ ٵبض ايعكاب ب ٬بٝإٕ;
ٚثاْٝاّ :بتٓذټن ايتهًٝـ ٗ ٚلف ايٌوٓ باؿهِ ايٌلعٚ ،ٞاهتشكام ايعبـ يًعكاب ٗ
ٚلف ايٌوٓ ٗ ساي ١إؼايؿٚ .١بعباك٠ٺ أػل :٣إْ٘ ٜل ٣إٔ ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٚ ١ٝايعكًٝٸٗ ١
ٚلف ايٌوٓ ٗ ايتهًٝـ ٚاستُاي٘ ٖ ٞا٫ستٝاٚ ،ٙيٝى ايذلػ ّٝأ ٚاٱباس.١
ٚبطبٝع ١اؿاٍ  ٫بٴـٻ َٔ ايتقنرل ٗ ْٗا ١ٜإطاف بإٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜل ٣إٔ
شلقا اؿهِ ايعكًٞٸ َاٖٝٸ ّ ١تعًٝكٝٸَ ;١عٓ ٢إٔ اؿهِ ايعكًٞٸ بٛدٛب اَ٫تجاٍ َعًٖلٷ
عً ٢عـّ ٚكٚؿ ايذلػ ّٝبايذلى َٔ قٹ ٳبٌ إ ٍٛاؿكٝك.ٞ
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()1

مٔ ايْٛ ّٛٝاد٘ َٓعطؿاّ تاكىٝاّ ٗ إباسح ايؿكٗ ،١ٝسٝح إ ٸٕ ايؿك٘ ٗ ٖقٙ
ايعكٛؿ ا٭ػرلٚ ٠اد٘ ايهجرل َٔ ايتوا٫٩ت ٫ٚ ،تهاؿ تٛدـ َوأي ْ١ؾكٗ ١ٝإٚ ٓ٫عًٗٝا
ايهجرل َٔ اٱًهايٝات ٚايتوا٫٩ت اؾاؿٸ ،٠ستٸ ٢بٹ ٵتٓا َع ا٭هـ ٗ َٛقـ ايـؾاع
أنجل َٓٸا ٗ َٛقـ اشلذ.ّٛ
ٖٚقا ٜتطًٓب َٓٸا إٔ ْٗتِٸ بإباسح ايؿكٗ ١ٝاٱًهاي ١ٝأنجل َٔ اٖتُاَتٓا
بإباسح ايؿكٗ ١ٝإهلٻكٚ ٠ايٛآش ،١بٌ عًٓٝا إٔ ْأػق بنَاّ ا٭َٛكٚ ،ماٍٚ
انتٌاف ك ١ٜ٩ايٌلٜع ١ػا ٙإٛٓٛعات إؼتًؿَ ،١كـٻَاّ عً ٢ايتشـٸٜات اييت َٔ
إتٛقٖع إٔ تطلغ ٗ ايواس ١ايجكاؾٝٸٚ ١ايعًُٝٸ ٫ ،١إٔ ْكـ َهت ٗٛا٭ٜـ ٟستٸ ٢تطلغ
إواٚ ٌ٥اٱًهايٝات ،ثِٸ مآٚ ٍٚع اؿً ،ٍٛبعـ إٔ تهٖ ٕٛق ٙاٱًهايٝٸات قـ
أػقت ٓشاٜا نجرلً َٔ ّ٠بابٓا ٚؾتٝاتٓا.
»

«
«

»

د ٳـٚ ّ٫اهعاّ ٗ ايعكٛؿ ا٭ػرلَ ٠وأي ١سكٛم إلأ،٠
 َٔٚإٛآٝع اييت أثاكت ٳ
اييت بًػت ٳف ٵكٚتٗا بعـ إٔ طلست َـاكي ؾهلٜٸ َٔ ،١قب :ٌٝايؿُٝٓٝوِ ((Feminism
ٚا٭َٚاْٝوِ ( ٗ ،)Humanismايعامل ،سٝح اعتدل بعضٷ ا٭سهاّ ايـَ ١ٜٝٓعاكٓ ّ١
ؿكٛم اٱْوإ َٚا ًاب٘ فيو.
ٖ َٔٚق ٙإٛٓٛعات اييت تلتب٘ عكٛم إلأ ٠نلاٖ ُ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك،ِٝ
اييت طُلست ٗ ايهجرل َٔ ايهتب ايؿكٗ ،١ٝا٭َل ايق ٟاعتدل ؿي ّ٬ٝعً ٢عـّ عـاي١
ايٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸ ;١٭ْٸٗا اتٸؼقت إعاٜرل اـًَِك ١ٝيًشهِ عً ٢ايٓوا ،٤بُٓٝا إعاٜرل
اـًُُك ٖٞ ١ٝاييت ّهٔ إٔ تهَ ٕٛعٝاكاّ يًتؿٔ ٌٝبٌ ايٓوا .٤ؾُا ٖ ٛفْب ٖق ٙإلأ٠
اييت ٚٴيـٳتٵ عكُٝاّ; يتأت ٞايٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸٚ ١تتعاٌَ َعٗا نأْٸٗا َِـامٷ َٔ َِاؿٜل
ايٌلٸ ،أ ٚتِؿٗا بإٔ سِرلاّ ٗ ْاس ١ٝايبٝت أؾٌٔ َٓٗا؟!
ْ ٫لٜـ إٔ ْبشح ٖٓا ٗ إطاك ؾًوؿ ١ا٭سهاّٚ ،تٛدٖ ٘ٝقا اؿهِٚ ،إْٸُا
ْلٜـ إٔ ْلنِّن عً ٢أٌُ ثبٛت ٖقا اؿهِ ٗ ايٌلٜع ١اٱه ;١َٝ٬يٓلَ ٣ـُ ٣شٸ١
اْتواب ٖقا اؿهِ إٍ ايٌلٜع ١اٱه ;١َٝ٬إف  ٌِٜ ٫اي ٻـٚٵك إٍ تدلٜل ٖقا اؿهِ
ٚؾًوؿت٘ إٕٵ مل ٜجبت ن َٔ ْ٘ٛايٌلٜع.١
هٛف ْكـِّّ ايبشح ايكلآْ ٞعً ٢ايبشح ايلٚا ;ٞ٥إّاْاّ َٓٸا بتكـ ِٜايهتاب عً٢
ت
اؿـٜح ٗ ؾِٗ ايـِّ ،ٜٔنُا ٚكؿ ٗ ايِٓ ْٛاؿـٜجْ ١ٝؿوٗا ،ايِٓ ْٛاييت عٴلؾَ ٵ
بِٓ ْٛايعٳ ٵلض عً ٢ايهتاب; سٝح ْ ٫ل ٣اػتِاُٗا َذاٍ َعاكٓ ١ا٭ساؿٜح
ؾك٘ ،بٌ َٖ ٞعٝا ٷك ؿذِّ ١ٝايِٓ ْٛاؿـٜجْ ١ٝؿوٗا .ؾاـدل إؼايـ يًكلإٓ ايهلِٜ
يٝى عذٸ ٺ ٫ ،١أْٸٗا سذٸْ ٗ ْ١ؿوٗا ،يهٓٸٗا ٗ فاٍ ايتعاكض توك٘ عٔ اؿذِّ.١ٝ
ؾايبشح ايكلآّْ ٞجٌِّ ايبٹ ٵٓ ١ٝايتشتٝٸ ١ي٬دتٗاؿ ايؿكٗٞٸ عَُٛاّ.
َٚا إٔٸ َجٌ اٱْاع ٚايٌٗل ٠يٝوت ؿيَ ّ٬ٝوتك ٗ ٘٬ا٫دتٗاؿ اٱَاَٚ ،ٞإْٸُا
ٖ ٞناًؿ ْ١عٔ ايوټ ٻْٓ ٫ٚ ،١ل ٣ناًؿٝٸ ١اٱْاع ٚايٌٗلَ ٗ ٠جٌ ٖق ٙإوأي ،١ؾ٬
نٛض ٗ ايبشح ؾُٗٝا.
ؾته ٕٛقاٚك ايبشح ع بعـ إكـَِّ ١ع قٛكإُٖٚ ،ا:
احملٛك ا٭ٚٸٍَٛ :قـ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜإلأ ٠ايعك.ِٝ
احملٛك ايجاَْٛ :ٞقـ ايِٓ ْٛاؿـٜجٝٸ َٔ ١إلأ ٠ايعك.ِٝ
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ٜٗٛل َٔ نًُات ايهجرل َٔ ايؿكٗا ٤ايك ٍٛبهلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك;)2(ِٝ
ٚبعِٔٗ عبٻل باهتشباب اينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿ(ٚ ;)3احملكِّل ايهلنٜ ٞؿوِّلٖا بع «َا
َٔ ًأْٗا فيو ،بإٔ ته ٗ ٕٛهٔٸ اي٫ٛؿٚ ،٠ايػايب عً ٢قلاباتٗا فيوٚ ،مل تـٍٸ
ايعَ٬ات اي ١ِّٝٓٛعً ٢عكُٗا»( ;)4٭ٕٸ ايعًِ مل ٜهٔ َتطِّٛكاّ ٗ فيو اينَإ; يٝعلؾٛا
هبب ايعكِ.
ٚايٛاٖل َٔ ٖق ٙايؿتا ٣ٚإٔٸ ايهلآٖٖ ١ا َٛيٜٛٸ ،١أ ٚهانت ١عٔ ٖقا
إٛٓٛع.
ٚيهٔٸ ايوٝـ اـٛاْواكِٜ ٟلِّغ ٗ ن َ٘٬بإٔٸ ايهلآٖٖ ١ا إكًاؿ،ْ١ٜ
نإكًاؿات ايطبٝب ،سٝح قاٍ« :ايِٓ ْٛايٛاكؿُ ٗ ٠ؿات اينٚد ١يٝوت َٛيّ١ٜٛ
تهًٝؿ ،ّ١ٝإِا ٖ ٞإكًاؿ ،١ٜنإكًاؿات ايطبٝبٜ ،عين تلٜـ إٔ تكَ ٗ :ٍٛجٌ إلأ٠
ايعك ِٝأ ٚايجِّٝب قـ تهجل إٌانٌ .ؾًٝى ؾٗٝا ًإٔ إٛي ،١ٜٛؾًٝػ ٢ػِ١ُٝٛ
إٛيٚ .)5(»١ٜٛعً ،٘ٝئ تهٖ ٕٛق ٙايكٔ ١ٝؿٜٝٓٸ ّٚ ١إْٸُا قٔٝٸ ١عكٝ٥٬ٸٜ ،١ؿُٗٗا اٱْوإ،
ِٜٚـِّقٗا ٗ ػلب ١سٝات٘.
بعـ َ٬س ١ٛايِٓ ٗ ْٛإكاّ ٖٞٚ ،عُـ ٠ايـي ٌٝعً ٢ايك ٍٛبهلاٖ ١اينٚاز
َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝهٓذـ إٔٸ ٖٓاى أَلٳ ٵ ٜٔػب َ٬سٛتُٗاٚ ،قاٚي ١انتٌاف ك١ٜ٩
ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬ؾُٗٝا:
ا٭َل ا٭ٚٸٍ :نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝنلاٖ ّ١قاْْٝٛٸ.١
ا٭َل ايجاْ :ٞتٌٓٝع نلاَ ١إلأ ٠ايعك.ِٝ
ٴك ٳبُا ٜ ٫وتؿاؿ َٔ بعض ايِٓ ْٛاٯت ١ٝايهلاٖ ١ايكاْٚ ،١ْٝٛيهٓٸٗا قـ
تتُٔٸٔ تٌٓٝعاّ ٗ سلٸ إلأ ٠ايعكٌَ ،ِٝتًُ ّ١عً ٢تعابرل كٴ ٳبُا تبـ ٚغرل َٓوذُ ٺَ ١ع
عـاي ١ايٌلٜع ١اٱه .١َٝ٬ؾٝذب إٔ ْأػق بعٌ ا٫عتباك ٖق ٜٔا٭َلٳ ٵَ ٜٔعاّ; يٓلَ ٣ـ٣
ٍّ َُٓٗا إٍ ايٌلٜع ١اٱه.١َٝ٬
ُشٸ ١اْتواب نٌ

ٴٜعتدل ايكلإٓ ايهل ِٜإِـك ا٭هاي ٗ اهتٓبا ٙايكٔاٜا ايؿكٗ ;١ٝؾٓبـأ
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اؿـٜح عٔ ك ١ٜ٩ايكلإٓ ايهل ِٜػا ٙاينٚاز َٔ إلأ ٠ايعكْ َٔ ِٝاس١ٝٺٚ ،ػاٙ
ايتٌٓٝع ٗ سكٓٗا َٔ ْاس١ٝٺ أػل ;٣ؾٓكوِ ايبشح إٍ َلسًتٌ:
إلسً ١ا٭َٛ :ٍٚقـ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜاينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك.ِٝ
إلسً ١ايجاْ :١ٝتُٝٛـ ايكلإٓ ايهل ِٜيًُلأ ٠ايعك.ِٝ

 ٫لـ ٗ ايكلإٓ ايهل ِٜآُ ّ١ٜلو ١تتشـٻخ عٔ سهِ اينٚاز َٔ إلأ٠
ايعكَ ،ِٝع أْٸٓا لـ ايكلإٓ ايهل ِٜتٓاَٛٓٛ ٍٚع ُؿات اينٚد ٗ ١بعض آٜات٘
ايٌلٜؿ .١ؾٓوتعلض ٖٓا اٯٜات اييت تتشـٻخ عٔ ُؿات اينٚد ;١يٓلْ ٌٖ ٣وتطٝع
اي ٍُٛٛإٍ ً٤ٞٺ َٔ فيو؟ أْ ٌٖ ٚوتطٝع إٔ ْوتـٍٸ باٱط٬م إكاَٖ ٗ ٞق ٙاٯٜات
يٓؿ ٞاؿهِ بهلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝقلآْٝٸ ّا ،أ٫ ٚ؟
إفا كادٳ ٵعٓا ايكلإٓ ايهل ;ِٜيٓوتؼلز اٯٜات اييت تتشـٻخ عٔ ُؿات اينٚد،١
هٓذـ َا :ًٜٞ
1ع ايِ٬غٚ﴿ :ٳأَْهشٴٛا ا٭َٜٳاَٳ ٢ٹَٓٵهُِٵ ٚايِٻايٹشٹٌٳ َٹٔٵ ٹعبٳاؿٹنُِٵ ٔٚإَٳا٥ٹهُِٵ ٔإٕٵ
ٜٳهُْٛٴٛا ؾُكَلٳا٤ٳ ٴ ٜٵػٓٹِٗٔٴ اهللُ َٹٔٵ ؾَٔٵًٹ٘ٹ ٚاهللُ ٚٳاهٹعٷ عٳًٹ ٝٷِ﴾ (ايٓٛكٚ .)32 :قـ ؿعا ايكلإٓ إٍ
تنٜٚر ا٭ٜاََ ٢طًكاّٚ ،قٝٸـ تنٜٚر ايعباؿ ٚاٱَا ٤بايِ٬غ.
ِٓٳاتٹ
2ع اٱسِإ ٚاٱّإٚ﴿ :ٳَٳٔٵ يَِٵ ٜٳوٵ ٳتطٹعٵ ٹَٓٵهُِٵ طَٛٵ ّ ٫إَٔٵ ٜٳٓٵهٹضٳ ايُِٴشٵ ٳ
ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ ؾَُٹٔٵ َٳا َٳًَهَتٵ َأٜٵُٳاْٴهُِٵ َٹٔٵ ؾَ ٳتٝٳاتٹهُِٴ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ ٚاهللُ أَعٵًَِٴ بٹإّٔٳاْٹهُِٵ
ِٓٳاتٺ َغٝٵلٳ
ٳبعٵٔٴهُِٵ َٹٔٵ ٳب ٵعضٕ ؾَاْٵهٹشٴٖٛٴٔٻ بٹإٔ ٵفٕٔ َأٖٵًٹٗٔٔٻ ٚآتٴٖٛٴٔٻ أُدٴ ٛٳكٖٴٔٻ بٹايِ ٳُعٵلٴٚفٹ َٴشٵ ٳ
َٴوٳاؾٹشٳاتٺ َ َ٫ٚٴتٻؼٹقٳاتٹ أَػٵـٳإٕ ؾَإٔفٳا أُسٵِٹٔٻ ؾَ ٔإٕٵ َأ ٳتٝٵٔٳ بٹؿَاسٹٌٳ١ٺ َؾعٳًَٝٵٗٔٔٻ ْٹِٵـٴ َٳا عٳًَ٢
ػٝٵلٷ يَهُِٵ ٚاهللُ
ِبٹلٴٚا ٳ
ٌٞٳ ا ِي ٳعٓٳتٳ ٹَٓٵهُِٵ ٚإَٔٵ تٳ ٵ
ِٓٳاتٹ َٹٔٳ ا ِيعٳقٳابٹ فيٹوَ يٹُٳٔٵ ػٳ ٹ
ايُِٴشٵ ٳ
غَؿُٛكٷ كٳسٹِٝٷ﴾ (ايٓوا.)25 :٤
3ع ايعؿاف ٚاٱّإ﴿ :اينٻاْٹ ٫َ ٞٳٜٓٵهٹضٴ ٔإ ٖ٫مٳا ٹْٝٳَ ّ١أٚٵ َٴٌٵلٔنَٚ ّ١اينٻا ٹْٝٳ ٫َ ُ١ٳٜٓٵهٹشٴٗٳا
ٴلّٳ فيٹوَ عٳًَ ٢ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ﴾ (ايٓٛك.)3 :
ى ٚس ِّ
ٔإ ٖ٫مٳإٕ َأٚٵ َٴٌٵلٔ ْ
ػٝٵلٷ َٹٔٵ
4ع اٱّإ ﴿ :ٳ َ٫ٚٳتٓٵهٹشٴٛا ايُِٴٌٵلٔنَاتٹ سٳتٻٜ ٢ٴ ٵَ٪ٹٔٻ ٚيَ َأَٳَ ْ١ٴ ٵ ٪ٹَٓٳ ْ١ٳ
ػٝٵلٷ َٹٔٵ
ذبٳتٵهُِٵ  َ٫ٚٴتٓٵهٹشٴٛا ايُِٴٌٵلٔنٹٌٳ سٳتٻٜ ٢ٴ ٵ ٪ٹَٓٴٛا َ ٚي ٳعبٵـٷ َٴ ٵَ٪ٹٔٷ ٳ
َٴٌٵلٔنَ١ٺ ٚيَٛٵ أَعٵ ٳ
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ذٓٻ١ٹ ٚايِ ٳُػٵؿٹلٳ٠ٹ بٹإٔ ٵفْٹ٘ٹ
ذبٳهُِٵ أُٚي٦ٹوَ ٜٳـٵعٴٕٛٳ إٔيَ ٢ايٓٻاكٔ ٚاهللُ ٜٳـٵعٴٔ ٛإيَ ٢ايِ ٳ
َٴٌٵلٔىٺ ٚيَٛٵ أَعٵ ٳ
 ٚٴٜبٳِّٔٝٴ آٜٳاتٹ٘ٹ يٹًٓٻائ َيعٳًٖٗٴِٵ ٜٳتٳقٳنٖلٴٕٚٳ﴾ (ايبكلٚ ;)221 :٠نقيو ﴿ٜٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا إٔفٳا
شٓٴٖٛٴٔٻ اهللُ أَعٵًَِٴ بٹإّٔٳاْٹٗٔٔٻ ؾَإٕٔٵ عٳًٹُٵتٴُٴٖٛٴٔٻ َٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٺ
دٳا٤ٳنُِٴ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٴ َٴٗٳادٹلٳاتٺ ؾَاَٵتٳ ٹ
دٓٳاغٳ
دعٴٖٛٴٔٻ ٔإيَ ٢ايِهُؿٖاكٔ ٖ َ٫ٴٔٻ سٹٌٌّ يَٗٴِٵ ٖ َ٫ٚٴِٵ ٜٳشٹًٕٗٛٳ يَٗٴٔٻ ٚآتٴٖٛٴِٵ َٳا َأْٵؿَكُٛا  َ٫ٚٴ
ؾَ َ٬تٳلٵ ٹ
ه َأيُٛا َٳا
وهُٛا ٹبعٹِٳِٔ ايِهَٛٳاؾٹلٔ ٚا ٵ
عٳًَٝٵهُِٵ َإٔٵ ٳتٓٵهٹشٴٖٛٴٔٻ إٔفٳا آ ٳتٝٵتٴُٴٖٛٴٔٻ أُدٴ ٛٳكٖٴٔٻ  َ٫ٚتٴُٵ ٹ
و َأيُٛا َٳا َأْٵؿَكُٛا فيٹهُِٵ سٴهِِٴ اهللٹ ٜٳشٵهُِٴ بٳ ٵٓٝٳهُِٵ ٚاهللُ عٳًٹِٝٷ سٳهٹِٝٷ﴾
َأْٵؿَكِتٴِٵ ٚيِٝٳ ٵ
(إُتشٓ.)10 :١
ػٝٵلاّ ٹَٓٵهُٔٻ َٴوٵًٹُٳاتٺ
5ع ايكٓٛت ﴿ :...ٚعٳوٳ ٢ٳكبټ٘ٴ إٕٔٵ طًَٖكَهُٔٻ إَٔٵ ٴٜبٵ ٹـيَ٘ٴ أَمٵٚٳاداّ ٳ
َٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٺ قَاْٹتٳاتٺ تٳا ٹ٥بٳاتٺ عٳابٹـٳاتٺ هٳا٥ٹشٳاتٺ ث ِّٳٝبٳاتٺ ٚٳ َأبٵهَاكاّ﴾ (ايتشلٚ .)5 :ِٜقـ ٜوتؿاؿ
ػٝٵلاّ ٹَٓٵهُٔٻ»ُ ٖٞ ،ؿاتٷ كادش١
َٔ ٖق ٙاٯ ١ٜإٔ ٖق ٙايِؿات اييت فٴنلت; بكل « ١ٜٓٳ
َٚطًٛب ٗ ١اينٚدات.
 ٫ٚلـ ٗ اٯٜات ايكلآَْ ١ٝا ٌٜرل إٍ َوأي ١اي٫ٛؿ ٠أ ٚايعكِ نُعٝاكٕ يًنٚاز،
 ٫يًلدٌ ٫ٚ ،يًُلأ .٠نُا  ٫لـ إًاك ّ٠إٍ ايِؿات اـًَِك ٗ ١ٝفيوٚ ،إِٓا كنٖن
ايكلإٓ ايهل ِٜعً ٢ايِؿات اـًُُكٝٸ ،١ناٱّإٚ ،ايِ٬غ .ؾْ ٬وتطٝع إٔ ْوتـٍٸ
بايكلإٓ ايهل ِٜعً ٢نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝبٌ قـ ٜٴوتـٍٸ باٱط٬م إكاَٞ
عً ٢عـّ نلاٖ ١اينٚاز َٓٗا ،سٝح مل لٹ ٵـ ٗ ايكلإٓ ايهلَ ،ِٜع أْٸ٘ تٓاُ ٍٚؿات
اينٚد ،١إًاك ّ٠إٍ ً٤ٞٺ َٔ فيو ،ؾٝجبت بقيو إٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝيٝى
َهلٖٚاّٖٚ .قا َبينٌّ عً ٢إٔٸ ايكلإٓ ٗ َكاّ بٝإ ُاّ ايِؿات إعتٳ ٳبلً ٠ٳ ٵلعاّ يًنٚد.١
ٚنقيو ّهٔ ا٫هتٌٗاؿ باٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت تتٓاَ ٍٚعاٜرل ايتؿٔ ٌٝبٌ
ايعباؿ ،سٝح ٜلنِّن نجرلاّ عً ٢ايِؿات اـًُُكَ ،١ٝجٌ :ايتك ،٣ٛاؾٗاؿ ،ا٭َل
بايعـٍ ٚايعًِ ٚاٱْؿام .)6(..ٚ
وطُٛا ٹؾٞ
ٚقـ ٜوتـٍٸ نقيو باٱط٬م ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿ ٳٔٚإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ إَٔٵ  َ٫تٴكِ ٹ
ا ِيٝٳتٳاَٳ ٢ؾَاْٵهٹشٴٛا َٳا طَابٳ يَهُِٵ َٹٔٳ ايِّٓوٳا٤ٹ َٳ ٵجٓٳٚ ٢ثٴَ٬خٳ  ٚٴكبٳاعٳ ؾَ ٔإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ َإٔٵ  َ٫ٳتعٵ ٹـيُٛا
ؾَٛٳاسٹـٳَ ّ٠أٚٵ َٳا َٳًَهَتٵ َأٜٵُٳاْٴهُِٵ فيٹوَ أَ ٵؿْٳَ ٢إٔٵ  َ٫ٳتعٴٛيُٛا﴾ (ايٓوا ;)3 :٤سٝح مل ٜكٝٸـ
ايٓهاغ بإٔ ته ٕٛإلأٚ ٠يٛؿاّ أَ ٚا ًاب٘ فيو.
ٚيهٓٸٗا  ٫تبـَ ٗ ٚكاّ بٝإ ُاّ ايِؿات إعتدل ٠يًنٚد ;١نْ ٞتُوٸو
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بإط٬قٗا.

قـ طلغ ايعكِ َلٸ ّٚ ٠اسـ ٗ ٠ايكلإٓ ايهلْٚ ،ِٜوب٘ اهلل تباكى ٚتعاٍ إٍ
هلل َٴًِوُ ايوٻُٳاٚٳاتٹ ٳٚا٭َكٵضٔ ٜٳؼٵًُلٴ َٳا ٜٳٌٳا٤ٴ ٜٳٗٳبٴ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ ٔإْٳاثاّ
ْؿو٘ ،سٝح قاٍ ﴿ :ٹ
ٜٚٳٗٳبٴ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ ايقټنُٛكٳ َأٚٵ ٜٴنٳِّٚدٴٗٴِٵ فٴنِلٳاْاّ ٔ ٚإْٳاثاّ ٜٚٳذٵعٳٌٴ َٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ عٳكٹُٝاّ ٔإْٻ٘ٴ عٳًٹِٝٷ
قَـٹ ٜٷل﴾ (ايٌٛك 50 :٣ع  ،)49ؾٓوتؿٝـ َٔ ٖق ٙاٯ ١ٜايٌلٜؿ ١إٔ ايعكِ َٔ ايِؿات
اـًَِك ،١ٝاييت دعًٗا اهلل تباكى ٚتعاٍ ٗ اٱْوإٚ .نقيو مل ٜؿٌِِّ بٌ ايلداٍ
ٚايٓواٖ ٗ ٤ق ٙايكٔ .١ٝؾ ٬لٹ ٴـ ٗ ايكلإٓ ايهل٦ًٝ ِٜاّ َٔ ايتٌٓٝع ٗ سلٸ إلأ٠
ايعك ،ِٝبٌ أهٓـ فيو إٍ اهلل هبشاْ٘ ،ب ٬ؾلم بٌ ايلدٌ ٚإلأ ٗ ٠فيو.

نُا قًٓا هابكاّ مٔ أَاّ إًهايٌ أهاهٌُٖٚ ،ا:
1ع ايهلاٖ ١ايكاْ ١ْٝٛيًنٚاز َٔ إلأ ٠ايعك( ِٝأ ٚاهتشباب اينٚاز َٔ إلأ٠
ايٛيٛؿ).
2ع ايتٌٓٝع عً ٢إلأ ٠ايعك ;ِٝبوبب عكُٗا.
ٚهٛف ما ٍٚإٔ ْلُـ ايِٓ ْٛاؿـٜجٖ َٔ ١ٝاتٌ ايناٜٚتٌ; يٓوتهٌـ
ك ١ٜ٩ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬ػاٖ ٙقٳ ٵ ٜٔا٭َلٳ ٵ ;ٜٔؾٓكوِ ٖق ٙايِٓ ْٛإٍ قوٌُ:
ايكوِ ا٭ٚٸٍ :ايِٓ ْٛايكاْ ١ْٝٛايـايٓ ١عً ٢نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝأٚ
اهتشباب اينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿٖٚ .ق ٙايلٚاٜات تٌتٌُ عً ٢تعابرل قاَْ ،١ْٝٛجٌ:
ُٝػ ١ا٭َل أ ٚايٓٗٚ ،ٞشلقا ته ٕٛأنجل ؿ٫ي ّ١عًَ ٢وأي ١ايهلاٖ ١ايكاْْٝٛٸ ١يًنٚاز
َٔ إلأ ٠ايعك.ِٝ
ايكوِ ايجاْ :ٞايِٓ ْٛايتُٝٛؿٝٸ ١ايـايٓ ١عً ٢ايتٌٓٝع عً ٢إلأ ٠ايعك .ِٝؾٗٓاى
كٚاٜات  ٫تٌتٌُ عً ٢تعابرل قاْٚ ،١ْٝٛإِا توتؼـّ تُٝٛؿاتٺ َعٝٻٓ ١بايٓوب ١إٍ إلأ٠
ايعكٚ ،ِٝاينٚاز َٓٗا ،اييت قـ  ٫ٴٜوتؿاؿ َٓٗا ايهلاٖ ١ايكاْٚ ،١ْٝٛيهٓٸٗا َٔ سٝح
اهتؼـاَٗا تعابرل َعٝٻٓ ١بايٓوب ١إٍ إلأ ٠ايعك ِٝدـٜل ْ٠باٖ٫تُاّ.
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ثِٸ ٜوتُلٸ ايبشح ٗ نٌٸ قوِٕ َٔ ػَ ٍ٬لسًتٌ:
إلسً ١ا٭ :ٍٚايـكاه ١ايتؿِ ١ًٝٝيًلٚاٜاتٖ ٗٚ .ق ٙإلسً ١ما ٍٚإٔ لُع
ْٝع ايلٚاٜات إتٻًِ ١بٗقا إٛٓٛع َٔ إِاؿك اؿـٜج ،١ٝاٱَاَٚ ١ٝايوٓٸ،١ٝ
ْٚـكهٗا ؿكاه ّ١هٓـٚ ١ٜؿ٫ي.١ٝ
هٓا ْٝع ايلٚاٜات
إلسً ١ايجاْ :١ٝايـكاه ١اْ٫ايٝٸ ١يًلٚاٜات .ؾبعـ إٔ ؿٳ ٳك ٵ
َوتكًٓ ّ ١هٛف ما ٍٚإٔ ْـكهٗا ْٝعاّ إٍ داْب بعٔٗا ايبعض; يٓؼلز بٓتٝذ١ٺ ًاًَ١
عٔ ك ١ٜ٩ايوټ ٻٓ ١ايٌلٜؿ ١ػاٙٳ إلأ ٠ايعكٚ ،ِٝاينٚاز َٓٗا.

هٛف ْـكي ٖٓا ايلٚاٜات ،اييت ٚدٳ ٵـْاٖا ٗ ايذلاخ اٱَاَٞٸ ،اييت تٌتٌُ عً٢
تعابرل قاْ( ١ْٝٛا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖ )ٞتتٸٌِ بهلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝأ ٚاهتشباب
اينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿٚ .هٓبـأ بايلٚاٜات اييت تتشـٻخ َباًل ّ٠عٔ ايعكٚ ،ِٝهٓؼتِ
بايلٚاٜات اييت ؼحٸ عً ٢اينٚاز بايٛٳ ُيٛؿ.
َٚا إٔ ٖق ٙايلٚاٜات تٌتٌُ عً ٢ايِٝؼ ايكاْ ،١ْٝٛنا٭َل ٚايٓٗ ،ٞتهٕٛ
ؿ٫يتٗا عً ٢ايهلاٖ ١ايكاْ ١ْٝٛأ ٚا٫هتشباب ايكاْ ْٞٛأق َٔ ٣ٛغرلٖاٚ ،نقيو
ٜهًٗٓ ٕٛا عً ٢اٱكًاؿٜٸ ١أُعب.
ٚهٛف ْلنِّن ٗ ٖقا ايؿٌِ عًٖ ٢ق ٙايلٚاٜات٪ْٚ ،دٌِّ اؿـٜح عٔ ايلٚاٜات
ايتُٝٛؿ ،١ٝاييت تتُٔٻٔ تعابرل قـ ٜبـ ٚؾٗٝا تٌٓٝعٷ ٗ سلٸ إلأ ٠ايعك ١ُٝإٍ ايكوِ
ايجاْ َٔ ٞايبشح; سٝح ػِٻِٓا عجاّ َوتكٖ ٗ ٘٬قا إٛٓٛع.
ْعِ ،قـ ٜٴوتؿاؿ َٔ تًو ا٭ساؿٜح نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ١ُٝبايـ٫ي١
ا٫يتناَ ،١ٝؾًقيو ْعكـ عجاّ ُػرلاّ عٔ َٳ ٳـُ ٣شٸٖ ١ق ٙإ٬مَ ،١بعـ اْ٫تٗأَ ٤
ؿكاه ١ايلٚاٜات ايكاْ ٗ ١ْٝٛايتشً ٌٝاٱْايٞٸ شلا.

ُ ٖٞٚشٝش ١عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ« :دا ٤كدٌٷ إٍ
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وٓٗا ٚؿٜٗٓا،
كه ٍٛاهلل| ،ؾكاٍٜ :ا ْيبٸ اهلل ،إٕٸ ي ٞابٓ ١عِٸ قـ كٓٝتٴ ْاشلا ٚسٴ ٵ
ٚيهٓٸٗا عاقلٷ ،ؾكاٍ ٫ :تنٚٸدٗا; إٕٸ ٜٛهـ بٔ ٜعكٛب يك ٞأػا ،ٙؾكاٍٜ :ا أػ،ٞ
ت إٔ
ت إٔ تتنٚٻز ايٓوا ٤بعـٟ؟! ؾكاٍ :إٕٸ أب ٞأَٳ ٳلْٚ ،ٞقاٍ :إٕ اهتطعٵ ٳ
نٝـ اهتطعٵ ٳ
ته ٕٛيو فكٸ ْ١ٜٴتجكٌ ا٭كض بايتوبٝض ؾاؾِ ٳع ٵٌ .قاٍ :ؾذا ٤كدٌٷ َٔ ايػـ إٍ ايٓيبٸ|،
ؾكاٍ ي٘ َجٌ فيو ،ؾكاٍ ي٘ :تنٚٻز ه٤ٛاٚ ٤يٛؿاّ; ؾإْٸَ ٞهاثلٷ بهِ ا٭َِ  ّٜٛايكٝاَ.١
قاٍ :ؾكًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل×َ :ا ايو٤ٛا٤؟ قاٍ :ايكبٝش.)7(»١
ٚقـ ٚكؿ َا ٌٜب٘ فيو ٗ إِاؿك ايوٓٸَ ،١ٝا يؿ :٘ٛعٳٔٵ عٳبٵـٹ ايُِٳًٹوٹ بٵٔٔ عٴ ٳُٝٵلٕ
ٍّ يٹ ٞفٳاتٳ َٹٝوٹِٕ ٳَٚٳإٍ ،ٳٖٚٹٞٳ
ٚٳعٳاُٹِٔ ابٵٔٔ بٳٗٵ ٳـيََ ،َ١إٔٻ كٳدٴَ ّ٬أتٳ ٢ايٓٻ ٹبٞٻﷺ ،ؾَكَاٍٳ :ا ٵب ٳٓ ُ١عٳِ
عٳاقٹلٷ ،أَ َؾ َأتٳ ٳنٚٻدٴٗٳا؟ َؾٓٳٗٳاٙٴ ٳعٓٵٗٳا َٳلٻ ٳتٝٵٔٔ َأٚٵ ثٳ٬ث ّا ،ثٴِٻ قَاٍٳَ٫« :ٵلٳأَ ْ٠هٳٛٵؿٳا٤ٴ ٳٚيُٛؿٷ أَسٳبټ ٔإيَٞٻ
ٹَٓٵٗٳا; َأَٻا عٳًٹُٵتٳ أََِّْ ٞٴهَاثٹ ٷل بٹهُِٴ ا٭َُٳِٳٚ ،ٳ َإٔٻ أَطِؿَاٍٳ ا٭َُٳِٔ ايُِٴوٵًٹُٹٌٳ ٜٴكَاٍٴ يَٗٴِٵ ٜٳٛٵّٳ
ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ :اؿٵػٴًُٛا ايِذٳٓٻ ،َ١ؾَٝٳ ٳتعٳًٖ ُكٕٛٳ بٹأَسٵكَا٤ٹ آبٳا٥ٹِٗٔٵ ٚٳ ُأَٻٗٳاتٹِٗٔٵَ ،ؾٝٳكُٛيُٕٛٳ :ٳكبٻٓٳا آبٳا ٴْ٩ٳا
ذٓٻَ ،َ١أْٵتٴِٵ ٚٳآبٳا٩ٴنُِٵ ٚٳ ُأَٻٗٳاتٴهُِٵ ،قَاٍٳ :ثٴِٻ ٜٳذٹ٤ٞٴ
ٚٳ َأَٻٗٳا ٴتٓٳا ،قَاٍٳَ :ؾٝٴكَاٍٴ يَٗٴِٴ :اؿٵػٴًُٛا ايِ ٳ
ش ٳب ٵٓطٹّ ٦ا ،أَٟٵ َٴتٳكَعِّو ّاَ ،ؾٝٳكٍُٛٴ :أَٟٵ كٳبِّ،
ذٓٻ َ ،١قَاٍٳَ :ؾ ٳٌَٛٝټ َٴ ٵ
ايوِّكَُِ٘ ،ؾٝٴكَاٍٴ يَ٘ٴ :اؿٵػٴٌٔ ايِ ٳ
ش ٳل بٹ٘ٹ أَبٴٙٛٴ»(.)8
َأبٹٚ ٞٳأَُِّ ،ٞسٳتٻٜ ٢ٳًِ ٳ
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸٌٜ :١تٌُ هٓـ ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜاؿكٝك ١عً ٢طلٜكٌ:
ايطلٜل ا٭ٚٸٍ :عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×.
ايطلٜل ايجاْ :ٞعـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ عبـ
اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×.
ٚايوٓـ ايجآْ ٞعٝـٷ; بوبب اًتُاي٘ عً ٢هٌٗ بٔ مٜاؿ.
يهٔٸ ايوٓـ ا٭ُ ٍٚش ٝٷض  ٫غباك عً.٘ٝ
ؾٗق ٙايلٚا َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايوٓـ ١ٜتاَٸٚ .ْ١بٓا٤ٶ عً ٢سذِّ ١ٝاـدل ايٛاسـ ايجك١
ّهٔ ا٫عتُاؿ عًٗٝا.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸٖ :١ق ٙايلٚاٚ ١ٜإٕٵ ناْت ُاؿك ٗ ّ٠اؾٛاب عٔ ه٪اٍ
ًؼّٕ َعٌٖٚ ،قا ٜك ٣ٛؾ ٘ٝاستُاٍ اـِٚ ،١ُٝٛيهٔٸ ايتعً ٌٝبأَلٕ عاّٸٖٛٚ ،
اٱنجاك َٔ فكٸ١ٜٺ ٴتجكٌ ا٭كض بايتوبٝض ،ٴٜبعـ استُاٍ اـِ .١ُٝٛؾته ٕٛايلٚا١ٜ
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عاَٸ ّ ١س٦ٓٝقٺَ ،ع ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك ايتعً ٌٝايٛاكؿ ؾٚ .٘ٝتلب٘ ٖق ٙايلٚا ١ٜبٌ
نلاٖ ١ايتنٜٚر َٔ إلأ ٠ايعكَٚ ِٝوأي ١ايٓوٌٚ ،هٝأت ٞاؿـٜح عٔ ٖق ٙايٓكطٗ ١
ايتشً ٌٝاٱْايٞٸ يًِٓ.ْٛ
ٚتٌتٌُ ٖق ٙايلٚا ١ٜعًُٝ ٢ػ ١ايٖٓٗٓٚ .ٞاى ػ٬فٷ ٗ ؿ٫يٖ ١ق ٙايِٝػ ١عً٢
اؿلَ ;١سٝح فٖب ايهجرل َٔ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛإٍ نْٗٛا َٛٓٛع ّ١يًـ٫ي ١عً٢
اؿلَٚ .١هٛف ْـكي ٗ ايتشً ٌٝاٱْايٞٸ ٌٖ ّهٔ ايك ٍٛباؿلَ ١اهتٓاؿاّ إٍ َجٌ
ٖق ٙايلٚا ١ٜأ٫ ٚ؟

ُ ٖٞٚشٝش ١قُـ بٔ َوًِ ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ« :قاٍ كه ٍٛاهلل|:
هلاّ ٚيٛؿاّ ٫ٚ ،تنٚٻدٛا سوٓا٤ٳ ْ ١ًٝعاقلاّ; ؾإْٸ ٞأباٖ ٞبهِ ا٭َِ ّٜٛ
تنٚٻدٛا بٹ ِ
ايكٝاَ.)9(»١
ٚنقيو ٚكؿ ٗ إِاؿك ايوَِّٓ ١ٝا ٌٜب٘ ٖقا اؿـٜحَ ،ا يؿ :٘ٛعٳ ٵٔ َٴشٳُٻ ٹـ بٵٔٔ
وٓٳا٤ٳ ا ِيعٳاقٹلٳ ،ٳٚتٳ ٳنٚٻدٴٛا ايوٻٛٵؿٳا٤ٳ ايِ ٳٛيُٛؿٳ; ؾَإِّْٔٞ
هٹرلٜٔٔٳ قَاٍٳ :قَاٍٳ ٳكهٴٍٛٴ اهللٹ|« :ؿٳعٴٛا ايِشٳ ٵ
ش ٳب ٵٓطٹّ ٝا ،أَٟٵ َٴ ٳتػٳِّٔب ّاَ ،ؾٝٴكَاٍٴ يَ٘ٴ:
أُنَاثٹلٴ بٹهُِٴ ا٭َُٳِٳ ٜٳ ٵّٛٳ ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ ،سٳتٻ ٢ايوِّكِ٘ٹ ٳٌَٜٛټ َٴ ٵ
ذٓٻَ ،َ١ؾٝٳكٍُٛٴ :سٳتٻٜ ٢ٳـٵػٴٌٳ َأبٳٛٳاٟٳَ ،ؾٝٴكَاٍٴ :اؿٵػٴٌٵ أَْٵتٳ ٚٳ َأبٳٛٳاىَ»(.)10
اؿٵػٴٌٔ ايِ ٳ
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١تعتدل ٖق ٙايلٚا َٔ ١ٜايلٚاٜات إعًٖك ;١سٝح عًٖل ايهًٝين
هٓـٖا عً ٢ايلٚا ١ٜاييت قبًٗاُ ٖٞٚ ،شٝش ١عبـ اهلل بٔ هٓإ ،اييت ْكًٓاٖا قبٌ
قً.ٌٕٝ
ٖٚق ٙايلٚا ١ٜأٜٔاّ تٌتٌُ عً ٢طلٜكٌ:
ايطلٜل ا٭ ٸ :ٍٚعـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب،
عٔ ايع ٤٬بٔ كم ،ٜٔعٔ قُـ بٔ َوًِ ،عٔ أب ٞدعؿل×.
ايطلٜل ايجاْ :ٞعـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب،
عٔ ايع ٤٬بٔ كم ،ٜٔعٔ قُـ بٔ َوًِ ،عٔ أب ٞدعؿل×.
ٚايوٓـ ايجآْ ٞعٝـٷ; بوبب اًتُاي٘ عً ٢هٌٗ بٔ مٜاؿ ،سٝح اعتدل ٙايٓذاًٞ
ٓعٝؿ ّا ٗ اؿـٜح ،غرل َعتُـ ؾ.)11(٘ٝ
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ٚيهٔٸ ايوٓـ ا٭ٚٸٍ  ٫إًهاٍ ؾ.٘ٝ
ؾٗق ٙايلٚا ١ٜأٜٔاّ َٔ ايٓاس ١ٝايوٓـُ ١ٜشٝش ْ.١
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١إٕ ٖق ٙايلٚا ،١ٜػ٬ؾاّ يًلٚا ١ٜايوابك ،١تتُٔٸٔ يواْاّ
عاَٸاّ ،سٝح مل ٜٳ ٔل ٵؿ ٗ دٛاب ه٪اٍ ًؼّٕ َعٝٻٔ ٗٚ ،قٔٝٸ ٺَ ١عٝٻٓ ،١ؾُٝهٔ اهتؿاؿ٠
ت ٗ هٝام ؼـٜـ ايٓوٌٚ ،نجل٠
سهِٕ عاّٸ َٓٗاٚ .يهٓٸٗا أٜٔاّ ،نوابكتٗاٚ ،كؿٳ ٵ
إوًٌُ ٗ ايعاملٚ ،هٝأت ٞايه ّ٬عٓ٘.
ٚايٛاٖل َٔ ايوٝام إٔ مٜاؿُ ٠ؿ ١ًْٝ ١يٝوت يتكٝٝـ اؿهِ بٗا ،بإٔ ٜهٕٛ
إٓٗٞٸ عٓ٘ اينٚاز َٔ إلأ ٠اؾُ ١ًٝايعك ،١ُٝبٌ إكِٛؿ َٓ٘ إبايػ ٗ ١ايَٓٗٔ ٞ
اينٚاز َٔ ايعكٚ ،١ُٝإٕٵ ناْت سوٓا.١ًْٝ ٤

 ٖٞٚػدل هًُٝإ بٔ دعؿل اؾعؿلٟٸ ،عٔ أب ٞاؿؤ ايلٓا× قاٍ« :قاٍ
دٗا سوٓا ٤عاقلاّ; ؾإْٸَ ٞباٙٺ بهِ
دٗا ه٤ٛاٚ ٤يٛؿاّ ٫ٚ ،تنٚٻ ٵ
كه ٍٛاهلل| يلدٌٕ :تنٚٻ ٵ
ت إٔٸ ايٛيـإ ؼت ايعلَ ٜوتػؿل ٕٚٯبا ،ِٗ٥ؤِٓٗ
ا٭َِ  ّٜٛايكٝاََ ،١أ ٳَٚا عًُٵ ٳ
إبلاٖٚ ،ِٝتلبِّ ِٗٝهاك ٗ ،٠دبٌٕ َٔ َووٺ ٚعٓدل ٚمعؿلإ»(.)12
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚا ١ٜع َٔ ايٓاس ١ٝايوٓـٜٸ ١ع ٓعٝؿ ;ْ١٭ٕٸ هٓـٖا
ٌٜتٌُ عً ٢هٌٗ بٔ مٜاؿ ،ايق ٟاعتٴدل ٓعٝؿاّ ٗ اؿـٜح ،غرل َعتُـ ؾٚ .٘ٝنقيو
ٌٜتٌُ عً ٢عًٞٸ بٔ هعٝـ ايلقٓ َُٗ ٖٛٚ ،ٞٷٌ ُاَاّ ٗ إِاؿك ايلدايٝٸ ١اٱَاَٝٸ.١
ٚقـ ْكٌ َا ٌٜب٘ ٖق ٙايلٚاَ ١ٜلهً ٗ ،ّ١نتاب ايٓٛاؿك ،يًلاْٚـَ ،ٟع
اػت٬فٺ هٝأت ٞفنل.ٙ
ت ٗ قٔٝٸ ٺَ ١عٝٻٓ ،١سٝح دا٤
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١قـ ٜٴكاٍ بأ ٸٕ ٖق ٙايلٚاٚ ١ٜكؿٳ ٵ
ؾٗٝا( :قاٍ كه ٍٛاهلل| يلدٌٕ ،)...ؾاهتؿاؿ ٠ايتعَُٗٓ ِٝا وتاز إٍ تأَټ ٌٕٚ .قـ ٜوٌٗ
ا٭َل; ٭ٕٸ اؿـٜح ٌٜتٌُ عً ٢تعً ٌٕٝعاّٸ بايٓوب ١إٍ ْٝع إهًٖؿٌَ ٖٞٚ ،باٖا٠
ايٓيبٸ| بأَٸت٘ ا٭َِ ا٭ػل ،٣اييت تٌرل إٍ َوأي ١ايٓوٌ.
ٚيهٔٵ تبـٖ ٚق ٙإباٖا ٠غرلٴ ٚآش١ٺ; إف َا ٖ ٛتأثرل نجل ٠أ ٚقًٓ ١ا٭َٸ ١إوًُ١
عٓـ ايٓيبٸ|؟! َٚا ٖ ٛؿٳٚٵك ٖق ٙايهجل ٗ ٠أؿا ٤كهايت٘ أ ٗ ٚكٓٛاْ٘ إٍ اهلل تباكى
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ت َٔ اي٫ٛؿ ٫ ،٠اشلـاٚ .١ٜإفا نإ إكِٛؿ اشلـا١ٜ
ٚتعاٍ؟ ٚػاُٸ ١ايهجل ٠اييت ٌْأَ ٵ
ٚتجك ٌٝا٭كض بقنل  ٫إي٘ إ ٓ٫اهلل ؾلٴ ٳبُا نإ ايوعٚ ٞكاٖ ٤ـا ١ٜايهؿٓاك ٚإٌلنٌ
أهٌٗ ٚأهلع بهجرلٕ َٔ إلاب ا٭طؿاٍ ،ؾتأَٻ ٵٌ.
إ ٓ٫إٔ ٜٴكاٍ :إٕٸ ا٭َٸ ١اٱه ١َٝ٬ناْت ؼتاز آْقاى إٍ ايبو٘ ٚايتُـټؿ،
ٚناْت عاد١ٺ إٍ اجملاٖـٜ ٜٔـاؾع ٕٛعٔ ا٭َٸ ١اييت أػقت بايٛٗٛك يًتٛٸٚ ،ناْت
تٛاد٘ ا٭عـا َٔ ٤اؾٗات إؼتًؿ ،١نإٌلنٌ ٚأٌٖ ايهتاب.
 ٖٛٚا٭َل ايقٜ ٟكٛٸ ٟاستُاٍ ايؿِٗ ايتاكى ٞشلق ٙايِٓ ;ْٛسٝح ْعلف ْٝعاّ
إٔٸ َٛٓٛع ايٓوٌ ٚؼـٜـ ٗ ٙايعامل ٜتبع ايٛلٚف اينَهاْ ;١ٝؾايُٓٛٸ ايوهاْٞ
ٜهَ ٕٛطًٛباّ ٗ بعض ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ ;١بُٓٝا ٜهَٔ ٕٛلٸاّ ٗ ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ١
ا٭ػلٖٚ .٣قا َا لـ ٙاي ٗ ّٛٝايعامل; ؾبعض ايبًـإ اييت تعاْ َٔ ٞنجل ٠ايوهٓإ،
نايٌِ ،واٚي ٕٛايتشهِٗ بايوهٓإ; بػ ١ٝتكً ;ًِٗٝبُٓٝا ايبًـإ اييت تعأَْ ٞ
ًٝؼٛػ ١ايوهٓإ ؼا ٍٚمٜاؿ ٠عـؿ ايوهٓإ عدل أهايٝب كتًؿ.١
ت إٔ ايٛيـإ ؼت ايعلَ )...ؾػرل ٚآضٕ; إف َا
أَا فٖ ٌٜق ٙايلٚاَ ( :١ٜأ ٳَٚا عًُٵ ٳ
ٖ ٛإكِٛؿ َٔ إٔ ايٛيـإ ؼت ايعلَ؟! َٚا ٖ ٞع٬قٖ ١قا بإباٖا ّٜٛ ٠ايكٝاَ١؟!
ٖ ٌٖٚقا َعكٍٛ؟!

هًْٛ ١اؿك ايلاْٚـ ،ٟقاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|« :تنٚٻدٛا ايوٛؿا ٤ايٛيٛؿ
 ٖٞٚٴَ ٵل ٳ
ايٛؿٚؿ ٫ٚ ،تتنٚٸدٛا اؿوٓا ٤اؾُ ١ًٝايعاقل; ؾإْٸ ٞأباٖ ٞبهِ ا٭َِ  ّٜٛايكٝاََ ،١أ ٳَٚا
ت إٔ ايٛيـإ ؼت علَ ايلٓٔ ٜوتػؿل ٕٚٯباٚ ،ِٗ٥ؤِٓٗ إبلاٖ،×ِٝ
عًُٵ ٳ
ٚتلبِّ ِٗٝهاك ٗ ،÷٠دبٌٕ َٔ َووٺ ٚعٓدل ٚمعؿلإ»(.)13
ٚلـ ٗ ٖق ٙايلٚا ١ٜتعبرل «هٛؿاٚ .»٤كٴ ٳبُا نإ ا٭ٌُ; بكل ١ٜٓها٥ل ايلٚاٜات،
ٚاْوذاَٗا َع إُٔ« ،ٕٛايو٤ٛاَ ،»٤عٓ ٢قبٝش ١إٓٛلٖٚ .قا ايتِشٝـ َتٛقٖعٷ دـٸ ّا;
إف تٌب٘ ٖاتإ ايهًُتإ بعُٔٗا بعٔاّ.
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸٖ :١ق ٙايلٚاَ ١ٜلهٳً ْ ٫ ،١هٓـ شلا ٗ َِاؿكْا اٱَاَٝٸ ،١ؾٗٞ
كٚآ ١ْ ٜعٝؿ َٔ ١ايٓاس ١ٝايوٓـٜٸ.١
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ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚا ١ٜتٌب٘ ايلٚا ١ٜايوابكُ ١اَاَّ ،ع اػت ٬ٺ
ف
َِٗٸ; ؾؿ ٞايلٚا ١ٜايوابك ١نإ ايٓيبٸ| ىاطب كدٖٚ ،ّ٬قا ٜكٛٸ َٔ ٟاستُاٍ
اـِٚ ،١ُٝٛإٕٵ أبعـْا ٖقا ا٫ستُاٍ; بوبب ايتعً ٌٝإٛدٛؿ ٗ ايلٚاٚ ،١ٜيهٔٸ ٖقٙ
ايلٚا َٔ ١ٜا٭ٌُ كٚا ْ١ٜعاَٸ.١

هًُ ١اسب ايلٜاض :قاٍ كه ٍٛاهلل| « :ٳف ٴكٚا اؿوٓا ٤ايعك،ِٝ
 ٖٞٚٴَ ٵل ٳ
ٚعًٝهِ بايوٛؿا ٤ايٛيٛؿ; ؾإْٸَ ٞٴهاثٹلٷ بهِ ا٭َِ ،ستٸ ٢بايوك٘»(.)14
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚاَ ١ٜلهٳً ٫ ،ْ١هٓـ شلاْ ،كًٗا يٓا ايطدلهٗ ٞ
نتاب٘ «َهاكّ ا٭ػ٬م» ،عٔ نتاب ايلٜاضٚ ،كٴ ٳبُا ْكٌ ُاسب ايلٜاض َُٕٔٛ
ايلٚاٜات ايوابك ،١ؾّ ٬هٔ إسلام اهتكٖ ٍ٬ق ٙايلٚا.١ٜ
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١ؼتٖ ٟٛق ٙايلٚا ١ٜعً ٢إُٔ ٕٛإٌذلى ٗ ايلٚاٜات
ايوابكٚ ،١اييت هبل إٔ ؼـٻثٓا عٓ٘.

ت إٍ أب ٞعبـ
هً ١إزلاع ٌٝبٔ عبـ اـايل ،عُٻ ٵٔ سـٻث٘ ،قاًٍ :هَ ٵ ٛٴ
 ٖٞٚٴَ ٵل ٳ
ت ايعلام ؾتنٚٻ ٵز اَلأ ٫ٚ ،ّ٠عًٝو
اهلل× قًٓٚ ١يـٚ ،ٟأْٸ٘ ٚ ٫يـ ي ،ٞؾكاٍ ي« :ٞإفا أتٝٵ ٳ
دعًتٴ ؾـاىَٚ ،ا ايو٤ٛا٤؟ قاٍ« :اَلأ ْ٠ؾٗٝا قُ ٵبضٷ; ؾإْٗٴ ٻٔ
إٔ ته ٕٛه٤ٛا ،»٤قًتٴ :ٴ
أنجل أ٫ٚؿاّ»(.)15
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚا َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايوٓـٜٸٓ ١عٝؿ ;ْ١بوبب اًتُاٍ
ايوٓـ عً ٢أٓـ بٔ عبـ ايلٓٔ ،ؾٗ ٛكدٌٷ َُٗٳٌٷ ٗ إِاؿك ايلدايٝٸ ١اٱَاَٝٸ،١
ٚكٚاٜات٘ قً.١ًٝ
ٚنقيو ٖق ٙايلٚاَ ١ٜلهٳً ْ ;١سٝح ْكًٗا إزلاع ٌٝبٔ عبـ اـايل عُٻ ٵٔ سـٻث٘،
ٚمل ٜوُِّ٘.
ٖقا بػضٸ ايٓٛل عٔ اـ٬ف ٗ إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ ،ايقٚ ٟقع ٗ ٖقا ايوٓـ.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١قـ ٚكؿت ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜقٔٝٸ ٺً ١ؼِ ;١ٝسٝح ٌٜتهٞ
االجتهاد والتجديد

ايوا ٌ٥إٍ اٱَاّ× قًٓٚ ١يـٚ ،ٙاٱَاّ× ٜلًـ ٙإٍ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايو٤ٛا،٤
َوتـ ٘ ٫بإٔٸ إلأ ٠اييت ؾٗٝا قُ ٵبضٷ أنجل أ٫ٚؿاّ .ؾْ ٬وتطٝع إٔ ْوتؿٝـ َٔ ٖق ٙايلٚا١ٜ
سهُاّ عاَٸ ّاٜ ،تعًٖل باؾُٝعٚ .ايتعً ٌٝايٛاكؿ ٗ ٖقا ايّٓٸ ٜ ٫ٴوتؿاؿ َٓ٘ أنجل َٔ
قٔٝٸ ٺٚ ١اقعٝٸ ،١ىدل اٱَاّ× ؾٗٝا عٔ ايٛاقع اـاكدٞٸ .ؾًٝوت ٖق ٙايلٚاْ ١ٜاٚل ّ٠إٍ
قٔٝٸ ٺ ١تٌلٜعٝٸ ١ينَٚاّ.

هٛف ْكٖٓ ّٛا بـكاه ١ايكوِ ايجاْ َٔ ٞايلٚاٜات اييت تتشـٻخ عٔ إلأ٠
ايعكٚ ،ِٝاييت قـ  ٫تٌتٌُ عًُٝ ٢ؼ ٚتعابرل قاْٚ ،١ْٝٛيهٓٸٗا َٔ سٝح اهتؼـاَٗا
تعابرل َعٝٻٓ ٗ ١سلٸ إلأ ٠ايعك ِٝدـٜل ْ٠باٖ٫تُاّ:ٖٞٚ ،

ُ ٖٞٚشٝش ١دابل بٔ عبـ اهلل :عٔ أبٓ ٞن ،٠عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،قاٍ:
زلعتٴ٘ ٜك :ٍٛقاٍ كه ٍٛاهلل|َ « :أ َ ٫أػدلنِ بٌلاك ْوا٥هِ؟ ايقي ٗ ١ًٝأًٖٗا،
ايعنٜنَ ٠ع بعًٗا ،ايعك ،ِٝاؿكٛؿ ،اييت  ٫تٛكٻع َٔ قبٝضٕ ،إتدلِّد ١إفا غاب عٓٗا
بعًٗا ،اؿِإ َع٘ إفا سٔل ٫ ،توُع قٛي٘ ٫ٚ ،تطٝع أَلٚ ،ٙإفا ػ ٬بٗا بعًٗا
ت َٓ٘ نُا ُٓٻع ايِعب ١عٔ كنٛبٗا ٫ ،تكبٌ َٓ٘ عٴ ٵقكاّ ٫ٚ ،تػؿل ي٘ فٳ ٵْباّ»(.)16
ُٓٻ ٳع ٵ
ٖق َٔ ٙايلٚاٜات ايٓبٜٛٸ ١ايٌٝعٝٸ ١ايِشٝش ،١اييت ٜ ٫ٴ ٳُ ټل ؾٗٝا باٱَاّ×،
ٚتعتدل َٔ ايٓٛاؿك ٗ ا٭ساؿٜح اٱَاَٖ .١ٝقا اؿـٜح قـ ٚكؿ ٗ ايتٗقٜب أّ ٜٔا،
ٖٓٚاى تهًُ ْ ،)17(١عٔ أب ٞسٳُنٳ َ٠قَاٍٳ :هٳُعتٴ دٳابلاّ ا٭َِْٳاكٟٻ ٜٴشٳـِّخٴ قَاٍٳ« :نٓٻا
دٴًٛهاّ َع كه ٍٛاهلل| ،ؾقنلْا ايِّٓوا٤ٳ ٚؾٌٔٳ بعٔٗٔٻ عً ٢بعضٕ ،ؾكاٍ كهٴٍٛٴ
اهلل|َ :أ َ ٫أُػدلٴنُِ؟ ؾكًُٓا :بًٜ ٢ا كهٴ ٍٛاهلل ،ؾأػدلْا ،ؾكاٍ :إٕٸ َٔ ػرل ْوا٥هُِٴ
ايٛٳيُٛؿ ايٛٳؿٴٚؿ ايو ٸترل ،٠ايعنٜن ٗ ٠أًٖٗا ،ايقيَ ١ًٝع بعًٗا ،إُتدلِّدَ ١ع مٚدٗا،
اؿِإ عٔ غرل ،ٙاييت توُعٴ قٛي٘ٴٚ ،تٴطٝعٴ أَلٙٴٚ ،إفا ػ ٬بٗا بقيت ي٘ٴ َا أكاؿ َٓٗا،
ٚمل تبقٻٍ ي٘ٴ تبقټٍ ايلٻدٴٌ ،ثِٸ قاٍَ :أ َ ٫أُػدلٴنُِ بٌلٸ ْوا٥هُِ؟ قايُٛا :بً ،٢قاٍ :إٕٸ َٔ
ًلٸ ْوا٥هُِٴ ايقٸي ٗ ١ًٝأًٖٗا ،ايعنٜنَ ٠ع بعًٗا ،ايعك ،ِٝاؿكُٛؿ ،اييت  ٫تتٛكٻعٴ َٔ
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قبٝضٕ ،إُتدلِّد ١إفا غاب عٓٗا بعًُٗا ،اؿِإ َع٘ٴ إفا سٔل ،اييت  ٫توُعٴ قٛي٘ٴ٫ٚ ،
تٴطٝعٴ أَلٙٴٚ ،إفا ػ ٬بٗا بعًُٗا ُٓٻعت َٓ٘ٴ ُٓټع ايِعب ١عٓـ كٴنُٛبٗا ٫ٚ ،تكبٌٴ ي٘ٴ
عٴقكاّ ٫ٚ ،تػؿلٴ ي٘ٴ فٳ ٵْباّ ،ثِٸ قاٍ :أؾ ٬أُػدلٴنُِ غرل كدايهُِ؟ ؾكًُٓا :بً ،٢قاٍ :إٕٸ
َٔ ػرل كدايهُِٴ ايتكٞٸ ،ايٓكٞٸ ،ايوٻ ٹُض ايهؿٌٖ ،ايوً ِٝايطٖ ٳلؾٌ ،ايدلٸ بٛايـٳ ٵ٫ٚ ،ٜ٘
ٜٴًذ٧ٴ عٝاي٘ٴ إٍ غرل ،ٙثِٸ قاٍَ :أ َؾ ٬أُػدلٴنُِ بٌلٸ كدايهُِ؟ ؾكًُٓا :بً ،٢قاٍ :إٕٸ َٔ
ًلٸ كدايهُِٴ ايبٗٸات ،ايؿاسٍ ،اٯنٌ ٚسـٙٴ ،إاْع كؾـٙٴ ،ائاكب أًٖ٘ٴ ٚعبـٙٴ،
ذ ٧عٝاي٘ٴ إٍ غرل ،ٙايعامٸ بٛايـٳ ٵ.)18(»ٜ٘
ايبؼ ،ٌٝإًُِ ٹ
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١قـ ٜٴكاٍ بإٔ اتٸِاٍ ٖقا ايوٓـ غرل َعً ;ّٕٛسٝح ْ ٫ـكٟ
ٌٖ (زلعٵ ٴت٘ ٜكَ ٖٛ )ٍٛك ٍٛأبٓ ٞن ،٠ؾٝه ٕٛايوٓـ َتٸِ ;ّ٬أَ ٚك ٍٛدابل بٔ عبـ
اهلل ،ؾٝه ٕٛايوٓـ غرل َتٸٌِٕ؟ إف ْ ٫ـكَ ٟلدع ائُرل ٗ «زلعتٴ٘» ،ؾتهٕٛ
ايلٚأَُ ١ٜل.ّ٠
ٚيهٔٵ بعـ ايلدٛع إٍ ايلٚا ٗ ١ٜايتٗقٜب ٜلتؿع ٖقا اٱًهاٍ.
ؾكـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ ايهتاب ايهاٗ يًهًٝينٚ ،نقيو ْكًٗا ايٌٝؽ
.٬
ايطٛه ٞبطلٜلٕ ُشٝض ٗ ايتٗقٜبٚ ،ايٌٝؽ ايِـٚم أٜٔاّ ْكًٗا ٗ نتاب٘ َلهٳ ّ
ؾٗقا اؿـٜح ٚكؿ ٗ ايهتب ا٭كبع ،١عـا ا٫هتبِاك.
ٌٜٚتٌُ هٓـ ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜايهاٗ عً ٢ث٬ث ١طلم:ٖٞٚ ،
ايطلٜل ا٭ٚٸٍ :عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ عًٞٸ
بٔ ك٥اب ،عٔ أبٓ ٞن ،٠عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ كه ٍٛاهلل|.
ٖٚقا ايطلٜل ٓعٝـٷ; بوبب ٚدٛؿ هٌٗ بٔ مٜاؿ ٗ ايوٓـ.
ايطلٜل ايجاْ :ٞقُـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
عًٞٸ بٔ ك٥اب ،عٔ أبٓ ٞن ،٠عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ كه ٍٛاهلل|.
ٖٚقا ايطلٜل ُشٝضٷ  ٫غباك عً.٘ٝ
ايطلٜل ايجايح :عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ قبٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ ك٥اب،
عٔ أبٓ ٞن ،٠عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ كه ٍٛاهلل|.
ٖٚقا ايطلٜل كتًـٷ ؾ ;٘ٝبوبب اًتُاي٘ عً ٢إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ.
ٚمثٸ ١ػ٬فٷ ٗ تٛثٝل أبٓ ٞن ٠ايجُايٚ ;ٞبعِٔٗ ع نايبٗبٛؿٚ ٟايهجرل َٔ
االجتهاد والتجديد

أٌٖ ايوٓٸ ١ع أْهل ٚثاقت٘; ٕا ٚكؿ َٔ ًلب٘ ايٓبٝق(ٖٚ .)19قا ،إٓاؾ ّ١إٍ عـّ ايٛثٛم
بجبٛت٘ ٗ سلٸ ايجُايٞٸ ،ئ ٜٔلٸ بٛثاقت٘ ٗ اؿـٜح ،إَ ٗ ٓ٫ا ٜتعًٖل بايٓبٝقٚ .قـ ٜلدع
ٖقا إٍ ػ٬فٺ ؾكٗٞٸ; سٝح لـ بعض ايؿكٗا ٗ ٤ايتاكٜؽ ناْٛا هٝنً ٕٚلب
ايٓبٝق ،ؾًعًٓ٘ نإ ٖٖ ٵٔ هٝن ًلب٘; اْط٬قاّ َٔ َكاكب١ٺ ؾكٗ .١ٝؾّ ٬هٔ تٔعٝـ
ايجُاي ٞبعـ ثبٛت ٚثاقت٘ بتِلٜض ايِٓ ْٛايلداي ;١ٝاهتٓاؿاّ ٕا ٚكؿ َٔ ًلب٘ ايٓبٝق.
ؾته ٕٛايلٚا َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايوٓـٜٸ ١تاَٸ ٫ ،ّ١غباك عًٗٝا.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١ايو٪اٍ ايقٜ ٟؿلض ْؿو٘ ٖٓا ٌٖ :إٔ ٖق ٙايِؿات
ت عً ٢ايٓش ٛاجملُٛع ٞأ ٚاؾُٝعٞ؟ ٌٖ ٜؿِٗ ايعٴ ٵلف إٔ عٓٛإ ًلاك ايٓوا٤
ُأػقٳ ٵ
ِٜـم عً ٢اييت تتٸِـ ظُٝع ٖق ٙايِؿات أِٜ ٚـم عً ٢اييت ت ٸتِـ ٚي ٛبٛاسـ ٺَٔ ٠
ٖق ٙايِؿات؟
اٱِْاف إٔٸ ايؿِٗ ايعٴ ٵلٗ ٕجٌ ٖقا ايّٓٸ ٜل ٣يهٌٸ ػُِٝٛٸ ٺَٔ ١
اـُِٝٛات داْباّ َٔ ايٌلٸٚ ،ايتكاٖ٩ا ٖ ٛايق ٟدعًٗٴ ٻٔ ًلاك ايٓواٚ .٤يهٔٸ ايهّ٬
ٗ َؿٗ ّٛايٌ ٸل ٖقا ٌٖ ،ؾ ٘ٝداْبٷ قاْْٞٛٸ أ ٚتٌٓ ٝٷع ٗ سلٸ إلأ ٠ايعك ِٝأ٫ ٚ؟
ي ٛتأَٻ ًِٓا قً ّ٬ٝهٓل ٣إٔٸ ٖقا اؿـٜح يٝى ٗ َكاّ بٝإ ا٭سهاّ ايكاْْٝٛٸ،١
ٚإْٸُا ٖ ٛقٔٝٸ ْ١إكًاؿٜٸٚ .١عً ٢ا٭قٌٸ ّ ٫هٔ إسلام نْٗٛا ٗ َكاّ بٝإ ا٭سهاّ
ايكاْْٝٛٸٚ ،١يوٓا ٖٖ ٵٔ ٜكبٌ بأُاي ١ايكاْ ١ْٝٛأ ٚإٛي ٗ ١ٜٛايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ ،١ؾ ٬تـٍٸ
ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢ا٫هتشباب أ ٚايهلاٖ .١ؾٗق ٙايلٚا ١ٜتبـ ٚإكًاؿٜٸ ّ ،١أ ٚعً ٢ا٭قٌٸ ٫
ّهٔ إسلام إٛيٜٛٸ ١ؾٗٝا.
ٚأَا َٔ دٗ ١ايتٌٓٝع ٗ سلٸ إلأ ٠ظٗ ١تُٝٛؿٗا بايٌلٸٖٚ ،قا تعبرلٷ لـٗ ٙ
نجرلٕ َٔ كٚاٜات ٖقا ايباب ،ؾوٛف ْـكي فيو ٗ ايتشً ٌٝاٱْايٞٸ س ٍٛنًُ١
ايٌلٸَٚ ،ـ ٣ؿ٫يتٗا عً ٢ايتٌٓٝع.
إفٕٖ ،ق ٙايلٚا َٔ ١ٜسٝح ايوٓـ تاَٸ َٔٚ ;ْ١سٝح ايـ٫ي ١غرل ؿايٓ ٺ ١عً٢
ايهلاٖٚ ،١يهٓٸٗا قـ تـٍٸ عًْٛ ٢عٕ َٔ ايتٌٓٝع ٚايت ٗ ٌٖٛسلٸ إلأ ٠ايعك.ِٝ

ت،
 ٖٞٚػدل إبلاٖ ِٝايهَ ٵلػ ٞقاٍ :قًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل× :إٕٸ ُاسبيت ًٖهَ ٵ
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ت إٔ أتنٚٻز ،ؾكاٍ ي« :ٞاْٛل أ ٜٔتٔع ْؿووَٚ ،ٳ ٵٔ
ٚناْت يَٛ ٞاؾكٚ ،١قـ ُٖٳ ٵُ ٴ
هلاّ ،تٓوب
ٴتٌلن٘ ٗ َايوٚ ،تطًع٘ عً ٢ؿٜٓو ٚهلٸى; ؾإٕٵ نٓتٳ  ٫بٴـٻ ؾاع ّ٬ؾبٹ ِ
ؤ اـًلٚ ،اعًَ ٵِ أْٗٴ ٻٔ نُا قاٍ:
إٍ اـرلٚ ،إٍ سٴ ٵ
ؾُعععععععععٓٗٴ ٻٔ ايػُٓٝععععععععععٚ ١ايػععععععععععلاّٴ
أ ٫إٕ ايِّٓوعععععععا ٤ػٴًكِععععععع ٳٔ ًعععععععتٸ٢
َٚعععععععععٓٗٴ ٻٔ اشلععععععععع ٍ٬إفا ػًٓععععععع ع٢

يِعععععععععاسب٘ َٚعععععععععٓٗٴ ٻٔ ايٛعععععععععّ٬ٴ

ؾُٳعع ع ٵٔ ٜٛؿععععل بِععععاؿٗٔ ٻٔ ٜوعععععـ

َٚٳعععع ٵٔ ٜػععععي ؾًععععٝى يعععع٘ اْتكععععاّٴ

ٖٚٴ ٻٔ ث٬خ :ؾاَلأ ْٚ ٠يٛؿٚ ،ؿٚؿ ،تعٌ مٚدٗا عً ٢ؿٖل ،ٙيـْٝاٚ ٙآػلت٘٫ٚ ،
تعٌ ايـٖل عًٚ ;٘ٝاَلأ ْ ٠عك ٫ ،١ُٝفات ْاٍ  ٫ٚػٴًُ ٕل ٫ٚ ،تعٌ مٚدٗا عً ٢ػرلٕ;
ٚاَلأ ُْ ٠ؼٸابٓ٫ٚ ،١دُٖ ،١ٸام ،٠توتكٌٸ ايهجرل ٫ٚ ،تكبٌ ايٝورل»(.)20
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸٌٜ :١تٌُ هٓـ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢طلٜكٌ:
ايطلٜل ا٭ٚٸٍ :عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
إبلاٖ ِٝايهلػ.ٞ
ٖٚقا ايطلٜل ٓعٝـٷ; بوبب اًتُاي٘ عً ٢هٌٗ بٔ مٜاؿ.
ايطلٜل ايجاْ :ٞعـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
إبلاٖ ِٝايهلػ.ٞ
ٚأٓـ بٔ قُـ عٓٛإٷ ٌَذلى بٌ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو ٢ا٭ًعلٚ ٟأٓـ
بٔ قُـ بٔ ػايـ ايدلقٚ ،ٞنُٖ٬ا ثك ْ .١يهٔ  ٫لـ تٛثٝكاّ ُلواّ بايٓوب ١إٍ
إبلاٖ ِٝايهلػٚ ،ٞبعِٔٗ ٚثٻك٘ عدل ايتٛثٝكات ايعاَٸ.١
إفٕ ،اعتباك ايوٓـ َبينٌّ عًٚ ٢ثاق ١إبلاٖ ِٝايهلػ ،ٞايق ٟاػتٴًـ ؾ.٘ٝ
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ ٫ :١لـ ٗ ٖق ٙايلٚاْ ١ٜٳٗٵٝاّ َباًلاّ يًنٚاز َٔ إلأ٠
ايعكٚ ،ِٝإْٸُا ايوا ٌ٥دا ٤يٝوتٌرل اٱَاّ× ٗ اينٚازٚ ،اٱَاّٴ ِِّٜٓـ ايٓوا ٤إٍ
ث٬ث ١أقواّٚ ،هعٌ إلأ ٠ايعك ،ِٝاييت  ٫فات ْاٍ  ٫ٚػٴًُل ٫ٚ ،تعٌ مٚدٗاٗ ،
إلتب ١ايجاْ .١ٝؾّ ٬هٔ إٔ ْوتؿٝـ َٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜأٟٻ ْٗ ٕٞتٌلٜعٞٸ غِ ْٛاينٚاز
َٔ إلأ ٠ايعك ِٝأ ٚايٛٳيٛؿٚ .نقيو  ٫لـ اهتؼـاّٳ تعبرلٕ ًٓٝعٕ ٗ سلٸ إلأٚ .٠نٌٸ َا
ٗ ا٭َل أٌُ ايتُٝٝن بٌ ايعكٚ ِٝايٛيٛؿ ،ايق ٟهٛف ْتشـٻخ عٓ٘ ٫سكاّ ،إٕٵ ًا ٤اهلل
تعاٍ.
االجتهاد والتجديد

 ٖٞٚكٚا ١ٜابٔ هٓإ :عٔ ًَشإ ،عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ قاٍ :قاٍ كهٍٛ
اهلل|ً« :لاك ْوا٥هِ إعكَل ،٠ايـْو ،١ايًذٛد ،١ايعاُ ،١ٝايقي ٗ ١ًٝقَٗٛا،
ايعنٜنْ ٗ ٠ؿوٗا ،اؿِإ عً ٢مٚدٗا ،اشلًٛى عً ٢غرل.)21(»ٙ
ف ٗ ايٓوؽ ٗ ْكٌ «إعكلٜٚ .»٠عًٓل ايؿٝض ايهاًاْ ٗ ،ٞايٛاٗ،
مثٸ ١اػت ٬ٷ
عًٖ ٢قا اؿـٜح قا«« :ّ٬٥ايعكل »٠اييت  ٫تًـ ٗٚ .بعض ايٓوؽ «ايكؿل ،»٠بايكاف ثِ
ايؿا ،٤أ ٟقً ١ًٝايًشِ;  ٗٚبعٔٗا «إكؿل ،»٠أ ٟاـاي َٔ ١ٝايطعاّٚ .نأْٸُٗا َٔ
إِشٻؿات»(ٚ .)22يهٓٸ٘ مل ِّٜٓٛض ٚد٘ اػتٝاك ٙيًعكل ٠عً ٢ها٥ل ا٫ستُا٫تٚ .عً ٢أٟٸ
وب ايٓوؽ إؼتًؿ:١
س ٵ
ساٍ ٖٓاى أكبع ١استُا٫ت ٗ ٖق ٙايهًُ ،١ٳ
وؽ إطبٛع ١يًهاٗ.
1ع إُعكَلٖٚ :٠قا ٖ ٛإتٛاؾل َع ايٓټ ٳ
2ع ايعٳكٹلْ :٠كًٗا ايؿٝض ٗ نتاب٘ «ايٛاٗ».
3ع ايكَؿٹلْ :٠كًٗا ايع ١َٓ٬اجملًو ٗ ٞنتاب٘ «َلآ ٠ايعكَ ،)23(»ٍٛعٓ ٢قً١ًٝ
ايًشِ.
وؽ ايهاٗ ،طبع ؿاك اؿـٜح(.)24
4ع إكؿلٚ :٠كؿ ٗ ٖاٍَ بعض ْٴ ٳ
ٜٚبـ ٚإٔٸ ٖق ٙا٫ستُا٫ت نًٓٗا قتًُ ْٚ .١ايبتټ ٗ ٖقا إٛٓٛع وتاز إٍ
وؽ إؼطٛط.١
ؿكاه١ٺ َوتكًٓ ٗ ١ايٓټ ٳ
ؾًٓؿلض أْٸٗا إعكل ٠أ ٚايعكل ،٠ؾتـػٌ ايلٚا ٗ ١ٜقٌٸ ايبشح.
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸٜ :١عاْ ٞهٓـ ٖق ٙايلٚا َٔ ١ٜاٱكهاٍ; إف ْكً٘ أٓـ بٔ قُـ
بٔ ػايـ عٔ بعض أُشاب٘; إٓاؾ ّ١إٍ إٔٸ ايوٓـ ٌٜتٌُ عًًَ ٢شإ ٖٛٚ ،كدٌٷ َٗ ٳٌُٷ
دـٸّا ٗ إِاؿك ايلدايٝٸ ١اٱَاَٝٸ .١ؾٗقا ايوٓـ ٓعٝـٷ َٔ ايٓاس ١ٝايوٓـٜٸ.١
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ ٫ :١لـ ٗ ٖق ٙايلٚاْ ١ٜٳ ٵٗٝاّ َباًلاّ عٔ اينٚاز َٔ إلأ٠
ايعكٚ .ِٝنٌټ َا ٗ ا٭َل تُٝٛـ إلأ ٠ايعك ِٝبأْٗا َٔ ًلاك ايٓواٚ ،٤وتٌُ إٔ
ٜهٖ ٕٛقا تعبرلاّ يبٝإ ايتُٝٝن بٌ إلأ ٠ايعكٚ ِٝايٛٳيٛؿ ٫ ،تٌٓٝع ّا ٗ سكِّٗا.

 ٖٞٚػدل ػايـ بٔ لٝض ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :تقانلٚا ايٌ ّ٪عٓـ أبٞ
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عبـ اهلل× ،ؾكاٍ« :ايٌ ٗ ّ٪ث٬خ ٗ :إلأٚ ;٠ايـابٸٚ ;١ايـاك .ؾأَٸا ً ّ٪إلأ ٠ؾهجل٠
س ٹُٗا»(.)25
ٳَ ٵٗلٖا ٚعٴ ِكِ ٳك ٹ
ٖا كٴ ٟٚعٔ كه ٍٛاهلل|،
ٚلـ َا ٌٜب٘ فيو ٗ إعذِ ايهبرل ،يًطدلآْ ،ٞ
سبٹٝبٹ بٵٔٔ هٳايٹِٕ ،عٳٔٵ أَهٵُٳا٤ٳ قَايَتٵ :قَاٍٳ ٳكهٴٍٛٴ اهللٹﷺٔ« :إٕٻ َٹٔٵ ًٳكَا٤ٹ
سٝح دا ٤ؾ :٘ٝعٳٔٵ ٳ
ايُِٳلٵ٤ٹ ؾٹ ٞايـټ ٵْٝٳا ثٳ٬ثٳ :ّ١هٴ٤ٛٳ ايـٻاكٔ ،ٳٚهٴ٤ٛٳ ايُِٳلٵأَ٠ٹ ،ٳٚهٴ٤ٛٳ ايـٻابٻ ٹ ،»١قَايَتٵٜ :ٳا ٳكهٴٍٛٳ اهللٹ،
ػ ٵبحٴ دٹرلٳاْٹٗٳا» ،قٹٌٝٳ :ؾَُٳا هٴ٤ٛٴ ايـٻابٻ١ٹ؟ قَاٍٳ:
َٳا هٴ٤ٛٴ ايـٻاكٔ؟ قَاٍٳٓ« :ٹٝلٴ هٳاسٳتٹٗٳاٚ ،ٳ ٴ
« ٳَ ٵٓعٴٗٳا َٗٚٵ ٳلٖٳا ،ٳٚهٴ٤ٛٴ ٓٳ ًِعٹٗٳا» ،قٹٌٝٳ :ؾَُٳا هٴ٤ٛٴ ايُِٳلٵأَ٠ٹ؟ قَاٍٳ« :عٴكِِٴ كٳسٹُٹٗٳا ،ٳٚهٴ٤ٛٴ
ػٴًُكٹٗٳا»(.)26
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١هٓـ ٖق ٙايلٚاٌٜ ١ٜتٌُ عً ٢ػايـ بٔ لٝض ٫ٚ ،ؿيٌٝٳ عً٢
تٛثٝكَ٘ٚ .ا ٚكؿ ٗ كداٍ ايهٌٸٜ ٫ ٞـٍٸ إ ٓ٫عً ٢نُ ْ٘ٛشٝض إقٖب ،عً ٢أبعـ
ايتكاؿٜلٖٚ ،قا ٜ ٫ـٍٸ عًٚ ٢ثاقت٘ٚ .يهٔٵ ٚثٻك٘ بعِٔٗ.
ٚنقيو ٌٜتٌُ عً ٢عجُإ بٔ عٝو ،٢ايق ٟمل ٜٳ ٔل ٵؿ ي٘ تٛثٝلٷ ُلٜض ٗ ايهتب
ضٚ .قـ ٜه ٕٛأسـ ٚد ٙٛتٛثٝك٘ ن َٔ ْ٘ٛأُشاب اٱْاع
ايلدايٚ ،١ٝإٕٵ ٚثٻك٘ بع ٷ
عً ٢ق ،ٍٕٛنُا ْكٌ ايهٌٸ ٗ ٞكداي٘.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ ٗ :١ايٓكٌ ايٌٝع ٞشلق ٙايلٚا ١ٜلـ تعبرل« :ايٌٗٚ ;»ّ٪
ايٓكٌ ايوٓٸ ٞشلا لـ تعبرل« :ايوٚ .»٤ٛايؿٝٸ َٞٛاعتدل ايٌَ ّ٪عٓ ٢ايٌلٸ(ٚ .)27اعتدل ٙابٔ
َٓٛٛك ػ٬ف ايٜٚ .)28(ُٔٝبـ ٚإٔٸ ايتؼِٖٓ ّٝا بوبب إبطاٍ ايتطٝټل بايوٛاْض
ه ٳلٙ
ٚايبٛاكغ َٔ ايطرل ٚايٛبا ٗ ...ٚ ٤اٱهٜٚ .ّ٬بـ ٚإٔ إكِٛؿ َٔ ايٌٖٓ ّ٪ا َا تٴ ِ
عاقبتٜ٘ٚ ،ٴؼاف َٓٗا ،نُا فنل ابٔ َٓٛٛك( .)29ؾعً ٢أٟٸ سإٍ  ٫لـ ٗ ٖق ٙايلٚا١ٜ
أٜٔاّ تعبرلاّ قاْْٝٛٸ ّاٚ .إفا ناْت ايلٚا ١ٜايلادش« ١ايٌٚ ،»ّ٪نإ إكِٛؿ َٔ ايٌّ٪
اـٛف َٔ ايعاقب ،١ؾ ٬لـ تعبرلاّ ًٓٝعاّ أّ ٜٔا ٗ سلٸ إلأ.٠

 ٖٞٚػدل عبـ اهلل بٔ َ .ُٕٛٝك ٣ٚايِـٚم ،عٔ أب &٘ٝقاٍ :سـٻثٓا عًٞٸ بٔ
إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ عبـ اهلل بٔ َ ،ُٕٛٝعٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ« :قاٍ
كه ٍٛاهلل| :ايٌ ٗ ّ٪ث٬ث ١أًٝا ٗ :٤ايـابٸٚ ;١إلأٚ ;٠ايـاك .ؾأَا إلأ ٠ؾٌَ٪ٴٗا
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ػًُكٗا; ٚأَا ايـاك
و ٴل ٫ٚؿتٗا; ٚأَا ايـابٸ ١ؾٌَ٪ٴٗا نجل ُ٠ٹعًًَٗا ٚه٤ٛٴ ٴ
غ٤٬ٴ ٳَ ٵٗلٖا ٚعٴ ٵ
ول ٫ٚؿتٗا;
ؾٌَ٪ٴٗا ٓٝكُٗا ٚػبحٴ درلاْٗا»ٚ .قاٍ َٔ« :بلن ١إلأ ٠ػؿْٓٚ٪َ ١تٗاٜٚ ،ٴ ٵ
ٚطَٔص ًَٗ٪ا ًـٸْٚ٪َ ٠تٗاٚ ،تعوټل ٫ٚؿتٗا»(.)30
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١هٓـ ٖق ٙايلٚا ،١ٜبػضٸ ايٓٛل عٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ ،هٓـٷ
َعتدلٚ .إٕٵ اعتدلْا عبـ اهلل بٔ َ ُٕٛٝإَاَٝٸ ّا( )31ؾٝه ٕٛايوٓـ س٦ٓٝقٺ ُشٝشاّ.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ :١تٌب٘ ٖق ٙايلٚا ١ٜايلٚا ١ٜايوابكَ ،١ع اػت٬ؾاتٺ ؾُٗٝا.
يهٔٸ ٖقا اؿـٜح ؼـٻخ عٔ تعوټل اي٫ٛؿٚ ،٠اعتدلٖا ًَ٪اّ يًُلأٚ .٠قـ ٜٴكاٍ بٌٍُٛ
اؿـٜح يًعك ِٝأٜٔاّ; إَا بايـ٫ي ١إطابك ،١ٝبإٔ ْك :ٍٛايتعوټل  ٌٌُٜعـّ اٱَهإ
أٜٔاّ; أ ٚبكٝاي ا٭ٚيٜٛٸٚ .١عً ٢أٟٸ سإٍ  ٫لـ ٗ ٖقا اؿـٜح أٜٔاّ هَ ٣ٛؿّٗٛ
«ايٌ ،»ّ٪ايق ٟؼـٻثٓا عٓ٘ٚ ،نقيو َعًٔ ١ايتُٝٝن با٭َٛك ايتهٜٝٓٛٸ ،١ايق ٟهٛف
ٜأت ٞاؿـٜح عٓ٘.

َ ٖٞٚلهً ١ايِـٚم :قاٍ×« :اعًُٛا إٔ إلأ ٠ايوٛؿا ٤إفا ناْت ٚيٛؿاّ أسبٸ
إيٞٻ َٔ اؿوٓا ٤ايعاقل»(.)32
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ َٔ :١ايٛآض إٔ ٖق ٙايلٚاَ َٔ ١ٜلهٳ٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم،
 ٫ٚهٓـ شلا .ؾُٳ ٵٔ ٜبين عًُ ٢شٸَ ١لهٳ٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم ،أٜ ٚؿٌِِّ ؾٗٝا بإٔ ٜعتدل
َا ْكً٘ ايٌٝؽ ايِـٚم َباًل ّ٠عٔ اٱَاّ× ،ؾٗق ٙايلٚا ١ٜتهَ ٕٛعتدلٚ ،ّ٠إ ٓ٫ؾ.٬
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸّ ٫ :١هٔ اهتؿاؿ ٠ايهلاٖٖ َٔ ١ق ٙايلٚا ،١ٜإ ٓ٫إفا قًٓا:
ٴٜوتؿاؿ َٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜاهتشباب اينٚاز َٔ ايٛٳيٛؿٚ ،نقيو قًٓا :إٕ تلى إوتشبٸ
َهلٚٷ.ٙ
ٚإٕٵ قبًٓا با٭ ٍٚؾْ ٬وتطٝع ايكب ٍٛبايجاْ ،ٞؾ ٬تـٍٸ ايلٚاٖ ١ٜق ٙإٍ
ايهلاٖ ،١بٌ  ٫تـٍٸ عً ٢تٌٓٝعٕ ٗ سكٓٗا أٜٔاّٚ ،إْٸُا نٌټ َا ٗ ا٭َل ُٝٝنٷ بٌ
إلأ ٠ايٛيٛؿ ٚايعكٚ ،ِٝهٛف ْتشـٻخ عٔ ٖق ٙايٓكط ٗ ١ايتشً ٌٝاْ٫ايٞٸ.

