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َِّواُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتلس

، ٚعًِ اؿـٜح، ٱه٬َٞ ٚأُٛي٘ايؿك٘ ا

 ٚإٓاقٌات.، َٚلادعات ايهتب، ٚايلداٍ

إٔ تًتنّ بأٍُٛ ١ إله٠ً ٌٜذلٙ ٗ إاؿٸ

ٞٸ ، إٓٗر: كتًـ إوتٜٛات٢ عً ايبشح ايعًُ

ٌلت أٚ ٚإٔ ٫ تهٕٛ قـ ْٴ، ايتٛثٝل١، إٓٗذٝٸ

ٚٵكأٚ  أكهًت يًٌٓل ٗ نتابٺ ٝٸ١ ٜٸؿٳ ٣.أػل١ علب

٫ٚ ، ايتشلٜل١ ١٦ٖٝ ٕلادع١ لهًا٠ٕ ؽٔع إاؿٸ

ٌلت أّ مل تٌٓل.ْٴ، ُاسبٗا عاؿ إٍتٴ

ايِْٓٛ اييت ١ ُٝاغ٠ ايتشلٜل إعاؿ١ ولٸ شل٦ٝ

ًلٙ إٔ ٫ ، فيو٠ إيٝٗا إفا اقتٔت ائلٚك ؿٴتٔل

اٱػ٬ٍ َكِٛؿ ايهاتب. ٟ إٍٜ٪ؿٸ

ًٓ١ّ َٓؿ٠ًِ، ٌْل إٛاؿ إٌٓٛك٠ سلٸ إعاؿ١ يًُذ

أٚ ُٓٔ نتاب.

١ عٔ ٚد٠ٗ ٫ ٜعبِّل بائلٚك١ ٌٓلٙ اجملًَٓا ت

ْٛلٖا.

ٝٸ ٫عتباكاتٺ٠ إٌٓٛك ىٔع تلتٝب إٛاؿٸ ١ ؾٓٸ

١.عت
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ٞٸ  ٟٸ َٔ ٓٛاب٘ ايكإْٛ اٱشل ٜكـ إل٤ٴ سا٥لّا أَاّ ٖقا ايتؿًٗت اؾُاٖرل

ٌٸ إلإم  ٌٷ بإٔ ٜكٔٞ ع٢ً ن ٞٸ، نؿٝ ٌٷ ػٴًُك )ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ١(، ٖٚٛ َا ٜتبع٘ ؼًٗ

ٞٸ ٖٓا أٚ ٖٓاى. ٛٻٕك جملتُٕع إّاْ  َتِ

ّٕ َتها١ًَٺ ٚتٌلٜعاتٺ ًا١ًَٺ  ٌٸ ً٪ٕٚ ؾع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ ١ََٛٛٓ أسها يه

اؿٝا٠ َٚتطًٖباتٗا ع ايكـ١ّ َٓٗا ٚاؾـٜـ٠، ايجابت١ َٓٗا ٚايطاك١٥ ع َبجٛث١ٺ ٗ نتب 

ٝٸ١ يًؿكٗا٤، ٚتِـغ بٗا سٓادل ايعًُا٤ ٚإبِّػٌ ٗ ػٴَطب اؾُع١  ايؿك٘ ٚايلها٥ٌ ايعًُ

ٖٳذٵلّا َكِٛؿّا بٝٓٗا ٚبٌ  ٚايعٝـ ٚغرلُٖا ط١ًٝ أٜٸاّ ايو١ٓ، لـ دؿا٤ٶ ًَشّٛٚا ٚ

إهًٖؿٌ، ايقٜٔ ٫ ٜؿت٪ٕٚ ٜعًٕٓٛ إّاِْٗ باهلل، ٚسبٻِٗ ي٘، ٚاكتباَطِٗ ب٘، ٚبأْبٝا٥٘ 

ٟٸ ّـسٕٛ ٜٚٴكلټٕٚ بإًِش١  ٚكٴهٴً٘ )ٚأُٚٝا٥ِٗ(، بٌ تلاِٖ ع٢ً إوت٣ٛ ايٓٛل

ـٵعٕٛ إٍ ا٫يتناّ بٗا، َا ٜعين أِْٗ َ٪َٕٓٛ بٗا،  ايها١َٓ ٗ ٖقٙ ايتٌلٜعات، ٜٚٳ

ٞٸ، ٖٚٛ َٚعذلؾٕٛ غرل ٔٸ َاْعّا ساٍ ؿٕٚ ايتناَِٗ ايعًُ ٜٸتٗا، ًَٚتنَٕٛ بٗا ْٛلٜٸّا، يه

َٸاك٠ بايوټ٤ٛ.   ٚهاٚي ايٌٝطإ ٣ٖٛٚ ايٓؿى ا٭

ٛٵض ٗ بٝإ ؿٚاعٞ ٚأهباب ٖقا ايتٓاقض بٌ ايكٍٛ ٚايعٌُ،  ـَ َٚيوٵتٴ أكٜـ ا

ٝٸ١ إٔ ٜهٕٛ ايٌاكع اؿهِٝ قـ تلى اُؿل١ِّٜ  ٚإِا أكٜـ إٔ أعلض إثاك٠ّ تتعًٖل َعكٛي

ٔٸ ٚاٱْى أٚ شل٣ٛ ايٓؿى;  ٭َجاٍ ٖ٪٤٫ ع ِٖٚ ُنجٴلٷ ع ٗ إٔ ٜوتذٝبٛا يٌٝطإ اؾ

ؾٝؼلِّبٛا اجملتُعات ايبٌلٜٸ١، ٚولَٖٛا َٔ أبو٘ سكٛقٗا; سٝح تتذ٢ًٖ إٌه١ً 

ايهدل٣ ٖآٖا ٗ آثاك ْٚتا٥ر َجٌ ٖقٙ إؼايؿات ع٢ً ٚاقع اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١ يًٓاي; 
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ـٴ ايتُايٸ َع اجملتُع َِٚاحل إف ٗ أ ٌٵ: نِّٗا ع َا ٖٛ ًـٜ غًب ايتٌلٜعات ع إفا مل ُْك

 أبٓا٥٘.

ٌّ َلٜـٖا ٚإًتٳٔنّ بٗا،  َٳشٵضٷ، ٚػا  ٌّ ٌٷ ؾلؿ ٛٻك إٔ اي٠٬ِ َج٬ّ عُ ؾكـ ْتِ

ٌٕ أٚ  ٔٵ يٛ ايتَؿتٵٓا إٍ إٔ ٚقت اي٠٬ِ ع كغِ هٳعٳت٘ ع قـ ٜوتٛعب ٜٚذلاؾل َع عُ ٚيه

ْٸ ًِٜٓٞ ؾٝ٘ )َوادـ أٚ ًَِٖٝات(، ٚإ٫ٓ هٳَؿٕل، ؾٝش ٕٕ ػا ـٴ اي٠٬ِ إٍ َها تاز َلٜ

ٕٕ ىتاكٙ، َا قـ ٜعطٌِّ سٝا٠ ايٓاي  ٟٸ َها ؾوٝهٕٛ َٔطلٸّا ي٠٬ًِ ٗ أ

ٌّ، ٚي٘  َِٚاؿِٗ، ؾش٦ٓٝقٺ ٫ تعٛؿ اي٠٬ِ ؾع٬ّ ؾلؿٜٸّا بإطًل، بٌ ٖٞ ٚادبٷ ًؼِ

ـٻ إٔ تهٕٛ ّٕ عاٍّّ، ٜهؿٌ  اْعهاهاتٷ ع٢ً اٯػلٜٔ، ؾ٬ بٴ ٕٕ ْٚٛا ؼت هكـ قاْٛ

اؿلٸ ٚايلاس١ يًذُٝع: َلٜـ اي٠٬ِ; ٚغرلٙ َٔ أؾلاؿ اجملتُع احملٝطٌ ب٘. ٖقا، ٚقـ 

اػٵتٳلٵْا اي٠٬ِ َجا٫ّ ٭ْٗا أٚٓض ا٭َج١ً ع٢ً ايؿلؿٜٸ١; ٚإ٫ٓ ؾإٕ أَج١ًّ نجرل٠ّ ٗ ايباٍ، 

 ٚقـ ْقنلٖا ع أٚ بعٔٗا ع ٗ َا ٜأتٞ.

ؿٞ اـُِٛٝٸ١ ايٌؼِٝٸ١ ٚايِؿ١ ايؿلؿٜٸ١ عٔ اي٠٬ِ ع أٚ غرلٖا ٫ٚ أكٜـ ٖٓا ْ

ٞٸ  َٔ ايتٌلٜعات ع بإطًل، ٚإْٸُا أكّٚ توًٝ٘ اي٤ٛٔ ٚايذلنٝن ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاع

ي٠٬ًِ، بٌ ؾُٝع ا٭ؾعاٍ اييت ٜكّٛ بٗا إهًٖـ، ٚتًٌُٗا أسهاّ ايٌلٜع١، ٖٚٛ َا 

ٝٸ١ َكاكبتٗا، بٓش ـٺ ُاَّا.هعٌ ا٫يتناّ بٗا، ٚآي  ٕٛ كتً

ٞٸ ايٛآض، ٚاييت قـ تهٕٛ  ٚيوتٴ أعين بقيو ا٭سهاّ فات ايطابع ا٫دتُاع

ٌٕ تًكا٥ٍّٞ; إف ٖٞ أبلمٴ فا٫ت عًُ٘ ٫ٜٚٚت٘،  ٞٸ ا٭َل بٌه ٖ٘ اٖتُاّ اؿانِ ٚٚي ق

ٚإْٸُا أساٍٚ إثاك٠ ٖقٙ ايؿهل٠ بايتشـٜـ، ٖٚٞ: ينّٚ إٔ ؤل اؿىٸ ٚايٌعٛك 

ٞٸ ٗ ْٝع ُٵع ٝٸ١ ايٌؼِٝٸ١  اَؾ ٟٸ ٚإو٪ٚي عباؿاتٓا َٚعا٬َتٓا; ؾإٍ داْب اؿىٸ ايؿلؿ

ٞٸ ع عباؿ٠ّ نإ أٚ َعا١ًَّ ع ٫ َؿلٻ; يهٞ توتكِٝ سٝا٠ اجملتُع،  ِٕ ًلع ٟٸ سه ػاٙ أ

ٌٕ، ٫ َؿلٻ َٔ سٔٛك  ٕٕ عاٍّّ ًاَ ٛټٕك ؿا٥ِ، ٚأَا ّٕ َوتُلٍّ، ٚتط ـټ ٜٚهٕٛ ٗ سلن١ تك

ٞٸ ٚإو٪ٚي ّٸ، ٗ اؿىٸ ا٫دتُاع ٞٸ ايعا ٝٸ١ عٔ ايٓٛاّ ا٫دتُاع َٸ١، إو٪ٚي ٝٸ١ ايعا

 كتًـ إٝاؿٜٔ.   

 

ٝٸ١ ػاٙ ايتهايٝـ  َٚا ًْشٛ٘ ٗ ٖقا اجملاٍ ٚدٛؿ ْٛلٜٸتٌ سٍٛ طبٝع١ إو٪ٚي
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 ٚا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١:

 

ّٷ ؾكٗٝٸ١ْ ؾإعلٚف بٌ إتٌلِّع١ ع ٚت ٪ِّـٙ ػطاباتٴ ايؿكٗا٤ ع أْٗا أسها

ّٕ عاٍّّ وهُٗا. ٝٸاتٷ ؾلؿٜٸ١ْ، ٚدٗٛؿٷ ًؼِٝٸ١ْ، ٫ ؽٔع يٓٛا  َٚو٪ٚي

ُٵى، ٚيهٓٸُٗا بٓٛل إتٌلِّع١ تهًٝؿإ  ـُ ؾايننا٠ ٚادب١ْ، ٚنقيو ا

ٝٸ١ ٗ ُاسب إاٍ; ؾكـ  ؾلؿٜٸإ، ٜعتُـ ا٫يتناّ بُٗا ع٢ً َـ٣ كٖاؾ١ سىِّ إو٪ٚي

ًُٗا ٚقـ ٜ٪دًُِّٗا; ٚقـ ىلدُٗا ٚقـ ٜػضٸ ايٖطلٵف عُٓٗا ع َ٪ٖقتّا أٚ ْٗا٥ّٝا ع، ٜعذِّ

ٟٸ ُٓاْاتٺ  ـٻؿ، ٚبعٝـّا عٔ أ ّٕ ي٘ باٱػلاز ٗ ايٛقت احمل ًِٔن َٴ ٕٕ عاٍّّ  ٟٸ قاْٛ بعٝـّا عٔ أ

 بأْ٘ هٝوتؿٝـ أٚ فكِّٜت٘ َُٓٗا ع نعٓٛاٌْ ئًلٜب١ ا٫دتُاعٝٸ١ ائا١َٓ ٚايٓا١ُٚ ؿٝا٠ٺ

ًُٕتٳٔنّ ع.   نل١ّ يٲْوإ ايِاحل ٚا

 

ٌٸ ع ػآع١ْ  ٔٳٗا ع٢ً ا٭ق بُٝٓا تقٖب ْٛلٜٸ١ْ أػل٣ إٍ إٔ ٖقٙ ا٭سهاّ ع أٚ بع

ّٸ ايٓٛاّ يوًط١ ع،  ايعاؿٍ اؿهِٝ اـبرل اؿانِ َطًل أٚ ايؿكٝ٘ ٜت٫ٓٛٙ قـ ايقٟ ع ايعا

ٍٕ يًتٗلټب ؾٝٴذٵبٳل إهًٖـ ع٢ً ا٫ ٟټ فا يتناّ بٗقٙ ا٭سهاّ ٚايتٌلٜعات، ٫ٚ ٜٴذلٳى ي٘ أ

 َٓٗا، ٚتٔٝٝع َٓؿعتٗا ع٢ً ْؿو٘ ٚاجملتُع.

ـٳفٺ َعٝٻٔ، نهؿاي١ ايؿكلا٤  ٖٳ ؾإفا دٴعًَتٵ ٓلٜب١ْ ع٢ً إٛاطٌٓ; يػا١ٜٺ ٚ

ت٘، ٚاحملتادٌ َج٬ّ، ؾ٬ ٜٴتٵلٳى يًُٛاطٔ إٔ ٜتعاٌَ َع ٖقا ايتٌلٜع بكلوت٘ ٚأكوٝٸ

اييت قـ تهٕٛ ٓعٝؿ١ّ أٚ َؿكٛؿ٠ّ يـ٣ بعِٔٗ. ٚإْٸُا تٴ٪ػٳق َِٓٗ ائلٜب١ إكلٻك٠ ؾٛكّا، 

ٚع٢ً هبٌٝ ا٫قتطاع َٔ ايلاتب; ؾإْٗا ؾل١ْٜٔ ٚادب١ْ، ٚقـ تعًٖل بٗا سلټ اٯػلٜٔ، ؾ٬ 

ـٻ َٔ أؿا٥٘ أٚ ٜتٛٓي٢ فيو اؿانِ ٚايوًطإ ٚايـٚي١ إو٪ٚي١ عٔ نآؾ١ أؾلاؿ  بٴ

 تُع.   اجمل

ـٺ ٚدب ع٢ً ايٓاي إٔ ٫ ٜـػًٛا إيٝ٘; ؿٳِؾعّا يًؼطل عٔ  ٚإفا ْنٍ ايٛبا٤ٴ ببً

ّٸ  أْؿوِٗ. ٚيٝى فيو اػتٝاكّا شلِ، بٌ ُٓعِٗ ايوًطات إو٪ٚي١ عٔ سؿٜ ايٓٛاّ ايعا
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ٌٳـ ع٬زٷ يقيو ايٛبا٤ ؾإٕ ٚٚٝؿ١ ايٓاي إٔ تتًٓك٢  َٔ ايـػٍٛ. ٚنقيو عٓـَا ٜٴهتٳ

ّٸ. فيو ايع٬ز، ٜٚٴذٵبٳل  إُتٓع عًٝ٘ َٔ قٹبٳٌ سٳَؿ١ٛ ايٓٛاّ ايعا

 

ٝٸ١ ٗ تطبٝل ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١: ْٛلٜٸ١  ِّؿإ طبٝع١ إو٪ٚي إفٕ ُٖا ْٛلٜٸتإ ؼ

ّٸ. ٝٸ١ ايٓٛاّ ايعا ٝٸ١ ايؿلؿٜٸ١; ْٚٛلٜٸ١ َو٪ٚي  إو٪ٚي

ب اجملتُعات ٚإلتهٹن ٗ أفٖإ ْٗٛك إوًٌُ، ٚعًٝ٘ ايعٌُ ٗ أغً

 اٱه٬َٝٸ١، ٖٛ ايٓٛلٜٸ١ ا٭ٍٚ.

ؾاَل٩ٷ َٚا اػتاك; ًِٜٓٞ سٝح ٌٜا٤; ِّٜٚٛ إفا ًا٤; ٚتتوتٻل إفا كغبٳتٵ; ٜٚواؾل 

ُٵى  ـُ ـٺ قـ اْتٌل ؾٝ٘ ايٛبا٤; ٜٚـؾع ائلٜب١ )ايننا٠ ٚا إٍ سٝح ٜلٜـ، ٚيٛ إٍ بً

ٌٻ اؾٛع ٚايَك ٌټ فيو بـاؾٕع ٚايهٓؿاكات ٚ..(; ٜٚتهٖؿٌ احملتادٌ إفا س شٵ٘ ٚايب٤٬، ن

ِٴل ٚىبٛ ٗ نجرٕل َٔ  ٜٺ فاتٍّٞ، ٚإؿإغ ْؿوٍّٞ، قـ ٜٔعـ ٜٚٳِك ؾلؿٍّٟ ًؼٍِّٞ، ٚٚاع

ـٺ هًط١ْ ع٢ً إطايب١ ب٘،  ـٻّ، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٭س ٌٸ َا تك ا٭سٝإ، ؾٓل٣ غٝابّا يه

 ٚإٓع َٔ تلن٘.

بعض ا٭سهاّ اييت بٌ اْط٬قّا َٔ ٖقٙ ايٓٛل٠ ٚإكاكب١ نإ اٱُلاك ع٢ً 

ّٕ شلا. ؾؿٞ ايوؿل  َٳشٵلٳ كٴبٳُا اْتؿ٢ َٛٓٛعٗا ايّٝٛ، نُا ٗ ؼلِٜ هٳَؿل إلأ٠ َٔ ؿٕٚ 

ّٷ، ٚع٢ً إلأ٠ إٔ ػٗـ ًؼِٝٸّا ٗ تأٌَ ْؿوٗا;  ػٳَطلٷ، ٚتعلٜض ايٓؿى يًؼٳَطل سلا

ِٷ َعلٚفٷ قـّّا، سٝح ّٕ شلا، ستٸ٢ ٜهٕٛ هؿلٖا َباسّا. ٖٚقا سه َٳشٵلٳ  باُطشاب 

ٌٷ، ٚؾٝ٘ تٴكَطع ايؿٝاٗ ٚايِشاكٟ ٚايكؿاك، ٜٚهٕٛ إواؾل ٗ  ايوؿل ًامٌّ ٚطٜٛ

ٌٸ ايٓٛاّ  َٸا ايّٝٛ ؾؿٞ ٚ ـََطل َٔ قٹبٳٌ ُقٓطاع ايٗطلٴم ٚايًِْٛ ٚا٭ًلاك، أ َعلض ا

ٝٸات  ّٸ إوتتبٸ ٗ ْٝع َلاؾل ايوٝاس١ ٚايوٻَؿل )َطاكات ٚ..; ْكً ّٸ، ٚا٭َٔ ايعا ايعا

ٛٵف َٔ َدلِّٕك، ٚاْتؿ٢ ططا٥لات، قطاكا ـَ ـٵ ٕجٌ ٖقا ا ت، تانوٝٸاتص; ٚؾٓاؿم(، مل ٜعٴ

َٛٓٛع فيو اؿهِ، ٖٚٛ إلأ٠ اييت ؽاف ع٢ً ْؿوٗا. إفٕ نإ فيو اؿهِ 

َِّٓ٘ إواؾل يٓؿو٘، ٚإلأ٠ عادن٠ْ عٔ فيو َؿلؿٖا،  ٝٸّا، ٜ٪ بًشاٚ إٔ ا٭َٔ نإ فات

ٌٸ َ٪هٸوات ٚ ٗ ،ٌّ َٸا ايّٝٛ ؾا٭َٔ عا ايـٚي١ ٚاشل٦ٝات ا٫دتُاعٝٸ١ ايٓا١ُٚ، ؾإلأ٠  أ
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 ٚايلدٌ ٗ فيو هٛا٤ٷ.

ٚأػاٍ إٔ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ أعاَقتٵ نجرلّا َٔ اجملتُعات اٱه٬َٝٸ١ عٔ ا٫يتشام 

ٞٸ ٚا٫مؿٖاك; ؾايؿلؿٴ ٜوك٘ أَاّ  بلٳِنب اؿٔاك٠ اؿـٜج١، ٚا٭ػق بأهباب ايلق

ُٕػٵلٳٜات، ٚتِلؾ٘ ا٭طُاع عٔ ايتناَات٘،  اييت ٜ٪َٔ بٗا، ٚيهٓٸ٘ ٜٔعـ عٔ أؿا٥ٗا; ا

 ٭هبابٺ ًتٸ٢.

ـټّ;  ٝٸ١ ٗ َكاكب١ ٖقٙ ا٭سهاّ تكعـ باجملتُعات عٔ ايتك إٕ َجٌ ٖقٙ ايعكً

ٌٕ; بوببٺ  ِٕ ٚعُ ؾإلأ٠ ع ٖٚٞ ِْـ اجملتُع ع قل١َْٚ َٔ ايوؿل، َٚا قـ ٜٛؾِّلٙ َٔ عً

ٝٸ١ ايؿلؿٜٸ ٘ٺ نٗقا. ؾإباس١ ايوؿل َلتبط١ْ بإو٪ٚي ٞٸ ٗ تأٌَ بوٝ ١ ٚاؾٗـ ايٌؼِ

َٸ١ عٔ تأٌَ ايٛلٚف  ايو١َ٬; بُٝٓا ًٖهٌ اٱسواي بإو٪ٚيٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ايعا

ٕٔ يوؿٕل إٓاهب١ َٹ ع  ٚ... ٚاجملاٌْ نا٭طؿاٍ ادتُاعٝٸّا، إوتٔعؿٌ َٔ ٚغرلٖا ع يًُلأ٠ آ

تكطع إواؾ١ َٔ ساؾنّا ٚؿاؾعّا يتٌهٌٝ ًبه١ َلاؾل آ١َٓٺ، تتٖٓكٌ بٝٓٗا إلأ٠، ؾ

 ايٌلم إٍ ايػلب ؿٕٚ إٔ ؽاف ع٢ً ْؿوٗا. 

ٍٷ أػل٣ )إه٬َٝٸ١ ٚغرلٖا( ع اهتٓاؿّا إٍ ايٓٛلٜٸ١ ايجا١ْٝ ع  ٖقا، ٚقـ اهتطاعٳتٵ ؿٚ

ّٕ ؿقٕٝل، ٕٛاطٓٝٗا; سٝح  ٕٔ َوتتبٍّ، ٚاْتٛا ِٕ، ٚأَ ٍٕ نلٜ َٸ١ٺ، ٚعٝ َٔ تأٌَ كؾا١ٖٝٺ تا

ّٸ ٖٛ ٓاب٘ اٱٜكاع ؿ ٟٸ، نإ ايٓٛاّ ايعا ٗٵـٙ ايؿلؿ لنات إٛاطٌٓ، ؾ٬ ْٓتٛل دٴ

ّٷ يًذُٝع،  ًِٔن َٴ ٌٷ  ٌّ ًاَ ّٷ عا ٞٸ ايقٟ قـ ٜتعٖطٌ يوببٺ ٚآػل، ٚإِا ٖٛ ْٛا ٚاؿىٸ ايقات

ٝٸ١ٺ َتها١ًَٺ، ؼؿٜ سلٸ ايِػرل ٚايهبرل، ٚايػينٸ ٚايؿكرل،  ٚٳِؾل ١ََٛٛٓٺ قاْْٛ

 ٚاؿانِ ٚايلعٝٸ١...

ـٵعّا َٔ  ايكٍٛ ٚايعٌُ ٗ اٱه٬ّ، بٌ شلا دقٚكٖا ائاكب١ ٚيٝوت ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ بٹ

 ؾٝ٘ ٗ أنجل َٔ ْطإم.

ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ناْت ؾل١ٜٔ اؾٗاؿ َٓٛط١ّ بتأٌَ اؿانِ ايو٬غ 

ٔټعٳَؿا٤ٹٚإلانب يًُكاتًٌ، ٜكٍٛ تعاٍ:  ٝٵىٳ عٳ٢ًَ اي ٔٳ ٔإفٳا *  ...سٳلٳزٷ... َي ٚٳ٫َ عٳ٢ًَ اٖيقٹٜ

ُٹ ٛٵَى يٹتٳشٵ َٵٔع سٳنٳّْا َٳا َأتٳ ـٻ ٔٵ اي َٹ ِٵ تٳؿٹٝضٴ  ٗٴ ٓٴ ٝٴ ٚٳَأعٵ ٛٳٖيٛا  ٘ٹ تٳ ٝٵ ِٵ عٳًَ ُٹًُُه َٳا َأسٵ ـٴ  ِٵ ُقًِتٳ ٫َ َأدٹ ٗٴ ًَ

ٕٳ َٳا ٜٴٓؿٹُكٛ ـٴٚا  ٖٓا قـ تٔعـ عٓـٙ ايعنا٥ِ، 92ع  91)ايتٛب١:  َأ٫ٖ ٜٳذٹ (; ؾإٕ اؾٗاؿ 

ٗٵـ اي ٟٸ يتعٖطٌ سٳتٵُّا، ؾُأْٝ٘ ٚتكِل ايٓؿٛي; ٕا ؾٝ٘ َٔ ػٳَطٕل ٌَٚٓك١ٺ، ؾًٛ تٴلى يًذٴ ؿلؿ
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 أَلٴٙ بتٛؾرل اؿانِ ٕوتًنَات٘; َقِطعّا يًعٴقٵك.

ّٴ ايباب أَاّ ايٓٛلٜٸ١ ايجا١ْٝ، بٌ مل هعٳًِٗا ٗ َٛاكؿ  إفٕ مل ٜٴػٵًٹل اٱه٬

ا٫ٓطلاك أٚ ٗ َٛاكؿ َعٝٻ١ٓ ؾك٘ ٫ غرل، ٚإِا ؾتض ايباب ٗ تًو ايًش١ٛ ايتاكىٝٸ١ 

ُٕشتاز إيٝ٘ ٚإ ّٸ با كـٚك عًٝ٘ ٗ فيو اينَإ; سٝح تٓتؿٞ اؿاد١ إٍ هًط١ ايٓٛاّ ايعا

ُٵٕى ٚمنا٠ٺ ُٚـقاتٺ ٜهؿٞ  ِـَّ٘ بعِٔٗ َٔ ػٴ َا ؿاّ عـؿ إوًٌُ ق٬ًّٝ، َٚا ٜك

ٗٵلٴ ٚاَؾبٵلٴ قـ ٜ٪ثِّل  ـٺ باٱه٬ّ، ٚايَك ْٝع احملتادٌ; ٚسٝح نإ ايٓاي سـٜجٞ عٗ

بايهٓؿاك ٚإٌلنٌ، ٌٜٚهًِّٛا ْٛا٠َ ؽلٜبٺ ؾِٝٗ، ؾٝذلنٛا اٱه٬ّ، ًٜٚتشكٛا 

ٞٸ; ٚسٝح ناْت ايـٚي١ اٱه٬َٝٸ١ عادن٠ّ، نُا ٗ ُـك اٱه٬ّ،  يًُذتُع اٱه٬َ

ُٹ١ًّ، نُا ٗ عٗـ اـ٬ؾات إتعاقب١ )ا٭َٜٛٸ١ ٚايعبٸاهٝٸ١ ٚ..(; إف نإ ايوًطإ  َٴٗ أٚ 

ِٸ بٓؿو٘ ْٚوا٥٘ ٚساًٝت٘ ٚعوهلٙ ٚ..، َتٓاهّٝا أؾلا َٸ١ ٚاستٝاداتِٗ...ٜٗت  ؿ ا٭

ُٸا عـا فيو، ٚإِا وتاز ا٭َل إٍ  ّٴ ايباب َكـإك، ٚمل ٜػًك٘ ع إفٕ ؾتض اٱه٬

ٌٕ، ٚقلا٠٤ٺ تاكىٝٸ١ٺ ؿقٝك١ٺ، ٚػإٚم يعٳَكبات عٴلٵؾٝٸ١ ٚادتٗاؿٜٸ١  ِٕ َكاٍٟـُّ ًاَ ٗٵ َؾ

َٴلٵ١ٝٓٺ ٚقُٛؿ٠ٺ.  ََِطٓٳع١ٺ; يًٍُٛٛ إٍ ْتا٥ر 

ـٳٍ إٔ ْكـ  ٚٳِقـ ايٛقتؾُج٬ّ: بٳ ; ايتناَّا بايتعلٜؿات (1)ط٬ّٜٛ ٱثباتٹ ًلعٝٸ١ 

ٓٵبٳط١،  ٛٳِقـ، ًٚلٚط٘ إوتٳ ٌٔ ايه٬ّ ٗ اَؿلٵؾٝٸ١ يً ِّٚتؿِٝ اييت تكـ  قات ايؿكٗٝٸ١إع

ٛٳ ٗ َكابً٘، َٔ قبٌٝ: ٕؿاكق١ ; ٚاايتٓاٗ َع تأبٝـ ايٛقٛف; ٚـِقإؿاكق١ َع سكٝك١ اي

، ْل٣ إٔ فتُعاتٺ أػل٣ قـ أقلٻتٵ (2)عـّ إٌلٚعٝٸ١أُاي١ ; ٚض ايٛقـلٳض َغِكبٓٳ

ٖٓا قـ ٜؿٛم ػٝايٓا، سٝح  ـٻتٵ٘ إٍ غرلٙ  فيو نًٖ٘، ٚبـَأتٵ با٫هتؿاؿ٠ َٓ٘، بٌ تع

ُِّٝ٘ )بٓو ايٛقت ٚايعٌُ(، سٝح ٜعٌُ ايلدٌ أٚ إلأ٠ َع اٯػلٜٔ ع َٔ  اتٻؼقٚا َا ْو

ٔٸ أْٸ٘ هٝشتاز إٍ َجً٘ ٗ إوتكبٌ، فٟٚ ا٫ستٝادات ٚطاييب إع١ْٛ ٚإواعـ٠ ع َ ا ٜٛ

ٌٕ ٚكعا١ٜٺ ٚكقاب١ٺ كزلٝٸ١ٺ، ؾٝٴشَؿٜ ي٘ ٖقا ايعٌُ، ؾإفا  ٛټعّا ٚب٬ َأدٵٕل، َع توذٝ ٜعًُ٘ تط

ٔٵ ٜعٌُ ي٘ َا نإ قـ عًُ٘  َٳ َٳلٳٓ٘ أٚ.. أكهًٛا إيٝ٘  استاز إٍ َجً٘ ٗ ًٝؼٛػت٘ أٚ ٗ 

ٌٕ هابٕل ٗ ْؿى إُٔاك.يػرلٙ; ٚؾا٤ٶ ؿكِّ٘، ٚهـاؿّا ٕا اؿٻػلٙ   َٔ عُ

َٸ١، ٚإٔ  ٖٚقا َٔ ػًِّٝات كٖاؾ١ اؿىٸ ٜٚٳَك١ٛ ايٌعٛك بإو٪ٚيٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ايعا

ٔٵ ٫ أكساّ ي٘، ٫ٚ درلإ، ٫ٚ أُـقا٤،  ُٳ ٝٸ١ ايَؿلٵؿ; ؾ إٓاؾع يٝوت َتٛقِّؿ١ّ ع٢ً َو٪ٚي
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ٚٴدـٚا، ٫ ٜل٣ ٗ ٜكَٕٛٛ غـَت٘ َٚواعـت٘ ٗ قٓت٘ ٚٚقت سادت٘، ٚقـ ٜتؼًٖؿٕٛ  يٛ 

ٌٷ قـ ػـّ  ّٸ نؿ١ًْٝ عُاٜت٘; إف ٖٛ ؾلؿٷ عاَ ٝٸ١ ايٓٛاّ ايعا فيو غٔا١ّٓ; ؾإٕ َو٪ٚي

ْٕ آػلٜٔ ع َو٪٫ّٚ عٔ ػـَت٘ ٚكعاٜت٘.     غرلٙ، ؾإفٕ هٝهٕٛ ٖقا ايػرل ع ٚيٛ بأًؼا

ِٕ بػرل َا أْنٍ  َيوٵتٴ ٗ َكاّ ايـع٠ٛ إٍ ادتٗاؿٺ ٗ َكابٌ ٍّّْ، ٫ٚ إٍ سه

ِٕ ٕا اهلل ٗٵ ـٺ، ٚؿع٠ْٛ ُاؿق١ْ ٱعاؿ٠ قلا٠٤ٺ َٚؾ ٘ٺ تكٍٟـًّٝ كان ، ٚيهٓٸٗا إثاك٠ْ َعلؾٝٸ١ْ ٗ ؾك

ٚٳِؾل  ـٻي )ايكلإٓ ايهلِٜ; ٚايوٓٸ١ ايكطعٝٸ١ ايٌلٜؿ١(،  ّٸ إك أْنٍ اهلل َٚا ٚكؿ ٗ ايٓ

ُٸ١ٺ، ٬َٚبواتٺ آْٝٸ ١ٺ َٕٓٗر ًٜشٜ تاكىٝٸ١َ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ، َٚلاعاتٳٗا يٛلٚفٺ ػا

٘ٺ ُلٜٕض ٚؿقٕٝل، ؾهإ ٫  ٓٵَكٌ إيٝٓا ٗ ًَ اٯ١ٜ أٚ ايلٚا١ٜ ع٢ً ٚد أساَطتٵ بٗا، ٚمل تٴ

ـٻ َٔ انتٌاؾٗا بايوٻبٵل ٚايتشًٌٝ، ٚغرلٖا َٔ ٚها٥ٌ ايتشكٝل، اييت تٌُٛ إٍ  بٴ

 ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثٛم، ُٚجٌِّ سذٸ١ّ ًلعٝٸ١ّ ٗ َكاّ ا٫هتـ٫ٍ ٚا٫هتٓباٙ.

ٟٕ نُا إٔ نجرلّا َٔ إ عا٬َت تكع ُٓٔ َٓطك١ ايؿلاؽ، ٚؾٝٗا َتٻوٳعٷ يلأ

ُټٌ  َٸ١ ٚايٓٻِؿع ايهبرل، ٫ٚ ٜعٛمْا ه٣ٛ اُؾلٵأ٠ ٚؼ ِٕ، ًٜشٜ إًِش١ ايعا عك٥٬ٍّٞ سهٝ

ٖٓا ْٳقٳك ي٘ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗـٕٚ أْؿوِٗ،  ٌَامٸ ٚعٓا٤ َجٌ ٖقا ايبشح ٚايتشكٝل، ٖٚٛ 

ٗٵـٙ ٚعكً٘ ٚكاست٘ ٚ..  ٍٕ دٴ ـٺ؟!ؾٌٗ َٔ باف ـٺ سكٝكٍّٞ ٚاقعٍّٞ ْاؾٕع َٚؿٝ  ٗ هبٌٝ ػـٜ

ـټّ  َٸ١ّ إه٬َٝٸ١ّ علٍّ، آػق٠ّ بأهباب ايتك َٳٌ ٚايلدا٤; عو٢ إٔ ٌْٗـ أ ٖقا ٖٛ اَ٭

ٖٓا أْعِ اهلل ب٘ ع٢ً اٱْوإ  ٝٸ١، توتؿٝـ  ٞٸ، َتـكِّد١ّ ٗ هٴًِٖ اؿٔاك٠ اٱْواْ ٚايلق

ٕٞ َٚٛاكؿٳ ٚٳعٵ ٛٸ٠ٺ ُٚشٸ١ٺ ٚؾهٕل ٚ   طبٝعٝٸ١ٺ ٚبٌلٜٸ١ٺ ٖا١ً٥ٺ. َٔ ٚقتٺ ٚق
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 ع وَ احلكي الشسعيئخمّو الوقاقاعدة ٌفي 

 وأثسِا يف عمي أصوه الفكْ

 

 

ِٕ ٚأْٸ٘ َا َٔ  ،(اًتٗل ٗ يوإ ايؿكٗا٤ ٚا٭ُٛيٌٝ )إٔ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ َٔ سه

ِٷٚشل َٔ ٚٛاٖل اؿٝا٠ إ٫ٓ ٚاٖل٠ٺ ٔٴ .ًلعٞ ا سه  ;ُاتِٗ إكهاٍ إوًٖٚقـ أكهًٗا بع

ُٸ عَع فيو  عٚيهٓٸِٗ  .آػل بُٝٓا ْاقٍ ؾٝٗا بعضٷ ّا ع٢ً مل ٜعكـٚا يقيو عجّا ػا

، ٚإْٸُا تعلٸٓٛا شلا ٗ أثٓا٤ ايبشٛخ ا٭ُٛي١ٝ ع٢ً ٚد٘ اٱًاك٠ ٚا٫ػتِاك، عـا ٠ٺـٳسٹ

ٕٵ ،ٗ ؾٛا٥ـٙ &ل اـلاهاْٞناحملكِّ ،َِٓٗ ًقٻ ٔٵَٳ  ًا٤ اهلل. ع٢ً َا ٜأتٞ فنلٙ إ

ٕٸ ٖقٙ إوأي١ َٔ إباؿ٨ ايتِـٜك١ٝ ا٭سها١َٝ يعًِ ا٭ٍُٛ إف قـ  ;٫ٚ ىؿ٢ أ

وتعإ بٗا ٗ ْطام ايكٝاهات ا٭ُٛي١ٝ، ٜٚعتُـ عًٝٗا ٗ اهتشِاٍ قٛاعـٖا، ٖٚقا ٜٴ

ٌِ بٗقٙ ; يهٞ ْـكي َٔ ػ٬ٍ فيو َا ٜتٸعجّا َوتك٬٘عًٝٓا إٔ ْؿلؿ شلا  َا ٜؿلض

 ،ٗا، ؾٓكٍٛع٢ً َا ٖٛ سٗك ،ٗ كتًـ اؾٛاْب ًٚتٸ٢ اؾٗات ،ايكاعـ٠ َٔ عٛخٺ

 ٚباهلل ا٫هتعا١ْ:

 ايه٬ّ ع٢ً ٖقٙ ايكاعـ٠ ٜكع ٗ َكاٌَ:

ٚٸإكاّ   ٚؼلٜل َٛٓع ايٓناع ؾٝٗا. ،ٗ بٝإ إلاؿ بايكاعـ٠ :ٍا٭

 ٚتًشكُٗا: .ٚبٝإ ايلأٟ ايِٛاب ؾٝٗا ،ٗ ؼكٝل إوأي١ :اْٞايجإكاّ 

ـ ع٢ً ٖقا إبـأ َٔ إباسح ا٭ُٛي١ٝ; : ٗ اهتعلاض بعض َا ٜتٖٛقػا١ُْ
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 ٔض بقيو أثلٙ ٗ ٖقا ايعًِ أنجل ؾأنجل.يهٞ ٜتٻ

 ٚإيٝو تؿٌِٝ ٖقا اٱْاٍ:

 

 ٜٚٓبػٞ َٔ أدٌ فيو اهتعلاض ا٭َٛك ايتاي١ٝ:

 

 ٚايه٬ّ ع٢ً فيو ٗ دٗتٌ:

 

ٕٸ يًشهِ اْكواَاتٷ ـٸ٠ ْكاٙ: َٚا أ  عـٜـ٠، ؾايه٬ّ ٜكع ُٓٔ ع

 

َٸا ا٭سهاّ ايتهًٝؿٝ ٕٸ إلاؿ باؿهِ ٗ َٛٓٛع ايكاعـ٠ َطًل أ ١ ؾايٛاٖل أ

ِٕإ٢ اٱباس١، ؾٝهٕٛ إع٢ٓ: ستٸ ،أقواَٗا اـُو١  ٕٸ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ عٔ سه

ٞٸ ٞٸ ٖستٸ ،ًلع  اٱباس١. ٢ٛ يٛ نإ فيو اؿهِ ايٌلع

ٕٸ ايٓناع ٗ ٖقٙ ايكاعـ٠ إْٸُا ٖٛ بعـ ايؿلاؽ عٔ نٕٛ اٱباس١ سهُّا  ٚايػلضٴ أ

ُٳفع٫ّٛ; إ ٕٸ اٱباس١ بكو يٝوت إ٫ٓ عـّ  ،قتٔا١ٝ٥اٚاي٬ ;قتٔا١ٝ٥ا٫ :ٗاٝٵف يٛ قٌٝ: إ

ِٻ لٳدعٌ ا٭سهاّ ا٭كبع١ مل ٜبٵ ٛٸ ايٛاقع١ ; يٛٓٛغ إٌٷشلقا ايٓناع َع٢ٓٶ ق َهإ ػً

ٟٸ ًَِش١ٺ أٚ َؿوـ٠  س٦ٓٝقٺ َٔ اؿهِ، بٌ ٚقٛع٘; ٚفيو ؾُٝا إفا مل ٜهٔ ٖٓاى أ

أٚ ناْت إًِش١ ٗ  ;قتٔا١ٝ٥اٗ اٱباس١ اي٬ نُا ،دلٍ ايبعح أٚ اينإتـعٛ 

 ط٬م ايعٓإ ٚايذلػّٝ، نُا ٗ اٱباس١ ا٫قتٔا١ٝ٥.إ

ٞٸ ػِْٛ اٱباس١ اي٬اقتٔا١ٝ٥ أَلٷ ٚنقيو ا٭َل يٛ قٌٝ: إٕ ؿٕٚ  ،عـَ

ِٸ .ا٫قتٔا٥ٝٸ١ ا٫قتٔا١ٝ٥، ٓا عًٝ٘ َٔ امِاك اٱباس١ ٗ ٝٵإ٫ٓ إٔ ٜٴب٢ٓ ع٢ً َا بٓٳ ايًٗ

ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ، ؾُٝا إف ٫ فاٍ بٓا٤ٶ عًٝ٘ يـعٛقلٜبّا; إ نُا هٝأتٞ فا مل ٣ ػً

ٟٸ اقتٔا٤ٺ نٗقٙ، ٚهٝأتٞ  إف ٫ ٜٛدـ ٖٓاى ٚاقع١ْ ;يًذلى أٚ ايؿعٌ ٜهٔ ؾٝٗا أ
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 ًا٤ اهلل تعاٍ. ٕٵايه٬ّ عٔ ٖقٙ إ

َٸا ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ ؾايقٟ ٜكتٔٝ٘ ايتتبټ ع ٗ نًُاتِٗ، بٌ ايل١ٜ٩ ايعابل٠ ٚأ

ٝٸ١ عٔ َلاَِٗ َٔ سٝح ا٭هاي،  ،اكاتِٗيعب ٖٓا ٖٛ ايكطع بأْٗا أدٓب نُا هٝٛٗل 

كِل ايبشح ع٢ً ٖقا إكـاك ٫ ٜهؿٞ ي تعاٍ. غرل إٔ ًا٤ اهلل ٕٵٜأتٞ َٔ ايِْٓٛ إ

، نُا ٖٛ ٚآضٷ ،ػلاز اؿهِ ايٛٓعٞ َٔ َٛٓٛع ايكاعـ٠اؿهِ ايتهًٝؿٞ، ٚإ

ٞٸؾُٔ اؾـٜل بٓا إٔ ْتوا٤ٍ: ٌٖ ؽًٛ ايٛاقع  أّ ٫؟  ١ َٔ اؿهِ ايٛٓع

ٛٳإُا ٜوبل بٳٚكٴ ١ إفا أْٸ٘ ٫ فاٍ شلقا ايبشح ٗ ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸ ِٖٵٍ اي

ل ا ٫ تتعًٖذلٓٓا إٔ إكِٛؿ بايٛاقع١ ٖٛ ايؿعٌ; ٭ٕ ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ نجرلّا َاؾ

، ٚس٦ٓٝقٺ ؾُٔ ؿٌ، نُا ٖٛ ٚآضٷبا٭ؾعاٍ، بٌ با٭ًٝا٤ اـاكد١ٝ أٚ فٚات إهًٖ

 ْٚٛل. ٍ عحٺإايطبٝعٞ إٔ ؽًٛ َٓٗا بعض ا٭ؾعاٍ، ٫ٚ ساد١ ٗ فيو 

ـَ و ػبرلٷٚيهٓٸ لاؿ بايٛاقع١ إ ذلٓٓا إٔؾ٢ يٛ ا٘ ايٛآض، ستٸبٵَا ؾٝ٘ َٔ ا

ٚعـّ امِاك َتعًٓكٗا  ،ل ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ بايقٚاتدٛام تعًٗ ػِْٛ ا٭ؾعاٍ; ؾإٕ

ٛٸ ،با٭ؾعاٍ ٞٸبعض ا٭ؾعاٍ عٔ ا ٫ ٬ٜمّ ػً باٱَهإ إٔ ٫  ; بـا١ٖ إٔؿهِ ايٛٓع

ٌٷ ِٷ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾع ٞٸ، َٚع فيو ٫ تهٕٛ ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸ إ٫ٓ ٚي٘ سه ُٸٚٓع  ١١ّ ػا

باٱَهإ تعُِٝ  أْ٘ ل بػرلٖا َٔ ايقٚات ٚا٭ًٝا٤ أّٜٔا، ٖٚقا ٜعينبا٭ؾعاٍ، بٌ تتعًٖ

ِٕايٛاقع١ َّهٔ إٔ ؽًٛ ٘: ٌٖ بتكلٜب أْ ،يٝٗاإايٓناع بايٓوب١  ٞٸ أّ  ٔ سه ٚٓع

ٌٕ ٌٸ ؾع ِٷ هب إٔ ٜهٕٛ يه ٞٸ؟ ٚٚاقع١ سه  ٚٓع

ٖټ ايبشح عٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ هٛف ٜػٓٝٓا عٔ ايه٬ّ ع٢ً  إٔ ِٴٚتٛ

ِٕ ٞٸ إ ا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ، بعـ ايعًِ بأْٸ٘ ٫ فاٍ ؿه ِٷٚٓع  فا مل ٜهٔ ٖٓاى سه

ٞٸ،  ٕٸ ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸٝٵٓٳهٛا٤ٷ ب بأْ٘ َـؾٛعٷتهًٝؿ عٔ  لٖا َٓتنع١ْهٵَأ١ بٓا ع٢ً أ

ٔٵ &نُا عًٝ٘ ايٌٝؽ ا٭عِٛع ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ  َٳ لٖا هٵْٗا بَأأٚ قًٓا: إ ،ع تبع٘ ٚ

ٚقـ تهٕٛ  ;١، أٚ قًٓا بايتؿٌِٝ، ٚإْٸٗا قـ تهٕٛ َٓتنع١ّ عٓٗاَوتكًٓ فع٫ٛتٷ

ٟٸ تكـٜٕل عتكع ٗ َٛٓٛعٗا، ؾًٔ ْهٕٛ  فع٫ٛتٺ َوتك١ًّ ٗ غ٢ٓٶ عٔ ٖقا  ع ع٢ً أ

ُٸٌإٔ ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸايبشح ب ٢ إفا اؾذلٓٓا ُاَٝٸ١ ايكاعـ٠ ٗ اؿهِ ; ستٸ١١ّ ػا

ٞٸ  .ايتهًٝؿ

ٖټ عبٓا٤ٶ عًُٝٗا  عع٢ً ايٛدٌٗ ا٭ػرلٜٔ، ٫ٚ فاٍ  ٖٚقا ٚآضٷ ِ ا٬ٕم١َ يتٛ
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ٕٸ ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸ ;بُٝٓٗا ٌٕإ عاد١ٺ عَٸا نًٓٗا أٚ بعٔٗا إ ع١ س٦ٓٝقٺ ٭ ٌٸ ٍ دع ، َوتك

باٱَهإ إٔ  أْ٘ ؿ دعٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ؿـٚثٗا، ٖٚقا ٜعين٫ٚ ٜهؿٞ فلٸ

ِٕ ٚٓعٍّٞب ٜهٕٛ ٖٓاى ٚاقع١ْ ِٕ ٬ سه ٞٸ ع٢ً ايلغِ َٔ ثبٛت سه ـٻشلا، ؾ تهًٝؿ  ٬ بٴ

ٞٸ ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ايٛٓع  أّٜٔا. َٔ ايبشح عٔ ػً

ٚٸ َٸا ع٢ً ايٛد٘ ا٭ ٞٸ ٚإويٍ ؾهقٚأ ٕٸ اؿهِ ايٛٓع  بٓا٤ٶ عنإ  ٕٵ; ٚفيو ٭

ٞٸ٬َٔم ععًٝ٘  ٕٻ ا٬ٕم١َ َٔ  َّا يًشهِ ايتهًٝؿ ٬َم١َ إٓتنع ٌٕٓأ اْتناع٘، إ٫ٓ أ

ٞٸ طلفٺ إف يٝى  ;َٓ٘ ٚاسـ، ٚيٝى اؿهِ ايتهًٝؿٞ ٬َمَّا ٫ْتناع اؿهِ ايٛٓع

ِٕ ٌٸ سه ٞٸ ن ِٷ تهًٝؿ ٕٵ ٜٓتنع َٓ٘ سه ٞٸ، ٚإ ٞٸ َٓتنعّا  ٚٓع ِٕ ٚٓع ٌٸ سه نإ ن

ِٕ َټ تهًٝؿٞ، ٖٚقا ٚآضٷ َٔ سه  .ٌٕبأؿ٢ْ تأ

ٞٸ ٕٸ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ َٔ اؿهِ ايتهًٝؿ ٫ ٜػٓٝٓا عٔ ايه٬ّ ٗ  ٚعًٝ٘ ؾإثبات أ

ٞٸ ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ايٛٓع ـٻ، ؾػً عٔ ػِْٛ  َوتكٌٍّ َٔ عكـ عحٺ ٬ بٴ

 ١.ا٭سهاّ ايٛٓعٝٸ

ٕٸ ٚد١ٗ ْٛلْا ٗ ٖقٙ ايلهاي١ َكِٛك٠ْ ع٢ً ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ، ٫ٚ  إ٫ٓ أ

ٞٸْبشح عٔ  ٛٸٖا َٔ اؿهِ ايٛٓع ٛٸ ا٭ؾعاٍ ٚعـّ ػً ٖٓا ٜتطًٓب فا٫ّ ; ػً ٕٸ فيو  ؾإ

ٕٵ ،َٔ ايبشح آػل ٌٸ ايتٛؾٝل ٜواعـْا عًٝ٘ ؾُٝا بعـ إ  ًا٤ اهلل تعاٍ. يع

ٛٸ ؾٝٗا أّٜٔاٚقـ ٜٴ ٕٸ أؾعاٍ ، كاٍ: إْٸ٘ ٫ ٜبعـ ايكٍٛ بعـّ اـً ع٢ً أهاي أ

ٕٹًِهٝٸ١شلِ ب ؿٌ نًٓٗا ًٖٛن١ْإهًٖ ٕٹاي ا ِٷهٝٸًٌِلع١ٝ ايقات١ٝ. ٚا ٞٸ،  ١ سه ٚٓع

ٌٕ ٛٸ ؾع ٞٸ ٖٚقا ٜعين: عـّ ػً  .َٔ ا٭ؾعاٍ عٔ اؿهِ ايٛٓع

ُاك ، َٚا ٜذلتٸب عًٝ٘ َٔ ايجإهابّا ٚهًبّا ع ٚنٝـ نإ، ؾتشكٝل ايكٍٛ ٗ فيو

ٍٷ ،ا٭ُٛي١ٝ أٚ ايؿك١ٝٗ ٍٕإ َٛنٛ  آػل. ٍ فا

 

ناع، ٚأْ٘ ٌٖ إٔ ْتوا٤ٍ عٔ َٛقعُٗا ٗ ٖقا ايٓٓا أّٜٔا َٔ ايٛادب عًٝ ؾإٕ

ّٸ ٚأ ،ًٌُُٜٗا َعّا  بأسـُٖا ؿٕٚ اٯػل؟  ىت

ٌٸ اي إْ٘: ٚاؾٛاب  ٓناع، إ٫ٓ إٔباٱَهإ ٗ باؿ٨ ايٓٛل ؿػٍٛ ايكوٌُ ٗ ق

اػتِاْ َا هٝأتٞ  عًا٤ اهلل تعاٍ  ٕٵع٢ً َا ٜأتٞ إ عغ ب٘ ٗ بعض ايهًُات إِلٻ
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ٞٸَٔ ا٭ؿٓي ٟٸ١ باؿهِ ايٛاقع عٔ َٛٓٛع ايكاعـ٠، ٖٚقا  ، ٚػلٚز اؿهِ ايٛاٖل

ٟٸٜعين إ ٛٸ ايٛاقع١ َٔ اؿهِ ايٛاٖل  .َهإ ػً

ٖٓا أؾاؿٙ ايٌٝؽ ا٭عِٛكاٍٚقـ ٜٴ ٕٻ ايٛاٖل  ١ ٖٛ ًُٝٸٗ فاكٟ ا٭ٍُٛ ايع &: إ

ٛٸ ايٛاقع١ َٔ  ،(2)اؿِل ايعكًٞ ٕٸ َع٢ٓ فيو سهِ ايعكٌ بعـّ ػً َٚٔ ايٛآض أ

ٟٸاؿ  أّٜٔا. هِ ايٛاٖل

ِٸ ا٫ستٝاٙ  إٕ: ٚاؾٛاب إكِٛؿ ٗ إكاّ ٖٛ اؿهِ ايٌلعٞ، ؾ٬ ٜع

 بقاى ايِـؿ. &ٌ إٌتٌُ عًُٝٗا َا فنلٙ ايٌٝؽ ا٭عِٛٚايتؼٝرل ايعكًٝٸ

ٞٸ ٚنٝـ نإ ؾايه٬ّ ٗ ٖقٙ ايلهاي١ َكِٛكٷ ، ٚؿكاه١ ع٢ً اؿهِ ايٛاقع

ٟٸ ُٻا ٜذلتٻهابّا ٚع إ إوأي١ ٗ اؿهِ ايٛاٖل  ع ب عًٝ٘ َٔ اٯثاكهًبّا، ٚايبشح ع

ٍٷ ٍٕإ َٛنٛ  آػل. ٍ فا

 

ٞٸ ِ احملكِّيكـ قوٻ ٟٸ :ٍإل ايٌعلاْٞ اؿهِ ايٌلع ٟٸ، ثِ اؿٻع٢ ; ٚإَٛيٛ كًاؿ

ّٸ .ؿػٍٛ ايكوٌُ ٗ َٛٓٛع ايكاعـ٠  َا أؾاؿٙ سٍٛ ايكاعـ٠: ٚإيٝو ْ

ٛٸ ايٛاقع١  ٫ِٕ هٛم ػً ٔ وٵَا ثبت تبعٝٸ١ ا٭سهاّ يًشٴبعـ ، ٖٚقا ٚآضٷعٔ سه

ٝٸبٵٚايُك  ع٢ً َقٖب ا٭ًاعل٠ ؾٝذٛم إٔ ٫ وهِ ايٌاكع ٗ ٚاقع١ٺ ٚأَا بٓا٤ٶ ;ٌض ايقات

ـٻٚ .ب٤ٌٞ أ٬ُّ ٟٸاإٔ ٜهٕٛ اؿهِ ٖ ٫ بٴ ِٸ َٔ اؿهِ إٛيٛ ٟٸ ٖٓا أع  ; ؾإٕٚاٱكًاؿ

ِٷ ٞٸوٵُؿ ;ٖٚٛ ايٛدٛب ،َعلؾ١ اهلل تعاٍ شلا سه  .، يهٔ يٝى ٚدٛب٘ َٛيٜٛٸّآٗا ايقات

ِٷٚنقيو ٬َمّ احمللٻ  ،ٚيٝى سهُ٘ ايٛدٛب ٚا٫هتشباب ٚغرلُٖا ،١أيبتٸ ّ ي٘ سه

ٔٸ سلَت٘ إكًاؿٜاؿل١َ إ٫ٓ ـٸ١َ ايٛادب ٚادب١ْ١ْ، ٚيه ٟٸ ، َٚك ، بايٛدٛب اٱكًاؿ

 .(3)ٚنقيو اٱطاع١ ٚادب١ إكًاؿّا

 :ٜ ع٬ً٘ٝسٳٜٚٴ

ٚٸ ض بٵٔ ٚايُكوٵـ ٖقٙ ايكاعـ٠ ع٢ً ايكٍٛ باُؿَٔ عـّ ابتٓا٤ ٚتٛٗق: َا هٝأتٞ ٫ّأ

ُٸ١ٝ ايبشح عٔ إِاحل ٚإؿاهـ ٚاُؿ ،ايقاتٌٝ يٮًٝا٤  ض.بٵٔ ٚايُكوٵٚأع

ٕٸ إكوٻِ ٕا فنلٙ َٔ اٱٚثاّْٝا ؿٕٚ اؿهِ; ٚفيو  ،كًاؿٟ ٚإٛيٟٛ ٖٛ ا٭َل: إ

ٕٸ اؿهِ ٖٛ اٱٌْا٤ بـاعٞ دعٌ ايـاعٞ إٓتٳ نُا  عع عٓ٘ ايبعح ٚايندل، ٖٚقا نٳ٭



 

 االجتهاد والتجديد 

ٖٚقا ٫ ٜٓتنع عٓ٘ كًاؿ، اٱٌْا٤ بـاعٞ اٱ ١، ٚأَا اٱكًاؿ ؾ٫ٛٗ ٥٬ِٜ إ٫ٓ إٛيٜٛٸ عتل٣ 

 ١ ؾٝ٘.ِٻ ٫ فاٍ يًُٛيٜٛٸَٚٔ ثٳ ،دلايبعح ٫ٚ اين

ٌٸ ٕٵ َِـامٷ َٛكؿٺ ٚباؾ١ًُ اٱٌْا٤ ٗ ن نإ  يًـاعٞ ايقٟ ٌٜٓأ ٭دً٘، ؾإ

 كًاؿنإ بـاعٞ اٱ ٕٵ، ٚإدل ؾٗٛ مدلٷنإ بـاعٞ اين ٕٵ، ٚإٛ بعحٷبـاعٞ ايبعح ؾٗ

ٕٵ، كًاؿٷؾٗٛ إ  مٷانإ بـاعٞ ا٫َتشإ أٚ ايوؼل٠ أٚ ايتعذٝن أٚ غرلٖا ؾٗٛ َِـ ٚإ

 ٚيٝى اؿهِ إ٫ٓ ػِْٛ اٱٌْا٤ بـاعٞ ايبعح ٚايندل. .شلا

َٸا ا٭َل ؾبُا أْٸ٘ عباك٠ْ ؿٕٚ ٬َس١ٛ َا عٔ ايِٝػ١ اييت ٌٜٓأ بٗا ايبعح، َٔ  ٚأ

ٟٸ :ٍإٜـعٛ إيٝ٘، ُضٸ اْكواَ٘  ٟٸ; ٚإَٛيٛ ٟٸ .كًاؿ َا نإ بـاعٞ ايبعح،  ؾا٭َل إٛيٛ

ٟٸ  ٖٚهقا ايه٬ّ ٗ ايٓٗٞ. .َا نإ بـاعٞ اٱكًاؿ ٚا٭َل اٱكًاؿ

، نُا ٖٛ إؼتاك، َٔ اٱيناّ كًاؿ تٌتٌُ ع٢ً ْٕٛع، يٛ قٌٝ: إٕ سكٝك١ اٱْعِ

 يتؿٌِٝ ٗ قًٓ٘.ٚا ،َا فنلٙ ٗ اؾ١ًُ ُضٸ

 

ٞٸ ؾٌٗ إٔ ٌٷ اؿهِ ايتهًٝؿ  ٗ َٛٓٛع ايكاعـ٠ ظُٝع َلاتب٘ أّ ٫؟ ؿاػ

ٕٸ إلاؿ باؿهِ ٖ ٚايتشكٝلٴ  ٖٓا ٫ ىًٛ باؿ٨ ايٓٛل عٔ أسـ إلاتب ا٭كبع١:اأ

ٚٸشلا ٕٸ ايعكٌ إِٚغ اؿهِ ٚسكٝكت٘اييت ٖٞ ك ،لاؿ ب٘ َلتب١ اٱكاؿ٠: إٔ ٜٴأ ا ; ؾإ

ـٸٟ ٚايعِٝإ. ،وهِ َٔ أدًٗا بٛدٛب ايطاع١ ٚا٫َتجاٍ  ٚاهتشكام ايعكٛب١ بايتع

لاؿ ب٘ َلتب١ اٱٌْا٤ بإع٢ٓ إؼتاك، أٟ اٱٌْا٤ بـاعٞ دعٌ : إٔ ٜٴثاْٝٗا

ف قـ ، ايؿاقـ يًبعح ٚايندل; إ&ل اـلاهاْٞايـاعٞ، ٫ بإع٢ٓ ايقٟ فنلٙ احملكِّ

ٕٸ اٱٌْا٤ ايؿاقـ يًبعح ٚاين&ل ا٭ُؿٗاْٞعّا يًُشكِّبٳتٳ ،كّاك َٓٸا َلاتهلٻ َٸا إٔ ، أ دل إ

ٚأدٓبّٝا  ،ايندل ؾٝهٕٛ َِـاقّا يقيو ايـاعٜٞٚهٕٛ َكذلّْا بـإع آػل غرل ايبعح 

ٞٸ ٍٷ ;عٔ اؿهِ ايٌلع ٟٸ ؿإع َؿلٚض، ٖٚٛ قا ٕٵ ٫ ٜهٕٛ َكذلّْا بأ َٸا أ ; ٭ٕ ٚإ

ٌٷ ٟٸ اٱٌْا٤ ؾع ٟٸ٫ٚ َعٓ ،اػتٝاك  إفا مل ٜهٔ ٖٓاى ؿإع ٜـعٛ إيٝ٘. ٢ يًؿعٌ ا٫ػتٝاك

ٕٸ إكِٛؿ عٓـْا بايؿع١ًٝ  ،ْعِ ٝٸ١، إ٫ٓ أ إِطًشإ ٌَذلنإ ٗ َكابًتُٗا يًؿعً

ُٸا ٖٛ إكِٛؿ ي٘  .نُا ٜأتٞ ،&ىتًـ ع

ٚإكِٛؿ بٗا تًو إلتب١ اييت ؼٌِ يًشهِ  .لاؿ ب٘ َلتب١ ايؿع١ًٝ: إٔ ٜٴثايجٗا
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ٝٸ١ ايٌ َٸ١ ٖقا إهًٖبعـ ؾعً ـ أٚ فاى لا٥٘ ٚايكٝٛؿ إأػٛف٠ ؾٝ٘; ٖٚٞ نْٛ٘ ثابتّا ٗ ف

ٝٸ١ْ .غُِٛ٘ َٸ١ إهًٖ ؾٛدٛب اؿر ي٘ ؾعً ع٢ً ٚدٛؿٙ قبًٗا  ـ إوتطٝع ما٥ـ٠ْع٢ً ف

ٕٸ ايبعح ٚاين ٗ عامل ايتٌلٜع، ٖٚقا ٜعين ٔٵدل قـ ٜتعًٖأ  كإ بايعٓاٜٚٔ ٚاؾٗات، يه

ٝٸ١ ايبعح ٚاين تهٕٛ َٛدٛؿ٠ ٗ ْؿى ُا ٫بٳٌَلَٚطٌ بأَٛك كٴ دل اؿٌ، ؾتهٕٛ ؾعً

ـٻَعًٓ ٝٸ١ تًو ا٭َٛك، نُا تك ّ ايبشح عٔ فيو ٌَبعّا ٗ َٛٓع٘. ؾًٝى ك١ ع٢ً ؾعً

ٝٸ دل ٗ ْؿى ، َٔ اْكـاغ ايبعح ٚاين&ل اـلاها١ْٞ َا فنلٙ احملكِّإكِٛؿ بايؿعً

ٛٻ ;إٍٛ ٖٓا ٜتك ٕٸ فيو   ٔ.نُا تبٝٻ ،ٌْا٤ّ ب٘ اؿهِ ٗ َلس١ً اٱؾإ

ٚإكِٛؿ ب٘ نٕٛ اؿهِ عٝح ٜكع َٛٓٛعّا  .نلاؿ ب٘ َلتب١ ايتٓذټ: إٔ ٜٴكابعٗا

ِّ .ؿهِ ايعكٌ باهتشكام ايعكاب ع٢ً إؼايؿ١ ٝٸ١ إتك إف  ;ّ فنلٖاٖٚقا غرل ايؿعً

ٝٸبٳكٴ ـٴ; يعـّ ع١ً َٛٓٛع٘، ٚيهٓٸ٘ غرل َٓذٸُا ٜهٕٛ اؿهِ ؾعًّٝا بؿعً  ـإهًٖ ِن بع

َٸا عك٬ّ ;نٜٸ١ ؾك٘٘، بٓا٤ٶ ع٢ً اًذلاٙ ايعًِ ٗ إٓذٸب نُا ٖٛ َؿاؿ ايك١ٝٔ ايكا١ً٥  ،إ

 ع َٚا ٌٜبٗ٘.ِؾنُا ٖٛ َؿاؿ سـٜح ايلٻ ،أٚ ًلعّا ;ض ايعكاب ب٬ بٝإبٵبُك

ًٳٖوٚ ٕٸ ٖقٙ إلتب١ ايلابع١ ٫ تـػٌ ٗ َٛٓع ايٓناع ٫  نجرلّا َٔ  ; بـا١ٖ إٔأ

ٝٸ١ ؿٌ; يعـّ ايعًِ بٗا، َٔ إهًٖ ٍ نجرٕلإن٠ بايٓوب١ غرل َٓذٸ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ايؿعً

ٛٸ ايٛاقع١  ؾ٬ فاٍ ٟٸ ٚاقع١ٺ عبعـ فيو يـع٣ٛ عـّ ػً  عٔ اؿهِ ايتٓذٝنٟ. ع أ

ّهٔ ايكٍٛ بقيو ع٢ً هبٌٝ إٛدب١ اؾن٥ٝٸ١، َع٢ٓ إٔ اؿهِ  ،ْعِ

ـٻاجملعٍٛ  ٍ بعض إٚبايٓوب١  ،ٕٚيٛ ٗ بعض ا٭سٝا ،نإٔ ٜبًؼ َلتب١ ايتٓذټ ٫ بٴ

َٸا أّْٛاػٵً٘ َيعٵؿٌ، ٚإ٫ٓ نإ دٳإهًٖ ـٻ٘ . أ ٌٸ ٚاقع١ٺ ٫ بٴ ِٕ ٗ ن ٟٸ ع٢ً  َٔ سه تٓذٝن

ٌٷهبٌٝ إٛدب١ ايهًٓ ٍٸ عًٝ٘ ؿيٝ ٖٓا مل ٜـ  .تٳنُا علِؾ ،، بٌ ايـيٌٝ ع٢ً عـ١َٝ٘ ؾٗقا 

ًٳٖونُا  ٕٸ إلتب١ ايجايج١ ػاكد١ْ ٫  ٕٸ نجرلّا ٛٓٛغ يأّٜٔا عٔ َِبٸ ايٓناع;  أ أ

ٝٸ١ٺ ٝٸ١ َٛٓٛعاتٗابٳ; تٳَٔ ا٭سهاّ اجملعٛي١ يٝوت بؿعً ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ،  ،عّا يعـّ ؾعً

ٕٸ ٚدٛب اؿرٸ ٝٸّا بايٓوب١ إيٝ٘، ٚإيٝى  نُا إفا مل ٜهٔ إهًٓـ َوتطٝعّا، ؾإ ٕٵ ؾعً

ٖٓا  .نإ ثابتّا ٗ َلس١ً اٱٌْا٤ ٜٵبٳٖٚقا إكـاك  ًٳٖوٚ ،ؾٝ٘ ٫ كٳ  ٜعذلٜ٘. ٫ 

ٝٸ١ ٗ َِطًض احملكِّ ٕٸ إلاؿ بايؿعً ٞٸَك٫ٚ ىؿ٢ أ ٞٸ ٌ اـلاهاْ ؿى ْ ٚايعلاق

َٸا احملكِّ ;دل ٗ ْؿى إٍٛاٱٌْا٤ َع اْكـاغ ايبعح ٚاين ع١ًٝ ؿل ايٓا٥ٝين ٚأتباع٘ ؾايٚأ

 ل َٛٓٛع٘ ٚقٝٛؿٙ.عٓـِٖ ٖٞ اٱٌْا٤ إتشكِّ
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ٝٸ١ عٔ َٛٓع ايٓناع إْٸُا لٵَٚا فَن َٸا ايؿع١ًٝ ْا َٔ ػلٚز ايؿعً ٖٞ ايجا١ْٝ، ٚأ

ٚٸٍ  ٗ  ؾٗٞ ؿاػ١ًْ عل ايٓا٥ٝين ب َِطًض احملكِّوٵسٳ ،اييت ٖٞ اٱٌْا٤ عبإِطًض ا٭

ٜٵبٺَٛٓع ايٓناع ب ـٸعٞ ايٌٝؽ اٯػْٛـ٬ كٳ ٕٳإ &; سٝح ٜ ٛٸ ايٛاقع١ َٓٗا بكٛي٘:  َها ػً

ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ؾٗٛ إْٸُا ٜهٕٛ » ٞٸعٚعـّ ػً ٫  ،وب اؿهِ ايٛاقع

ٕٸ ق١ٝٔ »٘ ٗ َٛاكؿ اؾٌٗ ٚقٝاّ ا٭َاك٠ ع٢ً اـ٬ف بكٛي٘: ، بٌ ٚقٛعٳ(4)«يؿعًٞا إ

ٚايعقك عٓـ ػط٦ٗا، ؾ٬  ،ُابتٗاإن َ٪ؿٸٜاتٗا عٓـ يٝى إ٫ٓ تٓذټ ،َاكاتأٟ ا٭ ،ٝتٗاسذٸ

ِٷ ٞٸ ٜهٕٛ سه ِٕ ١ْنّا ؾُٝا قاّ عًٝ٘ سذٸ، ؾِٝرل َٓذٸأ٬ُّ إ٫ٓ اؿهِ ايٛاقع أٚ  َٔ عً

َِٝب١،  ١ْؾُٝا مل تهٔ ٖٓاى سذٸ ،بٌ غرل ؾعًٍّٞ ،ٕنٜٚهٕٛ غرل َٓذٸَعتدل،  طلٜٕل

َٻ َٸا يهْٛ٘ ع٢ً ػ٬ف ٚٛاٖل ا٭ػباك إتٛاتل٠  ;. بُٝٓا ٜٓهلٙ آػلٕٚ(5)«ـّادٝٸ ٌٵؾتأ إ

ب، أٚ َٔاؾّا وٵَٚعاقـ اٱْاعات َٔ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايعإٌ ٚاؾاًٌٖ ؾشٳ

ٚٵكٷَٛٓٛع٘، ٖٚٛ ٍ اهتًناَ٘ أػق ايعًِ باؿهِ ٗ إ  .ٛٷػٵأٚ َي ؿٳ

ّٕلٵٚقـ عجٳ بٗقا ايِـؿ ٗ  &عٔ ايكا٥ـ ايلاسٌ ٢شهٜٴ ْا بعـ فيو ع٢ً ن٬

َٸا »بعض تكاكٜل عج٘; ؾؿٞ )تٓكٝض ا٭ٍُٛ(:  ٛٸ ايٛاقع١ ٫ ْوِّ اْٸؾٮ عثاّْٝا  عٚأ ِ اَتٓاع ػً

ِٕ ٞٸعٔ سه ٛٸٖا عٔ اؿهِ ٚاقعّا، ٫ اؿهِ ايؿعً ٕٸ إُتٓع ػً ْٸ٘ ٫ ّتٓع ، ؾإ، ؾإ

ٛٸ ٕٸ ٖقا يٛ هًِّ»ٚنقا ٗ )َعتُـ ا٭ٍُٛ( سٝح قاٍ: ; (6)«ٖا عٔ اؿهِ ايؿعًٞػً ِ ؾإ

ٞٸوٳؾإْٸُا ٖٛ َع  .(7)«٫ ايؿعًٞ ،ب اؿهِ ايٛاقع

ايقٟ نتب٘ ٖٛ  ،ٗ ٖقا إٛٓع َٔ )َٓاٖر ايٍُٛٛ( ٫ٚ ٜٛدـ عٔ فيو ٤ًٞٷ

 ل ايتكاكٜل.٥ٗ ها ، نُا ٫ ٜٛدـ عٓ٘ ٤ًٞٷ&بٓؿو٘

ٝٸٗقا ٜتعٝٻٚب ٌ: َلتب١ اٱكاؿ٠ ٔ إٔ ٜهٕٛ ايٓناع ٗ إسـ٣ إلتبتٌ ا٭ٚي

 بٸع عٓ٘ ايبعح ٚايندل، ِٜٚٓنٳَٚلتب١ اٱٌْا٤ بـاعٞ دعٌ ايـاعٞ إٓتٳ ;ٚايهلا١ٖ

ٕٸ ايٛاقع١ ٌٖ ؽًٛ عٔ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ أّ ٫؟ ٚع٢ً ايجاْٞ ٌٖ  :(8)ايبشح عٓـ٥قٺ ع٢ً أ

 ؽًٛ عٔ اٱٌْا٤ أّ ٫؟

 

ٕٸ إلاؿ بٗا ايٛقا٥ع ع٢ً ُؿ١ ايهًٓ َٔ ؿٕٚ ا٫ػتِاْ  ،١ٝأقٍٛ: ايٛاٖل أ

ُٸ ٕٸ ايه٬ّ ٗ  اؿرٸ ٞٸ١ًِّ، نُهبإٛاكؿ اـا ٚاي٠٬ِ ٚايعـٍ ١ًُٚ ا٭كساّ ٚ...; ٭
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ٕٸ  ايٓناع يٝى ٗ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ اجملعٛي١ ع٢ً ْٗر ايكٔاٜا اؿكٝك١ٝ; يٛٓٛغ أ

ٚدٛب ٠٬ُ ايًٌٝ ع٢ً ايٓيبٸ  :َجٌ ،١اؿهِ اجملعٍٛ ع٢ً ْٗر ايك١ٝٔ اـاكدٝٸ

 أٚ غرل فيو. ،|، ٚدٛام ايتنٜٚر بأنجل َٔ أكبع مٚدات ي٘|ا٭عِٛ

٘ٴ ٞٸ ٗ فيو ػلٚزٴ ٚايٛد قطعّا،  تًو ايؿ١٦ َٔ ا٭سهاّ عٔ ْطام ايبشح ايؿكٗ

ٝٸ١ يٌٍُٛ ْٛع إهًٓشلا َا مل تهٔ بعـ ٕٸ ايه٬ّ إْٸُا ًأْ َٸتِٗ، َٚٔ إعًّٛ أ ؿٌ ٚعا

َٔ  ٖٛ ٗ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ اييت واٍٚ ايؿكٝ٘ اهتٓباطٗا َٔ ا٭ؿي١، ٚاييت شلا مٛٷ

ُٸ١ ٍ أُٓاف إهًٖإ١ بايٓوب١ ٝايهِّ َٸا ا٭سهاّ اـاكدٝٸ١ اـا ؿٌ ًٚعٛبِٗ، ٚأ

ّٕ ـٻ بٌؼ ٞٸؿٌ ؾ٬ ١ًُ بٝٓٗا ٚبٜٔ َٔ إهًٖؿأٚ أًؼاْ ق نُا  ،ٌ ايبشح ايؿكٗ

 .ٖٛ ٚآضٷ

ٕٸ  ٞع١ ٚاؾن١ٝ٥ َٔ سٝح ايٓتٝذ١; إف يٛ اؿټٝأْٸ٘ ٫ ؾلم بٌ ايهِّ ٔضٚبٗقا ٜتٸ أ

ٌٸ ٚاقع١ٺ ِٕ ن ٛٸ دن١ٝ٥ ٫ ؽًٛ َٔ سه ٝتٗا تًو ايٛاقع١ بهِّ أّٜٔا نإ ٫مَ٘ عـّ ػً

ٌٷ .يٓؿى ايٓهت١ ;ٚطبٝعتٗا َٔ فاى اؿهِ  بعـ ايٛٓٛغ. ٚا٭َل هٗ

 

ٝٸ١ ٌٗ إوأي١ هٓؽ َوأي١ٺؾ ٝٸ١ ثبٛت ٝٸ١ اييت إٜوتٓـ ؾٝٗا  ،عكً ٍ ا٬ٕمَات ايعكً

ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ٝٸ١  ;َع٢ٓ عـّ اٱَهإ ،تؿٝـ عـّ ػً أٚ هٓؽ َوأي١ٺ ْكً

ٝٸ١ ٝٸ١ ٚإٍ  ٜوتٓـ ؾٝٗا ،إثبات ثٛك٠ عٔ أٌٖ بٝت ايع١ُِ ايلٚاٜات إأاٯٜات ايكلآْ

 .(9)؟^ٚايطٗاك٠

ٛٻ  ك ٗ باؿ٨ ايٓٛل ٚدٛٙ ث٬ث١:ٚإتِ

ٝٸ١ّأسـٖا ٍٻ عًٝٗا ٤ًٞٷشٵبٳ : إٔ تهٕٛ إوأي١ عكً  ١.َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ ت١، ٫ٚ ٜـ

ٝٸ١ّٚايجاْٞ ٍٸ عًٝٗا ٬َم١َْ عك١ًٝ.تشٵبٳ : إٔ تهٕٛ إوأي١ ْكً  ١، ٫ٚ تـ

ٖٓا ٜـكى بايعكٌ: إٔ تهٕٛ اٚايجايح ْٸُٗا َتطابكإ إ أٟـ بايٓكٌ، ٜٚ٪ٜٻ ،ٕوأي١ 

ٞٸ ع٢ً ٛٸ ايٛاقع١ َٔ اؿهِ ايٌلع ، ٚمل ٜوهت أسـُٖا عٔ فيو، ٖٚقا عـّ ػً

ِّ ٚٸٍ  عٕ ايٌلع قـ ههت إسٝح  ،ٌَغ٬ف ايٛدٌٗ إتك عٔ إبـا٤ إٛقـ  عع٢ً ا٭

ٕٸ ايعكٌ قـ عذن  عٔ ؼـٜـ ا٭َل، ٚأْٸ٘ ٌٖ  عٞ ع٢ً ايجاْ عػاٙ ٖقٙ إوأي١، نُا أ

 ؽًٛ ايٛاقع١ َٔ اؿهِ أٚ ٫؟



 

 االجتهاد والتجديد 

ٜٸ ٕٵا نإ ؾوٛف ٜتٻّا َٚأ ٕٸ  ٔض َٔ ػ٬ٍ ايبشٛخ اٯت١ٝ إ ًا٤ اهلل تعاٍ أ

ٕٸ إذلا٥ٞ َٔ  ايٛاٖل َٔ نًُات ا٭ُشاب اػتٝاك ٚاسـ َٔ ايٛدٌٗ ا٭ػرلٜٔ، ٚأ

ٚٸٍ ؾًِ لٹ .أنجلِٖ ٖٛ ايجاْٞ ٕٵقا٬ّ٥  ـٵٚأَا ايٛد٘ ا٭ نإ قـ ٜوتٛٗل  ب٘ بِٝٓٗ، ٚإ

ِّ &ل ايٌعلاْٞفيو َٔ نًُات احملكِّ ٘ٺ .١َإتك ين ع٢ً عـّ إفا بٴ ٫ٚ ىًٛ َٔ ٚد

ٕٵُاَٝٸ ١ ايٓك١ًٝ، أعين: اٱْاع ٚا٭ػباك، يًـ٫ي١ ًا٤ اهلل تعاٍ َٔ ا٭ؿٓي ١ َا هٝأتٞ إ

 ع٢ً إطًٛب.

 

بِـؿ ٖقٙ  &ّ إٔ ْوتعلض َا فنلٙ ايٌٗٝـ ايجاْٞٚهـك بٓا ٗ اـتا

٢ ؾٝٗا ٖقا ٔض ٗ ٥ٛٓ٘ ايٛلٚف اييت تلبٻٖٓا ٜتٻ ،ايكاعـ٠ ٗ )ُٗٝـ ايكٛاعـ(

ٛټ ٕٸ ٖقا قـ ٜواعـْا ع٢ً إٔ ْتعلٻ ;ايّٝٛإٍ  كات اييت سًِت ي٘ايٓناع، ٚايتط ف ؾإ

عٓـ  ععٌ ا٫عتباك ٢ ْهٕٛ آػقٜٔ باؿـٚؿ إلتو١ُ شلقا ايبشح عٓـ ا٭ُشاب، ستٸ

َٸ١ عٔ ايكاعـ٠ ع١ تكِٝٝ ا٭ؿٓي ـٻ ٫ ع٢ً تؿورٕل ،ؿ٫يتٗا ع٢ً تًو ايؿهل٠ ايعا عٝ٘ مٔ ْ

 ايّٝٛ.

ٚٸٍ: ،ؾا٥ـ٠ْ :&قاٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٌٸ ٖٚٞ ػا١ُ ايكوِ ا٭ ـٺ يٝى ن ٗ  فتٗ

ـٷ ،ايعكًٝات َِٝبّا ُٳ ;بٌ اؿلٸ ؾٝٗا ٚاس َٳ ;أُاب٘ أُاب ٔٵؾ  ِثأػطأ ٚأؾكـٙ  ٔٵٚ

َٸا اجملتٗـ ٗ إوا٥ٌ ايؿلعٝٸ١ ؾؿٝ٘ ػ٬فٷ ٕٸ ٜب٢ٓ إْاعّا. ٚأ ٌٸ ُٛك٠ٺ ع٢ً أ ٌٖ شلا  ن

ِٷ  َعٝٸٔ أّ ٫؟ سه

ـٖ ّٻ  ّ ايلامٟ ٖقا اـ٬ف ؾكاٍ:ٚقـ  اػتًـ ايعًُا٤ ٗ ايٛاقع١ اييت ٫ ْ

 ؾٝٗا ع٢ً قٛيٌ:

ٟٸ ْٚٗٛك إتهٌُِّ ع: أسـُٖا  ؾٝٗا قبٌ إْ٘ يٝى هلل تعاٍ ع ٚب٘ قاٍ ا٭ًعل

ِٷا٫دتٗاؿ  ٔٸي ابعٷتَعٝٸٔ، بٌ سهُ٘ تعاٍ ؾٝٗا  سه ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايكا٥ًٕٛ  .اجملتٗـ ٛ

ـٺ ٌٸ فتٗ ٕٸ ن ـٻٚاػتًـ ٖ٪٤٫; ؾكاٍ بعِٔٗ: . َِٞ بأ إٔ ٜٛدـ ٗ ايٛاقع١ َا يٛ  ٫ بٴ

ِٕ  ٚقاٍ بعِٔٗ، ٫ ٌٜذلٙ فيو. ;مل وهِ إ٫ٓ ب٘ سهِ اهلل تعاٍ ؾٝٗا عه

ٌٸ ٚاقع١ سهُّا َعٝٸّٓا.إ: ٚايكٍٛ ايجاْٞ  ٕٸ ي٘ تعاٍ ٗ ن

 ٚع٢ً ٖقا ؾج٬ث١ أقٛاٍ:
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ٍٴ، أسـٖا  وٌِ اؿهِ َٔ غرل ؿ٫ي١ٺ :ٌَُٔ ايؿكٗا٤ ٚإتهِّ طا٥ؿ١ٺ ٖٚٛ قٛ

٫ٌٕ أَاك٠ٺٚ ُٳٜعجل عًٝ٘ ايطايب اتٸ ، بٌ ٖٛ نـؾ َٳ ٔٵؿاقّا، ؾ  ٔٵٚدـٙ ؾً٘ أدلإ، ٚ

 .أػطأٙ ؾً٘ أدلٷ

ٌٷ ، أ٠ْٟ: عًٝ٘ أَاكٚايكٍٛ ايجاْٞ مل  :ؾكاٍ بعِٔٗ ;ٚايكا٥ًٕٛ ب٘ اػتًؿٛا .ٞٚٓٸ ؿيٝ

ؾًقيو نإ إؼط٧ ؾٝ٘ َعقٚكّا َأدٛكّا،  ;ـؿا٥٘ ٚغُٛٓ٘ ;ـ اجملتٗـ بإُابتٜ٘هًٖ

 إْٸ٘ َأَٛكٷ :ٚقاٍ بعِٔٗ ;ايٌاؾعٞ ٚأبٞ سٓٝؿ١إٍ  ٖٚٛ قٍٛ ْٗٛك ايؿكٗا٤، ٜٚٓوب

ٚٸًَبَط ٕٵب٘ أ ُٚاك َأَٛكّا  ،ل ايتهًٝـػل، تػٝٻآ أػطأ ٚغًب ع٢ً ٚٓٸ٘ ٤ًٞٷ ٫ّ، ؾإ

 ٘.بايعٌُ َكت٢ٔ ِّٚ

ٕٸ اجملتٗـ َأَٛكٷ .ٕٸ عًٝ٘ ؿي٬ّٝ قطعٝٸّاإ: ٚايكٍٛ ايجايح  ٚايكا٥ًٕٛ ب٘ اتؿكٛا ع٢ً أ

ٔٵ ،بًَ٘بَط ض قٔا٩ٙ، ٚقاٍ َكٓٵ٫ٚ ٜٴ ،اػتًؿٛا; ؾكاٍ اؾُٗٛك: إٕ إؼط٧ ؾٝ٘ ٫ ٜأثِ يه

ِٸ باي  ٓكض.ايبٌل إلٜوٞ بايتأثِٝ، ٚا٭ُ

ٌٸ ٚاقع١ٺ ٌٷ ،سهُّا َعّٝٓا ٚايقٟ ْقٖب إيٝ٘ إٔ ي٘ تعاٍ ٗ ن ٕٸ  عًٝ٘ ؿيٝ ٚٓٸٞ، ٚأ

ٕٸ ايكآٞ ٫ ٜٴإؼط٧ ؾٝ٘ َعقٚكٷ  .(10)ض قٔا٩َٙكٓٵ، ٚأ

 

ـٸ :ٚتؿٌِٝ ايه٬ّ عٔ فيو ٜكع ٗ  ٚث٬خ َلاسٌ: ،١َٺَك

 

ست٢ ; ٓهلٜٔ ٚإجبتٌ َٔ ايِْٓٛ ٚايعباكاتٚؾٝٗا ْوتعلض بعض َا يًُ

 ٔ َٔ ػ٬شلا ا٫ػاٖات إؼتًؿ١ ٗ ٖقا اجملاٍ، ؾٓكٍٛ:ٜتبٝٻ

 ، سٝحٗ )ؾٛا٥ـ ا٭ٍُٛ( &ل اـلاهاَْٞٔ ١ًْ إٓهلٜٔ يًكاعـ٠ احملكِّ

ٚٸ ،ٗ إكاٌَ ٚٗل اؿلٸ...» قاٍ: ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ٖٚٛ ٗ إكاّ ا٭ ٍ دٛام ػً

ٞٸ  ٫ٚ أَلٷ ،أٚ نلا١ٖ َٚٛيٜٛٸ١ ٫ٚ إكاؿ٠ْ ،أٚ مدل عٝح مل ٜهٔ ؾٝٗا بعحٷ ،ايٌلع

...ْٞٗٚ»(11) . 

ٌٕ ـٸ ايٓهرل ع٢ً ؿع٣ٛ ٚقـ أًبع ايه٬ّ عٔ فيو بتؿِٝ ٛٸ ًاـعـّ ، ؾٌ

ٌٸ ايٓناع ـٻ ،بهًتا َلتبيت اؿهِ ايـاػًتٌ ٗ ق ٕٵع٢ً َا تك ًا٤ اهلل  ّ، ٚهٝأتٞ إ
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 تعاٍ.

ّٸ &َِٚٓٗ ايكا٥ـ ايلاسٌ ـٸٙ ايعا  ،ٗ َوأي١ اقتٔا٤ ا٭َل باي٤ٌٞ يًٓٗٞ عٔ ٓ

ـٸ ٌٷ ِٵمل ُٜك :ٚثاّْٝا»َات ٚدٗٗا ايجاْٞ بكٛي٘: سٝح كؿٻ ع٢ً إكـ١َ ايجا١ْٝ َٔ َك ع٢ً  ؿيٝ

ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ   .(12)«بٌ ايـيٌٝ ع٢ً ػ٬ؾ٘... ،عـّ ػً

اسب ع٢ً َا سهاٙ عٔ ُ سٝح كؿٻ ،ٗ بـاٜع٘ ،&ل ايلًيتَِٚٓٗ احملكِّ

ؿ٘ ع٢ً ٗ فٌٜ ايبشح َٔ دٛام نٕٛ إت٬مٌَ كتًؿٌ ٗ اؿهِ، بتٛٗق ،)ايؿٍِٛ(

ـٸَتٌ ؾاهـتٌ:  ٛٸ ايؿعٌ ٚايجا١ْٝ; عجٓا ب١ًِٺإٍ  ٫ ُتټ :إسـاُٖاَك : عـّ دٛام ػً

ٖٓ .ٖٚٞ أّٜٔا ٚآش١ ايؿواؿ .َٔ ا٭سهاّ اـُو١ ٤ًٞٺ ٔع ا ٚؿع٣ٛ ايكطع بقيو 

٫ٚ َٔ داْب  ،٫ َٔ داْب ايعكٌ ،ايكطع بقيوإٍ  ٫ هبٌٝ ; إفٜٓبػٞ ُـٚكٙ َٔ َجً٘

ٟټ ٌٕ ايٓكٌ، ٚأ ٌٸ ؿيٝ َٸا ايعكٌ ؾٮْ٘ ٫ ٜوتك ٌٸ ٚاقع١ٺ ٜؿٝـ ايكطع؟ أ ، بجبٛت اؿهِ به

َٸا ايٓكٌ ؾكـ ٚكؿ أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ ِٷ إ٫ٓ ٚأ ٕٸ اعتُاؿ َجً٘  .َؿلؿ عٓـ اهلل ٚشلا سه إ٫ٓ أ

 . (13)نُا تل٣ ع٢ً َجً٘ ٗ أَجاٍ إوأي١

ٕٵٚهٛف ٜتٸ ًا٤ اهلل تعاٍ َٔ ػ٬ٍ ا٭عاخ اٯت١ٝ ُاَٝٸ١ ايـيٌٝ ايعكًٞ  ٔض إ

ّٸ ايقٟ فنلٙ، ٚيعًٓ٘ ْكٌ بإُٕٔٛ. يهٓٓي١أٚايٓكًٞ ٗ إو  .ا مل ْعجل ع٢ً ايٓ

 عٓ٘. ٞ َٔ ايلٚاٜات نؿا١ْٜتَا ٜأ ٚنٝـ نإ ؾؿٞ

نُا  .تًو ايلٚا١ٜ هٓـّا ٓعـإٍ  إًاك٠ «ٗ َجً٘»٫ٚ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: 

عـّ نؿا١ٜ أػباك اٯساؿ ٗ إٍ  إًاك٠ «ٗ أَجاٍ إوأي١»وتٌُ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: 

ٚهٛف ٜأتٞ ايه٬ّ فيو . ت١شٵبٳ ٚيٝوت تعبٸـ١ّٜ ،ٚاقعٝٸ١ بٓا٤ٶ ع٢ً أْٸٗا َوأي١ْ ،إوأي١

ٕٸ ٖقا  ِٸ اٱْاع ٚايلٚاٜات إعٓـ ايبشح اٱثباتٞ، ؾإ  ٛاتلٖا.فا مل ٜجبت تيٛ متٸ يع

َٸا » :&سٝح قاٍ ،َٚٔ ١ًْ إجبتٌ يًكاعـ٠: ُاسب )اؿا١ًٝ ع٢ً إعامل( ٚأ

ُٸع٢ً َا ؿٓيت عًٝ٘ ُِِْٛٗ إ ،ع٢ً أٍُٛ اٱَاَٝٸ١ َٔ نٕٛ  ،تِٗتٛاتل٠ َٔ أ٥

ٌٸ ٚاقع١ سهُّا وٳسهِ اهلل تعاٍ ٗ ايٛاقع١ ٚاسـّا َع ٕٸ ي٘ تعاٍ ٗ ن ب ايٛاقع، ٚأ

ٔٵ أُاب٘ ٚ٘ أُاب ،كنّْٚا عٓـ أًٖ٘ َٳَٳ  . (14)«أػطأٙ ٔٵأػطأٙ 

 ٚٚاٖلٙ: ا٫نتؿا٤ با٭ػباك ٗ َكاّ ا٫هتـ٫ٍ.

ّٕ &قاٍسٝح  ،َِٚٓٗ: ُاسب ايؿٍِٛ ٭ْٸا ْكٍٛ: ٖقا ا٫ستذاز » ي٘: ٗ ن٬

ٌٸ ٚاقع١ٺ َبينٌّ ّٓا سهُّا َعٝٻ ع٢ً َا ثبت عٓـْا با٭ػباك ٚاٯثاك َٔ إٔ هلل تعاٍ ٗ ن
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ٝٸٓ ك٠ ، ؾا٭سهاّ نًٓٗا َكلٸ^٭ُٚٝا٥٘ ٓ٘ ايٓيبټٚبٝٻ ،هلل عًٝ٘يٓبٝٸ٘ ًُٛات ا ٘ب

 . (15)«عٔ اؿهِ ػاي١ْٝ كن١ْٚ يـِٜٗ، ٚيٝى ٗ ايٛاقع ٚاقع١ْ ،عٓـِٖ

ّٕ ُٸ :َٚٓٗا» آػل ي٘: ٚٗ ن٬ ايـآي١  ،^١ ا٭طٗاكتٛاتل ا٭ػباك إل١ٜٚ عٔ ا٭٥

ٌٸ ٚاقع١ٺ ٕٸ اهلل ٗ ن ٝٻ ،|٘يٓبِّ ، بٝٻٓ٘سهُّا َعٝٸّٓا ع٢ً أ ٝټٚب إٔ إٍ  ٘،٘ يُِّٛٓ٘ ْب

٢ ستٸ ،يـٜ٘ ١كنْٚ ٙ،ؾذُٝع ا٭سهاّ قؿ١ٚٛ عٓـ .آػل ا٭ُٚٝا٤إٍ  ٜٓتٗٞ ايبٝإ

ٕٵ .ؾُا ؿْٚ٘ ،أكَ اــَ :َجٌ ٚأيؿاٚ  ،كتًؿ١ بعباكاتٺ ناْت ٚاكؿ٠ّ ٖٚقٙ ا٭ػباك ٚإ

 . (16)«إع٢ٓب ايـ٫ي١ ع٢ً َا فنلْاٙ، ؾٗٞ َتٛاتل٠ْ إ٫ٓ أْٸٗا ٌَذلن١ُ ،َتؿاٚت١

 ١ ايٓك١ًٝ.مِاك إوتٓـ ٗ ا٭ؿٓياٚٚاٖلُٖا 

 ،ْعِ» ع٢ً َا ٗ تكلٜل عج٘ ٗ ا٭يؿاٚ: ،&َِٚٓٗ: ايٌٝؽ ا٭عِٛ ا٭ِْاكٟ

ِٸ ـٸإٍ  يٛ أْ ٛٸ  ;نكٛشلِ بايًطـ ،١َ ػاكد١ٝ أػل٣فيو َك أٚ قٛشلِ بعـّ دٛام ػً

  .(17)«...نُا ٜوتؿاؿ َٔ ١ًْ ا٭ػباك ،ا٭سهأَّ ايٛاقع 

 ؿيٌٝ ايعكٌ.إٍ  َٔ ؿٕٚ اهتٓاؿٺ ،ها٤ عًٝٗاتٸٚٚاٖلٙ أّٜٔا ا٫

ِّ ٗ  ،&باؿٟآهذلخ اٱنُا ٜٚٛٗل َٓ٘ فيو عٓـَا سه٢ ن٬َّا عٔ احمل

ـ ؾُٝا مل ٜعًِ ٚدٛب ايتٛٗق ^ٚقـ تٛاتل عِٓٗ» ٖٚٛ قٛي٘: ،َوأي١ ا٫ستٝاٙ

ٞٸ ٚاكؿٺ ِٕعٔ سه ًٌ بأْ٘ بعـ إٔ نًُت ايٌلٜع١ ٫ ؽًٛ ٚاقع١َْعًٓ ،سهُٗا َٔ  قطع

ٕٻ فيو ٫ ّتٸسٝح مل ٜلؿٸ عًٝ٘ ٗ فيو ب٤ٌٞٺ; (18)«اهلل تعاٍ إٍ  ، ٚانتؿ٢ بايكٍٛ: إ

ٖٓا قـ ٜعين اكتٔا٤عجٓا ب١ًِٺ  ي٘. ٙ، 

ّٕ; إٗ )عل ايؿٛا٥ـ( ،&ل اٯًتٝاَِْٞٚٓٗ: احملكِّ ٚباؾ١ًُ: » ي٘: ف قاٍ ٗ ن٬

ٛٸ ايٛاقع١  ،ٚاٱْاعْٚطل ب٘ ايوٓٸ١  ،(19)ايقٟ قاّ عًٝ٘ ايـيٌٝ َٔ عـّ دٛام ػً

ٛٸٖا  ;اؿهِ ايٛاقعٞ َٸا عـّ دٛام ػً ـ ايعٌُ اؿهِ ايٛاٖلٟ إفا مل ٜتٖٛقَٔ ٚأ

ٌٷ ِٵعًٝ٘ ؾًِ ُٜك  .(20)«٘ ٗ اؾن٤ ايجاْٞ َٔ ايهتابأ٬ُّ، نُا اعذلف ب٘ ؿاّ ًٚٗ ب٘ ؿيٝ

٢ عـّ َٔ عـّ ايـيٌٝ عً ،َٚٔ ُاسب )ا٭ٚثل( ،ك ٖقا ايكٍٛ َٓ٘ٚقـ تهلٻ

ٛٸ ايٛاقع١ عٔ اؿهِ ايٛاٖلٟ، إفا مل وتر إػ عّا ٕا أؾاؿٙ بٳيٝ٘ ٗ َكاّ ايعٌُ، تٳً

ِٕ» بكٛي٘: &ايٌٝؽ ٛٸ ايٛاقع١ عٔ سه ٚاٖلٟ إفا مل وتر  ٫ٚ ؿيٌٝ ع٢ً عـّ دٛام ػً

 . (21)«َا يٛ ؿاك ا٭َل بٌ ايٛدٛب ٚا٫هتشباب :إيٝ٘ ٗ ايعٌُ، ْٛرل

 ا٭ػباك ٚاٱْاع.ٗ ٗ امِاك ايـيٌٝ  ُلو١ٺ ٚنٝـ نإ ؾعباكت٘ غرلٴ
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ٕٵ» قاٍ:سٝح ، (ايهؿا١ٜ)ٗ  ،&ل اـلاهاَِْٞٚٓٗ: احملكِّ نإ ػطأ  ؾٗٛ ٚإ

ٌٸ ٚاقع١ٺ ا٭ػباك ٚإْاع أُشابٓا ع٢ً إٔ َٔ د١ٗ تٛاتل سهُّا  هلل تباكى ٚتعاٍ ٗ ن

ٌٸ  .(22)«ٌٜذلى ؾٝ٘ ايه

ائلٚك٠ َٔ إقٖب ٗ نُا ٜهٕٛ باٱْاع ٚ» :(ؿكك ايؿٛا٥ـ)ٗ قاٍ ٚنقا 

ٌٸ ٚاقع١ٺ ِٷ ن َٸ١ سه  .(23)«ٌٜذلى ؾٝ٘ ا٭

ْٸ» قاٍ: (، سٝحْٗا١ٜ ا٭ؾهاك)ع٢ً َا ٗ  ،&ل ايعلاقٞ: احملكَِِّٚٓٗ ٘ َع إ٫ٓ أ

ٌٸ ٚاقع١ٺ ٕٸ ي٘ هبشاْ٘ ٗ ن سهُّا  نْٛ٘ ػ٬ف اٱْاع َٚا تٛاتل عًٝ٘ ا٭ػباك َٔ أ

 . (24)« ٚاؾاٌٌٖٜذلى ؾٝ٘ ايعامل

إٍ  َٔاؾّا» ٗ َبشح ا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـ، ؾكـ قاٍ: ،&اـ٥ٛٞ َِٚٓٗ: ايوٝـ

ٌٸ ٚاقع١ٺ ٕٸ هلل سهُّا ٗ ن ٌٜذلى ؾٝ٘ ايعامل  اٱْاع ٚا٭ػباك ايهجرل٠ ايـآي١ ع٢ً أ

 . (25)«ٚاؾاٌٖ

ِٷ أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ ٚنٝـ نإ ؾإٌٗٛكٴ ٞٸ إ٫ٓ ٚشلا سه ٍٸ ع٢ً . ًلع ٚاهتـ

ٍٸ عًٝ٘ َا ٜذلٖننُا ّهٔ إٔ  .فيو بايعكٌ ٚايٓكٌ  .ب َُٓٗاٜوتـ

 ؾايه٬ّ ٗ ث٬خ َلاسٌ:

 

ٕٸ ٖقٙ ايكاعـ٠ قـ ابتٓٳ ٫٢ ىؿ ٗ نًُات ا٭نجلٜٔ ع٢ً َوأي١ ايتشوٌ  تٵأ

ٮًٝا٤; ؾكـ عكـٚا ايبشح ٗ إثبات ا٬ٕم١َ بٌ ؼوٝٓٗا ٚتكبٝشٗا يٚايتكبٝض ايقاتٌٝ 

 ٚأثبتٗا آػلٕٚ. ;ْهل ا٬ٕم١َ ْعٷأل اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ بٗا، ؾًٗٚبٌ تع

ٚايٛاٖل َٔ نًُاتِٗ ٗ باؿ٨ ايٓٛل ٖٛ امِاك ايطلٜل ايعكًٞ يًبشح ٗ تًو 

ع٣ٛ جبت مل ّهٔ إثبات ايـا٬ٕم١َ، عٝح إفا ثبتت ثبتت ايـع٣ٛ عك٬ّ، ٚإفا مل ت

٘ٺ ٕٵ بٛد ٞٸ آػل، ٚإ ٍٷ عكً ـٴ يًٛد نإ ٖٓاى فا ٝٸ١.بع  ٛٙ ايٓكً

ٔٸ ٍٸ ع٢ً  إٔ عايهًُات  ل ب٘ بعضٴعٹٌٵتٴنُا  عايِشٝض  ٚيه باٱَهإ إٔ ْوتـ

ٝٸ١ٺ ٖقٙ ايكاعـ٠ َٔ طلٜك١ٺ أّٜٔا، ٖٚٞ: ا٬ٕم١َ بٌ إِاحل ٚإؿاهـ  أػل٣ عكً

بٓا٤ٶ ع٢ً إْهاك اٱكاؿ٠  عٌ ايٌلعٞ عٵايٛاقعٝٸ١ ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ، أٚ بٝٓٗا ٚبٌ اَؾ

 ٖٚقا ٜعين ،ع &ل ا٭ُؿٗاْٞاٙ احملك١ِّ ٗ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١، نُا تبٓٸٚايهلاٖ
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ٝٸتٌتٛادـ طلٜكت  ْوًهُٗا نايتايٞ: ، بٗقا ايِـؿٌ عكً

 

ٌٸ َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘  ٚقـ دل٣ ايبشح عٔ فيو ُٓٔ قاعـ٠ )ن

ٕٸ ٖقٙ ايكاعـ٠ قـ ٜٴ ،ايٌلع( ل اؿهِ ايٌلعٞ ؾُٝا إفا بات أٌُ تٛٗؾلاؿ بٗا إثؾإ

ِٷ ٞٸ نإ ٖٓاى سه لاؿ بٗا ٚقـ ٜٴ ;إثبات إطابك١ بُٝٓٗاإٍ  أ٬َُّٔ ؿٕٚ ْٛل  ،عكً

ٞٸ ٕٸ يًٌلع سهُّا َطابكّا يًشهِ ايعكً ٕٸ ايعكٌ إ َع٢ٓ ،إثبات أ فا نإ سانُّا أ

ِٷ عؤ ٤ًٞٺ ْٛع َطابل ي٘، هٛا٤ ناْت ٖقٙ إطابك١ ٗ  ؾًًٌلع أّٜٔا سه

إٔ ٜهٕٛ  ل، َع٢ٓ، أٚ ٗ إتعًٖإيناٍَّٞ َٔ سٝح نْٛ٘ إيناَٝٸّا أٚ غرلٳ ،اؿهِ

ٞٸ َتعًٓ ٞٸكّا بٓؿى َا تعًٖاؿهِ ايٌلع  .ل ب٘ اؿهِ ايعكً

لٜٔ ايٓناع قـ اًتٗل بٌ إتأػِّ :ؾا٥ـ٠ْ» بٗقا ايِـؿ: &ل اـلاهاْٞقاٍ احملكِّ

نًُٓا ٜهٕٛ ُاّ ٬َى سهِ  ْ٘أ ٗ ا٬ٕم١َ بٌ سهِ ايعكٌ ٚايٌلع، َع٢ٓ

ٔ ايؿعٌ ب٘ أٚ قبش٘، ٜهٕٛ ُاّ ٬َى وٵًع عًٝ٘ ايعكٌ وهِ ُععٝح يٛ آط ،ايعكٌ

ٌٸ ٢ ٜهٕٛ ايعكٌ ٗستٸ ،سهِ ايٌلع  ;أٚ ٫ ،ب٘ ؿي٬ّٝ عًٝ٘ ٚناًؿّا عٓ٘ َا اهتك

ٌٸ ٖٚقٙ ا٬ٕم١َ ٖٞ اييت تهٕٛ َؿاؿ ايكٔٝٸ١ إعلٚؾ١: )ن ؟نٞ ٫ ٜهٕٛ عًٝ٘ ؿي٬ّٝ

 َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلع(.

ٕٸ ٖقٙ ايك١ٝٔ قـ  ٫ٚ٢ ىؿ ٛٸ ايٛاقع١ عٔ  ٔٵَٳ َكابٌكاٍ ٗ تٴأ ٜل٣ دٛام ػً

ٞٸ ٞٸ، ؾٝهٕٛ إكِٛؿ إثبات أٌُ اؿهِ ايٌلع  .ٜٓؿٝ٘ ٔٵَٳ َكابٌ، اؿهِ ايٌلع

 ٜل٣ ُشٸ١ سهِ ايٌلع ٔٵَٳ َكابٌكاٍ ٗ ٚقـ ٜٴ .أُاي١ّ ؾإثبات إطابك١ غرل ًَش١ٚٛٺ

ع٢ً ػ٬ف سهِ ايعكٌ، ؾٝهٕٛ إكِٛؿ بٗا إثبات إطابك١ بعـ ايؿلاؽ عٔ ثبٛت 

ٞٸ  . (26)ؾٝٗا اؿهِ ايٌلع

ايتُاٜن بٌ اؾٗتٌ إْٸُا ٖٛ َذلؿ ايًشاٚ،  ٢ ع٢ً ايٓاقـ ايبِرل أ٫ٕٚ ىؿ

ٕٸ ايٓٛل َكِٛكٷ ٌٸ  ت إٔٗ اؾ١ٗ ا٭ٍٚ ع٢ً إثبا َع٢ٓ أ يًٌلع سهُّا ًلعٝٸّا ٗ ن

ٍٸ .ٚاقع١ٺ ض ايقاتٌٝ يٮًٝا٤ ٚبٌ اٱكاؿ٠ بٵٔ ٚايُكوٵع٢ً فيو با٬ٕم١َ بٌ اُؿ ٜٚوتـ

ِٕإٚايهلا١ٖ، سٝح  ٞٸ ٕٸ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ َٔ سه ض، ؾهقا بٵٔ أٚ ايُكوٵٖٚٛ اُؿ ،عكً

ٞٸ ُٖ .َٔ ايٌلع ٕٸ ٖقٙ ا٬ٕم١َ إفا  ؾوٛف تجبت بٗا إطابك١ بٌ  تٵَٚٔ ايٛآض أ



 

 االجتهاد والتجديد 

ٞٸ ٞٸ اؿهِ ايٌلع ٕٸ ايعكٌ إِأّٜٔا ٚايعكً ل اٱكاؿ٠ ايٌلع١ٝ بٓؿى ا ٜـكى ينّٚ تعًٗ; ٭

ٕٸ ٖقٙ إطابك١ غرل  .عك٬ّ ل ايهلا١ٖ بٓؿى َا ٖٛ قبٝضٷٔ عك٬ّ، ٚتعًٗوٳَا ٖٛ سٳ إ٫ٓ أ

ٕٸ يًٌلع سهُّا  ،ٗ ٖقٙ اؾ١ٗ ًَش١ٚٛٺ ٫ٚ ٜلاؿ إثباتٗا ؾٝٗا، ٚإْٸُا إكِٛؿ إثبات أ

ٌٸ َٛكؿٺ ِٷ ٜهٕٛ يًعكٌ ؾٝ٘ ٗ ن إطًٛب  ; ؾإٕٖٚقا نًٓ٘ غ٬ف اؾ١ٗ ايجا١ْٝ .سه

 ؾٝٗا إثبات إطابك١.

ٌٴ ٔ وٵا٬ٕم١َ بٌ اُؿ ٣ايطلٜك١ ايعك١ًٝ ا٭ٍٚ ٱثبات ايكاعـ٠ ؿعٛ إٔ ٚاؿاُ

ٕٸ ايعاقٌ إفا ايتؿتض ايقاتٌٝ يٮًٝا٤ ٚبٌ تعًٗبٵٚايُك  ل اٱكاؿ٠ بٗا ٚايهلا١ٖ; يٛٓٛغ أ

َا إٍ  ٌٜتام إيٝ٘، نُا أْٸ٘ إفا ايتؿت ؾ٬ قاي١َ ٚؾ١ًٝٔٺ ٕٔوٵَا ٗ ايؿعٌ َٔ سٴإٍ 

ٕٸ ايٌاكع ٚكفاي١ٺ ٕضبٵؾٝ٘ َٔ ُق ظُٝع  ايقٟ ٖٛ عاملٷ ،ٜٓندل عٓ٘ ٜٚهلٖ٘، ٖٚقا ٜعين أ

َٸا إٔ ٜهٕٛ َلٜـّا يتًو ايٛقا ،احملاهٔ ٚايكبا٥ض ع، ٖٚقا ؾُٝا إفا ناْت ٫٥ ىًٛ إ

ايٛاقع١ ٫  ، ٚبٗقا ٜجبت إٔؾُٝا إفا ناْت قبٝش١ّأٚ ٜهٕٛ ناكّٖا شلا، ٖٚقا  ;١ّٓوٳسٳ

 ٘.اؿهِ ُٚيبټ أُْٗا كٚغٴ تٳؽًٛ َٔ اٱكاؿ٠ أٚ ايهلا١ٖ، ٚقـ علِؾ

 

 َٚا قٌٝ أٚ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ ٗ ايلؿٸ ع٢ً ٖقٙ ايطلٜك١ ٚدٛٙٷ ث٬ث١:

 

ٚٸ ّٚهٔ تٓوٝل إؾاؿت٘  .بٗقا ايِـؿ &هاْٞل اـلا: َا أؾاؿٙ احملكٍِّايٛد٘ ا٭

 ُٓٔ ايؿكلات ايتاي١ٝ:

َٸا اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖل ٜٚٴًَِطاؿهِ ٜٴ : إٕايؿكل٠ ا٭ٍٚ َٸا اٱٌْا٤  ; لاؿ ب٘ إ ٚإ

َٸا ايؿعًٝ ;َٔ ؿٕٚ اْكـاغ ايبعح ٚايندل دل ٗ ١، ٖٚٞ: َلتب١ اْكـاغ ايبعح ٚاينٚإ

َٸا ايتٓذټ ;ْؿى إٍٛ  ن.ٚإ

ٚايهلا١ٖ، ٚبُٗا ٜكع اـطاب َٛٓٛعّا يٛدٛب  ;ٖٞ: اٱكاؿ٠ٚسكٝك١ اؿهِ 

 عٔ ٚاقع٘. يًشهِ فلٸؿ٠ْ ٚايؿاقـ شلُا ُٛك٠ْ .ا٫َتجاٍ

ٌٕوٵؿ سٴفلٸ إٕ: ايؿكل٠ ايجا١ْٝ ٜٸاٙ أٚ عك٬ّ ٫ ٜوتتبع إكاؿ٠ ايعك٤٬ إش٘ بٵأٚ ُق ٔ ؾع

ـٻنلاٖتِٗ ي٘، عٝح ٜبعجٕٛ إيٝ٘ عبٝـِٖ أٚ ٜندلِْٚٗ عٓ٘، بٌ  َٔ أُْاّ ؿٚإع  ٫ بٴ
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 ٚأغلاض ُأػٳل ٗ سِٛشلُا.

 ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو أَلإ:

ؿ َٔ أْؿوٓا سٍِٛ اٱكاؿ٠ َذلٸ ; ؾإْٸا ٫ لـ: ًٗاؿ٠ ايٛدـإأسـُٖا

ّٕإٍ  ُا ٫ ْلٜـ اٱسوإبٳٔ ؾعٌ اٱسوإ; ؾلٴوٵ٬َس١ٛ سٴ ٕٵ٘، بٌ ْهلًٖؼ  ، ٚإ

 نٓٸا َوتشٓكٌ يًتشوٌ يٛ ؾعًٓا فيو.

١ٓ َٔ ايعك٤٬ وٳػتٝاك ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١ ٚتلى ا٭ؾعاٍ اَؿ: ًٝٛع اٚاٯػل

ٟٸ َوبٛمٷ ٕٸ ايؿعٌ ا٫ػتٝاك ى باٱكاؿ٠ ٚايٌٛم ا٭نٝـ احمللِّ أْؿوِٗ، َٚٔ ايٛآض أ

ٌٷ(27)عّابٳٚيٛ تٳ ،يًع٬ٔت  ع٢ً عـّ ا٬ٕم١َ بٌ ؼوٌ ايؿعٌ ٚإكاؿت٘، ٚايولټ . ٖٚقا ؿيٝ

ٚغًب١  ،ـ باػت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭ًؼاْىتً ،ايقٟ ٖٛ هبب اٱكاؿ٠ ،ايـاعٞ إٔ

َٕ ،ايٌٗٛات  ٬َٚس١ٛ ْٛاّ ايها٥ٓات. ،هاتًَٚايتؿاٚت ٗ ا

ٚاٱداب١  ،: ٗ تهٌُٝ ايبشح بقنل اعذلآٌ ع٢ً إؼتاكايؿكل٠ ايجايج١

 عُٓٗا:

ٕٸ اُؿ ٚٸٍ ؾٗٛ أ َٸا ا٭ عٔ اهتعذاب  عباك٠ّع ب إؼتاك وٵسٳع فا ناْا ض إبٵٔ ٚايُكوٵأ

بايؿعٌ أٚ اهتػلاب٘ ٚهؼط٘ عًٝ٘ ؾ٬ َع٢ٓ ٫ْؿهانُٗا عٔ اٱكاؿ٠  ايعكٌ ٚكٓاٙ

 ب ٖقا ايتكلٜب.وٵسٳ ،ٚايهلا١ٖ بعـ َواٚقتُٗا شلُا

 بعـ ٬َس١ٛ َا هبل َٔ ًٗاؿ٠ ايٛدـإ ٚعٌُ ايعك٤٬. ٚآضٷ ٚاؾٛاب عٓ٘

ٌٸ ٌٸ اؿ ٕٸ إكاؿ٠ إلٜـ ٚكٓاٙ بايؿعٌ ٫ تتأثٻ ٚيع ل إكِٛؿ بٗقا اؾٛاب: ٖٛ أ

ٛٻستٸ ،بوٵٓا ايعكٌ ٚاهتعذاب٘ ؾشٳبل ل ٥يوا لٷٕ ا٬ٕم١َ بُٝٓٗا، بٌ ٖٓاى َ٪ث٢ِّ تته

 ايـٚاعٞ ٚا٭غلاض ايٓؿو١ٝ.

ٕٸ تأثټ َٸا ايجاْٞ ؾٗٛ أ ٔ ايعكًٞ وٵل اٱكاؿ٠ بتًو ا٭غلاض ٚايـٚاعٞ إؼايؿ١ يًشٴٚأ

ِٸ ٗ يٛ متٻ إٍ  ٣ َٔ ايعك٤٬َا ه٣ٛ اهلل تباكى ٚتعاٍ، ؾ٬ ٚد٘ يتول١ٜ ايـعٛ ؾإْٸُا ٜت

ٕٸ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ ؾٝ٘ تعاٍ يٝوت إ٫ٓ عًُ٘ ًَِش١  اهلل تباكى ٚتعاٍ; يٛٓٛغ أ

 ض إ٫ٓ بإًِش١ ٚإؿوـ٠.بٵٔ ٫ٚ ُقوٵسٴ ايؿعٌ َٚؿوـت٘، ٫ٚ

ِٻ ٕٵٕٸ اٱكاؿ٠ نواإً٘: ٚقـ أداب عٔ فيو َا ق  ٥ل ايِؿات ؾٝ٘ تعاٍ، ٚإ

ـٳاتٻ ٕٸ فلٸَع ايعًِ ٚدٛؿّا َِٚـاق تٵش  ؿ ايعًِ بإًِش١ نُا أْٸ٘ يٝى بإكاؿ٠ٺّا، إ٫ٓ أ

ٝٸ١ َٛدب١ يتشٗك تٌلٜع١ٝ َٛدب١  ب إِـام إكاؿ٠ْوٳل إلاؿ، نقيو يٝى َعتهٜٛٓ
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 يبعح ايعباؿ مٛ إلاؿ.

نُا ٗ ُٛك٠  ،دلل َا ّٓع عك٬ّ عٔ ايبعح ٚاينَهإ تٛٗؾإ ٚايٛد٘ ٗ فيو

ِٸ ََٓ٘نا١ٓ َا ؾٝ٘ إًِش١ إًن١َ َ ِٸ أٚ إيُٝٗا إٍ  ٕٸ ايبعح; ٭ا نإ أٖ غرل ا٭ٖ

ِٸإٍ  ، ؿٕٚ ايبعحَعّا قبٝضٷ ِٸ نُا ٫ ،ػِْٛ ا٭ٖ ٕٻ إٗ بإم ع٢ً َا ٖٛ  ىؿ٢، َع أ

ب عٗـِٖ َٔ اٱه٬ّ، أٚ لٵيُك; أٚ نعـّ ا٫هتعـاؿ ٗ بعض ايعباؿ ;عًٝ٘ َٔ إًِش١

ٟٸ إَٔل ايقٟ يطؿت قلوت٘ ٚسؤ  ٗ ايِيبٸآػل ٫ ْعلؾ٘ ٫ٚ ًٜنّ َعلؾت٘، نُا  أ

با٭سهاّ  ـٺٕٸ أؾعاي٘ فات َِاحل َٚؿاهـ، َٚع فيو ؾٗٛ غرل َهًٖ; ؾإفنا٩ٙ

 بائلٚك٠.

ٕٸ ايبعح ٚاين ٚبعباك٠ٺ ـٻباعتباكُٖا ؾعًٌ َٔ أؾعاٍ إٍٛ،  ;دلأػل٣: إ َٔ  ٫ بٴ

ايها١َٓ ٗ كُٗا َٚؿاهـٙ، يًُِاحل ٚإؿاهـ َِاحل َتعًٖإٍ  إٓاؾ١ّ ،تُٗاتبعٝٸ

ٕٸ ايبعح إيٝ٘ ٜوتٛدب  ل فا ًَِش١ٺُا ٜهٕٛ إتعًُٖٗا، ؾلٴبٳٝٵْؿوٳ ًَن١َ ٗ ْؿو٘، إ٫ٓ أ

 دل.٫ ٜوتتبع ايبعح ٚاين أٚ َؿوـ٠ٺ ؿ نٕٛ ايؿعٌ فا ًَِش١ٺبعض إؿاهـ، ؾُذلٸ

 َٔ ْٝع ٖقٙ ايؿكلات: &ٚقـ اهتٓتر

ٚٸ ٛٸ ايٛاقع عٔ اـطاب ٚاَؾ٫ّأ ب وٵسٳ ،١ اٱٌْا٤ ٚايؿع١ًٌٝ، أٟ َلتبعٵ: دٛام ػً

 ب إؼتاك.وٵسٳ ،كأٜ٘، َٚلتب١ اٱٌْا٤

ٛٸ ايٛاقع عٔ كٚغ اـطاب ٚسكٝكت٘، أعين: اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖٚثاّْٝا  .(28): دٛام ػً

 

ـٸ &ٚيٓا ع٢ً إؾاؿت٘  ٠ تعًٝكات:ٗ إكاّ ع

ٚٸ٘ ٫ ٚد٘ يتؼِّٝ ايبشح إْ: ايتعًٝك١ ا٭ٍٚ ; ضبٵٔ ٚايُكوٵاُؿ َوأي١ :٫ّأ

ٞٸ :ٚثاّْٝا إف َٔ إُهٔ ؿكاه١ ايكاعـ٠ ٗ ٤ٛٓ إِاحل ٚإؿاهـ  ;با٭هًٛب ايعكً

ٕٸ ا٭هًٛب ايٓكًٞ، أعين: ا٫هتـ٫ٍ بايلٚاٜات ٚا٭ػباك ٖٓا ٜعٝٓٓا  ،ايٛاقع١ٝ، نُا أ

 ٗ ٖقا اجملاٍ. ّانجرل

َٸا  ٚتٛٓٝض فيو: ٚٸ٫ّأ ـٻأ ض ايعكًٌٝ عـّ بٵيُكٔ ٚاوٵّ ٗ َوأي١ اُؿ: ؾكـ تك

ٓا ٖٓاى ِؾٚقـ علٳ. ا٬ٕم١َ بُٝٓٗا ٚبٌ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع١ٝ، إ٫ٓ ع٢ً بعض إباْٞ

ٕٸ اُؿ &ل ا٭ُؿٗاْٞإْهاك ا٬ٕم١َ بُٝٓٗا َٔ احملكِّ ٔ وٵبايِلاس١، ع٢ً أهاي أ
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ّٸ ط ض يٝوا إ٫ٓ َٔ ايبٓا٤ات ايعك١ٝ٥٬ ع٢ً َـغ طا٥ؿ١ٺبٵٚايُك أػل٣  ا٥ؿ١ٺَٔ ا٭ؾعاٍ ٚف

َٸا ا٭سهاّ  إَٓٓٗا، ٖٚقا إـغ ٚايقّ ٌٜٓ َٔ ا٬ٕنات ايٓٛع١ٝ ايعك١ٝ٥٬، ٚأ

َٸا بٓا٤ٶ١١ ؾكـ تٌٓأ َٔ ا٬ٕنات ايٌؼِٝٸايٌلعٝٸ ٔ وٵك َٔ نٕٛ اُؿاع٢ً إؼت . ٚأ

ايتؿٌِٝ ٗ . ٌٚ ؾُٗا َتكاكبإ َع إًِش١ ٚإؿوـ٠ ٗ إٛٓٛعض ُٚؿٌ ٚاقعٝٸبٵٚايُك

 ٘.قًٓ

َٸ ٛٸ ٚعـَ٘، نُا قـ ّهٔ با٭ؿٓي: ؾٮثاّْٝاا ٚأ ٝٸٕٸ إثبات اـً ١، نقيو ١ ايعكً

 ٗ ايعكٌ، ؾ٬ ٚد٘ ؿِل ايبشحب١ ايٓك١ًٝ، ٫ٚ ٜٓشِل طلٜل إثبات٘ ّهٔ با٭ؿٓي

عٞ ٗ نًُات ايهجرلٜٔ إوًو ايعكًٞ، ٚعـّ اهتعلاض اٯٜات ٚايلٚاٜات اييت اؿټ

 تٛاتلٖا ع٢ً إطًٛب. 

ٕٸ ايكّٛ سٝح اهتعلٓٛا ايبشح عٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ ّهٔ ت ،ْعِ دلٜل فيو بأ

أٟ َا سهِ ب٘ ، ٔ قاعـ٠ ا٬ٕم١َ، ٚنإ َٛٓٛع ٖقٙ ا٬ٕم١َعػ٬ٍ ايبشح 

ٝٸبٵٔ ٚايُكوٵَواٚقّا يًشٴ ،ايعكٌ ع٢ً َا ٖٛ إٌٗٛك، ٫ ع٢ً إؼتاك َٔ نٕٛ  ٌ عض ايعكً

ض بٵٔ ٚايُكوٵن٬َِٗ ع٢ً اُؿايٓناع ٗ  اِْبٸ ،ععـٜـ٠  ٖقا ايعٓٛإ فا دٗاتٺ

ٝٸ ـٻٚنٝـ نإ ؾ .ايعكًٞ ٌ٘، ٫ٚ ٜعين فيو أْٸِٗ وِلٕٚ ايبشح بطلٜكايعكً َٔ  ٬ بٴ

 هٛا٤ متٸ ايتدلٜل إقنٛك أّ ٫. ،تٛهٝع ايبشح َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ

ٌٴ  ٕٸ عًٝٓا ايبشح:أ ٚاؿاُ

ٚٸ٫ّ  ض ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ.بٵٔ ٚايُكوٵ: عٔ ا٬ٕم١َ بٌ اُؿأ

 : عٔ ا٬ٕم١َ بٌ إًِش١ ٚإؿوـ٠ ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ.ٚثاّْٝا

ـٻ ،نائلٚك٠ ٚاٱْاع ٚايلٚاٜات ،: عٔ ا٭ؿي١ ايٓك١ًٝٚثايجّا ؿ٫يتٗا  ٢عاييت ت

ٛٸ ايٛاقع عٔ اؿهِ.  ع٢ً عـّ ػً

َٔ ُـٚك ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١  ،ع٢ً ا٬ٕم١َ ٕٸ َا أؾاؿٙ نٓكٕضإ: ايتعًٝك١ ايجا١ْٝ

ِٸ َا بإٍ  ٤، وتازَٔ ايعك٬ ِٸ ا٫هتـ٫ٍ، ٖٚٛ ٘ٓ أْٸ٘ َُٗا أَهٔ تعًٝل اٱكاؿ٠  ٜت

ٕٸ ايؿلم بُٝٓٗا  ؾ٬ قاي١ ّهٔ تعًٓل اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ بايؿعٌ ايكبٝض ايتٌلٜع١ٝ ب٘; ٭

 .ٖٚقا ٚآضٷ .١ بؿعٌ ايػرلل بؿعٌ ايٓؿى، ٚايتٌلٜعٝٸٕٸ ايته١ٜٝٓٛ تتعًٖإل; سٝح ٗ إتعًٖ

ٕ با٬ٕم١َ ٕٛٸ ايتك٣ٛ ايؿاع١ً ٗ ايٓؿى اٱْوا١ْٝ كتًؿ١، ٚايكا٥ًإ: ٘عًٝ ؿٴٔلٜٚٳ

ٝٸبٵٔ ٚايُكوٵإْٸُا ٜلٜـٕٚ بٗا ا٬ٕم١َ بٌ اُؿ ٝٸض ايعكً َٚا  .ٌٌ ٚاٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ ايعكً
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ٕٸ ايعاقٌ إلتهب يًكبٝض  عًٝٗا ػاكزٷ &فنلٙ عٔ َٛٓٛعٗا َٔ سٝح ا٭هاي; ٭

ٌٷ ِّ أٚ ًلٌّ ٌ َا ٖٛ ٚاملٷ، بيٝى ؾاع٬ّ َا ٖٛ عاق ٌٷ ِٷأٚ َتٛ ٫ ٚأٚ غرل فيو،  أٚ َتؼٝٸ

ٛٸ ،ضبٵٔ ٚايُكوٵٗ سكٝك١ اُؿ &ٓا ع٢ً َا فٖب إيٝ٘ ْؿو٘ٝٵإفا بٓٳ هٝٻُا ٌٸ ق ٕٸ يه  ٠ٺَٔ أ

أسـُٖا  :ٔ ٚايكبٝض ؾع٬ٕوٳَٔ ا٭ؾعاٍ، ٚاَؿ َٚٓاؾلاتٺ َٔ ايك٣ٛ اٱْوا١ْٝ ٥٬َُاتٺ

ِٷ ٛٸ ٥٬َ  ،شلا، عٝح ٜوتتبع أسـُٖا كٓاٖا ٚاهتعذابٗا ػل َٓاؾلٷٚاٯ ;٠ ايعاق١ًيًك

 ٚاٯػل هؼطٗا ٚاهتػلابٗا.

ـٸ ٚٸٍ َٔ ايٓكاًٌ إتك ٕٸ ايؿعٌ ِهع٢ً ْؿى ٖقٙ ايٓټ ٌَ َِٓبٌّٚا٭ ت١; يٛٓٛغ أ

 ;بٗا ب٘اإفا نإ ٥٬َُّا يًك٠ٛ ايعاق١ً ؾ٬ قّٝ َٔ إٔ ٜوتتبع فيو كٓاٖا ٚاهتعذ

ٚيٝى  ،قّٝ َٔ إٔ ٜوتتبع فيو هؼطٗا ٚاهتػلابٗا َٓ٘ٚإفا نإ َٓاؾلّا شلا ؾ٬ 

 ٔ ع٢ً َا تبٓٸاٙ إ٫ٓ ا٫هتعذاب ٚا٫هتػلاب.وٵض ٚاُؿبٵايُك

إف َٔ  ;ايٓكض بعٌُ ايعك٤٬ ٚ، هٛا٤ ٗ فيو ايٛدـإ أتاٍّّ َٚا أداب عٓ٘ غرلٴ

ٌٷ ٕٻ ايعاقٌ َا ٖٛ عاق ْ٘ ٫ ٔ ايعكًٞ، نُا أوٵ٫ هـ َٔ ْؿو٘ نلا١ٖ يًشٴ إعًّٛ أ

ٌٷ ٖٸ ٌٷ، بٌ َا ٖٛ َتؼٝٸٜلتهب ايكبٝض ايعكًٞ َا ٖٛ عاق  .ِٷأٚ َتٛ

ٕٸ َا فنلٙ َٔ ايٓكٛض ٗ ايؿكل٠ ايجايج١ ٫ ٜهؿٞ َ٪١ْٚ َا إ: ايتعًٝك١ ايجايج١

 ٚفيو يًٛدٌٗ ايتايٌٝ: ;ٖٛ بِـؿٙ

ٚٸٍايٛد٘  ٕٸ ايكا٥ٌ با٬ٕم١َ إ: ا٭ ٔ وٵٗ فيو ا٬ٕم١َ بٌ سٴ هٛا٤ٷ عٕٸ َٔ ايٛآض أ

ايؿعٌ ٚإكاؿت٘، أٚ ا٬ٕم١َ بٌ إِاحل ٚاٱكاؿ٠ ع ٫ ٜكِـ إ٫ٓ إِاحل ٚإؿاهـ 

َٸا إًِش١ ايجابت١ ٗ اي٤ٌٞ قبٌ ٬َس١ٛ إوتكلٸ ٠ بعـ ايهول ٚا٫ْهواك، ٚأ

َٚا  .ايعٓاٜٚٔ ٚاؾٗات ايجا١ْٜٛ ؾُٔ ايٛآض أْٸ٘ ٫ ٬َم١َ بٝٓٗا ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ

ِٸ ؿٕٚ ٖقا ا٭هاي; يٛٓٛغ عـّ  &اـلاهاْٞ لفنلٙ احملكِّ َٔ ايٓكٛض إْٸُا ٜت

ِٸل ايعباؿ، أٚ إًِش١ إناسٹإًِش١ ايٓٗا١ٝ٥ بعـ ٬َس١ٛ تٓٗؿ ، أٚ ًَِش١ ١ُ ا٭ٖ

 َج٬ّ، أٚ غرل فيو. ايتوٌٗٝ ٗ ايِيبٸ

ٝٸبٵٔ ٚايُكوٵع٢ً ا٬ٕم١َ بٌ اُؿ تاك٠ِّٜٓبٸ ايبشح  إٕ: ايجاْٞايٛد٘  ٌ ض ايعكً

دل، أٚ اـطاب ا٬ٕم١َ بُٝٓٗا ٚبٌ ايبعح ٚاينٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ، ٚأػل٣ ع٢ً 

ٕٸ ايه٬ّ ٖ .&ب تعبرل اٯػْٛـوٵسٳ ٚٸآٖا إَِٚٔ ايٛآض: أ  ،ٍا ٖٛ ٗ ايكوِ ا٭

ٌٸ ايٓناع ،&نُا ُلٸغ بقيو ٖٛ ْؿو٘ ٚٗ َطاٟٚ نًُات٘ أّٜٔا،  ،ٗ ؼلٜل ق
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دل، ٚاين ايبعحإٍ  ايؿكل٠ ايجايج١ َٔ ن٬َ٘ ايبشح ٗ قـ هام عٚيًعذب  عيهٓٸ٘ 

ٕٸ إًِش١ ٗ إتعًٖ دل; ٫ستُاٍ ٚدٛؿ إاْع، ل ٫ تهؿٞ بٓؿوٗا يًبعح ٚاينؾقنل أ

ٕٸ ايه٬ّ إِا ٖٛ ٗ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ  ٫ٚ ٚد٘ يًؼً٘ بٌ إوأيتٌ. .َع أ

ٕٵإ تٛٓٝض فيو: ْٸٗا يٝوت ؾع٬ّ ناْت َٔ ا٭ؾعاٍ ايٓؿوا١ْٝ، إ٫ٓ أ ٕٸ اٱكاؿ٠ ٚإ

١، ٫ٚ ٜعكٌ ايتؿهٝو بٌ ٬َى إلاؿ ٬َٚى اٱكاؿ٠، بٌ َوتكًٓ ّا تابعّا ٭غلإضػاكدٝٸ

ٞٸ، ٖٚقا غ٬ف ايبعح ٚاينعٝٸ١ إع٢ٓ اؿلٗ يًُعٓبٳيًُلاؿ تٳ ٖٞ تابع١ْ دل; ٢ ا٫زل

ُٸ إ تابعإ ٭غلإضؾإْٸُٗا ؾع٬ٕ ػاكدٝٸ ١ٌٕ بُٗا، ؾكـ ٜتٖٛؾػا ٫ٚ  ل ا٬ٕى ٗ ؾع

 دل عٓ٘.ل ٗ ايبعح إيٝ٘ أٚ اينٜتٖٛؾ

ِٻ  ٌ:ٚاحمل

ٚٸ  ،ٕ ايه٬ّ إْٸُا ٖٛ ٗ إِاحل ٚإؿاهـ بعـ َلس١ً ايهول ٚا٫ْهواكإ: ٫ّأ

ِٸ ِٸ ٚتكـِٜ ا٭ٖ ِٸ ايٓكٛض إقنٛك٠.ع٢ً إٗ  ، ؾ٬ تت

 أنجل َٔ عـّ ا٬ٕم١َ تٗا ؾوٛف ٫ ٜجبت شلا ٤ًٞٷْٸ٘ يٛ اؾذلٓٓا ُاَٝٸإ: ٚثاّْٝا

َٸا اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖبٵٔ ٚايُكوٵبٌ اُؿ ايًتإ ُٖا سكٝك١  ،ض ٚبٌ ايبعح ٚايندل، ٚأ

 ٔ.نُا تبٝٻ ،ؾ٬ ،عًُٝٗا ٚايبشح َِٓبٌّ ،اؿهِ ٚكٚس٘

 

ٕٵ ٜٴايٛد٘ ايجاْٞ نقيو قـ ٜهٕٛ  ،نُا قـ ٜهٕٛ ينَٚٝٸّا ،اَؿوٳٔ كاٍ: إٕ: أ

ٝٸّا غرل ينٍَّٞٚ  .بوٵؿا٥ُّا ؾشٳ ؾإْٸٗا ينَٚٝٸ١ْ ;ٖٚقا غ٬ف اٱكاؿ٠ .ٖٚهقا ايكبٝض ;ْـب

ٕٸ اَؿ ٞٸوٳَٚٔ ايٛآض أ ٫ ًِٜض ٭ٕ تٓكـغ َٓ٘ اٱكاؿ٠ ايًنَٚٝٸ١ ٗ ْؿى  ٔ غرل ايًنَٚ

ـٻاٯَل، ؾ ٛٸ بعض ايٛقا٥ع عٔ اٱكاؿ٠. ٬ بٴ  َٔ ػً

ٚايؿاكم بُٝٓٗا  .١ٝيٲكاؿ٠ ايتهٜٛٓ اٱكاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ َٛام١ْْ إٕٚتٛٓٝض فيو: 

 أَلإ: 

ل كاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ تتعًٖل بؿعٌ ايٓؿى، ٚاٱٕٸ اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ تتعًٖإ: أسـُٖا

 بؿعٌ ايػرل.

ٕٸ اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٞ ايٌٛم إوتٳ :ٚاٯػل ع ؿلن١ ايع٬ٔت مٛ بٹتٵنُا أ

مٛ  ع ؿلن١ ايع٬ٔتبٹتٵهقيو اٱكاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ ٖٞ ايٌٛم إوتٳؾإطًٛب، 
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ٞٸ ٜوتؼـّ ع٬ٔت إؼاطب نآي١ٺ ٕٸ إلٜـ ايتٌلٜع إٍ  يًٍُٛٛ إطًٛب، إ٫ٓ أ

)اهتتباعٗا  أٟٖٚقا ايكٝـ،  .إطًٛب، ٚإلٜـ ايتهٜٛين ٜوتؼـّ ع٬ٔت ْؿو٘ يقيو

ٌٷ ،ؿلن١ ايع٬ٔت( ِّ ؾِ  ّ ؿكٝك١ اٱكاؿ٠.َك

ٚٴٖٚقا نًٗ ـٳ٘ ٜعين أْٸ٘ َت٢ َا  ـٻتٌلٜع١ٝ ؾ إكاؿ٠ْ تٵد  َٔ إٔ تهٕٛ ع٢ً سـٍّ ٬ بٴ

ٚنإ ايعبـ َٓكاؿّا ؿلنت٘  ،ايعبـإٍ  توتتبع سلن١ ايعبـ، َع٢ٓ أْٸٗا يٛ ًُٚت

ٕٸ اٱكاؿ٠ غرل  ;٫ٓ ؾلض نٕٛ اٱكاؿ٠ ينَٚٝٸ١ّؿ، ٖٚقا نُا تل٣ ٫ هاَع إمٛ إلا ٭

ـٸ ا٫هتتباع إقنٛك، ٚإفا نإ ا٭َل نقيإٍ  ايًن١َٝٚ ٫ ٌٜذلى ؾٝٗا ايبًٛؽ و ؾ٬ س

ٞٸ َوتٳوٳَع٢ٓ يهٕٛ اَؿ ، ٚبايتايٞ ١، نُا ٖٛ ٚآضٷينَٚٝٸ عّا ٱكاؿ٠ٺبٹتٵٔ غرل ايًنَٚ

 بٗا. ػاي١ٝ عٔ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ، ٚتهٕٛ ايكاعـ٠ َٓتك١ّٔ هٛف ٜهٕٛ ٖٓاى سا٫تٷ

 

 :ذاب عٔ ٖقا ايٛد٘ٚقـ ٜٴ

ٚٸ٫ّ ٞٸ، نُا بٵٔ ٚايُكوٵ: بإٓع عٔ اُؿأ ل ١ َا عًٝ٘ احملكِّٖٛ قٔٝٸض غرل ايًنَٚ

ٝٸ، َٔ إ&ا٭ُؿٗاْٞ ِٕإٍ  ١كداع احملاهٔ ٚايكباٜض ايعكً ٞٸ ٚاسـ، ٖٚٛ:  سه عكً

ٞٸ ع٢ً ٖقا وٵإف َٔ ايٛآض أْٸ٘ ٫ فاٍ يًشٴ ;ض ايًِٛبٵٔ ايعـٍ ُٚقوٵسٴ ٔ غرل ايًنَٚ

 ا٭هاي.

ٔٳ ٕ ػرل ايٛدـا إٕذاٙ ؾُٝا هبل، ٚقًٓا: ؿٕٚ ايكٍٛ بٗقا ا٫تٸ عٵٚيهٓٸٓا مل ن

ـٺ اٱٜجاك  ض ايًِٛ; ؾإٕبٵٔ ايعـٍ ُٚقوٵسٴإٍ  ل٠ ٫ تلدعض َتهج٥ِّع٢ً قاهٔ ٚقبا ًاٖ

ٝٸ ،ٔٷوٳٚطًب ايهُاٍ سٳ ،ٔٷوٳسٳ ٚقـ  .تٗا ؾُٝٗأَ ؿٕٚ ٬َس١ٛ عٓٛإ ايعـاي١ َٚـػً

ل ٚغرلٙ، ٖٚقا ٜعين تٛٗؾ &نايوٝـ ايٌٗٝـ ،َٔ ا٭ُٛيٌٝ ٓا ع٢ً فيو ْاع١َْكٚاَؾ

 ١.ض غرل ينَٚٝٸقاهٔ أٚ قبا٥

ٕٸ اقتٔا٤ٳٖا  ;: بأْٸ٘ ٫ ٚد٘ ؿِل اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ بايًن١َٝٚٚثاّْٝا يٛٓٛغ أ

ـٸ كتًؿ١ْ عي٘  ع١ّبٹتٵؾُٝا إفا ناْت َوتٳ عى يًتشلټ ٠ ٚائعـ، َع٢ٓ إٔ اقتٔا٤ٳٖا بايٌ

ـٺ تٛدب ؿاعّٝا غرلٳ ى قـ تهٕٛ ع٢ً ؿكد١ٺيًتشلټ ٗ ْؿى ايعبـ، ٖٚقٙ ٖٞ اٱكاؿ٠  أنٝ

ـٸتٗا ٚٓعؿٗا، َٚا أْٗا تٓكوِ ؾًن١َٝٚ اٱكاؿ٠ ٚعـَٗا تابع١ْ .غرل ايًن١َٝٚ إٍ  يٌ

ٜٵبٺًـٜـ٠ ٚٓعٝؿ١ ب &ل ايٓا٥ٝينػ٬ؾّا يًُشكِّ ع ٬ كٳ
عٓـ  ١ّؾ٬ قاي١ تهٕٛ ينَٚٝٸ ع (29)
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 ائعـ.

ٕٵ ِـ بايٌـ٠ ٚائعـ ؿا٥ُّا، ٚإى اـاكدٞ َٔ ايعبـ ٫ ٜتٸْؿى ايتشلټ ،ْعِ

ٕٸ اقتٔا٤ ايتشلټ إ٫ٓ ،عَٸا باعتبإك آػل إٚ ;َٸا باعتباك ؿؾع إٛاْعإ عيبّا ِـ بُٗا غااتٸ ى أ

ايؿعٌ، ايٓاتر َٔ إٍ  ب اػت٬ف ؿكد١ ًٛم إٍٛوٵسٳ ،ع تٳنُا علِؾ عؿا٥ُّا  كتًؿ١ْ

 اػت٬ف ؿكد١ إِاحل ايٛاقع١ٝ.

ٕٸ اُؿهًٖيٛ  : بأْ٘ٚثايجّا ٓا إٔ اٱكاؿ٠ ُٚهًٖ ،ٔ قـ ٜهٕٛ غرل ينٍَّٞٚوٵُٓا بأ

ِٸ ،١١ بايتٌلٜعٝٸِ قٝاي ايتهٜٛٓٝٸ٫ ْوِّ ؾإْٓا ،١ّينَٚٝٸ ايته١ٜٝٓٛ ٫ تهٕٛ إ٫ٓ  َٚٔ ث

 ا٭ػل٣.إٍ  سـُٖا َٔ اـ١ُِٝٛأإهلا٤ َا ٗ 

كاٍ ع٢ً إٛام١ْ بٌ اٱكاؿتٌ، ؾٝٴ ٕٸ ُا١َٝ ا٫هتـ٫ٍ َٛقٛؾ١ْإ :تٛٓٝض فيو

ٔ اي٤ٌٞ ٚإكاؿت٘ تهّٜٛٓا; ٚفيو يهٕٛ وٵسٴعٓـ٥قٺ: إْٸ٘ إفا ثبت عـّ ا٬ٕم١َ بٌ 

ٔ اي٤ٌٞ وٵٗ بعض ا٭سٝإ، ؾوٛف ٜجبت عـّ ا٬ٕم١َ بٌ سٴ ينٍَّٞٚ ٔ غرلٳوٵاُؿ

ٌٸ َا ّتٓع ٗ  كاؿتٌ َٔ هٕٓؽت١; ؾإٕ اٱِهكاؿت٘ تٌلٜعّا; يٓؿى ايٓټٚإ ـٺ، ٚن ٚاس

 سـاُٖا ّتٓع ٗ ا٭ػل٣.إ

ٕٸ إ١ْٸ٘ ٫ ؿيٌٝ ع٢ً ٖقٙ إٛامْإ: ٚاؾٛاب كاؿ٠ ؾعٌ ايػرل ٫ تهٕٛ ; يٛٓٛغ أ

ته١ٜٝٓٛ  ا ٖٞ سكٝك١َْل ْؿو٘، ٫ٚ يع٬ٔت إؼاطب، ٚإِيع٬ٔت اٯ ن١ّقلِّ

توتتبع عـّ ايلٓا بايذلى،  ك١ بؿعٌ ايػرل، شلا َلاتب عـٜـ٠، بٌ ًـٜـ٠ٺْؿوا١ْٝ َتعِّ

بؿعٌ  ك١َّتعِّ يهْٛٗا ;ٗاا غ٬ف اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ، ؾإْٚٓعٝؿ١ ٫ توتتبع فيو. ٖٚق

نُا  ،٫ ع٢ً َا ٖٛ اؿلٸ ،ع٢ً ايؿلض عيع٬ٔت إلٜـ، ٫ٚ َع٢ٓ  ن١ْايٓؿى، قلِّ

ـٸ عهبل  ـٸ٠ْيًٌ  َٔ ا٭ُٛيٌٝ. ٠ ٚائعـ ؾٝٗا، نُا عًٝ٘ ع

ِّهًٖيٛ  : بأْ٘ٚكابعّا  ينٍَّٚٞ ٔ غرلٳوٵنٕٛ اُؿ أ١َٟ، ُٓا با٭َٛك ايج٬ث١ إتك

١ تابع١ّ ٗ ؿا٥ُّا، ٚنٕٛ اٱكاؿ٠ ايتٌلٜعٝٸ ١ٜٝٓ ينَٚٝٸ١ّأسٝاّْا، ٚنٕٛ اٱكاؿ٠ ايتهٛ

ٝٸ ٕٸ اُؿ٫ ْوِّ ؾإْٓا ،١اـِا٥ّ يًتهٜٛٓ ٞٸ ٫ ٜوتتبع إوٵِ بأ ١; ينَٚٝٸ كاؿ٠ّٔ غرل ايًنَٚ

أَهٔ ايكٍٛ َع ٚفيو ٭ْٓا يٛ اؾذلٓٓا اهتتباع اٱكاؿ٠ يًتشلټى ٜواٚم نْٛٗا ينَٚٝٸ١ّ 

ٞٸ ٚبٌ اٱكاؿ٠ ايًنَٚٝٸٔ غرل وٵفيو با٬ٕم١َ بٌ اُؿ ٕٸ ايعاقٌ َا ٖٛ ايًنَٚ ١; ٚفيو ٭

ٌٷ ٚعلف ايلدشإ إٛدٛؿ ٗ ايؿعٌ أٚ  ،ٌض غرل ايًنَٚٝٸبٵٔ ٚايُكوٵإفا عًِ باُؿ عاق

ٚيٛ اتؿل أسٝاّْا اَتٓاع٘ َٔ فيو  .ٔ ٚتلى ايكبٝضوٳتٝإ اَؿإإٍ  ى ٫ قاي١َؼلٻ ،ايذلى
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ٛٳؾًٝى فيو إ٫ٓ يتـػټ ٌٷٚ اـٝاٍ أٚ اؿىٸِ أٖٵٌ اي ٫ ٜذلى  ، ٚإ٫ٓ ؾايعاقٌ َا ٖٛ عاق

 نّا يًلادض.لٵايلادض أػقّا بإلدٛغ، ٫ٚ ٜأتٞ بإلدٛغ تٳ

٫ٓ ٚقـ نإ ٜذلى إ : َا َٔ َلدٕٛغٴقًت: ٖقا ٗ ػِْٛ إنا١ٓ، قًتٳ ٕٵإ

ٗٳ، ؾاٜ٪ػق إ٫ٓ ٚقـ نإ َنآّا بذلى َلدٕٛغ ، َٚا َٔ كادٕضَنآّا يٮػق بلادٕض  ِٵؾ

ٝٸ .دٝٸـّا  ١.ٖقا ٗ اٱكاؿ٠ ايتهٜٛٓ

ٌٷٗا ٗ ايتٌلٜعٝٸٚتطبُٝك ٕٸ ايعاقٌ َا ٖٛ عاق ٞٸوٵإفا أؿكى اُؿ ١ أ ٗ  ٔ غرل ايًنَٚ

ٛٻ ،ؾعٌ ايػرل اًتام إيٝ٘ ٜكٔٞ ب٘ ايعكٌ، ٕا أؿا٤ٶ  ;فيو ايؿعٌإٍ  ْت يـٜ٘ إكاؿ٠ْٚته

ـٸ٣ يتشًِٝ٘ ايـاعٞ ٗ ْؿو٘، ٚفيو ٚدعٌ  ،ؼلٜه٘إٍ  بٝٚايتوبٸ، ٚبايتايٞ تِ

ٞٸ قـ اهتتبع إوٵاُؿ إٔ بايبعح مٛ ايؿعٌ، ٖٚقا ٜعين  أٟ عينَٚٝٸ١  كاؿ٠ّٔ غرل ايًنَٚ

َٻ ،عنُا ٜنعُ٘ ايكا٥ٌ  ،ايتشلٜوإٍ  ١َّٜ٪ؿِّ  دٝٸـّا. ٌٵؾتأ

 

فا ثبت امِاك ا٭َٛك كاّ إا ػـٟ ٗ إإٕ ا٬ٕم١َ إقنٛك٠ إِ: ايٛد٘ ايجايح

َٸا سٳ ٔ، بإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚاقع١ْوٳٚا٭ًٝا٤ ٗ ايكبٝض ٚاَؿ ١ٓ أٚ قبٝش١، وٳإ٫ٓ ٖٚٞ إ

ٔٸ ٛٸ ٚيٛ بايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ، ايتايٞ باطٌ; يعـّ ايدلٖإ عًٝ٘، يٛ أكٜـ ب٘ عـّ اـ ٚيه ً

ٖٓا ٜطُ ٕٵٚإ ، يٛ أكٜـ ب٘ ايعٓاٜٚٔ ٚيٌٗاؿ٠ ايٛدـإ ع٢ً ػ٬ؾ٘ ;ٕٸ ب٘أنإ َّْٛٓٛا أٚ 

ٝٸ١ ٚفٚات ا٭ًٝا٤.  ا٭ٚي

ايطلٜك١ ا٭ٍٚ عٔ إثبات إطًٛب، ٫ يعـّ  ْٚوتؼًّ َٔ ْٝع فيو قِٛكٳ

بٌ يعـّ ايـيٌٝ ع٢ً سِل ايٛقا٥ع  ;ٔ ٚايكبٝض ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖوٳا٬ٕم١َ بٌ اَؿ

 ٚيٛ بايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ. ،ٔ ٚايكبٝضوٳٗ اَؿ

 ٔ ايؿعٌ ٚٔإكاؿت٘. وٵٖقٙ ايطلٜك١ عٔ إثبات ا٬ٕم١َ بٌ سٴٖقا َٔ د١ٗ قِٛك 

َٸا ا٬ٕم١َ بٌ سٴ ٤ بـاعٞ دعٌ ٌْا: اٱٌٵ٘ اـطاب إيٝ٘، أٚ ؾُكٓ٘ ٚتٛدټوٵٚأ

ٌٷ ايـاعٞ، ؾٗٓاى َاْعٷ ٕٸ اـطاب َا أْٸ٘ ؾع ّٸ ٜعٝل إثباتٗا، ٖٚٛ أ ْٸ عا نإ  ٕٵ، ٚإػا

ؾٝ٘ أٚ َؿاهـ  ١ٺأّٜٔا ِٕاحل َوتكًٓ إ٫ٓ أْ٘ تابعٷل اٱكاؿ٠، ْا٦ًّا عٔ ايعًِ با٬ٕى ٚتٛٗؾ

ـٻ ٔ ٚايكبٝض أٚ وٳؾُذلٸؿ إثبات اَؿ .فيو ؾُٝا هبلإٍ  َت اٱًاك٠نقيو، نُا تك

 َها١ْٝ ابت٥٬٘ بإٛاْع.٫ ٜهؿٞ َ٪١ْ إثبات اـطاب بعـ إاٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ 
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ا١ٖ يًبعح ٔا٤ اٱكاؿ٠ ٚايهلكاٍ عٔ فيو ٖٛ اقتغا١ٜ َا ّهٔ إٔ ٜٴ ،ْعِ

ٝٸٚاين َٸا ؾعً  ٢بإسلام عـّ إاْع َٔ ايبعح ٚايندل، ٚأْٻ ٖقا ا٫قتٔا٤ ؾُل١ْْٖٛ ١دل، ٚأ

ٌٕإٍ  ٞٸ فيو َٔ هبٝ  ؟قطع
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ايـٜٔ اٱه٬َٞ َٔ ها٥ل ا٭ؿٜإ ايعا١ٕٝ ا٭ػل٣ بأَٛك، َٚٔ بٝٓٗا: ّتام 

. إٕ اٱه٬ّ ٌٜتٌُ ع٢ً قٛاٌْ ؾُٝع )ايؿك٘(١ََٛٛٓ ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع اٱه٬َٞ 

ا٫ستٝادات ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ كتًـ ا٭بعاؿ ايوٝاه١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ٚقـ ٚٓع شلا سهُّا ٚتعًُّٝا. ٚاسـ٠ َٔ سٝا٠ اٱْوإ إ٫ٓ ٚمل ٜذلى ؿ١ّٛ ٚايجكاؾ١ٝ،

َٸ ١، ٖٚٞ: ٌٖ ٜٛدـ هٛف ْعٌُ ٗ ٖقا إكاٍ ع٢ً ْكـ َٚٓاق١ٌ ٖقٙ إوأي١ اشلا

ٝٵب١  أٚنٌ اهلل بٝإ سهُٗا ٗ اٱه٬ّ َوا٥ٌ َٚٛٓٛعاتٺ اؿانِ؟ إٍ ٗ عِل ايػٳ

ٞٸ أػل٣: ٌٖ ٖٓاى ؾلاؽٷ ٚبعباك٠ٺ ٗ ا١َٕٛٛٓ ايتٌلٜع١ٝ يٲه٬ّ أّ ٫؟ ٚإفا نإ  قاْْٛ

ٞٸ ؾلاؽٷٖٓاى  َٳ ؟ؾُا ٖٛ إلاؿ َٓ٘ قاْْٛ ِٸ  ٚٵكَٚا ٖٛ  ؟٤ ٖقا ايؿلاؽٌٵٚنٝـ ٜت ٞٸ ؿٳ  ايٛي

ٞٸ  ا٭َل( ٗ ٖقٙ ايع١ًُٝ؟ ايؿكٝ٘ )ٚي

إٕ إوا٥ٌ اييت هٓعٌُ ع٢ً عجٗا ٗ ٖقا إكاٍ ٖٞ ع٢ً مٛ اٱْاٍ عباك٠ 

كإْٛ، َٚع٢ٓ ايكإْٛ، ٚتعلٜـ ايكإْٛ اُط٬سّا، ٚإلاؿ َٔ عٔ: دقٚك ن١ًُ اي

ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ، ٚؿكاه١ ْٚكـ ْٛل١ٜ إٓهلٜٔ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘، ٚؿكاه١ ٚؼكٝل ْٛل١ٜ 

 ٌ اؿانِ.بٳسِل ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع باهلل، ٚؿكاه١ ْٛل١ٜ دٛام ٚٓع ايكإْٛ َٔ قٹ

                                           

|
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إٕ ايكإْٛ تعلٜب »ًٞ أندل ؿٖؼـا ٗ نتاب٘ )يػت ْاَ٘(: ١َ عقاٍ ايع٬ٓ

َٳ(1)«ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ بٗقا إع٢ٓ يًه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ )نإْٛ(، ٖٚٞ َوتع١ًُْ  ٔٵ. ٖٚٓاى 

، أٚ (3)، أٚ ايل١َٝٚ(2)َٔ ايًػ١ ايولٜا١ْٝ استٌُ إٔ تهٕٛ ن١ًُ ايكإْٛ َأػٛف٠ّ

 .١ّن١ًُ ايكإْٛ يٝوت علبٝٸع٢ً إٔ  . َُٚٗا نإ ؾٗٓاى إْاعٷ(4)ايؿاكه١ٝ

ٚقـ فنلت نتب ايًػ١ َعاْٞ نجرل٠ يه١ًُ ايكإْٛ، َٚٔ بٝٓٗا: ايكاعـ٠، 

ـٸ.. ٜٚبـٚ إٔ ٖق(5)ٚايـهتٛك، ٚايطلٜك١، ٚإكٝاي  ٙ إعاْٞ تٌذلى ٗ تعٌٝ اؿ

 ْكـٙ ٚعج٘ ٗ ٖقا إكاٍ ٖٛ إع٢ٓ ايجايح.إٍ  ضٚايقٟ ْتعلٻ

ات٘ ٞ ٜٓطبل ع٢ً ْٝع دن٥ٝٸنًٓ أَلٷ»يًكإْٛ: ٚقٌٝ ٗ ايتعلٜـ ا٫ُط٬سٞ 

 .(6)«ف أسهاَٗا َٓ٘اييت تٴتِلٻ

إٕ ٖقا ايتعلٜـ ٌٌُٜ ا٭َٛك ا٫عتباك١ٜ ٚا٭َٛك اؿكٝك١ٝ. ٚٗ ٖقا إكاٍ هٛف 

ِٸ ،ْكتِل ع٢ً عح ايكإْٛ ايٛٓعٞ ٚا٫عتباكٟ تكلٜلٙ ع٢ً ٜـ عًُا٤ ايكإْٛ  ايقٟ ٜت

ٗا٤. ٚأَا ايبشح عٔ ايكٛاٌْ اؿان١ُ ع٢ً غرل ٚايكٔا٠ ٚكداٍ ايوٝاه١ ٚايؿك

 آػل. ٚٗ ايبشح ْوع٢ إٍ بٝإ َوأي١ ؿا٥ل٠ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ. ات ؾً٘ َٛٓعٷا٫عتباكٜٸ

 

ًٳٖو  أٚ َوأي١ْ ٗ عـّ ٚدٛؿ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ، َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛٓٛعٷ ٫ 

إف ٖٓاى ايهجرل  ;٢ً مٛ اٱط٬م ٚعُّٛ ايه١ًُأٚ ع ،بٝاْٗا ٗ ُلٜض ايٌلع ؿٵمل ٜٔل

٢ َا نإ َٔ ستٸ ،ٔ سهِ ْٝع إٛٓٛعات ٚاؿٛاؿخَٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات اييت تبِّ

ؿ١ٜ أكَ اــَ. ٚأَا ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ َع٢ٓ إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ تلى  :قبٌٝ

ٌاكع سهِ ل سهِ ايبٳبٝإ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ سانِ ايٌلع، عٝح ٜٴعتٳ

ٞٸ ٬ُس١ٝٚؼكٝل. َٚٔ إٓاهب فنل  عحٺ ؾٗٛ َٛٓعٴ ،اهلل ا٭َل  ٚٓع ايكإْٛ يٛي

 ٫ّ َٔ عٓٛإ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ.ـٳٗ إؿاك٠ ايـٚي١ بٳ

 

َٳ ب١ ٫ ٝٵايػٳٜل٣ إٔ سـٚؿ ١ٜ٫ٚ اؿانِ اٱه٬َٞ ٗ عِل  ٔٵٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 



 

 االجتهاد والتجديد 

ايقٟ تلى  ،باهِ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ ب١. ٚعًٝ٘ ٫ ٜٛدـ يـٜٓا ٤ًٞٷوٵتتذاٚم أَٛك اؿٹ

ٞٸ ب١ ٖٞ تًو وٵب١: إٕ أَٛك اؿٹوٵا٭َل. ٚقٌٝ ٗ تعلٜـ أَٛك اؿٹ ايٌاكع بٝإ سهُ٘ يٛي

ٌ اؾٗات ايلزل١ٝ )ايؿكٗا٤ ٗ ساي١ عـّ ٚدٛؿ ايعـٍٚ َٔ ا٭َٛك اييت ٫ ؼتاز إٍ تـػټ

إ٪ٌَٓ( ٗ َتابع١ ايـعا٣ٚ ٚايٌها٣ٚ ٚاـَِٛات، بٌ تباًل فيو اؾٗات فات 

ـٸاي٬ِس١ٝ، سٝح تتعلٻ  ٣ شلقٙ ا٭َٛك اكػا٫ّ.ض ٚتتِ

إٕ ايؿكٗا٤ ايقٜٔ مل ٜلتٔٛا ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ هب إٔ ٜهْٛٛا َٔ أُشاب ٖقٙ 

٥ًٌ بٗقٙ ايل١ٜ٩. َٚٔ إٓاهب ٖٓا إٔ ْقنل ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ع ن٬ّ أسـ ايكا

 .(7)١ايٓٛلٜٸ

ٌٕٝٵإٕ اي١ٜ٫ٛ مل تجبت يًؿكٝ٘ ٗ عِل ايػٳ»قاٍ ُاسب ايتٓكٝض:  ، ٚإِا ب١ بـيٝ

ِٸ ايلٚاٜات أَلإ: ْؿٛف  ََٔا ٜٴوتؿاؿ  بٳوٵبٌ ايجابت سٳ ،^ٚا٭١ُ٥ بايٓيبٸ ١ْٖٞ كت

ِٖٓٻف ٗ َاٍ ايُك١ٝ ؾتٛاٙ. ٚيٝى ي٘ ايتِلټٚسذٸ ;قٔا٥٘  ا ٖٛ َٔ ً٪ٕٚل أٚ غرلٙ 

 .(8)«يبوٵٗ ا٭َل اؿٹ اي١ٜ٫ٛ، إ٫ٓ

ٞٸٚ ٟٸ سلٍّ طبكّا شلقٙ ايل١ٜ٩ ٫ ًّو ٚي  ٗ ٚٓع ايكٛاٌْ أٚ ا٭سهاّ. ا٭َل أ

 ;عٔ عـّ سان١ُٝ ايـٜٔ ٚايؿك٘ ٗ ْٝع أبعاؿ اؿٝا٠ ْٚتٝذ١ ٖقٙ ايل١ٜ٩ عباك٠ْ

 ػ٬ؾّا يًكا٥ًٌ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘.

٘ٺ ٟٸ ؾكٝ ـټ سلٸ ٚع٢ً أهاي ٖقٙ ايل١ٜ٩ يٝى ٭ ّ ع٢ً غرلٙ ٗ تِلٜـ أَٛك ايتك

ٔٵ. ب١وٵاؿٹ ٞٸ ٚيه ا٭َل ع ٖٚٛ إو٪ٍٚ عٔ إؿاك٠  طبكّا يلأٟ إ٪ٌَٓ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ ؾإٕ ٚي

ـټ اجملتُع ع ي٘ سلٸ ـٸٟ ٭َٛك اؿٹايتك  ب١ ع٢ً ها٥ل ايؿكٗا٤.وٵّ ٗ ايتِ

ٛإ ل ايعٓف ايؿكٝ٘ ٖٛ ؼٗكع٢ً ٖقٙ ايل١ٜ٩ ؾإٕ ٬َى تِلټ ٚنقيو بٓا٤ٶ

ٟٸ ف ايؿكٝ٘ ٜهُٔ ٗ ػ٬ؾّا يلأٟ ايكا٥ًٌ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘; ٭ٕ ٬َى تِلټ ;ايجاْٛ

َٸ  ١ ايٓاي.تٌؼّٝ ًَِش١ ايٓٛاّ ٚعا

 

إٕ أٌُ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ يًؿكٝ٘ ٖٛ ع ٗ اؾ١ًُ ع َٔ ا٭َٛك اييت ناْت ٫ٚ تناٍ 

إٍ ؿ٫ي١ اٯٜات ٚايلٚاٜات  َٔاؾّا ،َٛكؿ قبٍٛ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤. ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو

ٚنٝؿ١ٝ ٚٓع ايكٛاٌْ، إٔ ايعٌُ بايهجرل َٔ ايكٛاٌْ وتاز إٍ اي١ٜ٫ٛ ٖٚاكه١ 
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ٌ ايؿكٝ٘. نُا وهِ ايعكٌ بٗقا ا٭َل أّٜٔا. ٚإٕ اؾـٜل بايتشكٝل بٳايوًط١ َٔ قٹ

ٞٸ ٬ُسٝاتٚايٓكـ ٖٓا ٖٛ سـٚؿ  ايؿكٝ٘، َٚا إفا نإ تعٝٝٓ٘  ًٚلا٥٘ ُٚؿات ايٛي

 ا٫ْتؼاب أٚ ايتِٓٝب.ب

 

كغِ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ  ،َا ٜلتب٘ َٛٓٛع عجٓا ٖٞ إٔ ايؿكٗا٤ ايٓٛل١ٜ ا٭ػل٣ ٗ

شلِ ٖاكه١ ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع; ٚفيو ٭ٕ ٚٓع ايكإْٛ َٔ  ب١، ٫ ولٸٝٵشلِ ٗ عِل ايػٳ

ِٸ بٝإ سهِ ْٝع إٛٓٛعات ٚا٭سـاخ  ت اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚسٝح متٸاكت

ـٸستٸ ،قاْْٛٞ ايؿع١ًٝ ٚايكاؿ١َ ٫ ٜٛدـ ٖٓاى ؾلاؽٷ  ٤ ٖقا ايؿلاؽ.ٌٵ٣َٕ ايؿكٝ٘ ٢ ٜتِ

تٌؼّٝ اؿهِ  ب١ سلٸٝٵطبكّا شلقٙ ايل١ٜ٩ إِا ٜهٕٛ يًؿكٗا٤ ٗ عِل ايػٳ

ٞٸ ِٸ، ٚهب ٗ ا٭سـاخ ا٫دتُاع١ٝ ايٛاقعاٱشل ايعٌُ ع٢ً بٝإ سهِ اهلل.  ١ إٔ ٜت

٢ ٗ اؿٛاؿخ ايٛاقع١، ستٸ ،بٝاْ٘ ٗ ْٝع إوا٥ٌ أػل٣: إٕ سهِ اهلل قـ متٻ ٚبعباك٠ٺ

ٞٸإٚ  ٚيٝى أسهاَٗا. ،ٔ أًهاشلا ٚقٛايبٗاا٭َل إِا ٜبِّ ٕ ٚي

إٕ ايتٌلٜع إِا ٖٛ َٔ سكٛم اهلل »قاٍ ُاسب نتاب َعامل اؿه١َٛ: 

ٟٸ ؾلؿٺ ؾ٬ ولٸ، ٔ غرلٙع أٚ َكٌِّٕلِّ لّا، ٫ٚ ٚدٛؿِٵسٳ ع َُٗا بًؼ َٔ ايعًِ ٚايجكاؾ١  ٭

ٌٸ سلاَّا أٚ ولِّ ،ك سهُّا١ ع إٔ ٜكل١ِّ ٚا٫دتُاعٝٸٚايوًط١ ايؿهلٜٸ  .(9)«س٫ّ٬ ّأٚ و

ٌٸ ِٕ ٚع٢ً أهاي ٖقٙ ايٓٛل١ٜ، ٖٓاى ث٬خ َلاسٌ يه  ، ٖٚٞ:سه

ُٸع َلس١ً ايتٌلٜع ٚايتكٌٓ. ٖٚٞ إلس١ً اـ1  ١ باهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ.ا

ُٸ2  ١ بايؿكٗا٤.ع َلس١ً ايتٌؼّٝ. ٖٚٞ إلس١ً اـا

ّٸ3 فًى ايٌٛك٣ اٱه٬َٞ أٚ َا  ع َلس١ً ؼـٜـ إواك. ٖٚقٙ إلس١ً َٔ َٗا

 نإ ع٢ً ًانًت٘.

١ ؾكـ قايٛا بأْ٘ يٝى ٖٓاى ٚأَا أُشابٓا اٱَاَٝٸ»قاٍ ُاسب أْٛاك ايؿكا١ٖ: 

ّٸ ٚاقع١ْ ٍٕ  ٜٛدـ أَلٷؾٝٗا، ٫ٚ ٫ ْ ِٕ ػا ٞٸ عٔ سه ، ٚإٕ ايـٜٔ قـ نًُت أُٛي٘ ًلع

ٌّ لٳعٝح مل ٜبٵ ،ٚؾلٚع٘ ـٺ ق ... ؾع٢ً ٖقا ٫ ٚدٛؿ يع )ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ( أبـّا يتٌلٜع أس

ٌٸ ،^ٗ َـكه١ أٌٖ ايبٝت ٗ سٝاتِٗ  ،َا ؼتاز إيٝ٘ ا٭١َ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ ن

ِٷ١ٜ ٚإع١ٛٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚإاؿٸايؿلؿٜٸ إه٬َٞ; ؾ٬  إشلٞ ٚتٌلٜعٷ ١ٜ، قـ ٚكؿ ؾٝ٘ سه
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ٌّ يتٌلٜع ايؿكٝ٘ أٚ غرلٙ. ؾايقٟ يًؿكٗا٤ أَلإ،  ؾلاؽ ٫ٚ ػٮ أ٬ُّ، ؾ٬ ٜبك٢ ق

ٚتطبٝل ا٭سهاّ  ;ُٖٚا: اؾٗـ ٚا٫دتٗاؿ ٗ نٌـ ا٭سهاّ َٔ إِاؿك ا٭كبع١

ٚٸٚتٓؿٝقٖا َا ٖٛ سٓك ،ع٢ً َِاؿٜكٗا جاْٞ ٖٛ اي١ٜ٫ٛ ٍ ٖٛ اٱؾتا٤، ٚايٗا. ٚا٭

 .(10)«ٚاؿه١َٛ

إٕ ايعًُا٤ ايقٜٔ كؾٔٛا ٚدٛؿ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ قـ اهتٓـٚا ٗ كؾِٔٗ ٖقا إٍ 

باهلل تعاٍ،  إف ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ اٯٜات ٚايلٚاٜات إٔ ايتٌلٜع َٓشِلٷ ;اٯٜات ٚايلٚاٜات

ـٺ ًلا٥٘ إف ٖٓاى  ;^٢ كهٍٛ اهلل ٚا٭١ُ٥ستٸ ،ٗ ايتٌلٜع غرلٙ سلٌّ ٚأْ٘ يٝى ٭س

ٗ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚتًو ايٌلا٥٘ ٖٞ: ايعًِ  ل إ٫ٓيًتٌلٜع ٫ ّهٔ إٔ تتٖٛؾ

ٔٻِؿإطًل، ٚعـّ ايٓٻ َٚا إٍ فيو َٔ ايٌلا٥٘ ٚايِؿات  ،إٛي١ٜٛ ك، ٚسلٸلٳع ٚاي

 ا٭ػل٣.

 

إف يٛ نإ  ;ٔض َٛكؿ ايٓناع ؾكـ متٸ اـً٘ بٌ إوا٥ٌٜبـٚ أْ٘ سٝح مل ٜتٸ

ٚٸَلا ٍ نإ فيو ُشٝشّا، ؾًٝى ٖٓاى ؿ ايقٜٔ أْهلٚا ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ ٖٛ إع٢ٓ ا٭

ٌٕ أٚ ٚاقع١ْ َٛٓٛعٷ ِٸ بٝإ سهُٗا بٌه  ،أٚ ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚايعُّٛ ،ُلٜض مل ٜت

َٳ ٢ أُشاب ْٛل١ٜ ؾشتٸ .ٜٓاقٍ ٗ فيو ٔٵأٚ َٔ طلٜل ا٭ٍُٛ ايع١ًُٝ. ٚيٝى ٖٓاى 

١ اٱه٬ّ ايتٌهٝو ٗ داَعٝٸ ؿٴٔلؾإْ٘ هٝٳ ٢ٓ، ٚإ٫ٓايؿلاؽ ايكاْْٛٞ ٜ٪َٕٓٛ بٗقا إع

ٝٸ  ت٘.ٚسلٛي

عٔ إٔ اهلل  ٌ بعض ايعًُا٤ ايهباك عباك٠ْبٳإٕ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ إكبٍٛ َٔ قٹ

ٕٛبٝٻ نُاهبشاْ٘ ٚتعاٍ  أٚ ع٢ً  ،ُلٜض ٔ أسهاّ بعض إٛٓٛعات بٓؿو٘ ع٢ً م

 ٫ هٝٻُاعات ا٭ػل٣ ع ٚمٛ اٱط٬م أٚ ايعُّٛ، ؾكـ تلى بٝإ سهِ بعض إٛٓٛ

ٞٸ ،إٛٓٛعات إلتبط١ بإؿاك٠ اجملتُع  ،ايؿكٝ٘ ٚاييت ٖٞ ٗ َعلض ايتػٝرل  ع إٍ ايٛي

عٔ  إٕ سهُ٘ سهُٞ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ سهِ اهلل ٗ ٖقٙ إٛاكؿ عباك٠ْ :ٚقاٍ

ٞٸاؿهِ ايقٟ ٜبِّ َٸ١ ايٓاي ٓ٘ ٚي ٞٸ .ا٭َل ع٢ً أهاي َِاحل عا  ا٭َل ٚإٕ سهِ ٚي

١ٝ ع٢ً إِاؿٜل، ٚغرل نٌـ ا٭سهاّ اؾن١ٝ٥ غرل تطبٝل ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ايهًٓ

ِٷ ٌٕ َٔ إطًكات ٚايعَُٛات، بٌ نُا إٔ سهِ اهلل ٖٛ سه ٌٸ بٌه ، ؾإٕ َوتك
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ٞٸ ِٷ سهِ ٚي ٌٕ ا٭َل سه ٌٸ بٌه ٔٵَوتك ُٸ ، ٚيه  ١.بإفٕ ٚإَٔا٤ اهلل ٗ إٛاكؿ اـا

ُٸإٕ ٖقا ايتؿورل يًؿلاؽ ايكاْْٛٞ ع ٚايق تٌلٜع  )٬ُس١ٝٝ٘ ٟ َٔ ا٭ؾٌٔ إٔ ْو

ْٳ ع ٫ ٜتٓاؾ٢ َع أٍّٟ (اؿانِ  ٝ٘.ِؿَٔ ا٭ؿي١ إكا١َ ع٢ً 

، ٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍبٳ١ ع٢ً بٝإ ْٝع ا٭سهاّ َٔ قٹٚأَا ايلٚاٜات ايـآي

٭ٕ ْؿٛف  ;٢ ا٭كَ ٗ اــَ، ؾٗٞ ٫ تتٓاؾ٢ َع ٖقا إع٢ٓ َٔ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞستٸ

اؿانِ ٗ بعض إٛاكؿ إِا ٖٛ ٗ ايٛاقع َٓني١ بٝإ اؿهِ ٗ تًو ١ٝ سهِ ٚسذٸ

ٚاعتباك  ،ٕ سهِ اؿانِ إِا ٖٛ بإفٕ ٚإكاؿ٠ اهللإٌ اهلل تعاٍ، ٚبٳإٛاكؿ َٔ قٹ

ٚٸٚسذٸ  ي١ٝ اٱشل١ٝ.١ٝ سهِ اؿانِ َٔ ا٭سهاّ ا٭

هٍٛ عٔ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ يل إٕ اؿه١َٛ اييت ٖٞ ؾلعٷ»قاٍ اٱَاّ اـُٝين: 

ٚٸ ٚاسـ٠ْ |اهلل ـٻَٔ ا٭سهاّ ا٭ ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ  ١َْي١ٝ ٗ اٱه٬ّ، ٖٚٞ َك

 .(11)«ايؿلع١ٝ، َا ٗ فيو اي٠٬ِ ٚايِّٛ ٚاؿرٸ

إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ تتٓاؾ٢  ١ ع٢ً إٔ س٬ٍ اهلل ٚسلاَ٘ بإمٚنقيو ايلٚاٜات ايـآي

ٞٸ ٬ُس١َٝع ٖقا إع٢ٓ َٔ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ; ٭ٕ  عٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٖٛ ؾَل ا٭ ٚي

إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ٚ ٜتٓاؾ٢ َع ػًٛؿ  ٌ ايٌاكع أّٜٔا، ٚبإمبٳَٔ ا٭سهاّ اجملعٛي١ َٔ قٹ

 ١ أبـّا.ا٭سهاّ اٱشلٝٸ

٫ٚ ٜطلأ عًٝ٘ ايتػٝرل ٚايتبـٌٜ  ،أػل٣: إٕ بعض ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ثابت١ ٚبعباك٠ٺ

ٞٸ ٬ُسٝاتأبـّا، َٚٔ بٌ ٖقٙ ا٭سهاّ ايجابت١  ا٭َل ٗ إؿاك٠ اؿهِ. ٚأَا ايكٍٛ  ٚي

ّٷ٫ تتٖٛؾ ع ي٘ َٛاُؿاتٷٔ ٚإٌلِّبإٔ إكِّ ُشٝض  ل ٗ غرل اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾٗٛ ن٬

ع ع٢ً ٚٓع ايكٛاٌْ با٫هتك٬ٍ، ٚأَا ٔ ٚإٌلِّل بإٛاكؿ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا إكَِّا ٜتعًٖ ٗ

ٞٸ َٚعتدلّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ١ّٜهٕٛ قاْْٛ٘ سذٸ ا٭َل ؾشٝح ٜهٕٛ اهلل قـ أفٕ ي٘ ٗ َٛكؿ ٚي

 ٚيٝى اؿانِ. ،ع ٗ ايٛاقع ٖٛ اهللٔ ٚإٌلِّإكِّ

ٌ اهلل بٳٚٗ اـتاّ َٔ إٓاهب ٱٜٔاغ إوأي١ إٔ ٌْرل إٍ دعٌ اي١ٜ٫ٛ َٔ قٹ

٫ ٜهٕٛ  ُاات ٚإهلٖٚات. ؾهيٮب ٗ بعض إٛاكؿ، َٔ قبٌٝ: إباسات ٚإوتشبٸ

ِٴ أَلٴ ١ نقيو سهِ اؿانِ ٫ ٜهٕٛ َٓاؾّٝا يـ َٓاؾّٝا يٮسهاّ اٱشلٝٸايٛا ٚسه

 ١ أّٜٔا.يٮسهاّ اٱشلٝٸ
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ٚٵكل بَا ٜتعًٖ إٕ ايٓٛل١ٜ ايلابع١ ٗ ٞٸ ـٳ َٳ ٚي ٤ ْكاٙ ايؿلاؽ ايكاْْٛٞ ٌٵا٭َل ػاٙ 

ُٸٕ يلهٍٛ اهلل ٚفٹعٔ أْ٘ نُا ُأ )إباسات( عباك٠ْ ٌ اهلل بٳبٛٓع ايكٛاٌْ َٔ قٹ ^١ا٭٥

ًؿكٝ٘ اؾاَع تهٕٛ ي اي٬ِسٝاتٗ إؿاك٠ ايـٚي١ ٚاجملتُع نقيو ؾإٕ فات ٖقٙ 

 ٢ إؿاك٠ اؿه١َٛ ٚاجملتُع اٱه٬َٞ.ايقٟ ٜتٛٓي ،يًٌلا٥٘

ًٳٖو ُٸ ٫  قـ دعًٛا ٗ ايهجرل َٔ إٛاكؿ أسهاَّا  ^١ٗ إٔ كهٍٛ اهلل ٚا٭٥

َٚا ٜتٓاهب ٚايٌلا٥٘ اينَا١ْٝ  ،ٜلتب٘ عاد١ ًَِٚش١ اجملتُع َا ٗ ،ت١١ َ٪ٓق٥٫ٚٝٸ

إف بـٕٚ  ;ٌ بإؿاك٠ اجملتُعًؿكٝ٘ ايقٟ ٜتهٖؿي اي٬ِسٝاتٚإها١ْٝ. ٚقـ متٸ إعطا٤ ٖقٙ 

 .ّٛا ٚب٬ ؾا٥ـ٠ٺػٵهٛف تهٕٛ إؿاك٠ اجملتُع ٚايـٚي١ َي اي٬ِس١ٝٚ ٖقا اؿلٸ

ٓا هٓهتؿٞ ع ػ١ٌٝ ٚيهٓٸ .ل١ ع٢ً ٖقا ا٭َّهٔ إقا١َ ايهجرل َٔ ا٭ؿٓيٚ

ٚبٝإ بعض ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ اييت  ;اٱطاي١ ع بقنل ؿيًٌٝ ك٥ٝوٌ، ُٖٚا: ايلٚاٜات

 دعًٗا أٚ تٛهعتٗا ٚتٔٝٝكٗا إٍ ايؿكٗا٤. ٬ُس١ٝعٛؿ ت

ٔض َٛكؿ ايٓناع َٔ اي٬مّ قبٌ ايـػٍٛ ٗ ًُب إٛٓٛع إٔ ٌْرل إٍ ٚيهٞ ٜتٸ

 :ايتايٞيٓشٛ ع٢ً اٚفيو ، بعض ا٭َٛك باػتِإك

 

 إٕ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ع٢ً ْٛعٌ:

ٚٸٍ ٕٕ: ايٓٛع ا٭ ٟٸ َها  :َجٌ ،ٚمَإ ا٭سهاّ ايجابت١ اييت ٫ تكبٌ ايتػٝرل ٗ أ

ٖٓ ،ٓلٚكٜات اٱه٬ّ، َٔ قبٌٝ: اي٠٬ِ ٚايِّٛ ٚاؿرٸ ا ٫ ٜطاي٘ َٚا إٍ فيو 

ٗ  لا٥٘ اينَإ ٚإهإ قـ ٜهٕٛ شلا تأثرلٷكغِ إٔ ً ،ايتػٝرل ٜٚبك٢ ثابتّا إٍ ا٭بـ

 ١ تطبٝكاتٗا.نٝؿٝٸ

ِٸ ـٸإٕ تٌلٜع ٖقٙ ايكٛاٌْ َٔ كت يػرلٙ ٗ  ه١، ٫ٚ سلٻات ايقات اٱشل١ٝ إك

 .(12)دعٌ ٖقٙ ايكٛاٌْ

ِٸ ٚٓعٗا ٚتطبٝكٗا َع :يٓٛع ايجاْٞا ب وٳا٭سهاّ اييت تٓبجل عٔ اي١ٜ٫ٛ، ٜٚت

ٗ بكا٥٘  بطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ تابعٷ ٔضإًِش١ ايلا١ٖٓ. ٚنُا اتٸ

ٛٻٚمٚاي٘ ٕكتٔٝات َٚٛدبات إلس١ً، ٖٚٞ تتػٝٻ ٛټتٵٍ سٳل ٚتتش ك إـ١ْٝ ٚتػٝرل ُّا بتط
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ِٷ ٟٸ إِاحل ٚإؿاهـ. ٚإٕ أٌُ اي١ٜ٫ٛ َا ٖٛ سه ايٌلٜع١، ٫  ٜعتدل َٔ َٛاؿٸ زلاٚ

 .(13)ٜكبٌ ايٓوؽ ٚايتػٝرل

 

اّ أػل٣ إٍ قوٌُ، ُٖٚا: ا٭سه نُا تٓكوِ ا٭سهاّ اٱه١َٝ٬ َٔ ْاس١ٝٺ

 ايتهًٝؿ١ٝ; ٚا٭سهاّ ايٛٓع١ٝ.

ب إِطًض با٭سهاّ وٳف َعلٳعٵٚا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ع٢ً ٔو١ أْٛاع، ٚتٴ

 ٚا٫هتشباب، ٚايهلا١ٖ، ٚاٱباس١.اـُو١، أٟ: ايٛدٛب، ٚاؿل١َ، 

ٌَّٚ ٚاؿل١َ، ٖٚٞ اييت  ،، َجٌ: ايٛدٛبٔ ٖقٙ ا٭سهاّ اـُو١ َا ٖٛ إيناَ

ٞٸ ًِ ;بايكٛاٌْ ٚا٭سهاّ اٯَل٠ تعلف ٗ إِطًض اؿكٛق َٴ َٔ  ،ّٕٔنَٚٓٗا َا ٖٛ غرل 

 ٚاٱباس١. ،ٚايهلا١ٖ ،قبٌٝ: ا٫هتشباب

اهلل قـ ُا نإ َلاؿ ايعًُا٤ ايهباك ايقٜٔ آَٓٛا َٓطك١ ايؿلاؽ، ٚقايٛا بإٔ بٳٚكٴ

 ١. ٍ اؿانِ اٱه٬َٞ دعٌ ايكٛاٌْ ؾٝٗا، ٖٛ ؿا٥ل٠ ا٭سهاّ غرل اٱيناَٝٸٛٻػٳ

إٕ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ٗ »قاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٗ ٖقا ايٌإٔ: 

َٴ٧ً َٔ قٹبٳٌ اٱه٬ّ بِٛك٠ٺأسـُٖا: اٱه٬ّ ٌٜتٌُ ع٢ً داْبٌ ٫ تكبٌ  ،َٓذن٠ : قـ 

ُٸ١  ،ٌ َٓطك١ ايؿلاؽ ٗ إقٖب: ٌٜهِّٯػلٚا ;ايتػٝرل ٚايتبـٌٜ قـ تلى اٱه٬ّ َٗ

ٞٸًَِٳ اؿانِ  ٬ُسٝاتٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايعباك٠ إٔ ؿا٥ل٠ ٚ. (14)«ا٭َل ٦ٗا إٍ ايـٚي١ أٚ ٚي

ٞٸ إف ٫ تػٝرل ٫ٚ تبـٌٜ ٗ ا٭سهاّ  ;١تٓشِل ٗ غرل ا٭سهاّ اٱيناَٝٸ اٱه٬َ

 ١.اٱيناَٝٸ

 

ٟٷي ِٷ ٝى َع٢ٓ َٓطك١ ايؿلاؽ إٔ اهلل يٝى ي٘ كأ ٗ بعض إٛٓٛعات،  أٚ سه

ُّا ؾُٝع إٛٓٛعات، ِهٚإِا َٓطك١ ايؿلاؽ تعين إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ قـ دعٌ سٴ

ٟٸ َٕٛٓٛع ِٕ ٚمل ٜذلى أ أْ٘ تلى ؼـٜـ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ  ، إ٫َٓٔ ؿٕٚ سه

ـٳع٢ً هبٌٝ إج ،تٛٓٝض فيوٚسانِ ايٌلع.  َا  ايوًط١ ايتٌلٜع١ٝ ٗ ؿٚي١ٺ تٵاٍ: يٛ عُ

ؼـٜـ َكـاك ٖقٙ ائلا٥ب إٍ ايوًط١  تٵإٍ إُـاك قإْٛ ائلا٥ب، ٚتلَن
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بايٓوب١ إٍ ٖقٙ إٛاكؿ سهُّا ١ ٫ ُتًو ١، ؾٗقا ٫ ٜعين إٔ ايوًط١ ايتٌلٜعٝٸايتٓؿٝقٜٸ

تهٕٛ قلاكاتٗا  ١إف بعـ إِاؿق١ ع٢ً اػتٝاك ايوًط١ ايتٓؿٝقٜٸ; َٚكـاك ائلا٥ب

 ١.إٍ ايوًط١ ايتٌلٜعٝٸ َٓوٛب١ّ

ٔ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ سهِ اؿانِ ٗ َٛاكؿ َٓطك١ ايؿلاؽ )ٚايكـك إتٖٝك

ٕ إَٓٗا ؿا٥ل٠ إباسات( ٖٛ سهِ اهلل، ٚإٕ اؿانِ إِا ِٜـك اؿهِ َٔ سٝح 

شهِ ًيًشانِ اٱه٬َٞ ياي٬ِس١ٝ  َٓضاهلل ٖٛ ايقٟ أعطاٙ ٖقٙ اي٬ِس١ٝ، ٚإٕ 

ٛٸ٠ ا١َٕٛٛٓ ايتٌلٜعٝٸ ١ ٗ اٱه٬ّ، سٝح ّهٔ ٗ ٖقٙ إٛاكؿ إِا ٖٛ َٔ َِاؿك ق

 اػتٝاك ايكإْٛ إٓاهب ؾُٝع ايٛلٚف ٚاؿا٫ت.

 

ات ٢ إوتشبٸبٌ ٚستٸ ،إٕ دعٌ ايٛدٛب أٚ اؿل١َ ٗ ؿا٥ل٠ ا٭َٛك إباس١

 :َٚٔ فيو .ٌ أنجل ايؿكٗا٤بٳثابت َٚكبٍٛ َٔ قٹ أَلٷ ،اكؿٚإهلٖٚات ٗ بعض إٛ

ٚٸٍ َ٘ أٚ ولِّ ،ـ ّهٓ٘ إٔ ٜٛدب ع٢ً ْؿو٘ أَلّا َباسّإ إهًٖ: إإٛكؿ ا٭

ٛٻقٵبايٓٻ ،ع٢ً ْؿو٘  ك ؾكّٝٗا ىايـ ٖقٙ إوأي١.ك َج٬ّ. ٫ٚ أتِ

ا ْقك ؾُت٢ نإ َا ْقك عًٝ٘ ٚسٌِ ٚدب عًٝ٘ ايٛؾا٤ َ»قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ: 

أٚ ; كقٵ، ؾٝذب أٚ ولّ بايٓٻل ايٓقك إَا َباغٷ. إفٕ َتعًٖ(15)«ي٘ تلن٘ ؼٵٚمل ٜوٴ ،ؾٝ٘

 ك.قٵ، ؾٝشلّ بايٓٻأٚ َهلٚٙٷ; كقٵ، ؾٝذب بايٓٻَوتشبٌّ

ٟ إٍ دعٌ اؿهِ ع٢ً اٱْوإ َٔ بٌ ا٭َٛك ا٭ػل٣ اييت ت٪ؿِّٚ: إٛكؿ ايجاْٞ

ٍٷقٵؿاٍ بايٓوب١ إٍ ايٓٻنُا ٖٛ ا وٳِ. ٖٚقا ا٭َل ثابتٷٖٛ ايَك  َٔ ك، ٖٚٛ َكبٛ

وٳِ ع ع٢ً طبل ايٌلٚٙ ع إٔ ٜٛدب ع٢ً ْؿو٘ أٚ ايؿكٗا٤، سٝح ّهٔ يٲْوإ بايَك

 ّ ع٢ً ْؿو٘ َهلّٖٚا.ٚادبّا، أٚ ٜٴشلِّ ّ َا نإ َباسّا، أٚ هعٌ إوتشبٸولِّ

ل١َ ٗ ب دعٌ ايٛدٛب أٚ اؿٚنقيو ايعٗـ َٔ ا٭َٛك اييت توبِّ: إٛكؿ ايجايح

َٸ١ إهًٖ ٗٻ .ٌ ايؿكٗا٤بٳعًٝ٘ َٔ قٹ لٷَؿَتٻ ،ِوٳَجٌ ايٓقك ٚايَك ،ـ. ٖٚقا أّٜٔاف ـ ؾإفا تع

ٗٻ ـ ب٤ٌٞٺإهًٖ ـ ع ع٢ً طبل ايٌلا٥٘ إقنٛك٠ ٗ أسهاّ ايعٗـ ع ٚدب عًٝ٘ َا تع

 ب٘.

ّا أٚ ٝٸل ؾٝ٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ َلدٛسّا ؿٜٓبٳٜٴعتٳ»قاٍ ُاسب نتاب ٚه١ًٝ ايٓذا٠: 



 االجتهاد والتجديد

ك، قٵ، نُا اعتدل فيو ٗ ايٓٻؾ٬ّٔ عٔ نْٛ٘ طاع١ّ ،ّا، ٫ٚ ٜٴعتدل ؾٝ٘ ايلدشإٜٛٸؿْٝ

ٌٕ  .(16)«َباغ ينّ ؾًٛ عاٖـ ع٢ً ؾع

ٟ إٍ ٌ أنجل ايؿكٗا٤ ع إٔ ايعٗـ ٜ٪ؿٸبٳؿل عًٝٗا َٔ قٹٔض َٔ ٖقٙ ايعباك٠ ع إتٻٜتٸ

 دعٌ ايٛدٛب أٚ اؿل١َ.

ٌ ايؿكٗا٤ ٖٛ ايٌلٙ ٗ ُٓٔ بٳٗا َٔ قٹؿل عًَٝٚٔ بٌ ا٭َٛك إتٻ: إٛكؿ ايلابع

َٔ طلٗ ايعكـ )ايبا٥ع ٚإٌذلٟ( إٔ ٜٛدب ع٢ً اٯػل  سٝح ّهٔ يهٌٍّ ،ايعكـ

ٌٸ أٚ ػايـ َكت٢ٔ  ،|١ كهٍٛ اهللباهتجٓا٤ َا ػايـ نتاب اهلل ٚهٓٸ ،٤ًٞٺ ن

 ايعكـ. 

نُا هب ايٛؾا٤ بايعكـ اي٬مّ هب »قاٍ ايوٝـ اؿهِٝ ٗ ٖقا ايٌإٔ: 

ٕٔ هّالٳباع٘ َؾ بايٌلٙ اجملعٍٛ ؾٝ٘، نُا إفا ايٛؾا٤ ٚاًذلٙ عًٝ٘ إٔ ىٝ٘  ،َعٌ بجُ

إٌذلٟ اـٝاط١ بايٌلٙ، ؾتذب عًٝ٘ ػٝاط١ ثٛب  ع٢ً ؾإٕ ايبا٥ع ٜوتشلٸ ،ي٘ ثٛب٘

 . (17)«ايبا٥ع

ِٷ: إٛكؿإ اـاَى ٚايواؿي  َٚٔ بٌ ا٭َٛك ا٭ػل٣ اييت هب بوببٗا سه

ٚٸ ـ، كغِ إٔ سهُٗاع٢ً إهًٖ ٖٚهقا أَلٴ  ايٛايـ. يٞ يٝى ٖٛ ايٛدٛب، أَلٴا٭

اينٚز مٚدت٘ أّٜٔا. ؾاينٚز ّهٓ٘ ع َجٌ ا٭ب ٚا٭ّ ع ٗ بعض إٛاكؿ إٔ ٜٴشلِّّ َباسّا 

 ع٢ً مٚدت٘.

 ،ٜهٕٛ ايوؿل سلاَّا إٔ ٫ :اـاَى َٔ ايٌلٚٙ»قاٍ ُاسب ايعل٠ٚ ايٛثك٢: 

َٔ اينسـ، ٚإبام ايعبـ، ٚهؿل  نايؿلاك، نإ ْؿو٘ سلاَّا هٛا٤ٷ، مل ٜكِل ٚإ٫ٓ

ايٛايـٜٔ ٗ غرل ٞ َع ْٗ ٚهؿل ايٛيـ، غرل ايٛادباينٚد١ بـٕٚ إفٕ اينٚز ٗ 

 .(18)«ايٛادب

إٕ ايػلض َٔ ْكٌ ٖقٙ إٛاكؿ ٖٛ أْ٘ إفا قٌٝ بإٔ اهلل هبشاْ٘ ع ٖٚٛ ايٌاكع 

ل اؿكٝكٞ ٚا٭ًُٞ ع قـ تلى دعٌ سهِ بعض إٛٓٛعات إٍ سانِ ايٌلع، ٚعبٻ

٢ إهًـ ايعاؿٟ ّهٓ٘ إٔ ٘ َٓطك١ ايؿلاؽ، ٫ هب ا٫هتػلاب َٔ فيو; إف ستٸعٓ

ٚٸاإٛ نُا َٗ٘ عًٝ٘ )ّ ع٢ً ْؿو٘ َا مل ٜٛدب٘ اهلل أٚ ولِّٜٛدب أٚ ولِّ ٍ كؿ ا٭

َٛا ع٢ً ٚٗ بعض ا٭سٝإ ّهٔ يٰػلٜٔ إٔ ٜٛدبٛا أٚ ولِّ ،ٚايجاْٞ ٚايجايح ٚايلابع(

 اـاَى ٚايواؿي(. ٜٔإٛكؿ نُا َٗ٘ )٘ اهلل أٚ ولِّـ ٦ًّٝا مل ٜٛدبإهًٖ
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 ٔض ايبشح هٛف ْتٓاٍٚ ايبشح َٔ ماٜٚتٌ، ُٖٚا:ٚيهٞ ٜتٸ

 ع ايلٚاٜات.1

 ١ يًؿكٗا٤.ع ا٭سهاّ اي٥٫ٛٝٸ2

 

ِّ ، ْٚكًٛا «ايتؿٜٛض»ايلٚا١ٝ٥ بابّا بعٓٛإ  ثٕٛ ايهباك ٗ نتبِٗيكـ ؾتض احمل

ّٸ ،ؾٝ٘ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات بايٓٛل إٍ  ٫ هٝٻُا، ٚيوٓـٚا ايـ٫ي١ َٚٓٗا َا ٖٛ تا

ّٷ ،ايكلا٥ٔ ٚايٌٛاٖـ إٛدٛؿ٠ ٗ ٖقٙ ايلٚاٜات  َٚٔ فيو أْ٘ دا٤ ٗ بعٔٗا أسها

ّٴ  .|كهٍٛ اهلل ٚٓعٗا ًؼ

 :ايتايٞٛ َٓٗا ع٢ً ايٓش َا ًٜٞ ٌْرل إٍ عـؿٺ ٚٗ

ٌٻ إٕ اهلل عنٻ»ٜك٫ٕٛ:  ’اهلل أبا دعؿل ٚأبا عبـ عٔ مكاك٠ قاٍ: زلعتٴع 1  ٚد

ٛٸ ِٸ ؟يٝٓٛل نٝـ طاعتِٗ ;ػًك٘ أَلٳ |٘ض إٍ ْبِّؾ ِٴ ﴿ت٬ ٖقٙ اٯ١ٜ:  ث َٳا َآتٳاُن

ٗٴٛا ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٍٴ َؾؼٴقٴٚٙٴ   .(19)«(7)اؿٌل:  ﴾ايلٻهٴٛ

ض ُِّٕٛٔٛ ٗ ايلٚاٜات ا٭ػل٣، َع إٓاؾ١ إٔ ْٝع َا ُؾنُا ٚكؿ فات ٖقا إ

ُٸ |إٍ كهٍٛ اهلل ايلٚا١ٜ  :أّٜٔا، َٚٔ بٝٓٗا ^١ ا٭طٗاكقـ متٸ تؿٜٛٔ٘ إٍ ا٭٥

 ايجايج١.

إٕ »٘ ٜكٍٛ: قاٍ: زلعتٴ ،×عٔ قُـ بٔ اؿؤ إٝجُٞ، عٔ أبٞ عبـ اهللع 2

ٌٻ اهلل عنٻ ٛٻب كهٛي٘ ستٸأؿٻ ٚد ِٸَ٘ ع٢ً َا أك٢ ق ٛٸ اؿ، ث َٳا ﴿فنلٙ:  ض إيٝ٘ ؾكاٍ عنٻؾ

ٗٴٛا ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٍٴ َؾؼٴقٴٚٙٴ  ِٴ ايلٻهٴٛ ٛٻ ،﴾َآتٳاُن ؾكـ  |ض اهلل إٍ كهٛي٘ؾُا ؾ

ٛٻ  .(20)«ٓ٘ إيٝٓاؾ

 ٕ اهللإ :قاٍ ×دعؿل ٞبأعٔ  ،ُشابٓاأعٔ بعض  ،اهلل بٔ هٓإ عٔ عبـع 3

ٛٻؿٻؾًُا تأ ،|ب قُـّاؿٻأ تباكى ٚتعاٍ ِٴ ﴿: تباكى ٚتعاٍ ؾكاٍ ،يٝ٘إض ب ؾ َٳا َآتٳاُن

ٗٴٛا ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٍٴ َؾؼٴقٴٚٙٴ  ـٵ َأَطاعٳ اهلَل﴿: قاٍٚ ،﴾ايلٻهٴٛ ٍٳ َؾَك ٔٵ ٜٴطٹٔع ايلٻهٴٛ  ﴾َٳ

 |ٚؾلض كهٍٛ اهلل ،َا ؾلض ٗ ايكلإٓ ؾلاٜض ايًِب ؾهإ ٗ (،80)ايٓوا٤: 

ـٸ  .(21)«ي٘ دام اهلل فيوأؾ ،ؾلاٜض اؾ
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ٍٸ ع٢ً أْ٘ ٗ بعض إٛاكؿ متٸ إيكا٤ أَل ايتكٌٓ ع٢ً  إٕ ٖقٙ ايلٚاٜات ٚأَجاشلا تـ

ٔٳأ، ٚ|عاتل كهٍٛ اهلل ٗا عٵٕ كهٍٛ اهلل قـ ٚٓع ٗ بعض إٛاكؿ أسهاَّا مل ٜ

 اؿـٜح ا٭ػرل ٚاؿـٜح ايلابع َٔ ايباب. نُا ٗاهلل، 

 

عٌ بعض ايكٛاٌْ ٚدٛؿ أسهاّ ١ٝ٥٫ٚ ؾايؿكٗا٤  ٬ُس١ٝع٢ً ايـيٌٝ ايجاْٞ 

ُٸ |يلهٍٛ اهلل ًٳٖوٚٚايؿكٗا٤.  ^١ ا٭طٗاكٚا٭٥ ٗ إٔ ٖقٙ ا٭سهاّ إِا ٖٞ َٔ  ٫ 

ُٸد١ٗ أِْٗ ناْٛا قـ تهٖؿ ١ إؿاك٠ اجملتُع ٚايـٚي١، ٚيٝى َٔ د١ٗ ًٛا َو٪ٚي١ٝ َٚٗ

ايؿكٗا٤  ٬ُس١ٝيًبشح ٗ  َعكٛؿ٠ْ ٕكاي١إٕ ٖقٙ اسٝح ٕٚٓٛ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ. أِْٗ ٜبِّ

ُٸ |١ يلهٍٛ اهللوٛف مذِ عٔ بٝإ ا٭سهاّ اي٥٫ٛٝٸؾ ػ١ٌٝ  ;^١ ا٭طٗاكٚا٭٥

 :ايؿكٗا٤ ١ٝ ايِاؿك٠ ع٥ٔاٱطاي١، ْٚهتؿٞ بقنل بعض ا٭سهاّ اي٫ٛ

 

إٔ ايهجرل َٔ  ، إ٫ٓٙ إوأي١ ناْت ٫ٚ تناٍ َٛٓع ػ٬فٺع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ٖق

ايٌٝؽ  :١ٝ سهِ اؿانِ ٗ ك١ٜ٩ ٚثبٛت اشل٬ٍ، َٚٔ بِٝٓٗايؿكٗا٤ قايٛا عذٸ

ـٺ ٔٵَٳ»ايِـٚم، سٝح قاٍ:  ٕٷ نإ ٗ بً ؾايِّٛ َع٘  طاؿانِ اٱه٬َٞص، ؾٝ٘ هًطا

ٌٻ ٗ ْٗٞ اهلل عنٻ ٕ ٗ ػ٬ؾ٘ ؿػ٫ّٛ٭ ;ٚايؿطل َع٘  .(22)«ٚد

١ ْؿٛف إٕ أط٬م أؿٓي»: (23)قاٍ ُاسب نتاب دٛاٖل ايه٬ّ طَا َُْٔٛ٘ص

، ^ع٢ً ا٭١ُ٥ سهِ اؿانِ، ٚإط٬م ا٭ؿي١ ايـاي١ ع٢ً إٔ ايلؿٸ ع٢ً اؿانِ كؿٌّ

 .(24)«ٌٌُٜ سهِ اؿانِ ٗ ك١ٜ٩ ٚثبٛت اشل٬ٍ

َع سهِ اؿانِ ع ٚعـّ إسلام ػطأ »: (25)ٚقاٍ ايوٝـ ايٝنؿٟ طَا َُْٔٛ٘ص

 .(26)«َٚوتٓـٙ ع تجبت ك١ٜ٩ اشل٬ٍ سهُ٘

ٚمل ٜٓتكـ ٖقٙ إوأي١ اييت أثاكٖا ايوٝـ ايٝنؿٟ َٔ بٌ ا٭سـ عٌل عإّا َٔ 

ـٺ  ؾك٘. أُشاب اؿٛاًٞ ع٢ً ايعل٠ٚ ايٛثك٢ ه٣ٛ ٚاس

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ سهِ اؿانِ ٗ ثبٛت اشل٬ٍ إِا ٜهٕٛ َعتدلّا ْٚاؾقّا َٔ د١ٗ 
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ِٷ  َٞ.عٔ اؿانِ اٱه٬ ُاؿكٷ أْ٘ سه

 

ٞٸ ٚايكٝاّ بإؿاك٠ ً٪ٕٚ سذاز بٝت اهلل  إٕ َٔ بٌ َٓاُب اؿانِ اٱه٬َ

غ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ بٗقٙ إوأي١، َٚٔ بِٝٓٗ (. ٚقـ ُلٻاؿلاّ َِٓب )أَرل اؿازٸ

ٞ ( إٔ ًِٜٓاٱَاّ )أَرل اؿازٸ ٜٓبػٞ ع٢ً»طايٌٝؽ ايطٛهٞص; إف ٜكٍٛ:  ًٝؽ ايطا٥ؿ١

َٹ  .(27)«٢ٓٳ٠٬ُ ايٛٗل ٚايعِل ٗ ّٜٛ ايذل١ٜٚ طايّٝٛ ايجأَ َٔ فٟ اؿذ١ص ٗ 

ص ٗ ّٜٛ علؾ١ إٔ يٲَاّ طأَرل اؿازٸ ٜوتشبٸ»: (28)ٚقاٍ ابٔ إؿكٜى طَا َُْٔٛ٘ص

َٹ  .(29)«٢ إٍ علؾ١ٓٳىلز بعـ طًٛع ايٌُى َٔ 

١ ٜوبل اٱَاّ طأَرل ٗ اـلٚز َٔ َٓه» :طَا َُْٔٛ٘صٞ ل اؿًٓٚقاٍ احملكِّ

َٹ  .(30)«٢ٓٳاؿازص اٯػلٜٔ; يٝكِٝ ٠٬ُ ايٛٗل ٚايعِل ٗ 

غ نُا ُلٸ ،َرل اؿازٸأَاّ ٚإلاؿ باٱ»ُاسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايبشح:  ٍٚقا

ـٺ ب٘ غرلٴ  .(31)«طَٔ ايؿكٗا٤ص ٚاس

٘ اؿذاز ٗ تٛدٝ ،ٚتعًُٝات٘ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع أٚاَل أَرل اؿازٸ

 ١ٝ٥٫ٚ. فات ُبػ١ٺ ،ازٚاٱداب١ عٔ إوا٥ٌ ايٌلع١ٝ ائلٚك١ٜ يًشذٸ

 

بٌ ايؿكٗا٤ سٍٛ َا إفا نإ ؿؾع ايننا٠ إٍ ايؿكٝ٘ ٚادبّا أّ ٫؟  ٖٓاى اػت٬فٷ

ايبت٘، ؿٕٚ َط ؿل عًٝ٘ بٌ ايؿكٗا٤ ٖٛ أؾ١ًٝٔ ٚاهتشباب ؿؾع ايننا٠ إٍ ايؿكٝ٘ٚإتٻ

َٳ ٚيٛ »إف ٜكٍٛ:  ;ايٌٝؽ ا٭عِٛ َٚٔ بِٝٓٗ: ،قاٍ بايٛدٛب ٔٵٚأَا َع إطايب١ ؾٗٓاى 

َٸطًبٗا ايؿكٝ٘ ؾُكت٢ٔ أؿٓي عًٝ٘  عًٝ٘، ٚايلاؿٸ ٕ َٓع٘ كؿٌّ٭ ;١ ٚدٛب ايـؾع١ ايٓٝاب١ ايعا

 .(32)«نُا ٗ َكبٛي١ عُل بٔ س١ًٛٓ ،ع٢ً اهلل تعاٍ كاؿٌّ

باع٘ َٔ د١ٗ ٚدٛب ٌ ايؿكٝ٘ إِا هب اتٸبٳَٔ قٹٔض َٔ فيو إٔ ٖقا اؿهِ ٜٚتٻ

ٞٸاتٸ  .×ْٚا٥ب اٱَاّ إعِّٛ باع اؿانِ اٱه٬َ

 

ب١ إٔ ٝٵبٌ ايؿكٗا٤ سٍٛ َا إفا نإ ّهٔ يًؿكٝ٘ ٗ عِل ايػٳ ٖٓاى اػت٬فٷ
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ُٸِْٗ أنُا  :ٜٴؿيت بٛدٛب اؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ أّ ٫. فٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ ًٕٛ ٜتش

ُٸ ـٸَو٪ٚي١ٝ َٚٗ ؾتا٤ باؾٗاؿ َات٘، ّهِٓٗ نقيو اٱ١ ايـؾاع عٔ سلِٜ اٱه٬ّ َٚك

ٕٵ  ب ع٢ً فيو، َٚٔ فيو:تذلتٻ ١ًََّٔن ا ًَِش١ّٚٵكَأ ا٫بتـا٥ٞ إ

ع٢ً عـّ ٌَلٚع١ٝ  يٛ قاّ إْاعٷ»: (33)َا دا٤ ٗ نتاب اؾٛاٖل طَا َُْٔٛ٘ص

ٌٷؾا٥ِ ب١ ايكٝٵاؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ ٗ عِل َغ ت٘; إف ع٢ً عـّ ٌَلٚعٝٸ ًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؿيٝ

 ،باٱٓاؾ١ إٍ عُّٛ أؿي١ اؾٗاؿ ،١ ْٝاب١ ايؿكٝ٘يًؼـَ، بٌ إٕ أؿٓي ا٭ؿي١ ا٭ػل٣ قاب١ًْ

 .(34)«ب١ٝٵتجبت دٛام ا٫دتٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ ٗ عِل ايػٳ

١، بٝٵل ايػٳايٛاٖل عـّ هكٛٙ ٚدٛب اؾٗاؿ ٗ عِ»ٚدا٤ ٗ َٓٗاز ايِاؿٌ: 

ْٙ .طً٘لا٥ ليـ٣ تٛٗؾ ،عِاك١ ا٭٘ ٗ نآؾٚثبٛت ّ بتٌؼٝ ٖٚٛ ٗ مَٔ ايػٝب١ َٓٛ

 .(35)«إوًٌُ َٔ فٟٚ اـدل٠

إٕ َا دا٤ ٗ ايلٚاٜات ٖٛ ٚدٛب اؾٗاؿ »ٚدا٤ ٗ نتاب ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘: 

اٱَاّ اؾا٥ل. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱَاّ  َكابٌٚاٱَاّ ايعاؿٍ ٗ  .ا٫بتـا٥ٞ َع اٱَاّ ايعاؿٍ

ٞٸ ×ٌٌُٜ اٱَاّ إعِّٛايعاؿٍ  . ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ َِـام ٚاؿانِ اٱه٬َ

. ٚعًٝ٘ ٫ ٌٜذلٙ سٔٛك أٚ إفٕ اٱَاّ ×اٱَاّ ايعاؿٍ ٗ عِل اؿٔٛك ٖٛ إعِّٛ

 .(36)«إعِّٛ ٗ اؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ

ب١ ؾإٕ ا٭َل ب٘ ٝٵع٢ً ٌَلٚع١ٝ اؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ ٗ عِل ايػٳ بٓا٤ٶ ،ٚعًٝ٘

 ٌ اؿانِ اٱه٬َٞ.بٳَٔ قٹ ١، ٫ٚ ٜهٕٛ ْاؾقّا إ٫ٓاّ اي٥٫ٛٝٸهٝهٕٛ َٔ ا٭سه

 

يكـ فنل ايؿكٗا٤ عـؿّا َٔ إلاسٌ يٮَل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل، ٚقاٍ 

َٔ ٚٱه٬َٞ. ايؿكٗا٤: إٕ ٌَلٚع١ٝ إلس١ً ايجايج١ ؼتاز إٍ سهِ ٚإفٕ اؿانِ ا

 فيو َج٬ّ:

َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل هبإ بايكًب ٚايًوإ ا٭»قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ: 

ِٸ ،«...ٚايٝـ َل بإعلٚف بايٝـ بإٔ وٌُ ايٓاي ع٢ً فيو بايتأؿٜب قـ ٜهٕٛ ا٭»: قاٍ ث

بإفٕ  إٔ ٖقا ائلب ٫ هب ؾعً٘ إ٫ٓ ٚايلؿع ٚقتٌ ايٓؿٛي ٚٓلب َٔ اؾلاسات، إ٫ٓ

 . (37)«إِٓٛب يًلٜاه١ طاؿانِ اٱه٬َٞص ًطإ ايٛقته
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٘ٺ قـ ٜهٕٛ ا٭َل بإعلٚف بايٝـ أّٜٔا»از: ٚقاٍ ايكآٞ ابٔ ايدلٸ  ،آػل ع٢ً ٚد

إٔ ٖقا  إ٫ٓ ،ٖٚٛ إٔ وٌُ ايٓاي بايكتٌ ٚايلؿع ٚايتأؿٜب ٚاؾلاغ ٚاٯ٫ّ ع٢ً ؾعً٘

 .(38)«ّ ايعاؿٍ ٚإفْ٘بأَل اٱَا ـ اٱقـاّ عًٝ٘ إ٫ٓايٛد٘ ٫ هٛم يًُهًٖ

ِ َٔ ٖقٙ ايعباك٠ ٚأَجاشلا إٔ إلس١ً ا٭ػرل٠ َٔ ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ ٗٳٜٴِؿ

ًٳٖوٚ .عهِ اؿانِ اٱه٬َٞ إٓهل ٌَلٚط١ْ ٗ إٔ ٖقا اؿهِ ٖٛ َٔ  ٫ 

َٚع عـّ إفٕ اؿانِ تٓتؿٞ  ;ُا ٚدـ اؿانِ ًَِش١ أفٕا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ. ؾهًٓ

 إٌلٚع١ٝ أّٜٔا.

 

ّهٔ »اؿه١َٛ اٱه١َٝ٬:  ٬ُسٝاتبٌإٔ  ،&قاٍ اٱَاّ اـُٝين

َٸع ٖٚٛ َٔ ايؿلا٥ض اٱشلٝٸ يًشه١َٛ اٱه١َٝ٬ إٔ ُٓع اؿرٸ تّا، ٚفيو ١ ع َ٪ٖق١ اشلا

ـٷ  .(39)«١ِٕاحل ايـٚي١ اٱه٬َٝٸ عٓـَا ػـ أْ٘ كاي

ًٳٖو اجملتُع  ا ٜل٣ اؿانِ اٱه٬َٞ ًَِش١َعٓـَ ٗ إٔ تعطٌٝ اؿرٸ ٫ 

ٝٸٚايـٚي١ اٱه١َٝ٬ ٗ فيو ٜٴعٳ  ت١.١ ٚإ٪ٖقـٸ َٔ ا٭سهاّ اي٥٫ٛ

 

 ،َٔ فيوٚيكـ أًاك اٱَاّ اـُٝين إٍ ٖقٙ إوأي١ ٗ ايهجرل َٔ إٓاهبات. 

َٓاهب١  ،ّ(1983َ ).ٖع1362ه١ٓ  ايقٟ أُـكٙ ،أْ٘ قاٍ ٗ ْـا٥٘ ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ

ا٭ْبٝا٤  ٢ٞ بٛايـ ايتٛسٝـ ٚأبع٢ً اؾُٝع إٔ ٜتأهٻ»سًٍٛ عٝـ ا٭ٓش٢ إباكى: 

١َ، ْكلأ ١ إهلٻسٝح ٚكؿ ا٭َل بت٬ٚتٗا ع٢ً إٮ ٗ َٓه ،ايعٛاّ. ٚٗ هٛك٠ ايتٛب١

ٔٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  َٹ ٕٷ  ّٳاهللٹٚٳَأفٳا ٛٵ ٜٳ ٘ٹ ٔإَي٢ ايٓٻأي  ٚٳكٳهٴٛيٹ ٕٻ َ٭اِيشٳرِّ ا   ٔٳ اهلَلِنبٳٔل َأ َٹ  بٳٔل٤ٟٷ 

٘ٴ ٚٳكٳهٴُٛي ٌٳ  ٌٵٔلنٹ ُٴ ايدلا٠٤ َٔ إٌلنٌ  ٌ ٖقٙ اٯ١ٜ ُلػ١َ(، سٝح ُج3ِّ)ايتٛب١:  ﴾اِي

 .(40)«|١ اييت أَل بٗا كهٍٛ اهلل١ ايعباؿٜٸ، ٖٚٞ ايِلػ١ ايوٝاهٝٸٗ َٛهِ اؿرٸ

 

ل٠. ٖٚقٙ َهل ع٢ً بٝع ايبٔاع١ احملتٳإٕ َٔ بٌ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ إدباك احملتهٹ
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إٔ ايٌٝؽ  ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،ٌ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤. َٚٔ فيوبٳإوأي١ َٛكؿ قبٍٛ َٔ قٹ

ٛام إوًٌُ ت٘ ٚبٝعٗا ٗ أهل ع٢ً إػلاز غًٓٙ احملتهٹٔلِهيًوًطإ إٔ ٜٴ»إؿٝـ ٜكٍٛ: 

 .(41)«ٚاٖل٠ إيٝٗا إفا ناْت بايٓاي ساد١ْ

ٌ اؿانِص ع٢ً بٳل طَٔ قٹل احملتهٹبٳٜٚٴذٵ»ٞ ٗ ًلا٥ع اٱه٬ّ: ل اؿًٓٚقاٍ احملكِّ

 .(42)«ايبٝع

 .«ٌ ْاع١ٺبٳعٞ اٱْاع ع٢ً فيو َٔ قٹٚقـ اؿټ»ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل: 

َا دا٤ ٗ تٛسٝـ  :يوٚقـ ٚكؿ ٖقا إُٕٔٛ ٗ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات، َٚٔ ف

تِٗ إٔ ىلز إٍ لٳِهؾأَل عٹ ;لٜٔباحملتهٹ |كهٍٛ اهلل َلٻ»ايِـٚم; إف ٜكٍٛ: 

 .(43)«بِاك إيٝٗاٚسٝح تٓٛل ا٭ ،هٛامبطٕٛ ا٭

ل ع٢ً بٝع إٕ أٌُ ٖقٙ إوأي١، ٖٚٞ إٔ اؿانِ ولٸ ي٘ إدباك احملتهٹ

ٔٵ .ؿام ايؿكٗا٤َٛكؿ اتٸ ،بٔاعت٘ ِ ايبٔاع١ ٝبٌإٔ تكٝ ٚقع ا٫ػت٬ف بِٝٓٗ ٚيه

 ٚا٭َل اٯػل ايقٟ ٚقع ا٫ػت٬ف ؾٝ٘ َٛاكؿ ا٫ستهاك، ؾٌٗ ٖٞ قـٚؿ٠ْ .ل٠احملتَه

ُٸ ١ ايٛاكؿ٠ ٗ ايلٚاٜات أّ تٌٌُ ْٝع ايبٔا٥ع اييت وتاز إيٝٗا بعـؿ َٔ ا٭َٛك اـا

 ػاْك١؟ َاهٸ١، َٚٔ ؿٕٚ علٓٗا ٗ ا٭هٛام ٜعاْٞ َٔ ٓا٥ك١ٺ اجملتُع ساد١ّ

 

 يٛقـؿاك٠ اٱ ّٝاايٛاقـ َتٛٓئ يٛ مل ٜعِّ»: (44)طَا َُْٔٛ٘ص &قاٍ ايوٝـ ايٝنؿٟ

أٚ إفا نإ  ;اؿانِ أٚ ;أٚ إٛقٛف عًٝ٘ ;ٌٖ تكع إؿاك٠ ايٛقـ ع٢ً عاتل ايٛاقـ

ُٸ َٸ ;ّا تكع إؿاك٠ ايٛقـ ع٢ً عاتل إٛقٛف عًٝ٘ايٛقـ ػا تكع  ّاٚإفا نإ ايٛقـ عا

ـٸ٠ أقٛاٍ ٗ ٖقٙ إوأي١  .إؿاكت٘ ع٢ً عاتل اؿانِ؟ ٖٓاى ع

ٟٸ ف ٜهٕٛ يًشانِ، ايتِلٸ َٔ بٌ ٖقٙ ا٭قٛاٍ ٖٛ إٔ إؿاك٠ ٚسلٸ ٚايكٍٛ ايكٛ

إٕ ايٛقـ ٜٓتكٌ إٍ ًَو  :أٚ قًٓا ،ع٢ً ًَه١ٝ ايٛاقـ إٕ ايٛقـ بإم :هٛا٤ قًٓا

 .(45)«إٕ ايٛقـ ِٜبض ًَهّا هلل :إٛقٛف عًٝ٘، أٚ قًٓا

ؾات ٚأسهاّ سانِ ايٌلع ٗ إٛقٛؾات ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع تِلټ

َٸ ١ تهٕٛ َٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ، ٖٚٞ تٌٌُ بٝع ايٛقـ، ٚقبض ايٛقـ،  َٚا إٍ ايعا

 فيو.
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َٳ»: (46)طَا َُْٔٛ٘ص ،ٗ ايكٛاعـ ،١َٞ اؿًٓقاٍ ايع٬ٓ  ٔٵإٕ يًشانِ اٱه٬َٞ ٚ

ٕٕ يِػٕل ;ع٢ً احملذٛك جل بِٗ َٔ عـٍٚ إ٪ٌَٓ اي١َٜ٫ٜٛ ٞٸ أٚ إؾ٬ٕي أٚ دٓٛ أٚ  َاي

 .(47)«٘ٺَؿهٳ

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع أسهاّ اؿانِ ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ع سٝح تٌٓأ َٔ 

 د١ٗ نْٛ٘ سانُّا ع تعتدل َٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ.

 

ًٳٖوسانِ ايٌلع. ٚ ْؿك١ ايًكٝ٘ ع٢ً عاتلتكع   ٗ ٖقٙ إوأي١. ٫ 

 ع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ، َا ًٜٞ ْٓكٌ ؾت٣ٛ بعض ايؿكٗا٤ ٚٗ

 ;كؾع ػدلٙ إٍ اؿانِ ُػرلّا ّاإفا ايتك٘ سلٸ»ٗ ايٛه١ًٝ:  ،قاٍ ابٔ ٓن٠

 .(48)«يٝٓؿل عًٝ٘

ًٳٖو ؾات ٚتعايِٝ اؿانِ ايٌلعٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ تٓـكز ُٓٔ ٗ إٔ تِلټ ٫ 

 ي١ٝ٥٫ٛ.ا٭سهاّ ا

، ٚدب لٸؾٗٛ سٴ إفا ٚدـ يكٝطّا»ب: ٗ نتاب إٗقٻ ،ازقاٍ ايكآٞ ابٔ ايدلٸٚ

َٳ  .(49)«ٍيٝٓؿل عًٝ٘ َٔ بٝت إا ;ه٬ّٚدـٙ إٔ ٜلؾع ػدلٙ إٍ هًطإ اٱ ٔٵع٢ً 

 

١ٜ أٚ ْٛعٗا نٵاؾٹٜقٖب ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعؿٛ أٚ تعٌٝ َكـاك 

ٞٸ  .(50)(َٔ ٬ُسٝات اٱَاّ )اؿانِ اٱه٬َ

ُٸ»ٞ: ل اؿًٓقاٍ احملكِّ ـٻ٫ٚ  :١ٜنٵ١ٝ اؾٹٗ ن  َاّشلا، بٌ تكـٜلٖا إٍ اٱ سٳ

 .(51)«ًُضب ا٭وٳَع ،)اؿانِ اٱه٬َٞ(

ٌٸ ِٕ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ن ِٜـك عٔ اؿانِ اٱه٬َٞ بٌإٔ ايعؿٛ  سه

 ١ٜ ٜٓـكز ُٓٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ.نٵأٚ تعٌٝ َكـاك اؾٹ

 

َٕ ـٻـٹيٛ اَتٓع ا  يًشانِ اٱه٬َٞ إٔ وهِ عبو٘. ٔ أَهٜٔٵٜٔ عٔ ؿؾع اي
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ـٻ ٔٵَٳ»قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ:  َٳٜٵٚدب عًٝ٘ اي ً٘ ٚؿؾع٘ َع قـكت٘ ِطٔ ٫ هٛم ي٘ 

ٕٵ ع٢ً قٔا٥٘. ٖٓ َطٌ ٚؿؾع نإ ع٢ً اؿانِ سبو٘ ٚإيناَ٘ ؾإ ا ٚدب اـلٚز 

 .(52)«عًٝ٘

 

١ إٔ بعِٔٗ أؾت٢ ٌَلٚعٝٸ ع٢ً ايلغِ َٔ اػت٬ف ايؿكٗا٤ ٗ ٖقٙ إوأي١، إ٫ٓ

ل ع٢ً إػلاز يًوًطإ إٔ ٜهلٙ احملتهٹ» ايٌٝؽ إؿٝـ; إف قاٍ ٗ إكٓع١: :ِٗفيو، َٚٓ

لٖا ٚي٘ إٔ ٜوعِّ ،ٚاٖل٠ إيٝٗا ت بايٓاي ساد١ْإفا ناْ ،ت٘ ٚبٝعٗا ٗ أهٛام إوًٌُغًٓ

 .(53)«لٖا َا ىول أكبابٗا ؾٝٗا٫ٚ ٜوعِّ ،ع٢ً َا ٜلاٙ َٔ إًِش١

ايبٔاع١، إفا  لٕ ٜوعِّأيًوًطإ  إٕ»: (54)ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل طَا َُْٔٛ٘ص

 .(55)«إايو أدشـ

تهٔ ايك١ُٝ ل ايبٔاع١، إفا مل هٛم يًشانِ إٔ ٜٴوعِّ»ٚدا٤ ٗ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘: 

 .(56)«ض ايبٔاع١لٵَع عٳ َتٛام١ّْ

 

ٚايتشذرل ٗ ايؿك٘ ٜهٕٛ هببّا ٗ  .ٖا٤إٕ َٔ طلم اَت٬ى ا٭كض إٝت١ إسٝا

ّٷ ;١ا٭ٚيٜٛٸ ل اؿانِ ٚمل ٜعٌُ ع٢ً إسٝا٥ٗا، ؽٝٻ ،بتشذرل أكٕض ؾإفا قاّ ًؼ

 ا.ٞ عٓٗاٱه٬َٞ بٌ إدباكٙ ع٢ً إسٝا٥ٗا أٚ ايتؼًٓ

 ،ٚأٌُٖ ايعُاك٠ ،ع٢ً ايتشذرل يٛ اقتِل»ٗ ايٌلا٥ع:  ،ٞل اؿًٓقاٍ احملكِّ

ٚيٛ اَتٓع  .بٝٓٗا ٚبٌ غرلٙ ٚإَا ايتؼ١ًٝ ;سٝا٤ٔ: إَا اٱٜٵَاّ ع٢ً أسـ أَلٳأددلٙ اٱ

 .(57)«ًٗاٜعطِّ ي٬ٓ٦ ;أػلدٗا ايوًطإ َٔ ٜـٙ

َٳ أدـٙ ب٬ػ٬فٺ»ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايٌإٔ:  ض ي٘، تعلٻ ٔٵبٌ 

ـٳ  .(58)«بعِٔٗ عٔ ٞٳهٹع٢ً َا سٴ ،ٔ ٚغرلِٖٜٵنايٌٝؽ ٚابٔ ٓن٠ ٚايؿآًٌ ٚايٌٗٝ

 

ٗٻايٌٝؽ قاٍ ايٌٗٝـ  ٔٳ»لٟ: َلت٢ٔ َط إًِش١ ايعا١َ ؾلض ٓلا٥ب  تٵيٛ اقت
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ٔٳتِاعـ١ٜ، ٚستٸ ٚٓع ائلا٥ب ٚ ،ائلٚك٠ تعـٌٜ ايجل٠ٚ ا٫دتُاع١ٝ تٵ٢ )إفا( اقت

 % َٔ فُٛع ا٭كباغ بٝـ إايو ا٭ًُٞ، ٚاهتكطاع َا َكـاك5ٙح ٜٴبكٞ َا َكـاكٙ عٝ

ٔٸ .١ًِّٝ... ٖٚقٙ ندل٣ ُن% َٓ٘، ٚدب ايعٌُ ع٢ً طبل فيو95 بهِ إٍ  ٫ٚ ٜقٖب ايٛ

َٳ ٘ٷ ;١ًِّٝٗ ٖقٙ ايهدل٣ ايُه ٌٜٓو ٔٵإٔ ٖٓاى  ٗ ٖقٙ ايهدل٣  ٌٜٓو ؾًٝى ٖٓاى ؾكٝ

 ـ عٔ إًِش١ ايِػرل٠ َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ًَِش١ٺ١ٝ; سٝح هب كؾع ايًِّٝايُه

 .(59)«١ أندلإه٬َٝٸ

 

ٗٻََلت٢ٔ ايٌٝؽ قاٍ ايٌٗٝـ  ٔٳ»لٟ ٗ ٖقا ايٌإٔ: ط ًَِش١ اجملتُع  تٵيٛ اقت

َٹ ٕٹهٝٸًِاٱه٬َٞ ػلٜـ إايو َٔ  ١ هٝٸًِت٘ بايهاٌَ، ٚكأ٣ )اؿانِ اٱه٬َٞ( إٔ ا

ـٸ٠ّ ٌبٗقا ايٌهٌ ُجِّ ٝٸ غ ٕٵ ،١، أَهٓ٘ ؾعٌ فيوهلطاْ إًِش١ ا٭ندل  تٵَؿتٖٛق إ

 .(60)«عًٝ٘

ـٺ ،ٚقاٍ اٱَاّ اـُٝين َٔ ايط٬ب اؾاَعٌٝ َٔ قاؾ١ٛ إُؿٗإ:  ٗ سٌ

ـٻ» ُٹع٢ً ايلغِ َٔ اسذلاّ ايٌاكع إك ٞٸ ١، إ٫ٓهٝٸًِي يً ا٭َل ّهٓ٘ ْكض ٖقٙ  إٔ ٚي

ٕٹ ٕٵ ،١ احملـٚؿ٠هٝٸًِا ٢ ػ٬ف ًَِش١ اٱه٬ّ ٚإوًٌُ، ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً ٖا عًـٳدٳٚٳ إ

 .(61)«عهِ ايؿكٝ٘  ،َٓٗا َٕٔعٝٻ َِاؿك٠ َكـإك

 

ب١ تـػٌ ٝٵنُا هبل إٔ فنلْا ؾإٕ ْٝع ايتعنٜلات اييت تِـك ٗ عِل ايػٳ

ٝٸ  .اؿانِ اٱه٬َٞ ١; ٭ٕ َٛٓٛعٗا ٖٛ إًِش١ اييت ٜلاٖآُٔ ا٭سهاّ اي٥٫ٛ

 .ْعلض عٔ فنلٖا ،ٖٚٞ َٛاكؿ نجرل٠ْ

ّٷ  ١ أػل٣، َٚٔ بٝٓٗا َا ًٜٞ:٥٫ٚٝٸ ٚٗ ؾك٘ غرل ٖقٙ إٛاكؿ ٖٓاى أسها

 

َٚٔ  .ب١ إٍ اؿانِ اٱه٬َٞٝٵإٕ أَل أهل٣ اؿلب ٗ عِل ايػٳ :قاٍ ايؿكٗا٤

ٌټ»سٝح قاٍ:  ،ايٌٝؽ ايطٛهٞ :بِٝٓٗ اؿلب أٚماكٖا،  تٵػق بعـ إٔ ٚٓعٳُأ أهرٕل ن
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ٕٵ :لّاؾٝ٘ كٝٻ )اؿانِ اٱه٬َٞ( َاّؾإْ٘ ٜهٕٛ اٱ َٳ إ ٕٵ ٔٻًا٤  ًا٤  عًٝ٘ ؾأطًك٘، ٚإ

ٕٵعاهت  .(62)«ًا٤ ؾاؿاٙ بـٙ، ٚإ

 ;٩َٙا هٛم اهتبكا :أسـُٖاهاك٣ ع٢ً ٓلبٌ: ا٭»از: ٚقاٍ ايكآٞ ابٔ ايدلٸ

ٌټ٩اؾايقٟ هٛم اهتبك ٢.وتبك٫ ٜٴ :ٚاٯػل ٔٸُأ أهرٕل ٙ ن ٞ اؿلب ٚايؿلاؽ ػق بعـ تك

ٌټ ٢ٚايقٟ ٫ ٜوتبك ;َٓٗا ٔٸُأ أهرٕل ٖٛ ن ٞ اؿلب ٚايؿلاؽ َٓٗا. ٚائلب ػق قبٌ تك

ٚٸ َٳا٭ ٕٵ ;ؾِٝٗ لّاِْب٘ اٱَاّ كٝٻ ٔٵٍ ٜهٕٛ اٱَاّ ٚ ٕٵ ،ًا٤ قتًِٗ إ  ،ؿاِٖاًا٤ ؾ ٚإ

ٕٵ َٳ ٚإ ٕٵ ،عًِٝٗ ٔٻًا٤  ٚايٓؿع  ٗ ايتـبرل فيو َا ٜلاٙ ٬ُسّا ٜٚؿعٌ ٗ .ًِٗا٤ اهذلٖق ٚإ

 .(63)«يًُوًٌُ

بعـ اْكٔا٤ اؿلب سلّ قتًِٗ،  طا٭هل٣ص ػقٚاُأ ٕٵإ»ٞ: ١َ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ

ٔٸ )اؿانِ اٱه٬َٞ( َاّل اٱٜٚتؼٝٻ  .(64)«ٚايؿـا٤ ٚا٫هذلقام بٌ إ

ٝٻٚ إٔ أَل ا٭هل٣ ٗ اؿلب إٍ اؿانِ  ٔ َٔ ٖقٙ ا٭قٛاٍ بٕٛٓٛغٜتب

ٗ ٖقا ايٌإٔ  اٱه٬َٞ، ٚإٔ أسهاّ ٚأٚاَل اؿانِ اٱه٬َٞ إِا تهٕٛ ْاؾق٠ّ

 َٔ د١ٗ اؿهِ اي٥٫ٛٞ; ٭ْ٘ ٜعٌُ ٗ فيو ع٢ً أهاي إًِش١ اييت ٜلاٖا.