 ٖٞٚػدل أب ٞهعٝـ اــك :ٟسـٻثٓا ايٌٝؽ اؾً ٌٝأب ٛدعؿل قُـ بٔ عًٞٸ بٔ
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اؿوٌ بٔ َٛه ٢بٔ باب ٜ٘ٛايكُٸ &ٞقاٍ :سـٻثٓا قُـ بٔ إبلاٖ ِٝبٔ إهشام كٓٛإ
اهلل عً ٘ٝقاٍ :سـٻثٓا أب ٛهعٝـ اؿؤ بٔ عًٞٸ ايعـ ٟٚقاٍ :سـٻثٓا ٜٛهـ بٔ و٢ٝ
ا٭ُبٗاْ ٞأبٜ ٛعكٛب قاٍ :سـٻثين أب ٛعًٞٸ إزلاع ٌٝبٔ سامت قاٍ :سـٻثٓا أب ٛدعؿل
أٓـ بٔ ُاحل بٔ هعٝـ إهٓ ٞقاٍ :سـٻثٓا عُل ٚبٔ سؿّ ،عٔ إهشام بٔ لٝض،
عٔ سِٝب ،عٔ فاٖـ ،عٔ أب ٞهعٝـ اــك ٟقاٍ :أ ٢ُٚكه ٍٛاهلل| عًٞٸ بٔ
ت ايعلٚي بٝتوٚ ...آَع ايعلٚي ٗ أهبٛعٗا
أب ٞطايب× ،ؾكاٍٜ« :ا عًٞٸ ،إفا ؿػًَ ٵ
َٔ ا٭يبإ ٚاـَ ٸٌ ٚايهنبلٚ ٠ايتؿاغ اؿاَضٖ َٔ ،ق ٙا٭كبع ١أًٝا ،»٤ؾكاٍ عً:×ٌّٞ
سِ تعكِ
 ًٞ ٟٺ ٤أَٓعٗا َٔ ٖق ٙا٭ًٝا ٤ا٭كبع١؟ قاٍ« :٭ٕٸ ايلٻ ٹ
ٜا كه ٍٛاهلل|ٚ ،٭ ٸ
ٚتدلؿ َٔ ٖق ٙا٭كبع ١أًٝا ٤عٔ ايٛيـٚ .ؿِرلٷ ٗ ْاس ١ٝايبٝت ػرلٷ َٔ اَلأ٠ٺ ٫
تًـ.)33(»...
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١قـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ أَاي ٞايٌٝؽ ايِـٚمٜٚ .بـ ٚأْٸ٘
أػق َٔ ٙإِاؿك ايوٓٸ ;١ٝإف ٌٜتٌُ هٓـ ٖقا اؿـٜح عً ٢أزلاْ ٫ ٤علؾٗا ٗ إِاؿك
اٱَاَٝٸ ١نجرلاّٚ ،إْٸُا لـٖا ٗ ايػايب ٗ إِاؿك ايوٓٸٚ .١ٝنُا ْعلف ؾإٕٸ ايٌٝؽ
ايِـٚم ٚايطٛهٚ ٞإؿٝـ ناْٛا ًٜكُ ٕٛأَاي ٗ ِٗٝإٮ ايعاّٸٚ ،كٴ ٳبُا ٭دٌ فيو ناْٛا
ٜأت ٕٛبأساؿٜح هٓٸ ;١ٝنٜ ٞه ٕٛشلا ٚق ٷع عٓـ عاَٸ ١ايٓاي َٔ غرل ايٌٝع ،١أنجل َٔ
اهتؼـاّ ا٭هاْٝـ إؼتِٸ ١بايٌٝعٚ .١كٴ ٳبُا ٜهٖ ٕٛقا أقلبٳ تؿورلٕ يٛدٛؿ أزلا ٤غرل
َأيٛؾ ١إَاَٝٸاّ ٗ نتب ا٭َايٖ ٞقٚ .ٙإٕٵ نإ بعض إعاُلٌٜ )34(ٜٔهِّو ٗ ْوب١
بعض نتب ا٭َاي ٞإٍ أُشابٗاٚ .تؿٌِٝٴ فيو ٜلادع ٗ قًٓ٘.
إٕٸ كه ٍٛاهلل| ٖ ٗ ُٜٞٛق ٙايلٚا ١ٜعًٝٸ ّا× َٓع٘ علٚه٘ َٔ أكبع ١أًٝا٤
سِ ٚتعكُِّٗا ،ثِٸ ٜأت ٞظًُ١ٺ ٖ ٞقٌٸ ايٌاٖـ; إف
ٗ أهبٛعٗاٜٚ ،عًًِّٗا بأْٸٗا تدلِّؿ ايلٻ ٹ
قـ ٜٴوتؿاؿ َٓ٘ تٌٓ ٝٷع ٗ سلٸ إلأ ٠ايعك ;ِٝإف دا ٗ ٤اؿـٜحٚ« :ؿِرلٷ ٗ ْاس١ٝ
رل َٔ اَلأ٠ٺ  ٫تًـ.»...
ايبٝت ػ ٷ
يهٔٸ ٖقا إكطع ٚكؿ ٗ إِاؿك ايوٓٸ ١ٝعً ٢أْٸ٘ ق ٍٛعُل بٔ اـطٓاب،
ؾاعتدل َٔ ٙٚإٛقٛؾات( ٗٚ .)35بعض إِاؿك َٓوٛبٷ إٍ ابٔ عُل(ٚ .)36يهٔٵ ٗ
إِـك ايٌٝعْ ٞٴوٹب ٖقا إكطع إٍ كه ٍٛاهلل|ْ .عِ ،فنل ابٔ اؾٛمٖ ٟقٙ
ايلٚاَ ،١ٜوٓـ ّ ٠إٍ كه ٍٛاهلل| ٗ ،نتاب٘ «إٛٓٛعات»; سٝح ٜقنل ايلٚاٖ ١ٜقٙ
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بوٓـٺ ًب٘ٝٺَ ،عتدلاّ إٜٸاٖا َٔ إٛٓٛعاتٚ .نُا ْعلف َٔ َٓٗر ابٔ اؾٛم ،ٟنًُٓا
نإ ٗ هٓـ اؿـٜح كد ٷٌ ٓٚٸاع(ِٜ )37ـ اؿـٜح بإٛٓٛعَ ،ع إٔٸ ٖقا إٓٗر يٝى
بِشٝضٕ َٔٚ ،اـطأ ٗ اُ٫ط٬غ; إف  ٫ت٬مّ بٌ ٚدٛؿ كدٌٕ ٓٚٸاعٕ ٗ ايوٓـ ٚايكطع
به ٕٛاؿـٜح َٛٓٛعاّ ،غا ١ٜا٭َل ايتٌهٝو بايِـٚكٚ .نقيو لـ ٖقا إكطع
َٓوٛباّ إٍ كه ٍٛاهلل| ٗ بعض ايهتب غرل اؿـٜجٝٸ ١٭ٌٖ ايوٓٸَ ،١جٌ :أب ٞطايب
 ،٬ب ٬هٓـٺ ،عٔ كه ٍٛاهلل|(.)38
إهٓٚ ٞايػناي ،ٞسٝح ْكٖ ٬قا إكطع َلهٳ ّ
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ٖقا اؿـٜح ٗ ْٝع إِاؿك اييت ٚكؿ ؾٗٝا سـٜحٷ ٓعٝـٷ ،بٌ
ٗ بعض إِاؿك  ٫هٓـ ي٘.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸٖ :١قا ايتعبرل ايٛاكؿ ٖٓاٚ« :ؿِرلٷ ٗ ْاس ١ٝايبٝت ػرلٷ َٔ
اَلأ٠ٺ  ٫تًـ» ٖ ٛايتعبرل ا٭نجل إثاك ;ّ٠إف قـ ٜٴكاٍ بأْ٘ ُلٜضٷ ٗ ايتٌٓٝع ٗ سلٸ إلأ٠
ايعك .ِٝؾُا فْب إلأ ٠ايعك ِٝاييت دعًٗا اهلل عكُٝاّ إٔ تٴعاَٳٌ ٖهقا؟ ٚيهٔٵ قًٓا :إٕ
ش ٳل ٕم ،ؾّ ٬هٔ ا٫عتُاؿ عً.٘ٝ
ُـٚك ٖقا ايتعبرل عٔ كه ٍٛاهلل| غرل َٴ ٵ

 ٖٞٚػدل أب ٞإكـاّ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :ؿػٌ كه ٍٛاهلل| َٓني٘،
ؾإفا عاَ ١ٌ٥كبً ْ ١عً ٢ؾاطُ ١تِاوٗا ٖٞٚ ،تكٚ :ٍٛاهللٹٜ ،ا بٓت ػـهَ ،١ا تل ٜٔإٓ٫
إٔ ٭َِّو عًٓٝا ؾٔٚ ،ّ٬أٟټ ؾٌٕٔ نإ شلا عًٓٝا؟! َا ٖ ٞإ ٓ٫نبعٔٓا .ؾوُع َكايتٗا
ت ،ؾكاٍ شلاَ« :ا ٜبهٝوٹٜ ،ا بٓت
ت ؾاطُ ١كه ٍٛاهلل| بهَ ٵ
يؿاطُ ،١ؾًُا كأَ ٵ
ت أَٸ ،ٞؾتٓكِٖتٗا ،ؾبهٝتٴ ،ؾػٔب كه ٍٛاهلل| ،ثِٸ قاٍ:
قُـ؟» ،قايت :فنلٳ ٵ
« ٳَ ٵٜ٘ ،ا ٓرلا ،٤ؾإٕٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ باكى ٗ ايٛٳيٛؿ ايٛٳؿٚؿٚ .إٕٸ ػـه ١كٓٗا اهلل
ت َٓٸ ٞايكاهِ ٚؾاطُٚ ١كقٝٸٚ ١أّٸ
ت َٓٸ ٞطاٖلاّ ٖٛٚ ،عبـ اهلل ٖٛٚ ،إط ٻٗلٚٚ ،يـٳ ٵ
ٚيـٳ ٵ
س ٳُ٘ ،ؾًِ تًـ٦ًٝ ٟاّ»(.)39
ٖ ٵٔ أعكِ اهلل كٳ ٹ
نًجٚ ّٛمٜٓب; ٚأْتٹ ٖ
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚاَ َٔ ١ٜتؿلِّؿات ايٌٝؽ ايِـٚمْ ،كًٗا ٗ
نتاب اـِاٍ َٔٚ .ايٓاس ١ٝايلداي ١ٝهٓـٴٖا ٓعٝـٷ; إف ٌٜتٌُ عً ٢أب ٞعًٞٸ
ايٛاهط ٖٛٚ ،ٞكد ٷٌ فٗ ٫ ،ٍٛلـ ي٘ تٛثٝكاّ أ ٚتٔعٝؿاّ ٗ إِاؿك ايلدايٝٸ١
اٱَاَٝٸٚ ،١كٚاٜات٘ قً ْ١ًٝدـٸ ّاٚ .نقيو ٌٜتٌُ عً ٢عبـ اهلل بٔ عُِ ٖٛٚ ،١أٜٔاّ
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كد ٷٌ فٗ ٛٷٍ ٗ إِاؿك اٱَاَٝٸٚ ،١كٚاٜات٘ ٗ اٱَاَ ١ٝقً ٫ ،ْ١ًٝتتذاٚم أُابع ايٝـ;ٜٔ
ٚيهٔٵ لـ ي٘ كٚاٜات ٗ إِاؿك ايوٓٸٚ ،١ٝتٓاٚي٘ عًُا ٤ايلداٍ َٔ أٌٖ ايوٓٸ،١
ٓٚعٻؿ٘ غرلٴ ٚاس ٺـ َٔ عًُا ٤أٌٖ ايوٓٸٚ .)40(١نقيو ٌٜتٌُ عً ٢عُل ٚبٔ أب ٞإكـاّ،
ايق ٟمل تجبت ٚثاقت٘.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ٪ٜ :١نِّـ كه ٍٛاهلل| ٗ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢إٔٸ اهلل تباكى
ٚتعاٍ باكى ٗ ايٛيٛؿ ايٛؿٚؿٖٚ .قا ٜبـ َ٘ٓ ٚايتُٝٝن ايتهٜٛين يًُلأ ٠ايعكٚ .ِٝايكٝاي
بٌ ػـهٚ ١عاٖ ٗ ١ٌ٥ق ٙايٓكطٜ ١ـٍٸ عً ٢اَتٝام ايٛٳيٛؿ عً ٢ايعكٚ .ِٝيهٔٵ  ٫لـ
ٗ ٖق ٙايلٚا ١ٜأٟٻ تعبرلٕ قاْْٞٛٸ يًٓٗ ٞعٔ اينٚاز َٔ ايعك ،ِٝبٌ ٜـٍٸ عً ٢ؾعٌ كهٍٛ
اهلل| يًنٚاز َٔ ايعك ،ِٝأ ٚايبكا ٗ ٤مٚادٗا; إف قـ ٜٴكاٍ بإٔٸ عا ١ٌ٥ناْت طؿًّ١
ت َٔ كه ٍٛاهلل| ،ؾًِ تهٔ سايُٗا َعً ّ١َٛس٦ٓٝقٺ ٚيهٔٵ عً ٢أٟٸ سإٍ
د ٵ
عٓـَا تنٚٻ ٳ
مل ٜطًِّ ِكٗا كه ٍٛاهلل| بوبب عكِ كٓٗاٖٚ ،قا ٜـٍٸ عً ٢ا٭قٌٸ عً ٢دٛام اينٚاز
َٔ إلأ ٠ايعكٚ .ِٝنقيو  ٫تٌتٌُ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢تعبرلٕ ًٓٝع ٗ سلٸ إلأ ٠ايعك،ِٝ
ٚإْٸُا نٌټ َا ٗ ا٭َل ايتُٝٝن بٌ ايعكٚ ِٝايٛيٛؿ ،ايق ٟهٝأت ٞايه ّ٬عٓ٘.
ٚايًطٝـ إٔٸ ايكلإٓ ايهل ِٜأٜٔاّ تٓا ٍٚاػت٬ؾاّ بٌ كه ٍٛاهلل| ٚمٚدتٌ ي٘
ٗ هٛك ٠ايتشل ،ِٜسٝح قاٍ ﴿ :ٳٚإٔفٵ َأهٳلٻ اي ٻٓ ٹبٞټ ٔإيَ ٢ٳب ٵعضٔ أَ ٵمٚٳادٹ٘ٹ سٳـٹٜجاّ ؾًََُٻا ٳْ ٻبأَتٵ بٹ٘ٹ
ٚأَِٗٚٳلٳٙٴ اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ عٳ ٻلفٳ ٳبعٵٔٳ ٴ٘ ٚأَعٵلٳضٳ عٳٔٵ ٳب ٵعضٕ ؾًََُٻا ٳْ ٻب َأٖٳا بٹ٘ٹ قَايَتٵ َٳٔٵ َأ ٵْ ٳبأَىَ ٖقٳا قَاٍٳ
ُػٳتٵ قًُُٛبٴهُُٳا ٔٚإٕٵ ٳتَٛاٖٳلٳا عٳًَٝٵ٘ٹ ؾَإٕٔٻ اهللَ
ؼبٹرلٴ * إٕٔٵ تٳتٴٛبٳا ٔإيَ ٢اهللٹ ؾَكَـٵ ٳ
ٳْبٻ َأ ٹْٞٳ ا ِيعٳًٹِٝٴ ايِ ٳ
دبٵلٌٜٔٴ ُٚٳايٹضٴ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ٚايُِٳ٥َ٬ٹهَ ُ١ٳبعٵـٳ فيٹوَ َٔٗٚرلٷ * عٳوٳ ٢ٳكبټ٘ٴ ٔإٕٵ طًَٖكَهُٔٻ
ٖٴٛٳ َٳ ٵَٙ٫ٛٴ  ٚٹ
ػٝٵلاّ ٹَٓٵهُٔٻ َٴوٵًٹُٳاتٺ َٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٺ قَاْٹتٳاتٺ تٳا٥ٹبٳاتٺ عٳابٹـٳاتٺ هٳا٥ٹشٳاتٺ ث ِّٳٝبٳاتٺ
َإٔٵ ٴٜبٵ ٹـيَ٘ٴ أَ ٵمٚٳاداّ ٳ
َ ٚأبٵهَاكاّ﴾ (ايتشل 3 :ِٜع  .)5ؾؿ ٞػتاّ ٖق ٙاٯٜات عٓـَا ٜلٜـ اهلل هبشاْ٘ إٔ ِٜـ
رل يله ٍٛاهلل| ِٜؿٗٔٻ َوًُاتٺ ََٓ٪اتٺُ ٖٞٚ ،...ؿاتٷ
ا٭مٚاز ايًٛاتٖ ٞٴٔٻ ػ ٷ
تلدع إٍ ا٭ػ٬م ٚايؿٔٚ ،١ًٝعٓـَا ٜأت ٞإٍ َوأي ١ايجٝبٛبٚ ١ايبهاكٜ ٠قنلُٖا
َعاّٚ ،نإٔ ايِؿات اـَ ًِك ٫ ١ٝتِٗٸ .بٌ قـ ٜٴكاٍ بإٔٸ اٯٖ ١ٜقً ٙاٖـٷ عً ٢عـّ َاْعٝٸ١
اينٚاز َٔ ايعك ;ِٝإف إلأ ٠ايجِّٝب عكِٝٷ  ٫قاي.١
ٜٚتٛقٖـ ًٝؼٓا ا٭هتاف( )41بايٓوب ١إٍ تعٝرل ايٓيب| ينٚدت٘ عاٖ ٗ ١ٌ٥قٙ
ايلٚا ١ٜبأَلٕ ػًكٗا اهلل عًَ ،٘ٝعتدلاّ إٜٸا ٙغرل َٓوذِٕ َع أػ٬م ايٓيبٸ|ٚ ،غرل
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َٓوذِ َع اٯٜات ايكلآَْٗٓٚ ،١ٝا ٖق ٙاٯٜات اييت فنلْاٖاٚ ،اٯٜات اييت تلنِّن
عً ٢ايِؿات اييت تلدع إٍ ا٭ػ٬م ٚايؿٔٚ ١ًٝايـ ٗ ...ٚ ٜٔايتؿٔ ٌٝبٌ ايعباؿ.

َ ٖٞٚلهٳً ١ؿعا ِ٥اٱه :ّ٬عٔ كه ٍٛاهلل| أْٸ٘ قاٍ« :أٜٸٗا ايٓاي ،تنٚٻدٛا;
ؾإْٸَ ٞهاث ٷل بهِ ا٭َِ  ّٜٛايكٝاَٚ .١ػرل ايٓوا ٤ايٛؿٚؿ ايٛيٛؿ ٫ٚ ،تٓهشٛا
اؿُكا ;٤ؾإٕٸ ُشبتٗا بٚٚ ،٤٬يـٖا ٓٝاع»(.)42
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸ :١إٕٸ ٖق ٙايلٚا َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايوٓـَ ١ٜلهٳً ٫ ،ْ١هٓـ شلا.
 َٔ ٖٞٚنتاب ؿعا ِ٥اٱه ،ّ٬ايق ٟأيٓؿ٘ ايكآ ٞايٓعُإٜٚ ،ٴكاٍ بأْٸ٘ أيٖؿ٘ نكإْٕٛ
يًـٚي ١ايؿاطُٝٸٚ ،١كٴ ٳبُا يقيو مل ٜأتٹ بقنل ا٭هاْٝـ.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸ ٫ :١تٌتٌُ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢أٟٸ ْٗ ٕٞأ ٚتٌٓٝعٕ ٗ سلٸ إلأ٠
ايعكٚ ،ِٝإْٸُا ٜعتدل ايٛيٛؿ ايٛؿٚؿ ػرل ايٓواٚ .٤غاَ ١ٜا ؾٗٝا أٌُ ايتُٝٝن بٌ إلأ٠
ايعكٚ ِٝايٛيٛؿٚ ،هٛف ٜأت ٞاؿـٜح عٓ٘.

َ ٖٞٚلهً ١ايكطب ايلاْٚـ ٗ ،ٟيبٸ ايًباب :عٔ ايٓيبٸ| أْٸ٘ قاٍ« :ػرل
ْوا٥هِ ايٛؿٚؿ ،ايٛيٛؿ ،إ٪اتًٚ ;١ٝلټٖا ايًذٛز»(.)43
أع ايـكاه ١ايوٓـٜٸٖ :١ق ٙايلٚا ،١ٜاييت فنلٖا احملـِّخ ايٓٛكَ ٗ ٟوتـكى
ايٛها ٫ ،ٌ٥لـ شلا هٓـاّ .ؾٗ ٞسـٜحٷ ٓعٝـ.
ب ع ايـكاه ١ايـ٫يٝٸٖ :١ق ٙايلٚا ١ٜأٜٔاّ تٌب٘ ايلٚاٜات ايوابك ٫ٚ ،١تٌتٌُ عً٢
ٍّ َباًل عً ٢اينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿ .ؾّ ٬هٔ إٔ ْوتؿٝـ َٓٗا سهُاّ قاْْٝٛٸاّ
سح
ٜتعًٖل بهلاٖ ١اينٚاز َٔ ايعك ،ِٝأ ٚباهتشباب اينٚاز َٔ ايٛيٛؿ ٫ٚ .لـ ؾٗٝا ه٣ٛ
أٌُ ايتُٝٝن بٌ إلأ ٠ايٛيٛؿ ٚايعاقل.

بعـ إٔ اْتٗٳ ٵٓٝا َٔ ؿكاه ١ايلٚاٜات َٔ ايٓاس ١ٝايوٓـٚ ١ٜايـ٫ي ،١ٝنٌٌّ َٓٗا عً٢
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س ٳـٜٓ ،٠بػ ٞإٔ ْتٛقٖـ ٗ عـٸْ ٠كاٙٺ تتعًٖل بايتشً ٌٝاٱْايٞٸ شلاٚ .بعض ٖق ٙايٓكاٙ
ٹ
ٜتعًٖل باؾاْب ايِـٚك ٟشلق ٙايلٚاٜات; ٚبعٔٗا اٯػل ٜتعًٖل َُْٔٗٛا،
ٚاٱًهايٝٸات اييت تٛادٗٗا:ٖٞٚ .

ي ٛكادٳ ٵعٓا ٖق ٙايلٚاٜات يٛدٳ ٵـْا إٔٸ أغًبٝٸتٗا ايواسكَ ١لٜٚٸ ْ١عٔ كه ٍٛاهلل|.
ٖٚقا َٔ ا٭َٛك اي٬ؾتٚ ،١ػاُ ّ١عٓـ ايٌٝع ١اٱَاَٝٸ ;١إف قًُٖا لـ َٛٓٛعاّ ٗ ايذلاخ
اٱَاَٜ ٞه ٕٛأغًب ايلٚاٜات ؾْ ٘ٝبٜٛٸاّٖ .قا قً ٝٷٌ أْ ٚاؿكٷ ٗ ايذلاخ اٱَاَ ;ٞإف لـ
عاؿ ٗ ،ّ٠نجرلٕ َٔ إٛٓٛعات ،إٔٸ ا٭ساؿٜح َلٜٚٸ ْ١عٔ أٌٖ ايبٝت^ ػاُٸ ،١أ ٚإٍ
داْب ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸٖٚ .١قا أَلٷ دـ ٜٷل باٖ٫تُاّ.

نُا قًٓا ٗ بـا ١ٜايه :ّ٬بعض ٖق ٙايٌِٜٓ ْٛتٌُ عً ٢ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖ،ٞ
ٖٓا ٜواعـ عً ٢اهتٓتاز ا٭سهاّ ايٌلعٝٸٚ ١ايكاَْٗٓ ١ْٝٛاٚ .فنلْا ٖٓاى هبع
كٚاٜات ٗ ٖقا ايكوِ; اثٓتإ َٓٗا ُشٝش ١ايوٓـ ،توتؼـّ تعبرل ايٓٗٚ .ٞايو٪اٍ ٖٓا:
َا ٖ ٛإٛدب ؿٌُ ٖقا ايٓٻ ٵٗ ٞعً ٢ايهلاَٖ ،١ع أْ٘ َ ٫عاكض ي٘؟ يٝى ٖٓاى
كٚاٜاتٷ تأَل باينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ;ِٝيه ٞمٌُ ايٓٻ ٵٗ ٞعً ٢ايهلاٖٚ ،١إْٸُا
إعاكض ٖ ٛايعَُٛات ،ؾٓٝبػ ٞؽِِٗٝا.
قـ ٜه ٕٛإوتٓـ ٗ فيو ايتعً ٌٝايٛاكؿ ؾٗٝا ،سٝح ٜ ٫تٓاهب َع اٱيناّ .إٕٸ
وٌٚ ،مٔ ْعًِ َٔ اـاكز إٔٸ
ٖق ٙايلٚاٜات تعًٌِّ ٖقا اؿهِ ٗ ايػايب َوأي ١ايٓٻ ٵ
تهجرل ايٓوٌ يٝى ٚادباّ ٗ ْؿو٘ عً ٢اؾُٝعٚ ،إ ٓ٫نإ أٌُ اينٚاز ٚادباّ عٝٓٝٸاّ.
ؾٗق ٙقل ١ْ ٜٓعً ٢عـّ إكاؿ ٠اؿلَ َٔ ١ايٓٻ ٵٖٗٓ ٞاٚ ،نقيو عـّ إكاؿ ٠ايٛدٛب َٔ
ا٭َل باينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿ.
ٚيعٌٸ ايؿكٗا ٤اهتٓـٚا ٗ فيو يكٝاّ هرل ٠إتٌلِّع ١عً ٢عـّ اينٚاز َٔ إلأ٠
ايعاقل ،ؾاعتدلٚا إٔ تًو قل ١ْ ٜٓعً ٢اهتؿاؿ ٠ايهلاٖٚ ١ا٫هتشباب َٔ ٖقا ايٓٛع َٔ
ايلٚاٜات.
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ٚيعٌٸ إوتٓـ ٗ فيو بعض ايكلا ٔ٥إٛدٛؿْ ٗ ٠ؿى ٖق ٙايلٚاٜاتَ ،جٌ:
هلاّ ٳُ ٚيٛؿاّ»َ ،ع أْ٘  ٫هب
ُشٝش ١قُـ بٔ َوًِ ،سٝح دا ٤ؾٗٝا« :تنٚٻدٛا بٹ ِ
هل ايٛٳيٛؿٖٚ .قا كه ٍٛاهلل| قـ تنٚٻز َٔ ايجِّٝبات أٜٔاّ ٫ٚ ،هـ
اينٚاز َٔ ايبٹ ِ
ايكلإٓ ايهل ِٜأٟٸ ٓٳ ٵٕ ٝل ٗ اينٚاز َٔ ايجِّٝباتَ ،ع أْٗٴ ٻٔ َٔ ايعاقلات﴿ :عٳوٳ ٢ٳكبټ٘ٴ ٔإٕٵ
ػٝٵلاّ ٹَٓٵهُٔٻ َٴوٵًٹُٳاتٺ َٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٺ قَاْٹتٳاتٺ تٳا ٹ٥بٳاتٺ عٳابٹـٳاتٺ
طًَٖكَهُٔٻ َإٔٵ ٴٜبٵ ٹـيَ٘ٴ أَمٵٚٳاداّ ٳ
ت ٚٳ َأبٵهَاكاّ﴾ (ايتشل.)5 :ِٜ
ت ث ِّٳٝبٳا ٺ
هٳا٥ٹشٳا ٺ

بعض ٖق ٙايلٚاٜاتَٗٓٚ ،ا َا ُٖ ٛشٝض ايوٓـٜ ،لب٘ إوأي ١بكٔٝٸ ١تهجرل
ايٓوٌٖٚ .ق ٙإوأيٚ ١قعٳت ق ٘٬يًذٳ ٳـٍ ٗ نْٗٛا قٔٝٸ ّ ١تاكى ١ٝتلتب٘ ببـاٜات
ايـعٚ ،٠ٛاؿاد ١إٍ نجل ٠إوًٌُ; أ ٚأْٗا قٔٝٸ ْ١أبـٜٸ ١إشلٝٸٚ .١ايبتٸ ٗ ٖقا إٛٓٛع
وتاز إٍ ؿكاه١ٺ َوتكًٓ .١يهٔٵ ايذلنٝن عًٖ ٢قا إٛٓٛع ٗ ايعِل ايٓبٟٛٸ ،سٝح
كأَ ٵٜٓا إٔٸ ا٭غًب ١ٝايواسك ١شلق ٙايلٚاٜات ْبٜٛٸَٓٚ ،ْ١اهب ١اْط٬ق ١ايـع ٠ٛاٱهَٝ٬ٸَ ١ع
وٌٜ ،كٛٸ ٟاستُاي ١ٝايتاكىَ ٗ ١ٝجٌ ٖق ٙايلٚاٜات; سٝح
ين ّٚأ ٚكدشإ امؿٜاؿ ايٓٻ ٵ
نإ إوًُٜ ٕٛعٚ ٌٕٛٝه٘ إَدلاطٛكٜتٌ ًَ٦ٝتٌ بايوهٓإ :إَدلاطٛك ١ٜؾاكهٝٸ;١
ٚإَدلاطٛك ١ٜكَٚاْٝٸٚ ،١عـؿ إوًٌُ ٗ بـا ١ٜايـع ٠ٛمل ٜهٔ ٜتذاٚم بٔع عٌلات
َٔ اٯ٫فٖ .قا نًٗ٘ نإ ٜـع ٛإوًٌُ ينٜاؿ ٠عـؿِٖ ايوهٓاْ.ٞ

إٕٸ ٖق ٙايلٚاٜات تلنِّن عً ٢إلأ ٠ايعاقل ٫ٚ ،إًاك ٠ؾٗٝا إٍ ايلدٌ ايعاقلَ ،ع
وٌ ٌَذلن ْ ١بٌ ايلدٌ ٚإلأ ،٠بٌ عكِ ايلدٌ َاْعٷ
إٔٸ ػِ ١ُٝٛاٱلاب ٚإنجاك ايٓٻ ٵ
َٔ إلاب اينٚد ،١ؾُٝا عكِ اينٚد ١يٝى َاْعاّ َٔ إلاب٘; إف ّهٓ٘ اينٚاز ثاّْ ٝا،
ٚػاُٸ ّ ٗ ١ايعِل ايٓبٟٛٸ; سٝح نإ ٖقا ٴع ٵلؾاّ ها٥ـ ّا ،بٌ نإ بإَهاِْٗ اهت٬ٝؿ
اٱَا ٤أٜٔاّ ٗ فيو اينَإ.
ؾإفا ناْت ايكَٔ ١ٝلتبط ّ١با٫هت٬ٝؿ ٕافا مل لٹ ٵـ أٟٻ إًاك٠ٺ إٍ عكِ ايلدٌ؟!
ٚنٝـ ّهٔ ؾِٗ ٖق ٙاـَِ ،١ُٝٛع أْٓا مل لـ عٳ ٵٓٝاّ ٚأَ ٳثلاّ يقيو ٗ ايِْٓٛ؟!
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ٚنٌټ َا ٚدـْا ٙعٔ ايلدٌ ايعكَ ٖٛ ِٝا ٚكؿ بعض إِاؿك ايوٓٸ ،١ٝسٝح دا ٤ؾٗٝا:
ؼطٖابٹ كٳدٴ ّ٬عٳًَ ٢ايوِّعٳاٜٳ١ٹَ ،ؾ َأتٳاٙٴ ،ؾَكَاٍٳ :تٳ ٳنٚٻدٵتٴ
عٳٔٔ ابٵٔٔ هٹرلٜٔٔٳ قَاٍٳ :ٳب ٳعحٳ عٴُٳلٴ بٵٔٴ ايِ ٳ
ػبٹ ٵلٖٳاٚ ،ٳػٳ ِّٝٵلٖٳا»(.)44
ػبٳ ٵلتٳٗٳا أَْٻوَ عٳكٹ ٝٷِ ٜ ٫ٴٛيَـٴ يَوَ» ،قَاٍٳ ،٫ :قَاٍٳ« :ؾَأَ ٵ
اَٵلٳأَ ،ّ٠ؾَكَاٍٳ« :أَ ٵ
 ٞعٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝأ ٚأٟٸ تعبرلٕ تٌِٸ َٓ٘ كا٥ش ١ايتعٝرل ٗ سلٸ
ؾ ٬لـ أٟٸ ْٳ ٵٗ ٕ
ايلدٌ ايعكٖٚ .ِٝقا أَ ٷل ٜوتشلٸ ايتأَټٌٚ ،ػاُٸ ّ ١إفا ناْت إوأيَ ١لتبط ّ١بامؿٜاؿ
وٌ.
ايٓٻ ٵ

شٓا قبٌ قً ٌٕٝإٍ أ ٸٕ يوإ بعض ٖق ٙايلٚاٜات بايؼٴ اؿٹ ٸـ ٠عً ٢إلأَ ،٠ع أْٸ٘
إَٔ ٵ
هلل َٴًِوُ ايوٻُٳاٚٳاتٹ ٳٚا٭َكٵضٔ ٜٳؼٵًُلٴ َٳا ٜٳٌٳا٤ٴ
 ٫فْب شلا ٗ عٴ ِكُٗاٚ ،اهلل عنٻ ٚدٌٻ ٜك ﴿ :ٍٛٹ
ذعٳٌٴ َٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ
ٜٳٗٳبٴ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ ٔإْٳاثاّ ٚٳٜٳٗٳبٴ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ ايقټنُٛكٳ َأٚٵ ٜٴنٳِّٚدٴٗٴِٵ فٴنِلٳاْاّ ٚٳٔإْٳاثاّ ٚٳٜٳ ٵ
عٳكٹُٝاّ ٔإْٻ٘ٴ عٳًٹِٝٷ قَـٹ ٜٷل﴾ (ايٌٛك 49 :٣ع .)50
ؾُا َعٖٓ ٢ق ٙايتُٝٛؿات اؿاؿٸَ ٗ ٠جٌ ٖقا إٛكؿ ٖٛٚ ،أَلٷ تهٜٛينٸ ،ػًكٗا
اهلل عً ٗ ،٘ٝايهجرل َٔ َٛاكؿٙ؟
بعـ ٖق ٙاؾٛي ١إؿِٻًَ ١ع ايلٚاٜات ٗ ٖقا ايباب كأَ ٵٜٓا إٔٸ ايتعبرل ا٭نجل إثاك٠
رل َٔ اَلأ٠ٺ  ٫تًـٖٚ .»...قا ايتعبرل َٓكٍٛٷ ٗ إِاؿك
رل ٗ ْاس ١ٝايبٝت ػ ٷ
ٖٚ« :ٛؿِ ٷ
اٱَاَٝٸ ١عٔ كه ٍٛاهلل|ٚ ،يهٔ ٗ سـٜحٺ َتؿلِّ ٺؿ ٓعٝـٺ ،ؾّ ٬هٔ ا٫عتُاؿ
عً ٗٚ .٘ٝإِاؿك ايوٓٸٖ ١ٝقا ايتعبرل َٓوٛبٷ ٗ ايػايب إٍ عُل بٔ اـطٓاب ،ؾ٬
ْوتطٝع إٔ ْٓوب ٖقا ايتعبرل إٍ اٱه ّ٬أهاهاّ.
ه ٳل ٙعاقبت٘،
ٚايتعابرل ا٭ػل ،٣نايٌ ،ّ٪قًٓاّ :هٔ إٔ ٜهَ ٕٛعَٓ ٢ا تٴ ِ
ٜٚٴؼاف َٓٗاٖٚ .قا  ٫وٌُ أٟٸ َعٓ٢ٶ هًيبٸ ػا ٙإلأ ٠ايعاقل ْؿوٗا ،أنجل َٔ نْ٘ٛ
تٓبٗٝاّ يعاقبَ ١جٌ ٖقا اينٚازٚ .نقيو تعبرلً( :لٸ) ً(ٚلاك) ،قـ ٜه ٕٛيبٝإ ايتُٝٝن
ٚإؿآً ١بٌ إلأ ٠ايٛيٛؿ ٚايعاقل.

نُا كأٜٓا ٗ بعض ٖق ٙايلٚاٜات ع َٗٓٚا ُشٝض ايوٓـ ع لـ ع٬قٚ ّ١طٝـ ٠بٌ
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وٌٖٚ .قا ٜـع ٛيتكٝٝـ ايهلاٖ ١ع
ايٓٗ ٞعٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعكَٚ ِٝوأي ١امؿٜاؿ ايٓٻ ٵ
ت ع بإٛكؿ ايق ٟٴٜلاؿ أّ ٚهٔ اٱلابٚ ،إ ٓ٫إفا مل ّهٔ اٱلاب ع َٔ دٗ١
ي ٛثبتٳ ٵ
عكِ ايلدٌ َج ّ٬ع ؾَٛ ٬دب شلقا ايٓٻ ٵٗ.ٞ
ْ ٫ٚوتطٝع إٔ مِل غاٜات اينٚاز ٗ اٱلاب; ؾإٕٸ إلأ ٠ايعاقلٚ ،ػاُٸٗ ّ١
 ٌٓٚثكاؾ ١تعـټؿ اينٚداتٌٚ ٗٚ ،ٸ ثكاؾ ١اٱَاًَٚ ٤و اي ٌُٝأٜٔاّ ،ستٸ ٢ي ٛمل تٓذب،
ناْت تٓؿع ٗ تلب ١ٝأ٫ٚؿ ٗٚ ،ٙايعطـ ٚاٱسوإ عً ٢اينٚزَٚ ،ا ًاب٘ فيو.
عً ٢إٔ ايلدٌ ايهبرل ،ايق ٟتٛؾِّٝت مٚدت٘ ،قـ وتاز َ٫لأ ٺ ٫ ٠تٓذبٖٚ .قا
ًا٥عٷ نجرلاّ ،سٝح ٜبشح ايلداٍ ايهباك ،ايق ٜٔشلِ أ٫ٚؿٷٚ ،تٛؾِّٝت مٚداتِٗ ،عٔ
اَلأ٠ٺ أػل ٣عاقلٕ ،ؾًُافا ايٓٗ ٞعٔ ايتنٜٚر بإلأ ٠ايعاقل بإطًلَ ،ع إٔ شلق ٙإلأ٠
ت عًٚ ،٘ٝؼتاد٘؟! ٚإفا ؾوـت ٖق ٙإلأ ٠ؾٗ ٞأًـټ
سلٸ اينٚاز ًٞ ٖٛٚ ،ٷُ ٤ؾطلٳ ٵ
إؾواؿاّ يًُذتُع َٔ إلأ ٠اييت تٓذب; إف يٝى ٖٓاى قًلٷ َٔ سٳ ٵًُٗا.

ٜٛدِّ٘ ايٓيبټ إوًٌُ إٍ اينٚاز َٔ ايٛيٛؿ ٢ٜٗٓٚ ،عٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك.ِٝ
ٖٚقا ٜجرل توا ّ٫٩سَِ ٍٛرل إلأ ٠ايعاقل ٗ اجملتُع؟ َا ٖ ٞقلا ٠٤إكِّٓٔ اٱه،َٞ٬
عٓـَا وحٸ عً ٢اينٚاز َٔ إلأ ٠ايٛيٛؿ ٗٚ ،إكابٌ  ٢ٜٗٓعٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعاقل،
ِٕرل إلأ ٠ايعاقل ٗ اجملتُع؟
ت بٗق ٙايتٛدٗٝات ؾُا َِٖ ٛرل إلأ ٠ايعاقل ٗ
يٓؿلض إٔٸ ايٓاي ايتنَٳ ٵ
هلَ ،١ٜع إٔٸ اهلل تباكى
اجملتُع؟ ٌٖ تلٜـٖا ايٌلٜع ١قل َٔ ّ١َٚاينٚز ٚاؿٝا ٠ا٭ُ ٳ
ٚتعاٍ ؾطلٖا عً ٢ايلغب ٗ ١ايٓهاغ؟ أّ ٫هٔ يًٌلٜع ١تٛد ٘ٝإوًٌُ يهٞ
ٜه ٕٛمٚادِٗ إتع ِّـؿ  ٌٌُٜاَلأ ّ ٠غرل ٚيٛؿٺ ٗ ،سٌ نإ اينٚاز إتعـِّؿ ها٥ـاّ ٗ
تًو ايؿذل٠؟ َٚافا عٔ ايتأثرلات ايوًبٝٸ ١اييت هٛف ٜذلنٗا ٗ اجملتُع ايٓٻ ٵٗٞٴ عٔ اينٚاز
َٔ إلأ ٠ايعكِٝ؟
ٖق ٙا٭ه ١ً٦نًٓٗا تك ِّٟٛاستُاٍ ايتاكىاْٝٸٖ ٗ ١ق ٙايِٓٚ ،ْٛػاُٸ ١أْٗا
َٓكٛي ْ ٗ ١ا٭عِٸ ا٭غًب عٔ كه ٍٛاهلل|َٚ ،تٓاهبَ ْ١ع ٚلٚف إوًٌُ ٗ بـا١ٜ
ايـع ،٠ٛسٝح نإ عـؿ إوًٌُ قًٜ ٫ ّ٬ٝتذاٚم بٔع ١آ٫فٖ .ق ٙؾلٓٝٸ ْ١قتًُ.١
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ٚإٕٵ قًٓا بأْٸ٘ سه ٷِ إشلٞٸ ثابت ؾ ٬بٴـٻ إٔ ْأػق بعٌ ا٫عتباك ها٥ل ا٭سهاّ
ا٭ٚٸيٚ ١ٝايعٓا ٜٔٚايجاْٜٛٸ ٗ ١إكاّ; سٝح ّهٔ إٔ ِٜبض اينٚاز َٓٗا ٚادباّ أَ ٚوتشبٸاّ
ٗ بعض ايؿلٚض.

ت عٔ كهٍٛ
تتٌاب٘ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات ايوابك ٗ ١إُٔٚ ،ٕٛأنجلٖا كٴٜٚٳ ٵ
اهلل| ،ا٭َل ايقٜ ٟكٛٸ ٟاستُايٝٸ ١ايٛسـ ٗ ٠بعض ٖق ٙايلٚاٜاتٚ ،ػاُٸ ١ايلٚاٜات
إلهٳً ١اييت تٌب٘ ايلٚاٜات إوٓـ ;٠سٝح ّهٔ إٔ َِِّٓـ ايهتاب ْكٌ َُٕٔٛ
ايلٚاٜات إوٓـ ;٠يتشكٗل غلٓ٘ َٔ ،ؿ ٕٚإٔ ٜقنل هٳ ٳٓـاّ ي٘ظ ؾْ ٬وتطٝع ايك ٍٛبأْٸٓا
أَاّ هبع عٌل ٠كٚاَ ّ١ٜوتكًٖٓ ٗ ١قا ايباب.

ؼت ٟٛاجملُٛع ١ا٭ َٔ ٍٚايلٚاٜات هتٸ كٚاٜات ،اثٓتإ َٓٗا ُشٝشتإ;
ٚؼت ٟٛاجملُٛع ١ايجاْ ١ٝعٌل كٚاٜات; كٚاٚ ١ٜاسـَٗٓ ٠ا ُشٝش .١ؾؿ ٞفُٛع ٖقٙ
ايلٚاٜات إْٸُا لـ ث٬خ كٚاٜات ُشٝشٚ ;١نجرلٷ َٓٗا َلهٳً ،١بٌ  ٫هٳ ٳٓـ شلا أهاهاّ.
ؾعًَ ٢بٓ ٢سذِّ ١ٝػدل ايجك ١ايٓٻ ٵٗ ٞعٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝأَلٷ ثابتٚ .إٕٵ مل ٜؿِٗ
ؾُٗاّ تاكىٝاّ ؾُٝهٔ اهتٓبا ٙنلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ،ِٝبعـ طلؿ استُاٍ
ا٫كًاؿٜٸٖ ٗ ١ق ٙايلٚاٜات.
ٚيهٔٵ عًَ ٢بٓ ٢سذِّ ١ٝاـدل إٛثٛم ٜبعـ سِ ٍٛا٫طُٓ٦إ بِـٚك ٖق ٙايلٚاٜات
نشهِٕ تهًٝؿٞٸ َأ ٳبـٟٸ; إف وتٌُ ؾٗٝا اٱكًاؿٜٸٚ ١ايتاكىٝٸ ١استُاَ ّ٫عتـٸاّ ب٘.

ٚنُا كأٜٓا ؾإٕ بعض ٖق ٙايلٚاٜات إْٸُا تتشـٻخ عٔ إلأ ٠ايعكٚ ;ِٝبعض اٯػل
إْٸُا ٜتشـٻخ عٔ إلأ ٠ايٛيٛؿ; ٚايكوِ ايجايح َٓٗا هُع بُٗٓٝاَٚ .ا إٔٸ ٖٓاى ع٬ق١
ٚطٝـ ٠بٌ ا٭َلٳ ٵ ٜٔساٚيٓا إٔ لُع بُٗٓٝا ٗ ٖق ٙايـكاهٚ .١ايو٪اٍ ايقٜ ٟطلغ ْؿو٘
ٖٓاَ :ا ٖ ٞايع٬ق ١ايكاْ ١ْٝٛبٌ ا٫هتشباب ٚايهلاٖٖ ٗ ١قا إٛٓٛع؟ ٌٖ ّهٔ
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إٔ ْٓتكٌ َٔ نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝع ي ٛثبت ع إٍ اهتشباب اينٚاز َٔ ايٛيٛؿ،
ٚايعهى نقيو ،أ٫ ٚ؟
إفا مل ْكبٌ بهًِّ ١ٝاهتشباب تلى إهل ،ٙٚأ ٚنلاٖ ١تلى إوتشبٸ٫ ،
ْوتطٝع إٔ ْكبٌ بٗق ٙإ٬مَٖٓ ١ا أٜٔاَّٚ .ا أْٸٓا ْ ٫كبٌ بٗاتٌ ايكٔٝٸتٌ نهدل٣
نًِّ ١ٝؾْ ٬وتطٝع إٔ ْـٻع ٞفيو ٖٓا أٜٔاّ; إف  ٫لـ ػُِٝٛٸ ّ ١ما٥ـٖ ٗ ٠قا
إٛٓٛع.

ٚنُا كأَ ٵٜٓا ؾإٕ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات إتعًِّك ١بإلأ ٠ايعكٌٜ ٫ ِٝتٌُ عً ٢ا٭َل
ٚايٓٻ ٵٗٚ ،ٞإْٸُا تِـ إلأ ٠ايعك ِٝبتعابرل َلدٛس١ٺٚ .ايو٪اٍ ٖٓاْ ٌٖ :وتطٝع إٔ
ْوتؿٝـ َٔ َجٌ ٖق ٙايِٓ ْٛايهلاٖ ١ايكاْْٝٛٸ ١يًنٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝأ٫ ٚ؟
قـ ٜٴكاٍ بإٔٸ تُٝٛـ إلأ ٠ايعك ِٝبع «ًلاك ايٓوا ،»٤أ ٚاعتباك عكِ إلأَ٪ً ٠اّ
شلاٚ ،إٕٵ مل ٜـٍٸ بإطابك ١عً ٢ايٓٻ ٵٗٚ ،ٞيهٓٸ٘ بايـ٫ي ١ا٫يتناَٜ ١ٝـٍٸ عً ٢ايٓٻ ٵٗٞ
ايتٓنٜٞٗٸ عً ٢ا٭قٌٸ ،ؾتـػٌ ٖق ٙايلٚاٜات ٗ فُٛع ايٌٛاٖـ اييت ت٪نِّـ عً ٢ايٓٻ ٵٗٞ
عٔ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك.ِٝ
ٚيهٔٸ ٖق ٙإ٬مَ ١غرل َؿٗ١َٛٺ َٔ ٹقبٳًٓا; إف  ٫لـ َ٬مَ ّ١ؿاُٝ٥ٸ ١بٌ
إلدٛس ٗ ١ٝاـاكز ٚايهلاٖ ١ايكاْ ;١ْٝٛنْٓ ٞتكٌ َٔ بٝإ إلدٛسٝٸٖ ١ق ٙإٍ
ايهلاٖ ١ايٌلعٝٸٚ .١نقيو ٗ ا٫هتشباب.

يكـ اهتشٔٳ ٵلْا ٗ ٖق ٙايـكاه ١ايِٓ ْٛاييت ؼحٸ عً ٢اينٚاز َٔ إلأ٠
ايٛيٛؿُٚ ،ـسٗا; إف قـ ٜكاٍ بإٔٸ ٖقا ا٫هتشباب ٬ٜمّ نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ٠
ايعكٚ .ِٝنقيو ٖقا بٓؿو٘ ًَِّ٪لٷ يًتُٝٝن بٌ إلأ ٠ايعكٚ ِٝايٛٳيٛؿ ٗ ايِْٓٛ
ايـ ٖٛٚ ،١ٜٝٓا٭َل ايق ٟهٓتٓاٚي٘ ٗ ايٓكط ١ا٭ػرلٚ .٠يهٓٸٓا ْ ٫ؿِٗ َٔ ٖقٙ
ايِٓ ْٛأٟٸ تعٝرلٕ ٗ سلٸ إلأ ٠ايعكٚ ،ِٝإْٸُا نٌټ َا ٗ ا٭َل َوأي ١ايتُٝٝن
ٚايتؿٔ.ٌٝ
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إٕٸ ايهجرل َٔ اٱًهايٝٸات اييت ٜوذًِّْٗٛا اي ّٛٝعً ٢ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ،١بٌ
ا٭ؾعاٍ اٱشلٝٸ ١ايتهٜٝٓٛٸٜ ،١لدع إٍ َوأي ١ايتُٝٝن بٌ ايعباؿ ،ا٭َل ايق ٟاعتدل
َِـاقاّ يًٚ .ًِٛنقيو ٗ إكاّ ،قـ اعتدل اؿهِ بهلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعكِٝ
َٔ َِاؿٜل ايتُٝٝن ٚايٚ ،ًِٛػاُٸ ّ١إٔٸ ايكلإٓ ِٜلِّغ بإٔ ايعكِ أَلٷ تهٜٛينٸ ٜلدع
إٍ اهلل ْؿو٘ ،ؾًُافا َٝٻن اهلل هبشاْ٘ بٌ عباؿٚ ،ٙدعٌ اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعكِٝ
َهلٖٚاّٚ ،اينٚاز بايٛٳيٛؿ َوتشبٸ ّا؟ بٌ ٕافا دعٌ بعِٔٗ عكُٝاّٚ ،اٯػل ٚٳيٛؿاّ،
تهٜٓٛاّ؟ أيٝى ٖقا كايؿاّ يًعـٍ اٱشلٞٸ؟!
ٚبِلف ايٓٛل عٔ ثبٛت ايهلاٖ ١أ ٚعـّ ثبٛتٗا  ٫بٴـٻ َٔ اؾٛاب عٔ ٖقٙ
اٱًهايٝٸ ;١٭ٕ ايتُٝٝن ايتٌلٜعٚ ٞإٕٵ مل ٜهٔ ثابتاّ ،ؾإٕٸ ايتُٝٝن ايتهٜٛين أَلٷ
ثابتُٚ ،لٻغ ايكلإٓ ايهل ِٜبإٔٸ اهلل ٖ ٛايق ٟدعٌ بعٔاّ عكُٝاّ.
ّهٔ اؾٛاب عٔ فيو بإٔٸ ايعـٍ ٜ ٫عين ايتوا ٗ ٟٚنٌٸ ً٤ٞٺ; ؾإٕٸ ايعـٍ
سل سكٖ٘ .ؾ ٬بٴـٻ َٔ إثبات اؿلٸ ٗ
ٍّ
ستٸَ ٗ ٢ؿٗ َ٘ٛايعٴ ٵلٗ ٜ ٫عين إ ٓ٫إعطا ٤نٌٸ فٟ
َلسً١ٺ هابكٚ .١إٕٸ اٱْوإ ،بٌ ْٝع إؼًٛقاتًّ ٫ ،ه ٕٛسكٓاّ ٗ َكابٌ َٳ ٵٔ أعط٢
شلِ ايٛدٛؿ ٖٛٚ ،اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،كٴ ٳبُا َٔ ٖٓا لـ ايذلنٝن عًَ ٢كٛي« ١ايؿٌٔ»
ٗ ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ ،١نكٛي٘ عنٻ ٚدٌٻ ﴿ :ٳ َ٫ٚتٳتٳ ٳُٓٻٛٵا َٳا ؾَٔٻٌٳ اهللُ بٹ٘ٹ ٳبعٵٔٳهُِٵ عٳًَ٢
ه َأيُٛا اهللَ َٹٔٵ
وبٵٔٳ ٚا ٵ
وبٴٛا ٚيٹًِّٓوٳا٤ٹ ْٳِٹٝبٷ َٹُٻا انِتٳ ٳ
ب َٹُٻا انِتٳ ٳ
ٳب ٵعضٕ يٹًلِّدٳأٍ ْٳِٹ ٝٷ
ًٞٵ٤ٺ عٳًٹُٝاّ﴾ (ايٓواٚ .)32 :٤نقيو قٛي٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ:
ؾَٔٵًٹ٘ٹ ٔإٕٻ اهللَ نَإٳ بٹهٌُِّ ٳ
﴿ َأّٵ ٜٳشٵوٴـٴٕٚٳ ايٓٻايٳ عٳًََ ٢ٳا آتٳاٖٴِٴ اهللُ َٹٔٵ ؾَٔٵًٹ٘ٹ ؾَكَـٵ آ ٳت ٵٓٝٳا آٍٳ ٔإبٵلٳاٖٹِٝٳ ايِهٹتٳابٳ
ٳٚايِشٹهُِٳ َٚ ١ٳآ ٳت ٵٓٝٳاٖٴ ٵِ َٴًِهاّ ٳعٛٹُٝاّ﴾ (ايٓوا.)54 :٤
ؾُا ْلا َٔ ٙايتُٝٝن ٚا٫ؾذلام بٌ ايبٌل ،بٌ ٗ ْٝع إؼًٛقات ،يٝى إَٔ ٓ٫
ؾٌٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ؾٜ ٬ٴوٵ َأٍ هبشاْ٘ عٔ ً٤ٞٺ َٔ فيو; إف  ٫سلٻ يٰػلٗ ٜٔ
َكابً٘ تعاٍ .ؾايتُٝٝن يٝى ًُٚاّ.
ٖقا ،إٓاؾ ّ١إٍ أْٸٓا ْ ٫وتطٝع إٔ ْجبت إٔٸ اٱلاب أَلٷ َطًٛبٷ يًذُٝع; ؾ ٴل ٳبُا
ض ،ؾْ ٬وتطٝع اعتباك ايعكِ ًلٸّا َطًكاّ.
إلاب ايٛيـ هًب ايٌلٸ ٚإؿاهـ يبع ٕ
ٜ ٞدلِّك ايٌلٚك ٗ ايعامل عدل ؾهل ٠ايٓٛاّ ا٭سؤّٚ .هٔ
طٸ
ٚمثٸ ١دٛابٷ ٳْ ٳُ ٹ
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تٝٚٛـ ٖقا اؾٛاب ٖٓا أٜٔاّ ،بإٔ ْك :ٍٛإٕٸ ايٓٛاّ ا٭سؤ ،ايقٜ ٟلٜـ ٙاهلل
هبشاْٜ٘ ،كتٔ ٞبإٔ ٜه ٕٛبعض ايٓاي عكُٝاّ; ؾإٕٵ نإ ايعكِ ٗ فات٘ ًلٸاّ ع ي ٛثبت
ؤٷ بايٓٛل إٍ ايٓٛاّ ا٭سؤ .إفاّ  ٫بٴـٻ َٔ ٚدٛؿ ٙيتشكٗل ايٓٛاّ ا٭سؤ.
فيو ع ؾٗ ٛسٳ ٳ

يكـ سا ٳٚيِٓا ٗ ٖقا إكاٍ إٔ ْتٓاَٛٓٛ ٍٚع ّا لـ أْ٘ وتاز إٍ إعاؿٕ ْٛ ٠ل
ؾكٗٞٸ« ٖٛٚ ،نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعكٚ ،ِٝايتٌٓٝع بٗا ٗ ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ.»١
ٚبـأْا بعٳلٵض قلا ٠٤ايكلإٓ عٔ ٖقا إٛٓٛع ،ثِٸ اْتكًٓا إٍ اؿـٜح ايٌلٜـ ،ايقٟ
ٜعتدل ا٭هاي ٗ ٖقا اؿهِٚٚ .دـْا قلاب ١هتٸ عٌل ٠كٚاٖ ٗ ١ٜقا إٛٓٛع ٗ
إِاؿك اؿـٜجٚ .١ٝسا ٳٚيِٓا ؿكاه ١أهاْٝـٖاَٚ ،ـايًٗٝا ،نٌٌّ عً ٢سٹـٳ ،٠يٓٓتكٌ بعـ
فيو ٗ ايتشً ٌٝاٱْايٞٸ إٍ َكاكْ ١ايٓتا٥رٚ ،بعض إ٬سٛات اييت أًٳلٵْا إيٗٝا.
ًُٓٚٚا إٍ عـّ ثبٛت نلاٖ ١اينٚاز َٔ إلأ ٠ايعك ِٝنشهِٕ قاْْٞٛٸ نًِّٜ ٞعِٸ
ْٝع ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ ٗ ١ايعامل ،إ ٓ٫بٓا٤ٶ عً ٢أُ ٍٕٛادتٗاؿٜٸْ ٫ ١كبٌ بٗا ،نأُاي١
إٛيٜٛٸ ٗ ١ايِٓٚ ،ْٛسذِّ ١ٝػدل ايجكٚ ،١أُاي ١اـًٛؿ أ ٚاٱط٬م ا٭مَاْٞٸ ٗ ْٝع
ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸْ .١لد َٔ ٛاهلل هبشاْ٘ إٔ ٜٛؾِّكٓا يًعٌُ ايِاحل ٗ ٖق ٙايـْٝا،
ٜٚلمقٓا َكاّ ا٭بلاك ٗ عامل اٯػل.٠
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الوالية التكويٍية لمٍيبّ وأِن البيت^

حماول ٌة لمتوفيل بني الٍفي واإلثبات

ٜتِٸ تِٜٛل اي ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛع َعٓ ٢ايٛهاط ٗ ١اي َؿٝٵض اٱشلٞٸ ع عً ٢م:ٜٔٛ

ٚبٝاْ٘ ٜتٛقٖـ عً ٢عـٸْ ٠كا:ٙ
ايٓكط ١ا٭ :ٍٚإٕٸ إتهًٌُِّ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بٛدٛؿ ايعكٌ َعٓ ٢إٛدٛؿ إؿاكم عٔ
إا ٸؿ ٠فاتاّ ٚؾع ;ّ٬يعـّ قٝاّ ؿي ٌٕٝعً.٘ٝ
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝإٕٸ إعتني َٔ ١إتهًٌُِّ قـ فٖبٛا إٍ إٔٸ اهلل قـ ؾٛٻض ايعباؿ
ػ ٌٕ ٱكاؿ ٠ايػرل ؾٗٝاٚ .قـ اهتـيٓٛا
ٗ أؾعاشلِ إٍ إكاؿتِٗ عً ٢م ٛا٫هتك ،ٍ٬ب ٬ؿٳ ٵ
عًٖ ٢ق ٙايٓٛل ١ٜبإٔٸ إُهٔ وتاز ٗ سـٚث٘ إٍ ايعًٓ ;١٭ٕٸ َ٬ى اؿادٖٛ ١
اؿـٚخ ،ؾٝوتػين ٗ بكا ٘٥عٔ إ٪ثِّلٚ .عً ،٘ٝؾاٱْوإ بعـ ػًك٘ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ٫
وتاز ٗ بكا ٘٥إٍ إؾآ ١ايٛدٛؿ َٓ٘ ،ؾإفٕ ٜوتٓـ ُـٚك ا٭ؾعاٍ إي ٘ٝاهتٓاؿاّ
ش ٹـث.١
َوتك ٫ ،٘٬إٍ ايعًٓ ١إُ ٵ
ايٓكط ١ايجايج :١ايتؿٜٛض ٖ ٛإكداع ا٭َل إٍ ايػرل.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكـٻّ َٔ ْكاٙٺ ي ٛؾلٓٓا إٔٸ اهلل ػًل ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ قاؿكّ٠
عً ٢إؾآ ١ايٛدٛؿ عً ٢إؼًٛقات ؾعً ٢أهاي ايٓكط ١ا٭ ٫ ٍٚتٛدـ ايوًوً ١اجمللٻؿ٠
بٌ عامل ايطبٝعٚ ١اـايل ،ؾتهٖ ٕٛق ٙايٓؿٛي ايكُ ٵـهَٛ ١ٝدٛؿ ّ٠بإهاؿ اهلل ؿـٚث٘;

^

ٚعً ٢أهاي ايٓكط ١ايجاْ ١ٝإُهٔ ٗ سـٚث٘ وتاز إٍ اـايل ٗٚ ،بكا ٫ ٘٥وتاز
إي ،٘ٝؾتهٖ ٕٛق ٙايٓؿٛي ايكُ ٵـهَٛ ١ٝدٛؿ ّ٠بإهاؿ اهلل ،عٝح ته ٕٛقاؿك ّ٠عً٢
إؾآ ١ايٛدٛؿ عً ٢إؼًٛقات ٚإؿاكتٗا ،ؾِٗ ٜعًَُ ٕٛا ٌٜاٜٚ ،ٕٚ٩ؿعًَ ٕٛا ٜلٜـ،ٕٚ
ػ ٳٌ ي٘ ٗ إؾآ ١ايٛدٛؿ يًُؼًٛقات ،ؾٓٝطبل عً ِٗٝايتؿٜٛض ٖٛٚ ،إكداع
ٚاهلل  ٫ؿٳ ٵ
أَل ايتـبرل إي.ِٗٝ

ٖٚقا ايتِٜٛل يًتٛه ٗ ٘ٝاٱؾآ ١اٱشلٝٸ ١ثبٛتاّ ٖٓٛعٷ; ٚفيو ٭هباب:
أٚٸ ّ :٫إٕٸ ايٓكط ١ا٭ٖٛٓ ٍٚع ;ْ١ؾٗٓاى ٚدٛؿاتٷ فلٸؿ ٠تاَٸْٚ ١اقِ ١بٌ اـايل
ٚعامل ايطبٝع ١عً ٢أهاي قاعـ ٠إَهإ ا٭ًلف ،نُا  َٔ٪ٜبٗا ايؿ٬هؿ.١
ثاْٝاّ :ايٓكط ١ايجاْ ١ٝع أٜٔاّ ع ٖٓٛع ْ ;١٭ٕٸ اٱهاؿ ؾلع ايٛدٛؿ; إف ايؿاعٌ ٚأثلٙ
ٖ ٛايٛدٛؿ .ؾبايٓٛل إٍ إٔٸ أٌُ ٚدٛؿ ايؿاعٌ ٚد ٷ٘ يًؼايل تعاٍ ،نُا إٔٸ أٌُ ٚدٛؿ
ا٭ثل ٚد٘ٷ ي٘ ،ؾإهاؿ ٙإهاؿٴ اهلل ،ؾٝه ٕٛاهلل ؾاعَ ّ٬عَٓ ٢ا َٓ٘ ايٛدٛؿٚ .بايٓٛل
إٍ إٔٸ ٚدٛؿ ايؿاعٌ قـٚؿٷ َلتبٚ ،ّ١سـټ ٖٛ ٙؾكـاْٝٸت٘ يًُلاتب ا٭ػل َٔ ٣ايٛدٛؿ،
ٍّ ،ؾاٱهاؿ َٔ ايؿاعٌ احملـٚؿ ٜٴٔاف إي ،٘ٝؾٝهٕٛ
نُا إٔٸ ٚدٛؿ ا٭ثل قـ ٚٷؿ عـ
ايؿاعٌ ؾاعَ ّ٬عَٓ ٢ا ب٘ ايٛدٛؿ .ؾاٱهاؿ َٔ ايعبـ باعتباك أٌُ ٚدٛؿ ا َ٭ ٳثل إهاؿ
اهللٚ ،باعتباك قـٚؿٜٸٚ ١دٛؿ ا٭َ ٳثل إهاؿ ايعبـٜ ٫ٚ .ٴعكٌ عنٍ اـايل َٔ ايتأثرل.
ثايجاّ :إْ٘ ٜوتًنّ ايٌلى ٗ ايلبٛبٚ ،١ٝايلبٛب ٕٚ٪ً َٔ ١ٝا٭يٖٝٛٸ ،١ؾهٝـ
بلب ع َعٓ ٢إـبِّل
ٍّ
ّهٔ ايؿٌِ بٌ ن ْ٘ٛتعاٍ إشلاّ ع َعٓ ٢اـايل يًهَٛٵٕ ع ٚيٝى
يٓٛاّ ايهَٛٵٕ ع؟!
ٚإٓاؾ ّ١إٍ ٖق ٙايلؿٚؿ ايجبٛتٖٓ ١ٝاى كؿٌّ إثبات ،ٞبأْٸ٘  ٫ؿي ٌٝعً ٢إٔٸ اهلل ػًل
ٖق ٙايٓؿٛي قاؿك ّ٠عً ٢إؾآ ١ايٛدٛؿ عً ٢إؼًٛقاتٖٚ .ق ٙايٛد ٙٛكؿٌّ عًٖ ٢قا
ايتِٜٛل.

ٚبٝاْ٘ ٜتٛقٖـ عً ٢عـٸْ ٠كا ٙأٜٔاّ:
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ايٓكط ١ا٭ :ٍٚيعٛامل ايٛدٛؿ بٓٛل ايؿ٬هؿَ ١لاتب:
ا٭ :ٍٚعامل اؾدلٚت ٖٛٚ .عامل ايعك ٍٛاجمللٻؿ ٠ايهًِّٝٸٚ .١ايهًِّٝٸٖٓ ١ا يٝوت
ـ يًُؿٗ ،ّٛبٌ بإعٓ ٢ايعلؾاْ ٖٛٚ ،ٞهع ١ايٛدٛؿ،
بإعٓ ٢إٓطك ،ٞايق ُٚ ٖٛ ٟٷ
عٝح ٜه ٕٛقٝطاّ باٱساط ١ايكٝٸَٝٛٸٕ ١ا ؿ َٔ ْ٘ٚايعٛامل ايـْٝاٜٚ .وُِّ ٘ٝأٌٖ ايٌلع
بع (إ٥٬ه ١إكلٻبٌ)(ٚ ،إ٥٬ه ١ايهلٸٚبٝٸٌ).
ايجاْ :١ٝعامل إًهٛت ٖٛٚ .عامل إجاٍٜٚ .وُٸ ٘ٝأٌٖ ايٌلع بع (إ٥٬ه١
ايدلمػٝٸٌ)(ٚ ،إـبِّلات أَلاّ).
ايجايج :١عامل ايٓاهٛت ٖٛٚ .عامل ايطبٝعٜٚ .١وُِّ ٘ٝأٌٖ ايٌلع بع (عامل
ايٌٗاؿٚ .)٠إٛدٛؿات ٗ ٖقا ايعامل َلاتب َتعـِّؿ ،٠ؾتبـأ َٔ اشل ٍٛٝا٭ ،ٍٚثِٸ
ايِٛك ٠اؾوُ ،١ٝثِٸ ايِٛك ٠ايٓٛع ١ٝيًعٓاُل ايبوٝط ،١ثِٸ ايِٛك ٠ايٓٛع ١ٝيًُٛايٝـ
ايج٬ث ١ع  :ٖٞٚإعاؿٕ ٚايٓباتات ٚاؿٛٝاْات ع.
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝإٕٸ يًٓؿى اٱْواْ ١ٝبٓٛل ايعلؾاَ ٤لاتب هبعٚ .١مٔ ْكتِل
عً ٢بٝإ ٔىٕ َٔ تًو إلاتب:
ا٭ :ٍٚايطبعٚ .ايٓؿى اٱْواْ َٔ ١ٝسٝح تـبرلٖا يًبـٕ تٴوُٻ ٢بايطبع.
ايجاْ :١ٝايٓؿىٚ .ايٓؿى اٱْواْ َٔ ١ٝسٝح نْٗٛا ْؿواّ سٛٝاْ ١ٝتٴوُٻ ٢بايٓؿى.
ايجايج :١ايكًبٚ .ايٓؿى اٱْواْ َٔ ١ٝسٝح إؿكانٗا يًذنٝ٥ٸات ٚايهًِّ ٸٝات تٴوُٸ٢
بايكًب.
ايلابع :١ايلٚغٚ .ايٓؿى اٱْواْ َٔ ١ٝسٝح إؿكانٗا يًهًِّ ٸٝات تٴوُٸ ٢بايلٚغ.
اـاَو :١ايولٸٚ .ايٓؿى اٱْواْ َٔ ١ٝسٝح اتٸشاؿٖا َع ايعك ٍٛاجمللٻؿ ٠ايهًِّ ٸ١ٝ
ٴتوُٸ ٢بايولٸ.
ت َلتبتإ :اـؿٞٸ; ٚا٭ػؿٚ .٢اؿلن ١ا٫هتهُاي ١ٝيًٓؿى تهٕٛ
ٚقـ بكٝٳ ٵ
عً ٢م ٛايًبى بعـ ايًبىَ ،عٓ ٢ؼِټٌ ُٛك٠ٺ ؾٛم ُٛك ٫ ،٠عً ٢م ٛايًبى بعـ
اـًعَ ،عٓ ٢ؼِټٌ ُٛك٠ٺ بعـ مٚاٍ ُٛك٠ٺَ ،جٌ :ؼِٸٌ ُٛك ٠ايذلاب يبـٕ اٱْوإ
بعـ إٛت .ؾايِٛك ٠ايذلاب ٫ ١ٝؼٌِ يبـٕ اٱْوإ إ ٓ ٫بعـ ػًع ٚمٚاٍ ايِٛك ٠ايبـْ١ٝ
ؾوِ اٱْوإ.
ايٓكط ١ايجايجٖٓ :١اى قاعـ ْ٠باهِ قاعـ ٠إَهإ ا٭ًلفَٚ ،ؿاؿٖا :إْٸ٘ إفا
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^

أَهٔ ٚدٛؿ أًلف هب إٔ ٜٛدـ ستٸٜٛ ٢دـ ايٛدٛؿ ا٭ػىٸٚ .عً ٢أهاي ٖقٙ
ي ٜبـأ َٔ عامل اؾدلٚت ،ثِٸ إًََهٛت ،ثِٸ ايٓاهٛت;
ايكاعـ ٠يعامل ايٛدٛؿ ْن ّ٫ٚق ٛٷ
 ٗٚإكابٌ ته ٕٛقاعـ ْ٠أػل ٖٞٚ ،٣قاعـ ٠إَهإ ا٭ػىٸَٚ ،ؿاؿٴٖا :إْٸ٘ إفا أَهٔ
ٍّ هب إٔ ٜٛدـ ستٸٜٛ ٢دـ ا٭ًلفٚ .عً ٢أهاي ٖق ٙايكاعـ ٠يعامل ايٛدٛؿ
ٚدٛؿ أػى
ُعٛؿاّ قٛيٷ ٜبـأ َٔ اشل ٍٛٝا٭ ،ٍٚثِٸ ايِٛك ٠اؾوُ ،١ٝثِٸ ايِٛك ٠ايٓٛع١ٝ
يًبوا ،٘٥ثِٸ ايِٛك ٠ايٓٛع ١ٝيًُلنٖبات ،ستٸ ٢ايٓؿى اٱْواْٝٸ ،١اييت شلا َلاتب
ت.
ٔو ،١نُا تكـٻ ٳَ ٵ
ايٓكط ١ايلابع :١عٓـِٖ قاعـ ْ ٠بإٔٸ ايعايٜ ٫ ٞطًب ايواؾٌ; ٚيقيو ايٛدٛؿ َٔ
ايعاي ٫ ٞوٌِ يًواؾٌ ،إ ٓ ٫بػلض ايِعٛؿ إيٚ ;٘ٝيقيو ايٛدٛؿ َٔ عامل اؾدلٚت ٫
وٌِ يعامل إًهٛت ،إ ٓ ٫يِعٛؿ ٙإٍ عامل اؾدلٚت;  ٫ٚوٌِ ايٛدٛؿ َٔ عامل
إًهٛت إٍ عامل ايٓاهٛت ،إ ٓ ٫بػلض ُعٛؿ ٙإٍ عامل إًهٛتٚ .عً ٢فيو ،ؾهٌٸ
ؾاعٌٕ ٗ قٛي ايٓن ٍٚي٘ غاَ ٗ ١ْ ٜلتبت٘ ٗ قٛي ايِعٛؿ; ؾػا ١ٜعامل اؾدلٚت ٗ قٛي
ايٓن ٖٛ ٍٚايٓؿى اٱْواْٝٸَ ٗ ١لتب ١ايولٸٚ ،غا ١ٜعامل إًََهٛت ٗ قٛي ايٓنٖٛ ٍٚ
ايٓؿى اٱْواْٝٸَ ٗ ١لتب ١ايلټٚغ.
ايٓكط ١اـاَو :١إٕٸ ايؿاعٌ ٜأتَ ٞعٓ:ٌٝ
ا٭ٚٸٍ :ؾاعٌ َا َٓ٘ ايٛدٛؿٖٚ .قا إعٓ ٢ىتّٸ بايباك ٟتباكى ٚتعاٍ; ٭ْٸ٘ ٖٛ
إؿٝض يًٛدٛؿ; ؾًقيو ايعًٓ ١اؿكٝك ١ٝيًُؼًٛقات ٖ ٛاهلل ،عً ٢أهاي قاعـ٪َ ٫( ٠ثِّل
ٗ ايٛدٛؿ إ ٓ ٫اهلل).
ايجاْ :ٞؾاعٌ َا ب٘ ايٛدٛؿٖٚ .قا إعٓ ٢ىتّٸ بايؿٛاعٌ اٱَهاْ ،١ٝؾتهٕٛ
تًو ايؿٛاعٌ َٔ ايعٹًٌَ إُ ٹع ٻـ ،٠بإعٓ ٢ايًػٟٛٸ ٖٛٚ ،إٗ .٤٢ِّٝؾاؾدلٚت  ٧ِّٜٝٗإًََهٛت
ٱؾآ ١ايٛدٛؿ إي َٔ ٘ٝايباك ٟتباكى ٚتعاٍٚ .يٝى بإعٓ ٢اُ٫ط٬س ٞايقٜ ٟهٕٛ
عـَ٘ بعـ ٚدٛؿَٛ ٙقٛؾاّ عً ٘ٝيًُعً.ٍٛ
ٚبعـ ٖق ٙايٓكا ٙتتبٝٻٔ اي ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛيًٓيبٸ ٚآي٘ إعِ ;^ٌَٛؾكـ كٴ:ٟٚ
«إٕٸ أٚٸٍ َا ػًل اهلل ْٛك ْبٝٸوٜ ،ا دابل»(ٚ ;)1أٜٔاّ« :إٕٸ أٚٸٍ َا ػًل اهلل ايعكٌ»(;)2
ٚأٜٔاّ« :إٕٸ أٚٸٍ َا ػًل اهلل ايكًِ»(ٚٚ .)3د٘ اؾُع بٌ ٖق ٙا٭ساؿٜح إٔٸ إعً ٍٛا٭ٍٚ
َٔ سٝح إْٸ٘ فلٸؿٷ ٜعكٌ فات٘ َٚبـأٜ ٙٴوُٸ ٢عك َٔٚ ،ّ٬سٝح إْٸ٘ ٚاهطُ ٗ ْ١ـٚك
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ها٥ل إٛدٛؿات ٜٴوُٸ ٢قًُاّ َٔٚ ،سٝح تٛهٸط٘ ٗ إؾآ ١أْٛاك ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸٗ ^١
ٖقا ايعامل ٜٴوُٸْٛ ٢كاّ قُٸـٜاّٚ .بٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙا٭ساؿٜح ٜه ٕٛايعكٌ ا٭ٚٸٍ ٖ ٛايٓٛك
احملُٸـ .ٟؾايٓٛك احملُٸـ َٔ ٖٛ ٟعامل اؾدلٚتٚ .عً ٢أهاي ايٓكطتٌ ا٭ٚ ٍٚايجايج١
قٛي ايٓنٜ ٍٚبـأ َٔ عامل اؾدلٚتٜٓٚ ،تٗ ٞإٍ عامل ايٓاهٛتٚ .عً ٢أهاي ايٓكط١
ايجايجْٗ ١ا ١ٜقٛي ايِعٛؿ ٖ ٞايٓؿى اٱْواْٝٸَ ٗ ١لتب ١ايولٸٚ .عً ٢أهاي ايٓكط١
ايلابع ١نٌٸ ؾاعٌٕ ٗ قٛي ايٓن ٍٚي٘ غا ٗ ْ١ٜقٛي ايِعٛؿٜٚ ،تٸشـ ف ٚايػا ١ٜبايػا١ٜ
عٓـ اْتٗا ٤ؿا٥ل ٠ايٛدٛؿٚ .عً ٢أهاي ايٓكط ١اـاَو ١إلاتب ايعاي ٗ ١ٝقٛي ايٓنٍٚ
شلا ؾاعًٝٸَ ْ١عَٓ ٢ا ب٘ ايٛدٛؿ ،ؾٝولٖ ٟقا اؿهِ يًػا َٔ ١ٜدٗ ١اتٸشاؿٖا َع فٟ
ايػا ،١ٜؾته ٕٛتًو ايٓؿٛي ايكُ ٵـه ٗ ١ٝقٛي ايِعٛؿ َٔ دٗ ١كٚساْٝتٗا ْٛٚكاْٝتٗا
ٚاهط ٗ ّ١اٱؾآٚ ١اٱهاؿ .ؾُٳ ٵٔ ًٜتنّ بعـّ ٖق ٙايٛاهطًٜ ١تنّ بعـّ َا ٜٴبتـأ ب٘ عامل
ايٛدٛؿ ْنٖٚ ،ّ٫ٚقا إْهاكٷ يًعٛامل اييت ٖ ٗ ٞطٖ ٍٛقا ايعاملٚ .قـ ثبتت ٖقٙ
ايعٛامل بكاعـ ٠إَهإ ا٭ًلف ،نُا تكـٻّ ٗ ايٓكط ١ايجاْ.١ٝ
ٚعًَ ٤ٛٓ ٢ا تكـٻّ قاٍ احملكِّل ا٭ُؿٗاْ ;&ٞٱثبات ن ِْٗٛعً ّ٬ؾاعًٝٸ:١
«ؾاٱْوإ ايهاٌَ احملُٸـٖ ٗ |ٟق ٙايـا٥ل ٠ايعٚ ،١ُٝٛغرل َٔ ٙايٓؿٛي ايكُ ٵـه١ٝ
ٗ ها٥ل ايـٚا٥ل; بًشا ٚاتٸشاؿ ٙبايؿٛاعٌ ايعايٚ ،١ٝاهط ٗ ْ١اٱؾآ ١بلٚساْٝٸتٗا
ْٛٚكاْٝٸتٗا .ؾا٫يتناّ بعـّ َا ٜٓتٗ ٞإي ٘ٝايـا٥ل ٠ايتناّٷ بعـّ َا تبتـ ٨ب٘ٚ ،ا٫يتناّ
بعـَ٘ ايتناّٷ بعـّ ؾاعٌ َا ب٘ ايٛدٛؿ ،ؾٛٝدب ا٫يتناّ بعـّ ها٥ل ايعٛامل اييت ٖٗ ٞ
طٖ ٍٛقا ايعامل»(.)4

ٚقـ ْٴٛقٍ ٖقا إعٓ ٢يً ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛبعـٸٚ ٠دٙٛٺ:
ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ :إْٸٗا توتًنّ ايتؿٜٛضٚ ،ايتؿٜٛض ٜٛدب ايٌلى ٗ ايلبٛب ،١ٝنُا
تكـٻّ ٗ ايتِٜٛل ا٭ٚٸٍ يً ١ٜ٫ٛايته.١ٜٝٓٛ
َ; ٭ٕٸ ايتؿٜٛض ٖ ٛإكداع ا٭َل إٍ ايػرلٖٚ ،ق ٙاي٫ ١ٜ٫ٛ
ٖٚقا ايلؿٸ كـ ٚٷ
ته ٕٛإكداعاّ ٭َل ايتـبرل إٍ ايػرل َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايؿ٬هؿ ;١٭ٕٸ عامل اؾدلٚت
بٓٛلِٖ ٫مّٴ ٚدٛؿ ايباك ٟتباكى ٚتعاٍ ،ؾُٛدٛؿٷ بٛدٛؿ ،ٙؾٝه َٔ ٕٛايِكع
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ايلبٛبٞٸ ،ؾٜ ٬هَٛ ٕٛدٛؿاّ غًك٘ ع أ ٟإهاؿ َٔ ٙايعـّ ع ستٸٜ ٢ه ٕٛتٛهٝط٘
يٲؾآ َٔ ١قب :ٌٝتوً ِٝأَل ايتـبرل إٍ ايػرلٜٚ ،وتًنّ فيو إفا نإ ايٌَٛ ٤ٞدٛؿاّ
غًك٘ نُا نإ ٖقا إعٓٚ ٢اكؿاّ عً ٢تِٜٛل اي ١ٜ٫ٛايكا ِ٥عً ٢ق ٍٛإتهًٌُِّ; ٭ٕٸ
خ ،عً ٢قٛشلِ ،ؾٝهٚ ٕٛدٛؿِٖ بإهاؿ اهلل تباكى ٚتعاٍ َٔ
ايٓيبٸ ٚا٭ُ٥ٸ ^١ساؿ ٷ
ض ٭َل ايتـبرل إٍ ايػرلٖٚ ،قا ًلىْ ٗ
ايعـّ .ؾإكداع تـبرل اـًل إي ِٗٝتؿ ٜٛٷ
ايلبٛب.١ٝ
ايٛد٘ ايجاْ ٖٛٚ :ٞيًٌٝؽ ايوبشاْٚ ،)5(ٞساًُ٘ :إٕٸ ٖق ٙايٓؿٛي ايكُ ٵـهٝٸ ١يٛ
ناْت ٗ َلتب ١ايعًٓ ١ايؿاعًٝٸ ١يعامل ايطبٝع ١يًنّ تكـټّ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘; ٭ٕٸ ٖقٙ
ايٓؿٛي ٗ َلتب ١إعً ٍٛيًعًٌ ايطبٝع ،١ٝؾإٕٸ سٝاتِٗ تتٛقٖـ عً ٢اشلٛاٚ ٤إاٚ ٤ايطعاّ
ٚايـٚا ،٤ؾتتٛقٖـ سٝاتِٗ عًٖ ٢ق ٙا٭هباب .ؾً ٛناْت ٖق ٙايقٚات ٗ َلتب ١ايعًٓ١
شلق ٙا٭هباب ٜوتًنّ تكـټّ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘ ٖٛٚ ،قاٍٷ.
ّ ٫ٚهٔ إواعـ ٠عًٖ ٢ق ٙإٓاقٌ ;١٭ٕٸ شلق ٙايقٚات ايكُ ٵـهٝٸٖ ٗ ١قا ايعامل
دٗتٌ:
ا٭ :ٍٚاؾٗ ١اؾوُاْ.١ٝ
ايجاْ :١ٝاؾٗ ١ايلٚساْٚ ،١ٝشلق ٙاؾَٗ ١لاتبَ :ٖٞٚ ،لتب ١ايطبع إٍ َلتب١
ايولٸ ،عً ٢ق ٍٛايعلؾا ،٤ؾإفا ًُٚت ْؿٛهِٗ إٍ َلتب ١ايولٸ ؾ ٬ؼتاز إٍ ايبـٕ،
عً ٢ق ٍٛايعلؾا ،٤ؾٝه ٕٛايبٳ ٳـٕ َجاب ١اؾًبابَ ،تً ٢اٜ ٤ـػٌ ؾَٚ ،٘ٝتً ٢ا٤
ىلز َٓ٘ .ؾٝه ٕٛاستٝادِٗ إٍ ا٭هباب ايطبٝع ٗ ١ٝسٝاتِٗ َٔ اؾاْب اؾوُاْ;ٞ
ؾأدواَِٗ َٔ سٝح نْٗٛا تتػقٸٚ ٣تُٓٚ ٛتٛيـ ع ٌَٓٚأ ٖق ٙا٭َٛك ٖ ٛايٓؿى ايٓبات١ٝ
ع َٔٚ ،سٝح نْٗٛا ؼىٸ ٚتتشلٸى باٱكاؿ ٠ع ُٖ٪ٌَٓٚا ٖ ٛايٓؿى اؿٛٝاْ ١ٝع ،ؼتاز
إٍ تًو ا٭هبابٚ .أَٸا َٔ داْب ايٓؿى ايٓاطك ٗ ١إلاتب ايـْٝاَ ،جٌَ :لتب ١ايطبع
ٚايٓؿى ،ؾٝشتاز ع أٜٔاّ ع إٍ تًو ا٭هبابٚ .أَٸا ايٓؿى ايٓاطك ٗ ١إلاتب ايعًٝاَ ،جٌ:
َلتب ١ايلٚغ ٚايولٸ ٚاـؿٞٸ ٚا٭ػؿ ،٢ؾ ٬ؼتاز إٍ تًو ا٭هبابٚ .اي ١ٜ٫ٛايته١ٜٝٓٛ
يًقٚات ايكُ ٵـهٝٸ ١ته َٔ ٕٛدٗ ١ايٓؿى ايٓاطكَ ١لاتبٗا ايعًٝاَ ٫ ،لاتبٗا ايـْٝا ،ؾ٬
ٳٔ ٜل ٴؿ عًٗٝا َا تكـٻّ َٔ ايٌٝؽ ايوبشاْ.ٞ
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ٚيهٔٵ ّ ٫هٔ إٔ ْكبٌ ٖقا ايتِٜٛل يً ١ٜ٫ٛايتهٚ ;١ٜٝٓٛفيو ٭دٌ عـّ
اتٸشاؿ ف ٟايػا ١ٜبايػا ١ٜعٓـَا ته ٕٛايٓؿٛي ايكُ ٵـهَ ١ٝتعًِّك ١با٭بـإ ايٓاهٛت.١ٝ
ٜٚتٛقٖـ تٝٓٛض فيو عًَ ٢كـٸَ١ٺ :ٖٞٚ ،إٕٸ ي٬ؼاؿ هبعَ ١عإٕ; ث٬ثَٗٓ ١ا َعإٕ
فامٜٸ:١
1ع ُرلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ آػل با٫هتشاي ،١هٛا٤ٷ ناْت ؿؾعٝٸ َّ ،١جٌُ :رلٚك٠
إاٖٛ ٤ا٤ٶ ،ؾايِٛك ٠إا ١ٝ٥تن ٍٚعٔ اشل ٍٛٝا٭ ٍٚؾ ٘ٝؿؾعٚ ،ّ١تعلض عًٗٝا ايِٛك٠
اشلٛاٖٚ ،١ٝ٥قا إعٓ ٢ي٬تٸشاؿ فام ;ٟ٭ٕٸ إا ٤بٓؿو٘ َا ُاك ٖٛا٤ٶ ،بٌ ظنُ ٘٥اك
ٖٛا٤ٶ ع  ٖٛٚاشل ٍٛٝا٭ ٍٚع ،ؾاتٻشـت اشلَ ٍٛٝع ايِٛك ٠اشلٛا ;١ٝ٥أ ٚناْت تـكهٝٸ ّ،١
َجٌُ :رلٚك ٠ايطعاّ ٗ إعـ ٠نُٛٝهاّٚ ،بعـ فيو نًٛٝهاّ ٖٛٚ ،هاٌ٥ٷ أبٝض
َوتؼًّ َٔ ايهُٛٝيٖٚ ،ق ٙايِرلٚك ٠تـكهٝٸ ،ْ١ؾنايت ُٛك ٠ايطعاّ عٔ اشل،ٍٛٝ
ت عًٗٝا ايهُٛٝي ٚايهًٛٝي.
ٚعلٓٳ ٵ
2ع ُرلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ آػل بايذلنٝبَ ،جٌُ :رلٚك ٠ايذلاب طٓٝاّ; ؾإٕٸ ايذلاب
ؼٛٻٍ إٍ ايطٌ بأُْاّ إا ٤إيٖٚ .٘ٝق ٙايِرلٚك ٠ع أٜٔاّ ع َعٓ٢ٶ فام ٌّٟي٬تٸشاؿ; ٭ٕٸ
ايذلاب َا ُاك بٓؿو٘ طٓٝاّ ،بٌ ُاك طٓٝاّ بأُْاّ إا ٤إي ،٘ٝؾإْٸ٘ َلنٖبٷ َٔ ايذلاب
ٚإا.٤
3ع ُرلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ آػل بايؿٓا ٤ؾ ،٘ٝنِرلٚك ٠ايكطل ٠علاّ; ؾإٕٸ ايكطل٠
تؿكـ سـٻٖاٖٚ ،قا ٜعين ؾٓاٖ٤اَٛٚ ،دٛؿ ْ٠بٛدٛؿ ايبشلٚ ،نؿٓا ٤ائ ٤ٛاـؿٝـ ٗ
ائ ٤ٛايكٟٛٸَ ،جٌ ٤ٛٓ :ايٌُع ٤ٛٓ ٗ ١ايٌُى; ؾإٕٸ ٓ ٤ٛايٌُعٜ ١ؿَٓ ،٢عٓ٢
ٜؿكـ سـٻٜٛٚ ،ٙدـ بٛدٛؿ ٓ ٤ٛايٌُىٖٚ .قا إعٓ ٢ي٬تٸشاؿ أٜٔاّ فام ;ٌّٟ٭ٕٸ
ائعٝـ بٓؿو٘ َا ُاك قٜٛٸ ّا ،بٌ ؾكـ سٳ ٻـٖٚ .ٙقا ايٓش َٔ ٛا٫تٸشاؿ ٜتشكٖل ؾُٝا يٛ
نإ ٚدٛؿ ً٤ٞٺ َلتبٚ َٔ ّ١دٛؿ ً٤ٞٺ آػل ،ؾٝؿكـ كتبتٜ٘ٛٚ ،دـ بٛدٛؿ ايكٟٛٸٖٚ .قٙ
إعاْ ٞاجملامٖ ١ٜهٓ ُ١ايٛدٛؿ.
ٚأَٸا إعٓ ٢اؿكٝكٞٸ ي٬تٸشاؿ ؾُٗ ٛرلٚك٤ًٞ ٠ٺ بع٦ًٝ ٘ٓٝاّ آػل«ٚ ،بع »٘ٓٝايقٟ
ٖ ٛقٝـ ايٌٜ ٤ٞعين إٔٸ ايٌ ٤ٞبـ ٕٚمٚاٍ ً٤ٞٺ عٓ٘  ٫ٚمٜاؿ ٤ًٞ ٠عً ٘ٝع أ ٟب ٬مٜاؿ٠ٺ
ْٚك١ِٝٺ ع ُاك ً٦ٝاّ آػلٚ ،شلقا إعٓ ٢اؿكٝكٞٸ ث٬خ ُٛك:
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ايِٛك ٠ا٭ُ :ٍٚرلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ آػلَ ،ع بكاٚ ٤دٛؿُٖا َعاّ بعـ ا٫تٸشاؿ.
ٖٚق ٙايِٛك ٠قا ٷٍ; ٫هتًناَٗا ٚسـ ٠إتعـِّؿٚٚ ،سـ ٠إتعـِّؿ قاٍٷ.
ايِٛك ٠ايجاُْ :١ٝرلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ آػل َع اْعـاّ ايٌ ٤ٞايِا٥ل بإلٸ،٠
ٚبكا ٤ايٌ ٤ٞايجاْٖٚ .ٞق ٙايِٛك ٠ع أٜٔاّ ع قاٍٷ; ٭ْٸٗا توتًنّ ادتُاع ايٓك ;ٌٔٝإف
ا٫تٸشاؿ َعٓ ٢ايِرلٚكٜ ٠كتٔ ٞإٔ ٜه ٕٛايٌ ٤ٞايِا٥ل َٛدٛؿاّٚ ،ؾلٓٓا أْٸ٘
اْعـّ ،ؾشٌِ ادتُاع ايٓكٚ ،ٌٔٝادتُاع ايٓك ٌٔٝقاٍٷ.
ايِٛك ٠ايجايجُ :١رلٚك٤ًٞ ٠ٺ َا ً٦ٝاّ َتأػِّلاّ عٔ ايٌ ٤ٞا٭ٚٸٍٚ .شلق ٙايِٛك٠
ؾلٓإ:
ايؿلض ا٭ٚٸٍ :إٔ ٜه ٕٛايٌ ٤ٞإتأػِّل نُا ّ٫يًٌ ٤ٞا٭ٚٸٍَ ،جٌ :اؿلن١
اؾٖٛل ١ٜيًُاؿٸ ٠إٍ ايٓؿى ايٓباتٚ ،١ٝسلن ١ايٓؿى ايٓبات ١ٝإٍ ايٓؿى اؿٛٝاْ،١ٝ
ٚسلن ١ايٓؿى اؿٛٝاْ ١ٝإٍ ايٓؿى ايٓاطك .١ؾإاؿٸُ ٠اكت ْؿواّ ْباتٚ ،ّ١ٝايٓؿى
ايٓبات ١ٝإتأػِّل ٠نُا ٷٍ يتًو إاؿٸٖٚ .٠هقا ايٓؿى اؿٛٝاْ ١ٝبايٓوب ١إٍ ايٓؿى
ايٓباتٚ ;١ٝايٓؿى ايٓاطك ١بايٓوب ١إٍ ايٓؿى اؿٛٝاْٖٚ .١ٝقا ايؿلض ٖهٔٴ ايٛدٛؿ،
َٚتشكِّلٷ ٗ عامل ايطبٝع.١
ايؿلض ايجاْ :ٞإٔ ٜ ٫ه ٕٛايٌ ٤ٞإتأػِّل نُا ّ٫يًٌ ٤ٞا٭ٚٸٍٖٚ .قا ايؿلض
قاٍٷ; ٭ٕٸ ايٌ ٤ٞإتأػِّل يُ ٛاك عٌ ايٌ ٤ٞا٭ٚٸٍ ٫هتًنّ تكـټّ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘،
ٚتكـټّ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘ قا ٷٍ.
ٚعًٖ ٤ٛٓ ٢ق ٙإعاْ ٞي٬تٸشاؿ ؾإٕٸ ؾلض اتٸشاؿ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ٗ ْٗاٜات
قٛي ايِعٛؿ َع بـاٜات قٛي ايٓن ٫ ٍٚىً َٔ ٛاستُا٫ت ث٬ث:١

ا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ :إ ٸٕ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ تٌِ إٍ َلتب ١ايعكٌ ا٭ٚٸٍ ،عٝح
تهوب ؾَ ٵٝض ايٛدٛؿ َٔ ايباك ٟع تباكى ٚتعاٍ ع َباًلَ ٗ ،ّ٠كابٌ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ،
ٚتتٻشـ َع٘.
ٜٚٳ ٔل ٴؿ عً:٘ٝ
أٚٸ ّ :٫إٕٸ أٌُ ايؿلض ٗ ٖقا ا٫ستُاٍ باط ٷٌ; ٭ٕٸ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ ٚاسـٷ ٜ ٫تعـٻؿ،
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بٓٛل ايؿ٬هؿ َٔ ،١دٗتٌ :ا٭ َٔ :ٍٚدٗ ١إٔٸ ْٛع نٌٸ عكٌٕ َٓشِلٷ ٗ ًؼِ٘،
ٚايجاْ َٔ :١ٝدٗ ١قاعـ« ٠إٔٸ ايٛاسـ ِٜ ٫ـك عٓ٘ إ ٓ ٫ايٛاسـ».
ٚثاْٝاّ :ا٫تٸشاؿ بُٗٓٝا قاٍٷ; ٭ْٸ٘ إَٸا إٔ ٜه ٕٛا٫تٸشاؿ َٔ قب :ٌٝا٫تٸشاؿ ٗ
ايِٛك ٠ا٭ َٔ ٍٚا٫تٸشاؿ اؿكٝك ،ٞؾٝوتًنّ ٚسـ ٠إتعـِّؿ; ٚإَٸا َٔ قب :ٌٝا٫تٸشاؿ ٗ
ايِٛك ٠ايجاْ َٔ ١ٝا٫تٸشاؿ اؿكٝكٞٸ ،ؾٝوتًنّ ادتُاع ايٓك.ٌٔٝ

ا٫ستُاٍ ايجاْ :ٞإٕ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ُاك ْؿى ايعكٌ ا٭ٚٸٍٖٚ .قا ا٫ستُاٍ
ٜٴوتؿاؿ َٔ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٗ ،ٞ٥ايٌُى ايواطع ٗ ،١عح «أَ ٍٚا ػًك٘ اهلل
تباكى ٚتعاٍ»ٚ .ا٫ؼاؿ ٗ ٖقا ا٫ستُاٍ ٖ ٛايؿلض ايجاْ َٔ ٞايِٛك ٠ايجايج ١ي٬تٸشاؿ
اؿكٝكٞٸ.
ٜٚٳ ٔل ٴؿ عً :٘ٝإٕٸ ٖقا ايٓش َٔ ٛا٫تٸشاؿ قاٍٷ; ٭ٕٸ ٚدٛؿ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ قـ ٚٷؿ;
يؿكـاْ٘ فات ٚادب ايٛدٛؿ ،ؾٝه ٕٛي٘ َاٖٝٸٚ ،ْ١يقيو تهٚ ٕٛسـت٘ ٚسـ ّ٠عـؿ،)6(١ٜ
أّ ٟهٔ ؾلض ثإٕ يٖ٘ٚ ،قا إٛدٛؿ احملـٚؿ ٜٛدـ قبٌ ايعٛامل ا٭ػل ٣اييت ٖٞ
أؿْ ;َ٘ٓ ٢ؾإفا ؾلٓٓا إٔٸ إاؿ ٗ ٠دوِ ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ علنت٘ اؾَ ٵٖٛلُ ١ٜاكت ايعكٌ
ا٭ٚٸٍ ٗ بـا ١ٜقٛي ايٓن ٍٚؾإْٸ٘ ٜوتًنّ تكـټّ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘; ٭ٕٸ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ عـٸٙ
نإ َٛدٛؿاّ قبٌ ايعٛامل ايـْٝا ،ؾِاك َٛدٛؿاّ عـِّ ٙبعـ تًو ايعٛاملٖٚ ،قا تكـټّ
ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘ ٖٛٚ ،قا ٷٍ ،ؾٝوتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛف ٚايػا ١ٜعٌٳ ايػا.١ٜ
ٚأَٸا َا قاي٘ بعض أٌٖ إعك ،ٍٛإتٌلِّب بايعلؾإ َٔ ،إٔٸ نٌٸ ؾاعٌٕ ٗ قٛي
ايٓن ٍٚي٘ غا ٗ ْ١ٜقٛي ايِعٛؿ ،ؾػرلٴ َكب ;ٍٕٛ٭ٕٸ ايػا ١ٜإَٸا إٔ تهَ ٕٛعَٓ ٢ا ٜٓتٗٞ
إي ٘ٝايؿعٌ ،ؾٗقا ٜٓ ٫طبل ٗ قٛي ايٓن ;ٍٚإف ايؿاعٌ ٗ ٖقا ايكٛيَ ،جٌ :عامل
إًهٛتٜٓ ،نٍ ؾٝض ايٛدٛؿ َٓ٘ إٍ اشل ٍٛٝا٭ ٗ ٍٚعامل ايٓاهٛتِٜٚ ،عـ إٍ
ايِٛك ٠اؾوُ ،١ٝثِ إٍ ُٛك ٠ايعٓاُل ايبوٝطٜٓ ٫ٚ ،١تٗ ٞإٍ ايٓؿى اٱْواْ١ٝ
َلتب ١ايلٚغ ،بٌ ٜتذاٚمٖا إٍ ايٓؿى اٱْواَْ ١ٝلتب ١ايولٸ ،ؾِٜ ٬ـم إٔٸ ايٓؿى
اٱْواَْ ١ٝلتب ١ايلٚغ َٖ ٞا ٜٓتٗ ٞإيٗٝا ؾعٌ عامل إًََهٛت; أ ٚته ٕٛع أ ٟايػا ١ٜع
َعَٓ ٢ا ٭دً٘ أقـّ ايؿاعٌ عً ٢ؾعًٖ٘ٚ ،ق ٙايػا ١ٜته ٕٛيًؿاعٌ إؼتاكٚ ،ايؿٛاعٌ
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اجمللٸؿ ٗ ٠قٛي ايٓنَ ،ٍٚجٌ :عامل اؾدلٚتٚ ،عامل إًهٛت ،يٝوت ؾٛاعٌ
كتاك ،٠بٌ ٖ ٞؾٛاعٌ بايتوؼرلٚ ،ي ٛإٔٸ ايؿ٬هؿ ١ؽٝٸًٛا إٔٸ ايٓؿٛي ايؿًََهٝٸ ١اييت
ٖ َٔ ٞعامل إًهٛت ا٭عً ٢ؾٛاعٌ كتاكٚ .)7(٠بٓا ٶ ٤عً ،٘ٝإْٸٓا ْل ٣إٔٸ ايػاَ ٖٞ ١ٜا
ٜٓتٗ ٞإي ٘ٝايٌ .٤ٞؾاهلل ٖ ٛايػا ١ٜبٗقا إعٓ ;٢٭ٕٸ نٌٸ ً٤ٞٺ ٜٓتٗ ٞإي ٗ ٘ٝايكٝاَ١
ايهدل ;٣إف ٜؿٓ ٢نٌٸ ً٤ٞٺ ؾ ٘ٝبإعٓ ٢ايجايح اجملامٟٸ ي٬تٸشاؿ .ؾٛدٛؿ ٙتباكى ٚتعاٍ
ٍّ ،ؾٝهٚ ٕٛادـاّ يهٌٸ ً٤ٞٺ بٓش ٕٛأعًٚ ٢أًلفٚ .تهٚ ٕٛسـت٘
يٝى قـٚؿاّ عـ
ٚسـ ّ٠سكٓ ١سكٝكٝٸ ،١ؾٝؿٝض ايٛدٛؿ إٍ إؼًٛقات عً ٢م ٛايطٛي َٔ ،١ٝعامل
اؾدلٚت إٍ عامل ايٓاهٛت ،ثِٸ ٜلتك َٔ ٞعامل ايٓاهٛت إٍ عامل إًهٛت ،ؿ ٕٚإٔ
ٜهَ ٗ ٕٛلتب ١فيو ايعامل عٝح ٜتٸشـ َع٘; ٭ْٸ٘ َٔ ػًِّٝات٘ ٚإًلاقاتٖ٘ٚ .هقا
ؾٝض ايٛدٛؿ ٜلتك َٔ ٞعامل إًهٛت إٍ عامل اؾدلٚت ،باهتهُاٍ ايٓؿى
اٱْواْٝٸ ١بايعكٌ إوتؿاؿ ،ؿ ٕٚإٔ تهَ ٗ ٕٛلتب ١فيو ايعامل عٝح ٜتٸشـ َع٘; ٭ْٸٗا
َٔ ػًِّٝات٘ ٚإًلاقات٘ .ؾ ٬تتٸشـ بقيو ايعامل ،نُا قاٍ ب٘ ايعلؾا ،٤بٌ ٜتٸٌِ بتًو
ايعٛاملٚ ،توتُلٸ بايورل إٍ اهلل بايكٝاَ ١ايِػل ،٣عٝح توتػين َٔ ايكٝاّ اؿًٛيٞ
بايبٳ ٳـٕٚ ،ته ٕٛقا ّ١ُ٥بعامل إًهٛت ،ثِٸ بايكٝاَ ١ايهدل ٣تؿٓ ٢عـٸٚ ،ٙأٌُ
ٚدٛؿٖا ٜهتؿ ٞبايكٝاّ ايِـٚك ٟباؿلٸ تباكى ٚتعاٍ ،ٳت ٳبعاّ يعامل اؾدلٚت ،ؾ٬
ٜه ٕٛيهٌٸ ؾاعٌٕ ٗ ايبـاٜات غا ٗ ١ْ ٜايٓٗاٜات ،ستٸ ٢إفا أْهلْا ٖق ٙايػاٜات ْٓهل
ايؿٛاعٌ ٗ ايبـاٜات .ؾإفٕ ف ٚايػا ٖٛ ١ٜاهلل ،ايق ٟأؾاض ايٛدٛؿ يهٌٸ ايعٛامل
ايٓنٚيٝٸٚ ١ايِعٛؿٜٸٚ ،١ايػا ٖٞ ١ٜاهلل أٜٔاّ; ْ٫تٗا ٤نٌٸ ٖق ٙايعٛامل إيٖٚ .٘ٝقا َعٓ٢
قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إ ٻْا هللٹ ٳٔ ٚإ ٻْا إٔ َي ٵ ٝٹ٘ ٳكادٹ ٴعٕٛٳ﴾ٚ ،يٝى َعٓا ٙانتُاٍ ؿا٥ل ٠ايٛدٛؿ ٗ ساٍ
ٚدٛؿ ٖق ٙايعٛامل ،عٝح ٜبـأ ايِٓـ ا٭ٚٸٍ شلق ٙايـا٥لْ ٠ن َٔ ّ٫ٚعامل اؾدلٚت،
ٜٓٚتٗ ٞإٍ عامل ايٓاهٛتٖٚ ،قا (إْٸا هلل)ٜٚ ،بـأ ايِٓـ ايجاْ ٞشلق ٙايـا٥لُ ٠عٛؿاّ
َٔ عامل ايٓاهٛتٜٓٚ ،تٗ ٞإٍ عامل اؾدلٚتٖٚ ،قا (إْٸا إي ٘ٝكادع.)ٕٛ
ْعِ ،عامل اؾدلٚت; َا أْٸ٘ َٛد ٛٷؿ بٛدٛؿ اهللٜ ،ه ٕٛقـّاّ ع َعٓ ٢غرل
َوبٛم بايعٳ ٳـّ إكابٌ عٚ ،يهٓٸ٘ ساؿخٷ باؿـٚخ ايقات ،ٞنُا ٜك ٍٛب٘ ايؿ٬هؿ ،١أٚ
و،
باؿـٚخ ايوٻ ٵل ٳَـٟٸ ،نُا ٜك ٍٛب٘ احملكِّل ايـاَاؿ&َٚ .ا أْٸ٘ بو ،ْ٘ٝيٝى بٗاي ٺ
ؾٝه ٕٛأَ ٳبـٜٸاّ ع َعٓ ٢غرل ًَشٛمٕ بايعٳ ٳـّ إكابٌ عٚ .عً ،٘ٝعامل اؾدلٚت ثابتٷ بجبٛت
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فات٘ إكـٻهٖ ،١قا َٔ دٗ١ٺ;  َٔٚدٗ١ٺ أػلٚ ٣د٘ٴ ايٌٚ ٖٛ ٤ٞادٗت٘ اييت ٜٗٛل َٔ
ػ٬شلا ،ؾتٴعتدل إػاٜل ٠بٌ ايٌٚٚ ٤ٞدٗ٘ .ؾُٔ ٖاتٌ اؾٗتٌ ؾُوِّل ٚد٘ اهلل ٗ اٯ١ٜ
د ٳٗ ٴ٘﴾ بعامل اؾدلٚت ٫ ،بايقات إكـٻه ١اٱشلٝٸ.١
 ٞٺ ٤ٳٖايٹوْ ٔإ ٖ ٫ٳ ٚٵ
ًٵ
ن ټٌ ٳ
ايهلُّ ﴿ :١
ٚبٓا٤ٶ عًٜ ٘ٝه ٕٛعامل اؾدلٚت فا ايػاْ ٗٚ ،١ٜؿى ايٛقت ايػاَ ،١ٜعَٓ ٢ا تٓتٗٞ
إي ٘ٝايعٛامل ا٭ػلٚ ،٣فيو ٗ ايكٝاَ ١ايهدل ;٣بؿٓا ٤تًو ايعٛامل ؾ.٘ٝ
ٜ ٫ٚٳ ٔل ٴؿ عًٖ ٢قا ايٓش َٔ ٛايػاٝ٥ٸ ١يعامل اؾدلٚت َا تكـٻّ َٔ اٱًهاٍ عً٢
غاٝ٥ٸت٘ عً ٢ق ٍٛبعضٕ; ٭ٕٸ ٖق ٙايػاٝ٥ٸ ١تهَ ٕٛعَٓ ٢ا تٓتٗ ٞإي ٘ٝايعٛامل ايـْٝا َٓ٘
ٗ ايكٝاَ ١ايهدلٌَ ٫ٚ .٣هً ٗ ١إٔ ٜهَ ٕٛؿٔٝاّ يًٛدٛؿ يتًو ايعٛاملْ ٗٚ ،ؿى
وب
ايٛقت ٜهَ ٕٛا تٓتٗ ٞإي ٘ٝتًو ايعٛامل ٗ ايكٝاَ ١ايهدل ٣بايؿٓا ٤ؾٚ .٘ٝأَٸا عَ ٳ
ايػاٝ٥ٸ ١عً ٢ق ٍٛبعضٕ ٜه ٕٛعامل اؾدلٚت َؿٔٝاّ يًٛدٛؿ يتًو ايعٛاملْ ٗٚ ،ؿى
ايٛقت ٜه ٕٛغا ١ّ ٜيٛدٛؿاتٗا ٗ هٳ ٵٝلٖا ايتهاًَٖٚ ،ٞقا ٜوتًنّ تكـټّ ايٌ ٤ٞعً٢
ْؿو٘.

ا٫ستُاٍ ايجايح :إٔ ٜؿْٓ ٢ؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ٗ ايعكٌ ا٭ٚٸٍَ ،عٓ ٢ؾٓا ٤سـٸ،ٙ
ٚبكاٚ ٤دٛؿ ٙبٛدٛؿ ايعكٌ ا٭ٚٸٍٖٚ .قا ا٫ؼاؿ ٖ ٛإعٓ ٢ايجايح اجملامٟٸ.
ٚتٝٓٛض ايلؿٸ عًٖ ٢قا ا٫ستُاٍ ٜتٛقٖـ عً ٢بٝإ عـٸْ ٠كا:ٙ
ا٭ :ٍٚإٕٸ يًعكٌ ا٭ٚٸٍ ٚدٛؿّا ٗ ْؿو٘ٚٚ ،دٛؿّا يػرل ;ٙؾأَٸا ٚدٛؿْ ٗ ٙؿو٘ ؾٗٛ
ٚدٛؿ ٙيقات٘; ٚأَا ٚدٛؿ ٙيػرل ٙؾٗٚ ٛدٛؿٴ ٙعٓـ ػًَِّ ٗ ٘ٝاؿٸ ٺٜٚ ،٠ٴوُٸٖ ٢قا ايٛدٛؿ
وب إلتب ١ايٛدٛؿ ١ٜيقيو
ع ٳ
بايٛدٛؿ ايلابطٖٚ .ٞقا ايٛدٛؿ يػرلً ٙـٜـٷ ٓٚعٝـ; َ
ايتذًٓ .ٞنًُٓا نإ ايتذًٓ ٞقٜٛٸاّ نإ ٚدٛؿ ٙايلابطً ٞـٜـاّ; ٚنًُٓا نإ ٓعٝؿاّ
نإ ٚدٛؿ ٙايلابطٓ ٞعٝؿاّ َٔٚ .باب تٌب ٘ٝإعك ٍٛباحملوٛي ٜه ٕٛايٛدٛؿ
ايلابط ٞنايهٗلبا ٗ ٤ا٭ًلط ١ايهٗلبا ;١ٝ٥نًُٓا نإ ايٌل ٜ٘ثؼٓٝاّ ناْت
ايهٗلبا ٤ؾ ٘ٝقٜٛٸ ّٚ ;١نًُٓا نإ م ّ٬ٝناْت ايهٗلبآ ٤عٝؿ.ّ١
ٍّ َٔ ايعكٌ ا٭ٚٸٍٚ ،ايعكٌ ا٭ٚٸٍ ٜهٕٛ
ايجاْ :١ٝإٕٸ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ٖ ٞػٌ
َتذًِّٝاّٚ ،ايتذًٜٓ ٞهَ ٕٛلتبْ ّ١اميٚ َٔ ١دٛؿ إتذًِّ.ٞ
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ايجايج :١إعٓ ٢ايجايح اجملامٟٸ ي٬تٸشاؿ  ٫وٌِ إ ٓ ٫بؿٓا ٤إلتب ١ايٓاميٗ ١
إتذًٓ ٞبٛدٛؿْ ٗ ٙؿوَ٘ ،جٌ :ؾٓا ٤ايٓٛك ائعٝـ ٗ ايٓٛك ايكٟٛٸ.
ت ٖق ٙايٓكاْ ٙك :ٍٛإٕٸ ؾٓاْ ٤ؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ٗ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ
بعـ إٔ علؾِ ٳ
قا ٷٍ; ٭ٕٸ ؾٓا ٗ ٙ٤ايعكٌ ا٭ٚٸٍ بٛدٛؿْ ٗ ٙؿو٘  ٫ىً َٔ ٛؾلٌٓ :إَٸا إٔ ٜهٕٛ
ايعكٌ ا٭ٚٸٍ أثٓا ٤ايؿٓاَ ٤تذًِّٝاّ ٗ بٳ ٳـٕ ايٓيبٸ أ ٚايٛيٞٸ; أ.٫ ٚ
ؾإٕ مل ٜهٔ َتذًِّٝاّ ؾ ٘ٝؾايٓؿى; َٔ سٝح إْٸٗا َلتبْ ْ١امي َٔ ١ايعكٌ ا٭ٚٸٍ،
ت ٗ ايعكٌ ا٭ٚٸٍ ،ستٸ ٢تهْ ٕٛؿى ايعكٌ ا٭ٚٸٍ ،ؾتؿٓ ٢تًو إلتبٚ ،١بايتايٞ
قـ ؾٓ ٳ ٝٵ
تؿٓ ٢ايٓؿى ٗ َلتب ١ايطبع ٚايلٚغٚ .بؿٓاٗ٥ا تؿٓ ٢ايٓؿى ايٓباتٚ ١ٝاؿٛٝاْ ;١ٝ٭ْٸُٗا
َٛدٛؿتإ بٛدٛؿ ايٓؿى ايٓاطكٚ .١بؿٓاٖ ٤ق ٙايٓؿٛي ايج٬خ تٓتؿ ٞاؿٝا َٔ ٠بٳ ٳـٕ ايٓيبٸ
ٚايٛيٞٸ; ٭ْٸٗا تٌٓأ َٔ ايٓؿٛي .ؾبا٫ؼاؿ بٗقا إعٜٓ ٢تشٛٻٍ بٳ ٳـٕ ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ إٍ دجٸ ٺ١
ٖاَـٚ ،٠بط ٕ٬فيو َٔ ايٛآشات.
ٚإٕٵ نإ َتذًٝٸاّ ؾٜ ٘ٝوتًنّ اـًُِـ; ؾُا ؾلٓٓا ٙؾاْٝاّ عـِّٚ ٗ ٙدٛؿ ايعكٌ
ا٭ٚٸٍ ٗ ْؿو٘ مل ٜهٔ ؾاْٝاّ نقيو ،بٌ ٜه ٕٛساؾٛاّ ؿـِّ.ٙ
ِل ا٫ستُا٫ت ٗ ا٫تٸشاؿ با٫ستُا٫ت ايج٬ث ;١إف ْؿى
ٖٓٚا تكـٻّ ٜٗٛل ٚد٘ سٳ ٵ
ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ إَٸا تٌِ إٍ َلتب ١ايعكٌ ا٭ٚٸٍ أٚ .٫ ٚعً ٢ؾلض اي ٫ ٍُٛٛىًَٔ ٛ
ؾلٌٓ; إَٸا غرل ;ٙأْ ٚؿو٘ ٗٚ .ايؿلض ا٭ٚٸٍ ٜأت ٞا٫ستُاٍ ا٭ٚٸٍ ي٬تٸشاؿ; ٗٚ
ايؿلض ايجاْٜ ٞأت ٞا٫ستُاٍ ايجاْٚ .ٞعً ٢ؾلض عـّ ايٜ ٍُٛٛأت ٞا٫ستُاٍ ايجايح;
إف تهْ ٕٛؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ػًِّٝاّ ٛٗٚٚكاّ ي٘ٚ .ثبت بط ٕ٬ا٫تٸشاؿ بهٌٸ استُا٫ت٘.
َٚكِٛؿ بعض أٌٖ إعك َٔ ،ٍٛعًُا ٤ايٌٝع ،١ايق َٕٛٓ٪ٜ ٜٔباي١ٜ٫ٛ
ايته ١ٜٝٓٛيًٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ٖٛ ،ا٫ستُاٍ ايجاْ ٞي٬تٸشاؿ َٔ بٌ تًو ا٫ستُا٫ت ايج٬ث.١
ؾُٔ ػٖ ٍ٬قا ا٫تٸشاؿ بٌ ف ٟايػاٚ ١ٜايػاٜ ١ٜول ٟسهِ ف ٟايػا ١ٜإٍ ايػاٖٚ .١ٜقا
ٜعين اي ١ٜ٫ٛايتهَ ١ٜٝٓٛعٓ ٢ايٛاهط ٗ ١ايؿَ ٵٝض.

ٚبعـ بط ٕ٬ا٫تٸشاؿ بهٌٸ استُا٫ت٘ ْل ٣إٔٸ ايِشٝض ٖ ٛا٫تٸِاٍٜٚ .تٛقٖـ عً٢
اٱّإ بٓكطتٌ:
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ا٭ :ٍٚإٔ ْؿوِّل ايؿٓا ٤بإعٓ ٢ايعلؾاْ ٫ ،ٞبإعٓ ٢ايؿًوؿ ٖٛٚ ،ٞؾكـإ ايٌ٤ٞ
سـٻ ،ٙنُا تكـّ ٗ إعٓ ٢ايجايح اجملام ٟي٬تٸشاؿٚ .ايؿٓا ٤بإعٓ ٢ايعلؾاْ ٖٛ ٞعـّ
ًعٛك ايٌؼّ بٓؿو٘ َٔ ٤ًٞ ٫ٚ ،يٛامّ ْؿو٘.
ايجاْ :١ٝإٔ ْؿوِّل ا٫تِاٍ بإعٓ ٢ايعلؾاْ ٖٛٚ ،ٞايٌٗٛؿ ٫ ،بإعٓ ٢ايًػ،ٟٛ
 ٖٛٚاتٸِاٍ ايقات بايقات; ٭ٕٸ ٖقا إعٓ ٫ ٢ٴٜعٵ َكٌ ٗ َكاّ ايبشح; إف فيو ٜ ٫ه ٕٛإ ٓ٫
وب ٖقا ايتؿورل يًؿٓا ٤ؾٓؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ته ٕٛؾاْ ٗ ّ١ٝايعكٌ
بٌ اؾوٌُٚ .عَ ٳ
ا٭ٚٸٍ بٛدٛؿ ٙايلابطٚ ،ٞبايتايٌٜٗ ٞـ ايٛدٛؿ ايلابط ٞيًعكٌ ا٭ٚٸٍٖٚ .قا إعٓ ٢يًؿٓا٤
ٜأت ٞعً ٢أهاي إٔٸ ْؿٛهِٗ ته َٔ ٕٛػًِّٝات٘ ٚإًلاقات٘ ٗ عامل ايٓاهٛتَٚ .لاتب
ايتذًٞٸ كتًؿ ْ ;١إف ػًِّْ ٗ ٘ٝؿى ايٓيبٸ أع َٔ ِٛػًِّْ ٗ ٘ٝؿى ايٛيٞٸ ،عً ٢أهاي إٔٸ
ايٓيبٸ| أؾٌٔ َٔ ْٝع ا٭ُ٥ٸ .^١ؾٛدٛؿ ٙايلابطْ ٗ ٞؿى ايٓيبٸ أقٚ َٔ ٣ٛدٛؿٙ
ايلابطْ ٗ ٞؿى ايٛيٞٸٖٚ .قا إعٓ ٢يًؿٓاَ ٤عك ٛٷٍ ،إ ٓ ٫أْٸ٘ ٜٛ ٫دب هٳ ٳلٜإ سهِ ايعكٌ
ا٭ٚٸٍ إٍ اؾاْب ايلٚس ٞيٛدٛؿِٖ ايٓاهٛتٞٸ ٖٛٚ ،إؾآ ١ايٛدٛؿ إٍ ها٥ل إؼًٛقات;
إف ايؿٓا ٤سٌِ ٗ ايٛدٛؿ ايلابطٞٸ يًعكٌ ا٭ٚٸٍ ٖٛٚ ،ؾٓا٤ٷ علؾاْٞٸ; ؾإفا ناْت ايٓؿى
ؾاْ ٗ ّ١ٝايعكٌ ا٭ٚٸٍ ع َعٓ ٢عـّ ايٌعٛك بإْٸٝتٗا ع ؾتٌٗـ ايعكٌ ا٭ٚٸٍٚ ،بايتاي ٞتٌٗـ
اهلل تباكى ٚتعاٍ; ٭ْٸ٘ باط ٷٔ يًعكٌ ا٭ٚٸٍ ،ؾاهلل ُاك باطٓاّ يباطٔ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ.
ٖٚقا ايٌٗٛؿ ٜهَ ٕٛكـاك َك ١َِّٝٛايعكٌ ا٭ٚٸٍ شلق ٙايٓؿٛي .نُا إٔٸ ًٗٛؿ اهلل ع
أٜٔاّ ع ٜهَ ٕٛكـاك َكَِّٝٛٸ ١اهلل شلق ٙايٓؿٛيٚ .بايٓتٝذْ ١ؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ تتٸٌِ
بعامل اؾدلٚت َٔٚ ،ثِٸ باهلل تباكى ٚتعاٍ ٫ ،أْٸٗا تتٻشـ َع عامل اؾدلٚت ،نُا
 َٔ٪ٜايكا ٌ٥باي ١ٜ٫ٛايتهٜٝٓٛٸَ ١عٓ ٢ايٛهاط ٗ ١اي َؿٝٵض.

ٚبٓا٤ٶ عً ٢ا٫تِاٍ بٌ ايٓؿٛي ايكُ ٵـهٚ ١ٝايعكٌ ا٭ٚٸٍ تهْ ٕٛؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ
نباقْ ٞؿٛي ايبٌلٚ .ايؿلم بُٗٓٝا بأَل:ٜٔ
ا٭ٚٸٍ :إٕٸ ْؿٛي بك ١ٝايبٌل ػًِّٝات ايعكٌ ايؿعٸاٍ ،ايقٜ ٟوُِّ ٘ٝأٌٖ ايٌلع بع
(ددلاْٚ ;)ٌٝ٥ؿى ايٓيبٸ ٚايٛيٞٸ ػًٓ ٞايعكٌ ا٭ٚٸٍ ،ايقٜ ٟوُِّ ٘ٝأٌٖ ايٌلع بع (ايٓٛك
وب َا كٴ ٟٚأْٸ٘ قاٍ« :أٚٸٍ َا ػًل اهلل ْٛك ْبِّٝوٜ ،ا دابل»; ٗٚ
احملُٸـ ،)|ٟعَ ٳ
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^

كٚا١ٜٺ أػل« :٣أٚٸٍ َا ػًل اهلل ايعكٌ».
ايجاْ :ٞإٕٸ ْؿٛي بكٝٸ ١ايبٌل تٌِ إٍ َلتب ١ايؿٓاٚ ٤ا٫تٸِاٍ باجملاٖـ ٠ايعًُٝٸ١
 ٞتٌِ إٍ َلتب ١ايؿٓاٚ ٤ا٫تٸِاٍ بايعٓا ١ٜاٱشلٝٸ.١
ٚايعًُ ;١ٝبُٓٝا ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي ٸ
ٚايٓؿٛي ايكُ ٵـهٝٸ ،١اييت شلا قـك ٠ا٫تِاٍ بايعامل ايعًٟٛٸ ،وٌِ شلا نُاٍٷ ٗ
ايك ٣ٛايج٬خ1 :ع ايكٛٸ ٠إُ ٵـ ٔكن ١يًهًِّٝات2 ،ع ايكٛٸ ٠إُ ٵـ ٔكن ١يًذنٝ٥ٸات3 ،ع ايكٛٸ٠
ايعُٸاي.١
ؾأَٸا نُاٍ ايكٛٸ ٠إُ ٵـ ٔكن ١يًهًِّٝات ؾبشُِٛ ٍٛك سكا٥ل ا٭ًٝاْ ٗ ٤ؿٛهِٗ
باؿَ ٵـي ٫ ،بايؿهل إهٛٻٕ َٔ سلنتٌ :سلن َٔ ١اجملٗ ٍٛإٍ إباؿٚ ;٤٣سلن١
َٔ إباؿ ٤٣إٍ إطًٛب ٗٚ .اؿَ ٵـي ؼٌِ إباؿ ٤٣ؿؾعٚ ّ١اسـٚ ،٠بقيو ٜٓهٌـ
اجملٗٚ .ٍٛسِ ٍٛاؿَ ٵـي يـ ِٜٗيٝى انتوابٝاّ ،ؾٝه ٕٛعًُِٗ يَ ٴـْٝٸاّ ،ؾٝكـ عً٢
نٌٸ َا ٜلٜـ َعلؾت٘ٚ ،فيو َٔ ػ ٍ٬ا٫تٸِاٍ بايعامل ايعً ،ٟٛؾٝه ٕٛعًُ٘ إكاؿٜٸاّ،
 ٫عًِ َا نإ َٚا ٜه ٕٛسٔٛكٜٸاّ; ٭ٕٸ ٖقا ايٓش َٔ ٛايعًِ ٜتٛقٖـ عً ٢ا٫تٸشاؿ
بايعامل ايعًٟٛٸٚ ،قـ ثبت بط.ْ٘٬
ٚأَٸا نُاٍ ايكٛٸ ٠إُ ٵـ ٔكن ١يًذنٝ٥ٸات ؾإْٸٗا إَٸا قٛٸ ٠باطَٓ ،١ٝجٌ :إتؼٝٸً،١
ٚنُاشلا قٛٸ ٠تِٜٛل ا٭ًٝا ٤بإتؼٝٸً .١ؾُٳ ٵٔ ٜل ٗ ٣إٓاّ اـٔلِِّٜٛ ٠كٖا باؿبٸ،
ٜ َٔٚل ٣اؿٝٸِِّٜٛ ١كٖا بايعـاَٚ ،٠ٚٳ ٵٔ كأ ٣هبع بكلات عذاف ِِّٜٛكٖا بوبع هٓٛات
ايكش٘; ٚإَٸا قٛٸٚ ٠اٖلٜٸَ ،١جٌ :اؿٛايٸ اـُوٚ ،١نُاشلا بكٛٸ ٠اٱسواي ،عٝح
ؼىٸ بعض ا٭ًٝا ٤اييت  ٫ووٸٗا اٱْوإ ايعاؿ ،ٟنُا كٴ ٟٚعٔ ايٓيبٸ|« :إْٸٞ
٭دـ ْؿى ايلٓٔ َٔ قٹ ٳبٌ اي«ٚ ،)8(»ُٔٝمٴٜٚت ي ٞا٭كض ،ؾأُ ٔكٜتٴ ٌَاكقٗا َٚػاكبٗا،
د ٴـ ٔكٜضٳ
و أَٸيت َا مٴ ٟٚيَٗٓ ٞا»(ٚ ;)9نُا قاٍ ايٓيبٸ ٜعكٛب×ٔ ﴿ :إ ِّْ ٞ٭َ ٹ
ٚهٝبًؼ َٴ ًِ ُ
ـ َي ٵَ ٫َ ٛأ ٵٕ ٴت َؿ ِّٓ ٴـٜٛ( ﴾ٕٚهـٚ .)94 :ايٓؿٛي ايكُ ٵـه ١ٝتل ٣ا٭ًٝا ٤اجمللٻؿٚ ،٠توُع
ٴٜٛهٴ ٳ
نٖٚ .َِٗ٬ق ٙا٭َٛك ّ ٫هٔ كٜ٩تٗا ٚزلاعٗا يًٓؿٛي ايعاؿ ;١ٜؾايٛدٛؿ ايلابطٞ
يًعكٌ اجمللٸؿ ٜٓنٍ َٔ ايباطٔ إٍ اـٝاٍ َٔٚ ،اـٝاٍ إٍ ايباُل ،٠نُا إٔٸ كهٍٛ
س ٳ ١ٝايهًيبٚ ،ناْت َل ÷ِٜتل ٣ددلاٌٝ٥
اهلل| نإ ٜل ٣ددلا ٌٝ٥بِٛك ٠ؿٹ ٵ
ٍّ أَلؿ(.)10
بِٛكً ٠اب
ٚأَٸا نُاٍ ايكٛٸ ٠ايعُٸاي ١ؾبإٔ ته ٕٛاشل ٍٛٝا٭ ٗ ٍٚعامل ايٓاهٛت ؼت
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ٍَّ ،جٌ:
إكاؿتِٗ ،عٝح ٜٓؿُٛ ٞكَٗٓ ّ٠ا أٜ ٚؿٝض ُٛك ّ٠عًٗٝا ٗ َكاّ إثبات سل
إعذنات; أ ٚتجبٝت َٛقع ٗ ايٓؿٛيٚ ،إغاث ١إًٗٛفَ ،جٌ :ايهلاَات .نُا ٗ ايٓيبٸ
عٝو ×٢ايق ٟنإ و ٞٝإٛتٜٚ ،٢دل ٨ا٭نُ٘; ٚايٓيبٸ َٛه ٗ ×٢ايعِا ٚايٝـ
ايبٔٝاٚ ;٤ايٓيبٸ إبلاٖ ٗ ×ِٝقٔٝٸ ١ايطٛٝك .ؾته ٗ ٕٛساي ١ايؿٓاٚ ٤ا٫تِاٍ باهلل
إكاؿتِٗ إكاؿ ٠اهللٚ ،قـكتِٗ قـك ٠اهلل; ْ٫ـنانِٗ ٗ اهلل.
ٚأَٸا بكٝٸ ١ايٓؿٛي ؾًٝى شلِ ٖق ٙايكـكٚ ٠اٱكاؿْ٫ ;٠ـنانِٗ ٗ ا٭ْاْٝٸ١
ٚاٱِّْ.١ٝ

ٖٚق ٙايكـك ٠عً ٢ايتِلټف ٗ ا٭َٛك ايته ١ٜٝٓٛع أثٓا ٤ا٫تٸِاٍ بايعكٌ ا٭ٚٸٍ،
سـٜٸ ،١اييت ٖ ٞايتعٝټٔ ا٭ٚٸٍ يقات
ٚبايتاي ٞا٫تٸِاٍ عكٝكتِٗ ايٓٛكٜٸ ٗ ١اؿٔل ٠ا٭َ ٳ
اؿلٸ ع ٖ ٞاي ١ٜ٫ٛايته ،١ٜٝٓٛاييت تٌٓأ َٔ ا٫تٸِاٍ بايعامل ايعًٟٛٸٚ .اي١ٜ٫ٛ
ايتهَ ١ٜٝٓٛعٓ ٢ايكـك ٠عً ٢ايتِلټف َٖ ٞا ْ َٔ٪ب٘( ٫ ،)11اي ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛع
َعٓ ٢ايٛاهط ٗ ١ايؿَ ٵٝض اٱشل ٞع باؾاْب ايلٚساْ ٞيٛدٛؿِٖ ايٓاهٛت ٞاؾوُاْ.ٞ
ٚأَٸا ٚدٛؿِٖ ايـٖل ٟايلٚساْ ،ٞايقٜ ٟه ٕٛقبٌ عامل ايٓاهٛت ،ؾٌَ ٬هً ١إٔ
ٜه ٕٛي٘ اي ١ٜ٫ٛايتهَ ١ٜٝٓٛعٓ ٢ايٛاهط ٗ ١ايؿَ ٵٝضٚ .بقيو ّهٔ إِاؿ ١بٌ
إجبتٌ ٚايٓاؾٌ يً ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛع َعٓ ٢ايٛاهط ٗ ١ايؿٝض اٱشلٞٸ ع; ؾإجبتٕٛ
قِـٚا َٔ اي ١ٜ٫ٛايتهٜ٫ٚ ١ٜٝٓٛتِٗ بٛدٛؿِٖ ايـٖل ٟايلٚساْٚ ،ٞايٓاؾ ٕٛقِـٚا
َٓٗا ٜ٫ٚتِٗ باؾاْب ايلٚساْ ٞيٛدٛؿِٖ ايٓاهٛت ٞاؾوُاْٖٚ .ٞقا ٖ ٛايتٛؾٝل
ايِشٝض بٌ إتٓامعٌ.
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املعٍى ووشتوياتْ
يف عمي أصوه الفكْ

ْوعٚ َٔ ٢كاٖ ٤قا ايبشح إٍ إبلام دٗٛؿ ا٭ُٛيٝٸٌ ٗ اًتػاشلِ عً ٢اهتُـاؿ
إعٓ َٔ ٢ايّٓٸ ايٌلع ;ٞفيو إٔ إٛٓٛع ا٭هاي ٗ ايـكي ا٭ُٛي ٖٛ ٞؼٌِٝ
ٚاهتُـاؿ إعٓ َٔ ٢ايّٓٸ; يٝهٖ ٕٛقا إعٓ ٢طلٜك ّا ٚهب ّ٬ٝإٍ تؿٗټِ ايِْٓٛ
ايٌلعٝٸٚ ،١اهتٓبا ٙا٭سهاّ ايٌلعٝٸَٗٓ ١اٚ ،إٍ ُجټٌ ايكِـ احملُ ٗ ٍٛفيو
إعٓ.٢
ٚيعٌٸ ٖقا ايبٴ ٵعـ إعلٗ ٗ اً٫تػاٍ عً ٢إعٓ ٗ ٢ايـكي ا٭ُٛي ٖٛ ٞايقٟ
دعٌ إباسح ا٭ُٛي ١ٝساًَ ّ١يهجرلٕ َٔ ايكٔاٜا إٓتُ ١ٝإٍ فاٍ ايًػٚ ١ايـ٫ي١
ٚإعذِ ٚايوٝام .ؾايٓاٚل ٗ نتب عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٫ٚ ،هٝٻُا ا٭َٸٗات َٓٗا ،ٴ٬ٜسٹٜ
أْٗا ساًَ ْ ١يهجرل َٔ ايبشٛخ ٚايـكاهات اييت تٓتُ ٞإٍ عًِ ايًػٖٚ ،١قا ًَِّ٪لٷ
ٚآضٷ عً ٢تٛدټ٘ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ م ٛايٛدٗ ١ايبٝاْٚ ١ٝايتؿورلٖٚ .١ٜقا ايبشح ٖٛ
إبلا ٷم ٚإٗٚاك ٕٓٗر عًُا ٤ا٭ُ ٗ ٍٛاًتػاشلِ عً ٢إعٓٚ ،٢تع ٌٝطلا٥كِٗ
َٚوايهِٗ ٗ اهتُـاؿ ٖقا إعٓ َٔ ٢ايّٓٸ; ستٸٜ ٢هَ ٕٛكـٸَ ٗ ّ١ا٫هتـ ٍ٫عً٢
ا٭سهاّ ايٌلع َٔ ١ٝايّٓٸ.

ٴ ٜٳع ٸـ ٌَهٌ تؿورل ايّٓٸ ايٌلعٚ ،ٞبٝإ ؿ٫يت٘ ايًػَٚ ١ٜٛعاْ ٘ٝايٌلع،١ٝ

ُٚجټٌ ايكِـ َٓ٘ َٔ ،أبلم ايكٔاٜا إعلؾٝٸٚ ١إٓٗذ ١ٝاييت أثاكٖا عًُا ٤اٱهّ٬
عاَٸ ّٚ ،١عًُا ٤ا٭ُ ٍٛبِؿ١ٺ ػاُٸ .١ؾعًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ أبلم ايعً ّٛاهتشٔاكّا
ٚإثاك ّ٠شلقا اٱًهاٍ; ؾٗ َٔ ٛأِٖٸ ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬اًتػا ّ٫عً ٢ايؿَ ٵِٗٚ ،اهتشٔاكّا
زلْٚ ٢عت عًِ
يكٔاٜا ايبٝإ ٗ ايذلاخ ايعلبٞٸ اٱهَٞ٬ٸ ،إٍ ؿكد ١إٔ ٖٓاى َٳ ٵٔ ٸ
أُ ٍٛايؿك٘ بع (عًِ ْكـ ايّٓٸ) ،أ( ٚعًِ ؾِٗ ايّٓٸ)(.)1
عٝح أكاؿ ي٘ َ٪هِّو٘ اٱَاّ ايٌاؾعٖ204(ٞع) إٔ ٜه ٕٛعًِ أُ ٍٛايؿك٘ عًُ ّا
َوـٸؿ ّا ٗ تؿٗټِ ايّٓٸَٚ ،واعـ ّا عً ٢ا٫هتٓباَٛٚ ،ٙدٸٗاّ ي٬هتـ ٍ٫عً ٢ا٭سهاّ
ايٌلعٝٸ ;١٭ٕ ؼِ ٌٝإعٓ ٖٛ ٢ايطلٜل ا٭َجٌ ٱؿكاى ايكِـ ٗ َٔاٌَ ايِْٓٛ
ايٌلع.١ٝ
سَ ٖٛ ٞلنن إعلؾ ٗ ١ايذلاخ ايعلبٞٸ اٱهَٞ٬ٸ َٚـاكٖا ؾكـ
ٕٚا نإ ايٛٳ ٵ
ت فُٛع َٔ ْ١ايعًٚ ّٛإعاكف اْط٬ق ّا َٔ ٖقا إلنن ،ايق ٖٛ ٟايكلإٓ
ٌْأَ ٵ
ايهلٖ َٔٚ .ِٜق ٙايعً ّٛعًِٴ أُ ٍٛايؿك٘ ،ايقٌٜ ٟتػٌ عًُٓ ٢اعٚ ١اهتُـاؿ إعٓ٢
َٔ ايّٓٸ ايٌلع ;ٞيٝهٖ ٕٛقا إعٓ ٢طلٜكاّ إٍ ا٫هتٓباٚ ،ٙهب ّ٬ٝإٍ ا٫هتـ،ٍ٫
ٚنقا ايدلٖٓ ١عً ٢ايكٔاٜا ٚايٓٛامٍ غرل إِٓ ْٛعًٗٝا ،أ ٚغرل إِلٻغ بٗاٗ ،
ايِٓ ْٛايٌلعٝٸ.١
ؾاؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه ١َٝ٬تٴ ٵٓ ٳعت بٌ ايباسجٌ عاؿ ّ٠بع (سٔاك ٠ايّٓٸ)ٚ ،بع
(سٔاك ٠ايتأ ;)ٌٜٚفيو إٔ ايتأ ٖٛ ٌٜٚايٛد٘ اٯػل ٚإكابٌ يًّٓٸ.
ٗ ٖقا اٱطاك نإ ايبشح عٔ إعٓٚ ،٢ايعٌُ عًَ ٢كاكبت٘ٚ ،تأٌَ ايطلٜل
ت ٗ بٓا ٤ايعً ّٛاٱهَٝ٬ٸ.١
ٚايوب ٌٝيً ٍُٛٛإي َٔ ،٘ٝأِٖٸ احملاٚك ايهدل ٣اييت سٔلٳ ٵ
 َٔٚايعً ّٛاييت ْايت ايِـاك ٗ ٠اً٫تػاٍ عً ٢إعٓ ٢عًِ أُ ٍٛايؿك٘(.)2

إٕ تؿورل ايّٓٸ ٚؾُٗ٘ٚ ،اهتُـاؿ َعٓا ،ٙدنٝ٥ٸ ّا أ ٚنًِّٝاًّ ،هٌٖ قطاع ّا
ٚ ِٛإعاكف ٚايعً ّٛاييت أهٸوت احملاٚك ٚا٭ْوام إعلؾٝٸ١
ٌَذلن ّا بٌ نجرل َٔ ايٓټ ُ
ايهدل ٗ ٣ايذلاخ ايعلبٞٸ اٱهَٞ٬ٸ .يهٔٸ َا قـٻَ٘ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٗ قٛك ُٓاع١
 ِٛإعلؾٝٸ ١ا٭ػلٗ ٣
إعٓٚ ،٢بٌٗاؿ ٠ايهجرلٜ ،تُٝٻن غُِٝٛٸ ٺ ١عُٸا قـٻَت٘ ايٓټ ُ
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قٛك ايتؿورل ٚايبٝإ ٚايتأ.ٌٜٚ
ٚقـ ٗٚلت عـٸ ٠ؿكاهاتٚ ،بلمت فُٛع ْ َٔ ١ا٭عاخ ا٭ناؿّ ،١ٝسا ٍٚؾٗٝا
هو٘ٚ ،بٝإ عٓاُلٚ ،ٙإدلا٤
أُشابٗا تٌؼَ ّٝهٛٸْات إٓٗر ايتؿورلٚ ،ٟإٗٚاك أُ ٴ
َكاكْ١ٺ بٌ ٖقا إٓٗر ٚإٓاٖر إعاُل ٠إٗتُٸٚ ،١ػاٌَُ ١انٌ ايكلاٚ ،٠٤بتشًٌٝ
اـطابٚ ،بكٔاٜا ايتؿورل ٚايتأَ ٖٞٚ .ٌٜٚكاكْ ْ ١تٛػٸ ٢ايكا ُٕٛ٥بٗا إؿكاى ْكاٙ
ايتكاطعٚ ،قاٚك ايت٬قٚ ،ٞعٓاُل اً٫ذلاى ٚا٫دتُاع ،بٌ إٓٗر ا٭ُٛيٚ ٞإٓاٖر
إعاُل ،٠اييت تٌتػٌ عً ٢ك ايكلاٚ ٠٤ايبٝإ ٚؼً ٌٝاـطاب ٚايتؿورل ٚايتأ.)3(ٌٜٚ
ٚقـ أهؿلت أغًب ايٓتا٥ر عٔ إوت ٣ٛايعًُٞٸ ايهبرل ايق ٟبًػ٘  ٌُٚٚإي٘ٝ
َٓٗر عًُا ٤ا٭ُ ٗ ٍٛايتعاٌَ َع ايِٓ ْٛايٌلعٝٸ ١بِؿ١ٺ عاَٸ.١
ؾايػاٖ َٔ ١ٜق ٙايـكاهات ٚايبشٛخ ٖ ٛإكاكْٚ ١إٛامْ ١بٌ إٓاٖر ايتؿورل١ٜ
ٚايبٝاْ ;١ٝ٭دٌ ايهٌـ عٔ إعاٜرل ائابط ١يًؿِٗٚ ،ايكٛاٌْ ايِاْع ١يًُعٓ،٢
ٚإٗٚاك اٯيٝٸات إع ١ٓٝعً ٢اهتُـاؿ ٖقا إعٓ.٢
َٚا ٜٗٛل يًٓاٚل ٚايباسح إٔ ٚدٗ ١ايعً ّٛاٱهَٝ٬ٸ ١ناْت تٓش ٛم ٛايٛدٗ١
ايًػٜٛٸٚ ١ايبٝاْٝٸ ١ايتؿورلٜٸٖٚ .١قا قٌٸ اتؿام نجرلٕ َٔ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ ،ايقٜٔ
ول ٚايبٓا ٤إلنٖب ٚإٌهٌ يًعً ّٛاٱهَٝ٬ٸ.)4(١
اًتػًٛا عً ٢ايٓٻ ٳ

ٴ ٜٳع ٸـ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ أِٖٸ ايعً ّٛاييت أْتذٳ ٵتٗا اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه.١َٝ٬
ت اؿٔاك ٠ايعلب١ٝ
ؾكـ عبٻل ٖقا ايعًِ عٔ أِٖٸ إٌاغٌ ايتٌلٜعٚ ١ٝايتأ ١ًٜٝٚاييت ًػًَ ٵ
اٱهَ ٗ ١َٝ٬واكٖا ايتاكىٞٸ ايطٚ .ٌٜٛقـ ؼـٻخ ابٔ ػًـ« ٗ ٕٚإكـٸَ »١عٔ عًِ
أُ ٍٛايؿك٘ٚ ،أُٖٸٝت٘ ٗ ايتٌلٜع ٚا٫هتٓبا ،ٙؾكاٍ« :اعًَ ٵِ إٔ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ أعِٛ
ايعً ّٛايٌلعٝٸٚ ،١أدًٓٗا قَ ٵـكّاٚ ،أنجلٖا ؾا٥ـ ٖٛٚ ،ّ٠ايٓٛل ٗ ا٭ؿيٓ ١ايٌلعَٔ ،١ٝ
سٝح ت٪ػق َٓٗا ا٭سهاّ»(.)5
ٚاعتدل ابٔ ػًـ ٕٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ ايعً ّٛإوتٳشـٳث ٗ ١إًٓ ;١سٝح مل ٜهٔ
ت اؿاد ١إي ٘ٝبعـ ؾواؿ ا٭يوٓٚ ،١اػتٙ٬
إتكـَِّ ٗ ٕٛساد١ٺ إيٚ ،٘ٝإِا ٌْأَ ٵ
إوًٌُ بػرلِٖ َٔ أٌٖ ايـٜاْات ا٭ػل.٣
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ٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٖ َٔ ٛعً ّٛإٓاٖرٜ ،ـكز ٗ عًِ إٓاٖر ،ؾٗ ٛناً ٷ
ـ
ؿٔٛك إوأي ١إٓٗذٝٸ ٗ ١ايذلاخ ايعلب ٞاٱه ،َٞ٬عٝح ٜعهى َـ ٣اًتػاٍ
عًُا ٤اٱه ّ٬عً ٢إوأي ١إٓٗذٝٸٚ ،١عٓاٜتِٗ ايبايػ ١بايعً ّٛفات ايٛدٗ ١ايتؿورل١ٜ
ايبٝاْٝٸ ;١سٝح نإ يهٌٸ عًِٕ ٗ ايذلاخ َٓٗذ٘ اـاْٸ ب٘ٚ ،إُِّٝن ي٘(.)6
ٚيعٌٸ ٖقا ايبٴ ٵعـ إٓٗذٞٸ إلنٓب يعًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٖ ٛايق ٟؿؾع بعض
 ٟإوتـٍٸ
ايـاكهٌ إٍ ْعت ٖقا ايعًِ بإٓٗذٝٸ ١ايتٌلٜعٝٸ ;١٭ْ٘ عًِٷ ٜٔع بٌ ٜـٳ ٵ
ٚإٌتػٌ عً ٢ؾِٗ ايِٓ ْٛايٌلعٝٸ ١فُٛع َٔ ّ١ايكٛاعـ ٚاٯيٝٸات ايهًِّ١ٝ
ٚائٛاب٘ ،اييت تعٚ ٘ٓٝتواعـ ٙعً ٢تؿٗټِ ايّٓٸٚ ،عً ٢اهتُـاؿ َعٓا.)7(ٙ
وـ َبـأ ايتـاػٌ ٚايتٛاٌُ بٌ ايعً ّٛاؿآلٗ ٠
 َٔٚدٗ١ٺ أػل ٣ؾٗ ٛه ِّ
اٱه ;ّ٬فيو إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٖ ٗ ٛبٓا ٘٥ايعاّٸ «ٜٗٛل َٗٛل ْولٕ َٔ ايعً ،ّٛمل
ت ؾ ٘ٝأّ ٜٔا ايعً ّٛايعكً ١ٝإٓكٛي١
تـػٌ ؾً ٘ٝعب ايعً ّٛاٱهٚ ١َٝ٬ٳسـٳٖا ،بٌ ؿػٳًَ ٵ
ٚايـػ ١ًٝعً ٢ايجكاؾ ١ايعلب ١ٝاٱهٚ ،١َٝ٬ايٛاؾـ ٠عًٗٝا َٔ ثكاؾاتٺ أػل.)8(»٣
ٚيكـ كؿٸ ايـنتٛك ط٘ عبـ ايلٓإ بكٛٸ ٺ ٠عًَ ٢ٳ ٵٔ اهتِػل ٖقا ايعًِ ،أ ٚقًٌٖ
َٔ ًأْ٘ ،أ َٔٚقُٝت٘ ايعًُٝٸ ;١٭ٕ ايكٔاٜا ٚإباسح ٚاٱًهايٝٸات ايهدل ٣اييت
اهتشٔلٖا ٚأثاكٖا عًُاٖ ٤قا ايعًِ قـّاّ يٝى باٱَهإ إٔ ٜوتشٔلٖا ايباسجٕٛ
إعاُل ٕٚاي.ّٛٝ
 ٗٚإكابٌ ،اعتدل ايـنتٛك َٗـ ٟؾٌٔ اهلل «إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٓٗرٷ ؿقٝل،
ٚأْ٘ َٓٗ ٷر ٜ ٫عاؿي٘ َٓٗرٷ آػل ٗ ،ؿقٓتُ٘ٚ ،اههَ٘ٚ ،لْٚت٘ٚ ،قـكت٘ عً ٢اـٛض
ٗ كتًـ َٛٓٛعات ايٌلٜعٚ ،١اي ٍُٛٛؾٗٝا إٍ سً ٍٕٛادتُاعٝٸ ١إْواْٝٸ.)9(»١
ت إٔ ؼٌُ ْٛلّ١ٜ
ٖٚقا ٜـٍٸ إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ أِٖٸ ايعً ّٛاييت اهتطاعٳ ٵ
َتهاًَ ٗ ١تؿورل ايّٓٸٚ ،قلا٤ت٘ ٚتأ .ًٜ٘ٚؾعًِ أُ ٍٛايؿك٘ عًِٷ ىتّٸ َٓٗر
ا٫هتٓباٜٚ ،ٙتعًٓل بتك ِٜٛعًُ ١ٝا٫دتٗاؿٜٚ ،عٌُ عً ٢توـٜـ ايؿِٜٗٚ ،تٸٌِ َباًلّ٠
بتوـٜـ ايٓٛل ٗ ايؿِٗ ٚؾل قاْ ٕٕٛعًُٞٸ ٓاب٘; ٭ٕ َوع ٢ا٭ُٛي ٞنإ ؿاّ ُ٥ا ٖٛ
تكعٝـ قٛاعـ ايؿِٗٚ ،إكهاً ٤ل ٙٚايتؿورلٚ ،عٳ ٵلض َكتٔٝات ايبٝإ ٚأُ ٍٛايتأ.ٌٜٚ
قِـٖ َٔ ٙقا ؼِ ٌٝإعٓ ٢احملُ ٗ ٍٛاـطاب ايكلآْ ;ٞيٝهٖ ٕٛقا إعَٓ ٢ـػّ٬
٫هتٓبا ٙاؿهِ ايٌلع.)10(ٞ
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ؾَٗٗٓ ٛرٷ باٱَهإ اهتجُاكٴ ٗ ٙتؿكٗ٘ ايِٓ ْٛإـٚٻْ ١بايًػ ١ايعلبَ ،١ٝا ٗ
فيو ايِٓ ْٛايكاْ ;١ْٝٛ٭ْٗا َٴِاغَٚ ْ١لنٓب ١بأهًٛبٺ علبٞٸ(.)11
ؾٗق ٙإُٗٸ ،١اييت أُْ ٘ٝبٗا عًِ أُ ٍٛيؿك٘ ٖٞ ،اييت نٌـ عٓٗا اٱَاّ
ايػناي ٞبكٛي٘« :أُ ٍٛايؿك٘ ٜلدع إٍ ٓب٘ قٛاٌْ ا٫هتـ.)12(»ٍ٫
ٕٓٚا ناْت َع ِٛايتهايٝـ ايٌلع ١ٝشلا اهتُـاؿٷ َٔ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝعًَٗٛا
َأ ٵ ٍٚعًُاٖ ٤ق ٙايٌلٜع ١ايعٓا ١ٜايبايػ ١بايًػ ١ايعلبٝٸٚ ،١اهتعاْٛا بكٛاعـ ايًػ ١ايعلب١ٝ
ٗ ؾُِٗٗ يًٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸ.)13(١
ٚقـ اْطٖ ٣ٛقا ايعًِ عًْٛ ٢لٜٸاتٺ عًُٝٸ ٫ ١تكٌٸ أُٖٸ ّ١ٝعٔ ايٓٛلٜات اييت
تتعلٻض يـكاه ١ايِٓٚ ،ْٛتػ ٗ ْٛأعُاقٗا; ٱؿكاى إعٓٛٓٚ ٢يت٘ ٚايكِـ
إتُٔٸٔ ؾ.٘ٝ
ٚعً ٢ايعُ ّٛؾإٕ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ عباك ْ ٠عٔ قٛاعـ َٓٗذٝٸ ١اهتـ٫يٝٸ ;١ئب٘
ايؿِٗٚ ،تٓ ِٝٛا٫هتٓباٚ ،ٙتوـٜـ ا٫هتـ ٚ ،ٍ٫ؼِ ٌٝإعٓٚ ،٢اي ٍُٛٛإٍ
ايكِـ.

اْط٬ق ّا َٔ ٖقا إبـأ ايعاّٸ ٖٛٚ ،إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٴ ٜٳع ٸـ َٔ أبلم ايعً ّٛاييت
اًتػًت عً ٢إعٓ ٗ ٢ايّٓٸْٝ ٗ ،ع َوتٜٛات٘ٚ ،نإ ٖقا اً٫تػاٍ َٔ أدٌ تؿٗټِ
ايّٓٸٚ ،اهتٝعاب َٔاَٚ ،٘ٓٝايٛقٛف عًَ ٢عاْ ،٘ٝنًِّ ١ٝأّ دنٝ٥ٸ ;١ٱؿكاى َكاُـٙ
َٚلاَ ،٘ٝؾإٕ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛاهتشٔلٚا نجرل ّا َٔ إباسح ايًػٜٛٸٚ ١ايـ٫يٝٸ ١اييت
تٌتػٌ عً ٢إعٓ ;٢٭ٕ ايتًكٓ ٞايوً ِٝيًُعٓ ٢احملُ ٗ ٍٛايّٓٸ ايٌلعٜ ٞتأهٻى عً٢
ٓ ٤ٛايكٛاعـ ٚايهًِّٝات ٚا٭ُ ٍٛإوتُـٸ َٔ ٠ايًػ ١ايعلب َٔٚ ،١ٝطبٝعتٗا ٗ ا٭ؿا،٤
ٚقٛاْٗٓٝا ٗ ايتؼاطب.
ً َٔٚإٔ ايتكٝټـ بٗق ٙايكٛاعـ ٚايهًِّٝات إٔ ٜواعـ ٜٚعٌ إتًكٓ ٞعً ٢ايتًكٓٞ
ايوً ِٝيًّٓٸ ايكلآْٚ ،ٞهعٌ ايؿِٗ هـٜـاّ ٚهًُٝاّ ،قاؾّ ٛا عًَ ٢كاُـ ٙايعًٝا اييت
َٔ أدًٗا ْنٍ ايكلإَٓ .ع ايعًِ إٔ ٖق ٙايكٛاعـ ،فات ايٛدٗ ١ايتؿورل ٗ ٖٞ ،١ٜسـٸ
فاتٗا آيٝٸاتٷ َواعٹـٚ ،٠أُ ٛٷٍ َع ١ٓٝعً ٢ؼِ ٌٝإعٓ َٔ ٢ايّٓٸ; ستٸٜ ٢هٖ ٕٛقا
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إعٓ ٢طلٜك ّا إٍ ا٫هتـٖٚ .ٍ٫ق ٙايكٛاعـ ايتؿورل ٗ ٖٞ ١ٜغايبٗا قٛاعـ َوتُـٸَٔ ٠
ايًػ ١ايعلبٖٚ .١ٝقا ٜعٛؿ إٍ إٔ ايكلإٓ ايهل ٖٛ ِٜنّ٬ٷ علبٞٸ ،دل ٣ؾ ٘ٝايتؼاطب
عًَ ٢عٗٛؿ ايعلب ٗ نَٗ٬ا ،ؾهاْت قٛاعـ ايًػ ١ايعلب ١ٝطلٜك ّا إٍ ؾِٗ إعاْٞ
ايكلآْ.١ٝ
ٖٓٚا ٜـٍٸ عً ٢أُٖٸٖ ١ٝق ٙايكٛاعـ فات إٓنع ا٭ُٛي ٗ ٞايؿِٗ ٚايتؿورل
تِلٜض إؿوِّل ا٭ْـيو ٞابٔ دن ٟايهًيب(ٖ741ع) ،ايق ٟقاٍ ٗ ًإٔ ٖق ٙايكٛاعـ:
«...ؾإْ٘ َٔ أؿٚات تؿورل ايكلإٓٚ ،إْ٘ يٓعِ ايعٳ ٵ ٕٛعً ٢ؾِٗ إعاْٚ ،ٞتلدٝض ا٭قٛاٍ.
َٚا أسٛز إؿوِّل إٍ َعلؾ :١ايّٓٸٚ ،ايٛاٖلٚ ،اجملٌُٚ ،إبٌٚ ،ايعاّٸٚ ،اـاْٸ،
ٚإطًلٚ ،إكٝٸـٚ ،ؾش ٣ٛاـطابٚ ،ؿٔ اـطابٚ ،ؿي ٌٝاـطابًٚ ،ل ٙٚايٓوؽ،
ٚٚد ٙٛايتعاكضٚ ،أهباب اـ٬فٚ ،غرل فيو َٔ ،عًِ ا٭ُ.)14(»...!ٍٛ

 ٖٛٚإعٓ ٢ايق ٟأنٖـ ٙاٱَاّ ايكلاَٗ ٗ ،كـٸَ ١ؾلٚق٘ ،عٓـَا قاٍ« :ػّٸ
ت ايًػ ١ايعلبً ١ٝلؾٗا ٚقـهٝٸتٗا َٔ
اهلل تعاٍ ايًوإ ايعلبٞٸ بايبٝإ; إف اهتُـٻ ٵ
س .ٞقاٍ ابٔ ؾاكيٕٓ « :ا ػّٸ اهلل دٌٻ ثٓا ٙ٩ايًوإ ايعلبٞ
اْتوابٗا ٚاْتُاٗ٥ا إٍ ايٛٳ ٵ
بايبٝإ عًِ إٔ ها٥ل ايًػات قاُل ْ٠عٓ٘»(.)15

أَا اٱَاّ عًٞٸ ؾكـ قاٍ ٗ ًإٔ ايعلب« :١ٝن ّ٬ايعلب نإٝنإ ايقٜ ٟعلف
ب٘ اينٜاؿٚ ٠ايٓكِإ ٖٛٚ ،أعقب َٔ إاٚ ،٤أكمٸ َٔ اشلٛا ;٤ؾإ ٵٕ ؾوٻلت٘ بقات٘
اهتِعبٚ ،إ ٵٕ ؾوٻلت٘ بػرل َعٓا ٙاهتشاٍ .ؾايعلب أًذاكٷٚ ،ن َِٗ٬مثاكٷ.)16(»...
ٖٚقا َا دعٌ ايذلاب٘ سآلاّ ٚقاُ٥اّ بٌ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايًػ ١ايعلب.١ٝ
ٜٚعتدل عًُا ٤ا٭ُ َٔ ٍٛأٚا ٌ٥ايعًُا ٤ايق ٜٔاستٔٓٛا ايـكاهات ايًػ١ٜٛ
ت إباسح ايًػٚ ١ٜٛايـ٫ي ،١ٝعٝح  ٫لـ
ٚايـ٫ي ;١ٝؾأغًب إِاؿك ا٭ُٛي ١ٝاستٔٓٳ ٵ
تلاثاّ أُٛيٝٸ ّا  ٫وٌُ إباسح فات ايًِ ١بإباسح ايًػ.)17(١ٜٛ
ٖ ٗٚقا إعٓ ٢قاٍ إَاّ اؿلٌَُ ،اسب ايدلٖإ« :اعًَ ٵِ إٔ َع ِٛايهٗ ّ٬
أُ ٍٛايؿك٘ ٜتعًٖل با٭يؿاٚ ٚإعاْ.»ٞ
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عهِ علبٝٸ ١ايٌلٜع ١اٱهٚ ،١َٝ٬عهِ ْنٚشلا ٚؾل َكتٔٝات ايًػ ١ايعلبٝٸ،١
ٚأهايٝبٗا ٗ ايتعبرل ،نإ ٓلٚكٜٸاّ ٫ٚمَاّ عً ٢إؿيت َٚتؿِِّٗ ايّٓٸ ٚإوتـٍٸ
َٚوتٓب٘ ا٭سهاّ ايٌلع َٔ ١ٝايّٓٸ إٔ ٜتُهٖٔ َٔ ايًػ ١ايعلبْٝ َٔٚ ،١ٝع
َهٛٸْاتٗا ٚأؿٚاتٗاٚ ،عٓاُلٖا َٚوتٜٛاتٗا(.)18
ٚايوبب ٗ سٔٛك ايًػَ ٗ ١ـٚٸْات عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٜعٛؿ إٍ «إٔ ايٌلٜع١
ت بًػ ١ايعلبٚ .نٌٸ ًلٜع١ٺ  ٫تٗٛل إ ٓ٫بًػ١ٺ« ،ؾِٝرل تعًِٗ تًو ايًػَٔ ١
دا٤ٳ ٵ
ائلٚكٜات»( ;)19إف إٕ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوٓٸ ١ايٓبٕٓ « ١ٜٛا ناْا علبٝٸٌ مل ٜهٔ يٛٓٝل
ؾُٗٝا إ ٓ٫علبٞٸ»(َ ٖٛٚ .)20ا دعٌ َـٚٸْات عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ؼت ٟٛعًَ ٢كـٸَات ْؿٝو١
ٗ عًِ ايًػ ١بؿلٚعٗا إتعـِّؿ .٠قاٍ اٱَاّ ايػناي« :ٞإٕ إكـٸَات ايًػ ،١ٜٛنعًِ ايًػ١
ٚايٓش ،ٛؾإْٗا آي ْ ١يعًِ نتاب اهللٚ ،هٓٸْ ١بِّ٘ٝﷺ»(.)21
َِٛ ٢قعٕ
ش ٳ
ٖق ٙاـِا ّ٥اييت ٗ ايًػ ١ايعلب ٖٞ ١ٝاييت أٖٻًَت ايعلب ١ٝ٭ٕ تٴ ٵ
نبرل َٔٚ ،ثِٸ ؾَ ٬ٳش ّٝعٔ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝعًَٗٛا َٕ ٵٔ أكاؿ ايؿِٗ يهتاب اهلل; ٭ٕ
ايكلإٓ ايهل ِٜأْني٘ اهلل بًوإ ايعلب.
ٚايًػ ٖٞ ١اييت تهؿٌ يًُؿوِّل ٚتع ٘ٓٝعً ٢إٔ ٜوتُـٸ إعٓٚ ،٢وكِّل ايـ٫يٗ ١
ايّٓٸ ،ظُٝع ايطلم إ ١ًُٛإيٗٝاٚ ،ظُٝع ايوبٌ إ٪ؿٸ ،١ٜهٛا٤ٷ نإ ٖقا ا٫هتُـاؿ
ٚايتشِ ٌٝبطلٜل إٓطٛم أ ٚإؿٗ ّٛأ ٚإعك.)22(...ٍٛ
ٖٓٚا ٜـٍٸ عًْ ٢نٚع عًِ أُ ٍٛايؿك٘ م ٛتؿورل ايّٓٸ ٚقلا٤ت٘ ٖ ٛاهتشٔاك
تٗ
عًُا ٤ا٭ُ ٍٛيهجرلٕ َٔ إباسح فات إٓش ٢ايًػٟٛٸ .ؾأغًب إباسح اييت ؿٴ ِّ ٚٳْ ٵ
ٖقا ايعًِ َٖ ٞباسح تٓتُ ٞإٍ عًِ ايًػٚ ،١ايـ٫يٚ ،١ايذلنٝبٚ ،عًِ إعذِ .ؾٗٞ
َباسح ٗ أًُٗا ناْت تٓنع إٍ ٓٚع ايكٛاعـ ٚا٭ُٚ ٍٛائٛاب٘ ،اييت تٓنع إٍ
ؼكٝل ايؿِٗ ايوًٚ ِٝايوـٜـ يًّٓٸ ايٌلع ،ٞاْط٬ق ّا َٔ عً ّٛايًػ ١ايعلبٖٚ .١ٝقا
إعطٜ ٢عٛؿ إٍ إٔ «اؿلٸ هبشاْ٘ ػاطب ايعلب بًواْٗا ،عًَ ٢ا تعلف َٔ
َعاْٗٝا»(ٚ .)23قـ أؿٸٖ ٣قا ايذلاب٘ ايٛثٝل بٌ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٚايًػ ١ايعلبٚ ،١ٝتٛقٗـ
اهتُـاؿ إعٓ ٢عً ٢ايًػ ١ايعلبٝٸ ،١إٍ ٛٗٚك ًبه١ٺ َتهآًََٚ ١وذُ َٔ ١ايعًّٛ
ايًػٜٛٸٚ ١ايـ٫يٝٸٚ ١ايٌلعٝٸ ،١تعٌُ َٛسٸـٚ ،ّ٠بطلٜك١ٺ َٓوذُ١ٺ; َٔ أدٌ اهتُـاؿ إعٓ٢
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َٔ ايّٓٸ; ٭دٌ تؿٗټُ٘ ٚاهتؼَ ْ٬كاُـ...ٙ
إٕ ٖقا ايتعًٗل بايًػ ١بٌ ا٭ُٛيٝٸٌ ٖ ٛايق ٟدعٌ دن٤اّ نبرلاّ َٔ َباسح عًِ
أُ ٍٛايؿك٘ تـٚك ٚتتٸذ٘ م ٛإباسح ايًػٜٛٸٚ ١ايـ٫يٝٸ...١
ؾأغًب َٚعَ ِٛباسح عًِ أُ ٍٛايؿك٘ تٓتُٗٛا ايبشٛخ إُ ٵـ ٳكد ٗ ١ايع٬ق١
ايلابطٚ ١اؾاَع ١بٌ ا٭يؿاٚ ٚإعاْ.ٞ
قاٍ ايـنتٛك قُـ عابـ اؾابل :ٟإٕ «ايوًط ١إلدعٝٸ ٗ ١عًِ أُ ٍٛايؿك٘
ناْت يًبشٛخ ايًػٜٛٸٚ ،١احملٛك ايلٝ٥ى ايقٜٓ ٟتٖ ِٛق ٙايبشٛخ ٖ ٛع٬ق ١ايًؿٜ
بإعٓ.)24(»٢
َٚا ٜـٍٸ عًْ ٢نٚع عًِ أُ ٍٛايؿك٘ م ٛتؿورل ايّٓٸ; ٫هتُـاؿ ٚاهتؼْ٬
إعٓ ٖٛ ،َ٘ٓ ٢اهتشٔاك عًُا ٤ا٭ُ ٍٛيهجرلٕ َٔ إباسح ايًػٚ ،١ٜٛايـ٫يٝٸ .١ؾأغًب
إباسح إلنٓب ١يعًِ أُ ٍٛايؿك٘ ،اييت ؿِّْٚت ٗ ٖقا ايعًَِ ،باسح تٓتُ ٞيعًِ ايًػ١
ظُٝع َوتٜٛات٘ :ايذلنٝبٚ ،إعذِٚ ،ايـ٫ي .١ؾٗ ٞعًّٛٷ تٓنع م ٛايتؿورل ٚايبٝإ.
ٖٚقا ٜعٛؿ إٍ إٔ «اؿلٸ هبشاْ٘ ػاطب ايعلب بًواْٗا ،عًَ ٢ا تعلف َٔ َعاْٗٝا»(.)25
ؾإلدع ٗ ايتؿورل ٚايبٝإ ٚايؿِٗ ٖ ٛقٛاعـ ايًػ ١ايعلبٚ ،١ٝأعلاؾٗا ٗ ا٭ؿا،٤
َٚعٗٛؿٖا ٗ ايتؼاطبَٚ ،كتٔٝاتٗا ٗ ُلف ْٚكٌ إعَٓٚ ،٢ا ٜتبع َٔ ؼٛټٍ إعٓ٢
َٔ إٛآع ١ايًػٜٛٸ ١إٍ ايٌلعٝٸ ١أ ٚإٛآع ١ايعٴ ٵلؾ ،١ٝعٝح  ٫تٗٛل مثل ٠ا٫هتـٍ٫
إ ٓ٫بؿِٗ ايّٓٸ ،نُا ُلٸغ بقيو اٱَاّ ايٌاطيب(ٖ790ع) ،عٓـَا قاٍ ٗ إٛاؾكات:
« ٫تٗٛل مثل ٠ايؿِٗ إ ٗ ٓ٫ا٫هتٓبا.)26(»ٙ
ؾتٛدټ٘ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ م ٛايًػٜ ١عٛؿ إٍ اًتػاي٘ بايتؿورل ٚايكلا ٖٛٚ .٠٤تٛدټ٘ٷ
هـ َدلِّكٚ ٙهٓـ ٗ ٙتٛقٗـ ا٫هتـ ٍ٫عً ٢ؾِٗ ايّٓٸٚ ،إؿكاى ٓٛيت٘ ايًػٜٛٸ،١
َٚعاْ ٘ٝايٌلع ;١ٝ٭ٕ ايؿِٗ حملت ٣ٛايّٓٸ ٗ ؿ٫يتَ٘ ٗٚ ،عاَْٚ ٘ٝكاُـ ٖٛ ،ٙإـػٌ
ا٭ ٸٚي٫ ٞهتٓبا ٙا٭سهاّ ايٌلع ;١ٝباعتباك أْ٘ « ٫اهتٓبا ٙبـ ٕٚؾك٘ٺ يًّٓٸ
ايٌلعٞٸ» ،نُا ٜك ٍٛعًُا ٤ا٭ُ.ٍٛ
ٖقا ا٫عتباك دعٌ َٔ َِٓٸؿات َٚـٚٸْات عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ساًَ ّ١يهجرلٕ َٔ
إباسح ايًػٚ ١ٜٛإباسح ايب٬غٚ ،١ٝداَع ّ١يًكٔاٜا ايـ٫يٚ ،١ٝإوا ٌ٥إعذُٖٞٚ .١ٝ
َباسح َٔ أٖـاؾٗا ٚغاٜاتٗا ؾَ ٵِٗ ايّٓٸ ايكلآْ ٞؾَ ٵُٗ ّا َٓوذُ ّا َع طبٝع ١ايًػ ١ايعلب،١ٝ
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َٚتٛاؾك ّا َع َعٗٛؿٖا ٗ ايتؼاطبٚٚ ،اقع ّا عً ٢أُٛشلا ٗ ايتؿورلَٓٚ ،طكٗا
َٚكتٔٝاتٗا ٗ ايبٝإ ٚايتأ .ٌٜٚيكـ نإ طبٝعٝاّٚ ،ايعلب ١ٝيوإ ًلٜع ١اٱه ،ّ٬إٔ
تٓٛع قٛاعـ ايتؿورل ٗ ٌٚٸ ٖق ٙاؿكٝكٖٚ« .١هقا ٚٴٓعت تًو ايكٛاعـ بعـ اهتكلا٤ٺ
يٮهايٝب ايعلبٚ ،١ٝإؿكاىٺ يطبٝعتٗا ٗ اـطابَٚ ،علؾَ ١ا ّهٔ إٔ ت٪ؿٸ ٜ٘تًو
ا٭يؿاٚ ٚايذلانٝب َٔ َـي٫ٛتٺ َٚعإٕ»(ٚ ;)27٭ٕ َكِـ ايبٝإ ٖ ٛأٚٸٍ َكاُـ
ايٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸ ٖٛٚ ،١إكِـ ايق ٟعبٻل عٓ٘ اٱَاّ ايٌاطيب بكِـ ايٌاكع ٗ ٓٚع
ايتٌلٜع يٲؾٗاّ(.)28

ت ب٘ ايعً ّٛاٱْواْ ٖٛ ١ٝتأهٝى ايبٝإ إ٪ؿٸ ٟإٍ
يكـ تكـٻّ إٔ َٔ أبلم َا اعتٓٳ ٵ
ت اً٫تػاٍ بٗقا
ؾِٗ ايّٓٸ بكوُٳ ٵ :٘ٝايكلآْٚ ;ٞاؿـٜج َٔٚ .ٞأبلم ايعً ّٛاييت اػتاكٳ ٵ
إٛٓٛع عًِٴ أُ ٍٛايؿك٘.
ٚعً ،٘ٝؾإٕ عٓا ١ٜعًُا ٤ا٭ُ ،ٍٛعً ٢اػت٬ف ؽِټِاتِٗ ٖٛ ،تأهٝى ايبٝإ
إ٪ؿٸ ٟإٍ ؾِٗ ايكلإٓ ايهلٓٚٚ ،ِٜع ائٛاب٘ ايعًُٚ ،١ٝايٌل ٙٚإٓٗذٝٸ ١إتٸًِ١
بايؿِٗ ٚايبٝإ َٔ ،ػ ٍ٬اهتـكاك إعاَْ َٔ ٞؿلؿات ايّٓٸٚ ،ؼًِٗٝا َٔ َٓطٛق٘،
ٚاهتُـاؿٖا َٔ َؿٗٚ ،َ٘ٛاهتهٌاؾٗا َٔ َعكٛيَ٘ ،ع ا٫يتؿات إٍ ايعٹًٌَ،
ٚا٭َاكاتٚ ،ايكلاٚ ،ٔ٥ايوٝاقاتٚ ،إكتٔٝات احملٝط ١بايّٓٸ .يكـ نإ ا٭ُٛيٞ
َٓـؾع ّا بلغب١ٺ أندل ٚتٛدټ ٺ٘ قٟٛٸ ٗ ُٝاْ ١ايّٓٸٓٚ ،اٜت٘ ٚؼِ َٔ ٘ٓٝإٔ ِٜرل
فا ّ٫يًنٜاؿٖٚ ،٠لٸّا ٱقشاّ ايقاتَٚ ،عدل ّا َٔ أدٌ تِلٜـ اٯكا ٤ايٌؼِٝٸ،١
ُٚلٜل ايلغبات ايقات ،١ٝيكاك ٨ايّٓٸ ٫ٚ ،هٝٻُا إفا ناْت ٖق ٙايلغبات  ٫ؼهُٗا
إعاٜرل ايعًُٝٸ ٫ٚ ،١ؼذلّ ائٛاب٘ إٓٗذٝٸٚ ،١تٓأ ٣بطبٝعتٗا عٔ اؿٝاؿٚ ،تٓتِل
يًتشٝټن ايقات ٫ٚ ،ٞتأػق بإٛٓٛع ١ٝاييت ٜكتٔٗٝا ايبشح ايعًُ.)29(ٞ
ؾ ٬أسـ ٌٜوٓ ٗ إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ َٔ أِٖٸ ايعً ّٛإٓٗذٚ ١ٝايتأ ١ًٜٝٚاييت
ت ْٛلٜٸ َّ ١تهاًَ ّ١ؽّٸ تؿورل ٚؾك٘ ايّٓٸ.
قـٻ ٳَ ٵ
ٖ ٗٚقا ايوٝام عاتب إؿوِّل ابٔ دن ٟايهًيبَ ٗ ،كـٸَ ١تؿورل ،ٙبعض
إؿوِّل ;ٜٔ٭ِْٗ تػآٳ ٵٛا ٚاغؿًٛا َباسح عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٚ ،ػاًٖٛا دٗٛؿ ا٭ُٛيٝٸٌ
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ٗ ايتؿورلٚ ،مل ٜوتشٔلٖٚا ٗ هٝام تؿورلِٖ يًكلإٓ ايهل ٫ٚ ،ِٜهٝٻُا َا تعًٖل
بايكٛاعـ ايًػ ١ٜٛإؼِٸِ ١يًتؿورل عاَٸٚ ،١تؿورل ايّٓٸ ايكلآْٞٸ ػاُٸ.)30(...١
ٖٚقا ايعتاب هـ اعتباك ٙإٔ َكِـ ايبٝإ ٜٴ ٳع ٸـ َٔ أبلم إكاُـ اييت دا ٤بٗا
ًُتٗا ٗ ػطابٗاٚ ،بٝٻٓتٗا ٗ آٜاتٗا،
اٱهًٓٚ ،ّ٬تٗا ايٌلٜع ١اٱهٚ ،١َٝ٬أ ٻ
ٚقعٻـتٗا ٗ ُِْٗٛاٚ ،نٌؿت عٓٗا ٗ ْكٛشلا ًٛٚاٖـٖاٚ ،قعٻـتٗا ٗ قٛاعـٖا،
اييت َٓٗا :إٕ «ا٭ٌُ ٗ اـطاب ايبٝإ ٚؼكٝل ايؿِٗ»ٚ ،بعباك ٠اٱَاّ أب ٞاؿوٌ
ايبِلٖ436(ٟع)« :إٕ ايػلض َٔ إكهاٍ اـطاب ٖ ٛؼكٝل ايتؿاِٖ.)31(»...

ٖا ٜـٍٸ عً ٢ايًِ ١ايكٜٛٸ ١ايكا ١ُ٥بٌ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٚايتؿورل إٔ نًَ ٵُٗٝا
ٓ
ٌٜتػٌ عً ٢قٛك ايتؿورل ٚايبٝإٚ ،عًُ ٢جټٌ إعاْٚ ،ٞاهتُـاؿ ايـ٫٫ت ايًػٜٛٸ١
احملُٛي ٗ ١ايّٓٸ ايكلآْٖٓ َٔٚ .)32(ٞا ؾإٕ ائلٚك ٠إٓٗذٚ ١ٝايعًًَُ ١ٝنَ ْ١يًُؿوِّل
ٚايكاك ٗ ٨إٔ ٜوتعٌ ظٗٛؿ ا٭ُٛيٝٸٌٜٚ ،وتشٔل عٛثِٜٗٚ ،وتأْى بادتٗاؿاتِٗ
ٚآكا ٗ ِٗ٥قلا ٠٤ايّٓٸ ايٌلعٚ ،ٞإٔ ٜ ٫تػآ ٢عٔ ٖق ٙاؾٗٛؿ ٗ نٌٸ عٌُٕ اتٸٌِ
بكلا ٠٤ايّٓٸ.
 ٚٳت ٳبعاّ شلقا ا٫عتباك ايعًُٖٚ ،ٞقا إعط ٢إٓٗذ ٞاحملـٸؿ ٭ُٖٸ ١ٝإٓٗر ،ؾكـ
ت ايجكاؾ ١ايعلب ١ٝاٱه ٗ ١َٝ٬بـاٌْ ١ٜأتٗا إٔ اؿادَ ١اهٸٓٚ ْ١لٚكٜٸ ْ١إٍ
أؿكنَ ٵ
تأهٝى َٓٗرٕ ٜٔب٘ عًُ ١ٝايؿِٜٗٚ ،وـِّؿ عًُ ١ٝايبٝإٜٚ ،ك ِّّٛا٫هتُـاؿِِّٜٛٓٚ ،
ٜٚكِّٓٔ عًُ ١ٝايتأٚ ،ٌٜٚػاُٸ ٗ ١ؼكٝل ؿ٫ي ١ا٭يؿا ٗٚ ،ٚؼٛټٍ إعٓٚ ٢اْتكاي٘ َٔ
ايـ٫ي ١ا٭ًُ ١ٝإٍ ايـ٫ي ١ايتٻ ٳبع ،١ٝٳت ٳبعاّ يًوٝاقات ٚإكتٔٝات اييت تٳ ٔل ٴؿ ؾٗٝا تًو
مت إْتاد٘ ٚتكٓ َٔ ٘ٓٝإكتٔٝات،
مت إكها َٔ ٙ٩ائٛابَ٘ٚ ،ا ٸ
ايـ٫ي َٔ ،١ػَ ٍ٬ا ٸ
مت تع َٔ ٘ٓٝٝايٌل ٙٚاـاؿَٚ ١إٌتػً ١عً ٢ايؿِٗٚ ،إٓ ١ُِّٛيًتأ.ٌٜٚ
َٚا ٸ
ٚإٓٗر عٓـ إؿوِّل ٖٛ ٜٔتًو ايطلم ٚإوايو اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜتٸبعٗا ٜٚوًهٗا
ٜٚتكٝٻـ بٗا إؿوِّل ٗ تؿورل ٙيهتاب اهلل; ؼِٓٝاّ يهتاب اهلل َٔ ايتشلٜـ.)33(...
ٖٓٚا ٪ٜنِّـ سٔٛك إٓٗر بٌهٌٕ باكم ٗ ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬سٔٛك َباسح عًِ
أُ ٍٛايؿك٘ ٚعًِ أُ ٍٛايتؿورل ٚعًِ إعذِ; باعتباكٖا َٔ أبلم عًَٓ ّٛاٖر ايؿَ ٵِٗ.
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ؾٝٚٛؿتِٗ تتٻشـ ٗ ؼٌِ ٓٚب٘ عٌُ إؿوِّل َٔ إٔ  ٫ىلز عٔ ايوب ٗ ٌٝايتُاه٘
يًُعٓ.٢

إٕ َٔ أبلم اؾٗات ايًػٜٛٸ ١اييت ناْت َٛٓٛع عح ٚاهتكلاٚ ٤تتبټع عًُا٤
أُ ٍٛايؿك٘ ٖ ٞدٗ ١ا٭يؿا ٗ ٚع٬قتٗا بإعاْ ;ٞ٭ٕ ايًؿ ٖٛ ٜأؿاٚٚ ْ٠ه ْ١ًٝإٍ ُجټٌ
٘»(.)34
إعٓ ،٢ؾ« ٬هب ٌٝإٍ َعلؾ ١سكا٥ل ا٭ًٝا ٤إ ٓ٫بتٛهټ ٺ
 َٔٚدٗ١ٺ أػلٜ ٣ٴ ٳع ٸـ ايًؿ ٜطلٜل ايبٝإٚٚ ،ه ّ١ًٝيؿِٗ ايّٓٸ; إف إٕ ا٭ٌُ «أْ٘
 ٫بٝإ إ ٓ٫با٭يؿا ٚإعبِّل ٠عٔ إعاْ ٞاييت أٚقعت عًٗٝا ٗ ايًػ.)35(»...١
ّ; «٭ٕ
ٚايتشكٗل َٔ ا٭يؿاً َٔ ٚأْ٘ إٔ ٜبعـ ا٫يتبايٜٚ ،لؾع اـؿا ٗ ٤ايٓ ٸ
ا٭ٌُ ٗ نٌٸ ب٤٬ٺ ٚعُا٤ٺ ٚؽً٘ٝٺ ٚؾواؿٺ ٖ ٛاػت ٙ٬ا٭زلاٚٚ ،٤قٛع اهِٕ ٚاسـٺ عً٢
َعاْ ٞنجرل٠ٺ.)36(»...
شلقا ا٫عتباك كُـ «عًُا ٤ا٭ُ ٍٛؿ٫٫ت ا٭يؿا َٔ ٚكتًـ اينٚاٜا ٚاؾٗات.
ت ي٘ ا٭يؿأَ ٚ
ٓ ٳع ٵ
ٚستٸ ٢تتٛؾٖل شلِ تًو إعلؾ ١بايًؿ ٜكُـٖٚا َٔ ماَ ١ٜٚا ٚٴ ٹ
سكا٥ل ،ؾٛدـٖٚا  ٫ؽلز ٗ ؿ٫يتٗا عٔ ايعُٚ ّٛاـِٚ ْٛاً٫ذلاى; نُا
و ٳت ٵع ٳٌُ ؾ ٘ٝؾٛدـٖٚا  ٫ؽلز ٗ ؿ٫يتٗا عٔ اؿكٝك١
كُـٖٚا َٔ ماَ ١ٜٚا تٴ ٵ
ٚاجملام»(ٚ .)37قـ ُٝٻن سـٜجِٗ س ٍٛايًؿ ٜبايوٻ ٳعٚ ١ايٌُٛيٚ ،١ٝسكٖكٛا عٛث ّا ْؿٝوّ١
تـٚك ٗ قٛك ايًؿ ٗ ٜع٬قت٘ بإعٖٓٚ .)38(٢قا ايلُـ ٚإتابعٜ ١عٛؿ إٍ إٔ ايًؿٖٛ ٜ
ايعُـ ٗ ٠اهتٓبا ٙا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ،١ؾتتبعَ ٙٛؿلؿ ّا َٚلنٓباّ ،ػاُٸ ّا ٚعاَٸاَّ ،طًك ّا
َٚكٝٸـاّ ،سكٝكٚ ّ١فام ّاٚ ،ؾِٻًٛا ايك ٗ ٍٛع٬قت٘ بإعَٓٚ ،٢لاتب ٖقا إعٓ .٢نُا
عجٛا َـ ٣تأثرل ايوٝام ٚايكلا ٗ ٔ٥تٛد ٘ٝإعٓ ،٢ؾجٓاٝ٥ٸ ١ايًؿٚ ٜإعًٓ ٢هًٖت
هًطَ ّ١علؾٝٸ ،١سآل ّ٠بكٛٸ ٺ ٗ ٠ايـكي ا٭ُٛي ،ٞظُٝع َـاكه٘ ٚاػاٖات٘ ،عٝح
اعتٓ ٢بٗق ٙايجٓاْٝ ١ٝ٥ع ا٭ُٛيٝٸٌ ،عً ٢اػت٬ف َـاكهِٗ ٚاتٸذاٖاتِٗ إقٖب.)39(١ٝ
ٚقـ ناْت شلِ ٗ َـاكه ١ايًؿ ٜادتٗاؿاتٷ قْٚ ١ُِّٝؿٝو ،١عٝح نإ هُعِٗ ٗ
اًتػاشلِ بجٓاٝ٥ٸ ١ايًؿٚ ٜإعُٖٓٚ ،٢ا ٌَذلىْ ٚاسـ; ٫هتُـاؿ إعٓ َٔ ٢ايّٓٸ
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ايٌلع ;ٞيٝهٖ ٕٛقا إعَٓ ٢كـٸَ ٗ ّ١اهتٓباٚ ٙؼِ ٌٝاؿهِ ايٌلع.ٞ
ٖٓٚا ًـٸ ا٭ُٛيٝٸٌ ٗ اًتػاشلِ عً ٢ايًؿ ٖٛ ٜإٔ ا٭ػطل ٗ ه ٤ٛايؿَ ٵِٗ يًّٓٸ
بِؿ١ٺ عاَٸ ٖٛ ١عـّ ايتشكٗل َٔ ا٭يؿا ٚإلنٓب ١يقيو ايّٓٸ.
َ َٔٚباؿٖ ٗ ِٗ٥قا ايباب إٔ ا٭ٌُ ٗ تـا ٍٚايًؿ ٖٛ ٜؼكٝل ايبٝإ
 ٢ىتّٸ بٜ٘ٚ ،تبٌ ب٘ إلاؿ; يٝكع ب٘ ايتؿاِٖ
ٚايؿَ ٵِٗ(ٚ ،)40إٔ «يهٌٸ اهِٕ َوُٸ ٶ
ٚايبٝإٚ ،ي ٛمل ٜهٔ فيو ٕا نإ تؿاِٖٷ أبـ ّاٚ ،يبطٌ ػطاب اهلل تعاٍ يٓا»(ٖٚ .)41قا
اؿٔٛك يًبشح ايًػٟٛٸ ٚايـ٫يٞٸ ٗ ايـكي ا٭ُٛيٞٸ َٖ ٛا هعًٓا ْـكى إٔ عًِ أٍُٛ
ايؿك٘ ٖ ٗ ٛأًُ٘ عحٷ ٗ ؿ٫ي ١ايًؿ ٗ ٜايّٓٸ ايٌلعٞٸ; َٔ أدٌ كهِ ائٛاب٘،
ٚإكها ٤إعاٜرل اؿانُ ١يؿِٗ ايّٓٸٚ ،ؼِ ٌٝايكٛاعـَ ٖٛٚ ،ا نإ ؿاؾع ّا
يٮُٛيٝٸٌ إٍ اهتكلاْٝ ٤ع أْٛاع ٚأًهاٍ ايع٬قات ٚا٭ْوام اييت تك ّٛبٌ ايًؿٜ
ٚإعٓ ٗ ٢ايّٓٸ ايٌلع.)42(ٞ
بٌ إٕ ايبشح عٔ إعٓ ٢ايق ٟوًُ٘ ايًؿ ٗ ٜايذلنٝب نإ ٖ ٛا٭ٌُ
ٚايكِـ ٗ عٌُ ا٭ُٛيٌٜ ِٖٚ ٌٝتػً ٕٛعً ٢ايًػٜٚ ،١وتشٔلَ ٕٚباسجٗا،
ٜٓٚاقٌ ٕٛقٔاٜاٖاٖٚ .قا َا ُلٻغ ب٘ اٱَاّ ايٌاطيب عٓـَا قاٍ« :إٕ ا٫عتٓا ٤بإعاْٞ
إبجٛث ٗ ١اـطاب ٖ ٛإكِٛؿ ا٭ع ،ِٛبٓا٤ٶ عً ٢إٔ ايعلب إِا ناْت عٓاٜتٗا
بإعاْٖٚ .ٞقا ا٭ٌُ َعً ٛٷّ عٓـ أٌٖ ايعلب.)43(»١ٝ
ؾايًؿَ ٜا ٖ ٛإ ٓٚ ٫ه ١ْ ًٝيتشِ ٌٝإعٓ َٔ ٢ايّٓٸ.
ٚيكـ أؾِض إَاّ اؿلٌَ اؾٜٛين(ٖ478ع) عٔ ٖقا ايتٛدټ٘ ٗ «ايدلٖإ» ؾكاٍ:
«اعًَ ٵِ إٔ َع ِٛايه ٗ ّ٬ا٭ُٜ ٍٛتعًٖل با٭يؿاٚ ٚإعاْ ;ٞأَا إعاْ ٞؾوتأتٗ ٞ
نتاب ايكٝاي ،إٕٵ ًا ٤اهلل; ٚأَا ا٭يؿا ٚؾ ٬بٴـٻ َٔ ا٫عتٓا ٤بٗا; ؾإٕٸ ايٌلٜع١
علبٝٸٜٚ .)44(»ْ١ٴ ٳع ٸـ َبشح ايًؿ َٔ ٜإـاػٌ ا٭هاه ١ٝيؿِٗ اـطاب ايٌلعٞٸ ،ؾَٗٔ ٛ
أِٖٸ اٯيٝٸات إواعـٚ ٠إع ١ٓٝعً ٢ايؿِٗ ٚايتًكٓ.ٞ
 ٞاٱؾلاؿ ٚايذلنٝب .ؾايؿَ ٵِٗ
ٚإٓطًل إٓٗذ ٖٛ ٞايتشكٗل َٔ ايًؿ ٗ ٜسايتٳ ٵ
ٜبـأ ،نُا قايت ايـنتٛك ٠عا ١ٌ٥بٓت ايٌاط ،٧باــَ ١ايًػ ١ٜٛ٭يؿا ٚايّٓٸ،
َعلؾ ١ايـ٫ي ١إعذُٚ ١ٝايوٝاق ١ٝيًؿ ٗ ٜع٬قت٘ بإعٓٚ .)45(٢إؿكان ّا شلقا ايبٴ ٵعـ
إٓش ،ٞؾكـ عٴين عًُا ٤بايًؿ ٜايعلب َٔ ،ٞسٝح َعاْٚ ٘ٝؿ٫٫ت٘ ،عٓا ّ١ٜبايػٚ ،١قاَٛا
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َتابعت٘ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٚإٛاقعٚ .مل ٜؿُ ٵت ٴِٗ اهتشٔاك ايوٝام; عهِ أثلٚ ٙق ٸٛت٘ ٗ
تٛد ٘ٝإعٓ ;٢٭ٕ ا٭ٌُ ٗ ؼً ٌٝاـطاب ايٌلعٞٸ هب إٔ ته ٕٛايبـا ١ٜؾ٘ٝ
باــَ ١ايًػٜٛٸ ١٭يؿاَ ،٘ٚعلؾ ١ايـ٫ي ١إعذُٝٸ ١أٚٸ ّٚ ،٫ايـ٫ي ١ا٫هتعُايٝٸ ١ثاّْ ٝا،
شلق ٙا٭يؿاٚ ٚإكتٔٝات ٚا٭سٛاٍ احملٝط ١بايّٓٸ .ؾ ٬بٴـٻ ٗ ايتؿورل َٔ ايتشكٗل َٔ
ا٭يؿا ٗ ٚايذلنٝب .ؾأٚٸٍ َا وتاز إيَ ٘ٝؿوِّل اـطاب إٔ وكِّل ا٭يؿا ٚإؿلؿ.٠
ؾتشَِ ٌٝعَٓ ٢ؿلؿات أيؿا ٚايكلإٓ َٔ أٚٸٍ إعا َٕ ٕٚٵٔ أكاؿ إٔ ٜـكى َعاْٞ
ايكلإٓ»(.)46

بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ايجابت ٖٛٚ ،إٔ ايتًكٓ ٞايوً ِٝيًّٓٸ ايٌلعٚ ٞؾُٗ٘ٚ ،ايٍُٛٛ
إٍ َكاُـٜ ٫ ،ٙتٝوٻل إ ٓ٫بتذُٝع فُٛع١ٺ َٔ ائٛاب٘ ٚايٌلٚ ،ٙٚايتكٝټـ بعـؿٺ َٔ
ايكٛاعـ ،ؾإٕ ٚدٗ ١عًُا ٤ا٭ُ ٍٛاتٸذٗت إٍ ايـ٫٫ت َٔٚ .ثِٸ ؾُٔ أِٖٸ اؾٛاْب
ايًػ ،١ٜٛاييت ناْت َٛٓٛع ؿكاه ١ا٭ُٛي ،ٌٝاؾاْب ايـ٫يٞٸٚ .ايق ٟسـا
با٭ُٛيٝٸٌ يًعٓا ١ٜبٗقا اؾاْب ٖ ٛتٛقٗـ ايتؿورل ٚايتأٚ ٌٜٚا٫هتٓبا ٙعًَ ٢علؾ١
ؿ٫ي ١ايًؿ ٜعً ٢إعْٓٝ َٔ ،٢ع اؾٗات ٚاينٚاٜا ٚإوتٜٛات.
ؾايـ٫٫ت ٖ ٞاييت تٴعٌ ايؿك ٘ٝعً ٢اهتؼلاز ٚاهتٓبا ٙا٭سهاّ َٔ إٓطٛم،
 ٖٞٚايكٔ ٸ ١ٝإِلٻغ بٗا .نُا تٴع ٘ٓٝعً ٢اهتٓبا ٙا٭سهاّ َٔ غرل إِلٻغ ب٘ ،أٟ
َٔ ايّٓٸ غرل إِلٻغ بٖ٘ٚ .قا ايٌهٌ ٗ ا٫هتـٜ ٍ٫ٴ ٵع ٳلف عٓـ إٓاطك ١بع (قٛاعـ
ت دٗ١
ايتٛيٝـ ٚا٫هتـٚ ;)47()ٍ٫بع (ؼِ ٌٝإوهٛت َٔ إٓطٛم)ٖٓ َٔٚ .ا عٴ ٻـ ٵ
ايـ٫٫ت عُـ ٠عًِ ا٭ُ.ٍٛ
ؾ ٬بٴـٻ ٗ ايتؿورل َٔ إؿكاىٺ هًَٚ ِٝعلؾ١ٺ عُٝك ١بـ٫٫ت ا٭يؿا ٚعً ٢إعاْ،ٞ
ٚبايتػٝټل ايقٜ ٟطلأ عً ٢ؿ٫ي ١اـطاب ،ٳت ٳبع ّا يًوٝام احمل ٘ٝباـطابٚ .شلقا ايػلض
ْٛل عًُا ٤أُ ٍٛايؿك٘ ٗ ا٭يؿا ٗ ٚع٬قتٗا بإعاْْٝ ٗ ٞع اؾٗات ،نُا
ت عٓاٜتِٗ إٍ اٱٕاّ بإكتٔٝات احملٝط ١باـطاب; ٭ٕ ايه ّ٬ايٛاسـ ؽتًـ
اِْلٳ َؾ ٵ
ؿ٫يتٴ٘ تٳ ٳبعاّ يًُكتٔٝات احملٝط ١ب٘.
ؾـ٫ي ١ا٭يؿا ٚتابع ْ ١يكِـ إتهًِِّ ٚإكاؿت٘ َٔٚ ،ثِٸ  ٫بٴـٻ َٔ َعلؾ ١ايكِـ
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ٚاٱكاؿ ٗ ٠ايتؼاطب; بتشه ِٝايوٝامٚ ،إعُاٍ ايكلا ٔ٥احملٝط ١بايّٓٸ; ٭ٕ ايوٝام
سان ٷِ ،نُا ُلٻغ بقيو عًُا ٤ا٭ُ.ٍٛ
ٜٚٴ ٳع ٸـ َبشح ايـ٫ي ١عٓـ ا٭ُٛيٝٸٌ ا٭هاي ايقٜ ٟتأهٻى عً ٘ٝبٓا ٤عًِ أٍُٛ
ايؿك٘ٚ .قـ نٌـ عٔ ٖقا اٱَاّ ايػنايٖ505(ٞع) ،عٓـَا قاٍ ٗ «إوتِؿ« :»٢اعًَ ٵِ
ه ٵع ٞاجملتٗـ ٗ ،ٜٔاقتباي
إٔ ٖقا ايكطب ٖ ٛعُـ ٠عًِ ا٭ُ ;ٍٛ٭ْ٘ َٝـإٴ ٳ
ا٭سهاّ َٔ أُٛشلاٚ ،ادتٓاٗ٥ا َٔ أغِاْٗا»(.)48
ٖٓٚا سؿٓن ا٭ُٛيٝٸٌ عً ٢ايتٛهټع ٗ إباسح ايًػٜٛٸٚ ١ايـ٫يٝٸ ٖٛ ١ؿكد ١ايتؿاٚت
ت ٗ اـطاب
اؿاٌُ ٗ ا٭يؿا َٔ ،ٚسٝح ؿكد ١ايٛٓٛغ ٚاـؿا .٤ؾا٭يؿا ٚاييت دا٤ٳ ٵ
ايٌلعٞٸ يٝوت ٗ َوت٣ٛٶ ٚاسـٺ َٔ ،سٝح ايٛٓٛغ ٚاٱباْٚ ١اـؿا .٤بٌ إٕ ايًؿٜ
ايٛاسـ قـ «ٜـٍٸ عً ٢اؿهِ بِٝػت٘  ،ََ٘ٛٛٓٚأ ٚبؿشٛاَٚ ٙؿٗ ،َ٘ٛأَ ٚعٓاٙ
َٚعكٛي٘»( .)49إٓاؾ ّ١إٍ إٔ ايبٝإ َكِ ٛٷك عً ٢ايـ٫ي ١ايًؿَ ٖٛٚ .١ٝٛا أنٖـٙ
ا٭ُٛيٝٸْ ٗ ٕٛكٛشلِ; سٝح فنلٚا «إٔ ايبٝإ ٜ ٫ه ٕٛإ ٓ٫با٭يؿا ٚإعبِّل ٠عٔ إعاْٞ
اييت أٚقعت عًٗٝا ٗ ايًػٚ .)50(»١ايوبٚ ٌٝايطلٜل ٗ ٖق ٙإعلؾٚ ٖٞ ١دٗ ١ايًوإ
ايعلبٞٸ ٖٛٚ ،إكِٛؿ بإٛآع ١ايًػٜٛٸ.)51(١
ٖٓٚا ٪ٜنِّـ أُٖٸ ١ٝايـ٫ي ٗ ١ايؿِٗ ٚاهتُـاؿ إعٓ ٢ن ٕٛايّٓٸ ايٌلعٞٸ ٜـٍٸ
عً ٢أنجل َٔ ؿ٫ي١ٺ ،بطلمٕ كتًؿ .١ؾكـ أٓشٓ ٢لٚكٜٸ ّا ايبشح ٗ ؿ٫ي ١ايِْٓٛ
عًَ ٢عاْٗٝاٚ ،اييت تعتدل قٛاعـ أُٛيٝٸ ١يػٜٛٸ ١تلهِ َٓٗر ا٫دتٗاؿ ٗ اهتجُاك ناؾٓ١
طاقات ايّٓٸ ٗ ايـ٫ي ١عًَ ٢عاْ َٔ ٖٛٚ .٘ٝأِٖٸ ايبشٛخ اييت ٜك ّٛعًٗٝا اهتٓباٙ
ا٭سهاّ(.)52
 ٞإٍ ؼـٜـ َعامل ايبٝإ
 َٔٚأٖـاف ايٓٛل ٠ا٭ُٛي ١ٝيًبشح ايـ٫ي ٞايوٻ ٵع ٴ
ٚايتؿورل ٚايتأٚ ;ٌٜٚفيو بٓٛع إعاٜرل إٓٔبطٚ ١ائٛاب٘ اؿانُ ١اييت تٛمٕ بٗا
ايِٓٚ ْٛإت ٕٛايًػ ١ٜٛؾُٝا يً ٛابٳٗا يَ ٵبىٷ ،أَ ٚوٸٗا غُٛضٷ ،أ ٚاعذلٓٗا إبٗاّٷ ،أٚ
أُابٗا ػؿا ٷٚ ٤ايتبايٷ .نٌٸ ٖقا ايعٌُ نإ َٔ أدٌ اي ٍُٛٛإٍ ؼكٝل ٖقا اشلـف
ايٓب ،ٌٝايقٜ ٟتشـٻؿ ٗ ٓب٘ عًُٝٸيت ايكلاٚ ٠٤ايتأٚ .ٌٜٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٗ فًُ٘
إِا ٖ ٛعحٷ ٗ ايـ٫٫ت ،يؿّ ٛا َٚعِْٓٚ ،٢ٸ ّا ٚهٝاقاّٚ ،فيو عٔ طلٜل َبـأ ايت٬مّ
ايكا ِ٥بٌ قٛاٌْ ايًػ ٗ ١ؾِٗ اـطابٛٓٚ ،اب٘ ايوٝام ٗ ؼـٜـ إعٓ ٢إتعـِّؿ،
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ٚاحملتٌُ عً ٢م ٕٛكِ.)53(»ْٛ
ت عًُا ٤ا٭ٍُٛ
ٚاٖ٫تُاّ بايـ٫٫ت ،ظُٝع أقواَٗا ٚؾلٚعٗا ٚأْٛاعٗا ،دعًَ ٵ
ٜتٸذٗ ٕٛإٍ ايبشح ٗ ايوٝام; باعتباك إٔ ايوٝام أؿا ْ٠إدلاٝ٥ٸ ١يتشـٜـ إعٓٚ ،٢هببٷ
ٴَعٌ ٗ ايذلدٝض بٌ ايـ٫٫ت احملتٳ ٳًُٚ ،١ا٭قٛاٍ إتعـِّؿ ٠اييت وتًُٗا إعٓ ٢احملٍُٛ
ٗ ايّٓٸ ايٌلعٖ .)54(ٞق ٙا٭ُِّٖ ١ٝاييت انتوبٳ ٵتٗا ايـ٫٫ت ٗ ايتؿورل دعًت بعض
ايباسجٌ ٜوتشٔلَ ٕٚبشح ايـ٫٫ت يٝه ٕٛقاّْ ْٛا عاَٸ ّا ٗ ايتؿورل ٚايبٝإ.
ٚتٓكوِ ايـ٫ي ١إٍ عـٸ ٠أقوإَّٗٓ ،ا:
1ع ايـ٫ي ١ا٭ًُٝٸ ٖٞٚ :١ؿ٫ي ْ١يؿٝٛٸ ١تابع ْ ١يكِـ إتهًِِّ ،سٝح هـ ايعكٌ
بٌ ايـاٍٸ ٚإـيَٓ ٍٛاهبٚ .ّ١قٛاَٗا إٔ تأػق ا٭يؿآٚ َٔ ٚعٗا ا٭ًُٞٸ ،عٝح تهٕٛ
ت ي٘ بايكِـ ا٭ٚٸٍ إأػٛف َٔ ايٓٛع .ؾٗ ٞؿ٫ي ْ١تٌذلى ؾٗٝا
ؿ٫يتٗا ٚؾل َا ٚٴٓعٳ ٵ
ْٝع ايؿٗٚ ّٛا٭يوٓ.)55(١
2ع ايـ٫ي ١ايتابع ٖٞٚ :١ؿ٫يَ ١وتُـٸ َٔ ْ٠ايـ٫ي ١ا٭ًُٚ ،١ٝػاؿَ ْ١شلاٚ ،كادعْ١
إيٗٝاٜٚ .تطًٓب ايٓٛل ٗ َعلؾتٗا ايٓٛل ٗ إكتٔٝات ايعاَٸ ١احملٝط ١باـطاب ،أعين
ايوٝام(.)56
ٚؼِ ٌٝايـ٫ي ١ايتٻ ٳبع َٔ ١ٝا٭ًُٝٸَ ١تٛقِّـٷ عًَ ٢ـ ٣إعلؾ ١بايوٝام احمل٘ٝ
باـطابَ ٖٛٚ .ا ٜتؿاٚت ؾ ٘ٝإتًكٌِّ شلقا اـطابَ ٖٛٚ .ا ٜعين إٔ إتًكٌِّ ٜتؿاٚتٕٛ
ٗ انتواب ٖق ٙايـ٫ي...١
ؾُلاعا ٠إكتٔٝات ايتـاٚي ١ٝيًؼطاب َٔ ،سٝح ايٛلٚف ٚإ٬بوات احملٝط١
باـطابَ ،طًبٷ َٓٗذٞٸ ٗ ُجټٌ ايـ٫ي ٗ ١اـطاب ،بأقواَٗا إتعـِّؿٚ ،٠بؿلٚعٗا
ٚأًهاشلا إتِّٓٛع.١
ٚايـ٫ي ١بٗقا ايتكوٚ ِٝايتؿلٜع ٖ َٔ ٞاػتٝاك اٱَاّ ايٌاطيب(ٖ790ع)ٗ ،
إٛاؾكات ،ؾكـ قوٻِ ايـ٫ي ١اييت تلدع إٍ إٛآع ١ايًػٜٛٸ ١إٍ:
ؿ٫ي ١أًُٝٸ َٔ...« ;١دٗ ١نْٗٛا أيؿاٚاّ ٚعباكات َؿٝـ ٠ؿايٓ ١عًَ ٢عإٕ
َطًك.»...١
ٚؿ٫ي ١تابع َٔ ٖٞٚ« ،١دٗ ١نْٗٛا أيؿاٚاّ ٚعباكات َكٝٸـ ٠ؿايٓ ْ١عًَ ٢عإٕ
ػاؿَ١ٺ يًـ٫ي ١ايتابع.)57(»...١
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ٜٓٚـكز ٗ ٖق ٙإكتٔٝات اؿانُٚ ١إٛدِّٗ ١يًُعٓ ٢ايوٝام ٚايكلاٚ ٔ٥إكاّ;
ًـ ٠إٍ َلاؿ إتهًِِّ َٔ ن َٔ ٖٞٚ .َ٘٬ايٛهاٌ٥
باعتباكٖا َٔ ايعَ٬ات ايـايٓٚ ١إُ ٵل ٹ
ًـ ٠إٍ بٝإ احملتٳ ٳُ٬ت َٔ اـطاب.)58(...
إُ ٵل ٹ
أَا اٱَاّ ا٭ُٛي ٞابٔ ايك ِِّٝاؾٛمٖ751(١ٜع) ؾً٘ اػتٝاكٷ ٚادتٗاؿٷ ػاْٸ ٗ
تُٝٛـ ٚتؿلٜع ٚتكو ِٝايـ٫ي .)59(١ؾٗ ٞتأػق عٓـ ٙقوٌُ أهاه:ٌٝ
1ع ايـ٫ي ١اؿكٝك ٖٞٚ :١ٝايـ٫ي ١ايتابع ١يكِـ إتهًِِّٖٚ .ق ٙايـ٫ي ٫ ١ؽتًـ
باػت٬ف إتهًٌُِّ; ؾإتهًِ أؿك َٔ ٣غرل ٙبه ٖٛٚ ،َ٘٬أعًِ ب٘ َٔ غرل.ٙ
2ع ايـ٫ي ١ايتابع ٖٞٚ :١ايتابع ١يؿِٗ ايواَعٖٚ .ق ٙايـ٫ي ١ؽتًـ باػت٬ف
وب إكتٔٝات ايجكاؾ ١ٝاييت ٜتُٝٻن ٕٚبٗا(.)60
س ٵ
َـاكى َٚوتٜٛات ايواَعٌ ،ٳ