 

َٳ ١ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل فٖب إٍ ايكٍٛ بعـّ ٌَلٚعٝٸ ٔٵٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

ب١ ٝٵب ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بإٔ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٳٚٗ إكابٌ فٖب أغً ;ب١ٝٵايػٳ

ؾأَا »إف ٜكٍٛ:  ;ايٌٝؽ إؿٝـ أّٜٔا، َٚٔ بِٝٓٗ: ب، بٌ ٖٛ ٚادبٷوٵيٝى ٌَلٚعّا ؾشٳ

ُٸ ،ٌ اهلل تعاٍبٳإقا١َ اؿـٚؿ ؾٗٛ إٍ هًطإ اٱه٬ّ إِٓٛب َٔ قٹ ١ اشلـ٣ َٔ ِٖٚ أ٥

َٳ ،|آٍ قُـ ٛٻ ،آّهِْبٛٙ يقيو َٔ ا٭َلا٤ ٚاؿ ٔٵٚ ٓٛا ايٓٛل ؾٝ٘ إٍ ٚقـ ؾ

 .(65)«َع اٱَهإ ،ؾكٗا٤ ًٝعتِٗ

ُٸ ٚيٝى ٜكِٝ اؿـٚؿ إ٫ٓ»ٚقاٍ ايكآٞ ابٔ ايدلٸاز:  َٳ ،^١ا٭٥ ِٜٓبْٛ٘  ٔٵأٚ 

 .(66)«يقيو، أٚ ٜأَلْٚ٘ ب٘

ٞٸ»ٚقاٍ أبٛ اي٬ِغ اؿًيب:  ـٸ إفا أكاؿ ٚي ٝٴإ اؿ َٔ ْاع١  ٘ َشٕٔلُٵكٹقاَت٘ ؾً

 .(67)«وًٌُأٌٖ إِل َٔ إ

ؿل َتٻ ب١ أَلٷٝٵٔض َٔ ْكٌ ٖقٙ ا٭قٛاٍ ٚغرلٖا إٔ تطبٝل اؿـٚؿ ٗ عِل ايػٳٜتٸٚ
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ِّبٳعًٝ٘ َٔ قٹ ًٳٖوٚ .ٌٌَ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ إتك ٗ إٔ تطبٝكٗا ٖٛ َٔ اؿهِ  ٫ 

ٚمل ٜهٔ ايؿكٝ٘ َبوٛٙ ايٝـ، ٫ ّهٔ  ،اي٥٫ٛٞ; إف َا مل تهٔ ٖٓاى سه١َْٛ

ـ إقا١َ اؿه١َٛ ٜهٕٛ تٌؼّٝ ٚتطبٝل ٚبٝإ نٝؿ١ٝ اؿـٚؿ تطبٝل اؿـٚؿ، ٚعٓ

ٞٸ  .ع٢ً عاتل اؿانِ اٱه٬َ

 

ٔٵ ٖٖ ٞٸ ٖٛ  ًٳٖوشلِ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ْهاغ ا٭ًؼاْ. ٚ اؿانِ اٱه٬َ ٗ ٖقٙ  ٫ 

َٳ ;ػت٬ف ٜهُٔ ٗ َواس١ ٖقٙ اي١ٜ٫ٛغا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ا٫ .إوأي١  عٳٚهٻ ٔٵؾٗٓاى 

َٳ ;ٖقٙ إواس١ ُٸٓٝٻ ٔٵٖٚٓاى   ،ٞل اؿًٓاحملكِّ ١. َٚٔ ٖ٪٤٫:كٗا ٚسِلٖا ٗ َٛاكؿ ػا

َٳ»سٝح قاٍ:  جبت تٚ كًٝـ. مل ٜبًؼ، ٫ٚ ع٢ً بايٕؼ ٔٵيٝى يًشانِ ١ٜ٫ٚ ٗ ايٓهاغ ع٢ً 

َٳ ٫ٜٚت٘ ـٺ ٔٵع٢ً   .(68)«بًؼ غرل كًٝ

ٞٸ تجبت ٫ٜٚت٘»اسب اؾٛاٖل ٗ ٖقا ايٌإٔ: ٚقاٍ ُ ع٢ً  ()اؿانِ اٱه٬َ

ـٺ ٔٵَٳ طأٟ ْ٘ ٭ ;عًٝ٘ أدـٙ ؾٝ٘، بٌ ايٛاٖل نْٛ٘ فُعّا ػ٬فٺ ب٬ ;...بًؼ غرل كًٝ

ٞټ اؿانِص ٞٻ ٫ ٔٵَٳ ٚي  .(69)«ي٘ ٚي

ّٸ»ل ايهلنٞ: ٚقاٍ احملكِّ ٗ ايٓهاغ ع٢ً ايبايؼ ؾاهـ  ١ٜ٫ٚ اؿانِ ؽت

 .(70)«ايعكٌ

 

إٕ ؼـٜـ فيو إٍ »ٗ اؾٛاب عٔ سهِ ؼـٜـ ايٓوٌ:  اـُٝين،ـ قاٍ ايوٝٸ

 .(71)«ؼقٙ َٔ ايكلاكات ٗ ٖقا ايٌإٔاؿه١َٛ، َٚا تتٻ

ٚعًٝ٘ يٛ إٔ اؿانِ اٱه٬َٞ كأ٣ إٔ ؼـٜـ ايٓوٌ َٔ ًَِش١ اجملتُع 

ٞٸ باع٘ ٗ ب ع٢ً اؾُٝع اتٸٜٴِـك اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ، ٚه ٘ؾإْ اٱه٬َ

 فيو.

 

ٝٸ ٌ بٳ١ اييت تعٛؿ ظقٚكٖا إٍ تٌؼّٝ إًِش١ َٔ قٹإٕ َٔ بٌ ا٭سهاّ اي٥٫ٛ
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ٞٸ  كٗا.٫ٚ ٜطِّ ،ط٬م إلأ٠ اييت ّتٓع مٚدٗا َٔ اٱْؿام عًٝٗا اؿانِ اٱه٬َ

ٕٵ»قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ:  ٓعٗا َع ؾُ ،بايٓؿك١ نإ َٛهلّا إ

أب٢ سبو٘  ٕٵإمل ٜؿعٌ أددلٙ ع٢ً فيو، ؾ ٕٵإؾ ،ْؿام عًٝٗاؿ٘ اؿانِ اٱايكـك٠، نًٖ

 .(72)«...ّاأبـ

ٚأَلٙ اؿانِ  ،طاينٚزص عكٛم مٚدت٘ ِٵيٛ مل ُٜك»ٞ: ٚقاٍ ايٌٝؽ سوٌ اؿًٓ

ٔ اؿانِ ايٌلعٞ َٔ ٚمل ٜتُٖه ،ؾاَتٓع عٔ فيو ،ايٌلعٞ بايكٝاّ بتًو اؿكٛم

ٟٸٜ، ...إدباكٙ إَا إٔ  :، ٜٚهٕٛ ا٭َل ؿا٥لّا بٌ اثٌٓٓؿتض بٗقا باب ايط٬م اٱدباك

٢ اؿانِ ايٌلعٞ أٚ ٜتٛٓي ;يٝٴؼًٞ هبٌٝ اينٚد١; هدلٙ اؿانِ ايٌلعٞ ع٢ً ايط٬م

 .(73)«لّا عًٝ٘ يٛ اَتٓعبٵٚهلٟ ايط٬م دٳ ،بٓؿو٘ فيو

ٗٻََلت٢ٔ  ايٌٝؽٚقاٍ ايٌٗٝـ  ّ مل ُشٝض إٔ اٱه٬»لٟ ٗ ٖقا ايٌإٔ: ط

ِٷ سلٻ ٘ٹٜعٵ ٞٸ ع٢ً أهإي ايط٬م يًُلأ٠ ع ٖٚقا قا٥ ٔٵ ،عذٝب ع َٓطك ٖٓاى َٛاكؿ  ٚيه

ٞٸًَٜٴِط ، َع٢ٓ إٔ اينٚاز يٛ أُبض عٝح ىًٛ َٔ ل عًٝٗا َِطًض ايط٬م ايكٔا٥

ٞٸلٜٸهٳإًِش١ اُ٭ ل إٔ ٜطِّ ١، ٚأُلٸ اينٚز ع٢ً عـّ ايط٬م، ّهٔ يًشانِ ايٌلع

 .(74)«اينٚد١

ٌّأٚ ،ٗ إؿكٛؿ ايقٟ مل ٜعًِ ػدلٙ»يوٝـ ايٝنؿٟ ٗ ٖقا ايٌإٔ: ٚقاٍ ا أٚ  ْ٘ س

بٌ ٚٗ غرل  ;ٔ مٚدت٘ َٔ ايِدلعـّ ُٗه َع ،ٚنقا إؿكٛؿ إعًّٛ سٝات٘ ;...َٝتٷ

ٕٕأٔ عًِ ٖٖ ،إؿكٛؿ ٚنقا ٗ اؿآل  ;٘ أبـّا٦فٝ ّهٔ ٫ ْ٘ قبٛي ٗ َها

ُٕ ؾؿٞ ْٝع  ،ٖقٙ اؿاي١ َع عـّ ُدل مٚدت٘ ع٢ً ،امْؿٔ َٔ اٱٜتُٖه ل ايقٟ ٫وٹعٵا

ٕٵ ،ٙ ايِٛك ٚأًباٖٗاقٖ ٚط٬قٗا  ٗانإ ٚاٖل نًُاتِٗ عـّ دٛام ؾٓه ٚإ

 .(75)«...، إ٫ٓ أْ٘ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ ظٛامٙيًشانِ

ُٸٜتٸٚ ١ َٔ ٔض َٔ ٖقٙ ايعباك٠ ٚغرلٖا إٔ سهِ اؿانِ ٗ بعض إٛاكؿ اـا

 ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ.

 

ٌٕ ناٌَ،  ع٢ً َـ٣ تاكٜؽ ايؿك٘ ايٌٝعٞ مل ٜهٔ اؿهِ بٝـ ايؿكٗا٤ بٌه

ٌ ٗ ايوٝاه١ أسٝاّْا، ٚإٔ ِٜـكٚا ٕ َٔ ايٛادب عًِٝٗ ايتـػټٚٵِٗ ناْٛا ٜلٳٚيهٓٸ
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ـٸ د١١ٗ إٓبجك١ َٔ ا٭سهاّ ايوٝاهٝٸ ٞٸتِ لٕٚ ٗ ، ٜٚتٖٓهِٜٗ ِٕٓب اؿانِ ايٌلع

ٗ تاكٜؽ ايؿكٗا٤  . ٖٚقٙ ا٭سهاّ نجرل٠ْ«ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١»ـع١ فيو يب

 َا ًٜٞ ٌْرل إٍ ِافز َٔ ٖقٙ ا٭سهاّ: ٚٗ .ايطٌٜٛ

 

ٌّ ٚإامْـكاْٞ، إٍ إكهاٍ  ;ٚاـًًٝٞ ;ْـ اـلاهاْٞٛاٯػ :َٔ يكـ عُـ ن

 ،١ عيٌاٙ قُـ عًٞ طايكاداكٟص ع ٚفيو قبٌ ٌَٜٛ َٔ قِـ ايدلٕإ بإـؾعٝٸإٍ ا كهاي١ٺ

ًٳٖو...»١: تايٝٚطايبٛٙ ببعض ا٭َٛك، َٚٔ بٝٓٗا ايؿكل٠ اي ٗ إٔ سؿٜ ايـٜٔ اؿٓٝـ  ٫ 

بعـّ ػاٚم قٛاٌْ  ٔٷٖٵـ اهلل تعاٍ أكناْٗا ع كٳ١ ع ًٝٻعٌلٜٸ ٚاهتك٬ٍ ايـٚي١ ا٫ثين

ًؼّ  ٫ هٝٻُا، ٚع٢ً عُّٛ إوًٌُ قاطب١ّ يتناّ بقيو ٚادبٷإٌلٚط١، ٚإٕ ا٫

 .(76)«ُاسب اؾ٬ي١ إًو إعِٛ

 

١ إتـٌٜٓ ع هـك بعُّٛ إ٪ٌَٓ ٚنآؾ»ٜكٍٛ ايوٝـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ: 

ٌټ ـٺ ظُٝع ؾ٦اتِٗ ٚطبكاتِٗ ع إٔ ٜعٌُ ن ٝـ ٖقا ا٭َل َِٓٗ َا أَهٓ٘ ٗ تٌٝ ٚاس

ُٸعٵٚايتأهٝى ي٘، ٚإٔ ٜبقٍ دٗـٙ ٚهٳ ١، بٌ ب ا٭يبو١ ٚا٭ق١ٌُ ا٭دٓبٝٸت٘ ٗ ػٓټٝ٘ ٖٚ

اك ٗ إًبى ١ ٚطلٜك١ ايهٓؿٓات ٚنٝؿٝٸَهب ْٝع سلنات ٚهٳهـك بِٗ ػٓټ

 .(77)«ٚإأنٌ ٚإٌلب ٚايه٬ّ ٚايوًٛى َٚا إٍ فيو

 

ٗ َٛاد١ٗ ايعـٚإ ع٢ً إٜلإ ٚيٝبٝا َٔ ٖقٙ  ،ايوٝـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟقاٍ 

ب١ٝ، َجٌ: إٜطايٝا ٗ ٖذَٛٗا ع٢ً ٚسٝح قاَت ايـٍٚ ا٭ٚك ;ٗ إلس١ً ايلا١ٖٓ»ايـٍٚ: 

ٝٸ ٛا بكٛاتِٗ سلاٍ إٜلإ، سٝح استًٓ ;أػل٣ ايلٚي ١ طيٝبٝاص، َٚٔ ْاس١ٝٺطلابًى ايػلب

ٌ تٗـٜـّا يٲه٬ّ، اتِٗ ٗ دٓٛب إٜلإ، ا٭َل ايقٟ ًٖهسٝح أْنيٛا قٛ ;ٚاٱلًٝن

ـٳعٹ١ إوًٌُ َٔ ايعلب ٚاٱٜلاٌْٝ إٔ ٜٴؾٝذب ع٢ً نآؾ اك َٔ ل ايهٓؿسٵـٸٚا أْؿوِٗ ي

ِٸ ;...ايبًـإ اٱه١َٝ٬  .(78)«ايؿلا٥ض اٱه١َٝ٬ ٭ٕ ٖقا َٔ أٖ
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ٗ اؿلب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ، سٝح أْنيت ايكٛات  ،ٌ اي٬كٟقاٍ ايوٝـ عبـ اؿو

إٕ »ّا: اٱلًٝن١ٜ دٓٛؿٖا ٗ َـ١ٜٓ بًٛٗل، ٚعُـٚا إٍ است٬ٍ إٓطك١ عوهلٜٸ

ٌّ ايٛادب ايعٝينٸ ٌټ... إٕ اؾٗاؿ ٚايـؾاع ٚادبٷؾٛك ـ أٚ ٜتكاعى عٔ ٜتؼًٖ ٔٵَٳ ، ٚن

ـ ُا ؽًٖٓٗٞ عٔ إٓهل، ؾهأْٻٚعٔ ٖقا اؾٗاؿ ا٭ندل ٚاي ،ا٫يتشام بٗقا اؾٍٝ

 .(79)«سب ايعِل ٚاينَإاعٔ دٍٝ أها١َ ُٚ

 

ُٸ َٕعٓـَا زلع اؿاز اٯغا سوٌ ايك ٞٸًَٞ بايـهتٛك ا ايِاؿك عٔ كٓا ػإ  ه

ـٷ»غ قا٬ّ٥: ٗ ػًع اؿذاب ُلٻ َٔ  ;َِٓٗ ع قت٬ّ يٛ ق٢ٔ عٌل٠ آ٫ف ًؼّ ع ٚأْا ٚاس

 .(80)«أدٌ ايٛقٛف بٛد٘ ٖقا ا٭َل، دام فيو

 

يٛ متٸ كؾض ٖقا اؿهِ ...»ْواكٟ ٗ ٖقا ايٌإٔ: اقاٍ ايوٝـ قُـ تكٞ اـٛ

ـٺ نإ فيو كؾّٔا يه٬ّ كهٍٛ اهلل، ٚعًٝ٘ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى عقكٷ إٔ  ٫ هٝٻُاٚ، ٭س

ٖٚٛ َٔ اجملتٗـٜٔ ايعـٍٚ،  ،ت٘ عزلاس١ آ١ٜ اهلل ايهاًاْٞ ع ؿاَت بلنا: ًؼِّا َجٌ

ل َِاحل ايٓاي ٗ َا ٜتعًٖ ِاؾ٘ بايٌذاع١ ٚاٱػ٬ْ ٚايتٔش١ٝ ٗتٸباٱٓاؾ١ إٍ ا

ٌٸ ٖٹ ايـٜٔ ٚايـْٝا، قـ بقٍ ن ُِٗ، ٚعًٝ٘ ُٳَا بٛهع٘ َٔ أدٌ تٛع١ٝ ايٓاي ٚاهتٓٗاض 

ٟٸ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى عقكٷ ّٕ ٭  .(81)«ٗ فيو ًؼ

 

٫ هٛم ا٫ْتُا٤ إٍ اؿنب »قاٍ ايوٝـ قؤ اؿهِٝ ٗ ٖقا ايٌإٔ: 

ٞٸ  .(82)«يًهؿل ، أٚ تلٜٚرٷٚإؿاؿٷ ، ؾإٕ فيو نؿلٷايٌٝٛع

 

نٞ ٜعكـٚا َع٘  ;ؼقٚا قلاكّا بذلًٝض ؾٌِٝبعـ ؾٌٌ اٱلًٝن ٗ ايعلام اتٸ
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علام. ٚيقيو قاّ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ـّا ٜبوطٕٛ َٔ ػ٬ي٘ هٝطلتِٗ ع٢ً ايِكعٳ

ٚؼلِٜ إٌاكن١ ؾٝٗا، ُٚـك  ،طع١ ٖقٙ ا٫ْتؼاباتاٚاجملتٗـٜٔ بايـع٠ٛ إٍ َك

اٱُؿٗاْٞ. ٚ ;ِٝٗ َٔ ايعلام إٍ إٜلإ، َٚٔ بِٝٓٗ: اـايِِٞؿاؿهِ بإبعاؿِٖ ْٚٳ

ا ايٌعب ْٛٵٓا بتشلِٜ ا٫ْتؼابات، ٚؿعٳُٵيكـ ُق»ايٓا٥ٝين ٗ ٖقا ايٌإٔ:  ايٌٝؽٚقاٍ 

ٟٻِـَّكأٚ ٜٴ ،ٚإٕ ايقٟ ٌٜاكى ٗ ا٫ْتؼابات .تٗاإٍ َكاطعايعلاقٞ  ِٕ ّ أ شلا، ٜهٕٛ  ؿع

 .(83)«َٓتٗهّا ٭َل اهلل ٚكهٛي٘ ٚأٚيٝا٥٘

 

ٚاًتهٛا َٔ اهترلاؿ  ،اك إوًُٕٛ إلادع ٗ عِلِٖعٓـَا كادع ايتذٸ

َٔ أَجاٍ: ايوٝـ  ،ٝاب َٓٗا، باؿك نباك ايؿكٗا٤ايج ٫ هٝٻُاٚ ،١ايبٔا٥ع ا٭دٓبٝٸ

إزلاعٌٝ ايِـك، ٚاؿاز إرلما اؿوٝين، ٚاؿاز إرلما ػًٌٝ، ٚايوٝـ قُـ ناِٚ 

ايطباطبا٥ٞ، ٚاؿاز إرلما قُـ ايػلٟٚ ايٌلبٝاْٞ، ٚاؿاز ايٌٝؽ قُـ سؤ 

ًلٜعت »إعلٚف بع  ،ٟإكاَٞ، ٚاؿاز إرلما سوٌ ايٓٛكٟ، ٚإرلما ؾتض اهلل ايٌرلام

ْـ ٛ، إٍ اٱع٬ٕ عٔ كايؿتِٗ ٫هترلاؿ ٖقٙ ايبٔا٥ع. ٚٗ فيو قاٍ اٯػ«اٱُؿٗاْٞ

إٔ ٜتأهٸٛا  ،...ـّاٚدٛبّا َ٪ٖن ،هب ع٢ً ْٝع إٛاطٌٓ ٚإوًٌُ قاطب١ّ»اـلاهاْٞ: 

ٍٸ ١َٝ ٚاٱشل١ٝ، ٠ اٱه٫ّ٬ َٓٗا ثٝاب ايعنٸـٳ، ٚإٔ ٜلتـٚا بٳٜٚتبعٛا، ٚإٔ ىًعٛا ثٝاب ايق

 .(84)«ٚإٔ ٜٴـػًٛا ايوعاؿ٠ بقيو ع٢ً قًب ُاسب ايٌلٜع١

 

 ـٸعٳٜٴ»إف أؾت٢ إرلما ايٌرلامٟ عل١َ ايتٓباى ٚايتبؼ، قا٬ّ٥:  ;ٖٚٞ ايجٛك٠ إعلٚؾ١

ٟٸ ٕٛ اهتعُاٍ ايتبؼ ٚايتٓباى ع بأ سهِ قاكب١ إَاّ ايعِل ًُٛات  َٔ ا٭ما٤ ع ٗ م

 .(85)«اهلل ٚه٬َ٘ عًٝ٘

 

َٓٗا تًو اييت ُـكت  إٕ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ اييت أُـكٖا اٱَاّ اـُٝين ع هٛا٤ٷ

قبٌ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ إباكن١ أٚ تًو اييت ُـكت بعـ اْتِاك ايجٛك٠ ع َٔ 
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ٔٵتاه ايهجل٠ عٝح ٫ ْوتطٝع ّهٔ يٓا إٔ  ٝعابٗا ٗ ٖقٙ إكاي١ بأْعٗا، ٚيه

ُٸْقنل بعض ٖقٙ ا٭سهاّ اي٥٫ٛٝٸ  ٗا:نبرل٠، َٚٓ ١ٝٺ١ اييت ؼ٢ٛ بأٖ

/  10/  22بتاكٜؽ:  ،: أُـك اٱَاّ اـُٝينع اؿهِ بتٌهٌٝ ًٛك٣ ايجٛك1٠

ٞٸ َٛدب اؿلٸ»قا٬ّ٥:  ،ٖع.َ، بٝاّْا ػاطب ؾٝ٘ ايٌعب اٱٜلا1357ْٞ ٚع٢ً  ،ايٌلع

ٓا ع َٔ أدٌ ُٵٌ ا٭غًب١ٝ ايواسك١ يًٌعب اٱٜلاْٞ، ُقبٳأهاي ايجك١ إُٓٛس١ يٞ َٔ قٹ

ت١ باهِ ًٛك٣ ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬، ؼكٝل ا٭ٖـاف اٱه١َٝ٬ ع بتأهٝى ًٛك٣ َ٪ٖق

 .(86)«تـ َٔ ا٭ؾلاؿ ايِاؿٌ ٚإوًٌُ ٚإؼًٌِ ايجكاتتأٖي

ـٸ2 ّٸع سهِ َ ٖع.َ، 1357/  12/  9بتاكٜؽ:  ،اّ: أُـك اٱَايجٛك٠ عٞ عا

تِٓٝب زلاستو َٛدب ٖقا  متٸ»قا٬ّ٥:  ،ػاطب ؾٝ٘ ايٌٝؽ َٗـٟ ٖاؿٟٚسهُّا 

ـٸ ّٸاؿهِ ٗ َِٓب إ  .(87)«١ اٱه١َٝ٬ٗ قه١ُ ثٛك٠ اؾُٗٛكٜٸ عٞ ايعا

 9اٱَاّ اـُٝين، بتاكٜؽ: سٝح قاٍ  :ع اؿهِ َِاؿك٠ أَٛاٍ أهل٠ ايب3ًٟٛٗ

ُٸتتٛٓي» ٖع.َ:1357/  12/  ١ َِاؿك٠ ٢ ًٛك٣ ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ َٛدب ٖقا اؿهِ َٗ

ُٸ ،ٚؾلٚعٗا ،٭َٛاٍ إٓكٛي١ ٚغرل إٓكٛي١ يو٬ي١ ايبًٟٗٛاْٝع  ٚإٓتوبٌ إٍ  ،اشلاٚع

ٌٕ غرل  ٖقٙ ايو٬ي١، اييت اػتًوٖٛا َٔ بٝت َاٍ إوًٌُ طٛاٍ ؾذل٠ سهُِٗ بٌه

ُٸٌَلٚع، ٚايعٌُ ع٢ً إْؿاقٗا ًِٕش١ احمل ٖٚتادٌ ٚايع ـٻاٍ ٚإٛ ٌ ػٵؿٌ َٔ فٟٚ اي

ِٕ  .(88)«...باهِ ًٛك٣ ايجٛك٠ احملـٚؿ، ٚإٜـاع طا٭َٛاٍص إٓكٛي١ ٗ إِاكف بلق

/  12/  2بتاكٜؽ:  ،: أُـك اٱَاّ اـُٝينٸع اؿهِ إٍ أَرل اؿاز4

ؾٝ٘ اؿاز ايٌٝؽ قٝٞ ايـٜٔ ا٭ْٛاكٟ ٚاؿاز ايٌٝؽ  سهُّا ػاطبٖع.َ، 1357

ٜٸ»ٌ اهلل احمل٬تٞ، قا٬ّ٥: ؾٔ اّ إقا١َ أسـ أندل ايؿلا٥ض اٱه١َٝ٬ ؾكـ سٝح ْعٍٝ أ

 .(89)«از بٝت اهلل اؿلاّعٝٸٓتهُا ٗ َِٓب إؿاك٠ سذٸ

ـٸع سهِ ايعؿ5ٛ  8/  18عٞ ايعاّ ٗ قه١ُ ايجٛك٠، بتاكٜؽ: : ػاطب اٱَاّ إ

قٟ ٖٛ َبـأ تِٓٝب َٓاهب١ سًٍٛ عٝـ ايػـٜل ايوعٝـ ع اي»ٖع.َ، قا٬ّ٥: 1358/ 

ِٸ ٕٛ اٱَا١َ ع ٜت ّٸ إُـاك عؿ أٚي٦و ايقٜٔ سهُت عًِٝٗ قانِ ايجٛك٠ بايوذٔ  علٸ عا

ٌٸ  .(90)«َٔ هٓتٌ ٭ق

: قاٍ اٱَاّ اـُٝين ٗ دٛاب ك٥ٝى بٌإٔ ايتعنٜلات ع اؿهِ بتأهٝى ؾ١ٓٺ6

ٗ »ٖع.َ: 1364/  8/  28ؾ١ٓ ايٌ٪ٕٚ ايكٔا١ٝ٥ ٚاؿكٛق١ٝ ٗ اجملًى، بتاكٜؽ: 
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ـٸ ،ايٛقت ايلأٖ ل ؾِٝٗ ٜٔ ٭َل ايكٔا٤ ٫ تتٖٛؾسٝح ا٭نجل١ٜ ايهبرل٠ َٔ إتِ

شلِ تعٌٝ سـٚؿ  ١ يًكٔا٤، ٚإِا أدٝنٚا َٔ باب ائلٚك٠، ٫ ولٸايٌلا٥٘ ايٌلعٝٸ

ٕٕ ... تعٌُ ع٢ً تعٌٝ ٚعًٝ٘ هب تعٌٝ ؾ١ٓٺ .َٔ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًٌلا٥٘ ايتعنٜل ؿٕٚ إف

ٖٚقا  .شلِ ػاٚم فيو ٫ٚ ولٸ ،ٕ شلِ ٗ ٖقا اٱطاك٪فٳٝح ٜٴسـٚؿ ايتعنٜلات، س

ٕٵٚع٢ً مٛ ا٫ٓطلاك، ستٸ ،تَ٪ٖق بطبٝع١ اؿاٍ أَلٷ ِٸ ع إ ًا٤ اهلل ع تعٌٝ ايكٔا٠  ٢ ٜت

 .(91)«اؾاَعٌ يًٌلا٥٘

/  11/  7: بتاكٜؽ: ع اؿهِ بٌإٔ تٌهٌٝ فُع تٌؼّٝ ًَِش١ ايٓٛا7ّ

 كعا١ّٜ...»قا٬ّ٥:  ، باـطاب إٍ إو٪ٚيٌ ٗ ايـٚي١٘ اٱَاّ اـُٝينٖع.َ تٛدٻ1366

 ،يٛ مل وٌِ ايتٛاؾل بٌ فًى ايٌٛك٣ اٱه٬َٞ ًٚٛك٣ ايِٝا١ْ ،يػا١ٜ ا٫ستٝاٙ

ٞٸ ٞٸ ع٢ً إوت٣ٛ ايٌلع َٔ أدٌ  ;...ـ َٔتٌهٌٝ فُع َ٪ٖي ؾكـ متٸ ،ٚايكاْْٛ

ٞٸ  .(92)«تٌؼّٝ ًَِش١ ايٓٛاّ اٱه٬َ

اؾٛاب َا ٜنٜـ ع٢ً ايعٌلٜٔ سهُّا ٥٫ّٚٝا،  اٱَاّ ٗ ٖقايكـ فنل 

ُٸ ;َا ًٜٞ ْقنلٖا ٗ  ٝتٗا:بايٓٛل إٍ أٖ

 ايطلقات ٗ أ٬َى اٯػلٜٔ. ع ًلٸ1

 ١.ع قإْٛ اــ١َ ايعوهلٜٸ2

ٟٸ3  إٍ دبٗات ايكتاٍ. ع اٱكهاٍ اٱدباك

 ع اؿًٝٛي١ ؿٕٚ ػلٚز ٚؿػٍٛ ايع١ًُ ايِعب١.4

 بٔا٥ع.ع اؿًٝٛي١ ؿٕٚ ػلٚز ٚؿػٍٛ بعض اي5

 ع إٓع َٔ استهاك ْٝع ايبٔا٥ع.6

 ١.ع اٱدلا٤ات اؾُلنٝٸ7

 ع ؾلض ائلا٥ب.8

 ع إٓع َٔ اكتؿاع ا٭هعاك.9

 ع ؾلض ا٭هعاك ع٢ً ايبٔا٥ع.10

11ِّ  كات ٚقاكب١ اٱؿَإ.ع اؿًٝٛي١ ؿٕٚ تٛمٜع إؼ

 ع سٛل ٌٓ ا٭هًش١ ظُٝع أْٛاعٗا.12

 ع إماي١ إوذـ َٔ ايطلٜل.13
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 ماي١ ا٭ب١ٝٓ ٚإٓامٍ ايٛاقع١ ٗ ايطلقات.ع إ14

 ع تعطٌٝ إوادـ.15

ـٴ16  .ٓلإك ع إماي١ إوادـ اييت ٜجبت أْٗا َواد

17ُٕ  ٚاسـ. فٺلٳ١َ َع ايٓاي َٔ َطلٳبٵع إيػا٤ ايعكٛؿ ا

ٟٸ18 ٟٸ إَٔل ع إٓع َٔ أ ٟٸ عباؿ  ىايـ ًَِش١ اٱه٬ّ. ٚغرل عباؿ

ٌٕ ع إٓع َٔ اؿرٸ19  ت.َ٪ٖق بٌه

 ع١.كع إيػا٤ إنا20

 .ع إيػا٤ إٔاكب21١

ـٻ ُٸ |١ يلهٍٛ اهللّ نإ ِافز َٔ ا٭سهاّ اي٥٫ٛٝٸَا تك ١ ٚا٭٥

ل١ٜ هٳٚايؿكٗا٤ ايعٛاّ، ٗ ا٭َٛك ايعباؿ١ٜ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚاؾنا١ٝ٥ ٚاُ٭ ^ايطاٖلٜٔ

ُٸٚايوٝاه١ٝ. ٚؾُٝا يٛ ؿٖق ٚنتب ٚتاكٜؽ سٝاتِٗ  ^١كٓا ايٓٛل ٗ ايلٚاٜات ٚهرل٠ ا٭٥

 ايؿكٗا٤ ؾوٛف لـ أٓعاؾّا َٔاعؿ١ َٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ.

 ٫ هٝٻُاإٕ ٖقا ا٭َل ٜجبت ٖقٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ إٔ تلنٝب١ ايـٜٔ اٱه٬َٞ ع ٚ

 ،ٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍبٳع قـ متٸ ايتأهٝى شلا َٔ قٹ عٌلٟ اؿلٸ إقٖب ايٌٝعٞ ا٫ثين

باي١ٜ٫ٛ  َٔ قٛاْٝٓ٘ ٖنٚد١ْ ٕ ايهجرلإ; إف عٝح تهٕٛ َٔ ؿٕٚ اؿهِ ْاق١ِّ

ِٸ ايتأهٝى يًشه١َٛ اٱه١َٝ٬ ٜوتشٌٝ تطبٝل ٖقٙ ايتعايِٝ  ٚاؿه١َٛ، ٚإفا مل ٜت

١ً اٱه٬ّ ُٳاييت تٗـف إٍ بٓا٤ اٱْوإ. َٚٔ ٖٓا ناْت َو٪ٚي١ٝ ٚكهاي١ سٳ ،ايوُا١ٜٚ

اٱه٬ّ ع ايقٜٔ ٜٓؿكٕٛ أعُاكِٖ ٗ ا٫دتٗاؿ ٚاهتٓباٙ قٛاٌْ ، ايؿكٗا٤ ٫ هٝٻُاع ٚ

ٚإكا١َٚ ٚايِش٠ٛ ٗ َٛاد١ٗ  ،ُٗاٝٳُٚٝا١ْ قٹ ،ػاٙ اؿؿاٚ ع٢ً اؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬

 أندل. ،ا٫ملاؾات

 

َٔ  ٚٗ اـتاّ َٔ إٓاهب إٔ لعٌ َوو اـتاّ شلقا ايبشح ْكٌ آكا٤ عـؿٺ

٢ً عاتل ب١ عٝٵدعٌ ايكٛاٌْ ٗ عِل ايػٳ ٬ُس١ٝنباك ايعًُا٤ ٗ ٖقٙ إوأي١، ٖٚٞ 

ٞٸ  :ايتايٞا٭َل ٗ اؾ١ًُ، ع٢ً ايٓشٛ  ٚي

ٗٻَع  قاٍ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ 1 يػرل  ٗ اؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ولٸ ،لٟط
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ٔٸ ايكٛاٌْ أّ ٫؟ ٌٸ َٛٓٛعٌ ٗ ٖقا ايبشح، ُٖٚا» :اهلل إٔ ٜو ٚٸ :هب س : َوأي١ ٫ّأ

ـ فنلْا أْهِ إفا نٓتِ ٌٖٚ ول يػرل اهلل إٔ ٜٔع ايكٛاٌْ أّ ٫؟ ٚق ،ٚٓع ايكإْٛ

ٕٵ; ايكٛاٌْ اٱشل١ٝ ؾاؾٛاب ٖٛ: ن٬ٓ َكابٌايٛٓع ٗ  تكِـٕٚ بقيو سلٸ نٓتِ  ٚإ

ٞٸ تكِـٕٚ ٚٓع ايكٛاٌْ ع با٫هتؿاؿ٠ َٔ اؿلٸ َٔ ٚٓع  ايقٟ ؾلٓ٘ ايكإْٛ اٱشل

 .(93)«ؾًٝى ٖٓاى َا ّٓع َٔ فيو ع ١ايكٛاٌْ ٗ ا٭َٛك اؾن٥ٝٸ

إٕ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ٗ اٱه٬ّ ٌٜتٌُ ع٢ً »ِـك: ايٌٗٝـ ايايوٝـ ع ٚقاٍ 2

َٴ٧ً َٔ قٹبٳٌ اٱه٬ّ بِٛك٠ٺأسـُٖا :داْبٌ  ;٫ تكبٌ ايتػٝرل ٚايتبـٌٜ ،َٓذن٠ : قـ 

َٳ ،ٌ َٓطك١ ايؿلاؽ ٗ إقٖب: ٌٜهِّٚاٯػل ُٸ١  ٦ٗا إٍ ايـٚي١ أٚ ًِقـ تلى اٱه٬ّ َٗ

ٞٸ َٸبات ا٭ٖـاف ايعًّ٪ٖا ٚؾكّا ٕتطًٓ ،ا٭َل ٚي ١ ي٬قتِاؿ اٱه٬َٞ َٚكتٔٝاتٗا ٗ ا

ٌٸ  .(94)«مَإ ن

ِٸ »آػل:  ٚقاٍ ٗ َٕٛٓع إٕ تكِٜٛ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ٗ اٱه٬ّ ٫ ّهٔ إٔ ٜت

بـٕٚ إؿكاز َٓطك١ ايؿلاؽ ُٓٔ ايبشح، ٚتكـٜل إَهاْات ٖقا ايؿلاؽ، َٚـ٣ َا 

َٴ٦ًت َٔ قٹ ١ ابتـا٤ٶ ٗ ؼكٝل ٌ ايٌلٜعبٳّهٔ إٔ تواِٖ ع١ًُٝ ٦ًَ٘ َع إٓطك١ اييت 

 .(95)«أٖـاف ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ

ِٸ»١َ ايطباطبا٥ٞ: قاٍ ايع٬ٓٚع 3  ايكلاكات اييت تِـك َٔ َِٓب اي١ٜ٫ٛ، ٜٚت

ٔض ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكلاكات ٗ ب ًَِش١ ايعِل، ٚنُا اتٸوٳٚٓعٗا ٚتطبٝكٗا َع

 .(96)«َكتٔٝات َٚٛدبات إلس١ً ٔٷٖٵبكا٥٘ ٚمٚاي٘ كٳ

ِ ا٭َٛك اييت تـػٌ ٗ ًَِش١ إٕ اٱه٬ّ قوٻ»ٝـ ناِٚ اؿا٥لٟ: قاٍ ايوٚع 4

 ايبٌل إٍ قوٌُ، ُٖٚا:

: إٕ ٖقا ايكوِ ٌٌُٜ ايكلاكات ٚايكٛاٌْ ايجابت١ َٔ ايٌلٜع١ أع ايكوِ ايجابت

ٞٸستٸ ١، ٚاييت ٫ ولٸاٱشلٝٸ  ا٭َل كايؿتٗا. ٢ يٛي

ب ايٛلٚف اينَا١ْٝ وٳل َعتتػٝٻ : ٖٚٛ ٌٜتٌُ ع٢ً ايكٛاٌْ اييتلب ع ايكوِ إتػِّ

ٞٸ نٞ ٜعٌُ  ;ا٭َل ٚإها١ْٝ ٚايب١ٝ٦ٝ. ٚقـ تلى اٱه٬ّ َا ٜٓـكز ؼت ٖقا ايكوِ يٛي

ع٢ً تػٝرلٙ ٚؾكّا يًٌلا٥٘ ٚإكتٔٝات، آػقّا بٓٛل ا٫عتباك َِاحل اجملتُع ٗ إطاك 

 .(97)«إباسات

ٚٵكبٌإٔ  ،قاٍ ايوٝـ قُٛؿ اشلاسلٞٚع 5 ١ًُٝ ايتكٌٓ ٚايتٌلٜع: ايؿكٝ٘ ٗ ع ؿٳ
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َٳ ٚٵكـٻإٕ اي» ٞٸٌٵايجاْٞ يًؿكٝ٘ عباك٠ عٔ  ا٭َل  ٤ َٓطك١ ايؿلاؽ، َٔ د١ٗ إٔ ايؿكٝ٘ ٖٛ ٚي

نبرل َٔ  اٖا عـؿٷ)٫ َٔ د١ٗ نْٛ٘ فتٗـّا(، طبكّا يًل١ٜ٩ ايوٝاه١ٝ اييت ٜتبٓٸ

 .(98)«ٝا٤ا٤ ايعـٍٚ ا٭تكٗب١ يًؿكٝٵايؿكٗا٤، َع٢ٓ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ ايِػل٣ ٗ عِل ايػٳ

ُٸٞ َ٪َٔايٌٝؽ قُـ قاٍ ٚع 6 سٝح تكع َو٪ٚي١ٝ إؿاك٠ ً٪ٕٚ ايـٚي١ »: ايك

ٞٸاٱه٬َٝٸ ا٭َل، يقيو ؾإٕ كعا١ٜ َِاحل ا٭١َ  ١ ٚكعا١ٜ َِاحل إوًٌُ ع٢ً عاتل ٚي

ِٸ إؿاك٠ ايب٬ؿ َٔ ػ٬ٍ  ٚاؿؿاٚ ع٢ً سكٛم ا٭ؾلاؿ ٜكتٔٞ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ تت

ٟ أسٝاّْا إٍ ايتٔٝٝل ع٢ً سكٛم إٛاطٌٓ، ُٚٓعِٗ َٔ ؿٸاييت قـ ت٪ ،ٚٓع ايكٛاٌْ

 .(99)«ايكٝاّ بأعُاشلِ
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 ٍََة الشُّقاعدة التشاوح يف أدٍل

 ِا يف تشسُّب املوضوعاتَدِوزو

 

 

ٕعلٚؾ١ : ايكاعـ٠ ا١ٗا ٗ ايهتب ايؿكٗٝا٫هتـ٫ٍ بَٔ ايكٛاعـ اييت نجل 

  .ٔٓٳ١ ايوټبكاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿٓي

ٕٸ ايكاعـ٠ ًٖهٚاْط٬قّا  ب ا٭ػباك إٛٓٛع١ إٍ ؾٔا٤ ١ يتولټًَٛٓ تٵًََٔ أ

ٞٸ   :ٜٓبػٞ إٔ ْٛقع ايبشح ٗ إلاسٌ ايتاي١ٝ ايتـاٍٚ ايؿكٗ

 

ٕٸ ايوټ ،نُا تؿِض َؿلؿاتٗا ،ٚإلاؿ بايكاعـ٠ ـټٔ ٫ ؼٓٳأ ؿ ٗ تاز إٍ تٌ

هتؿ٢ ٗ إثباتٗا بأػباك اٯساؿ ٜٚٴ ،تواٌٖ ؾٝٗاتواَض ٜٚٴأهاْٝـٖا، بٌ ّهٔ إٔ ٜٴ

١، سٝح ًٜتنّ بٔلٚك٠ ٚفيو ػ٬ؾّا ٕا عًٝ٘ اؿاٍ ٗ ا٭سهاّ اٱيناَٝٸ ;ٓعٝؿ١ ايوٓـ

ـٺتٛٗؾ  لاؿ ا٫هتـ٫ٍ ب٘ ٱثباتٗا. ُشٝض يًؼدل ايقٟ ٜٴ ل هٓ

 

 .ٌ ٗ قاعـ٠ ايتواَضع ٗ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ لـ إٔ يـِٜٗ اػاٌٖ أهاهٝٸبايتتبټ

 َا ًٜٞ ْوتعلض آكا٤ ؾكٗا٤ ايؿلٜكٌ:  ٚٗ

                                           



 

 االجتهاد والتجديد 

٬ِّسٳٜٴ ٕٸ إتك ٌَٕٞ َٔ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ مل ٜتطلٻٜ أ ٫ٚ  قٛا إٍ قاعـ٠ ايتواَض بٓؿ

إِا نجل اؿـٜح عٓٗا ٚتـاٚشلا ٚا٫هتٌٗاؿ ؾٝٗا بٌ ، ؾِٗ هانتٕٛ عٓٗا، ٚإثباتٺ

 ٌ ٗ إٛقـ َٓٗا: لٜٔ ع اػاٌٖ أهاهٝٸْٚلُـ شلِ ع أٟ يًُتأػِّ .لٜٔإتأػِّ

َا فٖب إيٝ٘ إٌٗٛك بِٝٓٗ َٔ ايكبٍٛ بايكاعـ٠، ٚبـ٫ي١ ا٭ػباك ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: 

 ٓعٝـ ٗ إوأي١. ؿ ػدٕلجمللؿ ٚدٛ ;عًٝٗا، ٚا٫هتٓاؿ إيٝٗا ٗ اؿهِ با٫هتشباب

 ١ ٖقا ا٫ػاٙ.عـّ ُشٸ ٞٚهٝأت

ٚعـّ ايكبٍٛ  ،َٔ كؾض ايكاعـ٠ ،َٔ ايؿكٗا٤ ا٫ػاٙ ايجاْٞ: َا فٖب إيٝ٘ ْعٷ

: قاٍسٝح ، ٗ إـاكىايعاًَٞ ايوٝـ قُـ  :عًٝٗا. َٚٔ ٖ٪٤٫ «بًؼ ٔٵَٳ»بـ٫ي١ أػباك 

ٕٸ» ٕٸ ;ؾٝ٘ تواَض ٗ غرلٖا ؾُٓٛٛكٷ ٜٴتواَض ؾٝٗا َا ٫ٜٴ ٔٓٳأؿي١ ايوټ َٚا قٌٝ َٔ أ  ٭

ِٷ   .(1)«نوا٥ل ا٭سهاّ ،ـ ع٢ً ايـيٌٝ ايٌلعٞؾٝتٖٛق ،ًلعٞ ا٫هتشباب سه

تواَض ؾٝٗا ١ ا٫هتشباب ٖا ٜٴٚايكٍٛ بإٔ أؿٓي»ٚقاٍ ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْٞ: 

ـٷ  .(2)«ٓعٝ

. ثابت١ٺ ٔ( ؾػرلٴٓٳايوټ ٚأَا قاعـ٠ )ايتواَض ٗ أؿي١»ٚقاٍ ايوٝـ قؤ اؿهِٝ: 

ثبات ا٫ْكٝاؿ، ؾ٬ طلٜل ٱ ؿب ايجٛاب ع٢ً فلٸبٌ ايٛاٖل َٔ أػباكٖا إٔ تلتټ

 .(3)«إٌلٚع١ٝ

ٞٸ :لٜٔ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ كؾض ٖقٙ ايكاعـ٠َٚٔ إتأػِّ ، ؾٗٛ ٜل٣ ايوٝـ اـ٥ٛ

ٖٓٓٳٕ قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټأ»  .(4)«ا ٫ أهاي شلأ 

: كاٍؾإٍ ٖقٜٔ ا٫ػاٌٖ،  ،اتٝض ا٭ٍُٛٗ َؿ ،ايوٝـ اجملاٖــ أًاك قٚ

ٚٸ: اػتًـ ا٭ُشاب ٗ فيو ع٢ً قٛيٌ» ْ٘ ٫ هٛم إثبات ا٫هتشباب ٚايهلا١ٖ إ: ٍا٭

ٕٸ: ؾكا٫ ،َٔ إـاكى َٕٚٛٓع ،ٖٚٛ ٕٛٓعٌ َٔ إٓت٢ٗ ،ؿ ايلٚا١ٜ إؿل١َٓٚذلٸ  إ

ِٷ اّ نوا٥ل ا٭سه ،ـ ع٢ً ايـيٌٝ ايٌلعٞؾٝتٖٛق ،ًلعٞ ا٫هتشباب سه

تواَض ٗ تواَض ؾٝٗا َا ٫ ٜٴٔ ٜٴٓٳَٚا قٌٝ َٔ إٔ أؿي١ ايوټ: ٚماؿ ايجاْٞ ؾكاٍ ،ايٌلع١ٝ

ٚابٔ  ،ٖٚٛ يًٌٗٝـٜٔ ٗ ايقنل٣ ٚايـكا١ٜ ،ْ٘ هٛم فيوإ: ايجاْٞ ;ؾٝ٘ غرلٖا ؾُٓٛٛكٷ

ـٸ ٚايؿآٌ اـلاهاْٞ ٗ  ،ْواكٟ ٗ إٌاكمال اـٛٚاحملكِّ ،٠ ايـاعٞؾٗـ ٗ ع

ـٸ ،ٌٓ ايبٗا٥ٞ ٗ ايٛدٝن٠ٚايؿا ،ايقػرل٠  .(5)«١َٟ ٚٚايـٟ ايع٬ٓٚا٭كبعٌ ٚد
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ُٸ كتًـ  ا هٝأتٞ َٔ تؿورٕلٚنٝـ نإ، ؾا٫ػاٙ ايجاْٞ ع ٚبِلف ايٓٛل ع

ٚأَا ايتؿورل إٌٗٛك ؾ٬ تواعـ عًٝ٘ ا٭ػباك، ٫ٚ  .بٌ إتعٌ ،يٮػباك ع ٖٛ ا٭قلب

 ؾُٝا ٜأتٞ. ٓ٘، ٖٚقا َا هٛف ْب٬َِّٚسٛاتٺ ىًٛ َٔ إًها٫تٺ

ٔٵ ٕٸ  قبٌ فيو ٫ بأي إٔ ٌْرل ٚيه مل ين وٳايوٝـ ٖاًِ َعلٚف اَؿإٍ أ

ٕٸ كٚاٜات ب، بٌ سهِ بوٵـٹ بلؾض ايكاعـ٠ ؾشٳٜهتٳ  .(6)َٛٓٛع١ْ «بًؼ ٔٵَٳ»أ

إف ٫ َٛدب يًشهِ بٛٓعٗا أٚ تهقٜبٗا، ٫ٚ  ;ٚيهٓٓا ٫ ْٛاؾك٘ ع٢ً فيو

نُا  ،ٚبعٔٗا ُشٝش١ اٱهٓاؿ ٫ َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ، نٝـ ;تواعـ عًٝ٘ ايٌٛاٖـ

ٕٸ شلا تؿورلّا َعك٫ّٛ ٫ هٝٻُاٚ ،٫ٚ َٔ ْاس١ٝ إُٕٔٛ ؟!هٓل٣  ٫ٚ تٛادٗ٘ اعذلآاتٷ ،أ

 ل.َنقٵتٴ

ٍٷمثٸ ،ْعِ ٢ يٛ ُضٸ ، ستٸيًؼـ١ً ٗ إَهإ ا٫عتُاؿ ع٢ً ٖقٙ ا٭ػباك ١ فا

ٝٸ َٔ ما١ٜٚٺ ،هٓـ بعٔٗا ٝٸ، ٚا١ْٕأػل٣، ٖٚٞ إٔ إوأي١ إبشٛث١ أُٛي ١ ٫ وا٥ٌ ا٭ُٛي

 ٜعتُـ ٗ إثباتٗا ع٢ً أػباك اٯساؿ.

أَا ايٓكاَ ٗ ايهدل٣ ؾٗٛ إٔ  ;ٚقـ ْٛقٍ ٖقا ايه٬ّ ندلّٜٚا ُٚػلّٜٚا 

ٚأَا ٗ ; ٫ أٍُٛ ايؿك٘ ،عـّ ا٫عتُاؿ ع٢ً أػباك اٯساؿ إِا ٖٛ ٗ أٍُٛ ايعكٝـ٠

 .(7)«بايكل١ٜٓ قؿٛؾ١ّ أٚ َتٛاتل٠ّ» نْٛٗاّهٔ ؿع٣ٛ  «بًؼ ٔٵَٳ»ؾٮٕ أػباك  ايِػل٣

ٌټ ٔٸ إٓاقٌتٌ إقنٛكتٌ ق ٍٕ ٚيه  .إًها

ٕٸ مثٸ ؿٴٔلأَا َا فنل ٗ َٓاق١ٌ ايهدل٣ ؾٝٳ ١ كأّٜا ٜقٖب إٍ نٕٛ عًٝ٘ أ

 نُا هٝأتٞ.  ،ن١َٝ٬ ٖٛ َوأي١ْ «بًؼ ٔٵَٳ»إوتؿاؿ َٔ كٚاٜات 

ٟٸ ٕٸ ؿع٣ٛ ايتٛاتل غرلٴؾرلؿٸ ٚأَا َا فنل ٗ ايٓكاَ ايِػلٚ ٕٸ ١ٺَٸتا ٙ أ ، ؾإ

 ا٭ػباك إٌاك إيٝٗا ٫ تبًؼ َوت٣ٛ ايتٛاتل.

أدٌ، إْٓا ٫ متاز ع ع٢ً إؼتاك ع إٍ ثبٛت تٛاتلٖا أٚ سٍِٛ ايٝكٌ  

ًٳٖوٚ .بِـٚكٖا، بٌ ٜهؿٞ ايٛثٛم بٗا  ٫ ٖٓ ٕٸ ٖقٙ ا٭ػباك  ا وٌِ ايٛثٛم أ

ٟٸٚا ،إفا أػقْا بايتؿورل إؼتاك ٚاٯتٞ شلا ٫ هٝٻُابِـٚكٖا، ٚ ٍٕ يقٟ ٜـؾع أ أٚ  إًها

عٝل سٍِٛ ايٛثٛم ٚا٫ط٦ُٓإ. ٖٚقا َا إٔض إيٝ٘ ا قـ ٜٴٖٓ ،عٔ َُْٔٛٗا ًب١ٗٺ

 .«أٚ قؿٛؾ١ بايكل١ٜٓ»ٌ بكٛي٘: إوتٌهٹ
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 .١ أّٜٔاٗ َِاؿك أٌٖ ايوٓٸ ٔ َطلٚس١ْٓٳٚقاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ

 ١: ٓا لـُٖا عٓـ ؾكٗا٤ ايوٓٸٚا٫ػاٖإ إطلٚسإ عٓـ ؾكٗا٥

ٚٸ َٳٍا٭  .اعتكـ بايكاعـ٠، ناٱَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ ٔٵ: 

ُٸٚ»قاٍ ابٔ سذل:  ١ أِْٗ قايٛا: إفا كٜٚٓا قـ ثبت عٔ اٱَاّ أٓـ ٚغرلٙ َٔ ا٭٥

ـٸ . ٚإكِٛؿ (8)«توآًٖا ٚإفا كٜٚٓا ٗ ايؿٔا٥ٌ ٚمٖٛا ،ؿْاٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ً

ٚبعض  ،١وتؿاؿ َٔ نًُات ايؿكٗا٤ َٔ أٌٖ ايوٓٸنُا ٜٴ ات،بايؿٔا٥ٌ ٖٞ إوتشبٸ

ٖٖ  ل بؿٔا٥ٌ ا٭عُاٍ. عبٻ ٔٵايٌٝع١ أّٜٔا، 

َٳ»ٖع(: 463)قاٍ ابٔ عبـ ايدلٸ  .(9)«ب٘ وترٸ ٔٵٚأساؿٜح ايؿٔا٥ٌ ٫ وتاز ؾٝٗا إٍ 

ـټ»ؼت عٓٛإ  ،ٖع(463)ٚقاٍ اـطٝب ايبػـاؿٟ ؿ ٗ أساؿٜح باب ايتٌ

ـٺ»: «ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍٚايتذٛم ٗ  سهاّا٭ ْ٘ ٫ هٛم أـ ًََٔ ايوٻ قـ ٚكؿ عٔ غرل ٚاس

ُٻ ٫ٓإبايتشًٌٝ ٚايتشلِٜ  ك١ٌٓ ا٭ساؿٜح إتعِّ َٔ  بعٝـّا ،١ُٗٵَٔ ايتټ نإ بل٦ّٜا ٔٵع

عٔ طنتابتٗاص ايذلغٝب ٚإٛاعٜ ٚمٛ فيو ؾإْ٘ هٛم نتبٗا  َا أساؿٜحأٚ ،١ايٛٓٸ

 .(10)«ها٥ل إٌاٜؽ

ٕٸ» ٚقاٍ ابٔ سذل:  ،أٌٖ ايعًِ ٜتواًٖٕٛ ٗ إٜلاؿ ا٭ساؿٜح ٗ ايؿٔا٥ٌ اًتٗل أ

ٕٵ  .(11)«َا مل تهٔ َٛٓٛع١ ،ـٷعنإ ؾٝٗا ٓ ٚإ

 ،ايؿٔا٥ٌ ٜتواَض ؾٝٗا أساؿٜح ٕٸإ»ات: ٚقاٍ ايٟٓٛٚ ٗ هٝام بعض إوتشبٸ

 .(12)«ٜٚعٌُ ع٢ً ٚؾل ٓعٝؿٗا

ٔٸ اٱِْاف إٔ ٖقٙ ايهًُات ع باهتجٓا٤ ن٬ّ ايٟٓٛٚ ع ،ٖقا ٫ ٜوتؿاؿ  ٚيه

ٞ أُشابٗا يكاعـ٠ ايتواَض، َع٢ٓ اٱؾتا٤ با٫هتشباب اهتٓاؿّا إٍ اـدل َٓٗا تبٓٸ

ائعٝـ، ٚإِا غاٜتٗا أْٸ٘ هٛم كٚا١ٜ ا٭ػباك ائعٝؿ١ ٚنتابتٗا إفا ناْت ٚاكؿ٠ ٗ 

ٌٸ ;ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ  فيو بػلض ايٛعٜ بٗا. ٚيع

دٛام  «َٔ أٌٖ ايعًِ نجرٕل» ْعِ، قـ ْوب ايٌٝؽ ا٭يباْٞ ٗ ن٬َ٘ اٯتٞ إٍ

 ايعٌُ باـدل ائعٝـ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ. 

َٳايجاْٞ  .كؾض ايكاعـ٠ ُلوّا ٔٵ: 

تلى ايعٌُ باؿـٜح »فنلٖا بعٓٛإ  ٗ قاعـ٠ٺ ،قاٍ ْاُل ايـٜٔ ا٭يباْٞ
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ب٘ إٔ اؿـٜح َٔ أٌٖ ايعًِ ٚط٬ٓ اًتٗل بٌ نجرٕل»: «ائعٝـ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ

 ٕٛ أْ٘ ٫ ػ٬ف ٗ فيو. نٝـ ٫ٌ ب٘ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ. ٜٚٛٓٸايعُ ائعٝـ هٛم

 ْكً٘ ْٛلٷ َا ٚٗ !ٚاسـ َٔ نتب٘؟ ْكٌ ا٫تؿام عًٝ٘ ٗ أنجل َٔ نتابٺ &ٚايٟٓٛٚ

ٕٸ; ٭ٕ اـ٬ف ٗ فيو َعلٚف ;ٔٷبِّ ع٢ً أْ٘ ٫ ٜعٌُ ب٘  كٌبعض ايعًُا٤ احملكِّ ؾإ

: «قٛاعـ ايتشـٜح »ٗ  &ايكازلٞ يٌٝؽ، ٫ ٗ ا٭سهاّ ٫ٚ ٗ ايؿٔا٥ٌ. قاٍ اَطًكّا

 «ؾتض إػٝح » عٔ و٢ٝ بٔ َعٌ، ْٚوب٘ ٗ «عٕٝٛ ا٭ثل»ـ ايٓاي ٗ سهاٙ ابٔ هٝٸ»

ٞٸ ٕٸ٭بٞ بهل بٔ ايعلب ٖٚٛ َقٖب  ،...أّٜٔا َقٖب ايبؼاكٟ َٚوًِ فيو ، ٚايٛاٖل أ

ًٳٖوايقٟ  ،: ٖٚقا ٖٛ اؿلٸقًتٴ»، ٚأٓاف ا٭يباْٞ: «ابٔ سنّ...  . (13)«...عٓـٟؾٝ٘  ٫ 

َع إعطا٥ٗا تؿورلّا ٖٛ أقلب إٍ  ،ٚابٔ ت١ُٝٝ ٖٛ َٔ ايلاؾٌٔ يًكاعـ٠ أّٜٔا

 .(14)«بًؼ ٔٵَٳ»اٯتٞ ٗ ايٛدٛٙ ايجبٛت١ٝ إطلٚس١ ٗ تؿورل أػباك  ،إع٢ٓ اـاَى

ـٻ  ٔض أَلإ: ّ اتٸٚٗ ٤ٛٓ َا تك

ٚٸ عًٝٗا، ٫ عٓـ  ٫ٚ ٜٛدـ إْاعٷ ،ػ٬ؾ١ٝ ٕ قاعـ٠ ايتواَض ٖٞ قاعـ٠ْإ: ٫ّأ

ٚاؿاٍ  ١١ّ، ٚهٝأتٞ تٛٓٝض فيو أنجل. ٚنٝـ تهٕٛ إْاعٝٸايوٓٸعٓـ ايٌٝع١ ٫ٚ 

ب َا ٫سٛٓا ٗ نتبِٗ ا٭ُٛي١ٝ أٚ وٳلّا ٗ ن٬ّ ايوابكٌ، َعِنشلا فٹ ـٵأْٓا مل لٹ

َا ٜعين أْٸِٗ مل  ؟!ٗ َتٓاٍٚ أٜـِٜٗ «بًؼ ٔٵَٳ»ٖقا َع نٕٛ أػباك  ،ايلداي١ٝ أٚ ايؿك١ٝٗ

ُا ْٴوب إٍ ايٌٝؽ ايِـٚم ٚأهتافٙ ابٔ ايٛيٝـ بٳبٌ كٴتؿٝـٚا َٓٗا قاعـ٠ ايتواَض، ٜو

ٕٸ ايِـٚم قاٍ ;عـّ ا٫عتكاؿ بٗقٙ ايكاعـ٠ ٔٵ ٗ نتاب ايِّٛ َٔ نتاب  ،ٚفيو ٭ َٳ

َٸ»ايؿكٝ٘: ٫ ؤلٙ  ِٸٚأ َٕ ،ا ػدل ٠٬ُ ّٜٛ غـٜل ػ  ،ُاَ٘ ٔٵٚايجٛاب إقنٛك ؾٝ٘ 

ٕٸ ٜٚكٍٛ: إْ٘ َٔ طلٜل  ،ش٘نإ ٫ ِٜشِّ (كٓٞ اهلل عٓ٘)ٔ بٔ اؿو ًٝؼٓا قُـ ؾإ

ٌټ ،غرل ثك١ٺ ابّاٚنإ نقٸ ،اشلُـاْٞ قُـ بٔ َٛه٢ ش٘ فيو ايٌٝؽ َا مل ِٜشِّ ٚن

ـٻ) غرل  ؾٗٛ عٓـْا َذلْٚى ،ػباكٚمل وهِ بِشت٘ َٔ ا٭ ،(ي اهلل كٚس٘ق

 .(16)اـدل إقنٛك كؿِّإٍ  ؿإع مثٸ١َايتواَض مل ٜهٔ  أُْٗا ناْا ٜلٜإًٛ ؾ .(15)«ُشٝض

ِٸ  ٕٸ كؿٸإٔ ٜٴ إ٫ٓ ايًٗ ًُٗا إِا ٖٛ بوبب نْٛ٘ َٛٓٛعّا بٳاـدل َٔ قٹ كاٍ: إ

ٌٸ يكاعـ٠ ايتواَض  ;بٓٛلُٖا، نُا ٜبـٚ َٔ اؿهِ بهقب كاٜٚ٘، َٚع٘ ؾ٬ ق

َٻ ،٫ْتؿا٤ َٛٓٛعٗا  .ٌٵٖٚٛ ايبًٛؽ، ؾتأ

ٔ أٚ ٗ ؾٔا٥ٌ ٓٳٗ ايوټايتواَض »ْٗا بِٝػتٗا إٌٗٛك٠، أعين ُٝػ١ إ: ثاّْٝا
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ُا قبٌ إٔ تهٕٛ َطلٚس١ ٗ ايؿك٘ بٳٞ أّٜٔا، ٚكٴٗ ايؿك٘ ايوٓٸ ، َطلٚس١ْ«ا٭عُاٍ

ٞٸ ايتواٌٖ ٗ أػباك ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ، ٗ  :ل عٓٗا اٱَاّ أٓـ بتعبرل، ؾكـ عبٻايٌٝع

ـټ َِٚطًض ايتواَض َطلٚغ عٓـِٖ أّٜٔا، نُا  .ؿ ٗ اؿلاّ ٚاؿ٬ٍَكابٌ ايتٌ

ـٻ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ اؿـٜح إلهٌ  ؿلٚقـ اتٻ»ٖع(، ٚقاٍ أّٜٔا: 676)ّ ٗ ن٬ّ ايٟٓٛٚتك

َٸا عٓـ (17)«عٌُ َكتٔاٜٙٚٴ ،تواَض ب٘ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٫عُاٍٚائعٝـ ٚإٛقٛف ٜٴ . ٚأ

لٜٔ، بـ٤ّا َٔ ايٌٗٝـ ايٌٝع١ ؾكـ ٚٗلت ايكاعـ٠ بٗقٙ ايِٝػ١ ٗ نًُات إتأػِّ

َٳ(18)ٖع(786)ا٭ٍٚ ٞ ٗ َٛٓعٌ َٔ إٓت٢ٗ، ١َ اؿًٓوب فيو إٍ ايع٬ٓ، ْٚٴت٬ٙ ٔٵ، ٚ

ِّ  عًُٝٗا. لٵّ، ٚمل ْعجٳنُا ٗ ن٬ّ َؿاتٝض ا٭ٍُٛ إتك

 

ـٸَلادع١ نًُات ا٭ع٬ّ لـ أِْٗ اهتـٓي  : ٠ ٚدٛٙٺٛا ع٢ً ايكاعـ٠ بع

 

 ؾِاك ٖقا إع٢ٓ فُعّا» بعـ إٔ أٚكؿ بعض أػباك ايكاعـ٠: ،ٞقاٍ ابٔ ؾٗـ اؿًٓ

 .(19)«ايؿلٜكٌ عًٝ٘ عٓـ

 عًٝ٘:  ؿٴٔلٜٚٳ

ٚٸ ٕٸ ؿع٣ٛ نٕٛ ايكاعـ٠ فُعّا عًٝٗا بٌ ؾكٗا٤ ايؿلٜكٌ غرل ُشٝش٫ّ١أ  ،: إ

ّٝا ع٢ً إوأي١. ٚنٝـ تهٕٛ إوأي١ إْاع١ٝ ّا ٫ٚ هٓٸ، ؾ٬ إْاع ًٝعٝٸتٳنُا علِؾ

ٚٸ إ٫ٓ ،لّا ٗ نًُات ؾكٗا٥ٓاِن٫ٚ لـ شلا فٹ ٍ ٗ ايكلٕ ايجأَ بـ٤ّا َٔ ايٌٗٝـ ا٭

ٔٴاشلذلٟ؟! ٚقـ هذٻ ٚٸٌ بع أساؿٜح ايؿٔا٥ٌ »ايقٟ دا٤ ؾٝ٘:  ،ٍِٗ ن٬ّ ايٌٗٝـ ا٭

ٕٸ ايتواَض (20)«تواَض ؾٝٗا عٓـ أٌٖ ايعًِٜٴ ٍٸ ع٢ً أ ٕٸ ٖقٙ اؾ١ًُ تـ ، َعتدلّا أ

ٞٸ ٚٸ(21)إْاع ٕٸ ٖقٙ ايعباك٠ ٜٓكًٗا ايٌٗٝـ ا٭ ٌٸِلٍِّ ع نُا ٜ، ٚاؿاٍ أ  غ ٗ َوتٗ

ٕٸ ِٛ. ٚقـ ٫سٳ(22)ٖٚٛ ايٟٓٛٚ ،ن٬َ٘ ع عٔ ُاسب ايل١ٓٚ ٕٸ ايٌٗٝـ ايجاْٞ أؾاؿ أ ٓا أ

ٛٻ ، ٚهٝأتٞ ْكٌ ن٬َ٘ (23)مٚا ايعٌُ باـدل ائعٝـ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍا٭نجل د

ٔٵ ستٸ ـٻ ;٢ ؿع٣ٛ ا٭نجل١ٜ غرل ٚآش١ٺ٫سكّا. ٚيه  ّ َٔ ههٛت نجرٕلبًشاٚ َا تك

 ٖقٙ ايكاعـ٠. َٔ ايؿكٗا٤ عٔ
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ٕٸ اٱْاع ع ع٢ً ؾلض ؼٗكثاّْٝا ـّٜا ناًؿّا عٔ كأٟ إعِّٛ، ك٘ ع يٝى تعبټ: إ

 ض إٔ ايكا٥ًٌ بايتواَض قـ اهتٓـٚا إٍ ا٭ػباك إقنٛك٠ ٗ إوأي١. ؾُٔ إلدٻ

 

ٔٵ َٳ»: قاٍ ×اهللـ بأبٞ ع ٔع ،ٔ هاملب ٌٖاُّشٝش١  :ايعُـ٠، َٔ قبٌٝ ٖٞٚ

ٕٵ مل ،ؾِٓع٘ نإ ي٘ ٤ٞٺٛاب ع٢ً ًايج ٦ّا ًَٔٝ زلع  ;(24)«ٔٵ ع٢ً َا بًػُٜ٘ه ٚإ

 اييت هٓقنلٖا ٫سكّا. ،ٚغرلٖا َٔ ا٭ػباك

 «بًؼ ٔٵَٳ»َٔ ايؿكٗا٤ عٔ ايكاعـ٠ إبشٛخ عٓٗا بكاعـ٠  ٕٸ تعبرل ْٕعٜٚبـٚ أ

ب إٍ ٔ، ٚأقلٓٳأنجل اْوذاَّا َع إْهاك ؿ٫ي١ ا٭ػباك ع٢ً ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ

 ايعٓٛإ إأػٛف ٗ ا٭ػباك.

 

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ ُٓٻ  ٗ عـاؿ ايكٛاعـ  ،ٚعجٛا عٓٗا ،ؿٛا ايكاعـ٫٠ ىؿ٢ أ

باعتباكٖا  ;١ٝ اـدلإَا ٗ َبشح سذٸ ;آػل ٗ ا٭ٍُٛ ، بُٝٓا عجٗا ْعٷ(25)١ايؿكٗٝٸ

ُٖٓجِّ ٍٸٌ اهتجٓا٤ٶ   ٕٓاهب١ٺ ;ٚإَا ٗ َبشح ايدلا٠٤ ;١ٝ اـدل ائعٝـع٢ً عـّ سذٸ ا ؿ

ٌ ايجٛاب ٝٵ٭ْٗا تطلغ َبـّأ ٗ ْٳ ;ن١َٝ٬ ُا كأ٣ بعِٔٗ أْٗا قاعـ٠ْبٳٚكٴ ;(26)١َٓعٝٻ

 اٱشلٞ.

ٖٓ أُٛي١ٝ: إفا نإ َٓاٙ أقٍٛ  هٕٛ تب إٔ ٜذلٖق»ا إوأي١ ٖٛ ٗ نْٛٗا 

ٞٸ ٓباٙ اؿهِٗ ع١ًُٝ اهت ٌَذلنّا ٚعِٓلّا ؿي٬ّٝ  ،ٚا٫هتـ٫ٍ عًٝٗا ،ايٌلع

ٌٸٚا ذ٘ ب إٔ ٜهٕٛ نقيو، ٜٚتٻٖا ٜذلٓق أُٛي١ٝ إِا ٜتٓاٍٚ ٦ًّٝا َوأي١ٺ يبشح ٗ ن

٫ٚ  ،ؾ٬ ٜٓبػٞ ايٌٓو (27)«ّٝاِؿْٚٳ إثباتّا ،ٚا٫هتـ٫ٍ عًٝٗا ،ت٘إٍ ؼكٝل ؿيًٝٝٸ

ٝٸ ،ا٫ػت٬ف ٕٸ ايبشح ٜذلٖن ;١ْٗ إٔ قاعـ٠ ايتواَض أُٛي ٝٸن ٭ ٌٸ ;تٗاع٢ً ؿيًٝ  إف ق

 .ٔٓٳوټٗ اي عٝـ١ٝ اـدل ائسذٸ١ ٚؿيًٝٝٸٗ َٚٛكؿ ايٓكض ٚاٱبلاّ ايه٬ّ 

ٞٸ َٚـ٣ ؿ٫ي١ ا٭ػباك  ،ٗ ايكاعـ٠ أَا يٛ ْٛلْا إٍ إوأي١ َٔ ما١ٜٚ ايلأٟ ايٓٗا٥

ب َٓٗا، ؾايلأٟ هٝهٕٛ كتًؿّا ؾٝٗا باػت٬ف ع ٜٚذلٖقعًٝٗا، ٫ َٔ ما١ٜٚ َا ٜتٖٛق

ُٳ ;ْٛاكا٭ ١ٝ يًؼدل ائعٝـ، ٚدعٌ اؿذٸ ،اعتكـ بـ٫ي١ ا٭ػباك ع٢ً ايتواَض ٔٵؾ
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ٝٸ َٳ ;(28)١ْؾايكاعـ٠ عٓـٙ أُٛي كأ٣ ؿ٫ي١ ايلٚاٜات ع٢ً دعٌ ا٫هتشباب ع٢ً عٓٛإ  ٔٵٚ

َٳ; (30)نل ٗ تٛد١٘ٗٝ َا فٴٛقٍ فيو بعـّ ُشٸٚقـ ْٴ .(29)١ْايبًٛؽ ؾإوأي١ عٓـٙ ؾكٗٝٸ  ٔٵٚ

ٕٸ  ؾإوأي١  «يٝى إ٫ٓ ،َاك٠ يًٛاقعا٭ ثبٛت ايجٛاب عٓـ ػطأ» :ٖٛاٜات َؿاؿ ايلٚكأ٣ أ

ٍٸ .(31)١ْعٓـٙ ن٬َٝٸ ٕٸ ا٭ػباك ٫ تـ ع٢ً دعٌ  ٚسٝح إْٓا ْوتكلب ع نُا هٝأتٞ ع أ

٫ٚ ا٫هتشباب ع٢ً عٓٛإ ايبًٛؽ، ٚإِا ايٛعـ بإعطا٤  ،١ٝ يًؼدل ائعٝـاؿذٸ

 . ١ّٝٸؾتهٕٛ إوأي١ إوتؿاؿ٠ َٓٗا ن٬َ ،ايجٛاب

 

 

ع إٍ بعض إٓاقٌات  م ع بإهإمْٚتطلٻ ،١ قاعـ٠ ايتواَضٚقبٌ إٔ ْقنل أؿٓي

ـٻ١، ٚا٬ٕسٛات ايٓكـٜٸ ٚٸإٔ ْبِّ ٫ بٴ ي١ٝ ٗ إوأي١، أعين ٔ َا ٖٛ َكت٢ٔ ايكاعـ٠ ا٭

 .ٔٓٳَوأي١ اعتُاؿ اـدل ائعٝـ ٗ إثبات إوتشبات ٚايوټ

 هٔ إٔ ٜقنل ٖٓا ٗ بٝإ ايكاعـ٠: َٚا ّ

ٚٸ ٕٸ ا٭سهاّ ايٌلع١ٕٝٸ إوتؿاؿ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸإ: ٫ّأ  :َٚٓٗا ،١ أ

ِٵ ٔإ﴿قاٍ تعاٍ:  .٫ هٛم إثباتٗا بايٕٛٓٛ ،ا٫هتشباب ٖٴ ٜٳتٻبٹعٴ َأِنجٳلٴ َٳا  ٔٻ  ٫ٖٚٳ ٖٛ ٕٻ اي ٓٸّا ٔإ َٚ

ٝٵ٦ّا ٫َ ًٳ ٔٳ اِيشٳلِّ  َٹ ِٕ ٫ هٛم ايه٬ّ ٗ ؿٜٔ اهلل تعاٍ إ٫ٖبٌ  ;(36)ْٜٛى:  ﴾ٜٴػٵٓٹٞ  ، بعً

ٕٳهلُلآ﴿قاٍ تعاٍ:  ّٵ عٳ٢ًَ اهللٹ تٳِؿتٳلٴٚ ِٵ َأ ٕٳ َيُه ٌٻ59)ْٜٛى:  ﴾ َأفٹ  ٚٳ٫َ﴿ٚع٬:  (، ٚقاٍ د

َٳوٵ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ ٌټ ُأَٚي٦ٹَو َنا ٚٳاِيُؿ٪ٳاؿٳ ُن ِٳلٳ  ٚٳاِيبٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايوٻ ِٷ ٔإ ٘ٹ عٹًِ ٝٵىٳ َيَو بٹ َٳا َي ـٴ   ﴾٫ّٚ٪ٴتٳِك

 (.36)اٱهلا٤: 

َع نْٛ٘  ،ٌ إٍ ػلٚز اـدل ايِشٝضأدٌ، فٖب ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ ٚا٭ُٛيٝٸ 

ٍٸ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ اتٸ ،ايوٓـ ٞٸٚٓٸ ٔٸعٔ عُّٛ َا ؿ ١ ، َٚوتٓـِٖ ٗ فيو إٔ أؿٓيباع ايٛ

ِٸسذٸ ٔٸِت اٱط٬قات أٚ ايعَُٛات إقنٛك٠ ايٓا١ٖٝ عٔ اتٸ١ٝ اـدل قـ ػ  . باع ايٛ

ـٻٚٗ إكاّ أ ٚٸعٳّٜٔا ٜٴ يكٝاّ ايـيٌٝ أّٜٔا  ;ي٢١ٝ أْٓا نلز عٔ َكت٢ٔ ايكاعـ٠ ا٭

ٖٚقٙ  .ٔ باـدل ائعٝـٓٳٚايـيٌٝ ٖٛ ا٭ػباك اييت ػٝن اٱؾتا٤ ٗ ايوټ. ع٢ً فيو

ّټ َٔ أؿي١ ايٓٗٞ عٔ اتٸ ٔٸا٭ػباك أػ ـٻٚعـّ سذٸ ،باع ايٛ ّ ١ٝ اـدل ائعٝـ، ؾتتك

ـټ ْٸعًٝٗا تك ّٸ ّ اـا ١ٝ اـدل بـ٫يتٗا ع٢ً سذٸ ;ٚعًٝ٘، ؾكاعـ٠ ايتواَض .ع٢ً ايعا

ٚٸ ٌ اهتجٓا٤ٶُجِّ ،ٔٓٳائعٝـ ٗ ايوټ َٸَٔ ايكاعـ٠ ا٭ ٝٸ١ ايعا ١ٝ ١، أعين قاعـ٠ عـّ سذٸي
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ٔٸ ٕٸ قاعـ٠ سذٸ .ايٛ َٔ  ٔ ٖٞ اهتجٓا٤ٷٓٳات أٚ ايوټ١ٝ اـدل ايِشٝض ٗ اٱيناَٝٸنُا أ

ُٳ ;ٚآػل ا٤ٺؾ٬ ؾلم بٌ اهتجٓ .تًو ايكاعـ٠ أّٜٔا ٚٸ ٔٵؾ ٍ ٗ اـدل قبٌ با٫هتجٓا٤ ا٭

يكٝاّ ايـيٌٝ عًٝ٘، عًٝ٘ إٔ ٜكبٌ با٫هتجٓا٤ ايجاْٞ ٗ اـدل ائعٝـ ايٛاكؿ  ;ايِشٝض

 يًٓهت١ عٝٓٗا، أعين قٝاّ ايـيٌٝ عًٝ٘. ;ٔٓٳٗ ايوټ

ٔٵ مثٸ ،ٖقا ٔٸ قلٜبٷ ١ اػاٙٷٚيه ٕٸ قاعـ٠ سل١َ ايعٌُ بايٛ مل  َٔ ايِٛاب ٜل٣ أ

ٞ، ؾ٬ّٔ عٔ ٢ بًشاٚ اـدل ايِشٝض ايٛٓٸستٸ ،ض ي٬هتجٓا٤ ٚايتؼِّٝ َطًكّاتتعلٸ

١ ٖٛ اـدل إٛثٛم ، ٚإِا اؿذٸ١ّٞ يٝى سذٸؾاـدل ايِشٝض ايٛٓٸ ;اـدل ائعٝـ

ٔٸ١ عـّ سذٸٖٚقا يٝى ػاكدّا ع٢ً مٛ ايتؼِّٝ َٔ ؼت أؿٓي .ْٛعّا ، ٚإِا ١ٝ ايٛ

ِټ ِٷ ;ِّاػلز عٓٗا ؽ يٓا ٚقًٓا ٚيٛ تػآٝٓا ٚتٓنٻ .فلٵٗ ْٛل ايعٴ ٭ٕ ايٛثٛم عً

ٚٸ ٔٸٞ َٔ ؼت أؿي١ ايٓٗٞ عٔ اتٸٍ، أعين ػلٚز اـدل ايٛٓٸبايتؼِّٝ ا٭ ، ؾُٔ باع ايٛ

ـٸ ;ايِعٛب١ َهإ إٔ ْٛاؾل ع٢ً ا٫هتجٓا٤ ايجاْٞ ٚٸٍ;  ؾٗٛ أً َ٪١ْٚ َٔ ا٫هتجٓا٤ ا٭

ٚٸا٫هتجٓا٤ قـ ٜٴكاٍ بإٔ هرل٠ ايعك٤٬ دلٳتٵ ع٢ً  ٭ْ٘ ٞ ١ٝ اـدل ايٛٓٸٍ ع أعين سذٸا٭

ٖٚقا ٫ هلٟ ٗ ا٫هتجٓا٤  ،(32)ايِشٝض ع، أٚ أْ٘ بـٕٚ ا٭ػق ب٘ ًٜنّ اِشا٤ ايـٜٔ

ٝٸتٻذل٘ قـ ت; إف ٫ ساد١ تؿلٓ٘، بٌ إْايجاْٞ ١، نُا ب عًٝ٘ ايهجرل َٔ ايٓتا٥ر ايوًب

 هٓل٣. 

ٓاٗ ع باٱٓاؾ١ إٍ تٛاد٘ ا٫هتجٓا٤ ايجاْٞ، ٖٚٛ أْ٘ ٜ ثا١ْْٝ (33)١ َع١ًْٔٚمثٸ

ٔٸعَُٛات ايٓٗٞ عٔ اتٸ ِٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ع َٓطٛمٳ باع ايٛ ٕٵ دٳا٤ٳُن ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٌٳ َٹ ْٳاؿٹ ِٵ  ًِتٴ َٳا َؾعٳ ِٵبٹشٴٛا عٳ٢ًَ  ٗٳاَي١ٺ َؾتٴ ٛٵَّا بٹذٳ ِٹٝبٴٛا َق ٕٵ تٴ ٓٴٛا َأ ٝٻ ٓٳبٳأٺ َؾتٳبٳ )اؿذلات:  ﴾َؾاهٹلٷ بٹ

ات ١ٝ ػدل ايؿاهل، ؾٝهٕٛ ا٭ػق ب٘ ٗ إوتشبٸإٍ عـّ سذٸ ٌ إكًاؿٷ(، ٚا٭َل بايتب6

ّٕ ـٸ آػل يعاٍّّ َوتًنَّا يتؼِٝ َ٪١ْ  قلآْٞ. ٖٚقا َا هعٌ ايٛثٛم بٗقا ايتؼِّٝ أً

ٚٸ ِٸَٔ ا٫هتجٓا٤ ا٭ ِّإٔ ٜٴ إ٫ٓ ٍ. ايًٗ ل إٍ ْٛلٖا إٍ كاٍ: إٕ ايتعًٌٝ ايٛاكؿ ٗ اٯ١ٜ ٜ٪

ِٸ١، ؿٚا٭سهاّ اٱيناَٝٸ ٕٸ ٖقٙ ٫ ٜذلتٻ ;ٕ إباسات بإع٢ٓ ا٭ع ب ع٢ً تلنٗا أٚ ٭

 .اـطأ ؾٝٗا ْـا١َْ

ٕٸ: فنل بعض ايعًُا٤ ثاّْٝا  «بًؼ ٔٵَٳ»١ اهتٓاؿّا إٍ أؿٓي ،ايكٍٛ با٫هتشباب أ

ٍٸ ع٢ً سل١َ ايهقب  ّٵَأ ِٵُهَي ٕٳفٹَأ آهلُل﴿ :تعاٍ ع٢ً اهلل (34)ٚقاعـ٠ ايتواَض َٓافٺ ٕا ؿ

ٕٳلٴتٳِؿتٳ ٢ اهللٹًَعٳ  (.59ْٜٛى: ) ﴾ٚ
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٘ ع إفا مل ٜهٔ ْاٚلّا ٗ ن٬َ٘ إٍ َا فنلْاٙ ٗ ايٛد٘ ْإ: ٜ ع٬ً٘ٝسٳٜٴٚ

ٚٸ ٌٻٍ ع ا٭ َٸ ٚفيو ;يًهقب ٗ إكاّ ٫ ق ٕٸ ايهقب إ ا إٔ ٜهٕٛ ٗ ايؿت٣ٛ اييت ٭

ُٻ َٸ ;ٓٗا اـدل ائعٝـتٔ  .ا ٗ اٱؾتا٤ اهتٓاؿّا إٍ اـدل ائعٝـ، أٟ ٗ ايطلٜلٚإ

ٚٸ ٕٵ أكاؿ ا٭ ٕٸ ايؿكٝ٘ إِا وهِ باهتشباب ايعٌُ ٗ إٛكؿ ايقٟ دا٤ ٙ ٍ ؾرلؿٸؾإ أ

ٔعٝـ َع ُٚـ اـدل اي قتٌُ ايِـٚك ٚإطابك١ يًٛاقع، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ِٜضٸ ؾٝ٘ ػدلٷ

َٔ ايتٓنٌٜ احملتاز إٍ ايـيٌٝ، نُا ٗ  بٔلبٺ ، إ٫ٓبايهقب ١قتٌُ إطابكنْٛ٘ 

ّٻِٳٗاّ ايقٜٔ ٜلَٕٛ احمِلاتٸ عًٝ٘  ٓات ؿٕٚ إقا١َ ايٌٗٛؿ بأْٸِٗ نافبٕٛ، نُا ْ

 .ُا ناْٛا ُاؿقٌ ٚيٝى شلِ ًٗٛؿبٵ، َع أْٸِٗ كٴ(35)ايقنل اؿهِٝ

ٕٵ اهتشباب ايعٌُ ايٛاكؿ  «بًؼ ٔٵَٳ»ْا َٔ كٚاٜات ـٵْٸ٘ إفا اهتَؿٙ أأكاؿ ايجاْٞ ؾرلؿٸ ٚإ

يعٓٛإ ايٛاكؿ ٗ أنإ ا٫هتشباب ع٢ً عٓٛإ ايبًٛؽ أٚ ع٢ً اهٛا٤ ٓعٝـ،  ٗ ػدٕل

ٕٸاـدل ائعٝـ،  اهلل تعاٍ قـ أفٕ بٓوب١ ا٭َل إيٝ٘، ؾ٬ ٜعٛؿ ا٭َل َٔ  ؾٗقا ٜعين أ

ٛټٜؿاَِ  تعاٍ. ٍ ع٢ً اهللل ايهقب ٚايتك

 
 

ٝٸ١ ٗ أػباك  ٕٸ ا٫ستُا٫ت ايجبٛت  (36)بعض ا٭ع٬ّ ب َا أْٗاٖاوٵٖٞ ع سٳ «بًؼ ٔٵَٳ»إ

 : ع ٔو١ْ

ٚٸ غرل إٌٍُٛ ؼدل ائعٝـ ايٛاٖل١ٜ ي١ًٝ ذٸإٔ تهٕٛ بِـؿ دعٌ اؿٍ: ا٭

١ٝ اـدل ٗ باب هكاٙ ًلا٥٘ سذٸإ «بًؼ ٔٵَٳ»وتؿاؿ َٔ أػباك ١ٝ، ؾٝٴ٭ؿي١ اؿذٸ

َٔ ايعـاي١  ،٤ٞٺَا اعتدل ٗ اـدل ايكا٥ِ ع٢ً ٚدٛب ً ات، ٚأْ٘ ٫ ٜعتدل ؾٝٗاإوتشبٸ

 .ٔٓٳأؿي١ ايوټٗ تواَض ايبٕٓاهب يكٛشلِ ٖٚقا ا٫ستُاٍ ٖٛ ا. ق١ٚايٛثا

ٞٸ ٌْا٤ اهتشبابٺإٕ تهٕٛ ٗ َكاّ أايجاْٞ:  ٞٸ ٚاقع ايبًٛؽ بُٛؿ٘  ع٢ً طبل ْؿو

ؿت٢ ٗ َٛكؿ اـدل ائعٝـ باهتشباب ايعٓٛإ ايٛاكؿ ؾٝ٘، ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٴعٓٛاْا ثاّْٜٛا

ٖٓ ;ؿت٢ با٫هتشباببٌ ٜٴ  بًؼ عًٝ٘ ايجٛاب. ا قـ يهٕٛ فيو 

، ٚاهتشكام ٔ ا٫ستٝاٙوٵاٱكًاؿ إٍ سهِ ايعكٌ ُعإٔ تهٕٛ بِـؿ ايجايح: 

 ؾٝهٕٛ تلغٝبّا ٌ نْٛ٘ َطًٛبّا يًٍُٛ،ُٳشتٳمٛ ؾعٌ َا ٜٴ ٫ْ٘بعاث ;احملتاٙ يًجٛاب

ٌٷ ُاؿكّا   ٫ َا ٖٛ ٍَٛ. ،عٔ إٍٛ َا ٖٛ عاق
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ٛٳ ًِٕش١ٺ ;بايجٛاب َٛيّٜٛا ـّاعٵٚٳإػباكّا ٕٚ تهٕٛ أايلابع:  ـ، ٚيٛ عٵٗ ْؿى اي

، ٚبعـ سٍِٛ ٓ٘ عك٬ّوٵباعتباك سٴ ;ٖقٙ إًِش١ ٖٞ ايذلغٝب ٗ ا٫ستٝاٙ ناْت

 .ايٛعـ ْكطع بايٛؾا٤ ٫ قاي١

ـ ع٢ً ؾعٌ ايطاعات ٚأعُاٍ تٗـف إٍ سحٸ إهًٖ «بًؼ ٔٵَٳ»ٕ أػباك إاـاَى: 

ُٸ ،تٗااـرل إؿلٚؽ َٔ ػرلٜٸ أٚ  يوببٺ ;ؿٌ ٚعنّتِٗ عٔ ؾعًٗا١ إهًٖٚاييت قـ تؿذل ٖ

ٖٓ ،َعٌ ٗ بعض ا٭ػباك آػل، ؾإفا ٚكؿ بٌأْٗا ثٛابٷ ا ٚنإ ٖقا ايكـك َٔ ايجٛاب 

 ٔٵَٳ»َٔ ػ٬ٍ أػباك  ،كاٍ ي٘ـ ع٢ً عٌُ اـرل فاى ٜٴّا يًُهًٖ، ؾشجٸ|٘ ايٓيبٸًِمل ُٜك

ٕٵ«بًؼ ٝٵ : إ ٕٸ ُا َطًكّا،بٳأٚ كٴ ،ب٘ ٭دٌ فاى ايجٛاب تٳأت اهلل تعاٍ هٝعطٝو ايجٛاب  ؾإ

ٚيٛ مل ٜهٔ ا٭َل ع٢ً َا بًػو. ٫ٚ ؿ٫ي١ شلا ع٢ً أْ٘ ٜٴعط٢  ،ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـ

ت٘ أ٬ُّ ٗ إلتب١ ايجٛاب ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـ ع٢ً ايعٌُ ايقٟ مل تجبت ػرلٜٸ

 ايوابك١. 

ؿ تهٌُٝ ٜهٕٛ إكِٛإٔ »ٜكٍٛ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ بٝإ ٖقا ا٫ستُاٍ: 

عٔ  َؿلٕٚؽ ١ ؾُٝا إفا ؾلض بًٛؽ ثٛاب ع٢ً َوتشبٍّن١ٝ ا٭ٚاَل ا٫هتشبابٝٸقلٸ

ٔٵ ،اهتشباب٘ ٕٸ ٚيه ن١ٝ ا٭َل ؾتٓكّ ٚتٔعـ قلٸ ّافيو ايبًٛؽ يٝى قطعٝٸ سٝح إ

ٞٸ ٓٳاي ،ا٫هتشباب ؿٌ ع٢ً عـّ إهًٖ ؾُٔ أدٌ سحِّ ،ب طبع٘وٳٗ تلن٘ َع لٳٝٵقٟ ٫ 

ن١ٝ فيو ا٭َل ٚأنٌُ قلٸ ،ٚعـ بٓؿى ايجٛاب ،ًبٗاٚط ،اتإُٖاٍ إوتشبٸ

ٞٸ  ٘ ٫ ٜوتبطٔ طًبّاٚيهٓٸ ،أّٜٔا ّانإ طلٜكٝٸ ٕٵإٚ ،ٖٚقا ايذلغٝب إٛيٟٛ .ا٫هتشباب

ٛٳبٌ فلٸ ،ٚأَلّا ن١ٝ ا٫هتشباب ؾدل ٓعـ قلٸ ;ـ إٛيٟٛ ع٢ً ايجٛابعٵؿ تلغٝب باي

ٌٕوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ا٭ٚع٢ً ٖقا ٫ ٜٴ ،بٞـٵٚايطًب ايٓٻ ت٘ مل ٜجبت ػرلٜٸ ػباك اهتشباب عُ

و بٗا ٗ ؾٝهٕٛ ايتُوټ ،ػق ٗ َٛٓٛعٗا٭ٕ فيو قـ ُأ ;ٚاهتشباب٘ ٗ إلتب١ ايوابك١

ّٸ ٗ ايٌب١ٗ إِـاقٝٸٗ أٌُ ا٫هتشباب َٔ ايتُوټ َٛكؿ ايٌٓو ١، بٌ تهٕٛ و بايعا

ات وتشبٸع٢ً عـّ إُٖاٍ إ ١ ايذلغٝب ٗ ايطاع١ ٚاؿحٸٖقٙ ايلٚاٜات َٔ أؿٓي

ٞٸ تلغٝيبٸ َٔ ػ٬ٍ دعٌ ثٛابٺ ،١ايٌلعٝٸ   .(37)«ٗ فيو إٛكؿ تؿًٔٝ

 

َٚا ٖٛ ا٭قلب َٓٗا إٍ َؿاؿ  ،ٚقـ ٚقع ايه٬ّ بٌ ا٭ع٬ّ ٗ ٖقٙ ا٫ستُا٫ت
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ٞٸل قـك٠ ايعكٌ ا٭ُِٗٔٛتٴ عُٝك١ٺ ٚاستـّ ايٓكاَ بِٝٓٗ بطلٜك١ٺ .ا٭ػباك ع٢ً ايتشكٝل  ٛي

ـٳ ٫ هٝٻُاٚايبشح، ٚ ػْٛـ اٯ :كٌ َٔ بعـٙ، َِٚٓٗايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٚاحملكِّ ٟٵع٢ً ٜ

ٌّ .اـلاهاْٞ ٚايٓا٥ٝين ٚا٭ُؿٗاْٞ ٕٸ عح ٖقٙ ايٛدٛٙ ٚطبٝع  ،َٚا قٌٝ ؾٝٗا ،أ

ٌٷ ،ٚبٝإ آكا٤ ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ ْٚكاًاتِٗ ،ٚبٌأْٗا ـٷ ٖٛ عُ ػاكز عٔ َٛٓٛع  ٚدٗ

ٍٷعجٓا، ٖٚٛ  إْاي١ٝ  إٍ عًِ ا٭ٍُٛ، ٚإِا ْهتؿٞ ٗ إكاّ بإط٬ي١ٺ َٛنٛ

ُٳ ٚكتِل٠ٺ َع  ،ٔ اـ٥ٛٞ ٚايِـكٝٵع٢ً بعض ايٓكاًات إطلٚس١ ٗ ن٬ّ ايعً

 تلدٝض َا ّهٔ تلدٝش٘. 

ٚٸ ١ٝ بِـؿ دعٌ اؿذٸ «بًؼ ٔٵَٳ»ٖٚٛ إٔ تهٕٛ كٚاٜات  ،ٍأَا ا٫ستُاٍ ا٭

قاعـ٠ ايتواَض، ٚباْٗٝاكٙ ؾٗٛ ا٭هاي ٗ  ،اتايٛاٖل١ٜ يًؼدل ائعٝـ ٗ إوتشبٸ

 تٓٗاك.

ـٷ»ٙ ايوٝـ اـ٥ٛٞ بأْ٘ ٚقـ كؿٸ ٕٸ ;ـعٵعٔ ٚاٖل ايلٚاٜات غا١ٜ ايبٴ بعٝ يوإ  ٭

ٕٸ ،يػا٤ استُاٍ اـ٬فإِا ٖٛ إ١ٝ اؿذٸ نُا  ،٣ ايطلٜل ٖٛ ايٛاقعَ٪ؿٸ ٚايبٓا٤ ع٢ً أ

ٗ ايٛاقع، نُا ٖٛ يوإ ٖقٙ  ٣عـّ ثبٛت إ٪ؿٸ َاكات، ٫ ؾلض١ ايطلم ٚا٭ٗ أؿٓي

ٌٸ ،ات١ٝ اـدل ائعٝـ ٗ باب إوتشبٸسذٸ يبٝإ ا٭ػباك. ؾٗٛ غرل َٓاهبٺ َٔ  ٫ٚ أق

 .(38)«عـّ ؿ٫يتٗا عًٝٗا

 .(39)َٓ٘ َا فنلٙ اٱَاّ اـُٝينٸ ٚقلٜبٷ

 َٓاقٌتٌ:  (40)ْٚاقٌ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ ايبشٛخ

ِل ٗ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ دعٌ ا٭َل ايطلٜكٞ ايٛاٖلٟ ٫ ٜٓش ٕٸإ»ا٭ٍٚ: 

ٖٚٛ ٫ ٜٓاٗ  ،ٌ فيو ع٢ً َوت٣ٛ اؿهِ با٫ستٝاَٙكعٵبٌ ٜٴ، ١ٝ يًؼدل ائعٝـاؿذٸ

 .«َع ايتعبرل إقنٛك

ِٸ ٕٸإايجا١ْٝ:  َٔ ٬َس١ٛ  ،َِطًشات َـكه١ إرلما»بٓا٤ٶ ع٢ً  اعذلآ٘ إِا ٜت

ٌ عٵات بًوإ دٳْٗا ٗ ا٭َاكأٚ ،ٌ ٗ ا٭سهاّ ايٛاٖل١ٜ ايطلٜك١ٝعٵأيو١ٓ اَؾ

ـٳ تٳؾكـ علِؾ ٫ٓإ١، ٚايطلٜكٝٸ ٟٸ ٕٸأعًٝ٘  َا ٫ َنٜ ٚكٚس٘  سكٝك١ اؿهِ ايٛاٖل

  .(41)«هٛا٤ نإ بٗقا ايًوإ أٚ بػرلٙ ،ٚاسـ٠ْ

٘ٷ آػل يبٝإ طلٜكٝٸ١ أػباك  َٚا طلس٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ إٓاق١ٌ ا٭ٍٚ ٖٛ ٚد

دعٌ إهاب »بٗا إكِٛؿ ٙ إٔ َٚؿاؿٴ ، ٚقـ َاٍ إٍ تبٓٸٝ٘ ٗ تكلٜلات ؿكه٘،«بًؼ ٔٵَٳ»



 االجتهاد والتجديد

ٞٸ  ،١ٝ يًؼدل ائعٝـَٔ ؿٕٚ دعٌ اؿذٸ ،ٗ َٛكؿ بًٛؽ ايجٛاب ا٫ستٝاٙ ا٫هتشباب

ٕٵ». ٖٚقا ٫ ٜٓاؾٝ٘ تعبرل: (42)«٘ٚتلتٝب آثاك فيو عًٝ  .«ًِ٘مل ُٜك |نإ ايلهٍٛ ٚإ

 : ٜ ع٬ً٘ٝسٳُا ٜٴبٳأقٍٛ: ٚكٴ

ٚٸ َٸا عـّ َٓاؾا٠ ايتعبرل إقنٛك٫ّ: أ ٕٸ ا٫ستٝاٙ ؿٴٔلَع ا٫ستٝاٙ ؾٝٳ أ  ;عًٝ٘ أ

ٕٵ»سٝح نإ ٕلاعا٠ ًَِش١ ايٛاقع ٚايذلغٝب بإؿكان٘، ؾ٬ ٜٓاهب٘ ايتعبرل بكٛي٘:   ٚإ

ؾُٓطًل  .«فيو، ؾعو٢ إٔ ٜهٕٛ قـ قاي٘ ٌٵاؾعٳ» :، بٌ ٜٓاهب٘ ايتعبرل«مل ٜهٔ قـ قاي٘

 ٚكدا٤ إؿكان٘. ،ت ايٛاقعٛٵا٫ستٝاٙ ٚغاٜت٘ ٖٛ عـّ َؾ

َٸا إٔ اُؿ ثاّْٝا: ٕٕذٳأ ْٸ ر ايٛاٖل١ٜ ٫ ؼتاز إٍ يوا ٛٸػا ٠ ، ٚإٔ ا٭هاي ؾٝٗا ق

٫  ١ٝ، ؾٗٛ أَلٷا٫ستُاٍ ايهاًـ عٔ ايٛاقع، بِلف ايٓٛل عٔ يوإ دعٌ اؿذٸ

ٕٸ اُؿ .ْٛاؾك٘ عًٝ٘ ٕٕذٳٚايٛاٖل أ ْٸ ر ايٛاٖل١ٜ ايطلٜك١ٝ تعتُـ ع٢ً يوا ٚؼتاز  ،ػا

ٞٸعك٬ إيٝ٘، ٚاعتُاؿ ايًوإ ٖٛ أَلٷ ، ٚايٌاكع مل ىلز عٔ هرل٠ ايعك٤٬ ٗ ايتعبرل ٥

ِٸ ،عٔ أغلآ٘ ايٌلع١ٝ ٕٸ اُؿهًٓ َُّْٔٛا ًٚه٬ّ، ث ر ايٛاٖل١ٜ ٫ ؼتاز إٍ ذٳُٓا أ

ٕٕ ْٸ يوا ٔٵػا ٕٷ ، ٚيه ٜٓاؾٝٗا، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إكاّ،  ًلٙ إٔ ٫ ٜٴوتؼـّ يوا

ْٚ تٵسٳسٝح ُلٸ  دل كايؿّا يًٛاقع.٢ َع نٕٛ اـستٸ ،ا٭ػباك بإٔ ايجٛاب قؿٛ

ٚٸ ؿٴٜٔلثايجّا:   ٔٵَٳ»ٍ ع هٛا٤ بتؿورل إٌٗٛك َٔ ٚٗٛك أػباك ع٢ً أٌُ ا٫ستُاٍ ا٭

١ٝ ايٛاٖل١ٜ يًؼدل ائعٝـ، أٚ بتؿورل ايٌٗٝـ ايِـك َٔ ٚٗٛكٖا ٌ اؿذٸعٵٗ دٳ «بًؼ

ٞٸعٵٗ دٳ ٕٸ ا٭ػباك إقنٛك٠ يٝوت بِـؿ اَؾ ٌ ا٫ستٝاٙ ا٫هتشباب هٛا٤ ٌ أ٬ُّ، عٵع أ

٬ّ ي٬ستٝاٙ ا٫هتشبابٞ، ٚإِا ٖٞ ٗ َكاّ عٵ٬ّ يًشهِ ايٛاٖلٟ أٚ دٳعٵأنإ دٳ

ٛٳ  نُا هٝأتٞ. ،ـ أٚ اٱكًاؿعٵاي

قاٍ  .«بًؼ ٔٵَٳ»٘ ٖٛ ُعٛب١ اهتٛٗاكٙ َٔ أػباك ؾُعًٔتٴ جاْٞا٫ستُاٍ ايٚأَا  

ٮػباك ي ،بٌ ٫ إًعاك ،٫ ؿ٫ي١»اعذلآّا ع٢ً ا٫ستُاٍ إقنٛك: ، ايوٝـ اـ٥ٛٞ

ٕٸ بٗا ِٜرل  ،ٗ ايعٌُ ٖا ٜٛدب سـٚخ ًَِش١ٺ عٓٛإ ايبًٛؽ إقنٛك٠ ع٢ً أ

ٚٸّاَوتشبٸ ػباك عٔ ؾٌٔ اهلل ؿ اٱَؿاؿٖا فلٸ ٕٸإؾ ;(43)ٍ، ؾإتعٌ ٖٛ ا٫ستُاٍ ا٭

ٕٵ ٚأْ٘ هبشاْ٘ بؿًٔ٘ ٚكٓت٘ ٜعطٞ ،تعاٍ نإ غرل  ايجٛاب ايقٟ بًؼ ايعاٌَ، ٚإ

 ٤٭دٌ طلٚ ّاإٍ ايعٌُ، ٚأْ٘ ِٜرل َوتشبٸ تل٣ ع غرل ْاٚل٠ٺيًٛاقع، ؾٗٞ ع نُا  َطابٕل

 .(44)«عٓٛإ ايبًٛؽ
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ٛٸ ،، ٖٚٛ ايٛاٖل َٔ ايوٝـ اـ٥ٛٞٚأَا ايجايح ٗ ن٬َ٘، ؾ٬  نُا َلٸ يًت

ٕٸا٫عذلاض عًٝ٘ ب ِٜضٸ ٌٕ أ ٕٸ فيو َلؿٚؿٷ ;نْٛ٘ َطًٛبّا ؾلعٴ ايجٛاب ع٢ً عُ بأْ٘ » ٭

أدٌ، قـ اعذلض عًٝ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ  .(45)«يًجٛاب ٬َنّا عك٬ّ ٔ ا٫ستٝاٙوٵٜهؿٞ سٴ

ػ٬ف ٚاٖل ساٍ اـطاب ايِاؿك َٔ إٍٛ ٗ »ٖٚٛ أْ٘  ،آػل ٗ ايبشٛخ باعذلإض

ٌٷ ،عٓ٘ َا ٖٛ ٍَٛ أْ٘ ُاؿكٷ هٛا٤ نإ بًوإ ا٭َل ٚايطًب أٚ  ،٫ َا ٖٛ عاق

ٛٳ  .(46)«ـ ع٢ً ايجٛابعٵبًوإ اي

إتعٌ، ت( كأ٣ إٔ ٖقا ا٫ستُاٍ ايجايح ٖٛ اؿًكاأٟ آػل ) ٘ ٗ قٌٍّٚيهٓٸ 

ٔٵ» ل إعطا٤ ٕ ا٫ستُاٍ ايجايح َؿلؿٙ ٫ ٜؿوِّ٭ ;ايلابع َع تطعُٝ٘ با٫ستُاٍ ٚيه

٫  ،ايعكٌ إِا وهِ باهتشكام ايعاٌَ يًجٛاب ٕٸ٭ ;بًػ٘ ايعاٌَ ْؿى ايجٛاب ايقٟ

ـٻايجٛاب، ؾ ًؼّ فيو ٚٳ١ َلؿټَٔ ا٫يتناّ بإٔ ٖقٙ اـُِٛٝٸ ٬ بٴ  ـٺعٵٖا إٍ 

ٟٸ ُٻ(47)«َٛيٛ ٚٳ. َٚا تٔ ٟٸ ـٺعٵٓ٘ اـدل َٔ  َا اعذلض ب٘  بايجٛاب ٖٛ َا ٜهؿٞ يلؿٸ َٛيٛ

َؼايؿت٘ يًٛاٖل َٔ اؿـٜح ٗ نٕٛ اـطاب  ،ايوٝـ ٗ ايبشٛخ ع٢ً ٖقا ايٛد٘

ٛٳُاؿكّا عٓ٘ بِؿت٘ إٛيٜٛٸ ٕٸ إٛي١ٜٛ ٖٞ ٗ ٖقا اي ـ بايجٛاب عٵ١، ٫ بِؿت٘ عاق٬ّ، ؾإ

ـٻا ٭ٕ ايعكٌ ٫ ُٜٔٔ يًعبـ َكـاك ايجٛاب ع٢ً اْكٝاؿٙ، ٚإِا ايقٟ ٜعلف فيو  ;ؿحمل

ٌٻ إكـاك ُٜٚٔٓ٘ يًعبـ ٖٛ إٍٛ عنٻ  . ٚد

ػ٬ف ٚٗٛكٖا ٗ أْٗا »ٙ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٗ ايبشٛخ بأْٸ٘ ؾكـ كؿٻ ٚأَا ايلابع

ٛٳ٫ فلؿ اٱ ،ٚايذلغٝب ٚايطًب بِـؿ اؿحٸ ِّعٵػباك أٚ اي  . (48)«فلٵـ اي

ٛٸ تٳٚقـ علِؾ ٕٸ ٖقا ايٛد٘ ًِٜض يتتُِٝ ايٛد٘ ايجايح يًت يٝػـٚ إكِٛؿ بأػباك  ;أ

 ٗ ْؿى ايٛعـ، ٚيٛ ناْت ٖقٙ ًِٕش١ٺبايجٛاب  َٛيٍّٟٛ ـٺعٵٚٳتكـِٜ ٚإعطا٤  «بًؼ ٔٵَٳ»

 .(49)ٓ٘ عك٬ّوٵباعتباك سٴ ;إًِش١ ٖٞ ايذلغٝب ٗ ا٫ستٝاٙ

ا٫ستُاٍ اـاَى  إفا متٸ أقلب ا٫ستُا٫ت، إ٫ٓٚايقٟ ٜبـٚ إٔ ٖقا ا٫ستُاٍ ٖٛ 

 .تايٞاي

ٚقـ  ،ٗ ْؿو٘ نإ ٚاكؿّا ٕٵإٚ»ل عًٝ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ بأْ٘ ؾعًٖ ٚأَا اـاَى

 ،«َٔ اـرل ع٢ً ٤ًٞٺ بًػ٘ ثٛابٷ ٔٵَٳ» :وتٌٗـ عًٝ٘ َا ٚكؿ ٗ يوإ بعض ايلٚاٜاتٜٴ

ًؼ عًٝ٘ ايجٛاب ٗ إلتب١ قٟ ب١ ٚكدشإ ايعٌُ آيايٛاٖل ٗ إؿلٚغ١ٝ عٔ ػرلٜٸ

ٌٸ ٕٸأ ٫ٓإ ،ايوابك١  .(50)«ع٢ً فيو ٫ َٛدب ي٘ ،٢ إطًل َٓٗاستٸ ،ػباك ايبابأ ٌٓ ن
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 ،َٚا أٚكؿٙ ايوٝـ ايٌٗٝـ عًٝ٘ ،َٚا ّهٔ إٔ ْكٛي٘ بٌإٔ ا٫ستُاٍ اـاَى

ـٸ  ٠ أَٛك: ع

ٚٸ ٍٸ ٕٸ: إٍا٭َل ا٭ ٖٛ  ،ا٫ستُاٍبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا  ،«بًؼ ٔٵَٳ»عًٝ٘ أػباك  غا١ٜ َا تـ

ٕٸ  َٔ  |٘ ايٓيبٸًِـ يٝى ٖٛ ع٢ً ايعٌُ ايقٟ مل ُٜكايجٛاب ايقٟ ٜٴعطاٙ إهًٖأ

ٔٵ، |ايقٟ قاي٘اـرل ا٭هاي، بٌ ع٢ً عٌُ  ٘ ايلاٟٚ طبكّا ٕا ًِمل ُٜٓك ٚيه

ٌٴُا بٳكٴؾا٫ًتباٙ ايقٟ  .َٚكـاكٙ ؾ١ٗ ؿكد١ ايجٛاب ،|قاي٘ اـدل  ٚقع ؾٝ٘ ْاق

ِّ  ٘ثٛابعٌُ اـرل ٚيٝى ٖٛ ا٫ًتباٙ ٗ أٌُ ُـٚك ٚ يًجٛاب عًٝ٘ ٔ يعٌُ اـرل أإتٔ

ٝٸ|عٓ٘ ُٸ ١ّ، ٚإْٸُا ٗ َلتب١ ايجٛاب، نٝؿ ٝٸ .١ّٝٚن ت٘ ع ١ ايعٌُ ٚػرلٜٸؾأٌُ َلغٛب

ٔټ ٚبايتايٞ نْٛ٘ َوتٛدبّا يًجٛاب ع ٖٛ أَلٷ ٘ ٖقٙ تٵٌ ايقٟ أٓاَؾَؿلٚؽ َٓ٘، ٚإِا ايتؿ

ٕٸ اهلل تعاٍ ٜعطٞ ايع ٚيٛ نإ أمٜـ َٔ ثٛاب ايعٌُ  ،بـ ثٛاب َا بًػ٘ايلٚاٜات ٖٛ أ

ٕٸؾلٓٓا ًٛ ؾ .عٓـٙ ٚاقعّا َٳإ»: تكٍٛ |١ عٓ٘ايلٚا١ٜ ائعٝؿ١ إلٜٚٸ أ ـٻ ٔٵٕٸ  م كؾع٘ تِ

ـٻ، «ٗ اؾ١ٓ اهلل ؿكد١ّ م ايعبـ طُعّا ٗ ٖقٙ ايـكد١، ٚمل ٜهٔ ا٭َل نُا ؾتِ

ـٻ ٔٵَٳ»ّا نإ قـ قاٍ: ٚاقع |أعطاٙ اهلل تًو ايـكد١. ٚيٛ ؾلض إٔ ايٓيبٸ ،بًػ٘ م تِ

ٔٸ«نإ ي٘ ؿكد١ ـٻ»: |عٓ٘ تٵايلٚا١ٜ ائعٝؿ١ ْكًَ ، يه ٕٸ َٔ تِ ، «م ي٘ ؿكدتإأ

ـٻ ٕٸ اهلل  طُعّا بايـكدتٌ، ;م ايعبـٚتِ ٔٸوٵهٝهٕٛ عٓـ سٴتعاٍ ؾإ  ،عبـٙ ب٘ ٔ ٚ

ٕٸ أٌُ ايعٌُ ثابتٴ٬سٳٚٗ إجايٌ ٜٴ .تٌـكدٜٚعطٝ٘ اي ٌٕإٌلٚعٝٸ ٜ أ آػل، ٚأْ٘  ١ بـيٝ

ٚايِـق١. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ايتؿورل ٫ سلٍٛ شلقٙ ا٭ػباك يِٛك٠  َٔ أعُاٍ اـرل ٚايدلٸ

ِّ ايٌٓو   .ٔ يًجٛابٗ ُـٚك اؿـٜح إتٔ

ٕٸ ٖقا ايٛد٘ ؾُٝا ٜبـٚ يٝى فلٸا٭َل ايجاْٞ ٍٕ: إ ، بٌ (51)سـٜجّا َطلٕٚغ ؿ استُا

ا٥ٞ عٔ بعض ايؿ٤٬ٔ، ٚأْ٘ ؾكـ ْكً٘ ايٌٝؽ ايبٗ ;ٗ نًُات ايوابكٌ ٖٛ َطلٚغٷ

ؿٕٚ َوا٥ٌ  ،ٕ َع٢ٓ قٛشلِ: هٛم ايعٌُ باؿـٜح ائعٝـ ٗ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍإ»قاٍ: 

ٌٕ ٔٷوٳأٚ سٳ ُشٝضٷ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ، أْ٘ إفا ٚكؿ سـٜحٷ  ، ٚٚكؿ سـٜحٷٗ اهتشباب عُ

ـٷ ب دام ايعٌُ بقيو اؿـٜح ائعٝـ، ٚاؿهِ بذلتټ ،ٗ إٔ ثٛاب٘ نقا ٚنقا ٓعٝ

 .(52)«يجٛاب ع٢ً فيو ايؿعٌفيو ا

َٕ لٸٜٚبـٚ أّٜٔا َٔ ايٌٝؽ اُؿ ٕٸ ِٵًَٚاعٵ»ٌ إيٝ٘، قاٍ: ٝٵايعاًَٞ ا ٖقٙ ا٭ساؿٜح ٫  أ

ٍٸ ـٻ٫ٚ ع٢ً إثبات اٱباس١ ب٘، بٌ  ع٢ً إثبات ا٫هتشباب باـدل ائعٝـ، تـ َٔ  ٫ بٴ
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باـدل ائعٝـ  ُا ٜجبتٚإْٸ ،َعتُـ طلٜٕل ١ ٚا٫هتشباب َٔايعًِ باٱباس١ ٚإٌلٚعٝٸ

 .(53)«٫ غرل ،ب ايجٛاب أٚ َكـاكٙتلتټ

 .عٔ ْاع١ٺ (54)ٚقـ سهاٙ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ

ٖٖٚفٖب إيٝ٘ بعض عًُا٤ ايوٓٸ ـٻ ٔٵ١   نًُاتِٗ.  تٵَٳتك

ٍٸا٭َل ايجايح ٕٸ َا ٜـ ايٛد٘ ٖٛ بعض ايلٚاٜات، َٔ قبٌٝ: َا  اع٢ً تلدٝض ٖق : إ

ـٻ: قاٍ٘ أبٝ عٔ ،كٚاٙ ايِـٚم ٞٸس ٞٸ ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،بٔ َٛه٢ ثين عً  بٔ عٔ عً

َٔ ايجٛاب  ٤ًٞٷبًػ٘  ٔٵَٳ»قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،عٔ ٖاًِ بٔ ُؿٛإ ،اؿهِ

ٕٵ ،فيو نإ ي٘ أدلٴ ،ؾعًُ٘ ،َٔ ػرٕل ٤ٞٺع٢ً ً  .(55)«ًِ٘مل ُٜك |اهلل نإ كهٍٛ ٚإ

ٕٸ  ٖٚٞ ٚآش١ُ ٌٕ ١ ايعٌُ ثابت١ْػرلٜٸايـ٫ي١ ع٢ً أ  .ٛؽهابل ع٢ً ايبً بـيٝ

ـٳ ٝٵ ٞٸ بٳ ٕٸ ايلٚا١ٜ ٓعٝؿ١ ايوٓـ بعً  بٔ َٛه٢. أ

بطلق٘ إٍ  ،عٔ قُـ بٔ ٜعكٛب ،ايِـٚم اٙكَٚا  ٚايـ٫ي١ عٝٓٗا لـٖا ٗ 

ُٸ مل  ٕٵإٚ ،نإ ي٘ َٔ ايجٛاب َا بًػ٘ ،ؾعٌُ ب٘ ،َٔ اـرل ٤ٞٷبًػ٘ ً ٔٵَٳ ٕٸإ»: ^١ا٭٥

 .(56)«كٌ إيَٝ٘ل نُا ْٴٜهٔ ا٭

 ٱكهاٍ، ؾتًِض يتأٜٝـ هابكتٗا.ٖٚقٙ أّٜٔا ٓعٝؿ١ ايوٓـ با

 اهللبًػ٘ ثٛابٷ َٔ  ٔٵَٳ»: ٜكٍٛ ×لأبا دعؿ زلعتٴ: ـ بٔ َلٚإ قاٍُق ػدلٗ ٚ

ٕٵ ،أٚتٝ٘ ،ٛابايج ايتُاي فيو ;ؾعٌُ فيو ايعٌُ ،ٌٕع٢ً عُ مل ٜهٔ اؿـٜح نُا  ٚإ

ٕٵ لٷعٹٌٵَٴ ،ًٜ٘ٵٚبًشاٚ فٳ ;ؾإْ٘، (57)«بًػ٘ ٕٸ اؿـٜح سٳع  ّاٚاٖلمل ٜهٔ  ع إ  ُّا ُاؿكٷتٵبأ

ٔٸ ،|عٓ٘ ٕٸ مل ٜبًػ٘ نُا ٖٛ، أٟ  ايلاٟٚ يه ِّأٌُ بًٛؽ اؿـٜح إ ٔ يًجٛاب إتٔ

 .ثابتٷ

ٔٵ ٗ إكابٌ ٜٛدـ طا٥ؿ١ْٚ َٔ  أػل٣ َٔ ا٭ػباك ع ٚؾٝٗا ايِشٝض ع َطًك١ْ يه

ٕٸ ايعٌُ ايبايؼ، ٖقٙ اؾ ٍٸ ع٢ً أ ل ٪دٳنإ َؿلٚغّا َٔ ػرلٜٸت٘ أّ ٫، ٜٴ هٛا٤ٷ١ٗ، ٚتـ

ُشٝش١  :َٚٔ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ .جاب ع٢ً ؾعً٘ بايجٛاب ايٛاكؿ ٗ اـدل ائعٝـُاسب٘ ٜٚٴ

 ،ؾعًُ٘ ،َٔ ايجٛاب ٤ًٞٷ |بًػ٘ عٔ ايٓيبٸ ٔٵَٳ»قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،ٌٖاّ

ٕٵ ،فيو ي٘ نإ أدلٴ ٌاّ بٔ أػل٣ شل ١ٺُشٝشٚٗ  ;(58)«ًُِٜ٘كمل  |نإ كهٍٛ اهلل ٚإ

نإ  ،ؾِٓع٘ ،ٛاب ع٢ً ٤ًٞٺايج ٦ًّٝا َٔزلع  ٔٵَٳ»: قاٍ ×اهللعٔ أبٞ عبـ  ،هامل

ٕٵ ،ي٘   .(59)«مل ٜهٔ ع٢ً َا بًػ٘ ٚإ
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 بٌ ايطا٥ؿتٌ؟ َٚا ٖٛ ٚد٘ اؾُع؟ ٚايو٪اٍ: ٌٖ َٔ تعاكٕض

 ،بٓٛل ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ،فٖب ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٚايوٝـ ايٌٗٝـ ع ُٖٚا إعذلؾإ 

ٌٸ ٕٸأ»لّا ٗ ْؿو٘ ع إٍ ٝٵإٍ ُٛك٠ إؿلٚغٝٸ١ عٔ نٕٛ ايعٌُ ػٳ  ،ػباك ايبابأ ٌٓ ن

 . (62)«ٗ إط٬م ايبٛاقٞ نؿا١ْٜ»ٚ (61)«٫ َٛدب ي٘ (60)ع٢ً فيو ،٢ إطًل َٓٗاستٸ

ٍٳ طا٥ؿ١ َٔ ا٭ػباك َطًك١  تْٸ٘ َا ؿاَبأي٬عذلاض ع٢ً ن٬َُٗا  ٫ٚ فا

ٕٸ ٭ْ٘ ّهٔ إٔ ٜٴ; ـ٠ ؾٝشٌُ إطًل ع٢ً إكٝٸـٚا٭ػل٣ َكٝٸ ـ إكٝٸ»ذاب ع٢ً فيو: إ

ٚايٛد٘ ٗ عـّ ايتعاكض ٚايتٓاٗ  .(63)«٢ وٌُ إطًل عًٜٝ٘عاكض إطًل ستٸ ٖٓا ٫

 بُٝٓٗا إٔ ايطا٥ؿتٌ ٗ إكاّ َجبتتإ.

ٕٸ ٖقٙ ا٭ػباك َٔ ايطا٥ؿتٌ ٖٞ َذُٛعٗا تٌرل إٍ َع٢ٓٶ  ٬ْٚسٜ ع٢ً فيو أ

ـٺ  ،ٚاسـ، ؾ٬ َع٢ٓ يًتؿهٝو بٝٓٗا َٚطًٛبٺ : ٖٞ بِـؿ بٝإ َٕٛٓٛعٌٵ، أٚ ُقٚاس

ٝٸ١، ٚاعتباك بعٔٗا َطًكّا ٚاٯػل َكٝٸ ِٸٚقلا٤تٗا بٗقٙ ايطلٜك١ ايتذن٦ٜ ؿع٣ٛ  ـّا، َٚٔ ث

ٕٸ إكٝٸ  ٭ْٗا تٌرل إٍ َع٢ٓٶ ;فُٛع١ٝ ـ ٫ ٜٓاٗ إطًل، بٌ ٜتعٌ قلا٤تٗا بطلٜك١ٺأ

 ـ. ٚاسـ، ؾٝشٌُ إطًل ع٢ً إكٝٸ

ٕٸ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ؼتٌُ ايٓٛل إٍ َا دا٤ ٗ ا٭ٍٚ ِشٝش١ ٌٖاّ ؾ ;ع٢ً أ

ٕٵ»ؾٝٗا:  ×ُا نإ ايٓٛل ٗ قٛي٘بٳايجا١ْٝ كٴ يٝى إٍ اـطأ ٗ  «مل ٜهٔ نُا بًػ٘ ٚإ

ٚاكؿٷ ٗ ُشٝش١  عأٓعـ  ٚيٛ بـكد١ٺ عٚا٫ستُاٍ عٝٓ٘  أٌُ ْكٌ ايجٛاب، بٌ ٗ ؿكدت٘.

 أقلب إٍ «َٔ ايجٛاب ٤ًٞٷ بًػ٘ ٔٵَٳ»بًشاٚ إٔ اي٤ٌٞ َٔ ايجٛاب ٗ قٛي٘:  ;ٌٖاّ ا٭ٍٚ

ِٸ مل  لّا ٗ ْؿو٘، ٚإ٫ٓٝٵٖٚٞ اؿ١ِ اجملاَع١ يهٕٛ ايعٌُ ػٳ ،١ٺ َٔ ايجٛابإكاؿ٠ س

، ٚأَا ائُرل ٗ «بًػ٘ ثٛابٷ»ٚاقتِل ع٢ً ايكٍٛ:  ،يًتعبرل إقنٛك ١ ؿإعٜهٔ مثٸ

ٕٵ»قٛي٘:  لاؿ ب٘ ٫ إٍ ايجٛاب، ؾٝٴ ،ؾٗٛ ٜعٛؿ إٍ اي٤ٌٞ «ًِ٘مل ُٜك |نإ كهٍٛ اهلل ٚإ

 .كٜـ باي٤ٌَٞا ُأ

ٕٸ ا٭ػق باٱط٬م ٜذلتٻٚ إٕ فيو ؾ ،عات اٯت١ٝبٹب عًٝ٘ بعض ايتٻباٱٓاؾ١ إٍ أ

 ٜـؾعٓا إٍ ايتٌهٝو ٗ أٌُ ؿ٫ي١ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ع٢ً اٱط٬م.

ٞٸ ٔض ؿ٫ي١ ا٭ػباك ع٢ً ٖقا إع٢ٓ ؾإهاؿ تؿورٕل: إفا اتٸا٭َل ايلابع ي٘  ثبٛت

ٔټجٛاب ايقٟ ٜٴإٕ ٖقا اي :يٝى عورلّا، ؾُٔ إُهٔ ايكٍٛ َٔ اهلل  ٌٷعطاٙ ايعبـ ٖٛ تؿ

ٕٸ ٖقٙ ا٭ػباك تٓب٧ عٔ هع١ نلّ اهلل تعاٍ ِّوٵٚأْ٘ عٓـ سٴ ،تعاٍ، أٟ إ عبـٙ  ٔ ٚ
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ٚٳ ٞٸ ـٺعٵب٘، ٚأْ٘ ٜلٜـ َهاؾأ٠ ايعبـ إٓكاؿ ي٘، ٖٚٞ ٫ ؽًٛ َٔ  َٚٔ إُهٔ  .بقيو إشل

ـ ايٌٗٝـ ع ٖٛ تهٌُٝ نُا فنل ايوٝ عايكٍٛ أّٜٔا: إٕ ايػلض َٔ ٖقٙ ا٭ػباك 

 ١.١ ا٭ٚاَل ا٫هتشبابٝٸنٝقلٸ

 «بًؼ ٔٵَٳ»ٔ ٌٓ أػباك ْٸ٘ ٗ ساٍ متٸ ا٫ستُاٍ اـاَى ٜتعٝٻإٚػتاّ ايه٬ّ: 

ٜبك٢  كغِ فيو ع ع٘ يهٓٸ. ١ عًٝ٘ هٓـّآعـ ا٭ػباك ايـآي ْٞكط١ ائعـ ؾٝ٘ ٖٚ. عًٝ٘

ُٳ٬ّ.  قتٳ

ِٸ ؾا٭قلب عٓـٖا ٌٓ أػباكٚأَا إفا  ايجايح ع٢ً ا٫ستُاٍ  «بًؼ ٔٵَٳ» مل ٜت

 .ُّا بايلابعَطعٻ

ٚٸ  .نُا هًـ ،ٍ ٚايجاْٞ ؾ٬ ؿ٫ي١ يٮػباك عًُٝٗاٚأَا ايٛدٗإ ا٭

ٔ عٔ ا٫عتباك، ٜٚتبٌ أْ٘ ٫ أٌُ ٓٳٚعًٝ٘، توك٘ قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ

 .شلا

ٕٸ ٖقٙ ا٭ػباكٜٚ٪ِّ ، مل َع نْٛٗا ٗ َتٓاٍٚ ا٭ُشاب ٚايؿكٗا٤ ،ـ فيو أ

ـٷ  ٔ.ٓٳلٜٔ ع ؿ٫يتٗا ع٢ً ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټَِٓٗ ع باهتجٓا٤ إتأػِّ وتٌُ أس

ُٓا بـ٫ي١ بعٔٗا عًٝ٘ ؾؿٞ ٚأَا ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ؾ٬ ؿ٫ي١ شلا عًٝ٘، ٚيٛ هًٖ

ٝٸ َټنؿاٜتٗا ٱثبات إوأي١ ا٭ُٛي  نبرل.  ٌٷ١ إؼايؿ١ يًكاعـ٠ تأ

١ ساد١ يبعض ايبشٛخ ٫ ٜبك٢ مثٸ ،ٚاْهٌاف ٓعؿٗا ،هكٛٙ ايكاعـ٠َٚع 

ُٸ ،باهتجٓا٤ بعض ايٓكاٙ اٯت١ٝ ،ٚايؿلٚع إلتبط١ بٗا ،ايتؿ١ًِٝٝ ١ ٝاييت ْل٣ أٖ

 يًِتٗا ببشجٓا َٚكاكبتٓا يًُوأي١. ;م إيٝٗاايتطلټ

 

ـٻ بٓا٤ٶ ع٢ً  ،واَضَٔ عـّ ُاَٝٸ١ ايـيٌٝ ع٢ً قاعـ٠ ايت ع ّباٱٓاؾ١ إٍ َا تك

١ ٚغرل ب ع٢ً ا٭ػق بٗا ايعـٜـ َٔ ايٓتا٥ر ايوًبٝٸؾكـ تلتٻ ع ايتؿورل إٌٗٛك شلا

ٟٸ ،احملُٛؿ٠ ِّ .ٚايعًُٞ ع٢ً ايِعٝـٜٔ ايٓٛل لات ع٢ً عـّ ٖٚقا ٗ ايٛاقع َٔ إ٪

ع ب عًٝ٘ َؿاهـ نجرل٠ ٫ ِٜـك عٔ إٌلِّ٭ٕ َا ٜذلتٻ ;إكاؿ٠ ايتؿورل إٌٗٛك شلا

 ٖٚقٙ بعض ايٓتا٥ر اييت أؾلمٖا ا٭ػق بٗقٙ ايكاعـ٠:  .أٚ ٫ ٜهٕٛ َلاؿّا ي٘ ،ِاؿهٝ
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ٕٸ ٖقٙ ايكاعـ٠ قـ ٖٝٻ  تٵٌ ا٭ػباك ايٛا١ٖٝ ٚاـلاؾ١ٝ، ٚػًَكايٓؿٛي يتكبټ تٵَأإ

ٕٸ ا٭فٖإ إوه١ْٛ بٗقٙ ايكاعـ٠ ؼ٬سٳسٝح ٜٴ ;١ُ٥٬َ يقيو ١ّأكٓٝٸ  اٍٚ داٖـ٠ّٜ أ

ٌٸ ٛٸ إهاؿ تدلٜٕل يه ٌٸ ،تلاخ ايػً ٖٚقا َا ؾتض ايباب  .ٓعٝـ ٫ أٌُ ي٘ ػدٕل بٌ يه

اييت تبايؼ باؿـٜح عٔ ثٛاب  ٫ هٝٻُاٚ، ب ا٭نافٜب ٚإٛٓٛعاتٚاهعّا أَاّ تولټ

ٕٸ اـدل ستٸ١ً، عذٸٗٵاهلل تعاٍ ايعِٛٝ ٚاؾنٌٜ ع٢ً بعض ا٭عُاٍ ايوٻ ٢ يٛ كٚاٙ ١ أ

ِٷاايهقٸ ، ٚيقا هٛم ْكً٘، بٌ هٛم اٱؾتا٤ ع٢ً ٥ٛٓ٘ بٕٛ ؾاستُاٍ ُـقِٗ قا٥

 .بٓا٤ٶ ع٢ً إٌٗٛك ،با٫هتشباب

َع أْٗا ع ؾُٝا ٜبـٚ َٔ بعض ايٌٛاٖـ ع  ،ٓا إٔ ٠٬ُ ايلغا٥بِؿٚقـ أهًَ

 .قاعـ٠ ايتواَض «بلن١»بع متٸ إٓؿا٤ ايٌلعٝٸ١ عًٝٗا ١، ٌ بعض ايِٛؾٝٸبٳَٔ قٹ َٛٓٛع١ْ

ٕٸ إتتبِّ ع ٕٛاكؿ ا٫هتٌٗاؿ بايكاعـ٠ ٗ ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ١ إؼتًؿ١ هٝهتٌـ أْٸ٘ إ

ُا بٳٚكٴ، ؿػًت آ٫ف ا٭ػباك ائعٝؿ١ُٚأ ،ٗ ٥ٛٓٗا قـ متٸ اهتٓباٙ ٦َات ايؿتا٣ٚ

 .ٚايؿكٗٞ ػُِّٛا ،إٍ ايؿٔا٤ ايـٜين عَُّٛا ،إٛٓٛع١

١ ع٢ً ٔ ايٌلعٝٸعًٝ٘ ْٛعّا َ تٵ٘ ايكاعـ٠ ٚأَٓؿتٵَا أؿػًَ ٚمل ٜكتِل ا٭َل ٗ

ـٸ ،ايذلاخ ايٌٝعٞ ائعٝـ ٢ ستٸ ،ٞفيو إٍ تلاخ ايػ٠٬، ٚنقيو ايذلاخ ايوٓٸ بٌ اَت

ٛٳايقٟ سهِ أٌٖ ايوٓٸ ٌټ .ٖٓ٘ٵ١ ب ٚٳ ;ٖقا ايذلاخ نإ َٔ ايوٌٗ كؾٔ٘ ٚن ٓ٘ ٖٵبوبب 

ـٳت٘ هٓـّا، ٚعـّ ُشٸ ٝٵ ٕٸ ايكاعـ٠ زلٳ بٳ  ٚقٝـ ايتـاٍٚ. «ّاسٝٸ»بإبكا٥٘  تٵشٳأ

 

ٕٸ قاعـ٠ ايتواَض ـٳبًشاٚ بعض ايتٛهټ ٫ هٝٻُاٚ ع إ  :َٚٓٗا ،ٗاتٵعات اييت ًٗ

َٸ ٛټ تٵقـ أعَط ع ١تطبٝكٗا ع٢ً ايعٓاٜٚٔ أٚ ا٭سهاّ اييت ٜٓتنع َٓٗا َؿاِٖٝ عا كات تِ

ٛٻهِّ ُٳ١٦ ٌَٚ  ٘ َٔ هع١ٺتٵع َٔ ػ٬ٍ َا أتاسٳ تٵ١ٖ عٔ ايـٜٔ أٚ اؾُاع١ إ٪١َٓ، ٚهاٖ

بٌ  ،ًهجرل َٔ إؿاِٖٝ ايكًك١ ٚإًتبو١يايذلٜٚر ٗ ا٭ػق با٭ػباك ائعٝؿ١ ع ٗ 

ٕٸ ا٭ؾهاك إِاؿ١َ يًتعايِٝ اٱه١َٝ٬ ايِشٝش١ ايهجرل َٔ ا٭ػباك . ٚبٝإ فيو: إ

ُٻ َٸائعٝؿ١ تتٔ ١ًِ باؿٝا٠ ٚاٱْوإ، ٖٚقٙ إؿاِٖٝ ٫ ١ َتٸٔ َؿاِٖٝ إه١َٝ٬ عا

ُٖتواَض ٗ أؿٓيفاٍ يً ٕٸ قاعـ٠ ايتواَض ع يٛ  ق بٗا ٗ ا ٜ٪ػٳإِ ٗ ْؿوٗا ع تٵتٗا; ٭
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ٚٳبٳات، ٚكٴفاٍ إوتشبٸ ي٘  ٘ٳدٵُا إهلٖٚات أّٜٔا، ٚأَا تعُُٝٗا إٍ إؿاِٖٝ ؾ٬ 

ٕٸ ٖقا ايتواٌٖ ٗ أؿٓي ٫ هٝٻُاإط٬قّا، ٚ َٸأ ١ هاِٖ ٗ تكـِٜ ١ إؿاِٖٝ اٱه١َٝ٬ ايعا

ٛٻ ُٛك٠ٺ  َٔ ايكٔاٜا.  ٚعٔ َٛقؿ٘ ٚك٩ٜت٘ ٗ نجرٕل ،١ٖ عٔ اٱه٬ٌَّ

ٕٸ إؿاِٖٝ اٱه٬َٝٸ ٛٸ٠، ايٓٛل٠ إٍ ١ٜ، ايعنٸَٔ قبٌٝ: اينٖـ، اؿلٸ ،١إ ٠، ايك

ِٸ إثباتٗا ٚبًٛك٠ إٛقـ  ،إلأ٠ َٚٛقعٗا ٗ اؿٝا٠ ٚهٛاٖا َٔ إؿاِٖٝ، ٫ ّهٔ إٔ ٜت

ٕٸ أَجاٍ ٖقٙ  ٫ هٝٻُاايوٓـ، ٚ ٚٓعٝؿ١ٹ ٚا١ٖٝٺ اٱه٬َٞ َٓٗا اهتٓاؿّا إٍ أػبإك أ

َٸ بايؼ ٗ  ٜٚتؿاعٌ َعٗا ايٓاي، ٚشلا تأثرلٷ ،١إؿاِٖٝ تعهى ُٛك٠ اٱه٬ّ ايعا

ٖٓ ،ْؿٛهِٗ ٝٸ١ ٚايتؿ١ًِٝٝأنجل  اييت  ،(64)ا تعهو٘ بعض ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ اؾن٥

 تٗا.ٜلؾض ايؿكٗا٤ ايتواَض ٗ أؿٓي

ٌٕٚنُا إٔ تطبٝل ايكاعـ٠ ع٢ً إؿاٖٝ ب عًٝ٘ ك، ٜٚذلتٻَباًل غرل َدلٻ ِ بٌه

ات ٚإهلٖٚات إبجٛث١ ٗ إوتشبٸ ١، ؾإٕ تطبٝكٗا ع٢ً فٌَُا فنلْاٙ َٔ ايوًبٝٸ

٭ٕ ٖقا ايعـؿ ; ٟ إٍ ايٓتٝذ١ عٝٓٗاٚاييت تبًؼ آ٫ف ايؿتا٣ٚ، ٜ٪ؿٸ ،ايهتب ايؿك١ٝٗ

ـٸ ٛټات ٚإهلٖٚات ٖٛ بٓؿو٘ ٜعطٞ ٜٚعهى تّا َٔ إوتشبٸايهبرل د ُٸِ ّا عٔ كّا ػا

ب، بٌ وٵَات ؾشٳق َٔ ايٛادبات ٚاحمللٻ٪ػٳؾِٛك٠ اٱه٬ّ ٫ تٴ .اٱه٬ّ ٚك٩ٜت٘ يٮَٛك

 ٛف ٜٓعهى ع٢ً ُٛك٠ اٱه٬ّ ْؿو٘.ٔ أّٜٔا، ؾايتواٌٖ ٗ أهاْٝـٖا هٓٳَٚٔ ايوټ

 

لن٘ َٔ َٚا ت ،١ًِ بإؿاِٖٝٚإيٝو بعض ا٭َج١ً ع٢ً ايتواَض ٗ ا٭سهاّ إتٸ

ٝٸ اْعهاهاتٺ  ١: هًب

ّٸ1 ُٸبعض ا٭علام:  ع ف َٸائعٝؿ١ ايلٚاٜات ٓت بعض تٔ  بعض ا٭قٛاّي ّاف

إٍ َكاطعتِٗ  ٠ؿعٛٚ ،أٚ ايٌلا٥ض ا٫دتُاع١ٝ )نقٟٚ ايعاٖات( ،)نا٭نلاؿ َج٬ّ(

َع ٓعؿٗا ايوٓـٟ، قـ أؾت٢ بٗا بعض  ،(65)ٖٚقٙ ا٭ػباك .ادتُاعّٝا ٚاقتِاؿّٜا

هًب١ٝ عٔ  ب بتكـِٜ ْٛل٠ٺتوبٻ اٖٚقا َ .(67)اؿّا إٍ قاعـ٠ ايتواَضاهتٓ ;(66)ايؿكٗا٤

ٞٸ إكٝت١ ػاٙ ٖ٪٤٫! َع إٔ ١ عِٓلٜٸٚأٚس٢ بإقلاكٙ بٗقٙ ايٓٛل٠ اي ،ايتٌلٜع اٱه٬َ

ٌٸ ّٸ  ،ٖٚهقا .١أًهاٍ ايعِٓلٜٸ اٱه٬ّ إِا دا٤ بلؾض ن ٕٸ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ف ؾإ

١ٓٓٛ يٓكِإ عكًٗا ٚإبِّ ،إلأ٠ ٕٸ (68)...ٚايـاع١ٝ إٍ تلى ٌَاٚكتٗا ،ٗا ٚإّاْٗاٚس ، إ
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ـٳٓعٝؿ١،  ٖقٙ كٚاٜاتٷ ٝٵ ٜٳ بٳ ٕٸ بعِٔٗ مل  ُٻ ;َاْعّا َٔ ا٫يتناّ َؿاؿٖا لٳأ ٔ ٭ْٸٗا ٫ تتٔ

ٌٸ ، َع أْٸٗا تعهى ُٛك٠ اٱه٬ّ عٔ إلأ٠، ٖٚٞ ُٛك٠ْ(69)أسهاَّا إينا١َٝ  ٍٕـٳدٳ ق

ض ي٘ إلأ٠ ٗ ايهجرل َٔ بب ٚكا٤ ايكُع ايقٟ تتعلٻُا ٜل٣ ايبعض أْٗا ايوبٳنبرل، ٚكٴ

 ١ ٚاٱه١َٝ٬.ايـٍٚ ايعلبٝٸ

ٕٸ نتاب طبٸ٬ْسٜ إٔ ايع٬ٓٚإـاٚا٠:  ع ايٓٛل٠ إٍ ايطبٸ2  ١َ اجملًوٞ ٜعذلف أ

ب ع٢ً فيو قا٬ّ٥: ٚيهٓ٘ ٜعكِّ .«ؿ٘ؾٗاي١ َ٪يِّ ;يٝى ٗ ؿكد١ ها٥ل ايهتب» ^ا٭١ُ٥

ل با٭سهاّ ايؿلع١ٝ، ٚٗ ا٭ؿ١ٜٚ ٚا٭ؿع١ٝ ٫ متاز ٓ٘ ٜتعًٖإف قًٌٝ َ ;فيو ٫ٚ ٜٔلٸ»

ٕٵ مل تلتب٘ بايعٌُ ٚايوًٛى،  ،ٕٸ ايلٚاٜات ايطبٸ١َٝع أ .(70)«إٍ ا٭هاْٝـ ايكٜٛٸ١ ٚإ

ٖا َٔ ػ٬ٍ كٜـ أػقٴإفا ُأ َٔ د١ٗ، ٖٚٞ ْٛل٠ْ ٓٛل٠ اٱه٬ّ إٍ ايطبٸٗا تلتب٘ بيهٓٸ

ٛټَا دا٤ ٗ َجٌ ٖقا ايهتاب ؾٗٞ تعطٞ اْ ِشٸ١ كّا بـا٥ّٝا، ٖٚٞ تلتب٘ بطباعّا ٚتِ

ٖٓأػل٣ َٔ د١ٗٺ اٱْوإ ؾ٬ ٜوٛؽ  .ايتواٌٖ ؾٝٗا ٚتعلٜٔٗا يًُؼاطل ا ٫ ِٜضٸ، 

َٸ ٚٓعٴ ٞٸ ع قبٌ تٛثٝكٗا ع ٗ َتٓاٍٚ عا ١ ايٓاي، نُٛؿات ا٭ساؿٜح فات ايطابع ايع٬د

ْٕ ٝٸ١ َِٓٛ ٝٸ١ احملٛٵعًٝٗا، ػٳ ٚإكًاؿات طب  .تِٗع٢ً ُشٸ ت١ًُؾّا َٔ آثاكٖا ايوًب

١ِّٖٛ يِٛك٠ إقٖب3 باهتشباب  : ؾكـ أؾت٢ بعضٷع ًلع١ٓ ايوًٛنٝات إٌ

ّٸ ع٢ً  يٛكٚؿ ػدٕل ;عًٝ٘ ٗ أٜاّ عاًٛكا٤ ّ بعضٷـٹِكٚايقٟ ٜٴ ،ٖاكه١ ايتطبرل َلهٌ ٜٓ

ٕٸ ايوٝـ٠ مٜٓب  .(71)٢ هاٍ ايـّ َٔ ؼت ايكٓاعستٸ ،ْطشت كأهٗا َكـّ احملٌُ ÷أ

ٕٸ ايبعض اهتٓـ إيٝ٘ ٗ اٱؾتا٤ باهتشباب ايتطبرلاـدل ٓعَع نٕٛ ٚ يًتواَض  ;ٝؿّا ؾإ

َٸٓٳٗ أؿي١ ايوټ ٕٸ ٖقٙ إُاكه١ ايعا ّا عٔ إقٖب، نُا ١ تعطٞ اْطباعّا هًبٝٸٔ، َع أ

ٓٳ  . (ؾك٘ ايٌعا٥ل)ٓا فيو ٗ نتاب شٵأٚ

 بعٌ ا٫عتباك ايؿتا٣ٚ إٌٗٛك٠ اييت تكٍٛ ْا: يٛ أْٓا أػقاّع مٛه١ ا٭ٜٸ4

إٜكاع٘ أٚ  بهلا١ٖ اينٚاز ٚايكُل ٗ بلز ايعكلب، ٚنلا١ٖ إٜكاع ايعكـ ّٜٛ ا٭كبعا٤،

ٚاـاَى، ٚايجايح عٌل، ٚايواؿي  ،ٖٚٞ ايجايح ،ٗ أسـ ا٭ٜٸاّ إٓشٛه١ ٗ ايٌٗل

أٚ نلا١ٖ  ،ٚاـاَى ٚايعٌلٕٚ ،عٌل، ٚاؿاؿٟ ٚايعٌلٕٚ، ٚايلابع ٚايعٌلٕٚ

ٖٞ ؾتا٣ٚ متٸ ٚ ،(72)إ أٚ ايج٬خ َٔ آػل ايٌٗلٖٚٛ ايًًٝت ،إٜكاع٘ ٗ قام ايٌٗل

ٛټ ٕٸ ٖقا ٜعطٞ تِ اهّا عٔ ْٛل٠ اٱه٬ّ يًنَٔ، كّا سوٸبٓا٩ٖا ع٢ً قاعـ٠ ايتواَض، ؾإ

ِّ .ٚأٜاّ مى ;أٜاّ هعـ :ٚاْكواَ٘ إٍ ٛټأٜعكٌ إٔ ْك كّا عٔ مٛه١ ا٭ٜاّ اهتٓاؿّا ّ تِ
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ٕٸ ٖقا أَلٷ ٓعٝؿ١ٺ إٍ أػبإك  ،يػلاب١! إْٓا ْلؾض ؾهل٠ مٛه١ ا٭ٜاّٗ غا١ٜ ا ٚا١ٖٝ؟ إ

 .(73)نُا أٚٓشٓا فيو ٗ بعض َا نتبٓاٙ

 

ٕٸ ٟٸٚإٓؿا٤ ايٌلعٝٸ ،ا٫يتناّ بكاعـ٠ ايتواَض إ اهتٓاؿّا  ١ ع٢ً ايعٌُ ايعباؿ

ُٸ ،َٔ ا٫كؽا٤ يـ٣ ايهجرل َٔ إ٪ٌَٓ ٟ إٍ ساي١ٺإيٝٗا، هٛف ٜ٪ؿٸ تِٗ عٔ ؾتٔعـ ٖ

ّٸ١ ا٭هاهٝٸايكٝاّ بإو٪ٚيٝات ايـٜٓٝٸٚعٔ  ،ٓؿى ٚفاٖـتٗاتٗقٜب اي ١، اؾٗاؿٜٸ ١ ٚإٗا

ٌٕ تٵٖٓا أٚ ٖٓاى قـ دعًَ ِٗ كنٓٛا إٍ كٚا١ٜٺع٢ً اعتباك أْ  شلِ ثٛابّا عُّٛٝا ع٢ً عُ

ثٛاب بوبب ٖقا ايعٌُ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ; عـّ ؿػٍٛ ايٓاكبِٗ ُٓاّْا تٵٚأعَط ،ُػرل

ٕٸ ٖقا ايجٛاب ايعِٛٝ هٝـؾع ايهجرلٜٔ إٍ ب بعض اينٜاكات. أٚ ثٛا٠٬ُ ايلغا٥ب،  إ

ُٸ ،اينٖـ با٭عُاٍ ايهبرل٠  «ا٫ْتِاكات» ع١، َهتؿٌ بٚإو٪ٚيٝات ا٫دتُاع١ٝ إٗ

ايقٟ ع ايتٛهټ ٕٸأٚاؿكٝك١  ٔ.ٓٳ١ً اييت تُٔٓٗا شلِ قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټٗٵايوٻ

ايهجرل َٔ ٚأؿػٌ  ،ماؿ احملافٜلقـ  ،ٗاتٵٟ ؿػًَايقايتواَض  ٚأبٛاب ايكاعـ٠،٘ تٵعلَؾ

ٓٸ إٍ بعض ا٭بٛاب ٗ ايٓكط١ اي٬سك١ هٛف ٌْرل ٚ .ـٜينٸاعٌ إٍ ايؿٔا٤ ايتلاخ ايٛ

 عت ايكاعـ٠ يتًٌُٗا.اييت تٛهٻ

 

ٕٸ اجملاٍ ا٭ػ٬قٞ ٖٛ بٓٛل ايؿكٗا٤ َٔ اجمل ٔ، ٓٳ ْطام ايوټاييت تـػٌ ٗ ا٫تإ

بايؼ  هًيبٸ ٖٚقا ا٭َل ي٘ تأثرلٷ .ؾُٝهٔ ايتواَض ؾٝٗا با٫عتُاؿ ع٢ً ا٭ػباك ائعٝؿ١

ـعٛ ٜٚ ،١ًّٓنٜـ ٗ ايطٌ بٹَا ٜٚ .ع٢ً هًٛنٝات ايؿلؿ إوًِ، نُا هٓل٣ بعض أَجًت٘

ٞٸ ،ي٬هتػلاب ٕٸ ايعكٌ ايؿكٗ ؿك٘ نبرل عٔ ايتأٌُٝ ايٓٛلٟ يً ٫ ٜناٍ بعٝـّا إٍ سٍـّ أ

ٟٸ ٌِ با٭ػ٬قٝات نْٛ٘ ٜتٸ ;َٔ ا٫هتؼؿاف ٜٚتعاٌَ َع إٛٓٛع ب٤ٌٞٺ ،ايذلبٛ

ٍ إ َٚٔاؾّا .ٔٓٳ١ ايوټبكاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿٓيع يـ٣ ٖقا ايعكٌ  عٚاٯؿاب احمله١َٛ 

ٞٸ ،فيو ٕٸ ِ٘ ا٫هتٓباٙ ايؿكٗ ٘ٺ ؾإ ٭ْٸ٘  ;َٔ ٖقا ايكبٌٝ ايوا٥ـ ٫ ٜواعـ ع٢ً إْتاز ؾك

ٝٸٜعتُـ َٓٗذّا تؿ ١ ُٓاع١ٝ ٫ تٴع٢ٓ نجرلّا با٫عتباكات ايذلبٜٛٸ اتٺهٝهّٝا فا آي

ٖٚقا إٓش٢  .١ٚا٭ػ٬ق١ٝ، ٫ٚ تأػق فيو بعٌ ا٫عتباك ٗ إُاكه١ ا٫دتٗاؿٜٸ
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ْ٘ عٔ ٛٵايتؿهٝهٞ ٗ ايع١ًُٝ ا٫دتٗاؿ١ٜ يٝى ػاؾّٝا ع٢ً ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤، بٌ إِْٗ ٜتبٓٻ

ّٸ ٕٞعٵٚٳ ٕٸ فيو ٓل ;تا ٫ٌّعتكاؿِٖ بأ َٓعّا يتـاػٌ ايعًّٛ إؼتًؿ١  ;١َٔ ايٓاس١ٝ إٓٗذٝٸ ٚك

ٝٸ ِّفات اٯي ٚيقا نجرلّا َا ٜٛادٗٓا ٗ ن٬ّ بعض ايؿكٗا٤ اعذلآِٗ ع٢ً  .ع١ات إتٓ

ٕٸ َؿاؿٙ يٝى سهُّا ًلعّٝا إيناَٝٸ ؿ٫ي١ سـٜحٺ ِٷ ،ّاَعٝٸٔ بأ ٞٸ ٚإْٸُا ٖٛ سه ، أٚ أػ٬ق

ٕٸ ٖقٙ إوأي١ أػ٬قٝٸ»كاٍ: ٜٴ ِّٖٚقٙ ايجٓا١ٝ٥  !(74)«ٚيٝوت ؾك١ٝٗ ،١إ قـ ٜٔ ٗ تِٓٝـ اي

ٕٸ ايؿك٘ ٖٛ فلٸ ، ٫ ُتٸ إٍ ا٭ػ٬م ب١ًِٺ ،ؿ تعايِٝ داَـ٠تعطٝو اْطباعّا كاؿعّا بأ

ٕٸ ا٭ػ٬م ٖٞ كٚغ ايؿك٘.  ٚاؿاٍ أ

ٟٸُٳّا هلٜعّا ع٢ً ٖقا ايٓٻّٛا َٓٗذٝٸٌ ؼٗؿإْٓا ْوذِّ ٕٸ ٖقا  ،٘ ا٫دتٗاؿ ٚساًُ٘: إ

ٌٳ  ;و ايِاكّ بٌ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م غرل ؿقٝلايتؿهٝ ُٹ ع٢ً عنٍ ايتكٌٓ ٗ ٥ٛٓ٘ ٭ْٸ٘ عٴ

ُٸ١ ٚا٭ػ٬قٝٸٚايتٌلٜع عٔ ا٫عتباكات ايذلبٜٛٸ ٕٸ ايؿكٝ٘ ّاكي َٗ ت٘ ا٫دتٗاؿ١ٜ ١، ٚنأ

ٕٸ ايؿك٘ فلٸ ٗ دنٜل٠ٺ ؿ قٛايب داَـ٠ ٫ ع٬ق١ َعنٚي١ ٫ ٚدٛؿ يٲْوإ ؾٝٗا! أٚ نأ

ٕٸ ا٭ػ٬م ٗ اؿكٝك١ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ كٚغ  .١١ ٚايلٚسٝٸػ٬قٝٸي٘ با٫عتباكات ا٭ َع أ

ـٻايكٛاٌْ، ٚ ِٸ باعتباكٖا ٚاسـ٠ّ ;ٔإٔ ٜوتٗـٜٗا إكِّ ٫ بٴ ِّ َٔ أٖ ٜٔ، ٚؾكّا َكاُـ اي

ِّ تٴعجٵإِا بٴ»: |يكٍٛ كهٍٛ اهلل  .(75)«ِ َهاكّ ا٭ػ٬م٭

ٜٚتعاٌَ َع  ،يتٌلٜعايقٟ ٜػؿٌ َكاُـ ا ،ٚقـ نإ شلقا إٓٗر ايتؿهٝهٞ

ٞٸايْتا٥ر غرل قُٛؿ٠ ع٢ً اجمل١، ٖٓـهٝٸ ايِْٓٛ بطلٜك١ٺ ٟٸ ٌ ايؿكٗ ٕٸ .َعّا ٚايذلبٛ  إ

َٔ ايٓاسٝتٌ  ٌ ؾادع١١ّ تٌهِّأَاّ ْتا٥ر ؾكٗٝٸهٝذعًٓا عنٍ ايؿك٘ عٔ ا٭ػ٬م ٚايذلب١ٝ 

  .(76)ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايذلب١ٜٛ

ٞٸ : عٓـيو إٔ تتوا٤ٍ :َٔ باب إجاٍٚ عٔ ٌَلٚع١ٝ ايتٛك١ٜ  اؿـٜح ايؿكٗ

ّٕ ع اػتٝاكّا ٟٸ ع شلا، نُا ٗ سا٫ت ا٫ٓطلاك ؿٕٚ ًَن  ـايبٴعٵٜلاعٞ ايؿكٝ٘  سٍـّ إٍ أ

ٞٸ ٟٸ ا٭ػ٬ق  ٞ اٱْوإ ع٢ً قٍٛ ػ٬ف اؿكٝك١؟!ٜٚوتٗـٜ٘، َع إٔ ايتٛك١ٜ تلبٸ ،ٚايذلبٛ

أٚ  باٗ ايلِّ ،ٌ ايٌلعٝٸ١ٝٳٜلاعٞ فيو عٓـ اؿـٜح عٔ بعض اؿٹ ٚإٍ أٟ سٍـّ

 ١؟ ًَشٸ ٚاييت قـ ٫ ٜهٕٛ شلا ٓلٚك٠ْ ،غرلٙ

ٕٸ إوا٥ٌ ا٭ػ٬قٝٸ١ قـ تأتٞ ٗ نًُات ايؿكٗا٤ قوُّٝا يٮ ُشٝضٷ  سهاّأ

ٕٸ ٫ٚ ٌَاسٸ ،كاٍ: إٕ ٖقا اُط٬غٷٚبايتايٞ قـ ٜٴ .(77)١اٱيناَٝٸ ١ ٗ إِطًشات، نُا أ

 .١اى اؿـٜح ؿ٫ي١ إيناَٝٸَٔ ايطبٝعٞ إٔ َٔ سلٸ ايؿكٝ٘ إٔ ٫ ٜل٣ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ أٚ ٗ ف
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ٔٵ  ٔٸ إٌه١ً ٖٞ أْٸ٘ َع ا٭ػق . ٫ٚ ِاْع َٔ فيو ،ٖقا ُشٝضٷ :أقٍٛيه ٚيه

ٞٸ ٕٸ ا٭سهاّ غرل اٱيناَٝٸ بعٌ ا٫عتباك إب٢ٓ ايؿكٗ ١ )ا٫هتشباب، ايكا٥ٌ: إ

ؾوتهٕٛ  ،(78)ٚا٫دتٗاؿ ؾٝٗا ،ٔ ع٢ً اجملتٗـ ؿكاهتٗاايهلا١ٖ، اٱباس١( ٫ ٜتعٝٻ

ٕٸ ايٓتٝذ١ بايبشح ٗ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚبايتايٞ ٫ ًٜنَ٘ اهتشٔاك  ًَّٕنٳ غرلٴ ايؿكٝ٘ أ

ٌٸ ٞٸ ٚاهتٗـا٤ ن ٕٸ ٖقا ايذلاخ ٖقا ايذلاخ ايٛاكؿ ٗ ْطام ا٭ػ٬م ٗ عًُ٘ ايؿكٗ ، َع أ

ٛٳغينٸ ٖٛ تلاخٷ ع أٚ ايتأٌٜٚ ٚايتشلٜـ، ؾٝشتاز إٍ ٓٵ، ٚقـ أُاب٘ َا أُاب غرلٙ َٔ اي

كاُـ نٝـ ٖٚٛ أقلب َا ٜهٕٛ إٍ إ ،ع ايؿكٝ٘ إُٖاي٘وٳع١، ٫ٚ ٜٳَٛهٻْكـٜٸ١  ؿكاه١ٺ

ـٻاييت ١ ٝهِّاي نٞ ٫ ْهٕٛ أَاّ ؾتا٣ٚ بعٝـ٠  ;عٌُ ايؿكٗٞايٗا ٗ ا٥اهتٗـ َٔ ٫ بٴ

 ؟!عٔ كٚغ ا٭ػ٬م

ِ تهًٖعٓـَا  ×َّإٸ ٖقٙ احملافٜل َا ناْت يتػٝب عٔ فٖٔ اٱإٚػتاَّا أقٍٛ: 

َُِّٕٔٛ ا٭ػباك إ ٕٸ احملافٜل إقنٛك٠ ٖٞ َٔ قبٌٝ، ١َتك  :ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إ

ّٸايكلا٥ٔ احملتٓؿ ـٸا ّٓع َٔ ايتٛهټٖٓ ،١ بايٓ  ;احملقٚكٗ ايقٟ ٜٛقع  ع ٗ ؾُٗ٘ إٍ اؿ

َٔ كٚاٜات  ٖٛ َا ؾُٗ٘ ايكّٛيٝى  ×إٔ َلاؿٙ ّا ع٢ً: إْٸ٘ هٝهٕٛ ًاٖـّا إٓاؾٝٸٌٵأٚ ُق

 .«بًؼ ٔٵَٳ»

 

 ع ٜتبع ع

 

 

 وامشاله
                                           

 
 

 
 

 
 
 
 



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       
 

 
 

 
 

«

» 
 

 
«

»

 

 
 

 
 

 
 
 

 

«»



 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       
 

 
 

 

«

» 
 

 
«

«»»

 
 

﴿

﴾ 

 
 

«

|» 
 

 
 



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       
 

«

»

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«»«^»

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
«

» 

«×



 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       
»«

»

×«»

×«»

«»

 
«

»«

»

 

 
«

» 

&«

» 



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 
«» 

«»

«»

&

﴿﴾«»

&«

»

«

»«

»

 
 

&«

»

 

«

»

  



 

 

 

 

 ةاهليىٍة الركوزّي

 ةواألعساف االجتىاعّي بني التشسيع الدييّن

 

 

ـٸ ايع٬ق١ اينٚدٝٸ ّٸ ٚأٚثل ايع٬قات بٌ بين ايبٌل. ؾايع٬ق١ بٌ تٴعٳ ١ إسـ٣ أػ

ٍ ايتـاػٌ ٚا٫ْـَاز ايٓؿوٞ َٔاؾّا إع٢ً داْيب ايلٚغ ٚاؾوـ،  اينٚدٌ َؿتٛس١ْ

ٔ يٓؿى َه٢ ُٚـ ايكلإٓ ايهلِٜ ٖقٙ ايع٬ق١ باعتباكٖا ْٛعّا َٔ ايوٻُا، ستٸبٝٓٗ

ِّ﴿: اٱْوإ، قاٍ تعاٍ ٕٵ ػٳًَلٳ َيُهِ  ٘ٹ َأ ٔٵ آٜٳاتٹ َٹ ٚٳادّاٚٳ ِٵ َأمٵ ٗٳايِّ ٔٵ َأُْؿوٹُه ٝٵ ، ﴾تٳوٵُهٓٴٛا ٔإَي

 ينٚدٗا.  ٔٷَهينٚدت٘، ٚاينٚد١ هٳ ٔٷَهؾاينٚز ٚؾل ايتعبرل ايكلآْٞ هٳ

١ بايًباي، ؾاينٚز َٓني١ قلآ١ْٝ أػل٣ إٍ ُٚـ ايع٬ق١ اينٚدٝٸ آ١ْٜ تٵٚأًاكٳ

ٔٻ﴿ٚايعهى ُشٝض، قاٍ تعاٍ:  ،باي يًنٚد١ايً ٗٴ ِٵ يٹبٳايٷ ٖي ٚٳَأْتٴ ِٵ  ٔٻ يٹبٳايٷ ٖيُه  .﴾ٖٴ

ٚٸ ٕٸ ع٬ق١ اٱْوإ بًباه٘ ُتام با٫يتِام ٗ إكاّ ا٭ ٍ، سٝح ًٜتِل َٚٔ إعًّٛ أ

ٕٸ ايًّا، ٚسُٝٓا ِٜـ ايكلإٓ ايهلِٜ ايع٬ق١ اينٚد١ٝ بايًباي باؾوِ ُاَ باي ؾإ

ِّ ا٫يتِام بٌ اينٚدٌ. نُا ٜأتٞ لٵفيو َٔ باب ايتُجٌٝ ؿاي١ ايُك ب ايٌـٜـ إٍ س

لٸ باي َٔ ٓا١ٜ يًذوِ، َٔ ايدلؿ ٚاَؿايًٕا ٗ  ;باياي١ً بُٚـ ايع٬ق١ اينٚدٝٸ

ٕٸ  .ل ع٢ً اٱْوإإٔ ت٪ثِّ اييت ّهٔ ،ٚايػباك ٚها٥ل ايعٛاٌَ اـاكد١ٝ َُٕٚٔٛ فيو أ

ل اؿُا١ٜ إتباؿي١ بٌ اينٚدٌ. ٚإٓاؾ١ إٍ فيو ايع٬ق١ اينٚد١ٝ ٜؿذلض بٗا إٔ تٛؾِّ

ٌ ٕا ٗ ايًباي َٔ هذل يعٛك٠ اٱْوإ، سٝح ُجِّ ;بايايًٜأتٞ ُٚـ ايع٬ق١ اينٚد١ٝ ب
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ٕا ٗ ايًباي  ;بايايًُـ اينٚاز بايع٬ق١ اينٚد١ٝ هذلّا أػ٬قٝٸّا يٲْوإ. ٚأػرلّا دا٤ ٚ

ُٻ ؾهُا، َٔ م١ٜٓٺ ُٻٜتذ ١ ٗ سٝات٘ ٌ نقيو بايع٬ق١ اينٚدٝٸٌ اٱْوإ بًباه٘ ٖٛ ٜتذ

 ا٫دتُاع١ٝ، ؾاينٚز َٓني١ اين١ٜٓ يًنٚد١، ٚايعهى بايعهى. 

 
 

ٚتإٍّٔ; ٭ْٸٗا  بعـ ؿكاه١ٺ ٬٫ٓق١ اينٚد١ٝ إٜـػٌ اٱْوإ ٗ ايع ٕ ٫ٚعًٝ٘، ٜٓبػٞ أ

ِّ َوتأدلّا ىتاك اٱْوإ  ١٬٘ يٝوت قأػل٣. ؾايع٬ق١ اينٚدٝٸ ع٬ق١ٺ يٝوت نأ

ٛٻ ٙ َت٢ ًا٤، ٚإْٸُا ٖٛ ًلان٤١ْٳ٬ٓأػ  ٍ اينٚز إٍ دن٤ٺَِرل١ٜ ٗ اؿٝا٠، سٝح ٜتش

ٚايتـاػٌ ايكا٥ِ بٌ  ْتٝذ١ ايٌلان١ ايعُٝك١ ;ٚاينٚد١ نقيو ،أهاي َٔ سٝا٠ مٚدت٘

 ايطلؾٌ. 

ٕٸ ايتأثرلات  ٫ُٖشٝض هًِٝ، ٚإ ى ٖقٙ ايع٬ق١ ع٢ً أهإييقيو ٜٓبػٞ إٔ ت٪هٻ ؾإ

ِٸ ا٭هى ٗ إٌْا٤  ايوًب١ٝ هتهٕٛ نبرل٠ّ ع٢ً ًؼ١ِٝ اٱْوإ ٚسٝات٘. َٚٔ أٖ

ٌّ َٔ ايطلؾٌ اػتٝاك ًلٜه٘، ؾ٬وٹشٵٔ ا٫ػتٝاك، عٝح ٜٴوٵايع٬ق١ اينٚد١ٝ سٴ  ٔ ن

ٞٸ ٜهٕٛ ا٫ػتٝاك َٓبعجّا َٔ ساي١ٺ ٕٛ اكػاي ٜأتٞ ْتٝذ١  ٕ ٫، ٚأعاطؿ١ٝ، أٚ ع٢ً م

ٌٕلٳأٚ إنلاٙ، ؾ٬ ِٜضٸ إٔ ٜٴِؿ ؾلٕض ض لٳ، ٫ٚ إٔ ٜٴِؿقلاك مٚاد٘ َٔ اَلأ٠ٺ ض ع٢ً كد

 بػرل كٓاٖا. مٚزٷ ع٢ً اَلأ٠ٺ

 
   

ؼاف ايكلاك ٗ أَل مٚادٗا اتٸ ٖٓا سٍٛ َا إفا نإ يًُلأ٠ سلټ ٜأتٞ ايو٪اٍ

ـٺ آػل قلاك مٚادٗا ْٝاب١ّٚسـٖا، أّ ًٜنّ اتٸ ُٸ ؼاف أس ١ٝ ايو٪اٍ اْط٬قّا عٓٗا؟ ٚتٓبع أٖ

ع٢ً  ;َٔ ػطٛك٠ ٖقا ايكلاك ع٢ً َوتكبًٗا، ؾٗٞ اييت هتهٕٛ ؼت قٛا١َ اينٚز

ٕٸ  .ٚبٝـٙ قلاك ايط٬م ،١طًِايقٟ هٝهٕٛ ُاسب ايوټ ،ايٓكٝض َٔ ايلدٌ نُا أ

ٝٸ .لّا ٗ اؿٝا٠ اينٚد١ٝإلأ٠ ٖٞ ايطلف ا٭نجل اْؿعا٫ّ ٚتأثټ َباًل٠  ١ْٚعًٝ٘، ؾٗٞ َعٓ

 اتٸؼاف ايكلاك باينٚاز أّ ٫؟ باتٸؼاف قلاك اينٚاز، ؾٌٗ شلا سلټ

ٌٻ :ٜٓبػٞ ايكٍٛ ٕٸ ٖقا إٛٓٛع مل ٜهٔ ق عح ٗ ايعِٛك إا١ٝٓ، سٌ  إ

ـټناْت إ ١ُٓ ايقنٛك١ٜ ٝٵ١ْٝٚ، ْتٝذ١ اشَللأ٠ تعاْٞ ايتٍُٗٝ ايٌـٜـ، ٚايٓٛل٠ اي
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ِّ ٟٷإتؿ إٍ ل َٛٓٵل ٗ ؼـٜـ َِرلٖا، بٌ مل ٜهٔ ٜٴَنقٵٜٴ ١ٝ، يقيو مل ٜهٔ يًُلأ٠ كأ

ؿٕٚ ايلدٌ، نُا ٗ بعض  َٛام١ٜ يًلدٌ، ٚإْٸُا ٖٞ ٗ َلتب١ٺ ٕلأ٠ باعتباكٖا ٗ َلتب١ٺا

 ا٫دتُاع١ٝ ايكـ١ّ.  اؿٔاكات ٚايتُٓٛٝات

 ،٘ ايتعاٌَ َع إلأ٠ُٳكٍّٟ ٗ ْٳقٵدٳ يكـ هاِٖ ٚٗٛك اٱه٬ّ ٗ بلٚم تػٝرٕل

ٔٵ َا ايقٟ أٓاؾ٘ اٱه٬ّ سٝاٍ اَت٬ى إلأ٠ قلاكٖا  اؾاكٟ ٗ ا٭قٛاّ ايوابك١. ٚيه

 ٗ اينٚاز؟ 

إلأ٠  بٌ ؾكٗا٤ اٱه٬ّ سٝاٍ َٛٓٛع سلٸ ّاقتـَ ّآٖاى ْكاً إٔ سكٝك١ ا٭َل

ـٸّا ٗ اتٸ ؼاف قلاك اينٚاز. ٚيكـ بًؼ َٔ اػت٬ف ايؿكٗا٤ ٗ َوأي١ تنٜٚر إلأ٠ ْؿوٗا س

ٚقـ » :دعٌ أسـ ايعًُا٤ ايهباك; ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْٞ، ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ اؿـا٥ل

ُٴـٻعٳ َٸٗات إوا٥ٌ، َٚع٬ٔت إٌانٌ، ٚقـ  ؿت ؾٝٗا ايلها٥ٌ، ِّٖٓا ا٭ُشاب َٔ أ

 ،َٔ ا٭ُشاب ؾٝٗا ا٫هتـ٫ٍ شلقٙ ا٭قٛاٍ ٓٗا ٚايوا٥ٌ، ٚأطٓب ١ًْْٚنجل ايو٪اٍ ع

 ٖٚقا َا ٌٜرل إٍ َـ٣ ايتعكٝـ احملٝ٘ بٗقٙ إوأي١.  .(1)«ٚأنجلٚا ؾٝٗا ايكٌٝ ٚايكاٍ

ِٸ ا٭قٛاٍ ٗ َوأي١ سلٸ إلأ٠ ٗ تنٜٚر ْؿوٗا ؾٗٓاى ث٬ث١ أقٛاٍ َٸا عٔ أٖ  :أ

 
   

ٚٸ وِل ايكٍٛ ٞٸا٭ َٔ ع َٔ ايؿكٗا٤  إف ٜل٣ ١ًْْ ;ؾك٘ ٍ قلاك ايتنٜٚر بٝـ ايٛي

ٕٸ قلاك اينٚاز بايٓوب١ ع كتًـ إقاٖب  ٗا، ايقٟ بٝـ ٚيِّ ل قِٛكٷِهيبٓت ايبٹإٍ اأ

ـٸ يٮب َٔ  ،ب١ِٳيعٳإٍ ا١ٝ ٜٓتكٌ ايكلاك ٚع٢ً كأٟ إقاٖب ايوٓٸ .قـ ٜهٕٛ ا٭ب أٚ اؾ

ّٕ ٍٕ أعُا ـٸٗ ساٍ ٚ ،ٚأػٛا  .ؾا٠ ا٭ب ٚاؾ

 .ٚؾكّا شلقا ايلأٟ ،ٚبقيو ٫ قلاك يًبٓت ٗ أَل مٚادٗا

ٍٸ ٖقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا٤ ظ١ًُٺ ُشٝش١ ؾٌٔ : َٔ ايلٚاٜات، َٚٔ فيو ٚاهتـ

َٳ»أْ٘ قاٍ:  ×اهلل ايِاؿم عٔ أبٞ عبـ ،بٔ عبـ إًو ل اؾاك١ٜ اييت بٌ ٫ تٴوتأ

ٛٳ ِّٜٵأب ٕٸ ايبٓت ٫ كٳ(2)«أْٛل شلادٗا ٖٛ ٗا، إفا أكاؿ أبٖٛا إٔ ٜن ك شلا إفا َا قلٻ ٟٳِأ، أٟ إ

 .ٚايـٖا تنٚهٗا

، نُا ٗ ُشٝش١ ×أػل٣ عٔ اٱَاّ ايِاؿم ٚاهتـٓيٛا نقيو بلٚا١ٜٺ

ِّ ،اؿًيبٸ ، يٝى شلا َع أبٝٗا أَلٷ»: ×دٗا أبٖٛا بػرل كّٓا َٓٗا، أْ٘ قاٍٗ اؾاك١ٜ ٜن
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ٕٵ ،إفا أْهشٗا دام ْهاسٗا  .(3)«ناْت ناك١ّٖ ٚإ

ٕٸ ايكلاك  ٚقـ اهتٓـ ٖقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا٤ ايٌٝع١ ع٢ً ٖقٙ ايلٚاٜات، ٚقايٛا بأ

ٞٸ  .بٝـ ايٛي

سٝح قايٛا; تجبت اي١ٜ٫ٛ إدباكٜٸّا يٮب،  ،ٜٚٛاؾكِٗ ٗ فيو ايٌاؾع١ٝ ٚإايه١ٝ

ـٸ عٓـ عـَ٘  بػرل إفْٗا، ٜٚوتشبٸ ،أٚ نبرل٠ّ ُػرل٠ّ ،لِهؾًٮب تنٜٚر ايبٹ .ٚيًذ

 اهت٦قاْٗا.

ؼق تٻٕٸ ايبٓت ٫ قلاك شلا ٗ أَل مٚادٗا، ٚإْٸُا ٜٴإ :ْاع ايكٍٛ عٓـ ٖقا ايؿلٜلٚ

ـٻ قلإك بايٓٝاب١ عٓٗا أػطلٴ  ؿ َٛدب٘ َِرلٖا َٚوتكبًٗا. ٜتش

 
   

َٸا ٗ ايكٍٛ ايجاْٞ ؾكـ فٖب ؾلٜلٷ ٕٸ قلاك اينٚاز  أ آػل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بأ

ٞٸ ٖٛ بٝـ ايبٓت، ٚيٝى  .كًٝـ٠ّ عاق١ًّ ، َا ؿاَت بايػ١ّبٝـ ايٛي

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع١ ٖٛ هًط١ اٱْوإ ع٢ً ْؿو٘ٚعًٖ هٕٛ إلأ٠ يٚ .ًٛا فيو بأ

ؾُا ايقٟ هعٌ ايلدٌ ّتًو قلاكٙ بٝـٙ  ٫ٓع٢ً ْؿوٗا، ٚإ ط١ْإْواّْا ؾٗٞ نقيو َوًٖ

 ؾُٝا ٜٓتنع فيو اؿلٸ َٔ إلأ٠؟

ٔٸٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بٛدٛؿ اهتجٓٚ  ا٤ٺ ٗ عـّ َٓض إلأ٠ سلٸ تنٜٚر ْؿوٗا، يه

 ، ٚؾكّا شلقا ايؿلٜل َٔ ايؿكٗا٤. ٖٚٛ غرل َٛدٛؿٺ ،فيو ٜوتًنّ ؿي٬ّٝ ٚآشّا

ٕٸ ١ ٚايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ايـآئَ ا٭ؿٓي ٜٚوتٓـ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ أّٜٔا إٍ ١ًْٺ ١ ع٢ً أ

ٌٸ بكلاك تنٜٚر ْؿوٗا، َٚٔ فيوِهايؿتا٠ ايبٹ عٔ اٱَاّ  ،ٔ مكاك٠ٟٚ عَا كٴ :ل توتك

تبٝع ٚتٌذلٟ ٚتعتل ٚتٌٗـ ٚتعطٞ  ،أَلٖا َايه١ْ إفا ناْت اَلأ٠ْ»أْ٘ قاٍ:  ×ايباقل

ٕٸ أَلٖا دا٥نٷ ،َٔ َاشلا َا ًا٤ت ٕٵ ًا٤ٳ ،ؾإ ٕٵ ;ٗابػرل إفٕ ٚيِّ تٵتنٚز إ مل تهٔ  ٚإ

إلأ٠  سلٻإٔ  ع ٚؾكّا يًلٚا١ٜع َُٕٚٔٛ فيو  .(4)«ٗابإفٕ ٚيِّ ٫ٓنقيو ؾ٬ هٛم تنٚهٗا إ

ٝٸٗا ،ٗ تنٜٚر ْؿوٗا ٕٕ َٔ ٚي ٝٸـ ٜتكٝٻ ،بػرل إف ٝٸباهتك٬ي  .ـٖا ايعكًًٞٵ١، ٚكٴتٗا إاي

ػدل ابٔ  ،ٗ إوتُوو ،ُٚٓٔ ٖقا ايوٝام ْكٌ ايوٝٸـ قؤ اؿهِٝ

ٕٸ داك١ّٜ بٹ ٚٻ ،|إٍ ايٓيبٸ تٵلّا دا٤ٳِهعباي، أ ٕٸ أبٞ م  ;ي٘ ين َٔ ابٔ إٔؾدٳؾكايت: إ

، ؾكايت: ٫ كغب١ «أدٝنٟ َا ُٓع أبٛىٹ»: |، ؾكاٍٚأْا ي٘ ناك١ْٖ ،يرلؾع ػوٝوت٘
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َٳ ،ؾافٖيب»: |َا ُٓع أبٞ، قاٍ يٞ ٗ  .(5)«تٹ٦ٵًٹ ٔٵؾاْهشٞ 

 .(6)ٚقـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح عٔ ابٔ َاد١

ِّ ،َٔ ايعًُا٤ ١ ٚأَجاشلا فٖب إٍ ٖقا ايلأٟ نجرلٷٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقٙ ا٭ؿٓي ٌَ إتك

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ اؿٸع٢ اٱْاع ع٢ً ٖقا أ٢ ستٸ، يلأٟ إٌٗٛكٚإتأػٸلٜٔ، ٚأُبض ٖٛ ا

 ُع١ايًنُا عٓـ ايوٝٸـ إلت٢ٔ، ُٚاسب اؾٛاٖل، ٚايٌٗٝـٜٔ ٗ  ،ايلأٟ

ٞٸ ٚايل١ٓٚ، ، سٝح قاٍ: َٚاٍ إٍ ٖقا ايلأٟ ايوٝٸـ ايٌرلامٟ ٗ عج٘ ا٫هتـ٫ي

ٕٸ اي١ٜ٫ٛ بٝـٖا ٚسـٖا» ـٻ ;ٚا٭قلب ٗ ايٓٛل أ ٫ٚ تكاَٚٗا ها٥ل  .تٵَٳيٮؿي١ اييت تك

َٸ ;ا٭ؿي١ ٕٸ أؿي١ ها٥ل ا٭قٛاٍ، باٱٓاؾ١ إٍ َٓاؾاتٗا يٮؿٓي١ ايعا ايٓاي » :١، َجٌإف إ

ـٻٚمٛٙ،  «طَٕٛوًٖ ٞٸ .(7)«َٔ ا٭ؿب ٌ ع٢ً ْٕٛعُٳشٵإٔ تٴ ٫ بٴ  ؾٗٛ ٜل٣ ٗ عج٘ ا٫هتـ٫ي

ٝٸ ٕٸ أػق إلأ٠ اٱفٕ َٔ ٚي ٕٵ قاٍ ٗ ؾتاٚاٙ وٵب ٚسٳٗا ٗ اينٚاز ٜأتٞ َٔ باب ايتأؿټأ ب، ٚإ

 ١ با٫ستٝاٙ. ايعًُٝٸ

 

ُٕٛٵثايح َٔ ايؿكٗا٤ إٍ اَؾ ٚفٖب ؾلٜلٷ ٜؿٔٞ إٍ  ع بٌ ا٭َلٜٔ، ع٢ً م

ٞٸ ،ا٫ًذلاى ع٢ً سٍـّ هٛا٤.  ،ٚكٓا ايبٓت ٗ اتٸؼاف قلاك ايتنٜٚر، بٌ َٛاؾك١ ايٛي

ٕٵٚبٗقا ٌٜذلٙ ٗ ُش١ ايتنٜٚر إسلام َ إسلام َٛاؾك١  متٸ ٛاؾك١ إلأ٠ ٚٚيٝٸٗا، ؾإ

 أسـُٖا ؿٕٚ اٯػل ؾ٬ ِٜضٸ اينٚاز. 

 
    

هايؿ١، ٗ سٌ بات ايٓاي  ٍ ايؿكٗٞ هٝٸـ إٛقـ ٗ أٚقاتٺـٳيكـ نإ ٖقا اَؾ

ٜاتِٗ، لِّكتًـ ُاَّا. ؾكـ اْتنع ايبٌل ٗ ايعِل ايلأٖ سٴ ٜعٌٕٝٛ ايّٝٛ ٗ عِٕل

ؼاف ايكلاكات ٘ ٗ اتٸٚبات اٱْوإ، كد٬ّ أٚ اَلأ٠، أسلْ َا ٜهٕٛ ع٢ً اْتناع سكِّ

ِّ ُٳ .ؿ َِرلٙاييت ؼ ٗ فيو إٛاثٝل ايـٚي١ٝ ؿكٛم اٱْوإ، اييت دا٤ت  تٵٚهاٖ

ات ايعِل ايلأٖ ايقٟ ٜعٌٝ٘ ُٳ١. ؾإفا ناْت ٖقٙ هٹع٢ً اؿكٛم ايؿلؿٜٸ ـ٠َّ٪نِّ

ٕٕايٓاي ؾُٔ ايِعٛب ِٸ إٔ ْطبِّ ١ َها ل كأّٜا ؾكٗٝٸّا ٜٓتنع سلٸ ايؿتا٠ ٗ إبـا٤ كأٜٗا ٗ أٖ

ٕٕ ٗا، أٚ إٔ تٛاد٘ ايؿتا٠ بع ٖٚٛ اينٚاز، ٚتلى فيو اؿلٸ يٛايـٖا أٚ ٚيِّ، َٔ ً٪ْٚٗا ًأ
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ِّ «ؾٝتٛ» َٳَٔ ٚي ب ع٢ً فيو َٔ عٛاقب ؽتاكٙ، َع َا ٜذلتٻ ٔٵٗا ّٓعٗا َٔ اينٚاز 

 ٚتـاعٝات. 

ل ايٛلٚف ا٫دتُاع١ٝ عا٬َّ ٜأتٞ تػٝټ ،إٍ اػت٬ف ٚلٚف ايعِل ٚإٓاؾ١ّ

 .١ثاّْٝا، ِٜبٸ ٗ تلدٝض نٓؿ١ ايؿتا٠ ٗ سلٸ اػتٝاك ٚؼـٜـ َِرل سٝاتٗا اينٚدٝٸ

ٕٸ أباٖا  :ؾكـ ِٜـم ايكٍٛ ١ اييت ُٓٔ ايٛلٚف ا٫دتُاعٝٸ «ٖٛ أْٛل شلا»إ

١ٝ ٚعـّ اٱٕاّ َا هلٟ َٸٚاُ٭قـّّا، سٝح ناْت إلأ٠ تعاْٞ ايتٍُٗٝ  ناْت ها٥ـ٠ّ

يًكـك٠ ع٢ً ايتٌؼّٝ، َٚعلؾ١ ايٓاي، َٚٔ ثِ  ٗ فتُعٗا، ٚبقيو قـ تهٕٛ ؾاقـ٠ّ

 اتٸؼاف ايكلاك إٓاهب. 

ٕٸ ْٝع فيو قـ تػٝٻ ؾإلأ٠ ايّٝٛ يٝوت نُا ناْت ْٛرلتٗا  ;ل ُاَّاغرل أ

ـٵ ٚأنجل آط٬عّا َٚ ،با٭َى. ؾكـ باتت إلأ٠ أنجل تعًُّٝا علؾ١ َذتُعٗا، ٚمل ٜٳعٴ

ـټ ،٫ٚ َكب٫ّٛ ،َوتواغّا  ١ْٝٚ، ٚنأْٸٗا غا٥ب١ْايٓٛل إيٝٗا ايّٝٛ ع٢ً مٛ ا٫هتِػاك ٚاي

ِٴ ٚبعضٴ .َذتُعٗا عٔ قٝطٗا، ٚدا١ًْٖ ٔٸ بأسٛاٍ اجملتُع،  بٓات ايّٝٛ أعً َٔ آبا٥ٗ

ٌ ا٫دتُاعٞ، ل ايـكاهات ٚايبشٛخ، ٚٚها٥ٌ ايتٛاُُا َع تٛٗؾهٝٻ٫ٚ ٚٚلٚف ايعِل، 

 ا٭سـاخ ٖقٙ اؿكٝك١، ؾًطإا ك٣ٚ آبا٤ٷ تٵًٚبه١ ايع٬قات ٚاهع١ ا٫ْتٌاك. ٚقـ أثبتٳ

ـٻ ُٸعٔ ػاطبٌ تك ٖٴا نًَٖٛا يبٓاتِٗ، ؾً ٔٸ عٔ ُٛ ٔٸ ٗ فيو فٖبت ايبٓات يًتٓكٝب بأْؿوٗ

ٕٛ ٕٳلٵأٚي٦و اـاطبٌ، ٚتٖٛؾ مل  ع٢ً نٍِّ نبرل َٔ إعًَٛات ٚايتؿاٌُٝ عِٓٗ، ع٢ً م

ٕٸ بٓات ايّٝٛ ي .ٜهٔ ىطل ع٢ً باٍ اٯبا٤ ٔٳٖٚقا َا ٌٜرل إٍ أ  نبٓات ا٭َى.  وٵ

 
   

ـٸّٜا سٔاكٜٸّا دٹ َٸ١ ايّٝٛ تعٍٝ ؼ ـٻِٜـّٚقـ باتت ا٭ اتٸٗاّ اٱه٬ّ بأْٸ٘ ٫  ّا، بًؼ س

ٕٸ بعض اٯكا٤  ٔ ًوٍّٜات، ٫ٚ ٜعذلف عكٛم اٱْوإ، ٜٚٔطٗـ إلأ٠. َٚا َلِّٜكلٸ اُؿ أ

 ١ اٱه٬ّ. عٳُٵ١ تواِٖ ٗ تعنٜن تًو ا٫تٸٗاَات، ٚتؿوض اجملاٍ ٚاهعّا يتٌٜٛ٘ هٴايؿكٗٝٸ

مّ أػق ٚلٚف ايعِل ايلأٖ بعٌ ا٫عتباك سٌ ايٓٛل ٗ اي٬َٔ ٖٓا ٜػـٚ َٔ 

عٓـ عح ْػؿٌ ٚاقع ايعِل ايلأٖ  إٔ ٫إف ٜٓبػٞ  ;ك١ بإلأ١٠ إتعِّتًو اٯكا٤ ايؿكٗٝٸ

ْٸ بإلأ٠ ؾكٗٝٸّا ُٸ ;ايٌإٔ اـا ١ٝ ايٓٛل ٗ تأثرلات بػلض تلدٝض أسـ اٯكا٤، َع أٖ

ِٕ ًلعٍّٞ ع٢ً زلع١ اٱه٬ّ ٟٸ سه  ٚٚاقع إوًٌُ.  ،اػتٝاك أٚ تلدٝض أ
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١ إتكاؿ١َ ٗ تعنٜن ُا أْٓا َا ْناٍ ْٛاد٘ اهتػ٫ّ٬ يبعض اٯكا٤ ايؿكٗٝٸهٝٻ٫ٚ 

ك١ َوأي١ تهاؾ٪ تًو إتعِّ :ٚإَٔا٥ٗا ٗ اجملتُع، َٚٓٗا بعض ايعاؿات ٚا٭علاف،

ٚٻوٳايٓٻ ّٕ تن ٟٸ ًؼ ٕٸ أ ّٕ ٜعتدلٙ ب بٌ اينٚدٌ، ايقٟ ٜعين أ دت إسـ٣ أقاكب٘ َٔ ًؼ

ٌٸ ًأّْا أٚ عا١ً٥ٺ ٖٛ َٔ قب١ًٝٺ ١ ٗ ٜلؾع قٔٝٸ َٔ قبًٝت٘، ؾً٘ إٔ ٚأؿ٢ْ َها١ّْ ،أق

، ك٠َتهلِّ ٗ سا٫تٺ ،ٗ إًُه١يؿعٌ يًتؿلٜل بُٝٓٗا. ٖٚقا َا سٌِ با ;احمله١ُ

ّٸسٝح اٌْػًت ايِشاؾ١ احملِّ َٔ ٖقا ايكبٌٝ،  ١ٺٗ اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠ بكٔٝٸ ١ٝ ٚايلأٟ ايعا

سهِ »بعٓٛإ:  ٖع،1437ْاؿ٣ اٯػل٠  29بتاكٜؽ  ،نُا ٚكؿ ٗ ُشٝؿ١ اؿٝا٠

ٞٸ ٕٸ مٚدٗا ٜعٌُ دٓـٜٸّا «هعٛؿ١ٜ َٔ مٚدٗا بؿوؽ ؾتا٠ٺ قٔا٥ ٗ ايكٛات ، عًُّا بأ

ـٸ اؾٓٛبٞ، ٚفيو ؼت َدلِّإوًٖ ب، وٳك عـّ تهاؾ٪ ايٓٻش١، ٖٚٛ َٔ إكاتًٌ ع٢ً اؿ

ٕٸ أعُاّ اينٚد١ كؾعٛا ؿع٣ٛ ٱسـ٣ قانِ ايلٜاض، ٚقـ ْٛلٳ َٚلؿټ  تٵفيو إٍ أ

ـٻ ٛٻ َعاْاتٗا َٔ ػ٬ٍ َكطٕع اينٚد١ إٍ بحِّ تٵع٣ٛ، ؾُٝا ؾَأاحمله١ُ ٗ اي ك َِ

ٞٸ ،َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ، ٚقـ ناْت توتػٝحاْتٌل عدل   ٚتأٌَ َٔ إًو، ٚٚي

ايعٗـ، ٚٚماك٠ ايعـٍ، َعاؾ١ أَلٖا، ٚإعاؿ٠ ايٓٛل ٗ قلاك احمله١ُ; يهْٛٗا 

ُا هٝٻ٫ٚ سا٬َّ، ٌٜٚػٌ باشلا نجرلّا ايتؿهرل ٗ َوتكبًٗا َِٚرل ٚيٝـٖا إلتكب، 

يتؼًٓٞ عٓٗا. ٖٚقٙ يٝوت ايك١ٝٔ ا٭ٍٚ ٫ٚ ح بنٚدٗا، ٖٚٛ نقيو ٫ ٜلٜـ اأْٸٗا تتٌبٻ

احملانِ  تٵب، ؾكـ ْٛلٳوٳايٛسٝـ٠ اييت تٓٛلٖا احملانِ ٗ قٔاٜا تهاؾ٪ ايٓٻ

 ب. وٳك عـّ تهاؾ٪ ايٓٻَدلِّ ;ؿع٣ٛ يؿوؽ عكـ ْهإغ 63أنجل َٔ ٗ ايوعٛؿ١ٜ 

 
   

ٕٸ ٖٓاى ْكاًّا ؾكٗٝٸّا وٝ٘ َ  ػ٬ؾّا إف ;بوٳوأي١ تهاؾ٪ ايٓٻٜٓبػٞ اٱًاك٠ إٍ أ

ِّٕ إوًِ »اهتٓاؿّا إٍ اؿـٜح:  ;ؿل عًٝٗا بٌ إوًٌُإتٻ ،ٜٔوأي١ ايتهاؾ٪ ٗ اي

ٓٻ(8)«يًُو١ًُ ٪نؿ ٌٸ ػ٬فٺوٳ، ًٚٓت َوأي١ ايتهاؾ٪ ٗ اي  .بٌ ؾكٗا٤ إوًٌُ ب ق

ؾ٬ ٌٜذلٙ عٓـِٖ إٔ  ١،ب عٓـ ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸوٳٚٗ سٌ ٫ اعتباك ٕوأي١ تهاؾ٪ ايٓٻ

١ ١ ٚايٌاؾعٝٸب َع اينٚد١، ػايؿِٗ ٗ فيو اؿٓؿٝٸوٳٜهٕٛ اينٚز َتهاؾ٧ ايٓٻ

ٔٻ»اب: ٛا ع٢ً كأِٜٗ بكٍٛ اـًٝؿ١ عُل بٔ اـٓطٚاؿٓاب١ً، ايقٜٔ اهتـٗي ؾلٚز  ٭َٓع

، (9)«بوٳٗ اَؿ»قاٍ:  ؟: َٚا ا٭نؿا٤، قاٍ: قًتٴ«َٔ ا٭نؿا٤ ٫ٖفٚات ا٭سواب إ
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ٞٻ أبّا :ب يٰبا٤، سٝح قايٛاوٳتباك عٓـِٖ ٗ ايٓٻٚا٫ع ٕٸ ا٭عذُ ٕٵ ،إ َټ ٚإ ٘ ناْت أ

ٝٸ١ّعلبٝٸ ٕٵ، ؾًٝى نؿ٪ّا يًعلب َټ ١، ٚإ  . ١ّٗا أعذُٝٸناْت أ

ب، نُا إقٖب اٱَاَٞ، سٝح وٳٚفٖب إقٖب إايهٞ إٍ عـّ اعتباك ايٓٻ

ٔٴأٌٖ اٱه٬ّ نًٗ»قاٍ َايو:  ِٵ﴿ٛي٘ تعاٍ: ; يكِٗ أنؿا٤ بعٕضِٗ بع ٓٳاُن ْٻا ػٳًَِك  ٔٵَٹ ٔإ

ْٵ ٚٳُأ ِٵجٳ٢ فٳَنٕل  ٓٳاُن ٌٳ ًٴعٴٛبّا ٚٳدٳعٳًِ ٕٻ يٹتٳعٳاكٳُؾٛا ٚٳَقبٳا٥ٹ ِٵ ٔإ َٳُه ٓٵ َأِنلٳ ِٵ اهلل ـٳعٹ  . (10)«﴾َأتٵَكاُن

ّٸ ;يبعٕض ايعلب بعِٔٗ أنؿا٤ٷ»١: ٚقاٍ اؿٓؿٝٸ ّا ٪٫ٚ تهٕٛ ايعلب نؿ .بايٓ

ّٸ ;يعلب... ٚإٛايٞ بعِٔٗ أنؿا٤ يبعٕضيؿ١ًٝٔ قلٍٜ ع٢ً ها٥ل ا ;يكلٍٜ ٫ٚ  .بايٓ

 .(11)«يؿٌٔ ايعلب ع٢ً ايعذِ ;يًعلب تهٕٛ إٛايٞ أنؿا٤ٶ

 ٚنقيو قاٍ ايٌاؾع١ٝ.

ٞٸٚا٭ُضٸ عٓـ اؿٓؿٝٸ ٕٸ ايعذُٞ ٫ ٜهٕٛ نؿ٪ّا يًعلب ٚيٛ نإ عإّا أٚ  ،١ أ

ٝٸ  .١ٺهًطاّْا، ؾٗٛ يٝى نؿ٪ّا يًنٚاز َٔ علب

ٕٹلٵايكٍٛ بايتهاؾ٪ اهتٓاؿّا إٍ اؿٹ ٚفٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ؾكـ فٖب  ;١ٓٗٵؾ١ ٚا

ٕٸ ايلدٌ ُاسب ايِٓاع١ أٚ اؿٹ :١ إٍ ايكٍٛٓٸْٗٛك ؾكٗا٤ أٌٖ ايو ؾ١ ايـ١٦ْٝ أٚ لٵإ

ٕٸ ايٓاي لٵاـوٝو١ يٝى نؿ٪ّا يبٓت ُاسب ايِٓاع١ أٚ اؿٹ ؾ١ ايلؾٝع١ أٚ ايٌلٜؿ١; ٭

ٚاسـ،  جبت ايهؿا٠٤ بٌ اؿلؾتٌ ٗ دٕٓىت»١: ؾِٗ. ٚقاٍ اؿٓؿٝٸلٳٜتؿاػلٕٚ بٌلف سٹ

ؾ١ إفا نإ لٵٚتجبت عٓـ اػت٬ف دٓى اؿٹ ;ام، ٚاؿا٥و َع اؿا٥وام َع ايبنٸنايبنٸ

٫ٚ تجبت ؾُٝا ٫  ;اكام َع ايِا٥ؼ، ٚايِا٥ؼ َع ايعٓطٜكاكب بعٔٗا بعّٔا، نايبنٸ

 . (12)«امام َع اـلٸاك َع ايبٝطاك، ٚايبنٸَكاكب١ بُٝٓٗا، نايعٓط

ٛٻٚ  .ك ي٘ ٗ ْٝع ٖقٙ ا٭قٛاٍك َـ٣ ايتعكٝـ ايقٟ ٫ َدلِّيٓا إٔ ْتِ

ٕٸ ْٝع َا هبل ٖٛ َٔ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ايقٜٔ ٜكل ٕٚ قٍٛ كهٍٛ ٩ٚا٭غلب أ

ع٢ً  ٫ٚ يعذٍُّٞ ،ع٢ً عذٍُّٞ ، ٫ ؾٌٔ يعلبٍّٞٚآؿّ َٔ تلابٺ ،هِ ٯؿّنًٗ»: |اهلل

 ٗ باب ا٫هتجٓا٤.  ِٗ هعًٕٛ فيو، يهٓٸ«٫ٚ ٭بٝض ع٢ً أٓل ،علبٍّٞ

 
    

ٕٸ اٯكا٤ ايؿكٗٝٸ ب ناْت وٳإٍ ايكٍٛ بتهاؾ٪ ايٓٻ تٵ١ اييت فٖبٳَٔ ايٛآض أ

ٔٵ ل٠َّتأثِّ َافا عٔ ايعِل  بٛلٚف ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايوا٥ـ٠ ٗ مَاِْٗ. ٚيه
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ِّ ،ايلأٖ ٌٸ ؼ ٔ ٚلٚف ايعِٛك ايكـ١ّ؟ ٌٖٚ ِٜضٸ إٔ ّا عٜٝات٘، إؼتًؿ١ نِّبه

ٕٵ نٓٸا  ٜبك٢ إوًُٕٛ ٗ ايعِل اؿـٜح قهٌَٛ بٗقٙ اٯكا٤ إتكاؿ١َ؟ مٔ ٚإ

ٓا ع٢ً ايِْٓٛ شٵأْٸٓا إفا اْؿتٳ ٫ٓمذلّ تًو ا٫دتٗاؿات ُٓٔ هٝاقاتٗا إػاٜل٠، إ

ِّقٵٚإباؿ٨ ايـ١ٜٝٓ، ٚأػٳ ٕٸ فيو ٜتطًٖٜات ٚايٛلٚف إعاُْا بعٌ ا٫عتباك ايتش ب ل٠، ؾإ

ُا هٝٻ، ٫ٚ َٓا تلدٝض اٯكا٤ ا٭نجل تواقّا ٚاْوذاَّا َع َباؿ٨ ايـٜٔ ٚكٚغ ايعِل

ٕٸ تطبٝل َوأي١ تهاؾ٪ ايٓٻ ٌٕ ب غرلٴوٳأ َا  ٗ باب اٱيناّ ٚايٛدٛب، ٚإْٸُا غا١ُٜ ؿاػ

ٓٳ :كاٍٜٴ ِٸ  َع َا تٵإْٸ٘ سلٌّ َٔ اؿكٛم، اييت ّهٔ ايتٓامٍ عٓٗا، إفا َا تعاك ٖٛ أٖ

 ٍ. ٚٵَٚأ

عّا يٛلٚف ايعِل ايلأٖ، ٜٓبػٞ ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك كأٟ ايؿتا٠ ٗ بٳَٔ ٖٓا، ٚتٳ

ٕٸ كأٜٗا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َعٝٻ ع٢ً اينٚاز َٔ ًابٍّ َوأي١ اينٚاز. ٚإفا ناْت تِلټ ٔ ؾإ

ٌٻ ّٕ ق ت ؼُلؾٗا  ع١ ٗ ساٍ متٸ، ٚفيو بايٓٛل إٍ ايتـاعٝات اـطرل٠ إتٖٛقاسذلا

ٖٖٓػ٘ ايعا١ً٥  هلٟ اؿـٜح َعٗا، ٚقاٚي١  ٚغا١ٜ َا ٖٓاى إٔ .تلٜـ ٔٵعٔ اينٚاز 

ؾ٬  ٫ُٓشٝش١، ٚإ كاتٷإقٓاعٗا بِلف ايٓٛل عٔ فيو اينٚاز، إفا ناْت ٖٓاى َدلِّ

إفا  ٕا ٗ فيو َٔ عٛاقب غرل قُٛؿ٠ٺ ;بلأٜٗا تٵجٳدـ٣ٚ َٔ ائػ٘ عًٝٗا إفا تٌبٻ

ٚٻ َٳ تٵدٳتن  ;١ اؾـٜـ٠سٝح هتؿكـ ا٫هتكلاك ٗ ع٬قتٗا اينٚدٝٸ ;٫ تلغب ؾٝ٘ ٔٵ٫سكّا 

ـٺ آػل.   بايٓٛل ٫ٌْـاؿٖا ٚعٛاطؿٗا إٌٓػ١ً بأس

إف هتهٕٛ  ;ايقٟ دل٣ كؾض اكتباط٘ بايؿتا٠ اييت وبٸ ابٸٚاؿاٍ ْؿو٘ َع ايٌ

ٜكٛؿ إٍ و ْٚٝع في .أػل٣ ٫ٌْـاؿٙ إٍ ؾتا٠ٺ ;٠ٺ١ غرل َوتكلٸ١ إوتكبًٝٸع٬قت٘ اينٚدٝٸ

. يقيو ٜٓبػٞ ٟٸٔلهٳُأ وٺأػ٬ق١ٝ، ٚتؿٗه إٍ املاؾاتٺ تٵُا قاؿٳبٳ١ٜ، كٴِـّبلٚم ٌَانٌ دٹ

ٕٛ ٜهٕٛ ٖٓايو إقلاكٷ علٸ ايؿتا٠ ٗ قلاك اينٚاز  إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ٖقا ا٭َل، ع٢ً م

تٌا٤، ٚع٢ً ا٭هل٠ إٔ ُشٔٗا ايلأٟ، ٚتواعـٖا ٗ تلًٝـ قلاكٖا، َع سؿٜ  ٔٵَٳ

 ٗا ٗ اتٸؼاف ايكلاك ايٓٗا٥ٞ.سكِّ

 

أهاي أكاؿٖا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ ؼهِ َواك ايع٬قات بٌ أبٓا٤  ِٷٝٳٖٓاى قٹ

ٌٻ بايػ١  ٍ، ؾٗٞ ق١ُْٝـٵق١ُٝ ايعٳ :ِٝٳَٔ أبلم تًو ايكٹ ايبٌل، ٗ كتًـ ايـٚا٥ل. ٚيع
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ُٸ  ٚسؿٜ نلاَت٘.  ،اّ إْوا١ْٝ اٱْوإٚق١ُٝ اسذل ;١ٝا٭ٖ

ِٸ ٕٸ ٖٓاى ؿٚا٥ل كتًؿ١ يًع٬قات اٱْوا١ْٝ، تبـأ بايعا١ً٥ ث ِٸ إ ايٛطٔ،  اجملتُع، ث

ِٸ َٸ ث ٝٸا٭  ١. ١، ٚأػرلّا ايـا٥ل٠ اٱْواْ

ٕٸ ايـا٥ل٠ ا٭نجل ايتِاقّا باٱْوإ ٖٞ ؿا٥ل٠ ايعا١ً٥ ؾٗٞ  ;َٚٔ غرل اـاٗ أ

ُٚٓٔ ٖقٙ  ،ل بٗاؿٗا، ٜٚتأثٻٓٳلؿ اي٤ٛٔ ؾٝٗا، ٌٜٚٓأ ٗ َنايـا٥ل٠ ا٭ٍٚ اييت ٜل٣ ايؿ

ُټ َٸٝٳى ايكٹايـا٥ل٠ ٜبـأ ٗ تً ِ ٝٳؼذلّ قٹ ؾُت٢ َا ٌْأ ٗ عا١ً٥ٺ .ِ ا٫يتناّ بٗا١، ٚتعًِٗ ايعا

ِ، ٝٳ٢ ع٢ً ٖقٙ ايكٹ١ٜ ٚايهلا١َ ٚها٥ل سكٛم اٱْوإ ؾإْٸ٘ هٝذلبٸلِّايعـاي١ ٚاُؿ

ٟٸ ؿ ـٷ ا٥ل٠ٺٚهٝنعذ٘ كايؿتٗا ُٓٔ أ ساهِ ٗ ساٍ  أػل٣، ٚهٝهٕٛ ي٘ َٛق

ِّ اعتـا٤ٺ ٞٸٝٳع٢ً ٖقٙ ايكٹ َٛادٗت٘ ٭  ،. ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ فيوِ ُٓٔ قٝط٘ ا٫دتُاع

ٞٸُٵإفا َا عاَ ايؿلؿ أدٛا٤ ايَك ؾإْٸ٘  ع ٚاْتٗاى سكٛق٘ اٱْوا١ْٝ ُٓٔ قٝط٘ ايعا٥ً

ٞٸ٘ ُٓٔ قٝط٘ ا٫دتٌ فات ا٫ْتٗانات إفا َٛكهت عكِّهٝتكبٻ ا٭ٚهع، ٚئ  ُاع

 ع ٗ إـكه١ أٚ ايٌاكع أٚ َهإ ايعٌُ. ُٵٗ ػٔٛع٘ يًَك هـ أؿ٢ْ غلاب١ٺ

م َٔ ِ، ٚتتعنٻٝٳي ؾٝٗا ايكٹؾايعا١ً٥ ٖٞ ايـا٥ل٠ ا٭هاي اييت ٜٓبػٞ إٔ تتهلٻ

ِّػ٬شلا هًٛنٝٸ ل٠ بتعنٜن ات ا٫يتناّ بٗا. ّٚهٔ ٬َس١ٛ ايتناّ اجملتُعات إتش

ٞٸ ِ ُٓٔٝٳٖقٙ ايكٹ ٚٸ احملٝ٘ ايعا٥ً ٕٸ اْتٗاى ٖقٙ ايكٹٗ إكاّ ا٭ ّٸ بأ ِ ٝٳٍ; ٱؿكانٗا ايتا

 اسات. ايـٚا٥ل ٚايو ٗ باقٞ َٚٗـٚك٠ّ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايعا١ً٥ هٝذعًٗا َٓتٗه١ّ

 
   

ُټ ؾايـٜٔ سُٝٓا ٜأَل بايعـٍ ؾإْٸ٘ ٫  ;١و٘ ُٓٔ ايتعايِٝ ايـٜٓٝٸٖٚقا َا ّهٔ تً

ب، ٚإْٸُا ُٓٔ احملٝ٘ وٵشٳؾ١ أٚ ا٫دتُاع١ٝ ٜأَل بقيو ع٢ً َوت٣ٛ اؿاي١ ايوٝاهٝٸ

كٖا بـ٤ّا َٔ ك اسذلاّ نلا١َ اٱْوإ ؾٗٛ ٜكلِّايعا٥ًٞ بايـكد١ ا٭ٍٚ، ٚسُٝٓا ٜكلِّ

 اتٺٝات فيو ٗ تهلاك ايتأنٝـ ع٢ً كعا١ٜ سـٚؿ اهلل يوتٸ َلٸٚلـ أبلم ػِّ. ايعا١ً٥

مٴ ايٖط٬﴿قاٍ تعاٍ:  ،َٔ هٛك٠ ايبكل٠، تتٓا٫ٕٚ ايٌإٔ ايعا٥ًٞ ،تٌٗ آٜتٌ قلآْٝٸ

ُٳعٵلٴٚفٺ َٵوٳاْى بٹ ٕٔ َؾٔإ ٚٳ٫ َٳلٻتٳا  ٕٕ ٚٵ تٳوٵٔلٜضٷ بٹٔإسٵوٳا ٔٻ َأ ٖٴ ُٴٛ ٝٵتٴ ُٻا آتٳ َٹ ِٵ َإٔ تٳِأػٴقٴٚا  ٌټ َيُه  ٜٳشٹ

ٝٵ٦ّا ٔإ ـٴٚؿٳ  ٫َٖإٔ ٜٳؼٳاَؾا َأ ٫ًٖٳ ُٳا سٴ ِٵ اهللٜٴكٹٝ ٕٵ ػٹِؿتٴ ـٴٚؿٳ  ٫َٖأ َؾٔإ ُٳا سٴ ُٳا َؾ٬ اهللٜٴكٹٝ ٔٗ ٝٵ  دٴٓٳاغٳ عٳًَ

ـٴٚؿٴ  ؾٹٞ ٘ٹ تٹًَِو سٴ ـٳتٵ بٹ ٔٵَؾ٬ اهللَٳا اِؾتٳ َٳ ٚٳ ٖٳا  ـٴٚ ـٴٚؿٳ   تٳعٵتٳ ـٻ سٴ ِٴ ٦ٹَوَؾُأَٚيع اهللٜٳتٳعٳ ٕٳ ٖٴ ُٴٛ ٖٛايٹ  اي



 

 االجتهاد والتجديد 

ٕٵ*  ٗٳا َؾٔإ ٌټ َؾ٬ َطًَٖك ٘ٴ تٳشٹ ٔٵ َي ـٴ َٹ ٓٵ سٳتٻ٢ بٳعٵ ٚٵدّا هٹضٳتٳ ٝٵ مٳ ٙٴَغ ٕٵ لٳ ٗٳا َؾٔإ ُٳا دٴٓٳاغٳ َؾ٬ َطًَٖك ٔٗ ٝٵ  عٳًَ

ٕٵ ٕٵ ٜٳتٳلٳادٳعٳا َأ ٓٻا ٔإ ٕٵ َٚ ُٳا َأ ـٴٚؿٳ ٜٴكٹٝ ـٴٚؿٴ ٚٳتٹًَِو اهلل سٴ ِّ اهلل سٴ ٕٳٜٴبٳ ُٴٛ ّٕ ٜٳعٵًَ ٛٵ ٗٳا يٹَك ٚقـ دا٤  .﴾ٓٴ

ـٴٚؿٴ ﴿ايتأنٝـ ع٢ً  بػلض ايتـيٌٝ ع٢ً ٓلٚك٠ إٔ تهٕٛ ايعا١ً٥  ;اتٺيوتٸ َلٸ ﴾اهللٹسٴ

َٸٝٳكّا يلعا١ٜ اؿـٚؿ، ٚاسذلاّ ايكٹَٓطً ١، ِ، هٛا٤ ٗ ؿا٥ل٠ اجملتُع أّ ايٛطٔ أّ ا٭

 ١. ٠ اٱْواْٝٸلٳهٵ٫ُّٛٚ إٍ ؿا٥ل٠ اُ٭

ِّ ِټعٴؾشٌ ٌٜ ٌٸ اي ا٫دتُاع١ٝ  ،ـؿ ايـٜٔ ع٢ً ؼكٝل ايعـاي١ ع٢ً ن

ٕٸ ْكط١ ا٫ْط٬م يتشكٝكٗا ٜبـأ َٔ ايعا ،ٚٗ ايع٬قات ايـٚي١ٝ ،ٚايوٝاه١ٝ ١ً٥ ؾإ

ـټ ٗ أّٜٔا، قاٍ تعاٍ ِٵ َأ﴿: ؿ اينٚداتَا ٜلتب٘ بتع ٕٵ ػٹِؿتٴ ـٳ٠ّ ٕٵ ٫ََؾٔإ ٛٳاسٹ ـٹُيٛا َؾ  .﴾تٳعٵ

 ;ٚإواٚا٠ بِٝٓٗ ٗ إعا١ًَ ،نُا ٜٓوشب فيو ع٢ً ايتناّ ايعـاي١ بٌ ا٭٫ٚؿ

ِٳلٳ كهٍٛ اهلل»٘ قاٍ: أْ ×ؾكـ ٚكؿ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٕٔ |أب ٚٳَيـا ٘ٴ  ٌٳ َؾَك ،كٳدٴ٬ّ َي بٻ

ٖٴُا ٚتٳلٳَى اٯػٳلٳ ـٳ ٍٳ ،أسٳ ٗٳ٬ٖ|َؾكا ٝٵ : َؾ ٗٴُاٚاهٳ آػل عٔ  ٚدا٤ ٗ سـٜحٺ ;(13)«تٳ بٳٝٓٳ

ٕٸ َعاْا٠ ا٭بٓا٤ َٔ  .(14)«ٚاعـيٛا بٌ أ٫ٚؿنِ ،كٛا اهللاتٻ»أْٸ٘ قاٍ:  |كهٍٛ اهلل إ

ـٳًٕٛ ايتُٝٝن ع٢ً ايِايتُٝٝن ؿاػٌ ا٭هل٠ هٝذعًِٗ ٜتكبٻ  اهٞ. ٝا٫دتُاعٞ ٚايو ٜٵٔعٝ

ى ٕوأي١ قٛا١َ ايلدٌ ع٢ً اينٚد١ ٗ بٹٜٓبػٞ ايٛقٛف عٓـ ايؿِٗ إًتٳ ٚاهتطلاؿّا

ٕٳ عٳ٢ًَ ايِّايلِّ﴿اْط٬قّا َٔ اٯ١ٜ ايهل١ّ  ;اجملتُعات إو١ًُ َٴٛ ٛٻا ٍٴ َق ؾٌٗ  ،﴾وٳا٤ٹدٳا

ّٸ يٌؼِٝٸ  ؟ ٌٖٚ َع٢ٓ فيو إٔنُا قـ ٜؿِٗ بعضٷ ،١ إلأ٠تعين ايكٛا١َ اٱيػا٤ ايتا

ٕٛ تهٕٛ ؾٝ٘ ػآع١ّتتٓ  امٍ إلأ٠ عٔ ًؼِٝٸتٗا ٚنٝاْٗا يِاحل ايلدٌ، ع٢ً م

ٌٸ اجملا٫ت؟   يًوًط١ إطًك١ يًنٚز ٗ ن

ٕٸ ايكٛا١َ اييت تؿِٗ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ٫ ٜٴ :ٜٓبػٞ إٔ ْكٍٛ بٕٛٓٛغ ِّلټكٹإ ٜٔ، ٖا اي

ٚٳ ٔٸ فتُعاتٓا ناْت َٚا تناٍ تل .ّْامٵ٫ٚ ٜكِٝ شلا ايؿك٘ اٱه٬َٞ  ٖٳيه ١ُٓ ٝٵمغ ؼت 

ٔٴ ،نٛك١ٜا٭علاف ٚايتكايٝـ ايقټ ِّإٍ اٗا اييت ٫ ّتٸ بع  ٫ٓ، َٚا ٖٛ إٜٔ ب١ًِٺي

١ ع٢ً تًو ا٭علاف ض إهباؽ ايٌلعٝٸلٳـ ٗ تطٜٛع ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ بػٳايتهًٗ

 ٚايتكايٝـ.

 
     

ٕٸ ايع٬ق١ سٝح  ;٬ٖع٢ً َعتكـات ٚأؾهاك مٚدت٘؟ ن ؾٌٗ يًلدٌ أؿ٢ْ هٝطل٠ٺ إ
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ٟٸبٌ اينٚدٌ ع٢ً ايِ ٟٸ اثٌٓ َٔ ايٓاي عٝـ ايؿهل ؾكـ ؽتًـ  ;نايع٬ق١ بٌ أ

قاٚي١ اقٓاعٗا بلأٜ٘، أٚ  ٫ٖإ، ـٜٸّا أٚ ؾهلٜٸّا، ٫ٚ هبٌٝ ي٘ عًٝٗاِكاينٚد١ َع مٚدٗا عٳ

ٕٵ مل تكتٓع اينٚد١ بٛد١ٗ  ;ا٫قتٓاع بلأٜٗا، َٔ ػ٬ٍ ايٓكاَ ٚتباؿٍ اٯكا٤ ْٛل مٚدٗا ؾإ

 ٖا ع٢ً ايٓنٍٚ عٓـ كأٜ٘. ؾ٬ ولٸ ي٘ إدباكٴ

ٝٸ ،ٚع٢ً غلاك فيو َج٬ّ، بٓا٤ٶ ع٢ً دٛام مٚاز إوًِ  ١ّإفا ناْت اينٚد١ نتاب

ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ;١َٔ ايهتابٝٸ ّٴ اٖيقٹٜ ٌّ َيٚٳَطعٳا ٌّ َيابٳ سٹ ِٵ سٹ َٴُه ٚٳَطعٳا ِٵ  ِٵ ُه ٗٴ

ٔٳ  َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٔٵٚٳاِي َٹ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ  ٔٳ اٖيقٹٜ َٹ ٓٳاتٴ  ِٳ ُٴشٵ ٚٳاِي ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ اِي ، ؾ٬ ﴾َقبٵًٹُه

ٔإِنلٳاٙٳ ؾٹٞ  ٫َ﴿١ ع٢ً اعتٓام اٱه٬ّ، قاٍ تعاٍ: ولٸ يًنٚز إٔ هدل مٚدت٘ ايهتابٝٸ

ِّ ٔٔاي ٜ﴾. 

يلدٌ ؾهٕٛ ا .ـ١ِٜك١ ٚايعٳ١ٜ اٱْوإ ايـٜٓٝٸلُِّاكّ وُٞ سٴ إْٸٓا بإما٤ تٌلٜٕع

ٛٸاَّا عًٝٗا ٫ ٜعين تعطٌٝ تًو ايك١ُٝ ا٭هاي; ق١ُٝ اُؿ ٝٸلِّمٚدّا ٚق  .١١ ٚايؿهلٜٸ١ٜ ايـٜٓ

ي٘  عّا يقيو ٫ هٛم يًنٚز إدباك مٚدت٘ ع٢ً اعتٓام اٱه٬ّ، ُاَّا نُا ٫ ولټبٳٚتٳ

ـٺ آػل.  ٟٸ أس  إدباك أ

ٝٸّا، بٓا٤ٶ دٛام اينٚاز بٌ  ع٢ً ٜٚٓوشب فيو أّٜٔا ع٢ً ا٭مٚاز إؼتًؿٌ َقٖب

ٔ، َعٝٻ ًٛ نإ أسـ اينٚدٌ َٔ أتباع َقٖبٺؾع٢ً اػت٬ف َقاٖبِٗ.  ،إوًٌُ

 ،ٚاٯػل َٔ أتباع َقٖبٺ آػل، ؾ٬ هٛم يًنٚز إٔ هدل مٚدت٘ ع٢ً تلى َقٖبٗا

ٕٸ مٚاز ايلدٌ َٔ اَلأ٠ٺ .ٚاعتٓام َقٖب٘ ٝٸّا ٫ ٜعطٝ٘ اؿلٸ ٗ تػٝرل  إ كتًؿ١ عٓ٘ َقٖب

ٟٸِكؾلض كأٜ٘ ايعٳ َقٖبٗا، أٚ ١ ٗات ايؿهلٜٸٚنقيو ا٭َل سٝاٍ كتًـ ايتٛدټ .عًٝٗا ـ

ٝٸ اييت ٫ هٛم يًنٚز إٔ ٜؿلٓٗا ع٢ً مٚدت٘، أٚ ٜهلٖٗا ع٢ً  ،١ٚإٍٝٛ ايـٜٓ

ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ ،اعتٓاقٗا ِّ سا بعض  إدبأك ٚقـ ًٗـْا ٗ ٚقتٺ َٔ ا٭ٚقات قا٫ٚتٹ .بأ

ؿٕٚ غرلٙ، ا٭َل ايقٟ قاؿ بعِٔٗ إٍ  ،ؿٜينٸ ا٭مٚاز مٚداتِٗ ع٢ً تكًٝـ َلدٕع

ِّْتٝذ١ ٖقا اؾٌٗ إلٖن ;ا٫ْؿِاٍ  ٜٔ.ب باي

ٖٓ ٕٸ اٱَاٌَ مٜٔ ايعابـَٜٔنقٵا ٜٴٚ ناْت شلُا  ’ٚايباقل ل ٗ ٖقا ايٌإٔ أ

ٚدا٤ ٗ  .٘ٚهبِّ ×ّ َٔ عًٍّٞٱٚٗاكُٖا ايتٓٗك ٫ٓكاُٖا إتإ، َٚا طًٖمٚدتإ ػاكدٝٸ

ٞٸٜكاٍ شلا: أ ،أْ٘ نإ ي٘ اَلأ٠ْ ×ّ ايباقلعٔ اٱَا كٚا١ٜٺ ٚناْت تل٣ كأٟ  ،ّٸ عً

 ،×ٚتٛٓي٢ أَرل إ٪ٌَٓ ،إٍ ايِبض إٔ تلدع عٔ كأٜٗا ٗا ي١ًّٝتٴكٵاـٛاكز، قاٍ: ؾأؿٳ
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ُٸا أُبشٵ تٵؾاَتٓعٳ ٞٻ، ؾً  .(15)ٗاتٴِكطًٖ تٴعً

 ،ٓلا٤ ٚعًٝ٘ ًَشؿ١ْ ،×ٟٚ عٔ َايو بٔ أعٌ أْ٘ ؿػٌ ع٢ً أبٞ دعؿلٚكٴ

ٖٳؿٝٸَكؾكاٍ: إٕ ايجٻ ِٸ ؿػًتٴ :ع ٚأْا ُأسبٸٗا ع إٍ إٔ قاٍ ،ين ع٢ً يبوٗاتٵ١ أنل عًٝ٘ ٚقـ  ث

َٵ ،ٗا تدلأ َٔ عًٍّٞكٗا، ؾكاٍ: زلعتٴطًٖ  .(16)«َٓ٘ ٗا ٖٚٞ تدلُأَهوٹؾًِ ٜوعين إٔ ُأ

ٟٷ ٕٵ ٜهٕٛ ٫َلأت٘ كأ ـٷ ٚعـا عٔ فيو مل ٜهٔ يٝأب٘ اٱَاّ بأ ؾكـ  ;كتً

ٞٸ ، ٚنإ شلا اْتُا٤ٷ×يٲَاّ اؿؤ عح مٚد١ّناْت دعـ٠ بٓت ا٭ً ٟٸِكٚعٳ هٝاه  ـ

 يٝكولٖا ع٢ً ايٓنٍٚ عٓـ كأٜ٘.  ×يٲَاّ، ٚمل ٜهٔ اٱَاّ َػاٜلٷ

 
     

ِٸ ػِّ ٝات ايٌعٛك بايقات ُجٸٌ هًط١ اٱْوإ ع٢ً أَٛاي٘ ٖٚتًهات٘ أسـ أٖ

ٕٸ  ;ٖٚاكه١ ايكـك٠  ٦ّا١ ٗ ْؿى اٱْوإ، ؾإفا َا سام ًٝؾطلٜٸ و ْنع١ْايتًُٗ سبٻفيو ٭

َٸلِّؾإْٸ٘ ٜلٜـ إٔ ٌٜعل باُؿ ِٸ١ ٗ ايتِلټ١ٜ ايتا ٟٸ تعٜٕٛل ف ؾٝ٘، َٚٔ ث ١ٜ لِّشلقٙ اُؿ ٜعتدل أ

ٌٸ ايٌلا٥ع ٚا٭ؿٜإ ٚايِٓٛ ا٫دتُاعٝٸاْتكاُّا يقات٘، ٚاْتٗانّا ؿكِّ ١ ع٢ً ٘. ٚتكّٛ ن

ِّف ؾٝ٘ نٝـ ٌٜا٤، ٚػلِّوإ ع٢ً َاي٘، ٜتِلٻاسذلاّ هًط١ اٱْ ٟ ع٢ً أَٛاٍ ّ ايتع

 ف ٗ أَٛاشلِ. ٔ ايتِلټعايػرل، أٚ تعٜٛكِٗ 

 
    

ٕٸ ٖٓاى  ـ إؿّٗٛ ايكآٞ علٸ ايؿلؿ هجرل َٔ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ اييت ت٪ِّايإ

أْ٘  |اؿـٜح ايٛاكؿ عٔ كهٍٛ اهلل :َٚٓٗا، ًهات٘ف بأَٛاي٘ ٖٚتلّا ٗ ايتِلټِٵسٳ

ٕٸ ٖقا اؿـٜح َلهٳ .(17)«طٕٛ ع٢ً أَٛاشلِايٓاي َوًٖ»قاٍ:  عٓـ ؾكٗا٤  ٌٷٚكغِ أ

 ،ايقٜٔ عًُٛا ب٘ ،أْٸ٘ يكٞ قب٫ّٛ عٓـ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٫ٓاؿـٜح َٔ ْاس١ٝ ايوٓـ، إ

َٔ ايكٛاعـ  هٕٛ قاعـ٠ّٚاهتٓـٚا إيٝ٘ ٗ كتًـ أبٛاب ايؿك٘، بٌ اكتك٢ إٍ إٔ ٜ

 ع عٓٗا إوا٥ٌ ٚا٭سهاّ. ايؿك١ٝٗ اييت تتؿلٻ

 ٚٗ فيو إًاك٠ْ .(18)«١َ ؿَ٘لٵ١َُ َاٍ إوًِ نشٴلٵسٴ»أْ٘ قاٍ:  |ٚٚكؿ عٓ٘

ٕٛـٵعُٝك١ إٍ ُق ؾهُا أْٸ٘  ;ٜواٜٚٗا عل١َ ايـَا٤ ه١ٝ اؿكٛم إاي١ٝ ايؿلؿ١ٜ، ع٢ً م

ـٺ ايتِلټ ٟٸ ُٛك٠ٺ ،ف بـَا٤ ايٓاي٫ ولٸ ٭س ِټ بأ ك، ؾهقيو اؿاٍ َع أَٛاشلِ ٛٳَٔ اي
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 ٖٚتًهاتِٗ.

ٍٴ»: |ٚعٓ٘ ٌٸ َا ِٕ اَل٨ٕ ٫ و  .(19)«َٓ٘ بطٝب ْؿٕى ٫ٓإ َوً

ٕٸ يِاسب إاٍ إٔ ٜعٌُ َاي٘ َا »أْٸ٘ قاٍ:  ×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم إ

ٕٵ ;َا ؿاّ سٝٸّا ،ًا٤ ٚٳ إ ٕٵ ;بٖ٘ٳًا٤  ـٻ ٚإ ٕٵ ;م بً٘ا٤ تِ ٘ إٍ إٔ ٜأتٝ٘ ًا٤ تلن ٚإ

ّٸٜٚ٪نِّ .(20)«إٛت ف َاي٘ َا ؿاّ ع٢ً قٝـ ٘ ٗ ايتِلټهًط١ ايؿلؿ ٚسٖك ـ ٖقا ايٓ

 تٛٗ اْتكٌ فيو اؿلٸ إٍ ٚكثت٘.٢ إفا َا اؿٝا٠، ستٸ

 َاي٘ َا ؿاّ ؾٝ٘ ٤ًٞٷ ُاسب إاٍ أسلټ»أْ٘ قاٍ:  ×أػل٣ عٓ٘ ٚٚكؿ ٗ كٚا١ٜٺ

 .(21)«ٜٔع٘ سٝح ًا٤ ،َٔ ايلٚغ

َٸ ٌ هًط١ ايؿلؿ ع٢ً َاي٘ ٖٚتًهات٘ قاعـ٠ٌّهِّٚبقيو ت ػُع عًٝٗا  ،١عا

 ايٌلا٥ع ٚا٭ؿٜإ ٚايكٛاٌْ. 