ٗ َوع ٢ا٭ُٛيٝٸٌ ٗ ايؿٌِ بٌ ا٭يؿا َٔ ٚدٗ ١إعذِ  َٔٚدٗ ١ا٫هتعُاٍ
اًتػًٛا بايوٝام; يًؿٌِ بٌ اؾٗتٌ; ٭ٕ ايًؿ ٜتتػٝٻل ؿ٫يت٘ َٚعٓا ٙتٳ ٳبعاّ يًوٝام ايقٟ
ٳٔ ٜل ٴؿ ؾ.٘ٝ
ؾايوٝام ٖ ٛاٱطاك ايق ٟتٓت ِٛؾ ٘ٝايعٓاُل إلنٓب ١يًّٓٸٚ .قـ اعتُـٙ
إؿوِّل ٗ ٕٚتؿورلِٖ يًّٓٸٖٚٚٚ ،ؿ ٗ ٙٛتع ٌٝؿ٫ي ١ايّٓٸ ايكلآْ ،ٞؾٗ َٔ ٛأِٖٸ
ايكلا ٔ٥ايـايٓ ١عًَ ٢لاؿ إتهًِِّ.
يكـ ؾطٔ ا٭ُٛيٝٸ ٕٛإٍ ايوٝام ٚعٓاُلٚ ٙأثل ٗ ٙؼـٜـ إعٓٚ .٢قـ ٓٚع
عًُا ٤ا٭ُ ٍٛعـٸٛٓ ٠اب٘ ٗ إعُاشلِ يًوٝام.
ٜٚٴلاؿ بايوٝام عٓـ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛفُٛعٴ َا اْت َٔ ِٛايكلا ٔ٥ايـايٓ ١عً٢
إكِٛؿ َٔ اـطاب ،هٛا ٷ ٤أناْت تًو ايكلا ٔ٥سايٝٸ ّ ١أّ َكاَٝٸ ّٚ ،١بعباك٠ٺ أػل:٣
ايوٝام ٖ ٛفُٛعٴ ايكلا ٔ٥اييت تٴواِٖ ٗ عًُ ١ٝايؿَ ٵِٗ ٚاٱؾٗاّ; يًؿٌِ بٌ إعاْ،ٞ
يػٜٛٸ ّ ١ناْت أّ غرلٳ يػٜٛٸ ٺ.)61(»...١
ٚعً ،٘ٝؾإٕ عٓا ١ٜعًُا ٤ا٭ُ ٍٛبا٭يؿا ٚمل تهٔ َوتكًٓ ّ ١أَٓ ٚؿًِ ّ١عٔ
ايوٝام ،بٌ ناْت ؿاػً َّٚ ١لتبطَ ّ١بـأ َلاعا ٠إكتٔٝات ٚإكاَات; ٭ٕ ايًؿ ٜػاكز
ايذلنٝب  ٫ق ١ُٝي٘.
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 َٔٚ .)62(»٢ث ٸِ
قاٍ اٱَاّ ايٌاطيب« :ي ٛاعتدل ايًؿَ ٜذلٸؿ ٙمل ٜهٔ ي٘ َعٓ ٶ
ؾُٔ اؾٗات إُٗٸ ١اييت اًتػٌ عًٗٝا عًُا ٤ا٭ُٚ ،ٍٛنإ شلا ا٭ثل ايهبرل ٗ
اهتُـاؿ إعٓ ،٢دٗ ١ايوٝامٚ ،قِـ إتهًِِّ َٔ اـطاب َٔٚ .قٛاعـِٖ ٗ ٖقا
ذأ
ايباب :ايوٝام سانِٷٚ ،إٕ ا٭ٌُ إٓٗذ ٖٛ ٞإعُاٍ ايـ٫ي ١اؿكٝك ١ٝيًؿٜ ٫ٚ .ٜٴ ًِ ٳ
إٍ ايوٝام إ ٓ٫عٓـ عـّ قـك ٠ايٓٛع عً ٢ايٛؾا ٤بإعٓٚ .٢إٕ اْتناع إعٓ َٔ ٢ايّٓٸ
وهُ٘ ايوٝامٚ .إٕ ا٭ٌُ ٗ اـطاب ٖ ٛؼكٝل ايؿِٗ ٚايبٝإ ٚاٱب٬ؽ .قاٍ ايٌٝؽ
ابٔ ؿقٝل ايعٝـ« :أَا ايوٝام ؾٜٗ ٛلًـ إٍ تب ٌٝاجملُ٬تٚ ،تلدٝض احملتُ٬ت،
ٚتكلٜل ايٛآشاتٚ .نٌټ فيو ٜٴ ٵع ٳلف با٫هتعُاٍ»(ٚ .)63ايوٝام ٗ ايـكي ا٭ُٛيٜ ٞٴ ٳع ٸـ
َٔ أبلم اؾٗات ائابط ١يًُعٓ ،٢بٌ ٖ ٛإٛدِّ٘ يًُعٓ ٗ ٢ايّٓٸ(.)64
ٚاعتدل عًُا ٤ا٭َُ ٍٛبـأ َلاعاٚ ٠ؼه ِٝايوٝام ٗ ايؿِٗ ٚؼِ ٌٝإعٓ٢
ٚ .)65(ٞإٕ
إٓٗرٳ ا٭َجٌٚ ،ايطلٜلٳ ايوـٜـ إُعٌ ٗ ؼِ ٌٝإعٓ َٔ ٢ايّٓٸ ايٌلع ٸ
ايٓاٚل ٗ نتب ا٭ُٜ ٍٛٴ٬سٹَ ٜـ ٣اٖتُاّ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛبايوٝامٚ ،بكِـ إتهًِِّ
َٔ اـطابٖٓ ،ا دعًِٗ ىِِِّ ٕٛي٘ َباسح ٚاهع ّ ٗ ١ثٓاٜا نتبِٗ ٪َٚيٖؿاتِٗ.
نُا إٔ ايوٝام ٖ ٛآيٝٸَ ْ١واعـٚ ،٠أؿاَٛ ٠دِّٗ ،١عً ٢تٛد ٘ٝإعٓٗ ٢
اـطاب( ،)66بٓا٤ٶ عً ٢إٔ َكِٛؿ اـطاب يٝى ايتؿكٗ٘ ٗ ايعباك ،٠بٌ ايتؿكٗ٘ ٗ
إعبِّل.)67(...
 َٔٚادتٗاؿاتِٗ ٗ ٖقا اجملاٍ إٔ اـطاب ايِاؿك عٔ ايٌاكع وٌُ عً ٢إعٓ٢
ايٌلعٞٸ; ؾإفا تعقٻك سٴ ٹٌُ عً ٢إعٓ ٢ايعٴ ٵلٗ ،ثِٸ أػرلاّ وٌُ عً ٢إعٓ ٢ايٌلعٞٸ(.)68
ٚإبـأ ٗ ٖقا اً٫تػاٍ إٔ ايًؿ ٜقبٌ ا٫هتعُاٍ ٜ ٫هتوب أٟٸ َعٓ٢ٶٚ ،إِا
َعٓا ٙاؿكٝكٞٸ ٜتشـٸؿ ٗ اهتعُاي٘ ،ٳت ٳبع ّا يًوٝام ايق ٟٳٔ ٜل ٴؿ ؾٖٓ ،٘ٝا ٜـ ِّيٌ ٜٚعين إٔ
ايوٝام ٖ ٛايٓا ِٚايقٜ ٟعط ٞيًهًُ ١ؿ٫يتٗا اؿكٝك ٗ ١ٝايذلنٝب.
ٚايوٝام ٜتؿلٻع إٍ عـٸ ٠أْٛاعَٗٓ ،ا :ايوٝام ايًػٚ ٟٛإكايٚ ;ٞايوٝام غرل
ايًػ ٖٛٚ ،ٟٛإكاَ .)69(ٞؾٗ ٛأؿا ْ٠إدلا ١ٝ٥يتشـٜـ إعٓ ٗ ٢ايّٓٸٚ .إعُايُ٘ ٜواعـ
ٜٚٴعٌ عً ٢سؤ ايؿَ ٵِٗ ٚايتًكٓ٪ٜٚ .ٞنِّـ ٙإٔٸ اؾٌٗ بايوٝامٚ ،عـّ إعُاي٘ أٚ
ٓ ٵلب ّا َٔ ؼلٜـ إعٓٚ ،٢إبعاؿ ٙعٔ أًُ٘ٚ ،عٔ قِـ ;ٙإف سٔٛك
اهتشٔاك ،ٙٴ ٜٳع ٸـ ٳ
ايكِـ ٗ ايتؼاطب ٓلٚكٚ ،ٌّٟإْ٘  ٫ن ّ٬إ ٓ٫بٛدٛؿ ايكِـ َٔٚ .قٛاعـ عًُا٤
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ِـ(.)70
ا٭ُ :ٍٛا٭ٌُ ٗ ايه ّ٬ايكَ ٵ
ٖق ٙا٫عتباكات ًَِّ٪لٷ عً ٢إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٜبك َٔ ٢أِٖٸ أؿٚات ايؿِٗ
ٚا٫هتُـاؿَٚ .ا أسٛز إؿوِّل ي٬ط٬ع ٚاْ٫ؿتاغ عً ٢قٛاعـ ٖقا ايعًِ إُواعٹـ ٠عً٢
ايؿِٗ ٚايتًكٕٓ ٞعاْ ٞايِٓ ْٛايٌلع!١ٝ

َا ْوتٓتذ٘ ٗ ٖقا ايبشح إٔ عً ّٛايؿِٗ ٚايتؿورل ٚايبٝإ ؼَٛ ٢ٛقعٕ َتُِّٝن
َٚهاْ١ٺ ػاُٸ ٗ ١ايذلاخ ايعلبٞٸ اٱهٚ .َٞ٬إٕ ٖق ٙايعً ،ّٛكغِ اػت٬ف أْٛاعٗا،
ت اً٫تػاٍ عً ٢دٗ ١ايبٝإ
ٚتعـټؿ أًهاشلاٚ ،تٓٛټع ؾلٚعٗا ٚأقواَٗا ،قـ اػتاكٳ ٵ
ٚتؿٗټِ ايًِِّٓ٪َ ٖٛٚ ،ْٛلٷ ؿاعِ ٕـ ٣سٔٛك َٓٗر ايؿَ ٵِٗ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ
اٱه.َٞ٬
ت عً ٢دٗ ١ايؿِٗ
ٜٚأت ٞعًِ ا٭ُُ ٗ ٍٛـاك ٠ايعً ّٛاٱهَٝ٬ٸ ١اييت اًتػًَ ٵ
ٚايبٝإ ٚا٫هتُـاؿ.
ٖق ٙا٫عتباكات ٚإٛاُؿات اعتباكاتٷ ًِّ٪َٚلات عً ٢إٔ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٜبك٢
َٔ أِٖٸ أؿٚات ايؿِٗ ٚعٓاُل ا٫هتُـاؿ يًُعٓ ٗ ٢ايِٓ ْٛايٌلعٝٸ ١ػاُٸ ّ،١
ٚايِٓ ْٛإـٚٻْ ١بايًػ ١ايعلب ١ٝبِؿ١ٺ عاَٸ.١
ؾعٓا ١ٜعًُا ٤ا٭ُ ٍٛناْت َتٸذٗ ّ١إٍ اٖ٫تُاّ بايـ٫يٚ ،١بطلم اهتؼْ٬
إعٓ ;٢بكِـ ٓب٘ ؾِٗ ايّٓٸ َٔ ِْ ْٛايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوټ ٻٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛاً٫تػاٍ
بإٓٗر ا٭ُٛيٞٸ ٗ قلاٚ ٠٤تأ ٌٜٚايّٓٸ ايٌلعٚٚ .ٞآضٷ إٔ عًِ أُ ٍٛوٌُ ٗ
َباسج٘ ْٛلٜٸ ّ ١ؿ٫يٝٸ َّ ١تُاههَٓٚ ،١وذَُٚ ،١تٓاهكٚ ،١تهٌـ عٔ َوتٜٛات
اًتػاٍ ايـ٫يٚ ،١سٔٛك إعٓٚ ،٢أًهاٍ تًكٖٓ ٞقا إعٓ ٗ ٢ايّٓٸ عاَٸ ّٚ ،١ايّٓٸ
ايٌلعٞٸ ػاُٸ ّ ،١يػا ١ٜدعٌ ٖقا إعَٓ ٢كـٸَ ّ١أهاهٝٸ ٗ ١ا٫هتُـاؿ ٚا٫هتٓبأَ ٙ
دٗ١ٺٚ ،ؿُاٖ ١ٜقا إعٓ َٔ ٢ايتشلٜـ َٔ دٗ١ٺ أػلٚ .٣شلقا يك ٞاٖتُاَ ّا َتناٜـّا بٌ
ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ٗ اٯ ١ْٚا٭ػرل.٠
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(اٌتصاز الدً عمى الشيف)
قساءةٌ ٌكديّة يف املفّوً

ت،
َٳٔٵ ٜٴلادٹع َا نُتٴب عٔ اٱَاّ اؿوٌ× َٔ ايهُتٴبٚ ،ا٭ًعاك اييت ْٴُٛٳ ٵ
إٍ ؾذلَ ٠ا قبٌ اـُو ٓٝٸٝات َٔ ايكلٕ إآٜ ٫ ،ٞل ٣تِلواّ أ ٚتًُٝشاّ ٜتشـٸخ عٔ
إٔٻ اَ٫اّ اؿوٌ× اْتِل عَوٳب ايؿَ ٵِٗ ايٌا٥ع ٚإعلٚف يـ ٣عُ ّٛايٌٝع ١اي،ّٛٝ
ٗ أْٸ٘ تػًٖب عً ٢ػٳِٵُ٘.
ؾايهتابات ٚا٭ًعاك قبٌ ٖق ٙإلسً ١ناْت تتشـٻخ عٔ ًذاعت٘ٚ ،عٔ عٴًُ ٸٛ
ذـاّ
ٖٹُٻت٘ٚ ،دٴلأت٘ٛٓٚٚ ،س٘ٚ ،إقـاَ٘ٚ ،عنِّٚ ،ٙسلٛػ٘ٚ ،أْٸ٘ٴ بٓ ٢يٓؿو٘ ٚيك َ٘ٛٳَ ٵ
عُٝٛاّ عدل ايتأكٜؽ ٗ ،هٴٛغ ايكتاٍ; باعتباك ٖق ٙإؿاػل َٔ إؿاػل اٱشلٝٸٚ ١ايـٜٝٓٸ.١
ت ٖقا ايتأكٜؽ ؾٗ ٞأبعـٴ َا ته ٕٛعٔ اؿـٜح
ؾافا كادعٓا ايهُتٴب اييت هبكَ ٵ
ٗ َجٌ ٖقا إٛٓٛع ،نهتاب (اـِا ّ٥اؿوٝٓٝٸ ،)١يًٌٝؽ دعؿل ايتټوذلٖٛٚ ،ٟ
ٴوٝين َٚلدعٕ َعلٚف ،ؾ ٬لـٜ ٙتشـٻخ عٔ ٖقا إٛٓٛعٚ .نقيو اؿاٍ
ٍّ
ـطٝبٺ س
َع ايق ٜٔداٚ٩ا ٹَٔ بعـَ ،ٙجٌ :ايٌٝؽ َٗـ ٟإامْـكاْ ;ٞؾإٕ نُتٴبِٗ ػايٖ َٔ ْ١ٝقا
ت اجملايى اؿوٝٓٝٸ ١يهباك ايعًُاٚ ٤نباك
إعٓٚ .٢نقا ها٥ل ايهُتٴب اييت ْعٳ ٵ
اـطباَ ٤ا قبٌ اـُو ٓٝٸٝات َٔ ايكلٕ إآ.ٞ
ؾٗقا ايك ٍٛاْتٌل ٗ ايجكاؾ ١ايٌٝعٝٸ َٔ ١بعـ اـُو ٓٝٸٝاتٚ .أ ٸٛٗٚ ٍٚك ٙنإ ٗ
تؿورل هٝٸـ قُطب (ٗ  ٍ٬ٚايكلإٓ) ٗ ،ف ٌٜقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا َيٓٳِٓٴلٴ ٴكهٴًَٓٳا ٚٳايٖقٹٜٔٳ

شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا ٳٜٚٳ ٵ ٛٳّ ٜٳكُّٛٴ ا َ٭ًٵٗٳاؿٴ﴾ (غاؾل.)51 :
آ ٳَٓٴٛا ؾٹ ٞايِ ٳ
ٜك ٍٛهٝٸـ قُطبٚ« :اؿوٌ ع كٓٛإ اهلل عً ٘ٝع ٜ ٖٛٚٴوتٌٗٳـ ٗ تًو ايِٛك،٠
ِلاّ أّ ٖنّّ١؟ ٗ ايِٛك٠
ت ٖق ٙٳْ ٵ
ذع َٔ ١داْبٺَ ،أناْٳ ٵ
ايع َٔ ١ُٝٛداْبٺ ،إُؿِ ٹ
ت ٖنّٚ ;ّ١أَٸا ٗ اؿكٝك ١اـايِٚ ،١بإكٝاي
ايٛاٖلٚ ،٠بإكٝاي ايِػرل ،ناْٳ ٵ
ت ٳِْٵلاّ .ؾُا َٔ ًٗٝـٺ ٗ ا٭كض تٗتنټ ي٘ اؾٛاْض باؿبٸ ٚايعطـ،
ايهبرل ،ؾكـ ناْٳ ٵ
ٚتٗؿ ٛي٘ ايكًٛبٚ ،ػٍٝٴ باي ٳػٝٵلٚ ٠ايؿـا ،٤ناؿوٌ كٓٛإ اهلل عًٜ .٘ٝوتٗ ٟٛ
ٖقا إتٌِّٝعٚ ٕٛغرل إتٌِّٝعٌ َٔ إوًٌُٚ ،نجرل َٔ غرل إوًٌُ.»...
ؾؼ ُ١ُ٬ن َ٘٬إٔ اؿوٌ× ُقتٌٚ ،يهٓ٘ اْتِل; ٭ْ٘ ٜكٚ« :ٍٛايٓاي
نقيو ٜكِلَ ٕٚعٓ ٢ايِٓل عًُٛ ٢كٕ َعٝٻَٓ ١عٗٛؿ٠ٺ شلِ ،قلٜب١ٹ ايل ١ٜ٩٭ع.ِٗٓٝ
ٚيهٔٸ ُٛك ايِٓل ًتٸ.)1(»...٢
ه٘
ه٘ اٱٜلاْ ٗٚ ،ٞايٛٳ ٳ
ه٘ ايعلاق ٗٚ ،ٞايٛٳ ٳ
ًٚاع ٖقا ايؿهل ٗ ايٛٳ ٳ
ه٘ ايًبٓاُْٚ .ٞاك ٖقا ايؿهل ٖٛ
ه٘ اـًٝذ ٗٚ ،ٞايٛٳ ٳ
ايبانوتاْ ٗٚ ،ٞايٛٳ ٳ
ايؿهل إتنعِِّ ٗ اٱع ٗٚ ،ّ٬ايؿٔاٝ٥اتٚ ،عً ٢اٱْذلْت َٔ ،إٔ اٱَاّ اؿوٌ×
تٚ ،اْتٗ ٢إٛٓٛع .ؾِاكت
قـ ُقتٌٚ ،أْ٘ اْتِل بعـ قتً٘ٚ ،إٔ أٖـاؾ٘ قـ ؼكٖ َك ٵ
فايى اٱَاّ اؿوٌ× َتُوٸه ّ١بٗقا ايطلغٖٚ .هقا بـأ ايٌعلا،)2(ُٕٜٛٛٓ ٤
ت ٖق ٙايؿهل.٠
ٚايلٚاؿٜـ ٜكلٚ ،ٕٚ٩ت٪يٖـ ايهتب ،ؾاْتٌلٳ ٵ
ؾِٗ ٜوتعًُ ٕٛايِٓل بإعٓ ٢احمللٻف ،ايق ٟسلِّف عٔ أًُ٘ إٛدٛؿ ٗ نتب
ايًٓػٚ ١ا٭ؿب .ثِٸ ٜطبِّك ْ٘ٛعً ٢إٌلٚع اؿوٝين.

ٖٓا ٜأت ٞايو٪اٍ عٔ ايجُل ٠اييت هتذلتٻب عً ٢ن ٬ايؿٌُٗ؟
ؾٓك :ٍٛإْٓا سُٓٝا ْؿِٗ ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ× بايؿَ ٵِٗ ا٭ ٸ َٔ ،ٍٚإٔ إٌلٚع
سكٖل بعٔاّ َٔ أٖـاؾ٘ ،أَا ا٭ٖـاف ايع ٢ُٛؾًِ وكِّكٗا ستٸ ٢اٯٕ ،ؾٗقا هٝذعٌ
ايٌٝع ١تتشلٻى باتٸذاٖٗاٚ ،هتتدلَر عكٛشلِ باتٸذا ٙإٔ ٜتشلٸنٛا ٜٚعًُٛا ٌٜٓٚطٛا.
غ٬ف َا ي ٛقًٓا :إٕ اؿوٌ× قـ اْتِلٚ ،سكٖل أٖـاؾ٘ٚ ،متٸ اٱُ٬غ،
ٚأًُُشت أٓٚاع ا٭َٸ ،١ؾٝكتِل ايٌٝع ١عً ٢إقاَ ١ايٌعا٥ل اؿوٝٓٝٸٜٚ ،١تِٛٸك ٕٚأِْٗ
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ٜؿتش ٕٛايؿتٛغ.
ؾاٱًهاٍ يٝى ايٌعا٥ل اؿوٚ ،١ٝٓٝيهٓٸٓا ْك :ٍٛإٕ ٖق ٙايٌعا٥ل  ٫ق ١ُٝشلا
َٔ ؿ ٕٚإعلؾٚ .١يقا سٌ ؼـٻخ أُ٥ٸتٓا عٔ أِٖٸ ًعرل٠ٺ ٖٞٚ ،اينٜاك ،٠نُا ٗ
ٔ أت ٢قدل اؿوٌ×
ُشٝش )3(١عتٝب ١بٝٸاع ايكِب ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵ
عاكؾاّ عكِّ٘ نتب٘ اهلل ٗ أعً ٢عًٝٸٌ»( .)4ؾعً ٢ايٓاي إٔ ٜكُٛٝا ايٌعا٥لٚ ،يهٔٵ
بٛعَٚ ٕٞعلؾ١ٺ .ؾٗ ٤٫٪ايقٜ ٜٔكٛي :ٕٛإٕ اؿوٌ اْتِلٚ ،إٕ اؿوٌ سكٖل أٖـاؾ٘،
ٚإٕ ا٭َ ١قـ أًُشتٜ ،ؿلِّغٌَ ٕٛلٚع اٱَاّ اؿوٌ× َٔ َُٔ.ْ٘ٛ
ٚمٔ ٗ ٖقا إكاٍ هٓٓاقٍ ٖق ٙايؿهل َٔ ،٠ػ ٍ٬ايًػ ٗ ١أًُٗا،
وب ايٛاقع ايتأكى َٔ ،ٞػٍ٬
ع ٳ
ٚا٫هتعُاٍ ايكلآْٞٸٚ ،سـٜح أٌٖ ايبٝت^َ ٚ ،
بعض ا٭َجًٚ ،١بعض ايِٓ ،ْٛاييت تلنِّن ٖقا إٛٓٛع ٚتِّٓٛش٘.

1ع ٗ ُشٝش ،ٌْٝ ١عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :قًتٴ ق ٍٛاهلل تباكى ٚتعاٍ:
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا ٳٜٚٳ ٵّٛٳ ٜٳكُّٛٴ ا َ٭ًٵٗٳاؿٴ﴾؟ قاٍ« :فيو ٚاهلل
﴿ٔإْٻا َيٓٳِٓٴلٴ ٴكهٴًَٓٳا ٚٳايٖقٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ؾٹ ٞايِ ٳ
ِلٚا ٗ ايـْٝاٚ ،قُتًٛاٚ .ا٭ُ٥ٸ ١بعـِٖ،
ت إٔ أْبٝا ٤نجرل ٠مل ٴ ٜٵٓ ٳ
دع .١أَا عًُٵ ٳ
ٗ ايلٻ ٵ
ِلٚا .فيو ٗ ايلدع.)5(»١
ُقتًٛاٚ ،مل ٴ ٜٵٓ ٳ
ؾاٱَاّ× مل ٜكُ ٵٌ :إِْٗ بعـ قتًِٗ اْتِلٚا; إف نٝـ ٜٓتِلٚ ٕٚقـ ُقتًٛا؟!
ت ي ٛنإ ٖٓاى ٳَ ٵٔ ٜوع ٗ ٢ؼكٝل
ْعِّ ،هٓٓٓا إٔ ْك :ٍٛإٕ أٖـاؾِٗ ؼكٖ َك ٵ
أٖـاؾِٗٚ ،يهٔٸ ؼكٝل ا٭ٖـاف ً ٞٷٖٚ ٤قا إِطًض (ايِٓل) ً٤ٞٷ آػل.
ؾٗقا َٖ ٛؿٗ ّٛا٭ُ٥ٸ ١يًِٓل ٫ ،ايِٓل ايوٝاه ،ٞأ ٚاٱع ،َٞ٬أ...ٚ
ٖٚقا َٖ ٛعٓ ٢ايِٓل ٗ ايًػ ٗٚ ،١ايكلإٓ.
أَا ا٫هتعُاٍ بإعٓ ٢ايجاْ ٞؾٗ ٛيػ ْ١قلٻؾ ،١سلٻؾتٗا اؿهَٛات اييت توًٖطت
ت ٖقٙ
عًَ ٢كاؿٜل ا٭ ٸَ ١بعـ ايٓيبٸ|َٚ ،ٳ ٵٔ دا ٤بعـِٖٚ ،تابعِٗ بعضٴ ايٌٝع ،١ؾٌٓأَ ٵ
ايجكاؾ ،١ؾهتب ايهتاب ِْٛٚ ،ايٌعلاٚ ،٤أٌْـ ايلٚاؿٜـ.
2ع ٗ َٛثٻك )6(١أب ٞبِرل ،عٔ أب ٞدعؿل× ،قاٍ :تٖ ٬ق ٙاٯٔ﴿ :١ٜإْٻا َيٓٳِٓٴلٴ
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا ٳٜٚٳٛٵّٳ ٜٳكُّٛٴ ا َ٭ًٵٗٳاؿٴ﴾ (غاؾل ،)51 :قاٍ« :اؿوٌ
ٴكهٴًَٓٳا ٚٳايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ؾٹ ٞايِ ٳ
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طًَب
ِل بعـٴ» ،ثِٸ قاٍٚ« :اهلل ،يكـ قتٌ قتً ١اؿوٌ×ٚ ،مل ٴِ ٜ
ٍّ َِٓٗٚ ،مل ٴ ٜٵٓ ٳ
بٔ عًٞ
بـَ٘ بعـٴ»(.)7
ؾكتٌ قتً ١اٱَاّ اؿوٌ× ٖقا يٝى ِْلاّ يًشوٌ× ،بٌ ايِٓل ٜتشكٖل
ٍّ ٚٚاٖلٕ َٚباًلٕ.
عٓـ غًب ١إ ًّٛٛعً ٢ايٛامل ،بٌهٌٕ سوٸٞ
^

1ع عٔ عُل ٚبٔ ػايـ ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ« :نإ كه ٍٛاهلل| ِّٜٛ
ًُُِٗاٚ ،نإ ٜكُٖ :ٍٛا ًٗلا اهللُٖٚ ،ا نؿٓاكٕ ْ٠ا قبًُٗا َٚا
ًعبإ ٚكَٔإ ،ٳ ٜٹ
بعـُٖا َٔ ايقْٛب .اي ّٛٝايجايح ؾ ٘ٝٴٚيـ اؿوٌ بٔ عًٞٸ’ .ػلز إٍ ايكاهِ بٔ
ايع ٤٬اشلُـاْٚ ،ٞن ٌٝأب ٞقُـ× ،إٔ َْ٫ٛا اؿوٌ× ٴٚيـ  ّٜٛاـُٝى يج٬خ
ػًَ ٵً َٔ ٕٛعبإ ،ؾِٴ ٵُ٘ٚ ،اؿٵ ٴع ؾ ٘ٝبٗقا ايـعا( :٤ايًِٗٸ ،إْ ٞأهأيو علٸ إٛيٛؿ ٗ
ٳ
ه ٵت٘ ايوُاَٚ ٤ٳ ٵٔ ؾٗٝاٚ ،ا٭كض
ٖقا اي ،ّٛٝإٛعٛؿ بٌٗاؿت٘ قبٌ اهتٗ٬ي٘ ٫ٚٚؿت٘ ،ٳب َ
َٚٳ ٵٔ عًٗٝإٓٚ ،ا ٜطأ ٫بتٳ ٵٗٝا ،قت ٌٝايعدلٚ ،٠هٝٸـ ا٭هل ،٠إُـٚؿ بايِٓل ّٜٛ ٠ايهلٸ،٠
إعٛض َٔ قتً٘ إٔ ا٭ُ٥ٸْ َٔ ١وً٘ٚ ،ايٌؿا ٗ ٤تلبت٘ٚ ،ايؿٛم َع٘ ٗ أٚبت٘،
ٚا٭ُٝٚا َٔ ٤عذلت٘ ،بعـ قاٚ ُِٗ٥غٝبت٘ ،ستٸ ٢ٴٜـكنٛا ا٭ٚتاكٜٚ ،جأكٚا ايجاك،
ٜٚلٓٛا اؾبٸاكٜٚ ،هْٛٛا ػرل أِْاك (ًُ ٢اهلل عًَ ،)ِٗٝع اػت٬ف ايًٚ ٌٝايٓٗاك.
ٖا
ايًِٗٸ ،ؾبشكِِّٗ إيٝو أتٛهٻٌٚ ،أهأٍ ،ه٪اٍ َكذلفٺ َعذلفٺَ ،و٤ٞٺ إٍ ْؿو٘ ٓ
ؾلٚ َٜ٘ٛ ٗ ٙأَوٜ٘ ،وأيو ايعُِ ١إٍ قٌٸ كَو٘ .ايًِٗٸ ،ؾٌِِّ عً ٢قُـ
ٚعذلت٘ٚ ،اسٌٴ ٵلْا ٗ مَلت٘ٚ ،بٓ٥ِّٛا َع٘ ؿاك ايهلاَٚ ،١قٌٸ اٱقاَ .١ايًِٗٸٚ ،نُا
أنلَتٓا َعلؾت٘ ؾأنلٔ ٵَٓا بنيؿت٘ٚ ،اكمقٓا َلاؾكت٘ ٚهابكت٘ٚ ،ادعٳ ًِٓا ٖٖ ٵٔ ٜوًِِّ
٭َلٜٚ ،ٙهجل ايِ ٠٬عً ٘ٝعٓـ فنلٚ ،ٙعًْٝ ٢ع أُٝٚاٚ ،٘٥أٌٖ أُؿٝا،٘٥
إُـٚؿَٓ ٜٔو بايعـؿ ا٫ثين عٌل ،ايٓذ ّٛاينٖلٚ ،اؿذر عًْٝ ٢ع ايبٌل .ايًِٗٸ،
ت اؿوٌ
ب يٓا ٗ ٖقا اي ّٛٝػرلٳ َٖٛب١ٺٚ ،ألض يٓا ؾ ٘ٝنٌٸ طًب١ٺ ،نُا ٖٚٳ ٵب ٳ
ٖٚٳ ٵ
َ ٵٗـ ،ٙؾٓشٔ عا٥ق ٕٚبكدل َٔ ٙبعـٌْٗ ،ٙـ تلبتْ٘ٓٚ ،تٛل
حملُٸ ٺـ دـٻٚ ،ٙعاف ؾطلي ٳ
أٚبت٘ ،آٌَ كبٸ ايعإٌ»(.)8
ت ٗ ٖق ٙايعباكات تٓطبل اْطباقاّ ناَ ّ٬عً ٢ايقٟ
ٚلـ إٔ إعاْ ٞاييت ٴفنلٳ ٵ
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فنلْا ٙآْؿاّ; ؾايـعا ٤نأْٸ٘ ػ ْ١ُ٬ناًَ ْ١يهٌٸ ايقَ ٟلٻ ٚتكلٻكْٝٔٚ .ـ إٍ فيو
ل ٵـ ٗ نٌٸ اينٜاكات ٚا٭ؿعٚ ١ٝايتٛهټ٬ت ٚإٓادٝات يٲَاّ اؿوٌ× أِْٗ
أْٓا مل ٹ
دع .١ؾٌُلٚع اٱَاّ اؿوٌ× ٜتشلٻى باتٸذا ٙاْ٫تِاك.
ؼـٻثٛا عٔ ِْلٕ قبٌ ايلٻ ٵ

عٓـ اهتعلاض ايِٓ ْٛاييت ؼـِّثٓا عٔ ٚاقع ا٭َٸ ١بعـ عاًٛكاٚ ٤اهتٌٗاؿ
اٱَاّ اؿوٌ× ْ٬س ٜأْ٘ ٜٓطبل عًَٓ ٢طل آٍ قُـ^ ٖٛٚ .كايـٷ يًلأٟ
ايجاْ ٞبٌهٌٕ ٚآض:
1ع ُٚـ ٚسًٌٖ اٱَاّ إٗـَ #ٟا دل ٣بعـ اهتٌٗاؿ اٱَاّ اؿوٌ×
وام; يكـ قتًٛا بكتًو اٱهٚ ،ّ٬عطًٖٛا ايِٚ ٠٬ايِٝاّ،
بكٛي٘...« :ؾاي ٌٜٛيًعٴِا ٠ايؿُ ٸ
ؾٛا
ْٚكٔٛا ايوٓٔ ٚا٭سهاّٖٚ ،ـَٛا قٛاعـ اٱّإٚ ،سلٻؾٛا آٜات ايكلإٓٓ ِٖٚ ،
ٗ ايبٳ ٵػٚ ٞايعـٚإ .يكـ أُبض كه ٍٛاهلل| َٛتٛكاّٚ ،عاؿ نتاب اهلل عنٻ ٚدٌٻ
ت َكٗٛكاّٚ ،ؾُ ٹك ٳـ بؿكـى ايتهبرل ٚايتًٗٚ ،ٌٝايتشلِٜ
َٗذٛكاّٚ ،غٛؿك اؿلٸ إف ُق ٔٗ ٵل ٳ
ٚايتشًٚ ،ٌٝايتٓنٚ ٌٜايتأٗٚٚ ،ٌٜٚل بعـى ايتػٝرل ٚايتبـٚ ،ٌٜاٱؿاؿ ٚايتعط،ٌٝ
ٚا٭ٖٛاٚ ٤ا٭ٓايٚ ،ٌٝايؿً ٚا٭باط.)9(»...ٌٝ
ؾٗقا ٖ ٛساٍ ا٭َٸ ١بعـ عاًٛكا .٤ؾأٟټ إُ٬غٕ ٖقا ايقٜ ٟتشـٻث ٕٛعٓ٘ٚ ،اٱَاّ
اؿذٜ ١ك( :ٍٛيكـ قتًٛا بكتًو اٱه)ّ٬؟! ؾٌُلٚع اٱَاّ اؿوٌ×  ٫ماٍ ٜتشلٻى.
ت ٚكاٚ .ِٖ٤اٱَاّ اؿوٌ×
 ٤٫٪ٖٚقتًٛا اٱه َٔ ّ٬سٝح إٕ عاَٸ ١ا٭َٸ ١كنٔٳ ٵ
ؾٔض ٌَلٚع ايوكٝؿ ١بهٌٸ تؿآُٚٚ ،ً٘ٝع ػطٓ ّا َا٥ناّ بٌ ايٓٗر ايعًٟٛٸ ْٗٚر
ايوكٝؿ.١
ؾاشلـف ا٭ٚٸٍ ٌٕلٚع اٱَاّ اؿوٌ× ؼكٖلٚ ،يهٔٸ ٌَلٚع اٱَاّ
اؿوٌ× مل وكِّل ايِٓل إٍ ٖق ٙايًش .١ٛإْ٘ ٜتشلٻىٚ ،عًٓٝا إٔ ْتشلٻى َع٘٫ ،
إٔ ْقعٔ ٕا ٜلٜـ ٙايٌٝطإ ،عدل ايك :ٍٛإٕ ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ× سكٖل ايِٓل،
ٚا٭َٸ ١أًُشت.
ٚأَا قٛي٘ٗٚٚ« :#ل بعـى ايتػٝرل ٚايتبـٚ ،ٌٜاٱؿاؿ ٚايتعط »ٌٝؾٗ ٛيٝى َا
ٜطًل عً ٘ٝاٱؿاؿ ٗ أٜٸآَا ٖق ٖٛٚ ،ٙإْهاك ٚدٛؿ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ،بٌ إلاؿ َٔ
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اٱؿاؿ ٖٓا ٖ ٛاٱؿاؿ ايق ٟؼـٻخ عٓ٘ ايكلإٓ ٚا٭ساؿٜح ٖٛٚ ،اٱؿاؿ علٸ قُٸ ٺـ
ٚآٍ قُـ^.
2ع عٔ أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× أْ٘ قاٍ َٜٛاّ ؿقٜؿ ١بٔ ايُٝإٜ« :ا
ٍّ بٝـ ٫ ،ٙتناٍ ٖق ٙا٭َٸ ١بعـ قتٌ اؿوٌ ابين ٗ ٍٕٓ٬
سقٜؿ ،...١ؾٛايقْ ٟؿىٴ عًٞ
ٚ ،١ًُٚٚعوـ ٚدٳ ٵٕ ٛكٚ ،اػت٬فٺ ٗ ايـٚ ،ٜٔتػٝرلٕ ٚتبـٕ ٌٜا أْنٍ اهلل ٗ نتاب٘،
ٚإٗٚاك ايبٹ ٳـعٚ ،إبطاٍ ايوټ ٳٓٔٚ ،اػتٚ ٍ٬قٝاي ٌَتبٗاتٚ ،تلى قهُاتٺ ،ست٢
تٓوًؽ َٔ اٱهٚ ،ّ٬تـػٌ ٗ ايعُٚ ٢ايتًـټؿ ٚايتوهٗع.)10(»...
وب أَرل إ.×ٌَٓ٪
ع ٳ
ؾٗقا ٖ ٛساٍ ا٭َٸ ١بعـ اهتٌٗاؿ اَ٫اّ اؿوٌ×َ ،
ٓلب اؿوٌ بٔ عًٞٸ’ بايوٝـ،
3ع عٔ كم ٜٔقاٍ :قاٍ أب ٛعبـ اهلل×ٕٓ « :ا ٴ
ؾوك٘ كأه٘ ،ثِ ابتـك يٝكطع كأهْ٘ ،اؿَٓ ٣اؿٺ َٔ بطٓإ ايعلَ :أ ٫أٜتٗا ا٭َٸ١
إتشِّٝل ،٠ائايٓ ١بعـ ْبِّٗٝاٚ ٫ ،ؾٖكهِ اهلل ٭ٓش٢ٶ  ٫ٚيؿطلٕ» .قاٍ :ثِ ٸقاٍ أب ٛعبـ
هللَ ،ا ٴِّ ٚؾكٛا ٜٛ ٫ٚؾٖك ٕٛستٸٜ ٢جأك ثا٥لٴ اؿوٌ×»(.)11
د ٳلّٚ ،ا ٹ
اهلل×« :ؾ ٬ٳ
ٓلب اؿوٌ بٔ عًٞٸ بايوٝـ ،ؾوك٘ ،ثِٸ ابتـك يٝكطع
ٚاٱَاّ× بكٛيٕ٘« :ا ٴ
كأه٘» ٜتشـٻخ عٔ ٖق ٙاؿاؿث ١اييت ٜلٜٗٚا ايطدلٚ« :ٟسٳ ٳٌُ عً ٗ ٘ٝتًو اؿاٍ هٓإ
بٔ أْى بٔ عُل ٚايٓؼعٞٸ ،ؾطعٓ٘ بايلَض ،ؾٛقع»(.)12
ٚأَا قٛي٘ٚ ٫« :ؾٖكهِ اهلل ٭ٓش ٫ٚ ٕ٢يؿطلٕ» ؾا٭ٓش ٢إًاك ْ٠إٍ اؿرٸ،
ٚايؿطل إًاك ْ٠إٍ ايِٝاّٚ ،نُٖ٬ا ٌٜرلإ إٍ ايِٚ ،٠٬إٍ طكٛي ٚتؿاٌُٝ
ايـِّٖٚ .ٜٔقا ٖ ٛايٛاقع ستٸَٜٓٛ ٢ا ٖقا ،ؾ ٬اؿر سرٌّ ٗ َٛاعٝـ ٫ٚ ،ٙايِٝاّ ُٝاّٷ
ٗ أٜٸاَ٘ ٫ٚ ،ايعٝـ عٝـٷ.
4ع قاٍ قُـ بٔ أب ٞقلٸْ :٠كًتٴ َٔ نتاب أب ٞدعؿل قُـ بٔ اؿوٌ بٔ
هؿٝإ ايبنٚؾل(ٟكٓ ٞاهلل عٓ٘) ٖقا ايـعاٚ ،٤فنل ؾ ٘ٝأْ٘ ؿعا٤ٷ يِاسب اينَإ
(ًُٛات اهلل عًٚ ٘ٝعذٻٌ ؾلد٘ ٚؾلدٓا ب٘)ٜٚ ،وتشبٸ إٔ ٜٴ ٵـ ٳع ٢ب٘ ٗ ا٭عٝاؿ ا٭كبع:١
«...أ ٜٔإُ ٳع ٸـ يكطع ؿابل اي١ًُٛ؟ أ ٜٔإٓتٛل ٱقاَ ١ا٭َ ٵَت ٚايعٛز؟ أ ٜٔإلػ ٢ٱماي١
اؾَ ٵٛك ٚايعـٚإ؟ أ ٜٔإـٻػل يتذـٜـ ايؿلا٥ض ٚايوټ ٳٓٔ؟ أ ٜٔإتؼٝٻل ٱعاؿ ٠إًٓ١
ٚايٌلٜع١؟ أ ٜٔإَ٪ٻٌ ٱسٝا ٤ايهتاب ٚسـٚؿٙ؟ أ ٜٔقَ ٞٝعامل ايـِّٚ ٜٔأًٖ٘؟ أٜٔ
قاُِ ًٛن ١إعتـٜٔ؟ أٖ ٜٔاؿّ أبٓ ١ٝايٌلى ٚايِّٓؿام؟ أَ ٜٔبٝـ أٌٖ ايؿول
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ٚايعِٝإ؟ أ ٜٔساُـ ؾلٚع ايػٞٸ ٚايٌكام؟ أ ٜٔطاَى آثاك اينٻ ٵٜؼ ٚا٭ٖٛا٤؟ أ ٜٔقاطع
سبا ٌ٥ايهقب ٚا٫ؾذلا٤؟ أَ ٜٔبٝـ أٌٖ ايعٓاؿ ٚإَ ٳلؿ٠؟ أَ ٜٔعنٸ ا٭ٚيٝاَٚ ٤قٍٸ ا٭عـا٤؟
أ ٜٔداَع ايهًُ ١عً ٢ايتك٣ٛ؟ أ ٜٔباب اهلل ايق٪ٜ َ٘ٓ ٟت٢؟ أٚ ٜٔد٘ اهلل ايق ٟإي٘ٝ
تتٛدٻ٘ ا٭ٚيٝا٤؟ أ ٜٔايوبب إتٻٌِ بٌ ا٭كض ٚايوُا٤؟ أُ ٜٔاسب  ّٜٛايؿتض ْٚاًل
كا ١ٜاشلـ٣؟ أ٪َ ٜٔيِّـ سلٌ ايِ٬غ ٚايلٓا؟ أ ٜٔايطايب بقس ٍٛا٭ْبٝاٚ ٤أبٓا٤
()13
ا٭ْبٝا٤؟ أ ٜٔايطايب بـّ إكت ٍٛبهلب»...٤٬
ؾٗق ٙاؾُ ٳٌُ تلهِ يٓا ُٛكٚ ّ٠آش ّ١عٔ ايٛاقع ايوَٓ ٖٞٚ .٧ِّٝق مَٔ اهتٌٗاؿ
اٱَاّ اؿوٌ×ٚ ،اهتُل اؿاٍ ايو ٫ٚ ،٧ِّٝماٍ اؿاٍ ٖ ٛاؿاٍ .ؾأ ٜٔاٱُ٬غ
ايقٜ ٟتشـٻخ عٔ إٔ اَ٫اّ اؿوٌ× قـ اْتِلٚ ،قـ سكٖل ايِٓلٚ ،ؼكٖكت
أٖـاؾ٘ٚ ،إٔ ا٭َٸ ١قـ أًُض ساشلا؟!
5ع َٔ سـٜحٺ ؿاك بٌ إَآَا ايوذٸاؿ× ٚعُٸت٘ مٜٓب÷ ٖٞٚ ،ؼـِّخ عٔ أَرل
إٚ ،×ٌَٓ٪أَرل إ ×ٌَٓ٪وـِّخ عٔ كه ٍٛاهلل| ٗ ،ايًشٛات ا٭ػرلَٔ ٠
سٝاتٜ٘ ،كٚ...« :×ٍٛيكـ قاٍ يٓا كه ٍٛاهلل| ،سٌ أػدلْا بٗقا اـدل :إٕ إبًٝى ٗ
فيو ايٜ ّٛٝطرل ؾلساّ ،ؾٝذ ٍٛا٭كض نًٖٗا ٗ ًٝاطٚ ٘ٓٝعؿاكٜت٘ ،ؾٝكٜ :ٍٛا َعٌل
نٓا َٔ فكِّ ١ٜآؿّ ايطًبٚ ،١بًػٓا ٗ ٖ٬نِٗ ايػاٚ ،١ٜأٚكثٓاِٖ
ايٌٝاطٌ ،قـ أؿكٳ ِ
ايو ٤ٛإ ٓ٫ٳَٔ ٵاعتِِ بٗق ٙايعِاب ،١ؾادٵ ٳعًٛا ًػًهِ بتٌهٝو ايٓاي ؾًِٗٓٚ ،ِٗٝ
عً ٢عـاٚتِٗٚ ،إغلا ِٗ٥بِٗ ٚبأٚيٝا ;ِٗ٥ستٸ ٢توتشهِ ٓ٬ي ١اـًل ٚنؿلِٖ٫ٚ ،
ٓٚٻ٘ٴ﴾ ٖٛٚ ،نقٚبٷ .إْ٘ ٜٓ ٫ؿع َع
ٜٓذْ َِٗٓ ٛازٕ ﴿ .ٳٚيَكَـٵ ُٳـٻمٳ عٳًَٝٵِٗٔٵ ٔإبٵًٹٝىٴ َ
عـاٚتهِ عُ ٷٌ ُاحلٜٔ ٫ٚ ،لٸ َع قبتهِ َٛٚا٫تهِ فْبٷ غرل ايهبا٥ل» .قاٍ
ػ ٵق ٙإيٝو .أَا يٛ
ما٥ـ :٠ثِٸ قاٍ عًٞٸ بٔ اؿوٌ’ ،بعـ إٔ سـٻثين بٗقا اؿـٜح « :ٴ
س ٵ ٫ّ ٛيهإ قً.)14(»...ّ٬ٝ
ت ٗ طًب٘ آبا ٙاٱبٌ ٳ
ٓلبٳ ٵ
ٴ
ت
س ٵ ٫ّ ٛيهإ قً »ّ٬ٝأ ٟإْو يٓ ٛلٳ ٵب ٳ
ٚقٛي٘« :أَا يٓ ٛلبت ٗ طًب٘ آبا ٙاٱبٌ ٳ
س ٵ ٫ّ ٛناَ ;ّ٬ن ٞتولع بو يطًب ٖقا اؿـٜح ،يهإ فيو قً.ّ٬ٝ
آبا ٙاٱبٌ ٳ
ٚق ٍٛإبًٝى« :إ ٓ٫ٳَ ٵٔ اعتِِ بٗق ٙايعِاب ٤٫٪ٖ »١ايق ٜٔهٝه ٗ ْٕٛٛهؿ١ٓٝ
اٱَاّ اؿوٌ×ٚ ،ايق ٜٔاهتٴ ٵٓ ٹكقٚا ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ× َٔ ائ٬يٚ ١سٳ ٵٝل٠
اؾٗاي ،١ؾاعتُِٛا بايعٹ ٵتل ;٠٭ٕ ٳَ ٵٔ اعتِِ بِٗ ؾكـ اعتِِ باهلل عنٻ ٚدٌٻٚ .ايعِاب١
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فُٛع ْ َٔ ١ايٓاي تتٻؿل ٗ آكاٗ٥اٚ ،تتٻشـ ٗ َُٖٗٛا ٚأؾلاسٗا ٚأتلاسٗاٚ ،تٔلب بٝـٺ
ٚاسـ.٠
ٚق ٍٛإبًٝى« :ؾادعًٛا ًػًهِ بتٌهٝو ايٓاي ؾ ًِٗٓٚ ،ِٗٝعً٢
عـاٚتِٗ» ،أ ٟبتٌهٝو ايٓاي ٗ ٖق ٙاجملُٛع ،١اييت ته ٗ ٕٛهؿ ١ٓٝاٱَاّ
اؿوٌ×.
عًَ َٔ ٞهٓ ١إٍ
ٍّ
6ع عٔ مكاك ،٠عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ :نتب اؿوٌ بٔ
ٍّ َٚٳ ٵٔ
ٍّ إٍ قُـ بٔ عًٞ
قُـ بٔ عًٞٸ« :بوِ اهلل ايلٓٔ ايلس َٔ ،ِٝاؿوٌ بٔ عًٞ
ٹق ٳبً٘ َٔ بين ٖاًِ ،أَا بعـٴ ؾإٕ ٳَ ٵٔ ؿل ب ٞاهتٌٗـَٚ ،ٳ ٵٔ مل ًٜشل ب ٞمل ٴ ٜٵـ ٔكى
ايؿتضٚ ،ايو.)15(»ّ٬
ٚايلهايٚ ١آش ،ْ١ؾٗ ٞتك :ٍٛإٕ ٳَ ٵٔ ؿل باٱَاّ اؿوٌ× ٴٜوتٌٗـ٫ٚ ،
ٜبك ٢عًٚ ٢د٘ ا٭كض; ٚإ ٸٕ ٳَ ٵٔ مل ًٜشل باٱَاّ اؿوٌ× مل ٜـكى ايؿتض .ؾٗٓاى
ؾتضٷٚ ،يهٔٸ ٖقا ايؿتض ٜتشكٖل بعـ ا٫هتٌٗاؿٖٚ .قا ايؿتض ٖ ٛايؿتض ٗ عِل اٱَاّ
إٗـٟٸ ;#ؾإٕ ايؿتض إٕٵ مل ٜهٔ َعٓ ٢ايِٓل ؾٗ ٛأعً ٢كتب َٔ ّ١ايِٓل .قـ ٴٜطًل
ايؿتض عً ٢ايِٓلٚ ،يهٔٵ ٜ ٫طًل ايِٓل عً ٢ايؿتض; ٭ٕ ايؿتض أعً ٢كتب َٔ ّ١ايِٓل.
ؾا٫هتٌٗاؿ َع اَ٫اّ اؿوٌ× َكـٸَ ْ١يًؿتضٚ .اٱَاّ ٖٓا فنل نًُ١
«ايؿتض» َعلٻؾ ّ١با٭يـ ٚاي ،ّ٬ؾٗ ٞعٗـٜٸٜ ،ْ١عين ٖٓاى ً٤ٞٷ َعٗٛؿ ٗ أفٖإ ايقٜٔ
اطًٖعٛا عًَ ٢باؿٚ ٨ؾهل أتباع َـكه ١أٌٖ ايبٝت^ٖٚ ،قا ايؿتض ٖ ٛايؿتض ايقٟ
ٜتشكٖل عًُٝٸ ّا ٗ ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ.#
ٚقـ ٜك ٍٛقاٌ٥ٷ :إٕ ايؿتض ٖٓا ٜٴلاؿ َٓ٘ ايؿتض إعٓ.ٟٛ
ٚدٛاب٘ :إٕ ايؿتض يٝى َعٜٓٛٸ ّاٚ ،إِا تأت ٞإعٜٓٛٸات َع ايؿتض ايٛاقعٞٸ اؿوٸٞ
إًُٛي إلٞ٥ٸ إوُٛع .ؾهُا إٔ ايِٓل ٖ ٛأَلٷ ٚاقعًَُٛ ٞيٷ قوٛيٷ َوُٛعٷ
َلٞ٥ٸ نقيو ايؿتض; ؾٗ ٛأعً ٢ؿكدٚ ّ١كتب َٔ ّ١ايِٓل.
ٚهٛك ٠ايِٓل ٚآشُ ْ١لو ْٖ ٗ ١قا إعٓ ;٢إف ٜك ٍٛتعاٍ﴿ :إٔفٳا دٳا٤ٳ ْٳِٵلٴ اهللٹ
ٚٳايِؿَتٵضٴ * ٚٳكٳأَٜٵتٳ ايٓٻايٳ ٜٳـٵػٴًُٕٛٳ ؾٹ ٞؿٹ ٜٔٔاهللٹ أَؾِٛٳاداّ * ؾَوٳبِّضٵ بٹشٳُٵـٹ كٳبِّوَ ٚٳاهٵ ٳتػٵؿٹلٵٙٴ ٔإْٻ٘ٴ
ٌ ٹعل بإٔ ايؿتض
ن ٳل قبٌ ايؿتضٖٚ .قا ايذلتٝب ٴ ٜٵ
نَإٳ تٳٛٻاباّ﴾ (ايِٓل 1 :ع  .)3ؾايِٓل ٴف ٹ
أعً ٢كتب.ّ١
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َع اٱًاك ٠إٍ أْ٘ يٝى َٔ ائلٚكٟٸ ؿاُ٥اّ إٔ ٜه ٗ ٕٛايذلتٝب ٗ ايقنل ٗ
نل أٚٸ ّ ٖٛ ٫أؿْ ٢كتب ;ّ١ؾكـ ٜه ٕٛبايعهىٚ .يهٔٵ ٖٓا
ايه ّ٬ؿ٫ي ْ ١عً ٢إٔ ايق ٟٴف ٹ
ٌ ٹع ٴلْا بٗق ٙاؿكٝكٖٞٚ ،١
إفا ْ َٛٵلْا إٍ بٓ ١ٝهٛك ٠ايِٓل بايهاٌَ ؾإٕٸ ٖقا ايذلتٝب ٴ ٜٵ
إٔ ايؿتض أعً ٢كتب َٔ ّ١ايِٓل.
ٚقٛي٘ٚ﴿ :ٳكٳ َأٜٵتٳ ايٓٻايٳ ٜٳـٵػٴًُٕٛٳ ؾٹ ٞؿٹ ٜٔٔاهللٹ أَؾِٛٳاداّ﴾ ٜعينٚ :أْت س ٌّٞتلمم كأٜت
ايٓاي ٜـػً ٗ ٕٛؿ ٜٔاهلل أؾٛاداّ .ؾٗٓاى أَ ٷل قوٛيٷ ًَُٛيٷ َوُٛعٷ َلٞ٥ٷ َتذوٸـٷ
ٗ ايٛاقع اـاكدٚ ،ٞايقٜ ٟذلتٻب عًٖ ٢قا﴿ :ؾَوٳبِّ ٵض ٹبشٳُٵـٹ كٳبِّوَ ٚٳاهٵ ٳتػٵؿٹلٵٙٴ﴾.
ؾٗق ٙعًُٝٸ ْ١قوٛهًَُٛ ْ١ه ،ْ١ىتً٘ ؾٗٝا اؾاْب إعٓٚ ٟٛاحملوٛئَٚ .
ػ ٍ٬نٌٸ ٖق ٙايتؿاُ ٌٝؾإٕ ايِٓل ٜه ٕٛأؿْ ٢كتب َٔ ّ١ايؿتض إفا َا ؾُٗٓا ايوٛك٠
بٗقا ايؿِٗٚ ،تعآًَا َعٗا بايطلٜك ١اييت تعاًَت بٗا َع ايوٛك.٠
ِّٜ٪ٜٚـ فيو َا دا ٤عٔ أَرل إٚ« :×ٌَٓ٪أَا َا تأ ًٜ٘ٚبعـ تٓن ًٜ٘ؾا٭َٛك اييت
ت ٗ عِل ايٓيبٸ| ٚبعـ َٔ ٙغِبٹ آٍ قُٸ ٺـ سكَِٖٗٚ ،ا ٚعـِٖ اهلل ب٘ َٔ
سـثٳ ٵ
دع١
ايِٓل عً ٢أعـاَٚ ،ِٗ٥ا أػدل اهلل ب٘ َٔ أػباك ايكاٚ ِ٥ػلٚد٘ٚ ،أػباك ايلٻ ٵ
ٚايواع ٗ ،١قٛي٘ ﴿ ٳٚيَكَـٵ نَ ٳت ٵبٓٳا ؾٹ ٞاي ٻنبٴٛكٔ َٹٔٵ ٳبعٵـٹ ايقِّنِلٔ إَٔٻ ا٭َكٵضٳ ٜٳ ٔلثٴٗٳا ٹعبٳاؿٹٟ
ايِٻايٹشٴٕٛٳ﴾ (إا٥ـٚ ;)6 :٠قٛي٘ٚ﴿ :ٳعٳـٳ اهللُ ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٹَٓٵهُِٵ ٚٳعٳُٹًُٛا ايِٻايٹشٳاتٹ
ٳهٓٳٔٻ يَٗٴِٵ ؿٹٜٓٳٗٴِٵ ايٖقٹٟ
َيٝٳوٵتٳؼٵًٹ َؿٓٻٗٴِ ؾٹ ٞا٭َكٵضٔ نَُٳا اهٵتٳؼٵًَـٳ ايٖقٹٜٔٳ َٹٔٵ َقبٵًٹِٗٔٵ ٳَ ٚيٝٴُ ِّ
ًٝٵ٦اّ﴾ (ايٓٛك:
ٳـ َيٓٻٗٴِٵ َٹٔٵ ٳبعٵـٹ ػٳٛٵؾٹِٗٔٵ َأَٵٓاّ ٳ ٜٵعبٴـٴ ٚٳْٓٹٜ َ٫ ٞٴٌٵلٔنُٕٛٳ بٹ ٞٳ
ا ٵكتٳٔٳ ٢يَٗٴِٵ ٳَ ٚي ٴٝب ِّ
ٔعٹؿُٛا
ْ ،)55نيت ٗ ايكا َٔ ِ٥آٍ قُـ|ٚ ،قٛي٘ ﴿ :ٳْٚٴلٜٔـٴ َإٔٵ ْٳُٴٔٻ عٳًَ ٢ايٖقٹٜٔٳ اهٵتٴ ٵ
ٖا تأًٜ٘ٚ
ذعٳًَٗٴِٵ ايِٛٳاكٔثٹٌٳ﴾ (ايكَِّٚ« .)5 :جًُ٘ نجرلٷٓ ،
ذعٳًَٗٴِٵ أَ٥ٹُٻ ّ١ٳْٚٳ ٵ
ؾٹ ٞا٭َكٵضٔ ٳْٚٳ ٵ
بعـ تٓن.)16(»ًٜ٘
ؾلهاي ١ايٓيبٸ ا٫ع ٖٞ |ِٛؾُٝع ايٓاي ناؾٓ ّٚ ،١قٛي٘ٚ﴿ :ٳكٳ َأٜٵتٳ ايٓٻايٳ
ٜٳـٵػٴًُٕٛٳ ؾٹ ٞؿٹ ٜٔٔاهللٹ أَؾِٛٳاداّ﴾ ٜعين ْٝع ايٓاي ٜـػً ٗ ٕٛؿ ٜٔاهلل أؾٛاداّ َٔ ،ؿٕٚ
ت مَاْ٘.
ْؿامٕٖٚ .قا ا٭َل مل ٜتشكٖل ٗ مَإ كه ٍٛاهلل| ٗ ٫ٚ ،ا٭مَٓ ١اييت تًَ ٵ
ٚعٔ قُـ بٔ عُل بٔ عًٞٸ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ دـٸ ×ٙقإٍٓ « :ا ْنيت عً٢
ايٓيبٸ|﴿ :إٔفٳا دٳا٤ٳ ْٳِٵلٴ اهللٹ ٚٳايِؿَتٵضٴ﴾ قاٍ يٜ :ٞا عًٞٸ ،إْ٘ قـ داِْ ٤ل اهلل ٚايؿتض،
ت ايٓاي ٜـػً ٗ ٕٛؿ ٜٔاهلل أؾٛاداّ ؾوبِّض عُـ كبِّو ٚاهتػؿٹ ٵل ٙإْٸ٘ نإ تٛٸاباّ.
ؾإفا كأٜٵ ٳ
االجتهاد والتجديد

ٜا عًٞٸ ،إٕ اهلل قـ نتب عً ٢إ ٌَٓ٪اؾٗاؿ ٗ ايؿتٓ َٔ ١بعـ ،ٟنُا نتب عًِٗٝ
ب عًٓٝا ؾٗٝا اؾٗاؿ؟
ن ٹت ٳ
دٗاؿ إٌلنٌ َع ،ٞؾكًتٴٜ :ا كه ٍٛاهللَٚ ،ا ايؿتٓ ١اييت ُ
قاٍ :ؾتٓ ُ١قٌٜٗ ّٕٛـ ٕٚإٔ  ٫إي٘ إ ٓ٫اهللٚ ،أْ ٞكه ٍٛاهلل ِٖٚ ،كايؿ ٕٛيوٴ ٻٓيت،
ٚطاعٓ ٗ ٕٛؿٜين .ؾكًتٴ :ؾعّ٬ٳ ْكاتًِٜٗ ،ا كه ٍٛاهللٌٜٗ ِٖٚ ،ـ ٕٚإٔ  ٫إي٘ إ ٓ٫اهلل
ٚأْو كهٍٛٴ اهلل؟ ؾكاٍ :عً ٢إسـاثِٗ ٗ ؿٚ ،ِٜٗٓؾلاقِٗ ٭َلٚ ،ٟاهتش٬شلِ ؿَا٤
ت ٚعٳ ٵـ ٳتين ايٌٗاؿ ،٠ؾوٳ ٵٌ اهلل تعاٍ إٔ
عذلت ،ٞقاٍ :ؾكًتٴٜ :ا كه ٍٛاهلل ،إْو نٓٵ ٳ
ت ٚعٳ ٵـ ٴتو ايٌٗاؿ ،٠ؾهٝـ ُدلى إفا ػٔبت ٖقٙ
ٜعذًَِّٗا ي ،ٞؾكاٍ :أدٌ ،قـ نٓٵ ٴ
َٔ ٖقاٚ ،أ ٢َٚإٍ كأهٚ ٞؿٝيت؟ ؾكًتٴٜ :ا كه ٍٛاهلل ،أَا إفا بٝٻٓت يَ ٞا بٝٻٓت
ؾًٝى َٛطٔ ُدلٕٚ ،يهٓٸ٘ َٛطٔ بٌلًٚ ٣هلٕ ،ؾكاٍ :أدٌ ،ؾأعٹ ٻـ يًؼِ،١َٛ
ت قَٛاّ قـ عـيٛا
ؾإْو كاُٹِٷ أَيت ،قًتٴٜ :ا كه ٍٛاهلل ،أكًـْ ٞايؿًََر ،قاٍ :إفا كأٜٵ ٳ
عٔ اشلـ ٣إٍ ائ ٍ٬ؾؼاُُِٗ; ؾإٕ اشلـ َٔ ٣اهللٚ ،ائ َٔ ٍ٬ايٌٝطإٜ .ا عًٞٸ،
إٕ اشلـ ٖٛ ٣اتٸباع أَل اهلل ،ؿ ٕٚاشلٚ ٣ٛايلأٚ .ٟنأْٸو بك ّٕٛقـ تأٚٻيٛا ايكلإٓٚ ،أػقٚا
شت باشلـٜٸ ،١قًتٴٜ :ا
بايٌبٗاتٚ ،اهتشًٓٛا اـُل بايٓبٝقٚ ،ايبؼى باينناٚ ،٠ايوټ ٵ
كه ٍٛاهلل ،ؾُا ِٖ إفا ؾعًٛا فيو ،أٖٴ ٵِ أٌٖ كؿٸ ٺ ٠أّ أٌٖ ؾتٓ١ٺ؟ قاٍ ِٖ :أٌٖ ؾتٓ١ٺ،
ٜعُٗ ٕٛؾٗٝا إٍ إٔ ٜـكنِٗ ايعـٍ ،ؾكًتٴٜ :ا كه ٍٛاهلل ،ايعـٍ َٓٸا أّ َٔ غرلْا؟
ؾكاٍ :بٌ َٓٸا ،بٓا ٜؿتض اهللٚ ،بٓا ىتِٚ ،بٓا أيٖـ اهلل بٌ ايكًٛب بعـ ايٌلىٚ ،بٓا
ب يٓا َٔ ؾًٔ٘»(.)17
٪ٜيِّـ اهلل بٌ ايكًٛب بعـ ايؿتٓ ،١ؾكًتٴ :اؿُـ هلل عًَ ٢ا ٳ ٚٳٖ ٳ
ؾاؿـٜح عٔ عِل اٱَاّ إٗـٟٸ.#
ٚقاٍ×﴿« :بٹوٵِٔ اهللٹ ايلٻسٵُٳٔٔ ايلٻسٹ * ِٔٝإٔفٳا دٳا٤ٳ ْٳِٵلٴ اهللٹ ٚٳايِؿَتٵضٴ﴾ قاٍْ :نيت
ت
َ ٳٓ ٗ ٢سذٸ ١ايٛؿاع إفا داِْ ٤ل اهلل ٚايؿتض ،ؾًُٸا ْنيت قاٍ كه ٍٛاهلل| :ٴْ ٹع ٳ ٝٵ
ٔ
إيٞٻ ْؿو ،ٞؾذا ٤إٍ َوذـ اـٝـ ،ؾذُع ايٓاي ،ثِٸ قاٍِْ :ل اهلل اَل ّأ زلع
ب سأٌَ ؾك٘ٺ إٍ
ب ساٌَ ؾك٘ٺ غرل ؾك٘ٝٺٚ ،كٴ ٻ
َكاييت ؾٛعاٖاٚ ،بًٖػٗا ٳَ ٵٔ مل ٜوُعٗا; ؾلٴ ٻ
ٳَ ٵٔ ٖ ٛأؾك٘ َٓ٘ .ث٬خ ٜ ٫ػٌٸ عً ٘ٝقًب اَلَ ٕ٨وً ِٕ ،إػ ْ٬ايعٌُ هلل; ٚايِٓٝش١
٭ُ٥ٸ ١إوًٌُ; ٚايًن ّٚؾُاعتِٗ; ؾإٕ ؿعٛتِٗ قٝطٚ َٔ ْ١كا .ِٗ٥أٜٸٗا ايٓاي ،إْٞ
ه ٴتِ بُٗا ئ تًٔٓٛاٚ ،ئ تنيٓٛا :نتاب اهلل; ٚعذلتٞ
ى ؾٝهِ ثكًٌَ ،ا إٕٵ ُوٻ ِ
تاك ْ
أٌٖ بٝيت; ؾإْ٘ قـ ْبٸأْ ٞايًطٝـ اـبرل أُْٗا ئ ٜتؿلٻقا ستٸ ٢ٳٔ ٜل ٳؿا عًٞٻ اؿَ ٵٛض،
االجتهاد والتجديد

ٖ ٞاتٌْٚ ،ع بٌ هبٸابتٳ ٵ ٫ٚ ،٘ٝأق :ٍٛنٗاتٌْٚ ،ع بٌ هبٸابت٘
نإُبعٳ ٸ
ٚايٛهط ،٢ؾٝؿٌٔ ٖق ٙعًٖ ٢ق.)18(»ٙ
ت ٗ آػل أٜٸاّ سٝا ٠كه ٍٛاهلل| ٗ ،سذٸ ١ايٛؿاعٚ ،مل ٜهٔ
ؾايوٛكْ ٠نيَ ٵ
ٖٓاى قتا ٷٍ  ٫ٚسلبٷ .إفٕ ؾايوٛك ٠تتشـٻخ عٔ َلسً١ٺ َوتكبًٝٸ.١
ؾايٓاي مل ٜـػًٛا ْٝعاّ ٗ ؿ ٜٔقُٸ ٺـ|ٖٓٚ ،اى ايهجرل َٔ إٓاؾكٌ.
و ٳٔٚإٕٵ َيِٵ
و َٹٔٵ كٳبِّ َ
ٚوـِّثٓا عٔ ٖق ٙاؿكٝك ١قٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴ ٛٴٍ بٳًِّؼٵ َٳا أُْنٍٔٳ ٔإ َيٝٵ َ
تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٵ ايٓٻائ ٔإٕٻ اهللَ ٜ َ٫ٳٗٵـٹ ٟايِكَ ٵّٛٳ ايِهَاؾٹلٜٔٔٳ﴾
(إا٥ـَٚ ;)67 :٠ا فيو إ ٓ٫يهجل ٠إٓاؾكٌ .ؾإٓاؾك ٕٛايهُ ٴجل ،ايق ٜٔمل ٜقعٓٛا يبٝع١
ٍّ أَرل
ايػـٜلٚ ،إِا باٜعٛا ٚاٖلاّٚ ،ناْٛا ىطِّط ٕٛيكتٌ كه ٍٛاهلل|ٚ ،يكتٌ عًٞ
إ ،×ٌَٓ٪نُا ُلٻغ بقيو ايكلإٓ ايهلٚ ،)19(ِٜايتؿاُ ٌٝفنَ ٳل ٵتٗا يٓا ايلٚاٜات
ٚا٭ساؿٜح(.)20
ٚأؿٍٸ ؿي ٌٕٝعً ٢فيو َا سـخ بعـ ٚؾا ٠كه ٍٛاهلل|ٚ ،نٝـ ػايؿت ا٭َٸ١
ْبٝٻٗا; ؾإٕ ٖقا ا٭َل مل ٜهٔ ٖهقا ابتـا٤ٶ بعـ ٚؾا ٠كه ٍٛاهلل| ،بٌ نإ ي٘
َكـٸَاتٷ ناْت َٛدٛؿ ٗ ّ٠أٜٸاّ كه ٍٛاهلل|ٚ ،داٖ ٤قا ايدلْاَر تطبٝكاّ يِشٝؿ١ٺ
ت أٜٸاّ ايٓيبٸ| .ؾعٔ أب ٞعبـ اهلل× ٗ ق ٍٛاهلل عنٻ ٚدٌٻَ﴿ :ٳا ٜٳهُٕٛٴ َٹٔٵ
نتبٳ ٵ
ُ
٬ثٳ١ٺ ٔإٖ ٖ٫ٴٛٳ كٳا ٹبعٴٗٴِٵ ٳ َ٫ٚػٳُٵوٳ١ٺ ٔإٖ ٖ٫ٴٛٳ هٳا ٹؿهٴٗٴِٵ ٳ َ٫ٚأَؿٵْٳَ ٢ٹٔٵ ٳفيٹوَ ٳ َ٫ٚأَنِجٳلٳ ٔإٖ ٖ٫ٴٛٳ
ْٳذٵٛٳ ٣ثٳ َ
ًٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ﴾
َٳعٳٗٴِٵ َأٜٵٔٳ َٳا نَاْٴٛا ثٴِٻ ٴ ٜٳٓبِّ٦ٴٗٴِٵ بٹُٳا عٳُٹًُٛا ٜٳ ٵّٛٳ ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ ٔإٕٻ اهللَ بٹهٌُِّ ٳ
(اجملاؿي ،)7 :١قاٍْ« :نيت ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜؾٚ ٕ٬ؾٚ ٕ٬أب ٞعبٝـ ٠اؾلٸاغ ٚعبـ ايلٓٔ
بٔ عٛف ٚهامل َ ٍٛأب ٞسقٜؿٚ ١إػرل ٠بٔ ًعب ;١سٝح نتبٛا ايهتاب ب،ِٗٓٝ
ٚتعاٖـٚا ٚتٛاؾكٛا :ي ٢َٔ ٔ٦قُٸـٷ  ٫ته ٕٛاـ٬ؾ ٗ ١بين ٖاًِ ٫ٚ ،ايٓبٛٸ ٠أبـاّ،
ؾأْنٍ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ؾٖ ِٗٝق ٙاٯ .١ٜقاٍ :قًتٴ :قٛي٘ عنٻ ٚدٌٻَ ﴿ :أّٵ َأبٵ ٳلَٴٛا َأَٵلاّ ؾَ ٔإْٻا
وبٴٕٛٳ َأْٻا ْ َ٫ٳوٵُٳعٴ هٹ ٻلٖٴِٵ ٳْٚٳذٵٛٳاٖٴِٵ بٳًَٚ ٢ٳ ٴكهٴًُٓٳا يَ ٳـٜٵِٗٔٵ ٜٳهِ ٴتبٴٕٛٳ﴾
َٴبٵ ٔلَٴٕٛٳ * أَّٵ ٜٳشٵ ٳ
(اينػلف 79 :ع )80؟ قاٍٖٚ :اتإ اٯٜتإ ْنيتا ؾ ِٗٝفيو اي .ّٛٝقاٍ أب ٛعبـ اهلل×:
نتب ايهتاب ،إ ّٜٛ ٓ٫قتٌ اؿوٌ×ٖٚ .هقا
يعًٓو تل ٣أْ٘ نإ ّٜٛٷ ٌٜب٘ ُ ّٜٛ
نتب ايهتاب
نإ ٗ هابل عًِ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ،ايق ٟأعًُ٘ كه ٍٛاهلل| ،إٔ إفا ُ
و َٔ بين ٖاًِ ،ؾكـ نإ فيو نًٓ٘»(.)21
قتٌ اؿوٌٚ ،ػلز إُ ًِ ُ
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ؾٓشٔ إفا ؿقٖ ِكٓا ايٓٛل ٗ أيؿا ٚايوٛك ٠ع ست َٔ ٢ؿ ٕٚايلدٛع إٍ ا٭ساؿٜح ع
لـ إٔ ايوٛك ٠يٝى شلا َٔ تطبٝلٕ عً ٢أكض ايٛاقع ٗ ٫ ،مَإ كه ٍٛاهلل|٫ٚ ،
ٗ اينَٔ ايق ٟدا ٤بعـ كه ٍٛاهلل|ٚ ،إٍ َٜٓٛا ٖقاٚ .يٝى باٱَهإ إٔ ٜتشكٖل
وب إعطٝات إٛدٛؿ ٠عً ٢ا٭كض ،إ ٓ ٗ ٫عِل ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸَٚ #ا
ع ٳ
ٖقاَ ،
بعـ.ٙ
ؾوٛك ٠ايِٓل تلتب٘ بعِل ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ ;#ؾٗٓاى هٝه ٕٛايؿتض
ا٭ع ،ِٛهٝه ٗ ٕٛايلدعٚ ،١يقا هٝه ٕٛيكب اٱَاّ اؿوٌ× «إٓتِل»ٖٛٚ ،
َا تٌرل إي ٘ٝكٚا ١ٜدابل اؾعؿ ٞقاٍ :زلعتٴ أبا دعؿل× ٜكٚ« :ٍٛاهللٹ ،يًُٝهَ ٻٔ أٌٖ
ايبٝت كدٌٷ بعـ َٛت٘ ث٬مثا ١٥هٓ١ٺ ٜٚنؿاؿ توعاّ ،قًتٴَ :تٜ ٢ه ٕٛفيو؟ قاٍ :بعـ
ايكا ،×ِ٥قًتٴٚ :نِ ٜك ّٛايكا ٗ ِ٥عإ٘؟ قاٍ :توع عٌل ٠هٓ ،١ثِ ىلز إٓتِل
إٍ ايـْٝا ٖٛٚ ،اؿوٌ× ،ؾٝطًب بـَ٘ ٚؿّ أُشاب٘ ،...اـدل»(.)22
ٚإٍ ٖقا ٴٌٜرل كه ٍٛاهلل| ٗ ن َ٘٬٭َرل إ ،×ٌَٓ٪سٌ هأي٘ أَرل
إ« ،×ٌَٓ٪ؾكًتٴٜ :ا كه ٍٛاهلل ،ايعـٍ َ ٸٓا أّ َٔ غرلْا؟ ؾكاٍ :بٌ َٓٸا ،بٓا ٜؿتض
اهللٚ ،بٓا ىتِٚ ،بٓا أيٖـ اهلل بٌ ايكًٛب بعـ ايٌلىٚ ،بٓا ٪ٜيِّـ اهلل بٌ ايكًٛب بعـ
ب يٓا َٔ ؾًٔ٘»(.)23
ايؿتٓ ،١ؾكًتٴ :اؿُـ هلل عًَ ٢ا ٳ ٚٳٖ ٳ
ـ دـاّْ .عِ ،ؾتض َهٓ ١ؾ ٘ٝؿ٫ي ْ١هٝاهْ١ٝ
ؾائٛٸ بإٔ ايوٛك ٗ ٠ؾتض َهٓٓ ١ع ٝٷ
ٌـ ايٛدـاْ،ٞ
عُٝكٚ ،١ؾ ٘ٝؿ٫ي ْ ١ادتُاع ١ْ ٝعٚ ٗ ١ْ ُٝٛقتٗاٚ ،ؾَ ٘ٝا ؾ َٔ ٘ٝاؿَ ٵ
ٚؾَ ٘ٝا ؾ َٔ ٘ٝايٛاقع إعٟٓٛٸ ايـٜينٸٖٓ .اى فُٛع ْ١نبرل َٔ ٠إعطٝات ؼكٖكت
ت ٗ ؾتض َهٓٚ .١يهٓٸ٘ ؾت ٷض قـٚؿ ،نُا تٌرل إٍ فيو ًَْٔ ْ١
ٚتلهٻؼت ٗٚٚلٳ ٵ
شبټْٛٳٗٳا ْٳِٵلٷ َٹٔٳ اهللٹ
آٜات ايهتاب ايهلٚ ،ِٜعً ٢هب ٌٝإجاٍ :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳأُػٵلٳ ٣تٴ ٹ
ب﴾ (ايِـ.)13 :
ٚٳؾَتٵ ٷض قَلٔ ٜٷ
ؾٓ٬س ٜعـٸ ٠أَٛك:
1ع ٖٓاى ؾاك ٷم ٗ ايتعبرلٚ ،عٓا ْ١ٜب٬غ ٗ ١ْ ٝايتُٝٝن بٌ ٖق ٙاٯٚ ١ٜبٌ َا داٗ ٤
ِلٷ ٹَ ٳٔ اهللٹ﴾ٜ ،عين عطا٤ٷ َٔ عطا٤
هٛك ٠ايِٓل; ؾؿٖ ٞق ٙاٯ ١ٜداٖ ٤قا ايتعبرل ﴿ :ٳْ ٵ
ِ ٴل اهللٹ﴾ ،ؾايِٓل ٖٓا بايهاٌَ
اهلل; بُٓٝا ٗ هٛك ٠ايِٓل دا٤ت ٖق ٙايِٝػ ﴿ :١ٳْ ٵ
َٓوٛبٷ إٍ اهلل.
االجتهاد والتجديد

2ع إٕ ايؿتض ٗ هٛك ٠ايِـٸ دا٤ٳت َٓهٖل َٔ ،٠ؿ ٕٚتعلٜـٺَٛٓٚ ،ٻَُْٛٛٚ ،١ؾ١
بِؿ ١ايكلبٖٚ .قا ايكلب قـ ٜه ٕٛمَاْٝٸ ّا; قـ ٜهَ ٕٛهاْٝٸ ّا .قـ ٜهٚ ٗ ٕٛلٚفٺ
٬َٚبواتٺ بوببٗا ٴُٜٛٳـ بٗقا ايُٛـ.
ؾٗٓاى ؾاكمٷ نبرل َا بٌ َا دا ٗ ٤هٛك ٠ايِٓل ٚبٌ َا دا ٗ ٤هٛك ٠ايِـٸ;
ؾؿ ٞهٛك ٠ايِٓل ٖٓاى قٔٝٸ ْ١عُٝكٚ ْ١اهع ْ١قٜٛٸ ْ١دـٸ ّا; أَا ايتعبرل ٗ هٛك ٠ايِـٸ ؾٗٛ
ٗ َلتب١ٺ أؿْ.٢
ِلٷ ٹَ ٳٔ اهللٹ
ت ٗ هٛك ٠ايِـٸ ﴿ :ٳْ ٵ
ْعِّ ،هٓٓا إٔ ْطبِّل ايِٝػ ١اييت دا٤ٳ ٵ
ب﴾ عً ٢مَإ ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ ;#ؾإٕ ٛٗٚك اٱَاّ قلٜبٷ َٓٛاك أٌٖ
ٳَ ٚؾ ٵتضٷ َق ٔل ٜٷ
ايبٝت^; ٭ْٓا سٌ ْتعبٻـ باْتٛاك ايؿلز ؾٗقا ٜعين إٔ ايؿلز قلٜبٷٖٚ .قا َٖ ٛعٓ٢
اْتٛاك ايؿلز; إف ٴك ٳبُا ْل ٣ع ٚدـاْٝٸ ّا ْٚؿوٝٸ ّا ع إٔ ايؿَلٳز بعٝـٷٚ ،يهٔٸ ايكًٛب إؼًِ،١
اييت ته ٕٛعٓـٖا ايػٳ ٵٝبَٓ ١ني ١إٌاٖـ ،٠ؾإْٗا تل ٣ايؿَ ٳلز قلٜباّٚ .أع ِٛايؿَ ٳلز
اْتٛاك ايؿَ ٳلز; «ؾإٕ ايٓيبٸ| أ ٢ُٚعًٝٸ ّا× ،ؾكاٍٜ :ا عًٞٸ ،عًٝو بِ ٠٬ايً( ٌٝث٬خ
َلٸات)َٚ .ٳ ٵٔ اهتؼـٸ بِ ٠٬ايً ٌٝؾًٝى َٓٸا .ؾاعُٳ ٵٌ بُٝٛٸيت ،ٳِ ٚأ ٴَ ٵل ْٝع ًٝعيت ستٸ٢
ٜعًُٛا عًٚ .٘ٝعًٝو بايِدل ٚاْتٛاك ايؿَ ٳلز; ؾإٕ ايٓيبٸ| قاٍ :أؾٌٔ أعُاٍ أَٸيت
اْتٛاك ايؿَ ٳلزٜ ٫ٚ ،ناٍ ًٝعتٓا ٗ سنٕٕ ستٸٜٗٛ ٢ل ٚيـ ،ٟايق ٟبٌٻل ب٘ ايٓيبٸ| أْ٘
ت ًُٚاّ ٚدٳ ٵٛكاّ»(.)24
ّٮ ا٭كض عـٚ ّ٫قوطاّ ،نُا َٴً٦ٳ ٵ
ٚتٌرل إٍ فيو كٚا ١ٜأب ٞاؾاكٚؿ ،عٔ أب ٞدعؿل× ٗ ،قٛيٜ٘﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ
َآ ٳَٓٴٛا ٖٳٌٵ أَ ٴؿيٗهُِٵ عٳًَ ٢تٹذٳاكٳ٠ٺ تٴٓذٹٝهُِٵ َٹٔٵ عٳقٳابٺ َأيٹ ،﴾ِٕٝؾكايٛا :يْ ٛعًِ َا ٖ ٞيبقيٓا
هبٹٌٔٝ
ؾٗٝا ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿى ٚا٭٫ٚؿ ،ؾكاٍ اهلل﴿ :تٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ بٹاهللٹ ٚٳ ٳكهٴٛيٹ٘ٹ ٳٚتٴذٳاٖٹـٴٕٚٳ ؾٹ ٞٳ
ػٝٵ ٷل يَهُِٵ إٕٔٵ نُٓتٴِٵ ٳتعٵًَُٴٕٛٳ * ٳٜػٵؿٹلٵ يَهُِٵ ٴفْٴٛبٳهُِٵ
اهللٹ ٹب َأَٵٛٳايٹهُِٵ ٚٳأَْؿُوٹهُِٵ فٳيٹهُِٵ ٳ
دٓٻاتٹ عٳ ٵـٕٕ ٳفيٹوَ ايِؿَٛٵمٴ
دٓٻاتٺ تٳذٵلَٔ ٟٹٔٵ تٳشٵتٹٗٳا ا َ٭ْٵٗٳاكٴ ٳَٚٳوٳانٹٔٳ ط َِّٝبٳ ّ١ؾٹ ٞٳ
ٳٜٚٴـٵػٹًِهُِٵ ٳ
ب﴾ (ايِـٸ 11 :ع ٜ ،)13عين ٗ
شبټْٛٳٗٳا ْٳِٵ ٷل َٹٔٳ اهللٹ ٚٳؾَتٵ ٷض قَلٔ ٜٷ
ا ِي ٳعٛٹِٝٴ * ٚٳأُػٵلٳ ٣تٴ ٹ
ايـْٝا بؿتض ايكا.)25(»ِ٥
ؾاٯ ١ٜتتشـٻخ عٔ ِْلٕ ٚؾتضٕ َٔ اهلل بٓش ٕٛعاّٸ ٫ ،غُِٝٛٸ ٺٜ ١تُٝٻن بٗا ايِٓل
ت عٓ٘ هٛك ٠ايِٓل .ؾهٌټ ِْ ٕل ٖ َٔ ٛاهللٚ ،نٌټ ؾتضٕ َٖٔ ٛ
ٚايؿتض ،نايق ٟؼـٻ ٳث ٵ
اهلل.
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ؾُا نإ ٗ بـكٕ ِْٖ ٛلٷ ٚؾت ٷضَٚ ،ا نإ ٗ ػٝدل ِْٖ ٛلٷ ٚؾتضٷَٚ ،ا نإ
ٗ ؾتض َهِْٓ ٖٛ ١لٷ ٚؾت ٷضٚ ،يهٔٵ عٝجٝات ٚبًشاٚات ٚبـكداتَٚ .ا هٝه ٕٛعٓـ
ِلٷ ٹَ ٳٔ اهللٹ ٳَ ٚؾ ٵتضٷ َق ٔلٜبٷ﴾ أٜٔاّٚ ،يهٔٵ إفا تهاًَت
ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ ﴿ ٖٛ #ٳْ ٵ
إعاْ ٞؾٗٓاى ٜتهاٌَ ايِٓلٜٚ ،تهاٌَ ايؿتض ٗ ،نٌٸ َلاتبٖ٘ٚ .قا ايؿتض ٖ ٛايقٟ
ٜتشـٻخ عٓ٘ اٱَاّ اؿوٌ× سٌ ٜك« :ٍٛأَا بعـٴ ،ؾإٕٸ ٳَ ٵٔ ؿل ب ٞاهتٴٌٗـَٚ ،ٳ ٵٔ
مل ًٜشل ب ٞمل ٜـكى ايؿتض».
ؾًٝى ٖٓاى َٔ ِْلٕ عً ٢أكض ايٛاقعٚ ،إْٸُا ٖ ٞبـاٜاتٷ َٚكـٸَاتٷ يتشكٝل
أٖـافٺ قلٜب١ٺ َٚتٛهط١ٺ ،ستٸٜ ٢تشكٖل اشلـف ايبعٝـ بِٓلٕ ٚؾتضٕٚ ،ستٸ ٢تتهاٌَ
إلاسٌ بهًٓٗا.
ٍّ’
7ع عٔ َٝول بٔ عبـ ايعنٜن ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ« :نتب اؿوٌ بٔ عًٞ
ٍّ’
ٍّ× َٔ ،نلب :٤٬بوِ اهلل ايلٓٔ ايلس َٔ ،ِٝاؿوٌ بٔ عًٞ
إٍ قُـ بٔ عًٞ
ٍّ َٚٳ ٵٔ ٹق ٳبً٘ َٔ بين ٖاًِ ،أَا بعـٴ ،ؾهإٔٻ ايـْٝا مل تهُ ٵٔٚ ،نإٔٻ
إٍ قُـ بٔ عًٞ
اٯػل ٠مل ٳت ٳن ٵٍٚ ،ايو.)26(»ّ٬
ايهتاب ايوابل نإ َٔ َهْٓٗ٫ ;١ا ُجٌِّ بـا ١ٜعِل ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ.#
ٚنلبْ ٤٬كط ْ١قٛكَ ٗ ْ١ٜلاسٌ ايٛٗٛك .ؾٗق ٙايهتب مل تهتب ٖهقا َٔ ؿٕٚ
ؿقٓ ٺ .١ؾٓشٔ ْتشـٻخ عٔ اٱَاّ اؿوٌ×ُ ،اسب إٌلٚع اٱشلٞٸ ا٭عٚ ،ِٛعً ٘ٝؾإٕ
اػتٝاك ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ ١مل ٜهُ ٵٔ دناؾاّ.
ؾاٱَاّ اؿوٌ× ٗ ٖقا إكطع اينَاْٜ ٞك :ٍٛإْٓا مل نطِّ٘ يـْٝا باق ٝٺ،١
ؾ ٬ايٛاقع ايوٝاه ٫ٚ ،ٞا٫دتُاع ٫ٚ ،ٞايـٜينٜ ،عٌ عً ٢فيوٚ .عً ،٘ٝؾإ ٸٕ ٖـؾٓا
ٖ ٛاشلـف ا٭ع ِٛيله ٍٛاهلل|ٚ ،ايقٜ ٟتشكٖل ٗ سٌَِ ٍٛلٚع اٱَاّ إٗـٟٸ#
ا٭ع ٫ٚ ،ِٛبٴ ٻـ إٔ ته ٕٛيقيو َكـٸََ ٖٞٚ ،ْ١ا عبٻل عٓٗا اٱَاّ اؿوٌ× ٗ ٖقٙ
ايلٚا ،١ٜؾدلْاف٘ ٖ ٛبلْاَر ايٌٗاؿ ،٠ؾَٗٚ ٛٳ ٵٔ ؿل ب٘ كاسً ٕٛعٔ ٖق ٙايـْٝا.
ؾِٓلٴ اٱَاّ اؿوٌ× مل ٜتشكٖل إٍ اٯٕٚ ،إِا ٌَلٚع اؿوٌ ٜتشلٻى
باتٸذا ٙايِٓلٚ ،ط٥٬عٴ ِْل ٙته ٕٛعٓـ ٛٗٚك اٱَاّ إٗـٟٸ ;#اف إٓتِل ٖ ٛايقٟ
ٍّ ًؼِٞٸ ،كغِ ٚدٛؿ٫ٚ .ٙ
ٜوذلؿٸ سكٖ٘ َ٬ٚٚت٘ .عًُاّ أْٓا ٖٓا ْ ٫تشـٻخ عٔ سل
ْتشـٻخ عٔ ١َ٬ٚٺ ًؼِٝٸ ٺَ ،١ع ٚدٛؿٖا .إْٓا ْتشـٻخ عٔ ٌَلٚع اهلل .اهلل هبشاْ٘
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ٚتعاٍ ي٘ ٌَل ٚٷعٌَ ٖٛٚ ،لٚع اـ٬ؾ ١اٱشلٝٸ ١عً ٢ا٭كضٖٚ .قا إٌلٚع ُأْ ٘ٝباٱَاّ
إٗـٟٸ ،#بعـَا املؾت ا٭ ٸَ ،١ؾِاك إٌلٚع ا٭ٚٸٍ ٚا٭ػرل ٌَٖ ٛلٚع اٱَاّ
إٗـٟٸٚ .#يهٓٓا ْ ٫وتطٝع ؼكٝك٘ إ ٓ َٔ ٫ػٖ ٍ٬قا إٌلٚع ايعُ٬مٌَ ٖٛٚ ،لٚع
اٱَاّ اؿوٌ× .ؾٌُلٚع اٱَاّ اؿوٌ× ي٘ ٳٖ ٳـفٷ قلٜبٖٚ ،ـفٷ َتٛهِّ٘،
ٖٚـفٷ بعٝـٚ .اشلـفٴ ايبعٝـ ٖ ٛاشلـف ا٭ٌُ ٖٛٚ ،ؼكٝل ٌَلٚع اٱَاّ إٗـٟٸ#
عً ٢أكض ايٛاقع.

إٕ َا ٜطلغ ٗ أدٛا ٤ايجكاؾ ١اؿوٝٓٝٸ ١إعاُلً َٔ ،٠عاك« :اْتِاك ايـّ عً٢
ايوٝـ»; أ ًِٜٛ« ٚاٱْوإ نٜٓ ٞتِل»ٖ ،قا ايه ّ٬إٕٵ ُأكٜـ َٓ٘ إعٓ ٢اؿكٝكٞ
ايتاّٸ ايهاٌَ ؾُ ٬شٸ ١ي٘ ٫ ،عً ٢أكض ايٛاقعٜ ٫ٚ ،تطابل ٜ ٫ٚتٛاؾل َع َٓطل
ايهتاب ٚايعذل ٗ ٠ؾِٗ ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ×.
يهٔٵ إٕٵ ُأكٜـ َٔ ًعاك «إٕ ايـّ ٜٓتِل عً ٢ايوٝـ» ؼكٗل بعض ا٭ٖـاف٫ ،
هؿهت ايـَا ;٤أ ٚإٔ ايٌؼّ أ ٚاجملتُع سٌ ٜتٻؼق
نٌٸ ا٭ٖـاف اييت ٭دًٗا ٴ
إ ١ًَٝٛٛهب ّ٬ٝيتشكٝل أٖـاؾ٘ ؾإْ٘ هٓٝذض ٗ بعٔٗا أ ٗ ٚنًٓٗا ،ؾتتشكٖل ا٭ٖـاف
بٓش ٕٛدنٞ٥ٸ أ ٚبٓش ٕٛنًِّٜٚ ،ٞطًل عًٖ ٢قا ايِٓل ٚاْ٫تِاكٜٚ ،ه ٕٛاٱط٬م
فامٜٸ ّا ،ؾش٦ٓٝقٺ  ٫إًهاٍ ٗ ا٭َل.
ٚتأكٜؽ ايبٌل ١ٜساؾٌٷ بٗق ٙاؿكٝك ،١قبٌ اٱهٚ ّ٬بعـ اٱه .ّ٬ؾًطإا توؿو
ايـَا ٗ ٤أٟٸ اػاٙٺ َٔ ا٫تٸذاٖاتٚ .يطإا تهٖٓ ٕٛاى ًََٝٛٛٸاتٷٚ .بوبب تًو ايـَا٤
 ٬أ ٚدن٤اّ،
ت ؿَا ،ِٖ٩ن ٘
هؿهَ ٵ
أ ٚبوبب تًو إًَٝٛٛٸات قـ تتشكٖل أٖـاف ايق ٜٔٴ
طعاّ َٔ ؿٚ ٕٚدٛؿِٖٚ .ي ٛناْٛا َٛدٛؿ ٜٔؾإٕٸ إؿاكتِٗ يتشكٝل ا٭ٖـاف
ٚيهٔٵ َق ِ
طعاّ هته ٕٛكتًؿ ّ١عٔ إؿاك ٠ايق ٜٔوكِّك ٕٛا٭ٖـاف بعـ فيوٚ .س٦ٓٝقٺ ؾإٕ ايِٓل
َق ِ
بإعٓ ٢اؿكٝك ٞمل ٜتشكٖل شلِٚ .نقيو إؿاك ٠ا٭ٖـاف َجًُا كزلٛاَٚ ،جًُا ػطٖطٛا،
مل تتشكٖل ٖٞ .ؼكٖكت بٓشٚ ٕٛبطلٜك١ٺ أػل ،٣تٓوذِ َع ايق ٟناْٛا ٜتشـٻث ٕٛعٓ٘،
وب َؾ ٵِٗ ايق ٜٔوكِّك ٕٛأٖـاؾِٗ عً ٢أكض ايٛاقع.
ع ٳ
أَ ٚع ًعاكاتِٗ اييت كؾعٖٛا َ
ؾٗقا إُٔ ٕٛإٛدٛؿ ٗ ٖق ٙإكٛي« :١اْتِاك ايـّ عً ٢ايوٝـ» إفا نإ إلاؿ
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َٓ٘ ٖقا ايؿِٗ ٖٛٚ ،ؼكٝل بعض ا٭ٖـاف أ ٚنٌٸ ا٭ٖـافٚ ،إط٬م ايِٓل
ٚاْ٫تِاك َٔ ٖق ٙاؿٝج ١ٝاجملامٜٸ ،١ؾ ٬إًهاٍ ٗ فيوٖٚ .قا ايهٜ ّ٬هٕٛ
ُشٝشاّٚ ،قـ ٜه ٕٛأٜٔاّ ٗ ًْ ١آثاك ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ× عً ٢ايٛاقع
اٱْواْٞٸ بٌهٌٕ عاّٸ ،بػضٸ ايٓٛل عٔ اْ٫تُا ٤ايـٜين أ ٚايك َٞٛأ ٚايعٹ ٵلق ،ٞأ ٚغرل
فيو َٔ ايعٓا ٜٔٚاييت ىتًـ ؾٗٝا ٚسٛشلا ٚعًٗٝا ايٓاي.
قطعاّ ٌَلٚع اٱَاّ اؿوٌ× ناْت ي٘ َٔ اٯثاك ٚايتأثرلات ٚايذلؿؿات
ت نجرل .٠يهٔٸ ٖقا ايه ّ٬هٝبك٢
ايهبرل ٠اييت هبٻبٗا .ؾٗٓاى تلؿټؿاتٷ ٚاْعهاها ٷ
ٗ اؿاً .١ٝأَا ًَ اؿكٝك ١ؾٗ ٛايق ٟفنَ ٵلْاٚ ،ٙبٝٻٓت٘ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ
ن ٴلٖا.
ٚا٭ساؿٜح ايٌلٜؿ ،١بتًو اؿكٝك ١ايٓاُع ١ايب ،١ِّٓٝاييت تكـٻّ ٹف ِ
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االجتهاد والتجديد

تعدُّد الزوجات يف اإلسالً بني الساجح واملسجوح
دزاسةٌ فكّيّة استدالليّة

ً ٫ٳوٖ إٔ أٌُ ايتنٜٚر ٚاينٚاز َوتشبٌّ ٗ اٱه ;ّ٬ستٸٚ ٢كؿ عٔ كهٍٛ
اهلل| « :ٳَ ٵٔ تنٚٻز ؾكـ أسلم ِْـ ؿٚ ;»ٜ٘ٓقـ ٚكؿت ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات اؿاثٸ ١عً٢
فيو ٖٛٚ .أَلٷ  ٫ػ٬ف ؾ ٫ ،٘ٝبٌ إٕ اٱه ّ٬أدام ٚأَٔ ٢تعـټؿ اينٚدات ،سٝح
نإ عٴ ٵلؾاّ َٛدٛؿاّ ٗ داًٖٝٸَ ١ا قبٌ اٱهٚ ،ّ٬قـ قاٍ تعاٍ﴿ :ؾَاْٵهٹشٴٛا َٳا طَابٳ
خ ٚٳ ٴكبٳاعٳ﴾.
 ٬ٳ
يَهُِٵ ٹَ ٳٔ ايِّٓوٳا٤ٹ َٳجٵٓٳ ٢ٳٚثٴ َ
إ ٓ٫أْ٘ ٚقع ػ٬فٷ بٌ ايؿكٗاَ ٗ ٤لدٛس ١ٝايتعـټؿ ٚكدشاْ٘ ،ستٸ ٢نجل ا٭ػق
ٚايلؿٸ ٗ إوأي ١بعٓٛاْٳ ٵٗٝا :ا٭ٚٸي ،ٞإوتؿاؿ َٔ ْؿى ايـيٚ ;ٌٝايجاْ ،ٟٛإتأثِّل
بايٛلٚف ٚايب ١٦ٝاحملٝط.١
ٚنَٓ٬ا ٗ ٖقا إكاٍ ٜتٓا ٍٚاؿهِ ا٭ٚٸي ٞ٭ٌُ َوأي ١تعـټؿ اينٚدات،
ؿ٬َ ٕٚس ١ٛايعٓا ٜٔٚايجاْ ،١ٜٛاييت ّهٔ إٔ تطلأ بوبب ايٛلٚف ٚايب.١٦ٝ
ٚيًبشح ٗ فيو  ٫بٴـٻ َٔ َلادع ١ايذلاخ إٛدٛؿ ٗ إوأي َٔ ،١اٯٜات
ٚايلٚاٜاتَ ،لٚكاّ با٭عاخ إطلٚس.١
ٚػـك اٱًاك ٠إٍ أْ٘ هٝتِٸ َعاؾتٗا ُٓٔ ايعٓا ٜٔٚايتاي:١ٝ
ط٬ع عً ٢أِٖٸ اٯكا ٤إٛدٛؿ ٗ ٠إكاّ.
1ع آ ٫
2ع َعاؾ ١اٯٜات قٌٸ ايـ٫ي ١عً ٢ايتعـټؿ.
3ع َعاؾ ١ايلٚاٜات قٌٸ ايـ٫ي ١عً ٢ايتعـټؿ.

فٖب ْعٷ َٔ ايؿكٗا )1(٤ع تبعاّ يًوٝـ ايٝنؿ ٗ ،ٟنتاب٘ ايعل ٠ٚايٛثك )2(٢ع إٍ
ايك ٍٛبع «إٔ ا٫هتشباب ٜ ٫ن ٍٚبايٛاسـ.»٠

وب َا ٜٗٛل َٔ اهتؿتا٤ٺ ي٘ ٗ إٛقع( )3ع إٍ ايكٍٛ
ع ٳ
فٖب ايوٝـ اـآَ ٞ٦ع َ
بإلدٛسٝٸ ٗ ،١عباكت٘« :اهلل ٚاس ٷـٚ ،احملبٸٚ ١اسـًٚ ْ٠لٜو اؿٝاٚ ٠اسـٷ.
ٚقـ ْٴوب( )4إٍ ايٌٝؽ ايطٛه ٞايك ٍٛبايهلاٖٚ ،١مل أدٹ ٵـ يقيو عباكّ٠
ت ق ّ٫ٛي٘ باهتشباب عـّ اينٜاؿ ،٠سٝح قاٍ ٗ نتاب٘ إبو:ٙٛ
ٚآش ،١إِا ٚدـٵ ٴ
«هٛم يًلدٌ إٔ ٜتنٚٻز أكبعاّ ب ٬ػ٬فٺٚ ،إوتشبٸ إٔ ٜكتِل عًٚ ٢اسـ٠ٺ»(.)5
ْعِ ،ايٌٝؽ اً٫تٗاكؿ ٗ ،ٟنتاب٘ َـاكى ايعل ،٠ٚكغِ اْتكاؿ ٙيتعـټؿ
اينٚدات ،تلؿٻؿ ٗ ايك ٍٛبايهلاٖ ،١قاّ« :ّ٬٥هٔ ؿع ٣ٛنلاٖ ١ايتعـټؿ»(.)6

فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛباهتشباب ا٫قتِاك عًٚ ٢اسـ٠ٺ ،نُا فنل
ايٌٝؽ ايطٛهٚ ،)8(ٞنقيو ايكآ ٞابٔ ايدلٸاز( ٗ )9نتاب٘ إٗقٻب.

فٖب بعض ايؿكٗا ٤إٍ ايك ٍٛبإباس ١ايتعـټؿ :َِٗٓٚ ،ايوٝـ ايوٝوتاْ،)10(ٞ
سٝح اعتدل أْ٘ مل ٜجبت اهتشباب تعـټؿ اينٚاز.
 ٗٚاـٜ ١ُ٬تٸٔض ٚدٛؿ آكا ٤عـٜـَ ،٠تؿاٚتَ ١ا بٌ ايهلاٖٚ ١ا٫هتشباب،
ٗ َوأي ١تعـټؿ اينٚداتٚ .يقا هـك ايبشح ٗ سكٝك ١اؿهِ ٗ إوأي.١

﴾

﴿

وطُٛا ؾٹ ٞا ِيٝٳتٳاَٳ ٢ؾَاْٵهٹشٴٛا َٳا طَابٳ يَهُِٵ ٹَ ٳٔ ايِّٓوٳا٤ٹ َٳ ٵجٓٳ٢
﴿ ٳٔٚإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ إَٔٵ  َ٫تٴكِ ٹ
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خ ٚٳ ٴكبٳاعٳ ؾَ ٔإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ َإٔٵ  َ٫ٳتعٵ ٹـيُٛا ؾَٛٳاسٹـٳَ ّ٠أٚٵ َٳا َٳًَهَتٵ َأٜٵُٳاْٴهُِٵ ٳفيٹوَ أَ ٵؿْٳَ ٢إٔٵ َ٫
ٳٚثٴ َ٬ٳ
ٳتعٴٛيُٛا﴾ (ايٓوا.)3 :٤
ٚقـ ٜوتؿاؿ ايٛدٛب َٔ ُٝػ ١ا٭َل ٗ ؾعٌ «اْهشٛا» .إ ٓ٫أْ٘; بـػٛشلا عً٢
قٛيَ٘« :ا طاب يهِ»ّ ،هٔ إٔ ٜٴوتؿاؿ َٓٗا ا٫هتشباب; سٝح قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ
ٗ ػ٬ؾ٘« :ؾعًٖل ايٓهاغ باهتطابتٓاَٚ ،ا ٖقُٛ ٙكت٘ ؾٗ ٛغرل ٚادبٺ»(.)11
ٚيعًٓ٘ َٔ ٖٓا فٖب ُاسب ايعل ٠ٚايٛثكٚ ٢غرل )12(ٙإٍ ايك ٍٛبا٫هتشباب ،سٝح
فنل إٔ «ا٫هتشباب ٜ ٫ن ٍٚبايٛاسـ ،٠بٌ ايتعـټؿ َوتشبٌّ أٜٔاّ; قاٍ تعاٍ
﴿ َؾاْٵهٹشٴٛا َٳا طَابٳ يَهُِٵ َٹٔٳ ايِّٓوٳا٤ٹ َٳجٵٓٳ ٢ٳٚثٴَ٬خٳ ٚٳ ٴكبٳاعٳ﴾»(.)13

إٕ اٯ ١ٜيٝوت ٗ َكاّ ايذلغٝب إٍ اينٚاز إتعـِّؿ ،بٌ ٗ َكإّ آػل ،نُا
ٌٜرل ايوٝـ اـ ،ٞ٥ٛسٝح ٜك ٗ ٍٛنتاب٘ ايعل ٠ٚايٛثك« :٢تهؿًٖت اٯ ١ٜايهلّ١
بٝإ اؿـٸ يًشهِ باٱباس ٫ٚ ،)14(»١هٝٻُا إفا يٛسُ ٜـكٖا ٖٛٚ ،قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚإٕٔٵ
وطُٛا ؾٹ ٞا ِيٝٳتٳاَٳ ٢ؾَاْٵهٹشٴٛا َا طَابٳٚ ،﴾...إعٓ ٢س٦ٓٝقٺ :إٕٵ ػؿتِ إٔ ٫
ػٹؿِتٴِٵ إَٔٵ  َ٫تٴكِ ٹ
تعـيٛا ٗ ٜتاَ ٢ايٓوا ٤إفا تنٚٻدتِ بٗٔٸ ،ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ غرلٖٔٸ َٔ
ايٓوا.٤
ٚقـ فنل ايٌٝؽ اؾٛاٖل ٗ ٟنتاب٘ دٛاٖل ايهْ :ّ٬عَِ ،ا ٚقع َٔ غرل
وطُٛا ؾٹ ٞا ِيٝٳتٳاَٳ ٢ؾَاْٵهٹشٴٛا
ٚاسـٺ َٔ ا٫هتـ ٍ٫عً ٘ٝبكٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ ػٹؿِتٴِٵ إَٔٵ  َ٫تٴكِ ٹ
َٳا طَابٳ يَهُِٵ َٹٔٳ ايِّٓوٳا٤ٹ َٳجٵٓٳ ٢ٳٚثٴَ٬خٳ ٚٳ ٴكبٳاعٳ﴾ باعتباك اًتُاي٘ عً ٢ا٭َلٚ ،ايق ٟأقلب
اجملامات إٍ َعٓا ٙاؿكٝك ،ٞبعـ تعقټك ،ٙايٓٻ ٵـب ٫ ٖٛٚ .ىًْٛ َٔ ٛلٕ; ٓلٚك ٠عـّ
اهتؿاؿ ٠أنجل َٔ اٱباس ;َ٘ٓ ١باعتباك تعًٝك٘ عً ٢ػٛف تلى ايكو٘ ٚايعـٍ ،إٌعل
به ٕٛا٭َل ْ٫تؿا ٗ ٘٥إأَٛك ب٘ ٚهَ٬ت٘ عٓ٘ٚ .فيو قلٚ ْ١ٜٓآش ١عً ٢إكاؿ٠
ايلػِ َٔ ،َ٘ٓ ١غرل ايتؿاتٺ إٍ ايٛدٛب ٚايٓـبٚ .إعٓ ٢س٦ٓٝقٺ :إٕٵ ػؿتِ إٔ  ٫تعـيٛا
ٗ ٜتاَ ٢ايٓوا ٤إفا تنٚٻدتِ بٗٔٸ ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ ايٓوا َٔ ٤غرلٖٔٸ;
ؾإِْٗ ،نُا ق ،ٌٝناْٛا ٜتنٚٻد ٕٛايٝتاَ ٢اي٬ت ٗ ٞسذٛكِٖ; طُعاّ ٗ إاٍ أ ٚكغبّ١
ٗ اؾُاٍ ،ؾٝذتُع عٓـ ايٛاسـ َِٓٗ َٓٗٔٸ َا ٜ ٫كـك عً ٢ايكٝاّ عكِّ٘ .أ ٚإٕٵ ػؿتِ
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إٔ ػٛكٚا عً ٢ٳَ ٵٔ يهِ اي ١ٜ٫ٛعًٜ َٔ ِٗٝتاَ ٢ايٓوا ;٤بأػق أَٛاشلٔٸ ُٚلؾٗا ٗ
َ ٕ٪تنٚههِ ،ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ ايٓواَ ٤جٓٚ ٢ث٬خ ٚكباع ٫ٚ ،تنٜـٚا
ستٸ ٫ ٢وٛدهِ إٍ فيو; ؾكـ ق :ٌٝإٕ ايلدٌ َٔ قل ٍٜنإ ٜتنٚٻز ايعٌل َٔ
ت ٖق ٙاٯ .١ٜأٚ
ايٓواٚ ٤أنجل ،ؾإفا أعـّ تٓا َٔ ٍٚأَٛاٍ ايٝتاَ ٢إٛيٓ ٢عً ،ِٗٝؾٓنيَ ٵ
ٖا ٌَٖ ٛذلى ٗ َا فنلْا َٔ ،ٙعـّ ا٫يتؿات ؾ ٘ٝإٍ
غرل فيو ٖٓا ق ٗ ٌٝاٯٓ ،١ٜ
ت
ايٛدٛب ٚايٓـبٚ ،أْ٘ ٜ ٫ٴلاؿ َٓ٘ ه ٣ٛايلػِٚ ١اٱباس ،١م ٛق ٍٛايكا« :ٌ٥إٕٵ ػؿِ ٳ
َٔ ٓلك ٖقا ايطعاّ ؾهُ ٵٌ َٔ فيو»; ؾإٕ إؿٗ ّٛإٔ ايطعاّ إأَٛك ب٘ ػإٍ َٔ ائٻ ٳلك
َلػٻّٷ ٗ أنً٘ٚ ،أَا إٔ أنً٘ َطًٛبٷ َٚلا ٷؿ ؾٜ ٬ٴ ِؿ ٳِٗ َٓ٘»(.)15
ثِٸ ٜهٌُ ايٌٝؽ اؾٛاٖل ;ٟيٌٝرل إٍ أَلٕ آػل ٗ اٯِّٜ٪ٜ ١ٜـ َا فنل« :ٙعً٢
ِل اؾٛام ٗ
إٔ إؿٗ َٔ ّٛاٯ ١ٜإٓع عُٸا ماؿ عً ٢ا٭كبع َٔٚ ،ثِٸ اهتـيٓٛا بٗا عً ٢سٳ ٵ
فيو ،بٌ أَل ايٓيبٸ| عٓـ ْنٚشلا َٳ ٵٔ نإ عٓـ ٙأمٜـ َٔ أكبع بإَواى ا٭كبع
ٚتولٜض ايبٛاقٚ ،ٞفيو إِا ِٜض ي ٛنإ ا٭َل يٲباس ;١ؾإٕ َؿٗ ّٛايعـؿ س٦ٓٝقٺ
ٜكتٔ ٞؼل ِٜاينٜاؿ .٠غ٬ف َا ي ٛنإ ا٭َل يًٓـب; ؾإْ٘ ٜكتٔ ٞس٦ٓٝقٺ عـّ
اهتشبابٗا ٖٛٚ ،أعِٸ َٔ ؼلّٗاٚ .ا٭َل هٗ ٷٌ بعـ تعـټؿ ا٭ؿيٓ ١عً ٢إطًٛب»(.)16
ٖٚقا ايبٝإ ،كغِ تعكٝـ ،ٙنافٺ يًك ٍٛبإٔ اٯ ٫ ١ٜتؿٝـ ه ٣ٛإباس ١ايتعـټؿ،
 ٖٞٚتٌرل إٍ ايعـؿ إوُٛغ ب٘ َٔ اينٚدات.

ّهٔ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠كٚاٜاتٺ عـٜـ ٗ ٠إكاّٚ .هٓعُـ إٍ تِٓٝؿٗا; َٔ أدٌ
توٗ ٌٝعًُ ١ٝايتشكٝل ؾٗٝا.

 ٖٞٚعـٜـ َْٗٓٚ ،٠ا:
1ع ػدل إهشام بٔ عُٸاك قاٍ :قاٍ أب ٛعبـ اهلل× َٔ« :أػ٬م ا٭ْبٝا ٢ًُٓ ٤اهلل
عً ِٗٝسبٸ ايٓوا.)17(»٤
2ع ػدل عُل بٔ ٜنٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍَ« :ا أٔٚٸ كدٜ ّ٬نؿاؿ ٗ اٱّإ
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ػرلاّ إ ٓ٫امؿاؿ سبٸ ّا يًٓوا.)18(»٤
3ع ػدل ههٌ ايٓؼعٚ ،ٞنإ تعبٻـ ٚتلى ايٓواٚ ٤ايطٝب ٚايطعاّ ،ؾهتب
ت َا
إٍ أب ٞعبـ اهلل× ٜوأي٘ عٔ فيو؟ ؾهتب إي« :٘ٝأَا قٛيو ٗ ايٓوا ٤ؾكـ عًُٵ ٳ
نإ يله ٍٛاهلل| َٔ ايٓواٚ ;٤أَا قٛيو ٗ ايطعاّ ؾهإ كه ٍٛاهلل| ٜأنٌ
ايًشِ ٚايعوٌ»(.)19
4ع ػدل سؿّ بٔ ايبؼذل ،ٟعٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|َ« :ا
أسبٸ َٔ ؿْٝانِ إ ٓ٫ايٓواٚ ٤ايطِّٝب»(.)20
5ع قُـ بٔ أب ٞعُرل ،عٔ بهٓاك بٔ نلؿّ ٚغرل ٚاسـٺ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×
قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|« :دعٌ قلٸ ٠عٝين ٗ ايِٚ ،٠٬يقٸت ٗ ٞايٓوا.)21(»٤
6ع عًٞٸ بٔ سوإ ،عٔ بعض أُشابٓا قاٍ :هٳ َأ َيٓا أب ٛعبـ اهلل× :أٟٸ ا٭ًٝا٤
أيقٸ؟ قاٍ :ؾكًٓا غرل ً٤ٞٺ ،ؾكاٍ ٖ« :×ٛأيقٸ ا٭ًٝاَ ٤بآع ١ايٓوا.)22(»٤
7ع ػدل عُل بٔ ٜنٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|« :دعٌ قلٸ٠
 ٞاؿؤ ٚاؿوٌ»(.)23
عٝين ٗ ايِٚ ،٠٬يقٸت ٗ ٞايـْٝا ايٓواٚ ،٤كواْتٳ ٸ
8ع ػدل ْ ٌٝبٔ ؿكٸاز قاٍ :قاٍ أب ٛعبـ اهلل×َ« :ا تًقٻف ايٓاي ٗ ايـْٝا
ب
س ټ
ٚاٯػل ٠بًقٸ ٺ ٠أنجل شلِ َٔ يقٸ ٠ايٓوا ٖٛٚ ،٤ق ٍٛاهلل عنٻ ٚدٌٻ ﴿ :ٴم ِّ ٜٔيٹًٓٻائ ٴ
وا٤ٹ ٳٚايِ ٳب ٹٌٓ...إٍ آػل اٯ ،﴾١ٜثِٸ قاٍٚ :إٕ أٌٖ اؾٓٸَ ١ا ٜتًقٻف ٕٚبٌ٤ٞٺ
ايٌٻ ٳٗ ٳٛاتٹ ٹَ ٳٔ ايِّٓ ٳ
َٔ اؾٓٸ ١أًٗ ٢عٓـِٖ َٔ ايٓهاغ ٫ ،طعاًّ ٫ٚ ،لاب»(.)24

ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ بإَهاْ ١ٝا٫هتؿاؿ َٔ ٠نًُ« ١ايٓوا »٤ايٛاكؿ ٗ ٠ايلٚاٜات;
يًـ٫ي ١عً ٢اؾُع ٚايهجل ٠ايعٳ ٳـؿ ،١ٜؾته ٕٛإًاك ّ٠إٍ قبٛبٝٸ ١نجل ٠ايٓوا.٤

ٴٜوتؼـّ اؾُع ٗ ايًػ ١ايعلب ١ٝأسٝاْاّ ٫هتؿاؿ ٠اؾٓى ٚ ،ٴٜعٵ ٳلف فيو َٔ هٝام
اهتؼـاّ ايًؿٚ .ٜايقٜٗٛ ٟل ٖٓا إٔ إكِٛؿ ٖ ٛدٓى ايٓواْ ٫ ،٤عٗٔٸ ٖٛٚ .قٌٸ
اتٸؿام يـ ٣ايؿكٗاٚ .٤بايتايّ ٫ ٞهٔ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايلٚاٜات ٗ إكاّ ،ؾ ٬ؿاعٞ
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يًبشح ٗ هٓـٖا.
ٚيعًٓ٘ يقيو قاٍ ايٌٝؽ اً٫تٗاكؿ ٗ ،ٟنتاب٘ َـاكى ايعل ،٠ٚتعًٝكاّ عً٢
اهتؿاؿ ٠بعض ايؿكٗا ٤ايتعـټؿ َٔ ايلٚاٜاتٚ« :أَا اهتشباب٘ ؾًِ أعجل عً ٢ػدلٕ ٜـٍٸ
عًٚ ،٘ٝإٕٵ عٓ ٗ ٕٛايٛها« ٌ٥باب نجل ٠اهتشباب اينٚدات ٚإٓهٛسات ٚنجل٠
إتٝاْٗٔٸ بػرل إؾلاٙٺ»ٚ ،أٚكؿ ؾ ٘ٝاثين عٌل سـٜجاّ ٫ ،ؿ٫ي ١يٛاسـٺ َٓٗا عً ٢أٚٸٍ عٓٛإ
ايباب ،أ ٟنجل ٠اهتشباب اينٚداتْ .عِ ،نجرلٷ َٓٗا ؿاٌٍّ عً ٢ايعٓٛإ ايجاْ ،ٞأٟ
اٱتٝإَ .ع َا ٜعاكٓٗاٚ .تعـټؿ مٚدات ٚهلٜٸات هًُٝإ بٔ ؿاٚٚؿ ٚتعـټؿ مٚدات
ٍّ عً ٢اهتشبابٗا ،نُا  ٫ىؿ ،٢ؾلادٹ ٵع ز  ،179 ْ ،14باب
ايٓيبٸ| غرلٴ ؿاٍ
.)25(»140
إ ٓ٫إٔ ٖقا ايهّ ٫ ّ٬هٔ أػق ٙعً ٢إط٬ق٘ٚ ،هٝبٌ فيو.

1ع كٚاَ ١ٜعُل بٔ ػ٬ؿ قاٍ :زلعتٴ عًٞٸ بٔ َٛه ٢ايلٓا× ٜك« :ٍٛث٬خ َٔ
هٓٔ إلهًٌ :ايعطل; ٚأػق ايٌعل; ٚنجل ٠ايطلٚق.)26(»١
ٚكٚا ٙايِـٚم ،بإهٓاؿ ٙعٔ َعُل بٔ ػ٬ؿ ،إ ٫أْ٘ قاٍ« :إسؿا ٤ايٌعل»(.)27
2ع ػدل قُـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ قاٍ :قاٍ ايِاؿم×« :تعًُٖٛا َٔ ايـٜو
ٔى ػِاٍ :قاؾٛت٘ عً ٢أٚقات ايًِٛاتٚ ،ايػرلٚ ،٠ايوؼاٚ ،٤ايٌذاع،١
ٚنجل ٠ايطلٚق.)28(»١
3ع ػدل أبً ٞعٝب احملاًَ ،ٞعٔ أب ٞاؿؤ× قاٍ ٗ« :ايـٜو ٔى ػِاٍ
َٔ ػِاٍ ا٭ْبٝا :٤ايوؼاٚ ،٤ايكٓاعٚ ،١إعلؾ ١بأٚقات ايِٚ ،٠٬نجل ٠ايطلٚق،١
ٚايػرل.)29(»٠
4ع ( ٗٚاـِاٍ) (ٚع ٕٛٝا٭ػباك) :عٔ أب ،٘ٝعٔ أٓـ بٔ إؿكٜى ،عٔ أٓـ
بٔ أٓـ بٔ و ،٢ٝعٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٓ ،ٜ٘ٛعٔ قُـ بٔ عٝو ٢قاٍ :قاٍ ايلٓا×:
«ٗ ايـٜو ا٭بٝض ٔى ػِاٍ َٔ ػِاٍ ا٭ْبٝاَ :^٤علؾت٘ بأٚقات ايِ،٠٬
ٚايػرلٚ ،٠ايوؼاٚ ،٤ايٌذاعٚ ،١نجل ٠ايطلٚق.)30(»١
5ع ػدل اؿؤ بٔ اؾِٗ قاٍ :كأٜتٴ أبا اؿؤ× اػتٔب ،ؾكًتٴ :دٴعًتٴ
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ت؟ ؾكاٍْ« :عِ ،إٕ ايتٖٗ ١٦ٝا ٜنٜـ ٗ عؿٓ ١ايٓواٚ .٤يكـ تلى ايٓوا٤
ؾـاى ،اػتٔبٵ ٳ
ايعؿٓ ١بذلى أمٚادٗٔٸ ايتٗ ،»١٦ٝثِٸ قاٍ« :أٜولٸى إٔ تلاٖا عًَ ٢ا تلاى عً ٘ٝإفا نٓت
عً ٢غرل تٗ١٦ٝٺ؟» ،قًتٴ ،٫ :قاٍ« :ؾٗ ٛفاى» ،ثِٸ قاٍ َٔ« :أػ٬م ا٭ْبٝا ٤ايتٓٗٛـ
ٚايتطٝټب ٚسًل ايٌعل ٚنجل ٠ايطلٚق ،...١اؿـٜح».
أقٚ :ٍٛتكـٸّ َا ٜـٍٸ عً ٢فيو ٖٓا  ٗٚايطٗاك.)31(٠

ايلٚا ١ٜا٭ُ ٍٚشٝشّٚ .١هٔ اهتؿاؿ ٠ا٫هتشباب َٔ ػ ٍ٬عباك َٔ« :٠هٓٔ
إلهًٌ».
ٚايلٚا ١ٜايجاَْ َٔ ٖٞ ١ٝلاه ٌٝايِـٚم; ؾعًَ ٢بَٓ ٢ٳ ٵٔ ٚثٻل َلاه ٌٝايِـٚم،
نُا ٖ ٛكأ ٟايوٝـ اـُٝين ،ته ٕٛايلٚاُ ١ٜشٝشٚ .ّ١سٗٓٝا ٜٴوتؿاؿ ا٫هتشباب
َٓٗا بِٝػ ١ا٭َل ٗ ؾعٌ «تعًُٖٛا».
ٚايلٚاٜتإ ايجايجٚ ١ايلابع ١بٓؿى إُٔٚ .ٕٛايوٓـ ٗ ايجايجُ ١شٝضٷ عٓـ َٳ ٵٔ قاٍ
بتِشٝض ايعٹ ٳـؿ; ٚأَا ٗ ايلابع ١ؾايوٓـ ُشٝضٷ عٓـ َٳ ٵٔ قاٍ بِشٸ ١قاعـ« ٠إٕ نٌٸ ٳَ ٵٔ
مل ٜو ٳت ٵج ٹٓ٘ قُـ بٔ أٓـ بٔ و ٢ٝثك ،»١ؾٝه« ٕٛإبلاٖ ِٝبٔ ٓ »ٜ٘ٛثك.ّ١
ٚايلٚا ١ٜاـاَو ١تـٍٸ عً ٢إطًٛبَ ،ع ايك ٍٛبِشٸ ١ايعٹ ٳـؿ.
ٚإٍ ٖٓا ؾايٓتٝذٖ َٔ ١ق ٙايلٚاٜات ٖ ٛاهتشباب نجل ٠ايطلٚق ;١بلٚا١ٜٺ
ـ بٗاّٚ ،هٔ تِشٝشٗا ٚؾل بعض إباْ.ٞ
ُشٝشٚ ;١أػل ٣كتً ٺ

ٜٗٛل ٚدٛؿ اػت٬فٺ بٌ ايؿكٗاَ ٗ ٤عٓ ٢نًُ ١ايطلٚقٖٓٚ ،١ا فنلَٔ ٙٚ
إعاْ:ٞ
1ع نجل ٠ايٓهاغَ ٖٛٚ :ا فٖب إي ٘ٝعـ ٷؿ َٔ ايؿكٗاَ ،)32(٤جٌ :ايٌٝؽ قُـ
تك ٞاجملًو ،ٞسٝح قاٍ ٗ ،نتاب٘ ك ١ٓٚإتكٌ ٗ ًلغ َٳ ٵٔ  ٫ؤل ٙايؿك:٘ٝ
«ٚنجل ٠ايطلٚق ١أ ٟاؾُاع»(.)33
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2ع اؿٛاٌََ ٖٛٚ :ا فٖب إي ٘ٝايٌٗٝـ ايجاْ ٗ ،ٞنتاب٘ ساً ١ٝإؼتِل
ايٓاؾع ،سٝح قاٍ« :طَلٴٚقَ ١ايؿَشٵٌ أ ٟسٛاٌَ»(.)34
3ع ايبايػٓ ١لاب ايؿشٌ ،أ ٟاينٚد ١بايٓوب ١إٍ ايلدٌ( ،)35سٝح قاٍ ابٔ ؾٗـ
اؿًٓ ٗ ،ٞنتاب٘ إٗقٻب ايباكعٚ« :ايطلٚق :١اينٚدٚ .١نٌٸ اَلأ٠ٺ طلٚق ١مٚدٗاٚ .نٌٸ
ْاق١ٺ طلٚق ١ؾشًٗا»(.)36
َ َِٗٓٚٳ ٵٔ فٖب إٍ إٔ ايطٗ ٴلٚق ،١بائِٸَ ،عٓاٖا إٔ ٜعً ٛايؿشٌ أْجاٚ ;ٙبايؿتض
(ايطٖلٚق :)١أْجا.)37(ٙ
ي ٗ إعادِ ،نُا هٝبٌ.
إ ٓ٫إٔ ٖقا ايتؿِ ٌٝيٝى ي٘ أها ٷ
ٚتلؿٻؿ بعض ايؿكٗاَ ٤ا بٌ ايبايػٓ ١لاب ايؿشٌ; أَ ٚا طلقٗا ايؿشٌ
ت( ،)38نُا فٖب اٱَاّ اـُٝين ٚايوٝـ عبـ ا٭عً ٢ايوبنٚاكٚ ٟغرلُٖا; سٝح
ؾشًَُ ٵ
فنل ايوٝـ اٱَاّ ٗ ،نتاب٘ ؼلٜل ايٛه« :١ًٝطلٚق ١أ ٟايبايػٓ ١لاب ايؿشٌ; أَ ٚا
ت»(.)39
طلقٗا ايؿشٌ ؾشًَُ ٵ

1ع قاٍ ايلاغب اٱُؿٗاْ ٗ ،ٞإؿلؿات ٗ غلٜب ايكلإٓٚ :باعتباك ائلب ق:ٌٝ
طَلٳمٳ ايؿشٌٴ ايٓاقٚ ،َ١أَطِلٳقِتٴٗٳاٚ ،اهٵ ٳتطِلٳقِتٴ ؾْ٬اّ ؾش ،ّ٬نكٛيوٓ :لبٗا ايؿشٌ،
ٚأٓلبتٗاٚ ،اهتٔلبت٘ ؾشٜٚ .ّ٬كاٍ يًٓٸاق :١طَلٴٚقَٚ ،ْ١نُ ِّٓ ٞبايطٖلٴٚقَ١ٹ عٔ إلأ.)40(٠
2ع ٚقاٍ اؾٖٛل ٗ ،ٟايِشاغٚ :طلٚق ١ايؿشٌ :أْجاٜ .ٙٴكاٍْ :اق ْ١طلٚق ١ايؿشٌ
يًيت بًػت إٔ ٜٔلبٗا ايؿشٌ(.)41
3ع ٚقاٍ اـً ٗ ٌٝايعٌٚ :نٌٸ اَلأ٠ٺ طلٚق ١مٚدٗاٜٚ .ٴكاٍ يًُتنِّٚز :نٝـ
طلٚقتو؟ ٚنٌٸ ْاق١ٺ طلٚق ١ؾشًٗاْ ،عت شلا َٔ غرل ؾعٌٕٚ .ايعاي َٔ ٞايه ّ٬إٔ
ايطلٚق ١يًكً ْٛاييت بًػت ائلابٚ ،اييت ٜلب بٗا ايؿشٌ ؾٝؼتاكٖا َٔ ايٌ ٍٛؾٗٞ
طلٚقت٘(.)42
ت إٔ ٜٔلبٗا
4ع ٚقاٍ ايؿرلٚمآباؿ ٗ ٟايكاَٛي احملْٚ :٘ٝاق ١طلٚق ١ايؿشٌ :بًػٳ ٵ
ايؿشٌٚ .نقا إلأ.)43(٠
5ع ٚقاٍ ابٔ ؾاكي ٗ َكاٜٝى ايًػٚ :١طَلٚق ١ايؿَشٌ :أُْجا.)44(ٙ
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وب إعادِٚ ،هٝام اهتؼـاّ ايعلب يهًُ« ١ايطلٚق،»١
ع ٳ
ٚايقٜ ٟوتٗٛلَ ،
أْٗا تعين إلأ ٠ايبايػ ،١ايكاؿك ٠عً ٢ايٓهاغٚ ،فيو نٓا ّ١ٜأ ٚيؿٛاّ َٓك ّ٫ٛعٔ طلٚق١
ايؿشٌ ،اييت ٖ ٞأْجا ٙايبايػ ١سـٸ ائلابٚ .سـٸ ائلاب ايكاؿك ٠عً ٢ايٓهاغ ،عًَ ٢ا
ٜٗٛل َٔ اهتؼـاّ إِطًض ٗ أْج ٢ايؿشٌٚ .بقيو ٜلدٸض ايك ٍٛايجايح.
ّٚهٔ ا٫هتٌٗاؿ عً ٢إلاؿ بلٚا ١ٜاؿؤ بٔ اؾِٗ ،عًَ ٢بَٓ ٢ٳ ٵٔ قاٍ
بِشٸ ١ايعٹ ٳـؿ ،سٝح فنل إٔ «َٔ أػ٬م ا٭ْبٝا :٤ايتٓٝٛـ ٚايتطٝٸب ٚسًل ايٌعل
ٚنجل ٠ايطلٚق ،»١ثِٸ قاٍ «نإ يوًُٝإ بٔ ؿاٚٚؿ أيـ اَلأ٠ٺ ٗ قِل ٚاسـ; ث٬مثا١٥
َٗرلٚ ;٠هبعُا ١٥هلٜٸٚ ،١نإ كه ٍٛاهلل| ي٘ بٔع أكبعٌ كدٚ ،ّ٬نإ عٓـ ٙتوع
ْو٠ٛٺٚ ،نإ ٜطٛف عًٔٗٝٸ ٗ نٌٸ ٚ ّٕٜٛي.)45(»١ًٝ
ٚقٌٸ ايٌاٖـ ؾٗٝا ٖ ٛفنل ٙيٓوا ٤هًُٝإ× ْٚوا ٤كه ٍٛاهلل| ،بعـ إٔ
فنل ن ٕٛنجل ٠ايطلٚق َٔ ١أػ٬م ا٭ْبٝا.٤

ك ٣ٚقُـ بٔ قُـ بٔ ايٓعُإ إؿٝـ( ٗ ،كهاي ١إتع ،)١عٔ دعؿل بٔ قُـ
بٔ قٛي ،ٜ٘ٛعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ ابٔ أً ،ِٝعٔ َلٚإ بٔ
ت َٓق
َوًِ ،عٔ إزلاع ٌٝبٔ ايؿٌٔ اشلاسل ٞقاٍ :قاٍ ي ٞأب ٛعبـ اهلل×ُ« :تٸ ٵع ٳ
ت َٔ أًٖو؟» ،ؾكًتٴ :يهجلَ ٠ٳ ٵٔ َع َٔ ٞايطلٚق ١أغٓاْ ٞاهلل عٓٗا ،قاٍٚ« :إٕٵ
ػلدٵ ٳ
ت َوتػٓٝاّ; ؾإْ ٞأسبٸ إٔ ؼ ٞٝهٴ ٻٓ ١كه ٍٛاهلل|»(.)46
نٓٵ ٳ
ؾايقٜٗٛ ٟل َٔ ًَ ايلٚا ١ٜع إفا َا متٸ ايتوً ِٝبِشٸ ١ايلٚا ;١ٜسٝح إٕ ابٔ
أً ِٝفٗ ٍٛاؿاٍ ؾٗٝا ع ُٝٝنِٖ ٗ فيو اينَإ بٌ ايتُتټع ٚايطلٚق.)47(١
يهٔٵ ٜٴُهٔ ايك :ٍٛإْ٘ َ ٫ؿٗ ّٛيًذٌُ ايُٛؿٚ ،١ٝبايتايٜ ٫ ٞٴوتؿاؿ َٓٗا َا
فٴنل.
ٖقا ػَ ُ١ُ٬ا ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ ٗ َعٓ ٢ايطلٚق.١
ٚايػلٜب أْ٘ كغِ ايتؿات بعض ايؿكٗا ٤إٍ َعٓ ٢ايطلٚق ١مل ٜوتؿٝـٚا َٓٗا ٗ
ا٫هتـ ٍ٫عً ٢تعـټؿ اينٚدات أ ٚايٓوا ٤إٓهٛسات.
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ٚػَ ُ١ُ٬ا ّهٔ قٛي٘ ٗ ٖقا ايعٓٛإ :إٕ ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠تؿٝـ اهتشباب
نجل ٠ايطلٚق ،١بػضٸ ايٓٛل عٔ ايطلٜل ايٌلعٞٸ إٍ فيو.

 ٖٞٚػدل ْٜٛى بٔ عبـ ايلٓٔ ،عُٻ ٵٔ أػدل ،ٙعٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍٗ« :
نٌٸ ً٤ٞٺ إهلافٷ إ ٖ ٗ ٫ايٓوا ;)48(»٤قاٍ اهلل﴿ :ؾَاْٵهٹشٴٛا َٳا طَابٳ يَهُِٵ َٹٔٳ ايِّٓوٳا٤ٹ
خ ٚٳ ٴكبٳاعٳ﴾ (ايٓواٚ ;)3 :٤قاٍ ﴿ :ٳٚأُسٹٌٻ يَهُ ٵِ َٳا ٚٳكٳا٤ٳ فٳيٹهُِٵ﴾ (ايٓوا.)24 :٤
َٳ ٵجٓٳٚ ٢ٳثٴ َ٬ٳ

ف ٗ ايٓواٚ .٤اٱهلاف ٖ ٛايتبقٜلٚ .قـ ٚكؿ
تٌرل ايلٚا ١ٜإٍ أْ٘ ٜٛ ٫دـ إهلا ٷ
َجٌ ٖقا ايتعبرل ٗ ايطِّٝب ٫« :إهلاف ٗ ايطٝب»(ٚ .)49قـ اهتؼـَ٘ ايؿكٗا ٫« ٤إهلاف
ٗ اٱهلاز» ٫ٚ« ،إهلاف ٗ ايؿلَ»ٚ ...إلاؿ إٔ اٱنجاك ٗ ٖق ٙا٭َٛك َطًٛبٷ
ب.
َٚلغ ٛٷ
ٖٓ َٔٚا ٜٴوتؿاؿ إٔ اٱنجاك َٔ ايٓوا ٤قبٻبٷ.

ٜقنل ايٌٝؽ اٱًتٗاكؿ ٗ ،ٟنتاب٘ َـاكى ايعل ،٠ٚإًها٫تٺ عـٜـ ّ« :٠ؾؿ:٘ٝ
ِلاّ إٓاؾٝٸاّ; ٚثايجاّ :إَهإ ًٓ٘ عً٢
س ٵ
أ ٸٓ :ّ٫ٚعـ هٓـٚ َٔ ٙدٙٛٺ; ٚثاْٝاّ :ن ْ٘ٛٳ
اؾٛام ٗ َكابٌ عـّ اؾٛام ،ؾتأَٻ ٵٌ .ؾٝه ٕٛإعٓ ٢أ ٸٕ اٱهلاف سلاّٷ ٗ نٌٸ ً٤ٞ
إ ٓ ٗ ٫ايٓهاغ ،ؾ ٬سلَ َٔٚ .١إعً ّٛأ ٸٕ عـّ اؿلَ ١غرل َ٬مَ١ٺ ي٬هتشباب٫ ،
عكً ٫ٚ ،ّ٬لعاّ ٫ٚ ،عاؿ.)50(»ّ٠
ٚاؾٛاب:
أٚٸ ّ :٫إٕ هٓـ ايلٚآ ١ٜعٝـٷ; بوبب إكهاشلا ،إ ٓ٫عًَ ٢بَٓ ٢ٳ ٵٔ ُشٻض ايلٚاٜات
ايٛاكؿ ٗ ٠تؿورل ايعٝاً.ٞ
ِل سكٝكٝٸ ّا; ٭ٕ ا٭ٌُ ؾ ٘ٝنْ٘ٛ
ثاْٝاّ :سٝح  ٫قل ١ٜٓعً ٢فيو ٜبك ٢اؿَ ٵ
سكٝكٝٸاّ سٌ ايٌوٓ.
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:٬
 .ٞؾُج ّ
ثايجاّ :إٕٸ ايتشً ٌٝايق ٟقـٻَ٘ ايٌٝؽ اٱًتٗاكؿ ٟغرل عٴ ٵلٗ ،بٌ ٖ ٛؿٹ ِّق ٌّ
عٓـَا ْك ٫ :ٍٛإهلاف ٗ إطعاّ ائٝـ ٜؿِٗ ايعٴ ٵلف سٗٓٝا أْين َٗتٌِّ بإطعاّ ائٝـ
اٖتُاَاّ نبرلاّٚ ،أسحٸ عً ،٘ٝيـكد ١إٔٸ َا أسلَِّ٘ ع  ٖٛٚاٱهلاف ع أكاَ ٙع٘ س.ّ٫٬
ٚقـ ٚكؿ َجٌ ٖقا ايتعبرل ٗ ايطِّٝب ٫« :إهلاف ٗ ايطِّٝب»(ٚ ،)51إلاؿ ٖ ٛإٔ ْؿى
بٚ ،ايتذاٚم عٔ اؿـٸ ٗ اؾًُ ١ؾٗٝا َعؿ ،ٌّٛنُا أؾاؿ
اٱنجاك ٗ ٖق ٙا٭َٛك َطً ٛٷ
احملكِّل ايٓلاق ٗ ،ٞنتاب٘ عٛا٥ـ ا٭ٜاّ ٚغرل.)52(ٙ

 ٖٞٚػدل إهشام بٔ عُٸاك قاٍ :قًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل×« :اؿـٜح ايقٜ ٟلٜ٘ٚ
ايٓاي سلٌّ ،إٔ كد ّ٬أت ٢ايٓيبٸ| ؾٌها إي ٘ٝاؿاد ،١ؾأَل ٙبايتنٜٚر ،ؾؿعٌ ،ثِٸ
أتا ٙؾٌها إي ٘ٝاؿاد ،١ؾأَل ٙبايتنٜٚر ،ستٸ ٢أَل ٙث٬خ َلٸات؟ ؾكاٍ أب ٛعبـ
اهلل× :طْعِص ٖٛ ،سلٌّ ،ثِٸ قاٍ :ايلمم َع ايٓواٚ ٤ايعٝاٍ»(.)53

ٖٚق ٙايلٚا ١ٜتٌٛبٗا عـٸٌَ ٠انٌ هٳ ٳٓـٜٸ:١
أٚٸ ّ :٫ا٫ػت٬ف ٗ َوأي ١ايعٹ ٳـؿ.
ثاْٝآّ ٖٞ :عٝؿ ;ْ١بأب ٞعبـ اهلل اؾاَٛكاْٚ ،ٞاؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ أبٓ ٞن.٠
نُا إٔ َتٓٗا ٜ ٫ؿٝـْا ٗ إكاّ; ٭ْٗا  ٫تـٍٸ عًَ ٢طًل ا٫هتشباب ،بٌ
َكٝٸـَ ٠ٳ ٵٔ ي٘ عٳ ٳٛمٷ .ؾايػين ُاسب ايلمم ٚايكٓٛع ٚغرلِٖ  ٫تًٌُ٘ ايلٚا ١ٜايٛاكؿ.٠

عجٓا ٗ ٖقا إكاٍ كدشإ َٚلدٛسٝٸ ١تعـټؿ اينٚدات ٗ اٱهٚ .ّ٬قـ تُٛٻًٓا
ٗ ػتاّ ايبشح إٍ اهتشبابٝٸ ١ايتعـټؿ; ٚفيو اعتُاؿاّ عً ٢طلٜكٌ:
ٌٓا
ا٭ٚٸٍ :كٚاٜات اهتشباب نجل ٠ايطلٚق ،١بعـ إٔ ْكٖشٓا َعٓ ٢ايطلٚقْٚ ،١اقَ ٵ
ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٗ ٠اهتشبابٗا.
ايجاْ :ٞايلٚا ١ٜايٛاكؿْ ٗ ٠ؿ ٞاٱهلافٚ ،اييت ّهٔ إٔ ٜٴوتؿاؿ َٓٗا ٚؾل
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بعض إباْ ٞايوٓـٜٸ.١
ٌٜٚرل بعض ايباسجٌ إٍ أْ٘ ّهٔ اهتؿاؿ ٠اهتشباب ايتعـټؿ َٔ إط٬م
اهتشباب أٌُ اينٚاز.
َ ٗ ٖٞ ٌٖ :٬كاّ بٝإ عـؿ اينٚدات (ً َٔ ٖٛٚلٙٚ
يهٔٵ هـك ايو٪اٍ قَ ٵب ّ
اْعكاؿ اٱط٬م) أَ ٗ ٖٞ ٚكاّ بٝإ أٌُ اينٚاز ٗ َكابٌ عـَ٘؟  ٖٛٚعحٷ وتاز
َكا ّ٫آػل.
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التوقيفيّة يف تستيب اآليات الكسآٌيّة
قساءةٌ ٌكديّة يف ٌظسيّة الطباطبائي

إٕٸ َٔ ايٛاقع ايق ٫ ٟغباك عً ٘ٝاٖتُاّٳ إوًٌُ بايكلإٓ ايهل ،ِٜتـّ ٜٓٚا
ٚقلاٚ ّ٠٤سؿٛاّ ٗ ايِـٚكٚ ،عجاّ ٚؼًٚ ،ّ٬ٝتعًُٗاّ ٚتعًُٝاّ ،ؾٗ ٛنتاب اهلل هبشاْ٘
ٚتعاٍ ،ايقٜ ٫ ٟأت ٘ٝايباطٌ َٔ بٌ ٜـ َٔ ٫ٚ ٜ٘ػًؿ٘ٚ ،قـ تهؿٌٓ اهلل هبشاْ٘
ٚتعاٍ بقيو ،سٝح قأٍ﴿ :إْٻا ْٳشٵٔٴ ْٳ ٻن ِيٓٳا ايقِّنِلٳ ٔٚإْٻا يَ٘ٴ يَشا ٹؾ( ﴾ُٕٛٛاؿذلٖٛٚ ،)9 :
فنل ٖٚـْٛٚ ٣ك ،ؾُٳ ٵٔ ُوو ب٘ ٚبعٹ ٵـي٘ آٍ قُـ| ئ ٌٜٔٸ أبـاّ.
ٖ َٔٚقا إٓطًل ٜأت ٞعجٓا ٗ ٖق ٙإوأي ١ايكلآْ ٖٞٚ ،١ٝتٛقٝؿ ١ٝتلتٝب
اٯٜات ايهلّ ١أ ٚعـّ تٛقٝؿ ٸٝتٗا.
ٚإعلٚف بٌ احملـِّثٌ ٚإؿوِّل ٜٔاٱَاَ ٸ ،١ٝنايٌٝؽ ايِـٚم ٚايوٝـ إلتٔ٢
ٚايٌٝؽ ايطٛهٚ ٞايٌٝؽ ايطدلهٚ ٞايوٝـ ابٔ طاٚٚي ٚايوٝـ اـ ،ٞ٥ٛإٔٸ تلتٝب
اٯٜات تٛقٝؿ ،ٌّٞقاّ ب٘ ايٓيبٸ| ،بأَلٕ ٚتٛد ٝٺ٘ َٔ اهلل تعاٍ ،ؾبك ٞفيو ايذلتٝب،
ٚتـاٚيت٘ ا٭دٝاٍ إتعاقب ،١إٍ إٔ  ٌُٚإيٓٝاٚ .ناْت اٯٜات  ٫ٚمايت تطبع ٚتوتٓوؽ
بايذلتٝب ايق ٟكتٸب٘ ايٓيبٸ|ٚ ،مل ٜتـػٸٌ أس ٷـ َٔ ا٭ُشاب ٗ فيو.

قاٍ ايوٝـ إلتٔ ٗ ٢ايقػرل« :٠إٕٸ ايكلإٓ نإ عً ٢عٗـ ايٓيبٸ| فُٛع ّا
ٌ ٫ ١ٜٛٴٜع ٳت ٸـ
َ٪يٖؿاّ عًَ ٢ا ٖ ٛعًٚ ...٘ٝإٕٸ َٳ ٵٔ ىايـ ٖقا ايباب َٔ اٱَاَٚ ١ٝاؿَ ٵ
غ٬ؾِٗ»(.)1
ُٚلٻغ اينكنٌٚ ٞايوٛٝط َٔ ،ٞايعاَٸ ،١بعـّ ٚدٛؿ اـ٬ف ٗ فيو .قاٍ
ايوٛٝط ٗ ٞاٱتكإ« :اٱْاع ٚايِٓ ْٛإذلاؿؾ ١عً ٢إٔٸ تلتٝب اٯٜات تٛقٝؿ٫ ،ٌّٞ
ًبٗ ٗ ١فيو»(.)2
ٚػايـ ٗ فيو ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥ع ٚبعض َٳ ٵٔ هبك٘ ،نعًٞٸ بٔ إبلاِٖٝ
ايكُٸٚ ٞايؿٝض ايهاًاْٚ ٞاحملـِّخ ايبشلاْ ٞع ؾقٖب إٍ عـّ تٛقٝؿ ٸ ١ٝتلتٝب اٯٜات،
ٚقاٍ&« :إٕٸ ٚقٛع بعض اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت ْنيت َتؿلٸقَٛ ١قعٗا ايق ٖٞ ٟؾ ٘ٝاٯٕ
ؼ ٴٌ عٔ َـاػً١ٺ َٔ ايِشاب ١با٫دتٗاؿ ،نُا ٖٚ ٛاٖل كٚاٜات اؾُع ا٭ ٸٚ ،ٍٚقـ
مل ٳ ٜٵ
ت»(ٚ .)3قـ أُلٸ ٗ تؿورل ٙعًٖ ٢قا ايكٚ ،ٍٛاهتـٍٸ عً ٢تٔعٝـ ايك ٍٛاٯػل
تكـٻ ٳَ ٵ
با٭ؿيٚ ١ايٌٛاٖـ ايلٚاٚ ١ٝ٥ايتاكى.١ٝ
َٚا ْلٜـٖ ٗ ٙقا إكاٍ ٖ ٛاهتعلاض َٓٚاقٌَ ١ا اهتـٍٸ ب٘ ايع ١َٓ٬عً ٢عـّ
تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب اٯٜات ايكلآْ ١ٝأ ٸٚ ;٫ّ ٚفنل ا٭ؿيٓ ١اييت ّهٔ إٔ ٜوتـٍٸ بٗا عً٢
تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب اٯٜات ايكلآْ ١ٝثاّْ ٝا.
ٚعًٖ ٢قا ته ٕٛؿكاهتٓا شلقا إٛٓٛع ٗ قٛكٳ ٵ:ٜٔ

اهتـٍٸ ايع ١َٓ٬ايطباطبا )4(ٞ٥بج٬خ طٛا٥ـ َٔ ايلٚاٜات; ٱثبات عـّ تٛقٝؿ١ٝ
اٯٜات ايكلآْ:ٖٞٚ ،١ٝ

قاٍ :دا ٗ ٤تاكٜؽ ايٝعكٛب :ٞقاٍ عُل بٔ اـطٓاب ٭ب ٞبهلٜ :ا ػًٝؿ ١كهٍٛ
ت ايكلإٓ; ؾإْ ٞأػاف
اهلل ،إٕ سٳ ٳًُ ١ايكلإٓ قـ قُتٌ أنجلِٖ  ّٜٛايُٝاَ ،١ؾًْ ٛعٵ ٳ
عً ٘ٝإٔ ٜقٖب سٳ ٳًُت٘ ،ؾكاٍ ي٘ أب ٛبهل :أؾعٌ َا مل ٜؿعً٘ كه ٍٛاهلل؟! ؾًِ ٜٳ ٳن ٵٍ ب٘
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عُل ستٸْ ٢ع٘ ٚنتب٘ ٗ ُشـٺٚ ،نإ َؿلٻقاّ ٗ اؾلٜـ ٚغرلٖا(.)5
 ٗٚتاكٜؽ أب ٞايؿـاٚ :٤قتٌ ٗ قتاٍ َوْ ١ًُٝاع َٔ ْ١ايكلٸا َٔ ،٤إٗادلٜٔ
ٚا٭ِْاكٕٚ .ا كأ ٣أب ٛبهل نجلَ ٠ٳ ٵٔ ُق ٹتٌ أَل ظُع ايكلإٓ َٔ أؾٛا ٙايلداٍ ٚدلٜـ
ايٓؼٌ ٚاؾًٛؿٚ ،تلى فيو إهتٛب عٓـ سؿِ ١بٓت عُل ،مٚز ايٓيبٸﷺ .اْتٗ.)6(٢
ٚعٔ ابٔ أب ٞؿاٚٚؿ َٔ ،طلٜل و ٢ٝبٔ عبـ ايلٓٔ بٔ ساطب ،قاٍ« :قـّ
ت ب٘ٚ ،ناْٛا
عُل ؾكاٍ :ٳَ ٵٔ نإ تًكٓ َٔ ٢كه ٍٛاهللﷺ ً٦ٝاّ َٔ ايكلإٓ ؾًٝأِ ٹ
ٜهتب ٕٛفيو ٗ ايِشـ ٚا٭يٛاغ ٚايعوبٚ .نإ ٜ ٫كبٌ َٔ أس ٺـ ً٦ٝاّ ستٸٌٜٗ ٢ـ
ًٗٝـإ»(.)7
ٚعٓ٘ أٜٔاّ َٔ ،طلٜل ٌٖاّ بٔ عل ،٠ٚعٔ أب ٘ٝع  ٗٚايطلٜل اْكطاعٷ ع ،إٔ أبا
بهلٕ قاٍ يعُل ٚينٜـ« :اقعـٚا عً ٢باب إوذـ ؾُٳ ٵٔ دا٤نُا بٌاٖـٳ ٵ ٜٔعً ًٞ ٢ٺَٔ ٤
نتاب اهلل ؾانتبا.)8(»ٙ
 ٗٚاٱتكإ عٔ ابٔ أًت ٗ ،١إِاسـ ،عٔ ايًٝح بٔ هعـ قاٍ« :أٚٸٍ َٳ ٵٔ ْع
ايكلإٓ أب ٛبهلٚ ،نتب٘ مٜـٚ .نإ ايٓاي ٜأت ٕٛمٜـ بٔ ثابت ؾهإ ٜ ٫هتب آّ١ٜ
 ٟعـٍٕٚ .إٕ آػل هٛك ٠بلا ٠٤مل ٜٛدـ إَ ٓ٫ع أب ٞػنّ ١بٔ مٜـ بٔ ثابت
إ ٓ٫بٌاٖـٳ ٵ
ؾكاٍ :انتبٖٛا; ؾإٕ كه ٍٛاهللﷺ دعٌ ًٗاؿت٘ بٌٗاؿ ٠كدًٌ ،ؾهتبٚ .إٕٸ عُل أت٢
بآ ١ٜايلدِ ؾًِ ٜهتبٗا; ٭ْ٘ نإ ٚسـ.)9(»ٙ
ٚعٔ ابٔ أب ٞؿاٚٚؿ ٗ ،إِاسـ َٔ ،طلٜل قُـ بٔ إهشام ،عٔ و ٢ٝبٔ
عبٸاؿ بٔ عبـ اهلل بٔ اينبرل ،عٔ أب ٘ٝقاٍ« :أتاْ ٞاؿاكخ بٔ ػنّ ١بٗاتٌ اٯٜتٌ َٔ
آػل هٛك ٠بلا ،٠٤ؾكاٍ :أًٗـ أْٸ ٞزلعتٴُٗا َٔ كه ٍٛاهللﷺٚٚ ،عٳ ٵٝتُٗا ،ؾكاٍ عُل:
ٚأْا أًٗـ يكـ زلعتٴُٗا ،ثِٸ قاٍ :ي ٛناْت ث٬خ آٜات ؾعًتٴٗا هٛك ّ٠عً ٢سٹ ٳـ ٺ،٠
ؾاْٛلٚا آػل هٛك٠ٺ َٔ ايكلإٓ ؾأؿكٖٛا ٗ آػلٖا»(.)10
ٚغرلٖا َٔ ايلٚاٜات ،اييت زلٸاٖا ايع ١َ٬بلٚاٜات اؾُع ا٭ٚٸٍ.
ُ ٖٞٚلو ٗ ْ١إٔٸ ْع ايكلإٓ نإ ٗ مَٔ ايِشابٚ ،١يقيو اهتـٍٸ بٗا عً٢
عـّ تٛقٝؿ ٸ ١ٝتلتٝب آٜات ايكلإٓ(.)11
ٚهٓقنل إ٬سٛات اييت ٳت ٔل ٴؿ عًٖ ٢ق ٙايلٚاٜات ٚا٫هتـ ٍ٫بٗا ؾُٝا بعـ.
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إٕٸ ٖق ٙايطا٥ؿ َٔ ١ايلٚاٜات غرل تاَٸ١ٺ هٓـاّ;  ٫ٚتؿٝـ عًُاّ; إف إْٗا يٝوت
َتٛاتل ٫ ،ّ٠يؿٛاّ َ ٫ٚعٓ ،٢بٌ ٖ ٞأػباك آساؿٺ(.)12

ؾإْٸٗا َٔ سٝح إً أػباكٷ َتٓاقّٔ ٫ ،١هٔ ا٫عتُاؿ عًٗٝا:
ؾبعٔٗا ٚاٖل ٗ ٠إٔٸ اؾُع نإ ٗ مَٔ عجُإ ،نلٚا ١ٜابٔ ًٗاب إٔٸ أْى
بٔ َايو سـٻث٘ ؾكاٍ :إٕٸ سقٜؿ ١بٔ ايُٝإ قـّ عً ٢عجُإٚ ،نإ ٜػام ٟأٌٖ ايٌاّ ٗ
ؾتض أكَٚ ١ٝٓٝأفكبٝذإ َع أٌٖ ايعلام ،ؾأؾنع سقٜؿ ١اػت٬ؾِٗ ٗ ايكلا ،٠٤ؾكاٍ
سقٜؿ ١يعجُإٜ :ا أَرل إ ،ٌَٓ٪أؿكى ٖق ٙا٭َ ١قبٌ إٔ ىتًؿٛا ٗ ايهتاب اػت٬ف
ايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ،٣ؾأكهٌ عجُإ إٍ سؿِ ١إٔ أكهً ٞإيٓٝا بايِشـ ْٓوؼٗا ٗ
ت بٗا سؿِ ١إٍ عجُإ ،ؾأَل مٜـ بٔ ثابتٚ ،عبـ
إِاسـ ،ثِٸ ْلؿٸٖا إيٝو ،ؾأكهًَ ٵ
اهلل بٔ اينبرلٚ ،هعٝـ بٔ ايعاْٚ ،عبـ ايلٓٔ بٔ اؿلخ بٔ ٌٖاّ ،ؾٓوؼٖٛا ٗ
إِاسـٚ ،قاٍ عجُإ يًلٖ٘ ايكلً ٌٝايج٬ث :١إفا اػتًؿتِ أْتِ ٚمٜـ بٔ ثابت ٗ
ً٤ٞٺ َٔ ايكلإٓ ؾانتب ٙٛبًوإ قل ;ٍٜؾإِا ْنٍ بًواِْٗ ،ؾؿعًٛا ستٸ ٢إفا ْوؼٛا
ايِشـ ٗ إِاسـ كؿٸ عجُإ ايِشـ إٍ سؿِ ،١ؾأكهٌ إٍ نٌٸ أؾلٕ َِشـ
ٖا ْوؼٛاٚ ،أَل َا هٛا َٔ ٙايكلإٓ ٗ نٌٸ ُشٝؿ١ٺ أَِ ٚشـٺ إٔ ولم(.)13
ٓ
ٚبعٔٗا اٯػل ُلو ْ ٗ ١أْٸ٘ سٌِ ٗ عٗـ أب ٞبهل ،بعـَا أًاك إي ٘ٝعُل
رل َٔ ايكلٸاٚ ٤سٳُٳً ١ايكلإٓ  ّٜٛايُٝاَٚ .١قـ َلٸ فنل بعض
بٔ اـطٓاب َٔ قتٌ نج ٕ
تًو ا٭ػباك.
ت أْٸ٘ سٌِ فيو ٗ مَٔ عُل بٔ اـطٓاب ،ؾكـ نتب َِاسـ
ٚبعٔٗا فنلٳ ٵ
أكبع ،١ؾأكهٌ ٚاسـاّ إٍ ايبِلٚ ٠ايجاْ ٞإٍ ايٌاّ ٚايجايح إٍ ايهٛؾٚ ١ايلابع إٍ
اؿذامٚ .قـ دا ٤عٔ أب ٞإهشام ،عٔ بعض ايِشاب ١قإٍ :ا ْع عُل بٔ اـطٓاب
إِشـ هأٍَ :ٳ ٵٔ أعلب ايٓاي؟ ق :ٌٝهعٝـ بٔ ايعاْ ،ؾكاٍَ :ٳ ٵٔ أنتب ايٓاي؟
ؾك :ٌٝمٜـ بٔ ثابت ،قاٍ :ؾًٝٴ ٵُ ٌٔ هعٝـٚ ،يٝهتب مٜـٷ ،ؾهتبٛا َِاسـ أكبع،١
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ؾأْؿق َِشؿاّ َٓٗا إٍ ايهٛؾَِٚ ،١شؿاّ إٍ ايبِلَِٚ ،٠شؿاّ إٍ ايٌاّ،
َِٚشؿاّ إٍ اؿذام(.)14
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ّ ٫هٔ ا٫عتُاؿ ٚا٭ػق بٗق ٙايلٚاٜات; ؾإٕٸ ايتعاكض
ايكا ِ٥بٗٓٝا ٜوكطٗا عٔ ا٫عتباك ٚا٫ستذاز بٗا(.)15

َ ٖٛٚا دا ٤عٔ أٌٖ بٝت ايعُِ ،^١بٌ ايلٚاٜات إوتؿ ١ٔٝا٭ػل ،٣اييت
ٚكؿت عٔ طلٜل ايعاَٸ ،١ت٪نِّـ إٔٸ ايكلإٓ نُتب ٗ عٗـ ايٓيبٸ|َٗٓٚ ،ا:
 ٞبٔ إبلاٖ ،ِٝبوٓـ ٙإٍ أب ٞبهل اؿٔلَ ،ٞعٔ أب ٞعبـ
1ع َا كٚا ٙعً ٸ
ٍّ× :ايكلإٓ ػًـ ؾلاً ٗ ٞايِشـ ٚاؿلٜل
اهلل× قاٍ :إٕٸ كه ٍٛاهلل| قاٍ يعًٞ
ٚايكلاطٝى ،ؾؼقٚ ٙٚاْع ٫ٚ ،ٙٛتِّٔٝع ٙٛنُا ٓٝٻع ايٛٗٝؿ ايتٛكا.)16(»٠
ٍّٜ :ا
2ع َا كٚا ٙأب ٛكاؾع َٔ ،إٔٸ ايٓيبٸ| ع ٗ َلٓ٘ ايق ٟت ٗٛؾ ٘ٝع قاٍ يعًٞ
ػ ٵق ٙإيٝو ،ؾذُع٘ عً ٗ ٌّٞثٛبٺ ٢َٔٚ ،إٍ َٓني٘ .ؾًُٸا قبض
عًٞٸٖ ،قا نتاب اهلل ٴ
ايٓيبٸ| دًى عً ،ٌّٞؾأيٖ َؿ٘ نُا أْنٍ اهللٚ ،نإ ب٘ عإاّ(.)17
3ع َا كٚا ٙمٜـ بٔ ثابت قاٍ« :نٓٸا عٓـ كه ٍٛاهلل| ْ٪يِّـ ايكلإٓ َٔ
ايلقاع»(.)18
ح ُشٝض عًً ٢ل ٙايٌٝؼٌٚ ،مل ىلِّداٚ .»ٙايلقاع
قاٍ اؿانِٖ« :قا سـ ٜٷ
ْع كقع ،١ؾكـ ته َٔ ٕٛدًـٺ أٚ ٚكمٕ أ ٚناغقٺ ٖٞٚ ،تٌعلْا بٛدٛؿ ْٛعٕ َٔ أؿٚات
س ٞعٓـ كه ٍٛاهلل|َٚ ،عٓ ٢فيو إٔٸ تلتٝب اٯٜات
ايهتاب ١إتٝوِّل ٠يهتٸاب ايٛٳ ٵ
س ٞددل.)19(×ٌٜ
نإ ٚؾل إًاك ٠ايٓيبٸ|ٚ ،بإكًاؿٺ َٔ أٌَ ايٛٳ ٵ
4ع َا كٴ ٟٚعٔ ابٔ عبٸاي َٔ ،إٔ ايلدٌ إوًِ نإ ٜأت ٞبايٛكم إٍ
ايٓيبٸ| ،ؾٝأَل ايٓيبٸ ايِشاب ١ؾٓٝوؼٛا ي٘ ايكلإٓ .ؾعٔ دعؿل بٔ قُـ بٔ عًٞٸ،
عٔ أب ،٘ٝعٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ ،عٔ ابٔ عبٸاي قاٍ :ناْت إِاسـ  ٫ٴتباع ،نإ
ايلدٌ ٜأت ٞبٛكق٘ عٓـ ايٓيبٸﷺ ،ؾٝك ّٛايلدٌ ،ؾٝشتوب ،ؾٝهتب ،ثِٸ ٜك ّٛآػل
ؾٝهتب ،ستٸٜ ٢ؿلؽ َٔ إِشـ(.)20
س ٞعٓـ كه ٍٛاهللﷺ،
5ع َا كٴ ٟٚعٔ مٜـ بٔ ثابت أْ٘ قاٍ :نٓتٴ أنتب ايٛٳ ٵ
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ت قاٍ :اقلأ ،ؾأقلأ ،ٙؾإفا نإ ؾ ٘ٝهك٘ أقاَ٘ ،ثِٸ أػلز
 ًّٞ ٖٛٚعًٞٻ ...ؾإفا ؾلغِ ٴ
ب٘ إٍ ايٓاي(.)21
ٖ ٗٚق ٙايلٚاٜات ٚمٖٛا ؿ٫يٚ ْ١آش ١عً ٢إٔٸ نتاب ١ايكلإٓ ناْت قـ ُٖت
ٗ عٗـ ايٓيبٸ ا٭نلّٚ ،أْٸ٘| قـ أَل عًٝٸاّ× ظُع ايوٛك ٚاٯٜات اييت نتبت
عً ٢اؿلٜل ٚاـٌب ٚايكلاطٝى ٗ َِشـٺ ٚاسـ.
ْعِ ،كٴبٳُا ٜكاٍ :إْٸ٘ ٚإٕٵ نإ ْع ايكلإٓ ايق ٟقاّ ب٘ عً ×ٌّٞنإ سٳوٵب
تلتٝب ْن ٍٚاٯٜاتٖٓ ،ا ٜعين إٔٸ ايكلإٓ ايق ٟنُتب ٗ مَٔ ايٓيبٸ أٜٔاّ نإ سٳوٵب
تلتٝب ايٓن ;ٍٚ٭ٕٸ عًٝٸ ّا  ٫ىايـ َا نتب٘ ايٓيبٸ|.
إ ٖ٫إٔٸ ٖقا فلٸؿ استُإٍ  ٫ؿي ٌٝعًٚ .٘ٝهٝأت ٞإٔٸ تلتٝب ايكلإٓ ايق ٟنتب٘
عً ٫ ×ٌّٞىتًـ عٔ ايكلإٓ إٛدٛؿ ؾُٝا بٓٓٝا.

إٕٸ َِطًض ْع ايكلإٓ ٜطًل عًَ ٢عإٕ أكبع:١
1ع ٴٜلاؿ ب٘ ْع٘ ٗ ُـٚك إوًٌَُ ،عٓ ٢سؿ ِٗٛي٘.
2ع ٴٜلاؿ ب٘ َطًل نتابتِٗ ي٘ ،هٛا ٤نإ إهتٛب عًَِ ٘ٝشؿاّ قاطاّ
بـؾٓتٌ أ ٚدًـاّ أ ٚػٌباّ أ ٚغرل فيو.
ـ ٚاسـ.
3ع ٴٜلاؿ ب٘ ْع٘ ُٓٔ َِش ٺ
4ع إكِٛؿ ظُع ايكلإٓ تٛسٝـ إِاسـٚ ،دعٌ تًو إِاسـ إتعـِّؿٗ ٠
ـ ٚاسـ(.)22
َِش ٺ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ي ٛقبًٓا ُـٚك تًو ايلٚاٜات اييت اهتٓـ إيٗٝا ايع ١َٓ٬يًكٍٛ
بعـّ تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب اٯٜات ؾٗ ٫ ٞتٓاٗ ايك ٍٛبتـ ٜٔٚايكلإٓ ٗ عٗـ ايٓيبٸ|; ٭ْٓا
ْ ٫لٜـ ظُع ايكلإٓ ٗ مَٔ ايٓيبٸ إ ٓ٫نتابت٘ ٚتـ ٜ٘ٓٚعً ٢ا٭ػٌاب ٚايكلاطٝى
ٚاؾًٛؿ ٚغرلٖاْٚ ،لٜـ ظُع٘ ٗ مَٔ اـًؿا ٤دعٌ تًو اٯٜات ٚايوٛك إهتٛب ١عً٢
ا٭ػٌاب ٚايكلاطٝى ٚاؾًٛؿ ٗ َِشـٺ قؿٛفٺ بـؾٓتٌ ،نُا سٌِ ٗ مَٔ أبٞ
بهل; أ ٚتٛسٝـ إِاسـ إتعـِّؿ ،٠نُا سٌِ ٗ مَٔ عجُإ ،ؾكـ قاّ بتٛسٝـ
إِاسـٚ ،دٳُٳع ايٓاي عً ٢قلا٠٤ٺ ٚاسـ٠ٺ ٖٞٚ ،ايكلا ٠٤إٌٗٛك ٠اييت تًكٖٓٛا عٔ
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ايٓيبٸ|َٓٚ ،ع ايكلا٤ات ا٭ػل ;٣ن ٫ ٞت٪ؿٸ ٟإٍ ا٫ػت٬ف بٌ إوًٌُُٚ ،نٜل
ُؿٛؾِٗٚ ،تؿلٜل ٚسـتِٖٗٚ .قا غرل َا ٜـٻع ٘ٝايكا ًٕٛ٥ظُع ايكلإٓ ٗ عٗـ اـًؿا،٤
ؾإْٸِٗ ٜعتكـ ٕٚإٔٸ ايكلإٓ نُتٹبٳ ٗ عٗـ ايِشابٚ ،١مل ٜهٔ َهتٛباّ َٔ َقبٵٌٴ;
اهتٓاؿاّ إٍ ٖق ٙايلٚاٜاتٚ .قـ ٗٚل ٖٓا ب ٻ ٝٸٓا إٔٸ َا قاّ ب٘ عجُإ ٖ ٛتٛسٝـ ايكلا٠٤
ٚإِاسـ اييت ناْت َهتٛب ّ١آْقاى ،ؾِٜ ٬ضٸ ا٫هتـ ٍ٫بٗق ٙايلٚاٜات يلأٟ
ايع.١َٓ٬

ٚكؿ ٗ بعض تًو ا٭ػباك إٔٸ نجرلاّ َٔ اٯٜات ايكلآْ ١ٝقـ متٸ ْعٗا ٚنتابتٗا
بٌٗاؿً ٠اٖـٳ ٵ ،ٜٔبٌ بٌاٖـٺ ٚاسـٺٚ ،مل وٌِ اتٸؿامٷ عً ٢إٔٸ تًو اٯٜات َٔ ايكلإٓ،
ٚقـ َلٻ فٹنِلٴٖاَٗٓٚ ،ا :إٕٸ أبا بهل قاٍ يعُل ٚينٜـ« :اقعـٚا عً ٢باب إوذـ ؾُٳ ٵٔ
دا٤نُا بٌاٖـٳ ٵ ٜٔعً ًٞ ٢ٺ َٔ ٤نتاب اهلل ؾانتباٚ ;»ٙأٜٔاّ سـٜح يٝح بٔ هعـ،
سٝح قاٍ« :أٚٸٍ َٳ ٵٔ ْع ايكلإٓ أب ٛبهلٚ ،نتب٘ مٜـٚ ،نإ ايٓاي ٜأت ٕٛمٜـ بٔ
 ٟٳع ٵـ ٍٕٚ ،إٕٸ آػل هٛك ٠بلا ٠٤مل ٜٛدـ إَ ٓ٫ع
ثابت ،ؾهإ ٜ ٫هتب آ ّ١ٜإ ٓ٫بٌاٖـٳ ٵ
أب ٞػنّ ١بٔ مٜـ بٔ ثابت ،ؾكاٍ :انتبٖٛا; ؾإٕ كه ٍٛاهللﷺ دعٌ ًٗاؿت٘ بٌٗاؿ٠
كدًٌ ،ؾهتبٚ ،إٕ عُل أت ٢بآ ١ٜايلدِ ؾًِ ٜهتبٗا; ٭ْ٘ نإ ٚسـ.)23(»ٙ
ؾٓلٖ ٗ ٟاتٌ ايلٚاٜتٌ إٔٸ أنجل اٯٜات ايهلّ ،١بٌ ْٝعٗا ،عً ٢س ٸـ تعبرل
ايلٚا ١ٜايجاْ ،١ٝثبتت ٗ ايكلإٓ بٌاٖـٳ ٵ ،ٜٔبٌ بٌاٖـٺ ٚاسـ٫ٚ .مّ فيو إٔٸ ايكلإٓ مل
 ٌِٜإيٓٝا بايتٛاتلٚ ،إْٸُا  ٌُٚإيٓٝا غدل ايٛاسـ; أ ٚايب ِّ ،١ٓٝاييت  ٫تؿٌٔ نجرلاّ عٔ
ػدل ايٛاسـٖ ٗٚ .قا كايؿ ْ١ٱْاع إوًٌُ عً ٢إٔٸ ايكلإٓ ايهل ٫ ِٜطلٜل ٱثبات٘
إ ٓ٫بايتٛاتلٚ .يوتٴ أؿك ٟنٝـ ٜعتُـ عًٖ ٢ق ٙايلٚاٜات َٳٔٵ ٜعتكـ بإٔٸ ايكلإٓ ٌُٚ
إيٓٝا بايتٛاتل؟! أًٜ ٫نَٓا ايك ٍٛبتٛاتل ايكلإٓ إٔ ًْك ٞبٗق ٙايلٚاٜاتْٚ ،كطع
بهقبٗا؟(.)24
أٓٹـٵ إٍ فيو إٔٸ اٱتٝإ بٌاٖـٳ ٵ ٫ ٜٔٴٜعٳـٸ أَلاّ ُعباّ يًـهٸاهٌ ٚإٓاؾكٌ
ٌٜٚ ،لٜـٖ ٕٚـَ٘ ٚايكٔا ٤عً ،٘ٝبٌ ٖ ٗ ٛغا١ٜ
ايقٜ ٜٔذلبٻِ ٕٛباٱه ّ٬نٌٸ س ٕ
ٞ
ت عً ٻ
ايوٗٛي ١شلِ; ٚقـ نقبٛا عً ٢كه ٍٛاهلل| ٗ سٝات٘ ،ستٸ ٢قاّ ٚقاٍ :نجلٳ ٵ
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َ ٞتعُٸـاّ ؾًٝتبٛٸأ َكعـ َٔ ٙايٓاك.
ايهقٸابٚ ،١هتهجل ،ؾُٳ ٵٔ نقب عً ٻ
ه ٳقب عً |٘ٝؾُا بايو بايهقب عً ٘ٝبعـ
ؾإفا نإ ٗ سٝات٘ ٖهقا ٴِ ٜ
ٚؾات٘ ،ػُِٛاّ ٗ َا ٜتعًٖل بايكلإٓ ،ايقٜ ٟعتدل إِـك ا٭ٚٸٍ ٚايجكٌ ا٭ندل ٗ
اٱه!ّ٬
ٜ ٌٖٚعكٌ إٔ ٜه ٕٛن ّ٬اهلل ،فيو ايٛٳسٵ ٞاٱشل ٞايقٜ ٫ ٟأت ٘ٝايباطٌ َٔ
بٌ ٜـ َٔ ٫ٚ ٜ٘ػًؿ٘ ،إٔ ٜه ٕٛقـ دٴُع بٌٗاؿً ٠اٖـٳ ٵ َٔ ٜٔا٭علابٚ ،تكبٌ
ًٗاؿتِٗ ؾ ،٘ٝستٸ ٢ي ٛناْٛا عًٚ ٢اٖل اٱهّ٬؟!
ٚيٓؿذلض إٔٸ ٖٓاى آٜات ْنيَتٵ عً ٢ايٓيبٸ|ٚ ،قـ قلأٖا عً ٢عـؿٺ ٖٖٔٵ نإ
سٛي٘ٚ ،يهٔٵ عٓـَا قاّ اـًؿا ٤ظُع ايكلإٓ مل ٜأتٹ أسـٷ َٔ أٚي٦و بتًو اٯٜات ،أٚ
دا ٤بٗا ٚمل ٜأتٹ بٌاٖـٳ ،ٜٔؾٌٗ َٔ إُهٔ إٔ ْك :ٍٛإٕٸ تًو اٯٜات تًؿَتٵْ ٫ٚ ،عًِ
َٓٗا ً٤ٞ؟! أٜ ٫عتدل فيو كايؿُ ّ١لو ١يكٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا ْٳشٵٔٴ ْٳ ٻن ِيٓٳا ايقِّنِلٳ ٚٳ ٔإْٻا يَ٘ٴ
يَشٳا ٹؾُٕٛٛٳ﴾ (اؿذل.)9 :
ٚبايتايْ ٫ ٞبايؼ إٕٵ قًٓا :إٕٸ ؾهلْ ٠ع ايكلإٓ ٗ عٗـ اـًؿا ٤ت٪ؿٸ ٟبٓا إٍ
ايك ٍٛبتشلٜـ ايكلإٓ ،نُا ٗٚل ٖٓا تكـٻّ.

قـ ثبت ٗ قًِّ٘ إٔٸ ايكلإ َعذن ْ٠إشلٚ ،١ٝقـ تبًٛك فيو اٱعذام ٗ تلتٝب
ْٚور آٜات٘ بعٔٗا َع بعضٕٚ ،عً ٫ ٘ٝبٴـٻ إٔ ٜه ٕٛتلتٝب  ِْٛٚآٜات٘ تٛقٝؿٝٸاّ ُاؿكاّ
َٔ اهلل تعاٍ ،ستٸٜ ٢جبت أْٸ٘ َعذن .ْ٠أَٸا إفا قًٓا :إٕٸ تلتٝب اٯٜات نإ بادتٗاؿٺ َٔ
ايِشاب ،١نُا قاٍ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ،ٞ٥ؾٜ ٬بك ٢يًكلإٓ ً٤ٞٷ َٔ اٱعذام; ٭ٕٸ
إعذن ٠أَلٷ ػاك ٷز عٔ طاقٚ ١قـك ٠ايبٌل ايعاؿ.ٟ
|

َٔ ا٭َٛك ايجابت ١تاكىٝاّ إٔٸ ٖٓاى عـؿاّ َٔ ايِشاب ١ناْٛا ّاكهٕٛ
ايهتاب ،١ستٸ ٢عٴلؾٛا بع (نُتٸاب ايٛٳسٵٖٓٚ .)ٞا ِّٜ ٪ٜـ فيو كٚاٜات ْع ايكلإَٓٗٓٚ ،ا:
1ع َا كٴ َٔ ٟٚأْٸ٘ ْع ايكلإٓ عً ٢عٗـ كه ٍٛاهللﷺ ٔو َٔ ْ١ا٭ِْاكَ :عاف
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بٔ دبٌٚ ،عباؿ ٠بٔ ايِاَتٚ ،أبٞٸ بٔ نعبٚ ،أب ٛايـكؿاٚ ،٤أب ٛأٜٸٛب ا٭ِْاكٟٸ(.)25
2ع كٚا ١ٜعبـ اهلل بٔ عُل قاٍْٚ :عتٴ ايكلإٓ ،ؾكلأتٴ ب٘ نٌٻ ي١ًٝٺ ،ؾبًؼ
ايٓيبٸﷺ ،ؾكاٍ« :اقلأًٗ ٗ ٙلٕ»(.)26
ٚغرلٖا َٔ ايلٚاٜات.
ٚتؿورل ْع ايكلإٓ ٗ ٖق ٙايلٚاٜات عؿ ٘ٛبعٝـٷ دـٸاّ; إف نٝـ ّهٔ إٔ
ٜه ٕٛعـؿ اؿؿٓا ٚبٗقا إكـاك احملـٚؿٚ ،قـ نإ إوًُٜٗ ٕٛتُٸ ٕٛبٌإٔ ايكلإٓ
ٚسؿ ٘ٛستٸ ٢عـٸٚا بأنجل َٔ أكبعُا ١٥كدٌٕ ،نُا ٗ كٚا ١ٜابٔ هرل ،ٜٔعٔ اينٖلٟ
قإٍٓ « :ا أهلع ايكتٌ ٗ قلٸا ٤ايكلإٓ  ّٜٛايُٝاَ ،١قتٌ َِٓٗ ٦َٜٛقٺ أكبعُا ١٥كدٌٕ.)27(»...
ٚقـ قُتٌ َِٓٗ ٗ عٗـ كه ٍٛاهلل| ٗ ب٦ل َع ١ْٛهبع ٕٛكد.)28(ّ٬
ٚعً ٘ٝؾٜ ٬عكٌ إٔ ٜه ٕٛعـؿ اؿؿٓا ٚبٗقا ايعـؿ احملـٚؿ ،ايقٜ ٫ ٟتذاٚم
عـؿ ا٭ُابع.
أٓٹـ إٍ فيو إٔٸ عـؿاّ َٔ ايِشاب ١ناْٛا ٜعلَٓ ٕٛا نتب َٔ ٙٛاٯٜات
ايكلآْ ١ٝعً ٢ايٓيبٸ|; ستٸٜ ٢تأنٖـٚا َٔ ُشٸَ ١ا نتبٚ ،ٙٛتن ٍٚعٓـِٖ ا٭ػطا٤
اييت قـ ٌْأت َٔ ا٫هتٓواؾٚ .قـ ٚكؿٳتٵ أػبا ٷك ٗ فيوَٗٓ ،ا:
 ٞبٔ نعب قاٍ :إْٸ٘ أػق ايٓاي بكلا٤ت٘;
َا ْكً٘ ايلاغب اٱُؿٗاْ ٞعٔ أُب ٸ
يه ْ٘ٛنإ آػل َٳٔٵ ٜكلأ عً ٢كه ٍٛاهلل(.)29
قاٍ ايقٖيب :إ ٸٕ ايق ٜٔعلٓٛا ايكلإٓ عً ٢ايٓيبٸ| هبع :ْ١عجُإ بٔ عؿٓإ،
ٚ ،×ٞأبٞٸٚ ،ابٔ َوعٛؿٚ ،مٜـٚ ،أبَٛ ٛهٚ ،٢أب ٛايـكؿا.)30(٤
ٚعً ٸ

عٔ ابٔ عبٸاي قاٍ :نإ إوًُٜ ٫ ٕٛعًُ ٕٛاْكٔا ٤ايوٛك ٠ستٸ ٢تٓنٍ «بوِ
اهلل ايلٓٔ ايلس ،»ِٝؾإفا ْنيت «بوِ اهلل ايلٓٔ ايلس »ِٝعًُٛا إٔٸ ايوٛك ٠قـ
اْكٔت .قاٍ اؿانِٖ :قا اؿـٜح ُشٝضٷ عًً ٢ل ٙايٌٝؼٌ(.)31
ٴك ٟٚعٔ ابٔ عباي كٓ ٞاهلل عٓ٘ أْٸ٘ قاٍ« :نإ ايٓيبٸﷺ ٜ ٫علف ػاُ١
ايوٛك ٠ستٸ ٢تٓنٍ «بوِ اهلل ايلٓٔ ايلس ،»ِٝؾإفا ْنيت «بوِ اهلل ايلٓٔ ايلس»ِٝ
ت(.)32
علف إٔٸ ايوٛك ٠قـ ػٴ ٹت ٳُ ٵ
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قاٍ هعٝـ بٔ دبرل ٗ :عٗـ ايٓيبٸ| ناْٛا ٜ ٫علؾ ٕٛاْكٔا ٤ايوٛك ٠ستٸ٢
تٓنٍ« :بٹوٵِٔ اهللٹ ايلٻسٵُٳٔٔ ايلٻسٹ ،»ِٔٝؾإفا ْنيت عًُٛا إٔٵ قـ اْكٔت ايوٛكْٚ ،٠نيت
أػل.)33(٣
وب ايٓن ٗ ٍٚمَٔ ايٓيبٸ.
ٚغرلٖا َٔ ايلٚاٜات ،اييت تـٍٸ عً ٢تلتٝب اٯٜات سٳ ٵ
ت ٗ ايوٛك إهٓٚ ،١ٝاٯٜات إـْ ٗ ١ٝايوٛك
ٜ ٖٛٚكتٔ ٞإٔ ته ٕٛاٯٜات إهٓ ١ٝؿٴ ِّ ٚٳْ ٵ
إـْٚ .١ٝيهٔٸ َا ْلا ٗ ٙإِشـ ايق ٟبٌ أٜـٜٓا ػ٬فٴ فيو; سٝح تٛدـ آٜاتٷ
َهٓ ٗ ١ٝهٛك َٳ ٳـْ ،١ٝأ ٚآٜات َـْ ٗ ١ٝهٛك َهٖٓٚ .١ٝهقا ْ٬س ٜآٜاتٺ ْاميٗ ّ١
أٚاػل عٗـ ايٓيبٸ| ٚ ٖٞٚاقع ْ ٗ ١هٛكٕ ْامي١ٺ ٗ أٚا ٌ٥اشلذلٖٓ ،٠ا ٜـٍٸ عً ٢إٔٸ
ايكلإ إٛدٛؿ عٓـْا غرل َا نإ ٗ عٗـ ايٓيبٸ|.