يتٓتكٌ َعٗا  ;َا ًّو ف ٗايتِلټ ٜؿكـ ؾٝٗا ايؿلؿ سلٻ ٖٚٓايو اهتجٓا٤اتٷ

ٔٸ، أٚ فّْٓٛا، أٚ غرل ٬ُس١ٝ ايتِلټ ف إٍ غرلٙ. نُا يٛ نإ إايو ُػرلّا ٗ ايو

ـٺ ٕٸ َٔ ايًِٛ إعطا٤ سلٸ ايتِلټايتِلټ كـ بقيو سلٻ، ؾإْ٘ ٜؿكاً َٕف ٗ َاي٘، بٌ إ  ٔٵف 

ِّ ٖٳنإ ٖقا ساي٘; ٭ْٸ٘ هٝب  كّا. ـٵؿ أَٛاي٘ 

ع٢ً أَجاٍ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ،  ٞٸعٕٛ ٖقٙ اؿا٫ت بتعٌٝ ايٛيٜٚعاجل إٌلِّ

ٞٸ ؾإفا ندل  ;٢ عًَٝ٘ا ِٜبٸ ٗ ًَِش١ إٖٛي ف ٗ إاٍ، ٗسلٸ ايتِلټ يٝهٕٛ يًٛي

ف ايِػرل، أٚ ًؿٞ اجملٕٓٛ، أٚ ًُض ايؿاقـ يًلًـ، تٓتكٌ ي٘ سٝٓٗا ٬ُس١ٝ ايتِلټ

ٞٸ ;نا١ًَ  . باعتباكٙ ُاسب إاٍ ا٭ًُ

 
  

ؾُافا ٚإفا نإ ٖقا ا٭َل ٜبـٚ ٗ غا١ٜ ايٛٓٛغ سٝاٍ أَل ا٭٫ٚؿ ايقنٛك، 

 ف ٗ َاشلا سُٝٓا تهدل ٚتِبض بايػ١ٌّ يًبٓت سلٸ ايتِلټٖٚ عٓ٘ سٝاٍ ايؿتٝات ٚايٓوا٤؟

ٕٸ ٖٓاى ١ّٜ٫ٚ ،كاًـ٠ّ عاق١ًّ  َوتُلٸ٠ عًٝٗا؟ أّ أ

ف ٗ أَٛاشلا، ٚإْٸُا تهٕٛ ٫ تل٣ يًُلأ٠ ٬ُس١ٝ ايتِلټ ٖٓاى فتُعاتٷ

 .ٗ ايلدٌ ايكا٥ِ ع٢ً ً٪ْٚٗا، أبّا أٚ مٚدّا قِٛك٠ّ

ـټ َٚلؿټ  .اٙ إلأ١ْٝٚ٠ ػفيو إٍ ايٓٛل٠ اي
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ٕٸ اٱه٬ّ ٜلؾض ٖقا ايتوًٗ  ٚتؿ٬ِّٝ.  ١ًّْ ،٘غرل أ

ٕٸ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ تكلِّ ٕٛإ ٕٸ يًُلأ٠، نُا ايلدٌ ُاَّا،  ك ع٢ً م قاطع بأ

ٝٸ١ ايتًُٗ ٕٸ اؿـٜح ايٌلٜـ:  ;ف ٗ أَٛاشلا ٖٚتًهاتٗاو ٚسلٸ ايتِلټأًٖ ايٓاي »فيو أ

ٚنقيو  ;٠ ُاَّا، باعتباكٖا دن٤ّا َٔ ايٓايِٜـم ع٢ً إلأ «طٕٛ ع٢ً أَٛاشلَِوًٖ

ٍٴ»اؿاٍ َع اؿـٜح اٯػل:  ٌٸ َا ِٕ أَل٨ٕ ٫ و . ٚبقيو تهٕٛ «َٓ٘ بطٝب ْؿٕى ٫ٓإ َوً

ٝٸ َٸإلأ٠ نايلدٌ، شلا اهتك٬ي ٞٸتٗا ايتا ٟٸ١ ٗ قلاكٖا إاي نُا شلا  .، ٚٚٓعٗا ا٫قتِاؿ

ف ايٛسٝـ هت أُبشت إتِلًَِّٖٚت٢ ُ .و عدل كتًـ ايٛها٥ٌ إتاس١سلٸ ايتًُٗ

ـٺ عًٝٗا ٝٸّا ع٢ً ابٓت٘ ٗ تِلټ .َاشلا ٚأ٬َنٗا، ٫ٚ ١ٜ٫ٚ ٭س ١ ؾاتٗا إايٝٸؾا٭ب يٝى ٚي

بإفْٗا  ٫َٓٔ َاٍ ابٓت٘ إ ف ب٤ٌٞٺإفا ناْت بايػ١ عاق١ً كاًـ٠، نُا ٫ ولٸ ي٘ ايتِلټ

ٕٵ ;َٚٛاؾكتٗا ٖٛ ٗ ٖقا ا٭َل ٚم ي٘ فيو، ؾ٬ هٛ ٫ٓف، ٚإ٭بٝٗا ايتِلټ تٵأدامٳ ؾإ

 . نا٭دٓيبٸ

ٞٸ  ;ٚاؿاٍ ْؿو٘ ٜٓطبل ع٢ً اينٚز، ؾ٬ ق١َُٛٝ يًلدٌ ع٢ً مٚدت٘ ٗ ايٌإٔ إاي

ُٕ تٵ٢ سامٳؾٗٞ ُاسب١ إًو أْٸ ٢ شلا، قاٍ َطعٵعًٝ٘، هٛا٤ َٔ ػ٬ٍ اٱكخ أٚ إٗل ا

ٕٵٚٳآتٴٛا ايِّ﴿تعاٍ:  ٔٻ ْٹشٵ١ًَّ َؾٔإ ٔٗ ـٴَقاتٹ ُٳ ٔٵطٹبٵ وٳا٤ٳ  ِٵ عٳ َٹ ٔٳ َيُه ٞٵ٤ٺ  ٓٹ٦ّٝا ًٳ ٖٳ ٘ٴ ْٳِؿوّا َؾُهًُٛٙٴ  ٓٵ

ٕٵ .﴾َٻٔل٦ّٜا يًُلأ٠  ٞٳعطٹُأ ٚايِـام ايٛاكؿ ٗ اٯ١ٜ ايهل١ّ دا٤ َع٢ٓ إٗل، ؾإ

ٖٞ سلٸ  تٵإفا أعَط .ُاسب١ اؿلٸ إطًل ؾٝ٘ تٵ، ؾكـ أُبشٳ١ّٚعطٝٸ ٖب١ّ أٟ ،﴾ْٹشٵ١ًَّ﴿

ِّايتِلټ ـٺ ؾً٘ فيو،  ف َٗلٖا ٭ ؾ٬. ٖٚقا َا ٜٓطبل ع٢ً ها٥ل إُتًهات  ٫ٓٚإأس

ؾٗا ٚؼت تِلټ ،أٚ ػاك٠، ؾٗٛ ًَهٗا أٚ ٖـ١ٜٺ ايٛاقع١ ؼت ٜـ إلأ٠، َٔ إكخٺ

بإفْٗا ٚكٓاٖا. ٖقا  ٫َٓٔ أَٛاٍ مٚدت٘ إ ف ٗ ٤ًٞٺٚسـٖا، ٫ٚ ِٜضٸ يًنٚز إٔ ٜتِلٻ

ٌٸ إقاٖب اٱه٬َٝٸ  ١. َا أْع عًٝ٘ ايؿكٗا٤ ٗ ن

 
   

ٌٕينُا  ،ايعٌُ ٚايهوب يًُلأ٠ سلټ ٗ  ًلدٌ ُاَّا. ٚإفا نإ ٖٓاى َٔ تؿِٝ

ِّٖقا ايٌإٔ ؾٗٛ فاى إتعِّ د١، َٚا إفا نإ ٜٓبػٞ شلا أػق اٱفٕ َٔ ل بعٌُ إلأ٠ إتن

 مٚدٗا؟ 

 ب َت٢ نإفيو أْٸٗا ٫ ؼتاز إٍ إفٕ مٚدٗا يًعٌُ ٚايتهوټ عٔٚاؾٛاب 
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ٕٵ ٞٸ ـٺٜهٕٛ عًُٗا َٔ بٴعٵ عًُٗا َٔ ؿاػٌ بٝتٗا، نأ ، باهتؼـاّ اؿاهب اٯي

ٚا٫هتؿاؿ٠ َٔ ًبه١ اٱْذلْت، نُا بات َعلٚؾّا ٗ هٛم ايعٌُ، أٚ َٔ ػ٬ٍ 

ِټ ـ، أٚ ػٝاط١ ا٬ٕبى، أٚ ايٓوٝر، أٚ أعُاٍ ايتذٌُٝ شٴايهتاب١ َٚلاه١ً اي

 ٚإهٝاز، ؾ٬ هبٌٝ ي٘ عًٝٗا ٗ ْٝع فيو. 

ٕٸ يًنٚز ع٢ً مٚدت٘ سٖك َٚلؿټ ٚسلٸ  ;سلٸ ا٫هتُتاع :ٌ ؾك٘، ُٖافيو إٍ أ

ٌ ؾ٬ ساد١ شلا ٫هت٦قإ مٚدٗا ٗ َٚا ؿاّ عًُٗا ٫ ٜتعاكض َع ٖقٜٔ اؿٖك .إوان١ٓ

 ايعٌُ. 

 إٔ ٫أَا إفا نإ عٌُ اينٚد١ ٜوتًنّ ػلٚدٗا َٔ ايبٝت ؾعٓـٖا ٜٓبػٞ 

١ ػلٚز بٓا٤ٶ ع٢ً ايلأٟ ايؿكٗٞ ايكا٥ٌ بعـّ ُشٸٜتعاكض َع سلٸ إوان١ٓ، ٚفيو 

ٞٸ بإفْ٘، ع٢ً اػت٬فٺ ٫ٓإلأ٠ َٔ بٝت مٚدٗا إ بٌ ايؿكٗا٤ سٍٛ َا إفا نإ  تؿًِٝ

ٕٸ ايٛدٛب ٫ ٜكع إ ٗ ساٍ ماسِ  ٫ٓٚدٛب ا٫هت٦قإ باـلٚز ع٢ً مٛ اٱط٬م أّ أ

ٕٸ اهت ;٘ ٗ ا٫هتُتاعػلٚدٗا سٖك ٦قإ إلأ٠ ٗ اـلٚز َٔ سٝح ٜل٣ بعض ايؿكٗا٤ بأ

ٗ سٌ ٜل٣  ;إٓنٍ يٝى ٚادبّا ع٢ً مٛ اٱط٬م، َا ؿاّ ٫ ٜتعاكض َع سلٸ ا٫هتُتاع

 بإفٕ مٚدٗا. ٫ٓؾكٗا٤ آػلٕٚ عـّ دٛام ػلٚز إلأ٠ َٔ ايبٝت َطًكّا إ

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ايلأٟ ا٭ػرل إفا أدام ينٚدت٘ اـلٚز يًعٌُ، أٚ نإ فيو ٌَلٚطّا 

ٕٸ اَ٭ٗ عكـ اينٚ ٗا ًَٚهّا شلا ل ايقٟ ؼٌِ عًٝ٘ يكا٤ عًُٗا ٜهٕٛ سٖكدٵاز، ؾإ

 بإفْٗا ٚكٓاٖا. ٫ٓف ٗ ٤ًٞٺ َٓ٘ إيًنٚز إٔ ٜتِلٻ ـٖا، ٫ٚ ِٜضٸسٵٚٳ

 

    

ٕٸ سلٸ ايٓؿك١ ثابتٷ ٌٸ ا٭سٛاٍ، ستٸ إ ٝٸيًُلأ٠ ع٢ً اينٚز ٗ ن غرل  ٢١ّ يٛ ناْت غٓ

ـٳٚفيو غ٬ف  .قتاد١ٺ إفا نإ  ٫ٓعًٝ٘ إ ٘، اييت ٫ تهٕٛ ٚادب١ّٜٵْؿك١ ايلدٌ ع٢ً ٚاي

ٝٸّاٜٵٗ ساٍ نإ ايٛايـإ َكتـكٳ ايٛايـإ قتادٌ، ٚيٝوت ٚادب١ّ ٚنقيو  .ٔ َاي

إفا َا نإ ا٭٫ٚؿ َكتـكٜٔ  ْؿك١ ا٭ب ع٢ً ا٭٫ٚؿ، ؾٗٞ غرل ٚادب١ٺإٍ اؿاٍ بايٓوب١ 

ٔٸ ٝٸّا. يه ٌٸ ا٭سٛاٍ، هٛا٤  ٫ ٜوك٘ أبـّا، ؾٗٛ سلٌّ سلٸ إلأ٠ ٗ ايٓؿك١ َاي ثابت ٗ ن

 . غرل قتاد١ٺ ١ّيتًو ايٓؿك١ أّ ناْت ثلٜٸ ناْت قتاد١ّ
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ٚيٝى َٔ سلٸ  ،ف ايٛسٝـ ٗ أَٛاشلا ٚأ٬َنٗاإلأ٠ ٖٞ ُاسب١ اؿلٸ ٚإتِلِّ

ـٺ، ٫ أبّا ٫ٚ أػّا ٫ٚ مٚدّا، ايتِلټ  .بإفْٗا ٚكٓاٖا ٫ٓٛاٍ إلأ٠ إف ٗ ٤ًٞٺ َٔ أَأس

ِٻ ٚقـ اهتؼـّ ايكلإٓ ايهلِٜ تعبرلّا ؿقٝكّا ٕٵ﴿ؿ، قاٍ تعاٍ: ـٗ ٖقا اي ِٵ  َؾٔإ ٔٳ َيُه طٹبٵ

ٔٵ َٹ عٳ ٞٵ٤ٺ  ٓٹ٦ّٝاًٳ ٖٳ ٘ٴ ْٳِؿوّا َؾُهًُٛٙٴ  ٕٸ ا٫هتجٓا٤ ايٛسٝـ ٭ػق ٤ًٞٺ ﴾ٔل٦ّٜاَٳ ٓٵ ، ٜٚعين فيو أ

َٓٗا، ٫ إٔ هلٟ ا٫هتشٛاف ع٢ً َاشلا  َٔ أَٛاٍ إلأ٠ إفا نإ فيو عٔ طٝب ْؿٕى

 َٔ ايكٔاٜا ٚاؿا٫ت.  با٫بتنام، ٖٚاكه١ ائػٛٙ عًٝٗا، نُا بات هلٟ ٗ نجرٕل

 غرل دا٥ٕن أٚ بٓتّا أٚ أػتّا، أَلٷ ٚا٫هتشٛاف ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ع٢ً َاٍ إلأ٠، مٚد١ّ

طُعّا  ;ا٬َت َٔ اينٚازَا ٜؿعً٘ بعض اٯبا٤ ايقٜٔ ولَٕٛ بٓاتِٗ ايع: َٚٔ فيو .ًلعّا

ٔٸ ٔٻ شلا اينٚاز  ١ قبٌ ؾذل٠ عٔ اَلأ٠ٺإسـ٣ ايِشـ ايوعٛؿٜٸ تٵٚقـ ٌْلٳ .ٗ ؿػًٗ مل ٜتو

ٕٸ أباٖا ؿكز ع٢ً ا٫هتشٛاف  ;ا٭كبعٌ َٔ ايعُل تٵبعـ ٚؾا٠ أبٝٗا، ٚقـ بًػٳ ٫ٓإ ٚفيو ٭

ٟٸ ٤ ٗ كؾِٔٗ ر بعض اٯبا٫ٚ ٜلٜـ إٔ ىول فيو. ٚيطإا ؼذٻ ،ع٢ً أدلٖا ايٌٗل

ٕٸ اـاطب إْٸُا ٜطًب ٜـ ابٓت٘ َط ٕٸ ُٳيطاييب اينٚاز َٔ بٓاتِٗ بأ عّا ٗ َاشلا، ٚايِشٝض أ

ف ا٭ب ٖقا ًه٬ّ ـٸ تِلټ٫ فاى اـاطب، ٜٚٴعٳ ،ٖقا ا٭ب ٖٛ ايطاَع ٗ أَٛاٍ ابٓت٘

 ّ ًلعّا.ك احمللٻٛٵَٔ أًهاٍ اَؾ

 .يت تتٓاٍٚ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا١ٝ بايتكاكٜل ٚايتشكٝكات ايٚتعرٸ ايِشاؾ١ احملًٓ

ٔٸ َٔ إكخ أبِٝٗ ؾُا ٜناٍ ٖٓايو إػ٠ْٛ اهتٔعاؾّا  ;ّٓعٕٛ أػٛاتِٗ َٔ اهت٬ّ ِْٝبٗ

ٔٸ ب سٝاٍ كؾع ايكٔاٜا أَاّ احملانِ، َٚطايب١ ٝٵٖٚا ٜؿاقِ فيو اْتٌاك ثكاؾ١ ايعٳ .شل

ٕٸ ايـػٍٛ ٗ ٌَانٌ قٔا٥ٝٸ ٔٸ، ع٢ً اعتباك أ ٔٸ َٔ إػٛاْٗ  ;ػ١٠ٛ َع اٱايٓوا٤ عكٛقٗ

١ٝ، سٝح تبـٚ َعٝب! إٓاؾ١ إٍ ا٭علاف ٚايتكايٝـ احملًٓ ٖٛ أَلٷ ،َٔ إاٍ يكا٤ سؿ١ٓٺ

َٔ ا٭سٝإ، َا ٜ٪ؿٸٟ  يًُلأ٠ ٗ نجرٕل ع١ٺإدلا٤ات ايتكآٞ أَاّ احملانِ غرل ٌَذِّ

 إٍ ٓٝاع ٚػواك٠ اؿكٛم. 

 ّ،2016 ؾدلاٜل 6ٗ عـؿٖا يّٝٛ  ،ؿ ٌْلت ُشٝؿ١ إـ١ٜٓٚٗ ٖقا ايِـ

، ٚتٓاٚيت «ٚأؿ َرلاخ ايٓوا٤ .،دا١ًٖٝ ايكلٕ اؿاؿٟ ٚايعٌلٜٔ..»ؼكٝكّا ٫ؾتّا بعٓٛإ: 

َا أًاكت ي٘ ؿكاه١  :ايِشٝؿ١ عـؿّا َٔ ايـكاهات اؾاَع١ٝ سٍٛ إٛٓٛع، َٚٔ فيو

ٕٸ  :َِل١ٜ تكٍٛ ٌ ٖقٙ ٚيٓا إٔ ْتؼٝٻ .َٔ إرلاخ َٔ ْوا٤ ايِعٝـ قلَٚاتٷ% 95إ
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ٕٸ  .َوًِ ٜعٍٝ ٗ ٖقا ايكلٕ ١ ٗ فتُٕعايٓوب١ اشلا٥ً َٔ % 38نُا أثبتت ايـكاه١ أ

ٔٸ ٗ إرلاخ ٔٸ ;ايٓوا٤ ٫ ٜطايي عكٗ ٔٸ باهتشاي١ سِٛشل ٗ  ع٢ً ٖقا اؿلٸ! ٕعلؾتٗ

ٔٸ َٔ َٔ ايعِّ% 29سٌ اعتدل  ٕٸ تكايٝـ ٚعاؿات ايعا١ً٥ ُٓعٗ ١ٓ اـا١ُ بايـكاه١ أ

 إطايب١ بإرلاخ. 

ٕٸ بعض ا٭مٚاز ٜوتٓـٕٚ إٍ بعض إلٜٚٸٚػـك اٱًا ات ٗ ؽٌٜٛ ك٠ ٖٓا إٍ أ

ٕٵ يٝى يًُلأ٠ إٔ » َٔ َا ٚكؿ :ف بأَٛاٍ مٚداتِٗ. َٚٔ فيوأْؿوِٗ سلٸ ايتِلټ أ

 .«بإفٕ مٚدٗا ٫ٓإ ،٢ ٗ أَٛك ايدلٸستٸ ،ف ٗ َاشلاتتِلٻ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚأَجاشلا تتِاؿّ ٚآٜاتٺ ٫ٓإ ٝٸ أ ِاؿّ ُِّْٛا نُا ت ;١ ٚآش١قلآْ

يقيو ٫  .١ ٗ ايؿكْ٘اٖٝو عٔ َِاؿَتٗا يكٛاعـ أهاهٝٸ .١١ ايٓبٜٛٸ١ َٔ ايوٓٸقطعٝٸ

 ّهٔ ايكبٍٛ بٗا. ٚقـ ٌٓ بعض ايؿكٗا٤ ايلٚا١ٜ ع٢ً ا٫هتشباب، عٝح ٜوتشبٸ

 بإفٕ مٚدٗا.  ٫ٓإ تٓؿل َٔ أَٛاشلا ٗ كتًـ أٚد٘ ايدلٸ ٕ ٫يًُلأ٠، ٚؾل ٖقا ايلأٟ، أ

 
 

ّٸ اؿهِ ايٌلعٞ ع٢ً سلٸ إلأ٠ ٚسـٖا ٗ ايتِلټ ٕٸ ٚسٌ ٜٓ ف بأَٛاشلا ؾإ

ُٸ، تٗالٳهٵٗا عٔ ؿعِ ُأٜٳِأفيو ٫ ٜعين ْٳ ـٻٚػا ٌ، ػٵ١ إفا نإ اينٚز َٔ قـٚؿٟ اي

َٚا عو٢ إٔ تؿعٌ إلأ٠  .١ٓ ٚاؿٝا٠ إٌذلن١ بُٝٓٗاوٳل٠ اَؿٌٵٚفيو ع٢ً قاعـ٠ ايعٹ

ٕٸ بعض ايٓوا٤ ّاكهٵهٝٻ٫ٚ ٗا، تٳلٳهٵؽـّ ب٘ ُأبإاٍ إفا مل  ٔٸ ٗ ايتِلټسٖك ٔٳُا أ ف ٗ

ٔٸ  ٌٕ ػاط٧; نُا ٗ بأَٛاشل ٔټبٌه ع ٬َٚسك١ ُلعات ا١ٕٓٛ تبـٜـٖا ع٢ً ايتب

١! ٚٗ سٌ تٗا أًٝا٤ أهاهٝٸلٳهٵٚاقتٓا٤ ايهُايٝات، ٗ ايٛقت ايقٟ ٜعٛم َٓنٍ ُأ

ٔٵَٔ ايٓاس١ٝ ايٌلعٝٸ إْٸ٘ ٫ هب ع٢ً إلأ٠ :ّهٔ ايكٍٛ  ١ إٔ تٓؿل ع٢ً أهلتٗا، ٚيه

٠؟ ٚؾل ٖقٙ ا٫عتباكات ٜٓبػٞ لٳهٵَافا عٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚتأثرل فيو ع٢ً سٝا٠ اُ٭

ـٻ ٕٸ ق١ُٝ إاٍ تهُٔ لٳهٵ٘ عٔ ُأٌ إايٞ إٔ تعٌ مٚدٗا، ٚتلؾِّػٵيًُلأ٠ ُاسب١ اي تٗا; ٭

َٕ نُا ٜعين  ،ٖقا اـطاب ٜعين إلأ٠ إكتـك٠ٚ .سٛي٘ ٔٵٗ تٛؾرلٙ ايلاس١ يٲْوإ ٚ

تٗا، ًلٜط١ إٔ لٳهٵٚتواعـ ُأ ،سٝح ٜٓبػٞ يًُلأ٠ إٔ تٌاكى فتُعٗا ;ايلدٌ إكتـك

 ٫ٚ ابتنامّا شلا. ،ّٓا عًٝٗالٵَٓٗا، ٚيٝى َؾ ٜهٕٛ ْٝع فيو عٔ طٝب ْؿٕى

ٛٳ ٕٸ اي ات ٚيٜٛٸتـؾع إلأ٠ إٍ ٚٓع ا٭ ،ٚاع١ٝ إٍ ثكاؾ١ٺ ٘ ايٓوا٥ٞ عاد١ٺهٳإ
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ٕٛ ٞٸ سٝاٍ َوأي١ اٱْؿام، ع٢ً م  ،ٚساد١ ا٭كساّ ،تأػق بعٌ ا٫عتباك ايٛٓع ايعا٥ً

 َٚواعـ٠ اجملتُع. 

 

ٌّ َٔ ايلدٌ ٚإلأ٠ بِؿاتٺ١ إٔ ٜتٸًا٤ت اؿه١ُ اٱشلٝٸ َتؿاٚت١، ٚإٔ  ِـ ن

ٛٸٜٔطًعا بأؿٚاك كتًؿ١ ٗ ٖقٙ اؿٝا٠. َٚٔ فيو إٔ تٛ ٠ ٚاـ١ٌْٛ ٗ ٗل زلات ايك

ٚٵك٭ٕ طبٝع١  ;ٌ ٚايعطـ ٚاؿٓإ ٗ ًؼ١ِٝ إلأ٢٠ ايًِّؼ١ِٝ ايلدٌ، ٚإٔ ٜتذًٖ  ؿٳ

ٛٸايلدٌ ٗ اؿٝا٠ تتطًٖ ٠ اؾوـ١ٜ، ٚطباعّا أقلب إٍ اي٬ِب١ ب داْبّا َٔ ايك

 ٚاـ١ٌْٛ.

َٸا طبٝع١ اي ٞٸ ٚٵكـٻأ ٝا٠ ؾٝكت٢ٔ إٔ ايعِٛٝ ايقٟ تكّٛ ب٘ ا٭ْج٢ ٗ اؿ اٱْواْ

ٖٚقا اؾاْب ايعاطؿٞ ؼـٜـّا ٖٛ  .بايعطـ ٚاؿٓإ ٚايٓع١َٛ تهٕٛ ًؼِٝتٗا ٖت١ّ٦ً

ٛٻل َٔ ًكَِّنَا وتاد٘ ايقٻ ٕ دّٓٝٓا ٗ ٘ اٯػل، أٟ ا٭ْج٢، بـ٤ّا َٔ ايًش١ٛ اييت ٜته

ُٻ ِٸكٓٗا، يتتش كاض اي٫ٛؿ٠ اـطرل، فيو إؼاض ايقٟ يٛ  ٌ عٓـٖا آ٫ّ اؿٌُ، ث

ٟټ تٵلٳِّٝػٴ َٸٗات سٝا٠ ٚيٝـٖا  أ اَلأ٠ تهابـٙ بٌ سٝاتٗا ٚسٝا٠ َٛيٛؿٖا ٯثلت َعِٛ ا٭

 ع٢ً ْؿوٗا.

ٕٸ اؿٓإ ايقٟ ٜتػقٻ َٸإ ٘، سٌ ؼٛط٘ بأسٔاْٗا، ٣ َٓ٘ اٱْوإ َع سًٝب أ

ٚتؿـٜ٘ بٓؿوٗا، ٚتػُلٙ بلعاٜتٗا، ي٬ّٝ ْٚٗاكّا، ٖٛ فات اؿٓإ ٚايعطـ ايقٟ وتاد٘ 

١ هعٝـ٠، سٝح ػتقب٘ بٓعَٛتٗا ٚعطؿٗا مٚدٝٸ ٢ ٜبٓٝا َعّا سٝا٠ّلأ٠، ستٸايلدٌ َٔ إ

ٌٸ تكـٜل ايلدٌ.ٚسبِّ  ٗا، ٚفيو بأْع٘ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ق

١ عٓـ إلأ٠ ٗ ١ ٚاؿاي١ ايعاطؿٝٸٖقٙ ايلٓق ؾتهٕٛ، إٔ ايعهى قـ وٌِ إ٫ٓ

ٌٸ فيو اْع. ايهجرل َٔ ا٭سٝإ ؿاؾعّا ٫هتكٛا٤ ايلدٌ عًٝٗا هاهّا يطبٝع١ اٱْوإ ٚيع

ٛٸ َٳعٓـ ايٌعٛك بايك سٝح هـ ٗ فيو إغلا٤ٶ ٚتٌذٝعّا ع٢ً  ;ِٖ أٓعـ َٓ٘ ٔٵ٠ ػاٙ 

ـ ايوًطات علٸ ٖٚقا عٌ َا لـٙ َٔ تعوټ .ا٫عتـا٤ ٚايتذاٚم ع٢ً سكٛم اٯػلٜٔ

 ت أكباب ايعٌُ ع٢ً ايعاًٌَ، ٗ َِـإمل ا٭غٓٝا٤ ع٢ً ايؿكلا٤، ٚتعٓټايٌعٛب، ٚػبټ

ٙٴ اهٵتٳػٵٓٳ٢﴿ي١ٰٜ ايهل١ّ:  ٕٵ كٳَآ ٝٳِطػٳ٢ * َأ ٕٳ َي ْٵوٳا ٕٻ أٱ  .﴾ٔإ
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ـټ ـٳٚكغِ ايتك ٖٳ ٘ ايبٌل١ٜ، إ٫ٓتٵّ اشلا٥ٌ ايقٟ ًٗ ٕٸ إلأ٠ ٫ تناٍ  ؾّا يًعٓـ ـٳأ

ٛٸ ٕٛٚايعـٚإ ايِاؿك عٔ ايلدٌ. َع تط َػاٜل  ك أٚٓاع إلأ٠ ٗ ايعِل ايلأٖ، ع٢ً م

أْٗا ُا هٝٻ٫ٚ إلأ٠ ايّٝٛ نُا ناْت با٭َى،  ـٵٕعِٛ ؾذلات ايتاكٜؽ، عٝح مل تعٴ

ٛٸ تٵقـ اَتًَه ٛٸنجرلّا َٔ َك ٠ اييت نإ ٜٓؿلؿ بٗا ايلدٌ ع٢ً َلٸ ايعِٛك، َات ايك

ِّ فيو  ؾكـ أُبض بٝـٖا إاٍ ٚايعًِ ٚإها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ، ٚبايلغِ َٔ ن

ـٴمل تتذاٚم   ساي١ إعاْا٠ َٔ ايعٓـ ٚايعـٚإ ايِاؿك عٔ ايلدٌ. إلأ٠ بع

ٓٛ ٌٸ أبلم ؿيٌٝ ع٢ً فيو ٖٛ إع٬ٕ َٓ ٌٸ ١ُ25 ا٭َِ إتشـ٠ ّٜٛ ٚيع  ْٛؾُدل َٔ ن

ّٕ ـٸ عا ٝٸّا يًكٔا٤ ع٢ً ايعٓـ ٓ ١ ايعٓـ إلأ٠، سٝح ٫ تناٍ تعتدل إلأ٠ ٓشٝٸ َّٜٛا ؿٚي

 ِٛ ؿٍٚ ايعامل.تٗا ٚسكٛقٗا ٗ َعٚايعـٚإ ع٢ً ًؼِٝٸ

ٕٸ اٱسِا٤ات اُ٭ إ ٗ ا٭َِ إتشـ٠، تٌرل ب ًعب١ ايوٓهوٳ١ُٝ، َعَٳٚاي٬ؾت أ

ٕٸ ايٓوا٤ ّجًٔ  ٔٸ ّجِّ% 7ظ49إٍ أ ٌٸ َٔ ِْـ  ٔٳًَِٔ تعـاؿ ايوهإ ايعإٞ، أٟ إْٗ أق

ٔٸ١ًٝ٦ٓ، يهٓٸ ١ بٓوب١ٺايبٌلٜٸ ٔٻ ٗ اٜا ايٓوب١ ايع٢ُٛ َٔ ٓش ٔٳًِّجِّ ٔٳ٫ٚ مِي َع فيو ن

ـٸ  ١َ ع٢ً سٍـّ هٛا٤.ايعٓـ، ٗ ايـٍٚ ايٓا١َٝ ٚايـٍٚ إتك

َٓاهب١ ايّٝٛ ايعإٞ  ،اٱسِا٤ات ايِاؿك٠ عٔ ا٭َِ إتشـ٠ تٵؾكـ أًاكٳ

ـٸ شـ٠ ا٭َلٜه١ٝ ؾؿٞ اي٫ٜٛات إتٸ ;إلأ٠، إٍ أكقاّ َنعذ١ يًكٔا٤ ع٢ً ايعٓـ ٓ

ٌٸ  ئًلب ع٢ً ٜـ مٚدٗا أٚ ًلٜهٗا ض اَلأ٠ْٚسـٖا تتعلٸ ٚٗ كٚهٝا  ;ثا١ْٝ 15ن

ٔٸ. 3600ض تتعلٸ  اَلأ٠ ئًلب َٜٛٝٸّا ع٢ً أٜـٟ أمٚادٗ

 
   

ـٸ ٖٓاى ١ًْْ إلأ٠.  َٔ ا٭هباب تكـ ػًـ تناٜـ سا٫ت ا٫عتـا٤ ٚايعٓـ ٓ

ِّ ٟٸؾباٱٓاؾ١ إٍ تؿ َٸ ٞ ساي١ ا٫هتكٛا٤ اؾوـ ١، ٖٓاى ع٢ً إلأ٠ عٓـ ايلداٍ عا

ٖٳًا٥ع١ عٓـ نجرل َٔ اجملتُعات تدلِّ أّٜٔا ثكاؾ١ْ ؿ ١ٓ ايلدٌ ع٢ً إلأ٠، جمللٻُٳٝٵك 

 ب.وٵٚسٳ نْٛٗا اَلأ٠ّ

نٛك١ٜ ع٢ً إلأ٠ ١ٓ ايقټُٳٝٵ١ ؿاي١ اشَلٚا٭ْه٢ َٔ فيو سٌ توبؼ ايِبػ١ ايـٜٓٝٸ

ِّ ٕٸ اي ٕٛ نإٗ اجملتُعات احملاؾ١ٛ، َع أ ِّ م بٌ ايعهى  .ٜٔ ٫ ٜكبٌ بايًِٛ ع٢ً أ
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ِّ ;ايِشٝضٖٛ   ٜٔ ٜـعٛ يتكـٜل إلأ٠ ٚاسذلاَٗا.ؾاي

ٞٸ عٔ كهٍٛ  ،×بٔ أبٞ طايب ؾكـ أٚكؿ ابٔ عوانل عٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 نِ ٭ًٖٞ، َا أنلّ ايٓوا٤ إ٫ٓٚأْا ػرلٴ ،نِ ٭ًٖ٘نِ ػرلٴػرلٴ»أْ٘ قاٍ:  |اهلل

ِٷ ٔٸ إ٫ٓ ،نلٜ ِٷ َٚا أٖاْٗ ٕٸ ايكٓاعات ايوا٥ـ٠ ٚه٘ اي(22)«ي٦ٝ ٔٸ. ٚاي٬ؾت أ  ٓوا٤ أْؿوٗ

ـٸقـ تٌهِّ ؾكـ أًاكت اٱسِا٤ات إٍ ; إلأ٠ ٌ عا٬َّ آػل َٔ عٛاٌَ اْتٌاك ايعٓـ ٓ

ـٵ %50إٔ  ٔٸ َٔ قٹ ٕٳَٔ ايٓوا٤ ٗ ايعامل ٜعتك ٕٸ ايعٓـ إلتهب ٓـٖ ٌ ايلدٌ ٖٛ بٳأ

ـٷ ٔٸ ١ّك، َا ٜعين ايكبٍٛ ُّٓٓا بايٛقٛع ٓشٝٸَدلٻ عٓ ، ٚفيو يًعٓـ إلتهب عكٗ

 عًٝٗا. ٔٳ ؿكدٵيت٘ ايذلب١ٝ ايٓؿو١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ايُٳْٳ بايٓٛل إٍ

 
  

ٝٻ ٕٵ تتػ أٚ  ل ثكاؾ١ ايكبٍٛ بٛقٛع إلأ٠ ٓش١ٝ ايعٓـ، ؼت غطا٤ٺيكـ إٓ ا٭ٚإ أ

ٌٸ َٔ ٚها٥ٌ ايتػٝرل ع٢ً ٖقا ايِعٝـ إٔ هلٟ  آػل، ٗ كتًـ اجملتُعات. ٚيع

ٝٸ ١ ايٌا٥ع١،تِشٝض ايجكاؾ١ ايـٜٓٝٸ اييت  ،١ ايِشٝش١َٔ ػ٬ٍ إثاك٠ ايِْٓٛ ايـٜٓ

١ ايٌلٜؿ١ َٔ ٚنِ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚٗ ايوٓٸ .لّاٝٵؼذلّ نٝإ إلأ٠، ٚتُٛٞ بٗا ػٳ

ٔٸ ايِْٓٛ ا٭نجل  ايِْٓٛ اييت تٌٝـ َها١ْ إلأ٠، طؿ١ًّ َٸّا؟ يه ٚأػتّا ٚمٚد١ ٚأ

ٖٳ ٕلأ٠، َع َا ِٜاسب تًو ١ٓ ايلدٌ ع٢ً اُٳٝٵاْتٌاكّا ٖٞ اييت تـعِ إنٜـ َٔ 

ؿ١، ٚع٢ً ايٓشٛ ايقٟ ىـّ ساي١ ا٫هتكٛا٤ ع٢ً إلأ٠، َٚٔ َتعوِّ ايِْٓٛ َٔ تل١ْٺ

ٕٳ عٳ٢ًَ ايِّوٳا٤ٹ﴿ :اٯ١ٜ ايهل١ّ :فيو َٴٛ ٛٻا ٍٴ َق ، إٍ داْب ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ ﴾ايلِّدٳا

ـٺ ٭َلتٴ يٛ نٓتٴ» :ٖقا ايوٝام، َٔ قبٌٝ ٕلأ٠ بايوذٛؿ ا آَل أسـّا بايوذٛؿ ٭س

 .«ينٚدٗا

ـ َها١ْ اييت ت٪نِّ ،َٔ ايِْٓٛ ا٭ػل٣ ٗ َكابٌ فيو هلٟ ػاٌٖ نجرٕل

ّٸ :َٚٔ فيو .إلأ٠ َٸٗاتاؾٓٸ»: |ايٛاكؿ عٔ ايٓيبٸ ايٓ ؼت »ٚ ;(23)«١ ؼت أقـاّ ا٭

ٌٷ»ٚٗ كٚا١ٜ أػل٣:  ;(24)«١َٔ كٜاض اؾٓٸ أقـاّ ا٭َٗات ك١ْٓٚ  |إٍ ايٓيبٸ دا٤ كد

ِٸؾكاٍ: ٜا  َٸو، قاٍ: ث ٔٵ أبلٸ؟ قاٍ: أ َٳ ِٸ كهٍٛ اهلل،  َٸو، قاٍ: ث ٔٵ؟ قاٍ: أ ٔٵ؟ قاٍ:  َٳ َٳ

ِٸ َٸو، قاٍ: ث ٔٵ  ،اهلل ٜا كهٍٛ :ٌٷقاٍ كد»ٚٗ ُشٝض َوًِ:  ;(25)«ٔٵ؟ قاٍ: أباىَٳ أ َٳ

ِټ ِٸ أ ،َټَوأ :قاٍ ؟ب١شٵأسلټ ايٓاي ُعوٵٔ اي ِٸ أ ،َټَوث ٚٳَي .(26)«َټَوث ّٸ ٖٞ  تٵوٳٝٵأ ٖقٙ ا٭
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ٌٸ ايوټبٴُٳٝٵْؿوٗا إلأ٠ اييت هلٟ تدلٜل اشَل  ٌ.١ٓ عًٝٗا به

ْٷٚقـ ٚكؿ ٗ ايو ٔ ايتعاٌَ َع اينٚد١، وٵنجرل٠ ؼضٸ ع٢ً سٴ ٝام ِْٛ

ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  |ؾكـ ٚكؿ عٔ كهٍٛ اهلل ;ٚايٓٗٞ عٔ إٜقا٥ٗا ٌٻ اهلل عنٻ أ٫ ٚإ ٚكهٛي٘  ٚد

ٖٖ ٖٖ ٟ، أ(27)«٢ ؽتًع َٓ٘ستٸ أٓلٸ باَلأ٠ٺ ٔٵبل٦ٜإ  ٕٸ اهلل هبشاْ٘ ٚكهٛي٘ بل٦ٜإ   ٔٵإ

إْٞ »أْ٘ قاٍ:  |نُا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ ;٢ ًٜذ٦ٗا إٍ طًب ايط٬م َٜٓ٘ٔلٸ باَلأت٘ ستٸ

ٖٖ ٕٸ » :×ٚقاٍ أَرل إ٪ٌَٓ ;(28)«ٍ َٓٗاٚٵٜٔلب اَلأت٘ ٖٚٛ بائلب َأ ٔٵ٭عذب  إ

ٔٻ ػٳ ٔٳايٓوا٤ عٓـ ايلداٍ ٫ ًِّه ٔٻ أَا١ُْعّا، ِؿلّا ٫ٚ ْٳٝٵ٭ْؿوٗ ؾ٬  ،عٓـنِ  اهلل ٚإْٗ

ٖٴ ٖٴتٔاكٸٚ  .(29)«ٔٻٔٻ ٫ٚ تعًٔٛ

٠ اييت تهٕٛ ؾٝٗا إلأ٠ ٖٞ إْٸ٘ ٫ عدل٠ يًشا٫ت ايك١ًًٝ ايٌافٸ :ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ

َٔ  إعتـ١ٜ ع٢ً اينٚز، ؾ٬ ّهٔ تدلٜل سا٫ت ا٫عتـا٤ ع٢ً إلأ٠ بٛدٛؿ ْوب١ٺ

ٔٸسا٫ت ا٫عتـا٤ ايِاؿك٠ عٔ بعض ايٓوا٤ ٓ ٕٸ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬ ٗ ـٸ أمٚادٗ . إ

َٛاٖل إٜقا٤ إلأ٠،  إُٔا هٝٻ ، ٫ٚيجكاؾ١ اييت تعٝـ يًُلأ٠ نلاَتٗاإٍ اأَىٸ اؿاد١ 

ٟٸهٳٚايعٓـ اُ٭ ِّع١ ؿٜٓٓا اؿٓٝـ، ٚتٴُٵتٓاٍ َٔ هٴُبشت أقـ ٗ فتُعاتٓا،  ل ٌ ٙ

 ُٛكت٘ ع٢ً َوت٣ٛ ايعامل.

 
   

ِ أؿٚاكٖا ايع١ُٝٛ ٗ ٗٵق١ُٝ إلأ٠ ٚاسذلاّ َهاْتٗا ٜٓبػٞ َؾ ٚيػلض إؿكاى

ٕٸ َوتٌؿ٢ٶَنقٵاؿٝا٠. ٜٚٴ ٝٸّا علض ايكٝاّ بتذلب١ٺ ل ٗ ٖقا ايوٝام أ َِطٓع١ ع٢ً  ُٝٓ

ٍٕ ِّ كدا ض َـ٣ إعاْا٠ ٚاٯ٫ّ اييت تٓتاب إلأ٠ أثٓا٤ إؼاض ٚاي٫ٛؿ٠، َتطٛعٌ، تٛ

ٌٕ 100ٚقـ اهتذاب يًتذلب١ مٛ  ٚٓع أدٗن٠ ؾٛم َٓطك١ ايبطٔ عٓـِٖ،  ، ٚمتٸكد

ـٸ نٗلبا١ٝ٥ ٌَاب١ٗٺ عٝح ؼـخ ا٭دٗن٠ ُـَاتٺ تذلاٚغ بٌ ٔى  ٠ٺٯ٫ّ اي٫ٛؿ٠، ٕ

ِّب بأٚداع َدلٸٚعٌل ؿقا٥ل، ٚناْت تًو ناؾ١ٝ يًتوبټ ٛٸس١، ػعٌ إتط ٣ إّٔا، ع ٜتً

ِّأست٢  ُټ عٵعٌ مل ٜوتطٹٕٸ أسـ إتط إٍ ؿقٝكتٌ ؾك٘،  ٔ ؿقٝك١ٺٌ اٯ٫ّ ٭نجل َؼ

ِّ :ٜٚكٍٛ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايتذلب١ .ٚاْوشب َٔ ايتذلب١ ٕٸ أنجل إتط عٌ مل ٜوتطٝعٛا إ

ُټ . (30)١ٌ آ٫ّ ايتذلب١ إِطٓع١، َع أْٸٗا ٫ ّهٔ إٔ تٔاٖٞ آ٫ّ اي٫ٛؿ٠ اؿكٝكٝٸؼ

، ؾٗٞ بٌ ٘ مٚدت٘ يتٓذب ي٘ أطؿا٫ّتٵـٳدٌ إٔ ٜـكى سذِ ا٭مل ايقٟ تهبٻٜٓبػٞ يًل
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ٕٵ مل تهٔ ًاكَؾ  تٵاؿٌُ ٚاي٫ٛؿ٠ ناْت ٗ سكٝك١ ا٭َل بٌ اؿٝا٠ ٚإٛت، ٖقا إ

  ؟!ع٢ً إٛت ؾع٬ّ، ؾهٝـ يًلدٌ إٔ ٜهاؾ٦ٗا ع٢ً ُٓٝعٗا ٖقا

ٕٸ قو٠ٛ ا٭مٚاز ع٢ً مٚداتِٗ تذلى أثلٖا ايوًيبٸ ٚايـا٥ِ ٗ ْؿٛي ا٭بٓا٤.  إ

ٞٸ ـ تكلٜلٷٜٚ٪نِّ ٞٸ عًُ ٕٸ ع٬ق١ ا ْؿو ل إٍ سٍـّ نبرل بع٬قت٘ يلدٌ بأبٓا٥٘ تتأثٻأ

ّٸ أطؿاي٘ ا٭٫ٚؿ ايِػاك أباِٖ ٜو٤ٞ َعا١ًَ ك١ٜ٩  اْعهايٳٌ ايتكلٜل بإٔ ٜٚعِّ .بنٚدت٘ أ

ِّ ِّأ َٸِٗٚٵتِٗ ٌَٚاعلِٖ; يهِْٛٗ ٜلٳلّا ع٢ً ْؿوٝٸِٗ بائلب ٚاٱٖا١ْ ٜهٕٛ َـ  ،ٕ أ

 نك١ٜ.ٗ تًو اؿاي١ إ ،اييت ٜعتدلْٚٗا ًَذأِٖ ا٭ػرل

ٕٸ ْوب١ّ ٚقـ  ،نبرل٠ َٔ ا٭بٓا٤ ايقٜٔ ٜهلٖٕٛ آبا٤ِٖ ٚتٌرل اٱسِا٤ات إٍ أ

ٙ َٔ ه٤ٛ َعا١ًَ اٯبا٤ ٚٵؾعًِٗ ع٢ً َا كَأ يلؿٸ ٜٴو٦ٕٝٛ إيِٝٗ، إِا ٜؿعًٕٛ فيو ْتٝذ١ّ

َٸٗاتِٗ ف ا٭ب َٔ ا٫ْتكاّ اي٬ٚاعٞ َٔ تِلټ بأْ٘ ْٛعٷ ٫ٓف ا٭بٓا٤ إ٫ٚ تؿورل يتِلټ .٭

ٔٻ ،ْ٘إ :ٜٚٔٝـ ايتكلٜل .َِِّٗعلٸ أ ٕٸ مٚداتِٗ ٖ  ٔٵَٳ بايلغِ َٔ اعتكاؿ بعض اٯبا٤ أ

ُٵ ٕٸ فيو ا٫عتكاؿ ػاط٧ٷ ٫ٓبنكع نلا١ٖٝ ا٭بٓا٤ شلِ، إ ٔٳٜك ٚتؿ٬ِّٝ، ؾُا  ١ًّْ ،أ

ِّ ِٗ ٖٛ ايقٟ ٜنكع ٦ًّٝا َٔ ايهلا١ٖٝ ٗ ْؿٛهِٗ ًٜشٛ٘ ا٭بٓا٤ َٔ ه٤ٛ َعا١ًَ ا٭ب ٭

 ػاٙ ا٭ب.

ٜأتٕٛ ع٢ً هرل٠  ٔٵٖٖ ،ٌٓ ٢َِٗٓ ايعك٤٬ ٚإتـِّٜستٸ ،ا زلعٓا َٔ ا٭بٓا٤ٚيطإ

عٔ  ايتِلٜض َلاك٠ٺ ٫ٓأْٸِٗ ٫ ًّهٕٛ َع فيو إ ٫ٓآبا٥ِٗ ايلاسًٌ باٱًاؿ٠، إ

ِّ ٕٻَآػقِٖ ع٢ً قو٠ٛ ا٭ب ع٢ً أ ٞٸ ِٗ، ٚنأ ٜأب٢ إٔ ٜٓـٌَ ٗ  فيو اؾلغ ايٓؿو

ٕٸ ايق ،ْؿٛهِٗ. يقيو ٜٓبػٞ يٮب ٟ وبٸ أبٓا٤ٙ ٜٚلٜـ إنلاَِٗ، إٔ ٜٔع ٗ اعتباكٙ أ

َٸِٗ ي٘  ٚٵكٷتعاًَ٘ َع مٚدت٘ أ  نبرل ٗ إًعاك ا٭بٓا٤ بايهلا١َ ٚايتكـٜل.  ؿٳ

ٔٸ ايلٓات َٸٗاتٓا، ٚإٔ ْوتُطل شل ٚإٔ ْكابٌ  ،عًٝٓا ْٝعّا إٔ ْوتقنل دٗٛؿ أ

ِّٜعِّدٗٛؿ ٚأتعاب مٚداتٓا بايتكـٜل، ٚإٔ مذلّ ٌَاعل بٓاتٓا، نُا  ٝٓا ٜٔ، ٚتلبُِّٓا اي

ٔ َع أمٚاد٘ ٚبٓات٘، فيو وٳايقٟ نإ َٔلب إجٌ ٗ ايتعاٌَ اَؿ، |تعايِٝ ايٓيبٸ

ٚأْا  ،نِ ٭ًٖ٘نِ ػرلٴػرلٴ»: |ٖٚٛ ايكا٥ٌ ،ايتعاٌَ ايقٟ ٜٓبػٞ إٔ ْكتـٟ ب٘

 .«نِ ٭ًٖٞػرلٴ
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ّٕ ْٸ و٢ٛ َؿّٗٛ ايتٛب١ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ باٖتُا َؿلؿ٠  تٵكٳ٢ تهلٻ، ستٸػا

 45اتٗا كت ن١ًُ ا٫هتػؿاك ٌَٚتٓكَلٸ٠، نُا تهلٸ 92اتٗا ٗ ايكلإٓ ايتٛب١ ٌَٚتٓك

ٛٙ ايعكاب، َٛاكؿ هك إسـ٣َلٸ٠. ٚقـ متٸ اعتباك ايتٛب١ ٗ اؿكٛم اؾنا١ٝ٥ يٲه٬ّ 

ِٸ ّا. ٚقـ عح ايؿكٗا٤ آثاكٖا اؿكٛق١ٝ ٗ ٤ٛٓ اٯٜات بٝاْٗا بُٛؿٗا تأهٝوّا سكٛقٝٸ ٜٚت

 ٚايلٚاٜات.

ٛٳبٳ»َٔ َاؿ٠  ٚايتٛب١ يػ١ّ َع٢ٓ ايعٛؿ٠ ٚايلدٛع. قاٍ ُاسب )َكاٜٝى ايًػ١(:  ،«تٳ

ٍٸ  تٛب ع ايتا٤ ٚايٛاٚ ٚايبا٤ ع ن١ًُْ» فْب٘، أٟ كدع تاب َٔ  :كاٍع٢ً ايلدٛع. ٜٴٚاسـ٠ تـ

ل ا٭كؿبًٝٞ ٗ نتاب )فُع ايؿا٥ـ٠ . ٚقاٍ احملكِّ(1)«ٜتٛب إٍ اهلل تٛب١ َٚتابّا ،عٓ٘

ايتٛب١ ٖٞ ايٓـا١َ ٚايعنّ ع٢ً عـّ ايؿعٌ; يهٕٛ ايقْب قبٝشّا ٖٓٛعّا، »ٚايدلٖإ(: 

 .(2)«ٚمل ٜهٔ غرل فيو َكِٛؿّا ،ٚاَتجا٫ّ ٭َل اهلل

 ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقا ايتعلٜـ أَلإ:

 ع ايٓـّ: تٛب١.1

َع٢ٓ إٔ ، ش٘ ايٌلعٞبٵع عـّ ايؿعٌ )تلى إع١ِٝ( هب إٔ ٜهٕٛ بوبب ُق2
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 .أٚ ٭ْ٘ قبٝضٷ ;عـّ ايؿعٌ هب إٔ ٫ ٜهٕٛ بوبب عـّ ايكـك٠ عًٝ٘، ٚإِا ٭ْ٘ ٖٓٛعٷ

 .ـٸ تٛب١َّٚٔ ٖٓا ؾإٕ فلٸؿ عـّ ايؿعٌ ٫ ٜٴعٳ

ّ ٚعـّ ـٳباٱٓاؾ١ إٍ ايٓٻٚأَا ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ ؾكـ اًذلٙ ٗ تعلٜـ ايتٛب١ ع 

ٟٸنٵبوبب قبش٘ ايٌلعٞ ع عكـ ايعٳ ;ايؿعٌ ع٢ً تلى ايعٛؿ٠ إٍ ايقْب ٚإع١ِٝ  ّ ا٭بـ

 . (3)أّٜٔا

ّ عٔ ا٭عُاٍ ـٳٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتٛب١ تعين ايعٛؿ٠ َٔ ايقْب ٚا٭عُاٍ اٱدلا١َٝ، ٚايٓٻ

عـّ تهلاك ا٭ػطا٤ ١ٓ، ٚوٳٞ إٍ ايكٝاّ با٭عُاٍ ايِشٝش١ ٚاَؿعٵإا١ٝٓ، ٚايوٻ

 .(4)ايوابك١

ّ، ٚا٫عتقاك، ـٳٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايتٛب١ تكّٛ ع٢ً ث٬ث١ عٓاُل، ٖٚٞ: ايٓٻ

 ؿ٠ إٍ ايقْٛب ايوابك١.ٛٵٚعـّ ايعٳ

َٳ إٕ ايتٛب١ أَلٷ ب١ ع٢ً ايقْٛب ٛ ْٝع اٯثاك إٌ٪١َٚ إذلتِّشٵٜوتـعٞ 

ٌٸ قًٖ ١. ٚٗ فيو ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ٗ ٓٸَط٦ُ ْٚؿىٷ ،طاٖل ٗا ُٓرلٷٚإعاُٞ، ٚو

ٍٴ  ٔإ٫ٖ﴿ايكلإٓ ايهلِٜ:  ِّ ُٳايٹشّا َؾُأَٚي٦ٹَو ٜٴبٳ ُٳ٬ّ  ٌٳ عٳ ُٹ ٚٳعٳ ٔٳ  َٳ ٚٳآ ٔٵ تٳابٳ  ِٵ اهلُلَٳ ٔٗ ٦ِّٳاتٹ  هٳ

 (.70)ايؿلقإ:  ﴾...سٳوٳٓٳاتٺ

ٓٻ»: |ٚقاٍ كهٍٛ اهلل  .(5)«ّ ع٢ً ايقْب تٛب١ْـٳاي

ُٸ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايتٛب١ :أػل٣ ٚبعباك٠ٺ وٍٛ ؿٕٚ  ّااؿكٝك١ٝ توتتبع ْـَّا ػا

 تهلاك ا٭عُاٍ ايوابك١. 

ٞٸ  .(6)«ايٓـّ ع٢ً ايقْب ّٓع عٔ َعاٚؿت٘»قاٍ:  ×ٚٗ إأثٛك عٔ اٱَاّ عً

 :ايتاي١ْٝوع٢ ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ بٝإ اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ ٚ

ـٸ بايتٛب١؟ع َا ٖٞ اٯثاك ايؿكٗٝٸ1  ١ اييت تلتؿع عٔ إلت

ـٸ ٝضٷع ٌٖ ُش2 هت٘؟ ا٢ ل٫ تنٌٜ ستٸ َا قاي٘ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ بإٔ تٛب١ إلت

 ٌ اهلل؟بٳ٢ َٔ قٹٌ ستٸبٳِكٕ تٛبت٘ ٫ تٴأٚ

ـٸ3 لٳ ١ٓ عًٝ٘، أٚ نإ ٗ ؿاك ايهؿل ٚمل ٜٴذٵايؿطلٟ قبٌ إقا١َ ايبِّ ع يٛ تاب إلت

ـٸ ٚتاب ٖٓاى، ؾٌٗ تٴِك ع فيو سهِ ٌٖٚ ٜلؾ ؟ٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١بٳعًٝ٘ اؿ

 ايكتٌ عٓ٘؟
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َٔ ا٫ػت٬ف ع ع٢ً ٖقا إع٢ٓ، ٖٚٛ  ؿل ايؿكٗا٤ ٗ تعلٜـ ا٫كتـاؿ ع َع ٤ًٞٺٜتٸ

ٚٵكٚايتٛب١ ب .(7)إٔ ا٫كتـاؿ ٜعين اـلٚز عٔ اٱه٬ّ ٚايـػٍٛ ٗ ايهؿل ٖا ٗ ٖقٙ ـٳ

 ٚايٓطل بايٌٗاؿتٌ.إٛاكؿ ٖٞ اعتٓام اٱه٬ّ 

ـٸ  )ايؿطلٟ أٚ إًٓٞ( ث٬ث١ آكا٤: ٖٚٓاى ٗ قبٍٛ أٚ عـّ قبٍٛ تٛب١ إلت

 

ٌٸ َٸ١ إٔ عكٛب١ ا٫كتـاؿ ع٢ً ن ٍٕ ٜل٣ بعض ؾكٗا٤ ايعا ٖٞ ايكتٌ، هٛا٤ تاب  سا

ـٸ». قاٍ اؿؤ ايبِلٟ: بٵإلتـ أّ مل ٜتٴ  .(8)«ٌ بػرل اهتتاب١ٺتٳٜٴِك إلت

 ٗا:َٔ ا٭ؿي١، َٚٓ ٛا شلقا ايلأٟ ظ١ًُٺٚقـ اهتـٓي

أْ٘ قاٍ:  |ا٭نلّ اؿـٜح إأثٛك عٔ ايٓيبٸ :، َجٌأع إط٬م بعض ايلٚاٜات

ـٻ ٔٵَٳ»  .(9)«ٍ ؿٜٓ٘ ؾاقتًٛٙب

: ؿػٌ َعاف طابٔ دبٌص ع٢ً أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ، ٚهأي٘ عٔ ب ع عٌُ ايِشاب١

ّٕ ٌٷ ،نإ عٓـٙ ًؼ ِٸنإ ٜٗٛؿٜٸ ؾكاٍ أبٛ َٛه٢: إْ٘ كد ِٸ أهًِ، ث عاؿ إٍ  ّا ث

ك فيو ؾتكتً٘. ؾهلٻ ،٢ تكِٝ عًٝ٘ سهِ اهلل ٚكهٛي٘ؾكاٍ َعاف: ٫ أدًى ستٸ ،١ايٝٗٛؿٜٸ

. إٕ ٖقا ايه٬ّ َٔ َعاف، ٚتأٜٝـٙ ع٢ً إوت٣ٛ (10)٢ أَل أبٛ َٛه٢ بكتً٘ث٬ثّا، ستٸ

ٞٸ ٌّبٳَٔ قٹ ايعًُ فنل ايتٛب١ ٗ  َع عـّ، ع ٌ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ ع ٚن٬ُٖا ُشاب

ـٸ  .(11)ؿٕٚ اهتتابت٘ ،هب قتً٘ َٛكؿ اْتواب سهِ اهلل ٚكهٛي٘، ٜجبت إٔ إلت

 

ٌٸٜقٖب أنجل ؾكٗا٤ أٌٖ ايوٓٸ هٛا٤ أنإ  ،َلتٍـّ ١ إٍ ا٫عتكاؿ بكبٍٛ تٛب١ ن

ـٸ ـٸ ّا عٔ ؾطل٠ٺَلت ـٸّا عٔ ١ًَٓٺأٚ َلت ٛب١ عًٝ٘; قبٌ تطبٝل ايعك . ٚعًٝ٘ هب اهتتاب١ إلت

ـٸ ايكتٌ. قاٍ ابٔ قـا١َ:  بٵؾإفا مل ٜتٴ ـٸ»أدلٟ عًٝ٘ س ٫ ٜٴكتٌ ست٢  صإْ٘ طأٟ إلت

 .(12)«ٖقا قٍٛ أنجل أٌٖ ايعًِ. ..ٜٴوتتاب

ٞٸ  ١.َٚايو ٚعُّٛ ؾكٗا٤ أٌٖ ايوٓٸ ٖٚقا ٖٛ كأٟ أبٞ سٓٝؿ١ ٚايٌاؾع

ٍٸ  ٗا:أّٜٔا، َٚٓ ١ٺشلقا ايلأٟ بأؿٓي ٚقـ اهتـ
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ُا أٜٸ»َعافّا إٍ ايُٝٔ قاٍ ي٘:  |: عٓـَا أكهٌ ايٓيبٸ|ّا٭نل أع هرل٠ ايٓيبٸ

ٌٕ ـٸ كد ٕٵعٴعٔ اٱه٬ّ ؾاؿٵ اكت ٕٵ ،َٓ٘ ٌٵتاب ؾاقبٳ ٘، ؾإ  .(13)«عٓك٘ بٵؾآٔل بٵمل ٜتٴ ٚإ

ّٸ»٢ عٳـٵتٴ ٚنقيو ٗ َٛكؿ اَلأ٠ٺ ـٻ «َلٚإ أ ص إٔ طايٓيبٸ عٔ اٱه٬ّ، ؾأَل تٵاكت

ٕٵ، وتتابتٴ  .(14)«تٵتًَُق ٚإ٫ٓ، تٵتابٳ ؾإ

ٚٵكٕ بإٕ ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ تـ٫ٓ ُٖا ع٢ً ٚدٛب ا٫هتتاب١ قبٌ تطبٝل سهِ ـٳ

 ا٫كتـاؿ.

ّٷب ع عٌُ ايِشاب١ ٌ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ إٍ عُل، ْٚكٌ ي٘ بٳَٔ قٹ : دا٤ ًؼ

ّٕ : ؾكاٍ عُل، ٓا عٓك٘بٵبٓاٙ ؾٔلٳقلٻ؟ قاٍ: ِ ب٘ؾعًتٴَا ؾوأي٘ عُل:  ،ػدل اكتـاؿ ًؼ

ٌٸؾ، سبوتُٛٙ ث٬ثّا ؾ٬ٓٗ ّٕ أطعُتُٛٙ ن ٘ ٜتٛب، أٚ ٜٴلادع يعًٓ ;ٚاهتتبتُٛٙ، كغٝؿّا ٜٛ

ِٸأَل اهلل ِٸ»قاٍ:  ؟ ث َٴل،  ٚمل، إْٞ مل أسٔل ،ايًٗ  .(15)«إف بًػين ضٳٚمل أكٵآ

 

ـٸن أنجل ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸيكـ َٝٻ ـٸ ٞ، ٚقايٛا: إلأ٠ايؿطلٟ ٚإًٓ ١ بٌ إلت ٠ إلت

ٕٵتٴ أٚ عٔ ؾطل٠ٺ ١ٺعٔ ًَٓ ٕٵ ٚإ٫ٓ ،تابت وتتاب، ؾٝذب علض اٱه٬ّ عًٝٗا، ؾإ  قتًت. ٚإ

ع٢ ُاسب )دٛاٖل . ٚقـ اؿٸكتٌ ؿٕٚ اهتتاب١ٺكد٬ّ ؾإْ٘ ٜٴ نإ إلتـ عٔ ؾطل٠ٺ

١ ع ٖقا ع َٔ بٌ عًُا٤ ايوٓٸ «ٚاٌُ بٔ عطا٤». ٚقـ اػتاك (16)ايه٬ّ( اٱْاع ع٢ً فيو

ـٸايلأٟ، ٚقا  .(17)ٚسهُ٘ ايكتٌ ،وتتابايؿطلٟ ٫ ٜٴ ٍ بإٔ إلت

; ^١ ٜوتٓـ إٍ كٚاٜات إعٌَِٛإٕ َب٢ٓ ٖقا ايتؿٌِٝ بٌ ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ

 ٖٚٞ تٓكوِ إٍ ث٬ث١ أقواّ:

ٍٸ1 ٌٕ ع ٖٓاى َٔ ايلٚاٜات َا ٜـ كتٌ، ؿٕٚ إٔ َطًل ع٢ً إٔ إلتـ ٜٴ بٌه

ـٸ ×أبا دعؿل هأيتٴ»ٜٴوتتاب:  ْنٍ كغب عٔ اٱه٬ّ، ٚنؿل َا ُأ ٔٵَٳ ؾكاٍ: ؟عٔ إلت

ِ َلأت٘، ٜٚكوٻآَ٘  تٵ٘، ٚباْٳبعـ إه٬َ٘، ؾ٬ تٛب١ ي٘، ٚقـ ٚدب قتًُ |ع٢ً قُـ

ٚٴِي  .(18)«ٙـٹَا تلى ع٢ً 

ٍٸ َٔ ايلٚاٜات ع ايكوِ ايجا2ْٞ ٌٕ ٜـ ٌ بعـ بٳِكَطًل ع٢ً إٔ تٛب١ إوًِ تٴ بٌه

ٕٵ ٝٸ ٔٵَٳ»أْ٘ قاٍ:  ×ؿلؾعٔ أبٞ دع .ٌتٳٜٴِك بٵمل ٜتٴ ا٫كتـاؿ، ؾإ َٴدشـ ْب ٛٻلهٳّا   ،ت٬ّ٘ ْب

ٜٵأ ي٘: ؾكًتٴ :قاٍ ،«ب٘، ؾـَ٘ َباغٷٚنقٻ دشـ اٱَاّ َٓهِ، َا ساي٘؟ ؾكاٍ:  ٔٵَٳ تٳكأ
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ـٸ ٚبل٨ َٓ٘ َٚٔ ؿٜٓ٘، ؾٗٛ ناؾلٷ ،دشـ إَاَّا بل٨ َٔ اهلل ٔٵَٳ» عٔ اٱه٬ّ; ٭ٕ  َلت

َٳ ٗ تًو  ، ٚؿَ٘ َباغٷؿٜٔ اهلل ؾٗٛ ناؾلٷبل٨ َٔ  ٔٵاٱَاّ َٔ اهلل، ٚؿٜٓ٘ ؿٜٔ اهلل، ٚ

ٌٻ إٔ ٜلدع ٜٚتٛب إٍ اهلل ع عنٻ اؿاٍ، إ٫ٓ ٖٓا قاٍ ٚد  .(19)«ع 

ـٸايلٚاٜات اييت تؿلِّ ٛع ايكوِ ايجايح 3ٖ ـٸ م بٌ إلت إًٓٞ،  ايؿطلٟ ٚإلت

ـٸ ؿٕٚ إٔ ٜعلض اؿانِ عًٝ٘  ،ايؿطلٟ إفا نإ كد٬ّ ٖٛ ايكتٌ ٚاعتدلت سهِ إلت

ٓٳإفا عٴ ٌ إ٫ٓتٳِكٞ ؾ٬ ٜٴٚأَا إلتـ إًٓ ;ٛب١ايت ٚاَتٓع عٔ ايلدٛع إٍ  ،عًٝ٘ ايتٛب١ تٵل

ِٻ ِٕ٘ عٔ َوًهأيتٴ :قاٍ ×أػٝ٘ أبٞ اؿؤعٔ »اٱه٬ّ:  ٫ٚ  ،ل؟ قاٍ ٜٴكتٌتٓ

ٌّٜٴوتتاب. قًتٴ ِٸ : ؾِٓلاْ ـٸ أهًِ ث ٕٵاكت  .(20)«ُقتٌ ٚإ٫ٓ ،كدع ؟ قاٍ: ٜٴوتتاب، ؾإ

ع ٗ َكاّ اؾُع بٌ ٖقٙ ايطٛا٥ـ ايج٬ث١ َٔ ايلٚاٜات ع إٍ  ٚقـ فٖب ايؿكٗا٤

ل٠ يلٚاٜات ايطا٥ؿتٌ ـ٠ َٚؿوِّايكٍٛ بايتؿٌِٝ، ٚاعتدلٚا كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجايج١ َكِّ

ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ. ٚقايٛا: إٕ إلاؿ َٔ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ع ايلٚاٜات اييت تعتدل عكٛب١ 

ـٸ ـٸٖٞ ايكتٌ َطًكّا ع  إلت ٚإٕ إلاؿ َٔ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ع ; ايؿطلٟ ٖٛ إلت

ـٸ ـٸ ايلٚاٜات اييت تكبٌ تٛب١ إلت  إًٓٞ. بعـ ا٫كتـاؿ بإطًل ع ٖٛ إلت

ٔٵ ٌٸيٛ أَعٓٸ ٚيه ـٺ ا ايٓٛل ٗ ٖقٙ ايلٚاٜات هٛف ْـكى إٔ ن َٔ ٖقٙ  ٚاس

ح ٫ ْوتطٝع إٔ لعٌ أسهاَّا كتًؿ١، عٝ تٵايطٛا٥ـ ايج٬ث١ َٔ ايلٚاٜات قـ فنلٳ

 لٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ.ي ل٠َّٚؿوِّ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجايج١ ًاكس١ّ

إٕ َا ٚكؿ ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجايج١ ٖٛ عح ا٫هتتاب١، َٚٛٓٛعٗا ٖٛ 

ٞٸ ٚأَا ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ١  ;كّا ؿهِ ا٫كتـاؿقّا َٚطبِّبُٛؿ٘ َٓؿِّ اؿانِ ايٌلع

ـٸ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ؾكـ . ٚكؿ ايبشح عٔ َطًل ايتٛب١، َٚٛٓٛعٗا ٖٛ ايٌؼّ إلت

ٞٸ ٚبعباك٠ٺ ل إثبات ؼٗك : إفا متٸأػل٣: ٗ كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجايج١ قٌٝ يًشانِ ايٌلع

ـٸبٳِكا٫كتـاؿ ئ تٴ ٫ هب ع٢ً اؿانِ إٔ  :ٔاف إٍ فيوٜٴ .ايؿطلٟ ٌ بعـٖا تٛب١ إلت

ـٸ  كٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ؾكـ قٌٝ ٚأَا ٗ .ايؿطلٟ ٜطًب ايتٛب١ َٔ إلت

ـٸ )نُا  ٌ )نُا ٗ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ(، أٚ إٕ تٛبتو َكبٛي١ْبٳِك: إٕ تٛبتو ٫ تٴيٌؼّ إلت

ِٸ .ٚبقيو ٜكع ايتعاكض بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات .ٗ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ(  ٜٚت

ٗا٤ ٗ َٛكؿ عـّ قبٍٛ تٛب١ ١ ايؿكأؿٓي عٔض إٍ ٖقا إٛٓٛع ٗ عح اٱداب١ ايتعلټ

ـٸ  .إلت
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ـٸٓا ٖٓا ٜـٚك سٍٛ َا قاي٘ ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸٚعجٴ َٔ إٔ  ،ايؿطلٟ ١ بٌإٔ تٛب١ إلت

ـٸ ٘ ا٭سهاّ ايج٬ث١، َٔ ٣ ٗ سكِّلٳذٵٌ تٛبت٘ ٚاٖلّا، ٚتٴبٳِكايؿطلٟ إفا تاب ٫ تٴ إلت

يٛ أّ ٫؟ ٚ ٤ اينٚد١ٝ، ٚتكوِٝ أَٛاي٘ ع٢ً ايٛكث١. ؾٌٗ ٖقا اؿهِ ُشٝضٷايكتٌ، ٚاْتؿا

، أٚ نإ ٗ ؿاك (أٚ إدبإك )ؿٕٚ إنلاٙٺ ١ٓ عًٝ٘تاب إلتـ ايؿطلٟ قبٌ إقا١َ ايبِّ

ـٸ ٚتاب ٖٓاى، ؾٌٗ تٴِكايهؿل ٚمل ٜٴذٵ ٌٖٚ ٜلؾع  ؟ٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١بٳلٳ عًٝ٘ اؿ

 فيو سهِ ايكتٌ عٓ٘؟

ـٸيكـ  ـٳ ٚكؿ ٗ تعلٜـ إلت ٘ َوًُّا سٌ ٜٵايؿطلٟ: ٖٛ ايقٟ ٜهٕٛ أسـ ٚاي

ِٸ  .(21)ىلز َٔ اٱه٬ّ بعـ فيو اْعكاؿ ْطؿت٘، ٚىتاك اٱه٬ّ بعـ بًٛغ٘، ث

ـٸَا ٜتعًٖ ٖٓاى بٌ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٗٚ ٚا٭سهاّ  ،ل بعـّ قبٍٛ تٛب١ إلت

 :ايتايٞإلتبط١ ب٘، ث٬ث١ آكا٤، ع٢ً ايٓشٛ 

ـٸع 1 ٜٓبػٞ »٫ تكبٌ أبـّا:  عٔ ؾطل٠ٺ فٖب ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بإٔ تٛب١ إلت

ِّ ٟٸ إ٫ٓ ،ل عٔ لاه١ ايهؿل ظُٝع أقواَ٘إٔ ٜعًِ إٔ اٱه٬ّ ٜط َٔ  ا٫كتـاؿ ايؿطل

ُٸ َع٢ٓ ا٫هتِشاب ٕٛٓٛع ايهؿل ْؿو٘،  ;يٮٌُ ;ؿٕٚ إلأ٠... ،١ّايلدٌ ػا

٬م َا ٗ َٛاكٜح نٌـ ايًجاّ َٔ اٱْاع ع٢ً ٚؿهُ٘ َٔ ايٓذاه١ ٚمٖٛا، ٚإط

ـٸ(22)«عـّ قبٍٛ تٛبت٘ ايؿطلٟ(  . ٚقاٍ ُاسب )ًلا٥ع اٱه٬ّ(: إٕ ٖقا ايٌؼّ )إلت

 .(23)ٌ َٓ٘، ٚػلٟ عًٝ٘ ا٭سهاّ ايج٬ث١بٳإفا عاؿ إٍ اٱه٬ّ ٫ ٜٴِك

َٳ2 ـٸ ٔٵع ٖٓاى  ـٸٌ ع٢ً نًتا اؿايتٌ )هٛا٤ أنابٳِكتٴ قاٍ بإٔ تٛب١ إلت  ٕ إلت

ـ; سٝح كأ٣ ي٬كتـاؿ قوُّا ٚاسـّا ؾك٘، ٝٵٓٳاُؾّٝا(. ٖٚقٙ ٖٛ كتاك ابٔ ّا أٚ َِّؾطلٜٸ

ـٸ ٕٵ ;وتتابٜٴ ٚإٔ إلت . ٚقـ َاٍ ايؿٝض ايهاًاْٞ إٍ ٖقا (24)ؾإْ٘ ٜكتٌ ٚإ٫ٓ ;تاب ؾإ

. نُا ٜٴوتؿاؿ ٖقا ايلأٟ َٔ بعض نًُات ابٔ (25)إْ٘ ٜٛاؾل ا٫ستٝاٙ :ٚقاٍ ،ايلأٟ

ـٸنفا إٚ»ٚفيو إف ٜكٍٛ:  ;از أّٜٔاايدلٸ ه٬ّ ٚدب قتً٘ َٔ اٱ ٠ؾطل ع٢ً َٛيٛؿّا إ إلت

ـٺ٭ ٜٔهتاب مل  ٕٵإؾ ;١ٺاهتتاب رلغ  .(26)«ٌٷٝهب ٘ٝعً س

ٓٵٚقـ ْبٸٸ ل قبٍٛ هٹ٘ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ )َوايو ا٭ؾٗاّ( إٍ إٔ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ ٜٴ

ـٸ ٕٷ١ إعتدل٠ ٗ إٔ يوإ ا٭ؿٓي ، إ٫ٓتٛب١ إلت ّٸ ايتٛب١ يوا ٢ َٛكؿ ٌٌُٜ ستٸ ،َٚطًل عا

ـٸ آػل ع بعـ تكلٜل كأٟ  غ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٗ َٕٛٓع. ٚقـ ُلٻ(27)أّٜٔا عح تٛب١ إلت
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ـٸ َطًكّا. ٚقـ فٖب ُاسب )دٛاٖل ايه٬ّ(  اٱههاٗ ع قا٬ّ٥: ا٭ق٣ٛ قبٍٛ تٛب١ إلت

 .(28)إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٌّٝ إٍ كأٟ اٱههاٗ

ـٸ ،ب١ ع٢ً ا٫كتـاؿع ا٫ػت٬ف ٗ اٯثاك إذلت3ِّ ايؿطلٟ ٫  َع٢ٓ إٔ تٛب١ إلت

 ٌ ٚاٖلّا(، إ٫ٓبٳ١ٝ اينٚد١، ٚعكٛب١ ايكتٌ )٫ تٴِكتأثرل شلا بايٓوب١ إٍ عٛؿ٠ ا٭َٛاٍ، ٚسِّ

١ ايقبٝش١، ٝل٠ بايٓوب١ إٍ ها٥ل اٯثاك ا٭ػل٣، َٔ قبٌٝ: ُشٸ١ ايعباؿ٠، ٚسِّأْٗا َ٪ثِّ

 .(29)ٌ باطّٓا(بٳِكٌ تٛبت٘ )تٴبٳِكَٚا إٍ فيو، ٚتٴ ،ٚطٗاك٠ ايبـٕ

ـٸ إٔيٛ اٯٕ عًٝٓا إٔ ْل٣ ٚ  ١ٓ عًٝ٘ )ؿٕٚ إنلاٙٺقبٌ إقا١َ ايبِّ تاب ايؿطلٟ إلت

ـٸ ٜهٔ إدلا٤ (، أٚ نإ ٗ ؿاك ايهؿل ٚملأٚ إدبإك ٚتاب ٖٓاى، ٖهّٓا  عًٝ٘ اؿ

 ٌ تٛبت٘ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١؟بٳؾٌٗ تٴِك

 

ـٸ  ايؿطلٟ، ُٖٚا: ٖٓاى طلٜكإ ٱثبات قبٍٛ تٛب١ إلت

ُٸايهلِٜ ع ايبشح ٗ آٜات ايكلآ1ٕ ١ ، ٚايلٚاٜات إأثٛك٠ عٔ ا٭٥

١ اييت ّهٔ بٛاهطتٗا قبٍٛ ، ٚنًُات ايؿكٗا٤، ٚاؿٍِٛ ع٢ً ا٭ؿٓي^إعٌَِٛ

ـٸ  ايؿطلٟ، ع٢ً َا هٝأتٞ تؿًِٝ٘. تٛب١ إلت

ِٷع يٛ ق2 ٞٸ بًٓا بإٔ أٌُ سهِ ا٫كتـاؿ ٖٛ سه ع ع٢ً َا أثبتٓاٙ ٗ  سهَٛ

ٞٸ ،هابك١ يٓا ع َكاي١ٺ ـٸإٔ ٜكلِّ ٚنإ ّهٔ يًشانِ اٱه٬َ ع٢ً  ك اؿهِ بٌإٔ إلت

أهاي ًلا٥٘ َٚكتٔٝات اينَإ ٚإهإ ٚايٛلٚف ايجكاؾ١ٝ ٚايوٝاه١ٝ يًُذتُع 

ٕ ًؼّ اؿانِ إ :َؿاؿٖا اٱه٬َٞ، ؾعٓـٖا مٌِ ع ٫ قاي١ ع ع٢ً ْتٝذ١ٺ

ـٸاٱه٬َٞ ٖٛ ايقٟ ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜتٸ ٔٳؼق ايكلاك إٓاهب بٌإٔ تٛب١ إلت  تٵ، ٚإفا اقت

ايٌلا٥٘ ايجكاؾ١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٗ اجملتُع أَهٓ٘ قبٍٛ تٛبت٘، نُا ٜٛدـ ع٢ً فيو 

ٌٸ ـٻ٤ًٞ  ايهجرل َٔ إٛاكؿ ٚإِاؿٜل. ٚقبٌ ن ٤ٛ َٔ إثبات ٖقٙ إوأي١ ٗ ٓ ٫ بٴ

ـٸ  ٗ َكاّ ايتطبٝل. اٯٜات ٚايلٚاٜات، ٚايعٌُ بعـ فيو ع٢ً عح قبٍٛ تٛب١ إلت

 

تكلٜبّا بٌ ْٝع ايؿكٗا٤ سٍٛ ٖقٙ إوأي١، ٖٚٞ إٔ ٖقٙ ا٭سهاّ  ٖٓاى تٛاؾلٷ
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ـٸ  :َا ًٜٞقيو ٛا يٚقـ اهتـٓي .ايؿطلٟ ايج٬ث١ ٫ تلتؿع عٔ إلت

 

َٳ ×أبا دعؿل هأيتٴ» ْنٍ كغب عٔ اٱه٬ّ، ٚنؿل َا ُأ ٔٵعٔ إلتـ؟ ؾكاٍ: 

ـٺ ٘، َٓ٘ اَلأتٴ تٵبعـ إه٬َ٘، ؾ٬ تٛب١ ي٘، ٚقـ ٚدب قتً٘، ٚباْٳ ،|ع٢ً قُ

ٚٴِيٜٚٴكوٻ ١ ، ٚبقيو ؾإْ٘ ٌٌُٜ ايتٛبَطًلٷ «ؾ٬ تٛب١ ي٘». إٕ ايتعبرل بع (30)«ـِٙ َا تلى ع٢ً 

ِّ .١ٓ ٚقبًٗا أّٜٔابعـ قٝاّ ايبِّ ١ ايتٛب١ بايٓوب١ إٍ ٖقٙ ّ أؿٓيٖٚقا ايتعبرل ٜٴؼ

ا٭سهاّ ايج٬ث١: )ايكتٌ، ٚايب١ْٛٓٝ عٔ اينٚد١، ٚتكوِٝ إاٍ(; ٭ْ٘ قـ دعٌ ايتٛب١ 

 .(31)عـّ ايتٛب١ :بايٓوب١ إٍ ٖقٙ ا٭سهاّ َٔ قبٌٝ

 

ـٸٌ اٱَاَٝٸاع َٔ قٹبٳعا٤ اٱْفٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ اؿٸ ؿٕٚ إٔ  ،١ ع٢ً قتٌ إلت

ـٷ ل اؿًٞ; . قاٍ ُاسب )دٛاٖل ايه٬ّ( ع بعـ ْكٌ ن٬ّ احملكِّ(32)ىايـ ٗ فيو أس

ـٸبٳإف ٜكٍٛ: ٫ ٜٴِك  ـٵمل أدٹ :ٚتبٌ َٓ٘ مٚدت٘ ... ع ،ايؿطلٟ، ٚقتً٘ ٚادبٷ ٌ إه٬ّ إلت

ـٸّا ب٘ ٗ ٖقٙ إوأي١، بٌ عًٝٗا ن٬  ايٓٛعٌ َٔ اٱْاع )إٓكٍٛ ػ٬ؾّا َعت

ِٻ  .(33)ٌ(ٚاحمل
 

 ُٞ ٗ َٛكؿ إلتـ ايتا٥ب; إف َع ايٌٓوِههلٟ ا٫هتِشاب إٛٓٛعٞ ٚاُؿ

ٗ كؾع َٛٓٛع ايهؿل بايتٛب١ أٚ عـّ كؾع ٖقٙ ا٭سهاّ ٜبك٢ ايهؿل باهتِشاب 

اّ ايهؿل إٛٓٛع، ٚٗ ساي١ بكا٤ ايهؿل باهتِشاب اؿهِ ٜجبت بكا٤ أسه

َٳ(34)أّٜٔا ـٸِهقاٍ ظلٜإ ا٫هتِشاب اُؿ ٔٵ. ٖٚٓاى  ايؿطلٟ بعـ  ُٞ ٗ َٛكؿ إلت

ٌٷ ع٢ً طٗاكت٘; إف ٫ ٜٛدـ عُّٛ   ايتٛب١; إف َع ؾلض قبٍٛ تٛبت٘ ٚإه٬َ٘ ٫ ٜٛدـ ؿيٝ

ٍٸ ٌٸ ٜـ ِٕ ع٢ً طٗاك٠ ن . ٚعًٝ٘ ؾإٕ َكت٢ٔ ا٫هتِشاب ٖٛ بكا٤ سهِ ايٓذاه١ َوً

 ٝع١ اؿاٍ ئ تلتؿع عٓ٘ ا٭سهاّ ا٭ػل٣ أّٜٔا.، ٚبطب(35)ع٢ً ساي٘

 

 ١ ّهٔ ايكٍٛ:ٚٗ َكاّ اٱداب١ عٔ ٖقٙ ا٭ؿٓي
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: ٖٓاى ٗ ؼًٌٝ اٱْاع بعض ايٓكاٙ اؾـٜل٠ اؾٛاب عٔ ؿيٌٝ اٱْاع

َټ ٌٳبايتأ ـ ٝٵٓٳاُؾل اٱْاع، َع ٚدٛؿ كايؿٌ َٔ أَجاٍ: ابٔ ؼٗك ٌ. ؾإٕ أُ

َټ عٴٚاٱههاٗ، َٛٓ ؿام ٌ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ اٱْاع ٖٓا ٖٛ اتٸُٳشتٳ. ٚعًٝ٘ ٜٴٌٕتأ

ٌ ُاسب )اؿـا٥ل بٳٚيٝى ْٝعِٗ، نُا فٴنل ٖقا ا٫ستُاٍ َٔ قٹ ،١أنجل اٱَاَٝٸ

 .(36)ايٓآل٠(

ـٻ ت٘ أٚ بوبب َـكنٝٸ ;ع٢ يٛ متٸ إسلامٙ ؾإْ٘ايٓكط١ ا٭ػل٣ إٔ ٖقا اٱْاع إ

. ؾكـ ٚكؿ ايتعبرل ـٸ ؿي٬ّٝ َوتك٬٘، ٫ٚ ٜٴعٳ١ّٜهٕٛ سذٸ ت٘، ٫ ّهٔ إٔاستُاٍ َـكنٝٸ

١ ٗ هتٸ «ٌ تٛبت٘بٳِكئ تٴ»١، نُا ٚكؿ ايتعبرل بع ٗ ٔو١ َٛاكؿ أٚ هتٸ «٫ ٜٴوتتاب»بع 

ٚٸإَٛاكؿ أٚ هبع١، سٝح  ِٸٕ ايتعبرل ا٭ ـٸ ٍ أع ٚعـَٗا، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜطًب  َٔ تٛب١ إلت

ـٸ ـٳإٔ ٜتٛب،  َٔ إلت ٝٵ  ٗ ساي١ ايتٛب١ ٫ ٜهٕٛ يوإ ايلٚاٜات ْاٚلّا إيٝٗا. أْ٘ بٳ

ل إٛٓٛع ٫ ّهٔ ّهٔ ايكٍٛ: إْ٘ َع تػٝټ ا٫هتِشاب ٚٗ اؾٛاب عٔ ؿيٌٝ

ٚفيو ٭ٕ اؿهِ  ;اهتِشاب بكا٤ اؿهِ، نُا فنل فيو ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤

ِٜـم ٫ٚ  ،بٓذاهت٘ نإ ٜوتٓـ إٍ َٛٓٛع ايهؿل، ٚاٯٕ قـ اْتؿ٢ ٖقا إٛٓٛع

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ِٜضٸ إدلا٤ أٌُ ا٫هتِشاب  .عٓٛإ ايهؿل ع٢ً ٖقا ايٌؼّ

ـٸ ;ل إٛٓٛعَع تػٝټ ل عٓٛإ ايهؿل ٜهٕٛ قـ تػٝٻ إف َع ا٫يتؿات إٍ تٛب١ ايٌؼّ إلت

و با٫هتِشاب، هب ا٫هتٓاؿ إٍ أٌُ سٝح ٫ ِٜضٸ ايتُوټ ;ٚعًٝ٘ .إٍ اٱه٬ّ

 .(37)ايتا٥ب طاٖلّا ـٸايطٗاك٠، ٚاعتباك إلت

هب ايكٍٛ: ٫ ّهٔ إثبات  لٚا١ٜ قُـ بٔ َوًِٚٗ اؾٛاب عٔ ا٫هتـ٫ٍ ب

 ١ٓ عًٝ٘.بكا٤ تًو ا٭سهاّ ايج٬ث١ ٗ َٛكؿ ايٌؼّ ايقٟ ٜتٛب قبٌ إقا١َ ايبِّ

ـٻٚ ٚٸ ٫ بٴ ِٸأ ّٸ ايلٚا١ٜ، ث  ١:ايعٌُ ع٢ً طلغ ا٭ؿٓي ٫ّ َٔ فنل ْ

ـٸ ×أبا دعؿل هأيتٴ» ْنٍ كغب عٔ اٱه٬ّ، ٚنؿل َا ُأ ٔٵَٳ ؾكاٍ: ؟عٔ إلت

ُٸ َلأت٘، آَ٘  تٵبعـ إه٬َ٘، ؾ٬ تٛب١ ي٘، ٚقـ ٚدب قتً٘، ٚباْٳ ،|ـٺع٢ً ق

ٚٴِيٜٚكوٻ  . (38)«ـِٙ َا تلى ع٢ً 

ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ٖقٙ  ×ٌ اٱَاّبٳبعـ ٬َس١ٛ ٖقا ايه٬ّ إطًل َٔ قٹ

ّٕ ـٸنإ ٖقا اؿهِ َتعِِّ َا إفا ًَ، ٫ٚ ٜٴعٵايلٚا١ٜ تٌتٌُ ع٢ً عُٛ ايؿطلٟ أّ  كّا بإلت

ـٸ  إًٓٞ. إلت
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ٕٵ : إٕ َلاؿ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع بعـ ٬َس١ٛ ايلٚاٜات ا٭ػل٣ اييت قًٓا ٗ اؾٛاب ؾإ

ِٸ ـٸبٌ ٌ تؿ ـٸ ٚسهِإًٓٞ  سهِ إلت ـٸ إلت  .ؿٕٚ إًٓٞ ،ايؿطلٟ ايؿطلٟ ع ٖٛ إلت

ٔ إلاؿ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ اييت تبِّ: َع ا٫يتؿات إٍ ٖقٙ ايلٚاٜات وٛف ْكٍٛؾ

 «ؾ٬ تٛب١ ي٘»ا٫هتتاب١، ٚهب تؿورل »ٖٛ  «ؾ٬ تٛب١ ي٘»هب إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ عباك٠ 

ٝٸ١ٓ أّٜٔا ٞٸ ،طبكّا يتًو ايلٚا١ٜ إب إٔ ٜوتتٝب  َع٢ٓ أْ٘ ٫ هب ع٢ً اؿانِ ايٌلع

ـٸ ـٸ إلت سٝح متٸ ْؿٞ  ;هايإًٓٞ أّٜٔا. ٚع٢ً ٖقا ا٭ ايؿطلٟ نُا ٜوتتٝب إلت

١ٓ; ٔض إٔ إلاؿ َٔ ايتٛب١ ٖٞ ا٫هتتاب١ بعـ إقا١َ ايبِّا٫هتتاب١ ٗ ايلٚاٜات ا٭ػل٣، ٜتٸ

فنل: ٚدٛب ايكتٌ، ٚب١ْٛٓٝ اينٚد١، ٚتكوِٝ ا٭َٛاٍ.  إف ٚكؿ بعـ ٖقٙ ايعباك٠ َباًل٠ّ

اؿانِ ايٌلعٞ ِ َٓ٘ إٔ إلاؿ ٖٛ ْؿٞ اهتشكام ايتٛب١، ببٝإ إٔ ٗٳٚإٕ ٖقا ايبٝإ ٜٴِؿ

ؿٕٚ  ،ل عًٝ٘ سهِ ايكتٌ ٚغرلٙ َٔ ا٭سهإّ ٜطبِّأ٫ ٜٓتٛل تٛبت٘، بٌ ّهٓ٘ 

 .(39)َٓاق١ٌ َا إفا نإ هٛف ٜتٛب أّ ٫، ٚؿٕٚ إٔ ٜٴطايب٘ بايتٛب١

ل عباك٠ كؾض إط٬م ايلٚا١ٜ )َع٢ٓ أْ٘ قـ ؾوٻ &ٚيقيو ؾإٕ اٱَاّ اـُٝين

اييت  ،اعتدلٖا َجٌ ها٥ل ايلٚاٜات ا٭ػل٣(، بٌ «٫ ٜٴوتتاب»َع٢ٓ  «ؾ٬ تٛب١ ي٘»

ـٸ ٍٸ ع٢ً إٔ إلت ـٸتٳإًٓٞ ٜٴوتتاب ٫ٚ ٜٴِك ناْت تـ ايؿطلٟ ؾ٬ ٜٴوتتاب، ٚإٔ  ٌ، ٚأَا إلت

ْٛرل غرلٖا َٔ ايلٚاٜات  ١ايٛاٖل إٔ ايِشٝش»: . قاٍع٢ً اٱَاّ إٔ ٜكتً٘ ؿٕٚ اهتتاب١ٺ

ـٸ ١ايـآي ،ٗ ايباب ٠ايٛاكؿ   ،ٌ، ٚايؿطلٟ ٫ ٜوتتابتٳِكٞ ٜوتتاب ٫ٚ ٜٴإًٓ ع٢ً إٔ إلت

 .(40)«ؾ٬ إط٬م ؾٝٗا .َاّ إٔ ٜكتً٘ ب٬ اهتتاب١ٺٚع٢ً اٱ

إٔ َجٌ ٖقا  «ؾ٬ تٛب١ ي٘» :إٛهٟٛ ا٭كؿبًٝٞ ٗ تؿورل عباك٠ ايوٝـٚقـ استٌُ 

أٚ وتٌُ إٔ  ;ل إٍ فيوايٌؼّ ٫ وٌِ ي٘ إَهإ ايلدٛع عٔ اكتـاؿٙ، ٫ٚ ٜٴٖٛؾ

نُا لـ َا ٜٴٌب٘ فيو ٗ  .ايلٚا١ٜ ٗ َكاّ ايتٌـٜـ ٚإبايػ١ ٗ ايهؿلتهٕٛ ٖقٙ 

 .(41)ايهجرل َٔ ايلٚاٜات ا٭ػل٣ أّٜٔا

 

ٞٸٚباٱٓاؾ١ إٍ ٖقٙ ا٭ؿٓي ايقٟ ّهٔ يٓا إٔ ْقنلٙ ٗ  ١، ؾإٕ ايـيٌٝ ا٭ًُ

ـٸ قبٌ إٔ تطاي٘ ٜـ اؿانِ ايؿطلٟ ايقٟ ٜتٛب  َٛكؿ كؾع سهِ ايكتٌ عٔ إلت

ـٸ ع٢ً  ،َٔ فيوٚ. ايٌلعٞ ٖٛ تعاكض ٖقٙ ايلٚا١ٜ َع بعض ايلٚاٜات ٗ َٛكؿ إلت
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أْ٘ قاٍ:  ×َا دا٤ ٗ كٚا١ٜ قُـ بٔ َوًِ، عٔ اٱَاّ أبٞ دعؿل ايباقل :هبٌٝ إجاٍ

ٝٸ ٔٵَٳ» ٛٸتّ٘ا َلهٳدشـ ْب َٴٚنقٻ ،٬ّ ْب ٜٵأ ي٘: ؾكًتٴ :قاٍ ،«٘ َباغٷب٘، ؾـ دشـ  ٔٵَٳ تٳكأ

ٚبل٨ َٓ٘ َٚٔ ؿٜٓ٘، ؾٗٛ ، دشـ إَاَّا بل٨ َٔ اهلل ٔٵَٳ»اٱَاّ َٓهِ، َا ساي٘؟ ؾكاٍ: 

ـٸ ناؾلٷ َٳ َلت بل٨ َٔ ؿٜٔ اهلل  ٔٵعٔ اٱه٬ّ; ٭ٕ اٱَاّ َٔ اهلل، ٚؿٜٓ٘ ؿٜٔ اهلل، ٚ

َٴؾٗٛ ناؾلٷ ٌٻ إٔ ٜلدع ٜٚتٛب إٍ اهلل ع عنٻ ٗ تًو اؿاٍ، إ٫ٓ ٘ َباغٷ، ٚؿ ٖٓا  ٚد ع 

 .(42)«قاٍ

ّٕ أْٗا تعاكض ايلٚا١ٜ اييت  ، إ٫ٓٚع٢ً ايلغِ َٔ اًتُاٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً عُٛ

ِٸ«ؾ٬ تٛب١ ي٘»ٚكؿ ايتعبرل ؾٝٗا بع  َا إفا نإ فنلٴ َٔ ايلٚاٜات  ٗ أٍّٟ ، عٝح مل ٜت

ـٸ ِٸّا أٚ َِّؾطلٜٸ إلت ـٸ ّٝا، ٚٗ إسـاٖا ٜت ِٸ كؾض  قبٍٛ تٛب١ إلت َطًكّا، ٚٗ ا٭ػل٣ ٜت

ـٸ  . َطًكّا تٛب١ إلت

ـٸإْ٘ هب ايلدٛع ٗ ٖقا إٛكؿ إٍ ايلٚاٜات اييت ُِّ :يٛ قٌٝ ،ٚعًٝ٘  ن بٌ إلت

ـٸ ٌ بٳعٔ ايتٛب١ َٔ قٹ ٗ تًو ايلٚاٜات عحٷ ؿٵ: إْ٘ مل ٜٔلوٛف ْكٍٛؾإًٓٞ  ايؿطلٟ ٚإلت

ـٸ ا٫هتتاب١ َٔ ، َٚا إفا ناْت تكبٌ تٛبت٘ أّ ٫، بٌ إٕ ايبشح ؾٝٗا عٔ ايٌؼّ إلت

ـٳ .ٌ اؿانِ، ٚإٕ َٛٓٛع ا٫هتتاب١ ٜهٕٛ ٕا بعـ إثبات ا٫كتـاؿقٹبٳ ٝٵ إٔ َٛٓٛع ٖقٙ  بٳ

ـٸ ٖٛ  عٔ ؾطل٠ٺ ايلٚا١ٜ اييت ٜوتٓـ إيٝٗا ايؿكٗا٤ ٗ إثبات عـّ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ إلت

ـٸبٳعح َطًل ايتٛب١ َٔ قٹ تـاؿ أػل٣: إٕ ايتٛب١ قبٌ إثبات ا٫ك . ٚبعباك٠ٺٌ ايٌؼّ إلت

ٟٸ ِٕ تـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل٠ َٓطك١ ايؿلاؽ َٔ ايلٚاٜات، ٚاييت ٫ ٜٛدـ ؾٝٗا أ ُلٜض ٗ  سه

ؼاف ايكلاك ٗ َٛكؿٖا ع٢ً أهاي إط٬قات ٚعَُٛات اٯٜات ايلٚاٜات عًٝٗا، ٚهب اتٸ

ٚايلٚاٜات. ٚعًٝ٘ إفا ناْت ايلٚاٜتإ َتعاكٓتٌ َٔ ْٝع اؾٗات ٚدب ايبشح عٔ 

٘ٺ ٖٛ َٛاؾك١  نُلدِّٕضا٭ػل٣. ٚايقٟ ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓ٘  يذلدٝض إسـاُٖا ع٢ً ٚد

َعٓاٖا  «ؾ٬ تٛب١ ي٘»: لْا عباك٠أػل٣: يٛ ؾوٻ ايلٚاٜات ٯٜات ايكلإٓ ايهلِٜ. ٚبعباك٠ٺ

ٌٕ ٚآٜات  ،َطًل، ؾوٛف تتعاكض َع آٜات َطًل ايتٛب١ اؿكٝكٞ، ٚاعتدلْاٖا بٌه

ِـ١َّٚا١ٜ ايتٛب١ ٗ باب ا٫كتـاؿ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايل  هب إٔ تهٕٛ ْاٚل٠ّ إتك

ٚيٝى قبًٗا، ٚٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ يٛ تاب  ،١ٓ عٓـ اؿانِإٍ ايتٛب١ بعـ إقا١َ ايبِّ

ـٸ ِٸايؿطلٟ قبٌ إقا١َ ايبِّ إلت ـٸ عٓ٘. ١ٓ هٛف ٜت  كؾع اؿ
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ٜٳا﴿ايهلِٜ: قاٍ اهلل تعاٍ ٗ ايكلإٓ  ٌٵ  ْٵ ُق ٔٳ َأهٵلٳُؾٛا عٳ٢ًَ َأ ٟٳ اٖيقٹٜ ِٵ ٫عٹبٳاؿٹ ٔٗ  ُؿوٹ

ُٳ١ٹ  ٔٵ كٳسٵ َٹ ٕٻ اهللٹتٳِكٓٳُطٛا  ُٹٝعّااهلَل ٔإ  (.53)اينَل:  ﴾ ٜٳػٵؿٹلٴ ايقټْٴٛبٳ دٳ

ٌ ك٠ َٔ قٹبٳبايٌلا٥٘ إكلٻ ،١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ ع٢ً قبٍٛ ايتٛب١ اؿكٝك١ٝإٕ ا٭ؿٓي

ٚإٕ إٛكؿ ايٛسٝـ ايقٟ  .، عٝح ٫ ّهٔ ؽِِٝٗا أٚ تكٝٝـٖااهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ

ٝٵوٳتٹ ﴿تٔل; إف ٜكٍٛ تعاٍ: إٔ ٌٜاكف ايٌؼّ ع٢ً إٛت ٚو ٫ تٓؿع َع٘ ايتٛب١ ٚٳَي

ِٴ ا ٖٴ ـٳ ٔٳلٳ َأسٳ ٦ِّٳاتٹ سٳتٻ٢ ٔإفٳا سٳ ٕٳ ايوٻ ُٳًُٛ ٔٳ ٜٳعٵ ٛٵبٳ١ُ يٹًٖقٹٜ ٍٳ ٔإِّْٞ تٴبٵتٴ اٯايتٻ ٛٵتٴ َقا ُٳ  ﴾...ٕٳِي

 (.18)ايٓوا٤: 

ٍٸ ،ٚباٱٓاؾ١ إٍ فيو ـٸ ٖٓاى بعض اٯٜات ا٭ػل٣ اييت تـ  ع٢ً قبٍٛ تٛب١ إلت

ٛٳ َناؾٹلٷ َؾُأَٚي٦ٹَو ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ٗاتًٛوّا، َٚٓ ٖٴ ٚٳ ُٴتٵ  ٝٳ ٘ٹ َؾ ٓٹ ٔٵ ؿٹٜ ِٵ عٳ ٓٵُه َٹ ـٹؿٵ  ٔٵ ٜٳلٵتٳ َٳ ٚٳ

ِٵ ؾٹٞ ا ٗٴ ُٳاُي ٚٳاٯسٳبٹَطتٵ َأعٵ ٝٳا  ْٵ ـټ ٚٳُأَٚي٦ٹَوي ٕٳ ػٹلٳ٠ٹ  ـٴٚ ٗٳا ػٳايٹ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ُٵشٳابٴ ايٓٻأك  )ايبكل٠:  ﴾َأ

َ٘»بتكلٜب إٔ ن١ًُ  ،(217 ٍٸ «سٳبٹ ٓٵ تـ ٜٴ ب ٖقا وٳع٢ً بط٬ٕ ايعٌُ ٚعـّ تأثرلٙ، ٚمل 

٫ٚ ّهٔ تؿورل َع٢ٓ سب٘ ا٭عُاٍ ٗ ايـْٝا ع٢ً  .(43)إع٢ٓ ٗ ايكلإٓ إٍ غرل ايعٌُ

ـٸ . ٚقاٍ ايوٝـ (44)لٜٔفيو بعض إؿوِّ ، نُا فٖب إٍإدلا٤ ا٭سهاّ ٚعكٛبات إلت

ٍٸ ـٸ ايٝنؿٟ ٗ ايعل٠ٚ ايٛثك٢: إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ تـ  ،ٚعًٝ٘ .ايؿطلٟ ع٢ً قبٍٛ ايتٛب١ َٔ إلت

ـٸ يٝى ٖٓاى ٚد٘ٷ ُٴ». إٕ قٝـ (45)عٔ ؾطل٠ٺ ٕا فنلٙ ايبعض َٔ عـّ قبٍٛ تٛب١ إلت  تٵؾٝ

ْٛا ناؾلٜٔ أثٓا٤ إٛت، ِ َٓ٘ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ ّهٔ إٔ ٫ ٜهٛٗٳٜٴِؿ «ٖٚٛ ناؾلٷ

ٍٸ ع٢ً إٔ باب ايتٛب١ َؿتٛغٷ  .ٖٚقا ا٭َل ٜـ

ٝٵلٳ أٱ﴿ٚقاٍ اهلل تعاٍ:  ٔٵ ٜٳبٵتٳٔؼ َغ َٳ ٔٳ هٵ٬ٚٳ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯػٹلٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌٳ  ٔٵ ٜٴِكبٳ ّٔ ؿٹّٜٓا َؾًَ

ٔٳ  ـٴ *اِيؼٳاهٹٔلٜ ٔٗ ًٳ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ْٹ ّٳا ـٳ ٔإ ٛٵَّا َنَؿلٴٚا بٳعٵ ـٹٟ اهلُل َق ٗٵ ٜٳ ـٳ  ٝٵ ٍٳ سٳلٌّ َن ٕٻ ايلٻهٴٛ  * ...ٚا َأ

ِٷ ٔإ٫ٖ ٕٻ اهلَل َغُؿٛكٷ كٳسٹٝ ُٵًَشٴٛا َؾٔإ ٚٳَأ ـٹ فٳيٹَو  ٔٵ بٳعٵ َٹ ٔٳ تٳابٴٛا   (.89ع  85)آٍ عُلإ:  ﴾اٖيقٹٜ

ـٸ ؾإٕ ٖقا  ،ٚعًٝ٘ .ٜٔ َٔ ايعقابتٌتٌُ ٖقٙ اٯ١ٜ ع٢ً اهتجٓا٤ متٸ َٓش٘ يًُلت

ٍٸ ـٸ ٜـ ـٷ ؿٵٜٔل ، ٚملع٢ً إَهإ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ إلت ٗ َٛكؿ ؽِّٝ ٖقٙ ايتٛب١  قٝ

ـٸ ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ »إًٓٞ. ٚقـ فٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ ٗ َٛكؿ ٖقٙ اٯ١ٜ:  بإلت

ـٸ ـٸ اٯ١ٜ ا٭ػرل٠ إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكبٌ تٛب١ إلت أٚ  ّا عٔ ؾطل٠ٺع هٛا٤ أنإ َلت

ـٸ ، ٚايهؿل بعـ «نؿلٚا بعـ إّاِْٗ»بع ايتعبرل  86ٚفيو إف ٚكؿ ٗ اٯ١ٜ  ;ّا عٔ ١ًَٓ عَلت
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ِٸ ـٸ اٱّإ أع إًٓٞ( أٚ ٫ ٜهٕٛ َوبٛقّا بايهؿل  َٔ إٔ ٜهٕٛ َوبٛقّا بايهؿل )إلت

ـٸ  .(46)«ايؿطلٟ( )إلت

ـٳ»لٜٔ ٗ تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ: ٚقاٍ بعض إؿوِّ بٗقٙ اٯ١ٜ ٱثبات  ْاع١ْ تٵاهتٌٗ

ـٸ ـٷ إٔ ٖقا ايه٬ّ ، إ٫ٓعـّ قبٍٛ تٛب١ إلت ١ ا٭كبع١، يًتشكٝل; ٚفيو ٭ٕ ا٭ؿٓي كاي

ٌ تٛب١ بٳع٢ً قبٍٛ ايتٛب١. بٌ ْكٍٛ: يٛ مل تٴِك قا١ُْ٥ ،١ ٚاٱْاع ٚايعكٌَٔ ايهتاب ٚايوٓٸ

ـٸ أّ  ،ؿّا بايتهايٝـ ايٌلع١ٝ، َٔ قبٌٝ: اي٠٬ِ ٚها٥ل ايعباؿاتؾٌٗ ٜهٕٛ َهًٖ إلت

ٕٵ ْٙـ بٗا نإ ٖقا َٔ ايتهًِ: إْ٘ َهًٖقًتٴ ٫؟ إ ٗ  ٝـ َا ٫ ٜٴطام; ٭ٕ اٱّإ ًل

ٕٵ ;١ ْٝع ايعباؿاتُشٸ ـ بٗا نإ ٖقا كايؿّا ئلٚك٠ ِ: إْ٘ غرل َهًٖقًتٴ ٚإ

ِٸ ٍٸ اٱه٬ّ. ث ـٸ إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ ٫ تـ  .(47)«ع٢ً عـّ قبٍٛ تٛب١ إلت

ٔٵ بٳ ٔإ٫ٖ﴿ٚدا٤ ٗ تؿورل نٓن ايـقا٥ل، ٗ تؿورل قٛي٘ تعاٍ:  َٹ ٔٳ تٳابٴٛا  ـٹ اٖيقٹٜ عٵ

ٕٻ  ُٵًَشٴٛا َؾٔإ ٚٳَأ ِٷاهلَلفٳيٹَو   «أًُشٛا»أٟ بعـ ا٫كتـاؿ، ٚ»(: 89)آٍ عُلإ:  ﴾ َغُؿٛكٷ كٳسٹٝ

ِٷ :َا أؾوـٚا، أٚ ؿػًٛا ٗ اي٬ِغ، ؾإٕ اهلل غؿٛكٷ ٔٻ :ٜكبٌ تٛبت٘، كسٝ  .(48)«ٌ عًٜٝ٘تؿ

قٌٝ: ْنيت اٯٜات ٗ »ٗ ًإٔ ْنٍٚ ٖقٙ اٯ١ٜ:  ،ٚدا٤ ٗ تؿورل فُع ايبٝإ

ٌٕ ساكخ بٔ هٜٛـ بٔ ايِاَت، ٚنإ قتٌ احملقٸك بٔ مٜاؿ  :َٔ ا٭ِْاك ٜٴكاٍ ي٘ كد

ـٸ ،ٖٚلب ،غـكّا ،ايبًٟٛ ِٸٚؿل َٓه ،عٔ اٱه٬ّ ٚاكت ْـّ، ؾأكهٌ إٍ قَٛ٘  ١، ث

ٔٳ  ٫ٓٔإ﴿ٌٖ يٞ َٔ تٛب١؟ ؾوأيٛا; ؾٓنيت اٯ١ٜ إٍ قٛي٘:  :|إٔ ٜوأيٛا كهٍٛ اهلل اٖيقٹٜ

ٌٷ ; ؾشًُٗا إيٝ٘﴾اتٳابٴٛ ، ٚكهٍٛ اهلل أُـم َٔ قَٛ٘، ؾكاٍ: إْٞ ٭عًِ أْو يِـٚمٷ كد

 .(49)«ٚسؤ إه٬َ٘ ،ٚتاب ،َٓو، ٚإٔ اهلل أُـم ايج٬ث١، ٚكدع إٍ إـ١ٜٓ

ِٵ ﴿ٚقاٍ تعاٍ:  ٗٴ ٛٵبٳتٴ ٌٳ تٳ ٔٵ تٴِكبٳ ِٻ امٵؿٳاؿٴٚا ُنِؿلّا َي ِٵ ثٴ ٔٗ ْٹ ّٳا ـٳ ٔإ ٔٳ َنَؿلٴٚا بٳعٵ ٕٻ اٖيقٹٜ ٔإ

ِٴ ا ٖٴ ٕٳٚٳُأَٚي٦ٹَو  ٔٻاٗيٛ  (.90)آٍ عُلإ:  ﴾ي

ٕٵ ٍٸ إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚإ ٌٕ ناْت تـ ٔٵ ع٢ً عـّ قبٍٛ ايتٛب١ َِٓٗ بٌه  ؿا٥ِ، ٚيه

 لٕٚ ٗ تؿورلٖا ٚتكلٜبٗا:ٕ آٜات ايتٛب١ ٫ تكبٌ ايتؼِّٝ أٚ ايتكٝٝـ قاٍ إؿوِّإسٝح 

ٚايٌاٖـ ع٢ً  ;ع إٕ هبب عـّ قبٍٛ تٛبتِٗ أْٗا ٫ تكع َِٓٗ ع٢ً ٚد٘ اٱػ1ْ٬

ٕٳ»و َا ٚكؿ ٗ ْٗا١ٜ ٖقٙ اٯ١ٜ َٔ ايكٍٛ: في ٔٻاٗيٛ ِٴ اي ٖٴ  .(50)«ُأَٚي٦ٹَو 

َٳ2 طبكّا  ;ٌبٳِكل ٖقٙ ايتٛب١ بايتٛب١ اييت تهٕٛ قبٌ إٛت، ٖٚٞ ٫ تٴؾوٻ ٔٵع ٖٓاى 

ِٴ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ٖٴ ـٳ ٔٳلٳ َأسٳ ٦ِّٳاتٹ سٳتٻ٢ ٔإفٳا سٳ ٕٳ ايوٻ ُٳًُٛ ٔٳ ٜٳعٵ ٛٵبٳ١ُ يٹًٖقٹٜ ٝٵوٳتٹ ايتٻ ٍٳ ا ٚٳَي ٛٵتٴ َقا ُٳ ِي
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 .(51)«(18)ايٓوا٤:  ﴾...ٕٳٔإِّٞ تٴبٵتٴ اٯ

َٳ3  ،ٜل٣ إٔ ايتٛب١ اؿكٝك١ٝ ٫ تِـك عِٓٗ، ٚإِا ٖٞ فلٸؿ تٛب١ ْؿإم ٔٵع ٖٓاى 

 .(52)ٌ َِٓٗبٳسكٝك١ٝ، َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ٫ تٴِك ٚيٝوت تٛب١ّ

ٟٸٚع٢ً  ـٸ تٵػقٳساٍ يٛ ُأ أ  عٔ ؾطل٠ٺ ٠ٖقٙ اٯ١ٜ ع٢ً إط٬قٗا ؾإْٗا تٌٌُ إلت

 ٌ بإْاع ايؿلٜكٌ.بٳِكأّٜٔا، ٗ سٌ إٔ تٛبتٗا تٴ ١ًَٓٚٺ

ِٵ ﴿ٚقاٍ تعاٍ:  ِٻ امٵؿٳاؿٴٚا ُنِؿلّا َي ِٻ َنَؿلٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٻ آ ِٻ َنَؿلٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيقٹٜ ٔإ

 ٔٔ ٚٳ٫اهلُلٜٳُه ِٵ  ٗٴ ٝٳػٵؿٹلٳ َي ِٵ هٳبٹ٬ّٝ يٹ ٗٴ ٜٳ ـٹ ٗٵ ٝٳ  (.137)ايٓوا٤:  ﴾ يٹ

ٕٵإٕ  ٞٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚإ ٍٸ ع٢ً عـّ ايػؿلإ اٱشل ـٸي ناْت تـ ٜٔ، ٚيهٓٗا ًُلت

 تٌتٌُ ع٢ً بعض ايٓكاٙ أّٜٔا، ٖٚٞ:

ٚٸ1 ِٸع طبكّا شلقٙ اٯ١ٜ نإ ٖقا ايٌؼّ َ٪َّٓا ٗ أ ِٸ ٜ٪َٔ;  ٍ ا٭َل، ث ٜهؿل، ث

ِٸ آَٓٛا»ت، ٚقـ متٸ ايتعبرل عٓٗا بع ًَا٭َل ايقٟ ٜٴجبت إٔ تٛبت٘ ا٭ٍٚ قـ ُقبٹ ٚيقيو  .«ث

ـٸفٖب بعض ؾكٗا٤ أٌٖ ايوٓٸ إفا  ١ ع ٗ ٤ٛٓ ٖقٙ اٯ١ٜ ع إٍ عـّ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ إلت

ٔٸتهلٻ  .(53)ٌ ٗ إلٸ٠ ا٭ٍٚ ؾك٘بٳِكتٛبت٘ تٴ ك اكتـاؿٙ، ٚيه

ـٸ»لٜٔ ٗ َٛكؿ ٖقٙ اٯ١ٜ: ٚقاٍ بعض إؿوِّ إَا ; إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ قـ ْنيت ٗ إلت

أِْٗ قـ ؿػًٛا إٍ اٱّإ َٔ  ،«إٕ ايقٜٔ آَٓٛا» :نُا ٖٛ ٚاٖل عباك٠ ،عٔ ١ًَٓٺ

ِٸ ;ايهؿل ٕٷ أٚ ا٭ع ِٸ ،َٔ إًٓٞ ٚايؿطلٟ، َع٢ٓ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜهٕٛ شلِ إّا  ث

ـٸ ـٺٜلت  ،ٗ ايـٜٔ أٚ بإؿػاٍ بـع١ٺ ،َٔ ٓلٚكٜات ايـٜٔ ٕٚ بايهؿل، ٚيٛ بإْهاك ٚاس

ِٸ آَٓٛا(; سٝح ٜٴوتؿاؿ َٔ ـٸ ثِ تابٛا ٚعاؿٚا إٍ اٱّإ )ث  ٖقٙ اؾ١ًُ إٔ تٛب١ إلت

ِٸ .ٖٚقا ٖٛ اؿلٸ .ّٝا أّ ؾطلّٜاهٛا٤ أنإ َِّ ،َكبٛي١ْ ـٸ ٫ٚ ٜت عًٝ٘،  تلتٝب أسهاّ إلت

ٕٵ ;ٚأَا قتً٘ .ؾُٝهٓ٘ ايعٛؿ٠ إٍ مٚدت٘، ّٚتًو َاي٘، ٜٚطٗل بـْ٘ ناْت تٛبت٘  ؾإ

ٕٵ ;عٓ٘ عٵقبٌ ثبٛت اكتـاؿٙ ؾٝٴلَؾ ٕٵتٳِكٜٴ ناْت بعـ ثبٛت ا٫كتـاؿ ؾإْ٘ ٚإ  .ّانإ ؾطلٜٸ ٌ إ

ـٸ ٢ َات ع٢ً ع٢ً نؿلٙ ٚاكتـاؿٙ ستٸ ٞتٌ بعـ ايتٛب١، ٚبكنؿل َلٸ ٚيٛ إٔ ٖقا إلت

ِٸ لّا( ع ؾًِ ٜهٔ اهلل يٝػؿل ي٘; ٭ْ٘ َات ناؾلّا، ِؿامؿاؿٚا ُن فيو ع نُا ٖٛ َؿاؿ )ث

٢ً اٱّإ ٜٚٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايعباك٠ أْ٘ يٛ َات ع .ٚايهاؾل ٫ تًٌُ٘ ايل١ٓ ٚإػؿل٠

 .(54)«ؾوٛف تًٌُ٘ إػؿل٠

ْٷ  :َٔ أَجاٍ ٚقـ دا٤ ٗ تؿورل ايٓٛك إٔ َٔ أبلم َِاؿٜل ٖقٙ اٯ١ٜ أًؼا
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ِٸ|، سٝح فنل ايتاكٜؽ أْ٘ أهًِ ٗ مَٔ ايٓيبٸ«بٳح  بٔ كبعًٞٳ» ـٸ ، ث بعـ كسٌٝ  اكت

ِٸايٓيبٸ ، ٚبعـ فيو قاؿ اـٛاكز ٚأثاك سلب ×تاب ُٚاك َٔ أُشاب عًٍّٞ ، ث

، ٚنإ َٔ ’إ، ٚتاب بعـ فيو ُٚاك َٔ أُشاب اٱَاٌَ اؿؤ ٚاؿوٌايٓٗلٚ

ِٸ ، ٚيهٓٸ×ايقٜٔ ناتبٛا اٱَاّ اؿوٌ ٘ غـك ٗ ايهٛؾ١ َوًِ بٔ عكٌٝ، ٚأْ

بكتٌ اٱَاّ  ٗ نلب٤٬ إٍ َعوهل ٜنٜـ، ٚب٢ٓ َوذـّا ٗ ايهٛؾ١ استؿا٤ٶ

×اؿوٌ
(55). 

ٔٵ َنَؿلٳ بٹ﴿: ٚٗ قٛي٘ تعاٍ ٔٵاهللٹَٳ َٹ ٘ٹ   ْٹ ّٳا ـٹ ٔإ ٔٵ  ...بٳعٵ َٹ ٖٳادٳلٴٚا  ٔٳ  ٕٻ كٳبٻَو يٹًٖقٹٜ ِٻ ٔإ ثٴ

ِٷ ٖٳا َيػٳُؿٛكٷ كٳسٹٝ ـٹ ٔٵ بٳعٵ َٹ ٕٻ كٳبٻَو  ُٳبٳلٴٚا ٔإ ٚٳ ـٴٚا  ٖٳ ِٻ دٳا َٳا ُؾتٹٓٴٛا ثٴ ـٹ   (110ع  106)ايٓشٌ:  ﴾بٳعٵ

ـٻ دا٤ فنل إػؿل٠ بعـ بٔع آٜاتٺ ٌ بعـ بٳِكخ عٔ ايهؿل بعـ اٱّإ، ٚإٔ ايتٛب١ تٴتتش

 َلاسٌ.

ـٸ ٚقـ قاٍ ُاسب تؿورل أطٝب ايبٝإ: إٕ ٖقٙ اٯٜات ُلو١ْ  ٗ قبٍٛ تٛب١ إلت

 .(56)َع٢ٓ ايهؿل ٚايٌلى ٚا٫كتـاؿ «ايؿت١ٓ»ل إًٓٞ ٚايؿطلٟ، ٚؾوٻ

 

ت٘: إْ٘ ٝٗ ًاكب اـُل َعتكـّا سِّ ،ٞ ٗ ًلا٥ع اٱه٬ّل اؿًٓقاٍ احملكِّ

ٕٵٜٴ ٕٵتاب ُأ وتتاب، ؾإ ـٸ ًاكب اـُل، ٚإ ُقتٌ; ٕا قٌٝ َٔ إٔ  بٵمل ٜتٴ دلٟ عًٝ٘ س

ـٸ  .(57)سهُ٘ ٖٛ سهِ إلت

ـٸ ّا أٚ ّا ؾطلٜٸنُا ْٴوب ايكٍٛ باهتتاب١ ٖقا ايٌؼّ ع ؿٕٚ ايٓٛل إٍ نْٛ٘ َلت

، ٚابٔ إؿكٜى (60)، ٚطُاسبص ايٛه١ًٝ(59)، ٚايٌٝؽ ايطٛهٞ(58)ّٝا ع إٍ ايٌٝؽ إؿٝـَِّ

قاعـ٠ »ؾإْ٘ بٓا٤ٶ يع  ،ٚعًٝ٘ .ٚقايٛا بإٔ ؿيٌٝ فيو ٖٛ إَهإ علٚض ايٌب١ٗ .(61)ٞاؿًٓ

ٕٵ «٤ اؿـٚؿ بايٌبٗاتكٵؿٳ  اَتٓع ُقتٌ. ٜٴوتتاب، ؾإ

ـٸ ٟٸ َٚع ٚدٛؿ َجٌ ٖقٙ ايؿتا٣ٚ نٝـ ٜٴشهِ ع٢ً إلت ع ايقٟ ٜتٛب قبٌ  ايؿطل

ٜٴ ٌ إَهإ علٚض ُٳشتٳثبٛت اكتـاؿٙ عٓـ اؿانِ ع بايكتٌ ٚعـّ قبٍٛ تٛبت٘؟ أ٫ 

ٌټ ١ٗ ع بٵايٌب١ٗ ٗ َٛكؿ ٖقا ايٌؼّ أّٜٔا؟ ٜبـٚ إٔ ٖقا ايٌؼّ ع بايٓٛل إٍ ٚدٛؿ اي

ٌټكٵؿٳ»هب إٔ ٜهٕٛ ٫ٌَُّٛ يكاعـ٠  ٕٵ «ٗاتبٴ٤ اؿـٚؿ باي  اَتٓع ُقتٌ. أّٜٔا، ؾإ
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َٳ»ٍ: أْ٘ قا ×ٚكؿ ٗ إأثٛك عٔ اٱَاّ ايباقل ٚعٌُ ٗ  ،نإ َ٪َّٓا ؾشرٻ ٔٵإْ٘ 

ِٳ ،ّاْ٘إ ِٸ ،ؾهؿل ،ّاْ٘ ؾت١ْٓإُابت٘ ٗ أ ث ٌٸوٳشٵٜٴ ،تاب ٚآَٔ ث ٌٕ ب ي٘ ن ُاحل  عُ

 .(62)«ٚ ٫ ٜبطٌ َٓ٘ ٤ًٞٷ ،ّاْ٘إعًُ٘ ٗ 

لٳ ٜٚعٛؿ إٍ اٱّإ بعـ ا٫كتـاؿ، ٚمل ٜٴذٵ ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايقٟ ٜتٛب

ـٸ ٟٸ هببٺ ;عًٝ٘ اؿ ِٕ َٔ ا٭هباب، ٫ ّهٔ اعتباكٙ غرلٳ ٭ ٚإٌٗٛك بٌ ايؿكٗا٤  .َوً

 .(63)ايقٟ قاّ ب٘ ساٍ ا٫كتـاؿ ُشٝضٷ إٔ اؿرٸ

ِٸ ،ٚقاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ع اهتٓاؿّا إٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع بإٔ ايٌؼّ ايقٟ ٜػتوٌ  ث

ِٸ ـٸ، ث  .(64)ٚوٌِ ع٢ً ثٛاب عًُ٘ أّٜٔا ،٘ ُشٝضٷٜتٛب بعـ ايلؿٸ٠، ؾػوًُ ٜلت

باب ُشٸ١ ايتٛب١ َٔ »ؼت عٓٛإ:  ،آػل ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ بابٺ تٵلٳنٹفٴنُا 

ـٸ ٜٳ«إلت َطًل ايتٛب١ َٛدبّا ٫ستواب  تٵ، ٚاعتدلٳ(65)ؾٝٗا اؿـٜح عٔ اؿرٸ ؿٳٔل، ؿٕٚ إٔ 

 أعُاي٘ ايِاؿ١ اييت قاّ بٗا قبٌ ايلؿٸ٠.

 

ًٳٖو ـٸ ٫  ايتٛب١ ٚايعٛؿ٠ إٍ اٱه٬ّ، ٜهٕٛ ع َجٌ ها٥ل بعـ  ،ٗ إٔ إلت

١، َجٌ: اي٠٬ِ ٚايِّٛ، ٜٚلخ ؿّا بايكٝاّ ظُٝع ا٭سهاّ اٱه٬َٝٸإوًٌُ ع َهًٖ

 ٚإٕ إْهاك ٖقٙ ا٭َٛك إْهاكٷ .َٚا إٍ فيو ،إوًٌُ، ٚهٛم ي٘ إٔ ٜٓهض إو١ًُ

ٖٚقا ٖٛ ايقٟ  ،اكت٘. ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ هب ا٫يتناّ بإه٬َ٘ ٚطٗ(66)ئلٚك٠ ايؿك٘

ـٻ اك عًٝ٘، ٚعٓـٖا ٜهٕٛ ٚتطبٝل ها٥ل أسهاّ ايهٓؿ ،أٚ ًْتنّ بٓذاه١ بـْ٘ ;عْٝ٘

٫ٚ ٜوتطٝع  ،ُـٚك تًو ايتهايٝـ َٓ٘ قا٫ّ; إف نٝـ ّهٔ يًُشهّٛ بٓذاهت٘

 !ؿّا باي٠٬ِ ٚها٥ل ا٭َٛك ا٭ػل٣ إٌلٚط١ بايطٗاك٠؟إٔ ٜهٕٛ َهًٖ ،تطٗرل بـْ٘

ٚٻٚنٝـ ّهٔ ٕجٌ  ٕ إٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ع سٝح  !ز َٔ إو١ًُ؟ٖقا ايٌؼّ إٔ ٜتن

ٌّأؿٓي ـٸ١ ايتهًٝـ ْ عٓٗا ع ؾإْٓا مٌُ كٚا١ٜ عـّ قبٍٛ ايتٛب١  ، ٫ٚ ّهٔ إػلاز إلت

ـٸ  .(67)ٌ َطًكّابٳِكع٢ً عـّ قبٛشلا ٗ احمله١ُ، ٫ أْٗا ٫ تٴ َٔ إلت

ـ جٌ: اي٠٬ِ ٚايِّٛ ع ت٪ِّنُا إٔ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ع ٗ عح قٔا٤ ايعباؿات، َ

ٚٵكب ـٸـٳ ٘ تٵإفا تاب إٔ ٜكٔٞ اي٠٬ِ اييت ؾاتٳ ٖا ٖقٙ إوأي١ أّٜٔا; إف قايٛا: إٕ ع٢ً إلت
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 :ع٢ بعض ايؿكٗا٤ ع َٔ أَجاٍّا. ٚقـ اؿٸ٢ إفا نإ اكتـاؿٙ ؾطلٜٸساٍ ا٫كتـاؿ، ستٸ

ٖٚقا إِا ِٜضٸ إفا  .ات ع اٱْاع ع٢ً ٖقٙ إوأي١ايوٝـ إلت٢ٔ ٗ إوا٥ٌ ايٓاُلٜٸ

ـٸنٓٸ ـٸ»ٞ: ل اؿًٓ. بٌ قاٍ احملكِّ(68)ايؿطلٟ ا ْكٍٛ بكبٍٛ تٛب١ إلت ُټ إلت ُ٘ ٫ ٜبطٌ تٝ

ُټه٬ّ ًُٓت٘، ٚيٛ كدع إٍ اٱبلؿٸ ع٢ً  ٕ ْكض ايطٗاك٠ َٛقٛفٷ٭ ;...ٍٚٸُ٘ ا٭٢ بتٝ

بت عـّ قبٍٛ تٛب١ مل ٜج»ل ا٭كؿبًٝٞ: . ٚقاٍ احملكِّ(69)«ايـ٫ي١، ٚسٝح ٫ ؿ٫ي١ ؾ٬ ْكض

ـٸ ِّ ؿٵ; إف مل ٜٔل(70)«َطًكّا إلت ـٸٗ نتب إتك ، ٚإِا ايتٛب١ ٌَ عح َطًل تٛب١ إلت

ـٸُٳٜٴشتٳ»آػل:  ٔ اؿانِ )ا٫هتتاب١(. ٚقاٍ ٗ َٕٛٓعَتعلض  ٕٵ ٌ أْ٘ طإلت  ايؿطلٟص إ

 .(71)«ٌتٳٚمل ٜٴِك ،يٛ ػلز ،تاب ٗ ْؿى ا٭َل ٜلدع َاي٘ إيٝ٘

ـٻباٱٓاؾ١ إٍٚ َٸ١، َق و يلؾع سهِ ايكتٌ بكاعـ٠ٺّ، ّهٔ  ايتُوټ َا تك ٌ بٹعا

ّٷ َّا ٜوتٛدب ع٬ُّ قلٻ بٗا ْٝع ايؿكٗا٤. ٚع٢ً أهاي ٖقٙ ايكاعـ٠ يٛ اكتهب ًؼ

ـٸ، ٚثبت أْ٘ تاب قبٌ عٳ ـٸ عٓ٘.ٓ٘ لٵاؿ  ع٢ً ايكآٞ، كٴؾع فيو اؿ

 |ا٭نلّ ٠ عٔ ايٓيبٸايلٚا١ٜ إٌٗٛك :ٗآَ، و يقيو بلٚاٜاتٺٚقـ متٸ ايتُوټ

ُٳ»أْ٘ قاٍ:   .(72)«ي٘ بٳْٵ٫ فٳ ٔٵايتا٥ب َٔ ايقْب ن

َٳ» :ٚٗ ٚها٥ٌ ايٌٝع١، ؼت عٓٛإ ـٸ٪ػٳتاب قبٌ إٔ ٜٴ ٔٵإٕ  ، «ق هك٘ عٓ٘ اؿ

ٌٕ’عٔ أسـُٖا»ايلٚا١ٜ ايكا١ً٥:  :َٓٗا ،كٚاٜاتٷ  ع هلم أٚ ًلب اـُل أٚ م٢ْ : ٗ كد

 َٓ٘ أَلٷ فٳؾكاٍ: إفا ًُض ٚعٴٔل ،٢ تاب ًُٚض عستٸ ،ق٪ػٳٚمل ٜٴ ،ِ فيو ًََٓ٘ؾًِ ٜٴعٵ

ـٸ ِٵٌْٝ، مل ٜٴَك . ٚع٢ً ايلغِ َٔ ٚكٚؿ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ ايعٓاٜٚٔ ايج٬ث١ (73)«عًٝ٘ اؿ

ـٳ)ايولق١، ٚاينْا، ًٚلب اـُل(،  ٝٵ إٔ ايؿكٗا٤ قـ اهتؿاؿٚا َٓٗا ايعُّٛ، ٚقاَٛا  بٳ

َٳٞ ٗل اؿًٓبتولٜتٗا إٍ ْٝع اؿـٚؿ. قاٍ احملكِّ تاب قبٌ قٝاّ  ٔٵ ًلا٥ع اٱه٬ّ: 

ـٸايبِّ تعًٝكّا ع٢ً ٖقا ايه٬ّ: مل أكٳ  ،. ٚقاٍ ُاسب اؾٛاٖل١ٓ عًٝ٘ هك٘ عٓ٘ اؿ

 .(74)ؿام ْٝع ايؿكٗا٤ عًٝٗاكايؿّا ٗ ٖقٙ إوأي١، بٌ ٗ نٌـ ايًجاّ ؿع٣ٛ اتٸ

ـٸ ،ٚاٯٕ ٞٸ يٛ تاب إلت نٞ  ;ٌٖ هب عًٝ٘ كؾع أَلٙ إٍ اؿانِ ايٌلع

 ، نُا ٗ ها٥ل ايقْٛب؟أّ ٚٚٝؿت٘ ايهتُإ ،ٜعاقب٘

ـٸ ٫»قاٍ ايوٝـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ ٗ فيو:  ٟٸ هب ع٢ً إلت بعـ  ايؿطل

 .(75)«َٓ٘ ايتٛب١ تعلٜض ْؿو٘ يًكتٌ، بٌ هٛم ي٘ إُاْع١



 االجتهاد والتجديد

ـٸ تٵ٢ يٛ ثبتٳهب ايكٍٛ: ستٸ ١ با٫يتؿات إٍ ا٭ؿٓي ;اؿانِ ؾإْ٘يـ٣  تٛب١ إلت

ٞٸِها٫كتـاؿ اُؿ»اييت هبل إٔ فنلْاٖا ٗ َكاي١  ٞٸ ُ  ،، ّهٔ يًشانِ«ٚاؿهَٛ

ـٸ ايٌلا٥٘ ٚإكتٔٝات ٗ  تٵلٳ، ٚتٖٛؾ، ٚإفا نإ ٗ فيو ٬ُغٷؾُٝا يٛ تاب إلت

ٞٸ ٞٸ اجملتُع اٱه٬َ  .إٔ ٜكبٌ تٛبت٘ ،ٚاجملتُع ايعإ

ٞٸّٚهٔ ايعجٛك ع٢ً ؿ ; ؾإفا أَهٔ ُٓإ يٌٝ فيو ٗ سؿٜ ايٓٛاّ اٱه٬َ

ٞٸ ٞٸ َِاحل ايٓٛاّ اٱه٬َ إٔ ٜلاعٞ ٖقٙ  بٗقٙ ايطلٜك١ ٚدب ع٢ً اؿانِ ايٌلع

ٞٸ ،إِاحل. ٚعًٝ٘ ع إيػا٤ ُٚاجملت ّهٔ ٗ َٛكؿ كعا١ٜ َِاحل ايٓٛاّ اٱه٬َ

ـٸ  ، َٚا إٍ فيو.، َٔ قبٌٝ: ايكتٌأسهاّ إلت

َٔ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايلٚاٜات، ّهٔ  ،إوأي١ ٖٚٓاى ًٛاٖـ ع٢ً ٖقٙ

 :ايتايٞيٓا بٝاْٗا ع٢ً ايٓشٛ 

ـٳ  ٫َ﴿َٔ إوًٌُ:  بٌإٔ اكتـاؿ عـؿٺ قاٍ تعاٍع 1 ِٵ بٳعٵ ـٵ َنَؿلٵتٴ تٳعٵتٳقٹكٴٚا َق

َٴذٵٔل ِٵ َناْٴٛا  ٗٴ ْٻ ِٵ ْٴعٳقِّبٵ َطا٥ٹَؿ١ّ بٹَأ ٓٵُه َٹ ٔٵ َطا٥ٹَؿ١ٺ  ـٴ عٳ ٕٵ ْٳعٵ ِٵ ٔإ ّٳاْٹُه ٌٳٔإ  (.66)ايتٛب١:  ﴾َٹ

ـٸٚ  ٚا ق٫ٕٛ:ٖٓاى بٌإٔ ٖقٙ اؾُاع١ َٔ ايقٜٔ اكت

طٛا بعـ ٚاقع١ تبٛى ٫غتٝاٍ ٚقـ ػٖط ،: إٕ ٖ٪٤٫ ناْٛا َٔ إٓاؾكٌقاٍ بعضٷ

 ا٭نلّ ٗ بعض ايطلٜل، أٚ أِْٗ ناْٛا َٓاؾكٌ ٜوؼلٕٚ َٔ ايٓيبٸ ايٓيبٸ

 .(76)أٚ ٗ طلٜل ايعٛؿ٠ َٓٗا ،ٗ تبٛى |ا٭نلّ

، «يكـ قايٛا ن١ًُ ايهؿل»، ٚ«بعـ إّاْهِ ِٵنؿلتٴ»َٔ قبٌٝ:  ،ٕ عباكاتٺٚإ

ٍٸ ع٢ً نؿلِٖ ٚاكتـاؿِٖ  74ٗ اٯ١ٜ  ،«نؿلٚا بعـ إه٬َِٗ»ٚ َٔ ٖقٙ ايوٛك٠، تـ

 .عٔ اٱه٬ّ

 ايعؿٛ.ٚع٢ً بعِٔٗ ب ;اؿهِ ع٢ً بعِٔٗ بايعكٛب١ َٚع فيو متٸ

 ;ٕ إلاؿ بايعؿٛ ٖٛ تلى ايعقابإ»١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ: قاٍ ايع٬ٓ

ِّ ًِٕش١ٺ  ع إف ٫ ٚد٘ ;إوتٓـ٠ إٍ ايتٛب١ ،ؿٕٚ ايعؿٛ َع٢ٓ إػؿل٠ ،َٜٔٔ َِاحل اي

ٕٵ»ٕجٌ قٛيٓا:  ع ٚاٖلّا  َع أِْٗ ،«ؾلَِٗ ;ب طا٥ؿ١ّْعقِّ ،يتٛبتِٗ ;َٓهِ غؿلْا يطا٥ؿ١ٺ إ

 .(77)«بٛا قطعّامل ٜعقٻ يٛ تابٛا ْٝعّا طإٓاؾكٕٛص

إٕ قُـّا »ٞ أنلٙ إٔ ٜٴكاٍ: ٫ أْٸيٛ»: |عـ ْنٍٚ ٖقٙ اٯ١ٜ قاٍ كهٍٛ اهللٚب

ّٕ ِّستٸ، اهتعإ بكٛ . إٕ ٖقا ايه٬ّ َٔ (78)«ئلبت أعٓاقِٗ «ٙ قت٢ًِٗ إفا ٚؿل بعـ
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َٔ ًَِش١ اٱه٬ّ  ٜجبت إٔ عـّ َباؿكت٘ إٍ ايعكٛب١ نإ بـاؾٕع |ا٭نلّ ايٓيبٸ

 .ٚايٓٛاّ اٱه٬َٞ ايؿيتٸ

ـٸ تٌرلع 2 ٜٔ ٗ اٯٜات إلتبط١ باكتـاؿ بين إهلا٥ٌٝ إٍ اػت٬ف أسهاّ إلت

ِٸ ،ا٭َِ ايوايؿ١ ٝٸ َع٢ٓ إٔ سهِ ا٫كتـاؿ مل ٜت ٌ ع٢ً تطبٝك٘ ع٢ً ْٝع اٱهلا٥ًٝ

ٟٸ .لوٳفات ايٓٻ ـٸ ٚإٕ ايواَل غرل  كتـاؿ اٯػلٜٔ، عٛقب بعكابٺ٫ُٚاك هببّا  ،ايقٟ اكت

ٕٻ ﴿ع٢ً َا سهاٙ ايكلإٓ ايهلِٜ:  ،×٢َٛه إف قاٍ ي٘ ايٓيبٸ ;ايكتٌ ٖٳبٵ َؾٔإ ٍٳ َؾافٵ َقا

ٍٳ ٫ َيَو ٕٵ تٳُكٛ ٝٳا٠ٹ َأ ًَِٚتٳ ؾٹٞ اِيشٳ َٗٔو اٖيقٹٟ  ُٛلٵ ٔإَي٢ ٔإَي ْٵ ٚٳا ٘ٴ  ٔٵ تٴؼٵًََؿ ٛٵعٹـّا َي َٳ ٕٻ َيَو  ٚٳٔإ َٹوٳايٳ   

ِّ ْٳوٵؿّا ٝٳ ٘ٴ ؾٹٞ اِي ٓٻ ٓٵوٹَؿ ٓٳ ِٻ َي ٘ٴ ثٴ ٓٻ ٘ٹ عٳانٹؿّا َيٓٴشٳلَِّق ٝٵ (. ٚأَا ها٥ل ايقٜٔ عبـٚا 97)ط٘:  ﴾عٳًَ

ع٢ً َا سهاٙ ايكلإٓ  ،×َٛه٢ ايٓيبٸيعذٌ ؾكـ سهِ عًِٝٗ بايكتٌ، ٚقاٍ شلِ 

ِٵ ﴿ايهلِٜ:  ٌٳ َؾتٴٛبٴٛا ٔإَي٢ بٳأك٥ٹُه ِٴ اِيعٹذٵ ِٵ بٹاتِّؼٳافٹُن ْٵُؿوٳُه ِٵ َأ ُٵتٴ ًََٚ ِٵ  ْٻُه ّٔ ٔإ ٛٵ ٜٳا َق

ٝٵلٷ َيُه ِٵ ػٳ ِٵ فٳيٹُه ْٵُؿوٳُه ِٴَؾاِقتٴًُٛا َأ ٛٻابٴ ايلٻسٹٝ ٛٳ ايتٻ ٖٴ ٘ٴ  ْٻ ِٵ ٔإ ٝٵُه ِٵ َؾتٳابٳ عٳًَ ـٳ بٳأك٥ٹُه ٓٵ  ﴾ِٵ عٹ

 (.54)ايبكل٠: 

ـٸ3  اؿاكخ بٔ هٜٛـ ع ٚنإ َٔ أُشاب ايٓيبٸ ع ٚٗ إٛكؿ اٯػل اكت

ٔٵٚا إٍ َٓهَع أسـ عٌل ًؼِّا َٔ أُشاب٘، ٚؾلټ ،ع |ا٭نلّ بعـ ؾتض  ١، ٚيه

 .(79)تٛبتِٗ تٵ٬ًَّ، ُٚقبٹٚعاؿ إٍ اٱه ،١ تاب بعَِٔٗٓه

ػا٠، ؾع٢ً ايلغِ إجاٍ ا٭بلم ع٢ً إًِش١ ٗ هًٛى ايبٴّٚهٔ ايعجٛك ع٢ً ع 4

إٔ اٱَاّ أبك٢ ع٢ً باب  َٔ أِْٗ ناْٛا َٔ بٌ إِاؿٜل ايباكم٠ ع٢ً ا٫كتـاؿ، إ٫ٓ

ٚٴ ،ٌ تٛبتِٗبٹايتٛب١ َؿتٛسّا أَاَِٗ، َٚق ٔ يـٚا َؿٕٚ إٔ ٜوأشلِ َا إفا ناْٛا قـ 

 َوًٌُ أٚ َٔ ناؾلٜٔ.

تٛب١ اـٛاكز،  كبٌٜ ×يكـ نإ اٱَاّ»ل اجملًوٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ: قاٍ احملكِّ

كغِ أِْٗ ناْٛا َٔ أهٛأ ايهؿاك ٚأػبجِٗ، ٚمل ٜهٔ اٱَاّ ٜوأشلِ عٔ أُٛشلِ، 

ٕ ٛٵًٜتؿت إٍ َن ٔٵَٚا إفا ناْٛا َٓشـكٜٔ َٔ َوًٌُ أٚ ناؾلٜٔ، ٚمل ُٜه

ُا قٌٝ: إٕ ا٭ٚٓاع ٗ ُـك اٱه٬ّ ناْت بٳٚيلٴ .١عٔ ًَٓأٚ  اكتـاؿِٖ عٔ ؾطل٠ٺ

ٚٸؽتًـ عٔ إلاسٌ إتأػِّ ؾٛا ع٢ً ٍ ناْٛا قـ تعلٻل٠; ٚفيو ٭ٕ ايٓاي ٗ ايِـك ا٭

ـٸ٠ مل ٜبٵ اٱه٬ّ سـٜجّا، ٚيٛ متٸ ـٷ لٳايتعاٌَ َعِٗ بٗقٙ ايٌ  .(80)«َِٓٗ أس

 ×ع٢ً اٱَاّ إعِّٛ ؿٜٔلٸ بإٔ إتُلِّنُا إٔ ُاسب دٛاٖل ايه٬ّ ٜٴكٹ

ـٸ ـٸٕٚ، ٚإٕ ايهجرل َِٓٗ ناْٛا َلت  قـ غضٻ ×، ٖٚٛ ٜكلٸ بإٔ اٱَأّٜ عٔ ؾطل٠ٺَلت
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ٌټ  .(81)كّا شلِقٵ١ٗ عٴبٵايطلف عِٓٗ، بٌ ٚقـ اعتدل اي

ـٸ اكٷأَا ايبػا٠ ؾإِْٗ عٓـْا نٓؿ»ػا٠: ٚقاٍ ايٌٗٝـ ايجاْٞ بٌإٔ ايبٴ  ٕٚ، ؾكـَلت

ٕٵَهإ. ه٬ّ َع اٱٜطًب ْكًِٗ إٍ اٱ ـٸقٌٝ ؾإ ٟٸ: إفا ناْٛا َلت  ،ٜٔ ؾاكتـاؿِٖ ؾطل

ـٸ ،ؾهٝـ ٜطًب إه٬َِٗ : قـ قًٓا !ٜٔ عٓـْا؟َع أْ٘ ٫ ٜكبٌ تٛب١ ٖقا ايكوِ َٔ إلت

ٌّ َٳ ×قبٌ عً ٍٸ... ٖٚٛ أنجلِٖ ،تاب َٔ اـٛاكز ٔٵتٛب١  ع٢ً إٔ شلقا ايٓٛع  ٖٚقا ٜـ

ـٸ ُٸ ٜٔ سهُّأَ إلت ّٸ ع. ٚدام إٔ ٜهٕٛ ايوبب ّاػا ٌټُٗه ع َع ايٓ ١ٗ َٔ بٵٔ اي

 .(82)«قًٛبِٗ

َٸِؿأُـك عٳ |ع نُا إٔ ايٓيب ا٭نل5ّ ١ ّا، ٚاهتج٢ٓ َٔ فيو هتٸّٛا عا

ٚعؿا عٓ٘  ،١ أهًِ عهل١ٌَ يًكتٌ. َٚٔ ٖ٪٤٫ ايوتٸأًؼاْ ؾك٘، اعتدلِٖ َوتشٓك

ٛٳ ;ايٓيبٸ ـٸ ٚأْهل ايهتاب ٚاي لنٌ، ٞ، ٚايتشل بإٌسٵٚأَا عبـ اهلل بٔ هعـ ؾكـ اكت

ٔٸ ٚسهِ عًٝ٘ ايٓيبٸ نإ أػاٙ ٗ ايلٓاع١ ع طًب ي٘ ايعؿٛ  ٖٚٛعجُإ ع  بايكتٌ، ٚيه

 .(83)يًًُِش١ ، ٚكعا١ّٜعٔ غرل كغب١ٺ ،َٔ ايٓيبٸ، ؾعؿا عٓ٘ ايٓيبٸ

َٳ6 ٞٸ ٔٵع ٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤  ُټ٫ ٜعتدل ا٫كتـاؿ اؾُاع ِ ا٭دٛا٤ ، ايٓا٧ً عٔ تو

ُٸايؿكٗٝٸ ٫ٌَُّٛ يٮسهاّ ،١ يًُذتُعايؿهلٜٸ إفا »با٫كتـاؿ، ٜٚكٍٛ ٗ فيو:  ١١ اـا

ـٸ ٟٸ نإ اكتـاؿ إلت ٕٸ عكب١ّ تٵًَ، عٝح ًٖهعٔ ًب١ٗٺ ايؿطل تٛبت٘  ؿٕٚ اعتكاؿٙ، ؾإ

 .(84)«ٌبٳتٴِك

ْاُل َهاكّ ايٌرلامٟ ع ٖٚٛ َٔ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ع ٗ ٖقا  ايٌٝؽٚقاٍ 

ـٸايٌإٔ: إٕ ايلٚاٜات اييت تقنل َوأي١ ايـع٠ٛ إٍ ا ٌٕ يتٛب١ بايٓوب١ إٍ إلت  بٌه

ّٸ ـٸ َطًل ٫ ؽت ايؿطلٟ أّٜٔا. ٚٗ َكاّ اؾُع  بإلتـ إًٓٞ، َع٢ٓ أْٗا تٌٌُ إلت

ـٳكتًؿ١،  بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ٖٓاى استُا٫تٷ ٝٵ أْٓا متٌُ إٔ ايطا٥ؿ١  بٳ

ّٸ ِٕا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜوًهٕٛ طلٜل ا٫ ا٭ٍٚ )عـّ ا٫هتتاب١( ؽ ، ملاف عٔ عً

ّٸ ٌٴأٚي٦و ايقٜٔ تعلٻ ٚايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ؽ ٍٕ ١ٗٺبٵٓٛا ي بتأثرل َٔ اٱع٬ّ  ;أٚ يتٌٜٛ

ِٸ ;ٚاسـ ٚايِاؿك َٔ طلفٺ ،إػلض ١; تطبٝل اؿـٚؿ ٗ غرل إٛاكؿ ايكطعٝٸ سٝح ٫ ٜت

ـٵ ٌټكٳ٭ٕ اؿـٚؿ تٴ  .(85)ٗاتبٴأ باي

َع اؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ  &ُٝينع نُا ّهٔ يٓا إٔ ْكاكٕ بٌ تعاٌَ اٱَاّ اـ7

ٚتعاًَ٘ َع هًُإ كًـٟ. يكـ فٖبت اؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ إٍ اعتباك سهِ ايكِاْ ع ايقٟ 

ٝٸ ّٸ ايكلإٓ ايهلِٜ ع سهُّا كايؿّا يًٓنع١ اٱْواْ ١، ٚأعًٓٛا عٔ ٚكؿ ٗ ُلٜض ْ
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ْٸ»اعذلآِٗ ع٢ً قإْٛ ايكِاْ، ٚأعًٔ اٱَاّ عٔ اكتـاؿِٖ، سٝح قاٍ:  ٘ يٝشنْين إ

٢ فيو شلِ. ٚأْا اٯٕ أقبٌ تٛبتِٗ، أُٓٸ ٔٵٚأْا مل أُن .وؿل ٖ٪٤٫ قبٛكِٖ بأٜـِٜٗإٔ 

ؾًٝقٖبٛا ٚيٝعًٓٛا عٔ تٛبتِٗ ٗ اٱفاع١ أٚ ايتًؿنٜٕٛ،  ،ٚاٱه٬ّ ٜكبٌ ايتٛب١ َِٓٗ

ّٷ: إِْٗ ناْٛا كط٦ٌٚيٝكٛيٛا عًٝٗا  ... إٕ اؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ ٖٞ َٓق ايّٝٛ قهٛ

ّٝٛ ايقٟ تؿتض ؾٝ٘ ايكبٛك ٭دواؿنِ هٛف ػـٕٚ باب ايتٛب١ ٚست٢ اي ،...با٫كتـاؿ

ٌ بٳِكٚهٛف تٴ ،عٛؿٚا ،...ٞ أؿعٛنِ إٍ ايتٛب١، ٚإَْؿتٛسّا. إٕ ك١ٓ اهلل ٚاهع١ْ

 .(86)«...تٛبتهِ ْٝعّا

ٖٛ إٔ ايهجرل َٔ أعٔا٤ اؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ  ،بٔلٕي قاطع ،إٕ ايقٟ ّهٔ قٛي٘

 قاٍ بإٔ اٱه٬ّ ٜكبٌ تٛبتِٗ. &اّإٔ اٱَ ناْٛا َوًٌُ بايؿطل٠، إ٫ٓ

ِٴٖقا إٛقـ  َكابٌٚٗ  ٚٗ دٛاب٘  .ع٢ً هًُإ كًـٟ با٫كتـاؿ &اٱَاّ سه

أ عٓ٘ سهِ كٳـٵع٢ إٔ هًُإ كًـٟ إفا تاب ؾوٛف ٜٴايقٟ اؿٸ، عٔ اٱع٬ّ ا٭دٓيبٸ

 ،٢ إفا تابب ٖقا ا٭َل بإطًل; ؾإٕ هًُإ كًـٟ ستٸإْٓا ْهقِّ»اٱعـاّ، قاٍ: 

ٌٸٚأُ ِٕ بض َٔ أمٖـ أٌٖ مَاْ٘، ؾإْ٘ هب ع٢ً ن إٔ ٜبقٍ كٚس٘ َٚاي٘، ٚإٔ  َوً

ِّ ٜٳبٳ. ٚكٴ(87)«...ٝع إَهاْات٘ َٔ أدٌ ايكٔا٤ عًٝ٘ـ ْٜٛ نتاب هًُإ  َٜشٵُا يٛ مل 

 ١ٝ  ٗ ايػلب، ٚمل ٜٓتٌل ٗ ؾذل٠ٺٌ ا٭ْـ١ٜ ا٭ؿب١ٝ ٚايؿٓٸبٳكًـٟ َجٌ ٖقا ا٫ستؿا٤ َٔ قٹ

١ ٗ ايعامل، ٕا دلغ ٌَاعل اجملتُعات  ايهجرل َٔ ايًػات اؿٝٸِ إٍدٳذلٵٜٚٴ ،قٝاه١ٝ

َٔ ٖقا ايُٓ٘،  إٔ ا٫ستؿا٤ غرل ايطبٝعٞ بهتابٺ ١ ع٢ً تًو ايٌان١ً. إ٫ٓاٱه٬َٝٸ

ؼاف ٖقا إٍ اتٸ &، ٖٛ ايقٟ أؿٸ٣ باٱَاّ اـُٝينعاؿ١ٜٺ غرلٳ ٚايقٟ ىاطب ًلو١ّ

٠ إٛقـ ػاٙ ٖقٙ اٱٖا١ْ إوتؿنٸإٛقـ ايًِب َٔ ؾشٛاٙ، ٚإٔ ِٜـك عٓ٘ ٖقا 

ـٻ  هات اٱه١َٝ٬.يًُك

ـٸ يٛ  ،. ٚعًٝ٘(88)ٖٞ سؿٜ ايـٜٔ يكـ فنل ايؿكٗا٤ إٔ اؿه١ُ َٔ قتٌ إلت

ـٸ ٔ اؿانِ َٓ٘ أ٫ تكبٌ تٛبت٘؟ ٌٖٚ اؿهِ بأْ٘ ايؿطلٟ قبٌ إٔ ٜتُٖه تاب إلت

٘ ا٭سهاّ ل ٗ سكِّ، ٚتطبٻٌ إه٬َ٘ ٚعباؿت٘، ٜٚبك٢ ع٢ً لاهت٘بٳ٢ إفا تاب ٫ ٜٴِكستٸ

ِّ ع٢ً  ٜٔ أّ ٜٖٛٓ٘؟ أيٝى َٔ ا٭ؾٌٔ ايكٍٛ ع بٓا٤ٶايج٬ث١، ٌٖ ٜٴواعـ فيو ع٢ً سؿٜ اي

ًٴعٵ ،إٕ اؿه١َٛ»; إف قاٍ: &ن٬ّ اٱَاّ اـُٝين َٔ اي١ٜ٫ٛ إطًك١  ب١ْاييت ٖٞ 

ٚٸ ٚاسـ٠ْ ،|يلهٍٛ اهلل ـٻَٔ ا٭سهاّ ا٭ ٭سهاّ ع٢ً ْٝع ا ١َْي١ٝ يٲه٬ّ، َٚك

ـٸع بإٔ اتٸ «١، َا ٗ فيو اي٠٬ِ ٚايِّٛ ٚاؿرٸايؿلعٝٸ  ؼاف ايكلاك ٗ َٛكؿ تٛب١ إلت
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ٞٸ يٝعٌُ ع٢ً إُـاك اؿهِ بٌأْ٘ ع٢ً أهاي  ;ٜهٕٛ بٝـ اؿانِ اٱه٬َ

 َكتٔٝات اينَإ ٚإهإ ٚايٛلٚف ايجكاؾ١ٝ ٚايوٝاه١ٝ؟

 

ـٻ ـٸّ، ٚعح ايلٚاٜات إبا٫يتؿات إٍ َا تك ، ٚآكا٤ ايؿكٗا٤ سٍٛ لتبط١ بتٛب١ إلت

ـٸ ـٸإ :َؿاؿٖا ٜٔ، ّهٔ ايٍُٛٛ إٍ ْتٝذ١ٺأسهاّ إلت  ٕ ايكٍٛ بعـّ قبٍٛ تٛب١ إلت

ك١ باهلل، َٔ قبٌٝ: ُشٸ١ عباؿت٘، ٚعـّ طٗاكت٘ بعـ ايؿطلٟ بايٓوب١ إٍ أعُاي٘ إتعِّ

ٚإٕ ٖقا  .ا٤ ايؿكٗا٤ أّٜٔاؿل َع اٯٜات ٚايلٚاٜات، نُا ٫ ٜٛاؾل آكايتٛب١، ٫ ٜتٻ

 ٢.١ يًـػٍٛ إٍ اؾٓٸايٌؼّ ايقٟ تاب ٜهٕٛ أ٬ّٖ ستٸ

عّا بٳل بتٛب١ ٖقا ايٌؼّ بايٓوب١ إٍ كؾع سهِ ايكتٌ عٓ٘، ٚتٳَا ٜتعًٖ ٚأَا ٗ

١ ا٭ػل٣; ؾٝذب ايكٍٛ ٗ ٤ٛٓ ايلٚاٜات: إٕ تًو يقيو كؾع ها٥ل ا٭سهاّ ايٛاٖلٜٸ

ٔ ٚٚٝؿ١ اؿانِ بايٓوب١ ع ؿٕٚ تًو ايلٚاٜات اييت تبِّ ـٸك١ بٌؼّ إلتايلٚاٜات إتعِّ

ـٸ ـٸ ;ايؿطلٟ ع ع٢ً طا٥ؿتٌ إٍ إلت ٚايطا٥ؿ١  ;َطًكّا ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ تكبٌ تٛب١ إلت

ـٸ بإطًل، ٖٚٞ اييت ٜوتٓـ إيٝٗا ايؿكٗا٤ ٗ قٛشلِ بعـّ قبٍٛ  ايجا١ْٝ تلؾض تٛب١ إلت

ـٸ  .عٔ ؾطل٠ٺ تٛب١ إلت

ّٸ طا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ع سٝح ٜكّٛ بُٝٓٗا تعاكضٷإٕ ٖاتٌ اي ع هب ايبشح  تا

٘ٺ ٘ٺض تكـِٜ إسـ٣ ايطا٥ؿتٌ ع٢ً ا٭ػل٣. ٚإٕ ايقٟ ّهٔ بٝاْ٘ ٜلدِّ عٔ ٚد  نٛد

ٓا نًتا ٓٵٜات ايكلإٓ ايهلِٜ. ٚيٛ علٳٯايطا٥ؿتٌ ٖاتٌ  إسـ٣يًذلدٝض ٖٛ َٛاؾك١ 

ـٸ :ٖاَؿاؿٴ ع٢ً ْتٝذ١ٺايطا٥ؿتٌ َٔ ايلٚاٜات ع٢ً ايكلإٓ ؾوٛف مٌِ   .قبٍٛ تٛب١ إلت

ـٸ  ٌ.قبٌ إثبات اكتـاؿٙ عٓـ اؿانِ كٴؾع عٓ٘ سهِ ايكت ٚيٛ تاب ٖقا إلت

، «٫ ٜٴوتتاب» :َٚع ا٫يتؿات إٍ َا ٚكؿ ٗ ها٥ل ايلٚاٜات، ٜٚٴوتؿاؿ َٔ عباك٠

ٌټ ٗات ٗ َٛكؿ ايٌؼّ ايقٟ ٜتٛب قبٌ إثبات بٴباٱٓاؾ١ إٍ ٚدٛؿ ايهجرل َٔ اي

َٸ اكتـاؿٙ، ٚنقيو ٚدٛؿ َوأي١ٺ ١، َجٌ: ؿَا٤ ايٓاي، ٜبـٚ أْ٘ هب ايتعاٌَ ٗ ٖا

ـٸ  ،«ا٫ستٝاٙ ٗ ايـَا٤»ايقٟ ٜتٛب قبٌ ٚؿل اؿانِ ب٘ ع٢ً أهاي قاعـ٠  َٛكؿ إلت

ٌټكٵؿٳ»ٚقاعـ٠  اؿكأٚا اؿـٚؿ عٔ »: |ا٭نلّ ، نُا قاٍ ايٓيبٸ«ٗاتبٴ٤ اؿـٚؿ باي

ٕٵإوًٌُ َا اهتطعتٴ ٕٵ اًِٛٗ يًُوًِ كلدّا ؾؼٳٚدـتٴ ِ، ؾإ ىط٧  هبًٝ٘; ؾإٕ اٱَاّ إ

 .(89)«ط٧ ٗ ايعكٛب١ي٘ َٔ إٔ ى ٗ ايعؿٛ ػرلٷ
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 ةالسجاه والٍشاء يف األحكاً الشسعّي قاعدة اشرتاك

 ةاملفاد واألدٍلة عٍد املراِب اإلسالوّي

 

 

١ٝ إعلٚؾ١ بع َٔ ايكٛاعـ ايؿلع١ٝ يًكاعـ٠ ايهِّ ١تعتدل ايكاعـ٠ عٓـ اٱَاَٝٸ

َٸ (قاعـ٠ ا٫ًذلاى) عٓٛإ  تٵن١ًٝٓ ًَٓ سٝح ٜٛدـ ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ قاعـ٠ْ ;١ايعا

ـٸع عٓٚقـ تؿلٻ قاعـ٠ ا٫ًذلاى، ٠ قٛاعـ، َٓٗا: قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ٗا ع

َٚٓٗا ع ٚاييت  ;ٚايهاؾل قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ إوًِ :َٚٓٗا ;ايعامل ٚاؾاٌٖ

ٌٸ  قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ ايتهًٝـ. :عجٓا ع ٖٞ ق

َٸا ها٥ل إقاٖب  ِّعٴْٓٛت  ؾكـٚأ َٔ قبٌٝ:  ،ؿ٠ٖقٙ ايكاعـ٠ عٓـِٖ بعٓاٜٚٔ َتع

 .(ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)

أٟ ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ، ايقٟ ٜعتدل أٌُ قاعـ٠ اًذلاى  ،ٖٚقا ايعٓٛإ

ّټَٚٛٓٛع إاؿٸ ،ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ٟٸ سـٜحٺ ٠ ايع١ًُٝ شلا عٓـِٖ، ٖٛ ْ  ْبٛ

ِٸتٵٚٳكٳ ،ًلٜـ  دل٣ فل٣ ايكاعـ٠ عٓـ ايؿكٗا٤.  ٘ دٛاَع ا٭ساؿٜح، ث

ـََٚع٢ٓ ًكا٥ل ايلداٍ ْٛا٥لِٖ ٚأَجاُي ٗٴل ٚايطًِِِّٗ ٗ ا َٔ  ٔٳًكِك ٔٻباع، ؾهأْ

كٝاي، ٚإؿام سهِ ايٓٛرل بايٓٛرل، ٚإٔ اـطاب إفا ايلداٍ. ٚؾٝ٘ َٔ ايؿك٘ إثبات اي

َٳ ٚكؿ بًؿٜ ايقنٛك نإ ػطابّا يًٓوا٤، إ٫ٓ  ١ُأؿٓي تٵٗ َٛآع اـِْٛ اييت قا

 ايتؼِّٝ ؾٝٗا.

ٕٸ ٖقٙ إكاي١ تٴ ،يقيو ٞٸب٢ ٓٳعٵؾإ َقاٖب٘ َٔ قاعـ٠  بٝإ َٛقـ ايؿك٘ اٱه٬َ
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 ١ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤.اًذلاى ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ

 

أٚ عًِ ايؿلٚع  ،٢ٓ بٗا عًِ ايؿك٘ـٸ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ َٔ ١ًْ ايبشٛخ اييت ٜٴعٵتٴعٳ

ٌ عِٓلّا أهاهّٝا ٫ ٜوتػين عٓ٘ ايؿكٝ٘ ٗ ع١ًُٝ نُا أْٗا تٌهِّ .ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ

ٌٸ ٖٚقا أَلٷ .سهاّ ايٌلع١ٝٚاهتؼلاز ا٭ ،ا٫دتٗاؿ ايؿكٗٞ  ٔٵَٳ ٫ ىؿ٢ ع٢ً ن

١، ٚػاض ٗ غُلات ايِْٓٛ ٚا٭ؿي١ ٫هتٓباٙ يٮسهاّ ايٌلعٝٸَاكي ع١ًُٝ ا

قاعـ٠ اًذلاى )َٚٔ بٌ تًو ايكٛاعـ:  .١ٚايكٛاعـ اييت ؼتادٗا تًو ايع١ًُٝ ايٌآق

ـٸ َٔ ايكٛاعـ إؿًِٝٸ١ ٗ تعُِٝ عٳاييت تٴ ،(١ بٌ ايٓوا٤ ٚايلداٍا٭سهاّ ايٌلعٝٸ

ـٻ .اُٗا بايلداٍ أٚ ايٓوا١٤ اييت مل ٜجبت بايـيٌٝ اػتِا٭سهاّ ايٌلعٝٸ  تٵَٚٔ ٖٓا عٴ

ٌٸ ِٕ أ٬ُّ ٜلدع إيٝ٘ ٗ ن ض تعلٻ َٔ ٖٓاٚ .ٗ اػتِاُ٘ بايلداٍ أٚ ايٓوا٤ ًٴٖو سه

ٝٻ ،شلا ايؿكٗا٤ َٔ كتًـ إقاٖب  ٓٛا َٛاكؿ اؿاد١ إيٝٗا.ٚب

ٚايقٟ ٜجبت  ،َٔ َباسح ايكاعـ٠ ٍَِّٗ ض إٍ َبشحٺٚٗ ٖقٙ إكاي١ هٛف ْتعلٻ

ات ١ ٚاؾن٥ٝٸٚإَهإ تٛٚٝؿٗا ٗ َعلؾ١ سهِ ايؿلٚع ايؿكٗٝٸ ،تٗاي٘ ٌَلٚعٝٸَٔ ػ٬

ٖٚقا إبشح  .ٞ ٚاؾاَع يًذن٥ٝات ٚايؿلٚع ايؿك١ٌٝٗ اٱطاك ايهِّإتٓاثل٠; ؾإْٗا تٌهِّ

ٞٸٖٛ أؿٓي ، َٔاؾّا إٍ بٝإ َؿاؿٖا ٚإكِٛؿ َٓٗا عٓـ ١ ايكاعـ٠ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َ

 إقاٖب اٱه١َٝ٬.

 

ٔٴ ;نجرل٠ بتعلٜؿاتٺ ؾت ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ ٗ نًُات ا٭ع٬ّلِّعٴ ٗا ْٛل إيٝٗا بع

ِٷ»ٗا بأْٗا َؾ، ؾعلٻ١ْع٢ً أهاي أْٗا أغًبٝٸ ٞٸ سه ٝٸ ١ٺقٔٝٸ ٗ ًلع  َٓٗا فٜتعلٻ ،١أغًب

 ؾذا٤ تعلٜؿٗا ع٢ً ،١ٝٚايبعض اٯػل ع٢ً أهاي أْٗا نِّ ;(1)«ؼتٗا ؿػٌ َا أسهاّ

ِٷ»، أٚ أْٗا (2)«سهاَ٘ َٓ٘أف ات٘ عٓـ تعلټع٢ً ْٝع دن٥ٝٸ ٞ َٓطبلٷنِّ َلٷأأْٗا »  سه

ٝٸ١ َٛاكؿٙ ع٢ً ٜٓطبل ٞنِّ   .(3)«كتًؿ١ٺ أبٛاب ٗ ايهجرل٠ اؾن٥

ٝٸ أٚ ايكاعـ٠ ١ٝنِّ ٗ ا٫ػت٬ف ٖٚقا  اػت٬ف ٚدٗات ايٓٛل َٔ تٗا ْا٧ًٷأغًب

ُٳ ;ايكاعـ٠ إٍ  ايؿك١ٝٗ ايكاعـ٠ إٕ: قاٍ ؾٝٗا ا٫هتجٓا٤ات ٚدٛؿ باعتباك ْٛل إيٝٗا ٔٵؾ
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ٝٸ َٳ ;١ْأغًب َٚا إٔ  .١ْٝنِّ ٖٞ: قاٍ ٝتٗانِّ ٗ لت٪ثِّ ٫ ا٫هتجٓا٤ات إٔ إٍ ْٛل ٔٵٚ

نُا ٫  ،تٗا ٗ فاتٗاَع عَُٛٝٸ ؾ٫ٚ٢ تتٓا ،ٝتٗاا٫هتجٓا٤ات َٔ ايكاعـ٠ ٫ تكـغ بهِّ

 ٚايعُّٛ .ايعكًٞ ايعُّٛ ٫ ،ايعاؿٟ ُّٛايع ٖٛ ايكاعـ٠ عُّٛ ٗ إعتدل ؾإٕ، ىؿ٢

ٝٸ بعض ـؽًٗ ٝت٘نِّ ٗ ٜكـغ ٫ ايعاؿٟ ٔٸ عٓـ ٜهٕٛ َج٬ّ ؾايبًٛؽ .اتاؾن٥  ،15 ايع ه

 ؾتٓكـغ ايعكًٞ ايعُّٛ أَا .ايكاعـ٠ ىلّ ٫ فيو ؾإٕ 15 ايع عٓـ ٜبًؼ مل ٔٵَٳ دـٚٴ ؾإفا

 ايٌلٚٙ، ؾٝٗا تٵلٳتٛاَؾ قـ وتجٓٝاتإ ٖقٙ بإٔ ًِِّهٴ ٚيٛ .ٚاسـ ؾلؿٷ ـؽًٖ ٚيٛ ٝت٘نِّ

 ايػايب» ٭ٕ ثبٛتٗا; بعـ ايكاعـ٠ ١ٝنِّ ٗ ٜكـغ ٫ ٚدٛؿٖا ؾإٕ إٛاْع، عٓٗا تٵٚاْتَؿ

ٟٸ ّٸ اعتباك ايٌلٜع١ ٗ َعتدلٷ ا٭نجل ٞٸ ايعا ٝٸ ؿاتإتؼًٓ ٭ٕ ;ايكطع  َٓٗا ٜٓتِٛ ٫ ١اؾن٥

ـٻ ؾ٬  ،ٚعًٝ٘ .(4)«ايجابت ًِّٞايُه ٖقا ٜعاكض ًُِّٞن ١ٝ ٗ تعلٜـ أػق قٝـ ايهِّ َٔبٴ

ُٻ ايتعٞ ايكٛاعـ تًو إْٗاكاٍ: ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ، ؾٝٴ  تٓطبل ،١ّٝنِّ ١ؾكٗٝٸ أسهاَّا ٔتتٔ

 .ايكاعـ٠ ٓاب٘ ؼت ؿػٛشلا إ٫ٓ داَعٷ شلا يٝى ،كتًؿ١ٺ ٚسا٫تٺ ُٕٛك ع٢ً

 

١ اييت ايٌلعٝٸ ا٭سهاّ ٗ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ٌَاكن١ ٖٓا ا٫ًذلاى َٔ إكِٛؿ

ُٻ نُا ّهٔ  ،لاؿ َٓ٘ ايتوا٫ٟٚٚ ٜٴ. ؿ١ٌٗ يًُهًٖٗا اـطابات ايٌلع١ٝ إٛدٻتٵٓٳتٔ

اعتكاؿّا َٓ٘ إٔ فيو ٜٓوذِ َع عـاي١ اٱه٬ّ  ،ايتعبرل بايتواٟٚ إٔ وًٛ يبعٕض

 ّالاؿُّا يٝى َتٵَٔ إٛاكؿ ٜتٓاؾ٢ َع ايعـاي١، ٖٚٛ سٳ ا٭ٌُٝ; ؾإٕ ايتواٟٚ ٗ نجرٕل

 ٔض فيو عٓـ بٝإ َؿاؿ َُٕٚٔٛ ايكاعـ٠.نُا هٝتٻ ،يًٌاكع

 

ٟٸ ٕٸ ُٝاغ١ عٓٛإ أ ِّ قاعـ٠ٺ ٫ ىؿ٢ أ ـٻيقيو  .بايػ١ ١ٝٺؾك١ٝٗ ٜعتدل فا أٖ إٔ  ٫ بٴ

ٌٕ، ن٠َٛدٳ بعباكاتٺ ٠ ايكا١ْْٝٛ عع ع٢ً ًان١ً إاؿٸعٓٛإ ايكاعـ٠  ُٝاغ١ُ هٕٛت ْٚ 

ٝٸ ع ٚا٫هتٝعاب يًؿلٚع اؾن١ٝ٥، َع عُّٛ إع٢ٓ ،َِكٛي١  ،ت١١ إٌتٻٖقٙ ايؿلٚع اؾن٥

٘ٺع اييت قـ تتعاكض ٚٛاٖلٖا  ـٺ ؼت كاب ٖقٙ ا٭سهاّ إتٓاٚل٠  تٵعًَؾإفا دٴ ،ٚاس

َٸ  ٬ّ ٜورلّا.ٗٵِٜبض ايلدٛع إيٝٗا هٳ ًٚا١ًَ ١ٺٚإوا٥ٌ إتٌاب١ٗ ٗ تلانٝب عا

ٕٸ احملت٣ٛ إ٫ٓ ،ٍ آػلإ غ١ عٓٛإ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ َٔ َقٖبٺتًـ ُٝاؽٚقـ   أ
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ٓٳ)قاعـ٠  :ؾُج٬ّ .ٜبك٢ ٚاسـّا ٚإُٕٔٛ ٔٻ)لاؿؾٗا: عٓـ اٱَا١َٝ ٜٴ (كلٳ٫   (ناٍك ٜٴلٳاي

ٝٸ)قاعـ٠ ٚ ;عٓـ ْٗٛك إقاٖب ا٭َٛك )لاؿؾٗا: ١ ٜٴعٓـ اٱَاَٝٸ (اتإِا ا٭عُاٍ بايٓ

 . ٚغرلُٖا َٔ ايكٛاعـ ;عٓـ ْٗٛك إقاٖب (َكاُـٖا

 .(اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤)ٖٚقا ا٭َل ٜٓطبل ع٢ً قاعـ٠ 

ِٸ ٞٸؾعٓٛإ ٖقٙ ايكاعـ٠ َٔ كت إٍ تـاٍٚ عٓاٜٚٔ أػل٣  ، إٓاؾ١ّات إقٖب اٱَاَ

 .مل تبتعـ عٔ تعبرل ا٫ًذلاى عٓـِٖ

بعٓاٜٚٔ  تٵػل٣، بٌ ٚكؿٳبٗقا ايعٓٛإ ٗ نتب إقاٖب ايؿك١ٝٗ ا٭ ؿٵٔلأْٗا مل تٳ إ٫ٓ

ٕٕ َٓـكد١ٺ ،ٌَاب١ٗٺ أػل٣ تعٛؿ ع٢ً  ٍ ٚكٚؿ ُٕٝؼإ إٓاؾ١ّ ،كتًـ ٞ بٍّّٓنِّ ؼت عٓٛا

ؼانٞ َشتٛاٖا َع٢ٓ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ  ،بٗا ١ًُٚٺ ٚقٛاعـ فات ع٬ق١ٺ ،ايكاعـ٠

ـٻٜٚتؿلٻ ،ؿٌْٝع إهًٖ  ٚايٓوا٤.خ عٔ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ع عٓٗا قٛاعـ تتش

َٚا ي٘  ،١ايقٟ ٚكؿ ٗ نتب إقاٖب ايؿكٗٝٸ ،ٞ يكاعـ٠ ا٫ًذلاىايعٓٛإ ايهِّؾ

 ،قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ :اييت تعتدل ْٛرلٚ ،أػل٣ َٔ ُٕٝؼ

 . (5)(ا٭ٌُ عُّٛ ا٭سهاّ ٚتواٟٚ ايٓاي ؾٝٗا)١ٝ: نايتايٞ: ايكاعـ٠ ايهِّ

قا إبـأ ٚ ٟ ع ٗاٝٵبٌٖك ٛف٠َْأػٞ ايهُِّٝػ١ٖ  ايتوٚا ِّ ع ايعُّٛٚ  ؼ ا٭ػل٣ ٝٳَٔ فٌُ اي

 إقنٛك٠ بعـٖا: 

ـٷ)ع   .(6)ٖقٙ ايعباك٠ يًٌاؾعٞ .(سهِ اهلل ع٢ً ايعباؿ ٚاس

َٸ)ع  ُٸ ،١ْأسهاّ ايٌلٜع١ عا  . (7)(٫١ ػا

 .(8)(١ايٓاي نآؾ ا٭ٌُ ٗ ايٌلا٥ع ٖٛ ايعُّٛ ٗ سلٸ)ع 

ٛٻ)ع   .(9)(َا قاّ ايـيٌٝ ع٢ً ؽِِٝ٘ إ٫ٓ، بٌ ايٓاي تٵايٌلٜع١ ه

َٸ)ع   . (10)(ايتؼِّٝ ؿٴٔلسٝح ٜٳ إ٫ٓ ،١ْا٭سهاّ عا

ـٸ١ّايٓاي نآؾ ا٭ٌُ ٗ ايٌلا٥ع ٖٛ ايعُّٛ ٗ سلٸ)عٔ قاعـ٠ ع ٚقـ تؿلٻ  ٠ْ( ع

 َٓٗا:ٚؿك١ٝٗ، اي ايكٛاعـَٔ 

 . (11)(ع٘ اهلل يًلداٍ ؾايٓوا٤ َجًَ٘ا ًلٻ)ع 

ّٸ إ٫ٓ ،ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ع   . (12)(َا ػ

ٌٸ ،ايهاؾل ٜـػٌ ؼت ػطاب ايٓاي)ع  ٜٺ ٚن ّٸ يؿ  . (13)(عا

 .(14)(إواٚا٠ ٗ هبب ا٫هتشكام ٜٛدب إواٚا٠ ٗ ا٫هتشكام)ع 
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عٓـ  تٵٚاييت ٚكؿٳ عٓـ ْٗٛك إقاٖب تٵعٓـ إكاك١ْ بٌ ايعٓاٜٚٔ اييت ٚكؿٳ

ُٸ .ايتعبرلٗ  ؿ اػت٬فٺْ٘ فلٸأٜ ايتكاكب ايهبرل، ٬ٚسٳ١ ٜٴاٱَاَٝٸ ٓا َٔ ٖقٙ ٚايقٟ ٜٗ

ّٸ ٖٚٞ  ،باعتباكٙ َٛكؿ إكاك١ْ ،ايكاعـ٠ ايقٟ ٜلاؿف عٓٛإ ايبشح ايعٓاٜٚٔ ٖٛ ْ

 ايعٓاٜٚٔ ايتاي١ٝ:

 .(ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ع 

 .(ع٘ اهلل يًلداٍ ؾايٓوا٤ َجًَ٘ا ًلٻ)ع 

ـٻإإفٕ، ٚاهتٓاؿّا  ١ عٓـ ٔض إٔ ٖقٜٔ ايعٓٛاٌْ يًكاعـ٠ ايؿكّٗٝ، ٜتٸٍ َا تك

آػل عٔ قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ عٓـ  ْٗٛك إقاٖب ٖٛ تعبرلٷ

 ١. اٱَاَٝٸ

، ايقٟ ٜعتدل أٌُ قاعـ٠ اًذلاى (15)(ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ٕ عٓٛإ: أنُا 

ّټايعًُٝٸ ٠َٚٛٓٛع إاؿٸ ،ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤  ْبٍّٟٛ سـٜحٺ ١ شلا، ٖٛ ْ

ِٸ٘ دٛاتٵٚٳكٳ ،ًلٜـ دل٣ فل٣ ايكاعـ٠ عٓـ ايؿكٗا٤، ؾتهٕٛ  َع ا٭ساؿٜح عٓـِٖ، ث

ٗا ِْْٛ ا٭ساؿٜح ٖقٙ ايكاعـ٠ عٓـ اؾُٗٛك َٔ ايكٛاعـ اييت ٖٞ َٔ سٝح فاتٴ

 .١ايٌلٜؿ

 

َٸ  ،١َا إٔ ايكاعـ٠ إبشٛخ عٓٗا ؾلعٷ َٔ ؾلٚع قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ ايعا

ِٸ ٫ًذلاى بٌ ايعإٌ ٚاؾاًٌٖ، ٚبٌ إوًٌُ ا ١ٝبِٝػتٗا ايهِّ ٚاييت تٔ

اك، ٚبٌ اؿآلٜٔ ٚايػا٥بٌ، ٚبٌ ايلدٌ ٚإلأ٠...، ؾُٔ إٓاهب اٱًاك٠ إٍ ٚايهٓؿ

َٸ ٚٸ ٚباػتِإك ،١َؿاؿ َٚع٢ٓ قاعـ٠ ا٫ًذلاى ايعا ِٸًـٜـ أ بٝإ َؿاؿ ايكاعـ٠  ٫ّ، ث

 . ١ إبشٛخ عٓٗا ثاّْٝاايؿلعٝٸ

َٸايكاعـ٠  أَا َؿاؿ اًذلاى إوًٌُ ٗ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ؾ َُْٔٛٗا١ ٚايعا

ٚايٛٓع١ٝ، ٫ ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ; ٭ٕ ايكاعـ٠ إبشٛخ عٓٗا ٗ إكاّ ٖٞ َٔ ايكٛاعـ 

ِٸ اييت تؿٝـ اًذلاى ْٝع إهًٖ ،ايؿك١ٝٗ ؿٌ َٔ إوًٌُ ٗ أٌُ ايتهًٝـ، ٚتع

ْٚٝع ايطٛا٥ـ ٚايكبا٥ٌ َِٓٗ  ،ٝـّاأسلاكّا ٚعب ،كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ ،اؿآلٜٔ ٚايػا٥بٌ

ٌٕ ِّ ;إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، َا مل ٜجبت ا٫ػتِاْ بـيٝ ٞٸ،ايتناَّا َبـأ عإٝٸ١ اي  ٜٔ اٱه٬َ
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كتًؿ١ ٗ ُـك اٱه٬ّ ع٢ً ْٝع  ٗ َٓاهباتٺ تٵيت ُـكٳٚتعُُّٝا ؾُٝع ا٭سهاّ اي

ٞٸاٱ ٌلٜعايت طبٝع١ َٔ ٚا٫هتُلاك١ٜ يًٌُٛي١ٝ ٚاهتٛٗاكّا ،ؿٌإهًٖ  ا٭م١َٓ بًشاٚ شل

ٌٕ ػ٬ؾ٘ ٜجبت مل َا ،ٚا٭ؾلاؿ ٚا٭َه١ٓ ٚايعِٛك ٗ إٛٓٛع ق ػٳ٪ٵإٔ ٜٴ ، أٚبـيٝ

ّٕ ٫ ٜٓطبل إ٫ٓ ـٷٝٵَٚق ١ْػُِٛٝٸ ْٸ ع٢ً ًؼ ُٸ أٚ طا٥ؿ١ٺ ،ػا ٕٕ ،١ػا ْٸ أٚ ٗ مَا  ،ػا

×ننَإ سٔٛك اٱَاّ
(16) . 

ٗ ا٫ػتِاْ  ايٌٓوٖقٙ ايكاعـ٠ أ٬ُّ ٜلدع إيٝ٘ عٓـ  تٵَٚٔ ٖٓا ُاكٳ

ٕٸ :ٚيقا قايٛا .ٚعـَ٘  اػتِاُٗا ٚعـّ ،اًذلانٗا ايٌلع١ٝ ا٭سهاّ ٗ ا٭ٌُ إ

ٕٕ ٕٕ ؿٕٚ بنَا ٕٕ أٚ ،مَا ـٺ أٚ ،آػل ؿٕٚ َها ـٺ ؿٕٚ ايٓاي َٔ ُٓ  ٜجبت مل َا ،ُٓ

ٌٕ ا٫ػتِاْ َٸ .(17)بـيٝ   .١ٖقا َؿاؿ قاعـ٠ ا٫ًذلاى ايعا

ٝٻ َُْٚٔٛٗا ٓوا٤أَا َؿاؿ قاعـ٠ ا٫ًذلاى بٌ ايلداٍ ٚاي ٘ إقاٖب تٵٓٳؾكـ ب

ض ُٕٕٔٛ َٔ سٝح ايتعلټ ،ٗ َكـاك ايبٝإ ع٢ً اػت٬فٺ عًٝ٘، تٵٚبٓٳ، ١اٱه٬َٝٸ

ض تعلٻٜؾبعض إقاٖب مل  أٚ َٔ ػ٬ٍ ايتطبٝل; ،ايكاعـ٠ بايتِلٜض أٚ ايتًُٝض

اهتؿاؿت٘ َٔ  أْ٘ ّهٔ ؿٕٚ بٝإ إؿاؿ ٚإلاؿ، إ٫ٓ ،ع٢ً َوت٣ٛ ايتطبٝل يًكاعـ٠ إ٫ٓ

ِّ  ؿ٠.ػ٬ٍ َكاكب١ ايتطبٝل ٚؼًًٝ٘ ٗ َٛاكؿ َتع

 

 اًذلاى إلأ٠ َع ايلدٌ ٗؾ١ أَا َؿاؿ ايكاعـ٠ ٚإلاؿ َٓٗا عٓـ اٱَاَٝٸ

ٝٸ ٝٸ١ ٚايؿعً ِٷؾإفا تٛدٻ .ٚتواُٜٚٗا ؾٝٗا ،١ايتهايٝـ اٱٌْا٥ ٌٕإ ٘ سه  ،أٚ كداٍ ٍ كد

٫ٚ ٌٌُٜ  بٝإ اؿهِ ٚثبٛت٘ ٖٛ فيو ايٌؼّ أٚ ايطا٥ؿ١،ب بعٝح نإ إؼاَط

ُع فيو ْل٣ ايؿكٗا٤ َتوإٌ ع٢ً ؾ٫ي١ ايًؿ١ٝٛ غرلُٖا، ب ايـوٳؿيٌٝ اؿهِ َع

ٌٸ ،ؿٌتعُِٝ اؿهِ إٍ ْٝع إهًٖ شـ ايعٓٛإ نإ َتٻ ٔٵَٳ كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ، ٚيه

ٝٸَٔ سٝح نْٛ٘ ّت ،ٚايِٓـ َع فيو ايٌؼّ أٚ تًو ايطا٥ؿ١ ١ ايتهًٝـ ع ًو أًٖ

ٝٸ ،َج٬ّ ع إثبات  :أػل٣ ٗ ثبٛت اؿهِ، ٚبعباك٠ٺ ١ٺ١ ايتهًٝـ َٔ َـػًٝٸَا ٭ًٖ

ٌٸ بعـ إٔ ناْٛا ٚادـٜٔ  ،هٛا٤ نإ كد٬ّ أّ اَلأ٠ ،ـَهًٖ اؿهِ ٚايتهًٝـ يه

 .(18)ات ايـػ١ًٝ ٗ ثبٛت اؿهِيًؼُِٛٝٸ
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١ ؾًِ ٜقنل ُلوّا ٗ قاٖب اٱه٬َٝٸإايكاعـ٠ عٓـ ْٗٛك  أَا بايٓوب١ ٕؿاؿ

َٕ َِاؿكِٖ ٌٕٓاشٵنُا أ ٌٸ ; سٝح إِْٗ مل ٜبشجٛا ٖقٙ ايكاعـ٠ بٌه ِٻ َوتك ٌ، َٚؿ

ع ٗ نتبِٗ َٔ ػ٬ٍ ايتتبټ ،ٖا هعٌ ايباسح ٜبقٍ دٗـّا نبرلّا يًٍُٛٛ إٍ َلاَِٗ

ِٻَٚٔ  .٬َٚس١ٛ نًُاتِٗ َٔ ػ٬ٍ َا أٚكؿٚٙ َُْٚٔٛٗا يكاعـ٠ ـ َؿاؿ اأَهٔ تِٝټ ثٳ

ٌٸعٓـ ن٬َِٗ عٔ إٔ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع١ ٖٛ عَُٛٝٸ ،ٗ نتبِٗ  ١ ا٭سهاّ يه

ايٓوا٤ ) :|ا٭نلّ ْوبٛٙ إٍ ايٓيبٸ ـٙ َٔ ػ٬ٍ سـٜحٺنُا ّهٔ تِٝټ .ؿٌإهًٖ

ٕٸ ;(20)َٓ٘ ايكاعـ٠ عٓـِٖ تٵايقٟ ُٝػٳ، ٚ(19)(ًكا٥ل ايلداٍ َع٢ٓ نٕٛ ايٓوا٤  ؾإ

َا ؾلٓ٘ اهلل  ٚتٌذلى َع٘ ٗ ،َوا١ٜٚ ي٘ أ٥ٟل ايلداٍ إٔ إلأ٠ ًكٝك١ ايلدٌ، ًكا

ٌٻ عنٻ ب٘  تٵسٳٖقا َا ُلٻ .ؾُٝا يٛ مل ٜعًِ ا٫ػتِاْ ،١َٔ ايتهايٝـ اٱشلٝٸ ٚد

اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايٌاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً، بإٔ ا٭ٌُ ٗ ػطاب ايٌلع عٓـِٖ ايعُّٛ; 

ٍٻ إ٫ٓ ،ؾٝ٘ بُٝٓٗا وا٤، َٔ ؿٕٚ ٚدٛؿ ؾلٕمإٍ ايلداٍ ٚايٓ ٘ٷؾٗٛ َٛدٻ ٌٷ ؾُٝا ؿ ع٢ً  ؿيٝ

ٚأْ٘ ، (21)(إِا ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ص: |ؽِِٝ٘ بأسـُٖا; ؾكـ قاٍ كهٍٛ اهللط

ٌٸ) ِٕ ٫ ساد١ إٍ ايتِّٓٝ ع٢ً اؿهِ ٗ إلأ٠; ؾإٕ َٔ إعًّٛ إٔ ن ثبت  سه

ٔٸ ًكا٥ل ايلداٍ  . (22)(ّٻَا ْٴ إ٫ٓ، يًلداٍ ثبت يًٓوا٤; ٭ْٗ

 
 

ُٸ  تٗا عٓـ ١ ايكاعـ٠ إِا ٜهُٔ ٗ ايٛقٛف ع٢ً أؿٓي١ٝ ايبشح ٗ أؿٓيإٕ أٖ

١ ١، ٚبٝإ نٝؿٝٸَٔ أدٌ إكاك١ْ بِٝٓٗ ٚبٌ اٱَاَٝٸ ;١ه٬َٝٸْٗٛك إقاٖب اٱ

ٌٸ ي١ٝ اييت ب٢ٓ عًٝٗا ايعًُا٤، ٠; َٚعلؾ١ إباْٞ ا٭ُٛـٳع٢ً سٹ َقٖبٺ اهتـ٫ٍ ن

ٍ إًاك٠ نقيو اٱ١ٚ اييت شلا ع٬ق١ با٫هتـ٫ٍ، ٚنٌـ ايًجاّ عٔ إوا٥ٌ ايًػٜٛٸ

ٕٵ  دـا.ٚٴ َٛاطٔ ا٫تؿام ٚا٫ػت٬ف عٓـ إقاٖب إ

ِٸ علض أؿٓي ٌٕٚعلض أؿٓي ،١ اٱَا١َٝٚهٛف ٜت ّٸ ١ ها٥ل إقاٖب بٌه َٔ  ،عا

 َٔ باب ا٫ػتِاك.  ،ايـي٢ٌٝ ؿٕٚ اٱًاك٠ إٍ إقٖب ايقٟ ٜتبٓٸ

 

ٍٸ كدا٫ّ ناْٛا أّ  ،ؿٌؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ع٢ً اًذلاى ا٭سهاّ بٌ إهًٖ اهتـ
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ـٸ، ْوا٤ٶ َٔ اٯٜات  ،بعٔٗا ٜلدع إٍ ايِْٓٛ ايٌلع١ٝ ;٠١ أُٓاف َٔ ا٭ؿٓيبع

عٔٗا ٜلدع إٍ ؿع٣ٛ ٚب ;١ٚبعٔٗا ٜلدع إٍ قٛاعـ أُٛيٝٸ ;كتًؿ١ بٛدٛٙٺ ،ٚايلٚاٜات

ُٸٚ .ٚغرل فيو َٔ ا٭ُٓاف ;ؿام١ ٚا٫تٸائلٚك٠ ايؿكٗٝٸ  ٗا:ْقنل أٖ

 

َٔ ا٭ؿي١ ع٢ً قاعـ٠ ا٫ًذلاى بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ٚايلٚاٜات 

 ايٌلٜؿ١:

 

ٍٸ ٍٸ َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ١ ع٢ً اعتباك قاعـ٠ ا٫ًذلاعًُا٤ اٱَاَٝٸ اهتـ ى َا ؿ

 َٚٔ ٖقٙ اٯٜات: .َٔ أبٛاب ايؿك٘ ٚغرلٙ ل ايتهًٝـ بعُّٛ إ٪ٌَٓ ٗ نجرٕلع٢ً تعًٗ

ُٴ :ا٭ٍٚ ٗٳا ايٓٻايٴ﴿كٛي٘: ن ،ك بأؿا٠ ايٓـا٤ِـَّا  ٜټ ٗٳا ﴿(، 21ٚ)ايبكل٠:  ﴾ٜٳا َأ ٜټ ٜٳا َأ

ٓٴٛا َٳ ٔٳ آ ايكٔاٜا بإط٬قٗا ٚعَُٛٗا تٌٌُ ؾإٕ اـطابات ٗ تًو  ،(153)ايبكل٠:  ﴾اٖيقٹٜ

ٗ  ،َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤، ؿٌؿٌ، ؾٝوتؿاؿ َٓٗا اًذلاى ْٝع إهًْٖٝع إهًٖ

َٸا بـ٫ي١ٺ ;ٗ ايعُّٛ ٚايٌٍُٛ اؿهِ; ٭ْٸٗا ٚاٖل٠ْ َٸيؿٛٝٸ إ أٚ َطًك١، ؾإْ٘ ٫  ;١١ عا

ٕٵإًهاٍ ٗ اهتؿاؿ٠ ا٫ًذلاى ٚايعُّٛ َٓٗا بٌ ْٝع إ٪ٌَٓ، كدا٫ّ   ْٚوا٤ٶ، ٚإ

 . (23)أْ٘ َٔ باب تػًٝب داْب ايقنٛك إ٫ٓ ،نإ اـطاب يًقٜٔ آَٓٛا بايتقنرل

ٜٺ :ايجا١ْٝ ٓٳاَى ٔإ﴿نكٛي٘ تعاٍ:  ،َطًل َا ٚكؿ بًؿ َٳا َأكٵهٳًِ  ﴾َناٖؾ١ّ يًِّٓٻأي ٫ٓٚٳ

ٍٸ28)هبأ:  َٔ  |ع٢ً عـّ اػتِاْ َا دا٤ ب٘ ايٓيبٸ بٕٛٓٛغ (; ؾإٕ ٖقٙ اٯ١ٜ تـ

ّٕا٭سهاّ ٚ ّٕ ايتهايٝـ بٌؼ ْٸ أٚ قٛ  ،، بٌ ٌٜذلى ؾٝ٘ ايلداٍ ٚايٓوا٤أٚ دٕٓى ػا

ٍٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚأَجاشلا َٔ اٯٜات ع٢ً اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ  نُا ٫ ىؿ٢، ؾتـ

ِّ ٚايٓوا٤، ٚإكاؿ٠ أسـُٖا ع٢ً مٛ ايتؼِّٝ ٚايتكٝٝـ عاد١ٺ  . (24)ـَٚكِّ ّٕإٍ ك

 

ٍٸ ُٸ ٚقـ اهتـ ٗ َٛاكؿ  ^١ أٌٖ ايبٝتع٢ً قاعـ٠ ا٫ًذلاى بايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ عٔ أ٥

 ْقنل َٓٗا:ٚكتًؿ١، 
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ع ٗ  ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،ع َا كٚاٙ ايهًٝين بإهٓاؿٙ عٔ أبٞ عُلٚ اينبرل1ٟ

ٌٻ سهِ اهلل عنٻ»ع أْ٘ قاٍ:  سـٜحٺ ٚٸ ٚد  ، إ٫ٓيٌ ٚاٯػلٜٔ ٚؾلا٥ٔ٘ عًِٝٗ هٛا٤ٷٗ ا٭

ٚٸ .ٜهٕٛ اؿخٺأٚ س ١ٺَٔ عًٓ يٕٛ ٚاٯػلٕٚ أّٜٔا ٗ َٓع اؿٛاؿخ ًلنا٤، ٚا٭

ٚٸأٍ اٯػلٕٚ عٔ أؿا٤ ايؿلا٥ض نُا ٜوأ، ٜوٚايؿلا٥ض عًِٝٗ ٚاسـ٠ْ يٕٛ، ٍ عٓ٘ ا٭

 .(25)«ٚواهبٕٛ ب٘ نُا واهبٕٛ ب٘

; ٚآش١ْ ،كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ ،ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً اًذلاى ايتهًٝـ بٌ اؾُٝع ٚؿ٫ي١ُ

ٌٸ ؾٝهٕٛ ؿا٫٘ ايعُّٛ ٚا٫هتػلام، (يٕٛ ٚاٯػلٕٚٚٸا٭)سٝح ٜٴلاؿ َٔ   ع٢ً اًذلاى ن

ٌٸ ؾلؿٺ هٛا٤ ناْٛا َٔ ايلداٍ أٚ ايٓوا٤، ٖٚقا  ،ػلَٔ اٯ ؾلؿٺ َٔ ا٭ٍٚ َع ن

ٚٸ ٚٸ يٌ بعِٔٗ َع بعٕضٜوتًنّ اًذلاى ا٭ ٌّأّٜٔا; ٭ٕ ايؿلؿ َٔ ا٭  َٔ يٌ ٌٜاكن٘ ن

ٌّ ٚٸ اٯػلٜٔ، ٚن ٌٸيٌ ٌٜاكنِٗ ٗ فَٔ ا٭  .(26)يو، ؾٌٝذلى ايه

ٟٸ2  .(27)«اؾُاع١ ع٢ً سهُٞ ايٛاسـ ع٢ً سهُٞ»: | قاٍ ،إٌٗٛك ع ايٓبٛ

ٕٸ ٕٸ اؾ١ًُ ٖقٙ ٚاٖل ؾإ  أسـنِ ع٢ً ،اهلل سهِ ٖٛ ايقٟ ،سهُٞ أ

ّٸ أٟ إْين ٫ ْوا٤ٶ ٚكدا٫ّ، ،اؾُٝع ع٢ً سهُٞ  ،هِنًٗ بٌ باؿهِ، أسـّا أػ

 .هٛا٤ٷ سهُٞ ٗ ،أٜٗا ايلداٍ ٚايٓوا٤

ًٳٖوٚ .ايٌلٜـ اؿـٜح ٖقا َٔ ٚايٛاٖل ٗلٵايعٴ إتؿاِٖ ٖٛ قاٖ  سذٸ١ٝ ٗ ٫ 

ٍٸ ٌ،ُٳٚاُؾ ا٭يؿاٚ ٚٛاٖل  .(28)إطًٛب ٖٚٛ إطًٛب، ع٢ً إباكى اؿـٜح ٖقا ؾٝـ

 

٥٬ٞ إعتدل ٗ باب ؿ٫ي١ ا٭يؿاٚ إفا هأٍ ٗ ٚايٛٗٛك ايعكلٵب إتؿاِٖ ايعٴوٳَع 

ٌٷ ٌٕ ها٥  بٔ اهلل نُا ٗ ػدل عبـ، جا١ْٝٚاي ٍٚٗ اي٠٬ِ بٌ ا٭ ًٖو عٔ سهِ كد

ٌٕ عٔ ه٦ٌ أْ٘ ،×اهلل عبـ أبٞ عٔ اشلاسلٞ، ايؿٌٔ  أٚ ٢ًُٓ أٚاسـ٠ ٔكـٵٜٳ مل كد

: قاٍ اي٠٬ِ؟ ٜعٝـ ٫ ايؿكٝ٘ إٔ ٟٚكٴ َا ؾأٜٔ: ي٘ ؾكاٍ ،«اي٠٬ِ ٜعٝـ»: ي٘ ؾكاٍ اثٓتٌ؟

نٕٛ َٛكؿ ايو٪اٍ  ٫ٓإف لٵ٬ ٜوبل إٍ أفٖإ ايعٴ، ؾ(29)«ٚا٭كبع ايج٬خ ٗ فيو إِا»

َٔ ؿٕٚ ػُِٛٝٸ١ يًلدٌ أٚ إلأ٠، ٚايِيبٸ أٚ  ،ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝبٌ  ْؿى ايٌٓو

ٝٸ١، يقا هلٟ اؾٛاب يبٝإ اؿهِ ٚٸٍ أّ  ،ايِب هٛا٤ أنإ اـطاب ٚمٛٙ يٮ

بٓٛل  ١ ؿػ١ًَّٝع سؿٜ ايكٝٛؿ ٚايٌلٚٙ ٗ إٛٓٛع، ٚعـّ نٕٛ اـُِٛٝٸيًجاْٞ، 



 االجتهاد والتجديد

 .(30)ايعك٤٬ أ٬ُّف ٚلٵايعٴ

ٕٸ قٛي٘ ،قـّّا ٚسـٜجّا ،ٚيقا مل ٌٜٓو ايؿكٗا٤ َٳ»: ×ٗ أ َعهِ  ٔٵاْٛلٚا إٍ 

 ٌٌُٜ ايبٓات أّٜٔا.  (31)«َٔ ايِبٝإ

 ٘.َكابًٗ  َوتك٬٘ٚيٝى ؿي٬ّٝ  ٙ،َٚلدع ٖقا ايـيٌٝ إٍ ا٫كتهام اٯتٞ فنلٴ

 

ٍٸ  ـٸ ٚإلأ٠ ايلدٌ بٌ ا٫ًذلاى قاعـ٠ ع٢ً اٱَا١َٝ عًُا٤ اهتـ غرل  ١ٺ٠ أؿٓيبع

 :َٓٗا ١،يؿٛٝٸ

 

ِٸ ـٳ َٔ أٖ ٚتوامل  ،بٗا ع٢ً اعتباك ٖقٙ ايكاعـ٠ ٓلٚك٠ ايٌلع ٍٸايٛدٛٙ إوت

ؿكٛا ع٢ً قاعـ٠ عٞ إٔ ا٭ُشاب اتٸؾكـ اؿټ .عًٝٗا ١ّؿام إوًٌُ نآؾ، بٌ اتٸ(32)ايؿكٗا٤

ٌٜٚٗـ ب٘ اهتـ٫شلِ  .كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ ،ؿٌا٫ًذلاى ٗ ايتهًٝـ بٌ ْٝع إهًٖ

ُٸ ٌٸباـطابات اـا ؿّا ًَػٳ ،َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ،ؿٌإهًٖ ١ ٗ إثبات عُّٛ اؿهِ يه

ٌٕ ؿام غرلٚثبٛت ا٫تٸ .(33)ـًَعٔ هٳ ٕٛ َٔ قـِٜ يٲْهاك; سٝح إٕ ا٫ُشاب ٜوتـٓي قاب

ُٸ ١ّٕ إتٛدِّا٭ٜاّ باـطابات اـا ٞٸ ١ٗ إٍ ًؼ  أٚ أًؼاْ ع٢ً ثبٛت اؿهِ ايٌلع

ٌٸ ـٺ يه ٟٸ ،كد٬ّ أّ اَلأ٠ ،ؿٌَٔ آساؿ إهًٖ ٚاس ٕٕ ٗ أ ٟٸ ،ناْٛا مَا ٕٕ ٚٗ أ ، َها

ٗ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ايِاؿك٠  ؿٌّا عٔ اًذلاى ْٝع إهًٖٖٚقا ٜهٌـ نٌؿّا قطعٝٸ

ُٸٌ ػُِٛٝٸػٵثبت ؿٳ ٗ َٛكؿٺ إ٫ٓ ،َٔ ايٌاكع   .(34)١ ٗ َٛٓٛع اؿه١ِ ػا

 

ٕٛيكـ اتٻ ٞٸ ؿل ا٭ُشاب بٓش ٗ  ،كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ ،ع٢ً اًذلاى اؾُٝع قطع

ع  ـًَؿّا بعـ هٳًَػٳع ٌٜٚٗـ ب٘ اهتـ٫شلِ  .ؿٌهًٖ٘ اٍ بعض آساؿ إاؿهِ إتٛدِّ

ُٸ١ ٗ إثبات عُّٛ اؿهِ ٚٸ .باـطابات اـا ٍ ٚنإ ٖقا ٖٛ إتـاٍٚ َٔ ايِـك ا٭

 إٍ َٜٛٓا.

ٔٵ ٚٸٕ ٜٴأّهٔ  يه ايكا٥ِ ع٢ً ؿع٣ٛ  ،ٍكاٍ بلدٛع ٖقا ايـيٌٝ إٍ ايـيٌٝ ا٭
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هٛا٤ ناْٛا كدا٫ّ أّ  ،ؿٌٕهًٖؿاقِٗ ع٢ً اًذلاى ا٭سهاّ بٌ اتوامل ايؿكٗا٤ ٚاتٸ

 ًلٙ ا٫ؼاؿ ٗ ايِٓـ ٚايٌلا٥٘ ايـػ١ًٝ ٗ ثبٛت اؿهِ ايٌلعٞ.  ،ْوا٤

 

ن َهٖٛ إلتٳ ،كدا٫ّ ْٚوا٤ٶ ،ؿٌإٕ ا٫ًذلاى ٗ ايتهايٝـ بٌ ْٝع إهًٖ

َٸ ِٸّا بإؼاعٓـ أٌٖ ايٌلع ٚعا ٖٚقا ا٫كتهام  .بَط١ إوًٌُ، َٔ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ كت

ـٺقاي١ قـ ٌْأ َٔ َبـأ ايٛسٞ ٚايل٫  ـًَََٔ ايوٻ هاي١، ٚقـ اْتكٌ ٜـّا بٝ  .ـًَـ إٍ ا

ـٴ ِٔإكِّ ٚيقا يٛ هأٍ أس  ،اهتؿاؿ َٓ٘ إكِّـ اٯػل َٕٛٓٛع ـٜٔ َكًٖـٙ ٚاهتؿتاٙ ٗ سه

 .دـٜـ  اهتؿتا٤ٺإٍ ٚٚٝؿت٘ أّٜٔا، َٔ ؿٕٚ ساد١ٺ تٵٓٳٚتعٝٻ ،هٛا٤ نإ كد٬ّ أّ اَلأ٠

ٗ دٛاب ع َج٬ّ ع  ×َاّؾافا قاٍ اٱ .ٚايو٪اٍ ٗ ايلٚاٜات إْٸُا نإ ع٢ً ٖقا إٓٛاٍ

ٜهٕٛ  ،٬ُتو ـٵ: أعٹ؟٢ ؾٝ٘ؾًِٓ ،ايقٟ هأي٘ عٔ إُاب١ ايـّ ثٛب٘، ٚقـ ْوٝ٘ ،مكاك٠

َٳإع١ ثبٛت ٖقا اؿهِ بايٓوب١ إلتهن ٗ فٖٔ إتٌلِّ نإ َٓطبكّا عًٝ٘  ٔٵٍ ْٝع 

ٕٵٜهٕٛ كد٬ّ أٚ اَلأ٠ّ ب٬ ؾلم بٌ إٔ ،َؿلٚض ايو٪اٍ ب وٳب َعنإ إؼاَط ، ٚإ

 . (35)ايًؿٜ ٚايبٝإ ٖٛ مكاك٠

 

١ و ٱثبات قاعـ٠ اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸّٚهٔ ايتُوټ

ٛٸ ٖٚٞ عـّ ،ٌ ٚايؿكٗا٤بإوأي١ إعلٚؾ١ عٓـ ا٭ُٛيٝٸ ايٛاقع١ َٔ اؿهِ، ببٝإ  ػً

ـٺ ِـّ :َجٌ ،أْ٘ إفا ثبت سهِ ٭س ّ، ؾاي٬مّ اؿهِ بجبٛت٘ يػرلٙ مكاك٠ ٗ إجاٍ إتك

عـّ ; إف َع هٛا٤ نإ كد٬ّ أٚ اَلأ٠ّ ،ٖٛ َجً٘ ٗ اؾٗات ايلادع١ إٍ اؿهِ ٔٵٖٖ

ـٻثبٛت٘ يػرلٙ  ٛٸ ْؿى ٖقٙ ايٛاقع١ بايٓ ٫ بٴ َٸا َٔ ا٫يتناّ غً وب١ إٍ غرلٙ عٔ اؿهِ، إ

ٌٕإٚ ;١ ايٌلٜع١ اييت ايتنّ بٗاؾٝٓاٗ أؿٓي ٖاث١ً  ١ٺدـٜـ ٗ قٔٝٸ َٸا إٔ ًْتنّ بٛكٚؿ دع

ٌٕ ـٺٕهًٖ ٌ; إف ًَعٵأْٸ٘ ٫ ؿيٌٝ ع٢ً ٖقٜٔ اَؾ ٫ٓآػل بٓشٛ ايعُّٛ، إ آػل، أٚ ٚكٚؿ دع

١ِّ مكاك٠ إَا ٚكؿ ٗ قٔٝٸ إؿلٚض إٔ ايـيٌٝ ٗ إوأي١ َٓشِلٷ ـٻإفٕ، ؾ .١َتك  ٬ بٴ

٢ ٫ ؽًٛ ايٛاقع١ عا٤ ائلٚك٠ ع ستٸايٛاقع١ َٔ اؿهِ، بٌ اؿٸ تٵـًَ ٚإ٫ٓ ،َٔ ا٫ًذلاى

َٔ اؿهِ ع ع٢ً اًذلاى ايٓوا٤ َع ايلداٍ ٗ اؿهِ ايقٟ ٚكؿ دٛابّا ع٢ً ه٪اٍ 



 االجتهاد والتجديد

ٌٷ ،مكاك٠  .(36) ٖٛ نقيو  ؾٝ٘، بٌ ـٳعٵ٫ بٴ ،ٗ إكاّ ايقٟ ٖٛ كد

 

و بٗا ٱثبات قاعـ٠ اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ ١ اييت ّهٔ ايتُوټَٔ ا٭ؿٓي 

ٔٳ تٌلٜع سهِ  تٵا٭سهاّ ٖٞ ؾهل٠ تٓكٝض ا٬ٕى; ؾإٕ ا٬ٕى ٚإًِش١ اييت اقت

ٕلأ٠; ؾإٕ إٍ اتطٗرل ثٛب مكاك٠ ايقٟ أُاب٘ ايبٍٛ ٖٞ ْؿوٗا اييت تكتٔٞ فيو بايٓوب١ 

ب وٳ٫ ؽتًـ َع ي١ٝ عـٵ١ يًُِاحل ٚإؿاهـ ْؿى ا٭َلٜٸ١ ع عٓـ ايعٳا٭سهاّ ايتابع

٠ ٚدًب إٓؿع١ اي٬مّ هٛا٤ ٗ فيو ايلدٌ ٚإلأ٠; يًنّٚ ؿؾع إٔلٸ ،ؿٌأؾلاؿ إهًٖ

ٌٸ  .(37)ع٢ً ايه

ٔٵ ع٢ً ايعًِ َٓاٙ اؿهِ ٗ  ٫ ىؿ٢ إٔ ُا١َٝ ٖقا ايـيٌٝ َٛقٛفٷ يه

ؾ٬  ،ٚعًِ بهْٛ٘ ٖٛ إٓاٙ ،ًِض إٔ ٜهٕٛ َٓاطّا يًشهَِا ٜ ؿٵٔلإوأي١، ؾُا مل ٜٳ

ّٸ ،ٚعًٝ٘. َٔ ايلدٌ ٚإلأ٠ ّهٔ تعُِٝ اؿهِ إٍ نٌٍّ َٔ  ؾٗقا ايـيٌٝ أػ

ـٻ  ع٢.إ

 

ٍٸ  )أٚ ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ( يكاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ اهتـ

ـٸقاٖب ايؿكٗٝٸعٓـ ْٗٛك إ  َٓٗا:ٚ، ١ٺ٠ أؿٓي١ بع

 

١ اييت ّهٔ اهتؿاؿ٠ اًذلاى إلأ٠ ٚايلدٌ ٗ ا٭سهاّ عٓـ ها٥ل َٔ ا٭ؿٓي

١ ع اٯٜات ٚاـطابات ايكلآ١ْٝ، ٖٚٞ ع٢ً عًُا٤ إوًٌُ ع ع٢ً مٛ ايكاعـ٠ ايؿكٗٝٸ

 أُٓاف:

ٚٸ َٸ: ٍا٭ ٜټ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َجٌ ،١اٯٜات ايعا ٜٳا َأ ٌٵ  ٍٴ ايٴ ٔإِّٗٳا ايٓٻُق ِٵ اهللٹٞ كٳهٴٛ ٝٵُه  ٔإَي

ٓٴٛا بٹ َٹ ُٹٝعّا... َؾآ ٘ٹ ايٓٻاهللٹدٳ ٚٳكٳهٴٛيٹ  ِّ ِّ بٹ ٚٳاتٻبٹعٴٛٙٴ َيعٳًِّٖٞاُ٭ ٕٳ... ـٴٚ ٗٵتٳ ِٵ تٳ  .(158)ا٭علاف:  ﴾ُه

ٛٸ يلهٍٛ، ٕٚ يٲّإ باهلل ٚابتكلٜب أْ٘ ٫ إًهاٍ ٗ إٔ ْٝع ايٓاي َـع
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ؿٕٚ  ،١ّبعح إٍ ايٓاي نآؾص |طناّ با٭سهاّ ايٌلع١ٝ; ٭ٕ ايٓيبٸَٚأَٛكٕٚ با٫يت

َا دا٤ ب٘ َٔ ايٌلا٥ع  ٗ باع ايٓيبٸيٝـعِٖٛ إٍ اٱّإ، ٚأَلِٖ اهلل تعاٍ باتٸ ;اهتجٓا٤ٺ

ّٸ ٔٳُّا، ؾٝـػًِتٵٚايٓوا٤ َٔ ايٓاي سٳ .ٚا٭سهاّ  ٔٳِؿ، ٜٚهًٓبٛٓع٘ يػ١ّ ٗ اـطاب ايعا

ٌّ ،ٚعًٝ٘. ـ ايلداٍنُا ٜهًٖ ًاٌَ ؾُٝع  ؾاـطاب ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚأَجاشلا عا

أسلاكّا أٚ عبٝـّا، ؾتهٕٛ إلأ٠ ٚايلدٌ هٛا٤ٶ  ،هٛا٤ ناْٛا كدا٫ّ أٚ ْوا٤ٶ ،ؿٌإهًٖ

 . (38)ٚتٌذلى َع٘ ٗ فيو ،َٔ ْاس١ٝ سلٍٛ ايعَُٛات إجبت١ يًتهايٝـ

ِٸ: ايجاْٞ ٍٸ سٝح، |١ بايلهٍٛاٯٜات إؼت بعض ؾكٗا٤ إقاٖب ع٢ً  اهتـ

١ٗ اًذلاى ايلداٍ ٚايٓوا٤ ٗ ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ باٯٜات ٚاـطابات ايكلآ١ْٝ إٛدٻ

ُٸ يٓيبٸإٍ ا ٌٸ ،١ّػا َٸ بـع٣ٛ سلٛشلا يه ِٸ ُٝػ١ْ تٵ١، ؾكايٛا: إفا ٚكؿٳا٭ ١ ٗ ٚٓع كت

ًٵلٳِنتٳ َي﴿ قٛي٘ تعاٍ: :ص، َجٌ|ايًوإ بلهٍٛ اهللط ٔٵ َأ ٔٳ َي٦ٹ َٹ ٔٻ  ُٳًَُو َٚيتٳُهْٛٳ ٔٻ عٳ ٝٳشٵبٳَط

ٔٳ ـَاهٹٔلٜ َٸ65)اينَل:  ﴾ا ٌ ع٢ً فيو بأْ٘ ٚكؿ ا٭َل ; َوتـٓي١ َع٘ ٗ فيو هٛا٤ٷ(، ؾإٕ ا٭

َٸغُِٛ٘، يهٓٸ ٞٸ ،ؾّالٵ١ عٴ٘ ٌٌُٜ ا٭ ف ٫ لٵيًؿٜ; ؾإٕ ايعٴ ٫ َٔ ػ٬ٍ إـيٍٛ ايٛٓع

كدا٫ّ  ،ؿٌ َعٓٝٸٕٛ بقيو اـطابه١ًٖ ٗ اـطاب، بٌ ٜل٣ إٔ ْٝع إٜؿِٗ اـُِٛٝٸ

ٍٻ ْٚوا٤ٶ، إ٫ٓ ٌٷ إفا ؿ   .(39)ص ٗ اـطاب ٚاؿهِ|طع٢ً عـّ ٌَاكن١ غرل ايٓيبٸ ؿيٝ

 

 ;َٔ ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات فُٛع١ٺإٍ اهتٓـ عًُا٤ ْٗٛك إقاٖب ايؿك١ٝٗ 

َٸ ، ٌٜٚذلى ؾٝٗا١ّٱثبات إٔ أسهاّ ايٌلٜع١ يًٓاي نآؾ َٔ ايلداٍ  ،١ْٝع ا٭

 َٚٔ ٖقٙ ا٭ساؿٜح:  .ٚايٓوا٤

إٔ أقاتٌ ايٓاي  تٴَلٵُأ»ص أْ٘ قاٍ: |عٔ كهٍٛ اهللط ،َا كٚاٙ أْى بٔ َايو ع1

٢ ٌٜٗـٚا إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚإٔ قُـّا كهٍٛ اهلل، ٚاهتكبًٛا قبًتٓا، ٚأنًٛا ستٸ

ٗا، شلِ َا عكِّ ٛاشلِ إ٫ٓعًٝٓا ؿَا٩ِٖ ٚأَ تٵَٳٛا ٬ُتٓا، ؾكـ سلٴًُٚٓ ،فبٝشتٓا

 .(40)«ٚعًِٝٗ َا عًِٝٗ ،يًُوًٌُ

بٌٓل ؿٜٔ اٱه٬ّ، ٚتعُِٝ  ص َأَٛكٷ|ؾإوتؿاؿ َٔ ٖقا اؿـٜح أْ٘ط

 بٌ ايٓوا٤ ٚايلداٍ، ؾتهٕٛ إلأ٠ ٌَاكن١ّ ؿٕٚ ؾلٕم ،ا٭سهاّ ع٢ً ْٝع ايٓاي

 يًلدٌ ٗ ايتهًٝـ، ٚتًو ٖٞ سكٝك١ ايـٜٔ ٚغاٜت٘.
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٦ٌ عٔ عا١ٌ٥ أْٗا قايت: هٴ ،عٔ أْى بٔ َايو ،بٔ إلمبإ ع َا كٚاٙ هعٝـ2

ٚعٔ ايلدٌ  ;«ٜػتوٌ»٫ٚ ٜقنل است٬َّا؟ قاٍ:  ،ًٌَايبٳ ـٴص عٔ ايلدٌ هٹ|كهٍٛ اهللط

ّٸ«٫ غوٌ عًٝ٘»٬ّ؟ قاٍ: ًَٜل٣ أْ٘ قـ استًِ ٫ٚ هـ بٳ هًِٝ: ٌٖ ع٢ً إلأ٠  ، قايت أ

ٌٷ  . (41)«ا٥ل ايلداٍإٕ ايٓوا٤ ًك ; ْعِ»؟ قاٍ: تل٣ فيو غو

ًكا٥ل ) ع ٗ َع٢ٓ ايتعًٌٝ اهت٦ٓافٷع ٖٚٛ  (ٕ ايٓوا٤: )إٚد٘ ا٫هتـ٫ٍٚ

ـَ(ايلداٍ ٗٴ ،ل ٚايطبا٥عًِ، أٟ ْٛا٥لِٖ ٗ ا َِٓٗ; ؾُا ثبت يًلداٍ َٔ  ٔٳًكِك ٔٻنأْ

ّٸ إ٫ٓ ،يًٓوا٤ أسهاّ ٚتهايٝـ ؾٗٛ ثابتٷ ٚعًٝ٘ هب ايػوٌ ع٢ً  .َا أػلد٘ ايٓ

نايلدٌ. ٖٚقا ا٫ًذلاى بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ أًب٘  ،ٌ بعـ ايًَّٓٛإلأ٠ بل١ٜ٩ ايبٳ

َٚٔ باب إٔ اـطاب إفا ٚكؿ بًؿٜ ايقنٛك نإ ػطابّا  ،بإؿام ايٓٛرل بايٓٛرل

 . (42)ٗ َٛآع ك١ُِٛ إ٫ٓ ،يًٓوا٤

ُٸ ٍٸؾٗقا اؿـٜح ٜعتدل َٔ ا٭ساؿٜح إٗ بٗا ع٢ً اًذلاى ا٭سهاّ  ١ اييت اهتـ

ٍٻ ٗ إ٫ٓ ،شلُا َعّا، ٫ٚ ؾلم ؾٝ٘ بُٝٓٗا ٘ٷا٤; باعتباك أْ٘ َٛدٻبٌ ايلداٍ ٚايٓو ٌٷ َا ؿ  ؿيٝ

 َٓٗا.  نُا إٔ عٓٛإ ايكاعـ٠ َأػٛفٷ .ع٢ً ؽِِٝ٘ بأسـُٖا

 

ٚعَُٛ٘  ،ٛا ع٢ً قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠نُا أِْٗ اهتـٓي

ـٸ ،ؿٌؾُٝع إهًٖ  :َٓٗاٚغرل يؿ١ٝٛ،  ١ٺ٠ أؿٓيبع

 

َل ٚايٌلٜع١ ايوُش١ اييت دا٤ بٗا ُٚأ ،ص|ايهلِٜط َٔ ؿٜٔ ايٓيبٸ ِٳًٹيكـ عٴ

إٍ  ،فنلِٖ ٚأْجاِٖ ،١إٔ ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ يًٓاي نآؾ ،بائلٚك٠ ،بتبًٝػٗا

 .(43)ّٜٛ ايكٝا١َ

 

ٍٸ لأ٠ ٚعَُٛ٘ أّٜٔا ع٢ً قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإ ٚاهتـ

َٸ ـٷؾإْ٘ َٓعكٹ ;باٱْاع َٔ  ،ؿٌَتٓاٚي١ ؾُٝع إهًٖ ،١ع٢ً إٔ تهايٝـ ايٌلع عا
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 .َٔ ؿٕٚ ؾلٕم ،ؿٕٛ باعتكاؿ تعُُٝٗا ٚسلٛشلا يًذُٝعٚمٔ َهًٖ. ايلداٍ ٚايٓوا٤

ٍٸ ١َْاهٸ ٚاؿاد١ُ ؾٝٗا بِؿ١ ايتعُِٝ، يعُّٛ ايتهًٝـ; يقيو ؾإٕ ايِشاب١  إٍ َا ٜـ

ٌٸٚايعًُا٤ ٗ  ًؿاّٖا ٗ إثبات  «إيِٝٗ»هٕٛ باٯٜات ٚا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ٜتُوٸ عِٕل ن

َٳ ٕٵ ،دـ ٗ مَاِْٗٚٴ ٔٵا٭سهاّ ع٢ً  مل ٜهٔ َٛدٛؿّا ٚقت  كد٬ّ أٚ اَلأ٠، ٚإ

 .(44)ْنٚشلا

 

ٞٸ  ;(45)«ب١ٓص عٔ إنا|٢ْٗ كهٍٛ اهللط»: فٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ إٔ قٍٛ ايِشاب

، (46)«ؾ٬ ًؿع١ ،ؾإفا ٚقعت اؿـٚؿ، ُٚلؾت ايطلم ،ق٢ٔ بايٌؿع١ ؾُٝا مل ٜكوِ»ٚ

َٕايتُوټ ٜكتٔٞ ايعُّٛ، أٟ ِٜضٸ  :١، مٛٝٸهٹشٵو ب٘ ٗ ايعُّٛ ٗ أَجاٍ تًو ايك١ٝٔ ا

 ٚنقا يٛ ْكًٛا سهُّا عاَّا ٗ ٚاقع١ٺ .«سهِ بايٌاٖـ ٚايٌُٝ»، ٚ«كلٳ٢ْٗ عٔ بٝع ايػٳ»

ٌٕبٳقٹ ١ٓ ََٔعٝٻ ٌٸ ٌ ها٥ َٔ  ،ـٺَهًٖ َعٌ; ؾإٕ ْكًِٗ ٖقا ٜؿٝـ ايعُّٛ ٚايٌٍُٛ يه

ٌٸؾلٕم ؿٕٚ   .(47)ٌَاب١ٗ يتًو ايك١ٝٔ ٚاقع١ٺ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠، ٚيه

 

َٔ ايلداٍ  ،ؿٌع٢ً عُّٛ ا٭سهاّ ٚاًذلانٗا بٌ ْٝع إهًٖ ٛااهتـٓي

ٌٕ ،ٚايٓوا٤ ٞٸ بـيٝ َٸ|طايٓيبٸٕ إٙ: َؿاؿٴ ،عكً أٚ  ،١ص نإ إفا أكاؿ ايتؼِّٝ ببعض ا٭

ّٸ .عًٝ٘ ّٻْٳ ،بايلداٍ ؿٕٚ ايٓوا٤ ٌٸ ٚي٫ٛ إٔ اـطاب إطًل ايعا ٕا  ٜهٕٛ ػطابّا يًه

َٸ استاز إٍ ايتؼِّٝ; إف ايتؼِّٝ ؾلعٴ َٚا  .ؿٌّا ؾُٝع إهًٖنٕٛ اـطاب عا

ٌٕ . ٚعًٝ٘، (48)ـطاب ايعُّٛ، إفٕ، ؾا٭ٌُ ٗ اإٔ ايتؼِّٝ ٖٛ احملتاز إٍ ؿيٝ

 ؾايـيٌٝ ايعكًٞ ٜكتٔٞ اًذلاى ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤. 

 

ـٻ ١ ٚإوتٓـات اييت هاقٗا ؾكٗا٤ إقاٖب َٔ بٝإ ا٭ؿٓي ،َّٔ ػ٬ٍ َا تك

ٕٸ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ،١ه٬َٝٸاٱ بٌ ايلداٍ  ٌَذلن١ْ ٚاييت ٜجبت َٔ ػ٬شلا أ

ٍٸ ،ٗ طبٝع١ ٖقا ايتهًٝـ َٔ ؿٕٚ ؾلٕم ،ٚايٓوا٤ ٌٷ َا مل ٜـ ع٢ً اػتِاُٗا  ؿيٝ
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ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ ٖٛ اًذلاى ايلداٍ ٚايٓوا٤ ، ٜتٸؿٕٚ بعٕض ببعٕض ٔض أ

ٌٷ .ؾٝٗا ٕٵ ،ٚ إلأ٠أع٢ً اػتِاْ اؿهِ بايلدٌ  ٖٚقا ٜعين أْٸ٘ إفا مل ٜهٔ ؿيٝ  نأ

ٌٕاب َتٛدِّنإ اـط ٓا ٗ ِهأٚ إٍ إلأ٠ نقيو، ًَٚه ،فٺلٵُٹ ّٗا إٍ ايلدٌ بٌه

ٕٸ أغًب ا٭سهاّ مل  ;ٚ اًذلاى ايلدٌ َعٗا ٗ اؿهِأ اًذلاى إلأ٠ َع٘ باعتباك أ

إٍ  ١ّٗل أٚ َتٛدِّبِٝػ١ ْع إقٖن تٵبٌ أنجلٖا دا٤ٳ ،١١ٝ ايهِّبٓشٛ ايكٔٝٸ ؿٵٔلتٳ

 ـٺٝٵإٍ عـّ ٚدٛؿ َق إٍ إلأ٠، إٓاؾ١ّ ١ّٗح أٚ َتٛد١ِّ إ٪ْٻَا دا٤ت بِٝػ ٚق٬ًّٝ ،ايلدٌ

ـٺ ٕٵ أٚ ُٚ ـٳٚٴ ٌٜرل إٍ اػتِاْ اؿهِ بايلدٌ اٚ إلأ٠، ٚإ  ٫ٓبعض ايكلا٥ٔ إ تٵد

َٸ أْٗا غرلٴ  ٫ ٜبك٢ َاْعٷ و بٗا ع٢ً اػتِاْ اؿهِ ب٘ أٚ بٗا، عٓـ٥قٺيهٞ ٜتُوٻ ١ٺتا

َكت٢ٔ قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ  ;دٌَٔ تعُِٝ دٛام اؿهِ يًُلأ٠ أٚ يًل

 ٕ ا٭ٌُ عٓـ ايٌٓوإ :ٚيقا ٜكاٍ .١ ع٢ً ا٫ًذلاىٚإلأ٠، ٚيٛ َٔ ػ٬ٍ إطًكات ايـآي

 ٗ ا٫ػتِاْ ٖٛ قاعـ٠ ا٫ًذلاى. 

 

ًٳٖو  ،١ٝنِّ عـ٠ّٗ إٔ ػلٚز بعض إٛاكؿ عٔ ايكاعـ٠ ٫ ٜٓاٗ نْٛٗا قا ٫ 

 .ٌهٛن١ ا٫ػتِاَْكؿ ٛاع إيٝ٘ ٗ إدٳلٵٚقاّْْٛا عاَّا ٜٴ

 ،َٚٔ ٖٓا نإ َٔ إٓاهب اٱًاك٠ إٍ بعض إٛاكؿ اييت ػلدت عٔ ايكاعـ٠

 َع بٝإ ٬َى ٖقا اـلٚز.

 

٫ ػ٬ف ٗ إٔ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع١ ٖٛ اًذلاى ايتهًٝـ ٚاؿهِ بٌ ايلداٍ 

ٌٕ .٤ٚايٓوا ّٳ .ٚاـلٚز عٔ ٖقا ا٭ٌُ وتاز إٍ ؿيٝ إِا ايه٬ّ  .ؾٝ٘ ٖٚقا ٫ ن٬

َٔ ػ٬ٍ  ٖٚقا وتاز إٍ ايكٝاّ َكاكب١ٺ .ؾُٝا ٖٛ إٓاٙ ٗ اـلٚز عٔ ايكاعـ٠

ـٻ  ١ ٗ ٖقا اجملاٍ:َتٗا إقاٖب اٱه٬َٝٸإعطٝات اييت ق

 

١ إٔ إٓاٙ يًؼلٚز عٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ ُا٤ اٱَاَٝٸإوتؿاؿ َٔ نًُات عً
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ٖٛ اـٔٛع ًِٕش١ٺ ٜلاٖا  ّ اؿهِ بأسـُٖا ؿٕٚ اٯػل،ِٻىبإٔ  ،ٚا٭ٌُ

َٸا ٫ػت٬ف ايت ;اكع اؿهِٝايٌ هٜٛٔ بٌ اؾٓوٌ، أٚ اػت٬ف ا٭ؿٚاك ٚفيو إ

 لٚف ٚايعٓاٜٚٔ ايطاك١٥.أٚ َلاعا٠ ايٛ إٓٛط١ بهٌٍّ َُٓٗا،

 

فنلٚا ٗ ٖقا اجملاٍ إٔ ايتو١ٜٛ ٚايعُّٛ ٜكَٛإ ع٢ً ايؿطل٠ ٚايعـاي١، 

ؾهقيو ا٫هتجٓا٤ ٚاػت٬ف ا٭سهاّ، قـ تكتٔٝٗا ايؿطل٠ ٚايعـاي١. ٚيقيو 

ى عًٝٗا ١ اييت تتأهٻٗا إَا إٍ اػت٬ف ايٛٚا٥ـ ايؿطلٜٸؾاهتجٓا٤ات ٖقٙ ايكاعـ٠ َلدعٴ

ا٭سهاّ اييت ىتًـ ؾٝٗا ايقنٛك ٚاٱْاخ، ٚىتًـ ؾٝٗا ا٭سهاّ، نُا ٗ 

َٸا إٍ اػت٬ف ا٭هباب ٚايِؿات إٛدب١ يًشكٛم ٚايٛادبات،  ;ايبايػٕٛ ٚايكاُلٕٚ ٚإ

ع٢ً قاعـ٠ )إواٚا٠ ٗ هبب ا٫هتشكام ٜٛدب إواٚا٠ ٗ ا٫هتشكام(، نُا ٗ  بٓا٤ٶ

 . (49)وًٌُبعض ا٫ػت٬ؾات ايتٌلٜع١ٝ بٌ إوًٌُ ٚغرل إ

ٌٌّ َٔ ايل ـٷؾه تٴجين ؾٝ٘ َا اه إ٫ٓ ،اهتك٫ّ٬ بتهايٝـ ايٌلٜع١ دٌ ٚإلأ٠ َهًٖ

ٕٸ»ٚٗ فيو ٜكٍٛ ابٔ ايكِِّ:  .أسـُٖا ٝٸ ؾإ  ١ ًَِٚش١َ ايعكٛباتًَِش١َ ايعباؿات ايبـْ

ٍٴ ٚايٓ ِّٓـ اٯػل، وا٤ ٌَذلنٕٛ ؾٝٗا، ٚساد١ُايلدا ِِّٓؿٌ إيٝٗا نشاد١ اي  أسـ اي

ٖٚٛ اؾُع١  ،ؿلٜلت بُٝٓٗا ٗ أيٝل إٛآع بايتْعِ; ؾلٻَق .ؿلٜل بُٝٓٗال ايتؾ٬ ًٜٝ

ّٻ ٚدٛبٴُٗا بايلداٍ ؿٕٚ ايٓوا٤; ٭ْ ٚاؾُاع١، ٔٳ َٔ أٌٖ ايدلٚم ٚكايط١ ٔٻ َيٗٴؾؼٴ وٵ

ٛٻتٵ ،بُٝٓٗا ٗ عباؿ٠ اؾٗاؿ تٵٚنقيو ؾلٻَق .داٍايل  اييت يٝى اٱْاخٴ َٔ أًٖٗا، ٚه

ٚٗ ٚدٛب ايننا٠ ٚايِٝاّ  ٛعٌ إٍ ًَِشت٘،; ٫ستٝاز ايٓاؿرِّبُٝٓٗا ٗ ٚدٛب 

 . (50)«ٗاك٠ٚايط

 

١ عٓـ إقاٖب ايؿكٗٝٸ ،١ اـاكد١ عٔ ايكاعـ٠َا ًٜٞ بعض ا٭َج١ً ايتطبٝكٝٸ ٚٗ

 اـُو١:

 

َٔ ؼت قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠  تٵلدٳَٔ إوا٥ٌ اييت ػ



 االجتهاد والتجديد

ؿٕٚ  ،ؾكـ قٌٝ عل١َ فيو ع٢ً ايلدٌ ،ٌ ساٍ اٱسلاّيبى إؼٝ٘ ٚاـٖؿ َوأي١

 ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو:  ;(51)إلأ٠

١ ع٢ً ٖقا ايتؿهٝو ٗ اؿل١َ بٌ ت اٱَاَٝٸ: اهتـٖي١َاَٝٸعٓـ اٱا٭ؿٓي١ أع 

 : ، َٓٗا١ٺايلدٌ ٚإلأ٠ بأؿٓي

ٚٸ ُٕ إْاع ايعًُا٤ نآؾ١ٍّ: ا٭ ّ، ؾإفا أكاؿ ٔلشٵع٢ً ؼلِٜ يبى إؼٝ٘ يًلدٌ ا

 .ٜأتنك بأسـُٖا ٚ ٜلتـٟ باٯػل ،اٱسلاّ ٞٵع ثٝاب٘، ٚيبى ثٛبٳنٵاٱسلاّ ٚدب عًٝ٘ ْٳ

ُٕ  .(52)١َٔلشٵٚنقا أْعٛا ع٢ً دٛام فيو يًُلأ٠ ا

 ، َٔ قبٌٝ:ايجاْٞ: ا٭ػباك

٫ »: ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،بإهٓاؿٙ عٔ َعا١ٜٚ بٔ عُاك ،ٞع َا كٚاٙ ايٌٝؽ ايطٛه1

ـٸ ،تنكٸٙ تًبى ٚأْت تلٜـ اٱسلاّ ثٛبّا إٔ ٫ ٜهٕٛ يو  إ٫ٓ ،ع٘، ٫ٚ تًبى هلاٌٜٚك٫ٚ ت

 . (53)«إٔ ٫ ٜهٕٛ يو ْع٬ٕ ٌ إ٫ٓ، ٫ٚ ػٖؿإماكٷ

 يبى أْ٘ ولّ ع٢ً ايلدٌٗ  ; ؾإْٗا ٚاٖل٠ْٚٚد٘ ايـ٫ي١ ع٢ً إطًٛب ٚآش١ْ

 .ٌ اػتٝاكّاإؼٝ٘ ٚايجٛب ٚاـٖؿ

عٔ أبٞ عبـ  ،بإهٓاؿٙ عٔ ٜعكٛب بٔ ًعٝب ،ع َا كٚاٙ ايٌٝؽ ايطٛهٞ أّٜٔا2

 ؾكاٍ: ؟ايـٜبازٚ ٙ عًٝٗا ٚتًبى اؿلٜل ٚاـنٸقاٍ: إلأ٠ تًبى ايكُّٝ تنكٸ ،×اهلل

 .(54)«٫ بأي ب٘ ،ْعِ»

ٌٸ ثٛبٺ»قاٍ:  ×اهلل بإهٓاؿٙ عٔ سلٜن، عٔ أبٞ عبـ ،ع َا كٚاٙ ايِـٚم3 تًِٓٞ  ن

 .(55)«ؾٝ٘ ؾ٬ بأي إٔ ؼلّ ؾٝ٘

ُٕ َٔ أْٛاع ايجٝاب اييت هٛم شلا  تٵ١َ إٔ تًبى َا ًا٤ٳٔلشٵبتكلٜب إٔ يًُلأ٠ ا

 كٝطّا أٚ َٓوٛدّا أٚ ػ٬ف فيو. ،سلاّيبوٗا قبٌ اٱ

ٍٸ١ ْٗٛك إقاٖبب ع أؿٓي ١ ع٢ً سل١َ عًُا٤ ها٥ل إقاٖب اٱه٬َٝٸ : ٚاهتـ

 ، َٓٗا:١ٺبأؿٓي ،ٌ يًلدٌ، ٚع٢ً دٛام يبى إؼٝ٘ يًُلأ٠ٝ٘ ٚاـٖؿيبى إؼ

ُٕأْع أ :ع اٱْاع1 ٕٸ ا ّ ٖٓٛعٷ َٔ يبى ايكُّ، ٚايعُا٥ِ، ٔلشٵٌٖ ايعًِ ع٢ً أ

ُٕ ;ٚايولا٬ٜٚت، ٚاـؿاف، ٚايدلاْى ١َ يبى ايكُّٝ، ٔلشٵٚأْعٛا ع٢ً إٔ يًُلأ٠ ا

ـٹؿاف ُٴل، ٚا ـُ  .(56)ٚايـكٚع، ٚايولاٌٜٚ، ٚا

ٌٷ» بٔ عُل، عٔ أبٝ٘ قاٍ: اهللٟٚ عٔ عبـ كٴ ، نايقٟا٭ػباكع 2  هأٍ كد
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ُٕ|ايٓيبٸط ُٸا هتٓب ا ٫ٚ  ،٫ ًٜبى ايكُّٝ، ٫ٚ ايولاٌٜٚ»قاٍ:  ؟ّ َٔ ايجٝابٔلشٵص ع

ْٚعًٌ،  ٚكؿا٤ٶ ًٜٚبى إماكّا .٫ٚ اينعؿلإ ،َوٸ٘ ايٛكي ٫ٚ ثٛبّا ،ايدلْى، ٫ٚ ايعُا١َ

ٚيٝكطعُٗا ستٸ٢ ٜهْٛا  ،ٌؾًًٝبى اـٖؿ ،٫ هـ ايٓعًٌ ٔٵَٕ ٫ٓإ، ٫ٌٚ ًٜبى اـٖؿ

 .(57)«أهؿٌ َٔ ايهعبٌ

٘ٴ ايـٚ ٕٸ ايٓيبٸ ٫ي١ٚد َٔ ايًباي تٌٌُ ْٝع َا  أْٛإع ٢ْٗ عٔ ٔو١ص |طأ

ٕٸ ايًباي إَا إٔ ِٜٓع يًبـٕ ؾك٘ ;ولّ أٚ يًلأي  ;ؾٗٛ ايكُّٝ َٚا ٗ َعٓاٙ ،ٚفيو أ

أٚ يًؿؼقٜٔ  ;ْى َٚا ٗ َعٓاٖٙٚٛ ايبٴلٵ ،أٚ شلُا ;ٗ َعٓاٖاٖٚٛ ايعُا١َ َٚا  ،ؾك٘

ـٸ ،أٚ يًلدًٌ ;ٖٚٛ ايولاٌٜٚ َٚا ٗ َعٓاٖا، ٚايوام  ٚمٛٙ. ٖٚٛ اـ

َٴ َا  ١َْٔلشٵٚقايت إقاٖب ٗ فيو: ٫ بأي إٔ تػطٞ إلأ٠ ها٥ل دوـٖا ٖٚٞ 

أَا  .ا ٫ تػطٞ ٚدٗٗاغرل أْٗ ،ٌإؼٝط١ ٚغرلٖا، ٚإٔ تًبى اـٖؿ ،َٔ ايجٝاب تٵًا٤ٳ

ٕٸ ٘ٺبـْٗا عٛك٠ْ هذل ها٥ل بـْٗا ؾٮ ـٳ ،كٷَتعقِّ ; ٚهذل ايعٛك٠ َا يٝى َؼٝ  تٵعٳؾ

 .(58)ائلٚك٠ إٍ يبى إؼٝ٘

 ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو:

٢ْٗ ايٓوا٤ ٗ » ص ٜكٍٛ:|ٟٚ عٔ عبـ اهلل بٔ عُل أْ٘ زلع كهٍٛ اهللطَا كٴع 1

ٔٻ ٚيتًبى بعـ  .ايٛكي ٚاينعؿلإ َٔ ايجٝاب ٔ ٚايٓكاب، َٚا َىٸٜٵعٔ ايكؿامٳ إسلاَٗ

ّا أٚ سًّٝا أٚ هلاٌٜٚ أٚ قُِّٝا أٚ َعِؿلّا أٚ ػنٸ ،َٔ أيٛإ ايجٝاب تٵفيو َا أسبٻ

 .(59)«ّاػٓؿ

ُٕ» ٟٚ عٔ عا١ٌ٥ أْٗا قايت:َا كٴع 2 إ٫ ثٛبّا  ،تٵ١َُ تًبى َٔ ايجٝاب َا ًا٤ٳٔلشٵا

ٕٷ، ٫ٚ تتدلقع ٫ٚ تًجِ، ٚت ٕٵَوٸ٘ ٚكيٷ أٚ معؿلا  .(60)«تٵًا٤ٳ وـٍ ايجٛب ع٢ً ٚدٗٗا إ

ُٕ ٚؿ٫ي١ُ َٔ  تٵ١َ إٔ تػطٞ دوُٗا َا ًا٤ٳٔلشٵٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً إٔ يًُلأ٠ ا

 كٝطّا أٚ َٓوٛدّا أٚ ػ٬ف فيو. ،سلاّاييت هٛم شلا يبوٗا قبٌ اٱ ،أْٛاع ايجٝاب

 

َٳ٠ َوا٥ٌ ػٴـٸفنلت ٗ باب ا٭سهاّ ٚا٭سٛاٍ ايٌؼ١ِٝ ع ؾٝٗا قاعـ٠  تٵل

ِٷ  يًُلأ٠ ٗ َٛكؿٺ َػاٜلٷ اًذلاى إلأ٠ ٚايلدٌ ٗ ايتهًٝـ، بإٔ ثبت يًلدٌ سه

 َٚٔ ٖقٙ إوا٥ٌ: .ٚاسـ
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ٌٸ: ع َرلاخ إلأ٠ ٚايلدٌأ  فٖبت ْٝع إقاٖب اٱه١َٝ٬ إٍ إٔ َرلاخ إلأ٠ أق

ٙٺٚقـ ٜهٕٛ ع٢ً ايِٓـ َٓ٘ بٌل .َٔ َرلاخ ايلدٌ ٗ ايػايب ٚإؿا١ًٓ ٗ  .َع١ٓٝ ٚ

ْٙ  :(61)ٖٚٞ ،اٱه٬ّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ إرلاخ شلا ًلٚ

ٚٸ  ٚاسـ٠ )ابٔ ٚبٓت َج٬ّ(. : إٔ ٜهْٛا ٗ ؿكد١ٺٍايٌلٙ ا٭

ٛٸ : إٔ ٜهْٛا َٔ د١ٗٺايٌلٙ ايجاْٞ ٛٸٚاسـ٠ )د١ٗ ايبٓ  ٠(.٠ أٚ ا٭ػ

ٛٸايٌلٙ ايجايح ٝب٘ ٓعـ ِْٝب ٫ ٜواٟٚ ِْ ٠، ؾا٭ؾ ٭بٺ: إٔ ٜوتٜٛا ٗ ايك

 َٓ٘ بايٌكٝل. ا٭ػت ايٌكٝك١; ٭ْٗا أق٣ٛ ١ًُّ

ٚنإ اٱكخ َٔ  ،ٚنإ ايٛاكخ فنلّا ٚأْج٢ ،ٖقٙ ايٌلٚٙ تٵلٳؾإفا تٖٛؾ

ٛٳ ِٸ ،ٜٔٵا٭ب ِٸ ،تإؾًًقنل س  .(62)١ٚيٮْج٢ س

ِٴ ﴿ ع٢ً فيو بكٛي٘ تعاٍ: ٍٸـٳوتٳٜٚٴ  ُٹُٝه ِّاهلُلٜٴٛ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًقٻَنٔل  ٚٵ٫َؿٹُن   ؾٹٞ َأ

ٔٔ ٝٵ ٝٳ  (. 11)ايٓوا٤:  ﴾اُ٭ْجٳ

ٚأَا إفا نإ اٱكخ َٔ اينٚدٌ ؾاينٚز ي٘ ايِٓـ عٓـَا ٫ ٜهٕٛ يًُلأ٠ 

ـٷ ـٷٚي ٖٚهقا ٜٓنٍ إٍ ايلبع  .ٚاكخ ، ٚإكخ اينٚد١ شلا ايلبع عٓـَا ٫ ٜهٕٛ يًنٚز ٚي

ـٷ ـٷ إفا نإ شلا ٚي  ٚاكخ. ٚاكخ، ٚتٓنٍ ٖٞ إٍ ايجُٔ عٓـَا ٜهٕٛ ي٘ ٚي

ٍٸ ـٷ ﴿٘ قٛي٘ تعاٍ: عًٝ ٜٚـ ٚٳَي ٔٻ  ٗٴ ٔٵ َي ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ ٚٳادٴُه َٳا تٳلٳَى َأمٵ ـٴ  ِٵ ْٹ ِٵ  ٚٳَيُه

ٔٵ َيُه ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ ُٻا تٳلٳِنتٴ َٹ ٔٻ ايلټبٴعٴ  ٗٴ ٚٳَي ٔٳ...  ُٻا تٳلٳِن َٹ ِٴ ايلټبٴعٴ  ـٷ َؾًَُه ٚٳَي ٔٻ  ٗٴ ٕٳ َي ٕٵ َنا ِٵ َؾٔإ

ٗٴ ـٷ َؾًَ ٚٳَي ِٵ  ٕٳ َيُه ٕٵ َنا ـٷ َؾٔإ ِٵٚٳَي ُٻا تٳلٳِنتٴ َٹ ٔٴ  ُٴ  (. 12)ايٓوا٤:  ﴾ٔٻ ايجټ

 .َرلاخ ايبٓتإٍ ١ ٗ بعض اؿا٫ت بايٓوب١ ٚاؾذلم ْٗٛك إقاٖب عٔ اٱَاَٝٸ

ٔٵ ٚفيو نُا إفا مل ٜهٔ  ;ل فيو ٗ أٌُ ايتؿآٌ بٌ إكخ ايلدٌ ٚإلأ٫٠ ٜ٪ثِّ ٚيه

ِٸ :ٜلخ َعٗا ا٭قلبٕٛ، ؾكايٛا شلا أؾٷ  فا ادتُع َعٗا فنلٷ١ ايقنل إتأػق ِْـ س

ٕٚ شلا ُٚؿّا ٚؿكد١ّ  ،ٜهٕٛ ع٢ً ايذلتٝب ٟٚايقنل إواٚ ،، ٚٚكخ إاٍ بايتعِٝبَوا

ِٸ ِٸ ا٭قلب ث ّٸ ا٭ؾ ٭بٺ ا٭بعـ، ابٔ ا٭ؾ أٚ ابٔ ا٭ػت، ث ِٸ ٚأ ّٸ ابٔ ا٭ؾ ٭بٺ ث ِٸ ٚأ ابٔ  ث

 ٔٳؾرلثٵ ػٛاتٷأَا إفا نإ َعِٗ أ ;ٖقا ع٢ً ؾلض مل ٜهٔ َع ا٭قلبٌ إْاخٷ .ا٭ؾ ٭بٺ

 . (63)َع ايبٓات أّٜٔا 

ٌٔ ﴿ٛا عًٝ٘ بكٛي٘ تعاٍ: ٚاهتـٓي َٵلٴ٩ٷ اهلُلٜٳوٵتٳِؿتٴْٛٳَو ُق ٕٔ ا ِٵ ؾٹٞ اِيَه٬َي١ٹ ٔإ  ٜٴِؿتٹُٝه

ٕٵ ٗٳا ٔإ ٜٳٔلثٴ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ َٳا تٳلٳَى  ـٴ  ِٵ ْٹ ٗٳا  ٘ٴ ُأػٵتٷ َؾًَ ٚٳَي ـٷ  ٚٳَي ٘ٴ  ٝٵىٳ َي ٔٵَي ٖٳًََو َي ٕٵَي ِٵ ٜٳُه ـٷ َؾٔإ ٚٳَي  ٗٳا 
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ٕٵَنا ٚٳٔإ ُٻا تٳلٳَى  َٹ  ٕٔ ُٳا ايجټًُجٳا ٗٴ ٔٔ َؾًَ ٝٵ ٓٳتٳ ٛٳ٠ّ ٔك ْٳتٳا اثٵ ْٹوٳاَناْٴٛا ٔإػٵ ٚٳ ِّ دٳا٫ّ  ٌٴ سٳ َٹجٵ ٤ٶ َؾًٹًقٻَنٔل 

ٔٴ اُ٭ ِّ ٔٔ ٜٴبٳ ٝٵ ٝٳ ٚٳاهلُلْجٳ ٔٹًٗٛا  ِٵ َإٔ تٳ ِٷاهلُل َيُه ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ًٳ  ِّ  (. 176)ايٓوا٤:  ﴾ بٹُه

 

ٚقع ايه٬ّ بٌ ا٭ع٬ّ ع  ،عٔ ايكاعـ٠ تٵبعـ ثبٛت إٔ ٖٓاى َٛاكؿ قـ ػلدٳ 

١ ٖقا اـلٚز ٚطبٝعت٘، ٚأْ٘ بٓشٛ ايتؼِّٝ أٚ ٢ ؿاػٌ إقٖب ايٛاسـ ع ٗ نٝؿٝٸستٸ

ِټ  بٝإ فيو نُا ًٜٞ:ٚ .ّبٓشٛ ايتؼ

 

ِّؿٝٸ١ ٚنٝيكـ اػتًـ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٗ ْٛعٝٸ ١َ عٔ ١ ػلٚز تًو إٛاكؿ إتك

 ايكاعـ٠ ع٢ً قٛيٌ: 

ٚٸ ٌٍّايكٍٛ ا٭  ،ُاسب ايعٓاٜٚٔ ٖٚٛ َا فٖب إيٝ٘ .: ٖٚٛ إٔ اـلٚز ؽِِٝ

إٕ ػلٚز تًو إٛاكؿ عٔ قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ ايلداٍ  :ع٢ً ايٛاٖل، سٝح قاٍ

ٞٸِهٚايٓوا٤ ٖٛ َٔ باب ايتؼِّٝ ٚاـلٚز اُؿ ٫نلاّ ايكاعـ٠  ّاَٛدب ٚاعتدل فيو .ُ

َٳإ»ا ٜ٪ثل ع٢ً عَُٛٗا، سٝح قاٍ: ٖٓ، لاؿٖاٚعـّ آط ٗ  تٵٕ ٖقٙ ايكاعـ٠ قـ انل

نبطٔ ايٝـ ٚايٛٗل ٗ اي٤ٛٓٛ يًلدٌ ٚإلأ٠، ٚاؾٗل ٚاٱػؿات ٗ اي٠٬ِ،  ،َٛآع

 .(64)«ات قٝاَٗا ٚقعٛؿٖا، َٚا هب هذلٖا ؾٝٗا، ٚدٛام يبى اؿلٜل...ٚنٝؿٝٸ

ِټاْٞايكٍٛ ايج ٌّ: ٖٚٛ إٔ اـلٚز ؽ  ،َٔ ا٭ع٬ّ ْعٷإيٝ٘ ٖٚٛ َا فٖب  .ِ

ٕٸ ػلٚز تًو إٛاكؿ عٔ ايكاعـ٠ َٔ باب  نايبذٓٛكؿٟ ٚايًٓهلاْٞ ٚغرلُٖا، َٔ أ

ِټ ٞٸايتؼ  .ل ع٢ً ع١َُٝٛ ايكاعـ٠، ايقٟ ٫ ٜ٪ثِّّ ٚاـلٚز إٛٓٛع

 ٔ: ٜٵٚبٝإ فيو ٗ أَلٳ

ِّأ ٢ ستٸ ،اعـ٠ ا٫ًذلاى يٝى بٓشٛ ايتؼ١َِّٝ عٔ قع إٕ ػلٚز إٛاكؿ إتك

ِټٜهٕٛ َٛدبّا يعـّ آط ٍ عـّ نْٛ٘ إايقٟ َلدع٘  ،ّلاؿ ايكاعـ٠، بٌ بٓشٛ ايتؼ

ـٻع ؿاػ٬ّ ٗ ايكاعـ٠ َٔ ا٭ٌُ; ٓلٚك٠ إٔ َٛكؿٖا  ِٷع ّ نُا تك  ٗ َٛكؿٺ إفا ٚكؿ سه

ّٕإأٚ ػطاب  ٌٷ ِٵأٚ طا٥ؿ١، ٚمل ُٜك ٍ ًؼ نإ ٚ عـَ٘، ع٢ً ا٫ػتِاْ ٫ٚ ع٢ً ؿيٝ

شـّا َع٘ ٗ اؾٗات ٚاـُِٛٝات، غرل فيو إٛكؿ أٚ غرل فيو ايٌؼّ أٚ ايطا٥ؿ١ َتٻ
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 ؾُكت٢ٔ قاعـ٠ ا٫ًذلاى ٖٛ ايعُّٛ ٚايٌٍُٛ.

ٍٸإع ب  ايـيٌٝ ع٢ً بعض ايؿلٚقات ٗ ا٭سهاّ، نايؿلم بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠  فا ؿ

ـٻ  ،ٖالٵأػل٣ مل ْقُن اتٷّ َٔ َوأي١ يبى إؼٝ٘ ٚاـؿٌ، ٖٚٓاى ؾلٚقٗ َا تك

ًٳِؿػؿات، ٚٗ ايوذل ايٛادب ْٳل ٚاٱٗٵنُوأي١ اَؾ طّا، ٚنقا ٗ باب لٵوّا أٚ 

٢ ٚأَجاٍ فيو، ؾ٬ ٜهٕٛ َجً٘ َٛكؿّا يًكاعـ٠ ستٸ ،باب اؾٗاؿٚ، ٚباب اؿرٸ ،اي٤ٛٓٛ

ٌّ كاٍ: ع٢ً ا٫ػتِاْ; سٝح ٫ ّهٔ إٔ ٜٴ ٜهٕٛ ػاكدّا عٓٗا; ٭ٕ ايـيٌٝ بٓؿو٘ ؿا

ٕواؾل ٚاؿآل ػاكدإ عٔ ايكاعـ٠ ؽِِّٝا; نقيو إوتطٝع ٚغرل إوتطٝع إٕ ا

٭ٕ كؾع اؿل١َ عٔ ًلب  ; أٚ ايعٓاٜٚٔ ايتوع١ إلؾٛع١ ٗ سـٜح ايلؾع ،ٗ باب اؿرٸ

ُٔ ايٛآض إٔ إوأي١ ػ٬ف ; ؾنلاّٖا ٫ ٜعتدل ػلٚدّا عٔ ايكاعـ٠إاـُل ايٛاقع 

ِٕفيو; نُا إٔ قٝاّ ايـيٌٝ ع٢ً اػ ٕٕ تِاْ سه ٚاعتباك ايكٝٛؿ إأػٛف٠ ٗ  ،بعٓٛا

شاؿ ايِٓـ، ٜٚهٕٛ ػاكدّا عٔ فل٣ ايكاعـ٠ ٜٛدب عـّ اتٸ ،داْب َٛٓٛع اؿهِ

ِټ ـٸ تعبرل ايبذٓٛكؿٟ(65)ِّاَٛٓٛعّا ٚؽ ايكٝٛؿ إأػٛف٠ ٗ داْب »إٕ  :. ٚع٢ً س

ٜٚهٕٛ ػاكدّا عٔ َٛٓٛع قاعـ٠  ،شاؿ ايِٓـَٛٓٛع اؿهِ ٜٛدب عـّ اتٸ

ِټا ٚإؿلٚض إٔ َٔ ًلا٥٘ دلٜإ ايكاعـ٠  .(66)«٫ بايتؼِّٝ ،٫ًّذلاى بايتؼ

ايقٟ قـ ٌٜٓأ َٔ ايكٝٛؿ ٚا٭ُٚاف إًش١ٚٛ ٗ َٛٓٛع ع اؼاؿ ايِٓـ، َٚع عـَ٘ 

 ٫ ٜهٕٛ إٛكؿ َٔ َٛاكؿ ايكاعـ٠ أ٬ُّ.ع اؿهِ 

 

ٕٸ ٚدٛؿ اهتجٓا٤اتٺ ٌٕؿكٗٝٸنجرل٠ يًكاعـ٠ اي إ ّٸ ١ بٌه ٍ ٗ ـٳأثاكت اَؾ َوأي١ْ عا

َٸ ٟٸَطٌ ػٳ١، ٚاعتٴدلت َٔ أعْٛ إٌانٌ اييت تٌهِّٚه٘ عًُا٤ َقاٖب ايعا  لّا ع٢ً أ

أكاؿ ٚ ،ي٘ ساؿث١ْ تٵُا سـثٳؾايؿكٝ٘ نًٓ. لاؿٖاتٗا ٚآطل ع٢ً عَُٛٝٸؾك١ٝٗ; ٭ْ٘ ٜ٪ثِّ قاعـ٠ٺ

عٔ سهِ  إوأي١ ػاكد١ّ ػٌٞ إٔ تهٕٛ تًو ،ؾك١ٝٗ إٔ ىلز سهُٗا ع٢ً قاعـ٠ٺ

ٚبٓا٤ ع٢ً كأٟ ايعًُا٤ ايقٜٔ اعتدلٚا  ،ٗ ١ًْ إوتجٓٝات. ٚيقيو ٚؿاػ١ًّ ،ايكاعـ٠

لّا ع٢ً ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ، تعتدل قاعـ٠ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ َطٌ ػٳا٫هتجٓا٤ات تٌهِّ

 تٵلٳقٝاهّا ع٢ً غرلٖا َٔ ايكٛاعـ، قـ عٖه ،أٚ ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ ،ايلدٌ ٚإلأ٠

ُٳ نجرل٠، ٚبايتايٞ ٫ تًِض ي٬ستذاز ٗ إٛاكؿ إٌهٛن١،  ٖا اهتجٓا٤اتٷِٛٔؿع٢ً 
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ْٙ ـٷ ،ٚثٝل بتكِٝٝ ايكاعـ٠ ؾٗقا ا٭َل ي٘ اكتبا ع٢ً كتبتٗا َٔ  ٚاؿهِ عًٝٗا، ٖٚٛ ًاٖ

 ٗا أ٬ُّ.تٹٜٻٟ إٍ عـّ قاعـا٫عتباك، ٜٚ٪ؿٸ

شٛا ٗ َكاّ بٝإ سكٝك١ كدٻكٌ إوأي١ َٔ ا٭ٌُ; سٝح يقيو عاجل بعض احملكِّ

ِٷايكاعـ٠ ايؿكٗٝٸ ٟٸ أغًيبٸ ١ أْٸٗا سه ٚسُٝٓا أكدعٛا إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ  .ٞٸ٫ نِّ ،ٚأنجل

ٌّ ،١ٝعٔ طلٜل ا٫هتكلا٤ إٍ قٛاعـ نِّ ْ٘ ن ٕوا٥ٌ نجرل٠،  ٚداَعٷ َٓٗا ٓاب

عـ ٜعاكٓ٘ ا إٔ بعض ؾلٚع تًو ايكٛاٚٵٱثبات أسهاّ تًو إوا٥ٌ، كَأ ١ّؼقٖٚا أؿٓيٚاتٸ

َٔ تًو  ؾتهٕٛ َوتجٓا٠ّ ،لاؿؽلدٗا عٔ ا٫ٓط ،ل٠َ٪ثِّ ١ْأٚ عًٓ ـٷٝٵأٚ َق أٚ ٓلٚك٠ْ أثلٷ

. (67)لاؿ٫ با٫ٓط ،١ؾشهُٛا عًٝٗا با٭غًبٝٸ ،َٚعـ٫ّٚ بٗا عٔ هٓٔ ايكٝاي، ايكاعـ٠

 ٚبايتايٞ هٝهٕٛ ْٛل ٖ٪٤٫ إٍ إٔ إٛاكؿ اـاكد١ َٔ ؼت ايكاعـ٠ ع٢ً أْٗا ػاكد١ْ

ٞٸباـ ٞٸإعبٻ ،ٌِإتٻ لٚز ا٫هتجٓا٥ ٞٸِهاُؿ ل عٓ٘ باـلٚز ايتؼِِٝ ُ . 

ٞٸ إ٫ٓ ٕٸ ايٌاطيب ٗ سـٜج٘ عٔ اؾن٥  ٌٻيقٟ ىلز عٔ ايكاعـ٠ قـ ٜهٕٛ سٳا أ

 لاؿٖا; سٝح قاٍ:ٌ عا٥كّا أَاّ عَُٛٗا ٚآطٌَه١ً ا٫هتجٓا٤ات اييت تٌهِّ

ِٕؿ١ قـ ٜهٕٛ ؽًٗؾاؾن٥ٝات إتؼِّ» ٞ، ؾ٬ تهٕٛ عٔ َكت٢ٔ ايهِّ ػاكٕز ؿٗا ؿه

ٔٵ ،أٚ تهٕٛ ؿاػ١ًّ ;ؼت٘ أ٬ُّ ؿاػ١ًّ ٔٵ ;مل ٜٛٗل يٓا ؿػٛشلا يه  أٚ ؿاػ١ً عٓـْا، يه

ٌٸ .(68)«ٍٚٵعاكٓٗا ع٢ً اـِْٛ َا ٖٞ ب٘ َأ ٫ اعتباك َعاك١ٓ  تكـٜٕل ؾع٢ً ن

 ٝات يًُِاحل.١ ٚٓع ايهِّات ٗ ُشٸاؾن٥ٝٸ

 تٵٖٛ ْؿو٘ َا اُطًشٳ (ؼت٘ أ٬ُّ ١ّهٕٛ ؿاػًتؾ٬ )ؾتعبرل ايٌاطيب بكٛي٘: 

ِټ)١ بع عًٝ٘ بعض عًُا٤ ا٫َاَٝٸ ، ؾٝهٕٛ َٔ ايكا٥ًٌ بإٔ ػلٚز (ِٞاـلٚز ايتؼ

ِّ ِټإٛاكؿ إتك ٞٸ١َ إِا ٖٛ َٔ َٛاكؿ اـلٚز ايتؼ ٫ ايتؼِِٝٞ  ،ِٞ إٛٓٛع

 ُٞ.ِهاُؿ

 ،١ ع٢ً قٛيٌٗ ٖقٙ إوأي ١ ا٭ػل٣ كتًؿ١ْإفٕ، إقاٖب اٱه٬َٝٸ

 ١. ناٱَاَٝٸ

 

ـٻاتٸ ِټلٵّ ايَؿٔض َٔ ػ٬ٍ َا تك ٞٸم ا٭هاهٞ بٌ اـلٚز ايتؼ ، ِٞ ٚايتؼِِٝ

ؾ٫ًٛ ٚدٛؿ ايكل١ٜٓ  ،ّاػلادّا سكٝكٝٸإػلاز ٗ ايتؼِّٝ عٔ اؿهِ يٝى ٕ اٱأٖٚٛ 
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ُٕ ِّ)ل عٓٗا ٚاييت ٜعبٻ ،د١ ي٘ٔلؼٵا ػ٬ؾّا ; ع اؿهِمل ىلز عٔ َٛٓٛ ،(ّبإؼ

ِټ ِّيًتؼ ٌّ ّ ػلٚزٷّ; ؾإٕ ػلٚز إؼ  ٍ ٚدٛؿ قل١ٜٓٺإ ب٬ ساد١ٺ ،عٔ إٛٓٛع سكٝك

هب ع٢ً إواؾل »ؾافا قاٍ ايٌاكع: . ٘; ٭ٕ إواؾل َج٬ّ غرل اؿآل سكٝك١ّدٴٔلؼٵتٴ

ِټ «ايتكِرل ٗ ٬ُت٘ أٚ  إٍ قل١ٜٓٺ َٔ ؿٕٚ ساد١ٺ ،ِّاىلز اؿآل عٔ اؿهِ ؽ

ٌٕؿي ِّ)ٍ إ آػل، أٟ َٔ ؿٕٚ ساد١ٺ ٝ ٞٸ (ّك  ـٸ انلاَّا يكاعـ٠.عٳٖٚقا ٫ ٜٴ. ػاكد

ٖٚهقا اؿاٍ ٗ قاعـ٠ اًذلاى ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ ايتهًٝـ; ؾإٕ اػت٬ف ايلدٌ  

ّٕ ١ٝ ايكاعـ٠، ٫ٚ ٜهٕٛ ْكّٔا يعَُٛٗا; ٭ٕ ل ع٢ً نِّنجرل٠ ٫ ٜ٪ثِّ َع إلأ٠ ٗ أسها

 ٌ ٗ ايكاعـ٠ َٔ ا٭ٌُ.َٛاكؿ ايٓكض ٖقٙ مل تـػ

 

كـ متٸ ؾٗ ا٫ػتِاْ ٖٛ قاعـ٠ ا٫ًذلاى،  ٔاغ إٔ ا٭ٌُ عٓـ ايٌٓوٚبعـ اتٸ

يٝٛٗل َـ٣ ْؿٛف قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ  ;١َٔ ايُٓافز ايتطبٝكٝٸ نجرٕل ـٴُٵكٳ

ٔٵَٚـ٣ اؿاد١ إيٝٗا ،ايلداٍ ٚايٓوا٤ ٗ ايٌلٜع١ ٜٳ . ٚيه  جملاٍ يقنلٖاع اوٳ٫ 

 َٔ أدٌ تٛٓٝض ايِٛك٠.  ;ِافز ؾك٘ ١أْٸٓا هٛف ْقنل ث٬ث غرل، ْٝعّا

 

ـٳا٤ٳ ﴿: ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ ٗٳ ًٴ ٜٳِأتٴٛا بٹَأكٵبٳعٳ١ٹ  ِٵ  ِٻ َي ٓٳاتٹ ثٴ ِٳ ُٴشٵ ٕٳ اِي َٴٛ ٔٳ ٜٳلٵ ٚٳاٖيقٹٜ

ٚٳ٫َؾادٵًٹ ـٳ٠ّ  ٌٳ دٳًِ ْٹ ُٳا ِٵ ثٳ ٖٴ ِٵـٴٚ ٗٴ ٚٳُأَٚي  تٳِكبٳًُٛا َي ٗٳاؿٳ٠ّ َأبٳـّا  ِٴ ٦ٹَوًٳ ٕٳ ٖٴ  (.4)ايٓٛك:  ﴾اِيَؿاهٹُكٛ

ٕٸ يؿٜ ايلٻ: ١ع عٓـ اٱَاَٝٸ1 ِٸ ،ٞ َعلٚفٷَٵإ إٍ  غرل َلٍّٞٓ عرل يٓوب١ إَٔلهتٴا ث

إٍ  ٢ْٚايوٝام ٌٜٗـ إٔ إلاؿ ب٘ ْوب١ اينِّ .ٖٚٛ ايكقف ،ٚايولق١ ٢ْناينِّ ،اٱْوإ

ُٕ إقا١َ ايٌٗاؿ٠  ٢،ِْٖٚ ًٗٛؿ اينِّ ،لاؿ باٱتٝإ بأكبع١ ًٗـا٤ٚإ. ١ٓ ايعؿٝؿ١ِٳشٵإلأ٠ ا

ـٸ .ٱثبات َا ققف ب٘ ٕٵ ٚقـ أَل اهلل تعاٍ بإقا١َ اؿ مل ٜكُٝٛا ايٌٗاؿ٠،  عًِٝٗ إ

 .ٚسهِ بؿوكِٗ ٚعـّ قبٍٛ ًٗاؿتِٗ أبـّا

ُٕ ِٸ ٢،ْٓات َٔ ايٓوا٤ باينِِّٳشٵٚإع٢ٓ: ٚايقٜٔ ٜكقؾٕٛ ا َٔ  مل ٜكُٝٛا أكبع١ّ ث

 ،ِٖٚ ؾاهكٕٛ ،ؾادًـِٖٚ مثاٌْ دًـ٠ ع٢ً ققؾِٗ ،يٌٗٛؿ ع٢ً ُـقِٗ ٗ ققؾِٗا

 .(69) أبـّا ٫ تكبًٛا ًٗاؿتِٗ ع٢ً ٤ًٞٺ
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َُٕٵَٔ اٯ١ٜ أْٸ٘ ولّ كٳ : نُا ٖٛ ٚاٖلٷتكلٜب ا٫ًذلاى ٓات ِٳشٵٞ ايٓوا٤ ا

ٔٸ ٕ أٟ إ ،٠هٛا٤ نإ إكقٚف كد٬ّ أٚ اَلأ ،َٞٵأْٸ٘ ولّ ايلٻ ٫ٓ، إ٢ْباينِّ ٚاتٗاَٗ

ّٸ ُٕ اؿل١َ ٫ ؽت  .نُا ٚكؿ ٗ اٯ١ٜ، بٌ تٌٌُ ايلداٍ أّٜٔا ،ٓاتِٳشٵبايٓوا٤ ا

ِٴ ٦ٹَوٚٳُأَٚي» :ٌ اٯ١ٜٜٵنقيو تعبرل فٳٚ ٕٳ ٖٴ ِٸٜبايلداٍ، بٌ  غرل كتٍّّ «اِيَؿاهٹُكٛ ايٓوا٤  ع

هٛا٤ نإ ايكافف كد٬ّ اٚ اَلأ٠،  ،ـ ققف اٯػلٜٔيقيو ولّ ع٢ً إهًٖ .أّٜٔا

ٟٸ٫ ٜٴ ّٔٸ ايٌٍُٛ ٚايعُٛيه ٗ ًإٔ ايٓوا٤  تٵيًِٝػ١; ٭ْٗا ٚكؿٳ وتؿاؿ َٔ ايٛٓع ايًػٛ

ُٸ ١ٌّٕػا اييت ٖٞ  ،ل ايٌلٚٙباعتباك تٛٗؾ ;ٖٚٛ قاعـ٠ ا٫ًذلاى ،آػل ، بٌ َٔ ؿيٝ

 ١. شاؿ ايِٓـ ٚإيػا٤ اـُِٛٝٸاتٸ

ٗ بٝإ سهِ دًـ  تٵفنلٚا ٗ ًأْٗا أْٗا ٚكؿٳ: ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب2

ُٴاي ل اؿهِ ؾٝٗا عًٓ ٚنُا ٖٛ ٚآضٷ .٠ ايبايػ١ ايعؿٝؿ١لٸ١ٓ، ٖٚٞ اُؿِٳشٵكافف يً

ِٸ .بايٓوا٤ نُا ولّ ققف ايٓوا٤  أٟايلداٍ،  َٚٔ إعًّٛ إٔ سهِ سل١َ ايكقف ٜع

ُٳ ٚعًٝ٘، .نقيو ولّ ققف ايلداٍ أّٜٔا ُٕ ٔٵؾ بأكبع١  ٚمل ٜأتٹ ،ٌِٓٳشٵققف ا

ٚكؿ  «ايؿاهكٌ»نقيو يؿٜ ٚ .أبـّا ٌ ي٘ ًٗاؿ٠ْبٳِك، ٫ٚ تٴـ مثاٌْ دًـ٠ًَذٵًٗـا٤; ؾإْ٘ ٜٴ

ِّ .يهٓٸ٘ ٌٌُٜ ايٓوا٤ أّٜٔا ،لبِٝػ١ إقٖنٗ اٯ١ٜ  ك٢َ  ٔٵَٳ :ٌٜٚهٕٛ إع٢ٓ إتش

ُٕ ُٕأٌٓ ِٳشٵا هّا بكاعـ٠ ُوټ . َٚا فاى إ٫ٓ(70)ٓات ؾٗٛ َٔ ايؿاهكٌ أٚ ايؿاهكاتِٳشٵٚ ا

 .(ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)

 

ع; ٕا ؾٝ٘ َٔ ًَفٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ؼلِٜ استهاك ايوِّ :١عٓـ اٱَاَٝٸ ع1

 ٗ إؼ١ُِ.  ،نُا قٌٝ ،٬ٖى ايٓاي، ؾٝذب ايبٝع; يٛدٛب سؿٜ ايٓاي

نُا ٗ  ،إٍ بعض ا٭ؾلاؿ باـِْٛ تٵٗٳتٛدٻ ٛا ع٢ً ايتشلِٜ بلٚاٜاتٺٚاهتـٓي

اٙ قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عٔ أبٞ ايؿٌٔ هامل اؿٓٸبإهٓاؿٙ  ،ايلٚا١ٜ اييت كٚاٖا ايهًٝين

ْٙ: سٓٸقًتٴ : َا عًُو؟×عبـ اهلل َٵبٳ، ٚكٴا َٵبٳام، ٚكٴع٢ً ْؿ تٴُا قـ ع٢ً  تٴُا قـ

َٳ×قاٍ ،تٴؾشبوٵ نواؿٺ : ×، ؾكاٍلٷ: ٜكٛيٕٛ: قتهٹًو ؾٝ٘؟ قًتٴبٳقٹ ٔٵ: ؾُا ٜكٍٛ 

ـٷ إْٸُا نإ  ،٫ بأي» :×قاٍ ،دن٤ّا : َا أبٝع أْا َٔ أيـ دن٤ٺقًتٴ غرلى؟ ٜبٝع٘ أس

ٌٷ كاٍ ي٘: سهِٝ بٔ سناّ، ٚنإ إفا ؿػٌ ايطعاّ إـ١ٜٓ اًذلاٙ ٜٴ ،َٔ قلٍٜ فيو كد
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ُٳنًٖ  . (71)«اى إٔ ؼتهلإٜٸ ،ؾكاٍ: ٜا سهِٝ بٔ سناّ ،|عًٝ٘ ايٓيبٸ لٻ٘، ؾ

ٕٵ ْٸ ٗ َٛكؿٺ تٵٚكؿٳ ٖٚقٙ ايلٚا١ٜ ٚإ ٗ ًإٔ سهِٝ بٔ سناّ تٓٗاٙ عٔ  ،ػا

ٕٓا نإ ا٫ستهاك هببّا ٗ ٬ٖى ا٭ْؿى ٚاٱؾواؿ ٗ اجملتُع أْٸ ا٫ستهاك، إ٫ٓ  ٘

ٚإفا ُـك َٔ  ،ٜهٕٛ َؿوـ٠ّ ـٺؾُٔ غرل إعكٍٛ إٔ ٖقا ايؿعٌ إفا ُـك َٔ َهًٖ

ُٸ .آػل ٫ ٜهٕٛ نقيو ـٺَهًٖ ّا ٚيٝى ايٓٗٞ عٔ ا٫ستهاك ايقٟ ٚكؿ ٗ ايلٚا١ٜ ػا

ّٕ ـٻ; ٭ْٸ٘ ٫ ؿيٌٝ ع٢ً اـ١ُِٝٛ، بٌ ايـيٌٝ عنا ٕٸ أّ َٔ ع٢ً إيػا٥ٗا، نُا تك

َٸ  .(72)١ ا٫ًذلاىبأؿٓي ١ْا٭سهاّ عا

ـٻ ٚبٓا٤ٶ ٫ ّهٔ إٔ تٛٗل ؿ٫ي١ ايلٚا١ٜ ع٢ً إطًٛب ايقٟ ٖٛ  ،ّع٢ً َا تك

ّٕ َٔ ػ٬ٍ قاعـ٠ ا٫ًذلاى،  إ٫ٓ ،إٍ غرلٙ َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤ تول١ٜ اؿهِ َٔ سنا

 ٚيٛ بٓهت١ تٓكٝض إٓاٙ. 

 .(73)أْع ْٗٛك إقاٖب ع٢ً سل١َ ا٫ستهاك: قاٖبعٓـ ْٗٛك إ ع2

ٟٸٛا ع٢ً سلَت٘ َا كٴٚاهتـٓي قاٍ كهٍٛ  بٔ نعب قاٍ: ٟٚ عٔ أسـ بين عـ

َٚعُل نإ  :يوعٝـ: ؾإْو ؼتهل، قاٍ ؾكًتٴ ،«ػاط٧ٷ ٫ وتهل إ٫ٓ»ص: |طاهلل

 . (74)وتهل

 تٵ٣ أْٗا ٚكؿٳٜ إٔ ايٛاٖل َٔ كٚاٜات ا٫ستهاك عٓـ إقاٖب ا٭ػلَٔ ا٬ٕسٳٚ

ٌٸ ;١نُا عٓـ اٱَاَٝٸ ،ٗ اـطاب إٍ ايلدٌ ١َّٗتٛدِّ فيو َٔ باب إٔ ايوا٥ـ ؾُٝا  ٚيع

َٳ ٕٸ ايلدٌ  ـٸ ٔٵهبل َٔ ا٭م١َٓ أ َل ايتذاك٠ ٚإدلا٤ ٭ٜ٘ ٜكّٛ بؿعٌ ا٫ستهاك; ْٛلّا يتِ

ّٸ ٫ٓإ .إعا٬َت ٕٸ سهِ اؿل١َ ايقٟ ٚكؿ ٗ ايلٚاٜات ٫ ىت  ٟولبٌ ٜ ،بايلداٍ أ

ٕٸ ايعُّٛ ٚإواٚا٠ ٜهٕٛ ٗ اؿا٫ت ٚإٓاطات إتوا١ٜٚ ٚإتُاث١ً اييت  ،إٍ ايٓوا٤; ٭

ع٢ً اػتِاْ اؿهِ بايلداٍ  ل عٓٗا باؼاؿ ايِٓـ، َٚع عـّ ٚدٛؿ قل١ٜٓٺعبٻٜٴ

ٗٴ  ًكا٥ل ايلداٍ.  ٔٻؾتٌذلى ايٓوا٤ ؾٝ٘; ٭ْ

 

ٌٸإكِٛؿ َٔ احمل: ١عٓـ اٱَاَٝٸ ع1  يٲػاؾ١ ٗ بلٍّ ;ؿ ايو٬غدلٸ ٔٵَٳ اكب ٖٛ ن

 .(75)، ي٬ّٝ أٚ ْٗاكّاأٚ عٕل

ُٕب١ ٚقـ أؾت٢ عًُا٤ اٱَاَٝٸ ـٸ ع٢ً ا بٌ  ب، َٔ ؿٕٚ ؾلٕمشأكٛدٛب إقا١َ اؿ
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 . (76)ايلداٍ ٚايٓوا٤

سٝح قاٍ:  ،×عٔ اٱَاّ ايباقل ،ٛا ع٢ً فيو بِشٝض قُـ بٔ َوًِٚاهتـٓي

ّٸ ،ؾعكل ،َٔ ا٭َِاك َِٕلًٗل ايو٬غ ٗ  ٔٵَٳ» َٳ .ؿٞ َٔ تًو ايبًـَٓ٘، ْٚٴ اقت  ٔٵٚ

 ،بٷؾٗٛ قأك ،ٚمل ٜكتٌ ،ٕاٍاٚٓلب ٚعكل ٚأػق  ،َٔ ا٭َِاك ًٗل ايو٬غ ٗ َِٕل

ٕٵ ;ب، ٚأَلٙ إٍ اٱَاّؾذنا٩ٙ دنا٤ احملأك ٕٵ ;ًا٤ قتً٘ ًُٚب٘ إ  .ًا٤ قطع ٜـٙ ٚكدً٘ ٚإ

ٕٵ ِٸ ٓلب ٚقتٌ ٚأػق إاٍ ؾع٢ً اٱَاّ ٚإ ٜـؾع٘ إٍ  إٔ ٜكطع ٜـٙ اي٢ُٓٝ بايولق١، ث

ٕٵ . ؾكاٍ ي٘ أبٛ عبٝـ٠: أكأٜتٳ«ثِ ٜكتًْٛ٘ ،أٚيٝا٤ إكتٍٛ ؾٝتبعْٛ٘ بإاٍ عٓ٘ أٚيٝا٤  اعؿ إ

ٕٵ»: ×إكتٍٛ؟ ؾكاٍ أبٛ دعؿل ا عٓ٘ نإ ع٢ً اٱَاّ إٔ ٜكتً٘; ٭ْ٘ قـ ساكب ٚقتٌ ٛٵعَؿ إ

 .(77)«ٚهلم

ٕٸ أيؿاٚ ايلٚاٜات  ٫ٓبايلدٌ أٚ إلأ٠، إ ـ٠ٺٚغرل َكٝٻ ،َطًك١ّ تٵدا٤ٳ َٚٔ ايٛآض أ

ٕٸ عاؿ٠ قطع ايطلٜلأْٸ٘ قـ ٜٴ  ;ٚإًٗاك ايو٬غ ،كاٍ باِْلاؾٗا إٍ ايلداٍ; باعتباك أ

ٕٸ اؿهِ ٚكؿ غِْٛ لٵٚقـ ٜؿِٗ ايعٴ ،غايبّا َا تِـك َٔ ايلداٍ ،ٱػاؾ١ ايٓاي ف أ

ـٻيقيو  ،ٕا فنل ;ايلداٍ ٌٕ ٫ بٴ عِ ايلٚا١ٜ ع٢ً هلا١ٜ اؿهِ يًٓوا٤، آػل ٜـ َٔ ؿيٝ

ٕٸ إدلِّّٚهٔ إٔ ٜٴ ك يًكٍٛ بايٌُٛي١ٝ ٖٛ قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ كاٍ س٦ٓٝقٺ أ

 ايلداٍ ٚايٓوا٤.

ٚاييت  ،ٚقع ايه٬ّ ؾٝٗا بٌ ا٭ع٬ّ َٔ إوا٥ٌ اييت: عٓـ ْٗٛك إقاٖب ع2

ـټ َوأي١  ،قاعـ٠ ا٫ًذلاىأٚ  (،ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ٖا تطبٝكّا يكاعـ٠ ّهٔ ع

ٌّ ،اؿلاب١ َعًّٛ ٗ ايٌلٜع١; سٝح اًذلٙ بعِٔٗ ٗ إقا١َ  ٚقطع ايطلٜل اييت شلا س

ـٸ ٝٳ اع اَلأ٢٠ْ يٛ ناْت ٗ ايكٓطؾشتٸ ،لّاَنع٢ً ايكاطع إٔ ٜهٕٛ فٳ اؿ ايكتاٍ  تٵؾٛي

ٕ كنٔ ٚٚدٗٗا أ ;عًٝٗا ٗ ايلٚا١ٜ إٌٗٛك٠ ـٸكاّ اَؿ٫ ٜٴ ،ؿٕٚ ايلداٍ ،ٚأػق إاٍ

; ل َٔ ايٓوا٤ عاؿ٫٠ّ ٜتشٖك ،ب١ب١ ٚإػاَيٖٚٛ اـلٚز ع٢ً إاك٠ ع٢ً ٚد٘ احملاكٳ، ايكطع

ٔٻيلٓق ٔٻٝٳٓٵٚٓعـ بٴ ،١ قًٛبٗ ٗ ؿاك  ٔٳَٔ أٌٖ اؿلاب، ٚشلقا ٫ ٜكتًِ ٔٻؾ٬ ُٜه ،تٗ

 ،َٚواكق١ ا٭عٌ ،غ٬ف ايولق١; ٭ْٗا أػق إاٍ ع٢ً ٚد٘ ا٫هتؼؿا٤ .اؿلب

 ١ ٫ ُٓع َٔ فيو.ٚا٭ْٛث

ـٸ قطع ايطلٜل ٜوتٟٛ ؾٝ٘ ايلدٌ ٚإلأ٠ ؾإٕ  ;ٚٗ إكابٌ فٖب آػلٕٚ إٍ إٔ س

ـٸ َُٗا نإ ٌّ ،قطعّا أٚ قت٬ّ ،اؿ َٔ ايكطع  تٌذلى ؾٝ٘ إلأ٠ َع ايلدٌ; إف ن
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أٚ  (ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ)ؾُكت٢ٔ قاعـ٠  .ٚايكتٌ ٫ ٌٜذلٙ ؾٝ٘ ايقنٛك٠ ٚا٭ْٛث١

ٌٷ ِٵَا مل ُٜك ،م ٗ فيولٵايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ ايتهًٝـ عـّ ايَؿقاعـ٠ اًذلاى  ع٢ً  ؿيٝ

 .(78)اًذلاٙ ايقنٛك٠

 

 عٓـ: تٵْٓٛٳسٝح عٴ ،ٕ ٗ عٓٛإ ايكاعـ٠ إبشٛخ عٓٗااع يكـ اػتًـ ايؿلٜك1

ٖٚٛ  .(قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤) بع أع اٱَا١َٝ

ٍٷ ؿٴٔلعٝح ٫ ٜٳ ،َٚا ٜٴلاؿ إثبات٘ َٓٗا ،ايكاعـ٠ٜٓطبل ع٢ً َُٕٔٛ  ٜنعنع  عًٝ٘ إًها

 تٗا. ٝتٗا ٚعَُٛٗا ٚقاعـٜٸنِّ

أٟ إواٟٚ  رل،ايقٟ َعٓاٙ ايٓٛ ،(ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ) بع ب ع ْٗٛك إقاٖب

 إٕ ٖقا ٫ ٜٓطبل َع َٔاٌَ ايكاعـ٠.ٚ .َٔ ْٝع اؾٗات

ٕٸ َؿاؿ قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ ب2ٌ  ايلداٍ ٚايٓوا٤ عٓـ ْٝع إقاٖب ع إ

٫  ،١ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛٓعٝٸ ،١ٌ إثبات ا٫ًذلاى ٗ ا٭سهاّ ايؿلعٝٸ١ تتهٖؿايؿكٗٝٸ

 ؾهإ تعبرلِٖ نايتايٞ: ،١ايعكا٥ـ ايـٜٓٝٸ

ٕٸ َؿاؿ قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ع ايؿلع ع عٓـ إ: ١أع اٱَاَٝٸ

ٕٸ اؿهِ إفا تٛ ٌٕدٻاٱَا١َٝ ٖٛ أ ٕٸ إتوامل عٓـ  ـٺٝٵَٔ ؿٕٚ َق أٚ طا٥ؿ١ٺ ٘ إٍ كد ؾإ

ٖٛ إؿام ايٓوا٤ بايلداٍ ع أٚ بايعهى ع  :ٌٵايؿكٗا٤ سلٛي٘ يًلداٍ ٚايٓوا٤ َعّا، أٚ ؾُك

 بٌ بٗا.إؼاَط ،١ٗ إيِٝٗٗ ا٭سهاّ إٛدٻ

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ايٌلٜع١ سلٛيٝٸب ع ْٗٛك إقاٖب ١ ا٭سهاّ يًٓوا٤ : فنلٚا أ

ّٸ.  ٫ٓإ ،داٍٚايل  َا ػ

 ١٠ ع٢ً قاعـ١ اييت هاقٗا ايعًُا٤ َٔ كتًـ إقاٖب اٱه٬َٝٸع إٕ ُا١َٝ ا٭ؿٓي3

 ٭ٕ تهٕٛ قاعـ٠ّ ل ٖقٙ ايكاعـ٠ ُاؿ١ّاًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ تِِّ

ْٸبلأهٗا; سٝح إْٗا تتهٖؿ ١ قا١ُّ٥َوتكًٓ إثبات ايتهًٝـ يعُّٛ  ٌ بعٓٛاْٗا اـا

ب عًٝٗا ؾلٚع نجرل٠ ٗ ْٝع ٜٚذلتٻ .ايٓٛل عٔ اينَإ ٚإهإ بػضٸ ،ايٓوا٤ايلداٍ ٚ

 أبٛاب ايؿك٘ اٱه٬َٞ.

ٞٸٜٚهؿٞ ؿي٬ّٝ قٝاّ ٓلٚك٠ ايٌلع ٚايؿك٘، ٚا٫تٸ ع٢ً اعتباك قاعـ٠  ،ؿام ايكطع
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 ٢.١ يٛ ْٛقٍ ٗ ها٥ل ا٭ؿٓيستٸ ،اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠

ٚٸع ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٜهٕٛ 4 ٗ اًذلاى ايتهًٝـ بٌ  يٞ عٓـ ايٌٓوا٭ٌُ ا٭

ٖٛ ا٫ًذلاى ٚعُّٛ ايتهًٝـ  ،ايلدٌ ٚإلأ٠، ٚعٓـ اْعـاّ ايكل١ٜٓ ع٢ً ايتؼِّٝ

َا  ،َُٓٗا، ؾٝولٟ اؿهِ َٔ أسـ ايطلؾٌ إٍ اٯػل َع١ْٛ قاعـ٠ ا٫ًذلاى يهٌٍّ

ٍٸ ٌٷ مل ٜـ  ّ.ـٳع٢ً ايعٳ ؿيٝ

كاعـ٠ عٓـ كتًـ إقاٖب إِا ٖٛ ا٫ًذلاى ٚطبعّا ٖقا ا٫ًذلاى ايقٟ تجبت٘ اي

 ٫ ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ.  ،١ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛٓعٝٸ ،١ٗ ا٭سهاّ ايؿلعٝٸ

 تٵٚتكاكبٳ. عٔ ايكاعـ٠ عٓـ ْٝع إقاٖب تٵػلدٳ ٠ع ٖٓاى َٛاكؿ عـٜـ5

 ؾهاْت نايتايٞ: ،تعبرلاتِٗ سٍٛ َٓاٙ اـلٚز

َٸا  ;ٜلاٖا ايٌاكع اؿهِٝ : َٓاٙ اـلٚز ٜلدع إٍ ًَِش١ٺ١أع عٓـ اٱَاَٝٸ إ

أٚ َلاعا٠  ;أٚ اػت٬ف ا٭ؿٚاك إٓٛط١ بهٌٍّ َُٓٗا ;هٜٛٔ بٌ اؾٓو٫ٌػت٬ف ايت

 َٚا ًانٌ فيو. ;لٚف ٚايعٓاٜٚٔ ايطاك١٥ايٛ

ٕ ايتو١ٜٛ ٚايعُّٛ ٜكَٛإ ع٢ً ايؿطل٠ ٚايعـاي١، إ: ب ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب

 ٗا ايؿطل٠ ٚايعـاي١.ؾهقيو ا٫هتجٓا٤ ٚاػت٬ف ا٭سهاّ قـ تكتٔٝ

١ ٚطبٝع١ ػلٚز إٛاكؿ عٔ ايكاعـ٠ عٓـ إقاٖب ايتعبرلات ٗ نٝؿٝٸ تٵع اػتًَؿ6

 :نُا ًٜٞ

ِټ١أع عٓـ اٱَاَٝٸ نُا فٖب إيٝ٘ بعض  ،ّ ٚاـلٚز إٛٓٛعٞ: َٔ باب ايتؼ

َٕ ;ا٭ع٬ّ ٞٸِهاعتدل إٔ ٖقا اـلٚز َٔ باب ايتؼِّٝ ٚاـلٚز اُؿ ٔٵػ٬ؾّا  ايقٟ  ،ُ

 .اٙ بعضٷٓٸتب

 ػاكد١ٺ َِٕهؿٗا ؿٹؿ١ قـ ٜهٕٛ ؽًٗ: اؾن٥ٝات إتؼِّب ع عٓـ ْٗٛك إقاٖب

ٔٵ ،أٚ تهٕٛ ؿاػ١ًّ ;ؼت٘ أ٬ُّ ٞ، ؾ٬ تهٕٛ ؿاػ١ًّعٔ َكت٢ٔ ايهِّ مل ٜٛٗل  يه

ٔٵ أٚ ؿاػ١ًّ ;يٓا ؿػٛشلا  ٍ.ٚٵعاكٓٗا ع٢ً اـِْٛ َا ٖٞ ب٘ َأ عٓـْا، يه

بعض ١ اـُو١ إٔ ٕٛاكؿ عٓـ إقاٖب اٱه٬َٝٸٔض َٔ ػ٬ٍ فنل بعض اع اتٸ7

١ِّ اييت ٜٴٌلعٝٸاي ا٭سهاّ  عاد١ٺ ،َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ،ؿٌإهًٖ لاؿ تعُُٝٗا يه

ٌٸ  ايبشح. ٱعُاٍ قاعـ٠ اًذلاى ا٭سهاّ بٌ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ق
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 لمىشمىني وفّوً الغٍيىة يف الرتاث الفكسّي

 عسٌض وحتمين

 

 

ٝاتٗا ٚػِّ ،ٚاهتعُا٫تٗا ،ٚتِلٜؿاتٗا ،«ايػِٓ»٠ ن ايبشح ع٢ً َاؿٸٜذلٖن

ٟٸـٳاَؾ  يًُوًٌُ.  ي١ٝ سٍٛ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٗ ايذلاخ ايؿهل

ٟٸٜٚلُـ ايٓٛاسٞ ايـ٫ي١ٝ شلقٙ إاؿٸ ٚاْعهاهاتٗا  ،ايتـاٚيٞ ٠ ٗ إعٗٛؿ ايًػٛ

 ٚايؿك٘.  ايتؿورل ٞٵفاَيٗ 

ٞٸم إٍ ا٭َٛك إتٸ٫ٚ ٜتطلٻ  شلا ٚدٛؿٷ ـٵاييت مل ٜعٴ ،١ًِ بايتاكٜؽ ايوٝاه

ٞٸ  ٗ ايتاكٜؽ اؿـٜح.  َٛٓٛع

ٟٸ ٗ  ٚادتٗاؿاتٺ َا تلن٘ عًُا٤ ايعلب ٚإوًٌُ َٔ آثإك ْٚعين بايذلاخ ايؿهل

ٝٸايؿهلٜٸ ا٫تاجمل ٝٸ ،١١ ٚا٭ؿب  ١.نايًػ١ ٚايتؿورل ٚايؿك٘ ٚايبشٛخ ايلٚا٥

 

ّٸ إٕ أٌُ تٌلٜع اـُى ثابتٷ ُٴٛا ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،ايكلإٓ ايهلِٜ بٓ ٚٳاعٵًَ

ٕٻ ٔٔ  َأ ٚٳابٵ  ٌٔ ُٳوٳانٹ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٚٳيٹقٹٟ اِيُكلٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًلٻهٴٛ ٘ٴ  ُٴوٳ ٕٻ هللٹ ػٴ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ َٳا َغ

ِٵ بٹاهللٹ ٓٵتٴ َٳ ِٵ آ ٕٵ ُنٓتٴ ٌٔ ٔإ ٚٳاهلُل  ايوٻبٹٝ  ٕٔ ُٵعٳا ّٳ اِيتٳَك٢ اِيذٳ ٛٵ ٜٳ  ٕٔ ّٳ اِيُؿلٵَقا ٛٵ ٜٳ ْٳا  ـٹ ٓٳا عٳ٢ًَ عٳبٵ َٳا َأْنٳِي ٚٳ

ـٹٜلٷ ٞٵ٤ٺ َق ًٳ  ِّ  (.41ا٭ْؿاٍ: ) ﴾عٳ٢ًَ ُن

ٌٸ»َٚلادع١ تؿورل  ُٸٖع538يًنكٌلٟ) ،«افايه ّٚتام  ،١ ايًػ١( ع ٖٚٛ َٔ أ٥
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َا غُٓتِ( َا  ـٙ ٜكٍٛ: )إٔل ،تؿورلٙ بايذلنٝن ع٢ً اؾٛاْب ايًػ١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ع

ـَستٸ ٤ٺَٔ ًٞ :( ق٤ٌٝ)َٔ ًٞ .َُٛٛي١ْ ، ػدلٙ )ؾإٔ هلل( َبتـْأ .٘ ٚإؼٝ٘ٝٵ٢ ا

ـٻ٘ قٌٝ: ؾنأْٸ إٔ هلل ٔو٘... أٚ ؾٛادبٷ ققٚف تكـٜلٙ ؾشلٌّ َٔ ثبات اـُى  ٬ بٴ

 ٚاستٌُ غرل ،فا سقف اـدلإَٔ سٝح  ;٫ٚ هبٌٝ اٍ اٱػ٬ٍ ب٘ ٚايتؿلٜ٘ ؾٝ٘ .ؾٝ٘

ـٸ ٱهاب٘ َٔ  ;نإ أق٣ٛ ،٫مّ َٚا أًب٘ كات، نكٛيو: ثابت ٚادب سلٸٚاسـ َٔ إك

ّٸ ٕٵ ايٓ ٕٵتعًٖ ِٳ: بٹقًتٳ ع٢ً ٚاسـ. ٚأٓاف: ٚإ : نٓتِ آَٓتِ باهلل(؟ قًتٴ ل قٛي٘: )إ

ٍٸ َشقٚفٺ ٕٵ .عًٝ٘ ٜـ نٓتِ آَٓتِ باهلل اعًُٛا إٔ اـُى َٔ  )ٚاعًُٛا( ٚإع٢ٓ: إ

 .(1)ٚاقتٓعٛا با٭ٔاي ا٭كبع١ ،ب ب٘، ؾاقطعٛا عٓ٘ أطُاعهِايػ١ُٝٓ هب ايتكلټ

ِّ ;ْكٌ تؿورلٙ ي١ٰٜ تٴٚقـ آثلٵ  تٵكٳٕكاب١ً َا فنلٙ قًُـاكإ، بإٔ اٯ١ٜ ُ

َټ، «ٚاعًُٛا»بِٝػ١   أٚ َطايب١ٺ إَٔل ٓٗا ٚشلذتٗا ٜؿٝـ أْٗا يٝوت شلذ١َشٵٌ ٗ َيٚإٔ ايتأ

ّٕبأػقٺ ب٘ آٜات  تٵع٢ً ايٓشٛ ايقٟ دا٤ٳ ٚأْٗا مل تأتٹ ،ٚإكًاؿٺ ، بٌ شلذتٗا شلذ١ إع٬

ْ٘ ٫ ىؿ٢ ع٢ً أٌٖ ا٭ؿب ٚايعاكؾٌ بًػ١ ايعلب َا إا٭َل باي٠٬ِ ٚايننا٠. ٚأٓاف: 

ـٺ  ،١عًُٝٸ ٚفيو ٭ٕ إوأي١ ٖٓا َوأي١ْ ;عٔ تًو ا٭ٚاَل ٚاػت٬فٺ ٗ اٯ١ٜ َٔ يط

ٝٸ  .(2)«ٚاآتٛا أٚ أؿٸ» :ٚيٝى بعباك٠ ،«ٚاعًُٛا» :ٚيقا بـأ بعباك٠ .١ٚيٝوت عًُ

غرل أْ٘ اهتـكى  ،ب تعبرلٙ عوٵٚاؾك٘ اؿٝـكٟ ع٢ً ٖقٙ اـ١ُِٝٛ ي١ٰٜ ع سٳ

ٌّ ـٷ بإٔ اؾنا٤ ٗ فٌٜ اٯ١ٜ ْ ْنٍ ع٢ً عٔ اٱّإ باهلل َٚا ُأ ع٢ً إٔ أؿا٤ فيو ناً

|ايٓيب
(3). 

ٍٸٖٓ ،ب يًُآٞدا٤ت بِٝػ١ إؼاَط «غُٓتِ»ٜٚل٣ قًُـاكإ بإٔ ن١ًُ   ا ٜـ

ؾ٬ ِٜض إفٕ إٔ  ،ٗ سٝٓٗا نإ سآلّا ٤ٺٚعٔ ًٞ ،قـ ٚقع ٢ إٔ ايه٬ّ عٔ إَٔلعً

ِٸ ـٴ ٜكِـ بٗا غٓا٥ِ مل ٜت ّٸ ،اؿٍِٛ عًٝٗا بع بلهٍٛ اهلل ٚآي٘ ؾُٝا  ٚأْٗا هتؼت

ـٴ  .(4)بع

ٞٸ تٵٚقـ أٚٓشٳ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ بإٔ فيو َٔ بٌ  ؿكاهات ايِٓٛ ايبٝاْ

ل بإآٞ عٔ ٜٚعبِّ ،ل بإٔاكع عٔ إآٜٞعبِّ سٝح ،١ ايكلآ١ْٝا٭هايٝب ايب٬غٝٸ

ٚبإآٞ عٔ ا٭َل. َٚٔ  ،ل عٔ ا٭َل بإٔاكعٚبإآٞ عٔ ا٭َل، نُا ٜعبِّ ،إٔاكع

 .(5)ل ٗ إوتكبٌبإآٞ إؾاؿت٘ اؿاٍ ٚا٫هتُلاك ٕٚا ٜتشٖك ٚدٛٙ ايتعبرل

 .سٍٛ بعض َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ٚايؿك٘ بٌ أٌٖ ايًػ١ ٚايتؿورل ٫ّـٳ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖٓاى دٳ
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َٸ  ١ عًٝٗا. ْٚهتؿٞ ٗ إكاّ بٗقٙ اٱط٬ي١ ايعا

 :ايتاي١ٝٚهٓتٓاٍٚ ايك١ٝٔ إبشٛث١ َٔ ػ٬ٍ احملاٚك 

 

َٷ ك١ باٯ١ٜ ايهل١ّ، َٔ لٜٔ ٗ بعض إوا٥ٌ إتعِّبٌ ايؿكٗا٤ ٚإؿوِّ ٚقع ْكا

ّٸ ،ؿاتٗاٚتِلٜ «غِٓ»٠ ؿ٫ي١ َاؿٸ :قبٌٝ ِٸ ٌٖٚ ؽت كتًـ  بػٓا٥ِ ؿاك اؿلب أّ تع

 إهاهب ٚايؿٛا٥ـ؟ 

َٚا ٖٞ اهتعُا٫ت٘  ؟«ايػ١ُٝٓ»َا ٖٛ إع٢ٓ ايقٟ ٚٓع ي٘ يؿٜ  :أؿمٸ ٚبتعبرٕل

 ايتـاٚيٞ ٗ تلاخ إوًٌُ؟  اٍإعٗٛؿ٠ ٗ اجمل

ُٸ ٚنقيو غلٜب  ،١ ايًػ١ ٚعًُا٤ َؿلؿات ايكلإٓ ٚغلٜب٘اػتًؿت تعلٜؿات أ٥

 سٍٛ فيو. ،ـٜحاؿ

 .١ٺٗ غرل ٌَٓك ٤ٞٚايػِٓ ٖٛ ايؿٛم بايٌ :(ٖع170يًؼًٌٝ بٔ أٓـ) ،«ايعٌ»ؾؿٞ 

 .(6)٤ٞٵٚايػ١ُٝٓ: ايَؿ .ٚا٫غتٓاّ: اْتٗاب ايػِٓ

ٌٷٖع٫395بٔ ؾاكي) ،«َكاٜٝى ايًػ١»ٚٗ  ُشٝض  (: ايػٌ ٚايٕٓٛ ٚإِٝ أُ

ٍٸ ،ٚاسـ ٌٴ ٤ع٢ً إؾاؿ٠ ًٞ ٜـ ِٸمل ًّو َٔ قب ا أػق َٔ َاٍ إٌلنٌ ىتّ َ ، ث

ٕٻ﴿ٚغًب١، قاٍ تعاٍ:  بكٕٗل ُٴٛا َأ ٞٵ٤ٺ ٚٳاعٵًَ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ ﴾َٳا َغ
(7). 

 .١ٺَٔ غرل ٌَٓك ٤ايػِٓ ايؿٛم بايٌٞ :(ٖع٫711بٔ َٓٛٛك)، «يوإ ايعلب»ٚٗ 

َٕ .ٚا٫غتٓاّ اْتٗام ايػِٓ ٚعًٝ٘ غلَ٘. غُٓ٘  ،كٖٓ٘، ي٘ غُٓ٘ ٔٵٚٗ اؿـٜح: ايلٖٔ 

 ..ِا٩ٙ ٚؾآٌ قُٝت٘.مٜاؿت٘ ٚ

ًِٗ ٚكنابِٗ َٔ ٝٵايػ١ُٝٓ َا أٚدـ عًٝ٘ إوًُٕٛ َغ :(ٖع370قاٍ ا٭مٖلٟ)ٚ

اٙ غ١ُٝٓ ٕا ؾٝ٘ ٚٗ اؿـٜح: ايِّٛ ٗ ايٌتا٤ ايػ١ُٝٓ ايباكؿ٠، زلٸ .أَٛاٍ إٌلنٌ..

 .(8)َٔ ا٭دل ٚايجٛاب

ُٸٚ  .ٕٛا فنلٙ ايًػٜٛٸمل تبتعـ َِاؿك َؿلؿات ايكلإٓ ايهلِٜ ع

ٌٸ .(: ٚايػِٓ إُابت٘ ٚايٛؿل بٖ٘ع502)اٍ ايلاغبقٚ ب٘  َٛؿٕٛك ثِ اهتعٌُ ٗ ن

ٕٻ﴿قاٍ:  .ـ٣ ٚغرلَِٖٔ د١ٗ ايعٹ ُٴٛا َأ ٞٵ٤ٺ ٚٳاعٵًَ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ  ،ٚإػِٓ َا ٜػِٓ .﴾َٳا َغٓٹ

ِٴ َنجٹرلٳ٠ْ﴿َػامن، قاٍ:  :ْٚع٘ ْٹ َٳػٳا ـٳ اهللٹ  ٓٵ ﴾َؾعٹ
(9). 
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ٔٵ .ا٭ٌُ ٖٞ ايؿا٥ـ٠ إهتوب١ ايػ١ُٝٓ ٗ :(ٖع1085ب ايطلوٞ)وٵٚسٳ  ٚيه

ٕٵع٢ً َا أػق َٔ ايهٓؿ اُطًض ْاع١ْ ٍٕ اك، إ ٕٵ ،٤ٞٵؾٗٛ ايَؿ نإ َٔ غرل قتا نإ  ٚإ

 .(10)َع ايكتاٍ ؾٗٛ غ١ُْٝٓ

ِٸ  ١ بػلٜب اؿـٜح.َٚجٌ فيو دا٤ ٗ إِاؿك إؼت

ٚٸٖع276فنل ابٔ قتٝب١) ٚعٔ  ،( إٔ ايػ١ُٝٓ َا غُٓ٘ إوًُٕٛ َٔ أكض ايعـ

َٕ ،تهٕٛ بِٝٓٗ سلبٺ اـُى. ٚأٓاف: ٚأٌُ ايػ١ُٝٓ ٚايػِٓ ٗ  إ٫ٓ ،غُٓٗا ٔٵؾٗٞ 

 ،ؾًٔ٘ يًلأٖ :أٟ ،ٚعًٝ٘ غلَ٘ ،َٚٓ٘ قٌٝ ٗ ايلٖٔ: ي٘ غُٓ٘ ،ايًػ١ ايلبض ٚايؿٌٔ

 .(11)ْٚكِاْ٘ عًٝ٘

ٖٚٛ َا أُٝب َٔ  ،(: ايػ١ُٝٓ ٚايػِٓ ٚإػِٓ ٚايػٓا٥ِٖع606٭ثرل)اب ابٔ وٵٚسٳ

 غُٓت أغِٓ غُّٓا :كاٍٚأٚدـ عًٝ٘ إوًُٕٛ باـٌٝ ٚايلناب. ٜٴ ،أَٛاٍ أٌٖ اؿلب

ايِّٛ ٗ ايٌتا٤ »َٚٓ٘ اؿـٜح:  ٚإػامن ْع َػِٓ... ،ٚايػٓا٥ِ ْعٗا ،ٚغ١ُٝٓ

َٕ»اٙ غ١ُٝٓ ٕا ؾٝ٘ َٔ ا٭دل ٚايجٛاب. َٚٓ٘ اؿـٜح: ٚإِا زلٸ «ايػ١ُٝٓ ايباكؿ٠  ٔٵايلٖٔ 

 .(12)غُٓ٘ مٜاؿت٘ ِٚا٩ٙ ٚؾآٌ قُٝت٘ :قاٍ ،«ٚعًٝ٘ غلَ٘ ،كٖٓ٘، ي٘ غُٓ٘

َٻ ِّٚإفا تأ ٌِ ٗ َؿلؿات ايكلإٓ ٚاؿـٜح ًٓا ٗ نًُات ايًػٌٜٛ ٚإتؼ

ّٸ َتؿاٚت١ّ ٞايوابك١ سٍٛ َؿّٗٛ َاؿ٠ ايػِٓ لـِٖ طلسٛا َعاْ ْٸ بٌ ايعا  .ٚاـا

ٕ ْا ٗ نًُاتِٗ بٌ إعاْٞ ايًػ١ٜٛ ٚبٌ تطبٝكاتٗا َِٚاؿٜكٗا لـ أنٵٚإفا َاٜٳ

َٸ َٔ  ،١ ٕاؿ٠ ايػِٓتعلٜؿاتِٗ ع٢ً َوت٣ٛ ايـ٫ي١ ايًػ١ٜٛ أقلب إٍ بعض إعاْٞ ايعا

ٌٴ ٤ٺ١، ٚإؾاؿ٠ ًٞب٬ ٌَٓك ٤ايؿٛم بايٌٞ :قبٌٝ ، ٚاينٜاؿ٠ ٚايُٓا٤ ٚؾآٌ مل ًّو َٔ قب

ُٕ  ب١. وٳهتٳايك١ُٝ، ٚايلبض ٚايؿٌٔ، ٚايؿا٥ـ٠ ا

تطبٝكات ايتاكٜؽ ايوٝاهٞ ذٗٛا مٛ أَا ع٢ً إوت٣ٛ ايتطبٝكٞ ؾٓذـِٖ اتٻ

ٞٸ  .، ؾلبطٛا ايػ١ُٝٓ بػٓا٥ِ ؿاك اؿلبٚايؿك٘ ايٌلع

َٚع فيو مل ٜكِلٚا َـيٛشلا  ،ٗ بعض ايتعلٜؿات ٤ٞٵٚتـاػٌ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ بايَؿ

 ،كٛٙ ع٢ً ايجٛاب اٯتٞ َٔ ايِّٛ ٗ ايٌتا٤بٌ طبٻ ،ع٢ً َا ٜٛؿل ب٘ ٗ اؿلب ؾك٘

  َٚػامن اٯػل٠. ،ٚع٢ً عٛا٥ـ ايلٖٔ

ٌٷٚمثٸ ٭ٕ َٔ َعاْٞ ايٛؿل ايؿٛم  ;ٚايٛؿل ب٘ بايػًب١ ٤يتؿورل ايؿٛم بايٌٞ ١ َـػ

 .(13)بإطًٛب، ٚنقا ايؿًر َا ػاُُت
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 ع٢ً ايػًب١ ٗ اؿلب.  ٫ٚ ٜكتِل ،(14)ٚايٛؿل ٜوتبطٔ َع٢ٓ ايػًب١

ٛٸٚايلاغب، إٔ مثٸ ;ابٔ ؾاكي :َٔ ٜٚؿِٗ َٔ ن٬ّ نٌٍّ سٌِ ٗ  ّاك١ تط

ّٸ ،تاكى١ٝ تاي١ٝ  اجملاٍ ايتـاٚيٞ ٗ َلس١ًٺاهتعُاٍ ايه١ًُ ٗ  عٝح ُاكت ؽت

 بػٓا٥ِ اؿلب.

ٞٸؾإب ايطلوٞ وٵٚسٳ  ل.َتأػِّ ٕ ا٫ػتِاْ بػٓا٥ِ ؿاك اؿلب َع٢ٓ اُط٬س

 

ْ٘ َلادع١ إِاؿك ، َٔ أٚٗ ٤ٛٓ َا هبل ّهٔ َٓاق١ٌ َا فنلٙ اؿٝـكٟ 

ٝٸ يًػ١ُٝٓ بأْٗا َطًل ايؿا٥ـ٠  ٫ لـ ُٚؿّا ّٜٔا،أ بٌ ايجا١ْٜٛ ،١ايًػ١ٜٛ ا٭ًُ

ِٸ ،ب١وٳإهتٳ ِٻأٚ، ١ٺب٬ ٌَٓك ٤ٕٛ ع٢ً إٔ ايػِٓ ٖٛ ايؿٛم بايٌٞبٌ ٜٓ ١ً ٕ احمل

 ٚإٔ ايػِٓ ٚاًتكاقاتٗا َٛٓٛعٷ ،إوتؿاؿ٠ َٔ نًُاتِٗ ايتؿلٜل بٌ ايػِٓ ٚايػ١ُٝٓ

ًِٗ ٝٵٕوًُٕٛ َغايػ١ُٝٓ ؾٗٞ َا أٚدـ عًٝ٘ اأَا ١، ٚب٬ ٌَٓك ٤يًؿٛم بايٌٞ

َٳٖع170اػتاك تعلٜـ اـًٌٝ)ٚ ،(15)ٚكنابِٗ ( ٖع224نأبٞ عبٝـ٠)، ٚاؾك٘ ٔٵ( ٚ

ـٳ ;(ٖع385اؿ)( ٚايِاسب بٔ عبٸٖع370ٚا٭مٖلٟ) ٍ إ تٵ٭ٕ آكا٤ِٖ ع ٗ ْٛلٙ ع اهتٓ

أَا َا عـاٖا ؾاعتدلٖا ; ٍ ايلٚا٠ ٚايٌعل ٚايكلإٓ ٚاؿـٜحإٚ ،إعاْٞ إوتع١ًُ

َٳ ،(16)ي ٚا٫دتٗاؿـٵَٚعتُـ٠ ع٢ً اَؿ ،ا٫ت ايعلب١ٝي٬هتعُ كايؿ١ّ ػايـ  ٔٵٚاهتبعـ 

 ،تعلٜؿاتِٗ ادتٗاؿ١ٜ ( ٚغرلِٖ، َعتدلّاٖع395( ٚابٔ ؾاكي)ٖع276نابٔ قتٝب١) ،ٖ٪٤٫

 ٚنقا ٫هتعُا٫ت ايكلإٓ ٚاؿـٜح ٚايٌعل. ،يـ٣ ايعلب ٚكايؿ١ ٕا نإ َوتع٬ُّ

ٚاهتعُا٫تٗا  ،ٚتطبٝكاتٗا ،ٕعاْٞ ايًػ١ٜٛدٛا ع٢ً فنل اكٳٕ ايًػٌٜٛ ؿٳأٚايٛاقع 

اؿلب.  ٓا ع مل ٜكِل َع٢ٓ ايػِٓ َا ٜٛؿل ب٘ ٗ هاس١ِٛ١. ٚاـًٌٝ ع نُا ٫سٳايتاكىٝٸ

ٌٷوٵ، ٖٚٛ ع سٳ٤ٞٵك٘ ع٢ً ايَؿبٌ طبٻ ّٸ ب إٌٗٛك ع َكاب ٖٓيًػ١ُٝٓ بإع٢ٓ ا٭ػ ا مل ، أٟ 

 أٚ كناب. ٌٕٝٵٜٛدـ عًٝ٘ َغ

ٟٸ ،لٜٔ ع ْؿى ايتعلٜـٔ إتأػِّٚفنل ابٔ َٓٛٛك ع َ ٚطبك٘  ،ْٚكً٘ عٔ ا٭مٖل

  ع٢ً إع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ.

ا٭مٖلٟ بٌ نقيو  ،م بٌ ايػِٓ ٚايػ١ُٝٓٚيٝى ابٔ ؾاكي ٚسـٙ ايقٟ مل ٜؿلِّ

 ٚابٔ قتٝب١ ٚابٔ ا٭ثرل.



 

 االجتهاد والتجديد 

 ، ٚابٔ ؾاكي نإ َعاُلّاعبٝـ٠ ناْا َتكاكبٌ مَاّْا انُا إٔ ابٔ قتٝب١ ٚأب

 اؿ.ًِاسب بٔ عبٸٚي ،ٮمٖلٟي اّْامَ أٚ َكاكبّا

 ،أبٞ عبٝـ٠ ُٖا َٔ بٌ َِاؿكٙ ٞٵابٔ ؾاكي بإٔ نتاب اـًٌٝ ٚغلٜبٳُلٻغ ٚ

ٝٸ ،ٚأْ٘ اعتُـ عًُٝٗا ُٸٚع٢ً غرلٖا َٔ إِاؿك ا٭ًُ  :َجٌ ،١ ايًػ١ إعلٚؾ١ٌ ٭٥

  (.ٖع٫321بٔ ؿكٜـ) ،«اؾُٗل٠»نتاب ٚ; (ٖع244ٝت)٫بٔ ايوهِّ ،«إٓطل»نتاب 

ـٻ ،ابٔ ؾاكياٍ قٚ ـٴبعـ إٔ ع َا  ْا ٗؿ َِاؿكٙ: ٖٚقٙ ايهتب اـُو١ َعتُ

ٍٷ  .(17)يٝٗاإ ٚكادعٷ ،عًٝٗا اهتٓبطٓاٙ َٔ َكاٜٝى ايًػ١، َٚا بعـ ٖقٙ ايهتب قُٛ

 

باهتؼـاّ  تٵاييت علَؾ ،ٍ َـكه١ ايبِل٠إ٫ٚ ْػؿٌ إٔ اـًٌٝ نإ ٜٓتُٞ 

ٚإٔ نتاب٘ اًتٌُ ع٢ً ، ٍ داْب اعتُاؿ ايلٚا١ٜ ٗ ايًػ١إ ،طلايكٝاي ٚا٫دتٗاؿ ٚإٓ

ـٳنًُات َٛٓي ١ ؿع٣ٛ سٍٛ ٚمثٸ .(18)ؿٖـام، ؿٖـم :َجٌ ،ث١ َِٚطٓع١ـ٠ َٚوتش

 ،ٚإهلاؾ٘ ٗ ا٫عتُاؿ ع٢ً إوًو إٓطكٞ ٚايلٜآٞ ،اعتُاؿٙ ع٢ً اٱَهإ ايقٖين

 .(19)ايبعٝـ عٔ ايٛاقع ايتـاٚيٞ ٚا٫دتُاعٞ

َٳ أبٞ سامت ايوذوتاْٞ  :و ٗ ْوب١ َعذِ ايعٌ اٍ اـًٌٝ، َجٌٖهً ٔٵٖٚٓاى 

 ٚإٔ اـًٌٝ مً٘! ،ْ٘ يًٝحأايقٟ نإ ٜنعِ  ،ٚا٭مٖلٟ

َٳ  .ابٔ ؿكٜـ :َجٌ ،يٝ٘إأثبت ْوبت٘  ٔٵَكابٌ 

 .(20)كٌـٙ بعض احملكِّٜٚ٪نِّ ،عًٝ٘ ًٗلت٘ تٵٖٚٛ ايقٟ اهتكلٻ

ايػِٓ ٚايػ١ُٝٓ ٜلدع اٍ أِْٗ  ٌ بٌٜٚبـٚ إٔ ايتؿلٜل ٗ نًُات بعض ايًػٜٛٸ

ٚٸ ٟٸٜقنلٕٚ إع٢ٓ ايًػٛ ِٸ ،٫ّأ ب ادتٗاؿِٖ ع ع٢ً فا٫ت ا٫هتعُاٍ وٵكْٛ٘ ع سٳٜطبِّ ث

 ٚايتـاٍٚ ايؿكٗٞ.

ِّ ِٸ ،ّ بعِٔٗ إِـام، بُٝٓا ٜبـأ بعِٔٗ بايتعلٜـٚقـ ٜك ٜلؿؾ٘ بإِـام.  ث

 يهٕٛ َٛٓٛعٗا َِـاقّا ;ٗاأٚ ٜوتٌٗـ ب، ل بعِٔٗ إع٢ٓ ع٢ً آ١ٜ ايػ١ُٝٓٚقـ ٜطبِّ

ٝٸ ،اتٗاَٚٔ ٌَتٓك ،ٕ ايػ١ُٝٓ َِـك غِٓإؾ ٚإ٫ٓ ،شلا باكمّا  عٓٗا.  ١ّٚيٝوت أدٓب

ُٸ  ١ٝ إلدع١ٝ يًػ١ ٚاهتعُا٫تٗا إعٗٛؿ٠ ٗ ؼـٜـ ؿ٫٫ت ايِْٓٛ، إ٫َٓٚع ا٭ٖ

ٛټ أْٗا نٛاٖل٠ٺ ٕٵ ،لك ٚايتػٝټادتُاع١ٝ ؽٔع ٕٛامٜٔ ايتط ٛټ ٚإ َٚٔ  ،٦ّاكٖا بطٝنإ تط
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ٕ أل بايوٝاقات ايجكاؾ١ٝ ٚايتاكى١ٝ. ٚٗ ٖقا ايِـؿ ٜل٣ بعض ايعًُا٤ ؾإْٗا تتأثٻ ِٻثٳ

ّٸٚ ،ايًػٌٜٛ أْؿوِٗ لٚا با٫هتعُا٫ت ايتاكى١ٝ قـ تأثٻ ،ٗ َٛاكؿ ايتطبٝل با٭ػ

ٜ إٔ بعِٔٗ ٜقنل إع٢ٓ ٬سٳٚبا٫دتٗاؿات ايؿك١ٝٗ ٚايتؿورل١ٜ ايوا٥ـ٠. ٜٚٴ ،١ايلزلٝٸ

ٟٸايً ٞٸإٜٚلؿؾ٘ َا اْت٢ٗ  ،ػٛ ِٸِٜٚلِّ ;يٝ٘ ا٫هتعُاٍ ا٫ُط٬س ّٸ غ بعِٔٗ: ث أٚ  اػت

آ١ٜ » بع أٚ اُطًض ع٢ً نقا. ٚتطبٝل بعِٔٗ أٚ اهتٌٗاؿِٖ ،اهتعٌُ ٗ نقا

لٜٔ ٚايؿكٗا٤، نُا ٍ تباؿٍ ايتأثرل بِٝٓٗ ٚبٌ إؿوِّإ٣ َٔ هٛك٠ ا٭ْؿاٍ أؿٸ «اـُى

 . ٔض ٫سكّاهٝتٸ

َقاٖب  ل٠ْكٟ ؿكه٘ ع إٔ نتب ايًػ١ َتأثِّب بعض َكلِّوٵٞ ع سٳٜٚل٣ ايوٝوتاْ

ٌّيقا ؾوٻٚ ،أًٖٗا غايبّا ٍٕ ل ن ّٕ َِٓٗ َا ؾٝ٘ مٛ إْا  لّاَتأثِّ ،ع٢ً َلاَ٘ ٚإبٗا

ٞٸ لِٖ بإٔ ٚفيو يتأثټ ;لٕٚ ايػ١ُٝٓ بػٓا٥ِ ؿاك اؿلبْل٣ أِْٗ ٜؿوِّ :ؾُج٬ّ .َقٖب٘ ايؿكٗ

ٚاؿاٍ إٔ ايػ١ُٝٓ ع نُا ٜل٣ ع ٖٞ ايٛؿل  .باـُى إِا هب ٗ غٓا٥ِ اؿل

ٌٸ ٤،بايٌٞ ـٺ ٚقـ أًاك غرلٴ .(21)َٟاؿٸ عٕٛض بٌ ٖٞ ن  َٔ ايعًُا٤ إٍ فيو.  ٚاس

ل با٫هتعُا٫ت ايتاكى١ٝ ٚايتأثټ ،١إٕ ٖقا ايتـاػٌ ٗ إعاْٞ ٚايـ٫٫ت ايًػٜٛٸ

ٍ ؼـٜـ إيًٍُٛٛ  ;ماؿ َٔ ُعٛبات ايبشح ،١ ٚا٫ُط٬س١ٝ ايؿك١ٝٗ إتـاٚي١ايلزلٝٸ

ـٻ َع٢ٓٶ ٚٴ ؾ٬ّٔ ،اهتعٌُ ؾٝ٘ يؿٜ ايػِٓ ٚايػ١ُٝٓ ،ؿٺق  ٓع ي٘. عٔ إع٢ٓ ايقٟ 

 

١ ١ ٗ ايهتاب ٚايوٓٸٚتِلٜؿاتٗا ايًػٜٛٸ «غِٓ»ؿكي اـلهإ اهتعُا٫ت َاؿ٠ 

 ب ٚسـٖا. ٚعـّ اقتِاكٙ ع٢ً غٓا٥ِ اؿل ،ٚا٭ؿب، ٚاْت٢ٗ إٍ هع١ إؿّٗٛ

ٞٸ  : َٚٔ ايٌٛاٖـ اييت هاقٗا َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚاؿـٜح ٚا٭ؿب ايعلب

ٚٳ٫َ تٳُكُٛيٛا ﴿قٛي٘ تعاٍ: ع 1 ٓٴٛا  ٝٻ ٌٔ اهللٹ َؾتٳبٳ ِٵ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٓٳلٳبٵتٴ ٓٴٛا ٔإفٳا  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٕٳ عٳلٳ َٹّٓا تٳبٵتٳػٴٛ َٴ٪ٵ ّٳ َيوٵتٳ  ِٵ ايوٻ٬َ ٝٵُه ٔٵ َأِيَك٢ ٔإَي ُٳ ِٴ يٹ ْٹ َٳػٳا ـٳ اهللٹ  ٓٵ ٝٳا َؾعٹ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ضٳ اِيشٳ

 .ػل٠اٯٍ َػامن إبٌ ، أْٗا ٫ تٌرل اٍ غٓا٥ِ اؿلب ٚٚآضٷ ،(94 :ايٓوا٤) ﴾َنجٹرلٳ٠ْ

َُٚٛٛا  ،هاؾلٚا تػُٓٛا»: |إِطؿ٢ عٔ ايٓيبٸ ،َٚٔ اؿـٜح ايٌلٜـع 2

 . «ٛاتِشٸ

َٕ»: |عٔ ايٓيبٸ، ٚٗ ْٗا١ٜ ابٔ ا٭ثرلع 3 ٚعًٝ٘  ،كٖٓ٘، ي٘ غُٓ٘ ٔٵايلٖٔ 
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 ٚا٫هتعُاٍ ٖٓا ٗ هٝام َعا١ًَٺ .(22). ٚايػِٓ َع٢ٓ اينٜاؿ٠ ٚايُٓا٤ ٚؾآٌ ايك١ُٝ«غلَ٘

 ػاك١ٜ. 

ِٸ»: ملسو هيلع هللا ىلصكاٍ عٓـ إػلاز ايننا٠ َا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸٜٴ :ٚٗ هٓٔ ابٔ َاد١ع 4  ،ايًٗ

 . «٫ٚ ػعًٗا َػلَّا ،ٗا َػُّٓاًِادعٳ

َٔ إٛاكؿ غرل  ٗ عـؿٺ ،ٗ ْٗر ايب٬غ١ ،×ٞٸٗ نًُات اٱَاّ عً تٵٚٚكؿٳع 5

 ،َٔ ؿْٝانِ تدلّا تٴنٵؾٛاهلل َا نٓٳ»َٓٗا: ٗ نتاب٘ يٛايٝ٘ ع٢ً ايبِل٠: ١ٚ، اؿلبٝٸ

ٕؼتًـ اٱؾاؿات ايٌاٌَ إع٢ٓ ايٛاهع ٗ  . ٖٚٛ ٚآضٷ«َٔ غٓا٥ُٗا ٚؾلّا تٴلٵػٳ٫ٚ اؿٻ

 ١ٜ.١ ٚايػٓا٥ِ ايـْٜٝٛٸإاؿٸ

ِٸ»اؿ١ٜ: ٗ ايِشٝؿ١ ايوذٸ ،×َاّ مٜٔ ايعابـٜٔٚدا٤ ٗ ؿعا٤ اٱع 6  ٔٵَٳ...، ايًٗ

َٳ ،تٗـٙ ٜعًِ  . «ب٘ إيٝو ٜػِٓتكلِّ ٔٵٚ

ٌٸ»آػل:  ٚٗ ؿعا٤ٺ  . «بلٍّ أهأيو ايػ١ُٝٓ َٔ ن

ٌٴ قلض إ٪َٔ غ١ُْٝٓ»: ×ٚعٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿمع 7  . «أدٕل ٚتعذٝ

 ٚقاٍ عٓذل٠ ايعبوٞ: ع 8

َٳعععع ؾكًععععتٴ  وععععٜ٘ػععععِٓ ايٝععععّٛ ْؿ ٔٵشلععععا 
 

 ايععقٟ نععإ ٫قٝععا  لٳًِٜعع ٜٚٓٛععل غععـّا 
 

 ٚقاٍ أبٛ ايعتا١ٖٝ:ع 9

 هعععععـٙ غُٓٝععععع١ّ  ٜػتعععععِٓ َٜٛعععععاّ  ٔٵَٳعععععٚ
 

َٳعععع  ـٹ   ٔٵٚ  (23)ؾاتعععع٘ ٜععععّٛ ؾًععععٝى بعا٥عععع
 

ٟٸ ٟٸ ٚاْت٢ٗ إٍ إٔ ايٛٓع ايًػٛ ك ٜأب٢ ؽِّٝ َؿّٗٛ إتهلِّ ٚا٫هتعُاٍ ايًػٛ

ٞٸ  .(24)ٚسـٙ ايػ١ُٝٓ َِـاقٗا اؿلب

 ، َِـكّاٚؾع٬ّ زلّاا ،ٚكتًـ تِلٜؿاتٗا ،«غِٓ»ٍ َاؿ٠ ع اشلُـاْٞ اهتعُاٚتتبٻ

ٝٸّاٌَٚتٓك كٚا١ٜ ٗ ايتِلٜؿات  63اكات إوًٌُ. ٚأٚكؿ ، ٗ َِاؿك ا٭ػباك ٕؼتًـ ت

اٯت١ٝ: غِٓ، غُٓت، ٜػِٓ، تػِٓ، إػِٓ، ايػِٓ، ايػامن، ايػإِٛ، ايػ١ُٝٓ، تػُٓٛا، 

ِٸ اغتُٓٛا، اغتِٓ. ٚاْت٢ٗ إٍ إٔ ؿ٫يتٗا يٝوت ٠ بايػٓا٥ِ اؿلب١ٝ، ٚإٔ شلقٙ إاؿٸ ١ّكت

تٌٌُ  ٚشلقا إع٢ٓ هع١ْ ،بٝٓٗا ٌَٚذلنّا ،ٗ ْٝع ٖقٙ إٛاكؿ هاكّٜا ٚاسـّا َع٢ٓٶ

ٌٸ ٝٸ ،ؾا٥ـ٠ٺ ن  ،ؾإٕ اهتعُاٍ ايػ١ُٝٓ ٗ َكابٌ ايػلاّ ;٫ٚ١ اػتِاْ ي٘ بايػٓا٥ِ اؿلب

ٗ عٌلات  ،َكابٌ ايػلّ ٚاهتعُاٍ ايػِٓ ٗ ،ٚاهتعُاٍ إػِٓ ٗ َكابٌ إػلّ
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ٚعـّ  ،١ إع٢ٓعٳعٔ هٳ قاطعّا ٜهٌـ نٌؿّا ،ا٭ساؿٜح ٚاٯثاك ٚغرلٖا َٔ ايكلا٥ٔ

ٝٸ ٠ أسٝاّْإ اهتعُاٍ ٖقٙ إاؿٸإاػتِاُ٘ بػٓا٥ِ اؿلب. ٚ ١ يٝى َٔ ٗ ايػ١ُٝٓ اؿلب

، بٌ ٖٛ َٔ د١ٗ نْٛٗا َٔ ٚاػتِاُ٘ بػ١ُٝٓ اؿلب يػ١ّ ،د١ٗ ٓٝل إع٢ٓ فاتّا

ّٸَِاؿ  .(25)ٜل ٖقا إع٢ٓ ايعا

 

 .«١ٺبـٕٚ ٌَٓك» ٤ٓا إٔ بعض عًُا٤ ايًػ١ علف ايػِٓ بأْ٘ ايؿٛم باي٫ٌِٛٞسٳ

أٚ  ١ٺإف نٝـ ٜهٕٛ ايؿٛم بايػ١ُٝٓ بـٕٚ ٌَٓك ;ـٝٵسٍٛ ٖقا ايَك ٍٷـٳٚقـ أثرل دٳ

 شلا.  لب أبلم َِـإمؿكٛا ع٢ً إٔ َا ٜٛؿل ب٘ ٗ اؿِٗ اتٻْٸأ، ع٢ً ايلغِ َٔ تعبٺ

 ـ ًٜنّ َٓ٘ إػلاز َا ٜوتؿاؿ َٔ غٓا٥ِ اؿلٚب، ٖٚٛ أَلٷٝٵإٕ ايعٌُ بٗق ايَك

إٕ  :ٕٛ َٚا دل٣ عًٝ٘ ايتـاٍٚ ٚا٫هتعُاٍ. بٌ ّهٔ ايكٍٛىايـ َا أطبل عًٝ٘ ايًػٜٛٸ

 ل ب٬ك٘ ايؿلؿ أٚ اؾُاع١ َٔ ؾٛا٥ـ َٚهاهب ٗ كتًـ اجملا٫ت ٫ ٜتشٖكَا وكِّ ٌٻدٴ

ـٺ ٕٵ ،ٚعٓا٤ٺ ١ٺأٚ ٌَٓك أٚ تعبٺ دٗ   .ع٢ً تؿاٚتٺ ٚإ

ـٷٝٵ( ع٢ً ايَكٖع1354ٚاعذلض كًٝـ كٓا) إٍ  ـ إقنٛك. ٚٗ ْٛلٙ ٖٛ َوتٓ

ٛا َا ٜ٪ػق . ٚفنل إٔ ايعلب زلٸؿقٕٝل ٚيهٓ٘ غرلٴ ،أٚ ٌٜتِ َٓ٘ َا ٜكاكب٘، فٚم ايًػ١

ٚٸ  .(26)١ٺٖٚٛ ٫ ىًٛ َٔ ٌَٓك ،ٗ اؿلب غ١ُّٝٓ َٔ ايعـ

ٕا ٗ اؿلب َٔ  ;ـ ٜٓاؾٝ٘ َٛكؿ اٯ١ٜٝٵٚكأ٣ إٔ ٖقا ايَك ،اـ٥ٛٞ أّٜٔا ْٚكـٙ

 . (27)١ٺٌَٓك

 

ٟٸ ـ، ؾاْت٢ٗ إٍ إٔ يؿ١ٛ ايػ١ُٝٓ ٝٵ٬َبوات ٚٗٛك ٖقا ايَك ؿكي ايعوهل

ٛٻ ِ ٚناْت أيؿاٚ ايوًب ٚايٓٗب ٗ اؾا١ًٖٝ تواٚم ايػ١ُٝٓ ٚإػٓ ،كت اهتعُا٫تٗاتط

عٔ ، نُا ٚكؿ ٗ ُشٝض ايبؼاكٟ ،َٓع ايٓٗب ٚايوًب |ٗ عِلْا. ٚنإ ايٓيبٸ

ـٸإ. ٚٗ ْٛلٙ «٫ ْٓٗبٕ ع٢ً أ باٜعٓا ايٓيبٸ»عباؿ٠:  ايػ١ُٝٓ َٔ  ٕ اـًؿ١ٝ ايتاكى١ٝ يع

ب إًِش١، بعـ تٓامع وٵُٗا سٳٜكوِّ ،|بٝـ ايٓيبٸ تٵعًَتهُٔ ٗ أْٗا دٴ ١ٺغرل ٌَٓك

َٳ  ٝتٗا بعـ َعلن١ بـك. ٚقـ أعط٢ ايٓيبټسٍٛ أسكِّ ـ عُا١ٜ ايٓيبًُِِّّن ٔٵإكاتًٌ ٚ
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َٳ عجُإ بٔ عؿإ ٚأبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ  :مل ؤل بعض ايػنٚات، َجٌ ٔٵيبعض 

َٳ ؿ١ قًٛبِٗ ٗ ٍ اؿب١ٌ، نُا أعط٢ يًُ٪ٖيإٖادل َع٘  ٔٵٚدعؿل بٔ أبٞ طايب ٚ

 ;١ٺب٬ ٌَٓك تٵٗا أُٝبٳٚنأْٸ ٛل إيٝٗاٚشلقا ْٴ .(28)أٓعاف هِٗ إ٪َٔ اجملاٖـ ،سٌٓ

ع٢ً  ،ٚيٝى َٔ اؿلب. ٚٗ عِل اْتٌاك ايؿتٛسات ،َٔ كهٍٛ اهلل ٭ْٗا َجاب١ َٓش١ٺ

٣ ـٳع٢ً َا ٚؿل ب٘ َٔ د١ٗ ايعٹ «غِٓ»٠ نجل اهتعُاٍ َاؿٸ، عٗـ اـًٝؿ١ عُل َٚا بعـٙ

ُٸ  ٜٓتبٗٛا ١. ٚعٓـَا قاّ عًُا٤ ايًػ١ بتـٜٚٓٗا، ٫ٚسٛٛا ا٫هتؼـاَات إؼتًؿ١، ملػا

ٛټإ ٫ ٚ .(29)، ٖا دعٌ بعِٔٗ ىً٘ ٗ َعاْٝٗاّاتاكىٝٸ «غِٓ»٠ ك تطبٝكات َاؿٸٍ تط

ٛټ ٗ اهتعُاٍ ايه١ًُ ٚاػتِاُٗا بػٓا٥ِ اؿلب، ع٢ً  ٕكٜٛاؾل اشلُـاْٞ ع٢ً ٚقٛع تط

ٝٸ ،ايلغِ َٔ اهتعُاشلا ؾٝٗا شلقٙ  ١. ٜٚل٣ عـّ ٚدٛؿ أثٕل١ ٚإكايٝٸَع ٚدٛؿ ايكل١ٜٓ اؿاي

 .(30)ـع٣ٛ ٗ اٯثاكاي

ٚيٝى  ،|ل بعـ قو١ُ ايٓيبٸٕ ًَه١ٝ إكاتٌ يًػ١ُٝٓ تتشٖكأٜٚل٣ ايبٛطٞ 

ٍٸ ْٳ»يٛؾـ ٖٛامٕ:  |بكٍٛ ايٓيبٸ قبًٗا. ٚاهتـ  ١قوُ تٴلٵ، أٟ أػٻ«بهِ تٴٝٵيكـ اهتأ

ٗ إه٬َهِ، ع٢ً إٔ اؾٓـ إِا ًّهٕٛ ايػٓا٥ِ بعـ تكوِٝ اٱَاّ شلا.  آ٬َّ ;ايػٓا٥ِ

 .(31)يًُكاتًٌ قبٌ ايكو١ُ ؾٗٞ ٫ تعتدل ًَهّا تٵَٳؾُُٗا ؿا

 

ٕٵ ؿٴٔلٜٳ ناْت ايورل٠ ايوا٥ـ٠ ٗ عٗـ  ع٢ً ايتشًٌٝ ايوابل بأْ٘ مل ٜبٌ إ

ٕ إعطا٤ غرل أ، أّ ٖٞ تكوِٝ ايػٓا٥ِ ع٢ً إكاتًٌ ٚغرل إكاتًٌ ؿٕٚ ؾلٕم |ايٓيبٸ

ٕٸ ؟قـٚؿ٠ إكاتًٌ نإ ٗ سا٫تٺ ٌٖ نإ َع٢ٓ أْ٘ ٖٛ  دعٌ تٛمٜعٗا بٝـ ايٓيبٸ ٚأ

ٕٷ ،ف ؾٝٗا أٚ بِؿت٘ اؿانِ ٚايكا٥ـَايهٗا ٚإتِلِّ ٞٸ ٚبايتايٞ ؾٗٛ ًأ  تُٓٛٝ

ٟٸ   ؟وٍٛ ؿٕٚ ٚقٛع ايٓناع بٌ إكاتًٌ أٚ إوتشكٌ شلا ،تـبرل

 بوٵف ؾٝٗا سٳْ٘ نإ إتِلِّإٚ ،|تٗا ناْت يًٓيبٸإٕ ًَهٝٸ :٢ يٛ قٌٝٚستٸ

 ١ اييت ٜعاْٝٗا إكاتًٕٛ ٚإٌاكنٕٛ ٗ اؿلب. ا ٜلاٙ َٔ إًِش١، ؾإْ٘ ٫ ٜٓؿٞ إٌٓكَ

َټ ٌ ايػٓا٥ِ يًكلًٝٸ |ع٢ً أثل َٓض ايٓيبٸ تٵٌ ٗ ا٫عذلآات اييت ٚقعٳٚايتأ

ٍٸ «سٌٓ»ٗ  ،ؿٕٚ ا٭ِْاك ،ؿ١ قًٛبِٗ ٚايطًكا٤ٚإ٪ٖي ع٢ً إٔ إلنٛم ٗ أفٖإ  ٜـ

ٕ إٛقـ أيًُكاتًٌ ٚإٌاكنٌ ٗ إعلن١. نُا  ٕ أْٗا سلٌّإوًٌُ آْقاى نا
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ٕٵوٵايػ١ُٝٓ ع سٳ ثِ إٕ َوتشلٸ .(32)ايؿكٗٞ اْب٢ٓ ع٢ً فيو نإ ٫  ب ٖقا إٓٛٛك ع ٚإ

ٝٻ بعـ ايكو١ُ، إ٫ٓ ّتًهٗا إ٫ٓ ٔ اينكٌلٟ ع ٖٛ اعًُٛا إٔ إٔ َؿاؿ اٯ١ٜ ع نُا ب

ٚاقتٓعٛا با٭ٔاي  ،طعٛا عٓ٘ أطُاعهِب ب٘، ؾاقاـُى َٔ ايػ١ُٝٓ هب ايتكلټ

ٕٵ ،ا٭كبع١ َٳ أٚ ،ع٢ً إعذلٌٓ ٗا َجاب١ كؿٍّآَٓتِ باهلل. ٚنأْٸ ِٵنٓتٴ إ ىتًر ٗ  ٔٵع٢ً 

َٴ ُـكٙ بإٔ ٦ًّٝا ل فيو ٗ اؿهِ ايتٌلٜعٞ . ٫ٚ ٜ٪ثِّيػرل إوتشلٸ تٵشٳٓٹَٔ سكٛق٘ 

ٔٸايقٟ أٖن  .(33)اببعض ايهتٸ ـ عًٝ٘ ايكلإٓ، نُا ٚ

 

ـ إقنٛك )بـٕٚ ٝٵايتؿتٛا إٍ إًهاي١ٝ ايَكلٜٔ لٜٔ إتأػِّبعض إؿوِّ ٜبـٚ إٔ

ـٻ ،(١ٺٌَٓك  .يًؿٜ ايػ١ُٝٓ َٚكاب٬ّ َػاٜلّا َٛا تعلٜؿّاٚعـّ اْطباق٘ ع٢ً ايٛاقع، ؾك

 ايٌعلَٔ  ؿعُٛا ن٬َِٗ بأَج١ًٺٚ .ٕٞعٵَا ٜٓاي٘ ايلدٌ أٚ اؾُاع١ بوٳ ٘أْكٚا قلٻٚ

 ;(ٖع1250ٚايٌٛناْٞ) ;(ٖع745إ)سٝٸ ٛٚأب ;(ٖع671ايكلطيب) :َٔ ٖ٪٤٫ايعلبٞ. ٚ

 .(34)(ٖع1332طؿٍٝ)أٚ

بٌ اْت٢ٗ بعض ايباسجٌ بإٔ َٔ َعاْٞ ايػ١ُٝٓ َا وٌِ عًٝ٘ ايؿلؿ أٚ اجملُٛع١ 

 ٞ ٚايتذٛاٍ، ٚٗ فيو ٜكٍٛ ايٌاعل: عٵبايوٻ

ٛٻ  ٢ٗ اٯؾعععععععام ستٸععععععع تٴِؾعععععععٚقعععععععـ ط
 

 (35)ُٓٝعععع١ باٱٜعععععابٹ َععععٔ ايػ  كٓععععٝتٴ  
 

 

لٜٔ إٔ إؿّٗٛ ايًػٟٛ يًػ١ُٝٓ أٚهع َٔ إع٢ٓ وتؿاؿ َٔ نًُات بعض إؿوِّٜٚٴ

ٗ بعض ايٓٛلات ايؿك١ٝٗ  ٕا اهتكلٸ كٛا َؿَٗٛٗا ايتؿورلٟ طبكّاغرل أِْٗ ٓٝٻ ،ايوا٥ـ

 ايٌلع١ٝ. 

 .ٜكاٍ: غِٓ ٜػِٓ غُّٓا ؾٗٛ غامنٷ ;ايؿٛم باي٤ٌٞ(: إٕ ايػِٓ ٖٛ ٖع606قاٍ ايلامٟ)

ٗ أٜـٟ إوًٌُ َٔ أَٛاٍ إٌلنٌ ع٢ً  تٵٚأٓاف: ٚايػ١ُٝٓ ٗ ايٌلٜع١ َا ؿػًَ

 .(36)ل باـٌٝ ٚايلنابٗٵهبٌٝ ايَك

ايػ١ُٝٓ ٗ ايًػ١ َا  ، سٝح قاٍ:( ؾكـ نإ أنجل ٚٓٛسّا661أَا ايكلطيب)

 قٍٛ ايٌاعل: :فيو ٕٞ، َٜٚٔٓاي٘ ايلدٌ أٚ اؾُاع١ بوٳعٵ
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ٛٻ  ٢ٗ اٯؾعععععععام ستٸععععععع تٴِؾعععععععٚقعععععععـ ط
 

 َععععععٔ ايػُٓٝعععععع١ باٱٜععععععابٹ   كٓععععععٝتٴ 
 

ٌٷ ؿاما٫تٸ إٔ ٚاعًِغرل أْ٘ قاٍ بعـٙ:  ِٵ﴿: تعاٍ بكٛي٘ إلاؿ إٔ ع٢ً ساُ ُٵتٴ ٓٹ  َغ

ٔٵ ٞٵ٤ٺ ِّ ٍٴ ﴾ًٳ ٗٵل.ٚ ايػًب١ ٚد٘ ع٢ً إوًُٕٛ ب٘ لٚؿ إفا اكايهٓؿ َا  ايَك

ٝٻ ،ًػ١ ٖقا ايتؼ٫ِّٚٝ تكتٔٞ ايغ بايكٍٛ: ُٚلٻ ٔٵ .ٓاٙع٢ً َا ب  فٴعٴلٵ ٚيه

 .(37)ـ ايًؿٜ بٗقا ايٓٛعايٌلع قٝٻ

َٴ ، ٚإٔ ايتؼِّٝ دا٤ َٔ ٗ إٔ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٗ ايًػ١ ٚاهعٷ ٘ ٚآضٷٚن٬

عٔ ايٓٛل٠ ايؿك١ٝٗ ايوا٥ـ٠  ف ايٌلع، ٖٚٛ تعبرلٷلٵل عٓ٘ بعٴؿام ايؿكٗا٤، َٚا عبٻد١ٗ اتٸ

 ا٠ ٗ ٖقا ايٌإٔ.إتبٓٸ

ٟٸ  ٚا٫ُط٬سٞ ايٌلعٞ. ٚبٗقا ؾكـ َاٜنا بٌ إع٢ٓ ايًػٛ

َع٢ٓ ايلبض...  ،( بكٛي٘: ٚغِٓ ٗ ا٭ٌُ َٔ ايػِٖٓع1270غ ا٭يٛهٞ)نُا ُلٻ

ِٸ :ٚٗ ايكاَٛي ٚإٌٗٛك تػاٜل ايػ١ُٝٓ  ٤.ٞٵايَؿ إػِٓ ٚايػِٓٝ ٚايػ١ُٝٓ ٚايػِٓ بائ

ِٸ ٤.ٞٵٚايَؿ ٍٕ قٗلّا لٖٚا َا أػق َٔ ايهؿاكقاٍ: ٚؾوٻ ث  .(38)أٚ إهافٺ بكتا

ٌّقـ ُلٸٚ ٞٸ غ بعض ايباسجٌ إعاُلٜٔ بإٔ ايتعلٜـ ايوا٥ـ ٖٛ ؾكٗ  . اُط٬س

ٍ ا٭ٌُ إ، ٫ٚ ساد١ بٓا يًلدٛع ٤ٞٵم ايٌلع بٌ ايػ١ُٝٓ ٚايَؿقاٍ ايكازلٞ: ؾلٸ

ٚمل ىتًؿٛا ؾٝ٘،  ،ٚطٌٜٛ. ْٚهتؿٞ ٖٓا بايقٟ اعتُـٙ ايؿكٗا٤ بٷايًػٟٛ، ؾٗٛ َتٌعِّ

 .(39)ب١ًَل ٚايػٳٗٵبطلٜل ايَك ػق َٔ أَٛاٍ أٌٖ اؿلب ع٠ّٛٓايٛا: إٕ ايػ١ُٝٓ َا ُأؾك

ٍٷ ب١ ًَٚؿل إ٪َٕٓٛ ب٘ ع٢ً ٚد٘ ايػٳ ،اكَٔ أَٛاٍ ايهٓؿ ٚقاٍ ايِاحل: ايػ١ُٝٓ َا

ٞٸٗٵٚايَك َٔ إع٢ٓ ايًػٟٛ يًػ١ُٝٓ: ايؿٛم  ٖقا َأػٛفٷ ل. ٚأٓاف: َٚعٓاٙ ا٫ُط٬س

 .(40)٤بايٌٞ

َٸلٜٔ فنلٚا بعض إعاْٞ ايًػٜٛٸَٔ إؿوِّ ١ًّْ ٕأٖٚهقا لـ  ١ يًؿٜ ١ ايعا

ٞٸ ،ايػ١ُٝٓ عًٝ٘  ٚاهتكلٸ ،غرل أِْٗ اػتاكٚا ٗ ايٓتٝذ١ َا غًب ع٢ً اهتعُاي٘ ايتاكى

 .ف ايؿكٗٞ ايوا٥ـلٵايعٴ

ٞٸ  ،ؿٕٚ غرلٙ ،ٚشلقا ٜل٣ اـلهإ إٔ ؽِّٝ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ َِـاقٗا اؿلب

ٞٸل باتٸٖٛ ْتٝذ١ ايتأثټ ٌٸ ذاٙ ايؿك٘ ايلزل  .(41)ُاتبهْٛ٘ َٔ إوًٖ ى ايقٖينٸْٵاُ٭ ٗ ٚ

 نايٓلاقٞ ٚايوٝوتاْٞ.  ،ـ عًٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ٖٚٛ َا أٖن
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 ;ٚاهتعُا٫تٗا إعٗٛؿ٠ ،ٌ سٍٛ ؿ٫٫ت ايه١ًُٓا آكا٤ ايًػٜٛٸٓٵبعـ إٔ علٳ

ٞٸعض اٯكا٤ باتٸل بقٓا إٍ ايتش٬ًٝت اييت تل٣ تأثټٚتطلٻ ٞٸ ذاٖات ايؿك٘ ايتاكى ، ايلزل

 ذاٖات ايتؿورل ٕؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ:ٌ اتٸٌْرل إٍ اْعهاهاتٗا ٗ تٌٗه

 

َا ٜٛؿل ب٘  :ٖٚٛ ،للٜٔ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ع٢ً إع٢ٓ ائِّٜكِل ايعـٜـ َٔ إؿوِّ

 إوًُٕٛ ٗ اؿلب َع إٌلنٌ.

ٍٕ( عٖع310ايطدلٟ)ْكٌ ؾكـ  ٚٗلٚا عًٝ٘  ٔ عطا٤ بٔ ايوا٥ب: َا أػقٚٙ َٔ َا

 .ؾٗٛ غ١ُْٝٓ

ٍٕ ٚعٔ هؿٝإ ايجٛكٟ: ايػ١ُٝٓ َا أُاب إوًُٕٛ ع٠ّٛٓ  .بكتا

 ب١ٺًَاهلل ع٢ً إوًٌُ َٔ أَٛاٍ إٌلنٌ بػٳ ايػ١ُٝٓ ٖٞ َا أؾا٤ قاٍ ايطدلٟ:ٚ

 .ٕلٗٵَٚق

ٝٻٓا ؾُٝا ٢َٔ َع٢ٓ ايػ١ُٝٓ، ٚأ ٗ َٛكؿٺقاٍ ٚ ْٗا إاٍ ٌُٜٛ إيٝ٘ َٔ آػل: ٚقـ ب

َٳ ٛٸٍ اهلل َاي٘ أٌٖ ؿٜٓ٘ ٔٵَاٍ   .(42)بكتاٍ ٚقٕٗل ،عًٝ٘ ب١ٺًَبػٳ ،ػ

ٗ أٜـٟ إوًٌُ َٔ  تٵ( إٔ ايػ١ُٝٓ ٗ ايٌلٜع١ َا ؿػًَٖع685ٚفنل ايبٝٔاٟٚ)

ـَٗٵع٢ً هبٌٝ ايَك ،أَٛاٍ إٌلنٌ  .(43)نابٌ ٚايلِّٝٵل با

اك بإهاف اـٌٝ ٍ إأػٛف َٔ ايهٓؿ(: ايػ١ُٝٓ ٖٞ إاٖع774ب ابٔ نجرل)وٵٚسٳ

  .(44)نابٚايلِّ

ؾٗٞ  ،ل ٖٓا َُٕٔٛ اٯ١َٜنقٵ( بكٛي٘: ٚايقٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴٖع933غ ا٭كؿبًٝٞ)ُٚلٻ

ٍٸ ٖٓ تـ ٟٻ٤ا ِٜـم عًٝ٘ ًٞع٢ً ٚدٛب٘ ٗ غٓا٥ِ ؿاك اؿلب،   َٓك٫ّٛ ،نإ ٤ٺًٞ ، ٚأ

 ّالِٵؾٝ٘ ع٢ً ؿ٫ي١ اٯ١ٜ سٳ ٚمل هنّ، «فُع ايؿا٥ـ٠»استًُ٘ ٗ  ٚقـ .(45)ٚغرل َٓكٍٛ

 ٢ غٓا٥ِ اؿلب.عً

ٚاْت٢ٗ كًٝـ كٓا إٍ ايكٍٛ: ٚايتشكٝل إٔ ايػ١ُٝٓ ٗ ايٌلع َا أػقٙ إوًُٕٛ 

 . (46)اك ع٠َّٛٓٔ إٓك٫ٛت ٗ سلب ايهٓؿ
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ل أٚ هٛا٤ ائِّ ،لٜٔ ن٬ إؿٌَٗٛ يًػ١ُٝٓٚٗ إكابٌ فنل بعض إؿوِّ

ٌٸنٕٛ إع٢ٓ ائِّايٛاهع. َٚع  غرل أِْٗ َايٛا إٍ إؿّٗٛ  باكمّا ع َِـاقّا ل ع ع٢ً ا٭ق

ؿل سٛا بأْ٘ ٜتٸَع إٛقـ ايلٚا٥ٞ ٚايؿكٗٞ يـِٜٗ. ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ُلٻ واقّااتٸ ;ا٭ٚهع

 َع ايـ٫ي١ ايًػ١ٜٛ. 

ٖٚٛ: َا أػق َٔ أَٛاٍ  ،( ايػ١ُٝٓ بإع٢ٓ ايًػٟٛ ايوا٥ـٖع460ف ايطٛهٞ)علٸ

ٍٕاؿلب َٔ ايهٓؿأٌٖ   ٤.ٞٵم إٍ بعض اٯكا٤ سٍٛ ايؿلم بٌ ايػ١ُٝٓ ٚايَؿ. ٚتطلٻاك بكتا

ٌٸ ْوإ َٔ إهاهب ٚأكباغ ؼٌِ يٲ ؾا٥ـ٠ٺ ٚقاٍ: ٚعٓـ أُشابٓا اـُى هب ٗ ن

ٌ ا فنلْاٙ ٗ نتب ايؿك٘. ٚعًٖٖٓ ،ايتذاكات ٚايهٓٛم ٚإعاؿٕ ٚايػْٛ ٚغرل فيو

٭ٕ ْٝع فيو  ;بٗقٙ اٯ١ٜ صإع٢ٓ ايٛاهعطع٢ً فيو  فيو بكٛي٘: ّٚهٔ ا٫هتـ٫ٍ

ُٸٜٴ  .(47)٢ غ١ُّٝٓو

 ;اك ٗ اؿلبق َٔ أَٛاٍ ايهٓؿ٪ػٳؿ َا ٜٴٕ ؿ٫ي١ اٯ١ٜ أٚهع َٔ فلٸإؾؿٞ ْٛلٙ 

ٌٸ  ؼٌِ يٲْوإ. ؾا٥ـ٠ٺ ٭ٕ ؿ٫ي١ ايػ١ُٝٓ تٌٌُ ن

ٞٸٜٚبـٚ أْ٘ ساٍٚ اؾُع بٌ ايـ٫ي١ ايًػٜٛٸ  .١ َٚٛقؿ٘ ايؿكٗ

ٍٸٖع548ايطدلهٞ) ٚٚاؾك٘  ٭ٕ  ;ع٢ً فيو بٗقٙ اٯ١ٜ ( بكٛي٘: ّٚهٔ إٔ ٜوتـ

ُٸْٝع فيو ٜٴ  .(48)٢ غ١ُّٝٓو

ٚٸ٪ػٳٔض َٔ ن٬َُٗا أْ٘ َع نٕٛ َا ٜٴٜٚتٸ ٗ اؿلب ٖٛ  ق َٔ أَٛاٍ ايعـ

 ؾٝ٘.  إٔ ؿ٫ي١ ايه١ًُ يٝوت َٓشِل٠ّ إؿّٗٛ ايوا٥ـ ٚإِـام ايباكم يًػ١ُٝٓ، إ٫ٓ

ػق َٔ أَٛاٍ أٌٖ ايقٟ قاٍ: ايػ١ُٝٓ َا ُأ ،(ٖع573ْـٟ)ٚقلٜب َٓ٘ كأٟ ايلاٚ

ٍٕاؿلب َٔ ايهٓؿ  ،ٚأٓاف: ٚاـُى هب ؾٝٗا ، ٖٚٞ ٖب١ َٔ اهلل يًُوًٌُ.اك بكتا

ٌٸ ايهٓٛم ٚإعاؿٕ  ٚٗ ،ْوإ َٔ إهاهب ٚأكباغ ايتذاكاتؼٌِ يٲ ؾا٥ـ٠ٺ ٚٗ ن

ٌٸ، ٚايػْٛ ٚغرل فيو. ٖٚٞ ٔو١ ٚعٌلٕٚ دٓوّا ؾإفا نإ  .غ١ُْٝٓ ٚاسـ َٓٗا ٚن

ٍٸ. ٗا بٗقٙ اٯ١ٜنقيو ؾا٫هتـ٫ٍ ّهٔ عًٝٗا نًٓ  :قٛي٘ تعاٍ عًٝٗا ١ًُْ ٜٚـ

ِٵ﴿ ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ْٴنِّ ٔٳ يٹًٓٻأي  ِّ ٝٵَو ايقِِّنلٳ يٹتٴبٳ ٓٳا ٔإَي ﴾ٚٳَأْنٳِي
(49). 

َٔ إٛاكؿ ؼت  ـ اْـكاز فُٛع١ٺَع تعلٜؿ٘ بإِـام ايوا٥ـ، ٜ٪نِّ ،ؾٓذـٙ

فا نإ نقيو ؾا٫هتـ٫ٍ إؾ»١ُٝٓ. ٜٚٛٗل َٔ تعكٝب٘ بايِٝػ١ ايٌلط١ٝ: َؿّٗٛ ايػ
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ٍٸ .عـّ دنَ٘ بإؿّٗٛ ايٛاهع «ٗا بٗقٙ اٯ١ّٜهٔ عًٝٗا نًٓ  ٚشلقا عٔـٙ بكٛي٘: ٜٚـ

ِٵ﴿قٛي٘ تعاٍ:  عًٝ٘ ١ًُْ ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ْٴنِّ ٔٳ يٹًٓٻأي  ِّ ٝٵَو ايقِِّنلٳ يٹتٴبٳ ٓٳا ٔإَي اؿ ٘ أك. ٚنأْٸ﴾ٚٳَأْنٳِي

ٚٳإَٔ فيو اٱًاك٠ اي١ُٝٓٔ  ٕ يؿٜ أل، غرل ٍ إؿّٗٛ ائِّإٖا تٌرل ـٳسٵٍ إٔ اٯ١ٜ 

ٟٸ اييت ٖٞ إبٌ  ،١ايٛاهع، ٚبـ٫ي١ ايوٓٸ ايػ١ُٝٓ ٌٌُٜ إٛاكؿ ا٭ػل٣ بإؿّٗٛ ايًػٛ

 كٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ. َا تكلِّ بٳوٵسٳ ،يًكلإٓ ايهلِٜ

 ;ّ(1981يًطباطبا٥ٞ) :اُأسـٖ :ٌٜلٕٚ إعاُلٕٚ، ؾٌٓرل إٍ كأأَا إؿوِّ

 ّ(. 2010يؿٌٔ اهلل) :ٚاٯػل

نُا ٖٛ ٚاٖل ايتٌلٜعات  ،ـَ٪بٻ ٣ ايطباطبا٥ٞ إٔ اٯ١ٜ تٌتٌُ ع٢ً تٌلٜٕعأك

ُٸَا ٜٴ لٷايكلآ١ْٝ، ٚإٔ اؿهِ َتعِّ سلب١ٝ  هٛا٤ نإ غ١ُّٝٓ ،ٚغ١ُّٝٓ ٢ غُّٓاو

َٖٓأػٛف٠ َٔ ايهٓؿ نأكباغ إهاهب ٚايػْٛ  ،يػ١ّ ا ٜطًل عًٝ٘ ايػ١ُٝٓاك أٚ غرلٖا 

 .(50)ٚا٬ٕس١ ٚإوتؼلز َٔ ايهٓٛم ٚإعاؿٕ

ٖٳإّ( 2010م ؾٌٔ اهلل)ٚتطلٻ  كّاايتؿورل ي١ٰٜ عٓـ إوًٌُ، َكلِّ ٞٵٍ أبلم اػا

ٌٸ َٔ ايتذاك٠ ٚايِٓاع١ ٚاينكاع١ ٚايػْٛ  ،ايػٓا٥ِ ٚايؿٛا٥ـ ٚا٭كباغ أْٗا تعين ن

ُٸ َا ٗ ،ٚايهٓن ٚإعاؿٕ ٚغرلٖا ١ أٌٖ ايبٝت. ٚأٓاف: ٚن١ًُ دا٤ ٗ ايتؿورل عٔ أ٥

ٌٕ ،ٗ اٯ١ٜ ايػ١ُٝٓ َطًك١ْ  ٚع٢ً ٖقا نإ َقٖب أٌٖ ايبٝت ٗ ٚدٛب اـُى بٌه

ٌٸ ٌٸ ،ايؿٛا٥ـ ٚا٭كباغ ًاٌَ يه  .(51)إـاػٌٝ إاي١ٝ َٔ ن

 

ٞٸتاك ن اٯكا٤ ايؿك١ٝٗ ٗ أْٗا تعهى تطبٝكاتٺتتُٝٻ  ى١ٝ ع٢ً إوت٣ٛ ايلزل

 .٢ ايّٝٛستٸ ك١ّتناٍ َطبٻ ادتٗاؿاتٗا ٫ ٚبعضٴ ،ٚايٌعيبٸ

 : ايتاي١ّٝٚهٓٓا إٔ لًُٗا ٗ ا٫ػاٖات 

 

ٌْٚرل ٖٓا إٍ بعض نًُاتِٗ  .َٔ ايؿكٗا٤ إٍ تٔٝٝل إؿّٗٛ فٖب ١ًْْ

 :ٚآكا٥ِٗ

وًُٕٛ َٔ عوانل أٌٖ ( إٔ ايػ١ُٝٓ َا أُاب إٖع182)ٜل٣ أبٛ ٜٛهـ
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 .(52)ؾإٕ ٗ فيو اـُى ،َٚا أدًبٛا ب٘ َٔ إتاع ٚايو٬غ ٚايهلاع ،ايٌلى

زلعٓا إٔ ايػ١ُٝٓ َا غًب  :عٔ اؿؤ بٔ ُاحل ،(ٖع203ب و٢ٝ بٔ آؿّ)وٵٚسٳ

 .(53)٢ ٜأػقٚٙ ع٠ّٛٓستٸ ،عًٝ٘ إوًُٕٛ بايكتاٍ

 ;كعٛٙ َٔ َاٍ إٌلنٌ٭ِْٗ  ٞ غ١ُُِّّٝٓ(: إِا هٴٖع4ايكلٕ غ ايبٝواْٞ)ُٚلٻ

ُٸ ٚٸ ;ٚايػ١ُٝٓ ٖٞ ايلبض .٢ غُّٓا٭ٕ ايلبض ٜو ٚأٓاف:  .س٫ّ٬ ٭ِْٗ غُٓٛٙ ٗ سلب ايعـ

و٘ ايقٟ دعً٘ ُٵْ٘ ىلز َٓ٘ ػٴإؾ ،ُٛٙ بِٝٓٗ َٔ ايػٓا٥ِٚقوٻ ،ٚأَا َا غُٓٛا ٗ اؿلب

ٚقـ  .١ُ ٖٞ كبضٷٚإٔ ايػٓٝ ،ٔض َٔ ن٬َ٘ بأْ٘ ٜل٣ إٔ ايلبض ٖٛ غ١ُْٜٝٓٚتٻ .(54)اهلل ؾٝ٘

 ِ اؿلب َٔ َِاؿٜل ايلبض ٚايػِٓ.وتؿاؿ َٔ ن٬َ٘ إٔ غٓا٥ٜٴ

 .(55)لّاٗٵاك َقَٔ ايهٓؿ ( َاٍ ايػ١ُٝٓ َأػٛفّاٖع450ٚاعتدل إاٚكؿٟ)

ٍٴ :(ٖع728ٚٗ ْٛل ابٔ ت١ُٝٝ)  ،اك بايكتاٍإأػٛف َٔ ايهٓؿ ايػ١ُٝٓ ٖٞ إا

 .(56)٠ بـكاييت أْنشلا ٗ غنٚ ،فنلٖا اهلل ٗ هٛك٠ ا٭ْؿاٍ

اٯ١ٜ( ٗ ( إٍ إٔ إتباؿك َٔ ايػ١ُٝٓ ايٛاقع١ ؾٝٗا )ٖع1009فٖب قُـ ايعاًَٞ)ٚ

ٛټٛٵنُا ٜـٍ عًٝ٘ هٳ ،غ١ُٝٓ ؿاك اؿلب م م اٯٜات ايوابك١ ٚاي٬سك١، ؾ٬ ّهٔ ايتذ

 .(57)إ٫ َع قٝاّ ايـ٫ي١ عًٝ٘ ،بٗا ٗ غرلٙ

باؿك َٔ ايػ١ُٝٓ ايٛاقع١ ٗ ٖٚٛ إٔ إت ،(ٖع1090كٙ ايوبنٚاكٟ)ٖٚٛ ْؿى َا قلٻ

 .(58)م اٯٜات ايوابك١ ٚاي٬سك١ٛٵنُا ٜـٍ عًٝ٘ هٳ ،اٯ١ٜ غ١ُٝٓ ؿاك اؿلب

ٞٸ لٜٔ َٔ ( ؾقنل َا عًٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ ٚإؿوِّٖع1231ايطباطبا٥ٞ) أَا عً

 ّاؾلٵأٚ عٴ كاٍ: ٚإثبات٘ سكٝك١ يػ١ّؾ ،َٔ إٛاكؿ اييت عًٝٗا ا٭ُشاب ؾ١ًُٺ ;عُّٛ اٯ١ٜ

ٌٷ سٝح قٛبٌ ؾٝٗا ٚٗ ن٬َِٗ  ;ّـٳَٔ ايلٚاٜات ايعٳ ا٭ُشاب ١ًْْٚ ، بٌ ٚاٖلٴٌَه

نُا ٖٞ  .١ب اؿكٝك١ ايٛٓعٝٸوٳعٝح ٜٛٗل إػاٜل٠ َع ،إعاؿٕ ٚمٖٛا بايػ١ُٝٓ

َٸ ،ٚاٖل ْاع١ َٔ أٌٖ ايًػ١ ِٸغ بعض ا٭دًٓنُا ُلٻ ،ف أّٜٔالٵٚايعٴ ،تِٗبٌ عا  ١. ث

٘ َٔ د١ٗ ايِْٓٛ ايػ١ُٝٓ يًذُٝع نُا ؾٝ٘، يعًٓؾتعُِٝ ا٭ُشاب  قاٍ: ٚس٦ٓٝقٺ

 .(59)ل٠ يًػ١ُٝٓإؿوِّ

ٗ اٯ١ٜ ٜعين َا  «ِٵغُٓتٴ»ٕ َـيٍٛ أٍ إَٔ ايؿكٗا٤  ٖٚهقا ؾكـ فٖب ؾلٜلٷ

 ب١.ًَل ٚايػٳٗٵبايَك ،ب٘ ٗ سلبٺ ِٵٚؿلتٴ
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ٜكِلٚا َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ  وتؿاؿ َٔ آكا٤ بعض ايؿكٗا٤ َٓق ايكلٕٚ ا٭ٍٚ أِْٗ ملٜٴ

ٕٵ، ب١ ٗ اؿلبًَل ب٘ ع٢ً مٛ ايػٳَؿِٛع٢ً َا ٜٴ ع ٗ ناْت ٖقٙ اٯكا٤ مل تتٛهٻ ٚإ

َٵ َؿَٗٛ٘ يٌٌُٝ ْٝع ا٭كباغ ٚايؿٛا٥ـ، غرل ٌ إٍ ا٫ػاٙ ٝٳأْٗا ٗ ايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ أ

 ل َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ع٢ً اؿلب. ِٵٗ عـّ َق، ايجاْٞ

ـُ :ّ(2000ب هٝـ هابل)وٵؾشٳ ٌٸُٵإٕ ايلنام ايقٟ هب ؾٝ٘ ا َا  ى ٖٛ ن

ٔٸ ،نإ َا٫ّ ٯ١ْٝ َٚا أًب٘. ٚأٓاف: ا١ ٚاؿـٜـ ٚايلُاْ ٚايِؿل ٚنايقٖب ٚايؿ

 ٞٵٚأسـ قَٛي ،ٚكٚا١ٜ عٔ َايو ،م ٚابٔ إٓقكاٖٛ َقٖب ا٭سٓاف ٚاؿٓاب١ً ٚإهش

 .(60)ايٌاؾعٞ

ٗ  :ٔ اؿؤز َٔ ايبشل: علٳؼٵوتٳٗ باب َا ٜٴ ،ٚفنل ايبؼاكٟ ٗ ُشٝش٘

ايلنام : ٚٗ باب ٗ ايلنام اـُى: قاٍ َايو ٚابٔ إؿكٜى ;ايعٓدل ٚايً٪ي٪ اـُى

 ٗ قًًٝ٘ ٚنجرلٙ اـُى.  ،ؿؾٔ اؾا١ًٖٝ

ك١ ػـك اٱًاك٠ إٍ إٔ َوتٓـ اـُى ؾٝٗا يٝوت اٯ١ٜ ايهل١ّ إتعًٓٚ

ٝٸبٌ أؿٓي، «ِغُٓتٴ»اييت ٚكؿ ؾٝٗا يؿٜ  ،باـُى ُٸ١ سـٜج َا : َٔ قبٌٝ ١،١ أػل٣ ػا

ٚإعـٕ  ،ٚايب٦ل دباك ،ايعذُا٤ دباك :|عٔ ايٓيب ،عٔ أبٞ ٖلٜل٠ ،ك٣ٚ ايبؼاكٟ

 .(61)نام اـُىٚٗ ايلِّ ،دباك

أٚ ػعًٗا ٗ  ،١ لـ أْٗا تٔعٗا َٛآع ايػ١ُٝٓٚبايٓٛل إٍ بعض اٯكا٤ ايؿكٗٝٸ

 ٜٚٛٗل َٔ بعٔٗا أْٗا تـكدٗا ُٓٔ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ.  ،سهُٗا

( ع ٚع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ قِل َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً ٖع182بٛ ٜٛهـ)أؾ

 ،ز َٔ ايبشل ؼت َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓلٳؼٵوتٳنام ٚإعاؿٕ َٚا ٜٴأؿكز ايلِّ قـغٓا٥ِ اؿلب ع 

ؾُا أُاب إوًُٕٛ َٔ  ;ل عًٝٗا سهِ آ١ٜ اـُى. قاٍ: ؾع٢ً ٖقا تكوِ ايػ١ُٝٓٚطبٻ

ٚايو٬غ ٚايهلاع ٚغرل فيو. ٚأٓاف: َٚا دًبٛا ب٘ َٔ إتاع  ،عوانل أٌٖ ايٌلى

ؾاـُى ٜٛٓع َٛآع ايػٓا٥ِ ع٢ً َا قاٍ  .ٚعٓدل َٔ س١ًٝٺ ،ز َٔ ايبشللٳؼٵوتٳَا ٜٴ ٚٗ

ٌٻ اهلل عنٻ ٕٻ﴿ٗ نتاب٘:  ٚد ُٴٛا َأ ٚٳيٹقٹٟ  ٚٳاعٵًَ  ٍٔ ٚٳيٹًلٻهٴٛ ٘ٴ  ُٴوٳ ٕٻ هللٹ ػٴ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ َٳا َغ

ٚٳ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٌٔاِيُكلٵبٳ٢  ٔٔ ايوٻبٹٝ ٚٳابٵ  ٌٔ ُٳوٳانٹ ٌٸ﴾اِي َٔ  ،َا أُٝب َٔ إعاؿٕ . ٚقاٍ: ٗ ن

ٌٕ  .إِا ٖٛ ع٢ً َٛٓع ايػٓا٥ِ ،يٝى ٖقا ع٢ً َٛٓع ايننا٠ اـُى... ،أٚ نجرٕل قًٝ
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ٔٸ٤ٷٚيٝى ٗ تلاب فيو ًٞ ١ اـاي١ِ ٚاؿـٜـ ، إِا ٗ ايقٖب اـايّ ٚايؿ

َ٘ أْ٘ ٜل٣ ؽُٝى َا ٚؿل ب٘ ٗ غرل ٜٚتبٌ َٔ ن٬ .(62)خل...، إٚايٓشاي ٚايلُاْ

إِا ع٢ً  ،ْ٘ يٝى ع٢ً َٛٓع ايننا٠أ ـّاٚٚٓع٘ َٛٓع ايػ١ُٝٓ، َ٪نِّ ،اؿلب

ٍٸ. َٛٓع ايػٓا٥ِ  . عًٝ٘ بآ١ٜ اـُى بٕٛٓٛغ ٚ ٜوتـ

ٚاسـ،  ٢ٶٓإعـٕ ٚايلنام َع :١ قايٛاّ( إٔ اؿٓؿٝٸ1941غ اؾنٜلٟ)نُا ُلٻ 

ٍٷ ٖٚٛ ًلعّا بـٕٚ إٔ  ،ػًك٘ اهلل تعاٍ ّاػًكٝٸ هٛا٤ نإ َعـّْا ،دـ ؼت ا٭كضٚٴ َا

ُٸؿؾٓ٘ ايهؿاك. ٚأٓاف: ٫ٚ ٜٴ أٚ نإ نٓنّا ،ٜٔع٘ أسـ ؾٝٗا ٢ َا ىلز َٔ إعـٕ و

ؾأَا ايقٟ ; ٚايلنام منا٠ ع٢ً اؿكٝك١. ٚقاٍ: ٚتٓكوِ إعاؿٕ اٍ أقواّ ث٬ث١...

يػ١ُٝٓ إقنٛك٠ ٗ ٜٓطبع بايٓاك ؾٝذب ؾٝ٘ إػلاز اـُى، َِٚلؾ٘ َِلف ٔى ا

ٕٻ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ُٴٛا َأ ٞٵ٤ٺ ٚٳاعٵًَ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ ﴾ اٯ١ٜ...َٳا َغ
(63). 

ـ بإٔ َا ىلز َٔ إعـٕ ٚايلنام ٫ ٜطًل عًٝ٘ منا٠ ع٢ً ؾٓذـٙ ٜ٪نِّ

ٕٵ ،اؿكٝك١، ٚإٔ َِلؾٗا ٖٛ ْؿى َِلف اـُى مل  نُا دا٤ ٗ آ١ٜ اـُى، ٚإ

 غ بهْٛٗا ٗ سهِ ايػ١ُٝٓ. ِٜلِّ

ٚسلٛي٘ يػرل ايػٓا٥ِ  ،ٗ تٛهٝع َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ١ ُلو١ْؾكٗٝٸ ٖٚٓاى نًُاتٷ

 ١.اؿلبٝٸ

ٌٸٖع840غ ابٔ إلت٢ٔ)ِٜلِّ  َوتـ٫٘ ،غامٕن ( بٛدٛب إػلاز اـُى ع٢ً ن

يًػ١ُٝٓ: ٚإِا هب اـُى  ٚاهعّا َؿَّٗٛا ك بٕٛٓٛغٜٚكلِّ .ْاع١ ٚاٱبايهتاب ٚايوٓٸ

ٚٸ٬ث١ أُٓاف: ٗ ايػٓا٥ِ ؾك٘. ٚايػٓا٥ِ ث  ،ٚايبشل َٚا اهتؼلز َُٓٗا : ُٝـ ايدلٸٍا٭

ٕٕ ،ػق َٔ ٚاٖلُٖاأٚ ُأ ،ٚايبشل أٟ َٔ ايدلٸ ، ٚنٕٓن ;ْ٘ هب ؾٝ٘ اـُىإؾ ،نُعـ

ز َٔ لٳؼٵوتٳٚأَا ايقٟ ٜٴ .ْ٘ هب ؾٝ٘ اـُىإؾ ،فا نإ فيو ايهٓن يٝى يكط١ّإ

ٌٕٚهب اـُ .ٕ ؾُٝٗا اـُىإؾ، ٠ ٚعٓدلؿكٸ :ايبشل ؾٗٛ مٛ  ٚايجاَْٞباغ.  ى ٗ عو

ٚ ٫ ػ٬ف ٗ ٚدٛب  ِ ٗ اؿلب...ٓٳػٵٖٛ َا ٜٴ :َٔ ايػٓا٥ِ اييت هب ؾٝٗا اـُى

ث٬ث١  :َٔ ا٭َٛاٍ اييت هب ؾٝٗا اـُى ٚايجايحاـُى ٗ غٓا٥ِ أٌٖ اؿلب. 

َٸ٪ػٳَٚا ٜٴ ;َٚاٍ إعا١ًَ ;َاٍ اـلاز :ٖٚٞ ،أًٝا٤ ١. ٚإعا١ًَ ٚٓعٗا ق َٔ أٌٖ ايق

هب  :«اكايبشل اينػٸ»ْٚكٌ عٓ٘ َٔ نتاب٘  .(64)ٗ بعض أكآٞ ػٝدل |ٍ اهللكهٛ

ِٷ ;١ّٜناْت أّ بلٸ ١ّعلٜٸ ،اـُى ٗ ايِٝٛؿ ُٻ ،إف ٖٞ َػٓ ٚأٓاف: قايٛا:  .ٗا اٯ١ٜتٵؾع
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ٌٸػق َٔ ايهٓؿايػ١ُٝٓ اهِ َا ُأ ٗ  ٚن٬َ٘ ٚآضٷ .(65)َا اغتِٓ اك ؾك٘، قًٓا: بٌ ن

 تٛهٝع إؿّٗٛ. 

عدل ايػْٛ  ٓا١ٍ أْٗا تـكز بعض َا ٜٴَٔ بعض ٖقٙ ا٭قٛاٍ ايؿكٗٝٸ وتؿاؿٜٚٴ

ٕٵ، ٚايهٓن ُٓٔ ايػٓا٥ِ ِٸ ٚإ ب اشلُـاْٞ ع وٵ١ً ايبشح ٗ ؾك٘ اؾُٗٛك ع سٳناْت ق

ست ب٘ ٘ ٖٛ غرل َا ُلٻَٚوتشٓك ،ؿٝـ بإٔ اـُى إكِٛؿ ٖٛ غرل اـُى إِطًضت

ٕٻ﴿ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ:  ،آ١ٜ اـُى ٗ هٛك٠ ا٭ْؿاٍ ُٴٛا َأ ٔٵ  ٚٳاعٵًَ َٹ ِٵ  ُٵتٴ َٳا َغٓٹ

ٞٵ٤ٺ ﴾اٯ١ٜ...ًٳ
(66). 

٘ ٜٛٗل َٔ بعض ايهًُات اٯْؿ١ ٚبِلف ايٓٛل عٔ طبٝع١ اـُى َٚوتشٓك

 تٛهٝع َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ. 

ِٸٚ ٞٸ2018ٌ اشلاسلٞ)ؾ ٠ ٕاؿٸ ّ( ايكٍٛ ٗ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ، ؾلأ٣ إٔ إؿاؿ ا٭ًُ

ٚٸ ،اٱْوإايػِٓ إَا ٖٛ ػِْٛ إاٍ ايقٟ ٜؿٛم ب٘  ٛٸًَبايػٳ ،ٜٚٛؿل ب٘ َٔ ايعـ  ،٠ب١ ٚايك

ّٸ  ٍٔقٵ٫ٚ بٳ بٺب٬ تلٗق اّْاأٚ ٖٛ ايؿا٥ـ٠ إطًك١ اؿا١ًُ ٓف; بػٓا٥ِ اؿلب ٖٚٛ َا ىت

ٍٕ ٚٸ .(67)ـٺٗٵأٚ دٴ َا ْ ٛٵسٝح ٌٌُٜ ايهٓن ٚإعـٕ ٚايػٳ ;ٍٖٚقا إؿّٗٛ أٚهع َٔ ا٭

ٌٸ ،ٚإاٍ إطلٚغ ٗ ايِشلا٤  ٕعَٔ غرل تٛٗق اّْاْوإ ٓفا ٜوتشًِ٘ اٱَ بٌ ٌٌُٜ ن

ِٸوٳي٘ َع ؾٗٛ ٫ ٌٌُٜ أكباغ إهاهب َٚا  ب ايطلٜك١ إتعاكؾ١ ٫هتشِاٍ إاٍ. َٚٔ ث

ع اهتعُا٫ت َاؿ٠ ايػِٓ ٗ ـ ع٢ً إٔ تتبټٚأٖن .(68)ع١وتؿاؿ بايطلم إتعاكؾ١ ٚإتٖٛقٜٴ

ٍٸ ٌٓٝ إقنٛكٜٔ أع٬ٙ، ٚشلقا ٫ ع٢ً ًٝٛعٗا ٗ إع ايهتاب ايهلِٜ ٚا٭ساؿٜح ٜـ

ّٸ ط٬م و باٱايتُوټ ٚبايتايٞ ٫ ِٜضٸ ،ٖٛ إع٢ٓ اؿكٝكٞ يًؿٜ ملم نٕٛ إع٢ٓ ايعا

ّٸوٵٚسٳ .(69)إقنٛك ه٬ّ ٖٛ َع٢ٓ ايًؿٜ يٛٗل ٗ ُـك اٱ ب كأٜ٘، يٛنإ إع٢ٓ ايعا

ـُلٵيَؿ ;و ب٘ اـًؿا٤ بعـٙٚيتُوٻ ،|ٚٗ مَٔ ايٓيبٸ  ،ًل ايؿٛا٥ـى ع٢ً َطُٵض ا

ـٷ .(70)ٚدباٜتٗا ًِٕشتِٗ ٚمل ٜٓعهى ٗ  ،ٍ فيوإَِٓٗ  ؾهٝـ مل ًٜتؿت أس

َٸ ،بٌ ٫ٚ نتب اؿـٜح ،٫ٚ نتب ايؿك٘ ،ايتاكٜؽ  .(71)؟!١ ٚاـا١ُيًعا

ٟٷ ٚٸؿل َع ا٫تٸؾٗٛ ٜتٸ ;٘ بٌ كأٌٜٜتٛهٻ ٖٚٛ كأ ٍ ٗ تٔٝٝل َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ذاٙ ا٭

ِل ع٢ً َا ٜٛؿل ب٘ ٗ ت٫ تك ،أػل٣ يتٌٌُ أَٛكّا ،٘ع َِاؿٜكٗ اٯ١ٜ، غرل أْ٘ ٜٛهِّ

 .اؿلب
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ٞٸ ّ ـٳَٔ ايؿكٗا٤ َٓق ايكٹ غ ْعٷذاٙ ؾكـ ُلٻب ٖقا ا٫تٸوٵسٳ أَا إٛقـ ايؿكٗ

 .ٚعـّ اػتِاُٗا بػٓا٥ِ ؿاك اؿلب ،بعُّٛ ايػ١ُٝٓ

ٌٸٖع381قاٍ ايِـٚم) ٚيلهٛي٘  ؾؿٝ٘ اـُى هلل تبًؼ قُٝت٘ ؿٜٓاكّا ٤ٺًٞ (: ن

ٔٸ .(72)ٚيقٟ ايكلب٢ ٚايٝتا٢َ ٚإوانٌ ٚابٔ ايوبٌٝ ٍٕ ٗ عباكت٘ ْٛعٳ ٚيه  . إْا

ٌٸ (: ٚاـُى ٚادبٷٖع413ٚقاٍ إؿٝـ) ِٕ ٗ ن ٌٻ ، قاٍ اهلل عنٻَػٓ ُٴٛا ﴿ :ٚد ٚٳاعٵًَ

ٕٻ ٚٳ َأ ٚٳيٹقٹٟ اِيُكلٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًلٻهٴٛ ٘ٴ  ُٴوٳ ٕٻ هللٹ ػٴ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ ٔٔ َٳا َغ ٚٳابٵ  ٌٔ ُٳوٳانٹ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا اِي

ٚٳ  ٕٔ ُٵعٳا ّٳ اِيتٳَك٢ اِيذٳ ٛٵ ٜٳ  ٕٔ ّٳ اِيُؿلٵَقا ٛٵ ٜٳ ْٳا  ـٹ ٓٳا عٳ٢ًَ عٳبٵ َٳا َأْنٳِي ٚٳ ِٵ بٹاهللٹ  ٓٵتٴ َٳ ِٵ آ ٕٵ ُنٓتٴ ٌٔ ٔإ اهلُل ايوٻبٹٝ

ـٹٜلٷ ٞٵ٤ٺ َق ًٳ  ِّ ؿٝـ باؿلب َٔ ا٭َٛاٍ ٚايو٬غ . ٚأٓاف: ٚايػٓا٥ِ َا اهتٴ﴾عٳ٢ًَ ُن

ٌٸ ،َٚا اهتؿٝـ َٔ إعاؿٕ ٚايػْٛ ٚايهٓٛم ٚايعٓدل ،اب ٚايلقٝلٚايجٝ َا ؾٌٔ َٔ  ٚن

أكباغ ايتذاكات ٚاينكاعات ٚايِٓاعات َٔ إ٪١ْ ٚايهؿا١ٜ ٗ طٍٛ ايو١ٓ ع٢ً 

 .(73)ا٫قتِاؿ

ٖٖٓع436ٙ إلت٢ٔ)ـٻٚعٳ غ بٛدٛب٘ ٗ ْٝع إػامن ُٚلٻ ،ب٘ اٱَا١َٝ تٵا اْؿلؿٳ( 

ٖٓ ،ٚإهاهب ٖٓ ،ؼلز َٔ إعاؿٕ ٚايػْٛ ٚايهٓٛما اهتٚ ا ؾٌٔ َٔ أكباغ ٚ

 .(74)ايتذاكات ٚاينكاعات ٚايِٓاعات بعـ إ٪١ْ ٚايهؿا١ٜ ٗ طٍٛ ايو١ٓ ع٢ً ا٫قتِاؿ

ٌٸٖع460ٚقاٍ ايطٛهٞ) ُٸَٔ إٌلنٌ ٜٴ لّاٗٵق بايوٝـ َق٪ػٳَا ٜٴ (: ن ٢ و

كباغ ايتذاكات . ٚأٓاف: ٚعٓـْا إٔ َا ٜوتؿٝـٙ اٱْوإ َٔ أب٬ ػ٬فٺ ،غ١ُّٝٓ

ٍٸ .ؾٝ٘ ٚإهاهب ٚايِٓاٜع ٜـػٌ أّٜٔا ع٢ً ٖقا  ٚػايـ ْٝع ايؿكٗا٤ ٗ فيو. ٚاهتـ

ٌّ سّاٚبآ١ٜ اـُى، َِلِّ ،ْاع ايؿلق١إايلأٟ ب ُٳ بأْ٘ عا ِٻ ٔٵٗ ْٝع فيو، ؾ ِ٘ ػ

 .(75)ؾعًٝ٘ ايـ٫ي١

١ أػل٣ ع٢ً كأٜ٘ َٔ ايوٓٸ ١ّأؿٓي ،139ٚ 138 وأيتٌإٗ  ،ٚفنل ٗ اـ٬ف

 ٚإعكٍٛ.

ٍٸ ( ع٢ً سلٍٛ اـُى ٕؼتًـ ا٭كباغ ٚايؿٛا٥ـ ٖع676ٞ)لِ ايـٜٔ اؿًٓ ٚاهتـ

ـٻ .١ٜ اـُىآب  ;ايػ١ُٝٓ اهِ ايؿا٥ـ٠، ؾهُا ٜتٓاٍٚ ٖقا ايًؿٜ غ١ُٝٓ ؿاك اؿلب ٚع

 .(76)ٜتٓاٍٚ غرلٖا َٔ ايؿٛا٥ـ ،بإط٬ق٘

ٗٻوٵٚسٳ تذاكات ٚاينكاعات هب اـُى ع٢ً أكباغ اي :(ٖع726ٞ)ل اؿًٓب ابٔ إط
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 ػ٬ؾّا ;١ّٚايِٓا٥ع ٚها٥ل ا٫نتوابات بعـ إػلاز َ٪١ْٚ ايو١ٓ، عٓـ عًُا٥ٓا نآؾ

ٕٻ﴿يعُّٛ  ;يًذُٗٛك ُٴٛا َأ ٞٵ٤ٺ ٚٳاعٵًَ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ َٳا ﴿، ٚقٛي٘: ﴾َٳا َغ ٔٵ َطِّٝبٳاتٹ  َٹ َأْؿٹُكٛا 

ٔٵ اَ٭كٵٔض َٹ ِٵ  ٓٳا َيُه ُٻا َأػٵلٳدٵ َٹ ٚٳ ِٵ  ُٸٚيًتٛات ;﴾َنوٳبٵتٴ ^١ل إوتؿاؿ َٔ ا٭٥
(77). ٍّّْ ٗٚ 

ٌٸ  ،ِٓٳػٵَا ٜٴ آػل ي٘ فنل إٔ ٚد٘ ا٫هتـ٫ٍ بآ١ٜ اـُى أْٗا أٚدبت اـُى ٗ ن

ّٴ ٌٕ ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ غ١ُٝٓ ؿاك اؿلب ٜٚتٓاٍٚ غرلٖا، ؾايتؼِٝ ٌٷ َٔ غرل ؿيٝ  .(78)باط

َٸ ٚقاٍ: ػ٬ؾّا ،(ٖع965ٚإيٝ٘ فٖب مٜٔ ايـٜٔ ايعاًَٞ) ِٸ ،١يًعا ٖٛا سٝح ػ

ٟٸ ،إع٢ٓ ايجاْٞب ُٸ ْٚكًٖٛا عٔ َٛٓٛعٗا ايًػٛ ِٸ ،١إٍ غٓا٥ِ ؿاك اؿلب ػا ٖٛا أٚ ػ

 .(79)ب٘

( ع٢ً إٔ ا٭ٌُ ٗ ٚدٛب اـُى ٗ ْٝع َا ٖع1245ـ أٓـ ايٓلاقٞ)ٚأٖن

ٜوتؿٝـٙ اٱْوإ ٜٚهوب٘ ٜٚػُٓ٘ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ ٚا٭ػباك. ٚايػ١ُٝٓ ٗ أٌُ ايًػ١ 

ٜٚل٣ إٔ تِلٜض بعض ايؿكٗا٤ بإٔ . (80)غ بعض أٌٖ ايًػ١ب١، نُا ُلٻوٳايؿا٥ـ٠ إهتٳ

َا ٖٛ  ،بـ٫ي١ ايوٝام ;ق َٔ ؿاك اؿلب٪ػٳإتباؿك َٔ ايػ١ُٝٓ ٗ آ١ٜ اـُى ٖٛ َا ٜٴ

ٞٸ اْعهايٷ إ٫ٓ ٞٸ ٕا اًتٗل ٗ ايؿك٘ ايتاكى  .(81)ٌٚايتؿورل غرل اٱَاَٝٸ ايلزل

ّٸ  لٜٔ.يؿكٗا٤ إعأَُ ا يًػ١ُٝٓ ْاع١ْ ٢َٔٚ ع٢ً ٖقا ايتؿورل ايعا

إٕ ن١ًُ غِٓ بايِٝػ١ ايٛاكؿ٠ ٗ اٯ١ٜ إباكن١ تلاؿف كبض  :ب اـ٥ٛٞوٵؾشٳ

ِٸ ٌٸٚ َطًل ايؿا٥ـ٠... ٚاهتؿاؿ َٚا ًانٌ فيو، ؾتع ع  ٤ٗ ايتعبرل بايٌٞ أٓاف: ٚيع

ٗ  ٕ اـُى ثابتٷإٚ .ٍ ٖقا ايتعُِٝإ ايقٟ ؾٝ٘ َٔ ايوع١ ٚايٌٍُٛ َا تل٣ ع إٜعامّا

ـٸ نإ ٜورلّا ٕٕإٚ ،َٔ ايلبض ٤عًٝ٘ ايٌٞ َطًل َا ُـم غرل إٓاهب  ،نايـكِٖ ،ّاد

َټإاْت٢ٗ ٚ نُا ٫ ىؿ٢... ،يػٓا٥ِ ؿاك اؿلب ٌ ٗ إط٬م اٯ١ٜ ٍ ايكٍٛ: ٫ٚ ٜٓبػٞ ايتأ

ـٸ َٸ ،فاتٗا إباكن١ ٗ س  .(82)١ ا٭كباغ ٚايػٓا٥ِٚسلٛشلا يعا

 

ٚٸاعتُـ ا٫تٸ ٞٸٚقِلٙ ٗ تٔٝٝل َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ  ،ٍذاٙ ا٭ ، ع٢ً اجملاٍ اؿلب

ٚٴ ،ع٢ً إع٢ٓ ايقٟ هاؿ اهتؼـاَ٘ ٚتـاٚي٘ ع ي٘ ٓٹبٌ كأ٣ بعِٔٗ أْ٘ إع٢ٓ ايقٟ 

 ايًؿٜ. 
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 .َٚٛكؿ ْنٍٚ اٯ١ٜ ،ن بعِٔٗ ع٢ً قل١ٜٓ ايوٝامل بآ١ٜ اـُى كٖنَا ٜتعًٖ ٚٗ

  هبل نًُاتِٗ سٍٛ فيو. ٚقـ فنلْا ؾُٝا

ا إٔ ايوٝام ٚٵٌ. ٚكَأٚنًُات ايًػٜٛٸ ١ٜآلو أُشاب ا٫ػاٙ ايجاْٞ بإط٬م اُٚوٻ

 ٫ ٜؿٝـ ا٫ػتِاْ.

إف إٛكؿ  ;٫ ٜٛدب ايتؼِّٝ قاٍ إٓتٛلٟ: إٕ ٚقٛع اٯ١ٜ ٗ هٝام غن٠ٚ بـك

ِّ ٕ ِٜرل يٛدب اػتِاْ اـُى يػٓا٥ِ بـك ؾك٘. ٫ٚ َاْع َٔ أ ، ٚإ٫ّٕٓغرل ك

ْٸ َٛكؿٷ ِٕ َٛدبّا ػا ف ٗ ًٌُٜ٘ بعَُٛ٘ ٚإط٬ق٘، بٌ ٖٛ إتعاكٳ ،ٞنِّ يٓنٍٚ سه

 .(83)آٜات ايهتاب ايعنٜن

ـٻٚ ٍ ٖٛ ٚقٛع آ١ٜ ٚٸؾا٭ ;ٖٓا َٔ َلاعا٠ ايتؿلٜل بٌ ايوٝام َٚٓاهب١ ايٓنٍٚ ٫ بٴ

لٜٔ. وِّب بعض إؿوٵٚايجاْٞ ْنٚشلا ٗ ٚاقع١ بـك، سٳ ;اـُى ٗ هٝام آٜات ايكتاٍ

ٌ َع إط٬م ايًؿٜ أٚ عَُٛ٘، ٫ ٌٜهِّ ،إٕ ايوٝام ٗ إٛكؿ :ب ٖقا إٓٛٛكوٵٚسٳ

١. ٚايٛاقع١ اييت ْنٍ بٗا ٫ تعـٚ إٔ تهٕٛ ٫ٚ ًِٜض يتؼِّٝ ايعَُٛات ايًؿٛٝٸ ،قل١ّٜٓ

ُٻ ،إٓاهب١ اييت ْنٍ ؾٝٗا ايتٌلٜع، ؾ٬ ٜكتِل عًٝٗا  ـ عٓـٖا. ٫ٚ ٜتذ

ِٸٞ بإٔ َا فٴٚٗ إكابٌ ٜل٣ اشلاسل ع٢ً إط٬ق٘، ؾإفا ؾلض إٔ  نل أع٬ٙ ٫ ٜت

ّٸ ٌ ؾٝ٘ يؿٜ ايػ١ُٝٓ ُٳعٵوتٳت٘ ٖا ٜٴنإ غُِٛٝٸ ،ٖٚٛ غٓا٥ِ اؿلب ،إع٢ٓ ا٭ػ

ٞٸ نُع٢ٓٶ ٝٸ ، أُبض ايوٝام إقنٛك ُاؿّافامّا ٚيٛ ،اهتعُاي ١ ع٢ً تعٌٝ يًكلٜٓ

ْٸُٳعٵإع٢ٓ إوتٳ ّٸ٫  ،ٌ ؾٝ٘ ايًؿٜ ٗ إع٢ٓ اـا  . (84)ايعا

 

ايكا٥ٌ بعـّ اقتِاك َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ  ،عذاٙ إٛهٸـ بعض ايباسجٌ َٛقـ ا٫تٸٜ٪ِّ

ُٻق َٔ ايهٓؿ٪ػٳع٢ً َا ٜٴ ٗا بعض عٗٛؿ تٵٓٳاك ٗ اؿلب، ببعض ايؿكلات اييت تٔ

ُى ٗ غرل نإ ٜؿلض اـ ب كأِٜٗ ع إٔ ايٓيبٸوٵٚاييت تؿٝـ ع سٳ ،ٚنتب٘ |ايٓيبٸ

 ١.ايػٓا٥ِ اؿلبٝٸ

ـٴ ،َا كٚاٙ ايبؼاكٟ :َٚٔ ِافز ايهتب عبـ  عٔ ابٔ عباي قاٍ: قـّ ٚؾ

ٞٸ ،ايكٝى اك َٔل، َٔ كبٝع١، بٝٓٓا ٚبٝٓو نٓؿ ؾكايٛا: ٜا كهٍٛ اهلل، إْا ٖقا اؿ

ُٴ ؾًوٓا ٌِْ إيٝو إ٫ٓ َٳ ،ْأػق ب٘ ْا بإَٔللٵٗ ايٌٗل اؿلاّ، ؾ ٚكا٤ْا،  ٔٵْٚـعٛ إيٝ٘ 
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اٱّإ باهلل: ًٗاؿ٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ع ٚعكـ  :ٚأْٗانِ عٔ أكبع ،: آَلنِ بأكبعقاٍ

 ...،ٚا هلل ٔى َا غُٓتِٚإٔ ت٪ؿٸ ;ُٚٝاّ كَٔإ ;ٚإٜتا٤ ايننا٠ ;ٚإقاّ اي٠٬ِ ;بٝـٙ ع

 .(85)خلإ

ٞٸ ـُ َٚٔ اؾً ٝٸُٵع ٗ ْٛلِٖ ع أْ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ا ١ ى ٖٓا ع٢ً غٓا٥ِ سلب

ٞٸ ِ ٗ ًَِٓاهب١ ايوِّ إ٫ٓ ايقٟ ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً اـلٚز يًكا٤ ايٓيبٸ ،ـعٳٔٵٕوتٳا َع ٖقا اؿ

 ّ.لٴا٭ًٗل اُؿ

َٔ نتب  ٚقـ دا٤ َجٌ ٖقا ايتأنٝـ ع٢ً أؿا٤ ٔى إػامن ٗ ١ًْٺ

ُٻإ |ايلهٍٛ ، ب بعض إِاؿكوٵسٳ ،ٍ إوًٌُإ تٵٍ كتًـ ايكبا٥ٌ اييت أْ

سنّ، ٚنتاب٘ يًؿذٝع، ٚؾٓاؿ٠ ا٭مؿٟ ٚقَٛ٘.  نتاب٘ ٭ٌٖ ايُٝٔ َع عُلٚ بٔ :َجٌ

ٕٸ ع٢ً  ،ٚت٬ع ا٭ٚؿ١ٜ ٚٚٗٛكٖا ،يهِ بطٕٛ ا٭كض ٚهٗٛشلا ٚنتب ؾ١ٓٝٗ بٔ مٜـ: إ

ٗ  ٚا اـُى. ٚايلهاي١ ا٭ػرل٠ ٚاٖل٠ْٚتٌلبٛا َا٤ٖا، ع٢ً إٔ ت٪ؿٸ ،إٔ تلعٛا ْباتٗا

 .(86)لات ا٭كضٝٵأْ٘ طًب َِٓٗ إٔ ٜـؾعٛا ٔى َا ٜوتؿٝـْٚ٘ َٔ ػٳ

ْ٘ كب٘ ؾٝٗا بٌ اي٠٬ِ ٚايننا٠ أ |ٜ ٗ بعض نتب ايله٬ٍٛسٳٜٚٴ

ٚؿػٛشلِ  ،ٗ قبٍٛ إه٬َِٗ ت ًلطّالٳبٹاييت اعتٴ ،ٚايِٝاّ ٚاـُى ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛك

َٸ ٖٓػٳَا ؿٳ ٚٗ ،|١ اهلل ٚكهٛي٘ٗ ف ِّا ٜ٪نٌِّ ؾٝ٘ إوًُٕٛ،   ،١ٝت٘ ايـٜٓٝٸـ ع٢ً أٖ

اييت هب ع٢ً نٌ َوًِ إٔ  ،١ا ايٛٚا٥ـ ايؿلؿٜٸٚيٝى ايوٝاه١ٝ ؾك٘. ٚقـ بٌ ؾٝٗ

 ٜ٪ؿٜٗا. 

مل ٜهٔ ٜطًب َِٓٗ ٗ تًو ايعٗٛؿ ٚايهتب إٔ  |ٜٚل٣ ٖقا ايؿلٜل إٔ ايٓيبٸ

نُا تبٌ َٔ ٚٓع  ،ؿٌعٳٔٵ٭ٕ بعِٔٗ ناْٛا َوتٳ ;ٜـؾعٛا اـُى َٔ غٓا٥ِ اؿلب

ٛٻإٚؾـ عبـ ايكٝى، باٱٓاؾ١  ٭ْ٘ نإ َٔ  ;بّالٵيٌ يٝعًٓٛا سٳٍ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ك

ٍٕ . ٚيٛ نإ إكِٛؿ َٔ ؿؾع ايػٓا٥ِ بعـ ٚقٛع سلبٺ|ً٪ٕٚ ايٓيبٸ َع  أٚ قتا

ل ٗ تًو ايلها٥ٌ ٚايعٗٛؿ اؾٗاؿ ٗ عـاؿ اي٠٬ِ ٚايننا٠ َنقٵإٌلنٌ يٓاهب إٔ ٜٴ

ـُ  .(87)ىُٵٚايِٝاّ ٚا

 
|

ٍٷلٳِط١ ٜٴٚبايٓٛل ٗ ِْْٛ ايهتب ايٓبٜٛٸ َٔ  إفا مل ٜهٔ إلاؿٴ :َٙؿاؿٴ غ توا٩
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غٓا٥ِ اؿلب  ٔىٳب ايهتب إقنٛك٠ ع وٵع سٳ |ٍ ايٓيبٸإاـُى إطًٛب ؿؾع٘ 

ِّ  ايػٓا٥ِ ٜهٕٛ؟  ؾُٔ أ

ٖٓ َٕلٳؼٵوتٳا ٜٴقـ وتٌُ أْٗا َٔ ايهٓٛم ٚإعاؿٕ ٚايلنام ٚ نإ  ٔٵز َٔ ايبشل 

 َٓ٘.  قلٜبّا

ٔٵ ٌٸٌٖ ناْت ٖقٙ إٛاكؿ  ٚيه  َٔ ايهجل٠ ٚايٛؾل٠ يـِٜٗ عٝح اهتـع٢ ن

  !١؟ٖقا ايتأنٝـ ٗ ايهتب ايٓبٜٛٸ

ٖقا ايتٌلٜع إايٞ  |َٔ إٔ ٜبٌ شلِ ايٓيبٸ ـ َاْعٷد٫ ٜٛأػل٣  َٚٔ د١ٗٺ

ٞٸ ٛٻ ،ايوٝاه  يٌ بإع٬ٕ اؿلب. كغِ نِْٛٗ غرل ك

ِٸ ٕٵإ ث ٛٻ ِْٗ إ ٟٸمل ٜهْٛٛا ك ٕٸ ٜٵبٳ٫ كٳْ٘ إابتـا٤، ؾ سلبٺ يٌ بإع٬ٕ أ َٔ  ٗ أ

ٟٸفا َا تعلٻإِٗ إٔ ٜـاؾعٛا عٔ أْؿوِٗ سكِّ ّٕ ٓٛا ٭ ِٸ ٖذٛ  َٔ ايكبا٥ٌ إعاؿ١ٜ شلِ، َٚٔ ث

 ع٢ً ٖقا ا٫ؾذلاض.  ؾإْ٘ اًذلط٘ عًِٝٗ بٓا٤ٶ

ٝٸ كٷَٚكلٻ ،ض ٚإاٍ ٌَلٚعٷلٵى ٚايعٹِؿايـؾاع عٔ ايٓٻ ٚسلٸ ٝٸ ّاعك٥٬ ٫ٚ  ،ّاٚؿٜٓ

ٕٕ ٕٵ .وتاز بطبٝع١ اؿاٍ إٍ إف  ،ٚغُٓٛا ٗ تًو اؿلب ايـؾاع١ٝ ،َٔ فيو ٤ٷٚقع ًٞ ٚإ

 .(88)يبعض ايِْٓٛ ايؿك١ٝٗ ٚؾاقّا ،ٕ عًِٝٗ ؿؾع أٔاهٗاإؾ

َٳ يتًو ايٛؾٛؿ ٚايكبا٥ٌ تكـِٜ اـُى ي٘ نإ  ايٓيبٸ ٜل٣ إٔ َطايب١َ ٔٵٖٚٓاى 

ايقٜٔ  ،ؾهإ ٜطايب أ٩ي٦و ايكاؿ٠ ،بٓؿو٘ تًو إعاكى بوبب عـّ سٔٛك ايٓيبٸ

ٛٸ ناْٛا  .(89)ٚا إيٝ٘ ٔى غٓا٥ُٗاٜ٪ؿٸإٔ  ،عٓ٘ ابّاْ

ٟٸ ٖٚقا اؾذلاضٷ ٌٕ مل ٜوتٓـ إٍ أ  تاكىٞ. ؾايلها٥ٌ مل تهٔ يكاؿ٠ٺ أٚ َِـٕك ؿيٝ

ُٸ بعجِٗ ايٓيبٸ ـٸ اتٺبايٓٝاب١ عٓ٘ ٕٗ َٔ إٌلنٌ. إٕ ايلها٥ٌ اييت بعجٗا  ؾ٦اتٺ قتاي١ٝ ٓ

أٚ ايوابع١، ناْت يًًُٛى  ٗ ايوٓتٌ ايواؿه١ ٚؼـٜـّا ،بعـ اؿـٜب١ٝ ايٓيبٸ

ـٳ ٚيٓإي ،ٚا٭َلا٤ إيٝ٘ ؾهاْت  تٵَٔ ايعلب. أَا ايلها٥ٌ اييت نتبٗا يًكبا٥ٌ اييت ٚؾ

ٗ ايو١ٓ ايتاهع١. ٚبـكاه١ ُِْٛٗا ٬َٚس١ٛ هٝاقاتٗا ايتاكى١ٝ ٫  ،ٗ عاّ ايٛؾٛؿ

ٍٸ  ا أٚ بعٛخٺيولاٜ ١ّٗٗ َِاؿك ايتاكٜؽ أْٗا ناْت َٛدٻ ؿٵٔلع٢ً فيو. ٚمل ٜٳ لـٖا تـ

ُٸ  قتاي١ٝ.  اتٺأكهًت ٕٗ

ع نإ فُٛعٗا  (ٖع230ب ابٔ هعـ)وٵع سٳ |إٕ ايولاٜا اييت بعجٗا ايٓيبٸ

َٚعُٛٗا ناْت ٗ ايوٓٛات ايجا١ْٝ ٚاـاَو١ ٚايواؿه١ ٚايوابع١  ،١هلٜٸ 56سٛايٞ 
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 .(90)١هلٜٸ 12بػٓا٥ِ ناْت سٛايٞ  تٵٚايجا١َٓ ٚايتاهع١ يًٗذل٠. ٚايولاٜا اييت كدعٳ

ُٸإ ٝٸ ١ّات ايولاٜا ناْت أَٓٝٸٕ َٗ  .١ قـٚؿ١٠ ؿٜٓٝٸٚبعٔٗا هٝاهٝٸ ،١ٚتأؿٜب

ُٸإ :ؿٞ ايورل٠ب تعبرل بعض َ٪يِّوٵٚسٳ ٚٗ ْٝع  .(91)م ايٌلط١ ٗ مَآْالٳات ؾٹْٗا َٗ

ٝٸ ا٭سٛاٍ ؾإٕ ٖـف ايلها٥ٌ ٚايعٗٛؿ نإ كتًؿّا  ١. ١ ٚايكتايٝٸعٔ غلض ايولاٜا ا٭َٓ

١ ٖٛ ٔى إكِٛؿ َٔ اـُى ٗ ايلها٥ٌ ايٓبٜٛٸ ع٢ً ؿع٣ٛ نٕٛ ؿٴٔلٚقـ ٜٳ

ِٴ ِٖٓؿُٳ إهاهب ٚا٭كباغ بأْ٘ ٚكؿ ٗ بعٔٗا سه ـ أْٗا ناْت أقلب ا ٜ٪ِّٛ إاٍ، 

ٞٸ ٚأعط٢ ٔى » :. بٌ دا٤ ٗ نتاب٘ يعبـ ٜػٛخ بٔ ٚع١ً اؿاكثٞإٍ ايوٝام اؿلب

ٟٸ ١ًْْ تٵٚػًَ .(92)«ٚنٵإػامن ٗ ايػٳ  .(93)إٍ أٔاي إػامن ٠ٺإًاك َٔ ايهتب َٔ أ

ُٻ ُٸ بعض ايهتب أَٛكّا تٵٓٳٚتٔ باٱٓاؾ١ إٍ  ،١إؿاك١ٜ ٚأ١َٝٓ ٚهٝاه١ٝ َٗ

ّٸ .ايؿلا٥ض  .ي٘ فنلٷ ؿٵٔلٚٗ بعٔٗا مل ٜٳ ;ع٢ً ٔى إػامن ٚٗ بعٔٗا ْ

َٕ ٜٓ ٔٵؾؿٞ نتاب٘  ٜٓ أهًِ َٔ سـي َٔ ـِ: ٚأعط٢ س ٚؾاكم  ،كهٛي٘ اهلل ٚس

َٸ َٳ ;١ اهلل ٚكهٛي٘إٌلنٌ، ؾإْ٘ آَٔ بق َٸ ٔٵٚ َٸكدع عٔ ؿٜٓ٘ ؾإٕ ف ١ قُـ ١ اهلل ٚف

 كهٛي٘ بل١٦ٜ.

ٕ شلِ أَٛاشلِ إٚٗ نتاب٘ يلبٝع١ بٔ فٟ َلسب اؿٔلَٞ ٚإػٛت٘ ٚأعُاَ٘: 

ٕ ِْل آٍ فٟ َلسب ع٢ً ْاع١ إٚ .ٚمًِٗ ٚكقٝكِٗ ٚآباكِٖ ًٚذلِٖ َٚٝاِٖٗ..

 إوًٌُ.

ع٢ً إٔ  ،َا أهًِ عًٝ٘ َٔ أكٕٓ٘ ي٘ إ :ٚٗ نتاب٘ ـايـ بٔ ُٓاؿ ا٭مؿٟ

َٴ٪٫ٚ ٜ ...ٜ٪َٔ باهلل ٫ٚ ٌٜلى ب٘ ٦ًّٝا ٚع٢ً إٔ ِٜٓض هلل  ،٫ٚ ٜلتاب ،ثّاـٹشٵٟٚ 

ٖٓ ٚع٢ً قُـ ايٓيبٸ .ٚيلهٛي٘..  .ا ّٓع َٓ٘ ْؿو٘ َٚاي٘ ٚأًٖ٘إٔ ّٓع٘ 

َٳ َٔ ب٬ؿِٖ َٚٝاِٖٗ ٚغـ٠ٚ  ،ٕ شلِ َا أهًُٛا عًٝ٘إ :ٌٔ ايطا٥ٝٸعٵٚنتب يبين 

 ،ٚؾاكقٛا إٌلنٌ ،ٚأطاعٛا اهلل ٚكهٛي٘ ،َا أقاَٛا اي٠٬ِ ٚآتٛا ايننا٠ ،ِايػٓ

 ٚأَٓٛا ايوبٌ. ،ٚأًٗـٚا ع٢ً إه٬َِٗ

 .(94)ؾٝٗا فنل ايػٓا٥ِ ؿٵٔلمل ٜٳ ٖٚقٙ ايهتب أّٜٔا

ِٸ ٕٵإ ث ُٳ ٕ ٖقٙ ايهتب إ ٌٸٚتأٖن ،ـّآٳهٳ تٵهً  ،ع ـ ُـٚك بعٔٗا ع ع٢ً ا٭ق

ٕٵ :ٗ إكاّ ؿٴٔل، ؾإٕ ايتوا٩ٍ ايقٟ ٜٳٚٚٗلت ؿ٫ي١ بعٔٗا ع٢ً ايـع٣ٛ نإ اـُى  إ

ٚنإ ٖقا  ،ع٢ً إوًٌُ بايؿعٌ ٗ تًو إلس١ً ع٢ً إهاهب ايتذاك١ٜ َؿلّٚٓا
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ٙ ٗ أساؿٜح مل ٜٛٗل فنلٴ ِٳ، ؾًٹ|مَٔ ايٓيبٸ كّاَٚطبٻ ٬ّاؿهِ ايٌلعٞ َؿعٻ

 .(95)ِ أّٜٔاٗ اهتؿواكاتٗ ؿٵٔلنُا مل ٜٳ ؟!ٚتٛدٝٗات٘ يًُوًٌُ |ايٓيبٸ

١ ٚهٝاهٝٸ ١َّا نإ ؾإٕ ايطبٝع١ ايباكم٠ يتًو ايعٗٛؿ ٚايهتب تبـٚ إؿاكٜٸ ّاٚأٜٸ

ٝٸ  ٚإفعاْٗا يوٝاؿ٠ ايٓيبٸ ،١. ٚؿ٫يتٗا أبًؼ ع٢ً ؿػٍٛ تًو ايكبا٥ٌ ٗ ْاع١ إوًٌُٚأَٓ

َٸ ،ِ ٚاؿلبًِٗ ايوِّ َٸ ،١ٚقبٛشلا با٭سهاّ ٚإباؿ٨ ايعا ٕ ١ إوًٌُ. إٚايـػٍٛ ٗ ف

ٛٸ َٚا تبعٗا َٔ ؾتض  ،٠ ا٫ه٬ّ ٚإوًٌُ بعـ اؿـٜب١ٝهٝاقٗا ايتاكىٞ ٖٛ ٚٗٛك ق

ِٸ ،١ ٚغن٠ٚ سٌَٓٓه ٚؿػٛشلا ٗ  ،إه٬َٗا سٝح دا٤ت ايٛؾٛؿ ٚايكبا٥ٌ َع١ًّٓ ،تبٛى ث

 ْاع١ إوًٌُ. 

 

ٞٸ١ َٚٛساٍٚ إٓتٛلٟ إٛا١َ٤ بٌ بعض ايتعلٜؿات ايًػٜٛٸ ؾلأ٣ إٔ  ،قؿ٘ ايؿكٗ

ٌٜرل إٍ  ع ١ٺإٔ ايػ١ُٝٓ ٖٞ َا ٜؿٛم ب٘ اٱْوإ َٔ غرل ٌَٓكع ٖٚٛ ايٛاٖل َٔ نًُاتِٗ 

ٌٕتٵٗ إؿّٗٛ دعًَ تٵًلبٳُأ ١ٺػُِٛٝٸ ّٸ ٘ ِٜـم ع٢ً ايػ١ُٝٓ بٌه ٫ٚ ٜكتِل ع٢ً  ،عا

١ ط٬م ايهًُإب. ٜٚهٕٛ ا١ْٝ ٚعـّ ايذلٗق١ ٖٞ اجمٓلغٓا٥ِ اؿلب. ٖٚقٙ اـُِٛٝٸ

ل ٖقا إؿّٗٛ ع٢ً ط٬م إطًل ع٢ً أٚٗل أؾلاؿٙ. ٚطبٻإع٢ً غٓا٥ِ اؿلب َٔ باب 

ٖٳ ٚٸـٳبعض إٛاكؿ، ؾلأ٣ إٔ  ٚايػًب١ عًٝ٘، ٫ اغتٓاّ  ف إكاتٌ ٗ اؿلب ٖٛ ػق٫ٕ ايعـ

ب١ ٗ غرل َذلٖق ِٷعٳايهٓن ٚإعـٕ ْٹ٘ َٔ ل بَؿِٛب١. َٚا ٜٴغرل َذلٖق ا٭َٛاٍ، ؾٗٞ ْع١ُْ

 ،١ ٖٛ اؿٍِٛ ع٢ً َا ٜعٍٝ ب٘. ٖٚـف اٱْوإ َٔ نوب٘ ٚسلؾت٘ ايَٝٛٝٸايعاؿ٠

ـٻغرل َذلٖق ٜٚلؾع ب٘ سادات٘ اي١َٝٛٝ، ؾاينا٥ـ عًٝ٘ ْع١ُْ َكـاك إ٪١ْٚ اي١َٝٛٝ  ب١. ٚيقا عٴ

ِټ ّاٗ أكباغ إهاهب ػاكد  .(96)٫ ؽِِّٝا ،ِّاؽ

هتشِاٍ إاٍ ٫ ٫ع يتٛٗقب ٚعـّ اا١ْٝ ٚعـّ ايذلٗقٕ اجمٓلأبُٝٓا ٜل٣ اشلاسلٞ 

ٗ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٗ آ١ٜ  ب ٚايتذاك٠، ٖٚٞ غرل ؿاػ١ًٺوٵتٓطبل ع٢ً عًُٝات ايَه

 .(97)اـُى

ٌٴ سٝح كأ٣ إٔ إتباؿك َٔ ا٫هتعُاٍ إٔ  ;ع كًٝـ كٓا ٖٚٛ َا اهتكلب٘ ع َٔ قب

ٌٕ غرل أْ٘  .ًٟ٘ ٜبقي٘ ٗ هبَٝاؿٸ ايػ١ُٝٓ ٚايػِٓ َا ٜٓاي٘ اٱْوإ ٜٚٛؿل ب٘ َٔ غرل َكاب

 .(98)١ٌ بعـّ إٌٓكـ ايًػٜٛٸٝٵـ َقَكْٳ
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ِٻ ، ٜٚل٣ أْٗا تهُٔ (١ٺب٬ ٌَٓك)ـ ٝٵك١ بَكٌ ايوبشاْٞ ٗ اـُِٛٝات إتعِّٚؾ

ٌٕقٵٚهٗٛي١، أٚ ايٛؿل ب٬ بٳ ٗ أسـ ا٭َٛك ايتاي١ٝ: ايٛؿل ب٘ بٝوٕل ، أٚايٛؿل بـٕٚ ٍ َكاب

 .(99)ٕعٚتٛٗق بٺتلٗق

 

يًُٛا١َ٤ بٌ َعطٝات ايتعلٜؿات إعذ١ُٝ  ;ؼ١ًًٝٝ ٜبـٚ أْٗا اهتٓتاداتٷ

ب ع ٗ ْٛلِٖ ع ٕ اهتٓتاز عـّ ايذلٗقأٚايٛاٖل  .ٚايلٚاٜات اؿـٜج١ٝ ٚإٛاقـ ايؿك١ٝٗ

ٍٕب٘، أٚ ل ٗ ساي١ عـّ تلٗقَا ٜتشٖك ٤ٺٍ إٔ ايؿٛم بٌٞإٜلدع  عٓـ َِاسبت٘  :آػل بكٛ

 .يعِٓل إؿادأ٠

 ،ٚعـّ بقٍ اجملٗٛؿ إتعاكف ،ٍ عـّ ايتعبإ١ ؾٗٛ أقلب أَا َؿّٗٛ عـّ إٌٓك

ِٸ ٝٴ ٤ٜعين اؿٍِٛ ع٢ً ايٌٞ َٚٔ ث  .ٚهٗٛي١ٺ ٕلوٵب

ّٸعًٝ٘ أْ٘ ٫ ٜتباؿك َٔ ايؿٛم َع٢ٓ عـّ ايذلٗق ؿٴٔلٜٚٳ ؾايقٜٔ ٌٜاكنٕٛ ٗ  .ب ايتا

ِّ َوابكاتٺ ٕٵ ،َٕٛ اػتباكاتٺأٚ ٜك ٔٴ ،ّ بايؿٛم ؾٝٗانٵ٫ ّهِٓٗ اَؾنإ  ٚإ ِٗ ع بع

ٌٸ إٕ َجًِٗ يٝى َجٌ  ٚبعباك٠ٺ أػل٣:بٗا.  عاي١ٝ َعتٍـّ ع ؾلْ ايؿٛم بٓوبٺع ٜتٖٛق ع٢ً ا٭ق

ٕ ا٭كباغ ٚإهاهب إؾ ع عًٝ٘ بٓا٤ٶع أٟ  . ٚإ٫ّٓاع ايؿٛم ْٗا٥ٝٸ٫ وتوب ٫ٚ ٜتٖٛق ٔٵَٳ

َا ٜـػٌ ٗ كاطلات  ٭ٕ ايتادل نجرلّا ;١ ٖٞ ا٭ػل٣ ٫ تهٕٛ قتوب١ّايتذاكٜٸ

ِٸ ٚوتٌُ ايلبض أٚ اـواك٠ بٓوبٺ ٕ ٖٓاى َٔ ا٭عُاٍ ايتذاك١ٜ َا قـ هنّ إ َتؿاٚت١. ث

 !َٓٗا، ؾٌٗ ؽلز َٔ َٛاكؿ اـُى؟ ل أكبإغبتشٗك ؿّاًَأُشابٗا هٳ

 ،ُٚٝـ ايً٪ي٪ َٔ ايبشاك ،نُا إٔ عًُٝات اهتؼلاز إعاؿٕ َٔ باطٔ ا٭كض

 ب.عٝح ٜطبل عًٝٗا َؿّٗٛ عـّ ايذلٗق ،١٭هايٝب ايتكًٝـٜٸع٢ً ا ؿ١َّتٛقِّ ـٵمل تعٴ

ٌٕٚنقيو اؿاٍ بايٓوب١ ٕؿّٗٛ اجمٓل ْ٘ يٝى إع٢ٓ إ، ؾا١ْٝ ٚعـّ ٚدٛؿ َكاب

 َٔ ايعٓا١ٜ اٱٓاؾ١ٝ.  اؿ فيو بٔلبٺَؿوتٳبٌ قـ ٜٴ ،«١ٺبـٕٚ ٌَٓك»ٝـ إتباؿك َٔ َق

١ إٛاقـ ايلٚا٥ٝٸٜٚبـٚ إٔ بعض ايـاكهٌ اهتٓتذٛا ٖقٙ ا٭َٛك َٔ بعض 

ْ ُٓٔ َؿّٗٛ ٛٵايهٓن ٚايلنام ٚإعـٕ َٚا ٜٓاٍ بايػٳ تٵاييت أؿكدٳ ،ٚايؿك١ٝٗ

ٖٓ تٵكٳٚقلٻ ،ايػ١ُٝٓ  هابل. ٕعٚبـٕٚ تٛٗق ،ؿاقّال ب٘ اتٸَؿِٛا ٜٴعًٝٗا اـُى. ٖٚٞ 

 ،ع٫١ هب ؿؾع اـُى ع٢ً بعض ايؿٛا٥ـ إتٖٛق :ب بعض اٯكا٤ ايؿك١ٝٗوٵٚسٳ
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ب١ أٚ غرل وٳػلاز اـُى َٔ إٛاكٜح غرل احملتٳإبُٝٓا هب  ;ب١ٕذلٖقنإٛاكٜح ا

 ع١.إتٖٛق

ٟٸ ع٢ً ٖقٙ اٯكا٤ متٸ ٚبٓا٤ٶ ق ٪ػٳ. ٚيٛ مل تٴ١ٺب٬ ٌَٓك ٤ايؿٛم بايٌٞ تؿورل قٍٛ ايًػٛ

ايلٚاٜات اؿـٜج١ٝ ٚاٯكا٤ ايؿك١ٝٗ بعٌ ا٫عتباك ٗ ايتش٬ًٝت ايوابك١ ٫عتدل إرلاخ 

ٚبعض أًهاٍ إلنٛمات، َٔ ا٭َٛك اييت ٜؿٛم بٗا  ،اشلبات بأًهاشلاٚ ،بأْٛاع٘

 . ٫ٚ عٓا٤ٺ ١ٺب٬ ٌَٓك

اك عٔ ٜ إٔ بعض ؼ٬ًٝت إٓتٛلٟ سٍٛ أغلاض إوتجُلٜٔ ٚايتذٸ٬سٳٜٚٴ

إهاهب ٚايؿٛا٥ـ ايتذاك١ٜ ٫ تِـم ع٢ً ا٭ٌْط١ ايتذاك١ٜ ٗ كتًـ ا٭م١َٓ 

ٖـؾِٗ َٓٗا  ٭ؾلاؿٺ ،١ قـٚؿ٠ع٢ً أعُاٍ ػاكٜٸ ن ْٛلٙإف ٜٛٗل أْ٘ كٖن ;ٚا٭َه١ٓ

ِّ ٫ٚ تكتِل ؾك٘ ع٢ً  ،ؿ٠ْاؿٍِٛ ع٢ً يك١ُ ايعٍٝ اي١َٝٛٝ. إٕ أغلاض ايتذاك٠ َتع

 ١ ا٭هاي.تٛؾرل اؿادات إعٌٝٝٸ

ٕٸ ;ؿلبإٍ اٚنقيو اؿاٍ بايٓوب١  َا فنلٙ قـ ِٜـم ع٢ً ايٓاس١ٝ  ؾإ

ب١ ًَُٛب ؼكٝل ايػٳ ّاؾِٗ سٝٓٗا ٜهٕٛ َِٓبٸبإٔ ٖـ ،ايٓؿو١ٝ يًُكاتًٌ ؿ١ٛ ايكتاٍ

 ،ب١َلٖن ؾكـ تهٕٛ يًشلٚب أٖـافٷ ٚإ٫ٓ، ِ إعلن١ يِاؿِٗوٵٚايِٓل ٚسٳ

ب١ ًَؿ ايػٳ٫ٚ تهٕٛ جمللٸ ،تٝذ١ٝاعوهل١ٜ ٚهٝاه١ٝ ٚأ١َٝٓ ٚاقتِاؿ١ٜ ٚاهذل

 ايعوهل١ٜ ٗ إٝـإ.

 

ِٸٜل٣ بٓشُٝـ٠ إٔ ايػٓا َٔ  اييت ناْت تـؾع نجرلّا هبابا٭ ٥ِ ناْت َٔ أٖ

ٚٳٕ إغلا٤ ايػٓا٥ِ نإ ٫ ٜٴأٚ ،إكاتًٌ َٔ إوًٌُ ا٭ٚا٥ٌ ي٬ًذلاى ٗ ايكتاٍ ّ، كا

ٛٻستٸ ،تٵٍ ؿكد١ إٔ أعـاؿ إكاتًٌ تٔاعَؿإ ٛٸ٢ ته ٗ  تٵبًػٳ ،ٓاكب١ ٠ْْت يًُوًٌُ ق

عـؿِٖ ٫ ٜتذاٚم بٔع ٦َات َٔ ايلداٍ  ٕ نإأبعـ  ،ث٬ثٌ أيـ قاكبٺ ٚدٕٝن ٚقتٺ

 .(100)ٗ َعلن١ بـك

َٔ  ١ٺك اؾابلٟ إٔ ايػايب١ٝ ايع٢ُٛ َٔ ْٗٛك إوًٌُ ع باهتجٓا٤ قًٜٓٚكلِّ

ٚٸ ٛٻ ،يٌ عايوابكٌ ا٭  َٔاؾّأَ قلٍٜ ٚا٭علاب،  «ؿـٴإوًٌُ اُؾ»َٔ  ٕ أهاهّاٚتته

ٕ ؾإب قلا٤ت٘ وٵ. ٚسٳايػ١ُٝٓ أهاهّا ٍ إٓاؾكٌ، نإ إهٗاَٗا ٗ سلن١ ايؿتض بـاؾعإ
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ـٳٜٵ٬ٕ َٛكؿٳايػ١ُٝٓ ٚاـلاز ناْا ٌٜهِّ ه٬ّ ١ ٗ ُـك اٱعٝٸٜٵٔ يًـٚي١ ايلٻٜٵٔ ٚسٝ

 .(101)ٚايعِل ا٭َٟٛ

( إٔ اـًٝؿ١ أبا بهل ٕا ؾلؽ َٔ قتاٍ ٖع279ٚٗ ٖقا ايِـؿ ٜقنل ايب٬فكٟ)

١ ٚايطا٥ـ ٚايُٝٔ ْٚٝع ٍ أٌٖ َٓهإؾهتب  ،ٍ ايٌاّإ٠ كأ٣ تٛدٝ٘ اؾَٝٛ ايلؿٸ

بِٗ ؾٝ٘ ٚٗ غٓا٥ِ ايلّٚ، ؾواكع ايٓاي ٜٚلغِّ ،ـ ٚاؿذام ٜوتٓؿلِٖ يًذٗاؿذٵايعلب بٓٳ

 .(102)ٚطاَع إيٝ٘ بٌ قتوبٺ

ُٕٚمث١ ًٛاٖـ تاكى١ٝ ت٪ِّ ل٠ اييت َهٓٵـ ن٬َ٘، ؾكـ نإ هبب اشلن١ّ ا

ٚتلنِٗ  ،|يٓيبٸـ ٖٛ كايؿ١ ايلَا٠ تعًُٝات اسٴبإوًٌُ ٗ غن٠ٚ ُأ تٵؿَك

 َٔ إٔ تؿٛتِٗ. ػٛؾّا ;ٚكنِٔٗ ٚكا٤ ْع ايػٓا٥ِ ،َٛاقعِٗ

 بوبب قو١ُ ايػٓا٥ِ.  ;ٗ غن٠ٚ سٌٓ |نُا تطاٍٚ بعِٔٗ ع٢ً ايٓيبٸ

َټ سلن١ اؾٗاؿ ٗ تاكٜؽ إوًٌُ  تٵٌ ٗ اٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت كاؾَكإٕ ايتأ

١ اييت طلسٗا ايكلإٓ يكٜٛٸٌ إػامن نإ َٔ بٌ اؿٛاؾن اٝٵإٔ ْٳ ٜؿٝـْا بٕٛٓٛغ

ٌٳ ٔإفٵ ٜٴبٳاٜٹعٴْٛٳَو تٳشٵتٳ ﴿يتٌذٝعِٗ ع٢ً ايكتاٍ. ٜكٍٛ تعاٍ:  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي ٞٳ اهلُل عٳ ٓٹ ـٵ كٳ َيَك

ِٵ َؾتٵشّا َقٔلٜبّا  ٗٴ ٚٳَأثٳابٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٍٳ ايوٻهٹٝٓٳ١َ عٳًَ ْٵنٳ ِٵ َؾَأ ٔٗ َٳا ؾٹٞ ُقًُٛبٹ ِٳ  ٌٻذٳلٳ٠ٹ َؾعٳًٹ ِٳ  *اي ْٹ َٳػٳا ٚٳ

ٕٳ اهلُل عٳٔنٜنّا سٳهٹُّٝا  َنجٹرلٳ٠ّ ٚٳَنا ٗٳا  ٗٳا  *ٜٳِأػٴقٴْٚٳ ِٳ َنجٹرلٳ٠ّ تٳِأػٴقٴْٚٳ ْٹ َٳػٳا ِٵ اهلُل  ـٳُن ٚٳعٳ

ُٹلٳاطّا  ِٵ  ٜٳُه ـٹ ٗٵ ٜٳ ٚٳ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٜٳ١ّ يٹًِ ٕٳ آ ٚٳيٹتٳُهٛ ِٵ  ٓٵُه ٟٳ ايٓٻأي عٳ ـٹ ٜٵ ـٻ َأ ٚٳَن ٙٹ  ٖٳقٹ ِٵ  ٌٳ َيُه َؾعٳذٻ

ِّنإ ا .(20ع  18: ايؿتض) ﴾َٴوٵتٳكٹُّٝا ب ٜٚٗقِّ ،ناتِٗـ ؼلٸيكلإٓ ايهلِٜ ٜل

ِّ ،اْـؾاعاتِٗ ٓٴٛا ٔإفٳا ﴿ٗ ٖقا ايوٝام. ٜكٍٛ هبشاْ٘:  ،ّ اعٛدادِٜٗٚك َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

َٹّٓا تٳبٵتٳػٴ َٴ٪ٵ ّٳ َيوٵتٳ  ِٵ ايوٻ٬َ ٝٵُه ٔٵ َأِيَك٢ ٔإَي ُٳ ٚٳ٫َ تٳُكُٛيٛا يٹ ٓٴٛا  ٝٻ ٌٔ اهللٹ َؾتٳبٳ ِٵ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٕٳ ٓٳلٳبٵتٴ ٛ

ِٵ  ٝٵُه ٔٻ اهلُل عٳًَ ُٳ ٌٴ َؾ ٔٵ َقبٵ َٹ ِٵ  ِٴ َنجٹرلٳ٠ْ َنقٳيٹَو ُنٓتٴ ْٹ َٳػٳا ـٳ اهللٹ  ٓٵ ٝٳا َؾعٹ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي عٳلٳضٳ اِيشٳ

ٕٳ ػٳبٹرلّا ُٳًُٛ ُٳا تٳعٵ ٕٳ بٹ ٕٻ اهلَل َنا ٓٴٛا ٔإ ٝٻ   (.94: ايٓوا٤) ﴾َؾتٳبٳ

ٌ )بـٕٚ ـ ايًػٜٛٝٵُا نإ ؾإٕ اٱكباى اؿاٌُ بٌ ايـاكهٌ سٍٛ َقٚنٝؿ

 ٚشلقا ساٚيٛا ايتٛؾٝل بٝٓٗا.  ،١ ٚايلٚا١ٝ٥ ٚايؿك١ٝٗ( ٌَٓ٪ٙ اػت٬ف إعطٝات ايًػٜٛٸ١ٺٌَٓك

 

ِٸ  ،١ً ايبشح إٔ ٖٓاى َٓٛٛكٜٔ ك٥ٝوٌ ٗ ؼـٜـ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٗ اٯ١ٜٚق
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 ُٖا: 

ٚٸ ٚٳٍا٭  ٖا. ـٳسٵ: ٜكِل َـيٍٛ ايػ١ُٝٓ ع٢ً غٓا٥ِ اؿلب 

ٌٸ ،ع إؿّٗٛ: ٜٛهِّايجاْٞ َٔ  ،ٗ اؿلب أٚ ايوًِ ،َا ٜؿٛم ب٘ إل٤ يٌٌُٝ ن

ْٕ أٚ كنإم أٚ نٕٓن أٚ ػاك٠ٺ نوبٺ  .َٚا ًانٌ أٚ غٛ

 ٜتٛه٘ بُٝٓٗا َٔ بعض ايٛدٛٙ.  ٖٚٓاى َٓٛٛكٷ

عٓـ ْع٘ بٌ بعض ا٭ػباك  ،( إٍ ن٬ إٓٛٛكٜٖٔع460ٚقـ أًاك ايطٛهٞ)

ْٸَٚا افا ناْت  ،إؼتًؿ١ سٍٛ ايػ١ُٝٓ ّٸ بإع٢ٓ اـا ايٛد٘ ؾٝ٘ أسـ »قاٍ: . أٚ ايعا

 :ٌ٦ًٝ 

ُٸ إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ ؾٝ٘ أْ٘ يٝى اـُى إ٫ٓ :أسـُٖا بٛاٖل  ;١ٗ ايػٓا٥ِ ػا

أْ٘ يٝى ٗ  ٔٔعٵ١، ٚمل ٜٳ٭ٕ َا عـا ايػٓا٥ِ إِا عًِ ٚدٛب اـُى ؾٝ٘ ٗ ايوٓٸ ;ايكلإٓ

 . أ٬ُّ فيو ٔىٷ

اهب ٚايؿٛا٥ـ اييت ؼٌِ يٲْوإ ٖٞ َٔ : إٔ تهٕٛ ٖقٙ إهٚايٛد٘ ايجاْٞ

فيو ٗ ايلٚا١ٜ اييت  ×١ًْٔ ايػٓا٥ِ اييت فنلٖا اهلل تعاٍ ٗ ايكلإٓ، ٚقـ بٝٻ

ٚٸ  .(103)«ٍ ايبابفنلْاٖا ٗ أ

 

َوتٓـ  :َٓٗا ،اػتًؿت آكا٤ ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٌ بجبٛت تٌلٜع ٔى ا٭كباغ ٗ إَٔٛك

 . ٖقا ايكٍٛ ٚؿيًٝ٘

١ ايٛاكؿ٠ عٔ ك آػلٕٚ إٔ َوتٓـٙ ايوٓٸبُٝٓا قلٻ ;١ؾلأ٣ بعض أْ٘ ايهتاب ٚايوٓٸ

ُٸ  . ^١ أٌٖ ايبٝتأ٥

١ ع٢ً ثبٛت اـُى ٗ ٖقا ايِٓـ )أكباغ ٜل٣ اشلاسلٞ إٔ ا٫هتـ٫ٍ بايوٓٸ

ٚاهتعلض  .(104)عـٜـ٠ َوتؿ١ٔٝ، ٫ ٜبعـ تٛاتلٖا إْا٫ّ ؾٗٞ كٚاٜاتٷ .إهاهب(

ٚبعٔٗا ٚآش١ ايـ٫ي١ ع ٗ  ;َعُٛٗا ُشٝش١ َٚعتدل٠ ;عٌلٜٔ كٚا١ّٜ تٵبًػٳ ،َٓٗا ١ًّْ

ٍٸإْٛلٙ ع ع٢ً إطًٛب. ٚاْت٢ٗ  بٗا  ٍ ايكٍٛ: ٖقٙ عُـ٠ ايلٚاٜات اييت ّهٔ إٔ ٜوتـ

ُٖ ؿ٫يت٘ َٓٗا قـ ٜهؿٞ  تٵع٢ً أٌُ ثبٛت اـُى ٗ أكباغ إهاهب ٚايؿٛا٥ـ، َٚا 

ٌٸع ،ؿٍِٛ اؾنّ بجبٛت تٌلٜع ٖقا اـُى ُٸ ٢ً ا٭ق ، ^ل١ٜٔ إتأػِّٗ عِل ا٭٥
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  .(105)ٍ فيوإبعـ ِٓ اٱْاع ٚايورل٠  ػُِّٛا

سٝح  ;إٓتٛلٟ :َِٚٓٗ ،١َٔ ايؿكٗا٤ بأْ٘ ثبت بايهتاب ٚايوٓٸ عٷٜقٖب ْٚ

 ،ٍ غرل فيو َٔ ايلٚاٜاتإٚبعـ علض بعض ايلٚاٜات قاٍ:  .١ أّٜٔاـ ثبٛت٘ بايوٓٸأٖن

ٖٚٞ  .بعـ إػلاز إ٪١ْٚ ي٘ ٚيعٝاي٘ ،١ ايؿٛا٥ـ ايَٝٛٝٸإوتؿاؿ َٓٗا ثبٛت اـُى ٗ

 .(106)١، ٚٚاٖل أنجلٖا أٚ ُلوٗا نْٛٗا ٗ َكاّ بٝإ ايٛٚٝؿ١ ايؿعًٝٸنجرل٠ْ

َٸٚأٖن  قاٍ: ٚتٌٗـ يقيو أػباكٷ ،١ ا٭كباغـ اـ٥ٛٞ ع٢ً إط٬م اٯ١ٜ ٚسلٛشلا يعا

  .(107)ؾَّٝٛا ٗا اٱؾاؿ٠ َّٜٛاع٢ً أْٸ تٵؿٖي ،نجرل٠ْ

ٔ ايل٥ٝوٌ ٗ ؾك٘ إوًٌُ إٍ َا ٜٵدع دٛاؿ َػ١ٝٓ ا٫ػت٬ف بٌ إٓٛٛكٳٚأك

ٌّ َٳ ;َُٓٗا َٔ ؿ٫ي١ اٯ١ٜ اهتؿاؿٙ ن َٳ ;ٚقـ عٓـ عَُٛٗا ٔٵبٌ  كأ٣ ؽِِٝٗا. ٚيٛ  ٔٵٚ

ل ٭ػق ب٘. َٚع َا ؾٝ٘ ٚيٛ ثبت ايعُّٛ عٓـ إٔٝٸ ،ع يعٌُ ب٘ثبت ايتؼِّٝ عٓـ إٛهٸ

٘ٺ   .(108)َا نتِ ب٘ ايبشح أْ٘ ػرلٴ ، إ٫َٓٔ تبوٝ

 

 ،١ َٔ كتًـ دٛاْبٗالٜٔ تٓاٚيٛا ايكٔٝٸٕ ايؿكٗا٤ ٚإؿوِّأٔض َٔ ايبشح يكـ اتٸ

ـٻ ٌټٚق  ـ كأٜ٘.َٚا ٜ٪ِّ ،َِٓٗ َوتٓـات٘ ذاٙٺاتٸ ّ ن

ٖٓؾهلٜٸ ١ٺقان١ُ اٯكا٤ ْٚكـ إباْٞ إؼتًؿ١ ٗ أدٛا٤ ادتٗاؿٜٸ تٵُٖ ا ١، 

ٚاييت تلدع ا٫ػت٬ف ايؿكٗٞ  ،ؿ ٗ بعض ايهتابات٫ت اييت تذلؿٻٜـسض إكٛ

 ١ٓ. ١ َعٝٻ١ ٚؾ٦ٜٛٸَِٚاحل ًؼِٝٸ ،١ٚايتؿورلٟ ؾٝٗا إٍ عٛاٌَ هٝاهٝٸ

ُٸإإٕ اٱكباى اؿاٌُ سٍٛ ؼـٜـ َؿّٗٛ ايػ١ُٝٓ ٜلدع   ١ ٍ ا٫ػت٬ف بٌ أ٥

 ،١١ ٚايؿكٗٝٸٚايلٚا٥ٝٸ١ ايًػ١ ٚايتؿورل ٚايؿك٘. ٚقـ تـاػًت كتًـ إعطٝات ايًػٜٛٸ

ٞٸ  ٗ اػاٖات ايبشح ٗ ٖقا إٛٓٛع.  ،ٚتطبٝكات ايتاكٜؽ ايوٝاه

ع٢ً َا ٜٛؿل ب٘ ٗ  كتِلٜمل  يػِٓ ٚتِلٜؿاتٗاا٠ نُا تبٌ إٔ اهتعُاٍ َاؿٸ

َٳ ٌ ب تٌهِّوٵَٚا إفا ناْت َٛاكؿ ايَه ،ٜات ا٫هتعُاٍـٳاؿلٚب، ٚاػتًـ سٍٛ 

 .١١ ادتُاعٝٸ١ ؿ٫يٝٸيػٜٛٸ ٚاٖل٠ّ

ِّ ،ي١ْٝـٳتبٌ إٔ ايك١ٝٔ دٳ ٚقـ  . َٚتـاػ١ًْ ؿ٠َْٚلدعٝات ايبشح ؾٝٗا َتع

ِٸ اتٺٍ. َٚع ٚدٛؿ َلدعٝٸـٳٚإلدع١ٝ ايًػ١ٜٛ مل ؼوِ اَؾ تٛاٌُ ا٫ػت٬ف  ،١ْٝ
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ٞٸ ذاٙ ايٛاسـ. ٖٚٓا ٜدلم ه٪اٍ ايًش١ٛ ايتاكى١ٝ َٚكتٔٝات ايٛاقع ٗ ٢ ٗ ا٫تٸستٸ ايؿكٗ

ٞٸ  ؟ِوٵ٣ َواُٖتٗا ٗ ع١ًُٝ اَؿ، َٚـا٫دتُاع اٱْواْ

ٝٸ  ْ٘ ٗ ايٛقت ايقٟ كأ٣ بعِٔٗ إٔ إؿّٗٛ أٗ إكاّ  ١ّٚإؿاكق١ اييت ٚٗلت دً

ِٸ ٞٸ، قٝٻايًػٟٛ يًه١ًُ أع ٗ ٚيـِٜٗ ٗ ايؿك٘.  ايقٟ اهتكلٸ ـٚٙ بإع٢ٓ ا٫ُط٬س

ٞٸذاٙ ايؿك٢ ا٫تٸَٚع فيو تبٓٸ ،إٔ إؿّٗٛ ايوا٥ـ ٖٛ أٓٝل إكابٌ كأ٣ بعضٷ إٌٗٛك  ٗ

ٞٸ ٚؾاقّا ،ٗ ْٛلِٖ ٞٸ يًُٛقـ ايلٚا٥  ايكا٥ٌ بإؿّٗٛ ايٛاهع.  ٚايؿكٗ

 ذاٙٺع٢ً اتٸ ل يًػ١ُٝٓ ٗ آ١ٜ اـُى يٝى َكتِلّاٚتبٌ إٔ ايكٍٛ بإؿّٗٛ ائِّ

ٞٸ ٟٸ َقٖيبٸ ؾكٗ ٕٵ ٚتؿورل ٌ ذاٌٖ ايؿكٗٝٸيـ٣ أسـ ا٫تٸ ؿإمنإ َٛٓع اتٸ َعٌ، ٚإ

ٕٵػ٬ف يـ٣ ا٫تٸ ٌٸايل٥ٝوٌ يًُوًٌُ، ٚق  . قـٚؿٺ ع٢ً َوت٣ٛٶ ذاٙ اٯػل، ٚإ

َٳ  وُٚوٻ ،ٗ َـكهت٘ ػايـ إٛقـ ايؿكٗٞ إٌٗٛك ٔٵٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ٖٓاى 

ٞٸإَا قاؿٙ   ١.ب قٓاعت٘ إوتكًٓوٵسٳ ،يٝ٘ ايبشح ايعًُ

ٓٳ ،يـ٣ كتًـ َقاٖب ايؿك٘ ،ّـٳٚأهؿل ايبشح عٔ ٚدٛؿ آكا٤ َٓق ايكٹ   تٵؾل

 ١.١ٓ َعٝٻؾكٗٝٸ َع تهٝٝؿاتٺ ،١ب غرل اؿلبٝٸوٵبعض َٛاكؿ ايَه اـُى ع٢ً
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َّة»  ودالالتّا «الُش

 ىلاألو وُ اهلحسّيةيف الرتاثني الدييّن واألدبّي يف الكس

 

 

َٸا٭ؿٓيأسـ إٕ  ٖٛ  ،كلإٓ ايهل١ِّٜ عٔ ايَوتكًٓ ،١ ايٓب١ٝ١ٜٛ ايوٓٸ١ ٗ سذٸ١ اشلا

. (1)ايٌلٜؿ١ «٘هٴٓٻت»باع باتٸ َل إوًٌُاييت تأ ،|ا٭نلّ عـؿٷ َٔ أساؿٜح ايٓيبٸ

 .«ٓٻ١ايوټ»ٜٛٸٌ ٗ َع٢ٓ ن١ًُ ٖٓاى اػت٬ف بٌ ايًػ ٔٵهي

أٚ طلٜك١ّ  ناْت طلٜك١ّ دٝٸـ٠ّ ، هٛا٤ٷ«ايطلٜك١»إٔ ايه١ًُ تعين  ٜٚعتكـ بعضٷ

ٝٸ ًه١ًُ ؿ٫ي١ّيإٔ  كـ بعضٷٚع٢ً ايعهى َٔ فيو، ٜعت; ١ّ٦هٝٸ ٍٸ ع٢ً  ،١ّإهاب ٚإْٸُا تـ

 ١ٓ ؾك٘.وٳايطلٜك١ اَؿ

ٝٸ  ;١١ ايٓبٜٛٸ١ٝ ايوٓٸهٛا ٗ سذٸٌ إٔ ٜٴٌهِّٚٗ َجٌ ٖقٙ اؿاٍ ّهٔ يًكلآْ

 ،«ٓٻ١ايوټ»ٗ ؿا٥ل٠ ؿ٫ي١ يؿٜ  ٌ هعًٓا ٗ ًوٍّبـع٣ٛ إٔ اـ٬ف إٛدٛؿ ٗ آكا٤ ايًػٜٛٸ

ٕٵ .١ٓوٳٖٚٞ ايطلٜك١ اَؿ ،ٔ َٔ ؿ٫يت٘و بايكـك إتٖٝكهب إٔ ْتُوٻ ٚس٦ٓٝقٺ يٝى  ٚإفٳ

ٌٷ ٍٸإٔ ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ ع٢ً ٖٓاى ؿيٝ ٌٸ ١ تـ بٌ  ،|طلٜك١ٺ يًٓيبٸ ع٢ً ٚدٛب اتٸباع ن

ٍٸ ٌٕ آػلع٢ً ٚدٛب اتٸباع طلٜكت٘ اييت ثبت سٴوٵ إِا تـ ْٚتٝذ١ ٖقا اٱًهاٍ  .ٓٴٗا بـيٝ

 .(2)١ّ إٍ داْب ايكلإٓ ايهلَِٜوتك١ًّٓ ١ يٝوت سذٸ١ ايٓبٜٛٸإٔ ايوٓٸ

ٗ ٖقٙ إكاي١، بِلف ايٓٛل عٔ ا٭دٛب١ ا٭ػل٣ اييت ّهٔ طلسٗا ٗ ٚ

                                           

×
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ِـّّدٛاب ٖقا اٱًهاٍ،  ٝٸ ْك  ٗ َِـإم «ايوټٓٻ١» يه١١ًُ ؿكاه١ّ ٗ ا٫هتعُا٫ت ايعلب

ٌَّٔ ػ٬ٍ فيو يٓا تٸٔض ٜٚ .قبٕٝض َٔ ايطلٜك١ اؿٜل ٌٌُٜ إِ إٔ َع٢ٓ ايه١ًُ عا

ٌّ ٚيٝى ٖٓاى َع٢ٓٶ ،١٦ َعّاايوٝٸ١ٓ ٚوٳاَؿ ٚبايتايٞ ْوتطٝع إٔ  ،ْؿوٗا ٗاؾٝ إهاب

ٟٸ ،ٕ ٖقا اٱًهاٍ َلؿٚؿٷإ :ْكٍٛ ١ َٔ ٖقٙ ١ ايٓبٜٛٸ١ٝ ايوٓٸٗ سذٸ ًب١ٗٺ ٚيٝى ٖٓاى أ

عدل ا٫هتٌٗاؿ  ،١ َع٢ٓ ايه١ًُإثبات عَُٛٝٸبعـ  ٌآكا٤ ايًػٜٛٸبعدل٠  ٫ٚ، اؾ١ٗ

 .َباًل٠ّبا٫هتعُا٫ت 

ٕٸ ا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ ٚ ؿكاه١ ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚهب إٔ أًرل إٍ أ

ـٻ ٗ ٖقٙ إكاي١ ع٢ً ا٫هتعُا٫ت ٗ  نٚأكنِّ .(3)١أػل٣ َوتكًٓ ٗ َكاي١ٺ تٵَٳقـ تك

ّٸ ;ٗ ايكلٕ ا٭ٍٚ اشلذلٟٚا٭ًعاك ٚايِشاب١  ^نًُات أٌٖ ايبٝت  ٱثبات إع٢ٓ ايعا

ٟٸ ٗ «ٓٻ١ايوټ»ٕؿلؿ٠  ِٸايعِل ايٓبٛ ٱثبات  ;ن ع٢ً ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕٚ ايتاي١ٝكنِّأ ، ث

ّٸ  ل٠.ايعِٛك إتأػِّيًه١ًُ ٗ  إع٢ٓ ايعا

ٗ ا٭ساؿٜح  تٵؿٳاييت ٚكٳ ،«ٓٻ١ايوټ» كوِٝ إٔ َؿلؿ٠ـعٛ إٍ ٖقا ايتٜ ايقٟٚإٕ 

ايتٌ: إَا إٔ تهٕٛ ن١ًُ اؿ ٣ؽًٛ َٔ إسـ ٫ ،١١ ايٓبٜٛٸباع ايوٓٸايٓب١ٜٛ اٯَل٠ باتٸ

ٞٵ كهٍٛ اهلل تٵؾٝٗا ٖٞ عٌ ايه١ًُ اييت ػلدٳ «ٓٻ١ايوټ» ًٳَؿتٳ  :أػل٣ ٚبعباك٠ٺ ،|َٔ 

ٌٳ  ،بإع٢ٓ إَا إٔ تهٕٛ ٖقٙ ايه١ًُ َٓكٛي١ّ; ٖٚٞ َٓكٛي١ بايًؿٜ ٚمل تهٔ ع

ٚٸ|ايه١ًُ اييت قاشلا ايٓيبٸ ٟٸ. ٚا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕ ا٭ ِ تواعـْا ٗ ؾٗ ٍ اشلذل

ٚا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕٚ ايتاي١ٝ تواعـْا ٗ ؾِٗ  ،َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ ساي١ ايٓكٌ بايًؿٜ

 َعٓاٖا ٗ ساي١ ايٓكٌ بإع٢ٓ. 

ـٻ ;أْينإٍ اّ ٘ ايكلا٤ ايهلٸٚهب إٔ أْبِّ ِٸتٴ ٗ إكاي١ ايوابك١ َٵسٝح ق ١ إؼت

ٟٸا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلإٓ ٚب ُٸسٍٛ دٛا تؿ٬ِٝتٺ نجرل٠ّ اؿـٜح ايٓبٛ ١ٝ ٖقٙ ْب أٖ

٬ع بإَهاْهِ إٔ ؾًًُنٜـ َٔ ا٫ٓط ،٫ أكٜـ إعاؿتٗا ٖٓا ،َٚٓٗذٞ ؾٝٗا ،ايـكاه١

 ٚإِا أنتؿٞ ٖٓا بٓكط١ٺ ٚاسـ٠ قبٌ اـٛض ٗ ايبشح: ،تلادعٛا تًو إكاي١

 

 «ٓٻ١ايوټ» ا٫هتٌٗاؿ باهتعُا٫ت إطاكإيٝٗا ٗ  ًْتؿتٖٓاى ن١ًُْ هب إٔ ٫ 

ٚتعين ايطلٜل ٚايوبٌٝ،  ،. إٕ ٖقٙ ايه١ًُ َؿلؿ٠ْ«ٓٳٔايوٻ»ٖٞ ن١ًُ ٚٗا، ٌَٚتٓكات
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ٖٚٞ اييت تؿٝـْا ٗ ٖقٙ ايـكاه١.  ،«١ٓٻايوټ»اييت ٖٞ ْعٴ  ،«ٓٳٔايوټ»ٖٚٞ ؽتًـ عٔ 

، ٚسٝح مل «ٓٔايوٸ»اٖـ إٔ َا ٚكؿ ؾٝٗا ٖٛ َٔ ايٌٛ عـؿٺٗ  أْٓا ْٛاد٘إٍ هب ا٫ْتباٙ 

ٌٷهٔ ٖٓاى ٜ َتوا١ْٜٚ ٗ ٦ٖٝتٗا  «ٓٔايوٸ»ٚن١ًُ  ،َٔ إِاؿك ٗ نجرٕل تٌهٝ

ن بٌ ايهًُتٌ ٗ َجٌ ٖقٙ ؾ٬ ّهٔ إٔ ِِّ، «ٓٳٔايوٻ»ٚ «ٓٳٔايوټ» ٞٵبايٓوب١ إٍ نًُتٳ

 قذلاب إعٟٓٛ بٌي٬ ػُِّٛاٚ قٙ ايٌٛاٖـ،٫ ِٜضٸ ا٫هتٌٗاؿ بٗٚبايتايٞ  ،اؿاٍ

ـٸ٠ٺٚدٛؿ ٚ٭دٌ  ;(4)ايهًُتٌ . ْعِ، كغِ ٖقٙ اٱًهاي١ٝ (5)ُٗابَٝٓٔ أٚد٘ ايتٌاب٘  ع

إٍ داْب ًٛاٖـ  ،ـ٠ٺّهٔ اهتؼـاّ ٖقٙ ايٌٛاٖـ ع٢ً َوت٣ٛ قل١ٜٓٺ َ٪ٜٸ أّٜٔا

  أػل٣.

ٟٸٚ ٍٕ ع٢ً أ َٸ سا ٌٸ ق بعٌ ا٫عتباك٪ػٳتٴهب إٔ ٚ ،١ْإٕ ٖقٙ ايٓكط١ ٖا ٖقٙ  ٗ ن

ٌٸ إٛاكؿ ايتاي١ٝ.ُا ٫ أنلِّبٳٚكٴ، كاي١إ  كٖا ٗ ن

ـٸ ٌٸ ، ١َٖٞٚ ٜٓبػٞ إٔ أًرل إٍ ٖقٙ ايٓكط١ أّٜٔاٚٗ ػتاّ إك ا٫هتٌٗاؿ  إٔ ق

ٌّ ٜٵ ،ٚٚآضٷ ٗ أنجل ايٌٛاٖـ ٗ ٖقٙ إكاي١ دٳًٹ  ،ب ايتٛٓٝضإٔ أػٓٻ تٴٚ٭دٌ فيو كأ

 ايتعًٝكات. إٍ بعض  ٗ بعض إٛاكؿ اييت ناْت عاد١ٺ إ٫ٓ

 

^

ٞٸ َٔ ػطب١ٺع 1 هٴٓٸ١ٺ   ايوهل٠ ع٢ً  ٚفًٖٛا ٗ»: ×َٓكٛي١ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 . (7)« أٚ َؿاكم يًـٜٔ َبأٜ ;َٔ َٓكطع إٍ ايـْٝا كانٔ ،َٔ آٍ ؾلعٕٛ

أٌٖ   َٔ آٍ ؾلعٕٛ، ناْٛا ع٢ً هٴٓٸ١ٺ»: أّٜٔا ×أػل٣ ي٘ ٚٚكؿ ٗ ػطب١ٺ ع2

ٕٕ اتٺدٓٸ  .(8)«ٚ... ٚمكٕٚع ٚعٝٛ

ْٸ»: أػل٣ أّٜٔا ٚٗ ػطب١ٺع 3 ص ايوُاٚات ٚا٭كض ع٢ً  ا ٚأًٝاعٓا ّٜٛ ػًل طاهللؾإ

ٚٻ ١ ص ايوُاٚات ٚا٭كض ع٢ً هٓٸ ص ّٜٛ ػًل طاهلل أًٝاعْ٘ا طٚهٓٸ١ َٛه٢ ٚأًٝاع٘، ٚإٕ عـ

 .(9)«ٚأًٝاع٘  ؾلعٕٛ

ٝٵؿّا قاطعّا ،ًا٬َّ ٫٘أَا إْهِ هتًكٕٛ بعـٟ فٴ»: ×ي٘ َٚٔ ػطب١ٺع 4 لٳ٠ّ ثٳَٚأ ،ٚهٳ

ٓٸ١ّٜتٻ  .(10)«ؼقٖا ايٛإٕٛ ؾٝهِ هٴ
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ٗ ٖقا اؿـٜح َع٢ٓ هرل٠ٺ سو١ٓٺ ٗ ك١ٜ٩ ايٛإٌ ع  «ٓٸ١ايوټ»ُا تهٕٛ بٳْعِ، كٴ

ٍٳ ٚدٛؿٴ نُا ٜ٪ِّ ٫ ّهٔ اهتؼـاَٗا  ٚس٦ٓٝقٺ ،ٗ ايعباك٠ ع «اؼقٖٜتٸ»ـ ٖقا ا٫ستُا

ّٸ  ع٢ً َوت٣ٛ ايتأٜٝـ. إ٫ٓ ،«ٓٸ١وټاي»ٗ يؿٜ  ٱثبات إع٢ٓ ايعا

ّٕع 5 ٔٔ ايلٻ»: ×ي٘ َٚٔ ن٬ ٚا أ، ٚأطؿٌايقٜٔ قتًٛا ايٓبِّ، يِّأٜٔ أُشابٴ َـا٥

 .(11)«اؾبٸاكٜٔ؟! هٓٔ إلهًٌ، ٚأسٝٛا هٓٔ

٫ٚ تٓكض هٴٓٸ١ّ ُاؿ١ّ عٌُ بٗا ُـٚكٴ ٖقٙ »: ٚٗ كهايت٘ إٍ َايو ا٭ًذلع 6

َٸ١ ٔٻ هٴٓٸشٵ٫ٚ تٴ ،ًُٚشت عًٝٗا ايلعٝٸ١ ،ٚادتُعت بٗا ا٭يؿ١ ،اُ٭ ٤ٺ َٔ  ١ّ تٔلټ بٌٞـٹثٳ

َٕ ،َآٞ تًو ايوٓٔ ٛٔمٵ ،ٔ هٳٓٻٗاؾٝهٕٛ ا٭دل   .(12)«َٓٗا ٔتٳعًٝو َا َْك كٚاي

ٚټ ٚايٝكٌ ع٢ً أكبع ًعب: تبِل٠»: ×ي٘ َٚٔ ػطب١ٺع 7 ٍ اؿه١ُ، ايؿط١ٓ، ٚتأ

َٳ َٚعلؾ١ ايعدل٠، ٚهٓٸ١ ا٭ٚيٌ... َٳٓٻل٠ علف ايوټبٵايعٹ  علف  ٔٵٚ ١ ٓٻعلف ايوټ ٔٵ١، ٚ

ٚٸؾهأْٸ َٳُا نإ َع ا٭ لا َا لا،  ٔٵيٌ، ٚاٖتـ٣ إٍ اييت ٖٞ أقّٛ، ْٚٛل إٍ 

َٳ َٳإْٸًٖو َا ًٖو، ٚ ٔٵٚ َٳأًٖو َعِٝت٘، ٚ ٔٵُا أًٖو اهلل   .«أل٢ بطاعت٘ ٔٵأل٢ 

ِٸ ،ايهاٗنتاب  :َٓٗا ،(13)ٚكؿ اؿـٜح ا٭ػرل ٗ َِاؿك نجرل٠  ٖٚٛ أٖ

ٔٵ١. إِاؿك اؿـٜج١ٝ اعتباكّا عٓـ اٱَاَٝٸ َٳ»ٚكؿ ٗ أنجل إِاؿك: قـ  َع فيو يه   ٔٵٚ

َٳ»بـٍ  «ل٠بٵايعٹ  علف  تٛدـ ٗ اؿـٜح إ٫ٓ ٫ «١ٓٻايوټ»ن١ًُ  . ؾش٦ٓٝقٺ(14)«١ٓٻايوټ  علف ٔٵٚ

ٚٸهٓٸ»تعبرل ٗ  ّٸ قا ايتعبرل غرل ؿاٍٍّٗ ُـك ايلٚا١ٜ، ٖٚ «ي١ٌ ا٭  ;ٓلٚك٠ّ ع٢ً إع٢ٓ ايعا

ٚٸهٓٸ»ُا ٌٜرل إٍ تعبرل بٳ٭ْ٘ كٴ ـٻ .(15)ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ «ي١ٌ ا٭ ّ ٗ إكاي١ ٚقـ تك

ّٸ ٖقا ايتعبرل ٚٓٛغ ك١ سٍٛ ا٫هتعُا٫ت ايكلآ١ْٝ عـّايواب ٍ ٫ستُا ;ٗ إع٢ٓ ايعا

 ١ّ٦هٝٸ طلٜك١ّّهٔ إٔ تهٕٛ  ٫ٚ ،١ اهللٗٞ هٓٸؾ ،١ اهلل ٗ عقابِٗنْٛ٘ َع٢ٓ هٓٸ

ّٸ ٢ تٴجبتستٸ ٟٸٚ. (16)يًه١ًُ إع٢ٓ ايعا ٍٕ ع٢ً أ ٗ  «١ٓٻايوټ»مل ولم إٔ تهٕٛ  سا

إٍ  ،ُا ًِٜض ي٬هتـ٫ٍ نكل١ٜٓٺبٳ٘ كٴ١٦ يًطلٜك١، يهٓٸاؿـٜح َٔ إِاؿٜل ايوٝٸ

 داْب ها٥ل ايكلا٥ٔ.