أ ٸ :ّ٫ٚإٕٸ ٖق ٙايلٚاٜات قـ فنلت ا٫بتـاٚ ٤اْ٫تٗا ٤ايبـٟٚٸ يًوٛكٚ ،إٔٸ ايوٛك٠
هب إٔ ؽتتِ بايبوًُ ،١نُا هب إٔ تبـأ بايبوًُٚ .١مل ُٓع َٔ ِٓٸ آ١ٜٺ أ ٚآٜات
ٜك ّٛبٗا كه ٍٛاهلل| إٍ آٜات هٛك٠ٺ َهتًُٚ .١قـ دا ٗ ٤عـؿٺ َٔ ايلٚاٜات إٔٸ
ايٓيبٸ| نإ ٜأَل بعض ايِشاب ١إٔ ٜٔع اٯٜات اييت ناْت تٓنٍ عًَ ٘ٝتأػِّلاّ ٗ
هٛك قـ اْتٗت ٚاػتتُت نتابتٗا:
ؾكـ كٴ ٟٚعٔ ابٔ عبٸاي ،عٔ عجُإ أْٸ٘ قاٍ :إٕٸ كه ٍٛاهلل| نإ ٖٓا ٜأتٞ
عً ٘ٝاينَإ  ٖٛٚتٓنٍ عً ٘ٝايوٛك فٚات ايعٳ ٳـؿ ،ؾهإ إفا أْنٍ عً ٘ٝايٌ ٤ٞؿعا بعض
ٳَ ٵٔ ٜهتب ،ؾٝكٓ :ٍٛعٛا ٖ ٤٫٪اٯٜات ٗ ايوٛك ٠اييت ٜقنل ؾٗٝا نقا ٚنقا ،ؾإفا
ْنيت عً ٘ٝاٯ ١ٜؾٝكٓ :ٍٛعٛا ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜايوٛك ٠اييت ٜقنل ؾٗٝا نقا ٚنقا(.)34
ٖا تٓنٍ عً ٘ٝاٯٜات ،ؾٝـع ٛبعض َٳ ٵٔ
 ٗٚيؿٜٺ آػل قاٍ :نإ ايٓيبٸ| ٓ
نإ ٜهتب يٜ٘ٚ ،ك ٍٛي٘ٓ« :ع ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜايوٛك ٠اييت ٜقنل ؾٗٝا نقا ٚنقا»،
ٚتٓنٍ عً ٘ٝاٯٚ ١ٜاٯٜتإ ؾٝكَ ٍٛجٌ فيو.
ٚايلٚاُ ١ٜشٝش ،ْ١نُا ُلٻغ اؿانِ ايٓٝوابٛك.)35(ٟ
ٖٚق ٙايلٚاٜات ٚغرلٖا تـٍٸ عً ٢إٔٸ ايٓيبٸ| ؿاُ٥اّ نإ ٜأَل بإٓاؾ ١آٜاتٺ ٗ
هٛكٕ قـ اْكٔ ٞتـٜٗٓٚا سٳوٵب ايٛاٖل َٔٚ .فيو ٜتٸٔض يٓا عـّ ُشٸ ١ق ٍٛايع١َٓ٬
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ايطباطبا ،ٞ٥سٝح فٖب إٍ إٔٸ كٚاٜات ايبوًُ ١تـٍٸ عً ٢تلتٝب اٯٜات سٳوٵب ايٓنٍٚ
ٗ مَٔ ايٓيبٸ| ،ػ٬ؾاّ ٕا ْلا ٗ ٙإِشـ ايق ٟبٌ أٜـٜٓاٚ َٔ ،دٛؿ آٜات َهٓ١ٝ
ٗ هٛك َـْ ،١ٝأ ٚآٜات َـْ ٗ ١ٝهٛك َهٓ ،١ٝأٚ ٚدٛؿ آٜات ْامي ٗ ١أٚاػل عٗـ
ايٓيبٸ| ٚ ٖٞٚاقع ْ ٗ ١هٛك ْامي ٗ ١أٚا ٌ٥اشلذلٖٓ ،٠ا ٜـٍٸ عً ٢إٔٸ ايكلإٓ إٛدٛؿ
عٓـْا غرل ايق ٟنإ ٗ عٗـ ايٓيبٸ|; ؾإٕٸ ْٝع فيو ٜ ٫عاكض قٛيٓا بإٔٸ اٯٜات
ت بأَلٕ َٔ كه ٍٛاهلل|.
إهٓٚ ١ٝإـْ ١ٝإتـاػً ١إْٸُا سًَِ ٵ
نُا أْٸٗا تٓكض ق ٍٛايع ;١َٓ٬ؾإْٸ٘ بعـَا ْكٌ كٚا ١ٜعجُإ بٔ أب ٞايعاْ،
ايـايٓ ١عًٓٚ ٢ع ايله ٍٛقٛي٘ تعأٍ﴿ :إٕٳ اهللَ ٳِ ٜأَٴلٴ بٹا ِيعٳـٵ ٍٔ ٚٳاٱٔسٵوٳإٔ﴾ ٗ َٓٛعٕ َػاٜل
يذلتٝب ْنٚشلا ،قاٍ ٫ :تـٍٸ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢أمٜـ َٔ ؾعً٘| ٗ بعض اٯٜات ٗ
اؾًُ ٫ ،١باؾًُ .)36(١ؾإٕٸ ايلٚاٜات اييت َلٻ فٹنِلٴٖا ُلو ٗ ْ١إٔٸ ايٓيبٸ| نجرلاّ
َا نإ ٜأَل بٓٛع آ١ٜٺ ،بٌ آٜاتٺ ،بٌ هٛكٕ بهاًَٗآَٛ ٗ ،عٕ ٜػاٜل إٓٛع ايقٟ
ْنيت ؾ ٘ٝتًو اٯ ١ٜأ ٚاٯٜات.
ٜك ٍٛايكلطيب :فنل أب ٛبهل ا٭ْباك ٗ ،ٟنتاب ايلؿٸ ،إٔٸ اهلل تعاٍ أْنٍ
ايكلإٓ ًْ ّ١إٍ زلا ٤ايـْٝا ،ثِ ؾلٸم عً ٢ايٓيبٸﷺ ٗ عٌل ٜٔهٓٚ .١ناْت ايوٛك٠
تٓنٍ ٗ أَلٕ وـخٚ ،اٯ ١ٜدٛاباّ ٕوتؼدلٕ ٜوأٍٜٛ ،قـ ددل ٌٜكه ٍٛاهللﷺ عً٢
َٓٛع ايوٛكٚ ٠اٯ .١ٜؾاتٸوام ايوٛك ناتٸوام اٯٜات ٚاؿلٚف ،ؾهًٓ٘ عٔ قُـ
ػامت ايٓبٝٸٌ× ،عٔ كبٸ ايعإٌ .ؾُٳ ٵٔ أػٻل هٛكَ ّ٠كـٻَ ١أ ٚقـٻّ أػل٪َ ٣ػٻل ٠ؾٗٛ
نُٳ ٵٔ أؾوـ ْ ِٛاٯٜاتٚ ،غٝٻل اؿلٚف ٚايهًُات(.)37
نُا إٔٸ إُلاك أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ عًُ ٢شٸْٝ ١ع َا ٗ ٖقا ايكلإٓٚ ،أْٸ٘
َٔ اهللْ ،نٍ ب٘ عً ٢كهٛي٘|ٜٛ ،س ٞبإٔٸ ايذلتٝب إٛدٛؿ ٗ ٖقا ايكلإٓ َٔ ايٓيبٸ
ا٭نلّ|ٚ ،مل ٜتـػٌ ؾ ٘ٝأسـٷ ٚإ٫ ٓ٫ػتٌٻ ْ ِٛاٯٜاتٚ ،ب٘ ىتٌٸ ايوٝام ايكلآْ،ٞ
ايق ٟؿيٓت عً ٘ٝاٯٜاتٚ .هٓأتَ ٞنٜـ تٝٓٛضٕ يقيو ٗ فنل أؿيٓ ١تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب
اٯٜات.
ثاْٝاّٚ :كؿ عٔ ابٔ عبٸاي أْٸ٘ قاٍ :نإ ايكلإٓ ٜٓنٍ َؿلٻقآّٜ ٫ ،نٍ هٛك ٠هٛك.٠
ؾُا ْنٍ أٚٸشلا َهٓ ١أثبتٓاٖا َهٓٚ ،١إٕٵ نإ ُاَٗا بإـٚ ;١ٜٓنقيو َا ْنٍ
بإـٚ ;١ٜٓأْٸ٘ نإ ٜعلف ؾٌِ َا بٌ ايوٛكٚ ٠ايوٛك ٠إفا ْنٍ بوِ اهلل ايلٓإ
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ايلس ،ِٝؾٝعًُ ٕٛإٔٸ ا٭ ٍٚقـ اْكٔتٚ ،ابتـأت هٛك ْ٠أػل.)38(٣
ٜٗٛل َٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜأْٸ٘ ٌٜ ٫ذل ٗ ٙتوُ ١ٝايوٛك بإهٓ ١ٝإٔ تهْٝ ٕٛع
آٜات ايوٛك ٠أ ٚأنجلٖا َهٓ ،١ٝنُا ٌٜ ٫ذل ٙإٔ تهْٝ ٕٛع أ ٚأغًب آٜات
ايوٛكَ ٠ـْ ١ٝستٸٜ ٢كاٍ شلا :هٛكَ ٠ـْ ،١ٝبٌ ٜٛٓل إٍ اٯٜات ا٭ َٔ ٍٚتًو ايوٛك،٠
ؾإفا ناْت تًو اٯٜات ْاميَ ٗ ١هٓ ١توُٸ ٢ايوٛكَ ٠هٓٚ ،١ٝإٕ ْنيت ها٥ل آٜاتٗا ٗ
إـٖٚ ;١ٜٓهقا بايٓوب ١إٍ ايوٛك إـْ ،١ٝؾإْٸ٘ ٜهؿ ٗ ٞتوُٝتٗا بإـْ ١ٝإٔ تهٕٛ
آٜاتٗا ا٭ْ ٍٚامي ّ ٗ ١إـ.١ٜٓ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هايِٜ ٫ ،ضٸ َا اهتـٍٸ ب٘ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥يعـّ تٛقٝؿ١ٝ
تلتٝب اٯٜات َٔ ٚدٛؿ آٜاتٺ نجرل ٗ ٠هٛك َـْ ١ٝقـ ْنيت َهٓ ،١أٚ ٚدٛؿ آٜات ٗ
هٛك َهٓ ١ٝقـ ْنيت ٗ إـ ;١ٜٓإف َٔ احملتٌُ (نُا دا ٗ ٤ايلٚا )١ٜإٔ توُٸ ٢ايوٛك٠
ت َـْ ١ٝأٜٔاّ ،أَ ٚـْٚ ١ٝقـ ادتُعت ؾٗٝا آٜات ْنيت ٗ
َهٓٚ ١ٝقـ ادتُعت ؾٗٝا آٜا ٷ
َهٓ.١
×

هًَ ٵ ِٝبٔ قٝى اشل٬ي ،ٞعٔ هًُإ ايؿاكه ٞكٓٛإ اهلل عً ٘ٝقإٍٓ :ا كأ٣
ك ٣ٚٴ
أَرل إًُٛ ٌَٓ٪ات اهلل عً ٘ٝغـك ايٓاي ب٘ ينّ بٝت٘ٚ ،أقبٌ عً ٢ايكلإٓ ٪ٜيِّؿ٘
ٚهُع٘(.)39
ٚك ٣ٚعٓ٘× ،قاٍ :آٍ عًْ ٢ؿو٘ إٔ ٜٔ ٫ع كؿا ٙ٤عً ٢عاتك٘ ،إ ٓ ٫يًِ;٠٬
ستٸ٪ٜ ٢يِّـ ايكلإٓ ٚهُع٘ ،ؾاْكطع عِٓٗ َـٸ ّ ٠إٍ إٔ ْع٘(.)40
ٚقاٍ ابٔ ايٓـ ِٜع بوٓـٺ ٜقنل ٙع  :إٕٸ عًٝٸ ّا× كأ َٔ ٣ايٓاي طٹ ٳٝل ّ٠عٓـ ٚؾا٠
ايٓيبٸ| ،ؾأقوِ إٔ ٜٔ ٫ع كؿا ٙ٤ستٸ ٢هُع ايكلإٓ ،ؾذًى ٗ بٝت٘ ث٬ث ١أٜٸاّ ستٸ٢
ْع ايكلإٓ(.)41
ٚعٔ اٱَاّ ايباقل× قاٍَ :ا َٔ أسـٺ َٔ ايٓاي ٜك :ٍٛإْٸ٘ ْع ايكلإٓ نًٓ٘
بَٚ .ا ْع٘ َٚا سؿ ٘ٛنُا أْنٍ اهلل إ ٓ ٫عًٞٸ بٔ أبٞ
نُا أْنٍ اهلل إ ٓ ٫نقٸا ٷ
طايب(.)42
ٚعٓ٘× قاٍَ :ا ْنيت آ ١ْ ٜعً ٢كه ٍٛاهلل| إ ٓ ٫أقلأْٗٝا ٚأَٖ٬ا عًٞٻ،
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ؾأنتبٗا غطٓٚ .ٞعًُٖين تأًٜٗٚا ٚتؿورلٖاْٚ ،اهؼٗا َٓٚوٛػٗاٚ ،قهُٗا
َٚتٌابٗٗاٚ ،ؿعا اهلل ي ٞإٔ ٜعًُِّين ؾُٗٗا ٚسؿٗٛا .ؾُا ْوٝتٴ آ َٔ ّ١ٜنتاب اهلل٫ٚ ،
عًُاّ أَ ٙ٬عًٞٻ ؾهتبتَ٘ٓ ،ق ؿعا يَ ٞا ؿعا(.)43
ٚتكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫إٕٸ ْع ايكلإٓ عكب َٛت ايٓيبٸ| عً ٢تلتٝب ايٓنٜ ٍٚـٸٍ
عً ٢إٔٸ اٱَاّ× مل ٜلضٳ باؾُع ٚايذلتٝب إٛدٛؿ ٗ ٖقا ايكلإٓ ،ؾً ٛنإ تلتٝب
آٜات ايكلإٓ بأَلٕ َٔ ايٓيبٸ ٕا ػايـ اٱَاّ ٖقا ايذلتٝب.
ِٓٚټ ٖق ٙايطٛا٥ـ ايج٬ث َٔ ١ايلٚاٜات إٍ بعٔٗا ٜـٍٸ عً ٢إٔٸ اٯٜات ايكلآْ١ٝ
وب تلتٝب ايٓن ،ٍٚؾهاْت إهٓٝات ٗ ايوٛك
ع ٳ
ٗ عٗـ ايٓيبٸ ناْت َلتبَ ّ١
إهٓٚ ،١ٝإـْٝات ٗ ايوٛك إـْ .١ٝػ٬ؾاّ ٕا ْلا ٗ ٙايكلإٓ ايق ٟبٌ أٜـٜٓأَ ،
ٚدٛؿ آٜات َـْٓٚ ١ٝعت ٗ هٛك َهٓٚٚ ،١ٝدٛؿ آٜات َهٓٓٚ ١ٝعت ٗ هٛك َـْ;١ٝ
أ ٚن ٕٛآٜات ْامي ٗ ١أٚاػل عٗـ ايٓيب| ٚاقع ٗ ّ١هٛك ْامي ٗ ١أٚا ٌ٥اشلذل،٠
نآٜات ايلِّبا ،اييت ٴت ٳع ٸـ َٔ آػل َا ْنٍ عً ٢ايٓيب|ٚ ٖٞٚ ،اقع ٗ ْ١هٛك ٠ايبكل،٠
ٚغرلٖا َٔ اٯٜات .ؾهٌٸ فيو ٜٛكخ اؾَ ٵنّ يٓا إٔٸ تلتٝب بعض اٯٜات ايكلآْ ١ٝعًَ ٢ا
ٖ ٛعً ٘ٝاٯٕ يٝى إ ٓ ٫بادتٗاؿٺ َٔ ايِشاب.)44(١

ٖا اهتـٍٸ ب٘ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥عًٚ ٢دٛؿ ايتعاكض بٌ إِشـ ايعجُاْٞ
ٓ ٚ
إٛدٛؿ بٌ أٜـٜٓا ٚإِشـ ايق ٟقاّ ايٓيبٸ| ظُع٘ ٚتلتٝب٘ َ٘ٓٚ ،إٍ ايك ٍٛبعـّ
ٍّ×) .ؾكـ
تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب آٜات ايكلإٓ ايهل ٖٛ ،ِٜإِشـ إعلٚف بع (َِشـ عًٞ
ٚكؿ عٔ طلٜل اـاُٸٚ ١ايعاَٸ ١أ ٸٕ عً ٸّ ٝا× ْع ايكلإٓ عً ٢تلتٝب ايٓن ٍٚعكب
ايٓيبٸ| ٖٛٚ ،ىتًـ عٔ تلتٝب اٯٜات إٛدٛؿ ٗ ٠إِشـ ايعجُآْٖ .ٞا ِّٜ ٪ٜـ إٔٸ
ٟ
ايذلتٝب إٛدٛؿ ٗ ٖقا إِشـ مل ٜهٔ بأَلٕ َٔ ايٓيبٸ|ٚ ،إْٸُا نإ بلأ ٕ
ٚادتٗاؿ َٔ ايِشاب.١
و ؾ ٘ٝإٔٸ اٱَاّ أَرل إ ×ٌَٓ٪نإ َٔ أٚٸٍ ا٭ُشاب ايقٜٔ
ً ٖ
ْعِٖٓ ،ا  ٫ٳ
ْعٛا ايكلإٓٚ .قـ ثبت َتٛاتلاّ أْٸ٘ نإ ي٘ َِشـٷ ٜوُٸ ٢بع (َِشـ عًٞٸ×).
ٚيهٔٵ ٌٖ ٖقا إِشـ نُتب بعـ ٚؾا ٠ايٓيبٸ|؟  ٌٖٚتلتٝب آٜات٘ ىتًـ عٔ
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تلتٝب آٜات إِشـ ايعجُاْٞ؟ ٚبعباك٠ٺ أػلْ ٌٖ :٣ع اٱَاّ آٜات ٖقا إِشـ
وب تلتٝب ْن ٍٚاٯٜات؟ َٚا ايقِّٝ ّ ٟن ٖقا إِشـ عٔ إِشـ ايعجُاْ ٞإتـاٍٚ
س ٵ
ٳ
بٓٓٝا؟
إٌٗٛك بٌ إ٪كِّػٌ إٔٸ اٱَاّ عًٝٸ ّا× ،بعـَا ت ٗٛايٓيبٸ|ٚ ،بعـَا أبعـٙٚ
عٔ اـ٬ؾ ،١دًى ٗ ؿاكٚ ،ٙمل ىلز َٓٗا ستٸْ ٢ع ايكلإٓ.
ٜك ٍٛابٔ ًٗلآًٛب :إْٸ٘× آٍ عًْ ٢ؿو٘ إٔ ٜٔ ٫ع كؿا ٙ٤عً ٢عاتك٘ ،إ ٓ٫
يًِ ،٠٬ستٸ٪ٜ ٢يِّـ ايكلإٓ ٚهُع٘ ،ؾاْكطع عِٓٗ َـٸ ّ ٠إٍ إٔ ْع٘(.)45
ٚقاٍ ابٔ ايٓـ ِٜع بوٓـٺ ٜقنل ٙع  :إٕٸ عًٝٸ ّا× كأ َٔ ٣ايٓاي طرل ٠عٓـ ٚؾا٠
ايٓيبٸ| ،ؾأقوِ إٔ ٜٔ ٫ع كؿا ٙ٤ستٸ ٢هُع ايكلإٓ ،ؾذًى ٗ بٝت٘ ث٬ث ١أٜاّ ستٸ٢
ْع ايكلإٓ(.)46
ٖقا ٖ ٛإعلٚف بٌ ايعًُا .٤إ ٓ ٫إٔٸ ايبشح ٚايتشكٝل ٜٛكخ عٓـْا ايٌوٓ ٗ
رل َٔ ٖق ٙايلٚاٜات; إف نٝـ ٜك ّٛاٱَاّ× ظُع ايكلإٓ بعـ ٚؾا ٠ايٓيبٸ|،
نج ٕ
 ٖٛٚايق ٟنإ َ٬مَاّ يًٓيبٸ|ٜٚ ،هتب ْٝع اٯٜات ايٓامي ١عًَ ،|٘ٝع تأًٜٗٚا
ٚتؿورلٖاٚ ،بٝإ ْاهؼٗا َٓٚوٛػٗاٚ ،غرل فيو؟!
ت عً٢
ٚنٝـ ْع ايكلإٓ بعـ ايٓيبٸ| ٚقـ ٚكؿ عٓ٘× أْٸ٘ قاٍ :ؾُا ْن َي ٵ
كه ٍٛاهلل آ َٔ ْ١ٜايكلإٓ إ ٓ ٫أقلأْٗٝاٚ ،أَٖ٬ا عًٞٻ ،ؾهتبتٴٗا غطٓٚ ،ٞعًُٓين تأًٜٗٚا
ٚتؿورلٖاْٚ ،اهؼٗا َٓٚوٛػٗاٚ ،قهُٗا َٚتٌابٗٗاٚ ،ػاُٸٗا ٚعاَٸٗاٚ ،ؿعا اهلل
ٞ
إٔ ٜعطٝين ؾُٗٗا ٚسؿٗٛا ،ؾُا ْوٝت آ َٔ ّ١ٜنتاب اهلل ٫ٚ ،عًُاّ أَ ٙ٬عً ٻ
ٚنتبتٴَ٘ٓ ،ق ؿعا اهلل يَ ٞا ؿعا()47؟!
 ٗٚاستذاد٘ عًْ ٢اع١ٺ َٔ ا٭ِْاك ٚإٗادل ٜٔقاٍٜ :ا طًش ،١إ ٸٕ نٌ آ١ٜ
أْنشلا اهلل تعاٍ عً ٢قُ ٺـ| عٓـ ،ٟبإَ ٤٬كه ٍٛاهلل ٚػ٘ٓ ٜـٚ ،ٟتأ ٌٜٚنٌٸ آ١ٜ
ٍّ أ ٚسهِٕ ،أ ًٞ ٚٺ٤
أْنشلا اهلل تعاٍ عً ٢قُ ٺـ|ٚ ،نٌٸ س ٍٕ ٬أ ٚسلإّ ،أ ٚسـ
ؼتاز إي ٘ٝا٭ ٸَ ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾٗ ٛعٓـَ ٟهتٛبٷ ،بإَ ٤٬كه ٍٛاهلل ٚػ٘ٓ ٜـ،ٟ
ستٸ ٢أكَ اــَ(.)48
إٕٸ ٖق ٙايلٚاٜات تبٌ بٌهٌٕ ٚآض إٔٸ ْع اٱَاّ× يٰٜات نإ بإَ٤٬ٺ َٔ
كه ٍٛاهلل|َٚ ،عٓ ٢فيو إٔٸ اٱَاّ× نإ قـ ْع ايكلإٓ ٗ سٝا ٠ايٓيبٸ|،
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ػُِٛاّ إفا تأَٻًٓا ٗ ٖق ٙايؿكل َٔ ٠قٛي٘×« :إ ٸٕ نٌٸ آ١ٜٺ أْنشلا اهلل تعاٍ عً٢
٘ ٜـ.»ٟ
قُ ٺـ| عٓـ ،ٟبإَ ٤٬كه ٍٛاهلل ٚػ ٓ
َٚع ٖقا ،نٝـ ٴٜكاٍ :نتب ايكلإٓ بعـ ٚؾا ٠ايٓيبٸ|؟!
ب إٔٸ اٱَاّ× نتب ايكلإٓ يًُلٸ ٠ا٭ػرل ٠بعـ ٚؾا ٠ايٓيبٸ| ،ؾُا ٖٞ
 ٚٳٖ ٵ
ايؿا٥ـٖ َٔ ٠ق ٙايهتاب ،١بعـَا نإ قـ نَ ٳت ٳب٘ َٔ َق ٵب ٴٌ؟!
وب ايٛلف ايطبٝع ،ٞإٔ ٜهتب ايكلإٓ،
ع ٳ
ٚأهاهاّ ٌٖ ّهٔ يٲَاّ×َ ،
َع تؿورلٚ ٙتأٚ ،ًٜ٘ٚبٝإ ْاهؼ٘ َٓٚوٛػ٘ٚ ،قهُ٘ َٚتٌابٗ٘ ٗ ،أٜإّ قً٫ ١ًٝ
تتذاٚم ايج٬ث١؟!
ٖٓ َٔٚا  ٜٸتٔض يٓا إٔٸ إِشـ ايق ٟنتب٘ نإ قـ نتب٘ ٗ سٝا ٠ايٓيبٸ|،
ت ٗ مَٔ ايٓيبٸ| عًٜ ٢ـ بعض ايِشابَ ،١جٌ :ابٔ
نػرل َٔ ٙإِاسـ اييت نُتبٳ ٵ
 ٞبٔ نعب; ٚغرلَِٖ ،ع ٖقا ايؿاكم ٖٛٚ ،إٔٸ َِشـ اٱَاّ× تُٔٻٔ
َوعٛؿ; ٚأُب ٸ
ًلغ اٯٜات ٚتأًٜٗٚاٚ ،بٝإ ْاهؼٗا َٓٚوٛػٗاٚ ،قهُٗا َٚتٌابٗٗا ،أَٸا غرلَٔ ٙ
إِاسـ ؾ ٬ؼت ٟٛإ ٓ ٫اٯٜات اٱشل.١ٝ
أَٸا ايلٚاٜات اييت فنلت إٔٸ اٱَاّ× تِـٸ ٣ؾُع ايكلإٓ بعـ ٚؾا ٠ايٓيبٸ|
ؾٗ ٞكٚاٜات ّ ٫هٔ قبٛشلا ،بٌ ايكلاٚ ٔ٥ايٌٛاٖـ ؿايٓ ْ١عً ٢أْٸٗا كٚاٜاتٷ َٛٓٛع،١
قاّ ايٓٛٸاع ٕٛبٓٛعٗا; يٌِّٖٛٛٝا َٛقـ اٱَاّ إعاكٔض يًوًطٚ ،١يٗٛٝلٚا يًٓاي إٔٸ
هبب غٝاب اٱَاّ عٔ ايواسٚ ،١عـّ تٛادـَٚ ٙواْـت٘ يًوًط ١اؿانُ ،١نإ
ٌْ٫ػاي٘ ظُع ٚتأيٝـ ايكلإٓ ٫ ،نُا ٜنعِ ايٌٝع ،١إٔٸ فيو نإ يلؾض اٱَاّ
ٚعـّ قبٛي٘ ـ٬ؾ ١اـًؿاٚ .٤قـ تٓبٻ٘ إٍ فيو ايوٝـ ايدلٚدلؿ ٗ ٟتكلٜل أعاث٘
ا٭ُٛي.)49(١ٝ
َ ،×ٞع إٔٸ عـؿ ّا
وب ْنٚشلا باٱَاّ عً ٸ
ثِٸ نٝـ اػتِٸت نتاب ١اٯٜات سٳ ٵ
وب َا زلع َٔ ٙٛايلهٚ ،ٍٛطبكاّ
س ٞنتبٛا اٯٜات ايكلآْ ١ٝسٳ ٵ
نبرل ّا َٔ نُتٸاب ايٛٳ ٵ
ٕا أَ ٙ٬عًِٗٝ؟! ؾهًُٖا ناْت تٓنٍ آ ١ٜعً ٢ايٓيبٸ| نإ ٜـع ٛأسـ أُشاب٘
ايقّ ٜٔاكه ٕٛايهتاب ،١ثِٸ ٜأَل ٙبهتابَ ١ا ْنٍ عً َٔ ٘ٝاٯٜاتٚ ،قـ تكـٻّ فنل
بعض تًو ا٭ػباك.
ٖٓ َٔٚا  ٜٸتٔض يٓا َعٓ ٢اؿـٜح إلٟٚٸ عٔ اٱَاّ ايباقل×َ :ا ا ٻؿع ٢أسـٷ َٔ
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ايٓٸاي أْٸ٘ ْع ايكلإٓ نًٓ٘ نُا ُأْنٍ إ ٓ ٫نقٸابٷَٚ ،ا ْع٘ ٚسؿ ٘ٛنُا ْنٻي٘ اهلل
 ٞبٔ أب ٞطايب ٚا٭ُ٥ٸ َٔ ^١بعـ.)50(ٙ
تعاٍ إ ٓ ٫عً ٸ
وب ْن ٍٚاٯٜات; إف
ؾإٕٸ َا أكاؿ ٙاٱَاّ ٗ ٖقا ايلٚا ١ٜمل ٜهٔ ْع ايكلإٓ سٳ ٵ
وب ْن ٍٚاٯٜات; ؾإٕٸ ايِشاب ١مل
ُشابْ ٞع ايكلإٓ إ ٓٚ ٫نإ ْع٘ سٳ ٵ
ٍّ
َا َٔ
ٜهتبٛا ً٦ٝاّ َٔ اٯٜات إ ٓ ٫بعـ زلاعٗا َٔ ايٓيبٸ| ،ؾكـ نإ ًّ ٞعًَ ِٗٝا ٜٓنٍ
رل ٚتأٚ ،ٌٜٚقهِ
عً َٔ ٘ٝاٯٜاتٚ .إْٸُا أكاؿ× نتاب ١اٯٜات َع َا شلا َٔ تؿو ٕ
َٚتٌابْ٘ٚ ،اهؽ َٓٚوٛؾَٚ ،ا ٜٗـف إي َٔ ٘ٝتعايٚ ِٝأغلاضٚ ،غرل فيوٚ .يقيو ٚكؿ
ٗ ايلٚاٜات إٔٸ طَِ ٍٛشـ اٱَاّ عًٞٸ× هبع ٕٛفكاعاّ .قاٍ اٱَاّ ايِاؿم×« :إٕٻ
ػطٖ٘ٴ عٳًٹ ٌّٞٹبٝٳـٹٙٹٔٚ .إٕٻ ؾٹٗٝٳا
ه ٵبعٴٕٛٳ فٹكٳاعاّ ،إَٔٵ٤٬ٴ ٳكهٴ ٍٔٛاهللٹ| ٚ ،ٳ
ٹعٓٵ ٳـْٳا ُٳشٹٝؿَ ّ١طُٛيُٗٳا ٳ
يَذٳُٹٝعٳ َٳا ٜٳشٵتٳازٴ ٔإ َيٝٵ٘ٹ ايٓٻايٴ ،سٳتٻ ٢أَ ٵكَٴ ايِؼٳ ٵـَٔ»(ٚ .)51إْٸُا ُاك إِشـ هبع ٕٛفكاعاّ
نل ٗ ٚاٖل اٯٜات.
رل ٚتاٚ ٌٕ ٜٚتعاي ِٝمل ٴت ٵق َ
ٕا وت َٔ ٟٛتؿو ٕ
ٚعً ،٘ٝؾُا فٖب إي ٘ٝأنجل ايهتٸاب ٚاحملكِّكٌ َٔ ،إٔٸ اٱَاّ× ْع ٚؿٚٻٕ
رل ُشٕ ٝض; ٭ٕٸ فيو  ٫ٴ ٜٳعـٸ َٔ كتِٸات
وب تلتٝب ْنٚشلا ،غ ٴ
اٯٜات ايكلآْ ١ٝسٳ ٵ
َِشـ اٱَاّ عًٞٸ× ،بٌ َا اػتّٸ ب٘ اٱَاّ ،نُا قًٓاَ ٖٛ ،علؾ ١تؿورل ٚتأٌٜٚ
اٯٜاتُٝٝٚ ،ن قهُاتٗا عٔ َتٌابٗاتٗاْٚ ،اهؼٗا عٔ َٓوٛػٗا ،ايعًِ ايق ٟػّٻ
ب٘ ايٓيبٸ| عً ٸّ ٝاٚ ،مل ٜعًِّ ٵُ٘ ٭سـٺ َٔ أُشاب٘.
ٚأَٸا قٛشلِ :إٕٸ تلتٝب آٜات َِشـ اٱَاّ× ىتًـ عٔ تلتٝب آٜات إِشـ
ايعجُاْ ٞؾٗ ٛنّ٬ٷ غرل ؿقٝل; إف َٔ ايٛآض أْ٘ مل ٜعتُـ عً ٢ؿكاهَِ ١شـ
ِ ٵٌ إيٓٝا; ؾإٕٸ اٱَاّ بعـَا ػلز بإِشـ إٍ ايكّٛ
اٱَاّ× َباًل ;ّ٠٭ْٸ٘ مل  ٜٹ
أْهلٚا عًٚ ،٘ٝقايٛا ي٘ :إٕ ٜهٔ عٓـى قلإٓ ؾعٓـْا َجً٘ ،ؾ ٬ساد ١يٓا ؾ ،٘ٝؾكاٍ
شلِ :إفٕ ئ ٜلا ٙأس ٷـ بعـ ٖقا ،ستٜٗٛ ٢ل ٚيـ ٟايكا ،ِ٥ؾٝشٌُ ايٓاي عً ٢تٚ٬ت٘،
ٚايعٌُ بأسهاَٜ٘ٚ ،لؾع اهلل ٖقا إِشـ إٍ ايوُا ،٤ثِٸ عاؿ ب٘ٚ ،مل ٜٗٛل ٙ٭سـٺ
ستٸ ٢تٛاكث٘ أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت ٚاسـاّ تً ٛاٯػل ،إٍ إٔ  ٌُٚإٍ اٱَاّ اؿذٸ ١بٔ
اؿؤ.#
ت ٖقا إِشـ
ٚإْٸُا فٖبٛا إٍ فيو; ٕا ؾُٗ َٔ ٙٛا٭ػباك ٚايلٚاٜات اييت ُٚؿَ ٵ
وب َا أْني٘ اهلل ،أ ٚنُا أُْنٍ عً ٢ايٓيبٸ ،نلٚا ١ٜاٱَاّ
س ٵ
ايٌلٜـ بأْٸ٘ َهتٛبٷ ٳ
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ايِاؿم× قاٍ :أَا ٚاهللٹ ي ٛقُل ٨ايكلإٓ نُا أُْنٍ ٭يؿٝتُْٛا ؾَ ٘ٝوُٻٌ ،نُا
ه ُِّ ٞٳَ ٵٔ نإ قبًٓا(.)52
ٴ
ٍّ ،بٌ إلاؿ إٔٸ فنل أزلا ٤ا٭ُ٥ٸ ١مل ٜهٔ ٗ
إ ٓ ٫إٔٸ ٖقا ايؿِٗ ٚايتؿورل غرل تاّ
أيؿا ٚاٯٜاتٚ ،إْٸُا َٖ ٞقنٛك َْ ٠ا ٚكا ٤ايوطٛك ٗٚ ،باطٔ اٯٜاتٖٚ .قا َا أكاؿٙ
اٱَاّ.
ٚقـ ٚكؿ إٔٸ ثًح ايكلإٓ ْنٍ ؾ ;ِٗٝسٝح ٴك ٟٚعٔ ا٭ُبؼ بٔ ْبات ١أْ٘ قاٍ:
زلعتٴ أَرل إٜ ×ٌَٓ٪كْ :ٍٛنٍ ايكلإٓ أث٬ثاّ :ثًحٷ ؾٓٝا  ٗٚعـٚٸْاٚ ،ثًحٷ هٓٔ
ح ؾلا٥ض ٚأسهاّ( ،)53ؾَ ٬عٓ ٢٭ٕ ٜهٖ ٕٛقا ايعـؿ ايهبرل َٔ
ٚأَجاٍٚ ،ثً ٷ
اٯٜات قـ ُلٸغ بأزلا ٤ا٭ُ٥ٸ!^١
ٚعًٜ ،٘ٝتبٌ إٔٸ َكِٛؿ اٱَاّ أْٸ٘ ْنٍ ٗ ًأِْٗ َٚكاَاتِٗ ٗ ٫ ،فنل
أزلا.ِٗ٥
ٖٚهقا ٗ اؿـٜح إقنٛك آْؿاّ« :ي ٛقل ٨ايكلإٓ نُا أُْنٍ»ٜ ،عين ي ٛقل٨
 ٗ ٢ؿاػًٗا يٛدـُْٛا َقنٛك ٗ ٜٔايكلإٓ; ٭ٕٸ
بتؿورلَٚ ٙا ؼت ٜ٘ٛاٯٜات َٔ َعٓ ٶ
ثًح ايكلإٓ ْنٍ ؾٓٝا.
ناْت ٖق ٙأِٖٸ ا٭ؿيٓ ١اييت اهتٓـ إيٗٝا ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥عً ٢عـّ تٛقٝؿ١ٝ
ت أْٸٗا غرل ُاَـ٠ٺ أَاّ ايٓكـ.
تلتٝب اٯٜاتٚ ،قـ كأ ٵ ٜٳ

اهتـٍٸ إٌٗٛك عً ٢تٛقٝؿ ١ٝتلتٝب اٯٜات ايكلآْ ١ٝبعـٸ ٠أؿيٓ١ٺٌْ ،رل إٍ بعٔٗا:

يكـ ُلٻغ ايكلإٓ ايهل ٗ ِٜعٌلات اٯٜات إٔٸ ْٝع نًُات٘ ٚآٜاتَ٘ ،ع َا
ؼتٚ ِْٕٛ َٔ ٟٛتلتٝب ؾُٝا بٗٓٝا َٔ ٖٞ ،اهلل هبشاْ٘ َٔٚ .تًو اٯٜات :قٛي٘ تعاٍ:
ب ٴَبٹٌٷ﴾ (إا٥ـٚ ;)15 :٠قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا ْٳشٵٔٴ ْٳ ٻن ِيٓٳا
﴿قَـٵ دٳا٤ٳنُِٵ َٹٔٳ اهللٹ ٴْٛكٷ ٚٳنٹتٳا ٷ
عٳًَٝٵوَ ايِكُلٵآ ٳٕ ٳتٓٵنٔ( ﴾ّ٬ٜاٱْوإٚ ;)23 :قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإْٻوَ يَتٴًَكٖ ٢ايِكُلٵآ ٳٕ َٹٔٵ يَ ٴـٕٵ سٳهٹِٕٝ
ًٞٵ٤ٺ ٚٳٖٴـ٣ٶ
عٳًٹ( ﴾ِٕٝايٌُٓٚ ،)6 :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳْٳ ٻن ِيٓٳا عٳًَٝٵوَ ايِهٹ ٳتابٳ ٹت ٵبٝٳاْاّ يٹهٌُِّ ٳ
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ٌ﴾ (ايٓشٌ.)89 :
ٳٚكٳسٵُٳ ّٚ ١ٳبٴٌٵلٳ ٣يٹًُِٴوٵًٹُٹ ٳ
ٖٚق ٙاٯٜات ُلو ٗ ْ١إٔٸ ٖقا ايهتاب َٓوٛبٷ إٍ اهلل تعاٍٚ ،أْٸ٘ ْنٍ َٔ
ب إٍ أسـٺ إ ٓ ٫إفا ثبت إٔٸ أيؿاٚ
عٓـ ٙهبشاْ٘ٚ ،مٔ ْعًِ أْٸ٘  ٫تِضٸ ْوب ١نتا ٺ
ايهتاب ٚعباكات٘ إٓوذُ ١ؾُٝا بٗٓٝا َٖٓ٘ٚ .هقا بايٓوب ١إٍ ٖقا ايهتاب
ايوُاٟٚٸ ٫ ،تِضٸ ْوبت٘ إٍ اهلل تعاٍ إ ٓ ٫إفا ناْت ْٝع أيؿاٚ ٘ٚآٜات٘ ٚايذلتٝب
ايكا ِ٥بٗٓٝا َٔ اهلل تعاٍٚ .قـ أثبت ايكلإٓ ايهل ِٜفيو ٗ قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقَاٍٳ ايٖقٹٜٔٳ
ْ ٫ٴنٍِّٳ عٳًَٝٵ٘ٹ ايِكُلٵإٓٴ دٴُٵًَٚ ّ١ٳاسٹـٳ ّ٠نَقٳيٹوَ ٹيٓٴجٳبِّتٳ بٹ٘ٹ ؾُ٪ٳاؿٳىَ ٚٳ ٳكتٻ ًِٓٳاٙٴ تٳ ٵلتٹ﴾ّ٬ٝ
نَؿَلٴٚا يَٛٵ َ
(ايؿلقإٚ .)32 :ايذلتَ ٌٝعٓ ٢ايتٓوٝل ٚايتٓٔٝـٜ .ك ٍٛايع ١َٓ٬إِطؿ :ٟٛكتٻٌ
ايه ّ٬أ ٟإفا أسؤ تأيٝؿ٘ ٚتٓوٝك٘ ٚأباْ٘ ٜٚ .)54(ُْٖ٘ٛٚك ٍٛاينكٌل :ٟكتٻٌ ايكلإٓ
تلت :ّ٬ٝإفا تلهٻٌ ٗ تٚ٬ت٘ ٚأسؤ تآيٝـ سلٚؾ٘(ٚ .)55بقيو  ٜٻتٔض إٔٸ تلتٝب آٜات
ايكلإٓ ايهلٚ ِٜتأيٝؿٗا َٔ اهلل تعاٍ.
ٖ ٗٚق ٙاٯٜات أٜٔاّ كؿٌّ عً ٢بعض ايلٚاٜات اييت اهتٓـ إيٗٝا ايع١َٓ٬
دُع ٗ
ايطباطبا ،ٞ٥نلٚا ١ٜمٜـ بٔ ثابت قاٍ :قبض ايٓيبٸ| ٚمل ٜهٔ ايكلإٓ ٴ
ت عٔ ايكلإٓ
ً٤ٞٺ; ؾإٕٸ عـّ ْع ايكلإٓ ٜٓ ٫وذِ َع تعابرل اٯٜات اييت عبٻ ٳل ٵ
بايهتاب; ؾإٕٸ ايتعبرل بايهتاب ٜ ٫طًل عً ٢آٜاتٺ َ ٌْٕٚتٓاثل ٠عً ٢ػٌبٺ ٚعوبٺ
ٚقلاطٝى ٚغرلٖا.
ـ إٍ فيو أْٸٓا لـ ايتٓاقض ايٛآض ٗ ن ّ٬ايع ;١َٓ٬ؾٗ َٔ ٛدٗ١ٺ
أٓٹ ٵ
وب ْنٚشلا ،ؾهاْت إهٓٝات ٗ
ع ٳ
ٜقنل إٔٸ اٯٜات ناْت َلتٸب ّ١عٓـ ايٓيبٸ| َ
ايوٛك إهٓٚ ١ٝإـْٝات ٗ ايوٛك إـْ ٸ َٔٚ ;١ٝدٗ١ٺ أػلْ ٣ل ٣أْٸ٘ ٜوتٓـ إٍ كٚاٜاتٺ
ٚأػباك ُلو ٗ ١إٔٸ ايكلإٓ مل هُع ٗ عٗـ ايٓيبٸ| ،ؾهٝـ ٜه ٕٛتلتٝب
ذ ٳُع بعـ؟!
وب ايٓن ٖٞٚ ٍٚمل تٴ ٵ
اٯٜات سٳ ٵ

يكـ دا ٗ ٤عـٸ٠ٺ َٔ اٯٜات ايكلآْ ١ٝايتعبرل بايوٛكٚ ٠ايوٛك ،قاٍ تعاٍَ ﴿ :أّٵ
نٓٵتٴِٵ
طعٵتٴِٵ َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ٔإٕٵ ُ
ٜٳكُٛيُٕٛٳ اؾِتٳلٳاٙٴ قٌُٵ َؾ ِأتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ َٹجٵًٹ٘ٹ ٚٳاؿٵعٴٛا َٳٔٔ اهٵ ٳت َ
ُاؿٹقٹٌٳ﴾ (ْٜٛىٚ ،)38 :قاٍ هبشاَْ٘ ﴿ :أّٵ ٜٳكُٛيُٕٛٳ اؾِتٳلٳاٙٴ قٌُٵ َؾ ِأتٴٛا ٹبعٳٌٵلٔ هٴٛٳكٕ َٹجٵًٹ٘ٹ
ٳ
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نٓٵتٴِٵ ُٳاؿٹقٹٌٳ﴾ (ٖٛؿ.)13 :
طعٵتٴِٵ َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ٔإٕٵ ُ
ت ٚٳاؿٵعٴٛا َٳٔٔ اهٵ ٳت َ
َٴؿِتٳ ٳلٜٳا ٺ
ؾكـ ؼـٸ ٣اهلل هبشاْ٘ ايهؿٓاك ٚإٌلنٌ إٔ ٜأتٛا بعٌل هٛكٕ أ ٚبوٛك٠ٺ َجٌ
هٛك ايكلإٓٚ ،يٝـعٛا ٜٚوتعٛٓٝا َٳ ٵٔ ٜلٜـٚ ،ٕٚيهٔٵ ؾًٝعًُٛا أْٸِٗ ٜ ٫وتطٝع ٕٛإٔ
ٜأتٛا بوٛك٠ٺ َجٌ هٛك ايكلإٓٚ ،ي ٛنإ بعِٔٗ يبعضٕ ٗٚرل ّاٚ .يٝى َعٓ ٢ايوٛكٗ ٠
ٖق ٙاٯٜات فلٸؿ اؿلٚف ٚايهًُات ٚاٯٜات إتٓاثل ٗ ٠ايكلإٓٚ ،إْٸُا إلاؿ َٔ
ايوٛكَ ٖٛ ٠ا ٜؿُٗ٘ اؾُٝع عٓـ زلاعِٗ (هٛك ٠قلآْ ٖٞٚ ،)١ٝايطا٥ؿ َٔ ١اٯٜات
ت بقيو تٌبٗٝاّ شلا بوٴٛك إـ ٖٛٚ ،١ٜٓايبٓا ٤احمل٘ٝ
ايهلّ ١احملاط ١ببوًُتٌ ،هٴ ُِّ ٳ ٝٵ
بٗا( ;)56ؾإٕٸ ايذلتٝب ٚايتٓوٝل ايلا٥ع بٌ آٜات هٛك ايكلإٓ ٖ ٛايق ٟدعٌ اهلل تعاٍ
ٜتشـٸ ٣إٌلنٌ بإٔ ٜأتٛا بوٛك٠ٺ.
إفٕ إكِٛؿ بايوٛكٚ ٠ايوٛك ٗ ٖق ٙاٯٜات ٖ ٞايوٛك اييت ٗ ايكلإٓ ،هٛا٤
ناْت تًو ايوٛك َٔ ٠ايوٛك ايطٛاٍ أ َٔ ٚايوٛك ايكِرلٚ ،٠يٝى إلاؿ بٗا ٖ ٛفلؿ
آٜات أ ٚنًُات ايكلإٓٚ ،إ ٓ ٫يعبٻل عٓٗا باٯ ١ٜأ ٚاٯٜات ،نُا عبٻل ٗ قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :أّٵ
ُاؿٹقٹٌٳ﴾ (ايطٛك .)34 :إفٕ
ناْٴٛا ٳ
ٜٳكُٛيُٕٛٳ تٳكَ ٻٛيَ٘ٴ بٳٌٵ ٜ َ٫ٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ ؾَ ًِ ٳِ ٝأتٴٛا بٹشٳـٹٜحٺ َٹجٵًٹ٘ٹ ٔإٕٵ َ
إكِٛؿ َٔ هٛك٠ٺ ٚاسـ ٠أ ٚعٌل هٛكٕ ٖ ٞايوٛك ايكلآْ ١ٝاييت ٜ ٫وتطٝع إٔ ٜأتٞ
َجًٗا أس ٷـ إ ٓ ٫اهلل تعاٍٚ .عً ،٘ٝؾهٝـ ٴٜكاٍ :إٕٸ تلتٝب آٜات ايوٛك ايكلآْ ١ٝنإ
بادتٗا ٺؿ َٔ ايِشاب ِٖٚ ،١ايقْ ٜٔعٛا اٯٜات إتٓاثلَٓٛ ٗ ٠عٕ ٚاسـُٓٚ ،عٛا َٓٗا
هٛكّ٠؟! أيٝى ٖقا ىايـ قٛي٘ تعاٍ ﴿ َأّٵ ٜٳكُٛيُٕٛٳ اؾِتٳلٳاٙٴ قٌُٵ َؾ ِأتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ َٹجٵًٹ٘ٹ ٚٳاؿٵعٴٛا َٳٔٔ
طعٵتٴ ٵِ َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ٔإٕٵ نُٓٵتٴِٵ ُٳاؿٹقٹٌٳ﴾ (ْٜٛى.)38 :
اهٵ ٳت َ

ٍّ:
رل تاّ
ٚبٗق ٙايـكاه ١إؼتِل ٜ ٠ٻتٔض يٓا أ ٸٕ َا اهتـٍٸ ب٘ ايع َٔ ١َٓ٬ايلٚاٜات غ ٴ
ؾأَٸا كٚاٜات اؾُع ا٭ٚٸٍ ؾَٗ ،ٞع إكهاشلا ٚتٓاقٔٗا ،تعاكض َوأي ١إعذام
ايكلإٓ ،نُا أْٸٗا تعاكض أٜٔاّ ايلٚاٜات إتٛاتل ٠إل ٚٸ ١ٜعٔ أٌٖ ايبٝت^ ٗ إٔٸ
ايكلإٓ ْع ٗ مَٔ ايٓيبٸ|.
ٚأَٸا كٚاٜات ايبوًُ ١ؾٗ ،ٞباٱٓاؾ ١إٍ تعاكٓٗا َع كٚاٜات أػل ،٣ؾإْٸٗا
 ٟيًوٛكٚ ،إٔٸ ايوٛك ٠هب إٔ تبـأ ٚتٓتٗ ٞبايبوًُ،١
فنلت ا٫بتـاٚ ٤اْ٫تٗا ٤ايبٳ ٵـ ٚٸ
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ٚمل ُٓع َٔ ِٓٸ آٜاتٺ أػل ٣إٍ ايوٛك إهتًُ ١بايبوًُتٌٚ ،قـ ّْٸ ٗ بعض
ا٭ػباك عً ٢فيو.
ت عً ٢إٔٸ اٱَاّ نإ ي٘ َِشـٷ،
ٚأَٸا كٚاٜات َِشـ عًٞٸ× ؾٗٚ ،ٞإٕٵ ؿيٖ ٵ
إ ٓ ٫إٔٸ فيو إِشـ  ٫ىتًـ عٔ إِشـ ايق ٟنتب٘ ٗ مَٔ ايٓيبٸ|ٚ ،ايقٟ
تتٛاكث٘ ا٭دٝاٍ إٍ َٜٓٛا ٖقا.
نُا اتٸٔض يٓا ٗ احملٛك ايجاْ َٔ ،ٞػ ٍ٬بعض اٯٜات ايهلّ ،١إٔٸ ايذلتٝب
ايكا ِ٥بٌ اٯٜات ايكلآْ َٔ ١ٝاهلل تعاٍ.
ٚبقيو تتٸٔض يٓا ْتٝذ ١ايبشح ٖٞٚ ،إٔٸ ايِشٝض ٖ ٛتٛقٝؿ ١ٝتلتٝب اٯٜات
ايكلآْ.١ٝ
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وكازبةٌ فكسيّة يف التازيخ واملعاصسة

متازٴ ؿاُ٥اّ إٍ إعاؿ ٠قلا ٠٤تلاثٓا ايـٜينَٚ ،لادع ١نجرل َٔ ؼٛټ٫ت تاكىٓا
ايعلبٞٸ ٚاٱهَٞ٬ٸ(ٚ ،)1ايتُعټٔ ٗ كتًـ أسـاث٘ ٚٚقا٥ع٘ ايهجرل ،٠اييت اَتـٸت يكلٕٚ
ٖ ٵٔ ناْتٵ شلِ تعاي ُِٗٝايواَ،١ٝ
عـٜـٚ ،٠ػاُ ١تاكٜؽ أٌٖ بٝت ايٓبٛٸٖ ،^٠
ٚأهايٝبِٗ ايعًُ ١ٝايلا٥ـ ٗ ٠ايـع ٠ٛإٍ اٱهٚ ،ّ٬قاٚيتِٗ تلنٝنٚ ٗ ٙاقع ا٭َٸ١
وٓٗ ،١
ٳ ٚٵعٝاّ َٚوٚ٪يٝات ؾلؿْٚ ١ٜاع ٫ ،١ٝبايك ٍٛؾك٘ ،بٌ بايكـٚ ٠ٚا٭ه ٠ٛاؿَ ٳ
انلاطِٗ إٝـاْ ٞايذلبٚ ٟٛايعًَُ ٞع ايٓاي ٗ َٛاقع اؿٝاٚ ٠إوٚ٪يٝٸات ايعًُ.١ٝ
ٚمٔ ٖٓا ْتابع ٖق ٙايكلا٤ات َع أسـ أُ٥ٸتٓا ايعٛاّ^ ٖٛٚ ،اٱَاّ عًٞٸ
ايلٓا×ٚ .يهٔٵ  ٫بٴـٻ يٓا قبٌ ايبـ ٤بتشًٖ ٌٝقا اؾاْب ايعًُٚ ٞايذلب ٟٛاشلاّٸ َٔ
سٝات٘ إباكن َٔ ،١ايٛقٛف ًَٝٸاّ أَاّ سكٝك ١إ٬بوات ايوٝاهٚ ١ٝا٭ٓٚاع
ا٫دتُاع ١ٝايعاَ ١اييت عاٌٜٗا× ٗ فيو ايعِل َٔ تاكٜؽ ا٭َٸٚ ،١قاٚي ١اهتٝعاب
َعإٗا ايلٝ٥وَٚ ،١تػِّٝلاتٗا ايتاكى ٗ ١ٝهٝام ٚٳ ٵع ×٘ٝشلاٚ ،يتُجټ٬تٗا ايٛاقع،١ٝ
ٚاَت٬ن٘ يل١ٜ٩ٺ إهَٛٓٛ ١َٝ٬عَٛ ٗ ١ٝادٗتٗاٚ ،ايتهٝټـ اٱهاب ٞايؿاعٌ َع
ت ْؿوٗا عًٖ ٗ ٘ٝقا إٛقع أ ٚفاى .ؾُا ٖٖ ٞقٙ
بعض عٓاُلٖا ائاغط ١اييت ؾلٓٳ ٵ
ايتػٝټلات؟! َٚا ٖ ٞا٭دٛا ٤ايؿهلٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝاؾـٜـ ٠إذلاؾكَ ١ع اتٸواع تًو
ايٛلٚف ٚإتػٝٸلات اييت ّهٔ إٔ ْعتدلٖا ع بٌهٌٕ أ ٚبآػل ع اَتـاؿاّ تاكىٝٸاّ
ٚهٝاهٝٸاّ يًُلسً ١اينَٓٝٸ ١اييت هبكَ ٵتٗاَ ،ع بعض ا٫ػت٬ف ٗ إَ٬ض ايعاَٸ١؟!

×

×

ِٜـٴ إ٪كِّػٚ ٕٛنُ ٸتاب ايوِّ ٳٝل ٚايذلادِ ايعِلٳ ايق ٟعاَ ؾ ٘ٝاٱَاّ
ايلٓا× بايعِل ايقٖيبٸ(ٚ ;)2فيو بايٓٛل إٍ امؿٖاك ٌْاط٘ ايعًُٚ ،ٞتٛهټع ؿٚا٥ل
سلنٝٸت٘ ايؿهلٚ ١ٜإعلؾٚ ،١ٝتطٛٸك عُلاْ٘ ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتِاؿ ...ٟؾكـ ٌْطت ٗ
فيو ايعِل سلن ْ١نبرل ٠ٱٌْا ٤إعاٖـ ٚإـاكي ايتعً ١ُٝٝاٱهٚ ١َٝ٬غرل
ت إهتبات ايعاَٸٚ ،)4(١اْطًكت سلن ١ايذلْٚ ١ايتعلٜب(...)5
اٱهٚ ،)3(١َٝ٬بٴ ٹٓ ٳ ٝٵ
ٚنإ َٔ َٛاٖل ايتكـټّ ايعًُٞٸ ٗ فيو ايعِل أٜٔاّ إٌْا ٤إلاُـٚ ،كهِ اـلا٘٥
اؾػلاؾٚ ،)6(١ٝاٖ٫تُاّ بعً ّٛايتؿورل ٚايؿك٘ ٚاؿـٜح ٚايهٚ ّ٬ايؿًوؿٚ ،)7(١عًّٛ
ايٓشٚ ٛايًػٚ ١ا٭ُٚ ،ٍٛاْتٌاك عً ّٛايطبٸ ٚايهُٝٝاٚ ٤ايؿًو(.)8

يكـ ناْت اؿاي ١ا٫قتِاؿ ١ٜايعاَٸ ١يًب٬ؿ ٗ فيو ايعِل غرل َوتكلٸ ٺٚ ،٠فيو
بايلغِ َٔ اٱَهاْات اشلا ١ً٥اييت تٛؾٓلت أَاّ ايـٚي َٔ ،)9(١ػرلات ا٭كض ٚايوُا،٤
ت ٳِ ٚؾ ٳلت٘ فات َلٸ ٺ ٠سـٸاّ أِْٗ ناْٛا
ٚعٌُ اٱْوإٚ ،هعَ ١اٍ اـلاز ،ايق ٟبًػٳ ٵ
ٜٔطلٸ ٕٚؾ ٘ٝإٍ ايكٝاّ بعًُٝات ٚمٕ إاٍ; بوبب عـّ ايكـك ٠عً ٢عـِّ ،ٙؾهاْٛا
ٜكٛيَ ٕٛج :ّ٬إْ٘ هتٸ ١آ٫ف قٓطاك َٔ ايقٖب( .)10يهٔٸ تًو ا٭َٛاٍ ائؼُٚ ١ايجلٚات
اشلا ١ً٥مل تهٔ َٛٓٛع ٗ ّ١ػـَ ١عاَٸ ١ايٓاي; َٔ أدٌ تطٜٛل سٝاتِٗٚ ،ؼوٌ
وب أَندتِٗ(،)11
َوتَ ٣ٛعٌٝتِٗ ،بٌ نإ اؿهٓاّ ٚايو٬طٌ ٜتِلٸؾ ٕٛؾٗٝا عَ ٳ
ٜٓٚؿكْٗٛا عً ٢سٛاًٚ ِٗٝقاهٝبِٗ ٚأٖٛاًٛٗٚ ِٗ٥اتِٗ(ٚ )12يٝاي ِٗٝاؿُلا ،٤أ ٚعً٢
بٓا ٤ايكِٛك ٚايعُاكات ايؿاكُٖٚ ،)13(١هٌ اؾ َٔ َٛٝايوٝطل ٠عً ٢اجملتُعَٔٚ .
إ٪هـ إٔٸ ٖق ٙا٭َٛاٍ ايٛؾرل ٠مل تٴ ٵٓ َؿ ٵل عً ٢ؼوٌ أٓٚاع إوًٌُٚ ،تطٜٛل
سٝاتِٗٚ ،إْٸُا نإ ايهجرل َٓٗا ِٜلف عً ٢ايٌٗٛات ٚإًقٸات ايٌؼِٝٸ ١يًشهٓاّ
َٚٳ ٵٔ يـٻ يؿٝؿِٗٚ .قـ عهوت تًو اٱْؿاقات اشلا ١ً٥ساي ١دٓ ٕٛايبٳ ٵقؾ ٚاي ٻت ٳلف ،ايقٟ
عاًت٘ بػـاؿ ٗ فيو ايعِلٚ ،كٚٳ ٵت٘ سهاٜا ٚقِّ (أيـ يٚ ١ًٝي ،)١ًٝاييت َجٻًت سٝا٠
ايًٖ ٵٗٚ ٛايػٳ ٳلم ٗ ايٌٗٛات.
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يكـ نإ َٔ ايطبٝعٞٸ دـٸاّ إٔ تٛدـ ٖق ٙايوٝاهات ايٛإ )14(١ع اييت اْتٗذٗا
هاّ ايعِل ايعبٸاه )15(ٞع سايٓ ّ١اغط َٔ ١ايب٪ي ٚاؿلَإ ٚايؿكل ٚاؾٛع عً٢
س ٓ
ٴ
ت ٗ قًِِّتٗا ايٓٗا( ١ٝ٥إأها )١ٜٚإٍ ٖٳ ٵـك طاقات ا٭َٸ١
ٍّ ،أؿٻ ٵ
ايؿلؿ ٚاجملتُع نهٌ
ٚثلٚاتٗا ٚقـكاتٗا ٚفػا٥لٖا إعٜٓٛٸٚ ١إاؿٸ ٸٚ ،١ٜإها ٠٤اهتؼـاّ ٚها ٌ٥اؿهِ ٚإؿاك٠
ً ٕٚ٪ايٓاي ٗ ؿاػٌ ا٭َٸٚ ١ػاكدٗا.

اهتُلٸ ايعبٸاه ٗ ٕٛٝاعتُاؿ ايٛهاٚ ٌ٥ايطلم ايوٝاهٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايكاه١ٝ
ٚايٛإْ ١ؿوٗا اييت اتٻبعٗا أه٬ؾِٗ ا٭َٜٛٸ َٔ ;)16(ٕٛأدٌ تجبٝت َٴ ًِهِٗ ايعٔٛض
ٚمعاَتِٗ عً ٢كأي ايوًطٚ ١اؿهِ ٫ ،بٌ ّهٔ ايك :ٍٛإِْٗ (أ ٟبين ايعبٸاي)
تؿٛٻقٛا عً ٢ا٭َ ٌٜٛع ٗ ا ٸتباع كتًـ أهايٝب ُٛٓٚف ايعقاب ٚاي ًِٛع أٓعاؾاّ
َٔاعؿ ،١ستٸ ٌُٚ ٢ا٭َل بايٓاي إٍ أِْٗ ناْٛا ٜتُٓٸ ٕٛعٛؿ ٠اؿهِ ا٭َٟٛٸ عً٢
َا ؾ٬ٜٚ َٔ ٘ٝتٺ َٚآيٕ!
ت
 َٔٚإعلٚف ع بايٓوب ١إٍ اؾُٝع ع إٔ تًو ايوٝاهات ايؿٛق ١ٝايٛإ ١قـ أؿٻ ٵ
ت (عهِ قٛٸَ ٠لاننٖا،
و ٵ
إٍ إسـاخ ؾً ادتُاعٚ ،١ٝتٛتټلات ؿٚ ١ٜٝٓهٝاه ،١ٝأهٻ ٳ
ٚاتٸواع ْؿٛف أقطابٗا) َٛاقعٳ تُٓٝٝٛٸ ١ؿلن ١ايعٓـ ٚايِلاع ٚايتٓابق ايوٝاهٗ ٞ
ا٭َٸٚ .١بايتاي ٞأددلت ايٓاي ٚؿؾعٳ ٵتِٗ إٍ ٌٓ ايو٬غٚ ،هًٛى طلٜل ايـّ ٚايعٓـ،
ٚإع ٕ٬ايجٛكاتٚ ،ايـؾاع عٔ اؿلٸ ٓـٸ ايٓٛاّ اؿانِ( )17بٌلعٝٸ ١ايكٛٸٚ ٠ايٓاك(.)18
ٚيعٌٸ َا ٚكؿ َٔ ن ّٕ٬عً ٢يوإ ابٔ أب ٞفٜ٩ب ع ٗ إدابت٘ عٔ ه٪اٍ إِٓٛك
ايـٚاْٝك :ٞأٟټ ايلداٍ أْا؟ ع ّهٔ إٔ ٜه ٕٛناؾٝاّ يتِٜٛل ساي ١ايت ٛټتل ٚائػ٘
ايق ٟنإ ٜلمغ ؼتٗا أبٓا ٤اجملتُع ٗ ايعٗـ ايعبٸاه .ٞؾٗا ٖٜ ٛك ٍٛيًُِٓٛك« :أْتٳ
ت َاٍ اهلل ٚكهٛي٘ٚ ،هٳ ٵِٗ ف ٟٚايكلبٚ ٢ايٝتاَ٢
ٚاهلل عٓـً ٟلټ ايلداٍ ،اهتأثٳ ٵل ٳ
ت ايكٟٛٸٚ ،أَوهِتٳ أَٛاشلِ»(ٚ .)19قـ هبل
ت ائعٝـٳٚ ،اتٸبعٵ ٳ
ٚإوانٌٚ ،أًٖهِ ٳ
شلقا «إِٓٛك» إٔ اؿٸع ٢يٓؿو٘ سلٸ ايتِلټف إطًل بايعباؿ ٚايب٬ؿٚ ،اعتدل ْؿو٘ ٘٬ٚ
هلل عً ٢ا٭كضٜ .ك« :ٍٛأٜٗا ايٓاي ،إْٸُا أْا هًطإ اهلل ٗ أكٓ٘ ،أهٛههِ بتٛؾٝك٘
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ٚتوـٜـٚ ،ٙأْا ػامْ٘ عً ٢ؾَ ٵ ،٘٦ٝأعٌُٴ ٌَ٦ٝت٘ٚ ،أقوُ٘ بإكاؿت٘ٚ ،أعط ٘ٝبإفْ٘ ،قـ
دعًين اهلل عً ٘ٝقؿ ،ّ٬إفا ًا ٤إٔ ٜؿتشين ؾتشينٚ ،إفا ًا ٤إٔ ٜكؿًين قؿًين»(.)20
ٚعً ٢إٓٛاٍ ْؿو٘ هاك اشلاؿٖٚ ٟاك( ٕٚايلًٝـ)ٚ ،عٗـ ٗ سٝات٘ ي ١ٜ٫ٛايعٗـ،
ٚتكو ِٝايوًطٓٚ ١إًو بٌ أ٫ٚؿ ٙا٭ٌَ ٚإأَٚ ٕٛايكاهِٚ ،دعٌ اـ٬ؾ ١بِٗٓٝ
ٍّ َِٓٗ ؿا٥لٌْ ٠اط٘ ٚسهُ٘ ايلأٖ ٚإوتكبً،ٞ
ايٛاسـ تً ٛاٯػلٚ ،سـٻؿ يهٌ
ؾأعط ٢ا٭ٌَ  ١ٜ٫ٚايعلام ٚايٌاّ ٚإػلبٚ ،أعط ٢إأَُٖ َٔ ٕٛـإ ستٸ ٢آػل
إٌلم ،أَا ايكاهِ ؾهإ ِْٝب٘ اؾنٜلٚ ٠ايجػٛك ٚايعٛاُِ(.)21
ت ؾ٘ٝ
أَا إأَ )22(ٕٛع ايق ٟعاُل ٙإَآَا ايلٓا× بٌهٌٕ أهاي ع ؾكـ ادتُعٳ ٵ
ِل شلا َٔ ،ايػـك ٚاـٝاْٚ ١ايكوٚ ٠ٛاْعـاّ
ُؿات ْؿوٝٸٚ ١هًٛن ١ٝهًبٝٸ ٫ ١سٳ ٵ
ايلٜٓٚ .)23(١هؿ ٘ٝع ٗ ٖقا اجملاٍ ع َا ؾعً٘ بأػ ٘ٝا٭ٌَ ،ايق ٟاْتٗت سٝات٘ بايكتٌ
عًٜ ٢ـ إأَْ ٕٛؿو٘ ،إٍ داْب اغتٝاي٘ يٲَاّ ايلٓا×َٚ ،كابًت٘ يًواؿ ٠ايعًٜٛٸٌ
َٓتٗ ٢ايٌـٸٚ ٠ايكوْ .)24(٠ٛاٖٝو عُٸا اكتهب٘ َٔ ؾٛا٥ع ٬ٜٚٚت نجرل ٠علٸ اجملتُع
نهٌ(.)25
ٍّ
ٚا٭َ١
ْعِ ،ؾكـ اعتاؿ إأَ ٕٛعً ٢اتباع كتًـ ٚهاٚ ٌ٥أهايٝب ايتِؿٚ ١ٝايكتٌ
إٓٓ ِٖٛـٸ نٌٸ ًؼّٕ ٌٜعل (إأَ ٕٛطبعاّ) بأْ٘ ٌٜهٌِّ ػطلاّ عًَِ ٢اؿ٘
ٚعلً٘ٚ .قـ كأَ ٵٜٓا نٝـ قتٌ ايؿٌٔٚ ،به ٢عً .٘ٝثِٸ قتٌ أػا ٙا٭ٌَ ،نُا قًٓا
ٖا ٜـ ٸٍ
آْؿاّ َٔٚ ،ثِٸ اغتاٍ اٱَاّ ايلٓا×( ،)26ثِٸ تٛاٖل بايبها ٤بها٤ٶ ًـٜـآّ ،
هل ٙايٌـٜـٚ .ٜٔبايلغِ َٔ نٌٸ فيو ؾكـ نإ ٜطًب َٔ ايؿٌٔ
عً ٢ؿٖاَٚ ٘٥ٳ ِ
()27
باهتُلاكٕ إٔ ٌٜٝع عٓ٘ اينٖـ ٚايتكٚ ٣ٛايٛكع ،ؾٝؿعٌ عً ٢ايـٚاّ .

ؼـٻثٓا هابكاّ عٔ بعض َعامل عِل اٱَاّ عًٞٸ ايلٓا×ٚ ،فنَ ٵلْا بأْ٘ قـ
ُٝٻن باْ٫ؿتاغ ايعًُٚ ٞايتٛاٌُ اؿٔاك )28(ٟبٌ كتًـ ايجكاؾات ٚاؿٔاكات ،ا٭َل
ايق ٟهاعـ عًِٛ ٢ٸ سلن ١ايؿهل ٚإعلؾ ،١ػُِٛاّ بعـ اعتُاؿ أهًٛب ايذلْ١
ْٚكٌ ها٥ل ايعًٚ ّٛإعاكف.
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يهٔٸ ٖقا ايتؿاعٌ ٚايتباؿٍ اؿٔاك ٟايق ٟسـخ بٌ تًو إعاكف ٚايؿًوؿات
ٚايطلٚسات ايجكاؾٚ ،١ٝأِا ٙايتؿهرلٚ ،ايل ٣٩ايؿهلٚ ١ٜايعكا٥ـ ١ٜإؼتًؿ ،١مل
ٜهٔ يُٝلٸ ؿ ٕٚإٔ ٜذلى آثاكاّ داْبٝٸ ١ػطرل ٠عًَ ٢وت ٤ٌْٛ ٣ٛكؿٚؿ أؾعاٍ َعٝٻًٓ( ١افٸ٠
ت إٍ هطض ايٛاقعُٚ ،جٻًت بٛٗٛك فُٛع١ٺ َٔ
ٚػ٬ف َا ٖ ٛها٥ـ) اْـؾعٳ ٵ
ايتٌه٬ٝت ايعكا٥ـٚ ،١ٜايتٝاكات ايؿهلٚ ،١ٜايؿٹ ٳلم ايهٚ ١َٝ٬ايؿًوؿ ،١ٝاييت
ساٚيت إٔ تبين يٓؿوٗا ًلعٝٸ ّ ١قاْ ،ّ١ْٝٛؿٚ ّ١ٜٝٓادتُاع َٔ ;١ٝأدٌ بحٸ آكاٗ٥ا
(ٚادتٗاؿاتٗا) بٌ ُؿٛف أبٓا ٤اجملتُع.
يكـ نإ َٔ ايطبٝعٞٸ إٔ تطؿ ٛتًو اؿلنات ايؿهل ١ٜعً ٢هطض ايٛاقع
ايتاكى ٞاٱهَٞ٬ٸ آْقاىُٚ ،اكي عًُٗا ايـعٛت ٞايتٌهٝه ٞع إفا ُضٸ ايتعبرل ع;
ٚفيو بايٓٛل إٍ طبٝع ١ا٭دٛاٚ ٤ايٛلٚف إٛٓٛع ،١ٝايـاػًٚ ١ٝاـاكد ،١ٝاييت
ت َورل ٠استهاى ٚاْؿتاغ سٔاكتٓا ٚثكاؾتٓا اٱهَٝ٬ٸ ١عً٢
ت ٖٓاىٚ ،ؼهٖ ٳُ ٵ
هاؿٳ ٵ
اؿٔاكات ا٭ػل ;٣سٝح مل تهٔ سٔاكتٓا داٖنَٝٗٚ ّ٠ٸأ َّ ٠كـاك ايهؿا ١ٜع عً٢
ُعٝـ ايؿهل إٛدٛؿ ٚايكاؿ ٠إتنعٌُِّ يًشهِ ٚايتذلب ١ع يًوٻ ٵٝل ٗ فاٍ ايتباؿٍ
ٚايتٛاٌُ َع باق ٞثكاؾات ٚسٔاكات ايعاملٚ ،ػُِٛاّ بعـ إٔ دل ٣تعطَ ٌٝـكه١
أٌٖ ايبٝت^ٚ ،إقِا ٤كٚٸاؿٖا ٚكَٛمٖا ايهباك عٔ هاس ١ايعٌُ اؾُاٖرلٟٸ،
ٚاٱَعإ ٗ َ٬سكتِٗ (ٚقتًِٗ) َٔ قٹ ٳبٌ ايوًطات اينَٓٝٸ ١اؿانُ ;١ػٛؾاّ ٚطُعاّ.
يكـ توبٻب ٖقا اْ٫ؿتاغ اؿٔاك ٟغرل إتٛامٕ ٗ بلٚم قٔاٜا ٚٚقا٥ع ؾهلٜٸ١
ٚهٝاهٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝسٔاك ١ٜنجرل ٠دـٸ ّا ،نإ  ٫بٴـٻ َٔ تبٝإ كأ ٟايٌلٜعٚ ١ايؿك٘
اٱهَٞ٬ٸ ا٭ُ ٌٝسٛشلاٜٚ .بـ ٚإٔ ٛٗٚك إقاٖب ايؿهلٚ ،١ٜاٯكا ٤ايؿكٗ١ٝ
اٱه ،١َٝ٬نإ ٖ ٛاحملِٸً ١اٱْاي ١ٝايعاَٸ ١اييت ُؼٸٔت عٔ اتٸواع ِٛٚٸ سلن١
تًو ايتطٛٸكات ايهبرلٚ ٠ايولٜع ١اييت ًٗـٳ ٵتٗا أَٸتٓا ػ ٍ٬فيو ايعِل.
ُٓٔ ٖق ٙا٭دٛا ٤إعكٖـٚ ٠اـطرل ٠عاَ اٱَاّ ايلٓا×ٚ ،اْطًكت سلنٝٸت٘
ه٘ أَٛازٕ عات َٔ ١ٝايتٝاكات ٚإقاٖب ٚاؿلنات ايعًُٝٸ١
ايعًُ ١ٝايلا٥ـٚ ٠ايٛاهعٚ ١ٳ ٵ
ٚايجكاؾ ١ٝإكٚ ١ُٝايٛاؾـ.)29(٠
يكـ قاّ ايلٓا× َوٚ٪يٝات٘ ايلهاي ١ٝايعكا٥ـٚ ١ٜايعًَُٚ ،١ٝاكي َٗاَٸ٘
ٚٚادبات٘ نإَإّ َعِٚ ،ّٛقا٥ـٺ كبٸاْٚ ،ٞعاملٕ ؾقٸ ،كؾٝع إٓنيٚ ،١ع ِٝٛايٌإٔ; َٔ
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أدٌ َٛادٗ ١ا٫ملاؾاتَٛٚ ،اٖل ايتشلٜـ اـطرل ٠اييت أطبكت عً ٢ايٛاقع
اٱهَٞ٬ٸ آْقاىٚ ،عًُت عً ٢إهكاط٘ٚ ،إؾلاغ٘ َٔ أٖـاؾ٘ ٚقٹ ٳ ُ٘ٝاٱه١َٝ٬
ا٭ُ.١ًٝ
يقيو ؼلٸى اٱَاّ ايلٓا× ع عًٖ ٢قا ايِعٝـ ع َتٸؼقاّ يٓؿو٘ داْب اؿٛاك
ايعًُ ٞإٛٓٛعَ ٞع تًو ايتٝٸاكات ٚايؿٹ ٳلمٖٚ ،اكه ١ايٓكـ اٱه َٞ٬ايِلٜض
ٚايٛآض يهٌٸ ا٭ؾهاك ٚإك٫ٛت ٚاٯكا ٤ايجكاؾ ١ٝائايٓٚ ١ايؿاهـ.)30(٠
×

إٕٸ ايقٜ ٟتابع أهًٛبٳ ٚطلٜك َ١أؿا ٤اٱَاّ عًٞٸ ايلٓا× ٗ ٚٳ ٵعٚ( ٞؿكاه١
َٛٚادٗ )١تًو إٛاٖل ايوًبٝٸ ١ايعاَٸ ١اييت اْطبع بٗا عِلّ ٙهٔ إٔ ّٓٗر عٌُ
ٚسلن ١اٱَاّ× عًَ ٢وت ٣ٛايتٛاٌُ اٱهابٞٸ َع ايؿهل اٱهَٞ٬ٸٓٚ ،ا١ٜ
ايعكٝـ ٠ايـٚ ،١ٜٝٓؼٌِ ا٭َٸ َٔ ١ايٛقٛع بٌ بلاثٔ ايتؼًٗـ ٚايوكٚ ٙٛاْٝٗ٫اكَٔ ،
ػَ ٍ٬ا :ًٜٞ

ٚفيو باعتباك ٙإلدعٝٸ ١ايعكا٥ـٜٸٚ ١ايؿهلٜٸ ١اٱهَٝ٬ٸ ١ا٭هاهٝٸ ،١اييت  ٫بٴـٻ َٔ
ٳ ٚٵعٗٝاٚ ،ا٫يتناّ بٗاٚ ،ايورل بٗٳ ٵـٜٗاَ ٗ ،ـ ٣اينَٔ نًِّ٘.
دا ٤عٔ ايلٓا× ٗ ،إدابت٘ عٔ ه٪إٍ ٚدٻٗ٘ إي« ٘ٝايلٜإ بٔ ايِٸًت» ،قٛيُ٘ ٗ
ايكلإٓ« :ن ّ٬اهلل  ٫تتذاٚم ٫ٚ ،ٙٚتطًبٛا اشلـ ٗ ٣غرل ٙؾتًٔٓٛا ٖٛ .سبٌٴ اهلل إتٌ،
ٚعلٚت٘ ايٛثكٚ ،٢طلٜكت٘ إجً ،٢إٛؿ ٟإٍ اؾٓٸٚ ،١إٓذ َٔ ٞايٓاك ٫ .ىًل عً٢
ا٭مَٜٓ ٫ٚ ،١ػحٸ عً ٢ا٭يوٓ ;١٭ْ٘ مل ٜٴذٵ ٳع ٌٕ ينَإٕ ؿ ٕٚمَإٕ ،بٌ دٴعٌ ؿي ٌٝايدلٖإ،
ٚاؿذٸ ١عً ٢نٌٸ إْوإٕ َ٫﴿ :ٳِ ٜأتٹ٘ٝٹ ا ِيبٳاطٹٌٴ َٹٔٵ ٳبٝٵٔٔ ٜٳ ٳـٜٵ٘ٹ ٳَ َ٫ٚٹٔٵ ػٳًِؿٹ٘ٹ تٳٓنٌٜٔٷ َٹٔٵ سٳهٹِٕٝ
سٳُٹٝـٺ﴾ .ؾايكلإٓ سٜ ٫ ٌّٞطل ٙ٩إٛت ٚايبٛاك ،نُا أْ٘ سلٌّ ٜ ٫كلب٘ ايبط ;ٕ٬٭ْ٘
إٗٛل ايتاّٸ هلل هبشاْ٘ ،ايق ٖٛ ٟسٝا َْٛ ٫ ٠ت ؾٗٝاٚ ،سلٌّ  ٫و ّٛسٛي٘ ايبط ;ٕ٬٭ْ٘
تعاٍ مل ٜٓني٘ ينَإٕ ؿ ٕٚمَإ ٫ٚ ،٭ْايٕ ؿ ٕٚأْايٕ ،ؾٗ ٗ ٛنٌٸ مَٕٔ دـٜـٚ ،عٓـ
نٌٸ ق ّٕٛغضٌّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.)32(»١
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إٕٸ اٱَاّ ايلٓا× ع ايقْ ٟطل بايكلإُٓٚ ،جٻٌ َعاْٚ ٘ٝقٹ ٳٚ ،ُ٘ٝبٝٻٔ
َؿاٖٚ ،)33(ُ٘ٝاهتؼلز س٬ي٘ ٚسلاَ٘ٚ ،اهتٛس ٢آٜات٘ٚ ،أٓٚض تعابرل ٙايعاَٸٗ ١
سلن ١اؿٝا ٠ع ٜلٜـ َٓٸا إٔ ْعُل ًُتٓا ايلٚسٚ ١ٝايؿهلَ ١ٜع ايكلإٓ ايهل;ِٜ
باعتباك٪ٜ ٙهِّى ايكاعـ ٠ايجكاؾٚ ١ٝاؿٔاك ١ٜإعِ ١َٛاييت ٜٓطًل َٓٗا نٌٸ ؾهلٕ
إهٚ ،َٞ٬نٌٸ سهِٕ ًلعٞٸ ٗ ،أٟٸ َؿٗ َٔ ّٕٛإؿاٖ ِٝاٱه ٗٚ ،١َٝ٬أٟٸ سلن١ٺ
ٜٓطًل َٓٗا ايٛاقع اٱهَٞ٬ٸ(ٜ .)34ك ٖٛ« :×ٍٛسبٌ اهلل إتٌٚ ،علٚت٘ ايٛثك ،٢غضٌّ
إٍ  ّٜٛايكٝاَ.)35(»١
ٖٓٚاى َوأي َُْٗ ١ٸ ١أثاكٖا اٱَاّ ايلٓا× ٗ سـٜج٘ ايوابل ،أك ٗ ٣طلسٗا ع
ُٓٔ ٖقا ايوٝام ع ٓلٚك ّ٠قِ ٖٞٚ ،٣ٛتتعًٖل علنٝٸ ١ايكلإٓٚ ،سٜٛٝٸت٘ٚ ،عـّ
ْٛؿ ٙعٓـ ٖق ٙاؿاؿث ١أ ٚتًو ايٛاقع ١إلتبط ١بٗقا ايٌؼّ أ ٚفاىٚ ،بايتاي ٞاَتـاؿ
آثاك ْٚتا٥ر ٚٳ ٵع ٞايكلإٓ ٚؾُٗ٘ إٍ هاسات اؿٝا ٠نًٓٗاَ ٗٚ ،ـ ٣اينَإ نًٓ٘ ،أٟ
ت ّٚهٔ إٔ تتشلٻى ٗ
ن ٵ
اَتـاؿ ٙإٍ نٌٸ ايُٓافز اٱهاب ١ٝأ ٚايوًبٝٸ ١اييت ؼلٸ َ
َلسًْ ١نٚشلا ٗٚ ،ا٭بعاؿ اينَٓ ١ٝإُتـ ٗ ٠كساب اؿٝاٜ .)36(٠ك« :×ٍٛؾايكلإٓ ٫
ٜطل ٙ٩إٛت ٚايبٛاك ...مل ٜٓنٍ ينَإٕ ؿ ٕٚمَإٕ»( َٔٚ .)37ػٖ ٍ٬قا ايؿِٗ إتشلِّى
ايٛاهع ّهٓٓا إٔ ْوتٛس ٞايكلإٓ ٗ نٌٸ َٛاقع اؿٝا ٠ايلآٖ ١اييت ٜتشلٻى ؾٗٝا ع أٚ
َٔ ػ٬شلا ع إْوآْا إعاُل َٔ ،ؿ ٕٚإٔ ٜكـ ٖقا ا٫هتٝشا ٤اٱهابٞٸ ايؿعٸاٍ عٓـ
َٛقعٕ أ ٚمَٕٔ قـٻ ٳؿ ٵ ،ٜٔإ ٓ٫عٓـَا ٜهٖ ٕٛقا ايٛقٛف قطٓ ّ ١يًتنٚټؿ باـدلٚ ٠ايتذلب،١
ٚتلانِ إعلؾٚ ١ايٛٳ ٵع ،ٞأ ٫ ٟبٴـٻ يٓا َٔ اهتٝشا ٤ايكلإٓ ٗ نٌٸ َا ٜوتذـٸ ٗ
ت
سٝاتٓا; يٓٛهٸع آؾاق٘ ستٸ ٢تٓؿتض عً ٢آؾاقٓا ،ؾْ ٬كلأ ايكلإٓ ٗ ا٭سـاخ اييت عاًٳ ٵ
ٗ عٗـ ايلهاي ١ا٭ ،ٍٚبٌ ْكل َٔ ٙ٩ػ ٍ٬تًو ا٭سـاخ ،عً ٢أهاي إٔ تهٖ ٕٛقٙ
ا٭سـاخ أسـاخ اؿٝاٚ ،٠يٝوت أسـاخ مَٕٔ َعٌ أَٛ ٚقعٕ َعٌٚ .بٗقا ْوتطٝع إٔ
ْتشلٻى بايكلإٓٚ ،إٔ ولِّنٓا ايكلإٓٚ ،إٔ ملِّى ايكلإٓ ٗ نٌٸ ٚاقعٓا(.)38
إْٓا ْعٚ ٗ ٍٝاقعٕ َتػِّٝل َٚعكٖـ ،أُبض عِٓل ايتػٝټل ؾ ٖٛ ٘ٝايجابت ا٭ٚسـ،
ٚ ٞاْؿتاغ عً ٢تأُ ٌٝع٬قتٓا بهتاب اهللٚ ،عـّ ايوكٙٛ
يقيو  ٫بٴـٻ إٔ ْعٌُ بٛٳ ٵع ٕ
ايٓؿوٞٸ أَاّ ؼـٸٜات ايٛاقع ،اييت ّهٔ إٔ تٔػ٘ عًٓٝا َٔ ،ػ ٍ٬اهتٗنا٤
أُشابٗا بكٹ ٳُٓٝا ٚأُايتٓاٚ ،بعض طلم ٚأهايٝب ٚتعابرل ٖق ٙايع٬قَ ١ع ايكلإٓ
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ايهلٚ ِٜا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك.
إْٓا ْعتكـ إٔ قٝاّ تًو ايع٬ق ١عً ٢أهىٕ َت َٔ ١ٓٝايٛٳ ٵعٚ ٞايـٸقٚ ١إٛٓٛع،١ٝ
إٓطًك َٔ ١ايذلنٝن ايٓٛع ٞإهجٻـ ٚايػينٸ عً ٢ايكلإٓ ايهل ٗ ،ِٜسكا٥ك٘ ٚثٛابت٘
ايعكٝـٜٸٚ ١ايٌلعٝٸٚ ١ا٭ػ٬قٝٸ ٖٛ ،١ايقّ ٟهٔ إٔ ٜؿتض يٓا ايطلٜلٜٓٚ ،رل يٓا ايـكب;
َٔ أدٌ تكـ ِٜؾهلٕ إهَٞ٬ٸ ْكٞٸ ٚأُٜٓ ،ٌٝطًل َٔ ثٛابت٘ ايؿهلٜٸ ١إكـٻه( ١ايكلإٓ
ايهلٚ ِٜاؿـٜح ايٌلٜـ)َٓ ،ؿتشاّ عً ٢اٱْوإ ٚاؿٝاٚ ٠اهلل تعاٍ ٗ ،عًُ ١ٝعحٺ
ٚتٓكٝبٺ َوتُلٸْٚ ،ٜٔكـٺ ؿا ِٕ٥يًٛاقع إٓشلف ،ايبعٝـ ٗ اـط ٙٛاـاُٸٚ ١ايعاَٸ ١عٔ
ا٭ُٚ ٍٛإباؿ ٨اٱه ١َٝ٬اؿكٝك.١ٝ
ُٓٔ ٖقا ايوٝام ته ٕٛا٫هتؿاؿ ٠إُجً َٔ ٢ؾاعً ١ٝايع٬ق ١إؿتٛسَ ١ع نتاب
اهلل (ع٬ق ١أْ٘ غضٌّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١نُا ٜك ٍٛاٱَاّ ايلٓا×) .إْٗا اهتؿاؿتٓا
ايعًُ َٔ ١ٝايتٝٚٛـ اؿَ ٳلنٞٸ ،ا٫دتُاعٞٸ ٚاؿٝات ،ٞيكٹ ٳ ِٝايكلإٓ ٚأؾهاكٚ ٙأسـاث٘
ايتاكى ;١ٝػـَ ّ١يٲْوإ إتشلِّى ٗ اؿٝا ٠سايٝٸ ّا ٗ ،ع٬قت٘ َع ْؿو٘ ٚفتُع٘
ٚقٝط٘ .ؾُج :ّ٬عٓـَا ٜطلغ ايكلإٓ عًَ ٢واَعٓا ايكِّ ايتاكى ١ٝإؼتًؿ،١
نكِٸ ١أٌٖ ايهٗـ ،أ ٚقِٸ ١ايٓيب َٛهٚ ×٢ؾلعَٛٚ ،ٕٛهٚ ×٢اـٔل،...
إخل ،إْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜجرل تؿهرلْا س ٍٛإٔاٌَ ٚإعطٝات ايتاكى ١ٝاؿَ ٳلنَٔ ،١ٝ
ػ ٍ٬إدلاَ ٤كاكْاتٺ عًُٚ ١ٝاهع ١بٌ ايٛاقع ايق ٟؼلٸنت ؾ ٘ٝتًو ايكِّ ٚبٌ
ت ؾ ٘ٝايلهايّٚ ،١هٔ إٔ تعٌٗٝا ٗ َـ ٣اينَإ ٚاؿٝا َٔ ;٠أدٌ
ايٛاقع ايق ٟعاًٳ ٵ
إٔ ته( ٕٛتًو ايكِّ) ٚهٚ َٔ ّ١ًٝها ٌ٥ايتٛع ١ٝايلٚسٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايعًُ،١ٝ
ٚأهًٛباّ سٔاكٜٸاّ ٚاقعٝٸاّ ٗ اهتًٗاّ قٹ ٳ ِٝايتاكٜؽ ع اؿآل بكٛٸ ٗ ٠ؿاػٌ كٚغ اٱْوإ ع
ٗ ٚاقع اٱْوإ ٗ اؿآل ٚإوتكبٌ ٗ ،إطاك عًُٝٸ ١تٛإٌُ ٚتؿاعٌٕٚ ،ؿكاه١ٺ عًُ١ٝ
َٛٓٛٚعً ١ٝاًَ ،١يٝتشوٻى نٌټ إْوإٕ َٛقع٘ ٗ سلن ١ايتاكٜؽٚ ،يٝع ٞٳؿٚٵك ٙؾٗٝا،
َٚوٚ٪يٝٸت٘ ٗ ػطٛات٘ اـِّٝلٚ ٠ايٌلٜل ٗ ٠ػ٘ٓ ا٫هتكاَٚ ١ا٫ملاف; يٝشـِّؿ يٓؿو٘
أٖـاؾٗا ٚطلٜكٗا ٗ قٔاٜا إِرل; يٝهَ ٕٛع ايِاؿٌَ ٫ ،ع ايؿاهـَٚ ،ٜٔع
احملكٌَٓ ٫ ،ع إبطًٌٚ .عً ٤ٛٓ ٢فيو ٜتِٸ اػتٝاك ايٛاقع ١أ ٚاؿاؿث ١ايتاكى ١ٝع عً٢
َوت ٣ٛاهتًٗاّ ايؿهل ٠ايكلآْٝٸ ٗ ١اؿٝا ٠نًٓٗا ع َٔ ػ ٍ٬ع٬قتٗا بٗقا اـ٘ٓ،
ٚاكتباطٗا بايؿهلٚ ٠اٱْوإ ٚاؿٝا ٗٚ ،٠ؿا٥ل ٠ايكِّ اؿلٸ ،ايقٜٓ ٟطًل َٔ عُل
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ايِـم ٗ ايٛاقع; يِٝشِّض ايهجرل ٖٓا اػتًـ ؾ ٘ٝايٓاي بٌ أقاُ ّٝاؿلٸ ٚايباطٌ
شلټ﴾ (آٍ عُلإ﴿ٚ ;)62 :يَكَـٵ نَإٳ ؾٹ ٞقَِٳِٹ ِٔٗٵ
ِّٴ ايِ ٳ
بكٛي٘ تعأٍ ﴿ :إ ٻٕ ٖٳقٳا يَٗٴٛٳ ايِكَ ٳ
ٹعبٵلٳ ُْ ٠٭ ٵٚيٹ ٞا٭َ ِيبٳابٹ﴾ (ٜٛهـ.)111 :

اْطًل اٱَاّٴ ايلٓا× ٗ ٖقا اجملاٍ بهٌٸ قٛٸ ٺٚ ٠عنّٚ ١إُلاك عًَٛ ٢ادٗ١
ٚاقع ا٫ملاف ٚايتشلٜـ ٚايتًٔ ٌٝايؿهلٚ ٟإعلٗٚ ،فيو ٗ كُـ ٙايـقٝل
ٚتكـٜل ٙايٛاع ٞيهٌٸ أدٛاٚ ٤تعكٝـات ايٛاقع ايؿهلٚ ٟايعكا٥ـٚ ٟايجكاٗ ايق ٟعاَ
ؾ ;٘ٝيٝواِٖ َٔ ػ ٍ٬فيو ٗ تِشٝض ايهجرل َٔ إؿاٖٚ ،ِٝايتـقٝل ٗ نٌٸ
ايطلٚسات ايؿهلٚ ١ٜايعًُ ١ٝإتـاٚيٚ ١ايٌا٥ع ١آْقاىٚ ،اييت ساٚيت تٝاكات اينْـق١
ٚاٱؿاؿ إثاكتٗا إعَٝ٬ٸاّ ٚٚاقعٝٸاّ ٗ ٚاقع ا٭َٸَ ٗ ،١ا ٜتٸٌِ علن ١إؿاٖ ِٝا٭ُ١ًٝ
ٚإٔاٌَ ايٓكٝٸ ١يًلهاي ١اٱهٓٚ ،١َٝ٬لٚك ٠ؼلٜو ا٭َٸ ١باػاٖٗاَٛٚ ،ادٗ١
ا٭ؾهاك اييت ّهٔ إٔ تتشـٸاٖا ،أَ ٚٳ ٵٔ وا ٍٚمعنع ١إّإ ايٓاي ٚاجملتُع بٗا; َٔ
أدٌ إعاؿ ٠سلن ١إورل ٠إٍ اـ٘ٓ عٓـَا تٓشلف ٗ ٖقا إٛقع أ ٚفاى.
ٚقـ اتٸبع ايلٓا× ٗ فيو أهًٛب إٓاٚلٚ ٠اؿٛاك ٚاؾَ ٳـٍ باييت ٖ ٞأسؤ
َع نٌٸ ايٓاي ٚايٌؼِٝٸات َٔٚ ،ؿً ٕٚلٙٚٺ َوبكٚ ،١عًَ ٢لأَٚ ٣وُع اؾُٝع.
يكـ ؿاؾع× ع َٔ ػ ٍ٬سٛاكات٘ َٓٚاٚلات٘ إٌٗٛك ٗ ٠نتب ايتاكٜؽ عٔ
اٱه ّ٬ع عٔ قٹ ٳ ِٝاٱه َٔ ;ّ٬أدٌ تجبٝت َعامل ايـٚ ،ٜٔأَا ٙايًجاّ عٔ نجرلٕ َٔ
نًِّٝات٘ ٚأُٛي٘ اـاُٸٚ ١ايعاَٸٚ ،١فيو ٗ هٝام هٳ ٵع ٘ٝاؿجٝح ٱعاؿ ٠بٓاُ ٤ٹ ٳٝؼ
دـٜـ ٠سكٝكٝٸٕ ١عٓ ٢إعاكف ايـٚ ،١ٜٝٓتعُٝل ًُ ١ا٭َٸ ١بـٜٗٓا ٚؾهلٖا اٱهَٞ٬ٸ،
ٚفاتٗا اؿٔاكٜٸٖٚ .١قا َا ٜتٸٔض يٓا َٔ ػ ٍ٬ا٭َٛك ايتاي:١ٝ

ت َلننٟٸ َٔ ثٛابت ايعكٝـ ٠اٱه،١َٝ٬
ايتٛسٝـ أُ ٷٌ َٔ أُ ٍٛايـٚ ،ٜٔثاب ٷ
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ي يًُعلؾٚ ١ايوًٛى اٱْواْٞٸ ٗ ػًِّٝات٘ ٚأبعاؿٙ
بٌ ٖ ٛدٳ ٵٖٛلٖآَٚ ،طًلٷ أها ٷ
ايٛاقعٝٸ .١يقيو سا ٍٚاٱَاّ ايلٓا× ع بعـ إٔ كأٚ ٣عاَ ٜٔباًلٚ ّ٠دٛؿ نجرل َٔ
ا٭ؾهاك إٓشلؾ ١عٔ إعٓ ٢اؿكٝك ٞيًتٛسٝـ ع إٔ ِّٜٓٛض دنٝ٥ات ٚتؿاُٖ ٌٝقٙ
ايعكٝـٜٚ ،٠علِّف بِؿات اهلل ٚأزلا ٘٥اؿوٓٚ ،٢ع٬قت٘ غًكَ٘ٚ ،ا ِٜضٸ إٔ ُٜٛـ
وب إيَٚ ،٘ٝا ِٜ ٫ضٸ  ٫ٚػٛم ْوبت٘ إٍ اهلل تعاٍ ،نايتٌب،٘ٝ
ب٘ هبشاْٜ٘ٚ ،ٴ ٵٓ ٳ
ض اٱهًٗ ّ٬اؿ ٠إٔ  ٫إي٘ إٓ٫
ش ٳ
ٚايتذوٚ ،ِٝإُاثً ،...١إخلٜ .ك ٍٛايلٓا×« :إٕ َٳ ٵ
اهلل ٚسـً ٫ ٙلٜو ي٘ ،إشلاّ ٚاسـاّ ،ؾَ ٵلؿاّ ُٳ ٳُـاّ ،قٝٸَٛاّ ،زلٝعاّ ،بِرلاّ ،قـٜلاّ،
قـّاّ ،قاُ٥اّ ،باقٝاّ ،عإاّ  ٫هٌٗ ،قاؿكاّ ٜ ٫عذن ،غٓٝٸاّ  ٫وتاز ،عاؿ ٫ ّ٫هٛك،
ـ ٳ ٤ي٘ٚ ،أْ٘ إكِٛؿ
ٚأْ٘ ػايل نٌٸ ً٤ٞٺً ٫ ،ب ٘ٝي٘ٓ ٫ٚ ،ـٸ يْ٘ ٫ٚ ،ـٸ ي٘ ٫ٚ ،نُ ٵ
بايعباؿٚ ٠ايـعاٚ ٤ايلغبٚ ١ايلٖبٚ ;١إٔ قُـاّ عبـٚ ٙكهٛي٘ ٚأَُٚ ٘ٓٝؿٝٸ٘ ُٚؿٛت٘ َٔ
ػًك٘ٚ ،هٝٸـ إلهًٌٚ ،ػامت ايٓبٝٸٌٚ ،أؾٌٔ ايعإٌْ ٫ ،يبٻ بعـ ٫ٚ ،ٙتبـًٖٕ ٌٜت٘،
 ٫ٚتػٝرل يٌلٜعت٘ٚ ،إٔ ْٝع َا دا ٤ب٘ قُـ بٔ عبـ اهلل| ٖ ٛاؿلٸ إبٌ،
ذ٘ٚ ،ايتِـٜل بهتاب٘
ذٹ
ٚايتِـٜل ب٘ ٚظُٝع َٳ ٵٔ َٔ ٢قبً٘ َٔ كهٌ اهلل ٚأْبٝاٚ ٘٥سٴ ٳ
ايِاؿم ايعنٜن ،ايق َ٫﴿ ٟٳِ ٜأتٹ٘ٝٹ ا ِيبٳاطٹٌٴ َٹٔٵ بٳٝٵٔٔ ٜٳ ٳـٜٵ ٹ٘ ٚٳَ َ٫ٹٔٵ ػٳًِؿٹ٘ٹ تٳٓنٌٜٔٷ َٹٔٵ سٳهٹِٕٝ
سٳُٹٝـٺ﴾ (ؾًِِّت.)39(»)42 :
ٚه ×ٌ٦عٔ تؿورل قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚتٳلٳنَٗٴِٵ ؾٹًُُُٚ ٞٳاتٺ  َ٫ٴٜبٵِٹلٴٕٚٳ﴾؟ ؾكاٍ×:
«إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٜ ٫ٴُٛٳـ بايذلى نُا ُٜٛـ ػًك٘ٚ ،يهٓٸ٘ َت ٢عًِ أِْٗ ٫
ٜلدع ٕٛعٔ ايهؿل ٚائَٓ ٍ٬عِٗ إعاٚ ١ْٚايًطـٚ ،ػًٓ ٢بٚ ِٗٓٝبٌ اػتٝاكِٖ»(.)40
ٚٚكؿ ٗ كٚا١ٜٺ ي٘× « :ٳَ ٵٔ ًبٻ٘ اهلل غًك٘ ؾٌَٗ ٛلىَْٚ ،ٳ ٵٔ ْوب إيَ ٘ٝا ْٗ٢
عٓ٘ ؾٗ ٛناؾ ٷل»(.)41

تِـٸ ٣إَآَا× يهجرلٕ َٔ ا٭ؾهاك ٚإك٫ٛت ايهٚ ١َٝ٬ايؿًوؿ ١ٝإٓشلؾ١
ذذٗا ايٛاٖ ١ٝإِطٓعٚ ،١نٌـ بطْٗ٬ا ٚمٳ ٵٜؿٗا،
عٔ عكٝـ ٠ايتٛسٝـٚ ،أهك٘ سٴ ٳ
َِشِّشاّ بقيو إعٓ ٢اؾٖٛلٟٸ ٭كنإ ا٫عتكاؿ باهلل تعاٍَٚ ،جبتاّ ْكاٚت٘ ٚأُايت٘.
ٚناْت قٔ« ١ٝاؾَ ٵبل ٚايتؿٜٛض» َٔ بٌ ايكٔاٜا ايعكا٥ـ ١ٜاييت اٌْػٌ بٗا ايعًُا٤
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ٚإتهًُِّ ٕٛيؿذل٠ٺ مَٓ ١ٝط ٫ٚ ،١ًٜٛتناٍ آثاكٖا باق ١ّ ٝستٸ ٢اٯٕ.
د ٵبل ١ٜتٓاؿ ٟباْعـاّ
ت ٗ ايتاكٜؽ ع َٓق أٜٸاّ ايلٓا× ع َـكه ْ١ٳ
يكـ ٗٚلٳ ٵ
ا٫ػتٝاك اٱْواْٞٸٚ ،تل ٣اٱْوإ غرل كٝٻ ٕل ٗ أؾعاي٘ ،بٌ ٖ ٛفبٛكٷ ع عهِ ايعكٌ
ٚايؿطل ٠ع عً ٢هًٛن٘ ٚؾعً٘ٚ ،إٔ اٱْوإ يٝى إ ٓ٫احملٌٸ ايق ٟػل ٟعً ٘ٝأؾعاٍ اهلل
تعاٍ بإكاؿت٘ ،نُا هل ٟإا ٗ ٤ايٓٗلٚ ،يٝى ي٘ ؿٳٚٵكٷ  ٫ٚتأثرلٷ  ٫ٚأٟٸ ؾعاي١ٝٺ ٗ فل٣
ت َـكه ْ١أػل ٣ع ٚقـ إعتني ُ١عً ٢كأهٗا ع بايك ٍٛإٓاقض
ا٭سـاخ ٚا٭ؾعاٍ .نُا ْاؿٳ ٵ
ٚإعانى ُاَاّ يلأ ٟاؾَ ٵبل ،١ٜؾكايت بتؿٜٛض ا٭َل إٍ اٱْوإٚ ،إٔ اهلل ػًل ايعباؿٳ
ض أَلٳ أؾعاشلِ إي ،ِٗٝؿ ٕٚإٔ ٜوتطٝع ايتـػټٌ ٗ أؾعاشلَِٚ ،ٳ ٵٓ ٳعِٗ أ ٚإكغاَٳِٗ عً٢
ٚؾٛٻ ٳ
ً٤ٞٺ.
 ٗٚكؿٸ ٙاؿاهِ عً ٢تًو ايطلٚسات إًًِّٔ ،١اييت دا ٤بٗا عًُا ٤ا٭ًاعل٠
ذر ٚايدلاٌٖ
ٚإعتني ،١كؾض اٱَاّ ايلٓا× كؾٔاّ قاطعاّ ايكب ٍٛبا٭ؾهاك ٚاؿُ ٳ
اييت أٚكؿٖا ايؿلٜكإ .ؾأٓٚض× إؿاٖ ِٝإًتبوُٚ ،١شٻض ايتؿورل اـاط ٧يًع٬ق١
بٌ اهلل تعاٍ ٚإكاؿ ٠ايعباؿٖٚ .ا ٖ ٛهٝب عٔ ه٪إٍ ٚكؿ ٙس ٍٛاؾدل ٚايتؿٜٛض بكٛي٘:
«أ ٫أعطٝهِ ٗ ٖقا أُ ٫ ّ٬ؽتًؿ ٕٛؾ ٫ٚ ،٘ٝىاُُهِ عً ٘ٝأسـٷ إٓ٫
ّ
ط ٵع بإنلاٙٺٚ ،مل ٜٴ ٵع ٳ
ت فيو ،ؾكاٍ« :إٕ اهلل تعاٍ مل ٜٴ َ
نولُٙٛ؟!» ،قًٓا :إٕٵ كأٜٵ ٳ
بػٳًَب١ٺٚ ،مل  ٌُٜٗايعباؿ ٗ ًَه٘ ٖٛ .إايو ٕا ًَٖهِٗٚ ،ايكاؿك عًَ ٢ا أقـكِٖ عً;٘ٝ
ؾإٕٵ ا٥تُل ايعباؿ بطاعت٘ مل ٜهٔ اهلل عٓٗا ُاؿٸ ّاَٗٓ ٫ٚ ،ا َاْعاّ; ٚإٕٵ ا٥تُلٚا
و ٵٌ ؾؿعًٛا ؾًٝى ٖ ٛايقٟ
َعِٝت٘ ؾٌا ٤إٔ و ٍٛبٚ ِٗٓٝبٌ فيو ؾعٌٚ ،إٕٵ مل ُ
()42
أؿػًِٗ ؾ ،»٘ٝثِٸ قاٍ× « :ٳَ ٵٔ ٜٔب٘ سـٚؿ ٖقا ايه ّ٬ؾكـ ػِِ َٳ ٵٔ ػايؿ٘» .