َٳ»: ×ٟ عٓ٘ٚكٴٚع 8  ٔٳ ٔٻهٳ ٔٵأًِٚ ايٓاي  ٓٳ ٔٳٚ ،كٛٵاَؾ هٴ ٓٳ  . (17)«ايعـٍ قا هٴ

ؾؼلز »بعـ َٛت٘،  ًؼِّا ٢أسٝ ×إٔ أَرل إ٪ٌَٓ ×ٟ عٔ ايِاؿمٚٚكٴع 9

ُٴتٵ ٚأْتٳ ِٵَي: أ×كاٍ أَرل إ٪ٌَٓبًوإ ايؿلي، ؾ  ٖٚٛ ٜكٍٛ ،َٔ قدلٙ ٌٷ تٳ َٔ  كد

ٕٕ   ١ ؾ٢ًٕ٬ هٴٓٻا َتٓا عايعلب؟! قاٍ: ب٢ً، ٚيهٓٸ  . (18)«أيوٓتٓا تٵ، ؾاْكًبٳ ٚؾ٬
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ٚٳ٣ إٕ ٖقا اؿـٜح ٫ ٌّ ×ٌإ٪َٓ رلَأعٔ  ٜٴل عٔ اٱَاّ  َباًل٠ّ، بٌ ٖٛ َلٚ

ٚٔؾلٳ يػ١ عِلٙ  ×ايِاؿم اٱَاّ ِتهًٖٜإٔ  ٫ ٜبعـٚ .×عٓ٘ ،×ايِاؿم

ٝٸ ×إ٪ٌَٓ أَرل بٝ٘، ٚوهٞ ن٬ّٚكاَط  .اشلذلٟ ١ ٗ ايكلٕ ايجاْٞٚٔؾلٳ ايعلب

ٕٵ ٜبـٚ إٔ ا٫هتـ٫ٍ بٗقا اؿـٜح ع٢ً َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ عِل ايٓيبٸ ىًٛ  ٫ ×ؾإفٳ

ل٠، ي٬هتـ٫ٍ ع٢ً َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ ايعِٛك إتأػِّ ٚايٛاٖل أْ٘ ُاحلٷ .َٔ اٱًهاٍ

ٌٕ دًٍّٞتٜ إٔ هٝاق٘ ٫ ػُِّٛا َع َا ٚكؿ َٔ ايِْٓٛ إؼتًؿ١ َٔ عِل  طابل بٌه

 ب ْٗر ايب٬غ١ ٚغرلٖا.نؼط ،×إ٪ٌَٓ أَرل

اييت كٚاٖا غرلٴ ، ×إ٪ٌَٓ نًُات أَرل باقٞهٕٛ ْٜعِ، وتٌُ إٔ 

ٔٸ  :َٔ قبٌٝ أّٜٔا ،×ايِاؿم  رلَأأنجل َا فنلْا عٔ ايٓكٌ بإع٢ٓ، يه

ـَُطب ٚأَجاشلا ايـاعٞ يًٓٚ ،ٗ ٖقٙ إكاي١ نإ َٔ ػطب٘ ×ٌإ٪َٓ ع كٌ بايًؿٜ ٗ ا

ٔ ٖقا ٗ ْٗر ايب٬غ١ ع أنجل َلاتب َ ×١ عٜٓ٘ٚٸٜ ٗ اـطب إل٬سٳنُا ٜٴ

 .باكم٠ّٜبـٚ إٔ تهٕٛ ؿٚاعٞ ايٓكٌ بايًؿٜ ؾٝ٘  ايقٟ ٫ ،اؿـٜح

ِّإْين أكٜـ إٔ أ أػل٣ َٚٔ د١ٗٺ إٔ كٚا١ٜ اٱَاّ  ، ٖٚٞض ٖقٙ ايٓكط١ٚ

ايٓكٌ  :تعين بائلٚك٠ أْٗا ناْت َٔ قب٫ٌٝ  ^عٔ آبا٥٘ ايطاٖلٜٔ ×ايِاؿم

تـعٛ إٍ ايٓكٌ  ،×ٙبٌ ٗ عِلٛلٚف إؼاَطن ،نجرل٠ هبابٷأ. ؾٗٓاى بايًؿٜ

ُٸ . ٫ٚ ٜٓاٗ ٖقا ا٫ستُاٍبإع٢ٓ ُٸ١ ايب٬غ١،  ،أَلا٤ٴ ايه٬ّ ^١إٔ ا٭٥ ُا بٳؾلٴٚٗ ق

 بٌ ٗ عِلِٖ. ُٛا ٚؾل ايًػ١ إأيٛؾ١ يًُؼاَطإٔ ٜتهًٖإٍ ٜٔ ناْٛا َٔطلٸ

بات َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ َٔ ا٭ؾٌٔ إٔ ٜوتؼـّ ٖقا ايٌاٖـ ٱث باػتِإكٚ

ٟٸ ،ل٠ايعِٛك إتأػِّ  .|٫ ايعِل ايٓبٛ

ٕٵٚ ،أْا ؾاط١ُ»: ÷ن١ٝ يًنٖلا٤ـٳٚٗ اـطب١ ايَؿع 10 ـٷ... إ  (19)تعنٚٙ أبٞ قُ

ُٸ ؿٕٚ ْوا٥هِ، ٚأػا ابٔ ،ػـٚٙ أبٞ  (21)ْانبّا ...(20)ؿٕٚ كدايهِ، بًؼ ايٓقاك٠ ،ٞع

ـٸٜو . ٚكؿ اؿـٜح ٖهقا باػت٬فٺ« إٌلنٌ  عٔ هٓٔ  .(22)َٔ إِاؿك ٠ٺرل ٗ ع

ٕٵ  .ٜٚبـٚ َٔ أيؿاٚ٘ أْ٘ ٜٓوذِ َع ايعلب١ٝ ا٭١ًُٝ ًِٜض ي٬هتـ٫ٍ ع٢ً إثبات ٖٛ إفٳ

ٔٵ|َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ عِل ايٓيبٸ ٬ٕ َٔ ق١ُٝ ٖقا ٖٓاى ٦ًٝإ ٜكَِّع فيو  . يه

بـٍ  «َـكد١»آطلابٴ عباكت٘، سٝح ٚكؿ ٗ بعض إِاؿك  :أسـُٖاايٌاٖـ: 

ٍٴ نٕٛ :ٚايجاْٞ، (23)«هٓٔ» ُٸٗا، نُا ت ،بؿتض ايوٌ «ٓٔايوٸ» استُا ـٻ٫ ٓ ٗ بـا١ٜ  ّك
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 إكاٍ.

 

َٳأُبٵ»: ٞ كٓٞ اهلل عٓ٘ٚعٔ هًُإ ايؿاكهع 1 نإ قبًهِ َٔ  ٔٵتٴِ هٓٸ١َ 

 . (24)«ه١َِ ْبِّٓٸٚأػطأمت هٴ ،ايؿلق١ ٚا٫ػت٬ف

ؾأػطأتٴِ  ،إهلا٥ٌٝ  بين قٳتٵهِ هٴٓٸ١هٓٸهِ أػٳي»: أّٜٔا كٓٞ اهلل عٓ٘ ٚعٓ٘ع 2

ٌٕٚكٴٟٚ ب .(25)«اؿلٻ ٚٸ ٚيهٓٸهِ أُبتٴِ هٴٓٸ١»آػل:  ٌه  . (26)«هِٚأػطأتٴِ هبًٝ ،يٌا٭

ٔٵ ٝٸبٳكٴَع فيو  يه ؾ٬ ِٜضٸ  ،ّاُا ىطل بايباٍ إٔ هًُإ مل ٜهٔ علب

ٟٸ ٘ ٗ ّهٔ ا٫هتٌٗاؿ ب َع فيو قـٚا٭ٌُٝ.  ا٫هتٌٗاؿٴ به٬َ٘ ع٢ً إع٢ٓ ايًػٛ

ٕٸ ايلٚا٠َ ْكًٛا ن٬َ ّاسٝح وتٌُ قٜٛٸ ;ُٛك٠ ايٓكٌ بإع٢ٓ ِٚٔؾأ  ِٗ.لٳ يػت٘ 

َع َا ناْٛا  ،ه١ٜٵنإ أُشاب اَ٭»عٓ٘:  اهلل اي كٓٞٚٗ ن٬ّ ابٔ عبٸع 3

ِّ َٳ ى، اهتٓٸٛا هٴٓٸ١لٵؾٝ٘ َٔ اي ٍٷ ﴿ٔ، ؾكاٍ شلِ ًعٝب: ٜٳـٵأُشاب  ِٵ كٳهٴٛ ٔإِّْٞ َيُه

ٌٷ... َٹ  . (27)«(178 )ايٌعلا٤: ﴾َأ

ِٸٚع 4 ، ؾكايٛا: ادعًٛا هٴٓٸتهِ ...ؾأقبٌ بعِٔٗ ع٢ً بعٕض»١ قّٛ يٛٙ: قاٍ ٗ ق

 .(28)«٫ تعلؾٛٙ، ؾاهًبٛٙ ٚاْهشٛٙ ٚاهشبٛٙ... ،ٚدـُٛٙ ٗ ب٬ؿنِ غلٜبّا ٔٵَٳ :ؾٝٗا

ٕٸ»: قاٍ أّٜٔاٚع 5 ٚٸ إ َٳأ ٔٸ ٔٵٍ  ٞٸ...ٞ وٹايٓٻ   ه ٤ٞ وٹٕ ايٓٻإ. ٚسٝح (29)«٤ عُلٚ بٔ ؿ

ٍٳ ٜتٸ،(30)بتِلٜٕض َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ،١٦هٝٸ ١ْطلٜك ٕٸ اهتعُا ٗ ٖقا  «١ٓٻايوټ»ٔض أ

ٍٷ ٗ َِـإم ٔٵ َٔ ايطلٜك١. قبٕٝض ايٌاٖـ اهتعُا بـٍ  «ْوأ»ٗ بعض إِاؿك ٚكؿ  يه

ٔٸ»  .(31)«ه

إْ٘ »ناؾٕل َٔ ب٬ؿ ايٌاّ:  سُٝٓا ُأتٹٞ ي٘ بلأي ،قشاؾ١ بهل بٔ أبٞ ٚقاٍ أبٛع 6

 .(32)«ِ ذٳ١ ايعٳٓٻ، إْٸُا ٖقٙ هٴْٝام ايبطلٜل، ٚمل ٜهٔ يٓا ب٘ ساد١ْقـّ عًٝٓا بلأي 

ـٷ آػل َٔ ن٬ّ أبٞع 7 ُٳل بٔ اـٓط ٖٚٓاى ًاٖ : اب، سٝح سٴهٞعبٝـ٠ يعٴ

ُٳ» ُٕكِّكٝيل ٜورل إف ؾبُٝٓا عٴ بايوٝٛف ٚايلوإ، ؾكاٍ عُل:   وٕٛ َٔ أٌٖ أفكعات٘ ا

ع أٚ ن١ًُ  ِ ذٳ١ ايعٳٓٻأَرل إ٪ٌَٓ، ٖقٙ هٴ عبٝـ٠: ٜا ؾكاٍ أبٛ ،ِٖٚ ٚآَعَِٖٛ٘، كؿټ

ٕٵ ،مٖٛا ع ٕٸ ٗٚٵعٵِٗ َٓٗا ٜلٳُٓٳ ٚإْٸو إ غ ايلاٟٚ . ُٚلٻ(33)«ْؿوو ْكّٔا يعٗـِٖ ا أ

اغ. ٚعًٝ٘ ؾُٔ ا٭ؾٌٔ عبٝـ٠ اؾلٸ ٗ ن٬ّ أبٞ «ٓٸ١ايوټ»بذلؿٜـٖا ٗ نٕٛ يؿٜ 
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 ٗ ساي١ ايٓكٌ بإع٢ٓ ؾك٘. «١ٓٻايوټ»١ َع٢ٓ اهتؼـاّ ٖقا ايٌاٖـ ٱثبات عَُٛٝٸ

ٚٸ»إ إٍ َايو ا٭ًذل: ٚٗ كهاي١ عجُإ بٔ عٓؿع 8 َٳؾأْتِ أ  ،بـأ بايعِٝإ ٔٵٍ 

ٓٵتٴِ هٴٓٸ١ ٓٳ  .(34)«ايؿلق١ ٚهٳ

ٌٷ يعجُإ سُٝٓا ؿعاٙ يًكِاْ َٓ٘: ع 9 ٞ ؾإْٸ ;أَا أْا ؾ٬ أؾعٌ فيو»ٚقاٍ كد

ٕٴأؿٳعٴ٘ هلل ٚٸ  تعاٍ، ٫ٚ أنٛ ٔٻ ٔٵَٳ ٍأ ُٸ ْا٫قتِا هٳ  .(35)«١َٔ ا٭٥

ٌٷ عبـع 10 َٵ»اهلل بٔ عُل:  ٚهأٍ كد باؿر؟ ؾكاٍ: َا  تٴأطٛف بايبٝت ٚقـ أسل

٘ ايـْٝا تٵكأٜٓاٙ قـ ؾتٓٳ .إيٝٓا َٓ٘ ابٔ ؾ٬ٕ ٜهلٖ٘، ٚأْت أسبټ ٞ كأٜتٴّٓعو؟ قاٍ: إْٸ

ِٸٓٵهِ مل تؿتٹٓا أٚ أٜټؾكاٍ: ٚأٜټ  ،رٸأسلّ باؿ |ٓا كهٍٛ اهللٜٵقاٍ: كَأ ٘ ايـْٝا؟! ث

بع َٔ تٻإٔ تٴ أسلټ |ٓٸ١ كهٛي١٘ اهلل ٚهٴٓٸٚهع٢ بٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ، ؾوٴ ،ٚطاف بايبٝت

 .(36)«ٓٸ١ ؾ٬ٕ...هٴ

 .(37)«ٔ إٌلنٌٓٳػايؿٛا هٴ»عٔ ابٔ عُل:  ٚأّٜٔاع 11

١ أبٞ بهل ٚعُل! ٓٻٕا باٜع َعا١ٜٚ ٫بٓ٘ ٜنٜـ قاٍ َلٚإ: هٴ»: شه٢ أّٜٔاٜٚٴع 12

 .(38)«١ ٖلقٌ ٚقِٝل!...ٓٻبهل: هٴ بٞؾكاٍ عبـ ايلٓٔ بٔ أ

ٚاسـ٠، ٚ ٫ توتٓٸٛا  ادتُعٛا ع٢ً غوٌ ايٝـ ٗ طوتٺ»ٚعٔ ابٔ َوعٛؿ: ع 13

 .(39)«١ ا٭عادِبوٴٓٻ

ّٷ يٮسٓـ بٔ قٝىع 14 ـٳ»: (40)ن٬ ّٕ ،بٔ قٝى ًٗـتٴ ا٭سٓ ٗ  ٚقـ دا٤ إٍ قٛ

ُٸ .: فاى يهٌِ، ؾكاٍتٳٜٳؾكاٍ: اسهُٛا، ؾكايٛا: مهِ ؿٹ ،ِ ؾٝ٘ؾتهًٖ ،ّٕؿٳ ا ؾً

ٌٷغرل أْٸ ،ِههتٛا قاٍ: أْا أعطٝهِ َا هأيتٴ ٌٻٚ : إٕ اهلل عنٻيهِ ٦ًّٝا ٞ قا٥ ق٢ٔ  د

ٕٸ ،ٚاسـ٠ٺ ١ٺٜٳـٹبٹ ـٹ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيبٸ ٚإ ، ٚأْتِ ٚاسـ٠ّ ، ٚإٕ ايعلب تعاطٞ بٝٓٗا ؿ١ّٜٚاسـ٠ٺ ١ٺٜٳق٢ٔ ب

َجٌ  ٫ٓؾ٬ ٜل٢ٓ ايٓاي َٓهِ إ ،َطًٛبٌ أػ٢ٌ إٔ تهْٛٛا غـّاايّٝٛ تطايبٕٛ، ٚ

 (41). «ٚاسـ٠ٺ ١ٺٜٳٖا إٍ ؿٹع٢ً أْؿوهِ، قايٛا: ؾلؿٻ ِ تٴٓٵٓٳايقٟ هٳ

ٟٸ ١ عٔ ١ ايواسك١ َٔ ايهًُات إلٜٚٸٕ ا٭غًبٝٸأٞ ايكاُل ٗ ٚٓٸ ،ساٍ ٚع٢ً أ

ـٻ ،ايِشاب١ ٚاؾٌٝ ايتايٞ ، |١ ٗ عِل ايٓيبٸؽتًـ عٔ ايعلبٝٸ ،نلٴٖاّ فاييت تك

َٔ ا٭ؾٌٔ ا٫هتٌٗاؿ بٗا ع٢ً  ٓكٌ بإع٢ٓ. ٚس٦ٓٝقٺٜٚبـٚ أْٗا ٫ ؽًٛ َٔ اي .بعـٙ

ّٸ ـٻ ،ل٠ٗ ايعِٛك إتأػِّ إع٢ٓ ايعا  إٍ ٖقا ا٭َل ٗ بعض إٛاكؿ. َت اٱًاك٠نُا تك
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ثبات إع٢ٓ ٗ ايعِل ٱ ّهٔ ا٫هتـ٫ٍ با٫هتعُا٫ت ٗ ٖقا ايعِل أّٜٔا

ٟٸ ِّ ،ايٓبٛ قـ ٚ ،|٭ْٗا أبعـ َٔ عِل ايٓيبٸ ;١ٝيهٓٗا ٗ ايلتب١ ايتاي١ٝ َٔ ا٭ٖ

ٖٛ ع نُا  أّٜٔا ×اؿ١ عٔ اٱَاّ ايوذٸ٢ ا٭ساؿٜح إلٜٚٸستٸ ،ايعلب١ٝ ؾٝٗالت تػٝٻ

 ٗ ْٗر ايب٬غ١ ×َع نًُات أَرل إ٪ٌَٓ (42)اؿ١َٜٔ َكاك١ْ ايِشٝؿ١ ايوذٸ ٚآضٷ

عٔ ايًػ١ ٗ ٚاييت ؽتًـ  ،ايعلب١ٝ ايٌا٥ع١ ٗ مَا١ْ٘ ًػايب ×خـٻؼ ٘بعـ أْوتؾ٬ ٜ ،ع

ٞٸ ـٻ ايعِل اؾاًٖ   َجٌ ٖقا ا٭َل.إٍ ت اٱًاك٠َُٳُٚـك اٱه٬ّ، نُا تك

إٕ ا٭َٛك ايٛاكؿ٠ عًٝهِ ٗ »: ×١ عٔ اٱَاّ ايوذاؿٚأبـأ بايهًُات إلٜٚٸع 1

ٌٸ ّٕ ن ـٳع ،ٔ ًَُٛات ايؿًَ ٚي١ًٝ ٜٛ ٛٵ ،ٚسٛاؿخ ايبٹ  .(43)«ك...ٚهٴٓٳٔ اَؾ

ايٓكٌ  :يٝوت َٔ قبٌٝٚ ،ايلٚا١ٜ َٔ ْؿى اٱَاّٖقٙ ع٢ً إٔ أيؿاٚ  ٖٚٓاى قل١ْٜٓ

 قلأتٴ»: ٗ ُـك ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٓن٠ ايجُايٞٛ قا اؿـٜح أبٜكٍٛ ايلاٟٚ شل :بإع٢ٓ

ـٺ ُشٝؿ١ّ ٞٸ ؾٝٗا ن٬ّ مٖ  أتٝتٴ ِٸث ،َا ؾٝٗا ٚنتبتٴ ،×بٔ اؿوٌ َٔ ن٬ّ عً

ٞٸ ٓٵ ،×بٔ اؿوٌ عً أػل٣ ٖٓاى  . َٚٔ د١ٗٺ«٘ شٳؾعلؾ٘ ُٚشٻ ،َا ؾٝٗا عًٝ٘ تٴؾعل

ـٸ ،(44)ٓن٠ ازل٘ نتاب اينٖـ ٭بٞ نتابٷ ناْت  إٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أّٜٔا ّاؾٝشتٌُ د

أٚ  ،×أيؿاٚ اٱَاّعٌ ايلٚا١ٜ ٖقٙ كل١ٜٓ إٔ ايٖقٙ  ـٴؾت٪ِّ ،ٗ نتاب٘ اينٖـ َٛدٛؿ٠ّ

 .(45)ايٓكٌ بإع٢ٓ :ـٸّا، ٚيٝوت َٔ قبٌَٝٓٗا د قلٜب١ْ

ِٖ قبٌ إٔ ًّهٛا ع ٜا إشلٞ ع أَلٳ تٳبٌ ًَِه»: أّٜٔا ×اؿايوذٸ ٚعٔع 2

ـٳ اٱؾٔاٍ،   توٚفيو إٔ هٴٓٻ ;ثٛابِٗ قبٌ إٔ ٜؿٝٔٛا ٗ طاعتو تٳؿٵعباؿتو، ٚأع

 .(46)«ٚعاؿتو اٱسوإ، ٚهبًٝو ايعؿٛ

ظاْب  تٵٗا ٚكؿٳيهٓٸ ،١٦ يًطلٜك١ايوِّٖٓا يٝوت َٔ إِاؿٜل  «١ٓٻايوټ»ٚكغِ إٔ 

 ـ أْٗا َع٢ٓ َطًل ايطلٜك١ ٖٓا.ٗ ايوٝام، ا٭َل ايقٟ ٜ٪ِّ «ايوبٌٝ»ٚ «ايعاؿ٠»

اؿ١ٜ، ؾاستُاٍ ايٓكٌ بايًؿٜ ايِشٝؿ١ ايوذٸَٔ بايقنل إٔ ٖقا ايٌاٖـ  ـٜلٷٚدٳ

ٱَاّ سٝح ٜبـٚ َٔ كٚاٜتٗا أْٗا ناْت بإ٤٬َ ا، ايٌٛاٖـنجرٕل َٔ ؾٝٗا أنجل َٔ 

×اؿايوذٸ
(47). 

ٌٕٚكؿ ٗ سها١ٜٺ سٍٛ كاطب١ ع 3 ٛٸ يعبـ كد ؾـْا َٓ٘ »اّ: اهلل بٔ اينبرل بٔ ايع
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ٚٸ ل، ٚعاؿٹثٹِأو، ٚأبػض اـا٥ٔ إوتٳاهلل كبٻ ٔلابٔ ا٭مكم، ؾكاٍ ي٘: ٜا ابٔ اينبرل، اتٻ ٍ أ

 .(48)«... اي٬ٔي١، ٚأسـخ ا٭سـاخ، ٚػايـ سهِ ايهتاب ٔٻهٳ ٔٵَٳ

ٛٴ سها١ٜٺ سٍٛ ٚٚكؿ ٗع 4 ٚعنٍ عبـ »ابٔ اينبرل: ٌ بٳإِٓٛبٌ َٔ قٹ٠٫ أسـ اي

ٖا ايكباع، ؾشبى عُل بٔ ٫ٓٚٚ ،اهلل بٔ اينبرل عُل بٔ عبٝـ اهلل بٔ َعُل عٔ ايبِل٠

ٍٕ ،عبٝـ اهلل بٔ َعُل ؾكاٍ ي٘ ايكباع: ٜا أبا سؿّ، ٫  ،، ؾذنع َٔ اؿبىٚطايب٘ َا

ٚٻ ;ػنع َٳؾإْٸو أ  .(49)«عبـ اهلل بٔ اؿاكخ تٳوٵ، سبٳٖقا ٔٻهٳ ٔٵٍ 

ٕٵايقٟ هٝأتٞ فنلٴ ،إٍ ًعل ػايـ اشلقيٞ ٚايٛاٖل إٔ ؾٝ٘ إًاك٠ّ  ًا٤ اهلل.  ٙ إ

 ِ تٴٓٵٓٳِ ٗ َلاقـ اي٬ٍٔ، ٚهٳآطذعتٴ»از بٔ ٜٛهـ ايجكؿٞ: ٗ ػطب١ اؿذٸع 4ٚ

ٞٸ  .(50)«هٓٔ ايػ

أيؿاٚٗا ٚتبـٚ أُايتٗا َٔ  ،َٔ إِاؿك عـؿٺٗ  ٖٚقٙ اـطب١ َقنٛك٠ْ

 .تٗاُٝػٚ

ّٕ ،ي٘ أّٜٔا َٚٔ كهاي١ٺع 5 ٓٸّا»: ٗ عتاب ًؼ َٴوتٳ ٚتوتٛقـ  ،علِٜ اؿلٸ٠ أقبًتٳ 

 .(51)«ايؿت١ٓ يتًِٞ علٸٖا

 ؼق طلٜكتِٗ ٗ اـلٚز ع٢ًٚتتٸ ،ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ: إْو تكتـٟ بأٌٖ اؿلٸ٠

 اـًٝؿ١، ؾعاقبتٴو َجٌ عاقبتِٗ.

 «١ٓٻايوټ»ات ٭ْ٘ َٔ ٌَتٓك ;ن٬َ٘ٗ  «ا٫هتٓإ»٫ٚ ٜٔلٸ با٫هتـ٫ٍ ٚدٛؿ 

 .يًطلٜك١ ٧َِِّٕٝـإم هٗ  ٚآضٷ . ٚهٝام ن٬َ٘ أّٜٔانُا ٖٛ ٚآضٷ ،َٓٗا ٚقلٜبٷ

 

ٕٵع إٔ أفنل ا٭ًعاك َٓؿ١ًِّ  كأٜتٴين َٚٔ اؾـٜل بايقنل ٖٓا أْٸ نإ  ٚإ

ٔٷ ع ب تلتٝبٗا ايتاكىٞ أّٜٔاوٳَع كوُٝٗات ٌٕ ٚٳا٭ًعاك تٴلٵ ؾإٕ أنجل ;ٖه ٣ بٌه

يًه١ًُ ٗ ساي١  إٔبٛٙتًِض ٱثبات إع٢ٓ  ٚس٦ٓٝقٺ ،ض يًٓكٌ بإع٫ٚ٢ٓ تتعلٻ ،ؿقٕٝل

 |ايٓيبٸايٌٛاٖـ إٛدٛؿ٠ َٔ أساؿٜح  نجرٕل َٔايٓكٌ بايًؿٜ، غ٬ف اؿاٍ ٗ 

 ا.ُغرلٖٚ ^أٌٖ ايبٝتٚ

 
 

ٕٸ يوعععععععاْٜعععععععا كهععععععععٍٛ إ»  كاتععععععل َعععععععا ؾتكعععععععت إف أْعععععععا بعععععععٛكٴ   ًٞععععععععٝو إ
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ٞٸ  ايٌعععٝطإ ٗ هعععٓٔ ٟإف أدعععاك  ايػععع
 

َٳعععععععع  َٳ ٔٵٚ  (52)«٘ َجعععععععععبٛكٴًَععععععععٝٵَععععععععاٍ 
 

يهٓ٘ أهًِ ٗ  ،ع ٚايعٝاف باهلل ع |علٳ ٖقٙ ا٭بٝات نإ ٜٗذٛ ايٓيبٸإٕ ًا

 ٖٚقٙ ا٭بٝات ناْت ٗ َكاّ اعتقاكٙ. .ٚاعتقك إيٝ٘ ،|َٚـغ ايٓيبٸ ،١ؾتض َٓه

ٔٵ ٕٴ ٗ هٳ»: أػل٣ شلقا ايٌعل أّٜٔا ٖٓاى كٚا١ْٜ يه  .(53)«١ ايّٓٛٓٳإف أتاْٞ ايٌٝطا

 «١ ايّٓٛٓٳهٳ»ٗ  «ه١ٓ»٭ٕ  ;ّهٔ ا٫هتٌٗاؿ ب٘ َٚع ٖقا ا٫ٓطلاب ٗ كٚاٜت٘ ٫

اييت مٔ بِـؿٖا ٗ  ،«ٓٻ١ايوټ» ٫ٚ كب٘ شلا بع ،ايوٌ ٚايٕٓٛ ٚبؿتض ،عايَع٢ٓ ايٓټ

 ٖقٙ ايـكاه١.

 
 

 عجععععععععععععععُإ ٓاسعععععععععععع١ٝ  تؿاقعععععععععـ ايعععععععععقاعٛ »
 

 
 

 
 

ٟٸ قتٝعععععععععععععٌ سععععععععععععععلاّ فبٸععععععععععععشٛا فبعععععععععععشٛا   أ
 

 ٓععععععععشٸٛا بعجُععععععععإ ٗ ايٌععععععععٗل اؿععععععععلاّ ٚمل
 

 
 

 
 

ـٸ   ايعععقٟ طُشعععٛا ىٌعععٛا عًععع٢ َطُعععض ايهععع
 

ٓٸ١ دٳعععععععععععع ٟٸ هعععععععععععع ٔٸ ٕكٛٵؾعععععععععععععأ ٚٸُيعععععععععععع  هعععععععععععع  عِٗأ
 

 
 

 
 

 عًعععععععع٢ هععععععععععًطاِْٗ ؾتشععععععععٛا ٕكٛٵٚبععععععععاب دٳعععععععع
 

ٌٻ  اهلل هععععععععععععععععععِٝٗ َععععععععععععععععافا أكاؿٚا أٓعععععععععععععععععع
 

 
 

 
 

 (54)«َٔ هؿض فاى ايـّ اينانٞ ايقٟ هعؿشٛا 
 

 ٖٓا أّٜٔا «ٓٻ١ايوټ»ٔض إٔ ٚبايتايٞ ٜتٸ ،إٕ إع٢ٓ ايوًيب ٚآضٷ َٔ ٖقا ايوٝام

 قبٝض يًطلٜك١. ٗ َِـإم تٵعًَُاهتٴ

 

 

ٓٻ  ٔٻعٳؾعع٬ ػععنٳ »  ٗاتٳلٵهٹعع أْععتٳ ١ٺَععٔ هٴعع
 

ٍٴ  ٚٸ  «ٜوعععععرلٖا  ٔ َٳععععع ١ّٓٻهٴععععع كإض ؾعععععأ
 

ي٘ ق١ِْ هب . ٚ(56)ٚغرلٖا (55)١َٔ إعادِ ايًػٜٛٸ برٕلن ٚكؿ ٖقا ايٌعل ٗ عـؿٺ

ٌٕ٭ْٗا تٴبِّ ;إٔ ٜٴٌاك إيٝٗا ّٸ ٔ بٌه  ،ٚآض إٔ ايه١ًُ ٗ ٖقا ايوٝام بإع٢ٓ ايعا

  :١٦ٺٗ طلٜك١ٺ هٝٸ َِـاقّا تٵٚاهتٴعًَُ



 

 االجتهاد والتجديد

 ،ؾعٌَكتٵ٘ إلأ٠ ،يٝهٕٛ كهٛي٘ إٍ اَلأ٠ٺ ;ف٩ٜب اشلقيٞ أكهٌ ػايـّا ٕ أباإ :قٌٝ

ـٷ بٗقٙ ا٭بٝات ،ف٩ٜب ػايـّا ع٢ً فيو ف٩ٜب، ؾعاتب أبٛ تٵ أباٚتلَن  ،ؾأداب ػاي

ّٷ آػل نإ سٝح  ،٩ٜبف ٚأًاك إٍ ػٝا١ْ أبٞ ف٩ٜب  أكهٌ أباقـ ٖٓاى ًؼ

ٍٕ إٍ ْؿى تًو إلأ٠ ـٷ اشلقيٞ ػطابّا ي٘: أْت ٛ بؾؼاْ٘ أ ،نلهٛ ف٩ٜب، ؾٝكٍٛ ػاي

ٚٸ َٳأ  ;ٗ ايٓاي ٗا فا٥ع١ّٗا أٚ دعًتٳتٳقٵؼٳاتٸ نعر َٔ طلٜك١ٺ أْتٳٖٓقٙ ايورل٠، ؾ٬ ت ٔٻهٳ ٔٵٍ 

ٚٸ٭ٕ ايٌؼّ ايقٟ ٜتٸ َٳؼق طلٜك١ّ ؾٗٛ أ  ٜل٢ٓ بٗا، ؾ٬ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜهٕٛ ٔٵٍ 

ّٷ آػل.نعذّا َٓٗا سُٝٓا ٜتٸَٓ  ؼقٖا ًؼ

ّٸ «١ٓٻايوټ»ؾاهتعُاٍ  ِٸ بإع٢ٓ ايعا  ١.ٗ ٖقا ايبٝت ٚآضٷ َٔ ٖقٙ ايك

ّ ٚايتأْٝب، نعُل بٔ ٛٵبٗقا ايٌعل نجرلٕٚ ٗ َكاّ ايًٖ ٌُجٻ أػل٣ ١ٺَٚٔ دٗ

ٚهًُٝإ ايعباهٞ  ،(58)ٚابٔ اينبرل ا٭هـٟ ٗ عتاب عبـ اهلل بٔ اينبرل ،(57)اباـٓط

ِٸ ايوؿاغ اـًٝؿ١ ايعباهٞ( ٌٷ ع نُا قـ ٚكؿ ٗ . (60)ٜٔٚآػل ،(59))ع َٳجٳ ؾٝبـٚ إٔ ايبٝت 

١ْٓ إٔ َبِّ ْٚؿىٴ اهتؼـاّ ٖقا ايٌعل ٗ َكاّ ايًّٛ أّٜٔا .ع (61)ُنتٴب ا٭َجاٍ أّٜٔا

 قبٕٝض يًطلٜك١.  ٗ َِـإم ايه١ًُ تٴوتٳعٌُ

ِٸ ايٌٛاٖـ ٗ ٖقٙ ايـكاه١ ٖقا ايٌعلٜٚبـٚ َٔ ٖقٙ ايكلا٥ٔ إٔ  ؾكـ  ;َٔ أٖ

ـٷ َٔ ايكلا ٗ  ٥ٔ اييت تًِض ي٬هتـ٫ٍ، َٓٗا: ٚٓٛغٴ إع٢ٓ ايوًيبٸادتُع ؾٝ٘ عـٜ

ّٴ ٚدٛؿ ن١ًُ  ّٴ استُاٍ ايٓكٌ بإع٢ٓ ؾٝ٘، ٚعـ ٢ ستٸ ،ؾٝ٘ «ٓٔايوٸ»ايوٝام، ٚعـ

ٛٸ، ٚف«ٓٳٔايوټ»بـٍ  «ٓٳٔايوٻ»وتٌُ إٔ تهٕٛ  عٝح  ،ع١نلٴٙ ٗ َِاؿك نجرل٠ َٚتٓ

ٕٴ ٖقا ا٫هتعُاٍ ٗ أؾ ١ ٌٔ ايؿذلات اينَٓٝٸوٌِ ا٫ط٦ُٓإ بأُايت٘، ٚنٛ

ًاعٕل أؿكى اؾا١ًٖٝ ٭ْ٘ َٔ  ;ي٬هتٌٗاؿ ع٢ً َع٢ٓ ايه١ًُ ٗ ساي١ ايٓكٌ بايًؿٜ

َٸَٔ إِّٚاٱه٬ّ. ٚ إٔ  ،يوا٥ل ايٌٛاٖـ ػ٬ؾّا ،١ اييت ّتام ٖقا ايٌعل بٗانات اشلا

ٜٵ ٖٴقٳ ٔ َهاْتٳِٗ ايعًٝا ٗ ايًػ١ كتًؿ١ تبِّ ٖٚٓاى سهاٜاتٷ ;ٌُاسب٘ َٔ قب١ًٝ 

ٕٓا  ٚقـ ;(62)« ٖق٬ّٜ أًعل قبا٥ٌ ايعلب»إٔ  نُا سٴهٞ ;١ايعلبٝٸ قاٍ عجُإ بٔ عؿإ 

ـَ ُٵًٹٞ  يٛ نإ»ٌ إٛدٛؿ٠ ٗ نتاب١ إِشـ: ًَكأ٣ ا ُٕ ٖٴ  ا   ٌ ٚايهاتب َٔ ثكٝـٜٵقٳَٔ 

ٌٕ َٔ ٖقٙ ايكب١ًٝ  اي عحإٔ ابٔ عبٸ أّٜٔا هٞٚسٴ ;(63)«مل ٜٛدـ ؾٝ٘ ٖقا عٔ كد

ؾٗٛ »ٚعٓـَا زلع َعٓاٖا عٓـِٖ قاٍ:  ،َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ يٝعلف َع٢ٓ َؿلؿ٠ٺ

ذ١ّ يقيو ْٝٚت .عاي١ٝ َٔ ايؿِاس١ ؾٝٛٗل إٔ ٖقٙ ايكب١ًٝ ناْت ٗ َها١ْٺ .(64)«نقيو

 ١ُّٝ. ِٗ أنجل قهتهٕٛ ايٌٛاٖـ َٔ نًُات
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بـٍ  «رل٠ايوِّ»ؿٜ ٚٚكؿ ؾٝٗا ي ،أػل٣ يًبٝت بايقنل إٔ ٖٓاى كٚا١ّٜ ٚدـٜلٷ

ٌٵبٳٚعًٝ٘ كٴ .(65)ٗ إِلاعٌ «١ٓٸايوټ» ٜٴ  َهٌ ع٢ً ا٫هتـ٫ٍ ب٘.ُا 

ٔٸ ـٷ َٔ  «رل٠ايوِّ»ٞ ايكاُل ع إٔ ايٛاٖل ع ٗ ٚٓٸ يه ٗ ٖقٙ  «١ٓٻايوټ»تِشٝ

 كلا٥ٔ، َٓٗا:ي ;ايلٚا١ٜ يًٌعل

ٚمل ٜقنل ٫ػت٬ف ايلٚا١ٜ ٗ ٖقا ايٌعل،  (66)تٵ أكبعٷ َٔ إِاؿكٓٳ: تعلٻا٭ٍٚ

ـٷ َٓٗا  ٗ بعض إِاؿك بـٍ  «رل٠ايوِّ»ٚإِا ٚكؿ  ،٬ إِلاعٌٗ ن «رل٠ايوِّ»ٚاس

ٚٸ «١ٓٻايوټ» ٕٸ ػُِّٛا ،(67)ٍ ؾك٘ٗ إِلاع ا٭ ـٺ َٔ ٖقٙ إِاؿك  إفا ٫سٛٓا أ ٌٻ ٚاس ن

 غرل ا٫ػت٬ف ايقٟ فنلٙ اٯػل.  ،اػت٬ؾّا فنل

ؾ٬ ، «١ٓٻايوټ»ٗـٚا بٗقا ايبٝت ٗ َع٢ٓ َٔ ايًػٌٜٛ اهتٌ : ٖٓاى نجرلٷايجا١ْٝ

ٗ كٚاٜتِٗ يًبٝت. ٚستٸ٢  ٗ ن٬ إِلاعٌ «١ٓٻايوټ»بـٍ  «رل٠ايوِّ»ّهٔ إٔ تهٕٛ 

 ٚاهتٌٗـ بع ،ٗ ايبٝت «١ٓٻايوټ» فنل أّٜٔا «رل٠ايوِّ»اهتٌٗـ ب٘ ٗ َع٢ٓ  ٔٵَٳ

 ٖٚقا ٖا هب إٔ ًْؿت ايٓٛل إيٝ٘.  .(68)«ٗاتٳلٵهٹ»

ـٸ٠ َلٸكت َاؿٸقـ تهلٻ :ايجايج١ ـټ  ،(69)ٗ ٖقا ايبٝت اتٺ٠ )ي ٟ ك( ع ا٭َل ايقٟ ٜٴعٹ

ٜبعـ أِْٗ  ٫ ، ٚس٦ٓٝقٺ«رل٠ايوِّ»عؿ١ٜٛ ع به١ًُ  ع بطلٜك١ٺ اؾ أٚ ايلٚا٠ يٝأْىوٸفٖٔ ايٓ

ٝٸ «١ٓٻايوټ»بـٍ  «رل٠ايوِّ»نتبٛا أٚ ْكًٛا   ن١ًُ اتٌَتٓك ايقٖينٸوِٗ ْٵ٭دٌ ُأ ;ّاتًكا٥

٠ )ي ؿكٜـ فنلٙ ٗ باب َاؿٸ سٝح إٕ ابٔ ;ػُِّٛا ٗ نتاب ْٗل٠ ايًػ١ ،«رل٠ايوِّ»

ِّٖٗقا ايتهلاك ٜٴٚ ،ٗ ٖقا ايباب ك نجرلّا٠ تتهلٻٚٚآضٷ إٔ ٖقٙ إاؿٸ ،ٟ ك( ـ ُ

ٝٸ ْٛهّايِٝبض َأ هاتب إؼطٛٙايطلٜل ي ٘ ك ٗ قًِّٚقـ تكلٻ ،«رل٠ايوِّ» ه١ًُب ّافٖٓ

 . (70)شٝـ تػٝرل غرل إأْٛي بإأْٛيا٭هباب ايل٥ٝو١ يًتِ أسـإٔ 

ٟٸ ٍٕ ٚع٢ً أ ٜبـٚ َٔ فُٛع ٖقٙ ايكلا٥ٔ أْ٘ ّهٔ ايٛثٛم بأُاي١ ن١ًُ  سا

 ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ يًبٝت.  «رل٠ايوِّ» ٚتِشٝؿٗا بع ،«١ٓٻايوټ»

 

ًٳ  «١ٓٻوټاي»بٛدٛؿ ن١ًُ  ،َع ٚاٖل٠ ايٓكٌ بإع٢ٓ ،ّنٵتٴ إٍ أْ٘ ٫ ّهٔ اَؾلٵأ

ـٻ |ٗ ن٬ّ كهٍٛ اهلل ٖا، بٌ لٴِنّ فٹَٚعاُلٜ٘ ٗ نجرل َٔ ايٌٛاٖـ اييت تك

ٌٕ ٫ ٜٓوذِ َع ايعلبٝٸ نإ ايوٝام ٗ نجرٕل ؾايٛاٖل عـّ  .١ ا٭١ًَُٝٓٗا بٌه
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ِٻٚ، |نْٛٗا ٗ ن٬ّ ايٓيبٸ ّٸ َٔ ثٳ  تًِض ٖقٙ ا٫هتعُا٫ت ٱثبات إع٢ٓ ايعا

ل٠ عٔ ٚٗ ايعلب١ٝ ايوا٥ـ٠ ٗ ايعِٛك اي٬سك١ إتأػِّ ،٢يًه١ًُ ٗ ساي١ ايٓكٌ بإعٓ

 .|عِل ايٓيبٸ

ٔٵ ٜٵ يه َٔ ايٌٛاٖـ ا٭ػل٣ َٔ ٖقٙ  إٍ فيو ع عـؿّا إٔ أفنل ع إٓاؾ١ّ تٴكأ

يٝهٕٛ إٌٗـ  ;ٌ عايجاْٞ ٚايجايح اشلذلٜٸ ٌايكلْ ع ػُِّٛا أّٜٔاايكلٕٚ ايتاي١ٝ 

 :أنجل ٚٓٛسّا

 ،قاٍ: ٜا قّٛ (71)ٕا ؿْا إٛت َٔ يكُإ بٔ عاؿ» :(ٖع110)قاٍ ٖٚب بٔ َٓب٘ع 1

ٓٳ  ؿعْٛٞ َٔ  ،ٚاهًهٛا بٞ هبٌٝ ايِاؿٌ. اسؿلٚا يٞ ٓلوّا ،اكٜٔاؾبٸ ٔ هٴ

 .(72)«...ٚٚاكْٚٞ ؾٝ٘ تلابّا

ـٸ»: (ٖع110)اؿؤ ايبِلٟع 2 ٌٷ ايٓاي ُلاػّا إٕ أً ١ ٓٻهٴ ٔٻهٳ ّٜٛ ايكٝا١َ كد

 .(73)«عًٝٗا... عٳبٹؾاتټ ٬ٓي١ٺ

َٳ»ت ٌٖٚاّ بٔ عبـ إًو ا٭َٟٛ: قاٍ ي٘ ٌٖاّ: ٝٵُٳٗ ػدل ايُه ع3 يو   ٔٻهٳ  ٔٵٚ

ٞٻ  .(74)«ٚأٚكطو ؾٝ٘؟ ايػ

ٜٚكاتٌ ع٢ً سهِ اهلل  ،ع٢ً إوًِ إٔ ّٓع ْؿو٘»: ×عٔ اٱَاّ ايِاؿمع 4

ٌٸ ي٘ فيو  ِٗتٓٻك ٚهٴٛٵاك ع٢ً سهِ اَؾٚأَا إٔ ٜكاتٌ ايهٓؿ ;ٚسهِ كهٛي٘  . (75)«ؾ٬ و

مٜاؿ بكتٌ   ١ آٍٓٻهٴ إ٫ٓ ،١ْٓٻب٘ هٴ تٵلٳ٫ٚ دٳ ،...َا ْنٍ ب٘ نتابٷ»قاٍ:  ×ٓ٘عٚع 5

ٞٸ  .(76)«ًُٛات اهلل عًُٝٗا اؿوٌ بٔ عً

بكل١ٜٓ َكابًتٗا  ;١ ايٓب١ٜٛٓٻا٭ٍٚ ٗ اؿـٜح َع٢ٓ ايوټ «١ٓٻايوټ»ٜبـٚ إٔ ٚ

ٟٸ ،ايجا١ْٝ «١ٓٻايوټ»ٗ َكابٌ  ;يًهتاب   ٜعين ايطلٜك١. ،اييت ٖٞ بإع٢ٓ ايًػٛ

ٞٸ َٚٔ ػطب١ٺع 6   بين هٴٓٻ٫ٚ١ تأػقٚا »: عٓ٘ اهللكٓٞ  بٔ اؿوٌ ينٜـ بٔ عً

 .(77)«ِٗقتًٛا أٌٖ بٝت ْبِّٚ ،بٛا أْبٝا٤ِٖنقٻ  ،إهلا٥ٌٝ

ّٕع 7 كهٛي٘ هٴٓٻ١ اهلل ٚ هٴٓٻ١»: ×َٔ أُشاب ايِاؿم ،ينكاك٠ بٔ أعٌ َٚٔ ن٬

 .(78)«أٚيٝا٥٘؟ٚ  ايٌٝطإهٴٓٻ١ أٚ 

ٟٸا٭ًٝؿ١ )اـٗ نتاب َلٚإ بٔ قُـ ع 8  ٚقـ بًػين»إٍ بعِٔٗ: ا٭ػرل(  َٛ

ٕٵ ،ٛا أَلّاإٔ قَّٛا َٔ هؿٗا٤ أٌٖ بٝتو قـ اهتٓټ شلِ كٜٚٸتِٗ ؾٝ٘ ع٢ً َا أْعٛا  تٵُٖ إ

 ٠نجرل ٢ توؿو ؿَا٤ٷستٸ ،ئ ٜػًك٘ اهلل عِٓٗ عًٝ٘ َٔ ْكض بٝعتِٗ اهتؿتشٛا بابّا

َِٗٓ»(79). 



 

 االجتهاد والتجديد 

١: ٗ أٚاػل عِل بين أَٝٸ ،(80)١ اؿافقٌػطبا٤ َٓه ٭سـ ب١ٺَٚٔ ػطع 9

َٳ  ٜـعٛنِ ٔٵَٳ  يٌتٸإ بٌ»   ١ ايٌٝطإٓٻٜـعٛ إٍ هٴ ٔٵإٍ ايلٓٔ ٚبٝع١ ايكلإٓ، ٚبٌ 

 .(81)«ٚبٝع١ َلٚإ

ٞٸعبٸايًٝؿ١ اـ ،وٓؿاغًي َٚٔ ػطب١ٺع 10 ٚبين  ١تبٸّا يبين سلب بٔ أَٝ»ٍ: ٚٸا٭ اه

ٚداكٚا ٗ هرلتِٗ ٗ  ،ٚغٌٛا اؾلا٥ِ ،ٚاْتٗهٛا احملاكّ ،ْاًُّٚٛا ا٭ ...َلٚإ!

 .(82)«تِٗ ٗ ايب٬ؿ...ٓٻٚهٴ ،ايعباؿ

أْٸِٗ ناْٛا ٜهوبٕٛ   هٴٓٳِٓٗ  َٚٔ»ٗ احملدل:  (ٖع245)ٚقاٍ ابٔ سبٝبع 11

 . (83)«بؿلٚز إَا٥ِٗ...

 ١ْٓٻايب٬ؿ هٴ ٜٛهـ: إفا ناْت ٗ ٚقاٍ أبٛ»: (84)(ٖع279)ٚٗ نتاب ايب٬فكٟع 12

ّٷ ،اٱه٬ّ ٚمل ٜبطًٗا الٖمل ٜػِّ ،١ قـ١ّأعذُٝٸ ٕا ٜٓاشلِ َٔ  ;إٍ اٱَاّ ؾٌهاٖا قٛ

ٕٵٚقاٍ َايو ٚايٌاؾعٞ: ٜػِّ .لٖاؾًٝى ي٘ إٔ ٜػِّ ،َٔلٸتٗا َٳ لٖا ٚإ ٭ٕ عًٝ٘ ْؿٞ  ;تٵقـ

ٌٸ ـٷدا٥ل٠ هٓٻ ١ٺهٴٓٻ ن  .(86)«ٔٻ أٌٖ ايهؿلهٳ (85)اُٸَٔ إوًٌُ، ؾ٬ّٔ ع ٗا أس

ٕٳ ﴿ :قٛي٘ تعاٍٗ تؿورلٙ  ،ٚقاٍ ايطدلٟع 13 ٔٳ ناْٴٛا ٔإػٵٛا ُٴبٳقِّٔكٜ ٕٻ اِي ٔإ

ٌٔ ٌٻٝاطٹ ّٕ» :(27)اٱهلا٤:  ﴾ اي ٌٸ ٬َم ّٕٓٻهٴ تكٍٛ ايعلب يه لِٖ: ٖٛ ثٳَأ ٚتابٕع ،١ قٛ

 .َِـاقّا طلٜك١ ايٌٝاطٌٗ  «١ٓٻايوټ». ؾاهتعٌُ ايطدلٟ ٖٓا يؿٜ (87)«أػِٖٛ

ٌٕ َٔ نتاب٘:  ،(ٖع311)ٚقاٍ ابٔ ػن١ّع 14 ـٻِؾعٳ١ َٔ »ٗ عٓٛإ ؾِ باب ٚقت اي

ٝٸاييت ػ٬ف هٴٓٻ١ أٌٖ ايهؿل ٚا٭ٚثإ  ،علؾ١  .(88)«١ناْت ٗ اؾاًٖ

 ،أبطًٗا اٱه٬ّ ،أًٝا٤  تِٗٓٻنإ قـ بكٞ َٔ هٴ: ٚ(ٖع334)ٚقاٍ اشلُـاْٞع 15

 .(89)«َجٌ: إٝول ٚ...

ٜهتب إٍ أُشاب٘ ٚأَلا٤  ملسو هيلع هللا ىلصاهللٚنإ كهٍٛ »: (ٖع328)٘ٚقاٍ ابٔ عبـ كبٸع 16

ٕٕاهللدٓٛؿٙ: َٔ قُـ كهٍٛ  ِٸ إٍ ؾ٬ ٢ ستٸ ٍٵنٳمل تٳ . ٚنقيو ناْٛا ٜهتبٕٛ إيٝ٘... ث

ٚأَل إٔ ٫ ٜهاتب٘ ايٓاي َجٌ َا ٜهاتب  ،ٞ ايٛيٝـ بٔ عبـ إًو، ؾعِٛ ايهتابٚٴيِّ

ٕ َٔ عُل بٔ عبـ َا نا إ٫ٓ ،١ ايٛيٝـ إٍ َٜٛٓا ٖقآٻب٘ هٴ تٵلٳ، ؾذٳب٘ بعِٔٗ بعّٔا

ِٸملسو هيلع هللا ىلصاهلل١ كهٍٛ ٓٻؾإُْٗا ع٬ُ بوٴ ;ايعنٜن ٜٚنٜـ ايهاٌَ كدع ا٭َل إٍ كأٟ  ، ث

 .(90)«ايٛيٝـ...

ٖٴ  تِٗٓٻ...ٚناْت هٴ»: (ٖع365)٘ٝٚقاٍ ابٔ ايؿكع 17 ِٻ ِٵإفا  ِ ٓٳٚاؾٛٙ إٔ ٜوذـٚا يً

 (91).«ا٭ندل
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إٕ ايكُل َٔ  :...ِٖ عبٸاؿ ايكُل، ٜكٛيٕٛ»: (ٖع385)ٚقاٍ ابٔ ايٓـِٜع 18

ُٳإٔ ٜتٻ  تِٗٓٻهٴ  ايتعِٛٝ ٚايعباؿ٠. َٚٔ ا٥٬ٕه١، ٜوتشلٸ  .(92)«...ُّآٳؼقٚا ي٘ 

ـٴ أٌْـًٙعلٷ ع 19 ٞٸاهلل عب ِٸ أبٞ دعؿل إِٓٛك  بٔ عً َٔ بين  ىاطب اَلأ٠ّ ،، ع

 ١:أَٝٸ

 لْٚعععععععع٘هٹٓٵ٫ تٴ ٌٳعًٝٓععععععععا ايكتعععععععع ِ تٴٓٵٓٳهٳعععععععع
 

 
 

 
 

ـٻ  ِقؾقٚقٛا نُا فٴ  (93)ٔلٖٵٓا ع٢ً هعايـ ايع
 

 ٚٗ نتاب عٝو٢ بٔ َٛه٢ إٍ إِٓٛك ايـٚاْٝكٞ:ع 20

 ٕجًععععع٘ اْتكعععععاض ايعٗعععععـ ؾاُعععععدلٵ   تٳٓٵٓٳهٳععععع
 

 
 

 
 

 (94)َعا ٔلبٵبٓكٔو َٔ عٗـٟ ايعقٟ نعإ أُ  
 

 :(ٖع245)٬ٞسكٗ ًعل قُـ بٔ أبإ ايٚع 21

َٳععععع     أتاٖعععععا ٔٵتًعععععّٛ عًععععع٢ ايكطٝعععععع١ 
 

ْٵعععععع   (95)ٗا يًٓععععععاي قبًععععععٞتٳٓٵٓٳهٳعععععع تٳٚأ
 

ٔٵ ٖٚٞ َع٢ٓ ا٫كتؿاع  ،«تٗآٵٓٳهٳ»بـٍ  «ًببتٗا»ؽ: وٳاؿك ٚايٓټٗ بعض إِ يه

ٛٸ.  ٚايُٓ

 :(ٖع280)ٗ ًعل ابٔ ايلَٚٞٚع 22

َٳععععععع    عايتٛبععععععع١ مل توععععععععتطٹ  تٵيعععععععٛ كا
 

 ِّ  (96)ايٌععععععععععٝطإ تبععععععععععـ٬ٜ ١ٹيوٴعععععععععع
 

 :(ٖع354)ًعلٷ يًُتٓبٸٞع 23

 إعاُعععععععععععٞ ٔٻأبعععععععععععٛنِ آؿّ هٳععععععععععع
 

ٕ  ِٵُهعععععععُٳٚعًٖ   (97)َؿاكقععععععع١ اؾٓعععععععا
 

ًٛا ُا ْكًٖٛا ُٚجٻٚإْٸ ،َٔ إٌْا٤ ٖ٪٤٫ ٔٵك وتٌُ أْٗا مل تُهبعض ٖقٙ ا٭ًعاٚ

ٔٵَا ١ إٍ عِل ٖقٙ ا٫هتعُا٫ت ايٌعلٜٸ ٜعٛؿٚعًٝ٘  .بٗا ٫ ّهٔ ؼـٜـ  قبًِٗ، يه

 مَٓٗا بائب٘.

: (98)اهٞ يًكاٖل اـًٝؿ١ ايعبٸػٌ ا٬ٕمٌَسه٢ إوعٛؿٟ عٔ بعض إ٪كِّٚع 24

ُٸٍ هؿو ايـَا٤ ٚ اتٸإٕ هلٜعّا اغ ؾهااي ايوٓؿبٛ ايعبٸأَا أ» ايػلب ٘ ٗ ايٌلم ٚايبع٘ ع

 .(99)«ٓټٛا بورلت٘تٳٗ ؾعً٘، ٚاهٵ

 
 

ٗ قٛكٜٔ: ا٫هتعُا٫ت ٗ ايكلٕ  «١ٓٻايوټ»ٓا ا٫هتعُا٫ت يه١ًُ ٓٵاهتعلٳ
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ٚٸ ٟٸا٭  .ا٫هتعُا٫ت ؾُٝا بعـٙ; ٍٚ اشلذل

ـٻ ِّٜٵَٔ احملٛكٳ ٓا ٗ نٌٍَّٵٚق  :١عٔ ًٛاٖـ َتٓ

ـٻ ٚٸؾكـ تك ٚنًُات  ^ٍ ًٛاٖـ كتًؿ١ َٔ أساؿٜح أٌٖ ايبٝتّ ٗ احملٛك ا٭

 .ايِشاب١ ٚا٭ًعاك ايكـ١ّ ٚغرلٖا

ـٻّ ٚ ِّ ٗ احملٛك ايجاْٞ أّٜٔاتك يوإ ايطبكات إؼتًؿ١ َٔ  ع١ ًٗٛاٖـ َتٓ

 .ػٌ ٚا٭َلا٤ ٚايٌعلا٤ ٚغرلِٖايؿكٗا٤ ٚإ٪كِّن ،ايٓاي

ٟٸٔض َٔ ْٝع فيو إٔ ٚاتٻ ّٸ إع٢ٓ ايًػٛ ٚسلٛشلا يًطلٜك١  ،«١ٓٻايوټ»يه١ًُ  ايعا

 ; ٚايٓكٌ بإع٢ٓ.ثابتٷ ٗ ن٬ اؿايتٌ: ايٓكٌ بايًؿٜ ،١ٓ َعّاوٳ١٦ ٚاَؿايوِّ

ٝٻ ٟٸٚبايتايٞ ٜتب ّٸٓٻباع هٴباتٸ ٔ َٔ ػ٬ٍ فيو إٔ ا٭َل ايٓبٛ ٌٸ ،ت٘ عا  ٌٌُٜ ن

١ٌّ ايٓبٜٛٸ١ٝ ايوٓٸٜٚجبت َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ إٔ سذِّ .طلٜك١ٺ ي٘ ٖٚقا اٱًهاٍ َٔ  ،١ عا

 .ٚاكؿٺ ٌ غرلٴايكلآْٝٸ
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 إٌكاز قاعدة قبح العكاب بال بياُ

 َتِي السوحاٌي والصدزدزاسٌة وكازٌٌة بني ٌظسّي

 

 
 

ٕٕ ٗ إطاك  ١ٺإٍ ايتُوٸو بأؿٓي يكـ عُـ إٓهلٕٚ يكاعـ٠ قبض ايعكاب ب٬ بٝا

ايوٝـ ٚ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ايوٝــٸ إْهاكِٖ شلقٙ ايكاعـ٠. َٚٔ بٌ ايؿكٗا٤ ٜٴعٳ

ـٳ .ايلٚساْٞ َٔ إٓهلٜٔ شلقٙ ايكاعـ٠ ٝٵ ٌٻ بٳ ١ اييت ٜكُٝٗا ٖقإ ٘ ايٌـٜـ ٗ ا٭ؿٓيبٳإٔ اي

ٚاسـ٠، ؿٕٚ إٔ ًٜتؿتٛا  ١ّإٍ اعتباك ٖاتٌ ايٓٛلٜتٌ ْٛلٜٸع  ػطّأع ؿؾع ايبعض ايؿكٝٗإ 

١ اييت ٬ِٜٕ إيٝٗا َٔ ٚايٓتٝذ ،طلٜك١ اهتـ٫شلُا ٗ ،إٍ ْكاٙ ا٫ػت٬ف ٚايتُاٜن

 ػ٬ٍ فيو.

ـ ايٌٗٝـ ايِـك عٔ ٚهٛف ْوع٢ ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ بٝإ اػت٬ف ك١ٜ٩ ايوٝٸ

َٔ إباْٞ ا٫هتـ٫ي١ٝ اييت ٜعتُـاْٗا،  ٖقا ايٌإٔ، ابتـا٤ٶ ـ ايلٚساْٞ ٗك١ٜ٩ ايوٝٸ

تُٗا; سٝح قاّ ايوٝـ ايلٚساْٞ بٓؿٞ ٚإبطاٍ ب١ ع٢ً أؿٓي٫ُّٛٚ إٍ ايٓتا٥ر إؼتًؿ١ إذلتِّ

                                           

×

×

×
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ٞٸ ٗ  ;ٖقٙ ايكاعـ٠ طبكّا يبعض ا٫هتـ٫٫ت، ؿٕٚ إٔ ٜبـٟ كأّٜا ع٢ً إوت٣ٛ اٱثبات

فٖب َٔ  ع اٱٓاؾ١ إٍ كؿٸ قاعـ٠ قبض ايعكاب ب٬ بٝإبع سٌ إٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك 

 ٚاهتشكام ايعبـ يًعكاب ٗ ٚلف ايٌٓو ،ن ايتهًٝـػ٬ٍ ا٫هتـ٫ٍ إٍ ايكٍٛ بتٓذټ

 ٓ٘ ٗ ٖقٙ إكاي١ بايتؿٌِٝ.ٖٚقا َا هٛف ْبِّ .أّٜٔا

 

ٌٸ ِٕ إٕ ن ِطًض َٔ إكـَات ٚإباؿ٨ اييت ٜٴ َٔ ايعًّٛ ٌٜتٌُ ع٢ً هًو١ًٺ عً

ٚٵكعًٝٗا َباؿ٨ فيو ايعًِ. ٚعًِ أٍُٛ ايؿك٘ ب َٔ إباؿ٨، تٛٗل  ٙ ٌٜتٌُ ع٢ً هًو١ًٺـٳ

إباؿ٨ ايًػ١ٜٛ اييت تبشح عٔ  :مثاكٖا إباًل٠ ٗ َوا٥ٌ عًِ ا٭ٍُٛ، َٔ قبٌٝ

َٸ١ . ايٛٓع ٚا٫هتعُاٍ ٚاٱكاؿ٠ ٚتٛٗل مثاك فيو ٗ َباسح ا٭يؿاٚ. َٚٔ بٌ إباؿ٨ اشلا

 ٚتٛٗل مثل٠ فيو ٗ أنجل َوا٥ٌ عًِ ا٭ٍُٛ. .ايه١َٝ٬ ٍٛ إباؿ٨ٴيعًِ ا٭ُ

، &اييت ٚٗلت َٓق عِل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ،١ٖقٙ إباؿ٨ ايه٬َٝٸ أسـإٕ 

سٛشلا  تٵكٌ ٚنباك ايعًُا٤، ٚٚٗلٳٌ احملكِّبٳٗا ا٭ْٛاك ٗ عًِ ا٭ٍُٛ َٔ قٹإيٝٗت ٚتٛدٻ

ل ٚاستُاٍ ايتهًٝـ َع عـّ ؼٗك ،ايٌلٜع١ َكابٌـ ٗ اػاٙ إهًٖ ٖٛكتًـ اٯكا٤; 

ٔٸ  إعتدل بايٓوب١ إيٝ٘. ايكطع بايتهًٝـ أٚ ايٛ

ّٸ ايكٔاٜا ع ٚٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ فٖب ايهجرل َٔ احملكِّ كٌ إٍ اٱفعإ بإٔ أ

ٞٸايعكًٝٸ : عـّ اهتشكام أؿمٸ عٔ ايذلػّٝ ٚاٱباس١. ٚبعباك٠ٺ ع عباك٠ْ ١ عهِ ايعكٌ ايعًُ

ٟٸايعكاب ا٭ػ ٞٸ لٚ ـ ُا مل ٜكطع إهًْٖ٘ نًٓإ أٟ ،عٓـ كايؿ١ اؿهِ ايٛاقع

ٌٕ ؿ اٱيناّ، ٫ ٜهٕٛ ٚؾكـإ ايكطع، بٌ استٌُ فلٻ ،َعتدل بايعـّ; يعـّ ٚدٛؿ ؿيٝ

ِّـ ٗ َكاّ ثبٛت ايتهًٝـ ع عهِ ا٭ؿٓيإهًٖ ؿ٠ عٓـ ايعكٌ ع َوتٛدبّا ١ إتع

ٕٕبٵقاعـ٠ ُق»كٌ بع يوإ احملكِّ ل عٓ٘ ٫ٗهتشكام ايعكٛب١. ٖٚٛ َا ٜٴعبٻ  .«ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٝٸ  ٌ.ٖٚٛ ايكٍٛ إٓوٛب ٌٕٗٛك ا٭ُٛي

ع٢ً ٖقٙ  ٗ َكاّ ايٓكـ ٚايلؿٸ ،تإ أػلٜإٖقا ايكٍٛ ٖٓاى ْٛلٜٸ َكابٌٚٗ 

 ايكاعـ٠.

ض بٵقاعـ٠ ُقٖٞ إٔ ٚ .ٖٚٞ يًوٝـ ايلٚساْٞ ٗ َٓتك٢ ا٭ٍُٛ :ايٓٛل١ٜ ا٭ٍٚ

ٕٕ ع اييت توع٢ إٍ إثبات عـّ اهتشكام ايعبـ ٗ ٚلف ؾكـإ ايـيٌٝ  ايعكاب ب٬ بٝا
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٘ٺًعكٛب١ ا٭ػلٜٚٸي بايٓوب١ إٍ ايعكٛب١ ا٭ػل١ٜٚ، ٫ٚ ّهٔ  ١ ع ٫ تٌتٌُ ع٢ً تٛدٝ

ٕ ْوب١ ايعكٛب١ ا٭ػل١ٜٚ إٍ أؾعاٍ إُشٝض. ٚػ١ُ٬ ن٬َ٘:  ايعجٛك شلا ع٢ً َب٢ٓٶ

ٗا ٚتؿُٗٗا; ٚفيو ٭ٕ ايعكٛب١ عٓـ ايبٌل عٝح ٫ ّهٔ يعكٍٛ ايبٌل إٔ توتٛعب

ٞٸإٛايٞ ايعلؾٝٸ إٔ ٖقٜٔ  ٌ تهٕٛ إَا يًتٌٓؿٞ أٚ يًتأؿٜب. َٚٔ ايٛآض ٚايبـٜٗ

ٛټ ،ٜٔ ٫ َع٢ٓ شلُاأإٌٓ بايٓوب١ إٍ اهلل تعاٍ ٗ ايعكاب  ،كُٖا٫ٚ ّهٔ تِ

ٗ  ًٳٖو ٫ٚإِا تٛدٝ٘ ايعكٛب١ ٜهٕٛ َٔ باب ايٛعٝـ بايعكاب.  ،ايعباؿ ا٭ػلٟٚ علٸ

إٔ ٬َى ٚعـ اهلل تعاٍ بايعكٛب١ )ٗ ٚلف إؼايؿ١( يٝى بأٜـٜٓا، َٚع ا٫ؾتكاك إٍ 

ؿٕٚ  ّ بجبٛت ايعكاب ٗ ؾلٕضنٵ١ ٫ ّهٔ اَؾب ايعكٛب١ ا٭ػلٜٚٸؾِٗ ا٬ٕى ٗ تلتټ

 آػل. ؾلٕض

١ ايٌٗٝـ قُـ باقل ٖٞ ْٛلٜٸ ،َب٢ٓ إٌٗٛك َكابٌٗ  ،ٚايٓٛل١ٜ ايجا١ْٝ

ع عٓـ  ،ثبٛتّا ٚهكٛطّا ،ـٝـ ٗ ٚلف استُاٍ ايتهًف ٜل٣ إٔ اػاٙ إهًٖايِـك; إ

ٕ ايٌٗٝـ ايِـك ع ع٢ً أهاي ، أٟ إؿٕٚ ايذلػّٝ ٚاٱباس١ ،ايعكٌ ع ٖٛ ا٫ستٝاٙ

ٗ َلس١ً استُاٍ  ؿ استُاٍ ايتهًٝـ، هٛا٤ٷن ٖٛ فلٻايتشًٌٝ ايعكًٞ ع ٜل٣ إٔ إٓذِّ

َٸثبٛت ايتهًٝـ أٚ ٗ َلس١ً استُاٍ ه  ١.كٛٙ ايتهًٝـ ٚؼٌِٝ ؾلاؽ ايق

قاعـ٠ قبض ايعكاب ت٘ َذلٸؿ ايوعٞ إٍ ْؿٞ ايوٝـ ايلٚساْٞ ٗ ْٛلٜٸ ٜهتؿٞ

ٕٕ  ،ٚأَا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ؾإْ٘ ;ٔ كأّٜا َٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ، ؿٕٚ إٔ ٜبِّب٬ بٝا

ٛايٞ باٱٓاؾ١ إٍ كؿٸ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ ٤ٛٓ إباْٞ ايه١َٝ٬ ع ا٫ػت٬ف بٌ إ

ٝٸايعلؾٝٸ  ،ك١ ٗ فَِ ٚأعٓام ايعبٝـ ع١ ؿا٥ل٠ ايطاع١ شلِ بايٓوب١ إٍ سكٛقِٗ إتعٌِّ ٚفات

 «ايطاع١ سلٸ»ٚطبكّا شلقا إب٢ٓ َٓ٘ قاٍ بع  .قاعـ٠ قبض ايعكاب ب٬ بٝإقـ كأ٣ بط٬ٕ 

٢ ٗ ٚلف استُاٍ ايتهًٝـ هب ايعٌُ َُٕٔٛ َا ٜجبت٘ ْ٘ ستٸأٟ إ، ٗ ٚلف ايٌٓو

 ُاٍ أّٜٔا.ا٫ست

ٚهٛف ْعٌُ ٗ ٖقٙ إكاي١ ع٢ً ؿكاه١ َٚٓاق١ٌ أقٛاٍ ٚنًُات ايوٝـ ايٌٗٝـ 

ٌٕ ،ايِـك ٚنًُات ايوٝـ ايلٚساْٞ ِٸَوتكٌٍّ بٌه ْقنل بعـ فيو ايتُاٜن  ، ث

ٟٸ ٛټبُٝٓٗا. ٚبقيو هٝتٸ ايٓٛل ايكا٥ٌ بعـّ ٚدٛؿ اػت٬ف  ،ك بعٕضٔض بط٬ٕ تِ

ٟٸ ٗ  ،تٌ كتًؿتإ عٔ بعُٔٗابت إٔ ٖاتٌ ايٓٛلٜٸتٌ; إف هٓجبٌ ٖاتٌ ايٓٛلٜٸ دٖٛل

 ٚٗ اهتؼ٬ْ ايٓتا٥ر ٚايجُاك أّٜٔا. ،طلٜك١ ا٫هتـ٫ٍ
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قبض »١ قاعـ٠ يكـ أًاك ايوٝـ ايلٚساْٞ ع قبٌ بٝإ كأٜ٘ ٗ ُشٸ١ أٚ عـّ ُشٸ

ٕٕ ـٸ١َ. ،ضبٵٔ ٚايُكٌ ٗ َؿّٗٛ اُؿوٵع إٍ َوًَه «ايعكاب ب٬ بٝا  ع٢ً هبٌٝ إك

 ض، ُٖٚا: بٵقاٍ: ٖٓاى َوًهإ ٗ اُؿوٵٔ ٚايُك

ٚٸٍ ٛٻ: إوًو ا٭ ك٠ ٜقٖب ايكا٥ًٕٛ بٗقا إوًو إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايٌأ١ْٝ إتِ

ٛټ ٖٞ ًأ١ْٝ اٱؿكاى. ٚبعباك٠ٺ يًعكٌ ، بٌ ك سهِ ايعكٌ ع٢ً ٤ًٞٺأػل٣: ٫ ّهٔ تِ

ؾإٕ ا٭سهاّ  ،تٗا. ٚعًَٝ٘ا ٜتطابل َع ٚاقعٝٸ ؿ إؿكاى ا٭ًٝا٤إٕ ًإٔ ايعكٌ ٖٛ فلٻ

عًٝٗا  تٵؿَكٚاتٸ ،اييت أْع عًٝٗا ايعك٤٬ ،١ايعك١ًٝ تعٛؿ إٍ ا٭سهاّ ايعك٥٬ٝٸ

 َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛع َٔ ايؿواؿ. ;نًُتِٗ

ؿام غرل اتٸ ض ايعكاب ب٬ بٝإ َٔ سكٝك١ٺبٵٚع٢ً ٖقا إوًو يٝى ؿهِ ايعكٌ بُك

 ؿام.بُٛؿ٘ ك٥ٝى ايعك٤٬، ٜٛاؾكِٗ ع٢ً ٖقا ا٫تٸ ;فيو، ٚإٔ ايٌاكع كأٟ ايعك٤٬ ع٢ً

ٔ ٜعٌُ ايكا٥ًٕٛ بإوًو ايجاْٞ ع٢ً ؼًٌٝ سهِ ايعكٌ باُؿوٵ: إوًو ايجاْٞ

ٛٸ٠ ايعاق١ً، ببٝإ قٛشلِبٵٚايُك إٕ إلاؿ َٔ سهِ  :ض َٔ طلٜل ٤٬ََت٘ ٚتٓاؾلٙ َع ايك

ٛٸض ٖٛ ١َ٤٬َ ايٌبٵٔ ٚايُكايعكٌ باُؿوٵ ٛٸ٠ ايعاق١ً  ،٠ ايعاق٤ٞ١ً َع ايك ْٚؿلت٘ َٔ ايك

ٛٸ٠ ايعاق١ً ؾإٕ ايعكٌ وهِ ُعوٵ، أّٜٔا ٓ٘، َع٢ٓ إٔ اي٤ٌٞ إفا نإ َت٥٬ُّا َع ايك

ٕٵ ٛٸ ٚإ ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو إٔ ايؿلؿ ; ش٘بٵ٠ ايعاق١ً سهِ ايعكٌ بُكنإ َتٓاؾلّا َع ايك

ٛٸ٠ ايباُل٠ :٣، َٔ قبٌٝٛٳّتًو ايعـٜـ َٔ ايكٹ َٚا إٍ فيو،  ،، ٚايقا٥ك١، ٚاي٬َو١ايك

ٛٸ٠ ايعاق١ً. ٚعًٝ٘ ٌٸ ،ٚإٕ َٔ بٌ ٖقٙ إٛاكؿ ايك ـٺ نُا تٛدـ يه َٔ ٖقٙ ايك٣ٛ  ٚاس

ٚاؿٛاي َا ٥٬ُٜٗا َٚا ٜتٓاؾل َعٗا ع نُا ٗ ايٓع١َٛ اييت ت٥٬ِ ايًُى، ٚاـ١ٌْٛ 

ٛٸ ٌٸ٠ ايعاق١ً َا ٥٬ُٜٗا َٚا ٜتٓااييت تتٓاؾل َعٗا ع نقيو ٖٓاى يًك  ؾل َعٗا أّٜٔا، ؾه

ٛٸ٠ ايعاق١ً سٳ ٌټٔٷوٳَا ٜت٥٬ِ َع ايك  .َا ٜتٓاؾل َعٗا قبٝضٷ ، ٚن

ٕٕبٵٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإٕ سهِ ايعكٌ بُك ٗ ٖقا إوًو ٜعٛؿ  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٛٸ٠ ايعاق١ً ١ٺإٍ َٓاؾل٠ ايعكاب ب٬ سذٸ  كايؿ١ إَٔل ٜهٕٛ ايعكاب ع٢ً سٌأٟ  ،َع ايك

ٛٸ٠ ايعاق١ً، ؾايعكٌ ٫ ٜلتٔٝ٘;  ٜهٕٛ ١ذٸاؿ عًٝ٘ ِٵمل تُك ٖقا ايعكاب َتٓاؾلّا َع ايك

 ؾٝهٕٛ ٖقا ايعكاب قبٝشّا.

َا إفا نإ  ٗ ٤ًٞٺ سٝح ٌْٓو ،ٚاٯٕ ٜٛٗل ا٫ػت٬ف بٌ ٖقٜٔ إوًهٌ
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 ؟َِـاقّا يًًِٛ أّ ٫

ٚٸ بٓا٤ٶ ٞٸع٢ً إوًو ا٭ يًعك٤٬ َٔ أدٌ كؾع  ٍ هب ايلدٛع إٍ ايبٓا٤ ايعًُ

 ٙ إٛاكؿ َٔ َٛاكؿ ايًِٛ أّ ٫.يٓل٣ َا إفا نإ ٜعتدل ٖق ;ٓوايٌ

ٚأَا بٓا٤ ع٢ً إوًو ايجاْٞ ؾإٕ إلدع ٗ ؼـٜـ ٖقا ا٭َل ٖٛ ٚدـإ ايؿلؿ، 

غرل ايٛدـإ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي سٝح ٜكع ايؿلؿ ٗ َكاّ  ،آػل ٚيٝى ٖٓاى َٔ طلٜٕل

ِٷ ،ايٌٓو  .(1)ٛف تبك٢ ع٢ً ساي١ ايٌٓوي٘ ٗ ايبٌ، ؾإٕ إوأي١ ه ٫ٚ ٜٛدـ سه

ـٸ ٕٕبٵٜـػٌ زلاست٘ ٗ ؼًٌٝ قاعـ٠ ُق ،١َٚبعـ فنل ٖقٙ إك  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٝٸ ٌٗ ٜهٕٛ ايعكاب ع٢ً كايؿ١ ؾ ـ ٗ ٚلف ايٌٓوإفا بكٞ إهًٖ أْ٘ٔ ١; يٝبِّايعكً

 ؟ايتهًٝـ ُشٝشّا أّ ٫

متاز إيٝ٘ ٗ  يكـ قاّ زلاست٘ بـكاه١ ٖقا ايبشح ُٓٔ ث٬ث١ َكاَات. ٚايقٟ

ٕٕبٵقاعـ٠ ُق َكابٌٗ  ،ٖقٙ إكاي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛل إٌٗٛك، ٖٛ إكاّ  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٞٸ ،ايجايح ٗ اٯػل٠ ٗ  ايقٟ ٖٛ ٗ َٛكؿ ُشٸ١ أٚ عـّ ُشٸ١ عكاب إٍٛ ايٌلع

ٚٸ٫ّ ٚفيو ;ٚلف ايٌٓو ٌٸ إٕ :أ ٕٕبٵايبشح ٗ قاعـ٠ ُق ق ايعك١ًٝ ٖٛ  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٞٸبٳاب َٔ قٹايعك : إٕ إطلٚغ ٗ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٖٛ ايعكاب ٚثاّْٝا; ٌ إٍٛ ايٌلع

ٔٵ ،ا٭ػلٟٚ  ٗ إطاك تهٌُٝ ْٛلٜت٘، ٚنقيو ايؿِٗ ا٭ؿمٸ ٚيٝى ايـْٟٝٛ. ٚيه

 ٌت٘، هٛف ٌْرل إٍ إكاَيًتؿاٚت ٚايتُاٜن بٌ اؿا٫ت ايج٬ث١ إطلٚس١ ٗ ْٛلٜٸ

ٚٸ  ت٘ أّٜٔا.ٍ ٚايجاْٞ َٔ ْٛلٜٸا٭

 

ٛٻ  ك ايوٝـ ايلٚساْٞ ث٬خ سا٫ت ٗ ٖقا إكاّ:يكـ ُ

: ٗ ٖقٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ بايعًِ أع إٔ تهٕٛ كايؿ١ ايعبـ يًتهًٝـ َكل١ّْٚ

ٌ إقنٛكٜٔ ٗ باب سهِ ايعكٌ ع ع٢ً ن٬ إوًَه ايعكاب ع٢ً إؼايؿ١ ع بٓا٤ٶ

 ـ.ُٵٖٓا بايعًِ ٚايعٳ تٵاقذلْٳ ٚفيو ٭ٕ إؼايؿ١ قـ ;قبٝشّا

: ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ بب ع إٔ تهٕٛ كايؿ١ ايعبـ بوبب ايػؿ١ً أٚ اؾٌٗ إلٖن

ِّ  لّا ٜهٕٛ ايعكاب ع٢ً إؼايؿ١ قبٝشّا.إفا مل ٜهٔ اؾاٌٖ َك

كاٍ ٗ ٖقا ايكوِ: : ؾٝٴٗ ايتهًٝـ ٗ ٚلف ايٌٓو إٔ تهٕٛ كايؿ١ ايعبـز ع 
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ض أٚ عـّ بٵٚايكٍٛ بايُك ،ؾ٬ ّهٔ إبـا٤ ايلأٟ  ساي١ ايٌٓوأَا ٗ َٛكؿ ايعكاب ٗ

ع٢ً  إف بٓا٤ٶ ;ض، ع٢ً ن٬ إوًهٌ. بٌ تهٕٛ ٖقٙ إوأي١ َوهٛتّا عٓٗابٵايُك

ٛٸ ٠ ايعاق١ً أّ ٫، إوًو ايجاْٞ ٫ ْعًِ َا إفا نإ ايعكاب ٗ ٖقٙ اؿاي١ َتٓاؾلّا َع ايك

ٚٸ ٚبٓا٤ٶ ;ُٔؿوٵض أٚ ابٵٚبايتايٞ ٫ ّهٔ ايكٍٛ بايُك سٝح  ،ٍ نقيوع٢ً إوًو ا٭

ٚفيو َٔ أدٌ سؿٜ ايٓٛاّ، نقيو ٫ ٜهٕٛ  ;ٜهٕٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً عـّ ايعكاب

ِٷ ٟٸ  ٫ ْعًِ َا إفا نإ ايعكاب ك٬٘ ٗ ايبٌ; إف يـٜٓا عً بايٓٛاّ أّ ٫، ٚيٝى يـٜٓا أ

ايعكاب ب٬  ضبٵع بُك ٖقٙ اؿاي١ٗ َجٌ ع ٫ ّهٔ ايكٍٛ ٚعًٝ٘  .ٱسلام ٖقٙ إوأي١ طلٜٕل

ٕٕ  .(2)ضبٵايُك ّ، ٫ٚ ايكٍٛ بعـبٝا

 

بوبب كايؿ١ ايعبـ ٗ ساي١  ;ٗض ايعكاب َٔ إٍٛ ايعٴلٵبٵُٓا ايكٍٛ بُكيٛ هًٖ

 ٌ إٍٛبٳ، َٔ قٹ، ْكٍٛ: ٌٖ ِٜضٸ عكاب ايعبـ ع٢ً إؼايؿ١ ٗ ٚلف ايٌٓوايٌٓو

ٞٸ  أّ ٫؟ ،ٗ اؿٝا٠ ايـْٝا ايٌلع

ٔ ٌ إقنٛكٜٔ ٗ باب اُؿوٵَهًع٢ً ن٬ إو نقيو ٖٓا ٫ ٜٛدـ ع بٓا٤ٶ

ٌ إٍٛ بٳّ عهِ ايعكٌ ايكا٥ٌ َجٌ ٖقا ايعكاب َٔ قٹنٵإٍ اَؾ ض ع َٔ طلٜٕلبٵٚايُك

ٞٸ ٞٸ ايٌلع ٝعٕٛ ٢ً إ٪َٕٓٛ ٚإطتٳػايل ايعباؿ; إف وٌِ نجرلّا إٔ ٜٴبٵ اؿكٝك

أ٬ُّ، ْاٖٝو عٔ إٔ ٜهٕٛ فيو ٗ  ضٷبٵؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٗ فيو ُق ،با٭َلاض ايـ١ْٜٛٝ

 إؼايـ. سلٸ

ٔ إٕ ايٛد٘ ايل٥ٝى ٗ ْؿٞ سهِ ايعكٌ بكبض ايعكاب ٗ ٖقا إكاّ ٖٛ إٔ اُؿوٵ

ـٸ بٓا٤ٶ ،ضبٵٚايُك ل ايًِٛ ٜكّٛ ع٢ً قٛك ؼٗك ،١َع٢ً ن٬ إوًهٌ إقنٛكٜٔ ٗ إك

. ٚإٕ أهاي ايًِٛ ٚايعـٍ ٜكّٛ ع٢ً ؾلض اؿكٛم ٚاؿـٚؿ بٌ طلؾٌ، عٝح ٚايعـٍ

 ،ٗلٵبٌ ايعبـ ٚإٍٛ ايعٴ ٚعـّ ػاٚمٙ عـ٫ّ. ٖٚقٙ إوأي١ َٛدٛؿ٠ْ ،ـٸ ػاٚمٙ ًُّٚاٜٴعٳ

ٞٸ ٛټ ٚبٌ ا٭ب ٚايٛيـ، ٚأَا بٌ ايعبـ ٚإٍٛ اؿكٝك ; إف ك َجٌ ٖقا اؿلٸؾ٬ ّهٔ تِ

ٛٻ ١ ٖقٙ ايع٬ق١، هٛف لْا ٗ َاٖٝٸٚتـبٻ ،٬ق١ بٌ ايعبـ ٫َٛٚٙ اؿكٝكٞكْا ايعيٛ تِ

ْٸ ْـكى إٔ ايعبـ يٝى ي٘ َٔ سلٍّ ع٢ً ٫َٛٙ اؿكٝكٞ; ٚفيو ٭ٕ إٍٛ اؿكٝكٞ ٖٛ  ػا

ٌٸ ٚػايل يًعبـ، ٚيقيو ولٸ َايْو ٌٕ ي٘ ايكٝاّ به ٕٵ فٺٚتِلټ ؾع  ػاٙ ٖقا ايعبـ، نأ
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ل بإؼايؿ١ عإّا أٚ َا ٜتعًٖ هٛا٤ أنإ ايعبـ ٗ ،ٍ فيوٜبتًٝ٘ بإلض أٚ ايؿكل َٚا إ

ٍٷدا٬ّٖ. ؾشتٸ . ٢ إفا نإ ايعبـ َطٝعّا ئ ٜهٕٛ ٗ قٝاّ إٍٛ بٗقٙ ا٭َٛك إًها

ٛٸ٠ ايعاق١ً أّٜٔا  . (3)ٖٚقٙ إوأي١ ٫ تتٓاؾ٢ َع بٓا٤ ايعك٤٬، ٫ٚ تتٓاؾل َع ايك

 

ـٸ ُٸنُا هبل إٔ فنلْا ٗ إك ١ٝ قبٌ غرلٙ ٗ ٖقٙ ١َ ؾإٕ ايقٟ و٢ٛ با٭ٖ

ِّ اتٺٙ إٔ ٖٓاى ْٛلٜٸايٓٛل١ٜ ٖٛ ايكوِ ايجايح. َٚٔ اؾـٜل فنلٴ بٌإٔ َا١ٖٝ  ؿ٠َّتع

ل ٗ ٖقا ايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػلٟٚ. ٜٚل٣ زلاست٘ إٔ ٖقا ا٫ػت٬ف ٗ إباْٞ ٜ٪ثِّ

ٌٕايبشح. ٚيقيو   كتِل: هٛف ْعٌُ ٗ ايبـا١ٜ ع٢ً فنل ٖقٙ إباْٞ بٌه

 قاٍ زلاست٘ بٛدٛؿ ث٬ث١ اػاٖات ٗ َا١ٖٝ ايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػلٟٚ:

َٳِ ا٭عُاٍع ْٛل١ٜ ػوټ1 ِ ٜعتدل ايجٛاب ٚايعكاب َٔ باب ػوټ ٔٵ: ٖٓاى 

ؾإٕ  .ٚاسـ٠ َع٢ٓ إٔ ايعٌُ ٚايجٛاب ٚايعكاب يٝوا ٦ًٌٝ، ٚإِا ُٖا سكٝك١ْ، ا٭عُاٍ

سكٝك١ ايعٌُ ايكبٝض ٖٛ فات ايعكاب ٚاشلٛإ ٚايب٪ي ٚاـولإ; سٝح هتٛٗل يٓا ٖقٙ 

ض يًعكاب. نُا إٔ سكٝك١ ايعٌُ ايِاحل ٗ عامل اٯػل٠; ٚيقيو ْتعلٻ اؿكٝك١ َاث١ًّ

ٚٵكسٝح هتٛٗل يٓا ٖقٙ اؿكٝك١ ب ;١ ٚايوعاؿ٠ ٚايجٛابٖٛ اؾٓٸ ٖا ٗ عامل اٯػل٠ ـٳ

إٔ  ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،َٔ فيوٚؿكٝك١ ؾإْٓا هٛف ْٛاد٘ أعُايٓا ٚأؾعايٓا. أّٜٔا. ٚٗ ا

، ٚتٛٗل ايطاع١ ٗ َكاّ ِ ع٢ً ًهٌ عكلبٺإع١ِٝ هٛف تٛٗل يٓا ٗ َكاّ ايتذوټ

 طٝٸب١. ِ ع٢ً ١٦ٖٝ ًذل٠ٺايتذوټ

ٞٸ2 ا٭ثل  :١ َٔ قبٌٝـٸ ايجٛاب ٚايعكاب ٗ ٖقٙ ايٓٛلٜٸعٳ: ٜٴع ْٛل١ٜ ا٭ثل ايٛٓع

ٞٸايٛٓ ِٸ ع ٞٸيًؿعٌ، نُا ٗ ساٍ تٓاٍٚ ايو ي٘ ٖٛ إٛت. ٚٗ َا  ; سٝح ا٭ثل ايٛٓع

ٞٸ :مٔ ؾٝ٘ ْكٍٛ نقيو  يًُع١ِٝ ٖٛ ايعكاب. إٕ ا٭ثل ايٛٓع

آػل  ١ ٜهٕٛ ايجٛاب ٚايعكاب ٦ًّٝا: ٚٗ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ع ْٛل١ٜ ايع٬ق١ ا٫عتباكٜٸ3

١ بٌ ٖٞ ايع٬ق١ ا٫عتباكٜٸغرل عًُٓا ٚؾعًٓا، ٚإٕ ايع٬ق١ ايٛسٝـ٠ ايكا١ُ٥ ٗ اي

ـٻ ٛٳٚايعكـ١ٜ; سٝح تتش ٞٸعٵؿ ٗ ٤ٛٓ اي ، عٝح يٛ ـ ٚايٛعٝـ ايِاؿك عٔ إٍٛ ايٌلع

ٕٵػايـ ايعبـ ؾإٕ إٍٛ ٜتٛعٻ  .(4)ٙ بايجٛابـٴعٹأطاع ٜٳ ـٙ بايعكاب، ٚإ

١ ايجٛاب ٚايعكاب، ْٓتكٌ بعـ بٝإ ٖقٙ إباْٞ ايج٬ث١ إٛدٛؿ٠ سٍٛ َاٖٝٸ ،ٚاٯٕ
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ٕٕبٵ١ ُق بٝإ ُشٸ١ أٚ عـّ ُشٸإٍ  ذاٖات ايج٬ث١:، ٗ ٤ٛٓ ٖقٙ ا٫تٸض ايعكاب ب٬ بٝا

ٚٸ ٌع٢ً إوًه أَا بٓا٤ٶ ٕٕبٵٍ ٚايجاْٞ ؾ٬ ٜهٕٛ ايكٍٛ بُكا٭  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٔ ِـ باُؿوٵيٝتٸ ،ّاٌ يٝى ؾع٬ّ اػتٝاكٜٸُشٝشّا; ٚفيو ٭ٕ ايعكاب ٗ ٖقٜٔ إوًَه

ٟٸ ض، بٌ ٖٛ أَلٷبٵٚايُك ٌٕب ع٢ً ؾعٌ إهًٖٜذلتٻ قٗل ٞٸ ـ بٌه أنإ فيو  ، هٛا٤ٷتًكا٥

ٚٵكّا. ٫ٚ ِ ا٭عُاٍ أٚ بُٛؿ٘ أثلّا ٚٓعٝٸَٔ باب ػوټ ب، يًعًِ ٚاؾٌٗ ٗ ٖقا ايذلتټ ؿٳ

ؿ إٔ ; إف َذلٻ(5)ِ ا٭عُاٍ أّٜٔا١ يتذوټنُا ٖٛ اؿاٍ ٗ بك١ٝ َٛاكؿ اٯثاك ايٛٓعٝٸ

ايٌؼّ  :َٔ قبٌٝ ،أنإ عإّا أٚ دا٬ّٖ هٛا٤ٷ ،٘ ٚأثلِٜٙـك عٓ٘ ايعٌُ تٛٗل ْتٝذت

ِٸ ِٸ ،ايقٟ ٜتٓاٍٚ ايو  ٌ بإٛت، هٛا٤ٷإتُجِّ ،ٜٛٗل عًٝ٘ تأثرلٙ ؾإْ٘ َذلٸؿ تٓاٍٚ ايو

ٌّ  ّ مل ٜهٔ عإّا بقيو.أ أنإ عإّا بإٔ َا تٓاٚي٘ ه

ٛٸ ِ ا٭عُاٍ; سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اػت٬فٷع٢ً َوًو ػوټ ٚبٓا٤ٶ بٌ ٟ َاٖ

ؿ ُـٚك ايؿعٌ ٜهٕٛ ٗ اؿكٝك١ قـ عٌُ ع٢ً َذلٻ ؾإْ٘ ،ايعٌُ ٚايجٛاب ٚايعكاب

١ ٚايجٛاب ٚايوعاؿ٠، ٫ٚ تأثرل ٗ ٖقٙ إوأي١ يًعًِ ٚاؾٌٗ إهاؿ ايٓاك ٚايعكاب أٚ اؾٓٸ

ل ع هٛا٤ ٗ ساي١ أّٜٔا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي عٓـَا ْؿذلض إٔ فات ايؿعٌ عٓـَا تتشٖك

ب ايعكاب ٖٓا ٌ ٗ ايعكاب، ٫ ٜهٕٛ تلتټإتُجِّ ،ب ع٢ً فيو ٫مَ٘ذلتٻٜع ايعًِ أٚ اؾٌٗ 

ٕٕبٵأػل٣: ٫ ٜعٛؿ َٔ ايِشٝض بٝإ قاعـ٠ ُق قبٝشّا. ٚبعباك٠ٺ ٗ ٖقٜٔ  ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٌٸ ؾٗٞ ػاكد١ْ ;إوًهٌ أ٬ُّ ٜإ ايعكاب ٗ َجٌ ٖقٙ لٳايبشح; إف ٜهٕٛ دٳ عٔ ق

ض بٵيًكٍٛ بُك ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚد٘ٷ .ـمَّا يؿعٌ إهًّٖا ٬َٚاؿاي١ أَلّا قٗلٜٸ

 ايعكاب ٗ ٖقٙ اؿاي١.

ض بٵأّٜٔا يًشهِ بِشٸ١ ايكٍٛ بُك ع٢ً إوًو ايجايح ؾ٬ ٜٛدـ طلٜلٷ ٚأَا بٓا٤ٶ

ٕٕ ٚفيو ; ش٘بٵ٫ٚ ّهٔ ايكٍٛ بعـّ ُق ،ش٘بٵْ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٛ بُكأٟ إ; ايعكاب ب٬ بٝا

بوبب إؼايؿ١.  ;ـ ع٢ً ايعكابقٟ َٛدب٘ ٜكّٛ ايٌاكع بايتٛعټيعـّ عًُٓا با٬ٕى اي

أّ  ب ايعكاب ٫ ْوتطٝع ايكٍٛ ٖٓا بإٔ ايعكاب قبٝضٷٚسٝح ٫ ْعًِ ٬َى ايٌاكع ٗ تلتټ

.٫ 

ٕ زلاست٘ ٜكٍٛ: إٕ ا٬ٕى ٗ َٛكؿ ايعكاب ٚايجٛاب ا٭ػلٟٚ إ :تٛٓٝض فيوٚ

َٔ إَا إٕ ٬َى ايعكٛب١ ايـ١ْٜٛٝ ٜهٕٛ  ;َٚعًّٛ، ؾٗٛ ٫ ىلز َٔ إسـ٣ سايتٌ ٚآضٷ

ـٻ ;أدٌ ؼقٜل إقْب ْؿو٘ أٚ َٔ باب تأؿٜب  ;ؿّانٞ ٫ ٜعٛؿ إٍ تهلاك إع١ِٝ ف
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نٞ ٫ ٜلتهبٛا ٖقٙ إع١ِٝ. إٕ ٖقا ا٬ٕى إِا ّهٔ بٝاْ٘  ;اٯػلٜٔ ٚكؿعِٗ

ـٺ ملٳٕ عامل اٯػل٠ يٝى عاإؿٕٚ عامل اٯػل٠; إف  ،ٚتؿورلٙ بًشاٚ عامل ايـْٝا  تهًٝ

ٌٕ ٗ فيو ايعامل. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي هب إٔ ٜكّٛ  ; يتهٕٛ ٖقٙ إٛاكؿ َطلٚس١ّٚؾع

ٟٸ آػل، ٫ٚ عًِ يٓا بٗقا ا٬ٕى. ٚسٝح ٫ ٜهٕٛ يـٜٓا  ع٢ً أهاي ٬َىٺ ايعكاب ا٭ػلٚ

 ،ض ايعكاببٵٚبٝإ سـٚؿٙ ٚأبعاؿٙ، ٫ ْوتطٝع ايكٍٛ بُك ،إٍ َعلؾ١ ٖقا ا٬ٕى طلٜلٷ

أػل٣: إٕ ايبشح ٗ ٖقا ايٌإٔ  . ٚبعباك٠ٺ(6)آػل ؿٕٚ َٕٛٓع ٘ ٗ َٕٛٓعٚايبشح عٓ

ِٳَٔ كإٔي ػاط٧ٷ ب أبـّا. ٚسٝح ٫ ٜهٕٛ يـٜٓا عًِ ٬َى يـٜٓا ٬َى ايذلتټ ; إف ٫ عً

إف قـ ٜهٕٛ  ;قبٕٝض أٚ غرلٴ قبٝضٷ ب ٫ ْوتطٝع ايكٍٛ بإٔ ايعكاب ٗ ٚلف ايٌٓوايذلتټ

نٝـ ّهٔ يٓا ايكٍٛ بإٔ ايعكاب  ،عًٝ٘ٚٚاؾٌٗ.  ايٌٓوٗ ٚلف  ّا٬َى ايعكاب ثابت

ٛٸٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ع أٟ ٗ ساي١ ًهِّ ٠ ايعاق١ً أٚ ٜتٓاؾ٢ ٓا ٗ ايتهًٝـ ع ٜتٓاؾ٢ َع ايك

َٔ  ـ ٗ ؼًٌٝ ٖقٙ إوأي١ ػاط٧ٷأػل٣: إٕ ؿػٍٛ إهًٖ ٚبعباك٠ٺ !َع بٓا٤ ايعك٤٬؟

ـاك بٝإ ايٌاكع بايٓوب١ إٍ َٛٓٛع ا٭هاي; ٚفيو ٭ٕ ٖقٙ إوأي١ تـٚك سٍٛ َ

 ٚؼـٜـ َواست٘ ٚسـٚؿٙ. ،ايعكاب

َٸ١: إٕ ايعكٌ يٝى ي٘ طلٜلٷ نٓتٝذ١ٺ ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ّهٔ ايكٍٛ إٍ  عا

ٕٕ ض ايعكاب بٵُق»٫ تكّٛ ٖقٙ ايكاعـ٠ إٌٗٛك٠ ع  ،َٚٔ ٖٓا .اؿهِ بكبض ايعكاب ب٬ بٝا

ٕٕ ٟٸ أهإي «ب٬ بٝا  .(7)ع ع٢ً أ

ض بٵـ ايلٚساْٞ ع إٔ َٛقؿ٘ َٔ قاعـ٠ ُقع ٗ ٤ٛٓ َا فنلٙ ايوٝٸ ٔضيكـ اتٸ

ٕٕ  ،٘ يٝى بِـؿ إثبات َا ٜكابًٗاٚيهٓٸ .ايعك١ًٝ ٖٛ ْؿٞ ٖقٙ ايكاعـ٠ ايعكاب ب٬ بٝا

ٕٕبٵعٔ عـّ ُق ايقٟ ٖٛ عباك٠ْ ؿ ْؿٞ ٖقٙ ، ٚإِا ٖٛ ٜهتؿٞ َذلٸض ايعكاب ب٬ بٝا

ٕٕ قاعـ٠ قبض ايعكابْ٘ ٜكٍٛ: إٕ أٟ إايكاعـ٠،  ، ٫ٚ ّهٔ يٝوت ُشٝش١ّ ب٬ بٝا

ٌٸ أػل٣: إٕ ٖقٙ  ٔ ايعكاب. ٚبعباك٠ٺوٵ٫ٚ ايكٍٛ ُع ،ايبشح ايكٍٛ بكبض ايعكاب ٗ ق

 ٗٗا.ٓٵإٍ َعلؾ١ ُن عٓٗا، ٚيٝى يـٜٓا طلٜلٷ إوأي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛلٙ َوهٛتٷ

ـٻ١ بٝإ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ ّٚٗ ػتا َٔ ايتقنرل بإٔ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ قـ تٛاد٘  ٫ بٴ

ٔٵ .يهجرل َٔ اٱًها٫تا ْٓا يوٓا ٗ ٖقٙ إكاي١ بِـؿ عح ُشٸ١ إسٝح  ٚيه

ٌټ .يًؼٛض ٗ بٝإ ٖقٙ اٱًها٫ت ١، ٫ ْل٣ َٓاهب١ّٚهكِ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ ايقٟ  ٚن

ٔ عٝح ْتُٖه ،ْلَٚ٘ ٗ ٖقٙ إكاي١ ٖٛ إٜٔاغ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ، ٚبٝإ ْتٝذتٗا ايٓٗا١ٝ٥
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يًوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك، َع بٝإ  ،يطاع١ا ١ سلٸبعـ فيو َٔ َكاكْتٗا بٓٛلٜٸ

 ١ بٌ ٖاتٌ ايٓٛلٜتٌ.ا٫ػت٬ؾات ا٭هاهٝٸ

١ ايوٝـ ١ ايوٝـ ايلٚساْٞ ْٓتكٌ إٍ بٝإ ْٛلٜٸبعـ ا٫ْتٗا٤ َٔ بٝإ ْٛلٜٸٚ

ٕٕبٵكاعـ٠ ُقايٌٗٝـ ايِـك، َٚكاكْتٗا ب ، ٚتكُٝٝٗا بايٓوب١ إٍ ْٛل١ٜ ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٞٸ  أّٜٔا. ايوٝـ ايلٚساْ

 

إِا ١ٝٚ ٚإٛي١ٜٛ، با٫يتؿات إٍ عـّ ؾًِ٘ بٌ اؿذِّ; إٕ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

ٕٕلٵٜعٌُ ع٢ً ؼًًُٝٗا ٗ عٳ ٝٸ ع ي٘ ض بعُٔٗا، عُـ ٗ بٝا تٌ بعـ فنل ػِِٝتٌ فات

َټإٍ ع ن١ٝٚاحمللِّ ;عٔ: ايهاًؿ١ٝ يًكطع، ُٖٚا عباك٠ْ ثايج١ يًكطع ع  ٌ ٗ ػ١ِِٝٺ ايتأ

ٝٸ١ٝ ع َٔ سٝح فاتٝٸعٔ اؿذِّ ٚاييت ٖٞ عباك٠ْ ١ ٖقٙ اـ١ِِٝ بايٓوب١ إٍ ١ أٚ عـّ فات

 ايكطع.

ٝٸ ١ ٜقٖب إٌٗٛك َٔ ا٭ُٛيٌٝ إٍ ايكٍٛ بإٔ ٖقٙ اـ١ِِٝ َٔ ايًٛامّ ايقات

ٝٸ ١ ٝيكطع ٜوتًنّ اؿذِّٗ ا ،ٚعًٝ٘ .١ يًٓاكيًكطع، نُا إٔ اؿلاك٠ َٔ ايًٛامّ ايقات

ٚٴدـ ايكطع ناْت اؿذِّٚإٓذِّ ـٸ فات٘، َع٢ٓ أْ٘ سٝجُا   ١ٜ َٛدٛؿ٠ّن١ ٚإٓذِّٝن١ٜ ٗ س

ٞٸ ِْٗ قايٛا بإٔ إسٝح  ;. ٚعًٝ٘(8)عٓ٘ ي٤ًٌٞ ٫ ٜٓؿٓو أّٜٔا; ٚفيو ٭ٕ اي٬مّ ايقات

ساي١ عـّ ٚدٛؿ ١ٝ ٗ ١ يًكطع، ؾكـ فٖبٛا إٍ اْتؿا٤ اؿذ١ِّٝ َٔ ايًٛامّ ايقاتٝٸاؿذِّ

ٕٕبٵٚع٢ً ٖقا ا٭هاي قايٛا بكاعـ٠ ُق .ايكطع  .(9)ض ايعكاب ب٬ بٝا

ايكطع ٜكٍٛ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٖٓا: عًٝٓا إٔ ْبشح ٗ ٖقٙ إوأي١، ٖٚٞ 

ّٕ ٟٸ ًؼ ٌٸ ؟نٜهٕٛ ٖٛ إٓذِّ بأَل أ ّٕ ؾٌٗ ايكطع بأَل ن ن أّ إٔ ٖٛ إٓذِّ ًؼ

ـٸّا إٔ إٓذِّن ٖٛ ايكطع غِْٛ أَل إٍٛ؟ إٓذِّ ن يٝى ٖٛ ايكطع بأَل َٔ ايٛآض د

ٌٸ ّٕ ن  ن١ٜ ؿا٥ل٠ّن ٖٛ ايكطع بأَل إٍٛ. ؾشٝح تهٕٛ إٓذِّ، بٌ ايكطع إٓذًِّؼ

ٌٸَـاك سهِ ايعكٌ ؾإٕ ايعكٌ ٫ ٜل٣ إٓذِّ ّٕ ن١ٜ ٭َل ن ، بٌ إٕ ايعكٌ إِا ًؼ

 ٚأٚدب ي٘ سلٸ ،١َجاٍ أَل ايٌؼّ ايقٟ أثبت ي٘ إٛيٜٛٸأوهِ بتٓذٝن ٚٚدٛب 

ٚيٝى  ،يًكطع بأَل إٍٛ ن١ٜ إِا تهٕٛ تابع١ّايطاع١. ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ إٓذِّ

١، ١ تـٚك َـاك إٛيٜٛٸن١ٜٝ ٚإٓذَِّطًل ايكطع. ؾإفا قًٓا فيو هتهٕٛ ايٓتٝذ١ إٔ اؿذٸ
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 ١، ٚيٝوت َٔ ً٪ٕٚ ايكطع.ن١ٜ َٔ ً٪ٕٚ إٛيٜٛٸ١ٝ ٚإٓذِّأػل٣: إٕ اؿذِّ ٚبعباك٠ٺ

ِٸ ،ٚأٓاف زلاست٘ بعـ فيو ْوأٍ فات ٖقا ايعكٌ ع ايقٟ قاٍ بٛدٛب ا٫َتجاٍ  قا٬ّ٥: ث

 ، َٓشِلٷن١ٝ١ٜ ٚإٓذِّاؿذِّٚبعباك٠ٺ أػل٣: ٌٖ ٚدٛب ا٫َتجاٍ ٖقا،  :٭َل إٍٛ ع

ٔٸٜبٛلف ايكطع بأَل إٍٛ أٚ   أػل٣: ٌٖ سلٸ أّٜٔا؟ ٚبعباك٠ٺ ٚايٌٓو ٌٌُ سا٫ت ايٛ

ٌٷ شِلٷايطاع١ يًٍُٛ َٓ يًتهايٝـ إٌهٛن١  بايتهايٝـ إع١ًَٛ ؾك٘ أّ ٖٛ ًاَ

 .(10)١ إٍٛؾإٕ ايبشح ٖٓا ٜكع سٍٛ ؿا٥ل٠ َٛيٜٛٸ ،ٚا١ْٕٛٓٛ أّٜٔا؟ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي

ٜكٍٛ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك: مٔ ْل٣ إٔ ايعكٌ ٗ ٖقٙ إوأي١ ٜقٖب إٍ ايكٍٛ 

ايطاع١ هلل تباكى ٚتعاٍ ٗ  بايتٛهع١; َع٢ٓ إٔ َكت٢ٔ سهِ ايعكٌ ٖٛ ثبٛت سلٸ

ٌٸ أنإ ٖقا ا٫ْهٌاف ع٢ً َوت٣ٛ ايكطع  ؿٌ، هٛا٤ٷأٚاَلٙ إٓهٌؿ١ يًُهًٖ ن

ٔٵ ٕٷ أّ ٫، ٚيه َٔ إٍٛ ْؿو٘  ٖقا إِا ٜهٕٛ ع بطبٝع١ اؿاٍ ع َا مل ِٜـك إف

ِٸ ن ايتهًٝـ ٖٛ اْهٌاف أَل إٍٛ، ٚأَا ايكطع ٗ تٓذټ بايذلى. ٖٚقا ٜعين إٔ إٗ

ن١ٜ ٢ إفا نإ يًكطع بأَل إٍٛ َٓذِّؾ٬ تأثرل ي٘ ٗ ٖقٙ إوأي١، بٌ ستٸ ا ٖٛ قطعٷَ

١ ايكطع سٝجٝٸإٍ ١ ا٫ْهٌاف إٛدٛؿ ٗ ايكطع، ٚيٝى سٝجٝٸإٍ ُا ٖٛ ؾُلؿٸ فيو إْٸ

 تٵَك، بٌ تعًٖل بايكطع َا ٖٛ قطعٷن١ٜ مل تتعًٖأػل٣: إٕ إٓذِّ . ٚبعباك٠ٺَا ٖٛ قطعٷ

ٌٕع . غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ شلقا ا٫ْهٌاف َلاتب، ٖٚٞ ا ٖٛ اْهٌافٷبايكطع َ  بٌه

ّٸ ٔٸ عباك٠ْع  عا ٛٳ ٚايٌٓو عٔ ايكطع ٚا٫ستُاٍ )َع٢ٓ ايٛ  ِ(. ٚإٕ ايعكٌ ٜجبت سلٸٖٵٚاي

ّٷ ٌ ايٌاكع بٳَٔ قٹ ايطاع١ يًٍُٛ ٗ ْٝع َلاتب ا٫ْهٌاف، َا مل ِٜـك تلػٝ

 .(11)بطبٝع١ اؿاٍ

 

ٜٳ ٖقا ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ بلٖإ ٚؿيٌٝ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ٖقٙ  ؿٴٔلقـ 

 إوأي١؟

ببٝإ إٔ أهاي  ،إٕ ايـيٌٝ ع٢ً ٖقٙ إوأي١ ٖٛ ايٛدـإ :ٜكٍٛ زلاست٘

ٞٸ ٌ، ٚتول١ٜ اؿهِ إٍ إٛايٞ ايعلؾٝٸ إٌه١ً قـ ٌْأ َٔ قٝاي إٍٛ اؿكٝك

 ٗ سٌ إٔ ٖقا قٝايٷ .ؾٌٝ إٍ إٍٛ اؿكٝكٞايعٴلٵإٛايٞ  ف علٸايجابت يـ٣ ايعٴلٵ

ؾًٛ متٸ ا٫يتؿات إٍ إٍٛ اؿكٝكٞ َا ي٘ َٔ اـِا٥ّ ٚا٭ُٚاف ؾإٕ ايعكٌ ; باطٌ
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٢ ٗ ا٭َٛك إٌهٛن١ ستٸ ،ن ايتهًٝـل بٗقا إٍٛ هٝشهِ قطعّا بتٓذټَا ٜتعًٖ ٗ

 .(12)أّٜٔا

ٕٕبٵٍ قاعـ٠ ُقٕ إٌٗٛك ٗ اهتٓاؿٙ إإ :بٝإ إوأي١ ع ٚاييت  ض ايعكاب ب٬ بٝا

 ،(14)ف ايعك٤٬ع ٜوتٌٗـ بعٴلٵ (13)ايطاع١ ١ ٚسلٸتكتٔٞ ٗ اؿكٝك١ تٔٝٝل ؿا٥ل٠ إٛيٜٛٸ

ؾٌٝ ٖٛ اهتكباغ َعاقب١ ايعبـ ع٢ً تلى ايتهايٝـ لٵببٝإ إٔ إٛدٛؿ بٌ إٛايٞ ايعٴ

بوبب دًٗ٘، تهٕٛ  ;ؿٕ٘ ايعبـ إفا نإ دا٬ّٖ بأَل ٫َٛٙ، ٚػايأٟ إ ،إٌهٛن١

ٌٸ عجٓا; ٌ إٍٛ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ قبٝش١ْبٳَعاقبت٘ َٔ قٹ . ؾٗهقا ا٭َل بايٓوب١ إٍ ق

َع٢ٓ إٔ ايعبـ إفا مل ٜهٔ عإّا بتهايٝـ ايٌاكع، ٚبوبب عـّ عًُ٘ ٫ ٜباؿك إٍ 

ٌ بٳقٹ ّا يًعكاب، ٚإٕ َعاقبت٘ َٔاَتجاشلا، ئ ٜهٕٛ ايعبـ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ َوتشٓك

ٚفيو ٭ْ٘ ٜكّٛ ع٢ً ; (15)َٔ ا٭هاي . ٗ سٌ إٔ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ػاط٧ٷايٌاكع قبٝش١ْ

قّا بٌ لٵٜٚل٣ شلا َع٢ٓ ٚاسـّا، ٫ٚ ٜل٣ َؾ ،ٜواٟٚ بٌ إٛيٜٛات ،باطٌ أهاي تؿهرٕل

ٞٸ ٚتعُُٝٗا  ،ؾٌٝلٵقٝاي َكتٔٝات إٛايٞ ايعٴ َٚٔ ٖٓا متٸ .ٗلٵٚإٍٛ ايعٴ إٍٛ اؿكٝك

ايجابت١ ٬َى إايه١ٝ ٚإٓع١ُٝ  ،٢ إٍٛ اؿكٝكٞ، ٗ سٌ إٔ َٛي١ٜٛ اهلل تعاٍعً

ٌٕ ،إطًك١ َٔ قبٌٝ: إٛي١ٜٛ بايٓوب١ إٍ إٛايٞ  ،ؽتًـ عٔ إٛي١ٜٛ اجملعٛي١ ظعٌ داع

هب ايتؿلٜل بٌ ٖاتٌ إٛيٜٛتٌ. َٚٔ  ،ٚعًٝ٘ .فٌ ايعٴلٵبٳاجملعٛي١ شلِ َٔ قٹ ،ؾٌٝلٵايعٴ

ٚأَا إٛي١ٜٛ  ;ؾ١ٝ ػلٟ ٗ ٚلف ايتهايٝـ إكطٛع١ ؾك٘لٵا ْكٍٛ: إٕ إٛي١ٜٛ ايعٴٖٓ

ِٸ  ،إٍٛ ػاٙ ايعبـ تعلٜؿٗا ع٢ً أهاي اػت٬ف سـٚؿ ٚؿا٥ل٠ سلٸ غرل اجملعٛي١ ؾٝت

ٖٓا ٫ ٜ٪ؿٸٟ  ١ٺؾإٕ ؼـٜـ ٚٓٝل َٛيٜٛٸ ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي. ت٘ت٘ َٚايهٝٸبًشاٚ َٓعُٝٸ

 .(16)ٖٓاى ١ٺٚتٔٝٝل َٛيٜٛٸبائلٚك٠ إٍ ؼـٜـ 

 

ـٻيًُنٜـ َٔ ايتٛٓٝض ٚ  ٚا٫ػت٬ؾات ؾُٝا بٝٓٗا. ،١ٖٓا َٔ بٝإ أقواّ إٛيٜٛٸ ٫ بٴ

 ، ٖٚٞ:(17)ِ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٛي١ٜٛ إٍ ث٬ث١ أقواّيكـ قوٻ

ٟٸ دإٛيٜٛٸ ٛٚإلاؿ َٓٗا ٖ ١:ع إٛي١ٜٛ ايقاتٝٸ1 ١ٌٕ اييت تجبت ؿٕٚ أ ٚاعتباك; ؾٗٞ  ع

ات ايًٛغ. ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛي١ٜٛ ع ٚاقعٞ، ٚتكع ع٢ً َوت٣ٛ ٚاقعٝٸ ٗ اؿكٝك١ أَلٷ

ّٸ باهلل هبشاْ٘ ٚايجابت١ ي٘ ٬َى ػايكٝٸ ،ُٝع ايعاملؾ١ اهلل عهِ َايهٝٸ ت٘ ع ؽت
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َايو ؾُٝع ايعامل تهٕٛ  ،ت٘عهِ ػايكٝٸ ;ٕ اهلل تعاٍإأػل٣: سٝح  ٚتعاٍ. ٚبعباك٠ٺ

 ١ فات١ٝ.ت٘ ع٢ً ايعامل َٛيٜٛٸَٛيٜٛٸ

ؿٕٚ أػق ٬َى ًهل إٓعِ ع ايقٟ ٖٛ  ،ّٚهٔ إؿكان٘ ،ٖٚقا ا٭َل ٜجبت

ايطاع١ هلل هبشاْ٘  ١ ٚسلٸاييت أثبت اؿهُا٤ بٛاهطتٗا ثبٛت إٛيٜٛٸ ،أسـ ا٬ٕنات

اع١ ايط ١ َب٢ٓ، ٚثبٛت سلٸٚفيو ٭ٕ ٬َى اـايك١ٝ ٚإايهٝٸ ;ٚتعاٍ ع بٓٛل ا٫عتباك

 .(18)آػل، ؾُٗا أَلإ كتًؿإ هلل ٬َى ًهل إٓعِ َب٢ٓٶ

ايطاع١ هلل  ١ ٚسلٸأػل٣: ٖٓاى ٬َنإ َٚبٓٝإ ٗ ثبٛت إايهٝٸ ٚبعباك٠ٺ

 هبشاْ٘ ٚتعاٍ:

ع٢ً أهاي َٓعُٝٸت٘. ٚسٝح تهٕٛ َٓعُٝٸ١ اهلل تعاٍ  أع إٕ َٛي١ٜٛ اهلل ثابت١ْ

ٌّ ،َطًك١ّ ـٸٖا س ٚٵكيٓا١٦ً َٔ ٖقٙ إٓعُٝٸ١ بت٘ ا; تهٕٛ َٛيٜٛٸ٫ٚ و ٚيٝى  ،ٖا َطًك١ّـٳ

ٌّ  .شلا س

أػل٣: إْٗا تٌٓأ َٔ  ت٘. ٚبعباك٠ٺع٢ً أهاي َايهٝٸ ب ع إٕ َٛي١ٜٛ اهلل ثابت١ْ

ف اٱْوإ ٗ َايه١ٝ اهلل. ٚسٝح ٜهٕٛ اهلل َايهّا يٲْوإ ٚدٛاكس٘ ٜهٕٛ تِلټ

إٔ ولم  وإ ٗ ٚلف ايٌٓوؾّا ٗ َاٍ غرلٙ. ٚعًٝ٘ هب ع٢ً اٱْْؿو٘ ٚدٛاكس٘ تِلټ

ٞٸ  .(19)ايقٟ ٖٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ،قبٍٛ َايه٘ اؿكٝك

ايطاع١ هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ  ١ ٚسلٸٜكٍٛ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك: إٕ إٛيٜٛٸ ،ٚعًٝ٘

ٚٸ .١ اهلل تعا١ٍ ٚػايكٝٸثابت١ با٬ٕى ايجاْٞ، أٟ ٬َى َايهٝٸ ٍ ٫ٚ ساد١ إٍ ا٬ٕى ا٭

 ٗ إثبات فيو.

ٚٵكٙ ١ ٜٓكوِ ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛيٜٛٸ ١:ًٝٸعٵإٛي١ٜٛ اَؾع 2 ـٳ  إٍ قوٌُ:ب

ٝٸعٵأع إٛي١ٜٛ اَؾ ، َٔ قبٌٝ: إٛي١ٜٛ اجملعٛي١ ٌ إٍٛ اؿكٝكٞبٳ١ اجملعٛي١ َٔ قٹً

ُٸ |يًٓيب ا٭نلّ ع ٗ هع١ ٚٓٝل  . ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛي١ٜٛ تابعٷ^١ ا٭طٗاكٚا٭٥

 ٌ إٍٛ اؿكٝكٞ.بٳٌ اجملعٍٛ َٔ قٹعٵ١ ع يًذٳايطاع ١ ٚسلٸؿا٥ل٠ إٛيٜٛٸ

َٔ قبٌٝ:  ،ٗ إطاك ايتٛاؾل ؾُٝا بِٝٓٗ ب ع إٛي١ٜٛ اييت هعًٗا ايعك٤٬ يبعِٔٗ

 ٌ.اّ ٚإٛايٞ ا٫دتُاعٝٸإٛي١ٜٛ يًشٓه

ٌ عٵٗ هع١ ٚٓٝل إٛي١ٜٛ ٚينّٚ ايطاع١ يقيو اَؾ ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٛي١ٜٛ تابعٷ

 .(20)ٚايتٛاؾل ايعك٥٬ٞ
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١ٝ ع َٔ ٚد١ٗ ْٛل ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع ؿٕٚ ٫ ّهٔ ايبشح ٗ اؿذِّ ،ٚعًٝ٘

ٚنقيو يٛ بـأْا ؼًًٝٓا ٗ َٛكؿ َا ٜكتٔٝ٘ سهِ  .١ايٓٛل إٍ آؾام ٚأبعاؿ إٛيٜٛٸ

 ;ـ، ؾوٛف ٌِْ إٍ ْتا٥ر ػاط١٦ٺؿٕٚ ايٓٛل إٍ ٖقا ايبٴعٵ ،١ٜٚـٵايعكٌ ٗ ايٌبٗات ايبٳ

ن١ٜ ٜعٛؿ إٍ ؿا٥ل٠ ١ٝ ٚإٓذِّا ايٓٛل ؾوٛف ْـكى إٔ ايبشح عٔ اؿذِّكٓٚفيو ٭ْٓا يٛ ؿٖق

١ٝ عٔ اؿذِّؾإٕ ايبشح  (21)آػل عٔ إٛي١ٜٛ ايطاع١ تعبرلٷ ٕ سلٸإايطاع١، ٚسٝح  سلٸ

ن ٜلتب٘ اكتباطّا ١ ٚإٓذِّٗ اؿكٝك١ إٍ َٛي١ٜٛ إٍٛ. ٚإٕ َا ٖٛ اؿذٸ ن١ٜ ٜعٛؿٚإٓذِّ

ٓا إٛكؿ ؿاػ٬ّ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ٓٵايطاع١ يًٍُٛ. ؾًٛ اؾذلٳ ١ ٚسلٸَباًلّا بـا٥ل٠ إٛيٜٛ

ٚاهتشكام ؾاعً٘  ،ض كايؿت٘بٵُٚق ،َٛي١ٜٛ إٍٛ ؾإٕ ايعكٌ هٝشهِ قطعّا بتٓذٝنٙ

ايطاع١ ؾإٕ ايعكٌ ٫  ١ ٚسلٸيًعكاب. ٚأَا إفا اؾذلٓٓا إٛكؿ ػاكدّا عٔ ؿا٥ل٠ إٛيٜٛٸ

هٔ ايكٍٛ ٗ ا٭هاي بإٔ َٛٓٛع اؿهِ أػل٣: ّ ن. ٚبعباك٠ٺوهِ ٖٓا بايتٓذټ

شلقٙ إٛي١ٜٛ  ١ إٍٛ. ٚعًٝ٘ يٛ مل ٜهٔ ٖٓاى ٚدٛؿٷل َٛيٜٛٸبايتٓذٝن ٜهُٔ ٗ ؼٗك

ن َٓتؿّٝا، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ اؿهِ بايتٓذٝن َٓتؿّٝا ٜهٕٛ َٛٓٛع سهِ ايعكٌ بايتٓذټ

 أّٜٔا.

ِّٜتٸ ،ٚعًٝ٘ ن١ٜ ٜعٛؿ إٍ ٓذِّّ إٔ ايبشح ٗ إٔض طبكّا شلقا ايتؿٌِٝ إتك

ٌٸإٛي١ٜٛ; عٝح ٜٴعٳ ٞٸ ْٕٛع ـٸ ن ١ٝ ٗ اؿكٝك١ تؿ٬ِّٝ ٗ اؿذِّ َٔ أْٛاع ايتؿٌِٝ ايعكً

١ٝ اؿذِّ»ٚؿا٥ل٠  «ايطاع١ ١ ٚسلٸإٛيٜٛٸ». ٫ٚ ِٜضٸ ايؿٌِ بٌ ؿا٥ل٠ (22)ٗ إٛي١ٜٛ

ْٙ ،«ٚايتٓذٝن ايعكًٞ َٔ ايٓاس١ٝ  ٚثٝل بٌ ٖاتٌ ايـا٥لتٌ. ٚيقيو هب بٌ ٖٓاى اكتبا

ٚٸ  ايطاع١ يًٍُٛ. ٫ّ ٗ ؿا٥ل٠ َٛي١ٜٛ ٚسلٸإٓٗذ١ٝ إٔ ْبشح أ

ـٻ ٢ َٛاكؿ ع٢ إٍ ٖٓا ٖٞ إٔ َٛي١ٜٛ إٍٛ تٌٌُ ستٸٚعًٝ٘ تهٕٛ ػ١ُ٬ إ

ٖٻستٸ ،عـّ سٍِٛ ايكطع بايتهًٝـ. ٚعًٝ٘ ٘ ٗ سكِّ تٵـ ايتهًٝـ ثبتٳِ إه٢ًٖ يٛ تٛ

ن يًتٓذټ ؾإٕ ْٝع ٖقٙ اؿا٫ت تهٕٛ ٌَُٛي١ّ َٚٔ ٖٓا .ايطاع١ َٛي١ٜٛ إٍٛ ٚسلٸ

ِٸ .باهتجٓا٤ ساي١ ايكطع بعـّ ايتهًٝـ ،ايعكًٞ ع٢ً ٖقا ا٭هاي إْهاك  ٚيقيو ٜت

 ض ايعكاب ب٬ بٝإ.بٵقاعـ٠ ُق

ـٻ ،ٚعًٝ٘ ّ َٔ بٝإ آكا٤ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ُٓٔ ٖقٙ ؾإْ٘ طبكّا ٕا تك

ـٸ  َات ايج٬ث١، ٖٚٞ:إك

ٚٸ ٚإٕ ايؿٌِ بٌ  ،ن١ٜ َٔ ً٪ٕٚ إٛي١ٜٛ ع ؿٕٚ ايكطع ع١ٝ ٚإٓذِّ: إٕ اؿذ٫ِّّأ
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ـٻٖاتٌ ايـا٥لتٌ ػاط٧ٷ  ّ إثبات٘.، ع٢ً َا تك

، بٌ ايقٟ ي٘ إٛٓٛع١ٝ ٖٛ فات : ٫ َٛٓٛع١ٝ يًكطع َا ٖٛ قطعٷثاّْٝا

ٔٸ هٛا٤ٷ ،ا٫ْهٌاف ٛٳ ٚايٌٓو أنإ ع٢ً مٛ ايكطع أٚ ا٫ستُاٍ )ايٌاٌَ يًٛ  ِ(.ٖٵٚاي

ؾٌٝ ٚؿا٥ل٠ ايطاع١ يًٍُٛ لٵ: ايتؿهٝو بٌ ؿا٥ل٠ ايطاع١ يًُٛايٞ ايعٴّاثايج

كتًؿ١، ٚإٕ َٛي١ٜٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ  اؿكٝكٞ; سٝح يهًتا ايـا٥لتٌ َكتٔٝاتٷ

 َٛي١ٜٛ فات١ٝ.

ـٸ ا ١ ٚإٓعُٝٸ١ هلل تعاٍ تكتٔٞ َٓٸَات ايج٬ث١ إٔ ٖقٙ إايهٝٸٜجبت طبكّا شلقٙ إك

باؿهِ ايٌلعٞ.  ٢ ٗ ٚلف ايٌٓوستٸ ،ايطاع١ ٚثبٛت سلٸ ،هِٚدٛب اَتجاٍ اؿ

ض ايعكاب ب٬ بٵاييت توتٓـ إٍ قاعـ٠ ُق ،ؾلٜإ ايدلا٠٤ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َٛٓعٷ ،ٚعًٝ٘

ٕٕ  .بٝا

ـٻ ،ٚأك٣ أْ٘ ّٷبعـ ا٫يتؿات إٍ َا تك ٫ ٜكٍٛ  ّ َٔ ا٭عاخ، ٫ ٜبك٢ ٖٓاى ًؼ

٢ يًتهايٝـ  اؿكٝكٞ، ٚفيو بايٓشٛ ايٌاٌَ ستٸ١ بايٓوب١ إٍ إٍٛبوع١ ؿا٥ل٠ إٛيٜٛٸ

 .(23)ا١َٖٕٛٛ أّٜٔا

 

ٞٵٌِْ َٔ ػ٬ٍ ايتـقٝل ٗ ْٛلٜٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٍ ٚايوٝـ ايلٚساْٞ  تٳ

ٌُ قـ أْهل ايكاعـ٠ ايعك١ًٝ ًَٖقٙ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ أْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ن٬ ٖقٜٔ ايعٳ

ٕٕبٵايكا١ً٥ بُك إٔ ايطلٜل ايقٟ هًهاٙ ٗ إْهاك ٖقٙ ايكاعـ٠  إ٫ٓ ،ض ايعكاب ب٬ بٝا

ُٻ ٬ إيٝٗا َٔ ػ٬ٍ فيو نإ كتًؿّا ُاّ ا٫ػت٬ف، ٚبايتايٞ ؾإٕ ايٓتا٥ر اييت تٛ

 أّٜٔا.  ناْت كتًؿ١ّ

ٕٕبٵؾإٕ ايوٝـ ايلٚساْٞ هع٢ إٍ إبطاٍ قاعـ٠ ُق ،ٚباػتِإك ، ض ايعكاب ب٬ بٝا

ُٻ .١ ايعكاب ٚايجٛاببٝإ َاٖٝٸَٔ ػ٬ٍ َٓاق١ٌ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ٗ  ٌ ٚايٓتٝذ١ اييت تٛ

ـَ ٟٷبٵَ ٗ قاعـ٠ ُقـٵإيٝٗا ٖٞ فلٸؿ ا َٔ  ض ايعكاب ٚإبطاشلا، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ كأ

ن ايتهًٝـ ٚاهتشكام ايعبـ يًعكاب بتٓذټ ٌٵأػل٣: إْ٘ مل ُٜك ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ. ٚبعباك٠ٺ

 ;ب ايعكاب ا٭ػلٟٚ. ٚع٬ًَ٘ٝى تلتټ٢ ٗ ٚلف ايٌو أّٜٔا; ٫عتكاؿٙ بعـّ ايعًِ ستٸ

ض أٚ عـّ بٵ، ٫ ْوتطٝع ايكٍٛ بُكب ايعكاب ا٭ػلٟٚتلتټسٝح ٫ ْعًِ َا ٖٛ ا٬ٕى ٗ 
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 عٔ بٝإ ٖقٙ إواي١. تٳَه. ٚيقيو ؾكـ هٳض ايعكاب ٗ ٚلف ايٌٓوبٵُق

َٔ ػ٬ٍ عح ٚتٓكٝض ا٫ػت٬ف بٌ إٍٛ  ،ٚأَا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ؾإْ٘

ٚبعـ  .ؾٌٝ، قاٍ ببط٬ٕ ايكٝاي بٌ ٖقٜٔ ايٓٛعٌ َٔ إٛي١ٜٛلٵكٞ ٚإٛايٞ ايعٴاؿكٝ

١ ، ٚعـّ ُشٸفيو هع٢ ع َٔ ػ٬ٍ عح هع١ ؿا٥ل٠ َٛي١ٜٛ إٍٛ اؿكٝكٞ َٔ د١ٗٺ

ع٢ً َا  ١ إٌٗٛك. ٚبٓا٤ٶأػل٣ ع إٍ إبطاٍ ْٛلٜٸ ١ٝ َٔ د١ٗٺايؿٌِ بٌ إٛي١ٜٛ ٚاؿذِّ

ـٻ ٚٸ :ٕ ٗ ٖقا ايٌإٔ قاٍَ٘ زلاست٘ َٔ ايبٝاق ٕٕبٵببط٬ٕ قاعـ٠ ُق :٫ّأ  ;ض ايعكاب ب٬ بٝا

ٚاهتشكام ايعبـ يًعكاب ٗ  ،باؿهِ ايٌلعٞ ن ايتهًٝـ ٗ ٚلف ايٌٓوبتٓذټ :ثاّْٝاٚ

ٚٸ ٗ ساي١ إؼايؿ١. ٚبعباك٠ٺ ٚلف ايٌٓو ٝٸأػل٣: إْ٘ ٜل٣ إٔ ايكاعـ٠ ا٭ ١ ٗ ي١ٝ ٚايعكً

 ٚيٝى ايذلػّٝ أٚ اٱباس١.  ،ٖٞ ا٫ستٝاٙ ٗ ايتهًٝـ ٚاستُاي٘ ٚلف ايٌٓو

ـٻٚبطبٝع١ اؿاٍ  َٔ ايتقنرل ٗ ْٗا١ٜ إطاف بإٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜل٣ إٔ  ٫ بٴ

ٞٸ ٞٸتعًٝكٝٸ ١َّاٖٝٸ شلقا اؿهِ ايعكً  لٷبٛدٛب ا٫َتجاٍ َعًٖ ١; َع٢ٓ إٔ اؿهِ ايعكً

 ٌ إٍٛ اؿكٝكٞ.بٳع٢ً عـّ ٚكٚؿ ايذلػّٝ بايذلى َٔ قٹ
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 املسأة العكيي ٌظسة اإلسالً إىل

  يف الٍصوص الديٍّية ٌكدّية قساءٌة

 (1)()الزواج والتشٍيع منوذجًا

 

 

ايؿك٘ ٗ ٖقٙ  ٕٸإسٝح ، ؿّا تاكىّٝا ٗ إباسح ايؿك١ٝٗمٔ ايّٝٛ ْٛاد٘ َٓعط

ٚعًٝٗا  ؾك١ٝٗ إ٫ٓ َوأي١ْتٛدـ ايتوا٫٩ت، ٫ٚ تهاؿ  ايعكٛؿ ا٭ػرل٠ ٚاد٘ ايهجرل َٔ

ٓا َع ا٭هـ ٗ َٛقـ ايـؾاع تٵ٢ بٹستٸ ،اٱًهايٝات ٚايتوا٫٩ت اؾاؿٸ٠ايهجرل َٔ 

 ا ٗ َٛقـ اشلذّٛ.أنجل َٓٸ

ِٸب َٓٸٖٚقا ٜتطًٓ بإباسح ايؿك١ٝٗ اٱًهاي١ٝ أنجل َٔ اٖتُاَتٓا  ا إٔ ْٗت

ٚماٍٚ  ،نَاّ ا٭َٛكببٌ عًٝٓا إٔ ْأػق  ،آش١ك٠ ٚايٛبإباسح ايؿك١ٝٗ إهلٻ

ـٻ ،انتٌاف ك١ٜ٩ ايٌلٜع١ ػاٙ إٛٓٛعات إؼتًؿ١ ـٸَك ٜات اييت َٔ َّا ع٢ً ايتش

٢ تطلغ ١، ٫ إٔ ْكـ َهتٛٗ ا٭ٜـٟ ستٸ١ ٚايعًُٝٸع إٔ تطلغ ٗ ايواس١ ايجكاؾٝٸإتٖٛق

ِٸ ،إوا٥ٌ ٚاٱًهايٝات قـ ات ٖقٙ اٱًهايٝٸٕ تهٛبعـ إٔ  ،ماٍٚ ٚٓع اؿًٍٛ ث

 َٔ ًبابٓا ٚؾتٝاتٓا. أػقت ٓشاٜا نجرل٠ّ

                                           
«»

«»
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 ،٫ّ ٚاهعّا ٗ ايعكٛؿ ا٭ػرل٠ َوأي١ سكٛم إلأ٠ـٳدٳ أثاكتَٚٔ إٛآٝع اييت 

 Feminism)) ايؿُٝٓٝوِ :َٔ قبٌٝ ،١ٚتٗا بعـ إٔ طلست َـاكي ؾهلٜٸكٵفٳ بًػتاييت 

 ١ّا٭سهاّ ايـ١ٜٝٓ َعاكٓ عضٷٗ ايعامل، سٝح اعتدل ب ،(Humanism) ا٭َٚاْٝوِٚ

 . ؿكٛم اٱْوإ َٚا ًاب٘ فيو

 ،اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ َٚٔ ٖقٙ إٛٓٛعات اييت تلتب٘ عكٛم إلأ٠ نلا١ُٖ

لست ٗ ايهجرل َٔ ايهتب ايؿك١ٝٗ، ا٭َل ايقٟ اعتدل ؿي٬ّٝ ع٢ً عـّ عـاي١ اييت ُط

ًِ اتٸؼقتٗا ٭ْٸ ;١ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ ـَ بُٝٓا إعاٜرل ، ك١ٝ يًشهِ ع٢ً ايٓوا٤إعاٜرل ا

ـًُُ ُا ٖٛ فْب ٖقٙ إلأ٠ ؾ .ك١ٝ ٖٞ اييت ّهٔ إٔ تهٕٛ َعٝاكّا يًتؿٌٔٝ بٌ ايٓوا٤ا

ـٳتٵاييت  َٔ َِاؿٜل  ٗا َِـامٷعاٌَ َعٗا نأْٸت١ ٚتيتأتٞ ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ ;عكُّٝا ٚٴي

  ؟!ٗإ سِرلّا ٗ ْاس١ٝ ايبٝت أؾٌٔ َٓأٚ تِؿٗا بأ ،ايٌلٸ

ُا ٚتٛدٝ٘ ٖقا اؿهِ، ٚإْٸ ،ٗ إطاك ؾًوؿ١ ا٭سهآّٖا ٫ ْلٜـ إٔ ْبشح 

١ يٓل٣ َـ٣ ُشٸ ;ن ع٢ً أٌُ ثبٛت ٖقا اؿهِ ٗ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ْلٜـ إٔ ْلنِّ

 ٖقا اؿهِ تدلٜلإٍ  ٚٵكـٻإف ٫ ٌِٜ اي ;اْتواب ٖقا اؿهِ إٍ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬

ٕٵ ٚؾًوؿت٘  ١. مل ٜجبت نْٛ٘ َٔ ايٌلٜع إ

ِّ ا بتكـِٜ ايهتاب ع٢ً إّاّْا َٓٸ ;٥ّٞ ايبشح ايكلآْٞ ع٢ً ايبشح ايلٚاهٛف ْك

ِّ اؿـٜح  تٵلَؾ، نُا ٚكؿ ٗ ايِْٓٛ اؿـٜج١ٝ ْؿوٗا، ايِْٓٛ اييت عٴٜٔٗ ؾِٗ اي

َذاٍ َعاك١ٓ ا٭ساؿٜح  ْل٣ اػتِاُٗاسٝح ٫  ;ض ع٢ً ايهتابلٵبِْٓٛ ايعٳ

ؾاـدل إؼايـ يًكلإٓ ايهلِٜ  .ْؿوٗااؿـٜج١ٝ  ١ٝ ايِْٓٛؿذِّ بٌ ٖٞ َعٝاكٷ ،ؾك٘

 .١ٝٗا ٗ فاٍ ايتعاكض توك٘ عٔ اؿذِّيهٓٸ ،ٗ ْؿوٗا ١ْٗا سذٸ٫ أْٸ ،١ٺيٝى عذٸ

ٞٸ١ٝ ايتشتٝٸٓٵٌ ايبٹؾايبشح ايكلآْٞ ّجِّ  .عَُّٛا ١ ي٬دتٗاؿ ايؿكٗ

ٕٸ ُا ٚإْٸ ،َٞٗ ا٫دتٗاؿ اٱَا ْاع ٚايٌٗل٠ يٝوت ؿي٬ّٝ َوتك٬َ٘جٌ اٱ َٚا أ

ؾ٬  ،ي١أ١ اٱْاع ٚايٌٗل٠ ٗ َجٌ ٖقٙ إو٫ٚ ْل٣ ناًؿٝٸ ،١ٓٻعٔ ايوټ ١ْٖٞ ناًؿ

 .نٛض ٗ ايبشح ؾُٝٗا

ِّع ؾتهٕٛ قاٚك ايبشح   :ُاٖٚ ،قٛكإع ١َ بعـ إك

ٚٸ  .َٔ إلأ٠ ايعكِٝايكلإٓ ايهلِٜ َٛقـ : ٍاحملٛك ا٭

 .لأ٠ ايعكَِٝٔ إ ١ايِْٓٛ اؿـٜجٝٸَٛقـ : احملٛك ايجاْٞ
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 ;(2)ايكٍٛ بهلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ ايؿكٗا٤ٜٛٗل َٔ نًُات ايهجرل َٔ 

َا »بع  لٖال ايهلنٞ ٜؿوِّٚاحملكِّ ;(3)ل باهتشباب اينٚاز َٔ إلأ٠ ايٛيٛؿٚبعِٔٗ عبٻ

ٔٸ اي٫ٛؿ٠، ٚايػايب ع٢ً قلاباتٗا ٍٸ  َٔ ًأْٗا فيو، بإٔ تهٕٛ ٗ ه فيو، ٚمل تـ

ٕٸ ;(4)«١ٝ ع٢ً عكُٗاايع٬َات ايِّٛ ِّ مل ٜهٔايعًِ  ٭ يٝعلؾٛا  ;كّا ٗ فيو اينَإَتط

 .هبب ايعكِ

ٕٸ ايهلا١ٖ ٖٓا َٛيٜٛٸ أٚ هانت١ عٔ ٖقا  ،١ٚايٛاٖل َٔ ٖقٙ ايؿتا٣ٚ أ

 .إٛٓٛع

ٔٸ ٕٸ ايهلا١ٖ ٖٓا إكًاؿ١ْٜغ ِٜٗلِّْواكٟ اايوٝـ اـٛ ٚيه  ، ن٬َ٘ بأ

 ايِْٓٛ ايٛاكؿ٠ ٗ ُؿات اينٚد١ يٝوت َٛي١ّٜٛ»قاٍ: ٝب، سٝح بت ايطنإكًاؿا

ٗ َجٌ إلأ٠  :ٜعين تلٜـ إٔ تكٍٛ ،نإكًاؿات ايطبٝب ،إِا ٖٞ إكًاؿ١ٜ ،تهًٝؿ١ّٝ

ؾًٝػ٢ ػ١ُِٝٛ  ،ؾًٝى ؾٝٗا ًإٔ إٛي١ٜٛ .ب قـ تهجل إٌانٌايعكِٝ أٚ ايجِّ

ٝٸ ،عًٝ٘. ٚ(5)«إٛي١ٜٛ ٝٸٚإْٸُا قٔٝٸ ١ّئ تهٕٛ ٖقٙ ايك١ٝٔ ؿٜٓ  ،ٜؿُٗٗا اٱْوإ ،١١ عك٥٬

ِّ  قٗا ٗ ػلب١ سٝات٘. ِٜٚ

ٖٚٞ عُـ٠ ايـيٌٝ ع٢ً ايكٍٛ بهلا١ٖ اينٚاز  ،بعـ ٬َس١ٛ ايِْٓٛ ٗ إكاّ

ٕٸ ،َٔ إلأ٠ ايعكِٝ انتٌاف ك١ٜ٩  ٚقاٚي١ ،ٔ ػب ٬َسٛتُٗاٜٵٖٓاى أَلٳ هٓذـ أ

 ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ؾُٝٗا:

ٚٸ ٝٸ ١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ نلا١ّٖ: نلاٍا٭َل ا٭  ١.قاْْٛ

 : تٌٓٝع نلا١َ إلأ٠ ايعكِٝ. ا٭َل ايجاْٞ

 قـ ٗاٚيهٓٸ ،ُا ٫ ٜوتؿاؿ َٔ بعض ايِْٓٛ اٯت١ٝ ايهلا١ٖ ايكا١ْْٝٛبٳكٴ

ُٸ َع  ١ٺُُا تبـٚ غرل َٓوذبٳع٢ً تعابرل كٴ إلأ٠ ايعكِٝ، ٌَت١ًُّ ٔ تٌٓٝعّا ٗ سلٸتتٔ

يٓل٣ َـ٣  ;ٔ َعّاٜٵؾٝذب إٔ ْأػق بعٌ ا٫عتباك ٖقٜٔ ا٭َلٳ .١َٝعـاي١ ايٌلٜع١ اٱه٬

 َُٓٗا إٍ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬.  ١ اْتواب نٌٍُّشٸ

 

ؾٓبـأ  ;عتدل ايكلإٓ ايهلِٜ إِـك ا٭هاي ٗ اهتٓباٙ ايكٔاٜا ايؿك١ٜٝٗٴ
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ٚػاٙ  ،اٙ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ َٔ ْاس١ٝٺاؿـٜح عٔ ك١ٜ٩ ايكلإٓ ايهلِٜ ػ

 ؾٓكوِ ايبشح إٍ َلسًتٌ: ;أػل٣ ٗا َٔ ْاس١ٝٺٗ سٓك تٌٓٝعاي

 اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ.  َٔايكلإٓ ايهلِٜ َٛقـ : إلس١ً ا٭ٍٚ

 ًُلأ٠ ايعكِٝ.يايكلإٓ ايهلِٜ تُٛٝـ : إلس١ً ايجا١ْٝ

 

ـٻ ٫ لـ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ آ١ّٜ خ عٔ سهِ اينٚاز َٔ إلأ٠ ُلو١ تتش

َع أْٸٓا لـ ايكلإٓ ايهلِٜ تٓاٍٚ َٛٓٛع ُؿات اينٚد١ ٗ بعض آٜات٘  ،ايعكِٝ

ـٻ .ايٌلٜؿ١ يٓل٣ ٌٖ ْوتطٝع  ;خ عٔ ُؿات اينٚد١ؾٓوتعلض ٖٓا اٯٜات اييت تتش

ٍٸ باٱط٬م إكاَٞ ٗ ٖقٙ اٯٜات أٚ ٖ ؟َٔ فيو ايٍُٛٛ إٍ ٤ًٞٺ ٌ ْوتطٝع إٔ ْوتـ

ٝٸ ،يٓؿٞ اؿهِ بهلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ  أٚ ٫؟  ،ّاقلآْ

ـٻ ;ٓا ايكلإٓ ايهلِٜعٵإفا كادٳ  ،خ عٔ ُؿات اينٚد١يٓوتؼلز اٯٜات اييت تتش

 هٓذـ َا ًٜٞ:

َٳ٢اَ٭ ٚٳَأْهشٴٛا﴿: ع اي٬ِغ1 ِٵ ٜٳا ٓٵُه َٹ َٹ ٌٳ  ِٻايٹشٹ ٕٵ ٚاي ِٵ ٔإ َٳا٥ٹُه ِٵ ٚٔإ ٔٵ عٹبٳاؿٹُن

ِٴ  ٔٗ ٓٹ ٘ٹ ٚاهلُلٜٳُهْٛٴٛا ُؾَكلٳا٤ٳ ٜٴػٵ ٔٵًٹ ٔٵ َؾ َٹ ِٷاهلُل  ٚٳاهٹعٷ عٳًٹٝ  إٍ ايكلإٓ ؿعا قـٚ .(32: ايٓٛك) ﴾ 

 ٚقٝٸـ تنٜٚر ايعباؿ ٚاٱَا٤ باي٬ِغ. ،َطًكّا ا٭ٜا٢َ تنٜٚر

ٔٵ﴿: ع اٱسِإ ٚاٱّا2ٕ َٳ ِٵ ٚٳ ِٵ ٜٳوٵتٳطٹعٵ َي ٓٵُه ٛٵ َٹ ٕٵ ٫َّط ٓٵهٹضٳ َأ ٓٳاتٹ ٜٳ ِٳ ُٴشٵ  اِي

ٓٳاتٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي ُٹ ِٵ َٳًََهتٵ َٳا َؾ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٵ َأ ِٴ َٹ ٝٳاتٹُه ٓٳاتٹ َؾتٳ َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ اهلُلٚ اِي ِٵ َأعٵًَ ّٳاْٹُه  بٹٔإ

ِٵ ٔٴُه ٔٵ بٳعٵ ٔٻ بٳعٵٕض َٹ ٖٴ ْٵهٹشٴٛ ٕٔ َؾا ٔٻ بٹٔإفٵ ٔٗ ٖٵًٹ ٔٻ َأ ٖٴ ٓٳاتٺ ٚآتٴٛ ِٳ َٴشٵ ُٳعٵلٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٖٴ ٝٵلٳ  ُأدٴٛكٳ َغ

َٳا عٳ٢ًَ  ـٴ  ِٵ ْٹ ٔٻ  ٔٗ ٝٵ ٌٳ١ٺ َؾعٳًَ ٔٳ بٹَؿاسٹ ٝٵ ٕٵ َأتٳ ٔٻ َؾٔإ ِٹ ٕٕ َؾٔإفٳا ُأسٵ ـٳا َٴتٻؼٹقٳاتٹ َأػٵ َٴوٳاؾٹشٳاتٺ ٫َٚ 

ٔٳ اِيعٳقٳابٹ ف َٹ ٓٳاتٹ  ِٳ ُٴشٵ ٔٵ يٹَواِي ُٳ ٞٳ يٹ ٌٹ ِٵ اِيعٳٓٳتٳ ػٳ ٓٵُه ٕٵ َٹ ِٵبٹلٴٚا َٚأ ِٵ ٚػٳ تٳ  اهلُلٝٵلٷ َيُه

ِٷ  .(25: وا٤ايٓ) ﴾َغُؿٛكٷ كٳسٹٝ

ٓٵهٹضٴ ٫َ اينٻاْٹٞ﴿: ع ايعؿاف ٚاٱّا3ٕ ٝٳ١ّ ٔإ٫ٖ ٜٳ ْٹ ٚٵ مٳا ٌٵٔلَن١ّ َأ ٝٳ١ُ َٴ ْٹ ٗٳا ٫َ ٚاينٻا ٓٵهٹشٴ  ٜٳ

ٕٕ ٔإ٫ٖ ٚٵ مٳا ٌٵٔلْى َأ ّٳ َٴ ٌٳ عٳ٢ًَ فيٹَو ٚسٴلِّ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  .(3: ايٓٛك) ﴾اِي

ٓٵهٹشٴ ٚٳ٫َ﴿: ع اٱّا4ٕ ٔٻ ٚتٳ َٹ ٌٵٔلَناتٹ سٳتٻ٢ ٜٴ٪ٵ ُٴ ٔٵ ٛا اِي َٹ ٝٵلٷ  ٓٳ١ْ ػٳ َٹ َٴ٪ٵ َٳ١ْ  َيَأ

ٔٵ  َٹ ٝٵلٷ  ٔٷ ػٳ َٹ َٴ٪ٵ ـٷ  ٓٴٛا َٚيعٳبٵ َٹ ٌٳ سٳتٻ٢ ٜٴ٪ٵ ٌٵٔلنٹ ُٴ ٓٵهٹشٴٛا اِي ِٵ ٫َٚ تٴ ٛٵ َأعٵذٳبٳتٵُه ٌٵٔلَن١ٺ َٚي َٴ
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ِٵ ُأٚي ٛٵ َأعٵذٳبٳُه ٌٵٔلىٺ َٚي ٕٳ ٦ٹَوَٴ ـٵعٴٛ ـٵ اهلُلٚ ايٓٻأك ٔإَي٢ ٜٳ ُٳػٵؿٹلٳ٠ٹ بٹٔإٜٳ ٘ٹ عٴٛ ٔإَي٢ اِيذٳٓٻ١ٹ ٚاِي ْٹ فٵ

ٕٳ ِٵ ٜٳتٳقٳٖنلٴٚ ٗٴ ٘ٹ يٹًٓٻأي َيعٳًٖ ٔٴ آٜٳاتٹ ِّ ٗٳا ٜٳا﴿ ٚنقيو ;(221: ايبكل٠) ﴾ٜٚٴبٳ ٜټ ٔٳ َأ ٓٴٛا اٖيقٹٜ َٳ  ٔإفٳا آ

ِٴ ٓٳاتٴ دٳا٤ٳُن َٹ ُٴ٪ٵ ٗٳادٹلٳاتٺ اِي ٔٻ َٴ ٖٴ ٓٴٛ َٵتٳشٹ ِٴ اهلُل َؾا ٔٻ َأعٵًَ ٔٗ ْٹ ّٳا ٓٳاتٺ َؾٔإ بٹٔإ َٹ َٴ٪ٵ ٔٻ  ٖٴ ُٴٛ ُٵتٴ ٕٵ عٳًٹ

ٓٳاغٳ َؾ٬َ تٳ ْٵَؿُكٛا ٫َٚ دٴ َٳا َأ ِٵ  ٖٴ ٔٻ ٚآتٴٛ ٗٴ ٕٳ َي ِٵ ٜٳشٹًٗٛ ٖٴ ِٵ ٫َٚ  ٗٴ ٌّ َي ٔٻ سٹ ٖٴ ٔٻ ٔإَي٢ اِيُهٖؿأك ٫َ  ٖٴ لٵدٹعٴٛ

َٳا  ٛٳاؾٹٔل ٚاهٵَأُيٛا  ِٔ اِيَه ِٳ ُٵوٹُهٛا بٹعٹ ٔٻ ٫َٚ تٴ ٖٴ ٔٻ ُأدٴٛكٳ ٖٴ ُٴٛ ٝٵتٴ ٔٻ ٔإفٳا آتٳ ٖٴ ٓٵهٹشٴٛ ٕٵ تٳ ِٵ َأ ٝٵُه عٳًَ

ِٵ ِٚي ْٵَؿِكتٴ ْٵَؿُكٛا فَأ َٳا َأ ِٵٝٳوٵَأُيٛا  ِٴ يٹُه ِٴ اهللٹ سٴِه ِٵ ٜٳشٵُه ٓٳُه ٝٵ ِٷ اهلُلٚ بٳ ِٷ عٳًٹٝ  ﴾سٳهٹٝ

 .(10: إُتش١ٓ)

ُٳاتٺ ﴿ :..كٓٛت ٚ.ايع 5 َٴوٵًٹ ٔٻ  ٓٵُه َٹ ٝٵلّا  ٚٳادّا ػٳ ٘ٴ َأمٵ ـٹَي ٕٵ ٜٴبٵ ٔٻ َأ ٕٵ َطًَٖكُه ٘ٴ ٔإ عٳوٳ٢ كٳبټ

ـٳاتٺ ْٹتٳاتٺ تٳا٥ٹبٳاتٺ عٳابٹ ٓٳاتٺ َقا َٹ ٚٳَأبٵَهاكّا َٴ٪ٵ ِّٝبٳاتٺ  قـ ٜوتؿاؿ ٚ .(5: ايتشلِٜ) ﴾هٳا٥ٹشٳاتٺ ثٳ

ٔٻ»بكل١ٜٓ  ;نلتَٔ ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ ٖقٙ ايِؿات اييت فٴ ٓٵُه َٹ ٝٵلّا  كادش١  ٖٞ ُؿاتٷ ،«ػٳ

 َٚطًٛب١ ٗ اينٚدات. 

 ،يًنٚاز ٌرل إٍ َوأي١ اي٫ٛؿ٠ أٚ ايعكِ نُعٝإك٫ٜ لـ ٗ اٯٜات ايكلآ١ْٝ َا ٚ

ًِ.  يًُلأ٫ٚ٠ ،٫ يًلدٌ ـَ ِٓا كٖن ،ك١ٝ ٗ فيونُا ٫ لـ إًاك٠ّ إٍ ايِؿات ا ن ٚإ

ـًُُ ٍٸ  .ٚاي٬ِغ ،ناٱّإ ،كٝٸ١ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً ايِؿات ا ؾ٬ ْوتطٝع إٔ ْوتـ

ٍٸ باٱط٬م إكاَٞ بايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ، بٌ قـ ٜٴ وتـ

َع أْٸ٘ تٓاٍٚ ُؿات  ،ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ـٵٝح مل لٹس ،ع٢ً عـّ نلا١ٖ اينٚاز َٓٗا

َٔ فيو، ؾٝجبت بقيو إٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ يٝى  إٍ ٤ًٞٺإًاك٠ّ  ،اينٚد١

ٕٸ ايكلإٓ ٗ  ٖٚقا َبينٌّ .َهلّٖٚا ًٳبٳبٝإ ُاّ ايِؿات إعتٳَكاّ ع٢ً أ  عّا يًنٚد١.لٵل٠ 

ٓاٍٚ َعاٜرل ايتؿٌٔٝ بٌ ٚنقيو ّهٔ ا٫هتٌٗاؿ باٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت تت

ـًُُايعباؿ، سٝح ٜلنِّ ، اؾٗاؿ، ا٭َل ٣ايتكٛ :َجٌ ،ك١ٝن نجرلّا ع٢ً ايِؿات ا

 .(6)بايعـٍ ٚايعًِ ٚاٱْؿام ٚ..

ٍٸ نقيو باٱط٬م ٗ قٛي٘ تعاٍ  ٕٵ﴿ٚقـ ٜوتـ ِٵ ٚٳٔإ ٕٵ ٫َ ػٹِؿتٴ ٞ ؾٹ تٴِكوٹُطٛا َأ

ٔٳ  َٹ ِٵ  َٳا َطابٳ َيُه ْٵهٹشٴٛا  َٳ٢ َؾا ٝٳتٳا ِٵ اِي ٕٵ ػٹِؿتٴ َٳجٵٓٳ٢ ٚثٴ٬َخٳ ٚكٴبٳاعٳ َؾٔإ ٕٵ ٫َايِّوٳا٤ٹ  ـٹُيٛا  َأ تٳعٵ

ِٵ ف ُٳاْٴُه ٜٵ َٳًََهتٵ َأ َٳا  ٚٵ  ـٳ٠ّ َأ ٛٳاسٹ ْٳ٢ يٹَوَؾ سٝح مل ٜكٝٸـ  ;(3: ايٓوا٤) ﴾تٳعٴُٛيٛا ٕٵ ٫ََأ َأؿٵ

 .ايٓهاغ بإٔ تهٕٛ إلأ٠ ٚيٛؿّا أٚ َا ًاب٘ فيو

نٞ ْتُوٸو  ;ايِؿات إعتدل٠ يًنٚد١ ٚيهٓٸٗا ٫ تبـٚ ٗ َكاّ بٝإ ُاّ
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 بإط٬قٗا. 

 

ْٚوب٘ اهلل تباكى ٚتعاٍ إٍ  ،ٚاسـ٠ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٠ّقـ طلغ ايعكِ َلٸ

ٚٳاتٹ َٴًُِو هللٹ﴿سٝح قاٍ:  ،ْؿو٘ ُٳا ٌٳا٤ٴاَ٭ٚٳ ايوٻ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ٌٳا٤ٴ ٜٳ ٜٳ َٳا  ْٳاثّا  كٵٔض ٜٳؼٵًُلٴ  ٔإ

ٌٳا٤ٴ عٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٌٴ  ْٳاثّا ٜٚٳذٵعٳ ِٵ فٴِنلٳاّْا ٚٔإ ٗٴ ِّدٴ ٚٵ ٜٴنٳ ٌٳا٤ٴ ايقټُنٛكٳ َأ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ِٷ ٜٚٳ ٘ٴ عٳًٹٝ ْٻ كٹُّٝا ٔإ

ـٹٜلٷ ؾٓوتؿٝـ َٔ ٖقٙ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ إٔ ايعكِ َٔ ايِؿات  ،(49 ع 50: ايٌٛك٣) ﴾َق

ًِ ـَ ِّ .وإاييت دعًٗا اهلل تباكى ٚتعاٍ ٗ اٱْ ،ك١ٝا ٌ بٌ ايلداٍ ٚنقيو مل ٜؿ

ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٦ًّٝا َٔ ايتٌٓٝع ٗ سلٸ إلأ٠  ـٴؾ٬ لٹٚايٓوا٤ ٗ ٖقٙ ايك١ٝٔ. 

 ب٬ ؾلم بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ ٗ فيو.  ،بٌ أهٓـ فيو إٍ اهلل هبشاْ٘ ،ايعكِٝ

 

 ُٖٚا:  ،ٌاّ إًهايٌ أهاهنُا قًٓا هابكّا مٔ أَ

ايهلا١ٖ ايكا١ْْٝٛ يًنٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ )أٚ اهتشباب اينٚاز َٔ إلأ٠ ع 1

 ايٛيٛؿ(.

 بوبب عكُٗا.  ;إلأ٠ ايعكِٝع٢ً تٌٓٝع ايع 2

يٓوتهٌـ  ;هٛف ماٍٚ إٔ ْلُـ ايِْٓٛ اؿـٜج١ٝ َٔ ٖاتٌ ايناٜٚتٌٚ

 ؾٓكوِ ٖقٙ ايِْٓٛ إٍ قوٌُ: ;ٜٔٵٔ ا٭َلٳٜٵك١ٜ٩ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ػاٙ ٖقٳ

ٚٸ أٚ  ،١ ع٢ً نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ: ايِْٓٛ ايكا١ْْٝٛ ايـآيٍايكوِ ا٭

 :َجٌ ،ٖقٙ ايلٚاٜات تٌتٌُ ع٢ً تعابرل قا١ْْٝٛ. ٚإلأ٠ ايٛيٛؿاهتشباب اينٚاز َٔ 

١ يًنٚاز ْٝٸع٢ً َوأي١ ايهلا١ٖ ايكاْٛ هٕٛ أنجل ؿ٫ي١ّتٚشلقا  ،ُٝػ١ ا٭َل أٚ ايٓٗٞ

 َٔ إلأ٠ ايعكِٝ.

ٗٓاى ؾ .إلأ٠ ايعكِٝع٢ً تٌٓٝع اي١ ع٢ً ١ ايـآيايِْٓٛ ايتُٛٝؿٝٸ: ايكوِ ايجاْٞ

١ٓ بايٓوب١ إٍ إلأ٠ َعٝٻ ٚإِا توتؼـّ تُٛٝؿاتٺ ،كٚاٜات ٫ تٌتٌُ ع٢ً تعابرل قا١ْْٝٛ

ٗا َٔ سٝح ٚيهٓٸ وتؿاؿ َٓٗا ايهلا١ٖ ايكا١ْْٝٛ،ٜٴ ٫ اييت قـ ،ٚاينٚاز َٓٗا ،ايعكِٝ

 با٫ٖتُاّ. ١ٓ بايٓوب١ إٍ إلأ٠ ايعكِٝ دـٜل٠ْاهتؼـاَٗا تعابرل َعٝٻ
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ِٸ ٌٸ وتُلٸٜ ث ِٕ ايبشح ٗ ن  َٔ ػ٬ٍ َلسًتٌ: قو

ٗ ٖقٙ إلس١ً ماٍٚ إٔ لُع ٚ .: ايـكاه١ ايتؿ١ًِٝٝ يًلٚاٜاتإلس١ً ا٭ٍٚ

١ٝ، اٱَا١َٝ ٚايوٓٸ ،ـٜج١ًِ١ٝ بٗقا إٛٓٛع َٔ إِاؿك اؿْٝع ايلٚاٜات إتٻ

 هٓـ١ٜ ٚؿ٫ي١ٝ.  ْٚـكهٗا ؿكاه١ّ

ٝٸإلس١ً ايجا١ْٝ ٓا ْٝع ايلٚاٜات هٵكٳبعـ إٔ ؿٳؾ .١ يًلٚاٜات: ايـكاه١ ا٫ْاي

 ًا١ًَ يٓؼلز بٓتٝذ١ٺ ;هٛف ماٍٚ إٔ ْـكهٗا ْٝعّا إٍ داْب بعٔٗا ايبعض ١َّوتكًٓ

 ٚاينٚاز َٓٗا.  ،ِإلأ٠ ايعكٝ ١ ايٌلٜؿ١ ػاٙٳٓٻعٔ ك١ٜ٩ ايوټ

 

ٞٸـٵاييت ٚدٳ ،هٛف ْـكي ٖٓا ايلٚاٜات اييت تٌتٌُ ع٢ً  ،ْاٖا ٗ ايذلاخ اٱَاَ

أٚ اهتشباب  ،أ٠ ايعكٌِِٝ بهلا١ٖ اينٚاز َٔ إلتعابرل قا١ْْٝٛ )ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ( تتٸ

ـٻٚ .اينٚاز َٔ إلأ٠ ايٛيٛؿ ٚهٓؼتِ  ،عٔ ايعكِٝ خ َباًل٠ّهٓبـأ بايلٚاٜات اييت تتش

ٛٳابايلٚاٜات اييت ؼحٸ ع٢ً اينٚ  ٛؿ.ُيز باي

تهٕٛ  ،نا٭َل ٚايٓٗٞ ،َا إٔ ٖقٙ ايلٚاٜات تٌتٌُ ع٢ً ايِٝؼ ايكا١ْْٝٛٚ

ايكاْْٛٞ أق٣ٛ َٔ غرلٖا، ٚنقيو ؿ٫يتٗا ع٢ً ايهلا١ٖ ايكا١ْْٝٛ أٚ ا٫هتشباب 

 ١ أُعب.ًٓٗا ع٢ً اٱكًاؿٜٸٜهٕٛ 

ٌ اؿـٜح عٔ ايلٚاٜات ْٚ٪دِّ ،ن ٗ ٖقا ايؿٌِ ع٢ً ٖقٙ ايلٚاٜاتهٛف ْلنِّٚ

ُٻ، ايتُٛٝؿ١ٝ إلأ٠ ايعك١ُٝ إٍ ايكوِ  ٗ سلٸ ؾٝٗا تٌٓٝعٷبـٚ ٜٔ تعابرل قـ اييت تتٔ

ِٻ; ايجاْٞ َٔ ايبشح  ٗ ٖقا إٛٓٛع. ِٓا عجّا َوتك٬٘سٝح ػ

وتؿاؿ َٔ تًو ا٭ساؿٜح نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعك١ُٝ بايـ٫ي١ قـ ٜٴ ،ْعِ

َٳ ،ا٫يتنا١َٝ بعـ ا٫ْتٗا٤ َٔ  ،١ ٖقٙ ا٬ٕم٣١َ ُشٸـٳؾًقيو ْعكـ عجّا ُػرلّا عٔ 

ٞٸ ؿكاه١ ايلٚاٜات ايكا١ْْٝٛ  شلا. ٗ ايتشًٌٝ اٱْاي

 

ٌٷ»قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،ش١ عبـ اهلل بٔ هٓإُشٖٝٚٞ  إٍ  دا٤ كد
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ٕٸ ،اهلل ٜا ْيبٸ :ؾكاٍ ،|كهٍٛ اهلل ِٸ إ  ،ٓٗا ٚؿٜٓٗاوٵْاشلا ٚسٴ قـ كٓٝتٴ يٞ اب١ٓ ع

ٚٸ :ؾكاٍ ،ٗا عاقلٷٚيهٓٸ ٕٸ ;دٗا٫ تن  ،ٜا أػٞ :ؾكاٍ ،ٜٛهـ بٔ ٜعكٛب يكٞ أػاٙ إ

ٚٻ تٳنٝـ اهتطعٵ ٕٸ :ؾكاٍ ؟!ز ايٓوا٤ بعـٟإٔ تتن َٳ إ إٔ  تٳإٕ اهتطعٵ :ٚقاٍ ،ْٞلٳأبٞ أ

ٌٷ :قاٍ .ٌٵعٳجكٌ ا٭كض بايتوبٝض ؾاِؾتٴ ١ْٜتهٕٛ يو فكٸ  ،|َٔ ايػـ إٍ ايٓيبٸ ؾذا٤ كد

ٚٻ :ؾكاٍ ي٘ ،ؾكاٍ ي٘ َجٌ فيو  .بهِ ا٭َِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٞ َهاثلٷؾإْٸ ;ز ه٤ٛا٤ ٚيٛؿّاتن

 .(7)«ايكبٝش١ :قاٍ ؟َا ايو٤ٛا٤ :×٭بٞ عبـ اهلل ؾكًتٴ :قاٍ

ٝٵٕل ا يؿٛ٘: َ ،١ٝٚقـ ٚكؿ َا ٌٜب٘ فيو ٗ إِاؿك ايوٓٸ ُٳ ٔٔ عٴ ُٳًٹوٹ بٵ ـٹ اِي ٔٵ عٳبٵ عٳ

ـٳَي١َ ٗٵ ٔٔ بٳ ِٔ ابٵ ُٹ ٕٻ ،ٚٳعٳا ٞٻَأتٳ٢ ايٓٻ كٳدٴ٬ّ َأ ٍٳ: ابٵٓٳ١ُ عٳٍِّملسو هيلع هللا ىلصبٹ ٞٳ  ، َؾَكا ٖٹ ٚٳ  ،ٍٕ َٳا ٚٳ  ِٕ َٹٝوٹ يٹٞ فٳاتٳ 

ٚٻ ٗٳا عٳاقٹلٷ، َأَؾَأتٳنٳ ٓٵ ٗٳاٙٴ عٳ ٓٳ ٗٳا؟ َؾ َٔٔٳلٻدٴ ٝٵ ٚٵ ثٳ٬ تٳ ِٻّاثَأ ٍٳ:  ، ثٴ ٚٳُيٛؿٷ َأسٳبټ٫»َقا ٛٵؿٳا٤ٴ  ٞٻ َٵلٳَأ٠ْ هٳ  ٔإَي

ٗٳا ٓٵ َٻ ;َٹ َِّأ ُٵتٳ َأ ِٴ اُ٭ا عٳًٹ َٴَهاثٹلٷ بٹُه ٕٻٞ  ٚٳَأ ِٳ،  ٍٳ اُ٭ َٳ ّٳ َأِطَؿا ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٍٴ َي ٜٴَكا ٌٳ  ُٹ ُٴوٵًٹ ِٔ اِي َٳ

َٳ١ٹ: اؿٵػٴًُٛا اِيذٳٓٻ ٝٳا ٝٳتٳعٳًٖاِيكٹ َٻُك١َ، َؾ ٚٳُأ ِٵ  ٔٗ ٕٳ بٹَأسٵَكا٤ٹ آبٳا٥ٹ ٕٳ: كٳبٻٛ ٝٳُكُٛيٛ ِٵ، َؾ ٔٗ ْٳا ٗٳاتٹ ٓٳا آبٳا٩ٴ

َٻ ٓٳاٚٳَأ ِٴ: اؿٵػٴًُٛا اِيذٳٓٻ ،ٗٳاتٴ ٗٴ ٍٴ َي ٝٴَكا ٍٳ: َؾ َٻَقا ٚٳُأ ِٵ  ٚٳآبٳا٩ٴُن ِٵ  ْٵتٴ ِٵ١َ، َأ ِٻ ،ٗٳاتٴُه ٍٳ: ثٴ ٜٳذٹ٤ٞٴ  َقا

ٌٔ اِيذٳٓٻايوِّ ٘ٴ: اؿٵػٴ ٍٴ َي ٝٴَكا ُ٘، َؾ ٍٳ ،١َِك ٌټَقا َٛ ٝٳ ٓٵطٹ٦ : َؾ َٴتٳَكعِّّاَٴشٵبٳ ٟٵ  ٟٵ كٳبِّ ،ّاو، َأ ٍٴ: َأ ٝٳُكٛ ، َؾ

ِّ ٚٳُأ ٘ٹ َأبٴٛٙٴسٳتٻ ،َٞأبٹٞ   .(8)«٢ ٜٳًِشٳلٳ بٹ

 :طلٜكٌٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ اؿكٝك١ ع٢ً هٓـ ٌتٌُ ٜ: ١ايـكاه١ ايوٓـٜٸأع 

ٚٸ ايطلٜل ـٸٍا٭ عٔ  ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،٠ َٔ أُشابٓا: ع

 .×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،هلل بٔ هٓإعبـ ا

ـٸايجاْٞايطلٜل   عبـ عٔ ،قبٛب ابٔ عٔ ،ؿمٜاعٔ هٌٗ بٔ  ،٠ َٔ أُشابٓا: ع

 .×اهلل عبـ أبٞ عٔ ،هٓإ بٔ اهلل

ـٷٚ  .بوبب اًتُاي٘ ع٢ً هٌٗ بٔ مٜاؿ ;ايوٓـ ايجاْٞ ٓعٝ

ٔٸ  .٫ غباك عًٝ٘ ايوٓـ ا٭ٍٚ ُشٝضٷ يه

َٸ ١ٝ اـدل ايٛاسـ ايجك١ بٓا٤ٶ ع٢ً سذِّٚ .١ْؾٗقٙ ايلٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـ١ٜ تا

 ّهٔ ا٫عتُاؿ عًٝٗا. 

ٕٵ: ١ايـكاه١ ايـ٫يٝٸب ع  ٗ اؾٛاب عٔ ه٪اٍ  ناْت ُاؿك٠ّ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚإ

ّٕ ٔٸ ،ٖٚقا ٜك٣ٛ ؾٝ٘ استُاٍ اـ١ُِٝٛ ،َعٌ ًؼ ّٸ ايتعًٌٝ بإَٔل ٚيه ٖٚٛ  ،عا

ؾتهٕٛ ايلٚا١ٜ  .ٍ اـ١ُِٝٛبعـ استُاٜٴ ،جكٌ ا٭كض بايتوبٝضتٴ ١ٜٺاٱنجاك َٔ فكٸ
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َٸ تلب٘ ٖقٙ ايلٚا١ٜ بٌ ٚ .َع ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك ايتعًٌٝ ايٛاكؿ ؾٝ٘ ،س٦ٓٝقٺ ١ّعا

ٚهٝأتٞ اؿـٜح عٔ ٖقٙ ايٓكط١ ٗ  ،نلا١ٖ ايتنٜٚر َٔ إلأ٠ ايعكِٝ َٚوأي١ ايٓوٌ

ٞٸ  يًِْٓٛ.  ايتشًٌٝ اٱْاي

ٗ ؿ٫ي١ ٖقٙ ايِٝػ١ ع٢ً  ٖٚٓاى ػ٬فٷ .تٌتٌُ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً ُٝػ١ ايٓٗٞٚ

ع٢ً يًـ٫ي١  سٝح فٖب ايهجرل َٔ عًُا٤ ا٭ٍُٛ إٍ نْٛٗا َٛٓٛع١ّ ;اؿل١َ

ٞٸٚ .اؿل١َ ٌٖ ّهٔ ايكٍٛ باؿل١َ اهتٓاؿّا إٍ َجٌ  هٛف ْـكي ٗ ايتشًٌٝ اٱْاي

 ٖقٙ ايلٚا١ٜ أٚ ٫؟

 

: |قاٍ كهٍٛ اهلل» :قاٍ ×عٔ أبٞ دعؿل ،وًُِشٝش١ قُـ بٔ َٖٚٞ 

ٚٻ ٚٻ ،ٚيٛؿّا لّاِهدٛا بٹتن ٞ أباٖٞ بهِ ا٭َِ ّٜٛ ؾإْٸ ;١ًْٝ عاقلّا دٛا سوٓا٤ٳ٫ٚ تن

 .(9)«ايكٝا١َ

ُٻا يؿٛ٘: َ ،١ٝ َا ٌٜب٘ ٖقا اؿـٜحٚنقيو ٚكؿ ٗ إِاؿك ايوِّ َٴشٳ ٔٵ  ٔٔ عٳ ـٹ بٵ

ٍٴ  ٍٳ كٳهٴٛ ٍٳ: َقا ٔٳ َقا ٚٻ»: |اهللٹهٹرٔلٜ ٚٳتٳنٳ ٓٳا٤ٳ اِيعٳاقٹلٳ،  ٛٳُيٛؿٳدٴٛا ايوٻؿٳعٴٛا اِيشٳوٵ ِّ ;ٛٵؿٳا٤ٳ اِي ٞ َؾٔإ

ِٴ اُ٭ َٳ١ٹ، سٳتٻُأَناثٹلٴ بٹُه ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٳ  ٌټ٢ ايوَِّٳ َٛ ٜٳ ٘ٹ  ٓٵطٹٝ ِك ِّّاَٴشٵبٳ َٴتٳػٳ ٟٵ  ٘ٴ: ّاب، َأ ٍٴ َي ٝٴَكا ، َؾ

ٌٔ اِيذٳٓٻ ٍٴ: سٳتٻاؿٵػٴ ٝٳُكٛ ٛٳ١َ، َؾ ٌٳ َأبٳ ـٵػٴ ٜٳ ٛٳاَى٢  ٚٳَأبٳ ْٵتٳ  ٌٵ َأ ٍٴ: اؿٵػٴ ٝٴَكا ٟٳ، َؾ  .(10)«ا

سٝح عًٖل ايهًٝين  ;تعتدل ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ ايلٚاٜات إعًٖك١: ١ايـكاه١ ايوٓـٜٸأع 

ٖا قبٌ ااييت ْكًٓ ،ٖٚٞ ُشٝش١ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،هٓـٖا ع٢ً ايلٚا١ٜ اييت قبًٗا

ٌٕ  .قًٝ

 :طلٜكٌٖقٙ ايلٚا١ٜ أّٜٔا تٌتٌُ ع٢ً ٚ

ـٸٍٚٸا٭ ايطلٜل  ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،٠ َٔ أُشابٓا: ع

 .×عٔ أبٞ دعؿل، عٔ قُـ بٔ َوًِ ،عٔ ايع٤٬ بٔ كمٜٔ

ـٸايجاْٞ ايطلٜل  ،قبٛب بٔ اؿؤ عٔ ،ؿمٜاعٔ هٌٗ بٔ  ،٠ َٔ أُشابٓا: ع

 .×دعؿل أبٞ عٔ ،َوًِ بٔ قُـ عٔ ،كمٜٔ بٔ ايع٤٬ عٔ

ـٷٚ اي٘ ع٢ً هٌٗ بٔ مٜاؿ، سٝح اعتدلٙ ايٓذاًٞ بوبب اًتُ ;ايوٓـ ايجاْٞ ٓعٝ

 .(11)غرل َعتُـ ؾٝ٘ ،ٓعٝؿّا ٗ اؿـٜح
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ٔٸ ٚٸ ٚيه  .ٍ ٫ إًهاٍ ؾٝ٘ايوٓـ ا٭

 .َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـ١ٜ ُشٝش١ْ أّٜٔا ؾٗقٙ ايلٚا١ٜ

ُٸ ،ًلٚا١ٜ ايوابك١ػ٬ؾّا ي ،إٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ: ١ايـكاه١ ايـ٫يٝٸب ع  ٔ يواّْا تتٔ

َٸ ّٕ ٗ ؿٵٔلّا، سٝح مل ٜٳعا ؾُٝهٔ اهتؿاؿ٠  ،١َٓعٝٻ ١ٺٚٗ قٔٝٸ ،َٔعٝٻ دٛاب ه٪اٍ ًؼ

ِٕ ّٸ سه ٚنجل٠  ،ٗ هٝام ؼـٜـ ايٓوٌ تٵٚكؿٳ ،نوابكتٗا ،أّٜٔا ٗاٚيهٓٸ .َٓٗا عا

 ٚهٝأتٞ ايه٬ّ عٓ٘.  ،إوًٌُ ٗ ايعامل

بإٔ ٜهٕٛ  ،١ً يٝوت يتكٝٝـ اؿهِ بٗاٝٚايٛاٖل َٔ ايوٝام إٔ مٜاؿ٠ ُؿ١ ْ

ٞٸ ١ً ايعك١ُٝ، بٌ إكِٛؿ َٓ٘ إبايػ١ ٗ ايٓٗٞ َٔ ٝنٚاز َٔ إلأ٠ اؾُعٓ٘ اي إٓٗ

ٕٵ ،اينٚاز َٔ ايعك١ُٝ  ناْت سوٓا٤ ١ًْٝ.  ٚإ

 

ٟٸٖٚٞ  قاٍ »قاٍ:  ×عٔ أبٞ اؿؤ ايلٓا ،ػدل هًُٝإ بٔ دعؿل اؾعؿل

ٌٕ |كهٍٛ اهلل ٚٻ :يلد ٚٻ ،ٚيٛؿّا ٗا ه٤ٛا٤دٵتن بهِ  ٞ َباٙٺؾإْٸ ;ٗا سوٓا٤ عاقلّادٵ٫ٚ تن

ُٵٚٳَأ ،ا٭َِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٕٸ تٳَا عً ؤِٓٗ  ،ايٛيـإ ؼت ايعلَ ٜوتػؿلٕٚ ٯبا٥ِٗ أ

ٌٕ ،ِٝٗ هاك٠ٚتلبِّ ،إبلاِٖٝ  .(12)«ٚعٓدل ٚمعؿلإ َٔ َووٺ ٗ دب

ٕٸ: ١ايـكاه١ ايوٓـٜٸأع  ٕٸٝؿ١١ْ ع ٓعٖقٙ ايلٚا١ٜ ع َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـٜٸ إ هٓـٖا  ; ٭

ٚنقيو  .غرل َعتُـ ؾٝ٘ ،دل ٓعٝؿّا ٗ اؿـٜحايقٟ اعتٴ ،ٌٜتٌُ ع٢ً هٌٗ بٔ مٜاؿ

ٞٸع٢ً  ٌٜتٌُ ٝٸ ،ٞبٔ هعٝـ ايلٓق عً ٌٷ ُاَّا ٗ إِاؿك ايلداي  .١١ اٱَاَٝٸٖٚٛ َُٗ

َع  ،يًلاْٚـٟ ،ٗ نتاب ايٓٛاؿك ،َله١ًَّا ٌٜب٘ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  ٚقـ ْكٌ

 هٝأتٞ فنلٙ. اػت٬فٺ

١ٓ، سٝح دا٤ َعٝٻ ١ٺٗ قٔٝٸ تٵٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚكؿٳ ٕٸكاٍ بأقـ ٜٴ: ١ايـكاه١ ايـ٫يٝٸب ع 

ٌٕ...( |)قاٍ كهٍٛ اهلل :ؾٝٗا َټ ،يلد ٚقـ ٜوٌٗ  .ٌٕؾاهتؿاؿ٠ ايتعُِٝ َٓٗا وتاز إٍ تأ

ٕٸ ٌٕتاؿـٜح ٌٜ ا٭َل; ٭ ّٸ ٌُ ع٢ً تعًٝ ٖٚٞ َباٖا٠  ،ؿٌبايٓوب١ إٍ ْٝع إهًٖ عا

َٸ |ايٓيبٸ  اييت تٌرل إٍ َوأي١ ايٓوٌ.  ،ت٘ ا٭َِ ا٭ػل٣بأ

ٔٵ َٸَا ٖٛ تأثرل نجل٠ أٚ قًٓ إف; ٚآش١ٺ تبـٚ ٖقٙ إباٖا٠ غرلٴ ٚيه ١ إو١ًُ ١ ا٭

ٚٵكَٚا ٖٛ  !؟|عٓـ ايٓيبٸ ٖقٙ ايهجل٠ ٗ أؿا٤ كهايت٘ أٚ ٗ كٓٛاْ٘ إٍ اهلل تباكى  ؿٳ
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ُٸٚٚتعاٍ؟  إفا نإ إكِٛؿ اشلـا١ٜ ٚ .٫ اشلـا١ٜ ،َٔ اي٫ٛؿ٠ تٵ١ ايهجل٠ اييت ٌَْأػا

ٚكا٤ ٖـا١ٜ ايهٓؿاك ٚإٌلنٌ  ُا نإ ايوعٞبٳاهلل ؾلٴ إ٫ٓٚتجكٌٝ ا٭كض بقنل ٫ إي٘ 

َٻ ،َٔ إلاب ا٭طؿاٍ أهٌٗ ٚأهلع بهجرٕل  . ٌٵؾتأ

َٸإ :كاٍإٔ ٜٴ إ٫ٓ ـټٕٸ ا٭ ؿ، ١ اٱه١َٝ٬ ناْت ؼتاز آْقاى إٍ ايبو٘ ٚايتُ

َٸ ٕٛاجملاٖـٜٔ ٜـاؾع إٍ ٚناْت عاد١ٺ ٛٸ، ٚناْت عٔ ا٭ ١ اييت أػقت بايٛٗٛك يًت

 نإٌلنٌ ٚأٌٖ ايهتاب.  ،تٛاد٘ ا٭عـا٤ َٔ اؾٗات إؼتًؿ١

ٛٸٟ ٖٚٛ  سٝح ْعلف ْٝعّا  ;ستُاٍ ايؿِٗ ايتاكىٞ شلقٙ ايِْٓٛاا٭َل ايقٟ ٜك

ٕٸ َٛٓٛع ايٓوٌ ٚؼـٜـٙ ٗ ايعامل ٜتبع ايٛلٚف اينَها١ْٝ ٛٸ ا ;أ يوهاْٞ ؾايُٓ

بُٝٓا ٜهٕٛ َٔلٸّا ٗ ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ  ;ٜهٕٛ َطًٛبّا ٗ بعض ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ

 ،ؾبعض ايبًـإ اييت تعاْٞ َٔ نجل٠ ايوٓهإ ;ٖٚقا َا لـٙ ايّٝٛ ٗ ايعامل .ا٭ػل٣

ْٞ َٔ بُٝٓا ايبًـإ اييت تعا ;بػ١ٝ تكًًِٝٗ ;إِ بايوٓهنايٌِ، واٚيٕٛ ايتشٗه

 اٍٚ مٜاؿ٠ عـؿ ايوٓهإ عدل أهايٝب كتًؿ١. ؼؼٛػ١ ايوٓهإ ًٝ

ُٵٚٳَأ) :أَا فٌٜ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َا إف  ;ػرل ٚإٓضؾإٔ ايٛيـإ ؼت ايعلَ...(  تٳَا عً

 !َٚا ٖٞ ع٬ق١ ٖقا بإباٖا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ؟ !إكِٛؿ َٔ إٔ ايٛيـإ ؼت ايعلَ؟ٖٛ 

 !ٌٖٚ ٖقا َعكٍٛ؟

 

ٚٻ»  :|قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ،١ً ْٛاؿك ايلاْٚـٟهٳلٵَٴٖٚٞ  دٛا ايوٛؿا٤ ايٛيٛؿ تن

ٚٸدٛا اؿوٓا٤ اؾ١ًُٝ ايعاقل ،ايٛؿٚؿ َا ٚٳَأ ،ؾإْٸٞ أباٖٞ بهِ ا٭َِ ّٜٛ ايكٝا١َ ;٫ٚ تتن

ُٵ  ،×ٚؤِٓٗ إبلاِٖٝ ،إٔ ايٛيـإ ؼت علَ ايلٓٔ ٜوتػؿلٕٚ ٯبا٥ِٗ تٳعً

ٌٕ ،÷ِٝٗ هاك٠ٚتلبِّ  .(13)« ٚعٓدل ٚمعؿلإ َٔ َووٺ ٗ دب

 ،بكل١ٜٓ ها٥ل ايلٚاٜات ;ُا نإ ا٭ٌُبٳٚكٴ .«هٛؿا٤»لـ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ تعبرل ٚ

ـٸ َتٖٛقعٷٖٚقا ايتِشٝـ  .َع٢ٓ قبٝش١ إٓٛل ،«ايو٤ٛا٤» ،ٚاْوذاَٗا َع إُٕٔٛ  ;ّاد

 إف تٌب٘ ٖاتإ ايهًُتإ بعُٔٗا بعّٔا. 

١، ؾٗٞ ٫ هٓـ شلا ٗ َِاؿكْا اٱَاَٝٸ ،١ًْايلٚا١ٜ َلهٳ ٖقٙ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ

 ١. ٓعٝؿ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـٜٸ كٚا١ْٜ
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ٝٸ ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ تٌب٘ ايلٚا١ٜ ايوابك١ ُاَّا: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي  َع اػت٬فٺ ،إ

ِٸ ٛٸٟ َٔ استُاٍ  ،ىاطب كد٬ّ |ؾؿٞ ايلٚا١ٜ ايوابك١ نإ ايٓيبٸ ;َٗ ٖٚقا ٜك

ٕٵ ،اـ١ُِٝٛ ٔٸ ،بوبب ايتعًٌٝ إٛدٛؿ ٗ ايلٚا١ٜ ;أبعـْا ٖقا ا٫ستُاٍ ٚإ ٖقٙ  ٚيه

َٸ١.  ايلٚا١ٜ َٔ ا٭ٌُ كٚا١ْٜ  عا

 

 ،ٚا اؿوٓا٤ ايعكِٝكٴفٳ» :|قاٍ كهٍٛ اهلل :١ً ُاسب ايلٜاضهٳلٵَٴٖٚٞ 

َٴؾإْٸ ;ٚعًٝهِ بايوٛؿا٤ ايٛيٛؿ  .(14)«بايوك٘  ٢ستٸ ،بهِ ا٭َِ لٷهاثٹٞ 

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َلهٳ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ طدلهٞ ٗ ايْكًٗا يٓا  ،٫ هٓـ شلا ،١ًْإ

ُاسب ايلٜاض َُٕٔٛ  ُا ْكٌبٳٚكٴ ،عٔ نتاب ايلٜاض ،«َهاكّ ا٭ػ٬م»نتاب٘ 

 ات ايوابك١، ؾ٬ ّهٔ إسلام اهتك٬ٍ ٖقٙ ايلٚا١ٜ.ايلٚاٜ

ٝٸ إُٕٔٛ إٌذلى ٗ ايلٚاٜات ع٢ً ١ٜ ؼتٟٛ ٖقٙ ايلٚا: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي

ـٻٚ ،ايوابك١  ثٓا عٓ٘.اييت هبل إٔ ؼ

 
 

ُٻ ،١ً إزلاعٌٝ بٔ عبـ اـايلهٳلٵَٴٖٚٞ  ـٻ ٔٵع إٍ أبٞ عبـ  تٴٛٵقاٍ: ًَه ،ث٘س

ٝٵ» :ؾكاٍ يٞ ،٘ ٫ ٚيـ يٞٚأْٸ ،١ ٚيـٟقًٓ ×اهلل ٚٻ ايعلام تٳإفا أت ٫ٚ عًٝو  ،اَلأ٠ّ زٵؾتن

ٗٴ ;ضٷبٵؾٝٗا ُق اَلأ٠ْ» :قاٍ ؟َٚا ايو٤ٛا٤ ،ؾـاى عًتٴدٴ :قًتٴ ،«إٔ تهٕٛ ه٤ٛا٤  ٔٻؾإْ

 .(15)«أنجل أ٫ٚؿّا

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـٜٸ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ بوبب اًتُاٍ  ;١ ٓعٝؿ١ْإ

ٌٷايوٓـ  ُٳ ع٢ً أٓـ بٔ عبـ ايلٓٔ، ؾٗٛ كد  ،١١ اٱَاَٝٸِاؿك ايلدايٝٸٗ إ ٌٷَٗ

 .ٚكٚاٜات٘ ق١ًًٝ

ُٻ سٝح ْكًٗا إزلاعٌٝ بٔ عبـ ;١ًْٚنقيو ٖقٙ ايلٚا١ٜ َلهٳ ـٻ ٔٵاـايل ع  ،ث٘س

ِّ  .٘ٚمل ٜو

 ايقٟ ٚقع ٗ ٖقا ايوٓـ.  ،ايٓٛل عٔ اـ٬ف ٗ إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ ٖقا بػضٸ

ٝٸ سٝح ٌٜتهٞ ; ًؼ١ِٝ ١ٺقـ ٚكؿت ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ قٔٝٸ: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي
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 ،ٜلًـٙ إٍ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايو٤ٛا٤ ×ٚاٱَاّ ،١ ٚيـٙقًٓ ×ايوا٥ٌ إٍ اٱَاّ

ٕٸ إلأ٠ اييت ؾٝٗا ُق ٫َ٘وتـ ؾ٬ ْوتطٝع إٔ ْوتؿٝـ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  .أنجل أ٫ٚؿّا ضٷبٵبأ

َٸ سهُّا ّٸ .ل باؾُٝعٜتعًٖ ،ّاعا ٔ وتؿاؿ َٓ٘ أنجل ٫َ ٜٴ ٚايتعًٌٝ ايٛاكؿ ٗ ٖقا ايٓ

ٞٸ ×ىدل اٱَاّ ،١ٚاقعٝٸ ١ٺقٔٝٸ إٍ  ؾًٝوت ٖقٙ ايلٚا١ٜ ْاٚل٠ّ .ؾٝٗا عٔ ايٛاقع اـاكد

 ١ ينَّٚا. تٌلٜعٝٸ ١ٺقٔٝٸ

 

ـٻ خ عٔ إلأ٠ هٛف ْكّٛ ٖٓا بـكاه١ ايكوِ ايجاْٞ َٔ ايلٚاٜات اييت تتش

ٚيهٓٸٗا َٔ سٝح اهتؼـاَٗا  ،تٌتٌُ ع٢ً ُٝؼ ٚتعابرل قا٫١ْْٝٛ قـ  ييتٚاايعكِٝ، 

 با٫ٖتُاّ، ٖٚٞ:  ١ٓ ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝ دـٜل٠ْتعابرل َعٝٻ

 

 :قاٍ ،عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ أبٞ ٓن٠ :ُشٝش١ دابل بٔ عبـ اهللٖٚٞ 

 ،ايقي١ًٝ ٗ أًٖٗا ؟أػدلنِ بٌلاك ْوا٥هِ ٫ََأ»  :|قاٍ كهٍٛ اهلل :٘ ٜكٍٛزلعتٴ

د١ إفا غاب عٓٗا إتدلِّ ،ع َٔ قبٕٝضاييت ٫ تٛكٻ ،اؿكٛؿ،  ايعكِٝ، ايعنٜن٠ َع بعًٗا

ٚإفا ػ٬ بٗا بعًٗا  ،٫ٚ تطٝع أَلٙ ،٫ توُع قٛي٘ ،اؿِإ َع٘ إفا سٔل ،بعًٗا

 .(16)«بّاْٵ٫ٚ تػؿل ي٘ فٳ ،كّاقٵ٫ تكبٌ َٓ٘ عٴ ،ع ايِعب١ عٔ كنٛبٗآَ٘ نُا ُٓٻ تٵعٳُٓٻ

 ،×ؾٝٗا باٱَاّ لټُٳاييت ٫ ٜٴ ،ايِشٝش١١ ١ ايٌٝعٝٸايٓبٜٛٸ اتاٜٖقٙ َٔ ايلٚ

 ،ٖقا اؿـٜح قـ ٚكؿ ٗ ايتٗقٜب أّٜٔا .تعتدل َٔ ايٓٛاؿك ٗ ا٭ساؿٜح اٱَا١َٝٚ

ٍٳ ،(17)١ًُْٖٚٓاى ته ِّ: عٔ أبٞ سٳُنٳ٠َ َقا ٟٻ ٜٴشٳ ِٳاك ٍٳ: هٳُعتٴ دٳابلّا اَ٭ْ نٓٻا »خٴ َقا

ٌٳ وا٤ٳؾقنلْا ايِّ ،|اهللدٴًٛهّا َع كهٍٛ  ٔٻ ٚؾٔ ٍٴ  ،ع٢ً بعٕض بعٔٗ ؾكاٍ كهٴٛ

ِٴ  :ؾكاٍ ،ؾأػدلْا ،اهللب٢ً ٜا كهٴٍٛ  :ؾُكًٓا ؟ُأػدلٴُنِ ٫ََأ :|اهلل ٕٸ َٔ ػرل ْوا٥ُه إ

ٛٳ ٛٳاي ُٕتدلِّ ،ي١ًٝ َع بعًٗاايق ،ايعنٜن٠ ٗ أًٖٗا ،رل٠تٸؿٴٚؿ ايوُيٛؿ اي  ،ع مٚدٗاد١ َا

٘ٴاي ،اؿِإ عٔ غرلٙ ٘ٴ َا أكاؿ َٓٗا ،ٚتٴطٝعٴ أَلٙٴ ،يت توُعٴ قٛي  ،ٚإفا ػ٬ بٗا بقيت ي

٘ٴ تبقټٍ ايلٻٚمل تبقٻ ٕٸ َٔ  :قاٍ ،ب٢ً :قاُيٛا ؟ُأػدلٴُنِ بٌلٸ ْوا٥ُهِ ٫ََأ :ِٸ قاٍث ،دٴٌٍ ي إ

ِٴ ايقٸي١ًٝ ٗ أًٖٗا عٴ َٔ يت ٫ تتٛكٻاي ،اؿُكٛؿ ،ايعكِٝ ،ايعنٜن٠ َع بعًٗا ،ًلٸ ْوا٥ُه
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ُٕتدلِّ ،قبٕٝض ٘ٴ إفا سٔل ،د١ إفا غاب عٓٗا بعًُٗاا ٘ٴاي ،اؿِإ َع ٫ٚ  ،يت ٫ توُعٴ قٛي

٘ٴ ُٓټٚإفا ػ٬ بٗا بعًُٗا ُٓٻ ،تٴطٝعٴ أَلٙٴ ٘ٴ  ،عب١ عٓـ كٴُنٛبٗاع ايِعت َٓ ٌٴ ي ٫ٚ تكب

٘ٴ فٳ ،عٴقكّا ٕٸ  :قاٍ ،ب٢ً :ؾُكًٓا ؟كدايُهِأؾ٬ ُأػدلٴُنِ غرل  :ِٸ قاٍث ،بّاْٵ٫ٚ تػؿلٴ ي إ

ٞٸ ِٴ ايتك ٞٸ ،َٔ ػرل كدايُه ـٳ ،ؾٌلٳًِٝ ايٖطايو ،ٌض ايهٖؿُٹايوٻ ،ايٓك ٫ٚ  ،ٜ٘ٵايدلٸ بٛاي

٘ٴ إٍ غرلٙ ٕٸ َٔ  :قاٍ ،ب٢ً :ؾُكًٓا ؟٬ ُأػدلٴُنِ بٌلٸ كدايُهَِؾَأ :ِٸ قاٍث ،ٜٴًذ٧ٴ عٝاي إ

ٗٸات ِٴ ايب ٘ٴ ٚعبـٙٴائ ،اْع كؾـٙٴإ ،اٯنٌ ٚسـٙٴ ،ايؿاسٍ ،ًلٸ كدايُه  ،اكب أًٖ

ًُِٕ ،ايبؼٌٝ ٘ٴ إٍ غرلٙذٹا ـٳ ،٧ عٝاي  .(18)«ٜ٘ٵايعامٸ بٛاي

ّٕكاٍ بإٔ اتٸقـ ٜٴ: ١ايـكاه١ ايوٓـٜٸ أع سٝح ٫ ْـكٟ  ;ِاٍ ٖقا ايوٓـ غرل َعًٛ

 أٚ َكٍٛ دابل بٔ عبـ ;٬ِّهٕٛ ايوٓـ َتٸٝؾ ،ٖٛ َكٍٛ أبٞ ٓن٠ (٘ ٜكٍٛتٴزلعٵ)ٌٖ 

ٌٕوٓـ غرل َتٸؾٝهٕٛ اي ،اهلل ؾتهٕٛ  ،«٘زلعتٴ»إف ٫ ْـكٟ َلدع ائُرل ٗ  ؟ِ

 .ايلٚا١ٜ َُٔل٠ّ

ٔٵ  ؿع ٖقا اٱًهاٍ.تإٍ ايلٚا١ٜ ٗ ايتٗقٜب ٜل ايلدٛع بعـ  ٚيه

ٚنقيو ْكًٗا ايٌٝؽ  ،كـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ ايهتاب ايهاٗ يًهًٝينؾ

 .٬ّنتاب٘ َلهٳ ٚايٌٝؽ ايِـٚم أّٜٔا ْكًٗا ٗ ،ُشٝض ٗ ايتٗقٜب ايطٛهٞ بطلٜٕل

 عـا ا٫هتبِاك. ،ٗقا اؿـٜح ٚكؿ ٗ ايهتب ا٭كبع١ؾ

 ع٢ً ث٬ث١ طلم، ٖٚٞ: ٗ ايهاٌٜٗتٌُ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚ

ٚٸ ـٸ: ٍايطلٜل ا٭ ٞٸ ،عٔ ابٔ قبٛب، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،٠ َٔ أُشابٓاع  عٔ عً

 .|عٔ كهٍٛ اهلل ،عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ أبٞ ٓن٠ ،بٔ ك٥اب

ـٷٖٚقا ايطلٜ  بوبب ٚدٛؿ هٌٗ بٔ مٜاؿ ٗ ايوٓـ. ;ل ٓعٝ

عٔ  ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،قُـ بٔ و٢ٝ: ايطلٜل ايجاْٞ

ٞٸ  .|عٔ كهٍٛ اهلل ،عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ أبٞ ٓن٠ ،بٔ ك٥اب عً

 ٫ غباك عًٝ٘. ٖٚقا ايطلٜل ُشٝضٷ

ٞٸ: ايطلٜل ايجايح ٞٸ عٔ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ أبٝ٘ ،بٔ إبلاِٖٝ عً  ،بٔ ك٥اب عً

 .|عٔ كهٍٛ اهلل ،عٔ دابل بٔ عبـ اهلل ،عٔ أبٞ ٓن٠

ـٷ ؾٝ٘  بوبب اًتُاي٘ ع٢ً إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ. ;ٖٚقا ايطلٜل كتً

نايبٗبٛؿٟ ٚايهجرل َٔ ع ٚبعِٔٗ  ;ٗ تٛثٝل أبٞ ٓن٠ ايجُايٞ ػ٬فٷمثٸ١ ٚ
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إٍ عـّ ايٛثٛم  إٓاؾ١ّ ،ٖٚقا .(19)ٕا ٚكؿ َٔ ًلب٘ ايٓبٝق ;أْهل ٚثاقت٘ع ١ أٌٖ ايوٓٸ

ٞٸ ٚقـ ٜلدع  .ل بايٓبٝقَا ٜتعًٖ ٗ إ٫ٓ ،ئ ٜٔلٸ بٛثاقت٘ ٗ اؿـٜح ،بجبٛت٘ ٗ سلٸ ايجُاي

ٞٸ ٖقا إٍ ػ٬فٺ سٝح لـ بعض ايؿكٗا٤ ٗ ايتاكٜؽ ناْٛا هٝنٕٚ ًلب  ;ؾكٗ

ٖٖؾًعًٓ ،ايٓبٝق ؾ٬ ّهٔ تٔعٝـ  .ؾك١ٝٗ اْط٬قّا َٔ َكاكب١ٺ ;هٝن ًلب٘ ٔٵ٘ نإ 

 .اهتٓاؿّا ٕا ٚكؿ َٔ ًلب٘ ايٓبٝق ;ايٞ بعـ ثبٛت ٚثاقت٘ بتِلٜض ايِْٓٛ ايلداي١ٝايجُ

َٸ١ّس١ٝ ايوٓـٜٸؾتهٕٛ ايلٚا١ٜ َٔ ايٓا  .ا٫ غباك عًٝٗ ،١ تا

ٕ ٖقٙ ايِؿات ٌٖ أ :ايو٪اٍ ايقٟ ٜؿلض ْؿو٘ ٖٓا: ١ايـكاه١ ايـ٫يٝٸب ع 

إٔ عٓٛإ ًلاك ايٓوا٤ ف لٵٌٖ ٜؿِٗ ايعٴ ؟ٓشٛ اجملُٛعٞ أٚ اؾُٝعٞايع٢ً  تٵػقٳُأ

َٔ  ٠ٺٛاسـبِـ ٚيٛ تٸتِـ ظُٝع ٖقٙ ايِؿات أٚ ِٜـم ع٢ً اييت ِٜـم ع٢ً اييت تتٸ

 ؟ٖقٙ ايِؿات

ٕٸاٱ ّٸلٵايؿِٗ ايعٴ ِْاف أ ٌٸ ٗ ٕجٌ ٖقا ايٓ َٔ  ١ٺػُِٛٝٸ ٜل٣ يه

ٗٴ٩ٚايتكا ،اـُِٛٝات داْبّا َٔ ايٌلٸ ٔٸ .ًلاك ايٓوا٤ ٔٻٖا ٖٛ ايقٟ دعً ايه٬ّ  ٚيه

ٞٸ ّٗٛ ايٌلٸ ٖقا، ٌٖ ؾٝ٘ داْبٷٗ َؿ  ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝ أٚ ٫؟ أٚ تٌٓٝعٷ قاْْٛ

َٻ ٕٸ ٓا ق٬ًًِّٝيٛ تأ  ،١ٖقا اؿـٜح يٝى ٗ َكاّ بٝإ ا٭سهاّ ايكاْْٛٝٸ هٓل٣ أ

ٌٸ ٫ ّهٔ إسلام نْٛٗا ٗ َكاّ بٝإ ا٭سهاّ . ١ٚإكًاؿٜٸ ١ْقٔٝٸٖٛ ُا ٚإْٸ ع٢ً ا٭ق

ٖٖ ،١ايكاْْٛٝٸ ٝٸ ٔٵٚيوٓا  ٍٸ ١،ٜكبٌ بأُاي١ ايكا١ْْٝٛ أٚ إٛي١ٜٛ ٗ ايِْٓٛ ايـٜٓ  ؾ٬ تـ

ٌٸ ،١ّؾٗقٙ ايلٚا١ٜ تبـٚ إكًاؿٜٸ .ع٢ً ا٫هتشباب أٚ ايهلا١ٖ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٫  أٚ ع٢ً ا٭ق

 ١ ؾٝٗا. ّهٔ إسلام إٛيٜٛٸ

لـٙ ٗ  ، ٖٚقا تعبرلٷَٔ د١ٗ ايتٌٓٝع ٗ سلٸ إلأ٠ ظ١ٗ تُٛٝؿٗا بايٌلٸ ٚأَا

ٞٸ فيو َٔ كٚاٜات ٖقا ايباب، ؾوٛف ْـكي نجرٕل سٍٛ ن١ًُ  ٗ ايتشًٌٝ اٱْاي

 َٚـ٣ ؿ٫يتٗا ع٢ً ايتٌٓٝع. ،ايٌلٸ

َٸ ع٢ً  ١ٺَٚٔ سٝح ايـ٫ي١ غرل ؿآي ;١ْإفٕ، ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ سٝح ايوٓـ تا

ٍٸ ع٢ً ْٕٛع ٗاٚيهٓٸ ،ايهلا١ٖ  َٔ ايتٌٓٝع ٚايتٌٖٛ ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝ. قـ تـ

 

ٕٸ :×٭بٞ عبـ اهلل قاٍ: قًتٴ ػٞلٵػدل إبلاِٖٝ ايَهٖٚٞ   ،تٵُاسبيت ًَٖه إ



 االجتهاد والتجديد

ُٳ ،ٚناْت يٞ َٛاؾك١ ٚٻ تٴُٵٚقـ ٖ َٳ ،ْٛل أٜٔ تٔع ْؿووا» :ؾكاٍ يٞ ،زإٔ أتن  ٔٵٚ

ٕٵ ;ىٚتطًع٘ ع٢ً ؿٜٓو ٚهلٸ ،ٌلن٘ ٗ َايوتٴ ـٻ نٓتٳ ؾإ  تٓوب ،لّاِهؾبٹ ؾاع٬ّ ٫ بٴ

ٗٴ ِٵٚاعًَ ،ٔ اـًلوٵٚإٍ سٴ ،إٍ اـرل  : نُا قاٍ ٔٻأْ

 ٢ًععععععععتٸ ٔٳًِكععععععع وعععععععا٤ ػٴ أ٫ إٕ ايِّ
 

ٗٴ   ّٴ ٔٻؾُعععععععععٓ  ايػُٓٝعععععععععع١ ٚايػععععععععععلا
 

ٗٴ  ٢اشلععععععععع٬ٍ إفا ػًٓععععععععع  ٔٻَٚعععععععععٓ
 

ٗٴ  ّٴ ٔٻيِعععععععععاسب٘ َٚعععععععععٓ  ايٛععععععععع٬
 

ُٳعععع ٗٔ ٔٵؾ  ٜوعععععـ ٔٻٜٛؿععععل بِععععاؿ
 

َٳعععع  ّٴ    ٔٵٚ  ٜػععععي ؾًععععٝى يعععع٘ اْتكععععا
 

ٖٴ ٫ٚ  ،يـْٝاٙ ٚآػلت٘ ،تعٌ مٚدٗا ع٢ً ؿٖلٙ ،ٚؿٚؿ ،ٚيٛؿ ؾاَلأ٠ْ :ث٬خ ٔٻٚ

 ;٫ٚ تعٌ مٚدٗا ع٢ً ػرٕل ،ٕل٫ًُٚ ػٴ   ْاٍ  ٫ فات ،عك١ُٝ ٚاَلأ٠ْ ;تعٌ ايـٖل عًٝ٘

ُٸ ،د٫ٓٚ١ ،اب١ُؼٸ ٚاَلأ٠ْ ٌٸ ،ام٠ٖ  .(20)«٫ٚ تكبٌ ايٝورل ،ايهجرل توتك

 ٌٜتٌُ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً طلٜكٌ:: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ

ٚٸايطلٜ ـٸ :ٍل ا٭ عٔ  ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،٠ َٔ أُشابٓاع

 .إبلاِٖٝ ايهلػٞ

ـٷ  بوبب اًتُاي٘ ع٢ً هٌٗ بٔ مٜاؿ. ;ٖٚقا ايطلٜل ٓعٝ

ـٸ: ايطلٜل ايجاْٞ عٔ  ،ابٔ قبٛب عٔ ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،٠ َٔ أُشابٓاع

 .إبلاِٖٝ ايهلػٞ

ٕٷٚ و٢ ا٭ًعلٟ ٚأٓـ ٌَذلى بٌ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝ أٓـ بٔ قُـ عٓٛا

يهٔ ٫ لـ تٛثٝكّا ُلوّا بايٓوب١ إٍ  .ٚن٬ُٖا ثك١ْ ،بٔ قُـ بٔ ػايـ ايدلقٞ

َٸ١.ٚبعِٔٗ ٚثٻ ،إبلاِٖٝ ايهلػٞ  ك٘ عدل ايتٛثٝكات ايعا

 ًـ ؾٝ٘.ايقٟ اػتٴ ،ع٢ً ٚثاق١ إبلاِٖٝ ايهلػٞ ، اعتباك ايوٓـ َبينٌّإفٕ

ٝٸ ٗٵ٫ٝ لـ ٗ ٖقٙ ايلٚا: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي ْٳ ّا َباًلّا يًنٚاز َٔ إلأ٠ ١ٜ 

ّٴ ،ٗ اينٚاز ×ٚإْٸُا ايوا٥ٌ دا٤ يٝوتٌرل اٱَاّ ،ايعكِٝ ـ ايٓوا٤ إٍ ِِّٜ ٚاٱَا

ٗ  ،٫ٚ تعٌ مٚدٗا ،لًُاييت ٫ فات ْاٍ ٫ٚ ػٴ ،ث٬ث١ أقواّ، ٚهعٌ إلأ٠ ايعكِٝ

ٟٻ .إلتب١ ايجا١ْٝ ٕٞ ؾ٬ ّهٔ إٔ ْوتؿٝـ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ ٞٸ ْٗ غِْٛ اينٚاز  تٌلٜع

ٛٳ ّٳ .يٛؿَٔ إلأ٠ ايعكِٝ أٚ اي ٌٸ َا  .ٗ سلٸ إلأ٠ ًٕٓٝع تعبرٕل ٚنقيو ٫ لـ اهتؼـا ٚن

ـٻ ،ٗ ا٭َل أٌُ ايتُٝٝن بٌ ايعكِٝ ٚايٛيٛؿ ٕٵ ،خ عٓ٘ ٫سكّاايقٟ هٛف ْتش ًا٤ اهلل  إ

 تعاٍ.
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قاٍ كهٍٛ  :عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ قاٍ ،ابٔ هٓإ: عٔ ًَشإكٚا١ٜ ٖٚٞ 

 ،ايقي١ًٝ ٗ قَٛٗا ،ايعا١ُٝ ،ايًذٛد١، ايـْو١ ،ل٠ًلاك ْوا٥هِ إعَك» :|اهلل

 .(21)«اشلًٛى ع٢ً غرلٙ ،اؿِإ ع٢ً مٚدٗا ،ايعنٜن٠ ٗ ْؿوٗا

، ٗ ايٛاٗ ،ٜٚعًٓل ايؿٝض ايهاًاْٞ .«إعكل٠»ٗ ايٓوؽ ٗ ْكٌ  مثٸ١ اػت٬فٷ

بايكاف ثِ  ،«ايكؿل٠» ٚٗ بعض ايٓوؽ .اييت ٫ تًـ «ايعكل٠»»٬ّ٥: ع٢ً ٖقا اؿـٜح قا

ٚنأْٸُٗا َٔ  .١ َٔ ايطعاّٝأٟ اـاي ،«إكؿل٠»ٚٗ بعٔٗا  ;أٟ ق١ًًٝ ايًشِ ،ايؿا٤

ِّ .(22)« ؿاتإِشٻ ٟٸٚ .ض ٚد٘ اػتٝاكٙ يًعكل٠ ع٢ً ها٥ل ا٫ستُا٫تٚيهٓٸ٘ مل ٜٛ  ع٢ً أ

 ب ايٓوؽ إؼتًؿ١:وٵسٳ ،يه١ًُساٍ ٖٓاى أكبع١ استُا٫ت ٗ ٖقٙ ا

ُٕعَكل1٠  ؽ إطبٛع١ يًهاٗ.وٳٛاؾل َع ايٓټتٖٚقا ٖٛ إ :ع ا

 .«ايٛاٗ»ْكًٗا ايؿٝض ٗ نتاب٘  :ع ايعٳكٹل2٠

َع٢ٓ ق١ًًٝ  ،(23)«َلآ٠ ايعكٍٛ»١َ اجملًوٞ ٗ نتاب٘ ع ايَكؿٹل٠: ْكًٗا ايع3٬ٓ

 ايًشِ.

 . (24)اؿـٜح طبع ؿاك ،ؽ ايهاٗوٳبعض ْٴٖاٍَ ٚكؿ ٗ  ع إكؿل٠:4

ٕٸ ٖقٙ ا٫ستُا٫ت نًٓٗا قت١ًُْٚ ٗ ٖقا إٛٓٛع وتاز إٍ  ٚايبتټ .ٜبـٚ أ

 .ؽ إؼطٛط١وٳَوتك١ًٓ ٗ ايٓټ ؿكاه١ٺ

ٌٸ ايبشح. ،ؾًٓؿلض أْٸٗا إعكل٠ أٚ ايعكل٠  ؾتـػٌ ايلٚا١ٜ ٗ ق

ٓـ بٔ قُـ إف ْكً٘ أ ;ٜعاْٞ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ اٱكهاٍ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ

ٕٸ ايوٓـ ٌٜتٌُ ع٢ً ًَشإ إٓاؾ١ّ ;بٔ ػايـ عٔ بعض أُشاب٘ ُٳ ،إٍ أ ٌٷ َٗ ٌٷ ٖٚٛ كد

ٝٸ ـٸّا ٗ إِاؿك ايلداي ـٷ .١١ اٱَاَٝٸد  ١.َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـٜٸ ؾٗقا ايوٓـ ٓعٝ

ٝٸ ّٝا َباًلّا عٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ٗٵ٫ لـ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ْٳ: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي

ٌټ .ايعكِٝ َٔ ًلاك ايٓوا٤، ٚوتٌُ إٔ بأْٗا َا ٗ ا٭َل تُٛٝـ إلأ٠ ايعكِٝ  ٚن

ٛٳقٜهٕٛ ٖ  ٗا. يٛؿ، ٫ تٌٓٝعّا ٗ سكِّا تعبرلّا يبٝإ ايتُٝٝن بٌ إلأ٠ ايعكِٝ ٚاي

 

ٞ قاٍ: تقانلٚا ايٌ٪ّ عٓـ أب ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،ػايـ بٔ لٝضػدل ٖٚٞ 
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َٸا ً٪ّ إلأ٠ ؾهجل٠  .ٚايـاك ;١ٚايـابٸ ;ٗ إلأ٠ :ايٌ٪ّ ٗ ث٬خ»ؾكاٍ:   ،×عبـ اهلل ؾأ

 .(25)«ٗاُٹسٹكٳ ِ ِكلٖا ٚعٴٗٵَٳ

 ،|ٟٚ عٔ كهٍٛ اهللا كٴٖٓ ،يًطدلاْٞ ،ٚلـ َا ٌٜب٘ فيو ٗ إعذِ ايهبرل

ٍٳسٝح دا٤ ؾٝ٘:  ُٳا٤ٳ َقاَيتٵ: َقا ٔٵ َأهٵ ِٕ، عٳ ٔٔ هٳايٹ ٔٵ سٳبٹٝبٹ بٵ ٍٴ اهللٹ عٳ ٕٻ»: ملسو هيلع هللا ىلصكٳهٴٛ ًٳَكا٤ٹ  ٔإ ٔٵ  َٹ

ـټ ُٳلٵ٤ٹ ؾٹٞ اي ٝٳا ثٳ٬اِي ـٻْٵ ـٻثٳ١ّ: هٴ٤ٛٳ اي ٚٳهٴ٤ٛٳ اي ُٳلٵَأ٠ٹ،  ٚٳهٴ٤ٛٳ اِي ٍٳ اهللٹ،  ،«١ٹابٻأك،  َقاَيتٵ: ٜٳا كٳهٴٛ

ـٻ ٍٳ: َٳا هٴ٤ٛٴ اي ٗٳا»أك؟ َقا ْٹ ٚٳػٴبٵحٴ دٹرلٳا ٗٳا،  ـٻ ،«ٓٹٝلٴ هٳاسٳتٹ ُٳا هٴ٤ٛٴ اي ٌٳ: َؾ ٍٳ: ابٻقٹٝ ١ٹ؟ َقا

ٗٳا» ًِعٹ ٓٳ ٚٳهٴ٤ٛٴ  ٖٳا،  ٗٵلٳ َٚ ٗٳا  ٓٵعٴ ٍٳ: «َٳ ُٳلٵَأ٠ٹ؟ َقا ُٳا هٴ٤ٛٴ اِي ٌٳ: َؾ ٚٳهٴ٤ٛٴ »، قٹٝ ٗٳا،  ُٹ ِٴ كٳسٹ عٴِك

ٗٳا  .(26)«ػٴًُكٹ

ٌٳ ،هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٌٜتٌُ ع٢ً ػايـ بٔ لٝض: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ ع٢ً  ٫ٚ ؿيٝ

ٌٸ .تٛثٝك٘ ٍٸَٚا ٚكؿ ٗ كداٍ ايه ع٢ً أبعـ  ،٢ نْٛ٘ ُشٝض إقٖبعً إ٫ٓ ٞ ٫ ٜـ

ٍٸ ،ايتكاؿٜل ٔٵ .ع٢ً ٚثاقت٘ ٖٚقا ٫ ٜـ  .٘ بعِٔٗكٚثٻ ٚيه

ُلٜض ٗ ايهتب  ي٘ تٛثٝلٷ ؿٵٔلايقٟ مل ٜٳ ،ٚنقيو ٌٜتٌُ ع٢ً عجُإ بٔ عٝو٢

ٕٵ ،ايلداي١ٝ أسـ ٚدٛٙ تٛثٝك٘ نْٛ٘ َٔ أُشاب اٱْاع ٚقـ ٜهٕٛ  .ك٘ بعضٷٚثٻ ٚإ

ٍٕ ٌٸ ،ع٢ً قٛ  كداي٘.  ٞ ٗنُا ْكٌ ايه

ٝٸ ٚٗ  ;«ايٌ٪ّ» :ٗ ايٓكٌ ايٌٝعٞ شلقٙ ايلٚا١ٜ لـ تعبرل: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي

ٚاعتدلٙ ابٔ  .(27)َٛٞ اعتدل ايٌ٪ّ َع٢ٓ ايٌلٸٚايؿٝٸ .«ايو٤ٛ» :ٞ شلا لـ تعبرلايٓكٌ ايوٓٸ

ٕٸ ايتؼِّٝ ٖٓا بوبب إبطاٍ ايتطٝټ .(28)ٓٛٛك ػ٬ف ايَُٝٔ ل بايوٛاْض ٜٚبـٚ أ

ٙ لٳِهٜٚبـٚ إٔ إكِٛؿ َٔ ايٌ٪ّ ٖٓا َا تٴ .ٗ اٱه٬ّ .ايطرل ٚايٛبا٤ ٚ..ٚايبٛاكغ َٔ 

ٟٸ. (29)نُا فنل ابٔ َٓٛٛكؼاف َٓٗا، ٜٚٴ ،عاقبت٘ ٍٕ ؾع٢ً أ ٫ لـ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  سا

ٚنإ إكِٛؿ َٔ ايٌ٪ّ  ،«ايٌ٪ّ»ٚإفا ناْت ايلٚا١ٜ ايلادش١  .ّاأّٜٔا تعبرلّا قاْْٛٝٸ

 ـ تعبرلّا ًٓٝعّا أّٜٔا ٗ سلٸ إلأ٠.ؾ٬ ل ،اـٛف َٔ ايعاقب١

 
 

ـٻ :قاٍ &٘أبٝك٣ٚ ايِـٚم، عٔ  .ػدل عبـ اهلل بٔ َُٕٖٝٛٚٞ  ٞٸس بٔ  ثٓا عً

قاٍ » :قاٍ ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،عٔ عبـ اهلل بٔ َُٕٝٛ ،عٔ أبٝ٘ ،إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ

َٴ .ٚايـاك ;ٚإلأ٠ ;١ٗ ايـابٸ :ايٌ٪ّ ٗ ث٬ث١ أًٝا٤: |كهٍٛ اهلل ٗا ؾأَا إلأ٠ ؾٌ٪
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َٴٚأَا ايـابٸ ;٫ٚؿتٗا لٴوٵلٖا ٚعٴٗٵَٳ غ٤٬ٴ ٚأَا ايـاك  ;كٗاًُػٴ ًٗا ٚه٤ٛٴًَعٹ ٗا نجل١٠ُ ؾٌ٪

َٴ  ;ل ٫ٚؿتٗاوٵٜٚٴ ،ْٚتٗا٪١ ََٔ بلن١ إلأ٠ ػٓؿ» :ٚقاٍ .«درلاْٗا ٗا ٚػبحٴٗا ُٓٝكؾٌ٪

ـٸص  ٚطَٔ  .(30)«ل ٫ٚؿتٗاٚتعوټ ،ْٚتٗا٪٠ ًَ٪َٗا ً

ـٷ بػضٸ ،هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ  ايٓٛل عٔ إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ، هٓ

ٕٵ .َعتدل  ُشٝشّا. ؾٝهٕٛ ايوٓـ س٦ٓٝقٺ (31)ّااعتدلْا عبـ اهلل بٔ َُٕٝٛ إَاَٝٸ ٚإ

 .ؾُٝٗا ؾاتٺَع اػت٬ ،تٌب٘ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ايلٚا١ٜ ايوابك١: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫يٝٸ

ـٻ ٔٸ ٖقا اؿـٜح ؼ كاٍ بٌٍُٛ ٚقـ ٜٴ .ل اي٫ٛؿ٠، ٚاعتدلٖا ً٪َّا يًُلأ٠خ عٔ تعوټيه

ل ٌٌُٜ عـّ اٱَهإ ايتعوټ :بإٔ ْكٍٛ ،إَا بايـ٫ي١ إطابك١ٝ ;اؿـٜح يًعكِٝ أّٜٔا

ٟٸ١ٚ. أٚ بكٝاي ا٭ٚيٜٛٸ ;أّٜٔا ٍٕ ع٢ً أ ٫ لـ ٗ ٖقا اؿـٜح أّٜٔا ه٣ٛ َؿّٗٛ  سا

ـٻ ،«ٌ٪ّاي» ٝٸ ،ثٓا عٓ٘ايقٟ ؼ ايقٟ هٛف  ١،ٚنقيو َع١ًٔ ايتُٝٝن با٭َٛك ايتهٜٛٓ

 ٜأتٞ اؿـٜح عٓ٘.

 

 أسبٸ اعًُٛا إٔ إلأ٠ ايوٛؿا٤ إفا ناْت ٚيٛؿّا»: ×قاٍ :َله١ً ايِـٚمٖٚٞ 

ٞٻ  .(32)«َٔ اؿوٓا٤ ايعاقل إي

 ،٬ت ايٌٝؽ ايِـٚمٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ َلهٳ إٔ ٛآضاي َٔ: ١ايوٓـٜٸأع ايـكاه١ 

ُٳ .٫ٚ هٓـ شلا ِّ ،٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم١ َلهٳٜبين ع٢ً ُشٸ ٔٵؾ ٌ ؾٝٗا بإٔ ٜعتدل أٚ ٜؿ

 ؾ٬.  ٚإ٫ٓ ،ؾٗقٙ ايلٚا١ٜ تهٕٛ َعتدل٠ّ ،×عٔ اٱَاّ َا ْكً٘ ايٌٝؽ ايِـٚم َباًل٠ّ

ٝٸ  :إفا قًٓا إ٫ٓ ،ؿ٠ ايهلا١ٖ َٔ ٖقٙ ايلٚا٫١ٜ ّهٔ اهتؿا: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي

ٛٳٜٴ ٕ تلى إوتشبٸ إ :ٚنقيو قًٓا ،يٛؿوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ اهتشباب اينٚاز َٔ اي

 .َهلٚٙٷ

ٕٵ ٍٸ ،قبًٓا با٭ٍٚ ؾ٬ ْوتطٝع ايكبٍٛ بايجاْٞ ٚإ ايلٚا١ٜ ٖقٙ إٍ  ؾ٬ تـ

ٍٸ ،ايهلا١ٖ ٌټ ،ٗ سٓكٗا أّٜٔا ع٢ً تٌٕٓٝع بٌ ٫ تـ بٌ  َا ٗ ا٭َل ُٝٝنٷ ٚإْٸُا ن

ـٻ ،إلأ٠ ايٛيٛؿ ٚايعكِٝ ٞٸٚهٛف ْتش  .خ عٔ ٖقٙ ايٓكط١ ٗ ايتشًٌٝ ا٫ْاي

  

ـٻ: ػدل أبٞ هعٝـ اــكٟٖٚٞ  ٞٸس بٔ  ثٓا ايٌٝؽ اؾًٌٝ أبٛ دعؿل قُـ بٔ عً
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ُٸ ـٻ :قاٍ &ٞاؿوٌ بٔ َٛه٢ بٔ بابٜٛ٘ ايك ثٓا قُـ بٔ إبلاِٖٝ بٔ إهشام كٓٛإ س

ـٻ :اهلل عًٝ٘ قاٍ ٞٸس ـٻ :قاٍ  ايعـٟٚ ثٓا أبٛ هعٝـ اؿؤ بٔ عً ثٓا ٜٛهـ بٔ و٢ٝ س

ـٻ :ا٭ُبٗاْٞ أبٛ ٜعكٛب قاٍ ٞٸس ـٻ :إزلاعٌٝ بٔ سامت قاٍ ثين أبٛ عً ثٓا أبٛ دعؿل س

ـٻ :ٞ قاٍأٓـ بٔ ُاحل بٔ هعٝـ إٓه  ،إهشام بٔ لٝضعٔ  ،ثٓا عُلٚ بٔ سؿّس

ٞٸ |عٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ قاٍ: أ٢ُٚ كهٍٛ اهلل ،عٔ فاٖـ ،عٔ سِٝب بٔ  عً

ٞٸ» :ؾكاٍ ،×أبٞ طايب . ٚآَع ايعلٚي ٗ أهبٛعٗا .ايعلٚي بٝتو. تٵإفا ؿػًَ ،ٜا عً

ـَ ٌّ ،«َٔ ٖقٙ ا٭كبع١ أًٝا٤ ،ٚايهنبل٠ ٚايتؿاغ اؿاَض ٌٸَٔ ا٭يبإ ٚا  :×ؾكاٍ عً

ٕٸ» :قاٍ ؟أَٓعٗا َٔ ٖقٙ ا٭ًٝا٤ ا٭كبع١ ٤ٺ ًٞ ٟٸٚ٭ ،|ٜا كهٍٛ اهلل ِ تعكِ سٹايلٻ ٭

٫  َٔ اَلأ٠ٺ ْاس١ٝ ايبٝت ػرلٷ ٗ  ٚؿِرلٷ .ٚتدلؿ َٔ ٖقٙ ا٭كبع١ أًٝا٤ عٔ ايٛيـ

 .(33)«...تًـ

ٜٚبـٚ أْٸ٘  .قـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ أَايٞ ايٌٝؽ ايِـٚم: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ

ف ٌٜتٌُ هٓـ ٖقا اؿـٜح ع٢ً أزلا٤ ٫ ْعلؾٗا ٗ إِاؿك إ ;١ٝأػقٙ َٔ إِاؿك ايوٓٸ

ٕٸ ايٌٝؽ ؾإٚنُا ْعلف  .١ٝٚإْٸُا لـٖا ٗ ايػايب ٗ إِاؿك ايوٓٸ ،١ نجرلّااٱَاَٝٸ

ّٸايِـٚم ٚايطٛهٞ ٚإؿٝـ ناْٛا ًُٜك ُا ٭دٌ فيو ناْٛا بٳٚكٴ ،ٕٛ أَايِٝٗ ٗ إٮ ايعا

َٸ١ ايٓاي َٔ غرل ايٌٝع١، أنجل َٔ  نٞ ٜهٕٛ شلا ٚقعٷ ;١ٜٝأتٕٛ بأساؿٜح هٓٸ عٓـ عا

ِٸ١ بايٌٝع١ يٛدٛؿ أزلا٤ غرل  تؿورٕل ٖقا أقلبٳٜهٕٛ ُا بٳٚكٴ .اهتؼـاّ ا٭هاْٝـ إؼت

ٕٵَأيٛؾ١ إَاَٝٸ و ٗ ْوب١ ٌٜهِّ (34)نإ بعض إعاُلٜٔ ّا ٗ نتب ا٭َايٞ ٖقٙ. ٚإ

ٌٴ .بعض نتب ا٭َايٞ إٍ أُشابٗا  ٜلادع ٗ قًٓ٘.  فيو ٚتؿِٝ

ٕٸ كهٍٛ اهلل ٝٸ |إ َٓع٘ علٚه٘ َٔ أكبع١ أًٝا٤  ×ّاُٜٛٞ ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ عً

ِٸِ ٚتعكِّسٹؿ ايلٻًٗا بأْٸٗا تدلِّٜٚعِّ ،ٗ أهبٛعٗا ٌٸ ايٌاٖـ ٜأتٞ ظ١ًُٺ ُٗا، ث إف  ;ٖٞ ق

ْاس١ٝ  ٗ  ٚؿِرلٷ»إف دا٤ ٗ اؿـٜح:  ;وتؿاؿ َٓ٘ تٌٓٝعٷ ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝقـ ٜٴ

 . «..٫ تًـ. اَلأ٠ٺ َٔ ايبٝت ػرلٷ

ٔٸ  ،اب١ٝ ع٢ً أْٸ٘ قٍٛ عُل بٔ اـٓطٖقا إكطع ٚكؿ ٗ إِاؿك ايوٓٸ يه

ٔٵ .(36)إٍ ابٔ عُل ٚٗ بعض إِاؿك َٓوٛبٷ .(35)ؾاعتدلٚٙ َٔ إٛقٛؾات ٗ  ٚيه

ْعِ، فنل ابٔ اؾٛمٟ ٖقٙ  .|ب ٖقا إكطع إٍ كهٍٛ اهللإِـك ايٌٝعٞ ْٴوٹ

سٝح ٜقنل ايلٚا١ٜ ٖقٙ  ;«إٛٓٛعات»ٗ نتاب٘  ،|ٍٛ اهللإٍ كه ٠َّوٓـ ،ايلٚا١ٜ
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ـٺ ٘ٺ بوٓ نًُٓا  ،ٚنُا ْعلف َٔ َٓٗر ابٔ اؾٛمٟ .َٔ إٛٓٛعات ا، َعتدلّا إٜٸاًٖبٝ

ٌٷ ٓٸاع نإ ٗ هٓـ اؿـٜح كد ٕٸ ٖقا إٓٗر يٝى  (37)ٚ ِٜـ اؿـٜح بإٛٓٛع، َع أ

ٌٕإف ٫ ت٬مّ بٌ ٚدٛ ;َٚٔ اـطأ ٗ ا٫ُط٬غ ،بِشٕٝض ٓٸإع ؿ كد ٗ ايوٓـ ٚايكطع  ٚ

ٚنقيو لـ ٖقا إكطع  .غا١ٜ ا٭َل ايتٌهٝو بايِـٚك ،بهٕٛ اؿـٜح َٛٓٛعّا

أبٞ طايب  :َجٌ ،١١ ٭ٌٖ ايوٓٸٗ بعض ايهتب غرل اؿـٜجٝٸ |َٓوٛبّا إٍ كهٍٛ اهلل

ـٺ ،٬ّسٝح ْك٬ ٖقا إكطع َلهٳ ،ٞ ٚايػنايٞإٓه |عٔ كهٍٛ اهلل ،ب٬ هٓ
(38). 

ٟٸع٢ً ٚ ٍٕ أ ـٷ ٖقا اؿـٜح ٗ ْٝع إِاؿك اييت ٚكؿ ؾٝٗا سـٜحٷ سا بٌ  ،ٓعٝ

 ٗ بعض إِاؿك ٫ هٓـ ي٘. 

َٔ  ْاس١ٝ ايبٝت ػرلٷ ٗ  ٚؿِرلٷ» :ٖقا ايتعبرل ايٛاكؿ ٖٓا: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫يٝٸ

ٕلأ٠ ٗ ايتٌٓٝع ٗ سلٸ ا كاٍ بأْ٘ ُلٜضٷإف قـ ٜٴ ;نجل إثاك٠ّا٭ٖٛ ايتعبرل  «٫ تًـ اَلأ٠ٺ

َٳؾُا فْب إلأ٠ ايعكِٝ اييت دعًٗا اهلل عكُّٝا إٔ تٴ .ايعكِٝ ٔٵ ؟ٌ ٖهقاعا إٕ  :قًٓا ٚيه

َٴ |ُـٚك ٖقا ايتعبرل عٔ كهٍٛ اهلل  ؾ٬ ّهٔ ا٫عتُاؿ عًٝ٘. ،ٕملٳشٵغرل 

 

 ،َٓني٘ |قاٍ: ؿػٌ كهٍٛ اهلل ×عٔ أبٞ عبـ اهلل، ػدل أبٞ إكـاّٖٚٞ 

 َا تلٜٔ إ٫ٓ ،ٜا بٓت ػـه١ ،ٚاهللٹ :ٖٚٞ تكٍٛ ،ع٢ً ؾاط١ُ تِاوٗا ؾإفا عا١ٌ٥ َكب١ًْ

ِّ ٟټ ،و عًٝٓا ؾ٬ّٔإٔ ٭ ٌٕ ٚأ ؾوُع َكايتٗا  .نبعٔٓا َا ٖٞ إ٫ٓ ؟!نإ شلا عًٝٓا ؾٔ

ٜا بٓت  ،َا ٜبهٝوٹ» :ؾكاٍ شلا ،تٵبَه |ؾاط١ُ كهٍٛ اهلل تٵؾًُا كَأ ،ؿاط١ُي

َٸ تٵفنلٳ :قايت ،«؟قُـ ِٸ ،|ؾػٔب كهٍٛ اهلل ،ؾبهٝتٴ ،ِتٗاؾتٖٓك، ٞأ  :قاٍ ث

ٕٸ ،ٜا ٓرلا٤ ،٘ٵَٳ» ٛٳ ؾإ ٛٳاهلل تباكى ٚتعاٍ باكى ٗ اي ٕٸ .ؿٚؿيٛؿ اي ػـه١ كٓٗا اهلل  ٚإ

ـٳ ـٳ ،لٗٻٖٚٛ إط ،ٖٚٛ عبـ اهلل ،ٞ طاٖلّآَٸ تٵٚي ّٸٞ ايكاهِ ٚؾاط١ُ ٚكقٝٸَٓٸ تٵٚٚي  ١ ٚأ

 .(39)«ؾًِ تًـٟ ٦ًّٝا ،ُ٘ٳسٹكِ اهلل كٳأع ٔٵٖٖ ٚأْتٹ ;نًجّٛ ٚمٜٓب

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ َتؿلِّ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ ْكًٗا ٗ  ،ؿات ايٌٝؽ ايِـٚمإ

ـٴ .نتاب اـِاٍ ـٷَٚٔ ايٓاس١ٝ ايلداي١ٝ هٓ ٞٸ ٞإف ٌٜتٌُ ع٢ً أب ;ٖا ٓعٝ  عً

ٌٷ فٍٗٛ ،ايٛاهطٞ ١ ٫ لـ ي٘ تٛثٝكّا أٚ تٔعٝؿّا ٗ إِاؿك ايلدايٝٸ ،ٖٚٛ كد

ـٸ ٚكٚاٜات٘ ق١ًًْٝ ،١ٱَاَٝٸا ٖٚٛ أّٜٔا  ،عبـ اهلل بٔ ع١ُِٚنقيو ٌٜتٌُ ع٢ً  .ّاد
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ٍٷ ٗ إِاؿك اٱَاَٝٸ ٌٷ فٗٛ  ;٫ تتذاٚم أُابع ايٝـٜٔ ،ٚكٚاٜات٘ ٗ اٱَا١َٝ ق١ًًْٝ ،١كد

ٔٵ ٚتٓاٚي٘ عًُا٤ ايلداٍ َٔ أٌٖ ايوٓٸ١،  ،١ٝلـ ي٘ كٚاٜات ٗ إِاؿك ايوٓٸ ٚيه

 ،ٚنقيو ٌٜتٌُ ع٢ً عُلٚ بٔ أبٞ إكـاّ .(40)١َٔ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸ ـٺٚاس ؿ٘ غرلٴٚٓعٻ

 ايقٟ مل تجبت ٚثاقت٘. 

ٝٸ ٕٸ اهلل تباكى  |ـ كهٍٛ اهللٜ٪نِّ: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً أ

ٚايكٝاي  .ًُلأ٠ ايعكِٝي ايتهٜٛين ايتُٝٝنٖٚقا ٜبـٚ َٓ٘  .ٚتعاٍ باكى ٗ ايٛيٛؿ ايٛؿٚؿ

ٛٳبٌ ػـه١ ٚ ٍٸ ع٢ً اَتٝام اي ٔٵ .يٛؿ ع٢ً ايعكِٝعا١ٌ٥ ٗ ٖقٙ ايٓكط١ ٜـ ٫ لـ  ٚيه

ٟٻ ٞٸ تعبرٕل ٗ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ ٍٸ ع٢ً ؾعٌ كهٍٛ  ،يًٓٗٞ عٔ اينٚاز َٔ ايعكِٝ قاْْٛ بٌ ٜـ

ٕٸ عا١ٌ٥ ناْت طؿ١ًّ ;أٚ ايبكا٤ ٗ مٚادٗا ،ًنٚاز َٔ ايعكِٝي |اهلل  إف قـ ٜٴكاٍ بأ

ٚٻ ٔٵ س٦ٓٝقٺ ٗا َع١ًَّٛؾًِ تهٔ ساُي ،|هللَٔ كهٍٛ ا تٵدٳعٓـَا تن ٟٸ ٚيه ٍٕ ع٢ً أ  سا

ٌٸ ،بوبب عكِ كٓٗا |ٗا كهٍٛ اهللِكمل ٜطِّ ٍٸ ع٢ً ا٭ق ع٢ً دٛام اينٚاز  ٖٚقا ٜـ

 ،ًٓٝع ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝ ٚنقيو ٫ تٌتٌُ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً تعبرٕل .َٔ إلأ٠ ايعكِٝ

ٌټ  ايقٟ هٝأتٞ ايه٬ّ عٓ٘. ،ِ ٚايٛيٛؿَا ٗ ا٭َل ايتُٝٝن بٌ ايعكٝ ٚإْٸُا ن

ٕٸ ايكل  ي٘ ٌٚمٚدت |كهٍٛ اهلل إٓ ايهلِٜ أّٜٔا تٓاٍٚ اػت٬ؾّا بٌٚايًطٝـ أ

٘ٹ ٚٳ﴿: سٝح قاٍ ،هٛك٠ ايتشلِٜٗ  ُٻا ْٳبٻَأتٵ بٹ ـٹٜجّا َؾًَ ٘ٹ سٳ ٚٳادٹ ٞټ ٔإَي٢ بٳعٵٔض َأمٵ ٔإفٵ َأهٳلٻ ايٓٻبٹ

ٙٴ  ٗٳلٳ ِٚ ٘ٹ عٳلٻفٳ بٳعٵاهلُلَٚأ ٝٵ ٍٳ  عٳًَ ْٵبٳَأَى ٖقٳا َقا ٔٵ َأ َٳ ٘ٹ َقاَيتٵ  ٖٳا بٹ ُٻا ْٳبٻَأ ٔٵ بٳعٵٕض َؾًَ ٘ٴ َٚأعٵلٳضٳ عٳ ٔٳ

ِٴ اِيؼٳبٹرلٴ  ٞٳ اِيعٳًٹٝ ْٹ ٕٵ تٳتٴٛبٳا ٔإَي٢ * ْٳبٻَأ ٕٻ اهللٹٔإ ٘ٹ َؾٔإ ٝٵ ٖٳلٳا عٳًَ َٛا ٕٵ تٳ ُٳا ٚٔإ ُٳػٳتٵ ُقًُٛبٴُه ـٵ   اهلَل َؾَك

ُٴ ُٳايٹضٴ اِي ٌٴ ٚ ٛٵ٫َٙٴ ٚدٹبٵٔلٜ َٳ ٛٳ  ٗٔرلٷ ٖٴ َٚ ـٳ فيٹَو  ُٳ٥٬َٹَه١ُ بٳعٵ ٌٳ ٚاِي ٓٹ َٹ ٔٻ * ٪ٵ ٕٵ َطًَٖكُه ٘ٴ ٔإ عٳوٳ٢ كٳبټ

ِّٝبٳاتٺ  ـٳاتٺ هٳا٥ٹشٳاتٺ ثٳ ْٹتٳاتٺ تٳا٥ٹبٳاتٺ عٳابٹ ٓٳاتٺ َقا َٹ َٴ٪ٵ ُٳاتٺ  َٴوٵًٹ ٔٻ  ٓٵُه َٹ ٝٵلّا  ٚٳادّا ػٳ ٘ٴ َأمٵ ـٹَي ٕٵ ٜٴبٵ َأ

عٓـَا ٜلٜـ اهلل هبشاْ٘ إٔ ِٜـ  ؾؿٞ ػتاّ ٖقٙ اٯٜات .(5ع  3)ايتشلِٜ:  ﴾َٚأبٵَهاكّا

ٔٻ تٞ ًٛاا٭مٚاز اي ٔٻ |يلهٍٛ اهلل ػرلٷٖٴ  ٖٚٞ ُؿاتٷ .،..َٓاتٺ٪َ َوًُاتٺ ِٜؿٗ

ٚعٓـَا ٜأتٞ إٍ َوأي١ ايجٝبٛب١ ٚايبهاك٠ ٜقنلُٖا  ،تلدع إٍ ا٭ػ٬م ٚايؿ١ًٝٔ

ـَ ،َعّا ِٸًِٚنإٔ ايِؿات ا ـٷبٌ قـ ٜٴ .ك١ٝ ٫ تٗ ٕٸ اٯ١ٜ ٖقٙ ًاٖ ١ ٢ عـّ َاْعٝٸعً كاٍ بأ

ِٷإف إلأ٠ ايجِّ ;اينٚاز َٔ ايعكِٝ  .٫ قاي١ ب عكٝ

ينٚدت٘ عا١ٌ٥ ٗ ٖقٙ  |بايٓوب١ إٍ تعٝرل ايٓيب (41)ـ ًٝؼٓا ا٭هتافٜٚتٖٛق

ِٕػًكٗا اهلل عًٝ٘، َعتدلّا إٜٸ ايلٚا١ٜ بإَٔل ٚغرل  ،|َع أػ٬م ايٓيبٸ اٙ غرل َٓوذ
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ن ٚاٯٜات اييت تلنِّ ،ات اييت فنلْاٖآَٗا ٖقٙ اٯٜٚ ،َٓوذِ َع اٯٜات ايكلآ١ْٝ

 ٗ ايتؿٌٔٝ بٌ ايعباؿ.  .ع٢ً ايِؿات اييت تلدع إٍ ا٭ػ٬م ٚايؿ١ًٝٔ ٚايـٜٔ ٚ..

 

ٜٸ»٘ قاٍ: أْٸ |عٔ كهٍٛ اهللّ: ١ً ؿعا٥ِ اٱه٬َلهٳٖٚٞ  ٚٻ ،ٗا ايٓايأ  ;دٛاتن

٫ٚ تٓهشٛا  ،ايٓوا٤ ايٛؿٚؿ ايٛيٛؿٚػرل  .بهِ ا٭َِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٞ َهاثلٷؾإْٸ

ٕٸ ;اؿُكا٤  .(42)«ٚٚيـٖا ٓٝاع ،ُشبتٗا ب٤٬ ؾإ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـ١ٜ َلهٳ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ  .٫ هٓـ شلا ،١ًْإ

ٕٕٜٚٴكاٍ بأْٸ٘ أٖي ،ٓعُإايكآٞ ايايقٟ أٓيؿ٘  ،ٖٚٞ َٔ نتاب ؿعا٥ِ اٱه٬ّ  ؿ٘ نكاْٛ

 بقنل ا٭هاْٝـ.  ُا يقيو مل ٜأتٹبٳٚكٴ ،١يًـٚي١ ايؿاطُٝٸ

ٝٸ ٕٞ: ١ب ع ايـكاه١ ايـ٫ي ٟٸ ْٗ ٗ سلٸ إلأ٠  أٚ تٌٕٓٝع ٫ تٌتٌُ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً أ

ٚغا١ٜ َا ؾٝٗا أٌُ ايتُٝٝن بٌ إلأ٠  .ٚإْٸُا ٜعتدل ايٛيٛؿ ايٛؿٚؿ ػرل ايٓوا٤ ،ايعكِٝ

 ٚهٛف ٜأتٞ اؿـٜح عٓ٘.  ،ايعكِٝ ٚايٛيٛؿ

 

ػرل »٘ قاٍ: أْٸ |عٔ ايٓيبٸ :ايًباب ٗ يبٸ ،ايكطب ايلاْٚـَٟله١ً ٖٚٞ 

 .(43)«ٖا ايًذٛزًٚلټ ;إ٪ات١ٝ ،ايٛيٛؿ ،ْوا٥هِ ايٛؿٚؿ

ِّ ،ٖقٙ ايلٚا١ٜ: ١أع ايـكاه١ ايوٓـٜٸ خ ايٓٛكٟ ٗ َوتـكى اييت فنلٖا احمل

 ٓعٝـ.  سـٜحٷ ٞؾٗ .٫ لـ شلا هٓـّا ،ايٛها٥ٌ

ٝٸ ب ع ايـكاه١ ٫ٚ تٌتٌُ ع٢ً  ،ٖقٙ ايلٚا١ٜ أّٜٔا تٌب٘ ايلٚاٜات ايوابك١: ١ايـ٫ي

ّا قاْْٛٝٸ ؾ٬ ّهٔ إٔ ْوتؿٝـ َٓٗا سهُّا .ينٚاز َٔ إلأ٠ ايٛيٛؿع٢ً اَباًل  سحٍّ

٫ٚ لـ ؾٝٗا ه٣ٛ  .أٚ باهتشباب اينٚاز َٔ ايٛيٛؿ ،ل بهلا١ٖ اينٚاز َٔ ايعكِٜٝتعًٖ

 ٚايعاقل.  أٌُ ايتُٝٝن بٌ إلأ٠ ايٛيٛؿ

 
 

ٗٳ ٌّٝٵبعـ إٔ اْت َٓٗا ع٢ً  ٓا َٔ ؿكاه١ ايلٚاٜات َٔ ايٓاس١ٝ ايوٓـ١ٜ ٚايـ٫ي١ٝ، ن
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ـٸٜٓبػٞ إٔ ْتٖٛق٠، ـٳسٹ ٙٺـ ٗ ع ٞٸتتعًٖ ٠ ْكا ٚبعض ٖقٙ ايٓكاٙ  .شلا ل بايتشًٌٝ اٱْاي

 ،ل َُْٔٛٗااٯػل ٜتعًٖ ٗاٚبعٔ ;ل باؾاْب ايِـٚكٟ شلقٙ ايلٚاٜاتٜتعًٖ

ٝٸ  ٖٚٞ: .ات اييت تٛادٗٗاٚاٱًهاي

 

ٕٸـٵٓا ٖقٙ ايلٚاٜات يٛدٳعٵيٛ كادٳ ٝٸ ْا أ  .|كهٍٛ اهلل عٔ ١َْلٜٚٸتٗا ايواسك١ أغًب

ٗ ايذلاخ ُا لـ َٛٓٛعّا قًٖ ; إف١ػا١ُّ عٓـ ايٌٝع١ اٱَاَٝٸ، َٚٔ ا٭َٛك اي٬ؾت١ ٖٚقا

ٌٷ ّا.اٱَاَٞ ٜهٕٛ أغًب ايلٚاٜات ؾٝ٘ ْبٜٛٸ إف لـ  ;ٗ ايذلاخ اٱَاَٞ أٚ ْاؿكٷ ٖقا قًٝ

ُٸ ^عٔ أٌٖ ايبٝت ١ْٕٸ ا٭ساؿٜح َلٜٚٸأ ،َٔ إٛٓٛعات ٗ نجرٕل ،عاؿ٠ّ أٚ إٍ  ،١ػا

 با٫ٖتُاّ.  دـٜلٷ ٖٚقا أَلٷ .١داْب ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ

 

 ،بعض ٖقٙ ايِْٓٛ ٌٜتٌُ ع٢ً ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ :نُا قًٓا ٗ بـا١ٜ ايه٬ّ

ٚفنلْا ٖٓاى هبع  .١ ٚايكا١ْْٝٛ َٓٗآٖا ٜواعـ ع٢ً اهتٓتاز ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ

ٚايو٪اٍ ٖٓا:  .تعبرل ايٓٗٞايوٓـ، توتؼـّ  ١إ َٓٗا ُشٝشتثٓا ;كٚاٜات ٗ ٖقا ايكوِ

يٝى ٖٓاى  ؟َع أْ٘ ٫ َعاكض ي٘ ،ٞ ع٢ً ايهلا١ٖٗٵٖقا ايٓٻ َا ٖٛ إٛدب ؿٌُ

ُا إْٸٚ ،ٞ ع٢ً ايهلا١ٖٗٵٌُ ايٓٻيهٞ م ;تأَل باينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ كٚاٜاتٷ

 .ؾٝٓبػٞ ؽِِٝٗا ،ايعَُٛات ٛإعاكض ٖ

ٕٸ  .سٝح ٫ ٜتٓاهب َع اٱيناّ ،قـ ٜهٕٛ إوتٓـ ٗ فيو ايتعًٌٝ ايٛاكؿ ؾٝٗا إ

ٕٸ وٵٌ ٖقا اؿهِ ٗ ايػايب َوأي١ ايٓٻتعِّ ٖقٙ ايلٚاٜات ٌ، ٚمٔ ْعًِ َٔ اـاكز أ

ٝٸ ع٢ً اؾُٝع، ٚإ٫ٓٗ ْؿو٘ تهجرل ايٓوٌ يٝى ٚادبّا  ّا. نإ أٌُ اينٚاز ٚادبّا عٝٓ

ٚنقيو عـّ إكاؿ٠ ايٛدٛب َٔ  ،ٞ ٖٓاٗٵع٢ً عـّ إكاؿ٠ اؿل١َ َٔ ايٓٻ ؾٗقٙ قل١ْٜٓ

  ا٭َل باينٚاز َٔ إلأ٠ ايٛيٛؿ.

ٌٸ اينٚاز َٔ إلأ٠ عـّ ع١ ع٢ً هرل٠ إتٌلِّ ايؿكٗا٤ اهتٓـٚا ٗ فيو يكٝاّ ٚيع

ٖقا ايٓٛع َٔ َٔ  ايهلا١ٖ ٚا٫هتشباب اهتؿاؿ٠ع٢ً  ايعاقل، ؾاعتدلٚا إٔ تًو قل١ْٜٓ

 . ايلٚاٜات
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ٌٸ  :، َجٌٖقٙ ايلٚاٜاتإوتٓـ ٗ فيو بعض ايكلا٥ٔ إٛدٛؿ٠ ٗ ْؿى  ٚيع

ٚٻ»ٝح دا٤ ؾٝٗا: س ،ُشٝش١ قُـ بٔ َوًِ َع أْ٘ ٫ هب  ،«ٛؿّاُيٚٳ لّاِهدٛا بٹتن

ٛٳِهاينٚاز َٔ ايبٹ ٚٻ |ٖٚقا كهٍٛ اهلل .يٛؿل اي ٫ٚ هـ  ،بات أّٜٔاز َٔ ايجِّقـ تن

ٓٳ ٟٸ  ِّ ٕلٝٵايكلإٓ ايهلِٜ أ ٗٴ ،باتٗ اينٚاز َٔ ايج ٕٵ ﴿ :َٔ ايعاقلات ٔٻَع أْ ٘ٴ ٔإ عٳوٳ٢ كٳبټ

ـٹَي ٕٵ ٜٴبٵ ٔٻ َأ ـٳاتٺ َطًَٖكُه ْٹتٳاتٺ تٳا٥ٹبٳاتٺ عٳابٹ ٓٳاتٺ َقا َٹ َٴ٪ٵ ُٳاتٺ  َٴوٵًٹ ٔٻ  ٓٵُه َٹ ٝٵلّا  ٚٳادّا ػٳ ٘ٴ َأمٵ

ٚٳَأبٵَهاكّا ِّٝبٳاتٺ   .(5: ايتشلِٜ) ﴾هٳا٥ٹشٳاتٺ ثٳ

 

١ تهجرل بكٔٝٸٜلب٘ إوأي١  ،َٚٓٗا َا ٖٛ ُشٝض ايوٓـ ،بعض ٖقٙ ايلٚاٜات

تاكى١ٝ تلتب٘ ببـاٜات  ١ٍّ ٗ نْٛٗا قٔٝٸـٳًذٳي ق٬٘ت ٖٚقٙ إوأي١ ٚقعٳ .ايٓوٌ

ٚايبتٸ ٗ ٖقا إٛٓٛع  .١١ إشلٝٸأبـٜٸ ١ْْٗا قٔٝٸأأٚ  ;ٚاؿاد١ إٍ نجل٠ إوًٌُ ،ايـع٠ٛ

ٔٵ .َوتك١ًٓ وتاز إٍ ؿكاه١ٺ ٟٸ يه سٝح  ،ايذلنٝن ع٢ً ٖقا إٛٓٛع ٗ ايعِل ايٓبٛ

ٕٸ ا٭غًب١ٝ ايواسك١ شلقٙ ايلٚاٜات ْبٜٛٸٜٵكَأ ١ َع ، َٚٓاهب١ اْط٬ق١ ايـع٠ٛ اٱه٬َٝٸ١ْٓا أ

ٛٸٟ استُاي١ٝ ايتاكى١ٝ ٗ َجٌ ٖقٙ ايلٚاٜات ،ٌوٵينّٚ أٚ كدشإ امؿٜاؿ ايٓٻ سٝح  ;ٜك

; ١إَدلاطٛك١ٜ ؾاكهٝٸ :إٌ ٦ًَٝتٌ بايوٓهتنإ إوًُٕٛ ٜعٌٕٝٛ ٚه٘ إَدلاطٛكٜ

ٝٸ ٚإَدلاطٛك١ٜ ١، ٚعـؿ إوًٌُ ٗ بـا١ٜ ايـع٠ٛ مل ٜهٔ ٜتذاٚم بٔع عٌلات كَٚاْ

 اْٞ. عـؿِٖ ايوٓه ينٜاؿ٠٘ نإ ٜـعٛ إوًٌُ ٖقا نًٗ .َٔ اٯ٫ف

 

ٕٸ َع  ،ايلدٌ ايعاقل إٍ ٫ٚ إًاك٠ ؾٝٗا ،ن ع٢ً إلأ٠ ايعاقلٖقٙ ايلٚاٜات تلنِّ إ

ٕٸ  بٌ عكِ ايلدٌ َاْعٷ ،بٌ ايلدٌ ٚإلأ٠ ٌ ٌَذلن١ْوٵإنجاك ايٓٻػ١ُِٝٛ اٱلاب ٚ أ

 ،إف ّهٓ٘ اينٚاز ثاّْٝا ;ُا عكِ اينٚد١ يٝى َاْعّا َٔ إلاب٘ٔ إلاب اينٚد١، ؾَٝ

ُٸٚ ٟٸ ١ّػا اهت٬ٝؿ  ِٗنإ بإَهاْبٌ ، ّاؾّا ها٥ـلٵعٴ ٖقا نإسٝح  ;ٗ ايعِل ايٓبٛ

 ٗ فيو اينَإ.اٱَا٤ أّٜٔا 

ٟٻ ـٵبا٫هت٬ٝؿ ٕافا مل لٹ ايك١ٝٔ َلتبط١ّإفا ناْت ؾ  !إٍ عكِ ايلدٌ؟ إًاك٠ٺ أ

 ؟!يقيو ٗ ايِْٓٛ لّاثٳَٚأ ّٓاٝٵَع أْٓا مل لـ عٳ ،نٝـ ّهٔ ؾِٗ ٖقٙ اـ١ُِٝٛٚ
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ٌټ سٝح دا٤ ؾٝٗا:  ،١َٝا ٚكؿ بعض إِاؿك ايوٓٸ ٛعٔ ايلدٌ ايعكِٝ ٖ ْاَٙا ٚدـ ٚن

ٍٳ: بٳعٳحٳ ٔٳ َقا ٔٔ هٹرٔلٜ ٔٔ ابٵ ٔٴ اِيؼٳٖط عٳ ُٳلٴ بٵ ٚٻ ،عٳاٜٳ١ٹعٳ٢ًَ ايوِّ ابٹ كٳدٴ٬ّعٴ ٍٳ: تٳنٳ دٵتٴ َؾَأتٳاٙٴ، َؾَكا

ٍٳ:  َٵلٳَأ٠ّ، َؾَكا ْٻ»ا ٗٳا َأ ِٷ ٫َأػٵبٳلٵتٳ ـٴ َيَوَو عٳكٹٝ ٍٳ: ٫ ،« ٜٴَٛي ٍٳ:  ،َقا ِّ»َقا ٚٳػٳ ٖٳا،  ٖٳاَؾَأػٵبٹلٵ . (44)«لٵ

ْٳ ٟٸ  ٟٸ تعبرٕلأٚ  ،ينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝعٔ ا ٕٞٗٵؾ٬ لـ أ ِٸ َٓ٘ كا٥ش١ ايتعٝرل ٗ سلٸ أ  تٌ

َټ ٜوتشلٸ ٖقا أَلٷٚ .ايلدٌ ايعكِٝ ُٸٚ، ٌايتأ بامؿٜاؿ  إفا ناْت إوأي١ َلتبط١ّ ١ّػا

 ٌ. وٵايٓٻ

 

َٕ ٌٕشٵأ  َ٘ع أْٸ ،٠ ع٢ً إلأ٠ـٸاؿٹ يوإ بعض ٖقٙ ايلٚاٜات بايؼٴ ٕٸإٍ أ ٓا قبٌ قًٝ

ٌٻ ٚاهلل عنٻ ،ُٗاِك٫ فْب شلا ٗ عٴ ًُِو هللٹ﴿ٜكٍٛ:  ٚد ٚٳاتٹ َٴ ُٳا ٌٳا٤ٴ اَ٭ٚٳ ايوٻ ٜٳ َٳا  كٵٔض ٜٳؼٵًُلٴ 

ٚٳ ْٳاثّا  ٌٳا٤ٴ ٔإ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ٚٳٜٳ ِٵ فٴِنلٳاّْا  ٗٴ ِّدٴ ٚٵ ٜٴنٳ ٌٳا٤ٴ ايقټُنٛكٳ َأ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ٚٳٜٳ ْٳاثّا  ٌٳا٤ٴ ٔإ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٌٴ  ٜٳذٵعٳ

٘ٴ عٳ ْٻ ـٹٜلٷعٳكٹُّٝا ٔإ ِٷ َق  .(50 ع 49: ايٌٛك٣) ﴾ًٹٝ

ػًكٗا  ،ٖٚٛ أَلٷ تهٜٛينٸ ،ؾُا َع٢ٓ ٖقٙ ايتُٛٝؿات اؿاؿٸ٠ ٗ َجٌ ٖقا إٛكؿ

 ؟ٙكؿاَٛٗ ايهجرل َٔ  ،اهلل عًٝ٘

ِٻ ٕٸ ايتعبرل ٜٵ١ً َع ايلٚاٜات ٗ ٖقا ايباب كَأبعـ ٖقٙ اؾٛي١ إؿ نجل إثاك٠ ا٭ٓا أ

ٍٷ ٗ إِاؿك  .«...٫ تًـ َٔ اَلأ٠ٺ ْاس١ٝ ايبٝت ػرلٷ ٗ  ٚؿِرلٷ» ٖٛ: ٖٚقا ايتعبرل َٓكٛ

ـٺ ؿٺَتؿلِّ ٚيهٔ ٗ سـٜحٺ ،|١ عٔ كهٍٛ اهللاٱَاَٝٸ ؾ٬ ّهٔ ا٫عتُاؿ  ،ٓعٝ

اب، ؾ٬ ٗ ايػايب إٍ عُل بٔ اـٓط ١ٝ ٖقا ايتعبرل َٓوٛبٷٚٗ إِاؿك ايوٓٸ .عًٝ٘

 ْوتطٝع إٔ ْٓوب ٖقا ايتعبرل إٍ اٱه٬ّ أهاهّا. 

 ،ٙ عاقبت٘لٳِهّهٔ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ َا تٴ :نايٌ٪ّ، قًٓا ،يتعابرل ا٭ػل٣ٚا

ٟٸ َع٢ٓٶ .ؼاف َٓٗاٜٚٴ أنجل َٔ نْٛ٘  ،ػاٙ إلأ٠ ايعاقل ْؿوٗا هًيبٸ ٖٚقا ٫ وٌُ أ

قـ ٜهٕٛ يبٝإ ايتُٝٝن  (،ًلاك)ٚ (ًلٸ) :ٚنقيو تعبرل .تٓبّٝٗا يعاقب١ َجٌ ٖقا اينٚاز

 ؿ ٚايعاقل. ٚإؿا١ًٓ بٌ إلأ٠ ايٛيٛ

 

ٚطٝـ٠ بٌ  ايلٚاٜات ع َٚٓٗا ُشٝض ايوٓـ ع لـ ع٬ق١ّٖقٙ نُا كأٜٓا ٗ بعض 
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ٖٚقا ٜـعٛ يتكٝٝـ ايهلا١ٖ ع  .ٌوٵايٓٗٞ عٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ َٚوأي١ امؿٜاؿ ايٓٻ

َٔ د١ٗ ع إفا مل ّهٔ اٱلاب  ٚإ٫ٓ ،لاؿ أٚ ّهٔ اٱلابٜٴ ع بإٛكؿ ايقٟ تٵيٛ ثبتٳ

 ٞ. ٗٵؾ٬ َٛدب شلقا ايٓٻَج٬ّ ع عكِ ايلدٌ 

ٕٸ إلأ٠ ايعاقل ;٫ ْوتطٝع إٔ مِل غاٜات اينٚاز ٗ اٱلابٚ ُٸٚ ،ؾإ ١ّ ٗ ػا

ـټ ٌٸ ،ؿ اينٚداتٌٚٓ ثكاؾ١ تع ذب، ٢ يٛ مل تٓستٸ ،ثكاؾ١ اٱَا٤ ًَٚو ايٌُٝ أّٜٔا ٚٗ ٚ

 َٚا ًاب٘ فيو. ،اينٚز ع٢ًٚٗ ايعطـ ٚاٱسوإ  ،ناْت تٓؿع ٗ تلب١ٝ أ٫ٚؿٙ

ٖٚقا  .٫ تٓذب ٠ٺأَلقـ وتاز ٫ ،ٝت مٚدت٘ايقٟ تٛؾِّ ،ع٢ً إٔ ايلدٌ ايهبرل

عٔ  ،ٝت مٚداتِٗٚتٛؾِّ ،ايقٜٔ شلِ أ٫ٚؿٷ ،ًا٥عٷ نجرلّا، سٝح ٜبشح ايلداٍ ايهباك

قٙ إلأ٠ شلعٔ ايتنٜٚر بإلأ٠ ايعاقل بإطًل، َع إٔ ، ؾًُافا ايٓٗٞ أػل٣ عاقٕل اَلأ٠ٺ

ـټ !؟ٚؼتاد٘ ،عًٝ٘ تٵطلٳُؾ ٤ًٞٷ ٖٚٛ ،اينٚاز سلٸ  ٚإفا ؾوـت ٖقٙ إلأ٠ ؾٗٞ أً

 ًٗا.ُٵَٔ سٳ إف يٝى ٖٓاى قًلٷ ;إؾواؿّا يًُذتُع َٔ إلأ٠ اييت تٓذب

 

 .ٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝع ٢ٜٚٓٗ ،ينٚاز َٔ ايٛيٛؿإٍ اإوًٌُ  يٓيبټاٜٛدِّ٘ 

 ،ٔ اٱه٬ََٞا ٖٞ قلا٠٤ إكِّ ؟ٖٚقا ٜجرل توا٫ّ٩ سٍٛ َِرل إلأ٠ ايعاقل ٗ اجملتُع

 ،ٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعاقلعٚٗ إكابٌ ٢ٜٗٓ  ،وحٸ ع٢ً اينٚاز َٔ إلأ٠ ايٛيٛؿ عٓـَا

 عاقل ٗ اجملتُع؟ ِٕرل إلأ٠ اي

َٳ ٕٸ ايٓاي ايتن بٗقٙ ايتٛدٝٗات ؾُا ٖٛ َِرل إلأ٠ ايعاقل ٗ  تٵيٓؿلض أ

ٕٸ اهلل تباكى  ،ل١ٜهٳَٔ اينٚز ٚاؿٝا٠ اُ٭ ٌٖ تلٜـٖا ايٌلٜع١ قل١َّٚ ؟اجملتُع َع أ

يًٌلٜع١ تٛدٝ٘ إوًٌُ يهٞ  أ٫ ّهٔٚتعاٍ ؾطلٖا ع٢ً ايلغب١ ٗ ايٓهاغ؟ 

ِّ ،غرل ٚيٛؿٺ ٠ّأَلاؿ ٌٌُٜ ِـّٜهٕٛ مٚادِٗ إتع ؿ ها٥ـّا ٗ ٗ سٌ نإ اينٚاز إتع

ٞٴ عٔ اينٚاز ٗٵ١ اييت هٛف ٜذلنٗا ٗ اجملتُع ايٓٻتًو ايؿذل٠؟ َٚافا عٔ ايتأثرلات ايوًبٝٸ

 َٔ إلأ٠ ايعكِٝ؟

ِّ ُٸ١ أْٗا ١ٚ ٗ ٖقٙ ايِْٓٛ، ٟ استُاٍ ايتاكىاْٝٸٖقٙ ا٭ه١ً٦ نًٓٗا تك ػا

ِٸٗ ا٭ َٓكٛي١ْ َع ٚلٚف إوًٌُ ٗ بـا١ٜ  ، َٚتٓاهب١ْ|ا٭غًب عٔ كهٍٛ اهلل ع

 قت١ًُ. ٓٝٸ١ْؾل ٖٙق .سٝح نإ عـؿ إوًٌُ ق٬ًّٝ ٫ ٜتذاٚم بٔع١ آ٫ف ،ايـع٠ٛ
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ٕٵ  ِٷ ٚإ ٞٸ  قًٓا بأْٸ٘ سه ـٻؾثابت إشل إٔ ْأػق بعٌ ا٫عتباك ها٥ل ا٭سهاّ  ٬ بٴ

ٚٸ ّا ِبض اينٚاز َٓٗا ٚادبّا أٚ َوتشبٸٜسٝح ّهٔ إٔ  ;١ ٗ إكاّي١ٝ ٚايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸا٭

 ٗ بعض ايؿلٚض. 

 

عٔ كهٍٛ  تٵٜٚٳٚأنجلٖا كٴ ،تتٌاب٘ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات ايوابك١ ٗ إُٕٔٛ

ٝٸ|اهلل ٛٸٟ استُاي ُٸ١ ايلٚاٜات ١ٚ ايٛسـ٠ ٗ بعض ٖقٙ ايلٚاٜات، ، ا٭َل ايقٟ ٜك ػا

ـ ايهتاب ْكٌ َُٕٔٛ سٝح ّهٔ إٔ َِِّ ;اييت تٌب٘ ايلٚاٜات إوٓـ٠ ١ًإلهٳ

ؾ٬ ْوتطٝع ايكٍٛ بأْٸٓا  ظـّا ي٘ٓٳَٔ ؿٕٚ إٔ ٜقنل هٳ ،ل غلٓ٘يتشٗك ;ايلٚاٜات إوٓـ٠

 َوتك١ًٓ ٗ ٖقا ايباب.  كٚا١ّٜ ٠أَاّ هبع عٌل

 

 ;ثٓتإ َٓٗا ُشٝشتإا ،كٚاٜات ٚاٜات هتٸؼتٟٛ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ َٔ ايل

ؾؿٞ فُٛع ٖقٙ  .كٚا١ٜ ٚاسـ٠ َٓٗا ُشٝش١ ;اجملُٛع١ ايجا١ْٝ عٌل كٚاٜاتؼتٟٛ ٚ

 .ـ شلا أهاهّآٳبٌ ٫ هٳ ،١ًَٓٗا َلهٳ ٚنجرلٷ ;ايلٚاٜات إْٸُا لـ ث٬خ كٚاٜات ُشٝش١

ٕٵ .ثابت ِ أَلٷٞ عٔ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكٝٗٵ١ٝ ػدل ايجك١ ايٓٻؾع٢ً َب٢ٓ سذِّ مل ٜؿِٗ  ٚإ

بعـ طلؿ استُاٍ  ،ؾُّٗا تاكىّٝا ؾُٝهٔ اهتٓباٙ نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ

 ١ ٗ ٖقٙ ايلٚاٜات. ا٫كًاؿٜٸ

ٔٵ دل إٛثٛم ٜبعـ سٍِٛ ا٫ط٦ُٓإ بِـٚك ٖقٙ ايلٚاٜات اـ١ٝ ع٢ً َب٢ٓ سذِّ ٚيه

ِٕ ٞٸ نشه ٟٸبٳَأ تهًٝؿ ـٸّا ب٘. تاكىٝٸ١ ٚايإف وتٌُ ؾٝٗا اٱكًاؿٜٸ; ـ  ١ استُا٫ّ َعت

 

ـٻؾإٕ نُا كأٜٓا ٚ ٚبعض اٯػل  ;خ عٔ إلأ٠ ايعكِٝبعض ٖقٙ ايلٚاٜات إْٸُا تتش

ـٻ ٕٸ ٖٓاى ع٬ق١  .ٚايكوِ ايجايح َٓٗا هُع بُٝٓٗا ;خ عٔ إلأ٠ ايٛيٛؿإْٸُا ٜتش َٚا أ

ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘  .لُع بُٝٓٗا ٗ ٖقٙ ايـكاه١ٔ ساٚيٓا إٔ ٜٵٚطٝـ٠ بٌ ا٭َلٳ

ٌٖ ّهٔ  ؟ٖٞ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ بٌ ا٫هتشباب ٚايهلا١ٖ ٗ ٖقا إٛٓٛعَا  :ٖٓا
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ثبت ع إٍ اهتشباب اينٚاز َٔ ايٛيٛؿ،  إٔ ْٓتكٌ َٔ نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ ع يٛ

 أٚ ٫؟ ،ٚايعهى نقيو

٫  ،أٚ نلا١ٖ تلى إوتشبٸ ،ب تلى إهل١ٝٙٚ اهتشباإفا مل ْكبٌ بهِّ

تٌ نهدل٣ َٚا أْٸٓا ٫ ْكبٌ بٗاتٌ ايكٔٝٸ .ْوتطٝع إٔ ْكبٌ بٗقٙ ا٬ٕم١َ ٖٓا أّٜٔا

ـٻٝنِّ ما٥ـ٠ ٗ ٖقا  ١ّإف ٫ لـ ػُِٛٝٸ ; عٞ فيو ٖٓا أّٜٔا١ ؾ٬ ْوتطٝع إٔ ْ

 إٛٓٛع. 

 

ك١ بإلأ٠ ايعكِٝ ٫ ٌٜتٌُ ع٢ً ا٭َل ايهجرل َٔ ايلٚاٜات إتعِّؾإٕ ٓا ٜٵنُا كَأٚ

ٚايو٪اٍ ٖٓا: ٌٖ ْوتطٝع إٔ . ٚإْٸُا تِـ إلأ٠ ايعكِٝ بتعابرل َلدٛس١ٺ ،ٞٗٵٚايٓٻ

ٝٸ  ١ يًنٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ أٚ ٫؟ ْوتؿٝـ َٔ َجٌ ٖقٙ ايِْٓٛ ايهلا١ٖ ايكاْْٛ

ٕٸ تُٛٝـ إلأ٠ ايعكِٝ بقـ ٜٴ أٚ اعتباك عكِ إلأ٠ ً٪َّا  ،«ًلاك ايٓوا٤»ع كاٍ بأ

ٕٵ ،شلا ٍٸ بإطابك١ ع٢ً ايٓٻ ٚإ ٍٸ ع٢ً ايٓٻ ،ٞٗٵمل ٜـ ٞ ٗٵٚيهٓٸ٘ بايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ ٜـ

ٞٸ ٌٸ، ؾتـػٌ ٖقٙ ايلٚاٜات ٗ فُٛع ايٌٛاٖـ اييت ت٪نِّ ايتٓنٜٗ ٞ ٗٵـ ع٢ً ايٓٻع٢ً ا٭ق

 از َٔ إلأ٠ ايعكِٝ.ٔ اينٚع

ٔٸ بٌ ؿا٥ُٝٸ١  إف ٫ لـ ٬َم١ََّٔ قٹبٳًٓا;  ٖقٙ ا٬ٕم١َ غرل َؿ١َٛٗٺ ٚيه

١ ٖقٙ إٍ نٞ ْٓتكٌ َٔ بٝإ إلدٛسٝٸ; إلدٛس١ٝ ٗ اـاكز ٚايهلا١ٖ ايكا١ْْٝٛ

 ٚنقيو ٗ ا٫هتشباب.  .١ايهلا١ٖ ايٌلعٝٸ

 

ٔٳ ْا ٗ ٖقٙ ايـكاه١ ايِْٓٛ اييت ؼحٸ ع٢ً اينٚاز َٔ إلأ٠ لٵيكـ اهتش

ٕٸ ٖقا ا٫هتشباب ٬ٜمّ نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠  ;ُٚـسٗا ،ايٛيٛؿ إف قـ ٜكاٍ بأ

ِّ .ايعكِٝ ٛٳ لٷٚنقيو ٖقا بٓؿو٘ َ٪ يٛؿ ٗ ايِْٓٛ يًتُٝٝن بٌ إلأ٠ ايعكِٝ ٚاي

ٚيهٓٸٓا ٫ ْؿِٗ َٔ ٖقٙ  .ٗ ايٓكط١ ا٭ػرل٠ ٘ا٭َل ايقٟ هٓتٓاٚي، ٖٚٛ ١ٝايـٜٓ

ٟٸ تعٝرٕل ٌټ ،ٗ سلٸ إلأ٠ ايعكِٝ ايِْٓٛ أ ي١ ايتُٝٝن أَا ٗ ا٭َل َو ٚإْٸُا ن

 ٚايتؿٌٔٝ. 
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ٝٸ ٕٸ ايهجرل َٔ اٱًهاي بٌ  ،ًْٛٗا ايّٝٛ ع٢ً ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ٜوذِّ ات اييتإ

ٝٸا٭ؾعاٍ اٱشلٝٸ ١، ٜلدع إٍ َوأي١ ايتُٝٝن بٌ ايعباؿ، ا٭َل ايقٟ اعتدل ١ ايتهٜٛٓ

قـ اعتدل اؿهِ بهلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ  ،ٚنقيو ٗ إكاّ .َِـاقّا يًًِٛ

ُٸ١ّٚ ،َٔ َِاؿٜل ايتُٝٝن ٚايًِٛ ٕٸ ايكلإٓ ِٜلِّ ػا ٜلدع  تهٜٛينٸ ٕ ايعكِ أَلٷغ بأأ

ٚدعٌ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ  ،ن اهلل هبشاْ٘ بٌ عباؿٙإٍ اهلل ْؿو٘، ؾًُافا َٝٻ

ٛٳ ،َهلّٖٚا ٚٳ ،بٌ ٕافا دعٌ بعِٔٗ عكُّٝا ؟ّايٛؿ َوتشبٸٚاينٚاز باي  ،يٛؿّاٚاٯػل 

ٞٸ ؟تهّٜٛٓا  ؟!أيٝى ٖقا كايؿّا يًعـٍ اٱشل

ـٻٚ عـّ ثبٛتٗا بِلف ايٓٛل عٔ ثبٛت ايهلا١ٖ أٚ ٖقٙ  ٔؾٛاب عَٔ ا ٫ بٴ

ٕٵاٱًهايٝٸ ٕٸ ايتُٝٝن ايتهٜٛين أَلٷ  ١; ٭ٕ ايتُٝٝن ايتٌلٜعٞ ٚإ مل ٜهٔ ثابتّا، ؾإ

ٕٸ اهلل ٖٛ ايقٟ دعٌ بعّٔا عكُّٝا.ُٚلٻ ،ثابت  غ ايكلإٓ ايهلِٜ بأ

ٌٸ ٤ًٞٺ ّٔهٔ اؾٛاب ع ٕٸ ايعـٍ ٫ ٜعين ايتواٟٚ ٗ ن ٕٸ ايعـٍ  ;فيو بأ ؾإ

ٌٸ فٟ سلٍّ ٗ ٫ ٜعين إ٫ٓلٵٗ َؿَٗٛ٘ ايعٴ ٢ستٸ ـٻؾ .٘سٖك إعطا٤ ن َٔ إثبات اؿلٸ ٗ  ٬ بٴ

َٳ ،بٌ ْٝع إؼًٛقات ،ٕٸ اٱْوإٚإ هابك١. َلس١ًٺ أعط٢  ٔٵ٫ ًّهٕٛ سٓكّا ٗ َكابٌ 

 «ايؿٌٔ»ُا َٔ ٖٓا لـ ايذلنٝن ع٢ً َكٛي١ بٳٚكٴ ،ٖٚٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ، شلِ ايٛدٛؿ

ٌٻ نكٛي٘ عنٻ ،١ْٛ ايـٜٓٝٸٗ ايِٓ ٌٳ ﴿: ٚد ٔٻ َٳا َؾ ٛٵا  ٓٻ ُٳ ِٵ عٳ٢ًَ اهلُلٚٳ٫َ تٳتٳ ٔٳُه ٘ٹ بٳعٵ  بٹ

ٔٳ ٚاهٵَأُيٛا  ُٻا اِنتٳوٳبٵ َٹ ِٹٝبٷ  ْٳ ُٻا اِنتٳوٳبٴٛا ٚيٹًِّوٳا٤ٹ  َٹ ِٹٝبٷ  ْٳ  ٍٔ ٔٵ اهلَلبٳعٵٕض يٹًلِّدٳا َٹ  

ٕٻ  ٘ٹ ٔإ ٔٵًٹ ٞٵاهلَلَؾ ًٳ  ِّ ٕٳ بٹُه : ٚتعاٍ (. ٚنقيو قٛي٘ هبشا32ْ٘وا٤: )ايٓ ﴾٤ٺ عٳًٹُّٝا  َنا

ِٴ ﴿ ٖٴ َٳا آتٳا ٕٳ ايٓٻايٳ عٳ٢ًَ  ـٴٚ ّٵ ٜٳشٵوٴ ِٳ اِيهٹتٳابٳ اهلُلَأ ٖٹٝ ٍٳ ٔإبٵلٳا ٓٳا آ ٝٵ ـٵ آتٳ ٘ٹ َؾَك ٔٵًٹ ٔٵ َؾ َٹ  

ٚٳٚٳ ُٳ١َ  ٛٹُّٝااِيشٹِه َٴًِهّا عٳ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ  (.54)ايٓوا٤:  ﴾آتٳ

َٔ  ٝع إؼًٛقات، يٝى إ٫ٓبٌ ٗ ْ ،ؾُا ْلاٙ َٔ ايتُٝٝن ٚا٫ؾذلام بٌ ايبٌل

يٰػلٜٔ ٗ  إف ٫ سلٻ ;َٔ فيو ٍ هبشاْ٘ عٔ ٤ًٞٺَأؾٌٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ، ؾ٬ ٜٴوٵ

 ؾايتُٝٝن يٝى ًُّٚا. .َكابً٘ تعاٍ

ٕٸ اٱلاب أَلٷ َطًٛبٷ ،ٖقا ُا بٳلٴؾ ;يًذُٝع إٓاؾ١ّ إٍ أْٸٓا ٫ ْوتطٝع إٔ ْجبت أ

 ، ؾ٬ ْوتطٝع اعتباك ايعكِ ًلٸّا َطًكّا.ٕضٚإؿاهـ يبع ًب ايٌلٸإلاب ايٛيـ ه

ّٚهٔ  .ك ايٌلٚك ٗ ايعامل عدل ؾهل٠ ايٓٛاّ ا٭سؤٜدلِّ ٞٸطٹُٳْٳ ٚمثٸ١ دٛابٷ
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ٕٸ ايٓٛاّ ا٭سؤ ،تٛٚٝـ ٖقا اؾٛاب ٖٓا أّٜٔا ايقٟ ٜلٜـٙ اهلل  ،بإٔ ْكٍٛ: إ

ٕٵ ;ٜكتٔٞ بإٔ ٜهٕٛ بعض ايٓاي عكُّٝا ،هبشاْ٘  ّا ع يٛ ثبتنإ ايعكِ ٗ فات٘ ًلٸ ؾإ

ـٻ إفّا .بايٓٛل إٍ ايٓٛاّ ا٭سؤ ٔٷوٳع ؾٗٛ سٳ فيو  ل ايٓٛاّ ا٭سؤ. َٔ ٚدٛؿٙ يتشٗك ٫ بٴ

 

ٚٳِيٓا ٗ ٖقا إكاٍ إٔ ْتٓاٍٚ َٛٓٛعّا لـ أْ٘ وتاز إٍ إعاؿ٠ ْٕٛل  يكـ سا

ٞٸ، ٖٚٛ  . «ٜٓٝٸ١نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ، ٚايتٌٓٝع بٗا ٗ ايِْٓٛ ايـ»ؾكٗ

ِٸ اْتكًٓا إٍ اؿـٜح ايٌلٜـ، ايقٟ  ٚبـأْا بعٳلٵض قلا٠٤ ايكلإٓ عٔ ٖقا إٛٓٛع، ث

ٜعتدل ا٭هاي ٗ ٖقا اؿهِ. ٚٚدـْا قلاب١ هتٸ عٌل٠ كٚا١ٜ ٗ ٖقا إٛٓٛع ٗ 

ـٳ٠، يٓٓتكٌ بعـ  ٌّ ع٢ً سٹ ٚٳِيٓا ؿكاه١ أهاْٝـٖا، َٚـايًٝٗا، ن إِاؿك اؿـٜج١ٝ. ٚسا

ًٳلٵْا إيٝٗا.  فيو ٗ ايتشًٌٝ ٞٸ إٍ َكاك١ْ ايٓتا٥ر، ٚبعض ا٬ٕسٛات اييت أ اٱْاي

ِٸ  ٞٸ نِّٞ ٜع ِٕ قاْْٛ ًُٚٚٓا إٍ عـّ ثبٛت نلا١ٖ اينٚاز َٔ إلأ٠ ايعكِٝ نشه

ٍٕ ادتٗاؿٜٸ١ ٫ ْكبٌ بٗا، نأُاي١  ْٝع ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٗ ايعامل، إ٫ٓ بٓا٤ٶ ع٢ً أُٛ

ٞٸ ٗ ْٝع إٛيٜٛٸ١ ٗ ايِْٓٛ، ٚسذ١ِّٝ ػدل  ايجك١، ٚأُاي١ اـًٛؿ أٚ اٱط٬م ا٭مَاْ

ٝٸ١. ْلدٛ َٔ اهلل هبشاْ٘ إٔ ٜٛؾِّكٓا يًعٌُ ايِاحل ٗ ٖقٙ ايـْٝا،  ايِْٓٛ ايـٜٓ

 ٜٚلمقٓا َكاّ ا٭بلاك ٗ عامل اٯػل٠.
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 ^البيت أِنالوالية التكويٍية لمٍيّب و

 توفيل بني الٍفي واإلثباتحماولٌة لم
 

 

ِٸ تِٜٛل  ٞٸَع٢ٓ  عاي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ٜت ٝٵض اٱشل  ع٢ً مٜٛٔ: ع ايٛهاط١ ٗ ايَؿ

 

ـٸ٠ ْكاٙ:ٚبٝاْ٘ ٜتٖٛق  ـ ع٢ً ع

ٌُ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛؿ ايعكٌ َع٢ٓ إٛدٛؿ إؿاكم عٔ ٕٸ إتهِّإ: ا٭ٍٚايٓكط١ 

ٌٕؿٸإا  عًٝ٘. ٠ فاتّا ٚؾع٬ّ; يعـّ قٝاّ ؿيٝ

ٛٻٕٸ إعتني١ َٔ إتهِّإ: ايجا١ْٝايٓكط١  ٕٸ اهلل قـ ؾ ض ايعباؿ ٌُ قـ فٖبٛا إٍ أ

ٛا ٚقـ اهتـٓي .ٱكاؿ٠ ايػرل ؾٝٗا ٌٕػٵٗ أؾعاشلِ إٍ إكاؿتِٗ ع٢ً مٛ ا٫هتك٬ٍ، ب٬ ؿٳ

ٕٸ إُهٔ وتاز ٗ سـٚث٘ إٍ اي ٕٸ ٬َى اؿاد١ ٖٛ ع٢ً ٖقٙ ايٓٛل١ٜ بأ ع١ًٓ; ٭

ٌ اهلل ٫ بٳل. ٚعًٝ٘، ؾاٱْوإ بعـ ػًك٘ َٔ قٹاؿـٚخ، ؾٝوتػين ٗ بكا٥٘ عٔ إ٪ثِّ

ٚك ا٭ؾعاٍ إيٝ٘ اهتٓاؿّا ؾإفٕ ٜوتٓـ ُـ ،وتاز ٗ بكا٥٘ إٍ إؾا١ٓ ايٛدٛؿ َٓ٘

َُٕوتك٬٘  ث١.ـٹشٵ، ٫ إٍ ايع١ًٓ ا

 إٍ ايػرل.: ايتؿٜٛض ٖٛ إكداع ا٭َل ايجايج١ايٓكط١ 

ـٻٚ  ٙٺبٓا٤ٶ ع٢ً َا تك ٕٸ اهلل ػًل ْؿى ايٓيبٸ ّ َٔ ْكا ٞٸ قاؿك٠ّ يٛ ؾلٓٓا أ  ٚايٛي

ؿ٠ ع٢ً إؾا١ٓ ايٛدٛؿ ع٢ً إؼًٛقات ؾع٢ً أهاي ايٓكط١ ا٭ٍٚ ٫ تٛدـ ايوًو١ً اجمللٻ

 ;بإهاؿ اهلل ؿـٚث٘ ه١ٝ َٛدٛؿ٠ّـٵبٌ عامل ايطبٝع١ ٚاـايل، ؾتهٕٛ ٖقٙ ايٓؿٛي ايُك
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أهاي ايٓكط١ ايجا١ْٝ إُهٔ ٗ سـٚث٘ وتاز إٍ اـايل، ٚٗ بكا٥٘ ٫ وتاز  ٚع٢ً

ع٢ً  عٝح تهٕٛ قاؿك٠ّ ،بإهاؿ اهلل ه١ٝ َٛدٛؿ٠ّـٵإيٝ٘، ؾتهٕٛ ٖقٙ ايٓؿٛي ايُك

إؾا١ٓ ايٛدٛؿ ع٢ً إؼًٛقات ٚإؿاكتٗا، ؾِٗ ٜعًُٕٛ َا ٌٜا٩ٕٚ، ٜٚؿعًٕٛ َا ٜلٜـٕٚ، 

ٖٚٛ إكداع  ،يٛدٛؿ يًُؼًٛقات، ؾٝٓطبل عًِٝٗ ايتؿٜٛضي٘ ٗ إؾا١ٓ ا ٌٳػٵٚاهلل ٫ ؿٳ

 .أَل ايتـبرل إيِٝٗ

 

 :; ٚفيو ٭هباب١ ثبٛتّا ٖٓٛعٷٖٚقا ايتِٜٛل يًتٛهٝ٘ ٗ اٱؾا١ٓ اٱشلٝٸ

ٚٸ َٸفلٸ ؾٗٓاى ٚدٛؿاتٷ ;ٕٸ ايٓكط١ ا٭ٍٚ ٖٓٛع١ْإ: ٫ّأ ١ ْٚاق١ِ بٌ اـايل ؿ٠ تا

 ا٭ًلف، نُا ٜ٪َٔ بٗا ايؿ٬هؿ١. إَهإ ٚعامل ايطبٝع١ ع٢ً أهاي قاعـ٠

ٕٸ اٱهاؿ ؾلع ايٛدٛؿ; إف ايؿاعٌ ٚأثلٙ : ايٓكط١ ايجا١ْٝ ع أّٜٔا ع ٖٓٛع١ْثاّْٝا ; ٭

ٕٸ أٌُ ٚدٛؿ ايؿاعٌ ٚد٘ٷ .ٖٛ ايٛدٛؿ ٕٸ أٌُ ٚدٛؿ  ؾبايٓٛل إٍ أ يًؼايل تعاٍ، نُا أ

ٚبايٓٛل  .ع٢ٓ َا َٓ٘ ايٛدٛؿاهلل، ؾٝهٕٛ اهلل ؾاع٬ّ َ ي٘، ؾإهاؿٙ إهاؿٴ ا٭ثل ٚد٘ٷ

ٕٸ ٚدٛؿ ايؿاعٌ قـٚؿٷ ـټَلتب١ّ إٍ أ ت٘ يًُلاتب ا٭ػل٣ َٔ ايٛدٛؿ، ٙ ٖٛ ؾكـاْٝٸ، ٚس

ٕٸ ٚدٛؿ ا٭ثل قـٚؿٷ ؾاٱهاؿ َٔ ايؿاعٌ احملـٚؿ ٜٴٔاف إيٝ٘، ؾٝهٕٛ  ،عٍـّ نُا أ

ل إهاؿ ثٳَ٭ؾاٱهاؿ َٔ ايعبـ باعتباك أٌُ ٚدٛؿ ا .ايؿاعٌ ؾاع٬ّ َع٢ٓ َا ب٘ ايٛدٛؿ

 ٔ ايتأثرل.٫ٚ ٜٴعكٌ عنٍ اـايل َ .ل إهاؿ ايعبـثٳ١ ٚدٛؿ اَ٭اهلل، ٚباعتباك قـٚؿٜٸ

١، ؾهٝـ ٚايلبٛب١ٝ َٔ ً٪ٕٚ ا٭يٖٛٝٸ ،ٜوتًنّ ايٌلى ٗ ايلبٛب١ٝإْ٘  :ثايجّا

ٛٵٕ ع ّهٔ ايؿٌِ بٌ نْٛ٘ تعاٍ إشلّا  ع َع٢ٓ إـبِّل  ٚيٝى بلبٍّع َع٢ٓ اـايل يًَه

ٛٵٕ عيٓٛ  !؟اّ ايَه

ٕٸ اهلل ػًل  ،إثباتٞ إٍ ٖقٙ ايلؿٚؿ ايجبٛت١ٝ ٖٓاى كؿٌّ ٚإٓاؾ١ّ بأْٸ٘ ٫ ؿيٌٝ ع٢ً أ

ع٢ً ٖقا  ٖٚقٙ ايٛدٛٙ كؿٌّ .ع٢ً إؾا١ٓ ايٛدٛؿ ع٢ً إؼًٛقات ٖقٙ ايٓؿٛي قاؿك٠ّ

 ايتِٜٛل.

 

ـٸ٠ ْكاٙٚبٝاْ٘ ٜتٖٛق  : أّٜٔا ـ ع٢ً ع
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 عٛامل ايٛدٛؿ بٓٛل ايؿ٬هؿ١ َلاتب: ي: ا٭ٍٚ ايٓكط١

ٝٸ١ ٖٓا يٝوت ٚايهِّ .ٝٸ١ؿ٠ ايهِّٖٚٛ عامل ايعكٍٛ اجمللٻ .: عامل اؾدلٚتا٭ٍٚ

ـٷ ،بإع٢ٓ إٓطكٞ  ،يًُؿّٗٛ، بٌ بإع٢ٓ ايعلؾاْٞ، ٖٚٛ هع١ ايٛدٛؿ ايقٟ ٖٛ ُٚ

ِّ .ايـْٝا عٝح ٜهٕٛ قٝطّا باٱساط١ ايكٝٸَٛٝٸ١ ٕا ؿْٚ٘ َٔ ايعٛامل ٝ٘ أٌٖ ايٌلع ٜٚو

 ٌ(. بٌ(، ٚ)ا٥٬ٕه١ ايهلٸٚبٝٸبع )ا٥٬ٕه١ إكلٻ

ُٸ .ٖٚٛ عامل إجاٍ .: عامل إًهٛتايجا١ْٝ ٝ٘ أٌٖ ايٌلع بع )ا٥٬ٕه١ ٜٚو

 لات أَلّا(.ٌ(، ٚ)إـبِّايدلمػٝٸ

ِّ .ٖٚٛ عامل ايطبٝع١ .: عامل ايٓاهٛتايجايج١ عامل ع )ٝ٘ أٌٖ ايٌلع بٜٚو

ِّ (.ٌٗاؿ٠اي ِٸٚإٛدٛؿات ٗ ٖقا ايعامل َلاتب َتع  ؿ٠، ؾتبـأ َٔ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ، ث

ِٸ ِٸ ايِٛك٠ اؾو١ُٝ، ث ايِٛك٠ ايٓٛع١ٝ يًُٛايٝـ  ايِٛك٠ ايٓٛع١ٝ يًعٓاُل ايبوٝط١، ث

 إعاؿٕ ٚايٓباتات ٚاؿٝٛاْات ع. :ٖٚٞ عايج٬ث١ 

ٚمٔ ْكتِل  .اتب هبع١ًٓؿى اٱْوا١ْٝ بٓٛل ايعلؾا٤ َليٕٸ إ: ايٓكط١ ايجا١ْٝ

 َٔ تًو إلاتب: ع٢ً بٝإ ٕٔى

ُٻ .: ايطبعا٭ٍٚ  ٢ بايطبع.ٚايٓؿى اٱْوا١ْٝ َٔ سٝح تـبرلٖا يًبـٕ تٴو

ُٻ .: ايٓؿىايجا١ْٝ  ٢ بايٓؿى.ٚايٓؿى اٱْوا١ْٝ َٔ سٝح نْٛٗا ْؿوّا سٝٛا١ْٝ تٴو

ٝٸٚ .: ايكًبايجايج١ ُٸ٢ ٝٸيهِّات ٚاايٓؿى اٱْوا١ْٝ َٔ سٝح إؿكانٗا يًذن٥ ات تٴو

 بايكًب.

ُٸ٢ بايلٚغ.ٝٸايٓؿى اٱْوا١ْٝ َٔ سٝح إؿكانٗا يًهِّٚ .: ايلٚغايلابع١  ات تٴو

١ ٝٸؿ٠ ايهِّشاؿٖا َع ايعكٍٛ اجمللٻايٓؿى اٱْوا١ْٝ َٔ سٝح اتٸٚ .: ايولٸاـاَو١

ُٸتٴ  ٢ بايولٸ.و

ٞٸ تٵٚقـ بكٝٳ تهٕٛ ٚاؿلن١ ا٫هتهُاي١ٝ يًٓؿى  .ٚا٭ػؿ٢ ;َلتبتإ: اـؿ

ِټ ؾٛم ُٛك٠، ٫ ع٢ً مٛ ايًبى بعـ  ٌ ُٛك٠ٺع٢ً مٛ ايًبى بعـ ايًبى، َع٢ٓ ؼ

ِټ ِٸٌ ُٛك٠ ايذلاب يبـٕ اٱْوإ  :، َجٌبعـ مٚاٍ ُٛك٠ٺ ٌ ُٛك٠ٺاـًع، َع٢ٓ ؼ ؼ

بعـ ػًع ٚمٚاٍ ايِٛك٠ ايبـ١ْٝ  ٫ٓؾايِٛك٠ ايذلاب١ٝ ٫ ؼٌِ يبـٕ اٱْوإ إ .بعـ إٛت

 ؾوِ اٱْوإ.

ْٸ٘ إفا إ :َٚؿاؿٖا ،باهِ قاعـ٠ إَهإ ا٭ًلف : ٖٓاى قاعـ٠ْيٓكط١ ايجايج١ا
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ٚع٢ً أهاي ٖقٙ  .٢ ٜٛدـ ايٛدٛؿ ا٭ػىٸأَهٔ ٚدٛؿ أًلف هب إٔ ٜٛدـ ستٸ

ِٸ ،ٜبـأ َٔ عامل اؾدلٚت ايكاعـ٠ يعامل ايٛدٛؿ ْن٫ّٚ قٛيٷ َٕ ث ِٸ ،هٛتًَا  ;ايٓاهٛت ث

ْٸ٘ إفا أَهٔ إ :ٖاَٚؿاؿٴ ،ـ٠ إَهإ ا٭ػىٸأػل٣، ٖٚٞ قاع ٚٗ إكابٌ تهٕٛ قاعـ٠ْ

ع٢ً أهاي ٖقٙ ايكاعـ٠ يعامل ايٛدٛؿ ٚ .٢ ٜٛدـ ا٭ًلفهب إٔ ٜٛدـ ستٸ ٚدٛؿ أػىٍّ

ِٸ ُعٛؿّا قٛيٷ ِٸ ٜبـأ َٔ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ، ث ايِٛك٠ ايٓٛع١ٝ  ايِٛك٠ اؾو١ُٝ، ث

ِٸ ييت شلا َلاتب ا ،٢١ ايٓؿى اٱْواْٝٸستٸ ،باتايِٛك٠ ايٓٛع١ٝ يًُلٖن يًبوا٥٘، ث

ـٻ ،١ٔو  .تٵَٳنُا تك

ٕٸ ايعايٞ ٫ ٜطًب ايواؾٌ;  : عٓـِٖ قاعـ٠ْايٓكط١ ايلابع١ يقيو ايٛدٛؿ َٔ ٚبأ

يقيو ايٛدٛؿ َٔ عامل اؾدلٚت ٫ ٚبػلض ايِعٛؿ إيٝ٘;  ٫ٓإ ،ايعايٞ ٫ وٌِ يًواؾٌ

امل ٫ٚ وٌِ ايٛدٛؿ َٔ ع; يِعٛؿٙ إٍ عامل اؾدلٚت ٫ٓإ ،وٌِ يعامل إًهٛت

ٌٸ  ٫ٓإ ،إًهٛت إٍ عامل ايٓاهٛت بػلض ُعٛؿٙ إٍ عامل إًهٛت. ٚع٢ً فيو، ؾه

ٌٕ ؾػا١ٜ عامل اؾدلٚت ٗ قٛي  ;ٗ َلتبت٘ ٗ قٛي ايِعٛؿ ٗ قٛي ايٓنٍٚ ي٘ غا١ْٜ ؾاع

َٕايٓنٍٚ ٖٛ ايٓؿى اٱْواْٝٸ هٛت ٗ قٛي ايٓنٍٚ ٖٛ ١ًَ ٗ َلتب١ ايولٸ، ٚغا١ٜ عامل ا

 ٚغ.ٗ َلتب١ ايلټ ١ايٓؿى اٱْواْٝٸ

 :ٕٸ ايؿاعٌ ٜأتٞ َعٌٓٝإ: ايٓكط١ اـاَو١

ٚٸٍ ّٸ .: ؾاعٌ َا َٓ٘ ايٛدٛؿا٭ بايباكٟ تباكى ٚتعاٍ; ٭ْٸ٘ ٖٛ  ٖٚقا إع٢ٓ ىت

ل ع٢ً أهاي قاعـ٠ )٫ َ٪ثِّ ،إؿٝض يًٛدٛؿ; ؾًقيو ايع١ًٓ اؿكٝك١ٝ يًُؼًٛقات ٖٛ اهلل

 اهلل(. ٫ٓٗ ايٛدٛؿ إ

ّٸ .ب٘ ايٛدٛؿ : ؾاعٌ َاايجاْٞ بايؿٛاعٌ اٱَها١ْٝ، ؾتهٕٛ  ٖٚقا إع٢ٓ ىت

ًَُٕتًو ايؿٛاعٌ َٔ ايعٹ ٟٸـٻعٹٌ ا َٕ ٧ؾاؾدلٚت ِّٜٗ .، ٖٚٛ ا٠٤٢ِّٕٗ، بإع٢ٓ ايًػٛ هٛت ًَا

ٚيٝى بإع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ ايقٟ ٜهٕٛ  .ٱؾا١ٓ ايٛدٛؿ إيٝ٘ َٔ ايباكٟ تباكى ٚتعاٍ

 عًٍٛ.عـَ٘ بعـ ٚدٛؿٙ َٛقٛؾّا عًٝ٘ يًُ

ٝٻ ٟٚ: ; ؾكـ كٴ^ٔ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ يًٓيبٸ ٚآي٘ إعٌَِٛٚبعـ ٖقٙ ايٓكاٙ تتب

ٚٸٍ َا ػًل اهلل ْٛك ْبٝٸوإ» ٚٸٍ َا ػًل اهلل ايعكٌإ» :ٚأّٜٔا ;(1)«ٜا دابل ،ٕٸ أ  ;(2)«ٕٸ أ

ٚٸٍ َا ػًل اهلل ايكًِإ» :ٚأّٜٔا ٕٸ إعًٍٛ ا٭ٍٚ  .(3)«ٕٸ أ ٚٚد٘ اؾُع بٌ ٖقٙ ا٭ساؿٜح أ

ُٸ٢ عك٬ّ، َٚٔ سٝح إْٸ٘ ٚاهط١ْ ؿٷَٔ سٝح إْٸ٘ فلٸ ٗ ُـٚك  ٜعكٌ فات٘ َٚبـأٙ ٜٴو
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ُٸ٢ قًُّا، َٚٔ سٝح تٛهٸ ُٸها٥ل إٛدٛؿات ٜٴو ٗ  ^١ط٘ ٗ إؾا١ٓ أْٛاك ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ُٸـّٜا ُٸ٢ ْٛكّا ق ٚٸٍ ٖٛ ايٓٛك . ٖقا ايعامل ٜٴو ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقٙ ا٭ساؿٜح ٜهٕٛ ايعكٌ ا٭

ُٸـٟ ُٸـٟ ٖٛ َٔ عامل اؾدلٚت. ٚع٢ً أهاي ايٓكطتٌ ا٭ٍٚ ٚايجايج١ ؾا .احمل يٓٛك احمل

ٜٚٓتٗٞ إٍ عامل ايٓاهٛت. ٚع٢ً أهاي ايٓكط١  ،قٛي ايٓنٍٚ ٜبـأ َٔ عامل اؾدلٚت

ٝٸ ١ ٗ َلتب١ ايولٸ. ٚع٢ً أهاي ايٓكط١ ايجايج١ ْٗا١ٜ قٛي ايِعٛؿ ٖٞ ايٓؿى اٱْواْ

ٌٕ ٌٸ ؾاع شـ فٚ ايػا١ٜ بايػا١ٜ ٗ قٛي ايِعٛؿ، ٜٚتٸ غا١ْٜ ٗ قٛي ايٓنٍٚ ي٘ ايلابع١ ن

ٚع٢ً أهاي ايٓكط١ اـاَو١ إلاتب ايعاي١ٝ ٗ قٛي ايٓنٍٚ  .عٓـ اْتٗا٤ ؿا٥ل٠ ايٛدٛؿ

ٝٸ شاؿٖا َع فٟ َع٢ٓ َا ب٘ ايٛدٛؿ، ؾٝولٟ ٖقا اؿهِ يًػا١ٜ َٔ د١ٗ اتٸ ١ْشلا ؾاعً

د١ٗ كٚساْٝتٗا ْٚٛكاْٝتٗا  ه١ٝ ٗ قٛي ايِعٛؿ َٔـٵايػا١ٜ، ؾتهٕٛ تًو ايٓؿٛي ايُك

ُٳ .ٗ اٱؾا١ٓ ٚاٱهاؿ ٚاهط١ّ بتـأ ب٘ عامل ًٜتنّ بعـّ ٖقٙ ايٛاهط١ ًٜتنّ بعـّ َا ٜٴ ٔٵؾ

ٚقـ ثبتت ٖقٙ  .يًعٛامل اييت ٖٞ ٗ طٍٛ ٖقا ايعامل ايٛدٛؿ ْن٫ّٚ، ٖٚقا إْهاكٷ

ـٻ  .ّ ٗ ايٓكط١ ايجا١ْٝايعٛامل بكاعـ٠ إَهإ ا٭ًلف، نُا تك

ـٻٚع٢ً ٤ٛٓ َ ٝٸ ;&ل ا٭ُؿٗاْٞاحملكِّقاٍ ّ ا تك ١: ٱثبات نِْٛٗ ع٬ًّ ؾاعً

ُٸـٟ» ه١ٝ ـٵٚغرلٙ َٔ ايٓؿٛي ايُك ،ٗ ٖقٙ ايـا٥ل٠ ايع١ُٝٛ |ؾاٱْوإ ايهاٌَ احمل

ٝٸ ٚاهط١ْ ،شاؿٙ بايؿٛاعٌ ايعاي١ٝبًشاٚ اتٸ ;ٗ ها٥ل ايـٚا٥ل تٗا ٗ اٱؾا١ٓ بلٚساْ

ٝٸ ّٷ بعـّ َا تبتـ٨ ب٘، ٚا٫يتناّ ؾا٫يتناّ بعـّ َا ٜٓتٗٞ إ. تٗاْٚٛكاْ يٝ٘ ايـا٥ل٠ ايتنا

ّٷ بعـّ ؾاعٌ َا ب٘ ايٛدٛؿ، ؾٝٛدب ا٫يتناّ بعـّ ها٥ل ايعٛامل اييت ٖٞ ٗ  بعـَ٘ ايتنا

 .(4)«طٍٛ ٖقا ايعامل

 

ـٸ٠ ٚدٛٙٺٚقـ ْٴ  :ٛقٍ ٖقا إع٢ٓ ي١ٜ٫ًٛ ايته١ٜٝٓٛ بع

ٚٸٍ نُا  ،ٚايتؿٜٛض ٜٛدب ايٌلى ٗ ايلبٛب١ْٝٸٗا توتًنّ ايتؿٜٛض، إ: ايٛد٘ ا٭

ـٻ ٚٸٍ ي١ٜ٫ًٛ ايته١ٜٝٓٛ.تك  ّ ٗ ايتِٜٛل ا٭

َٷٚ ٕٸ ايتؿٜٛض ٖٛ إكداع ا٭َل إٍ ايػرل، ٖٚقٙ اي١ٜ٫ٛ ٫ ٖقا ايلؿٸ كـٚ ; ٭

ٕٸ عامل اؾدلٚت  تهٕٛ إكداعّا ٭َل ايتـبرل إٍ ايػرل َٔ ٚد١ٗ ْٛل ايؿ٬هؿ١; ٭

ّٴ بٛدٛؿٙ، ؾٝهٕٛ َٔ ايِكع  تباكى ٚتعاٍ، ؾُٛدٛؿٷٚدٛؿ ايباكٟ  بٓٛلِٖ ٫م
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ٞٸ ٢ ٜهٕٛ تٛهٝط٘ ستٸ َٛدٛؿّا غًك٘ ع أٟ إهاؿٙ َٔ ايعـّ ع، ؾ٬ ٜهٕٛ ايلبٛب

توًِٝ أَل ايتـبرل إٍ ايػرل، ٜٚوتًنّ فيو إفا نإ اي٤ٌٞ َٛدٛؿّا  :يٲؾا١ٓ َٔ قبٌٝ

ٕٸ ٢ً قٍٛ إتهِّنُا نإ ٖقا إع٢ٓ ٚاكؿّا ع٢ً تِٜٛل اي١ٜ٫ٛ ايكا٥ِ ع ًك٘غ ٌُ; ٭

ُٸ ايٓيبٸ َٔ  ع٢ً قٛشلِ، ؾٝهٕٛ ٚدٛؿِٖ بإهاؿ اهلل تباكى ٚتعاٍ ،ساؿخٷ ^١ٚا٭٥

ٗ  ٭َل ايتـبرل إٍ ايػرل، ٖٚقا ًلْى ؾإكداع تـبرل اـًل إيِٝٗ تؿٜٛضٷ .ايعـّ

 ايلبٛب١ٝ.

١ يٛ هٝٸـٵٕٸ ٖقٙ ايٓؿٛي ايُكإ، ٚساًُ٘: (5)ٖٚٛ يًٌٝؽ ايوبشاْٞ: ايٛد٘ ايجاْٞ

ٝٸ ـټي١ يعامل ايطبٝع١ ناْت ٗ َلتب١ ايع١ًٓ ايؿاعً ٕٸ ٖقٙ ًنّ تك ّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘; ٭

ٕٸ سٝاتِٗ تتٖٛق ـ ع٢ً اشلٛا٤ ٚإا٤ ٚايطعاّ ايٓؿٛي ٗ َلتب١ إعًٍٛ يًعًٌ ايطبٝع١ٝ، ؾإ

ؾًٛ ناْت ٖقٙ ايقٚات ٗ َلتب١ ايع١ًٓ  .ـ سٝاتِٗ ع٢ً ٖقٙ ا٭هبابٚايـٚا٤، ؾتتٖٛق

ـټشلقٙ  ٍٷ ،ّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘ا٭هباب ٜوتًنّ تك  .ٖٚٛ قا

ٕٸ شلقٙ ايقٚات ايُك ١ ٗ ٖقا ايعامل هٝٸـٵ٫ٚ ّهٔ إواعـ٠ ع٢ً ٖقٙ إٓاق١ٌ; ٭

 دٗتٌ:

 .: اؾ١ٗ اؾوُا١ْٝا٭ٍٚ

َلتب١ ايطبع إٍ َلتب١  :ٚشلقٙ اؾ١ٗ َلاتب، ٖٚٞ ،: اؾ١ٗ ايلٚسا١ْٝايجا١ْٝ

 ،إفا ًُٚت ْؿٛهِٗ إٍ َلتب١ ايولٸ ؾ٬ ؼتاز إٍ ايبـٕع٢ً قٍٛ ايعلؾا٤، ؾ ،ايولٸ

ٕ َجاب١ اؾًباب، َت٢ ًا٤ ٜـػٌ ؾٝ٘، َٚت٢ ًا٤ ـٳع٢ً قٍٛ ايعلؾا٤، ؾٝهٕٛ ايبٳ

 ;ؾٝهٕٛ استٝادِٗ إٍ ا٭هباب ايطبٝع١ٝ ٗ سٝاتِٗ َٔ اؾاْب اؾوُاْٞ .ىلز َٓ٘

ا٭َٛك ٖٛ ايٓؿى ايٓبات١ٝ ـ ع ٌَٚٓأ ٖقٙ ٣ ٚتُٓٛ ٚتٛيؾأدواَِٗ َٔ سٝح نْٛٗا تتػقٸ

ؼتاز  ،عى باٱكاؿ٠ ع ٌَٚٓ٪ُٖا ٖٛ ايٓؿى اؿٝٛا١ْٝ َٚٔ سٝح نْٛٗا ؼىٸ ٚتتشلٸ ،ع

َٸا َٔ داْب ايٓؿى ايٓاطك١ ٗ إلاتب ايـْٝا، َجٌ .إٍ تًو ا٭هباب َلتب١ ايطبع  :ٚأ

َٸا ايٓؿى ايٓاطك١ ٗ إلاتب .أّٜٔا ع إٍ تًو ا٭هباب عؾٝشتاز  ،ٚايٓؿى  :َجٌ ،ايعًٝا ٚأ

ٞٸ ٚا٭ػؿ٢ ٚاي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ  .ؾ٬ ؼتاز إٍ تًو ا٭هباب ،َلتب١ ايلٚغ ٚايولٸ ٚاـؿ

٫ َلاتبٗا ايـْٝا، ؾ٬  ،١ تهٕٛ َٔ د١ٗ ايٓؿى ايٓاطك١ َلاتبٗا ايعًٝاهٝٸـٵيًقٚات ايُك

ـٻ ؿٴٔلٜٳ  ّ َٔ ايٌٝؽ ايوبشاْٞ.عًٝٗا َا تك



 

 االجتهاد والتجديد 

ٔٵ ٫ ّهٔ إٔ ْكبٌ ٖقا ايتِٜٛل ي١ٜ٫ًٛ ايته١ٜٝٓٛ; ٚفيو ٭دٌ عـّ  ٚيه

 .ك١ با٭بـإ ايٓاهٛت١ٝه١ٝ َتعِّـٵشاؿ فٟ ايػا١ٜ بايػا١ٜ عٓـَا تهٕٛ ايٓؿٛي ايُكاتٸ

ـٸٜٚتٖٛق ٕٕإ :، ١َٖٞٚٺـ تٛٓٝض فيو ع٢ً َك ٕٕ  ;ٕٸ ي٬ؼاؿ هبع١ َعا ث٬ث١ َٓٗا َعا

 ١:فامٜٸ

َجٌ: ُرلٚك٠  ،١ّناْت ؿؾعٝٸ ٦ّٝا آػل با٫هتشاي١، هٛا٤ٷَا ً ع ُرلٚك٠ ٤ًٞٺ1

، ٚتعلض عًٝٗا ايِٛك٠ ايِٛك٠ إا١ٝ٥ تنٍٚ عٔ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ ؾٝ٘ ؿؾع١ّؾإا٤ ٖٛا٤ٶ، 

ٕٸ إا٤ بٓؿو٘ َا ُاك ٖٛا٤ٶ، بٌ ظن٥٘ ُاك ٖٚقا إع٢ٓ ي٬تٸ ،اشلٛا١ٝ٥ شاؿ فامٟ; ٭

 ،١ّأٚ ناْت تـكهٝٸ ;اشلٍٝٛ َع ايِٛك٠ اشلٛا١ٝ٥شـت ؾاتٻ ،عٖٚٛ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ  ع ٖٛا٤ٶ

ٌٷ أبٝض  َجٌ: ُرلٚك٠ ايطعاّ ٗ إعـ٠ نُٝٛهّا، ٚبعـ فيو نًٝٛهّا، ٖٚٛ ها٥

، ؾنايت ُٛك٠ ايطعاّ عٔ اشلٍٝٛ، ١َْوتؼًّ َٔ ايهُٝٛي، ٖٚقٙ ايِرلٚك٠ تـكهٝٸ

ٓٳ  عًٝٗا ايهُٝٛي ٚايهًٝٛي. تٵٚعل

ٕٸ ايذلاب  ;نٝب، َجٌ: ُرلٚك٠ ايذلاب طّٝٓاَا ٦ًّٝا آػل بايذل ع ُرلٚك٠ ٤ًٞٺ2 ؾإ

ٛٻ ٌّ ٖٚقٙ ايِرلٚك٠ ع أّٜٔا ع َع٢ٓٶ .ٍ إٍ ايطٌ بأُْاّ إا٤ إيٝ٘ؼ ٕٸ ي٬تٸ فام شاؿ; ٭

َٔ ايذلاب  بٷايذلاب َا ُاك بٓؿو٘ طّٝٓا، بٌ ُاك طّٝٓا بأُْاّ إا٤ إيٝ٘، ؾإْٸ٘ َلٖن

 ٚإا٤.

ٕٸ ايكطل٠  ;يؿٓا٤ ؾٝ٘، نِرلٚك٠ ايكطل٠ علّاَا ٦ًّٝا آػل با ع ُرلٚك٠ ٤ًٞٺ3 ؾإ

ـٻ بٛدٛؿ ايبشل، ٚنؿٓا٤ اي٤ٛٔ اـؿٝـ ٗ  ٖا، ٖٚقا ٜعين ؾٓا٤ٖا، َٚٛدٛؿ٠ْتؿكـ س

ٟٸ ٕٸ ٤ٛٓ ايٌُع١ ٜؿ٢ٓ ;٤ٛٓ ايٌُع١ ٗ ٤ٛٓ ايٌُى :، َجٌاي٤ٛٔ ايكٛ َع٢ٓ  ،ؾإ

ـٻ ٌّشاؿ أّٜٔا فٖٚقا إع٢ٓ ي٬تٸ .ٙ، ٜٚٛدـ بٛدٛؿ ٤ٛٓ ايٌُىٜؿكـ س ٕٸ ام ; ٭

ل ؾُٝا يٛ شاؿ ٜتشٖكٖٚقا ايٓشٛ َٔ ا٫تٸ .ٙـٻبٌ ؾكـ سٳ ،ّاائعٝـ بٓؿو٘ َا ُاك قٜٛٸ

ٟٸ ،آػل، ؾٝؿكـ كتبت٘ َٔ ٚدٛؿ ٤ًٞٺ َلتب١ّ نإ ٚدٛؿ ٤ًٞٺ . ٖٚقٙ ٜٚٛدـ بٛدٛؿ ايكٛ

 ايٛدٛؿ.  إعاْٞ اجملام١ٜ ٖه١ُٓ

ٞٸ َٸا إع٢ٓ اؿكٝك ايقٟ  «بعٝٓ٘»٘ ٦ًّٝا آػل، ٚبعٝٓ شاؿ ؾٗٛ ُرلٚك٠ ٤ًٞٺي٬تٸ ٚأ

ٕٸ اي٤ٌٞ بـٕٚ مٚاٍ ٤ًٞٺ  أٟ ب٬ مٜاؿ٠ٺ ععٓ٘ ٫ٚ مٜاؿ٠ ٤ًٞ عًٝ٘  ٖٛ قٝـ اي٤ٌٞ ٜعين أ

ٞٸشلُاك ٦ًّٝا آػل، ٚ ع ْٚك١ِٝٺ  ُٛك:ث٬خ  قا إع٢ٓ اؿكٝك
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 .شاؿَع بكا٤ ٚدٛؿُٖا َعّا بعـ ا٫تٸ ،َا ٦ًّٝا آػل : ُرلٚك٠ ٤ًٞٺايِٛك٠ ا٭ٍٚ

ٍٷٖٚقٙ ايِٛك٠ ق ِّ ;ا ٫ِّهتًناَٗا ٚسـ٠ إتع ٍٷؿ، ٚٚسـ٠ إتع  .ؿ قا

َا ٦ًّٝا آػل َع اْعـاّ اي٤ٌٞ ايِا٥ل بإلٸ٠،  : ُرلٚك٠ ٤ًٞٺايِٛك٠ ايجا١ْٝ

ٍٷ .ٚبكا٤ اي٤ٌٞ ايجاْٞ وتًنّ ادتُاع ايٓكٌٝٔ; إف ت ا; ٭ْٸٖٗٚقٙ ايِٛك٠ ع أّٜٔا ع قا

يِا٥ل َٛدٛؿّا، ٚؾلٓٓا أْٸ٘ شاؿ َع٢ٓ ايِرلٚك٠ ٜكتٔٞ إٔ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ اا٫تٸ

ٍٷ ،اْعـّ  .ؾشٌِ ادتُاع ايٓكٌٝٔ، ٚادتُاع ايٓكٌٝٔ قا

ٚٸٍَا ٦ًّٝا َتأػِّ : ُرلٚك٠ ٤ًٞٺايِٛك٠ ايجايج١ ٚشلقٙ ايِٛك٠  .لّا عٔ اي٤ٌٞ ا٭

 ؾلٓإ:

ٚٸٍ ٚٸٍ، َجٌ: اؿلن١ : إٔ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ إتأػِّايؿلض ا٭ ل نُا٫ّ ي٤ًٌٞ ا٭

ايٓؿى ايٓبات١ٝ، ٚسلن١ ايٓؿى ايٓبات١ٝ إٍ ايٓؿى اؿٝٛا١ْٝ، ٠ إٍ اؾٖٛل١ٜ يًُاؿٸ

٠ ُاكت ْؿوّا ْبات١ّٝ، ٚايٓؿى ؾإاؿٸ .ٚسلن١ ايٓؿى اؿٝٛا١ْٝ إٍ ايٓؿى ايٓاطك١

ٍٷايٓبات١ٝ إتأػِّ ٖٚهقا ايٓؿى اؿٝٛا١ْٝ بايٓوب١ إٍ ايٓؿى  .٠يتًو إاؿٸ ل٠ نُا

ٔٴٚايٓؿى ايٓاطك١ بايٓوب١ إٍ ايٓؿ ;ايٓبات١ٝ  ،ايٛدٛؿ ى اؿٝٛا١ْٝ. ٖٚقا ايؿلض ٖه

 ٗ عامل ايطبٝع١. لٷَٚتشكِّ

ٚٸٍ. ٖٚقا ايؿلض : إٔ ٫ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ إتأػِّايؿلض ايجاْٞ ل نُا٫ّ ي٤ًٌٞ ا٭

ٕٸ اي٤ٌٞ إتأػِّ ٍٷ; ٭ ـټقا ٚٸٍ ٫هتًنّ تك ّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘، ل يٛ ُاك عٌ اي٤ٌٞ ا٭

ـټ ٍٷٚتك  .ّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘ قا

ٕٸ ؾلض اتٸ٤ٛٓ ٖقٙ إعاْٞ ي٬تٸٚع٢ً  ٞٸ شاؿ ْؿى ايٓيبٸشاؿ ؾإ ٗ ْٗاٜات  ٚايٛي

 قٛي ايِعٛؿ َع بـاٜات قٛي ايٓنٍٚ ٫ ىًٛ َٔ استُا٫ت ث٬ث١:

 

ٚٸٍ ٚٸٍ، عٝح  ٕٸ ْؿى ايٓيبٸإ: ا٫ستُاٍ ا٭ ٞٸ تٌِ إٍ َلتب١ ايعكٌ ا٭ ٚايٛي

ٚٸٍ،  ،ض ايٛدٛؿ َٔ ايباكٟ ع تباكى ٚتعاٍ ع َباًل٠ّٝٵهوب َؾت ٗ َكابٌ ايعكٌ ا٭

 شـ َع٘.ٚتتٻ

 :عًٝ٘ ؿٴٔلٜٚٳ

ٚٸ ٌٷإ: ٫ّأ ـٷٕٸ أٌُ ايؿلض ٗ ٖقا ا٫ستُاٍ باط ٚٸٍ ٚاس ٕٸ ايعكٌ ا٭ ـٻ ; ٭  ،ؿ٫ ٜتع
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ٌٕا٭ٍَٚٔ دٗتٌ:  ،بٓٛل ايؿ٬هؿ١ ٌٸ عك ٕٸ ْٛع ن  ٗ ًؼِ٘، َٓشِلٷ : َٔ د١ٗ أ

ٕٸ ايٛاسـ ٫ ِٜـك عٓ٘ إ»: َٔ د١ٗ قاعـ٠ ٚايجا١ْٝ  .«ايٛاسـ ٫ٓأ

ٍٷ: ا٫تٸٚثاّْٝا َٸا إٔ ٜهٕٛ ا٫تٸشاؿ بُٝٓٗا قا شاؿ ٗ شاؿ َٔ قبٌٝ: ا٫تٸ; ٭ْٸ٘ إ

ِّايِٛك٠ ا٭ٍٚ َٔ ا٫تٸ َٸا َٔ قبٌٝ ;ؿشاؿ اؿكٝكٞ، ؾٝوتًنّ ٚسـ٠ إتع شاؿ ٗ ا٫تٸ: ٚإ

ٞٸشاؿ ايِٛك٠ ايجا١ْٝ َٔ ا٫تٸ  ، ؾٝوتًنّ ادتُاع ايٓكٌٝٔ.اؿكٝك

 

ٚٸٍ. ٖٚقا ا٫ستُاٍ  ْؿى ايٓيبٸإٕ : ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ٞٸ ُاك ْؿى ايعكٌ ا٭ ٚايٛي

أٍٚ َا ػًك٘ اهلل »ٗ عح  ،ٗ ايٌُى ايواطع١ ،١َ ايطباطبا٥ٜٞٴوتؿاؿ َٔ ايع٬ٓ

شاؿ ؼاؿ ٗ ٖقا ا٫ستُاٍ ٖٛ ايؿلض ايجاْٞ َٔ ايِٛك٠ ايجايج١ ي٬تٸٚا٫ .«تباكى ٚتعاٍ

ٞٸ  .اؿكٝك

ٍٷٕٸ ٖقا ايٓشٛ َٔ ا٫تٸإ :عًٝ٘ ؿٴٔلٜٚٳ ٚٸٍ قـٚؿٷشاؿ قا ٕٸ ٚدٛؿ ايعكٌ ا٭  ;; ٭

، (6)عـؿ١ٜ ، ٚيقيو تهٕٛ ٚسـت٘ ٚسـ١ْ٠ّيؿكـاْ٘ فات ٚادب ايٛدٛؿ، ؾٝهٕٛ ي٘ َاٖٝٸ

ٕٕ ي٘، ٖٚقا ا ٕٛدٛؿ احملـٚؿ ٜٛدـ قبٌ ايعٛامل ا٭ػل٣ اييت ٖٞ أٟ ّهٔ ؾلض ثا

ٕٸ إاؿ٠ ٗ دوِ ايٓيبٸ ٞٸ علنت٘ اَؾ أؿ٢ْ َٓ٘; ؾإفا ؾلٓٓا أ ٖل١ٜ ُاكت ايعكٌ ٛٵٚايٛي

ـټ ٚٸٍ ٗ بـا١ٜ قٛي ايٓنٍٚ ؾإْٸ٘ ٜوتًنّ تك ـٸٙ ا٭ ٚٸٍ ع ٕٸ ايعكٌ ا٭ ّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘; ٭

ِّنإ َٛدٛؿّا قبٌ ايعٛامل ايـْٝا، ؾِاك َٛ ـټدٛؿّا ع ّ ٙ بعـ تًو ايعٛامل، ٖٚقا تك

ٍٷ ٌٳ ٚ، ؾٝوتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ فاي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘، ٖٚٛ قا  ايػا١ٜ. ايػا١ٜ ع

َٸا َا قاي٘ بعض أٌٖ إعكٍٛ  ٌٕ ،ب بايعلؾإإتٌلِّ ،ٚأ ٌٸ ؾاع ٕٸ ن ٗ قٛي  َٔ أ

ٍٕ ٗ قٛي ايِعٛؿ، ؾػرلٴ ايٓنٍٚ ي٘ غا١ْٜ َٸا إٔ تهٕٛ ََكبٛ ٕٸ ايػا١ٜ إ ع٢ٓ َا ٜٓتٗٞ ; ٭

عامل  :َجٌ ،إيٝ٘ ايؿعٌ، ؾٗقا ٫ ٜٓطبل ٗ قٛي ايٓنٍٚ; إف ايؿاعٌ ٗ ٖقا ايكٛي

ٜٓنٍ ؾٝض ايٛدٛؿ َٓ٘ إٍ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ ٗ عامل ايٓاهٛت، ِٜٚعـ إٍ  ،إًهٛت

٫ٚ ٜٓتٗٞ إٍ ايٓؿى اٱْوا١ْٝ  ،ثِ إٍ ُٛك٠ ايعٓاُل ايبوٝط١ ،ايِٛك٠ اؾو١ُٝ

ٕٸ ايٓؿى َلتب١ ايلٚغ، بٌ ٜ تذاٚمٖا إٍ ايٓؿى اٱْوا١ْٝ َلتب١ ايولٸ، ؾ٬ ِٜـم أ

َٕ أٟ ايػا١ٜ ع  عأٚ تهٕٛ  ;هٛتًَاٱْوا١ْٝ َلتب١ ايلٚغ ٖٞ َا ٜٓتٗٞ إيٝٗا ؾعٌ عامل ا

َع٢ٓ َا ٭دً٘ أقـّ ايؿاعٌ ع٢ً ؾعً٘، ٖٚقٙ ايػا١ٜ تهٕٛ يًؿاعٌ إؼتاك، ٚايؿٛاعٌ 
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اؾدلٚت، ٚعامل إًهٛت، يٝوت ؾٛاعٌ  عامل :َجٌ ،ؿ٠ ٗ قٛي ايٓنٍٚاجمللٸ

ٕٸ ايٓؿٛي ايَؿ ٕٸ ايؿ٬هؿ١ ؽٝٸًٛا أ ١ اييت هٝٸًَكتاك٠، بٌ ٖٞ ؾٛاعٌ بايتوؼرل، ٚيٛ أ

ٕٸ ايػا١ٜ ٖٞ َا  ،ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ .(7)ٖٞ َٔ عامل إًهٛت ا٭ع٢ً ؾٛاعٌ كتاك٠ إْٸٓا ْل٣ أ

ٌٸ .ٜٓتٗٞ إيٝ٘ اي٤ٌٞ ٕٸ ن ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ٗ ايكٝا١َ  ٤ًٞٺ ؾاهلل ٖٛ ايػا١ٜ بٗقا إع٢ٓ; ٭

ٌٸ ٤ًٞٺ ;ايهدل٣ ٟٸ إف ٜؿ٢ٓ ن ؾٛدٛؿٙ تباكى ٚتعاٍ  .شاؿي٬تٸ ؾٝ٘ بإع٢ٓ ايجايح اجملام

ٌٸ ٤ًٞٺيٝى قـٚؿّا عٍـّ ٕٛ ، ؾٝهٕٛ ٚادـّا يه ٚتهٕٛ ٚسـت٘  .أع٢ً ٚأًلف بٓش

َٔ عامل  ،١، ؾٝؿٝض ايٛدٛؿ إٍ إؼًٛقات ع٢ً مٛ ايطٛي١ٝسٓك١ سكٝكٝٸ ٚسـ٠ّ

ِٸ ٜلتكٞ َٔ عامل ايٓاهٛت إٍ عامل إًهٛتا ؿٕٚ إٔ  ،ؾدلٚت إٍ عامل ايٓاهٛت، ث

ٖٚهقا  .ات٘ ٚإًلاقات٘ٝ; ٭ْٸ٘ َٔ ػِّعٝح ٜتٸشـ َع٘ ٜهٕٛ ٗ َلتب١ فيو ايعامل

باهتهُاٍ ايٓؿى  ،ؾٝض ايٛدٛؿ ٜلتكٞ َٔ عامل إًهٛت إٍ عامل اؾدلٚت

ٝٸ ; ٭ْٸٗا عٝح ٜتٸشـ َع٘ ٕٛ ٗ َلتب١ فيو ايعاملؿٕٚ إٔ ته ،١ بايعكٌ إوتؿاؿاٱْواْ

بٌ ٜتٸٌِ بتًو نُا قاٍ ب٘ ايعلؾا٤،  ،شـ بقيو ايعاملؾ٬ تتٸ .ٝات٘ ٚإًلاقاتَ٘ٔ ػِّ

بايورل إٍ اهلل بايكٝا١َ ايِػل٣، عٝح توتػين َٔ ايكٝاّ اؿًٛيٞ  ٚتوتُلٸايعٛامل، 

ِٸ بايكٝاَ ٕ، ٚتهٕٛ قا١ُّ٥ـٳبايبٳ ـٸٙ، ٚأٌُ بعامل إًهٛت، ث ١ ايهدل٣ تؿ٢ٓ ع

عّا يعامل اؾدلٚت، ؾ٬ بٳتٳ ،تباكى ٚتعاٍ ٚدٛؿٖا ٜهتؿٞ بايكٝاّ ايِـٚكٟ باؿلٸ

ٌٕ ٌٸ ؾاع ستٸ٢ إفا أْهلْا ٖقٙ ايػاٜات ْٓهل  ،ٗ ايٓٗاٜات ٗ ايبـاٜات غا١ْٜ ٜهٕٛ يه

ٌٸ ايعٛامل ،ؾإفٕ فٚ ايػا١ٜ ٖٛ اهلل .ايؿٛاعٌ ٗ ايبـاٜات  ايقٟ أؾاض ايٛدٛؿ يه

ٝٸ ٌٸ١ ٚايِعٛؿٜٸايٓنٚي ٖٚقا َع٢ٓ  .ٖقٙ ايعٛامل إيٝ٘ ١، ٚايػا١ٜ ٖٞ اهلل أّٜٔا; ٫ْتٗا٤ ن

ٕٳعٴادٹكٳ ٘ٹٝٵَيا ٔإْٻٔإٚٳ ا هللٹْٻٔإ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ، ٚيٝى َعٓاٙ انتُاٍ ؿا٥ل٠ ايٛدٛؿ ٗ ساٍ ﴾ٛ

ٚٸٍ شلقٙ ايـا٥ل٠ ْن٫ّٚ َٔ عامل اؾدلٚ ،ٚدٛؿ ٖقٙ ايعٛامل ت، عٝح ٜبـأ ايِٓـ ا٭

ٜٚبـأ ايِٓـ ايجاْٞ شلقٙ ايـا٥ل٠ ُعٛؿّا  ،ٖٚقا )إْٸا هلل( ،ٜٚٓتٗٞ إٍ عامل ايٓاهٛت

 َٔ عامل ايٓاهٛت، ٜٚٓتٗٞ إٍ عامل اؾدلٚت، ٖٚقا )إْٸا إيٝ٘ كادعٕٛ(. 

َع٢ٓ غرل  عَا أْٸ٘ َٛدٛؿٷ بٛدٛؿ اهلل، ٜهٕٛ قـّّا  ;ْعِ، عامل اؾدلٚت

نُا ٜكٍٛ ب٘ ايؿ٬هؿ١، أٚ  ،باؿـٚخ ايقاتٞ ساؿخٷ٘ ٚيهٓٸ ،عّ إكابٌ ـٳَوبٛم بايعٳ

ٟٸَٳلٵباؿـٚخ ايوٻ ْ٘ .&ايـاَاؿ لنُا ٜكٍٛ ب٘ احملكِّ ،ـ ، يٝى بٗايوٺ ،َٚا أْٸ٘ بوٝ

بجبٛت  عامل اؾدلٚت ثابتٷ ،ٚعًٝ٘ .عّ إكابٌ ـٳبايعٳ َع٢ٓ غرل ًَشٕٛم عّا ـٜٸبٳؾٝهٕٛ َأ



 

 االجتهاد والتجديد 

ـٻ ٘ٴأػ َٚٔ د١ٗٺ ;ٖقا َٔ د١ٗٺ ،ه١فات٘ إك اي٤ٌٞ ٖٛ ٚادٗت٘ اييت ٜٛٗل َٔ  ل٣ ٚد

ل ٚد٘ اهلل ٗ اٯ١ٜ ؾُٔ ٖاتٌ اؾٗتٌ ُؾوِّ .ػ٬شلا، ؾتٴعتدل إػاٜل٠ بٌ اي٤ٌٞ ٚٚدٗ٘

ـٻ ﴾٘ٴٗٳدٵٚٳ ٫ٖٔإ ْوايٹٖٳ ٤ٺٞٵًٳ ٌټُن﴿ :ايهل١ّ  .١ه١ اٱشلٝٸبعامل اؾدلٚت، ٫ بايقات إك

ٚٗ ْؿى ايٛقت ايػا١ٜ، َع٢ٓ َا تٓتٗٞ ، ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٜهٕٛ عامل اؾدلٚت فا ايػا١ٜ

 .بؿٓا٤ تًو ايعٛامل ؾٝ٘ ;إيٝ٘ ايعٛامل ا٭ػل٣، ٚفيو ٗ ايكٝا١َ ايهدل٣

ٜٳ ـٻ ؿٴٔل٫ٚ  ٝٸ١ يعامل اؾدلٚت َا تك ّ َٔ اٱًهاٍ ع٢ً ع٢ً ٖقا ايٓشٛ َٔ ايػا٥

ٝٸت٘ ع٢ً قٍٛ بعٕض ٝٸ١ تهٕٛ َع٢ٓ َا تٓتٗٞ إيٝ٘ ايعٛامل ايغا٥ ٕٸ ٖقٙ ايػا٥ ـْٝا َٓ٘ ; ٭

٫ٚ ٌَه١ً ٗ إٔ ٜهٕٛ َؿّٝٔا يًٛدٛؿ يتًو ايعٛامل، ٚٗ ْؿى  .ٗ ايكٝا١َ ايهدل٣

َٸا َع .ايٛقت ٜهٕٛ َا تٓتٗٞ إيٝ٘ تًو ايعٛامل ٗ ايكٝا١َ ايهدل٣ بايؿٓا٤ ؾٝ٘ ب وٳٚأ

ٝٸ١ ع٢ً قٍٛ بعٕض ٜهٕٛ عامل اؾدلٚت َؿّٝٔا يًٛدٛؿ يتًو ايعٛامل، ٚٗ ْؿى  ايػا٥

ـټٝٵيٛدٛؿاتٗا ٗ هٳ ١ّايٛقت ٜهٕٛ غاٜ ّ اي٤ٌٞ ع٢ً لٖا ايتهاًَٞ، ٖٚقا ٜوتًنّ تك

 ْؿو٘.

 

ٚٸٍ : إٔ ٜؿ٢ٓ ْؿى ايٓيبٸا٫ستُاٍ ايجايح ٞٸ ٗ ايعكٌ ا٭ ـٸٙ،  ،ٚايٛي َع٢ٓ ؾٓا٤ س

ٚٸٍ ٟٸٖٚقا ا٫ؼاؿ ٖٛ إع٢ٓ ايج .ٚبكا٤ ٚدٛؿٙ بٛدٛؿ ايعكٌ ا٭  .ايح اجملام

ـٸ٠ ْكاٙ:ٚتٛٓٝض ايلؿٸ ع٢ً ٖقا ا٫ستُاٍ ٜتٖٛق  ـ ع٢ً بٝإ ع

ٚٸٍ ٚدٛؿيٕٸ إ: ا٭ٍٚ َٸا ٚدٛؿٙ ٗ ْؿو٘ ؾٗٛ  ّاٗ ْؿو٘، ٚٚدٛؿ ّاًعكٌ ا٭ يػرلٙ; ؾأ

ُٸ٢ ٖقا ايٛدٛؿ ٠ٺٝ٘ ٗ َاؿٸٙ عٓـ ػِّٚأَا ٚدٛؿٙ يػرلٙ ؾٗٛ ٚدٛؿٴ; ٚدٛؿٙ يقات٘ ، ٜٚٴو

ـٷ ٖٚقا .بايٛدٛؿ ايلابطٞ ب إلتب١ ايٛدٛؿ١ٜ يقيو وٳَع ;ٚٓعٝـ ايٛدٛؿ يػرلٙ ًـٜ

ٚنًُٓا نإ ٓعٝؿّا  ;ُا نإ ايتذًٓٞ قٜٛٸّا نإ ٚدٛؿٙ ايلابطٞ ًـٜـّانًٓ .ايتذًٓٞ

َٚٔ باب تٌبٝ٘ إعكٍٛ باحملوٛي ٜهٕٛ ايٛدٛؿ  .نإ ٚدٛؿٙ ايلابطٞ ٓعٝؿّا

ٌلٜ٘ ثؼّٝٓا ناْت ُا نإ اينًٓ ;ايلابطٞ نايهٗلبا٤ ٗ ا٭ًلط١ ايهٗلبا١ٝ٥

 .ُا نإ م٬ّٝ ناْت ايهٗلبا٤ ٓعٝؿ١ّٚنًٓ ;١ّايهٗلبا٤ ؾٝ٘ قٜٛٸ

ٞٸ ٖٞ ػٌٍّإ: ايجا١ْٝ ٚٸ ٕٸ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي ٚٸٍ، ٚايعكٌ ا٭ ٍ ٜهٕٛ َٔ ايعكٌ ا٭

 ٞ.ْامي١ َٔ ٚدٛؿ إتذِّ ٞ ٜهٕٛ َلتب١ّّٝا، ٚايتذًَٓتذِّ
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ٟٸايجايج١ بؿٓا٤ إلتب١ ايٓامي١ ٗ  ٫ٓوٌِ إشاؿ ٫ ي٬تٸ : إع٢ٓ ايجايح اجملام

ٟٸ :إتذًٓٞ بٛدٛؿٙ ٗ ْؿو٘، َجٌ  .ؾٓا٤ ايٓٛك ائعٝـ ٗ ايٓٛك ايكٛ

ٚٸٍ  تٳبعـ إٔ علِؾ ٞٸ ٗ ايعكٌ ا٭ ٕٸ ؾٓا٤ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي ٖقٙ ايٓكاٙ ْكٍٛ: إ

ٍٷ ٚٸقا ٕٸ ؾٓا٤ٙ ٗ ايعكٌ ا٭ َٸا إٔ ٜهٕٛ ; ٭ ٍ بٛدٛؿٙ ٗ ْؿو٘ ٫ ىًٛ َٔ ؾلٌٓ: إ

ٚٸٍ أثٓا٤ ايؿٓا٤ َتذِّا ٞٸـٳّا ٗ بٳٝيعكٌ ا٭  .أٚ ٫ ;ٕ ايٓيبٸ أٚ ايٛي

ٚٸٍ َٔ سٝح إْٸٗا َلتب١ْ ;ّا ؾٝ٘ ؾايٓؿىٝؾإٕ مل ٜهٔ َتذِّ  ،ْامي١ َٔ ايعكٌ ا٭

ٚٸٍ تٵٝٳقـ ؾٓ ٚٸٍ، ؾتؿ٢ٓ تًو إلتب١، ٚبايتايٞ ستٸ ،ٗ ايعكٌ ا٭ ٢ تهٕٛ ْؿى ايعكٌ ا٭

ٚبؿٓا٥ٗا تؿ٢ٓ ايٓؿى ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ; ٭ْٸُٗا  .يلٚغتؿ٢ٓ ايٓؿى ٗ َلتب١ ايطبع ٚا

ٕ ايٓيبٸ ـٳٚبؿٓا٤ ٖقٙ ايٓؿٛي ايج٬خ تٓتؿٞ اؿٝا٠ َٔ بٳ .َٛدٛؿتإ بٛدٛؿ ايٓؿى ايٓاطك١

ٞٸ; ٭ْٸٗا تٌٓأ َٔ ايٓؿٛي ٛٻ .ٚايٛي ٞٸ إٍ دجٸـٳٍ بٳؾبا٫ؼاؿ بٗقا إع٢ٓ ٜتش  ١ٺٕ ايٓيبٸ ٚايٛي

 .آشاتٚبط٬ٕ فيو َٔ ايٛ ،ٖاَـ٠

ٕٵ ًِ ٚإ ـُ ٝٸّا ؾٝ٘ ٜوتًنّ ا ِّ ;ـنإ َتذً ٙ ٗ ٚدٛؿ ايعكٌ ؾُا ؾلٓٓاٙ ؾاّْٝا ع

ِّ ٚٸٍ ٗ ْؿو٘ مل ٜهٔ ؾاّْٝا نقيو، بٌ ٜهٕٛ ساؾّٛا ؿ  ٙ.ا٭

ٖٓ ـٻٚ شاؿ با٫ستُا٫ت ايج٬ث١; إف ْؿى ل ا٫ستُا٫ت ٗ ا٫تٸِٵّ ٜٛٗل ٚد٘ سٳا تك

َٸا تٌِ إٍ َلتب١ ا ٞٸ إ ٚٸٍ أٚ ٫ايٓيبٸ ٚايٛي ٚع٢ً ؾلض ايٍُٛٛ ٫ ىًٛ َٔ  .يعكٌ ا٭

َٸا غرلٙ ;ؾلٌٓ ٚٸٍ ي٬تٸ .أٚ ْؿو٘ ;إ ٚٸٍ ٜأتٞ ا٫ستُاٍ ا٭ ٚٗ  ;شاؿٚٗ ايؿلض ا٭

ٚع٢ً ؾلض عـّ ايٍُٛٛ ٜأتٞ ا٫ستُاٍ ايجايح;  .ايؿلض ايجاْٞ ٜأتٞ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

ٞٸ ػِّ ٌٸ استُا٫ت٘ط٬ٕ ا٫تٸٚثبت ب .ّا ٚٚٗٛكّا ي٘ٝإف تهٕٛ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي  .شاؿ به

ايقٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باي١ٜ٫ٛ  ،َٔ عًُا٤ ايٌٝع١ ،َٚكِٛؿ بعض أٌٖ إعكٍٛ

ٞٸ  .شاؿ َٔ بٌ تًو ا٫ستُا٫ت ايج٬ث١ٖٛ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ي٬تٸ ،ايته١ٜٝٓٛ يًٓيبٸ ٚايٛي

ا ٖٚق .شاؿ بٌ فٟ ايػا١ٜ ٚايػا١ٜ ٜولٟ سهِ فٟ ايػا١ٜ إٍ ايػا١ٜؾُٔ ػ٬ٍ ٖقا ا٫تٸ

 ض. ٝٵٜعين اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ َع٢ٓ ايٛاهط١ ٗ ايَؿ

 

ٕٸ ايِشٝض ٖٛ ا٫تٸٚبعـ بط٬ٕ ا٫تٸ ٌٸ استُا٫ت٘ ْل٣ أ ـ ع٢ً ٜٚتٖٛق .ِاٍشاؿ به

 اٱّإ بٓكطتٌ:
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ؾكـإ اي٤ٌٞ ل ايؿٓا٤ بإع٢ٓ ايعلؾاْٞ، ٫ بإع٢ٓ ايؿًوؿٞ، ٖٚٛ : إٔ ْؿوِّا٭ٍٚ

ـٻ ٚايؿٓا٤ بإع٢ٓ ايعلؾاْٞ ٖٛ عـّ  .شاؿنُا تكـّ ٗ إع٢ٓ ايجايح اجملامٟ ي٬تٸ ،ٙس

 .ٓؿو٘، ٫ٚ ٤ًٞ َٔ يٛامّ ْؿو٘بًعٛك ايٌؼّ 

٫ بإع٢ٓ ايًػٟٛ،  ،ل ا٫تِاٍ بإع٢ٓ ايعلؾاْٞ، ٖٚٛ ايٌٗٛؿ: إٔ ْؿوِّايجا١ْٝ

ٕٸ ٖقا إع٢ٓ ٫ ٖٚٛ اتٸ  ٫ٌٓ ٗ َكاّ ايبشح; إف فيو ٫ ٜهٕٛ إَكٜٴعٵِاٍ ايقات بايقات; ٭

ٞٸ تهٕٛ ؾا١ّْٝوٳَٚع .بٌ اؾوٌُ ٗ ايعكٌ  ب ٖقا ايتؿورل يًؿٓا٤ ؾٓؿى ايٓيبٸ ٚايٛي

ٚٸٍ ٚٸٍ بٛدٛؿٙ ايلابطٞ، ٚبايتايٞ ٌٜٗـ ايٛدٛؿ ايلابطٞ يًعكٌ ا٭ ٖٚقا إع٢ٓ يًؿٓا٤  .ا٭

ٕٸ ْؿٛهِٗ تهٕٛ َٔ ػِّ َٚلاتب  .اقات٘ ٗ عامل ايٓاهٛتات٘ ٚإًلٜٝأتٞ ع٢ً أهاي أ

ٞٸ كتًؿ١ْ ٞٸأعِٛ َٔ ػِّ ٝ٘ ٗ ْؿى ايٓيبٸ; إف ػِّايتذً ٕٸ  ،ٝ٘ ٗ ْؿى ايٛي ع٢ً أهاي أ

ُٸ |ايٓيبٸ ؾٛدٛؿٙ ايلابطٞ ٗ ْؿى ايٓيبٸ أق٣ٛ َٔ ٚدٛؿٙ  .^١أؾٌٔ َٔ ْٝع ا٭٥

ٞٸ ٍٷ. ايلابطٞ ٗ ْؿى ايٛي ٜإ سهِ ايعكٌ لٳب هٳأْٸ٘ ٫ ٜٛد ٫ٓ، إٖٚقا إع٢ٓ يًؿٓا٤ َعكٛ

ٞٸ، ٖٚٛ إؾا١ٓ ايٛدٛؿ إٍ ها٥ل إؼًٛقات;  ٚٸٍ إٍ اؾاْب ايلٚسٞ يٛدٛؿِٖ ايٓاهٛت ا٭

ٞٸ ٚٸٍ، ٖٚٛ ؾٓا٤ٷ إف ايؿٓا٤ سٌِ ٗ ايٛدٛؿ ايلابط ٞٸ يًعكٌ ا٭ ؾإفا ناْت ايٓؿى  ;علؾاْ

ٚٸٍ  ؾا١ّْٝ ٚٸٍ،  عَع٢ٓ عـّ ايٌعٛك بإْٸٝتٗا  عٗ ايعكٌ ا٭ ٚبايتايٞ تٌٗـ ؾتٌٗـ ايعكٌ ا٭

ٔٷ ٞٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ; ٭ْٸ٘ باط ٚٸٍ، ؾاهلل ُاك باطّٓا يباطٔ ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي  .يًعكٌ ا٭

ِّ ٚٸٍ شلقٙ ايٓؿٛيٖٚقا ايٌٗٛؿ ٜهٕٛ َكـاك َك ٕٸ ًٗٛؿ اهلل ع  .١َٝ ايعكٌ ا٭ نُا أ

ِّ ٞٸ ٚبايٓتٝذ١ ْؿى ايٓيبٸ .َٝٸ١ اهلل شلقٙ ايٓؿٛيأّٜٔا ع ٜهٕٛ َكـاك َك ٌِ تتٸ ٚايٛي

ِٸ باهلل تباكى ٚتعاٍ، ٫ أْٸٗا تتٻ نُا  ،شـ َع عامل اؾدلٚتبعامل اؾدلٚت، َٚٔ ث

ٝٵضٜ٪َٔ  ٝٸ١ َع٢ٓ ايٛهاط١ ٗ ايَؿ  .ايكا٥ٌ باي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ

 

ٚٸـٵٚبٓا٤ٶ ع٢ً ا٫تِاٍ بٌ ايٓؿٛي ايُك ٞٸ  ٍ تهٕٛ ْؿى ايٓيبٸه١ٝ ٚايعكٌ ا٭ ٚايٛي

 ٚايؿلم بُٝٓٗا بأَلٜٔ:  .نباقٞ ْؿٛي ايبٌل

ٚٸٍ ِّ ،ات ايعكٌ ايؿعٸإٍٝٸ ْؿٛي بك١ٝ ايبٌل ػِّإ: ا٭ ع ٝ٘ أٌٖ ايٌلع بايقٟ ٜو

ٚٸٍ (;ددلا٥ٌٝ) ٞٸ ػًٓٞ ايعكٌ ا٭ ِّ ،ْٚؿى ايٓيبٸ ٚايٛي ايٓٛك ع )ٝ٘ أٌٖ ايٌلع بايقٟ ٜو

ُٸـٟ ٚٸ»ٟٚ أْٸ٘ قاٍ: ب َا كٴوٳ، َع(|احمل ٚٗ  ;«ٜا دابل ،وَا ػًل اهلل ْٛك ْبِّ ٍأ
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ٚٸ» :أػل٣ كٚا١ٜٺ  .«ٍ َا ػًل اهلل ايعكٌأ

١ ِاٍ باجملاٖـ٠ ايعًُٝٸ١ ايبٌل تٌِ إٍ َلتب١ ايؿٓا٤ ٚا٫تٸٕٸ ْؿٛي بكٝٸإ: ايجاْٞ

ٞٸ تٌِ إٍ َلتب١ ايؿٓا٤ ٚا٫تٸ ;ٚايع١ًُٝ  ١.ِاٍ بايعٓا١ٜ اٱشلٝٸبُٝٓا ْؿى ايٓيبٸ ٚايٛي

ٟٸ ،١هٝٸـٵٚايٓؿٛي ايُك ٍٷ ،اييت شلا قـك٠ ا٫تِاٍ بايعامل ايعًٛ ٗ  وٌِ شلا نُا

ٛٸ1ايك٣ٛ ايج٬خ:  ُٕع ايك ٛٸ2ٝات، ن١ يًهِّٔكـٵ٠ ا ُٕع ايك ٝٸٔكـٵ٠ ا ٛٸ3ات، ن١ يًذن٥ ٠ ع ايك

ُٸاي١.  ايع

ٛٸ َٸا نُاٍ ايك ُٕؾأ ٝات ؾبشٍِٛ ُٛك سكا٥ل ا٭ًٝا٤ ٗ ْؿٛهِٗ ن١ يًهِّٔكـٵ٠ ا

ٛٻي، ٫ بايؿهل اـٵباَؿ ٚسلن١  ;ٕ َٔ سلنتٌ: سلن١ َٔ اجملٍٗٛ إٍ إباؿ٤٣ٕه

ٚبقيو ٜٓهٌـ  ،ٚاسـ٠ ي ؼٌِ إباؿ٤٣ ؿؾع١ّـٵٚٗ اَؿ .َٔ إباؿ٤٣ إٍ إطًٛب

ٝٸّا، ؾٝكـ ع٢ً ـٴي يـِٜٗ يٝى انتوابّٝا، ؾٝهٕٛ عًُِٗ َيـٵٚسٍِٛ اَؿ .اجملٍٗٛ ْ

ٌٸ َا ٜلٜـ َعلؾت٘، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ا٫تٸ ّا، ايعًٟٛ، ؾٝهٕٛ عًُ٘ إكاؿٜٸ ِاٍ بايعاملن

ٕٸ ٖقا ايٓشٛ َٔ ايعًِ ٜتٖٛق٫ عًِ َا نإ َٚا ٜهٕٛ سٔٛكٜٸ شاؿ ـ ع٢ً ا٫تٸّا; ٭

ٟٸ  ، ٚقـ ثبت بط٬ْ٘.بايعامل ايعًٛ

ٛٸ َٸا نُاٍ ايك ُٕٚأ ٝٸٔكـٵ٠ ا ٛٸن١ يًذن٥ َٸا ق إتؼٝٸ١ً،  :َجٌ ،٠ باط١ٝٓات ؾإْٸٗا إ

ٛٸ ُٳ .٠١ً تِٜٛل ا٭ًٝا٤ بإتؼٝٸٚنُاشلا ق ِّ ٔٵؾ ، كٖا باؿبٸٜل٣ ٗ إٓاّ اـٔل٠ ِٜ

َِّٚٔ ٜل٣ اؿٝٸ َٳ١ ِٜ ِّ ٔٵكٖا بايعـا٠ٚ، ٚ كٖا بوبع هٓٛات كأ٣ هبع بكلات عذاف ِٜ

ٛٸ ;ايكش٘ َٸا ق ٛٸ اؿٛايٸ :َجٌ ،٠١ ٚاٖلٜٸٚإ سواي، عٝح ٠ اٱاـُو١، ٚنُاشلا بك

إْٸٞ »: |ٟٚ عٔ ايٓيبٸؼىٸ بعض ا٭ًٝا٤ اييت ٫ ووٸٗا اٱْوإ ايعاؿٟ، نُا كٴ

ٌَاكقٗا َٚػاكبٗا،  ٜتٴٔكمٴٜٚت يٞ ا٭كض، ؾُأ»، ٚ(8)«ٌ ايُٝٔبٳ٭دـ ْؿى ايلٓٔ َٔ قٹ

َٴ َٸ ُوًِٚهٝبًؼ   ٜضٳٔك ـٴدٹٞ َ٭ِّْٔإ﴿: ×ٚنُا قاٍ ايٓيبٸ ٜعكٛب ;(9)«ٟٚ يٞ َٓٗايت َا مٴأ

ؿ٠، ٚتوُع ٣ ا٭ًٝا٤ اجمللٻه١ٝ تلـٵٚايٓؿٛي ايُك .(94)ٜٛهـ:  ﴾ٕٚـٴَِّٓؿتٴ ٕٵَأ ٫َٛٵَي ـٳٛهٴٜٴ

ؾايٛدٛؿ ايلابطٞ  ;ٖٚقٙ ا٭َٛك ٫ ّهٔ ك٩ٜتٗا ٚزلاعٗا يًٓؿٛي ايعاؿ١ٜ. ن٬َِٗ

ٕٸ كهٍٛ يًعكٌ اجمللٸ ؿ ٜٓنٍ َٔ ايباطٔ إٍ اـٝاٍ، َٚٔ اـٝاٍ إٍ ايباُل٠، نُا أ

تل٣ ددلا٥ٌٝ  ÷١ ايهًيب، ٚناْت َلِٜٝٳسٵنإ ٜل٣ ددلا٥ٌٝ بِٛك٠ ؿٹ |اهلل

 .(10)أَلؿ بٍّبِٛك٠ ًا

ٛٸ َٸا نُاٍ ايك ُٸاي١ ؾبإٔ تهٕٛ اشلٍٝٛ ا٭ٍٚ ٗ عامل ايٓاهٛت ؼت ٚأ ٠ ايع
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 :َجٌ ،عًٝٗا ٗ َكاّ إثبات سلٍّ َٓٗا أٚ ٜؿٝض ُٛك٠ّ عٝح ٜٓؿٞ ُٛك٠ّ ،إكاؿتِٗ

 نُا ٗ ايٓيبٸ .ايهلاَات :َجٌ ،أٚ تجبٝت َٛقع ٗ ايٓؿٛي، ٚإغاث١ إًٗٛف ;إعذنات

ٗ ايعِا ٚايٝـ  ×َٛه٢ ٚايٓيبٸ ;ٜٚدل٨ ا٭نُ٘ ،ٝٞ إٛت٢ايقٟ نإ و ×عٝو٢

ؾتهٕٛ ٗ ساي١ ايؿٓا٤ ٚا٫تِاٍ باهلل  .١ ايطٝٛكٗ قٔٝٸ ×إبلاِٖٝ ٚايٓيبٸ ;ايبٝٔا٤

 ٫ْـنانِٗ ٗ اهلل. ;إكاؿتِٗ إكاؿ٠ اهلل، ٚقـكتِٗ قـك٠ اهلل

َٸا بكٝٸ ١ ْاْٝٸ٫ْـنانِٗ ٗ ا٭ ;١ ايٓؿٛي ؾًٝى شلِ ٖقٙ ايكـك٠ ٚاٱكاؿ٠ٚأ

 .١ٝٚاٱِّ

 

ٚٸٍ، أثٓا٤ ا٫تٸ عف ٗ ا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ ٖٚقٙ ايكـك٠ ع٢ً ايتِلټ ِاٍ بايعكٌ ا٭

ٚٸٍ يقات اييت ٖٞ ايتعٝټ ،١ـٜٸسٳ١ ٗ اؿٔل٠ اَ٭ِاٍ عكٝكتِٗ ايٓٛكٜٸٚبايتايٞ ا٫تٸ ٔ ا٭

ٟٸِاٍ بايعامل ايعًاييت تٌٓأ َٔ ا٫تٸ ،ٖٞ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ع اؿلٸ ٚاي١ٜ٫ٛ  .ٛ

، ٫ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ع (11)ف ٖٞ َا ْ٪َٔ ب٘ايته١ٜٝٓٛ َع٢ٓ ايكـك٠ ع٢ً ايتِلټ

 .ض اٱشلٞ ع باؾاْب ايلٚساْٞ يٛدٛؿِٖ ايٓاهٛتٞ اؾوُاْٞٝٵَع٢ٓ ايٛاهط١ ٗ ايَؿ

َٸا ٚدٛؿِٖ ايـٖلٟ ايلٚساْٞ ايقٟ ٜهٕٛ قبٌ عامل ايٓاهٛت، ؾ٬ ٌَه١ً إٔ  ،ٚأ

ٚبقيو ّهٔ إِاؿ١ بٌ  .ضٝٵايته١ٜٝٓٛ َع٢ٓ ايٛاهط١ ٗ ايَؿٜهٕٛ ي٘ اي١ٜ٫ٛ 

ٞٸ عإجبتٌ ٚايٓاؾٌ ي١ٜ٫ًٛ ايته١ٜٝٓٛ  ؾإجبتٕٛ  ;ع َع٢ٓ ايٛاهط١ ٗ ايؿٝض اٱشل

قِـٚا َٔ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ٫ٜٚتِٗ بٛدٛؿِٖ ايـٖلٟ ايلٚساْٞ، ٚايٓاؾٕٛ قِـٚا 

ٖٚقا ٖٛ ايتٛؾٝل  .يٓاهٛتٞ اؾوُاَْٞٓٗا ٫ٜٚتِٗ باؾاْب ايلٚساْٞ يٛدٛؿِٖ ا

 ايِشٝض بٌ إتٓامعٌ.
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ٝٸ ٌ ٗ اًتػاشلِ ع٢ً اهتُـاؿ ْوع٢ َٔ ٚكا٤ ٖقا ايبشح إٍ إبلام دٗٛؿ ا٭ُٛي

ّٸ ايـكي ا٭ُٛيٞ ٖٛ ؼٌِٝ  ا٭هاي ٗٛٓٛع إفيو إٔ  ;ايٌلعٞ إع٢ٓ َٔ ايٓ

ّٸ ٗټ إٍ ٚهب٬ّٝ ّايٝهٕٛ ٖقا إع٢ٓ طلٜك ;ٚاهتُـاؿ إع٢ٓ َٔ ايٓ ِ ايِْٓٛ تؿ

ٌ ايكِـ احملٍُٛ ٗ فيو ٚإٍ ُجټَٓٗا،  ١اهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸٚ ،١ايٌلعٝٸ

 .إع٢ٓ

ٌٸ  ـ إعلٗ ٗ ا٫ًتػاٍ ع٢ً إع٢ٓ ٗ ايـكي ا٭ُٛيٞ ٖٛ ايقٟعٵٖقا ايبٴ ٚيع

ٍ فاٍ ايًػ١ ٚايـ٫ي١ إَٔ ايكٔاٜا إٓت١ُٝ  يهجرٕل ُٛي١ٝ سا١ًَّدعٌ إباسح ا٭

َٸ ٫ هٝٻُا، ٚؾايٓاٚل ٗ نتب عًِ أٍُٛ ايؿك٘ .مٚإعذِ ٚايوٝا ٜ ٬سٹٜٴ، ٗات َٓٗاا٭

ًِّ ،يهجرل َٔ ايبشٛخ ٚايـكاهات اييت تٓتُٞ إٍ عًِ ايًػ١ أْٗا سا١ًَْ  لٷٖٚقا َ٪

ٖٚقا ايبشح ٖٛ . عًِ أٍُٛ ايؿك٘ مٛ ايٛد١ٗ ايبٝا١ْٝ ٚايتؿورل١ٜ٘ ع٢ً تٛدټ ٚآضٷ

طلا٥كِٗ تعٌٝ ٚ ،ٚإٚٗاك ٕٓٗر عًُا٤ ا٭ٍُٛ ٗ اًتػاشلِ ع٢ً إع٢ٓ إبلامٷ

ّٸ ـٸ٢ ٜهٕٛ ستٸ; َٚوايهِٗ ٗ اهتُـاؿ ٖقا إع٢ٓ َٔ ايٓ ٗ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً  ١ََّك

ّٸ  .ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ َٔ ايٓ
 

ّٸٌَهٌ ت ـٸعٳٜٴ ٚبٝإ ؿ٫يت٘ ايًػ١ٜٛ َٚعاْٝ٘ ايٌلع١ٝ،  ،ايٌلعٞ ؿورل ايٓ
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١ ٚإٓٗذ١ٝ اييت أثاكٖا عًُا٤ اٱه٬ّ ٌ ايكِـ َٓ٘، َٔ أبلم ايكٔاٜا إعلؾٝٸُٚجټ

َٸ ُٸ ٚعًُا٤ ا٭ٍُٛ بِؿ١ٺ ،١ّعا  ّابلم ايعًّٛ اهتشٔاكأؾعًِ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ  .١ػا

ِٸ ;شلقا اٱًهاٍ ٚإثاك٠ّ  ّاٚاهتشٔاك ،ِٗٵع٢ً ايَؿ ٱه١َٝ٬ اًتػا٫ّايعًّٛ ا ؾٗٛ َٔ أٖ

ٞٸ ٞٸ يكٔاٜا ايبٝإ ٗ ايذلاخ ايعلب َٳاٱه٬َ ٢ ْٚعت عًِ زلٸ ٔٵ، إٍ ؿكد١ إٔ ٖٓاى 

ّٸع )أٍُٛ ايؿك٘ ب ّٸؾِٗ عًِ )أٚ  (،عًِ ْكـ ايٓ  .(1)(ايٓ

 ّاإٔ ٜهٕٛ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ عًُ ٖع(204)و٘ اٱَاّ ايٌاؾعٞأكاؿ ي٘ َ٪هِّعٝح 

ـٸ ٗټ ٗ ّاؿَو ّٸتؿ ٭سهاّ ع٢ً ا٬هتـ٫ٍ ي ّٗاَٚٛدٸ ،ا٫هتٓباٙع٢ً  ّا، َٚواعـِ ايٓ

 ْٛايَِٓٔاٌَ  ٕ ؼٌِٝ إع٢ٓ ٖٛ ايطلٜل ا٭َجٌ ٱؿكاى ايكِـ ٗ٭ ;١ايٌلعٝٸ

 ١.ايٌلعٝ

ٛٳٚ ٞٸسٵٕا نإ اي ٞٸ ٞ ٖٛ َلنن إعلؾ١ ٗ ايذلاخ ايعلب ؾكـ َٚـاكٖا  اٱه٬َ

ٕ آايقٟ ٖٛ ايكل ،َٔ ٖقا إلنن ّاعاكف اْط٬قٚإ َٔ ايعًّٛ فُٛع١ْ تٵٌَْأ

ِٴٖقٙ ايعًّٛ َٚٔ  .ايهلِٜ إع٢ٓ  ٚاهتُـاؿ ُٓاع١ ع٢ً ايقٟ ٌٜتػٌ ،أٍُٛ ايؿك٘ عً

ّٸ َٔ  ،إٍ ا٫هتـ٫ٍ ٚهب٬ّٝ ،إٍ ا٫هتٓباٙ يٝهٕٛ ٖقا إع٢ٓ طلٜكّا ;ايٌلعٞ ايٓ

ٗ  ،غ بٗاغرل إِلٻأٚ  ،ٚنقا ايدل١ٖٓ ع٢ً ايكٔاٜا ٚايٓٛامٍ غرل إِْٓٛ عًٝٗا

 ١.ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ

ّٸع )ب ت بٌ ايباسجٌ عاؿ٠ّعٳٓٵؾاؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬ تٴ ع ، ٚب(سٔاك٠ ايٓ

ّٸفيو إٔ ايتأٌٜٚ ٖٛ ايٛد٘ اٯ (;ايتأٌٜٚ ٠سٔاك)  .ػل ٚإكابٌ يًٓ

ٌَ ايطلٜل أٚت ،ٚايعٌُ ع٢ً َكاكبت٘ ،ٗ ٖقا اٱطاك نإ ايبشح عٔ إع٢ٓ

ِٸ ،ٍُٛٛ إيٝ٘ٚايوبٌٝ يً  .١ٗ بٓا٤ ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ تٵاحملاٚك ايهدل٣ اييت سٔلٳ َٔ أٖ

 .(2)َٚٔ ايعًّٛ اييت ْايت ايِـاك٠ ٗ ا٫ًتػاٍ ع٢ً إع٢ٓ عًِ أٍُٛ ايؿك٘

 

ّٸ  ّاٌ قطاعًٖه ،ّٝاأٚ نِّ ّادن٥ٝٸ ،ٚاهتُـاؿ َعٓاٙ ،ٚؾُٗ٘ إٕ تؿورل ايٓ

١ إعلؾٝٸ ٚا٭ْوام وت احملاٚكِ ٚإعاكف ٚايعًّٛ اييت أهٸُٛبٌ نجرل َٔ ايٓټ ّاٌَذلن

ٞٸ ٞٸ ايهدل٣ ٗ ايذلاخ ايعلب ٔٸ .اٱه٬َ ـٻ يه َ٘ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٗ قٛك ُٓاع١ َا ق

ُٸا ١ٺغُِٛٝٸن ٜتُٝٻ ،ٚبٌٗاؿ٠ ايهجرل ،إع٢ٓ ـٻ ع ٗ  ١ ا٭ػل٣ِ إعلؾٝٸَُٛت٘ ايٓټق
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 .ٚايتأٌٜٚ ٕبٝاايتؿورل ٚاي قٛك

ـٸ ٚقـ ساٍٚ ؾٝٗا ، َٔ ا٭عاخ ا٭ناؿ١ّٝ ٠ ؿكاهات، ٚبلمت فُٛع١ْٚٗلت ع

ٛٸ ٚإدلا٤ ، عٓاُلٙبٝإ ٚ ،و٘هٴٚإٚٗاك ُأ ،ايتؿورلْٟات إٓٗر أُشابٗا تٌؼّٝ َه

ُٸ َكاك١ْٺ ٚبتشًٌٝ  ،ػا١ُ ٌَانٌ ايكلا٠٤ٚ، ١بٌ ٖقا إٓٗر ٚإٓاٖر إعاُل٠ إٗت

ٙ ا٢ ايكا٥ُٕٛ بٗا إؿكاى ْكتٛػٸ ٖٚٞ َكاك١ْْ .ايتؿورل ٚايتأٌٜٚبكٔاٜا اـطاب، ٚ

بٌ إٓٗر ا٭ُٛيٞ ٚإٓاٖر  ،ٚا٫دتُاعٚعٓاُل ا٫ًذلاى  ،ايتكاطع، ٚقاٚك ايت٬قٞ

 .(3)ٚايتأٌٜٚ ٚايتؿورل ٚايبٝإ ٚؼًٌٝ اـطاب اييت تٌتػٌ ع٢ً ك ايكلا٠٤ ،إعاُل٠

ٞٸغًب ايٓتا٥ر عٔ إوت٣ٛ ايعأأهؿلت  ٚقـ ايهبرل ايقٟ بًػ٘ ٌُٚٚ إيٝ٘  ًُ

َٸ ١ بِؿ١ٺٍُٛ ٗ ايتعاٌَ َع ايِْٓٛ ايٌلعٝٸا٭َٓٗر عًُا٤   .١عا

إكاك١ْ ٚإٛام١ْ بٌ إٓاٖر ايتؿورل١ٜ ايػا١ٜ َٔ ٖقٙ ايـكاهات ٚايبشٛخ ٖٛ ؾ

ايِاْع١ يًُع٢ٓ، ايكٛاٌْ ٚ ،ايهٌـ عٔ إعاٜرل ائابط١ يًؿِٗ ٭دٌ ;ٚايبٝا١ْٝ

ٝٸ  إع٢ٓ.ٖقا ات إع١ٓٝ ع٢ً اهتُـاؿ ٚإٚٗاك اٯي

١ ناْت تٓشٛ مٛ ايٛد١ٗ يًٓاٚل ٚايباسح إٔ ٚد١ٗ ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ ٛٗلَا ٜٚ

ٝٸ١ ٚايًػٜٛٸ ٌٸ .١١ ايتؿورلٜٸايبٝاْ ايقٜٔ  ،َٔ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ اتؿام نجرٕل ٖٚقا ق

 .(4)١إٌهٌ يًعًّٛ اٱه٬َٝٸب ٚل ٚايبٓا٤ إلٖنوٳاًتػًٛا ع٢ً ايٓٻ

 

ِٸ ـٸعٳٜٴ  .ٗا اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬تٵايعًّٛ اييت أْتذٳ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ أٖ

ِٸؾكـ عبٻ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ  تٵًػًَاييت ٚايتأ١ًٜٝٚ  إٌاغٌ ايتٌلٜع١ٝ ل ٖقا ايعًِ عٔ أٖ

ٞٸ ـٻ. ايطٌٜٛ اٱه١َٝ٬ ٗ َواكٖا ايتاكى ـٸ»ٕٚ ٗ خ ابٔ ػًـٚقـ ؼ عٔ عًِ  «١َإك

ُٸ ،أٍُٛ ايؿك٘ إٔ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ أعِٛ  ِٵاعًَ»: ؾكاٍ ،ٗ ايتٌلٜع ٚا٫هتٓباٙ ٝت٘ٚأٖ

١ ايٌلع١ٝ، َٔ ، ٖٚٛ ايٓٛل ٗ ا٭ؿٓي، ٚأنجلٖا ؾا٥ـ٠ّّاكـٵٗا َقدًٓأٚ ،١ايعًّٛ ايٌلعٝٸ

 .(5)«سٝح ت٪ػق َٓٗا ا٭سهاّ

ـٳإوتٳٚاعتدل ابٔ ػًـٕٚ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ ايعًّٛ  سٝح مل ٜهٔ  ;١ث١ ٗ إًٓش

ِّ اؿاد١ إيٝ٘ بعـ ؾواؿ ا٭يو١ٓ، ٚاػت٬ٙ  تٵٚإِا ٌَْأ، إيٝ٘ َٕٛ ٗ ساد١ٺإتك

 .إوًٌُ بػرلِٖ َٔ أٌٖ ايـٜاْات ا٭ػل٣
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ـٷ ،َٔ عًّٛ إٓاٖرٚعًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٖٛ    ٜـكز ٗ عًِ إٓاٖر، ؾٗٛ ناً

ٜعهى َـ٣ اًتػاٍ عٝح علبٞ اٱه٬َٞ، ١ ٗ ايذلاخ ايي١ إٓٗذٝٸأؿٔٛك إو

١، ٚعٓاٜتِٗ ايبايػ١ بايعًّٛ فات ايٛد١ٗ ايتؿورل١ٜ ي١ إٓٗذٝٸأعًُا٤ اٱه٬ّ ع٢ً إو

ٝٸ ٌٸنإ  سٝح ;١ايبٝاْ ِٕ يه ْٸٗ ايذلاخ  عً  .(6)ن ي٘ٚإُِّ ،ب٘ َٓٗذ٘ اـا

ٌٸ  ٞٸعٵٖقا ايبٴ ٚيع بعض ؿؾع ب يعًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٖٛ ايقٟ إلٓن ـ إٓٗذ

ِٷ ;١١ ايتٌلٜعٝٸْعت ٖقا ايعًِ بإٓٗذٝٸ إٍايـاكهٌ  ـٳ ٭ْ٘ عً ٍٸ ٟٵٜٔع بٌ ٜ  إوتـ

ٝٸ ١ فُٛع١ّٚإٌتػٌ ع٢ً ؾِٗ ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ ١ٝ ايهِّات َٔ ايكٛاعـ ٚاٯي

ٗټ ،ٚائٛاب٘ ّٸاييت تعٝٓ٘ ٚتواعـٙ ع٢ً تؿ  .(7)اهتُـاؿ َعٓاٙع٢ً ٚ ،ِ ايٓ

اؿآل٠ ٗ  أ ايتـاػٌ ٚايتٛاٌُ بٌ ايعًّٛـ َبـوِّؾٗٛ هأػل٣  َٔ د١ٗٺٚ

ّٸ; اٱه٬ّ مل ، َٔ ايعًّٛ ٜٛٗل َٛٗل ْوٕل» فيو إٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٖٛ ٗ بٓا٥٘ ايعا

ٚٳ ـٳتـػٌ ؾٝ٘ ًعب ايعًّٛ اٱه١َٝ٬  ايعًّٛ ايعك١ًٝ إٓكٛي١  ّاؾٝ٘ أٜٔ تٵًَبٌ ؿػٳ، ٖاس

 .(8)«أػل٣ ًٝٗا َٔ ثكاؾاتٺ، ٚايٛاؾـ٠ ع١ايعلب١ٝ اٱه٬َٝع٢ً ايجكاؾ١  ٚايـػ١ًٝ

ٛٸ ٚيكـ كؿٸ َٳ ٠ٺايـنتٛك ط٘ عبـ ايلٓإ بك ٌ اهتِػل ٖقا ايعًِ، أٚ قًٖ ٔٵع٢ً 

ات ايهدل٣ اييت ٕ ايكٔاٜا ٚإباسح ٚاٱًهايٝٸ٭ ;١أَٚٔ قُٝت٘ ايعًُٝٸ ،ْ٘أَٔ ً

وتشٔلٖا ايباسجٕٛ ٜ إٔ َٕهايٝى باٱ قـّّا اهتشٔلٖا ٚأثاكٖا عًُا٤ ٖقا ايعًِ

 .ُلٕٚ ايّٝٛإعا

، ؿقٝل ٕ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َٓٗرٷأ»ايـنتٛك َٗـٟ ؾٌٔ اهلل  اعتدل ،إكابٌٚٗ 

ُٚاهه٘، َٚلْٚت٘، ٚقـكت٘ ع٢ً اـٛض  ،ت٘ػل، ٗ ؿٓقآ ٫ ٜعاؿي٘ َٓٗرٷ ْ٘ َٓٗرٷٚأ

ٍٕ اٗ كتًـ َٛٓٛعات ايٌلٜع١، ٚايٍُٛٛ ؾٝٗ ٝٸادتُاعٝٸ إٍ سًٛ  .(9)«١١ إْواْ

ٍٸٖٚقا   ِٸ عًِ أٍُٛ إٔ ٜـ  إٔ ؼٌُ ْٛل١ّٜ تٵايعًّٛ اييت اهتطاعٳ ايؿك٘ َٔ أٖ

ّٸ ِٷ .ٚقلا٤ت٘ ٚتأًٜٚ٘ ،َتها١ًَ ٗ تؿورل ايٓ ّٸ ؾعًِ أٍُٛ ايؿك٘ عً َٓٗر  ىت

 ٌِ َباًل٠ّل بتكِٜٛ ع١ًُٝ ا٫دتٗاؿ، ٜٚعٌُ ع٢ً توـٜـ ايؿِٗ، ٜٚتٸٜتعًٓٚ، ا٫هتٓباٙ

ٕٕ ٞٸ بتوـٜـ ايٓٛل ٗ ايؿِٗ ٚؾل قاْٛ ٖٛ  ّاوع٢ ا٭ُٛيٞ نإ ؿا٥ُٕ َ٭ ;ٓاب٘ عًُ

 .ض َكتٔٝات ايبٝإ ٚأٍُٛ ايتأٌٜٚلٵتكعٝـ قٛاعـ ايؿِٗ، ٚإكها٤ ًلٚٙ ايتؿورل، ٚعٳ

 يٝهٕٛ ٖقا إع٢ٓ َـػ٬ّ ;ْٞآؼٌِٝ إع٢ٓ احملٍُٛ ٗ اـطاب ايكلقِـٙ َٔ ٖقا 

 .(10)٫هتٓباٙ اؿهِ ايٌلعٞ
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ٚٻٙ ٗ تؿٗكباٱَهإ اهتجُاكٴ ؾٗٛ َٓٗرٷ ١ْ بايًػ١ ايعلب١ٝ، َا ٗ ٘ ايِْٓٛ إـ

َٴ ;فيو ايِْٓٛ ايكا١ْْٝٛ ٞٸ ب١ بأهًٛبٺَٚلٓن ِاغ١ْ٭ْٗا   .(11)علب

ُٸقٙ ٗؾ  نٌـ عٓٗا اٱَاّٖٞ اييت  ،ْٝ٘ بٗا عًِ أٍُٛ يؿك٘اييت ُأ ،١إٗ

 .(12)«أٍُٛ ايؿك٘ ٜلدع إٍ ٓب٘ قٛاٌْ ا٫هتـ٫ٍ» :بكٛي٘ ايػنايٞ

ٕٓ  ٚعًَٛٗا َٔ ايًػ١ ايعلب١ٝ اهتُـاؿٷ َعِٛ ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ شلا ا ناْتٚ

١، ٚاهتعاْٛا بكٛاعـ ايًػ١ ايعلب١ٝ ػ١ ايعلبٝٸًٍ عًُا٤ ٖقٙ ايٌلٜع١ ايعٓا١ٜ ايبايػ١ بايٚٵَأ

 .(13)١ٗ ؾُِٗٗ يًٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ

ٌٸعًُٝٸ اتٺٚقـ اْط٣ٛ ٖقا ايعًِ ع٢ً ْٛلٜٸ ُٸ ١ ٫ تك عٔ ايٓٛلٜات اييت  ١ّٝأٖ

ايكِـ ٓٛيت٘ ٚٱؿكاى إع٢ٓ ٚ ;ْ ٗ أعُاقٗاض يـكاه١ ايِْٓٛ، ٚتػٛتتعلٻ

ُٸ  ٔ ؾٝ٘.إتٔ

ئب٘  ;١١ اهتـ٫يٝٸعٔ قٛاعـ َٓٗذٝٸ ٕ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ عباك٠ْإٚع٢ً ايعُّٛ ؾ

ٚايٍُٛٛ إٍ  ،ٚ ؼٌِٝ إع٢ٓ ،ٚتوـٜـ ا٫هتـ٫ٍ ،ٚتِٓٛٝ ا٫هتٓباٙ ،ايؿِٗ

 ايكِـ. 

 

ّٸ ّااْط٬ق بلم ايعًّٛ اييت أَٔ  ـٸعٳٜٴٖٚٛ إٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘  ،َٔ ٖقا إبـأ ايعا

ّٸ ٗټتدٌ أَٔ  ٗ ْٝع َوتٜٛات٘، ٚنإ ٖقا ا٫ًتػاٍ ،اًتػًت ع٢ً إع٢ٓ ٗ ايٓ ِ ؿ

ّٸ ٱؿكاى َكاُـٙ  ;١ٝ١ أّ دن٥ٝٸنِّ ،ٚايٛقٛف ع٢ً َعاْٝ٘ ،ٚاهتٝعاب َٔاَٝٓ٘ ،ايٓ

١ اييت ١ ٚايـ٫يٝٸَٔ إباسح ايًػٜٛٸ ّاعًُا٤ ا٭ٍُٛ اهتشٔلٚا نجرل ؾإٕ، َٚلاَٝ٘

ّٸٕ ايتًٓك٭ ;تٌتػٌ ع٢ً إع٢ٓ ى ع٢ً ايٌلعٞ ٜتأهٻ ٞ ايوًِٝ يًُع٢ٓ احملٍُٛ ٗ ايٓ

ـٸ٤ٛٓ ايكٛاعـ ٚايهِّ  ،َٚٔ طبٝعتٗا ٗ ا٭ؿا٤، ٠ َٔ ايًػ١ ايعلب١ٝٝات ٚا٭ٍُٛ إوتُ

 ٓٗا ٗ ايتؼاطب.ٝاْٛٚق

ٞ ٞ ع٢ً ايتًٓكٝات إٔ ٜواعـ ٜٚعٌ إتًٓكـ بٗقٙ ايكٛاعـ ٚايهِّٕ ايتكٝټأً َٚٔ

ّٸ ع٢ً َكاُـٙ ايعًٝا اييت  ّا، قاؾّٛا ٚهًُّٝاْٞ، ٚهعٌ ايؿِٗ هـٜـآايكل ايوًِٝ يًٓ

ـٸ ،َع ايعًِ إٔ ٖقٙ ايكٛاعـ، فات ايٛد١ٗ ايتؿورل١ٜ .ٕآايكلدًٗا ْنٍ أَٔ   ٖٞ ٗ س

ٝٸ فاتٗا ٍٷـ٠، َواعٹ اتٷآي ّٸ َٔإع٢ٓ  ؼٌِٝ َع١ٓٝ ع٢ً ٚأُٛ ٢ ٜهٕٛ ٖقا ستٸ ;ايٓ
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ـٸايتؿورل١ٜ ٖٞ ٗ غايبٗا قٛاعـ  ٖقٙ ايكٛاعـٚ .إٍ ا٫هتـ٫ٍ ّاإع٢ٓ طلٜك ٠ َٔ َوتُ

ّٷآإٔ ايكلإٍ ٜعٛؿ ٖٚقا  .ايًػ١ ايعلب١ٝ ٞٸ ٕ ايهلِٜ ٖٛ ن٬ دل٣ ؾٝ٘ ايتؼاطب  ،علب

 عاْٞإإٍ ؾِٗ  ّاػ١ ايعلب١ٝ طلٜكؾهاْت قٛاعـ ايًع٢ً َعٗٛؿ ايعلب ٗ ن٬َٗا، 

 ايكلآ١ْٝ.

ٖٓ ٍٸٚ ُٸ ا ٜـ  ُٛيٞ ٗ ايؿِٗ ٚايتؿورل١ٝ ٖقٙ ايكٛاعـ فات إٓنع ا٭ع٢ً أٖ

ـ: ٕ ٖقٙ ايكٛاعأقاٍ ٗ ً ايقٟ ع(،741ٖ)ل ا٭ْـيوٞ ابٔ دنٟ ايهًيبتِلٜض إؿوِّ

 .ٚتلدٝض ا٭قٛاٍ ،ٕ ع٢ً ؾِٗ إعاْٞٛٵؾإْ٘ َٔ أؿٚات تؿورل ايكلإٓ، ٚإْ٘ يٓعِ ايعٳ...»

ّٸَٚا أسٛز إؿوِّ ّٸل إٍ َعلؾ١: ايٓ ْٸ، ٚايٛاٖل، ٚاجملٌُ، ٚإبٌ، ٚايعا ، ، ٚاـا

 ،ـ، ٚؾش٣ٛ اـطاب، ٚؿٔ اـطاب، ٚؿيٌٝ اـطاب، ًٚلٚٙ ايٓوؽٚإطًل، ٚإكٝٸ

 .(14)«...!َٔ عًِ ا٭ٍُٛ ،ٚٚدٛٙ ايتعاكض، ٚأهباب اـ٬ف، ٚغرل فيو

 

ـٸ ،ـٙ اٱَاّ ايكلاٖٗٚٛ إع٢ٓ ايقٟ أٖن ّٸ» عٓـَا قاٍ: ،١َ ؾلٚق٘ٗ َك  ػ

ٞٸ ـٻ ;بايبٝإ اهلل تعاٍ ايًوإ ايعلب تٗا َٔ ايًػ١ ايعلب١ٝ ًلؾٗا ٚقـهٝٸ تٵإف اهتُ

ٛٳا ٥ٗا إٍاْتوابٗا ٚاْتُا ّٸٕٓ»: قاٍ ابٔ ؾاكي .ٞسٵي ٌٻ ا ػ ثٓا٩ٙ ايًوإ ايعلبٞ  اهلل د

 .(15)«عٓ٘ ٝإ عًِ إٔ ها٥ل ايًػات قاُل٠ْبايب

ٞٸ ن٬ّ ايعلب نإٝنإ ايقٟ ٜعلف »: ٕ ايعلب١ٝأٗ ً قاٍ ؾكـ أَا اٱَاّ عً

لت٘ بقات٘ ؾوٻ ٕٵإؾ ;َٔ اشلٛا٤ كمٸأٚ ،ب٘ اينٜاؿ٠ ٚايٓكِإ، ٖٚٛ أعقب َٔ إا٤

 .(16)«...ٚن٬َِٗ مثاكٷ ،ؾايعلب أًذاكٷ .لت٘ بػرل َعٓاٙ اهتشاٍؾوٻ ٕٵإاهتِعب، ٚ

 .ٕ ايهلِٜ ٚايًػ١ ايعلب١ٝآبٌ ايكل ٚقا٥ُّا َا دعٌ ايذلاب٘ سآلّاٖٚقا 

 ايقٜٔ استٔٓٛا ايـكاهات ايًػ١ٜٛ أٚا٥ٌ ايعًُا٤ٜٚعتدل عًُا٤ ا٭ٍُٛ َٔ 

إباسح ايًػ١ٜٛ ٚايـ٫ي١ٝ، عٝح ٫ لـ  تٵا٭ُٛي١ٝ استٔٓٳغًب إِاؿك أؾ ;ٚايـ٫ي١ٝ

ٝٸ تلاثّا  .(17)ح فات اي١ًِ بإباسح ايًػ٫١ٜٛ وٌُ إباس ّاأُٛي

إٔ َعِٛ ايه٬ّ ٗ  ِٵاعًَ»ُاسب ايدلٖإ:  ،ٗ ٖقا إع٢ٓ قاٍ إَاّ اؿلٌَٚ

 .«ل با٭يؿاٚ ٚإعاْٞأٍُٛ ايؿك٘ ٜتعًٖ
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ٝٸ ١، ١ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬، ٚعهِ ْنٚشلا ٚؾل َكتٔٝات ايًػ١ ايعلبٝٸعهِ علب

ِّع٢ً إؿيت ٚ مَّا٫ٚ ٜٸّانإ ٓلٚك،  ايتعبرلٚأهايٝبٗا ٗ ّٸَتؿ ٍٸ ِ ايٓ  ٚإوتـ

ّٸَٚوتٓب٘ ا٭سهاّ  ٔ َٔ ايًػ١ ايعلب١ٝ، َٚٔ ْٝع ٕ ٜتُٖهأ ايٌلع١ٝ َٔ ايٓ

ٛٸ  .(18)ٚعٓاُلٖا َٚوتٜٛاتٗا ٚأؿٚاتٗا، ْاتٗاَه

ٚٸ إٔ ايٌلٜع١ » إٍ ْات عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٜعٛؿٚايوبب ٗ سٔٛك ايًػ١ ٗ َـ

ٌٸ .بًػ١ ايعلب تٵدا٤ٳ ِ تًو ايًػ١ َٔ ؾِٝرل تعًٗ» ،بًػ١ٺ ٫ تٛٗل إ٫ٓ ًلٜع١ٺ ٚن

ٝٸٕٓ»١ ايٓب١ٜٛ ٕ ايهلِٜ ٚايوٓٸإٓ ايكلإإف  ;(19)«ائلٚكٜات ٌ مل ٜهٔ يٝٓٛل ا ناْا علب

ٞٸ ؾُٝٗا إ٫ٓ ٚٸ .(20)«علب ـٸٖٚٛ َا دعٌ َـ َات ْؿٝو١ ْات عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ؼتٟٛ ع٢ً َك

ِّ بؿلٚعٗا ٗ عًِ ايًػ١ ـٸ» :قاٍ اٱَاّ ايػنايٞ .ؿ٠إتع نعًِ ايًػ١  ،َات ايًػ١ٜٛإٕ إك

 .(21)«ملسو هيلع هللا ىلص١٘ ْبِّٚهٓٸ ،يعًِ نتاب اهلل ؾإْٗا آي١ْ ،ٚايٓشٛ

ٖٻ  ٢ َٛقٕعِٳشٵٕ تٴت ايعلب١ٝ ٭ًَٖقٙ اـِا٥ّ اييت ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٖٞ اييت أ

ِٸ َٳ نبرل، َٚٔ ث َٕع ّشٝؾ٬  ٕ ٭ ;ؿ ايؿِٗ يهتاب اهللأكا ٔٵٔ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٚعًَٛٗا 

 .ْني٘ اهلل بًوإ ايعلبإٔ ايهلِٜ آايكل

ـٸتهؿٌ يًُؿوِّٚايًػ١ ٖٞ اييت  ل ايـ٫ي١ ٗ إع٢ٓ، ٚوكِّ ل ٚتعٝٓ٘ ع٢ً إٔ ٜوتُ

ّٸ نإ ٖقا ا٫هتُـاؿ  هٛا٤ٷ ،١ٜايوبٌ إ٪ؿٸظُٝع ٚ إيٝٗا،ظُٝع ايطلم ا١ًُٕٛ  ،ايٓ

 .(22)إعكٍٛ... طلٜل إٓطٛم أٚ إؿّٗٛ أٚٚايتشٌِٝ ب

ٖٓ ٍٸٚ ّٸ ا ٜـ ٚقلا٤ت٘ ٖٛ اهتشٔاك  ع٢ً ْنٚع عًِ أٍُٛ ايؿك٘ مٛ تؿورل ايٓ

ٟٸ عًُا٤ ا٭ٍُٛ يهجرٕل ٗ  تٵْٳِّٚؾأغًب إباسح اييت ؿٴ .َٔ إباسح فات إٓش٢ ايًػٛ

ؾٗٞ  .ٚايـ٫ي١، ٚايذلنٝب، ٚعًِ إعذِ ،عًِ ايًػ١إٍ ٖقا ايعًِ ٖٞ َباسح تٓتُٞ 

اييت تٓنع إٍ  ،ًُٗا ناْت تٓنع إٍ ٚٓع ايكٛاعـ ٚا٭ٍُٛ ٚائٛابَ٘باسح ٗ أ

ّٸ ٖٚقا  .َٔ عًّٛ ايًػ١ ايعلب١ٝ ّااْط٬ق ،ايٌلعٞ ؼكٝل ايؿِٗ ايوًِٝ ٚايوـٜـ يًٓ

ع٢ً َا تعلف َٔ  ،هبشاْ٘ ػاطب ايعلب بًواْٗا اؿلٸ»إٔ إٍ إعط٢ ٜعٛؿ 

ـ ِ أٍُٛ ايؿك٘ ٚايًػ١ ايعلب١ٝ، ٚتٛٗقٖقا ايذلاب٘ ايٛثٝل بٌ عً ٚقـ أؿٸ٣ .(23)«َعاْٝٗا

َتها١ًَ َٚٓوذ١ُ َٔ ايعًّٛ  ١، إٍ ٚٗٛك ًبه١ٺاهتُـاؿ إع٢ٓ ع٢ً ايًػ١ ايعلبٝٸ

ٝٸايًػٜٛٸ دٌ اهتُـاؿ إع٢ٓ أَٔ  ;َٓوذ١ُٺ ٚبطلٜك١ٺ ،ـ٠ّتعٌُ َٛسٸ ،١١ ٚايٌلعٝٸ١ ٚايـ٫ي
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ّٸ ٗټ ;َٔ ايٓ  ...ُ٘ ٚاهتؼ٬ْ َكاُـٙ٭دٌ تؿ

َٔ َباسح عًِ  نبرلّا ٌ ٖٛ ايقٟ دعٌ دن٤ّابايًػ١ بٌ ا٭ُٛيٝٸل إٕ ٖقا ايتعًٗ

 ١...١ ٚايـ٫يٝٸذ٘ مٛ إباسح ايًػٜٛٸأٍُٛ ايؿك٘ تـٚك ٚتتٸ

ُٕأؾ د١ ٗ ايع٬ق١ كٳـٵغًب َٚعِٛ َباسح عًِ أٍُٛ ايؿك٘ تٓتُٛٗا ايبشٛخ ا

 ايلابط١ ٚاؾاَع١ بٌ ا٭يؿاٚ ٚإعاْٞ.

ٝٸ» إٕ :ٟقاٍ ايـنتٛك قُـ عابـ اؾابل  ١ ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ايوًط١ إلدع

١، ٚاحملٛك ايل٥ٝى ايقٟ ٜٓتِٛ ٖقٙ ايبشٛخ ٖٛ ع٬ق١ ايًؿٜ ناْت يًبشٛخ ايًػٜٛٸ

 .(24)«بإع٢ٓ

ٍٸ َاٚ ّٸ ٜـ ٫هتُـاؿ ٚاهتؼ٬ْ  ;ع٢ً ْنٚع عًِ أٍُٛ ايؿك٘ مٛ تؿورل ايٓ

ٝٸ١َٜٔ إباسح ايًػٛ إع٢ٓ َٓ٘، ٖٛ اهتشٔاك عًُا٤ ا٭ٍُٛ يهجرٕل ؾأغًب  ١.، ٚايـ٫ي

ِّ ،ب١ يعًِ أٍُٛ ايؿك٘إلٓنإباسح  َباسح تٓتُٞ يعًِ ايًػ١ ، ْت ٗ ٖقا ايعًِاييت ؿ

ّٷ .ٚايـ٫ي١ ،ٚإعذِ ،ايذلنٝب ظُٝع َوتٜٛات٘:  .تٓنع مٛ ايتؿورل ٚايبٝإ ؾٗٞ عًٛ

  .(25)«ٗاع٢ً َا تعلف َٔ َعاْٝ ،هبشاْ٘ ػاطب ايعلب بًواْٗا اؿلٸ»إٔ إٍ ٖٚقا ٜعٛؿ 

ايًػ١ ايعلب١ٝ، ٚأعلاؾٗا ٗ ا٭ؿا٤، قٛاعـ ؾإلدع ٗ ايتؿورل ٚايبٝإ ٚايؿِٗ ٖٛ 

ٛټ ََٔٚا ٜتبع َٚعٗٛؿٖا ٗ ايتؼاطب، َٚكتٔٝاتٗا ٗ ُلف ْٚكٌ إع٢ٓ،  ٍ إع٢ٓ ؼ

عٝح ٫ تٛٗل مثل٠ ا٫هتـ٫ٍ ، ؾ١ٝلٵايعٴإٛآع١ ١ أٚ ١ إٍ ايٌلعٝٸايًػٜٛٸ َٔ إٛآع١

ّٸب إ٫ٓ عٓـَا قاٍ ٗ إٛاؾكات:  ،ع(790ٖ)غ بقيو اٱَاّ ايٌاطيبنُا ُلٸ ،ؿِٗ ايٓ

 .(26)«ٗ ا٫هتٓباٙ ٫ تٛٗل مثل٠ ايؿِٗ إ٫ٓ»

 ٘ٷٖٚٛ تٛدټ .ايتؿورل ٚايكلا٠٤اًتػاي٘ بيًػ١ ٜعٛؿ إٍ مٛ ا٘ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ؾتٛدټ

ّٸكٙ ٚهٓـٙ ٗ تٛٗقهـ َدلِّ  ،١ٓٛيت٘ ايًػٜٛٸ، ٚإؿكاى ـ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ؾِٗ ايٓ

ّٸ٭ ;َٚعاْٝ٘ ايٌلع١ٝ ـػٌ إٖٛ  ،ٚٗ َعاْٝ٘ َٚكاُـٙ ،ٗ ؿ٫يت٘ ٕ ايؿِٗ حملت٣ٛ ايٓ

٘ٺ» ْ٘أباعتباك  ;ا٭سهاّ ايٌلع١ٝيٞ ٫هتٓباٙ ٚٸا٭ ّٸ ٫ اهتٓباٙ بـٕٚ ؾك  يًٓ

ٞٸ  نُا ٜكٍٛ عًُا٤ ا٭ٍُٛ. ،«ايٌلع

ٚٸَِٓٸَٔ  دعٌا٫عتباك ٖقا    َٔ يهجرٕل سا١ًَّ٘ ْات عًِ أٍُٛ ايؿكؿات َٚـ

ٖٚٞ  .يًكٔاٜا ايـ٫ي١ٝ، ٚإوا٥ٌ إعذ١ُٝ إباسح ايب٬غ١ٝ، ٚداَع١ّٚ إباسح ايًػ١ٜٛ

ّٸٗٵَباسح َٔ أٖـاؾٗا ٚغاٜاتٗا َؾ َع طبٝع١ ايًػ١ ايعلب١ٝ،  ّآَوذُ ّاُٗٵايكلآْٞ َؾ ِ ايٓ
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طكٗا ع٢ً أُٛشلا ٗ ايتؿورل، َٚٓ ّاَع َعٗٛؿٖا ٗ ايتؼاطب، ٚٚاقع ّاَٚتٛاؾك

إٔ ، ٚايعلب١ٝ يوإ ًلٜع١ اٱه٬ّّا، يكـ نإ طبٝعٝ .َٚكتٔٝاتٗا ٗ ايبٝإ ٚايتأٌٜٚ

ٌٸ ٚٴ» .ٖقٙ اؿكٝك١ تٛٓع قٛاعـ ايتؿورل ٗ ٚ  ٓعت تًو ايكٛاعـ بعـ اهتكلا٤ٺٖٚهقا 

ٜ٘ تًو يطبٝعتٗا ٗ اـطاب، َٚعلؾ١ َا ّهٔ إٔ ت٪ؿٸ هايٝب ايعلب١ٝ، ٚإؿكاىٺٮي

ٕٕ ٔ َـي٫ٛتٺا٭يؿاٚ ٚايذلانٝب َ ٚٸَ ٕٚ٭ ;(27)«َٚعا ٍ َكاُـ كِـ ايبٝإ ٖٛ أ

ل عٓ٘ اٱَاّ ايٌاطيب بكِـ ايٌاكع ٗ ٚٓع ١، ٖٚٛ إكِـ ايقٟ عبٻايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ

 .(28)ايتٌلٜع يٲؾٗاّ

 

ـٻّ أيكـ  ٟ إٍ ٖٛ تأهٝى ايبٝإ إ٪ؿٸب٘ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ  تٵبلم َا اعتٓٳإٔ َٔ تك

ّٸ ُٳ ؾِٗ ايٓ ا٫ًتػاٍ بٗقا  تٵبلم ايعًّٛ اييت اػتاكٳأَٚٔ  .ٚاؿـٜجٞ ;ْٞآايكل :٘ٝٵبكو

ِٴ  .أٍُٛ ايؿك٘ إٛٓٛع عً

ِټ ،ا٭ٍُٛإٕ عٓا١ٜ عًُا٤ ؾ ،ٚعًٝ٘ ِاتِٗ، ٖٛ تأهٝى ايبٝإ ع٢ً اػت٬ف ؽ

١ًِ ١ إتٸ١، ٚايٌلٚٙ إٓٗذٝٸٕ ايهلِٜ، ٚٚٓع ائٛاب٘ ايعًُٝآٟ إٍ ؾِٗ ايكلإ٪ؿٸ

ّٸ ، ٚؼًِٝٗا َٔ َٓطٛق٘، بايؿِٗ ٚايبٝإ، َٔ ػ٬ٍ اهتـكاك إعاْٞ َٔ َؿلؿات ايٓ

ٌ، ًَٚاهتُـاؿٖا َٔ َؿَٗٛ٘، ٚاهتهٌاؾٗا َٔ َعكٛي٘، َع ا٫يتؿات إٍ ايعٹ

ّٸ ،ٚا٭َاكات، ٚايكلا٥ٔ يكـ نإ ا٭ُٛيٞ  .ٚايوٝاقات، ٚإكتٔٝات احملٝط١ بايٓ

ٟٸ ٘ٺٚتٛدټ ندلأ بلغب١ٺ ّآَـؾع ّٸ قٛ َٔ إٔ ِٜرل ٚؼِٝٓ٘  ، ٚٓاٜت٘ٗ ُٝا١ْ ايٓ

١، ايٌؼِٝٸ اٯكا٤دٌ تِلٜـ أَٔ  ّاٱقشاّ ايقات، َٚعدل ّا، ٖٚلٸيًنٜاؿ٠ فا٫ّ

ّٸ ،ُٚلٜل ايلغبات ايقات١ٝ ايلغبات ٫ ؼهُٗا ناْت ٖقٙ  إفا ٫ هٝٻُاٚ، يكاك٨ ايٓ

بطبٝعتٗا عٔ اؿٝاؿ، ٚتٓتِل  أ٣ت١ٚٓ، ائٛاب٘ إٓٗذٝٸؼذلّ ١، ٫ٚ إعاٜرل ايعًُٝٸ

 .(29)اييت ٜكتٔٝٗا ايبشح ايعًُٞ إٛٓٛع١ٝايقاتٞ، ٫ٚ تأػق ب نيًتشٝټ

ِٸ ٗ سـ ٌٜٓوأؾ٬  ايعًّٛ إٓٗذ١ٝ ٚايتأ١ًٜٝٚ اييت  إٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ أٖ

ـٻ ّٸ َتها١ًَّ ١ّْٛلٜٸ تٵَٳق ّٸ ؽ  .تؿورل ٚؾك٘ ايٓ

ـٸ ،ابٔ دنٟ ايهًيبل م عاتب إؿوِّٗ ٖقا ايوٝاٚ  ١َ تؿورلٙ، بعض ٗ َك

ٓٳ ٭ِْٗ ;لٜٔإؿوِّ ٌ ٚ ػاًٖٛا دٗٛؿ ا٭ُٛيٝٸعًِ أٍُٛ ايؿك٘، ا ٚاغؿًٛا َباسح ٛٵتػا
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ل تعًَٖا  ٫ هٝٻُاٚ ،ٕ ايهلِٜآتؿورلِٖ يًكلٗ هٝام ا ٖٚمل ٜوتشٔلٚٗ ايتؿورل، 

ِٸ َٸبايكٛاعـ ايًػ١ٜٛ إؼ ّٸتؿورل ١ٚ، ١ِ يًتؿورل عا ٞٸآايكل ايٓ ُٸ ْ  .(30)١...ػا

بلم إكاُـ اييت دا٤ بٗا أَٔ  ـٸعٳَكِـ ايبٝإ ٜٴ هـ اعتباكٙ إٔ ٖٚقا ايعتاب

ٝٻُٻأًٚٓتٗا ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬، ٚ ،اٱه٬ّ ٓتٗا ٗ آٜاتٗا، ًتٗا ٗ ػطابٗا، ٚب

 ،عـٖاـتٗا ٗ قٛاقعٻٚ، ـتٗا ٗ ُِْٛٗا، ٚنٌؿت عٓٗا ٗ ْكٛشلا ًٚٛاٖـٖاٚقعٻ

اؿوٌ  ٞاٱَاّ أب ٚبعباك٠ ،«ٚؼكٝل ايؿِٗ ا٭ٌُ ٗ اـطاب ايبٝإ»ٕ إ :َٓٗااييت 

 .(31)«..ايػلض َٔ إكهاٍ اـطاب ٖٛ ؼكٝل ايتؿاِٖ. إٕ» :(ع436ٖ)ايبِلٟ

 

ٍٸٖٓ  ُٗا ٝٵنًَإٔ ايتؿورل ١ ايكا١ُ٥ بٌ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٚاي١ًِ ايكٜٛٸ ع٢ً ا ٜـ

١ ، ٚاهتُـاؿ ايـ٫٫ت ايًػٜٛٸٌ إعاُْٞجټع٢ً ٚ، ٕايتؿورل ٚايبٝاٌٜتػٌ ع٢ً قٛك 

ّٸاحملُٛي١   ليًُؿوِّ ًَن١َْايع١ًُٝ ٕٚ ائلٚك٠ إٓٗذ١ٝ إَٔ ٖٓا ؾٚ .(32)ْٞآايكل ٗ ايٓ

ِٗ ٜوتأْى بادتٗاؿاتٚعٛثِٗ، ٜوتشٔل ٚ، ٌٗ إٔ ٜوتعٌ ظٗٛؿ ا٭ُٛيٝٸٚايكاك٨ 

ّٸ ٚآكا٥ِٗ ٌٸ٫ ٜتػا٢ٓ عٔ ٖقٙ ٕ أٚايٌلعٞ،  ٗ قلا٠٤ ايٓ ٌٕ اؾٗٛؿ ٗ ن ٌِ اتٸ عُ

ّٸ  . بكلا٠٤ ايٓ

ـٸشلقا ا٫عتباك ايعًُٞ، ٖٚقا إعط٢ إٓٗذٞ  عّابٳتٳٚ ُٸاحمل ؾكـ ١ٝ إٓٗر، ؿ ٭ٖ

إٍ  ١ْٚٓلٚكٜٸ ١ْايجكاؾ١ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬ ٗ بـا١ٜ ٌْأتٗا إٔ اؿاد١ َاهٸ تٵأؿكَن

ِّ أهٝى َٕٓٗرت ِّٜٔب٘ ع١ًُٝ ايؿِٗ، ٜٚو ِّّ ا٫هتُـاؿ، ٚؿ ع١ًُٝ ايبٝإ، ٜٚك ٜٓ ِ

ُٸٚ ،ع١ًُٝ ايتأٌٜٚٔ ٜٚكِّ ٛټٗ ٚا٭يؿاٚ،  ؿ٫ي١ؼكٝل ١ ٗ ػا َٔ ٚاْتكاي٘  ٍ إع٢ٓؼ

ؾٝٗا تًو  ؿٴٔليًوٝاقات ٚإكتٔٝات اييت تٳ عّابٳتٳ ،ع١ٝبٳايـ٫ي١ ا٭١ًُٝ إٍ ايـ٫ي١ ايتٻ

، إكتٔٝاتتكٓٝٓ٘ َٔ إْتاد٘ ٚ متٸٙ َٔ ائٛاب٘، َٚا ٩إكها متٸي١، َٔ ػ٬ٍ َا ايـ٫

ِّ ،تعٝٝٓ٘ َٔ ايٌلٚٙ اـاؿ١َ ٚإٌتػ١ً ع٢ً ايؿِٗ متٸَٚا    ١ُ يًتأٌٜٚ.ٚإٓ

بعٗا ٜٚوًهٗا ٜٓبػٞ إٔ ٜتٸ ايطلم ٚإوايو اييتلٜٔ ٖٛ تًو إٓٗر عٓـ إؿوِّٚ

 .(33) َٔ ايتشلٜـ...هتاب اهللي ؼِّٝٓا ;اهلليهتاب  ل ٗ تؿورلٙإؿوِّـ بٗا ٜٚتكٝٻ

ٖٓ ٌٕا ٜ٪نِّٚ سٔٛك َباسح عًِ  ٗ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬باكم  ـ سٔٛك إٓٗر بٌه

 .ِٗٵبلم عًّٛ َٓاٖر ايَؿأَٔ  اباعتباكٖ ;ٚعًِ إعذِ ايتؿورلايؿك٘ ٚعًِ أٍُٛ  أٍُٛ
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ز عٔ ايوبٌٝ ٗ ايتُاه٘ ل َٔ إٔ ٫ ىلشـ ٗ ؼٌِ ٚٓب٘ عٌُ إؿوِّؾٛٚٝؿتِٗ تتٻ

 يًُع٢ٓ.

 

عًُا٤ ع ٚتتبټ ع عح ٚاهتكلا١ٛ٤ اييت ناْت َٛٓإٕ َٔ أبلم اؾٗات ايًػٜٛٸ

ٌ ُجټإٍ  ٚٚه١ًْٝ أؿا٠ْ ٖٕٛ ايًؿٜ ٭ ;أٍُٛ ايؿك٘ ٖٞ د١ٗ ا٭يؿاٚ ٗ ع٬قتٗا بإعاْٞ

 .(34)«٘ٺبتٛهټ ؾ١ سكا٥ل ا٭ًٝا٤ إ٫ٓهبٌٝ إٍ َعل»إع٢ٓ، ؾ٬ 

ّٸايؿِٗ  ٚٚه١ًّٝ ،ايًؿٜ طلٜل ايبٝإ ـٸعٳأػل٣ ٜٴ َٔ د١ٗٺٚ ْ٘ أ»ٕ ا٭ٌُ إإف  ;يٓ

 .(35)«...ل٠ عٔ إعاْٞ اييت أٚقعت عًٝٗا ٗ ايًػ١با٭يؿاٚ إعبِّ ٫ بٝإ إ٫ٓ

ٕ ٭» ;ّٸٗ ايٜٓٚلؾع اـؿا٤  ،ْ٘ إٔ ٜبعـ ا٫يتبايأَٔ ًل َٔ ا٭يؿاٚ ٚايتشٗك

ٌٸ ٘ٺ ٚعُا٤ٺ ب٤٬ٺ ا٭ٌُ ٗ ن ِٕ ٚؾواؿٺ ٚؽًٝ ـٺ ٖٛ اػت٬ٙ ا٭زلا٤، ٚٚقٛع اه ع٢ً  ٚاس

 .(36)«...َعاْٞ نجرل٠ٺ

 .عًُا٤ ا٭ٍُٛ ؿ٫٫ت ا٭يؿاٚ َٔ كتًـ اينٚاٜا ٚاؾٗات»كُـ  شلقا ا٫عتباك

ٚٴًل شلِ تًو إعلؾ١ باي٢ تتٖٛؾٚستٸ ؿاٚ َٔ ي٘ ا٭ي تٵعٳٓٹؿٜ كُـٖٚا َٔ ما١ٜٚ َا 

نُا  ;ؾٛدـٖٚا ٫ ؽلز ٗ ؿ٫يتٗا عٔ ايعُّٛ ٚاـِْٛ ٚا٫ًذلاى، سكا٥ل

ٌ ؾٝ٘ ؾٛدـٖٚا ٫ ؽلز ٗ ؿ٫يتٗا عٔ اؿكٝك١ ُٳعٵتٳوٵكُـٖٚا َٔ ما١ٜٚ َا تٴ

 ْؿٝو١ّ ّاكٛا عٛث١ ٚايٌُٛي١ٝ، ٚسٖكعٳن سـٜجِٗ سٍٛ ايًؿٜ بايوٻٚقـ ُٝٻ .(37)«ٚاجملام

إٔ ايًؿٜ ٖٛ إٍ ٖٚقا ايلُـ ٚإتابع١ ٜعٛؿ  .(38)قت٘ بإع٢ٓتـٚك ٗ قٛك ايًؿٜ ٗ ع٬

ُٸّا، بَٚلٓن ّاؾتتبعٛٙ َؿلؿ ،١ايعُـ٠ ٗ اهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ َٸ ّاػا  ّاَطًكّا، ٚعا

ِٻّاٚفام سكٝك١ّّا، ـَٚكٝٸ نُا  .َٚلاتب ٖقا إع٢ٓ، ًٛا ايكٍٛ ٗ ع٬قت٘ بإع٢ٓ، ٚؾ

ًت ١ ايًؿٜ ٚإع٢ٓ ًٖهؾجٓا٥ٝٸ، ٔ ٗ تٛدٝ٘ إع٢ٓعجٛا َـ٣ تأثرل ايوٝام ٚايكلا٥

ٛٸ ١، سآل٠َّعلؾٝٸ هًط١ّ ظُٝع َـاكه٘ ٚاػاٖات٘، عٝح  ،ٗ ايـكي ا٭ُٛيٞ ٠ٺبك

 .(39)ذاٖاتِٗ إقٖب١ٝع٢ً اػت٬ف َـاكهِٗ ٚاتٸ ،ٌاعت٢ٓ بٗقٙ ايجٓا١ٝ٥ ْٝع ا٭ُٛيٝٸ

و١، عٝح نإ هُعِٗ ٗ ١ُ ْٚؿٝقِّ ٚقـ ناْت شلِ ٗ َـاكه١ ايًؿٜ ادتٗاؿاتٷ

ّٸ٫ ;ٚاسـ ٌَذلْى ا١ُٖٚ ايًؿٜ ٚإع٢ٓ، اًتػاشلِ بجٓا٥ٝٸ  هتُـاؿ إع٢ٓ َٔ ايٓ
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ـٸ ;ايٌلعٞ  .ٗ اهتٓباٙ ٚؼٌِٝ اؿهِ ايٌلعٞ ١َّيٝهٕٛ ٖقا إع٢ٓ َك

ٖٓ ـٸٚ ّٸٗٵٌ ٗ اًتػاشلِ ع٢ً ايًؿٜ ٖٛ إٔ ا٭ػطل ٗ ه٤ٛ ايَؿا٭ُٛيٝٸ ا ً  ِ يًٓ

َٸ بِؿ١ٺ ّٸل َٔ ا٭يؿاٚ إلٓنعـّ ايتشٗك١ ٖٛ عا  .ب١ يقيو ايٓ

َٚٔ َباؿ٥ِٗ ٗ ٖقا ايباب إٔ ا٭ٌُ ٗ تـاٍٚ ايًؿٜ ٖٛ ؼكٝل ايبٝإ 

ٌٸ»ٕ أٚ، (40)ِٗٵٚايَؿ ِٕ يه ُٸ اه ّٸ ٢ٶَو يٝكع ب٘ ايتؿاِٖ  ;ٜٚتبٌ ب٘ إلاؿ ،ب٘ ىت

ِٷ ٖقا ٚ .(41)«يٓا ٚيبطٌ ػطاب اهلل تعاٍ ،ّابـأ ٚايبٝإ، ٚيٛ مل ٜهٔ فيو ٕا نإ تؿاٖ

ٟٸ ٞٸ اؿٔٛك يًبشح ايًػٛ ٞٸ ٚايـ٫ي ٖٛ َا هعًٓا ْـكى إٔ عًِ أٍُٛ  ٗ ايـكي ا٭ُٛي

ّٸ ٖٛ ٗ أًُ٘ عحٷ ايؿك٘ ٞٸ ٗ ؿ٫ي١ ايًؿٜ ٗ ايٓ دٌ كهِ ائٛاب٘، أَٔ  ;ايٌلع

ّٸ  ّا، ٚؼٌِٝ ايكٛاعـ، ٖٚٛ َا نإ ؿاؾعٚإكها٤ إعاٜرل اؿان١ُ يؿِٗ ايٓ

ٝٸ تكلا٤ ْٝع أْٛاع ٚأًهاٍ ايع٬قات ٚا٭ْوام اييت تكّٛ بٌ ايًؿٜ ٌ إٍ اهيٮُٛي

ّٸ  .(42)ايٌلعٞ ٚإع٢ٓ ٗ ايٓ

بٌ إٕ ايبشح عٔ إع٢ٓ ايقٟ وًُ٘ ايًؿٜ ٗ ايذلنٝب نإ ٖٛ ا٭ٌُ 

ًٕٛ ع٢ً ايًػ١، ٜٚوتشٔلٕٚ َباسجٗا، ػٚايكِـ ٗ عٌُ ا٭ُٛيٌٝ ِٖٚ ٌٜت

إٕ ا٫عتٓا٤ بإعاْٞ » َاّ ايٌاطيب عٓـَا قاٍ:غ ب٘ اٱٖٚقا َا ُلٻ .ٜٚٓاقٌٕٛ قٔاٜاٖا

إٔ ايعلب إِا ناْت عٓاٜتٗا  ع٢ً بٓا٤ٶ، إبجٛث١ ٗ اـطاب ٖٛ إكِٛؿ ا٭عِٛ

ّٷ .بإعاْٞ  .(43)«عٓـ أٌٖ ايعلب١ٝ ٖٚقا ا٭ٌُ َعًٛ

ّٸ ٚه١ًْٝ ٫ٓإؿٜ َا ٖٛ ًؾاي  .يتشٌِٝ إع٢ٓ َٔ ايٓ

ؾكاٍ:  «ايدلٖإ»٘ ٗ عٔ ٖقا ايتٛدټ ع(478ٖ)ٚيكـ أؾِض إَاّ اؿلٌَ اؾٜٛين

أَا إعاْٞ ؾوتأتٞ ٗ  ;ل با٭يؿاٚ ٚإعاْٞإٔ َعِٛ ايه٬ّ ٗ ا٭ٍُٛ ٜتعًٖ ِٵاعًَ»

ٕٵ ،نتاب ايكٝاي ـٻأَا ا٭يؿاٚ ؾٚ ;ًا٤ اهلل إ ٕٸ ;َٔ ا٫عتٓا٤ بٗا ٬ بٴ ايٌلٜع١  ؾإ

ٝٸ ٞٸَبشح ايًؿٜ َٔ إـاػٌ ا٭هاه١ٝ يؿِٗ ا ـٸعٳٜٚٴ .(44)«١ْعلب ، ؾٗٛ َٔ ـطاب ايٌلع

ِٸ ٝٸ أٖ  ٞ.ات إواعـ٠ ٚإع١ٓٝ ع٢ً ايؿِٗ ٚايتًٓكاٯي

ِ ٗٵؾايَؿ .اٱؾلاؿ ٚايذلنٝب ٞٵل َٔ ايًؿٜ ٗ سايتٳٖٛ ايتشٗكإٓٗذٞ  ٚإٓطًل

ّٸ ،عا١ٌ٥ بٓت ايٌاط٧ ـنتٛك٠نُا قايت اي ،ٜبـأ ، باــ١َ ايًػ١ٜٛ ٭يؿاٚ ايٓ

ـ عٵشلقا ايبٴ ّاٚإؿكان .(45)يًؿٜ ٗ ع٬قت٘ بإع٢َٓعلؾ١ ايـ٫ي١ إعذ١ُٝ ٚايوٝاق١ٝ 

، ٚقاَٛا بايػ١ عٓا١ّٜ، َٔ سٝح َعاْٝ٘ ٚؿ٫٫ت٘ ،بايًؿٜ ايعلبٞ ين عًُا٤إٓشٞ، ؾكـ عٴ
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ت٘ ٗ ٛٸقعهِ أثلٙ ٚ ;ِ اهتشٔاك ايوٝامٗٴتٵٚمل ُٜؿ .َتابعت٘ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٚإٛاقع

ٞٸٕ ا٭ٌُ ٗ ؼًٌٝ اـطاب ٭ ;تٛدٝ٘ إع٢ٓ هب إٔ تهٕٛ ايبـا١ٜ ؾٝ٘  ايٌلع

ٚٸَعلؾ١ ايـ٫ي١ إعذُٝٸ، ١ ٭يؿاٚ٘باــ١َ ايًػٜٛٸ ٝٸ١٫ّ أ  ،ّا١ ثاْٝ، ٚايـ٫ي١ ا٫هتعُاي

ّٸ ـٻؾ .شلقٙ ا٭يؿاٚ ٚإكتٔٝات ٚا٭سٛاٍ احملٝط١ بايٓ ل َٔ َٔ ايتشٗك ٗ ايتؿورل ٬ بٴ

ٚٸ .ا٭يؿاٚ ٗ ايذلنٝب  ل ا٭يؿاٚ إؿلؿ٠.طاب إٔ وكِّل اـوتاز إيٝ٘ َؿوِّ اٍ َؾأ

ٚٸآؾتشٌِٝ َع٢ٓ َؿلؿات أيؿاٚ ايكل َٕٕ َٔ أ  أكاؿ إٔ ٜـكى َعاْٞ ٔٵٍ إعإٚ 

 .(46)«ٕآايكل

 

ّٸٖٚٛ إٔ ايتًٓك ،ع٢ً ٖقا ايجابت بٓا٤ٶ ايٌلعٞ ٚؾُٗ٘، ٚايٍُٛٛ  ٞ ايوًِٝ يًٓ

َٔ  ـ بعـؿٺَٔ ائٛاب٘ ٚايٌلٚٙ، ٚايتكٝټ بتذُٝع فُٛع١ٺ ل إ٫٫ٓ ٜتٝوٻ ،إٍ َكاُـٙ

ِٸ .ذٗت إٍ ايـ٫٫تٍُٛ اتٸا٭ٕ ٚد١ٗ عًُا٤ إايكٛاعـ، ؾ ِٸ َٚٔ ث اؾٛاْب  ؾُٔ أٖ

ٞٸ ،ايًػ١ٜٛ ا ـٚايقٟ س .اييت ناْت َٛٓٛع ؿكاه١ ا٭ُٛيٌٝ، اؾاْب ايـ٫ي

ٝٸ ع٢ً َعلؾ١ ـ ايتؿورل ٚايتأٌٜٚ ٚا٫هتٓباٙ ًعٓا١ٜ بٗقا اؾاْب ٖٛ تٛٗقيٌ با٭ُٛي

 َٔ ْٝع اؾٗات ٚاينٚاٜا ٚإوتٜٛات. ،ؿ٫ي١ ايًؿٜ ع٢ً إع٢ٓ

 ،عٌ ايؿكٝ٘ ع٢ً اهتؼلاز ٚاهتٓباٙ ا٭سهاّ َٔ إٓطٛمؾايـ٫٫ت ٖٞ اييت تٴ

ٟ ، أغ ب٘عٝٓ٘ ع٢ً اهتٓباٙ ا٭سهاّ َٔ غرل إِلٻنُا تٴ .غ بٗا١ إِلٻٝٸٖٔٚٞ ايك

ّٸ قٛاعـ ع )ف عٓـ إٓاطك١ بلٳعٵهٌ ٗ ا٫هتـ٫ٍ ٜٴٖٚقا ايٌ .غ ب٘غرل إِلٻ َٔ ايٓ

د١ٗ  تٵـٻَٚٔ ٖٓا عٴ (.ؼٌِٝ إوهٛت َٔ إٓطٛمع )ٚب ;(47)(ايتٛيٝـ ٚا٫هتـ٫ٍ

 .ايـ٫٫ت عُـ٠ عًِ ا٭ٍُٛ

ـٻؾ عُٝك١ بـ٫٫ت ا٭يؿاٚ ع٢ً إعاْٞ،  هًِٝ َٚعلؾ١ٺ ٗ ايتؿورل َٔ إؿكاىٺ ٬ بٴ

ٚشلقا ايػلض  .يًوٝام احملٝ٘ باـطاب ّاعبٳتٳ ،ي١ اـطابل ايقٟ ٜطلأ ع٢ً ؿ٫ٚبايتػٝټ

نُا ، ْٛل عًُا٤ أٍُٛ ايؿك٘ ٗ ا٭يؿاٚ ٗ ع٬قتٗا بإعاْٞ ٗ ْٝع اؾٗات

٭ٕ ايه٬ّ ايٛاسـ ؽتًـ  ;عٓاٜتِٗ إٍ اٱٕاّ بإكتٔٝات احملٝط١ باـطاب تٵَؾاِْلٳ

 يًُكتٔٝات احملٝط١ ب٘.  عّابٳ٘ تٳؿ٫يتٴ

ِٸ، ِ ٚإكاؿت٘يكِـ إتهِّ يؿاٚ تابع١ْؾـ٫ي١ ا٭ ـٻ َٚٔ ث َٔ َعلؾ١ ايكِـ  ٫ بٴ
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ّٸ ;ٚاٱكاؿ٠ ٗ ايتؼاطب ٕ ايوٝام ٭ ;بتشهِٝ ايوٝام، ٚإعُاٍ ايكلا٥ٔ احملٝط١ بايٓ

ِٷ  .غ بقيو عًُا٤ ا٭ٍُٛنُا ُلٻ ،سان

ٝٸ ـٸعٳٜٚٴ ٍ ى عًٝ٘ بٓا٤ عًِ أٌُٛ ا٭هاي ايقٟ ٜتأهٻَبشح ايـ٫ي١ عٓـ ا٭ُٛي

 ِٵاعًَ»: «إوتِؿ٢»عٓـَا قاٍ ٗ  ع(،505ٖ)ٚقـ نٌـ عٔ ٖقا اٱَاّ ايػنايٞ .ايؿك٘

ٕٴ ;إٔ ٖقا ايكطب ٖٛ عُـ٠ عًِ ا٭ٍُٛ ٗ اقتباي  ،ٞ اجملتٗـٜٔعٵهٳ ٭ْ٘ َٝـا

 .(48)«ٚادتٓا٥ٗا َٔ أغِاْٗا ،ا٭سهاّ َٔ أُٛشلا

ٖٓ ٝٸ١ ٚايـع ٗ إباسح ايًػٜٛٸٌ ع٢ً ايتٛهټن ا٭ُٛيٝٸا سٓؿٚ ١ ٖٛ ؿكد١ ايتؿاٚت ٫ي

ٗ اـطاب  تٵؾا٭يؿاٚ اييت دا٤ٳ .َٔ سٝح ؿكد١ ايٛٓٛغ ٚاـؿا٤ ،اؿاٌُ ٗ ا٭يؿاٚ

ٞٸ ـٺ يٝوت ٗ َوت٣ٛٶ ايٌلع بٌ إٕ ايًؿٜ  .َٔ سٝح ايٛٓٛغ ٚاٱبا١ْ ٚاـؿا٤ ،ٚاس

ٍٸ»ايٛاسـ قـ  أٚ َعٓاٙ ، أٚ بؿشٛاٙ َٚؿَٗٛ٘، ع٢ً اؿهِ بِٝػت٘ ََٚٓٛٛ٘ ٜـ

ـٙ ٖٚٛ َا أٖن .ع٢ً ايـ٫ي١ ايًؿ١ٝٛ إٔ ايبٝإ َكِٛكٷ إٍ إٓاؾ١ّ .(49)«َٚعكٛي٘

ٝٸ ل٠ عٔ إعاْٞ با٭يؿاٚ إعبِّ إٔ ايبٝإ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ»سٝح فنلٚا  ;ٕٛ ٗ ْكٛشلِا٭ُٛي

ٚايوبٌٝ ٚايطلٜل ٗ ٖقٙ إعلؾ١ ٖٞ ٚد١ٗ ايًوإ  .(50)«اييت أٚقعت عًٝٗا ٗ ايًػ١

ٞٸ  .(51)١ٓع١ ايًػٜٛٸ، ٖٚٛ إكِٛؿ بإٛاايعلب

ٖٓ ُٸا ٜ٪نِّٚ ّٸ ١ٝ ايـ٫ي١ ٗ ايؿِٗ ٚاهتُـاؿ إع٢ٓـ أٖ ٞٸ نٕٛ ايٓ ٍٸ ايٌلع  ٜـ

ايبشح ٗ ؿ٫ي١ ايِْٓٛ  ّاؾكـ أٓش٢ ٓلٚكٜٸ .كتًؿ١ بطلٕم ،ع٢ً أنجل َٔ ؿ٫ي١ٺ

١ ١ تلهِ َٓٗر ا٫دتٗاؿ ٗ اهتجُاك نآؾ١ يػٜٛٸاييت تعتدل قٛاعـ أُٛيٝٸ، ٚع٢ً َعاْٝٗا

ّٸطاقات ا ِٸ .ٗ ايـ٫ي١ ع٢ً َعاْٝ٘ يٓ ايبشٛخ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اهتٓباٙ  ٖٚٛ َٔ أٖ

 .(52)ا٭سهاّ

إٍ ؼـٜـ َعامل ايبٝإ  ٞٴعٵايٓٛل٠ ا٭ُٛي١ٝ يًبشح ايـ٫يٞ ايوٻَٔ أٖـاف ٚ

ٕ بٗا ٚفيو بٛٓع إعاٜرل إٓٔبط١ ٚائٛاب٘ اؿان١ُ اييت تٛم ;ٚايتؿورل ٚايتأٌٜٚ

ّٷٗا غُٛضٷ، أٚ َوٸىٷبٵٗا َيًابٳيٛ ُا ؾٝ ايِْٓٛ ٚإتٕٛ ايًػ١ٜٛ أٚ  ،، أٚ اعذلٓٗا إبٗا

ٌٸ .ايتبايٷٚ أُابٗا ػؿا٤ٷ دٌ ايٍُٛٛ إٍ ؼكٝل ٖقا اشلـف أٖقا ايعٌُ نإ َٔ  ن

ـٻ ٝٸايٓبٌٝ، ايقٟ ٜتش ٚعًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٗ فًُ٘  .يت ايكلا٠٤ ٚايتأٌٜٚؿ ٗ ٓب٘ عًُ

ِٸٚ، َٚع٢ٓ ّايؿٛ ،ٗ ايـ٫٫ت إِا ٖٛ عحٷ ٚفيو عٔ طلٜل َبـأ ايت٬مّ ّا، ٚهٝاق ّاْ

ِّ ؿ، ايكا٥ِ بٌ قٛاٌْ ايًػ١ ٗ ؾِٗ اـطاب، ٚٓٛاب٘ ايوٝام ٗ ؼـٜـ إع٢ٓ إتع
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ٕٛ  .(53)«كِْٛ ٚاحملتٌُ ع٢ً م

عًُا٤ ا٭ٍُٛ  تٵظُٝع أقواَٗا ٚؾلٚعٗا ٚأْٛاعٗا، دعًَ ،ٚا٫ٖتُاّ بايـ٫٫ت

ٝٸ باك إٔ ايوٝام أؿا٠ْباعت ;ذٕٗٛ إٍ ايبشح ٗ ايوٝامٜتٸ  بٷ١ يتشـٜـ إع٢ٓ، ٚهبإدلا٥

ُِّٳعٌ ٗ ايذلدٝض بٌ ايـ٫٫ت احملتٳَٴ ؿ٠ اييت وتًُٗا إع٢ٓ احملٍُٛ ١ً، ٚا٭قٛاٍ إتع

ّٸ ِّ .(54)ايٌلعٞ ٗ ايٓ  دعًت بعض ٗا ايـ٫٫ت ٗ ايتؿورلتٵ١ٝ اييت انتوبٳٖقٙ ا٭ٖ

َٸ ّاقاْْٛ َبشح ايـ٫٫ت يٝهٕٛ ٕٚوتشٔلٜايباسجٌ   ٗ ايتؿورل ٚايبٝإ. ّاعا

ـٸٚ ّٕتٓكوِ ايـ٫ي١ إٍ ع  َٓٗا: ،٠ أقوا

ٝٸ1  هـ ايعكٌ سٝح  ،ِيكِـ إتهِّ تابع١١ْ يؿٛٝٸ ٖٚٞ ؿ٫ي١ْ :١ع ايـ٫ي١ ا٭ًُ

ٍٸ ٞٸ إٔ تأػق ٚقٛاَٗا .ٚإـيٍٛ َٓاهب١ّ بٌ ايـا عٝح تهٕٛ  ،ا٭يؿاٚ َٔ ٚٓعٗا ا٭ًُ

ٚٴ ٚؾلؿ٫يتٗا  ٚٸي تٵٓعٳَا   تٌذلى ؾٝٗا ؾٗٞ ؿ٫ي١ْ .إأػٛف َٔ ايٛٓع ٍ٘ بايكِـ ا٭

 .(55)ٚا٭يو١ٓ ْٝع ايؿّٗٛ

ـٸٚ :ع ايـ٫ي١ ايتابع2١   ٚكادع١ْ، شلا َٔ ايـ٫ي١ ا٭١ًُٝ، ٚػاؿ١َْ ٠ْٖٞ ؿ٫ي١ َوتُ

َٸَعلؾتٗا ب ايٓٛل ٗ ٜتطًٓٚ .يٝٗاإ عين أ ،ـطاببا١ احملٝط١ ايٓٛل ٗ إكتٔٝات ايعا

 .(56)ايوٝام

ٝٸبٳٌِٝ ايـ٫ي١ ايتٻٚؼ ع٢ً َـ٣ إعلؾ١ بايوٝام احملٝ٘  ـٷ١ َتٛقِّع١ٝ َٔ ا٭ًُ

ٌ ٜتؿاٚتٕٛ ٖٚٛ َا ٜعين إٔ إتًكِّ ٌ شلقا اـطاب.ٖٚٛ َا ٜتؿاٚت ؾٝ٘ إتًكِّ .باـطاب

 ...ٖقٙ ايـ٫ي١ٗ انتواب 

َٔ سٝح ايٛلٚف ٚا٬ٕبوات احملٝط١  ،ؾُلاعا٠ إكتٔٝات ايتـاٚي١ٝ يًؼطاب

ٞٸ َطًبٷ ،باـطاب ِّ ،ٌ ايـ٫ي١ ٗ اـطابٗ ُجټ َٓٗذ  ؿلٚعٗابٚؿ٠، بأقواَٗا إتع

ًِّهاشلا أٚ   ع١.إتٓ

ٗ  ،ٖع(790ٚايـ٫ي١ بٗقا ايتكوِٝ ٚايتؿلٜع ٖٞ َٔ اػتٝاك اٱَاّ ايٌاطيب)

 ١ إٍ:ِ ايـ٫ي١ اييت تلدع إٍ إٛآع١ ايًػٜٛٸؾكـ قوٻ ،إٛاؾكات

ٝٸ  ٕٕٚعباكات َؿٝـ٠ ؿآي ..َٔ د١ٗ نْٛٗا أيؿاّٚا.» ;١ؿ٫ي١ أًُ  ١ ع٢ً َعا

 .«َطًك١...