نإ ايلٓا× َعًُِّاَّٛٚ ،دِّٗاّٚ ،كا٥ـاّ نبرلاّ َٔ كٚٸاؿ ايؿهل ٚاؿٔاك٠
اٱهٚ .١َٝ٬قـ بلٖٔ عً ٢فيو ٗ ثبات٘ٚ ،كهٛػ٘ ايؿهلٚ ٟايعكا٥ـ ٗ ،ٟأدٛبت٘
َٓٚاٚلات٘ اؿٛاك ،)43(١ٜاييت ؿاؾع َٔ ػ٬شلا عٔ ايعكٝـ ٠اٱه ١َٝ٬ايِاؾ ،١ٝاييت
سا ٍٚإٔ ٜٓاٍ َٓٗا ايهجرل َٔ إتؿًوؿٌ ٚإتهًٌُِّ ،نعُلإ ايِابٚ ،٧أب ٞقلٸ،٠
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ٚكأي اؾايٛتٚ ،اشللْـ ا٭ندلٚ .غرلٴِٖ نجرلٷ.
يكـ ناْت ايٛؾٛؿ اييت ؼٔل تًو ايٓـٚات ٚإٓاٚلات ٚاجملايى إتعـِّؿ ٠ؽلز
َٓٗا َ ٖٞٚلتاس ْ ْ١٦ًَٝٚ ،١باٱعذاب ٚاٱنباك ٚايجٓا ٤عً ٢إَآَا ايلٓا× ،ا٭َل
ايق ٟهبٻب يًُأٌََ ٕٛانٌ نجرلٚ ،٠ػاُٸ ١إٔ تًو اؿٛاكات ناْت ػلٗ ٟ
ب٬ط٘ ٚفًو٘ ،سٝح بـأ ايٓاي ٜٴ ِك ٹبً ٕٛعً ٢اٱَاّ×ٜٚ ،كٛي ٕٛبإَاَت٘ .يقيو اْطًل
ذب ٚإػؿا ٤اٱَاّ عٔ ايٓاي ٚايعًُا ;٤ػٛؾاّ َٔ
إأَ ٗ ٕٛسلن١ٺ َعانو ،١ؾبـأ عَ ٵ
إٔ ٜٴ ِؿ ٳتٓٛا ب٘ ،يهٔٸ اٱَاّ ايلٓا× نإ ٜكـِّّ ؾهل ٙاٱه َٞ٬ايعًُ ٞا٭ُ ٌٝغرل
َهذلخٺ  ٫ٚعاب ٕ٧نجرلاّ َا ه ٗ ٍٛفٖٔ إأَ ٕٛعًُ ٢عٝـ ٙنٌؼّٕ; ٭ْ٘ نإ
ٜعًِ َوبكاّ بطبٝع ١ايـٚاؾع ٚإِاحل ٚايػاٜات ايٌؼِ ١ٝاؿكٝك ١ٝاييت نإ إإَٔٛ
ٜوع ٢باػا ٙؼكٝكٗا ٖٓا ٖٓٚاى( .)44يقيو سا ٍٚإٔ ٜوتؿٝـ َٔ ٖق ٙا٭دٛاٚ ٤إٓاػات
اؿٛاكٜٸ ١ؾك٘ َٔ باب إٔ ٜكـِّّ ؾهل ٙايِاٜٗٚ ،طلغ َباؿ ٨اٱه ّ٬ايِشٝض َٔ
ْبع٘ ا٭ُْ ،ٌٝبع أٌٖ ايبٝت^ٚ ،يٛٝاد٘ نٌٸ ٳَ ٵٔ ٜلٜـ إٔ ٜؿهِّل بتٗـٜـ ايعكٝـ٠
ٚإؿاٖ ِٝاٱه ١َٝ٬ايِشٝش.١
ش ٳٛك ي٘
يكـ نإ ايٌ ٤ٞا٭هاي ٚايٛسٝـ ايقً ٟػٌ باٍ اٱَاّ ايلٓا×َٚ ،ٳ ٵ
سٝات٘ نًٓٗا ع ٗ نٌٸ سلن ١اؿٛاك( )45ايق ٟػاض× غُاك َٔ ٙأقِا ٙإٍ أقِا ٙع
ٖ ٛإْكاف ٚدٛؿ ا٭َٸ ٗ ١إوتكبٌ َٔ بلاثٔ ايٚ ًِٛا٫ملافُٓٚ ،إ عـّ تٌلفَٗا
ٚاْٗناَٗا ٚهكٛطٗا أَاّ ايتشـٸٜات ٚا٭ٖٛآٍٚ ،اٚ ١ٜدٛؿٖا إعٟٓٛٸ ٚايلٚسٞٸ (عً٢
ا٭قٌٸ) َٔ ايقٚبإ ٚايتُاَٖ ٞع ا٫ملاف ٚايػٳًَ٘ٚ ،قاٚي ١إنوابٗا بعض إعامل
ٚايوُِّات ايؿهلٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝاـاُٸٚ ١ايعاَٸٚ ،١فيو َٔ ػ ٍ٬عًُ٘ ايـٚ٩ب
ٚايِاؿم ٚإؼًّ بإعطا ٤ايتشٌِ ايهاٌَ ٚإُاْع ١إوتُلٸ ٠شلق ٙا٭َٸ ،١عً٢
ايِعٝـ ٜٔايلٚسٞٸ ٚإؿاُٖٞٝٸ.

ػاض اٱَاّ ايلٓا× َعاكى ؾهلُٚ ١ٜلاعات عًَُ ١ٝع كتًـ ايتٝاكات
إٓشلؾًٗٚ ،١ـ ي٘ ايتاكٜؽ بوًوً١ٺ َٔ َٛاقـ ا٫ستذاز ٚاجملاؿي«ٚ ١اؿٛاك باييت ٖٞ
أسؤ»; يؿٔض ا٭ؾهاك ٚايٌبٗات اييت نإ ٴٜعٵٌُ عً ٢تلٚهٗا ؿاػٌ اجملتُع
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اٱهَٞ٬ٸ َٔ ،قٹ ٳبٌ بعض ايٌؼِٝات ٚايؿ٦ات إٓػًكٚ ١إٓط.١ٜٛ
ٚقـ ٚاد٘× تًو ائ٫٬ت ٚايبـع عًَ ٢وت:)46(ٌٜٛ

ت
ت ؿاػٌ ايٛه٘ اٱه َٞ٬آْقاى فُٛعاتٷ ٚؾٹ ٳلمٷ َٓشلؾ ،ْ١تٌهًَٖ ٵ
اْتٌلٳ ٵ
ؿاػٌ اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ; بوبب بعض ايٛلٚف ٚا٭ٓٚاع ايؿهلٜٸٚ ١ايٓؿوٝٸٚ .١قـ ْاؿ٣
أُشاب تًو ايؿٹ ٳلم ببعض ايعكا٥ـ ٚإك٫ٛت ايٓٛلٚ ١ٜايعًُ ١ٝإٓشلؾ ١عٔ ايعكٝـ٠
اٱهٚ ١َٝ٬ايؿهل اٱه َٞ٬ايِشٝض.
يكـ ٗٚلت تًو ا٫ملاؾات ٗ عٗـ اٱَاّ ايلٓا× بٌهٌٕ ٚآض ُاَاّ،
يقيو عٌُ عً ٢ايتِـٸ ٟشلاَٚ ،عاؾتٗاٚ ،تؿٓٝـٖاٚ ،إبطاٍ َناَعٗا َٚلتهناتٗا.
ؾكـ ك ٣ٚاؿوٌ بٔ ػايـ قاٍ :قًتٴ يًلٓا×ٜ :ا بٔ كه ٍٛاهلل ،إٕ ايٓاي
ٜل ٕٚٚإٔ كه ٍٛاهلل| قاٍ :إٕ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ػًل آؿّ عًُٛ ٢كت٘ ،ؾكاٍ×« :قاتًِٗ
اهلل ،يكـ سقؾٛا أٚٸٍ اؿـٜح .إٕ كه ٍٛاهلل َلٻ بلدًٌ ٜتوا ٸبإ ،ؾوُع أسـُٖا ٜكٍٛ
يِاسب٘ :قبٻض اهلل ٚدٗو ٚٚد٘ َٳ ٵٔ ٌٜبٗو ،ؾكاٍ| يٜ٘ :ا عبـ اهلل ٫ ،تكُ ٵٌ ٖقا
٭ػٝو; ؾإٕ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ػًل آؿّ عًُٛ ٢كت٘»(.)47
ؾايٓيبٸ ايهل ٢ٜٗٓ |ِٜايلدٌ عٔ ايوباب بٗقا ا٭هًٛب; ٭ٕ ٗ فيو َوبٸ ّ١
ٯؿّ أب ٞايبٌلٚ ،ائُرل ٗ ُٛكت٘ (اشلاٜ )٤لدع يًلدٌ ايقٚ ٟٴدِّ٘ إي ٘ٝايوباب ٫ ،أْ٘
ٜلدع هلل ،ستٸٜ ٢ه ٕٛإعٓ ٢إٔ اهلل ػًل آؿّ عًُٛ ٢كت٘ ٖ ٛعنٻ ٚدٌٻ٪ٜٚ .نِّـ اٱَاّ
فيو َا ك ٣ٚعٔ كه ٍٛاهلل| ٗ سـٜحٺ قـهَ« :ٞا علؾين َٳ ٵٔ ًبٻٗين غًك.)48(»ٞ
ٖٚهقا ْل ٣إٔ اٱَاّ× ّاكي ؿٳٚٵك ٙايؿعٸاٍ ٗ تِشٝض هٓٸ ١كه ٍٛاهلل|،
ٚتٓكٝتٗا َٔ ايتـْٝىٓٚٚ ،عٗا ٗ هٝاقٗا ايطبٝعٞٸ ٚإتٛامٕ.
َٛ َٔٚاقؿ٘× :عٔ إبلاٖ ِٝبٔ أب ٞقُٛؿ قاٍ :قًتٴ يًلٓا×ٜ :ا بٔ كهٍٛ
اهلل|َ ،ا تك ٗ ٍٛاؿـٜح ايقٜ ٟل ٜ٘ٚايٓاي عٔ كه ٍٛاهلل| :إٕ اهلل تباكى
ٚتعاٍ ٜٓنٍ نٌٸ ي١ًٝٺ إٍ ايوُا ٤ايـْٝا؟! ؾكاٍ×« :يعٔ اهلل احمللِّؾٌ ايهًَٹِ عٔ
َٛآع٘ٚ .اهللٹَ ،ا قاٍ× نقيو ،إِا قاٍ :إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٜٴ ٵٓ ٔنٍ ٳًََهاّ إٍ
ايوُا ٤نٌٸ ي١ًٝٺ ٗ ايجًح ا٭ػرلٚ ،ي ١ًٝاؾُع ٗ ١أٚٸٍ ايً ،ٌٝؾٝأَل ٙؾٓٝاؿَ :ٟأٖٳٌ َٔ
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ها ٌٕ٥ؾأعط٘ٝ؟! ٌٖ َٔ تا٥بٺ ؾأتٛب عً٘ٝ؟! ٌٖ َٔ َوتػؿلٕ ؾأغؿل ي٘؟! ٜا طايب اـرل
ؾأقبٌٜ ،ا طايب ايٌلٸ أقِل .ؾٜ ٬ناٍ ٜٓاؿ ٟبٗقا ستٸٜ ٢طًع ايؿذل ،ؾإفا طًع ايؿذل
عاؿ إٍ قًٓ٘ َٔ ًَهٛت ايوُا .٤سـٻثين بقيو أب ،ٞعٔ دـٸ ،ٟعٔ آبا ،٘٥عٔ كهٍٛ
اهلل|»(.)49

هع ٢اٱَاّ ايلٓا× ع إٍ داْب تِشٝش٘ يعكا٥ـ بعض ايؿٹ ٳلم ٚإقاٖب
اٱهَٝ٬ٸ ١ع إٍ َٛادٗ ١ايهجرل َٔ ايبٹ ٳـع ٚايٌبٗات ائاي ،١اييت دا ٤بٗا بعض ايٛٗٝؿ
ٚايِٓاكٚ ٣ايِا٥بٚ ١اجملٛيَٚ ،ٳٔٵ تأثٻل بٗا َٔ بعض إوًٌُٚ .قـ تِـٸ ×٣شلِ
بكٛٸ ٺٚ ٠دلأ٠ٺٚ ،ؾٓٻـ َناعُِٗٚ ،أهك٘ املاؾاتِٗ:
ػـٸ مْـ ٜٷل (َتُلِّيٷ ٗ اينْـقٚ ١اٱؿاؿ) إٍ اٱَاّ ايلٓا×ٚ ،نإ ٗ
ت إٕٵ نإ ايك ٍٛقٛيهِ ع َٔ إْهاك اهلل
فًو٘ ْاع ،ْ١ؾايتؿت اٱَاّ قا« :ّ٬٥أكأٜٵ ٳ
وٓا ٚإٜٸانِ ًلعاّ هٛأٜ ٫ٚ ،٤لٸْا َا ًُٖ ٵٓٝا،
تعاٍ عٚ ،يٝى ٖ ٛنُا تكٛيَ ،ٕٛأ َي ٵ
وتِ قـ
ُُٓٚاٚ ،منٖ ٵٓٝاٚ ،أقلٳ ٵكْا؟ ٚإٕٵ مل ٜهٔ ايك ٍٛقٛيهِ ٖٛٚ ،نُا ْكَ ،ٍٛأ َي ٵ
ًٖهتٴِٚ ،لَ ٵْٛا.)50(»...
ٚقـٻّ اينْـٜل إٍ اٱَاّ× ا٭ه ١ً٦ايتاي:١ٝ
ي1ع كٓو اهلل ،أٚدـْ ٞنٝـ ٖ ٛع ٜعين اهلل ع؟ ٚأٖٛ ٜٔ؟
ت إي ٘ٝغًْ٘ ٖٛٚ ،أ ٜٔا٭ٚ ،ٜٔنإ  ٫ٚأٖٛٚ ،ٜٔ
ز1ع «ًٜٚو ،إٕٸ ايق ٟفٖبٵ ٳ
نٝـ ايهٝـٚ ،نإ  ٫ٚنٝـٜ ٫ٚ ،علف بهٝؿٛؾت٘ ٫ٚ ،بأْٜٛٓتٜ٘ ٫ٚ ،ـكى
عاهٸ ٺٜ ٫ٚ ،١ٴكاي بٌ٤ٞٺ.»...
ي2ع إفٕ إْ٘  ;٤ًٞ ٫إف مل ٜـكى عاهٸ ٺ َٔ ١اؿٛاي؟
ت سٛاهو عٔ إؿكان٘ أْهلت كبٛبٝٸت٘ٚ ،مٔ إفا عذنت
ز2ع «ًٜٚوٕٓ ،ا عذنٳ ٵ
سٛاهٸٓا عٔ إؿكان٘ أٜكٓٸا أْ٘ كبټٓاٚ ،أْ٘ ً ٞٷ ٤غ٬ف ا٭ًٝا.»٤
ي3ع أػدلَْ ٞت ٢نإ؟
ز3ع « أػدلَْ ٞت ٢مل ٜهٔ ،ؾأػدلى َت ٢نإ».
ي4ع َا ايـي ٌٝعً٘ٝ؟
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ت إٍ دوـ ،ٟؾًِ ّهٓين ؾ ٘ٝمٜاؿْ ٫ٚ ْ٠كِإ ٗ ايعٳ ٵلض
ز4ع «إْٸ ٞيْٛ ٛلٵ ٴ
ت
ت إٔ شلقا ايبٓٝإ باْٝاّ ،ؾأقلٳ ٵك ٴ
ٚايطٚ ،ٍٛؿؾع إهاك ٙعٓ٘ٚ ،دلٸ إٓؿع ١إي ،٘ٝعًُٵ ٴ
بَ٘ ،ع َا أك َٔ ٣ؿٚكإ ايؿًو بكـكت٘ٚ ،إٌْا ٤ايوٻشابٚ ،تِلٜـ ايلِّٜاغٚ ،فل٣
ت إٔ شلقا
ايٌُىٚ ،ايكُلٚ ،ايٓذٚ ،ّٛغرل فيو َٔ اٯٜات ايعذٝبات إتكٓات ،عًُٵ ٴ
َكـٸكّا ٦ٌَٓٚاّ».
ي5ع يٹ ٳِ  ٫تـكن٘ ا٭بِاك؟
ز5ع « يًؿلم بٚ ٘ٓٝبٌ ػًك٘ ايق ٜٔتـكنِٗ ساهٸ ١ا٭بِاك َٔٚ َِٗٓ ،غرلِٖ،
ثِ ٖ ٛأدٌټ َٔ إٔ ٜـكن٘ بِ ٷل ،أ ٚو ٘ٝب٘ ٚٳ ٵِٖٷ ،أٜٔ ٚبط٘ عكٌٷ».
ي6ع سـٻ ٙع أ ٟاهلل تعاٍ ع ي.ٞ
ز6ع «  ٫سٳ ٻـ ي٘»
شـٸ ع؟
ي7ع يٹ ٳِ ع إٔ ٟافا ٜ ٫ٴ ٳ
ٍّٚ ،إفا استٌُ ايتشـٜـ استٌُ اينٜاؿٚ ،٠إفا
ز7ع «٭ٕٸ نٌٸ قـٚؿٺ َتٓاٙٺ إٍ سـ
استٌُ اينٜاؿ ٠استٌُ ايٓكِإ .ؾٗ ٛغرل قـٚؿٺَ ٫ٚ ،تناٜـٺَ ٫ٚ ،تٓاقّٕ٫ٚ ،
َ ٫ٚ ،٨تٖٛٸِ».
َتذنٸ ٕ
ـٚ ،زلٝعٚ ،بِرلٚ ،عًٚ ،ِٝسه،ِٝ
ي 8ع أػدلْ ٞعٔ قٛيهِ :إْ٘ يط ٝٷ
أٜه ٕٛايوُٝع إ ٓ٫با٭فٕ ،ايبِرل إ ٓ٫بايعٌٚ ،ايًطٝـ إ ٓ ٫بعٌُ ايٝـٚ ،ٜٔاؿه ِٝإ ٓ٫
بايِٓع١؟
ت إٔ
ز 8ع «إٕ ايًطٝـ َٓٸا ع أ َٔ ٟإؼًٛقات ع عً ٢سـٸ اتٸؼاف ايِٓع ،١أَ ٳَٚا كأٜٵ ٳ
ايلدٌ اتٸؼق ً٦ٝاّ ؾًًٝطـ ٗ اتٸؼافٙ؟ ؾٝكاٍَ :ا أيطـ ؾْ٬اّ ،ؾهٝـ ٜ ٫كاٍ يًؼايل
اؾً( :ٌٝيطٝـ) إفا ػًل ػًكاّ يطٝؿاّ ٚدًٚ ،ّ٬ٝكنب ٗ اؿٛٝإ َٓ٘ أكٚاسٗاٚ ،ػًل
نٌٸ دٓىٕ َتبآٜاّ عٔ دٓو٘ ٗ ايِٛكٌٜ ٫ٚ ،٠ب٘ بعٔ٘ بعٔاّ ،ؾهٌٌّ ب٘ يطـٷ َٔ
اـايل ايًطٝـ اـبرل ٗ تلنٝب ُٛكت٘ .ثِٸ ْٛلْا إٍ ا٭ًذاكًٗٓٚ ،ا أطاٜبٗا،
إأنٛيَٗٓ ١ا ٚغرل إأنٛي ،١ؾكًٓا عٓـ فيو :إٕ ػايكٓا يطٝـٷ  ٫نًطـ ػًك٘.
ٚقًٓا :إْ٘ زلٝعٷ; ٭ْ٘  ٫ىؿ ٢عً ٘ٝأُٛات ػًك٘ َا بٌ ايعلَ إٍ ايجل َٔ ،٣ايقكٸ٠
إٍ َا ٖ ٛأندل َٓٗا ٗ ،بلٸٖا ٚعلٖاٌٜ ٫ٚ ،تب٘ عً ٘ٝيػاتٓا ،ؾكًٓا :إْ٘ زلٝعٷ ٫
ب ُأ ٴفٕٚ .قًٓا :إْ٘ بِرلٷ  ٫ببِلٕ; ٭ْ٘ ٜل ٣أثل ايقك ٠ايوشُا ٗ )51(٤ايً ١ًٝايًُٛا ٤عً٢
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×

ايِؼل ٠ايوٛؿاٜٚ ،٤ل ٣ؿبٝب ايٌُٓ ٗ ايً ١ًٝايـدٝٸٜٚ ،١لَٔ ٣اكٸٖا َٓٚاؾعٗا،
رل  ٫نبِل ػًك٘»(.)52
ٚؾلاػٗا ْٚوًٗا ،ؾكًٓا عٓـ فيو :إْ٘ بِ ٷ
أَا َٛادٗت٘× يًٛاقؿ )53(١ٝع  ٖٞٚؾلق ْ ١نَٝ٬ٸَٓ ١شلؾ ،١اؿٻعت إٔ اٱَاّ
ت ،بٌ كٴؾع نُا كٴؾع عٝو ٢بٔ َلٚ ،×ِٜأْ٘ ٖ ٛإٗـٟٸ،
َٛه ٢بٔ دعؿل× مل ّٴ ٵ
ٚهٝعٛؿ إٍ عامل ايـْٝا َلٸ ّ ٠أػلّ ٫ٚ ،٣هٔ إٔ ٜه َٔ ٕٛبعـ ٙأٟٸ إَإّٚ ،كؾٔٛا
إَاَ ١عًٞٸ بٔ َٛه ٢ايلٓا× ٚػ٬ؾت٘ ٭ب .)54(٘ٝؾكـ ناتب ايلٓا× ع بعـ ًٗاؿ٠
أب ٘ٝايها ×ِٚع بعض أقطاب ٚكَٛم ٖق ٙايؿلق ١ؾًِ ٜوتذٝبٛا يلهايت٘ ،اييت
ت بٛٓٛغٕ تاّٸ عٔ ايػاٜات ٚإِاحل إاؿٸ ١ٜإٓشطٓ ١ايهآَٚ ١كا ٤أدٛبتَِٗٔ ،
نٌؿَ ٵ
ايعِٝإٚ ،تِٓٝع ا٭عقاكٚ ،ايطٖ ٳُع بإاٍ(.)55
ٚ ٟآض بٌإٔ تًو ايؿلقٚ ،١بنعاَاتٗا .ؾعٔ إبلاٖ ِٝبٔ
ٚيٲَاّ ايلٓا× كأ ٷ
أب ٞو ٢ٝبٔ أب ٞايب٬ؿ قاٍ :قاٍ ايلٓاَ« :ا ؾعٌ ايٌكٞٸ ٓن ٠بٔ بنٜع؟» ،قًتٴ ٖٛ :فا
ىّٛ ٫ٚ ،ت ٕٛغـاّ إ ٓ٫عً ٢اينْـق،»١
قـّ ،ؾكاٍٜ« :نعِ إٔ أب ٞس ِٖ ،ٌّٞايً ّٛٝهٓا ْ
قاٍ ُؿٛإ :ؾكًتٴ بٝين ٚبٌ ْؿوً :ٞهٓاى قـ علؾِ ٴتِٗ ،ؾهٝـ ّٛت ٕٛعً٢
بلب
ٍّ
 ٬ستٸ ٢بًػٓا عٔ كدٌٕ َِٓٗ أْ٘ قاٍ عٓـ َٛت٘ ٖٛ :ناؾلٷ
اينْـق١؟! ؾُا يبجٓا إ ٓ٫قًّ ٝ
أَات٘ ،قاٍ ُؿٛإ :ؾكًتٴ ٖقا تِـٜلٴ اؿـٜح»(.)56
 ٗٚإسـ ٣كها ٌ٥اٱَاّ× إٍ ايبنْطٞٸ ٜهٌـ يٓا ٚاقع ؿع،٤٫٪ٖ ٠ٛ
ٚؿٚاؾعٗا; ؾكـ دا ٗ ٤ايلهاي« :١أَا ابٔ ايولٸاز ؾإِا ؿعا ٙإٍ كايؿتٓاٚ ،اـلٚز َٔ
أَلْا ،أْ٘ عـا عًَ ٢إٍ ٭ب ٞاؿؤ ع َٛه ٢بٔ دعؿل ع ع ،ِٕٝٛؾاقتطع٘ ٗ سٝا ٠أبٞ
اؿؤ×ٚ ،نابلْ ٞعًٚ ،٘ٝأب ٢إٔ ٜـؾع٘ٚ ،ايٓاي نًِٗٗ َوًُِّ ٕٛفتُع ٕٛعً٢
توً ُِٗٝا٭ًٝا ٤نًٓٗا إيٞٻ .ؾًُا سـخ َا سـخ َٔ ٖ٬ى أب ٞاؿؤ× اغتِٓ ؾلام
عًٞٸ بٔ أبٓ ٞنٚ ٠أُشاب٘ إٜٸاٚ ،ٟتعًٌٖٚ ،يعُلَ ٟا ب٘ َٔ عًٓ ٺ ١إ ٓ٫اقتطاع٘ إاٍ،
ت عًُ٘ ،ؾأيكاٙ
و ٵٓ٘ٚ ،مل ٜٴ ٵ ٪ٳ
ش ٹ
ٚفٖاب٘ ب٘ٚ .أَا ابٔ أبٓ ٞن ٠ؾإْ٘ كدٌٷ تأٚٻٍ تأ ّ٬ٜٚمل ٜٴ ٵ
إٍ ايٓاي ،ؾًرٻٸ ؾٚ ،٘ٝنل ٙإنقاب ْؿو٘ ٗ إبطاٍ قٛي٘ ،بأساؿٜح تأٚٻشلاٚ ،مل
ت عًُٗاٚ ،كأ ٣أْ٘ إفا مل ِٜـم آبا ٞ٥بقيو مل ٜٳ ٵـ ٔك يعٌٸ َا ػدل
وؤ تأًٜٗٚاٚ ،مل ٜٴ ٵ ٪ٳ
عَٓ٘ ،جٌ :ايوؿٝاْٚ ٞغرل ،ٙأْ٘ نأ٥ٷ ٜ ٫ه٤ًٞ َ٘ٓ ٕٛٷٚ ،قاٍ شلِ :يٝى ٜوك٘ قٍٛ
آبا ٘٥بٌٚ ،٤ٞيعُلَ ٟا ٜوك٘ ق ٍٛآباٚ ،٤ًٞ ٞ٥يهٔٵ قِل عًُ٘ عٔ غاٜات فيو
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ً ِّب٘ عًٚ ،٘ٝؾَ ٻل َٔ أَلٕ ؾٛقع ؾ.)57(»٘ٝ
ٚسكا٥ك٘ ،ؾِاك ؾتٓ ّ ١ي٘ ٚ ،ٴ
ٖٚهقا ٜبـ ٚيًذُٝع إٔ ايطُع بإاٍ ٚاؾاٚ ،)58(ٙػبح ايٓٛاٜآٚ ،عـ ايعكٝـ٠
ٚاٱّإٚ ،ؽًؼٌ ايٌؼِٚ ،١ٝآطلاب ا٭ؾهاك ٗ ْؿٛي ٖ ٖٛ ،٤٫٪ايوبب ا٭ِٖٸ
ٚا٭عُل ػًـ ٖق ٙاٯكا ٤ايباطًٚ ١ايـعا ٣ٚإٓشلؾ.١

يكـ قاّ ايلٓا× ع ػ ٍ٬إـٸ ٠اينَٓ ١ٝاييت قٔاٖا ٗ  ١ٜ٫ٚايعٗـ ع بايهجرل َٔ
إٗاّٸ ٚا٭عُاٍ ايعًُٚ ١ٝايجكاؾٚ ،١ٝاٱلامات ايوٝاهٝٸ( ١غرل إباًلٚ .)٠اهتطاع ع ٗ
ايٛقت ْؿو٘ ع إٔ ٜٝٗٸ ٧ا٭دٛا ٤إٓاهب ١ٱٗٚاك ؿقا٥ل ايؿهل اٱهَٞ٬ٸ ا٭ُ،ٌٝ
ٚفػا٥ل َباؿ ٘٥ايِاؾ ٗ ١ٝايؿك٘ ٚايٌلٜعٚ ١ايهٚ ّ٬ايؿًوؿٚ ١ايتؿورلٚ .قـ كنٖن×
ٗ سلنت٘ ايؿهل ١ٜايعًُ ١ٝع بعـ اهت ١ٜ٫ٚ َ٘٬ايعٗـ ع عً ٢كٖاْاتٺ أػ٬قٝٸٚ ١عًُٝٸ،١
ٚستٸ ٢هٝاهّ ،١ٝهٔ َ٬سٛتٗا َٚتابعتٗا َٔ ػَ ٍ٬ا :ًٜٞ

وب َا ْعتكـ ع إٔ قبٛي٘ ب ١ٜ٫ٛايعٗـ ّهٔ إٔ
ٚدـ اٱَاّ ايلٓا× ع عَ ٳ
ٜواِٖ ٗ ؼكٝل بعض إهاهب اٱهاب ١ٝيًؼ٘ٓ اٱه َٞ٬إوتٓرل ،إتُجٌِّ بأٌٖ
ايبٝت^ٜٚ ،عط ٘ٝؿٳ ِؾعاّ ثكاؾٝاّ ٌْٚاطاّ عًُٝاّ قٜٛاّ ٚٚاهعاّ ،نإ بأَىٸ اؿاد ١إي،٘ٝ
ٗ ٌٚٸ ٚلٚفٺ ُعبَٚ ١عكٖـَٓٚ ،٠اػات هٝاهٚ ١ٝادتُاعٓ ١ٝاغط ،١ناْت تعٌُ
ٚتتشلٸى عهى ا٭ٖـاف ٚايتٛدټٗات اييت هع ٢إيٗٝا ٖقا اـ٘ٓ ا٭ُ ،ٌٝايقٟ
ّجًِّ٘×.
ؾعً ٢إوت ٣ٛا٫دتُاع ٞايعاّٸ نإ× ٜعٌُ ع نُا فنَ ٵلْا هابك ّا ع عً ٢تعًِٝ
ايٓاي ٚتجكٝؿِٗٚ ،كبطِٗ ع عكا٥ـٜاّ ٚعاطؿٝاّ ع بإباؿٚ ٨ايكٹ ٳ ِٝاٱه ١َٝ٬ا٭هاه١ٝ
ايٛاع( ١ٝػُِٛاّ قٔٝٸ ١أٌٖ ايبٝت ،اييت ٖ ٞقٔٝٸ ١اٱه ّ٬نً٘) ،اييت ايتنّ بٗا
ٚعبٻل عٓٗا أٌٖ بٝت ايٓب ٗ ^٠ٛنٌٸ َٛاقؿِٗٚ ،كتًـ ٌْاطاتِٗ ٚهًٛنٝاتِٗ
ٓٛا هٖ ١َ٬قا ايتٛدټ٘ َٔ ػ ٍ٬اٱَاّ×
ا٫دتُاعٚ ١ٝايوٝاهٚ ١ٝايجكاؾٚ .١ٝقـ ٫سٳ ِ
ْؿو٘(ٚ ،)59نقيو َٔ ػ ٍ٬أُشاب٘ ٚأتباع٘ ًٝٚعت٘ ،ايق ٜٔأُبشٛا ع ؾُٝا بعـٴ ع
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أنجل قـكٚٚ ٠ٳ ٵعٝاّ ؾ ٢ايتعاٌَ َع قٔاٜا ايٛاقع ٚاؿٝاٚ ٠اٱْوإٚ ،ايكٝاّ بإٓاٚلات
ٚاؿٛاكات ايعًُ ١ٝايٛاهعَ ١ع ْٝع ايكٚ ٣ٛايتٝاكات.
أَا عً ٢إوت ٣ٛايٌؼِٞٸ (ايعاّٸ)( )60ؾكـ كأَ ٵٜٓا نٝـ اهتؿاؿ اٱَاّ×
اهتؿاؿ ّ٠قِ ٗ ٣ٛإبلام ًؼِٝت٘ ايعًُ ١ٝايػٓٝٸٚ ١إعٝاكٜٸ ،١اييت قـٻَت أؾٌٔ ٚأعِٛ
اــَات يٲه ّ٬ايلهاي َٔ ،ٞػ ٍ٬تًو إٓاٚلات ٚايٓـٚات ٚاؾًوات اؿٛاك١ٜ
اييت ناْت ػل ٟبلعا ١ٜإأٌََٚ ،ٕٛاكن ١يؿٝـٺ نبرل َٔ ايعًُاٚ ٤إؿهِّل،ٜٔ
إٓتوبٌ ٕؼتًـ ايتٝاكات ٚايعكا٥ـ ايـٜٝٓٸٚ ١ايـٖلٜٸ( ١ايعًُاْٝٸ ١بتعبرل عِلْا).
ؾكـ ك ٣ٚايطدله ٗ ،ٞاستذاد٘ ٗ ،تؿورل اٱَاّ× يكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٴدٴٙٛٷ
ٜٳ ٵَٛٳ٦ٹقٺ ْٳآٹلٳ ْٔ * ٠إيَ ٢كٳبِّٗٳا ْٳاٚٹلٳ( ﴾ْ٠ايكٝاَ 22 :١ع  ،)23أْ٘ قاٌٍَ« :لق ْ١تٓتٛل ثٛاب
كبِّٗا»ٚ .أٓاف إٍ فيو إٔ ايٓيبٸ| نإ ٜك« :ٍٛقاٍ اهلل دٌٻ د٬يَُ٘« :ا آَٔ بَٔ ٞ
ؾوٻل ن َٞ٬بلأَٚ ،ٜ٘ا علؾين َٳ ٵٔ ًبٻٗين غًكَٚ ،ٞا عً ٢ؿٜين َٳ ٵٔ اهتعٌُ ايكٝاي
 ٟإٍ ُلاٙٺ َوتك٢َٔٚ .»ِٝ
ٗ ؿٜينَٚ ،ٳ ٵٔ كؿٻ َتٌاب٘ ايكلإٓ إٍ قهُ٘ ٖٴ ٹـ ٳ
ىَٚ ،ٳ ٵٔ ْوب إيَ ٘ٝا ْٗ ٢عٓ٘ ؾٗٛ
اٱَاّ× ٜك « :ٍٛٳَ ٵٔ ًبٻ٘ اهلل غًك٘ ؾٌَٗ ٛل ْ
ناؾ ٷل»(.)61

نإ اٱَاّ ايلٓا× إْواْاّ ٚاعٝاّ َٚـكناّ ُاَاّ ـًؿٝات ٚػباٜا ٚاقع أَٸت٘
اؿٔاك ٗ ٟفيو ايعِل ،يقيو مل ٜوتطٹ ٵع ٖقا ايٛاقع ائاغ٘ ع بهٌٸ كَٛمٙ
ًٚؼِٝٸات٘ ع إٔ ىٔع ؾهلٚ ٙكٚس٘ ٚعكً٘ ،أٜٗ ٚنّ قٛٸت٘ ٚإكاؿت٘ ٚقلاكٚ .ٙمل
تتُهٖٔ ايكٹ ٳ ِٝايوه( ١ْٝٛسبٸ ا٫هذلػاٚ ٤ايلاسٚ ١ايـٻع َٔ )١ايـػ ٍٛإٍ دٚ ِّٙٛطبع٘
ايٓؿوٞٸ اـاْٸ.
يكـ ٚدـ× ْؿو٘ ٗ ٚاقعٕ تلبٟٛٸ هٝاهٞٸ َعكٖـ َٚلتبو ًٚـٜـ ايتًٛټٕ
ٚاينػلف (بإعٓ ٢ايوًيبٸ طبعاّ) ،ؾشا ٍٚإٔ ٜؿُٗ٘ ٚوًًِّ٘ ٚوٝاَٛ َٔ ٙقع ٚٳ ٵع،ٖٛ ٘ٝ
َٛ َٔ ٫قع هًبٝٸات ايٛاقع فات٘.
ٚنإ َٔ ايطبٝعٞٸ دـٸاّ إٔ ٜعٌُ ايلٓا× عًَٛ ٢ادٖٗ ١قا ايٛاقع ايذلبٟٛٸ
ايوٝاه ٞإٓشلف عٔ ػ٘ٓ اٱهٚ ،ّ٬إؿلٚض عً ٢ا٭َٸ ١بطلٜك١ٺ سلن ١ٝغرل
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َباًل ،٠تك ّٛعًَ ٢عٝاكٳ ٵ ٜٔأهاهٝٸٌ ٗ كؾض أ ٚقب ٍٛاؿهِ ايوٝاه ٞايكا:ِ٥
1ع إعٝاك ا٭ٚٸٍٜ :تعًٖل باؾاْب ايتجكٝؿ ٞايعكا٥ـ ٗ ٟكؾض ايتعاَ ٕٚع أٟٸ ْٛإّ
سانِٕ ٚاملٕٜ ٫ ،وتُـٸ ًلعٝٸت٘ َٔ اٱه( ّ٬كؾض  ١ٜ٫ٚاؿانِ اؾا٥ل بإطًل).
2ع إعٝاك ايجاْٜ :ٞتعًٖل باؾاْب اؿلنٚ ٞايٛاقع ٗ ٞايتعاَ ٕٚع ايٓٛاّ
اؿانِ; ؼكٝكاّ يًًُِش ١اٱهَٝ٬ٸ ١ايعًٝا (ايكب ٍٛإ٪قٖت ب ١ٜ٫ٛاؾا٥ل).
ؾعًُ ٢عٝـ إعٝاك ا٭ٚٸٍ ثبٻت ايلٓا× ٗ أفٖإ أُشاب٘ ًٝٚعت٘ ؾهل ٠عـّ
دٛام َعا ١ْٚايٛإٌٚ ،كؾض َواعـ ٠ايوًطإ اؾا٥ل إٓشلفٚ ،عـّ ا٫كتبا ٙب٘
ٚبلَٛمَُٗ ،ٙا ناْت ايتشـِّٜات(ٜ .)62ك ×ٍٛيوًُٝإ اؾعؿل ٟع ٚقـ هأي٘ عٔ أعُاٍ
ايوًطإ؟ عٜ« :ا هًُٝإ ،ايـػ ٗ ٍٛأعُاي٘ٚ ،ايعٳ ٵ ٕٛي٘ٚ ،ايوع ٗ ٞسٛا٥ذ٘ ،عـٌٜٴ
ايهُ ِؿل»(.)63
ٜٚك ×ٍٛ٭سـ أُشابٜ٘« :ا مٜاؿ ،ي ٔ٦أهك٘ َٔ سايلٕ ؾأتكطٖع قطع ّ١قطعّ١
أسبٸ إيٞٻ َٔ إٔ أقـِّّ ٭سـٺ َِٓٗ عُ ،ّ٬أ ٚأطأ بوا َٙكدٌٕ َِٓٗ»(.)64
ٜٚل ،×ٟٚعٔ آبا ،٘٥عٔ كه ٍٛاهلل| « :ٳَ ٵٔ أكٓ ٢هًطاْاّ َا ٜوؼ٘ اهلل
ػلز َٔ ؿ ٜٔاهلل عنٻ ٚدٌٻ»(.)65
ٜٚتأنٖـ ٖقا إٛقـ إبـٞ٥ٸ ايِشٝض أنجل ؾأنجل َٔ ػ ٍ٬اهتعلآٓا
ٕٛقـ ٚكأ ٟايلٓا× َٔ اْتؿآات ٚثٛكات ايعًٜٛٸٌ ٓـٸ اؿهِ ايوٝاه ٞايٛامل;
سٝح مل ٜٛٓل× ْٛل ّ٠هًبٝٸ ١إٍ تًو ايتشلټنات ايجٛك َٔ ١ٜسٝح طبٝع ١إبـأ
ايجٛكٟٸ فاتَ٘ٚ ،ا ىتنْ٘ ٗ ؿاػً٘ َٔ َٓأٖ ١يًٚ ،ًِٛكؾض ايعـٚإ ٚايطػٝإ
ٚاؾَ ٵٛك ٚايباطٌ ،بٌ نإ× ع نػرل َٔ ٙأُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ ع ٜباكى نٌٸ ثا٥لٕ عً٢
ايٚ ًِٛايٛإٌ (ستٸٚ ٢ي ٛمل ٜٓذض عوهلٜاّ) إفا ناْت ثٛكت٘ ع طبعاّ ع ُٓٔ اؿـٚؿ
إٌلٚع ١يِاحل ا٭َٸ ;)66(١٭ٕ ايجٛك ٠ايٓن ١ٜٗع ٗ ايػايب ع تهٌـ يًٌعٛب مٳ ٵٜـ
اؿهٓاّٚ ،تؿٔض ٚاقعِٗ ايهَ ٔلٖٚ ،ٜ٘اكهاتِٗ ايٛإ ١علٸ ا٭َٸٚ ١ايٓايٚ ،تذلى
ٚكاٖ٤ا ؾ ّ١٦ؼىٸ بايٚ ًِٛايتذاٚماتٚ ،ؼاهب عًُٗٝاٚ ،أسٝاْاّ تٔطلٸ اؿانِ إٍ
ٍّ َا(.)67
تِشٝض هًٛن٘ ٚٚها ٌ٥سهُ٘ إٍ سـ
إٕ ا٫عذلاض ايٛسٝـ ايقٚ ٟدٻٗ٘ اٱَاّ× إٍ بعض ايجا٥ل ٜٔايعًٖٛ ٌٜٛ
استذاد٘ ٚإؿاْت٘ يوًٛنِٗ ايٓاكٟٸ أسٝاْاّ ٓـٸ اجملتُع٫ٚ ،نـاعِٗ ببعض ا٭ُٛات
االجتهاد والتجديد
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اييت ناْت تٗتـ بازلِٗ ،ؾٝـٻعَ ٕٛا يٝى شلِٚ ،ىلد ٕٛيًجٛك ٠بـ ٕٚؽط ٝٺ
٘
ف أًَِ ٚش١ٺ عًٝا يٮَٸٚ .)68(١بايتايٜ ٞهِْٝ ٕٛبِٗ ايكتٌ
ٚتٓ َٔٚ ،ِٝٛؿٚ ٕٚدٛؿ ٖٳ ٳـ ٺ
ٚايتٌلٜـٓٚٚ ،ع اجملتُع ٗ َٛادٗ١ٺ ػاهلَ ٠ع ْؿو٘.
ٓٛا نٝـ عبٻل اٱَاّ ايلٓا× عٔ كؾٔ٘ اؿاهِ يهٌٸ ػاٚمات
ٚقـ ٫سٳ ِ
أػ ٘ٝمٜـ ،إًكٖب بع «مٜـ ايٓاك»; سٝح ٚقـ َٓ٘ ع  َٔٚعـٚاْ٘ عً ٢اجملتُع( )69ع َٛقؿاّ
هًبٝٸاّ َتًِٓباّ.
إْٓا ْعتكـ إٔ ؼل ِٜايلٓا× ايًذ ٤ٛإٍ ايٛإٌٚ ،ايتعاَ ٕٚع كتًـ
ت بطبٝع١
ايوًطات ٚا٭ْ ١ُٛاؾا٥ل ،٠مل ٜٓطًل َٔ ساي١ٺ ْؿوٝٸَ ١ناد ،١ٝاكتبطَ ٵ
ا٭دٛا ٤إتٌِّٓذ ١اييت عاًٳ ٵتٗا أَٻتٓا اٱه ١َٝ٬ػ ٍ٬فيو ايتاكٜؽٚ .يهٓٸ٘ اْطًل ٗ
إطاك ُٝػ١ٺ تلبٜٛٸ ١هٝاهٝٸ ١عًُٝٸ ،١ناْت تٗـف إٍ تأنٝـ ٚػقٜل ساي ١ايلؾض
ايٓؿوٞٸ ٚايعًُٞٸ يًهٝاْات ايٛإ ١ايً٬لعٝٸ َٔ ،١ػ ٍ٬ايعٌُ إتٛاٌُ عً ٢تٛع١ٝ
ا٭َٸٚ ١تجكٝؿٗا هٝاهٝٸاّ ٚعكا٥ـٜٸاّ عًَ ٢عٓ ٢اؿهِ ايعاؿٍَٚ ،عٓ ٢اؿهِ ايٛامل،
ٚنٝؿٝٸ ١تلب ١ٝا٭َٸٚ ١تجكٝؿٗا عً ٢اٱه ّ٬ا٭ُ.ٌٝ
ٚأَا بايٓوب ١إٍ إعٝاك ايجاْ( ٞايتعا ٕٚإ٪قٖت َع  ١ٜ٫ٚاؾا٥ل)( )70ؾكـ اْطًل
إَاَٴٓا× عًٖ ٢قا إوت ٣ٛبهٌٸ َا يـ َٔ ٜ٘طاقاتٺ ٚقُ ٴـكات; سٝحٴ هًو طلٜل
ايـع ٠ٛإٍ اٱهٚ ،ّ٬تلهٝؽ أبعاؿ ٙإعلؾٚ ١ٝايعكا٥ـ ٗ ١ٜفٖٓٝٸ ١ا٭َٸَ ،١ا ٗ فيو
ايتٛع ١ٝايعكا٥ـٚ ١ٜايتجكٝـ ايوٝاه ٞباٱه( ّ٬بِٛك٠ٺ غرل َباًل ٠طبعاّ) َٔ ،ؿ ٕٚإٔ
ٜوُض يٓؿو٘ (ٚيػرل َٔ ٙا٭ُشاب ٚايٌٝع )١بإٔٵ ٜه ٕٛدن٤اّ َٔ ايٛاقع ايوٝاهٞ
ايكا ِ٥ع ٗ ْٛل اٱَاّ× ع عًٛٓ ٢اب٘ ٚأهى غرل ًلعٝٸ.١
ٚقـ اعذلض بعضٷ عً ٢قب ٍٛاٱَاّ× بايٚ ،١ٜ٫ٛكٓا ٙبايتعاَ ٕٚع ْٛاّ
ن ٳل َعِٗ
إأَ( ٕٛبايلغِ َٔ أْ٘ مل ٜؿعٳ ٵٌ فيو َطًكاّ) ،قاٜ :ًٌ٥هؿ ٞإٔ ازلو قـ فٴ ٹ
ستٸ ٢تِبض دن٤اّ َِٓٗ! ؾكاٍ×« :ا٭ْبٝا ٤أؾٌٔ أّ ا٭ُٝٚا٤؟» ،قايٛا :ا٭ْبٝا،٤
قاٍ×« :ايوًطإٴ إٌلىُ أهٛأ أّ ايوًطإٴ إوًِٴ ايؿاهلٴ؟» ،قايٛا :ايوًطإ
إٌلى ،قاٍ×« :أٜټُٗا أًـټ ،ايقٜ ٟتعإٚٴ طايباّ فيو أّ ايقٜ ٟؿلض عً ٘ٝفيو؟»،
قايٛا :ايقٜ ٟطًب٘ ،ؾكاٍ×« :نإ ٜٛهـ ايِـِّٜل ْبٝٸاّٚ ،عنٜن َِل نإ ناؾلاّ
دعٳ ًِٓٹ ٞعٳًَ ٢ػٳنٳا٥ٹٔٔ ا٭َكٵضٔ إِّْٔ ٞسٳؿٹ ْٜٝعٳًٹِٝٷ﴾
ٌَلناّٜٛٚ ،هـ طًب بٓؿو٘﴿ :قَاٍٳ ا ٵ
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(ٜٛهـ ;)55 :ؾكـ أكاؿٳ إٔٵ ٜأػق َٛقعاّ عٝح وؤ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠فيو إٛقع .إٓاؾ ّ١
إٍ إٔ عنٜن َِل نإ ناؾلاّٚ ،إأََ ٕٛوً ٷِ ؾاهل .يكـ نإ ٜٛهـ ْبٝٸاّٚ ،أْا
ت عً ٢فيو(.)71
د ٹب ٵل ٴ
ُٞٚٸ ْيبٸ ٖٛ .طًب فيوٚ ،أْا أُ ٵ

أؿٸ ٣اٱَاّ ايلٓا× ٖقا اي ٻـٚٵك ايلهاي ٞايهبرل عً ٢ايِعٝـ ايعًُٞ
ٚايذلب ،ٟٛايقّ ٫ ٟهٔ ؾًُِ٘ ٗ ايعُل عٔ اؾاْب ٚاجملاٍ ايوٝاهٞٸ ايعًُٞٸ ،ايقٟ
مل ّاكه٘ اٱَاّ بٌهٌٕ َباًلٚ .اهتطاع ع بايلغِ َٔ ايتشـِّٜات ايكاه ١ٝاييت ٚادٗٳ ٵت٘
ع إد٤٬ٳ ايػُٛض ٚايًٖ ٵبى عٔ نجرلٕ َٔ إؿاٖٚ ِٝايتِٛټكات اٱهَٝ٬ٸ ١ا٭ًُٝٸ،١
ٚعلٓٗا بأكٚع ايِٛكٚ ،أْك ٢إٔاٌَٚ ،أِْع ايبٝاْات; ٚفيو بٗٳ ٳـف اؿؿا ٚعً٢
طٗاكتٗا ٚأُايتٗا ْٔٚاكتٗا ٗ فٖٓٝٸ ١اجملتُع ٚفانل ٠ا٭َٸٚ .١ستٸ ٢عًُ ٢عٝـ
قبٛي٘× ب ١ٜ٫ٛايعٗـْٚ ،نٚي٘( )72إٍ أكض ايٛاقع إً ٤ٞبا٭ًٛاى ٚاؿُ َؿل ،ؾٗ ٛأَلٷ مل
ٜأتٹ إ ٗ ٓ٫إطاك ُعوټه٘× بإه ّ٬ا٭َٸٚ ١اؾُاٖرلٚ ،هٳ ٵع ٘ٝــََ ١باؿ ٘٥ايلهعاي١ٝ
ٚأُْٛتٗا ايؿهلٚ ١ٜايعًُ ٖٛٚ .١ٝؿكيٷ عًُٞٸ ّهٔ إٔ ٜكـِّّ يٓا (مٔ أبٓا ٤اؾبٌ
اؿآل) ؿكهاّ عًُٝٸ ّا َؿٝـاّ ٗ َا ٜتعًٖل بهٝؿ ١ٝاهتًٗاّ سلنٝٸ ١اٱَاّ× ٗ نٝؿٝٸ١
تعاًَ٘ َع ايٛاقع ٚايٛلٚف ايتاكىٚ ١ٝايوٝاهٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
ْٚوتطٝع إٔ ْعبِّل عٔ فيو ٗ ايٓكا ٙايتاي:١ٝ
1ع ايعٌُٴ عً ٢ؼـٜـ ٌَه٬ت ٚاقعٓا ايعلبٚ ٞاٱه َٞ٬إعاُل ،ايقٜ ٟعرٸ
بايوًبٝٸات ٚاْ٫كواَات ،أ ٟقاٚي ١ؾِٗ أهباب ا٭مَ ١اؿٔاكٜٸ ١إوتُلٸ ٠جملتُعاتٓا
ايعلبٝٸ ١اٱهَٝ٬ٸ ،١نُا سـٻؿ ٚؾِٗ ايلٓا× أمَ ١فتُع٘ٚٚ ،لٚف عِل ،ٙايقٟ
عا ٌٜ٘بهٌِّ قوٛت٘ ٚقًك٘.
2ع ايذلنٝنٴ إهجٻـ ٚايػينٸ عً ٢أُٖٸٚ ١ٝؿٳٚٵك َٓ ١َٛٛايكٹ ٳ ِٝا٭ػ٬ق ١ٝاٱه١َٝ٬
إتبِِّلٚ ٠إٓؿتش ١عً ٢اؿٝا ٗ ٠قٝاؿ ٠فتُعاتٓا إٍ ًاطٚ ٧بلٸ ا٭َإٚ ،إْكافٖا َٔ
أمَاتٗا إتٛايٚ ١ٝإوتُلٸَٓ ٠ق مَٕٔ طٚ ،ٌٜٛإٜكاٗٚا َٔ هباتٗا ايعُٝل ايق ٟطاٍ
َأ ٳَ ٴـٚ ،ٙقاٚي ١إكداعٗا إٍ ايواس ١ايعإٝٸ ;١يهُ ٞاكي ؿٳٚٵكٖا اؿٔاك ٟايلا٥ـ،
سـ نبرل ع َوأي١
ٍّ
إٍ داْب باق ٞسٔاكات ٚثكاؾات ايعاملٖٚ .قا ا٭َل َلتبْ٘ ع إٍ
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ا٭ػ٬م ْؿوٗاٚ ،إّآْا بأْٗا ّ ٫هٔ إٔ ٴت ِؿ ٳلض َٔ ؾٛمٕ بكٛٸ ٠ا٭ؿٚات ايوٝاه١ٝ
(ٚغرل ايوٝاه )١ٝإعلٚؾ ٫ٚ ،١بكَ ٵٗل ايكٛاٌْ اٱؿاكٜٸٚ ١إلاه ِٝاؿكٛقٝٸٚ ،١يهٓٗا
تأت ٞإٍ سِّٝن ايتطبٝل َٔ ػ ٍ٬تٛع ١ٝايٓاي ٚاجملتُعٚ ،ايعٌُ إوتُلٸ عً ٢تعُٝل
ًُتِٗ ايلٚس ١ٝباهلل تعاٍٚ ،بكٹ ٳ ُِٗٝايـ ١ٜٝٓإعٓ ١ٜٛايعًَُٓٚ ،١ٝشِٗ سكٛقِٗ،
ٚا٫هتذابٕ ١تطًٖباتِٗ َٚكتٔٝات ٚدٛؿِٖ; باعتباك إٔ يٮػ٬م ٚإعٜٓٛات اٱهَٝ٬ٸ١
مثعاكاّ سكٝكّ ١ٝهٔ إٔ تبًٛك ايٛٳ ٵع ٞاؾُاي ٞباؿٝاٚ ٠اٱْوإٚ ،تعنِّم سعىٸ اٌْ٫ـاؿ
ٗ ؿاػً٘ (إَ ٵ ٌٝايلٚسٚ ٞإؿاٖ )ُٞٝم ٛإبـأ ٚإَ ٳجٌ ا٭عً( ٢اهلل تعاٍ)َ ،طًل
ايهٚ ٕٛايٛدٛؿ ٚاؿٝاٖٚ .٠قَ ٙوأي َُْٗ ١ٸ ١دـٸاّ ٜٓبػ ٞؼـٜـ َوٚ٪يٝاتٓا ػاٖٗا،
ٚػُِٛاّ ٗ ٌٚٸ ٚدٛؿ تٝٸاكاتٺ ٚق٣ٛٶ ثكاؾٝٸ ٺٚ ١هٝاهٝٸ « ١ٳؿ ٵٖلٜٸ »١كآٖٜ ،١ـٸعَ ٞعُٗٛا
اَت٬ى أؾهاك َٚعاكف َٚعطٝات ثكاؾ( ١ٝغرل إه ،)١َٝ٬قاؿكٚ ٠سـٖا ع نُا تـٸع ٞع
عً ٢اهت ّ٬مَاّ إباؿك ٠ايؿعٸاي ١اـاُٸ ،١بتُجټٌ ٚؼكٝل قٹ ٳ ِٝايٓٗٛض ٚايتُٓٗ ١ٝ
فايٓا ايوٝاهٚ ٞا٫دتُاع ٞاٱهَٞ٬ٸٚ ،فيو َٔ ػ ٍ٬مكع قٹ ٳ ِٝثكاؾٚ ١ٝهٝاه١ٝ
(َلتبط ١نًِّّ ٝا بإٌاكٜع اؿٔاك ١ٜايػلبٚ ٗ )١ٝاقعٓا اؿٔاكٟٸ اٱه.َٞ٬
3ع تعنٜن ايٓكـ ايبٓٸا ٗ ٤سلن ١اجملتُعات ايعلبٝٸ ١اٱهٜ :١َٝ٬ك ٍٛاٱَاّ
وٓاّ اهتناؿ اهلل،
ايلٓا×« :يٝى َٓٸا َٳ ٵٔ مل واهب ْؿو٘ ٗ نٌٸ  ;ّٕٜٛؾإٕٵ عٌُ سٳ ٳ
ٚإٕٵ عٌُ هٝٸ٦اّ اهتػؿل اهلل ٚتاب إي .)73(»٘ٝإٕ ؿكاهٖ ١قا ايّٓٸ تؿٝـْا ٗ ؼـٜـ ك١ٜ٩
اٱَاّ× ٕوأي ١ايٓكـٚ ،فيو َٔ ػ ٍ٬ايتأنٝـ عًٓ ٢لٚك ٠تعُٝل ايلٚغ ايٓكـ١ٜ
عً ٢إوت :ٌٜٛايقات ٞايـاػًٚ ;ٞإٛٓٛع ٞاـاكدَ ٗ ،ٞؿاٌُ ادتُاعٓا ايوٝاهٞ
ٚإـْ ٞاٱه َٞ٬اؿايٚ ،ٞإع ٤٬نًُ ١ايعكٌٚ ،تلهٝؽ َبـأ ايعك ١ْٝ٬ايٛاقع،١ٝ
ٚايعٌُ عً ٢إهاؿ تلبت٘ إٓاهبٚ ;١فيو َٔ أدٌ ايهٌـ عٔ سكٝك ١أمَات ايٛاقع
إعاُل ايق ٟمٝاْٚ ٙعا ،ٌٜ٘بإهابٝٸات٘ ٚهًبٝٸات٘ٚ ،ؼًٚ ٌٝلٚؾ٘ ٚأسٛاي٘ إؼتًؿ،١
ٚأػق ايعٹ ٳبل ٚايـكٚي َٓ٘ ،عٝح ٜكٛؿْا فيو إٍ ٓلٚك ٠ػـٜـ ايلٚغ اٱه،١َٝ٬
ٚايعكٌ اٱهٚ ،َٞ٬اْ٫ؿتاغ عً ٢ايعامل ٚاؿٝاٚ ،٠اعتُاؿ َبـأ ا٫دتٗاؿ ٚايتذـٜـ،
ٚايلٚغ ايعًُ ١ٝاجمللٻؿٚ ،٠ايل ١ٜ٩إٛٓٛع ١ٝيًقات ٚاٱْوإ ٚيًعامل بٌهٌٕ ؿا.ِ٥
ٚيعٌٸ َٔ أندل ٚأِٖٸ تًو ا٭مَات هٝطل َ٠ايعكًٝٸ ١ايكَ ٳبًٝٸ ١عً ٢قطاعاتٺ ٚاهع١
َٔ أدٗن ٠اؿهِ ايوٝاه ٞايعلبٚ ٞاٱه ،َٞ٬بهٌٸ أدٛاٚ ٘٥اَتـاؿات٘ٚ ،اييت
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تٌهٌِّ إسـ ٣أِٖٸ إوبِّبات ايلٝ٥و ١٭مَات ٚاقعٓا إت٬سك ،١اييت تهبًِّ٘ ُٓٚع٘ َٔ
اْ٫ط٬م مَٛ ٛاقع ايعٌُ ٚاٱْتازٚ ،تلٖٔ ٚدٛؿ ٙيِاحل ْٳ ٳنعات طػٝاْٝٸ ١فاتٝٸ ،١يٝى
ٍّ ه ٣ٛتهلٜى َِاؿِٗ ٚأٖٛا ،ِٗ٥عً ٢سواب ايـٚيٚ ١ا٭َٸ١
٭ُشابٗا َٔ ٖٳِ
نهٌ.
ٍّ
إٕ اَتـاؿ دقٚك ٖق ٙا٭مَ ١ع اييت تعِـ َذتُعاتٓا اٱه ١َٝ٬اي ّٛٝع قـ أؿٸ٣
إٍ بٓا ٤سـاث١ٺ غلبٌَٛ ١ٝٸٖٚ ١غرل ْٝٛؿ ٗ ١فتُعاتٓا .يقيو يٝى ٖٓاى َٔ إٌَٔ
يًؼلٚز َٔ ٖق ٙا٭مَ ١ايعُٝكٚ( ١سـاثتٗا إنٜٻؿ ١ايهوٝش )١إ ٓ٫بتٛد ٘ٝهٗاّ ايٓكـ
ت ٖق ٙاؿـاثٚ ،١تٗ١٦ٝ
ت ٖ ٚٚي ٳـ ٵ
ذ ٵ
إٛٓٛع ٞإٍ اؾقٚك ايٓؿوٝٸٚ ١ايؿهلٜٸ ١اييت أْت ٳ
ًل ٙٚدـٜـ ;٠يتذاٚمٖاٚ ،اـلٚز َٔ أػطاكٖا ايعكٚ .١ُٝايٛادب ٜكتَٔٓ ٞٸا ع ٗ
ٖقا اجملاٍ ع ايعٌُ عً ٢إلام َا :ًٜٞ
1ع ْكـ ايـٚي ١ايٛطٓ ١ٝاؿـٜج ١بايقاتَ ٗ ،ؿَٗٗٛاَِٚ ،ـك قٹ ٳُٗٝا.
2ع ْكـ عكٝـ ٠اكتبا ٙايتكـټّ ايتاكى ٞبايـٚي.١
3ع ْكـ ؾهل ٠تع ِٝٛؿٳٚٵك ايطًٝع ١اؿنبٝٸ ١إػًكٚ ،١اٱؿاكات ايكاٚ ،١ُ٥ؾٔض
تٔؼُٗٝا ٭دٗن ٠ايكُع ٚائب٘ ٚايلؿع ٚايهَ ٵبت ،بٛهاًٗ٥ا اـاُٸٚ ١ايعاَ ،١اييت
أُبشت اهذلاتٝذ ١ٝهٝاهٚ ١ٝثكاؾ ١ٝعاَٸ ١يًـٚي ١ايٛطٓٚ( ١ٝايك )١َٝٛايعلب ١ٝاؿـٜج،١
عٝح بات َعـٸٍ بٓا ٤ايوذٚ ٕٛإعتك٬تٚ ،إٓاٗ ايِشلاَٚ ،١ٜٚعوهلات إلاقب١
ٚايتذُٝعْٚ ،كا ٙايتؿتٚ ،ٍٝأدٗن ٠ا٭َٔ ٚايٌلطٚ ١إؼابلات ،أندل بهجرلٕ َٔ
َعـٸٍ بٓا ٤إوتٌؿٝات ٚإـاكي َٚلاؾل اــَات ا٫دتُاعٝٸ ١ا٭ػل.٣
ٖقا نًٗ٘ أؾٔ ٢إٍ ُٓاع ١إْوإٕ علبٞٸ َوًِ ٌَٛٻْ ،ٙؿوٝاّ ٚتلبٜٛاّْ .عِ،
ت ًؼِٝٸتٓا ايعلب ١ٝتتٻوِ اي ّٛٝباـٛف ٚايتولټع ٚاْ٫ؿعاٍ ٚايعٓـ ٚاٱقِا٤
باتٳ ٵ
ٚايتهؿرل ٚايتعِټبٖٚ .قا نًٗ٘ دا ٤عً ٢ػًؿٝٸ ١فيو ايٛاقعٚ ،اقع هٝاهٚ ٞادتُاع،ٞ
ٍَّ ،تـاػٌٕ َٚعكٓ ٺـ ٫ ،ق ١ُٝؾ ٘ٝيًؿلؿ نؿلؿٺ ي٘ سكٛق٘ ٚنلاَت٘
ٚستٸ ٢تلبٟٛٸ ،علبٞ
 ،ٞابتـا٤ٶ َٔ ا٭هلٚ ٠اْتٗا٤ٶ بأٚهع ايـٚا٥ل ا٫دتُاعٚ ١ٝإٛاقع
ٚٚدٛؿ ٙاؿكٝك ٸ
ايوٝاه ٖٛٚ .١ٝدا ٤أٜٔاّ نُشِٸً ١يٛاقع َٓع اؿكٛمٚ ،أًاع اشلٚ ١ُٓٝايتوًٗ٘ٚ ،ؿؾع
٫هتُلاك هٝاهات اٱقِاٚ ٤يٝاي ٞايهَ ٵبت ٚا٫هتؿلاؿ «ايوٝاه ٞع ايذلبَ ،»ٟٛع
اهتشهإّ ناٌَ ٭دٛا ٤ايكَ ٵٗل ٚاؿلَإ «ايبطلٜلن« »ٞاٱنًرلٚه( »ٞإفا ُضٸ
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×

ايتعبرل) بإعٓ ٢ايوٝاهٚ ٞا٫دتُاع ٞايعًُ َٔ ،ٞبـا٫ٚ ١ٜؿ ٠ايطؿٌ ٚهرلٚكت٘ ايذلب١ٜٛ
ا٭ ٗ ٍٚا٭هلَٚ ٠ورل ٙإـكهٞٸ ،إٍ أعًَ ٢لاسٌ اشلَ ٳلّ ا٫دتُاعٚ ٞاؿٝات ٞايعاّٸ.
ت ايذلبٚ ١ٝايجكاؾَ ١عٓٝٸ ّ ١بٗق ٙايٓتٝذ ١إأها ١ٜٚاييت ٜٛادٗٗا ا٫دتُاع ايعلبٞ
َأ ٳٚيٝوٳ ٵ
اٱهٚ َٞ٬ايذلب ١ٝايعلب ١ٝاٱه ٖٞٚ ،١َٝ٬إؿذلض إٔ تـؾع إعٓٝٸٌ بعًِ ا٫دتُاع
ايعلبٞٸ اٱهَٞ٬ٸ اي ّٛٝإٍ عح ٚاهتكِا ٤أهباب تٌٛټ ٙايٌؼِ ١ٝايعلب ١ٝإوًُ ،١أّ
إٔ ٖقا إٛٓٛع  ٫ع٬ق ١شلِ ب٘ٚ ،إٔ ٳؿٚٵك عًُا ٤ادتُاعٓا ايعلبٞٸ ٜٓشِل ؾك٘ ٗ
ايتٓٛرل ايؿهلٟٸٚ ،ايوٻ ٵلؿ ايتاكىٚ ،ٞتهـٜى ايهتب ٚإلادع (ٚايهلاكٜى)
اؾاَع١ٝ؟!
إٕ ايػا َٔ ١ٜايذلب ١ٝع تلب ١ٝايؿلؿ ٚاٱْوإ ايعلبٞٸ إوًِ ع تهُٔ أهاهاّ ٗ
ُه ٘ٓٝعً ٢ا٭كض; يٝه ٕٛػًٝؿ ّ١هلل اـايل ايع ،ِٝٛأ ٟبٓا ٤إْوإ هً ِٝعكّ٬
ٚكٚساّ ،قٟٛٸ ايٌؼَِٚ ١ٝكتـكّ ،تًو َٗاكاتٺ عًَُ ،١ٝتُهٓٔ َٔ فاتَ٘ٓٚ ،ـَر
َٓٚؼلٚ ٗ ٙاقع٘ ٚفتُع٘ ٚعِلَٓ ،ٙؿتض عً ٢اٯػل ،ؾاعٌ اؿٔٛك ،قاؿك عً٢
اٱْتاز ٚايبٓاٚ ٤ايعطاٚ ٤اٱبـاع.
ٚستٸ ٢تتشلٸى ايذلب( ١ٝايعلب )١ٝاي ّٛٝعًٖ ٢قا ايطلٜل (كغِ ٚعٛكت٘ ٚأًٛان٘
َٚعاْاتٓا َٚآهٓٝا ٚأمَاتٓا ايهدل ٣ؾٗٝاَٗٓٚ ،ا :أمَات ايذلب ،١ٝنُا فنَ ٵلْا آْؿاّ) ٫
بٴـٻ إٔ ٜٴعاؿ بٓا ٤ايذلب ١ٝفاتٗا; يته ٕٛتلبٚ ّ١ٝاعٚ ١ٝاقعٚ ١ٝعكَ ١ْٝ٬تذـِّؿ ،٠قاؿك ٠عً٢
بٓاٖ ٤قا اٱْوإٚ ،إْٗاَ ٤عاْات٘ٚ ،اْ٫تكاٍ ب٘ َا أَهٔ إٍ عاملٕ علبٞٸ توٛؿ ٙقٹ ٳِٝ
ايعـايٚ ١اؿلٸ ٚإواٚا ،٠وتٌٸ ؾ ٘ٝايؿلؿ كأي ا٭ٚيٚ ١ٜٛاٖ٫تُاّ.
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املمكيّة وأسبابّا يف الفكْ اإلسالويّ
ض وحتمين
عسِ ٌ

يكـ أًٳ ٵلْا اٍ إٔٸ إتعاكف ٗ ايؿك٘ ايٓٛعٞٸ ٖ ٛإط٬م َِطًض (أهباب
إٹًِهٝٸٚ ،)١أَٸا ٗ ؾكٗٓا اٱهَٞ٬ٸ ؾإتعاكف:
1ع بٝإ َِاؿٜل ا٭هباب ،أ ٟأهباب إٹًِهٝٸ ١بإعٓ ٢ايٌا٥عَٗٓٚ .ا ٜٴُهٔ
اْتناع أهباب إٹًِهٝٸ.١
ِل أهباب إٹًِهٝٸ.١
2ع ْٚـ ٳك َٳٔٵ تعلٻض إٍ سٳ ٵ
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَلٕ ؾكـ ٚكؿ ٗ ايؿك٘ اٱه َٞ٬ايتعلټض إٍ َِاؿك إٹًِهٝٸ،١
عً ٢اػت٬فٺ ٗ اٯكا ;٤ؾايق ٜٔتعلٻٓٛا ٭هباب إٹًِهٝٸٚ ١أهبابٗا ٜقنل ٕٚعاؿ٠
أهباباّ عـٜـٕ ٠ٹ ًِهٝٸ ١اٱْوإ ٭َٛاي٘ إٓؿًِ ١عٓ٘( .)1أدٌ ،استٌُ بعضٷ امِاكٖا ٗ
هببٺ ٚاسـٚ .يٓقنل ٖق ٙاٯكا ٤أ ٚايٛد:ٙٛ

سِل إٹًِهٝٸ ٗ ١هببٺ ٚاسـ ٖٛٚ ،اؿٝام ،٠ايق ٖٛ ٟايوبب ايٛسٝـ يًُٹ ًِو أٚٸ ّ٫
ٚآػلاّ ٫ٚ ،هبب هٛاٚ .ٙأَٸا َا ٴَٜٔٛٸ أْٸ٘ َٔ ا٭هباب ،نايٓٛاقٌَ ،جٌ :ايبٝع ٚها٥ل
|

إعاَ٬ت ،ؾشكٝكتٗا اٱعلاض ،ايقَ ٖٛ ٟكابٌٷ يًشٝام ;٠إف إٕٸ ايبا٥ع ٚإٌذلٟ
ٜتٛاطإٓ عً ٢إٔ ٜلؾع نٌٌّ َُٓٗا ٜـ ٙعُٸا ًّه٘; يٝشٛم ٙاٯػل ،ؾًُٝ ٬و٫ٚ ،
ض بإما ٤إعلاضٕٚ .اٱعلاض أٜٔاّ دٗيتٌّ ،ؾهٌټ ٴَعٵلٔضٕ كاؾعٷ يًٝـ َٔ
ْكٌ ،بٌ ٖ ٛإعلا ٷ
دُٗ ١اسب٘ َٔ ٫ ،نٌٸ اؾٗات .ؾً ٛأكاؿ غرل ُاسب٘ ا٫هت ٤٬ٝعً ٢ايعٌ ٕٓع٘
ٚمآ٘ .ؾهٌٌّ كاؾ ٷع يًٝـ ٭دٌ ُاسب٘ٚ ،غرل َناسِٕ يِاسب٘ ،بإما ٤كؾع ُاسب٘ يًٝـ،
ٚتلن٘ ٕنآت٘ .ثِٸ نٌٌّ ٜوتٛي ٞعً ٢ايعًٌّٚ ،و ايعٌ عٝامت٘ ،ؾ ٬هبب ًِّٖهّا
ه ٣ٛاؿٝام ،٠ب ٬قب ٍٛإٹ ًِو يًٓكٌ َٔ َايوٺ إٍ آػل.
ٖٚقا ايٛد٘ استًُ٘ احملكِّل اٱٜلٚاْ ٞعً ٢بٴعٵ ٺـ ،قاٍ&ٜٚ« :ٴشتٌُ بعٝـاّ إٔ
ته ٕٛسكٝك ١ايبٝع ٚها٥ل إعاَ٬ت ٖ ٛاٱعلاض ،ثِٸ إٌذلًّ ٟو إبٝع باؿٝام.٠
ؾايوبب ايٛسٝـ يًًُو ٖ ٛاؿٝام ٠أٚٸٚ ّ٫آػلاّ ٫ ،هبب هٛا .ٙؾايبا٥ع ٚإٌذلٜ ٟتٛاطإٓ
عً ٢إٔ ٜلؾع نٌٌّ َُٓٗا ٜـ ٙعُٸا ًَه٘; يٝشٛم ٙاٯػلًُٝ ٫ ،وْ ٫ٚ ،كٌ ،بٌ ٖٛ
إعلاضٷ بإما ٤إعلاضٕٚ ،اٱعلاض أٜٔاّ دٗيتٸ ،ؾهٌټ َٴعلٔضٕ كاؾعٷ يًٝـ َٔ دٗ١
ُاسب٘ َٔ ٫ ،نٌٸ اؾٗات .ؾً ٛأكاؿ غرل ُاسب٘ ا٫هت ٤٬ٝعً ٢ايعٌ ٕٓع٘ ٚمآ٘،
ؾهٌٌّ كاؾع يًٝـ ٭دٌ ُاسب٘ٚ ،غرل َناسِ يِاسب٘ ،بإما ٤كؾع ُاسب٘ يًٝـٚ ،تلن٘
ٕنآت٘ ثِٸ نٌٌّ ٜوتٛي ٞعً ٢ايعًٌّٚ ،و ايعٌ عٝامت٘ ،ؾ ٬هبب ًِّٖه ّا ه٣ٛ
اؿٝام ،٠ب ٬قب ٍٛإٹ ًِو يًٓكٌ َٔ َايوٺ إٍ آػل»(.)2

1ع قـ أُدٝب بإٔٸ ايٛاٖل َٔ ساٍ إتعاًٌَ ٗ إعاَ٬ت ػ٬ؾ٘; ؾإٕٸ ن ٘
٬
َُٓٗا ًِّّو اٯػل ٫ ،أْٸ٘ ٜلؾع ايٝـ عُٸا ًّه٘ باؿٝامٚ ٠ا٫هت ،٤٬ٝبعـ إٔ ايتشل
إاٍ بإُباسات ،بإعلاض إايو ا٭ٚٸٍ عٓ٘ٚ ،كؾع٘ يًٝـ عٓ٘(.)3
أق :ٍٛايٛاٖل إٔٸ إًشٖ ٗ ٚٛقا اؾٛاب نَ ٕٛا قِـ ٙإتعإَ٬
نٌؼٌِ ػاكداّ ٖ ٛايتًُٝو ٫ ،اٱعلاض.
2ع إٕٸ ؾلٓ ١ٝإكداع إعاَ٬ت إٍ اؿٝام ،٠عً ٢ايلغِ َٔ نْٗٛا َعكٛي ّ١ثبٛت ّا،
إ ٫أْٸٗا ػ٬ف ا٫كتهام ايعك ٞ٥٬ايعاّٸ; ؾإْٸ٘ قاِ٥ٷ ٗ إعاَ٬ت عً ٢إباؿي ١بٌ
ا٭َٛاٍ ٚا٭علاض ٫ ،إباؿي ١بٌ إعلاضٕ ٚإعلاضٕٖٚ .قا أَلٷ ْـكن٘ بٛدـآْا
االجتهاد والتجديد

ايعٴلٵٗ.
ٌٜٗٚـ ي٘:
أ ٸ :ّ٫ٚؽِ ّٝايعك ٤٬نٌٸ َعاًَ١ٺ باهِٕ ٚعٓٛا ٕٕ ػاْٸ بٗاٚ .ؾُٝا ي ٛأكاؿٚا
أسٝاْاّ إعاًَ ١عً ٢اٱعلاض ؾإْٸِٗ ٜٴٌٓ ٕٛ٦إٌْا٤ٶ ػاُٸاّ ٜٴؿٝـٖإٚ ،ا انتؿٛا بأهاَٞ
إعاَ٬ت إتعاكؾٚ ١إتـاٚي.١
ثاْٝاّ :نُا ٌٜٗـ ي٘ أٜٔاّ قٝاي إعاَ٬ت إاي ١ٝبػرلٖا ،نعكـ اشلُـٵْ ١ايقٟ
ٖ ٛعك ٷـ هٝاهٞٸٚ ،عكـ ايًِض ايق ٖٛ ٟعكـٷ ادتُاعٚ ،ٞعكـ ا٫هتُ٦إ ايقٖٛ ٟ
عكـٷ أَينٚ ،نعكـ ايٓهاغ ايق ٖٛ ٟعك ٷـ ادتُاعٚ ٞإْواْٚ ،ٞيٝى َعا ١ٓٚعً٢
ايبٔع ع أ ٟا٫هتُتاع اؾٓو ٞع ٗ َكابٌ ايِـام ،نُا ٜٴكاٍ عاؿ ;ّ٠إف إٕٸ اْ٫تؿاع ٖٓا
َٔ ايطلؾٌ( َٔ ٫ ،)4طلف اينٚز ؾك٘; نُا أْٸ٘ ٜ ٫ٴٌذل ٙفنل إٗل ٗ ايعكـ ،ؾًٛ
اْعكـ َٔ ؿ ٕٚفنل َٗلٕ ُضٸ(ٖٓ َٔٚ ،)5ا عبٻل بعِٔٗ بأْٸٗا يٝوت َعاَ ّ١ٓٚاي١ٝ
شٔٚ ;)6(١أٜٔاّ ي ٛتًـ إٗل بؿعٌ اينٚز أ ٚبػرل ؾعٌ أسـٺ نإ ائُإ ؾُٓ ٘ٝإ
ٳَ ٵ
ٜـٺُٓ ٫ ،إ عكـٺ( ،)7ؾٜ ٬ؿوـ ايٓهاغ بتًؿ٘ بعـ فيو ٫ٚ ،بلؿِّ ُٜٔٔ ٫ٚ ،ٙاينٚز
َٗل إجٌ ،بٌ ق ١ُٝإٗل ايتايـ(ٜ ٫ٚ ،)8وك٘ َٓعٗا ْؿوٗا إٍ َٛتٗا(ٚ ،)9ي ٛنإ
وؼاّ يلدع اينٚز بتُاّ إَ ٵٗل(ٚ ،)10قـ عبٻل ايكلإٓ ايهل ِٜعٔ ايِـام بأْٸ٘
ايط٬م ؾَ ٵ
طبٵٔٳ يَهُِٵ
ْٹشًٖٚ ْ١ـٜٸٚ ١عطٝٸٖٚ ١ب ،)11(ْ١قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳآتٴٛا ايِّٓوٳا٤ٳ ُٳـٴقَاتٹٗٔٔٻ ْٹشٵًَ ّ١ؾَ ٔإٕٵ ٹ
ًٞٵ٤ٺ ٹَٓٵ٘ٴ ْٳؿِواّ ؾَهًُُٙٛٴ ٳٖٓٹ٦ٝاّ َٳلٔ٦ٜاّ﴾ (ايٓوا ،)4 :٤ؾٗ ٛيٝى َعا ٫ٚ ،ّ١ٓٚعكـاّ
عٳٔٵ ٳ
َايٝاّ َٔ ٫ ،سٝح إاٖ ،١ٝنُا ٖٚ ٛآض عكٝ٥٬ٸاّ ناكتهامٕ ْٛلٚ ،ٟأٜٔاّ ٖٛ
ٚآضٷ َٔ قِـ اينٚدٌ عٓـ إٜكاع ايعكـ ػاكداّ; ؾإٕٸ اينٚدٌ ٜكِـإ اؿٝا٠
إٌذلن.١
ٚنقيو ٖ ٛيٝى َعا ٫ٚ ،ّ١ٓٚعكـاّ َايٝٸ ّا َٔ ،سٝح ا٭سهاّ َٔٚ ،سٝح
اٯثاك إذلتِّب ١عً ،٘ٝنُا ٜتٻٔض ٖقا َٔ ػ ٍ٬إدلا ٤أؿَْ ٢كاكْ١ٺ بٚ ٘ٓٝبٌ ها٥ل
إعآٚات ٚايعكٛؿ إاي.١ٝ
ٚعً ،٘ٝؾإٕٸ َجٌ ٖق ٙايعكٛؿ غرل إاي ١ٝنٝـ ّهٔ إكداعٗا إٍ اٱعلاض؟!
ؾإٕٸ ايعكٛؿ ٌَذلن َْ ٗ ١عٓ٢ٶ ٚاسـ ٖٛٚ ،ا٫يتناّ َٔ ايطلؾٌ بإهاؿ ا٭ثل إذلتِّب
عًٚ ،٘ٝؼكٝل ايػلض.
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ٚأَٸا َا ٚكؿ ٗ بعض ايِٓ ْٛايٌلٜؿ ،١قلآْ ّا ٚهٓٸ َٔ ،ّ١ايتعبرل با٭دل ٚمٙٛ
ؾٜ ٬ٴلاؿ ب٘ إعٓ ٢اؿكٝكٖٓ َٔٚ .ٞا استا ٙبعض ايؿكٗا ٤بايتعبرل بإٔٸ ايٓهاغ ؾ٘ٝ
َعٓ ٢إعا ،١ٓٚأ ٚؾً ٘ٝا٥ب ١إعاٚ ،١ٓٚمل هل ٩عً ٢ايتعبرل بأْٸ٘ َعا.ْ١ٓٚ
 َٔٚايػلٜب إٔٸ احملكِّل اٱٜلٚاْ ٞقـ ُلٻغ بإكداع ايٓهاغ إٍ إعا ،١ٓٚبٌ إٍ
اٱداك ،٠قآٍٖٚ...« :ا فنلْا ٜوٌٗ يو ا٭َل ٗ بك ١ٝإعاَ٬ت; ؾإْٸٗا ٜلدع نجرل
َٓٗا إٍ َا فنَ ٵلْا; ؾإٕٸ َآٍ ايٓهاغ إٍ اٱداكٚ ،٠توً ٘ٝايػرل عًَٓ ٢ؿع ايٓؿى
َٓؿع ّ١ػاُٸَٓ ٖٞٚ ،١ؿع ١ايبٔعٚ .نقا إناكعٚ ١إواقاُٖٚ ،٠ا َٔ دنٝ٥ات
اٱداكٚ ،٠قـ ؽِٻِتا بايتعًٗل َتعًٖل ػاْٸ»(.)12
ؾُع ايتوً ِٝبهَ ْ٘ٛعا ّ١ٓٚنٝـ ٜٴـٻع ٢أْٸ٘ إداكْ٠؟!
أدٌ ،كٴبٳُا ٜه ٕٛشلق ٙايـعٚ ٣ٛد ٷ٘ بايٓوب ١إٍ ايٓهاغ إ٪قٖتٚ ،إٕٵ نٓٸا
ْلؾٔٗا أٜٔاّ.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ؾُع ؾلض ايتوً ِٝبه ٕٛايٓهاغ َعا ّ١ٓٚأ ٚإداك ّ٠نٝـ ٜتِٸ
تِٜٛل ٙطبكاّ يؿلٓٝٸ ١اٱعلاض؟!
ٖقاٚ ،قـ عجلتٴ أػرلاّ عً ٢بٝإٕ يًٌٗٝـ ايِـك ٗ ٖقا إُٔاكَٓ ،اهب١
ايبشح عٔ ايتًُٝو اجملٓاْ ،ٞقاٍٚ« :يعٌٸ َٔ ٖقا ايكب :ٌٝإَٗٵلٚ ،إٕٵ قاٍ ايؿكٗا ٤بأْٸ٘
َٴطعٻ ٷِ بإعا ،)13(١ٓٚيهٔٸ إكِٛؿ َٔ فيو ٚدٛؿ ايـاع ٞعً ٢م ٛاؿٝج ١ٝايتعًًٝٝٸ،١
وب إُٓٵٌٳأ ؾٗٝا،
وب قاْ ٕٛإعاًَ ٫ٚ ،١عَ ٳ
ع ٳ
 ٫ايتكٝٝـ ،١ٜؾًٝى ٗ ايبٳٌ َعاَ ْ١ٓٚ
ؾاينٚاز يٝى َعاًَ ّ١أَ ٚعا ّ١ٓٚأَ ٚباؿيٚ ،ّ١إْٸُا ٖ ٛإنلاّٷ ٚإسوإٷ ٚإْعاّٷ يًُلأَٔ ٠
و ًب٘ فٓاْٞٸٜ ٫ ،ٴٌذل ٙؾ ٘ٝايكبض ػاكداّ»(.)14
ٹقبٳٌ اينٚزْ ًُٝٚ ،
3ع ثِٸ َا ٖ ٛساٍ ها٥ل ايٓٛاقٌ ،ناٱكخ؟! ؾٌٗ ٜتِٸ ايتًُٝو ؾ ٘ٝعً ٢أهاي
اؿٝام٠؟! ؾإْٸ٘ َٔ إوتٳ ٵب ٳعـ دـٸاّ إكداع٘ إيٗٝاٚ .يٓا ك ْ١ٜ٩ػاُٸ ١س ٍٛاٱكخ ،عو ٢إٔ
ْٴٛؾٖل يبشجٗا ٫سكاّ ،إٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ.
4ع ٚيوتٴ أؿكَ ٟافا ٜكٖ ٍٛقا احملكِّل ايهبرل بايٓوب ١إٍ ٹَ ًِهٝٸ ١اٱْوإ
يٓؿو٘ َٓٚاؾع٘ ٚأعُاي٘ ،بٓا٤ٶ عً ٢ثبٛت إٹًِهٝٸ ١ا٫عتباك ١ٜشلا ،نُا ٖ ٛايِشٝض
عٓـْا؟! ؾٌٗ ًّهٗا باؿٝام٠؟!
5ع ٚأّٜٔا َا ٖ ٛايوبب ٗ سَِ ٍٛٹ ًِهٝٸ ١ايُٓا٤؟ ؾٌٗ ٖ ٞاؿٝام٠؟!
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6ع نُا إٔٸ ٖقا ا٫ؾذلاض َبًٕ عً ٢ن ٕٛاٱعلاض َٴوٵ ٹكطاّ يًُٹ ًِهٝٸَٚ ١ٴنّ٬ٜ
شلا ،ؾً ٛكؾٔٓا إبٓ ٢ع نُا كؾٔ٘ إٌٗٛك ع ٕا اهتكاّ ٖقا ايبٓا.٤
7ع ثِٸ َا َعٓ ٢اٱعلاض اؾٗيتٸ؟! ؾإٕٸ إايو إفا أعلض عٔ َاي٘ أُبض َباساّ
ؾُٝع ايٓاي; ْٛلاّ ْ٫كطاع عًكت٘ بَ٘ ٫ٚ ،عٓ ٢٭ٕ ٜهَ ٕٛباساّ يٌؼّٕ ،ؿ ٕٚغرل;ٙ
ْ٫تٗا ٤هًطٓت٘ عً.٘ٝ
ٚأَٸا ؿع ٣ٛن ٕٛإايو إْٸُا قِـ بٗقا اٱعلاض ٚقٛع٘ بإما ٤إعلاض ايطلف
اٯػلَ ٫ ،طًكاّ ،ؾ ٬هٛم يطلفٺ ثايح اغتٓاّ ايؿلُ ١بعـ اٱعلاض ٚايكٝاّ
باؿٝام ;٠تقكټعاّ بإٔٸ اٱعلاض ا٫هتطلاقٞٸ ٜ ٫ؿوض اجملاٍ إ ٓ٫يًُوتطلٳم إي ٘ٝإٔ
ّاكي اؿٝام ،٠طبكاّ يًُلتهنات ايعك ،)15(١ٝ٥٬ؾػرل ُشٝش١ٺ; ؾإٕٸ ٖقا ايكِـ
فلٸؿ ؿاعٕ  ٫أثل ي٘ ؾُٝا ي ٛبكَٛٓٛ ٞعٷ يًتأثرل; إف بإعلآ٘ كؾع َٛٓٛع ايتأثرل عً٢
إاٍ ،ؾاٱعلاض َعٓا ٙايتؼًٓ ٞعٔ ايٌٚ ٤ٞكؾع ايٝـ عٓ٘ٚ ،بعـ كؾع ٜـ إايو  ٫هًطإ
ي٘ عً ٢إاٍ ستٸّٓ ٢ع غرل ُاسب٘ َٔ سٝامت٘ َٔ ٫ ،ػ ٍ٬ايـاع َٔ ٫ٚ ،ٞػٍ٬
ايكٝـ.
8ع إٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض ٜ ٫تِٸ ٗ بعض سا٫ت ايبٝعَ ،جٌ :بٝع ايهًُِّ ٞبايقَٸ،١
نبٝع ايوٻًَـ ،ؾٗٓا َ ٫ٹ ًِهٝٸ ١باؿٝام ،٠يهٔٸ إٹًِهٝٸٚ ١اقع ْ١بايبٝع(.)16
9ع بٌ بٓا٤ٶ عًَ ٢بٓ ٢احملكِّل اٱٜلٚاُْ َٔ ٞشٸ ١بٝع إٓاؾع(َ ،)17جٌ :بٝع ايعٌُ،
ٜ ٫تِٸ ٖقا ا٫ؾذلاض أٜٔاّ ،ؾٗٓا أٜٔاّ  ٫سٝام.٠
ٚعً ٫ ٘ٝبٴـٻ َٔ اٱقلاك بعـّ كدٛع ايتًُٝو ايبٝعٞٸ إٍ ايتًُٗو باؿٝامٚ ،٠إ ٓ٫ؾًٔ
ٜٴتِٛٻك ٗ َا ٜ ٫ٴُٵًَو بٗا(.)18
وب اـاكز; ؾإٕٸ إلتهن عكٝ٥٬ٸاّ ٗ
10ع إٕٸ ايبٝع غرل قتازٕ إٍ ايكبض عَ ٳ
تأثرل ايبٝع أْٸ٘ ٪ٜثِّل ستٸ ٢قبٌ ايكبض ٚاٱقباض اـاكدٝٸٌ.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ يُ ٛضٸ َا ٜٴوتٌِٸ َٔ نًُات ايؿكٗا ٤ايٛاكؿَٛ ٗ ٠اكؿ كتًؿ،١
َٔ إٔٸ ا٫كتهام ايعكٜ ٞ٥٬كتٔ ٞإٔ ته ٕٛأؾلاؿ إعاًَ ١تاَٸَ ّ١ذلٸؿ إعاًَٚ ،١ب٬
ساد١ٺ إٍ سٝام٠ٺ ػاكد َٔ ١ٝٹقبٳٌ إٌذل ،ٟؾ ٬إًهاٍ ٗ إٔٸ ٖقا ا٫كتهام ّ ٫هٔ
تؿورلٴٚ ٙؾكاّ شلقا ا٫ؾذلاض; ٭ْٸ٘ ٜوتـع ٞسٝام ٠إٌذل ٟيًعٌٚ ،إؿلٚضٴ عـَٴٗا،
ؾكبٌ اؿٝامٚ ٠ايكبض ٜه ٕٛايٓكٌ ٚاْ٫تكاٍ تاَٻ ٵَٚ ،ٔٝع٘  ٫بٴـٻ َٔ ؾلضٔ َٹ٬ىٺ آػل
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يتُاَٝٸتٗا(.)19

يكـ طلغ ايٌٗٝـ ايِـك& اؾذلآاّ آػل يتؿورل اؿٝام ٗ ٠ايبٝعٚ ،فيو «إٔ
ٜٴكاٍ :إ ٸٕ َلدع ايبٝع إٍ إٔٸ ايبا٥ع وٛم بكا٤ٶ يًٌُذل ٫ ،ٟيٓؿو٘.
ٚتٝٓٛض فيو :إٕٸ اؿٝام ٠ع  َٔ ٖٞٚإًُِّهات ع تاك ّ٠تكع َٔ ايٌؼّ ْؿو٘،
ؾٝكِـ اؿٝام ٠يٓؿو٘; ٚأُػلٜ ٣كِـٖا يػرل ،ٙؾًُٝو فيو ايػرل إُشٳام ي٘ ،هٛا٤ٷ
أنإ ٖ ٛاؿا٥ن ْؿو٘ أّ ًؼّ آػل .ؾايبا٥ع ٜٴبـٍِّ ٖق ٙاؿٝام ٠يٓؿو٘ٚ ،اييت
ت ٹَ ًِهٝٸت٘ يًعٌ ،إٍ اؿٝام ٠يًٌُذل ،ٟؾِٝبض ا٭ػرل َايهاّ; ٭ْٸ٘ ٖ ٛإُشٳام
اقتٔٳ ٵ
ي٘.
ٖٚقا ا٫ؾذلاض ٜٴُجٌِّ قاٚي ّ١توتٗـف إكداع إٹًِهٝٸ ١إعا ١ٝٓٚإٍ اؿٝام،٠
ٚإٔٸ ايتًُٗو ٜه ٕٛبٗا ،غاٜت٘ بٗقا ايٓش ٛاـاْٸ» (.)20
ثِٸ إٕٸ ايٌٗٝـ ايِـك ،بعـ فنل ٙشلقا ا٫ؾذلاض ،تِـٸ ٣يتكَٓٚ ُ٘ٝٝاقٌت٘
ٚكؿِّٚ .ٙأؾاؿ بٗقا ايٌإٔ :إٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض ىتًـ عٔ ا٫ؾذلاض ايوابل ٗ أْٸ٘ ٜ ٫أتٞ
وب تلقُٓٝا ع ،يهٓٸ٘ َا ماٍ ٜٴٛاد٘
عً ٘ٝاٱًهاٍ ا٭ػرل ع أ ٟاٱًهاٍ ايعاًل عَ ٳ
وب تلقُٓٝا ٚنٝؿٝٸ ١علٓٓا ع; ٭ٕٸ ًْ َٔ ّ١ا٭ًٝا٤
اٱًهايٌ ايجأَ ٚايتاهع ع عَ ٳ
اييت ٴتٓٵ َكٌ بايبٝع  ٫تٴُٵًَو باؿٝام ،٠نايعٌُ ٚايهًُِّ ٗ ٞايقَٸٚ ،١بٗقا ٜهٖ ٕٛقا
ا٫ؾذلاض كايؿاّ ي٬كتهام ايعك.)21(ٞ٥٬

ٗ ايبـ ٤أُْبِّ٘ عً ٢أْٸين ًؼِٝٸاّ أًعل بٛدٛؿ ػٳًَ ٌٕ ٗ ٖقا ايبٝإٚ .ايٛاٖل أ ٸٕ
إُلاؿ إٔٸ ايٌؼّ نُا ّهٓ٘ ابتـا٤ٶ إٔ وٛم يٓؿو٘ٚ ،وٛم يػرلّ ،ٙهٓ٘ بعـ
سٝامت٘ يًعٌ بكا٤ٶ إٔ وٛم يػرل ٙأٜٔاّ ،ؾً ٛسام عٳ ٵٓٝاّ يٓؿو٘ أٚٸُ ّ٫اك َايهاّ شلا،
ٚعهِ َٹ ًِهٝٸت٘ اييت ثبتت ي٘ ٜوتطٝع بعـ فيو إٔ وٛم ٖق ٙايعٌ َلٸ ّ٠أػل ٣يػرل.ٙ
ٖٚق ٙايؿهلْ ٠ٴطبِّكٗا عً ٢ايبا٥ع; ؾإْٸ٘ ابتـا٤ٶ ًَو عٳ ٵٓٝاّ عٝامتٗا يٓؿو٘ ،ثِٸ وٛم ٖقٙ
ايعٌ َلٸ ّ٠أػل ٣بكِـ إٔ ته ٕٛيًٌُذل .ٟؾإٕٵ نإ ٖقا ٖ ٛإُلاؿ ؾإْٸ٘ ع َٴٔاؾاّ إٍ
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اٱًهاٍ ايق ٟهذٻً٘ ايٌٗٝـ ايِـك عًٖ ٢قا ا٫ؾذلاض (ٚايق ٟؾهٖهٓا ٙإٍ
اٱًهايٌ ايجأَ ٚايتاهع) ع ٜٳ ٔل ٴؿ عً:٘ٝ
1ع ْٛرل َا أٚكٳ ٵؿْا ٗ ٙبعض اٱًها٫ت ايوابك ١أٜٔاّ َٔ ،قب :ٌٝاٱًهاٍ
ا٭ٚٸٍ; ؾإٕٸ ايبا٥ع ٜ ٫كِـ اؿٝام ٠يًٌُذل ،ٟنُا ٖٚ ٛآضٷ ٗ ايبٛٝع ايٛاقع ١ػاكداّ.
ٚنقا ْٛرل َا دا ٗ ٤اٱًهاٍ ايجاْ َٔ ،ٞعـّ قٝاّ ا٫كتهام ايعك ٞ٥٬عً٢
ن ٕٛايبٝع ٫ٚ ،غرل َٔ ٙايعكٛؿ ايٓاقً ،١سٝام ٫ ،ّ٠سـٚثاّ  ٫ٚبكا٤ٶٚ ،يقا ػِٻِٛا
يهٌٸ عكـٺ ازلاّ ٚعٓٛاْاّ ػاُٸاّ ب٘.
ٚأٜٔاّ ٜأت ٞعًْٛ ٘ٝرل َا فنلْا ٗ ٙاٱًهاٍ ايلابع.
2ع ٚأَٸا اٱًهاٍ ايجايح ؾٝٳ ٔل ٴؿ عًٖٓ ٘ٝا بٌـٸ٠ٺ ،ؾإٕٸ اؿٝام َٔ ٠ٹقبٳٌ إٝٸت
وب.
يًٛاكخ غرل َعكٛي١ٺٚ ،يٝوت َٴوتٳ ٵب ٳعـ ّ٠ؾشٳ ٵ
3ع إٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض َبًٕ عً ٢إَهاْ ١ٝايٓٝاب ٗ ١اؿٝام ،٠ؾً ٛكؾٔٓا إبٓ ٢ع
نُا كؾٔ٘ إٌٗٛك ع ٕا اهتكاّ ٖقا ايبٓا.٤
4ع إٕٸ اؿٝام ٠سُٓٝا تتشكٖل تهْ ٕٛتٝذتٗا إٹًِهٝٸٖٚ ،١ق ٙايٓتٝذ ١اؿاؿث١
ته ٕٛباق ٫ٚ ،ّ١ٝؼتاز إٍ عًٓ١ٺ أػل ٣يًبكا.٤
ت بايٌ ٤ٞإباغٚ ،أَٸا إًُٛى
5ع إٕٸ اؿٝام ٠إْٸُا تهًِّٖ ٕٛه ّ١ؾُٝا ي ٛتعًٖ َك ٵ
ؾٜ ٬هَٛٓٛ ٕٛعاّ يًشٝامٚ .٠إؿلٚض إٔٸ ايٌ ٤ٞإُشٳام نإ قـ سام ٙايبا٥ع َٚٳًَه٘
َٴوٵ ٳبكاّ ،ؾَ ٬عٓ ٢يعلٚض اؿٝام ٠عًَ ٘ٝلٸ ّ٠ثاْ ،١ٝهٛاُ ٤ـكت َٔ اؿا٥ن ا٭ٚٸٍ أٚ
َٔ إٌذل ٟأّ َٔ ًؼّٕ ثايح.
6ع ٜٚذلتٻب عًٖ ٢قا اٱًهاٍ اـاَى أْٸ٘ يٛأكٳ ٵؿْا إْكاف ٖق ٙايؿلٓٝٸ ١ؾ٬
قّٝٳ يٓا َٔ ا٫ستٝاٍ بوب ٌٕٝآػل ٖٛٚ ،اٱعلاضٚ ،اؾذلاض ن ٕٛاٱعلاض دٗتٝٸاّ،
ٖٚقا َا ايتؿت إي ٘ٝاحملكِّل اٱٜلٚاْٚ ،ٞس٦ٓٝقٺ تٴش ٢ٝبعضٴ اٱًها٫ت اييت أٚكٳ ٵؿْاٖا
عً ٢ؿع ٣ٛاٱعلاضٚ ،اٱعلاض اؾٗيتٸ َٔ ،دـٜـٺ ،ناٱًهايٌ ايواؿي
ٚايوابع.