ٕٕ ١ْـ٠ ؿآيٚعباكات َكٝٸ ٖٚٞ َٔ د١ٗ نْٛٗا أيؿاّٚا» ،ؿ٫ي١ تابع١ٚ  ع٢ً َعا

 .(57)«ي١ ايتابع١...٫يًـ ػاؿ١َٺ
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 ;ايوٝام ٚايكلا٥ٔ ٚإكا١ّٗ يًُع٢ٓ اؿان١ُ ٚإٛدِّ ٜٚٓـكز ٗ ٖقٙ إكتٔٝات

١ُٕ يع٬َات ايـآيأَ  اباعتباكٖ ايٛها٥ٌ َٔ  ٖٚٞ .ِ َٔ ن٬ٍَ٘ َلاؿ إتهِّإـ٠ ًٹلٵٚا

ُٕ  .(58)٬ت َٔ اـطاب...ُٳـ٠ إٍ بٝإ احملتٳًٹلٵا

ْٸ ؿٷٚادتٗا ؾً٘ اػتٝاكٷ ع(751ٖ)ِ اؾٛم١ٜابٔ ايكِّأَا اٱَاّ ا٭ُٛيٞ  ٗ  ػا

 ؾٗٞ تأػق عٓـٙ قوٌُ أهاهٌٝ: .(59)تؿلٜع ٚتكوِٝ ايـ٫ي١تُٛٝـ ٚ

ٖٚقٙ ايـ٫ي١ ٫ ؽتًـ  .ِٖٚٞ ايـ٫ي١ ايتابع١ يكِـ إتهِّ :ع ايـ٫ي١ اؿكٝك1١ٝ 

 عًِ ب٘ َٔ غرلٙ.أؾإتهًِ أؿك٣ َٔ غرلٙ به٬َ٘، ٖٚٛ  ;ٌُباػت٬ف إتهِّ

ٖٚقٙ ايـ٫ي١ ؽتًـ باػت٬ف . ٖٚٞ ايتابع١ يؿِٗ ايواَع :ع ايـ٫ي١ ايتابع2١ 

 .(60)نٕٚ بٗاإكتٔٝات ايجكاؾ١ٝ اييت ٜتُٝٻ بوٵسٳ ،َـاكى َٚوتٜٛات ايواَعٌ

 

ٝٸ ٌ ٗ ايؿٌِ بٌ ا٭يؿاٚ َٔ د١ٗ إعذِ َٚٔ د١ٗ ا٫هتعُاٍ ٗ َوع٢ ا٭ُٛي

يًوٝام ايقٟ  عّابٳل ؿ٫يت٘ َٚعٓاٙ تٳٕ ايًؿٜ تتػٝٻ٭ ;يًؿٌِ بٌ اؾٗتٌ ;اًتػًٛا بايوٝام

 ؾٝ٘. ؿٴٔلٜٳ

ّٸِٛ ؾٝ٘ ايعٓاُل إلٓنؾايوٝام ٖٛ اٱطاك ايقٟ تٓت ٚقـ اعتُـٙ  .ب١ يًٓ

ّٸإؿوِّ ٖٚ ،لٕٚ ٗ تؿورلِٖ يًٓ ّٸٚٚ ِٸ ،ْٞآايكل ؿٛٙ ٗ تعٌٝ ؿ٫ي١ ايٓ  ؾٗٛ َٔ أٖ

 ِ.١ ع٢ً َلاؿ إتهِّايكلا٥ٔ ايـآي

ٝٸ ٚقـ ٚٓع  .ٕٛ إٍ ايوٝام ٚعٓاُلٙ ٚأثلٙ ٗ ؼـٜـ إع٢ٓيكـ ؾطٔ ا٭ُٛي

ـٸ  ُاشلِ يًوٝام.٠ ٓٛاب٘ ٗ إععًُا٤ ا٭ٍُٛ ع

١ ع٢ً َا اْتِٛ َٔ ايكلا٥ٔ ايـآي لاؿ بايوٝام عٓـ عًُا٤ ا٭ٍُٛ فُٛعٴٜٚٴ

ٝٸ هٛا٤ٷ ،إكِٛؿ َٔ اـطاب  :أػل٣ ، ٚبعباك٠ٺ١ّأّ َكاَٝٸ ١ّأناْت تًو ايكلا٥ٔ ساي

 ،يًؿٌِ بٌ إعاْٞ ;ِ ٚاٱؾٗاّٗٵواِٖ ٗ ع١ًُٝ ايَؿايكلا٥ٔ اييت تٴ ايوٝام ٖٛ فُٛعٴ

 .(61)«...١ٺيػٜٛٸ اْت أّ غرلٳن ١ّيػٜٛٸ

عٔ  أٚ َٓؿ١ًِّ ١ّإٕ عٓا١ٜ عًُا٤ ا٭ٍُٛ با٭يؿاٚ مل تهٔ َوتكًٓؾ ،ٚعًٝ٘

ٕ ايًؿٜ ػاكز ٭ ;بـأ َلاعا٠ إكتٔٝات ٚإكاَاتَ َٚلتبط١ّ ١ّايوٝام، بٌ ناْت ؿاػً

 .ايذلنٝب ٫ ق١ُٝ ي٘
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ِٸ .(62)«٢ٶؿٙ مل ٜهٔ ي٘ َعٓيٛ اعتدل ايًؿٜ َذلٸ» قاٍ اٱَاّ ايٌاطيب:   َٚٔ ث

ُٸ عًُا٤ ا٭ٍُٛ، ٚنإ شلا ا٭ثل ايهبرل ٗ اًتػٌ عًٝٗا ١ اييت ؾُٔ اؾٗات إٗ

َٚٔ قٛاعـِٖ ٗ ٖقا  .ِ َٔ اـطابٚقِـ إتهِّ ،د١ٗ ايوٝام ،اهتُـاؿ إع٢ٓ

ِٷ  أذٳ٫ًِٚ ٜٴ .يًؿٜٕ ا٭ٌُ إٓٗذٞ ٖٛ إعُاٍ ايـ٫ي١ اؿكٝك١ٝ إ، ٚايباب: ايوٝام سان

ّٸإٚ .عٓـ عـّ قـك٠ ايٛٓع ع٢ً ايٛؾا٤ بإع٢ٓ م إ٫ٓإٍ ايوٝا  ٕ اْتناع إع٢ٓ َٔ ايٓ

قاٍ ايٌٝؽ  .ٕ ا٭ٌُ ٗ اـطاب ٖٛ ؼكٝل ايؿِٗ ٚايبٝإ ٚاٱب٬ؽإٚ .وهُ٘ ايوٝام

، ٚتلدٝض احملت٬ُت، ٜلًـ إٍ تبٌٝ اجمل٬ُت ٛأَا ايوٝام ؾٗ» ابٔ ؿقٝل ايعٝـ:

ٌټ .ٚتكلٜل ايٛآشات  ـٸعٳٚايوٝام ٗ ايـكي ا٭ُٛيٞ ٜٴ .(63)«ف با٫هتعُاٍلٳعٵفيو ٜٴ ٚن

ّٸبلم اؾٗات ائابط١ يًُع٢ٓ، بٌ ٖٛ إٛدِّأَٔ   .(64)٘ يًُع٢ٓ ٗ ايٓ

ٚاعتدل عًُا٤ ا٭ٍُٛ َبـأ َلاعا٠ ٚؼهِٝ ايوٝام ٗ ايؿِٗ ٚؼٌِٝ إع٢ٓ 

ُٕ ا٭َجٌ، ٚايطلٜلٳ إٓٗرٳ ّٸايوـٜـ ا ٕ إٚ .(65)ٞٸعايٌل عٌ ٗ ؼٌِٝ إع٢ٓ َٔ ايٓ

ِ ٜ َـ٣ اٖتُاّ عًُا٤ ا٭ٍُٛ بايوٝام، ٚبكِـ إته٬ًِّسٹايٓاٚل ٗ نتب ا٭ٍُٛ ٜٴ

ٖٓ َِّٔ اـطاب،   ؿاتِٗ.ٗ ثٓاٜا نتبِٗ َٚ٪ٖي ِٕٛ ي٘ َباسح ٚاهع١ّا دعًِٗ ى

ٝٸ ع٢ً تٛدٝ٘ إع٢ٓ ٗ  ،١ٗٚأؿا٠ َٛدِّ ،عـ٠َوا ١ْنُا إٔ ايوٝام ٖٛ آي

٘ ٗ بٌ ايتؿٗك ،٘ ٗ ايعباك٠َكِٛؿ اـطاب يٝى ايتؿٗكإٔ  ع٢ً بٓا٤ٶ ،(66)اـطاب

 .(67)ل...إعبِّ

وٌُ ع٢ً إع٢ٓ  َٚٔ ادتٗاؿاتِٗ ٗ ٖقا اجملاٍ إٔ اـطاب ايِاؿك عٔ ايٌاكع

ٞٸ ِٸلٵٌ ع٢ً إع٢ٓ ايعٴُٹك سٴؾإفا تعقٻ ;ايٌلع ٞٸ أػرلّا ٗ، ث  .(68)وٌُ ع٢ً إع٢ٓ ايٌلع

ٟٸٜيًؿٜ قبٌ ا٫هتعُاٍ ٫ ٗ ٖقا ا٫ًتػاٍ إٔ ا إبـأٚ ، ٚإِا َع٢ٓٶ هتوب أ

ٞٸ ـٸ َعٓاٙ اؿكٝك ٖٓؾٝ٘ ؿٴٔلٜٳٟ قيًوٝام اي ّاعبٳتٳ ،ؿ ٗ اهتعُايٜ٘تش ٌ ٜٚعين إٔ يِّا ٜـ، 

 .١ ٗ ايذلنٝبٝايوٝام ٖٛ ايٓاِٚ ايقٟ ٜعطٞ يًه١ًُ ؿ٫يتٗا اؿكٝك

ـٸٚايوٝام ٜتؿلٻ ٚايوٝام غرل  ;ايوٝام ايًػٟٛ ٚإكايٞ َٓٗا: ،٠ أْٛاعع إٍ ع

ّٸ ؾٗٛ أؿا٠ْ. (69)َٖٞٚٛ إكا ،ايًػٟٛ ٘ ٜواعـ ٚإعُاُي .إدلا١ٝ٥ يتشـٜـ إع٢ٓ ٗ ايٓ

ٕٸ٪نِّٜٚ .ِٞ ٚايتًٓكٗٵعٌ ع٢ً سؤ ايَؿٜٚٴ ٚعـّ إعُاي٘ أٚ  ،اؾٌٗ بايوٝام ـٙ أ

إف سٔٛك  ;ٚعٔ قِـٙ ،ٚإبعاؿٙ عٔ أًُ٘ ،َٔ ؼلٜـ إع٢ٓ ّابلٵٓٳ ـٸعٳٜٴ ،اهتشٔاكٙ

ٌّ ايكِـ ٗ َٚٔ قٛاعـ عًُا٤  .بٛدٛؿ ايكِـ ْ٘ ٫ ن٬ّ إ٫ٓإ، ٚايتؼاطب ٓلٚك
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 .(70)ـِٵا٭ٍُٛ: ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ ايَك

ِّ ِٸ لٷٖقٙ ا٫عتباكات َ٪ أؿٚات ايؿِٗ  ع٢ً إٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٜبك٢ َٔ أٖ

ُٕيل َٚا أسٛز إؿوِّ .ٚا٫هتُـاؿ ـ٠ ع٢ً واعٹ٬ط٬ع ٚا٫ْؿتاغ ع٢ً قٛاعـ ٖقا ايعًِ ا

 !ٞ ٕعاْٞ ايِْٓٛ ايٌلع١ٝؿِٗ ٚايتًٓكاي

  

 نَتُِّٝ َا ْوتٓتذ٘ ٗ ٖقا ايبشح إٔ عًّٛ ايؿِٗ ٚايتؿورل ٚايبٝإ ؼ٢ٛ َٛقٕع

ُٸ َٚها١ْٺ ٞٸ ١ػا  ،اػت٬ف أْٛاعٗاكغِ  ،ايعًّٖٛقٙ ٕ إٚ .اٱه٬َٞ ٗ ايذلاخ ايعلب

ـټ ٛټٚتع تػاٍ ع٢ً د١ٗ ايبٝإ ا٫ً تٵع ؾلٚعٗا ٚأقواَٗا، قـ اػتاكٳؿ أًهاشلا، ٚتٓ

ٗټ ِّ ،ِ ايِْٓٛٚتؿ ِ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ ٗٵايَؿَٓٗر  سٔٛكـ٣ ٕؿاعِ  لٷٖٚٛ َ٪

 .اٱه٬َٞ

ع٢ً د١ٗ ايؿِٗ  تٵاييت اًتػًَ ١اٱه٬َٝٸٜٚأتٞ عًِ ا٭ٍُٛ ٗ ُـاك٠ ايعًّٛ 

  .ٚايبٝإ ٚا٫هتُـاؿ

ِّٚ ٖقٙ ا٫عتباكات ٚإٛاُؿات اعتباكاتٷ ٍ ايؿك٘ ٜبك٢ لات ع٢ً إٔ عًِ أَُٛ٪

ِٸ ُٸ ١أؿٚات ايؿِٗ ٚعٓاُل ا٫هتُـاؿ يًُع٢ٓ ٗ ايِْٓٛ ايٌلعٝٸ َٔ أٖ  ،١ّػا

ٚٻٚ َٸ ١ْ بايًػ١ ايعلب١ٝ بِؿ١ٺايِْٓٛ إـ  ١.عا

طلم اهتؼ٬ْ بٚ ،إٍ ا٫ٖتُاّ بايـ٫ي١ ذ١ّٗؾعٓا١ٜ عًُا٤ ا٭ٍُٛ ناْت َتٸ

ّٸب ;إع٢ٓ ٚا٫ًتػاٍ ، ايٓب١ٜٛ ١ٓٻٕ ايهلِٜ ٚايوټآَٔ ِْْٛ ايكل كِـ ٓب٘ ؾِٗ ايٓ

ٞٸ ّٸ بإٓٗر ا٭ُٛي إٔ عًِ أٍُٛ وٌُ ٗ  ٚٚآضٷ .ايٌلعٞ ٗ قلا٠٤ ٚتأٌٜٚ ايٓ

ٝٸ ١َّباسج٘ ْٛلٜٸ تهٌـ عٔ َوتٜٛات َٚتُاهه١، َٚٓوذ١ُ، َٚتٓاهك١،  ١ّؿ٫ي

ّٸاًتػاٍ ايـ٫ي١، ٚسٔٛك إع٢ٓ، ٚأًهاٍ تًٓك َٸ ٞ ٖقا إع٢ٓ ٗ ايٓ ّٸ١ّعا  ، ٚايٓ

ٞٸ ُٸ ايٌلع ـٸ١ّػا ١ ٗ ا٫هتُـاؿ ٚا٫هتٓباٙ َٔ أهاهٝٸ ١َّ، يػا١ٜ دعٌ ٖقا إع٢ٓ َك

بٌ  ّاَتناٜـ ّاُاَيكٞ اٖت ٚشلقا. ػل٣أ ٚؿُا١ٜ ٖقا إع٢ٓ َٔ ايتشلٜـ َٔ د١ٗٺ ،د١ٗٺ

 .ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ٗ اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠
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 )اٌتصاز الدً عمى الشيف( 

 قساءٌة ٌكدّية يف املفّوً

 

 

ٔٵ ٜٴلادٹع َ ُٳ اييت ٚا٭ًعاك َٔ ايُهتٴب، ×َاّ اؿوٌاٱ عٔ ُنتٴب اَٳ  ،تٵْٴٛ

ـٸ ٚ تًُٝشّاأ تِلوّا ٜل٣ ٫ ،َٔ ايكلٕ إآٞ اتٝٸاـُوٝٓ قبٌ َا ؾذل٠ إٍ  عٔ خٜتش

ٕٻ  ،ايّٝٛ عُّٛ ايٌٝع١ يـ٣ ٚإعلٚف ايٌا٥ع ِٗٵايَؿ َعوٳب اْتِل ×ا٫َاّ اؿوٌ أ

ِٵ ع٢ً بتػًٖ ٗ أْٸ٘  .ُ٘ػٳ

ـٻ عاكؾايهتابات ٚا٭ً  ٛٸعٴًُ ٚعٔ ًذاعت٘، عٔ خقبٌ ٖقٙ إلس١ً ناْت تتش

ُٻ ٘ٴ ٚسلٛػ٘، ٙ،ٚعنِّ ،إقـاَ٘ٚ ،ٚٓٛس٘ٚ ،ٚدٴلأت٘ ٘،تٖٹ  ـّاذٵَٳ يكَٛ٘ٚ يٓؿو٘ ب٢ٓ ٚأْٸ

ٝٸ١ا إؿاػل إؿاػل َٔ ٖقٙ باعتباك ;ايكتاٍ هٴٛغ ٗ ،ايتأكٜؽ دلعُّٛٝا ع  .ٱشلٝٸ١ ٚايـٜٓ

ـٴ ٗٞؾ ايتأكٜؽ ٖقا تٵهبَك اييت ايُهتٴب ؾافا كادعٓا  اؿـٜح عٔ تهٕٛ َا أبع

ٝٸ١(اؿ )اـِا٥ّ ، نهتابإٛٓٛع ٖقا َجٌ ٗ  ٖٛٚ ،وذلٟايتټ دعؿل يًٌٝؽ ،وٝٓ

ـٻ ؾ٬ لـٙ َعلٚف، َٚلدٕع سٴوٝينٍّ ـطٝبٺ ٚنقيو اؿاٍ . إٛٓٛع ٖقا عٔ خٜتش

 ٖقا َٔ ١ْػايٝ ٕ ُنتٴبِٗإؾ ;إامْـكاْٞ َٗـٟ ايٌٝؽ :َجٌ ،بعـٙ َٔٹ ٚا٩دا َع ايقٜٔ

ٝٸ١ اجملايى تٵْعٳ اييت ايُهتٴب ٚنقا ها٥ل. إع٢ٓ  ٚنباك ايعًُا٤ يهباك اؿوٝٓ

 . ات َٔ ايكلٕ إآٞٝٸاـُوٝٓ قبٌ َا طبا٤اـ

 ٗ ٍ ٚٗٛكٙ نإٚٸأٚ .اتٝٸاـُوٝٓ بعـ َٔ ايٌٝعٝٸ١ ايجكاؾ١ ٗ اْتٌل ايكٍٛ ؾٗقا

ٔٳ ﴿ قٛي٘ تعاٍ: فٌٜ ٗ ،ايكلإٓ( ٬ٍٚ )ٗ ُقطب هٝٸـ تؿورل ٚٳاٖيقٹٜ ٓٳا  ِٴلٴ كٴهٴًَ ٓٳٓ ْٻا َي ٔإ
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ٗٳاؿٴ ًٵ ّٴ اَ٭ ٜٳُكٛ ّٳ  ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٴٛا ؾٹٞ اِيشٳ َٳ  (.51)غاؾل:  ﴾آ

ٗٳـ ٖٛٚع  عًٝ٘ اهلل كٓٛإع  ٚاؿوٌ» :ُقطب هٝٸـ ٜكٍٛ  ،ٛك٠ايِ تًو ٗ ٜٴوتٌ

ُِٕؿ ،داْبٺ َٔ ايع١ُٝٛ  ٛك٠ايِ ٗ ؟ٖن١ّّ أّ لّاِٵْٳ ٖقٙ تٵناْٳَأ ،داْبٺ َٔ ع١ذٹا

َٸاٚ ;ٖن١ّّ تٵناْٳ ،ايِػرل ٚبإكٝاي ايٛاٖل٠،  ٚبإكٝاي اـاي١ِ، اؿكٝك١ ٗ أ

ـٺ َٔ ؾُا. ِٵلّاْٳ تٵناْٳ ؾكـ ،ايهبرل  ٚايعطـ، باؿبٸ اؾٛاْض ٘ي تٗتنټ ا٭كض ٗ ًٗٝ

ٍٴ ،ايكًٛب ي٘ ٚتٗؿٛ ٝٵ ٚػٝ  ٗ ٜوتٟٛ. عًٝ٘ اهلل كٓٛإ ناؿوٌ ،ٚايؿـا٤ ل٠بايػٳ

 .«...إوًٌُ غرل َٔ ٚنجرل ،إوًٌُ َٔ عٌإتٌِّ ٚغرل عٕٛإتٌِّ ٖقا

 ٚايٓاي»: ٜكٍٛ ٭ْ٘ ;اْتِل ٚيهٓ٘ ،تٌُق ×اؿوٌ إٔ ن٬َ٘ ؾؼ١ُُ٬

. ٭عِٝٓٗ ايل١ٜ٩ قلٜب١ٹ شلِ، َعٗٛؿ٠ٺ ١َٓعٝٻ ُٕٛك ع٢ً ايِٓل َع٢ٓ ٜكِلٕٚ نقيو

ٔٸ  .(1)«...٢ًتٸ ايِٓل ُٛك ٚيه

ٛٳ ٗ ايؿهل ٖقا ًٚاع ٛٳ ٚٗ ايعلاقٞ، ٘هٳاي ٛٳ ٗٚ اٱٜلاْٞ، ٘هٳاي  ٘هٳاي

ٛٳ ٚٗ ايبانوتاْٞ، ٛٳ ٚٗ اـًٝذٞ، ٘هٳاي  ٖٛ ايؿهل ٖقا ُٚاك .ايًبٓاْٞ ٘هٳاي

 ×َاّ اؿوٌاٱ إٔ َٔ ،ْذلْتاٱ ٚع٢ً ،ايؿٔا٥ٝات ٚٗ، اٱع٬ّ ٗ ِإتنعِّ ايؿهل

 إٛٓٛع. ؾِاكت ٚاْت٢ٗ ،تٵَكؼٖك قـ أٖـاؾ٘ ٚإٔ ،قتً٘ بعـ اْتِل ٚأْ٘ ،تٌُق قـ

 ،(2)ُٜٕٓٛٛ ايٌعلا٤ بـأ ٖٚهقا .ايطلغ بٗقا ه١َّتُوٸ ×َاّ اؿوٌاٱ فايى

 .ايؿهل٠ ٖقٙ تٵؾاْتٌلٳ ايهتب، ـت٪ٖيٚ ٕٚ،٩ٜكل ٚايلٚاؿٜـ

 نتب ٗ إٛدٛؿ أًُ٘ عٔ فسلِّ ايقٟ ،فاحمللٻ بإع٢ٓ ايِٓل ؾِٗ ٜوتعًُٕٛ

ِٸ. ٚا٭ؿب ػ١ايًٓ  اؿوٝين. إٌلٚع ع٢ً كْٜٛ٘طبِّ ث

 

 ؟ب ع٢ً ن٬ ايؿٌُٗتٞ ايو٪اٍ عٔ ايجُل٠ اييت هتذلتٻأٖٓا ٜ

 إٌلٚع إٔ َٔ ،ٍٚٸِ ا٭ٗٵبايَؿ ×َاّ اؿوٌاٱ ٌَلٚع ْؿِٗ ْٓا سُٝٓاإؾٓكٍٛ: 

اٯٕ، ؾٗقا هٝذعٌ  ستٸ٢ كٗاوكِّ ؾًِ ايع٢ُٛ ا٭ٖـاف أَا أٖـاؾ٘، َٔ بعّٔا لسٖك

 .اٌٜٚٓطٛ اٜٚعًُٛ انٜٛتشلٸ إٔ ذاٙباتٸ عكٛشلِ ٚهتتدلَر ذاٖٗا،باتٸ ىتتشلٻ ايٌٝع١

 ،اٱ٬ُغ ٚمتٸ ،أٖـاؾ٘ لٚسٖك، اْتِل قـ ×اؿوٌ ٕإ :قًٓا يٛ َا غ٬ف 

َٸ أٚٓاع ًُشتُٚأ ٝٸإع٢ً  ايٌٝع١ ؾٝكتِل ،١ا٭ ٛٸ ،١قا١َ ايٌعا٥ل اؿوٝٓ  أِْٗ ٕٚكٜٚتِ
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 .ايؿتٛغ ٜؿتشٕٛ

 شلا ق١ُٝ ٫ ايٌعا٥ل ٕ ٖقٙإ: ْكٍٛ ٓاٚيهٓٸ يٝى ايٌعا٥ل اؿو١ٝٓٝ، ًهاٍؾاٱ

ـٻخ  سٌ ٚيقا. إعلؾ١ ؿٕٚ َٔ ُٸؼ ِٸ عٔ تٓاأ٥ نُا ٗ  اينٜاك٠، ٖٚٞ ،ًعرل٠ٺ أٖ

ٝٸ عتٝب١ (3)ش١ُشٝ  ×اؿوٌ قدل أت٢ ٔٵَٳ»: قاٍ ×اهلل عبـ أبٞ عٔ ايكِب، اعب

ٝٸ أع٢ً ٗ نتب٘ اهلل ٘عكِّ عاكؾّا ٔٵ ايٌعا٥ل، ٕ ٜكُٝٛاأؾع٢ً ايٓاي  .(4)«ٌعً  ٚيه

ٕٞ  ،أٖـاؾ٘ لسٖك اؿوٌ ٕإٚ اْتِل، اؿوٌ ٕإ :ٜكٛيٕٛ ايقٜٔ ؾٗ٪٤٫ .َٚعلؾ١ٺ بٛع

 َٔ َُْٔٛ٘. ×َاّ اؿوٌغٕٛ ٌَلٚع اٱٜؿلِّ ،أًُشت قـ ا٭١َ ٕإٚ

 أًُٗا، ٗ ١ايًػ َٔ ػ٬ٍ ،ايؿهل٠ ٚمٔ ٗ ٖقا إكاٍ هٓٓاقٍ ٖقٙ

ٞٸ ا٫هتعُاٍٚ  ايتأكىٞ، َٔ ػ٬ٍ ايٛاقع بوٳَعٚ ،^ايبٝت أٌٖ سـٜحٚ ،ايكلآْ

ِّ إٛٓٛع ٖقا نتلنِّ اييت ،ايِْٓٛ ٚبعض ،ا٭َج١ً بعض  .ش٘ٚتٛ

 
 

 تباكى ٚتعاٍ: اهلل قٍٛ قًتٴ :قاٍ ،×اهلل عبـ أبٞ عٔ ،ٌْٝ ع ٗ ُشٝش1١

ِٴلٴ﴿ ٓٳٓ ْٻا َي ٗٳاؿٴ ٔإ ًٵ ّٴ اَ٭ ٜٳُكٛ ّٳ  ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٴٛا ؾٹٞ اِيشٳ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيقٹٜ ٓٳا   ٚاهلل فيو»قاٍ:  ؟﴾كٴهٴًَ

ُٵ أَا .ع١دٵايلٻ ٗ ُٸ .تًٛاُٚق ،ايـْٝا ٗ لٚاِٳٓٵٜٴ مل نجرل٠ أْبٝا٤ إٔ تٳعً  ،بعـِٖ ١ٚا٭٥

 .(5)«ايلدع١ ٗ فيو .لٚاِٳٓٵٜٴ ٚمل ،تًٛاُق

 !تًٛا؟ُق قـٚ ٜٓتِلٕٚ نٝـ فإ ;اْتِلٚا قتًِٗ بعـ ِْٗإ :ٌٵُٜك مل ×ؾاٱَاّ

 ؼكٝل ٗ ٜوع٢ ٔٵَٳ ٖٓاى نإ يٛ تٵَكؼٖك أٖـاؾِٗ ٕإ :ْكٍٛ إٔ ّهٓٓٓا ،ْعِ

ٔٸ أٖـاؾِٗ،  .آػل ٤ًٞٷ )ايِٓل( إِطًض ٖٚقا ٤ًٞٷ ا٭ٖـاف ؼكٝل ٚيه

ُٸ َؿّٗٛ ٖٛ ؾٗقا  ...ٚأ ،اٱع٬َٞ ٚأ ايوٝاهٞ، ايِٓل ٫ يًِٓل، ١ا٭٥

 .ايكلإٓ ٚٗ ،ايًػ١ ٗ ايِٓل َع٢ٓ ٖٛ ٖٚقا

 طتاؿهَٛات اييت توًٖ ؾتٗاسلٻ ؾ١،قلٻ يػ١ْ ؾٗٛ ا٫هتعُاٍ بإع٢ٓ ايجاْٞ أَا

َٳ ،|١ بعـ ايٓيبٸَٸع٢ً َكاؿٜل ا٭  ٖقٙ تٵؾٌَٓأ ،ايٌٝع١ ٚتابعِٗ بعضٴ بعـِٖ، دا٤ ٔٵٚ

 .ايلٚاؿٜـ ٚأٌْـ ،ايٌعلا٤ ِْٚٛ ،ايهتاب ؾهتب ايجكاؾ١،

ِٴلٴ ﴿: اٯ١ٜ ٖقٙ ت٬ :قاٍ، ×دعؿل أبٞ عٔ، بِرل أبٞ (6)ك١ َٛثٻع 2ٗ ٓٳٓ ْٻا َي ٔإ

ٗٳاؿٴ ًٵ ّٴ اَ٭ ٜٳُكٛ ّٳ  ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٴٛا ؾٹٞ اِيشٳ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيقٹٜ ٓٳا   اؿوٌ»: قاٍ(، 51)غاؾل:  ﴾كٴهٴًَ
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ـٴ لِٳٓٵٜٴ ٚمل ،َِٓٗ عًٍّٞ بٔ ِٸ ،«بع  بًَِطٜٴ ٚمل ،×اؿوٌ قت١ً قتٌ يكـ ،ٚاهلل»: قاٍ ث

ـٴ بـَ٘  .(7)«بع

 لٜتشٖك ايِٓل ، بٌ×يًشوٌ ِْلّا يٝى ٖقا ×َاّ اؿوٌؾكتٌ قت١ً اٱ

ٌٕ ،ايٛامل ع٢ً إًّٛٛ عٓـ غًب١  .َٚبإًل ٚٚاٖٕل ٍّٞسوٸ بٌه

 

^

 ِّٜٛ |اهلل كهٍٛ نإ»: قاٍ ×دعؿل أبٞ عٔ ،ػايـ بٔ عٔ عُلٚع 1

 َٚا قبًُٗا ٕا اك٠ْنٓؿ ُٖٚا ،اهلل ًٗلا ُٖا: ٜكٍٛ ٚنإ ُٗا،ًُِٹٜٳ ،ٚكَٔإ ًعبإ

ٞٸ بٔ اؿوٌ يـٚٴ ؾٝ٘ ايجايح ايّٝٛ .ايقْٛب بعـُٖا َٔ  بٔ ايكاهِ إٍ ػلز .’عً

خ يج٬ اـُٝى ّٜٛ يـٚٴ ×اؿوٌ ٫َْٛا إٔ ،×قُـ أبٞ ٚنٌٝ ،ايع٤٬ اشلُـاْٞ

ِٴ ،ًعبإ َٔ ٕٛٵًَػٳ ِٸ :ـعا٤اي بٗقا ؾٝ٘ عٴٚاؿٵ ،ُ٘ٵؾ  ٗ إٛيٛؿ علٸ أهأيو إْٞ ،)ايًٗ

َٳ ايوُا٤ ٘تٵَهبٳ، اهت٬ٗي٘ ٫ٚٚؿت٘ قبٌ بٌٗاؿت٘ إٛعٛؿ ،ايّٝٛ ٖقا  ٚا٭كض ،ؾٝٗا ٔٵٚ

َٳ ٕٓ، عًٝٗا ٔٵٚ  ،٠ايهلٸ ّٜٛ بايِٓل٠ إُـٚؿ ،ا٭هل٠ ـٚهٝٸ ،ايعدل٠ قتٌٝ ،ٗاٝٵ٫بتٳ ٜطأ اٚ

ُٸ إٔ قتً٘ َٔ إعٛض  ،أٚبت٘ ٗ َع٘ ٚايؿٛم ،تلبت٘ ٗ ٚايٌؿا٤ ،ْوً٘ َٔ ١ا٭٥

 ،ايجاك ٜٚجأكٚا ،ا٭ٚتاك ـكنٛاٜٴ ٢ستٸ ،ٚغٝبت٘ قا٥ُِٗ بعـ ،عذلت٘ َٔ ٚا٭ُٚٝا٤

 .ٚايٓٗاك ايًٌٝ اػت٬ف َع ،اهلل عًِٝٗ( )٢ًُ أِْاك ػرل ٜٚهْٛٛا ،اكاؾبٸ ٜٚلٓٛا

ِٸ  آٖ ْؿو٘ إٍ ٤ٞٺَو ،َعذلفٺ ه٪اٍ َكذلفٺ ،ٚأهأٍ ،ٌأتٛهٻ إيٝو ِٗؾبشكِّ ،ايًٗ

ٌٸ ايع١ُِ ٜوأيو، ٚأَو٘ َٜٛ٘ ٗ ؾلٙ ِٸ .كَو٘ إٍ ق ِّ ،ايًٗ  قُـ ع٢ً ؾِ

ٌٴ ،ٚعذلت٘ ِّ، مَلت٘ ٗ ْالٵٚاس ٌٸ ،ؿاك ايهلا١َ َع٘ ٥ٓاٚب ِٸ .اٱقا١َ ٚق  ٚنُا ،ايًٗ

ًِٖٖٚادعٳ ،ٚهابكت٘ َلاؾكت٘ ٚاكمقٓا ،بنيؿت٘ ٓاَٵؾأنٔل َعلؾت٘ أنلَتٓا  ِٜوًِّ ٔٵٓا 

 ،ٚأٌٖ أُؿٝا٥٘ ،أُٚٝا٥٘ ْٝع ٚع٢ً ،فنلٙ عٓـ عًٝ٘ ٠٬ِاي ٜٚهجل ،٭َلٙ

ِٸ .ْٝع ايبٌل ع٢ً ٚاؿذر ،اينٖل ايٓذّٛ ،عٌل ا٫ثين بايعـؿ َٓو إُـٚؿٜٔ  ،ايًٗ

ٖٳ ٌٸ ؾٝ٘ يٓا ٚألض ،َٖٛب١ٺ ػرلٳ ايّٝٛ ٖقا ٗ يٓا بٵٚ ٖٳ نُا ،طًب١ٺ ن  اؿوٌ تٳبٵٚ

ُٸ ـٻ ـٺحمل  ْٚٓتٛل ،ٌْٗـ تلبت٘ ،بعـٙ َٔ بكدلٙ عا٥قٕٚ ؾٓشٔ ،ـٙٗٵَٳ ؾطلي ٚعاف ،ٙد

 .(8)«ايعإٌ كبٸ آٌَ ،أٚبت٘

 ايقٟ ع٢ً نا٬َّ ْطباقّاا تٓطبل ايعباكات ٖقٙ ٗ تٵنلٳفٴ اييت إعاْٞ إٔ لـٚ
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ٌٸ نا١ًَْ ػ١ُْ٬ ٘نأْٸ ؾايـعا٤ ;ْؿّاآفنلْاٙ  ٍ فيو إْٚٔٝـ . كٚتكلٻ َلٻ ايقٟ يه

ٌٸ ٗ ـٵلٹ ٓا ملأْ  أِْٗ ×َاّ اؿوٌيٲ ٚإٓادٝات ٬تٚايتٛهټ ع١ٝٚا٭ؿ اينٜاكات ن

ـٻ  ا٫ْتِاك. ذاٙباتٸ ىٜتشلٻ ×َاّ اؿوٌاٱ ؾٌُلٚع .ع١دٵايلٻ قبٌ ِْٕل عٔ ثٛاؼ

 

ِّ عٓـ اهتعلاض ايِْٓٛ َٸ ٚاقع عٔ ثٓااييت ؼ ٚاهتٌٗاؿ  عاًٛكا٤ بعـ ١ا٭

ـٷ .^قُـ آٍ َٓطل ٢ًْ٘ ٜٓطبل عأ٬ْسٜ  ×َاّ اؿوٌاٱ ٟ أيًل ٖٚٛ كاي

ٌٕ  ٚآض:  ايجاْٞ بٌه

 ×اؿوٌ َاّاهتٌٗاؿ اٱ بعـ دل٣ َا #إٗـٟ اٱَاّ ٌٚسًٖ ع ُٚـ1

، اي٠٬ِ ٚايِٝاّ ًٛاٚعٖط، ه٬ّاٱ بكتًو قتًٛا يكـ ;اموٸايُؿ ِا٠يًعٴ ...ؾايٌٜٛ» :بكٛي٘

 ٛآؾ ِٖٚ، ٕآايكل ا آٜاتؾٛٚسلٻ، ّإاٱ قٛاعـ ٖٚـَٛا، سهاّٚا٭ ايوٓٔ ْٚكٔٛا

ٌٻ اهلل عنٻ نتاب ٚعاؿ، َٛتٛكّا |اهلل كهٍٛ أُبض يكـ .ٚايعـٚإ ٞػٵايبٳ ٗ  ٚد

 ٚايتشلِٜ، ايتهبرل ٚايتًٌٗٝ بؿكـى ـٳكٹُٚؾ، َكٗٛكّا تٳلٵُٗٔق إف اؿلٸ ٚغٛؿك، َٗذٛكّا

، ٌٝٚايتعط ؿاؿٚاٱ، ٚايتبـٌٜ بعـى ايتػٝرل ٚٚٗل، ٚايتأٌٜٚ ٚايتٓنٌٜ، ٚايتشًٌٝ

 .(9)«ٚايؿً ٚا٭باطٌٝ...، ٚا٭ٓايٌٝ ٚا٭ٖٛا٤

َٸ ساٍ ٖٛ ؾٗقا ٟټ .عاًٛكا٤ بعـ ١ا٭ ـٻ ايقٟ ٖقا إ٬ُٕغ ؾأ  ٚاٱَاّ ،عٓ٘ ثٕٜٛتش

 .ىٜتشلٻ ماٍ ٫ ×َاّ اؿوٌؾٌُلٚع اٱ ؟!اٱه٬ّ( بكتًو قتًٛا يكـ: )ٜكٍٛ اؿذ١

َٸإٕ  سٝح َٔ اٱه٬ّ قتًٛا ٖٚ٪٤٫ َٸ ١عا ٔٳ ١ا٭  ×اؿوٌ َاّٚاٱ .كا٤ِٖٚ تٵكن

ٌٸ ايوكٝؿ١ ٌَلٚع ؾٔض ٟٸ ايٓٗر بٌ َا٥نّا ّاػٓط ٚٚٓع ،تؿاًُٝ٘ به  ْٗرٚ ايعًٛ

 . ايوكٝؿ١

ٚٸ ؾاشلـف ٔٸ ،لؼٖك ×َاّ اؿوٌٌٕلٚع اٱ ٍا٭ َاّ ٌلٚع اٱَ ٚيه

 ٫ َع٘، ىْتشلٻ إٔ ٚعًٝٓا ى،ٜتشلٻ إْ٘. ايًش١ٛ ٖقٙ إٍ ايِٓل لوكِّ مل ×اؿوٌ

 ،ايِٓل لسٖك ×َاّ اؿوٌٌلٚع اٱَ ٕإ :ايكٍٛ عدل ،ايٌٝطإ ٜلٜـٙ ٕا ْقعٔ إٔ

َٸ  .أًُشت ١ٚا٭

 ؾٗٛ يٝى َا «ٚايتعطٌٝ ٚاٱؿاؿ ٚايتبـٌٜ، ايتػٝرل بعـى ٚٚٗل»: #َا قٛي٘أٚ

 َٔ بٌ إلاؿ ،ٚتعاٍ هبشاْ٘ اهلل ٚدٛؿ إْهاك ٖٚٛ ،ٖقٙ آَاأٜٸ ٗ اٱؿاؿ عًٝ٘ ٜطًل
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ـٻ ايقٟ ؿاٱؿا ٖٛ ٖٓا اٱؿاؿ ُٸ علٸ اٱؿاؿ ٖٚٛ ،ساؿٜحايكلإٓ ٚا٭ عٓ٘ خؼ  ـٺق

  .^قُـ ٚآٍ

ٞٸ إ٪ٌَٓ ع عٔ أَرل2  ٜا» :ايُٝإ بٔ ؿقٜؿ١ َّٜٛا قاٍ أْ٘ ×طايب أبٞ بٔ عً

َٸ ٖقٙ تناٍ ٫، بٝـٙ عًٍّٞ ْؿىٴ ؾٛايقٟ ،سقٜؿ١... ٍٕ ٗ ابين اؿوٌ قتٌ بعـ ١ا٭ ٬ٓ 

 ،نتاب٘ ٗ اهلل أْنٍ ٕا ٚتبـٌٜ ٚتػٝرٕل، ايـٜٔ ٗ ٚاػت٬فٺ ،ٕكٛٵٚدٳ ٚعوـ ،١ًُٚٚ

ست٢  ،قهُاتٺ ٚتلى، ٌَتبٗات ٚقٝاي ٚاػت٬ٍ، ٔٓٳايوټ ٚإبطاٍ، عـٳايبٹ ٚإٚٗاك

ـټ ايع٢ُ ٗ ٚتـػٌ ،اٱه٬ّ َٔ تٓوًؽ  .(10)«ع...ٚايتوٗه ؿٚايتً

َٸ ساٍ ٖٛ ؾٗقا  .×إ٪ٌَٓ أَرل بوٳَع، ×اؿوٌ ا٫َاّ اهتٌٗاؿ بعـ ١ا٭

ٞٸ بٔ اؿوٌ لبٓٴ إٓ»: ×اهلل عبـ أبٛ قاٍ: قاٍ كمٜٔ ع ع3ٔ  ،بايوٝـ ’عً

َٸ أٜتٗا أ٫ :ايعلَ بطٓإ َٔ َٓاؿٺ ْاؿ٣ ،كأه٘ يٝكطع ابتـك ثِ ،كأه٘ ؾوك٘  ١ا٭

 عبـ أبٛ قاٍٸ ثِ: قاٍ .«يؿطٕل ٫ٚ ٓش٢ٶ٭ اهلل كهِٖٚؾ ٫ ،ٗاْبِّ بعـ ١ائآي ،ل٠إتشِّ

 .(11)«×اؿوٌ ثا٥لٴ ٜجأك ٢ستٸ كٕٜٖٛٛؾ ٫ٚ كٛاؾِّٚٴ َا ،هللٹٚا ،ّلٳدٳ ؾ٬»: ×اهلل

ٞٸ بٔ اؿوٌ لبٓٴ ٕا»: ٘كٛيب ×ٚاٱَاّ ِٸ ،ؾوك٘ ،بايوٝـ عً  يٝكطع ابتـك ث

ـٻ «كأه٘  هٓإ اؿاٍ تًو ٗ عًٝ٘ ٌُٳٚسٳ»: اؿاؿث١ اييت ٜلٜٚٗا ايطدلٟ ٖقٙ عٔ خٜتش

ٞٸ عُلٚ بٔ أْى بٔ  .(12)«ؾٛقع ،بايلَض ؾطعٓ٘ ،ايٓؼع

 ،اؿرٸ إٍ إًاك٠ْ ا٭ٓش٢ؾ «يؿطٕل ٫ٚ ٭ٓش٢ٕ اهلل كهِٖٚؾ ٫»: قٛي٘أَا ٚ

 ٚتؿاٌُٝ طكٛي ٚإٍ ،اي٠٬ِ إٍ ٌٜرلإ ٚن٬ُٖا ،ايِٝاّ إٍ إًاك٠ْ ٚايؿطل

ِّ ّٷ ايِٝاّ ٫ٚ َٛاعٝـٙ، ٗ سرٌّ اؿر ؾ٬ ،َٜٛٓا ٖقا ٢ستٸ ٖٛ ايٛاقع ٖٚقا .ٜٔاي  ُٝا

ـٷ. ايعٝـ ٫ٚ ،اَ٘أٜٸ ٗ  عٝ

 اؿوٌ بٔ بٔ قُـ دعؿل أبٞ نتاب َٔ ْكًتٴ: ٠قلٸ أبٞ بٔ قُـ ع قا4ٍ

 اينَإ يِاسب ؿعا٤ٷ أْ٘ ؾٝ٘ ٚفنل ايـعا٤، ٖقا عٓ٘( اهلل ايبنٚؾلٟ)كٓٞ هؿٝإ

 :ا٭كبع١ ا٭عٝاؿ ٗ ب٘ ٢عٳـٵٕ ٜٴأ ٜٚوتشبٸ ب٘(، ٚؾلدٓا ؾلد٘ ٌٚعذٻ عًٝ٘ اهلل )ًُٛات

ُٕ ...أٜٔ»  ٱماي١ إلػ٢ أٜٔ ؟ٚايعٛز تَٵاَ٭ ٱقا١َ إٓتٛل أٜٔ ؟ؿابل اي١ًُٛ يكطع ـٸعٳا

ـٻ أٜٔ ؟ك ٚايعـٚإٛٵاَؾ  ١ٱعاؿ٠ إًٓ لإتؼٝٻ أٜٔ ؟ٔٓٳٚايوټ ايؿلا٥ض يتذـٜـ ػلإ

َٻ أٜٔ ؟ٚايٌلٜع١ ِّ قٝٞ أٜٔ ؟ٚسـٚؿٙ ايهتاب سٝا٤ٱ ٌإ٪  أٜٔ ؟ٚأًٖ٘ َٜٔعامل اي

 ايؿول أٌٖ َبٝـ أٜٔ ؟ؿامٚايِّ ٌلىاي أب١ٝٓ ٖاؿّ أٜٔ ؟إعتـٜٔ ًٛن١ قاُِ
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ٞٸ ؾلٚع ساُـ أٜٔ ؟ٚايعِٝإ  قاطع أٜٔ ؟ٚا٭ٖٛا٤ ؼٜٵاينٻ ثاكآ طاَى أٜٔ ؟ٚايٌكام ايػ

َٕ ايعٓاؿ أٌٖ أٜٔ َبٝـ ؟ٚا٫ؾذلا٤ ايهقب سبا٥ٌ ٍٸ ا٭ٚيٝا٤ َعنٸ أٜٔ ؟ؿ٠لٳٚا  ؟ا٭عـا٤ َٚق

 إيٝ٘ ايقٟ اهلل ٚد٘ أٜٔ ؟٢ٜ٪ت َٓ٘ ايقٟ اهلل باب أٜٔ ؟ايتك٣ٛ ع٢ً داَع ايه١ًُ أٜٔ

 ْٚاًل ايؿتض ّٜٛ ُاسب أٜٔ ؟ٚايوُا٤ بٌ ا٭كض ٌِإتٻ ايوبب أٜٔ ؟ا٭ٚيٝا٤ ٘تتٛدٻ

 ٚأبٓا٤ ا٭ْبٝا٤ بقسٍٛ ايطايب أٜٔ ؟ٚايلٓا اي٬ِغ ـ سلٌَ٪يِّ أٜٔ ؟اشلـ٣ كا١ٜ

 (13)«...بهلب٤٬ إكتٍٛ بـّ أٜٔ ايطايب ؟ا٭ْبٝا٤

اهتٌٗاؿ  مَٔ َٓق ٖٚٞ ٧.ايوِّ ايٛاقع عٔ ٚآش١ّ ُٛك٠ّ يٓا تلهِ ٌُٳؾٗقٙ اُؾ

 اٱ٬ُغ اؿاٍ. ؾأٜٔ ٖٛ اؿاٍ ماٍ ٫ٚ ٧،ايوِّ اؿاٍ ٚاهتُل ،×اؿوٌ اٱَاّ

ـٻ  كتٚؼٖك ،ايِٓل لسٖك ٚقـ ،اْتِل قـ ×ا٫َاّ اؿوٌ إٔ عٔ خايقٟ ٜتش

َٸ ٚإٔ ،أٖـاؾ٘  ساشلا؟! أًُض قـ ١ا٭

ُٸٚ ×اؿوذٸاي إَآَا بٌ ؿاك سـٜحٺ َٔ ع5 ِّ ٖٚٞ ،÷مٜٓب ت٘ع  أَرل عٔ خؼ

ِّ ×إ٪ٌَٓ ٚأَرل ،×إ٪ٌَٓ  َٔ ا٭ػرل٠ ايًشٛات ٗ ،|اهلل كهٍٛ عٔ خو

 ٗ إبًٝى ٕإ: اـدل بٗقا أػدلْا سٌ ،|اهلل كهٍٛ يٓا قاٍ ...ٚيكـ» :×ٜكٍٛ، سٝات٘

َعٌل  ٜا: ؾٝكٍٛ، ٚعؿاكٜت٘ ًٝاطٝٓ٘ ٗ ٗانًٖ ا٭كض ؾٝذٍٛ، ؾلسّا ٜطرل فيو ايّٝٛ

ٚأٚكثٓاِٖ ، ايػا١ٜ ٬ٖنِٗ ٗ ٚبًػٓا، ايطًب١ آؿّ ١ٜفكِّ َٔ ٓاِنأؿكٳ قـ ،ايٌٝاطٌ

ًِٚٓٗ ، ؾِٝٗ ايٓاي بتٌهٝو ًػًهِ ًٛاعٳؾادٵ، ايعِاب١ بٗقٙ اعتِِٵ َٔٳ إ٫ٓ ايو٤ٛ

٫ٚ ، ٚنؿلِٖ اـًل ٬ٓي١ توتشهِ ٢ستٸ ;ٚبأٚيٝا٥ِٗ بِٗ ٚإغلا٥ِٗ ،عـاٚتِٗ ع٢ً

٘ٴ﴿ .ْإز َِٓٗ ٜٓذٛ ٓٻ َٚ ِٵ ٔإبٵًٹٝىٴ  ٔٗ ٝٵ ـٻمٳ عٳًَ ُٳ ـٵ   َع ٜٓؿع ٫ إْ٘ .نقٚبٷ ٖٚٛ، ﴾ٚٳَيَك

ٌٷ  قاٍ .«ايهبا٥ل غرل فْبٷ َٚٛا٫تهِ قبتهِ َع ٜٔلٸ ٫ٚ، ُاحل عـاٚتهِ عُ

ِٸ: ما٥ـ٠ ٞٸ قاٍ ث ـٻ إٔ بعـ ،’اؿوٌ بٔ عً  يٛ أَا .إيٝو ٙقٵػٴ» :اؿـٜح بٗقا ثينس

 .(14)«...ق٬ًّٝ يهإ ٫ّٛٵسٳ اٱبٌ آباٙ طًب٘ ٗ تٵلبٳٓٴ

 تٳبٵٓلٳ يٛ ْوإ ٟأ «ق٬ًّٝ يهإ ٫ّٛٵسٳ اٱبٌ باٙآ طًب٘ ٗ ٓلبت يٛ أَا»: قٛي٘ٚ 

 .ق٬ًّٝ فيو يهإ ،اؿـٜح ٖقا يطًب بو تولع نٞ ;نا٬َّ ٫ّٛٵسٳ اٱبٌ باٙآ

هؿ١ٓٝ  ٗ هٝهْٕٛٛ ايقٜٔ ٖ٪٤٫ «ايعِاب١ بٗقٙ اعتِِ ٔٵَٳ إ٫ٓ»: إبًٝى ٚقٍٛ

 ل٠ٝٵٚسٳ اي٬ٔي١ َٔ ×َاّ اؿوٌٌَلٚع اٱ قٚاكٹٓٵاهتٴ ٚايقٜٔ ،×اؿوٌَاّ اٱ

ٌٻ عنٻ باهلل اعتِِ ؾكـ بِٗ اعتِِ ٔٵَٳ ٭ٕ ;ل٠تٵبايعٹ ؾاعتُِٛا ،اؾٗاي١  ٚايعِاب١. ٚد
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ـٺ ٚتٔلب ،ٚأتلاسٗا ٚأؾلاسٗا َُٖٛٗا ٗ شـٚتتٻ ،آكا٥ٗا ٗ ؿلتتٻ ايٓاي َٔ فُٛع١ْ  بٝ

 .ٚاسـ٠

 ع٢ً ًِٚٓٗ ،ؾِٝٗ ايٓاي بتٌهٝو ًػًهِ ؾادعًٛا»: إبًٝى ٚقٍٛ

 َاّاٱ هؿ١ٓٝ ٗ تهٕٛ اييت ،اجملُٛع١ ٖقٙ ٗ ايٓاي بتٌهٝو أٟ ،«عـاٚتِٗ

 .×اؿوٌ

إٍ  ١َٓه َٔ عًٍّٞ بٔ اؿوٌ نتب: قاٍ ×دعؿل أبٞ عٔ، مكاك٠ ع ع6ٔ

ٞٸ بٔ قُـ َٳ عًٍّٞ بٔ قُـ إٍ عًٍّٞ بٔ اؿوٌ َٔ ،ايلسِٝ ايلٓٔ اهلل بوِ» :عً  ٔٵٚ

ـٴ َاأ، ٖاًِ بين َٔ ً٘بٳقٹ َٳ ،اهتٌٗـ بٞ ؿل ٔٵَٳ ٕإؾ بع  ىٔكـٵٜٴ بٞ مل ًٜشل مل ٔٵٚ

 .(15)«ٚايو٬ّ، ايؿتض

 ٫ٚ وتٌٗـ،ٜٴ ×َاّ اؿوٌباٱ ؿل ٔٵَٳ ٕإ :تكٍٛ ٗٞؾ ،ٚآش١ْ ايلهاي١ٚ

 ؾٗٓاى .ايؿتض ٜـكى مل ×َاّ اؿوٌباٱ ًٜشل مل ٔٵَٳ ٕٸإٚ ;ا٭كض ٚد٘ ع٢ً ٜبك٢

ٔٸ ،ؾتضٷ َاّ اٱ عِل ٗ ايؿتض ٖٛ ايؿتض ٖٚقا .ا٫هتٌٗاؿ بعـ لٜتشٖك ايؿتض ٖقا ٚيه

ٟٸ ٕٵ ايؿتض ؾإٕ ;#إٗـ  طًلٜٴ قـ. ايِٓل َٔ كتب١ّ أع٢ً ؾٗٛ ايِٓل َع٢ٓ ٜهٔ مل إ

ٔٵ ايِٓل، ع٢ً ايؿتض  .ايِٓل َٔ كتب١ّ أع٢ً ايؿتض ٭ٕ ;ايؿتض ع٢ً ايِٓل ٜطًل ٫ ٚيه

ـٸ ×اؿوٌا٫َاّ  َع هتٌٗاؿؾا٫  ن١ًُ فنل ٖٓا ٚاٱَاّ .يًؿتض ١ََْك

 ايقٜٔ أفٖإ ٗ َعٗٛؿ ٤ًٞٷ ٖٓاى ٜعين ،١ْؾٗٞ عٗـٜٸٚاي٬ّ،  با٭يـ ؾ١َّعلٻ «ايؿتض»

 ايقٟ ايؿتض ٖٛ ايؿتض ، ٖٚقا^ٌٖ ايبٝتأتباع َـكه١ أٚؾهل  ٨َباؿ ع٢ً ًعٛااٖط

ٝٸ لٜتشٖك ٟٸٚٗٛك اٱ ٗ ّاعًُ  .#َاّ إٗـ

ٌٷ ٜكٍٛ قـٚ  .إعٟٓٛ ايؿتض لاؿ َٕٓ٘ ايؿتض ٖٓا ٜٴإ: قا٥

ٞٸ ايؿتض َع اتإعٜٓٛٸ تأتٞ ٚإِا ،ّاَعٜٓٛٸ يٝى ٕ ايؿتضإ: ٚدٛاب٘  ٞاؿوٸ ايٛاقع

ٞٸ إًُٛي  َوُٛعٷ قوٛيٷ ًَُٛيٷ ٚاقعٞ أَلٷ ٖٛ ايِٓل ؾهُا إٔ .إوُٛع إل٥

ٞٸ  .ايِٓل َٔ ٚكتب١ّ ؿكد١ّ أع٢ً ؾٗٛ ;ايؿتض نقيو َل٥

ِٵلٴ اهللٹ ﴿: ٜكٍٛ تعاٍ إف; إع٢ٓ ٖقا ٗ ُلو١ْ ٚآش١ْ ايِٓل ٚهٛك٠ ْٳ ٔإفٳا دٳا٤ٳ 

ٛٳادّا  *ٚٳاِيَؿتٵضٴ  ٔٔ اهللٹ َأِؾ ٕٳ ؾٹٞ ؿٹٜ ـٵػٴًُٛ ٜٳ ٜٵتٳ ايٓٻايٳ  ٘ٴ  *ٚٳكٳَأ ْٻ ٙٴ ٔإ ٚٳاهٵتٳػٵؿٹلٵ ـٹ كٳبَِّو  ُٵ َؾوٳبِّضٵ بٹشٳ

ٛٻابّا ٕٳ تٳ  ايؿتض بإٔ لعٹٌٵٜٴ ذلتٝباي ٖٚقا .ايؿتض قبٌ لٳنٹفٴ ؾايِٓل. (3ع  1)ايِٓل:  ﴾َنا

 .كتب١ّ أع٢ً
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ٟٸ يٝى أْ٘ َع اٱًاك٠ إٍ  ٗ ايقنل ٗ ايذلتٝبٗ  ٜهٕٛ إٔ ؿا٥ُّا َٔ ائلٚك

ٚٸ لنٹفٴ ايقٟ إٔ ع٢ً ؿ٫ي١ْ ايه٬ّ ٔٵ ٖٓا. بايعهى ٜهٕٛ ؾكـ; كتب١ّ أؿ٢ْ ٖٛ ٫ّأ  ٚيه

َٛ إفا ٕٸ بايهاٌَ ايِٓل هٛك٠ ب١ٝٓ إٍ ْالٵْ  ، ٖٚٞاؿكٝك١ بٗقٙ اْلٴعٹٌٵٜٴ ايذلتٝب ٖقا ؾإ

 . ايِٓل َٔ كتب١ّ أع٢ً ايؿتض إٔ

ٛٳادّا﴿: ٚقٛي٘ ٔٔ اهللٹ َأِؾ ٕٳ ؾٹٞ ؿٹٜ ـٵػٴًُٛ ٜٳ ٜٵتٳ ايٓٻايٳ  ٌّ أْتٚ :ٜعين ﴾ٚٳكٳَأ  كأٜت تلمم س

ٞٷ َوُٛعٷ ًَُٛيٷ قوٛيٷ أَلٷ ؾٗٓاى .أؾٛادّا اهلل ؿٜٔ ٗ ٜـػًٕٛ ايٓاي  ـٷَتذوٸ َل٥

ٙٴ﴿: ٖقا ع٢ً بٜذلتٻ ٚايقٟ اـاكدٞ، ايٛاقع ٗ ٚٳاهٵتٳػٵؿٹلٵ ـٹ كٳبَِّو  ُٵ   .﴾َؾوٳبِّضٵ بٹشٳ

ٝٸ ؾٗقٙ  َٚٔ. ٚاحملوٛي إعٟٓٛ اؾاْب ؾٝٗا ىتً٘ ،ًَُٛه١ْ قوٛه١ْ ١ْعًُ

ٌٸ ػ٬ٍ  ايوٛك٠ ؾُٗٓا َا إفا ايؿتض َٔ كتب١ّ أؿ٢ْ ٜهٕٛ ايِٓل ؾإٕ ايتؿاٌُٝ ٖقٙ ن

 .ايوٛك٠ َع بٗا تعاًَت اييت بايطلٜك١ َعٗا ٚتعآًَا ،ايؿِٗ بٗقا

 اييت ؾا٭َٛك تٓنًٜ٘ بعـ تأًٜٚ٘ َا اأَٚ»: ×إ٪ٌَٓ أَرل ـ فيو َا دا٤ عٜٔٚ٪ِّ

ُٸ آٍ غِبٹ ٚبعـٙ َٔ |ايٓيبٸ عِل ٗ تٵسـثٳ  َٔ ب٘ اهلل ٚعـِٖ َٚا ،ِٗسٖك ـٺق

 ع١دٵايلٻ ػباكأٚ ،ٚػلٚد٘ ايكا٥ِ ػباكأ ب٘ َٔ اهلل ػدلأ َٚا ،أعـا٥ِٗ ع٢ً ايِٓل

ٗٳا عٹبٳاؿٹٟ ﴿ ٘قٛي ٗ ،ٚايواع١ ٜٳٔلثٴ ٕٻ اَ٭كٵضٳ  ـٹ ايقِِّنٔل َأ ٔٵ بٳعٵ َٹ ٓٳا ؾٹٞ اينٻبٴٛٔك  ـٵ َنتٳبٵ ٚٳَيَك

ٕٳ ِٻايٹشٴٛ ِٻايٹشٳاتٹ ﴿ ٚقٛي٘: ;(6)إا٥ـ٠:  ﴾اي ُٹًُٛا اي ٚٳعٳ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ـٳ اهلُل اٖيقٹٜ ٚٳعٳ

ٔٳ ـٳ اٖيقٹٜ ُٳا اهٵتٳؼٵًَ ٗٴِ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َن ٓٻ ٝٳوٵتٳؼٵًٹَؿ ِٵ اٖيقٹٟ  َي ٗٴ ٓٳ ِٵ ؿٹٜ ٗٴ ٔٻ َي ٓٳ ُٳهِّ ٝٴ ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٔٵ َقبٵًٹ َٹ

ٝٵ٦ّا ًٳ ٕٳ بٹٞ  ٌٵٔلُنٛ ٓٹٞ ٫َ ٜٴ ـٴْٚٳ َٵّٓا ٜٳعٵبٴ ِٵ َأ ٔٗ ٛٵؾٹ ـٹ ػٳ ٔٵ بٳعٵ َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٻ ِـَّي ٝٴبٳ ٚٳَي ِٵ  ٗٴ ٔٳ٢ َي )ايٓٛك:  ﴾اكٵتٳ

ٔٻ عٳ٢ًَ اٖيقٹٜ﴿، ٚقٛي٘: |قُـ آٍ َٔ ايكا٥ِ ٗ ْنيت، (55 ُٴ ْٳ ٕٵ  ـٴ َأ ْٴٔلٜ ٔٵعٹُؿٛا ٚٳ ٔٳ اهٵتٴ

ٌٳ ٛٳأكثٹ ِٵ اِي ٗٴ ْٳذٵعٳًَ ٚٳ ُٻ١ّ  ِٵ َأ٥ٹ ٗٴ ْٳذٵعٳًَ ٚٳ  تأًٜٚ٘ آٖ ،نجرلٷ َ٘ٚجًُ» .(5)ايكِّ:  ﴾ؾٹٞ اَ٭كٵٔض 

 .(16)«تٓنًٜ٘ بعـ

ٜٵتٳ ايٓٻايٳ ﴿: ٚقٛي٘ ،١ّنآؾ ايٓاي ؾُٝع ٖٞ |ا٫عِٛ ايٓيبٸ ؾلهاي١ ٚٳكٳَأ

ٛٳادّا ٔٔ اهللٹ َأِؾ ٕٳ ؾٹٞ ؿٹٜ ـٵػٴًُٛ  ؿٕٚ َٔ ،أؾٛادّا اهلل ؿٜٔ ٗ ٜـػًٕٛ ايٓاي ْٝع ٜعين ﴾ٜٳ

 .مَاْ٘ تٵتًَ اييت ا٭م١َٓ ٗ ٫ٚ ،|اهلل كهٍٛ مَإ ٗ لٜتشٖك مل ا٭َل ٖٚقا .ْؿإم

ٞٸ بٔ عُل بٔ قُـ ٚعٔ ـٸ عٔ، أبٝ٘ عٔ ،عً  ع٢ً ْنيت إٓ»قاٍ:  ×ٙد

ٚٳاِيَؿتٵضٴ﴿: |ايٓيبٸ ِٵلٴ اهللٹ  ْٳ ٞٸ ٜا: يٞ قاٍ ﴾ٔإفٳا دٳا٤ٳ  ، ٚايؿتض اهلل ِْل قـ دا٤ إْ٘ ،عً

ٜٵ ؾإفا ٛٸ نإ ٘إْٸ ٙلٵٚاهتػؿٹ وعُـ كبِّ ضؾوبِّ أؾٛادّا اهلل ؿٜٔ ٗ ٜـػًٕٛ ايٓاي تٳكأ  .ابّات
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ٞٸ ٜا  عًِٝٗ نُا نتب ،بعـٟ َٔ ايؿت١ٓ ٗ اؾٗاؿ إ٪ٌَٓ ع٢ً نتب قـ اهلل إٕ ،عً

؟ اؾٗاؿ عًٝٓا ؾٝٗا بٳتٹُن اييت ايؿت١ٓ َٚا ،اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًتٴ، َعٞ إٌلنٌ دٗاؿ

ّٕ ؾت١ُٓ: قاٍ  ،يتٓٻيوٴ كايؿٕٛ ِٖٚ ،اهلل كهٍٛ ْٞأٚ، اهلل إ٫ٓ إي٘ ٫ إٔ ٌٜٗـٕٚ قٛ

ّٳ: ؾكًتٴ. ؿٜين ٗ ٚطاعٕٓٛ  اهلل إ٫ٓ إي٘ ٫ إٔ ٌٜٗـٕٚ ِٖٚ ،اهلل كهٍٛ ٜا ،ْكاتًِٗ ؾع٬

ٍٴ ٚأْو  ؿَا٤ ش٬شلِٚاهت، ٭َلٟ ٚؾلاقِٗ ،ؿِٜٓٗ ٗ إسـاثِٗ ع٢ً: ؾكاٍ؟ اهلل كهٛ

إٔ  تعاٍ اهلل ٌٵؾوٳ، ايٌٗاؿ٠ ينتٳـٵٚعٳ تٳنٓٵ إْو ،اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًتٴ: قاٍ، عذلتٞ

 ٖقٙ إفا ػٔبت ُدلى ؾهٝـ، ايٌٗاؿ٠ وتٴـٵٚعٳ تٴنٓٵ قـ، أدٌ: ؾكاٍ يٞ، ٗاًَٜعذِّ

ٝٻ أَا إفا ،اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًتٴ؟ ٚؿٝيت كأهٞ إٍ ٢ٚأَٚ ،ٖقا َٔ ٝٻ َا يٞ ٓتب  ٓتب

، يًؼ١َِٛ ـٻؾأعٹ، أدٌ: ؾكاٍ ،ًٚهٕل بٌل٣ َٛطٔ ٘يهٓٸ، ُٚدٕل ٛطَٔ ؾًٝى

ُٹ ؾإْو ٜٵ إفا: قاٍ، رًَأكًـْٞ ايَؿ ،اهلل كهٍٛ ٜا: قًتٴ ،أَيت ِٷكا  عـيٛا قـ قَّٛا تٳكأ

ٞٸ ٜا .ايٌٝطإ َٔ ٚاي٬ٍٔ، اهلل َٔ اشلـ٣ ؾإٕ ;ؾؼاُُِٗ اي٬ٍٔ إٍ اشلـ٣ عٔ  ،عً

ّٕ وٚنأْٸ .ٚايلأٟ اشل٣ٛ ٕؿٚ ،اهلل أَل باعاتٸ ٖٛ اشلـ٣ إٕ ٚٻ قـ بكٛ  ٚأػقٚا، ايكلإٓ يٛاتأ

 ٜا: قًتٴ ،١باشلـٜٸ تشٵٚايوټ ٚايبؼى بايننا٠،، بايٓبٝق اـُل ٛاٚاهتشًٓ، بايٌبٗات

ٖٴ، فيو ؾعًٛا إفا ِٖ ؾُا ،اهلل كهٍٛ ، ؾت١ٓٺ أٌٖ ِٖ: قاٍ؟ ؾت١ٓٺ أٌٖ أّ ٠ٺكؿٸ أٌٖ ِٵأ

؟ غرلْا َٔ أّ آَٸ ايعـٍ ،اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًتٴ، ٜـكنِٗ ايعـٍ إٔ إٍ ؾٝٗا ٜعُٕٗٛ

 ٚبٓا، ايٌلى بعـ ايكًٛب بٌ اهلل ـأٖي ٚبٓا ىتِ، ٚبٓا ،اهلل ٜؿتض بٓا، آَٸ بٌ: ؾكاٍ

 .(17)«ؾًٔ٘ َٔ يٓا بٳٖٳٚٳ َا ع٢ً هلل اؿُـ: ؾكًتٴ، ايؿت١ٓ ايكًٛب بعـ بٌ اهلل ـٜ٪يِّ

ٟٸاٱ عِل عٔ ؾاؿـٜح  .#َاّ إٗـ

ِٔ ا﴿»: ×ٚقاٍ ِٔبٹوٵ ٔٔ ايلٻسٹٝ ُٳ ٚٳاِيَؿتٵضٴ*  هللٹ ايلٻسٵ ِٵلٴ اهللٹ  ْٳ  ْنيت: قاٍ ﴾ٔإفٳا دٳا٤ٳ 

ُٸ، ٚايؿتض اهلل ِْل دا٤ إفا ايٛؿاع ١سذٸ ٗ ٢ٓٳَٔ  تٵٝٳعٹْٴ :|اهلل كهٍٛ قاٍ ْنيت اؾً

ٞٻ ِٸ ،ايٓاي ؾذُع ،اـٝـ َوذـ إٍ ؾذا٤ ،ْؿوٞ إي زلع  ّأاَل اهلل ِْل: قاٍ ث

٘ٺ ساٌَ بٻؾلٴ ;ٜوُعٗا مل ٔٵَٳ اػٗٚبًٖ ،ؾٛعاٖا َكاييت ٘ٺ غرل ؾك ٌٔ بٻٚكٴ ،ؾكٝ ٘ٺ ساَ إٍ  ؾك

ٌٸ ٫ ث٬خ .َٓ٘ أؾك٘ ٖٛ ٔٵَٳ ِٕ اَل٨ٕ قًب عًٝ٘ ٜػ ٚايِٓٝش١  ;هلل ايعٌُ ْإػ٬ ،َوً

ُٸ٭ ْٞ إ ،ايٓاي ٗاأٜٸ .ٚكا٥ِٗ َٔ قٝط١ْ ؿعٛتِٗ ٕإؾ ;ؾُاعتِٗ ٚايًنّٚ ;إوًٌُ ٥١

ٕٵ َا ،ثكًٌ ؾٝهِ تاكْى  ٚعذلتٞ ;اهلل نتاب :ٛاتنٓي ٚئ ،ٛاتًٔٓ ئ بُٗا ِتٴِهُوٻ إ

ٞٻ اؿٳٔلٜٳ ٢ستٸ قاٜتؿلٻ ئ ُْٗاأ اـبرل ايًطٝـ أْْٞبٸ قـ ؾإْ٘ ;بٝيت أٌٖ ، ضٛٵاَؿ عً
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 ابت٘هبٸ بٌ ْٚع ،نٗاتٌ :أقٍٛ ٫ٚ ،٘ٝٵابتٳهبٸ بٌ ْٚع ،ٖاتٌ ٞٸنإُبعٳ

  .(18)«ٖقٙ ٖقٙ ع٢ً ؾٝؿٌٔ ،ٚايٛهط٢

 ٜهٔ ملٚ ايٛؿاع، ١سذٸ ٗ ،|اهلل كهٍٛ سٝا٠ اّأٜٸ آػل ٗ تٵْنَي ؾايوٛك٠

ٍٷ ٖٓاى ـٻ ؾايوٛك٠ ٕفإ .سلبٷ ٫ٚ قتا ٝٸ َلس١ًٺ عٔ ختتش  .١َوتكبً

ُٸ ؿٜٔ ٗ ْٝعّا ٜـػًٛا مل ؾايٓاي  .إٓاؾكٌ َٔ ايهجرل ٖٚٓاى ،|ـٺق

ِّ ٍٴ بٳِّؼٵ ﴿: قٛي٘ تعاٍ اؿكٝك١ ٖقٙ عٔ ثٓاٚو ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ِٵ ٜٳا َأ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ كٳبَِّو  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔن

ٔٳ ّٳ اِيَهاؾٹٔلٜ ٛٵ ـٹٟ اِيَك ٗٵ ٜٳ ٕٻ اهلَل ٫َ  ٔٵ ايٓٻأي ٔإ َٹ ُٴَو  ِٹ ٚٳاهلُل ٜٳعٵ ٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳاَيتٳ ٌٵ َؾ  ﴾تٳِؿعٳ

 يبٝع١ ٜقعٓٛا مل ايقٜٔ ،لجٴايُه ؾإٓاؾكٕٛ .إٓاؾكٌ يهجل٠َٚا فيو إ٫ٓ  ;(67)إا٥ـ٠: 

 أَرل عًٍّٞ ٚيكتٌ ،|اهلل كهٍٛ يكتٌ طٕٛٚاٖلّا، ٚناْٛا ىطِّ باٜعٛا ٚإِا ،ٜلايػـ

 ايلٚاٜات يٓا ٗاتٵلٳفَن ٚايتؿاٌُٝ ،(19)ٕ ايهلِٜآغ بقيو ايكلنُا ُلٻ ،×إ٪ٌَٓ

 .(20)ٚا٭ساؿٜح

ٍٸ  ٌٕ ٚأؿ َٸ ػايؿت ٚنٝـ ،|اهلل كهٍٛ ٚؾا٠ بعـ سـخ َا فيو ع٢ً ؿيٝ ١ ا٭

ٝٻ  ي٘ نإ ٌب ،|اهلل كهٍٛ ٚؾا٠ بعـ ابتـا٤ٶ ٖهقا ٜهٔ مل َلٖقا ا٭ ؾإٕ ;ٗاْب

ـٸ  يِشٝؿ١ٺ تطبٝكّا ايدلْاَر ٖقا ٚدا٤ ،|اهلل كهٍٛ اّأٜٸ ٗ َٛدٛؿ٠ّ ناْت َاتٷَك

ٌٻ عنٻ اهلل قٍٛ ٗ ×اهلل عبـ ؾعٔ أبٞ .|ايٓيبٸ اّأٜٸ تٵتبٳُن ٔٵ ﴿: ٚد َٹ ٕٴ  َٳا ٜٳُهٛ

ٚٳ٫َ ِٵ  ٗٴ ٛٳ كٳابٹعٴ ٖٴ ٛٳ٣ ثٳ٬َثٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٛٳ ْٳذٵ ٖٴ ٚٳ٫َ َأِنجٳلٳ ٔإ٫ٖ  ٔٵ فٳيٹَو  َٹ ٚٳ٫َ َأؿٵْٳ٢  ِٵ  ٗٴ ٛٳ هٳاؿٹهٴ ٖٴ ُٵوٳ١ٺ ٔإ٫ٖ   ػٳ

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ًٳ  ِّ ٕٻ اهلَل بٹُه َٳ١ٹ ٔإ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ُٹًُٛا  ُٳا عٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳب٦ِّٴ ٜٴ ِٻ  َٳا َناْٴٛا ثٴ ٔٳ  ٜٵ ِٵ َأ ٗٴ  ﴾َٳعٳ

 ايلٓٔ عبـٚ اغاؾلٸ عبٝـ٠ ٚأبٞ ٕٚؾ٬ ؾ٬ٕ ٗ اٯ١ٜ ٖقٙ ْنيت»: قاٍ ،(7)اجملاؿي١: 

 ،ايهتاب بِٝٓٗ نتبٛا سٝح ;ًعب١ بٔ ٚإػرل٠ سقٜؿ١ أبٞ ٍَٛ ٚهامل عٛف بٔ

ُٸ ٢َٔ ي٦ٔ: ٚتٛاؾكٛا ٚتعاٖـٚا ٛٸ ٫ٚ ،ٖاًِ بين ٗ اـ٬ؾ١ تهٕٛ ٫ ـٷق ، ٠ أبـّاايٓب

ٌٻ عنٻ اهلل ؾأْنٍ ٌٻ عنٻ قٛي٘: قًتٴ: قاٍ .اٯ١ٜ ٖقٙ ؾِٝٗ ٚد ّٵ﴿: ٚد ْٻا  َأ َٵلّا َؾٔإ َٴٛا َأ َأبٵلٳ

ٕٳ  َٴٛ ٕٳ *َٴبٵٔل ِٵ ٜٳِهتٴبٴٛ ٔٗ ٜٵ ـٳ ٓٳا َي ٚٳكٴهٴًُ ِٵ بٳ٢ًَ  ٖٴ ٛٳا ْٳذٵ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ُٳعٴ هٹلٻ ْٻا ٫َ ْٳوٵ ٕٳ َأ ّٵ ٜٳشٵوٳبٴٛ  ﴾َأ

: ×اهلل عبـ أبٛ قاٍ .ايّٝٛ فيو ؾِٝٗ ْنيتا اٯٜتإ ٖٚاتإ: قاٍ ؟(80 ع 79 )اينػلف:

ّٷ نإ أْ٘ و تل٣يعًٓ  ٖٚهقا .×اؿوٌ قتٌ ّٜٛ إ٫ٓ ،ايهتاب تبُن ّٜٛ ٌٜب٘ ٜٛ

ٌٻ عنٻ اهلل عًِ ٗ هابل نإ  ايهتاب تبُن إفا إٔ ،|اهلل كهٍٛ أعًُ٘ ايقٟ ،ٚد

ُٕ ٚػلز ،اؿوٌ قتٌ  .(21)«٘نًٓ فيو نإ ؾكـ ،ٖاًِ بين َٔ ُوًِا
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ع  ا٭ساؿٜح إٍ ايلدٛع ؿٕٚ َٔ ست٢ ع ايوٛك٠ أيؿاٚ ٗ ايٓٛل ٓاِكؿٖق إفا ؾٓشٔ

 ٫ٚ ،|اهلل كهٍٛ مَإ ٗ ٫ ،ايٛاقع أكض ع٢ً تطبٕٝل َٔ شلا يٝى ايوٛك٠ إٔ ـل

 لٜتشٖك إٔ باٱَهإ ٚيٝى. ٖقا َٜٛٓا إٍٚ ،|اهلل كهٍٛ بعـ دا٤ ايقٟ اينَٔ ٗ

ٟٸ اٱَاّ ٚٗٛك عِل ٗ ٫ٓإ ،ا٭كض ع٢ً إٛدٛؿ٠ إعطٝات بوٳَع ،ٖقا  َٚا #إٗـ

 .بعـٙ

ٟٸٗٛك اٱٚ بعِل تلتب٘ ايِٓل ؾوٛك٠  ايؿتض ؾٗٓاى هٝهٕٛ ;#َاّ إٗـ

ٖٚٛ  ،«إٓتِل» ×َاّ اؿوٌيكب اٱ هٝهٕٛ ٚيقا ايلدع١، ٗ هٝهٕٛ ،ا٭عِٛ

أٌٖ  ٔٻيًَُٝه ،ٚاهللٹ»ٜكٍٛ:  ×دعؿل أبا زلعتٴ :قاٍ اؾعؿٞ دابل يٝ٘ كٚا١ٜإَا تٌرل 

ٌٷ ايبٝت  بعـ :قاٍ ؟فيو ٜهٕٛ َت٢ :قًتٴ ،توعّا ٜٚنؿاؿ ه١ٓٺ ث٬مثا١٥ َٛت٘ بعـ كد

 إٓتِل ثِ ىلز ،ه١ٓ عٌل٠ توع :قاٍ ؟عإ٘ ٗ ايكا٥ِ ٜكّٛ ٚنِ :قًتٴ ،×ايكا٥ِ

  .(22)«اـدل، ...ٚؿّ أُشاب٘ بـَ٘ ؾٝطًب ،×اؿوٌ ٖٚٛ ،ايـْٝا إٍ

 أَرل هأي٘ سٌ ،×إ٪ٌَٓ ٭َرل ن٬َ٘ ٗ |اهلل كهٍٛ ٌرلٜٴ ٖقا ٚإٍ

 ٜؿتض بٓا، آَٸ بٌ: ؾكاٍ؟ غرلْا َٔ أّ آٸَ ايعـٍ ،اهلل كهٍٛ ٜا: ؾكًتٴ» ،×إ٪ٌَٓ

 ايكًٛب بعـ بٌ اهلل ـٜ٪يِّ ٚبٓا، ايٌلى بعـ ايكًٛب بٌ اهلل ـأٖي ٚبٓا ىتِ، ٚبٓا ،اهلل

  .(23)«ؾًٔ٘ َٔ يٓا بٳٖٳٚٳ َا ع٢ً هلل اؿُـ: ؾكًتٴ، ايؿت١ٓ

ٔٸؾاي ـٷ ١َٓه ؾتض ٗ ايوٛك٠ إٔب ٛ  ١ْٝهٝاه ؿ٫ي١ْ ؾٝ٘ ١َٓه ؾتض ،ْعِ .دـّا ٓعٝ

 ايٛدـاْٞ، ـٌٵاَؿ َٔ ؾٝ٘ َا ٚؾٝ٘ ٚقتٗا، ٗ ع١ُْٝٛ ادتُاع١ْٝ ؿ٫ي١ْ ٚؾٝ٘ عُٝك١،

ٟٸ ايٛاقع َٔ ؾٝ٘ َا ٚؾٝ٘  كتؼٖك إعطٝات َٔ نبرل٠ فُٛع١ْ ٖٓاى. ايـٜينٸ إعٓٛ

 َٔ ١ًْْ فيو إٍ تٌرل نُا ،قـٚؿ ؾتضٷ ٘ٚيهٓٸ. ١َٓه ؾتض ٗ تٵٚٚٗلٳ ؼتٚتلهٻ

ٔٳ اهللٹ ﴿: قٛي٘ تعاٍ :إجاٍ هبٌٝ ع٢ًٚ ،ايهلِٜ ايهتاب آٜات َٹ ِٵلٷ  ْٳ ٗٳا  ٚٳُأػٵلٳ٣ تٴشٹبټْٛٳ

 .(13)ايِـ:  ﴾ٚٳَؾتٵضٷ َقٔلٜبٷ

ـٸ  َٛك:أ٠ ؾ٬ٓسٜ ع

 ٗ دا٤ َا ٚبٌ اٯ١ٜ ٖقٙ بٌ ايتُٝٝن ٗ ب٬غ١ْٝ ايتعبرل، ٚعٓا١ْٜ ٗ ؾاكمٷ ٖٓاىع 1

 عطا٤ َٔ عطا٤ٷ ٜعين ،﴾اهللٹ ٔٳَٹ لٷِٵْٳ﴿: ايتعبرل ٖقا دا٤ اٯ١ٜ ٖقٙ ؾؿٞ ;ايِٓل هٛك٠

 بايهاٌَ ٖٓا ؾايِٓل ،﴾اهللٹ لٴِٵْٳ﴿: ايِٝػ١ ٖقٙ دا٤ت ايِٓل هٛك٠ ٗ بُٝٓا ;اهلل

 .اهلل إٍ َٓوٛبٷ
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ـٸ هٛك٠ ٕ ايؿتض ٗع إ2 ـٺ ؿٕٚ َٔ ،ل٠َٖٓه تدا٤ٳ ايِ ٛٻ ،تعلٜ  َُٚٛٛؾ١ ١ْ،َٚٓ

 ٚلٚفٺ ٗ ٜهٕٛ قـ .ّاَهاْٝٸ ٜهٕٛ قـ ;ّامَاْٝٸ ٜهٕٛ قـ ايكلب ٖٚقا .ايكلب بِؿ١

ُٳٜٴ بوببٗا ٬َٚبواتٺ  . ايُٛـ بٗقا ـٛ

ـٸ هٛك٠ ٗ دا٤ َا ٚبٌ ايِٓل هٛك٠ ٗ دا٤ َا بٌ َا نبرل ؾاكمٷ ؾٗٓاى  ;ايِ

ـٸ ١ْقٜٛٸ ٚاهع١ْ عُٝك١ْ ١ْقٔٝٸ ٖٓاى ايِٓل هٛك٠ ؾؿٞ ـٸ هٛك٠ ٗ ايتعبرل أَا ;ّاد  ؾٗٛ ايِ

 .أؿ٢ْ َلتب١ٺ ٗ

ـٸ هٛك٠ ٗ تٵدا٤ٳ اييت ػ١ايِٝ لْطبِّ إٔ ّهٓٓا ،ْعِ  اهللٹ ٔٳَٹ لٷِٵْٳ﴿: ايِ

ٟٸاٱ ٚٗٛك مَإ ع٢ً ﴾ٜبٷٔلَق ضٷتٵَؾٚٳ أٌٖ  َٓٛاك قلٜبٷ اٱَاّ ٚٗٛك ؾإٕ ;#َاّ إٗـ

 َع٢ٓ ٖٛ ٖٚقا .قلٜبٷ ايؿلز إٔ ٜعين ؾٗقا ايؿلز باْتٛاك ـْتعبٻ سٌ ٭ْٓا; ^ايبٝت

ٝٸع  ْل٣ ُابٳكٴ ف; إايؿلز اْتٛاك ـٷ ايَؿلٳز إٔع  ّاْٚؿوٝٸ ّاٚدـاْ ٔٸ ،بعٝ  ،إؼ١ًِ ايكًٛب ٚيه

 زلٳايَؿ ٚأعِٛ .قلٜبّا زلٳايَؿ تل٣ ؾإْٗا ،إٌاٖـ٠ َٓني١ ب١ٝٵايػٳ عٓـٖا تهٕٛ اييت

ٝٸ أ٢ُٚ |ايٓيبٸ ؾإٕ» ;زلٳايَؿ اْتٛاك ٞٸ ٜا: ؾكاٍ، ×ّاعً ث٬خ ) ايًٌٝ ب٠٬ِ عًٝو ،عً

َٳ .(اتَلٸ ـٸ ٔٵٚ ُٳ .آَٸ ؾًٝى ايًٌٝ ب٠٬ِ اهتؼ ٢ ستٸ ًٝعيت ْٝع لٵَٴِأٚٳ، يتبُٛٝٸ ٌٵؾاع

َٸ أعُاٍ أؾٌٔ: قاٍ |ايٓيبٸ ؾإٕ ;زلٳايَؿ ٚاْتٛاك بايِدل ٚعًٝو .عًٝ٘ ٜعًُٛا  يتأ

ٕٕ ٗ ًٝعتٓا ٜناٍ ٫ٚ، زلٳايَؿ اْتٛاك ٌٻ ايقٟ ،ٚيـٟ ٜٛٗل ٢ستٸ سن  أْ٘ |ايٓيبٸ ب٘ لب

َٴ، ٚقوطّا عـ٫ّ ا٭كض ّٮ  .(24)«كّاٛٵٚدٳ ًُّٚا تٵ٦ًٳنُا 

ٔٳ ﴿ قٛي٘: ٗ ،×دعؿل أبٞ عٔ ،اؾاكٚؿ ٍٞ فيو كٚا١ٜ أبإٌرل ٚت ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٕ ٔٵ عٳقٳابٺ َأيٹٝ َٹ ِٵ  ِٵ عٳ٢ًَ تٹذٳاكٳ٠ٺ تٴٓذٹُٝه ٌٵ َأؿٴٗيُه ٖٳ ٓٴٛا  َٳ  يبقيٓا ٖٞ َا ْعًِ يٛ: ؾكايٛا ،﴾َآ

٘ٹ﴿: اهلل ؾكاٍ ،ٚا٭٫ٚؿ ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿى ؾٝٗا ٚٳكٳهٴٛيٹ ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ٌٔ  تٴ٪ٵ ٕٳ ؾٹٞ هٳبٹٝ ـٴٚ ٖٹ ٚٳتٴذٳا

ٕٳ  ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ٝٵلٷ َيُه ِٵ ػٳ ِٵ فٳيٹُه ٚٳَأُْؿوٹُه ِٵ  ٛٳايٹُه َٵ ِٵ  *اهللٹ بٹَأ ِٵ فٴْٴٛبٳُه ٜٳػٵؿٹلٵ َيُه

ٕٕ فٳيٹَو اِيَؿ ـٵ ٔٳ َطِّٝبٳ١ّ ؾٹٞ دٳٓٻاتٹ عٳ َٳوٳانٹ ٚٳ ٗٳاكٴ  ْٵ ٗٳا اَ٭ ٔٵ تٳشٵتٹ َٹ ِٵ دٳٓٻاتٺ تٳذٵٔلٟ  ـٵػٹًُِه ٜٴ ٛٵمٴ ٚٳ

ِٴ  ٛٹٝ ٚٳَؾتٵضٷ َقٔلٜبٷ *اِيعٳ ٔٳ اهللٹ  َٹ ِٵلٷ  ْٳ ٗٳا  ـٸ ﴾ٚٳُأػٵلٳ٣ تٴشٹبټْٛٳ  ٗ ٜعين ،(13ع  11: )ايِ

 .(25)«ايكا٥ِ بؿتض ايـْٝا

ـٻ ؾاٯ١ٜ ٕٛ اهلل َٔ ٚؾتٕض ِْٕل عٔ ختتش ّٸ بٓش  ايِٓل بٗا نٜتُٝٻ ١ٺغُِٛٝٸ ٫ ،عا

ـٻ نايقٟ ،ٚايؿتض ٌټ .ايِٓل هٛك٠ عٓ٘ تٵثٳؼ ٌټ اهلل، َٔ ٖٛ ٕلِْ ؾه  َٔ ٖٛ ؾتٕض ٚن

 .اهلل
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 نإ َٚا ،ٚؾتضٷ ِْلٷ ٖٛ ػٝدل ٗ نإ َٚا ،ٚؾتضٷ ِْلٷ ٖٛ بـٕك ٗ نإ ؾُا

ٔٵ ،ٚؾتضٷ ِْلٷ ٖٛ ١َٓه ؾتض ٗ  عٓـ هٝهٕٛ َٚا. عٝجٝات ٚبًشاٚات ٚبـكدات ٚيه

ٟٸ اٱَاّ ٚٗٛك ٔٵ أّٜٔا، ﴾ٜبٷٔلَق ضٷتٵَؾٚٳ اهللٹ ٔٳَٹ لٷِٵْٳ﴿ ٖٛ #إٗـ  تهاًَت فاإ ٚيه

ٌٸ ٗ ،ايؿتض ٜٚتهاٌَ ،ايِٓل ٜتهاٌَ ؾٗٓاى إعاْٞ  ايقٟ ٖٛ ايؿتض ٖٚقا. َلاتب٘ ن

ـٻ ـٴ أَا»: ٜكٍٛ سٌ ×َاّ اؿوٌاٱ عٓ٘ خٜتش ٕٸ ،بع َٳ ٌٗـ،اهتٴ بٞ ؿل ٔٵَٳ ؾإ  ٔٵٚ

 .«ايؿتض ٜـكى مل بٞ ًٜشل مل

ـٸ بـاٜاتٷ ٖٞ ُاٚإْٸ ايٛاقع، أكض ع٢ً ِْٕل َٔ ٖٓاى ؾًٝى  يتشكٝل َاتٷَٚك

 تتهاٌَ ٢ٚستٸ ،ٚؾتٕض بِٕٓل ايبعٝـ اشلـف لٜتشٖك ٢ستٸ ١ٺ،َٚتٛهط قلٜب١ٺ أٖـافٺ

 .ٗابهًٓ إلاسٌ

 ’عًٍّٞ بٔ اؿوٌ نتب»: قاٍ ×دعؿل أبٞ عٔ، ايعنٜن عبـ بٔ َٝول ع ع7ٔ

 ’عًٍّٞ بٔ اؿوٌ َٔ ،ايلسِٝ ايلٓٔ اهلل بوِ :نلب٤٬ َٔ، ×عًٍّٞ بٔ قُـ إٍ

َٳ بٔ عًٍّٞ قُـ إٍ ـٴ َاأ، ٖاًِ بين َٔ ً٘بٳقٹ ٔٵٚ ٕٻ ،بع ٕٻ ،ٔٵتُه مل ايـْٝا ؾهأ  ٚنأ

 .(26)«ٚايو٬ّ، ٍٵنٳتٳ اٯػل٠ مل

ٟٸٚٗٛك اٱ عِل بـا١ٜ ٌُجِّ ٫ْٗا ;١َٓه َٔ نإ ايوابل ايهتاب  .#َاّ إٗـ

 ؿٕٚ َٔ ٖهقا تهتب مل ايهتب ؾٗقٙ .ايٛٗٛك َلاسٌ ٗ قٛك١ْٜ ْكط١ْ ٚنلب٤٬

ـٻْت ؾٓشٔ. ١ٺؿٓق ٞٸ إٌلٚع ُاسب ،×َاّ اؿوٌاٱ عٔ خش  ٕإا٭عِٛ، ٚعًٝ٘ ؾ اٱشل

 دناؾّا. ٔٵُٜه مل ٚا٭َه١ٓ ا٭م١َٓ اػتٝاك

، باق١ٝٺ يـْٝا ٘نطِّ ْٓا ملإ :ٜكٍٛ اينَاْٞ إكطع ٖقا ٗ ×َاّ اؿوٌؾاٱ

 ٖـؾٓا ٕٸإؾ ،ٚعًٝ٘. ٜعٌ ع٢ً فيو ،٫ٚ ايـٜين دتُاعٞ،٫ٚ ا٫ ايوٝاهٞ، ايٛاقع ؾ٬

ٟٸ َاّاٱ ٌَلٚع سٍِٛ ٗ لٜتشٖك ٚايقٟ ،|اهلل يلهٍٛ عِٛا٭ اشلـف ٖٛ  #إٗـ

ـٸ يقيو تهٕٛ إٔ ـٻ٫ بٴٚ ،ا٭عِٛ ٗ ٖقٙ  ×َاّ اؿوٌاٱ عٓٗا لعبٻ ٖٚٞ َا١َْ، َك

َٳ ؾٗٛ ايٌٗاؿ٠، بلْاَر ٖٛ ؾدلْاف٘ ،ايلٚا١ٜ  .ايـْٝا ٖقٙ عٔ كاسًٕٛ ب٘ ؿل ٔٵٚ

 ىٜتشلٻ اؿوٌ ٌَلٚع ٚإِا اٯٕ، إٍ لشٖكٜت مل ×َاّ اؿوٌاٱ ؾِٓلٴ

ٟٸ اٱَاّ ٚٗٛك عٓـ تهٕٛ ِْلٙط٥٬عٴ ٚ ايِٓل، ذاٙباتٸ  ايقٟ ٖٛ اف إٓتِل; #إٗـ

ـٻ ٫ ٖٓا أْٓا عًُّا. ٬َٚٚت٘ ٘سٖك ٜوذلؿٸ ٞٸ سلٍّ عٔ خْتش  ٫ٚ. ٚدٛؿٙ كغِ ،ًؼِ

ـٻ ـٻ إْٓا. ٚدٛؿٖا َع ،١ٺًؼِٝٸ ١َ٬ٚٺ عٔ خْتش  هبشاْ٘ اهلل. اهلل ٚعٌَل عٔ خْتش
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 باٱَاّ ُْٝ٘أ إٌلٚع ٖٚقا .ا٭كض ع٢ً ١اٱشلٝٸ اـ٬ؾ١ ٌَلٚع ٖٚٛ ،ٌَلٚعٷ ي٘ ٚتعاٍ

ٟٸ ٚٸ إٌلٚع ؾِاك ،١َٸاملؾت ا٭ بعـَا ،#إٗـ َاّ اٱ ٌَلٚع ٖٛ ٚا٭ػرل ٍا٭

ٟٸ  ٌَلٚع ٖٚٛ ،ايع٬ُم إٌلٚع ٖقا ػ٬ٍ َٔ ٫ٓإ ؼكٝك٘ ْوتطٝع ٫ ٚيهٓٓا .#إٗـ

 ٘،َتٛهِّ ٖٚـفٷ قلٜب، فٷـٳٖٳ ي٘ ×َاّ اؿوٌٌلٚع اٱُؾ. ×َاّ اؿوٌاٱ

ٟٸاٱ ٌَلٚع ؼكٝل ٖٚٛ ،ا٭ٌُ اشلـف ٖٛ ايبعٝـ ٚاشلـفٴ. بعٝـ ٖٚـفٷ  #َاّ إٗـ

 .ايٛاقع أكض ع٢ً

 

ٝٸ ايجكاؾ١ أدٛا٤ ٗ ٜطلغ ٕ َاإ  ع٢ً ايـّ اْتِاك»: ًعاك َٔ ،إعاُل٠ ١اؿوٝٓ

ٕٵ ايه٬ّ ٖقا، «ٜٓتِل نٞ اٱْوإ ًِٜٛ» أٚ ;«ـايوٝ  اؿكٝكٞ إع٢ٓ َٓ٘ كٜـُأ إ

ّٸ  َٓطل َع ٜتٛاؾل ٫ٚ ٜتطابل ٫ٚ ،ايٛاقع أكض ع٢ً ٫ ،ي٘ ١ُشٸ ؾ٬ ايهاٌَ ايتا

 . ×َاّ اؿوٌاٱ ٌَلٚع ؾِٗ ٗ ٚايعذل٠ ايهتاب

ٔٵ ٕٵ يه  ٫ ٖـاف،ا٭ بعض لؼٗك «ايوٝـ ع٢ً ٜٓتِل ايـّإٕ » ًعاك َٔ كٜـُأ إ

ٌٸ  ؼقٜتٻ سٌ اجملتُع أٚ ايٌؼّ إٔ أٚ ;ايـَا٤ ؿهتهٴ ٭دًٗا اييت ا٭ٖـاف ن

 ا٭ٖـاف لؾتتشٖك ،ٗانًٓ ٗ أٚ بعٔٗا ٗ هٝٓذض ؾإْ٘ أٖـاؾ٘ يتشكٝل هب٬ّٝ ا١ًَٕٝٛٛ

ٕٛ ٞٸ بٓش ٕٛ أٚ دن٥  اٱط٬م ٜٚهٕٛ ٚا٫ْتِاك، ايِٓل ٖقا ع٢ً ٜٚطًل ،ٞنِّ بٓش

 .ا٭َل ٗ إًهاٍ ٫ ش٦ٓٝقٺؾ ،ّافامٜٸ

ٌٷ ايبٌل١ٜ تأكٜؽٚ  توؿو ؾًطإا. اٱه٬ّ ٚبعـ اٱه٬ّ قبٌ ،اؿكٝك١ بٗقٙ ساؾ

ٟٸ ٗ ايـَا٤  ايـَا٤ تًو ٚبوبب. اتٷًََٛٛٝٸ ٖٓاى تهٕٛ ٚيطإا .ذاٖاتا٫تٸ َٔ اػاٙٺ أ

 دن٤ّا، أٚ ٬٘ن ،ؿَا٩ِٖ تٵؿَههٴ ايقٜٔ أٖـاف لتتشٖك قـ اتإًَٛٛٝٸ تًو بوبب أٚ

ٔٵ ٕٸ َٛدٛؿٜٔ ناْٛا ٚيٛ. ٚدٛؿِٖ ؿٕٚ َٔ عّاِطَق ٚيه  ا٭ٖـاف يتشكٝل إؿاكتِٗ ؾإ

 ايِٓل ؾإٕ ٚس٦ٓٝقٺ .فيو بعـ ا٭ٖـاف كٕٛوكِّ ايقٜٔ إؿاك٠ عٔ كتًؿ١ّ هتهٕٛ عّاِطَق

 ،طٛاػٖط َٚجًُا ،كزلٛا َجًُا ا٭ٖـاف إؿاك٠ ٚنقيو. شلِ لٜتشٖك مل اؿكٝكٞ بإع٢ٓ

ٕٛ كتؼٖك ٖٞ. لتتشٖك مل ـٻ ناْٛا ايقٟ َع تٓوذِ ،أػل٣ ٚبطلٜك١ٺ بٓش  ،عٓ٘ ثٕٜٛتش

 .ايٛاقع أكض ع٢ً أٖـاؾِٗ كٕٛوكِّ ايقٜٔ ِٗٵَؾ بوٳَع كؾعٖٛا اييت ًعاكاتِٗ َع أٚ

 إلاؿ نإ إفا «ايوٝـ ع٢ً ايـّ اْتِاك»: إكٛي١ ٖقٙ ٗ إٛدٛؿ إُٕٔٛ ؾٗقا
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ٌٸ أٚ ا٭ٖـاف بعض ؼكٝل ٖٚٛ ،ايؿِٗ ٖقا َٓ٘  ايِٓل ٚإط٬م ،٭ٖـافا ن

 ٜهٕٛ ايه٬ّ ٖقاٚ. فيو ٗ إًهاٍ ٬ؾ ١،اجملامٜٸ اؿٝج١ٝ ٖقٙ َٔ ٚا٫ْتِاك

 ايٛاقع ع٢ً ×اؿوٌ اٱَاّ آثاك ٌَلٚع ١ًْ ٗ أّٜٔا ٜهٕٛ ٚقـ ،ُشٝشّا

ٞٸ ٌٕ اٱْواْ ّٸ بٌه  غرل أٚ ،قٞلٵايعٹ أٚ ايكَٛٞ أٚ ايـٜين ا٫ْتُا٤ عٔ ايٓٛل بػضٸ ،عا

 .ايٓاي ٚعًٝٗا ٚسٛشلا ؾٝٗا ىتًـ اييت ٔايعٓاٜٚ َٔ فيو

 ايذلؿؿاتٚ اتايتأثرلٚ اٯثاك ناْت ي٘ َٔ ×اؿوٌ َاّاٱ ٌَلٚع قطعّا

ٔٸ .نجرل٠ ْعهاهاتٷاٚ ؿاتٷتلؿټ ؾٗٓاى. بٗاهبٻ اييت ايهبرل٠  هٝبك٢ ايه٬ّ ٖقا يه

 ِايهلٜ ٕآايكل آٜات ٓت٘ٚبٝٻ ،ْاٙلٵفَن ايقٟ ؾٗٛ اؿكٝك١ ًَ أَا. اؿا١ًٝ ٗ

ـٻ اييت ،١ٓايبِّ ايٓاُع١ اؿكٝك١ بتًو ،ايٌلٜؿ١ ٚا٭ساؿٜح  .ٖالٴِنفٹ ّتك
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 جح واملسجوحاد الزوجات يف اإلسالً بني الستعدُّ

 ةفكّّية استداللّي دزاسٌة
 

 

ًٳٖو  ٢ ٚكؿ عٔ كهٍٛستٸ ;ٗ اٱه٬ّ إٔ أٌُ ايتنٜٚر ٚاينٚاز َوتشبٌّ ٫ 

ٚٻ ٔٵَٳ» :|اهلل ١ ع٢ً ٚقـ ٚكؿت ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات اؿاثٸ ;«ز ؾكـ أسلم ِْـ ؿٜٓ٘تن

ـټ ٖٚٛ أَلٷ .فيو سٝح  ،ؿ اينٚدات٫ ػ٬ف ؾٝ٘، ٫ بٌ إٕ اٱه٬ّ أدام ٚأ٢َٔ تع

ْٵ﴿ٚقـ قاٍ تعاٍ:  ،١ َا قبٌ اٱه٬ّؾّا َٛدٛؿّا ٗ داًٖٝٸلٵنإ عٴ  َطابٳ َٳا هٹشٴٛاَؾا

ِٵ  .﴾ٚٳكٴبٳاعٳ خٳ٬َٚٳثٴ َٳجٵٓٳ٢ وٳا٤ٹايِّ ٔٳَٹ َيُه

ـټ إ٫ٓ  نجل ا٭ػق ٢ ستٸ ،ؿ ٚكدشاْ٘أْ٘ ٚقع ػ٬فٷ بٌ ايؿكٗا٤ ٗ َلدٛس١ٝ ايتع

ٚٸ :ٗاٝٵبعٓٛاْٳ وأي١إ ٗ ٚايلؿٸ ل إتأثِّ ،ٚايجاْٟٛ ;إوتؿاؿ َٔ ْؿى ايـيٌٝ ،يٞا٭

 بايٛلٚف ٚايب١٦ٝ احملٝط١. 

ٚٸن٬َٓا ٗ ٖقا إكاٍ ٜتٓاٍٚ اؿٚ ـټهِ ا٭  ،ؿ اينٚداتيٞ ٭ٌُ َوأي١ تع

 اييت ّهٔ إٔ تطلأ بوبب ايٛلٚف ٚايب١٦ٝ. ،ؿٕٚ ٬َس١ٛ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ

ـٻٚيًبشح ٗ فيو  َٔ اٯٜات  ،إوأي١ َٗٔ َلادع١ ايذلاخ إٛدٛؿ  ٫ بٴ

 با٭عاخ إطلٚس١. ، َلٚكّاٚايلٚاٜات

ِٸٚػ   : ايتاي١ٝ عٓاٜٚٔايَعاؾتٗا ُٓٔ  ـك اٱًاك٠ إٍ أْ٘ هٝت

ِٸٓطا٫ع 1  .كا٤ إٛدٛؿ٠ ٗ إكاّاٯ ٬ع ع٢ً أٖ
ٌٸع 2 ـټ َعاؾ١ اٯٜات ق  ؿ.ايـ٫ي١ ع٢ً ايتع
ٌٸع 3 ـټ ١ايـ٫ي َعاؾ١ ايلٚاٜات ق  ؿ.ع٢ً ايتع
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إٍ  ع (2)ايعل٠ٚ ايٛثك٢ٗ نتاب٘  ،ًوٝـ ايٝنؿٟتبعّا ي ع (1)َٔ ايؿكٗا٤ فٖب ْعٷ

  .«إٔ ا٫هتشباب ٫ ٜنٍٚ بايٛاسـ٠»ايكٍٛ بع 

 
 

ايكٍٛ  ع إٍ (3)إٛقع ي٘ ٗ َٔ اهتؿتا٤ٺب َا ٜٛٗل وٳَع ع ايوٝـ اـا٦َٓٞفٖب 

ـٷ» :ٗ عباكت٘ ،١بإلدٛسٝٸ ـٷ ٚاحملبٸ١ ٚاسـ٠ْ ،اهلل ٚاس  .ًٚلٜو اؿٝا٠ ٚاس

 يقيو عباك٠ّ ـٵايطٛهٞ ايكٍٛ بايهلا١ٖ، ٚمل أدٹإٍ ايٌٝؽ  (4)ٚقـ ْٴوب

ـٵ ،ٚآش١ سٝح قاٍ ٗ نتاب٘ إبوٛٙ:  ،ي٘ باهتشباب عـّ اينٜاؿ٠ ق٫ّٛ تٴإِا ٚد

ٚٻ إٔ يًلدٌ هٛم»  . (5)«ٚاسـ٠ٺ ع٢ً ٜكتِل إٔ ٚإوتشبٸ ،ػ٬فٺ ب٬ أكبعّا زٜتن

ـټكغِ اْتكاؿٙ  ،ٗ نتاب٘ َـاكى ايعل٠ٚ ،ايٌٝؽ ا٫ًتٗاكؿْٟعِ،  ؿ يتع

ـټ» :قا٬ّ٥ ،ؿ ٗ ايكٍٛ بايهلا١ٖتلؿٻ ،اينٚدات  .(6)«ؿّهٔ ؿع٣ٛ نلا١ٖ ايتع

 
 

 نُا فنل ٠ٺ،فٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ باهتشباب ا٫قتِاك ع٢ً ٚاسـ 

 ب.إٗقٻ ٗ نتاب٘ (9)ازٚنقيو ايكآٞ ابٔ ايدلٸ ،(8)ايٌٝؽ ايطٛهٞ

 
 

ـټ  ،(10)ايوٝـ ايوٝوتاْٞ :َِٚٓٗ ،ؿفٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بإباس١ ايتع

ـټسٝح اعتدل   ز.ؿ اينٚاأْ٘ مل ٜجبت اهتشباب تع

 ،َتؿاٚت١ َا بٌ ايهلا١ٖ ٚا٫هتشباب ،كا٤ عـٜـ٠آٚدٛؿ  ٜتٸٔضاـ١ُ٬ ٚٗ 

ـټ  يقا هـك ايبشح ٗ سكٝك١ اؿهِ ٗ إوأي١.ٚ. ؿ اينٚداتٗ َوأي١ تع

 

﴿﴾

ِٵ َأ﴿ ٕٵ ػٹِؿتٴ َٳ٢  ٕٵ ٫َٚٳٔإ ٝٳتٳا ْٵتٴِكوٹُطٛا ؾٹٞ اِي ِٵ َطابٳ َٳا هٹشٴٛاَؾا ٓٳ ايِّوٳا٤ٹ ٔٳَٹ َيُه  ٢َٳجٵ
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ٕٵ ٚٳكٴبٳاعٳ خٳٚٳثٴ٬َ ِٵ َؾٔإ ـٹُيٛا ٕٵ ٫ََأ ػٹِؿتٴ ـٳ٠ّ تٳعٵ ٛٳاسٹ ٚٵ َؾ ِٵ َٳًََهتٵ َٳا َأ ُٳاْٴُه ٜٵ ْٳ٢ فٳيٹَو َأ  ٕٵ ٫ََأ َأؿٵ

 .(3)ايٓوا٤:  ﴾تٳعٴُٛيٛا

بـػٛشلا ع٢ً  ;أْ٘ إ٫ٓ .«اْهشٛا»ٗ ؾعٌ  ُٝػ١ ا٭َل ٚقـ ٜوتؿاؿ ايٛدٛب َٔ

سٝح قاٍ ايٌٝؽ ايطٛهٞ  َٓٗا ا٫هتشباب;ؿ ّهٔ إٔ ٜٴوتؿا ،«َا طاب يهِ» :قٛي٘

 .(11)«غرل ٚادبٺ ؾٗٛ ُٛكت٘ ٖقٙ َٚا باهتطابتٓا، ايٓهاغ لؾعًٖ»ٗ ػ٬ؾ٘: 

سٝح  ،إٍ ايكٍٛ با٫هتشباب (12)َٔ ٖٓا فٖب ُاسب ايعل٠ٚ ايٛثك٢ ٚغرلٙٚيعًٓ٘ 

ـټ بٌ بايٛاسـ٠، ٜنٍٚ ٫ ا٫هتشباب»فنل إٔ   تعاٍ قاٍ ;أّٜٔا َوتشبٌّ ؿايتع

ْٵهٹشٴٛاَؾ﴿ ِٵ َطابٳ َٳا ا ٔٳ َيُه  .(13)«﴾ٚٳكٴبٳاعٳ ٚٳثٴ٬َخٳ َٳجٵٓٳ٢ ايِّوٳا٤ٹ َٹ

 

١ِّٜ يٝوت ٗ َكاّ ايذلغٝب إٍ إٕ اٯ ّٕؿاينٚاز إتع نُا  ،آػل ، بٌ ٗ َكا

 ايهل١ّ اٯ١ٜ ًتتهٖؿ»سٝح ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ ايعل٠ٚ ايٛثك٢:  ،ٌٜرل ايوٝـ اـ٥ٛٞ

ـٸ بٝإ ٕٵ ٚٳ﴿قٛي٘ تعاٍ: ، ٖٚٛ إفا يٛسٜ ُـكٖا ٫ هٝٻُاٚ ،(14)«باس١باٱ يًشهِ اؿ ٔإ

ِٵ َأ ٝٳتٳ ٕٵ ٫َػٹِؿتٴ َٳتٴِكوٹُطٛا ؾٹٞ اِي ْٵهٹشٴٛا َا َطا ٕٵ :إع٢ٓ س٦ٓٝقٺ، ٚ﴾...ابٳ٢ َؾا ػؿتِ إٔ ٫  إ

ٚٻ ٔٸتعـيٛا ٗ ٜتا٢َ ايٓوا٤ إفا تن ٔٸ ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ ،دتِ بٗ َٔ  غرلٖ

 .ايٓوا٤

 غرل َٔ ٚقع َا ،ٝؽ اؾٛاٖلٟ ٗ نتاب٘ دٛاٖل ايه٬ّ: ْعِٚقـ فنل ايٌ

ـٺ ِٵ َأ﴿ :تعاٍ بكٛي٘ عًٝ٘ ا٫هتـ٫ٍ َٔ ٚاس ٕٵ ػٹِؿتٴ َٳ٢  ٕٵ ٫َٚٳٔإ ٝٳتٳا ْٵهٹشٴٛاتٴِكوٹُطٛا ؾٹٞ اِي  َؾا

ِٵ َطابٳ َٳا ٔٳ َيُه  أقلب ٚايقٟ ا٭َل، اًتُاي٘ ع٢ً باعتباك ﴾ٚٳكٴبٳاعٳ ٚٳثٴ٬َخٳ َٳجٵٓٳ٢ ايِّوٳا٤ٹ َٹ

 عـّ ٓلٚك٠ ;َٔ ْٕٛل ىًٛ ٫ ٖٚٛ .بـٵايٓٻ كٙ،تعقټ بعـ اؿكٝكٞ، َعٓاٙ إٍ اجملامات

 إٌعل ،ٚايعـٍ تلى ايكو٘ ػٛف ع٢ً تعًٝك٘ باعتباك ;َٓ٘ اٱباس١ َٔ أنجل اهتؿاؿ٠

 إكاؿ٠ ع٢ً ٚآش١ ٚفيو قل١ْٜٓ .عٓ٘ ٚه٬َت٘ ب٘ إأَٛك ٗ ٫ْتؿا٥٘ ا٭َل بهٕٛ

ٕٵ :س٦ٓٝقٺ ٚإع٢ٓ .ٚايٓـب ايٛدٛب إٍ ؿاتٺايت غرل َٔ ،َٓ٘ ايلػ١ِ  تعـيٛا ٫ إٔ ػؿتِ إ

ٚٻ إفا ايٓوا٤ ٜتا٢َ ٗ ٔٸ دتِتن ٔٸ َٔ ايٓوا٤ َٔ يهِ طاب ؾاْهشٛا َا بٗ ; غرلٖ

ٚٻ ناْٛا ،قٌٝ نُا ،ؾإِْٗ  كغب١ّ أٚ إاٍ ٗ طُعّا ;سذٛكِٖ اي٬تٞ ٗ ايٝتا٢َ دٕٜٛتن

ٔٸ َِٓٗ ايٛاسـ عٓـ ؾٝذتُع اؾُاٍ، ٗ ٕٵ أٚ .٘عكِّ ايكٝاّ ع٢ً ٜكـك ٫ َا َٓٗ  ػؿتِ إ
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ٔٸ بأػق ;ايٓوا٤ َٔ ٜتا٢َ عًِٝٗ اي١ٜ٫ٛ يهِ ٔٵَٳ ع٢ً ػٛكٚا إٔ  ٗ ُٚلؾٗا أَٛاشل

 تنٜـٚا ٫ٚ ٚكباع، ٚث٬خ َج٢ٓ َٔ ايٓوا٤ يهِ طاب َا ؾاْهشٛا ،تنٚههِ َ٪ٕ

ٚٻقٌٝ ؾكـ ;فيو إٍ وٛدهِ ٫ ٢ستٸ يعٌل َٔ ز ا: إٕ ايلدٌ َٔ قلٍٜ نإ ٜتن

أٚ  .ٖقٙ اٯ١ٜ تٵ٢ عًِٝٗ، ؾٓنَيايٓوا٤ ٚأنجل، ؾإفا أعـّ تٓاٍٚ َٔ أَٛاٍ ايٝتا٢َ إٛٓي

ٖٓ َٔ عـّ ا٫يتؿات ؾٝ٘ إٍ  ،َا فنلْاٙ ا ٖٛ ٌَذلى ٖٗٓ ،ا قٌٝ ٗ اٯ١ٜغرل فيو 

ٕٵ»لاؿ َٓ٘ ه٣ٛ ايلػ١ِ ٚاٱباس١، مٛ قٍٛ ايكا٥ٌ: ايٛدٛب ٚايٓـب، ٚأْ٘ ٫ ٜٴ  تٳػِؿ إ

ٍٕ ;«َٔ فيو ٌٵلك ٖقا ايطعاّ ؾُهَٔ ٓ ٔٻَ ؾإٕ إؿّٗٛ إٔ ايطعاّ إأَٛك ب٘ ػا ك لٳٔ اي

  .(15)«ِ َٓ٘ٗٳِؿؾ٬ ٜٴ َٚلاؿٷ ٗ أنً٘، ٚأَا إٔ أنً٘ َطًٛبٷ ّٷَلػٻ

ِٸ ع٢ً » ـ َا فنلٙ:٪١ِّٜٜ ٗ اٯ إَٔل آػليٌٝرل إٍ  ;ٜهٌُ ايٌٝؽ اؾٛاٖلٟ ث

ُٸ ِٸ ،٢ ا٭كبعا ماؿ عًإٔ إؿّٗٛ َٔ اٯ١ٜ إٓع ع ل اؾٛام ٗ ِٵٛا بٗا ع٢ً سٳاهتـٓي َٚٔ ث

َٳ |فيو، بٌ أَل ايٓيبٸ نإ عٓـٙ أمٜـ َٔ أكبع بإَواى ا٭كبع  ٔٵعٓـ ْنٚشلا 

 ؾإٕ َؿّٗٛ ايعـؿ س٦ٓٝقٺ ;ٚفيو إِا ِٜض يٛ نإ ا٭َل يٲباس١ ،ٚتولٜض ايبٛاقٞ

عـّ  ٔٞ س٦ٓٝقٺؾإْ٘ ٜكت ;غ٬ف َا يٛ نإ ا٭َل يًٓـب .ٜكتٔٞ ؼلِٜ اينٜاؿ٠

ِٸ ٌٷ .َٔ ؼلّٗا اهتشبابٗا، ٖٚٛ أع ـټ ٚا٭َل هٗ  .(16)«١ ع٢ً إطًٛبؿ ا٭ؿٓيبعـ تع

ـټ ،كغِ تعكٝـٙ ،ٖٚقا ايبٝإ  ،ؿنافٺ يًكٍٛ بإٔ اٯ١ٜ ٫ تؿٝـ ه٣ٛ إباس١ ايتع

 ٖٚٞ تٌرل إٍ ايعـؿ إوُٛغ ب٘ َٔ اينٚدات.

 

َٔ أدٌ  ;ٚهٓعُـ إٍ تِٓٝؿٗا .عـٜـ٠ ٗ إكاّ ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ كٚاٜاتٺ

 .توٌٗٝ ع١ًُٝ ايتشكٝل ؾٝٗا

 

 :َٚٓٗا ،ٖٚٞ عـٜـ٠ْ

ُٸ ع ػدل1 ٢ اهلل َٔ أػ٬م ا٭ْبٝا٤ ًُٓ»: ×اك قاٍ: قاٍ أبٛ عبـ اهللإهشام بٔ ع

  .(17)«ايٓوا٤ عًِٝٗ سبٸ

ٔٸ»قاٍ:  ×بٔ ٜنٜـ، عٔ أبٞ عبـ اهللعُل  ع ػدل2 ّإ ٜنؿاؿ ٗ اٱ كد٬ّ َا أٚ
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  .(18)«يًٓوا٤ ّاامؿاؿ سبٸ إ٫ٓ ػرلّا

ؾهتب  ،ـ ٚتلى ايٓوا٤ ٚايطٝب ٚايطعاّٚنإ تعبٻ ،ههٌ ايٓؼعٞ ع ػدل3

ُٵ»ؾهتب إيٝ٘:  ؟ٜوأي٘ عٔ فيو ×إٍ أبٞ عبـ اهلل َا  تٳأَا قٛيو ٗ ايٓوا٤ ؾكـ عً

ٜأنٌ  |ٚأَا قٛيو ٗ ايطعاّ ؾهإ كهٍٛ اهلل ;َٔ ايٓوا٤ |نإ يلهٍٛ اهلل

  .(19)«ايًشِ ٚايعوٌ

َا »: |قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×سؿّ بٔ ايبؼذلٟ، عٔ أبٞ عبـ اهلل ع ػدل4

  .(20)«ٝبايٓوا٤ ٚايطِّ َٔ ؿْٝانِ إ٫ٓ أسبٸ

ـٺقُـ بٔ أبٞ عُرل، عٔ بٓهع 5  ×، عٔ أبٞ عبـ اهللاك بٔ نلؿّ ٚغرل ٚاس

  .(21)«تٞ ٗ ايٓوا٤ٚيقٸ ،٠ عٝين ٗ اي٠٬ِدعٌ قلٸ»: |هٍٛ اهللقاٍ: قاٍ ك

ٞٸع 6 ٟٸ :×ٓا أبٛ عبـ اهللَيَأبٔ سوإ، عٔ بعض أُشابٓا قاٍ: هٳ عً ا٭ًٝا٤  أ

 .(22)«ا٭ًٝا٤ َبآع١ ايٓوا٤ أيقٸ»: ×، ؾكاٍ ٤ٖٞٛٺ؟ قاٍ: ؾكًٓا غرل ًأيقٸ

٠ دعٌ قلٸ»: |قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×عُل بٔ ٜنٜـ، عٔ أبٞ عبـ اهلل ع ػدل7

  .(23)«اؿؤ ٚاؿوٌ ٞٸٚكواْتٳ ،تٞ ٗ ايـْٝا ايٓوا٤ٚيقٸ ،عٝين ٗ اي٠٬ِ

ف ايٓاي ٗ ايـْٝا َا تًقٻ»: ×از قاٍ: قاٍ أبٛ عبـ اهللٌْٝ بٔ ؿكٸ ع ػدل8

ٌٻ ٖٚٛ قٍٛ اهلل عنٻ ،٠ ايٓوا٤أنجل شلِ َٔ يقٸ ٠ٺٚاٯػل٠ بًقٸ  بټسٴ أيًٓٻٔ يٹِّٜمٴ﴿: ٚد

ٌٻ ِٸ ،﴾إٍ آػل اٯ١ٜ...ٌٓٹبٳاِيٚٳ ا٤ٹوٳايِّ ٔٳَٹ اتٹٛٳٗٳاي  ٤ٞٺفٕٚ ب١ٌ َا ٜتًقٻقاٍ: ٚإٕ أٌٖ اؾٓٸ ث

 .(24)«٫ٚ ًلاب ،٫ طعاّ ،١ أ٢ًٗ عٓـِٖ َٔ ايٓهاغَٔ اؾٓٸ

 

 ;ايٛاكؿ٠ ٗ ايلٚاٜات «ايٓوا٤»ن١ًُ  ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ بإَها١ْٝ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ

ٝٸ ؾتهٕٛ إًاك٠ّ ١،ؿٜـٳايعٳٚايهجل٠ اؾُع  ٢ًيًـ٫ي١ ع  ١ نجل٠ ايٓوا٤.إٍ قبٛب

 

ف فيو َٔ هٝام لٳوتؼـّ اؾُع ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ أسٝاّْا ٫هتؿاؿ٠ اؾٓى، ٜٚٴعٵٜٴ

ٔٸ .اهتؼـاّ ايًؿٜ ٌٸ .ٚايقٟ ٜٛٗل ٖٓا إٔ إكِٛؿ ٖٛ دٓى ايٓوا٤، ٫ ْعٗ  ٖٚٛ ق

يتايٞ ٫ ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايلٚاٜات ٗ إكاّ، ؾ٬ ؿاعٞ ٚبا .ؿام يـ٣ ايؿكٗا٤اتٸ
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 هٓـٖا.ٗ يًبشح 

تعًٝكّا ع٢ً  ،ٗ نتاب٘ َـاكى ايعل٠ٚ ،ايٌٝؽ ا٫ًتٗاكؿٟ قاٍقيو ي٘ ٚيعًٓ

ـټ ٍٸ  ٚأَا اهتشباب٘ ؾًِ أعجل ع٢ً ػدٕل» :ؿ َٔ ايلٚاٜاتاهتؿاؿ٠ بعض ايؿكٗا٤ ايتع ٜـ

ٕٵ ٠ اهتشباب اينٚدات ٚإٓهٛسات ٚنجل٠ باب نجل»عٕٓٛ ٗ ايٛها٥ٌ  عًٝ٘، ٚإ

ٙٺ ٔٸ بػرل إؾلا ـٺ ،عٌل سـٜجّا ٚأٚكؿ ؾٝ٘ اثين ،«إتٝاْٗ ٚٸ ٫ ؿ٫ي١ يٛاس ٍ عٓٛإ َٓٗا ع٢ً أ

ٌّ نجرلٷ ،ْعِ .أٟ نجل٠ اهتشباب اينٚدات ،ايباب أٟ  ،ع٢ً ايعٓٛإ ايجاْٞ َٓٗا ؿا

ـټ .َع َا ٜعاكٓٗا .اٱتٝإ ـټٚات هًُٝإ بٔ ؿاؿ مٚدات ٚهلٜٸٚتع ؿ مٚدات ٚؿ ٚتع

باب  ،179ْ  ،14ز  عٵنُا ٫ ىؿ٢، ؾلادٹ ،ع٢ً اهتشبابٗا ؿاٍٍّ غرلٴ |ايٓيبٸ

140»(25) . 

 ٚهٝبٌ فيو. ،إٔ ٖقا ايه٬ّ ٫ ّهٔ أػقٙ ع٢ً إط٬ق٘ إ٫ٓ

 

ٞٸ َعُل بٔ ػ٬ؿ قاٍ: زلعتٴ ع كٚا1١ٜ ث٬خ َٔ »ٜكٍٛ:  ×بٔ َٛه٢ ايلٓا عً

 .(26)«ٚنجل٠ ايطلٚق١ ;ٚأػق ايٌعل ;هًٌ: ايعطلهٓٔ إل

 .(27)«إسؿا٤ ايٌعل»إ٫ أْ٘ قاٍ:  ،بإهٓاؿٙ عٔ َعُل بٔ ػ٬ؿ ،ٚكٚاٙ ايِـٚم

ٞٸع ػدل 2 ُٛا َٔ ايـٜو تعًٖ» :×بٔ اؿوٌ قاٍ: قاٍ ايِاؿم قُـ بٔ عً

ٔى ػِاٍ: قاؾٛت٘ ع٢ً أٚقات ايًِٛات، ٚايػرل٠، ٚايوؼا٤، ٚايٌذاع١، 

 .(28)«ٚق١ٚنجل٠ ايطل

ٗ ايـٜو ٔى ػِاٍ » :قاٍ ×أبٞ ًعٝب احملاًَٞ، عٔ أبٞ اؿؤ ع ػدل3

، ٚايكٓاع١، ٚإعلؾ١ بأٚقات اي٠٬ِ، ٚنجل٠ ايطلٚق١، ايوؼا٤ َٔ ػِاٍ ا٭ْبٝا٤:

 .(29)«ٚايػرل٠
)عٕٝٛ ا٭ػباك(: عٔ أبٝ٘، عٔ أٓـ بٔ إؿكٜى، عٔ أٓـ ٚ)اـِاٍ(  ٚٗع 4

: ×بٔ ٜٓٛ٘، عٔ قُـ بٔ عٝو٢ قاٍ: قاٍ ايلٓا بٔ أٓـ بٔ و٢ٝ، عٔ إبلاِٖٝ

: َعلؾت٘ بأٚقات اي٠٬ِ، ^ٗ ايـٜو ا٭بٝض ٔى ػِاٍ َٔ ػِاٍ ا٭ْبٝا٤»

 .(30)«ٚايػرل٠، ٚايوؼا٤، ٚايٌذاع١، ٚنجل٠ ايطلٚق١

 عًتٴ: دٴاػتٔب، ؾكًتٴ ×أبا اؿؤ اؿؤ بٔ اؾِٗ قاٍ: كأٜتٴ ع ػدل5
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ٚيكـ تلى ايٓوا٤  .١ ايٓوا٤ت١٦ٝٗ ٖا ٜنٜـ ٗ عٓؿإٕ اي ،ْعِ»؟ ؾكاٍ: تٳاػتٔبٵ ،ؾـاى

ٔٸايعٓؿ ِٸ«ايت١٦ٝٗ ١ بذلى أمٚادٗ ى إٔ تلاٖا ع٢ً َا تلاى عًٝ٘ إفا نٓت أٜولٸ»قاٍ:  ، ث

ِٸ«ؾٗٛ فاى»: ٫، قاٍ: قًتٴ ،«؟ع٢ً غرل ت١٦ٝٗٺ ٛٗ»قاٍ:  ، ث ـ َٔ أػ٬م ا٭ْبٝا٤ ايتٓ

 .«، اؿـٜح...ب ٚسًل ايٌعل ٚنجل٠ ايطلٚق١ٚايتطٝټ

ـٸ ٍٸأقٍٛ: ٚتك  .(31)ع٢ً فيو ٖٓا ٚٗ ايطٗاك٠ ّ َا ٜـ
 

َٔ هٓٔ » :ّٚهٔ اهتؿاؿ٠ ا٫هتشباب َٔ ػ٬ٍ عباك٠ ١.ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ ُشٝش

 .«إلهًٌ

َٳبؾع٢ً َ ;ٖٞ َٔ َلاهٌٝ ايِـٚم ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝٚ ، َلاهٌٝ ايِـٚم لٚثٻ ٔٵ٢ٓ 

هتشباب وتؿاؿ ا٫ٚسٝٓٗا ٜٴ .ايلٚا١ٜ ُشٝش١ّتهٕٛ  ،ُٝينايوٝـ اـٖٛ كأٟ نُا 

 .«ُٛاتعًٖ»ٗ ؾعٌ َٓٗا بِٝػ١ ا٭َل 

َٳ ٗ ايجايج١ ُشٝضٷٚايوٓـ  .ٓؿى إُٕٔٛبايجايج١ ٚايلابع١  تإايلٚاٜٚ قاٍ  ٔٵعٓـ 

َٳ لابع١ ؾايوٓـ ُشٝضٷٗ ايٚأَا  ;ؿـٳبتِشٝض ايعٹ ٌٸإ»١ قاعـ٠ قاٍ بِشٸ ٔٵعٓـ   ٔٵَٳ ٕ ن

 .ثك١ّ «إبلاِٖٝ بٔ ٜٓٛ٘»، ؾٝهٕٛ «٘ قُـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝ ثك١ٓٹجٵتٳمل ٜو

ٍٸٚ  ؿ.ـٳ١ ايعٹَع ايكٍٛ بِشٸ ،ع٢ً إطًٛب ايلٚا١ٜ اـاَو١ تـ

 بلٚا١ٜٺ ;اهتشباب نجل٠ ايطلٚق١ٖٛ ٜات أَ ٖقٙ ايلٚ ٓتٝذ١ايؾإٍ ٖٓا ٚ

ـٺ بٗا ;ُشٝش١  ّهٔ تِشٝشٗا ٚؾل بعض إباْٞ.ٚ ،ٚأػل٣ كتً

 

ٖٓا فنلٚٙ َٔ َع٢ٓ ن١ًُ ايطلٚق١ بٌ ايؿكٗا٤ ٗ ٜٛٗل ٚدٛؿ اػت٬فٺ ٚ ،

 إعاْٞ:

ايٌٝؽ قُـ  :َجٌ ،(32)َٔ ايؿكٗا٤ عـؿٷإيٝ٘ فٖب  ٖٚٛ َا: نجل٠ ايٓهاغع 1

َٳ قاٍ،سٝح  ،تكٞ اجملًوٞ ٫ ؤلٙ ايؿكٝ٘:  ٔٵٗ نتاب٘ ك١ٓٚ إتكٌ ٗ ًلغ 

 .(33)«اؾُاع أٟ ١ايطلٚق ٚنجل٠»
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ِل تٗ نتاب٘ سا١ًٝ إؼ ،ايٌٗٝـ ايجاْٞإيٝ٘ فٖب  ٖٚٛ َا: اؿٛاٌَع 2

 .(34)«َطلٴَٚق١ ايَؿشٵٌ أٟ سٛاٌَ» :، سٝح قاٍايٓاؾع
ابٔ ؾٗـ  قاٍسٝح  ،(35)أٟ اينٚد١ بايٓوب١ إٍ ايلدٌ ،ايبايػ١ ٓلاب ايؿشٌع 3

ٌٸ .اينٚد١ :ٚايطلٚق١» :ب ايباكعٗ نتاب٘ إٗقٻ ،ٞاؿًٓ ٌٸ .طلٚق١ مٚدٗا اَلأ٠ٺ ٚن  ٚن

 .(36)«طلٚق١ ؾشًٗا ْاق١ٺ
َٳ ِٸ ،ٚق١لٴفٖب إٍ إٔ ايٗط ٔٵَِٚٓٗ   ٚبايؿتض ;ايؿشٌ أْجاٙ َعٓاٖا إٔ ٜعًٛ ،بائ

 .(37)أْجاٙ)ايٖطلٚق١(: 

 نُا هٝبٌ.  ،ٗ إعادِ إٔ ٖقا ايتؿٌِٝ يٝى ي٘ أهايٷ إ٫ٓ
أٚ َا طلقٗا ايؿشٌ  ;ؿ بعض ايؿكٗا٤ َا بٌ ايبايػ١ ٓلاب ايؿشٌٚتلؿٻ

سٝح  ;نُا فٖب اٱَاّ اـُٝين ٚايوٝـ عبـ ا٭ع٢ً ايوبنٚاكٟ ٚغرلُٖا ،(38)تٵؾشًَُ

 َا أٚ ;ايؿشٌ ٓلاب ايبايػ١ طلٚق١ أٟ»: ١ٗ نتاب٘ ؼلٜل ايٛهًٝ ،فنل ايوٝـ اٱَاّ

 .(39)«تٵؾشًَُ ايؿشٌ طلقٗا

 

ك ائلب قٌٝ: ٚباعتبا: غلٜب ايكلإٓ إؿلؿات ٗقاٍ ايلاغب اٱُؿٗاْٞ، ٗ ع 1

ٌٴ ايٓ ٗٳا، ٚاهٵتٳِطلٳِقتٴ ؾ٬ّْا ؾش٬َّطلٳمٳ ايؿش ٓلبٗا ايؿشٌ، و: نكٛي ،اق١َ، َٚأِطلٳِقتٴ

.(40)ٞ بايٖطلٴَٚق١ٹ عٔ إلأ٠َِّٓطلٴَٚق١ْ، ُٚن: ٜٚكاٍ يًٓٸاق١ .ٚأٓلبتٗا، ٚاهتٔلبت٘ ؾش٬ّ

كاٍ: ْاق١ْ طلٚق١ ايؿشٌ اٙ. ٜٴٚطلٚق١ ايؿشٌ: أْج ايِشاغ: ٚقاٍ اؾٖٛلٟ، ٗع 2

 .(41)يًيت بًػت إٔ ٜٔلبٗا ايؿشٌ

ٌٸ ايعٌ: ٚقاٍ اـًٌٝ ٗع 3 ِّٜٚٴ .طلٚق١ مٚدٗا اَلأ٠ٺ ٚن ز: نٝـ كاٍ يًُتن

ٌٸ؟ طلٚقتو ٌٕ ْاق١ٺ ٚن ٚايعايٞ َٔ ايه٬ّ إٔ  .طلٚق١ ؾشًٗا، ْعت شلا َٔ غرل ؾع

ٌ ؾٝؼتاكٖا َٔ ايٌٍٛ ؾٗٞ ايطلٚق١ يًكًْٛ اييت بًػت ائلاب، ٚاييت ٜلب بٗا ايؿش

 .(42)طلٚقت٘

إٔ ٜٔلبٗا  تٵْٚاق١ طلٚق١ ايؿشٌ: بًػٳ ايكاَٛي احملٝ٘: ٚقاٍ ايؿرلٚمآباؿٟ ٗع 4

 .(43)ٚنقا إلأ٠ .ايؿشٌ

 .(44)ايَؿشٌ: ُأْجاٙ َٚطلٚق١ َكاٜٝى ايًػ١: ٚقاٍ ابٔ ؾاكي ٗع 5
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 ،«ايطلٚق١»ه١ًُ ييعلب ٚهٝام اهتؼـاّ ا ،ب إعادِوٳَع ،ٚايقٟ ٜوتٛٗل

نٓا١ّٜ أٚ يؿّٛا َٓك٫ّٛ عٔ طلٚق١  ٚفيو ،ايكاؿك٠ ع٢ً ايٓهاغ ،ايبايػ١ أْٗا تعين إلأ٠

ـٸ ،ايؿشٌ ـٸ .ائلاب اييت ٖٞ أْجاٙ ايبايػ١ س ع٢ً َا  ،ائلاب ايكاؿك٠ ع٢ً ايٓهاغ ٚس

 ض ايكٍٛ ايجايح.ٚبقيو ٜلدٸ .ٜٛٗل َٔ اهتؼـاّ إِطًض ٗ أْج٢ ايؿشٌ

َٳ ،ؤ بٔ اؾِٗاؿا٫هتٌٗاؿ ع٢ً إلاؿ بلٚا١ٜ  ّٚهٔ  قاٍ ٔٵع٢ً َب٢ٓ 

ب ٚسًل ايٌعل ايتٓٛٝـ ٚايتطٝٸ :َٔ أػ٬م ا٭ْبٝا٤» فنل إٔ سٝح ،ؿـٳ١ ايعٹبِشٸ

ِٸ«ٚنجل٠ ايطلٚق١ ث٬مثا١٥  ;ٗ قِل ٚاسـ ٚؿ أيـ اَلأ٠ٺٚنإ يوًُٝإ بٔ ؿا»قاٍ  ، ث

ٚنإ عٓـٙ توع  ،٘ بٔع أكبعٌ كد٬ّي |اهلل١، ٚنإ كهٍٛ ٚهبعُا١٥ هلٜٸ ;َٗرل٠

ٔٸ ،ْو٠ٛٺ ٌٸ ٚنإ ٜطٛف عًٝٗ ّٕ ٗ ن  . (45)«ٚي١ًٝ ٜٛ

ٌٸ بعـ إٔ  ،|اهللٍ ْٚوا٤ كهٛ ×ايٌاٖـ ؾٝٗا ٖٛ فنلٙ يٓوا٤ هًُٝإ ٚق

 فنل نٕٛ نجل٠ ايطلٚق١ َٔ أػ٬م ا٭ْبٝا٤.

 

عٔ دعؿل بٔ قُـ  ،ٗ )كهاي١ إتع١( ،ٕؿٝـقُـ بٔ قُـ بٔ ايٓعُإ اك٣ٚ 

بٔ قٛيٜٛ٘، عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل، عٔ أٓـ بٔ قُـ، عٔ ابٔ أًِٝ، عٔ َلٚإ بٔ 

ق َٓ تٳعٵُتٸ»: ×َوًِ، عٔ إزلاعٌٝ بٔ ايؿٌٔ اشلاسلٞ قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عبـ اهلل

َٳؾكًتٴ ،«َٔ أًٖو؟ تٳػلدٵ ٕٵ»ا، قاٍ: َعٞ َٔ ايطلٚق١ أغٓاْٞ اهلل عٓٗ ٔٵ: يهجل٠   ٚإ

 . (46)«|١ كهٍٛ اهللٓٻإٔ ؼٝٞ هٴ ؾإْٞ أسبٸ ;َوتػّٓٝا تٳنٓٵ

ابٔ ; سٝح إٕ لٚا١ٜاي١ ايتوًِٝ بِشٸ إفا َا متٸع ؾايقٟ ٜٛٗل َٔ ًَ ايلٚا١ٜ 

 .(47)ع ٚايطلٚق١ُٝٝنِٖ ٗ فيو اينَإ بٌ ايتُتټؾٝٗا ع  أًِٝ فٍٗٛ اؿاٍ

ٔٵ ٚبايتايٞ ٫ ٜٴوتؿاؿ َٓٗا َا  ،ُٛؿ١ْٝ٘ ٫ َؿّٗٛ يًذٌُ ايإ :ٜٴُهٔ ايكٍٛ يه

 .فٴنل

 .َا ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ ٗ َع٢ٓ ايطلٚق١ ٖقا ػ١ُُ٬

ٚايػلٜب أْ٘ كغِ ايتؿات بعض ايؿكٗا٤ إٍ َع٢ٓ ايطلٚق١ مل ٜوتؿٝـٚا َٓٗا ٗ  

ـټ  ؿ اينٚدات أٚ ايٓوا٤ إٓهٛسات.ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً تع
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ت ايٛاكؿ٠ تؿٝـ اهتشباب ٕ ايلٚاٜاإ :ٗ ٖقا ايعٓٛإ قٛيَ٘ا ّهٔ  ٚػ١ُُ٬

ٞٸ بػضٸ ،نجل٠ ايطلٚق١  إٍ فيو. ايٓٛل عٔ ايطلٜل ايٌلع

 

ُٻ ،ػدل ْٜٛى بٔ عبـ ايلٖٓٔٚٞ  ٗ »قاٍ:  ×أػدلٙ، عٔ أبٞ عبـ اهلل ٔٵع

ٌٸ َٳ﴿: اهللقاٍ  ;(48)«ٗ ايٓوا٤ ٫ٖإ إهلافٷ ٤ًٞٺ ن ْٵهٹشٴٛا  َٹا َطَؾا ِٵ  ا٤ٹ ٔٳ ايِّوٳابٳ َيُه

ٓٳ ٚٳَٳجٵ ٚٳثٴ٢٬َ  َٳٚٳ﴿ٚقاٍ:  ;(3)ايٓوا٤:  ﴾اعٳكٴبٳخٳ  ِٵ  ٌٻ َيُه ٚٳكٳُأسٹ ِٵا٤ٳ فٳا   (.24)ايٓوا٤:  ﴾يٹُه

 

ٚقـ ٚكؿ  .ٚاٱهلاف ٖٛ ايتبقٜل .ٗ ايٓوا٤ ايلٚا١ٜ إٍ أْ٘ ٫ ٜٛدـ إهلافٷتٌرل 

٫ إهلاف »ٚقـ اهتؼـَ٘ ايؿكٗا٤ . (49)«٫ إهلاف ٗ ايطٝب» :ٝبَجٌ ٖقا ايتعبرل ٗ ايطِّ

 ... ٚإلاؿ إٔ اٱنجاك ٗ ٖقٙ ا٭َٛك َطًٛبٷ«٫ٚ إهلاف ٗ ايؿلَ» ،«ٗ اٱهلاز

 .َٚلغٛبٷ

 .بٷوتؿاؿ إٔ اٱنجاك َٔ ايٓوا٤ قبٻَٚٔ ٖٓا ٜٴ

 
 

 ؾؿٝ٘:»: ٠ّعـٜـ إًها٫تٺ ،ٗ نتاب٘ َـاكى ايعل٠ٚ ،ًتٗاكؿٟٜقنل ايٌٝؽ اٱ

ٚٸ٫ّ  ع٢ً ًٓ٘ إَهإ :ٚثايجّا ;إٓاؾٝٸّا لّاِٵسٳ نْٛ٘ :ٚثاّْٝا ;ٚدٛٙٺ َٔ هٓـٙ ٓعـ :أ

َٻ ،اؾٛام عـّ َكابٌ ٗ اؾٛام ّٷ اٱهلاف ٕٸأ إع٢ٓ ؾٝهٕٛ .ٌٵؾتأ ٌٸ ٗ سلا  ٤ًٞ ن

 ٫ ،ي٬هتشباب ٬َم١َٺ غرل اؿل١َ عـّ ٕٸأ إعًّٛ َٚٔ .سل١َ ؾ٬ ،ايٓهاغ ٗ ٫ٓإ

 .(50)«عاؿ٠ّ ٫ٚ ،ًلعّا ٫ٚ ،عك٬ّ

 :اؾٛابٚ

ٚٸ ـٷ هٓـ ايلٚا١ٜ إٕ :٫ّأ َٳ إ٫ٓ ،بوبب إكهاشلا; ٓعٝ لٚاٜات ايض ُشٻ ٔٵع٢ً َب٢ٓ 

 ايٛاكؿ٠ ٗ تؿورل ايعٝاًٞ.

٭ٕ ا٭ٌُ ؾٝ٘ نْٛ٘  ;ّال سكٝكٝٸِٵسٝح ٫ قل١ٜٓ ع٢ً فيو ٜبك٢ اَؿ :ثاّْٝا

 .ّا سٌ ايٌٓوسكٝكٝٸ
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ـٻًٌٝ تشايٕٸ إ :ثايجّا   :ؾُج٬ّ .ٌّٞقِّبٌ ٖٛ ؿٹ ،ٗلٵًتٗاكؿٟ غرل عٴايٌٝؽ اٱَ٘ ايقٟ ق

ٌّ ينْأسٝٓٗا ف لٵايعٴٜؿِٗ  طعاّ ائٝـإهلاف ٗ إ: ٫ عٓـَا ْكٍٛ طعاّ ائٝـ إب َٗت

. كاٙ َع٘ س٫ّ٬ع أهلاف ٖٚٛ اٱع َ٘ سلِّإٔٸ َا أيـكد١  ،ٚأسحٸ عًٝ٘ ،نبرلّا اٖتُاَّا

ٚإلاؿ ٖٛ إٔ ْؿى  ،(51)«ٝب٫ إهلاف ٗ ايطِّ» :ٝبٗ ايطِّٚقـ ٚكؿ َجٌ ٖقا ايتعبرل 

ـٸاٱنجاك ٗ ٖقٙ ا٭َٛك َطًٛبٷ ٌّ ، ٚايتذاٚم عٔ اؿ  نُا أؾاؿ ،ٗ اؾ١ًُ ؾٝٗا َعؿ

 .(52)ٚغرلٙ ٗ نتاب٘ عٛا٥ـ ا٭ٜاّ ،ل ايٓلاقٞاحملكِّ

 

ُٸٖٚٞ  اؿـٜح ايقٟ ٜلٜٚ٘ »: ×عبـ اهلل٭بٞ  قاٍ: قًتٴ اكػدل إهشام بٔ ع

ِٸ ،ؾأَلٙ بايتنٜٚر ،ؾٌها إيٝ٘ اؿاد١ |أت٢ ايٓيبٸ إٔ كد٬ّ ،ايٓاي سلٌّ  ؾؿعٌ، ث

ات؟ ؾكاٍ أبٛ عبـ ٢ أَلٙ ث٬خ َلٸستٸ، ؾأَلٙ بايتنٜٚر ،أتاٙ ؾٌها إيٝ٘ اؿاد١

ِٸٖٛ سلٌّ ،: طْعِص×اهلل  .(53)«قاٍ: ايلمم َع ايٓوا٤ ٚايعٝاٍ ، ث

 

ـٸ٠ ٌَٛبٗا تٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚ  ١:ـٜٸٓٳٌانٌ هٳع

ٚٸ  ؿ.ـٳا٫ػت٬ف ٗ َوأي١ ايعٹ :٫ّأ

ٞٸ ،بأبٞ عبـ اهلل اؾاَٛكاْٞ ;ٖٞ ٓعٝؿ١ْ :ثاّْٝا   بٔ أبٞ ٓن٠. ٚاؿؤ بٔ عً

ٍٸ ع٢ً َطًل ا٫هتشباب ;نُا إٔ َتٓٗا ٫ ٜؿٝـْا ٗ إكاّ  بٌ  ،٭ْٗا ٫ تـ

َٳَكٝٸ  .ايلٚا١ٜ ايٛاكؿ٫٠ تًٌُ٘ ٚايكٓٛع ٚغرلِٖ  ايػين ُاسب ايلممؾ .مٷٛٳي٘ عٳ ٔٵـ٠ 

 

ـټعجٓا ٗ ٖقا إكاٍ كدشإ َٚلدٛسٝٸ ُٻٚقـ  .ؿ اينٚدات ٗ اٱه١ّ٬ تع ًٓا تٛ

ـټٍ اهتشبابٝٸإٗ ػتاّ ايبشح   :ٚفيو اعتُاؿّا ع٢ً طلٜكٌ ;ؿ١ ايتع

ٚٸ ٓا ٌٵْٚاَق ،ٓا َع٢ٓ ايطلٚق١ش: كٚاٜات اهتشباب نجل٠ ايطلٚق١، بعـ إٔ ْٖكٍا٭

 ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ اهتشبابٗا.

ٚاييت ّهٔ إٔ ٜٴوتؿاؿ َٓٗا ٚؾل  ،: ايلٚا١ٜ ايٛاكؿ٠ ٗ ْؿٞ اٱهلافايجاْٞ
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 .١بعض إباْٞ ايوٓـٜٸ

ـټ  ؿ َٔ إط٬مٌٜٚرل بعض ايباسجٌ إٍ أْ٘ ّهٔ اهتؿاؿ٠ اهتشباب ايتع

 .شباب أٌُ اينٚازتاه

ٔٵ ٌٖ ٖٞ ٗ َكاّ بٝإ عـؿ اينٚدات )ٖٚٛ َٔ ًلٚٙ  :٬ّبٵهـك ايو٪اٍ َق يه

وتاز  ٖٚٛ عحٷٌُ اينٚاز ٗ َكابٌ عـَ٘؟ أٚ ٖٞ ٗ َكاّ بٝإ أط٬م( اْعكاؿ اٱ

 ػل.آَكا٫ّ 
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 ةتستيب اآليات الكسآٌّيالتوقيفّية يف 

 الطباطبائي قساءٌة ٌكدّية يف ٌظسّية
 

 

ٕٸ َٔ ايٛاقع ايقٟ ٫ ّٳا٘ ٝغباك عً إ ّٓا ٜتـٚ ،ِٜ بايكلإٓ ايهلٌإوًُ ٖتُا

ُّا، ؾٗٛ نتاب اهلل هبشاْ٘ ُّٝا ٚتعًتع٬ًّٚٗ، ٝعجّا ٚؼًٚايِـٚك،  ٗٚقلا٠ّ٤ ٚسؿّٛا 

 هبشاْ٘ ٚقـ تهٓؿٌ اهلل ،٘ ٫ٚ َٔ ػًؿٜ٘ـٜ ٌ٘ ايباطٌ َٔ بٝأتٜ ايقٟ ٫ ،ٚتعاٍ

ْٻا﴿: ، سٝح قاٍبقيو ٚتعاٍ ٔٴ ٔإ ٓٳا ْٳشٵ ْٻاٚ ايقِِّنلٳ ْٳنٻِي ٘ٴ ٔإ ُٕٛٛ َي ٖٚٛ  ،(9)اؿذل:  ﴾َيشاؾٹ

ُٳ ٣فنل ٖٚـ ٌٸ أبـّا.ٜئ  |ي٘ آٍ قُــٵُوو ب٘ ٚبعٹ ٔٵْٚٛك، ؾ ٔ 

ب ١ٝ تلتٝؿ١ٝ، ٖٚٞ تٛقْٝآأتٞ عجٓا ٗ ٖقٙ إوأي١ ايكلَٜٚٔ ٖقا إٓطًل 

 .تٗاٝٸؿٝٚ عـّ تٛق١ أّات ايهلٜاٯ

ٌِّٚإعلٚف ب  ٢ـ إلتٔٝؽ ايِـٚم ٚايوٝنايٌ ،١ٝٸٔ اٱَاَٜل ٚإؿوٌِّث احمل

 بٕٝٸ تلتأ ،ٞـ اـ٥ٛٝبٔ طاٚٚي ٚايواـ ٝؽ ايطدلهٞ ٚايوٝؽ ايطٛهٞ ٚايٌٝٚايٌ

ٌّٝتٛق اتٜاٯ  ،بٝايذلتو في ٞؾبك ،تعاٍ اهلل َٔ ٘ٺٝٚتٛد بإَٔل ،|قاّ ب٘ ايٓيبٸ ،ؿ

بع ٚتوتٓوؽ تط مايت ٫ٚ اتٜاٯ ناْتٚ .ٓاٝيإٕ ٌُٚ أإٍ  عاقب١،إت اٍٝدا٭ت٘ تـاٚيٚ

ـٷتـػٸٜ ملٚ ،|ايٓيبٸ كتٸب٘ ٟايق بٝبايذلت  و.في ُشاب َٗٔ ا٭ ٌ أس
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 فُٛعّا |ايٓيبٸ عٗـ ٢ٕ نإ عًإٓٸ ايكلإ»: ٠رلايقػ ٗ ٢إلتٔ ـٝقاٍ ايو

َٳإ... ٚ٘ٝعً ٖٛ َا ٢عً ؿّاَ٪ٖي  ـٸتٳعٜٴ ٫ ١ٌٜٛٵاَؿٚ ١َٝاَاٱ َٔ ايباب ٖقا ايـى ٔٵٕٸ 

 .(1)«غ٬ؾِٗ

َٸ ،ٛطٞٝٚايو ٞغ اينكنٌُٚلٻ  قاٍ و.في بعـّ ٚدٛؿ اـ٬ف ٗ ،١َٔ ايعا

ٌّٝتٛق اتٜاٯ بٕٝٸ تلتأ ٢ْاع ٚايِْٓٛ إذلاؿؾ١ عًاٱ»تكإ: اٱ ٗ ٛطٞٝايو ٫  ،ؿ

 .(2)«وفي ًب١ٗ ٗ

َٳٚع  ١َٞ ايطباطبا٥ٚػايـ ٗ فيو ايع٬ٓ ٞٸ ،هبك٘ ٔٵبعض  ِ ٝبلاٖإبٔ  نعً

ُٸ ِّٝٞ ٚايؿايك  ات،ٜاٯ بٝتلت ١ٝٸؿٝعـّ تٛقخ ايبشلاْٞ ع  ؾقٖب إٍ ض ايهاًاْٞ ٚاحمل

 اٯٕ ٘ٝؾ ٖٞ ٟايق َٛقعٗا ق١َتؿلٸ ْنيت اييت ١ٝايكلآْ اتٜٕٸ ٚقٛع بعض اٯإ»: &ٍقاٚ

ٚقـ  ،ٍٚٸا٭ اؾُع اتٜنُا ٖٛ ٚاٖل كٚا ،دتٗاؿبا٫ ايِشاب١ َٔ َـاػ١ًٺ عٔ ٌٴؼٵٜٳ مل

ـٻ ٍٸ ،ايكٍٛ ٖقا ٢عً ٙرلتؿو ٚقـ أُلٸ ٗ .(3)«تٵَٳتك اٯػل  ايكٍٛ ـٝتٔع ٢عً ٚاهتـ

 .١ٝىايتاكٚ ١ٝؿي١ ٚايٌٛاٖـ ايلٚا٥با٭

ٍٸ ب٘ ايع٬ٖٓقا إكاٍ ٖٛ اهتعلاض َٚٓاق١ٌ  ٗ ـْٜٙل َاٚ عـّ  ١َ٢ عًَا اهتـ

ٍٸٜٕ أ هّٔ ١ اييتؿٓيفنل ا٭ٚ ;٫ّٚٸأ ١ٝايكلآْ اتٜاٯ بٝتلت ١ٝؿٝتٛق  ٢عً بٗا وتـ

 .ّاٝثاْ ١ٝايكلآْ اتٜاٯ بٝتلت ١ٝؿٝتٛق

 :ٜٔٵقٛكٳ ؿكاهتٓا شلقا إٛٓٛع ٗ تهٕٛ ٖقا ٢ٚعً

 

ٍٸ  ١ٝؿٝثبات عـّ تٛقٱ ;اتٜبج٬خ طٛا٥ـ َٔ ايلٚا (4)١َٞ ايطباطبا٥ايع٬ٓ اهتـ

 :ٖٞٚ ،١ْٝآات ايكلٜاٯ

 
 

بهل: ٜا ػًٝؿ١ كهٍٛ  ٞاب ٭بٗ تاكٜؽ ايٝعكٛبٞ: قاٍ عُل بٔ اـٓطقاٍ: دا٤  

ؾإْٞ أػاف  ;ايكلإٓ تٳؾًٛ ْعٵ ،ّٜٛ ايُٝا١َ  أنجلِٖ  ت١ًٌ ايكلإٓ قـ ُقُٳإٕ سٳ ،اهلل

ب٘  ٍٵنٳؾًِ ٜٳ !؟اهللهٍٛ ٛ بهل: أؾعٌ َا مل ٜؿعً٘ كأبًت٘، ؾكاٍ ي٘ ُٳعًٝ٘ إٔ ٜقٖب سٳ
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ـٺعُل ستٸ  .(5)ٗ اؾلٜـ ٚغرلٖا قّا، ٚنإ َؿلٻ٢ ْع٘ ٚنتب٘ ٗ ُش

َٔ إٗادلٜٔ  ،َٔ ايكلٸا٤ ٗ تاكٜؽ أبٞ ايؿـا٤: ٚقتٌ ٗ قتاٍ َو١ًُٝ ْاع١ْٚ

َٳإٔٚا كأ٣  .ٚا٭ِْاك ٌ أَل ظُع ايكلإٓ َٔ أؾٛاٙ ايلداٍ ٚدلٜـ تٹُق ٔٵبٛ بهل نجل٠ 

  .(6)اْت٢ٗ .ملسو هيلع هللا ىلصمٚز ايٓيبٸ ،ؿ، ٚتلى فيو إهتٛب عٓـ سؿ١ِ بٓت عُلايٓؼٌ ٚاؾًٛ

قـّ »قاٍ:  ،َٔ طلٜل و٢ٝ بٔ عبـ ايلٓٔ بٔ ساطب ،ٚؿٚعٔ ابٔ أبٞ ؿاٚ

ٚناْٛا  ،ب٘ تٹَٔ ايكلإٓ ؾًِٝأ ٦ًّٝا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل٢ َٔ كهٍٛ نإ تًٓك ٔٵَٳ عُل ؾكاٍ:

٢ ٌٜٗـ ستٸ ٦ًّٝا ـٺٚنإ ٫ ٜكبٌ َٔ أس .ٜهتبٕٛ فيو ٗ ايِشـ ٚا٭يٛاغ ٚايعوب

 .(7)«ًٗٝـإ

إٔ أبا  ،ع ْكطاعٷابٝ٘ ع  ٚٗ ايطلٜل أعٔ  ،َٔ طلٜل ٌٖاّ بٔ عل٠ٚ ،ّٜٔاأٚعٓ٘ 

ُٳا»قاٍ يعُل ٚينٜـ:  بهٕل ـٳ ٔٵقعـٚا ع٢ً باب إوذـ ؾ َٔ  ٤ٺ ٔ ع٢ً ًٜٞٵدا٤نُا بٌاٖ

 .(8)«ٙ ؾانتبااهللنتاب 

ٚٸ»هعـ قاٍ:  عٔ ايًٝح بٔ ،ٗ إِاسـ ،ٚٗ اٱتكإ عٔ ابٔ أًت١ َٳأ ْع  ٔٵٍ 

 ٚنإ ايٓاي ٜأتٕٛ مٜـ بٔ ثابت ؾهإ ٫ ٜهتب آ١ّٜ .ٚنتب٘ مٜـ، بهل بٛأايكلإٓ 

ـٳ إ٫ٓ ٍٕ ٟٵبٌاٖ َع أبٞ ػن١ّ بٔ مٜـ بٔ ثابت  ٚإٕ آػل هٛك٠ بلا٠٤ مل ٜٛدـ إ٫ٓ .عـ

ٕٸ .ؾهتب ،دعٌ ًٗاؿت٘ بٌٗاؿ٠ كدًٌ ملسو هيلع هللا ىلصاهللؾإٕ كهٍٛ  ;نتبٖٛااؾكاٍ:  عُل أت٢  ٚإ

 .(9)«٭ْ٘ نإ ٚسـٙ ;١ ايلدِ ؾًِ ٜهتبٗابآٜ

عٔ و٢ٝ بٔ  ،َٔ طلٜل قُـ بٔ إهشام ،ٗ إِاسـ ،ؿٚبٔ أبٞ ؿاٚاٚعٔ 

أتاْٞ اؿاكخ بٔ ػن١ّ بٗاتٌ اٯٜتٌ َٔ »بٝ٘ قاٍ: أعٔ  ، بٔ اينبرلاهللعبٸاؿ بٔ عبـ 

 :كاٍ عُلتُٗا، ؾٝٵٚٚعٳ ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللُٗا َٔ كهٍٛ ٞ زلعتٴآػل هٛك٠ بلا٠٤، ؾكاٍ: أًٗـ أْٸ

ِٸ ،ُٗاٚأْا أًٗـ يكـ زلعتٴ ، ٠ٺـٳع٢ً سٹ ٗا هٛك٠ّقاٍ: يٛ ناْت ث٬خ آٜات ؾعًتٴ ث

 .(10)«ؿكٖٛا ٗ آػلٖاأَٔ ايكلإٓ ؾ ؾاْٛلٚا آػل هٛك٠ٺ

ٚٸٜاٖا ايع١َ٬ بلٚااييت زلٸ، اتٜٖا َٔ ايلٚارلٚغ  .ٍات اؾُع ا٭

ٕٸ ْع ايكلإٓ نإ ٗ مَٔ ايِشاب١ ١ْوُل ٖٞٚ ٍٸاٚيقيو  ،ٗ أ  ٢بٗا عً هتـ

 .(11)ات ايكلإٜٓب آ١ٝ تلتٝٸؿٝعـّ تٛق

 ُا بعـ.ٍٝ بٗا ؾ٫ات ٚا٫هتـٜٖقٙ ايلٚا ٢عً ؿٴٔلتٳ هٓقنل ا٬ٕسٛات اييتٚ
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ٕٸ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايلٚا َٸ١ٺ هٓـّا; ٫ٚ تؿرلات غٜإ وت ٝي إْٗاـ عًُّا; إف ٝ تا

 .(12)ػباك آساؿٺأٖٞ  بٌ ٢،، ٫ يؿّٛا ٫ٚ َعَٓتٛاتل٠ّ

 

 :ٗاٝهٔ ا٫عتُاؿ عًّ ح إً أػباكٷ َتٓاق١ٔ، ٫ٝإْٸٗا َٔ سؾ

ٕٸ اؾُع نإ ٗ مَٔ عجُإ،  ٕٸ١ اٜنلٚاؾبعٔٗا ٚاٖل٠ ٗ أ أْى  بٔ ًٗاب أ

ـٻ ٕٸ ؾكاٍ: ث٘بٔ َايو س سقٜؿ١ بٔ ايُٝإ قـّ ع٢ً عجُإ، ٚنإ ٜػامٟ أٌٖ ايٌاّ ٗ  إ

ؾكاٍ  ،ػت٬ؾِٗ ٗ ايكلا٠٤اؾنع سقٜؿ١ أؾ ،١ٝٓٝ ٚأفكبٝذإ َع أٌٖ ايعلامؾتض أكَ

أؿكى ٖقٙ ا٭١َ قبٌ إٔ ىتًؿٛا ٗ ايهتاب اػت٬ف  ،ٜا أَرل إ٪ٌَٓ سقٜؿ١ يعجُإ:

ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣، ؾأكهٌ عجُإ إٍ سؿ١ِ إٔ أكهًٞ إيٝٓا بايِشـ ْٓوؼٗا ٗ 

ِٸ ؾأَل مٜـ بٔ ثابت، ٚعبـ  ،سؿ١ِ إٍ عجُإبٗا  تٵٖا إيٝو، ؾأكهًَْلؿٸ إِاسـ، ث

اهلل بٔ اينبرل، ٚهعٝـ بٔ ايعاْ، ٚعبـ ايلٓٔ بٔ اؿلخ بٔ ٌٖاّ، ؾٓوؼٖٛا ٗ 

ػتًؿتِ أْتِ ٚمٜـ بٔ ثابت ٗ اإِاسـ، ٚقاٍ عجُإ يًلٖ٘ ايكلًٌٝ ايج٬ث١: إفا 

فا ْوؼٛا ٢ إؾإِا ْنٍ بًواِْٗ، ؾؿعًٛا ستٸ ;نتبٛٙ بًوإ قلٍٜأَ ايكلإٓ ؾ ٤ٞٺً

ٌٸإايِشـ ٗ إِاسـ كؿٸ عجُإ ايِشـ  َِشـ  أؾٕل ٍ سؿ١ِ، ؾأكهٌ إٍ ن

ٌٸٖٓ ـٺ ُشٝؿ١ٺ ا ْوؼٛا، ٚأَل َا هٛاٙ َٔ ايكلإٓ ٗ ن  .(13)إٔ ولم أٚ َِش

٘ عُل ٝبهل، بعـَا أًاك إي ١ْٞ ٗ أْٸ٘ سٌِ ٗ عٗـ أبوٚبعٔٗا اٯػل ُل

ُٳرٕلبٔ اـٓطاب َٔ قتٌ نج ُا١َ. ٚقـ َلٸ فنل بعض ّٝٛ اي١ًٜ ايكلإٓ  َٔ ايكلٸا٤ ٚسٳ

 تًو ا٭ػباك. 

اب، ؾكـ نتب َِاسـ أْٸ٘ سٌِ فيو ٗ مَٔ عُل بٔ اـٓط تٵٚبعٔٗا فنلٳ

إٍ ايٌاّ ٚايجايح إٍ ايهٛؾ١ ٚايلابع إٍ  ٞأكبع١، ؾأكهٌ ٚاسـّا إٍ ايبِل٠ ٚايجاْ

اب ُل بٔ اـٓطٕا ْع ع إهشام، عٔ بعض ايِشاب١ قاٍ: ٞاؿذام. ٚقـ دا٤ عٔ أب

َٳ َٳ ،أعلب ايٓاي؟ قٌٝ: هعٝـ بٔ ايعاْ ٔٵإِشـ هأٍ:  أنتب ايٓاي؟  ٔٵؾكاٍ: 

ٝٴ ،ؾكٌٝ: مٜـ بٔ ثابت ـٷ ،هعٝـ ٌُٔٵقاٍ: ؾً ، ؾهتبٛا َِاسـ أكبع١، ٚيٝهتب مٜ
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إٍ ايٌاّ،  إٍ ايبِل٠، َِٚشؿّا َٓٗا إٍ ايهٛؾ١، َِٚشؿّا ؾأْؿق َِشؿّا

 .(14)إٍ اؿذام َِٚشؿّا

ٕٸ ايتعاكض ٜهٔ ا٫عتُاؿ ٚا٭ػق بٗقٙ ايلٚاّقا ا٭هاي ٫ ٖ ٢ٚعً ات; ؾإ

 .(15)وكطٗا عٔ ا٫عتباك ٚا٫ستذاز بٗآٜٗا ٝايكا٥ِ ب

 

اييت  ١ٔ،٣ ا٭ػلٝات إوتؿٜ، بٌ ايلٚا^ت ايع١ُِٖٝٚٛ َا دا٤ عٔ أٌٖ ب

ٕٸ ايكلإٓ ُنتب ٜٗٚكؿت عٔ طل َٸ١، ت٪نِّـ أ  ، َٚٓٗا:|عٗـ ايٓيبٸ ل ايعا

عبـ  ٞبهل اؿٔلَٞ، عٔ أب ِٞ، بوٓـٙ إٍ أبٝبٔ إبلاٖ ٞٸع َا كٚاٙ ع1ً

ٕٸ  ×اهلل ٗ ايِشـ ٚاؿلٜل   ؾلاًٞ  : ايكلإٓ ػًـ×قاٍ يعًٍّٞ |كهٍٛ اهللقاٍ: إ

 .(16)«ع ايٝٗٛؿ ايتٛكا٠عٛٙ نُا ٓٝٻ٫ٚ تِّٔ ،ْعٛٙاٚايكلاطٝى، ؾؼقٚٙ ٚ

ٕٸ ايٓيبٸ ع َا كٚاٙ أبٛ كاؾع، 2َٔ : ٜا ٗ َلٓ٘ ايقٟ تٛٗ ؾٝ٘ ع قاٍ  يعًٍّٞ ع |أ

ٞٸ ٌّقٵػٴ  اهلل  ٖقا نتاب  ،عً ُٸا قبض  .ٍ َٓني٘إ٢َٔٚ  ،ٗ ثٛبٺ ٙ إيٝو، ؾذُع٘ عً ؾً

ٌّ |ايٓيبٸ  .(17)٘ نُا أْنٍ اهلل، ٚنإ ب٘ عإّاَؿؾأٖي ،دًى عً

ـ ايكلإٓ َٔ ْ٪يِّ | اهلل  ا عٓـ كهٍٛنٓٸ»مٜـ بٔ ثابت قاٍ:  َا كٚاٙ ع3

 .(18)«قاعايل

ٚايلقاع  .«داٙٚمل ىلِّ ،ُشٝض ع٢ً ًلٙ ايٌٝؼٌ ٖقا سـٜحٷ»قاٍ اؿانِ: 

ـٺؾ ،ْع كقع١ أؿٚات َٔ  ْٕٛعٛدٛؿ تٌعلْا ب ٞ، ٖٚأٚ ناغقٺ أٚ ٚكٕم كـ تهٕٛ َٔ دً

ٛٳل٠ يهتٸايهتاب١ إتٝوِّ ٕٸ  ٢، َٚعٓ|ٞ عٓـ كهٍٛ اهللسٵاب اي تلتٝب اٯٜات فيو أ

ٛٳ كًاؿٺٚبإ ،|ٚؾل إًاك٠ ايٓيبٸنإ  ×ٞ ددلٌٜسٵَٔ أٌَ اي
(19).  

ٍ إٕ ايلدٌ إوًِ نإ ٜأتٞ بايٛكم أَٔ ، ع َا كٴٟٚ عٔ ابٔ عبٸاي4

ٞٸؾعٔ   .ايِشاب١ ؾٝٓوؼٛا ي٘ ايكلإٓ ؾٝأَل ايٓيبٸ ،|ايٓيبٸ  ،دعؿل بٔ قُـ بٔ عً

ٞٸ ،عٔ أبٝ٘ باع، نإ تٴ ناْت إِاسـ ٫ :اي قاٍبٔ عبٸاعٔ  ،بٔ اؿوٌ عٔ عً

ِٸ ،ؾٝشتوب ،ؾٝكّٛ ايلدٌ ،ملسو هيلع هللا ىلصٞ بٛكق٘ عٓـ ايٓيبٸايلدٌ ٜأت ٜكّٛ آػل  ؾٝهتب، ث

 .(20) ٢ ٜؿلؽ َٔ إِشـؾٝهتب، ستٸ

ٛٳ أْ٘ قاٍ: نٓتٴ ثابت بٔ ـٜعٔ مكٴٟٚ َا ع 5  ،ملسو هيلع هللا ىلصٞ عٓـ كهٍٛ اهللسٵأنتب اي
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ٞٻ ِٸ ،ؾإفا نإ ؾٝ٘ هك٘ أقاَ٘ ،ؾأقلأٙ ،قاٍ: اقلأ تٴ. ؾإفا ؾلِغ..ٖٚٛ ًّٞ عً أػلز  ث

 .(21)يب٘ إٍ ايٓا

ُٖت  ٢ؿ٫ي١ْ ٚآش١ عً مٖٛاٚ اتٜٖقٙ ايلٚا ٚٗ ٕٸ نتاب١ ايكلإٓ ناْت قـ  أ

ٝٸّا |ا٭نلّ، ٚأْٸ٘ ٗ عٗـ ايٓيبٸ ات اييت نتبت ٜظُع ايوٛك ٚاٯ ×قـ أَل عً

ـٺ ٚاسـ.ٝل ٚاـٌب ٚايكلاطٜاؿل ٢عً  ى ٗ َِش

ٕٵ نإ ْع ايكلإٓ ايقْٜعِ، كٴبٳُا  ٌّ ٟكاٍ: إْٸ٘ ٚإ نإ سٳوٵب  ×قاّ ب٘ عً

ٖٓا ٜب ْنٍٚ اٯٝتلت ٕٸ ايكلإٓ ايقٟ ُنتب ٗ مَٔ ايٓيبٸ أٜات،  ّٔا نإ سٳوٵب ٜعين أ

ٝٸّا ٫ ٝتلت ٕٸ عً  .|ايـ َا نتب٘ ايٓيبٸىب ايٓنٍٚ; ٭

ٍٕ ٫ ؿي ٕٸ ٖقا فلٸؿ استُا ٕٸ تلت ٞأتٝ٘. ٚهٌٝ عًٝإ٫ٖ أ ب ايكلإٓ ايقٟ نتب٘ ٝأ

ٌّ  ٓٓا.ٝب ُاٝتًـ عٔ ايكلإٓ إٛدٛؿ ؾى٫  ×عً

 

ٕٸ َِطًض ْع ايكلإٓ  ٕٕ أكبع١: ٢طًل عًٜإ  َعا

  سؿِٛٗ ي٘. ٢، َعٌٓلاؿ ب٘ ْع٘ ٗ ُـٚك إوًُٜٴع 1

٘ َِشؿّا قاطّا ٝلاؿ ب٘ َطًل نتابتِٗ ي٘، هٛا٤ نإ إهتٛب عًٜٴ ع2

  فيو. رل أٚ دًـّا أٚ ػٌبّا أٚ غٌبـٓؾت

ـٺ ٚاسـ. لاؿ ب٘ ٜٴع 3  ْع٘ ُٓٔ َِش

ِّؿ٠ ٗ ٝع إكِٛؿ ظُع ايكلإٓ تٛس4 ـ إِاسـ، ٚدعٌ تًو إِاسـ إتع

ـٺ ٚاسـ  .(22)َِش

ٗا ايع١َ٬ٓ يًكٍٛ ٝات اييت اهتٓـ إيٜٖقا ا٭هاي، يٛ قبًٓا ُـٚك تًو ايلٚا ٢ٚعً

٭ْٓا  ;|ٔ ايكلإٓ ٗ عٗـ ايٓيبٸٜات ؾٗٞ ٫ تٓاٗ ايكٍٛ بتـٜٚب اٯ١ٝ تلتٝؿٝبعـّ تٛق

ى ٝا٭ػٌاب ٚايكلاط ٢ٓ٘ عًٜـ ظُع ايكلإٓ ٗ مَٔ ايٓيبٸ إ٫ٓ نتابت٘ ٚتـ٫ٜٚ ْل

 ٢ات ٚايوٛك إهتٛب١ عًٜـ ظُع٘ ٗ مَٔ اـًؿا٤ دعٌ تًو اٯٜٖا، ْٚلرلٚاؾًٛؿ ٚغ

ـٺ قؿٛفٺ بـٓؾتٝا٭ػٌاب ٚايكلاط  ٞ، نُا سٌِ ٗ مَٔ أبٌى ٚاؾًٛؿ ٗ َِش

ِّؿ٠، نُا سٌِ ٗ مَٔ عجُإ، ؾكـ قاّ بتٛسـ إِاسـ إٝبهل; أٚ تٛس ـ ٝتع

ُٳع ايٓاي عً قلا٠٤ٺ ٚاسـ٠ٺ، ٖٚٞ ايكلا٠٤ إٌٗٛك٠ اييت تًٓكٖٛا عٔ  ٢إِاسـ، ٚدٳ
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ل ٜ، ُٚنٌ إو٫ًٌُ ت٪ؿٸٟ إٍ ا٫ػت٬ف ب ٞن ٣;، َٚٓع ايكلا٤ات ا٭ػل|ايٓيبٸ

ع ايكلإٓ ٗ عٗـ اـًؿا٤، ٘ ايكا٥ًٕٛ ظُٝـٻعٜ َا رلل ٚسـتِٗ. ٖٚقا غُٜؿٛؾِٗ، ٚتؿل

ٕٸ ايكلإٓ ُنتٹبٳ ٗ عٗـ ايِشاب١، ٚمل ٜؾإْٸِٗ  ٌٴ; ٜعتكـٕٚ أ هٔ َهتٛبّا َٔ َقبٵ

ٖٓا بٜاهتٓاؿّا إٍ ٖقٙ ايلٚا ٕٸ َا قاّ ب٘ عجُإ ٖٛ تٛسٓٸٝٻات. ٚقـ ٚٗل  ـ ايكلا٠٤ ٝا أ

 ٟات يلأٜا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚا ِضٸٜٚإِاسـ اييت ناْت َهتٛب١ّ آْقاى، ؾ٬ 

 ايع١َ٬ٓ.

 

ٕٸ نج ١ قـ متٸ ْعٗا ٚنتابتٗا ٝات ايكلآّْٜا َٔ اٯرلٚكؿ ٗ بعض تًو ا٭ػباك أ

ـٳ ـٺ، ٚمل ٜٵبٌٗاؿ٠ ًاٖ ـٺ ٚاس ٕٸ تًو اٯ ٢ٌِ اتٸؿامٷ عًؤ، بٌ بٌاٖ ات َٔ ايكلإٓ، ٜأ

ٕٸ أبا بهل ُٳ قعـٚا ع٢ًا»قاٍ يعُل ٚينٜـ:  ٚقـ َلٻ فٹِنلٴٖا، َٚٓٗا: إ  ٔٵباب إوذـ ؾ

ـٳ ح بٔ هعـ، ٝح ئّٜا سـٜ; ٚأ«َٙٔ نتاب اهلل ؾانتبا ٤ٺ ٔ ع٢ً ًٜٞٵدا٤نُا بٌاٖ

ٚٸ»ح قاٍ: ٝس َٳأ ٚنتب٘ مٜـ، ٚنإ ايٓاي ٜأتٕٛ مٜـ بٔ  ،بهل بٛأْع ايكلإٓ  ٔٵٍ 

ـٳ إ٫ٓ ؾهإ ٫ ٜهتب آ١ّٜ ،ثابت ٕٸٍٕـٵعٳ ٟٵبٌاٖ َع  آػل هٛك٠ بلا٠٤ مل ٜٛدـ إ٫ٓ ، ٚإ

دعٌ ًٗاؿت٘ بٌٗاؿ٠  ملسو هيلع هللا ىلصؾإٕ كهٍٛ اهلل ;نتبٖٛااؾكاٍ:  ،١ بٔ مٜـ بٔ ثابتأبٞ ػنّ

 .(23)«٭ْ٘ نإ ٚسـٙ ;ؾهتب، ٚإٕ عُل أت٢ بآ١ٜ ايلدِ ؾًِ ٜهتبٗا ،كدًٌ

ٕٸ أنجل اٯٌتٜ ايلٚاٌٗ ٖات ٟؾٓل ـٸ تعب ٢عٗا، ع١ًٝ، بٌ ّْات ايهلٜ أ  رلس

ـٳ١ٝ ايجاْٜايلٚا ٕٸ ايكلإٓ مل ٔ، بٌ بٌٜٵ١، ثبتت ٗ ايكلإٓ بٌاٖ ـٺ ٚاسـ. ٫ٚمّ فيو أ اٖ

ّا عٔ رل١ٓ، اييت ٫ تؿٌٔ نجِّٝٓا غدل ايٛاسـ; أٚ ايبٝٓا بايتٛاتل، ٚإْٸُا ٌُٚ إيٌِٝ إيٜ

ٕٸ ايكلإٓ ايهلٌػدل ايٛاسـ. ٚٗ ٖقا كايؿ١ْ ٱْاع إوًُ ل ٱثبات٘ ِٜ ٫ طلٜ ع٢ً أ

ٔٵ ات ٜٖقٙ ايلٚا ٢عتُـ عًٜـ ٝإ٫ٓ بايتٛاتل. ٚيوتٴ أؿكٟ ن ٕٸ ايكلإٓ ٌُٚ َٜٳ عتكـ بأ

ات، ْٚكطع ًٜنَٓا ايكٍٛ بتٛاتل ايكلإٓ إٔ ًْكٞ بٗقٙ ايلٚآٜا بايتٛاتل؟! أ٫ ٝإي

 .(24)هقبٗا؟ب

ٕٸ اٱت ـٵ إٍ فيو أ ٓٹ ـٳٝأ ـٸ أَلّا ُعبّا يًـهٸاهٜٴ ٔ ٫ٜٵإ بٌاٖ  ٌ ٚإٓاؾكٌعٳ

ٌٸ سٜٔ ٜايق ١ ٜغا بٌ ٖٛ ٗ ٘،ٝـٕٚ ٖـَ٘ ٚايكٔا٤ عًٜلٜ، ٌٕٚذلبٻِٕٛ باٱه٬ّ ن

 ٞٻعً تٵنجلٳ ات٘، ستٸ٢ قاّ ٚقاٍ:ٝس ٗ |كهٍٛ اهلل ٢ايوٗٛي١ شلِ; ٚقـ نقبٛا عً
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ُٳ ،ٚهتهجل ،ايهقٸاب١ ُٸ ٞٻنقب عً ٔٵؾ ٛٸ ـّاَتع  .ايٓاك  َٔ  َكعـٙ أؾًٝتب

٘ بعـ ٝؾُا بايو بايهقب عً |٘ٝب عًقٳِهٜٴات٘ ٖهقا ٝؾإفا نإ ٗ س

ٚٸٍ ٚايجكٌ ا٭ندل ٗ ٜإٓ، ايقٟ تعًٖل بايكلَٜا  ات٘، ػُِّٛا ٗٚؾ عتدل إِـك ا٭

 اٱه٬ّ!

ٛٳسٵٞ اٱشلٞ ايقٟ ٫ ٜعكٌ إٔ ٌٜٖٚ  ٘ ايباطٌ َٔ ٝأتٜهٕٛ ن٬ّ اهلل، فيو اي

ـٳٜ٘ ٫ٚ َٔ ػًؿ٘، إٔ ٜـٜ ٌب ٔ َٔ ا٭علاب، ٚتكبٌ ٜٵهٕٛ قـ دٴُع بٌٗاؿ٠ ًاٖ

 ٚاٖل اٱه٬ّ؟! ٢٘، ستٸ٢ يٛ ناْٛا عًًٝٗاؿتِٗ ؾ

ٕٸ  ٔٵ نإ  ٢، ٚقـ قلأٖا عً|ايٓيبٸ ٢ات ْنَيتٵ عًٜٖٓاى آٚيٓؿذلض أ ٖٖ عـؿٺ 

ٔٵ عٓـَا قاّ اـًؿا٤ ظُع ايكلإٓ مل  ـٷ َٔ أٚي٦و بتًو اٯٜسٛي٘، ٚيه ات، أٚ ٜأتٹ أس

ـٳٜدا٤ بٗا ٚمل  ٕٸ تًو اٯٜأتٹ بٌاٖ ات تًَؿتٵ، ٫ٚ ْعًِ ٜٔ، ؾٌٗ َٔ إُهٔ إٔ ْكٍٛ: إ

ٔٴ﴿١ يكٛي٘ تعاٍ: ولعتدل فيو كايؿ١ّ َُٜٓٗا ٤ًٞ؟! أ٫  ْٻا ْٳشٵ ٚٳ  ٔإ ٓٳا ايقِِّنلٳ  ٘ٴ ْٳنٻِي ْٻا َي ٔإ

ٕٳَيشٳ ُٛٛ   (.9)اؿذل:  ﴾اؾٹ

ٕٸ ؾهل٠ ْع ايكلإٓ ٗ عٗـ اـًؿا٤ ت٪ؿٸٟ بٓا إٍ  ٕٵ قًٓا: إ ٚبايتايٞ ٫ ْبايؼ إ

ـٻّ.ٜايكٍٛ بتشل ٖٓا تك  ـ ايكلإٓ، نُا ٚٗل 

 

ٕٸ ايكلإ َعذن٠ْ إشلقـ ثبت ٗ ق ب ١ٝ، ٚقـ تبًٛك فيو اٱعذام ٗ تلتِّٝ٘ أ

ـٻ إٔ ٝات٘ بعٔٗا َع بعٕض، ٚعًْٜٚور آ ؿٝٸّا ُاؿكّا ٝات٘ تٛقٜب ِْٚٛ آٝهٕٛ تلتٜ٘ ٫ بٴ

ٕٸ تلتَٜٔ اهلل تعاٍ، ستٸ٢  َٸا إفا قًٓا: إ ات نإ بادتٗاؿٺ َٔ ٜب اٯٝجبت أْٸ٘ َعذن٠ْ. أ

ٕٸ  ٢بكٜايطباطبا٥ٞ، ؾ٬ ايِشاب١، نُا قاٍ ايع١َ٬ٓ  يًكلإٓ ٤ًٞٷ َٔ اٱعذام; ٭

 إعذن٠ أَلٷ ػاكزٷ عٔ طاق١ ٚقـك٠ ايبٌل ايعاؿٟ. 

 

|

ٕٸ ٖٓاى عـؿّا َٔ ايِشاب١ ناْٛا ٝىَٔ ا٭َٛك ايجابت١ تاك اكهٕٛ ّّا أ

ٖٓا ٛٳسٵٞ(. ٚ  ات ْع ايكلإٓ، َٚٓٗا:ٜـ فيو كٚاِّٜ٪ٜ ايهتاب١، ستٸ٢ عٴلؾٛا بع )ُنتٸاب اي

ا٭ِْاك: َعاف   َٔ ٔو١ْ ملسو هيلع هللا ىلصْع ايكلإٓ ع٢ً عٗـ كهٍٛ اهللع َا كٴٟٚ َٔ أْٸ٘ 1
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ٟٸ دبٌ  بٔ ٞٸ بٔ نعب، ٚأبٛ ايـكؿا٤، ٚأبٛ أٜٸٛب ا٭ِْاك  .(25)، ٚعباؿ٠ بٔ ايِاَت، ٚأب

ٌٻ ب٘ ؾكلأتٴ ايكلإٓ، ْعتٴ: ٚقاٍ عُل بٔ اهلل عبـ ١ٜكٚاع 2   ؾبًؼ ،ي١ًٝٺ ن

 . (26)«ًٕٗل ٗ اقلأٙ»: ؾكاٍ ،ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبٸ

 ات.ٜٖا َٔ ايلٚارلٚغ

ـٸّا; إف نٝات عؿٛ٘ بعٜ ْع ايكلإٓ ٗ ٖقٙ ايلٚارلٚتؿو هٔ إٔ ّـ ٝـٷ د

ُٸٕٛ بٌإٔ ايكلإٓ ٜهٕٛ عـؿ اؿٓؿاٚ بٗقا إكـاك احملـٚؿ، ٚقـ نإ إوًُٕٛ ٜ ٗت

ٌٕ، نُا ٗ ـٸٚا بأنجل َٔ أكبعُا١٥ كد ٔ، عٔ اينٖلٟ ٜرل١ ابٔ هٜكٚا ٚسؿٛ٘ ستٸ٢ ع

ٌٕأ ا٤ ايكلإٓ ّٜٛ ايُٝا١َ، قتٌ َِٓٗ ٦َٜٛقٺٗ قلٸ  ايكتٌ  ا أهلعٕٓ»قاٍ:   .(27)«... كبعُا١٥ كد

 .(28)ٗ ب٦ل َع١ْٛ هبعٕٛ كد٬ّ |ٚقـ ُقتٌ َِٓٗ ٗ عٗـ كهٍٛ اهلل 

تذاٚم ٫ٜ  ٟهٕٛ عـؿ اؿٓؿاٚ بٗقا ايعـؿ احملـٚؿ، ايقٜعكٌ إٔ ٜ٘ ؾ٬ ٝٚعً

 ا٭ُابع. عـؿ

ٕٸ عـؿّا َٔ ايِشاب١ ناْٛا  ٓٹـ إٍ فيو أ ات ٜعلٕٓٛ َا نتبٛٙ َٔ اٯٜأ

تأٖنـٚا َٔ ُشٸ١ َا نتبٛٙ، ٚتنٍٚ عٓـِٖ ا٭ػطا٤ ٜ; ستٸ٢ |ايٓيبٸ ١٢ عًٝايكلآْ

 اييت قـ ٌْأت َٔ ا٫هتٓواؾ. ٚقـ ٚكؿٳتٵ أػباكٷ ٗ فيو، َٓٗا:

إْٸ٘ أػق ايٓاي بكلا٤ت٘; بٔ نعب قاٍ:  ٞٸَا ْكً٘ ايلاغب اٱُؿٗاْٞ عٔ ُأب

ٔٵ  َٳ  .(29)كهٍٛ اهلل ٢كلأ عًٜيهْٛ٘ نإ آػل 

 ،إ: عجُإ بٔ عٓؿهبع١ْ |علٓٛا ايكلإٓ ع٢ً ايٓيبٸ  ايقٜٔ  ٕٸقاٍ ايقٖيب: إ

 .(30)بٛ ايـكؿا٤أٚ ،بٛ َٛه٢أٚ ،ٚمٜـ ،بٔ َوعٛؿاٚ ٞٸ،ٚأب ،×ٞٸٚعً

 
 

  بوِ»  ٢ تٓنٍْكٔا٤ ايوٛك٠ ستٸإ إوًُٕٛ ٫ ٜعًُٕٛ بٔ عبٸاي قاٍ: نااعٔ 

ٕٸ ايوٛك٠ قـ  « ايلٓٔ ايلسِٝاهللبوِ »، ؾإفا ْنيت « ايلٓٔ ايلسِٝاهلل عًُٛا أ

 .(31) ع٢ً ًلٙ ايٌٝؼٌ ْكٔت. قاٍ اؿانِ: ٖقا اؿـٜح ُشٝضٷا

٫ ٜعلف ػا١ُ  ملسو هيلع هللا ىلصنإ ايٓيبٸ»٘ قاٍ:  عٓ٘ أْٸاهللٟٚ عٔ ابٔ عباي كٓٞ كٴ

 « ايلٓٔ ايلسِٝاهللبوِ »ؾإفا ْنيت  ،« ايلٓٔ ايلسِٝاهلل  بوِ»  ٢ تٓنٍك٠ ستٸايوٛ

ٕٸ  .(32)تٵُٳتٹايوٛك٠ قـ ػٴ علف أ
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  ْكٔا٤ ايوٛك٠ ستٸ٢اناْٛا ٫ ٜعلؾٕٛ  |قاٍ هعٝـ بٔ دبرل: ٗ عٗـ ايٓيبٸ

ِٔ»:  تٓنٍ ُٳاهللٹ  بٹوٵ ِٔ ايلٻسٵ ٕٵ« ٔٔ ايلٻسٹٝ ْٚنيت  ،ٛك٠ْكٔت ايواقـ  ، ؾإفا ْنيت عًُٛا أ

 .(33) ػل٣أ

ٍٸ عً ،اتٜٖا َٔ ايلٚارلٚغ  .مَٔ ايٓيبٸ ب ايٓنٍٚ ٗوٵات سٳٜب اٯٝتلت ٢اييت تـ

١ ٗ ايوٛك ٝات إـْٜٚاٯ ،١ٝٗ ايوٛك إٓه تٵْٳ١ِّٚ ؿٴٝات إٓهٜكتٔٞ إٔ تهٕٛ اٯٜٖٚٛ 

ٔٸ .١ٝإـْ  اتٷٜح تٛدـ آٝس ;فيو ٓا ػ٬فٴٜـٜ أٌإِشـ ايقٟ ب َا ْلاٙ ٗ ٚيه

َٳ ١ َٗٝٓه ٗ  ْامي١ّ اتٺٜٖٚهقا ٬ْسٜ آ .١ٝهٛك َٓه ١ ٗٝات َـْٜأٚ آ ،١ْٝـٳهٛك 

ٖٓا ٗ أٚا٥ٌ  ْامي١ٺ ٗ هٕٛك ٖٚٞ ٚاقع١ْ |أٚاػل عٗـ ايٓيبٸ ٍٸٜاشلذل٠،  ٕٸ  ٢عً ـ أ

 . |عٗـ ايٓيبٸ  َا نإ ٗرلايكلإ إٛدٛؿ عٓـْا غ

 

ٚٸ٫ّ: ٕٸ ٖقٙ ايلٚا أ ٕٸ ايوٛك٠  ات قـ فنلتٜإ ٟٸ يًوٛك، ٚأ ا٫بتـا٤ ٚا٫ْتٗا٤ ايبـٚ

ِٸ آهب إٔ ؽتتِ بايبو١ًُ، نُا ه ات ١ٜٺ أٚ آٜب إٔ تبـأ بايبو١ًُ. ٚمل ُٓع َٔ ٓ

ٕٸ ٜات هٛك٠ٺ َهت١ًُ. ٚقـ دا٤ ٗ عـؿٺ َٔ ايلٚاٜإٍ آ |كّٛ بٗا كهٍٛ اهللٜ ات أ

٘ َتأػِّلّا ٗ ٍٝ عًات اييت ناْت تٓنٜٔع اٯٜأَل بعض ايِشاب١ إٔ ٜنإ  |ايٓيبٸ

 هٛك قـ اْتٗت ٚاػتتُت نتابتٗا:

ٕٸ أْٸ٘ قاٍ:عجُإ  ؾكـ كٴٟٚ عٔ ابٔ عبٸاي، عٔ ٖٓ |كهٍٛ اهلل إ ا ٜأتٞ نإ 

بعض  ؿعا٤  ايٌٞ  عًٝ٘  إفا أْنٍ  هإؾؿ، ـٳٓنٍ عًٝ٘ ايوٛك فٚات ايعٳٖٚٛ تعًٝ٘ اينَإ 

إفا ؾقنل ؾٝٗا نقا ٚنقا، ٗ ايوٛك٠ اييت ٜ ٖ٪٤٫ اٯٜاتٝكٍٛ: ٓعٛا ؾ، ٜهتب ٔٵَٳ

 .(34)ايوٛك٠ اييت ٜقنل ؾٝٗا نقا ٚنقاٗ  ١ؾٝكٍٛ: ٓعٛا ٖقٙ اٯٜ ١عًٝ٘ اٯٜ تْني

ٜٺ َٳ ،ٓنٍ عًٝ٘ اٯٜاتتا ٖٓ |آػل قاٍ: نإ ايٓيبٸ ٚٗ يؿ  ٔٵؾٝـعٛ بعض 

 ،«ٓع ٖقٙ اٯ١ٜ ٗ ايوٛك٠ اييت ٜقنل ؾٝٗا نقا ٚنقا» :ٜٚكٍٛ ي٘ ،نإ ٜهتب ي٘

 . ١ ٚاٯٜتإ ؾٝكٍٛ َجٌ فيوٚتٓنٍ عًٝ٘ اٯٜ

 .(35)ٟوابٛكٝش١ْ، نُا ُلٻغ اؿانِ اي١ٝٓ ُشٜٚايلٚا

ٍٸ عًرلات ٚغٜٖٚقٙ ايلٚا ٕٸ ايٓيبٸ ٢ٖا تـ اتٺ ٗ ٜأَل بإٓاؾ١ آٜؿا٥ُّا نإ  |أ

تٸٔض يٓا عـّ ُشٸ١ قٍٛ ايع١َ٬ٓ ٜٓٗا سٳوٵب ايٛاٖل. َٚٔ فيو ٜتـٚ ٞهٕٛك قـ اْكٔ
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ٕٸ كٚٝايطباطبا٥ٞ، س ٍٸ عًٜاح فٖب إٍ أ ات سٳوٵب ايٓنٍٚ ٜب اٯٝتلت ٢ات ايبو١ًُ تـ

١ ٝات َٓهٜٓا، َٔ ٚدٛؿ آٜـٜ أٌ، ػ٬ؾّا ٕا ْلاٙ ٗ إِشـ ايقٟ ب|ٗ مَٔ ايٓيبٸ

أٚاػل عٗـ ات ْامي١ ٗ ١ٜ، أٚ ٚدٛؿ آ١ٝ ٗ هٛك َٓهٝات َـ١ْٜ، أٚ آٝٗ هٛك َـْ

ٖٓا ٗ هٛك ْامي١ ٗ أٚا٥ٌ  ٖٚٞ ٚاقع١ْ |ايٓيبٸ ٕٸ ايكلإٓ إٛدٛؿ  ٢ٍٸ عًـٜاشلذل٠،  أ

ٕٸ ْ| ايقٟ نإ ٗ عٗـ ايٓيبٸرلعٓـْا غ ٕٸ اٯٜ ع فيو ٫ٝ; ؾإ ات ٜعاكض قٛيٓا بأ

 .|تـاػ١ً إْٸُا سًَِتٵ بإَٔل َٔ كهٍٛ اهللإ ١ٝإـْٚ ١ٝإٓه

ايعاْ،  ١ٞ عجُإ بٔ أبٜنُا أْٸٗا تٓكض قٍٛ ايع١َ٬ٓ; ؾإْٸ٘ بعـَا ْكٌ كٚا

ٕٳ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٚٓع ايلهٍٛ ٢ايـآي١ عً ٚٳ  اهلَل  ٔإ  ٍٔ ـٵ َٴلٴ بٹاِيعٳ ٕٔأٱسٵوٳٜٳِأ ل َٜػا َٕٛٓع ٗ ﴾ ا

ٍٸ  ب ْنٚشلا، قاٍ:ٝيذلت ٗ بعض اٯٜات ٗ  |ع٢ً أمٜـ َٔ ؾع١ً٘ ٜٖقٙ ايلٚا٫ تـ

ٕٸ ايلٚا(36)٫ باؾ١ًُ ،اؾ١ًُ ٕٸ ايٓيبٸوات اييت َلٻ فٹِنلٴٖا ُلٜ. ؾإ ّا رلنج |١ْ ٗ أ

ل إٛٓع ايقٟ ٜػاٜاتٺ، بٌ هٕٛك بهاًَٗا، ٗ َٕٛٓع ١ٜٺ، بٌ آٜآأَل بٛٓع َٜا نإ 

 ات.١ٜ أٚ اٯٜ٘ تًو اٯْٝنيت ؾ

ٕٸ ،ٗ نتاب ايلؿٸ ،فنل أبٛ بهل ا٭ْباكٟ كٍٛ ايكلطيب:ٜ اهلل تعاٍ أْنٍ  أ

ٚناْت ايوٛك٠  .ٗ عٌلٜٔ ه١ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبٸ  ع٢ً  ؾلٸم   إٍ زلا٤ ايـْٝا، ثِ ايكلإٓ ١ًّْ

ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصٜوأٍ، ٜٛقـ ددلٌٜ كهٍٛ اهلل ٕوتؼدٕل وـخ، ٚاٯ١ٜ دٛابّا تٓنٍ ٗ إَٔل

تٸوام اٯٜات ٚاؿلٚف، ؾهًٓ٘ عٔ قُـ اتٸوام ايوٛك ناؾ .َٛٓع ايوٛك٠ ٚاٯ١ٜ

ٝٸ ُٳ .ايعإٌ ، عٔ كبٸ×ٌػامت ايٓب ـٻ ل هٛك٠ّأػٻ ٔٵؾ ـٻَك ل٠ ؾٗٛ ّ أػل٣ َ٪ػٻ١َ أٚ ق

ُٳ  .(37)ايهًُاتل اؿلٚف ٚأؾوـ ِْٛ اٯٜات، ٚغٝٻ ٔٵن

ُٸ١ أٌٖ ايب ٕٸ إُلاك أ٥ ع َا ٗ ٖقا ايكلإٓ، ٚأْٸ٘ ُٝشٸ١ ْ ٢عً ^تٝنُا أ

ٕٸ ايذلتبٛسٞ ٜ، |كهٛي٘ ٢َٔ اهلل، ْنٍ ب٘ عً ب إٛدٛؿ ٗ ٖقا ايكلإٓ َٔ ايٓيبٸ ٝأ

ٌٻ ِْٛ اٯٝتـػٌ ؾٜ، ٚمل |ا٭نلّ ـٷ ٚإ٫ٓ ٫ػت ٌٸ ايوىات، ٚب٘ ٜ٘ أس ام ايكلآْٞ، ٝت

ب ١ٝ تلتٝؿٕٝض يقيو ٗ فنل أؿٓي١ تٛقٝـ تٜٛٓات. ٚهٓأتٞ َنٜ٘ اٯٝايقٟ ؿٓيت عً

 ات. ٜاٯ

ٓنٍ هٛك٠ هٛك٠. ٜ ٓنٍ َؿلٻقّا، ٫ٜٚكؿ عٔ ابٔ عبٸاي أْٸ٘ قاٍ: نإ ايكلإٓ  ّا:ٝثاْ

ٕٵ نإ ُاَٗا بإـ ٚٸشلا َٓه١ أثبتٓاٖا َٓه١، ٚإ ١ٓ; ٚنقيو َا ْنٍ ٜؾُا ْنٍ أ

 ايوٛك٠ ٚايوٛك٠ إفا ْنٍ بوِ اهلل ايلٓإ ٌعلف ؾٌِ َا ب١ٜٓ; ٚأْٸ٘ نإ ٜبإـ
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ٕٸ ا٭ٍٚ قـ اْكٔت، ٚابتـِٝ، ؾٝايلس  . (38)٣هٛك٠ْ أػل أتعًُٕٛ أ

ع ١ٝ إٔ تهٕٛ ١ْٝ ايوٛك بإٓهٌٝذلٙ ٗ تو١ُٜ أْٸ٘ ٫ ٜٛٗل َٔ ٖقٙ ايلٚاٜ

ات ٜع أٚ أغًب آٌٝذلٙ إٔ تهٕٛ ١ْٜ، نُا ٫ ٝات ايوٛك٠ أٚ أنجلٖا َٓهٜآ

َٔ تًو ايوٛك٠،  ات ا٭ٍٜٚٓٛل إٍ اٯ١ٜ، بٌ ٝكاٍ شلا: هٛك٠ َـْٜستٸ٢ ١ ٝايوٛك٠ َـْ

ُٸ٢ ايوٛك٠ َٓهٜؾإفا ناْت تًو اٯ اتٗا ٗ ١ٜ، ٚإٕ ْنيت ها٥ل آٝات ْامي١ ٗ َٓه١ تو

١ إٔ تهٕٛ ٝتٗا بإـْٝهؿٞ ٗ تو١ُٜ، ؾإْٸ٘ ١ٓٝ; ٖٚهقا بايٓوب١ إٍ ايوٛك إـْٜإـ

 ١ٓ.ْٜامي١ّ ٗ إـ اتٗا ا٭ٍٜٚآ

ٍٸ ب٘ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ يعـّ تٛقٜٖقا ا٭هاي، ٫  ٢ٚعً ١ ٝؿِٝضٸ َا اهتـ

ات ٗ ١ٜ قـ ْنيت َٓه١، أٚ ٚدٛؿ آ٠ٝ ٗ هٛك َـْرلاتٺ نجٜات َٔ ٚدٛؿ آٜب اٯٝتلت

ُٸ١ٜٓ; إف َٔ احملتٌُ )نُا دا٤ ٗ ايلٚا١ٜ قـ ْنيت ٗ إـٝهٛك َٓه ايوٛك٠  ١٢( إٔ تو

ات ْنيت ٗ ٜٗا آ١ٝ ٚقـ ادتُعت ؾّٝٔا، أٚ َـ١ْٜ أٝاتٷ َـْٜآٗا ١ٝ ٚقـ ادتُعت ؾَٝٓه

 َٓه١.

 

×

ٕٓا كأ٣ اهللعٔ هًُإ ايؿاكهٞ كٓٛإ  ،ِ بٔ قٝى اشل٬يٞٝٵًَهٴ ٣كٚ  عًٝ٘ قاٍ: 

ؿ٘ ٚأقبٌ ع٢ً ايكلإٓ ٜ٪يِّ ، عًٝ٘ غـك ايٓاي ب٘ ينّ بٝت٘اهللَرل إ٪ٌَٓ ًُٛات أ

  .(39)ٚهُع٘

 ;ي٠٬ًِ ٫ٓإ ،قاٍ: آٍ ع٢ً ْؿو٘ إٔ ٫ ٜٔع كؿا٤ٙ ع٢ً عاتك٘ ،×عٓ٘ ٣كٚٚ

ـٸاـ ايكلإٓ ٚهُع٘، ؾ٢ ٜ٪يِّستٸ  .(40)ٍ إٔ ْع٘إ ٠ّْكطع عِٓٗ َ

ـٺاقاٍ ٚ ٝٸ بٔ ايٓـِٜ ع  بوٓ ٕٸ عً عٓـ ٚؾا٠  ل٠ّٝٳكأ٣ َٔ ايٓاي طٹ ×ّاٜقنلٙ ع : إ

٢ ستٸ  اّؾذًى ٗ بٝت٘ ث٬ث١ أٜٸ ،٢ هُع ايكلإٓؾأقوِ إٔ ٫ ٜٔع كؿا٤ٙ ستٸ ،|ايٓيبٸ

 .(41)ْع ايكلإٓ

ـٺ ×ٚعٔ اٱَاّ ايباقل ْٸ٘ ْع ايكلإٓ نًٓ٘ إ :َٔ ايٓاي ٜكٍٛ قاٍ: َا َٔ أس

ٞٸ ٫ٓ إاهلل. َٚا ْع٘ َٚا سؿٛ٘ نُا أْنٍ نقٸابٷ ٫ٓ إاهللنُا أْنٍ  بٔ أبٞ  عً

 . (42) طايب

ٞٻأقلأْٝٗ ٫ٓإ |اهللع٢ً كهٍٛ  َا ْنيت آ١ْٜ :قاٍ ×ٚعٓ٘  ،ا ٚأ٬َٖا عً
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ٚقهُٗا  ،ْٚاهؼٗا َٚٓوٛػٗا ،ُين تأًٜٚٗا ٚتؿورلٖاؾأنتبٗا غٓطٞ. ٚعًٖ

، ٫ٚ اهللَٔ نتاب  آ١ّٜ ؾُا ْوٝتٴ .ُين ؾُٗٗا ٚسؿٛٗا يٞ إٔ ٜعِّاهللٚؿعا ، َٚتٌابٗٗا

ٞٻ عًُّا  .(43)َٓق ؿعا يٞ َا ؿعا ،ؾهتبت٘ أ٬َٙ عً

ـٸٍ ٜب ايٓنٍٚ ٝتلت ٢عً |ايٓيبٸ ٕ عكب َٛتإٓٸ ْع ايكلإ :ٚتكلٜب ا٫هتـ٫ٍ

ٕٸ اٱ ٢عً ب ٝب إٛدٛؿ ٗ ٖقا ايكلإٓ، ؾًٛ نإ تلتٝباؾُع ٚايذلت لضٳٜمل  ×َاّأ

 ب.َٝاّ ٖقا ايذلتٕا ػايـ اٱ َٔ ايٓيبٸ ات ايكلإٓ بإَٔلٜآ

ِټٚ ٍٸ عًٜ ات إٍ بعٔٗأَٜ ايلٚا ٛا٥ـ ايج٬ث١ايط ٖقٙ ٓ  ١ْٝآايكل اتٜٕٸ اٯأ ٢ـ

ايوٛك  ٗ اتٝؾهاْت إٓه ،ايٓنٍٚ بٝب تلتوٳَع ناْت َلتب١ّ عٗـ ايٓيبٸ ٗ

َٔ  ،ٓاٜـٜ أٌب ٟػ٬ؾّا ٕا ْلاٙ ٗ ايكلإٓ ايق .١ٝايوٛك إـْ ٗ اتٝإـْٚ ،١ٝإٓه

 ;١ٝ١ ٚٓعت ٗ هٛك َـْٝات َٓهٜٚٚدٛؿ آ ،١ٝ١ ٚٓعت ٗ هٛك َٓهٝات َـْٜٚدٛؿ آ

 ،ٚا٥ٌ اشلذل٠أ هٛك ْامي١ ٗ ٗ ٚاقع١ّ |ات ْامي١ ٗ أٚاػل عٗـ ايٓيبٜأٚ نٕٛ آ

 ،ٗ هٛك٠ ايبكل٠ ٖٚٞ ٚاقع١ْ ،|ايٓيب ٢َٔ آػل َا ْنٍ عً ـٸعٳتٴ اييت ،باات ايلِّٜنآ

ٌٸٜٖا َٔ اٯرلٚغ ٕٸ تلتنٵٛكخ اَؾٜفيو  ات. ؾه َا  ١٢ عًْٝآات ايكلٜب بعض اٯّٝ يٓا أ

 .(44)َٔ ايِشاب١ دتٗاؿٺاب ٫ٓى إٝ٘ اٯٕ يٖٝٛ عً

 

ٍٸاا ٖٓٚ  ٞ إِشـ ايعجُاٌْٚدٛؿ ايتعاكض ب ٢عً ايطباطبا٥ٞ ١َب٘ ايع٬ٓ هتـ

َٚٓ٘ إٍ ايكٍٛ بعـّ  ،ب٘ٝظُع٘ ٚتلت |ٓا ٚإِشـ ايقٟ قاّ ايٓيبٸٜـٜ أٌإٛدٛؿ ب

ؾكـ  (.×َِشـ عًٍّٞع )ٖٛ إِشـ إعلٚف ب ،ِٜات ايكلإٓ ايهلٜب آ١ٝ تلتٝؿٝتٛق

ُٸٜٚكؿ عٔ طل َٸل اـا ب ايٓنٍٚ عكب ٝتلت ٢ٕ عًآْع ايكل ×ّاٝٸعً ٕٸأ١ ١ ٚايعا

ٖٓا ٜب اٯٝتًـ عٔ تلتىٖٚٛ  ،|ايٓيبٸ ٕٸ ِّٜ٪ٜات إٛدٛؿ٠ ٗ إِشـ ايعجُاْٞ.  ـ أ

 ٟٕٚإْٸُا نإ بلأ ،|َٔ ايٓيبٸ هٔ بإَٔلٜب إٛدٛؿ ٗ ٖقا إِشـ مل ٝايذلت

 دتٗاؿ َٔ ايِشاب١.اٚ

ٕٸ اٱَاّ ٝؾ ٖوًٳ ٖٓا ٫ ،ْعِ ٚٸ ×ٌَٓإ٪ رلَأ٘ أ ٔ ٍٜ ا٭ُشاب ايقنإ َٔ أ

ـٷ .ٕآْعٛا ايكل ُٸٜ ٚقـ ثبت َتٛاتلّا أْٸ٘ نإ ي٘ َِش ٞٸع )ب ٢و  (.×َِشـ عً

ٔٵ تًـ عٔ ىات٘ ٜب آٝ؟ ٌٖٚ تلت|ايٓيبٸ ٠تب بعـ ٚؾاٌٖ ٖقا إِشـ ُن ٚيه
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ات ٖقا إِشـ ٌٜٖ ْع اٱَاّ آ ٣:ػلأ ات إِشـ ايعجُاْٞ؟ ٚبعباك٠ٺٜب آٝتلت

ن ٖقا إِشـ عٔ إِشـ ايعجُاْٞ إتـاٍٚ ِّّٝات؟ َٚا ايقٟ ْٜنٍٚ اٯ بٝب تلتوٵسٳ

 ٓٓا؟ٝب

ٕٸ اٱَاّ عًٝٸٌػ إ٪كٌِّإٌٗٛك ب أبعـٚٙ  َابعـٚ ،|َا تٛٗ ايٓيبٸ، بعـ×ّا أ

 .ٕآ٢ ْع ايكللز َٓٗا ستٸىٚمل  ،دًى ٗ ؿاكٙ ،عٔ اـ٬ؾ١

 ٫ٓإ ،كؿا٤ٙ ع٢ً عاتك٘  ٫ ٜٔع  آٍ ع٢ً ْؿو٘ إٔ ×ْٸ٘إ آًٛب:كٍٛ ابٔ ًٗلٜ

ـٸ٢ ٜ٪يِّستٸ ،ي٠٬ًِ   .(45) ٍ إٔ ْع٘إ ٠ّـ ايكلإٓ ٚهُع٘، ؾاْكطع عِٓٗ َ

ـٺاقاٍ ٚ ٝٸ بٔ ايٓـِٜ ع  بوٓ ٕٸ عً كأ٣ َٔ ايٓاي طرل٠ عٓـ ٚؾا٠  ×ّاٜقنلٙ ع : إ

٢ ستٸ  ؾذًى ٗ بٝت٘ ث٬ث١ أٜاّ ،٢ هُع ايكلإٓكؿا٤ٙ ستٸ  ٫ ٜٔع  ؾأقوِ إٔ ،|ايٓيبٸ

  .(46)كلإْٓع اي

ٕٸ ايبشح ٚايتشك ٫ٓإ . ايعًُا٤ٌٖقا ٖٛ إعلٚف ب ٗ  ٛكخ عٓـْا ايٌٓوٜل ٝأ

 ،|ٕ بعـ ٚؾا٠ ايٓيبٸآظُع ايكل ×كّٛ اٱَاّٜـ ٝف نإ ;اتَٜٔ ٖقٙ ايلٚا رٕلنج

ًٗا َٜع تأٚ ،|٘ٝات ايٓامي١ عًٜع اٯٝهتب ْٜٚ ،|ٖٚٛ ايقٟ نإ ٬َمَّا يًٓيبٸ

 ! فيو؟رلٚغ ،ٛػٗاإ ْاهؼٗا َٚٓوٝٚب ،ٖارلٚتؿو

ع٢ً  تٵَيؾُا ْنأْٸ٘ قاٍ:  ×ٚقـ ٚكؿ عٓ٘ |ـ ْع ايكلإٓ بعـ ايٓيبٸٝٚن

تأًٜٚٗا  ٚعًُٓين ٞ،ٗا غٓطؾهتبتٴ ٞٻ،٬َٖا عًأٚ ،قلأْٝٗاأ ٫ٓإَٔ ايكلإٓ   آ١ْٜاهللكهٍٛ 

َٸٗا ،ٚقهُٗا َٚتٌابٗٗا ،ْٚاهؼٗا َٚٓوٛػٗا ،ٚتؿورلٖا ُٸٗا ٚعا  اهللٚؿعا  ،ٚػا

  ٞٻعً  ٬َٙأ ٫ٚ عًُّا ،اهللَٔ نتاب  ؾُا ْوٝت آ١ّٜ ،ُٗا ٚسؿٛٗاؾٗ ٕ ٜعطٝينأ

 ؟!(47)َا ؿعا ٞ ياهللَٓق ؿعا  ،٘ٚنتبتٴ

نٌ آ١ٜ  ٕٸإ ،: ٜا طًش١قاٍ ِْٜٔاك ٚإٗادلا٭ َٔ ْاع١ٺ ٢ستذاد٘ عًا ٚٗ

٘ٓ ٜـاهلل٤٬َ كهٍٛ إب ،ٟعٓـ |ـٺقُ  ع٢ً  تعاٍ  اهللْنشلا أ ٌٸٟ ٚػ آ١ٜ  ، ٚتأٌٜٚ ن

ٌٸ ،|ـٺقُ  ع٢ً  تعاٍ  اهللا ْنشلأ ّٕأ ٍٕس٬ ٚن ِٕأ ٚ سٍـّأ، ٚ سلا  ٤ٺ ٚ ًٞأ، ٚ سه

٘ٓاهلل٤٬َ كهٍٛ إب ،َهتٛبٷ ـٍٟ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٗٛ عٓإ١ َٸٝ٘ ا٭يإؼتاز  ، ٟٜـ  ٚػ

 .(48)كَ اــَأ٢ ستٸ

ٌٕ ٌتب اتٜٕٸ ٖقٙ ايلٚاإ ٕٸ ْع اٱَاّ بٌه َٔ  ات نإ بإ٤٬َٺٜيٰ ×ٚآض أ

ٕٸ اٱَاّ ٢َٚعٓ ،|كهٍٛ اهلل  ،|ا٠ ايٓيبٸٕٝ ٗ سآنإ قـ ْع ايكل ×فيو أ



 

 االجتهاد والتجديد 

َٻ ٌٸ ٕٸإ»: ×ًٓا ٗ ٖقٙ ايؿكل٠ َٔ قٛي٘ػُِّٛا إفا تأ   ع٢ً  تعاٍ  اهللْنشلا أ آ١ٜٺ ن

٘ٓ ٜـاهلل٤٬َ كهٍٛ إب ،ٟعٓـ |ـٺقُ  .«ٟ ٚػ

 ؟!|ٕ بعـ ٚؾا٠ ايٓيبٸآنتب ايكل :كاٍٜٴـ ٝن ،َٚع ٖقا

ٕٸ اٱَاّ بٵٖٳٚ ؾُا ٖٞ  ،|بعـ ٚؾا٠ ايٓيبٸ رل٠ػ٠ ا٭ٕ يًُلٸآكلنتب اي ×أ

 ؟!ٌٴبٵ٘ َٔ َقبٳتٳَا نإ قـ َن، بعـايؿا٥ـ٠ َٔ ٖقٙ ايهتاب١

 ،ٕآهتب ايكلٜإٔ  ،عٞٝب ايٛلف ايطبوٳَع ،×هٔ يٲَاّّٚأهاهّا ٌٖ 

ّٕٜٗ أ ،ٚقهُ٘ َٚتٌابٗ٘ ،إ ْاهؼ٘ َٚٓوٛػ٘ٝٚب ،ًٜ٘ٙ ٚتأٚرلَع تؿو  ١ً ٫ٝقً ا

  تتذاٚم ايج٬ث١؟!

ٕٸ إِشـ ايقتٸَٜٚٔ ٖٓا   ،|ا٠ ايٓيبٸٝنتب٘ نإ قـ نتب٘ ٗ س ٟٔض يٓا أ

بٔ ا :َجٌ ،ـ بعض ايِشاب١ٜ ٢عً |ٗ مَٔ ايٓيبٸ تٵتبٳٙ َٔ إِاسـ اييت ُنرلنػ

ٕٸ َِشـ اٱَاّ ، َٖٚٛع ٖقا ايؿاكم ،ِٖرلٚغ ;بٔ نعب ٞٸُٚأب ;َوعٛؿ ُٻ ×أ ٔ تٔ

َٸا غ ،ٚقهُٗا َٚتٌابٗٗا ،ػٗاإ ْاهؼٗا َٚٓوٛٝٚب ،ًٗاٜات ٚتأًٜٚلغ اٯ ٙ َٔ رلأ

 ١.ٝاٱشلات ٜاٯ ٫ٓإ ٟإِاسـ ؾ٬ ؼتٛ

َٸا ايلٚا ٕٸ اٱَاّٜأ ـٸ ×ات اييت فنلت أ  |ٕ بعـ ٚؾا٠ ايٓيبٸآؾُع ايكل ٣تِ

 ،َٛٓٛع١ اتٷٜأْٸٗا كٚا ٢عً ١ْبٌ ايكلا٥ٔ ٚايٌٛاٖـ ؿآي ،هٔ قبٛشلاّ ات ٫ٜؾٗٞ كٚا

ٓٸاعٕٛ بٛٓعٗا ِّٝي ;قاّ ايٛ ٕٸ ٝٚي ،ض يًوًط١ٛا َٛقـ اٱَاّ إعأكٌٖ ٛٗلٚا يًٓاي أ

نإ  ،ٚعـّ تٛادـٙ َٚواْـت٘ يًوًط١ اؿان١ُ ،اب اٱَاّ عٔ ايواس١ٝهبب غ

ٕٸ فيو نإ يلؾض اٱَاّ أ ،ع١ٝنعِ اي٫ٌٜ نُا  ،ٕآـ ايكلٌْٝػاي٘ ظُع ٚتأي٫

ل أعاث٘ ٜتكل ٗ ٟـ ايدلٚدلؿٝ٘ إٍ فيو ايوٚقـ تٓبٻ .ٚعـّ قبٛي٘ ـ٬ؾ١ اـًؿا٤

 .(49)١ُٝٛيا٭

ِٸ ِٸت نتاب١ اٯاـ ٝن ث ٕٸ عـؿ ،×ٞٸب ْنٚشلا باٱَاّ عًوٵات سٳٜػت  ّاَع أ

ٛٳَٔ ُن ّارلنب ٚطبكّا  ،ب َا زلعٛٙ َٔ ايلهٍٛوٵ١ سٳْٝآات ايكلٜٞ نتبٛا اٯسٵتٸاب اي

ـعٛ أسـ أُشاب٘ ٜنإ  |ايٓيبٸ ١٢ عًُٜا ناْت تٓنٍ آؾهًٖ ؟!ِٕٗٝا أ٬َٙ عً

ِٸ ،اكهٕٛ ايهتاب١ّٔ ٜايق ـٻ ،اتٜ٘ َٔ اٯٝأَلٙ بهتاب١ َا ْنٍ عًٜ ث ّ فنل ٚقـ تك

 بعض تًو ا٭ػباك.

ٟٸٜاؿـ ٢ٔض يٓا َعٓتٸَٜٚٔ ٖٓا  ـٷأع٢ ؿٻاَا : ×عٔ اٱَاّ ايباقل ح إلٚ َٔ  س
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 اهللي٘ ، َٚا ْع٘ ٚسؿٛ٘ نُا ْنٻنقٸابٷ ٫ٓإ  ْنٍُأْٸ٘ ْع ايكلإٓ نًٓ٘ نُا أايٓٸاي 

ُٸ١طايب ٚا٭ ٞبأبٔ  ٞٸعً ٫ٓإتعاٍ   .(50)َٔ بعـٙ ^٥

ٕٸ َا أكاؿٙ اٱَاّ ٗ ٖقا ايلٚا ات; إف ٜب ْنٍٚ اٯوٵٕ سٳآهٔ ْع ايكل١ٜ مل ٜؾإ

ٕٸ ايِشاب١ مل  ;اتٜب ْنٍٚ اٯوٵٚنإ ْع٘ سٳ ٫ٕٓ إآْع ايكل َا َٔ ُشابٍّٞ ؾإ

ٓنٍ ِٜٗ َا ًٝٞ عًّ، ؾكـ نإ |بعـ زلاعٗا َٔ ايٓيبٸ ٫ٓات إ٦ّٜا َٔ اٯٝهتبٛا ًٜ

ٚقهِ  ،ٌٜٚتأٚ رٕلات َع َا شلا َٔ تؿوٜنتاب١ اٯ ×ٚإْٸُا أكاؿ .اتٜ٘ َٔ اٯٝعً

ٚيقيو ٚكؿ  . فيورلٚغ ،ِ ٚأغلاضٝ٘ َٔ تعايٝٗـف إيَٜٚا ، ْٚاهؽ َٚٓوٛؾ ،َٚتٌاب٘

ٞٸٜٗ ايلٚا ٕٸ طٍٛ َِشـ اٱَاّ عً ٕٻ »: ×قاٍ اٱَاّ ايِاؿم .هبعٕٛ فكاعّا ×ات أ إ

ُٳشٹٝ ْٳا  ـٳ ٓٵ ٕٳ فٹكٳاعّاعٹ ٗٳا هٳبٵعٴٛ َٵ٬ ،َؿ١ّ ُطُٛي ٍٔ ٔإ ٙٹ ،|اهللٹ٤ٴ كٳهٴٛ ـٹ ٝٳ ٌّ بٹ ٘ٴ عٳًٹ ٗٳا  .ٚػٳٖط ٕٻ ؾٹٝ ٚٔإ

٘ٹ ايٓٻايٴ ٝٵ َٳا ٜٳشٵتٳازٴ ٔإَي ُٹٝعٳ  َٔ ،َيذٳ ـٵ َٴ اِيؼٳ إِشـ هبعٕٛ فكاعّا  ْٸُا ُاكإٚ. (51)«سٳتٻ٢ َأكٵ

  .اتٜل اٯٚاٖ ٗ لَنقٵتٴ مل ِٝتعايٚ ٌٕٜتاٚٚ رٕلَٔ تؿو تٟٛوٕا 

ٕٸ اٱَاّ ،ٌك٘ أنجل ايهتٸاب ٚاحملكِّٝؾُا فٖب إي ،٘ٝٚعً ٚٻ ×َٔ أ ٕ ْع ٚؿ

ٕٸ فيو ٫  ;ٕضُٝش رلٴغ ،ب ْنٚشلاٝب تلتوٵ١ سٳٝات ايكلآْٜاٯ ِٸعٳٜٴ٭ ات ـٸ َٔ كت

ٞٸ ّٸ ب٘ اٱَاّابٌ َا  ،×َِشـ اٱَاّ عً ٌ ٜ ٚتأٚرلٖٛ َعلؾ١ تؿو ،نُا قًٓا ،ػت

ّٻ ْٟٚاهؼٗا عٔ َٓوٛػٗا، ايعًِ ايق ،ٗا عٔ َتٌابٗاتٗان قهُاتُٝٝٚ ،اتٜاٯ  ػ

ـٺُٵعِّٜٚمل  ،ّاٝٸعً |ب٘ ايٓيبٸ  َٔ أُشاب٘.  ٘ ٭س

َٸا قٛشلِٚ ٕٸ تلت :أ ات إِشـ ٜب آٝتًـ عٔ تلتى ×ات َِشـ اٱَاّٜب آٝإ

ؿكاه١ َِشـ  ٢عتُـ عًٜمل أْ٘ إف َٔ ايٛآض  ;لٝ ؿقرلغ ؾٗٛ ن٬ّٷ ٞايعجُاْ

ٕٸ اٱَاّ بعـٓاٝإي ٌٵِٹٜ٭ْٸ٘ مل  ;َباًل٠ّ ×اٱَاّ َا ػلز بإِشـ إٍ ايكّٛ ; ؾإ

ؾكاٍ  ،٘ٝؾ٬ ساد١ يٓا ؾ ،ٕ ؾعٓـْا َجً٘آهٔ عٓـى قلٜٕ إ :ٚقايٛا ي٘ ،٘ٝأْهلٚا عً

ـٷٜئ  إفٕشلِ:   ،ت٬ٚت٘ ٢شٌُ ايٓاي عًٝؾ ،ايكا٥ِ ٟٛٗل ٚيـٜست٢  ،بعـ ٖقا لاٙ أس

ِٸ ،إٍ ايوُا٤ لؾع اهلل ٖقا إِشـٜٚ ،ٚايعٌُ بأسهاَ٘ ـٺٜٚمل  ،عاؿ ب٘ ث  ٛٗلٙ ٭س

ُٸستٸ ١ بٔ إٍ إٔ ٌُٚ إٍ اٱَاّ اؿذٸ ،ت ٚاسـّا تًٛ اٯػل١ٝ أٌٖ ايب٢ تٛاكث٘ أ٥

 . #اؿؤ

ٖقا إِشـ  تٵات اييت َُٚؿٜٕا ؾُٗٛٙ َٔ ا٭ػباك ٚايلٚا ;ٚإْٸُا فٖبٛا إٍ فيو

َاّ ١ اٱٜنلٚا ،ايٓيبٸ ٢ٍ عًأٚ نُا ُأْن ،ب َا أْني٘ اهللوٵسٳ ـ بأْٸ٘ َهتٛبٷٜايٌل
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ُٻٌيٛ ُق اهللٹأَا ٚ قاٍ: ×ايِاؿم نُا   ،ل٨ ايكلإٓ نُا ُأْنٍ ٭يؿٝتُْٛا ؾٝ٘ َو

 .(52)نإ قبًٓا ٔٵَٳ ٞ ُِّهٴ

ٕٸ ٖقا ايؿِٗ ٚايتؿو ٫ٓإ ُٸ ، تاٍّّرل غرلأ ٕٸ فنل أزلا٤ ا٭٥ هٔ ٗ ١ٜ مل بٌ إلاؿ أ

ٖٚقا َا أكاؿٙ  .اتٜٚٗ باطٔ اٯ ،وطٛكَا ٚكا٤ اي ٚإْٸُا ٖٞ َقنٛك٠ْ ،اتٜيؿاٚ اٯأ

 َاّ.اٱ

ٕٸ ثًح ايكلإٓ ْنٍ ؾ قاٍ: أْ٘ عٔ ا٭ُبؼ بٔ ْبات١ ٟ ٚكٴسٝح  ;ِٗٝٚقـ ٚكؿ أ

ٚٸ ثًحٷ: ْنٍ ايكلإٓ أث٬ثّا ٜكٍٛ: ×أَرل إ٪ٌَٓ زلعتٴ هٓٔ  ْا، ٚثًحٷؾٝٓا ٚٗ عـ

 َٔ رلبهٕٛ ٖقا ايعـؿ ايهٜٕ ٭ ٢َعٓ ؾ٬، (53)ؾلا٥ض ٚأسهاّ ٚأَجاٍ، ٚثًحٷ

ُٸات قـ ُلٸٜاٯ  !^١غ بأزلا٤ ا٭٥

ٕٸ َكِٛؿ اٱَاّ أْٸ٘ ْنٍ ٗ ًأِْٗ َٚكاَاتٌِٗتبٜ ،٘ٝٚعً ٫ ٗ فنل  ، أ

 .أزلا٥ِٗ

 ٨عين يٛ قلٜ ،«ٕ نُا ُأْنٍآيٛ قل٨ ايكل»: آْؿّا ح إقنٛكٜٖٚهقا ٗ اؿـ

ٕٸ  ;ٕآكلٔ ٗ ايٜٗ ؿاػًٗا يٛدـُْٛا َقنٛك ٢ٶات َٔ َعٜٓ٘ اٯٜٙ َٚا ؼتٛرلبتؿو ٭

 ٓا.ٕٝ ْنٍ ؾآثًح ايكل

ِٸ ا٭ؿٓيناْت  ١ ٝؿٝعـّ تٛق ٢عً ايطباطبا٥ٞ ١َٗا ايع١ٝ٬ٓ اييت اهتٓـ إيٖقٙ أٖ

 أَاّ ايٓكـ.  ُاَـ٠ٺرلأْٸٗا غ تٳٜٵات، ٚقـ كأٜب اٯٝتلت

 

ٍٸ إٌٗٛك عً ـٸٝات ايكلآْٜب اٯ١ٝ تلتٝؿٝتٛق ٢اهتـ   إٍ بعٔٗا:رل، ٠ٌْ أؿٓي١ٺ١ بع

 

ٕٸ ِْٜ ٗ عٌلات اٯٜغ ايكلإٓ ايهليكـ ُلٻ َع َا  ،اتٜ٘ع نًُات٘ ٚآٝات أ

ِٕ : قٛي٘ تعاٍ: اتَٜٚٔ تًو اٯ .ٖٞ َٔ اهلل هبشاْ٘ ،ٓٗاُٝا بٝب ؾٝٚتلت ؼتٟٛ َٔ ْٛ

ـٵ دٳ﴿ ِٵَق ٔٳ  ا٤ٳُن ٚٳْٴ  اهللٹ  َٹ َٴبٹنٹتٳٛكٷ  ٔٴ﴿ :تعاٍ ٛي٘ٚق ;(15)إا٥ـ٠:  ﴾ٌٷابٷ  ْٻا ْٳشٵ ٓٳ  ٔإ ا ْٳنٻِي

ٝٵَو ٓٵٔن  عٳًَ ٕٳ تٳ ْٻَو﴿ :تعاٍ ٛي٘ٚق ;(23)اٱْوإ:  ﴾٬ّٜاِيُكلٵآ ٕٵ سٳهٹ  َيتٴًَٖك٢  ٚٳٔإ ـٴ ٔٵ َي َٹ ٕٳ  ِٕاِيُكلٵآ ٝ 

ِٕعٳًٹ ٓٳ﴿ :تعاٍ ٛي٘ٚق ،(6)ايٌُٓ:  ﴾ٝ ْٳنٻِي ٝٵَوٚٳ ٝٳ  ابٳتٳاِيهٹ  ا عٳًَ ٞٵتٹبٵ ًٳ  ِّ ٚٳ اّْا يٹُه ٖٴـ٣ٶ ٤ٺ 
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ٚٳٚٳ ُٳ١ّ  ٌٵلٳكٳسٵ ُٹ  ٣بٴ ُٴوٵًٹ   (.89)ايٓشٌ:  ﴾ٌٳيٹًِ

ٕٸ ٖقا ايهتاب َٓوٛبٷ ١ْوات ُلٜٖقٙ اٯٚ ٚأْٸ٘ ْنٍ َٔ  ،إٍ اهلل تعاٍ ٗ أ

ـٺ ْوب١ نتابٺ تِضٸ ٚمٔ ْعًِ أْٸ٘ ٫ ،عٓـٙ هبشاْ٘ ٕٸ  ٫ٓإ إٍ أس يؿاٚ أإفا ثبت أ

ٓٗا َٓ٘. ٖٚهقا بايٓوب١ إٍ ٖقا ايهتاب ُٝا بٝعباكات٘ إٓوذ١ُ ؾايهتاب ٚ

ٟٸ ب ٝات٘ ٚايذلتٜيؿاٚ٘ ٚآأع ٝإفا ناْت ْ ٫ْٓوبت٘ إٍ اهلل تعاٍ إ ٫ تِضٸ ،ايوُاٚ

ٍٳ اٖيقٹٚٳَق﴿ :ِ فيو ٗ قٛي٘ تعاٍٜٚقـ أثبت ايكلإٓ ايهل .ٓٗا َٔ اهلل تعاٍٝايكا٥ِ ب ٔٳ ا ٜ

ٛٵ ٍٳ ٫ََنَؿلٴٚا َي ٚٳ ْٴنِّ ُٵ١ًَّ  ٕٴ دٴ ٘ٹ اِيُكلٵآ ٝٵ ـٳ٠ّ َنقٳعٳًَ ٘ٹ ُؾ٪ٳاسٹ ٓٴجٳبِّتٳ بٹ ٚٳيٹَو يٹ ٓٳاؿٳَى   ﴾٬ّٝتٳلٵتٹ  اٙٴكٳتٻًِ

ٌ : كتٻ١َٟ إِطؿٛكٍٛ ايع٬ٜٓ .ـٝل ٚايتٓٔٝايتٓو ٢ٌ َعٓٝٚايذلت .(32)ايؿلقإ: 

ٖٛٝؿ٘ ٚتٓوٝايه٬ّ أٟ إفا أسؤ تأي ٕ آايكل ٌكٍٛ اينكٌلٟ: كتٻٜ. ٚ(54)ُ٘ك٘ ٚأباْ٘ ْٚ

ٕٸ تلتتٻٜ. ٚبقيو (55)ـ سلٚؾٌ٘ٝ ٗ ت٬ٚت٘ ٚأسؤ تآي٬ّ: إفا تلهٻٝتلت ات ٜب آٝٔض أ

 . ؿٗا َٔ اهلل تعاٍِٝ ٚتأيٜايكلإٓ ايهل

 ١َٗا ايع٬ٓٝهتٓـ إياات اييت ٜبعض ايلٚا ٢عً ّٔا كؿٌّٜات أٜٚٗ ٖقٙ اٯ

ُع ٗ دٴ إٓهٔ ايكلٜٚمل  |ـ بٔ ثابت قاٍ: قبض ايٓيبٸ١ٜ مٜنلٚا ايطباطبا٥ٞ،

ٕٸ عـّ ْع ايكل; ٤ًٞٺ عٔ ايكلإٓ  تٵلٳات اييت عبٻٜ اٯرلٓوذِ َع تعابٜ ٕ ٫آؾإ

ٕٸ ايتعب ٌٕ اتٺٜآ ٢طًل عًٜ  بايهتاب ٫رلبايهتاب; ؾإ  ٚعوبٺ ػٌبٺ ٢َتٓاثل٠ عً ْٚ

 ٖا.رلى ٚغٝٚقلاط

ٓٹ  ؾٗٛ َٔ د١ٗٺ ايع١َ٬ٓ; إٍ فيو أْٸٓا لـ ايتٓاقض ايٛآض ٗ ن٬ّ ـٵأ

ٕٸٜ ات ٗ ٝؾهاْت إٓه ،ب ْنٚشلاوٳَع |عٓـ ايٓيبٸ ب١ّات ناْت َلتٸٜاٯ قنل أ

 اتٺٜوتٓـ إٍ كٚاٜأْٸ٘  ٣ْل ٣ػلأ َٚٔ د١ٗٺ ;١ٝٸات ٗ ايوٛك إـ١ْٝ ٚإـْٝايوٛك إٓه

ٕٸ ايكلوٚأػباك ُل ب ٝهٕٛ تلتٜـ ٝؾه ،|ُع ٗ عٗـ ايٓيبٸهٕ مل آ١ ٗ أ

 ؟!ع بعـُٳذٵب ايٓنٍٚ ٖٚٞ مل تٴوٵات سٳٜاٯ

 

ـٸ٠ٺ َٔ يكـ دا٤ ٗ  ّٵ ﴿ : بايوٛك٠ ٚايوٛك، قاٍ تعاٍرل١ ايتعبْٝآات ايكلٜاٯع َأ

ٕٳ اِؾتٳلٳ ٚٳٜٳُكُٛيٛ ٘ٹ  َٹجٵًٹ ٌٵ َؾِأتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ  ٕٔ اٙٴ ُق ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ  ٔٔ اهٵتٳَطعٵتٴ َٳ ِٵ اهللٹاؿٵعٴٛا  ٓٵتٴ ٕٵ ُن  ٔإ

ٌٳُٳ ٕٳ اِؾتٳلٳ﴿ :قاٍ هبشاْ٘ٚ ،(38)ْٜٛى:  ﴾  اؿٹقٹ ٜٳُكُٛيٛ ّٵ  ٘ٹ َأ َٹجٵًٹ ٛٳٕك  ٌٵٔل هٴ ٌٵ َؾِأتٴٛا بٹعٳ اٙٴ ُق
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ٜٳ ٚٳَٴِؿتٳلٳ ٕٔ اتٺ  ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ  ٔٔ اهٵتٳَطعٵتٴ َٳ ُٳاهللٹاؿٵعٴٛا  ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٌٳ ٔإ  (.13)ٖٛؿ:  ﴾ اؿٹقٹ

ـٸ َجٌ  أٚ بوٛك٠ٺ تٛا بعٌل هٕٛكأٜ إٔ ٌاك ٚإٌلناهلل هبشاْ٘ ايهٓؿ ٣ؾكـ ؼ

َٳٝوتعٜـعٛا ٕٚٝ، ٚيآايكلهٛك  ٔٵٜلٜ ٔٵٓٛا  عٕٛ إٔ ٝوتطْٜٸِٗ ٫ أعًُٛا ٝؾً ـٕٚ، ٚيه

ايوٛك٠ ٗ  ٢ى َعٓٝٚي .ّارلٚٗ ٚيٛ نإ بعِٔٗ يبعٕض ،َجٌ هٛك ايكلإٓ أتٛا بوٛك٠ٺٜ

ٚإْٸُا إلاؿ َٔ ، ٕآات إتٓاثل٠ ٗ ايكلٜؿ اؿلٚف ٚايهًُات ٚاٯات فلٸٜٖقٙ اٯ

ات ٜٖٚٞ ايطا٥ؿ١ َٔ اٯ ،١(ْٝآ)هٛك٠ قل ع عٓـ زلاعِٗٝؿُٗ٘ اؾُٜايوٛك٠ ٖٛ َا 

٘ ٖٝٚٛ ايبٓا٤ احمل ،١ّٜٓٗا شلا بوٴٛك إـٝبقيو تٌب تٵٝٳُِّ، هٴ١ٌ احملاط١ ببوًُتّايهل

ٕٸ ايذلت ;(56)بٗا ٕ ٖٛ ايقٟ دعٌ اهلل تعاٍ آات هٛك ايكلٜ آٌل ايلا٥ع بٝب ٚايتٓوٝؾإ

ـٸٜ  .أتٛا بوٛك٠ٺٜإٔ ب ٌإٌلن ٣تش

هٛا٤  ،ٕآات ٖٞ ايوٛك اييت ٗ ايكلٜكِٛؿ بايوٛك٠ ٚايوٛك ٗ ٖقٙ اٯإفٕ إ

ى إلاؿ بٗا ٖٛ فلؿ ٠ٝ، ٚيرلناْت تًو ايوٛك٠ َٔ ايوٛك ايطٛاٍ أٚ َٔ ايوٛك ايكِ

ّٵ ﴿ :تعاٍ قٛي٘ل ٗ نُا عبٻ ،ات١ٜ أٚ اٯٜل عٓٗا باٯيعبٻ ٫ٓٚإ ،ات أٚ نًُات ايكلإٜٓآ َأ

٘ٴ بٳ ٛٻَي ٕٳ تٳَك ٕٵ ٌٵ ٫َٜٳُكُٛيٛ ٘ٹ ٔإ َٹجٵًٹ ـٹٜحٺ  ٝٳِأتٴٛا بٹشٳ ًِ ٕٳ َؾ ٓٴٛ َٹ ٌٳُٳا اْٴَٛن ٜٴ٪ٵ فٕ إ .(34)ايطٛك:  ﴾اؿٹقٹ

 أتٜٕٞ أ عٝوتطٜ ٫ اييت ١ٝايوٛك ايكلآْ ٖٞ ٚ عٌل هٕٛكأٚاسـ٠  إكِٛؿ َٔ هٛك٠ٺ

ـٷأَجًٗا   نإ ١ٝايكلآْ ايوٛك اتٜآ بٕٝٸ تلتإ :كاٍٜٴ ـٝؾه ،٘ٝعًٚ .اهلل تعاٍ ٫ٓإ س

ُٚٓعٛا َٓٗا  ،ٚاسـ إتٓاثل٠ ٗ َٕٛٓع اتٜاٯ ْعٛا ِٜٖٔٚ ايق ،َٔ ايِشاب١ ؿٺادتٗاب

ٕٳ اِؾتٳلٳ﴿ايـ قٛي٘ تعاٍ ىى ٖقا ٝ! أي؟هٛك٠ّ ٜٳُكُٛيٛ ّٵ  ٚٳَأ ٘ٹ  َٹجٵًٹ ٌٵ َؾِأتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ  ٔٔ اٙٴ ُق َٳ اؿٵعٴٛا 

 ٕٔ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ  ُٳاهللٹاهٵتٳَطعٵتٴ ِٵ  ٕٵ ُنٓٵتٴ ٌٳ ٔإ   (.38)ْٜٛى:  ﴾اؿٹقٹ

 

ٕٸ َا تٻٜٚبٗقٙ ايـكاه١ إؼتِل٠  ٍٸأض يٓا أ  :تاٍّّ رلٴات غ١َٜ َٔ ايلٚاب٘ ايع٬ٓ هتـ

َٸا كٚا ٚٸٜؾأ َع إكهاشلا ٚتٓاقٔٗا، تعاكض َوأي١ إعذام  ،ٍ ؾٗٞات اؾُع ا٭

ٕٸ  ٗ ^ت١ٝ عٔ أٌٖ ايبٜٸات إتٛاتل٠ إلّٜٚٔا ايلٚاٜنُا أْٸٗا تعاكض أ ،ايكلإٓ أ

 .|مَٔ ايٓيبٸايكلإٓ ْع ٗ 

َٸا كٚا ، ؾإْٸٗا ٣ػلأات ٜعاكٓٗا َع كٚاتٓاؾ١ إٍ باٱ ،ات ايبو١ًُ ؾٜٗٞٚأ

ٕٸ ايوٛك٠  ،يًوٛك ٟٸٚـٵْتٗا٤ ايبٳبتـا٤ ٚا٫فنلت ا٫  ،ب إٔ تبـأ ٚتٓتٗٞ بايبو١ًُهٚأ



 االجتهاد والتجديد

ِٸ آ ّٸ ٗ بعض  ،ٌإٍ ايوٛك إهت١ًُ بايبوًُت ٣ػلأ اتٺٜٚمل ُٓع َٔ ٓ ٚقـ ْ

 فيو. ٢ا٭ػباك عً

َٸا كٚاٚ ٞٸٜأ ٕٵ ،ؾٗٞ ×ات َِشـ عً ـٷ ٢عً تٵؿٖي ٚإ ٕٸ اٱَاّ نإ ي٘ َِش  ،أ

ٕٸ فيو إِشـ ٫  ٫ٓإ ٚايقٟ  ،|تًـ عٔ إِشـ ايقٟ نتب٘ ٗ مَٔ ايٓيبٸىأ

 َٛٓا ٖقا.ٜاٍ إٍ ٝدتٛاكث٘ ا٭ت

ٕٸ ايذلت ،١ّات ايهلَٜٔ ػ٬ٍ بعض اٯ ،تٸٔض يٓا ٗ احملٛك ايجاْٞانُا  ب ٝأ

 .١ َٔ اهلل تعاٍٝات ايكلآْٜ اٯٌايكا٥ِ ب

ات ٜب اٯ١ٝ تلتٝؿٝض ٖٛ تٛقٕٝٸ ايِشٖٞ أٚ ،ذ١ ايبشحٝٔض يٓا ْتٚبقيو تتٸ

 ١.ٝايكلآْ
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 ×لسضاا إلواًل احلطوز العمىّي والرتبوّي

 ة يف التازيخ واملعاصسةفكسّي وكازبٌة
 

 

ٛټ َٚلادع١ ،ايـٜين تلاثٓا قلا٠٤متازٴ ؿا٥ُّا إٍ إعاؿ٠  ٓا تاكى٫ت نجرل َٔ ؼ

ٞٸ ٞٸ ايعلب ـٸ ،ٚٚقا٥ع٘ ايهجرل٠أسـاث٘  كتًـ ٔ ٗٚايتُعټ، (1)ٚاٱه٬َ ت يكلٕٚ اييت اَت

ٛٸ ػا١ُ تاكٜؽ أٌٖ بٝتٚعـٜـ٠،   ،ايوا١َٝ شلِ تعايُِٝٗ ناْتٵ ٔٵٖٖ ،^٠ايٓب

َٸ قاٚيتِٗٚ ،ٱه٬ّإٍ اٗ ايـع٠ٛ  ايلا٥ـ٠ ٚأهايٝبِٗ ايع١ًُٝ  ١تلنٝنٙ ٗ ٚاقع ا٭

ٗ ١ٓ، وٳبايكـ٠ٚ ٚا٭ه٠ٛ اَؿبٌ ، بايكٍٛ ؾك٘ ٫ ّٝا َٚو٪ٚيٝات ؾلؿ١ٜ ْٚاع١ٝ،عٵٚٳ

 ات ايع١ًُٝ.انلاطِٗ إٝـاْٞ ايذلبٟٛ ٚايعًُٞ َع ايٓاي ٗ َٛاقع اؿٝا٠ ٚإو٪ٚيٝٸ

ُٸ ٚمٔ ٖٓا ْتابع ٞٸ^تٓا ايعٛاّٖقٙ ايكلا٤ات َع أسـ أ٥  ، ٖٚٛ اٱَاّ عً

ٔٵ .×اايلٓ ـٻ ٚيه ّٸ ايعًُٞ ٚايذلبٟٛ يٓا قبٌ ايبـ٤ بتشًٌٝ ٖقا اؾاْب ٫ بٴ َٔ  اشلا

ٝٸت٘ إباكن١، سٝا ّا أَاّ سكٝك١ ا٬ٕبوات ايوٝاه١ٝ ٚا٭ٚٓاع َٔ ايٛقٛف ًَ

َٸ ٗ فيو ايعِل ×ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ اييت عاٌٜٗا ، ٚقاٚي١ اهتٝعاب ١َٔ تاكٜؽ ا٭

ٚٳلاتٗا َعإٗا ايل٥ٝو١، َٚتػِّ ٬تٗا ايٛاقع١ٝ، شلا، ٚيتُجټ ×ٝ٘عٵايتاكى١ٝ ٗ هٝام 

َع ايؿاعٌ ـ اٱهابٞ إه١َٝ٬ َٛٓٛع١ٝ ٗ َٛادٗتٗا، ٚايتهٝټ ٚاَت٬ن٘ يل١ٜ٩ٺ

ٓٳ ْؿوٗا عًٝ٘ ٗ ٖقا إٛقع أٚ فاى. ؾُا ٖٞ ٖقٙ  تٵبعض عٓاُلٖا ائاغط١ اييت ؾل

واع تًو ـٜـ٠ إذلاؾك١ َع اتٸ! َٚا ٖٞ ا٭دٛا٤ ايؿهل١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اؾ   لات؟ايتػٝټ

ٌٕايٛلٚف ٚإتػٝٸ ّا أٚ بآػل ع اَتـاؿّا تاكىٝٸ لات اييت ّهٔ إٔ ْعتدلٖا ع بٌه

َٸ ،ٗاتٵ١ اييت هبَكّا يًُلس١ً اينَٓٝٸٚهٝاهٝٸ  ١؟! َع بعض ا٫ػت٬ف ٗ ا٬َٕض ايعا

                                           



×
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×

ـٴ  اٱَاّ ايقٟ عاَ ؾٝ٘  عِلٳاي ل ٚايذلادِٝٳاب ايوِّتٸػٕٛ ُٚنإ٪كِّ ِٜ

ع ؿٚا٥ل ٚفيو بايٓٛل إٍ امؿٖاك ٌْاط٘ ايعًُٞ، ٚتٛهټ ;(2)بايعِل ايقٖيبٸ ×ايلٓا

ٛٸت٘ سلنٝٸ .. ؾكـ ٌْطت ٗ .ا٫قتِاؿٟا٫دتُاعٞ ٚك عُلاْ٘ ايؿهل١ٜ ٚإعلؾ١ٝ، ٚتط

ٚغرل  نبرل٠ ٱٌْا٤ إعاٖـ ٚإـاكي ايتع١ًُٝٝ اٱه١َٝ٬ ل سلن١ْايعِفيو 

َٸ تٵٝٳٓٹ، ٚبٴ(3)اٱه١َٝ٬  ...(5)، ٚاْطًكت سلن١ ايذل١ْ ٚايتعلٜب(4)١إهتبات ايعا

ـټ ٞٸٚنإ َٔ َٛاٖل ايتك  اـلا٥٘كهِ ٚ ،ٗ فيو ايعِل أّٜٔا إٌْا٤ إلاُـ ّ ايعًُ

، ٚعًّٛ (7)ٚاؿـٜح ٚايه٬ّ ٚايؿًوؿ١ ٘ورل ٚايؿك، ٚا٫ٖتُاّ بعًّٛ ايتؿ(6)اؾػلاؾ١ٝ

 .(8)ٚايهُٝٝا٤ ٚايؿًو ايٓشٛ ٚايًػ١ ٚا٭ٍُٛ، ٚاْتٌاك عًّٛ ايطبٸ

 

َٸ ، ٚفيو ٠ٺ١ يًب٬ؿ ٗ فيو ايعِل غرل َوتكلٸيكـ ناْت اؿاي١ ا٫قتِاؿ١ٜ ايعا

َٔ ػرلات ا٭كض ٚايوُا٤،  ،(9)لت أَاّ ايـٚي١١ اييت تٛٓؾبايلغِ َٔ اٱَهاْات اشلا٥ً

ـٸ ٠ٺت٘ فات َلٸلٳِؾٚٳ تٵايقٟ بًػٳ ،ٚعٌُ اٱْوإ، ٚهع١ َاٍ اـلاز ناْٛا أِْٗ ّا س

ِّ ;ٕٚ ؾٝ٘ إٍ ايكٝاّ بعًُٝات ٚمٕ إأٍٜطلٸ ٙ، ؾهاْٛا بوبب عـّ ايكـك٠ ع٢ً ع

ٔٸ. (10)١ آ٫ف قٓطاك َٔ ايقٖبٜكٛيٕٛ َج٬ّ: إْ٘ هتٸ تًو ا٭َٛاٍ ائؼ١ُ ٚايجلٚات  يه

َٸ اشلا١ً٥ مل تهٔ َٛٓٛع١ّ  ٚؼوٌ ،َٔ أدٌ تطٜٛل سٝاتِٗ ;١ ايٓايٗ ػـ١َ عا

، (11)ب أَندتِٗوٳؾٕٛ ؾٝٗا َعاّ ٚايو٬طٌ ٜتِلٸبٌ نإ اؿٓه ،َوت٣ٛ َعٌٝتِٗ

ٚيٝايِٝٗ اؿُلا٤، أٚ ع٢ً  (12)أٖٛا٥ِٗ ًٚٗٛاتِٗقاهٝبِٗ ٜٚٚٓؿكْٛٗا ع٢ً سٛاًِٝٗ ٚ

َٚٔ ، ُٚهٌ اؾَٝٛ َٔ ايوٝطل٠ ع٢ً اجملتُع. (13)بٓا٤ ايكِٛك ٚايعُاكات ايؿاك١ٖ

ٕٸ ٖقٙ ا٭َٛاٍ ايٛؾرل٠ مل تٴ ٚتطٜٛل  ،ع٢ً ؼوٌ أٚٓاع إوًٌُ لٵَؿٓٵإ٪هـ أ

اّ ١ يًشٓهايٌؼِٝٸ سٝاتِٗ، ٚإْٸُا نإ ايهجرل َٓٗا ِٜلف ع٢ً ايٌٗٛات ٚإًقٸات

َٳ ـٻ ٔٵٚ ايقٟ  ،فلٳتٻؾ ٚايقٵدٕٓٛ ايبٳ ساي١ ْؿاقات اشلا١ً٥ًو اٱٚقـ عهوت ت .يؿٝؿِٗ ي

ٚٳ ،بػـاؿ ٗ فيو ايعِل عاًت٘ ًت سٝا٠ اييت َجٻ ،قِّ )أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ(٘ سهاٜا ٚتٵٚك

  م ٗ ايٌٗٛات.لٳٚايػٳ ٛٗٵايًٖ



 

 اد والتجديداالجته 

ٞٸ ـٸ يكـ نإ َٔ ايطبٝع ع اييت اْتٗذٗا  (14)ّا إٔ تٛدـ ٖقٙ ايوٝاهات ايٛا١ٕد

ٓاغط١ َٔ ايب٪ي ٚاؿلَإ ٚايؿكل ٚاؾٛع ع٢ً  ع ساي١ّ (15)اهٞاّ ايعِل ايعبٸٓهسٴ

ِّ تٵ، أؿٻايؿلؿ ٚاجملتُع نهٌٍّ ٖٳٗ ق َٸـٵًتٗا ايٓٗا١ٝ٥ )إأها١ٜٚ( إٍ   ١ك طاقات ا٭

١، ٚإها٠٤ اهتؼـاّ ٚها٥ٌ اؿهِ ٚإؿاك٠ ٜٸ١ ٚإاؿٸٚفػا٥لٖا إعٜٓٛٸ ٚثلٚاتٗا ٚقـكاتٗا

َٸ  كدٗا.١ ٚػاً٪ٕٚ ايٓاي ٗ ؿاػٌ ا٭

 

اهٕٝٛ ٗ اعتُاؿ ايٛها٥ٌ ٚايطلم ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايكاه١ٝ ايعبٸ اهتُلٸ

َٴ ;(16)ٕٛبعٗا أه٬ؾِٗ ا٭َٜٛٸٚايٛا١ٕ ْؿوٗا اييت اتٻ هِٗ ايعٔٛض ًَِٔ أدٌ تجبٝت 

اي( ِْٗ )أٟ بين ايعبٸإ :ّهٔ ايكٍٛبٌ  ، ٫ٚاؿهِ ٚمعاَتِٗ ع٢ً كأي ايوًط١

ٛٻ أهايٝب ُٚٓٛف ايعقاب ٚايًِٛ ع أٓعاؾّا باع كتًـ تٸاع٢ً ا٭ٌَٜٛ ع ٗ  ٛاقتؿ

ٟٸأِْٗ ناْٛا ٜتُٓٸإٍ ٢ ٌُٚ ا٭َل بايٓاي َٔاعؿ١، ستٸ ع٢ً  ٕٛ عٛؿ٠ اؿهِ ا٭َٛ

 !َٚإٓي َا ؾٝ٘ َٔ ٬ٜٚتٺ

 تٵايٛا١ٕ قـ أؿٻايؿٛق١ٝ ع ع إٔ تًو ايوٝاهات ؾُٝإٍ اَٚٔ إعلٚف ع بايٓوب١ 

ٛٸ تٵوٳلات ؿ١ٜٝٓ ٚهٝاه١ٝ، أهٻٚتٛتټ ،إٍ إسـاخ ؾً ادتُاع١ٝ  ،٠ َلاننٖا)عهِ ق

١ ؿلن١ ايعٓـ ٚايِلاع ٚايتٓابق ايوٝاهٞ ٗ تُٓٛٝٝٸ واع ْؿٛف أقطابٗا( َٛاقعٳٚاتٸ

َٸ ٚهًٛى طلٜل ايـّ ٚايعٓـ،  ،ِٗ إٍ ٌٓ ايو٬غتٵٚبايتايٞ أددلت ايٓاي ٚؿؾعٳ .١ا٭

ـٸ ٚإع٬ٕ ايجٛكات، ٚايـؾاع عٔ اؿلٸ ٛٸبٌلعٝٸ (17)ايٓٛاّ اؿانِ ٓ . (18)٠ ٚايٓاك١ ايك

ٌٸ ّٕ ٚيع ه٪اٍ إِٓٛك  عٔع٢ً يوإ ابٔ أبٞ ف٩ٜب ع ٗ إدابت٘  َا ٚكؿ َٔ ن٬

ٟټ ل ٚائػ٘ تټع ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ناؾّٝا يتِٜٛل ساي١ ايتٛ              ايلداٍ أْا؟ ايـٚاْٝكٞ: أ

أْتٳ »ٖٛ ٜكٍٛ يًُِٓٛك:  . ؾٗااهٞايقٟ نإ ٜلمغ ؼتٗا أبٓا٤ اجملتُع ٗ ايعٗـ ايعبٸ

ِ فٟٚ ايكلب٢ ٚايٝتا٢َ ٗٵَاٍ اهلل ٚكهٛي٘، ٚهٳ تٳلٵايلداٍ، اهتأثٳ ٚاهلل عٓـٟ ًلټ

ـٳ تٳٚإوانٌ، ٚأًِٖه ٟٸ تٳبعٵ، ٚاتٸائعٝ . ٚقـ هبل (19)«تٳ أَٛاشلِ، ٚأَوِهايكٛ

 ايعباؿ ٚايب٬ؿ، ٚاعتدل ْؿو٘ ٬٘ٚف إطًل بايتِلټ ع٢ يٓؿو٘ سلٸإٔ اؿٸ «ِٕٓٛكا»شلقا 

إْٸُا أْا هًطإ اهلل ٗ أكٓ٘، أهٛههِ بتٛؾٝك٘  ،أٜٗا ايٓاي»هلل ع٢ً ا٭كض. ٜكٍٛ: 
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ٌٴ ٦ٌَٝت٘، ٚأقوُ٘ بإكاؿت٘، ٚأعطٝ٘ بإفْ٘، قـ  ،٦٘ٝٵٚتوـٜـٙ، ٚأْا ػامْ٘ ع٢ً َؾ أعُ

 .(20)«إفا ًا٤ إٔ ٜؿتشين ؾتشين، ٚإفا ًا٤ إٔ ٜكؿًين قؿًين ،دعًين اهلل عًٝ٘ قؿ٬ّ

)ايلًٝـ(، ٚعٗـ ٗ سٝات٘ ي١ٜ٫ٛ ايعٗـ،  ٚع٢ً إٓٛاٍ ْؿو٘ هاك اشلاؿٟ ٖٚاكٕٚ

ٚتكوِٝ ايوًط١ٓ ٚإًو بٌ أ٫ٚؿٙ ا٭ٌَ ٚإإَٔٛ ٚايكاهِ، ٚدعٌ اـ٬ؾ١ بِٝٓٗ 

ـٻ ٘ ٚسهُ٘ ايلأٖ ٚإوتكبًٞ، َِٓٗ ؿا٥ل٠ ٌْاط ؿ يهٌٍّايٛاسـ تًٛ اٯػل، ٚس

٢ آػل ؾأعط٢ ا٭ٌَ ١ٜ٫ٚ ايعلام ٚايٌاّ ٚإػلب، ٚأعط٢ إإَٔٛ َٔ ُٖـإ ستٸ

 .(21)إٌلم، أَا ايكاهِ ؾهإ ِْٝب٘ اؾنٜل٠ ٚايجػٛك ٚايعٛاُِ

ٌٕ ×ع ايقٟ عاُلٙ إَآَا ايلٓا (22)أَا إإَٔٛ ؾٝ٘  تٵأهاي ع ؾكـ ادتُعٳ بٌه

َٔ ايػـك ٚاـٝا١ْ ٚايكو٠ٛ ٚاْعـاّ  ،ل شلاِٵ١ ٫ سٳ١ ٚهًٛن١ٝ هًبٝٸُؿات ْؿوٝٸ

ايقٟ اْتٗت سٝات٘ بايكتٌ  ،. ٜٚهؿٝ٘ ع ٗ ٖقا اجملاٍ ع َا ؾعً٘ بأػٝ٘ ا٭ٌَ(23)ايل١ٓ

ٌ ، َٚكابًت٘ يًواؿ٠ ايعًٜٛٸ×ع٢ً ٜـ إإَٔٛ ْؿو٘، إٍ داْب اغتٝاي٘ يٲَاّ ايلٓا

ـٸ ُٸ(24)٠ ٚايكو٠َٛٓت٢ٗ ايٌ اجملتُع  َٔ ؾٛا٥ع ٬ٜٚٚت نجرل٠ علٸا اكتهب٘ . ْاٖٝو ع

 .(25)ٚا٭١َ نهٌٍّ

اعتاؿ إإَٔٛ ع٢ً اتباع كتًـ ٚها٥ٌ ٚأهايٝب ايتِؿ١ٝ ٚايكتٌ ؾكـ  ،ْعِ

ٖٛ ـٸإٓ ٌٸ ِ ٓ ّٕ ن ٌ ػطلّا ع٢ً َِاؿ٘ ٌٜعل )إإَٔٛ طبعّا( بأْ٘ ٌٜهِّ ًؼ

ِٸ ،ٓا نٝـ قتٌ ايؿٌٜٔٵٚقـ كَأ. ٚعلً٘ نُا قًٓا  ،قتٌ أػاٙ ا٭ٌَ ٚبه٢ عًٝ٘. ث

ِٸٚ ،آْؿّا ×غتاٍ اٱَاّ ايلٓاا َٔ ث
ِٸ ،(26) ٍٸٖٓ ،بها٤ٶ ًـٜـّاتٛاٖل بايبها٤  ث  ا ٜـ

َٳ ٌٸِهع٢ً ؿٖا٥٘ ٚ فيو ؾكـ نإ ٜطًب َٔ ايؿٌٔ  لٙ ايٌـٜـٜٔ. ٚبايلغِ َٔ ن

 .(27)ع٢ً ايـٚاّ ؿعٌٝؾ إٔ ٌٜٝع عٓ٘ اينٖـ ٚايتك٣ٛ ٚايٛكع، باهتُلإك

 

ـٻ ٞٸؼ ْا بأْ٘ قـ لٵ، ٚفَن×ايلٓا ثٓا هابكّا عٔ بعض َعامل عِل اٱَاّ عً

ا٭َل  ،بٌ كتًـ ايجكاؾات ٚاؿٔاكات (28)ن با٫ْؿتاغ ايعًُٞ ٚايتٛاٌُ اؿٔاكُٟٝٻ

ٛٸ ايقٟ هاعـ ػُِّٛا بعـ اعتُاؿ أهًٛب ايذل١ْ  ،سلن١ ايؿهل ٚإعلؾ١ ع٢ً ِ

 ْٚكٌ ها٥ل ايعًّٛ ٚإعاكف.
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ٔٸ إعاكف ٚايؿًوؿات ٖقا ايتؿاعٌ ٚايتباؿٍ اؿٔاكٟ ايقٟ سـخ بٌ تًو  يه

مل  ،ايطلٚسات ايجكاؾ١ٝ، ٚأِاٙ ايتؿهرل، ٚايل٣٩ ايؿهل١ٜ ٚايعكا٥ـ١ٜ إؼتًؿ١ٚ

٠ ١ٓ )ًافٸ١ ػطرل٠ ع٢ً َوت٣ٛ ٤ٌْٛ كؿٚؿ أؾعاٍ َعٝٻاْبٝٸؿٕٚ إٔ ٜذلى آثاكّا د ٜهٔ يُٝلٸ

َٔ  ًت بٛٗٛك فُٛع١ٺإٍ هطض ايٛاقع، ُٚجٻ تٵٚػ٬ف َا ٖٛ ها٥ـ( اْـؾعٳ

اييت  ،م ايه١َٝ٬ ٚايؿًوؿ١ٝلٳايتٌه٬ٝت ايعكا٥ـ١ٜ، ٚايتٝاكات ايؿهل١ٜ، ٚايؿٹ

آكا٥ٗا  أدٌ بحٸ َٔ ;ٚادتُاع١ٝ ؿ١ّٜٝٓ ،قا١ّْْٝٛ ١ّساٚيت إٔ تبين يٓؿوٗا ًلعٝٸ

 )ٚادتٗاؿاتٗا( بٌ ُؿٛف أبٓا٤ اجملتُع.