ِل أهباب إٹًِهٝٸ ١ناؾٓ ّ،١
قـ ٜٴكاٍ :إٕٸ احملكِّل اٱٜلٚاْ ٞمل ٜهٔ بِـؿ سٳ ٵ
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ِل أهباب إٹًِهٝٸ ٗ ١ا٭عٝإ ؾك٘ ،نُا ٜٗٛل َٔ بعض
ٚإْٸُا نإ بِـؿ سٳ ٵ
نًُات٘.

1ع إْٸ٘ إٕٵ مل ٜهٔ& بِـؿ ا٫هتٝعاب ؾٗقا َا ٪ٜنِّـ اؿٸعاْ٤اٜٚ ،نٜـ عً،٘ٝ
ٓٚٳ ٻٓا تِـِّ ٜ٘يبٝاْٗا ؾإْٸُا تِـٸ٣
ِل أهباب إٹًِهٝٸَٚ .١ٳٔٵ َ
 ٖٛٚعـّ تِـٸ ٟايؿكٗا ٤ؿَ ٵ
يقيو بٓش ٛإٛدب ١اؾنٝ٥ٸ .١إفٕ ؾًِ ٜبٵلٳ أٟټ عِؿٛكٕ عً ٢ايٌذل ،٠نُا ٜٴكاٍ ٗ إَ ٳجٌ.
ِل أهباب إٹًِهٝٸ ٗ ١ا٭عٝإ ؾكَ٘ ٫ ،طًكاّ،
ٓٓا نَ ٗ ْ٘ٛكاّ سٳ ٵ
2ع ي ٛؾلٳ ٵ
ؾٜ ٬تنعنع ً ٞٷٖٓ ٤ا أٚكٳ ٵؿْا ٙعًَٓ َٔ ٘ٝاقٌاتٺ.

ٖٚقا ايلأّ ٟهٔ اقتٓاُٴ٘ ٖٓا طلس٘ احملكِّل اٱٜلٚاْ َٔ ،ٞتكو ُ٘ٝإٹًِهٝٸ١
إٍ :ٹًَِهٝٸ ١أًُٝٸَ ١بتـٳأَٚ ;٠ٹ ًِهٝٸ ١ؾلعٚ ١ٝثاَْ ١ٜٛوبٛق ٖٛٚ .١تكوِٝٷ ثٓاٞ٥ٸٚ .بٝاْ٘:
ايكوِ ا٭ٚٸٍ :ايوبب ا٭ًُٞٸَٓ ٖٛٚ ،شِلٷ باؿٝامٚ .٠قـ ْعتٗا ُاسب ٖقا
ا٫ػا ٙبأْٸٗا أُّټ إًُِّهات.
ايكوِ ايجاْ :ٞا٭هباب ايجاْٚ .١ٜٛتتُجٻٌ بوا٥ل ا٭هباب.
ٚقـ اػتاك ٙاحملكِّل اٱٜلٚاَْ ٞٴِلِّساّ بقيو ،قاٍ« :اعًَ ٵِ إٔٸ ُأّٻ ا٭هباب إًُِّه١
ٖ ٞاؿٝاماتٚ ،نٌټ َا عـاٖا َٔ ا٭هباب ؾَٗ ٞتؿلِّع ْ١عًٗٝاٚ ،اكؿَٛٓٛ ٗ ْ٠عٗا،
 ٫أْٸٗا أهبابٷ ٗ عٳ ٵلٓٗا .ؾهٌٸ ا٭َٛاٍ ناْت أدٓبٝٸ ّ ١عٔ ا٭ًؼاْٚ ،ناْت
تٗ
ْوبتٗا إٍ ايهٌٸ ْوبٚ ّ١اسـٚ ،٠باؿٝامُ ٠اكت َلتبط ّ١با٭ًؼاْٚٚ ،كٳ ٳؿ ٵ
هًطاْٗاُٚ ،اكت ًٖٛن ّ١شلا .ؾاؿٝام ٖٞ ٠ايوبب ايٛسٝـ ٗ سـٚخ إًو ٫ ،هبب
هٛاٖا; ٚأَٸا ها٥ل ا٭هباب ؾٗ ٗ ٞإلتب ١اي٬سك .)22(»١ثِٸ قاٍ« :نُا ؼـخ ايوًطٓ١
باؿٝام ٠تٓتكٌ ايوًطًٓ َٔ ١ؼّٕ إٍ آػل بإعاَ٬ت ا٫ػتٝاكٜٸٚ ،١نقا بايٓٛاقٌ
ت َٛدب ْ١يٓكٌ ايلب٘ٚ ،ؼ ٌٜٛايوًطإ َٔ
ايكٗل ،١ٜناٱكخ .ؾهٌٸ إعاَ٬ت َعاَ ٬ٷ
ت إٔٸ ُأّٻ إًُِّهات ٖ ٞاؿٝامات،
ًؼّٕ إٍ آػل»(ٚ .)23قاٍ ٗ َٓٛعٕ آػلٚ« :قـ علؾِ ٳ
هٓا ً٦ٝاّ
ٚنٌٸ َا عـاٖا َٔ ايٓٛاقٌ ؾٗ ٞتٓتٗ ٞإٍ اؿٝامات  ٫قاي ;١ؾإٕٵ ًََ ِ
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هٓا ً٦ٝاّ باشلب ١أ ٚباٱكخ
هٓا ٙعٝامتٓا يًجُٔٚ ،ي ٛبٛها ;٘٥أِ ًََ ٚ
بايٌلا ٤ؾكـ ًََ ِ
هٓا ٙعٝامَ ٠ٳ ٵٔ اْتكٌ إاٍ َٓ٘ إيٓٝاَ ،ا إٔٸ سٝامت٘ سٝامتٓا ،نُا ٗ اٱكخ،
ؾكـ ًََ ِ
أ ٚبتؿٜٛضٕ َٓ٘ سلٸ سٝامت٘ إيٓٝا ،نُا ٗ اشلب.)24(»١

1ع إٕٸ ن ٕٛاؿٝام ٠هبباّ يًُٹ ًِهٝٸ ١عكٝ٥٬ٸاّ أَلٷ  ٫ٳكٜٵبٳ ؾ ،٘ٝإ ٓ٫إٔٸ دعًٗا ايوبب
ايلٝ٥ى ؾك٘ ٖ ٛأَ ٷل غرل ُشٝض; ؾإٕٸ ٖٓاى هبباّ أًُٝٸاّ آػل ٖٛٚ ،ايِٓع ٚايع٬ز ،بٌ
ّ ٫هٔ إكداع نٌِّ إًُُِّهات إٍ ٖق ٜٔايوببٌ ،نُا هٝأت ٞبٝاْ٘.
2ع ٚأَٸا َا فنَ ٳل َٔ ٙتِٜٛل يهٝؿٝٸ ١إكداع ها٥ل ا٭هباب إٍ اؿٝامٚ ،٠ا٭َجً١
اييت أٚكؿٖا َٔ ،قب :ٌٝنَ ٕٛٹ ًِهٝٸ٤ًٞ ١ٺ بايٌلا ٤إْٸُا تتشكٖل عٝام ٠ايجُٔٚ ،يٛ
بٛها ،٘٥ؾٗقا ٖٓا ٜجرل ايعذبٖٓٚ ،ا ٜٓ ٫بػُ ٞـٚكَ َٔ ٙجً٘; إف إٕٸ َٹ ًِهٝٸ ١ايجُٔ
مل ؼٌِ بوبب اؿٝامٚ ،٠إْٸُا بوبب ايٓكٌ ٚايتباؿٍٖٚ ،ق ٙهببٝٸَ ْ١وتكًٓ ْ١عٔ هببٝٸ١
اؿٝامٚ ،٠إٕٵ نإ ٜٴُهٔ إٔ ٜه ٕٛإٓك ٍٛأَلاّ َٴشٳاماّ.
ؾإٕٵ نإ إلاؿ بٗقا ايبٝإ إيػا ٤هببٝٸ ١ايٓكٌ ٚغرل ٙؾٗقا كدٛعٷ إٍ ايٓٛل١ٜ
ايوابك ،١اييت تل ٣أساؿ ١ٜا٭هبابٚ ،امِاكٖا ٗ اؿٝام.٠
ٚإٕٵ نإ إلاؿ ن ٕٛاؿٝام ٖٞ ٠ايوبب ا٭ًُٞٸ ،ثِٸ سـخ تٛهټعٷ َٔ ٹق ٳبٌ
ايعك ،٤٬ؾأٓاؾٛا أهباباّ ثاْٜٛٸ ١أػل ،٣ؾٗقا ايتِٜٛل قاُلٷٜٗٓ ٫ٚ ،ض بإؾاؿ ٠فيو،
َٴٔاؾاّ إٍ عـّ امِاك إٹًِهٝٸ ١ا٭ًُٝٸ ١باؿٝام ،٠ستٸ ٢ته ٕٛا٭هباب ايجاْ١ٜٛ
نًٓٗا كادع ّ١إيٗٝا.
ٚإٕٵ نإ إلاؿ ايتكـټّ اينَاْ ٞيًًُُٛى باؿٝام ٠عً ٢إًُٛى بػرل سٝام٠ٺ ؾٗقا
ايبٝإ ي ٛنإ ي٘ ق ْ١ُٝعًُٝٸ ١ؾٜ ٬ٴؿٝـ ٗ بٝإ ايوببٝٸ ;١يعـّ ن ٕٛايبشح ؾٗٝا عجاّ
تاكىٝاّ ،أ ٚؼً ّ٬ٝيٛاٖل٠ٺ ادتُاع ١ٝؼً ّ٬ٝعكًٝٸاّ ،بٌ إلتب٘ بايبشح ايؿكٗٞ
ايتشً ٌٝعً ٢أهايٕ عكٞ٥٬ٸ ٚاعتباكٕ عكٞ٥٬ٸ .ثِٸ إْٸ٘ ٬َ ٫مَ ١بٌ ايتكـټّ ايلتيبٸ
ٚايتكـټّ اينَاْ ،ٞنُا هٛف ْٴٌرل إي٫ ٘ٝسكاّ.
إفٕ ،ؾايِشٝض ٖ ٛتعـټؿ أهباب إٹًِهٝٸ ١ع ايلٝ٥وَٗٓ ١ا ٚايجاْ ١ٜٛعٚ ،عـّ
ٚسـاْٝتٗاٚ ،عـّ ُشٸ ١إكداع ا٭هباب ايجاْ ١ٜٛطُلٸاّ إٍ هببٺ ٚاسـ ٖٛٚ ،اؿٝام.٠
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ؾإِٗٸ إفٕ ٖ ٛعح ا٫ػاٖات ايتعـټؿ ١ٜا٭ػل.٣

 ٫ ٖٛٚوِل إٹًِهٝٸ ١ا٭ًُٝٸ ١باؿٝام ٠ؾك٘ ،بٌ ٜل ٣تعـټؿ ا٭هباب،
َٚػاٜلتٗا يًشٝامٚ .٠تٓـكز ؼت٘ عـٸَ ٠وايو:

ٜ ٖٛٚقٖب إٍ تجًٝح ا٭هباب:ٖٞٚ ،
ايوبب ا٭ٚٸٍ :ايٓاقٌ يًًُو َٔ َايوٺ إٍ َايوٺ آػل ،نايبٝع ٚاشلب.١
ايوبب ايجاْ :ٞإٔ ىًِّـ ٚاسـٷ ٯػل ،ناٱكخ.
ايوبب ايجايح :إسلام ً٤ٞٺ َٴباغٕ َ ٫ايو يٖ٘ٚ .قا إَٸا سكٝكٞٸٓٚ ٖٛٚ ،ع ايٝـ
سكٝك ّ١عًٚ ;٤ًٞ ٢إَٸا سهُٞٸٚ ،فيو بتٗ ١٦ٝهبب٘ ،نٓٛع إْا٤ٺ ؾُع َا ٤إطل ،أٚ
ِْب ًبه١ٺ ٭دٌ ايِٝـ.
ٖٚقا إوًو قـ ُٴلِّغ ب٘ ٗ فًٓ ١ا٭سهاّ ايعـيٝٸ.)25(١

ٜتٻٔض ٖٓا َلٻ ٜٚأت ٞعـّ داَعٝٸٖ ١قا ايتكوْٛ ;ِٝلاّ يعـّ امِاك ا٭هباب ٗ
َا فٴنٹل; ؾإْٸ٘ ٖٓا  ٫ٳكٜٵبٳ ؾ ٘ٝن ٕٛايعٌُ ٚائُإ ٚايتٻ ٳبعٝٸ ١ًْ َٔ ١أهباب إٹًِهٝٸ.١

َ ٖٛٚتِٝٻـٷ ٖٓا َٖ ٛقن ٛٷك ٗ نتاب ايٌلنٚ ١أهبابٗاٚ ،إْٸُا قًٓا َتِٝٻـٷ
٭ْٸ٘ قـ فٴنٹل َا ٖ ٛتٓ ٜٛٷع ٚبٝإٷ ٭ْٛاع إٹًِهٝٸْ َٔ ،١اس ١ٝنْٗٛا قٗلٜٸ ّ ١أ ٚاػتٝاكٜٸ ّ،١
ِلٖا ُٓٔ عٓا ٜٔٚنًُِّ ،١ٝسٝح
 ٫ٚٴٜعٵًَِ ن ْ٘ٛبِـؿ بٝإ ا٭هباب ناؾٓٚ ،ّ١سٳ ٵ
فٴنل تجٓ ١ٝا٭هباب أ ٸ ،ّ٫ٚثِٸ تكو ِٝنٌٸ ْٛعٕ َُٓٗا إٍ أُٓاف ،ؾٓٝتر تعـټؿ ا٭هباب.
ٚبٝإ فيو:
()26
إٕٸ أهباب إًو ْٛعإ :قَ ٵٗل ١ٜط= دٳ ٵبل١ٜص ; ٚاػتٝاكٜٸ.١
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ايٓٛع ا٭ٚٸٍ :ا٭هباب ا٫ػتٝاكٜٸ ٖٞٚ .١عً ٢أُٓافَٗٓ ،ا :ا٫نتوابٚ ،ايبٝع،
ٚايٌلاٚ ،٤ايِٝـٚ ،اؿٝامٚ ،٠إسٝا ٤إٛاتَٚ ،ا إٍ فيو.
ايٓٛع ايجاْ :ٞا٭هباب ايكٗلٜٸُٓ ٖٞٚ .١ؿإ :إَٸا إٔ ٜه ٕٛظَ ٵعٌ ايٌاكع; ٚإَٸا
إٔ ٜه ٕٛبأهباب اتٸؿاقٝٸ ١أػل.)27(٣
ؾُٔ ايِٓـ ا٭ٚٸٍ :إرلاخ ،اؾٓاٜات ،ا٭ُك ،َٚايٓقٚكَٚ ،ا إٍ فيو.
 َٔٚايِٓـ ايجاْ :ٞاػت ٙ٬إايٌ قَ ٵٗلاّ ،عٝح ّ ٫هٔ ُٝٝن أسـُٖا عٔ
اٯػل عاؿٚ ...ّ٠ايُٝٛٸ ١بايجًح ...أٚ ٚٳ ِقـ ًَوٺ.)28(...

عً ٢ايلغِ َٔ إٔٸ ٖقا ايتكو ِٝأؾٌٔ بهجرلٕ ٖٓا هبك٘ َٔ ايتكوُٝات ،إ ٓ٫أْٸ٘
َٴبتً٢ٶ ببعض اٱٜلاؿات(َٗٓٚ ،)29ا:
1ع تـاػٌ ا٭قواّ َٔ ،قبَ :ٌٝا أٚكؿ ٗ ٙايٓٛع ا٭ٚٸٍ َٔ عطـ (ايبٝع) عً٢
(ايٌلا .)٤ؾٝا تٴلُٖ ٌٖ ٣ا هببإ َتبآٜإ ،أسـٴُٖا غرلٴ اٯػل؟! ٚنقا اؿاٍ بايٓوب١
إٍ عطـ (اؿٝام )٠عً( ٢ايِٝـ);  َٔٚقبَ :ٌٝا أٚكؿ ٗ ٙايٓٛع ايجاْ َٔ ،ٞإتباع
(ا٭ُك )َٚيًع (اؾٓاٜات).
2ع عـّ داَعٝٸ ١ايتكو ِٝباعذلاف ُاسب٘; سٝح اهتؿاؿ َٔ عباكَٚ( :٠ا إٍ
فيو)ْ ٫ٚ .عًِ َٴلاؿٖ َٔ ٙق ٙايعباكٚ ،٠إٍ أٟٸ ً٤ٞٺ نإ ْٛل ٙؾٗٝا.
3ع إٕٸ فنل( ٙايٓقٚك) ٗ ايِٓـ ا٭ٚٸٍ يٝى ؾٓٸٝاّ; ؾإْٸ٘ يٝى َٔ ايتًُٝو ايكَ ٵٗل;ٟ
إف إٕٸ ايتًُٝو بايٓٻ ٵقك إٕٵ نإ ايٓٻ ٵقك عً ٢مً ٛل ٙايٓتٝذ ١ع ٚايٛاٖل ٖ ٛإًشٗ ٚٛ
إكاّ ع ِٜ ٫ضٸ; ٭ْٸ٘ غرل َكـٚكٕ يًٓافك(ٚ ;)30إٕٵ نإ بٓشً ٛل ٙايؿعٌ ؾًُٗٝ ٛوْ
اػتٝاكٟٸ; يتٛقٗؿ٘ عً ٢قب ٍٛإٓقٚك ي٘.
4ع إٕٵ ق :ٌٝإٕٸ إُلاؿ بايتًُٝو ٗ ايٓٻ ٵقك ٖ ٛايتًُٝو هلل تعاٍ; باعتباك إٔٸ سلف
(اي )ّ٬ايٛاكؿ ٗ ُٝػ ١ايٓٻ ٵقك (هلل عًٞٻ ،)...ؾٝه ٕٛايؿعٌ إٓقٚك ًٖٛناّ هلل; بوبب
فيوٜٚ ،ذلتٻب عً ٘ٝإٔٸ إاٍ إٓقٚك ٜٴُٵًَو قَ ٵٗلاّ.
ؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ :إٕٸ ايتعٗټـ إٛدٛؿ ٗ ايٓٻ ٵقك هب إٔ ٜ ٫ٴؼٵًَ٘ بباب إٹًِهٝٸٚ ١ايتًُٝو;
وب ا٫كتهام ايعك٫ٚ ،ٞ٥٬
ع ٳ
ؾؿ ٞق( :ٍٛهلل عًٞٻ إٔ أتِـٻم بـكِٖٕ) تعٗټـٷ ٚايتنا ٷّ َ
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ٜٴٛدـ أٟٸ ًُٝوٺ .ؾايٓافك بٗقا ايكٜ ٫ ٍٛلٜـ إٔ ٜٴًُِّو اهلل ؾع َٔ ّ٬أؾعاي٘ٚ ،إْٸُا ٜلٜـ
إٔ ٜتعٗٻـ ي٘ هبشاْ٘ بايتِـټم بـكِٖ .ؾباب٘ باب ايعٴٗٵـ ٫ ،٠باب ايتًُٝو(ٚ ،ايٗ )ّ٬
قٛي٘ (هلل)  ّ٫اٱٓاؾ ٗ ١إتعٗٻـ ي٘; سٝح إٕٸ إتعٗٻـ ب٘ ٜٴٔاف إٍ إتعٗٻـ ي٘ ،ؾهُا
ٜٴٔاف إًُٛى إٍ إايو ،ؾٝٴكاٍٖ( :قا ًَو ؾ ،)ٕ٬نقا ٜٴكاٍٖ( :قا َتعٗٻـ ب٘
يؿ .)ٕ٬ؾع (ايٖٓ )ّ٬ا  ّ٫ايتعٗټـ ٫ ،إٹ ًِو(.)31
5ع َا فنل َٔ ٙتكو ِٕٝيًٓٛع ايجاْ ٞإٍ ُٓؿٌ; ؾإٕٸ ايِٓـ ايجاْٜ ٫ ٞهَٔ ٕٛ
ا٭هباب ايكَ ٵٗل ١ٜبٓشَ ٕٛطًل ،بٌ قـ ٜه ٗ ٕٛبعض اؿا٫ت َٔ ا٭هباب ا٫ػتٝاكٜٸ;١
إف َا مل ٜكبٌ ايطلف اٯػل ع  ٖٛٚإ ٢ُٛي٘ ع ٜ ٫ـػٌ إ ٢ُٛب٘ ٗ َٹ ًِه٘ ،غ٬ف
ايِٓـ ا٭ٚٸٍ ،ناٱكخ ،ايقٜ ٫ ٟتٛقٖـ ؿػٛي٘ ٗ ًَو ايٛاكخ عً ٢كٓاٚ ٙقبٛي٘
َطًكاّ ،نُا ٖٚ ٛآ ٷض.

ٚي ٴٝعٵًَِ إٔٸ ٖقا إوًو مل ٜٴِلٻغ ب٘ بعٓٛإ أهباب ا ٹٕ ًِهٝٸ ،١نُا مل ٜٴِلٻغ بأْٸ٘
عٓا َٔ ٙايتكو ِٝايق ٟفنل ٙاحملكِّل اـ&ٞ٥ٛ
ِلٚ .إْٸُا اْتعنٳ ٵ
َطل ٚٷغ عً ٢هب ٌٝاؿَ ٵ
٭ْٛاع إٹًِهٝٸٚ ١أقواَٗاٚ ،تًؿٝك٘ َع فٌُ نًُات٘ .يقا ؾُا ْقنلٖٓ ٙا ٜهَٔ ٕٛ
باب أسـ ايٛد ٙٛإتِٛٻكْ ٫ٚ ،٠لٜـ ؼُ ً٘ٝيًُشكِّل اـ:&ٞ٥ٛ
ايكوِ ا٭ٚٸٍ :إٹًِهٝٸ ١ايقاتٝٸٚ .١قـ ُلٻغ ٖٚ ٛغرلَٛ ٗ ٙآع عـٜـ ٠أْٸٗا يٝوت
اعتباكٜٸ ّ.)32(١
ايكوِ ايجاْ :ٞإٹًِهٝٸ ١ايعٳلٳٓ ،١ٝأَ ٟٹ ًِهٝٸ ١ا٭ًٝا ٤إٓؿًِ ١عٔ اٱْوإٖٞٚ .
ب ٳـٚٵكٖا تٓكوِ إٍ قوٌُ:
أ ٸ :ّ٫ٚإٹًِهٝٸ ١ا٫بتـا ١ٝ٥ا٫هتك٬ي ١ٝط= ا٭ًُٝٸ = ١ا٭ٚٸي١ٝصَٓ ٖٞٚ .شِلْ٠
بوببٌُٖٚ ،ا :إَٸا اؿٝامٚ ;٠إَٸا ايِٓع َٚا ٜٴًشل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ ،نايٓكٌ أ ٚاؿؿ.ٜ
ٚا٭ٚٸٍ :نُا ٗ سٝام ٠اٱْوإ يًُباسات ا٭ًُٝٸ ،١ؾإٕٸ ايعكٜ ٤٬لٳ ٵٖ ٕٚقا هبباّ
يًُٹ ًِهٝٸ.١
ٚايجاْ :ٞنُا إفا أػق أسـٷ َا َ ٫ايٝٸ ١ي٘ ٚسام ،ٙنايطٌ ،ؾِٓع٘ نٛماّ،
ؾٝهَ ٕٛا .ّ٫ؾٝهٖ ٕٛقا ايِٓع ٌَٓأّ يـ ٣ايعكٕ ٤٬ٹ ًِهٝٸ ١ايهٛمٖ .قا ٗ ايِٓع.
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شل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ ؾهُا إفا أت ٢أسـٷ بإا َٔ ٤ايٓٗل ،ؾٗقا إا٤
ٚأَٸا َا ٜٴًِ ٳ
سُٓٝا نإ عٓـ ايٓٗل َ ٫ايٝٸ ١ي٘ .ؾِٓع إاي ١ٝؾٜ ٘ٝٴٛدب ًَهٝٸت٘ عكٝ٥٬ٸ ّاٚ .نُا يٛ
سؿ ٜايجًر َٔ ايٌتا ٤إٍ ايِٝـ ،ؾإْٸ٘ َ ٫ايٝٸ ١ي٘ ٗ ايٌتا ،٤يهٓٸ٘ ٜهَ ٕٛاٗ ّ٫
ايِٝـٚ .بقيو ِٜبض ًٖٛناّ شلقا احملتؿٹ ٜب٘ ٗ ْٛل ايعك.٤٬
ٚإفا اتٸٔض فيو ْطلغ ايو٪اٍ ايتاي ٌٖ :ٞإٔٸ ٖقٳ ٵ ٜٔايوببٌ يًُٹ ًِهٝٸٜ ١هْٛإ
بٓشَ ٛاْع ١اـًٛٸ أ ٚبٓشَ ٛاْع ١اؾُع؟
ٜل ٣أُشاب ٖقا ايلأ ٟأْٸُٗا عً ٢مَ ٛاْع ١اـًٛٸ(َ ٫ٚ ،)33اْع َٔ ادتُاعُٗا
ٗ ً٤ٞٺ ٚاسـ ،نُا إفا سام أس ٷـ اـٌبُٓٚ ،ع٘ هلٜلاّ ،ؾُٹ ًِهٝٸت٘ شلقا ايولٜل
ت َٔ ايِٓع(.)34
ت َٔ اؿٝامٚ ،٠بًشا ٚايِٛكْ ٠تذٳ ٵ
بًشا ٚإاؿٸْ ٠تذٳ ٵ
ثاْٝاّ :إٹًِهٝٸ ١ا٫بتـا ١ٝ٥اي ٻتبٸع ،١ٝاييت ؼٌِ بوبب ن ٕٛإاٍ مثلٕ ّ٠ا ًّه٘
اٱْوإ ،نبٝض ايـداز ُٛٚف ايػِٓ ٚمثل ايٌذل; ؾإْٸٗا تٴُٵًَو بتٳبٳع َٹًِهٝٸ ١ا٭ٌُ.
ايكوِ ايجاْ :ٞإٹًِهٝٸ ١ايجاْٜٛٸ ،١اييت ته ٗ ٕٛط ٍٛإٹًِهٝٸ َٔ ١ايكوِ ا٭ٚٸٍ.
ٚتتُجٻٌ بوا٥ل ا٭هبابٚ .تٓكوِ إٍ قوٌُ:
أ ٸ :ّ٫ٚإٹًِهٝٸ ١ا٫ػتٝاكٜٸ ،١نايعكٛؿ.
ثاْٝاّ :إٹًِهٝٸ ١ايكَٗٵلٜٸ ١ناٱكخ ٚايُٝٛٸ ١ع بٓا٤ٶ عً ٢أْٸٗا َٔ اٱٜكاعات ع أٚ
ايٛٳقِـ(.)35

1ع ْاقٍ فيو ايٌٗٝـ ايِـك& ع عًَ ٢ا سٴه ٞعٓ٘ ع بإٔٸ هلٜلٜٸ ١ايولٜل تٴُٵًَو
ٗ ْٛل ايعك ٤٬تٳ ٳبعاّ يتًُٗو َاؿٸت٘ٚ .يقا ي ٛسام ػٌباّ ،ثِٸ ُٓع ًؼّٷ آػل َٓ٘ ،بـٕٚ
إفْ٘ ،هلٜلاّ ،نإ ا٭َل نُا يُٓ ٛع ٖ َ٘ٓ ٛهلٜلاّ ،بٌ إٕٸ َٹ ًِهٝٸ ١ايولٜلٜٸ ١تٓـىٓ
ٗ َٹ ًِهٝٸ ١إاؿٸ ٫ٚ ،٠تٴل ٣عٴلٵؾ ّا ًَهٝٸ ّ ١ػاُٸ ١يًولٜلٜٸ.)36(١
ًٚٳ ٳلس٘ ايوٝـ اؿا٥لٟٸ ،ؾأؾاؿ :إٕٸ ْؿى ٖقا اٱًهاٍ ٳٔ ٜل ٴؿ عً ٢ايوٝـ اـٞ٥ٛ
ٗ َجٌ َجاٍ ُٓع ايهٛم َٔ ايطٌ ،أ ٚإبعاؿ إا َٔ ٤ايٓٗل ،أ ٚسؿ ٜايجًر إٍ
ايِٝـَٚ ،ا ًاب٘ فيو; ؾإٕٸ إٹًِهٝٸ ١ايعكٝ٥٬ٸ ١يًهٛم َج ّ٬إْٸُا تهْٛ ٗ ٕٛل
ايعك ٤٬بًشاَ ٚٹ ًِهٝٸَ ١اؿٸت٘ ٖٛٚ ،ايطٌ ،ؾًُٓ ٛع ايهٛم َٔ طٌٕ نإ ٗ سٝام٠
االجتهاد والتجديد

ّ آػل ،ب ٬إفْ٘ ،نإ ايهٛم َٹ ًِهاّ يقاى ايٌؼّ ٫ ،يِاْع ايهٛمٚ .نقا
ًؼ ٕ
ي ٛأبعـ َا٤ٶ نإ ٗ سٝامً ٠ؼّٕ آػل َٔ ايٓٗل ،أ ٚسؿَ ٜا سام َٔ ٙايجًر َٔ ؿٕٚ
ًُٗه٘ بإفْ٘ ،نإ ٗ َٹ ًِو ايٌؼّ ا٭ٚٸٍ.
ٚنإٔٸ ايوٝـ اـٚ ٞ٥ٛقع ٖٓا ٗ اـطأ عً ٢أهاي ؽٝټٌ إٔٸ إٹًِهٝٸ ١ؾلع
إايٝٸ ;)37(١عٹ ًُِاّ بأْٸ٘ قـ ؾلٻم بُٗٓٝا ٗ أٚٸٍ عج٘ ،ايق ٟعٓ ْ٘ٛبع (َا ٖ ٞسكٝك ١إاٍ؟
َٚا ٖ ٛايؿاكم بٚ ٘ٓٝبٌ إٹ ًِو؟)ٚ ،أٓٚض مثٸ ١إٔٸ ايٓوب ١بٌ إاٍ ٚإٹ ًِو ْوب ١ايعُّٛ
ٚاـِٚ َٔ ْٛد٘ٺٚ ،مل ٜهٔ ٜعتكـ بٛدٛؿ َ٬مَ١ٺ بُٗٓٝا(.)38
2ع اتٻٔض َٔ ٖق ٙإٓاقٌ ١إٔٸ هببٝٸ ١اؿٝامٚ ٠ايِٓع إْٸُا ُٖا عً ٢هبَ ٌٝاْع١
اؾُعٚ .هٝأت ٞإٔٸ ا٫تٸذا ٙايلابع ٜل ٣إٔٸ اؿٝام ٠تهًِّٖ ٕٛه ٗ ّ١ػِْٛ
إٓك٫ٛت; ٚأَٸا ايِٓع ؾًِّٖٗ ٛوْ ٗ ػِ ْٛغرل إٓك.ٍٛ
3ع إٕٸ ايعك ٤٬إْٸُا ٜلٳ ٵَ ٗ ٕٚجاٍ ايولٜل اْـناى َٹ ًِهٝٸ ١ايولٜلٜٸَ ١ع َٹ ًِهٝٸ١
اـٌب; بوبب اْعـاّ اؿاد ١إٍ ايتؿهٝوُٚ ،عٛب ١ايتؿهٝو ٗ َكاّ ايتعاٌَ; ؾإٕٸ
ايؿٌِ بٌ اشلٚ ١٦ٝإاؿٸ ٠ؾٌِٷ عكًٞٸ ؿقٓٚ ،ٞؼً ٝٷٌ ؾًوؿٞٸٚ ،يٝى ؼً ّ٬ٝعٴلٵؾٝاّ.
4ع إٕٸ دعٌ إٹًِهٝٸ ٗ ١ايُٝٛٸ َٔ ١ايكَ ٵٗل ،١ٜبٓا٤ٶ عً ٢نْٗٛا إٜكاعاّ ،غرلٴ ؿقٕ ٝل;
ٚفيو ٭ٕٸ ايُٝٛٸٚ ١إٕٵ ناْت  ٫ؼتاز إٍ قب ٍٕٛغرل إٔٸ يًُ ٢ُٛي٘ ايلؿٸَٚ ،ع ثبٛت
سلٸ ايلؿٸ  ٫تِـم ايكَ ٵٗل.١ٜ
5ع نُا إٔٸ فنل ايٛٳ ِقـ نأسـ َِاؿٜل إٹًِهٝٸ ١ايكَ ٵٗل ١ٜيٝى ؿقٝكاّ; ٚفيو
٭ْٸ٘ َ ٫ٹ ًِهٝٸ ٗ ١ايٛٳ ِقـ ٫ ،يًعٌ ٫ٚ ،يًُٓؿع ;١ؾإٕٸ ايٛقـ ؼبٝى ايعٌ ٚإط٬م
إٓؿعٚ ،)39(١ايٛاقـ ٜك ّٛبؿوٓ َٹ ًِهٜ٘ٚ ،جبت يًُٛقٛف عً ٘ٝسلٸ اْ٫تؿاع َٔ ايعٌ
إٛقٛؾ ٫ ،١أنجل.

 ٖٛٚقه ٌّٞعٔ ايٌٗٝـ ايِـك&(ٚ .)40ايبٝإ ايق ٟقـٻَ٘ أنجل ؿقٓٚ ّ١ؾٓٸَٔ ّ١ٝ
ا٫تٸذاٌٖ ايوابكٌ; سٝح قوٻِ أهباب إٹًِهٝٸ ١إٍ قوٌُ :أًُٚ ;١ٝثاْٚ ،١ٜٛإٕٵ مل
ٜٴعبِّل بٗقا ايتعبرلٚ ،مل ٜوتعٌُ ٖق ٙاُ٫ط٬ساتْٚ .ٴهلِّك َا فنلْا ٗ ٙإوًو
ِل .يقا ؾُا ْقنلٙ
ايجايح َٔ إٔٸ ٖقا إوًو مل ٜٴِلٻغ بأْٸ٘ َطلٚغٷ عً ٢هب ٌٝاؿَ ٵ
االجتهاد والتجديد

ٖٓا ٜه َٔ ٕٛباب أسـ ايٛد ٙٛإتِٛٻكْ ٫ٚ ،٠ٴلٜـ ؼُ ً٘ٝيًٌٗٝـ ايِـك&:
وب ٖقا ا٫ػا ٙإٕٸ إٌٓأ ٗ
ايكوِ ا٭ٚٸٍ :إٹًِهٝٸ ١ا٭ٚٸيٝٸ ١ا٫هتك٬يٝٸ ،١ؾبشٳ ٳ
وب ا٫كتهامات ايعكٝ٥٬ٸ ١أسـ أَلٳ ٵ:ٜٔ
ٹَ ًِهٝٸ ١اٱْوإ ٭َٛاي٘ إٓؿًِ ١عٓ٘ عَ ٳ
ا٭ٚٸٍ :اؿٝام.٠
ايجاْ :ٞايِٓع.
ٖٚقا ا٫تٸذاٜ ٙؿذلم عٔ ا٫تٸذا ٙايوابل بإٔٸ ٖقٳ ٵ ٜٔايوببٌ عً ٢مَ ٛاْع١
ْ ب٘ .بٝإ فيو:
يهٌ َٔ اؿٝامٚ ٠ايِٓع َٛكؿ ٙاـا ٸ
ٍّ
اؾُع; ؾإٕٸ
أ ٸ :ّ٫ٚإٕٸ اؿٝام ٠ته ٕٛهبباّ يًُٹ ًِهٝٸ ٗ ١ػِ ْٛإٓك٫ٛت.
ثاْٝاّ :إٕٸ ايع٬ز ٜه ٕٛهبباّ يًُٹ ًِهٝٸ ٗ ١ػِ ْٛغرل إٓك٫ٛت ،نا٭كض
اييت تٴُٵًَو باينكاع ١أ ٚايعُاك.)41(٠
ٖ ٞقٳ ٵ ٜٔايوببٌ ٴٜعٳـٸ َٔ ًْ١
أق :ٍٛإٕٸ بٝإ ٖقا ايؿاكم ايـقٝل بٌ فايَ ٵ
إبـاعات ايٌٗٝـ ايِـك&.
ايكوِ ايجاْ :ٞإٹًِهٝٸ ١ايجاْْ ٖٞٚ ،١ٜٛاً ٗ ْ١٦ط ٍٛا٭ ;ٍٚؾكـ سٌِ عٓـ
ت ٗ باب اؿٝام َٔ ٠دٗاتٺ ًتٸ:ٖٞٚ ،٢
ايعك ٤٬تٛهټعا ٷ
1ع َٔ دٗ ١ايٌؼّ اؿا٥ن.
2ع َٔ دٗ ١إاٍ إُشٳام.
3ع َٔ دُٗٓ ١إ بٳ ٳـٍ إاٍ إُشٳام عٓـ إت٬ؾ٘.
4ع َٔ دٗٚ ١كٚؿ سٝام٠ٺ دـٜـ ٠عً ٢اؿٝام ٠ا٭.)42(ٍٚ
ٚقـ ُؼٻض عٔ ٖقا ايتٛهټع ايعك ٗ ٞ٥٬اؿٝام ٠عـٸ ٠أهباب:
ؾايتٛهٸع ا٭ٚٸٍ أْتر هببٝٸ ١اٱكخ يًُٹ ًِهٝٸ.١
ٚايتٛهٸع ايجاْ ٞأْتر هببٝٸَ ١ٹ ًِهٝٸ ١ايُٓا.٤
ٚايتٛهٸع ايجايح أْتر هببٝٸُٓ ١إ ايػلاَ ١يًُٹ ًِهٝٸ.١
ٚايتٛهٸع ايلابع أْتر هببٝٸ ١ايعكٛؿ يًُٹ ًِهٝٸ.١
ٚقـ متٸ بٝإ َؿاٌُ ٖق ٙايل ١ٜ٩بٌهٌٕ َبوٚ ،ٙٛنقيو ْكـٖا ٗ ،ؿكاهتٌ
َوتكًٓتٌ ،متٸ ٌْلُٖا هابكاّ ،ؾلادٹ ٵع إٕٵ ً٦تٳ(.)43
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أ ٸَ ٗ :ّ٫ٚا ٜتعًٖل ببٝإ سكٝك ١إٹًِهٝٸ ١إبشٛخ عٓٗا ٗ عايَِ ايتٌلٜع ٚايتكٌٓ:
1ع إْٸٗا َٔ ا٭َٛك ا٫عتباكٜٸ ٫ٚ ،١غُٛض ٗ تِٛټكُٖا يـ ٣ايقٖٔ ايعٴ ٵلٗ
ٚايعكٞ٥٬ٸٚ .أَٸا ْٛع اعتباكٖا ؾٗ ٛباؾَ ٵعٌ ا٫هتك٬ي ٫ ،ٞباْ٫تعناع َٔ اؿهِ
ايتهًٝؿٞٸ; ؾإٕٸ ؾلٓ ١ٝاْ٫تعناع ٜٳ ٔل ٴؿ عًٗٝا ًْ َٔ ْ١اٱٜلاؿاتِٜ ٫ٚ ،ضٸ ايٓكض عً٘ٝ
بإَهإ اؾذلاض اْتعناع إٹًِهٝٸ َٔ ١دٛام ايتِلټف إٌل ٙٚبايبًٛؽ ٚم.ٙٛ
2ع إٕٸ إٹًِهٝٸ ١ا٫عتباكٜٸ ١فعٛي ْ١بإما ٤إٹًِهٝٸٚ ١ايوًطٓ ١ايتهٜٝٓٛٸ ،١نوًطٓ١
اٱْوإ عً ٢دٛاكس٘ ٚأؾعايٖ٘ٚ .ق ٙإٹًِهٝٸ ١ا٫عتباكٜٸ ١شلا عٳ ٵلضٷ علٜض ،ؾهُا تتعًٖل
با٭عٝإ اـاكدٝٸ ١تتعًٖل بإٓاؾعٚ ،أٜٔاّ تتعًٖل با٭َٛاٍ ايهًُِّ ١ٝاييت ته ٗ ٕٛايقَٸ.١
 ٖٞٚيٝوت أَلاّ أهٻو٘ ايٌاكعٚ ،إْٸُا ٖ َٔ ٞا٭َٛك اٱَٔاٝ٥ٸ.١
3ع إٕٸ َا طلس٘ ؾكٗاْ٩ا ،بايلغِ َٔ ؿقٓت٘ ٚكٳ ٵٚعت٘ ،يٝى ي٘ أٟٸ ع٬ق١ٺ بتشـٜـ
ح ٗ نٝؿٝٸٚ ١دٛؿٖا ا٫عتباكٟٸٚ ،تِٜٛل
َؿٗ ّٛإٹًِهٝٸٚ ،١بٝإ َاٖٝٸتٗا ،بٌ ٖ ٛع ٷ
فيو ٗ ٓ ٤ٛايكٛاعـ إٓطكٚ ١ٝايؿًوؿ .١ٝنُا أْٸِٗ مل ٜتِـټٚا يتشـٜـ َاٖ ١ٝإٹًِهٝٸ١
ٚؼـٜـ َؿَٗٗٛا ٗ اي ٴبعٵـ اؿكٛقٞٸٚ ،بٹِٳ ُتام عٔ غرلٖا َٔ إؿاٖ ِٝايكلٜبَٗٓ ١ا
ٚايًِٝك ١بٗا؟ ٚعً ،٘ٝؾٓشٔ ْطايب ايؿك٘ اٱه َٞ٬بتكـ ِٜتعلٜـ يًُٹ ًِهٝٸٚ ،١ؼـٜـ
ػق عً ٢ايؿك٘ اٱهٜٓٚ ،َٞ٬بػ ٞي٘ إٔ ّٮ
َؿَٗٗٛاٖٚ .ق٪َ ٙاػق َْٗٓ ٠ذ ١ٝداؿٸ ٠تٴ٪ٵ ٳ
ْكط ١ايؿلاؽ إٓٗذٖ ١ٝقٚ ،ٙإٔ ٜوـٸ ٖق ٙايجػل.٠
ثاْٝاّٚ :أَٸا ٗ َا ٜتعًٖل َوأي ١تع ٌٝأهباب إٹًِهٝٸ ،١ؾبعـ تتبټع ٚاهتكِا ٤آكا٤
ايؿكٗا ٤متٸ تِٓٝؿٗا ٗ أكبع ١اتٸذاٖاتٚ ،تِـٻ ٵٜٓا يعٳلٵٓٗاٚ ،ؼًًٗٝا ،ثِٸ ْكـٖا
ٚتكّٗٛاٚ .قـ اتٻٔض َا :ًٜٞ
1ع إٕٸ ايِشٝض ٖ ٛتعـټؿ ا٭هبابٚ ،عـّ ُشٸ ١ا٫تٸذا ٙا٭ٚٸٍ ،ايقٜ ٟل٣
ٚسـتٗاٚ ،إٔٸ ايوبب ا٭ٚسـ يًُٹ ًِهٝٸ ٖٛ ١اؿٝام ٫ ،٠غرل.
ِل أهباب إٹًِهٝٸْٛ ٗ ١عٌ :هبب
2ع إْٸٓا ْلؾض ا٫تٸذا ٙايجاْ ،ٞايقٜ ٟل ٣سٳ ٵ
أًُٞٸ; ٚهبب ثاْٚ ،ٟٛإٔٸ ايوبب ا٭ًُٞٸ ٜٓشِل باؿٝامٚ ،٠أَٸا ها٥ل ا٭هباب ؾٗٞ
أهبابٷ ثاْ ،١ٜٛتلدع إٍ اؿٝام.٠
3ع نُا ْلؾض إوًو ا٭ٚٸٍ ع َٔ ا٫تٸذا ٙايجايح ع ،ايكا ٌ٥بتجًٝح ا٭هباب،
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 :ٖٞٚايوبب ايٓاقٌ يًًُو َٔ َايوٺ إٍ َايوٺ آػل ،نايبٝع ٚاشلبٚ ;١إٔ ٜٴؼًِّـ ٚاس ٷـ
ٯػل ،ناٱكخ; ٚإسلام ً٤ٞٺ َٴباغ َ ٫ايو يٖ٘ٚ ،قا إَٸا سكٝكٞٸٓٚ ٖٛٚ ،ع ايٝـ
سكٝك ١عًٚ ،٤ًٞ ٢إَٸا سهُٞٸٚ ،فيو بتٗ ١٦ٝهبب٘ ،نٓٛع إْا٤ٺ ؾُع َا ٤إطل أٚ
ِْب ًبه ١٭دٌ ايِٝـ.
4ع ٚأٜٔاّ مٔ ْلؾض إوًو ايجاْ ٞع َٔ ا٫تٸذا ٙايجايح ع ،ايكا ٌ٥بإٔٸ أهباب
إًو ْٛعإ :أٚٸشلُا :أهباب قٗلٜٸ ١ط= دٳ ٵبل١ٜص ع ٖٞٚ ،عً ٢أُٓافَٗٓ ،ا :ا٫نتواب،
ٚايبٝعٚ ،ايٌلاٚ ،٤ايِٝـٚ ،اؿٝامٚ ،٠إسٝا ٤إٛاتَٚ ،ا إٍ فيو ع; ٚثاُْٗٝا :أهباب
اػتٝاكٜٸُٓ ٖٞٚ ،١ؿإ :إَٸا إٔ ٜه ٕٛظعٌ ايٌاكع (نإرلاخ ،اؾٓاٜات ،ا٭ُك،َٚ
ايٓقٚكَٚ ،ا إٍ فيو); ٚإَٸا إٔ ٜه ٕٛبأهباب اتٸؿاقٝٸ ١أػل( ٣ناػت ٙ٬إايٌ قَ ٵٗلاّ،
و.)...
عٝح ّ ٫هٔ ُٝٝن أسـُٖا عٔ اٯػل عاؿٚ ،...ّ٠ايُٝٛٸ ١بايجًح ،...أٚ ٚٳ ِقـ َٹ ًِ ٺ
5ع ٚنقيو ْلؾض إوًو ايجايح ع َٔ ا٫تٸذا ٙايجايح ع ،ايقٜ ٟقٖب إٍ تكوِٝ
أهباب إٹًِهٝٸ ١إٍ قوٌُ كٝ٥وٌ :ا٭ٚٸٍ :إٹًِهٝٸ ١ايقاتٚ ;١ٝايجاْ :ٞإٹًِهٝٸ ١ايعٳلٳٓ،١ٝ
أًَ ٟه ١ٝا٭ًٝا ٤إٓؿًِ ١عٔ اٱْوإ ٖٞٚ ،بـٳٚٵكٖا تٓكوِ إٍ قوٌُ :أٚٸشلُا:
إٹًِهٝٸ ١ا٫بتـا ١ٝ٥ا٫هتك٬يٝٸ ١ط= ا٭ًُ = ١ٝا٭ٚٸي١ٝصَٓ ٖٞٚ ،شِل ْ٠بوببٌُٖٚ ،ا :إَٸا
اؿٝام( ٠نشٝام ٠إباسات ا٭ًُٚ ;)١ٝإَٸا ايِٓع (نِٓع ايهٛم َٔ ايطٌ احملام)
َٚا ٜٴًشل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ ،نايٓكٌ (نُا إفا أت ٢أسـ بإا َٔ ٤ايٓٗل) أ ٚاؿؿٜ
(نشؿ ٜايجًر َٔ ايٌتا ٤إٍ ايِٝـ) .نُا إٔ ٖقا إوًو ٜقٖب إٍ أْٸ٘ َ ٫اْع َٔ
ادتُاع اؿٝامٚ ٠ايِٓع َعاّ ٗ ً٤ٞٺ ٚاسـ.
6ع تِـٻ ٵٜٓا يعلٵضٕ َٛدنٕ ي٬تٸذا ٙايلابع ،ايق ٟقوٻِ أهباب إٹًِهٝٸ ١إٍ قوٌُ:
أًُٚ ;١ٝثاْ.١ٜٛ
ؾا٭ ٍٚع  ٖٞٚإٹًِهٝٸ ١ا٭ٚٸي ١ٝا٫هتك٬يٝٸ ١ع ؾإْٸٗا إٌٓأ ٗ َٹ ًِهٝٸ ١اٱْوإ
٭َٛاي٘ إٓؿًِ ١عٓ٘ٚ ،تتُجٻٌ بأسـ أَل :ٜٔاؿٝام( ٠إؼتِٸ ١بإٓك٫ٛت)ٚ ،ايِٓع
(إؼتّٸ بػرل إٓك٫ٛت ،نا٭كض اييت تٴُٵًَو باينكاع ١أ ٚايعُاكٚ .)٠إٕٸ اؿٝام٠
ٚايِٓع  ٫هتُعإ ٗ ً٤ٞٺ ٚاسـٜٚ .لٖ ٣قا ا٫تٸذا ٙبإٔٸ ايعك ٤٬تٛهٻعٛا ٗ اؿٝام.٠
ٚأَٸا ايجاْ ١ٝع  ٖٞٚا ٹٕ ًِهٝٸ ١ايجاْ ١ٜٛع ؾإْٸٗا ْاً ٗ ْ١٦ط ٍٛا٭ ;ٍٚؾكـ سٌِ عٓـ
ايعك ٤٬تٛهټعات ٗ باب اؿٝام َٔ ٠دٗاتٺ ًتٸٚ .٢مل ْتِٳ ٻـ يتشًٕٓ ٫ٚ ،ً٘ٝاقٌٚ ١تكِٜٛ
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ٖقا ا٫تٸذآٖ ٙا; ٭ْٸٓا ػِٻِٓا ي٘ َكايٌ َوتكًٌٖ.
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(األسص املٍطكيّة لالستكساء) يف امليزاُ
عسضٌ ووٍاقشةٌ لٍكد الشيخ أميَ املصسي

َا ماٍ نتاب ا٭هى إٓطكٝٸ ١ي٬هتكلا ،٤يًوٝٸـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِٸـك،
ٗ طٞٸ اٱُٖاٍٚ ،مل ٜوًٖ٘ ائ ٤ٛعً ٘ٝنُا ٜٓبػ .ٞؾُٓق ُـٚك ،ٙقبٌ ٔو ١عكٛؿ
تكلٜباّ(ٚ ،)1إٍ َٜٓٛا ٖقا ،ايـكاهات سٛي٘ َعـٚؿ ٠قـٚؿٚ ;٠نقيو مل ٜأػق سكٓ٘ ٗ
ايتـكٜى ٚايتـاٚ ٍٚايٌلغ; ؾا٭نجلٜٸ َٔ ١طٓ٬ب ايعً ّٛايـٜٝٓٸ ١بعٝـ ْ٠عٓ٘ ،ؾٔ ّ٬عٔ
غرلِٖٚ .تهُٔ أُِّٖ ١ٝنتابٺ نهتاب ا٭هى ٗ أْٸ٘ ّ ٫هٔ ػاًٖ٘ ثبٛتاّٚ ،إٕٵ
ٚقع إثباتاّ; إف  ٫بٴـٻ َٔ َٛقـٺ بٌأْ٘; ؾإَٸا إٔ ْتٸؿل َع َا قلٻكٚ ;ٙإَٸا ْلؿٸ َا هذٸً٘ َٔ
ْكٛض َٓٚاقٌات داؿٸٚ ،٠إ ٓ ٫ؾٓشٔ أَاّ َعاكف َتنيني .١ؾُٳ ٵٔ ٜعتُـ إبـأ ا٭كهطٞٸ،
ايكا« :ٌ٥ا٫تٸؿام ٜ ٫ه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ ٫ٚ ،أنجلٜٸاّ ،بعكًٝٸت٘ ٚأٚٸيٝٸت٘» ،نٝـ ِٜضٸ ي٘ إٔ
ٜتذاٌٖ ْكـ ُاسب ا٭هى؟ ٚنٝـ ي٘ إٔ ٜجل بٓتا٥ذ٘؟ ؾعإفٕ «يٝى أَاّ ايؿك ٘ٝع
ٍّ ٗ إُٖاٍ َا طلس٘ ايِٸـك; سٝح إَٸا إٔ هتٗـ ٗ اؽاف
عل ع طٚغرلٙص أٟٸ سل
ٍّ
اجملتٗـ
َٛقـٺ قـٻؿ ٖا طلس٘ ايِٸـك ،ؾٝشٌِ عً ٢نُ ٵب ٳلٜات ايبشح ا٭ُٛيٞٸ عً ٢أهاي
ادتٗاؿٺ ٚبِرلٚ ;٠إَٸا إٔ ٜكًِّـ ٜٚتب ٸٓ ٢كأّ ٜا ٭سـ ايباسجٌ ؿَ ٕٚعاْا٠ٺ ٚؼكٝلٖٚ ،قا
ن ٵب ٳلٜات ايبشح ا٭ُٛيٞٸ عً ٢أهاي تكًٝـٺ ٗ ايلأِٖٚ ،ٟ
ٜعين أْٸ٘ هٛف ٜٓتٗ ٞإٍ ُ
()2
ٜكٛي :ٕٛايٓتٝذ ١تتبع أػىٸ إكـٸَات» .
ماٖ ٗ ٍٚق ٙايٛقؿَٓ ١اقٌَ ١ا هذٻً٘ ايٌٝؽ ايـنتٛك أّٔ عبـ اـايل
إِلٟٸ َٔ كؿٚؿٺ عًَ ٢ا أثاكُ ٙاسب ا٭هى عً ٢إبـأ ا٭كهطٞٸ هايـ ايقنل َٔ

ْكـٺ ْٚكضٕ; إف تطلٸم ايٌٝؽ إِلٟٸ إٍ فيو ٗ أكبعٕ َٔ نتب٘ :ؿهتٛك اؿهُاٗ ٤
ًلغ بلٖإ ايٌؿاٚ ;)3(٤أُ ٍٛإعلؾٚ ١إٓٗر ايعكًٞٸ(ٚ ;)4أْؿع ايتكلٜلات ٗ ًلغ
اٱًاكات ٚايتٓبٗٝات(َٓٚ ;)5تٗ ٢إلاؿ ٗ عًِ أُ ٍٛا٫عتكاؿ.
ٚهٓٓكٌ ّْٸ زلاست٘ َٔ ايهتاب ا٭ػرل; ٫ػتِاك ،ٙثِٸ ْوذٌِّ َ٬سٛاتٓا
َٓٚاقٌاتٓا عً.٘ٝ

قاٍ ايٌٝؽ إِلٟٸ ،بعـ إٔ ْاقٍ ايتذلب ١نأسـ َِاؿك إعلؾ ١ايبٌلٜٸ،١
ٚؼت عٓٛإ ( :ٳ ٚٵٖ ٷِ ٚتٓب٘ٝٷ)ٖٓ« :اى( )6ٳَ ٵٔ ًهٖو ٗ بـاٖ ١ندل ٣ايكٝاي ا٫قذلاْٞ
ا٭ٚٸٍ ،بتٌهٝه٘ ٗ قٔ ١ٝإٔ «ا٫تؿاقٞٸ ٜ ٫تهلٻك ؿاُٝ٥ٸاّ ٫ٚ ،أنجلٜٸاّ»ٚ ،اؿٸع ٢أْٗا
ػآع ْ١ؿواب ا٫ستُا٫ت; ٓٚٸ ّا َٓ٘ إٔ تهلاك إٌاٖـات فلٻؿ تهلاكٕ نُِّٞٸ،
ٜتٔا ٍ٤استُاٍ ايِـؾ ١بتهلټك ،ٙإٍ إٔ ٌِْ إٍ استُإٍ ٓ ٌٝ٦دـٸاّٜ ٫ ،عرل ٙايعكٌ
اٖتُاَاّ ،ؾٝوكط٘ عٔ اعتباكٚ ٙاستُاي٘ ،ؾٓٝعكـ ايٝكٌ ايقاتٞٸٚ .مٔ ْك ٍٛؾ:٘ٝ
أ ٸ :ّ٫ٚإٕ بـاٖٖ ١ق ٙايكّٔ ١ٝهٔ إٔ ٜٓبٸ٘ عًٗٝا بٛدٌٗ:
ايٛد٘ ا٭ٚٸٍ :بعهى ايٓكٝض ٭ٌُٕ بـٜٞٗٸ« ٖٛٚ ،نٌټ أثلٕ ٜتهلٻك ؿاُٝ٥ٸاّ أٚ
أنجلٜٸاّ ؾٗ ٛيعًٓ١ٺ فاتٜٓٚ ،»١ٝعهى بعهى ايٓكٝض إٍ «نٌٸ َا يٝى يعًٓ ٺ ١فاتٝٸ ١ع أٟ
اتؿاقٝٸ ١ع ؾٜٗ ٫ ٛتهلٻك ؿاُٝ٥ٸاّ ٫ٚ ،أنجلٜٸاّ».
ٚبٝإ ا٭ٌُ إٔ ايعًٓ ١ي ٛناْت تاَٸ ّ١ؾٜٓ ٬ؿوٓ عٓٗا َعًٛشلا عً ٢ايـٚاّٖٛٚ ،
ٓلٚكٟٸ; ٚإٕٵ ناْت ْاقِ ّ١ؾِٝـك عٓٗا َعًٛشلا ٗ أنجل ا٭سٝإ; يٛدٛؿ إكتٔٞ
إلدِّض يِـٚك ٙؿاُ٥اّ ،ي ٫ٛإاْع ايعاكض; ٭ٕ إاْع ي ٛنإ ٫مَاّ يًُ٪ثِّل يهإ فاتٝٸاّ،
 ٖٛٚػ٬ف ؾلض ٚدٛؿ إكتٔ ٞيٮثل ،ؾًٝنّ ادتُاع ايٓك ;ٌٔٝيهَ ْ٘ٛكتٔٝاّ ٚغرل
َكتضٕ.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٕ قٛيٓا« :ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ ٜ ٫تهلٻك» ٖ ٛقٔٝٸ ْ١أٚٸيٝٸ ١ؼًًٝٝٸ،١
ٜٴِـِّم ايعكٌ بٗا َذلٸؿ ايتِٛټك ايِشٝض ٕٛٓٛعٗا ٚقُٛشلاٚ .بٝإ فيو:
إٕ َعٓ ٢ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ ٖ ٛا٭ثل اؿاٌُ يوببٺ أػّٸ َٔ طبٝع ١إ٪ثِّلَٚ ،عٓ٢
ٜ ٫تهلٸك أ ٟإْ٘  ٫وٌِ َع اكتؿاع اـُِٝٛٸ ;١٭ٕ ايتهلاك ٜٗـف إٍ كؾع َـػًٝٸ١
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ايٛلٚف اـاُٸ ١يًُ٪ثِّل ع نُا هبل إٔ أًٳ ٵلْا ع ،ؾته ٕٛايكٔ ١ٝبٗقا ايٓش« :ٛا٭ثل
اؿاٌُ َٔ ػُِٝٛٸ ١إ٪ثِّل  ٫وٌِ َع اكتؿاع اـُِٝٛٸٓ ٖٞٚ ،»١لٚكٜٸ ْ١أٚٸيٝٸ.١
ثاْٝاّ :إٕ ايٛاقع عً ٢ػ٬ف َا ٔٚٸ َٔ كدٛع ٖق ٙايكٔ ١ٝؿواب ا٫ستُا٫ت.
بٌ ا٭َل عً ٢ايعهى ٖٛٚ ،كدٛع سواب ا٫ستُا٫ت إٍ ايتوً ِٝبٗق ٙايكٔٚ ،١ٝإ ٓ٫
يوك٘ عٔ ا٫عتباكٚ .بٝإ فيو:
إٕ ُـٚك ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ ي ٛاَتٓع إٔ ٜه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ أ ٚأنجلٜٸاّ ع نُا فٖب
اؿهُا ٤عهِ ايعكٌ ا٭ٚٸيٞٸ ،نُا أًٳ ٵلْا ع ؾٗ ٛإطًٛب; ٚإٕٵ أَهٔ إٔ ٜهٕٛ
وب َا اؾذلض إـٻع ،ٞؾّ ٬هٔ إٔ
ع ٳ
ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ أنجلٜٸاّ ٗ باؿ ٨ا٭َلَ ،
تتٔاْ ٍ٤وب ١استُاٍ ايِـؾَ ١ع تهلټك ُـٚك ا٭ثل عٔ إ٪ثِّل; ٭ٕ ايِـؾّ ١هٔ إٔ
وب ايؿلض عٓـ ،ٙأ ٚبعباك٠ٺ أػلّ ٫ :٣هٔ َع إْهاك بـاٖٖ ١قٙ
ع ٳ
ته ٕٛأنجلٜٸَ ّ١
ايكاعـ ٠ايعكًٝٸ ١إثبات فاتٝٸ ١إ٪ثِّل يٮثل; يتهلاك ين َ٘ٚي٘; ٫ستُاٍ ٚدٛؿ هببٺ
ٳع ٳلٓٞٸ ٫مّ يًُ٪ثِّل٪ٜ ،ثِّل ٗ ُـٚك ا٭ثل عٓ٘»(.)7

ْٚوذٌِّ عً ٘ٝإٓاقٌات ايتاي:١ٝ
إٓاقٌ ١ا٭ :ٍٚمٔ ْ ٫وًِِّ با٭ٌُ ٗ اؾًُ ;١إف مٔ ْوًِِّ بإٔ أثل ايعًٓ١
ايتاَٸ ١ؿا ٌُّٞ٥بائلٚك ،٠يهٔٵ ْ ٫وًِِّ بإٔ أثل ايعًٓ ١ايٓاقِ ١أنجل ٌّٟبائلٚك ;٠سٝح
إٕ احملقٚك ٖ ٛادتُاع ايٓك َٔ ٌٔٝػ ٍ٬ادتُاع إكتٔٚ ٞعـَٖ٘ٚ ،قا احملقٚك
ٜوتٛدب ٓلٚكُ ٠ـٚك ا٭ثل عٔ عًٓتٖ٘ٚ ،قا ٜتشكٖل ٚيٕ ٛلٸ٠ٺ ٚاسـٚ .٠عً ٘ٝؾايعًٓ١
ايٓاقِ ١بائلٚكِٜ ٠ـك عٓٗا َلٸٚ ّ٠اسـَٚ ،٠ا عـا ٙؾٖٗ ٛهٔٷ; قـ ِٜـك; ٚقـ ٫
ِٜـكٖ َٔٚ .قا ٜه ٕٛا٭ٌُ نايتاي« :ٞنٌٸ أثلٕ ِٜـك ؿاُٝ٥ٸاّ ،أَ ٚلٸٚ ّ٠اسـ ٠عً٢
ا٭قٌٸ ،ؾٗ ٛيعًٓ١ٺ تاَٸ ١أْ ٚاقِٜٚ ،»١ه ٕٛعهو٘ بعهى ايٓكٝض إٛاؾل« :نٌٸ َا
يٝى بعًٓ١ٺ تاَٸ ١أْ ٚاقِِٜ ٫ ١ـك ا٭ثل عٓ٘ ؿاُٝ٥ٸ ّا ،إٔ ٚلٸ٠ٺ ٚاسـ ٠عً ٢ا٭قٌٸ»ٖٚ .قا ٫
ٜجبت اهتشايُ ١ـٚك ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ أنجلٜٸاّٚ ،إْٸُا ٜجبت عـّ ٓلٚكُ ٠ـٚك ا٭ثل
ا٫تؿاقٞٸ أنجلٜٸاّ ،أٟٸ إٕٸ أنجلٜٸ ١ا٫تؿاقٞٸ ٖهٓٓ ٫ ،ْ١لٚكٜٸٖٚ .ْ١قا َا اؿٸعاُ ٙاسب
ا٭هى.
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إٓاقٌ ١ايجاَْ :١ٝلنن ايٓكاَ ٖ ٗ ٛايٓوب ١بٌ احملُٚ ٍٛإٛٓٛع ٗ ايكٔ:١ٝ
«ايقاتٞٸ ٜه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ أ ٚأنجلٜٸاّ»; إف ايٓوبٖٓ ١ا إ ٸَا ايتوا ٟٚأ ٚا٭عِٸَٚ .ـٻع ٢ايٌٝؽ
إِلٟٸ ٜتِٸ إفا ثبت إٔٸ ايٓوب ٖٞ ١ايتواٖٚ .ٟٚقا غرل ثابتٺ; ٭ٕ قٔ« ١ٝايقاتٞٸ ٜهٕٛ
ؿاُٝ٥ٸاّ أ ٚأنجلٜٸاّ» إفا عهوٓاٖا بعهى ايٓكٝض إٛاؾل تٓترَ« :ا ٜ ٫ه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ
 ٫ٚأنجلٜٸاّ ٜ ٫ه ٕٛفاتٝٸاّ»ٖٚ ،ق ٙايكٔ ١ٝإعهٛه ١تجبت بإٔ كؾع إٛٓٛع (ايـٚاّ)
ٜلؾع احملُ( ٍٛايقاتٞٸ) ؾكٖ٘ٚ ،قا ٜتشكٖل هٛا ٤ناْت ايٓوب ١بُٗٓٝا ايتوا ٟٚأٚ
ا٭عُِّ ،١ٝؾٗ َٔ ٞقب :ٌٝايكٔ ١ٝايتاي« :١ٝنٌٸ إْوإ سٛٝإ» ،إفا عهوٓاٖا بعهى
ايٓكٝض إٛاؾل تهٖ ٕٛهقا« :نٌٸ  ٫سٛٝإ  ٫إْوإ» ،ؾٗقا ٜ ٫جبت بإٔ ايٓوب١
بُٗٓٝا ٖ ٞايتوا ٟٚبائلٚك ،٠بٌ تجبت بإٔ كؾع اؿٛٝإ ٜوتًنّ كؾع اٱْوإٖٚ ،قا
ٜتشكٖل هٛا ٤نإ اؿٛٝإ أعِٸ َٔ اٱْوإ ع نُا ٖ ٛاؿاٍ ٖٓا ع أٜ ٚوا.ٜ٘ٚ
ٜٚـٍٸ عً ٢نَٓ٬ا أٜٔاّ بأْٸٓا إفا عهوٓا ا٭ٌُ «ايقاتٜ ٞه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ أٚ
أنجلٜٸاّ» بايعهى إوت ٟٛيٓتر« :بعض ايـاُٞ٥ٸ ٚا٭نجلٟٸ ٜه ٕٛفاتٝٸاّ»; ٭ٕ احملٍُٛ
ٗ ا٭ٌُ قـ ٜه ٕٛأعِٸ َٔ إٛٓٛعٚ ،شلقا تٓعهى إٛدب ١ايهًَِّٛ ١ٝدب ّ١دنٝ٥ٸ،١
نُا فنل إٓاطكٚ .)8(١عً ٘ٝؾا٫تؿاقٞٸ ٖهٔٷ إٔ ٜتهلٻك ؿاُٝ٥ٸاّ ،ؾٔ ّ٬عٔ
أنجلٜٸت٘; عهِ ايعكٌ.
 ٞبهْ٘ٛ
إٓاقٌ ١ايجايج :١ؾوٻل ايـنتٛك إِلٟٸ ع ٗ ايٛد٘ ايجاْ ٞع ا٭ثل ا٫تٸؿاق ٸ
ٍّ; ٭ٕ َعٓ ٢ا٫تٸؿاقٞٸ
ا٭ثل اؿاٌُ عٔ هببٺ أػّٸ َٔ طبٝع ١إ٪ثِّلٖٚ .قا غرلٴ تاّ
ِٝٸٚ ،١إِا َٖٛ ٞكؿ ايبشح ٚايٓكاَ; إف ا٫تؿاقٞٸ ٖٛ
إبشٛخ ٖٓا مل ٪ٜػق ؾ ٘ٝا٭ػ ٸ
َا ٜهَ ٗ ٕٛكابٌ ايًن ّٚإٓطكٞٸ ٚايٛاقعٞٸ .ؾًٓ٬سَ ٜا فنل ٙايوٝٸـ ايٌٗٝـ ايِٸـك
بٗقا ايِـؿ ٗ ا٭هى ،سٝح ٜك« :ٍٛإٕٸ ا٫تؿام َعٓ( ٢ايِـؾٚ ،)١ايِـؾ ١تعتدل
ْكطَ ١كابً ١يًٓن ،ّٚؾإفا اهتطَ ٵعٓا إٔ ْؿِٗ َعٓ ٢ايًن ّٚأَهٓٓا إٔ مـِّؿ َعٓ٢
ايِـؾ ،١بُٛؿ٘ إؿٗ ّٛإكابٌ يًٓنٚ ،ّٚايٓكٝض ي٘.
ايًن ّٚعً ٢م :ٜٔٛايًن ّٚإٓطكٞٸ; ٚايًن ّٚايٛاقعٞٸ.
ٚايًن ّٚإٓطكٞٸ ي ٛٷٕ َٔ ا٫كتبا ٙبٌ قٔٝٸتٌ أ ٚفُٛعتٌ َٔ ايكٔاٜا ،هعٌ
أٟٸ اؾذلاضٕ يْ٬ؿهاى بُٗٓٝا ٜوتبطٔ تٓاقٔاّ ،نايًن ّٚإٓطكٞٸ ايكا ِ٥بٌ
َِاؿكات ٖٓـه ١أقًٝـي ْٛٚلٜٸاتٗا; ْتٝذ٫ ١هتٝطإ ايتؿهٝو بٌ ٖق ٙايٓٛلٜات
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ٚتًو إِاؿكات يًتٓاقض.
ٚايًن ّٚايٛاقعٞٸ عباك ْ٠عٔ ع٬ق ١ايوببٝٸ ١ايكا ١ُ٥بٌ ً ،ٌ٦ٝنايٓاك ٚاؿلاك،٠
أ ٚاؿلاكٚ ٠ايػًٝإ ،أ ٚاهتعُاٍ ا٭ؾٚ ٕٛٝإٛتٖٚ .ق ٙايوببٝٸ ٫ ١توتبطٔ أٟٸ ينّٕٚ
َٓطكٞٸ بإعٓ ٢إتكـِّّ; ٭ٕٸ اؾذلاض إٔٸ ايٓاك يٝوت ساكٸ ،ّ٠أ ٚإٔ اؿلاك ٫ ٠ت٪ؿٸ ٟإٍ
ايػًٝإٜ ٫ ،وتبطٔ بقات٘ تٓاقٔاّ»(.)9
ثِ ٜعلِّز يًِـؾ ،١ؾٝكٚ :&ٍٛايِـؾ ١قوُإُ :ـؾَ ١طًكُٚ ;١ـؾْ ١وبٝٸ.١
ؾايِـؾ ١إطًك ٖٞ ١إٔ ٜٛدـ ً ٞٷ ٤بـ ٕٚهبب إط٬قاّ ،نػًٝإ إا ٤إفا سٌِ
ؿ ٕٚأٟٸ هببٺ.
ٚايِـؾ ١ايٓوبٝٸ ٖٞ ١إٔ تٛدـ ساؿث َْ ١عٓٝٸْ ١تٝذ ّ١يتٛؾٗل هببٗاٜٚ ،تٸؿل اقذلاْٗا
عاؿث١ٺ أػلُ ٣ـؾ ،ّ١نُا إفا تعلٻض َا٤ٷ َعٝٸٔ ؿلا٠ٺ بـكد١٦َ ١ٺ ،ؾشـخ ؾ٘ٝ
ايػًٝإٚ ،تعلٻض َا ٷ ٤آػل ٗ ْؿى ايٛقت ٫نؿاض ٗ ؿكد ١اؿلاك ٠إٍ ايِؿل،
ؾشـخ ؾ ٘ٝا٫لُاؿ ٗ ْؿى ايًش ١ٛاييت بـأ ؾٗٝا غًٝإ إا ٤ا٭ٚٸٍ(.)10
ِٝٸ ١عٔ طبٝع١
ٖٚهقا ْل ٣بإٔٸ ا٫تٸؿام (ايِـؾ )١مل ٜٴ٬سٳ ٜؾً ٘ٝل ٙا٭ػ ٸ
إ٪ثِّلٚ ،إْٸُا ٖقا ٖ ٛقٌٸ ايبشح ٚايٓناعٚ ،بايتاي ٞيٝوت «ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ ٜ ٫تهلٻك»
قٔٝٸ ّ ١أٚٸيٝٸ ١ؼًًٝٝٸ ،١نُا فٖب إيُ ٘ٝاسب اٱًهاٍٚ ،إِا ٖ ٞقٔٝٸٖ ْ١هٓ ;ْ١قـ
ٜتهلٻك ا٫تؿاقٞٸ; ٚقـ ٜ ٫تهلٻك.
إٓاقٌ ١ايلابعٜ :١ك ٍٛايٌٝؽ إِلٟٸ ع ٗ ثاْٝاّ ع بإٔٸ ُـٚك ا٭ثل ا٫تؿاقٞٸ ي ٛمل
ٜهٔ ٖتٓعاّ إٔ ٜه ٕٛؿاُٝ٥ٸاّ أ ٚأنجلٜٸاّ ؾّ ٬هٔ إٔ ٜتٔا ٍ٤استُاٍ ايِـؾ.١
ٚبعباك٠ٺ ثاْ :١ٝسٌ ٜكذلٕ ٛٗٚك (ب) َع (أ)ٜٚ ،تهلٻك ٖقا ا٫قذلإ نجرلاّّ ٫ ،هٔ
ا٫هتٓتاز بإٔٸ ٖقا ا٫قذلإ ٖ ٛهببٴ ٚدٛؿ كابط١ٺ هببٝٸَ ،١ا ؿاّ ؾلض ن ٕٛايِـؾ١
إٔ ته ٕٛأنجلٜٸٖ ١هٓاّ ،بٌ ّهٔ ٖقا ا٫هتٓتاز إفا ناْت تًو ايكَٔ ١ٝوتشّ١ًٝ
يـٜٓا ،أٜ ٟوتشُ ٌٝـٚك ٙؿاُٝ٥ٸاّ أ ٚأنجلٜٸاّ.
ٚؾ:٘ٝ
أ ٸ :ّ٫ٚي ٛمتٸ ٖقا ؾٜٗ ٛٳ ٔل ٴؿ عً ٢ايكا ٌ٥بعكًٝٸ ١إبـأ ا٭كهط« ٞا٫تٸؿاقٜ ٫ ٞهٕٛ
ؿاُٝ٥ٸاّ  ٫ٚأنجلٜٸاّ» أٜٔاّ; ٭ْ٘ َُٗا تهلٻك ُـٚك ا٭ثل عٔ إ٪ثِّل ّ ٫هٔ اهتٓتاز
ايوببٝٸَٗٓ ١ا; ٭ْٸٓا مل ملم بعـٴ إٔ ٖقا إكـاك َٔ ايتهلاك ٌٖ ّجٌِّ ا٭نجلٜٸ ١اييت
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ّتٓع ُـٚكٖا أ٫ ٚ؟ ٭ٕ إبـأ ا٭كهطٞٸ ًّ ٫و ُٝاغٚ ّ١آش ١قـٻؿّ ،٠هٔ إٔ
ملم بٗا َؿاؿ َٔ ،ٙسٝح ايـاُٝ٥ٸٚ ١ا٭نجلٜٸٖٚ .١قا َا أثاك ٙعًُ ٘ٝاسب ا٭هى
ؼت عٓٛإ :ساد ١إبـأ إٍ ُٝػ١ٺ قـٻؿ ،٠سٝح ٜكٚ« :ٍٛكغِ نٌٸ ٖق ٙاٱٜٔاسات
ايوابكًٓٚ ١ت ْكط ْ١دٖٛلٜٸ ١عاد١ٺ إٍ اٱٜٔاغ ٚايتشـٜـ ٗ إبـأ ا٭كهطٞٸ
ي٬هتكلا ٖٞٚ ،٤إٔٸ إبـأ ا٭كهطٞٸ ٜٓؿ ٞتهلاك ايِـؾ ١ايٓوبٝٸ ،١أ ٟتتابع ُـف
ْوبٝٸَ ١تُاثًٚ ،١يهٔٵ  ٫وـِّؿ ؿكد ١ايتهلاك ٚايتتابع ايقٜٓ ٟؿ .٘ٝؾٌٗ ٜٓؿ ٞتهلاك
ايِـؾ ١ايٓوبٝٸ ١بايكَ ٵـك ايقٜ ٟوتٛعب نٌٸ عُل ايطبٝعَ ،١ا ِٜٔٸ َٔ مَإٕ سآل
َٚاضٕ َٚوتكبٌ ،أٜٓ ٚؿ ٞتهلاك ايِـؾ ١ايٓوبٝٸ ٗ ١فإٍ قـٻؿ ،نُذاٍ ايتذاكب
اييت ٜك ّٛبٗا ًؼّ ،أ ٚاييت تكع ػ ٍ٬ؾذل٠ٺ مَٓٝٸَ ١عٝٻٓ١؟»( َٔٚ .)11ؿ ٕٚؼـٜـ ُٝاغ١ٺ
َعٝٻٜٓ ١بكٖ ٢قا اٱًهاٍ ٚاكؿاّْ .عِ ،فنل ايٌٝؽ إِلٟٸ كؿٸاّ عً ٢إًهاٍ ساد١
 ٛٵل.
إبـأ إٍ ُٝػ١ٺ قـٻؿٚ ،٠هٓتعلٻض إي٫ ٘ٝسكاّ ،ؾاْت ٹ
( ٞايِـؾ )١ثبٛتاّ قاب ّ٬إٔ ٜتهلٻك أنجلٜٸاّ ٚؿاُٝ٥ٸاّ ؾإٕ نٌٸ
ثاْٝاَّ :ا ؿاّ ا٫تؿاق ٸ
ػلب١ٺ ْك ّٛبٗا تهٌـ يٓا عٔ دن ٤عٔ ايٛاقعٚ ،نًُٓا تتعـٻؿ ايتذاكب تنؿاؿ ؿكد١
ايهٌـ ،سٝح ته ٕٛنٌٸ ػلب١ٺ ٜٗٛل ؾٗٝا اقذلإ (أ) َع (ب) َجَ ٖٞ ّ٬جاب١
ٍّ يطلف َٔ أطلاف ايكٔ ١ٝإُهٓٚ ،١ؾل سواب ا٫ستُاٍ ،ستٸٌِْ ٢
تلدٕ ٝض دنٞ٥
إٍ َلسً١ٺ ته ٕٛؿكد ١ايهٌـ إٓهٌؿ ١عواب ا٫ستُاٍ تدلِّك ا٫عتكاؿ بٓتٝذتٗا
اعتكاؿاّ َٓطكٝاّٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إفا اقذلٕ ٗ ايتذلبٛٗٚ ١ك (ب) َع (أ)ٚ ،متٌُ إٔ
ٖٓاى هبب ّا آػل ٖ ٛهبب ٛٗٚك (ب) ْلَن ي٘ بعع (ت) ،ؾعٓـ تهلاك ايتذلبَ ١لٸ ّ٠أػل،٣
ٚاقذلٕ (أ) َع (ب) أٜٔاَّ ،ع استُاٍ ٚدٛؿ (ت)ٜ ،تهٛٻٕ عًِٷ إْايٞٸ َٔ أكبع سا٫ت
يع (ت):ٖٞ ،
1ع إٕٸ (ت) مل ٜٛدـ َع نًتا ايتذلبتٌ.
2ع إْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلب ١ا٭ ٍٚؾك٘.
3ع إْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلب ١ايجاْ ١ٝؾك٘.
4ع إْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلبتٌ.
 َٔٚاؿا٫ت ا٭كبع ١لـ ث٬ث ١سا٫ت ِْٚـ يِاحل هببٝٸ( ١أ) يع (ب) ،سٝح
ايلابع ١سٝاؿٜٸ ١يًوببٝٸتٌ ،ؾٝه ٕٛاستُاٍ هببٝٸ( ١أ) يع (ب) ٜواٚ ،8/7 ٟٚاستُاٍ
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هببٝٸ( ١ت) يع (ب) ٜواٚ .8/1 ٟٚبعـ ٓلب ٖقا ايعًِ اٱْايٞٸ ايبٳ ٵعـٟٸ بايعًِ اٱْاي ٸ
ٞ
ايكَ ٵبًٞٸ ته ٕٛهببٝٸ ١ا٭ٚٸٍ تواٚ ،5/4 ٟٚايجاْ ٞتواٖٚ .5/1 ٟٚهقا ٜك ٣ٛاستُاٍ
هببٝٸ( ١أ) يع (ب)َ ٗٚ ،كابً٘ ٜٔعـ هببٝٸ( ١ت) (ايق ٟوتٌُ ن ْ٘ٛايوبب اـؿٞٸ)
يع (ب) نًُٓا امؿاؿت ايتذاكب ،نُا َٖ ٛؿِٻٌٷ ٗ ايتطبٝل ا٭ٚٸٍ ٗ ا٭هى إٓطكٝٸ١
ي٬هتكلاٖٚ .)12(٤قا ٜعين إٔٸ ٖق ٙا٫ستُا٫ت ٚايٓتا٥ر ُٓض إدلِّك إٓطكٞٸ ي٬عتكاؿ
بوببٝٸ( ١أ) يع (ب) بأندل استُايٝٸ١ٺ ٖهٓ ٗ ١إلسً ١ا٫هتٓباطٝٸ ،١يهٔٵ «ٖقا ٜ ٫عين
إٔ ايٓتٝذ ١اييت ٜدلٖٔ ا٫هتكلا ٤عً ٢ق١ُٝٺ استُايٝٸ ١نبرل ٠شلا هب إٔ تهُ ٕٛاؿقّ١
ؿاُ٥اّ َٔ ايٓاس ١ٝإٓطكٝٸٚ ،١إْٸُا ٜعين إٔ ايك ١ُٝا٫ستُايٝٸ ١ايهبرل ٠اييت ٜعطٗٝا
ايـي ٌٝا٫هتكلاٞ٥ٸ يًٓتٝذ ١قَٓ ْ١ُٝطكٝٸ.)13(»١
ٚقـ تعلٻض ايٌٝؽ ايـنتٛك ٗ ،نتاب٘ أْؿع ايتكلٜلات ،ٱًهإٍ آػل ،مل
ٜقنل ٗ ٙبك ١ٝنتب٘ اييت تطلٻم ؾٗٝا إٍ إٛٓٛع ٖٛٚ ،اٱًهاٍ ايقٚ ٟعٳ ٵـْا ب٘
ايكاك ٨ايعنٜن.
ٜك ٍٛاٱًهاٍ« :أًهٌ ايوٝٸـ ايٌٗٝـ& عًُ ٢ػلٖ ٣ق ٙايكاعـ ٠أٜٔاّ،
ٚقِٻٌ إًهاي٘ :إْٸ٘ نٝـ يٓا إٔ مهِ بإٔ ٖقا أنجل ٌّٟأ ٚؿاَ ،ٌُّٞ٥ع أْٸٓا ٫
ْهلِّك إٌاٖـ ٠إ ٓ ٫يؿذل٠ٺ قـٚؿ َٔ ٠اينَٔ؟ ٚاؿاٍ إٔٸ ٖقا اؿهِ وتاز إٍ تهلټك
إٌاٖـَٓ ٠ق ا٭مٍ إٍ ا٭بـ ،ثِٸ إٕٸ اؿهُا ٤مل وـِّؿٚا سـٸاّ َعٝٸٓاّ َتًُٓٚ ٢اٙ
سهُٓا بإٔ ٖقا أنجل ٌّٟأ ٚؿا.ٌُّٞ٥
ٖٚقا اٱًهاٍ أٜٔاّ غرلٴ ٚاكؿٺ; ٭ٕٸ اؿهِ بإٔ ٖقا أنجل ٫ ٌّٟوتاز إٍ
إٌاٖـَٓ ٠ق ا٭مٍ إٍ ا٭بـ ،بٌ ٜهؿَ ٗ ٞعٓ ٢ايـاُٞ٥ٸ عـّ ؽًٗؿ٘ ٗ ٌَاٖـاتٓا،
أٜٸاّ نإ عـؿٖاُ .اَاّ نُا ْعتكـ إٔ اؿذل نًُٓا اكتؿع إٍ ا٭عًٚ ٢تٴلٔى ؾإْٸ٘
ٜوك٘ إٍ ا٭كض ،ؾٓشٔ مهِ بٗقا سهُاّ ؿاُٝ٥ٸاَّ ،ع أْٓا مل ٌْاٖـ فيو َٓق
ا٭مٍ ٚإٍ ا٭بـٚ .نقيو َعٓ ٢ا٭نجلٟٸ ؾإْٸ٘ ٜهؿ ٞؾ ٘ٝعـّ ؽًٗؿ٘ ٗ أنجل
ٌَاٖـاتٓا.
ؾُوأي ١ا٭نجلٟٸ ٖ ٞأَ ٷل ْويبٸ; إف إْٓا ْ ٫ك :ٍٛإٕٸ ا٫تٸؿاقٞٸ ٜ ٫ه ٕٛنجرل ّا،
بٌ ْكٜ ٫ :ٍٛه ٕٛأنجلٜٸاَّ ،عٓ ٢أْٸ٘ ٗ أنجل اؿا٫ت ٜ ٫تؼًٖـ ا٭ثل عٔ إ٪ثِّل،
ؾٓشهِ بإٔ ٖقا ٜ ٫ه ٕٛاتٸؿاقٝٸاّ»(.)14
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٬ْٚس ٜعًَ ٘ٝا :ًٜٞ
أ ٸ :ّ٫ٚايك ٍٛبإٔٸ ايـاُٞ٥ٸ ٜهؿ ٞؾ ٘ٝعـّ ؽًٗؿ٘ ٗ ٌَاٖـاتٓا ،أٜٸاّ نإ
ٍّ أٓ ٚاب٘ٺ مـِّؿ ب٘ ايـاُٞ٥ٸ عًُٝٸاّ،
عـؿٖاٜ ٫ ،لؾع اٱًهاٍ; ٭ٕ إطًٛب ؼـٜـ سـ
عٝح إٕ اجمللٸب عٓـَا ٜتشكٖل عٓـٖ ٙقا اؿـٸ ٜوتٓتر ن ْ٘ٛعًُٓ ٫ ،ّ١ـؾٖٚ .١قا َا
ٜ ٫ؿ ٞؾٌَ( ٘ٝاٖـاتٓا أٜٸاّ نإ عـؿٖا); ٭ْ٘ بٓؿو٘ وتاز إٍ ؼـٜـٺ ٚتع.ٌٝ
ثاْٝاّ :ايك ٍٛبإٔٸ ا٭نجلٟٸ أَ ٷل ْويبٸٜ ،هؿ ٞؾ ٘ٝعـّ ؽًٗؿ٘ ٗ أنجل
اؿا٫تٜ ،ٳ ٔل ٴؿ عًَ ٘ٝا ٚكؿ ٗ أ ٸ ;ّ٫ٚ٭ٕ ؼـٜـ ٙبه ْ٘ٛأَلاّ ْوبٝٸاّ ٜعين ن ْ٘ٛىتًـ
َٔ ساي١ٺ إٍ أػل َٔٚ ،٣ػلب١ٺ إٍ أػل .٣يهٔٸ ٖقا ٜ ٫هؿ ;ٞ٭ْ٘  ٫بٴـٻ يٮَل
ايٓويبٸ َٔ ٓاب٘ٺ وـِّؿ اْطباق٘ عً ٢اؿا٫ت ٚايتذاكب إؼتًؿٖٚ .١قا ٜ ٫تشكٖل
بهٜ ْ٘ٛهؿ ٞؾ ٘ٝعـّ ايتؼًٗـ ٗ أنجل إٌاٖـات; ٭ٕ أنجل إٌاٖـات ًِٜ ٫ض
إٔ ٜه ٕٛسـٸاّ ٓٚابطاّ; ؾٌٗ تتشكٖل أنجل إٌاٖـات ٌَاٖـات فلِّبٺ ٚاسـ ،أّ
ٌٜذل ٙفُٛع ١فلِّبٌ؟ ٌَٚاٖـات ايٛاسـ ٌٖ ٜعين أْ٘ إفا أدل ٣عٌل ػاكب
ؾٝهؿ ٗ ٞؼكٗل ا٭نجلٟٸ إٔ ٜه ٕٛأنجل َٔ ايِٓـ يِاحل اقذلإ (أ) بع (ب)،
ستْ ٢وتٓتر ايوببٝٸْٚ ،١وتبعـ ايِـؾ١؟
ٖٚهقا ْ٬س ٜإٔٸ ٖق ٙايتشـٜـات ّ ٫هٓٗا تكـُٝ ِٜػ١ٺ قـٻؿ ٠يًُبـأ
ا٭كهطّ ،ٞهِّٓ٘ َٔ اؾلٜإ عًُٝٸاّ بٌهٌٕ َدلٻك َٛٓٛعٞٸ.
يهٔٵ باٱَهإ تلَٖ ِٝق ٙاحملاٚيَ ٗ ١ا ٜتعًٖل با٭نجلٟٸ ٚؾل إٓطل
ا٭كهط ،ٞبإٔ ْك :ٍٛإٕٸ ائاب٘ َٖ ٛا فنل ٙإٓطل ا٭كهطٞٸ ٗ ؼكٗل إتٛتلات
ٚغرلٖا( ٖٛٚ ،)15إٔ توهٔ ايٓؿى ههْٛاّ تاَٸاّ ع ٜنَ ٍٚع٘ ايٌوٓ ع بإٔٸ ٖقا ايعـؿ َٔ
ايتذاكب اييت أُدٵلٚ ،ٟايق ٟاقذلٕ ؾ( ٘ٝأ) بع (ب) ٖٛ ،اقذلإٷ هبيبٸ ٫ ،اتٸؿاقٞٸٚ .بعباك٠ٺ
ثاْ :١ٝهه ٕٛايٓؿى إٍ إٔ ٖقا ايعـؿ َٔ ا٫قذلاْات ّجٌِّ ا٭نجلٟٸ ايٓويبٸ.
٘ فاتٜٓ ٌّٞؿع ايٌؼّ اجمللِّب ،يهٓٸ٘ ّ ٫هٔ إٔ
يهٔٵ ٜٴ٬سٳ ٜعً ٘ٝأْ٘ ٓاب ْ
ٜهٓ ٕٛابطاّ َعٝاكٜٸاّ َٛٓٛعٝٸاّ بٝين ٚبٌ اٯػل ،ٜٔغ٬ف سواب ا٫ستُا٫ت ،ؾٗٛ
ٜتُٝٻن بٗقا ا٭َل.

االجتهاد والتجديد

الهوامش

االجتهاد والتجديد

قشيىة االشرتاك
جممٍة االجتّاد والتحديد




االشرتاك السنوي




مثن النسخة
يبٓإ  3 5ؿ٫ٚك هٛكٜا  6000يرل ٠ا٭كؿٕ  2 5ؿٜٓاك ايهٜٛت  3ؿْاْرل
ايعلام  3000ؿٜٓاك اٱَاكات ايعلب 30 ١ٝؿكُٖاّ ايبشل 3 ٜٔؿْاْرل
قطل  30كٜا ّ٫ايوعٛؿ 30 ١ٜكٜا ّ٫عُإ  3كٜا٫ت اي 400 ُٔٝكٜاٍ
َِل  7دٓٗٝات ايوٛؿإ  200ؿٜٓاك ايَِٛاٍ ًًٓ 150اّ يٝبٝا  5ؿْاْرل
اؾنا٥ل  30ؿٜٓاكاّ تْٛى  3ؿْاْرل إػلب  30ؿكُٖاّ َٛكٜتاْٝا 500
أٚق ١ٝتلنٝا  20000يرل ٠قدلْ  5دٓٗٝات أَلٜها ٚأٚكٚبا ٚها٥ل
ايـ ٍٚا٭ػل 10 ٣ؿ٫ٚكات.
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