ٞٸ إٔ تطؿٛ تًو اؿلنات ايؿهل١ٜ ع٢ً هطض ايٛاقع  يكـ نإ َٔ ايطبٝع

ٞٸ  ;ايتعبرل ع آْقاى، ُٚاكي عًُٗا ايـعٛتٞ ايتٌهٝهٞ ع إفا ُضٸ ايتاكىٞ اٱه٬َ

اييت  ،اكد١ٝايـاػ١ًٝ ٚاـ ،ٚفيو بايٓٛل إٍ طبٝع١ ا٭دٛا٤ ٚايٛلٚف إٛٓٛع١ٝ

١ ع٢ً َورل٠ استهاى ٚاْؿتاغ سٔاكتٓا ٚثكاؾتٓا اٱه٬َٝٸ تٵُٳٚؼٖه ،ٖٓاى تٵهاؿٳ

هؿا١ٜ ع ع٢ً َكـاك اي ٠ّأَٗٝٸٚ داٖن٠ّ سٝح مل تهٔ سٔاكتٓا ;اؿٔاكات ا٭ػل٣

ل ٗ فاٍ ايتباؿٍ ٝٵٌُ يًشهِ ٚايتذلب١ ع يًوٻُعٝـ ايؿهل إٛدٛؿ ٚايكاؿ٠ إتنعِّ

تعطٌٝ َـكه١ دل٣ ػُِّٛا بعـ إٔ ٚباقٞ ثكاؾات ٚسٔاكات ايعامل، ٚايتٛاٌُ َع 

ٚٸ^أٌٖ ايبٝت ٟٸ عٔ هاس١ ايعٌُٚكَٛمٖا ايهباك اؿٖا ، ٚإقِا٤ ك ، اؾُاٖرل

ٝٸبٳ٬َسكتِٗ )ٚقتًِٗ( َٔ قٹاٱَعإ ٗ ٚ  .ػٛؾّا ٚطُعّا ;١ اؿان١ٌُ ايوًطات اينَٓ

١ ٚم قٔاٜا ٚٚقا٥ع ؾهلٜٸٗ بل غرل إتٛامٕ ب ٖقا ا٫ْؿتاغ اؿٔاكٟيكـ توبٻ

ـٸ ـٻنإ  ،ّاٚهٝاه١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚسٔاك١ٜ نجرل٠ د َٔ تبٝإ كأٟ ايٌلٜع١ ٚايؿك٘  ٫ بٴ

ٞٸ ا٭ٌُٝ سٛشلا. ٜٚبـٚ إٔ ٚٗٛك إقاٖب ايؿهل١ٜ، ٚاٯكا٤ ايؿك١ٝٗ  اٱه٬َ

ِٸ ،اٱه١َٝ٬ َٸنإ ٖٛ احمل ٛٸٔت عٔ اتٸ١ اييت ُؼٸ١ً اٱْاي١ٝ ايعا سلن١  واع ِٚ

ٛٸتًو  ـٳايتط َٸتٵكات ايهبرل٠ ٚايولٜع١ اييت ًٗ  تٓا ػ٬ٍ فيو ايعِل.ٗا أ

ت٘ ٚاْطًكت سلنٝٸ ،×ـ٠ ٚاـطرل٠ عاَ اٱَاّ ايلٓآُٔ ٖقٙ ا٭دٛا٤ إعٖك

ٚٳ ١ عات١ٝ َٔ ايتٝاكات ٚإقاٖب ٚاؿلنات ايعًُٝٸ ٘ أَٛإزهٵايع١ًُٝ ايلا٥ـ٠ ٚايٛاهع١ 

 .(29)ٚايجكاؾ١ٝ إك١ُٝ ٚايٛاؾـ٠

َٸ ×ايلٓايكـ قاّ  ٘ َو٪ٚيٝات٘ ايلهاي١ٝ ايعكا٥ـ١ٜ ٚايع١ًُٝ، َٚاكي َٗا

ّٕ ـٺ ٚٚادبات٘ نإَا َٔ  ;ٚعِٛٝ ايٌإٔ كؾٝع إٓني١، ،ؾقٸ اْٞ، ٚعامٕلكبٸ َعِّٛ، ٚقا٥
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أدٌ َٛاد١ٗ ا٫ملاؾات، َٚٛاٖل ايتشلٜـ اـطرل٠ اييت أطبكت ع٢ً ايٛاقع 

ٞٸ ُ٘ اٱه١َٝ٬ ٝٳـاؾ٘ ٚقٹآْقاى، ٚعًُت ع٢ً إهكاط٘، ٚإؾلاغ٘ َٔ أٖ اٱه٬َ

 ا٭١ًُٝ.

ؼقّا يٓؿو٘ داْب اؿٛاك ع ع٢ً ٖقا ايِعٝـ ع َتٸ ×ى اٱَاّ ايلٓايقيو ؼلٸ

م، ٖٚاكه١ ايٓكـ اٱه٬َٞ ايِلٜض لٳاكات ٚايؿٹايعًُٞ إٛٓٛعٞ َع تًو ايتٝٸ

ٌٸ  .(30)١ ٚايؿاهـ٠ا٭ؾهاك ٚإك٫ٛت ٚاٯكا٤ ايجكاؾ١ٝ ائآي ٚايٛآض يه

 

×

ٕٸ ٞٸ ٚطلٜك١َ ايقٟ ٜتابع أهًٛبٳ إ ٚٳ ×ايلٓا أؿا٤ اٱَاّ عً ٚؿكاه١ )ٞ عٵٗ 

ٝٸ (َٚٛاد١ٗ َٸتًو إٛاٖل ايوًب ١ اييت اْطبع بٗا عِلٙ ّهٔ إٔ ّٓٗر عٌُ ١ ايعا

ٞٸ ×ٚسلن١ اٱَاّ ٞٸَع ايؿهل اٱ ع٢ً َوت٣ٛ ايتٛاٌُ اٱهاب ٚٓا١ٜ  ،ه٬َ

َٸ َٔ  ،ـ ٚايوكٛٙ ٚا٫ْٗٝاك١ َٔ ايٛقٛع بٌ بلاثٔ ايتؼًٗايعكٝـ٠ ايـ١ٜٝٓ، ٚؼٌِ ا٭

 ػ٬ٍ َا ًٜٞ:

 

ـٻاييت  ،١١ ا٭هاهٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١ ٚايؿهلٜٸ١ ايعكا٥ـٜٸٚفيو باعتباكٙ إلدعٝٸ َٔ  ٫ بٴ

ٗٳٝٗا، ٚا٫عٵٚٳ  ٘.ٗ َـ٣ اينَٔ نِّ ،ٜٗاـٵيتناّ بٗا، ٚايورل ب

ٍٕ ،×دا٤ عٔ ايلٓا ِٸ»ٗ٘ إيٝ٘ ٚدٻ ٗ إدابت٘ عٔ ه٪ا ٘ ٗ قُٛي ،«ًتايلٜإ بٔ اي

ٌٴن٬ّ اهلل ٫ تتذاٚمٚٙ، ٫ٚ تطًبٛا اشلـ٣ ٗ غرلٙ ؾتًٔٓ»ايكلإٓ:   ،اهلل إتٌ ٛا. ٖٛ سب

 ١، ٚإٓذٞ َٔ ايٓاك. ٫ ىًل ع٢ًٚعلٚت٘ ايٛثك٢، ٚطلٜكت٘ إج٢ً، إٛؿٟ إٍ اؾٓٸ

ٕٕ ٌٕعٳ٭ْ٘ مل ٜٴذٵ ;ع٢ً ا٭يو١ٓ ٫ٚ ٜػحٸ ،ا٭م١َٓ ٕٕ ينَا  ،، بٌ دٴعٌ ؿيٌٝ ايدلٖإؿٕٚ مَا

ٌٸاؿذٸٚ ٕٕ ١ ع٢ً ن ِٕ ﴿ :إْوا ٔٵ سٳهٹٝ َٹ ٌٷ  ٘ٹ تٳٓٔنٜ ٔٵ ػٳًِؿٹ َٹ ٚٳ٫َ  ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ٜٳ  ٔٔ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٌٴ  ٘ٹ اِيبٳاطٹ ٜٳِأتٹٝ  ٫َ

ـٺ ُٹٝ ٌّ .﴾سٳ ٭ْ٘  ;٫ ٜكلب٘ ايبط٬ٕ ٙ إٛت ٚايبٛاك، نُا أْ٘ سل٫٩ٌّ ٜطل ؾايكلإٓ س

ّٸ ٭ْ٘  ;٫ وّٛ سٛي٘ ايبط٬ٕ ٫ َٛت ؾٝٗا، ٚسلٌّ ايقٟ ٖٛ سٝا٠ْ ،هلل هبشاْ٘ إٛٗل ايتا

ٕٕ ٌٸ ٛؾٗ ،ؿٕٚ أْإي ٫ٚ ٭ْإي ،ؿٕٚ مَإ تعاٍ مل ٜٓني٘ ينَا ٕٔ ٗ ن عٓـ ٚ ،دـٜـ مَ

ٌٸ ّٕ ن  .(32)«١َإٍ ّٜٛ ايكٝا غضٌّ قٛ
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ٕٸ اٱَاّ ايلٓا ٝٻٝٳٌ َعاْٝ٘ ٚقٹع ايقٟ ْطل بايكلإٓ، ُٚجٻ ×إ ٔ ُ٘، ٚب

َٸ(33)َؿاُٖٝ٘ ١ ٗ ، ٚاهتؼلز س٬ي٘ ٚسلاَ٘، ٚاهتٛس٢ آٜات٘، ٚأٚٓض تعابرلٙ ايعا

 ;ا إٔ ْعُل ًُتٓا ايلٚس١ٝ ٚايؿهل١ٜ َع ايكلإٓ ايهلِٜسلن١ اؿٝا٠ ع ٜلٜـ َٓٸ

ٌٸ ى ايكاعـ٠ ايجكاؾ١ٝباعتباكٙ ٜ٪هِّ  ؾهٕل ٚاؿٔاك١ٜ إع١َِٛ اييت ٜٓطًل َٓٗا ن

ٌٸ ِٕ إه٬َٞ، ٚن ٞٸ سه ٟٸ ،ًلع ّٕ ٗ أ ٟٸ َؿٗٛ  سلن١ٺ َٔ إؿاِٖٝ اٱه١َٝ٬، ٚٗ أ

ٞٸ  غضٌّ، ٚعلٚت٘ ايٛثك٢ ،ٖٛ سبٌ اهلل إتٌ»: ×ٜكٍٛ .(34)ٜٓطًل َٓٗا ايٛاقع اٱه٬َ

 . (35)«إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ُٸ ٖٚٓاى َوأي١ْ  أك٣ ٗ طلسٗا ع  ،ٗ سـٜج٘ ايوابل ×ايلٓا ١ أثاكٖا اٱَاَّٗ

ٚعـّ  ت٘،١ ايكلإٓ، ٚسٜٝٛٸل علنٝٸٖٚٞ تتعًٖ ،ق٣ِٛ ُٓٔ ٖقا ايوٝام ع ٓلٚك٠ّ

ٚبايتايٞ اَتـاؿ  ،عٓـ ٖقٙ اؿاؿث١ أٚ تًو ايٛاقع١ إلتبط١ بٗقا ايٌؼّ أٚ فاى ْٛؿٙ

ٚٳ أٟ  ،٘اينَإ نًٓ ٗا، ٚٗ َـ٣ٞ ايكلإٓ ٚؾُٗ٘ إٍ هاسات اؿٝا٠ نًٓعٵآثاك ْٚتا٥ر 

ٌٸ ٝٸ اَتـاؿٙ إٍ ن ى ٗ ّٚهٔ إٔ تتشلٻ تٵَن١ اييت ؼلٸايُٓافز اٱهاب١ٝ أٚ ايوًب

 ؾايكلإٓ ٫»: ×ٜكٍٛ .(36)ٚٗ ا٭بعاؿ اين١َٝٓ إُتـ٠ ٗ كساب اؿٝا٠ ،َلس١ً ْنٚشلا

ٕٕ ..ٙ إٛت ٚايبٛاك.٩ٜطل ٕٕ مل ٜٓنٍ ينَا ى َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ايؿِٗ إتشلِّ .(37)«ؿٕٚ مَا

ٌٸ ى ؾٝٗا ع أٚ َٛاقع اؿٝا٠ ايلا١ٖٓ اييت ٜتشلٻ ايٛاهع ّهٓٓا إٔ ْوتٛسٞ ايكلإٓ ٗ ن

ٞٸ ا٫هتٝشا٤َٔ ؿٕٚ إٔ ٜكـ ٖقا  ،َٔ ػ٬شلا ع إْوآْا إعاُل اٍ عٓـ ايؿعٸ اٱهاب

ٕٔ َٛقٕع ـٻ أٚ مَ ٚټ ١ّعٓـَا ٜهٕٛ ٖقا ايٛقٛف قٓط إ٫ٓ ،ٜٔٵؿٳق ؿ باـدل٠ ٚايتذلب١، يًتن

ٛٳٚتلان ـٻأٟ  ،ٞعٵِ إعلؾ١ ٚاي ٌٸ ٫ بٴ ـٸ يٓا َٔ اهتٝشا٤ ايكلإٓ ٗ ن ٗ  َا ٜوتذ

ًٳع آؾاق٘ ستٸيٓٛهٸ ;سٝاتٓا  تٵ٢ تٓؿتض ع٢ً آؾاقٓا، ؾ٬ ْكلأ ايكلإٓ ٗ ا٭سـاخ اييت عا

ع٢ً أهاي إٔ تهٕٛ ٖقٙ  ،ٙ َٔ ػ٬ٍ تًو ا٭سـاخ٩بٌ ْكل ،ٗ عٗـ ايلهاي١ ا٭ٍٚ

ٕٔٚيٝ ،ا٭سـاخ أسـاخ اؿٝا٠ َعٌ. ٚبٗقا ْوتطٝع إٔ  َعٌ أٚ َٛقٕع وت أسـاخ مَ

ٌٸٚإٔ ملِّ ،نٓا ايكلإٓٚإٔ ولِّ ،ى بايكلإْٓتشلٻ  .(38)ٚاقعٓا ى ايكلإٓ ٗ ن

ل ؾٝ٘ ٖٛ ايجابت ا٭ٚسـ، ـ، أُبض عِٓل ايتػٝټل َٚعٖكَتػِّ إْٓا ْعٍٝ ٗ ٚاقٕع 

ـٻيقيو  ٛٳ ٫ بٴ ٚعـّ ايوكٛٙ  ا بهتاب اهلل،ٚاْؿتاغ ع٢ً تأٌُٝ ع٬قتٓ ٕٞعٵإٔ ْعٌُ ب

ٞٸ ـٸ ايٓؿو َٔ ػ٬ٍ اهتٗنا٤  ،اييت ّهٔ إٔ تٔػ٘ عًٝٓا ،ٜات ايٛاقعأَاّ ؼ

ُٓا ٚأُايتٓا، ٚبعض طلم ٚأهايٝب ٚتعابرل ٖقٙ ايع٬ق١ َع ايكلإٓ ٝٳأُشابٗا بكٹ
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ُٸ  ١ ا٭طٗاك.ايهلِٜ ٚا٭٥

ٛٳ إْٓا ْعتكـ إٔ قٝاّ تًو ايع٬ق١ ع٢ً أهٕى ـٸعٵَت١ٓٝ َٔ اي  ،ق١ ٚإٛٓٛع١ٝٞ ٚاي

ٗ سكا٥ك٘ ٚثٛابت٘  ،ع٢ً ايكلإٓ ايهلِٜ ـ ٚايػينٸإٓطًك١ َٔ ايذلنٝن ايٓٛعٞ إهجٻ

 ;١، ٖٛ ايقٟ ّهٔ إٔ ٜؿتض يٓا ايطلٜل، ٜٚٓرل يٓا ايـكب١ ٚا٭ػ٬قٝٸ١ ٚايٌلعٝٸايعكٝـٜٸ

ٞٸ َٔ أدٌ تكـِٜ ؾهٕل ٞٸ إه٬َ ـٻٜٓطًل َٔ ثٛابت٘ ايؿهلٜٸ ،ٚأٌُٝ ْك كلإٓ ه١ )اي١ إك

 ٗ ع١ًُٝ عحٺ ،َٓؿتشّا ع٢ً اٱْوإ ٚاؿٝا٠ ٚاهلل تعاٍ ،(ايٌلٜـايهلِٜ ٚاؿـٜح 

ـٺ ،َٜٔوتُلٸ ٚتٓكٝبٺ ِٕ ْٚك ُٸاـايبعٝـ ٗ  ،يًٛاقع إٓشلف ؿا٥ َٸطٛٙ اـا ١ عٔ ١ ٚايعا

 ا٭ٍُٛ ٚإباؿ٨ اٱه١َٝ٬ اؿكٝك١ٝ.

ُٕ ق١ إؿتٛس١ َع نتاب ٢ً َٔ ؾاع١ًٝ ايع٬جُٓٔ ٖقا ايوٝام تهٕٛ ا٫هتؿاؿ٠ ا

إْٗا اهتؿاؿتٓا  .(×ايلٓا اٱَاّ نُا ٜكٍٛ ،إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ اهلل )ع٬ق١ أْ٘ غضٌّ

ٞٸلٳَٔ ايتٛٚٝـ اَؿ ايع١ًُٝ ٞٸ ،ن ِ ايكلإٓ ٚأؾهاكٙ ٚأسـاث٘ ٝٳيكٹ ،ٚاؿٝاتٞ ا٫دتُاع

ع٘ ، ٗ ع٬قت٘ َع ْؿو٘ ٚفتُّاى ٗ اؿٝا٠ سايٝٸيٲْوإ إتشلِّ ػـ١َّ ;ايتاكى١ٝ

، عٓـَا ٜطلغ ايكلإٓ ع٢ً َواَعٓا ايكِّ ايتاكى١ٝ إؼتًؿ١ :. ؾُج٬ّٚقٝط٘

ِٸ ِٸنك ، ...ٚاـٔل ×ٚؾلعٕٛ، َٚٛه٢ ×١ ايٓيب َٛه١٢ أٌٖ ايهٗـ، أٚ ق

َٔ  ،ن١ٝلٳإْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜجرل تؿهرلْا سٍٛ إٔاٌَ ٚإعطٝات ايتاكى١ٝ اَؿ ،خلإ

نت ؾٝ٘ تًو ايكِّ ٚبٌ ع ايقٟ ؼلٸع١ًُٝ ٚاهع١ بٌ ايٛاق ػ٬ٍ إدلا٤ َكاكْاتٺ

ًٳ َٔ أدٌ  ;ؾٝ٘ ايلهاي١، ّٚهٔ إٔ تعٌٝٗا ٗ َـ٣ اينَإ ٚاؿٝا٠ تٵايٛاقع ايقٟ عا

َٔ ٚها٥ٌ ايتٛع١ٝ ايلٚس١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ،  إٔ تهٕٛ )تًو ايكِّ( ٚه١ًّٝ

ٛٸٝٳّا ٗ اهتًٗاّ قٹّا ٚاقعٝٸٚأهًٛبّا سٔاكٜٸ ٌ كٚغ اٱْوإ ع ٠ ٗ ؿاػِ ايتاكٜؽ ع اؿآل بك

ٝٸ ،ٗ ٚاقع اٱْوإ ٗ اؿآل ٚإوتكبٌ ٌٕٗ إطاك عًُ ٌٕ ١ تٛاُ ع١ًُٝ  ٚؿكاه١ٺ ،ٚتؿاع

ٌټيٝتشوٻ ،َٚٛٓٛع١ٝ ًا١ًَ ٕٕ ى ن ٚٵكَٛقع٘ ٗ سلن١ ايتاكٜؽ، ٚيٝعٞ  إْوا  ،ٙ ؾٝٗاؿٳ

ٝٸ ٘ٓت٘ ٗ ػطٛات٘ اـَِّٚو٪ٚي ِّ ;ا٫هتكا١َ ٚا٫ملاف ل٠ ٚايٌلٜل٠ ٗ ػ ٘ ؿ يٓؿويٝش

٫ َع ايؿاهـٜٔ، َٚع  ،يٝهٕٛ َع ايِاؿٌ; أٖـاؾٗا ٚطلٜكٗا ٗ قٔاٜا إِرل

ِٸ ،ٌاحملٓك اػتٝاك ايٛاقع١ أٚ اؿاؿث١ ايتاكى١ٝ ع ع٢ً  ٫ َع إبطًٌ. ٚع٢ً ٤ٛٓ فيو ٜت

ٝٸ ١ٓ٘ ٗ اؿٝا٠ نًَٓوت٣ٛ اهتًٗاّ ايؿهل٠ ايكلآْ  ،ٗا ع َٔ ػ٬ٍ ع٬قتٗا بٗقا اـ

ايقٟ ٜٓطًل َٔ عُل  ،ٚٗ ؿا٥ل٠ ايكِّ اؿلٸ اٱْوإ ٚاؿٝا٠،ٚاكتباطٗا بايؿهل٠ ٚ
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ٖٓيِٝشِّ ;ايِـم ٗ ايٛاقع ٚايباطٌ  ا اػتًـ ؾٝ٘ ايٓاي بٌ أقاُّٝ اؿلٸض ايهجرل 

ّٴ اِيشٳلټ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  ِٳ ٛٳ اِيَك ٗٴ ٖٳقٳا َي ٕٻ  ِٵ ﴿ٚ ;(62: )آٍ عُلإ ﴾ٔإ ٔٗ ِٹ ِٳ ٕٳ ؾٹٞ َق ـٵ َنا َيَك

ٚٵيٹٞ اَ٭  (.111: )ٜٛهـ ﴾ِيبٳابٹعٹبٵلٳ٠ْ ُ٭

 

ّٴ ٌٸ ×ايلٓا اْطًل اٱَا ٛٸ ٗ ٖقا اجملاٍ به ٚعن١ّ ٚإُلاك ع٢ً َٛاد١ٗ  ٠ٺق

ٚفيو ٗ كُـٙ ايـقٝل  ٚايتشلٜـ ٚايتًٌٔٝ ايؿهلٟ ٚإعلٗ، ٚاقع ا٫ملاف

ٌٸ لٟ ٚايعكا٥ـٟ ٚايجكاٗ ايقٟ عاَ أدٛا٤ ٚتعكٝـات ايٛاقع ايؿه ٚتكـٜلٙ ايٛاعٞ يه

ٌٸٚ ،يٝواِٖ َٔ ػ٬ٍ فيو ٗ تِشٝض ايهجرل َٔ إؿاِٖٝ ;ؾٝ٘  ايتـقٝل ٗ ن

ٚاييت ساٚيت تٝاكات اينْـق١  ،ٚايٌا٥ع١ آْقاى ايطلٚسات ايؿهل١ٜ ٚايع١ًُٝ إتـاٚي١

َٸّا ٚٚاقعٝٸٚاٱؿاؿ إثاكتٗا إع٬َٝٸ ِٝ ا٭١ًُٝ ٌِ علن١ إؿاٖ، ٗ َا ٜتٸ١ّا ٗ ٚاقع ا٭

َٸٚإٔاٌَ ايٓكٝٸ ١ باػاٖٗا، َٚٛاد١ٗ ١ يًلهاي١ اٱه١َٝ٬، ٚٓلٚك٠ ؼلٜو ا٭

ـٸ َٳا٭ؾهاك اييت ّهٔ إٔ تتش َٔ  ;واٍٚ معنع١ إّإ ايٓاي ٚاجملتُع بٗا ٔٵاٖا، أٚ 

ٓ٘  عٓـَا تٓشلف ٗ ٖقا إٛقع أٚ فاى.  أدٌ إعاؿ٠ سلن١ إورل٠ إٍ اـ

ٍ باييت ٖٞ أسؤ ـٳو أهًٛب إٓاٚل٠ ٚاؿٛاك ٚاَؾٗ في ×بع ايلٓاٚقـ اتٸ

ٌٸ ٙٺايٓاي ٚايٌؼِٝٸ َع ن  َوبك١، ٚع٢ً َلأ٣ َٚوُع اؾُٝع. ات، َٚٔ ؿٕٚ ًلٚ

ع َٔ ػ٬ٍ سٛاكات٘ َٚٓاٚلات٘ إٌٗٛك٠ ٗ نتب ايتاكٜؽ عٔ  ×يكـ ؿاؾع

َٔ  َٔ أدٌ تجبٝت َعامل ايـٜٔ، ٚأَاٙ ايًجاّ عٔ نجرٕل ;ِ اٱه٬ّٝٳاٱه٬ّ ع عٔ قٹ

ُٸنِّ َٸٝات٘ ٚأُٛي٘ اـا ُٹعٵ١، ٚفيو ٗ هٝام هٳ١ ٚايعا ؼ ٝٳٝ٘ اؿجٝح ٱعاؿ٠ بٓا٤ 

َٸدـٜـ٠ سكٝكٝٸ ٞٸٚؾهلٖا ١ بـٜٓٗا ١ ٕع٢ٓ إعاكف ايـ١ٜٝٓ، ٚتعُٝل ١ًُ ا٭  ،اٱه٬َ

 ٔض يٓا َٔ ػ٬ٍ ا٭َٛك ايتاي١ٝ:ٖٚقا َا ٜتٸ .١ٚفاتٗا اؿٔاكٜٸ

 

ٌٷ ٟٸ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ، ٚثابتٷ ايتٛسٝـ أُ  ،١ٝاٱه٬َايعكٝـ٠ َٔ ثٛابت  َلنن
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ٞٸ أهايٷ َٚٓطًلٷ ٖلٖا،ٛٵبٌ ٖٛ دٳ ٝات٘ ٚأبعاؿٙ ٗ ػِّ يًُعلؾ١ ٚايوًٛى اٱْواْ

ٚدٛؿ نجرل َٔ  ع بعـ إٔ كأ٣ ٚعأٜ َباًل٠ّ ×ايلٓااٱَاّ  ١. يقيو ساٍٚايٛاقعٝٸ

ِّ ض دن٥ٝات ٚتؿاٌُٝ ٖقٙ ا٭ؾهاك إٓشلؾ١ عٔ إع٢ٓ اؿكٝكٞ يًتٛسٝـ ع إٔ ٜٛ

إٔ ُٜٛـ  ف بِؿات اهلل ٚأزلا٥٘ اؿو٢ٓ، ٚع٬قت٘ غًك٘، َٚا ِٜضٸايعكٝـ٠، ٜٚعلِّ

نايتٌبٝ٘،  ، تعا٫ٍٚ ػٛم ْوبت٘ إٍ اهلل ب إيٝ٘، َٚا ٫ ِٜضٸوٳٓٵب٘ هبشاْ٘، ٜٚٴ

َٳ»: ×ايلٓا ٜكٍٛ ، إخل....ٚايتذوِٝ، ٚإُاث١ً  اٱه٬ّ ًٗاؿ٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ٓ ضٳشٵإٕ 

ُٳلٵاهلل ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘، إشلّا ٚاسـّا، َؾ َّٛا، زلٝعّا، بِرلّا، قـٜلّا، ـّا، قٝٸُٳؿّا 

ٝٸ  ،كتاز، عاؿ٫ّ ٫ هّٛا ٫ وقـّّا، قا٥ُّا، باقّٝا، عإّا ٫ هٌٗ، قاؿكّا ٫ ٜعذن، غٓ

ٌٸأٚ ـٸ٤ًٞٺ ْ٘ ػايل ن ـٸ ، ٫ ًبٝ٘ ي٘، ٫ٚ ٓ ي٘، ٚأْ٘ إكِٛؿ  ٤ٳـٵي٘، ٫ٚ ُن ي٘، ٫ٚ ْ

٘ ُٚؿٛت٘ َٔ ٕ قُـّا عبـٙ ٚكهٛي٘ ٚأَٝٓ٘ ُٚؿٝٸأٚ ;بايعباؿ٠ ٚايـعا٤ ٚايلغب١ ٚايلٖب١

 ،ت٫٘ تبـٌٜ ًٕٖبعـٙ، ٚ ٫ ْيبٻ ٚأؾٌٔ ايعإٌ، ،ٌٚػامت ايٓبٝٸ ،ـ إلهًٌٚهٝٸ ،ػًك٘

 ،إبٌ ٖٛ اؿلٸ |ٕ ْٝع َا دا٤ ب٘ قُـ بٔ عبـ اهللأٚ ،٫ٚ تػٝرل يٌلٜعت٘

َٳ ٘، ٚايتِـٜل بهتاب٘ ذٹذٳ٢َٔ قبً٘ َٔ كهٌ اهلل ٚأْبٝا٥٘ ٚسٴ ٔٵٚايتِـٜل ب٘ ٚظُٝع 

٘ٹ﴿ايقٟ  ،ايِاؿم ايعنٜن ٔٵ ػٳًِؿٹ َٹ ٚٳ٫َ  ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ٜٳ  ٔٔ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٌٴ  ٘ٹ اِيبٳاطٹ ٜٳِأتٹٝ  ٫َ  ِٕ ٔٵ سٳهٹٝ َٹ ٌٷ  تٳٓٔنٜ

ـٺ ُٹٝ ِّ ﴾سٳ  .(39)«(42: ًت)ؾ

ٕٳ﴿عٔ تؿورل قٛي٘ تعاٍ:  ×ٚه٦ٌ ِٹلٴٚ ُٳاتٺ ٫َ ٜٴبٵ ًُُٚ ِٵ ؾٹٞ  ٗٴ : ×ؾكاٍ ؟﴾ٚٳتٳلٳَن

ٜٴ» ُٳإٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٫  ٘ َت٢ عًِ أِْٗ ٫ ـ بايذلى نُا ُٜٛـ ػًك٘، ٚيهٓٸٛ

 . (40)«٢ بِٝٓٗ ٚبٌ اػتٝاكِٖػًٓٚ ،ٜلدعٕٛ عٔ ايهؿل ٚاي٬ٍٔ َٓعِٗ إعا١ْٚ ٚايًطـ

َٳ٘ اهلل غًك٘ ؾٗٛ ٌَلْىًبٻ ٔٵَٳ»: ×ي٘ ٚٚكؿ ٗ كٚا١ٜٺ  ْوب إيٝ٘ َا ٢ْٗ  ٔٵ، ٚ

 .(41)«عٓ٘ ؾٗٛ ناؾلٷ

 

ـٸ٣ إَآَا َٔ ا٭ؾهاك ٚإك٫ٛت ايه١َٝ٬ ٚايؿًوؿ١ٝ إٓشلؾ١  يهجرٕل ×تِ

 ،ؿٗاٜٵايٛا١ٖٝ إِطٓع١، ٚنٌـ بط٬ْٗا ٚمٳ ذٗاذٳعٔ عكٝـ٠ ايتٛسٝـ، ٚأهك٘ سٴ

ٟٸَِشِّ  ٭كنإ ا٫عتكاؿ باهلل تعاٍ، َٚجبتّا ْكاٚت٘ ٚأُايت٘. شّا بقيو إع٢ٓ اؾٖٛل

َٔ بٌ ايكٔاٜا ايعكا٥ـ١ٜ اييت اٌْػٌ بٗا ايعًُا٤  «ل ٚايتؿٜٛضبٵاَؾ»ٚناْت ق١ٝٔ 
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 ٢ اٯٕ.ستٸ ٫١ّ تناٍ آثاكٖا باقٝٚم١َٝٓ ط١ًٜٛ،  ُٕٛ يؿذل٠ٺٚإتهِّ

ل١ٜ تٓاؿٟ باْعـاّ بٵدٳ َـكه١ْع  ×اّ ايلٓآَق أٜٸع ٗ ايتاكٜؽ  تٵيكـ ٚٗلٳ

ٞٸ ع عهِ ايعكٌ  بٌ ٖٛ فبٛكٷ ،ٗ أؾعاي٘ ٕل، ٚتل٣ اٱْوإ غرل كٝٻا٫ػتٝاك اٱْواْ

ٌٸ هًٛن٘ ٚؾعً٘، ٚإٔ اٱْوإ يٝى إ٫ٓٚايؿطل٠ ع ع٢ً  ايقٟ ػلٟ عًٝ٘ أؾعاٍ اهلل  احمل

ٚٵكٷنُا هلٟ إا٤ ٗ ايٓٗل، ٚيٝى ي٘  ،إكاؿت٘تعاٍ ب ٟٸ ٫ٚ تأثرلٷ ؿٳ ٗ فل٣  ؾعاي١ٝٺ ٫ٚ أ

ع٢ً كأهٗا ع بايكٍٛ إٓاقض  أػل٣ ع ٚقـ إعتني١ُ َـكه١ْ تٵْاؿٳنُا ا٭ؾعاٍ. ا٭سـاخ ٚ

 ؾكايت بتؿٜٛض ا٭َل إٍ اٱْوإ، ٚإٔ اهلل ػًل ايعباؿٳ ،ل١ٜبٵإعانى ُاَّا يلأٟ اَؾٚ

ٛٻ َٳؿٕٚ إٔ ٜوتطٝع ايتـػټ ،أؾعاشلِ إيِٝٗ أَلٳ ضٳٚؾ َٳعٳٓٵٌ ٗ أؾعاشلِ، ٚ ِٗ ع٢ً ِٗ أٚ إكغا

 .٤ًٞٺ

اييت دا٤ بٗا عًُا٤ ا٭ًاعل٠  ،١ًإِّٔ ٙ اؿاهِ ع٢ً تًو ايطلٚساتٚٗ كؿٸ

 ر ٚايدلاٌٖذٳقاطعّا ايكبٍٛ با٭ؾهاك ٚاُؿ كؾّٔا ×عتني١، كؾض اٱَاّ ايلٓاٚإ

ض ايتؿورل اـاط٧ يًع٬ق١ إؿاِٖٝ إًتبو١، ُٚشٻ ×ؾأٚٓض .ٜكإاييت أٚكؿٖا ايؿل

ٍٕٖٚا  .بٌ اهلل تعاٍ ٚإكاؿ٠ ايعباؿ ٚكؿٙ سٍٛ اؾدل ٚايتؿٜٛض بكٛي٘:  ٖٛ هٝب عٔ ه٪ا

ـٷ»  إ٫ٓ أ٫ أعطٝهِ ٗ ٖقا أ٬ُّ ٫ ؽتًؿٕٛ ؾٝ٘، ٫ٚ ىاُُهِ عًٝ٘ أس

ٕٵ ،«نولُٛٙ؟! ٜٵ قًٓا: إ  ّٳعٵ، ٚمل ٜٴبإنلاٙٺ عٵَطاهلل تعاٍ مل ٜٴإٕ »فيو، ؾكاٍ:  تٳكأ

 ;ٚايكاؿك ع٢ً َا أقـكِٖ عًٝ٘ ،هِٖٗٛ إايو ٕا ًَٖ .، ٚمل ٌُٜٗ ايعباؿ ٗ ًَه٘ب١ٺًَبػٳ

ٕٵ ٕٵ ;٫ٚ َٓٗا َاْعّا ،ّاا٥تُل ايعباؿ بطاعت٘ مل ٜهٔ اهلل عٓٗا ُاؿٸ ؾإ ا٥تُلٚا  ٚإ

ٕٵ ؾؿعًٛا ؾًٝى ٖٛ ايقٟ  ٌٵُومل  َعِٝت٘ ؾٌا٤ إٔ وٍٛ بِٝٓٗ ٚبٌ فيو ؾعٌ، ٚإ

ِٸ«أؿػًِٗ ؾٝ٘ َٳ ٔٵَٳ»: ×قاٍ ، ث  .(42)«ػايؿ٘ ٔٵٜٔب٘ سـٚؿ ٖقا ايه٬ّ ؾكـ ػِِ 

 

ٚٸاؿ ايؿهل ٚاُّا، َٚٛدَِّعِّ ×نإ ايلٓا ؿٔاك٠ ّٗا، ٚكا٥ـّا نبرلّا َٔ ك

اٱه١َٝ٬. ٚقـ بلٖٔ ع٢ً فيو ٗ ثبات٘، ٚكهٛػ٘ ايؿهلٟ ٚايعكا٥ـٟ، ٗ أدٛبت٘ 

اييت  ،اييت ؿاؾع َٔ ػ٬شلا عٔ ايعكٝـ٠ اٱه١َٝ٬ ايِاؾ١ٝ ،(43)َٚٓاٚلات٘ اؿٛاك١ٜ

، ٠نعُلإ ايِاب٧، ٚأبٞ قلٸ ،ٌُساٍٚ إٔ ٜٓاٍ َٓٗا ايهجرل َٔ إتؿًوؿٌ ٚإتهِّ
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 .ِٖ نجرلٷٚغرلٴ .ْـ ا٭ندلٚكأي اؾايٛت، ٚاشلل

ِّ ؿ٠ ؽلز يكـ ناْت ايٛؾٛؿ اييت ؼٔل تًو ايٓـٚات ٚإٓاٚلات ٚاجملايى إتع

، ا٭َل ×باٱعذاب ٚاٱنباك ٚايجٓا٤ ع٢ً إَآَا ايلٓا ١ْ٦ًَٝٚ ،َلتاس١َْٓٗا ٖٚٞ 

ُٸٚ، ب يًُإَٔٛ ٌَانٌ نجرل٠ايقٟ هبٻ تًو اؿٛاكات ناْت ػلٟ ٗ ١ إٔ ػا

يقيو اْطًل  .، ٜٚكٛيٕٛ بإَاَت٘×ًٕٛ ع٢ً اٱَاّبٹِكسٝح بـأ ايٓاي ٜٴ، ٘ب٬ط٘ ٚفًو

ػٛؾّا َٔ  ;ب ٚإػؿا٤ اٱَاّ عٔ ايٓاي ٚايعًُا٤ذٵؾبـأ َع ،َعانو١ إإَٔٛ ٗ سلن١ٺ

ٔٸتٳِؿإٔ ٜٴ ِّ ×اٱَاّ ايلٓا ٓٛا ب٘، يه ّ ؾهلٙ اٱه٬َٞ ايعًُٞ ا٭ٌُٝ غرل نإ ٜك

ّٕنجرلّا َا ه عاب٧َٕهذلخٺ ٫ٚ  ٭ْ٘ نإ  ;ٍٛ ٗ فٖٔ إإَٔٛ ع٢ً ُعٝـٙ نٌؼ

اؿكٝك١ٝ اييت نإ إإَٔٛ ايٌؼ١ِٝ ٜعًِ َوبكّا بطبٝع١ ايـٚاؾع ٚإِاحل ٚايػاٜات 

يقيو ساٍٚ إٔ ٜوتؿٝـ َٔ ٖقٙ ا٭دٛا٤ ٚإٓاػات  .(44)ٜوع٢ باػاٙ ؼكٝكٗا ٖٓا ٖٚٓاى

ِّ ١اؿٛاكٜٸ ٨ اٱه٬ّ ايِشٝض َٔ َباؿٜطلغ ّ ؾهلٙ ايِاٗ، ٚؾك٘ َٔ باب إٔ ٜك

ٌٸ، ^، ْبع أٌٖ ايبٝتْبع٘ ا٭ٌُٝ ل بتٗـٜـ ايعكٝـ٠ ٜلٜـ إٔ ٜؿهِّ ٔٵَٳ ٚيٝٛاد٘ ن

 ٚإؿاِٖٝ اٱه١َٝ٬ ايِشٝش١.

َٳ ،×ايلٓا ايٛسٝـ ايقٟ ًػٌ باٍ اٱَاّا٭هاي ٚيكـ نإ اي٤ٌٞ  ك ي٘ ٛٳشٵٚ

ٌٸسٝات٘ نًٓ ٍ أقِاٙ ع غُاكٙ َٔ أقِاٙ إ ×ايقٟ ػاض (45)سلن١ اؿٛاك ٗا ع ٗ ن

َٸ ، ُٚٓإ عـّ تٌلفَٗا َٔ بلاثٔ ايًِٛ ٚا٫ملاف ١ ٗ إوتكبٌٖٛ إْكاف ٚدٛؿ ا٭

ـٸ ٟٸٚاْٗناَٗا ٚهكٛطٗا أَاّ ايتش ٞٸ ٜات ٚا٭ٖٛاٍ، ٚٓا١ٜ ٚدٛؿٖا إعٓٛ )ع٢ً  ٚايلٚس

ٌٸ ، ٚقاٚي١ إنوابٗا بعض إعامل ًَ٘ٚايتُاٖٞ َع ا٫ملاف ٚايػٳ ( َٔ ايقٚبإا٭ق

ُٸُات ٚايوِّ َٸايؿهل١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اـا ٚفيو َٔ ػ٬ٍ عًُ٘ ايـ٩ٚب  ،١١ ٚايعا

َٸٚايِاؿم ٚإؼًّ بإعطا٤ ايتشٌِ ايهاٌَ ٚإُاْع١ إوتُلٸ ع٢ً  ،٠١ شلقٙ ا٭

ٞٸ ٞٸ ايِعٝـٜٔ ايلٚس  . ٚإؿاُٖٝ

 

ًـ ايتٝاكات َعاكى ؾهل١ٜ ُٚلاعات ع١ًُٝ َع كت ×ػاض اٱَاّ ايلٓا

اؿٛاك باييت ٖٞ »َٔ َٛاقـ ا٫ستذاز ٚاجملاؿي١ ٚ إٓشلؾ١، ًٚٗـ ي٘ ايتاكٜؽ بوًو١ًٺ

يؿٔض ا٭ؾهاك ٚايٌبٗات اييت نإ ٜٴعٵٌُ ع٢ً تلٚهٗا ؿاػٌ اجملتُع  ;«أسؤ
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ٞٸ  ٝات ٚايؿ٦ات إٓػًك١ ٚإٓط١ٜٛ.ٌ بعض ايٌؼِبٳَٔ قٹ ،اٱه٬َ

 :(46)َوتٌٜٛ تًو اي٫٬ٔت ٚايبـع ع٢ً ×ٚقـ ٚاد٘

 

 تٵًَتٌٖه ،َٓشلؾ١ْ مٷلٳٚؾٹ ؿاػٌ ايٛه٘ اٱه٬َٞ آْقاى فُٛعاتٷ تٵاْتٌلٳ

ٞٸ ١. ٚقـ ْاؿ٣ ١ ٚايٓؿوٝٸا٭ٚٓاع ايؿهلٜٸبوبب بعض ايٛلٚف ٚ ;ؿاػٌ اجملتُع اٱه٬َ

ٚايع١ًُٝ إٓشلؾ١ عٔ ايعكٝـ٠  م ببعض ايعكا٥ـ ٚإك٫ٛت ايٓٛل١ٜلٳأُشاب تًو ايؿٹ

 اٱه١َٝ٬ ٚايؿهل اٱه٬َٞ ايِشٝض.

ٌٕ ×يكـ ٚٗلت تًو ا٫ملاؾات ٗ عٗـ اٱَاّ ايلٓا ٚآض ُاَّا،  بٌه

ـٸ  ٚإبطاٍ َناَعٗا َٚلتهناتٗا. ،ٚتؿٓٝـٖا، َٚعاؾتٗا ،ٟ شلايقيو عٌُ ع٢ً ايتِ

، إٕ ايٓاي : ٜا بٔ كهٍٛ اهلل×يًلٓا ؾكـ ك٣ٚ اؿوٌ بٔ ػايـ قاٍ: قًتٴ

ٌٻ قاٍ: إٕ اهلل عنٻ |ٜلٕٚٚ إٔ كهٍٛ اهلل قاتًِٗ »: ×ؾكاٍ ،ػًل آؿّ ع٢ً ُٛكت٘ ٚد

ٚٸ ؾوُع أسـُٖا ٜكٍٛ  ،إبٸٜتوابلدًٌ  إٕ كهٍٛ اهلل َلٻ .ٍ اؿـٜحاهلل، يكـ سقؾٛا أ

َٳيِاسب٘: قبٻ ٖقا  ٌٵي٘: ٜا عبـ اهلل، ٫ تُك |ٌٜبٗو، ؾكاٍ ٔٵض اهلل ٚدٗو ٚٚد٘ 

ٌٻ ؾإٕ اهلل عنٻ ;٭ػٝو  .(47)«ػًل آؿّ ع٢ً ُٛكت٘ ٚد

 ١ّ٭ٕ ٗ فيو َوبٸ ;٢ٜٗٓ ايلدٌ عٔ ايوباب بٗقا ا٭هًٛب |ايهلِٜ ؾايٓيبٸ

ٚٴدِّ ٘ إيٝ٘ ايوباب، ٫ أْ٘ ٯؿّ أبٞ ايبٌل، ٚائُرل ٗ ُٛكت٘ )اشلا٤( ٜلدع يًلدٌ ايقٟ 

ٌٻ ٢ ٜهٕٛ إع٢ٓ إٔ اهلل ػًل آؿّ ع٢ً ُٛكت٘ ٖٛ عنٻستٸ ،ٜلدع هلل ـ اٱَاّ . ٜٚ٪نِّٚد

َٳ»قـهٞ:  ٗ سـٜحٺ |فيو َا ك٣ٚ عٔ كهٍٛ اهلل  . (48)«ٗين غًكًٞبٻ ٔٵَا علؾين 

ٚٵكّاكي  ×ٖٚهقا ْل٣ إٔ اٱَاّ  ،|١ كهٍٛ اهللٙ ايؿعٸاٍ ٗ تِشٝض هٓٸؿٳ

ٞٸ  تٛامٕ.ٚإ ٚتٓكٝتٗا َٔ ايتـْٝى، ٚٚٓعٗا ٗ هٝاقٗا ايطبٝع

: ٜا بٔ كهٍٛ ×يًلٓا قُٛؿ قاٍ: قًتٴبلاِٖٝ بٔ أبٞ إعٔ  :×َٚٔ َٛاقؿ٘

: إٕ اهلل تباكى |َا تكٍٛ ٗ اؿـٜح ايقٟ ٜلٜٚ٘ ايٓاي عٔ كهٍٛ اهلل ،|اهلل

ٌٸ ؾٌ ايَهًٹِ عٔ يعٔ اهلل احمللِّ»: ×إٍ ايوُا٤ ايـْٝا؟! ؾكاٍ ي١ًٝٺ ٚتعاٍ ٜٓنٍ ن

هّا إٍ ًََٳٍ ٔنٓٵنقيو، إِا قاٍ: إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٜٴ ×َا قاٍ ،ٚاهللٹ .َٛآع٘

ٌٸ ٚٸ ي١ًٝٺ ايوُا٤ ن ٖٳٌ َٔ ٗ ايجًح ا٭ػرل، ٚي١ًٝ اؾُع١ ٗ أ ٍ ايًٌٝ، ؾٝأَلٙ ؾٝٓاؿٟ: َأ
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ٌٕ ؾأعطٝ٘؟! ٌٖ َٔ تا٥بٺ ؾأتٛب عًٝ٘؟! ٌٖ َٔ َوتػؿٕل ؾأغؿل ي٘؟! ٜا طايب اـرل  ها٥

٢ ٜطًع ايؿذل، ؾإفا طًع ايؿذل أقِل. ؾ٬ ٜناٍ ٜٓاؿٟ بٗقا ستٸ ؾأقبٌ، ٜا طايب ايٌلٸ

ـٻعاؿ إٍ قًٓ ـٸ ،ثين بقيو أبٞ٘ َٔ ًَهٛت ايوُا٤. س عٔ كهٍٛ  ،عٔ آبا٥٘ ،ٟعٔ د

 .(49)«|اهلل

 

م ٚإقاٖب لٳع إٍ داْب تِشٝش٘ يعكا٥ـ بعض ايؿٹ ×هع٢ اٱَاّ ايلٓا

اييت دا٤ بٗا بعض ايٝٗٛؿ ، ٚايٌبٗات ائاي١ع ـٳ١ ع إٍ َٛاد١ٗ ايهجرل َٔ ايبٹاٱه٬َٝٸ

ٔٵ تأثٻ َٳ ـٸٚايِٓاك٣ ٚايِا٥ب١ ٚاجملٛي، ٚ شلِ  ×٣ل بٗا َٔ بعض إوًٌُ. ٚقـ تِ

ٛٸ  ـ َناعُِٗ، ٚأهك٘ املاؾاتِٗ:، ٚؾٓٻٚدلأ٠ٺ ٠ٺبك

ـٸ مْـٜلٷ ٗ  ، ٚنإ×ٗ اينْـق١ ٚاٱؿاؿ( إٍ اٱَاّ ايلٓا يٷ)َتُلِّ ػ

ٜٵ»اٱَاّ قا٬ّ٥: ، ؾايتؿت فًو٘ ْاع١ْ ٕٵ تٳأكأ نإ ايكٍٛ قٛيهِ ع َٔ إْهاك اهلل  إ

ٓا، ٝٵْا َا ًُٖانِ ًلعّا هٛا٤، ٫ٚ ٜٔلٸٓا ٚإٜٸوٵَيَأ ،ٚيٝى ٖٛ نُا تكٛيٕٛ ،تعاٍ ع

ٕٵ ْا؟كٵٓا، ٚأقلٳٝٵُُٚٓا، ٚمٖن تِ قـ وٵَيَأ ،ٖٛ نُا ْكٍٛٚ ،مل ٜهٔ ايكٍٛ قٛيهِ ٚإ

 . (50)«...ْاٛٵِ، َٚلًٖهتٴ

ـٻ   ا٭ه١ً٦ ايتاي١ٝ: ×اينْـٜل إٍ اٱَاّّ ٚق

 ٚأٜٔ ٖٛ؟ ؟ع كٓو اهلل، أٚدـْٞ نٝـ ٖٛ ع ٜعين اهلل ع1ي

ٕٸ ايقٟ فٖبٵًٜٚو، »ع 1ز ْ٘ تٳإ ، ٖٚٛ أٜٔ ا٭ٜٔ، ٚنإ ٫ٚ أٜٔ، ٖٚٛ إيٝ٘ غً

نٝـ ايهٝـ، ٚنإ ٫ٚ نٝـ، ٫ٚ ٜعلف بهٝؿٛؾت٘، ٫ٚ بأْٜٓٛت٘، ٫ٚ ٜـكى 

 .«...كاي ب٤ٌٞٺ، ٫ٚ ٜٴ١ٺعاهٸ

 ؟َٔ اؿٛاي ١ٺإف مل ٜـكى عاهٸ ;٤ًٞ ْ٘ ٫إ إفٕع 2ي

ت٘، ٚمٔ إفا عذنت سٛاهو عٔ إؿكان٘ أْهلت كبٛبٝٸ تٵا عذنٳٕٓ ،ًٜٚو»ع 2ز

 .«غ٬ف ا٭ًٝا٤ ٓا، ٚأْ٘ ٤ًٞٷا أْ٘ كبټٓا عٔ إؿكان٘ أٜكٓٸسٛاهٸ

 ع أػدلْٞ َت٢ نإ؟3ي

 .«أػدلْٞ َت٢ مل ٜهٔ، ؾأػدلى َت٢ نإ »ع 3ز

 يٌٝ عًٝ٘؟ع َا ايـ4ي
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ْٸ»ع 4ز ض لٵ٫ٚ ْكِإ ٗ ايعٳ إٍ دوـٟ، ؾًِ ّهٓين ؾٝ٘ مٜاؿ٠ْ تٴٞ يٛ ْٛلٵإ

ُٵ ٚايطٍٛ، ٚؿؾع إهاكٙ عٓ٘، ٚدلٸ  تٴكٵإٔ شلقا ايبٓٝإ باّْٝا، ؾأقلٳ تٴإٓؿع١ إيٝ٘، عً

ٜاغ، ٚفل٣ شاب، ٚتِلٜـ ايلِّب٘، َع َا أك٣ َٔ ؿٚكإ ايؿًو بكـكت٘، ٚإٌْا٤ ايوٻ

ُٵ، كُل، ٚايٓذّٛ، ٚغرل فيو َٔ اٯٜات ايعذٝبات إتكٓاتايٌُى، ٚاي إٔ شلقا  تٴعً

ـٸ  .«كّا ٦ٌَّٓٚاَك

 ٫ تـكن٘ ا٭بِاك؟ ِٳع يٹ5ي

١ ا٭بِاك، َِٓٗ َٚٔ غرلِٖ، يًؿلم بٝٓ٘ ٚبٌ ػًك٘ ايقٜٔ تـكنِٗ ساهٸ »ع 5ز

ٌټ ٚٳَٔ إٔ ٜـكن٘ بِلٷ ثِ ٖٛ أد ٌٷِٷٖٵ، أٚ وٝ٘ ب٘   .«، أٚ ٜٔبط٘ عك

ـٻ6ي  ٞ.ٙ ع أٟ اهلل تعاٍ ع يع س

 «ي٘ ـٻ٫ سٳ »ع 6ز

 ـٸ ع؟شٳع أٟ ٕافا ٫ ٜٴ ِٳع يٹ7ي

ٌٸ»ع 7ز ٕٸ ن ، ٚإفا استٌُ ايتشـٜـ استٌُ اينٜاؿ٠، ٚإفا إٍ سٍـّ َتٓاٙٺقـٚؿٺ  ٭

ـٺاستٌُ اينٜاؿ٠ استٌُ ايٓكِإ. ؾٗٛ غرل قـٚؿٺ ّٕ، ٫ٚ َتناٜ ، ٫ٚ ، ٫ٚ َتٓاق

ٖٸ٨َٕتذنٸ  .«ِ، ٫ٚ َتٛ

ـٷع أ 8ي  ،، ٚزلٝع، ٚبِرل، ٚعًِٝ، ٚسهِٝػدلْٞ عٔ قٛيهِ: إْ٘ يطٝ

 ٫ٓإبعٌُ ايٝـٜٔ، ٚاؿهِٝ  ٫ٓإبايعٌ، ٚايًطٝـ  إ٫ٓبا٭فٕ، ايبِرل إ٫ٓ أٜهٕٛ ايوُٝع 

 بايِٓع١؟

ـٸإٕ ايًطٝـ َٓٸ»ع  8ز ٜٵٚٳايِٓع١، َأ فااتٸؼ ا ع أٟ َٔ إؼًٛقات ع ع٢ً س إٔ  تٳَا كأ

، ؾهٝـ ٫ ٜكاٍ يًؼايل ؼافٙ؟ ؾٝكاٍ: َا أيطـ ؾ٬ّْا اتٸؼق ٦ًّٝا ؾًًٝطـ ٗايلدٌ اتٸ

)يطٝـ( إفا ػًل ػًكّا يطٝؿّا ٚد٬ًّٝ، ٚكنب ٗ اؿٝٛإ َٓ٘ أكٚاسٗا، ٚػًل  :اؾًٌٝ

ٌٸ ٌّعّٓا تباَٜ دٕٓى ن ـٷ ٔ دٓو٘ ٗ ايِٛك٠، ٫ٚ ٌٜب٘ بعٔ٘ بعّٔا، ؾه َٔ  ب٘ يط

ِٸ اـايل ايًطٝـ اـبرل  ،ٍ ا٭ًذاك، ًٚٓٗا أطاٜبٗاْٛلْا إ ٗ تلنٝب ُٛكت٘. ث

ـٷ :إأنٛي١ َٓٗا ٚغرل إأنٛي١، ؾكًٓا عٓـ فيو  .٫ نًطـ ػًك٘ إٕ ػايكٓا يطٝ

٠ ٭ْ٘ ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ أُٛات ػًك٘ َا بٌ ايعلَ إٍ ايجل٣، َٔ ايقكٸ ;ْ٘ زلٝعٷإ :ٚقًٓا

٫  ٝعٷٖا ٚعلٖا، ٫ٚ ٌٜتب٘ عًٝ٘ يػاتٓا، ؾكًٓا: إْ٘ زلٗ بلٸ، إٍ َا ٖٛ أندل َٓٗا

ٗ اي١ًًٝ ايًُٛا٤ ع٢ً  (51)٭ْ٘ ٜل٣ أثل ايقك٠ ايوشُا٤ ;٫ ببِٕل ْ٘ بِرلٷإ :ٚقًٓا .ٕفٴُأب
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ٖا َٚٓاؾعٗا، ١، ٜٚل٣ َٔاكٸايِؼل٠ ايوٛؿا٤، ٜٚل٣ ؿبٝب ايٌُٓ ٗ اي١ًًٝ ايـدٝٸ

 .(52)«٫ نبِل ػًك٘ ٚؾلاػٗا ْٚوًٗا، ؾكًٓا عٓـ فيو: إْ٘ بِرلٷ

عت إٔ اٱَاّ اؿٻ ،١ َٓشلؾ١ن٬َٝٸ ٖٞ ؾلق١ْع ٚ (53)يًٛاقؿ١ٝ ×أَا َٛادٗت٘

ّٴ ×َٛه٢ بٔ دعؿل ٟٸ×ؾع عٝو٢ بٔ َلِٜؾع نُا كٴبٌ كٴ ،تٵمل  ، ، ٚأْ٘ ٖٛ إٗـ

ٟٸ ،أػل٣ ٠ّعامل ايـْٝا َلٸإٍ ٚهٝعٛؿ  ّٕ ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ بعـٙ أ ، ٚكؾٔٛا إَا

ٞٸ عـ ًٗاؿ٠ ع ب ×ؾكـ ناتب ايلٓا .(54)ٚػ٬ؾت٘ ٭بٝ٘ ×بٔ َٛه٢ ايلٓا إَا١َ عً

اييت  ،ع بعض أقطاب ٚكَٛم ٖقٙ ايؿلق١ ؾًِ ٜوتذٝبٛا يلهايت٘ ×أبٝ٘ ايهاِٚ

ّٸ بٕٛٓٛغ تٵنٌَؿ َٔ  ،١ ايها١َٓ ٚكا٤ أدٛبت١ِٜٗ إٓشٓطعٔ ايػاٜات ٚإِاحل إاؿٸ تا

. (55)ع بإاٍُٳايعِٝإ، ٚتِٓٝع ا٭عقاك، ٚايٖط

ٟٷ ×ٚيٲَاّ ايلٓا تٗا. ؾعٔ إبلاِٖٝ بٔ ٚبنعاَا، ٚآض بٌإٔ تًو ايؿلق١ كأ

ٞٸ» قاٍ ايلٓا: قاٍ: أبٞ و٢ٝ بٔ أبٞ ايب٬ؿ : ٖٛ فا قًتٴ ،«؟ٓن٠ بٔ بنٜع َا ؾعٌ ايٌك

ٌّ»قـّ، ؾكاٍ:   ،«ع٢ً اينْـق١ ، ٫ٚ ّٛتٕٛ غـّا إ٫ٓاْى، ِٖ ايّٝٛ ًٓهٜنعِ إٔ أبٞ س

ؾهٝـ ّٛتٕٛ ع٢ً  ِٗ،تٴاى قـ علِؾبٝين ٚبٌ ْؿوٞ: ًٓه قاٍ ُؿٛإ: ؾكًتٴ

ٌٕق٬ًّٝ ستٸ ـق١؟! ؾُا يبجٓا إ٫ٓاينْ  بلبٍّ َِٓٗ أْ٘ قاٍ عٓـ َٛت٘: ٖٛ ناؾلٷ ٢ بًػٓا عٔ كد

 .(56)«اؿـٜح ٖقا تِـٜلٴ أَات٘، قاٍ ُؿٛإ: ؾكًتٴ

ٞٸإٍ ا ×ٚٗ إسـ٣ كها٥ٌ اٱَاّ  ،ٜهٌـ يٓا ٚاقع ؿع٠ٛ ٖ٪٤٫ يبنْط

كايؿتٓا، ٚاـلٚز َٔ از ؾإِا ؿعاٙ إٍ أَا ابٔ ايولٸ» ؾكـ دا٤ ٗ ايلهاي١: ;ٚؿٚاؾعٗا

ٍٕ ،أَلْا ِٕ أْ٘ عـا ع٢ً َا ؾاقتطع٘ ٗ سٝا٠ أبٞ  ،٭بٞ اؿؤ ع َٛه٢ بٔ دعؿل ع عٛٝ

ُٕٛ فتُعٕٛ ع٢ً ِٗ َوِّٚنابلْٞ عًٝ٘، ٚأب٢ إٔ ٜـؾع٘، ٚايٓاي نًٗ ،×اؿؤ

ٞٻتوًُِٝٗ ا٭ًٝا٤ نًٓ اغتِٓ ؾلام  ×ؾًُا سـخ َا سـخ َٔ ٬ٖى أبٞ اؿؤ .ٗا إي

ٞٸ اقتطاع٘ إاٍ،  إ٫ٓ ١ٺٚيعُلٟ َا ب٘ َٔ عًٓ ،ٌاٟ، ٚتعًٖبٞ ٓن٠ ٚأُشاب٘ إٜٸبٔ أ عً

ٌٷ ٚفٖاب٘ ب٘. ٚٻ ٚأَا ابٔ أبٞ ٓن٠ ؾإْ٘ كد ؾأيكاٙ  ٘،عًُ تٳ٪ٵ٘، ٚمل ٜٴٓٵوٹشٵٍ تأ٬ّٜٚ مل ٜٴتأ

ٚٻ ساؿٜحنقاب ْؿو٘ ٗ إبطاٍ قٛي٘، بأإٙ لؾٝ٘، ٚن إٍ ايٓاي، ؾًرٻٸ شلا، ٚمل تأ

ٌٸ ٔكـٵعًُٗا، ٚكأ٣ أْ٘ إفا مل ِٜـم آبا٥ٞ بقيو مل ٜٳ تٳ٪ٵٚمل ٜٴوؤ تأًٜٚٗا،  َا ػدل  يع

يٝى ٜوك٘ قٍٛ  ، ٚقاٍ شلِ:٫ ٜهٕٛ َٓ٘ ٤ًٞٷ ٔٷ٥أْ٘ نا ايوؿٝاْٞ ٚغرلٙ، :َجٌ ،عٓ٘

ٔٵٚيعُلٟ َا ٜوك٘ قٍٛ آبا٥ٞ ٤ًٞ، ٤ٌٞ، ب ٘آبا٥ عًُ٘ عٔ غاٜات فيو  قِل ٚيه
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 . (57)«ؾٛقع ؾٝ٘ َٔ إَٔل لٻَٚؾ عًٝ٘، ٘بًِّٴي٘، ٚ ١ّؾتٓ ٚسكا٥ك٘، ؾِاك

ٚػبح ايٓٛاٜا، ٚٓعـ ايعكٝـ٠ ، (58)ٖٚهقا ٜبـٚ يًذُٝع إٔ ايطُع بإاٍ ٚاؾاٙ

ِٸ ،ٚاٱّإ، ٚؽًؼٌ ايٌؼ١ِٝ، ٚآطلاب ا٭ؾهاك ٗ ْؿٛي ٖ٪٤٫  ٖٛ ايوبب ا٭ٖ

 ٚا٭عُل ػًـ ٖقٙ اٯكا٤ ايباط١ً ٚايـعا٣ٚ إٓشلؾ١.

 

ـٸ ×يكـ قاّ ايلٓا ٠ اين١َٝٓ اييت قٔاٖا ٗ ١ٜ٫ٚ ايعٗـ ع بايهجرل َٔ ع ػ٬ٍ إ

ّٸ ١ )غرل إباًل٠(. ٚاهتطاع ع ٗ ٚا٭عُاٍ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚاٱلامات ايوٝاهٝٸ إٗا

ٞٸايٛقت ْؿو٘ ع إٔ ٜٗٝٸ ا٭ٌُٝ،  ٧ ا٭دٛا٤ إٓاهب١ ٱٚٗاك ؿقا٥ل ايؿهل اٱه٬َ

 ×نٚايؿًوؿ١ ٚايتؿورل. ٚقـ كٖن ٚايٌلٜع١ ٚايه٬ّ ٥ل َباؿ٥٘ ايِاؾ١ٝ ٗ ايؿك٘ٚفػا

 ،١١ ٚعًُٝٸأػ٬قٝٸ بعـ اهت٬َ٘ ١ٜ٫ٚ ايعٗـ ع ع٢ً كٖاْاتٺع ٗ سلنت٘ ايؿهل١ٜ ايع١ًُٝ 

 ًٜٞ: هٝاه١ٝ، ّهٔ ٬َسٛتٗا َٚتابعتٗا َٔ ػ٬ٍ َا٢ ستٸٚ

 

ب َا ْعتكـ ع إٔ قبٛي٘ ب١ٜ٫ٛ ايعٗـ ّهٔ إٔ وٳع َع ×اٚدـ اٱَاّ ايلٓ

ٓ٘ ٌ بأٌٖ ُجِّتإ ،اٱه٬َٞ إوتٓرل ٜواِٖ ٗ ؼكٝل بعض إهاهب اٱهاب١ٝ يًؼ

 ،اؿاد١ إيٝ٘ نإ بأَىٸ ،ثكاؾّٝا ٌْٚاطّا عًُّٝا قّٜٛا ٚٚاهعّا عّاِؾ، ٜٚعطٝ٘ ؿٳ^ايبٝت

ٌٸ ناْت تعٌُ  ،ٚادتُاع١ٝ ٓاغط١ َٚٓاػات هٝاه١ٝ ،ـ٠ُعب١ َٚعٖك ٚلٚفٺ ٗ ٚ

٘ٓى عهى ا٭ٖـاف ٚايتٛدټٚتتشلٸ ايقٟ  ،ا٭ٌُٝ ٗات اييت هع٢ إيٝٗا ٖقا اـ

 .×ًّ٘جِّ

ّٸ ع ع٢ً تعًِٝ  ّاْا هابكلٵنُا فَنع ٜعٌُ  ×نإ ؾع٢ً إوت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ايعا

هاه١ٝ ِ اٱه١َٝ٬ ا٭ٝٳايٓاي ٚتجكٝؿِٗ، ٚكبطِٗ ع عكا٥ـّٜا ٚعاطؿّٝا ع بإباؿ٨ ٚايكٹ

اييت ايتنّ بٗا  ،١ اٱه٬ّ نً٘(اييت ٖٞ قٔٝٸ ،١ أٌٖ ايبٝتايٛاع١ٝ )ػُِّٛا قٔٝٸ

ٌٸ ^ل عٓٗا أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛٚعبٻ ٝاتِٗ هًٛنٚكتًـ ٌْاطاتِٗ ٚ، َٛاقؿِٗ ٗ ن

 ×٘ َٔ ػ٬ٍ اٱَآّا ه١َ٬ ٖقا ايتٛدټِٛٚقـ ٫سٳ .١ٚايجكاؾٝ ١ٚايوٝاهٝ ١ا٫دتُاعٝ

ـٴؾٝع ايقٜٔ أُبشٛا  ،أُشاب٘ ٚأتباع٘ ًٚٝعت٘ ، ٚنقيو َٔ ػ٬ٍ(59)ْؿو٘ ع  ُا بع
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ٚٳ ٢ ايتعاٌَ َع قٔاٜا ايٛاقع ٚاؿٝا٠ ٚاٱْوإ، ٚايكٝاّ بإٓاٚلات ؾّٝا عٵأنجل قـك٠ ٚ

 يٛاهع١ َع ْٝع ايك٣ٛ ٚايتٝاكات.ٚاؿٛاكات ايع١ًُٝ ا

ٞٸ ّٸ أَا ع٢ً إوت٣ٛ ايٌؼِ  ×ٓا نٝـ اهتؿاؿ اٱَاّٜٵؾكـ كَأ (60)()ايعا

ٝٸ اؿ٠ّاهتؿ ـٻ ،١ٚإعٝاكٜٸ١ ق٣ِٛ ٗ إبلام ًؼِٝت٘ ايع١ًُٝ ايػٓ َت أؾٌٔ ٚأعِٛ اييت ق

َٔ ػ٬ٍ تًو إٓاٚلات ٚايٓـٚات ٚاؾًوات اؿٛاك١ٜ  ،اــَات يٲه٬ّ ايلهايٞ

ـٺ  ،لٜٔنبرل َٔ ايعًُا٤ ٚإؿهِّ اييت ناْت ػلٟ بلعا١ٜ إإَٔٛ، ٌَٚاكن١ يؿٝ

ٝٸإٓتوبٌ ٕؼتًـ ايتٝاكات ٚاي ٝٸ١ ٚايـٖلٜٸعكا٥ـ ايـٜٓ  (.بتعبرل عِلْا ١١ )ايعًُاْ

ٚٴدٴٛٙٷ ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ×ٗ استذاد٘، ٗ تؿورل اٱَاّ ،ٞهك٣ٚ ايطدلؾكـ 

ٓٹلٳ٠ْ  ْٳا َٳ٦ٹقٺ  ٛٵ ٚٹلٳ٠ْ *ٜٳ ْٳا ٗٳا  تٓتٛل ثٛاب  ٌَلق١ْ»أْ٘ قاٍ: (، 23ع  22)ايكٝا١َ:  ﴾ٔإَي٢ كٳبِّ

ٌٻ»كٍٛ: نإ ٜ |ٚأٓاف إٍ فيو إٔ ايٓيبٸ .«ٗاكبِّ َا آَٔ بٞ َٔ »٘: د٬ُي قاٍ اهلل د

َٳؾوٻ َٳًبٻ ٔٵل ن٬َٞ بلأٜ٘، َٚا علؾين  اهتعٌُ ايكٝاي  ٔٵٗين غًكٞ، َٚا ع٢ً ؿٜين 

َٳ ٖٴ كؿٻ ٔٵٗ ؿٜين، ٚ ٙٺ ٟٳـٹَتٌاب٘ ايكلإٓ إٍ قهُ٘  . ٢َٔٚ «َوتكِٝ إٍ ُلا

َٳ٘ اهلل غًك٘ ؾٗٛ ٌَلْىًبٻ ٔٵَٳ»ٜكٍٛ:  ×اٱَاّ إيٝ٘ َا ٢ْٗ عٓ٘ ؾٗٛ ْوب  ٔٵ، ٚ

 .(61)«ناؾلٷ

 

َٸ إْواّْا ٚاعّٝا ×نإ اٱَاّ ايلٓا ت٘ َٚـكنّا ُاَّا ـًؿٝات ٚػباٜا ٚاقع أ

ٌٸ عٵ، يقيو مل ٜوتطٹٗ فيو ايعِل اؿٔاكٟ كَٛمٙ  ٖقا ايٛاقع ائاغ٘ ع به

ٛٸًٚؼِٝٸ ٚمل  .ٚقلاكٙ ٚإكاؿت٘ت٘ ات٘ ع إٔ ىٔع ؾهلٙ ٚكٚس٘ ٚعكً٘، أٚ ٜٗنّ ق

ـٻ ِ ايوه١ْٝٛ )سبٸٝٳٔ ايكٹتتُٖه ِّا٫هذلػا٤ ٚايلاس١ ٚاي ٙ ٚطبع٘ ع١( َٔ ايـػٍٛ إٍ د

ٞٸ ْٸ ايٓؿو  .اـا

ٟٸ ْؿو٘ ٗ ٚاقٕع ×يكـ ٚدـ ٞٸ تلبٛ ٛټـ َٚلتبو ًٚـٜـ ايتَعٖك هٝاه ً ٕ

ٚٳً٘ ٚوٝاٙ َٔ َٛقطبعّا(، ؾشاٍٚ إٔ ٜؿُٗ٘ ٚوِّ )بإع٢ٓ ايوًيبٸ ٚاينػلف ٝ٘ ٖٛ، عٵع 

 ات ايٛاقع فات٘.٫ َٔ َٛقع هًبٝٸ

ٞٸ ـٸ ٚنإ َٔ ايطبٝع ٟٸ ع٢ً َٛاد١ٗ ٖقا ايٛاقع ×ّا إٔ ٜعٌُ ايلٓاد  ايذلبٛ

ٓ٘ َٸ ايوٝاهٞ إٓشلف عٔ ػ سلن١ٝ غرل  ١ بطلٜك١ٺاٱه٬ّ، ٚإؿلٚض ع٢ً ا٭
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 ٌ ٗ كؾض أٚ قبٍٛ اؿهِ ايوٝاهٞ ايكا٥ِ:ٔ أهاهٝٸٜٵَباًل٠، تكّٛ ع٢ً َعٝاكٳ

ٚٸ1 ٟٸ: ٜتعًٍٖع إعٝاك ا٭ ّٕ ل باؾاْب ايتجكٝؿٞ ايعكا٥ـٟ ٗ كؾض ايتعإٚ َع أ  ْٛا

ِٕ ـٸ ،ٚامٕل سان  ت٘ َٔ اٱه٬ّ )كؾض ١ٜ٫ٚ اؿانِ اؾا٥ل بإطًل(.ًلعٝٸ ٫ ٜوتُ

ل باؾاْب اؿلنٞ ٚايٛاقعٞ ٗ ايتعإٚ َع ايٓٛاّ : ٜتعًٖع إعٝاك ايجا2ْٞ

 ت ب١ٜ٫ٛ اؾا٥ل(.١ ايعًٝا )ايكبٍٛ إ٪ٖقٱه٬َٝٸؼكٝكّا يًًُِش١ ا ;اؿانِ

ٚٸ ٗ أفٖإ أُشاب٘ ًٚٝعت٘ ؾهل٠ عـّ  ×ت ايلٓاٍ ثبٻؾع٢ً ُعٝـ إعٝاك ا٭

دٛام َعا١ْٚ ايٛإٌ، ٚكؾض َواعـ٠ ايوًطإ اؾا٥ل إٓشلف، ٚعـّ ا٫كتباٙ ب٘ 

ِّ ،ٚبلَٛمٙ هأي٘ عٔ أعُاٍ  ٚقـ ع يوًُٝإ اؾعؿلٟ ×. ٜكٍٛ(62)ٜاتَُٗا ناْت ايتش

ٌٴ ،ٕ ي٘، ٚايوعٞ ٗ سٛا٥ذ٘ٛٵايـػٍٛ ٗ أعُاي٘، ٚايعٳ ،ٜا هًُٝإ»: ؟ عايوًطإ  عـٜ

 .(63)«لِؿايُه

 قطع١ّ ع قطع١ّؾأتكٖط ٔ أهك٘ َٔ سايٕل٦ي ،ٜا مٜاؿ»٭سـ أُشاب٘:  ×ٜٚكٍٛ

ٞٻإ أسبٸ ِّ ي ـٺَٔ إٔ أق َٙ ّ ٭س ٌٕ َِٓٗ ع٬ُّ، أٚ أطأ بوا  .(64)«َِٓٗ كد

أك٢ٓ هًطاّْا َا ٜوؼ٘ اهلل  ٔٵَٳ»: |عٔ كهٍٛ اهلل ،آبا٥٘ عٔ ،×لٟٜٚٚ

ٌٻ ػلز َٔ ؿٜٔ اهلل عنٻ  .(65)«ٚد

ٞٸٜٚتأٖن ايِشٝض أنجل ؾأنجل َٔ ػ٬ٍ اهتعلآٓا  ـ ٖقا إٛقـ إبـ٥

ـٸَٔ اْتؿآات ٚثٛكات ايعًٜٛٸ ×ٕٛقـ ٚكأٟ ايلٓا  ;اؿهِ ايوٝاهٞ ايٛامل ٌ ٓ

ٝٸ ْٛل٠ّ ×سٝح مل ٜٓٛل نات ايجٛك١ٜ َٔ سٝح طبٝع١ إبـأ تًو ايتشلټ١ إٍ هًب

ٟٸ ٚكؾض ايعـٚإ ٚايطػٝإ  ،فات٘، َٚا ىتنْ٘ ٗ ؿاػً٘ َٔ َٓا١ٖٔ يًًِٛ ايجٛك

ُٸ ×ك ٚايباطٌ، بٌ نإٛٵٚاَؾ ٌٸ ^١ أٌٖ ايبٝتع نػرلٙ َٔ أ٥ ع٢ً  ثا٥ٕل ع ٜباكى ن

ع ُٓٔ اؿـٚؿ  ٢ ٚيٛ مل ٜٓذض عوهلّٜا( إفا ناْت ثٛكت٘ ع طبعّاايًِٛ ٚايٛإٌ )ستٸ

َٸ ـ ٜٵ٭ٕ ايجٛك٠ ايٓن١ٜٗ ع ٗ ايػايب ع تهٌـ يًٌعٛب مٳ ;(66)١إٌلٚع١ يِاحل ا٭

َٸ ٖٚاكهاتِٗ ايٛا١ٕ علٸ ،ٜ٘ٔلاّ، ٚتؿٔض ٚاقعِٗ ايَهاؿٓه ، ٚتذلى ٚايٓاي ١ا٭

اؿانِ إٍ  ٚؼاهب عًُٝٗا، ٚأسٝاّْا تٔطلٸ ،بايًِٛ ٚايتذاٚمات ؼىٸ ٚكا٤ٖا ؾ١ّ٦

 .(67)َا ٘ ٚٚها٥ٌ سهُ٘ إٍ سٍـّتِشٝض هًٛن

إٍ بعض ايجا٥لٜٔ ايعًٌٜٛ ٖٛ  ×ٗ٘ اٱَاّإٕ ا٫عذلاض ايٛسٝـ ايقٟ ٚدٻ

ٟٸ ـٸ استذاد٘ ٚإؿاْت٘ يوًٛنِٗ ايٓاك اجملتُع، ٫ٚنـاعِٗ ببعض ا٭ُٛات  أسٝاّْا ٓ
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ـٻ ،اييت ناْت تٗتـ بازلِٗ ٘ٺٚعٕٛ َا يٝى شلِ، ٚىلدٕٛ يًجٛك٠ بـؾٝ  ٕ ؽطٝ

ٖٳٚتِٓٛٝ، َٚ َٸ أٚ ًَِش١ٺ فٺـٳٔ ؿٕٚ ٚدٛؿ  ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ِْٝبِٗ ايكتٌ  .(68)١عًٝا يٮ

 ػاهل٠ َع ْؿو٘. ٚٚٓع اجملتُع ٗ َٛاد١ٗٺ ،ٚايتٌلٜـ

ٌٸ ×ل اٱَاّ ايلٓآا نٝـ عبٻِٛٚقـ ٫سٳ ػاٚمات  عٔ كؾٔ٘ اؿاهِ يه

َٛقؿّا ع  (69)َٚٔ عـٚاْ٘ ع٢ً اجملتُعع  سٝح ٚقـ َٓ٘ ;«مٜـ ايٓاك»ع بب إًٖك ،أػٝ٘ مٜـ

 بّا. ّا َتًِٓهًبٝٸ

كتًـ  ايتعإٚ َعٚ ،ايٛإٌايًذ٤ٛ إٍ  ×إْٓا ْعتكـ إٔ ؼلِٜ ايلٓا

بطبٝع١  تٵاكتبَط ،١ َناد١ْٝؿوٝٸ مل ٜٓطًل َٔ ساي١ٺ ،ايوًطات ٚا٭١ُْٛ اؾا٥ل٠

ًٳا٭دٛا٤ إتٌِّ َٻتٵذ١ اييت عا  ٘ اْطًل ٗٚيهٓٸ. تٓا اٱه١َٝ٬ ػ٬ٍ فيو ايتاكٜؽٗا أ

ناْت تٗـف إٍ تأنٝـ ٚػقٜل ساي١ ايلؾض  ،١١ عًُٝٸهٝاهٝٸ١ تلبٜٛٸ إطاك ُٝػ١ٺ

ٞٸ ٞٸ ايٓؿو َٔ ػ٬ٍ ايعٌُ إتٛاٌُ ع٢ً تٛع١ٝ  ،١يًهٝاْات ايٛا١ٕ اي٬ًلعٝٸ ٚايعًُ

َٸ ، ّا ع٢ً َع٢ٓ اؿهِ ايعاؿٍ، َٚع٢ٓ اؿهِ ايٛاملّا ٚعكا٥ـٜٸ١ ٚتجكٝؿٗا هٝاهٝٸا٭

َٸٚنٝؿٝٸ  . جكٝؿٗا ع٢ً اٱه٬ّ ا٭١ٌُٝ ٚت١ تلب١ٝ ا٭

ؾكـ اْطًل  (70)ت َع ١ٜ٫ٚ اؾا٥ل(ٕعٝاك ايجاْٞ )ايتعإٚ إ٪ٖقإٍ اأَا بايٓوب١ ٚ

َٴ ٌٸ ع٢ً ٖقا إوت٣ٛ ×ٓاإَا هًو طلٜل  سٝحٴ ;كاتـٴُٚق َا يـٜ٘ َٔ طاقاتٺ به

َٸايـع٠ٛ إٍ اٱه٬ّ، ٚتلهٝؽ أبعاؿٙ إعلؾ١ٝ ٚايعكا٥ـ١ٜ ٗ فٖٓٝٸ ٗ فيو ١، َا ١ ا٭

َٔ ؿٕٚ إٔ  ،غرل َباًل٠ طبعّا( ايتٛع١ٝ ايعكا٥ـ١ٜ ٚايتجكٝـ ايوٝاهٞ باٱه٬ّ )بِٛك٠ٺ

ٕٵ ٜهٕٛ دن٤ّا َٔ ايٛاقع ايوٝاهٞ  ٜوُض يٓؿو٘ )ٚيػرلٙ َٔ ا٭ُشاب ٚايٌٝع١( بأ

 ١.ع ع٢ً ٓٛاب٘ ٚأهى غرل ًلعٝٸ ×ايكا٥ِ ع ٗ ْٛل اٱَاّ

ٚكٓاٙ بايتعإٚ َع ْٛاّ  ،باي١ٜ٫ٛ ×ع٢ً قبٍٛ اٱَاّ ٚقـ اعذلض بعضٷ

َعِٗ  لٳنٹقا٥ًٌ: ٜهؿٞ إٔ ازلو قـ فٴ ،فيو َطًكّا( ٌٵايلغِ َٔ أْ٘ مل ٜؿعٳبإإَٔٛ )

 ،قايٛا: ا٭ْبٝا٤ ،«ا٭ْبٝا٤ أؾٌٔ أّ ا٭ُٚٝا٤؟»: ×ؾكاٍ !٢ تِبض دن٤ّا َِٓٗستٸ

ٕٴ»: ×قاٍ ٕٴ إٌلُى ايوًطا ِٴ أهٛأ أّ ايوًطا قايٛا: ايوًطإ  ،«؟ايؿاهلٴ إوً

ٜټ»: ×قاٍ ،إٌلى ـټأ ٕٴ ،ُٗا أً  ،«طايبّا فيو أّ ايقٟ ٜؿلض عًٝ٘ فيو؟ ايقٟ ٜتعاٚ

ِّ» :×ؾكاٍ ،قايٛا: ايقٟ ٜطًب٘ ّا، ٚعنٜن َِل نإ ناؾلّا ٜل ْبٝٸنإ ٜٛهـ ايِ

ِٷ﴿ ٌَلنّا، ٜٚٛهـ طًب بٓؿو٘: ْٜ عٳًٹٝ ٔٔ اَ٭كٵٔض ٔإِّْٞ سٳؿٹٝ ٓٹٞ عٳ٢ًَ ػٳنٳا٥ٹ ٍٳ ادٵعٳًِ  ﴾َقا
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ٕٵ ؾكـ أكاؿٳ ;(55: )ٜٛهـ  إٓاؾ١ّ .ٜأػق َٛقعّا عٝح وؤ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ فيو إٛقع أ

ِٷ ،إٍ إٔ عنٜن َِل نإ ناؾلّا ٝٸ ٚإإَٔٛ َوً ّا، ٚأْا ؾاهل. يكـ نإ ٜٛهـ ْب

ٞٸ  .(71)ع٢ً فيو تٴلٵبٹدٵٖٛ طًب فيو، ٚأْا ُأ .ْيبٸ ُٚ

 

ايِعٝـ ايعًُٞ ايلهايٞ ايهبرل ع٢ً  ٚٵكـٻٖقا اي ×٣ اٱَاّ ايلٓاأؿٸ

ٞٸؾًُِ ، ايقٟ ٫ ّهٔٚايذلبٟٛ ٞٸ ٘ ٗ ايعُل عٔ اؾاْب ٚاجملاٍ ايوٝاه ايقٟ  ،ايعًُ

ٌٕ ِّع ٚاهتطاع  .َباًل مل ّاكه٘ اٱَاّ بٌه ٗٳبايلغِ َٔ ايتش ٘ تٵٜات ايكاه١ٝ اييت ٚاد

ٛټَٔ إؿاِٖٝ  ى عٔ نجرٕلبٵايػُٛض ٚايًٖ ع إد٤٬ٳ ٝٸكات اٱه٬َٝٸٚايتِ ١، ١ ا٭ًُ

ٗٳ ;ٚأِْع ايبٝاْات ،ٚأْك٢ إٔاٌَ ،ٚعلٓٗا بأكٚع ايِٛك ف اؿؿاٚ ع٢ً ـٳٚفيو ب

َٸطٗاكتٗا ٚأُايتٗا ْٚٔاكتٗا ٗ فٖٓٝٸ ٢ ع٢ً ُعٝـ . ٚستٸ١١ اجملتُع ٚفانل٠ ا٭

مل  ٛ أَلٷ، ؾٗلَؿإٍ أكض ايٛاقع ا٤ًٕٞ با٭ًٛاى ٚاُؿ (72)ب١ٜ٫ٛ ايعٗـ، ْٚنٚي٘ ×٘قبٛي

َٸ ×ه٘ٗ إطاك ُعوټ إ٫ٓ ٜأتٹ ٝ٘ ــ١َ َباؿ٥٘ ايلهعاي١ٝ عٵ١ ٚاؾُاٖرل، ٚهٳبإه٬ّ ا٭

ٞٸ . ٖٚٛ ؿكيٷٚأُْٛتٗا ايؿهل١ٜ ٚايع١ًُٝ ِّ عًُ ّ يٓا )مٔ أبٓا٤ اؾبٌ ّهٔ إٔ ٜك

ٝٸ ١ ٗ نٝؿٝٸ ×١ اٱَاّل بهٝؿ١ٝ اهتًٗاّ سلنٝٸّا َؿٝـّا ٗ َا ٜتعًٖاؿآل( ؿكهّا عًُ

  .عاًَ٘ َع ايٛاقع ٚايٛلٚف ايتاكى١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝت

 ل عٔ فيو ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:ْٚوتطٝع إٔ ْعبِّ

ٌٴ1  ايقٟ ٜعرٸ ،ع٢ً ؼـٜـ ٌَه٬ت ٚاقعٓا ايعلبٞ ٚاٱه٬َٞ إعاُل ع ايعُ

ٝٸ  ٠ جملتُعاتٓا١ إوتُلٸأٟ قاٚي١ ؾِٗ أهباب ا٭م١َ اؿٔاكٜٸ ،ات ٚا٫ْكواَاتبايوًب

ٝٸاي ـٻاٱه٬َٝٸ ١علب ايقٟ  ،ٚٚلٚف عِلٙ ،أم١َ فتُع٘ ×ؿ ٚؾِٗ ايلٓا١، نُا س

ِّ  قوٛت٘ ٚقًك٘.  عاٌٜ٘ به

ُٸ ـ ٚايػينٸإهجٻ ع ايذلنٝنٴ2 ٚٵك١ٝ ٚع٢ً أٖ ِ ا٭ػ٬ق١ٝ اٱه١َٝ٬ ٝٳ١ََٛٛٓ ايكٹ ؿٳ

ِّ افٖا َٔ ا٭َإ، ٚإْك ل٠ ٚإٓؿتش١ ع٢ً اؿٝا٠ ٗ قٝاؿ٠ فتُعاتٓا إٍ ًاط٧ ٚبلٸإتب

ٕٔٚإوتُلٸ أمَاتٗا إتٛاي١ٝ ، ٚإٜكاٚٗا َٔ هباتٗا ايعُٝل ايقٟ طاٍ طٌٜٛ ٠ َٓق مَ

ٝٸـٴَٳَأ ٚٵكيهٞ ُاكي  ;١ٙ، ٚقاٚي١ إكداعٗا إٍ ايواس١ ايعإ  ،ٖا اؿٔاكٟ ايلا٥ـؿٳ

ْ٘ َوأي١ ع  نبرل إٍ سٍـّع  إٍ داْب باقٞ سٔاكات ٚثكاؾات ايعامل. ٖٚقا ا٭َل َلتب
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ٛٸ ض َٔ ؾٕٛملٳِؿتٴ ؿوٗا، ٚإّآْا بأْٗا ٫ ّهٔ إْٔا٭ػ٬م  ٠ ا٭ؿٚات ايوٝاه١ٝ بك

١، ٚيهٓٗا ١ ٚإلاهِٝ اؿكٛقٝٸل ايكٛاٌْ اٱؿاكٜٸٗٵ)ٚغرل ايوٝاه١ٝ( إعلٚؾ١، ٫ٚ بَك

ع٢ً تعُٝل  ن ايتطبٝل َٔ ػ٬ٍ تٛع١ٝ ايٓاي ٚاجملتُع، ٚايعٌُ إوتُلٸتأتٞ إٍ سِّ

 ،َٚٓشِٗ سكٛقِٗ ،ُِٗ ايـ١ٜٝٓ إع١ٜٛٓ ايع١ًُٝٝٳٚبكٹ، عاًٍُتِٗ ايلٚس١ٝ باهلل ت

١ يٮػ٬م ٚإعٜٓٛات اٱه٬َٝٸ باعتباك إٔ ;باتِٗ َٚكتٔٝات ٚدٛؿِٖٚا٫هتذاب١ ٕتطًٖ

ٛٳ مثعاكّا سكٝك١ٝ ّهٔ إٔ ا٫ٌْـاؿ  سعىٸ نِّمٞ اؾُايٞ باؿٝا٠ ٚاٱْوإ، ٚتععٵتبًٛك اي

َٕ ٌَٕ ايلٚسٞ ٚإؿاٖٝٵٗ ؿاػً٘ )ا َطًل  ،ٌ ا٭ع٢ً )اهلل تعاٍ(جٳُٝٞ( مٛ إبـأ ٚا

ُٸ ٖٚقٙ َوأي١ْ ايهٕٛ ٚايٛدٛؿ ٚاؿٝا٠. ـٸَٗ ّا ٜٓبػٞ ؼـٜـ َو٪ٚيٝاتٓا ػاٖٗا، ١ د

ٌٸٚ ـٸ ،كا١ٖٓ «١لٜٸٖٵؿٳ»١ ٚهٝاهٝٸ ١ٺثكاؾٝٸ ٚق٣ٛٶ اكاتٺٚدٛؿ تٝٸ ػُِّٛا ٗ ٚ عٞ َعُٛٗا ٜ

ـٸع  قاؿك٠ ٚسـٖا ،١َٝ(اَت٬ى أؾهاك َٚعاكف َٚعطٝات ثكاؾ١ٝ )غرل إه٬   ع عٞنُا ت

ُٸ ِ ايٓٗٛض ٚايت١ُٝٓ ٗ ٝٳٌ ٚؼكٝل قٹبتُجټ ،١ع٢ً اهت٬ّ مَاّ إباؿك٠ ايؿعٸاي١ اـا

ٞٸ ِ ثكاؾ١ٝ ٚهٝاه١ٝ ٝٳ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ مكع قٹفايٓا ايوٝاهٞ ٚا٫دتُاعٞ اٱه٬َ

ٟٸ)َلتبط١ نِّ  ٱه٬َٞ.ا ّٝا بإٌاكٜع اؿٔاك١ٜ ايػلب١ٝ( ٗ ٚاقعٓا اؿٔاك

ٝٸع تعنٜن ايٓكـ ايبٓٸا٤ ٗ سلن١ اجملتُع3 ٜكٍٛ اٱَاّ  :١اٱه٬َٝ ١ات ايعلب

َٳيٝى َٓٸ»: ×ايلٓا ٌٸ ٔٵا  ّٕ مل واهب ْؿو٘ ٗ ن ٕٵ ;ٜٛ ّٓا اهتناؿ اهلل، وٳعٌُ سٳ ؾإ

ٕٵ عٌُ هٝٸ ّٸ . إٕ(73)«يٝ٘إاب تهلل ٚا٦ّا اهتػؿل ٚإ تؿٝـْا ٗ ؼـٜـ ك١ٜ٩  ؿكاه١ ٖقا ايٓ

أي١ ايٓكـ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ايتأنٝـ ع٢ً ٓلٚك٠ تعُٝل ايلٚغ ايٓكـ١ٜ ٕو ×اٱَاّ

ٚإٛٓٛعٞ اـاكدٞ، ٗ َؿاٌُ ادتُاعٓا ايوٝاهٞ  ;ع٢ً إوتٌٜٛ: ايقاتٞ ايـاػًٞ

ٚإـْٞ اٱه٬َٞ اؿايٞ، ٚإع٤٬ ن١ًُ ايعكٌ، ٚتلهٝؽ َبـأ ايعك١ْٝ٬ ايٛاقع١ٝ، 

دٌ ايهٌـ عٔ سكٝك١ أمَات ايٛاقع ٚفيو َٔ أ ;ٚايعٌُ ع٢ً إهاؿ تلبت٘ إٓاهب١

ٝٸ ،إعاُل ايقٟ مٝاٙ ْٚعاٌٜ٘ ات٘، ٚؼًٌٝ ٚلٚؾ٘ ٚأسٛاي٘ إؼتًؿ١، ات٘ ٚهًبٝٸبإهاب

ل ٚايـكٚي َٓ٘، عٝح ٜكٛؿْا فيو إٍ ٓلٚك٠ ػـٜـ ايلٚغ اٱه١َٝ٬، بٳٚأػق ايعٹ

 ٚايتذـٜـ، ٚايعكٌ اٱه٬َٞ، ٚا٫ْؿتاغ ع٢ً ايعامل ٚاؿٝا٠، ٚاعتُاؿ َبـأ ا٫دتٗاؿ

ٌٕٚايلٚغ ايع١ًُٝ اجمللٻ  ؿا٥ِ. ؿ٠، ٚايل١ٜ٩ إٛٓٛع١ٝ يًقات ٚاٱْوإ ٚيًعامل بٌه

ٌٸ ِٸ ٚيع ٝٸ هٝطل٠َتًو ا٭مَات  َٔ أندل ٚأٖ ٝٸبٳ١ ايَكايعكً ٚاهع١  ١ ع٢ً قطاعاتٺً

ٌٸ ،َٔ أدٗن٠ اؿهِ ايوٝاهٞ ايعلبٞ ٚاٱه٬َٞ ٚاييت أدٛا٥٘ ٚاَتـاؿات٘،  به
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ِٸتٌهِّ ً٘ ُٚٓع٘ َٔ اييت تهبِّ ،بات ايل٥ٝو١ ٭مَات ٚاقعٓا إت٬سك١ٕوبِّا ٌ إسـ٣ أٖ

ٝٸنٳا٫ْط٬م مٛ َٛاقع ايعٌُ ٚاٱْتاز، ٚتلٖٔ ٚدٛؿٙ يِاحل ْٳ يٝى  ،١١ فاتٝٸعات طػٝاْ

ٖٳ َٸ ٍِّ٭ُشابٗا َٔ  ١ ه٣ٛ تهلٜى َِاؿِٗ ٚأٖٛا٥ِٗ، ع٢ً سواب ايـٚي١ ٚا٭

 . نهٌٍّ

٣ قـ أؿٸع  يت تعِـ َذتُعاتٓا اٱه١َٝ٬ ايّٝٛايع  اَتـاؿ دقٚك ٖقٙ ا٭م١َإٕ 

ٛٸ إٍ بٓا٤ سـاث١ٺ ٌٕٓا١ٖ ٚغرل ْٛٝؿ١ ٗ فتُعاتغلب١ٝ ٌَ  . يقيو يٝى ٖٓاى َٔ أَ

بتٛدٝ٘ هٗاّ ايٓكـ  ؿ١ ايهوٝش١( إ٫ٓيًؼلٚز َٔ ٖقٙ ا٭م١َ ايعُٝك١ )ٚسـاثتٗا إنٜٻ

ٖقٙ اؿـاث١، ٚت١٦ٝٗ  تٵـٳٖيٚٚ تٵ١ اييت أْتذٳ١ ٚايؿهلٜٸإٛٓٛعٞ إٍ اؾقٚك ايٓؿوٝٸ

ا ع ٗ ٚايٛادب ٜكتٔٞ َٓٸ ٚاـلٚز َٔ أػطاكٖا ايعك١ُٝ. ،يتذاٚمٖا ;ًلٚٙ دـٜـ٠

 ٖقا اجملاٍ ع ايعٌُ ع٢ً إلام َا ًٜٞ:

 ُٗا.ٝٳع ْكـ ايـٚي١ ايٛط١ٝٓ اؿـٜج١ بايقات، ٗ َؿَٗٛٗا، َِٚـك قٹ1

ـټ2  ّ ايتاكىٞ بايـٚي١.ع ْكـ عكٝـ٠ اكتباٙ ايتك

ٚٵكـ ؾهل٠ تعِٛٝ ع ْك3 ٝٸ ؿٳ ٚاٱؿاكات ايكا١ُ٥، ٚؾٔض ، ١ إػًك١ايطًٝع١ اؿنب

ُٸبٵتٔؼُٝٗا ٭دٗن٠ ايكُع ٚائب٘ ٚايلؿع ٚايَه اييت  ،١ ٚايعا١َت، بٛها٥ًٗا اـا

َٸ ١ يًـٚي١ ايٛط١ٝٓ )ٚايك١َٝٛ( ايعلب١ٝ اؿـٜج١، أُبشت اهذلاتٝذ١ٝ هٝاه١ٝ ٚثكاؾ١ٝ عا

ـٸ عتك٬ت، ٚإٓاٗ ايِشلا١ٜٚ، َٚعوهلات إلاقب١ ٍ بٓا٤ ايوذٕٛ ٚإعٝح بات َع

َٔ  إؼابلات، أندل بهجرٕلٚ ا٭َٔ ٚايٌلط١ ٚايتذُٝع، ْٚكاٙ ايتؿتٍٝ، ٚأدٗن٠

ـٸ  ١ ا٭ػل٣. ٍ بٓا٤ إوتٌؿٝات ٚإـاكي َٚلاؾل اــَات ا٫دتُاعٝٸَع

ٕٕٖقا نًٗ ٞٸ ٘ أؾ٢ٔ إٍ ُٓاع١ إْوا ٛٻ علب  ،عِْؿوّٝا ٚتلبّٜٛا. ْ ،َٙوًِ ٌَ

ع ٚا٫ْؿعاٍ ٚايعٓـ ٚاٱقِا٤ تولټٛف ٚايوِ ايّٝٛ باـتٓا ايعلب١ٝ تتٻًؼِٝٸ تٵباتٳ

ِټ  ،ٚاقع هٝاهٞ ٚادتُاعٞفيو ايٛاقع،  ١٘ دا٤ ع٢ً ػًؿٝٸٖٚقا نًٗ .بٚايتهؿرل ٚايتع

ٟٸٚستٸ ٌٕ ،علبٍّٞ ،٢ تلبٛ ي٘ سكٛق٘ ٚنلاَت٘  ٫ ق١ُٝ ؾٝ٘ يًؿلؿ نؿلؿٺ ،ـٺَٚعٓك َتـاػ

ٚإٛاقع  ، ابتـا٤ٶ َٔ ا٭هل٠ ٚاْتٗا٤ٶ بأٚهع ايـٚا٥ل ا٫دتُاع١ٝٞٸٚٚدٛؿٙ اؿكٝك

ِٸ .ايوٝاه١ٝ ؿؾع ٘، ٚاشل١ُٓٝ ٚايتوًٗأًاع ٚ ،١ً يٛاقع َٓع اؿكٛمٖٚٛ دا٤ أّٜٔا نُش

َع ، «ايوٝاهٞ ع ايذلبٟٛ»ت ٚا٫هتؿلاؿ بٵهتُلاك هٝاهات اٱقِا٤ ٚيٝايٞ ايَه٫

ّٕ  )إفا ُضٸ «نًرلٚهٞاٱ» «ايبطلٜلنٞ» ل ٚاؿلَإٗٵدٛا٤ ايَك٭ ناٌَ اهتشها
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ايتعبرل( بإع٢ٓ ايوٝاهٞ ٚا٫دتُاعٞ ايعًُٞ، َٔ بـا١ٜ ٫ٚؿ٠ ايطؿٌ ٚهرلٚكت٘ ايذلب١ٜٛ 

ٞٸ ّٸلٳ، إٍ أع٢ً َلاسٌ اشَلا٭ٍٚ ٗ ا٭هل٠ َٚورلٙ إـكه . ّ ا٫دتُاعٞ ٚاؿٝاتٞ ايعا

 ا١ٜٚ اييت ٜٛادٗٗا ا٫دتُاع ايعلبٞبٗقٙ ايٓتٝذ١ إأه ١َّعٓٝٸٚايجكاؾ١ ايذلب١ٝ  تٵيٝوٳٚٳَأ

ٌ بعًِ ا٫دتُاع ، ٖٚٞ إؿذلض إٔ تـؾع إعٓٝٸاٱه١َٝ٬ ٚايذلب١ٝ ايعلب١ٝ اٱه٬َٞ

ٞٸ ٞٸ ايعلب ٛټ ايّٝٛ اٱه٬َ أّ  ،إو١ًُ ٙ ايٌؼ١ِٝ ايعلب١ٝإٍ عح ٚاهتكِا٤ أهباب تٌ

ٚٵكٚإٔ  ،إٔ ٖقا إٛٓٛع ٫ ع٬ق١ شلِ ب٘ ٞٸعًُا٤ ادتُاعٓا اي ؿٳ ٜٓشِل ؾك٘ ٗ  علب

ٟٸ ؿ ايتاكىٞ، ٚتهـٜى ايهتب ٚإلادع ٚ)ايهلاكٜى( لٵ، ٚايوٻايتٓٛرل ايؿهل

 !اؾاَع١ٝ؟

ٞٸ ٕ ايػا١ٜ َٔ ايذلب١ٝ ع تلب١ٝ ايؿلؿ ٚاٱْوإإ ع تهُٔ أهاهّا ٗ  إوًِ ايعلب

، أٟ بٓا٤ إْوإ هًِٝ عك٬ّ هلل اـايل ايعِٛٝ يٝهٕٛ ػًٝؿ١ّ ;ُهٝٓ٘ ع٢ً ا٭كض

ٟٸٚكٚس ٔ َٔ فات٘، َٚٓـَر ع١ًُٝ، َتُٓه ّتًو َٗاكاتٺَٚكتـك، ايٌؼ١ِٝ  ّا، قٛ

َٚٓؼلٙ ٗ ٚاقع٘ ٚفتُع٘ ٚعِلٙ، َٓؿتض ع٢ً اٯػل، ؾاعٌ اؿٔٛك، قاؿك ع٢ً 

 .اٱْتاز ٚايبٓا٤ ٚايعطا٤ ٚاٱبـاع

ى ايذلب١ٝ )ايعلب١ٝ( ايّٝٛ ع٢ً ٖقا ايطلٜل )كغِ ٚعٛكت٘ ٚأًٛان٘ ٢ تتشلٸٚستٸ

٫ ْا آْؿّا( لٵنُا فَن ،أمَات ايذلب١ٝ :َآهٝٓا ٚأمَاتٓا ايهدل٣ ؾٝٗا، َٚٓٗاَٚعاْاتٓا ٚ

ـٻ ِّ يتهٕٛ تلب١ّٝ ;عاؿ بٓا٤ ايذلب١ٝ فاتٗاإٔ ٜٴ بٴ قاؿك٠ ع٢ً  ،ؿ٠ٚاع١ٝ ٚاقع١ٝ ٚعك١ْٝ٬ َتذ

ٞٸ بٓا٤ ٖقا اٱْوإ، ٚإْٗا٤ َعاْات٘، ٚا٫ْتكاٍ ب٘ َا أَهٔ إٍ عامٕل ِ ٝٳتوٛؿٙ قٹ علب

ٌٸ ؿلٸايعـاي١ ٚا  .ؾٝ٘ ايؿلؿ كأي ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٫ٖتُاّ ٚإواٚا٠، وت
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 يف الفكْ اإلسالوّيوأسبابّا  املمكّية

 عِسٌض وحتمين

 

 

ًٳ ٞٸلٵيكـ أ ٕٸ إتعاكف ٗ ايؿك٘ ايٛٓع ٖٛ إط٬م َِطًض )أهباب  ْا اٍ أ

ٕٹًِهٝٸ١ ٞٸا َٸا ٗ ؾكٗٓا اٱه٬َ  ؾإتعاكف: (، ٚأ

ٕٹًِهٝٸ١ع بٝإ َِاؿٜل ا٭هباب، أٟ أهباب 1 بإع٢ٓ ايٌا٥ع. َٚٓٗا ٜٴُهٔ  ا

ٕٹًِهٝٸ١اْتناع أهباب   .ا

ٔٵ2 َٳ ٕٹًِهٝٸ١ل أهباب ِٵٍ سٳإض تعلٻ ع ْٚـكٳ   .ا

ٕٹًِهٝٸ١َِاؿك إٍ  ضؾكـ ٚكؿ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ايتعلټ َُٚٗا ٜهٔ َٔ إَٔل  ،ا

ٕٹًِهٝٸ١ٓٛا ٭هباب ؾايقٜٔ تعلٻ ;ٗ اٯكا٤ ع٢ً اػت٬فٺ ٚأهبابٗا ٜقنلٕٚ عاؿ٠  ا

ٕٹ امِاكٖا ٗ  استٌُ بعضٷ ،أدٌ .(1)١ اٱْوإ ٭َٛاي٘ إٓؿ١ًِ عٓ٘هٝٸًِأهبابّا عـٜـ٠ 

 ٖقٙ اٯكا٤ أٚ ايٛدٛٙ: ٚيٓقنل .ٚاسـ هببٺ

 

ٕٹًِهٝٸ١سِل  ُٹ ،ٚاسـ، ٖٚٛ اؿٝام٠ ٗ هببٺ ا ٚٸ٫ّ ًِايقٟ ٖٛ ايوبب ايٛسٝـ يً و أ

َٛ .٫ هبب هٛاٙٚٚآػلّا،  َٸا َا ٜٴ ايبٝع ٚها٥ل  :َجٌ ،نايٓٛاقٌ ،ٔٸ أْٸ٘ َٔ ا٭هبابٚأ

                                           
|
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ٌٷايقٟ ٖٛ َكا ،ؾشكٝكتٗا اٱعلاض ،إعا٬َت ٕٸ ايبا٥ع ٚإٌذلٟ إيًشٝام٠; إف  ب

ٌّ ُٸا ًّه٘ ٜتٛاطإٓ ع٢ً إٔ ٜلؾع ن ٫ٚ  ،يٝشٛمٙ اٯػل، ؾ٬ ًُٝو ;َُٓٗا ٜـٙ ع

ٌټٚاٱعلاض أّٜٔا دٗيتٌّ .بإما٤ إعلإض ْكٌ، بٌ ٖٛ إعلاضٷ يًٝـ َٔ  كاؾعٷ ٔلٕضَٴعٵ ، ؾه

ٌٸ اؾٗات ،د١ٗ ُاسب٘ ٢ ايعٌ ٕٓع٘ ؾًٛ أكاؿ غرل ُاسب٘ ا٫هت٤٬ٝ عً .٫ َٔ ن

ٌّ .ٚمآ٘ ِٕ ،يًٝـ ٭دٌ ُاسب٘ كاؾعٷ ؾه  ،بإما٤ كؾع ُاسب٘ يًٝـ ،يِاسب٘ ٚغرل َناس

ٌّ .ٚتلن٘ ٕنآت٘ ِٸ ن  ّاًّٚو ايعٌ عٝامت٘، ؾ٬ هبب ِّٖه ،ٜوتٛيٞ ع٢ً ايعٌ ث

ٕٹ ،ه٣ٛ اؿٝام٠  آػل.إٍ  و يًٓكٌ َٔ َايوٺًِب٬ قبٍٛ ا

ٜٚٴشتٌُ بعٝـّا إٔ »: &، قاٍـٺٱٜلٚاْٞ ع٢ً بٴعٵل اٖٚقا ايٛد٘ استًُ٘ احملكِّ

ِٸ إٌذلٟ ًّو إبٝع باؿٝام٠ ،تهٕٛ سكٝك١ ايبٝع ٚها٥ل إعا٬َت ٖٛ اٱعلاض  .ث

ٚٸ٫ّ ٚآػلّا، ٫ هبب هٛاٙ ؾايبا٥ع ٚإٌذلٟ ٜتٛاطإٓ . ؾايوبب ايٛسٝـ يًًُو ٖٛ اؿٝام٠ أ

ٌّ ُٸا ًَه٘ ع٢ً إٔ ٜلؾع ن ٫ٚ ْكٌ، بٌ ٖٛ  ،ػل، ٫ ًُٝويٝشٛمٙ اٯ ;َُٓٗا ٜـٙ ع

ٌټ، ٚاٱعلاض أّٜٔا دٗيتٸبإما٤ إعلإض إعلاضٷ يًٝـ َٔ د١ٗ  كاؾعٷ َٴعٔلٕض ، ؾه

ٌٸ اؾٗات ؾًٛ أكاؿ غرل ُاسب٘ ا٫هت٤٬ٝ ع٢ً ايعٌ ٕٓع٘ ٚمآ٘،  .ُاسب٘، ٫ َٔ ن

ٌّ ٘ ٚتلن ،بإما٤ كؾع ُاسب٘ يًٝـ ،ٚغرل َناسِ يِاسب٘ ،كاؾع يًٝـ ٭دٌ ُاسب٘ ؾه

ٌّ ِٸ ن ه٣ٛ  ّاًّٚو ايعٌ عٝامت٘، ؾ٬ هبب ِّٖه ،ٜوتٛيٞ ع٢ً ايعٌ ٕنآت٘ ث

ٕٹ ،اؿٝام٠  .(2)«آػلإٍ  و يًٓكٌ َٔ َايوٺًِب٬ قبٍٛ ا

 

ٕٸ ايٛاٖل َٔ ساٍ إتعاًٌَ ٗ إعا٬َت ػ٬ؾ1٘ ٕٸ ن٬٘ع قـ ُأدٝب بأ  ; ؾإ

ُٸا ًّه٘ باؿٝام٠ ٚا٫هت٤٬َُٝٓٗا ِّّو اٯػل، ٫ أْٸ٘ ٜلؾع ا بعـ إٔ ايتشل  ،يٝـ ع

ُٕباسات ٚٸٍ عٓ٘ ،إاٍ با  .(3)ٚكؾع٘ يًٝـ عٓ٘ ،بإعلاض إايو ا٭

ٕٸ إًشٛٚ ٗ ٖقا اؾٛاب نٕٛ َا قِـٙ إتعا٬َٕ  أقٍٛ: ايٛاٖل أ

 نٌؼٌِ ػاكدّا ٖٛ ايتًُٝو، ٫ اٱعلاض.

ٕٸ ؾل١ٝٓ إكداع إعا٬َت2  ،ثبٛتّا ٢ ايلغِ َٔ نْٛٗا َعكٛي١ّعً، اؿٝام٠إٍ  ع إ

ِٷ ّٸ; ؾإْٸ٘ قا٥ ٗ إعا٬َت ع٢ً إباؿي١ بٌ  إ٫ أْٸٗا ػ٬ف ا٫كتهام ايعك٥٬ٞ ايعا

ـكن٘ بٛدـآْا ْ ٖٚقا أَلٷ .ٚإعلإض ا٭َٛاٍ ٚا٭علاض، ٫ إباؿي١ بٌ إعلإض
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 ٗ.ايعٴلٵ

 :ٌٜٚٗـ ي٘

ٚٸ٫ّ ٌٸ َعا١ًَٺأ ِٕ : ؽِّٝ ايعك٤٬ ن ْٸ بٗا ٕٕٚعٓٛا باه ٚؾُٝا يٛ أكاؿٚا  .ػا

ُٸّا ٜٴؿٝـٖا، ٕٚا انتؿٛا بأهاَٞ  أسٝاّْا إعا١ًَ ع٢ً اٱعلاض ؾإْٸِٗ ٜٴ٦ٌٕٓٛ إٌْا٤ٶ ػا

 إعا٬َت إتعاكؾ١ ٚإتـاٚي١.

ـٵ ،: نُا ٌٜٗـ ي٘ أّٜٔا قٝاي إعا٬َت إاي١ٝ بػرلٖاثاّْٝا ١ْ ايقٟ نعكـ اشُل

ـٷ ٞٸ ٖٛ عك ـٷ، ٚعكـ ايًِض ايقٟ ٖهٝاه ادتُاعٞ، ٚعكـ ا٫هت٦ُإ ايقٟ ٖٛ  ٛ عك

ـٷ ـٷ عك ٚيٝى َعا١ٓٚ ع٢ً  ،ادتُاعٞ ٚإْواْٞ أَين، ٚنعكـ ايٓهاغ ايقٟ ٖٛ عك

ٕٸ ا٫ْتؿاع ٖٓا إ; إف نُا ٜٴكاٍ عاؿ٠ّ ،ايبٔع ع أٟ ا٫هتُتاع اؾٓوٞ ع ٗ َكابٌ ايِـام

ل ٗ ايعكـ، ؾًٛ نُا أْٸ٘ ٫ ٜٴٌذلٙ فنل إٗ ;، ٫ َٔ طلف اينٚز ؾك٘(4)َٔ ايطلؾٌ

َاي١ٝ  ل بعِٔٗ بأْٸٗا يٝوت َعا١َّٓٚٚٔ ٖٓا عبٻ ،(5)ُضٸ اْعكـ َٔ ؿٕٚ فنل َٕٗل

ـٺ ;(6)١ٔشٵَٳ نإ ائُإ ؾٝ٘ ُٓإ  ٚأّٜٔا يٛ تًـ إٗل بؿعٌ اينٚز أٚ بػرل ؾعٌ أس

ـٺ ـٺ ،ٜ ٫ٚ ُٜٔٔ اينٚز  ،٫ٚٙ بلؿِّ ،، ؾ٬ ٜؿوـ ايٓهاغ بتًؿ٘ بعـ فيو(7)٫ ُٓإ عك

، ٚيٛ نإ (9)َٛتٗاإٍ  ، ٫ٚ ٜوك٘ َٓعٗا ْؿوٗا(8)بٌ ق١ُٝ إٗل ايتايـ ،ٕجٌَٗل ا

َٕوٵايط٬م َؾ ل ايكلإٓ ايهلِٜ عٔ ايِـام بأْٸ٘ ، ٚقـ عبٻ(10)لٗٵؼّا يلدع اينٚز بتُاّ ا

ٕٵ طٹبٵ﴿، قاٍ تعاٍ: (11)١ ٖٚب١١ْ ٚعطٝٸٖٚـٜٸ ْٹش١ًْ ٔٻ ْٹشٵ١ًَّ َؾٔإ ٔٗ ـٴَقاتٹ ُٳ ِٵ ٚٳآتٴٛا ايِّوٳا٤ٳ  ٔٳ َيُه

َٳٔل٦ّٜا ٓٹ٦ّٝا  ٖٳ ٘ٴ ْٳِؿوّا َؾُهًُٛٙٴ  ٓٵ َٹ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ٔٵ  ٫ٚ عكـّا  ،، ؾٗٛ يٝى َعا١ّٓٚ(4)ايٓوا٤:  ﴾عٳ

ٝٸ ،َايّٝا، ٫ َٔ سٝح إا١ٖٝ ْٛلٟ، ٚأّٜٔا ٖٛ  ّا ناكتهإمنُا ٖٛ ٚآض عك٥٬

ٕٸ اينٚدٌ ٜكِـإ اؿٝا٠  ٚآضٷ َٔ قِـ اينٚدٌ عٓـ إٜكاع ايعكـ ػاكدّا; ؾإ

 ذلن١.إٌ

ٝٸ ،ٚنقيو ٖٛ يٝى َعا١ّٓٚ َٔ سٝح ا٭سهاّ، َٚٔ سٝح  ،ّا٫ٚ عكـّا َاي

بٝٓ٘ ٚبٌ ها٥ل  ٔض ٖقا َٔ ػ٬ٍ إدلا٤ أؿ٢ْ َكاك١ْٺب١ عًٝ٘، نُا ٜتٻاٯثاك إذلتِّ

 إعاٚٓات ٚايعكٛؿ إاي١ٝ.

ٕٸ َجٌ ٖقٙ ايعكٛؿ غرل ا ،ٚعًٝ٘ اٱعلاض؟! إٍ  هٔ إكداعٗإاي١ٝ نٝـ ّؾإ

ٕٸ اي ب يتناّ َٔ ايطلؾٌ بإهاؿ ا٭ثل إذلتِّٚاسـ، ٖٚٛ ا٫ ٗ َع٢ٓٶ عكٛؿ ٌَذلن١ْؾإ

 ٚؼكٝل ايػلض. ،عًٝ٘
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َٸا َا ٚكؿ ٗ بعض ايِْٓٛ ايٌلٜؿ١ َٔ ايتعبرل با٭دل ٚمٛٙ  ،قلآّْا ٚهٓٸ١ّ ،ٚأ

ٕٸ ايٓهاغ ؾٝ٘  .ؾ٬ ٜٴلاؿ ب٘ إع٢ٓ اؿكٝكٞ َٚٔ ٖٓا استاٙ بعض ايؿكٗا٤ بايتعبرل بأ

 . أٚ ؾٝ٘ ًا٥ب١ إعا١ٓٚ، ٚمل هل٩ ع٢ً ايتعبرل بأْٸ٘ َعا١ْٓٚ ،ٕعا١َٓٚع٢ٓ ا

ٕٸ احملكِّ إٍ  بٌ ،إعا١ٓٚإٍ  غ بإكداع ايٓهاغل اٱٜلٚاْٞ قـ ُلٻَٚٔ ايػلٜب أ

ٖٓا فنلْا ٜوٌٗ يو ا٭َل ٗ بك١ٝ إعا٬َت; ؾإْٸٗا ٜلدع نجرل ...»اٱداك٠، قاٍ:  ٚ

ٕٸ َآٍلٵَا فَنإٍ  َٓٗا ٚتوًٝ٘ ايػرل ع٢ً َٓؿع ايٓؿى  ،اٱداك٠إٍ  ايٓهاغ ْا; ؾإ

ُٸ١، ٖٚٞ َٓؿع١ ايبٔع. ٚنقا إناكع١ ٚإواقا٠، ُٖٚا َٔ دن٥ٝات  َٓؿع١ّ ػا

ِٻ ْٸل َتعًِٖتا بايتعًٗاٱداك٠، ٚقـ ؽ  .(12)«ل ػا

ـٻ ؾُع ايتوًِٝ بهْٛ٘ َعا١ّٓٚ  ؟!ع٢ أْٸ٘ إداك٠ْنٝـ ٜٴ

ٕٵايٓهاغ إ٪ٖقإٍ  بايٓوب١ ُا ٜهٕٛ شلقٙ ايـع٣ٛ ٚد٘ٷأدٌ، كٴبٳ نٓٸا  ت، ٚإ

 ْلؾٔٗا أّٜٔا.

ٍٕ ٟٸ سا ِٸ  أٚ إداك٠ّ ؾُع ؾلض ايتوًِٝ بهٕٛ ايٓهاغ َعا١ّٓٚ ٚع٢ً أ نٝـ ٜت

 ١ اٱعلاض؟!تِٜٛلٙ طبكّا يؿلٓٝٸ

ٕٕ ٖقا، ٚقـ عجلتٴ َٓاهب١  ،يًٌٗٝـ ايِـك ٗ ٖقا إُٔاك أػرلّا ع٢ً بٝا

ٗٵ»ايبشح عٔ ايتًُٝو اجمٓلاْٞ، قاٍ:  َٕ ٌٸ َٔ ٖقا ايكبٌٝ: ا ٕٵٚيع قاٍ ايؿكٗا٤ بأْٸ٘  ل، ٚإ

ِٷ ٝٸ(13)بإعا١ٓٚ َٴطعٻ ٔٸ إكِٛؿ َٔ فيو ٚدٛؿ ايـاعٞ ع٢ً مٛ اؿٝج١ٝ ايتعًًٝ  ،١، يه

ٓٵوٳب قإْٛ إعا١ًَ، ٫ٚ َعوٳَع ٫ ايتكٝٝـ١ٜ، ؾًٝى ٗ ايبٳٌ َعا١ْٓٚ ُٕ ٌٳأ ؾٝٗا، ب ا

ّٷَباؿي١ّ أٚ أٚ َعا١ّٓٚ ؾاينٚاز يٝى َعا١ًَّ ٕٷ ، ٚإْٸُا ٖٛ إنلا ّٷ ٚإسوا يًُلأ٠ َٔ  ٚإْعا

ٞٸ ٌ اينٚز، ًُْٚٝوقٹبٳ  .(14)«٫ ٜٴٌذلٙ ؾٝ٘ ايكبض ػاكدّا ،ًب٘ ٓفاْ

ِٸ َا ٖٛ ساٍ ها٥ل ايٓٛاق3ٌ ِٸ ايتًُٝو ؾٝ٘ ع٢ً أهاي  ،ع ث ناٱكخ؟! ؾٌٗ ٜت

ـٸّا إكداع٘ إيٝٗاعٳبٵاؿٝام٠؟! ؾإْٸ٘ َٔ إوتٳ ُٸ١ ٚيٓا ك١ْٜ٩ .ـ د عو٢ إٔ  ،سٍٛ اٱكخ ػا

ٕٵ ،ل يبشجٗا ٫سكّاْٴٖٛؾ  ًا٤ اهلل تعاٍ. إ

١ اٱْوإ هٝٸًَِٹإٍ ل ايهبرل بايٓوب١ أؿكٟ َافا ٜكٍٛ ٖقا احملكِّ ع ٚيوتٴ4

ٕٹًِهٝٸ١بٓا٤ٶ ع٢ً ثبٛت  ،يٓؿو٘ َٚٓاؾع٘ ٚأعُاي٘ نُا ٖٛ ايِشٝض  ،ا٫عتباك١ٜ شلا ا

 عٓـْا؟! ؾٌٗ ًّهٗا باؿٝام٠؟!

َٹ ع ٚأّٜٔا َا5  ١ ايُٓا٤؟ ؾٌٗ ٖٞ اؿٝام٠؟!هٝٸًِٖٛ ايوبب ٗ سٍِٛ 
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َٴوٵ6 ًٕ ع٢ً نٕٛ اٱعلاض  ٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض َب ُٹكٹع نُا أ َٴن٬ّٜ هٝٸًِطّا يً ٚ ١

 شلا، ؾًٛ كؾٔٓا إب٢ٓ ع نُا كؾٔ٘ إٌٗٛك ع ٕا اهتكاّ ٖقا ايبٓا٤.

ِٸ َا َع٢ٓ اٱعلاض اؾٗيتٸ7 ٕٸ إايو إفا أعلض عٔ َاي٘  ؟!ع ث أُبض َباسّا ؾإ

ّٕ ؿٕٚ غرلٙ;  ،ؾُٝع ايٓاي; ْٛلّا ٫ْكطاع عًكت٘ ب٘، ٫ٚ َع٢ٓ ٭ٕ ٜهٕٛ َباسّا يٌؼ

 ٫ْتٗا٤ هًطٓت٘ عًٝ٘.

َٸا ؿع٣ٛ نٕٛ إايو إْٸُا قِـ بٗقا اٱعلاض ٚقٛع٘ بإما٤ إعلاض ايطلف  ٚأ

ثايح اغتٓاّ ايؿل١ُ بعـ اٱعلاض ٚايكٝاّ  ٫ َطًكّا، ؾ٬ هٛم يطلفٺ ،اٯػل

ٞٸٝام٠; تقكټباؿ ٕٸ اٱعلاض ا٫هتطلاق يًُوتطلٳم إيٝ٘ إٔ  ٫ ٜؿوض اجملاٍ إ٫ٓ عّا بأ

ٕٸ ٖقا ايكِـ ؾػرل ُشٝش١ٺ، (15)طبكّا يًُلتهنات ايعك١ٝ٥٬ ،اكي اؿٝام٠ّ ; ؾإ

يًتأثرل; إف بإعلآ٘ كؾع َٛٓٛع ايتأثرل ع٢ً  فلٸؿ ؿإع ٫ أثل ي٘ ؾُٝا يٛ بكٞ َٛٓٛعٷ

ايتؼًٓٞ عٔ اي٤ٌٞ ٚكؾع ايٝـ عٓ٘، ٚبعـ كؾع ٜـ إايو ٫ هًطإ إاٍ، ؾاٱعلاض َعٓاٙ 

٫ٚ َٔ ػ٬ٍ  ،٢ ّٓع غرل ُاسب٘ َٔ سٝامت٘، ٫ َٔ ػ٬ٍ ايـاعٞي٘ ع٢ً إاٍ ستٸ

 ايكٝـ.

ِٸ ٗ بعض سا٫ت ايبٝع، َج8ٌ ٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض ٫ ٜت َٸ١ًِّبٝع ايُه :ع إ  ،ٞ بايق

َٹًَنبٝع ايوٻ ٔٸ١ باؿٝامهٝٸًِـ، ؾٗٓا ٫  ٕٹًِهٝٸ١ ٠، يه  .(16)بايبٝع ٚاقع١ْ ا

 ،بٝع ايعٌُ :، َجٌ(17)ل اٱٜلٚاْٞ َٔ ُشٸ١ بٝع إٓاؾعع بٌ بٓا٤ٶ ع٢ً َب٢ٓ احملك9ِّ

ِٸ ٖقا ا٫ؾذلاض أّٜٔا  ؾٗٓا أّٜٔا ٫ سٝام٠. ،٫ ٜت

ـٻٚعًٝ٘  ٞٸ ٫ بٴ ؾًٔ  و باؿٝام٠، ٚإ٫ٓايتًُٗإٍ  َٔ اٱقلاك بعـّ كدٛع ايتًُٝو ايبٝع

ٛٻ ُٵ ك ٜٗٴتِ ٜٴ  .(18)و بٗاًََا ٫ 

ٕٸ ايبٝع غرل قتإز10 ٕٸ إلتهن عك٥٬ٝٸوٳايكبض َعإٍ  ع إ ّا ٗ ب اـاكز; ؾإ

 ٌ.٢ قبٌ ايكبض ٚاٱقباض اـاكدٝٸل ستٸتأثرل ايبٝع أْٸ٘ ٜ٪ثِّ

ٍٕ ٟٸ سا ِٸ َٔ نًُات ايؿكٗا٤ ايٛاكؿ٠ ٗ َٛاكؿ كتًؿ١ ٚع٢ً أ  ،يٛ ُضٸ َا ٜٴوتٌ

ٕٸ ا٫كتهام ا َٸ١َّٔ أ ٚب٬  ،َذلٸؿ إعا١ًَ يعك٥٬ٞ ٜكتٔٞ إٔ تهٕٛ أؾلاؿ إعا١ًَ تا

ٕٸ ٖقا ا٫كتهام ٫ ّ ؾ٬ ،ٌ إٌذلٟػاكد١ٝ َٔ قٹبٳ سٝام٠ٺإٍ  ساد١ٺ هٔ إًهاٍ ٗ أ

َٴ ٙ ٚؾكّا شلقا ا٫ؾذلاض; ٭ْٸ٘ ٜوتـعٞ سٝام٠ إٌذلٟ يًعٌ، ٚإؿلٚضٴتؿورلٴ ٗا، عـ

َٻؾكبٌ اؿٝام٠ ٚايكبض ٜهٕٛ ايٓك ـٻٔ، َٚع٘ ٝٵٌ ٚا٫ْتكاٍ تا آػل  َٹ٬ىٺ َٔ ؾلٔض ٫ بٴ
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 .(19)تٗايتُاَٝٸ

 

إٔ »اؾذلآّا آػل يتؿورل اؿٝام٠ ٗ ايبٝع، ٚفيو  &يكـ طلغ ايٌٗٝـ ايِـك

ٕٸ َلدع ايبٝع ٕٸ ايبا٥ع وٛم بكا٤ٶ يًٌُذلٟ، ٫ يإٍ  ٜٴكاٍ: إ  ٓؿو٘.أ

تكع َٔ ايٌؼّ ْؿو٘،  هات ع تاك٠ّٕٸ اؿٝام٠ ع ٖٚٞ َٔ إُِّإٚتٛٓٝض فيو: 

ُٕشٳ ;ؾٝكِـ اؿٝام٠ يٓؿو٘  ام ي٘، هٛا٤ٷُٚأػل٣ ٜكِـٖا يػرلٙ، ؾًُٝو فيو ايػرل ا

ِّ .أنإ ٖٛ اؿا٥ن ْؿو٘ أّ ًؼّ آػل ٚاييت  ،ٍ ٖقٙ اؿٝام٠ يٓؿو٘ؾايبا٥ع ٜٴب

ٔٳ ُٕشٳإٍ  ،ت٘ يًعٌهٝٸًَِٹ تٵاقت ام اؿٝام٠ يًٌُذلٟ، ؾِٝبض ا٭ػرل َايهّا; ٭ْٸ٘ ٖٛ ا

 ي٘.

ٕٹًِهٝٸ١توتٗـف إكداع  ٌ قاٚي١ّٖٚقا ا٫ؾذلاض ٜٴُجِّ اؿٝام٠، إٍ  إعا١ٝٓٚ ا

ٕٸ ايتًُٗ ْٸٚأ  .(20) «و ٜهٕٛ بٗا، غاٜت٘ بٗقا ايٓشٛ اـا

ٕٸ ايٌٗٝـ ايِـك ِٸ إ ـٸ٣ يتكُٝٝ٘ َٚٓاق ،بعـ فنلٙ شلقا ا٫ؾذلاض ،ث ٌت٘ تِ

ٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض ىتًـ عٔ ا٫ؾذلاض ايوابل ٗ أْٸ٘ ٫ ٜأتٞ إٚأؾاؿ بٗقا ايٌإٔ:  .ٙٚكؿِّ

ب تلقُٝٓا ع، يهٓٸ٘ َا ماٍ ٜٴٛاد٘ وٳعًٝ٘ اٱًهاٍ ا٭ػرل ع أٟ اٱًهاٍ ايعاًل َع

ٕٸ ١ًّْب تلقُٝٓا ٚنٝؿٝٸوٳاٱًهايٌ ايجأَ ٚايتاهع ع َع َٔ ا٭ًٝا٤  ١ علٓٓا ع; ٭

ٓٵ ُٵَكاييت تٴ َٸ١، ٚبٗقا ٜهٕٛ ٖقا ٞ ٗ ايًِّو باؿٝام٠، نايعٌُ ٚايُهًٌَ بايبٝع ٫ تٴ ق

 .(21)ايؿّا ي٬كتهام ايعك٥٬ٞا٫ؾذلاض ك

 

ٕٸ  .ٗ ٖقا ايبٝإ ًٌَّٕا أًعل بٛدٛؿ ػٳ٘ ع٢ً أْٸين ًؼِٝٸٗ ايبـ٤ ُأْبِّ ٚايٛاٖل أ

ُٕلاؿ ٕٸ ايٌؼّ نُا ّ ا هٓ٘ بعـ ، ٚوٛم يػرلٙ، ّو٘هٓ٘ ابتـا٤ٶ إٔ وٛم يٓؿأ

ٚٸ٫ّ ُاك َايهّا شلا، ٝٵسٝامت٘ يًعٌ بكا٤ٶ إٔ وٛم يػرلٙ أّٜٔا، ؾًٛ سام عٳ ّٓا يٓؿو٘ أ

َٹ  .ػل٣ يػرلٙأ ت٘ اييت ثبتت ي٘ ٜوتطٝع بعـ فيو إٔ وٛم ٖقٙ ايعٌ َلٸ٠ّهٝٸًِٚعهِ 

ِٸ وٛم ٖقٙ ّٓا عٝاٝٵؾإْٸ٘ ابتـا٤ٶ ًَو عٳ ;كٗا ع٢ً ايبا٥عٖٚقٙ ايؿهل٠ ْٴطبِّ متٗا يٓؿو٘، ث

ٕٵ. ػل٣ بكِـ إٔ تهٕٛ يًٌُذلٟأ ايعٌ َلٸ٠ّ َٴٔاؾّا ؾإ ُٕلاؿ ؾإْٸ٘ ع  إٍ  نإ ٖقا ٖٛ ا
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إٍ  ً٘ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ٖقا ا٫ؾذلاض )ٚايقٟ ؾٖههٓاٙاٱًهاٍ ايقٟ هذٻ

 عًٝ٘: ؿٴٔلاٱًهايٌ ايجأَ ٚايتاهع( ع ٜٳ

ايوابك١ أّٜٔا، َٔ قبٌٝ: اٱًهاٍ  ْاٙ ٗ بعض اٱًها٫تؿٵع ْٛرل َا أٚكٳ1

ٕٸ ايبا٥ع ٫ ٜكِـ اؿٝام٠ يًٌُذلٟ، نُا ٖٛ ٚآضٷ ٚٸٍ; ؾإ  ٗ ايبٝٛع ايٛاقع١ ػاكدّا. ا٭

َٔ عـّ قٝاّ ا٫كتهام ايعك٥٬ٞ ع٢ً  ،ٚنقا ْٛرل َا دا٤ ٗ اٱًهاٍ ايجاْٞ

ِٻ٫ سـٚثّا ٫ٚ بكا٤ٶ، ٚ ،سٝام٠ّ ،٫ٚ غرلٙ َٔ ايعكٛؿ ايٓاق١ً ،نٕٛ ايبٝع ِٛا يقا ػ

ـٺ ٌٸ عك ُٸّا ب٘. يه  ازلّا ٚعٓٛاّْا ػا

 ٚأّٜٔا ٜأتٞ عًٝ٘ ْٛرل َا فنلْاٙ ٗ اٱًهاٍ ايلابع. 

َٸا اٱًهاٍ ايجايح ؾٝٳ2 ـٸ٠ٺ ؿٴٔلع ٚأ ٕٸ اؿٝام٠ َٔ قٹبٳعًٝ٘ ٖٓا بٌ ٌ إٝٸت ، ؾإ

َٴوتٳيًٛاكخ غرل َعكٛي١ٺ  ب.وٵؾشٳ ـ٠ّعٳبٵ، ٚيٝوت 

ًٕ ع٢ً إ3 ٕٸ ٖقا ا٫ؾذلاض َب َها١ْٝ ايٓٝاب١ ٗ اؿٝام٠، ؾًٛ كؾٔٓا إب٢ٓ ع ع إ

 نُا كؾٔ٘ إٌٗٛك ع ٕا اهتكاّ ٖقا ايبٓا٤.

ٕٸ اؿٝام٠ سُٝٓا تتشٖك4 ٕٹًِهٝٸ١ل تهٕٛ ْتٝذتٗا ع إ ، ٖٚقٙ ايٓتٝذ١ اؿاؿث١ ا

 ػل٣ يًبكا٤.أ ع١ًٓٺإٍ  ٫ٚ ؼتاز ،تهٕٛ باق١ّٝ

ٕٸ اؿٝام٠ إْٸُا تهٕٛ ًِّٖه5١ّ َٸا إًُٛى  تٵَكؾُٝا يٛ تعًٖ ع إ باي٤ٌٞ إباغ، ٚأ

ُٕشٳ .ؾ٬ ٜهٕٛ َٛٓٛعّا يًشٝام٠ ٕٸ اي٤ٌٞ ا َٳٚإؿلٚض أ ه٘ ًَام نإ قـ سامٙ ايبا٥ع ٚ

ٚٸٍ أٚ  ،ثا١ْٝ كّا، ؾ٬ َع٢ٓ يعلٚض اؿٝام٠ عًٝ٘ َلٸ٠ّبٳَٴوٵ هٛا٤ ُـكت َٔ اؿا٥ن ا٭

ّٕ  ثايح. َٔ إٌذلٟ أّ َٔ ًؼ

١ ؾ٬ ْا إْكاف ٖقٙ ايؿلٓٝٸؿٵاَى أْٸ٘ يٛأكٳب ع٢ً ٖقا اٱًهاٍ اـع ٜٚذلتٻ6

ّٳ ٌٕ قٝ ٝٸ ،آػل، ٖٚٛ اٱعلاض يٓا َٔ ا٫ستٝاٍ بوبٝ ّا، ٚاؾذلاض نٕٛ اٱعلاض دٗت

ْاٖا ؿٵاٱًها٫ت اييت أٚكٳ ل اٱٜلٚاْٞ، ٚس٦ٓٝقٺ تٴش٢ٝ بعضٴٖٚقا َا ايتؿت إيٝ٘ احملكِّ

ـٺ ،ٚاٱعلاض اؾٗيتٸ ،ع٢ً ؿع٣ٛ اٱعلاض يٌ ايواؿي ، ناٱًهأَ دـٜ

 ٚايوابع.

 

ٕٸ احملكِّ ٕٹًِهٝٸ١ل أهباب ِٵل اٱٜلٚاْٞ مل ٜهٔ بِـؿ سٳقـ ٜٴكاٍ: إ ، نآؾ١ّ ا
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ٕٹًِهٝٸ١ل أهباب ِٵٚإْٸُا نإ بِـؿ سٳ ٗ ا٭عٝإ ؾك٘، نُا ٜٛٗل َٔ بعض  ا

 نًُات٘.

 

ٕٵ1 ٜٚنٜـ عًٝ٘،  ،ـ اؿٸعا٤ْاا َا ٜ٪نِّبِـؿ ا٫هتٝعاب ؾٗق &مل ٜهٔ ع إْٸ٘ إ

ـٸٟ ايؿكٗا٤ َؿ ٕٹًِهٝٸ١ل أهباب ِٵٖٚٛ عـّ تِ ٔٵ .ا َٳ ٓٳ ٚ ِّٓٻَٚ ـٸ٣ ا تِ ٜ٘ يبٝاْٗا ؾإْٸُا تِ

ٝٸ ٟټ عِؿٕٛكلٳ إفٕ ؾًِ ٜبٵ .١يقيو بٓشٛ إٛدب١ اؾن٥ َٕ أ  ٌ.جٳع٢ً ايٌذل٠، نُا ٜٴكاٍ ٗ ا

ٕٹل أهباب ِٵٓا نْٛ٘ ٗ َكاّ سٳٓٵع يٛ ؾلٳ2  ،طًكّا، ٫ َٗ ا٭عٝإ ؾك٘ ًِهٝٸ١ا

 .ْاٙ عًٝ٘ َٔ َٓاقٌاتٺؿٵٖٓا أٚكٳ ؾ٬ ٜتنعنع ٤ًٞٷ

 

ُٴٖٚقا ايلأٟ ّ ٖٓا طلس٘ احملكِّهٔ اقتٓا ٕٹًِهٝٸ١َٔ تكوُٝ٘  ،ل اٱٜلٚاْٞ٘   ا

ٝٸ ًِهٝٸ١َٹٍ: إ ـٳأ١َ٠ أًُ َٹ ;بت ِٷ .١ ؾلع١ٝ ٚثا١ْٜٛ َوبٛق١هٝٸًِٚ ٞٸ ٖٚٛ تكوٝ  ٚبٝاْ٘: .ثٓا٥

ٚٸٍ ٞٸايكوِ ا٭ ٚقـ ْعتٗا ُاسب ٖقا  .باؿٝام٠ ، ٖٚٛ َٓشِلٷ: ايوبب ا٭ًُ

ّټ  إُِّهات. ا٫ػاٙ بأْٸٗا ُأ

 ٌ بوا٥ل ا٭هباب.ٚتتُجٻ .: ا٭هباب ايجا١ْٜٛايكوِ ايجاْٞ

َٴِلِّٚقـ اػتاكٙ احملكِّ ّٻ ِٵاعًَ»سّا بقيو، قاٍ: ل اٱٜلٚاْٞ  ٕٸ ُأ ه١ ٭هباب إُِّا أ

ٌټ ٗ َٛٓٛعٗا،  ٚاكؿ٠ْ ،عًٝٗا ع١َْا عـاٖا َٔ ا٭هباب ؾٗٞ َتؿلِّ ٖٞ اؿٝامات، ٚن

ٌٸ ا٭َٛاٍ ناْت أدٓبٝٸ .ٓٗالٵٗ عٳ ٫ أْٸٗا أهبابٷ عٔ ا٭ًؼاْ، ٚناْت  ١ّؾه

ٌٸ ْوب١ّإٍ  ْوبتٗا ٗ  تٵؿٳٚٚكٳ ،با٭ًؼاْ ٚاسـ٠، ٚباؿٝام٠ ُاكت َلتبط١ّ ايه

ؾاؿٝام٠ ٖٞ ايوبب ايٛسٝـ ٗ سـٚخ إًو، ٫ هبب  .شلا كت ًٖٛن١ُّٚا ،هًطاْٗا

َٸا ها٥ل ا٭هباب ؾٗٞ ٗ إلتب١ اي٬سك١ ;هٛاٖا ِٸ قاٍ:  .(22)«ٚأ نُا ؼـخ ايوًط١ٓ »ث

ّٕ ١، ٚنقا بايٓٛاقٌ آػل بإعا٬َت ا٫ػتٝاكٜٸإٍ  باؿٝام٠ تٓتكٌ ايوًط١ٓ َٔ ًؼ

ٌٸ إعا٬َت َعا .ناٱكخ ،ايكٗل١ٜ ٚؼٌٜٛ ايوًطإ َٔ  ،يٓكٌ ايلب٘ ب١َْٛد ٬َتٷؾه

ّٕ ّٻ تٳٚقـ علِؾ»آػل:  ٚقاٍ ٗ َٕٛٓع .(23)«آػلإٍ  ًؼ ٕٸ ُأ إُِّهات ٖٞ اؿٝامات،  أ

ٌٸ َا عـاٖا َٔ ايٓٛاقٌ ؾٗٞ تٓتٗٞ ٕٵإٍ  ٚن ٓا ٦ًّٝا ِهًََ اؿٝامات ٫ قاي١; ؾإ
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ٓا ٦ًّٝا باشلب١ أٚ باٱكخ ِهًَأٚ َ ;ٚيٛ بٛها٥٘ ،ٓاٙ عٝامتٓا يًجُِٔهبايٌلا٤ ؾكـ ًََ

َٳِهؾكـ ًََ ٕٸ سٝامت٘ سٝامتٓا ،اْتكٌ إاٍ َٓ٘ إيٝٓا ٔٵٓاٙ عٝام٠  نُا ٗ اٱكخ،  ،َا أ

 .(24)«نُا ٗ اشلب١ ،َٓ٘ سلٸ سٝامت٘ إيٝٓا أٚ بتؿٜٕٛض

 

ُٹ1 ٕٸ نٕٛ اؿٝام٠ هببّا يً ٜٵبٳ ّا أَلٷ١ عك٥٬ٝٸهٝٸًِع إ ٕٸ د ؾٝ٘، إ٫ٓ ٫ كٳ عًٗا ايوبب أ

ٝٸ ايل٥ٝى ؾك٘ ٖٛ أَلٷ ٕٸ ٖٓاى هببّا أًُ ، ٖٚٛ ايِٓع ٚايع٬ز، بٌ ّا آػلغرل ُشٝض; ؾإ

ّ ٫ِّ ُُِّٕهات هٔ إكداع ن  ٖقٜٔ ايوببٌ، نُا هٝأتٞ بٝاْ٘.إٍ  ا

َٸا َا فَن2 ٚا٭َج١ً  ،اؿٝام٠إٍ  ١ إكداع ها٥ل ا٭هبابٙ َٔ تِٜٛل يهٝؿٝٸلٳع ٚأ

َٹ :َٔ قبٌٝ ،اييت أٚكؿٖا ٚيٛ  ،ل عٝام٠ ايجُٔبايٌلا٤ إْٸُا تتشٖك ١ ٤ًٞٺهٝٸًِنٕٛ 

ٖٓا ٜبٛها٥٘ ٖٓا ٫ ٜٓبػٞ ُـٚكٙ َٔ َجً٘; إف  ،جرل ايعذب، ؾٗقا  َٹإٚ ١ ايجُٔ هٝٸًِٕٸ 

ٝٸ ١ عٔ هببٝٸ َوتك١ًْٓ ١ْمل ؼٌِ بوبب اؿٝام٠، ٚإْٸُا بوبب ايٓكٌ ٚايتباؿٍ، ٖٚقٙ هبب

ٕٵ ،اؿٝام٠ َٴشٳنإ ٜٴُهٔ إٔ ٜهٕٛ إ ٚإ  .امّآكٍٛ أَلّا 

ٕٵ ٝٸ ؾإ ايٓٛل١ٜ إٍ  ١ ايٓكٌ ٚغرلٙ ؾٗقا كدٛعٷنإ إلاؿ بٗقا ايبٝإ إيػا٤ هبب

 ٚامِاكٖا ٗ اؿٝام٠. ،ساؿ١ٜ ا٭هبابأاييت تل٣  ،ايوابك١

ٕٵ ٞٸ ٚإ ِٸ سـخ تٛهټ ،نإ إلاؿ نٕٛ اؿٝام٠ ٖٞ ايوبب ا٭ًُ ٌ َٔ قٹبٳ عٷث

٫ٚ ٜٓٗض بإؾاؿ٠ فيو،  ،ؾٗقا ايتِٜٛل قاُلٷ ،ػل٣أ١ ؾأٓاؾٛا أهبابّا ثاْٜٛٸ ،ايعك٤٬

ٕٹًِهٝٸ١عـّ امِاك إٍ  َٴٔاؾّا ٝٸ ا ستٸ٢ تهٕٛ ا٭هباب ايجا١ْٜٛ  ،١ باؿٝام٠ا٭ًُ

 إيٝٗا. نًٓٗا كادع١ّ

ٕٵ ـټ ٚإ ؾٗقا  ّ اينَاْٞ يًًُُٛى باؿٝام٠ ع٢ً إًُٛى بػرل سٝام٠ٺنإ إلاؿ ايتك

١; يعـّ نٕٛ ايبشح ؾٝٗا عجّا ١ ؾ٬ ٜٴؿٝـ ٗ بٝإ ايوببٝٸعًُٝٸ ايبٝإ يٛ نإ ي٘ ق١ُْٝ

ٝٸ أٚ ؼ٬ًّٝ يٛاٖل٠ٺ ،تاكىّٝا ّا، بٌ إلتب٘ بايبشح ايؿكٗٞ ادتُاع١ٝ ؼ٬ًّٝ عكً

ٞٸ ايتشًٌٝ ع٢ً أهإي ٞٸ ٚاعتبإك عك٥٬ ـټ .عك٥٬ ِٸ إْٸ٘ ٫ ٬َم١َ بٌ ايتك  ّ ايلتيبٸث

ـټ  ٘ ٫سكّا.ّ اينَاْٞ، نُا هٛف ْٴٌرل إيٝٚايتك

ـټ ٕٹًِهٝٸ١ؿ أهباب إفٕ، ؾايِشٝض ٖٛ تع ٚعـّ  ،ع ايل٥ٝو١ َٓٗا ٚايجا١ْٜٛ ع ا

 ٖٚٛ اؿٝام٠. ،ٚاسـ هببٺإٍ  لٸّاٚسـاْٝتٗا، ٚعـّ ُشٸ١ إكداع ا٭هباب ايجا١ْٜٛ ُط
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ـټ ِٸ إفٕ ٖٛ عح ا٫ػاٖات ايتع  ػل٣.ؿ١ٜ ا٭ؾإٗ

 

ٝٸ ٕٹًِهٝٸ١اٖٚٛ ٫ وِل  ـټا٭ًُ  ،ؿ ا٭هباب١ باؿٝام٠ ؾك٘، بٌ ٜل٣ تع

ـٸ٠ َوايو:  َٚػاٜلتٗا يًشٝام٠. ٚتٓـكز ؼت٘ ع

 

 تجًٝح ا٭هباب، ٖٚٞ:إٍ  ٖٚٛ ٜقٖب

ٚٸٍ  نايبٝع ٚاشلب١. ،آػل َايوٺإٍ  : ايٓاقٌ يًًُو َٔ َايوٺايوبب ا٭

ـٷـ ٚا: إٔ ىِّايوبب ايجاْٞ  ناٱكخ. ،ٯػل س

ٞٸ .٫ َايو ي٘ َٴبإغ : إسلام ٤ًٞٺايوبب ايجايح َٸا سكٝك ٖٚٛ ٚٓع ايٝـ  ،ٖٚقا إ

ٞٸ ;ع٢ً ٤ًٞ سكٝك١ّ َٸا سهُ أٚ  ،ؾُع َا٤ إطل نٛٓع إْا٤ٺ ،ٚفيو بت١٦ٝٗ هبب٘ ،ٚإ

 ٭دٌ ايِٝـ. ِْب ًبه١ٺ

ُٴلِّ  .(25)١غ ب٘ ٗ ف١ًٓ ا٭سهاّ ايعـيٝٸٖٚقا إوًو قـ 

 

ٖٓا َلٻٜتٻ  ١ ٖقا ايتكوِٝ; ْٛلّا يعـّ امِاك ا٭هباب ٜٗٚأتٞ عـّ داَعٝٸ ٔض 

ٖٓا  ;لَا فٴنٹ ٜٵبٳؾإْٸ٘  ٕٹًِهٝٸ١١ َٔ ١ًْ أهباب عٝٸبٳؾٝ٘ نٕٛ ايعٌُ ٚائُإ ٚايتٻ ٫ كٳ  .ا

 

 ـٷٗ نتاب ايٌلن١ ٚأهبابٗا، ٚإْٸُا قًٓا َتِٝٻ ٛ َقنٛكٷٖٓا ٖ ـٷٖٚٛ َتِٝٻ

ٕٷ ل َا ٖٛ تٜٓٛعٷ٭ْٸ٘ قـ فٴنٹ ٕٹًِهٝٸ١٭ْٛاع  ٚبٝا ، ١ّأٚ اػتٝاكٜٸ ١َّٔ ْاس١ٝ نْٛٗا قٗلٜٸ ،ا

١ٝ، سٝح ًِّلٖا ُٓٔ عٓاٜٚٔ ُنِٵٚسٳ ،ِ نْٛ٘ بِـؿ بٝإ ا٭هباب نآؾ٫ًَٚ١ّ ٜٴعٵ

ٚٸ٫ّ ِٸ ت ،فٴنل تج١ٝٓ ا٭هباب أ ٌٸ ْٕٛعث ـټإٍ  َُٓٗا كوِٝ ن  .ؿ ا٭هبابأُٓاف، ؾٝٓتر تع

 ٚبٝإ فيو:

ٕٸ أهباب إًو ْٛعإ: َق  ١.ٚاػتٝاكٜٸ ;(26)ل١ٜصبٵل١ٜ ط= دٳٗٵإ
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ٚٸٍ ٖٚٞ ع٢ً أُٓاف، َٓٗا: ا٫نتواب، ٚايبٝع،  .١: ا٭هباب ا٫ػتٝاكٜٸايٓٛع ا٭

 فيو.إٍ  ٚايٌلا٤، ٚايِٝـ، ٚاؿٝام٠، ٚإسٝا٤ إٛات، َٚا

َٸا إٔ ٜهٕٛ َظ .١: ا٭هباب ايكٗلٜٸع ايجاْٞايٓٛ َٸا  ;ٌ ايٌاكععٵٖٚٞ ُٓؿإ: إ ٚإ

 .(27)ػل٣أ١ إٔ ٜهٕٛ بأهباب اتٸؿاقٝٸ

ٚٸٍ  فيو.إٍ  : إرلاخ، اؾٓاٜات، اُ٭كَٚ، ايٓقٚك، َٚاؾُٔ ايِٓـ ا٭

هٔ ُٝٝن أسـُٖا عٔ ، عٝح ٫ ّلّاٗٵ: اػت٬ٙ إايٌ َقَٚٔ ايِٓـ ايجاْٞ

ٚٳ... ٚايُٛٝٸاٯػل عاؿ٠ّ  .(28)...ـ ًَوٺِق١ بايجًح... أٚ 

 

 

ٕٸ ٖقا ايتكوِٝ أؾٌٔ بهجرٕل أْٸ٘  ٖٓا هبك٘ َٔ ايتكوُٝات، إ٫ٓ ع٢ً ايلغِ َٔ أ

 َٓٗا:ٚ، (29)ببعض اٱٜلاؿات َٴبت٢ًٶ

ٚٸٍ َٔ عطـ )ايبٝع( ع٢ً  :ع تـاػٌ ا٭قواّ، َٔ قب1ٌٝ َا أٚكؿٙ ٗ ايٓٛع ا٭

ـٴ ،٣ ٌٖ ُٖا هببإ َتبآٜإؾٝا تٴل .)ايٌلا٤(  اٯػل؟! ٚنقا اؿاٍ بايٓوب١ ُٖا غرلٴأس

َٔ إتباع  ،َا أٚكؿٙ ٗ ايٓٛع ايجاْٞ :َٚٔ قبٌٝ ;عطـ )اؿٝام٠( ع٢ً )ايِٝـ(إٍ 

 )اُ٭كَٚ( يًع )اؾٓاٜات(.

إٍ  )َٚا :سٝح اهتؿاؿ َٔ عباك٠ ;١ ايتكوِٝ باعذلاف ُاسب٘ع عـّ داَعٝٸ2

َٴلاؿٙ .فيو( ٟٸ ٤ًٞٺإٚ ،َٔ ٖقٙ ايعباك٠ ٫ٚ ْعًِ   نإ ْٛلٙ ؾٝٗا. ٍ أ

ٚٸٍ يٝى ؾٓٸ3 ٕٸ فنلٙ )ايٓقٚك( ٗ ايِٓـ ا٭ لٟ; ٗٵّٝا; ؾإْٸ٘ يٝى َٔ ايتًُٝو ايَكع إ

ٕٵقٵٕٸ ايتًُٝو بايٓٻإإف  ك ع٢ً مٛ ًلٙ ايٓتٝذ١ ع ٚايٛاٖل ٖٛ إًشٛٚ ٗ قٵنإ ايٓٻ ك إ

ٕٵ ;(30)يًٓافك إكاّ ع ٫ ِٜضٸ; ٭ْٸ٘ غرل َكـٕٚك  نإ بٓشٛ ًلٙ ايؿعٌ ؾٗٛ ًُْٝو ٚإ

ٟٸ  ؿ٘ ع٢ً قبٍٛ إٓقٚك ي٘.; يتٛٗقاػتٝاك

ٕٵ4 ُٕلاؿ بايتًُٝو ٗ ايٓٻ ع إ ٕٸ ا ٕٸ سلف قٵقٌٝ: إ ك ٖٛ ايتًُٝو هلل تعاٍ; باعتباك أ

ٞٻقٵ)اي٬ّ( ايٛاكؿ ٗ ُٝػ١ ايٓٻ بوبب  ;...(، ؾٝهٕٛ ايؿعٌ إٓقٚك ًٖٛنّا هللك )هلل عً

ُٵفيو، ٜٚذلتٻ ٕٸ إاٍ إٓقٚك ٜٴ  لّا.ٗٵو َقًَب عًٝ٘ أ

ٗټ ٕٸ ايتع ٕٹًِهٝٸ١٘ بباب ٫ًَ ٜٴؼٵٕ ك هب أقٵـ إٛدٛؿ ٗ ايٓٻؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ: إ ٚايتًُٝو;  ا

ٞٻ ـٻ ؾؿٞ قٍٛ: )هلل عً ِٕإٔ أتِ ٗټم بـكٖ ّٷ ـٷ( تع ب ا٫كتهام ايعك٥٬ٞ، ٫ٚ وٳَع ٚايتنا
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ٟٸ ًُٝوٺ لٜـ اهلل ؾع٬ّ َٔ أؾعاي٘، ٚإْٸُا ٜ ولٜـ إٔ ٜٴ٫ُِّ ٜ . ؾايٓافك بٗقا ايكٍٜٛٴٛدـ أ

ٗٻ ـټإٔ ٜتع ٗٵ .م بـكِٖـ ي٘ هبشاْ٘ بايتِ )اي٬ّ( ٗ ٚ ـ٠، ٫ باب ايتًُٝو،ؾباب٘ باب ايعٴ

ٗٻـ ي٘ ٗٻـ ب٘ ٜٴٔافإسٝح  ;قٛي٘ )هلل( ٫ّ اٱٓاؾ١ ٗ إتع ٗٻـ ي٘، ؾهُا إٍ  ٕٸ إتع إتع

ٗٻـ ب٘  ،ؾٝٴكاٍ: )ٖقا ًَو ؾ٬ٕ(إايو، إٍ  ٜٴٔاف إًُٛى نقا ٜٴكاٍ: )ٖقا َتع

ٗټ .يؿ٬ٕ( ٕٹؾع )اي٬ّ( ٖٓا ٫ّ ايتع  .(31)وًِـ، ٫ ا

5ِٕ ٕٸ ايِٓـ ايجاْٞ ٫ ٜهٕٛ َٔ إٍ  يًٓٛع ايجاْٞ ع َا فنلٙ َٔ تكوٝ ُٓؿٌ; ؾإ

ٕٛٗٵا٭هباب ايَك  ١;َطًل، بٌ قـ ٜهٕٛ ٗ بعض اؿا٫ت َٔ ا٭هباب ا٫ػتٝاكٜٸ ل١ٜ بٓش

َٹ ه٘، غ٬ف ًِإف َا مل ٜكبٌ ايطلف اٯػل ع ٖٚٛ ا٢ُٕٛ ي٘ ع ٫ ٜـػٌ ا٢ُٕٛ ب٘ ٗ 

ٚٸٍ ـ ؿػٛي٘ ٗ ًَو ايٛاكخ ع٢ً كٓاٙ ٚقبٛي٘ ايقٟ ٫ ٜتٖٛق ،ناٱكخ ،ايِٓـ ا٭

 .َطًكّا، نُا ٖٛ ٚآضٷ

 

 

ٝٴعٵ ٕٸ ٖقا إوًو مل ٜٴًَِٚي غ بأْٸ٘ ١، نُا مل ٜٴِلٻهٝٸًِٕٹالٻغ ب٘ بعٓٛإ أهباب ِ أ

 &ل اـ٥ٛٞٓاٙ َٔ ايتكوِٝ ايقٟ فنلٙ احملكِّعٵٚإْٸُا اْتعنٳ .لِٵع٢ً هبٌٝ اَؿ َطلٚغٷ

ٕٹًِهٝٸ١٭ْٛاع  يقا ؾُا ْقنلٙ ٖٓا ٜهٕٛ َٔ  .ٚتًؿٝك٘ َع فٌُ نًُات٘ ،ٚأقواَٗا ا

ٛٻ  :&ل اـ٥ٛٞشكِّيًُ ك٠، ٫ٚ ْلٜـ ؼًُٝ٘باب أسـ ايٛدٛٙ إتِ

ٚٸٍ ٕٹًِهٝٸ١: ايكوِ ا٭ ٝٸ ا غ ٖٛ ٚغرلٙ ٗ َٛآع عـٜـ٠ أْٸٗا يٝوت ١. ٚقـ ُلٻايقات

 . (32)١ّاعتباكٜٸ

ٕٹًِهٝٸ١: ايكوِ ايجاْٞ َٹايعٳ ا ٖٚٞ  .١ ا٭ًٝا٤ إٓؿ١ًِ عٔ اٱْوإهٝٸًِلٳ١ٝٓ، أٟ 

ٚٵكب  قوٌُ:إٍ  ٖا تٓكوِـٳ

ٚٸ٫ّ ٕٹًِهٝٸ١: أ ٝٸا٫بتـا١ٝ٥ ا٫ه ا ٚٸي١ٝصتك٬ي١ٝ ط= ا٭ًُ  ٖٚٞ َٓشِل٠ْ .١ = ا٭

َٸا اؿٝام٠ َٸا ايِٓع َٚا ٜٴًشل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ ;بوببٌ، ُٖٚا: إ  نايٓكٌ أٚ اؿؿٜ.  ،ٚإ

ٚٸٍ ٝٸٚا٭ ٕٸ ايعك٤٬ ٜلٳ: نُا ٗ سٝام٠ اٱْوإ يًُباسات ا٭ًُ ٕ ٖقا هببّا ٚٵ١، ؾإ

ُٹ  ١.هٝٸًِيً

ـٷٚايجاْٞ  ،ؾِٓع٘ نٛمّا ،نايطٌ ،١ ي٘ ٚسامَٙا ٫ َايٝٸ : نُا إفا أػق أس

ٕٹ .ؾٝهٕٛ َا٫ّ  ٖقا ٗ ايِٓع. .١ ايهٛمهٝٸًِؾٝهٕٛ ٖقا ايِٓع ٌَّٓأ يـ٣ ايعك٤٬ 
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ًِ ٜٴ َٸا َا  ـٷشٳٚأ بإا٤ َٔ ايٓٗل، ؾٗقا إا٤  ل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ ؾهُا إفا أت٢ أس

ٝٸت٘ عك٬ؾِٓع إاي١ٝ ؾٝ٘ ٜٴٛدب ًَهٝٸ .١ ي٘سُٝٓا نإ عٓـ ايٓٗل ٫ َايٝٸ ٚنُا يٛ . ّا٥

١ ي٘ ٗ ايٌتا٤، يهٓٸ٘ ٜهٕٛ َا٫ّ ٗ ايِٝـ، ؾإْٸ٘ ٫ َايٝٸإٍ  سؿٜ ايجًر َٔ ايٌتا٤

 ٚبقيو ِٜبض ًٖٛنّا شلقا احملتؿٹٜ ب٘ ٗ ْٛل ايعك٤٬. .ايِٝـ

ُٹٜٵٕٸ ٖقٳأٚإفا اتٸٔض فيو ْطلغ ايو٪اٍ ايتايٞ: ٌٖ  ١ ٜهْٛإ هٝٸًِٔ ايوببٌ يً

ٛٸ أٚ بٓشٛ  َاْع١ اؾُع؟ بٓشٛ َاْع١ اـً

ٛٸ ، ٫ٚ َاْع َٔ ادتُاعُٗا (33)ٜل٣ أُشاب ٖقا ايلأٟ أْٸُٗا ع٢ً مٛ َاْع١ اـً

ـٷ ٗ ٤ًٞٺ ُٹ ،اـٌب ٚاسـ، نُا إفا سام أس ت٘ شلقا ايولٜل هٝٸًُِٚٓع٘ هلٜلّا، ؾ

 .(34)َٔ ايِٓع تٵَٔ اؿٝام٠، ٚبًشاٚ ايِٛك٠ ْتذٳ تٵبًشاٚ إاؿٸ٠ ْتذٳ

ٕٹًِهٝٸ١ ا٫بتـاثاّْٝا ١ٝ٥ ايتٻبٸع١ٝ، اييت ؼٌِ بوبب نٕٛ إاٍ مثل٠ّ ٕا ًّه٘ : ا

َٹًِهٝٸ١ ا٭ٌُ. ُٵًَو بتٳبٳع   اٱْوإ، نبٝض ايـداز ُٚٛف ايػِٓ ٚمثل ايٌذل; ؾإْٸٗا تٴ

ٚٸٍ. ايكوِ ايجاْٞ ٕٹًِهٝٸ١ َٔ ايكوِ ا٭ ٕٹًِهٝٸ١ ايجاْٜٛٸ١، اييت تهٕٛ ٗ طٍٛ ا : ا

 وٌُ:ٚتتُجٻٌ بوا٥ل ا٭هباب. ٚتٓكوِ إٍ ق

ٚٸ٫ّ ٕٹًِهٝٸ١ ا٫ػتٝاكٜٸ١، نايعكٛؿ.أ  : ا

ٗٵلٜٸ١ ناٱكخ ٚايُٛٝٸ١ ع بٓا٤ٶ ع٢ً أْٸٗا َٔ اٱٜكاعات ع أٚ ثاّْٝا ٕٹًِهٝٸ١ ايَك : ا

ٛٳِقـ  .(35)اي

 

 

ٕٸ هلٜلٜٸ &ْاقٍ فيو ايٌٗٝـ ايِـكع 1 ُٵع ع٢ً َا سٴهٞ عٓ٘ ع بأ و ١ًَ ايولٜل تٴ

ّٷ ،ٚيقا يٛ سام ػٌبّا .و َاؿٸت٘عّا يتًُٗبٳٗ ْٛل ايعك٤٬ تٳ ِٸ ُٓع ًؼ بـٕٚ  ،آػل َٓ٘ ث

َٹ ،هلٜلّا ،إفْ٘ ٕٸ  ١ تٓـٓى ١ ايولٜلٜٸهٝٸًِنإ ا٭َل نُا يٛ ُٓع ٖٛ َٓ٘ هلٜلّا، بٌ إ

َٹ ُٸ١ يًولٜلٜٸ ١ّؾّا ًَهٝٸ١ إاؿٸ٠، ٫ٚ تٴل٣ عٴلٵهٝٸًِٗ   .(36)١ػا

ًٳ ٟٸلٳٚ ٕٸ ْؿى ٖقا اٱًهاٍ ،س٘ ايوٝـ اؿا٥ل ع٢ً ايوٝـ اـ٥ٛٞ  ؿٴٔلٜٳ ؾأؾاؿ: إ

إٍ  أٚ سؿٜ ايجًر ،أٚ إبعاؿ إا٤ َٔ ايٓٗل ،ٗ َجٌ َجاٍ ُٓع ايهٛم َٔ ايطٌ

ٕٸ  ،ايِٝـ ٕٹًِهٝٸ١َٚا ًاب٘ فيو; ؾإ ٝٸ ا ١ يًهٛم َج٬ّ إْٸُا تهٕٛ ٗ ْٛل ايعك٥٬

َٹ ٌٕ ،١ َاؿٸت٘هٝٸًِايعك٤٬ بًشاٚ  نإ ٗ سٝام٠  ٖٚٛ ايطٌ، ؾًٛ ُٓع ايهٛم َٔ ط
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َٹ ،آػل ًّٕؼ ٚنقا  .٫ يِاْع ايهٛم ،هّا يقاى ايٌؼًِّب٬ إفْ٘، نإ ايهٛم 

ّٕ أٚ سؿٜ َا سامٙ َٔ ايجًر َٔ ؿٕٚ  ،آػل َٔ ايٓٗل يٛ أبعـ َا٤ٶ نإ ٗ سٝام٠ ًؼ

َٹًُٗ ٚٸٍ.ًِه٘ بإفْ٘، نإ ٗ   و ايٌؼّ ا٭

ٕٸ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٚقع ٖٓا ٗ اـطأ ع٢ً أهاي ؽٝټ ٕٸ ٚنأ ٕٹًِهٝٸ١ٌ أ ع ؾل ا

ٚٸٍ عجُّ٘ا بأْٸ٘ قـ ؾلٻًِ; عٹ(37)١إايٝٸ سكٝك١ إاٍ؟  ٞ)َا ٖ بعايقٟ عْٓٛ٘  ،م بُٝٓٗا ٗ أ

ٕٹ ٕٹ؟وًَِٚا ٖٛ ايؿاكم بٝٓ٘ ٚبٌ ا ٕٸ ايٓوب١ بٌ إاٍ ٚا و ْوب١ ايعُّٛ ًِ(، ٚأٚٓض مثٸ١ أ

٘ٺ  .(38)بُٝٓٗا ، ٚمل ٜهٔ ٜعتكـ بٛدٛؿ ٬َم١َٺٚاـِْٛ َٔ ٚد

ٕٸ هببٝٸٔض َٔ ٖقٙ إع اتٻ2 ١ اؿٝام٠ ٚايِٓع إْٸُا ُٖا ع٢ً هبٌٝ َاْع١ ٓاق١ٌ أ

ٕٸ اؿٝام٠ تهٕٛ ِّٖ .اؾُع ٕٸ ا٫تٸذاٙ ايلابع ٜل٣ أ ٗ ػِْٛ  ه١ّٚهٝأتٞ أ

َٸا ايِٓع ؾٗٛ ِّٖ ;إٓك٫ٛت  ٗ ػِْٛ غرل إٓكٍٛ. ْوٚأ

ٕٸ ايعك٤٬ إْٸُا ٜلٳ3 َٹٚٵع إ َٹ١ ١َ ايولٜلٜٸهٝٸًِٕ ٗ َجاٍ ايولٜل اْـناى  ١ هٝٸًِع 

ٕٸ إٍ  بوبب اْعـاّ اؿاد١ ;اـٌب ايتؿهٝو، ُٚعٛب١ ايتؿهٝو ٗ َكاّ ايتعاٌَ; ؾإ

ٌٷ ٞٸ ايؿٌِ بٌ اشل١٦ٝ ٚإاؿٸ٠ ؾِ ٌٷ ،ٞؿٓق عكً ٞٸ ٚؼًٝ  ؾّٝا.، ٚيٝى ؼ٬ًّٝ عٴلٵؾًوؿ

ٕٸ دعٌ 4 ٕٹًِهٝٸ١ع إ ; ؿقٕٝل غرلٴ ،بٓا٤ٶ ع٢ً نْٛٗا إٜكاعّا ،ل١ٜٗٵ١ َٔ ايَكٗ ايُٛٝٸ ا

ٕٸ ايُٛٝٸٚفي ٕٵو ٭ ٍٕإٍ  ناْت ٫ ؼتاز ١ ٚإ ٕٸ ي٢ًُُٛ ي٘ ايلؿٸ، َٚع ثبٛت  قبٛ غرل أ

 ل١ٜ.ٗٵسلٸ ايلؿٸ ٫ تِـم ايَك

ٛٳ5 ٕٸ فنل اي ٕٹًِهٝٸ١ـ نأسـ َِاؿٜل ِقع نُا أ ل١ٜ يٝى ؿقٝكّا; ٚفيو ٗٵايَك ا

َٹ ٛٳهٝٸًِ٭ْٸ٘ ٫  ٕٸ ايٛقـ ؼبٝى ايعٌ  ;٫ٚ يًُٓؿع١ ،٫ يًعٌ ،ـِق١ ٗ اي إط٬م ٚؾإ

َٹ(39)إٓؿع١ ه٘، ٜٚجبت يًُٛقٛف عًٝ٘ سلٸ ا٫ْتؿاع َٔ ايعٌ ًِ، ٚايٛاقـ ٜكّٛ بؿٓو 

 ٫ أنجل. ،إٛقٛؾ١

 

ٌّ &عٔ ايٌٗٝـ ايِـك ٖٚٛ قه
ـٻ .(40) َٔ  ٚؾٓٸ١ّٝ َ٘ أنجل ؿٓق١ّٚايبٝإ ايقٟ ق

ٕٹًِهٝٸ١ِ أهباب ا٫تٸذاٌٖ ايوابكٌ; سٝح قوٻ ٕٵ ،ٚثا١ْٜٛ ;قوٌُ: أ١ًُٝإٍ  ا مل  ٚإ

ك َا فنلْاٙ ٗ إوًو ٚمل ٜوتعٌُ ٖقٙ ا٫ُط٬سات. ْٚٴهلِّ ،ٜٴعبِّل بٗقا ايتعبرل

ٕٸ ٖقا إوًو مل ٜٴِلٻغ بأْٸ٘ َطلٚغٷ يقا ؾُا ْقنلٙ  .لِٵع٢ً هبٌٝ اَؿ ايجايح َٔ أ
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ٛٻ  :&ًٌٗٝـ ايِـكيْٴلٜـ ؼًُٝ٘ ك٠، ٫ٚ ٖٓا ٜهٕٛ َٔ باب أسـ ايٛدٛٙ إتِ

ٚٸٍ ٕٹًِهٝٸ١: ايكوِ ا٭ ٝٸ ا ٚٸي ٝٸا٭ ٕٸ إٌٓأ ٗ إب ٖقا ا٫ػاٙ وٳ١، ؾبشٳ١ ا٫هتك٬ي

 ٔ:ٜٵ١ أسـ أَلٳب ا٫كتهامات ايعك٥٬ٝٸوٳ١ اٱْوإ ٭َٛاي٘ إٓؿ١ًِ عٓ٘ َعهٝٸًَِٹ

ٚٸٍ  : اؿٝام٠.ا٭

 : ايِٓع.ايجاْٞ

ٕٸ ٖقٳٖٚقا ا٫تٸذاٙ ٜؿذلم عٔ ا٫تٸذاٙ ا ٔ ايوببٌ ع٢ً مٛ َاْع١ ٜٵيوابل بأ

ٕٸ يهٌٍّ ْٸ ب٘. بٝإ فيو: اؾُع; ؾإ  َٔ اؿٝام٠ ٚايِٓع َٛكؿٙ اـا

ٚٸ٫ّ ُٹأ ٕٸ اؿٝام٠ تهٕٛ هببّا يً  ١ ٗ ػِْٛ إٓك٫ٛت.هٝٸًِ: إ

ُٹثاّْٝا ٕٸ ايع٬ز ٜهٕٛ هببّا يً نا٭كض  ،١ ٗ ػِْٛ غرل إٓك٫ٛتهٝٸًِ: إ

ُٵ  .(41)أٚ ايعُاك٠ ًَو باينكاع١اييت تٴ

ٕٸ بٝإ ٖقا ايؿاكم ايـقٝل بٌ فاَيأقٍٛ ـٸ َٔ ١ًْ ٔ ايوببٌ ٜٴعٳٜٵٖقٳ ٞٵ: إ

 .&إبـاعات ايٌٗٝـ ايِـك

ٕٹًِهٝٸ١: ايكوِ ايجاْٞ ؾكـ سٌِ عٓـ  ;ٍٚٗ طٍٛ ا٭ ايجا١ْٜٛ، ٖٚٞ ْا١ْ٦ً ا

 ًتٸ٢، ٖٚٞ: ٗ باب اؿٝام٠ َٔ دٗاتٺ عاتٷايعك٤٬ تٛهټ

 اؿا٥ن.ع َٔ د١ٗ ايٌؼّ 1

ُٕشٳ2  ام.ع َٔ د١ٗ إاٍ ا

ُٕشٳـٳع َٔ د١ٗ ُٓإ بٳ3  ام عٓـ إت٬ؾ٘.ٍ إاٍ ا

 .(42)ٍٚا٭ اؿٝام٠ ٢دـٜـ٠ عً ع َٔ د١ٗ ٚكٚؿ سٝام٠ٺ4

ـٸ٠ أهباب:ض عٔ ٖقا ايتٛهټٚقـ ُؼٻ  ع ايعك٥٬ٞ ٗ اؿٝام٠ ع

ٝٸ ٚٸٍ أْتر هبب ُٹؾايتٛهٸع ا٭  ١.هٝٸ١ًِ اٱكخ يً

ٝٸٚايتٛهٸع ايجاْٞ أْ َٹتر هبب  ١ ايُٓا٤.هٝٸ١ًِ 

ٝٸ ُٹٚايتٛهٸع ايجايح أْتر هبب  ١.هٝٸ١ًِ ُٓإ ايػلا١َ يً

ٝٸ ُٹٚايتٛهٸع ايلابع أْتر هبب  ١. هٝٸ١ًِ ايعكٛؿ يً

ٌٕ تٌ ٗ ؿكاه ،َبوٛٙ، ٚنقيو ْكـٖا ٚقـ متٸ بٝإ َؿاٌُ ٖقٙ ايل١ٜ٩ بٌه

ٕٵ عٵ، ؾلادٹمتٸ ٌْلُٖا هابكّا ،َوتكًٓتٌ  .(43)٦ًتٳ إ
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ٚٸ٫ّ ٕٹًِهٝٸ١ل ببٝإ سكٝك١ َا ٜتعًٖ : ٗأ  إبشٛخ عٓٗا ٗ عاَيِ ايتٌلٜع ٚايتكٌٓ: ا

ٛټَٛك ا٫عتباكٜٸع إْٸٗا َٔ ا٭1 ٗ لٵكُٖا يـ٣ ايقٖٔ ايعٴ١، ٫ٚ غُٛض ٗ تِ

ٞٸ َٸا ْٛع اعتباكٖا ؾٗٛ باَؾ .ٚايعك٥٬ هِ ٌ ا٫هتك٬يٞ، ٫ با٫ْتعناع َٔ اؿعٵٚأ

ٞٸ ٕٸ ؾل١ٝٓ ا٫ْتعناع ٜٳايتهًٝؿ َٔ اٱٜلاؿات، ٫ٚ ِٜضٸ ايٓكض عًٝ٘  عًٝٗا ١ًْْ ؿٴٔل; ؾإ

ٕٹًِهٝٸ١بإَهإ اؾذلاض اْتعناع   ف إٌلٚٙ بايبًٛؽ ٚمٛٙ.َٔ دٛام ايتِلټ ا

ٕٸ 2 ٕٹًِهٝٸ١ع إ ٕٹًِهٝٸ١ما٤ إب ١ فعٛي١ْا٫عتباكٜٸ ا ٝٸ ا نوًط١ٓ ، ١ٚايوًط١ٓ ايتهٜٛٓ

ٕٹًِهٝٸ١ٖٚقٙ  .دٛاكس٘ ٚأؾعاي٘ اٱْوإ ع٢ً ل علٜض، ؾهُا تتعًٖ ضٷلٵ١ شلا عٳا٫عتباكٜٸ ا

َٸ١. ًِّل با٭َٛاٍ ايُهل بإٓاؾع، ٚأّٜٔا تتع١ًٖ تتعًٖبا٭عٝإ اـاكدٝٸ ١ٝ اييت تهٕٛ ٗ ايق

 ١.َٛك اٱَٔا٥ٝٸو٘ ايٌاكع، ٚإْٸُا ٖٞ َٔ ا٭ٖٚٞ يٝوت أَلّا أهٻ

ٕٸ َا طلس٘ ؾكٗا٩ْا3 ٟٸ ع٬ق١ٺ ،عت٘ٚٵلغِ َٔ ؿٓقت٘ ٚكٳباي ،ع إ بتشـٜـ  يٝى ي٘ أ

ٕٹًِهٝٸ١َؿّٗٛ  ٟٸٗ نٝؿٝٸ تٗا، بٌ ٖٛ عحٷٚبٝإ َاٖٝٸ ،ا ٚتِٜٛل  ،١ ٚدٛؿٖا ا٫عتباك

ـټ ٕٹًِهٝٸ١تشـٜـ َا١ٖٝ ي ٚافيو ٗ ٤ٛٓ ايكٛاعـ إٓطك١ٝ ٚايؿًوؿ١ٝ. نُا أْٸِٗ مل ٜتِ  ا

ٞٸٚؼـٜـ َؿَٗٛٗا ٗ ايبٴعٵ ُتام عٔ غرلٖا َٔ إؿاِٖٝ ايكلٜب١ َٓٗا ِٳ ، ٚبٹـ اؿكٛق

ُٹ ؟ٚايًِٝك١ بٗا ٚؼـٜـ  ،١هٝٸًِٚعًٝ٘، ؾٓشٔ ْطايب ايؿك٘ اٱه٬َٞ بتكـِٜ تعلٜـ يً

ق ع٢ً ايؿك٘ اٱه٬َٞ، ٜٚٓبػٞ ي٘ إٔ ّٮ ػٳَٓٗذ١ٝ داؿٸ٠ تٴ٪ٵ َؿَٗٛٗا. ٖٚقٙ َ٪اػق٠ْ

ـٸ ٖقٙ ايجػل٠. ،ْكط١ ايؿلاؽ إٓٗذ١ٝ ٖقٙ  ٚإٔ ٜو

َٸا ٗ: ٚثاّْٝا ٕٹًِهٝٸ١ل َوأي١ تعٌٝ أهباب َا ٜتعًٖ أ ع ٚاهتكِا٤ آكا٤ ؾبعـ تتبټ ،ا

ـٻ ِٸ ْكـٖا  ،لٵٓٗآا يعٳٜٵايؿكٗا٤ متٸ تِٓٝؿٗا ٗ أكبع١ اتٸذاٖات، ٚتِ ٚؼًًٝٗا، ث

 ٔض َا ًٜٞ:ٚقـ اتٻ .ٚتكّٛٗا

ـټإع 1 ٚٸٍٚعـّ ُشٸ١ ا٫تٸ ،ؿ ا٭هبابٕٸ ايِشٝض ٖٛ تع ايقٟ ٜل٣  ،ذاٙ ا٭

ُٹ ،ـتٗاٚس ٕٸ ايوبب ا٭ٚسـ يً  ٫ غرل. ،١ ٖٛ اؿٝام٠هٝٸًِٚأ

ٕٹًِهٝٸ١ل أهباب ِٵايقٟ ٜل٣ سٳ ،ذاٙ ايجاْٞع إْٸٓا ْلؾض ا٫تٸ2 ٗ ْٛعٌ: هبب  ا

ٞٸ ٞٸ ;أًُ ٕٸ ايوبب ا٭ًُ َٸا ها٥ل ا٭هباب ؾٗٞ  ٚهبب ثاْٟٛ، ٚأ ٜٓشِل باؿٝام٠، ٚأ

 اؿٝام٠.إٍ  تلدع ،ثا١ْٜٛ أهبابٷ

ٚٸٍ ع َٔ ا٫تٸذاٙ ايجايح عع نُا ْلؾض ا3ٕ ايكا٥ٌ بتجًٝح ا٭هباب،  ،وًو ا٭
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ـٷٚإٔ ٜٴؼِّ ;نايبٝع ٚاشلب١ ،آػل َايوٺإٍ  ٖٚٞ: ايوبب ايٓاقٌ يًًُو َٔ َايوٺ  ـ ٚاس

ٞٸ ،َٴباغ ٫ َايو ي٘ ٚإسلام ٤ًٞٺ ;ناٱكخ ،ٯػل َٸا سكٝك ٖٚٛ ٚٓع ايٝـ  ،ٖٚقا إ

ٞٸ َٸا سهُ ؾُع َا٤ إطل أٚ  نٛٓع إْا٤ٺ ،بب٘ٚفيو بت١٦ٝٗ ه ،سكٝك١ ع٢ً ٤ًٞ، ٚإ

 ِْب ًبه١ ٭دٌ ايِٝـ.

ٕٸ أهباب  ،ع ٚأّٜٔا مٔ ْلؾض إوًو ايجاْٞ ع َٔ ا٫تٸذاٙ ايجايح ع4 ايكا٥ٌ بأ

ٚٸشلُاإًو ْٛعإ:  ٖٚٞ ع٢ً أُٓاف، َٓٗا: ا٫نتواب،  ،ل١ٜص عبٵ١ ط= دٳ: أهباب قٗلٜٸأ

: أهباب ٚثاُْٝٗا ;فيو عإٍ  ٛات، َٚاٚايبٝع، ٚايٌلا٤، ٚايِٝـ، ٚاؿٝام٠، ٚإسٝا٤ إ

َٸا إٔ ٜهٕٛ ظعٌ ايٌاكع )نإرلاخ، اؾٓاٜات، اُ٭كَٚ، اػتٝاكٜٸ ١، ٖٚٞ ُٓؿإ: إ

َٸا إٔ ٜهٕٛ بأهباب اتٸؿاقٝٸ ;فيو(إٍ  ايٓقٚك، َٚا ، لّاٗٵػل٣ )ناػت٬ٙ إايٌ َقأ١ ٚإ

ٚٳ ،ح...١ بايجًٚايُٛٝٸ ،...هٔ ُٝٝن أسـُٖا عٔ اٯػل عاؿ٠ّعٝح ٫ ّ َٹِقأٚ   ...(.وٺًِـ 

تكوِٝ إٍ  ايقٟ ٜقٖب ،ع ٚنقيو ْلؾض إوًو ايجايح ع َٔ ا٫تٸذاٙ ايجايح ع5

ٕٹًِهٝٸ١أهباب  ٚٸٍقوٌُ ك٥ٝوٌ: إٍ  ا ٕٹًِهٝٸ١: ا٭ ٕٹًِهٝٸ١: ٚايجاْٞ ;ايقات١ٝ ا لٳ١ٝٓ، ايعٳ ا

ٚٵكٖٚٞ ب ،أٟ ًَه١ٝ ا٭ًٝا٤ إٓؿ١ًِ عٔ اٱْوإ ٚٸشلُاٌُ: قوإٍ  ٖا تٓكوِـٳ : أ

ٕٹًِهٝٸ١ ٝٸ ا ٚٸي١ٝص، ٖٚٞ َٓشِل٠ْا٫بتـا١ٝ٥ ا٫هتك٬ي َٸا  ١ ط= ا٭١ًُٝ = ا٭ بوببٌ، ُٖٚا: إ

َٸا ايِٓع )نِٓع ايهٛم َٔ ايطٌ احملام(  ;اؿٝام٠ )نشٝام٠ إباسات ا٭١ًُٝ( ٚإ

نايٓكٌ )نُا إفا أت٢ أسـ بإا٤ َٔ ايٓٗل( أٚ اؿؿٜ  ،َٚا ٜٴًشل ب٘ َٔ ا٭عُاٍ

أْٸ٘ ٫ َاْع َٔ إٍ  ٖقا إوًو ٜقٖبإٔ نُا  .ايِٝـ(إٍ  نشؿٜ ايجًر َٔ ايٌتا٤)

 ٚاسـ. ادتُاع اؿٝام٠ ٚايِٓع َعّا ٗ ٤ًٞٺ

ـٻ6 ٕٹًِهٝٸ١ِ أهباب ايقٟ قوٻ ،ي٬تٸذاٙ ايلابع َٛدٕن ٓا يعلٵٕضٜٵع تِ قوٌُ: إٍ  ا

 .ٚثا١ْٜٛ ;أ١ًُٝ

ٕٹًِهٝٸ١ٍٚ ع ٖٚٞ ؾا٭ ٚٸي١ٝ ا٫هتك٬ ا َٹيٝٸا٭ ١ اٱْوإ هٝٸ١ًِ ع ؾإْٸٗا إٌٓأ ٗ 

ِٸ١ بإٓك٫ٛت(، ٚايِٓع ٭َٛاي٘ إٓؿ١ًِ عٓ٘، ٚتتُجٻ ٌ بأسـ أَلٜٔ: اؿٝام٠ )إؼت

ّٸ بػرل إٓك٫ٛت ُٵ ،)إؼت ٕٸ اؿٝام٠ إٚ .ًَو باينكاع١ أٚ ايعُاك٠(نا٭كض اييت تٴ

ٕٸ .ٚاسـ ٚايِٓع ٫ هتُعإ ٗ ٤ًٞٺ  عٛا ٗ اؿٝام٠.ايعك٤٬ تٛهٻ ٜٚل٣ ٖقا ا٫تٸذاٙ بأ

َٸا ايجا١ْٝ ع ٖٚٞ  ؾكـ سٌِ عٓـ  ;ٍٚٗ طٍٛ ا٭ ١ ايجا١ْٜٛ ع ؾإْٸٗا ْا١ْ٦ًهٝٸًِٕٹاٚأ

ِٳ عات ٗ باب اؿٝام٠ َٔ دٗاتٺايعك٤٬ تٛهټ ٫ٚ ٕٓاق١ٌ ٚتكِٜٛ  ،يتشًًٝ٘ ـٻًتٸ٢. ٚمل ْت
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ِٻ  ٌ.ِٓا ي٘ َكايٌ َوتكًٖٖقا ا٫تٸذاٙ ٖٓا; ٭ْٸٓا ػ
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 ( يف امليزاُاألسص املٍطكّية لالستكساء)

 لٍكد الشيخ أميَ املصسي عسٌض ووٍاقشٌة
 

 

ِٸـك، يًوٝٸـ ايٌٗٝـ قَُا ماٍ نتاب ا٭هى إٓطكٝٸ١ ي٬هتكلا٤  ،ـ باقل اي

ٞٸ اٱُٖاٍ، ٚمل ٜوًٖ عكٛؿ قبٌ ٔو١  ،ؾُٓق ُـٚكٙ .٘ اي٤ٛٔ عًٝ٘ نُا ٜٓبػٞٗ ط

ٗ  سٓك٘ٚنقيو مل ٜأػق  ;ٚؿ٠ايـكاهات سٛي٘ َعـٚؿ٠ قـَٜٛٓا ٖقا،  ٚإٍ ،(1)تكلٜبّا

ٝٸ١ بعٝـ٠ْؾا٭نجلٜٸ١ َٔ ط٬ٓ ;ايتـكٜى ٚايتـاٍٚ ٚايٌلغ عٓ٘، ؾ٬ّٔ عٔ  ب ايعًّٛ ايـٜٓ

١ِّٝغرلِٖ. ٚتهُٔ  ٕٵ نتابٺ أٖ  نهتاب ا٭هى ٗ أْٸ٘ ٫ ّهٔ ػاًٖ٘ ثبٛتّا، ٚإ

ـٻ إف ;ٚقع إثباتّا ـٺ بٌأْ٘ ٫ بٴ َا هذٸً٘ َٔ  َٸا ْلؿٸإٚ ;كٙؿل َع َا قلٻَٸا إٔ ْتٸإؾ ;َٔ َٛق

ُٳ .ؾٓشٔ أَاّ َعاكف َتنيني١ ٫ْٓكٛض َٚٓاقٌات داؿٸ٠، ٚإ ٞٸ ٔٵؾ  ،ٜعتُـ إبـأ ا٭كهط

ٝٸت٘ ،٫ٚ أنجلٜٸّا ،ؿام ٫ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸّاا٫تٸ»ايكا٥ٌ:  ٚٸي ٝٸت٘ ٚأ نٝـ ِٜضٸ ي٘ إٔ ، «بعكً

ع يٝى أَاّ ايؿكٝ٘ »ُاسب ا٭هى؟ ٚنٝـ ي٘ إٔ ٜجل بٓتا٥ذ٘؟ ؾعإفٕ ٜتذاٌٖ ْكـ 

ٟٸ صٚغرلٙطع  اجملتٗـ علٍّ ِٸإٗ  سلٍّ أ َٸ ;ـكُٖاٍ َا طلس٘ اي ا إٔ هتٗـ ٗ اؽاف سٝح إ

ـٺ ـٻ َٛق ِٸق ٞٸلٳبٵـك، ؾٝشٌِ ع٢ً ُنؿ ٖا طلس٘ اي ع٢ً أهاي  ٜات ايبشح ا٭ُٛي

َٸ ;ٚبِرل٠ ادتٗاؿٺ ٖٚقا  ،ٚؼكٝل ٭سـ ايباسجٌ ؿٕٚ َعاْا٠ٺ ّا٢ كأٜٓٸـ ٜٚتبا إٔ ٜكِّٚإ

ٞٸلٳبٵُنإٍ  ٘ هٛف ٜٓتٜٗٞعين أْٸ ـٺ ٜات ايبشح ا٭ُٛي ٗ ايلأٟ، ِٖٚ  ع٢ً أهاي تكًٝ

ـٸ ٜكٛيٕٛ: ايٓتٝذ١ تتبع أػىٸ  .(2)«َاتإك

ايـنتٛك أّٔ عبـ اـايل  ً٘ ايٌٝؽماٍٚ ٗ ٖقٙ ايٛقؿ١ َٓاق١ٌ َا هذٻ

ٟٸ ٞٸ هايـ ايقنل َٔ  ع٢ً َٔ كؿٚؿٺ إِل َا أثاكٙ ُاسب ا٭هى ع٢ً إبـأ ا٭كهط
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ـٺ ٟٸ  ;ْٚكٕض ْك َٔ نتب٘: ؿهتٛك اؿهُا٤ ٗ  ٗ أكبٕعإٍ فيو إف تطلٸم ايٌٝؽ إِل

ٞٸٚ ;(3)ًلغ بلٖإ ايٌؿا٤ ٚأْؿع ايتكلٜلات ٗ ًلغ  ;(4)أٍُٛ إعلؾ١ ٚإٓٗر ايعكً

 أٍُٛ ا٫عتكاؿ. َٚٓت٢ٗ إلاؿ ٗ عًِ  ;(5)اٱًاكات ٚايتٓبٝٗات

ّٸٚ ِٸ ;زلاست٘ َٔ ايهتاب ا٭ػرل هٓٓكٌ ْ ٌ ٬َسٛاتٓا ْوذِّ ٫ػتِاكٙ، ث

 َٚٓاقٌاتٓا عًٝ٘.

 

ٟٸ َِاؿك إعلؾ١ ايبٌلٜٸ١،  نأسـبعـ إٔ ْاقٍ ايتذلب١  ،قاٍ ايٌٝؽ إِل

٘ٷٖٵٚٳ) :ٚؼت عٓٛإ اي ا٫قذلاْٞ و ٗ بـا١ٖ ندل٣ ايكًٖٝه ٔٵَٳ (6)ٖٓاى»: (ِٷ ٚتٓبٝ

ٚٸٍ، بتٌهٝه٘ ٗ ٞٸ ٫ ٜتهلٻ»  ق١ٝٔ إٔا٭ ٗا ٚاؿٸع٢ أْ ،«٫ٚ أنجلٜٸّا ،ك ؿا٥ُٝٸّاا٫تؿاق

ِّ ؿ تهلإكتهلاك إٌاٖـات فلٻ َٓ٘ إٔ ّاٚٓٸ ;ؿواب ا٫ستُا٫ت ػآع١ْ ٞٸ، ن

ٍٕٜتٔا٤ٍ استُاٍ ايِـؾ١ بتهلټ ـٸّا كٙ، إٍ إٔ ٌِْ إٍ استُا ٫ ٜعرلٙ ايعكٌ  ،٦ٌٓٝ د

ٞٸ  ٚمٔ ْكٍٛ ؾٝ٘: .اٖتُاَّا، ؾٝوكط٘ عٔ اعتباكٙ ٚاستُاي٘، ؾٝٓعكـ ايٝكٌ ايقات

ٚٸ٫ّ  ٘ عًٝٗا بٛدٌٗ:بـا١ٖ ٖقٙ ايك١ٝٔ ّهٔ إٔ ٜٓبٸ : إٕأ

ٚٸ ٌٍٕايٛد٘ ا٭ ٞٸ، ٖٚٛ  : بعهى ايٓكٝض ٭ُ ٌټ أثٕل»بـٜٗ ك ؿا٥ُٝٸّا أٚ ٜتهلٻ ن

ٝٸ١  ع أٟ  ١ٺٌٸ َا يٝى يعًٓن» عهى ايٓكٝض إٍبٜٚٓعهى  ،«فات١ٝ ّا ؾٗٛ يع١ًٓٺأنجلٜٸ فات

 .«٫ٚ أنجلٜٸّا ،ك ؿا٥ُٝٸّااتؿاقٝٸ١ ع  ؾٗٛ ٫ ٜتهلٻ

َٸ١ّ ٚبٝإ ا٭ٌُ إٔ عٓٗا َعًٛشلا ع٢ً ايـٚاّ، ٖٚٛ  ؾ٬ ٜٓؿٓو ايع١ًٓ يٛ ناْت تا

ٟٸ ٕٵ ;ٓلٚك يٛدٛؿ إكتٔٞ  ;ؾِٝـك عٓٗا َعًٛشلا ٗ أنجل ا٭سٝإ ناْت ْاق١ِّ ٚإ

ٝٸإاْع يٛ نإ ٫مَّا يًُ٪ثِّ ; ٭٫ٕ إاْع ايعاكض، يُّٛاؿا٥ض يِـٚكٙ إلدِّ ّا، ل يهإ فات

يهْٛ٘ َكتّٔٝا ٚغرل  ;ٖٚٛ ػ٬ف ؾلض ٚدٛؿ إكتٔٞ يٮثل، ؾًٝنّ ادتُاع ايٓكٌٝٔ

 .َكتٕض

ٞٸ ٫ ٜتهلٻ»قٛيٓا:  : إٕايٛد٘ ايجاْٞ ٝٸ١،  ١ْٖٛ قٔٝٸ «كا٭ثل ا٫تؿاق ٝٸ١ ؼًًٝ ٚٸي أ

ِّ ٛټم ايعكٌ بٗا َٜٴِ  ٚبٝإ فيو: .ك ايِشٝض ٕٛٓٛعٗا ٚقُٛشلاذلٸؿ ايتِ

ٞٸ ٖٛ ا٭ثل اؿاٌُ يوببٺ إٕ ّٸ َٔ طبٝع١ إ٪ثِّ َع٢ٓ ا٭ثل ا٫تؿاق ل، َٚع٢ٓ أػ

ٝٸ١  ١; ٭ٕ٘ ٫ وٌِ َع اكتؿاع اـُِٛٝٸإ٫ْ ٜتهلٸك أٟ  ايتهلاك ٜٗـف إٍ كؾع َـػً
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ُٸ ًٳ١ يًُ٪ثِّايٛلٚف اـا ا٭ثل »ؾتهٕٛ ايك١ٝٔ بٗقا ايٓشٛ: ، ْا  علٵل  ع نُا هبل إٔ أ

ٝٸ١. ، ٖٚٞ ٓلٚكٜٸ١ْ«ل ٫ وٌِ َع اكتؿاع اـُِٛٝٸ١اؿاٌُ َٔ ػُِٛٝٸ١ إ٪ثِّ ٚٸي  أ

ٔٸ ٕ: إثاّْٝا  .َٔ كدٛع ٖقٙ ايك١ٝٔ ؿواب ا٫ستُا٫ت ايٛاقع ع٢ً ػ٬ف َا ٚ

 ٫ٓبٌ ا٭َل ع٢ً ايعهى، ٖٚٛ كدٛع سواب ا٫ستُا٫ت إٍ ايتوًِٝ بٗقٙ ايك١ٝٔ، ٚإ

 ٚبٝإ فيو: .يوك٘ عٔ ا٫عتباك

ٞٸ يٛ اَتٓع إٔ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸ إٕ ّا ع نُا فٖب ّا أٚ أنجلٜٸُـٚك ا٭ثل ا٫تؿاق

ٞٸ ٚٸي ًٳ ،اؿهُا٤ عهِ ايعكٌ ا٭ ٕٵ ;ْا ع  ؾٗٛ إطًٛبلٵنُا أ أَهٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚإ

ٞٸ أنجلٜٸ ـٻوٳَع ،ّا ٗ باؿ٨ ا٭َلا٭ثل ا٫تؿاق عٞ، ؾ٬ ّهٔ إٔ ب َا اؾذلض إ

ايِـؾ١ ّهٔ إٔ  ل; ٭ٕك ُـٚك ا٭ثل عٔ إ٪ثِّتتٔا٤ٍ ْوب١ استُاٍ ايِـؾ١ َع تهلټ

إْهاك بـا١ٖ ٖقٙ ب ايؿلض عٓـٙ، أٚ بعباك٠ٺ أػل٣: ٫ ّهٔ َع وٳَع تهٕٛ أنجلٜٸ١ّ

ٝٸ ٝٸ١ إ٪ثِّإ١ ايكاعـ٠ ايعكً  يتهلاك ينَٚ٘ ي٘; ٫ستُاٍ ٚدٛؿ هببٺ ;ل يٮثلثبات فات

ٞٸ ٫مّ يًُ٪ثِّلٳعٳ  .(7)«ل ٗ ُـٚك ا٭ثل عٓ٘ل، ٜ٪ثِّٓ

 

 :ايتاي١ٌٝ عًٝ٘ إٓاقٌات ْٚوذِّ

ايع١ًٓ أثل ِ بإٔ إف مٔ ْوِّ ;ِ با٭ٌُ ٗ اؾ١ًُ: مٔ ٫ ْوِّإٓاق١ٌ ا٭ٍٚ

ٌّ َٸ١ ؿا٥ُ ٔٵ ايتا ٌِّايع١ًٓ ايٓاقأثل ِ بإٔ ٫ ْوِّ بائلٚك٠، يه سٝح  ;بائلٚك٠ ١ أنجل

قٚك ٖٛ ادتُاع ايٓكٌٝٔ َٔ ػ٬ٍ ادتُاع إكتٔٞ ٚعـَ٘، ٖٚقا احملقٚك إٕ احمل

ٚعًٝ٘ ؾايع١ًٓ  .ٚاسـ٠ يٛ ٕلٸ٠ٺٚل ٜوتٛدب ٓلٚك٠ ُـٚك ا٭ثل عٔ عًٓت٘، ٖٚقا ٜتشٖك

ٔٷ ايٓاق١ِ بائلٚك٠ ِٜـك عٓٗا َلٸ٠ّ ٚقـ ٫  ;قـ ِٜـك ;ٚاسـ٠، َٚا عـاٙ ؾٗٛ ٖه

ٌٸ»َٚٔ ٖقا ٜهٕٛ ا٭ٌُ نايتايٞ:  .ِٜـك ٚاسـ٠ ع٢ً  أٚ َلٸ٠ّ ،ِٜـك ؿا٥ُٝٸّا أثٕل ن

ٌٸ َٸ١ أٚ ْاق١ِ ، ؾٗٛ يع١ًٓٺا٭ق ٌٸ َا »ٜٚهٕٛ عهو٘ بعهى ايٓكٝض إٛاؾل:  ،«تا ن

َٸ١ أٚ ْاق١ِ ٫ ِٜـك ا٭ثل عٓ٘ ؿا٥ُٝٸ يٝى بع١ًٓٺ ٌٸ أٚ ٕلٸ٠ٺ ،ّاتا ٖٚقا ٫  .«ٚاسـ٠ ع٢ً ا٭ق

ٞٸ أنجلٜٸّا، ٚإ ْٸُا ٜجبت عـّ ٓلٚك٠ ُـٚك ا٭ثل ٜجبت اهتشاي١ ُـٚك ا٭ثل ا٫تؿاق

ٟٸ  ٞٸ أنجلٜٸّا، أ ٞٸ ٖه١ْٓإا٫تؿاق ؿٸعاٙ ُاسب اٖٚقا َا  .٫ ٓلٚكٜٸ١ْ ،ٕٸ أنجلٜٸ١ ا٫تؿاق

 ا٭هى.
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 :: َلنن ايٓكاَ ٖٛ ٗ ايٓوب١ بٌ احملٍُٛ ٚإٛٓٛع ٗ ايك١ٝٔإٓاق١ٌ ايجا١ْٝ

ٞٸ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸّا أٚ أنجلٜٸّا» ِٸا َٸإإف ايٓوب١ ٖٓا  ;«ايقات ـٻ .ايتواٟٚ أٚ ا٭ع ع٢ ايٌٝؽ َٚ

ٕٸ ايٓوب١ ٖٞ ايتواٟٚ ِٸ إفا ثبت أ ٟٸ ٜت ٞٸ ٜهٕٛ »٭ٕ ق١ٝٔ  ;ٖٚقا غرل ثابتٺ .إِل ايقات

َا ٫ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸّا »إفا عهوٓاٖا بعهى ايٓكٝض إٛاؾل تٓتر:  «ؿا٥ُٝٸّا أٚ أنجلٜٸّا

ٝٸّا )ايـٚاّ(  ٕ كؾع إٛٓٛعٖٚقٙ ايك١ٝٔ إعهٛه١ تجبت بأ ،«٫ٚ أنجلٜٸّا ٫ ٜهٕٛ فات

ٞٸ( ؾك٘، ٖٚقا ٜتشٖك ل هٛا٤ ناْت ايٓوب١ بُٝٓٗا ايتواٟٚ أٚ ٜلؾع احملٍُٛ )ايقات

ِّ ٌٸ إْوإ سٝٛإ» ايك١ٝٔ ايتاي١ٝ: :١، ؾٗٞ َٔ قبٌٝٝا٭ع إفا عهوٓاٖا بعهى  ،«ن

ٌٸ» ايٓكٝض إٛاؾل تهٕٛ ٖهقا: ؾٗقا ٫ ٜجبت بإٔ ايٓوب١  ،«٫ سٝٛإ ٫ إْوإ ن

ٖٞ ايتواٟٚ بائلٚك٠، بٌ تجبت بإٔ كؾع اؿٝٛإ ٜوتًنّ كؾع اٱْوإ، ٖٚقا  بُٝٓٗا

ِٸ َٔ اٱْوإ  ع نُا ٖٛ اؿاٍ ٖٓا ع ٜتشٖك  أٚ ٜواٜٚ٘. ل هٛا٤ نإ اؿٝٛإ أع

ٍٸ ايقاتٞ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸّا أٚ »ع٢ً ن٬َٓا أّٜٔا بأْٸٓا إفا عهوٓا ا٭ٌُ  ٜٚـ

ٝٸّابعض ايـ»عهى إوتٟٛ يٓتر: ايب «أنجلٜٸّا ٟٸ ٜهٕٛ فات ٞٸ ٚا٭نجل ٭ٕ احملٍُٛ  ;«ا٥ُ

ِٸ َٔ إٛٓٛع، ٚشلقا تٓعهى إٛد  ،دن٥ٝٸ١ ١ َٛدب١ٝ١ّ ايهِّبٗ ا٭ٌُ قـ ٜهٕٛ أع

ٔٷ .(8)نُا فنل إٓاطك١ ٞٸ ٖه ؾ٬ّٔ عٔ  ،ك ؿا٥ُٝٸّاإٔ ٜتهلٻ ٚعًٝ٘ ؾا٫تؿاق

 عهِ ايعكٌ. ;أنجلٜٸت٘

ٟٸل : ؾوٻإٓاق١ٌ ايجايج١ ٞٸ بهْٛ٘  ايـنتٛك إِل ع ٗ ايٛد٘ ايجاْٞ ع ا٭ثل ا٫تٸؿاق

ّٸ َٔ طبٝع١ إ٪ثِّ ا٭ثل اؿاٌُ عٔ هببٺ ٞٸ ٢ٓ ا٫تٸ٭ٕ َع ;تاٍّّ ٖٚقا غرلٴ .لأػ ؿاق

ٝٸ١، ٚإِا ٖٞ َٛكؿ ايبشح ٚايٓكاَ ِٸ ٞٸ ٖٛ  ;إبشٛخ ٖٓا مل ٜ٪ػق ؾٝ٘ ا٭ػ إف ا٫تؿاق

ٞٸ. ؾ٬ًٓسايً َكابٌَا ٜهٕٛ ٗ  ٞٸ ٚايٛاقع ِٸـك  ٜ َا فنلٙنّٚ إٓطك ايوٝٸـ ايٌٗٝـ اي

ٕٸ ا٫تؿام َع٢ٓ )ايِـؾ١»: ، سٝح ٜكٍٛؿ ٗ ا٭هىبٗقا ايِـ (، ٚايِـؾ١ تعتدل إ

ِّايًٓا إٔ ْؿِٗ َع٢ٓ عٵنّٚ، ؾإفا اهتَطْكط١ َكاب١ً يًٓ ؿ َع٢ٓ نّٚ أَهٓٓا إٔ م

 ٚايٓكٝض ي٘. ،نّٚيِـؾ١، بُٛؿ٘ إؿّٗٛ إكابٌ يًٓا

ٞٸ نّٚ ع٢ً مٜٛٔ: ايًنّٚايً ٞٸ.ايًٚ ;إٓطك  نّٚ ايٛاقع

ٕٷايًٚ ٞٸ يٛ تٌ أٚ فُٛعتٌ َٔ ايكٔاٜا، هعٌ َٔ ا٫كتباٙ بٌ قٔٝٸ نّٚ إٓطك

ٟٸ اؾذلإض ٞٸ ايكا٥ِ بٌ ايًن، ي٬ْؿهاى بُٝٓٗا ٜوتبطٔ تٓاقّٔا أ نّٚ إٓطك

ْتٝذ١ ٫هتٝطإ ايتؿهٝو بٌ ٖقٙ ايٓٛلٜات  ;اتٗاَِاؿكات ٖٓـه١ أقًٝـي ْٚٛلٜٸ



 

 االجتهاد والتجديد 

 ِاؿكات يًتٓاقض.ٚتًو إ

ٞٸ عباك٠ْايًٚ ٝٸ١ ايكا١ُ٥ بٌ ٦ًٌٝ، نايٓاك ٚاؿلاك٠، بعٔ ع٬ق١ ايوب نّٚ ايٛاقع

ٟٸ ٝٸ١ ٫ توتبطٔ أ ّٕ أٚ اؿلاك٠ ٚايػًٝإ، أٚ اهتعُاٍ ا٭ؾٕٝٛ ٚإٛت. ٖٚقٙ ايوبب  ينٚ

ِّ ٞٸ بإع٢ٓ إتك ٕٸ ايٓاك يٝوت ساكٸ٠َّٓطك ٕٸ اؾذلاض أ ٪ؿٸٟ إٍ ، أٚ إٔ اؿلاك٠ ٫ تّ; ٭

 .(9)«٫ ٜوتبطٔ بقات٘ تٓاقّٔا ،ايػًٝإ

ٝٸ١. ;: ٚايِـؾ١ قوُإ: ُـؾ١ َطًك١&ز يًِـؾ١، ؾٝكٍٛثِ ٜعلِّ  ُٚـؾ١ ْوب

بـٕٚ هبب إط٬قّا، نػًٝإ إا٤ إفا سٌِ  ٛدـ ٤ًٞٷٜؾايِـؾ١ إطًك١ ٖٞ إٔ 

ٟٸ هببٺ  . ؿٕٚ أ

ٝٸ١ ٖٞ إٔ تٛدـ ساؿث١ْ ل اقذلاْٗا ؿهببٗا، ٜٚتٸ ليتٛٗؾ َعٝٓٸ١ ْتٝذ١ّ ٚايِـؾ١ ايٓوب

ؾشـخ ؾٝ٘  ،بـكد١ ١٦َٺ َعٝٸٔ ؿلا٠ٺ ض َا٤ٷ، نُا إفا تعلٻأػل٣ ُـؾ١ّ عاؿث١ٺ

 ،آػل ٗ ْؿى ايٛقت ٫نؿاض ٗ ؿكد١ اؿلاك٠ إٍ ايِؿل ض َا٤ٷٚتعلٻ، ايػًٝإ

ٚٸٍ  .(10)ؾشـخ ؾٝ٘ ا٫لُاؿ ٗ ْؿى ايًش١ٛ اييت بـأ ؾٝٗا غًٝإ إا٤ ا٭

ٕٸ  ٝٸ١ عٔ طبٝع١ ؿام )ايِـؾ١( مل ٜٴ٬سٳا٫تٸٖٚهقا ْل٣ بأ ِٸ ٜ ؾٝ٘ ًلٙ ا٭ػ

ٌٸإ٪ثِّ ٞٸ ٫ ٜتهلٻ»ايبشح ٚايٓناع، ٚبايتايٞ يٝوت  ل، ٚإْٸُا ٖقا ٖٛ ق  «كا٭ثل ا٫تؿاق

ٝٸ١ ١ّقٔٝٸ ٝٸ١ ؼًًٝ ٚٸي قـ  ;ٖه١ْٓ ١ْنُا فٖب إيٝ٘ ُاسب اٱًهاٍ، ٚإِا ٖٞ قٔٝٸ ،أ

ٞٸٜتهلٻ  ك.ٚقـ ٫ ٜتهلٻ ;ك ا٫تؿاق

ٟٸ: ٜكٍٛ إٓاق١ٌ ايلابع١ ٞٸ يٛ مل  ع ٗ ثاّْٝاع  ايٌٝؽ إِل ٕٸ ُـٚك ا٭ثل ا٫تؿاق بأ

 .تٔا٤ٍ استُاٍ ايِـؾ١ٜنجلٜٸّا ؾ٬ ّهٔ إٔ أٜهٔ ٖتٓعّا إٔ ٜهٕٛ ؿا٥ُٝٸّا أٚ 

٫ ّهٔ  ،ك ٖقا ا٫قذلإ نجرلّاسٌ ٜكذلٕ ٚٗٛك )ب( َع )أ(، ٜٚتهلٻ :ثا١ْٝ بعباك٠ٺٚ

ٕٸ ٖ هببٝٸ١، َا ؿاّ ؾلض نٕٛ ايِـؾ١  ٚدٛؿ كابط١ٺ قا ا٫قذلإ ٖٛ هببٴا٫هتٓتاز بأ

 تًو ايك١ٝٔ َوتش١ًّٝ تا٫هتٓتاز إفا ناْٖقا إٔ تهٕٛ أنجلٜٸ١ ٖهّٓا، بٌ ّهٔ 

 ُـٚكٙ ؿا٥ُٝٸّا أٚ أنجلٜٸّا.  ٜوتشٌٝ، أٟ يـٜٓا

 : ٚؾٝ٘

ٚٸ٫ّ ٜٳأ ٝٸ١ إبـأ ا٭كهطٞ  ؿٴٔل: يٛ متٸ ٖقا ؾٗٛ  ؿاقٞ ٫ ٜهٕٛ ٫تٸا»ع٢ً ايكا٥ٌ بعكً

ل ٫ ّهٔ اهتٓتاز ك ُـٚك ا٭ثل عٔ إ٪ثَُِّٗا تهلٻ ٘٭ْ ;أّٜٔا «ؿا٥ُٝٸّا ٫ٚ أنجلٜٸّا

ٝٸ١ َٓٗا ـٴ ;ايوبب ٌ ا٭نجلٜٸ١ اييت ٖقا إكـاك َٔ ايتهلاك ٌٖ ّجِّ إٔ ٭ْٸٓا مل ملم بع
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ٞٸ ٫ ًّو ُٝاغ١ّ ؟ّتٓع ُـٚكٖا أٚ ٫ ـٻ ٭ٕ إبـأ ا٭كهط ، ّهٔ إٔ ٠ؿٚآش١ ق

ٖٚقا َا أثاكٙ عًٝ٘ ُاسب ا٭هى  .َٔ سٝح ايـا٥ُٝٸ١ ٚا٭نجلٜٸ١ ،م بٗا َؿاؿٙمل

ـٻ ؼت عٓٛإ: ساد١ إبـأ إٍ ُٝػ١ٺ ٌٸ ٖقٙ اٱٜٔاسات »ؿ٠، سٝح ٜكٍٛ: ق ٚكغِ ن

ٞٸ  دٖٛلٜٸ١ عاد١ٺ ايوابك١ ًٚٓت ْكط١ْ إٍ اٱٜٔاغ ٚايتشـٜـ ٗ إبـأ ا٭كهط

ٕٸ ا ٞٸي٬هتكلا٤، ٖٚٞ أ تتابع ُـف  ٜٓؿٞ تهلاك ايِـؾ١ ايٓوبٝٸ١، أٟ ٕبـأ ا٭كهط

ٔٵ ٝٸ١ َتُاث١ً، ٚيه ِّ ْوب ؿ ؿكد١ ايتهلاك ٚايتتابع ايقٟ ٜٓؿٝ٘. ؾٌٗ ٜٓؿٞ تهلاك ٫ و

ٝٸ١ بايَك ِٸـٵايِـؾ١ ايٓوب ٌٸ عُل ايطبٝع١، َا ٜٔ ٕٕ ك ايقٟ ٜوتٛعب ن سآل  َٔ مَا

ٍٕأٚ ٜٓؿٞ تهلاك ايِـؾ١ ايٓوبٝٸ ،َٚإض َٚوتكبٌ ـٻ ١ ٗ فا نُذاٍ ايتذاكب  ،ؿق

ٝٸ١ َعٝٻ اييت ٜكّٛ بٗا ًؼّ، أٚ اييت تكع ػ٬ٍ ؾذل٠ٺ  َٚٔ ؿٕٚ ؼـٜـ ُٝاغ١ٺ .(11)«١ٓ؟مَٓ

ٟٸ فنل ايٌٝؽ ،١ٓ ٜبك٢ ٖقا اٱًهاٍ ٚاكؿّا. ْعَِعٝٻ ّا ع٢ً إًهاٍ ساد١ كؿٸ إِل

ـٻ إبـأ إٍ ُٝػ١ٺ ٛٹعلٻتهٓٚؿ٠، ق  .لٵض إيٝ٘ ٫سكّا، ؾاْت

ٞٸ )ايِـؾ١( ثبٛتّا قاب٬ّّْٝاثا ٌٸ إٔ ٜتهلٻ : َا ؿاّ ا٫تؿاق ك أنجلٜٸّا ٚؿا٥ُٝٸّا ؾإٕ ن

ـٻ ػلب١ٺ ؿ ايتذاكب تنؿاؿ ؿكد١ ْكّٛ بٗا تهٌـ يٓا عٔ دن٤ عٔ ايٛاقع، ٚنًُٓا تتع

ٌٸ ػلب١ٺ ٜٛٗل ؾٝٗا اقذلإ )أ( َع )ب( َج٬ّ ٖٞ َجاب١  ايهٌـ، سٝح تهٕٛ ن

٢ ٌِْ لاف ايك١ٝٔ إُه١ٓ، ٚؾل سواب ا٫ستُاٍ، ستٸيطلف َٔ أط ٥ٍّٞند ٕضتلدٝ

ك ا٫عتكاؿ بٓتٝذتٗا تهٕٛ ؿكد١ ايهٌـ إٓهٌؿ١ عواب ا٫ستُاٍ تدلِّ َلس١ًٺإٍ 

: إفا اقذلٕ ٗ ايتذلب١ ٚٗٛك )ب( َع )أ(، ٚمتٌُ إٔ ٚبعباك٠ٺ أػل٣ .اعتكاؿّا َٓطكّٝا

أػل٣،  ـ تهلاك ايتذلب١ َلٸ٠ّآػل ٖٛ هبب ٚٗٛك )ب( ْلَن ي٘ بعع )ت(، ؾعٓ ّآٖاى هبب

ٛٻ ِٷٚاقذلٕ )أ( َع )ب( أّٜٔا، َع استُاٍ ٚدٛؿ )ت(، ٜته ٞٸ َٔ أكبع سا٫ت  ٕ عً إْاي

 ٖٞ: ،يع )ت(

 ٕٸ )ت( مل ٜٛدـ َع نًتا ايتذلبتٌ.إع  1

 ْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلب١ ا٭ٍٚ ؾك٘.إع  2

 ْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلب١ ايجا١ْٝ ؾك٘.إع  3

 .ْٸ٘ ٚدـ َع ايتذلبتٌإع  4

ٝٸ١ )أ( يع )ب(، سٝح  َٚٔ اؿا٫ت ا٭كبع١ لـ ث٬ث١ سا٫ت ِْٚـ يِاحل هبب

ٝٸ١ )أ( يع )ب( ٜواٟٚ تايلابع١ سٝاؿٜٸ١ يًوببٝٸ ، ٚاستُاٍ 7/8ٌ، ؾٝهٕٛ استُاٍ هبب
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ٝٸ١ )ت( يع )ب( ٜواٟٚ  ٞٸ ايبٳ .1/8هبب ٟٸعٵٚبعـ ٓلب ٖقا ايعًِ اٱْاي ٞٸ  ـ بايعًِ اٱْاي

ٝٸبٵايَك ٞٸ تهٕٛ هبب ٚٸٍ تواٟٚ ً ٖٚهقا ٜك٣ٛ استُاٍ  .1/5، ٚايجاْٞ تواٟٚ ١4/5 ا٭

ٝٸ١  ٝٸ١ َكابً، ٚٗ ع )ب(ي )أ(هبب ٞٸ )ت(٘ ٜٔعـ هبب  ( )ايقٟ وتٌُ نْٛ٘ ايوبب اـؿ

ِٻ تمؿاؿاُا نًٓ ع )ب(ي ٚٸٍ ٗ ا٭هى إٓطكٝٸ١  ٌٷايتذاكب، نُا ٖٛ َؿ ٗ ايتطبٝل ا٭

ٕٸ ٖقٙ ا٫ستُا٫ٚ. (12)ي٬هتكلا٤ ٞٸ ي٬عتكاؿ ت ٚايٓتا٥ر ُٓض إدلِّٖقا ٜعين أ ك إٓطك

ٝٸ١ٺ ٝٸ١ )أ( يع )ب( بأندل استُاي ٔٵ بوبب ٖقا ٫ ٜعين » ٖه١ٓ ٗ إلس١ً ا٫هتٓباطٝٸ١، يه

 استُايٝٸ١ نبرل٠ شلا هب إٔ تهٕٛ ُاؿق١ّ ايٓتٝذ١ اييت ٜدلٖٔ ا٫هتكلا٤ ع٢ً ق١ُٝٺ إٔ

ٝٸ١ ايهبرل٠ اييت ٜعطٝٗا اي ٕؿا٥ُّا َٔ ايٓاس١ٝ إٓطكٝٸ١، ٚإْٸُا ٜعين أ ك١ُٝ ا٫ستُاي

ٞٸ يًٓتٝذ١ ق١ُْٝ  .(13)«َٓطكٝٸ١ ايـيٌٝ ا٫هتكلا٥

ٍٕ ،ض ايٌٝؽ ايـنتٛكتعلٻٚقـ  آػل، مل  ٗ نتاب٘ أْؿع ايتكلٜلات، ٱًها

ْا ب٘ ـٵٕٛٓٛع، ٖٚٛ اٱًهاٍ ايقٟ ٚعٳإٍ ام ؾٝٗا تطلٻ اييت ٜقنلٙ ٗ بك١ٝ نتب٘

 ايكاك٨ ايعنٜن.

ع٢ً ُػل٣ ٖقٙ ايكاعـ٠ أّٜٔا،  &أًهٌ ايوٝٸـ ايٌٗٝـ»: ٜكٍٛ اٱًهاٍ

ِٻ ٌّ إْٸ٘ نٝـ يٓا إٔ مهِ بإٌٔ إًهاي٘: ٚق ٌّ ٖقا أنجل ، َع أْٸٓا ٫ أٚ ؿا٥ُ

ٕٸ ٖقا اؿهِ وتاز إٍ تهلټ ؟قـٚؿ٠ َٔ اينَٔ يؿذل٠ٺ ٫ٓك إٌاٖـ٠ إْهلِّ ك ٚاؿاٍ أ

ِٸإٌاٖـ٠ َٓق ا٭مٍ إٍ ا٭ب ٕٸ اؿهُا٤ مل ـ، ث ِّإ ـٸّا َعٝٸّٓا َت٢ ًُٚٓاٙ  و ؿٚا س

ٌّ سهُٓا بإٔ ٌّ ٖقا أنجل  .أٚ ؿا٥ُ

ٌّٚاكؿٺ ٖٚقا اٱًهاٍ أّٜٔا غرلٴ ٕٸ اؿهِ بإٔ ٖقا أنجل إٍ  ٫ وتاز ; ٭

ٞٸ عـّ ؽًٗـ، بإٌاٖـ٠ َٓق ا٭مٍ إٍ ا٭ب  ،ؿ٘ ٗ ٌَاٖـاتٓاٌ ٜهؿٞ ٗ َع٢ٓ ايـا٥ُ

اؿذل نًُٓا اكتؿع إٍ ا٭ع٢ً ٚتٴٔلى ؾإْٸ٘  ٕ. ُاَّا نُا ْعتكـ أأٜٸّا نإ عـؿٖا

 ٌْاٖـ فيو َٓق ٓا مل، َع أْٜوك٘ إٍ ا٭كض، ؾٓشٔ مهِ بٗقا سهُّا ؿا٥ُٝٸّا

ٟٸ ؾإْٸ٘ ٜهؿٞ ؾٝ٘ عـّ ؽًٗا٭مٍ ٚإٍ ا٭ب ؿ٘ ٗ أنجل ـ. ٚنقيو َع٢ٓ ا٭نجل

 ٌَاٖـاتٓا.

ٟٸ ٖ ٕٸ ا٫تٸْويبٸ; إف إْ أَلٷ ٞؾُوأي١ ا٭نجل ٞٸ ٫ ٜهٕٛ نجرلّآا ٫ ْكٍٛ: إ  ،ؿاق

ل، ـ ا٭ثل عٔ إ٪ثِّبٌ ْكٍٛ: ٫ ٜهٕٛ أنجلٜٸّا، َع٢ٓ أْٸ٘ ٗ أنجل اؿا٫ت ٫ ٜتؼًٖ

 .(14)«ؿاقٝٸّاٖقا ٫ ٜهٕٛ اتٸ ؾٓشهِ بإٔ
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 :٬ْٚسٜ عًٝ٘ َا ًٜٞ

ٚٸ٫ّ ٞٸ ٜهؿٞ ؾٝ٘ عـّ ؽًٗ ايكٍٛ: أ ٕٸ ايـا٥ُ أٜٸّا نإ  ،ؿ٘ ٗ ٌَاٖـاتٓابأ

٘ٺ ٭ٕ إطًٛب ؼـٜـ سٍـّ ;ًهاٍعـؿٖا، ٫ ٜلؾع اٱ ِّ أٚ ٓاب ٝٸّا، م ٞٸ عًُ ؿ ب٘ ايـا٥ُ

ـٸ ٜوتٓتر نْٛ٘ ع١ًّٓاجمللٸب عٓـَا ٜتشٖكإٕ عٝح  ٖٚقا َا  .٫ ُـؾ١ ،ل عٓـٙ ٖقا اؿ

ـٺ; ٭٫ْ ٜؿٞ ؾٝ٘ )ٌَاٖـاتٓا أٜٸّا نإ عـؿٖا(  ٚتعٌٝ. ٘ بٓؿو٘ وتاز إٍ ؼـٜ

ٟٸ أَلٷ ايكٍٛ: ثاّْٝا ٕٸ ا٭نجل ؿ٘ ٗ أنجل ْويبٸ، ٜهؿٞ ؾٝ٘ عـّ ؽًٗ بأ

ٚٸ٫ّ ؿٴٔلاؿا٫ت، ٜٳ ٝٸّا ٜعين نْٛ٘ ىتًـ  ;عًٝ٘ َا ٚكؿ ٗ أ ٭ٕ ؼـٜـٙ بهْٛ٘ أَلّا ْوب

ٔٸ .أػل٣إٍ  َٚٔ ػلب١ٺ ،أػل٣إٍ  َٔ ساي١ٺ ـٻ ; ٭ْٖ٘قا ٫ ٜهؿٞ يه يٮَل  ٫ بٴ

٘ٺ ِّ ايٓويبٸ َٔ ٓاب ل ٖٚقا ٫ ٜتشٖك .ؼتًؿ١ؿ اْطباق٘ ع٢ً اؿا٫ت ٚايتذاكب إو

٭ٕ أنجل إٌاٖـات ٫ ًِٜض  ;ـ ٗ أنجل إٌاٖـاتعـّ ايتؼًٗ بهْٛ٘ ٜهؿٞ ؾٝ٘

ـٸّا ٚٓابطّا أّ  ،ٚاسـ ل أنجل إٌاٖـات ٌَاٖـات فلِّبٺؾٌٗ تتشٖك ;إٔ ٜهٕٛ س

إفا أدل٣ عٌل ػاكب  أْ٘ ٌٜذلٙ فُٛع١ فلِّبٌ؟ ٌَٚاٖـات ايٛاسـ ٌٖ ٜعين

ٟٸ إٔؾٝهؿٞ ٗ ؼٗك  ،هٕٛ أنجل َٔ ايِٓـ يِاحل اقذلإ )أ( بع )ب(ٜ ل ا٭نجل

 ست٢ ْوتٓتر ايوببٝٸ١، ْٚوتبعـ ايِـؾ١؟

ٕٸ ٖقٙ ايتشـٜـات ٫ ّهٓٗا تكـِٜ ُٝػ١ٺ ـٻ ٖٚهقا ٬ْسٜ أ ؿ٠ يًُبـأ ق

ٌٕ اؾلٜإٓ٘ َٔ ا٭كهطٞ، ّهِّ ٝٸّا بٌه ٞٸ.َدلٻ عًُ  ك َٛٓٛع

ٔٵ ٟٸ ٚؾل إٓطل َا ٜتعًٖ باٱَهإ تلَِٝ ٖقٙ احملاٚي١ ٗ يه ل با٭نجل

ٞٸ ٗ ؼٗكإبإٔ ْكٍٛ:  ،ا٭كهطٞ ل إتٛتلات ٕٸ ائاب٘ ٖٛ َا فنلٙ إٓطل ا٭كهط

َٸّا (15)ٚغرلٖا ٕٸ ٖقا ايعـؿ َٔ ع ٜنٍٚ َع٘ ايٌٓو ع ، ٖٚٛ إٔ توهٔ ايٓؿى ههّْٛا تا بأ

ٕٷ ،ٚايقٟ اقذلٕ ؾٝ٘ )أ( بع )ب( ،لٟايتذاكب اييت ُأدٵ ٞٸ٫ اتٸ ،هبيبٸ ٖٛ اقذلا  ٚبعباك٠ٺ .ؿاق

ٟٸ ايٓويبٸ.ٖقا ايعـؿ َٔ ا٫قذلاْات ّجِّ ثا١ْٝ: ههٕٛ ايٓؿى إٍ إٔ  ٌ ا٭نجل

ٔٵ ْ٘ أْ٘ ٜ عًٜٝ٘ٴ٬سٳ يه ٌّ ٓاب ٜٓؿع ايٌؼّ اجمللِّب، يهٓٸ٘ ٫ ّهٔ إٔ  فات

ّا َٛٓٛعٝٸّا بٝين ٚبٌ اٯػلٜٔ، غ٬ف سواب ا٫ستُا٫ت، ؾٗٛ ٜهٕٛ ٓابطّا َعٝاكٜٸ

 بٗقا ا٭َل.ن ٜتُٝٻ

 

 



 

 االجتهاد والتجديد 

 الهوامش
                                           

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 االشرتاكة قشيى

 االجتّاد والتحديدة جمٍم

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 ٕ3يبٓا 2ا٭كؿٕ يرل٠  6000هٛكٜا  ؿ٫ٚك 5  ؿْاْرل  3ايهٜٛت ؿٜٓاك  5

 ؿٜٓاك  3000ايعلام ؿكُّٖا  30اٱَاكات ايعلب١ٝ ٜٔؿْاْرل  3ايبشل   

 كٜا٫ّ  30قطل كٜا٫ّ  30ايوعٛؿ١ٜ ٕكٜا٫ت  3عُا ُٔٝكٜاٍ  400اي

 دٓٝٗات  7َِل ٕؿٜٓاك  200ايوٛؿا ًًٍّٓا  150ايَِٛا ؿْاْرل  5يٝبٝا

 ؿٜٓاكّا  30اؾنا٥ل ؿْاْرل  3تْٛى ؿكُّٖا  30إػلب 500َٛكٜتاْٝا 

أَلٜها ٚأٚكٚبا ٚها٥ل دٓٝٗات  5قدلْ يرل٠  20000تلنٝا أٚق١ٝ 

 .ؿ٫ٚكات 10ايـٍٚ ا٭ػل٣ 
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